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Abstract:
The Lebanese poet Saeed Akl is considered one of the
pioneers of modernity poetry in Lebanon and one of the most
prominent Arab symbolist poets. He was famous for his
support of the Lebanese identity and nationalism, and he was
also supportive of the idea of speaking in the local Lebanese
dialect. We will stop here on the dimensions of his poetic
theory and its concept through his critical views that he put
forward in The introductions of his poetry collections on
what poetry is and its concept, and the entire poetic process
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of producer, recipient, and text in depth reflects the poet’s
readiness and poetic culture, as well as his critical
comparison between Arab artistic texts compared to
European artistic texts, which is a comprehensive view that is
not limited to poetry but rather goes beyond other literary
arts. Like the theater, for example, which he called (AlMarsah), in the introduction to his poetry collection
(Magdalene), he focused the discussion on consciousness and
the unconscious, and he singled out the issue of the
unconscious with many opinions and ideas, and directed it to
multiple destinations, making its source of knowledge, which
is the basis of the poetic process, and he linked it directly to
the mind. Moreover, it linked consciousness to the
unconscious to make it a source for it, for the conscious mind
is a guide to a deep culture and a conscious and intentional
artistic orientation, and here it does not separate conscious
writing from what is captivating. His saying - Or what is
beautiful, then through the conscious mind we reach the
subconscious and from it to the subconscious world, which
is the essential truth behind which the sensible and the being
conceal
: الملخص
يعد الشاعر المبناني سعيد عقؿ مف رواد شعر الحداثة في لبناف ومف ابرز
 كما كاف،وقد اشتير بتأييده لميوية والقومية المبنانية، الشعراء الرمزييف العرب
 وسوؼ نتوقؼ ىنا عند أبعاد، مف الداعميف لفكرة التكمـ بالميجة المبنانية المحمية

النظرية الشعرية لديو ومفيوميا مف خبلؿ آرائو النقدية التي طرحيا في مقدمات

 والعممية الشعرية برمتيا مف منتج،دواوينو الشعرية حوؿ ماىية الشعر ومفيومو
 فضبل،ومتمؽ ونص وبشكؿ معمؽ يعكس سعة اطبلع الشاعر وثقافتو الشعرية
عف مقارنتو نقديا بيف النصوص الفنية العربية مقارنة بالنصوص الفنية األوربية
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وىي نظرة شاممة ال تقتصر فقط عمى الشعر وانما تتعدى الى فنوف االدب

االخرى كالمسرح مثبل والذي اسماه بػ(المرسح)  ،ففي مقدمة ديوانو الشعري
(المجدلية) ركز الحديث عف الوعي والبلوعي  ،وخص قضية البلوعي بالكثير

مف اآلراء واألفكار  ،ووجيو الى وجيات متعددة  ،جاعبل مصدره المعرفة ،وىو

األساس في العممية الشعرية  ،وقد ربطو مباشرة بالعقؿ ،ثـ أنو ربط الوعي

بالبلوعي ليجعمو مصد ار لو  ،فالعقؿ الواعي ىو دليؿ ثقافة عميقة وتوجو فني

أخاذ ػ عمى حد قولو ػ
واعي ومقصود ،وىو ىنا ال يفصؿ الكتابة الواعية عما ىو ّ
او ما ىو جميؿ  ،فعف طريؽ العقؿ الواعي نصؿ الى العقؿ الباطف ومنو الى
عالـ البلوعي ،الذي ىو الحقيقة الجوىرية التي تخفي وراءىا المحسوس والكائف

.

الكممات المفتاحية  :الشعر ،الجماؿ ،الوعي ،البلوعي ،الرمز.
جوهر العملية الشعرية عند سعيد عقل :

قد تبدو التجربة الجمالية في الشعر بخاصة تجربة واقعية  ،اال اننا ال
نسمّـ بحقيقتيا الكمية  ،فقد تأتي عمى شكؿ ظبلؿ ورموز  ،وال نقع عمييا كميا،
فتوحيد الحقيقة وتأليفيا وجمع شتاتيا المنثور عبر الوجود ىو مف عمؿ الفف،
وليذا يتبايف الواقع الفني منو عف الواقعي في انو اكثر منو كماال واروع مثاال

( ،)1الف فيو تسعى الذات الشاعرة الى ردـ النقص ومواضع الضعؼ الماثمة في
الوجود ،ولو كاف ىناؾ مثاال كامبل لؤلشياء لما كاف ىناؾ مبر ار لئليحاءات

والظبلؿ والرموز ،فتبدو الذات الشاعرة في تماىي مع وجودىا اإلنساني ،وىذه
العبلقة األنطولوجية بالخارج تحيؿ المغة الى رموز كاستجابة طبيعية لمأساة

الخارج وتمبية آنية لنداء الحرية الداخمي ،وما بيف الداخؿ والخارج اضحى ىذا

النداء ىو عينو نداء الخارج كما ىو نداء الداخؿ ليتسع أفؽ الرؤية الشعرية

بيدؼ التفجير والتغيير لخمؽ بديؿ مف صنعيا متعدد الداللة والوظيفة ،متوحد

في الوعي والبلوعي ،وتضحي المغة مستفزة تحث وتفعؿ ما يفعؿ بيا صانعيا،
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ذلؾ ألف المغة دائمة التغيير عمى نحو ييدد بتدمير كؿ القيـ التي يمتصؽ بيا

المتكمـ الفرد ،وىي بالمقابؿ األداة األساسية لحفظ ماضي ىذا المتكمـ  ،وبما اف
كؿ تجربة جمالية تميؿ الى اظيار تفاعؿ متواصؿ بيف العممية االستنتاجية

والعممية االستقرائية ( ،)2فقد برز دور القارئ وفعؿ القراءة بصورة كبيرة الى

درجة تحولت فييا القراءة الى سموؾ تشارؾ في صنع المعنى  ،فيصبح ىناؾ
التحاـ بيف النص وقارئو وىو الذي تناط اليو ميمة استيضاح المعنى وغموضو ،

فيميؿ خياؿ القارئ الى االنطبلؽ والقياـ بدوره الفعاؿ لمتحميؽ في سماء التجسيـ
والركوف الى اإلبداع والخمؽ ،لتحصؿ المتعة الجمالية  ،ذلؾ اف المتعة الجمالية
تتضمف لحظتيف  :االولى تنطبؽ عمى جميع المتع حيث يحصؿ استسبلـ مف

الذات لمموضوع اي مف ( القارئ الى النص ) ،والثانية تتضمف اتخاذ موقؼ
يؤطر بو ( القارئ) وجود الموضوع ويجعمو جماليا ( ،)3وبالمقابؿ اف ما يميز
الفناف مف مجرد الياوي ىو الصفة المعمارية في أسمى معانييا  ،تمؾ الطاقة
التنفيذية التي تبدع وتشكؿ وتؤلؼ  ،وليس عمؽ األفكار المفردة  ،وال ثراء المغة

المجازية  ،وال غ ازرة التزييف ( ،)4فاإلدراؾ الحسي لممؤثرات الخارجية يعد مف

العوامؿ الميمة في الشعور بقيمة الجماؿ ،ألف ىذه المؤثرات إنما ىي صورة

لجوىر أصفى وأعمؽ وأكثر حقيقة ،وىو يخفي وراءه حقيقة الجماؿ واف كانت

في صورة القبح ،وكأنما يذكرنا ىنا بمثالية افبلطوف (( التي تنكر حقائؽ األشياء
المحسوسة وال ترى فييا غير صور ترمز لمحقائؽ المثالية البعيدة عف العالـ

الواقعي ))(، )5وليذا يتـ التركيز عمى اىمية المعرفة في الشعر وجعميا الركف

األساس في الوعي الشعري  ،ويعد الشاعر المبناني سعيد عقؿ (- 1912

 )2114مف رواد شعر الحداثة في لبناف ومف ابرز الشعراء الرمزييف العرب ،وقد

اشتير بتأييده لميوية والقومية المبنانية ،كما كاف مف الداعميف لفكرة التكمـ

بالميجة المبنانية المحمية ،وسوؼ نتوقؼ ىنا عند أبعاد النظرية الشعرية لديو
ومفيوميا مف خبلؿ آرائو النقدية التي طرحيا في مقدمات دواوينو الشعرية حوؿ
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ماىية الشعر ومفيومو  ،والعممية الشعرية برمتيا مف منتج ومتمؽ ونص وبشكؿ
معمؽ يعكس سعة اطبلع الشاعر وثقافتو الشعرية  ،فضبل عف مقارنتو نقديا

بيف النصوص الفنية العربية مقارنة بالنصوص الفنية االوربية وىي نظرة شاممة

ال تقتصر فقط عمى الشعر وانما تتعدى الى فنوف االدب االخرى كالمسرح مثبل
والذي اسماه ب ( المرسح )  ،ففي مقدمة ديوانو الشعري ( المجدلية) ركز

الحديث عف الوعي والبلوعي  ،وخص قضية البلوعي بالكثير مف اآلراء

واألفكار  ،ووجيو الى وجيات متعددة  ،جاعبل مصدره المعرفة ،وىو األساس

في العممية الشعرية  ،فرأيو أف (( البلوعي في األنساف طاقة )) ( ،)6وقد ربطو
مباشرة بالعقؿ عندما أعرب قائبل  (( :ال يستغرب ىذا سوى البلمتمرس بأشياء

العقؿ  .أما مف كتب أو خط ولو مرة حديثا أخاذا فبل يجيميا حقيقة راىنة ))()7

 ،ثـ أنو يربط الوعي بالبلوعي ويجعمو مصد ار لو (( وما الوعي االّ نثر البلوعي

)) ( ، )8فالعقؿ الواعي ىو دليؿ ثقافة عميقة وتوجو فني واعي ومقصود  ،وىو

أخاذ ػ عمى حد قولو ػ او ما ىو جميؿ ،
ىنا ال يفصؿ الكتابة الواعية عما ىو ّ
فعف طريؽ العقؿ الواعي نصؿ الى العقؿ الباطف ومنو الى عالـ البلوعي  ،الذي
ىو الحقيقة الجوىرية التي تخفي وراءىا المحسوس والكائف  ،ثـ نراه يقؼ وقفة
المتأمؿ في تعاممو مع وعي القارئ  ،فيعاممو معاممة نفسية بقولو (( إذف ألعطؿ
فيو الوعي  .كيؼ؟ بأف أشغؿ منو الوعي ظاىرة الفضولية فيو  .الوعي يطمب
أبدا أف ينشط أف يعي  .فؤلعطيو حقبل يعي فيو نشاطو  .ولكف حقبل مركبا .

بحيث يجيد ويجيد حتى يتعب وأخي ار يكؿ )) ( ، )9فالرغبة في التبديؿ والتغيير
الى ما ىو اجمؿ وأكمؿ وأرفع مثاؿ ىو جوىر العممية الشعرية عند سعيد عقؿ ،

وانشغاؿ الوعي بيذه العبلقات البلمنطقية والبلمعقولية في مفيومو والتي تعبر

عف رؤى اصحابيا الذاتية  ،فميما كانت درجة غرابتيا يسعى فييا الشاعر الى
اف يؤرؽ متمقيو بالوقوؼ عمى المعنى المحدد وبالشكؿ المطموب  ،فيضحي

المعنى اكثر رحابة وسعة  ،والشكؿ اكثر امتزاجا بالحمـ والخياؿ  ،فيذىب
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بالبلمعقوؿ الى الكشؼ عف معقولية الحياة  ،وكيفية ادراؾ انتظاـ العبلقات ،

وليذا نراه يقوؿ في معرض حديثو عف دور الوعي اليقظ (( اقوؿ غدا لمحض أف
يواجو القارئ قصيدتي سيكوف قد ىيأ ليا وعيو  ،عاد بأجمعو وعيا بوعي عقبل
تخيبل حسيا  ،سيكوف عمى تماـ أىبو  ،إذف ألف يأخذ مف الحالة الشعرية ما يقع

عمى السطحي مف قوى النفس  ،ألف يأخذ منيا مظيرىا األحط  ،نثريتيا بالذات

 ،ألف يحوؿ الوعييا الى وعي  ،ألف يخرجيا عف طبيعتيا  ،ألف يقتميا

))( ،)11وكأف الشاعر سعيد عقؿ يعطي لقارئو وسائؿ فنية ينطمؽ منيا لفيـ
قصيدتو والوقوؼ عمى اسرارىا واكتشاؼ ابعادىا فيحوؿ الوعييا الى وعي ،

وبالتحديد فأف الشعر عند سعيد عقؿ مف الوعي وجوىره أشبو بموسيقى (،)11

وىذا يحيمنا الى حقيقة الشعر الرمزي (( ففي حالة البلوعي ىذه يسود نوع مف
الغموض يولد االيقاع واليينمات االولى مف القصيدة  .في ىذه الحالة ال توجد

عواطؼ أو صور أو أفكار ألنو حالة مف الصفاء تسمو فوؽ ىذه العناصر ))

( ،)12فيذا الصفاء ىو محور الحوار والمشاركة والتفاىـ  ،وقد جعؿ سعيد عقؿ
مف البلوعي أفعؿ وسائؿ التفاىـ قائبل  (( :وما مف شؾ اف البلوعي افعؿ وسائؿ

التفاىـ )) ( ، )13وأحد الدواعي الميمة لمخمؽ الفني (( عجيبة قوة البلوعي
سواء في الكبلـ او في الفيـ  ،إنيا كذلؾ حتى في االغراض التي تبدو ادعى

الى استخداـ العقؿ )) ( ، )14وىي في ُعرؼ الرمزييف وسعيد عقؿ رائدىـ االوؿ
تسير اعمالنا وتحدد تصرفاتنا
في الوطف العربي (( اف القوة البلواعية ىي التي ّ
مف حيث ال ندري  ،فيي المحرؾ االوؿ اذف  ،ال تفعؿ بيا العوامؿ الخارجية ،
وال تؤثر فييا التبدالت المادية  ،ألنيا حقيقة ثابتة  ،وفييا يكمف جوىر األنساف

كانساف وفييا تتفسر األعماؿ )) ( ، )15ومثمما يتخذ سعيد عقؿ مف الوعي

بوابة لمولوج الى عالـ البلوعي عند االنساف  ،فيو يجعؿ مف البلوعي مسا ار

ينبثؽ بو نحو الوعي شيئا فشيئا  ،ولحظة التوجو نحو البلوعي قد ال تكوف

مفاجئة  ،وانما متسمسمة منطقيا  ،ومتوقعة عقميا  ،فتضحي قوة البلوعي في
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تماس وارتباط دائـ مع الوعي (( إننا إذ نتكمـ فإنما نتكمـ بشكؿ واع ال نفكر

بألوؼ التصورات يسمسميا فكرنا في كؿ جممة نباشر ))( ،)16فيذه التصورات

المتسمسمة في الفكر تثبت اف البلوعي (( جممة مف الصيرورات الطبيعية التي

تقع ما وراء المستوى الشخصي واإلنساني )) ( ، )17وما يؤكد ذلؾ التساؤالت
المتعددة عف مادة الشعر وماىيتو (( أتكوف يا ترى مادة الشعر تموجا ؟ أتكوف

وبعد لعمي ال أبعد عف الحقيقية كثي ار إف قمت  :الشعر حالة مف
موسيقى ؟
ُ
الوعي فوؽ الوصؼ ال تُشرح جوىرىا أشبو بموسيقى يتحد الشاعر حميميا مع
األزلي مع حقائؽ الكوف المييبة )) ( ، )18وىو ليذا يوصفو بأنو (( ىدوء

خالص)) ( )19ال تبلطـ فيو وال ارتجاج (( فبا األبداع سمطنة نغـ وبعده أثر
تآخ مع الكوف )) ( ، )21فيذا االتحاد وتمؾ الحميمية وذلؾ التآخي مع الكوف

إنما توحي لنا بنظرية العبلقات التي تعد عنص ار ميما في فمسفة الرمزييف (،)21
لتتطور وظيفة الشعر نفسيا وتضحي مف نقؿ المعنى والصور المحددة الى نقؿ

وقعيا النفسي بغية توليد المشاركة الوجدانية بمفيوميا الواسع ( ،)22وبما اف ((

العالـ الشعري في جوىره فف روحي ونسؽ معنوي وعمؽ نغمي )) ( ،)23فقط
ربط سعيد عقؿ في اكثر مف موضع بيف الشعر والموسيقى ،وعده األساس
لمتعبير عف االنفعاالت واألحاسيس بعفوية وعمؽ كبيريف (( فالقصيدة ال تظير
بدءا كمعنى منقطع جمي  ،بؿ كنغمة موسيقية تنمو رويدا رويدا حتى تبمغ

الوضوح فتستحيؿ كممات )) ( ،)24ولذلؾ فيو يذكرنا بسمطنة النغـ (( وسمطنة
النغـ قاعدة ال تخطئ)) ( ،)25ليضحي الشعر لديو (( أشبو بموسيقى يتحد
الشاعر حميميا مع األزلي مف حقائؽ ىذا الكوف المييبة )) ( ،)26فاالتحاد مع

األزلي مف حقائؽ الكوف ال يتـ اال مف خبلؿ عالـ شعري منغـ يمج الى أرواحنا

ينساب في أعماؽ النفوس عبر أصوات تمس عالـ الروح مؤكد أف (( أوثؽ ما
يرتبط بالنفس أشياء موسيقية مظيرىا الطبيعي الغناء )) ( ، )27ليقؼ ىنا عمى
مبادئ الجماؿ األولى وىي التناغـ واالنسجاـ وما يمكف أف يولده مف أجواء
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حالمة قادرة عمى بعث الحياة في األحاسيس وايقاظيا  ،واالقتراب الشديد مف

ائح ،وتعميؽ االحساس بالوجود ،
الخاص الكامف ليستحيؿ اصواتا والوانا ورو َ
وتحقيؽ المتعة الروحية والجمالية  ،وليذا فيو يرى أف (( مف الرممة الى الكوكب
 ،مف أدؽ الخبليا الى أبعد جنبات الكوف  ،إنما يقوـ ارتجاؼ دائـ  ،تموجات

دائمة )) ( ،)28فتمؾ الحركة الدائمة  ،وىذا اإليقاع المحدث مف التآلؼ

واالنسجاـ التاميف مف حولنا  ،وحتى االضطراب ىو أدعى الى تعميؽ الشعور

بالوجود بأدؽ تفاصيمو  ،وليذا فيو يركز عمى األصوات وجرسيا في الكممات
غير آبو بما يسمى بالوزف والقافية  ،فاالعتماد الكبير عمى ما تومئ بو االصوات

مف دالالت وايحاءات بعيدا عف دالالت المغة ومعانييا  (( ،فالكممة في الشعر
قد تستخدـ لموسيقيتيا فقط او لظبلليا الموحية كجزء مف مكونات الرمز

))( ،)29وىذا ما أعتّد بو سعيد عقؿ جاعبل مف الموسيقى جوىر الشعر بؿ
أضحى الشعر محض موسيقى قائؤل (( جوىره أشبو بموسيقى  .نقؿ الشعر
يقتضي تعطيؿ الوعي في القارئ ،وأف أخمؽ فيو جوى ار أشبو بموسيقى )) (،)31
سعيد عقؿ ىنا يعمد في تأدية جوه الشعري الى توسيع وخمؽ وسائؿ تعبير جديدة
شأنو شأف الرمزييف مف قبمو في إالنعتاؽ مف األوزاف التقميدية والمجوء الى اجواء

شعرية خاصة يعتمد عمى الصوت والحركة والحدس  ،إذ إف ىذا الجيؿ مف

الرمزييف (( شعر بأف األوزاف لـ تعد تطابؽ عاطفتو  ،واألشكاؿ المفروضة سابقا
ال توافقو  ،والسبب راجع الى حاجة نفسية تريد اف تعبر عف ذاتيا ))( )31وفي

كؿ ىذا نرى اف سعيد عقؿ ذي ثقافة فكرية وادبية عميقة  ،وىو مؤمف كؿ

اإليماف بأف (( االنتاج العبقري في كؿ باب ليس ممكا لمف أنتجو  ،بؿ يصير
ميراثا مشتركا لئلنسانية جمعاء))( ، ))32فقد كاف سعيد عقؿ مصبا لآلداب

االوربية والعربية عمى السواء  ،وىو مف شعراء االدب العربي الحديث في لبناف
الذي اظير تأثره الكبير بالمذاىب االوربية الغربية السيما في المسرح والشعر ،إذ

وجد فييا الدعامة الحؽ لنشأة تمؾ اآلداب ونيضتيا  ،وقد ظير ذلؾ واضحا في
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اراؤه حوؿ تمؾ اآلداب ومدى اإلفادة منيا  ،وما الذي يناسب ميولنا وأذواقنا
وعاداتنا وتقاليدنا  ،ففي مقدمة ديوانو ( سعيد عقؿ شعره والنثر) المجمد األوؿ

وتحديدا في مقدمة مأساتو الشعرية ( بنت يفتاح )  ،تحدث عف األدب
الكبلسيكي وانواعو األدبية كالممحمة قائبل (( :أدبنا الكبلسيكي في ىذا الساحؿ
مف اسيا يجيؿ ( األنواع األدبية ) حتى األولية منيا كالممحمة ))( ،)33ثـ نراه
في موضع آخر يتحدث عما اسماه ( المرسح ) وانواع المرسح (( المرسح وانواع

المرسح عند األمـ ال ارقية  ،ثبلثة مراسح في اآلداب العالمية لـ تخفؽ :اإلغريقي
والشكسبيري والكبلسيكي الفرنسي في القرف السابع عشر))( ، )34فيتحدث بذلؾ

عف كورناي وراسيف وتركو ألشيؿ سوفو  ،معمبل أخذه لمنيج راسيف بأنو (( ىو

األكمؿ لبساطتو والكتفائو بأخذ البعض مف حاالت النفس يرسؿ عميو النور
فتتجمى النفس وعواطفيا بأجمى مظير  .وعميو يكوف النوع الراسيني  ،النوع الذي

أقصده مف المرسح الكبلسيكي ))( )35فيو يقؼ عند ادباء تمؾ العصور
الناىضة  ،والتي اسيمت في تقدـ اآلداب العالمية  ،والحديث عنيـ حديثا ينـ

عف تاثر واضح بعبقرية اشخاصيا  ،وصدارتيـ الفكرية  ،وعف اطبلع واسع
وعميؽ بمنابع تمؾ العبقرية و مظانيا  ( ،اما المرسح الشكسبيري فالثابت اف

صاحبو لـ يكف متضمعا مف االتينية واالغريقية فياخذ بمرسحيما وبرقيو  ،وىكذا
نشأ مرسحو عمى العموـ ضربا مف االدب البكر  ،و بالتالي اخذا الممحميو ،
فكما نرى مف ( االلياذة) مثبل  ،عصور اغريقيا االوليف  ،تتالى امامؾ حية
اخبلقا وعادات  ،ىكذا في ( روميو وجوليت )  ،و في ( ىممت) يتتالى عصراف

 :ايطالي ودنماركي يخفقاف باخبلؽ ىذيف البمديف وعاداتيما ) ( )36والذي
نبلحظو اف سعيد قؿ ال يكتفي بذكر تمؾ االداب وشخوصيا واعبلميا البارزه بؿ
يبدي راي  ،ويحدد موقؼ ويتوجو بتمؾ االداب الى متمقيو وفي عصره ىو

لتتكشؼ عف ذلؾ دالالت ومعاف حرص الشاعر عمى ايصاليا لتوفير اسس

التقدـ والنيضة بما يبلئـ االصالو المغوية  ،والتقاليد االجتماعية والفكرية ،
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واالمكانات التعبيرية المتاحة  ،وفي ىذا يقوؿ  (( :يضؿ البحث قائما عمى
راسيف وشكسبير  ،فاي االثنيف نعتمد في نيضتنا  ،وقد ثبت لنا انيما مختمفاف
..ال يجوز لنا االخذ باحد ىذيف النوعيف ميما كاف كامبل ال وافؽ امياؿ بيئتنا

وذوقنا  .فما ىو ذوقنا وما ىي اميالنا ؟ وىؿ نستسيغ راسيف باجماعو  ،او

شكسبير باجماعو )) ( )37وىذا يعني اف التاثر باآلداب االخرى وكتّابيا ال
يعني محو االصالة الفكرية واالدبية بؿ انيا تكوف عامؿ اثراء وغنى ،ففي حديثو
عف ماساتو ( بنت يفتاح ) يقوؿ (( :فاخذت موضوعي مف العيد القديـ

واستخدمتو لمتعبير عف اماني ببلدي ))( ، )38اما حديثو عف راسيف يقوؿ :

فيغري ذوقنا الحديث المثقؼ عمى االدب االوربي يغرينا بوحدة االزمة التي تمكنو
مف درس النفس البشرية  ،االمر الذي ينبغي اف نمتفت اليو بضمأ في كتاباتنا

الحديث ويغرينا اخي ار بطريقة تسيّؿ ػ وىي وحدة منطؽ ػ عمؿ الذوؽ عدو
الضوضاء والفوضى ))( ،)39فالخبرة وسعة االطبلع جعمت مف سعيد عقؿ ذا
ثقافة فكرية قادرة عمى التمييز بيف المفيد مف غيره واألخذ بو وبأسبابو  ،ولذا نراه

قائبل  (( :وبعد فقد تأثرت في بنت يفتاح بنيج راسيف  ،أخذت ( أزمة )

وعالجتيا وىي في ( تفاقميا ) فانقادت الي الوحدات الثبلثة كما اني سايرت ميمنا
الى الغنائيات والممحميات فكنت كشكسبير غنائيا ممحميا ولكف الى حد بحيث ال
اسقط في المبالغات حيث سقط ىوغو )) ( ،)41ليترجـ لنا بأف طريؽ ((

األصالة الحؽ ىي القدرة عمى االفادة مف مظاف اإلفادة الخارجة عف نطاؽ
الذات  ،حتى يتسنى االرتقاء بالذات عف طريؽ تنمية إمكانياتيا وال يستطيع

أمرؤ ا ف يصقؿ نفسو ،وال اف يبمغ أقصى ما يتسير لو في كماؿ  ،اال بجبلء
ذىنو بأفكار اآلخريف  ،وباألخذ بالمفيد مف آرائيـ ودعواتيـ )) ( ،)41ومف

خبلؿ آراء سعيد عقؿ فيما أسماه المرسح وأنواعو  ،فنراه في جميع ما تأثّر فيو
كالكبلسيكية وموضوعاتيا ونواحييا الفنية  ،كاف أصيبل في تأثره وفي التعبير
عف ذاتو وتصوير مشاعره وأفكاره  (( ،أما اف اكوف أخذت في إنشائي بطريقتي
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فأمر ما
المعروفة التي تصؼ العواطؼ بالصور  ،أو عمى األرجح باإليحاء ٌ ،
أنا بالنادـ عميو آتي بو في المأساة  ،وقد كاف لممتأدبيف أف يفيموا أصوؿ المرسح
ومقتضيات أنواع المرسح  ،فالمأساة غير ( القطعة ) وغير ( الميزلة ) وغير(
الفاجعة الشعبية )  ،المأساة مفترض فييا جبلؿ الحزف وأف ترفعؾ بإبيامؾ الى
مثؿ الحمـ فتنفمت أنت ػ وىذا شرط الفف ػ في الحقيقة الوضعية )) ( ، )42ليموح

لنا بسر اإلبداع الفني واإلبتكار األدبي  ،فتمؾ األساليب والسبؿ التي يعتمدىا

سعيد عقؿ واف كانت ىي محصمة موروث إنساني عالمي أال انو جعمو أكثر
إمتزاجا بخيالو واحساسو وثقافتو  ،فضبل عف أتصالو المباشر بطبيعتو
وموضوعو ونوعيتو  ،مما يؤدي الى اتحاد وتمازج وتوالد لممفاىيـ والرؤى وىنا

البد اف تتييأ حالة إستقباؿ لمكاتب المتأثر  ،وفي ىذه الحالة تتجاوب الميوؿ
وتتشابو الطبائع وتتماثؿ الحاالت  ،ولكنيا بالنسبة لمكاتب المتأثر ليست سوى

إمكانيات وميوؿ تتطمب ظيو ار وتوجييا وتغذية يعوزىا االدب القومي ويصادفيا
في اآلفاؽ الفسيحة لآلداب األخرى (. )43

ويبدو التأثر باألدب الفرنسي قد أتسع مداه عند سعيد عقؿ ابتداء مف

حديثو عف راسيف ومرسحو  ،وىوغو الذي نأى بنفسو عف السقوط في مبالغاتو ،

والذي يمكف الوقوؼ عميو ومبلحظتو اف سعيد عقؿ يناقش قواعد الذوؽ ويقؼ

عند التعريؼ بالمواىب الخبلقة  ،ويعرض لممبادئ مبينا مايدعو الى وجوب
السير عمى نيجو وخطاه بوعي تاـ لموقوؼ عمى حقيقة وجوىر األبداع ورصد

األساليب التعبيرية السائدة في تمؾ المراحؿ قائبل  (( :اخفؽ مرسح ىوغو الى
حد  ،يوـ أراد اف يحذو حذو شكسبير  ،فيؿ ذلؾ يعني اف المرسح الشكسبيري
اليوافؽ اال اإلنكميز  ،او أنو ال يبلئـ اال العصور الحديثة ؟  ..فإنما لمرسح

شكسبير مزايا مرسحية حقا تفيدنا نحف الشرقييف عمى األخص فيو نوع أمثؿ (
الفاجعة الشعبية ) التي نجحت عندنا في ( عاصفة في بيت ) و ( الذبائح ) و (

العواصؼ ) إلنطواف يزبؾ  .ومف جية أخرى أرى اف حالتنا في الشرؽ غير
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حالة مشاىدي ىوغو في فرنسا  ،ىؤالء اعتادوا مع راسيف وكورناي مرسحا
منطقيا يكاد يخمو مف الغنائيات  ..نحف في الشرؽ موقفنا مف ىوغو المتأثر

بشكسبير  ،غير موقؼ الفرنسييف  ،وقد أعتدنا اف نرى شاع ار يسمعنا مف عمى

المنبر  61بيتا كميا مف النوع الغنائي  .الفرنسيوف ألفوا في الكبلسيكية النظاـ
والبساطة والوضوح  ،ونحف ألفنا ( الفوضى الضخمة ) والتعرض الى (

الممحميات الناقصة )  ،)44( )) ..وعمى ىذا فقد كانت نتيجة الفوضى في
العروض والقافية في الشعر أف كاف لمشعر أسموب  ،ونتيجة التنوع والمرونة في

عروض الشعر الغربي وقافيتو (  ،)45وشعر المعنى ىذا كثي ار ما نراه عند سعيد

عقؿ في اكتشافاتو النفسية في الشعر ،وفمسفة ايحائو والشعور الحاد بالذات ،

وكشؼ عالـ النفس  ،واالختزاؿ وجعؿ االلفاظ تبلمس الفكرة وتصرح بيا ،
ومبلمسة الفكرة تعني اإليحاء اي التعبير غير المباشر والتخمي عف االفصاح

والمجوء الى الخياؿ القتناص ما يوحي بحالتو النفسية بترجمة أفكاره ومشاعره الى

إشارات تعبر عف المعاني والعواطؼ  ،وأمست المغة خير وسيمة لمتعبير عف
الحاالت النفسية المركبة العميقة فخرجت عف كونيا وسيمة لنقؿ المعاني المحددة

او الصور المرسومة األبعاد واصبحت وسيمة لئليحاء ( ،)46وليذا فقد حظيت
المغة باىتماـ بالغ عند سعيد عقؿ  ،وقد وقؼ عند ما اسماه بسر تكويف المغة ،
قائبل  (( :فأذا يكوف طور الكبلـ  ،تعود المفظة مجموعة أصوات أكثر تساويا

في الجوىر وشكؿ الجوىر مع الشيء المقصود إظياره)) ( ،)47وكأنما ينبينا
الى الداللة الصوتية لممفردات والمستمدة مف طبيعة ىذه األصوات ومظيره

وصيغتو وبنيتو  ،ثـ اف االلفاظ وداللتيا التي ىي عنصر مف عناصر المغة ،
والمغة وجوىرىا  ،قد ربطيا بالعقؿ مف جية والعاطفة مف جية أخرى  ،متحدثا

في إطار ذلؾ عف األلفاظ التي جعميا احد عناصر الشعر المادية بصورة عامة
بأنيا  (( ،ليست عبلمات محض اصطبلحية )) ( ،)48وكأنما يشير ىنا الى
توقيفية ىذه األلفاظ التي مف الواجب االلتزاـ بحدودىا  ،وليذا عبر عف المغة
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بقولو (( لـ يوجدىا فرد وال مجمس أفراد  ،فيصطمحيا اصطبلحا  ،المغة بنت

التفاىـ البدائي )) (  ،)49وتوقيفية ىذه المغة بأنيا وجدت كما ىي  ،ثـ اف
األنساف في عصوره التاريخية  ،قد أتخذ مف األلفاظ وسيمة لمتفاىـ  ،واتصاؿ
الناس بعضيـ ببعض  ،في حياة اجتماعية مرت بأطوار حتى صارت عمى نحو

ما نرى اآلف )) ( ،)51إذ يقوؿ سعيد عقؿ (( ىذا كاف بيف الناس شأنو اليوـ
بيف البكـ غير الصـ  ،أصواتا ألنيا جوىر المعبر عنو )) ( ، )51فالمغة ماىي

اال اصوات سمعيا اإلنساف االوؿ واتخذ منيا اسماء كمصدر ىذه األصوات

( ،)52وليذا يقوؿ ( أنيا جوىر المعبر عنو ) فيو يممح الى الصمة الواضحة
بيف المفظ ومدلولو  ،فيذا التأكيد عمى سر تكويف المغة  ،ودراسة األلفاظ وجرسيا

 ،والمغة واصواتيا  ،واطوار نشؤىا وماىيتيا  ،ىو دليؿ عمى االعتداد الكبير
بيذه المغة والدعوة الى الرجوع الى الطبيعة األصمية في الوقوؼ عمى طريقة
نظميا األساسية  ،باالعتماد عمى القيمة الصوتية  ،واإليقاع الجميؿ الناشئ مف

جوا نغميا ونفسيا خاصا
تآلؼ وانسجاـ حروفيا واصوات تمؾ الحروؼ مما يشيع ّ
 ،وىذا يرجعنا الى مقولة اإليحاء التي تحدث عنيا سعيد عقؿ سابقا  ،وكأنما
يريد اف يقوؿ بأف (( لمفظة معنى قريب يخطط األشياء المادية بحدودىا ،

ومعنى بعيد يولد في القارئ حالة شبيية بحالة المبدع إف كاف عمى الخمؽ  ،وىذا

المعنى البعيد إيحائي بتحديده  ،يبسط ضبابا مبيما حوؿ وضوح المفظة  ،وفي
ذلؾ إشارة الى الرجوع الى معنى الكممة األصيؿ ))( ،)53وىذا ما يفسر لنا
حديثو عف توقيفية األلفاظ وضرورة االلتزاـ بحدودىا .

لنراه في موقع آخر يقؼ عند ما اسماه بدرجة الخموص في الشعر بقولو (( :

ولكف أذا تكوف الكتابة  ،وتغرؽ المغة في االصطبلح وىو إنما يستدعي التدخؿ

العقمي الذاكرة عمى األخص  ،وتخرج األلفاظ عف ىذا التساوي في الجوىر
وشكؿ الجوىر مع المقصود إظياره  ،فتعود ميمة الفف اف ينتقي ويرتب بحيث
يوجد تركيبا كبلميا  ،وقؿ موسيقيا فيو مف االصوات تمازجيا او التنادي ،
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جييرىا او الخفيت  ،مقتضبيا او المنبسط  ،الى لعب ولؼ  ،مما يؤدي صيغا
صوتية تعيد بيف الكبلـ والمقصود إظياره رابطة فسيولوجية سبؽ التدخؿ العقمي

أف فصميا )) ( ،)54وىنا نقؼ عند جممة مف اآلراء حوؿ كيفية التعامؿ مع
المغة والوقوؼ عمى اسرارىا ودقائقيا  ،ودور الفف اوباألحرى الفناف في استغبلليا

 ،ليبيف لنا ابتداء بأف (( المتكمـ ال يمكنو اف يقوؿ اال مايتيح لو الموقؼ
التاريخي والعصر الذي يعيش فيو أنو يتكمـ ضمف نسؽ اجتماعي لؤللفاظ

))( ،)55فضبل عف أف (( حركة الكبلـ تبدأ مف الرباط النفسي او العقمي الذي

سبؽ االتفاؽ عميو في عقوؿ المتكمميف بيف داللة معينة ومجموعة مف األصوات

ترمز الييا ))( ، )56وبيذا تضحى المغة نظاما اجتماعيا  ،وفي جانب اخر نراه

يربط ما بيف المغة والموسيقى ارتباطا قويا  ،وفيو يجعؿ مف المغة المركبة

مجموعة اصوات إلحساسو بأىمية الصوت لمكممة وما يمكف اف تضيفو مف داللة

(( فأصوات المغة مثبل تتأثر كثي ار بالصيغ والعكس كذلؾ صحيح ،والصوت
والصيغة يتأثراف ػ غالباػ بالمعنى ))( ، )57ثـ أف (( العمـ بالموسيقى يختمؼ مف
المبدأ عف بقية العموـ والفنوف األخرى بسبب انعداـ صورة المادة في موضوعيا
فاألصوات الىي منظورة وال ىي ممموسة  ،كما في فنوف الرسـ والنحت  ،ولذلؾ

كاف طبيعيا اف يشترؾ السمع والبصر مع اإلحساس واإلرادة في تحميؿ التراكيب
الصوتية حيف تقرع السمع  ،فيتنبو المخ  ،فيحدث الشعور بكيفياتيا المختمفة ،
وكذلؾ يبدو اف النظر يتخيؿ كيفيات األصوات باالشتراؾ مع اإلحساس الباطف

بطريقة غير مباشرة وكأنيا رسوـ متحركة ذات أشكاؿ متعددة يمكف أدراكيا
وتصويرىا  ،واألدراؾ الصحيح يمزمو قوة التصور والحساسية))((( ،)58

فالحروؼ والكممات ال تعطي معنى االبعد اف تصاغ في صورة متعارضة اي في
عبلقة منتظمة مع بعضيا وفي شكؿ بناء لجمؿ لغوية  ،وىذه بدورىا تكوف

مقاطع اجزاء تتعارض وتتكامؿ مع اجزاء اخرى  ،وىكذا حتى يكوف ويتشكؿ

القالب او الشكؿ )) ( ،)59وىو ما يممح لو سعيد عقؿ بمضموف ذلؾ ( سواء
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بتمازجيا او التنادي  ،او ما كاف جيي ار او خفيتا ومقتضب او منبسط الى لعب
ولؼ ) فبيذا االنتقاء والترتيب والمعب والمؼ  ،واإليجاد واإلعادة (( نجعؿ جسدنا

يشتغؿ ممبيا نداء إشارات النص  ،ونداء كؿ المغات التي تعبره وتشكؿ ما يشكمو
عمؽ تموج الجمؿ )) ،ىذا مف جانب  ،اما مف جانب آخر فبما اف المغة ((

موجودة عمى ىيئة ذخيرة مف االنطباعات مخزونة في دماغ كؿ فرد مف افراد
مجتمع معيف ))( ،)61فكأنما يريد اف يقوؿ اف ما كاف اصطبلحا وما لمعقؿ مف

دور في وجوده محاكاة ألصوات المدلوؿ وىو ما جعؿ اصبل في داللة األلفاظ

مف حيث مناسبة داللة الصوت لممعنى قوة وضعفا  ،فيو ال يعد مف درجات

الخموص في الشعر ابدا  ،لتصبح وظيفة الصيغ والتراكيب اإليماء الى المعنى
او اإليحاء بو  ،وعقد عبلقة خفية بيف الصوت والمعنى  ،والفكرة الجديدة

والصورة  ،وىو عينو ما نراه في حديثو عف الصيغ الكبلمية  ،وضرورة المناسبة

لمحالة الشعرية قائبل  (( :تساوي الصيغ الكبلمية والحالة الشعرية ضرورة
تقتضي اف تكوف الصيغ الكبلمية مف تموجات ىي نفسيا تكوف الحالة الشعرية ،

والتساوي شكؿ جوىر يقضي بأنو إف كانت التموجات التي ت ّكوف الحالة الشعرية
عمى شكؿ لولبي مثبل او خط مستقسـ او ما إليو وجب اف تكوف كذلؾ التموجات
التي تتألؼ منيا الصيغ الكبلمية ))(،)61وىذا يحيمنا الى كبلـ دي سوسير بأف
المغة ال تتألؼ فقط مف األصوات حسب بؿ أيضا مف امتداد وسمسمة مف

األصوات مف التي ينطؽ بيا  ،فبل ييتـ االىتماـ الكافي بالعبلقات المتبادلة بيف
األصوات  ..إذ اف التغيرات التي تحصؿ ألحد العناصر في ىذه الحالة تتحدد

بالتغيرات التي تحصؿ لمعنصر اآلخر او العناصر األخرى (، )62وبناء عمى
ذلؾ فقد امسى الشعر في نظر سعيد عقؿ إتقاناا وتأنؽ وشعو ار في آف واحد  ،إذ
يحاوؿ الشاعر اف يظير العبلقة بيف الفكر والشعر ويؤكد مفيوـ التواصؿ ،

ويسمط الضوء عمى خاصية ميمة في الشعر اال وىي مبلئمة المنطوؽ مع

المفيوـ والكشؼ عف البنية الخفية التي تربط بينيما بالرجوع الى المركبات
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الصوتية والصيغ الكبلمية في األفعاؿ النفسية الدالة صوتيا وصوريا  ،لكي يجعؿ

التبادؿ الفكري اكثر مرونة وثراء  ،فيحسف تمثؿ الشيء في ذىف ونفس السامع
لتمثمو مف قبؿ في فكر ونفس الشاعر وفي قالب معيف مف اإليقاع والتنغيـ

لمتعبير عف االنفعاالت واثارة المشاعر والتأثير في المتمقي  ،فضبل عف اختيار
الكممات ونظاـ ترتيبيا ومواقعيا مف الجمؿ  ،والقادرة عمى إشاعة المضموف
العاطفي  ،ثـ اف ىناؾ صيغا كبلمية تتكوف مف الفاظ ىي نفسيا ذات أبعاد

تعبيرية اكثر مبلئمة لمحالة الشعرية  ،وما يمكف اف تكشفو مف جوانب عميقة في

الذات الشعرية  ،فيذه المطابقة بيف الصوت والمعنى في كؿ حاالتيا سواء أحدث

كس ار في السمسمة الصوتية اـ كانت متصمة اعتيادية  ،ترجعنا الى النظر الى
الصيغ مف انيا لـ تعد مجرد رموز صوتية تعبر عف األشياء او الكائنات  ،بؿ

ىي نفس األشياء والكائنات مف دالالت األلفاظ ( ،)63وىذا يحيمنا بدوره الى

مفيوـ سعيد عقؿ لؤلصؿ والترجمة في الشعر عامة بقولو  (( :يطيب لي اف
اتناوؿ األصؿ والترجمة لقصيدة ذات ترجمة عبقرية  ( ،اقوؿ الترجمة غير ناس
ما يزعموف مف اف الشعر ال يترجـ ولكف الشعر اكيد يترجـ إف كاف المقصود

الحصوؿ عمى مساواة في المعاني بيف أصؿ وترجمة  ،ولكف الشعر أكيد يترجـ
إف كاف المقصود الحالة الشعرية يطمعيا االصؿ بالحالة نفسيا يطمعيا الترجمة )
 ،وأختبر وقع الصيغتيف عمى مف يجيؿ لغتي االصؿ والترجمة  ،فألحظو
يستشعر دوما عمى وجو التقريب  ،الحالة الواحدة  ،ففي المغتيف يسمع الحمؽ

يعمؿ إف كانت الحالة الشعرية متمظيرة الجوىر بأصوات مختنقة  ،وفي المغتيف
يتحسس األبيات عصبية او متطايرة إف كانت الحالة متجمية الجوىر بأنفاس

مقتضبة او وثّابة فأوقف اف األبيات لـ تتمكف مف نقؿ الحالة الشعرية بالذات اال
بعد اف ساوت ابيات األصؿ جوىر او شكؿ الجوىر  ،وبدييي اف يساويو احد

شيئيف متساوييف ىو مساو ثانييما ))( ،)64وىنا نقؼ عند التعريؼ بعممية
الترجمة اوال والتي ىي (( عممية تواصمية بيف منتجي النص المصدر ومتمقي
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النص اليدؼ  ،وىي تحثنا في إطار اجتماعي ثقافي معيف

لو ظروفو

االجتماعية واغراضو التواصمية التداولية )) (  ، )65عبر ذلؾ نبلحظ اف

الشاعر يتكمـ عف الحالة الشعرية مف خبلؿ مفيومو لؤلصؿ والترجمة  ،ويربطيا
كؿ االرتباط عف طريؽ الصوت وكيفية المنطوؽ وأوضاعو والرغبة في محاولة
إيصاؿ ما يختمج في النفوس ،وىو يعطي رأيو في االصؿ والترجمة لقصيدة ذات
ترجمة عبقرية النو بالمقابؿ يتفؽ مع الذيف يقولوف اف الشعر ال يترجـ إف كاف

المقصود اف تحصؿ عمى مساواة في المعاني بيف ىذا األصؿ وتمؾ الترجمة اال
أنو يقؼ عف المقصود بمساواة الحالة الشعرية التي تبدو في االصؿ ويطمعيا لنا
النص المترجـ إذ اف لو آلية معينة وصفيا يقوؿ  ( :وأختبر وقع الصيغتيف عمى

مف يجيؿ لغتي األصؿ والترجمة  ،فألحظو يستشعر دوما عمى وجو التقريب
الحالة الواحدة ) ذلؾ أف الشعر وزف وقافية يجعبلف ترجمتو أعسر مف النثر

فضبل عف ما فيو مف خياؿ وبياف وايجاز (  ، )66وليذا نراه يرسـ لنا ماىي
الترجمة الحقة او ما سماىا العبقرية في مساواتيا بيف الشكؿ وجوىر ىذا الشكؿ

بالعبلقة بيف الخمؽ والنفس  ،ليظير لنا الحركة القائمة بينيما ( فتظير األبيات

عصبية او متطايرة اذا كانت األبيات بأنفاس مقتضبة أو وثّابة او متمظيرة
بأصوات مختنقة ) وىنا يجب الوقوؼ عند ما أسماه بػ ( الجوىر) فما الذي يعنيو

بيذا الجوىر ؟ قولو (( اوؿ ما يقاؿ عميو الييولي  ،تعني ما ليس لذاتو شيئا

معينا  ،ويقاؿ ثانيا عمى الييئة والصورة التي بمقتضاىا تتشخص الييولي ويقاؿ

ثالثا عمى المركب في الييولى والصورة ولكف الييولى قوة  ،الصورة كماؿ اوؿ (

انتميخيا )  ،ويقاؿ كماؿ اوؿ عمى معنييف  :أما كالعمـ  ،وأما استعماؿ العمـ

))( ،)67وبما اف النفس ىي الجوىر بمعنى (( انيا صورة جسـ طبيعي ذي حياة
بالقوة )) ( )68فأنو يممح الى ذلؾ الشيء الذي يصعب إدراكو ليطرح لنا إشكالية
ميمة وىي التبلزـ واالرتباط بيف الصوت والمعنى ،وذلؾ الصدى لما يحدث في

النفس مف خمجات تكوف مصدر حيرة لممترجـ (( والعبلقات المعقدة بيف المغة
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والفكر  ،الروح والمعنى والسؤاؿ األبدي الممؿ  :ىؿ يجب ترجمة المعنى او
ترجمة الكممات إنيا حيرة الترجمة ؟ )) ( ،)69وىنا وجب التساوي والتوازف
واالتحاد بيف الشكؿ وجوىره  ،والكممة ومعناىا والمغة والفكر وسر الترجمة

العبقرية  ،فأذا فقد ذلؾ أختمت تمؾ النصوص وضعفت  ،وليذا قيؿ في ترجمة

قصائد الشاعر االيرلندي يتس الذي ُعد مف أكثر الشعراء افتقا ار لمزايا الترجمة
حيف يترجموف قصائده الى لغة أخرى  ،فقصيدتو أصبل قائمة عمى ىذا التوازف
العجيب بيف الفكرة والعبارة  ،وعندما يختؿ التوازف تختؿ القصيدة كميا  ،وليذا

يقوؿ ياسيف طو حافظ في كتابو ( يتس العنؼ والنبوءة ) دراسات وقصائد ،

أخؿ
محير يتس في الترجمة  ،فحيف أكوف حرفيا في ترجمة بعض عباراتو ّ ،
عمي المعنى (،)71
بسحر العبارة  ،وحيف أريد ليا تعبي ار شعريا أجمؿ
ّ
يحتج ّ
وىذا يقودنا الى رأي سعيد عقؿ في القصيدة التي يعرضيا لنا بأنيا أداة نقؿ

وبعد فالقصيدة أداة نقؿ الحالة الشعرية  ،أحدىا ىكذا
الحالة الشعرية قائبل ُ (( :
مأثورة كبلمية توصمت بتجارب موصولة ػ قؿ بمقيات ػ الى فمذ  ،الى أبيات الى
مجموع إيحائي يعطؿ بتعدد األصوات وعي المتذوؽ  ،ويتكوف في الوعيو بأكثر

ما يمكف مف مساواة لحالة الشاعر جوىر أو شكؿ جوىر ( ،)71فيجعؿ مف
القصيدة بتعدد ىيئاتيا الى فمذ أو أبيات او ما كانت مجموع إيحائي قادرة عمى
اف تعطؿ وعي المتذوؽ وشعوره بيا واف تنفذ الى الوعيو بصورة تبرز ذلؾ

التوازف الكبير بيف الفكرة والتعبير عنيا  ،وكأنما يضع ايدينا عمى مواضع

اإلحساس بالجماؿ  ،والكشؼ عف اسرار المعاني الجمالية إلعتقاده بأف النص
الشعري (( عالـ ذو أبعاد  ،عالـ متموج متداخؿ  ،تعيش فيو وتعجز عف بسط
سيطرتؾ عف جميع ما يكنو مف أسرار ألنو كالموج تيـ باحتضانو  ،ولكنو

ينفمت مف بيف ذراعيؾ ))( ،)72وليذا فيو يعد الشعر واحدا مف مظاىر الجماؿ
(( ىذا الشعر كفف اي كواحد مف مظاىر الجماؿ )) ( ،)73إذ أنو يقؼ عمى
المبلمح اليامة لمشعر بوصفو (( وحدة قواميا نشاط عممي وروحي  ،وفي ىذه
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الوحدة يكوف األسموب ىو الجانب األقرب الى الممارسة  ،اما المنيج فيكوف

جانبيا األقرب الى الروحية ))( ،)74فتمؾ الحركات الشعورية والبلشعورية
المتولدة في الشعر نتيجة الحقائؽ والحدوس واإللياـ واألحبلـ  ،يحاوؿ عبرىا

الفناف الشاعر التعبير عف كؿ ما ىو عقمي وروحي ووجداني (( ألف التجربة

الجمالية تستمد مادتيا األولى مف الواقع  ،ولكف الواقع مجزء ال تبمغ بو األشياء ،
نياية المطاؼ وأقصى غاياتيا  ،فقد نقع في أحد المظاىر عمى نصؼ الحقيقة
أو ربعيا أو عمى ظؿ مف ظبلليا أو رمز مف رموزىا  ،ولكننا لسنا نقع عمييا
كميا  ،فتوحيد الحقيقة وتأليفيا وجمع شتاتيا المتفرؽ المنثور عبر الوجود ىو مف

عمؿ الفف ))(، )75وعندما يصؼ الشعر كفف أي يجعمو مف الناحية الموضوعية

يحمؿ جميع عناصر الفف مف ناحية السمو بالجماؿ الخارجي روحيا بؿ الماؿ
الطبيعي بصورة عامة  ،فتجد لديو في كؿ شيء جماال  ،وأنو ينطمؽ مف فكرة

الجماؿ لتحصؿ بذلؾ المتعة التي نستشعرىا بوعي وروح بالوقوؼ عمى األفكار
والمعاني المختمفة بتنوعيا واختبلفيا وتعددىا  ،وما ىذا االّ الستشعار النفس
وتنبييا ذلؾ (( اف مضموف الفف يحوي كؿ مضموف النفس والروح  ،وأف ىدفو

يكمف في الكشؼ لمنفس عف كؿ ما ىو جوىري وعظيـ وساـ وجميؿ وحقيؽ
كامف فييا )) ( ،)76وليذا فاإلتقاف والجماؿ والرصانة واالحساس بجودة الشعر
وعمقو شديد األىمية عند الشاعر ألنو يوجب بذلؾ قارئ غير عادي  ،وأدبا غير
عادي وشع ار متمي از  ،أما ما يتطمع اليو سعيد عقؿ في الشعر وماىيتو فقد وقؼ

عنده وقفة شاعر حالـ قائبل (( لتقوؿ ماىية ىذا الشعر عميؾ أف تطمع الى العالـ

األبجد واحدة القمـ في زنة القيـ المطاؼ  ،وأضاءة مالـ ُيفضح  ،ومس الحسف
بأبياـ وسبابة ))( ،)77وىذا يحيمنا الى التساؤؿ الذي طرحو ( ـ .البيريس) حوؿ
غايات الشعر اوال وما يسعى الى تحقيقو (( يتطمع في الواقع الى ما يمكف
تحديده  ،ال الى تمؾ المفاىيـ والعواطؼ االعتيادية التي حددىا منطقنا  ،وعمى

ىذا فبل يمكننا اف نيتـ بو او نتذوقو االّ اذا قبمنا بما ال يمكف تحديده ))(،)78
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فالوقوؼ عمى غايات الشعر يحدد لنا ماىية ىذا الشعر أصبل الذي حاوؿ سعيد
عقؿ توسيع افقو الى أبعد الحدود  ،والوقوؼ عمى المعنى الجمالي الحؽ فيصؼ

الشعر وىو تجسيد لمجموعة صفات متوحدة في بنية وتصور تنشئ فيما بينيا

عبلقات جديدة ومبتكرة قادرة عمى اإليحاء بغير الظاىر  ،مما تؤدي الى أفكار

ومعاف جديدة تعبر عف رؤية خاصة واف اختمفت ىذه الرؤية في اتجاىاتيا
وأبعادىا ( فاضاءة مالـ يفضح ) ىو الميؿ الخاص نحو الكشؼ والتعرية وتسميط

االضواء لموقوؼ عمى الدالالت ومعانييا وطريقة صياغتيا ومستوى اإلحساس

وال تفكير بيا  ،ثـ اف الذي نبلحظو أنو لـ يقؼ عند لفظة ( الجماؿ ) و ( حس

الحسف ) وانما قاؿ الحس ألنيا لفظة جامعة مانعة لجوىر وروح الشعر وما
يتضمنو مف جماؿ وحسف تعبير واحساس وتذوؽ وجودة  ،إذ إنيا دعوة لموقوؼ

عمى محاسف المغة وطاقاتيا الكامنة التي تحوؿ األشياء الى حركات وظواىر
وأشكاؿ والواف ،فيضحي الخياؿ ىو المحرؾ أليقاظ والكشؼ عف كؿ ما ىو

كامف  ،وليذا وجد الفف ( كي يوقظ فينا شعور الجماؿ )( ،)79إذ أنو قادر عمى

اف يوقظ فينا المشاعر النائمة وتسعير األىواء وتحريؾ الميوؿ واثارة النوازع
قاطبة  ،أنو يمتمؾ القدرة عمى اف يجعمنا نحس بالمصائب كافة واآلالـ جميعا ..

فيو يمتمؾ بالفعؿ القدرة الشكمية عمى أيقاظ مشاعرنا بصدد اي موضوع كائنا ما

كاف  ،وبصدد اي مضموف كائنا ما كاف ( ، )81فتمؾ المرونة الفكرية التي
يخمعيا الفناف الشاعر عمى اشيائو بما يتوافؽ مع مستواه النفسي الخاص قادرة

عمى (( أدارة الصراع داخؿ حقوؿ المتناقضات التي يمر بيا ))(،)81أما مفيوـ
الشعر الخالص عند سعيد عقؿ فيحضي بخصوصية وتفرد تاميف  ،جمع فيو
بيف فعؿ اإلبداع والعمؿ النقدي  ،والنظر إليو مف زوايا متعددة يركز فييا عمى

ما يخمعو الشعر عمى المبدع أوال ثـ قواـ ىذا الشعر وفعمو  ،ثـ ما يخمعو عمى
المتمقي بوصفو طرؼ ميـ مف أطراؼ العممية اإلبداعية قائبل (( :اف الجماؿ

الذي يخمعو الشعر سواء عمى الشاعر او المتذوؽ إنما قوامو ىدوء خالص ال
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تتبلطـ فيو فكر وصور وعواطؼ  ،ىدوء يحيميا النفس وال شيء يفاجأىا او

يعكر صفاءىا  ،منطوية عمى ذاتيا  ،أعماقيا عمى أعماقيا حتى ليغدوا أكثر
تآلفا مع حقائؽ الكوف  ،بؿ تغدو وحقائؽ الكوف شيئا واحدا  ،فأذا ىي فوؽ ىذا

العالـ باآلمو ونقائصو ،ال تصطدـ عمياء بأي نظاـ تجيؿ )) ( ،)82وىنا
يتحدث الشاعر عف المفيوـ الجمالي لمشعر الذي يخمعو عمى الشاعر او

المتذوؽ فيصفو بأف قوامو ىدوء خالص  ،وكأنو ليس سوى ىمس ال يسمع ،
صاؼ خاؿ مف االضطراب والييجاف والصخب  ،ليجعؿ النفس صافية كصفائو
منطوية عمى ذاتيا لتحقيؽ التآلؼ مع حقائؽ الكوف  ،ليممح ىنا الى شمولية

التجربة الفنية بارتباطيا بحقائؽ الكوف الجبارة بما فييا مف قوى طبيعية ،

وظواىر كونية قد ال ترتبط بالبشر أنفسيـ  ،بؿ أنيا قوة ذاتية مستقمة تتسمسؿ

الييا بما تحويو مف قوى وعناصر وموجودات  ،تصبح ىي الموجودة فقط وليذا
يقوؿ (( بؿ تغدو وحقائؽ الكوف شيئا واحدا فأذا ىي فوؽ ىذا العالـ ))( ،)83

وىنا يحؿ العالـ الكوني الكامؿ محؿ العالـ المؤلـ الناقص بوعي وفيـ  ،فتستحيؿ
معاناة الشاعر معاناة العالـ بأكممو  ،ويستحيؿ الطموح اإلنساني طموح الكوف

أجمعو  ،فيجعؿ مصدر الجماؿ تسميط الضوء عمى ما ىو داخمي وتوافقو مع ما
ىو خارج  ،والرؤى التي تنثاؿ مف البصيرة الشعرية  ،فاألفكار والصور

والعواطؼ ىي مف اكبر الوسائؿ في تجسيد التجربة الداخمية لمشاعر وتجسيد

رؤاه  ،وخمؽ تشريع فني جمالي قادر عمى استقطاب متذوقيف أكثر وعي بيذا

التشريع .

والذي يمكف مبلحظتو في مفيوـ سعيد عقؿ لمشعر اعتداده الكبير باالتجاه

العقمي  ،وتأكيده في أكثر مف موضع عمى دور العقؿ في التناوؿ الشعري ،

وتصيد
وتممس مظاىر الجماؿ في المعاني والصور والتعمؽ في فمسفة الحياة ،
ّ
اسرار الحكمة  ،وتمثيؿ الغرائز واألخبلؽ  ،لذلؾ كاف مف ظواىر التجديد في
الشعر لديو تطويع القصيدة العربية لمتعبير اإليحائي وفؽ مذىب الرمزية في
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األدب الفني  ،ويتميز ىذا النوع مف الشعر بدقة التفكير وعمؽ التأمؿ والتمرد
عمى الظاىر مف األوصاؼ والمطروؽ مف المعاني والمبذوؿ مف المضاميف ،
ففي ىذه القصائد الرمزية تصيد لمباطف مما يعتمؿ في النفس ،وما يكمف وراء

الحس  ،حيث تتشابؾ االنطباعات وتتداخؿ  ،واداء ذلؾ اداء رمزيا دوف تصريح

وذلؾ بالجنوح الى األطياؼ والظبلؿ واالعتماد عمى النغـ الشعري الرفاؼ ()84
وليذا نراه يجعؿ مف العقؿ الميزاف الذي يزف ويفرؽ بيف الخاصة والعامة والعقؿ

والمادة والراعي والقطيع الذي ُيرعى  ،فنراه يتمسؾ بالفكر والمفكر والمعرفة
وأتباع المعرفة  ،ويجعؿ لمعقؿ أوطاف  ،وىذا ما نراه في كممتو التي قاليا في (

اندره جيد )(،)85الذي يبتدأ كممتو بالحديث عف لبناف التي قاؿ عنيا (( يطيب
لنا في لبناف أحد أوطاف العقؿ ))()86ثـ يقؼ عند أندريو جيد والذي يعده قضية
مف القضايا التي يجب أف (( يعمؿ العقؿ عميو عممو ))( )86وىو (( الموسر

العقمي ذو الريشة التي يتناوؿ أدؽ الخواطر ))( ،)87وىو مؤمف أف (( بأمكاف
الخميقة بموغ المعرفة باتباع النيج الذي اختطتو اوطاف العقؿ ))( ،)88ثـ أنو

يعترؼ بقولو (( أوجدت نيجا لربما كاف لمعقؿ اف يقؼ عنده )) ( ،)89فيذا

التأكيد عمى الجانب العقمي مف قبؿ سعيد عقؿ يرجع الى إيمانو بدور العقؿ
باالرتقاء باإلنساف الى ما يبمغ بو طموحاتو وتطمعاتو  ،وبناء قيـ ومفاىيـ جديدة

 ،ورسـ معالـ المستقبؿ وتطويع الموجودات  ،وابقائيا دائما في حالة تغير
وتحوؿ تاميف لخمؽ رؤى وأفكار جديدة وابتكار وسائؿ واكتشاؼ آفاؽ رحبة ليا

دو ار في تجديد الذات الشعرية بصورة خاصة .

اهم ما توصل اليه البحث من نتائج:

 .1التأثر باألدب الفرنسي قد أتسع مداه عند سعيد عقؿ ابتداء مف حديثو عف
راسيف ومرسحو  ،وىوغو الذي نأى بنفسو عف السقوط في مبالغاتو  ،وأخذ
سعيد عقؿ يناقش قواعد الذوؽ ويقؼ عند التعريؼ بالمواىب الخبلقة ،
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ويعرض لممبادئ مبينا ما يدعو الى وجوب السير عمى نيجو وخطاه بوعي
تاـ لموقوؼ عمى حقيقة وجوىر األبداع ورصد األساليب التعبيرية السائدة
في تمؾ المراحؿ.
 .2حظيت المغة بإىتماـ بالغ عند سعيد عقؿ  ،وقد وقؼ عند ما اسماه بسر
تكويف المغة ،والدعوة الى الرجوع الى الطبيعة األصمية في الوقوؼ عمى
طريقة نظميا األساسية  ،باالعتماد عمى القيمة الصوتية  ،واإليقاع الجميؿ
الناشئ مف تآلؼ وانسجاـ حروفيا واصوات ،فضبل عف كيفية التعامؿ مع
المغة والوقوؼ عمى اسرارىا ودقائقيا  ،ودور الفف او باألحرى الفناف في
استغبلليا  ،ثـ اف المغة موجودة عمى ىيئة ذخيرة مف االنطباعات مخزونة
في دماغ كؿ فرد مف افراد مجتمع معيف.
 .3يربط سعيد عقؿ بيف المغة والموسيقى جاعبل بينيما ارتباطا قويا  ،وفيو
يجعؿ مف المغة المركبة مجموعة اصوات إلحساسو بأىمية الصوت لمكممة
وما يمكف اف تضيفو مف داللة.
 .4وقؼ سعيد عقؿ عند غايات الشعر ليحدد لنا ماىية ىذا الشعر محاوال
توسيع افقو الى أبعد الحدود  ،والوقوؼ عمى المعنى الجمالي الحؽ .
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