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فقد جاءت أهمية البحث في هذا الموضوع من منطلق حاجة المكتبة العربية إلى دراسة تتناول قصيدة 
التفعيلة في المملكة العربية الســعودية  ، فبــرغم نصــوص شــعر التفعيلــة الســعودية ـ التــي تتجــاوز مئــات  الــدواوين 

ذا المنــتج شــبه غائبــة ، وتــأتي هــذه الدراســة ـ فــي تقــديري ـ لتكــون وآالف النصوص ،مازالت  الدراسات حول هــ
نواة لدراســات  تعنــى بهــذا اللــون الفنــي ، قناعــة  بــأن مســؤولية النقــاد تتمركــز حــول تتبــع حركــة الــنص المجــددة ، 

لقراءتها ووضعها في تقديرها المناسب .
اختيــار بعــد للتنــاول حظــي وقــد حــرص الباحــث علــى أن يتجــاوز إشــكال العــدد الكبيــر مــن النصــوص ب

باهتمام أغلــب شــعراء المملكــة  ، فكانــت قضــية فلســطين ، ذلــك  الجــرح الغــائر فــي ضــمير كــل شــاعر ،  وكــان 
توجه الدراسة  إلى كشف  البنية الفنية تحديدا وصوال من هذه البنية إلى الداللة.

ة  ، مشــيرا إلــى   ثــراء هــذه ُقدمت الرسالة بتمهيد كشف خطوطــا عامــة لتطــور قصــيدة التفعيلــة الســعودي
التجربــة وتنــوع آفاقهــا ،  وعــرض لقضــية فلســطين وشــعر التفعيلــة ،كاشــفا  عــن  إجمــاع عــدد مــن النقــاد علــى أن 
تمكن قصيدة التفعيلة ، واتساع الكتابة اإلبداعية عليها، وتقبل المتلقي العربي لها بشــغف يعــود إلــى عوامــل  مــن 

م ،فــاهتزاز القــيم العربيــة أدى بــدوره إلــى 1948ان العربي بعــد أحــداث  أهمها  قضية فلسطين وما حدث للوجد
اهتزاز الثوابت العربية الفنية كما يرى أولئك  النقاد .

وقد بدأ  الباب األول مــن عتبــة الــنص عارضــا لكثيــر مــن بنيــات العنــوان الفنيــة  . ثــم  انطلقــت الدراســة  
صــادرها  وجمالياتهــا الفنيــة،  ثــم تناولــت  جماليــات  النســق إلى معطيات النص اللغويــة  ، فبحثــت المفــردة فــي م

التركيبي الــذي تشــكلت فيــه هــذه  المفــردة ، وكــان تركيــز الدراســة علــى ســمة الكليــة التــي تميــز التجربــة الجديــدة 
عموما ، فعرض البحث لمثل  النسق الفعلي واالسمي والتقابلي.. ، منطلقا منهــا  إلــى تفتيــق متعلقاتهــا مــن البنــى 

ــم الصــورة ا ــى الصــورة المفــردة ث ــة التصــويرية مــن الكلمــة إل ــاول  البحــث فــي البــاب الثــاني البني ــم تن لصــغرى  . ث
التركيبيــة و الكليــة، كمــا بحــث  الرمــز واتجاهاتــه فــي الــنص . وجــاء البــاب الثالــث للحــديث عــن هيكــل القصــيدة 

.أمـــا البـــاب الرابـــع فكـــان لإليقـــاع  ، ومعمارهـــا مـــن الومضـــة والشـــكل المـــدور والمســـرحي،   إلـــى البنيـــة الطويلـــة
عرضت الدراسة فيــه  إليقــاع الــوزن والتقفيــة فــي شــعر التفعيلــة ، ولإليقــاع الــداخلي ،و تناولــت التشــكيل البصــري 



الذي يعد سمة مهمة لقصيدة التفعيلة ، فتناولــت الدراســة قضــايا تشــكيلية مثــل  الســيمترية والفــراغ الكتــابي  ، و 
ــ ــة الــنص . ثــم كانــت الخاتمــة وفيهــا نتــائج األقــواس وعالمــات الت رقيم ، وعرضــت للهــامش الشــعري وإيقــاع نهاي

وتوصيات البحث . ومن أهمها : 
ـ اتضح من خالل قراءة المفردة في النص السعودي المعني بقضية فلسطين  ، أن هذه القضية قد    استطاعت 

التناص مع المفردة القرآنية أو النبوية المتصلة أن تكون لها معجما خاصا ينسرب في ثنايا التجربة ، يصل إلى 
ــة الصــورة  المعاصــرة فــي نقلهــا   بالقضــية ، كمــا يتمــاس مــع الواقــع ومــع المشــهدية الداميــة التــي أســهمت تقني

وإذكائها وجعل أحداثها حية متجددة أمام أنظار المبدعين .
الشــاعر وتناولــه لألحــداث ، هــي رؤيــة دينيــة ،  ـــ تبــين مــن كشــف البنيــة الفنيــة  أن المرتكــز الــذي تنطلــق منــه رؤيــة 

سيطرت على أفكار الشعراء وتمحورت حولها تجربتهم وأثبتت قراءة البنية اللغوية هذا المرتكز الذي يكاد أن 
يتقــاطع مــع رؤيــة كثيــر مــن الشــعراء حتــى مــن شــعراء فلســطين ذاتهــا ، الــذين ينطلــق غــالبهم مــن مرتكــز األرض 

رؤيتهم وبناءهم الفكري والفني  . المغتصبة ،  التي  توجه
وقد استخدم الباحث قدرات المــنهج الفنــي ومــا حصــل لهــذا المــنهج مــن تطــورات حديثــة أســهمت فــي 

مقاربة النقد من النص .
و يأمل الباحث أن يكون بهذه الرسالة  قد فتح الباب أمام دراسات  تلتفت إلى المنــتج الجديــد الــذي 

ن قضــاياه ؛فدراســة هــذه التجــارب اإلبداعيــة هــي حــق المبــدعين علــى النقــاد .كمــا يتلبس بروح العصــر وينطلــق مــ
أن يكــون قــد ـــونقــداً ه شــعراً ـد قــدم لقضــيته (فلســطين) ـ التــي شــغلت اهتمامــه ووجدانـــون قـث أن يكـيأمل الباح

علــى نبينــا ـــ فــي دعــم هــذه القضــية .  وصــلى اهللاولــو بالقليــلقــدم لهــا نصــا هادفــا ، وكشــف عــن فنياتــه ليســهم ـ
محمد وآله  .

Abstract
The Structure of the Syllabic Poetry in the Kingdom of

Saudi Arabia up to the end of1422h
The Palestinian Dispute as a study case

The need for a study that handles the syllabic poetry urges this
thesis. Although the Saudi syllabic poetry is abundant, but the
critical studies about it almost does not exist. Therefore this study is
intended to be a germ for studies that will deal with this poetic form
since the role of the critics should centre on the observation and
appraisal of the innovative literary movement.

In order to avoid handling a large amount of literature, the
researcher has chosen the poetry whose theme is the Palestinian
dispute which most Saudi poets have composed.

The objective of this study is to get to the meaning by studying
the form.

The study starts with an introduction that outlines the
evolution of the Saudi syllabic verse, indicates the richness and
diversity of this experience, examines the Palestinian dispute through



the Saudi syllabic poetry and discovers that a number of critics
unanimously attribute the proliferation and its popularity of the
syllabic poem among wide audience to the adoption of the poets the
Palestinian issue as theme and what happened to the Arab conscience
after the event of 1948; because the consequence of that is the
deterioration of the Arab values which lead to the distortion of the
Arabic established literary standards.

The first chapter presents the technical structure of the thesis.
Then the research proceeds on to tackle the linguistic aspects where
the aesthetic of vocabulary and the texture are studied.

The study focuses on the entirety that characterizes the new
experience in general. So the study examines, for instance, the poetic
diction, antithesis and substructures.

The second chapter deals with the depiction of the image
ascending from the simple, to the synthetic and ends with the
complex image; besides the study of the symbolic connotation.

The third chapter tackles the structure of the poem as a
glimpse, a circular shape and theatrical.

The fourth chapter is confined to the meter, the cadence, the
rhythm and the internal rhyme of the syllabic poetry. The visual
form which is regarded as an important feature of the syllabic poetry
is dealt with; moreover some punctuation marks as ellipsis, brackets
and the footnotes are handled as well.

The thesis ends with a conclusion and some proposals.
The researcher hopes that this dissertation has laid a

cornerstone for future studies about this new genre and wishes to
support the Palestinian right – the issue that he has handled in his
poems and critical studies.

المقدمة :
الحمد هللا حمد الشاكرين ألنعمه ، وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلــى آلــه وصــحبه ، 

وبعد :
فقــد جــاء اهتمــامي فــي هــذا البحــث بــأمرين ، تبــين لــي فيمــا بعــد أنهمــا متالزمــان ومــرتبط 
أحدهما باآلخر ؛ أما أولهما فهو دراسة قصيدة التفعيلة السعودية من خالل نموذج قضية فلسطين



هـ ، وثانيهما المنهج الذي يمكنني أن أواجه بــه الموضــوع ألصــل إلــى 1422من بداياتها إلى نهاية 
مكاشــفة قــد تكــون أولــى للتجربــة الســعودية فــي الكتابــة علــى قصــيدة التفعيلــة .. وقــد جمعــت بــين 

ت األمرين من خالل هذه الرسالة ، فزاوجــت بينهــا وبــين مــنهج التنــاول  لمحاولــة التوصــل إلــى ســما
هذا اللون الفني في الشعر السعودي. 

لم يكن اختياري هذا الموضوع لرسالة أتقدم بها لنيل درجــة الــدكتوراه مــن قبيــل المصــادفة 
وتعاطي البحث فحســب ، فهــو  فــي صــلب اهتمــامي ، إذ أمــارس الكتابــة الشــعرية علــى هــذا اللــون 

بــع مــن  قناعــة أن دراســة  النقــاد الفنــي منــذ زمــن ،  و اهتمــامي بدراســة الشــعر الــوطني الســعودي ين
ألدبهم الوطني يســاعد مســتقبال فــي تكــوين رؤيــة أشــمل وأدق للنتــاج العربــي ،  ويجعلهــم يتوصــلون 

إلى نتائج أكثر حيوية وعمقا.
واهتمــامي بنقــد الشــعر الســعودي يعــود مــن الناحيــة الزمنيــة إلــى مرحلــة مــا قبــل الماجســتير،  

اما ظاهرا  منذ بداية دراستي الجامعية لــم أغــال  ،فقــد كنــت بل إذا قلت إنه يشكل في نفسي اهتم
مهتمــا وقتئــذ بحركــة التجديــد التــي قــدمها محمــد حســن عــواد ، وكنــت ومجموعــة مــن الــزمالء علــى 
اعتقاد  أن محمد حسن عواد هو رائد قصيدة التفعيلة قبل نازك المالئكة  ، وكنت أتحين الفرصــة 

التجديــــد فــــي المملكــــة ،  وســــجلت موضــــوع رســـــالتي إلثبــــات هــــذا االعتقــــاد ، ولبحــــث حركــــة 
للماجستير فــي صــميم هــذا االهتمــام إذ قمــت بدراســة شــعر الحجــاز فــي فتــرة العــواد، وبحثــت عــن 
المؤثرات في ذلك الشعر  . وجاء موضوع رسالة الــدكتوراه  مكمــال لــدائرة التجديــد التــي كنــت وال 

يلة في المملكة ،  ولعلي ألخص أفــق الرؤيــة التــي أزال  معنيا بتتبعها فكان اختيار دراسة شعر التفع
حدتني إلى ذلك في اآلتي :

ضرورة االعتناء بالمنتج اإلبداعي السعودي ، ووضعه في مكانه الالئق دون  تفــريط بإبــداع ـ
يستحق العناية الحق،  ودون إفراط بتقدير يسيء إلى األدب أكثر مما يفيده .

تنجـــزه المطـــابع تباعـــا ، فهـــو حـــق المبـــدع ، و مجـــال ضـــرورة تتبـــع الـــنص المتجـــدد الـــذي ـ
خصب للدراسة .

مــن األهميــة بمكــان معرفــة موقــع األدب العربــي الســعودي علــى الخارطــة العربيــة ، و معرفــة ـ
موقعه على الخارطة العالمية ، وهذا ال يــتم إال  بتكثيــف القــراءة للبنيــة الفنيةوالفكريــة لهــذا 

الشعر. 



تطيع من خالل تتبــع البنــى الفنيــة الوصــول إلــى عمــق التجربــة وتقويمهــا في اعتقادي أننا نسـ
من أقصر الطرق ، فالعناية بالمستويات األخرى الداللية أو الالنصية تستهلك جهد الناقــد 

األدبي،  و ال تقدم أكثر مما ينطق به النص ويفصح .
ن كبوتهــا، ويكــون نحتــاج فــي الــزمن العربــي الــراهن  إلــى البحــث عــن أدب يُــنهض األمــة مـــ

واحدا من عــددها التــي تواجــه بهــا ، علنــا مــن خــالل األدب أن نقــدم لبنــة فــي صــرح إعــادة 
بناء التكوين العربي  .

شعر التفعيلة في المملكة ظاهرة  لها وجودها الالفت ، ومع كل هذا  قلمــا نجــد دراســات ـ
يء مـــن العنايـــة تواكــب حركيـــة  تطـــور هـــذه القصــيدة . فـــي حـــين حظيـــي شــعر التفعيلـــة بشـــ

والـــدرس األكـــاديمي فـــي أقطـــار عربيـــة متعـــددة  ،فنجـــد مـــثال  فـــي األردن رســـالة (مصـــلح 
النجار).

( ظــواهر فنيــة فـــي شــعر التفعيلــة عنـــد معــين بسيســو ) ، جامعـــة اليرمــوك ، ودراســة رقيـــة 
محمــود حجـــازي ، (القصـــيدة الطويلـــة فـــي الشـــعر العربــي الحـــديث ، دراســـة فـــي شـــعر التفعيلـــة )، 

لجامعة األردنية . وفــي  مصــر نجــد (علــي عشــري زايــد ) يقــدم رســالة عــن (موســيقى الشــعر الحــر) ا
،فــي جامعــة القــاهرة ، و(عــادل الــدرغامي) يــدرس  (توظيــف اللــون فــي شــعر التفعيلــة  لــدى شــعراء 
الستينات في مصر)، في  جامعة القاهرة . وعن الشعر الليبي الحــر كتــب (عــوض محمــد الصــالح) 

وان (الشعر الحر في ليبيا دراسة فــي اتجاهاتــه وخصائصــه)في  جامعــة اإلســكندرية . وفــي رسالة بعن
الجزائـــــر درس  (شـــــلتاغ عبـــــود)، (الشـــــعر الحـــــر فـــــي الجزائـــــر) ،  وفـــــي المغـــــرب  بحثـــــت  (ثريـــــا 
المنصـــوري) ، (الشـــعر المســـرحي بـــالمغرب لـــدى شـــعراء التفعيلـــة ) إلـــى غيـــر ذلـــك   مـــن الرســـائل 

. ،    وأحســـب أن هـــذه الدراســـة مـــن األطروحـــات األكاديميـــة األولـــى التـــي العلميـــة والدراســـات .
عنيت بهذا اللون الفني في جامعاتنا السعودية ، وهي جهد المقل ، ولعلها تكشــف عــن طــرف مــن 

إبداع هذا النص وتكون فاتحة لدراسات جادة مثمرة في المستقبل .

عــن موضـــوع أنفــذ مــن خاللــه أو كل هذه الحيثيات واألسباب كانت تقلقني ، وأنــا أبحـــث
ــه ، وكنــت وال أزال  أعتقــد أننــي لــن أخطــو فــي هــذه  أطــل علــى كــل هــذا األفــق الــذي تظهــر رحابت

الدراسة مهما اجتهدت سوى خطوة في طريق ممتدة يجب أن تستمر بجهود الباحثين .

ـــة ـــة فـــي المملكـــة العربي ـــى دراســـة شـــعر التفعيل ـــة أن أتجـــه إل ـــت بعـــد جهـــد وروي وقـــد ارتأي
الســعودية. وبــدأت رحلــة جمــع المــادة الشــعرية لهــذه الدراســة لتكــوين رؤيــة أولــى ، وكانــت البدايــة  
بـــديوان الشـــعر الســـعودي المكتـــوب علـــى هـــذا اللـــون الفنـــي مـــن خـــالل تفحـــص مكتبـــات  األنديـــة 



األدبيــة التــي تحــيط بــأطراف الــوطن، وتعنــى بــالمنتج اإلبــداعي الســعودي، فقمــت بجــوالت خاصــة 
حتــى جمعــت مــا اســتطعت، ثــم اتجهــت إلــى مكتبــات الجامعــات ، وإلــى مركــز الملــك ومراســالت 

فيصــــل ومكتبــــة الملــــك فهــــد الوطنيــــة ،والمكتبــــات الخاصــــة ، ورأيــــت الفرصــــة  ســــانحة لالتصــــال  
بالشــعراء أنفســهم للبحــث عــن النصــوص ولمعرفــة ظــروف كتابــة بعــض النصــوص . ثــم قمــت  بفــرز 

فوجـــدتني أمـــام عـــدد كبيـــر مـــن النصـــوص فرأيـــت ـ بعـــد نصـــوص التفعيلـــة عـــن االتجاهـــات األخـــرى
مشاورة  الدكتور صالح الزهراني مرشدي آنذاك، ومن بعد مشــرف الرســالة الــدكتور حامــد الربيعــي ـ 
أن تقتصر الدراسة على قضية تكوينية تضم أغلــب التجــارب الشــعرية أســتطيع مــن خاللهــا أن أصــل 

بارهــا قضــية محوريــة فــي الهــم العربــي عنــد أغلــب إلــى نتــائج مطمئنــة ، وكانــت قضــية فلســطين باعت
الشــعراء . وكــان االقتـــراح أن تتجــه الدراســـة إلــى البنيـــة الفنيــة لشـــعر التفعيلــة الســـعودية مــن خـــالل 

نموذج قضية فلسطين .

وكان من مقتضيات الدراسة التي تنبع من طبيعتها أن تقسم الرسالة على النحو التالي :
احل تطور شعر التفعيلة في المملكة ، ويحاول فيه الباحــث أن يعــرض  *  مهاد عام  يعرض فيه لمر 

لقضية فلسطين  الرتباطها  الوثيق بموضوع الرسالة ، وارتباطهــا عنــد كثيــر مــن النقــاد بنشــأة شــعر 
التفعيلة وتكوينه . ومن ثم  أصل  إلى األبواب التالية :

تنــاول المــدخل بالتحليــل : بنــي هــذا البــاب علــى مــدخل وثالثــة فصــول ، البـاب األول
عنـــاوين  النصـــوص الشـــعرية التـــي اعتمـــد عليهـــا البحـــث ثـــم  تنـــاول الباحـــث فـــي الفصـــول األربعـــة   

اللفــظ المفــرد  موضــحا مصــادره ، ومحــاوال  أن يطــل علــى  جمالياتهــا ، وأن يلحــظ المعجــم الــذي 
متجهــا إلــى مــا  يتســق اختطته قضية فلسطين في التكوين اللغوي العربي . وتناول  تركيب الجملــة  

مــع ســمات قصــيدة التفعيلــة  القائمــة علــى الكليــة ، فيعــرض  المرتكــزات التــي كونــت البنيــة العامــة 
للتركيــب كالنســق  الفعلــي واالســمي والتقــابلي ...، ثــم يحــاول  تفتيــق  البنــى الصــغرى داخــل هــذه 

المرتكزات الكبرى . 

ثاني باب ال التصــويرية ، فــي فصــلين ، تناولــت فــي : اســتقل هــذا البــاب بدراســة البنيــة ال
أولهما الصورة الشعرية التي ترسم بالكلمة ، أو بالتركيــب الثنــائي ، مــرورا بالصــورة المفــردة البســيطة 
، وصــوال إلــى الصــورة المركبــة ، وانتهــاء بالكليــة . وعــرض  فــي الفصــل الثــاني للرمــز واالســتدعاء ؛ 

والمكـــان الرامـــز ، والقنـــاع ، عارضـــا فـــي ثنايـــا التنـــاول متنـــاوال فيـــه الرمـــز التراثـــي والرمـــز الصـــناعي 
لمستوياته الرامزة من محورية واستعارية وتراكمية. ..



ــة القصــيدة أو هيكلهــا الخــارجي  البــاب الثالــث : عنــي  هــذا البــاب فــي فصــلين بمعماري
ة الـــذي تمثـــل فـــي عـــدة أشـــكال ، فكانـــت البنيـــة القصـــيرة وأشـــكالها فـــي الفصـــل األول ، ثـــم البنيـــ

الطويلة ومكوناتها في الفصل الثاني ، فضال عن الشكلين  المدور ، و المسرحي . 
ــعثـــم كـــان  ــاب الراب : بفصـــوله الثالثـــة مهتمـــاً باإليقـــاع  ، إذ تنـــاول الباحـــث اإليقـــاع الب

الخارجي في الفصل األول من خالل تطبيقات نصية محددة ، ثم عرض في الفصل الثاني  اإليقــاع 
ه فــي الــنص الســعودي لقضــية فلســطين ، ثــم درس فــي الفصــل  الثالــث  التشــكيل الداخلي ومكونات

البصري  كظاهرة تميز التجربة الحديثة أخذت عدة أشكال في قصيدة التفعيلة  السعودية .  

ومراجع الدراسة  تبعاً لتعدد آليات التناول كانت متنوعة ، منها ما يمكن تصنيفه كاآلتي:
لشعراء قصيدة التفعيلة في المملكة ومنها :أوال : الدواوين الشعرية

غازي القصيبي ، المجموعة الشعرية الكاملة .-1

سعد الحميدين ( األعمال الشعرية .. ) .-2
أحمد الصالح ( عندما يسقط العراف ،انتفضي أيتها المليحة ..وغيرهما ) . -3
هما ) .عبد الرحمن العشماوي ( شموخ في زمن االنكسار ، القدس أنت..وغير -4

جاسم الصحيح ( ظلي خليفتي عليكم ، أولمبياد الجسد.. وغيرهما ) . -5
دواوين أخرى ..-6

ثانيا : دراسات  تناولت قصيدة التفعيلة العربية منها  :

ـ نازك المالئكة ، ( قضايا الشعر المعاصر ) .1
ـ محمد النويهي ، ( قضية الشعر الجديد ) .2

عر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ) . ـ عز الدين إسماعيل ، ( الش3
ـــ حتـــى 1948ــــ صـــالح أبـــو إصـــبع ، ( الحركـــة الشـــعرية فـــي فلســـطين المحتلـــة منـــذ عـــام 4 ـ

دراسة نقدية  ).1975

ـ أحمد بسام  ساعي ، ( حركة الشعر الحديث من خالل أعالمه في سورية ).5
ربية الحديثة ).ـ علي عشري زايد ، ( عن بناء القصيدة الع6
ـ خليل الموسى ، ( بنية القصيدة العربية المعاصرة ).7



ثالثا: دراسات تناولت قصيد ة التفعيلة السعودية ومنها:
ــــ  نـــذير فـــوزي العظمـــة (قضـــايا وإشـــكاليات فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث  الشـــعر الســـعودي 1

أنموذجا).
ــ  محمــد صــالح الشــنطي ( التجربــة الشــعرية الحديثــة فــ2 ي المملكــة العربيــة الســعودية دراســة ـ

أجزاء ) .3نقدية رؤية وشهادة ـ 

ـ عبد اهللا أبو هيف ،( الحداثة في الشعر السعودي قصيدة سعد الحميدين نموذجا ).3
ـ  عبد الرحمن المهوس ، ( الشعر السعودي المعاصر دراسة في انزياح اإليقاع ).   4

اثة في المملكة العربية السعودية  ).ـ  عبد اهللا الغذامي ، ( حكاية الحد5
.2ـ   عثمان الصالح ، (حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر) ج6

رابعا : مراجع التحليل والمنهج والتناول :

ـ  عبد القاهر الجرجاني ، ( دالئل اإلعجاز ، و أسرار البالغة  ).1
ـ  صالح فضل ( أساليب الشعرية المعاصرة  ).2
ـ محمد عبد المطلب ( مناورات الشعرية ) .3

ـ عبد اهللا الغذامي ( الخطيئة والتكفير :من البنيوية إلى التشريحية  ) .4
ـ محمد بنيس ، ( ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية ) .5
ـ محمد فكري الجزار ، ( الخطاب الشعري عند محمود درويش ). 6

أبو سليمان ، ( كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ).ـ عبد الوهاب 7

يمكن أن ألخص المنهج الذي سارت  عليه الدراسة في  اآلتي :و

كــــان  منهجـــي فـــي الدراســـة اســـتقراء النصـــوص ، المتعلقـــة بـــالنص الفلســـطيني مـــن شـــعر ـ1
لــى التفعيلــة ، مــع حرصــي علــى النصــوص التــي ترتفــع بالقضــية ، وتنــدفع بهــا قــدما ســواء ع

المستوى الفني أو الداللي .



عنيت الرسالة  بقراءة البنية الفنية وتفتيقها وصوال إلى اإليضـاح الداللي من خالل حيثيات ـ2
البنية .

جمعت من نصوص القضية الفلسطينية ديوانا ضخما ، ضــم مــا يزيــد علــى مــائتي  نــص مــن ـ3
رض لقضــية فلســطين فــي ســياق شــعر التفعيلــة الســعودي ، منهــا مــا يزيــد علــى مائــة نــص تعــ

قضايا عربية أخرى ، تجاوزتها الرســالة مكتفيــة  بمائــة نــص أو تزيــد  تخــص قضــية فلســطين 
تحديــدا،  هــي التــي اخترتهــا للتطبيــق عليهــا لتمثيلهــا التــام فيمــا أحســب لقضــية فلســطين ، 

ولشعر التفعيلة السعودي عموما .

وحرصا على أن يكــون القــرار النقــدي مبنيــا نظرا لكثرة النصوص وتباين مستويات الطرح ،ـ4
على ثوابت من الطرح الفني خصصت الدراسة بالدواوين الشعرية فقط دون االلتفــات إلــى 

هـ .1422المنشور في الوسائل اإلعالمية األخرى .ووقفت زمنيا عند  نهاية عام 

ـــاح لدـ5 ـــة فـــي المملكـــة كمفت ـــاول اتجاهـــات قصـــيدة التفعيل ـــا يتن ـــنص أفـــردت  مبحث راســـة ال
السعودي لقضية فلسطين .

اعتمــدت  الرســالة فــي تتبــع البنيــة الفنيــة علــى قــدرات مــنهج متكامــل يعتمــد علــى المــنهج ـ6
الفنـــي  فـــي عمومـــه ، فكانـــت تعنـــى بـــالنص  وتتبـــع ســـمات البنيـــة متجهـــة إلـــى هـــذا الـــنص  

خدام عــدة تحديــدا لتفتيــق بنــاه ، علــى أنــه قديقتضــي  ذلــك وفــي إطــار المــنهج الفنــي  اســت
مناهج نقدية حديثة يمكن تسخيرها لكشف الظواهر الفنية في النصوص . وما قــد يقتضــيه  
األمــر مــن  االســتعانة بــالمنهج اإلحصــائي غيــر مقصــود لذاتــه ، والغــرض منــه إعطــاء  تصــور  

اعــة بــأن الترميــز للمتلقــي عنــد قضــايا معينــة . ومــا اســتخدام األرقــام دون كتابتهــا إال عــن قن
الرقمي أقدر في إيصال الفكرة ، السيما مــع عــدم وجــود التبــاس عنــد اســتخدام الــرقم بــدل  

كتابته .
حاولــت المحافظــة علــى الشــكل الكتــابي للنصــوص ، قناعــة بأهميــة  الشــكل الكتــابي فــي ـ7

نص التفعيلة،  فهو من مفاتيح كشف ووعي النص  .
ربما كان  أنسب في التعامل مع تجربة قصــيدة التفعيلــة  سقت من المصطلحات النقدية ماـ8

الجديــدة ، مثــل : ( الســطر الشــعري) مقابــل ( البيــت )، و (التقفيــة ) مقابــل ( القافيـــة) ، 
والتشكيل البصري .



أوردت لــبعض المصــطلحات النقديــة ، والســيما الوافــدة مــن النقــد الغربــي ، أو التــي اعتنــى ـ9
عنها به من اللغة االنجليزية .بها ذلك النقد ؛ما يعبر

وكأي باحث ، كان لي في هذا البحث صعوبات عديدة ، بيــد أن شــعور الباحــث بالوصــول 
إلــى عمــل يرضــىعنه يجعلــه ينســى كثيــرا مــن هــذه المشــاق . و الباحــث فــي الشــعر المعاصــر لشــعراء 

ر البالـــغ الـــذي ال جايلهم ويرتبط ببعضهم بعالقات شخصية يجد في نفسه أحيانا من الصعوبة األمــ
يقــدره حــق قــدره إال مــن عــايش صــعوبة االختيــار مــن النصــوص ثــم وضــعها علــى المحــك النقــدي ، 
وقد حاولت في تناولي  أن أكون موضوعيا ، جاعال حاجــة البحــث إلــى نصــوص بعينهــا هــو مقيــاس 

بين اتجاهين ، االختيار ، وجاعًال الحقيقة النقدية هي مقياس التقدير . وشعر التفعيلة شعر يتوسط
ولكي يصل الباحث إلــى حقــائق نقديــة مطمئنــة كــان عليــه  أن يطــل علــى االتجــاهين اللــذين يتوســط 
بينهما شعر التفعيلة ، فكانت قراءاتي تمتد من الشكل التناظري إلــى الشــعر  النثــري. ثــم إن غــزارة 

شـــعر التفعيلـــة المنـــتج اإلبـــداعي الســـعودي تجعـــل اختيـــار قضـــية ينفـــذ منهـــا الباحـــث إلـــى دراســـة 
الســعودي صــعوبة بالغــة ؛  إذ مــن الصــعوبة  أن تــدرس آالف النصــوص لتصــل إلــى نتيجــة مطمئنــة ، 
ومن الصعوبة أن تصل إلــى قضــية تلــم أطــراف الــنص، وقــد كــان الختيــار قضــية فلســطين هدايــة إلــى 

وقضــية موضــوع يــرتبط بتكــوين شــعر التفعيلــة ، فكثيــر مــن النقــاد يربطــون بــين ظهــور شــعر التفعيلــة
فلسطين نشأة وتمكينا، إضافة إلى أن هذه  القضية تعد قضــية كــل الشــعراء الســعوديين تقريبــا فهــي 
منسربة في ثنايا نصوصهم . ولعلي أصبت حــين جعلــت نمــوذجي قضــية فلســطين التــي أتصــور أنهــا 

رونيــة اســتوعبت كــل خصــائص البنيــة الفنيــة للشــعر الســعودي. وأشــيد ممتنــا هللا بنعمــة التقنيــة االلكت
التــي تســهل ســبل الوصــول إلــى المراجــع ، لكــن الباحــث قــد ال يطمــئن إلــى توثيــق معلومتــه مــن أي 
مصــدر الكترونــي ؛ وقــد كــان مــن المواقــع التــي حققــت بعــض مــا يتطلــع لــه الباحــث ( موقــع اتحــاد 

الكتاب العرب ) في دمشق  الذي ينشر كتبا بأكملها، وقد أفدت منها مــا كــان لــه أثــر فــي البحــث  
ما جعلني على يقين بضرورة التواصل معهم بالزيارات الدورية للشام ، وبمراسلتهم  .م

وأجد من الالزم في هذا المقام أن أزجي الشكر الموفور للدكتور علي عقلة عرسان رئــيس 
اتحاد الكتاب العرب علــى كــرم ضــيافته وحســن تعاملــه مــع البــاحثين ، وأتقــدم بالشــكر إلــى كــل مــن 

و قصيدة وهم كثر ، وأخص منهم الشاعر محمد الثبيتي الــذي زودنــي مــن دواوينــه زودني بمعلومة أ
وما كتب عنه ، و استفدت من عالقاته بالشعراء إذ  صورت مــن إهداءاتــه الخاصــة عــددا كبيــرا مــن 
الدواوين . والشكر موصــول إلــى كــل مــن الدكتور/عبــد الناصــر عســاف والــدكتور عــاطف الدرابســة، 

انــي علــى توجيهــاتهم التــي كــان لهــا أثرهــا فــي تكــوين هــذه الرســالة  . والشــكر والــدكتور صــالح الزهر 



التام  الموفى ألستاذي الدكتور حامد الربيعي الذي سعدت  بإشرافه ومتابعته للرسالة فأفدت كثيــرا 
من حسن تعامله وصائب نظره ومنهجيته ما أرجو اهللا أن يجزيه عليه أحسن الجزاء .

ممثلــة فــي كليــة اللغــة العربيــة قســم الدراســات العليــا علــى رعايتهــا وأشكر جامعة أم القرى 
ودعمها لخطط البحث العلمي ..والشكر هللا أوال وآخرا على كرمــه ومنتــه . وصــلى اهللا علــى ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ةــــــــالخاتم
ــالنص ونســقه ، و  بــين موضــوع يعنــى حاولــت الدراســة  المواءمــة بــين المــنهج الــذي يعنــى ب

بحيثيات النص الجديد وتفتيق أبنيتها الفنية في إطار قضــية حيويــة معاشــة هــي قضــية فلســطين التــي 
تشابكت أحداثها بأحداث التجديد في النص كمــا كشــف ذلــك مهــاد الرســالة ، وقــد تصــاحب هــذا 

لغــة والبحــث فــي المنهج الذي ينطلق من اللغة والبناء مع تجديد قصيدة التفعيلة ، ولعل مواجهــة ال
مكنوناتهـــا كـــان واحـــدا مـــن عوامـــل تفجيـــر طاقـــة اإلبـــداع ، وفتحهـــا علـــى آفـــاق أرحـــب ، فقصـــيدة 
التفعيلــة وحركيتهــا اإليقاعيــة هــي تفاعــل لغــوي بالدرجــة األولــى ؛ فتوزيــع التفعــيالت علــى مســاحات 

طــي البيــاض فــي الصــفحة ،وتوزيــع المفــردات والصــور  فــي مســاقات الــنص هــي عمــل فــي اللغــة يع
تفاعال بين الــنص والمتلقــي.  وقــد حاولــت هــذه الدراســة أن تتفاعــل مــع الــنص الجديــد بمــنهج فنــي 

متجدد ينبع من ذات النص محاوال تفكيك بنياته الفنية من عنوان النص  إلى نهايته  .
بدأت دراسة النص  مــن العنــوان أوعتبــة الــنص وأثــارت كثيــرا مــن قضــاياه ، ثــم  حاولــت أن 

لنص  باتجاه المفردة ، فدرست  المفردة في مصادرها وتشكيالتها الجمالية ، وصــوال تسبر أغوار ا
إلى النسق التركيبي الذي تشكلت فيه هذه  المفردة ، فعرضت لألنساق التركيبية التي تشكل فيها 
النص من أنساق فعلية واســمية وتقابليــة ودراميــة وســردية ، و عرضــت أيضــا فــي هــذا الصــدد لــبعض 

ألسلوبية التي تشكل منها البناء التركيبي . وتناولت الدراسة  بعــد ذلــك   الصــورة ،  بــدءا الظواهر ا
من الصورة اإلفرادية والبسيطة باتجاه الصورة المركبة و الكلية ، ثم الرمز الممتد من  الرمز التراثــي 



ة والقصــيدة . ثم كان الحديث عن معمار القصيدة وهيكلها  مــن الومضــإلى الرمز الصناعي والقناع
ــة الدراميــة  الطويلــة ــى البني ــر  كــان ،القصــيرة إل فالشــكل المــدور والمســرحي . وفــي  البــاب األخي

بحث اإليقاع ، حيث بدأت الدراسة مــن هيكلــه الخــارجي المتمثــل فــي الــوزن والتقفيــة مــرورا بإيقــاع 
من سمات قصيدة النص الداخلي وتحليل بنيته ، وانتهاء بالتشكيل البصري  الذي يعد سمة مهمة 

التفعيلة ، فعرض البحث للتشكيل القائم على السيمترية والفراغ الكتابي ، ثــم  األقــواس والتــرقيم ،  
وانتهاء بالهامش الشعري وتشكيل نهاية النص .  

حاولــت هــذه الدراســة تفتيــق بنيــة نــص التفعيلــة  العربــي الســعودي مــن عنــوان الــنص  إلــى 
، ولعلها  بهذا تفتح البــاب ألعمــال نقديــة تتنــاول بنيــة شــعر سطيننموذج قضية فلنهايته من خالل 

التفعيلة العربي السعودي ، وهــي بنيــة ثريــة كشــف مهــاد الرســالة طرفــا منهــا ، وهــي بانتظــار دراســات 
عديدة يأمل الباحث أن يتمكن  هو وغيره من االستمرار في كشــف خفايــا هــذه البنيــة التــي ال تــزال 

ة . بمجهل ومنأى من الدراس
:   ولعلي فيما يلي أجمل  أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة

إن هذه الرسالة ، وإن كانت قد اتخذت من شعر التفعيلة في المملكة العربية الســعودية مجــاال ،ـ
تتمحور إقليميا ، وإنما تنطلق من اإلطار العام للشعر العربي الذي تنتمي إليــه ، فهــي دراســةال

لقطــر عربــي فــي إطــار الكــل العــام للتجربــة العربيــة ، ولــدي قناعــة أن نقــاد كــل قطــر عربــي هــم 
األقدر على استبطان حركة أدبهــم ؛ والمحصــلة األخيــرة التــي تنتهــي إليهــا مثــل هــذه الدراســات 
هي رؤية فاحصة لألدب العربي بعامة نستطيع من مجملهــا أن نصــل إلــى قــراءة ســديدة للتجربــة 

العربية .

تبين من دراسة التجربة السعودية من خالل نموذج فلسطين أننا أمام تجربــة عربيــة لهــا مؤثراتهــا ، ـ 
، وإذا كانــت وما يقال عن التجربة العربية من مؤثرات نســتطيع أن نجــده فــي التجربــة الســعودية

بســـيطرة التجربـــة الســـعودية فـــي تعـــاطي التجديـــد تتـــأثر بـــالمؤثر العربـــي أوال ، فإنهـــا ربمـــا تنفـــرد 
ــره مــن المــؤثرات األخــرى ، فــأثر المعطــى التراثــي أظهــر مــن المــؤثرات  المــؤثر التراثــي علــى غي
األخرى في فئات التجديد الثالث التي بينها البحث . وقد أثبت البحث أن التجربة الســعودية 
قــد تماســت مــع التجديــد منــذ فتــرة مبكــرة لدرجــة اعتقــد معهــا الــبعض أن (محمــد عــواد) كــان 

لنقاد العرب إلى الدعوة إلى قصيدة التفعيلة والتطبيق عليها،  وهو مــا حقــق فيــه البحــث أسبق ا
وانتهى إلى أسبقية عواد وريادته في التنظير الواعي والكتابــة علــى قصــيدة التفعيلــة فــي المملكــة 



العربيــة الســعودية فحســب منــذ فتــرة الســتينات الميالديــة . أمــا فــي ريادتــه العربيــة التــي قــال بهــا 
عض الباحثين فقد أثبت البحث خالف ما قالوه  .ب

وحركــة شــعر علــى أنــه ال يختلــف البــاحثون علــى الــدور الريــادي لعــواد فــي الــدعوة للتجديــد .
التفعيلة وما جاء بعدها مــن تجديــد فــي األدب الســعودي ـ عنــد التحقيــق ـ تــدين لــه ، فمــا فعلــه 

إن تعــددت مشــاربهم الثقافيــة ينهــل مــن المجددون  في التجربــة الســعودية مــن شــعراء ونقــاد ، و 
دعوة التجديد التــي نــافح عنهــا عــواد،  واتخــذت األدب أحــد أهــم آلياتهــا ، وكــان لهــا  أثــر فــي 
مساحة التجديد في أدبنا  . على  أن حركــة التجديــد فــي بالدنــا وإن تضــافرت لهــا جهــود  يعــد 

، لعـــل مـــن أهمهـــا  عـــواد أحـــدها ، ترعرعـــت ونمـــت فـــي ظـــل عوامـــل أخـــرى نبـــه البحـــث عليهـــا
االستقرار االقتصــادي الــذي عرفتــه الــبالد بعــد الــنفط ؛ فقــد انعكــس بــدوره علــى التحــديث فــي 
مجاالت الحياة المختلفة ومنهــا األدب والمعرفــة عمومــا . وهــذا الحــدث المفصــلي يعــد األهــم 

ذي ال ينكــر فــي الــاألثــرالتي كــان لهــا جنبية في   انفتاح البالد على الثقافة األخرى العربية واأل
التجديد .

أنــه االســم الــذي يجــب أن يتخــذ عالمــة علــى هــذا اللــون مبينــامصــطلح شــعر التفعيلــة ، اختــرتـــ
أخــرى كالشــعر الحــر ، و المنطلــق صــطلحاتالفني ، وأنه ألصق في الداللة على التجربة مــن م

لــى هــذا الشــعر الحــر الــذي يطلــق عصــطلحوقد أثبــت البحــث أن موغيرها من المصطلحات .
فيمــا يــرى بعــض النقــاد تســمية يعــد ، بــل على التجربة اللون يعد مصطلحا غير دقيق في داللته 

قديمــة يجــب أن تســتبدل بـــها (شــعر التفعيلــة ). علــى أن لنــازك  المالئكــة  احتــرام اســتخدامها 
، ولكن النقاد من بعدها ال يرون سالمة هذا االستخدام .لمصطلح (الشعر الحر )

قصيدة التفعيلة في مجالها العربي في الغالب تعد خروجــا بــاألدب مــن الرومانســية الحالمــة تجربة ـ 
فهــي خــروج مــن قوقعــة الــذات إلــى الواقــع  ،ومن السريالية المغرقــة إلــى فضــاء الواقــع ومعايشــته

كما أثبت البحث ، وفي هذا اإلطار اخترت قضــية فلســطين فــي الشــعر العربــي الســعودي ليــتم 
. وقــد أثبــت البحــث مــن خــالل آراء النقــاد أن قصــيدة التفعيلــة وصــها ي علــى نصالتطبيــق الفنــ

ـــدين لقضـــية فلســـطين بوجودهـــا وتمكنهـــا مـــن وجـــدان المتلقـــي فقـــد كـــان عـــام ( –م1947ت
) هو لحظة ميالد القضية الفلسطينية مواكبا لحركة التجديد العربية التي تزعمتها نــازك م1948

شعراء ، فاهتزاز القيم العربية أدى إلى هزة مماثلة فــي تكــوين المالئكة والسياب وغيرهما من ال
البنيـــة الفنيـــة الشـــعرية العربيـــة أدت بـــدورها إلـــى نضـــج التجربـــة ، وعليـــه المفتـــرض  فـــي تجربـــة 



قصيدة التفعيلة أن يكون خير نموذج يدل  عليها هو قضية فلسطين ، وفي االتجاه العام كلمــا 
لعصر وأحداثه كان في اتجاهه األكثر حيوية وطبيعية .اقترب نص التفعيلة من المجتمع وا

اتضح من خالل قراءة المفردة في نص القضية الفلسطينية في الشعر الســعودي أن هــذه القضــية ـ  
استطاعت أن تكون لها معجما خاصا ينسرب في ثنايا التجربة ، يصل إلى التناص مــع المفــردة 

يتماس مــع الواقــع ومــع المشــهدية الداميــة التــي أســهمت القرآنية أو النبوية المتصلة بالقضية ، و 
تقنية الصورة  المعاصرة في نقلها  وإذكائها وجعل أحــداثها حيــة متجــددة أمــام أنظــار المبــدعين 

.

تبــين مــن مالحظـــة بعــض  المفــردات التـــي تتكــرر كثيــرا فــي الـــنص الســعودي  مثــل (الشـــهادة ، ـــ  
شاعر ال ترى في السلم خيارا ، وتبصر فــي  الحجــر وغيرهما ، أنها تنقل رؤية لدى الالحجر )

مفتاحا للنصر .

تبين من خالل البنية اللغوية أن المرتكز الذي تنطلق منه رؤية الشاعر وتناوله لألحداث هي رؤية ـ  
ث واآليــات التــي تــدل علــى مكانــة المســجد الدينيــة . ـدينيـــة ، فالقــدس حــرم ثالــث ، واألحاديــ

فكار الشعراء وتمحــورت حولهــا تجــربتهم وأثبتــت قــراءة البنيــة اللغويــة وهي رؤية سيطرت على أ
هذا المرتكز الذي يكاد أن يتقــاطع مــع رؤيــة كثيــر مــن شــعراء فلســطين للقضــية الــذين ينطلقــون 

من مرتكز األرض المغتصبة والتي توجه  رؤيتهم وبناءهم الفكري واللغوي . 

الموروث كمرجعيــة متحركــة مــن اللغــة إلــى الصــورة ارتكزت تجربة الشاعر السعودي على المعطى ـ  
وهذه المرجعيــة التراثيــة  كــان لهــا بأبعادهــا فــي تلــك التجربــة ، فكــان توظيــف الشــاعر للتــراث .
كمحورية الستخداماته الرامزة . ومن ثــم اد الرمز التراثي  واعتميات في بنائه اللغوي ،ـالشخصو 

األســـطورة فـــي االســـتخدام الشـــعري الســـعودي انتهـــى البحـــث إلـــى نتيجـــة  تتمثـــل فـــي   تراجـــع 
ـــة بهـــذا الرمـــز النافـــذ ـــى أن الشـــاعر الســـعودي قـــد اتخـــذ مـــن الرمـــز أبعـــادا تتجـــاوز .مقارن عل

االســتعارية إلــى أن يكـــون الرمــز محــورا تقـــوم عليــه القصــيدة ، واســـتطاع أن يطلــق هــذه الرمـــوز 
ة للنص المعاصر .التراثية من أسر الثبات إلى توظيفها وانسرابها في تكوين رؤي

قصيدة التفعيلة نص يختلف عن التجربة التناظرية ليس في اإليقاع ، فهي نص موزون مقفى يدل ـ  
على معنى ، ولكن في التكوين البنــائي الــذي يقــوم علــى ســمات مــن أهمهــا البنيــة الشــاملة التــي 

هــذا الــنص أن تتمازج فيها اللغة  والصورة واإليقاع . وقــد حــاول البحــث مــن خــالل وعــي تميــز
من منطلق هذه الشمولية فكان التناول بطريق العناية بــالنص تناوله للبنية التركيبية اللغويةيكون 



وأحســـب أن هـــذا التنـــاول يتســـق مـــع ،فـــي بنيتـــه وأنســـاقه  الكبـــرى وصـــوال إلـــى بنـــاه الصـــغرى 
سمات هذا النص وفضائه الذي يتحرك فيه .

قــل فبــدا  الشــاعر يحــاول أن ينح الصــورة بالصــورة التقنيــة ،ثبت من خالل تناول الصورة تأثر طر ـ  
، بعــد أن تشــبع بــالروح الشــعرية ، فكــان لــذلك صــور تتقابــل تفاصــيل األحــداث التــي يشــاهدها 

وغيرهما .كحرق األقصى ، ومقتل الدرة ..الشعرية  فيها الصورة التلفزيونية بالصورة

نصوصا معينة أن الشعراء  قد آثروا البحور الصافية تبين من خالل التطبيقات النصية التي تأملت ـ 
على غيرها ،وأن شعراء قصيدة التفعيلة  في قضــية فلســطين بعامــة حــاولوا  التــزام اإليقاعيــة فــي 

وفــي بــاب القــوافي التــي  اختــار البحــث لهــا الوزن باستثناء نماذج محدودة نبه عليهــا البحــث .
، وإن كــان ذلــك بــالطبع القضية على حضورهاحرص الشعراء عموما في نص صطلح التقفية م

ــأتي تلبيــة لنــداء التجربــة ، حضــورا غيــر منــتظم تنوعــت تلــك التقفيــة بــين مسترســلة ، وقــد ، وي
ومتجددة وارتكازية ومقطعية . ولعل من أبرز مالمح اإليقاع الذي تميزت به تجربــة التفعيلــة مــن 

ه البحث التشــكيل البصــري ، الــذي اتخــذ خالل تراسل الفنون والتقائها في هذا النص ما أسما
عــدة أشكال أسهمت في دعم البنية ووفرت للمتلقي أفقا دالليا أوسع .  

لــم تســلم التجربــة الســعودية فــي قصــيدة التفعيلــة المعنيــة بقضــية فلســطين فــي بعــض حاالتهــا مــن ـــ 
تجاوزات وأخطاء لغوية وإيقاعية كشفت عنها الرسالة .

الفلسطينية في شعر التفعيلة السعودي ســقوط نظريــة ارتبــاط البحورالشــعرية أثبتت نصوص القضية ـ 
بدالالت معينة ال تصلح إال فيها ، فقد نوع الشاعر الســعودي فــي بحــوره الشــعرية ، ولــم يمنــع 

توحد الهم من تعدد البحور الشعرية .

*           *        *
تج النســائي الســعودي مــن شــعر التفعيلــة المعنــي  ولعل مما يالحظ في التجربة السعودية  قلة المنـ  

بقضية فلسطين ، ويعود العامل األول ـ من وجهة نظري ـ إلــى قلــة التجــارب النســائية المطبوعــة 
ولطيفــة قــاري  ... ، ل ثريــا العــريض ،ـا بقــراءة المنــتج النســائي المتميــز لمثـــ. ولعلــي أوصــي هنــ

ــة أدق للتجربــة وهــي نمــاذج لهــا قيمتهــا ولغتهــا الخاصــة ، وبال ــة بهــا نســتطيع أن نكــون رؤي عناي
السعودية في آفاقها المختلفة .

في المدخل إلى تفتق التجديد وتعدد اتجاهاته هنا ، وتوقف البحث عند نقطــة التقــاء ـ  نبه البحث
نص التفعيلة بما يعرف بالنثيرة . وإني أدعــو النقــاد كمــا أدعــو الجامعــات المعنيــة بــأمور البحــث 



لــى توجيــه الجهــود إلــى دراســة هــذا المنــتج ووضــعه علــى المحــك النقــدي األكــاديمي ، العلمي إ
الذي يضع مثل هذه التجارب في مكانها الذي تستحقه .

الحظ الباحث من خالل اطالعه على ما كتب عن النص السعودي اكتفاء أغلب  النقاد بنمــاذج ـ  
عمــد ت الــذي غابــت أســماء شــاعرة تفي الوق،مكرورة ألسماء وأعالم أخذت حظها من العناية

، وهــي نمــاذج تنطلــق فــي تجديــدها مــن وعــي ومــن رغبــة فــي البحــث إلــى اعتمــاد نمــاذج منهــا
تطــوير آلياتهـــا الفنيــة .وفـــي اعتقــادي أن مـــن حقهــا أن توضـــع فــي ميـــزان النقــد الـــذي يكشـــف 

ن مــن حــق هــذا مالمــح تجربتهــا . وإذا كانــت المطــابع واألنديــة األدبيــة تــوالي نشــر اإلبــداع ، فــإ
، وتجنـــد لـــه الجهـــود لتقـــديم رؤيـــة أشـــمل الجامعـــات ، وأن يلتفـــت لـــه النقـــاد اإلبـــداع أن يلـــج 

لألدب في المملكة العربية السعودية .
لعــل مــن المهــم التنبيــه علــى  إلــى ضــرورة االعتنــاء بالنصــوص ذات البعــد الــداللي الهــادف ، فقــد  ـ  

المصــيرية حاضــرا ومثمــرا . وقــد قــدم البحــث كانــت مشــاركة الــنص الســعودي فــي قضــايا األمــة 
فيما أحسب  دليال ناصعا على أن التجديد لــيس كلــه هــدما للثوابــت ، وأننــا نســتطيع أن نتلقــى 

. و أثبتــت الرســالة أن انطــالق الشــاعر مــن فــي دعــم رؤيتنــا ومشــروعنا وثوابتنــا الجديــد ونوظفــه 
الحق يستطيع أن يرتقي بقضــيته إلــى أفــق وأن الشاعر،أفق القضية ال يعرقل تطور اآللية الفنية

، بل يستطيع من خالل توســيع دائــرة الهــم الفنــي ويمنحها أفقا دالليا له أبعاده اإلنسانيةفني ،
أن يكســب نصــه بعــدا يتجــاوز محــيط الــذات إلــى محــيط تتجــاوب فيــه  اإلنســانية جمعــاء مــع 

تجربته الطامحة إلى العدالة والصفاء .


