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  :مل�� 

الء ع�ــــ� الهــــاد� ، ��ق�مــــة عــــ� ���عــــة الــــ�ی�ان و��ائــــه ال�ــــ�لى لعــــ) إ��ــــاروس ( بــــ�أت دراســــ�ى لــــ�ی�ان 

وال��ــ��نى ، والق�ــ�ة ال���وحــة ال�ــى أنــاق� الــ�ی�ان مــ� خاللهــا مــع اع��ــاد� ���ــ�ا علــى م�ه��ــة ال�قــ� 

ال�قافى و�ج�اءاته ال��اك��ة ال�ى ف��� ع��ات ال�� على ال��روث الع��ى وال��اثة ال�ق��ة ، ومـ� ثـ� جـاء 

  لعالء ع�� الهاد�) إ��اروس ( ع��ات ال�� فى دی�ان  :سة ع��ان ال�را

ح�ــى ت�ــ�ن هــ�ه الع��ــات وســ�لة , ل�راســ�ي عــ� هــ�ا الــ�ی�ان ) ع��ــات الــ�� ( لقــ�جاء اخ��ــار� ل��ــ�لح 

ل�لقى الق�ائ� �ع� ذل�  وفي ه�ا ال�ی�ان خ�ج ال����رعالء ع�� الهاد� على م�روث ال�ع��ة ق�له �أن قـ�م 

وهـ� ن�ـ� غ�ـ� م�ـ��ق فـي تـار�خ ال�ـع� الع��ـي وال ح�ـى فـي دواو�ـ� , ���ة مف�ـ�ة لهـا ل�ل ق���ة ج�لة ن

  .وق� تا�ع� ه�ه ال��ل ال�ي بلغ� أر�عا وأر�ع�� ج�لة ت��ای� ب�� ال��ل والق�� , ال�اع� ال�ا�قة 

  : وق� ق��� ه�ه الع��ات إلى ثالثة م����ات ی��رج ت�� �ل م���� م��ر ما 

  )مفه�م ال�ع� ع�� ال�اع� –م��ج ال�� ال�ع�� ( إن�اج ال�� ال�ع�� ع��ات ت�ت�� �: أوال 

  .  ع��ات ت�ت��  �ال�� ال�ع�� : ثان�ا 

  )ال���ع و ال��لقى) (ال�ع�ى وال�أو�ل ( ع��ات ت�ت�� ب�لقى ال�� ال�ع� : ثال�ا 

الالت خـارج دون أن ی�فـي ذلـ� أن �ع�ـها قـ� �قـ�م د, و���رج ت�� ه�ه ال�����ات خ��ة م�ـاور رئ��ـ�ة 

  : ه�ه ال��اور ال���ة 

  .ع�� عالء ع�� الهاد� ) مفه�م ال�ع� ( ال���ر األول  

  .ع�� عالء ع�� الهاد�  ) خ�اص ال�ع� ( ال���ر ال�اني 

  ).اللغة وال�الغة ( وه�ا أداتان رئ����ان ) أدوات ال�اع� : ( ال��� ال�ال� 

  ) .ال���ع وال��لقي ( ال���ر ال�ا�ع 

  :، وال�ع� ع�� عالء ع�� الهاد� ) أن�اع ال�ع�( ام� و األخ��ال���ر ال�

  .ال�ع� ال�غل� -١

  ) .شع� ال�هالء ( وأ�ل� عل�ه , شع� م� ال ���ل��ن ال��ه�ة وال��یهة وال�قافة  - ٢

  .وه� ال�ع�ال�� ت���د ن�ات�ه ال�الل�ة ع�� �ل ق�اءة , شع� ال�م�ز واألق�عة واإلسقا�   - ٣

  )عالء ع�� الهاد�  –إ��اروس  –ع��ات ال�� (  :�ة ال�ل�ات ال�ف�اح
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  :مق�مة 

إن ت�اول ع��ات ال�� فى هـ�ا الـ�ی�ان  �ال�راسـة ���ـاج إلـى م��رت�ه�ـ�� وت���ـ��  عـ� ���ع�ـه اللغ��ـة 

ألن , وعلــى شــع��ة ال�ــ�ع���ات خ��صــا , وال�الغ�ــة  ب�صــفه إن�ــازا �ارئــا علــى شــع��ة ال��اثــة ع��مــا 

  .ة �ان� مع اللغة مغام�اتها األساس�

هى  ق��ة لغ��ة ال�ع� في ,)  -ن���  -( وم� ث� فإن الق��ة ال���وحة فى ال���ر األول م� ال�راسة 

ال ت�ــاد ت�ق�ــل األدوات اإلج�ائ�ــة ال�ــي , م�حلــة ال�ــ�ع���ات ��ــل مغام�اتهــا ال�ــي أن��ــ� ل�ــا شــع��ة �ارئــة 

  .��اثي وال��اثي و�فها ال�ق� الق��� وال��ی� في ق�اءة ال�� ال�ع�� ال

, وغال�ا مـا �����ـ� نقـاد شـع� ال�ـ�ع���ات أدوات ج�یـ�ة م�ل��ـة مـ� ال��ـارب ال�ق��ـة ال��ی�ـة وال��اث�ـة  

ت��اســ� مــع خ��صــ�ة هــ�ه ال�ــع��ة ال���ــ�دة علــى �ــل ,  بـل إنهــ� ��ــ���ث�ن أدوات ج�یــ�ة غ�ــ� م�ــ��قة 

م� ح�� ال��ـ� فـي ,  ض نف�ه في ه�ا ال��اق و���و أن  ما أن��ه ال�ق� ال�قافي ق� ف� , ال��روث ال�ع�� 

ال�� األدبي ب�صفه م���عة ت�اك�ات م� بها ال�� وص�ال إلى ال��حلة األخ��ة ال�ي ت�لـ� ب�ضـ�ح فـي 

وهــ�ا مــا دفع�ــي إلــى , علــى وجــه ال��ــ�ص ) إ��ــاروس (شــع��ة عــالء ع�ــ� الهــاد� ع��مــا  وفــي دی�انــه  

, ت ال�ی�ان ب�صفها م��ـ�ات شـع��ة تا�عـة ل��حلـة ال�ـ�ع���ات تق��� ه�ه ال�راسة ال�ي ن��ت في �ل م���ا

ــة بــ�ع� ال�ق��ــات ال�ــى ســ�ف أوضــ�ها مــ� خــالل حــ�ی�ى عــ�  بــل ���ــ� القــ�ل إنهــا ت�ــاوزت هــ� ال��حل

  .ع��ات ال�� فى ال�ی�ان

  

  ) :ال�ع�اء ال�قاد ( 

لــ�ا إلــى ال�فع�لــة ثــ� ���ــ�ا مــا ه�ــاك مــ� األد�ــاء  مــ� هــ� شــع�اء فــى بــ�ا�اته� ���ــ�ا الق�ــ��ة الع��د�ــة ثــ� ان�ق

مـ�خل ل�ـامع الـ�� (  "ال�� ال�ـامع " ���ى ق���ة ال��� ، و�����ن اآلن ما ��ل� عل�ه ج��ار ج���ـ� 

، ال�� ��� أن�اع أدب�ة م��لفة وأش�ال شع��ة م��لفة م�ها ال�فع�لـة والع�ـ�د� وق�ـ��ة )  ج��ار ج���� : 

��ــ��ن شــع�اء ال�ــ�ع���ات فــى م�ــ� ومــ� هــ�الء ال�ــع�اء مــ�  ال��ــ� ، مــ� أبــ�ز هــ�الء ال�ــع�اء ال�قــاد مــ�

عــالء ع�ـ� الهـاد� رأس ال�ـه� فــى . أك�ـل ت���ـه األكـاد��ى واهـ�� �ال�قــ� م�ارسـة وت���ـ�ا ،ور��ـا �ـان د

  ) .ال�ع�اء ال�قاد ( �ل�عة 

  . و أول م� أ�ل� ه�ا ال�ع��� ه� األس�اذ ال����ر ی�سف ن�فل فى أك�� م� مقال ل��ادته 
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ا ���ح ��عة أس�لة ت�ـ�ل�م ��ـع إجا�ـات ، حـ�ل هـ�ا ال�ـ�� ال��ـ�ت� بـ�� مفهـ�م ال�ـع� لـ�� ال�ـاع� وه�

  .م�ارسة ومفه�م ال�ع� ل�� ال�اع� نف�ه ، ال�اق� ت����ا 

مــ� هــ�ه الف�ــ�ة حاولــ� أن أتل�ــ� مــ� خــالل ع��ــات ن�ــ�ص ال�ــاع� وال�اقــ� الــ����ر عــالء ع�ــ� الهــاد� 

� وال�اقــ� ، و��ــ� أب�غــى أن ت�ضــح هــ�ه الع��ــات ال��ــ�ة ، ق�ــل ق�ــائ�ه مفهــ�م ال�ــع� ال���ــ� بــ�� ال�ــاع

  .مفه�م ال�ع� ل�� شاع� وناق� س�ع��ى م� أب�ز شع�اء ه�ا ال��ل 

  ) :إ��اروس ( 

ــ�ی�ان عــ� اله��ــة ال��ــ��ة العامــة لل��ــاب ، و�قــ�م علــى ف�ــ�ة أساســ�ة هــى ال��ا�ــة ال�ــع��ة  صــ�ر هــ�ا ال

  .ی�ای�  ٢٥ار م�ها عالء ع�� الهاد� ی�م�ات تار���ة مه�ة ع� ث�رة ، اخ�" �ال��م�ات " ال��ت��ة 

( ���� ال�اء ، وال�ها�ة ق���ة ) ال��ارد ( ال�ی�ان مق�� إلى ثالثة أج�اء ، و��ا�ة ونها�ة ، ال��ا�ة ق���ة "

ة �فــ�ح الــ�اء ال�ــى تــأتى ��ــف�ها ن�ــ�ءة ، و�ــ�� الق�ــ��ت�� ت�ــ�زع ف�ــاءات ال��ــ�ص علــى ثالثــ) ال��ــارد 

، وف�ه ق�ـائ� تـ�ت�� ���ـ� م�ـارك ، ومفارقـات ) ح�ا�ات الع�� وم�ار�� ال�ق�� ( أج�اء ، األول ع��انه 

ح�ا�ــــات ال�ــــ�رة ( ثالثــــ�� عامــــا مــــ� ال��ــــ�الت ، واألحــــ�اث األل��ــــة ، وال�ــــ�ء ال�ــــانى مــــ� الــــ�ی�ان ع��انــــه 

شــع���ها ، وال�ــ�ء ال�الــ� ، و��ــ�ح أحــ�اث ال�ــ�رة وأهــ� م��اتهــا مــ� وجهــة ن�ــ� م�غلــة فــى ) والعاشــق�� 

، و�قــ�م ال�ــاع� فــى هــ�ا ال�ــ�ء إســقا�ات ق��ــة بــ�� صــفات اإلن�ــان ) ح�ا�ــات ال�ــ�� وال��ــ�ان ( ع��انــه 

وال��ــ�ان ، و��اعه�ــا ، م��ــلًال بهــ�ه ال��ــاع واألم�جــة �إســقا�اته�ا إلــى صــفات ال��ــ� و أحــ�اث م�ــ�ان 

  ال����� إ�ان ال��رة

أبــ� ( ، وال�علــ� ) أبــ� ال�ــارث ( ، واألســ� ) ابــ� بــ��ح ( اث�ــة للغــ�اب وضــ� هــ�ا ال�ــ�ء ق�ــائ� �أســ�اء ت� 

، ) م�ــ� ( ، ف�ـال عـ� ق�ـ��ة عـ� ال��اهـة ) أبـ� جعـ�ة ( ، والـ�ئ� ) أم عـام� ( ، وال�ـ�ع ) الُ��ـ�� 

  " .��ا له وما عل�ه ) ال���ان ( واإلن�ان ال���� 

  )ل����ة لألدب ال�قارن م� ح�ی� ال�اع� ع� ال�ی�ان فى ن�وة عل��ة �ال��ع�ة ا(  

و�أنهـا داللــة علـى فعــل ال��ــى أك�ـ� مــ� ��نهــا ) كانــ� ( أو ) كــان ( ت�ـ�أ �ــل ق�ـ��ة فــى الــ�ی�ان ��ل�ـة  

تف�ــح عــ� عق�ــ�ة ال�ــاع� )  مق�لــة مــا ( أو ) ح��ــة مــا ( داللــة علــى الــ�م� ، وت�ــ� ع�ــ�ان �ــل ق�ــ��ة 

ق�الت أر�عا أر�ع�� مق�لـة وضـع�ها ت�ـ� م�ـ�لح ومفه�مه لل�ع� وفل�ف�ه ال��ال�ة ، وق� بلغ ع�د ه�ه ال�

  ) .ع��ات ال��  ( 
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وفــى إ�ــار ���عــة إ��ــاروس اللغ��ــة وال�الغ�ــة ال�ــى ال تع�ــ� عــ� وجهــة ن�ــ�� �ال�ــ�ورة و�ن�ــا تع�ــ� عــ�  

 )  .إ��اروس " ( فال�اع� ی��ع ل��ضي ذاته ق�ل إرضاء اآلخ�" , وجهة ن�� ال�اع�و�ب�اعه ال�ع�� 

  

  :سة إلى ق���� ق��� ه�ه ال�را 

  تأ���ات �الغ�ة ولغ��ة ) إ��اروس  ( ن���  :الق�� األول 

  .ع��ات ال�� فى دی�ان إ��اروس  :والق�� ال�انى 

ور��ــا ت�ضــح هــ�ه الع��ــات فــى ن�ــ��ها ال�لــى ��ائــ� ال�لــ�ج إلــى تف�ــ�� ال��ــ�ص وتأو�لهــا ) : الع��ــات ( 

�ـات ب�صـفها أدوات تعـ�� قـار� هـ�ا الـ�ی�ان ال�هـ� فـى وه�ا ما ال ی��ع لـه هـ�ا ال��ـ� الـ�� اهـ�� بهـ�ه الع�

ـــى  ـــ�� الع�ل�� تأو�ـــل ال��ـــ�ص وتف�ـــ��ها مـــ� خـــالل مفهـــ�م ال�ـــاع� وال�اقـــ� لل�ـــع� وتـــ�ت� هـــ�ا ال�فهـــ�م ب

 . اإلب�اع�ة وال�ق��ة 

  

  : وق� ق��� ه�ه الع��ات إلى ثالثة م����ات ی��رج ت�� �ل م���� م��ر ما 

  )مفه�م ال�ع� ع�� ال�اع� –م��ج ال�� ال�ع�� ( �� ال�ع�� ع��ات ت�ت�� �إن�اج ال :أوال 

  .ع��ات ت�ت��  �ال�� ال�ع��  :ثان�ا 

  ) ال���ع و ال��لقى ) (ال�ع�ى وال�أو�ل ( ع��ات ت�ت�� ب�لقى ال�� ال�ع�  :ثال�ا 

  .ث� خات�ة وقائ�ة �ال��ادر وال��اجع
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 )١ (  

  الق�� األول

 ولغ��ةتأ���ات �الغ�ة ) إ��اروس ( 

  

ال ب�صــفها م��اثــا ف�ق�ــا , مــ� ال�الحــ� أن شــع��ة ال��اثــة ن�ــ�ت إلــى اللغــة ب�صــفها واحــ�ة مــ� م����اتهــا 

وال�ـ� أن هـ�ه ال��ـ�ة ال��اث�ـة ت�ـ� ��ـلة ق��ـة إلـى شـع��ة ال�ـ�اث ع��مـا , �ف�ض عل�هـا ق�ان��ـه وتقال�ـ�ه 

مـ� م�ـل مـا رو� , ل�ـا ��ـ� ال�ـ�اث  ی�ث� ذل� �ع� ال��و�ـات ال�ـي قـ�م�ها,  وشع��ة أبي ت�ام خ��صا 

: ( فقال , ی�ما شع�ا ألبي ت�ام )  اب� األع�ابي ( وق� س�ع , ع� واح� م� أه� شع�اء ال��اث ه� أب� ت�ام 

ألنــه رأ� شــع���ه خارجــة علــى ن�ــ� ال�ــع� الع��ــي ال�ــاب� , ) ف�ــا قال�ــه العــ�ب �ا�ــل , ل��ــان هــ�ا شــع�ا 

�ــا أ�ــا ت�ــام لــ� ال " أن �قــ�ل ) أ�ــا ســع�� ال��فــ�ف ( هــي ال�ــي دفعــ�  ومغــام�ة أبــي ت�ــام مــع اللغــة,  عل�ــه 

  )  ١" .( تق�ل م� ال�ع� ما �فه� 

إذ ماكان م� اللغة , ) اللغة وال�الم ( هي ث�ائ�ة , إن شع��ة ال��اثة ت��دت على ث�ائ�ة ق���ة وح�ی�ة معا 

لي علـى اللغـة �اسـ���ام تق��ـات تع����ـة إذ إنهـا آثـ�ت ال�عـا, وما �ان م� ال�الم أص�ح لغة , أص�ح �الما 

  .وتق��ات ال���ار�� وال��ن�اج , وف��ن ال��رة , م�ل��ة م� ف��ن أخ�� غ�� لغ��ة م�ل الف��ن ال����ل�ة 

وم� ال�اضح أن شع��ة ال��اثة ال�ي ی���ي إل�ها ه�ا ال�ی�ان ال�� ن�رسه ق� �الغ� فـي ت�لعهـا إلـى ال��ـارة 

مـــ� ال�ـــ�اه� ال��ال�ـــة ال�ـــي ح�صـــ� عل�هـــا ال��ـــارات ال�ق��ـــة ال���ا�عـــة بـــ�ءا مـــ�  ال���ی��ـــة فأه�لـــ� ���ـــ�ا

وهـ� مـا أرهــ� , وقـ� وصـل هــ�ا اإله�ـال ذروتـه مـع شــع��ة ال�ـ�ع���ات , ال�السـ���ة ومـا تالهـا مــ� م�ـاهج 

  .ال��لقي إرهاقا �الغا في ت�وق ه�ه ال�ع��ة ال��اوزة 

, �ة ال��اثة ق�م� اللغة على س�اها م� ر�ائ� ال�ـع��ة ال��اث�ـة فإن شع� , و��غ� �ل ه�ه ال�غام�ة مع اللغة 

ل�ـ� , إذ إن اللغة �ان� م�افقة لل�ع� الع��ي ب�صفها وس��ا ب��هـا و�ـ�� ال��لقـي , ل��ه تق��� �ار� أ��ا 

أ� أن مه�ــة اللغــة ت�صــ�ل ذاتهــا ��ــل �اق�هــا , ال�ــ�اث��� قــ�م�ا اللغــة ب�صــفها��فا أصــ�ال ولــ�� وســ��ا 

فال�� ی��ل� في ال�� ال�ع�� ه� األب��ة ال��اغ�ة ال�ي تق�م نف�ها لل��لقي �اع�ة ف�ه , �ة وال��ال�ة ال�الل

فل�ــــل نــــ� , مع�ــــى هــــ�ا أن ال��ــــاعي ت�ــــ�ل إلــــى فــــ�د� , ال�ه�ــــة واإلثــــارة وال��عــــة علــــى صــــع�� واحــــ� 
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اللغــة فــي م�ــ��تها  مــ� ثــ� قــ�م� ال�ــع��ة ال��اث�ــة تع��ــ�ات لــ� ت�ع�دهــا, خ��صــ��ه ال�ع����ــة وال��ال�ــة 

  ال���لة

ك� ���� م� األب��ة ال��اغ�ة ال�ي ل� ت�ع�دها اللغة الع���ـة ) إ��اروس ( وعلى ه�ا ال��� ی��دد في دی�ان 

تأكـــل , فال��ی�ـــة حـــ�ة فـــي الـــ�الد �ـــال���ر , أو ت�ـــ�ثها ق���ـــا , ال تل�ـــ� األشـــ�اء , ال تق�ـــ�ب : " مـــ� م�ـــل 

  ) ٢". ( ت��ب ال���ر �ال�الل  -�ع�� ول� م�  -و�ن م�ها ال��ع , األش�ار 

ف��ى تعل�� اللغة أن ت�ـ�ه ال�ـ�ن �ـال���ر ؟ وم�ـى تعل�ـ� اللغـة أن ت�عـل األشـ�ار غـ�اء ال��ـ�ر ؟ وم�ـى 

  تعل�� اللغة أن ت�عل ال�الل ش�ا�ا ؟ 

 إذ رأ� ال�ـع�اء أنـه مـ� الع�ـ� ت���ـف اللغـة, لق� أص��� اللغة تـ�د� مهامـا ل��ـ� مـ� مهامهـا األصـل�ة 

ومـ� الع�ـ� ت�دیـ� صـ�غ تع����ـة فقـ�ت شـ�� ال�ـالح�ة , ال�ع��ة في إن�ـاج أقـ�ال ���ـ� أن ت�دیهـا ال����ـة 

ومـ� ثـ� , بـل إن ال�ـع��ة نفـ�ت مـ� م��ـل ال�عـاب�� ال�ـي ت�ـلح ل�ـل الف�ـ�ن الق�ل�ـة , مـ� ��ـ�ة االسـ�ع�ال 

  .إل��ائ�ة ت��ص على اس���ار ال�ع���ات ال�ع��ة ��ل �اق�ها ال��ال�ة وال��ال�ة وا

فه�ـ�ت مفهـ�م , فـي مغام�اتهـا ال���ی��ـة ) عـالء ع�ـ� الهـاد� ( وق� �الغ� شع��ة ال��اثة ع��مـا وشـع��ة 

فال��اقف ) ال��اقف واألح�ال ( وأق�م� على ما ���� أن أس��ه , ال����ة ��ل ر�ائ�ها م� الف�� والعا�فة 

ال�ـاع� إله�ـال ال�ـاه� وال�عامـل مـع ال�ـ�ا��  واألحـ�ال تـ�فع, ت��ل ال��ام ال�ـاع� �ـال��قف الـ�� �ع��ـه 

ال�ي تف�ح الق�ـ��ة علـى تعـ�د ) االح��ال ( وه� ما أدخل ال�اللة في دائ�ة , ��ل م��ونها ال�ف�ي وال�ه�ي 

وقادهــا ذلــ� إلــى ال��ــ�د وال��لــ� , وهــ� مــا مــأل ال�ــع��ة �أب��ــة الع�فان�ــة ال�ــ�ف�ة , ال�ف�ــ��ات وال�ــأو�الت 

وه� إرهاق م��ه�ف م� ال���ع ال�� ��ال� م�لق�ـه أن �عـاني فـي تلق�ـه قـ�ر مـا عانـاه , م�ا أره� ال��لقي 

  .ال���ع في إب�اعه

وهـــ�ا ال�عـــالي دفـــع ال�ـــع�اء إلـــى , لقـــ� الح��ـــا ف��ـــا ســـ�� غ�ا�ـــة شـــع�اء ال��اثـــة فـــي ال�عـــالي علـــى اللغـــة 

الع�ــ� هــ� ال���ــ� ب�صــف هــ�ا , ام��ــاص خ�ا�ــات أخــ�� م�ــل ال��ــاب الع�فــاني ��غام�اتــه الع�ــق�ة 

  ) : حالوة زمان  ( �ق�ل عالء ع�� الهاد� في , لل�ص�ل إلى ال��ل� 

.. " ( وه�ـ�ا .. ولـ� ��ـ� ل�ـ� أشـ�� فقـ� شـف�ي عـ�ابي , فق� ردنـي غ�ـابي , ك�ابي فإن غ�� في غ�امي 

٣  (  
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ال��ل أص�ح  "وه�ا ال����� م� ال��ا�ات ال��اورة ق� مأل ال�� �ال���د في م�ل ق�ل عالء ع�� الهاد� 

" ( ك� ��� ت����� أق�عـة الغ�ـاب ت��ـال : " وال��ل� في م�ل ق�له )  ٤" ( كال��� ال����س في ال�ار�خ 

  )  ٦" ( وال���س م��لفة , كان ال��اح واح�ا : " وال��ه�ل )  ٥

�ــل� وال�هـل ت,وال��لــ� جعـل مــ� الغ�ـاب ق�اعــا , فهـ�ا ال����ــ� أحـال ال��ــل إلـى �ــائ� م��ـ�س فــي ال�ـار�خ 

  .على تع�د ال���س ون�� ال نع�ف إال ش��ا واح�ة 

م�ا الش� ف�ـه أن �ـل هـ�ه ال�غـام�ات ال��اث�ـة مـع اللغـة و�اللغـة قـ� حـ�رت ال�ـع��ة مـ� م�روثهـا ال�ـفاهي  

ال شـع��ة ) �ـارت (أ� أنها أصـ��� شـع��ة ال��ا�ـة ��فهـ�م , ال�� �ان �أت�ها �ال��� الف�ر� م� ال��لقي 

, ال�ع��ة ال�ي تع�ي ل�ف�ها �ل ال���ة �ع��ا ع� الق��د ال��روثـة وال��ـ���ثة , ) ال��اثي( اإلن�اد �ال�فه�م

بـل إنهـا سـ��� , مـاه� م�ـاح ومـاه� غ�ـ� م�ـاح  -ومـ�ه� عـالء ع�ـ� الهـاد�  -فل�� ع�� شـع�اء ال��اثـة 

  ) : عالء ع�� الهاد� ( �ق�ل , لل���اق�ات �ال��اخل وال��ح� 

  )  ٧" ( م� أجل ه�ا �ان الغ�اء ج��ال �ال��اء , ل�ي ال ی�ق� غ��ها كان� أغ���ه ال�ح��ة ا" 

وقــ� تا�ع�ــا �عــ� , كــل هــ�ا مــع قــ�ر وافــ� مــ� ال�ــ���في القــ�� ال��روثــة و��اصــة مــا ی��ــل م�هــا �اللغــة 

بـل إن اإل�غـال فـي ال�غـام�ة أفقـ� , ال�غام�ات اللغ��ة ع�� شـاع�نا فـي تقـ��� قـ�� تع����ـة ال ت���ـ�غها اللغـة 

ـــه إال ذاتـــه , الـــ�� صـــل�ه �ـــال�اقع  وأیـــ� هـــي القـــ�مان , )  ٨( فـــأی� هـــ� ال��ـــل األح�ـــ�  ؟ , فـــال م�جـــع ل

  )  ١٠( وأی� هي أن�اب الغ�اء ال�����ة ؟ , )  ٩( , ال��لل�ان �الع�� 

وذلــ� راجــع إلــى أنهــا وحــ�ت بــ�� ل��ــة اإلبــ�اع , إن شــع��ة ال�ــفاهة �انــ� ت�لقــى صــ�� إبــ�اعها م�اشــ�ة 

) ال�ح�ة ( واع���ت , فإنها ل� تع��� ه�ا ال��ح� , أما شع��ة ال��اثة ال�ي ن�� في رحابها , �لقي ول��ة ال

و�ك�ــابها , ال�اف�ــة ل�ــل ال�ــ�اه� االح�فال�ــة اإلن�ــاد�ة تأس��ــا علــى ت�لــ�� اللغــة مــ� ���ع�هــا ال��اع�ــة 

  .ب�صفها األداة والغا�ة على صع�� واح� , �ا�عا ف�د�ا 

وقــ� أوغلــ� فــي هــ�ا ال�ــ�اق , د�ــة ســ��� ال�ــع��ة ل�ف�ــها اســ���اث �الغ�هــا ال�اصــة و����ــ�ق هــ�ه الف� 

م� م�ل أن ���ن ال���ه �ه أقـ�� فـي وجـه ال�ـ�ه مـ� ال��ـ�ه , ح�ى ���ت �ع� مق�الت ال�الغة ال��اث�ة 

 ف�ع�ــ� ت�ــ��هات الــ�ی�ان, وأن ��ــ�ن بــ�� ال�ــ�ف�� عالقــة مــا , وأن ��ــ�ن ال��ــ�ه �ــه أعــ�ف مــ� ال��ــ�ه , 

ومـا )  ٢٢ص ( ؟ ) الغ�ـاء وال��ـاء ( ف�ـا العالقـة ال�امعـة بـ�� , ت��ج على م�ـل هـ�ه ال����ـ�ات ال�الغ�ـة 

و��ــف ت�ــ�ن ال�ــ� )  ٣٩ص( و��ــف ت�ــ�ن الق�ــائ� �ال�ضــ�ع ؟ )  ٢٩ص ( ال��ــاة �ال�ــ�ارة ؟ ( عالقــة 
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ال��ـــاج� ( اه� ف��ـــ, و�ال��ـــل تـــأتي االســـ�عارات خارجـــة علـــى ال��ـــ� ال��فـــ�� , )  ٤٣ص ( كـــال��و ؟ 

 ١٤٥ص ) ( اع�الف ال��ـاة( ون�ا�ع )  ١٤١ص ) ( الع��ن ال���لة �ال��ال ( و )  ١٢١ص ) ( ال��ی�ة

  ) . ١٧٨ص ) ( ن�م الف�وس ( ون�اه� , ) 

قــ� مــأل الــ�� ال�ــع�� �األب��ــة ال������ـــة   -وهــ� أمــ� م��ــ�د   –و��ــ�و أن اإل�غــال فــي ال�الغــة ال��یــ�ة

وهــ� مــا ���ــ� أن , �ف دعــ�ة ال��لقــي الســ���اج مــا لــ� تقلــه هــ�ه ال��اك�ــ� صــ�احة ال�ف�غــة مــ� ال�اللــة بهــ

, وال�ــالم یــ�ق��ي , واألشــ�ار تلــ�م�ي , كانــ� ال��اتــ� ت�ــ��رج�ي : " ن�أملــه فــي قــ�ل عــالء ع�ــ� الهــاد� 

هـا ف��ـل هـ�ه ال�فقـة ال�ع����ـة ت�قـف ال��لقـي إزاء)  ١١" ( و���ـ� �ـل یـ�م ح�نـه فـي أ�ـاف�� , ���ق إلـى 

وأ�ــ� أن , م��ــائال ع�ــا �ق�ــ�ه ال��ــ�ع مــ� ت���ــف �ــل هــ�ه ال��ــازات فــي هــ�ا ال�ــ� ال�ــ�اغي ال��ــ�ود 

و�أنــه ��ــ�ع�� ال�ــ�ار الــ�� دار بــ�� أحــ� , ال��ــ�ع �ــان علــى وعــي بهــ�ا ال��قــف الــ�� ســ�ف �قفــه ال��لقــي 

, ولـ� ال تفهـ� مـا �قـال ؟ : ب�ت�ـام فقال له أ, �ا أ�ات�ام ل� التق�ل ما�فه� : ال��لق�� وأبي ت�ام ع��ما قال له 

وه� ما �ع�ي أن شع��ة ال��اثة ت�� أنه ل�� م� ح� ال��لقـي أن ��الـ� الـ�� �ـأن �قـ�م لـه مـا �فه�ـه أو 

ومـ� , فال�� ع��ه� أش�ه �األخ�س ال�� ال ت�ل ص�ت��ه على داللـة م�ـ�دة , ما ���ع رغ��ه في ال�ع�فة 

أ� ی�عامـل معـه , اراته  وح��اته ورم�زه وصـ�ت��ه غ�ـ� ال����قـة ی��� ال��اصل معه عل�ه أن ی�ا�عه في إش

  .في ص��ه ال في م���قه 

ألن , وق� ق�م ال��اث��ن ح��ه� في أن اللغة ل� تع� قادرة على ال�ع��� ع� �ل ما ت��حه م����ات ال�اقع 

سـ�ع�ا�ال��وج علـى هـ�ه ومـ� ثـ� أ, ق��د ال��اضعة اللغ��ة تقف حائال ب�� أف�اره� واللغة ال�ي ����ـ�ن بهـا 

ومــ� ثــ� , وثقافــة غ�ــ� ثقــاف�ه� ,  وح�ــارة غ�ــ� ح�ــارته� , ال��اضـعة ال�ــي ع�ــ�ت عــ� واقــع غ�ــ� واقعهــ� 

وقـ� تا�ع�ـا ���ـ�ا مـ� ان�هـاك , أعل�ا ال���لة ��ـل قـ�رتها علـى ال�ـ�ه� واالب��ـار علـى هـ�ه ال��اضـعة ال��اث�ـة 

, ا ن�ـــاذج أخـــ�� لل�ـــ�ل�ل علـــى صـــ�اب مـــا ن�ع�ـــه ون�ـــ�ف إل�هـــ) إ��ـــاروس ( هـــ�ه ال��اضـــعة فـــي دیـــ�ان 

) ( أن ال�حــام  هــ� ال�ع�ــى ( و)  ١٤٥ص) ( لل�لــ� رائ�ــة ( فال��اضــعة اللغ��ــة ال ت�ــ�ح ل�ــا �ــأن ن�عــل 

  ) . ٢١٦ص ) ( ح�ق ال��اشة ( و )  ١٩٠ص ) ( ده� الق�ع���ة ( و )  ١٣٠ص 

و��ـ� , اللغة مل��ة خاصة له دون ش���  إن �ل ذل� ی��� ما �ق��ه عالء ع�� الهاد� في دی�انه م� أن

  .وق� ت��لف معها, ه�ه ال�ل��ة �ع�ي مف�داتها م�اضعة ج�ی�ة ق� ت��اف� معال��اضعة ال��اث�ة 
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ـــة  ـــ�� ن�رســـه  -وال شـــ� أن أك�ـــ� مغـــام�ات شـــع��ة ال��اث ـــ�ی�ان ال ال��ســـ�قى (�انـــ� مـــع  -وم�هـــا هـــ�ا ال

ور��ـا لهـ�ا , ل��هـا حاف�ـ� علـى ان��ـابها لل�ـع� , ها ت�امـا فق� رأتها غ�� قابلة لل���ی� فه��ت) الع�وض�ة 

و�ن�ـــا �ــان حـــ�ص أصـــ�ابها أن ) ق�ـــ��ة ن�ــ� ( لــ� نقـــ�ا أبــ�ا علـــى غـــالف أ� دیــ�ان مـــ� دواو�ــ� ال��اثـــة 

فــي )إ��ــاروس ( وهــ� ماتا�ع�ــاه علــى غــالف دیــ�ان , ت��ــ�� صــف�ة الغــالف  علــى ان��ــاء الــ�� لل�ــع� 

  )  .ح�ا�ات شع��ة : ( ج�لة

ل�� اإلن�اف �ق��ى أن ن�ضح أن ه�اك ق�ائ� تفع�لة فى ال�ی�ان م����ة على ال�ت��ة ال�ـ�د�ة ، ون�ـ� و 

" جــاءت م��اخلــة مــع ق�ــ��ة تفع�ل�ــة مــ� ��ــ� " ال��ــارع " أ��ــا جــ�ءا مــ� ق�ــ��ة ع��د�ــة علــى ��ــ� 

ن الرت�ا�ها ال��اشـ� وهى ق���ة م����ة فى ال�ی�ا) فى م�اخ�ة ال�ق�� : حالوة زمان ( ع��انها " ال��قارب 

�ف�ــ�ة ال��م�ــات ال�ــع��ة ��ــف�ها ���قــة ��ا�ــة شــع��ة ج�یــ�ة عــ� ال�ــ�رة ، وت��ــ�ن الق�ــ��ة مــ� أحــ� ع�ــ� 

  .مق�عا 

بــل یــ�ون ف�هــا ق�ــ�ا علــى , ومــ� ال�اضــح أن شــع�اء ال��اثــة لــ� �عــ�دوا �ع�ــ�ن اه��امــا ل��ســ�قى العــ�وض 

إذ , ه�ه ال��س�قى ن�قا غ�� قابل لل��ای� ب�� ال���ع�� ك�ا ی�ون في , شع���ه� ��اص� ق�رته� اإلب�اع�ة 

إن ه�ه ال��سـ�قى ه��ـة صـ�ر�ة علـى ال�ـاع� أن ��ألهـا ��ـا ی�اسـ�ه مـ� أب��ـة صـ�اغ�ة تع��ـ�  ال��ـع بـ�� 

ألن , وه� ن�� اس�هل� نف�ه في ت��ار�ة لـ� تعـ� ت�ـغله� إبـ�اع�ا , ال���ة وال���ن على ن�� م���ص  

و��ــف �ع�ــ�ون ع�ــه فــي ال��ــ� ) ال�فاعــل الــ�اتي الــ�� ��ــ�� الــ�اخل ( األولــى هــ� الــ��  شــغله� �ال�رجــة 

: ( ولعل ه�ا ما ت����ل�ه ج�لـة مـ� ج�ـل ع��ـات الـ�� ع�ـ� عـالء ع�ـ� الهـاد� هـي , ال��اغي ال�ارجي 

  ) . ١٢) ( شه�قه ال��� , زف�� ال�ع� ال��ا�ة 

وض ال�ل�لــي ،  فــإن إ�قاع�ــة ال��اثــة وســع� مــ� و�ذا �انــ� اإل�قاع�ــة ال��اث�ــة قــ� اســ��اح� م�ســ�ق�ا للعــ� 

علــى مع�ــى أن ال��ــاف� ال�ــ�تي أصــ�ح بــ��ال عــ� ال��ــاف� , إ�قاع��هــا الســ��عاب م��ــ�ع األب��ــة ال�ع����ــة 

مع مالح�ة ح�ص شع�اء ال��اثـة علـى عـ�م اإل�غـال فـي هـ�ه ال�ـ�ت�ة ح�ـى ال ی�ـ�فع الـ�� , الع�وضي 

  إلى أح�ان ال��� ال�ال� 

ه� إ�قاع اللغة ذاتها خارج ن�� , ح أن شع�اء ال��اثة �ان�ا في إب�اعه� ی�س��ن إل�قاع مغای� وم� ال�اض

و��اصـة فــي , إذ إنهــ� وجـ�وا فـي اللغــة ���ـ�ا مــ� األب��ـة ذات ال���صـ�ة اإل�قاع�ــة ) ال���ـة وال�ـ��ن ( 

عــه فــي ق�ــ��ة مــ� ق�ــائ� وهــ� مــا ���ــ� أن ن�ا�, و ال�فــ�دات ال�ــي ت�ــ� ت�ــ�ارا ح�ف�ــا , األب��ــة ال���ار�ــة 
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إذ ت�� ه�ه الق���ة  أر�ع ع��ة مف�دة ت���ر ف�ها ال��وف هي ) ال����ة .. س��ة ال�الل ( ال�ی�ان هي 

, ل�ـل , ت���ـ� , مـ�ل� , لعلهـا , ت�ـ�هل , نق�قهـا , ت�ـ� , ن�ـ�ص , أك�امـه , ت�اما , اب��امة , ت�اما : ( 

فهـل �ـان ( وت�ـ�ار ج�لـة , ) و�انـ� ه�ـاك ( ل م�ل ت�ـ�ار �اإلضافة إلى ت��ار �ع� ال��) ع�دا , ه�الء 

  .وه� ما أك�� الق���ة ن�عا م� اإل�قاع الهاد� ال�� ���اج إلى ح�� إصغاء لإلح�اس �ه , ) ��� 

فقـ���ا , ل�� اإلن�اف �ق����ا الق�ل إن اع��اد م�سـ�قى ال�ـ�ف ل��ـ� م�ق�عـة ت�امـا عـ� شـع��ة ال�ـ�اث 

  : �ق�ل ام�ؤ الق�� . لق�� تأس�� على ه�ا اإل�قاع ال��في ن��� أب�ات شع��ة الم�� ا

  م�ى لي م� ال�ن�ا م� ال�اس �ال��ل *  فهي هي وهي هي ث� هي هي وهي هي       

  )١٣( وال ال أال إال آلالء  م� رحــل*  أال ال أال إال آلالء البــــــــــــــــــــــ�        

  

�اثــة ال�ــ�ع���ة ومــ� شــع�ائها عــالء ع�ــ� الهــاد� قــ� قــ�م�ا مغــام�اته� إن �ــل هــ�ا وســ�اه �قــ�ل إن شــع��ة ال�

دون , اإلب�اع�ة تع���ا ع� واقعهـ� وح�ـارته� ال�ـي عا��ـ�ها وع�ـ�وا ع�هـا ��ـا ی��ـ�� مـع ثقـاف�ه� ال��اث�ـة 

 وس�ف ن�ا�ع ���ا م� وفائه� ل��اثه� فـي رصـ� الع��ـات, أن �ق�ع�ا عالق�ه� �ال��اث ال�ع�� وال�ق�� ت�اما 

  .ال���ة في الق�� ال�اني م� ال�راسة 
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 )٢ (  

  الق�� ال�انى 

  ) إ��اروس ( ع��ات ال��  فى 

  

ت�قـــ� الع��ـــات ال��ـــ�ة و��اصـــة ال�ـــع��ة أف�ـــل�ة فـــى م��نـــات الف�ـــاء ال��ـــى ذلـــ� ألن الع��ـــة ����نـــة 

جـ�ه�� فـى ����نـة  م�اح�ة وش���ة ل����نة ال�� ، فال ن� ب�ون ع��ات وال الع�� ، فالع��ـات م�ـ�ن 

الــ�� ، و����ن�ــه م�ــ���ة م�هــا أ��ــا ، ح�ــ� ت��لــ�ر ���عــة أ� م�ه�ــا وت��ــ�د ماه��ــه وم�ادئــه فــى ضــ�ء 

  .عالق�ه ال��ل�ة �اآلخ� ، وفى �ل ت�اخله وت�امله معه 

  )١ص: ع��ات ج��ار ج���� ( 

ى اع��ار أن ه�ه الع��ـات ، عل) إ��اروس ( م� ه�ا ت���� ه�ه ال�راسة فى ���ها وت�ق��ها فى ع��ات ن� 

ع��� ض�ور� ل�لقى ال�� �ع� ذل� وه�ه الع��ات ال���ة م�ل ع��ة ال�ار ال ���� ت�اهلها فهى ج�ء ال 

  .ی���أ م� ال�� 

��ــل م��ناتــه ال��ــ��ة وال��ــ��ل�ة والل�ن�ــة ، والغــالف فــى إ��ــاروس مــ� ) :الغــالف ( وأول هــ�ه الع��ــات  

ف ع��ـة اللـ�ن األسـ�د ، وفـى وسـ� هـ�ا ال�ـ�اد ی�ـ�ز ج�احـا إ��ـاروس ت���� ال�اع� ، وتغل� على الغـال

  ) . إ��اروس ، أو فى ت�ب�� الع��ة ( وخلفه�ا ال��� ، وال����� دال على ع��ان ال�ی�ان 

فلل��ة األولى أج� للـ�ی�ان أر�عـة ع�ـاو�� , وه� الع��� االف��احى ال�� ���ل صف�ة الغالف  ) :الع��ان( 

ثــ� تــأتي الع�ــاو�� ال�الثــة األخــ�� , )  إ��ـاروس ( لع�ــ�ان الــ�� �ع��ــ� ال�ــ�روث األســ��ر� أوال ا, م��ـاورة 

فإ��اروس أس��رة ال�ـاب الـ�� أراد الهـ�وب مـ� ال�ـ�� ف�ـ�ع , ���ا�ة ال��وج على ه�ا الع��ان ال����� 

روس وصــع� عال�ــا ح�ــى اق�ــ�ب مــ� ال�ــ�� فــ�اب ال�ــ�ع وســق� إ��ــا, ل�ف�ــه ج�ــاح�� وأل�ــقه�ا �ال�ــ�ع 

فـي تـ�ب�� : ( أما الع��ان األول في ه�ه الع��ات ال����قة ع� الع��ان األساسى على الغالف فه� , ص��عا 

, وهـــ� خـــ�وج عـــ� الع�ـــ�ان األساســـى ألن اق�ـــ�اب إ��ــاروس مـــ� ال�ـــ�� �ـــان اق��ا�ـــا مـــ� ال�ـــ�ء ) الع��ــة 

ن ��ـ�ن اسـ��عاء الع��ـة فـي و�ن �ـان مـ� ال���ـ� أ, ف��ب�� الع��ة ی��افى مع ال��ء وخ�وج واضـح عل�ـه 

إن ال�قـ�� ��ـ��عي : ( ت�ق�قـا ل�ق�لـة ال�ـ�اكي , الع��ان �ان ب�صفها ال�قـ�� ال��اشـ� لل�ـ�ء ال���ـي 

  ) ١٤) . (نق��ه �ال��ورة 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢٠٣

       ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

وهـــ� خـــ�وج ألن , ) ی�ـــای�  ٢٥ی�م�ـــات مـــ� ثـــ�رة : ( ثـــ� �ـــأتي ال�ـــ�وج ال�ـــاني فـــي الع�ـــ�ان الف�عـــي اآلخـــ� 

أمـا ثـ�رة ی�ـای� ف�انـ� ثـ�رة , ي م�اولة اله�وب م� ال��� ال�ي آل� إلـى ال�ـ�ت الع��ان ال����� �ان ���

ثـ� �ـأتي ال�ـ�وج ال�الـ� , أ� أن ال��رة ل� ت�� ��ـا مـات إ��ـاروس , على ن�ام ون��� في ال�الص م�ه 

ألن ال�ــ�د , ذلــ� إن ال�ــع��ة ت�فــ� مــ� ن�ــ� ال��ــي ال�ــ�د� , )  ح�ا�ــات شــع��ة :  (فــي الع�ــ�ان الف�عــي 

وهــ�ا مــا ی��ــافي مــع , وت��ــ� ال�ف�ــ�الت ال��م�ــة , ��ــل إلــى ال��ل�ــل وال�ــ�ا�� ور�ــ� األســ�اب �ال��ــ��ات �

وال��ـــل إلـــى , ال�ـــع��ة ال�ـــي قـــ� ت��ـــف ال�ـــ�د أح�انـــا �عـــ� أن ت��ـــ�ه ال���عـــة ال�ـــع��ة مـــ� خل�لـــة ال�ـــ�ا�� 

  .وت��� ال�ف��الت ال��ات�ة , الف��ات 

  

, ،ال�ي لـ� ت�ـ� إال ج�ـال ت�ـ�ل ح��ـا ) ع��ات ال��(ت��� م���ا إلى وهي ) ما ق�ل ال�� ( وه�ه ع��ات 

, ت�لــغ أر�عــا وأر�عــ�� ج�لــة  ت��ــل ال���قــة ال�ســ�ى بــ�� ع�ــ�ان الق�ــ��ة والق�ــ��ة ذاتهــا , وتق�ــ� ح��ــا 

ألن ال�ـــأل�ف فـــي الهـــ�ام� أن ت�ـــ�ن فـــي أســـفل ) الهـــام� الق�لـــي ( و���ـــ� أن ن�لـــ� علـــى هـــ�ه ال�ـــاه�ة 

ألني ل� أشاه� ه�ه ال�اه�ة ) ع��ات  ال�� ( وم� ث� اع���تها م� , �ن في نها�ة ال��اب أو ت�, ال�ف�ة 

بل  ل� أشاه�هافي أ� دی�ان م� دواو�ـ� الـ����رعالء , ال��اع�ة في دی�ان م� ال�واو�� الق���ة أو ال��ی�ة 

ل��ـ�ن م�شـ�ا للقـار�  وفي �ق��ي أن ال�اع� اس���ث ه�ا ال��� ال�ار� م� الع��ـات, ع�� الهاد� ال�ا�قة 

وه�ه اس���افات ج�ال�ة تعـ� ج�یـ�ة علـى الق�ـ��ة الع���ـة وفـى .ع��ما ی�ق�م لق�اءة �ل ق���ة في  ال�ی�ان 

  ) ٢٠٢٠ – ١٩٧٦( ت���ة ال�اع� ال�ى ام��ت م� 

  : وق� ق��� ه�ه الع��ات إلى ثالثة م����ات ی��رج ت�� �ل م���� م��ر ما 

  )مفه�م ال�ع� ع�� ال�اع�  –م��ج ال�� ال�ع�� ( ل�� ال�ع�� ع��ات ت�ت�� �إن�اج ا: أوال 

  .ع��ات ت�ت��  �ال�� ال�ع�� : ثان�ا 

  ) ال���ع و ال��لقى ) (ال�ع�ى وال�أو�ل ( ع��ات ت�ت�� ب�لقى ال�� ال�ع� : ثال�ا 

  

ت خـارج دون أن ی�في ذل� أن �ع�ـها قـ� �قـ�م دالال, و���رج ت�� ه�ه ال�����ات خ��ة م�اور رئ���ة  

  : ه�ه ال��اور ال���ة 

  .مفه�م  ال�ع� ع�� عالء ع�� الهاد� : ال���ر األول 
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  خ�اص ال�ع�/ خ�اص ال�ع��ة : ال���ر ال�اني 

  .أدوات ال�اع� : ال���ر ال�ال� 

  .ال���ع وال��لقي : ال���ر ال�ا�ع 

  أن�اع ال�ع�/ أق�ام ال�ع� : ال���ر ال�ام� 

ات ن��ج ب�ع� ال��ات ال�ى ت�ت�� ��فه�م ال�ع� وت�ت�� أ��ا �ع��ـ� وفى نها�ة �ل م���عة م� الع��

  . م� ع�اص� إن�اء الق���ة 

  

  : ع��ات ت�ت�� �إن�اج ال�� ال�ع�� : أوال 

  )مفه�م ال�ع� ( 

ل���یـ� , ���اج إلـى تقـ��� لهـ�ا ال�فهـ�م فـي ال�راسـات ال�ـا�قة , وما ق�م�ه ع��ات ال�� ع� مفه�م ال�ع� 

أو مــا خالفــه وأضــافه لل�ــا�ق�� مــ� ال�قــاد , الء ع�ــ� الهــاد� مــع مــ� ســ�قه قــ���ا وحــ�ی�ا مــا ت�افــ� ف�ــه عــ

  .ذل� أن ال�قافة ت�اك� ��ل� ف�ها �ل ج�ل إلى م� یل�ه إن�ازاته ال�ق��ة وال�قاف�ة , وال�ع�اء 

, ) ة ال��اكـا(و���� م�ا�عـة هـ�ا ال�فهـ�م فـي ال�ـ�ا�ات ال���ـ�ة ع�ـ� أرسـ�� الـ�� ح�ـ� مفهـ�م ال�ـع� فـي 

أ� ت���ــل أفعــال ال�ــاس ال��ــ�ة وال�ــ���ة ت��ــ�ال م�تــ� األجــ�اء علــى ن�ــ� �ع��هــا �ــا�ع ال�ــ�ورة أو �ــا�ع 

ألن ال�ـع� , وأرس�� ه�ا ی��ل� ع� شع� ال�ل��ة وال�أساة وال�لهـاة , االح��ال في ت�ل� �ع�ها م� �ع� 

  ) ١٥.( الغ�ائي ل� ��� له أه��ة ع��ه 

, مفه�م ال�ع� �ال�� ال���قـي علـى أن ��ـ�ن اإل�قـاع الع�وضـي ر���تـه األولـى أما ال��اث الع��ي فق� ر�� 

ول� ��ف ابـ� رشـ�� علـى هـ�ا , )  ١٦" (ق�ل م�زون مقفى ی�ل على مع�ى : " وم� ث� ع�فه ق�امة �أنه 

و����ـــ� ابـــ� وهـــ� , ) ١٧.( علـــى مع�ـــى أن ��ـــ�ن ال�ـــ��ل� قاصـــ�ا قـــ�ل ال�ـــع� , ) ال��ـــة ( ال�فهـــ�م ســـ�� 

, ال�ــاع� مــ� شــع� ��ــع� فهــ� شــاع� : " �قــ�ل , هــ�ا ال���یــ� ال���قــي ل�ــ��� ال�ــع� �ال�ــاع��ة ب��ــاوز 

و��ـل هـ�ا , )  ١٨"( وال ��ـ��� ال�ـاع� هـ�ا االسـ� ح�ـى �ـأتي ��ـا ال ��ـع� �ـه غ�ـ�ه , وال���ر ال�ع� 

تع��فـا ق���ـا مـ� تع��ـ� ق�امـة مـع  ف�قـ�م, ال�فه�م ال��اثي إلـى حـازم الق��ـاج�ي مـع مـا وصـله مـ� أرسـ�� 

و���ههـا ف��ـا ��ـ� أن ت��هـه , إضافة ال���فة ال�ي ی�دیها ال�ع� في أنه ���ـ� للـ�ف� مـا ��ـ� أن ت��ـه 

 ).١٩ (  
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, ف��ف ن�� مفه�ما ف�فاضا �ق�م على ع�ارات م�ا�ة , وع��ما ن��قل به�ا ال�فه�م إلى الع�� ال��ی� 

) عـاب� سـ��ل ( فالعقـاد فـي مق�مـة دی�انـه , �ع� وعلى غ�� ال�ع� وج�ل غام�ة ���� أن ت���� على ال

و�فــ�� , علــى أن ��لــع عل�هــا ال�ــاع� مــ� أحاس��ــه , �قــ�ل إن �ــل م�ضــ�عات ال��ــاة صــال�ة لل�ــع� 

و�ــه ح�ــ�� یــ�� أن ,) ٢٠.( و��ــ� ف�هــا ه�اج�ــه وأحالمــه وم�اوفــه , و���للهــا ب�ع�ــه , عل�هــا مــ� خ�الــه 

وق��ـ� مـ� هـ�ا مـا ق�مـه ال�افعـي فـي , ) ٢١.( ة ال���ـه إلـى ت�ق�ـ� ال��ـال الف�ـي ال�ع� في الـ�زن والقاف�ـ

ألن ال�ـــع� , علـــى أن ��ـــ�ن به�ـــا نـــ�ع مـــ� حـــ�ی� الـــ�ف� , أن ال�ـــع� الع��ـــي �قـــ�م علـــى الـــ�زن والقاف�ـــة 

  ) ٢٢.( مع ال�صانة وح�� ال��� , ت�ور أف�اره على ال��از واالس�عارة , ص�اعة روح�ة 

  

ال�فـاه�� فـي إ��ــاز ل�ـي أك�ـف عــ�  أن مفهـ�م ال�ـع� فــى ع��ـات الـ�� فــي دیـ�ان عــالء لقـ� ذ�ـ�ت هــ�ه 

وهــي أوال أخــ�ت ن�ــ� , قــ� ت�ــاوزت �ــل ال�فــاه�� ال�ــا�قة   -ال�ــي بلغــ� ث�ان�ــة ع�ــ� قــ�ال  –ع�ــ� الهــاد� 

ال�ــع� وم��ــل هــ�ه األقــ�ال تقــ�م مفهــ�م , أو ن�ــ� اإلشــارة ال��هــ�ة ل�ــا یل�هــا مــ� ال�ــع� , ال���ــة ال�ــ�ج�ة 

وهـي أقـ�ال م�عـ�دة  �قـ�م �ـل قـ�ل م�هـا , ع�� عالء ع�� الهاد� ال��اثي ال�� ی���ي إلى ج�ل ال��ع���ات 

ل��هـا ت�ــ�ل ج��عـا إلـى نــ�ع مـ� ال��حــ� الـ�� �قــ�م , ع��ـ�ا مـ� ع�اصــ� مفهـ�م ال�ــع��ة لـ�� ع�ـ� الهــاد� 

  .الفه� ال�لي لل�ع� م� وجهة ن�� ال�اع� 

  

  .الع�ل الف�ى ه� ال�� �ف�ض س�ة اللع� على م�ارس�هف:  "ال�ع� ��ف�ه لع�ا " 

وق� ع�ف ه���ن�ا اللع� ��ف�ه فعال ح�ا ��ع� �ه على ه��ة خ�ال ، و�قع فى خارج م��� ال��اة ، ل��ه 

  .قادر ب�غ� ذل� على أن ���غ�ق الالع� ت�اما 

�� م�ــ�د تأســ�� أ� ف���فــة ت��ــل اللعــ� ال�هائ�ــة هــى تأســ�� ح��ــة اللعــ� ال��ــ�دة ����قــة مع��ــة ، ولــ

وه��ا فإن اللع� ���ن فى ال�ها�ـة ���ا�ـة ت��ـل الـ�ات ل����هـا ال�اصـة فـى اللعـ� ، وه�ـاك . ح��ة �ان� 

خاصــ�ة عامــة ت��ــ� بهــا ���عــة اللعــ� ، تــ�ع�� فــى اللعــ� ، ف�اه�ــة اللعــ� �أســ�ه ت��ــ� فــى ��نــه یلعــ� 

  )  ٢٧٥ص : ق���ة ال��� وال�فات ال��ع  " (وجاذب�ة لع�ة ما ، وما ت�ارسه م� ف��ة ت��� فى الالع��� 
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ور��ــا ی��افــ� هــ�ا الفهــ� مــع مــاذ��ه العقــاد فــي , ) ال�ــع� هــ� ال��ــاة فــي �ل��هــا ( و��ا�ــة تقــ�ل الع��ــات إن 

أن أع�ــ� تع��ــ� ( ل�ــ� عــالء ی��ــاوز هــ�ا ال���یــ� ل�قــ�م ت��یــ�ه األث�ــ� فــي ) عــاب� ســ��ل ( مق�مــة دی�انــه 

  ) .٢٣) (لل�ع� ه� أنه شع� 

وهــ�ا اإل�ــار شــ��ه , إلــى اإل�ــار العــام الــ�� ��ــ�� �ال�ــع�) الع��ــات ال��ــ�ة ( ومــ� هــ�ه ال�ــ�ا�ات ت��ــ�ك 

) ال�ـ�اك� ( و���� أن ن����� م� هـ�ا الف�ـاء أن ال�ـع� �قـ�م علـى , �الف�اء ال�� ���� ����� األرض 

جــاءه ثــ� ��ــ�ف إل�ــه مــا  وهــ�ا ال��ــل ��ــ�ق�ل مــا, الــ�� ��ــل� ف�ــه �ــل ج�ــل إن�ــازه إلــى ال��ــل الــ�� یل�ــه 

فال��یـ� , ) ال���یـ� ( مع�ى ه�ا أن ال��اك� ال ی��افي مـع مق�لـة , ی�اس� زم�ه وس�اقاته ال�قاف�ة وال��ار�ة 

أ� أن ال���یـ� ضـ�ورة ح���ـة  ف��ـة وج�ال�ـة , إن�ـا ��ـ�ق�له ل���ـي عل�ـه , ل��ه ال �ع�� ف�ه , ����م الق��� 

, األخ�� واجه�ه م�اف�ة ش�سـة مـ� ���ـ� مـ� الف�ـ�ن الق�ل�ـة وال��ئ�ـة ذل� أن ال�ع� في ال�م� , وح�ار�ة 

فإن فـي , أال �ع��� ه�ا ال���ی� عق��ة الف�ل ال�اد ب�� ال�ع� وال��� ) الع��ات ال���ة ( وت���� مق�الت 

  ) ٢٤..( وفي ال��� شع� , ال�ع� ن�� 

كـان , وأوغل به�ا ال�فه�م في ال��اثـة ومـا �عـ�ها , �ه ال�اع� مفه�م ال�ع� وه�ا اإل�ار العام ال�� أحا� 

ابـ� ( إذ سـ�� أن أشـار , خاصة في عالقة ال�ـع� �ـال��� , لل��اث �ع� ال���ر في م��نات ه�ا اإل�ار

و�ذا ف��ــ� أشــعار , وال�ســائل شــع� , ال�ــع� رســائل معقــ�دة : " إلــى هــ�ه العالقــة �ق�لــه ) ��ا��ــا العلــ�� 

وت��ها م�اس�ة ل�الم ال���ـاء وخ�ـ� , و�ما ت�اس�ا �ع��ا , إما ت�اس�ا ق���ا , �ع�اء �لها وج�تها م��اس�ة ال

  ) .٢٥" (ال�لغاء وفق� ال���اء 

بــل إنــه �ع��ــ�ه مــ� ســ�ات اإلجــادة , فــي تأك�ــ� هــ�ا ال�ــ�اخل بــ�� ال�ــع� وال��ــ� ) ال��ح�ــ�� ( وق��ــ� م�ــه  

وفي ال��� , ول�ال ذل� ما خف وال حال وال �اب وال ت�لى , م� ال���  ففي ال��� �ل: " �ق�ل , واإلح�ان 

  ) .٢٦" (وال عُ�ب� م�ادره وم�ارده ,ول�ال ذل� ما ت���ت أش�اله , �ل م� ال��� 

ع�ــ� عــالء  –وهــ�ا ال��ــ��ن یــ�ت�� , إلــى ال��ــ��ن ال�ــع�� ) ع��ــات الــ�� ( ر العــام ت��ــه ومــ� اإل�ــا

وال�ق�ـــ�د �اإلح�ـــاس ه�ـــا اإلح�ـــاس , ) الف�ـــ� واإلح�ـــاس : ( ه�ـــا  �ع��ـــ��� رئ��ـــ��� –ع�ـــ� الهـــاد� 

ومـــ� ثـــ� فـــإن هـــ�ا اإلح�ـــاس ال , ولـــ�� اإلح�ـــاس ال�ـــارجي الـــ�� ی��لـــ� مـــ� ال�ـــ�اس ال��ـــ� , الـــ�اخلي 

ی���� في األغ�اض ال�ع��ة ال��ف��ة ال�ي حاف�� عل�ها ال��احل ال�ع��ة ال���ا�عة م�ل الغ�ل وال�ـ�ح 

  .ح�اس ال�� ه� ال�� ی�تفع إلى آفاق ��� غ�� م��وقة في ال�ع� ع��ماو�ن�ا اإل, والف�� 
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وفي س�اق ه�ا اإل�ار ال����ني ت�ل ال�ع��ة على ما س�قها مـ� إبـ�اع ت�ق�قـا لل�ـ�اك� الف�ـي الـ�� سـ�ق� 

, ل�ــ� األهــ� مــ� اإل�ــالل علــى ال�ــاب� اإل�ــالل علــى اآلتــي دون أن تغفــل ال�اضــ� ت�امــا , اإلشــارة إل�ــه 

ف�ـل , هـي ال�ـي تـ�خل ال��ـ��ن دائـ�ة االح��ـال ال�ـأو�لي ) اآلتـي  –ال�اضـ�  –ال�اضـي ( ل�الث�ـة وهـ�ه ا

ك�ا ) الق��ل وال�ف� ( و�ل ه�ا ه� ال�� ��عل ال�� ال�ع�� قا�ال ل��ائ�ة , تأو�ل ق� ی�ق�ه تأو�ل آخ� 

  )٢٧.( أوضح ال�اع� 

  

  :ع��ات ت�ت�� �ال�� ال�ع�� : ثان�ا 

  ) خ�اص ال�ع� ( 

�قــ�د دراســ�ي إلــى ال���ــ�ة ال�ان�ــة مــ� ر�ــائ� هــ�ه )ع��ــات الــ�� ( هــ�ا ال�فهــ�م الــ�� تــا�ع�هفي مق�لــة إن 

ومـــ� ال���ـــ� شـــ�� هـــ�ه ال�ـــ�اص إلـــى , ع�ـــ� عالءع�ـــ� الهـــاد� ) خـــ�اص ال�ـــع� ( وأع�ـــي �ـــه , الع��ـــات

  ) .ال��اص ال�الل�ة و ال��اص العامة :  ( ش���� 

وفـــي مق�مـــة هـــ�ه , ��ـــا و�ج�ائ�ـــا فـــي إن�ازاتـــه ال�ـــع��ة ال�ـــا�قة وهـــ�ه وتلـــ� ت��لـــ� مـــ� عق�ـــ�ة ال�ـــاع� ن�

ألن اإلبـ�اع ال�ـ� ی�فـ� مــ� , فلـ�� أمـام ال�ـاع� م���عــات فـي ن�ـ� إب�اعـه ) ح��ـة ال�ـاع� : ( ال�ـ�اص 

م�لـه  –ال أه��ـة لـه ع�ـ� عـالء ع�ـ� الهـاد� ) الـ�زن الع�وضـي ( وم� ث� فـإن , وال ���ع لقان�ن , الق��د 

وهــ� , ذلــ� أن هــ�ا الــ�زن ق�ــ� ســاب� علــى اإلبــ�اع , �اء ق�ــ��ة ال��ــ� علــى وجــه اإل�ـالق فـي ذلــ� م�ــل شــع

ـــ�ه �ال�ل�ـــات وال��ـــل , ه��ـــل شـــ�لي ســـاب�  ال���ـــات ( فـــال�زن ق�ـــ� ��ـــي مـــ�ت�� ��ـــ� , مه�ـــة ال�ـــاع� مل

  .مع ت���قه�ا ���ا على ن�� ساب� على اإلب�اع ) وال���ات 

�ب على ش�ل س�د� ، دون ال�ق��ـع ال�ع�ـاد للـ�� ال�ـع�� ، على م���� ال��ل م��) إ��اروس ( ول�� 

وه�اك ق�ائ� تفع�لة ع�ی�ة فى ال�ی�ان م����ة على ال�ت��ة ال��د�ة ذاتها ، وسـ�� أن ن�هـ� علـى أن�ـا ن�ـ� 

" جـــاءت م��اخلـــة مـــع ق�ـــ��ة تفع�لـــة مـــ� ��ـــ� " ال��ـــارع " أ��ـــا جـــ�ءا مـــ� ق�ـــ��ة ع��د�ـــة علـــى ��ـــ� 

  " .ال��قارب 

ل��اص ال�الل�ة ت��ن مه�ة ال�ع� اس���ار العاد� وال�أل�ف ل��ل�ه�ا م�ه�ا ورفعه�ـا إلـى  وفي س�اق ا

س�اق غ�� العاد� وغ�� ال�أل�ف �ال�سائل الف��ة ال�ي ت��ـع ل�ائقـة ال�ـاع� مـ� ناح�ـة وثقاف�ـه مـ� ناح�ـة 

ه عـ� رفـع على أن ���ن في ال�عي أن ما قل�ا, وهي وسائل س�ف نع�ض ل�ع�ها في م��ر تال , أخ�� 
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القـ�ب ( العاد� وال�أل�ف إلى غ�� العاد� وغ�ـ� ال�ـأل�ف ���ـ� أن یلغـي ال��ائ�ـة ال��ال�ـة ال��ف��ـة عـ� 

و�أنه ی���ى  ال��جه الع�فـاني , فال م�ل له�ه ال��ائ�ة في اإلب�اع ال�ع�� ع�� عالء ع�� الهاد� , ) وال�ع� 

  ) .٢٨" ( ان�فاء ال�ع� والق�ب" ع� ) اب� ع��ي ( ك�ا في مق�لة 

وواضح أن ه�ه ال��اص العامة ال ت�اد ت�ف�ل ع� ال�ـ�اص ال��ـ��ن�ة ال�ـي ت��ـ� مق�لـة ت�اث�ـة تـ�اول�ها 

  : في مق�ل�ه ال�اس�ة ) القاضي ال��جاني ( �ع� ��� ال��اث ال�ي ان�ه� إلى 

  ) .٢٩" (وال�ی� ��ع�ل ع� ال�ع� " 

  " . ال�ع� ل�� م��ال للعق��ة: " �ق�ل عالء ع�� الهاد�  

كــان مـــ� ال�ــع� الـــ�� ��ــإللى درجـــة ) الع��ـــات ال��ــ�ة ( وفــي ســ�اق ال�ـــ�اص ال�ــع��ة ال�ـــي حــ�دتها 

, و�ل ال��لـ�ب أن ی���ـ� ال��ـ��ن ال�ـع�� �ـالع�� , اإلحالة وص�ل ال�ع��ة إلى م�حلة ال��ال ال��ل� 

�ـ� ث�ـائي م�فـ�� هـ� وم� أجل ذل� ���� أن ت��ل ال�ع��ة إلى ن�ع م� ال��الغة ال�ي ت�ـع ال�اللـة فـي ن

ولـ�� ال�ق�ـ�د �ـالغ��ض , ول�� ال�ق��د �ال�ضـ�ح ت�ـ��ح ال�ع�ـى أو اب��الـه , ) ال�ض�ح والغ��ض ( 

أ� أن ت��ن مه�ة ال��لقي الـ�أمل في ال�� , إن�ا ���ن وس�ا ب�� األم��� , أن ی�غل� ال�ع�ى على قارئه 

عل�ـأن ��ـ�ن فـي الـ�عي اح��ـال ال�ـ�اب , �أو�ل�ـة وال��اه�ة لل�ص�ل إلـى ال�ـاتج الـ�اللي ��ـل اح��االتـه ال

 )٣٠(٠ش���ة أال ���ن ه�ا  ال��أ ع� ع�� , وال��أ 

  

  ) : أدوات ال�اع� ( 

ال , واللغـة ال�ق�ـ�دة ه�ـا هـي اللغـة ال�ـع��ة , ) اللغـة وال�الغـة ( أدات�� رئ������ ه�ا ) الع��ات ( وت��د 

ب���ـا , أ� ت�صـ�ل ال�ع��ـإلى ال��لقـي ف��ـ� ) ال��صـ�ل ( ف�هـا ذل� أن اللغة ال�أل�فـة و��, اللغة ال�أل�فة 

ك�ـا �قـ�ل ) ال�����ة ( وه�ه هي اللغة ال�قة  , لغة ال�ع� مه��ها ت�ص�ل ذاتها ��ل �اق�ها الف��ة ال��ال�ة 

فـال ت�عـالى عل�ـه أو , ومه�ـة اللغـة أن ت�ـ�ن خادمـة لل�ـاع� , عالء ع�� الهاد� م� خالل ع��اته ال��ـ�ة 

�ق�ل  , ف�� تغ�ى ال�ع�اء �اخ��اراته� اللغ��ة , وه� ما ت���ه ال����ة ال�ع��ة الع���ة , ى على اخ��اراته ت�أب

  : ع� شع���ه ) أب�ت�ام (

  )٣١(س��ان ف�ها الل�ل� ال����ن *      جاءت� م� ن�� الل�ان قالدة              

  : و�ق�ل ال����� ع� شع���ه 
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  )٣٢(لها اللف� م��ارا ��ا ت��قى ال��� *     نان�� ی��قى     ���ق�شة نق� ال�           

: " ق�له ) الف�زدق (وق� أث� ع�  , ق� ت�أبي عل�ه أح�انا , ل�� اللغة ال�ي ��� أن ت��ن خادمة لل�اع� 

  ) ٣٣" (ق� ت�� علي ال�اعة وخلع ال��س أه�ن علي م� ق�ل ب�� م� ال�ع� 

ل�عاص� ��اول أن ی��لى ع� تل� الق�� ال���اس�ة ال���ونة فى ال�اع� فى ن�ه ا" ون�ل� م� ذل� أن 

لغ�ه ، ال�ى ورثها م� ب���ه ال�قاف�ة ، تل� الق�� ال�ى ح�ل� مفاه�� أك���ل�ج�ة ، أو س��ا أی�ی�ل�ج�ة ، 

ت�لل� وع�ه ، واس�ق�ت ف�ه على ن�� غ�� إراد� ��اصة ، وهى ق�� ج�ال�ة تقاوم أ�ة تغ��ات ب�ائ�ة م��� 

  ) ٢٨٠ص : ق���ة ال��� وال�فات ال��ع " ( فادة م�ها فى ال�� ال�ع�� ال��ی�ة االس�

  

ذل� أن ه�ه ال�الغة , قال�ه أ��ا ع� ال�الغة , ع� اللغة وأنها خادمة لل�اع� ) ع��ات ال�� ( وما قال�ه 

آخـ� ح�ـ� أو ���ل إلى الغ��ض ح��ا , هي أداة ال�اع� في إن�اج ال�ع�ى ع��ما ���ل إلى ال�ض�ح ح��ا 

ومــا ســ�� أن ذ��تــه عــ� رفــع ال�ــع� , ال�ــ�اق ال�ــاص أو العــام الــ�� ��ــ�� �ال�ــاع� حــال إن�ــاج شــع���ه 

إن أداة ال�ع��ة في هـ�ا ال��ـ� تع��ـ� ) الع��ات( تق�ل , لل�أل�ف إلى غ�� ال�أل�ف ع�� عالء ع�� الهاد� 

ومـ� ت���ــ� الــ�وال ح��ــة , واإل��ــاب  ومـ� اإل��ــاز, ال�الغـة ��ــل تق��اتهــا وأشـ�الها مــ� ال�ق�قــة وال��ــاز 

فـــإن إغفالهـــا لهـــ�ا , لـــ� ت�ـــ�د ت��یـــ�ا قا�عـــا ال�ق�ـــ�د �ال�الغـــة ) الع��ـــات ( و�ذا �انـــ� , خلف�ـــة أو أمام�ـــة 

ـــــ�هي  ـــــه أمـــــ� ب ـــــ� ألن ـــــه هـــــ� م�ـــــ�لح , ال���ی ـــــه ال�ع���ـــــة ) الف�ـــــاحة ( و�ـــــل مـــــا أشـــــارت إل� ���جع��

  .�قا ف��ا خاصا �ال�ع� واالص�الح�ة  في اخ��ار ال�ف�دات وت���قها ت��

( ذلــ� أن مه��هــا , قــ�م� مفاه��هــا وت��یــ�اتها و�شــاراتها فــي إ��ــاز �ــالغ ) ع��ــات الــ�� ( وواضــح أن 

وال��لقـي ثان�ـا ��ـل مات��لـه ال��ـل مـ� , اع��ادا على وعي ال�ـاع� أوال , ) اإلشارة ال�ي تغ�ي ع� الع�ارة 

ل�� شع�� أفادت م�ه ال��ل لإلض�ار أك�� مـ� ال��ـل إذ إنها ب�ق�عها م�اورة , م���ن غ�� م��ح �ه 

الـ�� ی��ـل� ) االخ��ـار ( وفي ه�ا أو ذاك فـإن اللغـة وال�الغـة معـا ی�د�ـان مه�ـة م�دوجـة هـي , لإلف�اح 

ح�ـــ� ر�ـــ� ال�فـــ�دات , الـــ�� ��ـــل� علـــى ال����ـــات ثان�ـــا ) ال�عل�ـــ� أو ال��ز�ـــع ( ثـــ� , علـــى ال�فـــ�دات أوال 

�ــاف إلــى �ــل ذلــ� مــا ت�ــف�ه ال�الغــة مــ� �اقــة ج�ال�ــة ت�ــ�عها ال���لــة ال�قاف�ــة ثــ� �, �عالقــات ت����ــة 

  )٣٤. (وال��ار�ة 
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  :ع��ات ت�ت�� ب�لقى ال�� ال�ع�: ثال�ا 

  ) ال���ع وال��لقي ( 

ب����ة ( �ق�د ال��اق إلى ما س�ي في ال�ق� ال��ی� ) اللغة وال�الغة ( ع� ) ع��ات ال�� ( إن ما ق�م�ه 

) الع��ات ( وق� س�� أن ت�اول� , ) ال��لقي –ال�سالة اللغ��ة  –ال���ل� : ( ع�اص�ها ال�الث�ة �) ال��ص�ل 

 : وه�ا ت��اول ال��ف�� اآلخ��� , ال�سالة اللغ��ة 

  

  : أوال ال���ع 

األسـل�ب : (وهـ� مـا سـ�� أن رسـ��ه األسـل���ة ��ق�ل�هـا , �ق�� ب��ح� ال��ـ�ع �إب�اعـه ) الع��ات(وع�� ه�ه 

وه�ا البـ� مـ� اإلشـارة إلـى أن ال�ـ�اث الع��ـي �ـان , )  ٢٢٥ص : ال�الغة واألسل���ة ). ( ل�اح�ه  ���ة

فــي وســا��ه عــ� اخـــ�الف ) القاضــي ال��جـــاني ( �قــ�ل , أســ�� مــ� األســل���ة ال��ی�ــة فـــي هــ�ه ال��ــالة 

و��ق� شع� اآلخ� ,  ف��ق شع� أح�ه�, ���لف�ن في ذل� وت��ای� ف�ه أح�اله� " ال�ع�اء في أسال��ه� وأنه�

و�ن , وت���ـــ� الَ�لـــ� , و�ن�ـــا ذلــ� ���ـــ� اخـــ�الف ال��ــائع , و���ع�م��ــ� غ�ـــ�ه , و��ــهل لفـــ� أحـــ�ه� , 

  ) .٣٥" (ودماثة ال�الم �ق�ر دماثة الِ�لقة , سالمة اللف�  ت��ع سالمة ال��ع 

, ة وال�قاف�ـة والعل��ـة ألنـه ���ـل م�ـ��ته ال��ات�ـ, أن ال�ع� مل��ة خاصة ل�ـاح�ه ) ع��ات ال�� ( وت�� 

( وقــ���ا ذ�ــ� , ) ال��ه�ــة الف���ــة ( ول�ــي ت�ــ�ن هــ�ه ال�ل��ــة شــ�ع�ة فــإن ال�ــاع� ال�ــ� هــ� الــ�� ���لــ� 

ومـ� , ) .ام�الك ال��ه�ـة ( وال����� ال�ال� ه� , في ص��ف�ه ثالثة م����ات لل���ع ) ��� ب� ال�ع��� 

  ) ٣٦.( إلى ع�ل آخ� ی�اف� ق�راته ال ���ل�ها عل�ه أن ی���ل ع�ا ه� ف�ه م� إب�اع 

علـى مع�ـى امـ�الك القـ�رة علـى اسـ��عاب ال�اقـع ال��ـ�� , ) ال��اهـة ( ومع ال��ه�ة الب� مـ� تـ�ف� قـ�ر مـ� 

وهــ�ه ال��اهــة هــي ال�ــي تقــ�د ال��ــ�ع فــي ���ــ� مــ� األح�ــان إلــى االب��ــار , ســ��عا دون جهــ� تف��ــ�� ���ــل 

  .�ل ب�� ال���ع و��� ت��ار ما س�� ق�له ك�ا أن ه�ه ال��یهة ت�, غ�� ال����ق 

ولـ� �عـ� أحـ� ���لـ� قـ�رة ت�ج�هـه إلـى نـ�اح , و�ذا ام�ل� ال���ع ال��ه�ة وال��یهة لـ� �عـ� ألحـ� سـل�ان عل�ـه 

فال�ـاع� ی�ـ�ع ل��ضـي ذاتـه ق�ـل , فه� ال ���ع إال ل��ه��ه واح��اجاته العقل�ة وال�ف��ة وال��ات�ة , مع��ة 

  .إرضاء اآلخ� 
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ـــه ومـــا  ـــ�� ( ذ��ت ـــه عـــ� ) ع��ـــات ال ـــ�ع قالـــ� م�ل ـــي (عـــ� ال�� ـــة  ,)ال��لق أ� ال�ـــ�ف ال�الـــ� فـــي ن���

وهـــ� مـــا ی��افـــ� مـــع , ومـــ� ال�اضـــح أن ال��لقـــي لـــ� �أخـــ� مـــ� األه��ـــة قـــ�ر مـــا أخـــ�ه ال��ـــ�ع , ال��صـــ�ل 

  ) ٦٥ص: دی�ان إ��اروس )( ال�ع� ه� ال�اع� ( ع� أن   -أ� مق�لة الع��ات ال���ة  –مق�ل�ها

وح��ره , ) ال��لقي ال�اهل ) ( ال��ارج ( ول�ا ل� ���� م� أن�اع ال��لقى س�� ن�ع واح� أ�لق� عل�ه   

و ح�ـ�ر ال��لقـي , ألن جهله �غل� عل�ه ال�� إغالقا �ل�ا وج�ئ�ا , ح��ر )  ال(في ع�ل�ة ال��ص�ل ك 

  ) .٣٧ .(ل�� ال�اهل ل�� أمامه س�� ال�ف� ) الق��ل أو ال�ف� ( ی���� في ث�ائ�ة 

  

  ) أن�اع ال�ع� ( 

هـــي تق�ـــ�� ال�ـــع�اء ح�ـــ� م�ـــ���اته� ال�قاف�ـــة ) ع��ـــات الـــ�� ( وآخـــ� ال����ل�ـــات ال�ـــي قادت�ـــا إل�هـــا 

فق� , فال��اث �ان له غ�ا�ة في ه�ا ال�ق��� , ول�� عالء ع�� الهاد� ل�� ب�عا في ه�ا األم� , واإلب�اع�ة 

) شـــاع� وشــ��ع� وشـــع�ور : ال�ـــع�اء ثالثــة : ( �لــه م�ـــل هــ�ا فـــي ق) أبـــي ع�ــ�و بـــ� العــالء ( رو� عــ� 

).٣٨ (  

وه� ع��ها , ق� ت�اوزت م�ل ه�ه ال�ق���ات ال�ي ت�اول� ال�ع�اء إلى تق��� ال�ع� نف�ه ) الع��ات ( ل�� 

م�ل الفاكهة ال�ي ت��ل مـ�ة واحـ�ة فقـ� , ال�� ال ُ�ق�أ إال م�ة واح�ة ) ال�ع� ال�غل� ( أوله�ا , ثالثة أق�ام 

ــــ� تعــــ� صــــال�ة ألن ت��ــــل مــــ�ة ثان�ــــة فــــ,  ــــ� ل ــــ� ( وال�ــــ� أن م�ــــ�لح , إذا أكل ــــ�� ال�غل هــــ� مــــ� ) ال

  )٣٩.(١٩٦٢ال�� أف�ح ع�ه عام ) أم��ت� إ��� ( م��ل�ات 

ألن اإلغـالق مــ� خـ�اص ال��ـ� العل��ـة والق�ــ� , وهـ�ه ال��ـ�ص ال�غلقـة ال ت���ـي إلــى ال�ـع� ال�ـ�  

� ال�� ع�� عـالء ع�ـ� الهـادیه� ال�ـع� ال�ف�ـ�ح الـ�� ت��ـ�د ن�ات�ـه وس�� اإلشارة إلى أن ال�ع, ال��ل���ة 

  .ال�الل�ة ع�� �ل ق�اءة 

وه� ال�ع� الـ�� ی���ـه ) ع��ات ال�� ( وه�ا ال�ع� ال�غل� �ق�دنا إلى الق�� ال�اني م� أق�ام ال�ع� في 

ر��ـا ال ��ـ�ن لـه نـاتج بـل , وه� ن�ع م� اإلن�اج ال���ح ال�� ی���ك على الهـ�ام� ال�الل�ـة ) ال�هالء ( 

  .ألن م���ه �ف�ق� ما س�� ذ��ه ع� ال���ع ال�ق�قي , داللي ص��ح أب�ا 
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وه�ا الق�� ه� ال�� أوضـ�� ���ع�ـه ال�ف��حـة , ) شع� ال�م�ز واألق�عة واإلسقا� ( أما الق�� ال�ال� فه� 

هــ�ا ال�ــ�خل ال��ل�لــي وال�ــأو�لي ألنــه ��عــل ال��لقــي شــ���ا فــي اإلبــ�اع ب, قابل��ــه لل�ف�ــ�� وال��ل�ــل وال�أو�ــل 

  )٤٠.( ال�� ت�ع�د ن�ات�ه ال�الل�ة مع �ل ق�اءة 

  

هـي قـ�اءة أول�ـة حاول�ف�هـا ) إ��ـاروس ) ( عالء ع�ـ� الهـاد� ( في دی�ان ) لع��ات ال�� ( إن ه�ه الق�اءة 

ال����اع إلى وأسعي لل�ص�ل ق�ر , أن أت�اوز ال��ل ال��ص�فة وال���ر ال���ا�عة ألق�أ ما ب�� ال���ر 

والـ�� الأشـ� ف�ـه أن , ال��قف اإلب�اعي له�ا ال�اع� م� خالل �ل�اته ال��اش�ة و م�ام��ه غ�ـ� ال��اشـ�ة 

ه�ا ال�ی�ان وع��اته في حاجةإلى أك�� م� ق�اءة لل�ص�ل إلـى  شـع���ه ال�ف��حـة ؛ شـع��ة ال�مـ�ز واألق�عـة 

  .واإلسقا� 

ع�ـ� الهــاد� ال ی�عـ�د ب�عـ�د القـ�اء فقــ� و�ن�ـا ب�عـ�د القــار� وال�ـ�ة ال����ل�ـة أ��ـا أن الــ�� ع�ـ� عـالء 

ــ�ل�  ال�احــ� وفــ� ت�ــ�الت ال�مــان وال��ــان والــ�عى ال��ــالى وعل�ــه ��ــ�ن الــ�� هــ� الــ�� الــ�� ��لقــه ، ل

  ) .شع��ة األث� ال�ف��ح ( جاءت مع�� ن��صه مف��حة أ� ما ����ه إ��� 
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  : ال�ات�ة 

���ا�ـة خ�ـ�ة ) إ��ـاروس ( ق�أت ف�ها ع��ات الـ�� فـى  دیـ�ان عـالء ع�ـ� الهـاد�  كان� ه�ه ال�راسة ال�ى

أول�ة تع�� قار� ه�ا ال�ی�ان ال�ه� فى تأول ال���ص وتف���ها م� خالل مفه�م ال�ع� وت�ت� ه�ا ال�فه�م 

  .ب�� الع�ل��ى اإلب�اع�ة وال�ق��ة ، وه�ه الع��ات ال���ة وس�لة ل�لقى الق�ائ� �ع� ذل� 

لقـ� ضـل الـ�� ال�ـع�� ال���ـ� ، وسـأق�ل لقـ� ضـل ق�ـ�ا ، �ـى ��ـ� ���قـه : " عالء ع�ـ� الهـاد�  �ق�ل

علـــى أیـــ�� شـــع�اء ی���ـــ�ن إلـــى هـــ�ا ال�فهـــ�م ت���ـــ�ا . م�ـــ�دا ، ه�ـــ�ا ال ��هـــ� ال�ـــع� إخالصـــا إال ل�اتـــه 

  " وم�ارسة ، شع�اء ل� ت��� م��اثه� وص�ة 

�ارئا ، ح�� علَ� اللغـة أن تقـ�ل مـا لـ� ت�عـ�د علـى ق�لـه ، و�ان اس�ع�ال عالء ع�� الهاد� للغة اس�ع�ال 

واخ�ـــ�ق ال�ـــ�روث ال�الغـــى الـــ�� حـــ�د عالقـــات األ�ـــ�اف ال��ـــ��ه�ة واالســـ�عار�ة وال����ـــة ، ف�انـــ� صـــ�ر 

عالء ع�� الهاد� خارج ن�اق ال��روث ال�الغى أ��ا ، وخل�� م� ذلـ� �لـه إلـى أن هـ�ا ال�ـاع� الـ�� 

ت�ـــاوز ال�ـــ�ع����� أنف�ـــه� وقـــ�م مغـــام�ة ج�یـــ�ة ر��ـــا ��ـــ�ن صـــ�اها م�اشـــ�ا فـــى  ی���ـــى إلـــى ال�ـــ�ع����� قـــ�

  .ال��اب ال�ع�� القادم وال��اب ال�ق�� ال��از� له 

ر��ا �ان األدب ال��� ه� أدب م� �عان�ن ، فإذا �ان األل� ه� أس�ع دا�ة إلى ال��ـال ، فال�ـع� :"  وأخ��ا 

شــ��نا و�لــى إن�ــان���ا ال�ــى ن�ــف�ها علــى األشــ�اء ، ون�ــ�  هــ� تع��ــ� ع�ــه ، هــ� الــ�� �أخــ� �أیــ�ی�ا إلــى

ن�ــ��رج أرواحهــا لل�ــ�وج ، ���ــا نعل�هــا لق�ائ�ــا ، و�أن�ــا ن�اهــا معهــ� أول�ــ�ة ، ه�ــ�ا ���ج�ــا ال�ــع� مــ� ر�قــة 

  ) .ع�� الهاد� م���ثا ع� ال�ع� " (  ال�ج�د ، وم� إسار ال��� 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢١٤

       ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  : اله�ام� 

  . ٢٩٤,  ٢٩٣: ھـ  ١٣٨٥المطبعة السلفیة  -المرزباني  -الموشح  - ١
  . ١٣:  ٢٠١٦ط  –الھیئة المصریة العامة للكتاب  -عالء عبد الھادي  -دیوان إیكاروس  - ٢
  . ١٤٤: السابق  - ٣
  . ١٣٣: السابق   - ٤
  . ١٥٩: السابق  - ٥
  . ٩٦: السابق  -٦
  . ٢٢: السابق  - ٧
  . ١٣٣: السابق  - ٨
  . ٦٣: السابق  - ٩

  . ٢٤٩: السابق  - ١٠
  . ١٢١: السابق  - ١١
  . ٣٣: السایق  - ١٢
  . ١٣٠دمشق ك  -دار كرم  -دیوان امرئ القیس  - ١٣
  . ١٨٩ –بیروت  –دار الكتب  العلمیة  -السكاكي  –مفتاح العلوم  –١٤
  . ٤٥:  ١٩٦٩النھضة المصریة   -دمحم غنیمي ھالل  –النقد األدبي الحدیث  - ١٥
   ١٧:  ١٩٧٩الخانجي  –تحقیق كمال مصطفى  –قدامة بن جعفر  –نقد الشعر   - ١٦
  . ٧٧/  ١:  ١٩٢٥أمین ھندیة بمصر  –ابن رشیق  –العمدة  – ١٧
  . ١٣٠:  ١٩٦٩مكتبة الشباب  –حفني شرف . تحقیق د –دمحم بن وھب  –البرھان  – ١٨
  . ٧١:  ١٩٨٦اإلسالمي المغرب  –تحقیق الحبیب بن الخوجة  –حازم القرطاجني  –منھاج البلغاء  – ١٩
  . ٢٠١٢مؤسسة ھنداوي  –العقاد  –دیوان عابر سبیل  –٢٠
  . ٢٨:  ١٩٩٦نشر مجلة القاھرة  –طھ حسین  –في الشعر الجاھلي  – ٢١
  . ٣٨٣,  ٣٨٢:  ١٩٤١مطبعة االستقامة  –مصطفى صادق الرافعي  –وحي القلم  –٢٢
  . ١٧٥:  ٢٠١٦ریة العامة للكتاب الھیئة المص –عالء عبد الھادي  –دیوان إیكاروس  –٢٣
  . ٢١٩,  ١٩٧,  ١٢٧,  ٨١: انظر السابق الصفحات  –٢٤
  . ٨١: بیروت  -دار الكتب العلمیة –تحقیق عباس عبد الستار  –ابن طباطبا العلوي  –عیار الشعر  –٢٥
  . ١٣٥/  ٢: ة مكتبة الحیا–تحقیق أحمد أمین وأحمد الزین  –أبو حیان التوحیدي –اإلمتاع والمؤانسة  –٢٦
  .   ٢٢٧,  ٢٠١,  ١٩٧,  ١٦٧,  ٣٧: انظر دیوان إیكاروس الصفحات  –٢٧
  .  ٢٩٢:  ١٩٩٨الھیئة العامة لقصور الثقافة  –رسائل ابن عربي  - ٢٨
:  ١٩٦١البابي الحل�ب  -تحقیق دمحم أبو الفضل إبراھیم وعلى دمحم البجاوي  –القاضي الجرجاني  –الوساطة بین المتنبي وخصومھ – ٢٩
٦٤ .  
  . ٢١٩,  ٢١٢,  ١٩٠,  ١٨٧,  ١٧١,  ١٠٩,  ٨١,  ٧٧,  ١٥,  ٩: انظر دیوان إیكاروس الصفحات  – ٣٠
  . ١٣٧,  ١٣٦/  ١: العمدة  –٣١
  . ١٦٨: بیروت  –دار صادر  –دیوان أبي تمام  –٣٢
  . ١٩٤/  ١:  ١٩١١أمین ھندیة  –تدقیق البرقوقي  –دیوان البحتري  –٣٣
  . ١٩٧,  ١٧١,  ١٠١,  ٩٢,  ٥٧: یكاروس الصفحات انظر دیوان إ –٣٤
  . ١٨,  ١٧: الوساطة  –٣٥
  . ١٣٩ – ١٣٥/  ١:  ١٩٤٨لجنة التألیف والترجمة والنشر –تحقیق عبد السالم ھارون  –الجاحظ  –البیان والتبیین  - ٣٦
  . ٢٠٥,  ٦٧,  ٦١,  ٢٧: انظر دیوان إیكاروس الصفحات  – ٣٧
  . ٣٢٣: الموشح   – ٣٨
  . ٧٠:  ١٩٩٦الدار البیضاء  –المركز الثقافي العربي –ترجمة أنطوان  أبو زید  –أمبرتو إیكو  –القارئ في الحكایة  – ٣٩
  . ٢٠٥,  ٨٧,  ٧٢,  ١٥,  ١٣: انظر دیوان إیكاروس الصفحات  –٤٠
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  :ال��ادر وال��اجع 

 :ال��ادر 

 دی�ان ام�� الق�� ، دار ��م ، دم�� : ام�ؤ الق��  -

 . ١، ج ١٩١١ال��ق�قى ، أم�� ه���ة ، : دی�ان ال����� ، ت�ق�� : ال�����  -

 .دی�ان أبى ت�ام ، دار صادر ، ب��وت : أب� ت�ام  -

 . ٢٠١٢دی�ان عاب� س��ل ، م�س�ة ه��او� ، : العقاد  -

  ٢٠١٦دی�ان إ��اروس ، اله��ة ال����ة العامة لل��اب ، القاه�ة ، �: عالء ع�� الهاد�  -

 

  : ال��اجع الع���ة

:  ١٩٤٨ل��ة ال�أل�ف وال��ج�ة وال���  –ع�� ال�الم هارون :  ال��ان وال����� ، ت�ق��: ال�اح�  -

١٣٥/  ١ 

  ١٩٨٦ال�غ�ب اإلسالمي  –ال���� ب� ال��جة :  م�هاج ال�لغاء ، ت�ق�� : حازم الق��اج�ى  -

 . ٢: �ة ال��اة م�� –ت�ق�� أح�� أم�� وأح�� ال���  –اإلم�اع وال��ان�ة  : أب� ح�ان ال��ح���  -

 .١: ١٩٢٥أم�� ه���ة ����  –الع��ة : اب� رش��  -

  ب��وت –دار ال���  العل��ة   -مف�اح العل�م : ال��اكى  -

 .ب��وت - دار ال��� العل��ة –ت�ق�� ع�اس ع�� ال��ار  –ع�ار ال�ع� : اب� ��ا��ا العل��  -

 . ١٩٩٦ن�� م�لة القاه�ة –في ال�ع� ال�اهلي : �ه ح���  -

سع�� �ق��� ، . د: ، تق��� ) ج��ار ج���� م� ال�� إلى ال��اص ( ع��ات : � بلعاب� ع�� ال� -

 ) .ت .د( م���رات االخ�الف ، ال�ار الع���ة للعل�م ناش�ون 

 . ١٩٩٨رسائل ب� ع��ى ، اله��ة العامة لق��ر ال�قافة ، : اب� ع��ى  -

، أف�ار لل�قافة وال��� ) ��ع ال�ع�� دراسة فى ال( ق���ة ال��� وال�فات ال��ع : عالء ع�� الهاد�  -

 . ٢٠١٨، القاه�ة ، ال��عة ال�ان�ة ، 

ت�ق�� دمحم أب� الف�ل إب�اه�� وعلى دمحم  –ال�سا�ة ب�� ال����ي وخ��مه : القاضى ال��جانى  -

 .١٩٦١ال�ابي  ال�ل�  -ال��او� 
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 ١٩٧٩ال�ان�ي  –ت�ق�� ��ال م��فى –نق� ال�ع� : ق�امة ب� جعف�  -

 .١٩٦٩م���ة ال��اب  –حف�ي ش�ف . ت�ق�� د –ال��هان : ه� دمحم ب� و  -

ال�الغة واألسل���ة ، ال���ة ال����ة لل��� ، م�� ، ال��عة األولى ، : دمحم ع�� ال��ل�  -

١٩٩٤ . 

 .١٩٦٩ال�ه�ة ال����ة   –ال�ق� األدبي ال��ی� : دمحم غ���ى هالل  -

 .هـ ١٣٨٥ال���عة ال�لف�ة  -ال��شح : ال��ز�انى  -

 ١٩٤١م��عة االس�قامة –وحي القل� : فى صادق ال�افعى م�� -

  

  :ال��اجع ال���ج�ة 

  ٦ع�� ال�ح�� ب�على ، ن�اف� ، : شع��ة األث� ال�ف��ح ، ت�ج�ة : ام��ت� إ���  -

ال�ار ’ أن��ان أب� ز�� ، ال���� ال�قافى الع��ى : القار� فى ال��ا�ة ، ت�ج�ة : ام��ت� إ���  -

 .١٩٩٦ال���اء ، 

ع�ـ� : ، ت�ج�ة )مع مق�مة خ� بها ال��لف ال��ج�ة الع���ة(م�خل ل�امع ال�� : ���� ج��ار ج -

 .١٩٨٥  ١ال�ح�� أی�ب ، دار ت��قال لل��� ، ال�غ�ب ، � 

 

دمحم ب�ادة ، ل��ان ، ب��وت ، دار ال�ل�عة لل��اعة : ال�رجة ال�ف� لل��ا�ة ، ت�ج�ة : روالن �ارت  -

 . ١٩٨٠وال��� ، 
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Abstract 

I started my study of Alaa Abdel Hady's Divan (Ekarous) with an introduction 
about the nature of the Divan, as well as its structural form and content. I have 
heavily relied on the cultural criticism method and its accumulative procedures 
which have opened the ex-libris on the Arab heritage and critical modernity to 
tackle the issue raised and for which I discuss this divan. Hence, the study is 
entitled: 

Paratexts in Ekarous Divan for Alaa Abdel Hady 
 

I chose the concept (paratexts) for studying this divan so that these paratexts can 
be a means to receive the divan's poems after that .  
In this divan, Dr. Alaa Abdel Hady deviated from the poetic heritage before him, 
since he presented for each poem a prose sentence explaining it. This is an 
unprecedented pattern in the history of Arab poetry and in the poet's previous 
divans. I have examined these sentences which reach forty four sentences with 
varying degrees of length, whether short or long. 
I have divided this study into five axes:  
First axis: (Concept of poetry) for Alaa Abdel Hady 
Second axis: (Features of Poetry) for Alaa Abdel Hady 
Third axis: (Poet's tools) and these are two main tools: (Language and Rhetoric) 
Fourth axis: (Creator and receptor) 
Fifth and last axis: (Types of poetry). Poetry for Alaa Abdel Hady has three 
types:  

1. Closed poetry 
2. The poetry of those who have no skill, intuition, or culture and he 

called it (The poetry of the ignorant)  
3. Poetry of symbols, masks and projection. This is the poetry whose 

semantic outputs are renewed in every reading. 
 

Keywords: (paratexts -Ekarous-Alaa Abdel Hady)    


