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 سلمى الخضراء الجيوس ي

 ِّ
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 1*د أحمد القضاةمحم  

ة بذل مجهود واسع من قدي َّالن َّ **تستدعي دراسات سلمى الخضراء الجيوس ي  

َّالبحث والت َّ  
لك أن َّقص  

ٰ
سعت من خالله إلى إبراز قيمة  ،ها صاحبة مشروع متكاملي، وذ

َّ  
 

َّة لم تكن منبت َّعر العربي الحديث واملعاصر في دراسات تكاملي َّالش  
ا رهنت لة عم َّة الص 

َّ
 
ت إدارتهما، هما: "بروتا" وهو مشروع ثقافي فكري نفسها للقيام به في مشروعين تول

َّ
 

َّنجزاته الفكري َّرق العربي، وميهدف إلى تعريف الغرب بالش
 
ة من ة واألدبي َّقافي َّة والث

َّ
 
ة وأعمال ة وقصصي َّة من مجموعات شعري َّفات األدبي َّخالل عنايتها بترجمة املؤل

َّة وكتب فكري َّوائي َّرَّ م، و"رابطة 0891سته سلمى الخضراء الجيوس ي سنة ة، وقد أس 

َّ  
َّشرق/ غرب" للد  تي أس 

 
 "بروتا"، ولعل َّ م، لتعضد مشروع0883ستها سنة راسات، ال

َّٰهذا الر َّ
 

َّبط والش  
َّمول هو ما يفس  َّ ر أن 

 
َّ –فات سلمى الجيوس ي كتبت أغلب مؤل

ً
 -أصال

 َّباإلنجليزي َّ
 
َّة، وٰهذا يؤك َّ د أن 

 
َّاألفق الث

 
ذي دش

 
قدي، نته، واحتضن جهدها الن َّقافي ال

َّ
 
 َّة والبحثي َّقدي َّفاتها الن َّأوسع من أن يحصر في إطار مؤل

ر الحديث عن ة، وهو ما يبر 

تي انطلقت منها قبل الولوج في الحديث عن املنهجي َّالر َّ
 
تي صدرت قدي َّة الن َّؤية ال

 
ة ال

َّقدي َّعنها أعمالها الن َّ  
 

َّعر العربي الحديث.ة بشأن الش

َّالر َّ ولعل َّ
 
 َّؤية الك
 
تي انطلقت منها دراسات سلمى الخضراء الجيوس ي إن َّي َّل

 
ما ة ال

َّ
 
َّ ل في سعيها إلىتتمث

 
رق العربي ومنجزاته في العصر تغيير منظور الغرب إلى الش

َّالحديث، خاص َّ ما يرتبط بالعصور املاضية ا تقدير املنجز الحضاري للعرب غالبًَّ ة أن 

مت سلمى الخضراء الجيوس ي بمحاولة ال العصر الحديث، ومن ٰهذا املنطلق اهت َّ

 َّتقديم دراسات شمولي َّ
ة للوجود العربي في العصر اري َّدة إلبراز القيمة الحضة ومتعد 

                                                           

*
َّباحث ومحاضر في  1

 
 .ةردني َّالجامعة األَّ -ة وآدابهاغة العربي َّقسم الل



  محمد أحمد القضاة

 344 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

َّ
 
َّالحديث؛ ممث  

 
َّلة في املنجز األدبي والش ثت عن عري منه على وجه الخصوص، لقد تحد 

َّ ذي أس 
 
سته في رؤيتها الكامنة خلف تأسيسها ملشروع "بروتا" بقولها: "مشروع بروتا ال

َّ 0891العام 
 
 َّة في الغرب وفقافة العربي َّجاء في وقت غاب فيه تمثيل الث

 
ه، ي العالم كل

َّ َّاحة العاملي َّأي حين غابت ثقافتنا عن الس 
 
قافة ة، وتغاض ى العالم عن ٰهذه الث

 َّوصمتنا نحن عن ٰهذا الت َّ
 
كان ٰهذا األمر  سبة إلي َّغاض ي ورضينا به وخنعنا له. وبالن

َّا مهينًَّ . ففي أمريكا اكتشفت رؤية اآلخرين لنا ولثقافتنا، فهم كانوا صريحين في اجد 

َّت َّال  َّرت الت َّالعرب بال ثقافة، عندها قر َّ عبير عن رأيهم بأن 
ظرة والعمل ي لٰهذه الن َّصد 

 َّة لثقافتنا، فتركت الت َّعلى تقديم صورة حقيقي َّ
 
َّدريس في الجامعة متخل  

 ية عن كل 

َّ  
تي يتيحها، ورغم كل 

 
تي واجهتها من األصدقاء االمتيازات ال

 
لك ،املعارضة ال

ٰ
 إذ رأوا في ذ

مشروع في  عتبره أهم َّأمغامرة وخسارة، وكان مشروع بروتا هو البداية، وهو اليوم... 

َّ 
ة، وقد أنجزنا من قدي َّة والن َّراسات الفكري َّمجال ترجمة األدب العربي وفي مجال الد 

َّ اخالله ما يزيد على أربعين كتابًَّ
 
في حقول مختلفة، بعضها أنجزته وحدي،  اًدَّومجل

ني ألن َّ امهم َّ اد فريق عمل كنت أشرف عليه، وأنا أعتبر ٰهذا إنجازًَّوالبعض اآلخر بجهوَّ

نا حصلنا على دعم أكبر لكان اإلنجاز عم، ولو أن َّلم أحصل سوى على القليل من الد َّ

َّ.(1)أكبر"

َّ ذي سعت إلى تحقيقه بجهد شخص ي عجزت عنه حكومات  إن 
 
ٰهذا الهدف ال

َّ تي انطلقت منها سلمى ل على سعة الر َّة لهو خير دلية وثقافي َّسات علمي َّومؤس 
 
ؤية ال

َّة والعلمي َّالخضراء الجيوس ي في جهودها ونشاطاتها البحثي َّ
 
َّقافي َّة والث  ة، وقد أدركت أن 

إبراز الوجه اإلنساني والحضاري للعرب يجد تمثيله في األدب على نحو خاص، فهي 

                                                           

َّ( سلمى 1)  
ا إصدارات "بروتا"، حاورها: عمر شبانة )اإلمارات(، ر عاليًَّالخضراء الجيوس ي: الغرب يقد 

َّ  
 

 ابط: م، وفق الر 3112َّعر، الخليج، منشور على موقع جهة الش

     http://www.jehat.com/jehaat/ar/Ghareeb/2006/salma.htm.َّ
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َّ َّ.(1)ة"ني َّاألدب أقدر من الفكر على توصيل صورتنا اإلنسا ترى "أن 

َّ َّلقد قد 
 
ما بين  اويل أكثر من خمسة وثالثين كتابًَّمت الجيوس ي في مشوارها الط

ذي اعتنى على ة وتاريخي َّة، ودراسات نقدي َّة وفكري َّترجمة ألعمال أدبي َّ
 
ة، وٰهذا الجهد ال

َّ  
َّ نحو خاص  ، يمكن كشفه بمتابعة دقيقة باألدب العربي قد ترافق بوعي منهجي خاص 

َّ  
َّ دراستها، ولعل َّ ألهم 

 
ذي قامت به نو َّق في ٰهذا املجال مالحظة الت َّائمن الش

 
ع الفريد ال

ة للعرب في ماضيهم وحاضرهم، فقد كتبت ثالث في سعيها إلى تقييم الصورة اإلنساني َّ

َّ  
َّدراسات متخص   

 
عر األموي" صة لسلسلة تاريخ كمبريدج لألدب العربي، هي "الش

َّ"و  
 

لك دراستين عن 0921-0321ة: كي َّعر ما بعد الكالسيالش
ٰ
م" و"شعر الحداثة"، وكذ

َّ  
 

عر األندلس ي في كتاب أشرفت عليه ضمن مشروع "شرق/ غرب" بعنوان: الش

َّة اإلسالمي َّ"الحضارة العربي َّ
 
ذي صدر بالل

 
ة عن دار بريل غة اإلنجليزي َّة في األندلس"، ال

َّم.0889ة الوحدة العربي َّ ة عن مركز دراساتبالعربي َّ م، ثم 0883َّة الهولندي َّ

عاون مع طوماس طومسون بتحرير وإعداد كتاب بعنوان "القدس كما قامت بالت َّ

اريخ" جمع أعمال ندوة حول القدس وراة والت َّأورشليم العصور القديمة بين الت َّ

َّ ات سبعًَّان وضم َّأقيمت في عم َّ
ً
َّ اوخمسين دراسة وبحث مها باحثون عرب وأجانب، قد 

َّب عد َّوتناولت جوان
 
ة عن مركز دراسات الوحدة سخة العربي َّة، وقد صدرت الن

3112َّة عام العربي َّ
 
 Jerusalem in Ancient History“ة سخة اإلنجليزي َّم، وصدرت الن

and Tradition”  اأيضًَّ 3112عن دار كونتنيوم في شيفيلد ونيويورك عام.َّ

َّ  َّمجمل ٰهذا الجهد املمي َّ إن 
َّع يظهر رؤية ز واملتنو 

 
مول بما يتجاوز محاولة هي من الش

َّ  
 َّاإلحاطة به في ٰهذا الس 

لك ستسعى ٰهذه الد 
ٰ
راسة إلى محاولة الكشف عن ياق، ولذ

 َّد من ٰهذه االهتمامات املنو َّة في مجال محد َّؤية املنهجي َّالر َّ
دة، وهو ما يمكن عة واملتعد 

َّ 
 
َّي َّأن يعطي صورة كل

 
نا ية املدروسة، مم َّسقة في املاد َّة ومت  

 
من الكشف عن عمق  مك

                                                           

(1َّ َّابق.( الس 
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 َّؤية املنهجي َّالر َّ
 
َّز قادر على حمل الر َّساقها على نحو فريد وممي َّة وات

 
تي مولي َّؤية الش

 
ة ال

َّ َّست ملجهوداتها ومشروعاتها البحثي َّأس 
 
ة، ومن الواضح لدى استعراض قافي َّة والث

تي قد َّ
 
َّدراساتها ال  

 
َّعر العربي الحديمت عنايتها الفائقة بالش

 
ل في دراستها ث، كما تمث

َّاملوسوعي َّ  
 

جاهات والحركات في الش  
 
عر العربي الحديث"، وما تبعها من دراسات ة "االت

َّة مع ٰهذا املوضوع، وخاص َّذات صلة وعالقة تكاملي َّ
 
مته في ي قد َّذة الفصل ال

موسوعة تاريخ كمبريدج لألدب العربي الحديث، وحمل عنوان: "شعر الحداثة"، 

َّوبحث   
 

ذي قد َّآخر بعنوان "بنية القصيدة في الش
 
مته في عر العربي عبر العصور" ال

َّ مهرجان جرش، األردن...، فلعل َّ  
تها ما راسات في تواشجها وتكاملها وشمولي َّٰهذه الد 

َّ 
 
ؤية الكامنة قدي لدراسات سلمى الخضراء الجيوس ي والر َّن من كشف املنهج الن َّيمك

َّ  
تي تؤس 

 
َّة.جي َّس لٰهذه املنهال

َّ 
ق جملة من األهداف جعلت ٰهذه لقد استطاعت الجيوس ي في دراستها أن تحق 

َّ 
َّالد 

 
َّأبرزها: ا تعالجه من قضايا وموضوعات، ولعل َّمول أكثر مم َّراسات تبدو من الش

َّوضع اإلطار الت َّ .0  
َّ وثيقي الخاص   

 
 َّبحركات الش

 
 جاهاته.عر العربي الحديث وات

 املنجز اإلنساني والحضاري للعرب في العصر الحديث. إبرازَّ .3

2. َّ  
 

ة في العصر الحديث من زاوية نظر كانت ة العربي َّعري َّتقييم الحركة الش

 راتها.مشاركة ومواكبة ملراحل ٰهذه الحركة وتطو َّ

َّ َّ ال شك  تي طرحتها سلمى الخضراء الجيوس ي تستلزم  أن 
 
على نحو -املوضوعات ال

لك على صعيد املنهجي َّت َّبال االهتمام-فريد
ٰ
تي اريخ، ليس ذ

 
تي تناسب املوضوعات ال

 
ة ال

لك مطلب أساس ي طرحتها، وهي موضوعات ذات طبيعة تاريخي َّ
ٰ
كن ذ

ٰ
ة في األساس، ول

َّلتجسيد الر َّ تي سعت إلى تحقيقها عبر مسيرة طويلة من الس 
 
َّؤية ال

 
شاط عي والن

َّ
 
َّجهودها البحثي َّقهما في ذين وجدا تحق َّالحثيثين الل

 
زة في ة املمي َّقافي َّة وأنشطتها الث

َّمشروع "بروتا" و"شرق/ وغرب".
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َّا كانت الر َّم َّـول تي انبثقت عنها ٰهذه الجهود واألنشطة تقوم على الس 
 
عي إلى ؤية ال

َّ
 
َّة للعرب على مستوًَّة واملنجزات اإلنساني َّقافي َّإبراز املكانة الث ة الفاعلي َّ ى عالمي، فإن 

َّة ومنجزاتها ال تجد تحق َّنساني َّاإل
 

ذي هو حصيلة صنيع اإلنسان  في الت َّقها إال
 
اريخ، ال

َّ لك فإن 
ٰ
َّتعاضد الر َّ ونشاطاته، وبذ  

َّؤية مع موضوعات الد   
ل للمنهج راسة هي ما تؤص 

ذي انب
 
َّة.قدي َّت عليه دراسات الجيوس ي الن َّنال

َّ ولعل َّ  َّسلمى الخضراء الجيوس  املثير في األمر أن 
رة في ي قد عايشت مراحل متغي 

 َّتاريخ الن َّ
 
ة، وسلكت ة عد َّجاهات ومناهج نقدي َّقد األدبي الحديث، وشهدت ظهور ات

َّ ادروبًَّ  
َّدة في الت َّمتعد   

 
كن َّعري َّجارب الش

ٰ
لك آثرت منهًجَّة، ل

ٰ
كان هو  اواحًدَّ انقدي َّ اها مع ذ

َّ  
 

ذي عاينت من خالله الش
 
 َّعر العربي الحديث. األساس ال

 
جاهاته وحركاته، سماته وات

ذي استحوذ على اهتماماتها البحثي َّفكان املنهج الت َّ
 
ة ة؛ األكاديمي َّاريخي هو ال

َّ
 
َّقافي َّوالث َّ ة، فاملشروع البحثي الخاص   

 
َّبالش

 
ذي يت

 
َّعر العربي الحديث ال

 
مول سم بالش

َّ 
 
َّ ،ساع من أجل إظهار املنجز اإلنساني للعربواالت

 
َّله وكشفه في تمث

 
 ،قافي والحضاريَّالث

َّ
 
َّكما تجل  

 
َّى في حركات الش

 
ما يتالءم مع املنهج ويلة، إن َّعر العربي الحديثة ومسيرته الط

َّالت َّ لك فإن 
ٰ
ذي عن الر َّ االحديث عن املنهج بعيًدَّ اريخي، وبذ

 
ؤية ال ينصف الجهد ال

َّدها في ٰهذا املجال.اقدة ويظهر تفر َّمته الن َّقد َّ

 َّلقد أشارت الجيوس ي ف
َّي مقد   

 
جاهات والحركات في الش  

 
عر العربي مة كتابها "االت

ذي ستسلكه في دراسة ٰهذا املوضوع، عندما حد َّ
 
دت موضوعها الحديث" إلى املنهج ال

َّر الت َّطو َّبدراسة "الت َّ  
 

ذي عرفه ٰهذا الش
 
ودراسته دراسة متكاملة تتناوله  (1)عر"اريخي ال

 تناوَّ
ً

َّشامال
ً

َّ.ال

َّ ولعل َّ
 
ذي تمث

 
لته الجيوس ي في دراستها، ووعيها ما يكشف عن عمق املنهج ال

 اصلته بالبعد اإلنساني للحضور العربي ثقافي َّ اته وقيمته، ثم َّاته ومرجعي َّلحيثي َّ

                                                           

جاهات والحركات، ص1)  
 
َّ.02( االت
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 َّربطها بين الت َّ اوحضاري َّ
 
ة، ة اإلنساني ٌَّل للمنجز اإلنساني، والعبقري َّاريخ بما هو ممث

َّ
 
لك كل

ٰ
َّوذ  

 
َّعر الحديث، فهي تقول:ه من خالل الش

َّ  
لك أن تروي قص َّ"تهدف ٰهذه الد 

ٰ
َّة العبقري َّراسة لذ  

 
من ة في الز َّة العربي َّعري َّة الش

َّالحديث. فعن طريق تراكم جهود ٰهذه العبقري َّ  
 

عر العربي الحديث أن ة، استطاع الش

ى اسع عشر ره خالل العقود املتتابعة، منذ نهضته في القرن الت َّيواصل تطو َّ حت 

َّ.(1)اليوم"

َّ ة وحدها وهو األمر ة اإلنساني َّق الفاعلي َّشير إلى تحق َّية ال اإلشارة إلى العبقري َّ إن 

ذي يتالءم مع الر َّ
 
كن َّال

ٰ
تي تصدر عنها الجيوس ي في نقدها، ول

 
ه يشير من جهة ؤية ال

تي استقت منها ٰهذه املنهجي َّأخرى إلى املرجعي َّ
 
َّات ال اريخي املنهج الت َّ ة، فمن املعروف أن 

 َّ ،في الغرب
 
َّقد نظر إليه في مرحلة ما من تبن

 
ه قادر على تفسير له على أن َّيه وتشك

َّ.(H. Taine) ة كما ظهر عند هيبوليت تاينات األدبي َّالعبقري َّ

َّ ،اسع عشرظرة في املنهج تنتمي إلى القرن الت َّوإذا كانت ٰهذه الن َّ الجيوس ي  فإن 

َّ
 
َّل ٰهذا املنهج وما أضفت عليه من خصوصي َّتكشف عن مصادر تشك  ة، كما أن 

َّ تي حصرت طريقة تاين ومنهجه الن َّ من-غالًبا–ة عناصر ٰهذا املنهج املستمد 
 
قدي، وال

َّ 
 
َّفي ثالثة عوامل مسؤولة ومتحك

 
من )أو العصر( ة، وهي: الز َّة األدبي َّل العبقري َّمة بتشك

 َّوالجنس )أو العرق(، والوسط )أو البيئة(. 
مة الجيوس ي حاضرة بوضوح في مقد 

َّلدراستها، فإذا كانت قد أوضحت اهتمامها بالعبقري َّ  
 

ة في العصر الحديث وهو عري َّة الش

َّتشير إلى الوسط والبيئة في قولها: -اأيضًَّ -ها من )أو العصر(. فإن َّما يشير إلى عنصر الز َّ

َّ َّة في املزاج، والخلفي َّاالختالفات اإلقليمي َّ "إن 
 
َّة والت َّقافي َّة الث  

 
ة، قد عري َّقاليد الش

  كبير في غنى الت َّ
َّساهمت إلى حد   

 
َّ(2)عها"عرية املختلفة وتنو َّجارب الش َّ . وال شك  ما  في أن 
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َّ 
 
لك كل

ٰ
َّه إن َّيقبع وراء ذ

 
َّالث )الجنس أو العرق( وهم العرب.ما هو العنصر الث

َّ َّة ذات حضور منهجي بٰهذا القدر من العمق رؤية نقدي َّ إن 
 

ا–مول لهي والش -حق 

َّبلورة حدود املوضوع وحيثي َّ قادرة على  
لك أدركت ات الد 

ٰ
راسة على نحو دقيق، ولذ

َّ َّثم َّ الجيوس ي أن 
ً
َّبين دراسة العبقري َّ اة فارق  

 
َّعري َّة الش  

 
كان،  اعري أي َّة ودراسة املنتج الش

َّ  
َّ د غايته بقولها:فهي تحد  َّطو َّغايتي هنا هي متابعة الت َّ "إن   

 
د تعداد عري ال مجر َّر الش

َّ.(1)اريخ األدبي"تفاصيل الت َّ

َّ َّ إذ إن   
 

جاهات في الش  
 
عر العربي الحديث الفرق واضح بين وضع تاريخ للحركات واالت

ه ظر إليه على أن َّإلى الن َّ ،اريخه الت َّد أن َّاريخ ملجر َّدون حضور رؤية وهدف يتجاوز الت َّ

 َّ ،حضور لهاة في أبهى ة اإلنساني َّيعكس الفاعلي َّ
عدها الحضاري املتمي  لك أي في ب 

ٰ
ز، ولذ

َّ  
َّة خاص َّحضور رؤية منهجي َّ في ظل 

 
عراء وبعض ة تغفل الجيوس ي عن قصد بعض الش

 َّالبلدان العربي َّ
 
لك ور الفع َّزة على ما دعته "الد َّة من دراساتها، مرك

ٰ
ال"، وهي تظهر ذ

َّ 
َّره بقولها:وتبر 

َّ َّ امبدعًَّ "فلو أن 
 

َّان يكتب في عزلة عن املسار الر َّعراء كبين الش  
 

عر العربي، ئيس ي للش

َّ
 

َّق َّعراء والن َّوبقى غير معروف لدى الش لك لن يدخل  اد في الوطن العربي، فإن 
ٰ
شعره لذ

َّ َّفي مجال ٰهذا الكتاب، لٰهذا الس  ة أن يبقى لشعر عدد من األقطار العربي َّ بب كان ال بد 

َّ 
َّألن َّراسة خارج حدود تناولنا في ٰهذه الد   

 
عر الحديث ه لم يفرض نفسه على حركة الش

َّبعام َّ َّ ة. كما أن 
 

َّإنتاج بعض الش تجربتهم كانت تشبه  عراء قد أهمل على مضض، ألن 

َّتجربة شاعر أكبر كان يكتب في املكان والز َّ
 

لك إنتاج الش
ٰ
اعر مان نفسيهما، مثال ذ

َّ
 
َّالل

 
 من الش

ً
ل كثيرا ذي كان َيْفض 

 
ذين تناولناهم في ٰهذا بناني صالح لبكي، ال

 
عراء ال

َّ.(2)الكتاب"
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َّ َّ إن   
َّما تحاول الجيوس ي أن ترس  َّ خه أن   

 
َّتاريخ الش  

 
ذي هو مؤش

 
ر على البعد عر ال

ة حالة أخرى ته في الكون يختلف عن أي َّالحضاري لإلنسان وحصيلة طبيعته لفاعلي َّ

َّاريخ، فالت َّمن دراسات الت َّ  
 

 َّاريخ لحركات الش
 
كما هو حال  اجاهاته انتقائي تماًمَّعر وات

َّ  
 

َّالش  
َّ.عر والفن 

ز ة على نحو فريد وممي َّؤية املنهجي َّاريخي املكتنز بالر َّات املنهج الت َّمن أبجدي َّ ولعل َّ

َّ 
ة: اريخي َّمن شأن العوامل الت َّ سيعلي -هنا-مه الجيوس ي كما هو الحال فيما تقد 

تية وثقافي َّة واجتماعي َّسياسي َّ
 
ة وجدت مكانها في تفسير )تاين( للعبقري َّ ة، وهي ال

َّ  
 

ته في الجيوس ي على أهمي َّ اه "الوسط" أو "البيئة"، وٰهذا ما تلح َّعرية فيما سم َّالش

َّ
 
َّتشك  

 
 َّل حركات الش

 
َّجاهاته في العصر الحديث عند العرب، فهي تقول: عر وات

َّ َّ اكثيرًَّ "إن   
 

َّة في الت َّرات واألحداث املهم َّمن املؤش  
ياس ي للوطن العربي، في اريخ الس 

َّ
ً
اد، ق َّعند بعض الن َّ اغضون املائة وخمسين سنة املاضية، قد جرى قبولها اعتباط

َّعلى أن َّ  
 

َّغي َّرات للت َّها مؤش  
 

َّر الش كن 
ٰ
َّالن َّ عري، ل  ظرة الفاحصة تبرهن في الغالب على أن 

َّ
ً
َّقد ال يكون مت َّ انًَّمعي َّ اشعري َّ احدث

ً
 َّ صال

 
َّات

ً
ة، بل ة خاص َّبأحداث سياسي َّ امباشرًَّ صاال

 َّبعوامل اجتماعي َّ
َّ.(1)"اة، أو بٰهذه وتلك أحيانًَّي َّة أو فن 

َّ  
 
رابطة بينها وبين أثرها في اإلنسان واستجابته لها  -ة أخرىَّمر َّ –د ٰهذه الفكرة وتؤك

َّ 
َّزه إلقامة منجزه الحضاري، بقولها:استجابة تحف 

س إليه وقدرتهم على استيعاب معنى اعادة ليس الحدث، بل استجابة الن َّ "املهم َّ

َّ
ً

لك الحدث كامال
ٰ
َّ ذ  

 َّ وترجمته إلى فن 
َّ.(2)ر"معب 

َّ  َّ إن 
 
رات ة إلقامة تصو َّؤية ونضج املنهجي َّد عمق الر َّمثل ٰهذه االلتفاتات هي ما تؤك

 َّشمولي َّ
ذي يتجاوز عمل املؤر 

 
ذي يركن إلى إحصاء األدباء ة بالقدر ال

 
خ األدبي ال
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اقد ووظيفته ة الن َّة دون تمييز وتمحيص يكشف عن أهمي َّاألدبي َّ وإحصاء أعمالهم

َّ
 
َّاريخي َّة والت َّقافي َّالث

 
راث اإلنساني والحافظ له والقادر على اكتشاف ة بعده املبرمج للت

َّ
 

َّعراء.أبعاد جديدة وآفاق  غير مرتادة للش

َّؤية املنهجي َّالر َّ توإذا كان
 

َّة بٰهذا الش  
لها من أن تسعى إلى  عة فال بد َّمول وٰهذه الس 

َّإقامة صورة مستوفاة عن الن َّ  
 

 َّموذج الش
 
 َّعري املمث

 
يه ل للبعد اإلنساني في تجل

لك الحديث عن الت َّ
ٰ
 َّالحضاري، ويصلح بعد ذ

لة اإلنسان اريخ كما يرتسم في مخي 

َّ
 

امل، وٰهذا ما تشير وعاطفته وشعوره، وبالجملة في الوجدان اإلنساني بمفهومه الش

اريخ العربي الحديث من ٰهذا املنظور، وترى يوس ي عندما تختزل نظرتها إلى الت َّإليه الج

َّ 
َّفي مبدأ حركتيه عوامل محف   

 
َّعري، فتقول:زة لإلنتاج الش

َّ تاريخ العرب الحديث تاريخ ثورة وكفاح، وإخفاقات تكسر القلب، ومساع   "إن 

َّ 
 
َّصكابية، ومعاودة كفاح وثورة، ٰهذه األسباب، إلى جانب االت

 
ة، ة املستمر َّقافي َّاالت الث

تي خلقت الن َّ
 
َّهي ال

 
ع : شاعر موز َّاًرَّاعر العربي الحديث األكثر تطو َّموذج األعلى للش

َّ.(1)عب"فض، والر َّى من الغضب، والر َّفس، عميق الجرح، تحكمه نزعات شت َّالن َّ

َّ َّٰهذه الن َّ إن 
 

َّظرة الش  
تي تفس 

 
َّمولية ال

 
عراء العرب في ر حاالت غريبة في شعر الش

َّج والت َّعر َّالعصر الحديث إذ يلحظ ٰهذا الت َّ
 
ب بين حاالت الفرح والحزن، األمل قل

َّ
 
َّواليأس، الحياة واملوت كما يتجل

 
 َّى عند شعراء أمثال أبي القاسم الش

ي وبدر شاكر اب 

َّ َّاب وخليل حاوي وغيرهم.ي َّالس 

َّ باهتمام ثنائي كما تشير، ظرة قد وسمت دراسة سلمى الجيوس ي ٰهذه الن َّ كما أن 

َّ"بالعوامل االجتماعي َّ فهي تهتم َّ  
في ما  اة لعبت دوًرَّى مهم َّة بوصفها قوًَّياسي َّة والس 

ة املبدعة وطريقة تفكيرها. وهي في الوقت ر كبير في وعي املوهبة العربي َّحدث من تغي َّ

تي حدثت في املوَّفسي َّرات الن َّغي َّظر في الت َّنفسه، تحاول الن َّ
 
ظر اقف، ووجهات الن َّة ال
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 َّ(1)ة، فانعكست في شعرهم"عند العرب، وفي تأكيداتهم العاطفي َّ
 
د ، وٰهذا ما يؤك

 َّشمولي َّ
َّراسة وعمقها.ة الد 

َّ لك من اإلشارة إلى الخصوصي َّ وال بد 
ٰ
َّكذ  

تي تنتهجها الجيوس ي في تبن 
 
ي املنهج ة ال

ذي ات َّالت َّ
 
َّالد َّر طو َّبالت َّ بعته، فهي تهتم َّاريخي ال  

مه فردينان ا قد َّ، مستفيدة مم َّاخلي للفن 

ر، وهو ما طو َّة وانتقادات رينيه ويليك لفكرة الت َّر األجناس األدبي َّبرونتيير بشأن تطو َّ

َّ 
َّي َّجعل الباحثة تسعى إلى البحث عن القيم الفن   

 
عر والبحث في القوانين ة في الش

 َّة الخاص َّاخلي َّالد َّ
َّ.(2)رهه وتطو َّة بنمو 

َّ إلى -أيًضا-ير وتش َّلر اتطو َّ "أن   
 

َّعر العربي الحديث هو تاريخ تطو َّش  
في  ر ٰهذا الفن 

َّ َّ اؤوب نحو املعاصرة، وقد كانت حركته الحثيثة نحو ٰهذا الهدف أمرًَّسعيه الد 
ً
ى معاف

َّ 
َّي َّأملته غريزة فن   

 
عر العربي إلى ة صائبة. كان هدف ٰهذه الحركة هو أن تصل بالش

، (3)ال أن تساير فقط اإلطار الفكري والحياتي للعرب املعاصرين"املستوى العالمي، 

َّ  َّالر َّ فمن الواضح أن 
 
تي تشك

 
َّؤية ال  

ذي تؤس 
 
س له سلمى الخضراء الجيوس ي، ل املنهج ال

َّ  
 

 َّوتقيم دراستها للش
 
تي سبق ي َّعر العربي الحديث على أساسه، مرتبطة برؤيتها الكل

 
ة ال

كشف عن املنجز الحضاري اإلنساني للعرب في العصر الحديث فيها عن سعيها إلى ال

َّهم شعب بال ثقافة.راتهم عن العرب بأن َّلتغيير تصو َّ ،الحديث وتقديمه للعالم

َّ  
َّ وفي ظل   َّطو َّعي الحثيث للكشف عن الت َّٰهذا الس 

َّر الفن   
 

ذي تراه تعبيرًَّي للش
 
 اعر، وال

 َّة والحضاري َّوحي َّعن الحاجات الر َّ
َّ"د ٰهذه القيم بقولها: ة لإلنسان، تحد  تيجة الن َّ إن 

َّ تي يميل إليها املرء هي أن 
 
َّ ال  

ن من مجموعتين من القيم: ي يتكو َّمقياس القيم الفن 

َّدة ثابتة تستعص ي على الت َّواحدة رهينة معق َّ  َّ حديد، تالزم الفن 
د جميعه، وأخرى الجي 
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َّ 
َّر الت َّطو َّة الت َّرة هي جزء من عملي َّمجموعة من قيم متغي   

ة قد . ٰهذه العملي َّاريخي للفن 

َّ.(1)"اغيير فتجعله ضروري َّإلى الت َّ اتدعو أحيانًَّ

َّ ذي تستند إليه ال يملك األدوات الكافية املنهج الت َّ ومن الواضح أن 
 
اريخي ال

 َّللت َّ
َّي َّعامل مع القيم الفن   

 
َّعر على نحو دقيق ومنهجي.ة بالش

َّ َّ إن   
تيدات املنهجي َّٰهذه املحد 

 
تي قامت عليها دراسات قدي َّظرة الن َّحكمت الن َّ ة ال

 
ة ال

َّ 
 
ة وشاملة وهدف واضح املسعى وهو ما ي َّسلمى الخضراء الجيوس ي مرتكزة على رؤية كل

َّيظهر مكانة ٰهذه الن َّ
 
ذي قد َّة وقيمة الجهد الن َّاقدة الفذ

 
َّمته.قدي ال

َّ َّ وال شك  َّ أن   َّة تعي قد جاء لتوطيد رؤية منهجي َّٰهذا الس 
راسات جاوزت بها الد 

رات والحركات طو َّة بمتابعة الت َّة تجعلها مهتم َّة إلى إقامة مشاريع ثقافي َّقدي َّالن َّ

َّ  
 

قدي ة في مراحلها املختلفة، فقد تابعت سلمى الخضراء الجيوس ي جهدها الن َّعري َّالش

َّ  
 

َّفي دراسة الش ذي قد 
 
جاهات والحعر العربي الحديث ال  

 
ركات في مته في كتابها "االت

َّ  
 

َّالش ذي قد 
 
مته في كتاب "تاريخ كيمبردج لألدب عر العربي الحديث" في الفصل ال

َّ ،العربي". األدب العربي الحديث بالشعر العربي الحداثي،  فقد كتبت الفصل الخاص 

هايةفي  –وهو   
َّ متابعة-الن   

َّ ملا انتهت به في كتابها الهام  َّالس   
 
كر، إذ انتهى مع زمن الف الذ

َّ َّكتابته في بداية الس   
 راسة استكمابعينات من القرن العشرين، وقد جاءت ٰهذه الد 

ً
ال

لك.
ٰ
َّلذ

َّ  
 

َّ اعر العربي الحداثي تتابع أيضًَّفي حديثها عن الش
 
ذي تمث

 
لته في املنهج ذاته ال

َّ
 
 َّقافي َّمختلف دراساتها ونشاطاتها الث

 
رة في ة. فقد بدأت بمحاولة كشف القوى املؤث

َّإنتاج الحدا  
 

تين رئيستين: "تأثير حركة رتها في قو َّصعرية عند العرب، وحثة الش

ة مع ما سبقها أو رافقها من تجارب رئيسة أخرى، من ناحية، ووضع الحداثة الغربي َّ

َّ  
 

َّالش ة إلى اخلي َّعر العربي نفسه في أواسط القرن العشرين. إذ استجاب للحاجة الد 
                                                           

جاهات، ص1)  
 
َّ.31( االت



  محمد أحمد القضاة

 324 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

لك"انت جمالي َّجربة، سواء كاستيعاب أكثر "حداثة" للت َّ
ٰ
َّ.(1)ة أم غير ذ

َّ َّ إن 
 
َّحصيلة ٰهذه الفكرة ترجع تشك  

 
ة تين: األولى خارجي َّعرية إلى قو َّل الحداثة الش

َّ
 
َّقافة الغربي َّناتجة عن وقوع العرب تحت تأثير الث

 
ة نابعة من حاجة انية داخلي َّة، والث

َّد تبحديث، ولم تكن مجر َّة إلى الت َّة ملح َّداخلي َّ  
َّ .مقصود وواع  أو موضة ن 

 
ل لقد شك

لك إطارًَّ
ٰ
َّلتصو َّ اأساسي َّ اذ  

 
ة، وهو ما حاولت ة العربي َّعري َّرات الجيوس ي للحداثة الش

لة" يفعة بصفتها حالة منجزة في "شعر الت َّبط بين الحداثة العربي َّتأكيده بمحاولة الر َّ

ذي كان الت َّ
 
َّال  

 
ما سبقها من محاوالت لٰهذا الوضع الحداثي، وَّ اي األكثر وضوًحَّجل

َّمزي َّة والر َّومانسي َّة مع تأثيرات الر َّتجريبي َّ  
 

 َّة في الش
 
جاهين عر العربي، وإذا كان كال االت

َّ َّ قد صدرا عن الغرب، فإن  تي أس 
 
ست عليها الجيوس ي نظراتها لحركات القناعات ال

َّ  
 

َّالحداثة في الش  
َّعر العربي جعلتها تسعى إلى ربط تبن 

 
ة أو ومانسي َّب للر َّعراء العرَّي الش

َّمزي َّالر َّ
 
َّة بالت  

 
لك بقولها: راث الش

ٰ
َّعري، وهي تشير إلى ذ

َّ
 
َّ"وينبغي أن نتذك َّ ر أن 

 
َّموقف الش

 
َّامل من الت َّعراء العرب الش  

َّ اي كان دائًمَّبن 
 
 ارًَّمؤط

َّ  
لك الحس 

ٰ
 َّحر َّعلى الت َّ بقدرة ذ

 
َّك في ات

 
َّجاهات غير مألوفة في الت  

 
عري راث الش

َّ.(2)قليدي"الت َّ

َّ 
 
َّوجوهر ٰهذه الفكرة متشك  

 
ة عند الجيوس ي بربطها عري َّل فيما تبرير الحداثة الش

َّ َّة إلى الت َّاخلي َّبالحاجات الد 
 
َّحديث، ولعل إدراك تجربة الحداثة  ه من الواضح أن 

َّ  
 

َّة العربي َّعري َّالش ة ة امللح َّاخلي َّس على مثل ٰهذا الوعي بالحاجات الد َّة عندما يؤس 

َّرؤية خاص َّ عن-بآخربشكل أو  –غيير ال تبتعد للت َّ  
 

عري الحداثي ة ترى في املنجز الش

ات أساسي َّ أمام-أخرىَّمرة  –نجد أنفسنا  لحاجات الوجود اإلنساني، ومن ثم َّ اتحقيًقَّ

َّة.لي َّاريخي ومرتكزاته األو َّاملنهج الت َّ

                                                           

َّ.082( تاريخ كمبردج، ص1)

َّ.312( كيمبردج، ص2)
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َّن َّإ ثم َّ َّ ه ال شك  َّ في أن   
َّٰهذه الد   

 
لحداثي قد أنجزت في إطار عر العربي اراسة حول الش

لك لم يكن مستغربًَّ
ٰ
أن تظهر حاالت  امشروع "تاريخ كمبريدج لألدب العربي" ولذ

َّاريخي لٰهذه الحركة الحداثي َّقسيم الت َّحقيق والت َّالت َّ متها الجيوس ي إلى أوجه ة وقد قس 

َّثالثة:

 .(1)(8491-8491ل )الوجه األو   -0

َّ وقد
 

َّأظهرت فيها مظاهر الحداثة في جوانب الش  
 

َّكل الش
 
غة عري وفي اإليقاع والل

َّ  
 

َّعري َّالش
 
َّة. ولعل لك في ٰهذه الفترة مرتبط بأحداث  ه من امللحوظ أن 

ٰ
تحديد ذ

َّة هام َّتاريخي َّ
 
ل بهزيمتي العرب لها وتمظهرها األو َّة؛ فهي ربط مباشر للحداثة في تشك

َّم.0822م و0849سرائيل في حربي إأمام 

3-  
 
َّبعيناتاني: الس  الوجه الث ه ٰهذا الوجه من الحداثة من جرأة على د: بما جس 

 .(2)جريباإلبداع والت َّ

2-  
 
 الوجه الث

 
َّمانيناتالث: الث برة، "فما ؤية والن َّل في الر َّد بما جرى من تحو َّ: وقد تجس 

َّ
 
َّأن توق

 
َّاعر عن الن َّف الش

ً
 َّ ظر إلى نفسه بطال

ى تغي َّ اًرَّومحر  رورة نبرته رت وبالض َّحت 

َّ  
 

َّ(3)عري"وبناؤه الش  
 

ة املتعالية، وبدا االهتمام باليومي برة البطولي َّعر الن َّ. فتجاوز الش

َّواملعاش هو أساس الر َّ  
 

عبير ص عنها من أسلوب في الت َّة وما يتمخ َّعري َّؤية الش

َّ  
 

َّة.عري َّواملعاينة الش

َّ َّ إن   
َّراسمجمل ما جاء في ٰهذه الد   

تي تصدر عنها ؤية املنهجي َّح عمق الر َّة يوض 
 
ة ال

َّ
 
ذي يجعل اإلنسان مركز ٰهذه رها في املنحى الت َّالجيوس ي في دراستها وتجذ

 
اريخي ال

َّؤية ومنتهاها في الوقت ذاته.الر َّ

                                                           

َّ.302( تاريخ كمبريدج، ص1)

َّ.321ص، ن.م. (2)

َّ.322ص، ن.م. (3)
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َّأم َّ
 
تي بحثت فيها قضي َّا في دراستها الث

 
ة عبر العصور" ة "بنية القصيدة العربي َّالثة ال

َّواهتم َّ  
 اة لفترة قاربت الخمسة عشر قرنًَّقليدي َّبثبات بناء القصيدة الت َّ ت بشكل تام 

َّ َّٰهذه البنية كانت قادرة على استيعاب الت َّ فقد رأت فيها أن   
ة األولى ي َّجارب الحس 

َّ  
 

 َّمناجاة الص َّ عر، ثم َّللش
لك الت َّوفي 

ٰ
 َّة للر َّجارب العاطفي َّين، وبعد ذ

ين من مرح ومانسي 

اإليماء واإليحاء عند  ون من صالبة وعاطفة مشبوبة، ثم َّجاء به القومي َّ وحزن، وما

 َّالر َّ
َّ ين، كل َّمزي   

 
لك استوعبه شكل القصيدة وطاع الش

ٰ
َّ اعر لهم جميعًَّذ  

تعبير  على حد 

َّ.(1)اقدة"الن َّ

َّ
 
َّوقد رأت في ٰهذا الث

 
 اة رد َّسمت به من مناعة شكلي َّبات الشكلي للقصيدة وما ات

َّقليدي بسذاجة نقدي َّعلى من هاجموا شكل القصيدة الت َّ
 
ن خاللها ة لم يتمك

َّة لبنية القصيدة.املهاجمون من وعي القيمة الجمالي َّ

َّ َّ إن  تي انبثق عنها موقف سلمى الخضراء الر َّ ٰهذا املوقف يظهر بوضوح أن 
 
ؤية ال

َّ  
 

َّالجيوس ي عن الش  
َّر عر العربي قد تبلورت وفق موقف صارم يقد   

 
عري املنجز الش

َّاريخي َّللعرب في مراحله الت َّ  
ز ملرحلة على أخرى، وهي سمة تظهر دة. دون تحي َّة املتعد 

َّة وموضوعي َّة املنهجي َّفاعلي َّ  
َّراسة.تها في الد 

َّ َّ وفي الختام ال شك   
َّٰهذه الد 

 
 َّراسات الث

 
تي قدي َّجربة الن َّد عمق الت َّالث ال تؤك

 
ة ال

َّ 
ة ها تجربة منهجي َّما تظهر أن َّالجيوس ي وغناها فحسب، وإن َّمها سلمى الخضراء تقد 

 َّأصلية ذات ارتباطات رؤيوي َّ
َّفة.ة واضحة وأهداف مشر 

َّ

                                                           

جريب، ضمن: ة عبر العصور: املقاومة والت َّ( الجيوس ي، سلمى الخضراء، بنية القصيدة العربي 1َّ)

َّ 
 َّر(: املؤَّصالح فخري )محر 

 
َّرات األجنبي َّث  

 
ة في مهرجان قدي َّعر العربي املعاصر، الحلقة الن َّة في الش

َّجرش...،.
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 املراجع

ة سلمى صبحي الخضراء الجيوس ي ناقدة وأديبة وشاعرة ومترجمة وأكاديمي َّ**

َّ 0839ة، ولدت في عام فلسطيني َّ  
لط فيلبنانية في مدينة  من أب فلسطيني وأم   الس 

َّاألردن. عاشت بداية حياتها في مدينة 
 
َّ اعك

 
ة في كلية انوي َّوترعرعت ونشأت ودرست الث

ة في نشأتها ة الفلسطيني َّشميت األملانية في مدينة القدس. وانعكست تفاصيل القضي َّ

جليزي درست األدبين العربي واإلن ، ثم َّاألردنانتقلت إلى  0849 ٰهذه، وبعد نكبة عام

كما درست في جامعات الخرطوم والجزائر  ة في بيروتالجامعة األمريكي َّفي 

َّ.جامعة لندنكتوراه في األدب العربي من حصلت على درجة الد َّ وقسنطينة، ثم َّ

َّأ حيث سافرت إلى بلدان عديدة   ،ة كثيرةتجارب حياتي َّكتورة الجيوس ي من فادت الد 

ة وعملت أستاذة لألدب العربي في مريكي َّحدة األَّا، والواليات املت َّب َّوَّفي العالم العربي وأرَّ

َّة قبل أن تترك الت َّة واألمريكي َّعدد من الجامعات العربي َّ  
س عليم الجامعي لتؤس 

رت سلمى الجيوس ي أكثر من ا(، وحر َّة املعروف )بروتمشروع ترجمة اآلداب العربي َّ

 ثالثين عم
ً

من أعمال بروتا، ومن بين ٰهذه األعمال خمس موسوعات ضخمة لألدب ال

َّالعربي وهي:

  ِّ
 

َّ؛0892، منشورات دار جامعة كولومبيا، نيويورك عر العربي الحديثالش

   و  0881جامعة تكساس  ثم َّ 0899، نشر كيغان بول عام ةأدب الجزيرة العربي

َّ؛0884

 0883، منشورات جامعة كولومبيا، نيويورك األدب الفلسطيني الحديث ،

َّ؛0884 ،0882

 0882، )باالشتراك مع روجر آلن(، دار جامعة إنديانا املسرح العربي الحديث.َّ

   اقاص َّ 014، ة الحديثةة العربي  القص.َّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/1928
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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  َّ  
 

جاهات والحركات في الش  
 
عر العربي الحديث" في نشرت دار بريل )ليدن( كتابها "االت

رجم الكتاب إلى العربي 0822َّجزأين عام 
 
َّ، وت  

تينات ة. وكانت قد قامت في مطلع الس 

َّ لويز بوغانة منها كتاب بترجمة عدد من الكتب عن اإلنجليزي َّ  
 

عر "إنجازات الش

ة اإلنسان" "إنساني َّ رالف بارتون باريَّ(، وكتاب 0821األمريكي في نصف قرن" )

َّ آرشيبالد ماكليش(، وكتاب 0820)  
 

لين من (، والجزأين األو 0823َّجربة" )عر والت َّ"الش

رت كتاب "تراث كما حر َّ ة للورنس داريل "جوستين" و"بالتازار".ة اإلسكندري َّرباعي َّ

َّإسبانيا املسلمة"، وهو مجموعة   
صة عن جميع كبيرة من ثمان وأربعين دراسة متخص 

ا أة في األندلس، وقد كتب لها فيه أكثر من مناحي الحضارة اإلسالمي َّ
ً
ربعين أستاذ

َّ  
ا والعالم العربي، وقد صدر عن دار بريل في هولندا عام من أمريكا وأوروب َّ ًصامتخص 

0883َّ  
 
أعيد  مي في األندلس، ثم َّة الخامسة لنهاية الحكم اإلسالَّكرى املئوي َّ، في الذ

َّ 0884َّة )ة طبعات، آخرها طبعة ورقي َّطبعه عد   
َّ(. وأشرفت على تحرير الس 

 
ة عبي َّيرة الش

َّ
 

الجزء  -هيرة: "سيف بن ذي يزن"، وصدر لها موسوعة األدب الفلسطيني املعاصر الش

َّاألو َّ  
 

َّل: الش  َّسة العربي َّعر، املؤس 
َّة للد 

 
ولها عدد كبير من  .0882شر، بيروت، راسات والن

َّ 
َّقدي َّراسات واملقاالت الن َّالد  ية، ة واألجنب َّحف العربي َّة املنشورة في عدد من الص 

 َّا من املؤتمرات والن َّوحضرت عددًَّ
زة. وهي عضو دوات وشاركت فيها ببحوث متمي 

العديد من الجوائز  ىحصلت سلمى الجيوس ي علة لشبكة مرايا. وَّالهيئة االستشاري َّ

َّمنها؛ وسا
 
 َّكريمي َّ. والجائزة الت 0881َّة عام حرير الفلسطيني َّمة الت َّم منظ

تي يقد 
 
مها ة ال

َّ 
 
، ووسام املجلس 0888، ووسام القدس 0880ة في أمريكا عام حاد املرأة الفلسطيني َّات

َّ
 
َّ، وجائزة جمعي 3113َّالكويت قافة، الوطني للث  

 
 َّة الخ

. 0882ين ريجين العرب األمريكي 

ة ة، وتمتلك رؤية فكري َّقدي َّة الن َّاقدة سلمى الخضراء الجيوس ي باملوضوعي َّصف الن َّوتت َّ

هلصحاب الفكر أها تخالف ن َّأة ثاقبة؛ خاص َّ عميمي الس  َّالخالي من الن َّ الت 
 
الوة كهة والط

َّجد َّواالقتحام والت َّ لك تراها تنظر إلى تلك العقول الر َّد والس 
ٰ
اضية ؤال الجريء؛ ولذ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
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 سلمى الخضراء الجيوس ي ونقد الش
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َّلق َّبمفاهيمها امل َّما تبغضه، ألن َّ نة بش يء من االستغراب وهو أشد  ٰهذه  ها ترى أن 

َّ االعقول تعرف طريقها جيًدَّ
 

َّفي محيطها املألوف، إال َّ  أن 
 
ريق امليسور إلى ٰهذا هو الط

َّ اه في العالم العربي يحدث كثيرًَّة. وترى أن َّخر من العبودي َّآنوع أو  أي أصحاب الر َّ أن 

ذي ال يذعن للمواريث املتآكلة بفعل الز َّاملخالف الجديد 
 
من، ويفعل ما أحدثه ال

ضون إلى اإلبداع اإلنساني من تغيير جذري في مفهومنا للكون، يساء فهمهم، وقد يتعر َّ

َّ  
َّنوع أو آخر من االضطهاد االجتماعي أو الس 

 
ش يء يبني  خص ي، غير أن الياس ي أو الش

َّ 
َّالكون ويجد 

 
َّد إمكاناته الخال

 
َّقة إال  

ة املفاهيم املستقر َّ  املغامرة إلى الخارج، خارج كل 

تي برهنت على إفالسها.
 
َّال

   َّ
 
تي حسب؛ وإن َّفؤية ف سلمى الجيوس ي عند ٰهذه الر َّال تتوق

 
ما تخالف اآلراء ال

َّ
 
َّ ،سم بنوع من االلتزامتت  

عقل منفتح  وتجده صورة جامدة ملا ينبغي القيام به في ظل 

َّيفهم طريقه في زمن  َّال يقبل الس  َّ كون والجمود؛ ألن  تجاه واحد قد اكون في الس 

 َّقي َّيفض ي إلى الت َّ
تي تتقاطع مع حر 

 
ها ة العقل، واملتابع لرؤية الجيوس ي يرى أن َّي َّة ال

َّة اإلبداع املوسمي إذا جاز  الت َّتختلف مع أصحاب نظري َّ اإلبداع الحقيقي  عبير؛ ألن 

َّن واملكاامحسب رأيها خارج الز َّ
 
كن أن

ٰ
 َّن، ول

َّ ى لعربي   
 أن يعيش في زمنه وأن يبدع لكل 

َّ  
َّ األزمنة ولكل 

 
َّ اف نقدها لٰهذه املسألة بل نجدهاألمكنة، وال يتوق  

ا ا الذعًَّه نقًدَّتوج 

َّ اة الحداثة كونها أصبحت  زي َّلقضي َّ ث به كل من يرغب. وكانت أغلب يتحد 

َّالت َّ
 

ورة. الحداثة بحسب رأيها هي والص َّكل وعلى تركيب العبارة أكيدات تقع على الش

ة، الحداثة أن تكون كغيرك في ٰهذا قني َّخروج من املألوف املعاد، وتجديد في الت َّ

َّة محتملة لتعقيدات ٰهذا الز َّالعصر، ضحي َّ
 
َّب، كثير املصاعب. من املرك

أريخ األدبي، وقد كتبت ة الت َّقد، خاص َّسلمى الخضراء الجيوس ي يستهويها الن َّ   

َّروحتها للد َّأط  
 

ى العام عر العربي الحديث منذ القرن الت َّكتوراه عن الش اسع عشر حت 

َّ، وأر 0821َّ  
َّ خت فيه لكل   

 
اته وعناصره هضة بتقني َّعر العربي منذ عصر الن َّما حصل للش
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َّ ذي كان سائًدَّأسلوب الت َّ جميعها، واكتشفت أن 
 
في الشعر العربي كان  ااريخ األدبي ال

تي مر َّيربط جميع الح
 
َّ ركات واملدارس ال  

 
ة رات االجتماعي َّغي َّعر الحديث بالت َّبها الش

َّ  
تي كانت تحدث خارج الت َّياسي َّوالس 

 
 َّة ال

َّةي َّجربة الفن 

_  َّ  
 

جاهات والحركات في الش  
 
َّعر العربي.الجيوس ي، سلمى الخضراء، االت

املقاومة ة عبر العصور، _ الجيوس ي، سلمى الخضراء، "بنية القصيدة العربي َّ

 َّوالت َّ
 
َّرات األجنبي َّجريب"، املؤث  

 
ة في قدي َّعر العربي املعاصر، الحلقة الن َّة في الش

َّ َّم.0882ة، بيروت، سة العربي َّمهرجان جرش، تحرير: صالح فخري، املؤس 

َّ  
 

عر العربي الحداثي، تاريخ كمبردج لألدب العربي، _ الجيوس ي، سلمى الخضراء، الش

َّاألدب العربي الحديث،  د بيل وأبو بكر باقر ومحم َّ)تحرير(: عبد العزيز الس 

َّ
 

َّوكاني، الن َّالش
 
َّة، اململكة العربي َّقافي، جد َّادي األدبي الث -ه0432، 0ة، طعودي َّة الس 

َّم.3113

 

 

َّ


