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الـمـقدمـة
صلى (

).هللا علیھ وعلى آلھ وسلم

: أما بعد

مجلة لبنانیة أصدرھا الشاعر توفیق صایغ وكان ) ١٩٦٧-١٩٦٢(مجلة حوار 

) شعر(بوصفھا النقیض لمجلة ) اآلداب(ر مجلة اختیاري لھذه المجلة إنني كنت أوال أروم اختیا

إال أن أستاذي المشرف األستاذ الدكتور , سجاالت كبیرة ) شعر واآلداب(وكانت بینھما اي 

ألنھا مجلة غنیة وقد أكملت مشروع ) حوار(اقترح علي الكتابة عن مجلة , ) شجاع مسلم(

.ولم یكتب عنھا الكثیر ) شعر(مجلة 

وما . وقت بدأت سلسلة البحث عن أعداد المجلة أوال وعن من كتب عنھا ومنذ ذلك ال

وجدتھ من أعداد في مكتبة الوثائق ھو اقل من النصف وبدأت بمراسلة الكتاب واألدباء 

, إلى أن تمكنت من الحصول على جمیع أعداد المجلة , بالخارج ممن تتوفر لدیھم أعداد منھا 

توفیق (أما , أجد الكثیر مما كتب عنھا إال نتفا ھنا وھناك ثم بدأت بالقراءة عن المجلة ولم

توفیق صایغ قصة (وھو رئیس تحریر المجلة وصاحبھا فقد كتب عنھ محمود شریح ) صایغ

كما كتبت عنھ في الجامعة المستنصریة رسالة ماجستیر للشاعر العراقي , ) شاعر ومنفى

, عت في دار الشؤون الثقافیة العامة وطب, ) شعر توفیق صایغ دراسة فنیة(عباس الیوسفي 

وصدر الكتاب من دار ریاض , ) تجربة توفیق صایغ الشعریة(وأخیرا كتب عنھ سامي مھدي 

استطعت أن , وبعد قراءتي المتأنیة ألعداد المجلة السبع والعشرین , الریس للكتب والنشر 

علیھا المجلة في استخلص منھا ما یمكن أن یكون خطة للبحث عن االتجاھات التي سارت

ُما أرید قولھ أن المجلة قد تعرضت إلى ظلم كبیر ألنھا نسیت تماما بعد , مشروعھا الحداثوي 

واألدب بصورة خاصة فقد كانت , على الرغم مما قدمتھ للثقافة العربیة بصورة عامة , غلقھا 
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بي في مرحلة مھمة مجلة رائدة استطاعت أن تلم في صفحاتھا الكثیر مما كتبھ أعالم الفكر العر

لقد نشرت حوار , والتطلع إلى إرساء دعائم الحداثة في األدب , من مراحل النھضة العربیة 

على صفحاتھا ما یكتبھ الشعراء والكتاب الشباب أیضا فقد رعتھم وساعدتھم في نشر نتاجاتھم 

على صعید الروایة كما أنھا,  الحداثویة التي كانت تقابل بالرفض من قبل العقول الكالسیكیة 

) الطیب صالح(للروائي السوداني ) موسم الھجرة إلى الشمال(نشرت على صفحاتھا روایة 

وھي تختلف عن مجلة شعر , كاملة وھذه سابقة لم تقم بھا أي من المجالت العربیة األخرى 

أن ) توفیق صایغ(وكانت كما أراد لھا , في كونھا مجلة طبقت الحداثة أكثر مما نظرت لھا 

.تكون مجلة تحاور فقد نشرت الرأي والرأي اآلخر ودعت إلى الحریات بكل أنواعھا 

-:وقد كانت مادة البحث موزعة على تمھید وثالثة فصول وخاتمة 

أما التمھید فقد تحدثت فیھ عن مفھوم الحداثة و التعریف بالمجلة وعن جائزة المجلة 

) حداثة الشكل الشعري(أما الفصل األول فكان عن , قھا واألزمة التي واجھتھا وأدت إلى إغال

مادة للمبحث ) قصیدة النثر(وعن اللبس الحاصل في مفھوم قصیدة النثر وقد اتخذت من دراسة 

أما الفصل الثاني فقد ,  ) شعر التفعیلة(أما المبحث الثاني فقد كان الحدیث فیھ عن , األول منھ 

أما المبحث , ) الرمز(وكان المبحث األول عن , ) ري آلیات التعبیر الشع(خصص لدراسة 

أما , مادة للمبحث الثالث ) األسطورة(وقد اتخذت من , ) القناع(الثاني فقد تحدثت فیھ عن 

الدعوة إلى الرؤیا في (وقد ضم المبحث األول ) الحداثة واإلبداع(الفصل الثالث فكان عن 

وخاتمة بأھم ما توصلت لھ , ) ى اللغة المحكیةالدعوة إل(وكان المبحث الثاني عن , ) الشعر

.الدراسة من نتائج 

وارجو أن , وانوه إلى أن الدراسة اتخذت من القصائد التي نشرت في حوار مادة لھا 

           ...

الباحثة


