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تاريخيةونبذةمفاهميم.ا
نلمحهاالتيوالتناظروالانسجاموالنغمات*لمماءاتمجموعةالموسيقى

تنفخهحينالئايبهيثنمااوالريشةتمقرهصينالوترءنيصدرمافي

اسلةتحتيسيلمااو،الاناملتداعبهحينالبيانوترددهمااو،الشفاه

ونجرها.القلم

الادببانعليئااعترضوربمابحثنافيتعنيناالتيهيالقلموموسيقى

؟؟الاولىالوسيلةعلىنقتصرفلماذا،والهواءالورق:طريخينعنينتقل

علىيتجمدانالممكئمنالسماعيالادبدامماولكئذلكنجويدونحن

اومايمكنووـوكائنماتجمعلانهاتسميتنامنباسفلا،حروفشكل

0يكون

تركيبيهموسيقىكانتسواءالنثردونبالشعرتحتصلاالقلموموسيقى

التعبير.كيفيمةمنالناتجةوهيتعبيريةاو،الجملتريهبفي؟لاصللانها

ومنالهامةالشعرقيممنالتركيب!يةالموسيقىوفوالعروصويعتبر

ولكنهايضابكلروضهلهالفنيوالنثر،ميزانهءنالشعريتجردانالعيب

النهجهذاويبووقافيتهاوزنهاعبارةلكلبلالوزنفيبالوحدةيمتازلا"

الكريم.القرآننثرفيالفنيةالنفادجارقىفي

.سواءحدعلىوالنثرالشعرقيمفمنالتعبيريةالموسيقىاما

دلك،مناكئرشيءولافقشاصوليةقبمةداتالتركيبيةوالموسيقى

العربيشعرنافيالتفاعلاساسعلىسواءيورنانالشعرفيفالاصل

يقفىانالشمعرفيوالاصل،الاجنبيالشعرفيالمقاطعاساسعلىاو

مضاعفة.اومتشابكةاومزدوجةاوموحدةالقافيةكانتسواء

الراقصىفمئهوالمشاعرالاحاسيسبتعددتتعددصفاتذووالوزن

-،وغرهاوالجافوالباردوالهامسوالصارخوالمتحمسوالشجيوالحزين

هدهمنولكلوسواهاوالنادرةوالفقيرةالمتوسطةالغنيةمنهاوالقافية

مجاله0غرفيالفاحمثىوع!يبهمجالهفيالرائعةقيمتهالانواع

الشعوريةالمواقفمختلففيالتركيبيةالموسيقىاستعمالاجيدوادا

ذاتالتعبيريةوالموسي!قى،واهد؟فهالشاعراغراضتحققاناستطاعت.

ومنالجميل.الوجهفيوالبسمةالرسمفيكاللونوهيفنيةقيمة

الدكور!ندوراليهافطنالتيالميماتكازدحامالاصواتحكايةمظاهرها

نع!يمة.لميخائيل"اخي"قصيدةفي

جملتهاومااللفطةايحاءاتعاىكليااعتماداالتعبيريةالموسيقىوتعتمد

قالحتىالانسانيةالتجربةانتجمتهاوصورمنساعرمنواللياليالايام

القديروالرجلسواهءنحياة؟وسعبالفاظهالغنيالرجلانتشارلتن

.سوا.منحياةاعمقالالفا!منآسثخراجالمعانيعلى

فتصصفكبيرااعتماداالحركاتعلىالتركيبيةالموسيقىتعتمدبينما

والقبضوالطيوالاةقصوالاضماركالخبنوالسكونللحركةتبعاالمقاطع

!بمسبقكل.

واكىووللاصريله!ا5-.تمتت-

..عبص

!

.العروضعلماءغليهاتعارفالتيالاصطلأحاتهدهوغيروا!فوالعقل

التعبيريةلان،التركحبيةالا.بتناوللاووناالموسيقىانواععنوالحديث

نقادمنناقدعندتق!نولم،والقبحوالرداءةوالجمالىبالجودةعليهايحكم

فييفيدانويمكنالتوقهو(لوحيدوقانونها.الشعرقالة"قالشعر

.انويمكنالن(قدريمنهالذياودياالانجاهوسائلهوانجاح(لذوقأيضاح

الادبيللاثر،الناقديكنهالذيالعدائىالاتجاهالحقمعالميطمس

وصاحبه.

؟لىتعقسمالشعريةالمولفاتاخرفيتبدوكماالشعرفيوالموسيقى

الحرالنسعروموسيقىالموثحوموسيقىالبحورموسيقىهياقنمماماربعة

.المنثورالشغروموسيقى

الموسيقيةالنواحيلتتناومتعاقبةيةثورحركاتالسعرالعربييحيشكلتارو

برجاتالاومحتوياتهالشعرمعانيتتناولولموالتباودوانتطوربالتغيير

تقريبما.انفراديةخفيفه

يعتمدالشعركان-الخالدالكلأسيكيالاصل-الجاهلي؟لعصوففي

نايمكنلاونحنضخماتقديراالقافيهوتقدرتامااعتماداالبحورعلى

.اليومنظرنافيالتسوكيةالخشنةالتعييريةموسيقاهنتذوق

بالتغيرالحياةمطاهركلتئاولتالتيالاسلأميةالثورةكانتثم

المفاهيمالاسلامهاجمبل..الثورةهذهمنالشعرينجولموالتعديل

والانجاهالعربيالتوقوبدلالاولالمقامللنثروجعلالسائدةالفنية

الاسلوببينالفوارقواصبحتالاساليبفلانت،الشاعربهعرفالذي

تقريبا.عروصيةالشعريوالاسلوب(لنثري

بشاربنبردتزعمهـاالتيالعباسيالعصرفيالتجديديةالحركةكانتثم

وقض،الشعراتجاهاتتغييرفيعميقةاثارمناحدثتهومانواسوابو

تقربحينماشعرهموسيقىفيالارستقراطيةعلىمبرماقضاءالعتاهيةابو

وسهولةشعرهبساطةفيوفاخرالشعبيةالاساليبواستغلالشعبمن

الفاظه.

النواحي3فيبلغالذيتمامابواثارهاالتيالادبيةالمعركةحدثتثم

لاالتعبيريةالموسيقىلتغييرصركةكونهيعدولاوالبديعالقمةالبديعية

الواحد.-النغمذاتالألوفة

الىاضافتالتيالحركات.اعطممنالشعرفيالاندلسيةوالثورة

كونهمنفبدلاالعروضاستعمالاتووسعتوثروةخصباشعرناموسيقى

حتىجداعديدةالمواريناصبحتالمجزوءةوملحقاتهابحراءضرست!

.البحورمئاتيوجدانالناحيةلهذهيفرعالذيللشخصرليمكئ

الانتكاساتبفعلمجتمعاتهمتدهورتحينماالعربيةالقريحةوتحجرت

القرنببدايةتبداالحداثةارىوانا-الحديثالعصربدايةوفي.الميمكررة

ادي،المحافطةالموسيقىاجياءفيععيفةحركةتقريبا-حدتتعشرالتاسع



رهطهوالباروديايديعلىالبخورموسيقى

الذيشو!يعئدوالثوةالعذوبةغايةوصأتحتىبسرعةتطورتثم

ضيف.-تن!وقيرقولكما5موسبمبقالروعةبالامادةبويع

وسمعهانتشاراوحازتالاندلسميةالموسيقىاحياءصركةا.نسعتثم

عريضه،ونسيب،ماضيوابينعيمهمب!خائلعندالمهجريالشعرفيطيبة

وغيرهم.فرحاتوالياس

جدتهرغموجيزةمدةوفيالحرالشعرالعراقمنانمثق..واخيرا

انتشرالجماهرعندالذوقيالاستعدادالىوافتقارهخصومهوكثرةوغرابته

كلفيؤجحالذيقبانينزارايدي.عاىالباهرالنجاحوبلغواسعهبصورة

موسيقى.

.مضطهدةشقيةالمتثورالىشعرموسيقىزالتوما

البحورموسهيقى.؟

عاشتالتبمالنئمعريةالمدرسةفيالبحورمولصيقىعلىنطرةالقينالىو

منتكثرتقدمهالماتابعةلرأيناهاالاولىالعايىةالحربقبلهـلعراقفبئ

كثوةاذنفهين3والقرالنبويوابحديتا!ابينمنوالتضمينالاقتباش

.الجاهزةالتعابير

كبيرازمناالنممعرافمسدتالتيالبلأغيةالمحسناتكثرةعليطويلاحظ

بفقرهماحسواولعلهموالاستعارةوالتوريةوالدنايةوالطباقكالسجع

.والطابوقباللأثسد3فاع!تماضواالشعوري

القصيدةيكسبحيتالبيتفيالتقطيعنلاصظانالسهولةومن

ءدلك،القارييلمحللحبوبيندكره.وفيماصاخبترص*عذات،قويةنبرات

كشاتورا،تقهقهالمكفهـرالوجه-داتوالبلأغة6الكريهةالمبال!غةيلمحكما

وغرها:،ووجعة،ويخنة،وتقويموقامة،وجيد-جيد

السيماتعدكلماسمهارواكفانريماغصنا،والتفتوامشكوكبا،لح

ت!ويرماالخطيتخجلوقامة،جيررانهوجيداغرع،وجه

وتتئيماسلسالاالر!!يسقيلموجنتهالفردبرسجنةتلاكنلملو

معصوماوالحجل،!نقدةالدرعبهرامتنميهرد(،والساقالردف

وانتتستطجبعلاالذي؟لعمريبالذكرواخصىظإهرةميزةالتكلفويان

الفنبمقدراتوالعبثبالتنمعراللم!بكثرةمنتعجب(نالاشعرهتقرأ

حاجة!يالقاريءواظنالقافيةمسكينةقطعةيليفيما6ذكرو،وقيمه

و(لجبلوالمثعامةوالسحابالبرق؟لتر؟يبعاىوهيالخالكلمةمعانيالى

والكريم:و؟لخلأفةوالجمل

الخالتسكابهدوندمعافاسكبالخالاومضكلمااصبوالرومالى

والخالالضدولالميخفنيالقدفلاثنائهوطيبداودمدحوعن

الخال...ليئهمندكاواصبحفطكلثاشارالعلياالىمشير

الخالالعطئالىمرتاحانقاد2كمابابهلاعقابانقادت"ناصبها

الخالالارةروفيالحكم؟ليهانتهىوكلهلنهبما7والامرملأك،عليك

(لخالالماجدالفتىذاكفضلهوفيعلا"ببسطةطالوتنهرحكى

فعليهالزيادةارادمنالعبتمناخرىنماذجوهنالك،طويلةوالقصيدة

تجدوقدالمتعدمينمعارضةاشعارهمعلىوللاحظ..الفاروقيبالترياق

حيدرالسيدكقصميدةفنيةغيربدوافعمدفوعاالاتح(5هدايم!دحمادحا

البسيسظوورنهالطموحةنفمسيتهالم!نبياحنت-ءبئاقيالاتية.ال!لي

المرفوعه:(لميميهوالقافية

853

قدمالعلىطرقفبئبيمشتفلأيزدحمالموتجيشىاقفحيتلمان

الم...كلهفواديحتىصبرتفلقدبالقنااتداوى(نبدلا

الخذمالهنديةبهتبوححهىبهابوحلالرالعزمءن!دي

مدوهو؟لشوسصدورمنلبانهاقناوهيالحربثديلاصلشن

السيدقادالذي-الجناسالىفانطرتماماالذوقءنتنبونمماذجوهنالك

وسخفالذوقونبوالشخريئموضعالىالتاليةالابياتفيالحليح!بدر

التعبير

منتبذيرنتبذصالمخمرةلهمستلذثغرهسمطيبين

ابىانوبعهعبدامخبدااتحذقلتهزجاانغنىان

.000000.0اسحقبالنعلاسحاقوعلى

ارضاءعلىتقمتصرالموسيقىتلكتوديهااناستطاتالتيوالقيم

بالاوائلتذكرهمالتيوالجلجلةالبلاغيةالمحسنات(حبواالؤين،الممدوحين

.الحاضرةايامنافيمعيبانعدهواضحاعنيفاتذكيرا

اطاراتعليهمتضمفيالتياللغويةوالقوةو(لبراعةالمقدرةاظهارومنها

الملاءمةيعرفواولموالمساجدالصوامعفيالهـادئةصبباتهمتناسباثرية

الشاعرحم!هار؟قصةموسيقىرأي!مافكثراوالموسيقىالموصوعبين

.الرثاءمواقففيواستعماهاوالامهاحزانه

عاىالبحورموسيقىوتطورتالميدانالىو؟مثالهالرصافيبررثم

رننئاضلخلقتاأتيالمكافحةالمددسةهدهطابعيناسبتطوذا(يديهم

.الغمراتوتخوضوتجاهد

اسلأفهم،استعبدالذيالجمودطابعمنالمكافحةالمدرسمةتحللتوقد

ميدانفيعنهماثرمايناسبالفنمبدانفينمفاص!ممنالانجاههذاولعل

والسياسة.الاجتماع

والحماسةالخطابةوا"ضرابهالرصافيموسيقىلازمتالتيالصفةولكن.

بالدرجةتتوجهوكانتالظاهرةالصحفيةوالا!لارالتعليميةوالروحوالحكمة

الممدوصينشخصياتهـلىتتوجهانقبللثمعوبواالجماعاتالى(لاولى

.والامراع

الالفاطفيالقوةالكربمالقاريءيلمحالثسبببيءنالمخنارةالمقطوعةففي

والد(لفالالف..موضوعهاتناسبوالتيالبلاغيهالقوالبعنترتفعالتي

..دو..دو..المتكررةالمدافعصوتاوالفووسكوقعاراهاالقمافبةفي

توحيوتعدروالورادوغصولهنوجلقنزعفيالعديدةالشداتوهده

ءن-الغضب.الناجمالاسنانبصرير

بغدادوقبلهادمشقفقدتيرادالدياروبذيبناماذا

ميعاد...بجلقلهنخيلنزعاقامتالميلأدموطنهـن

الورادبمائكغصوالنيلودجلةالفراتواوديةبردى

والايرادالاص!داروتعذربينناالاحامرمنالعلوجصال

يرادالقراحمن.الماءعمبهناولاالشراببردىياشاغلا

وجدانجةانهافيهاالمفروض"النفسمععتاب"قصيدةوللحو(هري

الوتر.ءزففيوالرخاوةالنغمفيوالرقة،اللفظفيبالنعومةعليها

قصيدةتجدانويندروالسياسةالكفاحبالفاطمليئةنجدهاولكننا

علىوالمصطلحاتالالفاطهذهمنسالمةالمدرسةهذهلدىالوجدانياتفي

والوطنية.السياسيةالاستطراد(تمنخلتانهافرض

،



"الكائناتمعركةيسجل"و"حيدةاخو":قولهالى3فانظر

اقيم9)و"احدبولماحترسلم"و((العقربحمةعلىقبضت"و

تدعي"مخيلتيثارت"و((المغرباخالشروق(ن"و7"الجهودبجهد

ونجرها."يحوزلاماالخيانةان"و"وبيمرعىالثنازلان"و

والمنتد؟تيالمحافلفيترديدهوالحزبيونالوطنيوناعتاد.مماوهده

الحربيةبلمواقفيكونمااصلحالمتقاربالقصيدةبحرانكماالسياسية

عبداللهالدكتوراما.الشايباحمدالاستادكمايقولالجيوشوسر

الشهوانيةالبحورضمئوضعهفقدابجتوبالطيب

يرتبي...شرفعلىمطلحيدةاخوالاالدهروما

المكتب...فيالمسجلمثلالكائناتمعركةيسجل

العقربحمةعلىقبضتاذاوكفيللزمانفما

المركبخطرتجشمنيومغرورةللياليوما
مخلبيمخلبهقبلومنالزماننابقثلمننبابي

احدبولماحتفاظاعليهاحترسلماديميتفرى

باورعيااموسهرةالجهودبجهداقيمبناء

ملعبفيالدهرمبنبئنياليقينعلمواعلماجد

المغرباخالشروقوانالمماتحصيدالحياةوان

وبيمرعىالتنزلبانتدكلي..مخيلتيوثارت

للثعلبالتقلبوانيجوزلاماالخيانةوان

الناحيةالىوالوطنيةالسياسةتسلللبيانالجواهريبشعرمثلناواذ)

الوصفيالاتجاءاستعبدتكيفلنرىبالرصافينمثليليففيماالوجدانية

التالية:الكفاحيةالتعابيرالصيفومففييدكرفنجده

"حتىو(،حرابااشعتهاحكت"و"الشحناءبصدرهاتجيشعضبي"

فلأالاخيرانالبيتانواما"شعواءهيضهغارة"و"الليلاستجار

:الاشارةالىيفتقراى

الاشياعبهيبوستهاوشكتاءالاسذفجفتالمصيفجا،

الصحراءبلعابهافتلمطتشمسهالهجيرةعن!دوتوقدت

وضياءحرارةالفضاءملءشمسهمن.تراكمتالدياروعلى

الشمحناء؟بصدرهاتجيشغضبياصبحتالمنيرةالشمسمنفعلى

بيضاءفارهاكالكهرباءةاشعةالهجرفيالينامدت

اصداءبحديدهافمابيضاأشرعتحرابااشعتهافحكت

الجوزاء...فهدتهمسرواركبلفحاتهامنالليلاستجارحتى

شعواءهيضهغارةانولوذنوبه..للمصيفلاغفرانن

الفقراءقدومهتحبولذاالشتامنبالفقيراراففالصيف

سوا،والاغنياءايامهفيفالفقراءالحاجاتبهقلت

الزهاوجم!يدعلىوجلالهاهيبتهاوفقدتالبحورموسيقىوتدهورت

المنطقيةوالافكارالعلميةالئظرياتلاستيعابالبحوريطوعانارادحين

تشوعبانالبحورارادحينماالنجنيالصافييدعلىوتدهورت،المجردة

اجتماعية.ومناظريوميهوقائعمنالحياةفيماكل:

وتهييجالحماسادكا،الفترةهذءكيالموسيقىهدهادتهاالتيوالقيم

فاستطاع..المجالهذافينجحتوقدالهممواستنهاضالعواطف

يذبشعروالاجنبيالدخيلويكافحوايحاربواانواضرابهالرصافي

.والرصاصاورفعآفاقمعتتفقموسيقى

والروحالبلأغيالمصطلحضدكانتانجهاالموسيقىلهذهالفنيةوالقيمة

رفيعةدرجةبالذوقنهضواوبذلكالسابقةالفترةسادتالتيالا"لرية

الانطلأق.طريقوفتحواوالتجديدالتطورسنةبعدهممنللشعر(ءوسنوا

البحوربموسيقىفبلغتالعالميةالحرببعدالجديدةالمدرسةوجاءت

السياسيةوالالفاشالخطابيةالروحمنفتخلصتالفنيةمنر؟ئعةدرجة

المتضرعةالوجدانجةالانطلاقاتالبحوروحملتماحدالىالبلاغةوعقابيل

المدرسة.هذ.بهاعرفتالتي

الذيالورنعلىالوترياكرمللشاعر-كلمات-قصيدةيليميماوننقل

وهمسارنينايكسبهاناستطاعالمراتمنكثرافيهالزهاويينجحلم

السماء0عنانالىالانطلأقفيهالقاريءيلمسوانونعومة

الشفاهاتمسفلموحارتسكرىثعرهاعلىهمتكلمات

يداهايديعلىفرفتالواهيصدرهاعلىرعشةوست

عيناها...بسرهافباحتالليلمنستروراءوتلاشت

دنياهافيتهيم،شاردات،واجماتانجممندنجبااي-

معناهاقصيدةافتدري،نسعرقصيدةدميفيصغتها

صداهاتحسروحيظلت..ثذركعلىواغفت..همت..كلمات

سواهافقولي.بها.ادريانا.منها.نامتوقطيالذيلا..ايه

الكاملبحراستعمالفيالمكافحينيخالفالسيابشاكربدروهذا

ويكسوهمنطلقةعاطفيةناحيةالىالكفاحيالسياسيالموضوعويحول

دموعهوتسيليبكيانهيقولانيانفولا،خصباونجبالا،ناعمةالفاظا

الصبريتطلبكفاحميرانفيانهوينسعنيفةوجدانيةعنيعبرلانه

بالقطيعالثائرالطاهرالموكبفيصفعقائديميدانفيانهوينسوالجلد

البلهاءالايمئذي

الاثداءنواضبتدرممازيتهتقضىانساجكواملأ

العذراءوحلمةالرضيعهدبذبالةتشاءكماعليهواخلع

الاحشاءممزقالحسينعنكثوىيايزيدفقدبذيكواسدر

بلهاء...باعيناليكيرنوترىكماوالقطيعاكللموالليل

استرخاءفيودبالذليلشأنظهورهشاحباتلسوطكاحنى

العلياءالىبهالمهيب(ينغفاوانالمغيثفمناشتكىواذا

اعضائيوزلزلتوثارقلييلهوله.0فاقشعرغدركثلمت

خرساءدمعةبقايافيهاورنقتالدموععيئيواستقرطت

؟لنائيالجناحمنادفىظلدونهاخياليفيويرسبيطفو

شفاهفيعنهالحديثكرفلسفيموضوعلاالىالملأئكةنازكوتطرقت

هوالقذرةوشخصياتهسارترالىوجمهوريتهافلأطونعهدمنالفلاسفة

والحقالقيرويسودصفوهيعكرماكلعنالانسانيرتغعحيث)ءيوتوبيا"

المجردالفكرملىتغلبتمنطلقةعاطفيةبروحالموضورمفعالجت..والجمال

والتقنين.البناءوروح

مساءصباحروحييجاذببعيدكسرابضائعضسدى

الغناءبرقيقويوقطنيالابديرجعهعلىانام

الخفاءفيفيئارةتفئيهصدىقظلايشابههلمصدى

نداء؟لفونادته،حنيناارتمتحياتيسمعتهاذا

رجاءكلويشرقبقلبيرجعكلرجعهعلىيموت

...يوتوبياحنميخدرهنشوةفيشعوريويمضي

الاخيرطورهافيالبحورموسيقىعنبالحديثنكتفي...هناوالى

(مكانجباتالمنطلقةالمدوسةوحملتهارائعةفنةقيمةذاتاصبحتوقد

تمتليءو(نالنفسيةالاعاصرتستوعبانواستطاعت،جداضخمة

ناجحا.است!غلألاالقديم؟لعربيالتراثوتستغلالاجئبيةبالاستيرادات

واجمل.واعذبسبقهامماافضلالنهائيطورهافيالبحوروموسيقى

(لحرالشعرامامتنجرفلاواناقدامهاوتثبتوتتقدمتنتصرانوبودي

والرصافيوالحلىالعمريعندعليهكانتعماالاختلافكلتختلففهي



العروضية.اخطائهابعضتتداركانناملكماوالزهاوي

الموشحموسيقى"3.

بالتطورالبحوريتناولالعربيالشعرموسيقىمنضربالموشح

بصورةوتنوعهاالقافيةحولاوليةملأحظةعنهالحديثولشىالجوهري

.الوامدةالقصيدةفيصغيرةمجاميعاوانفرادية

بابتحتتدخلالقلبوالقافيةالواحدالبحرذاتالقصائدان

لهامقاطعشكلعلىالقصائدتنظمالتيالظاهرةتلكاماالبحورموسيقى

بلفظاريدهمافهوالأثورالفراهيديالوزنوحدةغيرعروضيةوحدة

..الموشح

شكلعلىيتهـررواحذبحرشطرعلىيقومقدالموشحفيوالمقطع

النجاحاننجدوهنااكثراوبحرينمنخليطايكوناومنتظمةمجموعات

المختلظالمقطعنجاحامامبرهنةحقيقهالواحدالبحرمقطعاحرز.الذي

الانتاجالىذلكويعزى.البرهنةالىيحتاجالاثروضعيفقليلازالفما

.المجالهذافيناجحةانتفاضات0نجدالجائيهالايامفيولعلناوسيلتهلا

فكانتالاندلسيينروادهاعندلختوىواالشكلتناولتحركةوالموشح

صورلتستوعباوجدتاللفطةرقيقة،قى3الحرعجلة،راقصةموسيقاهم

العربيةالحضارةومطاهرالضاحكةالاندلسيةالطبيعةووجهواللهوالشرب

الاطلنطي.سواحلعلىالجديرة

علىحافظالمعاصرالعراقادب"ناالاولىالفترةشعرفيوالموشح

كالتمحتويانهولفىرائعةانتصاراتوحقثالراقصةل!بشكلموسيقية

بحثنا.عدةمنالمحتوىولشىاثريةخاصةصبغةذات

بيمهما،عنهماننشغل.قليلةفموشحاتهماوالحليالاخرس"اما

الكمرةرغملهرونقلايكونآنيكادالعمريالباقيعبدعندوالموشح

يومئالىالنظيرمنقطعابداعاالحبوبيسعيدمحمدالسيدوابدعالهـاثرة

موشحاله.نغماتفينعيشهالذي

ربيعةابيبنعمرروحيستلهمالحبوبيالموشحمثليلي.وفيما

الئفسية:وتجاربهواتجاهاته

الشجنبادكيياعلك:ليقلن

الوطنالعراقيالصبذلك

الدمنبتسالالقلبمولع

جناحسفحفيضحىعجتولكمالاربعاتحييتئفكلست

الصحاحالمرضىالاعينبذواتمولعاصباتنكرنهل:قلت

الغزلاامنحيهاسميا:قلن

الملأخرمنفهووصليه

ولالا:وقالتكبرافاشتكت

وأباح،فيهالكتمانضمنمودعالديهسرليكان

لافتضاحالتصابيسفيبيسمىخىبيشببولقد

غيربروحيعالجشعريموصوعدوالعمريالباقيلعبدموشحوفذا

ا،وضوعوينموالتاريخيةوالاشاراتالبلأغيةالاشياءمنيكثرحيثشعرية

يحلولكنهوعاطفةاحساسايتابعلاانهالقاريءيشعرحتىمنطقيانموا

النتيجة.الىليصلويقسمويرضربيجمع،حسابيةمسألة

معاقلهامنبيانيمبانيوعتعقائلهامعالمعافيروحعروس

هياكلهافيوالمعاننواحرفيشمائلهامنالنشاوىتلامفهل

855

لاجسامارواحر؟حةكووس

ذوائبهمنفرعاالمجدضمخقدبذائبهمسكقلميمنوالحبر

كاتبهرقفيقلميمنوالسطرغرائبهعننفثاتيسلوالسحر

نطامكففيدرربهسمظ

والفزلالم!دحبسربسرحتوكماملمنالركتكمالفضلمدينلمحي

ليواليراعةالمعانيكليماناجملمنيغنيكماتفاصيلفخذ

(غناميابغروالمعافيالعصاهي

انهاهيالفترةهذءفيتؤديهاانالموشحاتاستطاعتالتيالقيمومن

قريحتهمنالجامدالجانبالناجحةبموسيقاهاغطتادالحبوبيافادت

طيبة.فنيةسمعةواكسبته

الاخرينقصائدنفخعلىتعينهاناستطاعتالعمريالباقيعندوهي

وغيرهما.والتخهيسالتشطيرالمنفوخةبالقصائدواعئي

(لطبيعةتصويرفيالحليافادتبانهاالاعترافالايسعئاولا

افترفينبضاعةالموشحانفوجدتالحربينبينالمكافحةالمدرسةوجاءت

الناجحالحماسي(لاسلوبلانهاالبحورموسيقىمنواكرواعنهافاستغنوا

الموشحعنيستع!واولم.الشعوبفيالوعيونجثالهمماستنهاضفي

اكرهم6لزهاويويعتبر.قليلةنماذجدواوينهمفينجدبلتامااستغناء

مثل!لهنجدفلاالشبيبياما،هدوءاواكترهمكفاحااقلهملانهبضاعة

ديوانه.فيواحدا

الرقودوايقاظ-والسقامالفقر-تانقصيبالرصافيموشحاتواهم

اتجاهاتهلخدمةيستغلهماانارادلانهنغماتهمافيالكبيرشاعرناينجحلم

:الاولالموشحمقدمةيليفيمانذكر..والاجتمايمةالوطنية

التهابفيالحشا.تتركانةباكتئابيمدهامفنىاي

الاعقابعلىجثابيتضمنالاهابوحفوالليليتشكى

الخرابكفف!الصفعته

كميناالطلأمحن!مافيراجعاصؤنا"حزينامنهالاذنتسمع

معيناالحياةعلىليكنربأذبينا...بالدعاءالليليملأ

عذابي.آملكاالحياةانرب

المناظروتصوير(لثوسوصففيههناالموشحاستغلاكساعركانواذا

وصبغهالسياسيالمجالفياستغلهالتاليهالقطعةففيالمولمةالاجتماعية

للزهرالامرباديءخلقتناعمةاذرعهلانحملهعلىيقوفلمالكفاحبلألون

والرقص.والربيع

الرقودايقاشاعياكوقدبالنشيدتهتفانتكمالى

مفيداونشيدكفيبمجدالقصيدعرىش!ددتوانفلست

بعيدغيفيالقوملان

وئاداقمدراانهضتهموانرقادازادواايقظتهماذا

اجماداخلقو؟قدالقومكانالعباداخلقالذيفسمبحان

الجمودعنالجماديخلووهل

فيماؤنذكراخرشيءفيوفشلالموشحمنشيءفيالجواهريونجح

جزئننجاحءلىيدل"انيتاإ)قصيدةمنمقطعايلي

تجلىاليتاالدجىوجهان

أطلأمقلتيكمنصباحعن

29-الصفحةعلى-التتمة

،
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31!اليصفحةع!"لمننسورتتمة-

ظلاالقين؟لنجوموكأن

ضحضاحمرقرفىغدؤ!رفي

للرياح...نهبةعينيكبن

طلأاهدتكالمروجوغياض

ارجناحالبليلالطرهذاان

(لخ....الرياحمتونعلىالمدوي

موسقىاقوغكيفادريلاواناالفقرةهذهاخمانسفالممومن

بهايعتدمنيةقيمذ؟تتكنلمانهابرويبد..الكافحيئعندالموشح

والؤهاوبمما.والجواهريالرصاقيشعرفي

التجد-ديةالحركةمتمماتمنان!ااعحمقاث!وجول!اتبررالتيوالقيمة

جميلالاكارهونلهاانهمالظ!واغلبفتعاطوهاالحديثالعربيالمشعرهـي

الفني.التطورمواكبةفيراغبامكابرامعانداتعاطاهافقدالزهاويصممي

وآتتايديهمعلىالموشحموسيقىفتبلورت(لمنطلقةالمدرسةوجاءت

واضرابه،كالحبوبيلاسلأفهمأمتدادا(لبلورةتلككلنولمطيبااكلها

له.ومنافسة(لمهجررشعراستيحاعبلواصحابهوالرصافي

يسموخليلان!ورالعماريللشاعرتونىعنالقادمةالقطعةففي

الرصافيحاولحيئفيالحرالوطنيالانجاهويخدمبعيد(شوطابموسيقاه

سبق:كمايوفتيةلم!تا

فتضنيناتشقىسجنارهيب(صبحتياوطني

بواديناحلتاللهيبذ(ت؟لحمراءجهنم

اضاحينا*يستطيبلاجلأدلربالما

فينااغمده-خصيب..سيفاجردوكلما

يفنيناعيهات
يغيبلا-خالدروحونحن

الروينازع.اليمسجنافطعفيالشعمب

يالقىالذبم!بع!الجحيمفبماوابىعتيلفيكانما

(إ،جقاتطىءهـثم!موبؤلميول!د.!بء-!خل

حمقماالحظتمهماالظفو!.ودنيا-الدلمم9يودفئ

تبقيانهيهات

الهشيمهذاتاكلفنارنا

ونشيرالشاعرهذاموسيقىامامباعجابنقفان(لايسعنالاونحن

(صداءمنديوانهفيو(لشتاء!كوخيو؟نا-وفجركللام-قصيدتهالى

نعيمه.لميخاليلباهتصدىفهيالطريقاليقصيدتهاماالم!ترك

فجولهفالليلالليلهذاطالانأخي

أ!م-ارهفواطالظصدبناحرو؟نط

كرهئاءؤتموتالياسفاىتياسبخفى

اردناهقدفجراالروحلهيبمنسنطلع

يدكلونافالفجرفقم

اساطرالىالقارىءونحيلنكنفيبلالشانمذ(في*طالةنودولا

صها417

ا!ضو---------------

--صحح!

--ل!صم!بررهـفىط-معهبصبي

؟لبياليو(باريق،(لليلوعاشقةنازكوشظايا،الذابلةوازهارهالسياب

وغيرهم.المحروقوقيئارةآلجاحد؟كرمووتر،المهـشمة

شيئااليهاواضافالمهسسةهذهايديعلىرسالتهالموشحادىولقد

و(لطبيعةوالهدوءالحماسةمجلاتفيونجحالنفسيالتحليلهوجديدا

والفلسفة.والتامل

(لشبابالشعراءويهباخيراباروشحالاهقماميقل(نالموسفومن

عناصرعنتغاضواانهمهذاومعنىالحرالشعرالىوامكانيايهمقؤاهمكل

المستهلك.الجمهوراذنفيقيمتهاولهاالنقدنطركلقيمتهالهاجمالية

اـلحرأـلشعرم!سيقى؟

ولكنصاسيئةظاعرةالج!وحدطورهافيالحوالشعرحركةلجست

احجاهاتتفرلافهي-الواقعخلافوهذا-تفدلماذالانهامباركة

*سلوبفلشىو(لموشح؟لبحورموسيقىعئازورار(وجدناواذا؟لقديمة

.المسؤولونهمالشعراءولكنالمسوولهو؟لحر

فهـويتجاهلانهـظو؟ضخماكمرلانهنتجاهلهانيمكنلاالحروألشع!

علىيستحوذوقريباوالكتبوالصحفالمجلاتفيالمسالكعلينايسد

المغنين.والسنة(لخطابةمنابر

حقيقسةلانهقوةمنأوتينامهماالحرا!ضععرنحاربانيمكنولا

هـهـ.سوسي-هـممهـهـ.س!....!هسسممس

السوقفي.

همهم

رهضسسصمنيرصمضاس

ضئي!م!سا
هـلي"
غطوضاذ

جمهمطر-لالمبوالمحلويرراثسيهلالدكتوربمةتر

-غيالءارحا!ا!ماوو!د!رسلةفي

لأ

لاا-ب3ر12مخشض!اب.د.أا



وسيطر.تهانتشمارهسرعةقوتهعالىدلبيلواكبر.تطمساريمكنلاوالحقائق

تمنندلاالولادةحديثانهمعالنقديوالذوق(لادبيالوسطعلى

بعيد.بزمنالثانيةالعالميةالحربقبلماالىجذوره

فيالكهنوتيالسجعال!الحوالمتمعواصوليرجعانالخطومن

الفاسدةوالحبوباليابسةالجذورلانالانحطاطشعراءبنوداو(لجاهلية

.والوردبالفواكهالاغصانمودلةخضراءشجرةمنهاتنب!تانيمكنلا

والابتعادالايجازفيالرغبةالىالحرالنت!عرحركةنرجعانالخطومن
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ترجموالسياب،الليلعاشقةديوانهافيالشعرمنكثيراترجمتفنازك

،طاعور*شعرمنترجمالوتركيواكرمالحديتالعالميالشعرمنمختارات

وغيرهم.لوركاعنقصائدترجمجواد7وكاظم
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