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+ز؟ولأم!ت؟!ء..؟!طيكلآ+!نن"ت!لأيما"!ت+/الا!

للم4لوءانسحصإولكن،رومافاووضعهبطب!"الغريبالل!ىكانلم!ط،اللحديثاالعرجماالتماريخفيحالسسمة4لىمص8(91سنةان

يرروت!وطنرومانسيةلمزت3بلى،الأذدهاونحوبمقدموءنرومانمص"يةفكنالعر!كيابتمعا!-اربدايةنتأ!تول*ة،،،!طسفلسطنكبةتشهد

او-،ى!هـ"سافنمعباكثو.فيولماني،،اجضهاعممبماس"اسهيلخلحلمرحلةف-بطالرجهفيالحكمانظمة،دباش!بعدؤ-ماتمثلت1)تي،الت!لميدي

اب"-ت،قنوفةلهسغ!متهناايوؤماركشية،وال!مركلانالاضطهـ،دانواعمصرفيالايه"ضصإريةالسببطرةضدالفتمعبيةوبالحركاتوممرهـوريا

و!طكابرجوازيةلاوهاتولا،صاعدة"صناعببة"برحوازيةفهويماتص!"بدايةذا/هاارروات؟!ذهتهـ!انفييرباولببس...اواالعراق

مذلةصغيرةازبةبرجوروماشإببةانها..وتقالهدهاباطرحببمازلم(نهإيق.اللهربباوطقافي"الحراتعر"

لخلف/ونجابه،!اللأةاجةماعيةلقاليدوكلةفحتلرزح،محرومة!هانةف!ب،سه(شباانهيارايكنلمالقليديالمربيمعالمصانهياران

منوال!!.4،ولمناهزيلهو!كما،!تهمرشبه،اقطاع!رشبهمجتمعاورركأامامايضاننهاراخذتالمحاف!المنخلمفالمجتمع!هـافبمانذلك

،ت-ولثا،؟ماعي"الا!ا)-دياسيةأللثهورةءلطهز؟االإهاذهمجهكانت!إا!كإش،نت.وخارجيةداخلميةءوامل.لمأثير.لحت،احشائهفيالنامية

--دالى-والغموضاضبابيةاو!جاوازت،((ردض"الى"فبو!م"منوهو-العربياللشعرمعهايستطعلمدرجةالىاللعمقمنالحركةه!ه

للمج"مع!.الجذريا!تعهبمرؤهإهبئلىطرحيبقىان-اجاهلإةامنذ،يش"ءم"انالجذريالأتجديدب-ت،علماللذي

دلب-لعنهذه*جر!اللصالبوج!اذ!ةر!م!انس!بة!تو!بن.فعاداللعربي،الض!مرالهزةبلغتلقد.احمدبنالخلبلهارادحيث

هذاابنبدوكان8.م!اواتح!الا،فتت،!ممسح!ة2الماوبر!ت،اللنتورةعرالثه"تجربةلتبدأ،معهايرزرفاعلوليدأ،ر9أر"طصركةمنمكانهالى

،الهراثحرمةعلىمحمادظاظلولكنه،"غيبربالىؤ،،من،ا!قاقالاتماد."أرحر

ظل4وللكن،ا!ربيالنتع!ويالعمودزقابد!جاوزانررالس!هو!ح.:اهمهاصخئالفةعواملاكجرقيلوتههأتولقد

وللم،اتراهإبهةيكمبلم...ابرايتجاوزه!هلم،للتراًثوفياالهشداسةصفةوزوال،التقلببديا!ربيالوجود!قوط:اولا

روضالع!ؤ-به!عل!بهاالمتعارؤطالالسسيرتجاوزوام،الةاميةيستعمل.فكرياوسفط،اجتماعياوسقط،سه(سياسقطانهذلن،عنه

التفاعيل.عددوهي،اهميةالقضايااقلفيالا،العربيالفرنسيسهيماولا،الغربسيالشعرتجاربدراسة:ثانبا

الإجمديدهدإوادمنرائدابدركانفقدذللكومع.المختلفةببباراتهواًلذلر،والانجليزي

...؟الرواداولىينهإاهـى،خاصةوا"ربإكي،ءامةالانضتراًكيالفكرتسرب:ثالثا!

ذلك.ة:،لمىالالىالىبدعوم،هنالك09!ببهامخشلفطقمميةانهـأ.بينهماوربطهجديدوالىايتحرراجلمنوكفاحهبلادنا

عهإناصلالتاريخ-"النهـاحيةفهن.رماماواسهلهب*تالقغم!بةانالهإعربمراًلتجريد،جالفي(تارهاص8؟91سنةقيلحدثتولقد

فيتجرليةالاولىالقصائدتعتهإالتيالقصائدمنكشرهواريخنحدران"،اخرىوقصائدبلوتولائد"فيعوضلويسالدكتورمحاولاتاهمها

ووهاكلانحدإ-مانابداالسهل"نليسو!كنه،"الحواثهسمراء)هدهانبالذكرالجديرو.نرعكسبيرلمسرصةنر+رلمبااحمدعليوترجمة

همذاومع.الحديتالشعرننبربةالا؟لالنموذجهيالمقصائد17910سنةتصثوان)هاقيضحى،شرلونسمنواًتظلتالمحاولات

وسعريا.،زمنياال!قضيةنطرحانفنحاولمطهببمتشطتلانهاهامةوجادةعوضلويساللدكونورمحاولاتوت!بر

لويسالدءتودامحاولاتانعلىالزمنيةالناحيةمناتفاقيإناللكسواءجديدةاوزانايبتكرانحاولالهاذ،نههائ!بااتخطإالعربيالشعر

.،لالمجهذافيالسبققصباللحائزةهيباكببراحمد!عليعوض،الانجليزيالعروضمنليالاسمتفادةاو،العربالعروضمنبالاستفادة

عوضلوهإقلدكتور،الواديدبملصيحةكاكانتالمحاولاتهذهول*ن.والفقهاءالمعاجملغة،الجامدةاللغةمنالشفعريحررانحاولكما

مهصقىيدخلاول!...التجعديدمعركةيخوضالمباكثيراحمد،عليموزونةقص6لد،ءاميةوقصائدفصيحظقصائدالمجموعةصذهو!

.البدءكانحيثمن"وقفاللقد..بالشعرالجديدةاهإعربةالتجربةصدهإرءـ!ولكن.واًعببةتجاربمحموعةانها0.0)1(ءوزونةعإروقصائد

منذ!كعلىؤسصترل.العراقو!أثرذاتتكنلممحاولار،ماانوي!بدولقد.الصديثائشعرتجربهفيمحدودالرذاتجعلمها،7(91سنة

اتبواالحر"،الإعر"حولالادابصفحاتعلىدارتالت!المناتإات(ملهفتةغيرالئاليةالسنةفيدإصادعاخذتا)"بالموجةفيضات

!لويسامحاولاتالىاشاراحدمنفما.نفسهالسيابفيهااشترك***.ئإيءالى

شاكرواب!دراللصبورعبدصلاحالا،المنننافشينمن،وباكثيرعوضا!إاف".العااإةالحربيةنهامنذمدأ"يمبهاريا.!شهدبمدادانت3

معتبرا،باكثبراحمدبعليعابرامرورامرؤقدالسباباما.السياب،جنوبؤيجبكورمنقدمطا!ببغدادفيالعال!ةالمعلمندارفيوكان

واما.عوضللويسابدا.بشروللم،الحر"الهئإهعر"كتبمناولاياهوينتمي،الانجليزيالادبيدرهإ،ا)-صه،بنساكربحريدعى،العراق

محاولات.بقرالمبدراانيبدوباكثير)2(.دونلويسذكرؤقدصلاحفيوفريبا،المدينةفيغريبابدركان.اللعراقيالتشيوءبلمحزب

!رؤطدامهـ!،ره3ذلعهدميد،وهلىمببمنكانفماوالا،عوضلويمسيرؤضهاانه..المهـدينةة!د-ا!لاحابن؟وهو-كانولكنه،،فسه

ان4791،وسنةوباكثيرعوضمحاولاتصدورانثملباكثبر)*(.بئولب"لانهااجتماعيايرفضهاو،نمها.لمابعالىتحوله،تضطهدهلانهااسياسمى

نا-محدودا/أثير!!يجع!لبسنواتالضاريخهذاقبلكتبتقدكانتءاصة،ثقافببادرؤضهاانبدعايكنفلم.-..محرومعبدالىتحوله

)559وثنللايرا؟ء!تلميوز-حزيلر)ن-،.الاداب)2(.درالسنهمادةاللغربيةوالثقافة،"دلليله))الشبوعيةوا!دعوة

شد!ةابياليدصاسهمي"اس!اطير"!قهدك!ةفيبهدريذكر)*(ال!ثهعرفيالملنن!اقضكاصراع،.2اللدع!د!-حوا!مجله-)1(

.سالمهـيهبوبوخهدليل.شهـكريالى!اغدا-لهـحددل!ا



.-.روطياولىكانتالعراقفيالتجربة*اىذلك-مصرخارجندثبرئهاكاى

/-ء".يحارسإ"اهداسإىثمارها

+.مبئ7س+"إ"7عءحممألم+.!..-لأهـومالكوليراقه.يددهانظمتازهاالملائكةنازكالسبدةزروي

و-+-ا؟لأ2أا-،نفسهالعاممنالاوللنون3اولفينشرتاننن،47!-.27-1

د/.!سإسإلأ"ذابلةارهار"ديروانهاصدرالسإبباسإشاكربدرالئسإسإاعران)ذكركما

*م.-،:"أ+؟،2!صيدةفيمهوكانت،ايعامذاتمنالاولكانونمنتء"ففيبعدادفبم

ني!+.7"+افي،بز،ا!.وررال!صمنبانهاال!حاشيةفيعلبهاعاق""حباكاقءـل"بعنوان

ءالا*سإ/%.،هـولكتنسوامنبينأفاقاوسإسإلك.)3("لقوافيولالاوزانالمخسإلمف

012+سإ+أسإ،في.نر+)((.الاولإنونكافيصدر"دابلةزهار11"بدرديوانانعلىالموضوسإ

"سإ++سإ!بماسإ"01ازهـار"مقدمةفيعلقبطيرسإائيلانسإة3السإكيعسإدصالجولىبىكر

11/!!ا-21مديوانهانيذكر4ن!بدرولكن،)5(فيهمتحررةفصبدةعلى"دابلة

سإ*قي...خ؟+-/؟سإ.إ؟سإ+".(.كانونسإسإسإ"رفيالعراقالىوصلوانه،سإرسإيطبع"دابلةارههـار))

إ--"سإ.+سإ:-طريقةعلىالكسسإوبة""ح:اكانهـل))فصيدةوان،7(91سنةالءاني

-*دلاانت3ادا-شهـرينءنيقللابماطبعسإقبلكنبتقدالحراشعرا

؟+-نر!.1")6(0اللحقيقةهـيكماءاممنوباكثر-فقطحس!ابإمسسإألةلةالمصأ

لا!!فئح!نم11ء+لا!)7("واساطبراز!ار"مجموعةفي"حبمانكاهل"!صيدةنشرتوور

س20111/001وضعوور،ببروت،فييسإاللسإبدركانعندما0691سنةطبعتالتي

لا%،%12/2."سإا.الت،ريحهداوسسإورجم.6(91-11-92:ا"،لياالتاريحتحإتهـ،

.9!صا!.د-"!.مإ%ا/.:!+إ++هـنفصأئدخمسنشرأنهايضابدرويذكر.اعلاهبدرذكرهمامع

."ذابلةاز!-ار"ظهورب-نالوافعةا)فضرةفي"الحرالشعر"

وله،حاصةتجربةذاووؤلاءمنننطءركلوكان.معهالنتوطونوضاينولاا!وصا!د.،هذهاسماءيذكرلابدراولكن."الكوليرا"و

تكونالطوسإلالتنوطوخلال.لمدرءاسإعضاوللدرماالاملألمنسإاتء.....+..

..."...سإنانو3بينا)واسإسإةالف؟رهفيسسإرتورتكونانالمفروضومن.سإسإت

منهمواحدكلكان."االحرالنن!عر"تجربةونضعجت،اسإسإعراءهإسإلاء،،..ء..-

ط-يحتفمنهمكلكانوان.وامكانيالهطامالهمنه"ا،النهـرمنوأخ!ز"حره"دص!ائدتوجدوالا.داتهالعهـاممنالاولىوكالون،1791ايتا!بر

......لديسسإابينما.4791عامتاريختحملمجموعإاسإ4منمجموكلةايةفي

ددر،اللحا!لحاولكانمهـم!اءدوكلول*ن.الخاصة4طاةةلمه"ادر.....ء..

.....؟رنيبلىباوهي.8(91سنهالىتاريرحإهايعود"حره))سإصاسإدعنسإسإ

سإصسإامالنرندإ،((حسإاكانهل))الاولىسإسإروسإنأثرسإبهسإدبسإسإعكلسإسإسإسإداتسإسإينهي،8؟-3-27سإابإ،8(-3-2،اساطير:يليكما

......-6-02الطلملءالؤيةسإي،8(-5-26نهاية،8؟-21-4

!اروينأ.الرملبحرمنمقاطعاربعةمنتتكونانها.التجديدمنمي،8(-20.7فديمةاغنية،8(2-03ا!يسوف،18

هـنالخللقاعدةعلىسإدرخرجوايقد.(سإالاءرومرات!نلاتمكررة.......

.....،8(-11-3السإديماسإسإ!ووفي،8(-9-17الحربسإليالي
كاناذا.الواحدالسإنعطرفيتفعيلاتث!لاتليالتزام/قضسإسإاسإتن،اًحمد....

منتفعيلظينالابياتبعضفجاءت،مجزوءأكاناداوباتنفيخن،بةلماماالبحر.محددزإويحثون8(91اًلاحيراللالاء

.......ء.ذ)كوبعد،ردهسإشرحين-يجدللمبدكراانبالذكرالجديرومن
منب!وكالطوار.معينلطلملو!اربعمنوبصعهاللاتمنوبعصها

الزمامولكن،لمجهامعىنبنظامالالتزاملصاو؟لمراانالقصيدةرراًسفز-ازكانوالغريب.اهماوردطالمعلوماتصحةفييناقئنمهمن-

سبهـعسإةمنيتكونالذيالاولالمقطعذلسإعلىيدل.يدهمناسإلثالئطروجسإةواوردت،"المعاصرالشعرإؤضايسإا))كعابهااصدرتالملائكة

الىتالياناللسإبسإنو،سإفبإللأتسإللأتذات/منهاالاولىال-للاثسسإ*"تسإسإاليبإسإاءنفإسإهاتكلفلموللكنهـا،برهـرنظرءلوجسإةوالمخمالفة،آنسإاالواردة

افيونلاح!.الاولىالهلاثةالابيمات!مثلواورابعالممهادسىامااربع.عليه!"نحيربةا!نانال!تبعدانيمع،بدراو!دهمامناقشعة

الامالاخ!بريناقيين!ا!،مع!جممةالاولىا-لأزةاأتالابية!!قيببقيوماوعشرينو؟تمانيةاش!رعشرةيبلغزمنيفرقهـناللك

كمانوان،الت"عيلاتفيالترتيبلنفستخضعلاالاخرىا!قاطعان.ا*ويرا""زأزك!لىةوتاريخ،"حباكانهل"بدردصيدةزاريخ2

مقدراكانففدا!شالثاكلا.القافيةفيالترتميب!نفسيخضعاقانيبافترجمةصدور!لالقصيدةهذهكتببدراانيرمنيوهذا

الاخيرةالاربعةالابياتولكن،القافسإبةحيثمنسابقهـيهسإثليكونانله.عوضلويسالدسإسإورمجموعةصدوروقسإل،*نسإكسيملمسرحببة

القافية-حيثمن-الرابعالمقطعويخرج.واحدةقا!يةفيالتقتي!جلكانوانافذلزرعصالهؤيمةلاالزصيماالسبقهذاولكن

........00000100001لى..ء!ا..ح!لهلالناءرائدامعلماي!علهلاانهالا،المضمارهدافيسسقهلدر
ك!الواحدهلهـثاديهلوالىد،السابعهاطعالم!دي"رماطارعن.......

.وص!داظلالذيالثالثانتطرعداًما،تادمين!طرين!دوغوفم.الصبورعبدوصلاحالبياتيالو!ابوعبدالملائكةلتازك

:القسإسإبدة،ذهفيوفيلسإحظوسإعوضلويسالدكأوراعسإهاانبعد-السإلىءاشارةبدراعلن

م!عين.نطامدونومجزوءاًكاملا-الرمر.ذوء!دلأتا!الاا!ضراءمنعدداوجدحتىايدانيدخلكادوما-المببدانيدخللم

.محددااسإنزاماواحدةقافسإةالتتزاممنالتخلسإرإمحاولة-2

لم...........اًللسإنسإسإسإا4سإهسإسإ2سإ،2،-؟3سإ-المعلاسإسإلصسإسإسإسإاسإسإاسإسإل-3

لاسإهاعالوير،جاءالسإسإسإبدههدهفيحدتالديالتطورنويبدو3.روسإاد

وان،بهبداتماتجاوزتولكسإ-وؤ،سإبةزناو-معينبنظامابتدات

ولاالواصد،ا)شطرفيالواحدةاكفعيلةاستعمال(لىوننهللمكانت،الهـراقفيالمنحرورالطدعرأحهول،،591شلباط-الاداب-؟

.!والقصبدةهذهفيبددفعلهم!ان.لللقاؤةنطامايقياوزالى51-.5صكبها!طعمبهـدالحاطا

ءس؟ظم.فيراذغالافاربعتلاثالىتفعيالتينمنالانتقالمهلنفساحطزاًنه.الحما/بقاالمدصلدلى-5.س

......بة6سإسإءاسإ5،سإسإالمسإسإرإ-سإالأدا-6

ديفنصبدزةالواحدةالتهعيلةاستعمالاًلىالاز"قيلملبددحمىوور.الهكليلاةمكلكبةالىادااصهط!ار-7

الشقليهـدي.االاءسطلاححسهب(اشطربعخدههدانمعابهيهد،لخا1سيم!ها*كانت،471!اخةءلرتاللتى/بسإدسإنببرترسإهسإسإلسإيعهلسإبهدركسإسإسإ*

واحيداىئيءالشطلروافالهبجتلةاالدراصهذهفيامل.اتسنوامهـنلىلل!لنشرمههـيهأة
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دكرزاها.التيالقصائدعدافيماتقليديعال!شعرانه،كيبرانتاعراهذهانالا.قصائدهمننعرفههيما،مرةلاول)8("امضيسوف"

قيهالقد.ادنجنشعرمناوالاغلبعلىغزليةحلةالرهذهوقصائدفيواحداشطراعداماوالقاؤجةالوزنفيمهـعيئانظاماتلتزمالقصيدة

ين.سواللصوانىالثةعشرةالسادسهةبين.تراوحسنفيوهوبدرفيالامامالىقففىةنحقهط)9(اساطيرقصيدتهولعل.الابررالمقطع

اللشعراءمناحدخطىتأئرانهعلىيدل"االقصادهذهفيوليسالمتقاربمنفاللقصببدة.التقليديال-ءعرعمودمنالتخلمصمجال

ولاناولا،فريدطرازمنرومانشينهلانوذلك،العربالرومانحسيينالعررحيالشعريعرؤطولم(شطرةكلفيمراتاربعمكررةفعولنإ

مجدها،ذروةبلغتقدوكانت،مترفةكومانسيةالعردجةالرومانسيةجاء)،(.وقدتفعيلات(ثلاث)اةممالمخلوعاولامجزوءا،البحرلمهذا

،"مأزوم))شاعرفبدرشعرا.يتئفسبدربدأعندماالافولفيواخنتاومثنىاًوفرادىلترد،اللخليلعمودمنالىمبيلةهذهفحرربدر

بينما،لفردي-اوجودهصعيدوعلى،المثلصبيدعلىالازمةعالىوقد:انتظامدونربلمحاوثلاث

.لقدومترفة!"يةخيالاتفيسابحةصالمةا!ربيةالرومانسيةكانتالسحابلونزالفماتعالي

ماعلىكاناوان،العربيةوالرومانسيةبدربينالحاجزذا5وقفبالرحيليذكرنيحزيئا

الروحبين"قصيدتهتقديممنهطلبوقد،طهمحمودبعليمعجبايبدو!...؟رحميل

ويبدوبدو.رغبةيابيانقبلماتطهمحمودعليولكن"،والجسدالرماننذيب...تعالي،تعالي

اللحسيةواللصفات،الحسيةاللصورباستعمالاحياناالطئرهذاطويلعناقفيوساعاته

"ثل:المتت،ليةالمترفةانبالارجونصبغو

طروباباغماءحسيدغدفتأمنياتالمدىوراءتذراعا

الطيوبنس!انالاماد!اتروانتشاءالغداوننسى

الهبوبمنغومالمغناجالدافىءالاريجالعاطرالدامىءصصركعلى

رهـ)11(سيهلفيالقمراءالليلةأسكرته-الش،عرفتهويمة

هـنناتحالعربالرومانسيينتأثيرتحتبدروقوعرومانعيرالفضاءفملءتعاني

داًرفي4دراًستخلالخاصةوالانجليزية،الاجنبيةالادابعلىاطلعانهباللقاءهامسصدى

بط-دركان.4891سنةمنهاتخرجالتممابغدادفيالعالليةالمعلمينانتهاءدونيوسوس

الادباهـىالةمرؤطدراستهلهاتاحتوقد،الانجليزيالادبيدرسفيمعيننظاماتباعمن.تحرربدداانهنانلاحظانونسعتطيع

تأئر5ويطرو.كيتسوبشليوخاصة،كثيرابهقتألر،الانجليزيالاشطرفحمالمتماثلةبالهـقوافيللاتيانيميلان3وان،اللقوافيتواتر

مقطعايرجم"لقاءذكرى))فيمثلافهو.اللقصائدبعضفيواضحا.تتوالىاوالقوافيتتتابعماوبهثيرا،المتتالية

المقطع:هووهذا.اللهامشفيذلكالىمشيرا،كيتسللجوناغنية"وكانت،8(91سنةحلالخطواتبدرتقدملقدو

اللضاشةالسالوةينشدكمنالكتاهينحطويمناكوتمتدقصيدةاخذت."الحر"شعرءافضل"اللقديمالسوق"و"قديمة

الساطعةالنجمةخاطبوقدالمريضالعبقريمعؤتبكيوالجر!ان،الوحدةنحوالتقليدي!وتيرالقصيدة!اهرمنتتحرربدر

كوكبيساتمنيت)).الننعبيرمثل،المناسبةاللنهنيراشاليبعنتبحثذلكخلالوهي

اما!--كهطذاثباتااقرب"اكوليرا"نازكقصيدةانومع.المبانترالتع!بيربدلبالصور

الظلامفيصسرهاعلىبدرقصائدانالا،"حباكانهل"بدرقصيدةمن"الحر"للشعر

.تغربكماوافنى،نازكقصائدمنانطلاقاوتفتحااكثر8،91لسطتةتاريخهايعودالتبم

الننماعر"هو-المذكوراللهامشيشبركما-المريضوالعبقري.الحر""الشعرتجربةاساسفياساسيةلبناتباعتبارهاجدارةواكأر

والعنرينيالخامسعةفيمسلولامات"الذي"كيتسجونالانجليزي.بدرشعريدرسوناللذينسبيلتعترضزالتماثغرةوهنالك

السماء")12(.فيكوكبابهايخاطباك!يماقصيدتهقىبهما،واخرعمرهمنتعودقصيدةاية-قرأقافيما-ولليس،منشوراكلهليسفشعرء

تعتبر)13("تتمزقرئةإ)قصيدةانعوضلويسالدكتورويرىالسنواتلانهـاامة5الاربع!السنواتوهذه.(؟ه-94)لسنوات

اتبعيني""قصيدةانكما"بلبلالىانث!ودة))كيتسقصيدةعلىتةويعاجهةمنالشيوعيفلمطهسنواتولانها،جهةمنتخرجهتلتالتي

"صن"اتبعيني...اتبعيني))شليؤصيدةعلىتنويعاتعتبر)(1(اتسطءلانياالاأثغرةاهذهاسداناحاولزلتفاانيومع.ثانية

يستطعلم!وكما،احدايقلدللمالسياهطولكئ.ا()عطلهقابروميثوسهط.)*،(!..؟الفترةهذهقصائدمنشيعابدرينشرلم"اذا

رايةيحملانيهستطعللم،العربالرومانسيينرايةتحتيسيران:شعرهوفيبدرحياةفيمراحلاربعنميزانونسننطهطا

قانعايكنوللم،فقطيحلميكنللم2فالسياب.الانجليزالرومانسيين8؟91-4391الرومانسية:ألاولى

تمنحهاتيال!وجاءالعاصفة...بالثورةيحلمكانانما...بالخدد5591-9(91الواقعية:الثانية

واللحب.الحربة0691-91ع6الجديدةاقعيةانواوالتموزية:الثالتة

6491-6191اللذاتية:الرابعة

افىواقهجمابدر:،اننانببةالمرحالة(1).اًلروماز-ص!بدر:الاولىالمرحلة

سبئدرستيفنالىوبهبتسشليالمرحلةهذهفيلدرتجاوزسيعبحبدرانالىالنظريلفتماالرحلةهذهشعرفيليس

91،ا-.ع189بينمابوألنوادغاردافيسهنريووليمبروكتوروب65صواساطهيرازهنار-8

الوفتفيان3و.ستويلواديثاليوت.س.تالىهولاءتجاورثم6،ىلاإبقالسهـاالمصسدر-9

الردثررهـال!راتنالح!صتملا!ح-أسماءعيلالنهد/ينممحيمئي-11.لهلهـشستاصمطلاحييةتحس!مهية*

55!الم.،ير-الادابم!صلمة-مقدمةفيالمراحهلللهذهالطنالمهنعنتهـحهدثتلدفد-01

113.ى!وا-،طيرازهار-؟ا.فقطشمعرهملامحعنالاالاإتاتهحدثفذلنولنذلدك(اقبال)مجهموعهته

ه!سىوالساطيرازهار-13قرب.عمن.591سناكأ"ال!ماطير،أديوانهفياعلاتنثر)*،(

ه،صواساطيرازصار-،1ولهـكنه(اللدعاصفةزئهير)بحنوانلاجهتدماعى1والسسهيالسبيديلوانهنهر

65!ا-3-5الاءجوعىالاهرامملحق-015يصدرلم
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السماءكانت،صغاراكناانومنذواهـ؟امراتالطغيان1ضداللعرأفيالشيوعياللحزبمعيكافحذاته

الشتاءفيتغيم.اثسيوعيةالثقافةمنلوفي!،مماريةالاست

المطرويهطلنقديلمقياستخضعانيمكنلا،منباينةقصائدالرحلةهذه.نضم

نجوع-الثرىيعشسبحين-عاموكلفذافينذكرانويكفي.مضمونهااوبزكيبهاحيث!"نسواءواحد

جوع/العراقفيليسعاممرما"والاطفالالاسلحة"و"العمياءالموسر))و"القبورحفار))المبئ

...مطرفيالتلاثالقصائدتقفالفني2البنلحيثفمن."المطرانثصودة"و

)16("...مطرمهـننموذج"المطرانشودة".اًخرىجهةفيالمطروأنشودة،جهة

الرجالختمهاغنهاسيفضالتيارأريخبحركةهنايحسسانهارجاعهايمكنمثلا(اللعمياءالمومس"لابينما"اللحر))شعرنانماذج

الر.منالواديفيثمودمنتبقيور،يوماتعتمدجدابسيطةانها...ركيبهاحيثمنالسمابقةالمرحلةنهـ"يةالى

من.تتكونالغالبفيولكنها،التفاعيلاستعمالفيبسيطتهويععلى

اللتموزيبدر:لثةالثلالمرحلةالتعببداسلبوتعتمد،تتوالىاوقوافببها.نتواترمتساويةابيات

عنهاتختلفولا."ركلز1"على.نقوممجموعهافيكانتوان،المباشر

وكان.تراكيةالاشالواقعيةتجاوز،الرومانسيةبدرتجاوزكماكانتوان.شيءفي"الاطفالوالاسلحة))او"اللقبورحفار))

ومبالئر.سياسيبخطيلتزمانمناعجزكانانهعننا.نجاللهاتجلوزهمضمونها.فيالاشتراكيةانواقعيةعنتمبيرااكثر"والاطفالالاسلحة"

يقوم...مثالياكانلقد،اششابهباواؤهيايكنللمتكوينهفيوهووللعل.بدرقصيدةمنجزءاالاسطورةاصبعتارحلةاهذهفي

تكافشيوعيااصبحوحين.لهونقيضاالواقعفوقعندهالمئالبياجوجتبدأالتيبالاساطيرتخمةقصائدهاكثر"العمياءالمومس"

نقيضوهيالمثالانها...الثنائيةهذهمنشكلالهبالنسبةالشيوعيةمرفا؟4ثععرقصائدهبعضتقرأوانتانك.بميدوزاوتنتهيوماجوج

قابلغيربد!ومثال،للتحقققابلةالشيوعيةاننجر.الواقعفيلكيقدمهاحتى،كنابكلمنالاساطيريجمعوهووليانياياما

ريفيابدروكان."اللحورنومةتنام"التيامه4وجانه...للتحقق.جانبكلمنحوللهاالهـوامشترابط،قصيدة

ايجابااوسلباي!لرعاطفيا،ورواسبهالعربيالريفاثلريحمللمهيرالجمبقضيةارتباطهاالعربيةللقصيدةالسمياباعادوقد

الشعرة"العمياءالمومس"قصيدتهكانتولقد.المثيراتبابسطذاترموزالىتتحولالتي،اليوميةالحياةتفاصيلمنكثيرطريقعن

عربيا""قوهيابدركانالقصيدةهذهففي.البعيرظهـرقصمتالتيالمتجولواللبائع،القبو!"حفار"و"العمياء!لملمومس".ودلالاتابعاد

:يقولفهوالسملفيبالمعنىالحي-اةفيجزفياتابعضمنتحول،اللعتيقالحديديشربممااللذي

لب!كارىياءفجربوني،ذاككلاعرفزلثماانيتمنىالذيالفردانانيةوا،وحرمانهااللحياةلقوةرموزالىاليومية

خسارايلقىلاالسمراءالعربيةضاجعمن...الخ،ليعيشالاخرونيموت

العربابنةيالونككالقمحؤافعياولا،للكلمةاللحرفيبالمعنىواقعيايكنلمبدهـاولكن

العنبعرانشبينكالفجرتهءويراليسالرحلةهذهفيشعرءان،اللضيقبالمعنىاثراًكيا

ملامحهعلىلفراتكااوشعرولهـنه،ونسعاراتهتافاتوليس،الحياةمظأهرلبعضخارجيا

الذ!بوضراوةالترىدعةالمطرانشودةان.سيالسيةاهدافعنيعبرو،كبرىبقضيةينتزم

نسبي:فالضحى...تركونيلا:اقولماعلىمثالخير!ي

ونبيومجاهدفاتحمنالرعوديذخرالعراقاسمعاكاد"

رمهاامتي:اناعربعةوالجبالالسهولفيالبروقويخزن

ابييقولكماالدماءنجرالرجالختمهاعنهافضمااذاحى

فنجدللهامشونعود،اشارة"العرب"كلمةبجانبونجدثمودمنالر،احتركلم

الشعوبيينببنعندنماالقوميةمفهومضاع":افناليالتدتقاثرمنالوادفي

قومية.والشعبيةثتعبيةالقوميةتكونانيجب.والشموفنيينالمطريشربالنخيلالسمعاكاد

الاوائلواثيعةوالخوارجدروابيوعليوعمرمعمداحفادجعليجبوا!اجرينتئنالقرىواسمع

العرسة".الامةلامجادوكورثة،كبشربهـمتليقعيشةيعيثمونوالمعتزلةوبالقلوعبالمجاذيفيصارغون

منالناسيضاجعهن.بغايابناتناتكونانالعربنحنعلينالحاراافليسمنشدينوالرعوداللخليحعوا?ف

انفصالهالىالقصيدةهذهنشرادىولقد.)17("؟؟ولونجنسكل...مطر

سياسيا.والستقلاله،الشيوعيينعن...مطر

سياسيا،فانتحاللقوميالانجاءالىالشيوعيينعنانفصالهقادء...مطر

الاخروبعضها،سعيدبورمثلعاديبعضها،عديدةقومببةقصائدجوعالعرافىوفي

عنانفصالهقادهكما،"العرببمالمغرب"فيمثلوقوةحيويةيخدفقالحصادموسمفيهالغلالوينثر

المجرداللفلسفيبمعناه-المطلقبات.للمطلقالعودةالىالشيوعيينواًلجرادالغربانلتشبع

الاسطوريالى،واليوميالعاديمنفانتقل،بمرنزوعمحط-والحجرالشوانونطحن

الجوعوكان،حادثة-السابقةالمرحلةفيالوت!كانا،والرمزي.بشرحولهاالحقولفيتدوررحى

الوتاتحولفقدالمرحلةهذهفياما،رجولةالنضالوكان،ظاهرة...مو

نا.المسميحاوتموزيمثله،اسطوريافداءاصبح....اسطورةالى...مطر

ذوانه،فقطشعرياتصوراليس،اسطورةالىاًلموتتحول...مطر

يرىكانيناضلكانعندمافاللسياب...ايضاايديولوجيمضمولأدموعمنالرحيلليلةذرفناوكم

؟المطر-نلامانخوف-اعتللناثم

016صهـاولى-شصرمجلةدار-المطرانثدمودة-16...مطر

13ص-بندادالمعرفةدارطهـبعة-الممياءالمرسى-17...مطر
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بفالمخرجهذاوجدوقد-سبندريقولكما-مخرج2الىاهنديكانت!للهذا.يسببلالذياللحقيقيالدمفي...النضالفي؟لخلملاص

يعيشاذيامعللممجالفنانتحليلإ"رأفيو!كما/.الحديثةاروا!عية."جديدمبسمافظارديابتسام))،العبيددم.منتراقدطرةكل/"

بنفاذيدركهاالتيالحةائقمنهـ!اععدداكبرفي"عميقاتحليلاؤيمهاءكل+حالةردياوتا.المسيحدمانه،ا!عبيدادميىممىو،لدمالاناما

"يحليلهداممامنهاينطرالتجماالنظروجهةذلكبعد،ر،مولا،بصرهبمروانه،ارنناريخصركةفيبكركلاانهزانجا!عنهذاكان.معجزة

./"كذلكاتطاعلوويروديشاهدهاء،وا!فانه.فيهالاشتراداعنبالعجز

))اما:يقولالادبياذتاجناءلىالحديثةالواقعيةبدريطبقوحينةفيهايسماهمان

بعيداواللفنمنخلوالاحيانمنكثيرفيؤ"والمكزم(والواقعيازخاجناحنيندميفي!يدلهم

والقعععىالباسيةوالمنظومات.والالتزامللواقعيةالصحيحالمص:ىءنالز؟امثلجهايث!قرصاصةالى

مجلاسشاتملاجر/يدةفياؤتتاحيامقالا.لكونبانجديرةانت3الىبماالعظاميشعللجحيمكا،صدرياعماق

ءبداللحليمومحمدمحفوظنجيبانتاجانويرى."واذاعاتناومكتباتناالمكافحيناعضدعلاوتلواود

.(21)لروعةاحدبلغواًقعيانتاجنوديالملكوعبداللهعبدالقدراصفعثمقبضننياشد

!-والشاعرة.لبدرمقياساالذاتياسبندرمقياسىاصبحلقداللقراركدمي!نحرمتلواود

ومهـهته،العلميةالايديولوجيةبديلهوبصرهونفاذ،العاللممهـحور.البشرمعالعبءلاحمل

سبندران."ادا""كانتمهما،"عتزيقاتحليلا"المجتمعيحللان)18(انتصارموتيانالحياةوابعث

الوحنة!ةدهصائدهالنتيجةوكانت،الىهوتهبدرانزاقولقد،"مثالي))اتضحوقد،.لهبديلاويهسبح،النضء،لمحلا"منيايرحلهكذا

مجلة))معلأتعاونهكانولقد."تعرمجلة"فياكثرهـ(نشرالتيعنمعزياالماضيالىجوعالراصبححبنالمرصلمةهذهبدءمنذهذا

.اررراهـذاهـنا!لاوا"شعر!با))جدةمصفيحصلكمااملمنفيهلما.مغفي؟او،اللحاضرنضوب

مطربلامدينة:قصاز!هالرحلةهذهفيبدرانتجفقدذلك/و"ءوللعل،91ع6سنةنهايةمنذوضوطازدادانهالا-."ا!ربيالمغرب

العربي،المغربفي،!رةمنر!لة،والوتاك،ر،واوريخ!بوراللأاعل:ارمجزواعلان-الفرارءندعببرخير"والمدينةجيكور"قصبدة

...الخوالمنغىالصلببعدالمسيح،!ساءوجيكور

ب-نالررمويالصدامحدثان-حلةالرهذهخلا-وصدفالاصيلمس

حلبةدام"بدر"لمحأدخل،العراقفي"اللعربالقوميين"والشيوعيينحزبنهبتتمرفيهاالنحلذرى

القصائدبعضذلكنتيجة/منوكانت،الشيوعيينضدووقف،الصراًعالبروقكومضايىهاودربي

العودة))و(23)"5691عامرويا"و(22)"المبغى)ورهانذكر4المدينانارحتىفاذكاهالضياءءادثمواختفىبدا

تياشباموقفاالشبوعيةمنموقفهيكنو!للم.((2)"لجيكورحروق-ء!ببهاالجراصاتكأنالضمادوراءمنيديواعرى

4ات،سيهاسيةدعوة؟يحاربلافبدر.ؤكرياكان"موقفابل،فحسبسكينهواحنوتهاوبوابةسورقامدونهامنوجيكور

وكان،"عربياؤوميا"3كانبدراانصحيح.المب/يولوجيةي!اربلممهنجه؟ؤزوكلعلىيدمي؟اللبابيفتحمن؟السورفيرقفمن

معصراعهفياتانويااللعاملكانالعاملهذاولكن،الو-دةمعالمدينهدروبفيدهاؤاسعىللصراعمخلمبلاويمهـناي

الذيفبدر."مثابيتمه"هووالاشاسيالاولالعامل.الشيوبميينطينهمحضلكنها.؟.الطببنمنالحه،ةلابهنعاثقنضةولا

لاز-4،لنا!ضهذافييكنولم،ا)ثبيوعيةضداصبحشبيوعه!3ان)91(سكينهواحتوتها...وبوابةسورقامدونهامنوجصكور

الحزبشعاراتيرفع"مثاليا"كان.حقيقياشيوعيايكنلمهـوجيكوربعثولفئ،المرحلة!سذءحلمهيج!يكوروكانت

فياثليوعيةلانوانمأ،التضليلفيرغبةلا،اللعراقيالشيوعييعرف!انهمنالرغمعلىبهي!نعلقوهو،لللت-قيقالقابلغ!بربدرمطلق

،مهزوزاضعبور،ءاللصراعهذادخلولقد."مطلقه))كانتمرحلةرمزايهصبحجيكوربعث..اللحلمهذاأن3و.ونجحققلنحلمبأنه

اًلنفس"جهبئ.الا!،ءفقاريراثب!تكم،لأمنهبتأتيرماتانالنتيجةفكانتوجي!ر،للمواترمزاندثارهافيفجي!ر.إوطناوتحريرالامةلبعث

واثبت،مجدهذروةبلغللقد.النصبيبدرعهـ!هيالمرحلةوهذهخيبتمهءنبوضوحيرملناحبانابسروكان.للحياةرمزاخضرارهافي

.نازكلراجعتانبعد،ارةبءدالحزللشعرريادت4:بثلمه

حبيا.تمثلااليوتلتجربةتمثلهالمرحلمةهذهفيأثبتولقد؟رجوعمنامااياميشمسيا

.قصائدهءنعددفيواضحاهذاويبدو...............

بالنسبةفليلفغثها،احياناغثاثةالمرحلةهذهشعرفيانومع)02(السنينظلامفيناميجيكور

اللاحقة.الاخيرةوالمرحلة،السحابقةللمراحلهـنشاءراؤاصه!بحشعرمجلةمعبدرالتروىالمرحلةهذهخلال

كلها.5791عامخلال"الاداب"صةحاتعنغاباذ"حتىل!معرائها

اللذاتالىاللعودة:الرابمةالمرحاة."التغرب)منمزيدالىيقودههذاوكان

بىسهـرواجهلقدا.ومحزنةفقيرةبدرحياةءنالاخيرةالرصل4سماهويئسوص!مووحثةغربةمنفيهبماالجديدالاتجاههذا

ولارجولةيعدلبمالموت./"بقائهمجرد"عنيداؤعواصبح،!رده!طبدرنظرفيصذهالجديدةوالواقعية."الجديدةالواؤعية"بدر

بيراالشاعر.لاالانكليزيالنهـاقدعنها.لحدثءالتيالحديثةالواقعية

!-121المه!فتخةضاىالتتمة-."والفناللجديدةالواقعية"منالقيمةمحاضرتهفيسبندرستيفن

ازطباعيااصبحالحديثاللفنانان"فيالحيديثةسبئدرفعيةواوتتلخص

الادبه!1إبخهمدكهااجهمالالوبالعريفوسدائل"-بالاأد(1مجلة-21بين-انسجامايجادالىالهادفةمحاوفهفيورمزياوتكمبهـب!ياوسرياليا

22ص5691اكتدربر"الحدديثاوويعيبنزمرةمنيكوىان!نفسمهابىولكنه.المجتمعوداتدانه

الهاهـىافي-ي!لتهااكبو،قدا.-135حى-المطرانمثحردة-22صصىاللحديثالفنانيلبثولم.فوتوغرافيانقلاالماقعينعلوناللذين

فيكتب!فهـقهـد.اعهحيحدالييسىهذاولهـن"المبادايعهرفيكلتدبت"

-.قاسدممالكى+ع!بهـداءدهد!د1،1ص-الطرلنئكحودة-18

-116-السابقالم!در-3؟31.ص-ال!ساأبقالمرجيعم-!ا

-81.-الهسابقالصسدر-،8012ميىلهجدي!رالمودة-الالهلبقالمرجهع-.2
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..دلللملايينلعلما9اد6اءن16391سةصدرالاذنانمنزل-8

ستواتالى4مضقسملعودورسنةصدكشرللجلببملبدر؟:لضاشيلشعر9!-29المئنتموكرعلىو!هل!مفحالةتتمة- الطليعهداًرءى691عسمةصدرا!بال-ا

بين"اللط!يلةفصيد/4وهنالك.منهشيءولدي،4ع،2،13(ههههحى-5ه!5

ماتأكنهو،طهمحمودعليلللشاعرارسلهاالتبم"واللج--!الروح

!،لكلم.بيتالالفالقص!هبةهذهوتنا!ز.م!قدمةلهايكتبانقبلولا،يرخاللجولايردلاعيثوللكنه..عبثااءمبحبل..!!اءوالاحبا

نست!-ء!لم،اسماغيلعلك!محمدالسيدمعقصائدهمنمجموء.بالاياباللغنيمةمني!نع

هـلى!راقيةجرائدفينثرتقصائدوله.الانحتىءيهااد!صول.خلالهمنشيءكلالىينطرفأخذ،بمرءام!/اوتاشبحخيم"

رعد.تنشرلمولكنها،5391سنة،اًلاقنانومنزلالغريقالمفد)المر*ور!ذه!جطوورهتلمحارىءان

اللشعرية؟بدرتجربةابماد5!ه!ماوالاننفرفيالحياةاصبحتكبفيلمس(واقبالالجلبيابنةوشناشيل

ثنائبإتتجمعوهي.ومعقدةفذةالشع!ريرةدر4.لجوبةانالذي،الموتث!بحالا،عينيهفينجيءكلتضاءللقد.ؤقطموتابدر

يلي:بماالتجربةهذهابعادئحددانو!*ن!با!ضةوجعل،بودلليرواختوم،وفيقةخطفالذيتالو.ويكبريبررأخذ

."الوجودفيالوحيدةالحقيقةالموت.خرائبجيكلر

الاهـور،ء-ورفيوجمهـ!المعازاةولقوم،ذهنيةبدرمعاناة:اولاااوصطله،فيالموتبدبيبيحس-جسممهينهشبىوالالم-كان"و

أ،والموتالح!ب،رالوامعالمطلق،طركانالعاللمدفي.ذهةياتصورا:تفولكنهمخنومااحتجاجااعماقهمنفيطلق

يبدوما!ذا.دائماكطبينبينصراعوالحياة،والا-طورةالحادثةلذهبا!نونأهكذا"

وظبور-ةكانتومد"ورلمل.مهالالهاحدفيعنهء:رهوما،شعرءفيتنضباةاللجسأهكذا

بينالقائماعالصرهذالصويرمنهالرائعوظيفةبالحرياو،الالبأتعب...اذوباننيأحس

.(27)"هذايومتاحنىوظيفتهزالتوما،الانسانوبينالشر(25)"كالشجرأموت

انتاجهمعلىوعكف،بهماعجبالذينالثمهعراًءمنايضاهذاويبدو:أحيانايصرحكان4ولكت

(28)المعرياللعلاءوابووالجاحظابئت!هؤلاءومن.ويتمثلهيتملاه"الحجادأنهش..أصحيحمنطرحا"

ستويل.واد!تتاليم.س.تو،الثلاثةالممالقةبميوثمالذين"الصهيااهـوتاناريد

هـذهي!جعلعان،لديهعلميموقفتوفروعدم،بدرانفماليةولكن:أو

،والكونا)تماريخمنديالكببكيموقففيتنعكسفهـلم،مهزوزةالثنائية0"الهيياالرحمةرصاصة"

ناهذا.!ةفنوكان."اخلافي"بموففنفسهاعنتعبريلم،اد!أصموتهالموت..موتهويصارع..موتهيهلمنقبدراان

نحووانكماشاتا،الخارجنحوامتداداتالى"أثنائيةا"هذهتحولث!طيممن؟يناصرءانيستطيعومن.نصيرولافيهلهنتريكلا

.الذاتفي5نجدللمكماا!خارجفيغناهاتجدللمولكنها،الذاتالعابثالخاصموتهاذنليواجه..احدلا؟فدرهمنيحرر.ان

ا!كفاح،والسلمكالحربكيبرةفضاياالىةادتهووهب!رمعاناةيودولكنه،متذمرايلقاهانه.اجتماعيمضمونأييحمللااللذي

هـنطئدهولمحهالخاالاجتماعيوالانحلال،والاستعمارالاستغلالضديرير-!هولكنه،امهخطفلانهيكرههاًنه.الخلاصفيهلانمعانقته

اللقضايا.هذهمثلعنتعبيرالتالثةمنتصفحتىالهأني!ةالمرحلةبدايةمجردفييهدلاهلانهيكرههوهو،بالفقدانالشسعورمنيحررهلانه

،الموتوكالحباخرىكبرىقضاياالىالثالثةا(رحلةفيتحولوقدبعدالاخر.واحداعوالمهانهارتانبعدلبقالهظلمعنىأيولكن،بقائه

المرحلةمنتصفمنوفصائدهاللخاوالموتاءهـاةا،والفداءالحب،افئعيعلىالقدرةحتىشيءكلمنحرمتهالاخبرةمرحلته

القضايا.هذءمثلحولالحورموتهحتىالتاثةويصارعيحلماواالزوارالىيتحدثكان.الوحيدرفبقهالشعرفأصهجمح

الكنيرةياالقفطهذهمثلتحويلعلىقادرةبدرموهبةكانتول!قدذاتيثعراف.مهجديدلاادحلةهذهشعر.شعرا(يكتباوالجن

"عقائدي)ءموقفمنانطلافهوعدمبدرانفعاليةانالا،خالدشعرالى،اللق!ائدبعضذلكمننشةثهما،كثيرةاحيانفيوغثوانفعالي

...ا!اجاو!،رة!حدودةا!زهنيةهـما!أر4برمل،كان!اثابت،ا!مي!نبدراالمرضأقعدلقد.(26)"أيوبسفر-1"ومنها

هـ؟نوللكنه،موهبتهفياليوتعنيقلبدريكنلم،وشعريامكرياانفيل!ففاف.انىضيةتجربت4متابعةفيالمضيعنوأقعده

."عمقه"في4فيقل.يسهنفسد

ا)-تي"الاهتزاز"هذااسيابالىنشيرانهتابناويجصرأب!لأالرشعر
اساسيين:عاملينالىرأييفييعودوهو.اليهثرنا

جسم!بما.وضعف،متوازنفينفسينمو:الاولالكمجثمنيفوق،جزيلاعطاعالقصيرةحياتهخلالبدرأعطى

خلفةوحوددونالمتحاربةالتقاداتلصراعاتالتعرض:الثاني:فلبد!.ذالهااللؤرةخ!لالمعاصريهمنأياعطاءماوالكيف

فة.اللعا!فيالوقوفعلىقدرةوجودودون،مضاسنةعلمية7(!1سنةصددذابلةازهار-ا

اخشوىالىجهةمنبدرينتقلانهذهوالحالةغريبايكنفلم91.عسنةصدر،طيراله-2

الفعل.ردهعاناةولكن،والموضوعاللذاترحلةيعانيوان91،عسنةصدرالممياءالمومسي-3

خرافيفولكلوريبدويجاهلي":انهبدرعنالحاجانسيقال5591سنةصدروالاطفالالاسلحة-(

النتسعربهيسيل،بكإءمداحورثاءهجاءواقعيعلىانكلوسكسونيالقبورحفار-5

فيرأيي(وهذا"*الوتحتىالشعرمعهويسيل،فارطةقري!حةسبلشعرمجلةدادعن.691سنةصدرالمطرانشودة-6

للملايينالعلمدارعن6291سمنةصدرالغريقالمعبد-7

-22ص-691اكت!بر-الادابمبلة-27

النسهـهابقالنرجبع-28ت،.-جهدىدار-يقالهنلالمعب!دا-25

اثبلهـ65!7الاحد-!58.لعددا-كههارامهـلهصق)،(36صلخاء،لتنرل-26

121



تنسحباو،فواحداواحداتتحطم،نفسهمنجزءالىيحولهاان.لبدركاريكاتورىتصويرأروع

ش!ايكونلناللاشعرعن،المباث!رؤالتعنيراذن.الحياةهامشالىالادبفقرأ،مختلفةثقاف!اتمنبدرنهل،الثقافاتتعددةثانيا

التيلمالخرافاتالى،الاساطيرالىعاد؟.اذناثةعريفعلفماذادراسةعلىتوفر"ولقد.الانكليزيةاللغةوأدبالروسيوالادبالعربي

هـاد.اللعالمهذامنجزءاليستلازهابحرادتهالحتفظ.لزالما/والانجليزالعربراءالثوراكبرآراءوتمشل،منهماوالاخيرالاول

الذهبمنطقبهايتحدىعوإلممنهاوليبني،رموزاليستعملهااليهاوقرأ،والتوراةالانجيلدرسكماالقرآندرسولقد.والاميركيين

وان،جديدةاساطيويخلق،اخرىجهةمنراحانهكما.والحديدالفكريالتراثبعضقرأكما،ا"اركسيالفكزيم!الضراثمنشييئا

)03("الانحتىقليلةالاساطيرمنالنوعهذاخلقفيمحاولاتهكانتوبمقادير،مختلمفةبأشكال،شعرهفييبدوووا.كلوكان،الغربي

بعد،بدرا!يهينهبماهذا:الواقعمناغشالاسطورةعاللم.متفاوتة

هي،انواقعنقيضهياذنالالسطورة.مهزومايافاباالفرارلاذان

!والموتالكرهفهوالوافياما.واوغنىوا!حريةوارحياةار!بريفيةبيئةفيبدرننتعأ.الاجتماعيةالاوضاعتعدد:ثالثا

وا!ةقر.والاصلهاد!ميراطالباالمدينةالىانتقلوقد،وتقاليد!اقيمهاعلىفتربىفلاحية

واعتارها،جهةمنبو!اهتهالوطي"حديدهرومانوالحقيقة.المدينةفيالتإر!خهذامنعهـاشر.عمرهمنعشرةالسابعةفيوهو

منها.دائما.الالفادةعلىقادرغيرجعلها،ثانيةجهةمن!لوافينقضفاطورد.ثيوعياموظفااصبحثم،شيوعياطاللناالاولىالرحلةفيكان

برالثجربةتندمجاالبمالالطمرةهياقثعر4فنياالىالا!طورةانصغيرا.بورجوازيااصبح.موظفاالعراقالىاءادثمالعراقيمنفهرب

الشعرتغنيلكيوالاسطورة.قصيدةواج،ة.لكوناتيالااثءعريةاوظلالعربالقوميينمعفه-ف-ذكرناكما-البوعيينمعاختلف

السيا!حشدلين!ا،الم!تلقياستئارةولىقادرة.كلنان!جبالرابعثورةبعدان!دلاضطهاد.ؤعرضو!ينه،91ع8سنةحتىمضطهداً

..01وقيمهبالريفمرتبطاكان.مدةعملهمنوفصل،تموزمنعشر
القارىءديي!ئيرلاماوروباوواليولانوال-فيالهندأساطير.

.احساسأيمنلعربيبالادبومعجبا،الكلاسيكيالصجمطاثبالترمعجباوكان،روتقالبره

يستخدمهاف!وهذهـالاساطيرمثليسضخدما)-وتكانواذا.ذاتهالوقتفيالانكليزجمر

بالبراءةاحلامافيهوتثير،وتاريخ!حف!ارأ4منجزءهيلقاريءفيماوب!عضالحديثانشعرفيمابعضبدرشعرجمعكلهلهذا

هذاانبدهـ.ذكرهالذلى"والحديدالذهب"عالمفي،والبطولةؤيهظهرتكماالريفيةالشعبيةالروحفيهواظهرت،التقليديالشعر

زالوما.اساطيرناليستالاسإطيرهذ.وان،عالمناليسالغاللمونتيجة.المتخافةالبلدانمثقفيمنالليبراليةبالمثلمشبعمثقفروح

العانخلمقالانفنحن..الاسطورةغنىعني!عشناتىواقعنافي"يلي-:فيمانوجزهاوميزاتبملامحبدرشعرتفردذلكلكل

مرةقالالذيبدراولكن.المستقبلفيورموزااساطير،سيكونفيهـسذاتجلىوقد.التقليدياللعربيالثسمرروحبروز-ا

وا!زىاللاتفيعنهفبحث!زا."الهه"اضاع"فينااله!اان".خاصااهتماهاوبالعروض،السبكوحسن،اللفظبجزالةالاهتمام

.وعشتاروزيوسكانتلقذ.كلهبهذاالمحدثينالشعراءمنزملالهعلىتفوقبدران

شعرموسيقى.الاوزانمنوالاستفادةالحادةالموس!يقى-3-!4الحديثسيمالا-وعروضه،واقوىاسلم-عموما-عربيته

الىحؤفهاوقعود.رثائيةاوهامسةتكونعندهاتى...صادةبدرفي-الهمسالىيميلالحديثالشعركانوبينما.واغنىأصح

اثعراظاهربعضاًنها.الخارجيةالولسبقىعلىحر-ةطكانبدراان،،فحسبهذاليس.الحادالجرسالىيميلبدرشعركان-الاغلب

واللخارجيالداخليالخواءعنوتعويض،جهةمنالتقليديالعربيكثيراالعاديللتشبيهويل!،المنالثرالتعبيريس!ننعملظلبدرااناذ

عم!كركما"مارش"هناالموسيقى.ثانيةجهةمنب!ريصسها!ذيعنهافلمءالاتكانلوح!ىصهورتيناوكلمت!ينبينتدخلالكاف...

العامللافجاهمخالفخطفييسيربطركان.جنائزيلعناوقصائدتطمايامهاواخرحتىظل!قدذ!كالىوبالاضافة.ممكنا

يقدمكانالواقعفيولكنه،وتقدمانضجاالاكثرالحديثللشعركانتبينما،احيانابالاسهابتزخرقصائدهبعضوكانت،عمودية

الداخليوالنغمالخارجيبالنغميزخرجيدانموذجااحديثاللشمعرانالىهذاويعود.الرديثةالقصيدةبوحدةتتمنعلااخرىقصائد

.وحرارةغنىالش!عريةالتجربةفيزيد،احيانامنبدلاينساحكانانهوالى،مضأملاكانممااًكثرمنفعلاكانيدرا

فاستع!ل،اللعربيالنضعربحورمنالاستفادةبدراجادولقد.الاعماقفييضرب1أن

حسثكماصصانامنهفجعلالمحدثين"والقدامىالث"عراءحمار،الرجزعربيشاعريستعمل5م.والرمز.الاسعطورةاستممال-2

الحديثةالسريعصيغمنصي!غةواستخدم،المطهـ((انشودة"فياصبححشمنهـماآكثرواقد.بدراستعملهماكماوالرمزالاسطورة

واست!خدم،"مقبرةمناةرسا"فيحدثكمااستخدا"هافأحسنوكانت،ا-طورةاورمزمنقصاؤبهمنؤ!يدة.لخالوانالنادرالن

زاخرةحيةقصدةامامنحنفاذا"فاعلن"اوكلودةااكداركتفعيلةمدفيكأ"قصيدةفيحث/كملمالقصدةمنجزءاتصبحاحياناألاسطورة

المحدلوناثعراءكتراوبينما."الصلببعدالمسيح))فيحدثكماغريبة،كلءلاتهامنكلمةمجرداخرىاحيانفيتظلبينما"مطرلملأ

بدرنوع،بحرهـمالألوف!أء*بححتىالرجزاستخداممنيكثرونال!الةفي.لتفسيرهايوضعالذكطالهامشىالاي!بررهالا).معزولة

قارباةواوالسريعملوالروالوا!رالظعلمنقورمتفاد،ش!رهفيالتانيةا!حالةفياما،ءنىاالقصيدة.زيدالاسطورةكانتولىالا

.المت!داركوحدثكماشعريتهابصضاو"فسعريتها"القصيدةتفقدءغانت

فيىهـلي!ت،بحرالىبحرمنالانتقالالىاحيانايل!بدروكان.(92)"بابلفيسربروس"اًومثلا"العمياءالمومسى"!كه!

والمدينة"جكور"وفي"العربياًلمغرب))في-دثكماالمنغملنوعمنولقد.تمامااضحقىوأغيربلصرلثضعرفيالا!طورةوظيفةان

ب!رالمسيح"فيحدثكماالضفاعيلاسى،مالفيأحياناينوعوكانقال.مقنعامبرراوجدؤما-للاسطورةلجوءهيرفسرانهوءكاول

افنفصلةمىقاتمنمقطعااقه!ةافيادخلانهاذ"الصلبالىاللجوءهو:ا!حديتااكمعرمظاهرمنمهـممظهرهناك):سر

كلها.ةالقسدفيالتزمهاالتي"فاعلن"الاساسيةالى،الرمزالىالحاجةتكنولم.الرموزالى،والاسطورةالخرافة

اً"ئية"الدوازر"مثلبدرقهميدة.اللت!مهـكزدهـلالانسياج-4،فيهشعرلاعالمفينعشيؤنس.اليومهيمماامسالاسطورة

تتعمق،انبدل-تتسعوهي.تضلاشىحتىوتنسماحستاحانها...لل!ادةؤيهالعلياوالك!ة،شعريةلاقيمتسودهالتيالقيماناعنبم

يقولها،انالثفاعروسعفيكانالتيالاشياءوراحت.للروحلا

اخهبلر،-الاولىالسهشة-لثالثللصدادل:شعرمجلة-03
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فيحدثكمااحيانا،النظمالىتدفبقدرولهبدرثقةوكانتتوفرعنهذانتجوقد.دالرةتصنحبؤرتهالان،ثانجنةيزرةبلاانها

غيرهما.وقصائد(32)"المخبر"او"الضياعقافلة"قصيدة.ثابتمركزمنالانطلاقوعدم،جهةمنمهرفقةشاعرية

ارمركيز.الىاًلحديثالشعريميلالفركيز.بدلالاسهاب-6تت!بمثرلاذلكمنالرغمعلىولكنها،يتحركمركزهاحتىكالعاصفةبدر

وتتفجر،والايماءاتبالايحاءات/نفيضمركزةقصيدةالحديثةا!قصيدةبعضابعضهايشدفنيةوحدةفهي،ابياتاال!فريقتقبلولاشظايا

ليستبررقصيدة.الكلماتفيكثيراتقتصدولكنهاا،بالدلالاتوالتقليديةوالمنطومةال!يلةالقصائديشهمللاهذا.المرصوصكالبنيان

اولهمان،عاملاذلكاسباباهممنولعل."فيض"انها،كذلك.مستثناةفتلك،شعرهمن

شاعريةانوث!انيهما،"المركزة"ا!قصيدةالىيميليكنلمد!راانالتركيز""الاحيانمنكئيرفييفقدهاكانماالانسياحهذاانالا

!امتقومبدرعندالغزارةوكانت.بغزارةتمطيكانتالمفرطةيفقدولم،التركيزحسابعلىيكنلمهناالانسياح.الشعربم!

التأمل.مقامالانصالقامكما،التركيز.التسعريةرؤيتهااغنىبل"كثافتها))القصيدة

وا،نازكاو،انا،كونيؤان،يكنومهما":يقولمرةبدركتبلافيهاالصناعةولكن،بوسضوبةبدرقصيدة.العفوية-5

وانما.المهمبلامرليسقيمناخراوالشعربرومناولباكثيركانتمهما-التيالحديثالشعرقصائداكأربخلافنفسهاعنلكشف

لمان-لهيشفعولن،كتبهفيمافيجيدالشاعريكتبانهوالمهمالامرعندا!صبورانصلاح.اخراوبشكلفيه!عنالصناعةتكشف-أصالهها

..."القافيةتلكاو،الوزنهذاعلىكنبمناولكانانه-يجدوراءالمصممبالفكروتشعرالالهقصيدة-لمجرالاولكنك،اصيلشاعر

التجربة،دورفيجميعلنزالمابانناونمترفمتواضعينؤ!نمكن"الرغمعلى-فصيدتهلان،برصرعلىينطبقلاهذا.ابياتهامنبيتكل

المشاعربدولا.كثيرةاحياناالفث!علويص!يبنا،حيناانجاحايحالفناشاعرشخصيةورائهامن-"تطلالذصنيةالمعاناةمننوعثمرةانهامن

يممذاتيول!ان،العرببما!جيلهذاشاعريكونان،لهقدرالذي.الاليسبر

حتىبيدهاالقلميمسكزالمالعلهاو،سبقوهالذينجهـودمكبرااءادةاوا!لمنقلميلاوان،"خام"شعرهانيعنيلاوهذا

.(33)"الانماهـوان،المطروحةا"سألةهيهذءفليست،قوةسيزلدهكانالنظر

تجربةازه!ايعرفبدركسانلق!ديسعىكان،،معطاءشمماعرنفسمناننثقتبدركامةانهوهـطروح

و!نه،يتجاوزونهسولىمنالاتينمنهناكانيعرلىوكانوشاعرامف!اناقدايكونانيستطيميكنوالم،فقطشاعرايكونان

يستطيع.ماكلالتجربةهذ.يعطيانحاول.ذاتهالوقتفي

لمكما،الشعريةصناعت4لاسرارمدركابدركانفقدهذاومع

علوشناجيبيروت.*المحدثينمنزملائهاكريدركها

قصيدتهمثل،بادياف!يهاالصناعةاثركانالقصائدبعضانغير

(31)"جيكورمرثية"و"فوكايرؤيامن"و،"الالهةمرثية"

95،23صر،،المطرانهـث!سودة-22

-66-ع!صفاق!نسات!،1654حز!ان-ابالاداميجهـلهـة-!41،46،393ص،المطران!ئلردة-21
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!نيفيفراايربربرممط

اًلمعريالعلاءلابى

هداوبم!خليلبق!

المعروفالعربيالاديبوشكلامضمونايجدد!،المعريالعلاءابيالعبقريفللء!ل-و"العفرانرسالة"

المعرعبسحريةترىح!ثصورهااروعوي!برزآفاقهاليبسطوالاذهانالىفيقربها،هنداويخليىالاستاذ

الرائعةوازسانيتهاللاذعة
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