
اجمر!مح:-لمخا؟ؤ

ا!لأ"انازكالشاعرة

لحه،باهحهدامح!دورالدك!ةبره!

!ووسهه5!حيهح!5!ي
تفت

البمرةجامعةفي.*يث!بعدالائكةازكالمبدعةالضء،عرةعرفت

ال!ربر.ةالعةهـم!يماعدةاستاذ!نعملوكانت.65!اسنةكي

.)6891-6491)الا-دابكايهفيابها!ادا

فيهـ،عبنزهاءربه51اادلغهفم!!يا!قينا6791عامومي

الض-ك!الاسنلهمنعددعلىننجيبلسءرةاعليهوا!فتادبركيلقاء

،وتطورهو!لادهواهدافهالحراتنعروتئاولت،مسيقااعددتها

وكانت،ألالمهوكنت..ثعراءواالمعامرباثعرتتعلقياولمحضا

اليهاددورتاياموبعد..لا-رالهاالنقلامينةخلاصةفضعتجيب

ولكني.الحديثذلثنشرعلبىوالمواكقةلمطالمتهاالمقابلةمسودة

اًرالهابنشرنسمحلاان-مفوومحقوهذا-عادتهامنبأنفوجعت

نعببدانعلىوافقتفقدهذاومع..وبكلماتلاثسخصياتكتبهالمما

..مباشرةسيؤالكلعلىاجابتهاولكتب،!لثلالكرة

لمحيتعملاننارغمذدكثونوالحياةالتدرشمشاغلوحالت

وفم..البمرةجامعةفيواحدحيفيونسكن،واحدةجامعة

تعمرحيتالشاعرةالسيدةالىكتبت،الصمهذامنالمنمرمشياط

اللقاةبذلكاذكرهااكويتبجامعةالعربيةاللغةلمحسمفيحالبسا

..للاجابةمستعدةلزاللاانهامردست،الادبي

الملائ!فازكالضاعرةالىعري!"أسذلة..الحصيلةهيوهذه

!باحتفظوالنسخة،بخطهاكتهاجانذهامنعريحةواجوبة

!كنازكالحرالشعررائدةاًراءهذه..الخاصةمكتبض!فيحابيا

كاتتوالتي،7،91سنةفييديهاعلىوررالذيالحرالشعر

كنابفيتيلورتواك!916،عسنةمينظريتهوضبعفيايضارايدة

.6291سنةفيقيم

اقرايدجم!بينحرةلضاعرةاًلحرةا!راءهذهاضءاذاني

الصحال!هذهانالع!قفلايماني،المربدنيافيوشعراعادباءمن

وانه،عليهوالدخلاءوشعرالهالحرالضعركمحةفيممتعفصلهي

ومسنقب!الحربالشعرمؤمنةمعاصرةشاعرةنطروجهاتيمثلسجل

بم،تقولكما،الخليلي!الشعر.للعموديبالشعرايمانهابق!ر

الشىينتطركما،ينتظرهرزالألاالعطيمفالمستقبلمطلقا!موت

..العر

االلىئكةناذكعلنهات!عبسوالاعشرثمانببة

الشعمالكتابمنعددتناول:اس

جديدبحورابتداعبأنهفوصفوهالحر

تنوبانهوقيل.القوافيمنوتحرر

بيهـنهماامتزاجوانه،مختلفةبحوربين

ذلك؟فيرأيكفمل

الشعمبحورعلىيخرجلااعلمفيماالحرالشعرجس

مختل!بينالمزجوقوامه،الاشكالمنشكلبأيالعربي

المجزومعالمشطوريجتمعبحيثالواحدالبحرتشكيلات

!!ظإلا!!لاصبركا-لأ!*:!ؤ!"لأ،

3!لا!ول!،قي*ؤسل!ددلاع!ص*لأ"!3؟؟!!رزلمؤيئ!!تر!!ئي!يم!تر.!،*ع

!.ىتر!؟1""ددلا3!لا،إدلإيم!لأ!!!ز*يم!!:ير!ول!ظ.رز؟!فيبن

لادلأ!ىلاد،لإ3/بر3حووزر*بز+!!،

*-3!!!بر-قي3!!في!-"يزل!د!3ل!آ"33!س!؟-!3لأكا!.-!لا

!!*ل!!لا،!لأ!+!!6لأ:افيق!لأترذ!!!*،في!

!ترل!!ون\"ئجش!!تر!!!!لأد!!إفي!!س"

!-بززر!!!غتح!!فييزيزنر-

حلا!2!ج!!ع!قئ!

يكوز!اواكثر.المفردة.الواحدةالتمع!لمةمعالمنهوكمع

والرجزوالرملوالمتداركالكامل:هيبحورستةفيهذا

تنوعلىالواحدةا)تفعسلمةتعينحيث،اوالمتقاربوالهزج

اضافيرزبحرينفيذلكيكونماواقل.الاشطراطوال

كلاهذأشرحتانليسبقوقد.والسرءالوافرهما

الصادر"المعاصرالشعرقضايا"كتاكطفيوافياشرحا

.6291سنة

اقافية،أمنالشحرريتضمنالحرالشعركوناما

يحتص!الحرالشعرلانذلكيكونانمنيمنعمافليسى

يسشمملورالشعراءواكثر.مقفىغيراوامقفىيكونان

!ءيتعارضلاوذلككلبينبذوتهاواقلهم،القاف!ة

الحر.الشعرطبيعة

الجحوأمزجالحرالسعرقوامانبعضهمقول-اما

لار،كل-،مردودوؤ!-واحدةقصيدةفيالمختلفة

الذ3الواحدالبحرعن.نخرجلاالواحدةالحرةالقصيدة

فتموقيرتدماسرعانالشعراءمنيخرجومن.بهبدأت

..مهدهافيمحاولته

الشمفياثرابولولجماعةهل:2س

الحرأ

شمفيكلهاالبحورمزجالىابولوجماعةدعت-ج

القرنهذامنالثلاثينياتفيالحربالشعرسموه

ففالحرالشعربحركةصلةايةهذهولتهملمحلولشق

البحوبينوالمزجالشطرينابقاءعلىدعوتهمقامت

اح!يتبعهافلممهدهافيدعوتهمكانتوقد.المتنافرة

العربي.العالم. !ه

على-الحرالسثعراسماطلقتاننيالميؤسفومن

مقدهـفي!(91سنةعنهكتبتعندماالجديدشعرنا

علماطلعلماننيهذاوسبب.(،ورمادشظايا"ديواني

صغيرصبيةظهورهاابانكنتلاننيابولومدرسةحركة
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عليهـ!اط!لعتكنتولو.الصمر"نعشرةالثالثةذون

-دثيحألذيالحرالث!عرالحممالاولعلىلتحاش!ت

/.الفارىءذهنفيلتباسا1ا

كت،بكفياستبعدتلقد:3لس

شى-حا)و"صر.ا(لمعالشعر*اياقضا"

كشعرواعتبرنجهحركشعرندلسيالا

فيالمهررشعررووضعما.ةتفصعيإة

الحر؟الشعراطارص

تفعجل-"شعراز،،لثحاتاالموءنرور"لانق)ء2لا.-طص

وازط.لياثرأيفياقلهذالموأنا،كذلكل-ستلانها

لط-،رعنيخرجلاوهوا)ثطرعلىمبنيةقصجدةالموشح

القجصامرىءالىنصصبقل!و.الصندلميمالعربيالشعر

صط:االتاالموشح

اطلالمعالمهضدمناتوهمت

الخا)بالزصنفيالدهرطولعفاهن"

وصصايفخلتهندمنصرااع

!فازوءوصدىبمغناهايصبح

العواصفالرياحهـوجهاوغ-تر

رادفآخرثممسفسوكل

هطخالبهىنالسمانوءرونبآ!صحم

الاالدأرج"العربيةالقصيدةعنالموشحيختلفولا

خالصخل:انيرشعفهوذلكعداوما،قوافيهبترزيب

دون!حى-:،الواحدالخطروعلى،نصاحىنالشطرعلىيقوم

.الحرا!صعرافيءماالمنوعةالضشكيلاتفيهتمتزجان

111،صاالكش،بء-نفيالصنرت:(صر

هـيجديدةتفعىلةاكتصثفتقدأنكالى

ل!:ة"قصيدةؤيموردتكمافاعل

"اوبةاؤرارة"دلوانفي"الزمن

قلت:حيث

ذبر-حلونالمفربكان

وحكلجرب"كآؤفتوالا

فيتمتتعلا(فاعل)التفعيلةانوقلت

تفعيلةاكتصثفتانكؤهل،الخبببحر

فينقالثماالاكتشاؤ!اثاروهل؟جديدة

والمهتمونالشعراءعلقوهل؟/المجلات

ذلك؟علىبالعروض

فاعل()صةالتفعيلتشف31لماز:يالواقعفي-ج

تفعصيلةهيوانصا،اكتشفتهاانيازءموامالخبببحرمن

ا)ت:صط.لي--رالجهاينتءيا)تبماالمتفق!ائرةفيواردة

ؤ،ذا"نفاعلفاعلنفاء)ن"التداركوزنانيخفىوليصط

فعلن"هوالذيالخببوزنفي(فاءل)التفعياةوردتا

اهـلالىالرجوعمنلولقذالثفاز!ا"فعلنفعلنفعلن

.التجوزفيزيادةمعاإدائرة

فيهاووعتازصالازضيشيخااكثشفلمانةيواقول

،ربةالث-عرالحالةنجلالالائتباهوعدمالغلصإسبجلعلى

،،فتركتشيئاالخببتضيصرلاوجدتهاإليهااانتبهـتوحين

وقد.مضهاتنفرلااذنيوجدتواننيخاصةمكازهافي

الشعراءالىدعوة"المعاصرالشعرقضايا"فيوجهت

فلاوالا،فيهـ،قبلتفاصذا،فيهارأيهمبدوابأنوالنصناد

.اجميلاالعرإيالوزنعلىزخرجان.لنصاينبغي

قصيدةاولحولالجدلكثر:5س

ناووجصل.الحرالشعرفيزطمت

سبقكقدألسى،بشاكربدرالمرحوم

حبا"كان"هلقصىدتهفيذللمثالى

بينما(ااصذاليل"")7!ا"ازهاراز"ديوفي

فيزمنيماسبزصتهانكعلىتصرينانت

زبثرته-!االتى"ليراالكو"قصيدتك

اصاد!7-12-افيا)عروبةمبلة

ظهرالذيالسيابديوانمعبالمقارزة

ل!.7(!االاول-كا،ونمصتصففي

قدالسي،بالثصاعربأن،لاحتمهناك

طبعرونالتصهرقيلالفصيدةزظم

.)1(؟!الدلوان

قصيدتيانوالمهم.جائزالاحتمالذلكان-صط

السيابلف،3رببدراكاتلكنولم،قصهدتهقبلنشرت

علىاطلعهوفلا،معرفةأيةذاكاذ-4اللرحمه-

قصيدتهورأتأز،ولا،قصيدز"برظمعندماقصيدتي

.ازفرادعلىروضاكلبدأوانماقصيدزىنظمتعندما

تختإفان(حب،كانهصل)و()-راال!و)والنصءيصدتان

كلواك-والموضوعالوزنفيالاخرىعنالواحدة

اوزانببنتصمعقصبهـ.ز"اناظنبئبدركانقدو.واللغة

ازهـ،ر))ديواج"فينصكماالعربىالشعرمنصخحلفة

هص-وواحدبترمنكانتلازهاخاطىءظنوهو"ذاليلة

ولو...ال-جبر-ررونقص:دتى3،زتليجصم،،ارملا

وزنص-ن2تانالق!-يدلباءتلآخرباصأثرقدكل:،أيكان

...الاقلعلىواحد

ؤيرجع،واحدوقتفيوليدر-ان،بدئناتأويلاما

ونتأثرالا؟كليزيالث!عرنقرأكلاناكناانناا)ىرأيىفي

عيذ4.الدربفيفسرزابه

علىالكت،بتأكيل!تفسرينكيف:6س

هذافيالاولالرائدهوالسيابان

صرةومظمحاراةالسبب؟.هلالميدان

ربطتالتبىوالصداقاتلذكراهوفاء

لاقتناءهمأم،شخصب،بهبرعضهم

الموضوفي؟

لاالرائصدةازااننيكتبواقدكثيرونهناكسطص

القناعةالى،رجععندىالمواقفهذهوتعليل.ردر

يكتبونالذينبعضكانوان،للكاتبالشخمصجصة

لاشخصط،وانا.كاملهالحقائق!لكونلاليدراويقدمون

!،كلذىت،وقد،الوضوعهذافيالتماديأحب
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اولفكانت،الحركةبدأتالتيئا8لمااننيوهوعنهاعرف

سن4العربيالعالمفيئشرتا-راالشعرمنقصيدة

القصيدةهذهنظمتوءضدما..بدرلا،انالي4791

فيجديدعصربدايةستكونبأنهاوالقا.شعوراشعرت

يرحمهابيالكلمةبهذهتحديتوقد..العربيالشعر

"لانذريعبفشللهاوتنبأبقصيدتياستهزاالذيالله

..القدي!مينالشطرينلإسمعرانصارمن

داودالجبارعبدالاديبيقول:7س

بدراانالسيابعنكتاي"فيالبصر!ي

ومقررالحرللشعرالاولالرازدهو

جسانبعدا..ونطرياتهاصوله

السيابالمكرحومكتبفهل،القصائد

لهووضع،الحرالشعراصولفي

.؟البصريالاديبيقولكمانطريات!

فيشيئايكتبلمبدرااناعلمهالذيان-ج

همبىالنظررلمةوضعمناولاناكنتوقد،البابهذا

تلاهـلم،!؟91سنةللصادر(ورمادشطارلم)ديواني

عن-وانتحتالاديبمجلةنشرتهليمقال5491سنة

النظريةوضعتدم."العراقفيالحرالشعرحركة"

سنةالص،در(المعاصرالشعرقضايا)كتابيفيالكاملة

لااليوممعروفةاموروهذه..الادابدارعن6291

احد.يناقشها

انهالر!رالشعرنؤاديرى:8س

الضحوصولباويفرطدخ!لشعوبى

هـعتتفقينؤهل،والبلاغةوالصرف

؟النقادهوء

لكل-ل..دخببلاولاياشعوالحرالشعرليس-ج

،الوزنبشكللاالشعربمضمونيتعلقفأمرالشعوبية

منان..4والشعوبيالحرالشمعروينثممنعلاقةفلا

العربي"الامةعلىحاقداشعوبب،الشاعريكونانالممكن

واييالدللميمهيارمثل-الشطرينشعرينظموهو

الشعرشاعري!كونانايضساالممكنمنأنكهما-قؤاس

بسكلاهاعلاقةولااراءمسمألةفتلك،شعوبياالحر

.الوزن

-تراتشعلىدخيلالحرالشعررأنقولهمامل

بالشعرلهمعلاقهلاأزاساخترعهاكذبةفهه!نيالفكري

زار-دركالعربيةللاوزانفاهمايفانوالا،العربى

.الاشكالنشكلبأيعليهايخرجلاالحرالشعر

بأصو!يفرطالحرالشعربأنالقولذلكومثل

يزالشطرشاءريفرطفقد،والبلاغةوالصرفالذحو

احر،االشعر.شاعري!فرطكمابالاصولاللغويةالخليليين

مرزجط-تجعلهصفاتالحرالشعرفيشكلو)-س

مردودا!راءهذهفانثمومن.والبلاغةانج!حوابأخطاء

لمعندناالشعرزقادمنطائفةانعلىالاتدلولأحبميصا

بحركازولاواشكالهبأوزأ."ولاانعربيبالشعرلهمعلم

فيه.التجديد

قدالسيابوفاةبعدانهقيل:!س

مواصلةعنالاسماءبعضتوقفت
-نازكوهـهم،الحرالشعرفيالنشر

طلقتا؟كخرون7وقال.الملائكة

هـذهءلىتردينفكيفالحرالشعر

المزاعم؟

علىالردفيعنيتنوبالممطبوعةدواوينيان-جا

حراشعراج!عافيهافان،الباطلةالتهمهذهمثل

!،!اسنةرسم-،الحركةبهابدأتالتيالنسبةبنفس

نظمعنانقطعلموانا..(ورمادشظابا)ديوانيفي

أخرانغير..البعيدالتاريخذلككلضذالحرالسعر

للا؟سان(سواغنيئ،ةالحي)مألساةهوليئصدرشعريأثر

ناذلكوسبنا.تاماخلواالحرالشعررونخلووهو

45!اسنةزظمتقدالدإوانهذافيالاولىالقصبدة

-عىالطبصن،-فكانالحرالشعرحركةتبدأانقبلأي

جددتوعندكل،..الخكليفالبحرمنوززهايكونان

أخرجلم6591و0591سنتيفيالقصيدةهذهنظم

!اس!ثيالالىالقصيدةشكلءلىمحاؤظةالقديموزتهاعلى

الشهـر"طلقت"ا؟ضىمعناهوليسواضحوهذا..

..المتخرصودنيزعمكماالحر

الحرالشعرشعراءوبينبينيفرقاهناكانغير

اوزانهوكأنتاماتركاالشطرينشعرتركواانهمهو

شعرأتركلمفأزا،موؤفيخالف،!وهذا.هينهم

ة"الشعرربحي،تىمنفترةأ)4فيالخليليالشطرين

9احاباحسبمعاالثمكليناستعملمضيتوانما

شظالي)ديوانيفيحتىواضحوذلك.للقصيدةالفنية

الحرالشعرا)لمىالحارةالدءوةبهبدأتاالذي(ورماد

.9؟91عام

طريؤهوالحرال!ثعركاناذا:01س

فكيف،لينتقوكما)إمفاعرالمسشقبل

الاخيمديواتلمثمقدص4فيألثرت

الر(للا،ئمص،نوأغنيةالحجاةمأساة)

للم!ولاتيصلحلاالحرالشعران

م-رأقلمودسيقاهلانالسثسعريةكا

الاوازا!ولانالشمطرينموسيقى

-ادترافهذالليس..رتيبةالحرة

هـذفيالحرالشعربقصورصريحا

؟ناصدلمبا

للموضوعازيصلحالحرالشمعرانقالومن-ج

يصد-:لانفسهالخليلمىالشطرربئشعران؟كلها

الحالشعراجعلانمنيينتطرفلماذاكلهاللموضوعات

؟موضوعلكلمناسبا

تع!انتحاولالحكمفيالاساليبهذهان

اكأعتدلمتراهولذلك،يستحقمماأكثرالحرللشعر
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يوجهنقرإاًيليعدحتىفادحاطعإياناطىإقدشعرائه

اكونانعادتيمنان.بةالناقدأمنتلراجعوكأنهاليه

عنالاهوجالتعصبيعمينيلااحكاميفيموضوعية

بعضتجعلالتيإهيفيالظاهرةوهذه..الحقروإية

الحرالشعرعنتراجعتاننييظنونوالشعراءالنقاد

زلتمما-وأيتكما-اثنيمع،مقاوميهمرإواصبحت

تحدثولمجميعادواوينيفيالحرةالاوزاناستعمل

...يزعمونهالذيالصنفمنردةايةادي

اعلاءديوانكفيمقدمةكتبت:11س

الاطالةيحتملالشطرينشعران

فهل،والموسيقىبالصورويكسوها

اًلموسيقىمنالحرالشسإريخلو

ونزار.بالسيلياتالمأواالصور

وغيرهمولازكواًدونيسقبلني

والموسيقىأبالصوو

الموسيقىمنخالالحرالشعراناقللماني-ج

اليهدعوتلماوالاهذااقولانيمكنولا،والصور

بالموسيقىيزخرنفسهالحرشعريان.فيهونظمت

ديوانيفي"للكلماتحبأغنية"مثلااقرأ،والصور

!.أقصدمامعنىلترى(القمرشجرةل

اكثرانهل.آخرمنطقاالشسعريةللمطولاتانغير

لطبيعةبالاثئإامالمثقلالدارجالخليليبالوزنالتفاعا

اهـ،...وتيبايكونانءنترفعهاًلتىأوزنيهإاقيوده

كتابيمنالاولالفصلفيبهنإتفقدالحرالشعر

بمسببللرتابةيتعرضائه"المعاصرالشمعرقضايا"

قصيرةلقصيداةيصلحفهو،وتكرارهاالتفعيلةوحدة

ائت!قاصايهلىافبىوليس.شعريةلمطولةيصلحولا

القواعدعينعلىهذاحكميابنيوالما،الحرللشنعر

القاف-ةاًلموحدالشطرينشعرانقولىعليهاابنيالتي

الحراًلشعرالىنلجناوللىلك،كلهااللموضوعاتيصلحلا

..وخلجاتن!امشاعرئابعضعننعبرحين

الماغوطمحمدالاديبكتب:ا2حما

ئقدكلمةكتاقياستطيعلا!....."

-السياببقصد-شعرهعنواًحدة

مد.مناكثرهوعندناالنقدلان

فيالنزفمناطقاأىالمملحةإلأصبع

سيدت!بياتعتقديهنالأ..الفئيالعمل

وبضمئهم-شاعراًيان-شعرالشاعرة

للتحليلعرضة-السيابفقيدئا

والمساوىع3المحاسإنباظهاوواًلتقييم

تقفينكيف)والضعفاًلقوةونقاط

أالماغوطوأيمن

بد.ولا،عباوتهالماغورومحمديريذماأفهملا-ج

..كاملامقالهعلىاطلعانمنعليهاالحكمقإبللى

داًودعبدالجباوالاديبيقول؟13!

شاكربدوعنكتابهفيالبصري

اثبتالسيابان":يليماالسياب

العربيالشعربحوومنبحركلان

فيللاستعمالتصلحعشرالستة

تكرارروعياذاالحرالشعإرقصائد

عددثمالحإر"فيإالاساسيةالوحدة

وهىب!،،السيابنظمالتيالبحوو

..عشرة

الحرالشعرانفترين،انتاما

بحور،ثمانيةعلى7بالضرورة،يقت!صر

فيالشعرملحوظائقصاذلكواًعتبرت

الاديبراًىعلىتعلقينملذا..الحر

اًلنقصتلافييإمكنوكيفالبحري

اليهأاشرتالرإي

منلابعلانهت!لافيهيمكنلااالنقصهذاان-ج

الحرالشعرانذلكوشرح.الحرالشعراشكالصميم

بالعددالتفعيلةهذهاًلشاعرفيكرو،التفعيلةعلىيقوم

الاساسرهذاوعلى.الحرةالقصيدةفىيشارإهالذي

منهاالحرالسعرئظميمكنالتيالبحووحددت

..بثمانية

بنإظمالعدد-هلىايزيدانالسياببدرحاوللقد

لانشيءاييصئعفلم،الطويلالبحرمنحرةقصيدة

تفعيلةتكرارعلىمبنإ،يكونلنالقصيدةهذهوزن

تكرارعلىسيقوموانماوالكاملالرجزفىكماواحدة

اربعمنمكوناالشطريكونانفأما،اتإنتينتفعيلتين

يلي:كمافقطاثنتينمناو،تفعيلات

مفاعلنفعولنمفاعيلنفعولن

مفاعيلنفعوزإ

مفاعلنفعولنمفاعيلنفعولن

مفاعيلن،فعولن

الشعرالىمئهالموشحالىاًقربشيإءوهذاً

الشعراساسلان،حراشعرااعد!هلاإولذلك،الحر

بثلاسإاًلقصيدةفييأتياًنالساعريستطيعانالحر

فيهوبينما،رغبتهحصبلبإااوا.بماوتفعيلات

معقوأإغيرطولهابوحدةمقيدالطويلالبحرقصيدة

تفعيلسلليستهنلفالوحدة.كاملتانتفعيلتانوهى

ومز.معامجيبإهمكامنبدلاا-تفعيلتانهىاثما9وإاحدة

للشعيفقطبحورثما؟يةبازاءزلنامااًئفسعنانجدكم

..بةالسإر

لمالحرالشسإربأنكتبت؟؟ارإ

بهتابذفيوقلت،للملاحميصلح

را؟3ص(المعاصرالشعرلضايا)

كل!للموضوعاتكصلحلااوزامده

الوقفاقواًنعداًمالتفميللأقيودبسبب

ذا.واًلموسيقىالتدققوقابليلأ
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ضوعاتالموفما،الملاحماستثنينا

تناولها؟عنالحرالشعريقصرالتي

فينستعم!لحينوالمناجاةالوصفقصائد-ج

قصالد-كثيرةاحيانفي-تصبححراشعراادائها

منوصفاشطركلفيهمايضيفنثريشكلهالانرديئة

واختتامالوقوفالشاعري!تطيعفلاالاوصاف

كتابيفي7لكذبينتانليسبقوقد؟..القصيدة

ماخيراناليهاضافةوقلت.(المعاصرالشعرقضايا)

والدرامية،القصصيةالقصائدهولهالحرالشعريصلح

...الهرميالهيكاطفصائداو

حركة"مقالكفيتنبأت:15سط

فيالمنشور"العراقفيالحرالشعر

5491الثانىكانونفيالاديبمجلة

مرحلةالىسيصلالحرالشعران2

هل...الجزرئقطةوالىمبتذلة

وهل؟ا،نوصل!ناهااًنناثمتقدين

دخلاءعندوالضحالةا،بتذالنجح

،المموديوالشعرالحرالشطرعلى

اسهموافدالشطرينفرسانانام

ايمانزعزعتالتيالفوضىهذهفي

لاسرياليافغداالحربالشنرالقراء

احد؟يفهمه

الابتذالمرحلةالىالحرالشعروصللقد-ج

ا)تبمالجزرنقطةالىيصللمولكنهيخوضهازالوما

اجلهومن،الشاغلالشعراءشغلزالمالانهبهماتنباتا

كاملا.هجراالشطريناسلوبهجروا

فيفتكمن،الحرالشعرفيالأبتذالاسباباما

ذلكالىيضاف..منهللغرضالشعراءمنكثيرجهل

الث!عراوزانعنشبصايعرفونلاالشعراء!ؤلاءان

مرإراالحرشعرهمفيالوزنعلىيخرجونفهمالعربي

فييقحمونانهمعنفضلا،يلاحظواًاوينتبهوااندون

ببنالخل!مثلمنسجمةغيروزنيةت!شكيلاتشعرهم

ربينههلم(متفلعلاتنمتفلعلنو)(فعلنمتفاعلنروشفاعلن)

العرجمماال!سمعفيالوقعقبيحشعرهميجعلشاسعبون

كثيرا،تقليدافيهانالحرشعرهمعيوبوابرز.المدرب

ظاناوالبناءوا،فكارالصودفييلاخرمنهمالواحديقلد

..ضعيفمهلهلشعرهانمعرائعبشعريأتيانه

ناالشمعراء!ؤلاءيظقانعتديالابتذالومن

المستقصلوان،وجعةغيراىاماتقدالشطرلنشعر

هـنالخليليبماألشعرانفالواقع.الحرلشعرهمكله

ضضبجصينيكتكللءظيمامسبتقبلالهوان،مطلقايموت

ناايضااؤكدانذلكومثل..عصرنافيالشعر

هؤلاءيقتلهفلن،مست!قبلوله،ايضابلقماالحرالشعر

.الضعفاءالشعراء

كما-وألسرياليةالغموضعنسدؤالكاما

منليسانفجوافيالحديثالحرالشعرفي-سميتها

واالرمزيةاووالغموضالحرالشعرشكلبينعلاقة

الغامضالشعرانهيالحقيقةفيإماوا.السريالية

الحروالشعرالخلإيىالشطرينشعرفىينظمانيهـمكن

ولشر.بأحداهمى،رابطةعلاقةلهتكوناندونمعا

الشاعريقلد،التقليدظواهرمنظاهرةالاالغموض

الشعراخبوانما.غربيشعرمنلقراماالحديث

غير،قراءتهمافيعميقةلذةواجدوالفرنسيالانكليزي

لبعلوواًود،الشعرهذاشعراؤنايقلدانامقتالني

0001الغربيينعنئقلالانفسعهاحياتهممنالغموض

المشعرالاسطورييختفييكاد:ا6س

اوساطيرتستوحىالم؟قصالدكفي

التاريخفيوالملاحم)،القديمالعراق

العربى؟الاسلاميا

فيالقديمالعراقتاريخاستوحيتقداني-ج

في4الخامسىالاغنيةمثلالمعروفةقصائدىبعض

يقولماذا)قصيدةومثل(للالماغانخمس)مجموعتي

ياارىولست.الاساطيرالىاشرلمولكني(؟النهر

اهتمامهبموانمما،"الناحيبهذهالشعراءلاهتمامداع

يهتمالذيالغربيللشعرلتقليدهمانعكاسهذاالشديد

الحيىصاةمجالاتفيالتقل-دكلنانفروافا.با،لساطير

الاساطيريستوحيلا!حينالشاعرينقصوماذا.كلها

الاهتمامعدماوبالألسطورةالاهتماموانما؟الشعبية

..الشعريوذوقهالائسانبمزاجيتعلقشيء

ضمورقصائدكعلىالملاح!:17س

لىجلتفهل،الوثائقيالجانب

العراقبهامرالتيالمرحليةالاحداث

؟شعركفيالعربيوالعالم

ا!!داثكانتالشعريةحياتنبدايةفي-ج

عالىرشحيدحركةمثل،شعريفيتنعكسالعراقما

لهاالحماسمةعظيه"كأتوقد،4191سذ"فيالكيلاني

بسببتذشرانلهايتحلمكثبرةقصائدفيهافنطمت

...وارهابه4وطغيانالعراقفيالبائدالعهدجبروت

الفن!"بمذهبتأثرتودالتاليهاسمنواتافياننيغير

تتعلؤق!مائدمنيخلولاشعريفالط.ذلكومع."للفن

وجميلأ،دجل"فيضانفيقصائديمثلالعامةبالحياة

حكهـايامتقعكانتالىيالداميةوالمظاهرات،دبوحير

"5891عامت!وز14ثورةقيامومثل،-السعيدنودي

وصل،الثانيةالعالميةالحرببعدالهدنةاعلانومثل

ذلك.و.حو،العربيةالقوميةحققتهاالت!االانتصارات

ا")679حزيراننكسةهزت:18س

الشاعموحتىالش!عراءمنالكثيبرين
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والشفاالعطورشعرتركقبانينزار

تمبعتهى،قهصيدةلميكتبوالنهود

سيدتهـالنكسةهزتفهل،قصائد

"؟الشامكرة

بعدهـوبقيتامرضتنيقدالنكسةان-ج

النواستطيعلااعينبنامفتوحةالليلاقضىشهرين

أربهذاحصيلةكانتوقد،.الطبيبألىلثتحتى

فرمحن!اواحدةزصثرت،فلسطينقهحبةفيقصائد

والثانح!("العراقى!الاقلاممجل"فيالحرالشعر

قريبا.(اللبنالية)ا!دابمجلةفيلحشنشر

الحببببمح!دمحمدالبصةجامعة

بعئواعباساحساًنللدءةورالقيعمةارراسهلأفيجاء)1(

969بيروت((وشصرهحياتهفيدراسة:ا-لياباشاكربدر"

ا!لي:(136-ا؟3ص)

اساطير)ديوانهمقدمة9!ه!(بدرايعذي)المثاعرتحدث((

ااجابفماؤاجاب((الش!ومن-حينثذ-الجديدا)اونهذاءن

ذابراأازهارديروانهؤكماا(حبماكان!ل)قصيدةف!كازت41رلجربةاول

هـكثيرعضدقبولاالموسيقىمناكوعءـذاصلادفو!د"واضاف.

ا*كة)نازكا!نسةالمبدعةاثاعرةءضهـماذكر،الشبابسسهرائظ

،ثاالمشاعرةالاطراءوهذا))عباساحسانادكتوراويعقب

ابت!داالىاسبماعنيابللم!تنازلهاالىدعوةطيلالهؤييخفي

مصوهي-حباكانهلأقصبتهاثاعروذكر،الجديدا!كل

ورمادشظايا))ديروانهاثازكثثرانثبلي62؟91ع(م،ينظمه

الحددثير2كلماعئهايدافعظلالنيهذهغايته،وكد-9491سة

."ءلميض4منبدلاوهطهضاولكنبةالمضمرمناللونهذااولويةعن

رافيهايرعم4891عامقبلنظمهاواحدةؤصيدةللسيابانذلك

القداشكلاءئتث!لمقصيدةولكئها،جديدشكلا!ااهتدى

بينه،بالجدةالناسمنلاحديوحيلا،طفيفاجزئي!اانثفقا!االا

اشه-!اهذاعلىاكثرهيجريديرواتا(ا9،9عام))نازكاضدرت

هـداخلفيوتئويعاتلاب!نكاراتعامدةمحاولاتوفبيه،الجديد

طريفيابعأدوعيعلىتدلنقديةمقدمةولمحيه،الجديدالثىكل

ث(0591)اساطيرانهلديوالسيابمقدمةتمثلبيئما،جديدة

!أنازكوليست.الانجلصزي)!.زالفهم!يوسطحيمةصبيانيا-

يزانالقرورفمن،ال!يابمنالاجذبيالشعرعلىواطلاعاثقافة

الاخرونلمحيهىساحاكاهطريقةاوبردافياهواز4لنفسهالمهاب2

سا'ي!ململونكانواا)مرا!فياًلشبانالشعراءانالقولومقطع

بفصبقالبعلىعفواععبربابالسوان،اقديمااشكلامن

المخرعامدامخططاوفهتئازكوان((حباكانهل))قصببدته

هـهـقلايعملكانمذهماكلاوان،جديدشكلالى؟لقصيدة

فكلا"شاعوكد.اًلاجذبيالشمهراشكالببعضمتاثرا،ا!خر

القكيالتفاوتلمحض...."اسارور"ثوعمناكثر((ورماًد

ي!لمنفسهالسهيابوان.....ا!دتموزعيلدىالتوزيعءلى

نازلمءحاولةالىفتعرانبعدالاالجديدةالطريقةعلىالذظممن

البقصيدةان:فاقول2زيدبل.ابهادهاعيذي4امامواتضحت

الادعهـوالم"قصيدةمثالعلىنسصتانما"هخريف1لياليقي))

.(،لذازك

،،4!عررلااناركالشاكلة'لم!5السائاماقتسه.الط!"

لصؤبهملىؤف!%لى

المسطءفيللمرآةا!ود

ادخلهما،

احثنائها،فياغوص

ادور.

.الابوابالمرصودةالغرففي

السوداءحجرتهى،فياسمقط

لأ،شمعةبضياحمل

وعاء.

والبخورالندفيهأحرق

-مطوق!ا

الوجوهفيأبحث

القديمالمهاجروجهيعن

،ءاسأل

.بلجولا

الحسبرالمهزسقالحمدىالا

!ثص،*

جديد،منة1للمراعود

الاخير،الغسمقسحابعلى

الصديد،جراحهاعقامسح

والتراب،الانقاضوارفعس

العذابفيالمبحروجههاعن

الحريقخطىسوىارىفلا

الع!كلاءالمتاهـ"!تضرب

القتبلدمفياجرياعود

سبص!لعن.اسأل

البيضاءبالرايةملوحى،

الل!جنهالصررةتلكتنشقلعلها

العتيقوجهيعن

...السكينهعالمءن

اللعينة*الصخرةتلكتنشقلعلهما

صادقحببيروت
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