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5891تموز14بعدالعرافيينالكتاببعضطالبلقد

للنقدبالموضوعيةطالبوا،سليمأدبينقدلأفيجدأمهمةبصفة

والكفالنافد،كتابةفيالأدبيةالحقيقةبتقديموذلك،العراقي

الإخوانية.والحاباة،المجاملاتأوالفارغةالمهاتيراتعن

علي،الفترةهذهفيالنقدفيللموضوعيةدعامنوأول

)1(.الدينكمالوجليل،الحلي

كانت،موضوعيةحقائقعليمؤسسأبالنقدالمطالبةهذه

الهامش،للىبعضهاأحلناموضوعيةغيرنقديةكتاباتنبررها

هذء.دراستنامنيليفينماالأخربعضهاونستعرض

مجردعلىتنطويالتيتلكالموضوعيةغيربالكتاباتويقصد

)2(.وأدبهالأديبمنوالسخرية،الشتائم

غامضةأسسمنكتابهاينطلقالتيتلكأيضأبهاويقصد

الأداةتقصرالتيأوتلكينفدونها،التيالنصوصدراسةفي

منوغيرها،للمبالغةفتلجأمرماها،إدراكعنلأصحابهاالنقدية

.النصوصنقدفيالغريبةالأساليب

شكلفيتوجدأنيمكنالنقدفياللاموضوعيةوالكتابات

عدممنشيعمع،والضمون،بالوضوعأحادياهتمام

الوضوض!.

-كلماتلمجموعةنقدهفيلايتجاوزحمديصلاجان

)1(

)2(

النظرة5/01/589،في67حماديسعدونالجمهوريةجريدة-ا

الحلي.عليالنقدفيالوضوعية

الأدب12،ص589،أولتشرينفيالمثففمجلةب-

الدبن.كمالجليل/والثورة

النفد/ازمةفيشيء16/4،069/في32الئباتجريده-ج

الدين.كمالجليل

احرار-نحن-قصيدتهفيالبياتي.عبذالوهابعنالعلويلحسنومنه

.وثورةشاعر14/8/959،في1441الحريةجريدة

سماكة،لباقرشعريةمجموعاتثلاثفيالسامرائيرشيدولعامر

الجدرى.وطالب،العلومبحرصالحومحمد

الثورق.ادبمن7/9/959،في0146السابقالمصدر

..اللائكةنازكعنايضأللعلوىولحسن

أنويمكنوثورةضاعر11/9/959،في1464السابقالصدر

ضد؟الصالحيعباسخضرهجومفيال!نفدواجهةتحتالشتائمنجذ

(ملاحظات6291/5؟/91فيا9عالجمهور)جريدةجعفرراضيمحمد

فيعراقيثاعرلرهاقصيذعنالبراكعدنانكتابةفيوكذلك

/6391./11في-)1273-الأحرارصوت-جريدة

..عنهكتبومنساكةباقرالدكتورعنعليعبداللهكتابةفيأو

فيسملاةالدكتورمع03/1/6391،في662المستقبلجريدو

أسرار..



الغامضالتحكيممجرد،سمعانالفريدللشاعر-مضيئة

يوسفسعدينقدفيأيضاًمانجد.هووهذا)3(للذوق

عبدالستارالشاعرمجموعة-الأحزالطلاتعرفد-أغنيات

الدليمي)4(.

فيالفجر-قصيدةعنناجيلبراهيمعبدالسلاميكتب

فيه،مبالغتعميمينحوعلى،طاقةشاذلللساعر-وهران

نقدهحللهيوهذهلديه)5(النقديةالأداةقصورلإخفاعوجغرافي

نجدهحيث،السيابشاكربدرللشاعرجبكور-للىالعودةد-

سوقفيالناسازدحامصورةهي،ذهنهفيمباشرةلصورةمنشدأ

)6(عالقصيدةلغةبجرسمرتبطة-جيكور-

الشاعرةقصيدةعنالطعمةجوادصالحالدكتوركتابةإن

نأللقارىء(وحت-العراقيةللجمهورية-تحيةالملائكةنازك

بميلادكثيرأرحبتالقصيدةهذهاًنالقولغيريردلمكلتبها

آخرنقدفييجدأنالقارى"هذايستطيعحينفي)7(الجمهورية

هذامجردمنأكئرشيئأالسامرائياًحمدماجدكتبهالقصيدةلهذه

لدىالأقلعلىيجدلذجديدحكمنظامبميلادالسياسيالترحيب

تأليفرأيهفيبرزتالتيالسياسيةللخلفيةمهمةإشارةالأخير

لها)8(.نلزك

مجلةفيالقصيدةهذهعنالنقاشرجاءكتبهملقارنامارإذا

نألوجدناالطعمةالدكتوركتبهاالتيالكتابةبهذه--الأداب

واضحأ)9(.جادأجهدأنقدهافيبذلىرجاء

في-خ-جماراهاللاموضوعيالنقدعلىآخرمثلل

يهتملاهوإذ،الحيدريبلندللشاعرالفجر-مع-جئتممجموعة

وهذاأ.ا(-الجهولالمناضل-قصيدةفيالنسيانعدمفكرةبغير

حيث-السعلةهذء-اليكهيأخرىلقصيدةنقدهفينجدهما

وواقعية،العمقبساطةفيهاماأروع،بالحياة)تنبض:عنهايقول

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

فيسمعانالفريد7،ص28/3/069،في54الشعباتحادجريدق

ديوانه.

حولملاحظات2/01/629،في8911الآحرارصوتجريذق

-.الأحزانتعرفلا-اغنيات

الشعرقرات56،،44-43ص069،في3العراقيالتضامنمجلة

الماضيين.العددينفي

السابق.المصدر

.والثورةشعرنا68،ص959،آبتموزفي2-االعراقيةالفكرمجلة

وزارةمنثورات،السامرائيأحمدماجد-االقلقةالموجةالملائكة،نازك

.7591بغداد-الاعلام

القصاثد.96،-65ص،5891ثاننشرينفي11الآدابمجلة

الفجر.معجثتم3،ص3/3،069/في07الانسانيةجريدق

واضحأمعنىلاالقارىء-يلاحظ-كماكلاموهذا()11(المسألة

هذءعلىالإنسانيةالنزعة-مجهول-كاتبويعمم

تملأالإنسانيةالنزعةالن:فيقولبلند()مجموعةنفسهاالمجموعة

()12(.الديوانمذا

قصائدلثلاثنقدهمنخرجفقد،لطيمشعبداللطيفأما

يلي:بماالحسنيحبيبعرللشل

والضلئع،الموحدالشعريللجوتفتقر:الظنونفجر-ا

النفسيعالايحاءرتابةوسط

الماءقلةمنتشكووروحاً،مبنىكلاسيكيةدهر:يل-2

نية.ولنسا،متفائلةأنهاإلا،لشعرىا

)13(.المؤلمالماضيمنكئيبةصورة:الأسرارزورق-3

الأطر،هذءتحتالربيعيلعبدالرحمنكتابةإدواجويمكن

هذهلأنعبدالرحمنمعطبيعيوهذا،النقديالوضوحعدم

برأيهالحصيريعبدالأميرشعربهاخصالتيكتاباتهأولىكانت

وفي)14(التجربةالعموديالشعريسعأنلمكانيةبعدمالقاضي

الدليميلعبدالستارشعرمجموعةبهاخصلعبدالرحمنأخرىمقللة

غيرغامضةاًحكلمغيرنجدلا-الأحزانتعرفلا-أغنيات

عندماالتقريريالنقدالصالحيعباسخضريتجاوزولا)15(دالة

فيالاقطاععدالةعدمقضيةعالجتإنماالملائكةنازكأنيؤكد

المحجبة--الأرضقصيدةفيالفلاحينعلىالأرضتوزيع

الشهيد)16(-.-قصيدةفيفلسطينمأساةوواكبت

الطعانلهاشمسعريةمجموعةعنجميلناطقويتحدث

الموصل،مدينةصمودمنبمزيدتجربتهفيربطنحصدا"غدآ

والايمان،العاريةوالصدور،والمعركة،والعصيان،والواجب

وصفهوبل،لناطقمانقرأءنقدأليسوباختصاربالنصر،

بعضفيفنيةعيوبالىوبسرعةالمقالةآخريشيرأنهغير،لعركة

والتقريرية.،الارتجالية،ينصكماسببهاهاشمقصائد

كامل،الفكرةأوالموضوععلىالنقديةكتابتهفيركزوممن

السابق.المصدر(11)

جئتمديوانمع7،ص28/5/069،في76الطليعةصوتجريدة)12(

.الحيدريلبلندالفجرمع

الأدباء.اتحادامسية/18،6/619فيء72الأحرارصوتجربدة)13(

.الدماهازمار/2619،629/في061المستفبلجريدة)14(

.الأحزانتعرتلأاغيات/01/11،629في695السابقالمصدر)15(

الملانكةنازك27،-22ص589،الأولكلنونفي12الآدابجملة)16(

الموجة.قرارق-في

35ام859)لبمبراالأولثانونا)كولاالأولل!في112س01العلدبالآه



أوالدكتورمردانحسين-هلاهل-عنكتابتهفيعلاوي

لحسين-الفداء-قصةقصيدةعنكتابتهفيالطعمةجوادصالح

فيالشوافخالدعنكتابتهفيالراوىطهأوحارثمردان

الطباطبائيمحمد-أوكاظمالكفاحلهيب-منشعرمجموعة

ناجيأوهلالالملاعليعباس-ديوانالزمنوحي-منفي

أوسلمانالحليلعليوضياء-بؤسشعر-عنكتابتهفي

فيالحليأوخالدالصكارسعيدعمد-أمطار-فيالجبوري

النفديةخواطرءفيالعلويأوهلدينفسهاهذهالجموعة

الجواهريمهديمحمدللشاعر-الستنصرية-قصيدةحول

البريكانمحمودللشاعرقصيدةعنكتابتهفيأو-قارىء-

-الزاويةشعرعنكتابتهفيالطعمةجوادصالحأوالدكتور

هذءنفسعنح(م)غأوعمارةعباسللميعة-الخالية

مضيئة--كلماتمحنحموديعبدالحميدبلسمأوالجموعة

الئورة--أقباسديوانفيايضأولباسمسمعانيالفريد

.العلومبحرصالحلحمد

ذإ،والصدقبللجدقليلةليستنقديةتكتابلامتازتوقد

نقدهمفيأوجهدواشيئأ،أضافواقدكتابهلأنقاوئهايشعر

مهمة.بنتائجوخرجوا،المدروسةللنصوص

ألفريدلمجموعاتالطاهرجوادعليدعنقدذلكمن

مجموعةبغداد-شوارعفيد-القمرنقدءكذلكسمعان

الحسوهصبريةشعر

وتطورء،سيرتهبعضسمعكألفريدفييتناولالطاهرلن

كلشعرء،فيالفنيالخللوأنواع،الشعريةوإضافاته،الأدبي

ألفريدهشعرمنواضحةبشواهدالطاهرعليهيبرهنذلك

العبيديسلمانعليالدكتوركتابةفيالنقديالجهدونجد

يدرسحيثا-الفجرمع-جثتمالحيدريبلندلجموعة

الشعريةالموثراتتجاوزبعدماالشعرفيالفنيبلندتميزالعبيدى

نأدونالجموعةهذهفيقصيدةالعبيدىيتركولا،لهاللسابقة

يعطيف!نهالنقدية،أحكامهقيمةكانتومهنمافيها،شيئأيقول

فيالنحوهذاعلىيستمرونجده،البدئيةسلامتهاعلىتبرهنأدلة

شعر-ومجموعةالصكار،سعيدلمحمد-أمطار-شعرمجموعة

شعرفيملاحظةفيسجل،يوسفلسعديوالرماد-النجم

كماالأحيانمنكثيرفياللامبرراللفظينحتهكمرةمؤداهاسعدي

.العبيدييرى

فيلهتلوحظاهرةأفيهذا،إلىلضافةالعبيدىيستثنيولا

اللفطي،والتعقيد،الموسيقيالخلل،يوسفسعديشعر

هذءوعلاقة،الموسيقيةوالوحدة،اوالتشابيه،والغموض،والغريب

كما،الترقيموطبيعةالشعر،فيالكلاسيكيةبالموسيقىالأخيرة

امء89)ثبعا!و!كلنونا)كرلراا!ونئرير12،س01العد!لآه!545

الشعربينسعديتأرجحفينظرءوجهةالعبيديويبدي

.للأولواضحميلمعوالحديث،العمودي

العبيديشاكرمهديكتبهماالثريةالنقديةباتالكتلومن

فييرصدحيث،الحسينيلعلي-ميلاد-شعرمجموعةعن

يرصدكما،البياتيوعبدالوهاب،يوسفسعديتأثيراتقصلئده

الذاتي.الشعرفيوخاصةفنيأ،للتميزجهدء

مجموعةعنحسينأمجدكتابةفيأيضاًنجدءالنقديوالثراء

مقترنأتشخيصاًنجدحيثجواد،لكاظم-الحرية-أغانيشعر

فيكلظمنجاحفيميز،النقديةاستنتاجاتهكلعلىنقديةبأدلة

انفعلالتيالإنسانيةالقوميةالتجربةمعنىويوضح،معينةقصائد-

-زيتونللى-أغنيةقصيدةفيالجزائرثورةإطارفيكاظممعها

تمثلهافيكاظمفسلأمميةبتجربةالسعريةالتجربةهذهيقارنثم

لهذهكاظمعيشعدمبسبباسيا-الى-اغنيةقصيدةفي

امجد.يرىكماقوميأالتجربة

عرالشلتمثلصعوبةمنالحليعليرآءبماهذاويذكرنا

معكوسة،هيإنمل،الحالنفسفهناقوميةعربيةلتجربةالأجنبي

بنقديتعلقوفيما.أجنبيةلتجربةالعربيالشاعراتمثلصعوبةأي

نقديأيتوسعأمجدف!نموضوعنا،جوادكاظملشعرحسينأمجد

نظروجهةويثبتغيرء؟بآرا،فيستعينلنكارء،يمكنلانحوعلى

فينظرووجهة،والعموديالجديدالشعربينكلظمتراوححول

مثلأ.كللتكرار،الفنيةوتوظيفاته،الجديدةالخمسمطولاته

الطعمةجوادصالحالدكتوركتابةفيالنقديالجهدويتضح

،عمارةعباسولميعة،البياتيوحسنالملائكةنازكشعرعن

يشخصفهوخاص،بوجهالعاملورشدي،مردانوحسين

العامل.رشديكتبهلالتيالقصيدةونجاحات،عيوب

للشعرمرائيالسللبراهيمالدكتورنقدفينجدهماوهذا

بينالبياتيعبدالوهابلدىمثلأالشعريللتطوررصدءفيالجديد

مثلأفأثبت،التاليةومجموعاته-مهشمة.-أباريقالأولىمجموعته

العامي،الرمزمنأفادوكيف،والإيماهالرمزعلىالبياتيمحافطة

التراثي.والمثل

عنالراضيمجيدكتلبةفيواضحأالنقديالجهدويرى

الشاعر،إبداعبعضرصدحيثجو)د،لكاظم-الحرية-أغاني

وغير،والإنسيابكالاسترسال،قصائدءبعضعيوبوشخص

،والمباشرة،الوعظوطابعالقصائد،بداياتفيالعيوبمنذلك

النصعفيالسياسيةالشعلراتوحشر

،نقديجهدبذلمنتخللماخرىنفديةمقالاتوهناك

هنا:لهانشيروجدية



يوسفمجموعة-التجربةومفهومالحيلةلهاث-1

.البصريداودعبدالجبارلمعزالدين

الحلي.خالد/يوسفسعديشعرفيالغربة-2

ناظملمسمعانألفريدمجموعة-مضيئةكلمات-3

توفيق.

جليلالووديلمجليلعليمجموعةالفجر-طلاتع-4

الدين.كملل

كمللجليل/الحسينيعليمجموعةالميلاد--ع

لدين.ا

عمدالذويب/بسيممحمد-مجموعةالسنينصدى-6

جعفر.راضي

محمدفوصفمضاد،لنقدالموضوعيغيرالنقدتعرضلفد

بأبيات،موهجاهموالحاقدين،بللجهلةأصحابهالجواهريمهدي

يلي:ملمنهانقتطفنارية

الرافدالراعفالفلمأخا

الناقدبزةلابسعأويا

متعبمنالنصيحةإليك

جاهدومنالنفوسبطعث

الضخامالشعراءفيتثرثر

البائدالزمنعلىكانوا

المستفيضعلمكعلىدليلأ

الوافدبكالوباءفيض

البياننقدتنفلرحتمتى

والوالدالأمفيالطعنإلى

زاجمنبكركفحيل

صدحاومنلبذوراثخبا

حاقدمنحقدكجفولا
ناقذامنثركوللة

ارتزاقمجردالضعيفالنقدالعاملرشديواعتبر

النفدكتاببعضعلىعباسنزارعابوقدرخيص

وأشارمتشائمة)17(أو،متفائلةالقصيدةهذهإن:قولهمالمتسرعين

النفد،فيالموضوعيغرالضيافةمفياسإلىأخرىمقالةفي

فيإساءةمارآهعلىاحتجالذيالراضيمجيدمنبذلكيتهكم

قبالى،لنزار-بغداد-قصيدةعنمردانحسيننشرهاكتلبة

الأدبي.النقدواقع،/51/6391في642السابقالمصدر)17(

ذهبكماالعراقهيمضيافأرضفيكضيفلنزارإسلءة
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