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مخيفالمحلعينعب!عل!5891ؤض8!

نهايةظهرا!ذياالحرالشعر،المقالهذافيالجديدبالشعريقصد

وعبد،الملائكةنازك،السيابشاكربدرالشعراءمعالأربعينات

الثياتي.الوهاب

ولاءاتوجودالشعرهذااطارفي5891تموز14بعداتضحلقد

توحدتهاولكن،ومتباينةنحتلفةوسياسيةفكريةأصولذواتأدبية

أيضآكشفواالذينالعمودأصحابالمحافظينضدمتراصةجبهة

الأولى.اطائفةامععليههيمماتبلورآأقلبدرجةولاءاتعذةعن

ومنالجديد،للشعرالفثثةالخصائصبسطفيالتناظراتكانت

كا!وشرحها،عليهااتفقالتيتلك،مختلفينولاءينمنشعراعقبل

منيتحررشعرلديهماالجديدفالشعر.مردانوحسينطاقةشاذلمن

الواحد،البيتفيالتفعيلاتعددتحديدوقيد،الشطرينعبودية

)1(.القصيدةكلفيتامةموسيقيةوحدةإلىوالميل

للشعرانقطاعوجودالزاعمةالآراعمردانحسينعارضوقد

شعرا،انطلاق)ان:بينهمااًلوثيقةالصلةوأكد،العموديعنالجديد

يقصد-الحديثوالشعر،الكلاسيكيبالشعراستهانةيكنلمالعرب

يعتبرر*-اجدي!يقص!-احراسشعرشصوري!ضرورهوسي!سأجد-

أنهاحيث،طاقاتمنالكلمةفيمااستنفاد...العروضرعلىتمردآ

الحديت)2(.الشعرفيالأساس

مصطفىالدكتورحقيقيآعربيآاشعرآهذهصورتهعليأقرهوقد

لدذهمنضاريةلهالمقاومةكانتفقدذلكومعجواد)3(

مانأن،السببهوالشك!!فليسإذنفلماذا)4(،للمحافظين

طاقةشاذلإنبا!،لهالمقاومةضراوةيبررولاعادفيإطارهفيحدث

لاأنهصرحفقدالعمود،علىإطلاقآشكليتمردأييهمهكانما

شكلمنالتائمالشكليتحررهابسببالنثرقصيدةحتىيعارض

مضامينها)د(.طبيعةبسببيعارضهاهـانماالعمود،

المضام!شهوالجديدللشعرالمحافظينمعارضةأساسفإن،وعليه

أفينرىوهكذا4الأكزعلىطبقيةلأسباببهايقبلوالمالتياضقذميةا

هذهجمعتوقدالشعر،فيالشكليةالتغيراتأصلهيالمضامين

55

خلفنحتلفةولاءاتمنتقدميينأدباءالتقدميبطابعهاالمضامين

المحافطين.ضدواحدةجبهةفيرأيناكماالجديدالشعر

فيالشعراءبينتفارقالتيهيالمضامينأنإلىالنظرويصح

تصفيةمنأدونيساليهعمدفيماالشعرفيجديدسكلمنمواقفهم

تعتمدهاأنيجبالتيالمضامينطبيعةفيمعهيختلفونشعراءضد

مستقلكلعنعبارةالقصيدةهذهأنعلىنصعندماالنثر،قصيدة

)6(.زمانيةوبلا،هدفأو،غايةالىتتقذملا،مغلقإطارذي

الوهابعبدلهانئهالجديدالشعرفيالمضامينأؤلئةقضيةإن

وذ،الحديثالعراقيالشعرأن،9591عامأكدعندماالبياتي

)7(أرحبانسانيةآفاقارتيادإلىالعراقيالشاعرحاجةفرضتهامضامين

هذافيطاقةوشاذل6291)8(عامفيالحيدريبلندوكذلك

هناكأننرىوهكذا)01(الحصيريالأميروعبد)9(نفسهالعام

أؤليةحولىالجديدالشعرجبهةضمناتالولاعمختلفبيناتفقا

قيودمنكئنأو،جزئينررمناستدعتهوبماالتغيير،فيالمضامين

ألوانهبكلالجديدالشعرأصحابخلخلوبذلكالعموديالشعر

حاجاتلتغصيةولأتهمى2فيإلشثلقضيةعقخصو!عركيز

العربب.الإنسانبهايمرالتيالتاريخيةالمرحلةلمتطلباتالاستجابة

السعيفيالمناورةمننوعآكانالشكلعلىالمحأفظ!شتركيزإن

ايقاعيآأقربالشكللأنذلكالجديد،الشعرضدالمعركةأمحسب

..المعركةهذهلكسببالتاليضمانآالأكترفهوللجماه!ى

فهيالجديد،للشعرمرحليآالمعاصرةالتقدميةالمعارضمةأما

للعمود.عصبيتهابسببوذلك،فحسبشكليةمعارضة

الجواهريمهديمحمدبهعارضماعلىالمرحلةهذهفيوتنطبق

عنالجديدالشعرعجز:الأولى،قضيتينأبرزفقدالشعر،هذا

أصحابخوف:والثانية،الاجتماعيةالثورةمهماتاستيعاب

العمود)11(.وعورةمنالجديدالشعر

فيقالهماوكل،المعارضةهذهفييوفقلمإنهالقوليمكنلكن



فحسبالاجتماعيةبالثورةمعنيأالشعرليسإذ،مقبولغيرإطارها

ماوإذا،الوعورةإطاريخامسؤولينالجددالشعراءكلوليس،أولأ

فالحجة،قلةوهم،الحقيقيونالجددالشعراءالوعورةبهذءفصد

بهمقصدإذاأماالجديد.فبلالعمودفيمتمكنونلأنهمضعيفة

حركةأفيعلىالثقلاءالضيوفأيالضعفاء،الجددالشعراء

منكثيرونالحقيقةهذءألثئروقد،موضوعيةغيرفالحخة،شعرية

وجودعنأعلنالذيكأدونيس،الحديثأو،الجديدبالشعرالمعنيين

دافعالذيمردانحسينأو)12(الحديثالشعرفيشاملةفوضى

والتيإطارهفيالساذجةالمحاولاتكشفإلىودعاالشعر،هذاعن

وأضده)13(هجومقاعدةالعموديالسعرعلىالمحافظونيتخذها

بعضهمتقليدغيرفيهيجيدونلامذعينشعراءوجودوحقيقة

)14(.البعض

ابخديد:الشعرعنالدفاعفيمقال

الشعرعنالدفاعفيمقالأالحيدريبلندنمثر6291عامفي

التالية:المقضايافيهناقمىالجديد

علىثورةوجودنفىإذوالجديد،،العموديالشعربينالعلاقة-ا

تظويريتعذلمبأنهالجديدالسعرووصفالعمود،قواعد

تتلاءمبحيثالقصيدةوبنية،الشعريالأداءأسلوبوتشكيل

والضمون.التعبيرمع

هذايبتعدحيثوالقارىء،الجديدالشاعربيناللغويةالعلاقة-2

والصدق،البساطةمنويقترب،البديعيةالصنعةعنالشاعر

جزءآباعتبارهاالعفدةغيراًلم!ألوفةالبسيطةالمفرداتالتعبير،في

مكانآتجدأنلهابذولاكلها،القصيدةتشملعامةحركةمن

معها4توافقآالأكثرالحثزفي4الشعرفيللبيتجديدتركيبفى

،البارزةالبديعيةوالصنعة،التكلفةالواحدةالقافيةبتركأي

الزائدةالكلماتتأتيحيثالقديمةالقصيدةفيالبنائيوالحشو

البيت،وعجزصدروتوازنوالأضربالقافيةاستمرارلتسند

نفىبلندأنعليألجديد.الشعرفيضرورةلهماتعدلمواللذين

فيوالأسلوبية،الشكليةالسهولةاستهدافالشعرهذاعن

الشعرليسرديئآشاعرأالغايةلهذهاختار.منواعتبرالتعبير،

عنه.مسؤولأالجديد

،جديدةسعريةأشكالعنالبحثلاالضامين3-أولئة

منخلاصآوالبيئةبالعصرمرتبطةالجديدالشعرفيفالموضوعات

وأ،غزل،هجاء،مدجالعمود،فيالتقليديةالموضوعات

فنيةحاجاتإلىأدتالتغايراتهذهكبير،وحدث،مناسبة

ورمزأ،ايحاءوالذكرياتالصورتداعي،المخيلةشحذ،مرافقة

والتقرير.الوصفعنوابتعاد

التحولاتيفهممعاصرجديدقارىءإلىالجديدالشعر-حاجة4

لمصالحه.المستجيبةالمحدثة

للقصيدةالشكليالطولآفةمنللتخفصالجديدالشعر-حاجة3

العمودية.

الشعريةصووتهخلفيةباعتبارهاالجديدالشعرفيالوسيقى-أهمثة6

المضمونمعتتوافقهيإذ،فيهأساسيأوجزءأ،الحديثة

القصيدةتستندبيننما،وتأملوفرجغضبمنأزمهولوالانسافن

إلىالأولمنيضضهاواحدنغمإلىموثسيقيأالعمودية

.(1الأخير)5

هذا،الحيدريبلندلمقالالأدباءبعضمناقشةنستعرضأنوقبل

حاجةفقضية.مهفةمحاورمنفيهجاءمابعضإلىالاشارةنوذ

قبلمنبكثرءاستممرتمدركمعاصجديدلقارىءانجديدالشعر

كتهمة،شعرهمضدالتهمبعضلدفعوركبتالجدد،الشعراء

مثلأ.الغموض

ردملأجلفيه-الوضوح-ضرورةعنالكبيسيطرادكتبوقد

الحديثالشعرفيطبيعيآالغموضاليس:عالقاريوبينبينهالهؤة

()16(ءالبعضيذهبكما

)يطلبون:بالتهكم-الوضوج-دعوةواجهالعاملرشديأنإلأ

وكانالثقراءة()17(لتعفمكتابمنيريدونمانفسماقصيدةمن

الغموض)إن:الجديدالشعرفي-الغموض-عنقالقدعباص!نزار

الخلقعمليةمنحيوفيجزءسالألفاظشعوذةعننتكلملاونحن-

.()18(الشعري

وحاجة،العموديةللاقصيدةالشكليالطولافةقضثةعنأما

إمكانياتعليتتوقففئثةقضيةفهذهمنها،للتخفصالجديدالشعر

أوضحتكماالجديدالشعرفيالآفةهذءوجدتوقد،نفسهالشاعر

فيهوكماالشعرهذاأنرأيهاوفي)91(.الملائكةنازكباسهابذلك

العبارةطولإلىأذتمخئةتدفقية!نعاققدالموضوعيواقعه

القبور-حفار-مقاطعبعضفيالشأنهوك!افادحآطولأالشعرية

)02(البياتيالوهابلعبد-الباهتةالظلالأو-،السيابشاكرلبدر

ورشدى،مردانحسينقبلمنالحيدريبلندمقالنوقشوقد

ودكتور،نطميعمروبديع،العلومبحرصألحومحمد،العامل

.)21(الريفيومحمودالطاهر،جوادعلي

الجديدالشعر-تطورقضيةعلىالناقشةهذهفيمردانحسينأكد

فقد،العلومبحرصالحمحمدأما-.العموديالشعرسمن-

وأكدالثانيةالعاليةبالحربالجديد""الشعرزمنيةتحديدعلىاعترض

الريفيمحمدفعارضهالمنعور،وشعرهالريحانيأمينأئامإلىيرجعأنه



مردانحسينرأىفيمانثرآ،وليسمركزآ،نثرآكانذلكبأن

جاءلأنهالجديد""الشعردالتاريخيالمدىتحديدعدمضرورة

أدركحسيرأننحنونعتقد،كثيرةتراكماتعبرمتكاملنمونتيجة

سخصيسعيإطارفييصحثداممافعلأالتحديدهذاأهميةعدم

أنهبذولاوهميآ،مجدآورائهمنيصيبوزأنفيللرؤادالجدوىعديم

علىيجثمثقيلأعبئآيشكلالزيادةحولالتنافسأنأيضآاكتشف

خطرأتشكل-ادزيادةأي-ولأنهابها،معنيغيرباعتبارهصدره

التجديدإطارفيرائدآباعتبارهبالذاتمردانحسينعلىخصوصيآ

النحوعلى،الجديدةالشعريةوالموضوعاتالمضامينفيالصارخ

فيجديدمنحسيناستحدثهفيماذلكوغيرمثلأ،البودليري

الحديثة.القصيدة

"الشعرمصطلحتسميةعلىالعلومبحرصالحمحمدواعترض

يعني"احديث"أنوحجئهالحر""الشعرواقترح"الحديث

في"الحديث"العمودمنينشرلادلاأجآالتباسآيسببصا""العصري

أصحابأنالنقطةهذهفيالعاملرسديرأيوكان،مضامينه

في"الحديث"الشعركحصطلحصهذالونهمعلىيطلقونالنثز""قصيدة

نآفيومضمونآشكلآ،الجديدهيالتي""الحداثةحركةإطار

الجديد.الزمنفهو،العصرفيأما.واحد

يلي:كماالتسمياتتصيرأنالعلومبحرأرادلقد

)الكلاسيكي(العموديالشعر-ا

الرؤاد()شعرالحرالشعر-2

()22(.المضامينحديثعموديشعرأكلالحديثالشعر3-

"الشعرتسميةمنشعرهتخليصنقصدأنهحينئذويتضح

لمأنهويبدو،الكلاسيكي،القديم،المزعجةولوازمها"العمودي

على"اسالأوروبي"الشعروالحر"بيالعر"اذشعربينعلميآيفرق

معروفالحر)الشعر:أنأضافلأنهطاقةشاذلشرحهالذيالنحو

فقد،والسياسةبالشعريتعآقوفيمازمن()23(منذوالغربأوروبافي

)24(.الشعبيةبالمعركةالجديد""الشعرأهميةنظميعمربديعربط

رشديحولهأبدأهبماالأصيلشكلهفيالربطهذافهمويمكىت

نتوخهأنينبغي)هل:الشأنهذافيالالزامعدمرةضرومنالعمل

؟إ)25(.معينةموضوعاتعنالحديتبطلبالشعراعإلى

بعضمسيرةوأدفيوالتسئب،بالمغالاةالتوخههذارشديواتهم

الشاعرعندالأمميالسياسصدالطموجحتىأنهورأىالشعراء،

لذموضوعاتوالسطحيئالسريعبالتناولتصذعقدالعراقي

.)26(الأممية

بحورعنالبحثبضرورةالعلومبحردعوةمردانحسينرذثم

الحديث""الشعرموسيقىبأن""الخليلبحورعنبعيدأجديدة

فيأاالخليلتوريطتستوجبلا"القديم"الشعرموسيقىعنالمتميزة

عروبةعليالطاهرجوادعليالدكتورأكدوبينما.27(زالموضوع

شرقيةالواحدةالقافيةأنإلىالعلومبحرأشارفقد،القافيةوحدة

)28(.فحسبعربيةوليستأيضآ

الحيدريبلندمقاليناقشموالمالأدباءهؤلاعأنبالطبعويلاحظ

،صوتجريدةنقلتهاالتيالصورةإلىاستنادآوافبواسعنحوعلى

الصحفي.الاختصاريحتيمحيثالأحرار"

))الشعرحول69الم/179منذأثيرتقدأخرىمناقشةوكانت

بعثهارسالةبسببالأحرار،"صوتجريدةثقافيةعلىالجديد"

الذي""الغموضسببعنفيهاويتيساءل،السواديحيدرالواطن

)92(.فهمةعلىمغلقآالشعريجعل

هذاتفهملاالشعبعافةأنأضافالسواديحيدرأنوالحقيقة

بل،كتاباو،صحيفةفيينشرو.الأسعرائهعلىوأنالشعر،

بينهم.بتداولهيكتفوا

السواديحيدرعلييردونالشعراءمنعددانبرىالفوروعلى

يلي:بماأجابالذييوسفسعديأولهموكان

تفهمهالاأصحابهكتاباتوبعضالجديد""الشعرمنكثيرآأن-1

العمودفي.الذوقذاتالعامة

زالفما.سنة(1)4قصيرعمرهجديدسكلا-لديد"الشعرالإن-2

العمودقي.بالشعرقيسإذاهو-لتهعنيبحث

فيالجديد""الشعرفشليعنيلاكبيرجديدشاعرظهورعدمإن-3

.الحياةجوانبمنجانبتناولى

داعدونبينهمادقصائدتناوليمكنشعراءوجودعكالاتفاق-4

كتب.أوصحففيلنشرها

فئيةسعريةأشكالعنيبحثونتقدميينشعراءوجودميز-5

)31(.فغالة

الجديد""الشعرضدالاتهاماتإقرارعدمالأجوبةهذهوتعني

فيوالقصور،بالانهزاميةاياهمتهماسعديع!رذالأدباءبعضلكن

الكبيسصدطرادوعارضالجديد)31(.الشعرقيالشكلعنالدفاع

خارججديدةتعبيريةأسكالعنالبحثفييوسفسعديدعوة

علىرذهفيهذالمثليدعلمسعديأنوالواقعالجديد")33("الشعر

ذاتشعريةإطأشكاعنالبحثإلىضمنآدعابل،السواديحيدر

نإثم،الفنيالابداعفيطبيعيةالدعوةهذهومثل،عالصفيئمستوى

ش!يشكلإلىفعلأأدىوقدحدود،دونشكليآانجديد""الشعر

المضامين)إن:الحيدريبلندأطيقو.الن!هـ""قصيدةهوحديث



يمثلالحديثالأدبوأن،جديدةأشكالأأوجدتالتيهيالجديدة

.مفتوحآ()33(اتجاهآ

!هكماسفيهأنمقرآالجديدالشعر.آموفيالعلاقحس!توكئب

يعانيفهوشيئآ،الجددللشعراعئئتيلمبحيثوأسعآخللأ-ينشر
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