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جامعة تكريت  /كمية التربية
مدخل

الحّر في العيرال ليم تكين سي مة ،إذ واجي الشيعر الجدييد عيعوتات
إن والدة الشعر ُ
جميية من ييا عييعوتة الوىييوع ةمييك ىاةييدة تمكني ميين االسييت رار ،فضي ً ةيين تييألصير ا ع يوات

المناوئة لدةوة التجديد ،كما أن التوجسات الت يتوىع أن تكون ىد عاحتت ت يت ىائمية في

ذات الشاةر ،فميس من الس ل اىتحام أسيوار الشيعر الت ميديية المنيعية التي اكتسيتت منعت يا
من تمك الخمفية الت يستند إلي ا ،والت تنطوي ةمك نتاج ّصر من العطيا الشيعري ال يمكين
االست انة ت أو المرور ت مرو اًر ةات اًر.
وري ييادة الس ييياب (لألس ييموب الجدي ييد في ي الكتات يية الش ييعرية) ل ييم تك يين ري ييادة فوض ييوية

تتوى ييع ةن ييد ح ييدود الرتت يية في ي التجري ييب والتجدي ييد ،أي أن ييا ل ييم تنطم ييل م يين وةي ي مح ييدود
وىاعر لمواىع ا دت وتجميات وأسس .
أدرك السييياب  -وزم ي ؤ  ،أن ال عيييدة العرتييية الحديصيية تحتيياج إلييك إةييادة النظيير

في تكوين ييا ميين جديييد كي تكييون منسييجمة مييع متطمتييات الحاضيير أوالً ،ولكي تييؤدي دور ييا
تجا

ذ المتطمتات وفروض ا ومناخات ا ،يذا فضي ً ةميك أن ال عييدة العرتيية ميع إةيادة

النظر ف ذات ا وتكوين ا وحساسييت ا التعتيريية تكتسيب حيويية ذات طاىية ىيادرة ةميك تألديية
دور ييا الجدي ييد ،ف ييد أدرك الس ييياب ك ييل ييذا أو تعضي ياً مني ي  ،ل ييذلك ج ييا ت ريادتي ي ض ييرورة
تاريخية تحمل كل متررات ا مع ا.

الن د يرتتط تيالنص اإلتيداة ف يو (أي الينص) محيور د ارسيت وميدار تحصي  ،ولكي
نضع ف إطار العحيح والسميم يجيب أن ننظير إليي ةميك أني إتيداع تالدرجية ا وليك ىتيل

أن يكون تحمي ً أو محاكمة لما ف النص من نجاح واخفال.
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فالنعوص الن دية

نعوص أدتية تالدرجة وان متعة ى ار ت ا ال ت ل ةين متعية

النعييوص التي ي محييور ا تمام ييا ،والناىييد يوعييف متييدةاً آخي َير لميينص ميين خي ل إةييادة
تشييكيل أنسيياى ودالالتي وموحياتي يعيينع نعياً موازيياً ال ي ي ّيل شييألناً ةني  ،ويشييير في الوىيت

ذات إلك أ ميية الن يد في ت يويم الينص ورفيد الشياةر تم وميات اسيتمرار وديمومتي حييث ال
شعر ت ن د ٍ
جاد ،ومصاتر يستم م حركة الشعر ويرفد ا تألستاب ُر ّىية وديمومت (.)4
والن ييد ا دتي ي والش ييعر وج ييان لعمم يية واح ييدة ،ةم ييك ال ييرتم م يين اخ ييت ع التواة ييث
وا دوات الت استم م كل من ما إرص المعرف ف تكوين النص وكشع رموز وموحيات .

إذن ،ال تييد لمشيياةر الح ي ي أن يكييون ناىييداً ةمييك نحييو مييا ليسييتطيع فييك م ياليل

نعوع ي الشييعرية ونعييوص تييير ليزيييد ذلييك ىييدرة تحصييية ةيين مييا ييو أفضييل ،وليكتسييب

رؤى أةمل وفضيا ات أوسيع ،إن كانيت ةميك العيعيد الشيعري أم الن يدي أم الص ياف  ،فكم يا
تعب ف إص ار الواىيع ا دتي واالرتفياع ت يمتي اإلتداةيية إليك أرىيك مسيتوى ممكين في

يذا

اإلطار.

الحي ّير ميين
والسييياب تمييا امتمك ي ميين ص افيية شييعرية ورؤى ن دييية أ مت ي لريييادة الشييعر ُ
الناحييية الفنييية ال الزمنييية ،كانييت ل ي آ ار ن دييية يمكيين أن تكييون التييذرة ا ولييك ف ي تألسيييس
من ج ن دي ح ٍاو نموذج الشعري.

و ييذا الميين ج جييا نتيجيية لييت ىح ص افيية الشيياةر مييع الص افيية ال رتييية ،الت ي فتحييت

الترجمة تاتاً واسعاً ل ا ف وىت ش د ا دب في العيرال حركية أدتيية واسيعة نتيجية لمظيروع
السياسييية واالجتماةييية واالىتعييادية ،إذ كييان الع يرال سيياحة لتيييارات سياسييية وفكرييية أتنييت
ا دب الع ارىي ي ةام يية والش ييعر خاع يية ،وش ييكمت تخطاتات ييا المختمف يية حرك يية أدتي يية واس ييعة
استطاةت تألسيس خطاب ن دي يستم م معطيات ا دب العراى ف حركت الدائتية والفاةمية

والمنتجة.

إن تييألصر السييياب تييال رب لييم يدفع ي إلييك الت ميييد واالنت ييار المجي ّيرد الييذي يمكيين أن
يضيع ويت ويمحو شخعيت  ،وانما ىاد إلك الفن إتداةاً وخم اً تعيداً ةن مجيرد االسيتعادة
ّ
والتكرار واجترار ا ساليب والعور وا فكار وال يم ا دتية والفنية.
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طتيعة المعيارك ا دتيية

الت دارت تين منا ض الحركة الجديد ومؤيدي ا ،حييث دةيت الضيرورة إليك اتخياذ موىيع

ن ييدي ي ييوم ةمييك أسيياس من ج ي يكييون في ي الشيياةر مييدافعاً ةيين صورت ي  ،الت ي اسييتطاع ميين
خ ل ييا ت يييير الشييكل والمضييمون الشييعري ال ييديم إلييك أسييموب جديييد يعتيير ةيين روح الععيير

وانش االت وضرورات .
والسياب ف

ذا العدد كانت ل آ ار ن دية جديدة استطاع مين خ ل يا استكشياع

ةيوالم ييذا الشيعر الجدييد ،اليذي خييرج ُرو ّاد ةميك نظييام ال عييدة الت ميييدي ةميك النحييو الييذي
الرواد إن لم يكن أ م م.
ةزز موىف ف التجديد ّ
وكرس توعف أحد أ م ّ
التصور الجديد لجدل الشكل والمضمون
ّ
ي ييول السييياب ف ي معييرض دفاة ي ةيين الشييعر الجديييد المعّتيير ةيين تعييور ييم
إشي ييكاالت الفنيي يية والسي يييما ف ي ي ميي ييدان جي ييدل التفاةي ييل تي ييين الشي ييكل والمضي ييمون ،توعي ييف ما
تحدث ةن ما الن د العرت في م ارتية ال عييدة العرتيية الت ميديية
الم ولتين الكتيرتين المتين ّ

((وىييد الحظييت أن مطييالعت ف ي الشييعر االنجميييزي أن نيياك الض يرتة و ي ت اتييل التفعيميية
ةنييدنا مييع م ارةيياة مييا ف ي خعييائص الشييعرين ميين اخييت ع السييطر ،أو التيييت الييذي يتييأللع
من ضرتات مماصمة في النيوع لمضيرتات ا خيرى في ت يية ا تييات ولكن يا تختميع ةن يا في

العدد ف تعض ال عائد ،وىد رأيت أن من اإلمكيان أن نحيافظ ةميك انسيجام الموسيي ك في
ال عيييدة رت ييم اخ ييت ع موس ييي ك ا تي ييات وذلييك تاس ييتعمال ا تح يير ذات التفاةي ييل الكامم يية،
ةمك أن تختمع ةدد التفاةيل من تيت إلك آخر))(.)7

و ي التفاتيية ذكييية مني في معاينيية ال عيييدة اإلنكميزييية التي اسييت ك من ييا ا نمييوذج

الذي يمكن أن يعنع شعر الجديد من خ ل ا.

كما أن الشعر ةند السياب ف تجرتت الشعرية ىد اختميع في ةيدد مين التفعيي ت

من سطر إلك آخر ،ةمك النحو الذي استجاب لمجيدة اإلي اةيية والشيكمية المتمصمية تال عييدة
الجديييدة الت ي ال تتوىييع تطتيعيية الحييال ةنييد التنييية العروضييية ف ييط ،واال كانييت الصييورة ةمييك
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الم اييس ال ديمة صورة ةروضية متمصمة ف االنت ال من التحر إليك التفعيمية ومين التييت إليك
السطر.

الحي ّير ف ي عييياتت ا نموذجييية الجديييدة ةنييد السييياب ا تنييا فن ي جديييد
إن الشييعر ُ
واتجييا شييعري واىع ي جديييد جييا ليسييحل الشييعر الخطييات الييذي اةتيياد الشييع ار السياسيييون

واالجتماةيون الكتاتة ت ا (.)3

الح ي ّيرة تختم ييع ة يين ال ع يييدة ال ديمي ية م يين حي ييث الش ييكل
ومعن ييك ذل ييك أن ال ع يييدة ُ
والمضييمون مع ياً ،ف ي تنييا متماسييك ي ييوم ةمييك التفعيميية ،ال اس يت لية التيييت ،إن ييا نظييام

تتكاميل فيي ةناعير وتنمييو متعم اتي لتشيكل تنييا ً فنيياً أساسي الوحييدة العضيوية ،و يذا التنييا
امتييداد لمضييمون واىع ي ف ييو شييعر م يرتتط تالحييياة لكن ي تعيييد ةيين الخطاتييية والمتاش يرة ن ي
ليس وصي ة سياسية أو اجتماةية.
وفي ي

ييذا ال ييول لمس ييياب تي ييان واةي ي في ي خع ييائص الفني يية لمش ييعر الح يير ش ييك ً

ومضموناً ،ف و ليس مجرد صورة ةروضية تست دع الت ييير والت ةيب في التنيية العروضيية

لم عيدة حسب ،تل و صورة مضمون ةمييل وفاةيل وشيعري تالدرجية ا وليك ،ذليك أن أفيل
المضمون المتعدد و الذي يحدد الشكل ةند السياب ،ل ذا ي ول ((ال تيد لكيل صيورة ناضيجة
ميين أن تتييدأ تالمضييمون ىتييل الشييكل ،فالشييكل تيياتع يخييدم المضييمون ،والجييو ر الجديييد ييو

الييذي يتحييث ل ي ةيين شييكل جديييد يحطييم اإلط يار ال ييديم كمييا تحطييم التييذور النامييية ىشييور ا))
(.)1

ممييا يييدل ةمييك أن صييورة السييياب ةمييك الم يياييس ال ديميية ال تعن ي ال ييدم ف ي ذات ي ،
وانمييا تعن ي محاوليية التحييث ةيين تييديل ىييادر ةمييك مواكتيية حركيية الحييياة الجديييدة ةمييك وفييل
متطمتات ا والظروع الت تمر ت ا.

إذ ي ييول تعتيي ي اًر ة يين ص ييورة التجدي ييد في ي س ييياى ا الفني ي والتش ييكيم والتعتي ييري ال ييذي

تتفاةييل فيي ي الحض ييارة الجدي ييدة مي يع المي يراث الحي ي ّ  ،إن ال ي ُيرّواد أرادوا ((أن يعت ييروا ة يين ييذ
الصييورة تألسييموب صييائر لكيين تييير منفعييل ةيين ال ييديم ن ييم يعرفييون أن ييم يسييتمدون ال ييوة ميين
ت يراص م ،وأن ييم وان انفعييموا ةيين ييذا الت يراث ميياتوا كمييا تمييوت الشييجرة إذا انفعييمت جييذور ا
ةن ا رض)) (.)5
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أما آ ار السياب فيميا يتعميل تيالوزن الشيعري توعيف التنيية المركزيية ا سياس التي
تعتمييد ا ال عيييدة ف ي تنائ ييا اإلي يياة  ،فيؤكييد السييياب ةمييك أن الييوزن الشييعري ضييرورة ال

يتجيدد الشيعر مين دون يا ،فالم ية الشييعرية ال تتشيكل خيارج اليوزن وكيذلك العواطيع وا فكييار
ل ييذا ي ييول ((الشييعر ل يية ي مييب في ييا المجيياز ،و ييو تعتيير يعتيير تي ةيين العواطييع صييم ةيين
ا فكار ،وأن يكون موزوناً)) (.)6

ن الم مية الت ميديية التي

تعتير وليس نظماً ،ل ذا كان الوزن ضيرورياً لي
فالشعر ٌ
ين ض ت ا الشاةر ف محاولة إيجاد محاور ((تين موسي ك الك م وتين المعيان ))( )7تتيدو

تييير كافييية تمام ياً إذا مييا أدركنييا ((أن تييين الشييعر وموسييي ا ارتتاط ياَ ً حيوي ياً))( ،)8واذا مييا
ةرفنيا أيضياً ((أن ة ىيية اليوزن تموضييوع ال عييدة ة ىية ةضييوية))( )9توعيع أن اإلي يياع

المتوليد ةين يذا التيداخل يعيد مناخياً حيويياً لمنظومية اليدالالت المتشيكمة مين جيو ر المعنييك

الشعري ويمنح ا ىدرة أكتر ةمك التمظ ر واتساع الحدود(.)40

أما الوزن ف النظم ف يرتتط تالعاطفة ولكين تا فكيار ةمومياً ،ل يذا يت يك خارجيياً

وتي يير ض ييروري .إذن ،الش ييعر ةن ييد الس ييياب ال يخ ييرج ة يين ال ييوزن ل ييذلك كت ييب خطاتي ياً إل ييك

أدونيس ةام ( )4919ي ول في ((واذا شياةت كتاتية الشيعر دون الت ييد تيالوزن فمسيوع ت ي أر
وتسييمع مئييات ال عييائد الت ي تحيييل (رأس المييال) االىتعيياد السياس ي وس يوا ما ميين الكتييب
والم االت واالفتتاحيات لمجرائد إلك شعر ؟ و و لعمري خطر جسيم)) (.)44

إذ ميين الطتيعي ال يمكيين نظييم ييذ الكتييب في ا وزان المعروفيية إال في سيييال مييا

يعطمح ةمي تالشعر التعميم الذي ال يعيد شيع اًر في أتسيط الم ياييس ،و يل يمكني في أي

سيييال يجعييل الييوزن من ييا شييع اًر ؟ إن ييا تت ييك أفكييا اًر ف ي السياسيية واالىتعيياد كييألن الييوزن نييا
ىيمة خارجية يمكن االست نا ةن من دون ت يير المعنك.

فالشي ييعر ال ينطمي ييل مي يين ا فكي ييار ذات ي ييا ،وانمي ييا مي يين االنفعي ييال ت ي ييا وت ير ي ييا مي يين

الموضوةات لذلك يت يك الينظم نصي اًر ،وان اكتسيك وزنياً ،فيالوزن مين الينظم ال ي يير مين الم ية
االعط حية وال ا فكار المست ة ،لذلك يت ك زائداً.
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أمييا ف ي الشييعر ف ييو امتييداد لمعاطفيية وا فكييار والم يية ،وال تنمييو ال عيييدة ميين دون ي
ف و يعتر ةين تفاةيل العناعير المكونية لم عييدة تعضي ا ميع اليتعض اآلخير ،ل يذا فالشيعر

تير النظم ل ة واي اةاً وعورة (.)47

كمييا أن الييوزن ةنييد السييياب م يرتتط وصي ياً تال افييية ،ال افييية أيض ياً ةنييد ضييرورة ف ي

الشييعر المكتييوب تالم يية العر ّتي ية وان كانييت تييير ذلييك ف ي الم ييات ا خييرى ،ف ييو ي ييول ف ي
رسالة تعث ت ا إلك ةتد الكريم الناةم ةام ((( )4964أنيا مين أةيدا التفميت مين ال افيية.
إ ن الم ييات الخالييية ميين الحرك ييات و ي الم ييات مييا ة ييدا الم يية العرتييية وأوزان الشييعر التي ي

تعتمد ةمك االرتكاز وليس ةمك التفعيمة ىد تخفع مما يحدصي خميو الشيعر مين ال افيية ةميك

اآلذان م يين موى ييع تي يير منظ ييوم ،فم ييا يع ييمح لم يية ل يييس تالض ييرورة أن يك ييون ع ييالحاً لم يية

أخرى)) (.)43

والسييياب ف ي

ييذا السيييال ىييد صييار ةمييك ال افييية الموح يدة ميين خ ي ل دةوت ي لمشييعر

الحّر إذ رأى أن ا ت ع حيائ ً دون تح ييل تنيا متماسيك لم عييدة .فال افيية الموحيدة مرتتطية
ُ
تاسييت لية التيييت ف ي شييعر الشييطرين ،أمييا الشييعر الحيير الييذي ي ييوم ةمييك التفعيميية في يت يييد
ت ا.

و ييو ن ييا يري ييد الع ييودة إل ييك التركي ييز ةم ييك ال افي يية مص ييل ن ييازك الم ئك يية ،ةم ييك أن

السياب لم يحدد لنا نوع ال افيية التي ي ار يا ضيرورة شيعرية أ ي ال افيية الموحيدة اليروي التي

صار ةمي ا من ىتل أم ال افية المتنوةة الروي ،إذ ي يول ((يجيب أن نحيتفظ تيا وزان ،ولكين
ليييس معنييك ذلييك أن تت يييد تييوزن واحييد وىافييية واحييدة)) ( ،)41ويت ييك اال تمييام تال افييية ةنييد

السياب يشكل تناىضاً مع صورت ةمي ا ف التيد

ليوضيح تيألن الصيورة ةميك الطري ية الت ميديية

ف ي اسييتعمال ال افييية ال تعن ي اسييتتعاد ال افييية كمي ياً ،فيؤكييد ةمييك ضييرورة ا أن نحييافظ ةمييك
انسجام الموسي ك ف ال عييدة رتيم اخيت ع موسيي ك ا تييات ،وذليك تاسيتعمال ا ا تحير ا

ذات التفاةيل الكاممة ...وىيد عيادع يذا النيوع مين الموسيي ك ىتيوالً ةنيد كصيير مين شيعرائنا

الشتاب ،أذكر من م الشاةرة المتدةة نازك الم ئكة ا (.)45

إن السياب ت ذا يؤكد ةمك ما يسمك تالموسيي ك الداخميية في ال عييدة ةميك اليرتم

ميين تتيياين موسييي ك ا تيييات التي ىييد تكييون أتحر ييا الشييعرية ذات التفاةيييل الكامميية ميين دون
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مجزوئ ا ،و و ما يؤكد تمك النظرية الن دية لمسياب الت ترى ف الموسيي ك الداخميية شيرطاً

أساس ياً ف ي مييدى إجييادة الش ييعر وتراةت ي وىدرت ي  ،والت ي كان ييت سييتتاً ف ي أن تحظييك ت ت ييول
وشيييوع ف ي أوسيياط الشييع ار الشييتاب ىياس ياً إلييك ا تحيير الشييعرية ا خييرى الت ي نييألى ةن ييا

الشع ار .

وفي ي رأي آخ يير لمس ييياب ي ييول فيي ي

((إن التي ييت ل يييس وح ييدة ال ع يييدة ،ف ييالمعنك

يتسمسييل ميين تيييت إلييك آخيير سييالكاً ةييدداً ميين ا تيييات ،ل ييذا وجتييت م ارةيياة ة مييات التييرىيم
واال تعذر ف م ال عائد ومن تعد تذوى ا)) (.)46

منطم اً من تمك النظرة الن دية الحديصة الت ترى ف الرأي ال ائيل ((إن التييت وحيدة

ال عيدة)) اتتعاداً ةن الح ي ة الموضيوةية ،إذ ييرى السيياب ف يم المعنيك مين خي ل تسمسيل

ا تي ييات والس يييما في ي ال ع يييدة الح ي ّيرة التي ي ال يمك يين ف م ييا م يين دون االس ييتعانة تع م ييات
الترىيم لألسطر ،والت تساةد ةمك ف م مكنونات الينص الشيعري ،إذ ي يول إن الشيعر يجيب
أن يكييون (مرسي ي ً) ،ولكيين ةميي ي أن يحتييوي ةم ييك ديتاجيية ىوي يية وموسييي ك ظ ييا رة وأس ييموب
ممتيياز ليييمكن ى ار ت ي أوالً ولك ي تستسييي

ا ذن والييروح صاني ياً ( .)47و ييو يؤكييد ف ي نظرت ي

الن دية ةمك أن الشعر يجب أن يكون ةضوياً ولكن يجب أن يف م تالعورة العحيحة.

أمييا ةيين رسييالة الشيياةر ف ي المجتمييع ،فممسييياب رأي ف ي ذلييك ي ييول ((إن ةمييك

الفنييان دينياً يجييب أن يؤديي ل ييذا المجتمييع ....ولكني ال أرتضي أن نجعييل الفنييان وتخاعيية

الشيياةر – ةتييداً ل ييذ النظرييية – والشيياةر إذا كييان عييادىاً ف ي التعتييير ةيين الحييياة ف ي كييل
نواحي ا ،ف تد من أن يعتر ةن آالم المجتمع وآمال دون أن يدفع أحد إلك ذا)

()48

والش يياةر ال ييذي يمص ييل في ي الت ازمي ي التعتي يير ة يين آالم مجتمعي ي وآمالي ي ال يمك يين أن

يك ييون الت ازمي ياً تفرضي ي ى ييوى اجتماةي يية وسياس ييية ،ت ييل يج ييب أن يك ييون ييذا االلتي يزام اختي ييا اًر
وتعتي اًر ناتعاً ةن إرادة الشاةر ف الوىوع مع المستعتدين (تفيتح التيا ) مين دون ضي ط أو

إكي ار  .والشيياةر فييرد ميين المجتمييع وليييس فييرداً ف ي المجتمييع ،ف ييو ال ي ييع تعيييداً ةيين حركيية
مجتمعيية لمييا يمتمك ي ميين إحسيياس مر ييع يميييز ةيين اإلنسييان العييادي ،ذلييك ((أن الشيياةر
إنسييان متييدع يتعييع تالشييمول ،وال ت ارتيية أن تسييتصار في ي حاج يات داخمييية تسييتدةي لكتاتيية

ىعيدة)) ( ،)49لكن ا دائماً تألت تعتي اًر ةن رويت الشخعية وموىف من ا شيا والوجود.
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فالسييياب يييذ ب إلييك أن الحركييات التحررييية ف ي المجتمعييات العرتييية تعييد الحييرب
العالمييية الصانييية كانييت و ار التح ييث ةيين أسييموب صييائر ،إذ ي ييرى أن الحركييات التجددييية في ي

الشعر جا ت ةمك وفل متطمتات اجتماةية متماشية مع النظريية االجتماةيية التي تيرى أن
ا سموب والشكل الشعري اجتماةيان.
وةيين معييدر الشييعر الص يياف الييذي ي ني ي ويرفييد وي ّذي ي  ،ف ييو ليييس مجييرد مو تيية

إنمييا ص افيية أيض ياً ،فمكييل ةمييل فن ي أساس ي المعرف ي ومؤص ارت ي الص افييية والفكرييية والحض يارية

الت ي وم ةمي ا ((إن نص تناسل من نعوص سات ة ومرجيع النعيوص الح ي أيضياً و يو
يخضييع لم يياييس جمالييية محييددة كجيينس أدتي تعي م وتنميي وليييس مجييرد كي م ال ضيواتط

ل )) (.)70

إن لي في

ييذا السيييال نظيرة ن دييية يحيياول في ييا تحديييد تعييض المعييارع التي تييدةم

المو تيية الشييعرية ف ي المرحميية ا ولييك ،يييرى في ييا ((اةت يياد النيياس أن المو تيية الشييعرية تكيين
كافي يية وح ييد ا ،و ييذا خط ييأل أيضي ياً م يين الض ييروري أن ت ييدةم ييذ المو ت يية تالص اف يية ،الخط ييوة

ا ولك لمص افة

ى ار ة الشعر العرت كم  ،وى ار ة الشعر والفمسفة والن د)) (.)74

إن اط ي ع السييياب ةمييك الص افييات ال يمكيين أن يك يون مفيييداً لمشييعر إال تعييد ةممييية

ع ر المادة المعرفية ف ذات الشاةر ،وتحويم ا ةتر تجرتت الخاعية إليك ةميل أدتي وال
تت ك مجرد أفكيار مطروحية ت يع ةميك الشيعر في ذاتي  ،كميا يجيب ةميك الشياةر أن يعميل
معرفت تاإلنسان والحياة ،وكمما كان االط ع أكصر اتتنت التجرتة واتسعت دائرة اإلتداع.

كمييا يسييتعيض ةيين فك يرة اإلل ييام تمعييطمح المو تيية في ييول ((ف ييد جعييل اإلتريييل
لمشعر رت توح لمشع ار ما يكتتيون تينميا جعيل العيرب ال يدما لمشيعر شييطاناً أو شيياطين

صم استعاض اإلنسان تعد أن ت دم ف المدنية ةن ذلك تال ول أن الشعر مو تة))(.)77

إن ي يييرفض الم وليية ال ديميية الت ي ت يير أن الشييعر إل ييام ميين اآلل يية أو نفصييات ميين

الش ييياطين وي ييرر أني ي ينت ييوع يت ييدفل م يين ال م ييب اإلنس ييان  .فالش ييعر مع ييدر ال م ييب ،الح ييب
ا ةظم ،ال رتة الشعر ،الشعر يستم م ىمب الشاةر ال ةالماً خارجياً .فاإلل يام ةنيد السيياب
مرتتط تنفسية الشاةر الفياضة تالمشاةر اإلنسانية ال ت يوة خارجيية ،واإلنسيان المتيدع يعتير

ةن معانات ال اآلل ة والشياطين.
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ال عيدة ةند السياب كائن حي ينميو ويتطيور حتيك يح يل اكتمالي  ،و يذا ميا نجيد
ف رسالة تعث ت ا إلك أدونييس معم ياً في يا ةميك إحيدى ىعيائد ي يول في يا (( -إذا كانيت
ىعييدتك رائعية تمييا احتوتي مين عييور ال أكصير ،ولكين ييل تايية الشياةر أن يييرى ىي ار أني

ىييادر ةمييك اإلتيييان تمئييات العييور ؟ أييين ييذ ال عيييدة ميين (التعييث والرميياد) تمييك ال عيييدة
العظيمة الت ترى في يا الفكيرة تنميو وتتطيور والتي ال تسيتطيع أن تحيذع من يا م طعياً دون
أن تف د ال عيدة معنا ا)) (.)73

إذن ،ال عيدة السياتية ف المنظيور السييات يجيب أن تكيون متكاممية المكونيات ال

يمكيين الفعييل تييين مكونات ييا المختمفيية ميين أفكييار وةواطييع وعييور واي يياع وتير ييا ،والشييعر
ةند ليس مجرد عورة متعصرة ،تل وحدة ةضوية ونظام محكيم ؟ ل يذا ي يول ((ل يد أعيتح
الشيياةر الحييديث يطمييح إلييك جعييل ال ع ييدة وحييدة متماسييكة ا ج ي از تحيييث لييو أخييرت أو

ىييدمت ف ي ترتيييب أتيات ييا الختمييت ال عيييدة كم ييا ،أو ف ييدت جييز اً كتي ي اًر ميين تألصير ييا ةمييك

ا ىل)) (.)71

ال عيدة الحديصة ةند ت يوم ةميك ةنعيرين ،النميو – التكاميل ،ف ي تنميو متكاممية

ا ةضييا لتح ييل نظام ييا الييذي يميز ييا ةيين تير ييا ،ويميييز تييين ال عيييدة ال ديميية وال عيييدة

الجديييدة ميين حيييث الشييكل والتنييا ( .)75فييالنمو والتكامييل حييدصان داخميييان ف ي ذات الشيياةر
وليس ةممية خارجية أو لعتة ل وية.
مفهوم األسطورة والرمز عند السياب
يؤكد السياب أ مية الرمز وا سطورة ف تنيا ةيالم شيعري في مواج ية واىيع تيير
شعري ،فا سطورة ةند السياب ليسيت مجيرد ىعيص يرص يا جييل ةين جييل وانميا ي نظيرة
إلك الحياة وتفسير ل ا ةمك نحو ما.

لذا فإن الشاةر لم يمجأل إلك ا سطورة كمادة جا زة إنما يشكم ا مين خي ل تجرتتي

الش ييعرية ،ف ييد وج ييد الس ييياب في ي الرم ييز وا س ييطورة ا وس يييمة لمتعتي يير ة يين ىض ييايا سياس ييية
واجتماةية ،ويدخل ذا النزوح إلك الرمز ف إظ ار مف يوم جدييد لمشيعر توعيل إليي سيوا
أكان ذلك تفعل ظروع الحياة الجديدة ،أو كان تتألصر تكتاب ترتيين ا (.)76
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ف يو ي ييول في سيييال التوظييع ا سييطوري اليذي اةتمييد في تنييا ىعييدت ا فميييس
شرطاً أن تستعمل الرموز وا ساطير الت ترتطنا ت ا راتطة من المحييط التياريخ أو اليدين
دون الرمي ييوز وا سي يياطير الت ي ي ال ترتطني ييا ت ي ييا ،واحي ييدى ي ييذ الوشي ييائج ا

(.)76

يؤكي ييد

الس ييياب في ي نظريتي ية الن دي يية ييذ حري يية الش يياةر في ي اختي ييار الرم ييز وا س ييطورة م يين دون
االلتفييات إلييك مناتع ييا وتيئت ييا ومحيط ييا الييذي ولييدت في ي  ،و ييذا مييا أكييد ف ي ىييول آخيير ل ي
ةنييدما ركييز ةمييك الشييعر اإلنجميييزي وتييألصر في ي وتييألصير ف ي الشييعر العرت ي الحييديث ومييدى
إةجات تنظرية إليوت فيما يتعمل تالرمز ا سيطورة ،التي ينظير إليك طاىية تعتير يا توعيف ا

ا الوسيييمة الت ي ت ييا تصييرى حيوييية الماض ي حييياة الحاضيير ا ( ،)78إذ ي ييول السييياب ف ي

ييذا

المضمار المتعمّل ت ّوة تألصير إليوت ا إن الشع ار الشتاب تيألصروا تروحي وةرفيوا كييع اسيتفاد
من رموز تموز وأتريس فنت م إلك ما كانوا ةن تافمين ا (.)79
الييذين تحييدصوا ةيين اسييتخدام السييياب لألسييطورة كصي ي اًر مييا رددوا أن ي كييان يجييد من ييا

وسيييمة لمتخف ي  ،ف ييو إن أراد جييا رجييل أو جماةيية أو حكوميية لج يأل إلييك انت ييا ا سييطورة

ورموز ا ،إذ ي ار ا م ئمة أو مطات ة لرؤيا  ،وكل أولئك الن اد إنما كانوا يرددون السياب ميا
ىال ي نفس ي ةيين الييدافع الييذي حييدا ت ي

ن تكييون ا سييطورة مييادة تعييض شييعر  ،ف ييو ي ييول ا

لعمن ي أول شيياةر ةرت ي معاعيير تييدأ تاسييتعمال ا سيياطير ليتخييذ من ييا رمييو اًز ،كييان الييدافع
السياس ي أول مييا دفعن ي إلييك ذلييك ،فحييين أرادت م اوميية الحكييم الممك ي السييعيدي تالشييعر

اتخييذت ميين ا سيياطير الت ي مييا كييان لزتانييية نييوري السييعيد ليف مون ييا سييتا اًر ت ارضي  ،كمييا

أنن ي اسييتعمم ا لم ييرض ذات ي ف ي ة ييد ةتييد الك يريم ىاسييم ،فف ي ىعيييدة (س يرتوس ف ي تاتييل)
جييوت ىاسييماً ونظامي أتشييع جييا دون أن ينطييل زتانيتي  ،كمييا جييوت النظييام في ىعييائد

أخييرى (مدينيية السييندتاد) .وحييين أردت أن أعييور فشييل أ ييداع تمييوز استعضييت ةيين اسييم
تموز التاتم تاسم أدونيس اليونان الذي و عورة من ا(.)30

والسياس يذوب في الشيعري ،إذ ال تنياىض تيين الشيعر والسياسية ا حتيك السياسية

نفس ي ا يمكيين أن تييدخل ف ي ةييداد وظييائع الشييعر ،شييرط أن تكييون سييميمة ا فكييار ال تييدةو

()34
إلييك سييفك الييدما واالةتييدا ةمييك أم يوال اآلخ يرين وحريييات م ا  ،والشيياةر نييا ليييس توى ياً

سياسياً إذ إني يعتير ةين المطيامح وا شيوال الخاليدة التي ال تت يير م ميا ت يير نظيام الحكيم
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أو الجييو السياسي  ،وان وظيفيية الشييعر كمييية يجييب أن تتيوافر ةمييك نزةيية إنسييانية ن ييا ت ييتم
تاإلنسييان ،وا دب يجييب أن ال يفعييل ةيين السياسيية ن اإلنسييان م يرتتط تييذلك ةمييك نحييو
جدل وحميم.

ويتفل السياب مع نازك الم ئكة ف رفضي

ي ضي ط سياسي أو اجتمياة مين

أي حزب أو سمطة ،في ع ضد أولئك الذين يريدون أن يفرضيوا ةميك النياس اتجا ياً سياسيياً
واح ييداً وحزتيي ياً واح ييداً تعت ييارة أدل ،فالش يياةر ف ييول الحزتيي ية الض ييي ة وأكت يير م يين االتجا ييات

السياسييية ن ي م يرتتط تاإلنسييان أي ياً كييان ،ةمييك أن ييذا الموىييع لمسييياب ف ي مرحميية متييألخرة
ميين حيات ي ةنييدما احتييك تجماةيية شييعر ،وىتييل ذلييك فكييان ا تمام ي ينعييب ةمييك الموضييوع

االجتماة تالدرجة ا ولك ،ف د ت يرت نظرت إليك وظيفية الشيعر ،و يذا ميا أكيد في رسيالة

ردة كيالت أعياتتن حيين
تعث ت ا إلك يوسع الخال ي يول في يا ا أعياتتن تجيا االلتيزام ّ
()37
كتتت (ىعائد ا رتعين) الم م و الشعر ليس أن تكون واةظاً  .فمم يعد االلتيزام م ياسياً
لمتمييز تين جيد الشيعر ورديئي ةنيد السيياب ،وليم تعيد وظيفية الشيعر تاتعية لوظيفية خارجيية

إيديولوجية وانما أعتحت الجودة الفنية ال م ا ول لمشاةر.

السياب ناقداً لشعراء عصره

ةنييدما عييدر العييدد ا س يتوة ميين جريييدة ((الشييعب)) أجييرى ةييدد ميين العييحفيين

ل ييا ات مييع السييياب ،ووجييدوا خ ي ل توجي ي ا سييئمة لمشيياةر نفس ياً متفتحيية إلرسييال ا حكييام

الن دييية ،ولييم ال يكييون كييذلك و ييو يحمييل آ ار ن دييية ف ي الشييعر والشييع ار  ،فتحييدث ةيين تمنييد
الحي ييدري ،ومحم ييود التريك ييان ،وموس ييك الن ييدي ،وةمي ي الحمي ي ّ  ،ول ييم ي يينس أن ي م ييز ديي يوان
التيات ا خير ا المجيد لألطفيال والزيتيون ا ،ودييوان نيازك ا خيير ا ىي اررة الموجي ا إذ ي يول
في ا نازك الم ئكة أكتر من ديوان ا ا ،و و حكم منعع ف حل الشاةرة المتدةة نازك.
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صييم ي ييول ف ي م ييدي الج يوا ري ،أن ي ىييد أخييذ مكان ي إلييك جانييب المتنت ي وأت ي تم يام
و و أةظم من اختتمت ت

ذ الحم ة الذ تية من شعرائنا العظيام التيادئين تطرفية تين العتيد

والمنت ين تالمعري ىتل الجوا ري ا.

ولعي ّيل ذلييك يعييود إلييك ف ييم السي ّيياب الن ييدي لمعنييك التداييية والن اييية ويضييع الشييع ار
حسب مكانت م الشعرية ،إذ ي ول ف ذا العدد إن شوى يتيدو ىزمياً إليك جانيب الجيوا ري

العظيييم ،و ييو ف ي ذلييك إنمييا ي يييم حكم ي ةمييك الع ىييات الشخعييية وليييس حكم ياً أدتي ياً ىائم ياً
تحري النماذج ا دتية واست رائ ا.
ةمك ّ
وين د عدي كاظم جواد ا ت ول إن يتمغ ىمة اإلجادة ةندما يكتب ةين نفسي دون

أن ي مد أحداً ولكن يعتمد ةمك ال ياج ف أتمب ىعائد مما يفسد ةمي إمكانييةا( ،)33حتيك
رد كاظم جواد ةمك السياب ف أحد ا ةداد ا ستوةية مين الجرييدة يت مي فيي تألني اسيتورد
ّ
ف رحمت ىيماً ن دية ،وأن من ح أن يفرض ذ ال يم ةمك نفسي ولكين لييس مين ح ي أن

يفرض ا ةمك اآلخرين.

ويظ ي يير أن السي ييياب أراد مي يين خ ي ي ل وعي ييف

ي ييذا أن يجعي ييل مي يين عي ييدي شي يياة اًر

حماسياً ف خدمية اإلنسيانية ولييس كميا ف يم كياظم جيواد مين طتيعية الن يد ،حييث لجيأل كياظم

إلك الت ديد ةن كشع معادر شعر السياب فرد السياب تنشر م االً ةين ةتيد المميك نيوري
الذي كان كاظم جواد ي يرن تيني وتيين التييات  ،ويحياول تحطييم االصنيين معياً ،وجعيل ةنواني

(ةتييد الممييك نييوري ال ععي ا ول ....ةت رييية لييم تييوع ح ييا ميين التعييدي ا وأن ييك م الي
ت ول ا وان لميا يخجمنيا ....أن ت يوم تيننيا ةت ريية كعت ريية ةتيد المميك نيوري دون أن نوفي يا
ح ا) (.)31

صم ن د ىعيدة (لعنة ت داد) من شعر كياظم جيواد التي وجيد أن يا ىسيمت إليك شي ل

( ني ي شي ييخص عي يريح ) ا فش ي ي لنخ ي يوان المس ييممين وش ي ي لمش يييوةيين وش ي ي

نعي ييار

اإلس م ،وش ة لم ومين ا ( ،)35تمعنك أن عدي ي ازل جميع الفئات السياسيية ،وتحيدا أن
يف تت ديد فيكشع ةن معادر شعر  ،ف ال ا أما ةن الج ة المعروفة الت رفعيت شيعري
في العيرال – ييذ

ي الج يية التي يت ييرب من ييا كيياظم جيواد نفسي ةسييك أن تييدفع شييعر –

فيالحل أن شييعري لييم يرتفييع إال تعييد أن سييخطت تميك الج يية المعروفيية ةميي وةمي ّ  ،أمييا ةيين
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الج ة المعروفة ف لتنان الت ترفيع شيعري اآلن فميم يتميغ تي التيد ور تعيد حيد النيزول إليك
مصل ذا الحضيض ،ولييس في مصيل حييات كم يا مصيل يذا المييل إليك النيزول إليي كميا في

حياة (تعض م) (.)36

والسييياب يييرد ةمييك رئيييع خييوري الييذي رأى أن شييعر يعييوز الوضييوح متسييائ ً ةيين

معنييك الوضييوح ومييدى كوني م ياسياً ،واال فييألين نضييع شييعر رامتييو وأديييث سييتويل وأتي تمييام

والمتنت (.)37

إن الوضوح ةند السياب ليس ىيمة جمالية ف ذاتي ةميك أن ال ميوض يو جيو ر

الشييعر وطتيعتي

ني ليييس تعتيي اًر ةيين تييرض أو نظييم لفكيرة معينيية ،وىييد كتييب السييياب إلييك

خالد الشواع ف إحدى رسائم ي ول (كنت ف كصير مين ا حييان تألخيذ ةمي ال ميوض في
شعري ولكن أدركت أن ذلك ال موض كان الع يدة المسيحورة التي أوجيدت ا ييد العاطفية في

سيياةة جنييون ،إذا انحمييت ف ييد الطمسييم مييا كييان يحمييل ميين تتمييات ةت يير) ،فييال موض ميين
طتيعيية الشييعر ةنييد السييياب ن ي خمييل واتييداع ف ي لحظيية خارىيية لمعييادة ،الشييعر تييير النصيير
الذي يخضع لمع ل والمنطل لذلك ال يخمو من تموض.

وكانييت ال ي ار ة – تعييد كتاتيية الشييعر – ي المنحييك الصييان ميين منيياح نش يياط ،

وأكصر الشوا د تشير إلك أن ص افت أخذت تتسع وتؤصر ف تفكير وم ارنات  ،ف و يعيرع اتين
الروم أو ةمك ا ىل يعيرع مين ىعيائد ميا يعجتي وي يول في رصيا (تسيتان) ا أميا تيرى

كيييع ركييب الشييجر ا ،و ييو ي ي أر ف ي دي يوان م يييار الييديمم ويحفييظ كصي ي اًر ميين الشييعر الييذي

أورد اتيين ىتيتيية ف ي ا الشييعر والشييع ار ا ويطييالع كتيياب أحمييد العيياوي محمييد ةيين شييمم ،
ويحيياول أن يييتف م تعييض ىعييائد ذلييك الشيياةر ف ي أعييم ا اإلنجميييزي محيياوالً فييك م يياليل

نعوع ا.

وتسييعف تمييك الحيوييية الذ تييية ف ي الن ييد أيض ياً ،ف ييد كييان ميين ىتييل إذا ةييرض ةميي

خالييد إح ييدى ىع ييائد اكتف ييك تييالت ريض ،أم ييا اآلن ف ييد أخ ييذ يييرى ن ييا و ن يياك م ييا يمك يين أن
يرفض ف تمك ال عيائد ،تمطيع مشيوب تاالةتيذار أو تصنيا مسترسيل في الموارتية أرسيل
إلي خالد ىعيدة تعنوان ا ذات الرى ا

()38

فيكتب معم ياً ا ولسيت أدري أأ نئيك أم اكتفي

أن أىول إن كيل كممية مين ىعييدتك ت نئية مين رتية الشيعر ليك ،ذليك أنيك أرضييت ةاطفتيك
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ت ا صم ةدت فألرضيت ةاطفة تيرك ،وكيم كيان جميي ً أن أىي أر – ييوم وعيمتن رسيالتك في

ديوان م يار الديمم فألرى في

-

وعدت اليوم أبكي لإلياب

بكيتك لمفراق ونحن سفر

ولكن وأعدل من تكصير – يطالعن ف ىعيدتك
وأراه منسكباً وقد عرض المقا

ذرفت دمعي حين عز الممتقى

ل د تكك م يار مرتين ...وذاك مما اةتاد المحتيون ةميي  ،أميا شياةرنا فميا اىتعير
تكاؤ ةمك موىفي  ،ل د ظل تاكياً من يوم الفيرال ،و يذا  -حيل – حتيك ييوم الم يا  ،و يذا ميا

انفييرد ت ي وحييد  ،فكنييا نتوىييع أن يجفييع الم ييا دمع ي ولكن ي ال ي يزال منسييكتاً ،ولكيين الشيياةر

نفس ي – ولكن ي – مييع الشيياةر ال أرى ف ي ذلييك شييذوذاً ،أو ليييس ميين ي وا ييا ممييك تييير ؟
(.)39

السييياب وجييد ف ي تي ييت عييدي تفوى ياً ةم ييك تيييت م يييار ،ومي يرة أخييرى وىييع ةنييد

ىعيييدة لخالييد تعن يوان ا ياسييمين ا فييألصنك ةمي ييا كصي ي اًر صييم ىييال ا ولكنييك تطعيين فجييألة أفكييار
(ال ييارئ) المتسمسييمة حيييث ت ييول ف ي وعييع ال ييم ..ا كجييرح الطعييين ا ،إن جييرح الطعييين

يرسييم أمييام ال ييارئ عييورة تشييعة ،عييدر ة يريض مكسييو تالشييعر ةمي ي طعنيية تسيييل دماؤ ييا
ويجتمع حول ا الذتاب (.)10

يحاول السياب نا أن ين د شيعر خاليد ةميك ميا كيان يتكيون في إحساسي تجيا أي

ةمل فن .

أم ييا ة ى يية الس ييياب ت يياآلداب ا خ ييرى ف ييد جعمتي ي يش ييحذ أس ييمحت الن دي يية ليك ييون

مستعداً لمدفاع ةن شعر توة وص افة ،حيث تعدى لرئييع خيوري ،ومين صيم لمحميود أميين

العالم تروح أىل ت جماً وةمل ةمي ىيائ ً (وزةيم ا سيتاذ العيالم أنني أحيذو حيذو إلييوت فيميا
أكتب ،ك يا سيدي ،إن ما أكتت

يو شي

مين عيميم الت الييد الشيعرية العرتيية ودونيك أتيا

تمي ييام لتعي ييرع كيي ييع كي ييان يسي ييتخدم التي يياري وا سي يياطير وشي ييعر السي ييات ين وكي ييل ص افي يية ف ي ي

شعر )(.)14
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رد رئيييع ةمييك حي ّيدة السييياب وةنفي الييذي كييان يحمييل ال ييدو المييتطن تالتفنيييد
وفي ّ
عحت ةممية الجمع الحسات تمك
الساخر ي ول كيع ّ
ناىد تير مترز  +ىعاص تير متدع  +شاةر تير كتير ؟

كيع نتج ةن ا أديب كتير ؟
وتعييد ا ىييال السييياب ا أ ارن ي مييديناً لييك تاالةتييذار الحييل أن كممت ي كانييت تتسييم

تال سييوة والنرفيزة كمييا سييميت ا ،وىييد تممسييت ميين خي ل ردك ا خييير روحياً كتييرة رحتيية ا فييل

زادتن إةجاتاً تك ةمك إةجاب ،واكتا اًر ةمك إكتارا

(.)17

ويرد السياب ةمك ع ح ةتد العيتور ترسيالة وج يا إليك اليدكتور سي يل إدرييس

حييول العييدد الصالييث ميين اآلداب  4965الييذي ن ييد ةتييد العييتور وفي ي ىعيييدة لمسييياب ،إذ
ي ول السياب ا وىد رحتت تإسينادك ىي ار ة العيدد الماضي إليك ا سيتاذ ةتيد العيتور اليذي

نرجو أن يكون منعفاً ف ن د  ،واال فألى منا حاضرة ،وسيتكون أمامنيا فرعية صمينية إلةيادة
ت ييم الكصير من المعايير واآل ار  ،ذا و رأي ورأي ا خ مح الدين إسماةيل .أميا أخونيا
كيياظم ج يواد ف ييو ةاتييب ةميييك نييك أسييندت ى ي ار ة العييدد إلييك شييخص يج ييل حتييك أوزان

الشيعر ،ولكنيا – ا خ محي وايياي – أىنعنيا توجا يية اليدافع اليذي دفعيك إليك ذليك ا إظ ييار
الح ي ة ةن طريل تعارع ال يم والمعايير ا ( .)13يتدو أن السياب ف ذلك ةميك د اريية تامية
وةمي ة الرؤى لعمل الناىد الح ي .

وةي يين ن ي ييد لشي ييعر  ،ي ي ييول ف ي ي رسي ييالة تعي ييث ت ي ييا إلي ييك الي ييدكتور داود سي ييموم ف ي ي

 4964/40/1ديوان يياي ا والن أز ي ييار ذاتمي يية ،وأسي يياطير ،مي ييا مي يين شي ييعر ال ي ييزل .أميييا
اأنشودة المطرا ف و الديوان الوحيد من دواوين الذي يستحل االستش اد تشعر من (.)11
إن ي ي ارجييع شييعر ةمييك مييدار الييزمن ليكشييع أخطييا

ويطييور إنموذج ي  ،ممييا يييدل

ةمك أن الشاةر يمتمك نفساً ن دياً واضحاً ف رؤيت لواىع الشعر العرت الحديث.

كم ييا ك ييان الس ييياب ناى ييداً ىععي يياً أيضي ياً م يين خي ي ل ن ييد ىع ييص م ييدي ةيس ييك

الع ر ت ول

ا أتطال ىعع يتحصون ةين الحيب خي ل تحيص م اليدؤوب ةين الختيز ،ةين

الحيب الييذي ال يكمييع ميياالً وال وىتياً ،ةيين حييب يييوم كيالختز اليييوم  ...رتمييا اجتذتتي حييياة

الم و في ا (ف المدينة) فترة من حيات ولكن الريف الكامن ف أةماى ينتعر في الن ايية،
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وتنتعيير الحييياة الزوجييية المسييت رة تييين تكييا ا طفييال وضييجيج م الحمييو ،ييذ الحييياة الت ي

يعرف ا ال رويون ويؤصرون ا أكصر مما يعرع ويؤصر ا أتنا المدينية ا ( .)15فإني

ذات ف عفة م دي الع ر ،ويتحدث ةن ىيم وانتعار .

نيا إنميا ييرى

كييذا الناىييد تشييت ل آليات ي الن دييية ف ي جميييع أشييكال ا دب العرت ي لمكشييع ة يين
المكنونات النعية والحكم ةمي ا تألحكام منعفة تعيدة ةن التحيز والتميز.
أمييا ةيين ن ييد لمشييعر ال ييديم في ييول ا إن الشيياةر ال ييديم كييان يتخييذ الشييعر وسيييمة
تراض مادية ف أتمب ا حوال ،ومن صم كان الشيعر تاتعياً لمؤسسية سياسيية أو دينيية أو

ير ةين آميال الخمفيا وأمياني م ميا يريدوني مين م كميدح في ن واإلشيارة تميثصر
ىتمية كان ا تعتي اً

ف ن ا .فالشعر ال ديم فاىد لطتيعت الفنية تعد أن ف د الشاةر ذات ا(.)16

فالشي ييعر ةني ييد السي ييياب موىي ييع وال تي ييد أن يكي ييون لمشي يياةر وج ي يية نظي يير ةامي يية ف ي ي

مشييك ت الكييون ليييس مجييرد وسيييمة لمحعييول ةمييك منفعيية .إذ كييان ي ي أر كصيي اًر تي تمييام –

والمتنت – والتحتري ،ويحفظ مطوالت أت تمام ويحمل عور ويعيش ف أجوائ .

وف ي ىضييية الريييادة الت ي ش ي مت الن يياد والم تمييين تالشييعر الحييديث وا تمييام م ف ي

تحديييد السييتل الزمن ي  ،حيييث اتسييعت ال ضييية ،إذ انضي ّيم ىسييم ميين ا دتييا والم تمييين إلييك
جانب السياب ،ف حين انضم ىسم آخر إلك جانب نازك.
وىد اىتعرت معظم حجيج السيتل ةميك ا سياس التياريخ  ،ولعيل العيراع الطوييل

تييين نييازك الم ئكيية والسييياب ةمييك ريييادة ال عيييدة العرتييية الحديصيية وآ ار الن يياد التي اتسييمت
تالتفياوت ،جعمييت ميين السيياب يعتييرع في مجمية اآلداب حيييث ي ييول تيرأي ناىييد مطمييع ا واذا
تحرينا الواىع وجدنا ا ستاذ ةمي أحميد تياكصير يو أول مين كتيب ةميك طري ية الشيعر الحير

في ترجمت ي لرواييية شكسييتير وروميييو وجوليييت الت ي عييدرت ف ي كييانون الصييان ةييام 4917

تعد أن ظمت تنتظر النشر ةشر سنوات كما ي ول المترجما(.)17

وتازدييياد وتط ييور وةي ي الحداص يية والتجدي ييد خف ييت وط ييألة ال يياجس الت يياريخ لمش ييكمة

الريادة تستب انعدام ع حية النظرية ،وتدأ ال اجس الفني
ريادة ال عيدة العرتية الحديصة وفل منظور مت دم (.)18
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ن السييياب يحكييم ص افت ي الن دييية ومعاينت ي الدائميية لمشييعر ال ييديم والحييديث ،كييان
م يئياً ن يتييرك أصي اُر ن ييدياً واضييحاً ميين خي ل آ ارئي الن دييية ممييا يييأل لنسيييج الشييعري ال ييدرة

ةمييك الحييياة وتوليييد دالالت تخاطييب أجييياالً مختمفيية ،حيييث أفيياد ميين كييل مييا ييو متيياح ميين

ص افيية ذاتييية وتراصييية وأجنتييية ليكتييب نع ياً متييدةاً احتييل مكانيية متمي يزة ف ي الشييعرية العرتييية

المعاع يرة ممييا م ييد السييتيل لشييعر ةرت ي حييديث ،معتيير ةيين الحييياة تكييل تشييظيات ا شييك ً

ومضموناً.

اإلحاالت واهلوامش

الرواد في الخطياب الن يدي الع ارىي  ،ةتيد الكيريم
( )4ال عيدة ُ
الحّرة ةند شع ار العرال ّ
ةتاس حسين ،رسالة ماجستير م دمة إلك كمية اآلداب جامعة ت داد .7001 /
( )7كت يياب السي يياب النص ييري ،جم ييع واة ييداد وت ييديم حس يين ال رفي ي  ،منش ييورات مجم يية
الجوا ر ،فاس.47-44 4986 ،
( )3تعمي ات تدر شاكر السياب ،اآلداب 1 ،حزيران.69 4951 ،
( )1السياب النصري .86
( )5المعدر نفس

.57

( )6المعدر نفس .

( )7سيكولوجية اإلتداع ف الفن ا دت  ،دار الشؤون الص افية ،ت يداد ،ال يئية المعيرية
العامة لمكتاب ،ال ا رة .69
( )8ىضيية الشيعر الجدييد ،محميد النيوي  ،مكتتية الخيانج  ،دار الفكيير ،ط،4974 7
ال ا رة .70
( )9نازك الم ئكة الناىيدة ،رسيالة دكتيو ار ةتيد الرضيا ةمي  ،م دمية إليك كميية اآلداب،
جامعة ت داد .471 4986

()40

جماليييات ال عيييدة العرتييية الحديصيية د .محمييد عيياتر ةتيييد ،منشييورات

و ازرة الص افة السورية .470 7005
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السياب ناىيداً
تدر شاكر ّ
محمد
حماد ّ
نافع ّ

()44

رس ييائل الس ييياب جم ييع وت ييديم ماج ييد الس ييامرائ  ،المؤسس يية العرتي يية

لمدراسات والنشر ،تيروت ،ط.435 4991 7

رواد الش ييعر العرتي ي الح ي ّير ،د .ف يياتح ةي ي ل ،إتح يياد
()47
مف ييوم الش ييعر ةن ييد ّ
الكتاب العرب ،دمشل .430 7005
()43

السياب النصري .456

()41

المعدر نفس

.470

()45

المعدر نفس

.41

()47

المعدر نفس

.440

()49

الن ي ي ييد التطتي ي ي ي التحميم ي ي ي  ،د .ةي ي ييدنان خالي ي ييد ةتي ي ييد اه ،و ازرة الص افي ي يية

()46
()48

المعدر نفس
المعدر نفس

.80
.80

واإلة م ،ت داد .5 4986

()70

مف وم الشعر ةند رواد الشعر العرت الحر .57

()74

السياب النصري .496

()73

رسائل السياب ماجد السامرائ .

()75

إشي ييارات ةمي ييك الطريي ييل تمني ييد الحيي ييدري ،المؤسسي يية العرتيي يية لمد ارسي ييات

()77
()71

المعدر نفس

.740

السياب النصري .85

والنشر ،تيروت ،ط.460 4980 ،4

()76

ا س ييطورة في ي ش ييعر الس ييياب ،ةت ييد الرض ييا ةمي ي  ،و ازرة الص اف يية العراىي يية

.74 4978

()77

السياب النصري .476

()78

ت – س إلي ييوت الش يياةر الناى ييد م ييال في ي طتيع يية الش ييعر ،ترجم يية

إحسان ةتاس ،تيروت.787 4965 ،

()79

السياب النصري .55/51
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()41

()30

العدد ()8

ايمول ()7007

م اتمية ميع كياظم الخميفية جرييدة عيوت الجميا ير ،ت يداد 76 ،تشيرين

ا ول  ،4963ن ي ي ً ة يين ت ييدر ش يياكر الس ييياب ة يين ت طي ي  ،دار الن ييار لمنشي ير،

تيروت  ،74وينظر دير المي ك ،د ارسية ن ديية لمظيوا ر الفنيية في الشيعر الع ارىي
المعاعر ،د .محسن أطيميش ،ت داد .435 4984
()34

السياب النصري .401-404

()37

رسائل السياب ماجد السامرائ .

()33

العدد ا ستوة من جريدة الشعب رىم  3876ف .4957/7/6

()35

المعدر نفس .3876

()37

السياب النصري .79

()38

ت ييدر ش يياكر الس ييياب د ارس يية في ي حياتي ي وش ييعر  ،إحس ييان ةت يياس ،دار

()31
()36

المعدر نفس .3876
المعدر نفس .3876

الص افة ،تيروت .77 4983

()39

المعدر نفس

()14

اآلداب ،ةدد حزيران .65 4955

()13

رس ييالة إل ييك ال ييدكتور إدري ييس تت يياري  ،4956/3/1ت ييدر ش يياكر الس ييياب

()10
()17

المعدر نفس
المعدر نفس

.73
.73
.65

حيات وشعر .776

()11

المي يرأة ف ي ي ش ييعر السي ييياب ،رسي ييالة ماجس ييتير م دمي يية إل ييك كميي يية الترتيييية

لمتنات ،جامعة ت داد  ،7005فرح تانم عالح وفي ا رسالة تخيط السيياب موج ية
إلك الدكتور داود سموم تتاري .4964/40/1

()15

العدد ا ستوة من جريدة الشعب رىم  3869تتاري .4957/6/79

()16

السياب النصري .79

()17

السياب النصري.

735

السياب ناىيداً
تدر شاكر ّ
محمد
حماد ّ
نافع ّ

()18

الييدفاع ةيين النمييوذج ،تحييث في مشييكمة الريييادة ،د .محمييد عيياتر ةتيييد،

الشعر العرت اآلن ،دار الشؤون الص افية ،ت داد.140 4996 ،
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