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 :ینيّ تّ عر السّ تجییل الشّ 

 جییر ة التّ یادة وإشکالیّ بین عقدة الرّ  
 اخبة" عینةّ "الموجة الصّ  

 
 

 

 

 الملخص: 

ات  ينيّ منذ ستّ   قد العرا��ّ ال�ي شاعت �� النّ   جييل العقدّي تقوم فكرة هذا البحث ع�� تفنيد مقولة التّ 

   القرن العشر�ن، و�ع�ي أّن 
ّ

جييل  عشر سنوات. وقد ساعد �� ترسيخ مقولة التّ   عر�ة تتوالد �ّل األجيال الش

فھ �عض شعراء عقد الّس   العقدّي 
َّ
روا للعقدية، ودافعوا عن أنفسهم بوصفهم  ما أل

َّ
تينيات من كتب، ف��ا نظ

 شعر�ّ 
ً
. وسجيال

ً
وافع  اخبة) للشاعر سامي مهدي، مبين�ن الّد نقف عند أحد هذه الكتب وهو(املوجة الصّ ا

 جييل ألنفسهم. ات تجي�� التّ دين إش�اليّ ومحّد  جييل العقدّي غبة �� التّ وراء هذه الرّ 

 التّ ال�لمات املفتاحية: 
ّ

 جييل، الش
ّ

 تينيات.عراء، العقد، الّس عر، الش

 

 

Abstract: 
The idea of this research is based on rejecting the idea of the decadal generation 

that has been popular in Iraqi criticism since the sixties of the twentieth century, which 

means that poetic generations reproduce every ten years. The books written by some 

poets of the sixties contributed to the consolidation of the idea of the decadal 

generation, in which they looked at decadal and defended themselves as a poetic 

generation. 

 We shill study one of these books, which is (The Loud Wave) by the poet Sami 

Mahdi, showing the motives behind this desire in the generation, also identify the 

problems of limiting the generation to themselves. 

Keywords: Decade, Generation, Reflecting, Poetry, Poets, Sixties. 
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 : یادة وعقدة الرّ   االنقطاع الجیليّ  -1

الّس  سنوات  من  �انت  وتار�خيّ مفصليّ   1969إ��    1960تينيات  ألّن ة  أجمع،  العالم  مستوى  ع��  ف��ا    ة 

. وشملت تأث��ات هذه ا�حرب مختلف  واالش��ا�ّي   دت أ�عاد ا�حرب الباردة ما ب�ن القطب�ن الرأسما��ّ تجّس 

الّس الصّ  واالقتصاديّ عد  واالجتماعيّ ياسية  الصّ   ،ةة  األد�ّي وم��ا  األور�ّي   عيد  الغرب  واالن�لو    داخل  �عامة 

 بخاصّ  سكسو�ّي 
ّ
  ، ظام العاملّي خيبة األمل بالنّ عكست ة �� انجل��ا وفر�سا وأمر��ا لت حر�ات شبابيّ ة، فتش�

القارّ وهو   آثارا كب��ة ال ع��   أبلدان    ع�� ة حسب، بل  واألمر�كيّ ة  ت�ن األور�يّ ما ترك 
ّ
الال تينة وأفر�قيا  مر��ا 

   أيضا،  والشرق األوسط 
ّ

 فأصيب الش
ّ

تينية  ام و�قية االقطار �عدوى ا�خيبة الّس باب �� العراق ومصر والش

 العامليّ 
ّ
وتمث التّ ة.  هاجس   �� ا�خيبة  تلك   لت 

ّ
وط الذي  األدبيّ مرد  الكتب  ترجمة   �� متصاعدة  حركة  ة  دتھ 

 ة،  والفكر�ّ 
ّ
ة جيفارا  ة الب���امو وثور�ّ تينيات بوجودية سارتر وال انتمائية �ولن ولسن وعبثيّ ر أدباء الّس فتأث

الغموض وأدّ  ا�جنوح نحو  إ�� سلوكيّ كممارسة ودو�ر�ھ كتنظ��. وهو ما �ّجع ع��  النّ ى  فور وموجات  ات 

ا�جتمعالتمرّ  واالغ��اب عن  والتّ   ،د  املوروث  الصّ ورفض  باأل قاليد وقطع  الّس لة  ح�ىجيال  �عب��    "ابقة  �اد 

عوى هو  ف ع�� هذه الّد املتطرّ   راع الطبقي .. و�ان الردّ ات أن ي�ون نقيضا للصّ جيال �� �عض األدبيّ صراع األ 

  .1"نھ ليس هناك أجيال بل صراع طبقات أ

التطرّ  العراقيّ وهذا  األدباء  يألفھ  لم  ا�جي��  الصراع   �� األر�عينيات  ف   �� ألّن ر�ّ   ،وا�خمسينياتون   ما 

فتأقلموا    ،أك��هم �انوا متقار��ن �� انتما��م إ�� طبقات برجواز�ة أو وسطى بما ف��م الذين قدموا من األر�اف

  ،سريعا مع املدينة
ّ
وم��ا   ،ست تقاليدها ا�خاصةلوا فئة �ان لها دورها �� تطو�ر القصيدة العر�ية. وأّس وش�

 
ّ

 و   ،عراء الكبارترجمة نصوص الش
ّ

  عن تواصلهم ال  �ين أوّ ، مع�ّ 2عر العامليوضعها �� ش�ل مختارات من الش

سبقهم الذي  ا�جيل     ،مع 
ّ

ثانياومؤك املعاصرة  روح  وُعّد   ،دين  ثالثا.  بال��اث  التّ   واالعتداد  ر�اديّ هذا  ا  طو�ر 

 
ّ

العرب �� ون و سھ األدباء العراقيّ عر�ة األو�� ال�ي حصلت من دون انقطاع عما أّس بوصفھ هو ا�حداثة الش

والثالثينيّ العشر�نيّ  واالر�عينيّ ات  جماعتا    ،اتات  بھ  قامت  ما  امل�جر  أالسيما  أدباء  والديوان ومعهما  بولو 

 ة.من تطو�ر �� أوزان القصيدة العموديّ   األمر��ّي 

يتطوّ  أن  �ان لألدب  القديم وا�جديد  ر ويستمّر وما  ب�ن     ،لوال هذا االمتداد لألجيال 
ّ
الال حق من  فيأخذ 

 ه أو يجرّ و�ضيف إليھ أو يقلّد   ، ابقالّس 
ّ
تھ،  انقطاعھ عن أدب أمّ   ، ة أخرى ر ا�جيل بأدب أمّ ب غ��ه. وال �ع�ي تأث

  
ً
و نافرا سبقھ  الذي  ا�جيل   من 

ً
مّم   مزدر�ا الّس تراثھ،  شعراء  �عض  عكسھ  قد  �ان  بذلك    ،تينياتا  وأرادوا 

ثانية تأسيس حداثة شعر�ّ  أيد��م  لكّن   ،ة     ،ذلك لم يكن ع�� 
ّ
�انوا واع�ن  و�ن الذين  لعالقة  باما ع�� أيدي 

 
ّ

   ،دوا القصيدة العر�يةعر�ة ب�ن ال��اث وا�حداثة وال�ي ��ا جّد الش
ّ

عر�ة الشامية  وطوروها. وأع�ي ا�حداثة الش

 
  ،غالي شكري  -1

ٔ
 العنقاء الجديدة صراع اال

ٔ
 . 6، ص1993، 3ط  ،بيروت للطباعة، دار الطليعة ،دب العربي المعاصرجيال في اال

 وترجم  ،عر الروسّي ووضع حسب الشيخ جعفر مختارات من الشّ  ،عر االنجليزي وضع السياب مختارات من الشّ  -2
ٔ
دونيس لشعراء ا

يضا مختارات من هولدرلن و ،عر العربيمته لديوان الشّ فضال عن مقّد  ،سان جون بيرس وكـفافيسمثل ين عالميّ 
ٔ
 وللبياتي ا

ٔ
ركون ا

مريكيعر م توفيق صايغ مختارات من الشّ وقّد  .وجالل الدين الرومي والسهروردي
ٔ
ومثله فعل فؤاد رفقة وصالح عبد الصبور   ،اال

 وغيرهم. 
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ا�خمسينيّ  مطلع  ا�حاج  أ���ي  ��ا  دشَّ لها  ورافقھ  ،اتال�ي  والتأسيس  بلور��ا  و�وسف    ��  ا�خال  أدونيس 

 وآخرون.

لم الّس   ول�ن  شعراء  لبعض   يرق 
ّ
ال� مع  التواصل   تينيات 

ّ
الش فإّن �اث  العر�ي،  بالتحديث    عري  ان��ارهم 

 
ّ
رعات املستجدة �� العالم، معلن�ن قطيع��م جاه تقليد املوضات الطارئة والصّ الغر�ي �ان كب��ا، فساروا بات

ينظرون بانتقاص إ�� املا��ي   ،وادعاءردين م�ابرة ضهم �عضا أيضا، منف عدين ع�� �متمرّ و  ،ادمع جيل الروّ 

 
ّ

 الش
ّ
 عري القر�ب والبعيد بدعوى أن

ّ
   عر بالطاقة املطلو�ة.ھ لم يمّد الش

ّ
عر  ولذلك ثاروا بقصد �غي�� حركة الش

  وهو ما يحتّج 
ّ

 بھ الش
ّ
 ة. ة العقديّ رون ل�جيليّ عراء املنظ

وم��م طراد    ،جييل انفصاال عن شعراء ا�خمسينياتاد يرّ�خون �� مقاال��م فكرة التّ وراح شعراء ونّق 

دد، األمر الذي دفع ناقدا مجايال لھ هو عبد ا�جبار عباس  الكبي��ي الذي كتب عددا من املقاالت �� هذا الصّ 

ا (شعر الشباب  وعنوا��  1970عام  نشورة �� مجلة ال�لمة املبالنقد واحدة من تلك املقاالت    إ�� أن يخّص 

   ) العرا�� املعاصر  
ّ

ة  دا ما رافق تلك ا�حماسة من أخطاء تار�خيّ را ع�� حماسة الكبي��ي ل�جيلية ومحّد مؤش

 ة. ونقديّ 

 
ّ

الش �ان هذا حال  الّس و�ذا   �� ف عراء  املقاالت،  كتابة  تأليف    ّن إتينيات ع�� مستوى  األمر ع�� مستوى 

أهمّ  أك��  �ان  ألّن يّ الكتب     ة. 
ّ
تجل نوافيھ  التّ ت  العقدّي يا  من�جيّ   جييل  �� بطر�قة  كب��  �ش�ل  ة، وساهمت 

 ة. ة نقديّ �ا ظاهرة أدبية، تنطوي ع�� اصطالحيّ ة و�أ�ّ تصو�ر العقديّ 

 
ّ
 والكتب ال�ي أل

ّ
ة) لفاضل و(الروح ا�حيّ   ،ة ��: (املوجة الصاخبة) لسامي مهدي رون للعقديّ فها شعراء منظ

الّس  و(��افت   العزاوي 
ّ

الش و(انفرادات  كر�م  لفوزي  ا�جنا�ي، تيني�ن)  القادر  لعبد  ا�جديد)  العرا��  عر 

 اخبة) لي�ون عيّ ( املوجة الصّ   وسنأخذ واحدا من هذه الكتب وهو
ّ
جييل  ل ع�� ما �� القول بالتّ نة ��ا ندل

 جي��.  التّ ة اإلصرار ع�� �ادة و�ش�اليّ من عقدة البحث عن الرّ  العقدّي 

أوّ  أسباب،  جملة  ينب�ي ع��  الكتاب  لهذا  �� واختيارنا  األخرى  الكتب  لسائر   
ً
زمنيا الكتاب سابق  أّن  لها 

   ، وثان��ا أّن 1994جييل وصدرت طبعتھ األو�� عام  أليف �� موضوعة التّ التّ 
ّ
  ف قصد التّ املؤل

ً
جييل موضوعا

، وثال��ا أّن 
ً
   ومن�جا

ّ
 أك��  ف �ان فيھ متوّس املؤل

ً
تي�ي ح�ى ر�ت  جييل الّس من غ��ه �� معا�جة موضوعة التّ عا

 صفحات الكتاب ع�� األر�عمئة صفحة.  

 (املوجة الصّ   ق إ�� املنا�� ال�ي تناولها كتاب وقبل أن نباشر التطرّ 
ّ
ما األهداف ال�ي    :نا نتساءلاخبة)، فإن

 ذا تجر�ة شعر�ّ 
ً
جييل؟ وملاذا أثار  وع التّ مثل موض  ة معروفة ع�� خوض غمار موضوع تار���ّ حملت شاعرا

 
ّ
 ما األهّم   ،ف هذا املوضوع �عد مرور ر�ع قرن تقر�با؟ أو باألحرى املؤل

ّ
ف يكتب ��  ية الكب��ة ال�ي جعلت املؤل

 تھ وانت�ى زمنھ؟  موضوع هدأت �ّج 

 متيّس اإلجابة تبدو ش�ليّ   لعّل 
ً
 رة �� مقّد ا

ّ
ة  شعر�ّ ف ع�� ( رسم صورة �حركة  مة الكتاب، وف��ا عزم املؤل

 
ّ

الش تار�خ   �� جوهر�ة  أهمية  الّس ذات  حركة  أع�ي  ا�حديث  العرا��  أحدث   ،تينياتعر  الذي  ا�جيل  حركة 
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 تحوّ 
ّ

ن �� فصول الكتاب  املتمعّ   غ�� أّن ،    1عر العرا�� ووضعھ �� إطار ا�حداثة ا�حقيقية)ال ملموسا �� الش

ومحصّ  أّن ومباحثھ  سيجد  ا�ختامية  االنقطاع  التھ  الت  ،أمر  ل�جيلية  وليس  االحتجاج   �� ا�حدا�ي  حول 

  ،العقدية
ّ
 ف.   هو الذي راهن عليھ املؤل

�سمية جيل الستينات ال تقوم ع�� أساس تقسيم األجيال  "  ة �� املقدمةنفى أمر العقديّ قد  �ان    ول�ن

 أبدا أن يظهر �� �ّل 
ً
ن  جيل ره� ظهور أّي  عقد من الزمان جيل جديد ألّن  وفق العقود الزمنية، فليس شرطا

، ناهيك عن  طبيق العم��ّ د قول �عيد عن التّ مجرّ    نفيھ ذاك ظّل ، فإّن 2"بحركة ا�جتمع وظروفھ املوضوعية

 د بھ �� املقّد ا �عهّ ّم مل املؤلف  تنصّ 
ّ

   ،اتمة وا�خاتمة من ناحية عدم االنحياز للذ
ّ

عراء  وتكريس ا�جهد للش

ا�جماعيّ  بصف��م  تحوّ   ،ة اآلخر�ن  عن   والبحث 
ّ

الش ا�خاصّ العاّم عر  الت  ال  مّم ة  التّ ة،   �� أوقعھ    ناقضا 

 
ّ
 موضوعية.  والال

ة ع�� شعراء  �اديّ هو الرغبة �� إضفاء الرّ   جييل العقدّي ي التّ وال مناص من القول إن الهدف من وراء تب�ّ 

�  تينيون من تجر�ب ع�� مستوى القصيدة أو ع�ما قام بھ الّس   ة أّن اد بحّج تينيات لي�ونوا �الشعراء الروّ الّس 

   ،وما مارسوه من �شاطات  املستوى العمل األد�ّي 
ّ
قد  ت  كتشكيل ا�جماعات وكتابة البيانات و�صدار ا�جال

 أعطاهم حركيّ 
ّ
� ع��ا املؤل جييل  ل من هذه املوجة �ان التّ املتحصّ   اخبة، بيد أّن ف بـاملوجة الصّ ة خاصة، ع�َّ

 ة وكثسلبيّ  ،الذي �انت تبعاتھ �� الكتاب موضع الرصد العقدّي 
ّ
 ل عل��ا ما يأ�ي:��ة، يدل

 ) إهمال التّ 1
ّ

 ب�ن عقدينجارب الش
ً
أو حشر الكب��ة م��ا ــ كما حصل مع الشاعر   ،عر�ة ال�ي وقعت وسطا

.  الكب�� حسب الشيخ جعفر ــ لت�ون ستينيّ 
ً
 ة قسرا

2 
ّ

 عر بالتح�ّ ) الالموضوعية �� تقييم حركية الش
ّ

 � إ�� الش
ّ
الرؤ�ة واالنتماء.  ف  عراء الذين يوافقون املؤل

 جارب ال�ي اختلفت �� تحزّ بكث�� من التّ  وهذا ما أضّر 
ّ
 أو �انت خارج االنتماءات.   ،ف��ا مع املؤل

الّس 3 بحدّية  القطع  التّ )  جعل  العشر  متّ نوات  وغ��  مبتورة  قبلها  جارب  بما  وال    )ةا�خمسينيّ (صلة 

 )ةالسبعينيّ (متواصلة مع ما �عدها  
ّ
تيني�ن الذين ال تجر�ة شعر�ة وا�حة  ء الّس الشعرا   ، وهذا من حسن حظ

   لكّن   ، هم هذا ا�حشرجارب الوا�حة والكب��ة الذين أضرّ فُحشروا مع أ�حاب التّ   ،لد��م
ّ
  املؤل

ً
ف رآه أمرا

، فقال:
ً
�� حركة ا�جيل نفسها ال ��م�ي ما آل إليھ الشعراء �� ما �عد أو ما بلغھ منجز �ل م��م وهذا  " طبيعيا

بينما يبدو ظل مؤ�د    ،مبدع مهم كحسب الشيخ جعفر باهتا هنا برغم منجزه الشعري ما يجعل ظل شاعر  

 
ً
 وا�حا

ً
  .3"الراوي الذي قد ال يحسب �� الشعراء كثيفا

   عميم الزم�يّ ) التّ   4
ّ

ة  ماء بخلطة غ�� متجا�سة وعشوائيّ ة والنّ يّ عراء ع�� درجة واحدة من الفنّ جعل الش

 �� لتجارب تتفاوت نوعيّ 
ً
 قدر��ا ع�� الصّ ا

ّ
 جر�ب ف��ا. عر�ة والتّ مود أمام أتون ا�حركة الش

 
 . 7، ص 2014، بغداد ، طبعة مزيدة ومنقحة، للنشر الموجة الصاخبة: شعر الستينات في العراق، دار ميزوبوتاميا ،سامي مهدي -1
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 د. نادية هناويا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)249( 

إّن   5 العقدّي التّ   )     جييل 
ّ
للمؤل النّ ف صورت�ن؛ صورة املؤرّ أعطى  ب�ن  اقد، و�خ وصورة  الصورت�ن  جمعھ 

كقولھ:( بلورة أف�اري/    "نحن ـ"وليس ال  "،األنا "عب�� عن ا�جموع الشعري بلغة  ت�ون املفارقة وا�حة �� التّ 

 
ّ
 �ي انت�ي إ�� جيل جديد) تقو�ة حج�ي �� ا�حاورة/ إذ�اء إحسا��ي بأن

، وليس ألحد أن �ع��ض،   ،جييل جعل للمؤلف اليد الطو��) التّ   6
ً
 أو انتقاصا

ً
وهو يحكم و�قّيم مبالغة

 
ّ
أو هو محسوب ع�� ا�جيل  ،ادما محسوب ع�� جيل الروّ إف ـ واحد من ثالثة: و�ن اع��ض فهو ـ �� نظر املؤل

 أو هو ضائع ب�ن ا�جيل�ن.   ،ا�جديد نفسھ

سھ من بنيان �� مقابل االعتداد بمن  ما أّس �و   ،ابق من منجزاتالّس   مھ ا�جيل الشعرّي ) االس��انة بما قّد 6

إن ا�جيل الذي سبقهم لم يكن بمثل حيو���م واندفاعهم وعنادهم وال بمثل فهمهم للثقافة  " ون ينييّ هم ستّ 

 ذا قضية شعر�ة    .لقد �ان �ل م��م يضع يده ع�� جرحھ و�م��ي غ�� عا�ئ بن�فھ  .ح��م للمغامرةو 
ً
�ان جيال

 شق طر�قھ بنفسھ من دون أن يت�ئ ع�� مت�أ
ً
 خالقا

ً
إذا قيل    .1"..�ان جيال ابتكروا تداخل الروّ   ّن إأما  اد 

 داخل لم  هذا التّ   البحور �� شعرهم، فسي�ون رّد املؤلف هو أّن 
ّ
  ،ةاهرة العامّ يصل عند الرواد إ�� مستوى الظ

 تيني�ن. بينما هو كذلك عند الّس 

 ) التّ   7
ّ
  ومن ثّم   .ع�� حدة وتحديد خصائص شاعر�تھ  ظر �� �ل اسم شعرّي ف من النّ عميم أعفى املؤل

مثل    يّ وأغل��ا �شاطره االنتماء السيا��  ،أصا�ع اليدين  ع�� أسماء لم تتعّد   ،�� تمثيالتھ وتحليالتھ  ،اقتصر

 خالد ع�� مصطفى وعبد األم�� معلھ وحميد سعيد. وعّم 
ّ

  تيني�ن �افةعراء الّس م أح�امھ وآراءه ف��م ع�� الش

. وما ال خالف فيھ  2"ون خالل ثالث أو أر�ع سنوات أن يفرضوا وجودهم �� جميع ال�حفتينيّ استطاع الّس "

ة  ال تضيف االنتماءات أو عدمها أيّ   ومن ثّم   .ةولھ معاي��ه ا�جماليّ   ،الشعر فوق حسابات الزمن املعتادة  أّن 

 
ّ

 عر.  قيمة إ�� الش

 ) تخصّ   8
ّ
 ف النّ صت تحليالت املؤل

ّ
  ، دة من جانباب �� أسماء ونصوص محّد ا�ي من الكتّ قدية �� ا�جزء الث

 ومحصورة �� جزء من سنوات الّس 
ّ
 واعت��  .  3من جانب آخر  1969و  1964ها أي ما ب�ن  تينيات وليس �ل

ّ
ف  املؤل

ة ا�جيل �عد، ح ف��ا �خصيّ فيھ بدايات �سيطة لم تتوّ�   بب برأيھ أّن والّس   غ�� مهّم   1964ما قبل عام    أّن 

 
ّ
قصائد حسب الشيخ جعفر وسعدي يوسف وفاضل العزاوي ومحمود ال��ي�ان وحس�ن    ف أّن وفات املؤل

 مردان �انت �� تلك السنوات قد �ّج 
ً
 الفتا

ً
 عر�يا

ً
  ات ياب �� مطلع الستينيّ ة الّس اعر�ّ ش  كما أّن   ،لت حضورا

  قد
ّ
 ات

ّ
 تجر�بيّ خذت خط
ً
 ومهمّ ا

ً
 جديدا

ً
.  ا

ً
 ا

الّس  هذه  �ع�ي  كتابوال   �� الصّ   لبيات   (املوجة 
ّ
أن  اخبة) 

ّ
محط من  يخلو   ھ 

ّ
وأش وثّقت  عهد  ات  ع��  رت 

   و�ان فيھ املشهد الثقا��ّ   ،امضطرب سياسيّ 
ّ

   ،خاصة  عرّي بالعموم والش
ّ
 تأث

ً
 بممتأثرا

ً
 كب��ا

ً
�ات العصر. تغ�ّ را
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ٔ
بوصفها (الفترة التي بها تكون الجيل وا

 .بقوله هذا على المستوى النقدي ولم يف المؤلفوانطالقه نحو مستقبله الشعري) 
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ّ
ات القسم األول ش�ل شهادة س��يّ وقد   خذ 

ّ
وث  ة 

ّ
املؤل املهنيّ قت مس��ة  الّ� ف  مع  الثقافيّ ة  ة وم�اسب  حافة 

 انخراطھ �� حزب البعث أك�� مّم 
ّ

 ة. عر�ّ ا وثقت تجر�تھ الش

 
ّ

 أما ما ذكره عن الش
ّ

در  تنّ   محّل ة �ش�لھ  باب وكيف �انت غرابة لغ��م وغموض شعرهم وعفو�ّ عراء الش

  أّما ما  ،لهم  ومالطف��م  الشعراء الكبار 
ّ
 ذكره عن صعو�ات الط

ّ
فجميعها    ،شر وحقوق املؤلف املهدورةبع والن

.  �ي ما زالت إ�� يومنا هذا ع�� حالها لم تتغ�ّ ف ،ة بجيل دون جيلخاصّ  ليست
ً
 � كث��ا

 ة الكتّ ��ية من انتمائھ إ�� جمعيّ يبدأ شهادتھ الّس 
ّ
ومرورا �عالقاتھ    ،1959ست عام  ف�ن ال�ي تأّس اب واملؤل

واملسؤوليّ  االنتماء  �شار�ونھ  الذين  واملهامّ باألدباء  عر��يّ   ات  �ش�ل  وساق  بھ.  انيطت  مواقف    ال�ي 

التّ   �� النّ   ،ار�خ األد�ي أسراراومشاهدات تكشف  قاط ع�� ا�حروف حول عالقات األدباء �عضهم  أو تضع 

   صل إ�� حّد باري الذي و صعلك وصور التّ وأسباب التّ   ،ببعض
ّ
�انت  ال�ي  الغ��ة  مظاهر  و   ،باأليدي   شابكالت

من ذلك ما ذكره املؤلف عن محسن جاسم املوسوي و�عانده �� ما    ،حامية الوطيس ح�ى ب�ن األخ وأخيھ

(أبناء    ل يديرها �� جر�دةفحة الثقافية نفسها ال�ي �ان األوّ ينشر مع أخيھ عز�ز السيد جاسم وع�� الصّ 

 ثّم دور ح�ى العدد الثامن عشر ت بالصّ ة ال�ي استمرّ النور) األسبوعيّ 
ّ
 فت عن الصدور. توق

املهّم  الّس   ��حظ  املال   واألمر   هذا 
ّ
الت    أّن   �جي��ّ رد الس��ي 

ّ
إ�� املؤل ينتمون  ف ��مل ذكر شعراء مناوئ�ن 

 بملؤلف  ا�عذر  ال يمكن أن  عات أخرى. و تجمّ 
ّ
رغبتھ    يناقضذلك  إذ أّن    ،ةھ �ان بصدد تقديم شهادة �خصيّ أن

 ث بلسا��م.  �� أن ي�ون هو املدافع عن شعراء عقد الستينيات وهو املتحّد 

 : جییر ة التّ عري وإشکالّیلّشجییل ا التّ  -2

من    وامن ساهم �� تأسيسها واش��ك �� هيأة تحر�رها �ان ، ألّن ) شأن خاّص   96(شعر  �ان لصدور مجلة

الصّ  ع��  امل�انة  الشعرّي ذوي  أوال  ،حفّي والّ�   عيدين  أل�ّ   ،هذا  مجلةوثانيا  �عاضد  جاءت  ��    �ا  (ال�لمة) 

 
ّ

 نظ��  عر�ة والتّ اهتمامها با�حداثة الش
ّ

   ،عر ا�جديد، وثالثاللش
ّ

 بالبيان الش
ّ

وما    ،ل ن عددها األوّ عري الذي دش

 أثاره من ردود أفعال قو�ة آنذاك استمرت إ�� الّس 
ّ
ــ وال �ستبعد أن ت�ون  وان��ت بالتّ   ،حقةنوات الال خاصم 

 خاصم سياسيّ أسباب هذا التّ 
ّ
ثم فاضل    ،ع�ن عليھ هما فاضل العزاوي وسامي مهدي أوالة ب�ن اثن�ن من املوق

.
ً
 العزاوي وفوزي كر�م الحقا

حول    ت اآلراءمنع صدورها، واختلف  تّم ي  قبل أن) أر�عة أعداد �� بضعة أشهر    96(شعر    من مجلة   تصدر 

 من الرّ أيّ   ، ولكّن بب م�يّ الّس   ، ورأى سامي مهدي أّن بب سيا��يّ الّس   أسباب املنع، فالعزاوي رأى أّن 
ً
أي�ن يظل ا

 ��  ممّ   ،الشاعر�ن فيما �عد من اختالف حول البيان الشعرّي   غ�� مقنع �سبب ما جرى ب�ن
ً
ا تج�� وا�حا

 ة). (املوجة الصاخبة) و(الروح ا�حيّ  كتاب��ما

البيان والدة  �حظات  كب��ة  بحماسة  مهدي  سامي     ، سرد 
ّ
مجل إصدار  ا��   وسعيھ 

ّ
بالش �ع�ى  أسوة  ة  عر 

 �� إعطاء افتتاحية العدد األوّ   ةالطارئيّ   وكيف أّن   ،با�جالت اللبنانية
ً
ل اسم البيان.. وهو ما ينفيھ  �انت سببا

 
ّ

 هذا البيان لم يكن �� األصل مقالة.    د أنھ هو من كتب البيان. وأّن فاضل العزاوي الذي أك
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   ومهما �انت ا�حقيقة؛ فإّن 
ّ
ما  ھ �عزز م�ان��لكنّ   ،جييلز رغبة الشاعر�ن �� التّ �ك�� ع�� البيان ال �عزّ هذا ال�

، ال �شق �حداثتھ غبار.
ً
 كمنظر�ن لعقد من السن�ن أمده عشر سنوات، بدا �� نظر��ما حداثيا

ر هذا التّ 
ّ
  نازع ب�ن الشاعر�ن حول �سبة البيان الشعري �� أن ت�ون النتائج �افية �ي �شيع �سمية ولقد أث

 نقديّ   ،(ا�جيل الستي�ي)
ً
 ح�ى صار مفهوما

ً
ر ال ل��يء سوى توكيد ما  ت مفاهيم و�سميات أخ ومنھ اشتّق   ،ا

 تيني�ن من تم�ّ للّس 
ّ

 عر.  � �� عالم الش

التّ  تجّ��ت   هكذا 
ّ

الش  جارب 
ّ

الش البيان  لصا�ح  يصّب عر�ة  البيان  وراح  العكس.  وليس  صا�ح    عري   ��

 
ّ
   ،عوا عليھالشعراء الذين وق

ّ
نذاك، فهل آعراء  وهم أر�عة ال غ��. وهذه �سبة ضئيلة بالقياس إ�� عدد الش

   ،لك�عد ذ  ،يحّق 
ّ
ة �� كتابة هذا البيان  القصديّ   تيني�ن قاطبة مع أّن ھ تجسيد لفكر الّس تجي�� البيان و�أن

 آراء أدباء الّس   ومتنازع عل��ا إ�� اليوم؟!  ،مش�وك ف��ا
ً
، وهم أنفسهم  يتينيات جموكيف ي�ون البيان عاكسا

ً
عا

 
ّ
   �انوا �� حالة �شٍظ

ّ
يني�ن �انوا تّ الّس   ل ع�� أّن وانقساٍم وا��زاٍم وصعلكٍة وعدم وئاٍم..وصور أخرى كث��ة تدل

 
ّ
 متفرق

ً
 ة يصعب معها جمعهم ع�� أمر واحد؟! شيعا

 ا ما قيل عن تمرّ أمّ 
ّ
، فالشعراء ا�حز�يّ ھ أيضا لم يكن عامّ دهم فإن

ً
ون �انوا مل��م�ن وخاضع�ن ألجندات ا

 الذين �انوا �� حّل من أّي ال��ام.  سياسيّ  أحزا��م �عكس غ�� املل��م�ن
ً
 ا

 
ّ

تينيات إ�� ثالث فئات: أدباء ا�حياة  ر عز�ز السيد جاسم أدباء الّس و�سبب هذا االختالف صّنف املفك

 الصّ   الذين يدخلون �� خضّم 
ّ

ائخة وا�حتضرة،  راع لتنشيط قوى ا�حياة البازغة ولدحر القوى الهرمة الش

ضرة ا�حياةوأدباء املوت الذين ير�دو 
ُ

 أن يمّد   ،ن فرض ُسّنة املوت ع�� خ
ً
ر  وا �� عمر ما تقرّ و�حاولون عبثا

 موتھ حتميّ 
ً
   ،ا

ّ
و�ادت هذه الفئة تط��   ،ا�حدود  األدباء ا�ختلطون الضائعون العابرون �ّل   هم  الثةوالفئة الث

 
ّ
 .. 1نةع�� الفئت�ن األخر��ن حاملة معالم جديدة تجعلها شبھ متوط

وج عن  فضال  تم�ّ هذا  تجي��  وال  اآلخر�ن  مع  خلطها  يمكن  ال  تجارب  ذوي  شعراء  ال�ّل ود  لصا�ح  ،  �ها 

�ان أهم شاعر ��  "وأو�ح مثال ع�� ذلك تجر�ة الشاعر عبد الرحمن طهمازي الذي قال عنھ سامي مهدي:  

 
ّ

عھ  ع��م باهتمامھ بال��اث وحسن اطال   ا�جموعة وأك��هم عناية بالكتابة حول الشعر وقضاياه وهو �شذ

 وقد    طهمازي "  وقال �� موضع آخر:   .2"عليھ
ً
 وأرص��م رأيا

ً
أحد شعراء الستينات وكّتا��ا بل هو أبكرهم وعيا

�ان من أقر��م إ�� من ُسموا بجماعة كر�وك أو ببعضهم �� األقل. لھ �� النقد ونقد النقد إنتاج غز�ر أما ��  

َفَت األنظار إليھ بما كتب من نقد وشعر ولكن كتاباتھ النقدية توصف ب
َ
العسر  الشعر فهو �حيح مقل.. ول

باليباس الشعر�ة  الوصف األخ��  .3"وكتاباتھ  ما فيھ من االنطباعية  ،وهذا     ،ع�� 
ّ

أّن يؤك الشاعر    د  تجر�ة 

 لطهمازي فر�دة 
ّ

 عر بالفكر.   �و��ا اق��نت بمزج الش

 
دبي عزيز السيد جاسم،  -1

ٔ
قالم، العدد الرابع، الصرع اال

ٔ
  .110-091ص ،9651، مجلة اال
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 ف ع�� عامّ عّس تجارب الكب��ة و�عميمها بوالتجي�� لم يقتصر ع�� مصادرة التّ 
ّ

جييل  عراء بحجة التّ ة الش

 ،  العقدّي 
ّ

اعر�ة عن ا�جيد. وهو ما ُو�ح �� ا�جزء الثا�ي  بل شمل أيضا تأكيد شاعر�ة املتواضع ونفي الش

 ) من خالل:الت النّص (تحوّ   وحمل عنوان ) املوجة الصاخبة(من كتاب 

ني�ن �شار�ونھ  ) مقارنة املؤلف سامي مهدي قصائد معينة لبدر شاكر السياب بقصائد شعراء معيّ   1

 الفضل لصا�ح األخ��ين،   االنتماء ا�حز�ّي 
ً
مثل مالك املطل�ي وخالد ع�� مصطفى وع�� جعفر العالق، مج��ا

(املسيح �عد   تذهب أ�عد منو  ،(قافلة الضياع) فقصيدة ( التيھ) ملالك املطل�ي مثال رآها أفضل من قصيدة

السياب   شاكر  لبدر  االيديولوجيةلالصلب)  رسال��ا  عن  وتف�ح  مباشرة  قصيدة  "  بينما  .1�و��ا  تنغلق 

ع��   مفتوحة  عالقا��ا  تظل  ال�ي  مالك  قصيدة  �عكس  ل��تد  إال  ا�خارج  مع  ت��اسل  وال  ذا��ا  ع��  السياب 

  .2"ا�خارج فتستقبل عدة قراءات وعدة تأو�الت

 وغاي
ّ
 ة املؤل

ّ
 م�ّ بع �� تجي�� التّ ف من وراء ذلك بالط

ّ
ليس ثمة  "  عراء ا�جايل�ن لھ، لعلمھ أن� لعموم الش

 . 3"جيل شعري جديد .. إال إذا �انت لھ إبداعات جديدة تختلف عن إبداعات االجيال ال�ي سبقتھ

2   
ّ
ة جعلھ ��حب البساط من  السياسيّ � لصا�ح الشعراء الذين �شاطرونھ الرؤ�ة  م�ّ ف التّ ) تجي�� املؤل

ا بالرد  مّ إصد،  ع الرّ و اخبة) موض(املوجة الصّ   حة لكتابغر�مھ فاضل العزاوي سواء �� هوامش الطبعة املنّق 

ة لشعر فاضل  ة) من أقوال أو بما قام بھ من تحليالت نقديّ (الروح ا�حيّ   عاه فاضل العزاوي �� كتابھع�� ما أدّ 

 العزاوي.  

�ان أثر عبد الوهاب البيا�ي    1961و  1960قصائد العزاوي املؤرخة بالعام�ن    قول إّن فمثال ذهب إ�� ال

 
ً
 ع�� قصيدة (أقنعة البوذي) للعزاوي    ، وأّن 4وسعدي يوسف ف��ا وا�حا

ً
قصيدة غين��ب��غ تنطبق حرفيا

   وأّن 
ّ

 من عيوب الش
ً
 �ل املفتوح الذي أدخلھ الّس عيبا

ّ
عر العرا��. تينيون �ان العزاوي نفسھ أدخلھ إ�� الش

الغرابة    وفّضل عليھ سر�ون بولص ألّن  الذي اصطنع  العزاوي  �� لغتھ يختلف عن فاضل   
ً
 نموذجا

ً
تحوال

 
ّ
بلغة استعار�ّ والط العزاوي لم تكتب  أّي رافة واملفارقة. و�عض نصوص    ة بل لغة شعر�ة بكماء ال تحتمل 

�انت رسالتھ ايديولوجية صر�حة وهو ما  تأو�ل، ولذا لم يف�ح �� ��ج شبكة حية من العالقات الداخلية ف

محاولة عابثة وعقيمة إ�� ا�حد الذي دفعت الشاعر إ�� صرف النظر عن إعادة  " جعل "قصائده املي�انيكية"  

 .5"�شرها �� دواو�نھ 
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قصيدة مؤ�د الراوي تنت�ي إ�� ما ان��ت إليھ " وقارن تجر�ة فاضل العزاوي بتجر�ة مؤ�د الراوي فوجد أن

د قول   1"ل العزاوي قصيدة فاض ل شاعر عر�ي معاصر بدأ استعمال األساط��،  السياب أوّ   أّن   من يرى   وفنَّ

   ألّن 
ّ

اب �� استعمال األسطورة ال�ي بدت عنده  يّ وألن نازك سبقت الّس   ،�ن العرب سبقوهعراء الروما�سيّ الش

 عليھ عبد الوهاب البيا�ي الذي  عاء و�عادة كنائيّ وليست وراءها ضرورة بل ��(مودة) وادّ   ،نابية
ً
ة، مفضال

 ة �� صنع �خصيات ومدن أسطور�ة. ق انجازات مهمّ حّق قد رآه 

 مع شاعر آخر كب��
ً
 �عبد الوهاب    ،وهو ما حصل أيضا

ً
ه سامي مهدي متأثرا هو حسب الشيخ جعفر، فعدَّ

؛ 2واألساط�� و�� البحث عن امرأة غائبة �شبھ عائشة ال�ي �انت أقوى رمز�ة عند البيا�يالبيا�ي �� القناع  

جعفر أن  وهنا نتساءل: هل هناك شاعر لم يبحث عن امرأة �� شعره؟! وكيف لشاعر مثل حسب الشيخ  

تجر�ت طول  الروسية شعره وال سرده ع��  لينا  صورة  فارقت  ما  الذي  عائشة وهو  صورة   �� امرأتھ  ھ  يجد 

 
ّ
�ل هذا  وراء  من  مهدي  سامي  مقصد  أن  بيد  التّ وعرضها؟!  هو  العقدّي ھ  تتج�ّ   جييل  فيھ  التّ الذي  جارب  � 

 
ّ

 اآلخر.  هاعر�ة �عضها لصا�ح �عضالش

   غم من أّن ) ع�� الرّ   3
ّ
 �� كتابة العراقي�ن قصيدة الن��    �جلة  ف ال ينكر أّن املؤل

ً
(شعر) اللبنانية تأث��ا

والقافيتحرّ  الوزن   من 
ً
للتّ   فإّن   ،ةرا لصا�ح  خضوعھ  القصيدة  هذه  كتابة  مشروع  تجي��  أج��ه ع��  جييل 

 من كت��ا من شعراء ا�خمسينيّ تّ الّس 
ً
 سر�ون و�� مقّد  ،اتيني�ن وحدهم، متناسيا

ً
  م��م حس�ن مردان، وعادا

 لقصيدة ن�� عراقية حقيقيّ 
ً
 بولص أول من وضع أساسا

ّ
 . 3عر بثقة وجدارةة وجادة تنت�ي إ�� الش

ع�� نصوص قصائده هو، جعلھ يجّ�� أح�امھ ع�� نفسھ لصا�ح    حليل النقدّي ) ممارسة املؤلف التّ   4

 
ّ

 عراء ا�جايل�ن لھ �� الّس الش
ّ
  عن نفسھ بضم�� الغائب:ثم أردف قائال    ،ل مثال قصيدتھ (الغائب)تينيات، فحل

 �� قصيدت�ن متأخرت�ن هما "ح�ن �علمنا األسماء"  
ً
 ولكنھ أك�� �عقيدا

ً
 مقار�ا

ً
(وسيفعل سامي مهدي شيئا

بينما أهمل تجارب شعراء مهم�ن مثل حسب الشيخ جعفر الذي وجده   يوازي سامي  "و"حاشية األرض") 

ز ولكن كال م��ما سلك طر�قا مختلفا ال يتشابھ  مهدي �� عدد القصائد ال�ي استعمل ف��ا األساط�� والرمو 

  .4"مع اآلخر إال �� حدود ضيقة 

ه  إ�� ذكرها مع ابتسار كب�� �شوّ   نھ يضطّر إو�ذا وجد نفسھ غ�� قادر ع�� تجاهل تجر�ة شعر�ة ما، ف

فقال    ،لم �ستطع أن يتجاهل حسب الشيخ جعفر  ،ع إيقاعا��اوتنوّ   ،فح�ن ذكر تداخل البحور   ،حقيق��ا

مخّل   ،عنھ إيقاعا��ا    و�اختصار  وتنوع  البحور  تداخل   ��  
ً
ومكتمال  

ً
نا�جا  

ً
نموذجا سنوات  �عد  (وسيقدم 

وكذلك ذكر    ،5و�ع�ي بذلك قصيدتھ "هبوط أ�ي نؤاس" املنشورة �� ديوانھ الرا�ع (ع�� ا�حائط �� املرآة))

ن فان التدو�ر �ليا �ان أم جزئيا غدا  ومهما يك" بل قال: ،ولكنھ لم �عق��ا بتحليل  ،(الر�اعية األو��) قصيدة
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قصيدة    �� القصيدة  أن  الستيني�ن  الشعراء  لبعض  الح  ح�ى   .. السبعينات  مطلع   �� شائعة  ظاهرة 

 .1"املستقبل 

وختمها    ،واستعرض مقاطع من قصائد حميد سعيد ومالك املطل�ي وعبد األم�� معلھ و�اس�ن طھ حافظ

ال أسلو�ية  ف 
ّ
وظ ف��ا  طو�لة  لھ   تّ بقصيدة 

ّ
مقل أهمّ دو�ر،  من   

ً
ناحية  ال من  جعفر  الشيخ  حسب  ر�ادة  ية 

 �ش�ل غ�� مباشر التدو�ر ع�� ا�جموع الشعري من ناحية أخرى ع�� القول:  ومعمّ 
ً
تزايد استعمالھ ــ أي  "ما

 . 2"باطراد التدو�ر ــ �� شعر الستين�ن 

   جييل العقدّي و�سبب التّ 
ّ
 ، الشيخ جعفر بطر�قة الكسر وا�ج��عامل مع شعر حسب  ف التّ �عمد املؤل

 ع�� القارئ تفّرد تجر�ة هذا الشاعر  فهو ما أن �شيد بھ ح�ى يؤاخذه، وما أن يؤ�ّ 
ً
د ن�جھ ح�ى يرفضھ، مضيعا

إن أول من فتح باب التدو�ر �� القصيدة العر�ية ا�حديثة هو الشاعر  "  الكب��. وذلك ع�� شا�لة قولھ مثال:

ك أر�ع قصائد مبكرة أقدمها قصيدتھ الشمس والنمل غ�� أن أن�ج تجارب  السوري خليل خوري فلھ �� ذل

التدو�ر وأقر��ا إ�� الكمال الف�ي �� الشعر العرا�� �� تلك القصائد ال�ي كت��ا حسب الشيخ جعفر ذلك أن  

 . 3"حسبا تمسك ��ذه التجر�ة وقدم ف��ا محاوالت عدة 

اف بأن الش�ل الذي اختاره هنا قد ضيق حركتھ وحد  ينب�� االع�� " أو كقولھ وهو بصدد الشاعر نفسھ:

من حر�تھ وار�خھ بدرجة أو بأخرى لقوان�ن النظم ولكن يبقى للتجر�ة العقلية والروحية �� هذه ا�حاولة  

نھ  أمعيار آخر. و�بقى أن الشاعر قّدم محاولة جديدة ومختلفة �� استعمال األساط�� والرموز وا�ح�ايات و 

ھ سرعان ما �ستدرك أيضا بأن التدو�ر عند حسب الشيخ جعفر  ولكنّ   ،4"ياتھ ا�خاصةصنع �� ال��اية ح�ا

وأن خالد    ،وأ��ا عرفت عند صالح عبد الصبور   ،اها مشاكسة الشاعر األوزان يق��ب من ظاهرة أخرى سمّ 

 يوسف رائد ف��ا و�� موجودة �� شعر طراد الكبي��ي ومالك املطل�ي وحميد سعيد.  

املؤاخذا هذه  التّ و�عد  �ان  ف��ا  ال�ي  واالستدرا�ات  كتاب(املوجة  ت  من  الثا�ي  ا�جزء   ��  
ً
وا�حا جي�� 

 اخبة)، فإننا نتساءل أين التّ الصّ 
ّ

صها املفك
ّ

(الصرع    ر عز�ز السيد جاسم وسماهاجييل من ظاهرة أخرى �خ

و�عا�ش    د�ّي تيني�ن بوصفها ظاهرة ارتجاج أوتنطبق ع�� أدب الّس   ،شد األد�ياألد�ي)؟! و�� ع�� عكس الرّ 

وتت�ح �� بودل��ية �لودو�ل    .ة �� أور�ا وأمر��او�� حركة عامّ   . مزمن ب�ن تناحرات سي�ولوجية و�يولوجية

 أوفو�ونر�ة  
ّ
وتت بالتّ راجون.  ر�ودسم  إ��  استيقاظ  فمن  الالجدوى    ،غاير؛  بصيحات  هوس  إ��  �عقل  ومن 

 .5والعبث واال��حاق واالنزواء

 
 . 331صالمصدر نفسه،  -1
 . 325ص المصدر نفسه،  -2
 .328-327المصدر نفسه، ص -3
 .372صالمصدر نفسه،  -4
ّن و. 10،9صص  الصرع االدبي، ، ،ينظر: عزيز السيد جاسم -5

ٔ
ّكده الكاتب هو ا

ٔ
دبي  مّما ا

ٔ
كما  ،عن االصطراعال يختلف الصرع اال

 
ٔ
ديبا بمفرده إنّ نّ ا

ٔ
دب ككّل ما تشمل ه ظاهرة ال تشمل ا

ٔ
دب يمجّ  ،اال

ٔ
دب ينظر لإلنسان بتصغير واحتقار ،د اإلنسانفا

ٔ
وقد يكون عند  .وا

ديب نفسه
ٔ
 سمة من سمات انهيار اإلنسان في العصر الحديث. هو و ،اال
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ٔ
 د. نادية هناويا
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اد ومن  ية تجارب سابقة �جيل الروّ تجارب، عّدها املؤلف ستينية، �� �غييب فنّ لقد ساهم تجي�� فنّية  

و�حثوا �� بطون الكتب عن    ،استنفذوها�ن  ا�خمسينيّ   ينيون مس��لكة وأّن تّ قبلهم، فاألسطورة وجدها الّس 

 فلم يدعوا ملن �عدهم شيئا ذا بال.   ،أساط�� مغمورة ح�ى أدر�وها

 وانطالقا من هذا التّ 
ّ
مز  �ن استخدام الرّ �� أذهان ا�خمسينيّ   ة ال�ي ��ا قّر ل سامي مهدي الكيفيّ جي�� عل

 
ّ
 واألسطورة بأن

ّ
 من شروط كتاب��م الش

ً
 الزما

ً
عر ا�حديث. ولذلك اقبلوا عل��ا إقباال مفرطا ح�ى ھ �ان شرطا

 1حولوها إ�� مودة
ّ
 . وزعم املؤل

ّ
 تينيات الذين صنعوا أساط��هم ا�خاصّ ل شعراء الّس ھ أوّ ف أن

ّ
�اء  ة من دون االت

مادّ  الغائب:ع��  بضم��  قائال  مس��لكة،  أسطور�ة  الّس "  ة  أوائل  من  مهدي  سامي  �ان  الذين  ر�ما  تيني�ن 

، و(إن سامي مهدي �ان أحد الشعراء الستيني�ن الذين سعوا إ�� 2"تلمسوا هذا املفهوم إن لم يكن أولهم

 ،  3� ذلك �غض النظر عن قيم��ا الفنية)خلق أساط��هم ا�خاصة ورموزهم وقّدم محاوالت متنوعة �
ً
خالطا

التار�خية   ،لألسف بال�خصية  األسطور�ة     ،ال�خصية 
ّ
يحل ع��  وهو  وخالد  املطل�ي  مالك  قصائد  ل 

 مصطفى.

سلبيّ   إّن  من  اآلخر  هو  �ان  واملنقود  الناقد  دور  املؤلف  التّ ممارسة  العقدّي ات  متّ جييل  تجر�تھ  ،  خذا 

 ا للشاعر الّس تطبيقيّ الشعر�ة أنموذجا  
ّ
� النّ   قد   اقد . وهو بلعبھ دور الشاعر ودور النّ ي�يّ ت قد لصا�حھ، ج�َّ

 : ع�� الّنحو اآل�يور�ن السابق�ن عليھ ة الّد وجعل دور القارئ مصاَدرا بميالن كّف 

 أوّ 
ّ
ھ (سامي  ّصِ ع�� اسموفّضل استعمال ضم�� الغائب �� النّ   ،حليلھ ترك استعمال ضم�� األنا �� التّ ال: أن

(عوليس سامي مهدي جندي مقاتل عاد إ�� مدينتھ و�يتھ وزوجتھ �� إجازة .. هو غ��    مهدي) كقولھ مثال إّن 

   ، عوليس األود�سة.. )
ّ
ات أ�ي  وشرح استعمالھ �خصيّ   ،(رماد الفجيعة)  ل بواك�� قصائد ديوانھ األول وحل

قد كث��  فاصيل. ورافق هذا النّ ھ أفرط �� سرد التّ خيلية �أقنعة، ولكنّ ندباد وعن��ة وليلة األ الغفاري والّس  ذّر 

 تدليل ع�� الكيفيّ  عميم من دون أّي من التّ 
ّ

ابق�ن  عراء الّس ة ال�ي ��ا �انت األقنعة مختلفة عن استعمال الش

   وقد  ،لها
ّ
لة  ف تحليل تجارب شعر�ة أخرى اشتغلت ع�� األسطورة �ي يقنعنا أك�� با�حصّ �ان حر�ا باملؤل

 ��ا آنفا ال أن يقصرها ع�� نصوصھ هو ال غ��. ال�ي انت�ى إل

 
ّ
أن األساط��ثانيا:  استعمال   �� قصائده  فّضل  الستيني�ن"  ھ  الشعراء  من  غ��ه  �ان  وقت  يزالون    ��  ما 

 .4"يتعاملون مع األساط�� والرموز �� إطار النماذج ال�ي صنعها بدر السياب وسواه من شعراء جيلھ

 
ّ
كما    .تيني�نا�خمسيني�ن أفادوا من تجارب الّس   ھ �ان كث�� اإلطالق �� أح�امھ من قبيل قولھ إّن ثالثا: أن

بال أساتذة أو هو ناتج عن أزمة نقد أو قطيعة  ا�جيل ليس    كقولھ إّن   ،�عض أقوالھ تقاطعت مع تطبيقاتھ  أّن 

 أو عقدة قتل األب. 
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   �ش�� إ��ونحن إذ  
ّ

 سلبيات تجييل الش
ّ
 نا ال ننكر ما يتمتّ اعر لنفسھ ونقده لقصيدتھ، فإن

ّ
اعر  ع بھ الش

نقديّ  إم�انيات  مهدي من  و�حثيّ سامي   ة 
ّ
تدل كتبُ ة  ذلك   ل ع�� 

ّ
أل ال�ي  كتابھ  قبل  الصّ   فها    ، اخبة)(املوجة 

�� التجديد والر�ادة الشعر�ة �� العراق) و( الثقافة  و (و  ،1988  )مطدها مثل (أفق ا�حداثة وحداثة النّ و�ع

و( تجر�ة    2001  )و( ��اد التكر�� رائد النقد االد�ي ا�حديث �� العراق1993  )العر�ية من الشفاهية إ�� الكتابة

 
ّ

الش صا�غ  والفنيةتوفيق  الفكر�ة  تتّ� وغ��ها م  ،2009  )عر�ة ومرجعيا��ا  ف��ا  ال�ي  الكتب  حّد ن  طبع  ح  ة 

 ة املنقودة.ھ امل���� نحو معا�جة املادّ سامي مهدي �� التوّج 

 فإذا �انت املادّ 
ّ
ور  ھ من�جھ �ش�ل واع نحو الّد اقد يوّج النّ   �ادية، فإّن ت العراقية الرّ ة املنقودة �� ا�جال

والفّن  األدب  تحديث   �� لعبتھ  األعوام    الذي  ا�حديثكمجلة    1954-1945ب�ن     الفكر 
ّ
ا�جديدةوالث   قافة 

العر�ي  و  األسبوعو األر�عةوال�اتب   الفصول 
ّ

أّن ، مؤك أوليّ "كتابھ    دا  تار�خ األدب  محاولة  �� نطاق  ة تدخل 

وسط  وتار�خ األف�ار و�ش�� إ�� أدوار �عض األدباء والفنان�ن العراقي�ن �� نقل القيم األدبية و�شاع��ا �� ال

الثقا�� منذ ما �عد ا�حرب العاملية الثانية ولعلها تدحض االدعاءات ال�ي تنسب إ�� آخر�ن من غ�� العراقي�ن  

  .1"من دور مزعوم �� تحديث األدب والفن �� بالدنا 

اقد  التفنيد هو املن�ج الذي يجعل النّ   دونيس، فإّن أح�ن ت�ون املادة املنقودة عبارة عن شاعر مثل    ولكْن 

دونيس و�� ا�حداثة، آخذا عليھ عدم إشارتھ إ�� املصادر ال�ي أسمة �� شعر    ى ألهّم مهدي يتصّد   سامي 

�ن �� مشروعھ حول قصيدة  ص أف�ار الغر�يّ عليھ تقمّ   عائبا ع��ا لنفسھ،  يقتبس م��ا ا�حداثة األور�ية و�ّد 

سّم   ،الن�� ما  م أو  إ��  واإلساءة  برنار  سوزان  ال�اتبة  أف�ار  �سو�ق  جناية  وأناه  الن��  قصيدة   ��   شروعها 

ما  "أ تب�ى   ادونيس 
ّ
تبن برنار  كتاب  من  ن�� عر�يةلتقطھ  لكتابة قصيدة   

ً
أساسا واعتمده   

ً
مطلقا  

ً
بينما   ،2"يا

 
ّ

 ه رائدا من روّ عر�ة وعّد احتفى بتجر�ة توفيق صا�غ الش
ّ

خاص    عر�ة وصاحب مشروع شعرّي اد ا�حداثة الش

 إيقاعيّ ومتم�ّ 
ً
  � ألنھ أوجد نظاما

ً
 من الوزن والقافيةا

ً
، خاليا

ً
   وكّرس لھ �ّل   ،بديال

ّ
 . 3ةة والفنيّ قافيّ إم�انياتھ الث

 : خاتمة  -3

 �ان رسميّ خليد �� التار�خ أيّ التّ   ّن إى القول  مؤدّ 
ً
 أو شعبيّ ا

ً
، أدبيّ ا

ً
 أو عاّم ا

ً
 ��خص واحدا

ً
، ليس رهنا

ً
ح�ى   ،ا

 
ّ

 �� القيام ��ذا األمر، و�نما هو خص متخصّ و�ن �ان هذا ال�
ً
ساتيا و�عد زمن  نجازه مؤّس إعمل قد ي�ون  صا

التأر  املراد  ا�حقبة  من  بالقليل  للتّ   �خليس  يضمن  و�ما   لها. 
ّ
الن  وثيق 

ّ
ال� عن  والبعد  الذاتية  �اهة  خصنة 

 ة. واألهواء واملصا�ح النفعيّ 

 طرائق املؤرّ   تتفاوت   ومثلما 
ّ

ق للش
ّ
 خ�ن �� ما وصل إلينا من تار�خ أد�ي وث

ّ
 من  عر والش

ً
طبقات ابن  عراء بدءا

 بمعاجم شعراء العصور اإل 
ً
م ومرورا

ّ
 سال

ّ
رة والعصر ا�حديث، فإن للشعر املعاصر  سالمية والعصور املتأخ

 خ�ن تبعا لطبيعة املتغ�ّ تار�خھ األد�ي وفيھ تتباين أيضا طرائق املؤرّ 
ّ

خ�ن أنفسهم  عر�ة وما لهؤالء املؤرّ �ات الش

 
دب والفن ،سامي مهدي -1

ٔ
 . 13ص، 2014 1ط ، دار ميزوبوتاميا للنشر، بغداد،المجالت العراقية الريادية ودورها في تحديث اال

  ،سامي مهدي -2
ٔ
 . 141ص، 1988 ، بغداد الثقافية العامة، دار الشؤون  ،فق الحداثة وحداثة النمطا

 . 161ص ،2005 ،1ط دار ميزوبوتاميا للنشر، بغداد، ،ومرجعياته الفكرية والثقافيةتوفيق صايغ الشعرية ، سامي مهدي -3
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ٔ
 د. نادية هناويا
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 لتّ ا  وال مراء �� أّن من أهواء أو تنافس واح��اب.  
ّ
 ار�خ األ ت التّ خليد �� �جال

ّ
عر ــ فيما ينب�� للتار�خ أن  د�ي للش

ــ   رغبات عابرة وتخندقات ممن�جة وميول مص�حية وآنية، بل هو    ال ي�ون ثمرةيذكره ويش�� إليھ بالبنان 

 وأعم جدوى.  
ً
 أس�ى من ذلك تحصيال

 التّ  إّن 
ّ

أو جما��، ي��ك بصمة ع�� املستو��ن   إنجاز فردّي  بفعلو�تأ�ى  عر فعل تلقائّي خليد �� �جل الش

   واملوضو��ّ   يّ الف�ّ 
ّ

زمنيّ للش مرحلة  خالل  لال عر  �عطي  ال�ي   �� البصمة  وهذه  ما.   ة 
ّ

الش    عرّي سم 
ّ
من  حظ ھ 

للمرحلة ال�ي عاصرها    ار�خ األد�ّي يضمن لھ م�انة ع�� صفحات التّ   ع�� نحوفيش��ر عطاؤه،    ،خليد األد�ّي التّ 

بل �ستمر شاخصة ووا�حة ح�ى تلقي   ،زوال تلك املرحلةبوال تزول هذه البصمة  أو ا�حقبة ال�ي عاش ف��ا.  

   ،بظاللها ع�� مراحل أو حقب قادمة تأ�ي من �عدها، قد تكتفي بتقليد هذه البصمة
ّ

ن من تطو�رها  وقد تتمك

 أو تتجاوزها إ�� غ��ها. ،أو تب�ي عل��ا
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