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ناقوس اخلطر

استقـبلت الدورة الـثامـنة والثالثـون من معـرض الشارقـة الدولي للـكتاب  2.52 مليـون زائر ارتـفاعا من  2.23 مليـون في العام الـسابق وذلك بـحسب ما أعـلنته
شاركة عرض في الفترة من  30 تشرين األول إلى التاسع من تشرين الثاني حتت شعار ”افتح كتابا.. تفتح أذهانا “ نظمة للمعرض مؤخرا. وأقيم ا الهيئة ا
أكثر من ألـفي دار نشر من  81 دولة.وقال أحمـد بن ركاض العـامري رئيس هـيئة الـشارقة لـلكتاب ”بعد مشـوار استمـر طيلة  11يوما أسـدلنا مـساء يوم أمس
عـرفي والفـكري الذي اشـترك في صـياغـته أدباء ومـؤلفون ومـبدعـون عرب وأجانب.“وأضاف أن ”مشروع الـشارقـة الثـقافي الذي الستـار على  38 عاما من اإلبـداع ا
ية وأساس يـة للكتاب  019 2وبات اليوم راية اإلمـارة التي تزهو في شتى احملـافل العربية والـعا انطلق قبل ما يـزيد على أربعـة عقود توج اإلمارة بـلقب العاصـمة العا
ـعرض هـذا العـام نحو  173 كاتبـا وروائيا من  68 دولة تفـاعلوا مع التـواصل الفـكري الـذي نتـحاور به مع شـتى الثـقافـات واللـغات حول الـعالم.“شارك في بـرنامج ا
ـكسـيك ضيف شـرف الدورة الـثامـنة الزائرين من خالل  987 فعـاليـة متـنوعـة توزعت بـ ندوات فـكريـة وورش عمل وأنـشـطة لـلطـفل وعروض فـنيـة ومسـرحيـة.وحلت ا
كسـيك وحضر إليـنا الكثـير من مبدعـيها وأدباءها من فكـرين.وقال العامري ”احتفينـا با والثالث إذا شاركت بـجناح خاص ووفد ضم مـجموعة كـبيرة من الكـتاب وا
عرض دخل موسوعة ايا واألرتيك وذهـبنا في رحلة نحو فنـون عمرها يزيد على ثالثة آالف عام.“وقالت هيئة الشارقة لـلكتاب إن ا مختلف احلقول وتخاطـبنا مع حضارات ا

جينيس لألرقام القياسية هذا العام من خالل أكبر حفل توقيع جماعي.
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النقوش اخلشبية وأعواد السدر وعسب
النـخيل علـيهـا نصوص من الـزبور بخط
سند اليمني الـقد يعود تأريخها إلى ا
ـيالد عـثــر عـلـيـهـا فـي مـنـطـقـة مـا قــبل ا
دينـة (نشأن) ًـا  عروفـة قد السـوداء ا
في محـافظـة اجلوف واحلـال نفـسه عند
قـدس الفيدا الهـنود فقد كـتبوا كتـابهم ا
عـلى ورق اجلــوز الـعــريض الـذي يــشـبه
ورق الـنـخيل وكـتب الـعـرب قبل اإلسالم
على اللـخاف -احلجارة الـبيض الرقاق-
كـــمــــا احلـــال فـي نـــقــــوش أم اجلـــمـــال
والـــنــــمـــارة وكــــتـــبــــوا عـــلى اجلــــلـــود
والكـرانيف (الـكرب في الـلهجـة العـراقية
احلـديـثـة) -وهـو أصـول الـسعـف الغالظ
الـعراض الالصـقة بـجذوع الـنخيـل- كما
ــصـنـوع في اسـتـخــدمـوا ورق الـبـردي ا
الــصـــ أو في مــصــر وأطــلــقــوا عــلــيه:

القبطي.
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وتـمـكن الـصـيـني (تـسـاو لـون) في سـنـة
(105م) مـن إنـــتــــاج الـــورق من ألــــيـــاف
الـــنــبــاتـــات ولب األشــجـــار وأصــبــحت
صـنـاعـته سـرًا مـقـدسًـا في الـقـرن الـثاني
ــكن الـبــوح به واســتـطـاع ـيالدي ال  ا
ـســلــمــون كــشف ســر صــنــاعــته ســنـة ا
(751م/ 133هـ) عــنـدمـا انــتـصـروا عـلى
الصيني في مـعركة طلس- بقيادة زياد
بن صــالح والي ســمــرقــنــد- الّــتي دارت
عـــلى ضـــفــاف نـــهـــر طــلس ( (Talasفي
تـركسـتان في زمن اإلمـبراطـور الصـيني
Tang)) (زوان زوجن) من أســـــرة تـــــاجن

الذي كان عصره ذهبيًاً.
ـــعــركــة تـــغــيــر الـــتــاريخ ومن نـــتــائج ا
الــصـــيــني فـي أوسط اســيـــا وانــتـــشــار
ــســـيــطــر ــدن ا اإلسالم قـي األقــالــيـم وا
عـليـهـا ومنـها: فـرغـانة وحـصول الـعرب
عـلى تقـنـية صـناعـة الـورق بسـبب وقوع
عــدد من األسـرى من عـمــال صـنـاعـته في
ــســـلــمـــ وســيـــطــرتـــهم عــلى أيـــدي ا
مــصــانـــعه في فــرغــانــة كــمــا أمــر والي
سمرقند بإقـامة مصنع للورق وقد طغى
ورق سـمـرقـنـد (الكـاغـد) الـذي كـان يـنـقل
دن إلى العـاصمـة بغـداد وإلى مخـتلف ا
اإلسالمـيـة; ومـنـهـا: األنـدلس وفـي سـنة
(794م) تــأسسَ في بــغــداد أول مــصــنع
َخْطوُط اإلسالمي للورق فظهر الكتاب ا
الــــذي كـــــان له رواج واسع فـي الــــعــــالم

آنذاك وال سيما في أوربا.
ويُـعـتقـد أن الـصـينـيـ هم أول من عرف

ـــعــلـــومــاتـــيَّــة ال يَـــخــفَى أَنَّ الـــثــورةَ ا
( (Information revolutionاحلديثة
أحــدَثَتْ تــغــيــيـــرًا جــذريًّــا في الــبــنــاء
اجلوهـري لِمـجملِ مـفاصِـلِ احلياةِ ; إذ
أَدَّتْ هــذهِ الـثَّــورةُ إلَى انــبـثــاقِ الــعـالَمِ
الــــــــــرقــــــــــمـي ( (Digital Worldفي
ــاضي  الــذي تــســعــيــنــيَّــاتِ الــقــرنِ ا
أضحَى  –فـيـمـا بعـد - جـزءًا ال يـتـجزّأ
من واقــعـنـا الــيـومي لِــيُـحــدِثَ تـطـوّرًا
نوعـيًّـا مـسـتـمّـرًا في شـبـكـات االتّـصال
ــــعــــلــــومــــاتِ والـــــتّــــواصلِ  ونــــظـمِ ا
وتــقــنــيــاتـهــا  ومن ثَـمَّ شَـهِــدنَــا قــفـزةً
نَــوعـيَّـةً  فـي مـجـالِ صــنـاعــةِ الـثــقـافـةِ
بـحـيث أصـبحَ الـعــالمُ جـهـازًا صـغـيـرًا
بــيــد اإلنــســان هــذا الـتــطــوّرُ يــذكــرنـا
بانتقال اإلنسـانِ من مجتمعِ جمعِ قوتِ
يـومهِ وصـولًـا إلى إنـتـاجه  واالنـتـقالِ
مـن اجملـــتـــمعِ الـــزراعـي إلى اجملـــتـــمعِ
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اليومَ باتَ واضحًا تراجعُ قيمةِ الكتابِ
ـطبـوع) بـوصفهِ َـخْطـوُط وا الـورقيّ (ا
الوعاء الرئيس للمعرفة وضعُفت روح
الـبـحث الــعـلـمي الـصــحـيح الـذي بـنى
مـنـاهـجـه علـى دعـامـة الكـتـاب الـورقي;
يَّة  لـتوفُّـر البـدائل عبـر الشّـابكـة العـا
وظــهــور مــنــافس جــديــد هــوَ الــكــتـاب
اإللـــكـــتــرونـي; إذ أخــذ رواج الـــكـــتــاب
الـورقي يقلُّ بـ الـناس اذا لم يـكُنْ قد
بدأ باالنزواءِ شيئًا فشيئًا والسيما أنَّ
ــزايَــا ـــاز  الــكــتـــاب اإللــكـــتــرونيّ ا
تـفـوَّقـت عـلى مــزايَـا الـكــتـابِ الـورَقيّ ;
مــنـهـا: صــغـر حــجـمه بــحـسبِ بــحـجم
اجلـهـاز الّـذي وُضِعَ فـيهِ هـذا الـكـتابُ 
فـــضـــلًـــا عـن ســـهـــولَـــةِ نـــقـــله وقـــراءة
احملتويات بصورةٍ مُيَسَّرَةٍ على أجهزة

ــــكــــتـــبـي أو احملــــمـــول احلــــاســــوب ا
(الـالبــتــوب) أو بـــاســتــخـــدام أجــهــزه
أصـغـر حـجـمًـا مـثـل: اآليـفـون واآليـباد
واألندرويـد او أجهـزة الّتي فـيهـا مزيَة
قـراءَة الـكـتب األلـكــتـرونـيـة وإمـكـانـيـة
عـــرضه بــــاســـتـــعـــمـــال وحـــدة عـــرض
الـبــيـانـات ( (LCDأو جـهــاز الـعـارض
Blended) (الــبـروجـيـكـتـور) ّاجلـداري
 (Projectionأو الـــســـبـــورة الـــذكـــيـــة
( ? (Interactive whiteboardومـن
مزايَاه أَنَّ له قدرة توفـير أدوات تساعد
الـقـارىء كثـيرًا مـنـها الـتكـبـير والـنسخ
والسـماع...علَى أَنَّ الـكتـاب الورقي فيهِ
ــزايَــا مَــا ال تَــتَــوَافَــرُ في الــكــتـابِ من ا
األلكترونيّ ; إذ إنَّهُ يجعل القارىء أكثر
تـفاعـلًا مـعه  وهـوَ متـوافِر عـلَى الدّوامِ
من دونِ احلـاجـةِ إلَـى طـاقـة كـهـربـائـية
لكنَّ األهمَّ من ذلك كـله ظهور مـؤثر آخر
شملَ االثن معًـا هو عزوف الناس عن
ـكن تعـريف مادة الـكتـابة - الـقراءة ! 
الـكـتــاب- بـشـكل عـام: هــو الـذي يـثـري
الــلــحـاءَ اخملّـي بـكَـمٍّ كـبــيــرٍ من األفــكـار
ـعــلـومـات والــكـلـمـات والـتــصـوّرات وا
ـصـطـلحـات ويـحـفز اخلـيـال ويـزيد وا
ـعـرفـة ويـوفر لـقـاءَ األمـواتِ واألحـياءِ ا
في أمـاكنَ بعـيدةٍ ويـعزز الـذات والثـقة
بالنـفس والقيم احلـميدة  وينـبذ القيم
السيـئة ومحاربة الـشرور ودعم اخلير
وينمي قدرات الـفرد على  حل مشكالتهِ
بــنـــفـــسهِ  عِـــبْـــرَ اطالعـهِ عــلـى جتــارب

الكتاب.
Paper) ويـــعــــرَّف الــــكــــتـــاب الــــورقي
p-book)) الّـذي يُـخـتَـصَر إلىbook)  
ـكتـوبة بـأنَّه مجـموعـة من الصـحائف ا
ــطــبـوعــة مـن الـورق َــخْــطــوُط) أو ا (ا
وضوع ب دفت قويت (الغالف). ا

Electronic) ـا الـكـتــاب اإللـكـتـروني أمـَّ
e-book)) الّــذي يُــخـتَــصـر إلىbook) 
فـهوَ وعـاء نـشر الـكـتروني يـضمُّ صورًا
ونـصـوصًـا يُـنـتجُ و يُـنـشـرُ ويُـقـرأ على
تـنوعـة وقد يـكون األجـهزة الـلوحـيـة ا
ـــقـــابل الــــكـــتـــاب االلــــكـــتـــروني هــــو ا
االلـكـتـروني              ( (PDFلـلـكـتـاب
الـــورقي أو قــد يـــتمُّ تــألــيـــفُهُ بــصــورة
الـكــتـرونـيـة مـن الـبـدايــة وقـد ال يـكـون

هناك كتاب مطبوع مناظر له. 
كنُ القـولُ بعدَ ذلكَ : إنَّ هـذا التطوّر و
الــكـبــيــر في األوعــيــة الــعــلــمــيَّـة لــيس
ـة نـشـوءِ بـجــديـد فـلــو تـتــبـعــنـا عـمــلـيـَّ
الــطّــبــاعــةِ وتــطـــوّرهــا عِــبْــرَ الــتــأريخ
ـطبـوع ظـهر ألول لـوجـدنـا أنَّ الكـتـاب ا
مـرة في مــنـتــصف الـقــرن الـرابـع عـشـر
ـيالدي ثم تطـوَّرَ وانـتشـرَ وهو تـطور ا
َـخْـطـوُط) الـذي ـكـتـوب (ا من الـكـتـاب ا
هـو اآلخـر مـرَّ عـبــرَ الـتـاريخ بـتـطـورات
كـبــيـرة بِـدءًا من إنـسـان بالد الـرافـدين
ـــخــــذ من جــــدران الــــكــــهـــوف الــــذي اتـَّ
صفـحات يخربـش عليـها - رسوم ورمز
وخـطـوط وعالمـات- لـيـعـبـرَ عـن أفـكاره
وتـصوراته لـيسـتفـيد مـنهـا معـاصروه
أو مَنْ يــأتـي بــعــده لــيــحــدث الــتــطـور
الـتــاريـخي الـكـبــيـر عـنـدمــا ظـهـر الـرقم
Sumerian clay) الـطــيـني الـسـومـري
 (plateمــنــذ نـهــايــة األلف الــرابع قــبل
يالد بوصفهِ حاجة لتـسطير الكتابة ا
ومن أجلِ أن يـــكــونَ حــدًّا فــاصــلًــا بــ
: عـصـر قــبل الـتـدوين عـصـريـن مـهـمــ
وعـصــر الـتــدوين فـكــان الـكــتـاب األول
مصنـوعًا من مادة الطـ النقي اجملفف
ـفـخور بـعد الـكتـابة حتت الـشمس أو ا
عـلــيــهــا بــاسـتــعــمــال قــلم خــاص حـاد
احلافـة مـعمـول من القـصب وفي بعض
ـــعــدن أو الـــعـــظم ومن األحـــيـــان من ا
يـزات الرقم أنَّهُ سـهل النـقل والقراءة

تابعة وقريب من القارىء. وا
وتطورت مادة الكتابة فأصبحت تكتب
عــلى لــفــائـف الــبـردي فـي مــصــر ســنـة
( 2700ق.م) وبــكل تـأكـيـد جـمـعت بـعـد
ذلك عـلى شـكـل مـجـمـوعــة من الـلـفـائف
ووضــعت بــ دفـــتي غالف وتــطــورت
عـلى شــكل الــكـتــاب الـورقـي في الـوقت
احلـــاضـــر في مـــصــر والـــصـــ وكــان
يالد يـنـقشـون على سـكان الـيـمن قبـل ا
احلــجــر ثم عــلى الــنــحــاس وعُــثِــرَ في
اآلونــة األخـــيـــرة عــلـى مــجـــمـــوعــةٍ من

الـكـتـاب بشـكـله احلـديث; إذ استـخـدموا
قـوالـب اخلـشب احملـفـور عـلـيـهـا أشـكال
وكــتـابــات فـكــانت تــبـلـل بـاألصــبـاغ ثم
تـضغـط على الـورق ويـعد الـصـيني بي
تـــــشـــــيـــــنج ( (Bi-Shengأول مـن قــــام
بــاخــتـراع حــرف مــســتـقـل لـكـل رمـز من
رموز اللغة سنة (1045م) وبسبب كثرة
ستخدمة في اللغة الصينية لم الرموز ا
تـلقَ تلك الـفـكرة قـبوالً لـدى الصـينـي 
وبعـد أن استـطاع األوروبـيون طبع أول
مـنـتج بـاستـخـدام طريـقـة الـقوالب وهي
صـــورة الــقـــديس كـــريــســـتـــوفــر ســـنــة
(1423م) انـتــشـرت طـبــاعـة الــكـتب في

أوروبا باستخدام تلك الطريقة.
يالدي وفي مـطـلع القـرن الـثامن عـشـر ا
ـطـبـوع يـشـبه أصـبح الـكـتـاب الـورقي ا
إلى حـدٍّ ما الـكـتاب في الـوقت احلـاضر
بــعـد ان قـامت دار إيــلـزفـيـر  –من أسرة
ليـدن الـهـولـنـدية- بـطـبع ونـشـر الـكتب
وتـــمــكن نــبــيـل إجنــلــيــزي من حتــســ
طـبـاعــة الـكـتـاب الـورقـي بـاخـتـراعه آلـة
اني طـبـاعة كـامـلـة من احلديـد وقـام األ
Friedrich Koen-) فـريــدريك كـويـنـنج
 (ingفي ســنـة (1811م) بــاخــتــراع آلـة
طبـاعة أسـطوانيـة تعـمل بالبـخار األمر

الــذي زاد من كــفـــاءة طــبــاعـــة الــكــتــاب
وسـرعــة إجنـازه وفــتح اجملـال واســعًـا
أمام تـطـور صـنـاعـة الكـتـاب عـنـدمـا قام
عالـم الطبـيعـة الفـرنسي جـوزيف نيبس
( (Joseph Niepceفي ســـنــة (1826م)
بـاخــتـراع أول آلـة تــصـويــر ضـوئي في
الـعالم وأخـذت صـناعـة الكـتـاب تتـطور

شيئًا فشيئًا.
XO Ëô« WŽU³Þ

وفي بـــدايــة الـــقـــرن الــعـــشـــرين تـــمــكن
األمـــريــكـي آيــرا روبل ( (Ira Rubleمن
استخدام طباعة األوفست التي انتشرت
عـلى نــطـاق واسع ثم قــفـز فن صــنـاعـة
الــكــتــاب قـفــزات واســعـة مـع الـنــهــضـة
العلميـة والتقدم التقـني في نهاية القرن
العـشرين والسيـما بـعد اختـراع أجهزة
احلـاسـوب التي اعـتـمـد علـيـها في صف
حروف الكـتاب وتنـسيقهـا ثم استخدام
أشــعــة الــلـــيــزر في تــنـــســيق احلــروف
والـصـور واأللـوان وصـفــحـات الـكـتـاب
وفي مـطــلع الــقـرن احلــادي والـعــشـرين
وصلَت صـناعة الـكتاب الـورقي ذروتها
وأضـحَى الكـتاب في حُـلَّةٍ زاهـيَةٍ . وهـنا
البـــد من الـــقـــول : إنَّ الــكـــتـــاب الــورقي
ـطـبوع فـي الـعـالم الـعـربي ظـهـر بـعد ا

وصـول أول مـطـبـعــة حـجـريـة دخـلت
إلـى بــغــداد ســنـة (1816م) وطــبــعت
Iraq) فـيـهـا صـحـيـفـة مـجـلـة الـعراق
 (Journalوأســــســــهــــا داود بــــاشــــا
الــكـرجي ثـم مـطــبـعــة الـتــفــلـيس في
الـكـاظمـيـة سـنة (1822م) وفي مـصر
مطبعة بوالق سنة (1822م) والقدس
سنة (1830م) ولبنـان سنة (1834م)
ـطـبوع لـكن طـبـاعة الـكـتـاب الورقي ا
شـهد تـطـورًا كبـيرًا في لـبـنان ومـصر

أكثر من بقية الدول العربية.
وَلَـنَـا بـعَـد مَـا تَـقَـدَّمَ أنْ نُـثـيـرَ تـسـاؤلًا
مُهِمًّا وَخطـيرًا في الوقتِ عَيْنِهِ  وَهوَ
أشبهُ مَـا يَكـونُ بنـاقوسِ اخلَـطرِ الّذي
يَــقـضُّ مَـــضَــاجِـــعَـــنَـــا : في ظـل هــذهِ
ُتَسَارِعَة في العَالَمِ  الثَّورَةِ الرَّقميَّةِ ا
وازديَــادِ احملــتـوَى الــرَّقـمـي من شَـتَّى
ــعــرفَــةِ وال ســيــمَــا هــيــمــنَـة أنــواعِ ا
الــكــتـابِ األلــكــتـرونـيّ عـلَى مــسَــاحـةٍ
واسِـعَـةٍ من الـشّـابـكـةِ الـعالَـمـيَّـةِ  هل
خَــفَتَ بَـــريقُ الــكـــتــابِ الــوَرَقيّ ? أو :
بسـؤالٍ آخر أكـثر تـشاؤمًـا : هل شُيعَ

الكتابُ الوَرَقيُّ إلَى مثواه األخير?! 
{ رئــيس الــلــجــنــة الــعـــلــمــيــة في اجملــمع
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b¹bł dBŽ W%U

الئكة والشعر احلر نازك ا

الدرب عينه هناك كثيرون قد كتبوا انني
وقف عـندي الـرائدة البـدر وتعـليل هـذا ا
يرجع الى ان القنـاعه الشخصـية للكاتب
وان كانت بعض الذين يكتبون ويقدمون
ـلــكــون احلـقــائق كــامــله وانـا بــدرا" ال 
شـــخــصـــيــا" ال احب الـــتــمـــاذي في هــذا
ــوضـوع وقــد ذكـرت كــلــمـا اعــرف عـنه ا
وهو انني التي بدات احلركة فكانت اول
قصيده من الـشعر احلر تـنشر في العالم

العربي سنة  1947لي انا ال لبدر .
b¹bł dBŽ

نـظـمت هـذه الـقــصـيـده شـعـرت شـعـورا"
واثـقا" بـانهـا ستـكون بـداية عـصر جـديد
في الــشـعــر الـعــربي وقــد حتـديت بــهـذه
الــكـلــمـة ابي رحــمه الـله الــذي اسـتــهـزء
بقصيدتي وتنـبأ لها بفشل ذريع النه من
انــصــار شــهــر الــشــطــرين الــقــد الـذي
اعـــلـــمه ان بــدر" لـم يــكـــتب شـئ في هــذا
الــــبــــاب وقـــــد كــــنت انـــــا اول من وضع
الــنــظــريـــة في ديــواني شـــظــايــا ورمــاد
الـصــادر سـنـة  1949تالهـا سـنـة 1954
مــقـــال لـه نــشـــرته مـــجـــلـــة االديب حتت
عنـوان حركـة الشـعر احلـر في العراق ثم

كان لي شرف ان التقي بالشاعره نازك
ـالئـــكـــة عــام  1966وان ازورهـــا مع ا
مـجـموعـة من الـطالب جامـعـة البـصرة
حـيث كــانت بــصـحـبــة زوجـهــا رئـيس
اجلامـعة االسـتاذ عـبدالـهادي مـحبوب
تــــبــــاحــــثـــــنــــا في امـــــور الــــطــــلــــبــــة
والضطـرابنات التي حـدثت في جامعة
ـشـاحـنـات بـ الـطـلـبة الـبـصـرة اثـر ا
بخصوص االحتفال باربعينية الشاعر
بدر شـاكر السيـاب وموضوعـنا جتيب
الـشــاعــرة الــشــعــر احلــر فــيــمـا اعــلن
اليخرج على بحور الشعر العربي باي
ــزج بـ شـكل من االشــكـال وقــوامـة ا
مــخــتــلف تــشــكـيـالت الـبــحــر الــواحـد
شطور مع اجملزوء مع بحيث يجتمع ا
فردة ـنهـوك مع التـفعـيلـة الواحـدة ا ا
واكثر ما يكون هذا في ستة بحور هي
ــتـــدارك والــرمل والـــرجــز الـــكــامـل وا
ــتـــقـــارب حـــيث تـــعـــيــ والـــهـــزج وا
الـتفـعيـلـة الواحـدة على تـنوع االشـطر
واقـل مـــــا يـــــكـــــون ذلـك فـي بـــــحـــــرين
اضـافـيــ هـمـا الـوافــر والـسـريع وقـد
ســبق لي ان شــرحت هـذا كــله شـرحـا"
وافــيــا" فـي كــتــابـي قــضــايـــا الــشــعــر
عـاصر الـصادر سـنة  1962اما كون ا
الــشــعــر احلــر يــتــضــمن الــتــحــرر من
ـنع ان يـكون ذلك الـقـافـيـة فـلـيس مـا 
الن الشعر احلر يحتمل ان يكون مقفى
او غـــيـــر مــــقـــفى واكــــثـــر الــــشـــعـــراء
يـستـعمـلون الـقافـية واقـلهم يـنبـذونها
كــلــيــا" وذلك اليــتـعــارض مع طــبــيــعـة
الشـعر احلـر اما قـول بعـضهم ان قوام
الشعـر احلر مزج الـبحور اخملـتلفة في
قـصـيـدة واحـدة فـهـو مـردود كـلـيـا" الن
القصـيدة احلرة الواحـدة التختلف عن

الـــبـــحــر الـــواحـــد الــذي بـــدات به ومن
يـخــرج من الـشــعـراء ســرعـان مــا يـرتـد
فــتــمــوت مـــحــاولــته فـي مــهــدهــا دعت
جـمـاعـة ابـو لـو الى مـزج البـحـور كـلـها
في شــعــر ســـمــوه بــالــشـــعــر احلــر في
الـــثالثــيــنــيــات مـن هــذا الــقــرن ولــيس
حملـاولــتـهم هـذه صــلـة بـحـركــة الـشـعـر
احلــر فـقـط قـامت دعــوتــهم عــلى ابــقـاء
ـتـفاره زج بـ الـبـحور ا الـشـطـرين وا
وقـــد مــاتت دعـــوتــهم فـي مــهــدهـــا لــفم
يـتـبـعـهـا احـدا" في الـعالـم العـربي ومن
ؤسف انـني اطلـقت اسم الشـعر احلر ا
عـلى شـعـرنا اجلـديـد عـندمـا كـتـبت عنه
سـنة  1949في مـقـدمة ديـواني شـظـايا
ورمـاد وبسـبب هـذا انـني لم اطـلع على
حـركـة مـدرسـة ابـو لـو النـني كـنـت ابان
ظـهورهـا صـبـيـة صـغـيـره دون الـثـالـثة
عشر من الـعمر ولـو كنت اطلعت عـليها
لتـحاشـيت على االقـل اسم الشـعر احلر
الـذي يـحـدث التـبـاسـا" في ذهن الـقار
ـوشــحــات انــهـا ــكن ان يــقـال عـن ا ال
شعـر تفـعيـلة النهـا ليـست كذلك وانا لم
ــوشح ـا ا اقل هــذه فـي اي اثـر لـي وا
قصـيدة مـبنـية على شـطر وهـو اليخرج
عن اطــار الـشــعـر الــعــربي الـقــد وقـد
ـوشح الـتالي نـسب الى امـرؤ الـقـيس ا
تــوهـمت من هـنـد مــعـالم اطالل عـفـاهن
طـول الـدهــر في الـزمن اخلـوالي مـرابع
من هــــنــــد خـــلـت ومـــصــــايف يــــصـــيح
غناها صدى وعواصف وغيرها هوج
الــريـاح الــعـواصف وكل مــسف ثم اخـر
رادف باسـحم من نـؤء السـماكـ هاطل
ـوشح عن القيـدة العـربية وال يخـتلف ا
الدارجة اال في تركـيب قوافيه وما عدى
ذلك فهو شعر خليلي خالص يقوم على

الـشـطـرين حـيـنـا" وعن الـشـطـر الـواحد
حـيـنـا" دون ان تـمتـزج فـيه الـتـشـكيالت
ـنوعه كـما في الـشـعر احلـر في الوقع ا
انني لم اكتشف التفـعيلة فاعل في بحر
ا اخلضب ولم ازعم انني اكـتشفـتها ا
تفق التي هي تفعيلة واردة في دائرة ا
ينـتمي اليـها بـحر اخلبب ولـيس يخفي
ـتـدارك فاعـلن فـاعـلن فـاعلن ان الـوزن ا
فـاعـلن فــاذا وردت الـتـفـعــيـلـة فـاعل في
زون اخلـبب الذي هـو فعـلن فـعلن فـعلن
فـعــلن فـنــمـا ذلـك لـون من الــرجـوع الى
اصل الـــدائـــرة مع زيــادة فـي الــتـــجــوز
ا واقول انـني لم اكـتشف شئ النـني ا
وقـعت فـيــهـا عـلى سـبــيل اخلـلط وعـدم
االمـنتـباه خالل احلـالة الـشعـرية وح
انـتبـهت اليـها وجـدتهـا ال تظيـر اخلبب
كـثــيـرا" فـتـركــتـهـا في مـكــانـهـا خـاصـة"
وانـني وجـدت اذني التـنـفـرد مـنـهـا وقد
عاصر دعوة وجدت في قضايا الشعر ا
الى الـشـعـراء والـنـقـاد بـان يـبـدأ رايـهم
فيها فاذا قبلت فـبها واال فال ينبغي لنا
نـخــرج عـلى الـوزن الـعـربي اجلـمـيل ان
ــهم ان قـصـيــدتي نـشـرت ذلك جـائـز وا
قــبل قــصـيــدته ولـم تـكـن لي بــبـدر
شــاكـر الـسـبــاب رحـمه الـله اذ ذاك
اي مـــعــــرفـه فال هــــو اطــــلع عــــلى
قـصـيـدي عـندمـا نـظم قـصـيدته وال
انـا قـراءت قصـيـدته عـندمـا نـظمت
ـا بــدأ كل مـنـا عـلى قــصـيـدتي وا
انفراد والـقصيدتان الـكوليرا وهل
كـان حــبـا" تــخـتــلـفـان الــواحـد عن
ــــوضــــوع االخــــرى فـي الــــوزن وا
والشـكل والـلغه وقـد كان بـدر يظن
ان قــــصـــيــــدته جتــــمع بـــ اوزان
مـخـتـلــفه من الـشـعــر الـعـربي كـمـا
نص في ديــوانه ازهـار ذابـله وهـو
ظن خــاطئ النــهــا كــانت مـن بــحـر
واحــد هـــو الــرمل بـــيـــنــمـــا كــانت
قـصــيـدتي من اخلـبب ولـو كـان اي
مـــــنـــــا تـــــاثـــــر بـــــاالخـــــر جلــــاءت
الـقــصــيـدتــان من وزن واحــد عـلى
االقل اما تـاويل بدانـا انا وبدر في
وقت واحـــد فــــيـــرجـع في راي الى
انــنـــا كــنـــا كالنــا نـــقــر الـــشــعــر
االنـكـلـيـزي ونـتــاثـر به فـسـرنـا في

وضــعت الـــنــظــريـــة كــامــله فـي كــتــابي
ـعـاصـر الـصـادر سـنة قـضايـا الـشـعـر ا
 1962عـن دار االداب وهــــــــــذه امـــــــــور
مـعـروفـة الـيـوم ال يــنـاقـشـهـا احـد لـيس
الـشـعـر احلـر شـعـوبـيـا" وال دخـيال" امـا
ـضــمـون الــشــعـوبــيـة فــامـر يــتـعــالق 
الـشـعـر ال بشـكل الـوزن فال عالقه من ثم
ـمكن الـشـعر احلـر والشـعـوبيـة ان من ا
ان يكـون الشـاعر شـعوبـيا" حـاقدا" على
االمة العربية وهو ينظم شعر الشطرين
مثل مهـيار الديلـمي وابو نؤاس كما ان
مكن ايضا" ان يـكون شاعر الشعر من ا
احلـر شــعـوبــيـا" فــتـلك مــسـالـة اراء وال
عالقـة لــهـا بــشك الوزن امـا قــولـهم بـان
الـشعـر احلر دخـيل على تـراثنـا الفـكري
فـهي كذبـة اختـرعهـا اناس ال عالقـة لهم
بــالـــشــعـــر الــعـــربي واال فـــان اي فــاعم
لالوزان العربية يدرك ان الشعر احلر ال
يخرج عليها باي شكل من االشكال مثل
ذلك الــقـــول بــان الــشـــعــر احلـــر يــفــرط
باصـول النـحو والـصرف والـبالغه فقط
يــفــرط شــاعــر الــشــطــرين اخلــلــيــلــيـ
بــاالصـول الــلـغــويـة كــمـا يــفـرط شــاعـر
الــشــعــر احلــر بــيــهــا ولــيس فس
شكل الشعر احلـر جتعله مرتبطا"
بـاخـطـاء الـنحـو والـبالغه ومن ثم
فـان هـذه االراء مـردوده جـمـيـعـهـا
صـفـات جتـعـله مـرتبـطـا" بـاخـطاء
الـنــحـو والـبالغه وال تـدل اال عـلى
ان الطـائفه من نقـاد الشعـر عندنا
ال عـلـم لـهم بــالــشـعــر الــعـربي وال
بــاوزانه واشــكـــاله وال بــحــركــات
الـــــتــــجــــديـــــد فــــيـه ان دواويــــني
طبوعه تنوب عني في الرد على ا
مثل هذه التهم الباطله فانها فيها
جــمــيـــعــا" شـــعــرا" حــرا" بـــنــفس
الـنـسـبـة الـتي بـدأت بـهـا  احلـركة
رســمـيــا" سـنـة  1949في ديـواني
شـظـايـا ورمـاد وانا لـم انقـطع عن
نظم الشعر احلر منذ ذلك التاريخ
الـبـعـيـد غــيـر ان اخـر اثـر شـعـري
صـــدر لـي هـــو مــــاســـاة احلــــيـــاة
واغــنـيــة االنــسـان وهــو خــلـو من
الشـعر احلـر خلـوا" تامـا" وبسبب
ذلك ان الــقــصـيــدة االولى من هـذا

الـديـوان قـد نـظـمت سـنة  1945اي قبل
ان تـبــدأ حـركـة الــشـعـر احلــر فـكـان من
الـطــبـيـعي ان يــكـون وزنـهـا مـن الـبـحـر
اخلــفـــيف وعــنـــدمـــا جــددت نـــظم هــذه
الـقصـيـدة في سـنتي  1950و  1965لم
اخـرج عن وزنـهـا الـقـد مـحـافـظـة على
شـكل الـقـصـيـدة االساسـي وهذا واضح
وليس معـناها انـني طلقت الـشعر احلر
ــتــخــرصــون انــني لم اقل كــمــا يــزعـم ا
ـــوســيـــقى الـــشـــعــر احلـــر خـــالي مـن ا
ا ـكن ان اقـول هـذا واال  والـصور وال 
دعوت اليه ونظـمت فيه ان شعري احلر
وسـيقى والصور اقر نفسه يسـخر با
مـثـال" اغـنيـة حـب للـكـلـمـات في ديـواني
شـجرة الـقـمة ارى مـعنى مـا اقـصد غـير
ان للمطوالت الشعـرية منطقا" اخر انها
اكـثـر انـتفـاعـا" بـالوزن اخلـلـيـلي الدارج
ثـقل لاللغام الـطبيعـية قيـوده الوزنية ا
الــتي تـرفــعه من ان يــكــون رتـيــبـا" لــقـد
وصـل الــشـــعـــر احلـــر الى مـــرحــلـــة من
االبـتـذال ومــا زال يـخـوضـهــا ولـكـنه لم
يصل الى نقطة اجلزر الـتي تنبات بيها
النه مـازال شـغل الشـعـراء الـشاغل ومن
اجـله هـجروا اسـلـوب الـشطـرين هـجرا"
كـامال" امـام اسبـاب االبـتذال في الـشـعر
احلر فتكمت في جـهل كثير من الشعراء

للغرض منه.
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 يـــضــاف الى ذلـك ان هــوالء الـــشــعــراء
اليــعـــرفــون شـــيــئـــا عن اوزان الــشـــعــر
الــعــربي فــهم يــخـرجــون عن الــوزن في
شعرهم احلر مرارا" دون ان ينتبهوا او
يالحــظــوا فــضال" عـن انــهم يــقــحــمـون
بشـعرهم تشـكالت وزنية غـير منـسجمة
مـثل اخلـلط بـ مـتـفاعل مـتـفـاعل فـعلن
متفاعل مـتفاعالت وبينـهما بون شاسع
يجـعل شعـرهم قبـيح الواقع فـي السمع
ــدرب وابـرز عــيـوب شــعـرهم الـعــربي ا
احلر ان فيه تقليدا" كـبيرا" يقلد الواحد
مـــنـــهم االخـــر في الـــصـــورة واالفـــكـــار
والبـناء ضانـا" انه ياتي بـشعر رائع مع
ان شـعره مـهلـهل ضـعيف ومن االبـتذال
عـــنـــدي ان يـــضن هـــوالء الـــشـــعــراء ان
الـشــعـر الــشـطـرســ قـد مــات الى غـيـر
سـتقبل كـله لشـعرهم احلر رجعـة وان ا

ت فـالواقع ان الـشـعر اخلـلـيلي لن 
مـطـلــقـا" وان له مـسـتـقــبال" عـظـيـمـا"
يــكـــتــمل حـــ يــنـــضج الــشـــعــر في
عصرنا ومـثل ذلك ان اؤكد ان الشعر
احلـر باقي ايـضا" ولـو مسـتقـبل فلن
يـقـتله هـوالء الـشعـراء الـضعـفـاء اما
سـوالك عن الــغـمــوض والـسـريــالـيـة
كــمـــا ســمــيــتـــهــا في الـــشــعــر احلــر
احلـديث فــجـوابه ان لـيس من عالقـة
ب شكل الـشعر احلـر والغموض او
ـا احلقـيقة الرمـزية او الـسريـالية ا
ـكن هي ان الـشـعـر احلـر الـغـامض 
ان ينظم في شعر الـشطرين اخلليلي
والـشعـر احلـر معـا" دون ان تـكون له
عـالقــــة رابــــطـــــة بــــاحــــدهـم ولــــيس
الـــغــمـــوض اال ظـــاهــرة من ظـــواهــر
الـتـقــلـيـد يـقـلـد الــشـاعـر احلـديث مـا
يـــقـــرى من شـــعــــر غـــربي انـــني قـــد
اســتـوحــيت تـاريخ الــعـراق احلـديث
في بــعض قــصــائــدي مــثـل االغــنــيـة
اخلــامـــســة من مــجــمـــوعــتي خــمس
اغانـي لالم ومثل قـصيـدة ماذا يـقول
الـنـهـر لم اشـر الى االسـاطـيـر ولست
ارى اي داعي لالهـــتــمــام الـــشــعــراء
ا اهتمامهم الشديد بهذه الناحية ا
هــذا انــعـكــاس لــتــقــلــيــدهم الــشــعـر
الـغـربي الــذي يـهـتم بــاالسـاطـيـر في
بدايـة حيـاتي الشـعريـة كانت احداث
الــعـــراق تــنــعــكس فـي شــعــري مــثل
حــركـة رشــيـد عــالي الـكــيالني ســنـة
 1941وقـد كـنت عـظـيــمـة احلـمـاسـة
لهـا ونظـمت فيـها قصـائد كـثيرة ولم
يـتح لـهــا ان تـنـشـر بــسـبب جـبـروت
العـهد الـبائـد وطغـيانه وارهـابه غير
انني في الـسنوات الـتاليـة قد تاثرت
ــــذهب الـــفـن لـــلـــفـن ومع ذلك فـــان
شـعـري ال يـخلـوا من قـصـائد تـتـعلق
بـاحلـيـاة الـعـامــة مـثل قـصـائـدي في
فــيـــضــان دجــلـــة وجــمــيــلـــة بــحــيــر
ضاهرات الـدامية التي تقع خالل وا
حـكم نـوري ســعـيـد وقــيـام ثـورة 14
تموز  1958ومثل اعالن الهـدنة بعد
ـــيــة الـــثــانــيـــة ومــثل احلــرب الـــعــا
االنــتــصـارات الــتي حــقــقـتــهــا االمـة

العربية ونحو ذلك 

يا رواج الكتاب االلكتروني عا

الئكة  نازك ا


