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صيمية،ازسانيةحاجة،هوحيثمن،فالشعر.اشعرفي!،ى3انتقدالملاحمتأليفزمنأنيحدثونناالملإحمفندارسيان*

...صورايتصورولااشكلال!ررمعثكلول!4اءبهتا)شعر،فلىسالأدبيليفالتأمنالوعهذامعيئناسبلاتاعصروان

.ش.-يكتبلكيتقديراقا!غلىاغوامغثرةينفقلأناست"دادغلىءـومن

العددهدااصصداربيصنعا""الادابا!نتفقد،اوادفترةتعدالآنا!.-لادا!تاريخفياعوامرةعشفان،شعريةمررمةدأإة!

نعتولنما.الجدليدالعامهـذامطلعفىلشعرباخاصا،الح!حخم!ثالضخامةمناصبحقدالعالمانعنض!لا،الانسانيةالقيم)ةقييدكافية

اولتطورظابلمني3و،جزافالابالضخمالعددكاهذا."ملاحاومدحمةوعبهزستلا

سيىالدكتوربذلهالذيالجهدتقديروالىحقهتوف4اءث3ن"ـو،لييىالكلامهـذا،القارىءايهاعةوك

يم.زقواحسنفيللناساءواضتهيئتهفيادريرنث!رقالذي!قصلهفياث"صه،ا!خاعيلالدينعزالمصريللملأديب

الشعرباحوال-اطةوالاصللشمولبصفةالعددهـذايمتازالطويلةالقصيدة"بعنوان،ابقالسعددهافي"الآداب)له

ثقافةالدنيااقطارابرزمنجملىوفيالعربيةالب!دفىأمعاصر1."المعاصضرنافي

لكنهو،ادبيةمجلىمنعددمجردهوفليس،وتقدماحضارياالساب!العددعلىفيالتعليقالقول.4ا!تحانحببماتلوقد

ويستوعبه،واحىدبموضوعودورالاطرافواء.سبالشعرالىمةعانظرةعلىيدلالواقعقنه،لا"لآدابا"من

اهـنماذ!عنفضلا،لاحيانلمنكثيرفىمعىضااستيصإباهذهخلاصة.ك!نفهلالشعراءبيثةفص!امامعبيماذ:افيفاشصة

الزهرلتفكأنها،المعاصرال!عرمنبهايتحفناالتيالك!يرةورهلمااقصىاناو!صشعرعصريبقلمالع!رانالننرة

لمروجاعلىفسححة،مطلاتيشصهاويراهالمن،خذةاو!لملأؤ،ئيةالغظئدالقصالاشاويةالثعرللاعمااقصازالثسعرمنقاعصر

منها.قطفتالتىالرحبةفضلاوالنظمالتاليففىو"قافةجهداتتطلبالتيأهلاحملؤاورا

بفكرةيخرجانالعدداءـزرلعيطالمنكانقاذل،وبعدعصرنافان،الطويلالوقتعنوفض!،الوضوعالنماسعن

ماماالم!بعيدةمراحليقطعانوالتحليلالتقدان!ثي،م!ة!اوالقيم،ظففىيسيرمنالزانذلك.تحيلىالااص!ح

موقةمروثباتيصبنةسهالعربيالشعروان،العربيا!دبفي...اسرامفيتتفرزطا!ز-ا

حيثمنوطوراوالفنالقالبحيثمنتلرة،فاعلىاعلىالى،ولن!اخاطئةانهاالنظرةهذهفييقالمااقلا-نوعشدي

والقنابالقصاحيثمنواحيانا،"وىوالمالمضمونالثصعر-تحملعصرثمةكانتاذا.الشعراءلكسلتغطية

كاها.!4والمحتوىون!والمبجسامالحافلعم!رنافهوالملاحمفنجماولاسفنوزهلمجميع

نمددالعهذايفاتج:اطديثبيادرالث!عومشقبل.اكعوباعماققىجيةالفكرالتياراتبكبارلزاخرا،لاحداثا

بمستةبلدريتعدفواسعاستفتاءغلىالردودمنبطا؟فةؤارئه"الآدابررفهته،اساعفيشغيرزسانيةالاالقيمانالشعربضائر)؟سو

كا.الحد-ثالثعر.نةس!اانيةالا.ءـوثابتدلئما-اسعلى-"إغيراتاالقيم

الولاياتشيلشاعروهو-شاديادوزياحمدالدصورفبديأوميرءـووبينبيننايلطوالشوطانالاقربلدليلول

افقيموس!لىانسابيهقعيواكالمولأهوالعرابية%الابينقيجلىآخذالأحسهمبالةنياولكنو.يةسديولاوالياذةلاابدعواالذيناالشعراءاوالشاعر

!ع!!ا!وميفيمكلاالانسانيالوعيارىانيا،لامطاقةموازقةادصمهذامنعليهاس!تملمامعهومير،وبينبيننامنيالزالشوططول

بيظ،دالتمييزأوبالقطعزشعرشإديابيالاستاذوعبارة،الفنيوالوعيلمب-ل،بيالازساالمحتوىبلغوةلمالقحكلوتغيرالاحداثجام

الاوانيقعنهلاكمااكبدعرددرنيه!ا)عرمبيللكيى!نلل-ءصركايالموا"لإلحرقلس%نالخالدينالاثرينفيتجدهالذيالانائيالمحهوىلكثمنينل

بنلمكثيرةنماذجا)ةديرالعربيإثراوفي،!،رالث5ودي!كن!لاوديسيةوالياذةلاا

نين.ددرعبدمحفىاًاصاعرة!هاموضعلااع!ر،سيعرفاو،عرفيخالتاراناعتقدلا
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علرلم-%رلاأمكمتخةهـفي؟بيارعرادسرغلىمأخذءص!أاهيماءجبر؟الايىهتادجوابفيوارجبتي

إىعاكحلواعيرفيلحعازراجوف،،!رنتاًالثعريرمنالكثتعطيصيلتاصياسيةاال!لجشه*الىالمعاصر

؟يدورزايهتموىحمأصهـءونهأغير"ه.خلوهاعناكطفيخفالالفاطبمومبقئيه:ص!زالماالشاعران.*

لض!مير!بأبنكولأشرلمنىبا؟لإشكألمثكامهكانالنةصهذابهيتداركونماالىاءألثرجيهزوعلىأقبا!حين

ىنأر6أير-دهذيأه!-مم!بالةعدممنحظأاوةروهو.ى؟!ووهوواإثهـ5انزرجةبابدانالثمعراخقيقةهذهالىراجعذلىبولعا!.عامضاً

و--الصبوعبد.حرفتعريفهفيادينلا،ا؟اءهوالماء،إ!يد

!أيهـورأ-،،الوجدأنعلىداؤوصءوقعف"ظهـويى!لإش.وا-مؤبيادرالسعرغلىخذز"واأمنهناسءو،فنيالحجاوييازكرالاصاذوأما

روء"صىريرأفياوهذورضيرءـء41ليتبدسوازة.رالوحصودكأد.،بءقتكل!يرأكبر"يرقرانافيللعريدز"ـيروا"بةمالقومدموغ))لزامانهأا.لم!اصر

جو"لواأهذ،ع-ئايةيدحداًيدت!.أ،قر%ت!ؤثعرفيثإ.ووهيوالمتنيلهلاؤوأناو...الخ،نروفيفايم!للمصريديركذلكو،ليياعرلاا!:اعر

حلا.الولرلأللء*رنةيرنه!عرأت3ـ.زغ-ثوفيوقي!دالم"اصهـشعرنافي+كأكةالمشبربةالعرئصاءصاذ.5لأنمبورغيرهذاار

علتإ-فيروبيرعءص!اأكءيربةجواى-*د2ةسموسو*مهل!!الأسماأأثخصياتر،ار.عددالىزصدهكالىاداورافأ.المصتركبيالعربصناطالىودتع

نأإث*ررهـأيرهوموح!،ثهقدلح"أث!!إ،فهفيرصفةةقوذه!اعهيةاذاأيضأموافقز!فاقيالمرالاوطأنبددربيا)عرالسعرفيمم!7الاقلإمية

-اءص--.حديدإةاالىيدا)رزجرمنبيالعريخلصانزصدهكان

-كبار.ادءل-*،ز-،ا--ااالاز-أن،يركصوننوأ-3!خ!وجا!اخت:نماصاصكءو!ل!ايةاشعرليصباالايمكلاكاىاندولهفىحقينيرعبدكءورافابجشمنأقنيوو

متىرتيأولحص.أبأعواا!تعل!تفاا!!وشءصيار؟:.يسام-او"ةت،غأ!اصاةذطأوعوهـنه.تمتحالواقعتإينيةوالرمزياليةالىرأة"2يما

كا.سإعةد؟ويرءا!و1ا؟"رعت!ااًرر"يىارطالاحشءراشااضا؟يدإشعراان:ىاضبعبارةو.ـ!،ك!اخهامؤالىالش(عرنةسبتاستجا

أم"د"ذإ!ج!ننف!-إثوالخلىرسة!لمامن-نجيمصورفنساذاماوامدرسدةعلىظآحفاوإلتصنعجفالعنإ.عداي!:يهءاوةدرىىإ)يبالأتعنيهلا

م.يئ1لأ!!ضاءا)ثءرمنالةرلىاقيزعمة!و.ضوع،.اضإشعرابينإكأمحقليقإالاخوا!صالكلفعنالي!لذا5يتمولن،الثاعري"ءعهاممينهديماثر

هـوكاثأاشعزفىحماأس-طإوضوح!اأنكأحموتحى.علموصودايمتهـون،ذلكالىيضاف.14ويعيى!،!بةلتجرنتيجهاصاعرانفسبهفاضتاذا

ل!إؤ"آ!!\ا"راخ:.ارمحزرإوضوعراإت!وض،واوففيأدبي!تعكلفيأساصماز"يئاتهاعبهفقصاالاتمادوجوبخ!صةياليةإ-روالهلرءربايتعلقفيما

-ءنأل-فيحضربإدونيرالذينمم!اءاكءرو!غار-المولينرعلىلهوقدرخضياذاإلث"ر؟نوعندي.الو!وعمنوالذعرانغءوضمنالمدرستيق

ا)فني.اجبالاخرعوإ-أا*ن3ةفاءوالاضوعاإهولص".لاًشعريكقلميتهشعرفقداوالتذالابالوضوعمع

ف؟و0ءيمذلأسظاهبمذعلىردخ!ر3ءز"اوجاءاًذالاش،بجوولعاءانبينحائرز!ا؟!فخربرلااناوهوخوويرذفالاستاذأم!و

إءي،ثلمأا)-كازنئهـةة*زعطيليماقوحدذ!ومنإش.رأفيبدلاانيرىفيالدمااكاقيا.ق"ذارالىةفاإنالمدرصضيحهوتوزف!لهيرعج!نيولايعجبني

الم!دةةولأمهإثهءبحكاملةبةكخ!والقإرىءانوجدفيباصمهـاريةءوالذيحينالأشباءعنلة:نةولءرالستلالةقيمزربرأيحر،ناحياإانفجاقسالو

!اقينم-ارالثتانجمض.وان،اضووهو،رضآاإدوير.،،-!ةيهير4ءاولكنبيالعراك*ر؟-شقجملئلإنالهـ"فامنف"وذلكومع.عنهافيحدث

ليإ*،*هـةك:اىيةالسعرن!جم!علصهـاكهوهذ!.":-إزبةاقض!اياخدمة3*ادر"ـ.اوض-هاوصبرسر

.ضوعللمو،كبرىحيننةمهكطفي!ؤءلمجس!دقيماازعبيرعبرزقديمأوالرانناعدذس!ضالااماا

.!نهمضهوس"-انىكا"ـفيليةجمامنالكثيرزةدبيالعرالشعران،ر:لقا

فحى!!--ءماالقدصيرتععلى-ي*ـرلجواا!ؤة!ي"نانيكءالقديم*ربالسا-غذياإ)نقصالهذالعلاجانوء:دي

إ"عـجإالمىميلرأبنال-عرالتعبيرهنوهو.ينءرلمعاالىفحومنبيالءرالشعرفي!زعةيرىالشوافخالدباذالاساويالرالاس!ماذومثل

ال-ورىنإرعلى.رثلحدال!الموا):هجافىمنهالنىصكمحاالىالنزعةقيدروىوالمحةصءونوألمالهـوضوعفيالامتلاءالىصرالهعا

-"ينالعةصو5ذينيئرزاتوازإديروهو.ارتريمبواالبناءفيالضمور

الحةرو!ععلىالقادرينمنفهو،يدحدنيهوء*ا!ورهمن.اظريقاأيمدلمنهأإلا.للشعراللإزمبن

ؤاوقتماهـذه4قص!دزاتسوى.إلعش-قةقاقالؤلىالجديدةالىميلعنإهجوافييم!درفهوصيدحجورج!ذالاشإسماعراواما

لاورةع*امهفمح!الاوضضاغولملأ،فولعرالىرالعالشعردعموينصرإالمعاءالشعرعلىخذيأ،الشعرثماالوضوجيحب.يةالع!سيك

-.يسوقصينمحالاسىىاذانإلا.!ناهذوكل.هموروغرم3وتههلضهمضو

تعيرلأنها،لاعهاقاحتىخهزفهيللىصييموموصفيقةطرلامآخذهانوالع!حيح.يقالكما،حدةاوةءصاص(مينالهعاصراءالثهر

اشخأ!ووضاعلاتحدمن،لخراالساعرزنحصربهتصخبعماوفوق.وروالغروالةعملإ*موضاؤإتباابتلوا3منلىفرعلىالاتنطبق

-...،-.-.صهةدسبةصناعةيكنأااذالشءرانبمديوانص"دجةإذالاصنسى،ذلك

يى-!روندرلهوالاحرار.عيرار:يلىالوافى-علمادرك
ريى!رفسهالوقتفيو3ة،لح،امض!غء"ةدااًلغزاودابريةحسعمليةاو

ضفافعلىصفئألعاصتىوهنحيرلاالمةطعا.ي!لءصالااج"وحتىو،ديمةالةالمدرسةمنصخاح15جزباعاب"ضير"صوركماماهنظونثرا

عهالطميانأرادالثاعرنويكانلاا،دةإفاوص!ائردجلة.الحدفيةالمدرهـة

اسصفرحتىلملاء،الل!اللميلةتلكنيالم!أصفةهذهوزفس"ـبيتبراوبتالأحكامالىيح!عنهبأف"هـ-ازالصثورىدالدينصلاحالأستاًذواءا

كومءرعنهااغسحإلتي!اءوالىيا!الندفيلطاد!الدسا.عا!حصنزاً!اأالكأديماك!ريرظلمظاعلى.فبقدفةهـعر!ادرفياكحرئبةالصا

عمىر.فيزقولالتياإغزلةبا)ف،ةيىجباظهوا).عور!!ا)*إبرإ-هـيهماعليهيغلب

العاتيالكابوساطزوامنيحدثانبدلالماارمر،الغيمص:1)عإممط15-عر
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ضعيهفةنعوتهاثانجيةاحيانوفى،ئديةجرائاغا"الصربيالوطنأء-!ر،للائممةلسبناؤكالعحبكقمنأئا:للقمو!ملأة

بع!ضعيفة!ذهكاجريء"فان!كاكالرياحيءصر9كقولهاهذهكلنهايعجبني.يثهنوحدقديمهنرأبيفيالعربياتاعرالثو

وم-م..،خسثنوجامح""اللالج!معاصف))قولهاولاصورةتستغلقولالفظا-تعقدلاالتيالمؤنسةا)لمعحارة

وابداعا.خصهشاعراتناطليعةفيطوقانعرةفاكذلك!انهالمكبوتالعارمالاحاسهذامخهأويعجبني.معنى

مينامحمودللاستاذالفصا!هـذافى:هـيث41ال!ثععوالمه!يزلزلتهتستشعردوب"ـوتءعلأرضاعدرفياطىيسالبركان

من.يدةجدفاقاالىالعربيلادبىادلكةوحملوعمقجهدالعالمالعميقةالكآلةمسحةمنهاوتعجبني.ينفجمحرلالكنهوللم!رض

التيلاجتماعسةاالطصقةاءالىالشعزوراءمنيمظوانلمجاونهالكذعنبةال!ااقصاءبرياضةزف-يآخذكنتوانشيعرهاعلى

قتولىايلمهراعرالخابان4حممميضصاالكذءن.ويلساكغ!ااتكلموذههـفيمنثاقعتواكصتننيألاا0سالنفوعنود!لأا

التيالتجارل!يتناولذلثاوفوق"ـ)*(مجتمعهـفص*عن،كانكاالقمرصلحتتراهاوهـل.بةزلمنياظةرماقفو"للقمره93الص)

علىا!نظمكض!!،يينثعرالب)اقاواال!ليدتجدفىحعحاتح!!لمستواهـرإسااقفموزقفأزكمفتاام،إقطوعةا!ذهني

نيالاا.تفعيلاتعهصو!ولذياالوزنعلىلاالواحدةالتةعجملةجميعباستدعاءوح!ثتهكلنيخففانويحاولالقمريرصهديالنى

زئمح!نالحكمفىاشتطقدالعالمالالساذي!ونال!احشتمىاواكثره؟جهاويناجيالقمربهايشبهان؟كنالتىال"!ثماوحمه

كهعشعرهمفىجميعممكانو!صءسفيالماضيالجيلأءلفرانكالقدماءفيكالمست!بهانخشقيوقد.اطمعميةال"-ابحه!ن

سياحاخم"فيأاغهـقووانهم،"صيةادشخالتجربةرويمضعد"بتطرازنيعلى.لحليبابكاًسشبههمابعدالظفربقلامة

حمعحينفظفحا."المنعزلةالفردةواتهم.شداخاىالختاصة:قولهافيالع:ويالىالحسيمنوجثالخر

له.فقالمهريتهباصلاحاهـيرتبا!ىموكراللورد!والأمحاصيرالغيمفارة3وياوالضالامالليلندميأ

الدما!وارخعه-مط-آدابتموذ):اادالجمعزع!عمدتم،الأخيرالمقطعلىحقاالملرزكةنازكالقىء-تنياحثم

تطما!ظلماًتباحىاشيهحوبترز.ىفهو؟أصفلماينا9إنإةددركتالييهالتعشاصركبتماالقمرعلىركبتمابعدفهي

نفهداخلفيسائحاولاالش-صيةالخجربةمضعدميكنلم:لهتقولفعادت،بشيءليسفعلتهماان

بلسانصدقهولتعبيراممقمعبراكانبل،اكعزلةالفردة!واللهوالحبفي!اا)شعراخيدةالحياةوراءفإبق

يرددءـطاقيلاصلا"يةلالتبجحاتفىرأيهاعنيةدراا؟ا!ير!واصصفت،هذالهلتقاولىلااالساعةمنذلت!او

لمالعاعضاذلاايتعرضلمشيءل!قيلكذ!لو.ونلمتهمراتاذللرساضواً!متمقا:الديةبطةالواشعواءمنحدادندرة

وبرق.،الهيدعيالذيلداطدا)مثصع.هذاال!وهـو)!سيرهبيننااصااطحاالوفاءواج-ودءن،اصمتوشاعرعننبمةئيلميخا

-.-.صءحداد!درةحومالمرانفص-يح.يالشعرالحم.فيوالدقةرعممةالاس!"اذ

الورو،وصياعه،مهالعاجماعيةلااةلحياباتتاطاار،:اء-ااصةبهردونماالنةسالجصوعنبيرالتعفيالصادقينينا)صعاصراءالسهومق

ومض-امةلاتمتعلا...الخ،والة!واطس!ليينلازدواجاصديقهدة12سالادلالةدافديما-تأعدزئمميكوناناما.وزصةعءصالاةو

شوقيشعربهاي-مخالضيننوالمعاالصوربروعةلاوالضع"يرليعضفيعىق-دوالتصنعوالمغالاةالبهرجةاحهواطر.ب*هـمةالايممتاذ

.:ا)نثرىتوأش.هـالىالااشالأحيان

لاهـالعالملاصص"اداليقلوصرثنما.4علأزعلىانمطراووحافظ؟لأرليإحيبر-.-اليصاالىابفيجدافلم

فى:سرولقو!اكطمهـذافير:حبابىرأالشعرولا،أجل

الاحكامزءفذكيفلعرفتومرأرع،دت3أدرلوزيرونجزءنهلايالشعرالمةطع-هذاعلىلحكمايمكنلا:الإقاء

قولمنشعراوبالتالي،للنفسهراأشدواقوىبقى-8انيجبلحلحفا..(،وءـيءـو"انبكل:ور4شعراقصوصةمن

!:الءبورعبلىلديناصلاحنستطهعنناايبقى.قصوصةلاا"كل"الالىسلقيابانيكو

إوديعأانزهـرراسوتدلىاطياةلاحبابالموتا!ءوسبألاو...ارخ،والوصفالنظمحيثمنكالهلنقونها

لاحص-ابتالموصنعوا،ال!بورعبلىلقويكهـنقديحىلاننهمافاوالتصويرصفبالوليأسولا.سهلطليفهوبالمظم

4رشعردفعةاضعفلكنهو،ملالخأدعنعقبالمأغنى"لخياةايالشعرالسحىبأنعلى.ادإراد!لجوا"الىببطءلووالقاريء

عليهم.يصاوفرلمينلاظاتحدياوهنواىمستوالىا)تدلىيبعضالكظموي!كو.التفاوتيشكو

.(خ.ر4ـ)هـعمجتفيبةهالسعهـكرلج!!اعنيبالخراو،يةحر"اقو!3وا"اخيراو!:عرةالشالكقو،النثر
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فيبالس!لمظكرلضهـربلأت(*اكر:ا/ثى!وكا!ركف!امق3عالذالجدر--دإسعراانولالةالىبنايزهيهذاوكل

3-،إق!،بيالعوالشعررلىقيدنجت!ار!.ممتلصصرسكلن"طليعركه!ت"يفقدفهو،تكيرامنلهيكنص،مالمالصالاستاذاثبتها

كألم!--هـ.شاانلمءأا.داجحةلاتصواىالمجااحموقيفئهـله.ناوكلضحو،"مضخلوماقيلتسواء،نيهمعاعنهوتمضي،دمربعايةالشعر

تعهـ؟؟لماجلإصددينالهرهـءيىا!كرشأئ4شأززالص،!صو!بدرتكل!يفلا،القديمال!عرفاما،منظومةغيراوالوجههذاعلى

ر!ىونإثحتصاالجديدأ!اتوعري::غيدهفلعرفم7،فيالمعاصهر:اصرحوبعبارة.والطر!الشجاقوةمنفيهعمامعانيه

رز--!النءأو!!"يحاولحيهتانهالأ،والتعبيرالمونحوغحيىمنشكفييزاللاالعا!الاستاذكانواذا!أبلغالقديمالشعر

الى؟تدأر"ةةارفيها.3قيو؟"ـوركأدرزاحبالوانررورفشنقفياوردهالذيوالفم!-حالعاميالشعرهذلبينفليقارن

تركصد2ف،تحىكأءة"ـصلم-ل!الىاسضخإ،ععاواصبمعغاروضي!:الخضارلعمرالطلباناالفاشستاعدامفيشوفىوقولزهران

أصكأ!ما،و.ع!ارة.قوظاكتيوفقلما"ؤاما؟8وفامتش؟-،مساءحصثألواديهشإسلوا.أىفيالرمارفاتكركزوا

8-ر!طرز!صعرهلةجمماأ!اءوورةا!ثرءرقهـصظ!يزألاالبضضا?والغدجيا!الىيروحيدممنمناراازصبووعهـميا

كحهكالمض!-عاءـرزفيصىكأوع!صانةصتم!آ.4ـنة!اليهـاءالحملةالحرستظوضحيةالمدىغلىيم!يحجرح

عف!إحخرخاولأا9ينمتاكثرصهيحولاماصماءوالايحالاثارةوقوةالزصرمىفيهؤار

لح!بميوالءرةعااإزثاعراداًر.ا!ع!زر!حعواال!اصو-.يدلخداالشعرهذامننديوا

الضاءر-!وت:ثهإ-ثؤااتلملأصىواهجم!تتبمأ-وا.س.اتاستصفربل.ق:انيرقىللاستاذالشغفر:اجيرةاد

،لمس!ي41عرالت،وصوت،الممهرحمحاالضناعروصوت-،ئيالغظلاحطةال!عرءـذافيلن.شبلمنلهينبغيماوالثاعر

:"!والىكييرقاقدق!4ـأزاسإفا01؟ءدا)جما!طاسيتالتيالمرأة:احطكانيلادريوما.تدانى
!رح!دطيي!-و!و

أصواتباتقو)3وصع!--ح.الع!رملأ-ص!اكالمثاءرلكذالشاعرام،وت-اعبعرءتنفسهاوباعتللعيثوجسدها

اذان:قولمضلمهوأمححح.معالبأكؤاافيوحدبرإملاثةاال!عر:فيةوليتبجحراحثمبمالهامرأةاشترىبانهنفسهعلىشمدلذيل

ير!ءمحو4مايكونأناز"!ماإلى*طلملاقعلىءسهالحمثماءريخاطبلم؟اناعربيدايانفروا

صواءوالشاءرانيعني،أ.شةرابلأغهاعت!،ارهصازواندقد.يىادريصيلدلدكتورآشكر:الطل!صم!امبوز"

نة-"مناضةم!ةلارستمد،ندكماروماامغنائناامكلإحمىاكاناان!:قولهعندطويلةقفةاوقفني.أجرركنتشاعرعنشيئاًمكلمني

.-م"-"""ءاًءالاشعلاءقتةمثىالتيتلالظلمبهايفيء((تارسارقو5ٍيهرافيالثاعر

المثتركالقاررمهو،اكظئيأصعرؤا.زفس"بتوتويخافيرايطفيشاعرو؟ى.الفلسةيالتخمعلىيثرفعرالشلكامنا.بة.بتأافما

ور!ماالاايوقعيهصفلشاعرلعرفأنيقي.كاكااكعرلة!ن!ال!انبجليابمجلببآفيلسوفمنشيئاركونانينيغي

مم!مشللالصتاذافشكر،وبعد...الثلاثةوات"لاا!لمذهبينعرالظءعدنفيهأديبهضاوالبقاء:يةالحوهعرك!تيرنيقو

81-كأش،-!فا.الواض!ة4ال!يصيرا!رحطلىهعلىلخوريا،اللإمءاليناوالقازطينالمثقفينزملاءهبشعبهالمؤمنا،هثقف؟الىرأ،يحادلالحز

:وصوره،السمربلغةمجادلهم

إلمرانيجبلذيالمكتوبات!بهاعتدناهاإتيالترجماتكا3!دمواانيمةالعززصارىالثائرونيحملمايق.لمر

ص"-،.4قهمالىوايجفىإكيم3اليارهلمهكلنءلىئ"ـأء-*لوهؤاربى!المعتمالدجىنورتس!قطاذاالاالفجريلمعوهل

الاصآذءاشاسحبالماذاادريلااقياا)ةص!يدةهذ.في:افةعو:ناًاحيايركول!:ه

!لآ.زفياؤلنبرة،ا،ف:ونها؟زرروض!ل"ب(هاإصانالقطالقادرعبدمتحرقوضهامنا!!وبمنالبلادهذينصفتكنلماذا

القصيد:إ؟تفيها-"تأوقد:فيوناًواحيا

ايىةنهب!اووامن.غهـآل-اابإةكابيمدم؟اذالفجريداعبنيفةشرعلىيوماأ*رجأ

.غخاخا؟تاحكما:لهقرعند-اوقفهااذلمعئايفقدوماذا؟هذه"يقدمكالذءعنىفا

النضاً*!بماعلىنهااة،اف:الشلدخاذستادل!،،.دصلحار!ماأ:صيداط.!الفجراضبنييد*

؟لأوضقا)-1إظ!ار(1قيءا--بوأ.يةاغاامضةغا"أ-رداو--نويروا)صصعنالفصلهذافيالدائمغبداللهعبدالاستاذيصدر:اطفموالشعر

هذمانإلا.تيءالممحص!دهاتععايحينالأرضعر"زةيضالذيوالالهامرىاتكماتو!ضأو،قيحلوا!عتجهيما!الفيالخلمقبانالقائلالمذهب

لضعيفءا)ق!لىةخ،"انليوبا)ط.خ.أمضة.-صتاذا-الفايةالمذهـبهذاعليهيصدقماالفننالحلمقمنارشكولا...الخ،تةمصو

اًدفؤاحمد):عماتا،:-ثهذا:الحديثبيإ*راالشعو،ضخصا-.،يىشوهذاما،الواقعزغءيرغلىصا!يضاًاو5ماالفنيالجلقمئاخنو

قءةز"ـء:أصاذالمث.!وياى"ـلي!رمعايعاقأنمناوضحطولهغلىهو!الوهميةيةالتعزهوقىاًلا،جيهووالتالبصيرهوفناًنريد
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عا.طتلل!اعرالقصيدةهذهءؤصوغ:اللاجعينعودةعلى.فجمماب-افاءتقليلديث41اتكأفيإاكعرفيلخصائصوتسجيلش!؟-

فيهاانعلى.بهتنهضلاتستنفددـولاان!ا:روض!أعفماامكرقيإسحداوكم)-3لمةقوممتنتهادفافة.لشعبرلبر"ضىؤةديرفىالخ-اعمتاؤ!لم؟انها

:ايثودلجلملادهـيرابرأف!!قوفي

7ىجسماهـاطفبرديىفيبانيبثهرماوجماأ!هالتعصيرلق!اتنص:جمىأواأمنملمأصبةوس!برعة?كأة"-إتأرق*أطاإص!:و

معيتعجبكألا.يةالثعرالوجمصةمىفيهزولاناحلىغيرالخدادأ!يدر-على)ههيوناقدأات!م3ؤ-لاصلادأات

ءطلعهةمةفضا:مهلاا)ثاءرإص!-ووالسخفعئزتء4انيرثالحدضإشباجم!اتصلاحيافااء

مالمراحارفبىبالدماءغرقتملاحمياىواع!ةاسبردءاقيعبي!!متبهماعةع!كطوابهن-وعييزتوأاناروةيخ

.ءو-إئرلضصاو؟مهاثاعرلتايرمدداًت-نث1كأا!ىاكال!وزوالشكر

ل!:و9نهمو

!ء!ز-بلاا

الولاثمعالنىعلىومدتالظلمتوىوارافىعل)ةقرصذقو!!أهـكءوراا!أبرلشع!-لمىةالةهذمأتقر:الصعثرالأرعغ

ضياغم!ياوهدليإريضويا،غنيطضارةاانلهتخسصحدلدتموسك!--غمنلصاشصودكليرة!غكءسيطا.!"ـ:!قوتةتذكر!ف"اش

:اش.رافيزوأ"واء!خيئ

لذيابدلجداالمشعرمنؤصيدة:رلاتوالظبماءا!ءونقينبالبفحناالثديغذيررلارو*-اامتةإافافيلق

وتحتفظ،يثور،عياجكماءمحتوىعلىتشضمل.نعت"إستحق.إجمأمممل!ةأ)شعربانبما!الىقالمذهباءقواكأحاا-*بيرعبرزقد

:والقوةاطلاوةواالسهولةمعحمةبالةيةيأفصلا!-ا.اساريثالعواتيالتعرمنملا!ح

ابلاكهذيسفتدمرعيمناحكام.لخديثاتيااسعرهـاالشعمنملاروحز"ـحقاا،رها؟*"و

!مناجليالسيديا-ةاصصدجمههذااءجلواتمنىكتانيعر.ص!ارفةوغيرورورسدنةزب"صلح

هـذهمثلالاقطاعيبجزمةالموطوءالفلاحيس!مللاقد؟!اهوإتيإلعرقالثبعر.إتقصاءلىوابعا!قعوارزد!أ

فلأحطبيعيبلسانوضعهاانتقرأهاحينتحس!لكخلأاو.اللغةالشضصيةعنتعبيراخعإر"اس!كاع-للدفيإمحيذلاستاالل!و

فنجتها.سرهذاوفي.جدارفيارعراثتياورعرأن:كذلمنإكثرهوبا!"العراقية

.هـناتبعضمنو!لملمالخطيب-يرسفال!اعرانعلىا!ءرفيارقلمرسوكان،ادعماصرإعربياارثعرطلرمه

قوله:فى"واكثر"ارفهذالعراتيالقطرالىلبنانومهرمنلينتقلإعقبةءـذهفيوريرر

واكثرليثأنالجباويرد.إتميقا

كانلعما"لكنو.منهاثعرهيعفيانباستطاعتهكانالشعرانالىلدائمةاتتهالضفااسماعيللاستاذأ.نويعح:ي

:منشداالوءـابلعبديستىعساعتئذوالبالةنضحيحمال!عراءبرعضعلىرلمعيولذلك،فنيممالى

شئتواككر!مالكروحىلكحشيبييا:اي،ا،ءقيدةضروراتعتدلى*قىولاحيىنامن!وفىالفول

انة!اعطولااكسرلواحصذ

اكافى.ا.أسءلااهذ1،ا):ا،ت؟ل-ة -..لمجمىوساممعم

ا!اعرةهذهعقمفةمهل:وللاملالحضانشاعوةمبترالايىدريب!:دالاستاذصص،ةؤ!ونانارجو:حاقي

فيحقأبمجا!اللميماسترالترجمالثهرمنالفصلهذافيوردوهـا.اللمة،لكركازرتهح!واندةالةص?دهقواثأ!*عاأخ

الفصلهذاصاحبهنداويخلي!!صآذ!الابدعولا..جمتهوفيأصلمهفي7-."

بة.بالس"ز*نجكرولاليبةلل"رتة:كرلاالتيقلامالامن.الضحضمالعضواتبمذلالعاديةا)قصبدةءـذه4ـجم!طز!ءلى

ر!الصغبدالدينصلاحللثاعرعودةليةقيش:بلأ!يفياالناسالث!اعرا)قصيدههـذهبيناقماأردتانئن!و:فارغعالم

55نقبااالصبور!دخاذالاسمنجصفي.وليعتعهقهع!وزبر-!هالشعر!نمياطفيفكاتا."اجيوةلىا"فيق-ارنزاؤص-زرةو،يلح-درااهححة

ذا5إءالقدمفىزقد.والمجزوءمنهالتامجزالروزنفيمنةكلالناتيمدلاأكنو.أةمراعلىلح:قاكلعلىن،حدوامعهـنكل؟!تشيزالهص!لى

العربيةاىالمنحميصهىالتصانهوصعادص!لىالشعمرر1غلى"تعابويعافياطانا،وتح::"أةاصرفيالحثماعرعالض!ا3مأ!صافءإاالح-هـرياء!فوصءحدة

ءرصىوالم،

.بالسعولتامنالعجارةباةرا،ئيوالةةا!انجدلتيكأ!طةضغ!أتاش!جملمزفسهنلاسىإاةلماأ5كأ5إحناأ

فيهحاليسءودةبةتجرانهارغمخو.ورالعبدالا-تاذقميمرةانعلى:ا)ءكريراففه.ملاحظةفيانعلى...ىصرلاا-!ةقصالوني2-9،

شبلماما.باه!ةإنمأ.الاذهانغلىضاًقرز-!ام"ا،صورهاليفرضالذيالىخو.هـصكانيكانور!لباقلم(ر13اننمضى،ال:ءااروءضف!

-ريي-ومفتاحالهالىعدميالع"ادفيشدكأترةمن:ودالال!لهفاالطو،(شارفيكمستشمك:ت!:ليةواندارالىهاالظنغلباانغ

لذيابيا)عرعبوالس.السوداءاكعرمنيمأكراًرفرالعربيالثعرعرف.نزلوااذئىلع"نارقوف"لرقوبانزنلواط-"فحم
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!بييقولونكماقرصسع!كلفىلهأو،شيءكلفيب!همفيالروعةورحاقوجعا،الكلومىاليطلمقاعالطمحمؤة!رفعيةص4المةمفت

والشر،جتماعيةلاول،السياسيةوالمقالةوالقصة،الأدبياالغقديل!شولساعرالاداهواسطةريةالعردغة.!زكونن-بأيعتز،روابيوءةالمر

ت-دا!كرهـ.لهذااذنهاعركأنليذنليخأءن.أيفهاعلىةاكفضيف!افرصوتمانباصداءشهرميزخرالفيةوويكآلاست!اذ

:رلتلمتحر،رلامشعمااوحمارلاسةا

منهاي!ع))تعجبهلملمثم.((فبكوكان""فصيئكان!احالجرحفرعلىص،ةا!مسجديردمنا!تاريخوتحفر

ذل5لآ!راهولحقههل.؟؟يضج"الىءن!العدحتى"الضياءزإقا!ةءقةالطىفىهولأسودانالطوفاد.اسوبطوفانليمى-هذاانألا

!!ا!ض؟زابىفيبلاغرااا!د:؟نافىدثلحقلذ!ااءلراومنفهو!و5!)فلاصآذأة(ن.فاماطوالدنباعن.ينحسربدأالذىالالصتعماري

التياقثحرةهذهتحتأنراقدكنتفما.النههعافاحالكل.فيالطيةاءرنجرضياء

بة....-لح،إءإطفياررغيرزعتألييجدأنألهـوريالادضاذغلىاقترخانييبقى

الجد.ا!!كلرمب!رالماثلاصحفاامننااحيايرزديهاال-ماءإلىر!ثدان،الأمكادهولو"طكيالطحلهاصهكرءو:ًقولهفي

ءىءعنتفةشولمجثاً.النظمفيمبةىوموس"ودة:دةرالغاالرهس...العاطفيهذهمبددةهيم!فلشد.الجحيمألىيذهباو

ضوع)واضيفشكانا)لتيئ!فةوالعاالصورةحىتيللحوماصيدةالةهذهفيخرا،بكاصقريسرمذسشالاامض-ذرفي:اللبتاللشعووثبة

..دةالةصيهذممابمشضاناسااالعممجلىحةاللممهذهفيخايوسعيكنولم".:بقولهالفصلءـذا

:افراانش351تص:واحدةالى

امتحما!بعينيكةب!لدىساجداتالم-ارقزعانقتينابيعو"ئصخصالنتبينئناا!مشعرمنشاعركلعندقفنتعو

اءالاض!ومنبغئاتمتعإلميتربمسينجيمجوز-فالاستاذصديقييىكتثماءالتعرفىوقد"انعلى.لمقبوواعتذاره،...مها!ا

هذ.فياطإ-ائرماقاعلي-في!شىانالي؟تدونهذافي!رهافيوالمباهجوالالوانب!ارةآذةالاساوصففينفأصس،3ـمصقشدهموقفالذين

عنده.بيتالقصيدةجمالتلقإءل!"ـيىوخجمالمنيخرلاش"رمن-ارة!.يئبوجهع!لوسررعصوبويوسفش:كةالىسواليالخوريا

ابحد!بيتفهاالتيا)ةصعيد-نهابل"واحدةلىلصق!:دةالناسيمصيذكرانياللبضالشعرالىأسندهـاالتيلأهميةافيرأيهمنأيغ!ور.سحاص

سقيمبهذصلاعالاستافيهضاسرفصل:الحديثذعىالفو"!شعولذياربالخطألم!مىاقليلاؤ-5أإلا.يثلحدابيالعرالشعرفى

لفصلنهوإ.ضرلحاا3دالفيؤصيينا)فراءالثعركابامومطلعاضعراست

اذستيتيه.الاست)كن.نيبدعوالتيل!رهمواقبةالفراءشعرالاحوفيمثقفاوسكتواقدنيينلا:ااال!عراءفابرز،لأيخأللبنااكألثعبا!دق

والمدارسمالمذاهبءلىاياهنإثهمنكثراالأعلامعلىبحثهبنىقد)بنانفيتحلمدثلاأ-ومايةال!عروالتحىارب.عندهمماانفقوا

الاستاذللثاًعرا)قصيدةهذ.في:المغوبعلىتثرقسالعثمب!باز:اغنيالت)بنانفييحلىثماوفصارى.العراقفىبل

جهةن0ولاا(وسيقىجهةمقجدمبررهلااولمتذوقهالمترديدادجوكاظمصعيدسجمالاوفيهالفصحىشعراءبعومحاولةأو،لالم!عاعا

لوزنافيتغجروؤيهأ...الخ"غيكينا،غيكينا،يناديك،يكدينال!:لمعىا.ار-كرا.لفصحىباهزظموماميةلعاباافينطمواويعودنا-عمل

.بنشازاًةوررىءالظفيعر،"بعيدمنالرفاقضجةتسمعين:ل!اقودهغندلهاثبتهاالتينيةال:ولابياتافىلخوريافبشارة،وبعد

يورقلما:ًقو،فيالمصارععلى"كاااجوادالاستاذيدخا!انوغريب

نفيسمعدنمتشاعرعلىتدأ!اجراةإتا!ةصررةفيانا،01"اجدبجزءوهـي،الشاعريمرفوانمااكيم!ص!فلاعقرلاالاشاذ

.حارةوانسانيةوطنيةروح.وفدةوفييا،قياز.فياضالأسالمرحومرثاءفىقصيدتهمن

ال!يالاستعراضهـذاهووبارعلبق:سوريافيالشعراكاناتفيصيدر:موسيةىسليمللأ-صاذقصيدةء:رجل

القطرلعلو،سورياءللشعرمصطفىشاكرلاستاذا4ليميقوثذية.وزارةزكونلايوموجودهميرراتمنوشكون

ء:رز!تفترةايفيمنهبالشعرلءاغنىالفترةهذهفيالشقيق:حيدرالاستاذ

يدةر(("انيحبلانهامشاكرلاسقاذلعلىويبدو.زرعاثلااأحالرمنيرأساًاقداحيحطت

اجودمقفصلهكان"اقةالل:"هذهلهاغتفرناكاذل،أاحداتذكارسكرانالصاخي-ةوةيا

"لآدابا))منالعددهـذاكفاببهااشعرضالتيلال!ءيهـلىيفثيألهقوماا...سشعرسكرانسلاميفليتقهل

هذ.فصلهوتميز.الأصقاعمنذانىاوالصقعءـذافي،الشعرمنضيءمغانفسيففي!قيثاريولرتاح"،"السإري

نلو.يينروالسءاالثهعرشعرمنمترفاءلىخمقاالمنتقاةاهد1الشو.يةللهـغواحيةالنا

انوهانفلشاكرالاستاذفصلفيللع!لىكصةالهذهختملب،يضءخوريرئيفاصحابياعز:جديدارجاءاطلق
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الابا،وضوعالماملممابقلهالجسمنية-هـم:ء،يا،فيودةفيقولهزقراأ،الهـمنعروصف؟نييةالسحعوبقخهبص!االيبباعمحد

رركرةئدةفا!طانع:11إدا!..:.ا11*إطاهذا-!لحاءا
-ر.-رهـسرهـروصطمح-و-ط*:.يئوبس

سعدقيلمصراعراثها،-دةالقته!ذوحاتر:المةدسالحقد"عهلمش"سكأأع،ز-قةلم!ااة!لفكاء:دهر-5كلالم:!!لىا

يةالعاديرةالنثرارةوالعبعصملةلأايةاكعررهالعصابين،دعبيس!؟".صيرةلااةالدثوواالعطر!ميص12إنحض-هـوايجإتووانالطهوف!ها

"ـذارصومنت"ـبكثيرنشوعلصهأتقطعءرىا)قاتعيوضالتيا!اهعلىههـفلقت،صلمافي"لجبلىايوب!لاأ؟س:وةكأ!ا

ولةشعر"س!صة"لفيؤخ،تمصرلمافيالة-مانإلم!4ـ.كىورعاوالشعرروقأ!ق،غزرارؤدالؤذ"را)ساا-افى،يؤ-كا3ًذلمعو0وأول"

لماصيدةاةاحىصاكنتلونيامخير.ليإهااالىفحمطهـءنحارةفنوروبريرهمتعاصور(؟ىطأغزا!نءال!يئوؤصزوار!.الىهـك!!

ءم-.فص؟تإممواكنياءليمميالصهـوفكر.هيةلا!ل!ؤةبا!تولهنيمك!ما!

ودثمالال!ق!رىصؤاىط،دع!لملىالاسنىاذوقفصيثود!ت
?رصا!منالممخيرورههوحي-إثبفماء-تممل؟شاإكؤاالىود!

جعلاىصضت.هحبالرالقسمالهذىطكاوجبا-ا81،ملااق

لكنهىلالانر:ذردلارالىالعائ"اليرحىء:نفسهماوف-رشالى

الظلمبناءمامجم!د"ء".ء-.يوشلأ-ااقدسربثكألثماص-لأدونهعرالحسنااال"ورهـتةن.ومنى

اـا)65111أ"اـ145،ا.ـ4514155415ـا"411111)9!ا15)11!اـة54.اـههأ.ه15011111)ـا،1.ةـا"ه4ـههااـها1401011،ـ.4اـ!ااااا"ااهاا4ـا"إمصكالاامااو،رةالصووال!"ظقي!رثنيقةقألم،اوإ"هـك!اماا

ث3تدعناهعنثفحىد،يةالشعرالقوالبفيالصبةقووال!سض!ىط

تجبروتء-ري!جفمماراوا-تادثون21كرهولوأ!دوفيأ

-3والمثر-لئزحمة7والف!أ--!اذلاستىعراالشاا!!ذيهدعلى،ءـ:أ:الاقطاع!لىن!!ر

كا7م--وإلنشيد،يمالقدتياذذابيالعرالف-رليترحو-،صطعيسحمىذاء-لى

313ع7-:4للفون---كا-؟لآ5-9:ب.ص-بعديرحهصاويضدح،مشعبيفو!تاجماهيريفضا!ط،سياع،ديأزفر

يثاصتاصتءنيةقوص-ةباج:حةمرتفعأ،شاءـقةذرىالىعميةةاغوارمن

مارحاخبا!افاعزفطزالماإحص*ىطوالمعبرللف!ا!

ص"صت!إ"تاإواذداحالافقشقا)ثائرزافجر

-ب-تى5ءوأب؟قولهفيووةواي:ردإجا:لمؤزةلانمظةا8ءـذفيقوةاي

.-ملما.!!صتيخهاعلى..ةلمفياجمةلموابيرإ-*اإمنءـاوغير"اعلصازارصبمة-3)

رتيالتحدفي!ثافليس،"لرعاعا"أفظةمقلامعدوجلمىلوى-تأك:كت

للءمهرلمىالمايىالاداؤعةت

هـ...رء.وواسخعماامن4أيا!صدئنلدا

تب-فىوستيفم!مكئيتتيفباوالسلادبافيرأيناأ!ي!ف:يثاطلىول!يالوالشعو

-سبلعهةاالىننىلئهما!عربيادليبيوجدلادىطاالنقصءناناكتقدلءنيو.لضكلناما

.!عكىمط-بح-مى،ةخاصإمثعروامةمحالادبا!!زرعلم!!طلع

وميىأ!راليرجمايه!ض!ااءلع-اسشعراعنستىلحطاو!ستاذا!:اًهالذيل!صلكاؤ-"فمص!!:ةع-ا

.-تسولهاتناييمووكلكأببلإغتمايزهونليةإؤ-اقص"ت...الخ،يكايزألااالشعرعنئزص!ذصصتالااوأ،زسيال!كو

-بلىطعذ،تيف-اسوءءىطىاماىطو؟حصدلمنص!لفا*لمم.لأإ:ااةكحما

ا!ترجةتب!اا!ديث،ووتةحبيالعوالأدب،

--فيفةصؤ-رزثرفاو!ايتحللقيالذروةآو،ءرروبيةافةالنقوالخظهـعلىنمالحرارصورةالقونيريلىكرسلما!ا

-س.لدةاظان!يهالأؤ-اإيةلل*أالآدابت""ف-إتيوالس

-الشعرعق(بالآدا"إت"ـذةنطإذ!!لالفا!ذنؤ!،بعدو

ت-تبيرلها!آارالىللمكت1بقالترزتءثياص"!ح-ماقصناتم!فياسوءلمة!قهـ،ث14قيؤماإحىوا

ااسا)61111ااا!ااا)اـاا1111444)4ـااةااـأـا"ا(55551(اههه/155555551"ه،"اـهاهههه(ـههههه"اه."اهاا"555111515اهاهاهاهتاـهمحكااوم"،سعرعنرءء-اعأكذ!اءـوو،91؟؟!د:ة
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ذكرعلىلفتمرلماذااع-لمملاثم.دكر!افاءهلماذااعلملشييدأالحب!بالو!نبتنثنييدينذربلإ،الكئيبالأصهىفي

تالم!ربالىبهءره؟-دولمواباظهشوفيوررصيات.ةوالعزوالسعادةالعدالةأسهءديداً

!مبدكمسرجات،المعاءراللإنانيالشعرفيلاتوالمطومدىعلىللحكممؤهلألست:ءسالمعلالانكليزيالشعر

الياسومطولة"مسأ"لبيمصلاحو"طولة،نهلامطووعقل،افصلااهذانثصأءنيئغصاتوفيقالأستاذاحرز.لذ!االتوفيق

لمثينلال!اعرا3وضعأةيايهالشعرإسيرةواثأاءغلمو"سشهءةبواذلاهـطأانلينحبللكن،يةالضرورماتالمقدتعوزنك!ونيلأ

اررروفي.طالبالببنليععنسلملامهبولىالاستاذيهعض"ـ.الذيالموصوعفيول-عاطلاعذوءائغ

عمرالشاعربابداعكاميقوءايض-الاتمطوالمعاصرإسورياف!ةإعرواالفحرمعلىالايدةهذهمدار:ااصاعرقلب

ريشة.ألموت"ـ.وئروالوجودجمالفييزيد-نهماحرعلى-ال!ثاعران

صاءالاستاذفصلفيقلتهومااطديث:الاميريرالثعوا)ظميالحياةتدبفىرؤا.امرعتالذيالفنخالقيا

ءـذامنموقفيفيعلييصدقالمعاصرالانكلهـزيالمثعرعن!؟ىيرموحشهراغعلىحدبءفيقدب!يزلولم

لكن.اصميةورالفرماتالمقدتعوزنيفاني،يضالالفعلهذهلتنثأ؟للاسشاذلبهاجلاالتيبالصورسباولا

ازودناعلىملرهاكلـيمجير-براللاستاذشكراحاإهكلعلى"المعروفةاإفرة

!ءعلوماتمنبهللغامرةالغبدطةلتلكنسيانهالاستاذكماإهءلىآخذانيإلا

لدكصورلليلباذنا"قيبج!ويدور":الباكيةاظيمةغبطة،صاليدهبولأماغبطةانها.يخاقحينالثاعر!االتي

ينالذوقحقنيس!اىؤلقترفاوللهاقولانحقيبديمالثاعوعندلذةاتعدلهلاذلل!معانهاغير،بالألمكزوجة

افلهالملوانىوليثق.العجهـارةهذه!لاثصاتعنرضيللىيتحولبالكلماتيخل!4ء-اانوءداذاسنماولا،الحق

هذاعلىاهنئهانبقي.بنيوتكر"بجوفي"تدورلظلت.الب!ناهوابداعالقيودلحطماعدهمفيسووحماعةشعبهقلبفينور

.ا؟.عودناقالاشيءفهو،فى-قصيدز"الوضوحذللاةتالثعريرالحولهذاسكونانكؤسفني:عانس

الاستاذعبداللطيفالفصلهذامترجم:وجهورهشاموموحوغير،ركسكعامبوجهفنظمه.قاسلأمارزازهير

قلمالكلذ.العربيةالعبارةوصيمرمنماهرمروض،شرارةةدعبرولا

كضراللغةبهابمتحنالذيالعباءثارامنافىلترجمتهعلىتهـلمح)رهاقد!هنيالوجهفىينلااو

تهنئتي.فله.المترجمينمنننه!صحقاًالاثهافيئالثة!ذه"منيأان

حقااعجبنيفقدءروةزروبرلفالانكيزيالشاعراماالعانساذجعلوفققدميرزاالاستاذاًرىلاذلكوفوق

في،لهمبررولا،بهذلهالذي"الجمدالث!اعرعلى.عىحبنلصفالتأبهراعةتقضيع!نت.يأتلمالموعودرجلهابانثقتنع

الشعرفيكانيبهولاامأكثيرجغوروراةالسع

تتأفىانكبهضككاناذافحماءـوماضدةؤءك،اوود3ـط1سوىيفهملاوان،آتانهعلىممرةالعانرهتبقىلن

ول-.-.ياتيولنيأتءلمانهرالقاريء

ئعة،رلقطعةانهاعلىالنقاديتفقانرود،تلاوتهاتعيدحين

ء...!زالاستاذيصهب:المعاصرشعرأفيالطويلةالمصيدة

،.سنواتلهـلاثءتهمهداعلىويمصيص!نتدلطويلةبيةالعرالقصيدةان"لي!وحينعيلايطالدين

الهكثيراءفذا.باإتيللره..ماتسنوثلاث-ء

موضوعاتعدة!لىاستمالهامنالواءفىطولهاتك!ب

مقللعددهداانأسأإقد!ااعيدانحسي،الحتاموفىىلىوورطبق،مثلح!الفارضئيةتاعلىهذاينط!((.غنائية

مرجعاطويا!وقتالىشبةىوانه،حقافض"اباك"لالك!!اليىواديفيالحوادثكبر":تيض!يده

ررالحواانال:احثونيستطيعالثي،القيمة،القليلىالمراجعمن:،مملامطرانخليلمطولاتعلىكلهالانهطباقمينظبق

ا!الم.فىللثعر:اوفهم،لمما!رلوص"ـشعرناشماوالردوالوصففالوحدة،"وننير"و((ارردالجنين،

ريخررهيفلاو،القمبدتين-هـاز-ينفىوالملامحالتةطيطبارزةالقصصى
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