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ممضأفهبرميإضه

تبردمشابهاتالكبيرالشاعرهذاوبينبينيالتمسانحنمهل

للؤاء!شوهكا)1(المختاراتهذهبتقدةمان!ضي

اعجابمواطنهيوانما،عليحيرةفالمشابهات!اللهاصففر

حساسة.اوتاراخاصةتفسيفيتلمس

المحتنقالذيللاولالريمهذلككهصوتا.قىمصاناناولها

بينمنومطران.ايمانكلعلييعلوايماناوجعلهاالعربيةالفهـرة

عننموذجياكعبيراحمياتهوكاتفنهكانالذيهوال!رةهذهشهراء

ايمائ!ه.

واطرافوجههملامحمنالوداعةتقطرالليمطراًنانهاإوثا

وركبرياءنبلاواكرهاجيلهفيالاصواتاعلىهوشعرهوابياتاء*بعه

بالمسعتبدين.والاستهانةالالتبدادومقاومةالحريةعنالدفاع!

تجديد-بقضيةانشفالاجيلهشصاءاحروهومطرانانواخرها

كان،وغايتهالتجديدهذاوسائلحولفقراواوفم!همالعربي1الشعر

هذااصالةعلىاحافظةابقغ!هةانشغالاجيلهشعراءاكثرمنابضا

الشعريتراثاوبينالجديلةالمحاولاتبينالاواصروثقويةانشعر

الشامخ.

***
!بدوي،د!سانه

،والاكراساوصليوعرهـمغامرة.الخيالقوة/امننلكمابقثر

كويةبيدامسكمابقدد،القلبوكفجراتالروحلتقلباتوتهرض

فرسهجهعاحوكبح،النضضبصواتقن،وقلبهنفسهخيعوط

!الشموس

لدكهكانتا!كنوما،قوتهسرهوومذا،متنا!ضتانحليقتان

وفيالشعرفيضعفهنقطةحتىوهذهالاحيانمعظم!ننعادلدتين8

.(لح!ياة

بركوبمولعاصباه!كانانهانفهانحرافحاث!عنيقال

التيبعلبكمدينيةحيثالبقاعس!لفيللنزهةبهايخرج،الخيل

شعرهبرلهايرمزالتيصباهرفميقةمعخرجيوموذات.بهانشا

ورجعالطربفاخذه،جوادهصهوةبمتطيمنهماوكل،مندباسم

الاغافيحمالسةالىالترجيعمنلتمللم،هادىءبصوتانظما

العببمطهـرانكلسقطيجمحكميممرعبجوادهواذا،الجبليةاللبنانية

الربيايرصددكناب(،شعرهمنمختارات:مطرانخليل")1،

الكاثع!.لهفدم،الادابدارش

عند!!إعنعنع!مو:

فيانحرافااعؤبتوجروحبكسورواننكهوجههويصاب،الصخرعلى

حيلاله.مدىلازمهانفه

لنفسهيق!مهايومنولعله.الجموحعاقبةوجههحمللقد

هو؟.ذا،3،ر!اكاالخو!اشدخائفا،باعنتهاممسكاباكرصاد

حتىبالحرمواخن!االوثارالىفر!هاعادحيناسجيتهاههتركها

أمتكل.

ينتسبالتي"لمتناقضةالاعولبينليلائمالاعتدالثر2وربما

!و،الغساسنةاسلافهطريقمنالبداوةبهجابدويفهو،اليها

اسركه.لهلنتسبالذيالغسانيالفعطريقمنكلالوليكيمسي!

المى؟لارثوذكسيالمذهبمنانتقلواالذيئنسيماولادفىوهو

السابع)ال!ريعثرالحاديالقرناواللاليالكانويىكلالمث!ص

مطرإن.الرةراسهوكانمنهممطراناعليهمورسموا،الميلاديعشر

اشتطتالتيالعربيةاليقفاحضانفيصباهعاشثوريوهو

مع!!وهو،الماضيالقرنمنالاخيرا!فصففيالشاممدنفي

حركةظلفي؟لشيضحةالىالشبابمنعورهبقيةعاشاصلاحي

كهيئهانوراتالثورةفيالاستمرارعلىالمفاوهـ،تآلرتبرطنية

الالستق!.بشعاراتتهيي!مناجدىللاستقلالالشعب

اثمهومعجب1العربم!ال!ميرةبهظمةالابواناشدمؤمنوهو

الاوربية.بالحضارة(لاعجاب

لطضالمثنا!مةالمختلفةوالورالاتالانتماءاًتهذهيحملرجل

الوف!.و!يقالتوازنخلقم!"ولةهوالدائ!عهلمهكان،كلهالها

يكبوهوكانما،الوقتذان!فيمقلدامجدداكانالشعر!

يرثهمتمردارعنفملاة،!سيراحسابايحاسبانهمحانراسهعلى

والتقإليدءالاصولالىيردهمحإفط9لعاوملاك،الغريببالبديع

او*خرعكلمنهماكلفيفسدالقلملهمايتركقدحاثربينهماوهو

وقلمك.وضانيصطرعانروحانمنهماوفيها!خرجالصحيفةيقتسممان

بمفىويجاملا،ستبدا"يهجو.الحياةفيكانوكذلك

آلاج!تماعية.علاقلالهعلىمحافنرفكرتهعلىامين.المستبد:ن

وصإما.غراما!لمبهيتفكلوعاشق6يتزوجلااهب؟

.والخسارةا)ربحفي!!اعمالورجلشاعر

ولمنتثروالمساكينالصعفاءعلىيحنووالاربعينالخامسةفيكهل

.ميلادهعيدفيامههدية

عقيم،والحياةمختنقفالشصمتعادلتينالكفتانكانتوطالما

فلب!تاوالقداسةالبداوةوفلبتالاخرىاحداهمارجعتاذاحتى



وهحاوالممحرارةاةاليموعرفتتفجراالشو1تفجرتلكهذه

الحلم.

اعجبت،مطرانوبينبينيالحالكانتكذلك"حسينطهي!ول

الشاعر.عنبالرجلوشغلت،!ونابخلقهفتتثمالامراولبمثمعره

اليمماالرايهذايشاركوتمح!بعيداوقريبمنمطرانعرفواوالذين

و!و.بالأدبيعيشولاللادبئيصمثىاديبامطرانكانفقد.شكذاك

شكطءا!ممركانفقدلنفصهلا،المألليكسب!لكانذلكاجلمن

ويةزعونبهيرلموذونكانواالنانسمنجداحميرينولكن،ويقنعهيغنيه

."عليهويعتمدوناليه

تكونتاريخوحل!ااهاودةافي"نفسهعنمطرانويهول

كأال!عمعاسيةشدة،فسطفييفهلانعا!غهناككانف!قد،لشخصيي

نمطعلىنفس!بهـتكوينخلصتالعاملينهذ-شومن،ا!ن!ومحاسبة

."خاص

وبدوي.ؤديس،ومحاسبةحساسية.ورجلثاعراننمطران

اعجابييثيروهو.مجاملاتوصاحب!ضيةصاحب،ومحافظمجمد

في"شابههوقد.المنننا؟ضاتهذهلكلواخلاص4صدقهبسبب

قرائهمنكثيرينطلهذهلكن.اشياءفياخالفهوقد،اث-إء

؟شعرهمنلاكأ"رجميعادوزهما!صدىفلماذا،ودالىسيه

اعرفاهـنلمبانياترفانالسؤالالىادعىكانوربما

.المختماراتهذهلتقديماتصدىانؤ!يلالرجلاولشاعرا

دق!قةلمجبربالمنراثاهعرفلأكئالا

تعرضانبدلاالتءالعفويةالمعرفةتلكمطراناعرفصكنتل!قد

م!رفةالىق!صددونعملهيمارلسوهووالادببالشعرمشتغللكل

.بالذاتمطران

حركةبدابتفيتقراوانت!وانعنشيماتقرأانبدلاان!ك

وانتاو،ابوالموج!اعةعنتقرأوانتاًو.الحديثة1الشهريةالتجديد

الاقيصاهاتعنتقراوانتاو.مصرفيالمسرحيةالحركةعنتقرأ

ور!ءعلىتقعانهذاكل!يبدولا.الحديثاالثموفيالوطنية

.شعرهمن

الىلتدف!نيالاررجاببعصتضافرتحننىحاليهذهكان!تولقد

سيرته.وؤ!شعرهفيالنظراطالة

اخرينوءننف!ءناعلماك!1الاسبابهذهراسعلىكانربط

41حدنمنشهدائنامنالاولبالجيلم!فننناانجيليابناءمن

،ومطران،وحافظ،وشوقي،صبريواسماعيل.كالبارودي

الىترجعاوو"معرفةووعيرهموالرصافج،والزهاوي،والكاظمي

؟لتنوقف5حزيكنامالتبنالسنفيالمتناثرةاشمارهممنقراناهما

!سمحاىمناقصروالماثتةالعقليةوسائلناكانت!ن،ال!حيح

صحيحة.معرفةالشعراءهؤلاءبمعرفةك،

جيا!ءابظمنالكفر،ننظرو!نكليفيكان.مثلاشوقي

المتردداًلحقيقية،العثماعرلرسالةالمتنكر4حاثظاالبلاطلشاعرمثالا

تكوبنفيتأثرتربما.والثقافيمةا،جتماعيةالنتجديدحركةازاء

ونقدثووكهثمرقدفيللع!دلباكراعمريفيقراتهبماالرأيهدا

اكياالالههـةهذهفيالنظراء،!نفسير(-تثم.سلوكهونقدمسرحه

بل،أدقيقةغيرفكرة!فاذا.اليقينمرتبةالىعنديتصلكانت

نظريفيشوقيواذا،صارخوظلموفسادخطامنتخلولافكرةهي

الروماشيةاباءمنابهوبل،نظمءاب!ضفيمجددحقيقيشاعر

م!،فظا.شاعر!ادشوانهمج!لفيظلوانالعربية

غيرفيفولكفما:نف!يسالتدفوقيعنفكرتيغيرتوحين

حقا؟تهرف!همهل.ومطرانوحافظالباروديمثلشو!

مث.رايالىاحاصراالتمجديدياتبدا8!سالةفيانت!ولقد

هـب!تثبتجديدةد-ال!ةاوجديدنصعلىبمريوقعووراصبح

مطر/انتجدوب!يقالوما:نفسياسالبيفاذا،الرايهذافساد

مطراىاصعقهل؟بدقةف!ممتههيماالتجديدحر!فيثورهوعن

ادليوفيكلاالكتابةفبمطريقمتهحولديوانهيديبينقدمهفيمانفسص"

أالعقاداصدممقام؟التجديدفيمذهبهحولمختلفةترياتءنبه

درسواممنوغيرهممنموروم!مددهم9واس!ماعيلحسصينطهاحهكق31ا

ف!يه؟بارانهمادلوااومطرانشعر

اًثبان،ولاءمنشاباسألتكلمالانكيالذعراصابئجوربو،

!ببراءةاحبفي!؟تؤالمن:شعراءلميمونواانيحبونالذينا!كثحوون

احبفانا،فقظلكم:وحماسةبثقةفيجيبني؟ايضاولمن!لكم

!؟الجد!د!رال!

المعاصرتجديدنايكوران،الشمعرعلىتقضبماان،تجن.كارزفيان!لأ

الوبهي.الشهرتراثمنسبقهئا؟اصلههمنقطعبىلهللناسموحيا

لىعتسلقسههيالاضهبىةاثء!كأرؤطالءرجممافىا!ش!آبرلمعانتوادا

ناهداعصرنافياتهرلمجآهخه،!هايار!ك!ث-"ش،جاثفالعدجما'ثجمر

بلاويرموتاعضاوهود:-مرعنهاأوحيفيننطعبالتراثم!لمتهتنقطع

.احتفالابرضجة

الذينهؤلاءحتى،اهـ،بقناث"راءالارءن.لبحثقدوانت

ت!د.ؤ،ر!اض!شواتوادركناالعصرهذافيمعناعاشوا

وخاصة،الائارصفهعاىالحصولتيسرفين!ساهماناننجبنافو9

فرورةعلىاة!ثن!را!حستىالشموتجديدلمسالةنضصدىالذننحن

والحديث.القديمالشعريبتراثناالرائمالاثصال

كما،صهقيخىب!،كثذةال!للهذااتصدىلاانياذنترىفانت

مثلا.ناجياث،عرمفتاراتقعصتحينحث

دافعبجانباصلأؤ!اوتعليه!إدافعلم!اناخض!ياريقكطهنا

س!ببهخالصحبناجياختياريقيوهناك،واكفد-رالاعجاب

.بشوهشعريترب!التيالقرابة

الةلضبهةش!اعر

مكاظالباكرصبايمنذوجدانييتلفي،شعراءجبلهمندون!رانكان

اولانه!لؤبم!كاندافظبحايهيمل!ابافدنشأتوو.)!قض!قياصاحبلشاعرا

ا!رشوقي-مجدمدرسيةعاىمناهحتجلوثتثم،لشاعراةهـأهكاملديوان

كلارغميتغيرلمهوكماظلوجداني!طمطرانمكانلكن.الشعراء

ا!لم!ثؤرأتاكنلمانيورغم،صادفةوطمفإتمنولثو!طفظلط

فياحلنهالتجالابياتهدهالاهمهاادكراكناممتنالرةقصائدالا

:ا"طكانهذاوجداني

تك!ميرهاهل،الاقلامكسروا

ا!تف*سلنقشانالايهدييممضع

تقطيص!اهل،الايديكطهسوا

فىرا:تن!عرانا،عينيمنع

اطفاؤهاشر،الاءجمناطفئوا

زفراد!ص!-انالانفاسيمهلع

جهدكمهذا.الانفاساخمسوا

!وشكرا،م!كممنجاتناوبه

ماهل،مطرانشهر9جانظراانعمانليابحوقدوالان

شوقيصاحبيهثون-"القضلف(عرانهالقدير!اعتقاديعلىزلت

وحافظأ

اعرفاًصبعتلاني.رسعوخاالاضتقادهذازادولقد.نعم

الوطنانرغمالمكانهذافيسواهثوناحلهاجلهمنالذيالسبب

الشعاغل.الجميعشفلكان

تلك،ممرالىثمفرنه"الىلبنانمنهجرتهمسالةمنث!كك

الاستيداًدمقاومةفين!همالسبببالنف!ههالثمبهكانتالتبمالهجرة

الىتضي!لامهالةفهذه،الثورةعلىالعربوتريضنيالعثط

هذامنهيصدرالذيالممدنطبيعةالىنبهتناواانه،شيئاشعره



بسببوالاضطهادلأنفيتعرضالذيوحدهايسانهالى،الشعر

واتهامهوطنيا!"بسببرزقهفيللاضطهادتعرضايضاحافظ.شعره

9918عامكارسهودانووقعتاتيالضباطثورة:جمطبلاشتراك

وهمناكالهثاني.حله؟عباسديوبال!علاشتهبح!مببللنفيتعرضوشوأكي

لانهففيهوبعنالمتمردالوطنشاعرلانهاشاعرانفييينفرقىبالطبع

قيمتهازكرلاالفيالهما!الجهادهذامندعك.لىالمخلوع4جدإواشاعو

.شعرهخلالمنالقضيةشاعرعنلنتحدث4ودلاك

بالنفيالورارةرثسىباشاسع؟!محمدمددهانبعد!طرانتقول

برقانونتند،داقالهاالتياله"بقةالرائيمةالابياتعىلهعقابامصرمن

وكان6الصحفاصداروحريةالطبعحرلملمة)قيدالذيالطبوعات

الأيالقا.ونبهذا9091عامفيالعملاعادؤدراشاسعيدمحمد

يقول،1881عامالح!كومةعلىالعرابيينحهلمةالففداد"ءاصد!

بالغفي:هددانبعدمطران

وس!ىهـ.كأهبةفرسيارجيولااخماثلاانا

ليبطنفالمطيهـةر!ررحممقسننبافهـاذا

نه!كاالنهيوهذا،قولليالم*لىفيرقوللا

.بالذاتلاقليممنتميايكنلملانهالقضيةشاعرمطرانان

فعنس!اسوريا،الاصحعلىاو،والنثمط!المولدججكمأبناز:اكان

وكلسطينولبنان2سورياكانتالمأضيالقرن"واخرفيمعراىاهاجر

الحياةفيوالمشاركةالاقامةبحكممصرياوكان.واحدابلداوالاردن

ولامسوريايكنلمالعقيقةاليمنه،بمصروالاءكماعيةالثقافية

الوضعاعفاهـمنماوهيذا،مصرفيكيماشاعراكان،معريا

المواطناأساعروضعوهو،وحافظشوؤءصاحبيهعلىادفروض

ينشغلوانوبش!رء،بشخصهمامؤلسمعةالىين!"زانالهبدلاالذي

،العابرةاليوميةوالشئونالصغيرةالم!لميةبالقض(ياالوضعمذابحي

يكونوان،يرهبوبمايرغببمامظثراالنهايةفيشمرهيصدروان

يسعىالنبم!قالاجتماعالوضعلبلوغوسلأدلهمنودى:لةهذ؟شوه

اليه.

علىحاؤهـم!وباوكان!،الخد/يرعلىمحسوباشوؤمطكا!

.وحدهالشوعلىم!وبافكانمصاناما.الشعب

الزراعيةلاضقابةعاماوسهـرتيراوتاجراصحفياالحرعملهاغناه

علىيحسبانمنمصريغيركونهواعفاه.ش!رهمنبعيشانعن

والاجتماعيهةالسمياسيةالقوىمنبالذات!وة؟والاحزابمنحرب

مخلصاظللهذا،نفسهغيريعولانمنحروبتهواعفته،القالمة

اليومية،والتفصيلاتالاجتماعيكأالاشكالتجاوزعلىؤادرا،لقضيته

وسرجه.مؤهبةففرسه،للرحيلدائمامسشعدا

منالاءراوليفيالكميرةقصاثدهللقضيةاخلاصهفييطعنولا

كانالهفيالقصاددفهؤه.والصكاموالزعماءالمألكةالعائلةامراء

فينظههاالتىالكيعيرةالقصمائدعنابداتخننلفلاهؤلاءفيينظمها

الاقوياءا،والنكراتالشاهيروفيهم7نالكثيروممارف"اصعقائه

همذهان.والصيرةالهـنةالمفتلفةوهممناسباتهم،والضعفاء

مصطفىرثاءفىامالخديويجوسعيدفبماكانتسواءكل!هـلصائد

مطرانؤاللابي!انوسالراءبارثاءفىامزغلولسعدتريةفيامكامل

ليسعتكلهااًلقصائدهذهسصيدناويمرجريتالانسةزفاففيام

قبيلمناو،والرهبةالرغبةمنلبريئةاالمجاملاتقبيلمنالا

وليستواجبالحياةان"قولهفىلهتسميض4بحسبالعمليالشر

ويسممع،ويقراينظمماوهوادبيشعر:شعرانالشعر1وان.بمتاع

وجهادتضحميةمنشصرهبمحضالشاكليؤديهماوهوعمليوشعر

."والمعتاجينالضعفاءوبخاصةقومهلابناءخدم!اتق8و4وكلسبيلص

مواجهة!.البدويالقديسذلكمواجهةفياخرىمرةاننا

ء.مطرانخليليسعمياناللذينالرجلين

عشاهياجههاجئم،بهنمراكلبوعاتفا،وناسضفزهعندما

وإيقاعانهوصورهكلماتهيرختارخالصابدويافعادالوزراء!فيسهددده

التواضعجمالجناححافضكهودهوثم،العربيةالفروسيةتراثمن

واكجاعوالر!ا!الميلادافراحتهزه،ارر-يطةالاف!مانيةاحياةاامام

بداكعالاحساساوراقهالىفيجلس،والرولوالضءجةاالموتوأحزان

قديسا!يعودوهنا.ذال!ويعزكطهذالي!باركادائهوفرورةبالوابرب

القديس.مطرانمناش!رالحثويمطرانانل!ممازعم

وهذا.نبيلانسانممجردالقديساما،لضاةركبابىكهان

،منازعبلاالقض!ثاعرراييفيتجعلها"!لأاالاسحبابمناخرسبب

الشاعرنئسبانضنامنركون!و!،لالتماءر،يئتتحققفحيث

ي!"فصيدنهمنالابياتهذهنقراوانت.ؤ""افيتاالديلل!وصوع

:"جطئرة-رباستئناف

الهبواتتوجتهقدملكمسهمكل!الس!وقهـةايرها

الخدمماتمنهيوثرقائدم!نهمكل!الجهالايها

الحماةوخاتنهالنالسعافهوقد!الحرارخاقحماةيا

مواتفيهاوماالاوا!ءعناة!فراءدار!مصائني

الطظة!!ازلالدعرشادهمانقضمنتاريخكمشيدوا

"(الاهرام"قصيدتهمنالتايىكأ"لابي!اوالابياتهده-قرا

الفواعنة:م!لوكمنساكنيهاالىالخطاب!هاموجها

يسممطمألمالموتىايهايا

صردداصاثثدا"!نساديعسو

حولكمفيمماالسوفةانكلوافوموا

ه!مسداالملوكهامساتتسوس

!يارءدفيلهسعوا1نظرواقوموا

يسلهامسثبعداهيهسايحكم

مصوفةاجسادكمانظروا!وموا

المش!سمدطيروملممنمشهدفي

مساحسساباكم:مممابعه!بعث

.واغننسلى!مناراحمنقدمتم

التمئديدفيالكميعرةمطرانروايممنو!واها،تالابهذهنقرا

هداممحوضامامانكقنحس،الملوكعلىالسوقةوحريضبالطغيان

.جد!داعصراوينشىءعصرابهمليزشلىالمدينةغوغاءيقود

المنفسمالمتنا!يمطرانويتوحديتكاملبالذاتالقصائدهذهفى

المبهوربالشابالعربالثواربتل!البدويوستصل،نف!سمهعلى

نبيالىالوديعالقديسويتصل،4جيداوترائ!الفرنسيةبالثوزة

هدمالىداعيامحرفايفنيبل،بالعزاءولابالتهنئةيكتفيلامحارب

اساسهيضعوحريةوجملاعدلااكثر"خرعالموانشاءال!المالعالم

.المضطهدرنوالغوغاءالسوقةهولاء

الوقتذلكفيالعربالشعراءمنمطرانغيراناظنولست

الاوليالهـدثس\)سنواقفياي،القصائدهذهفيهكتبتالذيالم!بكر

وبكلالثوريالمعهـنىبهذاالسوقةكلمةاستخدمقدالقرنهذامن

التصيم.وهذاالاجلالهذا

خلالباريسمننفسهفيانطبمتإلتيالمشاهدمطرانيتذكر

مااولبالهعلىفيخطرمنفيااو"هاجرافيهاقضاهماللمذيناالمامين

الغرثينيحرضوهود-سوليدبولالفرنسيالشاعرمشهد-ضر

الامال!م!حريخ!يوليو؟ايومالكونكوردساحةفياجتمصااذين

مقاطفنياسترثادعلىالسواديجللهكانالذيستراسبورجتم!ثال

السبعين.حربفىالالمأنوطبهمااللتينواللورينالالزاس

،(ديرولضدبول"التمثالامامالمنصةعلاالموعدحانفلما"

كانالذكودمرروليدبول.حمبعنراوهالذينمنصفقمنلهوصفق

بث!اشيدهوالعامةالخ!عةتتغنى،الغالبلغةلوقتهناطقافصح

:دسانبكلالمراللاةقصالدهبلضفيالقائل،الحماسية



امفيم.و!وهـئفيرالطبلفرب

الصالوفطأ!المتمل!من

احدلا

حيلا"منينافحشع!هذا

.الامامالى!الامامالى

الجهيرةالمصديةيوفونلاوكننئذ.المنصةتلكدررول!يدبولعلا

بقوليصدعانالجماهيرمدوهالصيبلذلككانفهـل(لليكروفون،

قص!يقصفغلفهفيتهامسهموكان،الخل!منالمليونن!ويتسامعه

عد.الريا

ارواحتحوككانتالروحافيصوتهنبراتالذيالرجليبلم

هـ-نبداالرجلذلكيجدلم،اليهيدعوهافيماالتفانيالىامة

صوتهسعلىفنادى،اوو!فذلكفيالبلاغعنبعجزهالاقرار

صوتيعدولاالفض،ءالمالعةالشائعةالزمجرةتلكبينوهوال!هوري

إ"واللور!نالأانراشىننحيى!فرنسالتحيى.السادةايها"41اعزفحل

المنبسصفيالاعلامعلموفوارىالمنبرمنوهبدالع!طءهذالكا

موجةاعلىقمةمن!رةاعليتقعكماالاناسير!سمنالويثي

المحيط.بماءوتستوي

واههلشيءابس!،وسمعتشهدفيماالاياتآيةكان!وهنا

اصواتمهاآنفيفارتفعتالخطيبسكت.اككسميشيء

لاالذيالجمعذلكصواتاممهابالنواهقوعلت،جميعاالموسيقات

سامعكلتنقلالتيالمجفحةالكلماتبتلكالوطنيبالنشيدلهنهاية

مابقدتا!وميةاالكرامةوتغا!،الارواحعالمالىالاشباععالممن

مذهلمسكرحارسيالفىلنقياراتفكانت،الفوديةالتفديةتر!ص

الشادينمعألفمووكأت،ءوانبموبينمفاصا!فيكتمشىكليم!

بالقربفانشيخالىالتفاتةمنيحانتاذاحهق،اللبيعزيمةبكل

ينشدوجدته.الاعضاءمرتعثس،المورةاالثهـبب،القامةمديد،مني

ولمعت،صلرهمنيخرجهبياقواهمنبقيةاخري!يوكانهايضاهو

فلم،البيضاءالمستطيلةلحيتهالىعيفمنتتسا!ما!يي،لؤاى

انتن!ادياثناءفبنن!حد-دا!دجاصوتيوقهدج،لبكاءاعننفسياتمالك

وطنليكانلواتهالموادعالود!عواناليوهيء،المنشدينمع

غاصباوعليهمعتدعدوومكافحةعنهللكودالساءكهداودعيت

ا"تلا9اروحاناوقاتلااغمزان:الاصعبانعليلهانضهمنشيئا

فحسب،الثوريةمطرانكص(ئدسىالضوءيلقيلاالنصهذاان

ءقاومته،كل!"مالرانلعبهالفيالدورعلىافوءايلقهيهوبل

وتعظممه،العردء4بالوحدةوايمانه،لئتجديدورمموته،للاستبداد

ءوانبكاهاهذهان.والثقافةالشعرلوسالةوتقديسه،للجماهير

نااستطيعوهظ.القضيةشاعرطرانوجههوواحدلوجهم!تعد!دة

هـااًنؤإقولالمكانهذافيغيرهثونمطرانلاطكلاخرسبباافميف1

يديهاشتىمناسباتفيمتفرقاتتكنلمانهامطرانوطنياتيرميز

وانطا،فيهنظمالفهيالمو!وعبعدهاينسىلمالحفلف!الشاعر

ةالش!شركتاباتهتنتظمواحمهتجربةبالاحرىوطنيتهاووطنيالهكانت

بالرعايةيوالبب!،ؤهو،كلهإصلبهمنخرجتكانماوتبدو.والنثرية

ضلومن،عورهمدارعلىوداطفةجهدمنيملكهماكلاياهامانحا

عه.نشاطه

اهـ!يوهو،ورلاابهـءاً!!!فيهفجدالذيالوقتو!ط

مدحاالا،نجليزالمحتلينيمدح،لوطبياتهتقديراالنيلشاعرسمي

وفي،وتوديعهكرو"راستقبالفيكتبهاالتيفصالدهفيكمامريحا

ا!-واانكامل!؟رزللسلطاننصيحتهوفط،غورستخلفهاسسقبال

ذلكمنشبخاءكلرانعننجدلا،القصائدهذهاخرالى..الانجليز

وكراهيتهاقللمصرولا،5انيفترضكانالذيالمنترب"لشاعروهو

باجزائهديوانهكل!يواحمةكصيدةالااللهم،اخفللانجليز

!يدةيستذلكمعوهي،فيكيورياالملكةرثاءفيقالهاالاربهثة

الملهـةهذهيهزمانعلىالموتثلوةتاملفيهيبل،السيالممةفي

ملهها.عنتغربلاالشمسكانتالت!الصيمة

وت!قثبذلىمنماف!عثدتجدهماشو!عئدتعدلاقدوانت

اًليميلاعندهستجدلكئك،اليهمألتقربدمهـحاوللأالانجلإزمدحفي

هذاضنالتعبيرفيتحايلوان،شانهمنوالهـت!ينبالثمسبالازراء

يقولنجدهممما،المسرحيةشخصياتهبعضلسانعلى!علهالشعور

((ةمميلوبانرةمصع"ش!مياتاحدىلسانعلى

اليهيوحونكيفدي!ونالشعبانطر

عليهالزوروانطلىفيسهالبهتانائر

ق!اتل!يهبحيهاتيهتافاالجوهـلأ

اذ!"فيعقلهببماءهـنلهيا

نعرفكأااذاالاضمقتهاعلىته!مانإهكنلاالابياتهذهان

الصثريناتضيامحضلحعاكانالذيالمنيفالسهياسيالصراععنثيئا

دمع!القصروبين،زكلولسعدزعيمهفيممثلامصرفيالفعببين

ل!مابه.الابي!هذهلثو!نظم؟لذيفيادالملكفي

مها،قولالتيحاال!ابينمنشوقىابياتمختلفةوليست

الطيبابوفيهاقالممماالمصحكهمنبمعرذاوكم

ملعبفيلأاللهومنونحنيمروعيشتمرامور

الاجربمنالسليم!رارالصالحاكامنيفروشعب

التيلعملية1الملابساتفىيهنصىءلاللشعبصريحهجاءهذا

ا)تارفييص!كانالذيمطرانضنداًما.اليه4عريناثمنكلادفعت

استالاعفقدافلاتصلاالمصريبالمجتكلعويضصل،اكبرممرفةوالعصر

صورمنيبمدقدماخلفو،رىالجزفيلااليوميةالكواهريتجاوزان

منالتاريخلننصنعفتيلهايشعلمنتنتظرقويةروحاالجماهيرتخلف

مطرانثوريةهناومن،دالما!عهوكمافبلمنصنعتهكماجديد

حميتهواسضثارةالشعبنقدعلىنفسهالوقتفيوجرأتهو-لخاؤله

.احتقارهاوبهالارراءجريمة5!ا.قوعادون

البرءعلىالمهننل،الجسدبقدرةوايماناحباشعرهفيان

جديد!منوالنهوض

رفات؟فيهاومنؤرعونمنذوا-عقبرشبهلمعرما

الفامسةفي-فىاللاكانحينوصعالذيوه!ويعرفانه

ف!يالاياممرآةء)سماهالعامالنناريح!مؤلفاعمرهمنوالعشرين

7918هـاممصرفيالبيانمطبعةطبعتهالذي"العامالتاريخملخص

؟لاممانيعرف-صفحةثمانمانةصفحلالهماعددبلخجزاينف!وصعر

،اطواراالشعوبلحياةانويعرف.وتمرضوتصح،وتنهضتكبو

ومسهبببقوانينموكلهذاكلوان،ور-هةغيبةللمحضارةوان

.وهوىمدفةاوو!وافضاءوديممىباسبابط

فيالاوربيينكتخلفالعصرهذافيالعربتخلفانيعرفوهو

.:هضواانالعربيستطيعاوربانهفتومثلما،الوسطىلعصورا

اهتماممه،ومهـحورثقافتهموضوعكانتالفرنسيةالثورةولان

شبيهةحالتمراثاضيالقرناواخرفيكانتالعربيةامتهولان

ثلاثةلامشهو!ف!دالفرنسمةالثورةفبلالاوربيةالشعوببحال

والوح!،بالعقلوالايمان،الاستبدادمناننخلعىهبماثواء

الحريةهوواحدثواءفيالثهـللىلةالادواءهذهلخصوربما.القومية

وفعلازولاي!إربهانالاولهمهجملالذيالاستد'دطىوالقضاء

وتصريحا.وتلميحا

اضناهروحار!ىكانبل،ميتاشعبايرىاننمطران،ـكنلم

كلباووا،زؤلأالحواريبؤسيرى!كنلم،نوالطة؟الاستبداد

آحادهاترجوهماو!انالجو؟هيرغفلةاوالطفلأةاسةبداداوالزعطء

بدلالكنهاتحشجبكدالتيلغكرةايرىكانوانما،اليوميسعيطمن

كهم-وفمحالةلالكنطتضعفقدالتيالووحويرى،تشرقىان

وظلق.



الجهأهيروهوفهرهموفعوعوبيندينهالماديالبعدهذااق

الو!6ءقا!ناتحالروحيا!ممقربهذامع،واستغناؤلهاغنرابهبسبب

التيلثكريمةالهجةمطرانعلىيفرضالمالثوريةوال!ربي!عةواليثقاف!ة

ءلميهفرض(وانما،فحسبوالترريضبالنقدالحبفياممرج

فيه.واسلوبهالتجديدالىالقو/"نزكتهايضا

ا!لو!قاول

م!،ولآنهيحملمطرانديوانمنالا،لانجزءصدرا8.!هعامف!

."!واورلم!بهالتجديدحولالموجزبه؟نهيح!لكماا)ثفهرفيالجديدة

واالمزنضروراتتحملهولا،ب!بدهناظ!هليسش!ه!ا"

الفصيح،اللفظفيالص!ميبالمعنىفيهيقال،قصدهغيرعلىالقافية

،اخاهوشاتم،جارهانرولوالمفردالبيتجمالالىقانلهينكلو،

ج!الالىلشظربل،الختاموخالف،4قطعاوقاطع،المطهعودابر

و!-ماتركيبهافيال!سيدةجملةوالى،موفصعهو!ذاتهؤمعالبيت

الموضوعوءرابةاننصورندورمعويواله!قهاسمعا،نص"تناسقو!يبهاترقي

دكة،ريوت!،الحرالثسرعنوش!فوفه،للصتمةذلككلو.طابقة

.(،فضعلى!جمهواسص!بفانهالؤصف

اوللديواؤصهمالوانبهفدمالذيالموجزالبيانهذاكان،لقد

وتتحدثاحد-ت،اايع!مرؤيالشعرنجاالنتجديدفنهجت!ددنقديةو!يقة

جم!لوالى،البيانلهبيرحدعلى"جملتها"اوا!قمسيدةوحلظعن

الركيباو"الفورم"فرةووثمرح،م!عاوموضمهذاته!يالبي!ت

بعد!مهااجزائهاعلافةيفسرمةللقصتصوببمهعنب!فصحانبهلااللي

بقدرشيءكل،تثيرهااننيوالمشاعروصورهالغتهاوي!برر،بمبعفى

.وميزانوقصميم

حركاتعليهفامتالذيالاساسهوالبيانهذايرلمكنلمواذا

الاساسيةالجوهريةالافكارتسعنقدالاقل!لىفهو،الحديعثةالتجديد

جماعةاو،الديوانجماعة-واءالحركاتهذهعل!!هاقامتالتى

ما!س4االتجديدحركةايضااصفواكاد،اروالموجماعةاو،المهجر

و!*ةلتحكلقى-ميهاخلال"نالعروضيةاكتشافهـاتو(صققتالتي

بحرية.تشكيلهااعادةمنعرالشطوآمكينالقصدة

كلهاالحدي!ثةال!جديدحرلاتأنمسبانالمبالغةمنكانواذا

الى!احركاتاهذهمثللان،بمفردهشاعرايالىاومطرانالى

تننابهتولالها،واحدشاعرمجهـودمناكبركاأتوتعهقتابرهااتسع

اصيلةحاجةعنتهيراكانتانهاعلىيدلن!وعلىقصيرزمنفي

ارتطوراتثمرةكانتوانهاالتجديدالىوغيرهمطراندفعتافيهي

ا!نهفمةاوجرمنذكلهالعربيواةكجتمعالثقافهـةاصابتالتبمالبمهرية

هذاكلفنسبانالمبالغةمنكاناذا-الماضياكرناولفيالحديثة

اولكانمطراناننقولانالمبالفة"نفليس،وحدهمطرانالى

ظهـ-وتافعيالتجديدحركاتعلىكبيرتافيصاحبوكانأ!ين

جماعةراس،شكريالرحمنعبد،ديوانمنالاولالجزءظ!لقد

من!يلةفصيعةوفيه"الفجرضوء"بعنوان9091عام،الديوان

الموسل.الشو

1391عام"الاهـكار!ليء"ثكريديوانمنالثافيالجزءصسرثم

اصدرف"مااولمن!د((ومزاياهالشطر"ب!وانللصلقادمقدمةمع

الشعو.!مث!جهابيانفيالديوانجماعة

.1691عامالعقادديوانمنالاولامجزءاصلأوثم

يضمالذيوهووالمازنجاللعقاد"الديوانءاكتابصدرثم

.2191عام!طوادبهمالمحا!ينثهرنقدهما

اهمالوثائقمنوهونعيمةلميخائيل"الغربال"كتابصدرثم

خاصة4هجريمينانطرفيوالنجديدعامةاننجديدحولالنقدية

.2391مام

جماعهبقيامكلهساالجديدةاث!ر/بئالحركاتهذهتوجتثبم

رئاسةمطراًنتولىوقد3291،!امي!ة9الفتىمهـجلون!اوصدورابرولل!

لها،رب!طاولكانال!يثوثبموفاةبعدالجماعةهذه

ثدالجديدراتش!عنيجز41ورء،ز"!رانديوانانهذاومعنى

المقدمةا،عتعباربعبشاخ!فااداالا،اكجديدامحاوالتكللممبق

الذياثوالياتمناً،ول)خأءلضو!ياحمدافساعرممتبهااتم

بعشرمطراند،لوانمنالاول"أءكأءصد،رق!بلاي،8!18عامصده

يهجرانفيا!ني!هـنشوفف!/*صلثألمقصةههـذهوكي،سضواقا

ناإشاعرايصجغ!الذيهوواحدامالكاهناكلانالمناسباتش!ر

ذلكب!حدثو!ييشرحثم،الكونهوالملكوهذا،الو،ءلهيخلص

ي!فهلىان؟ىءرانهفيق!لاكأ"سباتمنالشعرانقاذالىسبيله

عز؟ص!ويما،!!اقلفاجىءلاخىوا!حيالةالتطرجطريقعسنذلك

.السائدةالاعبراالط

!فين!ولما؟تاس!اتشعريكننمبعورهـهطوالظلشوق!لكن

ن!دهانايفساباستطاعتن؟كانممهـان!حانهولو.امنيتهتحقيق

وفيسكلالكنابةمنهحؤجميالتجد-دعنتءدثلاتا،المجدرو!اول

!ضوع!ا.هىلاالقصيلأمظ

مسمالةحولثو!جمههـوحافظمو؟فعنمطرانموكفاخهلهفوك!ا

مساهـلآحولمنهماكلمو!مفعنموقفهصخنلىف،اوطنواالشب

عثىاملتالتيا،سبابانايضاهنانقولانويمكتا.التجدد

املتعلىاقىهي،والوطنالشعبمسالةمنمواقة!موصاحبيهمالران

والجديد.اقديخمامهـسالة؟لنموافف!مالجميع

فهو،اقائمةاالاوف!ا؟تملقهـوحا!كأدالرئببمحمياادا!ص

يحسبانحاولوان،ديوانهمقدمةفبمابدلكيصرحءهصامحافد

فعيها:يقولابياتافنظممر-"ناومرةالمجددينمن

الم!سالد!ثاةبهاق!يدتا!يوداتفكانشعرياآن

القاؤمة،!وساعانممائسهمنمزيحفالدافعثوقءشعنداما

توشهعلمهفرض"باسلوبالر!اءنالفخلصذلكمعوفنهومط

الارستقراهط.

كتبهاالتياغانيهوفيمسرحياكهفيثوقيتربإدتركرلقد

بعضفيا،صحعلىاو،المسرحياتهذهوف!،لعبدالوإ-؟ببالعا!لآ

اباءمناباشوقييبدو،العا،يةالاغانيجانب؟أىالمؤنولوجات

.رثالعدالنئصعرا؟كط"مان!بلريا

يفوولا،اامربيةالقصيلأةاطارصارجيظلىشوقيتجديد!ش

اشخصية.اوالنزعةالهرفعمسناهه،خهرغم

شاعرانهايضاوالسبب،!احبيهكلاعنمطرانيختلفوهنا

-صة.القض

*دبية،!رهتقاليد9دحدوفيمكانالىيسىلانهلا،مجددانه

بعثبقضيةشيءكلقبلمهمومولاله،لنقاييدابهذهنفسهيلزمفلم

والشطرةالعصرروحاستي!ابمنتمكينهاطررقعنالهوبب"الامة

عنحافض.مطرانيختلفوهنا.ادواتهعلى

روعهيلانها،لأالعربالقصيدالىبتجديدهيتجهوور!ران

عركاتها،الروحهذهفيهعبرتالذيالشكلوهي،العربيةالحضا:ة

العربيةالحضارةكبلتفقدواستوعبتمهالتجديردالقصيدةقبلتفاذا

واورفنوعتها.العصرروحكلها

جمجاولم.حياتهطوالعاميةكلمةمطوانفلمي!لمهنمامن

المحافظينعلىيغوتحتىالقصيدةخارجشهبريشكلفيالتاليفالى

انيجددهمهكلجعاطوانما،الاصولعلىبالخروجاتهامهفرصة

وي!ستحده،المطولاتويسشيءواووضوعات،والصورالتراكيب!ث

العربيةالحملةسلامةعلىكلههذافيمحاف!هاالقمصيةالقص!مة

بشيءالتقليديةالفصاحةهذهسبيلهرومفهحيابل،وفصاحتها

القيدهذامنت!ررانهلوتتصقكانتالتيشعرهاليمةمنكثير



الشكل.وجمودالمضموتمرونةبينالتنا!ضهنا؟الض

-3391عامسالهص-مجةلهنشرتهمقالفيمطرانيفول

!"الربيللشصاريد"بعنوات

جهدمنبذلتمافيهوبذلت،الشعرفيالتجديداردت)،

فيكما-الشعرضانهوهي.نفسيكلراسخهـةضيمةمن

،امطررتاننيعلىص..ناميةميةاللضةلبقاءشروط-النثر

كانمابكلالناسافاجىءالا،نشاتيبهاحفتالتيثلاحوالمراعاة

اوثرهاكنتالتيبالصورةافاجئهمالاحصوصا،بخاطرييع،ض

وسعهمابقدرالصورةف!المتيق9جاريت،صقاكنتلوللص-:ير

.الفصحاءمخلفاتعلىوا!لاعي،الاصولمنوتضلهى،ء+كي

الوصففيخاميبنوع-اتابعهالظاهرفيوأنا،منهوفعررت

لل!يدمهدتالطريقةوبهذه..الخالعوضومتابعةوالتصوير

ظني.وراءماالىتتسعاخلتنم،صيقةكانتموائركلقبولا

ومقتضياتهوالطم.وحاجاتهالممربحكمالاتساعفيوستستمر

.ومست!!والفن

اريردافنجديداخئباريمدىوطال،سنيعلتانبعدوالان"

لهاشيمولكنني،اكيفهولااريده.آنكلكل،9اردتهمماا!ر

يوهـ"تتكاثرطائفةمج!داتوراءمنالكبرىملا*ههعلىندلبواركى

وهـ!يمصرفيائار!ماعلىالجارين؟كابوفيم!وط!لألفة،!وميمد

.،العربرالولإضسا!

ن!ثرالليديوانهمنللحزهـالثانيمقممتهفييكبهوهاثم

م!!مممرهوالسبعينالساثسة9،و!واممبم4891كاماصنراءاربعةكل

بيانهفيقدمهاالتيالافكارذاتمافيؤكدواحدبعام!للاالهفبل

!ةلانهفيقد!اواقىعامااربصتمنذصعرالذيالاولالموجز

اهحفية:واحاءكثه

التفر!دوعم،اللنةباصولالاحتفاظ!السابقينبعا"

البيطتمذاهبفيواتوسع..الصصحةالفطرةواستيحاء،في!حا

الكبرىالامنيةاما.قبليمنالعربفعل.كماالعمراخضاهلماامجارا

الوبيشعرنافيء*يدكلادخلانفهي،بيتجيشكانتالتي

اللغاتاملذتنابانالجامديناقنعاناستطيعوان،ينكرلاإ!يث

كللتجاريالكفايةفروبففيها،خ!تهاصوممعتحفظتاذا

اغراضمقوالجلا،رالدقال!عنالتعبصرفيوحديةالديمةلغة

"الفنون

اللغهاحياءهو'طرانمندللتجديديلا؟لاليفاننرىوهكئا

فيالتفريطعدمالوثرفهوالاولهدفههياللضةولان،و،يملاها

عنتررهكانه،فيهازثممأالتيالمحافظةالبيبةوانخاصةاعولهة

بمايقنعلافهوهذاومع.تجديدمنيريدهكانماكليضقان

،لجابعدهمناتواالذيخاالشبانءرمنه!فرضيحاولولا،حققه

وانتهوامجددينبمأواممنغيرهخلاوعلىالسنبهعلتكلماهو

السنبهعلتكلماانهاض،مثلاكالعقادجامدينمعا!ين

مصي،وقتايفيارادهممااكثروارادهللتجديدحماسهزادكلما

ورحبحسنافبولامنه!همهكسيرلاالهسيالجديم!ا!عاولاتولقيبل

.كبيراترحيبابها

فيي!رواالذينالشبانالشعراءبمفيعنكلمتهوكامل

بعضاخمذاًلذينهؤلاء،والمهجريينابوللوجماعةمناكعدمن!

الفصاحة:عنوالبمدبالفموضاشمارهميرمونالنقاد

باهدابيسنمسكونلاالطائفةتلككاافرادالانابتئسولست"

7

ا!فبلا،المتشدديناستهساكاللنلأالفاظمن!ماخهتقررتما

م!،نفييجدون(المجدرينيعني)الطائفةافر'دمناخرينلان

يجلوهاتمهداالمتداولةالكبمطالع!وركمهـدولا،بهايا!ون

ء"والارقيالبالنسارلفياحيبمنلنكلسنا

نمبعنشاغممرهمنوالستينالواحثظحواليفيطرانوكان

رو!يولا،افتجديرد!هثو!هبهيتعصبلاانمه،ا!ازهسلأ

انطلاقاعنهاويدا!،ب!ايرحببل،تفالفهالتيالاحرىا!ا؟كن

وهيسواهاقضيةكلمناًكثرتهو.التيا،ساسحةالقفيةمق

الوبية.الحممارةوبثاللثةصدضية

نافيالحريةطلقيكنلمبانهم!رانامترافمنالرفموعلي

البيئةلثرو!مراعالهبسبيبيؤثرهاكاناد!الت!يد!ورةكد!

"ةالقبشكلفيتجدكدمنحققهمااننرىفنحن،بهالمحيطة

بهقسنااذاوالاهميةالقيمةعظيمهوبل،فليلا&لمسالعربية

اث*كاءمنكيلاميذهفيامبيرتال!هالىنظرنااوطرانشعر

ابوللو.جماعةاضاءوهاصةالشبان

منممبير!هد!نسفاالمغردالبيتلهـرةمطراننسفلقد

ال!ميدة.وحدةوالراكبوعييحققعربيشاعراولوكانقصالده

حتياندماجاالابي!نتنععهيهاًلذيمثلاالمقطعهذاالىوانظر

كيضملو-4،الشكلهيثكهولاالممنىصثمنلافصاهايستعيل

بيتكلملىظالاسورالاال!اليللبيتمؤدياباباامافيةجعل

!بمفرده

الىانقلبتوالئيرة،فعرةالىت!ولاشم،الؤلىليلي!ىمر

!صلاالنرييهبالعبح!شفولااًحدعلىتلوىفما،فرام

الكلمنالجمبلا!رذلكسوى

فيومراتهالمنردالبيتثصيمفيلعاحهانهنايبليولقد

القح!ييمةمةالطبالى*ربرمافيالجديدهالقوافيه!هاصشغدام

قصائدفيانهسنرىولكننا،ا!طعهذام!ااتيوللقصبةللمقطع

وتحقيقالمفر؟دالبيتعلىالظروج5!النجاحناتيحقيقوصفيةاخرى

في)ءالبديعة!صيمةفيمثلانجدكمابجملتهاللقصيدةالوحره

الغصيدةهذهآنفيهايرعولنثريةبكلمةلهايقدمالتي،(الغابة

زهـرةعنباحثامرتفعةغابةفهيتنقللشاعرخياليةصورة*

.(،موصلةث!ص

الهربيالشعرفيالجدةكلجديدبذاتهالقصىلمة.درضوعان

غيرمعروفين.لشعراءمتناثرةقصا"لدمننجدهقدمابات!ثناءالتقليدكبم

هور!اساسعلىوفيامهاالصورغرابةهناالموضوعجدةجلابوالى

علىيقومجديداساسهووانما،وضو!هالواقعمشابهةاساس

وفرادةبويةصورهالشاعردشلألخيالياوشعريوا!عافتراض

اصابهأمابالهما

ووالىالنداةهب

اليهالضمونتهفو

و6رريبيسنأنا

يماثىلنقلانهي

بشعاعموشعسا
هملابصخائضااو

يديهبينتفر
بفطاهمابرااو

الفابةفيسؤلهما

اف،!رابالزوالالى

توابسهتنثن؟او

غمدابهوراءبخفى

وفرابسه،ينسةؤ!

ءسحابمستلقلا

عبابسهنقاضايث
لعابهاهـلثة

منسابهةمحي



القصعنمرعلىيعننيدلاالبديعمةالقصيمظهذهفيالصوكيبان

ءسالوا،المقص!رقيالرؤبكأتمالكعلىيهضمدوا"ها،نرىكما

.الخيهـالوحرية،ا،تف،ل

مىنهيالاب!ياتهـدههـ،،اج!شاتالسنيالقصميدظاىوالحق

الرفيعالمممموىهذامطرانالشاعرفيهاح!الهزرالقليلة،ئدالقص

فحولتهعلىشاهداومثيلالهاهيكلذلكمعلكنمسا،ال!نظمفي

معظمفيعامداجماحماكبحاليالجبارةالتجديديةوطاقتهالستعرية

.الاص!ان

ب!رالىبحرمنيخرجعر!شاعراولكانمطرانانيض!5سن!د

الطاللان""و!"ادهرنفحة"فو!فعلكماالواحل!القصيدة!ي

!ؤبمثمالرملالىجمودثمالطويلالييخرجثمبالرمليب!دأهمااله!ا

به.بداالذيبااجمحراخحراير:ة!يحنهاكاملاا!منه

ق!صيدة"يمسمونهالانمااوار!ثورالث!سعراتضايجربموبل

فيالجزءنشرهالذياليارجيابرا!مللثيغزربء4!بو؟اك((ارص

العموانهدا-!توث!"ب"اهـفكلمات"وسماهد؟والهمنالاول

."معثمرسهنر))قيمبار

لان!4لا،انجاراتهاهممنا؟طولاتكتابةفيتجاربهكانتوربس،

دحسب،احدودويو6واحدفا!يةمناتالابمئانطكص(بةءلىغ!ت"3ئثبت

اقافيةا!هبءتا!تخف!الىبيالشههـالرحاجسةايضاتثتالان!بل

القيد،هذاوعا.4النجاحهدامثلحقققدمطرانىنؤاذا،الواحد!

الثقيل؟القيدهدامنحراكانلويعققهانيمكئكاننجاحولي

حفلفيالهأهاالتي"ئميرون"اكبرىالمطولتهتقديه4وكهيقول

:ببيم؟تالا"ر،يميةبالجامهـعةالصرببةاصنضلأئشيطء!ببةاؤامننة

ف!"تنظملم،اليومهذاالى،جمي4الهرالشصرانتهلم!ن"

القافاليةالتزاملاىوذلن،الواحدالموصوعفيالكبرالمطبملاتالقصائد

.وفدالقب؟لهذامنم!إوالةكللىندائلا،.يؤلولم،كاؤ،اواحدةا

تهادىحدايالىاتبينان،ابذلهخامين!ائنبمج!!د،اردت

رو،خالهـ(يلتزم،واحدعرضداتمطو(سةؤصءبى،فىالناظمؤهرة

هـنلاخوامكهمتدئذبتهبستجربتيالحدذلكبرلمغتاذاحصتى،واحدا

انت!ىؤيكلاا)فربريةالامملمجاراةاحرمناهجفهمجف!ورةد(اضادا)ئأطقين

واي،ذاكعلىم!وانا!برإهةلضشناوذكبما.وبي(ناشهحم!ا3-!،راليه

يقصسدأالسالفاتلاوقابممائجصلحتاهنالخلةعناقلمعمااذا،معوان

هـءدودة،!لي!ة!با؟!صءصاعراضكانتاد(الواحدظالقافي!ة

ءشاصيالالباب،ؤيهبعلتارزياالوفتلوهـاتعلحلااصجتو!ا

بعيدا!كلالاختراعاعابر+بولمائروالبخالىبفضلالبرق،فيهـاوصار

.ا:،باوراءلهء،يباقر

اقامةالى،ساثده"بعضفي،او!قليتني4افولقدبل")

عليناتجودانع!،الهربيةالمغةاان،علىلثويفيؤلوا!"دليل

-قالرة،الثايلةالاعلالبتكال!اءمغالولة!ن،!ايد،1ال!!دهذا

لهـا،إجةنلالاا!كركأورهاابوال!فنحعاى!بطالبم!ئر-اؤكتمى

وروالع،الجملوبدائع،المغرداتفرائدمنسشعراز!اومنح

."الاعجارؤكبماالاولالمقاملهايربقبهـا-الاس!ارات

التخففالىالعربيمااررمرحاجةوثبتانيريدرجلالىارأيت

ئيحوالىاوبيتاجمبن4وارتلثمائةكلت،م!ولةت،ث!هوفادااقافيس!ةامن

؟2ذلك

والحضارةالشريفةباللغةويسهيبداالذيالقضيةشاعرانه

ي!ارالذيالقديسالبدويوصو.و"زدهرتعوداناهاآنالتي

؟وتحرره"ثوربلاعلانوالاساليبالطبرقاودع

ارائه.وكلاءمالهكلفييظهرانومذهبشفيمة

الفنش!ونمنغبرهماوفي،الم!رحوفي،رايناكمااثسرفي

.لحيصاةوا

مجلتهفيباباخصصفقد،الترجمةفيجهدهكلصبالمرحفي

الاعماللضرجمةالقرنهذامطلعفيانشاهاالتي"المصرتورالمجله))

الكلاسيكياتترجمةعلالقهعلىاخذثم،والقمصيهةالمسرحية

الذيوشكسبيروكورنيرابناعمالوخاصةوالانجليزيةالفرنسية

!وحمنشي*شكسبيري!ممبهماكلونلي"بدويةروحافميهيرىكاى

."الحرةالفظرةالىئمالدالرجعقوامه،النداوة

!نابتداعاليهينسبانالمسرصنشاطهمنغايتهتكنلم

تطويعغايمتسهكانتواجهس،،لثوقىمثلاعندنجدانيمكنكواجديد

النقللانانرجمةطر-!عنالم!رحيمةلكنابةالشربفةاللنةهذه

.الانتاجيسمبقانبدلا

ب!نالجمعوهو،التاليف!كمؤهنهفهـوالترجمةفيم!هبهاما

هـ!اهسبم(؟الوسطباسلوبلسهساهماطرشعنوالهحافظسةالتجديد

المتينالجزلالاسلوبوبينالر3.بئالصحفيالاسلوببمئوسط

م!.يىلقدا

وعلسهوالضسليةالتطريبمعنىعلىثارالعربةا(وسيقىوفي

فيمبشرامكتوببموهلفالتزامدونللالحانوالمغ:ينالموسيقيينارت!جال

واداةالعوانوسيلة"-كونب!سيص(.091عام)جدام!بكراوك!ت

،(للبقاءقىاعل

***

الوحدةوداعية،4القصشاعر،البىيسالقد.وهذا

.مطرانخليلالعكليمالشاعو.ا(جلويخاواول

لقاهرةا

ب!.حي505هـه-سي-!+4-.!رحمهيسحهي-400،1.

منالعددالاوليصدرايلولمنتصففىز

الشرارة

أ4

المسمت!للثورةاليم!ىا!كرم!نبرلم

ومصطفىكرموسميرعامروابراهيمكاملمهتسيللكيكتب

والمالمصريينامن!ابمنوغيرهماسكنلرواميرطديه

الماركسيةغهالمستقبلية-2ا،نجديد،نجالىدعوةسا

حول

والايديولوجيا8التكنولوبر،بينالثالثا!العابلدانحيرة-3

ال!مةا!راساتمنوغيرها.ا!رىمفتر!ى9سصر-!4

أررئيغداليانال!كرجم!

إ

*.؟


