يلئاعلا شاعرلا وأ ببسلا لوهجم شاعرلا
ىضرملا لجأ نم ةيساسألا قئاقحلا
؟ضرملا اذه فصو وه ام

يكرحلا للخلا ضرم وه يلئاعلا شاعرلا وأ ببسلا لوهجم شاعرلا
وأ فيفطلا ببسلا لوهجم شاعرلاب كلذك فرعيو ،اعويش رثكألا
ريغ شاعر نم ضرملا اذهب نوباصملا يناعي .يثارولا وأ يلئاعلا
ام ابلاغو .مسجلا نم رخآ ناكم وأ توصلاوأ سأرلاوأ نيديلل يدارإ
شاعرلا اذه ىلجتيو .نسلا مدقت عم اروطت دادزيو غلابلا بيصي
مايقلا دنع وأ مامألا ىلإ امهديدمت عم نيديلا عفر دنع ةصاخ ةفصب
ديري ام دنع وأ ةقعلم لامعتسا وأ بوك لمح لثم ةقيقد تاكرحب
لماكلا ءاخترالا دنع ضارعألا هذه يفتختو .ةباتكلا ضيرملا
امك .هيدخف قوف الثم ضيرملا امهعضي امدنع نيدعاسلا وأ نيديلل
.رتوتلا تالاح يف ةتقؤم ةفصب شاعرلا رهظي

؟ ضرملا بابسأ يه ام

درف مهل ىضرملا فصن نم رثكأ نأ الإ ،ةفورعم ريغ ضرملا بابسأ
لصوتي ملو .ةركبم نس يف ضرملا اذهب باصم ةلئاعلا دارفأ نم
شاعرلا نأ نونظيو ضرملل ةببسملا تانيجلا ةفرعمل نوثحابلا
غامدل ةعشألاب صحفلا نأ ريغ غامدلا يف روطتي ببسلا لوهجم
.ضرملا دوجول رثأ الب ةيعيبط ةروص يطعي ىضرملا
نأ الإ ،ضرملا صيخشت نم نكمي ليلحت يأ دجويال ،ىرخأ ةهج نمو
نع ثحبلل ليلاحتلا ضعب ءارجإ مكنم بلطي نأ هنكمي مكبيبط
،ةيقردلا ةدغلا ضارمأك شاعرلا ةدح نم ديزت نأ اهنكمي ىرخأ ضارمأ
.أوسأ شاعرلا لعجت يتلا ةيودألا ضعب كانه نأ امك

؟ جالع كانه له

فسألا عم دجوي الو شاعرلا ةدح نم صقنيو ففخي لاعف جالع كانه
لامعتساب ضيرملا حصنيو .ةيئاهن ةفصب ضرملا يفشي ءاود
مهدعاست مصعملا لوح ةريغص نازوأ عضو وأ ةليقث سوؤكو يناوأ
.شاعرلا ةدح نم فيفختلا ىلع ام دح ىلإ
بيبطلا اهب يصوي يتلا ةيودألا نم نوديفتسي ىضرملا ضعب
ةيلاعف يطعي نم ةيودألا نمف .أطخلاو ةبرجتلا يئدبم ىلع ازكترم
:اهنيب نم ،ضيرم لكل ةصاخلا ةباجتسالا بسح اهريغ نم رثكأ
،لولوناربورب لثم اطيب تارصاح ـ

،تاماريبوت ،نيتنباباك ،نوديميرب لثم عرصلل ةداضم ةيودأ ـ
.مابزانولك
تاطشنملاو ةوهقلا برش بنجت وأ ليلقتلاب مكبيبط مكحصنيو
.شاعرلل ةببسملا ةيودألا ضعبو ىرخألا

)ةيقجسلا نافيذ(مونيلوتوبلا نيسكوت نقح لامعتسا نكمي امك
شاعرلا نع ةلوؤسملا تالضعلا يف نقحتو شاعرلا عاونأ ضعب دض
.شاعرلا نم ففخت يلاتلابو ةينعملا ةلضعلا ةوق نم صلقت يك
ةنسح جئاتن يطعتو ةنسلا يف تارم عبرأ وأ نيترم نقحتو
.توصلاو سأرلا شاعر نم ةصاخ نوناعي نيذلا ىضرملل ةبسنلاب
نيباصملا ىضرملا دعاست اهنأل ةيودألا هذه لامعتسا نم الوأ دب الف
ةيلمع ءارجإ ةيناكمإ سردت ثيح يوقلا شاعرلا ةلاح يف الإ شاعرلاب
حضوي باصعألاو غامدلا ضارمأ يف صتخملا مكبيبطف .ةيحارج
.مكتلاحل ةبسانملا ةيجالعلا تاءارجإلا مكل
:يهو ببسلا لوهجم شاعرلا جالعل ةيحارج ةيلمع نم رثكأ كانهف
ةقطنم بيرخت يف لثمتي يرصبلا داهملا عضب ىمسي عون ـ
،غامدلل يرصبلا داهملا نم ةريغص
داهملا ةقطنم يف غامدلل قيمعلا زيفحتلا ىمسي ناث عون ـ
ىمسي يرصبلا داهملا يف عيفر كلس لاخدإ هلالخ متي يرصبلا
[ بلقلا تاضبن مظنم هبشي زاهجب لصوي يئابرهك بطق
،ردصلا دلج تحت عضوي يذلا ]ةيعانطصالا ةيبلقلا ةضبانلا
.ةيحارجلا تايلمعلا نم ىرخأ عاونأ كلذك دجوت ـ

ضرم نم عون ببسلا لوهجم شاعرلا له
؟ نوسنيكرابلا

رثكأ هنأ الإ نوسنيكرابلا ضرم نم اعون سيل ببسلا لوهجم شاعرلا
ضرم يف .نوسنيكرابلا ضرم نم تارم  10يلاوحب اعويش
ضيرملا دي نوكت امنيح ةدحب ديلا شاعر رهظي نوسنيكرابلا
ماهم وأ لاغشأب مايقلل ضيرملا اهلمعتسي امدنع سيلو ةيخرتسم
نوسنيكرابلا ىضرم دنع رهظت ىرخأ اضارعأ كانه نأ امك .ةنيعم
ةكرحلا ءطبك ببسلا لوهجم شاعرلا ضرم يف دجوت ال يتلاو
.يريرسلا صحفلا يف رهظت ىرخأ تامالعو يشملا ةبوعصو

لوهجم شاعرلا عم شيعأ انأو عقوتأ اذام
؟ببسلا

دادزي هنكل ،كرمع طسوتم نم صقني ال ببسلا لوهجم شاعرلا ضرم
ةياهنلا يفو .ةديدع تاونس لالخ ءيطب لكشب ابلاغو ايجيردت ةدح
ةباتكلا يف ةبوعصك ةقاعإلا نم طسق نم ىضرملا ضعب يناعي ،
افيفط شاعرلا ناك اذإف .يعامتجالا جرحلا ضعبو برشلاو لكألاو
الو ضرملا فقوي ال ركبملا جالعلا ىتحو ،جالع يأل ةجاح الف
.هضارعأل يعيبطلا روطتلا نم صقني
شاعرلا قاع اذإ الإ جالعلا ئدب يف ريكفتلا يف كل ةجاح الف
.ةيمويلا كتطشنأ
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