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  الشعراء ولشعرا يةمسؤول

  طهران: المكان

  .م٠٤/٠٨/٢٠١٢.  هـ١٥/٩/١٤٣٣.  ش١٤/٥/١٣٩١: الزمان

  جمع من الشعراء: الحضور

      )ع(ي والدة اإلمام الحسن المجتبىذكر: المناسبة

  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

 ًداي هذه أكثر عدي العلةي األصدقاء الشعراء األعزاء لهايً هو دائما، جعلتم أكما
 وبعضها دة،ي الغالب قصائد جي قرئت كانت فيالقصائد الت. ن شاء اهللاوحالوة، فوفقتم إ

ً بالدنا، وخصوصا شعر ي إن شاء اهللا أن تتقدم قافلة الشعر فنتمنى. زةي نقاط ممت ذاتكان
 بفضل أشعاركم ةي واللغة الفارسزي بلدنا العزعيستطي وح،يبسرعة ودقة واتجاه صح» الغزل«

  .ى مرة أخرمةي قةيً وخصوصا ثقافة المنطقة هدةيلثقافة العالم واةي للحضارة العالميهديأن 

 د،ي بالدنا بشكل جي أن الشعر تقدم في النقاط هإحدى. ً أو ثالثاني هنا نقطتأذكر
ال أنكر أن الشعر . مي خدمة القي فكوني أن جبي أن الشعر ي هةيولكن ثمة نقطة أساس

 قالب ي فةيالشاعروإدراكاته  سهيس أحاّصبيمرآة لمشاعر الشاعر، ومن حق الشاعر أن 
ّ هذا ما أوافقه تماما، لكن الشعر كفن سام وفن عرضه،ي وه،ي علحتهيّ من اهللا بقريالشعر الذ ً

 عن المشاعر، ريما عدا التعب.  واجبههي وعلتهي له مسؤولرةي كبةي وكنعمة إلهى وأسمىأعل
 والثورة ني خدمة الدير ف الشعكوني أن ي هةيواعتقد أن تلك المسؤول. تهيللشعر مسؤول

ّ إنه تم يأ.  الحق قد تحققكوني ةيإذا نهض الشعر بهذه المسؤول. ةيعنوواألخالق والم
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 بذلواي ونهمي مضاموجدواي بهذا االتجاه وتجهواي شعرائنا أن ىعل. إنجاز عمل حق وعادل
ًخصوصا  الوقت الحاضر ويًطبعا ف.  هذا االتجاهي أذواقهم وقرائحهم فّفجرواي وهميمساع

 شعري ضرورة أن ىّ أصر علي والحمد هللا، لكننلةي بقلألحوال هذه استي هذا المحفل ليف
  . للبالدةي الشعررةي مجمل المسي بنحو أوضح فءيالمرء بهذا الش

 الي الخلقة، وحالي، وواجب الشاعر كفنان حّ واجب الشعر كفنصي تشخجبي الحظوا،
وهذا .  أداء هذا الواجب والنهوض بهجبي كما ،يلثور واي وإزاء االلتزام اإلسالم،ىاهللا تعال

ًطبعا للشعر .  المجتمعي األخالق والمعرفة فىالواجب هو دفع عباد اهللا نحو اهللا، ورفع مستو
 نهم،ي معرفة الناس، ودلرقي ًباعثاالشعر  كونيأن ينبغي .  لكن هذا هو األساس،ى أخراتواجب

 ي مالحظتها فينبغيهذه أمور .  ونادرةمةيظاهرة جد ق ي لشعبنا وهةيوأخالقهم، والحركة الثور
  .الشعر

ّ طبعا أشدد علأنا ، وال أقصد أن »القصائد«، وال أقول ال تنظموا »الغزل« شعر ىً
 أن ثي مقبولة، ولكن حي هى مقبولة، بلةي قوالب شعرستيل» القطعة« أو »دةيالقص«

 ي نروم نشرها في التميذه المفاه لذا فاألفضل لهًرا،يقالب الغزل أكثر قوالب الشعر تأث
 قائل إننا إذا سردنا مكارم قوليوقد .  قالب الغزلي نصوغها فنالمجتمع بواسطة الشعر أ
 ستذهب مشاعرنا إذن؟ أنا ال ني هذا؟ وأكوني غزل سي آخره فأىاألخالق من أول الغزل إل

 ديزي ال يل الغزل الذ من أواتيً مثال فتتحدثوا بالعرفاندلي أن تحذوا حذو بكميأقول إن عل
 لصائب ي غرار الشعر األخالقى آخره، أو تنظموا على إلًتاي عشر بى أو إثناتيعن عشرة أب

 مي بالمفاهاتي أبةي أو ثماناتي عشرة أبي غزل ذاتي وأبعي فتمألوا كل مصاريزيالتبر
ول  بل أقه،ي كل شخص علقدري ي السهل الذريسي هذا بالفعل السي وبالطبع لة،ياألخالق

 ي أو أخالقي لمضمون ثوراتي أبةيثمان غزل من سبعة أو يً واحدا فًتايإنكم إذا خصصتم ب
. راتهي تأثتركي ًايً هذا الغزل غزال أخالقكوني وسًا،يً هذا الغزل غزال ثوركوني س،يأو معرف
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 أو دي بكلمة واحدة عن التوحاتياضي أثناء درس الرتحدثي اتياضيلنفترض أن معلم الر
 أكثر من ساعة كاملة من دروس ًاناي أحكوني هذا قد ري أظن أن تأثاء،يو عصمة األنبالخلقة أ

نظموا غزلكم، . اتكمي غزلي فدةي الفراتي أطلبه هو هذه األبيوالذ. ةيني الدماتيمعلم التعل
 هذا ي من عشق ووجد، ولكن خصصوا فكمي وعواطفكم وما لدسكمي كل أحاسهيوفرغوا ف
. لةي األصةي واألخالقةيالثور وةي اإلسالمني للمضامنيتي باتي أبةيثمان السبعة أو اليالغزل ذ

  .  نقطة مهمةيهذه نقطة وه

اللفظ والمضمون :  ثالثة أركانى علعتمدي قةي الحقي أن الغزل في هى أخرنقطة
 قرأ السادة ثي حوميال.  واحد من هذه األركان الثالثةي أضعفي أن ال جبيو. واإلحساس

بعض األشعار . ّ قد تحسنت لحسن الحظًضاي الحظت أن األلفاظ أًاي غزلً شعراداتيوالس
 ي تخطر فًانايأح.  الالزمةةي اللفظ القوة والجاذبثي من حها لسي الشباب لنظمهاي يالت

 سي إنه لي قواعد اللغة، أثيً أساسا خطأ من حكوني لكن اللفظ قد دةي جنيبالهم مضام
 أو جاء كن،ي هنالك فعل ولم كوني أن جبي. . راق وحسب، بل وخطأري ممتاز وغريغ

ً انايأح. تطابقي الفعل مع حاالته المشابهة له وال تطابقي أن جبي موضعه، أو ري غيفعل ف
ً الشعر عموما، وموضوع - الغزل كوني أن تحاولوا أن ينبغي. توجد مؤاخذات من هذا النوع

 ًاي قوكوني ي اللفظ، أثيمن ح ومنظم المفردات ًناي ومتًحاي صح-بحثنا اآلن هو الغزل 
هذا . هذا هو فن الشعر.. ي فهو فن بالتالًضا،ي لطف وجمال أهي فكونيًمحكما، و

  .بخصوص اللفظ

وكما قال صائب . ً أبداي ال تنتهنينعتقد أن المضام. ىوالمضمون قضية مهمة أخر
  :يزيالتبر

ً التحدث عمرا بأكمله عن جدائل الحبمكني   بيّ
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  ١ مضمون تقولهبقين لم إ حزنكي فال

نحن نصاب بالكسل، . ينتهي ألن ذهن البشر ال ،ي ال تنتهنيالحق أن المضامو
 الحظي ًانايأح. ً ال تنفد حقاني قالها اآلخرون ونكررها، لكن المضامي التنيونلتصق بالمضام

 ينبغيإذن، . مةي له قءي أشعار الشباب، وهذا شيً مسبوقة أبدا فريً بكرا وغنيالمرء مضام
 ى علهاي والعثور علاغتها،ي وصني أن تسعوا لصناعة المضامينبغي يّنظر للمضمون بجد، أال

 ،ي الماضي فاءيكانت ثمة أش. اةي من متن الحني استقاء المضاممكني.  القدماءريّحد تعب
ًوقد جعلوا الشمعة محورا لمئات .  توجد البروجكتراتوميًمثال كانت هناك الشموع، وال

ً الكهرباء والبروجكترات محورا حي أن تجعلوا مصابري والتفكأمل بالتممكنكي ون،يالمضام
ًوطبعا .  بالشاعرطةي المحاةي بالنظر للحفهمي وخلقها ني إن صناعة المضاميأ. نكميلمضام

  . دور جد مهمةي والوالدات الذهني واالنبثاق الداخلةيللمطالعة الداخل

 العشق، سمونهاي الغزل، ويً جدا فالمشاعر مهمة. سي المشاعر واألحاسًضايهناك أو
ًالغضب مثال هو .  ضد العشقًاناي العشق وأحًانايً دوما من العشق، إنها أحستيلكنها ل

ولتكن . راعوا هذه األمور الثالثة. ً الغزل ممكنا من دون مشاعرسيل.  من المشاعريبالتال
 الثورة واألخالق ي أة،ي خدمة هذه العناصر الثالثة األصلي ف-  ذكرنا ا كم- ميالمفاه

  .والمعرفة

 يوه.  خدمتهاى علعملي منها وديستفي للشعر أن مكني بالدنا ي مهمة فاي قضاهناك
. ًراي كبًايً ظلما نووومي الناي علفرضونيًمثال . ةي وطنمي مفاهي بل هةي الشخصمي بالمفاهستيل

ً طبعا، ولو لةمغلو هميدي بورما، وأي كما فةي ضدنا مذابح جماعمارسوني إنهم ال حيصح

                                                 
  در بند آن نباش كه مضمون نمانده است         يك عمر ميتوان سخن از زلف يار گفت١
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 من ظلم ضد هي علقدروني ما فعلوني إال أنهم عون،يستطي لكنهم ال لفعلوه،أمكنهم ذلك 
..  علماءناقتلونيً مثال أنهم كيأو خذ إل. يهذا موضوع مهم بالتال. هذا الشعب وهذا البلد

 فهم ات،ي هذه الشخصالي اغتدونيري.  ظاهرة مهمةي بل هرة،ي بالظاهرة الصغستيهذه ل
 ى وتتحول إلالي تتجاوز مجرد االغتةي العلماء فإن القضوني اإلرهابقصدي نيح. ونيهابإر

 هذه ي علماء فجي البالد ولتخري في جبهات متقابلة وعداء للعلم وللنمو العلمةيقض
 أن تجد جبي ورة،ي كبةي وطنةيإذن، هذه قض. ً أبعادا أوسعةيهنا تكتسب القض.. البالد

ً أن تنظموا الشعر لبورما مثال، أو ببالكم خطريكما .  الشعريفهذه األمور انعكاساتها 
 وأنتم تنظمون - ًوماي ني أو لحرب الثالثة وثالثن،ي أو لفلسطة،يلمصر، أو للصحوة اإلسالم

ّ غض مكنكمي ال اي بالدكم بدورها قضاي القائمة فاي فإن القضا- ي وضرورديوهذا ج
  .ر عالم الشعى أن تدخل إلجبيالطرف عنها، و

ّ حب الوطن ّدعونيً أناسا تيرأ. اهايً إطالقا لشؤون البالد وقضاهتموني أناس ال ثمة
 هذا البلد حرب يكانت ف.  هذا التراباي لقضاأبهونيالتراب لكنهم ال الماء ووعشق هذا 

 شنت هذه الحرب، إنما فرضت ي التي هةي اإلسالمةي أعوام، ولم تكن الجمهورةيلمدة ثمان
 هذه ي موقفهم فكوني أن جبي ماذا كان ةي اإلسالمةيالجمهور عارضوني نيذل اب،يط. هايعل

 لكن الشعب شعب ة،ي اإلسالمةي الحكومة حكومة الجمهورفعلوا؟ي أن جبيالحرب؟ ماذا كان 
 شعراء ي تجاهها؟ لماذا بقنيي إنها مدن دزفول وخرمشهر وطهران، فلماذا بقوا الأبالران،يإ

 معروفون، وكتاب مقاالت معروفون، ومثقفون معروفون ةي وكتاب روافون،معروفون، وفنانون معرو
 نفسها ي هرانيإ. بي إنه أكبر عًبا؟يهذا ع عدم االكتراث عتبري أال ة؟ي تجاه هذه القضني مبالريغ
 قولوهي أن عونيستطي ما ىأقص.  ذلكي حجة فةي أهمي لدسي العدو هذا البلد؟ لهاجميألم .. رانيإ

 منعتنا ةي وهذه العصبة،ي اإلسالمةي وفاق مع الجمهورى إننا لسنا علقولوايهو أن  أنفسهمًدفاعا عن 
 أشعارنا ي وعن طهران وعن خرمشهر وعن شباب هذا البلد فرانيمن أن نقول كلمة واحدة عن إ
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 مثل سودي أن همي أكبر عار عل-  قوله عونيستطي ما ى وهو أقص- وهذا الدفاع نفسه . اتنايونثرنا وروا
  .تعصب أذهان وأرواح وأقالم وقلوب جماعة من الناسهذا ال

 وبكل قدراتها وبكل انهاي أن جبهة االستكبار تقف بكل كوميترون ال.. وميكذا الحال الو
 - وتعمل ما تعمل ران،ي مقابل شعب إةياسي السةيمي التنظاتهاي وبكل إمكانةيقوتها اإلعالم

  خبثه والمارسي ي والعدو بالتال- ا بحث آخر فهذأما مقدار ما تؤثر أعمالهم هذه أو ال تؤثر 
 ولبلد يراني الملعونة بمواجهته للشعب اإلثةي روحه القذرة الخبلي غليشفي ذلك، وي فّقصري
 حدث يوهذا بالتال.  وتقاوم وتدافعمي مواجهته وتستقيً تقف الصدور دروعا فًضايوهنا أ. رانيإ

ّوأكرر .  الشعري أن تنعكس فجبيور  هذه أم؟ي الحدث الوطناني نسمكنكمي فهل ،يوطن
ً ال، انظموا غزال من سبعة ة،ي هذه القضي فًتاي بني من خمسدةي أن تنظموا قصىّ ال أصر عليإنن

 ي فينبغي. هذه أمور الزمة. ةي عن هذه القضهي أو لمحة فتاني أو بتي بهي فعبري اتي أبةيأو ثمان
  . موقفون البقاء بدمكني وال ،يفه بالتال لإلنسان موقكوني الحق والباطل أن نيالمواجهة ب

البعض .  بحد ذاتهاةي قضةيااللتزام والعبث.  هذا الغرارى علًضاي أةيالقضية األخالقو
 وإهمال ةي والعدمةي للعبثدعوني يني والدي من االلتزام الثوريألنهم أصحاب موقف سلب

 االلتزام سيلثورة واألخالق، ول واني هو االلتزام بالدرفضونهي المهمة، والحال أن ما ايالقضا
ً أبدا االلتزام رفضونيإنهم ال .  هذه النقطةيري أمدي شعر السياآلن سمعنا ف. يلألجنب
وكأن ! يإذن ثمة هناك التزام لكنه التزام للعدو ولألجنب.  بهالتزموني وإرادته، بل يلألجنب

 ه، منّفرواي أن جبي يسلب ءي البالد والثورة شاي واألخالق والمعرفة وقضانيااللتزام للد
 هذا الوضع، الي للمرء موقفه حكوني أن جبي. هاي إلدعوني وةي نحو العبثلونيميلذلك 

  .  المجتمعي والثقافة واألخالق فني لها الدتعرضي ي التداتي مواجهة التهدينبغيو

عو  وأنا أدًعا،ي اهللا جمحفظكمي أن وأتمنى - شعراؤنا الشباب نتبهيل. ىأذكر نقطة أخرو
ّلكم حقا أن تتثبت أقدامكم عل  من أن - هي علري وتواصلوا المسمي الصراط المستقىً
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بعض هؤالء .  تبذل اآلنيمثل هذه المساع.  واألقطاب المضرةةيتجتذبهم األقطاب السلب
 بنفس نزعجوني ال ني والذ- ي والوطنيني والدي االلتزام الثورغونيستسي  الني الذنييالعبث

 - ! همي إللونيمي من االلتزام ألعداء الثورة والبالد، بل ور،ي بأقل منه بكثىحتالمقدار، وال 
  : زي العز٢ فاضلدي للسًاليًطالعت غزال جم.  ببعض اإلغراءاتّلوحونيقد 

  حي بالمصابنوكيزي لقةي من الحدأخذونكي

   الشتاءادي صنوبر أعجعلوكيلو

 ولكن إذا قرئت ،»قطعونكي«ها البعض  وربما قرأ،»أخذونكي«ُوقد قرأتها اآلن ! ُ اهللا بارك
أما إذا . حي بالمصابنوكيزي حتى قةي من الحدقطعونكي: »حتى« كلمة ى تحتاج إل»قطعونكي«

 جعلونهاي أخذونهاي أو ًساي عرجعلونهي أخذونهيً مثال ،»حتى «ى فال تحتاج إل»أخذونكي«كانت 
  .»أخذونكي«ُولهذا قرأتها . سةيرع

  حي بالمصابنوكيزي لقةي من الحدأخذونكي

   الشتاءادي صنوبر أعجعلوكيلو

 أخذونكيال تفرح بخروجك من البئر، فهم .. وسفي:  الغزل هويمضمون بيت آخر فو
  .حبسوكيهذه المرة ل

 رةيإنكم جبهة كب. ري الخطوط والحدود والمقادى المحافظة علي كل حال دققوا فىعل
 وتنفقون أرصدتكم ة،يلحق والمعنوإنكم تجاهدون من أجل ا. ةيتدافعون عن الحق والمعنو

. لي هذا السبي استعداد لبذل أرصدة أرواحنا فى إننا علقوليوبعضكم .  من أجلهماةيالفن

                                                 
  .الشاعر فاضل نظري ٢
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 االستقامة يً هذه الجبهة أمر مهم جدا، وسوف تؤتي الصمود واالستقامة فأندققوا والحظوا 
  .ًعاي جمى اهللا تعالحفظكمي أن نتمنى. أكلها إن شاء اهللا

  . ورحمة اهللا وبركاتهكمي علالسالمو


