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---،ال!م!حرتيامصطفىبقلم---ا-
الئفسدفيالخيرةالنوارععنوتعبرالقوميةالحركةخدمةالىتهدف

الدوراتكلنلمحورةكلفيالعربالادباءعلىتوزع،وألانسانجةالعربيةلقتو،الماملةالجمضلمهذءأحمدان،)*(الساوةايهالياسمحوا

.ونحئاوتمرينالفتاتكلنطيبةلفتةوهي،مؤلفيهااجازةمع،القادمةالعربللادباءالثالتاؤتمراوتوصيات(عمالتقصيالىالمبادرةفيالذكية

.الهادفالئتابمهذامثلالىداعينالمؤتمرينصوتالىصوتنانضممنجي!موضوعاتناولوالذي،ا؟ممذالعاصمةفيعقدالذي

القومةوموصوع"والادبالعربيةالمقومية))هو،الساعةموضوعات

رسارراداءوا!مما.نبالاديب!حملوهو،!لممؤتمرمن!صلاكانلقدللنوابملثاملموفوعولكنه،وحسبسياسياموضوعاليس

الفكرية،الحركةبرعايةالحكوماتروصيأنوالنضالالابداعقوامهاقومية.بئجمعهالعربيللوطن،والان!الية،،والاقنصاديةالأجمظعية

.وانطلاقكر(مةبلاابداعولا،حريةبللأابداعفلاكبمأوالقوا،حديثاالحاضوالقوميالمفهومفيالمؤتمرونافاضوقد

للادباءحربتهم،توفرأنالعربيةالحكوماتبمناشدةالمؤتمرأوصىولهذااركالهتوصيحالىقرارا.نهمفيوانتهوا،!ومالمفهداعلىالاصواءمن

وبينبينهميحولماكل!نهمالمضطهدينعنوترفع،كرامتهموتحفظببعضدعلقماوبددوا،والانسانج!والتقدمية،الت!حرريةونواجيه

رلالسالم.اداءمنتجردهوأبانوا،الجد،بالمفهومهذاعنممحرفةفكواتمنالاذهان

وهي،الواديفيبالعرخةألثبه،الهواءفيمنطلقةتوميةوهذهمنالعربيالوطنتحرريعتمدوأنه،والمذ!بية،،والطائفيةالتعصب

هيدقذقفيعقدالذيالثانيالموتمراليهاسبقفقد،جديدةليستعلىيعملوأله،الاستعمارفات7و،العدوانوآثام،الطغياننزعات

.والوفاءرلاتهملاداءللادباءادحريةباط!رق"طالباذ،الماضي(لممامممارسةمنالشعبفيهيتمكن،متطورديموقراطيعربىمجتمعبئاء

قسر"اراحتجازدونبهاالىيسعىال!انياتجاهأفعنفضلا،4تزومواردوأووار،ادتها

.والسلاموالحقوالعدلالضربدوربذر
وكانت،91ع4سبتمبرلبنانفيالاول(لعربالادباءمؤتمربهاوأبتدأ

أوصى:اذ،ووفاءوتفصيلاقوةاكرتوصيةنرالمعنىهداتجليةهولهحسمةفأول،حسئاتللمؤتمركانواذا

دسالرؤيعنهوالتعبيرالفكرحريةضمانةعلىالنصلمبضرورة)1(الكبار(لمتحذثينبعضالسنةعلىفرطماوتصحيح،الاذهانمنكثير

وتثريعاتها.العريةالدول.(لجديدالقومبمالمفهوممن

وكانت،الجديدالمفهومفيتشفالغلةلمالمؤتمرينكلماتكانتواذا

.الررةارائهبس!بانسانيضطهـدلاوبأن)2(

علىنعملانعلىأحر(نافما،طفلياايمانابهتؤمنالسامعينمنجمهرة

فيمامتعاولينعربيقطركلفيالمفكريننضالبصرورةونادى)2(فلسفةمئاالمفكرونيحاولوان،(لقلوبقبلالاذهانفيترسيحه

شبلهايعنرضماكلوازالةعملياوتوطيدهاالحريههلىهلتحقيقبينهمفويماتجاهعاىلااهدافهفيوللسير،حمياهعلىللمحافظةالمفهومهذا

.العقيباتمختلفرونتحددعربية؟لميىيولوجيةبوضعينالمفكزاحرىمااوضحبمعنىاو،سليم

حديثا،الاولىالموتمربهأوصىفيماحدرشانسمعأقنرجوكناولقدفيالبداية،،الوطنيالتحررمرحلةوتخطط،؟لجديدالبعثهذاوج،قى

والناقد،الاديبلحمايةتشريعاتمنالعربيةالحكوماتوضعتهمايعيتطلعاتنامسعيتواءمديرموقراطىعربيمجتمعلابجمادوتهيء

؟االمضطه!بنالمفكريناجلكلننضالمنالمفكرونبهقاموما.المرجوةالحضمارية

علىصريحةنصوصاتنصلمكلهاالممربيةالتشربعاتأنعلمناومبلغ-2-

تلقلمولكن!انصوصاالمؤتمرفياقترحناوقد.والاديبالناقدحماية،فيالعربيةالقوميةنجتفيالفاقهينالنوابغبعضافتقدناكناواذا

منها:نذكر.مجيباصدىجديرةكانتتاليفندكرانالاالم!جانهذافييسعنافلا،الموتمر

!-نالحصريساطع(لاستادكتب:منهاوندكر،والتقديربالننوي4

ولا،الادتحدملتزماكاناذاالنافد(والادل!علىحردمةلاأنه))..
..الاديجمعبداللطيفوكتاب،عنهازريققسطنطينالدكوروكناب،الالومة

منالنصوص"وغيرهاالعامالصالحوجهكتاصمافياتزمااذاجويمقثليهمامعئىالقو!ة"عنحناجورجبالدثنوروكا،العربيةالقوميةفيلثراره

نقولولكنا،والنقادالادباءبحمايةكفيلةالنصوصهذهمثلاننقولولاالحاج،يوسفكمالللدتحور"والانسائةالقوميةفي"وكناب(،المربية

لمنزلتهم.والعرفانالتقدير!انيتحملانها*رباءنو(بغاقلامدبجتهااقي؟لرصينةالمقالاتومنالكتبمنوفيها

لهمحيويةضرورةعدتانوالمفكرينالادباءحريةانفيريبولاالركائزمنركيزةوهي،(لمجلاتمنوعيرها،البيروتيةا!دابمجلةفي

وفعاليلأ،العربيللمجتمعضرورةاك!رفانها،ابداء"محو؟قزهنوحافزاكتبلانجابالصالحة.الخمائرمنخميرةتكونانيمكناتيلفكرنجة1

وز!درهـ.قيه!بره.الناحيةهذهفيجديرة

لها.نتنهـراوالحققةهذتتحاهلالعردكأالحكوماتلعضواذاوركانتثيالتوصياتيفتهملمفانه،الكنببهذهيموهو(لمالموتمروركالاوار(

.......فنيةكب،الناحيةهذهفيك!نبابداععلىوالادباءالمفكرينحثالعاملأ

البلادادباءاحرىفما،ادباءهاوتضطهـد،بلادهافيالاراءحريةوتخنق

الفاسدالواقعويجاهدو(الحديثبءعنهميحملواانالاخرىالمربية.بالقاهرة"المسلمينالشبانجمعية"فيالكلمةهذهالقيت)*(
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فيقالاهمالذكرالمجالبتسع.،لا،لهماقربنلاوتسمامحلسماحةءنفوقفالحق!!ه،المعؤبونهؤلاءفيهيعيتنىالديالمحليالمجتمعفي

فال.اذوسنبنسنينمنفالهالفرحاتبالياتهفانكقفىولكنا،العروبة.اعتباركلفوقيالعرليالمصالحو،؟لاشخاص

علىومافدله1!والعراقنهوى

ورمالطحمىمنادجزيرةارضقالكماانهابل،القوميةدءاماتمن،والثقافةوالادباللغةكانتولما

عروتهحلفيالاقليمية.المسياساتتفلحلمالذيالرباط:المنحدثيناحد

خلتناإكنانةالناذكرتواذا

وآمالها.آلامهاويوحدالدهورمرعلى؟لعروبةيجمعوالذي
السلسالنيلهابم!سايغنروي

متخصصةمختارةصفوةالموضوعاتهذهفييتحدثاننترقبكنافقد

اهل!ان!تططرزلناومادنا
كنا،والحاصرالغابرالثقافيالتراتوفي،الادبفروعوفياللغةفي

الآمالوحثوةالاسىمر(!ضرةو!ل!.نه؟لادبقضاياعننجنحدثونالفاقهيننسمعاننترقب

ن!ل!ابمثيلاتولا،النفحاتهذهبمثلالموتمرجويتعطرلماجلنجدلمم،المري!والقويةالشعرعنالحديث؟لمؤتمرونتناول!ندما

(لمناضلين.الشبابنت!راءتقنياتهوعن،الجديدالشعري(ل!تعبيرحولحديثمننرجوكناما

هذااكمالعلىفلنعملالقوميةالنماذجهذهبراز1المتحدثينفاتواذاالط!حية!ذهفيتغنىلاتلميحاتلمحالمتحدثبن؟حدكانو؟ن،الفنية

المؤتمربحوثفيالفر(غططءالىالباصثونوليقدم،القمور،ارقومي(لبعثهـع؟لطريخيةالثعروقفاتنسمعلموكذلك.الخببرة

ع-(لالمعيينالقوميةسعراءاسماء(لمؤتمرفيتتضواولم،الحاضرةوقفاتهولا

وللواكالةنتومسرلبحونفلشعرقصة1حظامقالىتتقضخافرلهعاح!ممنالصترعالكئمطلقمةاالمهجريالشاعر؟مثالومن،شادىو؟بىومطرانوشوقيحاف!؟مثال

ايادينهذهفيالمنجينال!ماءتبرزولمانبالمتحدثينجدير(وكان،فرحاتالياسورميلهالخوريسليمرشيد

المطالبةهي،عامةمطلقةنثبجةالىالمؤتممر(نتهاءذلكثمرةوكانتومو!فهـما،العتيدة(لعرررةالقوسينلنزعتماالشاعرينهذينبذكريشيصوا

ببهاتتوافركما.والجماليةالفئيةالقيم،الادبيةالآثارفييتوافربانمنالمجردةوروحهما،المتزمتينالطائفيينبعضوجهفيالصارم

الحية،المضامينرأسوعلى،اننافهةالمضامينلاالمهمةالحياةمضامينوقفاترغسىولا،شعرهممامنبنفحاتيتمثلواوان.الديئي؟لتسب

والنماذج،الروحيةوالمثل،العاليةالانسانيةوالمثلالقوميةاتخصاءلصو/كشفان،الاسلامبمجديشيدانوهما،المسابقوزميلهفرحاتالياس

العاملة.الجادةالمبشرية

يابهونلاالدينوالكناب؟لادباءلاولئكم،نافعةحالايةءلىنتيجةوهي

وموجهة،الحيابيةاوالقوميةمضامي!همعنالتعبيرميالفنيةللقيمثذادطيصلزدط/

.العاجابراجفيويعيشون،نفوسهمحوليتركزونالذينالادباءولئكم

المراهقين.احلامهدهدةعلىيعملونيزالونلاالذينالادباءولاولئكم

.الصارخالجنسيبادبهمالمراهقاتغرائزولندنمةء!ث!وثئمالاائصلآلأا
-6-

باللغة،خاصةقراراتمنالموتمراتخذهقيماق!لالكلماتليبقيتء

واوصى،اشهـالهبكلالنثراداةهيالفصحىاللغةتكونباناوصطفقد

فيواشاعته؟لذائعالعاميمنالسليمالفصيحباستخلاصالعلميةالمجامعدشطلؤرح

العربي.النقدفيآلفنيةالمصطلحاتبضوجدواوصى،اللغويالاستعمالطولونأبن

(هممنمقوموهي،للغةمفردابحثايخصصلمالمؤتمراننلحظونحن

الفصيحةالاغةباستممالحاسماقضاءقضىانهونلحطالقوميةمقوماتالقهديمترأثنافييظهرموضوعهفىكتاباول

ازثواجيةمشكلةيواجهأنبهجديراكانوؤ!،اشكالهبجميعالنثرفي!!فيق

ديالامكانوكان،والعاميةالفصيحةبين،العربيةالاقطارجميعفياللغة

بالنزولالقولالامكانفيوكان،وتبسيطها،دغويار!دح!،!لارقولالمئجدالدينصلاحالدكنور

كاستعمالىالخفيفالسهلالمصطلحالى،الفصيح(لمترفالمصطلحعنباحثأيعنهيسمتخنيلاخطيرمرجع

المسرحية.او(لقصةاوالروايةفبىممهمناصلاكاراذاالعاميالحوارمتعلمكليقرأدإنويجب

العربيالنقدفيالمفنيةالمصطلحاتتوحيدمنالمؤتمربه(وصىمااما

ومن،التوحيدبهذايقوممنبياندون؟لمهمةهدهالموتمرتركفقد

العليةالمصطدحاتلايجادالعنايةمنبالمزيدالاولالمؤصر؟وص!ولصالردأر-ببروتدار:الناننر

ناالمؤتمرينمنمرجواكانوقد،العربية؟لبلادفيوتوحيدهاوالفنية

لتوحيدلجنة؟يجادعلىويعملوا،الناحيةهدهفيعمليةخطوةيخطوا
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وملاصق!كها!هميتهاالموتمر!يو(لمكلماتالمحاضراتمنالقيمابخير.بهادوريةنشرةاوكراسةواخراج،المصطلحاتهذه

يستطيعالمحاضراتهذهومن.الخطيرالموضوعهذامعالجةفيالمباشرة-7-

عنالمحافرينمعظمفيهوقع؟لديالكيمالخلطيلاحظانالقاركرء:بينهامنواثرائهالادبلاغناءمهمةبتوصياتطفرنافقدهذاومع

)تكوين(كلمةنستعملانلناصحانهذا-المعربية(القومية)تكوين

القومي.الشعرمنمختارةمجموعاتنشر)1(
س!ماظهورالىردهرونفمنهموا!نشاءوالخلقالبناءيعنيماوهذا

بنيخلفاءعمرالىردهمنومنهم.الجاهليالشعر؟لىردهمنومنهمتكونللادبوثانيتهماللنقداحداهمامجلتينوانشاء)2(

بهامرتالهيا!حداتوبعضوالادبالاسلامأنقررومعظمهماية.(لادباء!.يحادلسانا

التيهي-هدهكل-القديمتاريخهابر-مثلاكالشعوبيةألعربيةالامة(لاجنبية(للغةمنالترجمةاعماللتنسيقعامعربيواتشاء.مركز)3(

العظيمالخطرهولممريوهذا.العربيةالامة(وتكوينخلقعلى)عملت-.العربيهاللغهالى

وهو.منه-قوميا-؟لواعنغيروادبائناناشئتناعلىيخشىالذي.والمعنويوالادبيالماديوعونهاالمترجمةحركةورعاية)((

الالريقويفسح-الحاضرعصرنافي-الشعوييةلدعاةالمجاليفتحايضا-.القيمهالنقدية(لآثاروترجمة)ع(

منها.في!والانالمربي!القويةلاعد*و؟ملنا.اعمال؟لىتتحولانونرجو،بالعنايةجديرةالتوصياتوهذه

مااوا!سلامصدرفياوالجاهليةفي،نثراامكانشعرا-والادب.بالمملالقول.يقترنانفيوشق

ارمرورر.ارقوميهة(!كو!ا)انسسغاولمنلم،و؟لا-.!م-رررماببحو!ماهتمو؟منالموتمرينمنأحييانا!يسعنيلافانه،2!دو

العربيةالقوميةأنوهو،بم!يهومابقدربسيطذلكفيوالسببانطلافىنقطةواعتثارها،التوصياتهذهبتأملادباؤنابفنمانوارحو

الاسلاميوجد؟نوقنيالادبيوجدانقبل،واقعةوحقيقةموجودةنيرةبصفحاتالقابلالمؤتمرنلقىوان.قابلةايجابيةادبيةلاعمال

ن؟المؤرخوناصطلحالتيالفترةوهي.الجاهليةتوجدانوقبلحتىالعربالادباءمنالمبرزينالفرسانحلبتهفينجدو؟ن،الاعمالهدهمن

اللغةتوجدانوقبلبللاالاسلامطهورقبلسنةمائةبحوالييحددوها.الموهوبين

توحدوواانقبل(والجاهليةفيعليهكانتالذيالشكلعلىالعربيةالمنالعزيرةعريةلوحدةالنبيلةواهدافنا،القوفيآمالنااللهحقق

إخلقلم،العربيالانسانبوجودموجودةالعربيةفالقومية.قريثرلغة...والسلام

رهناحدهمافوجود.القوميةوكذلكقوميتهقبلالعربيالانسان

ومنالعربيةدلشخصية"الذات."هيالقوميةاناذ.الاخربوجود2لسحرتىاللطيفعبدمصطفىا!اهرة

ة--4

:5891مطدعلمحلشمهردىسباعشر)مىفبركناب(فييصدر4الثالثا)عربا!دباء5-مؤفي

ئمسؤالمءاأ1161-9لتاريخالقاهرةمدينةفيالثالثالعربالادباءمؤتمرانعقدا

صرداويلومي!بملم

-أنشاطهيركز؟نالموتمررأىإلذبماوالموضوع.5791عاممنالاولكانون

ه.للاصفهازى4المرتينوفي(العربيةوالقومية*دب)هوعلهويسلأضواء،فيه

..7شيءوهذا-كانالعربالادباءمرتمرفيهمااجتمعاللتينالسابقتين

المجلدهذاتراجمحركته،تنشيطبقصدالمربيالعالمفيالادبقضايافييبحث-طبيعي
الموتمرأتعمدفقد؟لمرةهذهفي؟ما.؟لعالميةا!دابمستوىالىورفعه

.كلتومبنعمرو-اليشكريحلزةبنالحارث-الذبياليالنابغة.

"لعبسى.جذدمةليئز!ير-زهيربنورقاع-حجربناوس-2وان.العربيةالقوميةفيوأثرهماالعربيوالادبا!دباءصلةيبحتان

الاطناركأ:بنوعمروطالمبينلحارث1-كلاببنجعفربنخالد؟المرحلةهذهفي،بقوميته؟لعربيالانسانتفاعلفعلىشيءعلىهذ!دل

وعاحبه:ربيعةابيبنعمرطس!مملثحكلمليقالثانيرحرحانهـوالتقدمالاضطراببينتتارجحاقي،؟لعربيةا!مةحياةمئالمحاسمة

:-شالبطحةعمشىعمرلنيبىاعالنئسةلفربيزنرالعذرقثس-مهجعاليالجعدالابىإهـ.والاستقرار

السماعيل.-علويه-اليشكريجلدهابو-ار!ليا!مرابو؟.مسبقامحاصكلبهكلفماحسبللمحاضينالكلمةوأعطيت

!ما.هـ07شقينذاتبنتبيجةخرجوقداسبوعلمدةانعقادهبعدالمؤتمرواتهى
.ربط.

..4001الانسانيةتخليصسبيلفييتضامنوا(ناجمعالعالملادباءنداء:اولهما
ألاغاربهـن11المجلدلمحى!ؤلاءكلونتمر

:توصياتوثانيهما.و؟لحريةوابسلامالعدلونشر(لاستعمارلثرورمن

الساته.والمبأتأسصذاالناضمنتوصب!الحكوماتمش-وكتاباشعر(ء-العربيالعالمولادباءالعربيةللحكومات

الصلح:رياضسهإحة-الغراويعمارة-الثقافةرد2الاديبوتوصي.و(دتشجيعو(دحماية؟دحويةدلاديبتوفرانبموجبها
بيروتأالان!لي.للادبينحازلاوان؟لمعوبيالمجتمعحياةعنيعبر(ن

:..خسم.المنصرمللشهرالممتازعددهافي"الاداب"مجلهاليناخرجتوقد
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موجودةسابقادللناماوحسب،فالقومية.الدكتورعنبصدرالتصريحجوهر.،بدونداتبدونالانس!ان(بلهشيء)هناكيكونان(لمعقولىغير

هىىالعربيةالقو!يةكانتالأسلامجاءوحينالاسلاموجودقبللؤا،موجودغير.صفرايعنيقوميتهبدونالعربيوالانسعان

كق!رر.ويسودو.بئتثريتسعانالاسلامبواسضهااستطاعالتيالمادةوبالنهاية..جوهره..داتهوجودتحتمالعربيالاتسانوجودفحتمية

كبلىعنهونردعليهتحافطادئهاوجعلته.العربيةبالصبغةصبغتههوالجاهليةفي-بقوميته-بدافهالعربيالانسانواعتزاز.قوميته

العال!بقاعمختلففيبنشرهفقامت.المغرضينوتخرصاتالكائدين.والجماعيةالفرديرةذاتهعن،وجودهعنمعبراشعرهينشدجعلهالذي

هناك.بكونانالعربيةالذاتأبتاذ-المختلفةالاديانعلىوسودتهيوذيناليسمنبلاذىنبتليانث!رفااحسابناأبتلقومانا

رورزالحقبةتلكاممو.م!بئاهات!تنقهـاكانتالتي-بهتدينمماافضلدينمقالهفيصفديمطاعالاستاذعنهعبركما،القلقالوجود)وان

مقومحتعقائدهمبهفمسخت.الانسانيةتاريخقيالمظلمةالعصورينطلقانثمومنويطمثنيستقراناخيرااستطاع(قوميةتجربةنحو)

وعقولهم.قلوبهمفي-ديئا-الاسلاموغرست.آثارهاعدورهمفرفتحينوالقومية.للانسانيةالشاملالهـليالوجوررحابفي

دائرةعنيضرجانيرستطعلم،وقوتهوسموهعظمتهءلىوالاسلام(العربيةبالجزبرة)المسماةالارضفيعاشالدي؟لانسانعلىنفسها

.فوجودبلغت!قجاء.عليهوجودهافرضتوقد.العربيةالقوميةأمهح!جبماته.كلعنبهايعبرلكبئوسيلة..لغةمنالانسانلهذابدلاكان

نفولوفي؟صيلاوجوهرا،حتميةحقيقةكانالذيادربيةالقويةهيفا!االمري!(لقوصيةمقوماتمنتعدكانتانآنفاقلتكماواللغة

انتنتسروحبن.القومبلغةينزلان(لقرآنء(ىحتم،الحزيرةاشاء

..وتحددنفسهاعنبهتفصحاناستطات(لتيالعربيةالقوميةلسان

هـزربهاكللقرمننجالحبىلىاللغةررتىانةدطاورلاامعدلمىالمعروافمعظملاديعنالمعبرالايهـنلمالجاضةفيفالشعرولهذا.معالمهاوتبرزابعادها

القوميا!علىنفسهافرضتلسانهاوبو(سطةالعربيةالقومي!ةانررجدخاعةبصورةللثعركانوان.القوميةوهوالوجودالىسبقهشيء

والشواوو.ا!قومياتهذهاد؟نءلى!فسه*سلامفرضكماالاخرىالتيالتاريخمراحلمختلففيعامةبصورةالعربيوللادب؟لجاهليةفي

اليهينزحلمالذيالبلدوهي،الالدلسفهذي:كثيرةذلكعلىوالادلةهذهادكاءفيفضللهكاناناقول-العربيةالقوميةبهامرت

وآدابهاعاداتهاتفرضانمنهمقلةبذلكفاستطاعت.العربمنكثيرالمجتمع(انجبة)عنوالتعبيرالعربيالانسياننفسفيواحيائهاالذ؟ت

حياتهانواحيكلفيالاندل!مس؟ستعربت.الفرنجةمناهلهعلى.جوانباكلمن

العرديةوالادابالعاداتاثارتزالولا.قرونثمانيةولمدةمطلقةرة......

الابادةطرقمنبالرغم،الحافروفتناحتىالاسبانيةالامةعلىتمحممطر.منهاالطلقتالتيالنمطههوحسيئطهالدكأوررأيديوالاس!لام.

عربي.هوكلما!لىالقضاءفيالالبانيوناستعملهاالتيلافئاءوولا!لهـزالاستغربوأني.تعبيرهبالتد!قوجهعلىالعربيةالقوببة

منتلمكعربيآخرحروجعلىقرونحمسةمنيقربمامرورمنوبالرغمههه!+ههه

.البلاد5

للقوميةانطلاقنقطةالاسلامظهورحددقدحسينطهالدكتوركانواذا5:عن!لرماآخرلم

ه.

موجوةمرفيفلناحإلالوميةجليلهلعرقدبقبلسمبملث!مكيكورلاوالدقيقدالالعمرنبتاللعرلمعناها!"

أولقحهى()ذلقارمعركةث1الاحدهم.(لاسلامطهورقيليفعلا5سماووير6لآ9ائرةماااًفى 0000003ش5!ر.؟
ار"

عارمهواطلقهاالذاتباطنمنالعر......القواخرجسي-5

العربيهالقوميةبلسانينطقمنألجاهليةشعراءمننعدمولا.كاسحة5لغالثمن

الفرسعلىالعرببان!تصارويفتخر.الضيقةالقبلة(لعصبيةويمقت0.5

الحانتكسبرةتظل(نلهاارادمنعلىالعردةالقوممةانتصارهو؟لذى5..ععبودمارون-الطائرعلى5

2..........
!..نخله-امينزادالمعاد5

شسانشيشعراءاحد.ولنسمعالقلىالتعصصحدودفيمغمورة..
.........003يور()ابلينالوسطى(لعصورله!نماذ.5

:كايقول.7.رندلىالاولالعديثالعقلتكوين

مىبسرح

مناك!منوطدتماعلىوذادتبقوسهاتميميومااقخرتاذا5..7"الثانيالحببثالعقلتكوين

قوسحاح!همواالذدنافترعروشسموفكم؟مالتدديقارفائتم!.عافوريىاوحستا!ئستهننا
...بة..00.0.007حيا

سسحهلادالىهر!الذىالغسهانىالملك((لالهملنح!لة)هوهاثم!.6.للاصفهانينر011.( ...-....لعاسرلمجل!دلاعالي

ماجزاءالبدوييضربهأنالخطاببنعمرعليهحكمانبعد،الروم5..6"عشرالحاديالمجلدالاغاني

57
انهكمابالنصرانيةنفسهتتفاعلفلم.تنصرقدكان،وجههعلىلطمه

وطنهالىحمي!هفاضبل.قومهاعتنقهالذيالاسلاملاعتناقييحنلم5منعامةألعربيةالكتبمنوخلافهاالكتبهذهتطلب

-:يقوللنسمعهعليهالملحةالصاخبةقوميتمهبدافع

..

مضرلبمردمغفىهبرقولبراومعيثةصىنىجمثناببيبي!قلا!بيروت-الصرحرداض!ا،!ة-ومكتبتها2لثقافةداو

واضحةتكنلمالعربيةالقوميةانفالوهنااقولهاناريد(لذياما

.رثالحدالأجتماعىوالاقنصاديوالسياسيبمفهومها55!يهه55!!!
....
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عنهغيدافعان.من!اوالمفسىاناليدمقاميقومانولكنهما.المئياعبململادبسماللوممحةفيهازترلىالىشالفتشةهنهي،ائآيمبنينعلفاءزمنوفي

.بتهمدها.غمفنغكأعبعرءويفومائآرقعةواتس!ت،الفتوحاتهنازدادت،العهددلكفيمراحلهاععلىو*

الةومهفبئآمرتالتيالمبعاحنثءنالحديسفيافيئ!اغهكناوائآواناوعصبحتالجعإهـ.الميرهنفيدتعاسالمتيالغومهاهعونمترتا)مولىكأ

نغابنايبمهرفانه،لمحرسلامالق!بمةالصمورفيالامبو!لائآكأالعرررةتف4حضارةل!اكانتماالةظمعماتهذهغمنالعرببمالحأدمتحتبذلك

و(لعمر.اشأخرةاالقوونفيقوميته(ذاته)عنالانسانكفاحننسىلاكل.وا!ظماررمشؤونفيراسخةوقدمالعراقةفيطبىبل،!اع

نقاصة!صوسما!حافرلمرببمءفىفضرملااعبارفدهاءاتفتفشانبعدالنئربيقىالفوميةبههعهعا

طويلة،قروناالعربيةالبلادليرهتحترزحتالذيالتركيفمالاستعمارللخطوتمبهواا!بعداميةبميخلفاءحرصهئامن(بالتقوىالااعجمي

العربيةالقومةلمحوشتىمداولاتمنالاسشعمارهذااليهرمىوما..الشعوبيةودعاةالمننوعةالقومي!تمندوتهمدو!لىبهميحدقالذي

01.تا.....تالا--!امعأنفظتالفصهفانوأعنياتحمهناأفول-العربيفالفوميفهاهلفا

فيحرلدمتأ*2ر"وبالن!ومسبمرل!قظةجعلستلحكمعلىاوطمشالمذتهالعرلعملبيلدولةمقدرايكنولمم.القنيةلدوننهمواقيةدرعافهـانت-ؤيهم

...الفنهمبإتابتاءوالتهعوبي!بنساعممنونبوعلأهلاالسرعفبنلافالاننمااءامتف

وطهور،الفرستحكمفمنلاقتهااننيالمتواليةالفرباتالىيرجعالمطالبونالعباسوبنووالخوادجالعلوبون-انفسهمالعربمنا،خرى

الىبعدادوعمارالتترنغالغبئوالى،المماليقأسغفالى،الثمعكفف-.....

..ينالضعوبثرانف!لاشسىوان.الدولهتلكوالدثمارزوالءلى-ياوندة

للفياموحفزها-لارابهيمناالمكفيفالحيمأبئفاخنماع.الصلسفالحئع
........هنألاءمنففان.الغلبمنوهم.البيععلاهلبالمعئعفيتسنترأاىكانوا

الغربمحاء.قيخعالر-منالانط!لانأنئمحابئلة.يسنمقهاىبئانكيآبغنء.ب(لمخلافةالببتاهلاحتففيبالمديئالعربيمالمقومدهحاربواالح

فيعبحهومحمهوابعبئبأيالمفوافبنبالرحمنعبد؟مفابأورننالمصمففامعئا!ةوالعهغلالادأنهوازههار:عبهبغالبيتآلفئعنالنعبيفوبالفوميف

وبىردوا،ىاروسالقرىوأوائببغسابئا!القخنمنالانجبرالربععفولىفيالفنئميفأذفىالذقنهوااععنأانعلىيدنملايمدهبنيزمئميمع

سباتهم،رون.بمصتجقكظواانالعربمنبهة،عقائرهمو؟رتفعت،اقلامهمالتن!عورحركتالتيهيالقومببةان.ذلكمنالعكسعلىبلالعرب

دوا!وف،فييعيمعونالتنبالاحداثغيبموثنهمالطئافعلهمبفغنحونئ.فقغهطئاالنئ(غغعبأأهمديرعهـعهبم-لآننلهبدماهناكبعلموالاحساأنبالخفر

مرقمىغمنالمربسنالقهميغبعثببئلرآهادفين،المئنامرامعلهمبيفأثفققه.بشعرهمعئهايغوعتلن

استبعلوهمانبعدارضهممنالدغنلاءوطردالوامنعلىالنعوالمعاألظتعطدنهوالادغنفعاى؟لنقأبدع(لقومدمفعفحهيتقئلىماوأكت

نغى.فرقاوحدتهمومزفةاالطوبلظالمحقبطأيراتهمفيغعتقأا!المر!ايوو!فنئاعئهايدااعمو؟الغوبأغابناءهنع.حيننفاااالمشععآبرة

الوحدةالىالطويقمعالمويوضحويبشريمذر.رسولاهناالادبفجاءالعربببقهالنفسنواذعفيهمحركتانبعد،منهاينالىانيحاولمنلكمل

ايهغمالىالامرانتأئىحينوالئحفهنااوفأق.المميتعفالاحنفصيفذات

قللعخلاأففيالفرتهوحاقلنلبالعبهنهالفرتغوالمتففدمالعباسيينخلفاء

فمعبلوا.لحربيفبيمصرحههدمتالبآثعمئمدهميستيععثلاانالفتيعف

!صيلىالاسواقإينتزالازديادعلى5وشجعووالشراببالجواريواحاطوه.الشعبعنالخليفة

وهتفف.جمفعوافيفمابهتئغونهوالتحوفالحفماعباءبحمهيذلكمئف

لبم.نناموخدمافغفراحبه؟اللئعراءمنالهععغنابناءنفودغفبعالككبيفالفوميفتحيعفت

فانوماأميفبنيعهموتمفرواامةللعيفعندوهاشعمعهميرسلتم

:يفوحدالفتخفتلئلجنقأاءاحدفلذسمأقوفرامةعأئفمئآفيهللثةبنح

دأوديلافاكىالعلامةللعالمداوربنيعقوبالخديفةاننومكمطالهبواأميةبئي

والموه؟لمبمةوماللهخليفففالتمسوافوأقياخلافمفغنضاعت

ابفىاءهـشةفياضباصدد
همحافومنمنبلدوهو،برعببأبهتارهوالومنهعنةموائهيكاهئوافا

!فالمكثدارعنحوللاكانالخليفةانعلىيدلماالسابقينبببئيهفيانالا،النتععوبية

لالهىالعنتمق-أفاتقد.الحينذلكلمحطالشعرلتنقصالجرأة.لكنولم.قوةولأول

:يوودع؟حدهمالىفلنسمعيحععهولمالكافم

الجواريكأتمق-؟

بغا(ف)وصيفبينوفصفيخليفف
(لمئآمقدأ-ء:حممكف

الببغاتغولكمالهقالامابقول

والئماتوالحيوانالمغلمارعنتمق-4
اللآليففمععليهالوفيبيمعهـهئيئفوهعفتحفمعلاالمفارهنءانوأفن

يلالئلائقعتعتكف-5.فحسببوفيفتهيوونئكانالافقأانههئاكلئيبمو0العربيالعباسمم

العةثنءنائئى-6ماعلىوايفافنغالعامالراتنتنبت"هيوالوفيففطبيعنهبحسعتوفلك

.فالقوميةالقوميةهوذل!علىوالباعتضدهميحاكوماحولهميطوع

مقوماتاحدىوهي.يصنعانهاولاوالاديبالادبتصمعالتييهبى:أذى

الادبيةالشخصيةمقوماتاحدلىانهاكما.الرئيسيةالخالدالادب
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دونبالطبعوهو-حتمياشكلاا+نخذتقدالقوميئانيعنيانماالحاصرالتكتلصرورةويثرح.وأحرالثالترلحزواتقتته؟التي.العربية

،البشريالمجتمعؤتطورالتاريحتطورعليهفرض-النهائنالشكل.الحريةسبيلفيوالتضامن

القولىالشاهدالافلسطيننكبةوما.للقوميةالسياسيةالمفاهيموتعددالوحنسيينخعمارينالاسالىبدوره(لتركيالا-تعماروسلمنا

.بتعامىانيستطيعلا،و؟ضحبينالحديثلادب1فيفأثرها.ذلكعلىالمجدبانفتاص!افيالقوميةالعربيقظةوكانت.والفرنسيمالبريطانيلم

ة(قطارهشيفيالعربيةالمجتمعاطرافالفتفقد.بمبنيندوعنه.العو؟فىفيوئالثةسوريافيواخرى،مصرةك!فثورة.أشرهاعلى

العربيهالقوببةنجنهددالنيبثحطريشعرونجعلهمالرائلووجود.فلسطينفيوثورات

؟ل!العربيالعالمبقاعمنبقعةأ،هيواحديوجدوما.المستقبلفيمعها.وتفاعلوابهاوانفعلواالاحداثلهذهوالنئ!عواءالكقابواستجاب

وحركت.الرثالممزقمجتمعهواقععلىالنكبةهذهعينيهوفتحتوخطبهمألحثمعارهمفأرسلوا.فيهاذواتهمذوبواكما.ذواتهمفيفذابت

كا.تباكانومن.المبابثرالخطرلثرءالاتحادبضرورةالقوميالشعورفيه،القيودوكسرالالتفاضعلىوتحرض،باللهيبتفيصوهيوكتابتهم

،المعاصرةالمفاهيمزيفمنوجردتهالعربيةذاتهفيهحركتشماعر(او.!كانحو!!مارصرو!ةلذل1ووالاخطاطالمجهلأسوار،الاسواروهدم

.وهوالأدبيةشخصيتهبتكوبنل!امدينفهووبدا.وأبدعقلمهفسال.والكاظجمماسوربةفيواخوانهو؟لشريقيمصرفيومطرانوشوقيحافظ

هي-بالطبع-والنكبة.معينهيمضبلاوحيمصدرلكونهالهامد.بنويضيفون.اللهبينفثونهؤلاءقام.بعدارفيوالزهاويوالرصمافبم

نبهالضميراذ.وجلالهفلفظاعتهالاحداثباقيعنامتازان،قوميحدث
.وانتقلتوكفاحاقوة.وتضرىاشتعالالتزبد،لحطب1(لثورةنار؟لى

لواءالقوميةتحت.البعضبعضهاالىالامة(طرافلمبسرعةونادىالنائم

خفاق!ثانيةلخرتفاععادقدهووها.الاستعمارنكسهالذيالعربية.ج!وراواعمقعزماوأصذقتنظيمااكثرالتاليةمرحلتهافيالثورة

...!زيزازاهياوعيانفوسهمواستيقظت.العربيةالقوميةالادباءنفوسفيوثارت

وجوهمنآخروجه(يضاهو.(لانرحاهالدائرةا!قوميوا!صراعفيمحمودالرحيموعبدطوقانوابراهيمسلمىأبوفظهو.متفجراقوميا

الابادةبحملاتالفرنسيالبغيدولةتقومار.المتعددةالعربيةالقوميةالعرانخفي-حيايزاللاالرصافيوكان-والراويوالجواهريفلسطين

هذأوكان.العزيزالقطرذلكفيبالفرنسيليسهوماكلشةوفره.لبنانفيالخوريوبشارةتونسفيوالشابيسوريافيريشةوابو

والكتب.الكبيربالكثرالعربيالاديبتمدهائلةطاقةيزالولاالصراعالعربيةالامة*مويغنوناناشيدهميحدون(لركبطليعهفيومشوا

ممجدةقيلتالتيوالقصائدعدياله(لجزائرقضيةعنالدفاعفيالفتالتيحربتهسالبيهعلىلينقضىالمتحفزةذاتهكينونتهفيويثبرون.وآمالها

الاعتدا?لىوما.تحدىانمناكخرالجزائرف؟العربيالشعبكفاح.شمسهاعنهوالحاجبين

لمالعربيالعالمفيأديباي.ببعيدعنهالمنصرم(لعام!طسعيدبورتاريرء5منا!رحلةهذهفيالعريخالنفسيملأآذالقوميو(لمفهوم

قاسيادرساسعيدبورفلقنته.العزيزةممرعلىالمسعورالغزويثره

و(لهاعتداءايالعربتقيانهاالعربيةالقوميةوعلمته

القدريستجيبأنبدفلاالحياةاراديوماالشعباذارهـ101.رلمضبيمزكا..صز،-مخرخأاخاخ!-ا

يفروعىمم!ةلفسهلمحرسيالممقوليفلديميخنخاكالعربيةيتحد؟رو(خيرخرى(لقوكلمةت!كأترهـ!رسغيشمخس.،امز!اسا

-ه

وللدلفل!ممفاماج!لحمالف!بالربيةللذلييلانحلإجممعودالي)قلبالعالمالعربي(ومرحى!صأومحع

صرولويتوفيق(لارلنفىرام!ءصرش!ع!

خء-ص--------

-"--ا!ضش

"اخلوخثما))!ص"-

ئرمياله!لعالفحصت(

لا-ملوكسليمانبقلم!ت!ص!برلزوب!!رلمرهـ.-ءضصها!!بل

التقدمةبهذهدقصتهيقدمألا"الدينمحيصباح"مناودكنتايرال!سنلصفيممبيرلل!!يهل..الصجم!باللفضمرم

لارد..رأر.دأبة....،الطويلةك!يرس!المح!ا!لرسماا ىصبااوالندايعلىبهاليرحرهالوالمىوكص

أراء؟مامرحباصدرهاتفتحالكريمة"الاداب"و،القراءرايعلىفاص!محص.عمماصى!ىعل!كاعر-خي

.!.!005محتئ5-خ!ا!نخ.ـمممعى!ة005* مثل"صباحكاتبعلىمخرالخوفهوهداطلبيكانسببدائما،وربماالقراءس.

قلمهيضعهاكلمةوكلحرف-بكلنعجبانتعودناالذي"الدينمحي:لزصيرةتنحر!ى

يملك"الدينمحيصباح"انقلتاذااجاملولست،الورقعلىيرهـرس9رخماصخر5!لمنخبالقخأاخ!ءالهانجخسمرخ

القصائدالىاقربقصصه(نقلتواذا،قصصهحبكفيسحريةقدرة
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الشكل.ولافقطكقارىءاحساسيسجلتقداكونالقصةالىمنهاالمثمرية

الىيشبهان.بجبةانهوووبمهمةناحيةالىننبههائنريدولكقلهقراتعندماشصتهكذالاذى،نقديكحكمعلييؤحداى2بدار

احساسهمحيثورونشعوريابثعضمصلتهمحتمناشخاعه-."الئاقصةالسئفونية))

وفي"سلو!مفييختلفوناشخاصانهممحلىاليهاونظرتهمبالاشياء،(لمقدماتهذهدائماتليالتيافىساةوقوعمنالضوف!ان:اقول

دم))فيببعضهماالقصةبطليصلةكانتوأدا.ا!واقعفيتكوينهم"بالذاتالاداب"صفحاتوعلىالمقدماتهذهاحدىاثرعلىأننيحبخط

الاشباءمنمواق!مفان،وجيدقويبتنغلطهرتقد"ومرجاروبجوعبنسغفاخبارهاتسقطوكنتعليعزيزاكانلاانساناافقدت

نانريداخرشيءوهنار،ماحدالىمتشابهةاحياناكانتوانفعالازهماسلأمومناجلمنمعهوغنيت،الزنوجطبولمعهقرعتفقد،ايضا

يعلمنفسهوهوالعاديةالاسماءبدلالرمور(ستعمالرومهواليه..
لههمن،الحزينة"المومس))لياليخلالمنمعهوتطلست،ألانساناجل

لانالنف!ىبحلمذلكمحلىنبرهناننريدولا،وتأثرقوةمنللاسمما

الى،كلهالشرقمأساةخلالمن،الاليمةالعربيةالامةمأساةخلال
ضببق-المجال

لقاءآخروكان،خيروكلهنوروكلهضياءكلهمشرقباسممشقبل

يحققالمقابلالشكلهذاعلىالقصةتقسيمانهيالاخبرةوالملاحظة

وأتا"المجلة"وطويت،ذلفيأنوتواعدنا"غانا"عيدبوممعهبى
فيالقصةتصرجانوارجوالتواقتفكوة"ن.بريدهمماكثبراللكاتب

"الآراب"صفحاتعلىبهطبعتالذيالشكلنفسعلىالمقبلكتابهثم،وافترقنا"ربانابالئوريغسلالذيالشمسمقلعملتقانااودهـ))

.......01"بعدالاداب))صفحاتعالى"مقدمة"بشكلرسالةوبعث؟لموعدتسي واعجابما.لحياساللكالبواحر

ومن"؟لعروض"فيسيشتغللانهاللقاءعنيعتنرانهبقولشهر

ملو"كسليماندخمسق.علاثردهاعثرفلا"الاداب"و(قلصفحاتعنهأسالوانايومها

.--"--.-؟به..-..(لخوفهداليولميبرر"الدينمحيصباج"ألاستناذفليعدرفيوالان

ءش!اد03،-"أ!هألمءا!بتم-ء.ءط.%،1--ةةا.%.-/-ا!-"--111--..عكسالانالئتيجةكالتوانجميعهماصدقائنافقداناريالدلالانني

لمبة-15ةطاتا،----.--ا-.ا.،-،:.!-ا-

5!.إء،1خلا-ا.--تنما-1"00ماا-إ.:!اخانهاعلىمقدمتهادلتالتي"ومرجاندم"قصةلان،تماماالاولى

.ا--!7ء14-،

..---ء.-.-ا..-تالقصةعالمفيجديدةفاتحةيجعلهامالاقتقد،نجربةاوتقليد

بملمضاهجمصكلاعتبهم!.اا.-.إ-إ..القصيرةالعربية

!ز،صرا1!بلجمئ1!مضدرسكاك!ورس10111،وليسجنبالىجنباالشخصينانفعالاتسيرفيليسابداعها؟ن

!!دملع!اهـردبا،رور!1سرثو-!5..ثاهناالابداعان-.معاواحدآنفيالحديثفي(لشخصيناثصراكفي

..رامايرءنبلروسسارررب/-.0\بإ.فيغايةالتواقتانحيثمنولا،والمكاليالزمئيالتواقتفيلتس

بر-.عسص!..لأسممبر\3إبماطلققدالاسلوبهذاانحيثمنولكن،الريمالكاتبقدمكما،ذاته

!!نمجمصرصشصهافعرش!صبخبر،!فيتقيالقصةاشخاصكلابئ،العاديةالقصةفيميتةاوجامدةكانتفماليات

8-8!8م!ا!يي!وة،
ين+2لمئج:بزا!رس..ورشلر!ع!.!س!بر!!المبطلشعورلاطلاقفقطمحرصينمجردكانوا؟لبطلغيرمنالعادية

!!.--..،-.--ص:نم!!ادلى،الغالبعلى،لمهميكوناندونخلالهممنوآرائهواحساساته

خاح!ث!كأبئيفاعرفى!صضرجما!ى!ما،!رلر!ر(إ؟بئ
جييمة-ة.نتي..ذلكغبرعمل

ح!ةقي-عرء1همر1بر6ة...
ترء،؟از%-2ئلإ6سبسم!همئدا..صيم-!كانومضاتمنالا،على.الاغلبرتيبداكنبجوملفعينفكانواالقصة
ر"-،اسحاصيع!هاما،بالحركهيعورالعاديه؟لعصهكلدالطالثطلجوكار

:؟+؟إبآترلم-!

لا!أجمهىبز-فبر!بلأضفي0.51اأ)تج"ومرجان"دمقصةفياماهنا.الاحيانبعضفيحولهمبنئرهاالبطل
؟نجقينج،هك!غ:!

--غمةحئأ!
.-بى.-؟ةكا،وسال!موجب،قطبانمنهمالكلبمغناطيساشمهالقصةبطلى!ن

!!بركو؟سي!

%!4:..)؟.ا-ا:إ..6لااكا،والحيوبةوالحركةلالحعاةكعتجاذلانطبيععةقوىبتثيرلدوران

إ-إإزرا+!إ-:؟ب.-+.أه،"أ..030.أ-.3-(-ا.ةاإت..1آ"-.ه3إءفي-؟ب-ا+بلأالعربيةالقصهفيجديدخملقالوقتنفسفيوهينوعهامناولىتجربة .:...-.051اؤ-ت:ب-ا-..ب:--6-ب03ء.!..ا-000001--حس-.ا-

..-82؟ب!إكأير-+.؟6+؟ا!أ/10311ا.أ.ا.....ء...-.-ا-س3-+.ا-..*،04

-!-بر-صتم!اا(.ر!ءءهفهـدؤصدرءمحييصباخ"؟لحاننسمعانتعودناالذين-القراءنرن-وانا
سحلا

هذاعلىقصصهكتابةبتابعانمنهنطلب،الحذابة((الدين
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