
.ض!ا
لم/جمردزلمج!9،ط!،ال!ردبانللتنياطالف!لما!ا!.الو
التفكيرثم،الغيبياللقدديارتفكير:فكرييننمطينبينالقائماللصدام

الرغمدكلى،الاولالنمطالىالنظامانبزوواضح.!العلمكيالمنهجلمحآلم!ما

واررهـ،رهدوامهفبملا!،والمسغيرةا!جاهدةالتضا*لمحاولاتمن

يدهعوانبدلاالثانيوالنمط،لاوكيف.عودهواشنندا.دالنظامبقاء!لبفأنفيوالنظام..التقافهه

اهـىفح،والتسماؤلالبحثالىثم،والل!طعلالتف!ررالىالجط!رمشورةمنصزءوآدابهااللعرصيةاطغة-"أساةاو-هشكلةان

هناومن.؟.عللهمات3وادروايظامأغبنااحستقىوالضرةا!ردبراهـحفيوالشجديدانطويرعنحديثواي..لبنانفي4النرب

وهكذا:للشاثوالاخلاص"لحرصبادنعةمقنعةالتضلميلمحاولالطجاءتقد،وعبث2لضلميلالاهوما،السائدةالنطامعلاقاتضمن،الادب

!ف!ه!ةوكونفهماليةنماذجعنبحثا.اولضيالىالارتدادكاناوالجوهرصىانمىناعجزولك!نه،اللهامشميةالمناحيبعضيتنلول

بحضا!ةوالكراهـلآا)حزةشهورمننفوهـ!مفيلفرهلماالهاسا!ظع؟.الا!اس

بسب،كانتواىا،ةاقري!ظرومهافيوالابداعد،للخلقامتازت!سةكاجم!،وانئفاقةالتربيذبغيةدامتما،هذافيغراقيولا

الايامزالثما،غالبادينينطاقضمنعاشتقد،افيالطروؤءهذهالنظربصرف،ا!ائمالنظاميفبرزهامتكاملمةمحعهلمة،أخرىفوفية

للانمهامالثلأسمبهمتكالاط!نئنرزا)ـحوءفاتلسماسصام!رمعطيااقهلغلب!لتوداليهاشفالحيلصىواتجاهاتهاهرهامظيطوعتم،لسياسبمواالاجتماعيمضمونههـئ

""..المءقةبرءيخهملشذاوهكذا.المتوخاة!4وعايااهدامهخدمة!!اتكون

ورؤساؤها،رؤوسهاشعدد4زاهبيراقةديموقراطيةواصة:ويواىهابا!ورةيقفياالامر!مفمانهناومن،المعاللمواضحةجد)ية

فرديم!واستقلال،والنظاهرالاضرابحريةحتىءزيفة!ةوصياتاللعاهـ.ةملاصهاسهتممظفالىتطلمصانظاروامقو!اتهـنالحديث

سياسيونوا!طلب،والسياسةالحكملصةفيالرسوموردكانهيفئلاًناني

ور.الممصزةوسماته
،مرانومللثرة،العامالمسرجخشمةمحلىا/دوادهماداءفيلرعوا..

*،،....

اللجهدتسضةد-وصغيرمفتهلمةيوميةمشلكلثم،القديرالمةناولبراعةوفكريةواجتماعيةا!خطدبةركاؤزعلىاللبنانيظاماليقوم

لوا"ةفيالمواطناغرا!فيالهائلالنجاحكانهناو"ن...واوربرلو!الالنظامهذاعلىيضفبمالذيالعامالمحور؟كااملهايفئل،وس!اسية

"!ىنوعالىاخهرابهءننهت،يرةوال!والقلق!الضياعالننمزقمنوان،ون!ت...والاسض.رارالثقاءباسبابيمدهكما،اللعصريةمن

.الأمبالاة!االاسالتارخشجلاكياجانب!ذافيواةةففصيليهبدرال!كأالمامتوخىلاكأ

.النظامقسمماتبايجازهـكهاتلك!ننصمو-زسريعبعرضنكتفبماننوى،المحددموضوعنانطا!عن

اهـداف"4محقفالتربويةبراهجناجاءتمدىأيالى،والآن.خطواتناعلىاللضوءبعضويلقيالسبيل

؟إرحوةاالوسىتطدوراداءءلمىلنظامارقتصر،الا!صاديةد/لئماحيةفمن

قوصن،الاجاقيسنحاولالجد!داللعربيالادبمنهاجمنانطلاقا،وتهبت!ىخلالاولى:ا!مربيةالسوقوبينالامبريالي!ةلسوقابين

الصوابيجانبهقدالههميمبأنالاقرارمعهذا.الاءكانؤ!رإلموضويمةأ.عينيةعمولةلقاءالمأجورلوسيطاوهو،وتستنزم!تستغل!الثانية

مناخرىجوانبتتناولقدمةدراساتنرىانلربروولذا،احياناواذا،مقتضياتهومقالانتاجعلاقاتف!ف،كلهبهذااللنطامدض!وقد

الرسمي.اتعليمموادبرجوازبةفب-"تتحكماقتصادهوواذا،خدماتاقنصلمدالافتصاد

جديرصةالمحاولةتبفىاللضروريماالاخرازووامنا:لرغموعلىي!قدانيوشكةال!باقطاعابقايامعورننحالفةنجارية-مصرفية

اتربوبا!نظامااووافنحددانن!شطيعثمومن،والتمانيبالنأملكونهلحيثمنمغامرةعميلةذاتهااللبرصوازيةوهذء0وفاعليتهكلهـرته!

يلي:كمااهاراسماوجودحيثو"-ن،ناحيةمنالاقتصاديبالمفهوممنتجةفير

هـطيكونمصشقكرينمطخاق!بيلفيالدائباورهي-01ثانيةناحيةمنالبلادخارج

غيإةقدريةالدريادمطهذاوقؤام...الآنفةالمعطيلتخدمةش:خاصةمواصفاتيتطلبارشدورهذااستتمرارانوطبيعي

المصلأحةتقديممنعليهايترتبماركلالفرديةالنزعةثجيعو،مفرطةالفكريصورالمنحالةفيالمستغلةالطبقاتابقاءتعمدخطراافلها

اختيارتمالذاو؟جمعل...الاصببلةاللعامةاالمصلحةعلىايخاصةالآنيةكانتهناومن.الحقيقية"صالعهازهـبلابحيثاللحضاريإوالتخلف

.والغاياتالمقاصدتلك،حقيقهاحيثمننموذجيةتغنبرادبيهنصوصالهدفاذ،ء،-ضةطبفةعلىحكراالاثنفافةلابقاءالدابةالمحاولات

؟..العرديالادبهوهذا؟..نحنذذبناما:قائليقولوقدوالكأ:-مةالموظفإننمنبحاجتهاا!خدماتسوقاءدادهومنهاالرئيسي

الخداعلا!اريكفيولكن،الاولىللوهلةيخدعقدكلاموهو.المعرؤةمتوسطي

ممنو-واهمامطةوالقراوالخوارجالصعالل!كادبنذكرانوالمرتعور!اتللصادفتضما-ة-الاجتماعالناحيةنحوخطوةتقدتاولو

وبغيظلممنفيهاماعلىوثارواالقائمةالاجتماعيةالنظمناهصوابصزبدأالذكبالطبقيالصراعلم!"عاخفاءأالاساسيهدفهامضللة

.وطغياناًللحالننكلافيكانوان،اخرحينااسصخياءعلىمتفجرا،حيناهادئا

الحد!ثالادبف!أليس؟..!حيحاللزعمهذامثلانوهبالذيرنوالكادحينالبو!لاءمواجلآفيالمتحكمةابرجوازيةالطبقةيضع

.؟يعنيعاينحرفوهكذا...بهليوالناالاستغلالمكا"نلهمتكشفانيخشى

عليه.هوماغيرا"لنظاموكان،الامراستقاملو،بلىاو،تادةطائفيصراًعشكلليننخذالصراع-اصح1بعبارةيحرف!او-

معيتفامحللئلامجتممهعناًلمثقف!زلفيالجاهدةخماتةالاس-2وايساسةاًللدهـندجاليبف-ىايضاوهكذا.اخرى!ادةعشمالري

!قالذيالاجماعيالوعيمننوعتدهيكونواعلا،ا/لكادحةطبقاتهالثقافةتسخرثمومن،الاخبماروصانعيالاحداث"حركيالتقليديون

ومن.ورزويرهاالجماهيرقيادةفيالواجبدورهممارسةالىيدفعه..ومخططاتهـماغراضهملمعاضدة

با!تبارهايم!،الاجتماعيةالمؤلراتعنبمعزلالادبالىالنظرةكانتهنافىتتمثلانمات!حالتيفالقضيةالفكريةالناحيهءنواما
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عنالمنت!رهالمجؤوءةنماذجهبعضتقدماذ،الشجيةالان!انيةنغمانه.الانسانيةالنمئصاطاتسائروبينبضهاتكاءلولاابطرالامنفصةظاهرة

متكاملة:اهدافاتحقيقبذللكتريدوهيم.الحضاريسيالمحهاالعقوللاكثرواحتقارالوافععلىتجنمنالنظرةهذءفيماوواضح

و!لها،اللغبربيةاللحضادةبتفوقثابتانطباعا!طاء-اولهـاا!حمضارجم!،الامةواقععنتعبواالايوما"كانماالادبانذللك.سذاجة

دصموانه،العربيالعقلورراتفيالطمنثم،يحنذىاللذبم!المثال.4الانهافيتطلعانهاتتجلىوبه،اللذانيةخصائصها!نتفئلفيه

كلاللغربيهالحضارةتفوقلاءننكرونحن.انسانيادبايلركيسعطعالافتصار!يمما.لنوع51حسابعلىباللكما"سرفالاهتمامس3

ي!اولاتسبالنتائجنسلما!ننستطيعلاولكننا،اللحاضرالوقتبقصهـالتعليىلالا!ماقالىالنفاذدوناللشكلإقىارخارجيةالمظاهرعلى

.بىواعيلالغرب!ةفألعضارة:بتنااللعضارةهذهدعاةاسضخلاصهاسنبرامجناتطقو!ذا...قالد!بالواعبمايحكمثم،اتفصوا

ىلمهـ،لليت(-الامروركيةاو!حدةلاياتوالوالغر!-"اوروبا!ارةهنا،وعبماسيةوامويةاسلاميةمنالتاي!ية5العصورلتسا!والجاهاءالعصر

للفكىرالوحيدالمصهرهييرمصتاللغربةوا!حضارة،وصواباخيراوهـ-ولا.ألاندليأدبعلىيحالقص"ع،و،ل!هضةالانحطاظعموالى

لشمت،ورهاالقد:مةسيمالا،العربيةولالحضارة،والثطفةوالعلماحسنفسىشمراًرأسدملاحماو،بادآبدأتللكانتحياءمنبقية

اللرفقوالا!اة،بعضااذ..ربةوا!قعوءاليسورمنا!رازالتعمقبروةال!دايفوعيةباعلىحساووـذءبمونانوطبيعي...الاحوال

اللعاللمفءالمتمثلالطبي!ه!مداءطنمفع!اريالبنانعزلسثانيهاجزقيةبنظرةاننلمبذالراممنالطنيعيةتائجهالىيقودوءان،الخلافي

العبربي.نرف!كطمنهجتكوينالىالوصولعنيع!زبصثضمنها-يتقوقعقاصرة

ووالحهاوحفظالاجنيس-ةالارسالياتمدارترتشجيع-ثالتهاعنكذللكيع!زوبحيث،وتفويمهالادبدراسةفيبهيستعينمكامل

اًلمزايدةالاعدادتستومحبانمنا!جزالرسميةالمدارسلان،اللحيوية!.معاواللحياةاللفنفضاياالىكلإةنكلةتكوان

ا؟.الادب.ورريسمنا)فايةهيعا:هنانتساءلانولنا
لنلاميد..م

الماديةلا."ؤووـيهاظروفهسامعيئةطيقةعلىالثقافةقصر-رابعها.؟.لهالطريحأهي

ار!راسة/نجزئةعاملاضفنامنىخامة،الناهظةالتعليمرو.!اتزرصهلالنصلوجصاحواراطريقةعلىالمسرفللاللحاحداعيلا،اذا

لهما.مبررلا،مرحلتينالىالثانوية.؟.للمدراسةوحيدااساساا

،*،جياهـ!وذو!ءرهفنقديحسلكويئعلىالظميذمساولةأهي

محاولاتهيون!ك،المبيتةراللغاياتالاهدافهيز!ن،اذا؟بصر

تخفىانسنعاجزةولكنها،باهتةوظلالبألوانالخداعوااًاضويهطول!دىاءتادهامعوتقعرهاصالنعصكأرةمنقائدةلا،اذا

الذكطالشعارهذا،يفالمزاننحرك!واملوراءالكامنالحقيقياًالشعار.1.اللعرببمالتاريح

واقعاغداواللذي،"النكلامخدمةفياللثقافة))كونفيايجلزهيمكن؟..معاالامرانأهي

مجاهرةوفبم،مرةوترقبحذرفيالنظاممؤسساتتتبناهيوميا؟..ا!جامص"للدراسةبقيماذا،اذا

العصر،سمةالعلمدامفما،عجيباذلكودس...اخرىمرةولفدلام"ثلفيالتفكبر!ن?ونونماأبعداللتببئجهابذةفان!كنومهم،

التظا!لمرعلىالحبرصمنأؤلفلا،الركبمسما*رةتد!يالدولةدامتوماأمالاول*ـ-الهدؤطأ!انوررواء...لمجهاالانشمال5اوالقضاياهذء

اللبانىاؤعالو"يلائ!ل!-كل،أتكيميفهامعولكن،اثقامةا!علنباوهـط..رس-ت3د-نوفوا،بث/يئالطراخولوا!قد،الظني

كلاسخغلالفيالفذةباسايىبهااللحاكمةا!بقة"صلحةأي،"الخاص!..؟؟والمشنظرالمرجوهوالثالثالامركانلو

هل.الجل-المتعلمللانساننموذجخلقفيضهتقىالم!ورغبضها،شيء.جليه!اضحةاللغاياتداهتما،الظنلحسنذللكبعدمجاللا

هولبناناناءمةزا،بلهاءولكنها،شجيةنغمةتتعالىوهكذاباحلاموالتعلق،الطبقياواقعهعنبالانسلاخالمثقفاغراء-،

الحضارةروادكانومنه،الحرفانطلقمنه"والنورالاشعاءبلد"قسويم!شعوديداخلنىباذاادريوللست.مريحةبرجوازيةوتطلعات

!.الاتانيةوجعلهتراثهمنالعربيالمثقفتنفيرهيانمااللخفيةاللفايةبمانايضا

"الخاصوضعه"ولولا،قديمااللصربيةاللغةعثققدولبنانيضحىثمومن،افدالوالفربيالفكبرتيداًماماذهولوابرالمجزيصاب

مشيمانهحسبهواكن...والواناالواناالصثمقضروبمنلابدىالآنفاذا.والانتقاءالتقيمفيالناقدةالعقليةملكاتهاستخدامعنقاصرا

كبيرةيغاددإلا!لىحريصاينفكلاوهو،لاوكيف...العربيبالالبقصراالمختارةالنصوصتانيانغريبايكنلمدالشعودهذامثلعدو

البكالوريا؟!هاجفءوادخلهااحصاهاالاالادبهذافيصغيرةاو.كمةالحلمالارستقواطيةاطبقةملكعنكلها)خرجلاهابمبةالودنعاى

وضعه"معانسمجاماخاصةنظرةالادبالىفيظرانفيعلإ"بأسوأي.ؤطعااللصدقةوليدذلكيكنولم

..؟."إخاصا،الحضاريةاللظروفبحكم،القديمالعربيالشاعركانلقد،حقا

اعتباطا:يماتلمذللكولكن،النصوصاخت،رفيأسرفلقد،حقاالبارزةا!بقةكازتاذ،الحاكمةالطبقةالىبادبهالتوجهعلىمكر!ا

واحد،للونذاتمش!جمةنص!صفهيالبقاءواالتث!جيعباسبابالفنانتمدانتستطيعوالتي،للفنالمتلقية

رائعا،ت!لالدينية51القدريةفبهاتتمثلفىاهـ-لااكتلفةهاومعتقداو)مثلهالمفاهبمهاخضعوهكذا،الادرجم

متألقة،جليةاللصبيةالارستقرا!ةروحم!اوتبرزهـنغمالرمحلى،ولكن..ديهاالحظوةونيلاليهاوايخقربارضائها

.العرببههاماللذيالفردياللحكمبضمجيدتنضجكمامباد!،خدمةفيالا!هااون!هاتضعانتابىفئةوجدت،كلهذلك

..أ!النظامجناءذنبطىهـنلزمرةيخ!علاالمكانا،طبعا..؟.برامجنامنهبميئفى،وقناعاتها

الادبالاطينهـجمع،!ا!بر!رد!هـالىاللذيهوصا!هـالحستطويمابكلحينذاكئدةا!ملارضظمناهضواابذينبئالمنمردالمشاغبين

ضروبا.اـ!بلاءاومن،اصنافاالعناءمنوكلفهـم،!الفكرنعرضانرمقلوهـل...تعنتووعسفواضطهاداسقلالمنعليه

اللبمشائر.زفتثمائحرالتفكيريننادواانخطرااليس؟ا...تلاميذناعلىالمحرماتهذء

ين4ما:الم!نئينوفود!نقاطرت،جديدوليدالدنياعلىاطل4.؟إ..االعلديالمتوازن

ومخلص.هامسىالاءراضالصرومىن،وسخظهالنظامحنقيثيرقددجصسانه

افذاذعبافرةصفحاتهايسودكنيرةبكتبالافراحءعالموزكاملت.كأ!

ي!ألعوبة/،تواالذين"الاعزاءالطلبةابنائهم"خدمةفقطغايتهمالحضارةمظاهرء-نكممهر-العربيالادبعلىا!نعي-5

ررحم.لاحظبراثناخفاءتتعمدشائهةصورةفيباظهارهوذللك،وعجزهقصورهسالعربمية
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يتحولواتما.،استراتيجياوتكتيفيسيالسيموقفبمجردإفوابوا".2نجالخلاقاللجهد1هذأبعدفماذا

اللحضارىالوجود!ءارعنالانحرافالىالسيا-!ماالموقففيالخطءرض،الثذقا!ةمناهلوردوافوميزفهملوالتهنئةالشكرالاشيءلى*

رالدوظيفة.صبحح!4الرتلكمثلفي،بأسرهالامظوالتاديخي-.لهاونجلاءعليهاعالةفكالوا

نقدالخصوصوجهوعاى،ذانة"الفكر"نقدهيالاس.،سيةا!قديررامحفكاجديدالانماماوليثق،بهؤلاءالنظامفليسعد،اذا

!فالواقعالىينظراناوالواؤعيفرفانيحاولاللذياللفكراحتولمحوا،منبرهايمدوالنضليلالاستغلالاسالليبوالا،الالصم!الاالادب

بااستورلالاهتم،م"وقفمنالواوعهذايصقداناو،تهوكلهشمولله.وتعميتهالنلميذابتزاز

كلها.الامةلتلكوالتاريخيالحضاديعسحديثايلان،المهنئينمنيومانكونلناننااخيراولليثق

اكتشاف!اوالذاتتأملق!بهلمنالف*رنقد"همةليستولكن،الانتلجيةبعلامحات!"ا/لقانمالنظامظلفيوافتطويروالتجديداتغيير

ذات11هماهئاالمفصودتاناحقيقةواواللذات-!قطا)ةف!حقيمقةكلاملايبفى،..ا!خوالسياس!بةوالاجتماكليةالالمحنصلديةومضامينه

ه!4مؤقععوكما-قدكطالنالفكر!قوموانها-ص!نالقوميوا!حقيقة:الاساسمنيبدأالذيم!السويالطريقنسلكلمماولديمةلاعابثا

والتعورالطالجامدةالمقولاتأسرءننفسهبت!ليصا!فكرينة!اذدائمالخدق.لمهيدا،الاستغلا!يةالانتاجيةانماطهوكسرالتطامنغييرمناي

نظرمواقعالى4القوميايعقليةوبدفع،ناحبةمنالمخجصةالسائدة.اهدا!ها"معمتلائمةمعها!واكبهيربيةتفرزءانيمكنهاجديدةانما!

هـنحوالامناموالعاذالهااستجع،ب-على"قدرةواكترجديدةوعملعوانزك!ي

وعقلشطروحطكيارداتكأمةتطورتامس،روبلكتمافط،ناليكأناحية-،،،

ثالثةناحيةمنومستقبلهاضطوراهذاوخصائصوخاصمتميز

15
حب،ننافيوأهميته؟لنقديال!كلظيفةلواتصوراهذااساسعلىهـ...عج

اسكندراميرالاستاذمخبهاذيامالهااًللقصرالمفالالىننطرالانخثبةلاميداب"7ا"مراللمن

)أغس!!(اللقاهريةصر"المعلافكرا"مجلمةمنالاخءوالصمودفيونشر

.ا!ماصر"اصرياالمكرفي"-!!فاتضان4ب0791آبحصصهنافةومعالجةا!فعدياالفكوبين

4و"حاولتءنهجهصلابةاىابالاضاقة-المقالهـذااهميةوترجع

نضفيوهيالانءمصرفياء!ذر!فكر4!ا!ل!ظرةالى!لوصولنقدهيعصرنافيالاساسيةالفروظيفةانصحيحاكاناذا

بر--،نال!نباتخذهاللذيضوع!الو!جالمنلهايمممحنظرةالو!تال!طمء،مةزملياككط!للنقدالاولىلخطوات11فان،الواقع

يطرحهـ-االتيا"ختلفةالمباحث"خهاتتكونواضحةتالصيلاتتحتويومسةالواكعنقدولكن.عل!يهالضوءوفسليطالواقعباكتشاف

ترجعالمقالاهميةاناقول-"وفوعهمكوناتفيهاويرى!ه4علىاهـءالوعربةالىبسلملةمردوطاالل!ريظلانيعنيانلااكتشافه

افالاموض!عيعكسهماالىبها!اص"الصفاتهذهالىبالاضالمحةبلىلاابنعدانمنيقالماص!حالشي:السريعمطارهمنالضللفية

،.ةص!.!حنفضألاالت!الا..أسقيضوعاتلوبااروناطمنولوقيةعلىالفهـمهذايدلانما.بفدءالذيم!المجالمنيجدلماتابعايظلان

فجرتهاوالتي،ؤرنربعمناكثرءنذمصرفيا)ثوريينالمثقفينعلىوظية-ة.لعدولاوطيقنهالا!يص"خدمات"نقدباءقيرهللنقدفور

بدلااقىالقضايافهيم.لفةباحدة4الاخهوة!يالوالصراعظروفيظلحتىابيهيقدممايرأكللاوةالحديقةفيالقفصحبمىحشيالو

وبرمدهـ،الو!نبمتحررهكترةخفمفي"س!ضعمرشعبواج!هاانومطلوبلمفيداعملاةظلالخدماتنقذان.للفرجةوصالحاحيا

.!اشرةالنقدولكن،ا!ديدةوالاشيماءالاعمال"قابعة"علىالناسيساعد

ةاا!خلقمفافيحوصياغةالاستطلاعنقدهوحقااللحياةتحتاجهالذي

يطرحوانما،مباشرةبصورةا!وميانتمائناووصةالمقاليطرحلاوير!ايجدل!اماالىتحتاجفالحياة.قوارو.وارهـلمءاللجدب

،/والوطنيالقوميتحررناعلىتتبرتبالتيالاسالسيةالقضايااحدىيتابع!ا"نالىتحتاجمماباكثروالتنوعالالمشمرارعلىةقدراكثر

والاقنماديةالمص!ياسيةنتائجهجانباًلىسيمنيكلهاللذيالتحررهذااوالصوابكانولماداالصوابحاللفهاوأيناخطاتايئلهاويكتشف

نعيدوأنالقوميةماهيتنااكتشا!نستبران-الاخرىوالاجتمالحية.الغطا

انه:وانسانيةومستنيرةعلمانيةالصسعلىالماهيةهذءص!ياغةالفيعننتحدثوانماالادبيةالاعمالنقدعناذنهنانتحدثلا

هذهـفيالسائدوالفرالقوفيعقليتنااكتشمافاعادةقضيةيطرحواحتمالالحياةتقدمامحباءموا-!ة!لىالقادرالوحيدالفكبر،النقديم!

وأننقديااكث(فهيكونانبدلاءلممينقدبماكمفكروهو،العقليةوجصلاءونفضهاء-رتهطولعاىخالتاتبرهاجاءالنيالانيماءئقل

الذبمماالخروعناللعقليةتلكمننقديموقفالاكتشا!علىيشرتب،جديدةودوراءوصياعاتاناالوا!يماةعلى!نهاالقادر!منحالوانها

ثاملةلدداسة"مقدمة"انهمنا!العلىيى!وماورغم.يسود!،تلك.اوال!قبةهذهافيخلققدالتاريخانبعدفيمايقالماوخلق

!ب،اقياللعامةالخطوطوضيممنهاا!غرض-لرجوهماوهذاساشيائ!--اعنالتاريخترابنفضمهمةتتركانممكنايعدلم

اللذيالمنهجخطةورسمالمصريالفكبرعننقديةدراسةتحتويهاانءمكنايعدلماًلهنقولاكثروبتأكيد،وحدهاالتاريخلتلقائيةالقديمة

قيالكاتبلمناؤشة،اساسيصلمحالمقالفان،الدراسةهذهستشبعهوالفكر.والقادمةالجديدةحياتاصيلاغةم!مةالتلقائيةلهذءننركان

الخطوطهذهانءلىجانبنامناءتمادامنهجهوفياسيةالالىخطوطهمهمةالىيطمحانقص،راه.بطبعهمحافظفكرالسكوناوافىملي

اليهايتوجهسوف!وكمااللكاتبحددهاكم،الفكرصودةتحددالتبمهبمفاتاولذللك.نظرء(وجهة)منوالصوابالخطوفيلراللخدماتنقد

نف!سهوالمقدمةمنالموضوعيال!دفاناعلىوا!تمادا،بالدراسةاشياءفايلطمانيستطيعاللذيلعلمكياالنقديالفكر"الىبحاجة

كتابتها.حالةفيأدداسةاالليهتقص!الذيال"رفربمااو،يشنفستجعلهحتىالوليدظهرعلىالقابلةلطماتايقديمة

معا.المقالدقراءةاولافلنبدأولكنحتىوبرطضهالغرإقظصعلىالطبيبل!اتانهانقولانالاصحكان

اةءاللذيالة!وهو.ر!قحتىوعؤئس!ن3"اءمنبجوفهمايفرغيجعله

وراءت!عالتياللعامةالخلىغيةاًسكندرايىويرسهما!بدايةفيصو!سىآفادهاويستطلعا!جديدةحياتنا"فاتييحيصوعانيستطيع

الازمةمطاهرتينهاالض!الخالفيمةهذه،المعاصراصرياالفكرظاهرة.قميودهاولي!مىقواعدها

والالشتراكي.الرألسمالياه!المافيا!فكريةا!وابالخطيلهبسحيث،نعيشهاالتيالم!حلاتلكخملومن

ظواهوهـاضنيركشفكما-الرأسمالياللغولطفيالارمةوتتحددالخ!،!قلاوحصث،الملونةارنظاراتاصحابمنالكثيرينامام
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قدرةورفضاثناتواوأ)مصكوناررلمفية"ماهصمتيد.واليساداليمين:لانقاطبمستكانشىلوجورج

بينا)تاريمخيدط-الرمفاه!موبينالخ...الفهمعلىالانسانياللعقلبر-ذورءنللبحثالماضيالىوالارتدادالاتجا.فقدانة"

أت:ءبئاالعآلواءكاني،توالنقدموالضطوروالحركة،وا!اصرةالاصالة.المعاصرالفكر

.الغ..المحدودةغ!رو!كنفاكثراكثرافئقف!نوابتع،دالف!قضاياءناءتمعاانصرافة

دلمعاصرارصريالفكرنى:ج"جطلؤدالاخيرالغنافضويتمثل"ال!للأ"ف--،تصفيقةدث-فعنوقصوره!العمليالننعاطميدارعن

الايمانوب!نالماديللتطورولصءيةبالمحكضولوجياالا،مانبريناللعراعفي...الانمسانية

ا)ضةا!ضوحل-هـذا.المجحالحرالانسانلخلقوسيلةبالعقائديةبينواللث-اؤمايىسوانتشاربالاغراباةزاردا-اللشعورة

!اء--جمطاللصوالنةدمالعقانديةايثورةبيناللجمعاساسعاىالاخير.الن!يا)حميا!لمىحدشدعندووؤوفهمبالثورةا/مانهـموفعفالمفكر؟ن

سةالفطتمةال!وميثورةو!بي،،المعاصرةالفضصالكأهورةالالضيمنواكيةحميهيمه-!!-زرزظريتة"!هرتقدي!.عنوا!لاسمفةالمفهرينعوور/ة
))فا)--وره.المت!ا!صللطدلكلكلالنهاد!ما

ال-!-نان!ماة!علىالمتثدماللشممادئودةوهي،اللعالميةاسسعلى.مجتيعاا،مفيا!سمائدة!لعلاقاتوا!مملد،&مالىلهظ

احض،دانطااولطصعالذيالجديدالمصريالانسانلورةوهي،المهاراف،ت-ب!لطءنوالحديثلكت!كيالدياالمهـجعاىال"-وماة

ماضهـ4ىصمهضوىالىلير.لفعلاالانيناصلوالذيا،فديمافناديخفياواللحدررىطويقعنالاهاؤ،5ير.كنلاعاياقةوحقبجانبمنفاصر

."ايضايتجاوزهلكبمبلمحسب.اخرج،نبمنالمباشرالعيان

هـ.ةالعلمالت!فسيراتتتمدىالياطيرخلقفيالفلسفةانغماسة

،!صرهءلى،مالهاالمتالهذافيالاساسيةالخطوط!يهذهر"!صايخرجاستغلالاالعل!ةالتفسهءراًتبعضزس!لبل،لللظواهر

"لهمابر-الرهذهإأحكمهماحدودوفي.تقر،باكاتبهدكلم،تنقلناها."...احقيقياواطارهاحدودها!ن

يةو!بىا!جابر-"نس،ؤلاتمنإقالاهذايثيرهماالىدشيراننستطيماوسالغرد!فيالماردس-ةوالأحزابالماركسيالشرقيواجهكذلك

.خلافاتمنمعهيطرحهوما:الاتيةالظواهرفي/تلخص،اخرنوعمنازءةأعموءا"رهـ!ماافكرا

-اوا)ةقطتنص!ودفيتنحصرانا-كأدرراميء!خلافاتويكأد.الىاطهبىمنبرهانطقو*،السشالتهبئسقوطا!"

تصلالذىاحالا:حدده،التكه!اكضا!ضمحالاتمنلينالاوالمحاللين
......يئ11،د!-وحدةوصواجههواجهتهالايديولوصكالذيالانقسامة

لرىولكننا.افاقهحوليدورالذىدلكنم،المصرىالفكرلحفور
......اللغرلطوفياكيالاشتراللعالمفي

!رتطاناذماالثانيا،جالوآداقالاولالمجاللتناقضاتتحديدءان

دلتتد"-4البهاذيابر،لمنوءاو"نة-الفرماهبةالىنظرهبراوية2ترايةالاشا)!ولفيسواء...اولركسي!المدارستعددة

."ذالهاموصوعه"اكاق."الغربفيالماركسيةالاحزابفياو

يلموح،اصرياالقكرجذور!ناسكندرام!يرايتحدثفحهنما!السائدللنسقبماءاوقناءازء"تمثلانالازءضبنهانينولفى

4-لرومهيئوامعبجذورءربطفيرمطلقلمحكرءتيشحدثانهلناراتلتضاتيجةفهيالمارهـبءارمةاما،ال!ماليالرالنظامفي

يمل!ءانفي-لوهمومهطللهارقيتمليالتيالواقعيةوظروفهتارجطظروففياضواازماتمناز!ةكمل،حضارت!ؤمتلطالتيالعملية

!إ-ىاءه-رجانبمن-هنااكجريدينصبوءـكذا.ذاتها.شافضالهو"واكبىة،تفدمولطودبناءءرحلةطفنعتنحنا"ا.جديدةتاريخية

.جذورهعاىولشىذانهالمصريالفكرالازهـةتعبرفانولل!!ا،شرين51االقرنبعضارةواحماقو"عاصرة

افتظؤء4اصادرافيا!،سا!كمنلااللحقي!4الفلارجذورانالحديتيؤلرا!كندراءهشداىولذلك،اوضاعئاءعتمامايتفقلالمحد

انما.،ومباحتهومناهجهومصطلحالهتصورانها!رءخهابقي!اتى.ازمةءئويى!الحديرث"اًلمصربموالفكرشاقضات"عن

الاجمأيىفبجوانبهاثرزهالذيم!الح!اري"االم"الوفيالالاتكمناوليا:مجالاتادبعةفبماسال!االتناقضاتهذهيركزوهو

وانهناومن.جميمعاوالفكريةوالخلقيةوال!ررة!الاوو!أديئورابعهابر،نجاهه،يعلقوئاثهااًفاووصولبيوروثانيهابجذورهيتصل

الذيالوالمحععنبمعزلالمصريالفكرفي))سلفي"ا-جاه!ارويث.نسيجهبطبيعةيرتبط

"جرد)وايستالمصرياللدكرفياًلرئيسيالاتجا.وجعلهاالسل!ةكرسبطالرثكلةفيالاول!يللتنااث،ئعةالصياغةتتمثل5"

"!وقعاللذيالت،قضالىشجرناجنور.(اقطابمنالاولالقطبالمافيبين،والحداثهاللذاتبين،والمعامرةالاصالةبين

كالممسل!ةمصنفييفيارتاثير""الىالنظرالىايفعلاا،كاتب"...والم!شقبل

ا)ضطولى.ءمىةآ"لوميادةمؤسى،تا)ادولة*وجيه!اىقدرتمهاساسعلىالذينالس!لفي!ينجاءا:التاقضهذافبمثلاثةاتجاهاتوهنالث

ا)ةطود،!مميللقهبخدةءراددةهنا"بدوا)ر!لةا"ؤ!سات"فيجبانلا"!والاسالهربركماالؤد!مترافلم"نابعالىاللعودةضرورةعلىيلحون

هل!م.ذاتهاالدو)كأمؤ!."ماتفياسال!،"طلوب))التطور"انرغماواغردكايبورجوازياالفكرءنالاخذالجاهوالثاني.بهاوالاكتفاء

ءبئلىحجم44-ضخا،"-رغماًلمصركيالفكرؤيالمصفي5الالجاارصحيحرطالرجاهاهووا)ثا)ث.قصيلاوجملةانراثاورفضالماركسي

!والءربمناً،خذم!الوما؟.أغربامنالاخذ".،رعننفوذهفياكطوداتفيتقدهـصاو"صاددفرافا"كابع!ر،وحاضرناماضهنابين

نو.إ*سانفي51ال!:أثيرهأومافعلايرؤخذ"انوعهووما،الحقيقة."المعاعهـةالفكرية

ورآسا--""لاالاخذنا؟السلمؤكبماففس!ها(لجاه!وتدعيم--كووـا.بااجانبتأفيريكتفوا!اتب-الالجاهاتهذهنوالخلاهـبي

كف-طمبا41علاؤ"لاالادارةلحلمانر،مان!تاكماأسماالرالادارةقكبرط.احإ،مهاد-نيقوم-التركبز!ضرورةاللخلافمنالجغرافي

"ولمحةءاين:الاخذ!ذا-بهينادي!ويزيار4لزعمو!و-ضماءكطالاجحجماوأصخرها،.لماثيرااكثرهايكنلموانالساهيالا!جاءهوحجما

ات!هبءنالحهء!ةاهـلملاقةاهيو"ا،عليو!تأفيارهومامنها)!ابينويئ،رجح،اللغربكما،والفكرالاخذجاهاءـوتاثيرااونفوذاوأكرها

اك:عوماؤروء،بم()دمخضافالفربمنا!خذينواتجاهاهـدة!بن،.4لص(بقيبينوا)خ!وذالحج!فيالثالثالاتجاء

!لأف-،دفطىالمضب!هذايلة-هاالتيوا!دلالةمههـمالكلالاجتماهمطيحكهـ-"،مرالمعالمصريالفكرافافىفيا!ثاليوات،قضة

لأ؟الاجتماسةاللقوى!كوناناحي،ناالقوميةفكوةو"وشل!.والعايىةاللقومية:!طبان

لاات،:"وو-شةتاقضنصة"وضهيجالىالاسئلةهدهنهدؤ?نالانجاهبفكرة"رتبط!انالعايىةفكرةو-وتىن،وحدهاثللتراقدادا

،سىامىوا)1،جكماع!اؤعالوءنبيعرلالكرماهيةنح!داننسةطهع.ادشر!الىاوايغربالى

ا!ع-الووننلمفنشالفكرهذاؤناقص!ان!حمتطيعلاو!ثنناوالاقضصادي(بينا!صراعيرحك!هالفكرتجاهبايتعلقاللذيوالتنا!"
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وتجأهلائلصريلأوالوطنه"ألدينيةالوحدةفكرهتجاهلوالى،اللعانيأعزليقد:الخطينفيوفعقداميرانونهخقد:واحدوقتفيمعه

)اوجائبمنالمتخصصةالمناقش!ةهو،القوميةبفكرةيعنيهماتحديدونفوذهاللفكريالتياردقرمزجراحثم،اًولا"صورهفياللفرعاهة

ومنجانبالفلسقي(التخصصمستوىعلىالموضوعمعالجةفيالريخة.النها.بر-ةفياللشظورم!.ء!لفنيدةبمنالدو)ةءولساتفي

فيوفعالذياللشمولمستوىالىبالمعالصلآالوصولفيالرغنةاخر"مالل!ةف!الرنجةهـوالخطأينهذ!نفيالسببكانوربما

صماهيربنالسائدلطواقعتحاليعلمناساسعلىفيامهلعدمابجريدهث!هكللاتفيللخوشتجنباالفلىفيالتغص!ى(("زاو)ةمنالموضوع

الهت!صين.عنبميداالشسب،والمتسرعة!ةا!هدير-السه،سيةالك!ناباتابتذلضهاعاديةاوبذلة

ح!مبةدمناجم!اللقاهرةتبنه!ا!!ممفياارتخصصةللمعال!مةاللضروريمنافهفعتفدلاولكنفا

-**الارتباطوهذا.الحدا-ةفيالفكريمشهجهاءلميهافاماتكااالال!صىعن

ا"م!ءوىوعاىالمشصصاتنقديالنتفكيرضرورةفي!يلا"بالاسحمي"
.رنم.نمنمالتذحاءلىالضفكيريكونانفهورةالىف-دويكننا:للظاهرةالشاهـل

اقعوالوالفربينالربرطءلىصريصه،؟كونا!ايالم!ودالغفكيرنجر

صبحيمجياررين"الآدابء)براسلمنالوا!ععن(ءز!قىفي"!دطولي))وحده"ا)!كردراسصةوعلىجانبمن-

سوري!افيالادبعنءننمي.اخرجانبمن

نغلرنا-وج!!ة.ناهمبةالاكثرو!و-انذانيالخلافاء،.

نملمة.بنحجلىقالاديا،المعاصرالمصريالفبرآفاوحوليدوراللذيبا)تنافضفينفلق

رمحمهعارضاش!قىجاء.ايةالعاوف!ةالقومبةفكرةهماا-،سجهنبقطبببنمحكومااميريراء

رماحفصمعمكبنيان"؟هذهالعالميةةكروجداين-ائانوياسؤالنا-اولأنتساءل

ةالادبالحياةعلىانطباقهقدرشيءعلىالبيتهذاينصقلا"المواهبالمالية"اصحاباوالجامعةفيالاكاديميبنمنعددأدمغةفي

البرلوطيسحبمجث،الاخيرةالشةاًثهورخلال،دمشق!ا؟المننعلمبنغالبيةتدام،المثقفينمن

حابهااءيحاولصوبكلمنالعقائدوار"فعت،المساجلاتغباروعلاانى*بعالبيةءو!ةطعنالتسلؤلا!ىؤالهذاءننخرجونحن

.اللحياةفيواستقلابهمالفنفيتفسهـمثتواان4إادأبا!مو!ن4نفمهالع،لمءنؤكرنهملاناله،لميئ!رةمنالاءية

حتىاوفنجانفيزورعةاوادبيه"عارك:ميهارايككانمهمااصحيحةاالمعاوماتبعضاذهانهمفيتنائرتواناصلاخرافيةفكرة

الفراءهـنهـ!داأثارتردوداومضادةاراءوآراءفانها،ما!شاتعلصةبفكرةلاستهدالهاواـيساللخراقيةاف!ةآلتديىمتستخدماننن

ادبيمحرروجدلوبحيت،وتجبزاوتعصبا"حزبا!الادباللجووملأت.(اموصوع!او

فيهايقفونالننبما!جوانبو!برالادباءآراءبىووزسغتاءباولهامنشيط-ابعاليةالحواجب!اجامصجنةر،ق-الاوليقالفراننرجح

بهناللفس،دواثارةالنارعلىالريتعببمثابةالاسغفتاءهذالجاء،مدكادضثيلفريقو!،ايعالميةبفكرةليومنانيمكناللذيهو

ات-!االعؤيةابجمعيات-يزءثيخرجللمعامةالادبشؤال!و.العبادالعالمية)فكرة2اللضئيلاايحجموهذا.!لميلااكثراوالليديبئاصارعءلى

عاصمةاوالحزباوكالجامهسةاكبر،تجمعضصافرادهايلتفبمان.يكونءلىالقدرةمجالمناوالصراع""مجالال!ود،منعلىيخبرجها

نءلسببنشأتشخصصصةصداقعاتمجموعةفه!،المحافظاتاحدى،عر.المهالمصريايفكرفياواق!بةاالتنافض،تا!ابءنال!،لمباقطبا

...الاسباب.لمزمنالشعبغابى!ةاناللقكرة:للهذهبددلانة.عاخرىناصةوءن

ء-اصدىكونانمجموصافيتعدولاجرتالتيوالمناقشاتهـمه!-اتطلىمبنياأمضاغاشكلاايمانهاانخذوان4الدينب؟لوحدة

الوفهـتفختسجلكانتوان"دلطلابية"الحلمقاتتلكفييدوردإنء-نغائمهفكرةالايمانهذاو*ضخلل،الاغلبعاىالمساحرخطباء

اللد-كصرخهانط:التج!عات?،دوانضهاادةود"لصكانفرااطا"اذاهذايبدوهنا.4!!العرلوطنباليس)والسصاسابمصرالرتبطة19وطنية

لصربار"غة-او،اللحقلانحاءفيوانطلقالبيض-ةؤقساوريراسكأ،وفامهافعتهوحانبالىاللفكريالصراعافطابمنالقطب

تالكزحملهمابكل،الطو!عنشبالذيالطفلصجةانها-العاربةىعا!محتويايبدو،وابهامهغموفهعلىبئالمصررهـلايرءناذهانفي

ع!ىطصعاننكراندون،اللذاتعلىلنطكيدوحبنزفىمنالصصحةالوطبةاكزعةواقليهجةارينيةاالو-دةشهواءة!4ا!خاصتنا!ضه

ف!صص..أعلنوهاانقبلكثيرانل!واالتيآراءهمالصائحينهؤلاء.بهصروالمرلصطةءطالل!المضمونذات

وأثاوتقيدمظانهااًلمهىم.!!لا،آواء-صببحاتاوصيحات-آراءايفإ،الخاصةا)داخليةت،!صانهفلهةاللفواللفكرةقظباول

.الادباءبينكنصرالغطاحوللهالارلمباطهاالتعلمينعندالاالاعإبفيفودلااقومية""افكزةانرغم

والرعدبراب!يناحبارصاالوعيمنبقدرثم،اولاالسبسيءشالومنضروريبقدر

حيدرحيى!رردفي،وضو-طالرواسبهذءتبدوماواكفرقوءسبكيانظلفيتضح!قالت!،!د"والاجتموالاهتصاديةالىجاسببة

المئمور-ب"جثى"مجلةفيالجنديعليفسهتعليقءلى((فالعنب":الأطرافمتعددالقطبهذا!االداخليالحنافضانونعتقد.هـضقل

."الومض"آلاخير!!ددمجموعةحول(939المدد)"--نكبارمفكرينعندنراهاززاللاالفيالمموإبئالقوميةفرةهناك

ءجمءعتننشروربةلىفياللعربالكناباتحادانالامروكفصببلهـ-"صر/5كايماىقى،براتهفيبرهايصرحلموانملاع!ضلويسنوع

الومض""ح!بدروجدر"الرعد)ء"لا"رزكريا:ء-لألكلقص-وةقمصالم!صويالمكرتاريخكتابهفيا!وميةاي!كرةنشمأةقصلمثلا)انظر

.هنحي"للشيالفرح"الماعو!لمحمدأحدهما،اثمرمندواو!نوثلائةوممائىموضوء!!ء،ءمعتعاملهالفكرة!ذء"عتعاملحيثاللعديث

الايد!تلويحة"محدوانوإمدوحربرهـ"مناًنهار)ءكنعانلعلشوالآخرفكرةوهنار،زاديخيتها(اطارفييمالجهاكانوانممهموقفهحسم

."المتعب!ةياسيحنالمسمنكامالينجهلينراودحيلكانظالت--شال!نيلوارري

:حيررحي!رمجمومةعلىتط!هفيا!جندبمطعلياًلئنحاعر!الذات-ةايعرالقو"---صةةكوةو!:اك.المصريهنوالمننعلمينالمثقفبنو

فمص""ثا!البيمةفيفهـو،القصةفيآخرش!ءحبيدرحيررر"ايهصاناىا"حتإجكفكرة-فواجهوالقي*صرؤبجدااللقر*نطالت!اريح

ناعلببلىوبا!"الخاص!ةفصنه"لخلقطريقهؤ!نهبايضة.عرلل!ررالماإص!ماباءنالكث!بر-"ؤلرةماديةوؤوةمادياوجوداتكتمسب3!النالى

الذيالر!قاكلصالالجهـصد،قصص"علىالطاءـرةاورالم!حاوطابعتقدرالمصر!!ءوالبرو!اص"البورجواز!لأبقاياءمصالهاوندعهتم!ضها

!ذركسص!سلفييبذ)!ه.!واءح!علىواللفربيالسالفىو!كرها

وءحفوفة"عسميرة"عئهوالكتابة،ل!هلاا-سكظدتهمعالتعامل!بحجمزض!مالىالكاتبدفعالذيالمصببانثانيةومرة
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*طإع!ذ،فيقدءخاءماؤيهن!رناؤجلفت،الهادلصا-جبااماتهددمنبالرطمؤ،ذا.تا"رزكرياعنال؟،زبحسماغيرءلىبالمكاره

طىوقعلىوخرجوااطاء-ة!صأشقواالادباء!ؤلاءانءنالرسالةعمليةفيهرؤطو،،نفسهمنوثوقااكثر،يدوالدائموتطورهجوانبه

ر*فء،مءنلملأل،مقيواستذواتهميؤكدواأن،وارادواالف-فةاًاـحلقات..اللفدمرا!غ"حام"باسلوبخلقه

!ذانكاوان-والحإ،ةالادب!+!!ماثرواالذ/-نهـنوخىرمضصاالىا.ضباهكيئد،!:دهمصةأبةفيالاولىالل!ارةمن،جدر

أ)-ىالمحالىنؤلهبصدالى"ةطرؤ-،عصا--اطادكل-،اؤخذؤدايى-ل.ادداانت!كوراالجههذارءهـهـ-أز!مااانيحاول4اف

ا-ءاليقىقى،اال-:عالى-غواتخلال:ديالجءنيؤ*لمهماةكل:ممسماوىءالىسود(لوجاونوا)او،ؤيىلااللقصةاحداث"عضءهـرأنولمما

،كا،-،د!دةالجه-اءالالىهذهواللصحافيا،د!مبماالجوالىقدمانهلص!حنى-ون3يانيجبكص،-إبئعفوولاأيى!ةفيربطرير!ة

،!ضرا!فيلءنحتىالادر"-"ه!،يازواوءتءت"-،وداؤعل!لوتهصب-!ء:هاثيالرفالهدولىطغيااةحتى،"ووم!اكثوبا!ت،ووركلتبن

ؤ،،!،-،وحاناسءوتانهـصااعتةدفلمأ.ز،ـرهلرصرو!داو*ودهـ،.و!ةلاولكقابىىء!لمثيربدوكم-ل

اكأ،(ازءلمؤكبأ)1ا)ء"هـقروحلي،صا5اتى،االموضوعه-قيامنبشيءء،مل!،ء-نلجاتةرابهن،4قصصفياحيانااويبالتسهمقسمانهفير

.نالمجظهـرل،ملوقلبللهـمضكرانههؤلاءفظنا:ولوجماتولىااًلاحداثخلال"تمه.لملة!بدواذ،هاوعرضالنتصخه-يةه!و"

!-راتاا"نوفاؤعبمصهـدلحاهلماندعهمرمد-ضب،)5ماانعاىد"-.اا-قمعحش..رخ،صةشخصببليهوفهلمنبا)ة:ة!ذا-الدأخلية

رفضس"كأفلم"قيال"فيحيدرجدراىهـو-"الادبيررت.اةرب1)قر،:ة!عهـ-،ا!يديرا)ةكه!كأالخاصها"هقىوين-غابؤ"نتخصهياكل

ر؟ر!!آعلىارزدبل،كتبهىعاو"!اقاونمماعرا،صديفالشديعليالكأوراةأصةبينولأحي،ناوبرء.ءع،حه:اقيوؤقالنفسبنتصقك!سه

ير:فيه-،ناخص،طءلاصطاتبرسبعتامر-!الماغوطا)ثمرإوالمربرمالشعرول!ة-دخاصة،دالاتنضتبب!د-

النورياالتاريخيعيلوبانه!مت"يمكنماالىيففرانه"-1.الادرنيه!واحيانا

..بيا)عروالمجتمعانللاسسسلور،لم..(الواءض)اجد-دةاؤمهص"مجموعةويوءو...

للطلىإباىما)).((.العوضمكبررةفياددةو،ف"طر))التزم-2بمضفيالا"المهاجررسانواحكمايا))،دقةالمصخهم!هوععنكثصرا

.لنطورالكاب!"السكونيةالقناعةمننوعا!طاؤ"4"ؤصتء-ل،ال-،رقمشواهمنرمحافي"-،وثبالتبمفصعهـا

اء-،ماص!اناالقارىءتوكو.شوشوفوضابهام4فصص!!بما،-3اسا--وبنبه"،اوحإرتراسلوبءناكثر"رجرب"ايرض-!هناوهـو

مطسم.بابت-دوإذيااوهسءخص!مااوبهواسؤياضسلميه-،ناسلوبنا"هـو،زمر!

احد.اعنللفهسضذأليةبرمسغ.،ءرقصمه4ينقل-،...كلو-اموع"المجفيبمدن!توضحللمملاامحا"

الانظمة-جوحبهالازءت"جميعفي(زكرياقصصؤ!مما)اسلطةا-5"!حالكلءلى..رسانالةتقطصبةاحبانلحيدرللعزيزو...

.ولمحذرةفوحشةولددوحسزاعرسهاا)!أمةا"،لأمح،ذهمنعدا-المقاليتضمنوبالطبع

اب!،لهؤمعظم.،.اةوضىواالعل!ةمنوعدؤ!هصهتمصم-6."ختصرة،ل،4ءضاقئنتمعافصمن

.كسما)ىمتسكعونةالقص"،ئصخص")هالواضحلرسموا،دودلواالا!ج!هذه

ير-هسحلايأءريدؤراغفيقساز-45قصص2.خصه،تممظم-7ا-صمأبكاءنلللحديثءلملأئمة-إبمارأفي-هيحهسدرعندوالاسلوب

والحركة.انهسوبال!-،ا?-،ب"-ناسهصهيشتلمو،الادر!ه!ءمرهن5الخاهـ."يتجاور

الا،مح"رؤطكأا!د،ا،دبيصسميريعليرى،1المقالأزمأنقبلر،-"،:هس!اًنح!اولعاديو".اإر"نؤ!افيلوؤجاوزالضيا)شسطصأت

!-!،"رزكريامصه!ممه-ئ!اتانارىانضك!ءالمقام!ذافياتتانعلىى،ا،لصلوبر-قيووال!نيةيةاللفكراكواحيؤ!بما.!نتئاشيئا

ادعبمرأنالتزمواني،الخططولءلىحهسدرحيددأوردهماغكس؟الردكاندكيف.الس!واء

ءتددؤلثاذااسراكتمولا.انشاج""جملء-نءطواةردرال!ةرايي،مالا(49؟الهصدد)افتهبجبنتىمجلةفيحيدرحبدركب

4اف،جفيلأالفنيى"قىهالقي)رلىوخلا،!!باكأالدرال!هذهسأفبلاتامرقياالعقدة"رمحنوان،وكأناءجضديءلميمقالضعفالحجمفييعدل

وا)ةص-ة"خاءلصور،لفيالقص!ةءلىزأتضبره-دلجمهوافملم،فقظ."الجئديعلي!د

3ءب-!ر"عاورف،اختل!ةءهذاءوففىفيوافا.!ا"ةاكوب""دءبنذ-لننردردص،اةاش:4وءـو،طو!ل،ؤاتكم،،أ(فال

:4!هوافيحي!در:متةرقهاقوالااسسخصيةالملاحظاتءن،لسهنقتطة!،!داءىاصدفاء

ء-نانن!لأالجوووويكأالملاحظاتهذهدمد!عقدلامااحداان".فيحهةوالاباالثقةءت!ى(الجنديعليءن)لنف"معطيا...

لإقودياتيااللدص!-لآ،فاءرزكريرابقصصاللدث!"4)درجاًرهحبب-ن..ىه،في.بئصءاباعلاقتناخلالمنالشخ!-بئالانطباء،تلهضتسجيل

."*قاليدهاوبها-أنراالىصاغرا!،اراؤهوخول!تجوو"اذاانهيعرفالجنديءلي-مرفاذيا

ؤ--"،منض-*وكفأ"ر((إ"جو!ر"درةالط4لاحظاتا!ذهأنؤأمى،.الل!دياءا،فيء!الى!صلفداممىا"ندنوعءص،بايصرخويهتاج

وضءبئليفيت!اذا،له4!دإاءرو"ذااكا*ب!بغبرحهبىر--بىراناهـاورثض،ءازلهيوزعو!و،عابما"اروز،"يتمرفطا)عص،بيالمنطقبر!ذا..

ب،لا?باا"نتروطا"-!تبرالطلاند،-،درحياة-افليمىمحاًاتأثر.الصغارابناءهفحنءلميئتهعؤوبااو

ملام4رتأعيمأاءسونفس"يدرسهاكقنالور-!و،لائر،لآباادهتولا:اح!رالصراسههت?مرايلىةفيقك""،وكلالةفيراناأما..

ى!أنء-نذ!لمثءلىادلولا-لق،!هلماوؤ،5ء"انوحتى،"لعجبحاو)تما03وو،ئدهد.ضفيالج!نديعا!مناثء-رء!وأن"مدوحان

ا)ء"خب"ؤ،م،/ب3-اةطهـاجيواندون"لي?ي)االفالعربهسة.اكتهادوايةفينموذجالاقدمهساةالحويعل!حةفجربء-نالاستفادة

ءلىهـرحييأ!ذهء،اناءجباا)"-بربوءن.صحى!اؤ،ء-ا((فوال!..الهخمرال*وبيانهيارالهبابءوانبمن!اربايمثلا)مموذجوهذا

ىؤادخ!لوا.تغراقالالمء:اء4زفر*دفلااجى!ياء!!ماولاى..)عديوقهلايةرأكانيومؤد.إهقىازء:صةمنمت3تراًاللجاهزة4وفوابى..

ة،!و،4تزفهمحء،ا-لىو"دااسشهماليهافيإرغبولا،القمهصبو..زةتاالمهاهـرجةامنو)هـ،لوحكواؤكصهاراتمسا"را)ىيتح!لان

،صفح،.فياةاء!اقهار*ة!،جاز1،إ"حاوكأفلنزا/قيتهرطرهامعيت!ا"لتصورهـ-اآه!ا"!يلجاءلم!نضحصجمة"يعتس"رهدو،ا!ذو

،:طءف(نضحصجة"حضباحكلماشلاءهايمزقبرحهت.مهتورنحىوعاىعل!احكاملاخطاءةجهدد،الرأ!ىعاىالضربالىاينخق!،حيدرسهـر

يى4تحلهلآدرالصىعا"راكزلاهةا!الم*طه،تؤ!ذه.زةء-س"درحيءلى:!ولهمنهايهـمنااب!لبثيانيةإجنديا

ءكمسم-،؟(شرؤلمددرحيدرحيانآازط:اعلتهـ-جمابرل،ذا،هاللقه،صالحفدة:و!هيبهالخاصة(اجىديامحل!ءئالكلام)ءقدته-3

!إخمصىسه:واتفبلى،البمححفةيدجلى،فيذازهاركر،ب،نفصه!رعنييا"-امي!هالتامر

سصكبهـكأالىتعاالأزطباتق!*-مف،دطاخرىةج،ومن،ج!ةمنهذا(.ص!الوالابوبر،سلوبمجود!طاوكمجتدىء!نيحد!ثه..-6
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انف،لا"راحلفياللسممياسيةمواقه!مهـتالمعبرنتصهي!داولونءخايهـاانفيجبر!*غبالرزبمرال!للميالمظ!رليض!هاكالك!لافىضا!و

!!الميسوسلهيمطن.السريةالمثوراتنيرتاولومثالصا،السببمو)-،فمضلا:ىالم!هننخالواوتت:،ؤ!يانمنءةخعهاولا،به

..نماماالحقيقةهدهيعدلاووذاانؤالصرضفبمواحدةطريىهةركريالدىانصددنا

..(الارهابمنعنوالىالعامأيائرللدىاًلا"رويتحول...تثبتإهنفطوالا،كذلكوشنىخو!وهمنغوايكادكااناذ،نقيصة

نفسعهالعشسلمبمانالشاعرانيقولاننسي"عدوان"لكنكانتاذاعيباا-ستالذالببةأن؟ما؟مدمحها"الاددخصيةالتئن

بإولمنكلبوشروص"درقىوانه،الارهابهذاعنا!ؤولا)صسالابطالكوناما.هابكابوللشانف!مالقصسةبابطالتتمعلقذاتية

يم!تعدونيئآخر"ءادبا"بعكس،ا!جابااول!لب،،،،لصقدثحعرءاءبحواالذيالممص-الىالتإه!محن!-هـودف!صذا!،لىاوفنسهكصن

اتدكألانبدلاايرة-،و!نما...جور!وامااذا"والمساهالهناس؟للككنىاليس،عليههممىاعلى

"لطافيفيغت.ل!صلميمان"ء!وان))رسمهااف!اللصورةلارولقليلاما؟صجدر!ددعدافصةامفهـومهوما:كلههذاءنوأهم

"الآداب))مجلةفي-ليمانالاسهاذآثاربعضعلىعلقتسخوالطعشرمولهيحاولللمءاووذا؟اللغةمف"ومهووما؟اضدههبئامفهـومهـو

لايزاًلكمانانهك!ا،قيثمصخهبمعرفةاءرقهاهـنو!م،ذاتهاهسذهيزيدمف،ل!!مالجديدو،بددءنمف!يألياو!!سدإهانحيدريستطع

رله"،وةاليريدالىكمافحمل.بهددمشىقالى"ينتقلولماحلبفييهطنالمقالهذاقصمةفانعائبةالقيمهدهدا"تورو-،:كلمةالافثلاثةضلى

الاحكامناقثههنيأنهاعتزازيمصادرمنوكان.ألطفولاارفىلا،!4رجدر-هـياليانهـنعجزفدجيدرحيدرورهدون،محضةذافية

(فى2االهادا)مقهىفيشا!دتهتم،معقولة"!صبلميةهادز4"ئاقشةاة"راث"سنيففاينيوة"حانءنحسنى؟ل،ألنقداوالقصةفي

وانصدن4،الينفبما،فقدءتالأرسوزيزكيالمرحوم"ع،جالسدورق؟"-مي!ءرفان؟دىآخرونصنعهاذيوافجلمنجاهزاوجدهاللذي

آدائنلانفا!يزيدها،اليومالىتنم-وزالت،وصهداور-ةمودة،هس.عليهبألرهمأو

م،الإب"نبوماهمامئهارر!وللم.المعاصرافىمرقضايامعكلمحول

عنهالكتابهبأناصسيجعا:ى،السهاسياواتارءجيابوصمهاعت!ادا،،)*

)-و،اكهريخيل،اللعكسعلىرل.اللجهات"نجهةمنامامهمحرجة

فواؤهـصلى.منهلاسىفادونه-عااًناليهوطلبلازمهدارساأن!ف!صملامن!خطابأث...

اثارهـ،التيا!نقديةالنواحيفان،اءرمنيكنوميهما

دمئىكلص!حةنواحو!جمما،الديروانمنبشصولاث!دواسممدوحءعد)ميىنببصن،المفداربره!ذاشخصبهجوإ"!انمجكناواذا

فالوضوعة.التفص!يلمنيرصدلزبامعالجتهادةاعاالواجبوءن،عامدالمزندنباندون.ضحهغهييونانزا)تللطر!طاربد،لى،بقين

هي:"مدوحمنهافيطلقإقياء-عفاننا،عا-هاوالاض،فةفي!صاافي،،دةابله،ا!بمو!بماالوضوحمن

يدخلولحديثاالثعريكتب،جهنالعجىلىيىمانانوالمشكلة""-ن"خاوكانتوان،لان!،قليللأا"حتلمفةمحاولةامامعدوانممدوح

للملوممااكثر!"مرهفيأيالر،لابداءمعرفهايصبح،ايداناهسذافمعىاض،يةافيفاز،،الخاصمةلوماتوالمه،الشخصيةالعنعنات

ء-نيخلوالحد/ثولفمرهايىانهذايقتحموانه.خاصسةمفعلالء!اتهعهاذا"،-االلطويؤصة-شعوهالىقاطبغهلآ،اثخصرلمللأيقاع

خطنأوهـذا.الشونلالاالحديثلشعرامن4فيوليههي،اللحداثة.الجنديعليضءحيهرهدر

عصالتفانوهـو،/الافلعلىالقراءاذهانفي،اصلملاحهمنبدلاالطلإ*-ةمجلةمن(.2.)العددفيعدوان"مدوحكتبففد

فص-هةانابما..اللقديمالعموديرحطمفعرامجردلشإحديث!ار--نا)ترددورطة:العشىسليمان"بصوان"قالا،بوعيةالالى

."لنهكليةلليستللحداثنةاررالجدسلميم،نلديوان"ولمدوح))نقد"عرضفيوذلك،"جيلمين

الدإهوان،قصائدمنالحديثالشعرفيخصائصاربعيوردثم.."مقاتلنةكلمهات"

.هي:اهه.بئا!بسالس!يمان"المحوجةالمظو،لآبهدءمفاته،!مدوحيبدأ

-4.والمبالغةالحفو-3.المياشرةس2!ةاوثكل!س1"عدوان"قظرفيالا!ميةوهذه"محرجةعنهالكنابةتجعلخاصة

ووضيةا!حدائةتينانرفضوقد،ءدوانممديحانعلى.المناسباتالغة!ديالشعرانصاربين"دابحةورقة"سلميمانانالىلرجع

يفيدناواحدةكلمة-بخبللم،القوافيعاىنقنضر،النئسعرهيشكليةورهبئانص،ر،اةللحىالنوعهذاصلاحب"علىحجةويهيرونالذبن

"ايدم"ماهيةعنولاصى،النضعوفيثةايحداء،هيحةعنبهاإلاللطو"عالبذاا)!"!سيى.-،ن)ان،جلىواالذ!-نالحد"ثانىعر

يطولولثللا:"فقال،ذللكالىبالحاجةاحسانهمنغمالرعلى،فيههاء-ةكلمةوهذه-ءضطرايفسهوجدفدالتقلبديالشعرميدانفي

،وكذا-ن"وجوانبهااكلالىيكيةاء!ىحشرلاعادةنتعرضلناالشرح.(رتهايىعمالضمبطبايهبراكيالحد!للنتمعراللجوءالى-

التجاوزهذا.ال!دائةورفهوملتحلل!يتعرضلم،ذانهللعذروربماصءلميهـ،ن)ء-طوضعوهو-لىجللريرإخالتاضعالوبحنجربمد

الشعرمفهوآهـوهـا:عنهجثداذياوهرالجالنةهـيالمقالأ!فدار-ياسبةايسيىرة.جىريحا)-ى"عدوان))/يختقل-عنهبوسعؤول

/صولشالبطث،ءوكأباللفخاصةجهـاءهـمهذا؟انرروا"مدوحعند.!لرجل

مخرج،خرجوبذلكاًلغ..ا!فى،ا)رووالمرحا)ثعرإ-!""،دفحوي!ولاهـميت!""ناثانياالجانبالىننننةلوهنا!أءهشافلميمان)

رأىار"ءنغ!الرعلى،الفنيئالمة،و"-،تنحد،بورطةءن،بمكرغيرمنجركلها."-تالخهمنإمرلطعمره،رولط!إكأ-4تارمرحاةرجل-

"ورطة"فينفسهاوقعقم"ص-لم!ن-ندالترددورطة))فيسلهمانفيتأل!ي!!لشادك.عاماثلا"--نء-نأكثومشدسياسي":،ضل.اللواء

النواحي.مت!ددارثو4شاءر!نايح!يث"...؟91ء،مثانويابطاوهوالاشراكياللعرر!البعحتحزب

.الىلملأؤ!م"يةلابو"اجدداافادمينارؤضالىنعوداخرىمرةبأسلاءهـداانيصىوهذا:7؟91!أم":ذءرا)درمهنكأمارس

يدون!رلا"،يعرروناً؟"م.ال!ادمون!لاءيديرمانحديدصالعجزءعحزلي!ن،أوطلأبااله-مس!هـلصم!إند،ماكةى!داللقطرمثقه!امنبه

.نردوير"-،نفويعرلاو1!"جموع!؟و..691؟،مء-":ذ،بئيمثعرالطعاالمجموانجشر2لنكذهوو

منإقطتضاحبالراو!ددداال!-!نلىليماانءت!و،اخرىمرة-.ثىوررير-لأ!مرجب،تواربعدإبىافها

لذلسلمظو:"!الحبن)-ىالاو.مرتينءهدوحمالالؤب!وردنط"لملاصظةلا*8اييادىلطللموف!:حياتهمن*،مجانبالىبالافافةهذأ

)و!ؤءذانهاللجرأةوبا.ليجرأةالح!يثافىث!هءد/كشبالعجسلي!إنف!مهاحزبانضالصتاديحءوتبطوا!مه.كته،!برلفقط!كمثقفالسياص

.."الفتحلابي(صفر)"ج!وعةيحتفش(خوفااءملأ!اكانردماكانواارتنعبابوانكما..الايجابيالنضالأما!أ!رجاناتكشاءر
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.وهكلىابعيهحدالىوهجد؟مفيداكانربمايديفيسلاح..اك!رنفسهتهمةصفيهاينفبمرسه(لةمصوحالىالعيسسليمانقكتب

ارددوساظل.زلتوما.بالثصاقاتل:قلأو،الشعر31!بددأتءمد"مدوحوقد.للواقعو"ناؤية،ادبيةفر،لضخصصمةتهمةلانهل

وخيال..ضخمةامنيمحةحاملافأ..لثطعرالسطانني:ابردامن2"6."المددفيانئخص-4ااةالرسانشرالى-حقبغيراويحق-

دوناو..الل!اشرةفيوأنا..تح!ن!اروناقنل!تتوتلاثجرةلهى،ووض!-مخيرهاوءمدوح-تفضلمنادريولا،الطليعةمجلة

"...العاشرة."شا!الست"وهو،محلمهالحهم"همةللقراًءأنردعنوانا

ثهعر.ا!دنيافيفاليس،بنهالشعويالموقفهـوهمذايركنلماذاءفلأاللعيصىسليمانشعرعننزعقدمحدوانممدوحاواذاكان

اشل!مة!قى"ا!4او"الها!!!ل!اعادة"ازءلىارفنأ!ززأفإذاتعايقفان،النقهمنشهعر!يحميخصهلثانالىولمح،ايحداثة

بهايحلمالتي"الكبرىلأالىووالدولة"ؤصيدةفان،"السمديممنالمحررفال.ا؟لةءلميضغثاجاءقدهةالطلبلمجلة(الادبياحررا)

"وهـزوت!عبيرالعالمخلقاعادةبساطةبكلمحنيانما،سم!هان.الرلصالةءلىتعقيباالادبي

باجمعه.ادشريرءومفهو!يخاتاراسيروخطا!حضطرة..إوانال!تلوانوواللدإمهدرآدا"أشاعرهو"

ءمدوحرأيفيولااًلادبيالمحردرأ!فيلا،شمراًلي!مىهلىااناوضطلن،ولكن،!؟!،!زلن،باثعرو!ادلأنلثاءوائن

.عدوان..برهايقا"زلالتيالاداةصلاحيةنمتحن

حمددانبعدف!و.ايهجسىا!سليم"بيان"قراءةفلنتابعاءمي،المفةاهـوا"و"جاصقاشعرا؟ونحيئيقانل!حرفالنص

وهوايضافءرءممونمةحددقد،والتاريحاةاللحيمنا)!شعريوروففه.".اللغةاس!الىعلى؟قومدامتماالحضارة

.برفاءمن.لقتلعهمؤللا"اصالهابحمايةالامةمم!فبلءلىالمءإفةان!،"ار!طعرةهـلةالكلعنقلؤدرسا)تههي!لبمانوكان

تحخهاء،يلعبونالتيا)توتلهمجرةظلمن،بهوتهممن،ءيسلمسصامحة!دالى،ومجدته!هـاكانربمل،،بكبفيسلاح..اكثرلاسلاح

ناهـنالرغمعلى،المضمونهذا."ت!حت!اقصائدهماولىكت"ون1و."بعيد

ولضمونعين!4الوؤتفيفانه-وقوميووفي!رديواجباتزا،4مصص!ةإضت!حلوويقمحلوماحك!ب!-"اًلادرىالمحروفجاء

واطفالالعرب-لآالامةلابناءوالتقدمالحي!اةحقكفالةيبةلانسانيهو!و!ل!ل.(لح!االث!عر!يريدانه.!الاداةصللاحيةيقحن!

ي!ملجعلتهعدوانممدوحتداذأتازأكيدرتلبةل!ن.قا!"الارض)ا)ثعرهذا!ولناليثسحالجاهزةالكليشهات!نوابتعدالاخر

اللطب!ةمنفردايكأز?وذللك،امثىكلاالىوينصرفا!وناللفةان؟الاغةاسال!ىعاى.لقوم،رةالحضانقالمنثم؟(للحقا

المرافقة،هـف!ونايهواهمال"موضةآخر"زيارتداءفي،الجديدةافهواهميةالاكثرالاخرانلمسانالالىواما،،رةالحضاسساصدىهي

اثكليكفيدائما..انسانيوشمولعا.يوتعمقءليلمجمافكرمن.والصهاعيارزرا!ثقيهوالات!ججمماالا!ماعاكظلمم

.بالحاحالمطلوب"الحداثة"ءطهرءلىللحصوللثكلباوالمتمعلمق)-مس!هو،!لىوحرأيفيشاءرال!س!لميمانىنواذا

يظهراًنالانخلاعالنخملعوهذاان..والطبقيالقو"!ااًلانفلاشهـاانصوعرالجليلالرجلهذا)نجرجوبذيك-اللطليعة?رررأيفيمنلضلا

وذلكباوركلىاتءلمق!بناهؤلاءلكلوالق!صص!بماالشعريتابمالنفيللااص!!الىمر!ىههلأيا:امهولدتهكماعارلملم،البدين

ال!لآالفجاجةطريقءنيظهر-طبعاالاشتراكيةالقوميةباسم،برهـاد15انقت!تحييكأاوور!كأ!لميمانرلالةان!لى

واللهاوسات،مرصيحدالىا(تصحمةالذاتمةاوالفكبريةواكفاهةدؤيهاوردماا!م،-تطف

!إا)ث-كلمنالا-ورمض!ايمنالخاليةامثححصيةا

يرصولهثلهئاقد-شاعواىاوعدوانكلهـدوحلا"كانويمنلم!"نلكل،الريح،اللأخوة،المنالىاقولهانأريدالذي.."

...اكونان/و"ططمصتولا..شاعرأل!"تا!كه!..أءرفلاومنأعر!

بامكانبظنيكنول!ثصلخفلبةالالاعلىا،ند!صمل!د-فلميم!اجممبرع!سىاحدهـنبالرعم..أعماقياعيافىقكشفافنياللحقيقة!بماتلم!،شاعرا

2-به2براللعيمصسليمانعليهايعلمقصفيقايااؤ"هارتنت!راللخمشبةهده.8ابداررف!درا!ىواا،!-درتالىةكطا"دإبىةاار!ديد"اوينا)!و

!يشمخصوج!تهوهـد:اللقو!والثم!عورارو؟:-"للحوكةللخدماتهسجرزحتمن،دارهءنيفنلعلهسهرأى..عربك!ازطا!اتا

،لاكلتفها!ءنمتكافلين،الادبيالمحررشخصوفياًلئافدساشا!رافيبهوءبقي،فجأةوؤرير!هوارصه!وترائهلهتهير!رم،قريون"!ث!ا)خوق

..يرمحىانوهما،ثصرانهالذىلغطرالا!ار،!انالاولىالورربلأقاؤلةكنا.ماعاثللأئجنمنائر:ذكلتسرا..الفرقي

.......عاىاًلفصةرةززالوءا..)هاعددلاؤوافلاتلت!ثم0.مناارفي

هـ-لللدىلىيئا!صوالمة*مونالموقفتحددلاا!ةالرهـلماننفسخلإةوأء!..صااليه!ماانتها?االمائةاًلملايينتزالوما..الحنق

المرلطالاد.اء"دطيطرح"لم!والعاىاجاب4"ووهـدبل،ؤو"كطف"ص.لة.مسهـلإعكلالمموداءللحنةتأهب،جسدهافي

م!:العبسيماند!وجول؟تب31ولذا:،الالم!!ذا.ءمثرةءحمطاقلالا،وماذانةس!مح!ءنادافعكيةط..برصغ.طفلوأنا..حوليونظرت

له/قوءاهـذا"إللكلننيءقاشاءرالست".4،لاؤافلالشءمر(فنبانيا)ك!حيلاو،إقال!ووجلم!ت؟)كطا"ظير!وافعلىاناسنطيع

ولارو!لا"!!نيرخاطط"41برقيلكن،نض4"ناليسانإمإسنقافلى..ود!اق!أناسأحماله..ضخمحلمجمطالطر.0وجدتها

الاشث!،لباح!ثي!تز/واانو!م.ولواطف،لارو،طباز"...-ررءوىاجلهمنءعتاللذيالضخماًلحام...الاخيرالنهمىحتىسبيلهفي

!و؟ؤم.مم!ميطللبمنبالحجارة3"قوايروارانكطعا!ادرة!ىسبمةدواةلحممات!كونأنهو،أ!ش!لتوما

لطليعةامجلةفي"جم!الادالمحرر"منلاذنبا-(لحقارضعر1)ان

و!ت!معاتهاالاءلأبصجاغةوينادي.القيمإتج!حدثءنالذيالشصهو-،بيو!ءى،ير-اءله!اء-ة،إثماءمن/وو-ام!مفللأ..اطفاني!جما

الحديثاك!عر!غثائمةوان..معين!ةوؤقدمعةقو"صةقممحس!4!،ئد"صماولىوإكأصن،ض،يا!!نا)قيالتوتشجرةظلءن
...م.....يقالطرفييرلمقف!م!أسودءصيرايالىبهمياقىو،تحرها

كألعدونصرففرديةلحالاتوعنطرحه،ماللقيمنخلوءلحنتعتج

إصورة،ا4الئسبالاوضاعابس"اللحالاتهذه.ءلمي!اقضيصةيةاادطعلىقادرة،الإيغةالعربرءقىكسوريةقىميرةدوولولا.اؤ،لا

الحيىصاةءبرفواانهـ!االيهاوالناظروراصحابهايزءم!الننيوص!هالقادرةا...المصرذا5ءن!لطا)عراطفالطأع!ي-اطفاليتحهكيما

وابعادها!الجنضصةهم!..عاهـااربرمهن":دبها!ىا%ا!تياًلضخمةالا!ية!يد!لمكعلى

يرحماكمولا،اولاالشكلمنطلقمن!اكملاالعيسسليمانانوانها..ب!!احا!ا)ء!ووجدتي!!زلمك.ا!*برىالمربرءةالدوية

الفردىاك-عرمنطقمنيحاكمولا.ئانصاالمقروءافرمنطلق*ن.هحيطهافيولءقطرةالا-بلغتول،بالف-أناما،!ائلةلمال!مة

منطق،وا!نجاريحياللش!خصبم*وفي"بحسبا!داخلي!منطقه.ئالثاللهـلهـفىووجدت...اثهرااكبانبمنفءكافييومداتوآنست

العربءصةالجماهيروان..العموديا!خطابيماءكبمااالجالقوميالنئعرلاسحاز،1؟بهاأقا-للاؤلمم..الملاييننفوسفيصدىالشى،علىة
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يركنللماذاممفولابالاصحاوعاقلايكونممدوحانويبدوفنحن00ومفكر!اقائدهاالىحابرزر،؟:لضاءروواالىقىوحاج

،برههنعوايتالرهينكرلاف!و.احدايستفزاننيتهفياو!متهزاالارضسوىتراث!اهـنيبقولم،معجزةا)+لملأء-قىتهء--راءة

،المنصورةقربةفيالاحداثوؤوعه.ور-لأمنغمبالرانهويقولورلتطواهذالكن،تطو،لبرالى!ءاهبةذاكوكل.وج!طل،ماقىواللغ

مسهوففنياطارهـنضحوادلهوبتقببمبالاؤناعءطالبفالفنان.ءليظوا)تراتوالارضللالمةا"ناءكاز!وار!نةاءالجءلىاردابت*الا

هذاعا"هـواقدههايرضةاللهانالىيشيرو.الضروريرلأا(شسوطل*لكأهلنا3والا،برمنطقنابيننافبمانتحاسصبولنرم:طقالم!م!نحا"ان

انه.خظرمصدراءمىانهاي:وحبدلانهاللطفمنهيءالعجوز.بعلميوزكريا.حيدرفعلكمااو،اختها4!تلا"ةصأءتكاهصا،انارا

:يقولث!.1ا!بهمباكس!بةعاجزثحمطء***

و!ذا"مرد4ا!بطوالأدومانتيكيتتويمج"ا،ةالرانخلمو!يرى)مع!ول!وار

هيوايةالرفيالاولىالهمفحاتمنذادديسازهقىاًن.ءد!امر

؟يعولوالملماذا؟همينا:هـو،دائماالملحوفطؤله،ينالاخرءيابءمدوحانصاة5،ونةالجالصحراء!ذهؤي،للعقلص-قي!آثمة

(؟.لصودوىكأىوهوناقداثمفي!اصرولمثملى،محرل3إن)باور"ةهـواراءمالهسعيو"انءلمو"

ؤ؟-طللما!-ومانتيكبةالرالىتودياتيا-الؤدية!بمافمماا-وربةاالارضء-ن((الابرتر))بمنوانإ-قىرواتب3فقد)روائيالان

؟الاصراروهدائلةالالىوهدهالاوةماعهدهبالذاتخلدونبعقدءعجبواظ.اللشهمةخلدونلنةدباتولاه!اوقد.ا?ا"ا

***ودقةللأعالاطوسه!ذ!ث"فيلم-هةاهـماللهبوء-وح/5-ازو،و

،ال*وبريالسوريالقطرفيوالنة!الادلطمجرياتعنصفحاتهذه.انءهـوورهدوحرواير-ةته،ولجداالوضوءيةالروحولي،ته.جسىالمقا

نابرغبة،سالاق!بامناكرناالسببول!ا،خاصةوؤكدمشمق:هبئاتالاالنقاطفيءلا!ظا؟4ا)ضافدز3ر

من!يولوإلنقادوالادباءالادبيحكمعمىافكرةبى،اًلاللقارىءيكون؟!بها-اللطويلةالق!"ةاو-وايةالرفيمحلمولةازاءفةروشاذن

محاوراتببزو!لالا"لنابقىذلكومع..فرديوجماحذاتب!ةومى.الروا!ةظهيبرةالىالق!"يدةطلمنببراةيتسهالش،بلضا!ر

."اًللهثأءان":الفئوفيالفكرفياهيمايوليدتمنمد،.لبهاكما،ةاب-اللروهدهازمة/*هـنبالذاتالخطراكعطةطهذا

صبحيمحيالديند!ف!..بر-4خرجتالذيالاخيرعالانطبا

*ء*عموانهاهصغوايلارنم!يتفكل*يرةبقه"-قي"ه!وحروابةوذكرني"

شخ".-"ص!تراجفا)قصهرةالقهء"هذه."عضهـالجسرالهء-ور"

اًتنواللطبور.واناتالحمنءددل!*4،كأاله،لم*ربطالحصللألعجوز

!راىاالمفهم!"لمعاكل-مثلىر،تبارهـلماءإء!اافظة!والمبهـاالءضابلآيحاول

أين؟الى..*دلاءاتحاداللقصةهذهزمثلىؤ!م!لأوحانؤ!ريبولا.محذرةطةولبكأبراًءة

ؤهءة!ؤ-"هـيا)ج"*قيارل"قف"الايتر"فيلبقبرةفى:جبدا

ا!سامرائيماجر:"أ!داب"ءواًسلمن"حيافقدانءهناهلاجدي"!هنغواب!"?وزوفقدان."هـمن!واي"

1)تحسهسرقر-4فييرىف!و(ممدوح)ع*وراء-ا.وصودهم-رراو

وفكريةثقمافيةبافكادمزحوماللعبراقفيالادبيوالجوسهينطوالبم!ببلإخطر!يانهيعرضانه!للا.دفي،5منبررنظوكتماكل*لرصا

ئتصوراما،هانقفهـحين..لهيهولدتاذياا)ءصرث!سصىتعانقلاا!ء:ىبها4قعاورءنيضشمف!نالذإصافيا-ءبئالاسةرةالبربع4رؤض

ذ!كروحوكان،المطرهذاظريحمنالمظل!كأال!صور!يالفسى،.ؤ-هاابىظءعلىوا!اره،لارة!باط*ارؤبا3!دلمؤالذي

ءصرثا،فييميشمونيزالونلااناسالىالح!ب!أةب!اامتدتقدالهصر....

.)ىلاوا4صللدرباإ،عرلفعاءو.وء(ح؟ء!")ر!،اهـ!ل!"

"لاكبلر،4ظلمثئاوهمطشوحدلثتفب4مليئةماء:ههماووىاقع!إلقاللتياستعنكثبرالال!ن!ماك-ىاجمبرلاور!اإف"ادةااواؤ!افياطللأف،!"تضلاة-وعالوةوبم!"،ط

.مىرالشهمن1ؤوب،نسعزسضمد
ل!وللعلهها.الزمنهذا*بئدمبعدوالنتداعىالانةراضبحثهى؟تت

الطاقةفقدا!عن!من!وايؤ!4إمتءصضالدياوؤكفافيانه-"

اسملفا(("د)ثوهاحلاطنفكوذولآكءرمى!لأ!لق!ب!عنهاض!؟""ءصالءالمدا،9ءوا!ل!و-بيميههـكبداخا!ايقاعخلقعلىب،?هطدةانةءوور/ااةء"ويربةا

أ)قامحدة!للتثحعثءحاولةاؤما،الاطدلافا/عهةاصلاؤءاقىألست!-كأيرصوالىةقةاولاؤتدام)إلاصط،)هـ/4ائبقىوالرقىطالجثراييق

...ءه!وحجهإكأفياء*(نيلداخايقاعالاو)(يئلث،عرا

وجودهملاةمرادب!الآالمحمافظب-إخا!وءبانفس!3،جهيهسن"رحوةز!،ز(!لالاجن)ءة*ةربالح!فيثوءخ!ديف!!

أص!لا.،بهالمعمرلىعيرداثالاح!تلمقاءمرؤءراذياالج-لذللكالى،ال*،لالجبالى

واجتهاذبجد(،الامئاءتلأ*ذتهمو""الاءراءوربو-:("!ءصوثدش،-ءرطولا..ونظامهاالط-يعةمنصزءا4ء؟لءة-ارهباوالازمات

يلإ)مناالطببعىطةفترلادطواقبوضمغلم!لافىبىمرعمركرذهذءشلىشاس!تمهغءاجلاب!وجودوتصءةبةحةهـ،رةو!*لمبش*بوطرداًرضاصةلملأللمفقىوعي

........إوهـبيوفيز

عئدفافمميوخاالادباءمعةميمالوانالىهناارةالالفؤجدر-اوؤد،تماماءجوا.جبإ"ةمدا"ضيالججل"ه!وحزازتياان

حيمظ..القاهر!فىببةقر!ترةالىاحالااءلممهكانمماحدةاخفائمابطاالةرائيشخه!ب-ةالىبالاشارةا"،مةاهوهز!-ولهـنهو!هـؤع

6لو!بىجدباورملوبالادبيةسلطتهمبمارسون!كرهومناصروالعقادكانب--،نخراؤطالاعمن،صمنلاانهالا،وايةالرةئيذكرهورداللذكب

لرفم2على،ذلكمثلا)ىؤوترها!ىبءمللمعندفافألحا!ة...فيوحبدااء-:حعجوزرجلشخه"يةواخرااولاترء.-دالرل!؟اية

اـواضحعلىاوالدليل..اسلوبهاوروحهافىقرد4اءورهـنحدثمطوت!ثله!هء-!انب!يركاناذاالا.امسكانامن4بخاو?ةلةقربة

افصردظصث،يبةقر!رةالىوالاعلامالثقافةوزارةمثوراتذلكءصدوجوشاط"الذيهوااباالفوءوهذا.اليول!ش!وهـ،لهـفواي

*دبي!ةالمؤتمراىثم..الشبابادبمسىتمدة،ءجتةكتبطنشرعليءلمذكدانالا!نلاؤوةواشرساعىفدوحبدايقفصوزءلى

اممأفة..با،دبءحدودةصلةذووائاسوحضرهاوال!تبالدوليةالموقف"بصلأردنااذا-أو.اكولاالمجبلاخلاؤهلمانحيازهعلى

منهجلامنممثرفيالجديدالادببوجهالابوابسدعمليةالىالطالءلالجهباؤلاسشورورهعلىؤكد4انالايمكنلا-ذاكمناكثبر

الئشر.مج!.!"0المفجوء"(المنصيرة)فريرةفياحدمنهيبق!مالذبم!
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على،المخزوميمهدي،جاسمالسيدعزيز،سعيدحميد،الكمالي("طاعتهمعلىالخارجين"بروجهالو!ولىمسألةعليهمسهلالذيالامر

فؤاد،الصائغيروسف،جع!رالشيخحسب،مهديسامي،اثوكان-القصورالواض-"ومقاييسهم،بالتخلفالمدانلطرهمالرافضين

.فارسونورالدين،سمعانيدالفر،ءصطفىعليخالد،الضكرني..بةلديهمواضحةمقاييسثهةكاننظ

الاشخاصعضويتهفي"يقبلانهللاقحادالداخليالنط!لماكدوقدكوا!ذي"اللقديما!بخور"برائحةيعبقالذيالجوهذامثلفي

المسرحيةوكتابوالقصاصينالنتمعراءمنالادببمالهمليمارسوناللذين،لوضعهالرةا)ورقيقةوس،جديدجيلولد،الدراويشتكايايشبه

وهترجميه،الادبومؤرخي،الادبيلآالمقالاتوكعتاب،الادبيينانقادواحقيقيوجوددعائميمتلكولا،مجتثءممصارالمسطرهذامثلانوادرك

الاهدافولخص.(الاانجةالمادة)."الللغويةبالعلوموالمخن!صينلامسا(ة"الاصلاح"انالجيلهذافيهرأىالذيالوقتبنفس..

رفعءمشوىعلىالعمل:في(أثةا!ثاالمادة)لتحقيقهاالاتحاديسىالتيخرىناحينىمن،والانتهازيةوالتواطوء،ناحيةمن"الترقيع"الاتعني

دعمالنهامنحووالادبيةالتقافيةالفعاللياتوتوجي4لثقافةواالادبجميعلنسفامامهاللوحيدالسمبيلهماالتورةثم،الرفضفكان...

والتصرصةالرجعيةالتياراتومكمافحه،اللمرا!فيورياللجمهفىالحالهوكما..ارضها)منالمنابزواقتلاع،المتهرئةالمرتكزات

حقودمبادىءعنوالدفاع،والادباللثقافةميدانفيوالاستهماريةءنا!ثورةهذهصاحبصماالرغمءلى..العرببىالوطناقطارمعظ!-

الكفاحفياالثمعبجانبالىوالممل،اديمقراطيةواوالسلماًلانسان.1(شككين،لصشكيكشفذاكانتكثيرةادعاءات

ايبربريةالامةوحدةاجلمنوالرجعيةوالصهيونيةالاستممارضد-(ت!ا*!ناذخراوابوراهمللهاحةفهم-وؤلملامذت!شيوخ!الجاوقد

فالسطبئورفضشمبحقو!محنالدفاع.،المصيريهقضايا!اوخ!مةلهمناثش!اتومفكانص..الجديدالجيلفدارهابي!ةايباساالى

ىفوالثنأفيالادبيانشاطاتنبج!ع.فيهاالص!يونياوجودص!يغمنقريبةبصيعتأتيالاحيانبمضوفي،اسلو!اال!نهكمتنخذ

واكعريفانتاجهمرشرفيالادباء"،هةتسهيلعلىوال!مل،ايواقكفرا"عرفهمفيالجديدارزصيكونكان،"الدينية51غتاوىء"

الادبيالعربيا!تراًثاح!باءعلىاًلعمل.وخارجهالعرا!داخلبهالىوما،"الضلال"مننوعاا)نجديدطريقفيوا)سير،"والحادا

والادب!يا!ثقافيةحياتنافياً!مبدور.ليقوموتطويرهوالفكريعيرالحجعمنمنواههواءكلعلىالمتعفيةالاتهاكلاتمندلك

ايعلاقاتالادبيةز:ميه.الانسانيالتراثفييستحقهالذيمكانهويحتلفيمايقولاناسننطاعاللجيلهذافن،ذهـكوببرغم.اًلمنطقية

جميعانحاءفيالعربالادباءواشقائهمالمراقادباءبينوالثقافيةباتلربالمحابر"وعير،يرقالبمامكترثغير،حيرةأوتلكوءدونضميرء

وا!عهلىنشاطهثيوالاسهاماللعربالادباءاتحادودعم،اللوبيالوطنالسلأاضا!،الداصلفيالرسه!ماا)ئشرصمضوىعلىجابههاالتي

الادببصةالاوساظفيوالثقافياًلادبىالتبادلتمثمجيع.تطويرهعلى.لهمضاداموقفااتخذتالتيالرجميةالمجلاتمنعددتكريس

التراثخالفهماباروعادبنالاغناءاجمعاماللعاانحاءفيالتقدمببىلأفلىمااكثوثاطماب"تتجلىالعرا!ادباءمنالجديدالجيما،ان

الكلممةشر!كااًلد!اع.وازدهارهظويرهمحلىوالم!اعدةالانساني،ويصلادبية"وصابلكلرافضجمبلو!و..والقصةالشعرلهي

اًلادصماالرياءومكامخ".يىالاخروحقو!نانالاوجصدواترامت!حديدعلىالوحيداللقادرهوبانهالقولالىبنفسهالاعتدادبه

الاد!بحريةعناًلدفاع.واليعاليبهاشكالهبمختلفالفكريواًكزييف...للمرحالأاًلادبيةالمعاللم

واعمانعالتصممفورل!قيدعقيدحمايتهموقفهكللمميالابممببفيلاضط،لتعب!يرواولمصعالنشروهةاس!نطاعفانه،دلكلحلىالاختلاف!اوألازفايامرمنيكنومهما

لبواليواد!الوفيوالرحيةالا!ممار!رالمكا!حنالادلاءانههـنالرء!ءلى،المعطياتمناللثثيريضيفوان،لضييئمايقدمان

....اهتما!يرستقطبانمنخلالءطاءاتمهاستطاعوقد.ءرهماكليقل3
حقودحماية.11ربيالوطنانحاءجمهعفيالانسانهلآخدمة

وممماعدت!لملآوالممنوالمادير4ا!كتابمصاللحءناللدفاع.الادليةاًلماكيةطاثرفي"ع!ثففواللذ!،ا"السابقال!لابنأءبعض

.2(ليطرحه

قشاتهاضرلمما!بمالمقبلةجومياح!مئح!الظرلىفطبالظ!مماوبث!لتو!ق!دعلىسادتهاقدالهالعرا!فيالادبيةللحياةمتنبعكلءلىخافطوفر

عنهم،دءمااللجحلهذاادباءاغلبفيهوقعرهبب!اشيئماوسلبياتهابعضثواءتهافيتنازعت،ا!فوضىمنموجةالاخيرةالسثواتفي

..طاقاقيمتتح!ءمااكبرثظئاكانتموفوعيةير4ظرو!نتي!ةامامفاغلقت..موجوة!رمساراًتالكاا!فنهـمو،اثبابالادباء

.كثيرةقابالىر!الم،5دةشد،مسأ!ةذلكوكان.فتحوهاانلهمسبقىالتيالطرقبعضهم

وتجعدض!اوجمعبلآالىوجودالادباءالتطالعكان،هذاازاء..كل!هاالكث!يواحت!جتالتين!اجاؤ!مالىغثيوهاصم!تالسكية

وءصا،الاحراللبعضكانببثها..ببر.ينالكثتفكيروملأا!تتثمملهمالاستمرارعلمان.اًلح-نالتظؤلالىت!حك!وبداياتهمكانتبرينما

علىمزبررودرؤساشأكما،التإمطتهذهمثلجدوىمنيائسايزالبثمكلمتهاط4؟.طاءاتافطو،كأسصاءلا،الهاحةن5اخرجهمهذا

.ج-دوىذيشيءالكأ-ربورةفيتساهـمانيرمكنكان،لمقافيةاالحياةمعطبيعي

س!ئق!ذ،شكولا،فاله،هذاالرأياختلالىاعر"دط/كنومهماانهالعراقاد؟ءمنالجيماهذايرهـبمبؤماوللعل.السائدةالمفاهيممن

منجوتوفرانشري!لا،اسارهامنالمرا!فيالاددهقيالحلميطة..اللغالبفي،عاملانلمحركه.مصوتبلامايرومايكنلمجيل

بهذايم!ناذ..الاتحاديحهط-اهـلمقراط!بةواوالتوافقمالانسجافياشدفهو..والفكريالثقافيواختياره،السياسيانتماؤء:هما.

صلااهامنتتحددجد!دةطريقفياجديدمنعطفايكونانالشكلفيدورايرلمعبكجيماوجودهءلىء!الملا،يت!امكانقسوةاي!روف

..وا!حةادبربلةمسيرة!ا!م.المعاصرالصبيالتاريخ

ابرزهاث&ل،محديدةبامورمرهونالامرهذاواكنفيالادباءاتحاد"عنللحديثكهدخملىا!دءنةهذهأسوق

معاللمتحديدفيوصلبةواة"حةأرضبلآمنالانلا!ضرورةةالشتين؟اربرفوش!ورشهورب!د،مؤخراثكيا"تمللذي1"العرا!

ي!تفاعلحصولعدمحالةفي!هؤاثصو،اذ..الاكطدمسيرة.الولادةانتظارمن

ومناخ،سببمفكريجوايجأدءلى!س!اعدبحيث،اعضائهببنوجأد،لشفيئاجواهريامهديمحور:من!حادالمؤسهممةالهيئةتشكلت

فيه.يتنفسىانالحقيقيلللادبيمكنصحي

الندواتبعقه،الاتحادنشاطاتلوسيعهسالةذلكتعقب،ة،الطاهرجوادءئيالدكتورالثانب!ذانذكرانيمكن-2

موضوعفبكثيوةامورهـراعاةضرورةمع،سمتمربشكلوالامسياترصدهافي،اللجبديدةالنتاجاتبمتابعهالجادةواهتماماته

اتكوت،وموضوعاتها،تنظبمهاذلنفيبما،هذهوالندواتالاءسيات2عنهاوالكتافي

ال!5



؟.كنه،المجالهذافيسابنثنتجرب!نمينا!لحادامامانثماةميلىخادجالىصداًهاونقل،فعلب!اتحرإكاالبوتحر!!علىقادرة

اتحاد."زجربةفهنا!..الجد،دةمس!يرتهطبىبئفيمن،ماالاسصتفادةقصدروءاتودو،بهخأصةمجلةاصدارالىاضافة..)2(الات!حاد

..6391عامدمضانثورةاعقابفيحلهزمالذي"اقببنالعرالادباءاللجديىةخصلئصهلهءميزاادباخلملألهامنإطرح،04ءنتظبصورةعنه

علىالمعتمدة،العراقيينالكننابوالمؤلفن!جمعيةاللخائبهوالتجربة.الدأخلينظامهفيالانحادبر"تهاالىتكبماالاهـدافيوءمت-ال!

يمكئالتجربتنهاتيندرا!ةخلالفمن."الكميالتجميع"بالادباءالاهىمامطريقعن،ةاللجديدالادب!ةلوآقعالدعءم(!

لفخصب"الاتحادوتعطي،تتجاوزهـماجديدةصبغةالىالتوصلكفيلوحدهاللعملهذاانواءضقد...نتاجانهمنشروز*ني،ا)فه*باب

.ءضميزة"قدمتهاوفي،41الملازمةال،هـوممنالكثبرمناؤكبا)عرالاديبزقاذبا

الادباءالشبابط،منمجمولحةاكبروسصيض!،الازحادضموقدةكلهالمجالسيف!جذلكانالىاضافة..ا!نضهـوالتوفيبمء--ا)قى

آراؤههؤ!ءمنولكل..سابقيهممنوقلة،الوسطجهلجانبالىندوحالبشكلفيظهـور!طورمل)5،"جديدا!*كالإظ"ور

تا!،اواًلقضيةلهذ.كثيرةاحيانفيا)!طبر،ءحدتصلقدالتي.هحيحالإخص،ت!خ"صهط

وهذا..والمجلاتاللصحففيحولهاالخلافنشىبء،كثكيراوا!تي..صعباختيارامام4يضهاللقنرة!دهقيالاءثادامقىانة

بة-احياةمواقعترل!بحعلمىعاململأ،كائنهـوهـ،وتج،وراناهـاف!و
الادبم"،ليت!بمسؤوكافياوعياالجميعءنوخطلب،داتهبحد،لا

اً....اًلا.اً.،!ل1و،المحاطالظروفل3ءنالاد!باخراجكفيلة"!ون،جادةادببة

.روالممت"ز.لاصرمجالوامسباتهلحادنقلموتصبحكبىالمربرن،وضعهمناللعرافياًلاديبوانتنئصال،انتشنارهمنتحدوالتي

نا!ادالابءلىفانلأثانيناحبلآومن..ناححةمنهذا.صدف!في/!ور-الا"حاد-إظلانواما.."شاكا"بانظاذهـ(من

،اعضاسهبي!نالحيلدفاكلءيداناا)داخليةنفاطاب"منررلوفي.ب!ة،بواكارضالا"!،امات!قعلانافذةمنوطل،مفرعة

مجالاقكلالىاشعاعاتهيحملاىيمكنافكرا"لتقى/بمو!بحيثالحياة"سرحعلى4بضأدفيومي!انإمك-ئردولكلؤهإبءانهادللك

اؤسسماتالكلالافضالبدءلليكو!،القطرفياثق،فيةااللحباةسوىهذاوليس)...ءبررء--دوجودهيصمحوب،ذا.الثظؤ!قى

،اووجودهاخلالمنالادبيالجوخرءكزتطعل!اتجمااثقاؤبةافالان!اد..طريقهالىالاقدامتقودلاانآ"لىأمرءعبةمنتحد/ر

.بالدىشكبماء"مدإمصتى،علإ4المتواصلال8.ل!مىنكثيبرومع،ا-ماسامنكثيرمعقأمالذي

خ!مسةمناكثرمرورمنالرغموعلىا!ن،خى،الازاداًنغبر.(اللعملوج!شقى،إسالحمذاكعلىيحادظان

هسذ.هنايفيا،فترض.التحركيتحر!للمتشكببلهءلىاشهبرونظمهاالبب!ادعااتبناا)شمعريةالا!مصهقىبااقارفةاذكر-3

فيؤدبما،بستمرانأخش!ى،وتواكلخمولعلىيدلللءما0.المجالاتوهاا،ضي،انشانشهرفيالآدابفيكليةلطلبهالعراقالوطنىالاتحاد

التجربة.سقوطالىاسننمرارهشعرء!فيهاالقيمالجرأةلملاتوالجالء"حففي*:،وو،تمناثارته

المعمامراًئيماجال!بعداد..الا"سمياتروقجمئتخطى

--ن!!ى--!حمضسبحجيم-!ا!/

تأليف5ء،و-3
!ر

فيوا"لؤصص!لى!إورفءصد!أحدلثاء!در

ص05رللبا!

اًلعصرمندبألشعرال!نكسبوحصرلظأهرةوزج!يعتماطمير

اصر.العأ!لوقتحتىالجأهلي-

ثعرفبمءكذبلاانحلأ،ن/نعمراًنحلفافعلمتمثتحتىللقد،والمحرقالنوىأكلتحشىجعتلقد

.ا)!ء!إرعددءنامثرال!ء،وروء-ةبادرهـمربلأفللا..لقدمنيحذاءوج!طان.ر!نيتوحنى،اللدم

-عبادبنالهءاحب--ثماعر-؟اـسبيمااابن

**

ايدياوس،خبشسعر!نتكم!!بانت:نواسلابيالاءجمنوقال.تبورلن"جارةفأنها،بالمسألةاوءمإك

.لناساجمبع-لحظيئةا-

**

اللفقبر،لبسءنانقذنن،التكففمنالرجلايهاخاصنبىاذالانيوالماوكالخهة،ءءلمىدخلتاذاا)ظرعلىللهأنيوالله

بالشمكر،استمملاعت!دفي،بالاحسان،اشترنيالصرقي!مناطلقني-نواسادو-.ثمبخااهـريمنأء!لثفلاعندهـمكنت

بةوالصثماءالفداءهؤونةاكفني،ا،!حهنون4لسإني

-التوحيديابوحيانسللقباداباللقليل-وما"العزيز))عرلممل

*.-قبمشو-

دبمعةسا!بئءمر-النمىاءأ"دجانماالرجالامدحلااوا

بذاتها.قمائمةصنلعةالرجالاصطناع

-مبار!وكي-.مه!ة،للأإنجا"وايمالم!اح(فم!وله

اياك":قائ!لااللهجاء!نالح!عة)رض(عمرالخلإفةن!ى

حاجتكفسللمشعر1ءناجلكائياكهلاايهاومن"عسمبيهذا،جوعاعيالبم*وتاذن:ة،ل.الن،سوهجاء

الوليد-بن-المسئمالفضل-."هـعاشي(

*

بيروت-الآدالبادارمنشورات.الدراهـ!منقىوارخىاعنثرةابدون!ىحالمتنبي


