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اؤلشزا

اتخذالذيالشعارهذا"والحضارةالشعر"
شعاراأجد!أنعلييحسعب،الشعريالمربدلمهرجان

فيالعربيوطننابهمايجيشالتيللامانيتركيزامنهاجود

التيالوظيفةعنتعبيرامنهأدقولا،الراهنةمرحلته

الامانيءهذهلتحقهقبهايقومأنالعاصرلشعرنانريد

البصرةمربدقربللمهرجائ،اتخذالذيالمكانوهذأ

من"أؤوىمكاناأعرفلست،العراقأرضفيالقديم

غمارهاخوضالىنحتاجالتيالمعركةطبيعةالىرمزا

فبها-شتدبرالمتيالفترةهذهفي،آلامانيتلكلتحقبق

وتستشرف،مخلفاتهازالةفيتكا/فحعهداالعربيةامتنا

منذالمكانهذاففي.مقوماتهتدعيمفيإنجاهدمستقبلا

القبليةالبداوةكت،ئبتصادمتالزمانمنقرناعشرثلاثة

الحضارةطلائعمع،الصحراويةالجزيرةشبهمنالنازحة

فيمعركة،العراقل!صوادفيزسضورربدأتالتيالالسلامية

وحب-ن.وفنيةكأوفكر،واجته،عيةسبكاسية،حامية

احتضانهماؤلمقدالعراقأرضكانتالمعركةغبارانجلى

عليها،العربيحثالاسلامجاءالتيالجديد)ةللحضارة

واستوت،دعائمهلالعراقفيفاستقرت،اليهاعهموي!دف

الانسانيةلترأثتقدمأناستطاعت،لاحتىسوقها-على

التاريخ،شهدهااالتيالحضاراتأنضجمنواحدةالبافي

والازدهار،الفكريوالصمق،الماديالتقدمبثماروأحفلها

الفني.

عنتنتكسالعربيةبالاهـ4واذا،الزمندارلكن

المادية،مجالاتهاأكثرفي،بداوتهاالىوترتد،حضارتها

حينعلى،والثقافيةوالاجتماعيةالسياسيه،والروحية

ا)قاصاا!ةكيالدراسةمنالاولالق!م!هوالمقالهذا(*)

مهرجانمنالاولىالفمعرإلأالامسيةق!ائدعلىتعليقاالنوي!طالدكنور

.)7191فمان5سامن)البعرةف!عقدالذيالفعريالمربد

اكلصائدانشريقتضيئذلكلانكاملةاورراسةنشراطانعنعممونعتنر

قبل.مننشرانلم!هاسبقالتيالمنقودة

؟،جميرمميى

لطوة

ص-ا

لروليومح!لمؤير!غ

.أخرىأممالمعماصرةالحضارةميادينفيسبقتهما

نجد؟نجدفماذا،أمتضاواقعفيننظرأولاءنحنوها

الحهـضارةأسبابنستكمللماننا-صراحةبكل-

مدىفيبلادنابينتفاوتعلى،عربيبلدأيفيالجديدة

نحتف!زلناماانناونجلد،التحقيقهذامناقترابها

فيتفماوتعلىأيضما،الجاهليةمنالبداوةقليلغيربقدر

القطرهذأو؟جد.البداوةؤلمكمنبهلتشبثا)ذيالقدر

،بلادتاشدببن،القديمةاحضارتنافيهترعرعتالذي

لحضارةباالملحاقمافيوتباطؤاالسحصق"بالبداوةتشبثما

يثة.الحد

فيمتعددالعربيةلامتحنانريد-بسماطةإكل-ونحن

!صذهتستتمواندةالجدبالحضارةتتحفرأنأقطارها

منها،النافعةبالعناصرحصيفواعفهمعلى،الحضارة

أخذناهمااغلبفان،فيه!االضارةاالجرائمعنوعزوف

وبهـرجهاالتاف"غناؤهاهوالمعاصرةالغربحضارةمن

ال!دومعالحقيقيةمعركتنالانهذانريدنحن.الطالح

لشمت،بقسائنامجردويتهدد،انطلاقتنمايعيقالذي

،حضارياصطراعهىبل،عسكريةأوسيالسيةمعركة

والمعنوية.المادية،المصطلحهذاأبعادبكل

قادرنغيرمثاالكثيرودئيزاللاأليمة"حقيقوهذه

لكنى5بهاوالاعترافلمواجهتهاشجاعتهماسمتجماععلى

عليهـاالتدليلفيكتءتفقد،عنهاالحديثأطيللن

.(1)تيةوالبير"ابالآد"مجلةتها.مثرالمفالاتامنعددا

العاصرلشمعرنانريدالتيالوظيفةفيئنظرالآندعنالكن

عنيناوربما.الراهنةتح!ديات!نامواجهةفيبهايقومأن

لتلكالحقيق!يالكنهنتفهمأناوظيفةاهذهاستبهسارفي

اقرنا7فيالارضمنالبقعةهذهعلىدأرتالتيالمعركة

ومارديفبراحر،"الفكريةالث!ورةاىا...وا،ن))(1)

.0791مايو،"الدينيالفكرفيثورةنحو"و.0791



ون!تنبط،بماضينامحهاضرنا"نربطوبهذا،الهجريالاول

الحاضر.صراعنافيتهدينمادروساالمالمضيذلكمن

مناخلاطوهماعرباالىجاءقدالاسلامكان

فيوتحجا،والاحنالعصبياتتمزقها،المتحنافرةالقبائل

ولا.والحاج!الضرورىعلىتقومبلدويةحياةمعظمهما

هو،عفويادينياهدفاكانللاسملامالاولالهمانشك

الواحدالالهبعبادةويقنمهمالاوثانعبادةمنيحررهمأن

الاسلامفهمنااذانخطىءلكننما.يرىلاالذيالاحد

حتى"الديانة"كلمةمنمفهوماكانالذيقالضجبالمعنى

نظامايسعتهدفكانبدئهمنذالاسلامفان.الوقتذلك

أرادالاسملامان،قولنفيإجملهأننستطيع،شمولاأكبر

البدويالمجتمعطورمنينقا"مأن،العرب"يحضر"أن

،البشريالاجتماعمراتبفيتقدماوأكثرأعلىطورالى

فيهذاالاسلامينجحولكي.،دةوالمالروحجانبيكلافي

وحدةفيالمتمزقشملهمجمعأنعليه3،نالعمل

قامالذيالماديالاساسيغيرأنعليهوكان،سياسية

فمجمتح،الرعويالاساسوهو،البدويمجتمعهمعليه

لهميتيحأنعليهوكان،اقتصادياغنىأكثرمجالالهم

الحضاريالبنيانبهايستكملالتي،فيةالثقاالمقومات

.يداالجد

بأن،جميعماهذهالثلاثةأهدافهالاطمحققوق!د

فيوسعى،البدويةوعنجهيتهمالقبليةعصبجتهمح!ارب

،"الايمان"اساسعلىتقومواحدةأمةفيشملمهمضم

الحقيقيئ،الدمويةالقرابةمحليحلفكريأساسعلىأي

نقلوبأن.القبلي"االانسابفيتمشلوهاالتي،المتخيلةأو

فى"ضلحتكنلمالتيالصحراءمنمنهمعظيمةأعدادا

الخصيب"الاقاليمالىالقبليةللممعششةالاالزمانذلك

يا،قومزجامزجهمبأن،آخراولجس،وأخيرا.المفتوحة

كاتواالذينالمفتوحةالاقاليمتلكبأهل،وثقافياسلالب،

العريقة.الحضاراتالىالزمانذلكعرب(سبقواقد

المزجهذاأقامفقدالعرببغيرالعربالاسملاممزجوحين

الاعجميعلىلعربيفضللا،المطلقةالمساواةمبدأعلى

اعربهم.لا-أتقاهماللهعندوأكرمهم،بالتقوى

حرباالاسلابم،علىشنتالجاهليةالبداوةقوىلكن

المعارضة،لواءحملةالجاه!ليونالشعراءوكان،هوجاء

تكنولم.عليهمالقرآنحملةفيآثارهماترىدرجةالى

بعاهـ"الفنأولالشعرالاسلاماحتقاربسببالحملةتلك

بعضعليهادعىكماالعربئفوسمناقتلاعهفي"ورغبت

كانالذيالقبليالنظامتغييرفيمنهمحاولةبل،أعدائه

قيص4اذاعةفيوأبلغهم،دعاتهأقوىالشعراءأولئك

فقد،اسماالشعراء!ؤلاءأسلمحينوحتى.ومفاهيمه

المفاهيمبتلكنفوسهمصميمفيمنهمكثبراحتفظ

.الهجريالاولالقرنطولفييتغنونهاوظلوا،والقيم

فيالمثارف!الصحراءمنالنازحونالعربحلوحين

امرهاأولفيمنازلهمكالت،الخهصيبالعراقعلىالمطلة

.كبيرةدرجةعلىلتلزملمقبائلتسكنهالأقبليةحللمجرد

اهلانالقدامىالرواةيروي.وتباغضهاتفرقهامن

وجهه-اللهكرم-عليع!دآخرفيكانوافةالكو

بمنازلفيمرقبيلتهمنازلمنيخرجالرجلفكان.قبائل

!لبهندةيا:أو!للنخعيا:قبيلتهباسمفيناديأخرىقمبيلة

لتميبم!يا:فينادونبهامرالتيالقبيلةفتيانعليهف!شألب

فيضربونه،الصسائحذلكالىويقبهـلون!لربيعةياةو

وتعورالسيوففتسل،فجستصرخهاقبيلتهالىفيمضي

الفتنة.

جاءحينالاسلامغرضيدركوالمقومأولئك

العراقحضارةالىالصحراويةة،ديتهممنيحملهم

علىجاهليينأعرابايظلواأنثرواآقومأولئك.ب!الخصب

الروحتغلغلعلىأدلولجر.مسلمينعربايصيرواأن

رجلعنيروونهاالتيالاخرىالقصةتلكمنفيهمالقبلية

يدعو2وهوالحرابمبالبيتوطافمكةالىحهجالازدمن

تميمية!انها:قال؟لامكتدعوللاةلهفقىل.لابيه

.الاخبارتلكأمثالنقرأحينألا-نانضحكنحن

مستوىعلىارتقيناهل،المعاصرينالعربنحن...وكن

السخريةلناتجيزالتيالدرجةالىالقبليينالبدوأولئك

تمزقهاالعربيوطننامنكثيرةأئحاءتزالألا؟منهم

البغيضة،الطائفيةوالانقس!امات،الضا"ريةالقبليةالنعرات

المعذببوطننايزاللااو؟الضيقةالاقليميةوالنزعات

؟المبتغاةالوحد،ةعنالبعدشديدالاوصالمفكك

الاخبارتلكمنكثيراالبصرةمربلدشهدلقد

ونالعجلىيفهـخر،الرجازتراجزشهد.المبكيةالمضحكة

بتمي!يتهم،منهمالسعديونويفخر،بربيعيتهممنهم

نأقل.التيالحوشيةالالفاظحشدفيجميعما"ويتبارون

كانبل.نفسهالجاهليالشعرفينظيرالجفاوتها"نجد

أحدهمعنيروى.ألاغلاظفيمباراةلاراجيزهمانشادهم

رمىأيبثيابهووحثىأزبدااراجيزهأنشداذاكانانه

فييبالغونيزالونلاالعموديينشعرائنامنوكم).بها

حت!ىبأذرعهموالاشاحةأشداقهموعلكبأصوات!همالجطر

فيستجيب،والتوحهشالازبادعلىوشكانهماليناليخيل

والاستحسانالحادبالتصفيقالمستمعينمنكثيرونلهم

.(!والاستعادة

تفوقالتيأش!عارهينشلدالرمةذاالمربدشهدكذلك

.بالبداوةالتسبثفيامعاناأئفسهغالجاهليينأشعار

نيرازيؤجج!انمائضهمافىوجريراالفرزدقوشهد

وين!شازالجاهليةالوتيراتذكرىويحييالطالعصبيات

زا-اخرىمرة-يندروافحاشبذاءةفيالاعراض

الجاهليين.دواوينفينقرأهما

زاالحق؟أمرهمحقيقةفي!ؤلاءيفعلكانماذا

وتستنف!جعبتهاتمفرغكانت،امثالهمفيممثلة،البداوة

لكز.المحضرةالاسلامقوىمعارضةفياطاقتهاآخر

ه



عهدبحلولتؤدنصاءتأخرىاشياءأيضالشهدالمربد

الافتتاحينسيبهفييبلغنفسهجريراشهدد.جديد

بينااثرافيهانرىوالسيولةالرقةمنجديدةدرجة

سيليبماوتبشيرا،المتسلسلالعذبالقرآنلاسلوب

وتراكيبهاالمغلظةالبداوةألفاظنبذقائلوهيتعمدشعرمن

متعاليةفاقاآالشعريبالاسلوبويبلغونالوعرةالخشنة

يعيبنفسهالفرزدقشهيدكمما.والعصريةالسهولةمن

العظيمةالسياسيةالاحداثعنانشغالهالرمةذيعلى

الابوالونعتالدمنعهـلىالبكاءفيوانحباسهللعصر

غلاماالرب!دشهدثم.والد/يمومةالناقةووصفوالبعر

وهو،المحدثينأوليكونانالىأمرهسيصيرالموائيمن

الموائيمنآخرغلامترعرعالبصرةوفي.بردبنبشار

الاجتماعية،الجديدةالثورةعلىعلمأعظميكونأنلهقدر

الشعراءزعيمكونهعلىالاجماعوينعقد،معاوالفنية

.نواسأبووهو،الحدثين

اعرالمع!اشعرناوظ!فة:القديمالمرلددروس

نمضيأنالىالمختزلةالعجالةهذهفيبناحاجةولا

ونضجالعراقاحتضنتهالذيالجديدءال!ئحعرئموتتبعفي

التجديديةالمعركةتلكمنولنقفز.الزاهيةحضارتها!*في

الاخيرةالىالمعركةالعربيالشعرتاريخشهدهاالتيالاولى

كانانهلنلاح!،المعا/صرالجديدشعرناحولدارتالتي

،الشعريالتجديدرعايةفيالقديمالسبقذلكللعراق

بدأتالتيالحركةهذهفيعصرنافيالسبقلهكانكذلك

هاببلووعبدا،السيابشاكروبدر،الملائكةنازكيدياعلى

الاربعيضات/أواخرفيثلاثتهمتتابعحين،)1(البياتي

العراقفيففاموا،هذاقرننامنالخمسيناتوأوائل

،+خراباعمرانهاكثروصار،اجدابااخصابهتحولالذي

الطائفية،والاحن،القبليةالعصبياتفابتلعتهعادوالذي

تحتيرزحكانالذيالعراقذلك-السلاليةوالفرقة

ويختفق،والرأسماليةالاقطاعواقدام،الاستعمارنير

والاجتماعيةالدينية،الشاملةالرجعيةقبضةفي

سرعانالتيالصيحةفبد،أواثلاثتهمقام.والفكرية

المخلفاتتلكعلىحربا،العربيالوطنأركانتجاوبعتهاما

منالعربتحررالىودعوة،حلالالاقرولنمن"الذميم

عصرهم،معايسةعلىلهموح!ضا،والجمودالجهالةعهود

عنها.تخلفواالتيالجديدةالحضارةبركبواللحاق

تعرفونها،والتحجرالجمودقوىمعمريرةمعركةوبعد

حركةتلكللت،أصداءهاتسمعونتزالونولا،جميعما

ولويسوباكيرهـديدابو،آخرينسبق!يقالمااما(ا)

الاقليميةعنمتجردينفيهالنطرانعمنااذافاننا،وكيرهمعوض

ت!شكصلمالجديدبالتيارارهاصاتمنأكثرنجدةلم،الضيقة

جديدتيارمنوليس،1افيهيمضوالمانهمبدليل،كنههبحقيقةالوعي

تبدوكماالتاريخيةللحقيقةاحقاقاهذانقول.ارهامحاتتسبقهالا

اقطادمنقطرأيشعرا*يحققهمافان،1وبعد.الن!رامعانبعدلنا

كله.العربيللوفىمفخرةهوالعروبة

هنينتجمااغلبفصار،الوثيقبالنصرالجددألشعراء

الجديدالشكلعلىالعربيالوطنأطرافكافةفيالثعر

والعبرالدروسفما.الانطلاقيةا)حركةتلكابتكرتهالذي

القديمة،لتاريخالمامةمنذكرناماكلمننستقريهاالتي

الفيموما،المعاصر/شعرنامنننتظرهالذيوما؟والحديث

فيماضوئهاعلىننظرحتى،فيهنتطلبهاأنلنادحقالتي

؟المساءهذاشعرمنسمعنا

،والمعاصرة،الوحدةقيمفينجملهاأننستطيع

مقدمةمنقدمتبعدمامحتاجماأظننيوما.والحضارة

ولزومهاالقبمهذهضرورةعلىابرهنارالىتاريخية

العربي.الوطنلمستقبلآمالمناليهنصبومالتحقيق

أخطاءبضعةمنتحذيرهواليهنحتاجاظنناالذىلكن

عددعلىورد،قهاوتطبيالقيمهذهتفسيرميترتكب

تلكبتحفيتينعنيلافنحن.حولهماتثارالتيالشكوكمن

يناظرنظمفيبالنداءاتوالجارالشعاراتحشدالفيم

الفج،والتقريرالسطحيةفيالتقليديالعموديالىظم

نريدبل.فارغشكلسوىالجدلأيدالشعرمنلهوليس

الصحيحالعنيوالتعبيرالعميقةالصادقهالشعريةالعاناة

والتكثيفالايماءعلىتقومألتي،الاصيلةالفنوسائل

بمذهبالشاعرنلزملاونحن.العاريالتقريرمنوتقلل

علىففضلهمحددايديولوجيبموقفأومعينسياسي

،التشاؤمعلعيهزلمحرمولابالتفاؤلمثلانلزمهلا،غيره

فىناجعةوسيلةالتثاؤمعنالشعريالتعبيريكونفقد

تسم!التي-"بالعملقرائهوتطهيرنفسهالشاعرتطهير

اننافنقولونزيد.الفنيالاصطلاحفي"كاثارسى"

تكوقفقد،الصريحةالسياسيةالقضايابمعالجةنلزمهلا

انجحالجمالمحبةالنفسىفيتثيرصادقةغزليةقصيدة

صةالمحبعلىقلوبهموتلافيالتلآخيعلى،العربحملفي

أيصشونحن.شعراتسمىمنظومةسياسيةخطبهمن

الجما"عية،والمشاعرالاهدافتناولعلىالشاعرنقصرلا

والهموهالمشكلاتيتناولأن،منهوننتظر،لهنجيزبل

كونةحيثمنالمعاصرالعربيالانسانتهمالتالطالفردية

الذاتأعماقويستبطنالخالدةالكونألغازأماميقففردا

أالموتوراءوماوالموت،والاختيارالقدرمثل،الانسانية

فاز.والتضحيةوالانانيةوالحب،والايمانوالشك

المعضلاتتلككلفييكتفييعدلمالمعاصرالعربىالانسان

تفكير"صاروقد،المكررةالمقررةوالا-راءالجاهزةبالمواقا

والاضطرابوالتعقدمنالعهمقدرجةالىبهاوشعورهفهيها

لىالحىوراءسعياشعرهفيعنهيعبرأنبدلاوالتناقض

مفهو"يجددأنيحاوللذلكفهو.مجاموالافوالتوفيق

المواطزوعلاقة،بالالهالانسانعلاقة،شيءبكلعلاقته

،بالمرأةالرجلوعلاقة،بالمجتمعالفردوعلاقة،بالوطن

إصالشاعركلفينتظلبأنيفتضينمابدورههذا

قاللماوتكراراجترارمجردشعرهيكونفلا،متميزة

فيحققوهلماأصداءومجموعة،الجددالشعراءمنغيره
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هيألسمةفياعتقاديوالاصاله.والشكلالمضمونجانبي

الشاعر.شاعريةصادقمدىعلىتخ!طىءلاالتي

علىشعرنايعملأنفيرغبتنافيجادينكنافاذا

متطلباتالىتتنبهحتى،المعاصرةالىالعربيئاًمتنادفع

يتحققلنانهذاندركأنيجبفاذنما،الجديدةالحضارة

للشائ!4الآراءإكلعلىبالموافقةالشاعرالزمنااذا

للشاعرتكونفقد.وطنهأبناءلدىالرائج!اوالمعتقدات

معنىفماوالا،منهالمنتظرهوهذابل-وأبعدأعهقرؤية

الا-راءتلكمخمالفةفيالحبئ"يعطىوهذا؟"شاعريته"

منها.التغييرالىيحتاجانهيرىماوتغيير،والمعتقدات

بالمقوماتوانحلالنارجحنتناقرونعنورثناهماكلفلشس

للعروبة.الجديدفهمناعليهايقومأنيمكنالتيالسليمة

ناضميرلدىمقبولايعدلمالقديمةالمعطياتمنوالكثير

نريدهاالتيالعادلةالكريمةللحياةصالحاولا،الحديث

للشاعرنجيزاذننحن.وأناثماذكورا،مجتمعناأفرادلكل

منالقوةيريدمابكل،ومواطنيهومجتمعهوطنهينقدأن

حقدمجردعنيصدرلمبأنهيقنعنادامما،القسوةوكلن

حبعنصادرهوبل،التشهيرفيرغبةاوشماتةأو

الارتفاعفيجياشة-أمينةورغبةلوطنهمخلصعميق

وطننابهيعجماأكثرفما.والمعنويةالماديةمواطنيهبأحوال

لجرائمواوالمخازيالاخطاءوالنقائصمننااطوموبهيكتظو

.والاذلالالقهرعهودمنالمتبقية

،الشعريالتجديدقضيةتشلزمالمعاصرةقضيةان

ديدت!.والشكلالمضمونكلافيالشاملالتجديد

الاغويةالقوالبوتجديد،والافكاروالواقفالعواطف

الجديدالمضم!ونفان.قيؤديهماالتي4الايقاعيوالانماط

لر.تاماصحيحااداءللقديمالشكل،ؤديهأنيمكنلا

يحملهالذيالشكلتلجديدالمضمونجدةتستدعيأنبدلا

منالمضموننصىببحسبتنقصأوتزلددرجةالى

علاقةوالشكلالمضمونيبنالعلاقةفليست.الجدة

علاقةهيبل،.يهيحتوالذيبالاناءالسائلكعلاقةعارضة

تغييراقلانر-يث،التأثيروتبادلالتشابكتامةعفوية

الا-خر.فيتغييرعنهينتجأنبدلاأحدهمافييحدث

امنااذاالاالضروريالتجديدتحقيقفيننجحلنلكننا

يعيشونالذينالاحيماءاهله!انحن،لناملكهياللغةبأن

بحاجاتنابقيامهاأكفلانهنعتقدفيمانصرفهاأنفلنا،الآن

هذامعنىليس.المتقدمةكالنهضتوتطويعهاالمعاصرة

تبنيأنتستطيعأهـ-ةمنفما،تراثنانهملأنبالطبع

القومي.تراثهما"منمتينأساسغيرعلىوطيدامستقبلا

لنصيزالتراثهذاغربلةعلىجرأةاكبرنكونانمعناهلكن

ونسعىبالاولفتحتفظ،وضارهرديئهرونوصالحهجيده

ولارحمةبلاوئحطمهالثانيونبيد،احيائهفيدوما

جاهل.حنين

قوالبهعلىالبقاءمعناهليسالتراثاحياءلكن

الاحتفاظانكما،متحجرةصيغفىوأشكالهوانماطه

فهذأ،مثصاجةقيودفيبتجميدهايكونلاأللغةبنقاء

للغةبالسماحالاحياءيك!ونانما.الافناءعينالافناءهو

يواكهحنىالمتصلوالتجددالمستمربالنيووالتراث

وهذا.الخغييرعنتكفلاالتيالانسانيةالحياةتطور

اللفظةبناءفيالمستمرةالتجربةحقألشاعريعطي

كما،الشكلوتطويرالموسيقىوتىويع3"بالتروصسى،غة

منالتراثبهيحفللماالجديدالاستغلالحقيعطيه

حقهالىفةبالاضل،وأساطيروقصصوأخبارموضوعات

تلاممةومشكلاتقفوموافكاروأموضوعاتتناولافي

لسنا.الخطحقالوحيدمعناهالتجربةوحق.الجدة

كلعلىالشاعرفقنولأنعلىصرغمينالخالبطبيعة

فيالحقلنافان.تجربت"اليهاتنتهيالتيالنتائج

ابدايتجاوزألاينبغيالحقهذالكن،والتخطئةالتصويب

والات!حامالشخصيالتجريحالىالوضوعيالنقدحق

اركانوتقويضالتراثعلىوالقضاءاللغةهدمفيبالرغبة

التيالتهممنهذهأمثالآخرالى..العربيةالقوم!ية

نقدمننشاءماالجددشعرائناامحاولاتفلننقد.تكال

التجارب5هذأييحكمأنللزمنولنترك،خالصضوعىمو

يجبضاراوفيلافائدةلا؟،ف"وأيهالل-قاءيصلحزافع

الكريمة:الآيةصدقالىدائماممطمصنبن،منهالتخلص

فيمكثالناسينفعماوأماجفاءفيذهبالزردفأمل"

."الارضفي

النو!بمحممد

تقدم!!دابدار

!،لتا!-ء"بناا
ء

،ص!؟ممماصى

لها!تاعىلماوقرما

شفيفيعبئجم!يرإا

ل.ق002حدييثاصدر
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