
ص
!!!ض!ا!-!ضى

بؤكا"-ء"طاذ،))الاداب((أ"ءا"ةهاال!"صهالتيههرصههـرهسضن!

ارء!،تمن،ا)"ءارقأوودداؤ!،1إتر"اةنقدء،ةحات?الاعددكل

آراءاىاأ?دؤطاء""فرةنجهن!لماه،:تهـبملي"رزاولهي.فههصوز!وقه.لم

!تقدم،الا/فهـ،حدةذيااوحوازتء"،اةةالمخااو4،لوافقةالضقاد

تقدم9،إضاحالاز.رادةاووا،تء"حهح،اخا)فغااور،اواؤق"النوراد

وبر،-سإتو"بادلا:قا:را/تت:ءوناذللقراءزا،ره!كرية"ةعةبهذا

ا-ا!اءلاةيآراء!لمؤبدونا:قيآشادان"بزإدصاونء،وكأصراً،النظر

وهـ-هـمر،!تصجليرت.ماتتقدمنفي-س*،رعضرانصقا.المعروضة

اتءسة"حب-،لا4ا?ت؟ب؟ءخذهوبرءص"ةقء"فالمرظاوةسوعاقمثل

ررؤة.ونو،ءمهاقيهقءاالاءمالمنباونيرق،الخاضةايديولوحبهتهم

،*-هـوط4ذاوا)ءملكا:-ءةؤكماص،دنظردون،ءليها-،رص،برونهما

،/آءدةازاؤدةحاء-بئء"ءلآيرثخ-3رالنقيابعضانوحزا.منهمنتجه

د?لاء!اطر13.1!ثهأكن.اشه?بةاالمها!راتاىالنزاقاو

،وفراز!لاكتابهـاا(ءأقي.)ةإحهاثيااجالاهذافالدةزاقيولا،عنها

هـ-ث-كأاناعاموانا.الاحي،نبعضؤكلأا)ةالدةهـثهمنؤلملتوان

نءاًلىثودلستوىاعاىلاهحافطةجهدطق!ء،رىزءثلا(جلةتحبرير

اءس،بره--كأمت،ءبا-?لاهذافيزاقىوان!،،واكقاشالنقد

اث"دوازا.بوءودهـمرر!معسماورجه!مو؟خلهمأ:قاداته:عاقلها

ؤائدةافادنيء،المجاةهذهوبءقالازكأاحولتسافيااضةرا"نبان

ءواة،ءاىالف:ياو،افكاريبرعضمراجعقىعلىحملنبماذ،بيرة3

ى5انبهةكبمااو،علههاالتدايلفبىاوال!قصرعرض،1فياكفص

بتلاق!اهتماء،اكثرفصرتالع!ايرةمنءقهاغمطهكأتمخالفموفف

إتصياآرابىمنثكوكهيثيراوعليهيشكلؤدماوشرحمعارصته

دؤ"اابمواعاآحدإهـاورايرياجلاءموقفيابدازكلهوبهذا،اعرضها

!ذاؤيوانا.والابت-/.ارالاخنزالاواخطوالخقهرامنوه"يكون

.آراؤيوء:افث-"ت"قيالابنظداهـتموايبئا)رزالاؤ،ضلللضقادمدين

يؤنظ-!ا)ـرزي،تانيءبز،ءه!لللا!!اذتاصلي!إنافى.عروانا

ارزممباالفم.ضلاوكان،ءالىوعددفيالاررواثمنتنترءاوونهوعدد

((.والحضارةاشعرا"المعنوز-ةا:قيديةات!دراسمنالمجلةنشرله

اودنت3ءاث؟اقولان،اصيراً،اي.شيحاذصاصبد.!نا"اشعر

"قالاف-يلثتىت:(وهـوااذيناالنقادءنلعدداقو)،لماانزاءنمن

و؟حدبرباتوة.ي!اازيدانءنيرمكننىور،ثا.المجاقى!ثهفيالمنث"ورة

اراهئة:فامقال*عنوانبرنجتمله،اتفياافيهلأ511الثلاثاوووىامنموقةي

افياالر،!علىازر!طابئنابدأاكزىا.ا:ةدوا،والماركم!-ف،الدين

يقالاحقواو،و،ابحاثمنززاولهءانقدفيعيستانيالاستاذ4بذل

أ

ا

ص!"!

،اغهـ31واالآظبا-؟لملالهاث**رهانليدلا،ا)جد،4عظيمكبيرص،س

تر3أرالنقدا،1تضاوأ،"ث!الاب!اثءنبرث-لل!رأآنهاواصحاؤ!ن

ءلمى4.اوافةؤ،-.ص،ءعةو"سهفيب::،1ليؤافانوحاول،مرةمن

هـا4،3"حماوكلتر،خلاء!لة"كولاعت!ءت)ك!ك،فيمهـ!اة"أخااوآرائه

!ىأ-،اءضالوضوعيا؟،لنقاش!"*حدبرئةؤ،يباح؟ءاظهتعجبانك

صداءاوواودليما.الشخه"-قىا،ثأصنإتعءى/كاو?!اسلوب

،3ءحددايردإو)و!يموؤةء.آ"كأنوان،ا:اؤداالالر*ة،ذانوالاخلاء!

لواؤت-سقاتتيالارءاثفيالمحاس!نابرازءلىنقدهفييقتصرلم

انهـ--الهيبدواو4.خالةالتنالادء،ثةفيا+ءثميدوت4،ءومفه

ات،/باص-،بؤ.م2،"رايكونيجههدصألدلفي!وبل،4تخالة

للكاؤب:يرقيولرآنير*تةكبا(ثيالطرازذلىلمثءن!و!لإ-!.اخ!وفيم

اتخر/برارئىصهـته.ءبىعلى،ت6ؤ،صااكأكلأ-او،قزدنااحمى-نت

ساقزفدعلىت!بب!4في

هـو?.،بفي?مدالم*!ء-(ذعن"إعحروىاثياا)ضهديالموففذ)ك

ادراس--4فيصاو)شت-"ثهبوهـ-و.3ء"الانئه"رااوافعيةا"ث!ب

-أدقبعبارةاو،اصطارهااى.ا.از:لمهوان،مزالاهافءنان)ا!سابقة

اواقهئر!!-"-"اانرأيبتلاء-ةإتفكا.اسمةحهالهاسلءةاخطارا)ى

وذكأه،رر!،،-،ومارسو،-!،هـ!،ةظناس،!سن-ح"لط،نة-ء،ط3-كأالا!"ضرا

تنترص)ضيبةا!هس،ر!دؤء!ا-لادثاتههربان4-اكفه،ءمقدرةو-هبةمو

يهانال!-فيااز"رالله"نكثيواتصححوبآنء،أادراسكأا-"ي-طبيعتها

التي()االغفوذءنطقة))في4انصاسنتيجةرللايمغصالمعامرادبضا

ا!"-كأ-ادراةئياشرجبتروو)/كاامرراودر؟!،ربأدبعلههاسهطر

تيارهايركبفهي-اناخطارهاواول.)النقائصهذهطبيعةايضا

!از--وااو،مداوله-فيجيم!ولاو،4رسارةقهـماخ!وامنبعض

با9اعلصتوقتد.أزاصرةاآءت"فوقبءتوا-انمنباء،اف!و

ةبماوا)ته--وح،افهمافيااخطآاهذامنامثاةالمذعورةالدرا!ة

و!:آخرخطراالاناةءيفاناربر!كلنبئ05ا:،عاوفصر،المداول

سارفيفى"رصلكأعلىمتراكيلآ3الااوا؟عيةاالمدرسةهـثهبةلماب،ويتوففان

عاراتو--،ثقيد!!ؤء*خفوا-،اتصلاظورءـ،فيادرسةابر،؟مرت

،ماىاالن-ب"ولاو،برقةارر-اأ!افاسسااو!أخطاءاالكرروو،"هل!ديا

ز!15،-،واة*،وةوتصتيحتعببلمن-راتالاص.تواتالعموفيادخلها

اضفي!ل،ذابهدف!ماالقاريءو!.ءهـد!.ؤ"،1بردةا!ءداكتارات

عدر،اب،د1،((بداء!انىءاراوا؟-4لالفتراؤء-"الوا))(1)
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.يىضازى"ءه!ا؟الاى"ةا:قذءثاؤث!ت!بؤكطالكا!هذا

ا)خهدي،)ج!دها-قصة"ةاالمزا.و،ءيتدنر!،)ـلملاس!ناذرر"ء)تودداءا

صاليقةالمصضه9معر*هـودي9دا"تهـو-با)ضرورة-ص"ءنهدهانؤلذهر

ثهىو؟اأتدودبهـرزهإةءددلاواوبئ،لهايهرضاةبابالموضوعات

لبسالادبيتار،ص،زطويرفياقدإمااربدادورؤ+!قلتهأماانيهةفد

الادبدراصراثبه--4اكثر!أ،ء؟وورة،ء،ءكأيرخهلآ"اراتنطرالا

فيههاءجدلموهو،جماتهوداوورس،ودرساعرة.2إخهتاراساتذةو

؟،ـفىا4"*هفي"تقهوؤ،ل.برهـ.لدا

زلمتؤيماالمت5إتيا)ف!برر*جدانا"اقيعاأ!طر.)ـمالاور-ء،ذاناو

الادبءص--ادربهتمفهض؟ص(4لفارزوان،ا!قذرمالمرليدوظفيلأعن

أدب.اضف،ولال!كح؟عرةالم!ا،ؤأة،تتاقلهوء8،بةز،حيةمنا(ةدبرمة

ا"-ا.هذاحكههءير،ربما،اصرىناحبة"نالاولالهرريالقرن

ياتالرواواقصهئاودالاخبلر.لم*ت!-كعادتها-فهييم"ا)"تالمصادر

زا!،"8اىاا)ءووص.ءآولازثون،مسرحهااضه1مربدكانالةكبما

ضماءب-قيرالاصإة11،داًلءربباحوالءلمىاءقيقيئا،دلا)تها،عه"بئ1ا

ناصقي:--،ء-نودس.الادلي-كأاظواهرا"لمكءتآراشاوالغهرلة

"-نر*نامءهل)فىؤف،ا!ث"قصبرهـ،ء(ىرمةداةاًدرطالمهاصظقؤ

وقلمة-4لاز،ازح*ول،؟هو)ةءو41صأواوو،ل"وحا"انلههار!،

ل--ادياوا)تهعاء--لالادرب!اضحا-لواالات،ر!ءثاالمفهم!اى*قدرات!

الكاؤ---كأا:ةر،ةاا،ؤ!لملاتادر،م.كن)موظاؤةطوهـرزه،اكةاؤكطوا

1-"مفا:ثكر،ينهـواةوااًاـ-معوا-سدا!وعهلمهموكل،،!اماردت

كانواء؟ءلمىالحد،ثةالنقديةبا!.لمحت:،نحنوأخقبل،هذاء":يعهم

عظهـهـ"ءتاجممنامفر51-تاأزدإمةاص(درالمحتلك.ع،جزينع!4

م:فىزهااننضهـعبرطونهااىاز:زلاننحن:اعلمهااخنىمت!عددةلسعةا

.اًجتثرلاساو!ة)ثاوجط:قباتبا

تلكتقلا.ةمحااشداهـ:*اللملا-ةطو*ثرلمكاا)عاصرةرفاتامؤواما

المدرسهجةال!بوبءاء"لآ-هيبل،امصصواارواباتوابارالاص

،ء:ىاندونالاحه-،نمنكث!وةثأب!فىعن!ب!ض!ت!ل-المقررة

إهطساوللاواصترارز*رارى09؟ج!س!اقدإمةاادرا(ء5ءنبا)خ!ل

ؤأ"كاء!اهذاءنشبئاحاواتكان.بة/!لبلملأولا"حليلاولا-اس*نجطلنا

فهـب،افجاقيواا)"هطحيةيدةث"!،اخخلبط!اكثهبىة،اخطأاكثيزه

وهـ-ثه.المق!عا"عليمالميلوالتعا)ـء"صيحالتحاءلعنلث-بءابدد

اسءإبس!ءلملاجوحاولتالامثاةعل!هاو!ربرتوضحت،!?ؤنجةظاهرة

ءنهـا،تا)-فىاخرىكبطووفي((الادبياناؤراثقافة"الاولكتابيفي

!وءمننكاوقد.()وتيوبمهدرادهـته!بهنهج:لجاهلياالثمعر))

ف-سادوالهح!ينطهان،2ا،ننتناولهاهـياالموضوعفي،حطنا

ءعكامي9اًصرؤتا-رماقسداسالادفيبربئءه،صردارسبناكيرهماو-

اتخ--،ولوام،العزاجةأرارصطاعلىالاوز-ا!رقلض.وررتهـمادرالا

و!و-.النقاؤكأى"درسةاوارجازامدرسةواحدةدراسة!ياحد!15

الذيدلامرب4احقهقباالاهم.ةي!ت!ثفبآنحرياكلاهمالكانو*ـلأ

هـ-نهفجمر!ء4وازث.دتالمدرستينها"هنصراعاتمعكلمفيهزارت

-.صاه!ر،شها

حىولهؤ!ةاتءنكتبمااىااً!نعب"إنيالالصعتاذرجعو(و

وااًو،امقادواحسينطهكت:"ا)ثياقليراخلافالامويحواثا

((اربر-!ا((صجبفةمنصدرتاتباالاءداد.،ضارعان)4ا"ولحن13

"ا-كر"ر!بلمضءاأؤقر،الم!صاناب2!صدرها"ءانتكط)ةاالهوء-"

المربردعنورواياتاخبارمنا?ءيفةاتاكب!ؤاة+هفو"ااوافاتا

ؤجطلأ،وسهطحيةمكررسردمنالمحبراتهذهوبءالادرك،اقدلما

تحارإحخط!اربر-هـؤياآداهااتباقهقيالحتياوظيةةاادراكعنوءجز

الادبي.

ململأءيفيعماؤ!ر"اقررانبعد،ءجتاني"حمد"ة،ذالالهلكن

دهشت!"عنبر،5انالاكر"4عاليهابى،،الجدةوعدمالتكرارمن

ايمقر(3انسبق،د،؟قولاننمرمهلهلثه،ءكما،لانه،وحزنه

،الجدير--دةبالخظراتمفعمةاجاهلياللشعرودراسص،تتحايلات"

ذلكالكريرمالال!هتاذعبروقداما)).ا!ما)كطواالذوقيوالطميق

،4اكتبىفيمى-،المتجديدوفوؤعه،ربتهدإرهعئاهص-كأىا)ت!بير

اكفبملا،اكأبهاةلرا!او،اوامهتاب3ايفياننياىاؤلأءمئنه

اوضسوعاؤبااجدتمؤ(ن،ء!ة"و!اانينلأخبرقسآراءتكرار

ووؤتوؤهكطاض.بمالافا،تييخفهاة.اناررتطهبمجدإهاادرسهازريا

دوؤ.!ء4اكتابحةاءنازضطدلمى:وقةاءكاماسءهـارؤجمماؤرائن

راء6بر،1ةةأىانضبا-آومقالا"بط!كأببم،اىايو-"4اتياا:قداءنثو3كان

الافياهطاتعمدرأفيمرارااتهمتصةى،ا*ثيرونايسىض!نكرهاغر.يهة

افصعفكإأيقالواناوفاكعلىاخبروجوااًلثه"نوذسموىلشهيءلا

اوصفالتبطعاء،وءتنريرناصضنورزرالاواىا،وةهيفهـته.مجدد

!4فبصديدلااثياالمكروربالهؤلاكأذجمطبئز!بؤئر!ا

!دور1اوكطقد"نه-ثي5ارأيطشرحاعبدانهخااحاولان

حآولتورو،نشرهسبقالمزرياصزءااعدتوالا،للمربداءاريخيا

،الاردعبصةحات،ذاتهفيالانه،الاخلالعأهمايجازااجاءإجازها

اطلبت!طاؤد"كاملدراسىاهنهـبمؤباءرة-4افياارآجمما.لمضبء"،ن13

هـ-نويسهتغر!-،اأهجريالاولاً)قرنلثهءردراررةصىالجامعيين

واكهرر،الىبوعكلساعاتثلاثفيهاز)!قي،اش!رارر!ةوقنتلا

دراسةعلىبطلبتقيهواحمل،برأ"ميت!هبئستجنكلمرة"دررسه

لميية.الاصمصادرهافياالادببئاالهمرذلكق!طالشةوير"المدارسمض.دد

رايي/زيدمانهلننمنيلياماؤبإ*ونانارصو)كني.القد)5"

تحضيرفيالاسلامعملعنؤلتء،آىااذنفلآلتقلوتداهـلملأ.ايض"احا

.الموةءوعهذاعنقلتماةكبماء.بئز!يماالاررتاذورأي،ا)عرب

كذافعلالاسهلملأماندلتحيناننبيعهمدءيتاننفالالىة،ذ

لممتاليباسرطوهط))الموءهوععالجتقد،وذاكهذاوحققوكذا

الض!بمالمعطياتوان.((حضارتهمنولاازءاناهذا)فةءنرعد

ا-ىااستلمموانني.((مقلوبةمثاوبهةهصورةفىكما((ت2برافدور!ا

الكريم،الاستاذاؤ!نع!ئرفادريوا-هت.((ء،ر/"تقر،رإةايةلم"ثا((

باني،مذهبالجدأكبمااالمنهحالماديإتخذونالذيئالخقادمننجبرهوافتممع

يس!ضلمونحيندونهيقص!الذيالمتخافبرالمه:ى((ابقاء))روت

ؤلميوكلءوزببحفلقدا!لي.االماديالفكر"نالاء.طلاحهذا

اننيحقا..برددونهايزالونلابعض!ملكن،ايتنةهذهانكار!ي

ورسوبهنبيهاىاالمهاوصولالقرآنبأنومن2و،اللهبوصودأومن

والظواهرالض!-،ريخء"اًلحركات،!سير!،الجألالكهب،محءد

تفوقالتيالغيبةالقوهداو،الاأبالمشيئةاؤحامالىالاجتماءية

ا!صنانواميستعطلالتكمااوالمع!زاتال!وارقاو،البشرقوى

مختلففبىاا&مثريالاجتماععاداتعلىوتخرجالمأدةؤوانينوتطل

علىامحبرانوالظواهرالحركاتتاكتفسبزفياحاولبل.ء"وره

اهوائصينواالنواميشتلكوماشبما،البشريالعقلتقنعتدلإلات

قدف"التفصيرهذامثلعلىالعثورولى2نجحتفان.اماداتوا

صو!يةدلولفةفياغر!ولمأـصمتاآثرتعرذتوان،اقرا!ي

رائدهـذاموؤقيافيلباو.ابله((روحاقي))هـعذراومبهمة

ادفي،خلدونابنالهكليممةكرناهو،نفسهالالسلاميا!فكر!!

في!نه،كاملامحمدنبوةبرصمقكاوتلمهمه،قا"أالمهباايمانهكان

اورمرانالبشرقىااصوليستكشفواناك،ريخحركةيرةممران*حاوركلته

ن،الاؤت!هادية-ا،ا،ديةالجغراًفيةميةالطبالاسبابزلمهسعلىاقتمر

والغهـرإطصةالجسميةالخالصةاذبثريةالمقدراتوتحاءل،ناحية

.اصرهطناءبز"منوالنفسانببة

.فيوالاءظمالاولالداؤعهوكانالا!لامانقلتاننيحقا

.برامراروكبررهمخلصااعتقدهرأيوهو،العربتعضيرحركة

محمد.ورسوولنيهالىاللهوحيهولملاسلامالاولا:بعاانواتقد

الرسوليتخذلماولة"هئايىهدهثوحدهكانماالوصياهذالكن

ا!ولحيزمنوابراًزهاتعاليعمهبتحعيئا)كفيلةالعمليةاوسائلا
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هذهذصأفاكن،((دعوهأ))بجاءن2اقرا.والتنفيذالعملحيزالى

حضهسأ،ومن.!4آووواو"نارسأولاا)ىالصأوكولاكانالدعوهأ

اجلادواكلمش"واحقاقدعوتهنشرعلىواهم41المتكررمرالمتالقر؟ن

،نفم!4خلدونابن-اخرىمرة-هذافيورائدي.سبيلهفي

عوةاروانفيا"وانهعفالاهميةبالغوصلملامقدمتهفيءقدالذي

صلدوناء.وهـابنهيأوا،عصهية.((تتملاعصبيةغيرمنالدينصكأ

الدعوةازجاحعلىنياونفمظماد،،نته،ونالتبماجمشريرةاالقوىلتكاتف

د،لاصإأق.صأوءبل،ازتصارالدعوهأاتاكيتحققلاوبدونها.الدرر.بئ

هذهوهملونالذينالدينيينالدمماهأانيقررخلدونوابن.الذريع

مهـم،،اظالماللصألطانالماديةالقوهأامامالهلم!اأاىاصأت"ونالحقيقة

منالغوغا،بهمغرروامنمعهمويهلكون،حقعالىادينيةادعوتهمتكن

اللهلان،((مأأجوريئغ!رأرأورين"يهلكمونوبذلك،والدهماء

علب".افمرةاتكونحينبهألممروانما،عليهمذلكيكتبلموربحائه

المقد"-قىءن)؟(الرالعافصلاذلكعيتازدطالاستاذراجعاواودوكصأ-

فأ-ي،ان!فمسصأالانبياءانءقررحينااأعظصمةخلدونارنجراهأليرى

بال!وناللهمنالمؤيطونوهـم،العوالدالمتخرقلاادين!م!نشرهم

احرىقما،اعادةامشةقرعلىالاموراجرىافااكنه،ث،ءاوكله

نايجبالازبب--اءاناي.العوائدلهت!رقألاالبنئرمنغيرهم

إصأممصهءامعتمقالتياهـوساللرسااأ!منجاحالىيتلمسوا

اممرانوالاحوالاوطبيعةامصأ.ا-لأاوقواعدالصادهأأصول))خلدونابن

((مالانصأازب!االاجتمأاعفي

الاسلام"))كلمكأت25اسصردصينابأك!البصأثصنانا(واض!ح"نان

الالهـية،ااث-ئةبمىردتحصأثماتحدثخارقةغبيةؤوةليهااعنلم

ؤوىاىاؤه.يرارمزا((الاسلام"أستهملانما،الربانيةالقلصرهأاو

وتعاونتاقرآنيةاالدعوةحولالتأفتكعيرهأواجتماع!يةوماديةفهـرية

ل!ايئحققانقبلطويلاوجاهدت،حدثمااحداثعلىجميعها

الطبيعةع،امفياهكصأةااوسائلااحداثهالىواخا!،احداثه

كيفيحصرئياوضوحاقلتلمحيماواضحةالحقيقةوهذه.والمجتمع

ؤلمتماالىن7ارجعواو.ءيتانيالاسهتاذمثلناؤدذكاءعلىخفي

:بالحرففلتاننىأاوجد،العربتحض"-رف!لملامالاسعملعن

ينجح،!كي:ؤولياجيدالاحظاال!ملهذافيلملامالا!ينجحو!كي))

يجصءان(عليهكانا.:قواكهاأيضالاحظ41علصكان(مغزاهو"امل

ا"ديالاسادأيغيرانعلي4وكان،سياسيةوحدهأفياالممتمزأقشملهم

ا،مفيفتح،الرعويالاسادأوهو،البدويمحتمعهمعليهالامالذي

ا)ثقافصألأالمقوءاتلهـميتيحأنعليهوكان،اقتصادياغنىاكثرمجالا

((.الجديداحضارياا::يانابهاصأصتكملالتي

عليهايقيمان"الا-لملأمعلىكان"اضياا!لاثةاءـكالالس!ىهذه

والئيبر،السياسب*الوحدة:ال!ديداحفاريابنيانهبهاويسئد

فياحمهاءببتان!الاشناذيرىهل.الثقافيةوالمقومات،الاكتصإدي

!ورة"!يوصعااو"مثالىاسلموب"الىل!وءاجميعها!او

الايديواوجي!لأ،والوسائلاطرقاعددتثم؟"مقلوبهمعالية

فقللثىثتاناو-الاسلاماتخاهأاالتبم،والاج!تماعيةوالاقتصاد.لم4

صأيرارمزاايهاانرمزالتيااعظيمةالجديلأهأالحركةتلمكاتخذتها

دخلووسأ،ئلطرقوكلها.وبدأ!يمهالبنيانذاكلبناء-بالاسلام

عص؟اننالاستاذفيهـايرىفهل.ابشرلملاواالطبيعيةالاكلكاناتحيزفأيا

؟"عاريةتقريريةمثالية"الىاسفلاما

قلتفيماالنظراعاداذاالفاضلالاستاذان"نواثقانبمبل

وسائلوشرحتعملياتعنوتحدثتتفسيراتقدمتاننبماهتجلى

اقشأصأاعايقتنعانيريدالذيااهلممياافكرلأنطلباتجميعهاتخضع

تفيرالىاحداهافيألجإلم.ايمانياتسليمايرسملمأنلا،1عقليا

،الاولالكتابمنالثالئأاابابمنالص،دصرأالفصل!2)

.161-915عى،بممصرارتجاريةالمكتبة

ولهئهحي!قهذافيشيءي!..لقصفهاذيابالمعنى((ا*ءثا"

ءجرديهـنولمحفا4.بعمنهجاتاناذا.لرؤفء"اناءدابااولدبم!

؟الدينيونالمتهوسوناليهيند!ع"المضادةاناحب"فياونووسهـط!3

بميتانن؟تاذالاسوبينبينيأحقيقبماختلاؤ!من.لبقىوماذا

ؤولفييتجلى،كبيرءنطريعمائدياختلارأيبقى،نعم...

...((لأمالاسابدعواالذإنهماعرباان)):لمجبتازأبسناذالاصأ

للكلصأ،تالصحصهحا(عئىسءكولايهلممعيتازياالارر-تاذان

الصحيأحالمعنئيرعلماذنفهـو،يمصأتعأملهاالى.ىاةلمغوألةوالتراكيب

القصر،علىيدل((يناللىهم))تعبيرانهـويلأم((ابدع((للفعل

العرببأن-أقررتانسبقكما-أؤروأنا.نجبره--صألاهماي

هم-الجديدةبالدعوةم:همآمنواالذيناولعكاًدقنجتراو-

العيمؤالدهـموراءمن-وهم،الدعوةنصرأعلى/كاتفوااهـينا

ةالمادإصأالعمليقىالوساللتنفيىذهااىاللمسواالذين-"حمد

.إألكانوذلكازماناذلكفيممكنة3،نتا)تي!الا"ت.اعيةالسمياسية

الجببنظاء4وزأسيسدولتهواقامةدعولهنشر1ؤبرن!4ومعمد

هـيتدر-4فيابدىبل،اللهمنمرسلء"،دقنبيب،نهيكتفلم

راز4،لانت!ماوتحقبقه،لخصوء4و/معالجته،لانباعه04تنظو،لدعوةا

وارساؤ،مديوابعأحكميوءاوصر.رمهأاشؤون،كلـزائمهتار7وتلافيه

احنكة،واالحكمأة"ن،دعامةبعددءامةااصت.،لصأية4ساطتلدممالم

الادارية،والمهارةاصأاصأ-يةاواًلحصاؤة،والوافعيةالىظروبعد

.الانباعفيلالخصومروع"اثارما

العربان((تلأكجماتهمنواضحهوفيما،عيتائفياالاستاذافى

ناديعنتق!بر-ل،كا"بهذايكتفيلا،((.لامالا!اددعواالذبنهم

ماابداعسأومن،العرب((ابدالح((منتآتتنة-"ا.لملا".4الالمافكرهأا

الفكرهألمكاناعتقدبل،ب؟اتاعلميهاوافقهلاء،وهرزا.وحدهمهأم

الهي.وحيالاولمصدرها

يعتقدانغيرهعلىولاعيتانبات،ذالاسعلىاحرماناريدلست

حبريةانيعتقدونالذينمنماني.اعتقادهءنيعبروان،يمتقدما

((التدينحرية))انالىينتبهونالذ.لنومن،ااجمبيعمفتوحةالتدإن

معنىلهايكنلموالا،أيمضاااشدأإنعدمحربةاوحيداءورءلأهاءـذه

ربما،والتعبصأرالاعتقادحريةفيبحقها"!صامتوؤدا*ني.إبتةا

الذيالمو!وعفيالمذكورتعبيره((فرورة-((!ال!ائلهاناي/1يجوز

هـنالتعبيرهذانصيبوعن،في،8جاءالتيوالمنإأله.بة4فينتناوردأ

الذياحداهذاالىنتفقدمنافما.والتعقلوالمصأؤواأء4الحكمة

فسأل،الاسلامأةاحضارهأاحققتااأتيالبشرأنهالعواءلءن"بينت

الادلاءالىالقدرذلكيتجاوزلانما!كأوفرورةصيمبررهناككان

الاصلرفضسوىمعنىلهيكونانيمعنولاممنىر4ببسبتقرير

،ر!اشيءقضيتهيخدمبهذاهووءـل؟نفسها-لأالديهللفكرةالالهي

لهداعيلاايفاراالايسببلالعلهاو،والانباعالانهء،رلهاويجلب

جمههانحنوقتكل،لدمشاعرلحنهافنىاليكانوالارة،لالصدرر

الخلافاتعلىوالتعاليا!مللم،الىحاجةنكونمااثدفيه

قضية،المزدوجةااأبرىقضيتناخدءلأسبيلفيااصأظريةالعقائدية

الاقطاعبقايامنأمتناوتخاليعرأ،الاجانبمغتصبيهبنالوطنتحرير

الرجعي-كأوروالصأب،الافتصاديالالصأتغلالومخلفات،والراسمالية

الاخلاقي؟وااتعفنالاجتماءكبنوالجمودالفكرإلأ

فيضرورةرإييبينت،)3(المجاةهذهنشرتهاشتىمقالاتفي

الكبرى،قضيتنصرهأصأبيلفيالشرفاءاخلصينابرميعبينالتهادن

الدإأنقونأبإنالحميعوذكرت.وا)داخليةاإخارجية،ازدوجةا

وانه.الناصدأمعظماعلى-تاليرهامنوالتقدأبلبهاالاستهانةيمكنلا

((الديني2الفكرفياثورةرحو))مقالةخاصبنوعراجعا(3)

المقالةاليهاتدعوالتيالثورةانولاحظ.0791مايوعددفي

له.المعاداةموقفباتخاذولاخارجهمنلاالد!ن((داخلمن))هبىا
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ال!اس!ا)خطيرا)طورزرا5فيتحديهاشيءافيالح!ةمنليصى

قضءيةانتكاسالايسببلناكحديهذاوان،اىئابه.لمرالذي

اذتفاس،،والفكريوالماديكنالسياسالتحرير،الشماملةالتحرير

:امرحك!ب،نتحملهانالضروريمنولانحدثهانالنافعمنايس

الدإصناصلنناقشانلبستا"سةصتئ،انوقلمت.الراًهنة

ا)ةوىا)رجعبةنهةعانهيا!امةاقه.يتنابل،بشسيامهوالهي1

و،برروناليتزازهمرجعيتهمبلاسئدونداة3اتخاذهؤلأامراربزالاسمن

بان5-ذه/دعوتيودعكلت.المجتمعلنقدموعرقلتهمالشعبلثروة

عظيمة،تحريرحركاتبدايتهافياكانتا*برىاالاديانانالىتاشر

جموداداةصارتانمااؤهاو،"عان3ؤطكلعللفكعو)حريرفكبريتحرير

الاوهـىالىوريةؤورتهاعنهااتزاحين!بةوسلبابتزازوأداةوتحجر

وسه-لمةالىفحو)تهاوالاثيرةالحاكمةالطبقاتعليهاواستولت

الفكر؟!ؤونفبما)تحديدحركاتوعرقلةالموروثةتيأزاتالاكللاستبقاء

اوجهةاهكبماأهـهـهانفادلمجبتزدتثم.المجتمعأوضاعؤطاتفييروا

وان،انفمهما"ركسهءنالمةكربنمنمتزايدعدرا،نيتخذطالتي

يعةهـواوانجدإداافبالاالتدإنظاهرةعاى،قيلمواانإحاولونهـؤلاء

اةكراصجديدمنالانسانيةإئنثمدهما.حقبقىسبيلفياالمهصالحةم!ا

ف-يالصش!ريةابناءواسعاداع"يالملاملمىاواقرارالاوضاعوتفييم

.الدئيوإةحياتهم

اواخكير:نج!هااقيا-ديدةالرالوجهـلأهيهذهكانتؤاذا

داص--لؤكانحئحاجتناأث!دفما،العربيالعالمخارجالمفكرون

ا--ء،لىهـ----4وااله-*ريةرووكأالم!اراًهنةابأحواله،العالمهذا

أثهـبخ!زنئءلذاك.الات!جاهذلكنطيرالى،وا)ثقافيةوالاؤتصادية"

برعدينت،وا"اركسيينااكتابظمنقايلغيرعدداآجدأناحزنا

هـسلىجامديناونيزالاؤ،م،الماركسياالفهـرفياتطوراهذاالى

عئهءحبدلااضهطرارا"ء.طراك(نحين،امكبرالذلكالقديرمالموقف

كأ.راسبءصاة"ةفلأاد.اافكرامجابر!ةا)كاظهـورهاولفي

نقدةدبمااالقبإمالموقفذلكمنخرى2بقاياقاليلرعدوسادكر

معركةعن4اقالمانقاثيااتمهذاقبللدبي.نفسهعيتانيالاسناذ

ابدهـواارزيئاهماورربان))قالأنبعدفهـو.والبداوةإلامالاس

،وصضرهـاقباللها،برماهيرهموان":فقالاًسنمر،((لملامالاس

تلكآخرا)ىوهزصتوسهتء-لأالعبوبربتفعلتالتيهبما

نمخايىةعيتاننالاستاذمنالدعوةوهذهبة"الت!اريخيةلالافط

ؤعهـتاككبما!هـي"ا)ـعربجماهبر((ؤرر"ت.تاماخلواالصحة

حتىريرا5طويلاجهاداجاهدتمؤمئةقلةهبمفهلتهاقياابل،هذا

-،وعادات!وأوضإعهاوقيمه(ءغا!يم،!وتبدلالجماهيرنطرةتغير

اك-ىالقلالل.هـناررفيأجهاداهذاتجاهد"وهي.وممارسا،ها

طولءلمىكفاص،!واصاتبرل،!عسىب"المدابا9الرسولقضاها

ف-سيالاالانتصارمنقدرفيتبداولم،كلهاأالجريالاولالقرن

فطلت"ههـبىاجطا))اًء!.اثانىااقرناواوائلاقرناهذااواخر

وظلت،الجاهليةعهدمنالموروثةواحئ!؟القبليةبنعراتهامتضبثة

امتحدب-ةال!فةإيرهاو"عاأيدهاتقالاسمتبقاءشراسةفىبتحارب

كل:!-!دأءولظلتول.ماشرونجبر"باشراًتحد؟لجديدالظاما

رغمعلىاء،1االارتداداواصحراو،4اا(باديةفيمةالاقعلىمصرة

.ويردر!-احاضرة21رخاءعلىاياهامؤثرةءمبث.ضهاوشظفضنهـها

5-نسراًفان-درالىتي(فيا!لتكما-اسو!أسلمتحينلمححتى

بتلكنفوسهمصميمفىىااتفطوا-راؤهأ5ثرآسهموعلى-افرادها

بعضوفي،الاولالقرنحوليتغئسونهاوظلوا،والقيمالمفاهيم

.ءرإء(اعللأنااجدإبىاأئ!اماكءاليمرفضوم!يعلنونأشعارهم

ا-نمرءااطلاقانفهماننستطعلمقةالحقيهذهنفهملمفانكا

شعراءسبرالىا(قارىءؤليبرجع.اأقرنذاكامتدادفييحدث

يءربنءحمدسيرالىيرجع،((الاغاني))كتابفيصر51اذلك

وجبهإ،)4)(الخوارجالىلاخارجة!لتهالىنسبة)اخارجيا

فيا)قالىوكسراًلعينبفتح)المريعلةةبنوعقيل،)5(جهـعيالالثن

عنف-لا،ام)6ابيهاسمفيالمض!ةةالمرماوه:خالبنوة.ماسمه

أشدعنالثلائةالمعبرين،)9(و-رير)8(والفرزدق)7(اًلاخطلس-ر

تشمبثء---نذكرناء،لكلاكيرةاالامثلةليقرأ،القبليالت:،حر

ورفض!مبياتهاحروبفي2واستمرارهابقبليبهت!---،((اجماهيرا((

لمحيا!بقاءءلمىء:"مكبيرةأعدادواصرار،الجدودللنظامافرادها

فرديةحوادثتكنلمهذهانولهصخكثهمف،8،؟لهالارتداداوا-اد!ةا

اسنشهـادااًلقارىءثإءفان.شاملةاجتما?كأبلكانتءاهرةمعزولة

ر!دلفيتيىسونأتهاقاا)تناث"ورةبللابياتهئاأستعى-،رفلن

بفقرهـ-االبداًوةحباةتفضهليفيقارىءكليعرفهاوالتيا)كلبية

بابياتاسثهدوان،ورخا!ابلينهاالحضارة-ياةعلىوشظفها

اولها:كياروؤةالمهامطاءيا

لراناباديةالربؤايأ!جبتهاـحضارةا.كنمن

لافصه،علفةرنلعنيلالاهميةعظيملأبابرياتسألفنشهدبل

م.بالاسالاسلامفيهابتحدى

علىعدواكلاببنر:كجعفرمنقوماانالابياتهذهوقصة

فضربهاهمجارعلىعقيلفعداموضربروهابلهفاطردوالأ.قيجار

-لمىعأغاربل،همعإيهميغرلمانهلاح!ا0كذلكارلحهوأطرد

هذافيإسدناجارهمذنبوما!جارهعاىهمغياروا2كمااهمجار

؟قالثم؟(كله

القتللجاركميعجلجعفربنىبربقهفي!صااكلبك!ايشرقان

جهلبكم،ذاك،موا!بكمرماحبعدكمنجرالاسللامتحس"وافلا

قب!لنديئكموكناكماندنكمديتااحرباانترجعوابرعؤبتي

(1)0ص-لعندنالهالامنهـماوما/ء-اركمفىنثئيتبصاريأمبدا

!بلمنكناكد:فيهيقول.ا)ثانيالبيتهواقص-داوبيت

بساءوالان.رماحنابكمفتكتماوكثيبرا،سادكم.لملامالاسمجطء

وتركالدماءحقنالىويدعو،والمسوددالس!ب-نير--ويللامالاس

،بشبم(ء،فىينايرؤفىهـثاانتطئوالاا*ن.صبجات51ااضاءوااكارات

م!نب!!نثتقم،عهدتموهاكمامشرعةم!متونةزاللاؤرماكأ،

المولوثةالتقاببد!دهمنشبئاغيرللامالا!انظننتمو"ن.يعاد،بئ

اثانارننصويرقويةايف،هبماالابيماتور"(ئرلكن!!كمجهلفذاك

.الاسلام"عايىمبرغماليثارعلىالاصراًر

والاخطل،وا)فرزدقجربرنقاشفيتانيالاستاذرايماثم

لحروبوااعداواتاذكرىواحياءالنعراًتاثارةءنبهتكتضو"(

اود!الجماهبراهـ:-اجفيلمثربعتأفيرمنلهاكانوما،اقد!هـةا

اؤهءه؟القدوموالادبافناريخمصادرتسجلهاض،ريةحروبالى

لحقصق!لاا؟ل؟ومزجتوسعتالعصبيةحاربتالتيهيالحماهير

ا،جساسيا(؟)

16جساسي(5)

21جاكبادار()-6

.8جالكتبدار(7)

91جطساسا(8)

8جالكتبدار(9)

كلهـ--،عق!لوسمرة.267-12الكنبداًرأظ؟ىا(اً.)

واًلنعرةا)قبلية،ص،بدويه5اال!ء"يةبئ"ثلةمنهاصفحةكلاؤياتفيض

الجديدا&ظامعلىوالحملة،والنسب؟لىصيية1كيا)عافخروا

ا)قبليةالحروبفيوالدخول،الاماءابرخاءورفعالاسيادخفضالذي

والاستهزاء"،وآدابلئظمالاسلامالمتكرراتءدياو،ءل-هاوالتحريض

و-وتميب4مفردافحةكللمحىالدؤكأيلهزمونهـهنارر!خريةوبالقرآن

.آءاف-"

؟؟



ى1اء"!رؤةأورد/سيةاولظرةرءض"عاؤاللايخازي،الاستاذانهب

قىاارؤإز-سا-"ماراتاع"دمنادص"-في،!انظرةوهي،()اهبراء5ا"

أولؤكبالس،1مء*!رة-الماركسيةكانتا)ةكلأا!ديياثحوص-4والادعاءات

3!اءرانمحاواةهافيا!ءهـاولء.ر/فىا!قوىا)بيهات"تميلصتىظهور!ا

ايومافياتهداملكننا.ا?نارأ!ماوابئالاقطاء.منمشفلإ،1-ضد

"-نؤ-4ء،"دىنوزاأءدليالماديالمهجوض-احآنرهد،حاجة

فىا:هج-اذافىإتعبر*نتم.وانلهنؤءمكر-،لىبرهـ"ي.لممال-ي(1لآ!الهت

؟ظ-رةا؟تما!يرالآىثظران.ور"كلإءا،نسنصظا"،.+"ة،ء-"ا"-!له

-ءورءاءهـ!ةنهمب،1اهازةلمكلوزصءلد!ةبركلفللوان،واقهية

-و*نلأ،رماونراواءضئفءثوالةخافاءقه!ا"دط-بلاد!امثلبلاد!با

اءدالها،أعدىوهموالمسنفلين-اررجمهـيينبدعاوىالانخداعسوولة

فيعاء!-ا!.تبئالها)همعوناؤوىكثيرةاحيآنفيككونانهـ!حتى

ا)ج!بودلولا،":هابرش!تة.دونالتىالق!.ىة"فىالهتب،!اوضاع

بؤالنتر.لةكأالض"ماررذاتا(واع-قىالقوةتهفا!ااتنااا)دافقىالمغتفيئ

امىورةاعلىوحثهـ،ا،،حالموء("رىعلىواكللاء!اهابرخ!تبصيرها

اقا"ا:لمكءاباا)جما!ير-ن!عهـالثيرماكعثببراجهـودوهي.والتحرر

بؤتصةملمطاكنها،والادبيةالمادير4فةالبلياًلاضراًرمنهللطوتسبب

."موتلاو!غةلضسعفلاوأ"لوتضحيةوصمودعبر.

افء،نل-3،طبط)):يقولحهنعيتانيصاذالاسخطااكبرما

اهـصء--جمهابممنا!ا،وا)قبليةالبداؤةض.دحضروالتالتقدممعهو

ا)عرنيتاريخعلى!بقاذا!فا4قوافيخطآها؟يىر*ا.((الىخاف

احوالعلىطبقاذاا/ة.ااعبر-خطهو"ا،اله!ريالاولالقرنلهي

ءرالاخالمات!ذافيوؤطاعا!هاانحاز"امنالكميرؤكماالعربيفاقتئا

-اءادرالصتكبفيؤاتفقد%ااًما-.لاديالمهاعفعر/بئاالقرنإمن

هـ-نق"ليغيربقدرتحتفصزا:!"!اثا":عيىانيا،ذالاستيئقدها

:ؤرسترل،الماماًلكلامبهذاًاكتفوام.((الجاووليةالبداوة

ء--ش(يادراسهفيهالقيتالذيالعراقااعني)القطرهذاوئجد))

برااتةءارةالاحاوؤىااوزتجافئا-ءتءورةااوةر،ابدتث--ةاولملأد.ااشد

الذي-تحولاعراًقا)):فغاتاصرموضعفيءدت*م.((الحديعة

عاد-ؤ،بءا!ة!4والذي،مخرابر،عمرانهاكثرروءط،اجدابااخصابه

((.ا?لم!ليةاوالغرقة،اطالفلأاوالا-ن،القبلية-الهصبيات

اليهم6دءونيالذيناثعبا3أكمثقفيمواجههو+اهذاقلت

يىم!"ه،وادعونيانهماعتقد"لانجما،ا!محديثياستماععلىاواالباو!

مئ!يلي!"مموادعونيبل،لهواهموارضاء،رخيصاتملمقامني

منمهـست!يم،!انوثقنيامليوكان.،مخلصبهاأومنكماالعقكلمة

لأاإمارهـ-تلكالىدؤعنيالذيالدالهعسيفهموناعراقامثقأى

و"نا،خيرا،لميرريدالذياخفصاا!صدلميئهومنووريدركون،المؤلمة

لهمسببوانغرورهمارفما"الالههم.لاالذيالمداهنالمناف!،ـو

صدقوتص!املبمايرءخققانلسمدفي2واراحنيو)كم.الفررابلع

ف!-،!ا!تماعلىيوافقوالممنايعراقمعقمي"نفلقينبما،ثقتي

ءآىاطالفلاواالقباء"سهطرةمنرهيفيامثلةايإفىكرونمضوادل

!حسهب،كأالنافيبوادبر،!وك!لا،ومجنم!همص-اتو!انبصو!نبربئاحمصر

...نفسهـابحداد،عاء*فن!!بماابل-

امبسمكأمنرتجهروء؟انفهقولعيت(زفياالاليمتاذو!صتمرحيناما

ليسفى-4بالعراقورازلهمؤىو.ضاد!همبقبآيتهمالق-لميينتمسكعلى

ورقول،ءصر!اا)قياسياالم!"إكف!ب!!كلوببببس،التخلفمنش!اء

يداكط/حهن:اقول-اليومالبشرية-المجتههاتارقىفيامثلةلهان

هـلمىدايلاوض.حيرقدمفانها،اثلا!لةاالا-كامبر!ذافاضلىاالاستاذ

4واف،ز:،ولتهالذيا"،ريضياابا)ع!كالتيةمهرزةلهيستائه

ا)ءربومزقا*رثاذلكفياور.تطاراذياالفظيعالشرمدىيدركلا

ذاكانايكفيو.والوث-كأوالضراوةنفا)5ءنبلفهوما،تمزيقا

افارسي!االثورةالفرصلأاتاحالذيهواأعربيةالامةلاوءطلالتمزإق

اليىومنظهبرهان153،ا)عرببىا(اكوتحطمالاموإقىاأدوالأتدحران

اءخلالمنا!كل!ونبةوااًلا!تمارقوىإمكق.دزالولاءكنالذيهـو

آحبلىؤ،ل.حكوماذ!مبين4ا!ورء"مىساوا.لمقي،عأن!ما!ةو!وز%سارةصهم

اىوا2الاءانيكنابفياشعبراءاسيرالىاصرى"رغء-ت،فيياالارر-ة،ذ

مثلاهنالهاضربانيمضلاو،والاخطلإمرزدق؟اجريرز"ائض

"كمكلفيامادحاخلآهعلىالتدايلكة،.ا/ةبهم،تكونؤدمتريناو

-؟اثلاثةاا!*لممه"ن

:المنئهورةالاخطلنقيفهقيفليراجع

بكروااوشلففراحوااغطيناخةء

إخهو-اعداءء.لانرقي-ىواثما/ةا"قد"نابهأتء:عمااءبىى

شهه،تغثىامنفس.(*ادوحقدشماتةو!ما.اجاهل!قىاايراممنأوراب

التك(.5-48)الثلاثةالابياتمنولى-دآ.اصتم،لهـماعلىولا+-ئقوى

قتلعلىمروانبنالملكعبداخطيغةا)ءرض!انطلالاصؤ-،1يص،ول

بحكمتس"،الملكعبدوكآن،النيصيةرعيماكلادكطاأحارثابنزفر

4ع--سعماؤب،واسرهزفرعلىلفآبآنرءد،نظرهوليوردوصنك"4

ءولبرىمب-؟إمه،ذحص"ت4واء"كل،عاسترضاءهوصاولاء"ا"وقرب

?!-4!وجؤيالاخطل)*ن.المشقا)صدعو.لررآا(،داءىا!رحا

،ا!ىهـعاإبقتمزبعيدوالجرحفيكأانالارآبى4ضفنئتوعتو

:!-ف!ول

زؤرأءث-افيكميبيتئ"ؤلملألهـمونأء.-حاز-ىألم"هـبئبفكهلأ-

دعراخلاهـ""--نتفيبوء،ث-،هـ-لدهان،اء-داشهأكأذواو

ينتشرثمحينابربمرون،اعركاقطمتوان،هانلفا!ض.خت"ان

ىؤشساءبيصةااحاواقىاثذهؤجم!بربمتمرثم(ا-ءربروا(5)

داوةءمنوور!تفآببينء،انباءلملانهإكأةمهلآ،ب!تلآعنتربن

:،.7ابتا)ا:!!يهااو"8،اح"هااىالهه-للاقمدلمة

رثعولاف"رحمبينناءالمءاءث-فيوأمر،ؤمت!وف-ر

اتشفياافسىومت!شفي،،عيلانلقيسالساماكرهـ"فههاراؤثا

ب،لللقتيعودو!انعلىاياهمومحرضء،،هـؤانمءنبهماوؤع:ما

)مصبيت!مومستثيرا،رجالاكانواانا،اكعبد?.،احةاوايرقهولا

علىيقوونولاالحروبمنيجزعون!عغ*جت،ءبادهمباتهامهم

ادهـاءوااخبثانهايةتباغحيلمنيسته.لمه"،آخرالى،لما!ااص؟54

-!-وؤ.جديدمناقبليةاصميتهاواب!اثء"لملأق9ءبمىاغفه،بةفي!

تفلبؤتلوا-منفتيانابانفيهايفخرالتيالابياتهـزره-اولياانيلم!صة

قيس،ؤادةعلاممنأخرمائدوهو،ا-آمبالبم،بابنءمير

اخط--ابوا.ازعافاا)،-مءن.)نفثات!-"ءاايااأقارىءأبيستمع

:(54-52)+الابء،تالماكعبد.اًلى

اثروهـففيفوور4اة-حىوؤ-دالص:اباًبن.راسثونكيعر

الحجريطقحتىينطقوا-سمسامعهمستكاالصوت،يسمعلا

والصوراليح!ومدونهوراسه4جهةةاحمئ!الصاليجاتبااًفعف

والحزننف!راكا)فلمةالجثر!حضروااذغسطنمنالصبريسآله

واضحةوالتمففيالحقد!نفثاتالاونومايوبيةالصوتيلألحكايةا-

انهسمالابباتاهذهمننعبرف.اقاطعاواي!اعاحروفاجرسؤ!

تهضيل.ابشعبجثض4مثلواليل،الرباببنعميربقهللم-!كت!ا

حؤوافقد.(اكفاراجثتحتى،بالضتتا)نمثيلاحرموالاسم)

رأ!-4احتزواثم،لسانهوقطعوا،اذنيهوصلموا،ازفبر،لسيف

القبالوعلىالطريقؤب!براسهومروا،اًلملكعبدالى4ليليبصثوا

فييبصقواواًليهبالنطرحقدهملثةواعميريعلمدبرهاكانالتي

الاسلاميئمركما،الارضفيجئنةيدفنوالم4كاهذاوبهد،وتجلا

اوتنوو"تتعفنتركوهابل،مئهماكفاراحتىالموتىجثثتدؤنان

نفسالفعلةفعلواوهم.قصل.حيثالحشاكنهرجانبالىالوحوتن

ترفكمادفندون4جثتوتركواقتلوهاذقيساليطالمنخر2ببطل

الاربعة:الابياتألمكيفيالريا!-تمن

-06-اصفصقىااعلمىافتمة-
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المعشودنعأوىالمالصط!منىةستتمة-

امى:رواالعقي،نسش،ورهحتىدسهلعبنعو!بنوالحارث

زر!واترم،!أوهانبعد4ر/مثهب!سءو!!ه!4رل!تاي)

:(وصفار!،-يممارهااطهراصوارحا!ا3تاختة

والاخطلى،المضريةنفبالل1منااءظمىالمجموعةهيكاءب!نووهس

ارزهورة)اليسمنمضرسالروإجنبت،1اجمداوةانصءيمدييسءى

"غ--4احماو*اوهذه.(خندف،ا!خرهاباسمالاءويالش!ر!بما

المحاولةهذهيلي.اة.هـعابد،!بماشطريرنانةرديةالامةاوحدةتنطر

،جر!روبيلة،ايربوعأدا--تعا)مغعيفالهجاءمنببةاء!نرأربهقى

لها.نسا،اهاارص

فوصتده،الملكءبدعلىلمو"،دخلالذي!وانشاعرأونعس

وهو،اصلمحا!هءفانبعدمبسزعماء"نآ-رزعببماالهيقرب

:ا،خطلفقال.السماميحدنمبناجحا!ا

وء،مر؟سذممنا!ه:تبتدثافىءـوهلجتنف51أبرلعأ!

المجنونة،ءماقهوذمأرعغءافواصهأدعاولاخليفةالمحاسقتف:ع

توؤص-ءماصحوور.تراا!!ومكعلىجالبتاراكما:ز4و!لى

ال!بيتبهذاالاخطلالارهانبعدالجحاف!مان،وخنشيهاهـلمكعبد

ر!بة،وندحةبهم!وقهواتفلبعلىبهموأضرم!تليهوجمعذهبا

بطونودفرواف،،هموات!كوانفوخهـميرصمواو"شإبهمثظوا

ا).،ريخفيصرهااتط،راجمطاالصضيوموقعةوهبم.منهنا!حموامل

بتطب،إ--مانةامراراجرءرخدمهاواسهة،الا"ويوا!رالاموي

فظانع.منميهاارلكبءأوصففيوا!تئ

الذالةةالةرزدق!?"من4ر،صربأدنانبمءضا!ه!-/1.مثل!هدا

القديرم:الادب!!بياءبتا

رائمايو-اتتفيطتولنطقض-كصتنالمديئ--"بزوراءنحن

ء!،شهأ/ماا)!رزدق!،1يبلغ،بينأ155منضوي!ف"هدةو!كماا

!زلتهافيلمفاتالمعط!ستوف.وقسودهسطت4اوصى:لمعكما

اكثهبروناو!ادها،روافي،،"نواكثروا،مححفظوها،امىاوواالدى

فتلاذ!لم!نبقيمأ"اثماالاسا*مبموءوة.ومحها.ش!رال!من

4-س،ترأروة"،2!،كأةكيلكغط.ء-لمم/ندشبة511،شمالعاتحفائدها

الئ+ماتةوصلءهىاياىاترى،وازوصتءقىاءضءغاء4با!ةاربعة

ا!رافصمبطونهزمتهمورلان!مدقيسيننصمتامرزدقفا.بالاعداء

هـتاعبردتفازظرلكئ.ف،ئهماعرانرفاتهكت)11)1تفلبمن

دعلواقد((النصارى))لانتهشما.-عن-اسطاسلما-الشاعر

معادقي،قبصلمةمنلكنهن،هـلمماتهن!مهاماتبنساءفعلواما

:(69-ا39الابيات)يؤلانوليجيزفهذا

الارا!!رماحقبقابماكانوفدحرمنعيلانسسمنضلالتكم

لقشاءمالضناعاعرجلهص،وبأيارقمتلفا3لحبااالناءرسالمنهن

الخلاجمالرفوغءقركبعلىفيل!موررشسين،رىا!نصتظل

!(له!،رمؤوق!ربححآها!تحني!ف!-،دينصرانيهغاباذا

علىالفاظهاغراقيالابياتبهذهشهادالاسمنكتكد9والما

افهمليحتاجانهحتى،المضخصنصنمنثكناماناًتحديثا!قارىء

ال!وية.المعاصم!الىضخداماىاكاملم!ف!ماآف!ءاتصويرها

اءقش-،ئض!ابهت!ضئصداكئيرمنجدافملإلاالاهذاونشد

نايعءق!دعيسصاني"اذالاس!ننالآملا.الصنذلكثعرمناوفيرها

!ه---"ليرانهاو؟((افن!خ!ةءمنث.7!!4ة-!((وأ"ثا!4هذا

نط((امغلة41اناو؟"صورنهأك1)3)الدراءهبئالمآسهكط.زلثآل"

يم!،ءةرانءناكهر"آور،!وأي؟أ)ا-وماأ:تذريقىاالمجتمع،تارقى

ذابذإ-ن،اث!ءا"ء،!"زقالذياًلوحمة"ب!اضناصرأذل!ديامربا

ب!!دبصمميح-تطاحتةظت،معروفهو153،"علب)11)

الاسم.

اداهمالذياالخطرراكءنوغاملإن،الوحدةاىاتهنالقرآندعوة

خطروهو،بالتحطيمومذلأهمءا!ظباددتهممهدداراسه!رردعبدأ

القاصمةضربتهالنغرلم"م!ا)مرد!م!الانعمى،مهذاالضكل!تت"زازرهودية

انشين؟منلمجلعددبعد

"-نالامويانتعرهذافينراهماانلهلمحلتاذارأيهفما

وةشنو،قامالافحنشهـ4وو،لللفبااحر،تو،تد،صي،اشعاراس

وكما؟نوعا،لعسها?؟هديالعتمهركلنجدهء،يرفوق،الشماتة

،االع!ربنيحضر!لامالاسجاء:تالض،صمدومااىالصلوهكذا

و/تتش،اقبداوة!ول2اامعاازدادواانالاوا!أاضتبجةورنت

هـ-ن2)تغاضئه!اتفسيرلكئ.ثاران!علىواصرارا،دتالاليدها

اظاهـصرةاالاكليسا.الن!يرمنفدربعدادفارىءعاىيصعب

لامالالىط،.ا!علاوردازمعلظ،هرةا،معاتالمجةمبماالمهرو!ه

الجاهاية،حمية،احميةا"نوا)ت!ر،العص-أتف!اقىءبكاو

لقيم1منسجديدةبمجموعةجاءكط،الفبايها!نعراتعاىواته،اجمي

،اسلامالىاوالدعوة،الممىلمميندء،ء.لحريمء"ور،إ-احاي!هالأحلاميه

ودحبيب،!مالالتوروحالقسوةودعبيح،حنلاءواادعنجهي"وذم

هـلمم.أجناحاوحفضوالؤاصوالمرحمةوا.للإنوالصعحالععو

اءسمتمناقفرأنب!ألزلىالي،أجد،هـةا)-يمالعلوو!هي!لى

العربمعظماما.الصءابهمنملهلا1لضكليؤ!اي!ولىو)!،اهـوصك

هـ-اواوغا،بننراسةفوموهاالجزيرةشب!داناردفطألممشر!ن

عاىميهافيالواحىى!،واصرارال!ريا!بوولمبدهمن!ممارسه

جاهليتهم.ايامالاءهـف!واشع!!ه!اي!اونكالوااما

.ورفنرةكترةوالنعييرالأصلملاححركاتكالىامع!اردوا"ضله

،الحفوقمحرومة،اةرجلا-!انحاضمهمصركيارآةاكانت

يكولوالمأ"رجالدعن.البت"نخروجها"لمجل:للا!حر!ثطمقبة

ءنهماكبشروناكانبرلى،!داشي?تدييسر!ونالامرحاليعهكل

كلى"وهدا.والرأمةبىلمحيةءمهمةكريره"ه!ا"لمةت،ءهميه،ماون

!لرا-،ت.كبءنمحشراتاسعاانالرنق!ه!اكلعرءنكنبءماسصنبطه

وأعطالها،حجابهاونبذ،ارأ!الحر!راءىيدهـواهـص!لىم!متم

.ا&س-ةءورأءملالكعلمر،،كروجء،طوالمسماح،أالهـصروعهح!و!1

وزالوا،غصباا!رجالاستتى،ت؟لدعوتهالأواىا!تجةعازتم!،دا

واغنصابهم،،لمعاما!!طءلهما"نوض،علأوا،ونض"يقاسجناالمراة

التياءتء،4!التحبريردءوأتعدىكدل،مرد!هذأ4.،ن.ا!"و،!

لى.حريرموىهاحدتحنىلمحانهةهـ"المهروظت"،و/ضتشرلظهربدأت

العاهـ!لانار.عصك!3اكمى،هماظلىدأنرةنزألىوما،لأرصالا!ة!ي

امربي.ا

المربدلايهادذيالمؤرالطبهعةثههاانقارىءيزدادهنامن

-يدراست!ياطبيعةهدهفنرحت،-لماالادبيناريخغ،فطورو!ي

فاد))مجردالمؤلفهاكتبتم!ورهكى،يكنلمؤهو.الماصة

حذا!تهماظهارفيزوالبر!؟اشعراءكيهفيجمارى((وافنمعرلالخطابة

لنشمنعتفادينادالىالاننذهبك!المشمعوناليهويذصب،الغغ!ية

الهفانر.تنبعاوالمحاضرةاوالالعائدبسماعوذ!يافنباستى،عا

.-ارةالحضوقوىالبداوةقوىبنحإميصصناعميدانكأنبل

دي!متهاآخروتنفدجحبتهالتالرعالبئاوةموىايى؟جاءت

جاء.المذكورةالدراسةفيقاتكمأ،المحضرةالاسهـلامقوى!ارضة

ءفعقيمةزيادةال!،ها-ةارابر-زعاىلزيدبئراجيزالرجازأليه

لماوجا!لميةؤ،لارجوزة.الالقظصهوبةلمدمامحنفنمةوزيادة،الطول

اثلاثةابينافالبافييراوح،الاإياتمنقلإ-لملاعدداتجاوزتكشن

اطالوافقدالعجوالاغلبووذ((لاميونالالى))الرجا!زاما،والقنرة

وزاد،بيتومائةبيتاه-!خمسب!بنطولهـاتراوحصتىالارجوزة

فيهاردكانتالجاهل!كأوالارجوزة.بر-ياوخمسه!ءلأئةعلىبعف،-ا

نانفمرونحن،كثيرةت!ن)م!الكن!،اص!بةاالاأ،،!بهض

يشسنامفالراصز،،!كلفةغيرطبيعيةصعوبةكانتصوبها

صعوبةاما.اليوميةحياتهفييستعطهاالتيالالفاظالايشخدم

)5



هي.تمامامفتلفؤوعمنؤهي"الاسلاميمة)ءالارجوزةثيالالفاظ

ناالىاماأاطمئنانانطمعنانناحتى،فاحشةكثرةكثيرةاولا

حينوانه،وحشدهاوجمعهاالعسرةالاافاظتصيديرتمعمدالراجز

يختلانثونس!لةواكثرلمحسورةاقلليف!،يتع!انيستط!ع

قاصدا.لهذاعامداتقضيلاالحوشياللفظيفضلؤهوم!اهاووزنه

عليهمثالاتجدهذاًوكل.البروزاتمبارزاصعوبتهافبىالتكلفنجد

الاعماق-))وقازمرؤبةارجوزةس.لةرأانحاولتاو-قراتاذاكافيا

ملأتعة،بيت،وسمبعينواثنينمالةمنتتكونالت!((المختر!خاوي

الروي4"ذاجميعها":*،-لآ،ا)روثتلألجاف!يةوالتراكببابالالفاظ

تر،داكأكه!االقلقاةالقو،ةاكنةالم!القاؤطروفي،اًا!ورةاثديد

علمتاذاقهمالهاتزدادالظاهرةوهذه.عنيفااجهاداالصوت

ابلحو،عكالاوزانالى"لكان،الطبيعكطاصلهفي،ارجزاان

رجالا،صبياناوىارا،فكانوا،السنتهمعلىوروداواكثرها

فبم،وبدإهةواور-ياببانطلاق،1)خريزة4بثمهد4ينطقون،ونساء

سهولىة!كبما/اديهمديكونفكاد،اكاوفةا!يومي!ةحياتهـمحاجاتمتعدد

كانانهالمحدثينالباحثهنبرعضاعتصادمنالاندعك.نهسهالنعر

فبرضوهذا،الاوزانس!ار!نفرعتومنه،ظ!ورااعربيةاالاوزاناول

اقربكانارجزااناؤكداوا!طن،اًنب،تمهاىااًلانسبللا

المعيشب"احاجاتهامطاوعةواكثرها،البدويرلأا)طبيعةالىالاوزان

نشطيعفالان.اـبدويةاالحياةعلىعل!اذاتهفيفكان،احيويةا

ن!مه،منروايكثىان1،جرياالاولاوررنابدوتع!دامن!ان

وانهذا،.،راكبء"وعس!ورةالفاظهصعوبةم!ندوايزو،لمج!هيطيلواو

قذؤواالمذي؟خدي!همكان،4عنتحدثتالذي((الفعلرد))كانكله

مفاءة"ن،بداًوتهمعاىقبهممرو-ن،الجديدةالحههارة4وصفيبه

اجاهـلصي.ارجزاافينجدءـالادرصءاىاالبداوة!كررصماتمنؤيه

والثاراتلءووباعلىتدوركثيرةفصائداًلجاهلياثعراوؤي

!هه-دمنالنقائض!كبماذواًهماييل!غءافه،-ال!بميىل!ن،القبا-قى

،الا.ءفامووحفف-"ا)نتمابةوؤ-.وةاءداوةاوضراوةا)ئهراًتاثارة

واحدةقىنقبضهفينجىدهممافبهليسكلهالجا!ليااشهراانط3

هذافيامىب!وا.الاعراء!وهتكا!قولوهجرالسبابافحاشمن

ةمحاوا-لمىعءاءدؤعلىردكلهؤ،ذا،اوضوحاتمامالانواصح

اء-قيفيكا!ااقبائلاوزوحبدافبليةاا)،صيباتالغاءلامالالى

اهىولاؤحنرعنلءدبان7اقرالنهدظاهرت!دانهك!!،واحدة

.بالالقابت،بزوالتوالاغتيابالمحصناتوقذف

"حاربا:داوةااليهصلءتمب!انا،اًلبموةءربدهـ،نهكرا

ان3اكنه.ورجازهاشهرالطام!تةاعلى،المستميتلآالاخيرةمصكتها

فبمتآثبرهاواواؤلاًلحضارةتبان!-ءرلمحيهبدأتارزيالميدانايضا

واعطهتبقةل-طادراستيفبم4شبرحتارزيالنعوعلى،اًلعربيلشعرا

امثدةوالرجازاءاًلثعرس+وفيو.ارهاتلأرااىاحاجةلاا"ضاقى4علإ

ببصالمريحة4،!ة"جاف!بهاحدثتمصددةاصداثمنكعبرةاخرى

ءؤيدبنبهلنالمشم"جنوانقسهسام،الحضارةوقوىا:داوةاقوى

ى1ايرئصون/بمونوالماستهـ*وناواولئك.للثانبةومؤإ!،نللاو)كا

ؤ-باعملميةاإلممثارك-ةدل،للاله"ءطعلفنبةاادة-قيلمجردالمربد

الف؟وظيفة5اامنحلميةإكفبمماقد"تؤيهـ-ال*لاكن.اصراعا

فةمختلان!"عيستانب"اذالاسولاقناع،ل*عراذلكؤيد4المراداها

.الموةءوخلهذاعرضتا)ءكباحدفيقىامؤلفاتناتهمورهءماجدا

بعضعلىا)خقمةبر-اطان"لا))انبىعلىعي!تانيالاس!"اذصنكر

ارابرءنرهافداذاكانانهاحدهمءنذكرتحين،"الرجزشعراء

ثم!رائنامىن!ثمهبىاانالىتواش،ب!ارءىاي4بثبابرووثىازبد

اضداقهماوعلمكبآء.وا""ماجآرافيافونيباا-ونيزالاا)عمور!-ن

الازبادوشكعلىان!مالتا)ي!خيلصتىباذرعهـموالاثامحة

القراءةاصبحاموماالشعراكثربان،بلم؟ن!بدآوهو.!التوصشط

اخطأببماللشعرمجالهناكيزاللاانهبرىحنه،للالقاءمنهاكعبر

وشع!اء،اكتوبرثورةوشعراءماياكوقسكبمبسعرويسنشهد،ا)جهير

كما.الفلسطيىاًلمقاومةوشعو،والفرنسبةالاسبانيةالمقاوهـة

الدوهة،سيفحضرةفييلقيهكانحينالمتنبيبشهريذكرنيانه

اننوحيش؟واالازبادمقاطعهبعضؤييسندسيكنالم:ويسالني

"وبات،مشروعامكاناالجهعرالخطابيللشعرباناس"وانا

هذافيرأيي،ساؤصل.الامةتطورمراحلبعضاليولازمضروري

يفهم!ميبدوفيمماعي!تاننالاستاذاناولاالاحظلكني،قليلبعد

علىاءيباكنلمفانا.اةوحيثسواالاز؟دمنالمهصودالمعنىقماما

يحتاجالقديماعربيااالشعزاكثرفان،اًلجهارةمجردالراجزذلك

اننعيبوالتعنتوالكللماخطامنويكون،جاهرةقراءةيقراانالى

!،نالتيافةالمبا((اللأرجة"ارماكنتلنحي.الصفةهذهعليه

دركبا)فةعلىآخرلملادلصواراها،12()الراجزذلكايهاايل!

كماالاصملاءالطبيعيوناًلبدوفالثفعراء،4بالبداوةالتمسككبما9فغلهم

إعونيكونوالم،اث"دهملطريقةاوصافمنبلغناممانستنبط

يجيدونصوتهمومنيفخمونحقاكانوا.الاسرافمنالدرهـةهذه

ويوحشونبثياب!ميزيرلحونيكونوالملك!هم،ومقاطع!بحروفهمالنطق

تلكيسجلواانالقدماءللرواةداعهناككانلمايفعلونكازواواو

يرغو!يكناموالمتنبي.لرصزهالنجمابيانش،دطرإقةعنالملاحطة

هـلاطقكبمااعاريايقومحتىقطعةقطعقىبهاوبرميثيابهويخلعفمه

كصا.المتحفرمجلم!"فيالحفريالاميرذلكامامالدولةسيف

ا)جار!بلمافالاسمن1،لمودييناثعراننابعضي!لهءااذماشي

وبروهه!لتتجهمحونى،؟لاذرعوالاشاحةالاشدا!وعلكاصوتبا

وثمك"على))انهم((ا-نااإحبيل"وعيونهممنالثررويطير

ءمابعيدةكاذبلةمصطنعةمبالغةكلهفهذا.والنوحيشالازبار

.الاء.لملأءلعربالنمهعراءا4/ءدعاكان

!ادقكاناذا،اجهيواالخطابيالشعربانفىسلماعورلكني

المشروعمكانه41،الجهارةتستدعىمناورمبةهـننا؟هـصا،العاطغقي

اس!مىاراهلاانبمالا.الامةتطورمراحلبرعضفيالىللأزءلأوضرورؤ4

تم!صىانالامةعلىاواجبوا.انضجهـ!اولااع!قهلولاا!مرانواع

الاستاذلاصةفاظاًخرمثالفىهـذامتشطيعماباسرع!نجاوزهالى

المعاصراولركسياالفكرعنهاتطورالتيالقديمةالاؤكارببقايانبىعيظ

زفسنىاحتوىفقد،الموة"وعهذا!بم4"برا!لتقكبأاطيماوان.نفسه

الفالدة،كهيرقيم(تقريرعلى،نقدهحملالذي"ا!داب(("نا)ءدد

له:،ننسوؤبنتيصوارهـن،"والادباءاالادب1قص،"عنوانتحتنشر

الكتصابمىنمعددبن71!امايروور-،رخلالفيبيبروتفيقام

اعادانأعيتانيالالض،ذي!جدفماذا.اللبنان!بيناحتابوااسوؤيبي!تا

؟التقربر-رهذاؤيلترويا

ب!،مرالمتياالمرحلةبتلكوفياتاسااكتمابايسلمكيفءإجد

لانس،ءنهابدلاءرحلةكانتابأن!ل،1،!تذرونطوكبف،ادوهم

ااسوؤبهتجااثء-بااا!ء،نوؤاج!ةعمءبئلاآلامهـنتيد3أشت

اشبى4وبطولاتمؤثرةيد؟ترافياىاعن!-،ا)تعبيرفيس!؟اجوكانت

مرحل"الىالمر-لصةتلكمنالادب-طويرانو،بئواون.بالمعجزات

،اطولوقتالىيحناجهـ(ن(ناةحمجةقواهملاحظاناضجةملهحمية

دالناقالاستاذونقل،ءنيادراسويالراجزا!*ماءظل!)12(

النجمابووهو.كذلكالراجزاسميعطىاندونعليهواعخرضكلامي

داراغافيمناج.من151س!ىذكرتهإلذياضروا.اعجلىا

قي!-ااءرىهذهسبوتهاك،قداذالاسىقرااواودوكم.اكتبا

وهـم،إنالاخرلكحارااارص،زء.جرا،فءاراجعو)و،اصرىاءاجبب

ورط!.ب)وروبركأ،(21جورصاوركعي)والاغاب(18جساسأنخباةروا

اداتء-ءنحبأفيهموبالبداوةتشمب!ثهممدىقيهاليرى،!21اح

لا.امخلف!اأفيصديردءنايحكمو،الحضارة

61



موضوعاتانويقررون.حانقد؟لوقتهذاانيبدوانهويضيفون

السولمحييتيالمعامرالادبموضوعاتاكثرهيليستا)وطنيةاحربا

العصر،ومن،التاريخمنموضوعاتهيتناول،جدامتنوعادبفهو

ناويقولون.الجديدالمجتمعوؤضايا،والصراع،احباومن

الاتجاهاتمختلفبينخلافةمنلؤمثستالانفيهتلأورالشعرميدان

الموضوعاتالىينظراخذالشعربانالقولالمستطاعومن،الفني!ة

يدخلوناخذواالم!وفبتاكتابامحةلمفانكما.فلسفيةنكلرة

ايضاانتبه)الانساننفسداخ!(التعبيرهذالاحظافاعمقاعمق

المعاصرةالعياةتعقيداتوداخل(،التقرير.هذااىاجيداانتباها

.1(الايمنالعمود،6ءمفحة)

صبغتهتخفاخذتالسوفييتيالادباناذنؤولهمخلاصة

خطواتفييدخلواخذالبارزةالخطابيةونبرتهالطاغيهالجماعية

الكةابمنالكلامهذافلنتذكر.الانسانيةالنفسداخلاىامتزايدة

ناادعاليعلىليعيءانناالاسنناذمؤاخذةالىنا-يحينالسوفييت

تمعمقمشكلاتنحوالتطورمنلخطىانفسفييسيرالحديثشعرنا

فيانهايضافقالوا،بهذايكنتف-والملكنهم.الداخليةالانسان

المباشر،لجرائدياالمنبرياشعبربراعندهمالاهتمامخفامتشه:،تا

ءجردلاعرالمفؤراًءةمحبيمنجديدنوععندهميظهراخذوؤد

عمقااكأرالاناصب!تاث!هبنااكتابااس،عاراناواوقا.4سماع

تلقىكاتتالتيالاشعار؟نفاعترفوازادوابل.ال!كرحىثمن

اليها،الانسانتبةءانيرلمكنكاناساحاتافيالتماثيلعئد

عمي!قة.وفرمباشرةلانها،باهصلم-امتقرااناصعبامنصارو(كن

اكثراصبحت،بفثتكواشطرو،مملافوزنيس!كياناثى،ارلواوقا

.(الايسرالعمود36صفحة)..الخاجرالدي"اعنوبعداوفكراعمقا

الثوعيانالمسوفيببتالكتابمنتسليمكلههذافيالبيس

ل-ماء-؟اا)ـئوعمناًكبرامث!هرامنالمتطياداخلياأثخصسلما

اللوقوامتاعافنىواكثر،نض-جاواعطم،ءهرواالخطاببىاالخارجبىا

الاستأذيحعت!اجفهلأتطوراأ:وعاذ)ـكمناكثروانه،ايافكرالئاضج

اكراتلدمتلاصق)م!نظرتهانعلىلقدابلهذامناكثرالىعيتاني

ينرالص-ويئفبىا*بيراخط،ةاثباتاىااو،الحديث3-يالمار

،للنبرةالايقاعوايعاخطابيءلءبةيشعرهـئاك)):يقولحينالئوعين

شحروهئاك،هذ"اتفضيلاافعللاحظاالشعرؤيمباروعمفهم!

ابداعولكل،للقارىءلداءلياااـوجدان)جمهـ/ءاطبحميمداخاط

اظن.كطاء"!داهذافيالمزاجيالتمييزيوكنولا،ودوافه"مكانه

"،فهواظنكما))المتوا?عالجميلالاحننياطهذال!4احمداننى))

4مكاتلثعريناءنكليانلهسلمتوود،المخلصالباحثسمة

المسالةاناعتق-دولا،تساويهماعلىاوافقهلال*:يا،ودوافعه

ائجى-ازاتاة"سااعهقاديفىهىبلى،مزاجطتمييزمجردمسالة

ا)كأ-صاباولئكمعوانا،علي!،أتداـ-لايمكنءحسوسة

مرحاءوانس4،ونضجاعمقى"ا3لمحثرالداخلبىاش!عراانفيالم!و!ييت

ناوولهمعلىعي!تافيمتاذالالهاوافقانيمكننيلااتالمث.-كلورااكثر

أقيم"ااروع))لان،"ا)ثهـركيم.؟روعءفعم"اًأخطابيالشهر

اممريعاالا!عمالىاثهلرعلىتقتمرا!ط،ولاوااكضجرايرظفيتتلمزم

اثهـرايسضطىمهانجازاكصىهـانبلالهامتاباوائكسلىا)رري

اقارىء.ااهت!امفيلانالص!بمنص(روبانه،الخالابي

الازواد"تمتدءىنتكااتبىاالتنبيمهاطععذيايا4اسؤااكلا

بروو-واني'اثعرير4اقيصهامنفيقص؟اككانهلى،،)والتوحبمثى

ذلك؟ناجيب،)ء-والتوحيشالازباد"ءنلدءتهالذيح!ب!حالتص

لمحياـهمسالمفخمالجهير*نشادستلزمالذياتنبياث!هعرمنال:وع

لمضطلباتارظءاكبرهولادسامةكثرهولاالمتنبمشعرخيررايب

حقا،الشعريةاقيمءانا!صاعتقاديلمحيفهـو،الناضجالادبيلررو!ا

اراهاالنيالا؟واقذويييرفهالذيئوع51هويزالنإكسوإن

و!خامةالاافاظلقعقعةالاكطربلالانها،فجةسط!لآبدائية

للذوقامتاعاوكبرهالمتنبيشعرخيرانهاعتقدالذياما.التراكيب

منالنوعذلكهو.تمامامختلفاخرنوعفهوالناضجالادبي

افاظافييغربولا،فخامةولاضخامةالىفيهيلجالاالذيشعره

معجبةومائيةرائصلأسيولةفيينساببل،تراكيبفييرتحذلقولا

بسهولتهاتخدعكسلاسة،الشعريالكمالدرجةتبلغوسلاسة

بمعلها،يا"!انشاعركلاستطاعةفياناليكفتخيلال!اهرة

فيمراتهطاللشاعرالاتتاتىلاانهافيهاالامرحقيقةلكن

الاصواتزماميمتلكانواستطاعالموسيقىذوؤهوصفااللغةتطويع

القدماء"الهلسماهالذيالنوعمنفهي،والتنغيماتوالايقاعات

،وجدته؟لمتنبهيشعرمنالنوعهذاتاملتانتفان.((امتنع1

همومهعلييدوربل،للمعاركوصفولالمحخرولامدحعلىيمورلا

الاقدارومعاكسةالدهرعنتمنوشكواهالفرديةواحزانهالشخصية

المعذبةالحزينةابياتهمثلمن.الممدوحينوتجنيالناسوعداوة

،:ؤصيدتهمطلعفي

طويلالعابثعقينوليل،طوالشكولاكاعنينبعداك!ليأ

ؤعيدته:مطلعفيالحر.ىالة1الووابياله

تجديدفيكلامرام،مضىبماعيدياعدتحالباية،عيد

الدولة:سيفاستعطاففيالمطئيرلعن!يفةاالضارعةوؤصيدته

اختصارااررلملأمطويلوصارانوراراصارالقربذلكارى

كلالمختلفةالحزناجليلةاالناضجةلعميقةاوؤصيدته

ابمفيالعريضوغرورهوادعاءاتهوص!احهصخبههـنالاختلاف

شبابحه:

عنانامامانهدةمنوعناهمالزماناذاؤبلهاالناسصحب

يف"حقا-المتنبييكونانوامعالهاالابياتهذهفيالمهموليس

المح؟.لمةيربعجرفتهنفسهعلىجنىالذيهو؟-وناوشكاواه

اؤلهوكانالتياجنوئيةاالمتهؤرةو"طامحه4المممنتسانجبروغروره

هذهفبمنرىانناهـوالمهمولكن.4اتتحققبانجدارةلئأسا

الشخ!عذابهاعنوتعبرصادقاعذاباتتهدببشريةتفساالاشعار

والشجى،الموسيقيةمنلأالدربع!ملفنياالصدقتامت!را

نهأئصهائتاسىوانوحسراتهاعذابهانمشاركهاانعلىفبزرغم:ا

وجرائمها.واخطاءها

ا)ناضيحافوقايرضياراهالذيالمتبيشعرمنا،نوعهوذلك

يةاسمهلتسجيليكفياوالذي،البقاءلذلكيرمشحقاذيوا،حقا

نوعكرىءصاوهو،الطويلاثعري-اسجلنافبىالخالدينؤمة

بعضهانبل.المضخمالمفخمل!لقاءيصلحلاداخليفردبم!شخص!

ا!تؤخيم.19عالبىاالاأقاءالىلاا:ئيماالداليئالغئاءالىليحتاج

وا!نشهادامعلةوضربنقاش!ن"فممماكلفوءعلىفلن!د

علىتكرلئجده،عيننأننالاستأذنقدالىمعاصرينكمتابباؤوال

اشاهـرواالاهدافكناولعلىالشاعرنقصرلأونحن:))اكواكا

الاهدافهذهتاولاثلمجرعلىاحرم)مان؟جيدالاحظااجماء!يةا

اوصاعناليانهااواضحافمن،دتلمزمهامنلسبةمننبعتاذا

الشا!رنقصرانرلمحة-تاكني،اليهاحاجةفبىذزاللاالراهنة

،وننتظرلهنحيزبل،(الكتاببعضفعالردعاكها،وصدهاعليها

اعربياالانس(نتهمأتياالفردهـ"اوالهمومالمثكلاتيتناولان،منه

ويستطنالخالدةالكوناعأزااماميقفكرداكونهحبثمنالمعاصر

وراءوماوالموت،والاختبارالقدرمعل،ماليةالافاذاتااعماق

ويرى."والتضبلةوالانانيةوالحب،والايمانوارثك،الموت

4كاف)الحديثاثعربمثم!كلاتلهعلاقةلامهبماالتوجب"هذاان

،وءبدوالونيس،محاويوخليما6والبيابر،الصيابثهبريقر(لم

يوسفو،سعبوحميد،ا!ريوبر!د،ردآ!ة!وادو،ا!ورا

.(قليلغيروغيرهم،جعفرالشيخوحم!ب،مهديوساميا،اصا"لغا

انيجدديحاول-الشاعراي-لهولذلك":كوليبلا.لكاريخصثم

بالوطن،(لمواطنوعلاقة،بالالهالانسانعلالمحة،ث!اءبكلعلاكته
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هذابعدويضع"بالمر*.الرجلوعلاقة،بالمبتمعالفردوعلالهة

.واحدةتعجببعلامةيكتفيلا،تعجبعلامتيكلاميمنالاقتباس

الىواستشهادوتمثيلنقاشمنتقدمماكلبعداحتاجفهل

للطريقوتتبعط،الجديداثعرلمضموناتتصوريعنالدفاع

فط!انئكايعتفدعيتانيالاس!تاذلكن؟تطورهفيسلكه(لذي

شعراؤناقدصحاواهاالت!الجديدةالشعريةالاغراضلننلكوصفي

اكعرفياحديثاشمرنا*طورتتبععن((واضحاتخلفاتخلفت))

علىدراستيكتابةقبلعكقتاتنيلوويونمنى،العربيةبلداننا

(ليومالىعاماعثرين!ثالمجددينالعربالشعراءمجموعاتبعض

كتابفياالمحدودجهديمكننيمابقدرهذاافعللمىانني)

.)نفسهاالمجلةهذهنشرتهاالدراساتمنعددوفي،مستقل

اننييوكدانهدفه؟كلههذامنعيت!انيالاستاذهدفمالكن

يتجهنظرهفيالتطورهذالان،الحديثشعرنامجملتطوراعاكس

للقارىءاتركوانا.الاجتماعيةوالقضاياالجماعيةللهمومحملالى

رريدالذيوايثا،الجديدالشعرتطوريعاكسالذياينايحكمان

يهكننالابانجازاتفعلامنهاينتقلاخذمرحلةالىبهيرتدان

الماركسيالفكرتطوريعاكسالذياينابل،قيمت!امنهويناتا

بلادبالعارفينثق-صاتمنعددباقوالاس!تمشهدتك!ا،نفسه

.اءالممارسينالسو!ب!ط

((،الودانفيالشعريةالاتجاهات))كتابيالقارىءراجعفاذا

فيبداياته،تذالجديدشعرنالمهاانتهافتيالنقلةع!ملهتبين

اتي،ا(!كنابذلكفيلاننا.اءمسيئتاواوانلاًلاربعيناتاوافر

الواؤمية))المعنونالسابعغصل5افياسجل،5791سنةفيصدر

هـكتف"6اشعريرلأاالمدرسةهذهبداياتكانتك!ف،"الاشتراكية

الرنانة،اخطاببلأاوالنببراتالجماعيةوالثعاراتالمدويهفاتبالهـظ

،وهتافنور-مشووقبضة،الجبارالماردوثورة،الملا!ينانتفاضءن

ا)عطبم،اثهدوا،/ام!يماوالدوي،الجموعوهزيم،الافواهاوفا

والهورمفوالقصفطالدويشعاراتمنوغيرها،المجتاحاعاصفوا

المريين..واوالملايينوا"لايينوالالوفوا*ءلعوالجمووالقذف

عبصحصدقافياا):وعهذامنمعياقارىءاليئتقلثم

هابرأ3اىا،الهادفالادبلااالالألفابالادلطتسهميتهفياووورا

تنجعثم.تطورمنيدخلبدأهاليرى،((الجديدالثعرقضقى"

منالمزيدايواكبمتوالهلأدراساتمن"ا!داب))مجلةلياثر"4ما

الخطوات!خرتحلأ-بىلين!رثم.اجديداشعرنافيالتطورخطوات

هذهتستطعاماًلذيالجزءفبمالاناًلىالشهرهذاحققهاالتي

آخو)13(.مجالفيبرءيدغيرورشرانارح!ووالذي،:شرهانالمجلة

.اجد/داشهوناتطوركاناتجاهايفبمهذاب!دو&حكم

و-د،اعيتانيء!مدالاستاذا:قدنقاثكبما!يقانبا،وبرهد

اؤفولم،ارأيالمحيهاامئيخاا)تىاالمواضععلىاضرورةبااقتصرت

إكأفيلالمحيهاوهو،متهددةوهى،فيهاوافقنيالتياواضعاعلى

التقدبر.منلفاظاايرضيفانالائ!لهيابىبل،موافقتهبتسجل

موضوبلأ4داحمدو،يما)كرالا!تاذ!بننقداءتزاذواؤا

اليهاتقدمان/علىالطيبةروحهتمشج!نح،مناظرتهوادبنقاشه

التسياروحابنفسمئييتقهلمهـطانارجو،ءخلء."بنصيحة

بل،3وحدها!نصي!-كأبهذهاخصهلا:كطل.نقدهعاىسبولرق

وفبىالمجما"هذه؟با!كتبونا)ث،بئالنقادمنكثيربنإىااوجهها

اثب-لأافي!س!و!،انآملا،المجددةاعربصلمةاالمج!منغيبر!ا

المشتبركةاهدافناخد"لافبإخلصىلاا51رغعبةوهي،عئهاصدرنقالتي

،خاصلأ،والفكرد"الادبريةاحيات(اصعودوااإتقمممنمريدخو

وطنئافيوالابرإ!هاجممااوالاقت!صاديالسياسيتحررناواهضي!ة

هي..وهذهبمامةالعربي

مضاثنانفب!ايختلمفانيوبمنلاالتيالبي!ةلأاحقيقةاان

،الاخلاصءظهمكا!بهذاانهبم،عيتانيممحمدالاستاذئقد!راوا

كاملة.الدراسةتنشرانالمغدادو4"الاقلا!"محلة!تفت،،؟،

اخرىحقيقةهناكمن.الفكريةالامانةصادق،النزاهةك!بير

مناقف!ةقبمووهيا،اخقدهنقاشيمناتضحتقدانهااعتقد

موضوعافقدهكلتناولانهوه!،لهسجلتهاالتيالصفاتلهذه

فيفالمسطنة.كافيةمعرفةبهلهليستالقديمالادبيتاريخنامن

الناقداطلاعمدىهيبل؟!كا)رايفاخلافمجردليستقادياءت

اجه.يعااذياالموضوعخلفي!ةعلى

اخلاصهبيننوفقكيف؟الظاهرالتناقضهذانفسرفكيف

لموضوعاؤتحامهوبين،!شكادنىفيهاالشكلالتياوامانتهونزاهته

قراءةالتاريخيةءصادرهيقرالمانهفيلش!ايضايخالبنهلا

والامانة؟والنزاهةالاخلاصصغاتمنفنجردهنعودهل:كافية

اعتقادهفطتكمنالحقيقيةإعلةاانارىبل،هذاارىلست

ايقطر،،فننموضوعايعلىيطبقهاانيشطيعنقديةعد!بيديهان

الصائبالتعليلوتعطيهالموضوعهذاحقائقفعطيه،عصرايفي

متخحص!واسعةدراسةالىيحتاجاندون،الحقائقلهذه

المأديةالفلمبمفةهيالعدةهذه."والعصروالقطرللموضوعمتعمقة

بةيتوهمهاوكمايفهمهاكما/الجدإية

ويقع،عيتانيالاستاذفيهيقعالذيالبليغاخطاهووهذا

قلتماعلىازيدإانالاناريدولست.الكتابمنكعيرونفيه

ئحديثةاأهـظوراتامتابعةعنانقطعواقدانهممنالمقالةفىحهذه

احقيقةتدايلااهذهعلىدللتقدانياظنحفا،الماركسيالفكرفي

الفكريخالفونذاك؟عتقادهمانهماىاالفتهماناريد.لكنيكافيا

الىبهاؤلممالتطاصولهاهمعلىويخرجون،اولركسكنفسه

-.قي!ااكتتاباالانافيلأا)ثقافة

وهذا.((منهج"هي،بل((عقيدة))ليستالجدايةفاإ(دية

بل،شيءكلويعلا،شيءكليفسرانيستطيعانهيدع!بمالاالن!

محددةمعينةجوانبعلىنفمى"يقمصر،سديدفكريمنهجككل،هو

هـثهدراسةفيو!و.والابرةمابةالتاريخيةاظواهرامن

والاراء،اثابتةاطياتالمهمنبمجموعةمتهلهمهي!دلاالجوانب

.زمانولكلوركانلكلتصلحا)قيأخالدةاوالت!لميلات،1الهاطعلأ

بيئنه!ا!ب)فيدر!ها،االجوانبهذهء"ىيروربلكيفي!علمههوبل

وبحئساواستقصاءؤراءةويشمبعها،المحددزمنهطوفي،المعينة

ماالحقا!من!هايسنخرج-قبلهلا-هذاوبصد،وتفهيرا

المحدودالقاصرالبشرياعقلا،ابشرياالعقليستخرجهانطيعي!بخ

.)14)يتجاوزهاانيشطيعلاماديةبميةبح!دود

الماركسقى((يتعدىءافي))بهةوانقيمةا!ةمقاضااانال!را(1)لأ(

عددفي،جنبلاطكمالالمعروفءاللبنانطإسباسيواالمفكر1قي،

الاخطاءبعضناحي!ةمنفيكروفيها.المجلةهذهمن6791مايو

قدمهالذيبرالتفنقالصوب!ض،نغسهماركسفي!اوؤعالتي

ء؟ركس،زءبانبعدوتطوره!هوهفىالحديثالعلمثفهـاكها

افرىناحيةمنويذكر.ةعهق11افكرواالمتصلالت!فكهروكشفها

وهـسا،ا)سابقون3سيونالماراالي!انساقالتيطرقاتاةا.عض

ؤجمطنظرتاالانتفيرتكهفطويرصف.وجمودتمصب"نفيهوؤعوا

والبحوثالاستكظفاتنتي!جةا"كونؤكطدورهـاوفيا(ن!م!المادة

ود!ت،واطارمنطلقاذنفالمار!-جة":يقولو.الجديدةالهامبصة

للعقلونهجا:مثرياالتفكيرمراحلمنءرحالآوه!،وغدايةوصولا

.للأوجودالاخيرةالتفسيرءبئالمطلقةالن!ريةهيوا-مت،وا&ول

عصبيتناو!يذل!ثكلعنإكهامبماااةزاور:ا،!كطن!نوان

نكونفانظ،مطلقةاخيرةحقيقة!هاجعأا،ال!جاهلةالسي!اسيلأ

لاذاكوفوق،ذا-!االهممببيةالماركس!يحة-مبدانناقضوفصللاواقعا

نءابداخلاقوالتطور،الابدا?لأصم!رت4فيأالتطورنماثمبمنعود

."ايبرزهاالتياضحولاتواصور51اجميعخلال

إئعواانالىالمأركسيهنكنابرنامنيئالكثيرحاجةاثهدما

احكيمس"اهذهـالكل!اتمنكلمةكلفبمالترويويطيلواانظرا

المصيبة.
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يعيدانيريدالذيالموصوعالباحثيتقنأنهواذنالمهم

،الملاسفيفهمهلمماوهذا.)15(الجدليالماديالمنهجضوءكي!!مه

يقبلونكهم.المنهجهذايتبعونازنهميظنونممنكعيرون،ا!ديد

موصوعكلمعالجةعلى،تامباخلاصيكنوان،عجيبةبجراة

ما،برايهيهيحسموأانيستطيعونانهمويظنون،اهميتراءى

الاككارمنالمحددةومجموعتهمالجاهزةبضاعتهميرطبقونداموا

يطنونوالتي،تبديلاولاتعديلاتقبللاالتبىللأتوالتصليالمس!بقة

كلمادييصدرهاانيجبالتبمالنهانيةالاح*امهيوحدهاانها

نشاةهوالموضوعذلككانسواء،"المطروقالوءهـوععلىجدلي

الفنارتقاءاو،العربيةاللفةتطوراو،الاغريقيةالدراما

الموسيقىانحلالاو،الايطالي!ةالاوبراازدهاراو،الريناسئسي

الادبموصوعاتمناخرمو!وعاياو،المعاصرة"البورجوازية))

،والاجتماع،والاثتصادسةالسياموضوعاتعنكضلا،افنوا

،،والجمالياتالاخل!و،النفسوعلم،والفلسهفة،بولوجياالانإروو

مستعدونهمالتي،العصورجميعوؤاريخ،*ديانجميعوعقائد

بها،امالاهت5لهميجوزعاديينكمعهفينلا،لمحيهايدخلوالانابدا

بل،ي2هر1بهذاوالانتفاع،إهادراسكبىحضصبنالمترابم!طلاعوالت

،والحكمالباتوالقول،الجازمللتقر.براحقلهماصلاءدساركين

اكهاني.

الموهبهتثملانهاالفادحضررها،محزنةجدظاهرةوهذه

عددامئهملمحان،اكتابااوللئكمنكعوررونلمتلكهاالأإيالث!؟

اصفاهمو،يةءكلمقدرةواجودهم،ذكاءالعربلةمبالنااحدمن

ذوكهم،وتشوه،مقدرتهموتكبل،ذكاءهمتفلى)كئ،!ا،لىنيذوقا

والنقد،المعمرواننعلميل،ابىعامشمفعنعاجؤيقفتصيرهم

ومقاصدهم،المخلصةجهودهممعظمتبددانهماكما،الخلاثط

رايتاذبالحسرةشعرتوكم.منثوراهباءقتج!لها،الشريفة

مح!اتب9ورمهـانجباو،4االسلواتهـ!وثدر،"المضاعمواهه،!

الىمو!وعموصوعممأبها)بتقلونمطسهلمةاكليشيهاتصارىمهـررة

يرو؟ء-ونبل،واستجلاء!ماباحدهايزيرلحوثاولا،مو!سوعالى

والتخل!!والب!بلةالاضطراباشدكبىانفسهم/وقهونكم"ثراءهم

والديسئبييىنا)سي!اسيهنارجعييناةسخر؟مذهبهمعلىويجلبون

والفكريين.

،ووداير4عقبدةلامثهجالجدليةالماديةبانهؤلاءؤرركير!ى!لئلح

لاللتطور،خاضعللخطامصضبثمريوهكر،لهنهالةلأللبحث

خلفه.منولايدير"بصحمنالبماطليلال!يهلأءالدسماويدين

ولن،روإصعههـدعلىلنجزها)ذياًلتحقسيقمقدارهوكيهكالمهـم

ابدان!جم!دديفا،وبلاتخ!صهء(تخع!اذاالاائجازامفمهيحف!

عرس!"رب!قص9دالبات!كيراًن!ه4وذكبر،ادراسته.لخىارهالذي

!تملتثدبانهالعنمنلأءمننه4رهاتحذوحذرهـا،اليشرى

اـحةصا،ؤعييراولاضاكة1ت!قبللأطياتالم!منء)ئفة4لدو

وكلمكانكل!ىا،موصوعكل!بالحا!ءمهمصردي1اجاهـفىاللتطبهقى

،وهذاحقا"المعالي""خ!ا9كبميتردون؟لذبنهمكاولثك.زمان

الجدابالمأدياللئهجان!يرأجماللقارىءيتحميمؤفدمءها)15(

ابى(*ثين.ولمن!فةلهولهتهصباليهيئقطعمذهباي!ونالايفئي

كبىالموضوعمتخمعىباحثمملمئهويض"بيديسهإحدمهانيجبمن!هبمهو

عهيمةمعيئةجوائبعلى؟لموفعوعهذامنلبطلعه،!يهقخصصالذي

وعللموض!تصورهجاءوالاص.لمديرهكليغةلم!(انيئبضيالاالاهمية

ور(استخد"انحاولتألذيالفهمهووهذا.ناكصااوخا!ما

بماكيهااست!فدتقدالاواحدةمئهأاظنكص(،الادبيةدراسلالبى

اصولهاتت!بعقيلجدأـي1ألمأديالمنهجهـئخذه2اناستطعت

طواهرها.وثفسير

والذي،؟لمتعصبةالمذاهبمنبهابتليناماعالالذيالداءلهين

ناللانسانيةلمحاجعمةاعظمهاكما.منهلينقذناالماركسيالفكرجاء

مثفبالى،متبعيهبعضايديعلى،بدورهالفكرهذابتحول

.والخالودوالثباتلعصمةاويد!بالحقالاستبثاريدعي!تهولر

ال!نويهيمحمدالقاهرة

نض!بح

وردتالتيالمطبعيةالاخطاءبعضلتصحي!حالفرص4هذهانتهز

."والحضارةالشعر))دراستيمننشرالذيالقسمكي

صؤالبخطاسطرعمودصفحة

الجراليملجرائما1،(يسرا

يعوقيعيق71يسرا

عقدياياعفو6"3يمنا

كانكماانه.كانانه21ايمن6

كلالارسمىنارسكا25يسرا6

الطابعتكرملوشحرااكونكم،ا"هـكورالعانيالخطاوبمناسبة

فان.لي،(تصحيحها"يحاولولم،هيكمالغننيبإركالفاصل

يكنوان،كحطا)يعيق)اما((يعوق"هو((عاق))افعلامضارع

.الايامهذهكيشائعساخطا

..نم

سعر"/

يلادابئدارم!نشوراتمن

-.لق

025البيا-يعبدالوهابوالصئورةافقراسفر

002=مهشمةالار/ق

002=يلا!ولاياتنالذي/

025-الحياةفيدالموت

002=كموتلاكلمات

025والكلماتالنار

002=الطينعلىا!كتابة

002دروينرمحمودالجليلفبمتموتالعصاقير

1025عبداًلصبورصلاحبلادي!يالهإس

025-يكماقول

025=القديمأفارسااحلام

003 الحلاجماساة

025حجازيعبدالمعطياحمدالاترافالايبق"

035طوقانابراهيمادرا!دبروان

006الونيسوالمراب"المسرح

002جبرانهـ(لمالاكامةءحددةاـ-ستلد كصا

002يوسفسعديالاولىالسطءعنلعيدا

منمختارات)طهمحمودعلرء

025اصوردداصلاحلهاوكدماخمتارها(5
سعر.

منمختارات)ناجيابراهيم

002حجازيعبدللعطيااحمدلهاوثدماختارها(هشص

مختاراى)الس!يابشاكربدر

025ادوفس!اوثدماختارهأأ5ع.
..سعرمن

002جعفرالشيخحسبالله نخلة
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