
!رسلأصوالى!

ريدومةاديبلقلم

سعيدالوطنعلىلقرالهاورمتحين!اصنعا((ا،داب))احس!فت

4الئالمامةالعربفيوالتجديدالاصالة))لمؤنمرالمعدةالبحوثاهمالعرببما

والعلوموالثفافةلذربيةا)عربيةالمنظ!ةاليهدعتالذي((المعاصرة

منالقرةفياقاهرةباعقدوالذي،الهربيةاليوللجامعةاكابعة

احدبهيحساندونر5اتياالماؤتمرهذا،الىصيةوبر3ا11الى؟

وا&حوثلموضوعهاكنيرةاالاهمي!ةرغم،العربالمعففينجمهور!ن

ي!فماوبحوئهالمؤتمراهميةعلىللدلالقىويكالي.اليهفدمتالتي

،وانالاضواءعل!هاتسلطانالمصلمحةكلالمصلحةمنتياراتعن

نعاصغة،ومااالايامهذهكيوكلنهامرليتدبرالوبيالمئففعليهايطلع

المص!يرب"بالمعركةالصلةمقطوعهليستتياراتءنادومهعلىيصطرع

قخوضها.التي

يقدموماوانندواًتالمؤ.مراتهدهآهميةمنيزيد"ماانهوالوا!ء

انطلقاان،الجمهورو!صورةهعزولةالانحلبلمحيتأميانهارغم،بها

وابعادهاالوطنيةغورنسبرانالمفيدومن،ووضنبمقوء!يعادةفيىا

هذهفيتت!ناهبهاالتيالتياراتوكلوالايديولوجيةالفرية،آفاقها

وفيعقولالرسميةالاجهزةمسهتوىفيوبالاخص،ريخنامنالمرحلة

والمهيمنة.المؤثرةافكريةاالقياداتبعض

الفريالطابعذاتالابحاثخاصبشكلننأكشانهناويعنينا

مفهوم))عيادثكريالدكأورةالاسانن!ف!هاالض!العاموالثقافي

فجببزكيتوروالدم(((لمعامرةالعربيةوالعقاؤكأاضجديدواالاصالة

والاستاذ)العصرمواجهةفيالحديثةالعربيةالثقافةموفف((محمود

والتفتح"الاصالة))المزاليمحمد

وان،الثلائةالابحاثهذهبينواحداليسالمنطلقانوالواؤع

محمدالمزاليوالاستاذمحمودنجيبزكيالدكتورلدىالتشابهكلتشابه

المراميعنوالافصاحوالتدايلالتعببرطريقةفياختلافمع

والايديووجية.الفكريةالصيغوراءالكامنة

المعنىتحديدمحاولةعنىيحثهفيعي!ادثكزياتدكتوريركزو

مصطلسحودودؤلةالىير!ثميروهو،واكيخديدادةللاصاالاصطلاحبم

المتقابلاتاما.والعلاثيني،تللعشرينياتالنقديالحصادفيالاصالة

القديرم،والابتكاراتقليدا:فهيالعهدذلكبهعاشغلالتيالاربعة

معانيمنلمعنىمهدالابتكارعنالحديثانيرىولعنه.والجديد

نإنفيمرحلةالنقديةقاد51اكتاباتفيوالابت!،ر.((الاصالة))

الذيذلكهوالابتكاردربر،توأعلى،التقليدبعدا)منهضةمدارج

نفسهالمعنىهذاعنهيكلويعهر.اًثخصيةواستقلالالتفرد"نياتي

نشيوعفيابدات((الاصالة((كلمةاًنيرجحوهو.((اذاتيةائروز"

ت!خاص9والابتدأرواالذابزية.معاني!منوكان،اخمسينياتااواسط"نذ

فقى!دللامالةالوحبدالمضىهوهذاوالشس.التقلي!اوهاممن

،الاولالمعنىبينتناقضولا)ار.راؤة"مهنىهواخرمعنىمازجه

ور"15فلكل،ظاهريتن،فضهوبل،والعراؤةالابتكار:اثانياوالمعنى

اللأ!!(!،كاالى

وا)-ء-أق،أ)*ردتقىاوههةاءنالحد،ته-والاول،قانسب.".ب(ق

القوءية.الخصائصهـنالحديثهولثانن

و-ي!نجوءالنصفانافرد)يئواةاقو!اانشكريالدكتوريرىو

افى((لاصا؟))ءمفيوكرالمتوالادب.متفإو/قىنسبعلى((المبتكزالادب

اشصبإ"زةالممالقومية،يصالخصعنءعببرافيكون:اعتبارينلى

ذا/يةعنمعبرايكونكممأ،بهاكتبالتيواللأغة،فيهانتجلذي

ال!ثقا!ةتمراتمنالمحادهوما،لغتهتراثمنتففهستجغرالىةيساحبه

وعلىى.سابقهءنمختلفجدإدكيانؤطتذوبعناصر،لاجنبية

واالذاقي"هوالمعنيبئبينفالجامعالسباقاختلملأفمنلرغم

?موعه،و-يالقو"يالادبا)اىنظرنااذاالامةذاتية:لشغصية

زظراة-3بات،جمقارناانتاجهاىانطرفاذاالفردا*اتباذانية

ولغته.ؤومهفي.معاصريه

النتقاهـقىءت*اة!واؤمراؤ،مااوالذاليتيناجتماعانرأيهوفي

((نةاالاص-))كلمةمي"ةضم"انااعني!ينانوبما.عمرنافياعربية

اعر:يةاا)ثقالمحة"ثكلةتلخص((الاصالة))بأناقولانستطيعناننا

وهذادرديته،فىكيدالىيتجهالمعاصراعربيافالانسان.لمعاصرة

الاؤ*--ارمنقكرةكانوربما،واضحماظهوراالادبفييظهرلاتجاه

اروربياالانسانواكن،المثالسبيلعلىالقصصيادبنافيلمحورية

صثتمس!لظاماذاضائعانماظبانهنفسهالوؤتفييشعرالمعاصر

بنهعلء4تقست!مالتي4الفرببالحضارةمواج!ةفيالعريقصراثه

((.المتوارثةشعبهفضائل"يمثلا:نذ)ـكومعنى،للها

جديدنتبرصناالمقابلةفيتاص-لمهاوجدتلمقرييانغس!هاالمعانيهذه

اضتريفاتاجيلءنخاصةالحدإتالعربيالادباؤطابعندالتقليد1

الادبدراسةآنيرونالاؤطابهؤلاءمعظمكانفقد،والثللانتيات

اللغاتمنالاسهةادةمعتتاؤضلامن4والافادةوتذوفهالقديمامربيأ

نايمنعولملاالملادبضروريمنهماكلبل،الحديثة4الاوروبيلحديثة

حاء-لملاذلكبهداذتاجهيأنيانبشرطغربيةنماذجالادإببستوعب

القومية.4نقافتطابع

منموذج،اليوميراهاما3ابعادهافيالمشكلةطرحالىويئتهي

جمودعلمىالثائرامرداذموذجهوالحدإثالهصرفيلعربياالاديب

الخاصة.وة"رويخلقوان،عصرهيعيتئىانيحاولالذي،التقاليد

بينهما،وققدكيف،المعاصرالعربيالاديببيهمايعشىاذنقيضان

الفرد،بقيمعةالجملقيمفيهتتحدمتسقاطابعا،هـةالاصلتكون

الجديد؟بخضائصالقديمتخصائص

ؤينجحوااذيئوا،4رأيفيالمعاصرةالثقافةاشكالهوهذا

:طريقهنعنذلكفعاواان!االماضياجيلاادباء"ـنالاشكالهذاحل

الجديد.منوالاخيار،القديمقد

!ذاداخلالمماصرةاعربهةاالثقافةؤضببةطرحانتقديرناوفي

وبينالدكتورتلارالاختلافنقطةوهذه،احدوداابعدالىقاصرألاطار

هـمبءنا!!اضلةهويواجهنامابعضانننكرلادنالا،شكري

ف-طانلفكؤلا.اجدصدوااقديمابصناو،انرداوقيمالجماعة

دووخذ-بختزاللاكبيرةؤطاعات،ا!ارهلمفبمختالعرببماسجتمعنا

!،كإؤالولا،والفرداجماءةابيناو،اجديدواا!ديمبينالحيرة

ز)نانفدولا.وهناكووهتخلغاالغئاتاكثربينخاصة،يتخبطمن



،منرجمما4ااأو!نابهايمرانت!الص!بهلكلروفاوتحت،يومنأحثى

ناكما،اعروبةاآوالاسلامتعلمةتحتكبماالماضصوببكأءتهيتوجه

دوي!لاهذاولدس،اأ،"بجز!ضعمراتالىبصبواتهيقرمنهناك

اورلكلةابعإدمندهـدمجردوهو،الاصغر،وصاف،،اصورةااهـنجانبا

.اذنؤ،9قصة،الوحيدالبعدهوهذاهـأنولو،"ناتواصالت؟

الهثمرويخ!ياتادب،ءمناكب-طراالا!ظابجيلفدموفد،محلواة

يقولكما،الجسلهذاحققفطر،والكا*لالموؤقا)احلاثلأثه!ئياتوا

و!-ى،لفسبرهواء،دةا)ـضواثدراسةمنالكثير،ثكريالدقىور

نظرةا!ربادبالى!ظرانضطاعالم!كماالاصيلةقيمهعنالبحث

فدهفيوكان.يناس،ور-،كل:4يتخيروانالاست!لالمنكثبرقيها

هـ-نمفو"نهـبمعاىبرب"-راضدقيد،لثقاق4"اوانتفاعهاًلعربيلترائنل

النئهـ،لحلكماوالقويىقى"أازراااشكالعلىتغلب..والاختيارا)نقد

حقعن!ابداات!مااادرجةااىاالاص::هةوالمؤثراتالقوميالننراث

.الاطرافهذهبينتنلقضلاان

ا!فاالصءبحالتفس-ربحثهخض،مفيث*ريةور3اداويقدم

منبعكاندفد7،زمانالمفياكباراللافطابا%قدميواا)ثوريالموقف

به!دالاسنعمارمسولاتهوالومتنفسفيالتجدشهـوالاصالةدعوة

،وءنالقوء-بئننضخصجضنا!سضصياولأقرنااخريلتقفيا&لادناغزوه

،ا/قىالاصسورةة،اوقتازؤس!ياتجديدواالمحادطةضرورةكانتهنل

الهءربمقتضياتوالاخذيدالم!!وةرورةاثخصبكأاك"ما!مئبعو!ي

.باسلش-44لمجابر!ن

بزدا)ض!لينةاو،:ىالمهابهـفوالتردردالاء*،)قىببنالحوارواكن

واصدارعداًيعلمولالفدديةوااأنومي!ةب-ناو،ا(،ضيبلغيةاتجديدوا

الف،--!ماطارديالمتنمكلةيحبس،الهومنفسهاتطرحكماللفكلة

هيكطلواعقادواحسجنطه/اكتلراًاساززرتنلطرحهاكمس(،البورصوازي

التراثهـضم"ءردلعثيا.وماالاصالةتهدفلم.وغيرهموالحكيم

ؤءمط4فيء!اواغرباانت!اجقيولءجردالتجدبربىولا،بهاضص!كاااوا

من؟اثونر؟تراثاي؟اتراثا:ابعدالىاليومالسؤال"ضىبل

فن!ول:وضوحائلةالاسىهذهوززيد؟ينالىوا؟وان؟بمن؟لتجدبرلمدوا

كلا)ء4"تطلعا)ذيوالافق،العصرنكلامهيتراكيةالاتئغذتلفد

عخهبتهضيلااذياالاعظملاحالم!هيء!رنافيوالمارهـهبئ،الشعوب

اطبقيواالاصضماءيمنبوره!ئداهناوءن..ميدانايفيمقاتلاي

تهدولم.ا)مناوالادباووا!-يلسةالافتء.،دقفيانظرةلاياساسا

ا)ضحنىلبرلالمسة*عرءوا-!ةاواًلالىضقلالرورد5ت!ة!اقيوهـقىوالوطنيةا

،الخرببعاومالاخذيصنياكجد"!يصدو)!الا!اسفي؟ماسالاص

ا"ضي،اججلاؤذةاسصلممناكباراالاقطاباًما.ابعاد*،بكلاثورةابل

اء"!دقعبروا153،جدالبلاو/فد!--،اتور!لورهمكانففد

الثورةكأكلرصا،القرنددا"نةءمنذ4ايشوروالمرح!4عنتعب!ير

الابر،باتاؤد"وكه-ا،ففاير،هااطبرصو.أصةالليحرايةا:ورصوازا

ال!قوميةعندفاعاآقتضيءمرالمسهمعالمعركةكانتؤقدبةالمصحجءة

ادب!-مفكرهمفيمعاابرضهناومن،أوقتانفسؤكبالديموقبراطيةوءن

هـ--ان،اءرةااثاتهكأواوالفرديةدقة51.1ااوصيمةاعنمطوفنهم

!-تانهكس!او..د!.خوري51البمبرالم!المهوؤرأطيلدا"منما!!لاوطنبة

أ-ء!همراضدا:ة"الاوكان..ا!مونضماانتاجهـموؤكرهمفي"وكاءل

اوقتاتؤسوؤ!ا،لقومجقىاب،لشخه*جةأـتمسمكادرجلتاعلىيتطلب

هـان،هئوءن،ال!مدءةاسلحرمهاروة2،لاكو،بالمسضعرالهحاقاسورةة

.مبساوالجديداقديرماببناتوفيقا

الاهـلراذ5فيافصكأاوص"!،اشلازيههذعندالوفوؤطو)كن

.وهيمرحقى،اءومالتضءور:،بهأرمرافنيإرحلةانعاأنخأفيعنبم

بآفاؤ،--،اتو!ريةااوطئ.بةاالثورة"رحلىةوهي،تقدمااكثر

و"مانى،اوقئيةواقىا!و"معازكإ!تطبرحافرورةباوهذه.3.بئالانشترا

،جديدة،وؤضاأتناؤلاتتثيروجدإدةاضواءتحتلمتجدلميىواالقىالاء

بجنقاتوؤا*جردمنتعنيدااكثرمشامملعلىاجاباتتتولباعما

ذي1االاساسيصدوالبص.أفديموااجديدابنوالفرديةالقومية

ماظىالاجا:ء!ا*و،ا-هاا)ضطر.اوفي،ا)فضاياهذهكلفيتطرحه

عند"-صللمدلاء.ومن.اللإقيماعيالاصساصراعأءزاويمن،اطبقيوا

ا"وراعور!:رز.بدوالتحدالاصالةفضيةاو،اقذقاقةدضيةتطرخ

:الجديدةالاسئلة

هـ!اشا،ء*--لبزتعبراطبقاتااي؟وعنلمنوا)ثقالمحة؟منثقاقة

ه!اقيأينأىأ؟والجديد؟المصاإحايوءن-؟ي!بوكانوءمن؟هـو

موم!-ة،نع!نيفومه"اي؟اقوميةوا؟منولمصلمحة؟لمنجديدوهو

لقوء-كأأقىوريةاام؟المستغلنالراسماأستكبارامالرجص!ينالا!طلعيجن

ا(-!ارةأقىالمهزوإبئالفرد!ك!هل؟ية)فردوا،قيالثوراطبفاتاقوءبة

سلاحه؟يحملاتذي،ءمرهابنالفائر)فرداام

زء-!-!ءآنفرورةاتؤك!س!،ها،افنم!اؤلاتإلاسئدة!فهلا2

ا)وو!كر---رةدازخارجعموء-(والثقافةوالضءديد،لةالاصرفضج4

كاناذيوااثلانربي!تواا)قىس،يخجاتهـنعرؤئاهككلاابوربروازيا

.ئمامتنىااغناءوضرورة،سزمانناهـنمضخلف4ا*ولوزمانه!كهاثوبىلم!ا

4.ضواكيالانتءمر..ا(مصريطرحهالذيبر،لجديد

،ا"تء-رة(اىكؤهـ-*ارء"-فىعلىيرقفثه*ويا)!كتورفبحثذلكوامع

خط.،س!الالىويوهو..لمنالاخرابحث.بئاود2ي!هاذيالح!ابرخلاوط

.ص،ءىبوجه1،ركسهـةاائطريتهاوترامهـبئالاشوافن!قدماءدأءا

يرهء!بما،ءوبر-ةمهولمكهرءثنهحور4و،ءحمودنجيبزكيالدكوراها

ا)عربرءث،الةفا!تعلىدخ!بلانا)مهل:و!ماعلميهاللى!لبلكلهاب!ثفيا

و"-ن..1!-جةالالىومقوهـاؤ،1طبجعضهامعبرنجناقضغريبواؤدوانه

.4وفا-ؤتلمحننهواسالهبادواعلماثم

العقل((ورطق))او()الفا-فة))"نا!ربيةاالثقافةموق!طكانكيف

وقفاخروؤر،مالاغراضهبر"انت!ة!فريقاننجيبزبرادكتورا!يجهب

،و&هاب،افا--ف؟اتتفطالفيرنارفينامراوكن.المريحالرؤضإموفف

ا!مانؤ:وءلىاتةفادف!،املاسهةاوؤريئالمتكاصينمنلةالمعتزيقفر

ء-ن،فزا،هاالىيرؤديلا،اليهطوالمنقوا"اورطب"اار"ونان!ي!ةفةل!فىا

الاصهبة.امحربي!ةاالثقاقكأمقوماتمنثكءاي

جمهور!يسرىلم!المثقفجنخاصةمنعةبجمطبداافيااما

قك.فةاصحابهابهاض9راخرىوؤفلمةق!و،جيلبعدجيلاإ*،سا

ا)كروضاصسعنعاىرأيهم!ك!الوافدةإوراوماهذه.الئقيو)قىايىوشان

((هبباطلءننضوبحق))هياو"ر*فر"ثوبةءكص"))

ذهأءااذياافكرياالمو!فنفسىازخذنااًلح!بثالعصروفي

ناارادفةرير--ق:الجونانكلنجاءتومبثفافةؤوبرثوامحندمااسلافظ

،وؤريقمنة.كلا،كأحلفيبهاينتفعآدا،،أجم!إدةاافثقافةمنيجعل

اسةجابرفالنىالفئةهمالرافضونوكان،-رفهـضارفضهااخر

الئائن".ا)قرونهـوالالئاسرعامةلها

ةاقئصامثلانرلأالىانقم!هماوافدةااقنقافةمنالموقف

مءه--دو"!م!والا!لاوافدااواقديمواالجديدبرجنوؤقفولمق

ناحاواواو!ولاء،وغيرهماحكيماوزوقيقص-*-نوع!4لعقادواعبده

ا!ادةاؤلاء5و"ع.لمةالاصل.ربيةاالثقاؤ-"ابقواق!بمااالعصريصوغوا

.المثقؤسنمطضميذهب

غض،أزظ(رووموغضواالتراثكتبمنجعبتهامئؤتاخرىوجملعة

!فهزهـعف!برةو"شمكلاتقض،ياصد"!طرب،ءبكلا)ء!مرءص

بتأيرءيىظفرالذيوهـو،المثقفينغ!يرمنا)ناسعامةتذهب-قىالجماع

الجماهير.

وهمولمة.هـسا)5ثقاؤةاىاوتحوللمأ*نضلتاضئ،ر!ضكأاثوفريق

إعمط---لاأ؟ء-خيف1هـذ!!بمانحجبزكيادكتوراانإحفىولا

فحة:فكريةطبة،تاورئببم!جض-بئقئست-ن"يا)ضادرلي!صنفبمشرطه

الدهمأءوفئةالصوابطربربئعرفتا)نياختارةاالصفوةوهـم،المثقؤءن

-81الصفحةعلىالت!مة-
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حجازيا(ك!طيديداح!دبقلم

عاءسةكامةتسهضحقاسأرر-"لاظواهرءدةبالماضاءهـداؤ?ائدفي

اظواهـ!ا!هنجملانون!.بزطهبم.حدةعلىؤء"-بةا!ولاننعرضيؤنجل

:ظاهرقينفي

وؤ-".إ-5ره؟او،اقعاوااثماعراا-ةجاقيليطببعةتةمللىالاو

ء---ةرطبهاعرالشوءي/ءهههباجية*زاو!كأؤءرظاهرةفهـي،الموقف

."ءثر؟ءدماواسةجاببه

والاوزاناث*راباهةتنمصلفنيةظاهـرةفهـبالا-رىاظا!إةااء!

.اث-مراءابوا،خد:االتبالمهباتوااث،عراورتافة

.رالاخرى4"إة"ةوكلتا!4،

امثه:ركة:االسماتاواكلوا!رالهـ!هجانهانوءـخاك

هـنيعبرشعريته؟روصودعلىدابهلرة9"ا!،5،ارءاببم%الاول

وعم!لاث(عراعهلفي،1ويتكامل،برطعبمطابعذاتروصءبئهموم

افيقفبنوعملالمجنهتمعحوكةءعهذا3لوتكاءل.ا!ارىءاوالهاقد

ف!-ك!.ومواؤ"هماهتما"(أ"ماختلافعلىالاهةاتاء*نع،ءلآاطلالعوا

عناصورض!نرر--وعطانهـ؟اذ،،)ةالاصشطثه.نشرهلا-ةةدلابهذا

ستكونلمامقد"(تكذالمث"ضهنبلى،احعاضروا11،ف!د!ث!ا!لآمنحب"

تلأنكل،ما،اكعر1هررفي3*ا"ثههنجرا-ماتاان.المستقبلثقاوةءيى"

الامة.ثقا!ةإمااانتصابهءلىدليلحداثئه

اهـ--ذيهذاعن"!راًتكونلاقدالمشهتركةارر-ماتهكهاءن

ربه-"بل،الممتدةالثقاوجمةوالتقالهدالروصيةوم11.4ءنذ!رت

هـاىتدلممااًكضرثيءان!حلعلىو-دلاءظهدبازضريبدء(كانت

سمات!اولجطا"ةهـاله،قف.بوءما،و"طيرههارهرا!-ةاونفيءولادة

عارضة.وفنية

.الظواهرهذهفيالسهلمبىالجانص!ووهفا

هـ-وفالماةهيالعددقص،ئدوياظ،هرتينا!اتهنعنرحثناواذا

ؤ!ياهاعرفئا)ضيأالاسلضجابةغيرااواقعجديدةاسهضسابةدداد"نجد

و-يوديإمةهزكلتاتيا11:واتفىوص؟ء-لأا،،ة"ء"4المهحالثهمر

.الانحتيعت!ثلمرالتياقصائدامنكثببرك!9ن!رفهازأ:،؟ه،(حؤيضان)

ثء*--صرباستثض(،-الهؤ،5"تلتارة!اتاًلمه.ضوور*،ر"صذا!د

امالماعنوالانصرافواه-"هرقىالقناعن5ركثهض-اة&ءطءت-قىاالمقماو*ف

.الاء"منالت!ببرؤحدالىاث*روضاءابهضوصلءض!،وهجائهورفضه

كانتالموقفهذاقيكأ"تاتياا)ةصائدن5اعديداانشمكولا

بر-ببالعربيااوجداناص،بتاتيا4اعى-ةاا!زةعنءهادقاتعبيرا

وواكاناصوىنا-"لاومن،زناحهةمن!ذا،يوارن4وأؤقدته4الهزيه

لت--ي1اًلمرصلمةوىحيا-:،دءأداسوااهطءفىاللتفا!فلووللردالموقف

ارفةهاغلب؟قد،ذاكبءدتماء،اهكه!ااىاأدىمما11،نر/مة!هبقت

.تلة،!اقياا-":واتا،ض)"رءنكثيرعلىاورطحي

ا&-هحعيالموقفهذااصءابوحدهم،كونلإالماثءراًءاولان

وفه-بف"،(9ورفهولهاوي!"اذجةوأررصهاالاهةافيت3بل،ا-حاذبما

ىواًب+ر3جااروحالتي"مبرفىاثحرااهس)قىفةد،صشاو"!اولهاتفا!و

ءهةمرةح!اًءرالشهةكانوكط.عديدةاهص5!اصضذبوا*رهبدا؟كأ

ناوي!ونثفسه!مإ:كرونوهمكل(دةبالمصروءصعونالسطحيالقبول

اوجى-4ارخىرآثارهاومن*نهـ،وا)ضط!رالا"لأمنا-خريةواالواقع

قضاةا(كا-"الماض:واتا-افبىاثعراءكلءتولاقد.اًاًجما!وادماء

؟ابوبعث.يت!ثونولااخارجا*نبالاداز!إحكمون.ا،.اقمواللامة

.جدإد"نالعربىا--ءرافيالهجاء

برعدراس.لأحركة-ص.حان-جاولا!ناثعراصركةانإبلمولكن

ظلتبرء--هـاناإءهقاىاتبه4ا!نفهي،فمية2حر!ةةووبلاظتان

دايرة11هذهودا.ل.جهن!ء"3ورفضؤ.ولبر.بئا)سهطععلىتتذبإ

فء"،أرىالعية،ي24اآ-لىداؤضا/داءديدااوؤفاهـثااوالجدإبىة

ا"ضسىالعامني5؟فء"-((ا!داب"في.!ضشركمانعه،هلفةدوحا

!ثلا.سبة"لسواالمام6و

"ء!وإقبا")!اطاةى3يراث،صئرااننص!الع!دهذافهءائدوي

،ءاشيافببهويقهلافىباءفي"-يرثض.ارفضواالقبولفيويولا؟كبما

ءخ!4ويولييستبوا!لكلإدوكان،ويهمثري!ررم،*؟يهوهويرفضه

بهظههه?فنىء؟!الموؤفينهذنوق!ل،رعبامئهورمتلىءؤراًزا

يئ!دثالتبماض!قةبااكس!*ستقبلهءنيتحدثو،اليهبالانتماءيفخرو

حاف!ته.في:"2،ءعنبها

القاسم،سمييمقههـائدتت-بارءبااءدوداالموقفهـذااىوا

ء:ت--4بخإوولا،امر3!وزيو،خمإسب!سرىو،يوس!فوس!*هـي

.الجابرروزكيمهلمةجرالاهعبد"اقصب

بر-رون3اءضو،جد!!أ!بعا،صاندهمفىيبلمرون-!ماه!لاءان

ار!--،ماتحتيروته،الهيتاوو("اه!اؤ"بافىالجديدفمال!اتا5

قروناو-ةساعبرء-!وبنبمرماده!هـنيخوج،الرمادءنرخرج

.ةهقيرجدارعلىا:وارةاتنجمء!ا

ء-نإعهرون15دقدرور.،له".ةقئاع؟تءؤ،ذاكفبىيعب،ونلاوهم

ا(رة،ىءنإخلولاومرهاحلوهااوصوداوانينبةاقهخاعوةليااى؟ايمان

ر:رالىر!ايهة!،ءا!تهكانتوربما.التمودء:صرتض-5نواناصوفع+،ا

هـاقاد"ةاالمرصاةوىحى(ء:"؟يإبلعبهاًنلاشم!را،قدراحقيقيا

للوا،ت!حتابه*نئاتيزا-وااخههءيناتافيءواءاثاكان)ةد

انةء--اراتمنوء".!ضقيق"(بح!ب.ل!ثكوئهاويرؤاهونهالخاربركيما

!ؤائم.منبه.لمعىاو

بره-!إحدثماعلىاضعلهقامهمت!م،فاءلمينلافعلردودكا.وا

ا"زيرهـلأاضهطرتنافاما.يحدثانلجبء؟علىالحضواءسحدوثه

اة*ر،-4االاوطممنكثيرامتءعتوااساورههـ،منءواؤة:،مضاحهلأالى

اتءعاراع*!انيرونصميع!والمثقةوناً!نا!شعراءعاد،4اء"ءابوا

ا)واؤعاز!؟رفررلاامةهـزايانكو"،اثقا!ةادشربلملمةلاءهـيى

.هـ"ااعتزو

!-بيتردد3ئراهاثىاالجدلداوقفاووذاانالهظريلفتو"ما"

ب:مايولدوالف!ر،كأ*المسرحياكه(باتاب!ضو؟كبماالانامصالدادعض

.الاردن،يانفالى!ااً!صرلةكلتوقدال!دبب"اثورةاتبدو

.لمتقدمانيوشكالهردكبلمحالمثقف،حقاجديرهـعلمبضامو؟فانه

.رالانتهها4ايخؤولايمةالهزثيهلاالواقع

بوا؟!مهأعبربربااًلمثقفبهناضقليدقياالعلاقةفيالمفجعوليس

بيى-نالقائمالانةصالهو"ةجعبل،ا،ز،مةوااحا!ابينعلملأة!ةانهـاً

وهميةعلا؟*قه،مالىودي"اها،بيهـما3عليهماوالمفروضالطرف!ن

،ضتطرهإكنا!ب!اإماجاثمفى.4لبطمااواؤعافي.لرىالمثقفتجهل

.م!-ااةلابالخيهلا"ضتهياالتىلهو"انسبلأاا*لملاؤءادطعبزوهبم،مئه

جامدةعقيءهـةوس،طةدون"صاشرةالواقع.لعروءان11ءهعرآنفهـر،

يكشف؟ءمااكثريرلسشرمسض!بدنظ؟ماو

هـ-صذاعنإثال!!كينت!؟!انضاواجبمنءإنوانآنإظ:4

!يستطيى-اناسدوابىاالحراثء؟اءنفئةظرمالذك!الجديدادورا

والوا!عاثاعرابهنالجدإبىةاملاؤ"اهذهكانتاذاالاحقاتادلته

لنلههـضواالمواؤيمفهمماًجعةبهرمون!،%واًءالثعر،*يش!ا*دركةعلاؤة

.مفاجىءاجى.زقالانهو"عارضاهضجابة"جضدلا،معا

ءـوكهقرارهاوال!اجد،دةااعلملاقةاهذهقيامعلىا!وادللاان

واخنهارهشاعركل"جربةعنتعبيراوتنوعهاافئيةاايبالاساازدهار

لموبالاسهذاالىالضنجبرالجماعيالميلهذافيانرىفنحنولهـذا

!أ



لث".ويةاالاسالهبان.احب،ةبااثاعراعلاقةفجاجةعلىدليلاسواهاو

نعترضلاونس،اضس"ءاازياءئنهابرسرءةوتختفيفجاةظهرلتزا"!

هولاءعلىنعنجرضواتمأ،بهزرحببلواستمرارهااكجاربتوععلى

كالسمسأسابتتلقفكماجديدةتجربةكللمقفون05ازربرناالثن!عزاء

-سةاهبرماقبهةصارتا.،!اوكمافيقادونهـ،الملقىالفتاتخيراله

.ةرقي-مست

-ةاسالاساجمالباتا.تنأولكا؟متأجد)بىةااءجارباهذهانواو

،-اتكانلمامثلاالنطمفيجدإدةءرقتداعكا4عامالثولعرقنفي

اثعراءبناالتشابهزجدانهوعليهن!رضء،أكن،اعابأاعتراض

4اًلجم--لفياءوطرق،انئسعرياكالقا*وء!ف"إكألمفواانيجبقيما

وهـ!بر،لذاتوؤواؤطبحورزء:ياىاا!ضنت"اب"،"هـل.ل،وا)ء.ورة

هلبد.رإا:الانسرهـالاظا!رة-

والصورةلغةاافيا)ـضشمابههـرزامناولضيالعددؤصائد"خلوولا

هـسياوكا،،.نتبع-سءعمن-قصائدخممه!قي"انصتىوالاوزان

الخسراقصالداه!تومن،اتداًركارحر!وواصداآبحر"ضهـ،مقاطع

هـ-ورثلاثفييآ"جمااًافىيا:ثراهذامن."لذاتء.ورةإ.صعاربع

.)بتكب:!اأؤووانو(اءجنابكسر)فهلمنفاعانهيا

بر"-ت!دهونلثمهعراًعاكانبةالماضا-ضواتاقصالدمنكثءبىوفي

يرمهبلمونازمالاننرىيخألك،كثرة4البحرهذامنالاخببرةاصورةا

الاولى.اء.ورةاإلى

،جد/بده!ؤةطبنئرتا"ضيالهددؤءهـ،ئدانال!ولو?هل

.ا)تقلإدخطراىا"!ء،روؤفير

القصه،ئد:الىالا-نوننتقل

المعماقيااسم!ه"ح-لةروياالوطنصريطةطىدماقطرات

اصيورقىمواهبمناوتوابم!اهلمىظب:ءقىااًلقاورولانضهراًءلهل

!حهبءووعي،صورهاابش!عفيرةا)*رلامآساة!قيقيةومعاناة

-يالعربراث-5اردتاأتمبما:ابالاسءنبصا!نوائ،التاريخبحىركة

ةالشعريا)كتاباتفينلاحظهـااءكبماااال!أشرباطةمننفيءاًاىالمداصر

النهايةصإتاًا*خواناولمنافاسمالىميحقمهجدةو)مل.الاخبرة

ازه!وبكاليةيكتبامالقاسمفسهمهح.اللاحطةاهذهالمههتضيال!ي،اهي

و!و،سمالا!هـفا.دء"برلدءوعايقدملااًنه.دا?"زنمسيداكتب

ويبمثرجد،بمنعنقهلهإقدمأزماولوطنارث،تملاادنساةبن،رالمكنوي

ب-طا،موؤفالبسسمبحيقفهالذياثورياالموقفوهذا.بخلاصه

((:بهث"مىالمسالاولالمقطعفيالش،عر0يرجمله"عقدءوؤفهووانما

الاجنحهتشتجر

يوما،

الزمناقاصكطمنآبودأ

المذبرحهءنقرتكلصفورة

يوما،

قروناوساعة

،برثضبعني"خبر

يكونان

ا)داءكبما،ريشها"ن

الوطن!جناح

مقطعاعشرثلا!لةمنالمكونةالقصيدةؤ،الارر.اسهلأا،-!وة1هبم؟ووه

تنويعات"خ"يقدمثم،الجميماطعالمههذا!نياقاسهمااح50سإقدم،اء

-!المقدعهذافيوالمذبحةء!ةورةفاله،"قاطع4رقبديمض"لمةلآ

،اثاثاا،يوالنارالممعهوهيا،اثانياالمقيطعفياجراؤقوا،اطفلةا

المقطعفيوالمشنهكأافارساوهي،لرةءاؤثااورإءلطواالربروهي

نم"ادراك))!المسهالاحض"رقبل

بر!قنعد"وفيلا

الوقوفتطيلواولا

شنقيمنصةعلى

قثسلطانفلىت

رفيارضيايصيح

الملهوفلمعاشق

بررفىماعةا)يخأؤا

المب!وفشفارعلى

وثقيشظكمااتصيح

وؤطالمخ!المالعافي

.وشعراروحانضجهاكمال3،ار.!!*لألمقطعهذاثيافكرةاان

يشسطددل،بعبن"دءوتهقى"هـتإثم.،هفارسانبيأانايقدمهنااز"

ءعهختحهانكاملاربضاءوفنذزث"عوءـوالفاصعمصيرهيرىوموته

جديدةمننالاز-15ء،)بموأ!ر(رالمن!امالعاهذاتشقلىوؤء

اهـوؤفهذافيمحمأبعبرالإ،زانوازتظامهـناااقواؤكبماتوا)كماان

س!صحادوات3مثبرا-طورتآ"تو.نورقيوحسمصراحةمنالجليل

إءمعةافصباهذهقيوهو،ؤ-،!.أء*مآاكأرصهح2والفنيةلقاسما

الاوزانبهبئفب،)ودزاوجقان،اارةليهحارينهاينننقلب!ورحى"يبن

با?الة.الجد!!ةوالاوزانالتقلبديئ

حولفص.بىةبم.ت-انءاىاشا،ءنة5بمقدرةلم؟متعاقالىماوسميح

ءالمانرةقلو،اذةع،لاو3ورء"3.1نخرو7فعراء!هـاببئما!كرة

شه-رهبر!صضبه/وهـصاء،رم!!الداخلمنيب!أاقا!م!الىميح

.)ثهـء-"15راءتوفقداحادل!ثهبرعضفيسهحوكان.الصوتالجهير

الاص-ا41تبسربئصطاليلو-ةاصلضاعاىااحياناطرمءبأنهالندم

ناجانبمنوأ"ب،ا-.،سيأنضءاولويوتساعدهبالناسمباشرا

ة--.الفكوضوحب-بئيروفقاناًلاخبرلفعرهقبااستطاعانهاطى:4

الاورعتظراداتبءضالىانبههاناحباخرىناحيةومن،الةع:هرونضح

ذلكو.ن،كتلمتهـلمااتمامبعدةاقصإافيإنركهاالتيالضروبىبةغير

ا!حضسطو،(للموتوظيفة((بهضوانأ-لمهماالقصيدةهذهفيمهطعان

رفيف-انلاالثءعرفرمالمكرراحديثاءنانهما0،)الامانة"بعنوان

قىمنوفيماـ؟،توترهاويقطع،نمدهايوقفانبل،ةللقصدشيئا

سمبحانلموو،،القاسمس!بحقنمنقيهماممااكثرونزارلبياتيا

الوفىاقطارمن؟طركليخه!انفاراداقه--دةاعنوانعلىعينهكانت

بها.اعجاب!نيأمنب!قللولاا)قصيدةصهاللحجبلاهذالكن.بمقطع

يوسف!معدي-اولحوار

قكل.ا.ا)عجالةهذهفيفيوسسعديعنكبانيزعجنيكم

العمهقاوديعاالجيالثىصوتهتذكرتوكلماالمبدعالشاعرلهذاكرات

اًاحقبقيالشعرانيبدولكن.ثق!للاديناالئقادعلى41انا!مست

لطمائبئة.اًينفركمالن!قادا.فيفر

.!بقوهءنونلاخلاصقيه.جامع!ريدصوت.يوسفسعدي

مسمىوش!ن،ءختارةصافيةاخة.بعدهاتوالمنطليعةذ!كمعوهو

ا)ةجارباء.حابمنلببسىذ)كمموهو،سعديريحشممتلفحكاذا

ع-لىمماحزانها.اًكعر2والمعركةغبارمنكضفي"علىانبل،الباطنية

المعدودين.فرس(نها

اثعر،منكثرالناطودحبنفس"مناكثرالشعريحباعله

هـسطراحب2وكم.بالاشارةلاخاسنفسهويقدملفنهنف-4يمنحف!و

يكترثلاا،ةصىاالخلاقأوطناروحسعدي!يكانط،71لرواضعارة

احد.بوو

ا-س،بكفلاذلكمعوهو،واثعروالاضطهادالغربةطحنته

صى-"حبوهو،التجربةعنيكفلاايض؟برل،و--با)كتابةعن

82!الصفحةعلبىالتتية!

ر



ب1آلأدمنألماضيالعددفرأت

أححي5هواالمنتنموبعلصفحة-4-تتمةأ

والجمودالتخلفتراثساندتالتيالواسعةالجماهيروهيوالعامة

لغلاةالتقليديةالنطرةالىيستندغريبتصشيفوهو.والرصعية

علىالودوفيقوىولا،ومنطلالاتهااجماهيراحركةاحتقارفيالرجعيين

وا،جمودا)شالتخلضصوفكلمنالرغمفعد.التاريخحقائقامام

فمن،والجهـلالاميةبسببالفئاتبعضفيمرت!الهاتجدف

العصسالجماهير،اتساعهافيجماهيرراحركةانجيداالمعروف

مقدمةفي،اثورييناالمثقفينحركةجانبالىبحزموقفتوالفلاحين

والتقدمالثورةحركةاولض!يالقرنمنذساتدتالتيالثوريةالقوى

ادلوليس.اؤجمود!ئو!دسروالتحرروحركة،والفكرالسمياسةفي

،!!اررلممينالاضانامتالمنالرجعيينغلاةحركأتانمنذلكعلى

التدينةوالتفيةالجماهيرب-نواسعاحقيقياتأييدامشانجدتكن

والمتمامرةالمغلقةل-ماعاتاطابععليهايغلبوكان،اريفالمحيحتى

حتىولاالعمالمنولاالمثقفينهـن!،حقيقيباحترامنحظىلاالنيي

الفلاحين.من

الفكريةةرحلتهفينجيبزكيالدكتورمعونمضي

والاهـ!اتالاؤكآرمنحياتناسنماآخطرانالدكتوريقول

فيالطبيصةلعلوماقفزتهالتياالهائلةالقفزةهواتراواعمقها

امامالدينلميمةوبيانا،احمريةاعنودفاعاللمستعمددفعاعمرنا

المجمنوربحةرق!4م!فداوجدناه،الجبارةالعلمقيوات

الحديث.العقافينشاطنا

ودفتنلبينشديد-المدكتورهنلوالكلام-ترىكما-والتشابه

فيمواصقىاسلافناودمفةوببن،ومؤثراتها)!رمواجهةدبماليوم

فيالعقلووااناولا"عقلاإءالواوركأناءينالحاكلتاقفي،مثلها

احماضرةالةاحااديوهو،ايونانيةاالفلسفةفيتمثلالسابقةالحالة

احالين:اديواحدالمواجهةجوهرلكن.ا)طبي!ةاعلومافيمتمثل

بر،-نتامالموادقانعلىيدللواانامااًسلاففاحاولالماضيدي

الدخيلةالعقليةالثقافةانيبينواانواما،الوحيواملاءالعقلفائج

المؤءءن.بايمانضارةتكنلمان،نفعبذاًتليست

الجديدألواورمنأقدامىاموقفبهاتشعبالتيال!يقةوبنفس

الداعيئمثلصملةالعمررفضمنكمنوم!،ذكرناكماالمعاصرونتقسم

مثلالتراثورفضوابحذافبهبرهقبلهمنومنهم،بالشريعةالتمسصكالى

لناصنعتالتيهياثةثاوطايفةعقلوسبدموسىول!لم!مةانطون!رح

الئنقافقى:اًلزادينبكلانفس!انرودتا!ننيهيلان!اال!ريةثقافتنا

الذيهومزرجامنهاواخرجتعصرناوتقافة،الاصيلةالعرببة

طه:هؤلاءمقدمةوفي((احدي!ثةاالعربيةالثقافة((بحقعليهنطلق

ن!مة.وورخافيلالريحاليوامينالحيموتوفيمقوالعفادحمسبن

والحدفة؟الاصيلةا).رب!الثقافةءنبحقهؤلاءءبرلماذااما

عدها.ب!يالتيالاسسمواورفضالعلماخنواورذ!م

بانحكمهمايعلنوامعاوالمهارةاثجاعةوجدوااًارجالوهلألاء

فيءواجهـةصذراعمتىيكمنالنقظسةهذهوعند"يكفيلاوحدهالعلم))

تريحنا،واك!هراشانطرتنافهذهاذنو..للععرثةاحدياالعرببةالثقافة

اثمسهادةغب،االمعااىانصفطانوهي،الحقيقيةاص،لتنافيهاتتمثل

لادراكهوتجرقيمشاهدةالىبحا-ةالشهادةعالمكانواذا،مستورا

.ايمانعلىينت،ادراكهدالغيب

ادكنور!راءااءهة(جمونانعلىحرصناالذياكقلهذابهدوالان

اع"سدة.وااد/ناانجدالفلا.ءلميهمعهلت!واحداامراهناكفان

يعتلالاخروالعا)موالالهامبالوحيالايمانهـناركانهبكلوالايمان

التيالنتالجولكنةاليهنخالفهلاحقؤفدا..انقديممنذفذا

ةو"تهاؤواهية!حةالص!اقممةاهذهعلىنجيبزبرالدكتوريرتبها

حضارضاتاريخوكل،وال!قرالماضيحقالقكل.سقط،تماهـا

الزاهر.

والارمانالدينانوهيالمقدمةهذهعلىيرتبنجيبزكيتور3الد

النتيجسقى،والثقافيةوالفكريةاًلفعليةحياتنااركانمناساس!يركن

التالية:

الاصهلمة،لثقافتنامن،قض..حضارتناعلىوافدغريبلعقل!اذن

ومنطلقاته.بجلورهالعلموبالثبعية

فهموبأي؟الفائحهذهاىاقفزتاريخاوواقعايمنونريولا

شعوبنا؟به!،تتمسككماوالدينالعقيدةأخذ

ولا..سماتهأبرزوهواعقلاونقول،العقلدينؤهوالاسلاماما

الاسلامسةلثورةاجوهرهذاكانفقد،جديدبفهمعندنامنتأني

ناالىبحاج!واسنأ،الاسلامظهورمنذالبشريرةهزتالتيالكبرى

البدايةمنذنقلوالمالضظراىاادعوةفا،الكزيمن3اقرامنياتبآلدلل

..رليلالمىتحتشاجلا

اعقالداامامهاواتحس!حت،لمرميةالاسالثورةانتصتوعندما

والحضارة.للعةاانتصرد،ازء،ناذلكفيالفاسدةوالنطم

بمثلا)وئنىمنواتهلتوالحضاراتتالثقافلكلتفت!حتالا-لامية

..العقلدينالاسلاملان،إؤمنامنانتهلتمعا

لأفهي،إغالتاراهدبرثونجببزكيادكىورايسهثشهدوعندما

امامياافنار-فيالمنهجيملكلالانه،خلطابت!ايخلطوهوتسعفه

جديدةاءاضود،لقاءاكفبلاكأالتارإ-الماديةء:هجوبر،لاخصا)فروري

..كلهالاسلاميانتاريخعلىوباهرة

العقلخنللت!ؤي!والفلا!فة.زا"المهجهوديذكرقعندما

وغيرهصاربر-دوابنسيناابنراثءنبالاخصلمجبنيهويغمضوالنقل

الحقةالاورلامبقىا)حضارةروحهـنعبرواالذبناي،رااعمالقةامن

ف-بوليرىاغزا)كبماامالاولاىالب!ل،الاساسديوالطميةالعقلية

لكلموقفا،ادخيلةاادونانيةافلىعفقىا،ورؤضال.قلرفضمنموقفه

زكيالدكهورابميرعاعندما..جيلبعدهـلاالناسجمهورومنالعصور

هـذاعلىالاسلامببةللحضارةاروحيواوالثقافيالفكريالتاريخنج"ب

الاسم،صدرفيالمعزلةلمحلس!فصةد"،دتلماذالنايذكرولا،اوجها

/لمك،التوكلع-دالىالمأءوناياممنالعباسبنيخلفاءوتيناها

اه!ل،ادينالدينوان،اعقلاشريعةاضري!ةاانترىاك!ماالفلسفة

كانتوهليغتارحروانه،اعقلباوءدررهاافه،ا"خالقالانسانوان

حضارتهصعودمرحلةوفي،صدرهفينصمورحتىالا-لملأملروحمناؤقي

وفي؟اررءلمفواهلالاشاعرةآراءبعدمنسيطرتولماذا؟وازدهارها

مالم"بمخثلمف؟لاميالاسا(ءة"معتحركهـاناينوالى؟العصوراي

العهاطوفكبرهااحض،رةاهذهانحدارمعاررءطرةاصحتولمن؟وفئاته

ا"لممبكأرغماوفك-فصهسهيناابنمناهجنبتتوكيف؟وذبوا،1المتقدم

!-سذهظاتولماذا؟رفدوابن؟اهصوراايولمحي،اداخل"ماكل

الفكزوظهورالنهضةءصفيحتىاللافء،نوهاديامرشداالفلسفات

؟ولماذاللعقلإ"ااعادا!ه!الغزادذلسفةجاءتوكأى؟الحدبثالاوروبي

وهـن؟الهجريالخا"سالقرنبعدالا!لا?"احضارةاخريففيجاءت

انت3مراءاتواي؟عهـدهفيالاسلا"يالمجتمعفيالسيادةكانت

تتناهبه؟

بالطبمالمجاليتسعولا،بالعلى3.ورللدتخطرلااسئلةهذهكل

المررداتمنمحموعةءـكذاالتاريخلنايقدمولكنه،عليهاللاجابة

الىواءنتهكه!،المنطقءقياوضع-ةاوهو4بررؤمناذياالمذهبحتىليتاقض

نااولمم51اوهـنالعقلءئغريبتراثناانتحكيالتطالصيغتلك

..لمحيهمغتربرانعليهغويبانوالعلمالعقل

لحمضارةالابسهـءب-ادىءنجيبزكيالدكتوريتنكرلماذااكنو

اً،سشطع&الذ؟،اثالتهذاكا،سمقطلماذا4؟اثما؟فىلملامعةالا!
-



الاسلامه-ةل*فارةاانوهيالباليةبالحجةيدؤعاريريذلانة

يم!هطيعانهي!تخيلولانه!إ51مرامادير"..ا"اديرقىمقابلفيروحية

صروح1ايجردلانءةءطروء:دئذ،احجةابهذهالماركسيةيواجهان

..اعام!واالعقلءضىون،مفهمونهامنالاسلامية

بر-ناصاعا"ا!ء"ور3لفيالفدملتصراعبحقيسجلوهو

"نذسبون2الماردحرهااقياا:،).بئاباهحجةإخابهولكنهوالمثاليةالمادية

((لروحانبينا))ببناو"الماد/كأو))((الروحية))بينصراعالى،زمان

الماد،بئ((بين))امراعاان!لفلسفةدارسابسطويعرف.((الماديبن))و

..اخرش!يءوالروحانباتالمادياتدينامراعواشيء((لببمةالمثإ"و

حتىقدمبهاخمصمنمادياكانمنههولش!ه!اننقولنس!؟ظردلاوحتى

..ال!مياراتاطاراتمنحذاءقدمهفيينتعلوهوو*ات،رأس"قمة

بربفاراوهـ،ت..الثوراتاعظمتحركويوحانيتهروحهكانتبينما

...الفا؟تمجا!لالىاوزارةاكراسيعن4ارعدعطهمةروح-تحركه

الروحبة4علميهمثلينكراناعدواحضىعيستطبلا)كنومادياجيفاراكان

الحياةاجلمنا)ناسثمرفاءتبمكتزالولاروحهكانتفقد..ام!اميةا

..لخهراولح!او

*المادب-ةمواجهةفيارو-،نياتاتفءا)ضياقياباااحجةاا"ا

وامزمانمنذشعوب!افضحض،1فقد..الماركسبةؤكمواجهةوالديرن

اها.تنصتتعد

لم!بر4اصلاصالنايرقولن!يبزكيةور3الدفانكلههذاوبعد

."اصنفواكأ:كه!اهاجمولااداؤعلستاالوضه!

عنغرضهلهفصحهذاالانحيازعدمءوقفءنيئخلىسطوروبعد

فيتصدىالروحانياتمنلطوإلمةالبرولةاهذهوراءاحقهميالسياسا

حدعاىبموففلصاءقىاوفيا)ء-اسةفيإ!هكذا((للشموليةا

)(ارةبرفيتنجر!لاحتىحرياإؤهمللاؤراديصون))تعييره

اجمبةالاشيخر!ر،كلهامصراولروح،للماركسبةالعداءخطان

سع."و،!سر..اقلزااتلكالىبهويدفع..تأكبرهيحكمافياهو

!تالثةر،لروحانياتوب،لوضعيةواخرىبالوحوديةمرةلاستبدالهاالدائب

ا!ةالاءعا))4نجتفيالمزا)كه!محمدضاذالاس/الثاليزميلهاما

!!ةالمفكرلعدةاهذهكليمدكلاف!وتورللمؤؤد"اذيا((والتألإء

فيهدء4اىاومف؟هـووانشإالامكارؤلمبعلىوالقدرةللمناورة

اء--رمنارحا-ةاهرزهفيتتففلها)تياقص.بةفا،وصراحةوضوح

اءمءقافلقهعن-ء*رف!-و،والمار!يةالمئبوعبةقضيةهيالعقافة

برىو((اثور!ةواية3ضراالاشولتورد5ءبئا))د!اوىواةكريالفزواازاء

بينالىدوويةا)تشفيورعولاا)عربىالوطنعلىالاكبرالخطرفيها

الاد"تمماريةا!دولاخ!تلفدانخوضهاءكركةاعتىفيوالصديق

ا!خاصعلىاعان!نا"دع!اتكماااالكبرىالدولبعضوكذلك،حسابهافي

ومثقفهناثابنارينلوجيالايديوافذاءااشاهـقىوز-،ولصارالاتمن

كسباتحاوءتدماهابريعتاصطإ-الامتصإديوالاصتماجمطللت!رر

((.يةالاسيوو"ي!الاؤراثموبا

لوطنءصةاتإقضالماركم!يةانتدعكه!التيالهاذجةاحجةاويردد

..الوط؟التحررحركاتاعظمودونإقا"رعء--نانونسىيةاقوموا

راوره!ا،وءاىالتقدءهـلأاًلقوىكلببنقيهااصيلةكقوةوبعزل!م

ءخزإقى.لهزالمالوطنيالتحريرحركاتتتعرض

ا،اركسيةقضهـقيسوىب")4ءثفللابحثهكلفي!كذاًويف!

لثذقافةغبراوفيالثقافةفيؤكنظرهالعدوهوفهذا..والالثسراكية

..غيرهث!ءولا

اذهانناالىو"متدعيء:يفايبدوقدالذيا:قانراهذافانوبعد

نويسىالدكتوربينإبوروداراذياوالخصبالوذيا)حوارذلك

ا،داب((ء،!فحات))علىوغيرهمؤثحيابراهيم"اذالاسويىتانبئوالاستاذ

وبر-رن-ضوروالىلمؤمنوام!لالم!المثقفبينيدورالذيالحوارذلك

لساالحاجهوكدخل!حصبحواروهو،ماديينماركسبن

افولولا-المقافيةالجبهـةضرورة..اًايومالشرفاءكلسبعرعا

ءفوالمسشنميرينالثورييناوطنييناكلببن-اطبعباالايديواوجية

.والاظلامالغيهـبيةفلسفاتمواجهه

اهـ-وتمواجهةفياحياةامعركة..المصبريةالمعركةان

كلتدهـو،اخزيافي!مواجهة،الشرفمجرداًاثمرف،..لشعوبنىا

وفلسفاتهالمس!ت!مرضداثقافيةجبهةاو-عالىالشرفإءالمثقفين

منالمؤتمرالىالتعههـقممتالب!وثفيانشكولا.الم!يةوثقاقاته

امكانيةيوكدماوغيرهماراعياوعليهبكلوأحمدعهادشكريالدكاترة

والمستفرالثقدمالفكرفضائلكافةبينهاوضروربلالجههذه

.هلمقوو

ديمننرياديبالقاهرة

القصائد

-6الصةحةعلىالمئشورتتمة-

الفريد.المتميزاصوتا

اجزائرامنقادماالبمرةفيالمربدمهرجانفيمرةاولافيته

ليلقينفسهيتبةالكانمنوحرمناانفعالهؤحرمه،و!4الىمدعوا

.العراقفيالا-تقرارالىعودتهبقيكثميراسعدتولقد.ؤصئيدته

**،

ءا!وافديروانهفي!ن!ااىا((ا!داب))فيقصيدتهاعادتني-

نابعدالقصدةفيالنظرعلىبالديوانهـتعيعنا)مرئيةقصالد))

الكثسهـةالتفعهلمرتتحتاستورامحورهاءلمىالعثورمنايأسكدت

الىبهاويرتفعا):ثريرةقهودهامني!خلصهاانفيسعديينجحالتي

.لايبعدفاسطعتا(شعرآفاق

ركاماالقديمةالص:يةكالعمارةدعيد"نتبدو،ئدالقصوبعض

.ستطيعص؟ىالمعنىمنخاليةو.ظل،بعضؤوفىبعضهاالتفعيلاتمن

واكتافهندستها،علي!السيطرةيمنحكصسامدخلاؤيهأننهثفان

.سعديقصدةيترآو!ذاً.لخفبةاسارها2وابديعةا

اقي!محاعنرءيدااحتإرحبتيجلس!وها،ذاتهيراورانه

التحوالهذاكلبعدلهبقبمفماذا،والكذبوالسهطحميةاظلمةوا

ف-لماالابطءثلا؟اما)ما41قدموملذالنةسهقدمماذا؟وا!تضب

ظاهـاقبحاحووليمضيوالعالمل4حاعلىباقوهو،منهيهرب

هيوستنمنكل!!بماامضاءالروادا-اكنابهاءوجهعقي،كذاباسطح؟

!اتزو*وناويةضءفروزةاراضتوزإعقربعنتعلنوطش!د

علىةال!يىؤ-نم!رنويرجب؟ح!ريقتهعلىحياتهيه.ثىامامااان

المحترف!،اور،نحاو،المفربياو،اًلمنفيا(ثاعريطلو،انحواهذا

بط!برهملتفاوحدهيجلساقوانبنواالاوبراًيجهـلاذياالقروياو

،:يرقضهالذيالهالموسجيننفس!4سجيناته.الموثينوسهوه

لحليقه-االوجوهحلمودوراءديهاتحهونالتيابخإرالما

؟الهويناتخلفتناهونولماذا

؟النسطءخلف؟المناضدخلف

الشتاءغصونفيمرة

والادريإتيكث.يرازبينمر(لذيالقطارفي

الملكعبدابصرت

وح!سر!نكسطحفيفيطكان

ايهإاوجهكملرسهنكسطحإثهـفيكان

يردونترمنيا،ا)حلبقون،المنصتونلسادةا

اتهفوا،بالكلماتالفجالمعبارزننهيان

الىوحسنهاخبإناويئ!4وضجرهعذابهعن!اوء!ارفاعران

وهـو.يجاسبتا،بقاءعلىذاكمعواصراره،الاولىبراءته
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الاوبرايحهلىاللىيالقرويالمشرلىالسائحالمفربيكانانحقايعلملا

ودوادونسائه4ارجاامالعاهذامعالحقانام،حقعلىوالقوانين

واخذتاساذجاالاولالبفينزمنذهبلقد.ومكاتبهونقادهفضائه

.الاجاباتوتطلبتتوالىاسئلة.هدوءغيرفي.تترىالاسملة

المثقففيهيعيشالذياجحيماهذاتصويرفطينجحوالشاءر

هنلمنيجمعوواقياالكثيرةالتفصليةالصورهذهطريقعنالمعا!ر

وشيرازودءشقوفالنالقديمةكراكوفهـ-رق!من،وهناك

وكل.باسرهالعالمومنوالحاضرالماضيمن.وسرسنكوالادريابك

الذيالقرويالمحترف51الحاالمفربيمسلهـعلىالصورمناركاماهذا

والقوانين.الاوبرايجهل

تجلس؟هناانت-

..حسنا-

الىفهـيلب،التعبيركيواستخدمهاالاوسيلةيدخرلاوهو

وقلما.الملأتينيةاوالحروفالنثرقيوالجملوالحواراسردواالموصف

وطزاجةو؟دافعهلاصورا-و"رلكن،القوافيعلىالقصيدةفيتععر

.مشحونموسيقيمجالالىكلهبهذاترتفعاللفة

هو:"كسوربهتولمحيهاالمنداركبحرمنهذابعدوالقصيدة

قل،وحهكن5المطاراتابرقتالذيما،حسهـنا

الههو،بسبباممطبعيخ!بسببهذاكانهلادريولا

؟أءظصودكسرانهام

الجابرزكي-والقضبةللحبقصائداربع

مية-في1االمددهذافيالثانيال!راقياثاعراهووهذا

السبعة.ثعرائهبينعراقيينشعراًءخمهقى

لهذا،قبلمنا)جابرزبر؟ذللاسجآقرآ"انن؟والحقيقة

تذكرفط9هيالقصيدةهذهاًما.العراقشعواءبينمكانهاعرفلا

الافء4نرىلامحدوداارث!هعرهـالمكانحيثاخمسيناتابشعر

هـصذهفياوةالقصإهذهفيونحن.المباشروهـوضوعهشخصه

للشاعرانوندرك،ومحبوبتهالشاءرنرىالقصرةالاربعا"صالدا

اجلها.منانضالامواصلةعلىلهعونامحبوبتهفبمايجدصعبةقضبية

تجربةعنيعبرالشآعراناصادقةاالضيدةلهجةمناحساكادبل.

شخصي!ة.

وءوسيقىوصوراحارةابانابعضالعاطعف!ماانجداننافيثكولا

علىوا(تكلوم((بعدنس4لم"المسمىالاخيرالمقطعفيوخاصةعذبة

اسريع:االبحرمنالتقليديةالطريقة

سكرةياال!نينحلوةيا

مذهولاا!فاقبيتعبر

ر!4علىالحبمدىهذا

فمحهـولامجهولانفشاه

ىاكوذوبئفيهاشواقنا

مفلولا!كانقدالذيكل

الهوىفهذاًبهدننتهلم

الاواىا(قبلةعندزالما

***

.مباشرا"حدوداعالماؤلمتكطتقدممجموعهافيالقصيدةلكن

اًننطم.الش!رفيالصدقمص!نىعنالشاءرفهـرةذاكمردكانوربما

وانما،قصيدةيصنعلاماازا?وضوعالانسانيحسهاالتيالمشاعر

..الاصلبم"وفوعهاعنالمشقلالخاصلعالمهـاالمثاعراكتشافيضنهها

فيالبهتومنهااًلعروضيةالاخطاءبعضالىاشيرانيفوتنيولا

؟القصيدةمنالثالي

اطاعوناعلامةوجوههم!وقرايضهم

فيالرجزبحرفيالمنظومالبيتهذافيالاخيرةفعيلةاجاان

لانتطمابياتاواخربيتنهايةفيكررهااثعرانولو(مفاعيلن)

.الايقاع

هما:مكسورانبيتانوهناك

الجميلهرائهتييابمقلتيك

النيرانتجهلهاالتيونارها

ى1الاالهزجبحرالىننتسبمنهماكلفيا)مانيةالتفعيلةان

فبءيقعألذيالخطهذاانىكتاباتيبعضفينبهتوقد،الرجز

بحرمنالاولىالتفعيلةيزنونانهم:الضاليللسببالشعراءمنكثير

)علن(وهونهايتهافيالموجودالوتديعودثمأمستفعلن)وهيالرجز

مةاعيهـن))من)مفا)وهوالهزجئفعيلةاولفيالموجودالوتدالى

."متفعبنارجز.)التفعيلةالمساوية(مفاعلن)اجمعانضيجةفتصبهـح

فيالمئ!اعريقعكيفلنرىكمعالا!ابقينالبيتيناًحدولظخذ

الخطا:هذا

اجهيها!رالعجيابرمقلتيك

فقالعادتم.هتفهلمن،يمقلض-)ففالاب!يتاالشاعروزنلقد

.فعوا!ن)برميله).ورضفعلن(اررانعتي).متفعلن(يالتيكا

.عسورهوبين!اثاعراظنفياتبيتاستقاموهكذا

فىي1االمقطعمنالاخيرالبيتفيف!والاخيرالخئاما

وهو:اتحسناه

الهوىفهذابعدننتهلم

الاولىالقبلةعندزالما

معلةالامهرعهيرا-ا!فرشمة

ءلمموسا،وضوحاواضحةالفنيةانقدراته!اث،عرهذاأعجبما

ادونشى.تآثيرتحتاوقوعامننفسهعلىفرضهبمامكبلةلكنها

طفكتبه!التيالمزدحمةالقصيرةثصيدفهفييعبروالشاعر

،-اىالاوبالدرجةعربيهماعنوالرءلوالرجزالمجداركهيبحور!نلالة

ءصنبعهبا)يسموضوعهانورغم،الثورةفيا+لمهخبلمةيصورفهو

فيبماعنهم،مختلفاتهالايوسفوسهعديالقماسمسميحموضوع

التيللمجزرةهدىاقصيدةاكانتوربما.هحليةنكهةمنقصيدته

ن!"-س4الشاعريرىانويمكن،الفاس!:يونالفداليونلهاتعرض

الوهم.!ذافرائسالفدافيونكانكماالعورةاوهمقريسة

ازص!،لوعنثكيتصورهلاانجمانعنيعبرالاولالمقطعفيوهو

تىلاحلامهصورةيراهاشاعراكاناتياوطنهوبنببنهقالمكامل

.الضوءوي!رهالماءفيهيقعشيذلجسدهصارلقد

سه!حملونالذإنوالمزمنينانبيابمقدمإ:مئرالاخرالمقطعديوهو

البحرعبورعنيحجمونالانصارانفير،خيلهمظهورعلىالصحراء

ويتدنسمةبالهزالن!سوتمتلىءوالارضالانسانبينالفجوةفتقوم

الخوارجيص!رجديدمنانبوةاعصريرفومانمنوبدلا.الوضنتراب

اليقين.غبطة"نبدلاقلوبهميملاالخوفاصبحالذينالناسفي

"مضلكايض!وهو،فكرتهايصالعلىقادرنرىكماالشاعران

ادونيسبفنغرامهلكن،حاضرةاشعريةاوبديهتهراقيةفلفض4لادوانه

هـنتخرجالتيالاشاراتمنويكثرفيسضطردادواتهشباكفييوقعه

فييقطانبصحيدخلفماءؤ!اثالرايصورانه.القصيدةمدار

الحقيقة؟الباصثءنصفةالمؤمنالثائرالىيضيفانيريداتراه؟ذلك

اليقينبعدلخيبةاماساةتصوراًنها.هذاتحتمللاالقصيدةلكن

ربماالاسلاميةاشارتهفيلادونشىالشاعرمتابعةولكن.اخجاحامن
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.القصدهفييقظانبنحياقحامعنللأاررؤوهيكانت

لضخلصافيجهدايبذلانمنهتستحقمعلةالاميرعبدموهبةان

يصبحانعننفمهادونهسويكف،.الووتيضعاندبلادونيسمن

.)ءودة))

خميسبرسري-ديلارابهأكبخوزقىدون

القاسهم!سمبحمعيمتلانذيالمصرياثاعراةقصدهيوهذه

العدد.شعراءبينالعراؤبةفيرالاؤلية

ا!شعرهفييرقدماني!حاولالالمانيةا)ثقاؤةئوخميسوير-رى

الحديثى-!ةالمديصةصوريقدمحهنالمعاصرال!بيلشعراعلىجديدا

ؤيمستجيب!ينالعربالشمعراءمعظمإفعلكما.لرفعرفيرومفردا"ها

برحسسوالمفرداتاصوراهـذهإقدمواكنه،رومانسيرإف+بمازاجذلك

بشع-رتأثراذأكفيكانوربما،ا-خريةاءنر*نيخةولادراءي

عجصةتشود،1ثعرها،جةانالمقابلفينلاحظكننا،بر؟كت

المدتةمقاهيفي)قذل..ركيكةتيدوتراء.يهبعضان.واضحة

ب!ضوكذلك(الطبقنفساطريقةابشف!يتذربون.الجميعحيث

جانباى،ا(واستفراؤهااوديانافيالاسودالماءزافئفالعن)صوره

ؤيقيلمومااؤللملاحطة4اهذهكانتوان.اوزانهفياخالابعض

نءكببرحدالىمنهايضخلصانالمةطعراسضطاعاضياأقصيدةاهذه

.بةالاحتاللغةعالم

ووء4،المتداركبحرفيالشاعرنطمهالاول،فسماناقصيدةوا

بر!-لادؤيالمتغرب()الةربيكيخوتةلدوناالداخليهالم1ايقدم

مث.ا:،تمرةافيرل"ءورواليالاي"اعات"أيءغنائيف.مهوو،ثمالا

:-دوتم!تالحنينبهإميضحبنالخارءكطعالمهالاخرالقسمفييقدم

حتىا)رصزبحرفياًاف!هذاًوظموقد.العالمانقاذفيالربقىبه

بر*!ضفيالتماعروقعمالقم!هذاوفياائثريةالاست!ادا)"يتسهء

ؤوله:فيكماالعروضيةالاخطاء

الختتشةالوجوهطيبةءن

مائهامنالقلحزنها،انهرمن

بررالجلزكيا)ننىاعر!يهوقعا)ذيالخطأذاتوهو

ء-نيرخضلمفجوألعبرببمفئرسالقه"-بىةهذهفيكيحوتةودون

يهوزفرالاجاباتوتفزءالاسذأة؟رهق4مجربانهفياللامافئيزميله

منيراهاأحبأكن.الع،لمزرا5منيدير4وذفضا&جوالهـناكفبا

.المفقود4سيفاليهويعيدالايمانالىجديد

القصبدةلكن،النجابرء،ذالاسؤصيدةفكرةكثيراتمبهوالفكرة

كلخقدهة.خطوةاثاعوااثعر.با)نس!بةوهياثىهنا

كولمفوزي-ص!دءبةقراءاتء

تع-ببلإورةان!.يمكرؤوزي،ؤصببدةاأهددزد!هطاجملمن

قدمطبر3اًش!واًتش!عف!!،زواء،وو،وتحديدصقاهافياشاعرا

بيتا.وعشرينبضعةفيوصيرةؤص-دةءنيئتظر

وحمب!،?.طفىعلميوخالد،"،!يسا"يز"لملانهمعكريموفوزي

اطموحااجبلاهذا،العراقكبماا9اجد!!ااجيماانتءواًءالمعهمسعيد

-يالعربالمتمعرفياخرىتجديدحركةبعبءينهضانيريدالذي

المعامر.

هـوواصداديوانااخرج!قد،مقلاشاعرايبلوكربرموفوزي

فركالذيالوتيسمنواض!لأاثاروفيه((الاشياءتبدآح!ث))

اعراقيين،االشعراءمنالجديدا)جيلهذا.شمرفيواضحةبصمات

التافيرهذامناأتخنصاستطاعواءأسرعأنالاربغةألشعراءهولاءاكن

الشعرية.وثقاؤتهموطموحهم"واهبهمطضل

ديوانه.وبينكريماهوزيالاخيرةالقصحدةهذهبينكبيروالفرق

وزخرؤ-"افربةاتسفهـالصوركلنف"يضعبيعدنمانه

صوهر1ىامباشرةمتجهااكلماتالحمفيينفذهوبرل،ألايقاعات

.والاستطراداتالايقاعفيزا!!اوالفكرةلصورة

معلمة،الاميرعبدفصيدة.لصنجهاضياأفكرةاذاتتعالحواقص.يدة

واكثراصلمبفلموهنلا)"كرةاكن،ا)جديداتزمانفيالا"لخيبة.هي

التفاصبل.فيوزهدهوعمقهالشاعربسافةبفضلكيوية

وو!"النض؟تلمزمندراءةابرءوانالاول.قسمانوالقصدة

وااننبيللزمانانتطار؟اأساعريصوروفي"،المتداركبرحمرفيشظوم

انيريكنلمجاءؤ!الذي.بالخيبةات،ىا)ذيالانتظارهذا،لثورة

!.جاذعاشاحباوجهابل،لماهرا

فب"ؤ"،:ورالرجزبحروكمااالفاعرنط!هافياا!خرالقسه!ا"أ

فيالمفقودةءدينتهاالى.ؤ-،فراليامتهحالاوا!نحالهلشاعر

الاولالزهـنغيرثالثزمنعنيبحثهناالشاعران.محطمة!كبة

اث؟الثاالزمنهذاهوةأبن.للاهـالالمخيبالمثانيوالزمنلمرفوض

.نرهلمولوسيأتي،حت!ماسياتيولكن4مفقودزمننه

الصوزةهـ--ذهوكطساذصقىاررعيدة4اأبهاهذهكافتور؟ما

مفجعة:"ركبةنهايةالقصيدةفيلكنها.بهااقدمهاالتيالمنثورة

انا:وها

المحطمةوالمركبةالثالثالزمنبينق!بم

احداداساريةظكبط

إكتومانواحهامنالساؤطهيئها

المهزومالفرسعيونفي،حتفيأرقب

الرطدمن..ا!تجلأبرأيهكلف:ا

مطفرمي!الاخراوطنامنوجه

العرافي-!ةءرةللاطو!ط.العددفي-رةالاصافصيدةاهيهذه

.نازك"جدترثانتر-داأض؟اجديدة

ؤهي،ل"ء-يدةاهذهفي،اباهلرئياأضطعرةانالواصحومن

زلمفاهانتريدوهيقريبلاوب!داالاخوو!4منالب!اقادء،صوره

حضنه:فيرأسهاخدفن

وتجاوزنيتخطانن-،لحلمم

الخابركمااجدرانالونيشقبتيا)ظلمةؤيمثلكبئلي:عرؤت

از"ختالايام.لقتاتصسديعلى

ارتستثمزوارت..ؤتحااًمتلات.."رمت

والطلمةأظلمةابينأراوحزلتما.أنا

تخاصرفيالاؤواسأي

!يال!صدةاكن.ا)ضضبمطريرقفيءوهيةالىتشيبرجمهإةابيات

صهلمهـ،وانف-خاتعنبملااكياالموزوزةلمماتا3بملبئةهذهـالابيات،هر

ءثل!المتدؤقالمنداركنيار

ؤزء؟منالاعلىاحداؤوقمحفورافءقايرعىوجهىءنإتدنى

يحدقأراه..البئر.ينظمافياًبحر..أبمره

اثو!ازبدفيعرياناالنللمالصهتثمرات؟كا

منهاليبقى/فاصيلمهإجسواقىنففهليمايلهبالجد/يدالفنانانه

.هذهانضظارفيونحن.ظهرهوراءابافيباويرميقيمةاله5ذلكعد

لمرحلة.

حجازيالمعطيعب!احمدالقاهرة

ا!


