
طببمطوصهـسطصببشمطص!صشباصسشطمئعر

حياتى؟فيوالمؤتمراتالم!جاناتتلعبهالذيالاساسيالعور

بينوالحواراضعارفامنإسورخلق-اءضقاديكل-هوالثقاذيه

يحنوفوفهاالجس!ورهذهصلالفمن..اخرشيءايقبلالادباء

انارةمنالمؤصهراتبهصاتضطلعالتيالاخرىالادواربقبةت!هصاى

نقصسانيمفنهناومن.لمفهومبلورةا-ةلتتمخص-كريساولقضية

فيخلقفثلملهااونجاحهابقدروفشل!اوا(ؤتمراتالم!جاناتنجاح

التعارفهـ-نحقيقيةورجستقو!انيمكنولا..الجسورهذه

الاعمقبالمصى،ا(شترهـةاللفةمنادنىحدتوفراداالاوالحوار

.ومنالمهـرجاىاوالمؤتمرفيا،شاريهنبيص،اللغةلكلمةوالاشمل

وفدمنأخذناواًذا.4معىاريرةو"ولدالاختياراهميةتجيءهنى،

انكونيم!نفهل،مثالابدور.قالثاهـناًلعربالادباءلمؤتمرمصر

رهرةقضىكاتببيناحوارامنادنىحداومثضركةاعةهناك

كان!ابقاقطاعي4وباكأ،بالاثتراكيةيؤمنلانهاررجنفيشبابه

جامعيةواستاذةكاتبةبيناو؟الملكالىومسرحياتعهإنهادوايهدي

مضهاجعاقضتالتيمالوالعللطلإكأالوطنبةاللىمةرعماءمنكانت

بكاما:"ويدغدغهالملكنفسيهدهدهـ،نالذيالشاهـروبين.الملك

ناباستظاعتنااندائمااقولكنتفاننيولذلك..المتملقةالرخوة

لمحب4المشاركيناسماءقالمةقراءةبمجردمامؤتمرمصرنحدإر

عرفتمااذالانه.عليهمالمطروحةالمو!عوعاتاوالقضاياونوعية

ستمرالضباجسوراطبيعةوبانتالحوارامكانياتتحددتالا-ماء

.والانجازاتالحقائقبقيةفوذها

هـل!يمتحققةالراه-نالعرببى!دالمشءمورةكانتوادا

منالث!مول،قطر41ءربىفعلكلعلمىومنعكسعةجزئياتهمنجزئية

لكلزاعقماانعكاساتكونمادائماوالمهرجاناتالموتمراتفان

مؤت!مروقائعكثبعنتتبعومن.تبايناتهولكلالعربيالواقعتناقضات

!طءر..الئقيفقىهدهممطيتكدالماصبالشهرفيبهمشقالادباء

بافراحكلبتهجابلد.لناوكلا،سوريرالىمصرمنيدهباموقاسقيم

ا-4يتصهـى.الانفه"،لبجنازةالسورياًلشعبليذكشرالاتحاد

قبلالمسهبةومدائحهالقديمبتاريحهويدكرهفلسطينمناحرشاعر

تذ!-روانتا"يقولوكانه.المخلوخالم!ريالملكفيعاماعشرين

تاريحكمةالآسروحكسطحفوق-طفالمالانفصالبمرارةالسوريين

منطلبالذيليبياووررئضس،اخرىصورة؟القديمالمخزي

يطلبتوجمما!أب!برف*ارسالبعدادفيللادباءاًلسمابعالمؤتور

صورة..يخجلولاللقذافيتأبدبرقيةلار!"4الثامنإؤتمرامبن

إ

لمحى"مء

الذيالويتنفسفيتعقدكانتالتيالمضادةالندوات..لالثة

..الاصواءاوالجمهورلشرقاشعريةاالمؤتمرامسياتف!نصد

اء-سةالتن!اراتكلبرغمزلناءااننا!.،كدالاهم!ووهذااو

هذهكل..البهضبعض"هاعلىومنقسمةو"قسمةومقضطعة!جتزاة

دائمااراهـىاال!رجمبالمنض،!صورةاى"ؤكدكأبمبرونجبرهـ،أووير

ث(لم4ماوكلنتديات4واوا(قتمرات11،رجاناتكلعلىبو!تهاتلقيسا

.ننتصاطاتمندلك

ابداا!قبلىالطو)به"المقدءهـده3ءبااىص!ورإ،كاى

ابيمهـرجاراحبعإس.عيداننيواؤولزمى،مابر،مهرجا!عنحدثي

مؤتمراومهر!،نعلىكلتحضماتياالانثه!وءكأء-نرانفلانه..نمام

..زبايناتهو!لالعرجماالواقعتناقمضاتكلمحرةمهءسورةيكوراى

جورأتخلقاناستطاعتلمةواصبشابةوج!هاخشيارعلىنقلأسته

اقىمددةبرةياراتهاالصاقفيالحب!ةالادبيةالرهـكأمعالحوارلن

نجاحهوليدةايست!ا"!رحبانء-!اد"جمما.الاصيلالطؤرمي؟وحها

المهرجاناتهاذ-ولدالثياعريبهاالكروذطبعتهيمادقدرالكامل

ابيمهرجانيشكلوالتيالعربيعالمنافياووتهراًتمعهطتتمعقد

مشثتجاوزها.المزمنةعثراتهاويجاورمنهاالتملصبدايةنمام

واستعاضااتقليديالشكلنبذانرونذ،لهللاعدادالاولىاللحظة

السىيلجافلم.ود!تهمالمشاركيناختيارفيجديدباسلوبلمحنه

جانالمصالى"مندوبيها"تر-لانمن!؟يطلبالرسهميةالجهات

ااغربى4الادبيةبالحر!4معرذ؟!معلىعلميهالمئرفوناعتمدلى

الوبروهومنالاصيلةخصباتالشهمنمجمىوعةهن!"اختاروا؟

ووج!االثقافه"احرهـ4اعلىلاجاناتوالمصالمؤؤمراتعلىاجديدةأ

يحضرهانالمهرجانالىدعيمنلكلقيضولو..دعوتهبماليها

ولبلور،العربيعالمف،ذيالثقافبةالوجوهخيرالمهربرانلجمع

وجه.اكملعلىالجديدملوبالاسهذا!زايا

المهرجانهذالحضورتهادء3صةالعرا؟الاعلاموزارةوجهتوؤد

الاحتفالفيللمشارهـةالعرباشعراءواالكتابمنكبيرعددألى

اوسالطائيمبنحبيباكبيراالعباسيللنساعرالا)ةيةرالذكرى

محبدالاستاذبرقولكماذلكمن"،دفتكنولم،تمامبأبى!وفالمع

المهرجانجريدةمنالاولا!دداافتتاحيةفيا-صرياداودالجبار

منهدفتواكنها،بالامواتوالاح!نفاءاكلاسيكياالادباحياءالى

!ا؟قى:ارؤالثقافةالفنفيالتجدءبيةالحركاتكريمالىورائه



ذلكوبهـبب.العربياثعرتاريخفيكبيرامإلملااكاناو(تمام

ناالاصياءالمجددونيدركواكي.الشعرعمودعلىخارجاعد

الدهر.منحينبعدولوحتىت7ومنزلتهمبمكانتهمالاعتراف

نابعدبالامواتاحتفالاا.-ت.نماملابيلااًلالغبادهـرىاان:ثانيا

!عطنعهااتيالمناسباتمن!اسبةولكئهالقرونعشراتعلب!مرت

،ويخندارسصابلاحراهـ-دهمو.للتقيؤيطيئثعطوالكي(ءالاص

وغالبية.اصيلاعربيالة.اعرابمامابوكان:ئالثا..إتهمصبزامور

بعضولكن.الطائيبلقبهمقروناالاتذكرهلاالقديهةاللمراجع

..عنهغريباعجمىامناخالىعروبتهعننفيهحاولواالمعاصرينالدارسين

بتجريداالعروبةلهـ؟تتعرضياننيالحملةمنجزءاالفعلهذاوكان

نشاطهـصجزءايمثلتمامبابىالاخنفالفانوعليه.ا"جادهاروئ

التيالاسسهيهذه"الظالمةالعدائيةالمحم!بوجهللوقوفالعروبة

الىتحقيقهعلىالمثرفونرمىاءياوالاهدافالمؤ"مرعليهابني

الق!-وراوجههيوما.9؟كاماةا.فىتمرحقق!8فهلبالوغها

فيه؟

اول!امنالقصةنبدأانعلىخا41تسماؤلهذاعلىنجبيبحتى

قض!ىالتيالمدينةوهي،الموصلفياقيمفنقول..يقولونكما

ديسمبر14الى11من،فيهاودفنوماتايامهاخرتمامابوبها

واق!بم.تماملابيالالفيةبالذكرىللاحتفالادبى."رجانالحار-!

سياسيطابعلهشعاراولهـما.بررينشعارينتحتالمهرجان

بهيفتتحاهـذيالبيتهوواًلاحر(للمعركةالشعر)هوودعافي

فيه:يقولوالذيعموريةفتحفيالشهيرةقصدتهتمامابو

الجدواللعببرهـئالحدحدهفي:الكتبمنانباءمناءهولالسيف

وعلىالراهنةقفايانامناحع!براثارةقادرانعلىلف!ارانو!ما

ولذهـك.واًلحياةللشصرتمامابييةولعناصراهماتقطاب

نامنبالرغمالمهرجانقصائداغلبحولهدارتاذياالمحوركانا

وقبلالمهرجانالىالشعراءوفودقبلكتبقداقصائداهذهجل

المهرجانهذافيللمشاركةالدعوةلبى3-دو.لشعارهمعرفتهم

منوالشعراءالكتابمنكبيرعددصرفيموعدهعنالمظصرالالفي

ادىبلاضافة.وسورياوالمغربواليمنوالكويتولبنانمصر

والشع!راءالكتابمنكبيروع!الميتدئينالموءررشعراءمنرهط

العراقيين.

مشتعلومهظمهم.لمهربس،نفيللمشاركيناتيعحوقهـد

الحضرحتىجنوياالئجفمنالعراقيذرعواانالمعرفةفيبالرغبة

والحضروالنمرودالقديمةبارليشهدواوانيشهثواوانشملا

نالهموات!بح،وكربلاءالنجففيالمعاصرالهومىالمشهدجوارالنى

اوتشيبابلاسدقصةتروىوهيوالنقوشالاحجارلغةالىينعتوا

الاسلوبوتحكىسنحاريبقعلهفياوكسرىايوانفيدارماببعضر

نامنهملبعضواتيح.القديمةالحضرفيالعرافيبهعاشالذي

ن!واحداوكنت..العراقفيالثقافيالمشهدحقيقةيشهد

الجديدة)الثقافة)مجلةيزورواانعلىحرصواالذبنالقلالل

المعبرةالمنابربالترتيبو،ـلأ)ةالثور)جريدةثم(التآخي)وجريعة

ناوعلى،العراقفييينوالبثواحرادالشيوعيينسؤىعن

11

فبدون.نثعاطاتهابعضفيوث،ركوا،عليهاللمشرفينيسمعوا

ا"مرؤ:-قدبأهلناا)قوليصعبكاملةالمنابرهذهعلىالتعرلى

علىاوالعراقفيالحيةالثقافيةالحركةواقععلىحقيقة

منكننا،05واضحتقدميرطابعتتسبمقياراتوهي،المتمددةتياراتها

العراقيبهاويرفكريعيشالتيالصورةيلتفاءعلىنتعرفانخلالها

نينويفيالاملريةالمناضقزيارةخلالمنتعرفناكما،البوم

بطعاشوؤكرالتياًلطريقةعلىكسرىوطاقوسامراءوبابلوالحضر

اثقفينامنلمجموعةا"احقدالمهرجانكانواذا.القديمالعراقي

معوالحوارالعراقفيالثقافيةالحه"ةواًؤععلىالةعرفالعرب

اقدبم!اتاريخهاعنفضلاالمتنوعةلاصواتهاوالانص،تتيارات!،

كببر.شيءذاتهحدوكمااهذافانالدارسةومدنهاوآئارها

ف--يقدماذ...ذلكمنكثرفعلالواقعفيالمهرجانلكن

ن!مجموعات*واىالافتتاحامسيةاغبتالتيالثلاثامسياته

الدراس!اتمنعددااصابيحهبعضفيوقدم..الشعريةالقصائد

عنالمطبوعات؟لحديثنابدواذا..المطبوعاتمنمجموعةقدمكما

!ر!!قدمهالذيالممتازالعلمي!بالج!اشبداناحبفلانني

ونىعرهحياته:الظائيتمامابوأكابهماكلعوادوميخا"دءلعواد

برغمجيدبيبليوجرافيعملوهو..(ويلاجنبكأاحربيةاالمراجعفي

المخطوطةتمامابيآئاركل-تبعاًذ..والتبويبفالتصبهئات

4ءسالبلدانشتىفيوالخاصةالعامةاكتباتامخنتلففيتالمطبوعة

العربيى!لأالمراجعبكلضافيةقائ!ةقدمثم..الجهد؟سعه

!!
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التفصيل،اودالايجازحياتهاوتمامابياعمالتناولتالتيالقلإإمة

رو-نفرغاناوء.مرجعكلفيداكاتتمناوانيالصفحاتمحددا

الحديثةاعربيةاالمراجعمعالعملبنفسقامحننىالقد-مةبا*بخا

بعرضالعمللهذاالتمهبدعنفضلاهذا..ببية2الاالمراجعومع

جاسمفربةفيميلادهممدتهـ،مابيلحطةمحوجزةسطورثيدقيق

دمشقببنكيماا!سوريةالجولانهضبةمنبالقرباواقعةا

وفاتهحتىميلادية408لعامالمقابلهجربة188عاموطبرية

العصلىهذا...ميلادية846لعامالمقابله!رية231عامبا(وصل

كانوقد.اعتلقاديفيالمهرجانمطبوعاتاهمهوالهاماعلميا

افتتاحيىلمةاثتركينعلىتوزعهانمنبدلاالاعلامبوزارةالاولى

المهرجانميعادقبلال!ع!وةاليهموجهتمنالىترسلهان1!كرجانا

معرفةالىمفتاحهمسيكونكساناكاباذلكلان..الاقلعلىبنه*!ر

عناله:ابةارادلمنييسر.عهحقيقيةبرحوثالىودليلهمتماماركب

ذاكحدثولو.الارضلهويوطىءالمصالرعلىالتعرفتمامابي

عليه.جاءتمماوانغعحافضلالمهرجانابحاثجاءتفربهط

هناككانتالمهرجانفيالنيتالتيالبحوثجانبؤ،لى

ل!سذهخعصتهمادورياتهامنبعددينالموصلجامعةاسهامات

مناكثركر-ت(الجاممة)مجلةمنخاصعلاداولهص،.المناسبة

عددوالاخر.تمامابيحولسريعهدراساتلعد"صفحاتهنصف

بجامعةالادابكليةتصدرهاالتي(الرافدينداني3)مجلةمنخاص

تمامابيهـنوتخصصاعمقااكثردراسع!تلعدةبرمتهكرسوصل4ا

المهرجاناصابيحفيالقيتالتيوالابحاثهيحميعاظلتاكنها..

اننيالمكرورةوالمعلوماتدةالتقاالجزف،تدائرةاطارفيتدور

الجديدةالدىاسةفيهاوافتفدنا.وترديدادرءمافنتانسبق

للمناهجوفقااهامةا-مامابيقصائدبعضفراءةتعيدالتبي

وباثمروبعصرهتمامبابيمعرفتنافتصيىءالحديثةالنقدية

ثمءديدةبرؤيةاكببراديوانهتقرأالتيالدراسةاو.ورالحياة

القديىلاالمسلماتبعضيقتلعباهرنقديبلالتشافعليناتطلع

عرفناباننابعدهانحسسفتجعلئا.جديدةحقائقمكانهاويزرع

وا.قبلهاحقانعرفهلاكنااثسااو،افضلبطريقةتماماوا

خلالمنالفكرقيورؤاهالشعريةنظريتهتستحرجالتيالدراهـكأ

.()الوحثمياتوفي(احماسةاديوان)فياختياراتهلمنطلقاستقرائها

بمهرجانجديرةكانتالتيهيالدراساتمنالثلاثةالانواعهذه

اقيوهي،العشرسناقرنامنالاحيرالثلثؤييقامتماملابي

الوحيدعزاءنالكن..ومطبوعاتهالمهرجاندراساتفيافتقمغاها

العملخلالءسنالمهرجانقدمهالذيالعلميالج!دهذاهو

قليل.مبذاليهاشرتالذيالبيبليوجرافي

المهرجانا!ياتفيالقيتالتيالقصائدذلكبعد!ى

يتميلا،أدالحصضثيلةالعددوفيرةقصائدوهي.الثلاث

امسياتفيالقيتؤقد.قليلعددعيربحقالشعرجوهرالىمنها

اكثرتماما؟براناقنعتناالتيالمموديالشعرمنقصائدعدةالمهرجان

..بالمهرجانئدهم4قصالقواالذينالتقليديينالشعراءكلمنمعاصرة

شاعريتهسمبينقارنتاذالانئيثاعريةاكثرلامعاصرةاكثراق!ل

ا

بهنحتفيونحنارجلباكبببر9ءاجحاذلكففيتمامابي.شاعربكأ

الناظمين.هؤلاءمع!ارنةفيوادخالهبهالس!خريةمجالنلا

بجانسفيالبردونيعبداللهاليمنيالشاعرسوىمنهمنستثنب؟

تألقهاكلتستمدابردونناقصيدةلاناشاعريةاجأنبفيلالمعاصرة

هذاومع.الشعري4واسلوبلغتهومنتمامابىروح"نالشعري

واتطاعت.بحقالمهرجانمفاح،ةال!ردونيالهاعإكانبسببهأو

ابيقصيدةغرارعلىاششاهاالتي(اليوموعروبة،امابو)تصءبته

احى،ديثمحورتكونانءمورقيقغفياثهيرةالبائيةمام

وشاعريةبتمكنيبلورانفيهااستطاعاًذ..ءويللوفتاهرجانا

من*وتارعددايلمسوار.العربيةالقضايامنالكعبيربهمابأسلا

..الحمهورلهااستجابماسعانالصتياحساسةا

كذبتهلتماماًبايراترىماذا

الذهـبعرقهتناسىاواحسابنا

علىينملااخرىاليومكروبة

لقبولاون5ولااسموجودهـ،

اتقدوا"لعموبىبة"الفانسعون

الشهبانناقالواوللمنحم

اذتظرواهـا،الهـرمقطافانتظارفيما

التمبواقبلهامنالعناقيدنضح

بلئواومامليوناتمممعون؟ايىوم

وااعئبالزيتونعصروقدنضجط

نخوتهانارابمالعواالرؤوستى

الذنباسيادهاركأامتطاهااذا

هـبحين!اعموريةفيجرىماببئالتماميةالمقابلةبهذة

عناقيده،وقطافامرومنضجالىنالمئجهكنبوءةانتظاردونالجيش

الروححتىشيءكلفيهعصرمربرانتظارمنالانيجريما؟بين

اكاضجالشعرمنشيئايرقدمانالبردونبىاستطاع..الهربية

الشعريةضصورهاقوتتا..4عمودقيبرغما!ورةعلىالمعتمد

..اليمنعنفيهيتحدثالذيالمقطع

فينقصيدتهسوىمنهايتميزفلمالحديثالشعرقصائداما

حجازيعبدالمعطيلاحمد(ااجميلللعمرمرثية)هماالاولىالامسية

الامسيعةفيوقصيدتان..الفيتوريلمحمداوطنيعلىقلبيت)

عفيفبممحمدوقصيدةعئوانبلاالتيخوريخليلقصيدههماألاخيرة

طىالول!الامسيةاًما..(الجسدخرائطعلىالنهروشم)!طر

بالذوشيءبي!هايتميزفلموفريضانظماالموصلشعراءملاهاالتي

كورتوالتيوشيكبشهاعرالمرهصةالومضاتبعضسوىاًللهم..

.واثعراءالقصائدبعشراتالحافلةالامسيةطوالمراتلثلاث

قصيدة)قبانينزارقصيدةكانتايضاالاو)ىيلامسيةوفي

ونثرصةمباشرةالاخهر!بانيترارشعركاغلب(تماملابياتهـار



..نثراالمقاهيعلىيتداولماوتنظمبالكل!اقتتلاعب،وزاعقة

:يقولوهوالببهاستمع

سامحناالحرفامير

الحرفمهنصةجميعاخشافقد

والوصفوالتحروء-!والتربيعبالتشطيرارهقناهو

تاعلشاالنارانصمامار!

ب!ضابهضضانجادلات،زوما

عرؤطمنوالم!نوعالممروؤطعن

الصرؤطمنمضوعالمحتلالغاصبوجيش

ارصلمنى،عظمنطقح!زلناوما

كلرنت4اطهبيوت،ث،1ونقعد

عهرلناباتيأو..عليالامام)،ئيبئن

ياتواولن

ورءمر!واهبميفاًحدفلا

..السادةايهالذلك

واعتذداورافيكلساجمع

يقباتنزاريقدمالكرورةاكلماتاوبهذهانثرياالاسلوببهدا

حتىالمنوالهذاعلى!صيدتهفي،يستمرم!!وللواقعلالثف!سرفهمه

لراىوالاجبدااليهاينمستانبهالاجدرهـانبكلماتيختمها

..لحالهواصفخيراواليهموجهةوس،نهاانهط،

مفاصلهبمستكدالعربيشعرف!،اذا

سنارلهواصكرتالتكرارمن

رعالننطا-ماليوؤل

ء!-،

لبكصحيهأكا!ك!لمحطأ

تاليفقبلمنشرلمجديدظرواية

كاموالبير

فاحتلتبارييفيشهرينمنذالروايةهذهصثرت

الهذهيسبقولم.الفترةهذهفيالكتبافججقائمةراس

مزكاموالبيرزوجةاستخرجتهاوقد!قبلمننثرت

الغريب"بطليبسنالالسماعفيشبهاهناكانمنوبالرغم

وم!،الاض!فكلتلكعنتختالفالاخيرةفهذه(،السعيد

ار"كلابذلكثمنكانولو،اسعادةاعقالعنيدالبحث

حعيرةمصاعبيعانيشابة4تجرتشاولالروايط!واحداث

والرحعت.احب؟اوالمرضالفدو

حديثاصدر

3حمي!ى

'

وينتحرسكينمايستللايشيخحينالشهرلماذا

آهاو-ارقاالقصيدةهذهبعدشعرهعلىبانقبانينزاريحسالا

وجفىتصورهيبستفقد؟وينتحرس*ببناالاخرهويستلان

،مال4والاستالتداولكثرةمنالباهتةكاامملةاصبحتحتىايبه

اضثريةاالاستطراداتمنمجموعةسوىالقصيدةتعدؤلممبنيانهوهزل

ريادةباعتبارهللشسرالاولا!ورابدلكوفهدتالمصنوعةوالافكار

المثرئريرنة.حليقات3ويردتحدثهـاعاىتعليقكلجردلاوروياولبوءه

اقاهي.افي

نعللحديثالوقتمنلمخسهعلدييكوناندلكبعداودكنت

صس5كالمسجاةبالصورالفوارةاثجاعةالفبتوريمحمدفصد!

قصمدةء.للحدلثغاشمةسلطةكلعلىالابدياشاعطا حجاري..س..و.هـ

"ومكابداتوالخديعةالحلممعباكملهحءيناووءترويالتي

معالاندلستهاوتوتقطعكمطاتتهاوىالحلممدائن.لرىوهوا)رهيبه

هـنقبضةمضملصاالمعاناةنيرانوسطالجديدءيتل!دهفياتفالطثملوك

نفنتتناولالتيخوريخليلقصيدةعنوالحديث.والغوايةالخوف

4ؤ-تتألقانفعالبمتوهجخلالومنمغالرلاسلورراكنالقضة .."..و..

م!رعفيفيمحمدقصدةعنوللحديث.والحركةبالعنفالصور

صورهداخلمنالاد4ا)حديثيمكنلابووءوناخاصاتخالقالتي

القصائدهذهمنقصيدةكللان..واحداثهرؤاهوقيعانهوبمنطق

ناللناقديمكنلاوالاسرارارموزواالرؤىءنكاملعالمالاربع

انافعلواتمنى،مستقلةضافي!ةدرالسةلهافرداذاالاحقهيوفيه

..*لالجهال!مربمرتسقىوخاصسةقريبوقتفيذلك

حافلطصبرطالقاهرة

...كيح
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