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الؤبهـمح!دالدثفوربقلم

العمدفيالمنثور،تعليقهفيباسيليرانسواالأشاذيدعو

الاستاذنمثرهاالتي"الجديعةالشعريةالتجربة"على،السابع

اثمروالنالدنضعانالى،الساسالمددفيالعالمامينمحمود

الياو،المقززةوالمجاملاتالشخصيةالعلاقاتفوقوالموضوعية

.مقززةمحونانيجب

مثلهااليثثوتقدولعلي.الكاملالتأييدمنيللعىلكوةوهي

التزامها،فيالبشريجهد،بذلتفدولملي.متعدثقمناسباتفي

الفاهلمحيماالاسباباحدالالتزامهذاولعل.المصمةعيادلاكنتوان

هذامنالانثثنالكن.ذكروخمولواقصاءاعراضمنبلمهيفي

افي!الراهنةالمناسبةفيمحقاباسي!ليالاستادكانهل...كله

؟"المقززة"المحملاتفيسقوطمنبهاتهمني

بهاقدمالتيكلمنهفيعنيالعالمالاستاذلواهفيماهلننظر

ب!د.(تجربةمناك!ريس!مالمنفسههوانهالىولننتبه)تجربته

منهيلاوجث!ااذ،كلنهصمرتالنىتجربتهآاماحيرتهوصفان

الواحمهانتفعيلةعلىالقائمالجديدالشمرمنهيولاالتقليديالممود

م!مداتنويهي.بالدكنورالتفتثم"بالحر!مالى،النبرعلىحتىاو

اننيهصامعنىلشى:ايضاليوثأل4موجيايقاعهذا:لىفار

علىحنىاستواءعثمفيهاال!فانعي،صياكانككلعلىاوافق

د!عةدووانثيتنثرهالا:ايضاليوقال.الموجيالايقاعاساس

ماعليلتتوف،قصيمهفصيدةبنشرهااحعفاءارى.واحدة

هما،بمديقبللمالجديدالشكلانةفعلورثوداثرمنتحدئه

.ولالشديدالرمضلها!قعأبهذابالك

لامة،بامافهالعالمالاستاذعنينفلهالثي6الرايهذامنواضع

ع!اهـدسكنتانما،لافتاجهالفنيةللقيمةالبتةاعرضلمانني

يصمرمنتينه4حيثمن-لهاضرحستحليليا!صاالانتاجيفي

منكثيردييفهمهلاوهويعيهلاربماتلقائياصلوراالأشاجهذاعنه

اووبعنارةاو،تجريتهعليهجاءتالنيالشكلفوع-الاحمان

ماهويحاولهكلنالذيالايقاعانالىملفته.عليهتج!ءانحاولت

كماالمنبوروغيرالمنيورالمقطعايقاعلا،الكاملةالموجةبايقاءيسمى

على.درديبالفائمةالتفعيلةايقاعولا،اكلاسمكيالانجليزيالشعركي

.وجديدهقديمهالعربيالشعوفيكماوالطويلةالقصيرةالمقاطع

يستطعلملانه،الس!ميةعذهمجردعليينكرباسمع!الاستاذلكل

ومنهنا.ايقاعكلمنخا)يةنامةنثريةسولىالطلمكجربةفيسرىان

مسالةمنوانتقل،وعوالعالعالاستاذعلىالعارمةغضبتهفيافدفع

"بالمنشورالانتاجفرمى،الفنيةالقيمةنفيالىوععمهالاكاع

الفضئةهذهفيونسي.،(..الخواقتمريحاتوالتقر-سوالاكلالةالنثرية

بجهله،اتهمهلامايتذكروان،المنتيانتجهماكيملماينظران

*!

ادظهمناولاليو!..ستكانالذ،)1)الموجيالايقاعمنىإهو

يومناالىشعرافهمعغمميهوتيعه،الحديتالانجليزيالشعركا

انتاجحعااليهينتميهلليرى،كثيرةوتنمياتبتعديلات،لذا

ستوأئه.2ععممنذكرتمماالرغمعلي،ينتىلااولعالم

نصحتهانني'نصثمالألسادمحنينقلهاليماايضاالواضحومن

هصيده،دصيمهأطجهيسر؟نعليهاشرتحين،النصح!!دقة

اكثد،والني،افععلرثودليتنبع،كاملديوأنكيواح!د!ة!

باسيليدالاستدثن.؟ل!ديدالرمضسيلقى؟لهمنحفرله،هداش

ينسيةبانةالصحهافى!ي!يدكانبل،ألنصيحهب!هكرفيصم

.ا،؟لأبد؟ليعنهاهـبعدع،تماماالاشعارصاولة

المسالةهيوهذه.المثدكليواجبيباسيليالاستاذصرىهكعا

ينكرانه41ي!ورمال!ه!ىممش.كاطعةمحالثةكيهااحالفهلغ

تحتم!،بصورةهذا.وي!صحلاماانكاراانتجربهحقاليائناللي

صرحانبمجردايههيا؟لادأالانعسالفجيعةبل"فولهميلشك

التمرءط!أودحق،انمبيدهالتجريةهذهكنببافهالعالملاستاذ

التعي2!دمن!المميحي!مئيصعمانه،الادبية)الموامه)لى

وححطناوز!مكانامتغ!االدوامةالييعورأوجود)الىلالتصش

تعسيدهثيالاصدثءالنفاد!تسابق،ادبيةمجلهميفينشر،.وفينا

."اةدأعيهالنمواتشمدهوفعفد،دهد!مييصدرت!،بئرحه

الىلمححاانرريدباسيليالاشناذانالوضوحكلواف!حاالشي

عالمالىالبروزجدلدةتجريةكلعدىيحرموان،البات"المنع)

بالنقد؟واتنماوفيوالتفسيروالثرءالننتردوامةثيوال!خولىلوجود

الحقباحعاقكفيلااليس8كلههداالفاضلالأستاديخ!نى.ئادة

هيهذهاليست!الناسينفعماوا!قاءالزبدونفيالزيفمدحض

لتمييزالمصوميننحيرالبشرنححلناالمتاحةالوحيد،كألطريف

الخليقةالطالحهانتجربةمنباننجاحالجدررةالصالحةلتجربة

.،أ؟لنبذ

لاثبائناأئمجربةبحتىسماحناضوورةهياك!لان!نااريد!ممعت

مجالاتكيلهذاعرضت!د.حمودتحدهلامطلقاتامامماحا

انننممسرهضينه"كابمنطويلاتصمحاتلهوخمصت،مبقت

ا!اد)سمينهخاصاهـصلاالكتابدلككيعليهوعغمت،،)لجديد

ذلكوكي.)لثانية4الطيعة!اا2!أ-121ص)(الجديدلثمكل

مخاطرمنالجديدهالتجربةعفبماكأملاامح!رافااعترفتلفصل

والهذيانأدهذرمنكاسحمد!والألعغاعال!ةالن!يةانىلمكرلاقي

المتطفلينايديعلىنلقاهلاالضرهذاانواضفت.الغتةالثرثرة9

ائصاثقونالسعراءفيهيسفصربماكوياغداءهوبل.حممم

...االدائموالحتواكصلباتضيطانفسهم؟خنوالماذانفسهم

كرائناالىعدتشعراثناتحذررفيفلتماكتانبمدخني

وكعافهاذانهممنهشؤجديدكلهعنالصدوكط،لىيسعوايلارجوهم

فان.الدرهمنويصبالشعررولكيغثمبتذلافويعتقنونداقهم

نخذانبناوخليق،التبديلمنكن!ا!ىتحتاجوانوأقناذاننا

كتبف"الفيشرحيبنشرالعالمالاستاذ-كلرم!ولدتمم11(

كى،ر-ق!التيورسوميوامثلتي،الموجيالايقاعطييعةلمى

.ويؤسفنيالايظعمنالطرازهذايعرفونلاالذينالغراءفيهافظر

عدقيألاناعداذ،الشرحهذابمثليممعفنيلاالراهنوقتين

جممةالىسيكونسفريانال!حسمنومن.مريكا1الىلسفر

ناليفيهايتاحانيارجو،كاملةسنةسابقىحيث،رنستون

بعدعلىوهي،نيويودهمنيكتبالذيباسيليالاستاذبلقاءسعد

.هناكحوارنانستلألفانفنستطى،برفستونمنسفرماعة



ناشعرائنامحاولاتامامالنظرةو!سعةوالسماحبالصبرانغسنا

اننقبلالىننتهيلعلنايدريومن،بالمخاطرمحفوفةس!بيلايطرفوا

ونمجه.الانبزفضهمماكيراونستسيغ

"تجربعنالانيقولهماانشكبلايعرفباسيليوالاستاذ

يلوكهوكان،كلها!جديدشعرناعنمنهواكثرمثلهيقالكانالعالم

شيرتمدىايوالى،حدثفماذا.العقادافالىمنكباركت!

برهاناذاتهفيهذاليس-وفض؟كانمماكثيرانقبلفعدناافواكنا

يخارجنيلالكني.القبولالىستنتهيالعالما!ستاذتجربةانعلي

بعدينتهلمالجديدشعرناانعلىيوافقنيباسيليالاستاذانفيشك

الاولىالخطواتعلىيزيدلاالانانىحفقهماوان،طادلهمدىالى

المتعةوتعددوالعهقوالانضاجالتحر!منلهننشدهماسبيلفي

والمحاولاتالتجاربمنكنيرالىنحتاجنزاللاانناهذاومعنى.الفنية

.لكنالسبيمسواءعنض!عالامخطئابالفرورةمنهاالكثيروسيكون

علىحرمناانالضارمنوالنافعالغثمنالسميننميزكيف...

فجاربهم؟نشرصحفناحقعلىوحرمنا،التجربةحقشعرائنا

لب،وعليالعالمالاستاذعلىلومهيقصرلابماسيليالاستاذان

كيوهو،العالمتجربةتنشرانقبلتلانطالمجلةهذهالىيمده

قالت:،حينالتجربةهذهعلىحاشيةالمجلةكتبتهمايهملهذا

والشصاءللنقادتاركين،علانهاعلى"اتشعريةالمادة"هذهننشر"

مافيهلكن،قصيرواحدسطرهذا."فيهارايهميبدواانوالقراء

بين"الشعريةالمادةلكلمظ)المجلةوضعاليس.مغزىمنفيه

لنفسهاتحتةكلالمجلة،"نمنبئا،"علانهاعلى"واضافتها،قوسين

احقاقاتنشرهالذي،الانتاجلهذاالفنيةالقيمةميالغاصبرأيها

الاستذلكن؟والنقدالحوارلمجالوافساحاالتجربةفيالادباءلحق

علىتصدران،)ا!داب"منيريدكانبل،بهذاررضىلاباسيلي

علىاكهائيالدليليعطيبهذاوهو.اة!نشرتحريمقرارالتجرية

ظفرلاتجربةكلقمعفيورغبته،الادبيالانتاجمنالدكتاتوريموعفه

فيهايحاوللمالتيالهائجيةادانتهفياندفعولهذا.الفرديبرضاه

بالصيحاتاكتالىبل،والتدليلالمحاجةعلىقائماهادئانقدا

.والتقززالاثمئزازعنالمكرروالتعبيرالغاضبة

يكرمني،انمنهمحاولة،فيباسيليالاستاذانالمحزنوالعجيب

حسابعلىصديقهبمجاملةالنويهيالدكتوراتهامكثيراافضل"قال

ادبية".قيمةلهاالكتابةهذهانفعلايرىبانهاتهامهعلى،االشعر

اش!-راًنني.الادبيةللقيمةبتاتااعرضلماننياخرىمرةذاسيا

اقولانيؤسفنيلكني،يرمنيانكيهذههحاولتهال!ريمللاستاذ

الفالفافضلفاني،يمدحنيانارادحيثمنالذمشرذمنيانه

ناعلى..الخالعلمونقصالنظرةوخ!الذوقبفساداتهمانمرة

تهمة4الثانيالتهمةهذهلان،الفنحسابعاىالاصدقاءبمجاملةاتهم

منلهيكونقدماكلهباءعت4اضناقدعلىصحتاذااخلاقية

...وعلمونظرةنوق

النولمهمامحمدلقاهرةا

العالمأومحمود..والشعر..!ولب

الطالقافيهاشمبقلم

لإيهي*!م!و

ترديسببهوما:يقولواحدسهؤاليثاروالنهايةاررراير!ةفي

حولالدائرةتضييقعمليةوفبم..؟امربيااوطنافيالادبيالمستوى

وعملس"الاديب:هماكرفيهاعلىمهمانقطبلنيبرزالمسألةهذه

فيسبيلمخلصةوروحوامكاناتقدراتمنيملكبماالاديب..الئشر

لابداعاتالوحيدالمنفذ،رهاباعتالنشروعملية..والتطويرالتقدم

الادهـم!نتابمعد،ا!رلعة51!.!الحد-تفلضم(...ا-ا'-5ع'.--."

ه

هيالنشرفعمليةاذن..تميتهئمومنالتنفسمنتمنعهانكعناه

يجرناهـهنافالحديثوعليه..لةالمتهذهفيخطورةا،شدلقطب

وصحاهـاعامةبمورةالادبياعلامنابن!نواسعكشفاجراءحو

بامراضهالضخماطفهذافتحمعناهوهذا..خاصةبصورةلادبية

مناصؤلاهذاسؤالناعلىالاطبةبصددكنالماولكن..سلبياته

قضيةفياساس!يينعاملينوالتقاطبسرعةولواًلملفهذافتحن

وهما:الادبية!دحافتنا

متفاونة-بدرجاتكانتوان-المطلالةالحذرةالسلبية-اولا

الجديدةالاسماءنتاجاتكلازاءالصحافةهذهعلىتسيطرلتي

فحطىلكيوالتمزيقواءضفتيتالتمحيصمجهرتحتنجعلهاكيث

..!المحترمةالطبع7لاتالسشيةالاعتابامامالمثولثرف

..ومخضالبراقةالكبيرةالاسماءمخدرتأثيرتحتالوفوع-ثانيا

..اسمائهمشرفتحملباعتبارهاافلامهم(خربشات)كلعنلنظر

ناذلك..المثلةهذهفيثالثكطرفالقاريءيدخلهنا

الصحافةتطويرعمليةمعطرديايتناسبللقاريءالثقافيلمستوى

طالب!اجيدثقاديبمستوىيتمتعالقارىءكانفكلما.لادبية

هذامثلخلتىمهمةانوطبي!..ثوماومتطورةجيدةادبيةصحافة

تتحكمبذلكالادبيةالصحافةعلىتبعتهاانحلبتقعالمثقفلقارىء

كانولما..المتقفوالقاريءالجيدةالادبيةالصحادةنجينالدورثلة

مأساةتبدآهنامن،صعبة)عملة)بما!ربالوطنفيالمثقفالقارلمج!

احرهمسارحىؤكيبنتقوماسرعانفانها..الادبيةلصحافة

لمستواهو!االقاريءلمتطلإتالاستجايةوالثانينف!هاتطويرلحاولة

جهادهاميللصحافةوالاخيرالاولالماليالرصيدباعتبارهلثقامي

اخرىتجاريةاساليبعلىبالاعتمادذلكتخطياو..البقاءاجلدن

يحترملاوطنوفيالاحياناغلبف!يجعلهاماوهذا)الاعلالاتا

وعملية...والادبيةالسب!اسيةالمساومةرحمةتحتالهادفةالكلمة

الادبيةالمادةتوثيرمعناهاالبسيطالقاريءلمتطلباتألاستجابة

والال!تجابة..المفخمالوفعذاتالادبيةوالاسماءالساذجةالبسيطة

..الحرةالكلمةخنقمعناهالادنجيةاوالسياسيةالمساوماتلأسلوب

ميدان!افيالنموتريدالتيللكلمةرهيبشلالحالتنكلا؟في

..الصحيح

الصحافةميدانفيعايشتهافعليةتجربةخلالمنهذااسوق

العامينخلال)عبقرأادبيةمجلةاصدرتانليسبقفقد،الادبي!ة

لكنيالمؤثرينهذينعنالامكانجهدالابتعادفحاولت6891-،691

باسلوب،تخصهالمجلةانباعتبارغانرلتهبلتماماالقارىءاهمللم

حيث-منهاالاولالعددافتتاحيةفيوذلكإ!العربيةالنخوةيشنه

دونفقطهوبىاندتهمنوطاموتهااوالمجلةاستمرارمسالةاعتبرت

المأديةوالخسارةوالمعالاةالاأم!منال!ركانتالنتيجةولكن.غيره

صصرتالتبما68جالرريلمجلةحصلكماتماما..النريعالغشلثم

..القاهرةفي

يصحبالنسبةلاولكنهمبدئةادبيةلصحافةبالنسبةهذايصح

نفرعليهاوتتلمذالخاصمسارهاواتحدتوجودهااثبتتلصحافة

التي"الاداب"مجلهمعالحالهوكماالعربيالوطنادباءمنكبير

حيدولهمستوىعلىادبي)كادر)وباشرا!العمرمنعاماعشرينقطعت

ذلكغثيرانيلاانيعلى-العربيالوطنادباءبينالطيبةسمعته

اطالعوانامربالمهذااقول..الشللدرجةالىليسولكنهعليها

محمودللناقدا729حزيرانعددفيجديدةثمريةبتجربةيسمىما

السحيقةالنثريةهوةفيسقطتالتيالتقريراتهذه..اماالعاامين

،كما)العرجاء)والقافية)المنك!ر)العمودتعتمدو..؟اشعراتسمى

ونةتكنمولبافانها(زنزانةلجدرانقراءة)الثانجيةالقطعةنجيحصل!



ملحفلةتنتهـببهمزةكونهارغمموحدةقافيةئحويعنلمانهاكما

كلهافننقارهاذلكمنوالانكى-الرويوحدةالىتفتقركانتلانهابهاء

لاتحدىواني..الموحيةالداخليةالموسيقىالى،الشعرروحالى

ي!نلملوالنتاجهذامثلشذرعلىيجرؤانادريسسهيلالدكتور

الشامخ..الادبيالعرحصاحبالعالمام!نمحمودالناقدباسممتوجا

حيتالنتاجهذاعلى"الاداني"بهعلقتالذيالهامشمعىماوالا

تنمترلماذا؟(...علاتهاعلى(الشعريمةالمادة)هذهننشر)قالت

..؟العلاتهذهمنبعضاتحمللانهاغيرهاتنشرولاعلاتهاعلىاثادةهذه

ذلضخضوعفيآليس؟..بعلتهنعترفونحنمعلولاادباننثرلمأذاتم

حدالمرعبةالطبقيةهيهذهاليست!الكبيرةالاسماءلمخدرمطلق

؟..الاشتراكيةالثوراتنرمنهيالموت

موصدةجعلهاالمجددالادبيبالخط"ا!داب"مجلةالتزامان

جعلهاالذيالس!ببهوفما،العموديالشعرامامالاحياناغلبفي

امت!انفيحتىسقطنتاجامامرخيصةالعزيزةصفحاتهاتفتح

ر!ماموحدةقافيةاعتمدذلكمعولكنهموذ!ونايكنلمحيثالعمود

..!ورويامختلفة

هيالمعامرادبناؤ!مهمةنتيج!ةالىنخلصانيمكنناهنامن

تقفالنىالبيروقراطيةهذه..الادبيةالنيروفراطيةطاهرةوضوح

رعايتهاشانمنالتيالثابةالامكاناتكلبوجهشامخاثلجياحاجزا

جديد..ادبلخلقمناسبةبيئةتكونجديدةادبيةاجواءلخلقان

وهمسانشوتطلعاتناوجدانناصورةهوالذيادبنااجلفمن

..التقدميونايهارؤوسكمفوقمنالبيروقراكليةهذهاسقطوا:اقول

طيقيةلاحيثالادبيةالاشتراكيةرياحاماموالابوابالنوافدواشرعوا

عندعيونكمعلىالسوداءالعصابةضعوا..الادبيالعطاءبينالا

..النصوصقراءةعندوارفعوهاالالسماءقراءة

الطالقانيهاشمالاثرفالنجف

!ي5!
ه

النفاشرجاءالاستاذالى

ايوبذوالنون3بقلم

تحت،الادابمجلةمنالسابعالعددميالمنسورةكلفتك،قرات

نفسيفيجرحاالكلمةفلمسمت-خ!علىدائماالمريض-عنوان

ولم،اقتضبتفقد،كلهتكثيعجلعاىرأيتكوانحي،فادمته

عامة،شكوىاعلاناردتام؟الاطالةفيبرالحرجاحسستفهل،تتعمق

؟الاقلامحم!"زملائكعنبالنيبة

النبل.احساسكفياللهوباركلك،شكراالحالكانتومهما

عإقة،وابحاث،طويلةلشروحعناوينتكونانتصلمحكلمتكان

وورسبتها،لكلمةوا،ومقوماتهوالادب،يسطرونوماالقلمحولىتدور

كاتبا.اإناسويسميه،ذلككليحملالذيالانسعانواخيرا

''

وكلما،أحبةا!ن،القراءةمن،الدراسةمنيتعلمالكاتبان

4جمتمعه،ز،ئدةاكثرواصبح،وعلماوخبرةنضجانرادالعم!ربهاقد

نايمكنلا،كاتباي،الكاتبان.الكبيرووطنه،الصغيرلوطنه

الحرية،وووواحدبغذاءالا،والتكاملواالنموالولادةب!راحليمر

،حريةلغتهالىيرجممااوعيرهلغةاولغتهفيالقراءةفيحرية

،حريةا!رأيحرية،ادقولحرية،يآنسانالحياةؤليحقهممارسةمي

هذهمنجزءالمقنلمن.انانصميرحريةنحتيدخلماوكلالمعتون

السفرحريةذلكوبصد.جميعاالناسكتلكلمنيكونالحرية

لانسانذلككلتومرماولذا.الحياةاعماقفيوالتغلغل،وا!تنقل

عفلشءفوةاناد،شيءلااو،وسلااو،ممتازاكاتبافسيصب!ج

.مصيرهشنعدد

.سدالبديهياتمنتسخربدأتقدالائ!تاذايهاتكوناناخشى

بل.البديهياتننسىبدأناكدالعربنحناننامعي4هـىالا.قمهلا

متخبطيننبحثنعودثم،المنطققواعدابسطوعلى.علإهاونخرج

بلالعربيالكاتبفهل؟ولكبانناوتخلفنشموضانااسبابعن

يكتبفيماحر.الامدغتهعيرغشةيعر!لاالذياًلعربيوالقارىء

اًلعربيةالبلادمنالصغيرةالبقعةفي.الجوابانتعليك؟يقرااو

يمنعماعددهـنالنشردورفسل،ينتءماادكاتبيطبع)لبنانا

هذهباختلافتخنلفلاسباب،العربيةالبلادبقيةديكنبمنلها

.وجهدهبفكرهالمترجماووالكانب،بمالهالناشرفينكب،البلاد

التئالبلادناحيةمنناىالحريةهذهعلىوفئةاكبرانوالعجيب

بالرجعيةالمتهمةالاقطارمنناحيلآتآىممااكثر،تحررتقدانهالزعم

يصدورقدالعربنحنعلينايصدق!انالغريبومن.والتخلف

تشددالسلطاتالعربيالكاتببهنكبماا!جعومن.باجمعهالعالمعلى

منجعلتفقد،القارىءوبينبينها!ريقاعتراضفبمالسياسية

والعدلالحتىميزانيدهافيانزاعمة،ويمنعيعط!وهـانفسها

يفترضانتيالهيئةقوامجعلتليتهاويا،كلهاالانسانيةوالحكمة

،اوعلماءاو،فلاسفة،كلهاالانمانيةالحكمةاستي!بفيها

تهختارذلكمنبدلاانها.والكتابةالقراءةمننئهابواددشيوخا

.الحياةلاعمافيبصائرهمتنفتحلماشبانمنلسياشاالمتعصبين

عشيةبينتنسفقدفعرووجهاتتجاربالاهيما؟سياسالهاوما

.وضحاهـ،

وشعورااحساساالكتاباكثرمنوهو،الاديبانيقولون

مثلو!ةتحتوهويكونشاهدةلاي،عمرهعلىشاهد،بالواجب

؟الطروفهذه

وهي،ايضاوتربيننهمانشاءالادباءفيالسمياسةندخلتلقد

بذلكفتشوه،فدميهعلىيقفلماناشناتعميالحيلةبهاتضيقءندما

فيتسخيره،عنادامنهتجدعندمامتمرساوتضطهد،نكاملهاسلوب

وا.المضمارهذافيتفيد!االتيالعصريةالاس!اليباكثروما

المنطقاصولعنالخارجوالكلام،اللامعقولادبنرداننسشفرب

،والتيبالثوراتالمتحررةالادظارفيلهيروج،الادبيإفوقواوالعقل

؟مستقرةسرزالتما

فيالسياسة.تتدخلواولا،ادباءكونواسللادباءاًلسياسةتقول

ول!سياسيينكونوا،للسياسيهبئيقولواان،اًينصاللادباءيحقافلا



؟الادبميتتدخلوا

برحثهموفيسجالهموفي،العامةمؤنمراتهمفيالادياءنتبعتلقد

المسنوىاىاوردعهالعربيالادبلتحريكوالحلولالاقتراحاتعن

ثذلكلا!رمهالحريى"انيقولواحداصوتااجدولم،العاير

..مضولق

نحييه،المدافعصوتيم!صيململأدامدينهزارنح!مانابليونسؤل

:فال9،البالودوجودمحدماولها،س!ب!مائهلدينأ:الهمم!فاجابه

البماقية.للا!سبابحاجةلا

العربريةالخكوماتبعصاسبغتكى،الىوي!صررمعنرضيحاج!ور

.واذاقوالجاهبالالقاب،بالبنانايىممينصار.ثانممن،الادباءعلى

قدالبنانوان؟سكتوافدهؤلاءانيلاحظالاسللمع!ترضوجوابي

اليهمأيلاشارةعنك!

القاسمةال!وفضحايابعضاسماءالنفاسالالستاذسردلالد

كتابالالف،الحديثالعربيالادبتارحم!فيبحتولوبالادبرماءالمحي!ة

نص4هضىمناما.عداالمئاتالاسماءولتجاوزت،المو!صوعهذاحول

اصحوبكلمة،موتهعفىالمكامئاتنالهـدوبغضهم،استراحقند

الاسبابنت!تالاستاذعزيزيياهناومن.الابدا)ىسكوفهعلى

الىبعضهمامرآلحتى،حسماسيةالكتاباكثرمنالاح!لاءاضطهادفي

اننا..ذلكبعدندبهميم،موتهماوالقدنةالامراضم!تشغبات

هذانس!اننريدلاولكننا،حقعلىبانهمهذاب!ع!لوكنطنهنر!

.الموتبعدوالجزاء،يضا*فونناداموامانقدرهمولن،الحق

الاحياءالىالمسطعدةيديممواانبالادباءالنقاشالالشاذوميب

الت!الجهةالىبارلئ!اريعا!نثرممهلا.ا!صيرنضسالمنتظرينمن

ايةوالىأالثكوىعر-ضةاوأالمساعدةطلبهؤلاءامثاللهايقمم

ليهمنيجداانهأاستغالتهصوتيرهعالوبيةالبلادمنادبيهجهة

يمذلكاعرفان

وعلو،الخلقسموالعربالادياءفيالغفايثىالاسناذا!شرفيلثد

الصغناتهذهوان،والانصافوالطل،الوجدانوصغاءالثقا!الة

واجب.منمنهميتطلببما!لقيامالشعدادعوفهمولذا،تجمعهم

جبابرةمتحديااًل!فولمحلىيجرؤمنهؤلا،منكمةلم!لممألهواني

ال!دمننفسهختمنمنهموكم؟ال!لمطاتوجلاوزةالسياسه

منمحل!دوها؟سيماسيةنظرلوجهةينجف!لممن!يهموكمأوالانفية

،شهرىعلىمعسد،السططانوكرههالهاساحبهزميلعلى!ف

لالىيبيكيدواانلهم-ررقالادصاءبعضاعر!اشأالمما!يالعس!ادوشر

يمكنلاهملاعاىليتقلولا،ا!طؤ!ملتعلوالموتحدالىمنافس

اخشى.الرىوالت،وانفكرفمانفيادباءالهم.ادباءيكيلواات

ا!عكبات.لكمةوتلك،فيناهنضغلةرا!تء8اؤبمداوةروحتكوناخيانيا

ا!4ءالادبرءنكنلةئمةوان.مالن!ن!ا3كثيراكونان!اسجووب!د

يسقطوا،اىفبل،!اهها)هـقيالاث!باءسف!انلهكهخطيعهاال!وةمن

.-ا!رةحكيم!وللعدافهموعلى

دمنةالحياةانفيرموتفيا

هازلل!ركانجديويانفس

ايوبالنوننوفبمنا

ول
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