
الم!ؤيؤ؟ئد1ؤ؟ن،9!ع!

!تؤ511نغعموفاه!!صفي!يم!ةأ5

وشرفها،ا،كاءةفيمةعلىالامناءاًي"..ا)مثرولءالاخواناي!ا

..خالدةتحيه

،وحفاوةرعاابئكلء:همل"!ل1زو!،امحربا!يواناثسهركان

وذوق،ال:طكدذوق،قللضإنجضع4علبالحكمظلفقد،هذامع

..الاحكاماخلافؤ!غرابةفلا،كذلكلامراداموما،السلاع

سماء!لولا،هذابحنتيفياصو!!كنتمااتء،حقا

اية،خاصةمروألف،عامةااؤنم1ادبن!ءلاتنكر،مش!+لأاحكام!ا

وا،اطلىقالقولاوهذا.ألاؤهانوكرامة،الأنسانتخمم،قيمة

و-!،4ااث*راسقاطالىالداعوذأمنيانطاف،إلجائرةالتهمة

الالب.ا*سأب،منوظصيلا،جملة

منءصردلؤدطلثع!امجالان،بهالمسلممنانه1حينفي

اثعورذتكيئبثقانباشفرقتدي،ولاالفهورهوا!ا،لمصورا

مشاعرهـنصاحبهانة-ىفيمازوضحاتي،الذاتيةاًلتجردةمن

ا-!هىافل،نافذةفيفىلةتجربتهكانتام،ش!عيةوا!اسأت

كل-ن،لهتراءت،ومشكلات،هموممنالكونفيماعلىارراعر

خبالهعاه،باعانه،ح!لال!-!يجدانف!،ول،الفيماضصورهخلالى

المتدفق.وشعوره،الم!ء

،والاحساسلتاءواطفوااقابآيخآطب،نعلمكما،السرفا

،4سامصا!ما!عاتإ-ررانإ-عتطيماتياالانساندلكهوواثاص

قيدلتا،ماال"شوءواصف-صهأد؟!كأنادا-الا!ماقلكااو!ارئيه

الى،هذاكوكبئعا!الصاةورببهوبردتالذيايىوم،منتفيرتولا

.(ليوم

لببه،اسأ،فيرتوان،4دوافع"فيرتما،االحبهو،.فالحب

عندي،ا-فآلث،عروا،صارهاسبل؟ظورتوانالبفضإهو،دخضوا

عا،-ىيشةلالفىي!و-الجاحظيرةولك!ا،عندل-كاناًن-

ال!امر:هذه

معي!ن.هدف-ا

:عا!تةمدعميقةصادؤة4تررد-2

!باضة.صامقةمثاعر-ا

حية.صود-ب

فيةتاذياوالادببه!،يقهدىلتياالادبت!:كا"المؤتم"كدة!،(

منا!ةطتميوالكلمة."ماًماماءالادبأفاتخذه،الزعامةل"

.اؤضاء-اوكلاسي!حه!

.طصه

رافية.صصياغة-ج

موحيضة.موسيقى-د

الشاعر.يههض!يهاوكلاشاًلذياهمر1تصور،يلة551ثقافة-3

.كانوامدرسةايةمناءاكمعراا.تحماءإى،وا!معاًطلاع-،

مشامرنفسهفيولدت،لشالواًاـناصرعذها-تمهتفاذا

ن!!الى؟كتقلان،وسحرا،.روعةلشهره.تجعل،واحصما-يئ

:الملايورافولىاوإص!و،ن،وقاراـ4،!ع،معه

؟(لسحراالبيانمنانال

نظهياالكلامكانوالا،الايحلامنللشمعرفي!سلا،هذآوؤو!

فينفسعماكشفهوانما،حظيقننهفى!يالش!ر،ن،فيماخيرلا

نفسهـ4.،فيوالكونالم!تمعوال!بباةلصآثيراتاستجاباتمنالشاعر

،عاثواالمؤته-نالثعراءانراينيا،للهذلك؟تدرنان!نفاذا

.وم!ده4تض"راواعصره!ماساة

واهـلاكلن،الاهراءبواباعلىوقفؤيد،آلموتماثاعرنان!وا!

هذالكن،وهسمهالشنمعبعنهاوؤت،رابااء؟اعده،عداًووؤر!4

.ودليا:اوآلامههمومهالثعب!،ركا4سجيتالىود-5ممانوالشاء

الشهبوكان،الجمصرمعمتغاعلاكاناإ-ت!الضاعران،ذلك،اى

صعروفيالجاهليةفيكلفتهوكانت،4آويطرب،رث!هيرهجب

زعامةولثبتأدياالامر.نونرفهـآخر!ؤوما.ت!خةض،الا-لاما

توهموان،قومهبمفهوم،مننزه(اعصرهلحباةمصوراكان،لا؟4خبر.بئ

يقضاياالتزمالذيو-دههو،المعامرالشاعران،انقاداومض

..انهلأالافوهمومهميةالوكلؤوكلجه

نابءون،اصالت"1الموتماك.اعرعلىفيكروناهـيناان

المأضيفضائلانكارعلىاصراًر!ا-!وانا"ة-وقين!وسائرحاةسهم

لمستقبلهم.وواد،35احاةس!تلهو

منط.قةوالغرا(اؤ-ملادبئ،.وجهاتبا"ما)ة

منيا،كثيمةةشعرهسيماولا،اؤتمالادبناتوجهاكىلتهما

انه:

9:!االانسانيثاركالتيالفروراتيتجاوزلا،ثخصيادب-ا

يرؤصان،ونثرهش!هره،إؤتمالادبرنايم!نلا!اومن،البههـائم

الانفهالعصإصبرارزيا-يذعونا3ء-،الاأمه،فيا!نضىاىا

،اقولاهذاتقولونفالفىين،اثخمصيةالغروراتفو!ي!سموالذي



-مكانكلوفي،زمانكلفي-العربيةالعقليةيتهمواانيريدون

،الاؤلأ!وضبقبالضحولةالءربيالخيالاتهاماليويرمون،بالعقم

،الحيوانعةبطبهمقيدة،العربيطبيعةان،ض.ت"يقواونوكانهم

،بالضرورة،إزةالفرليهاتدفطبماالايهتملاالذي،الابي1،الاصم

وجنس.ومشربمكلمن

يقتان،ؤيهمااوارهبلاضايةرهيباتهامانه،اجل

منمتسرجين،اكلة"مفيفيفيتنكروا،بص-تهيومنواو،بهابناونا

وكل،الامةتاريخلىاالامربهميصرثم،عامةالالبأ!"ا،الش!مر

الانسانية.علىونضل،للبشريةخدمةومن،مجدمنلهاما

.؟زامالالمني!خلو،المؤتم8-رناان،انيالثاالاتئ-ب

خرائطرسمكونهيهلمولاماديؤ!يهالحبان،الثالثوالالمهام-ج

.ونهودنجدود

تصرمناولهيادني،بألطبيعةيحسلاانه،الرابعوالاتهام-د

.بالارضاًلارتباطعناصر

.مفقودؤي4الوصيةمفهومان،الخا!روالا!امهـ-

؟هالجها.ولا،ال!ياةهثكلآ"يوا-4لاانه،لسمادس:اوالات!م-و

،إ-"اضايفملم6ري!بشمراوادبانه،الا!اظهوشر-ز

يرسدهـا،واما،لاثاايسض:طنلماايةالنها،وانهؤ!اليهاولمتدع

.الحياةفيهايفيضولا

ىلابل،اؤ-ماثعرأااىاتوص4التيا+لهاماتيعض،هذه

ء:ا،نهصبالا،قةا!قباعلىتجنمنفيهاماوس!نرى.كلهادبنا

،ود"جىدعوةولا،دلتجداو،التطورلسنةاانكارولا،اانحيارولا

جديدل3و،مفيدت!ددكلاباركوا.يدوالتببألتطوراقمنفانا

فيجديدكلو-ررت:"(فرانسانلنول)اق!الهمااةولولا،مبتكر

."ثيشاالجديدفياء!ولم،القد-م!

مناعظمى:اوان،(ؤرانساناتول)رآيمنلستاني،حقا

:ومكان؟نزءلكلتصلح،عروامنحوىلماالمؤتمإالادبشان

نا-:قماكالاتهاء-اتساتناولاقولماعلىابرهنولكي

:فواحداواحداعليهاواردرت!اذ3

إ؟تم:اوشعرناألالتزام

الا-ا؟ماعيى--ةهمومهمالناسالشاعرمشاركةهو،الالتزام

إظلإ4مالموا-،لأ،بحزموالوقوف.الو!نيةومواقفا3؟سيةوالى

الاد/باوالش!اعرإ4بننزماماسبيلفيالنف!انكارحدالى،ذلك

هـن-خالدةموآؤفؤ"4اوجدأ،المؤتمشعرناتدبرنااذا،ونحن..

برنمة،المؤتمث.رفاانيقولونللذيننقول،الالتزام

فاي،للمحقيةصةمجافاة،تولهماريان،ف!ثورةلاآسنةداكدة

:قئامايفوىالتزام

أالامويالحزب!شعراء-ا

؟لهلمويا!زب!اءاشعرو-ب

؟ااً)ـخوارجحزبوشعراء-ج

!واص-،الق!انبةا&ؤعةاصحاب،الاحزابهذهومثل

هه'ما-5لموبنالرز،الشهوبيةادزعءواص-ابلعلنانيةاالنزعة

.المجاكلفيسومتهولن!!،الهربيالعنصر1تدمببر

ا!كااميةفيوفرضهاًلذي،ا)تجويعا،لمتزمامثبما،رااؤبلاقد

..واثرها،اً)كلمةمنخافءنكلفيهوفلدهمالمصياسب!ينخصومهم

يرتم!-دماءاىامراًرااًاشداتزاماايهوفلمالتاريخول.ل

حكم:امقالتفقد،ونس(ء،رجالا،لخوارجامالتنرمن،صاحبه

فتى،الا،وتملهد!نهملاتوقد،حملهسثمتقدرأسااصءلال

؟؟أثقلهتىيعكل

امحبر:و!قوء4يرحرض،بئ-و؟نءع*ل؟ولاا!عاذلكوكا
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يترحلاان،لد4نفسهشرىحانلامرى،،قدامثارونااي!االا

ليصلمايصتدمنكمامرىءوكل.جهالةالخاطئينبداىاؤقم

مضللارآب،للذبحاقامتكمفاؤها،آلعداةالقومعلىوردوا

واعدلأابركانت،ذكرتاذاالتيللئايةؤومةفافحدواالا

اعزلاغيردارعا،القصيرىشديدح4-اظهرعلى!هـ،!يافي!

...مجملاتركتقد،وفرن،شهيم!وكارة،قللتقدجهعرباؤيا

:دولأبيومفي(الفجاءةبنقطري)وقول

وكبم!فا!من،دعاتمجمقصاااكثركان،يوهـاارفلم

كربم،الاصاتئجيب،اغرفتىعلى،كريطخداوضارقي

صمه!ودث!ر،دولابارضلهموطناتكولم،بدولاباصيب

حريمكلالكأصارمبنتبيحوخيلنا،ذاكيومشهدتنافلو

ونعبمشده،.عدنبجنكنفوف،مالالهسغوا،فتيةرات

اغظلالذي(ملجمابن)تمجيدافىء(حطاقبنعمران)و!ول

وجهه:اللهكرم،طجماالامم

.انسطظاللهإخلئثرمهجة6كفاه.سفكت؟هـفيالمراثيذرلله

عريانا،ا!سامامنجناهمما،لضربتهفث!ساهعشيهامسى

:الالرماحوقول

خائفا،رضمنفح!ييصابونقيلحصابةثاويا،شهيداواور!"

الزواحفعندنرالون،اللهتقىبرلينهم،الفشيبانبينفوارس

فيالمصاحفبأميعادل!ااوصارو،الاذىامارقو،دنياهمافارقوذاا

قه*يدته)هذافيالفرزد!موقفاناذكرا!سبيالماويالحزباما

وطاقه،اب!ااتعوفاذيا

لجنماالى؟شعرماففيهصاالالمامة،بهذه'لالتزاممناكتفي

وثاعرهىمااميةبنيلسان،الاضلمواقفعنمهرضا"بصدده

ا،صدللم

وأ!،الحبماديةالاعرفماالمؤتمالشاعرانقولهمألىوانتةل

.القدودواوالنصدالخدودوصف!وكبهيسم

الحيوان،عالمتسودغريزةمناصلاتنبعالحبالثاضفةانافغرلاافا

فانبثق،ساميةمراتبالىبهاسموااروتمينشعراءنا)كن،كله

3.فيهاوالفناء،!لضاتائطباا!يصالالةمحاو،النصو!ءشهرامنه

!ثاذنيةبنعمواأقالهم!فاانبلهوماالصعالمؤيفهـل

واقلها"لنااكمرهاكانمااللصاحبيفقلت،18ت!-إحجبت

فسلهاال!رادالىالضميرشفع،سلوةوساوسلهاوجدتواذا

:(بثينةجميل)بالمعروف،!مربن-ه.لي)وقول

ليابكىالحماماستبكيلشو!امن،اننيلوحنط)ئث!اتفىدنموما

ثثائياانتكنتحبيبثياءشفاؤها،و،!يلرجليخدرتاذا

تقاليااتلاقياضولولا،سئلوا،بعدكمالمفر!اةتنأزادنيوما

-مادياالااك(هينكثرةولا"ءمباءالاالواشونزادنيولا

،كماهيااليك-اجاتالنضوفيبفنةالمنيئةالفىانخةتلقد

.:"الطثريةبنصزإد)وؤدل

اناملهشظءاكالت،كبديعلىفيارس4بردمروءنبنفسي

هـائا4اناولا،يعطينيهوفلاوهبتعهامركلفي!فءوءن

:(ثريحبرن)س!)وؤول

اميىروبداو،واشمقالةوءماماثونيحلاوفانيحجبوها

ضميريا*نقدماهيذهبواوا!الب!ادائممنعينييمنعواؤلمم

:(عزةكثببر)وقول

بوا-تصتىاةةابموصتتولاا:؟ااقبل)عرة(ءاادريكنتوما

اتتقلىانمةلميةولا،لدباماومةلا،ا!ع:باو،بئ،ا!عيثي

حاتت-5خلةمن،بصهاولا'،61قبحلمآ،4111ثم،لهفوال



سو-ااسا،اةصود-11ثرفياضشاندادولا6هذا

(عر،!ابن)ف!ول،الالهبماًلثقمن،مذهلةدرجاتالىبالحب

:يق!ول

أكواالىدإ:4دينييهناماذا،صاحبيكر،االيومكنت!يلوقد

لرهبانوداب!ا،لفزلان!مرعىورةء.!!ل؟؟بلاقماجميفاصبح

يماؤسوا،دثنيا!بافا،ركاليهتوبهتانى،الحببدينادين

،ل!باقواعدوءصعالىسبقتاتيا!العدوية-ابعةلوهذء

ةنجهابكنلااللهمحب:الكلاملا،فمنالنصوفهيكلفيوالحزن

.."محبوبهمعيس!نحتى،وحنينه

الطبيعة:بجمالالهيام

العهاب!،،انصرشعرمن!قرفهو،عالراالاتطمعلىردياما

ن4فا،محاسنهاوصسدوا،بالطبيعةالمؤتمينش!اننابعضهمفةد

-+أ-ل،مه-وقةتشقةفجعاما،الحياةالطبيعةفيافا.!اروميا

،الخبلبهسمابلبألظواهريكنفطبم،حزينةال!مةتودحاش!صا

:فقال:الاصيلالفنمنؤ!ةمراتبالىا،بالخيالهووسط

زعزعا5،ورساالؤجماالافقفاونخضتالاصيلشمسرنقتاذا

هـتها،عوهابأقيوشولنحبهاتتقضيالدنيا!ودعت

،الىالارضاضرعاوضعتخداوقدمويضى!هوهيالنوارولاحظت

توج!اامأاوصابهمنتوجعمشفمينعوادهلاحظتكما

لضررمعاالشجي1عيناغرور"تكمابالندىقخضلالنور-عيونوظلت

خش!امنالمثبما*ثل!،ويلضلوانيااليها،صولايراعيني

تودعاصفماءخلاكانهما.عليهمالففىاىااكضاءوبين

!مثعااخؤارافاضر،لشمساًمنالروكاصفرةخضرةفيفربتوفد

فم!مافيهالطيرمحنىوغنثىظلهرءلعانالروضنسيمواذكى

صنجامشرعاالنشوانحثحثكماخلالهالذبابربعسيوفرد

حركةمنفيهابما،الحياةتجسد،الفنرائعمنلوحةفهذه

الاحبة/لؤالىوحزن،والم

ال!لاعجابيل!فامر6وتجاونرءللزخارف،تلرديعتصويرهاما

:الكونفيخلقمافيكلثدب،حيةيصوره-بحيث

الط!عتيدةفيهوالطيركفايته!ابهالوحوشتجد

لمبمختص-يضحىوحمافهبمنتطسحتض!-!فظبلأه

لكالهرميكسمهلصيفاوان،لكالشبابالربعآان

ةمفه،هـاالاغصان،ومناجاةالرياحبهنوبالطبهسروءامتزاجوصفهاما

ونسغوا-!،النفستستهويفصورةوانتشا!ا،الطيوروتناديبهفا

:الفؤ"دعلى

اءلاناالطيروتنادى6موسوسأ4الفصنصبفناجماسمحيراهبت

احي!اتالارضوتشمبهاتسمولةمهةخغرعلىتننيورى

نشواناعطفيههزهمنوالغصنطربمننشوانطائرهاتخال

ون53الارضفيالكامنةالحياةيصوروهو،الروعةمنتهىويبلغ

اسرارها،منالارضبهتبوحمايسمعهووكانما،الج!فيالنار

:يقولاذ،منهتشكووما

اخفاءبهد6اظصتهوقدالا4نكايهلرمنللارفييبقلم

فيراء.بتوكل،وصفرا،حمرازواهرها،منوث!طرائفابمت

ا)-ىيصغيوكانه،بحبيبه"لحبيبهيام،؟لبيعفىهائموهو

،ثءومنوتشدو،وجدءنبهامماوتبكيي،تشكووهي،الرياض

الم:وهـن

الشواديوكالقشان3يكالبوا،شتىحمائمبه!اتداعى

حادو،مفجهصاتادوؤص،انف-رممتعات،مثانمن

ال!س؟دشجوالفرادوبكيفىالا،في!هنالقرانتتبش

!:حمدرالتي،القاتاةلوحد؟ألامصورتلت!1،خببال"فوثهة

يقاول،الفرالىوامضهم،الوصدة-ثا؟هماوالذ-صء-ونءنء-ادءو

وتءقىبم،الخرا!يروعهمولاب!بال!ينعهونالذين-فيتفذلك

الو!لة.

الاغصان،يهفؤوله،بطواندماجه،اطببإةابج!ل4هـياولوءن

حركها:حوال!سأ

فنن!ىتارةوتحنو،فمو/جر!.اذاحالربزايديتلاعبها

فتأوررآلحياة؟نسبهاا!ادت3اب!احرالصثبااعارتهامااذا

الطبيهكأ،بجمال،اكمباباتذكرإمزص4،ذقكمناروعولعل

:يقولاذ

عذابانىار-ةباتعلىهـ!نشخانانشبابيذكرف!

رهـ-اباغصسانمتونن!!رب-حأفحات*لها"ميىء

-اببانت!فيهاالطيربواكي،تداعتنوانبهامالستاذا

-اتالدبزرىبتهاتر"صمحزناضرشال-"بابرذ-!ي3إبر

د،احإ--اب؟وارىكربرتوقدعارفن!،إلاصاللشمساذا

الكصابالحاظمثل،مريضاشعاهـامفردهآصحوالقت

ل!--،بامطردلماءآنمير-جمينياةسرلث:؟باانييذكر

ا&سابمثل،الصبافر!رق4واضحى،بكرمزنةقرته

الملابذفرترابهـ-طهـاننه!آرضفي،حصبهعلى

كت--أب2قيسطورابهقرات4ءلمبباطربرتاذا،حبكله

الركابلابةاسرة!بلإ-لصباالثه-ابدكرني

انسح!كل،الربىزهرعلىمباانسحبتمدما4مناتت

بأنتلابضصوع،لمسك18كر!.الشزاهـ!آر!بهاعنقتوف

اصابوحنينحمامةو!عجعدص!وميضالشبابرأء!ين3

ال*-"ابميوالى،حزناوياعاب4صؤعاءويااسفا!ؤ:ا

مصابيعنالمعزيلقدغغل؟(عزىولادالشبابافبما

اصطحطبقولؤلميعنيك-ولىمجميصا!رهعلىلمةرقنا

احتطمابتيد،بعدهواضحتا-تاءاليدايكتيوكاتت

ال!ءبىافموا،الحسنلىمنعنديلكنت،اشبابابراداب!

اتلابثدوبين،بلىفبسنردوفل،الزمانعاى؟ليت

ى-تحادلاالعوادث!ولكنىوابفتيلىانعليوعز

الثيابفيبفضلكءلمميءاتابذاللبس،برهةلبستك

آلهيابمنالحريزنيلعتك:-4فاعلهكءع!وملكتولو

اوتاريحركالفىياثبابا!او،الطبهمةالىالعنبنفهذا

غريبة،عجيبةقدإةعلىيخنم،به:،مااللطيف"رجوهذا،القلوب

يجمعفاثاعرالطبيعةمتصوفةمنمه!وفالشاعرانءلمىوفيما

بللا،وجمالهاوالطبيعة،وصفانهلحبوا،وروءتهالشباببن

هيا3المؤتمينثمرانناعلىفكركليفسحالذيالامرجمالهااسرار

حكمه.بصايقنه"الاندعاجحدالى1،الطبيعةبر!مإل

ينالرلاانه،المحلقالمبدعالثا!رهذاامرةب،المعلءن

صىورة،باهـ4علىالجمالذاكاخطرالا،ا!مالشي?نالى

:يقولفاسمعه،محاسنمنافيسأوما،الطببهـلأ

..ورمانتفاح:اننوءف!هاغصانلاكثبان،الوجدآكاجنت

الوانالظلماءمنلهن،سودمهدهـةاعنابذاكوفود

لىوانالقومقلؤبناطرافصبهتلىوحاعنابهاتيكوتحت

لبانايحملمكل-أ.،الفواكهوما،فاك!ةالم!رعليها،بانغصون

رإ-انالنورمنبرواةحوان4يغررالظلسأريبأت،ونرجسى

نأوري!ثستىفاهةفهنحسنطيبثبمءكلمنالفن

وئناقفييجارىيكادلا،الاحسال!يخل!،مؤجث،عرفهذا

المؤتم،العربيالشاعران:"يقولمن!إكفان،تا5ومع،خياله

الروميانانحين!وءظاهرهاظواهرها"لاالط-هـ"منيفهملا



ذلككثهرون،فييشاركة.بلوحده!وول-ى،ه"للطبومصكلرمضصد

ارومب،اابنتدنقفانآثرقاكننا(البصريو)!تماما،و)منهم

فا-.ع.وابداعه4عظمتفىيجاداضامنهنا!كلهسلانهطويلةوقفة

السحانب:لسيروصفة

ونجودهـااغوارهاعا!غطاءفالفيتبالبلادقيسستسحائب

وركودهاسببوهاايدرو،تهاديفاقبلت،مثقلاتلنهامىاماحد

فصور،لاده4ءنثسدالذيلصقلياحمديسابنالىاتجهناواذا

كلإمضالفيالاام!يعصهرافي،او!انهعنوتشريدهانمترابهآلام

دخائليصؤرالذيال"معرمنلونانه.ديارهمنالاتنزاعذاك*لوعةؤلمب

بها،يتفردي!ادؤلزعةوهي،حزنمناًلقلبيعضصرمافيصفالقلب

كله:العربيالوجدانياكمعرعلىثورةلهنعدهاونكاد

ذي!ب؟مناحمال!الح-هبياوادب؟عنتحنهتذيلدهرااقصرهل

ذيغضب،عين،سي!ئاتافيعلى؟وقعتمثلطالا،الحريلحظلا

النوبجحفل،حينكل،ايخوضهشاربهأثهرلنا-4يصفووكيف

آبيوالزمان،هنااشيبهولما!لف:يتقاسب!االزمان1ان

:!ولانالى

ب.الوقا-لداء"بط-نوانجردذاتاقاهاناحرباواحر

!وله:بوطنهتطقهومن

!رهىفكا؟"لاللمةةحيه!لاسىكااوصقلبصةذكرت

قوله:ومن

لازبةسدةاز-مربعدبعزملاتيتي!صةارضيانولو

لفواء"ب،أاالطوجإديافيالاسرمنبفكاكيانيكبف،ارضيولكن

السواكبالدموعدظرليوامري-اعةكلخاقرينيامثلها

-واذبر-!14ابا4غوابمغانيالذيللموطن،اانيبحنيناحن

ائباووةبألجسمل4تمنىورنزلرلم!لبهابقىيكومن

اؤصه-4وةةالىا4حنهتكلعلى6ابشاعرعلىيؤخذممالكن

اثبئأالقافقول،اذا،الوطنهذاإدلادمتردايكا!انيريدانهيذكرام

ن5وؤفزهم،4ل-:دلا،4الطبيهبجمالإحميلمالموتمصالشا!ان

-:دلأؤولومتنهبحبي!سولا،بئسضهمرتب!غيرانه1الىذلك

عليه.صحيحدليلولا،له

ؤ-!ةةود5ألوفى.بئمفووماولوصنباالاحساسانؤولصاما

شةرمناوردنجابها،قولمينقضملأذكرنافقد،المققاشعرؤء

حمديس.ابن

ةا،اليمطءكلاتوموا*هة،اؤتماالننمع!قضيةبقيت

ومن،خيرمننفجهأمةوكل،الحياةالمؤتمالشعرواجهلقد

تقدات،والمهوالعادآت،ثةالددال!اةعور،ورذيلةفضيلةمن،شر

بأبافة.ال!وفيمعمدالدكتورذلكالىاشاروفد

ؤتم:المالثععرفييهالانسانالمنظرة

ادجبنزه:رذ:رى،يةاالافاقضايتااتما،اءالشعرعالحلقد

هـ!6ا-مامااآ)ىاداعيا،الهربيقبح.،الجاهاىالعصرفيسلمى

محض:ا.ضانساشطلق

إر"مال-د-ث14ة:لمط!ثوهـاموذذعاضماالاال!ربوما

فتضرم،فريتموه!ااد،وتضرةدميهتبعثوها،تبعثوهامتى

ةث!ةة،تشجثم،كشافاوتلقح،بئقيالياترحىءركؤترككم

قنفدمترضعثم،عادكاحمركا،-3اكأمانغلملكمقتقي

دلرهـ3ازيفيزمنبالعراكقرىلاهلطتغللاهـاأكمفالهـج

موزة-ااأةير*ه!،الرومياًبرنفنرى،الباساممراؤ!اما

الاعمى:ال!مالرىوءـو،انساني!ا
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ما2الاوؤص،الو!دفييعثرالهم!صميين!هصالارايت

نابؤولوزخ،ز!رؤولفخلفروراتاعلىقاصرةءةدافآية

ارزئب:اللقالهالفرزدفىوصففيقامرةذانيهاية!ل؟!الروم

.إطلى!ممشويالنراعينالزادعلىضاقى-ساالضر-ص4دتناوليلة

بلممسامهطمتسهلمنيرلولمااتاناحهصتامسنا

تا:!كانانهلولالبستهدا/+!كانصاءنااذانهولو

ان!!اوهو،الرمحكيدفكاندنابعدهـ(اءنبةتنحىو!ن

ؤ!!،أركائبوا،زاديبقضةوبي!نهبيني؟!فبنفقاسمته

يضبء!لا،الظلضءفارفىعلى،!رىالذلبنرادهاذ،لجاىادنوكان

:ايفاقولهذلكومثل

!فاتا.،موهنماءبناريثهوتصاحباكانوما،ع!،لواطدس

لمشتركانيزادف!يواياك-ادونونك،انني:فلت،دنافلمما

ودخان،مرةترضوءعلىوبيف"بينيآزادااسويفيت

بمكانيييمئنسيفيوقائمضاح!-انكثرلمالهفقلت

-يصط!ان-ياذلبمننكن،مثل-خوننيلا،واثقتنيفان،تث!

بلباناارضعاكانا،اخيينالغدركنتطصذنبيا-امرؤنتوا

سف؟نشباةاو،بسهماتاكةالقرىاتلتمسنبهثغهرناولو

اخوان،هـمافوماالقناتعاطىهه،وان،رحلتلرفببقيوكل

وحشنحو،الساميةنجبةالانمطالعاكفهةهذه،ثلان،يقب:ا

ضيقة.حيواني!فرورةمنتنبعانإمكنلأ،مةمرس

حق،غيرمنالمؤتمادبنايتهمواانلهميحلو،الناسبعضلكن

ويوركأ-4،ا*رجمماالهلملاءابنىانسانيةاما.فيهخيرلامعفءدانه

والمجتفع،اشمعباخدمةعنيئحرفونللذينالموونقده،.!ماع!ةالاح

!س!ا.اوقوفوا،عليهاللتعربمبشاحبةلا،ولم!ورةفامور

ادبهوالمؤتمادبنااناوهي،اتهامكلمناثتعمهةوهناك

..تزا!للارومدحوءفا!بزملق

المؤتم،ادبنا.فيالمديعانهي،اقررهااناريدالض!مفالحؤ"قة

شعرلان،الاع!اىالمثلمنارورفع،البطولةتمجيدء-ننوعهو

حثالهم،،بهؤصدواالقومفسآن،الغايةلهذهاصلانشآيحاور

واباء*6وكرم،شجاعةمن،الحقالرجولةشيم:نيالىوالدعوة

ذدك.فان،المدىهذاعلىتوؤ!ءهـدالشاعركانفاذا،وعة!ة

الضاعرفمالخلفاءبعضملاويومقدرا،يزإده؟لا،زءمتهيةغ!منلا

شانمنيزمعانذلكوراءمنررميكانفانه،ءوهراءت-4الذي

فيعصرنا،الرافيةالدولزالتوما.الشاعوذلكشخصفيالثمر

عنرها،والإدبالاديبقيمةلتبرز،والشاعرالاديبثنءت؟م!د

المؤ-هـ!ين.شعرائفاعاىوننكرهاليومدولمنذلكبلنةورلصاذا

عليه!ويكافئونللشعريطربونكانواالذتنورجالاقئا

للملاجيالدعوةكي5-قديخما-للشعراءوالامراءالماوكهباتاناجل

.ف،ذااطيباا!ثناءاذلكاسنحقواالذين،الامةبعظماءالا؟ذداءالى

فان!صا)د،لع!مانهم-خليدالرجالا-هنمالتهإثيلينحتواا-ملااعرباكان

مفاخر،تخلد،الساميةالمعانيمن،تو*ليلكانت،اًلم!يديناث.راء

اقائل:اع!االنن!انصفوقد.ينعثونيومالىال!ظماءاولنكجاومزا

امتلاتما،لكنديالطبباابوالولا

.*هدانا؟نمدحمن،الناسمسامع

صاـدو!لازالم،عظيمفضلعلينالهم،المؤتموناونافشعر،اذا

،واستجداءوتملقا،.نفاقاشعرهمنسه!انالضنومن،عظماءنا

إ..و-زلفا

،الاجهالوحق،عله:احقهنفه،1؟بمياذكبرب9دمناوما

،ءفيول6دب-ةداء3-اناةنبكه!ااننذكرانال!ةيقةواتاريخاو-ق

هـثمداب-دالى-ى،ملتزماصماعرا،اكاحبقى!دهمنكانوانه



ؤ-كبمافنظرة،الحكاممنادخلاءاعلىالثورةءأمرفىعوقد،الالتزام

ذلك،ك-"؟هسر(الت!نو-!وابرا!ببمبوعلي)وا4ععحإب.لتيؤصيدتمه

:ية-صولاذ

عجرلمملوكهـسكذرنآهءتفلحئوء-ت؟المقوكافخسوانعا

ذهـم!ولأ،لهمصودولاص-فيولا،عض!ادبلا

-ةم!ئو!-دمبءترعىحاكل-وحعأ!اارضب!!ل

لمالةإ-رعبظةيبرىوكانتأهءمهحب-ن،الخزيستخشن

ق؟دممن:المظلسبيماعلىل!فننبيالقصيدةهـ!هذكرناوشحن

،؟!%،!كمةوال!والالتزام،العروبةالىالدمموةان!تفي،ابار

الفغبم.ديوانهموكبيراجيبءا

،الصءعبابطبقاتالاهتهأممنالمتنبيبهيلتزمكانبماناهيك

الطبة-اتتلكلاق،كلهاالشعباوساطفياشعارهاشاعالذيالامر

ذا-ك،مألمتبياعجبتلوذئانعارعفيوالامهاآمالهـ!اتركآكا؟ت

.الناسقلوىفيشهرتهوزرعزرعهالذيالشديدالاعجاب

الموتم:شعرنافيالتجديد

ا،طلالوصفحتى،شيءكلفىالمؤتمونشعرارناجدد!د

الاطلالتاكحولوااذا،انسانيةمهانالىرمزامنها!لوا6نفسه

الأند؟نيارللىوالوجودقكالحرفيمأولفيسوؤيالذمع،للغناءصورق

وتجسيداال!،ءتمبببهصوراآلا!لجعلوافقد.المطلقوالزوال

ناحبة،كلقيالعبال!!العصرث!راءجسروقد،المتثرجالمتلاشي

ءدحالتي،تمامابيقصيدةفيجه!ذلكفمن،موضوعكلوؤى

:المأمومآبها

الادامترهص-عقدةءلهـم!-لامؤقال،بهاالمدمن

ولاءواعا--عنفوالقد،رصللاايعبروحت!الةومرممابنحرت

-امص.و"-ا؟مص5اه!و.قترر،-ق!ا،تتا،لد؟وافلا،اعشقو

--رام'لذعا:الوثوؤ?لىانخيلواتى،للوماعا!"وقفوا

غ!املمحلتين،احشاف"وفي3،واحديوممر"لا

:يقولانالى

-امحهفانهن،حائضمنعباؤ-ةكسرتفان،الحمامهن

ق!ميد.علىتتمصورفهذه

حبةا*هاداو!،افاضوااذات!مادانطالىفيوجمعوا

:الدتيبا-لميكقن4فيالفئالظخفآبئادهآؤصبمذذلغبوعفا

دءاربالء.تءا!نانيطاولبساذخاللؤابةطمااحوارهـن

:*!(المتفهلكما،شصهمفياأحكمةادخالؤ!وجدلوا

عا،اهـ"اءرهمصوكلناهـمانا..الزطذاقبلناالناسصحب

اتااحبدعفهسمسروانمنه،كلهمبفصةوثولوا

،..الاحساناتكددرواكنلياب"العنيعتعسنربما

..ااعلإمناعانهتىا*هرابرإ-بفبطنرضد!.وكانا

شاكأااالىطةفيالمرءرك!ق!نى-،ةالزمكانبتكلما

تت!فاه-ىوانفيهتتعادىانمناصغر،النفوسوءراد

الهوا،يلا!ولا،كالحاتاكابصايلاقيالقنىانغير

اكعجعئنمراحباصآقلممثالد-نبكستالحياكاجوزت

جباؤ-اتموتانالعجزفمنبدالموتهـنني!3لواذا

انا3عواذافيهاسهلالانفسهـ!الصبمنيكندم!ماكل

تم:الموالشعرتج!ديدم!ن

منوذلك،والثورةاكمررالىالدكوة.المؤا3الشعريدتبومنن

)ابرا!مابيا"امنقعيدةنثتبقئذلكمثئوحسننا6ايدباالالتنمقمذرييب

اعترفانهلو،اهاثمناحيانهتدفعكادالت!،الموفيةأ.الياز!!

له:بلأونصآا

،خ!غاصتالركبالخطبفقمطمىا.رباايواوا!.%فبقوات:،وا

ساب؟الفناراحاتبينوانتمأخدعلأ!د*!الاتعللافيم

لقمغضب،يبتوفلا،تنغضيون3موشضكون"لستمو،تظلىونكم

مكتسبالمرءطناعوبعض،طبعاتدكمعارحتى،الهونالفم

تغالرني،حينالخيلملضقىالفيلفي!برهـ،ن5تو،صبركمالله

يجتلبلكفىفدا،ء+بروبينمجتلبا-لمذلغدا،صبربينكم

لظئبايصدآآلمعقلذوز،ايصوولااوبتعراو،للامبرانومواو،فطآمروا

والخطبالاشمارتناديكمفكمفن!!معبوااكومناياباللمه

ذهبواينماا1وعزوا،وفربا،شرفاااقونحهوالارضوفيطواالتممن!

الرهبتضهامماالارضوزلزلالصيد،وارأمدتالملوكاذاواومن

وهيتنكل!،توباحعواعقانووؤباعهدكالعثآليسوحبرنواومئ!

شقدببالونعزكموو-4هفلا،ا!حتم6يلثمو،اكمفها

يمشدبللصباصر0ولا،بهااررهـ-!يشت*،هـصمثولةلا

عضتؤمالنوجاذق،عئركمبحنولكمر-مملأآو،حرمهمنويىس

القروكةاضاعرا،تموفيالىالببازجيابراهيممولنةكهوذنطلق

دمشقنكبة-ببلفوردوعد-ا

لذنرابد-دئر-باةاقحط-صب

ياؤم!الحق-صدحانالىوصمتاادمباالعيفص!رانالىصياما

لمبرعااداجلااوابنظذ،وعدآمتائيعكفيالحعىوا-رار،اككر

صماهاومناص،اطراجا*اومنماةكلعلىافد!ا،.لأدك4

:يقونباتبالى

..برهمدينعليبجثمانيوس!يرواامةالعربيجعل،عيداهبوؤكا

وخاهلوالزهاويار!وألرصاثو!!بمااشماتفي-اءالذيوليس

ذكرنا.ممابرخبيدهو!.ة4فيباؤلط،ابراهيموحافظمطزان

لاصسع،اً!ؤتم.،اًلعربيالشعرت!-عفيشو!"جددهبماناههك

.عظرائآهئياآتدائقصكالعربقآآقدمعقامآو:ظو

ؤكماالمفررةالرمزإةالىيا-(والمأنهم،عنديه!ؤلاءفيمةونعظم

اميبابيمي.ا

القديمعلىئورة

ءألمية،ثورةتواء4انبشربئان،اؤهـرانءلمي،تقدمماكلدمد

وهي،اصضماعاولا!5؟س"ولافا-!ةولاادبأ-ترحمؤلممكركثبمءاشهلت

بثايم،عواجوبهنعالبورب؟واجهأمحو،والهول،ائظرظماتثور؟

3-أنو..ززإهةمححمةكل،شا-،هاؤىتضيعكاتاوفاعتوقد

01بقدإ،قديق-*معنديتوقبواانبيوهومإه!لم،ناةانرااخقئدا

الى:-رالشهفسم

.لعىخاصرشه-ا

!ا.اخاغيرشوو-ب

لىسامعبه،االثاعرمنبرهتآ!تقلتذكطاهو،لشلصالشعرؤا

ي!:4عل،بقصملحديديجذغالاالذيع،ماألمةغآنعوك'وقار؟،"

*فالجدل*ولهداروفد(افلاطونلقال3!(،الجذبخاصبم!

لىهر.وهآبااوائاآ،بيوانؤمنراذرنآآ.م

مايلي:فيءضامرهالقومحددالذيفهو،الخالصغيراكعراما

،والتدرجالمنطقياالافكارتر-،الجماةممنى،الادكار،اوف؟عاال

وا(شاعر،الاف!روكل6الوصفتفصيلو،التجربةعلمىالدلالاتفي

!"يقولونالخالعيللشعويتعصبونادينوا،المبالثرةوالصور

:(فاوبير)

بيتاؤلءنخير،ث!ءعلىيدللا،لشعرامننجميلابين!ان"

.(،.مهكهلحااشهملوانجطلا!4

تربويةغايةالىيدعوانكانا(ارسطولو(افلاطون)انحينؤ!
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لقومه،فكريقائدانه،الس،عرالىيئظركان،!اومن،أشعرافي

.لافوممقدسأكتاباالالي!اذةتضدتايوماليبونانبلادفيهـداكان

بقالمعاقاتعأقتإوم،ج!اهليتهمفيالعربعندذ)كوكان

على-ذلكاقول،اصنام!نالتما،الت!يممنونالت،الكعبة

هذهكلكعخلدونابنأبرواية-لثقتيذلكفيشككلمنالرغم

المؤتمالشعراصابماكلوعلى،الهاالمهنااالتيالعاورةالهثورة

؟يمؤيه،المؤتمشعرنااناقرر،خيرمنفيه11،وانكارتكعرمن

ضا:صديمةومفاهيمخال!

بههق.ا+لسانعو"طفعنتبيره-ا

مخاصا.اصيلاالتزاماعصرهيهممابكلالتزمفداًنه-ب

عر.الشطيتناولهاانايمكنناحيةكلفيجطد-ج

جامداوصامضلأ.وا!طق،!هاو!اعل،با!بيعةهم-د

.سأ!4امراتبالىبهوارتقى،االحبجسدهـس

مو؟فهقيهقررحدالى،شعرهوطور،الاوفاعمعتفاءلسو

موؤفه!رريوم(برتولدبرخت)ذلكعنعبركما،والفنالمجتمعمن

ظئلا:والفناأجتمعمن

طبقتي،عنتخليتاأ

لي،اصحابأواتفذت

،(المنبتمتواضبماناس

لقنهأتوكا،48مصهعنمنعزلايكنلم،ادتمالعربيواثاعر

ناالىتشيرغامضةرمزيةمننرىمانقيضعلى،واضحةمعبرة

ثلائة:منواحدايكونانيعلولا،رمزيهفيافر!

لأ.قنهمنمتمكظليسسا

.يقولانيريدمايدسيلا-2

بها.الادزامال!يلثوالتياق!لحقاامواجهةمنقيهربهواو-3

ش!راءولن(تس!رايوكي)اليابلاياشاعرافار4ماا!نوصا

-:ثرةالطالمائة

القبوهو،جذراللشدعران"

"الكلماتلاف2،اوراقالهوان

نايعرفولا،القلبمننشعرهيفعلاالديالشاعرناوعنمدي

الدواوين.عشراتنقولو،شا!رالبس،لفتهكل!صاتبمضعمل

وحاول،المرهقةالجبرةمنوعانى،أحياةامشكسواجه-ز

نفسه:سالحائرافوقفللالسانإجثماتغيير

وقدرأبقضلالنسانيعد!ماكل

-صرقلاله؟قيحرإنالا!انام

أامرهفيلهنجبارلا،مم!يرهوام

،الروحو!الم،"وتورهـبة،العياةلفزاءاموو؟ورط

لخالدة:اعينيتهفىالروح؟ضيةيعالحبس،ن41ؤهذا

ونهع*زز؟اتوسو-،ءالارفعا!لمناليكهثطت

*كاماطاوصل،يطلوإخللالامورالم!تمالعربيالشاعراعوعا

يفول.كله!شكوكهبمدالمعريوعل8كر،رهيبةمضخةشكوكبعد

للانسائية:رثلانعدهاافنيذصيدتهفي

لع!اد.ترنمولا،.باكوحواعتقاديمك-قيءجدغير

:!ولااًذ

للنفاديصبوةصهمامةقضلت،للبقساءلبإس،1خلق

رلفتاداوشفوةدارلىااعمسالدارصنينقلونانمأ

للف!ى،دمصيرهب!ونيفترليسمن،اًللبببفالابيب

والحكلةوالحوارالتاملالمؤتمشعرنافيادخلوا-ح

س"تفرضانقبل،اضرةالالنزامعرؤواا!تمينشعراءناوان.-!

والوجودية.،ا*لثراكيةالواكلعية

بنورنفالكهااه.لحالهاورمرخيمربانآمنالمؤتمالشعاعر-ي

السعر.خ!براـنمن،الاسماعم!رخنىشاعمابقولهونقش..ثابت

:حسانفقال..اكذبه

صلهط"انشدتهاذايقال،بيتفاللهانتبيتاشعروان"

حريةسبيلفىنضاذهيالصادقةالكلمةانحهانوقولومعنى

صطدقةكانتاذاالا،!مةللكلمةيرنانيهكمنولأوكرامتهالانسان

الصرو.كل

زهير)1يقمم،ا!بىصرالناقدوهو،لخطابابنعمر)ككو،د

تبعولايعاظللأ،فهو،صاد!لانهاورمراءعلى(سلم!اجم!بنا

..قيهبما*الرجلجمدحولا،الكلامحوشي

الؤ!مالشعرعلىيتكىءالحديثالشعر

الشغببىاالتراثوعلى

الشعراناقرراناربل!!ا،الحديثالشعراتهماناريدالا

وهـ-و،النراثةعل!او.6الأتماشعواضلىقيكىهماحميرا،الحديث

الاردنث؟عرابتدىءالماديالبرهاناقدمول!ي،الواقهيةيربد

واذكر(عر!ار)بنفسهلقبالليى"لتلاوه!بيمصطف!الالاصيل

باغلاسيوكثر،فببهاءعارضالتي،الهواهبأابارعةا.فىمميدته

(ذابىييااهوااهبالالدارسين

لص!ومر!الأرلقففةفبمتيمهأنوشجلاالهواهب

:ويقور

المعدوم1بيومهشالمطقبضيهمناوانتواكأ(ال!واهب

اثءومسنالمو؟ابىوج!اثنوفلماالسفهاءوحكومة

*طييىمالىئمنبلامنو-ضابكمتوحضرالبلادباعوا

(عرارامالي)ةصيدت4!يوفإل

!نه؟شلو.و،ورنا!)يابدلغر!البلبلالتهـأ

4؟احاًكيفوهتا!ا،نهلوما،اي

:وقال

ذوباأ"..منالصثراًتبهيغويزهـافءف2ن،ذلبايكنلممن

اديابة"اتإلهذلههومااأرب:اأالقائلالشع!بيالمثلضى"وثد

ابشعبي:بالتبراىاستعانوافقد،أمراداشعراءاما

وامعالا-بالفاظا-ا

..ذلكمن،ومعتقداتااسأطيرو-.ج

:الاشفا!بمهنى(خطية')كلمةاسيابهامالاسته

وازوراراحتقاربين

خطية،)اًو....

:4مرفك!شننبهضا،عبلكلمة4واستعمال

يلذعها"لأم2"عنحديثك؟.

،(طابااما":4اباعنقى"طل.بهدي

برهبك"اصحكلأثالشعبيللمثلالبيابرواستعوال

الجليدعباءةا.تاركاوامضبمعبيفياصحكاظوها

وماصوجاجوجإقهمةوهو.شعبياععقادااشعرهيض.ناديابوهذا

.(العمياءالمومسا)4أعاوافيهـةوله

الطويلة،اظافره،حنقمن،ؤيهيعررياجوج

الثقيلة،ماجوجوكف،الاصغجندلهوايععط

6.الضظم-لامدهعلى6محونماكاعمثفهتهوي

،عامالفيبقىوسودط..يثللاالسور.باد4.وا

الالمه(-شاء-ان)ل"ن

-5-ءهإكذلكطفلا-

الكبير.السورذلك.ويقلعضحىذاتسبالب

45



اياء-االمرحوم4صهما،الضراثعلىصارختمادااعظمولعل

!يقصيدة()رءجمثياعا!1ؤصبدةعلمىا.لكااذ-ازكرهو-ماضيبوا

ابوماضيارحوماكانهد،ث!رته.دعانمقلاتعلي!االتط،الطين

قصيدةمئ-دوابببتمهخىيو:يكي1،ا؟ياتاربعةاحبإنافي

الرميثيم:

الرميثنى:الثاعرقال

نهواهلقلبايايالثعينمثلىليوهقسوةبضميركاللي1المنوه

ما،ولساهبانماا&!مد-وموتهرنرضيومحدوةحلومانحلم

ماضي:ابووقال

ممتدؤوؤكوالظلامونوىامانيالنهار!امفيلك

ج!امذءيرفانه،حساناحلام،كمابقلبك،وبقلبي

المؤهـ-دوللخلأ-وامانيك؟للتلاشبمكاهااماند!ا

.؟يؤب-دلض!ءواي،اكذوي!...وتمف!تلاليوتلك!هذيلا

ءلمىاش!ل،ا،قتمالشعرانثاقولاناريدما4!لاص

،ال!صد-ثللشهرامعتااًلمواففمنحروهممهومان،امصرامفاءـيم

الشعبي.اتراثمعالحدوثالشه!امحماكما

،منالحد-ثالعمرمةاهيمعلى3المؤالشعراحضوىلقد،اجل

الموشهبمعرفها،.اش!راع!ودعلىالثورةحتى،الاصطلاحاتتمميةعر

الاندلسي،

،"وبركانهاللهر-فةوعايكموا&ملام

العزبزيزائدبنروىىلنالار-نعصأ

البحثركائزاهم

(العزيزيزائدبنروكس)رم!إفرة-العربعةدالش!رءمودظور-

في:نشرت

تلاثر2االنجف-إلايهطنم!ة-ا

بفداد-الاديلاممجلةس2

الارثن/!ان-المعلمرسالة-3

الاردن/عمان-افكارمجلة-4

(العزيزيذائدبن!وكس)د-ماضيابي!يسةس

.اكلوهبيمصطفىديوان-اليابىواديثياتس

ادبرقوقي.شرع-المتنبيديوان-

الكبيسيطراد-الحجريافابةاشجر-

بع!وت!مة-أم:5ار!ديوان-

بيروتطبعة-البحهريانديو-

.يونبالقاهرةوالخلفزالاذاعةدارعنتصمر-فصليةمجلة/اشعهرا-

البرازيلصشبولطبعة-لقرويلاةشماعرءديوا-

قالسم،"ا&محرتيعبدالديفم!طفى-أ-الرصاوجيمعروف-

خفاجيعبدالمنمم?يمد،الحطاط

ظ-!م!لسالمفقودد"وانهالزهاوي-

الضمتاننامافىادؤؤ-ال-دتثةالمجانش-

بيروتطبعة-خلدونا،نمةدمة-

شوؤيلاصمد-اًثوقيات-

!رانلخلإل-اخلباديوان-

هلالغنيه6محمدادكتورا-الحديثالادبيانقدا-

نبروكس)&-الاردنيةوالاوابدسللهجماتا-العاداتقاموس-

(الؤيزيزائد

،العقادمح!ودلعباسامن-مهسه4حيا-الرومبنابن-

الزوزنطشرح-ال-بعاًلمعلقات-

.بيروتلبعة-سمىابيبنزهيرديوان-

ث1المغؤ9صو1لمما!دب1

-93الصفحةعلىاكشورتتمة

،عامدةدعوةؤ!"-وولسنا.تامةمساواةالجشمينبنليساوي

ولكن،إهةكربج!ةو!ادىءعاولتستليرا!االيالمعاصرةنتبنىعنرما

خباراالااحيانالناتتركلاقدالجديدةوالاجتماميةالاظنصاديةاظروفا

.ند!وماناخذماجمن،ضيقا

فمطواخرىالتراثفءرجلاقسعانمقدورنافطوليس

الجديدفتابهفيمحمودنجيبزكيالدك!وريقترحكما،المعاصرة

احمرانال4قولمحدعلىاستطيعولا"ال!رمواجهةفيثقافض:ا،1

اخاعءنوان،.لطميةاحياتيساعكفيوحدهاالطواهرفطالنظر

فصلأ"افصل..كي"الوجداانيةالساعاتفيلعلماعباءةنفسيص

لوجمعالانسجامجببل،هناكوميرهناحطليبين"حادا

نحترمكماونخشمهلناتراثاادبهسيصبجالنيعصرنما-ال!ر

اضتائجابعضننلاميانمنلطبعبامانعولا.القديماترا!:الان

لوناعى(لممكناذلكي!ونصينالمعاضرةاليها-ضد!نااةسااهـيثة

يدفعانهامثلاللفزاة*قتصادفىويلاستقلالالديمقزاظيةاًن.و-ءو!

مسشسوىايضداذلكالىونيفعها.الرجلمع.المساواة!باىا

فكيف.الاخرىالمولاوخعو!صابهنبزانيح!الهباالا،!تاج

46

كانلو،الافجاههذاقىالمراةزحفمنشيءوؤفالىاذناهـبيل

الاةتصادإ!ةوالانظمةالدإ.قراءيةقباخاوؤد،وؤفهفينفعلا.نجتهع

أإلقأسيةاالحروتحدياتالحديثة

ةطورانوه!م،كلهذكرنابمطت!يطجداموجزةا-يرةوكل!هة

وجهعليالاةضلىالىا،-تماعيةوالحبةوالاتمانوالاحياءالطبيهصة

الجدليةومقالةالعضويالتطور1مقال!هيتلك.م!نومامرالارضهذه

!-اوايس!يلا&حث؟الأ!ملابىلمأذا.نجيةا)تاستو!بضمه

،الغقدمبم!الايجابيال:حوهذاعلىجاءتنالجدليةواالتطونر،ولكنمكانه

ادبالنامنيسرلمفون.آخرضوعلىتجيف(انيمفتوكان

الىالتطورركبا،الركبهذاسننمعوالمدرينالثمناب!اوالمحاصرين

،والخذلإنلجهوداواصابهعملهحب!رقد،والاعلىوالاففللامما

واامتابةاوالفكرعالمفيوجاهيدبهوآمنالسيرهذاعر!ومن

ؤقدالطودهذهتجاوزواذا،امتهونفعب!ة!ةقداس(سهعلىالاب

لدينالظكاوككجمهعا،4الشرينفع

الىامربماادإبمحمددنلأرااً-نعما


