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ارفررألثورةالثحعرارء!العراقفيبكنممرحبا
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.وشعرافنا

الف-ي..فية،الثقالمضاورمبةبهذه...بكممرحبا

كلجا-ررررلىنائب!السي"برءاتقامانجممعلأيسعدنا

.-سبنمصداقمقالرالثورةقيادة

!-نبنداءلىبمازاااعتزو..تثمسضدو..يمسماتكر

ا،مةهذه!أودالخالدألصظيمالمتنبي..الناسطوشماغل

نااارر-تطاءوالذينالقلائلالعراءمنواحدوالمتنبي..

ؤرنيملا!ا!معبالغةبألةةقرونعثرةمناكثريجتازوا

مفهـ-..ذاكيوصهمفيانجبوهآذياشةعرهموكأنه

ودكما..فيهضستصمونواليهويرجهعونعنهنيتحدثو

3-.ور!ابحقفهو..ظهرانيهمبينيعهشطزالماانه

على41وتمفضيلهملهوايثارهمبحبهمتفردالذيالعرب

"-خيمطرزواالذينالعربيالشمعرعمالقةمنغيره

يخ.لتارا

لانالجوابتجوالتفضبلالايثارحمذاجس،ءانفن

ابنفهو.شاعرفيتجسلتالامةأنه..نحنالمتنبي

عص!فيصفاتهاكلمنحتهالدذيا،حبلىاؤعربيةالامة

.الافكةر.وتناظرتالمنتساربوزعددتاءا،!وويهاختلفت

.ومنظورومنظورورايرأيبينالصراعوارزتد

وهـ،نملكمدينةولكلاميرث-رةلكل،ثانفقد

ويتربصلبعض-مبعض!؟صدانوأثأصكه!رلاءديدن

كىإنالذيعدوهمعنلسادرين..اىلاخربالحعضبعضهم

جهجمعا.بهـمويتربصلهميبهبد

واحتساهعمرهتجاريببكلكاسهانمتنبيادهقلقد

علىيرتفعانواراد..جبهتهالكأسسحاف!عرسشحشى

وارسلحثماواوجزه..!صوربهف،!كبالزريقعأالو

وسماتالحيالاةتدفقفي!،..واصثالااقوا،ذتككل

عصرسجاوزتقدالتجاردب-ؤلمثلان..المسشءراقعالىو

.القرونهذهقىكليلرخالشارفيأمتد،تو..ضبيالمش

المتماهـلموقفعصرهص-نيقور-ا.مت:يالمصانعلى

التجريديةإ،تآخظراسماءفي"آزوخلقفوالفبإ--والهادىء

الاخفااقكانواذا،صباهمهذصثترككلفيبنفسا،رصىبل

هيالعامةال!خصي"ف،نتلكصضاضلاتهصنحصيده

صفةآشمعرهاءخدت.وا)تيالحكيماف،عرمه،،جعلتالتى

أمش4وإقعهوالذي..واقعهءلىثائران1عة4الديموور

الممحدودةالمطاهـعفيهاوتمحكمتالتمزققهاارامةوهي

امرهازماميدهـاالىويع!شتاتهايجمعانفأراد

بلغتناعنهانعبرانيمكن(وقفة.ورجلاخيلاويملأها

.خالتاروجهتغيرانهاالمعاصرة

هـرلطيفلحفلاعربيةقه،دةلامتهيريداولاإنكا
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قصيدت"فىعميقاسىبنبرةلنحسىانناحنى

ى،"تازىضرءدخشىيديالاكافورابهايمتدحاكيالنونية

،موتموت"اترالعقيليشتبالعربيالث،/ث!رجموع

..ففلأجئى،

موكعكلفيالثارالاوما-كلأن

دخ،نفيمكانغباراإصير

ناوء،"دالخيلفقاد؟للعربانفالذينبطلبخو!و

سيرتهفيالمتنبيكانلقد.وصولتهالثوكتهالالأمت"يعيد

ال!رب!--ةدالارضاخردونوصرنجديىخالىرلاوشعره

شامخا،وماتشامخأ-عاثن"قضيترقضيتها..ارضه

العربي.ا!فارلىلىديدنهذأ

كتبمار.غمالفذ*إشخحيةاهذهبانمىإوايمانا

أهـىر-تاجأ)غورعميقةزالتساوارمحجاباسببأ.عنه!

ردول!-اص!موو!تثلاعهإقهـ،لتسبرجدر،رةومواهبكفاءات

اؤصقاؤ-"؟الموهـدالىساقبةةالشمخ!-بهذهواعتزازا..

القوميةاكضرةمنقاوانطلا..والنزوعوالتطلعالعربية

أ!-راث-،ءاحيسفيآتورةواالحزبنقيادةالتقدمية

4دمهرجانباق!امة،فكرتاصالةمنفيهماواستجلاء

وتى--،كأالمتنبيم!ركهفيجيلنامنمتواصعةكمساهمة

المتنبئية."الدراسات

بعضسهاجدردةكتبعترةنحتضناناستطعنالقد

ألاز،الضعريفىنغنىفيوهيمؤلفوبعضه!امحقق

ألابحاث"نعددانعدااناستغاعناكص!..ايدريممبين

الاخر.البعض.وتقرأونبعضهاستناقشون

يدلوالانوآلمبرعينباحثينامنكثيرادفصناكما

هـطلتهاانهرجانل؟متلكوناننطمحونحنممنابدهـوهم

بعدالطىب،الياشترونانكمكما..تت!لوها.لنشاطات

حضوتشهدونولىتمثالهفيمجسداامامكمشامخاايلأم

.ون!-ن.الكلوف،تفيالخاصةلمكتبتهالاساسالمحجر

يل!كأبعظهخهليترولضريحهبتاءاعادةفيايضامستمرؤن

هـالثقافةوزالاعلاموزإرالسيديفتتحان،ويسرت..

التظاهرةهذهحمودىقاشمسعدالاستاذوكاذةوالفنون2

الوزليربأ"لسيدضرحبالمناسبةهذهونغتنم..الثقا"فية

اسلام.،واوتقديرناشكرنماجزيلمعكا!تهلالقاءوندعوه

الاعلاموذلم!رءالل!

الاعلامروزحمودىقاسمسحدالارر-تاذالقىوقد

نحسهايليفيماكلمةوكالةوالفتونالثقافةورير

الج!مانقلاريسرنيوالثعراءالادباءالاخوةايه،

دذشهبتصجلمه-ررئيى!تائبحسينصدامال!جد-ميأ.ت!

برعاتكه.روهرج،ن!ملمحعتىهلتفضلالذيالثورة

.ءقاصدلااو2كضقالاايهاا

المهـرجانكلآهذاواتمئالثوهظعرأقفيبكمارحب

شىء..بكلغنيقمطرف،ان..أهدافهتحقصقفينجاج

وا!تشا..الجثريةابمواردهوغنيقتحساديةالاأردهبموغني

والفلسفةأفكرافيالحضاريبتراثهوذاكهذ!شل!ن

رالفن.والادب

ترونعىابعضيمثلبهتحتفلونالذيت-ىيوالم

صببنوحيا؟"..علي6\وزحرصىبهانعتزاتياإ،،الحضار

ىال-ت!تاجلاوواسطوالقاهرةوحلبويخدادالىحوؤ"

لافلنهمجزئياتهساف!يا/باحثوناصخملفواذاالخمعر/ف

العريضة.خطوطهافييختاغون

فهـ-ماللغويةوتراكيبظصياغاتهبعضفياختلفواواذا

وابداعظ.عبقريتهفييختلفونلا

..فقفىؤضيةوصوركلماتافارسىالمتنبىيكنلم

قفاموومواقفهمقاتلةكلمةكلمتهحقيقيابطلاهـ،نأكض،و

ابية.ونغسهكبيرةوهمتهنصى،يى-نج

حتىواقغهالىيطمئنلاثاثراحيأتهالمتنبيع،لتى

يضعحياتهمراحلصنمرحلةكلفيوكانعديهينقلب

الربححساباتفييفكرانقضل.وطموحهاهداؤ"امامه

.والخسارة

حياتهمقتبلفيالبدونظمانهالمتنبيعنتيل

ألامةاعداءقلاعبهيقتحمجيشامنهميكونأنوحاول

الثورةحيا-ةفييمنيلاالاخفأمقوهذا،اخفقوقدالعربية

ادركاىثائرالطامعالمتنبيانويبدووعقيدتهدنهلمبمااخاناقا

قطرةاخرحتىوظلمصوياتهتنكسرفلم"ةالحقبهدذه

بمبادئه.اعتزازووأنفةكبرب،ءذادمهمن

والصوتامةممثلكانأنهالمتنبيعنوقيل

لغتزوتحناآ!خارجييالعدوانمواجهةفي!هابالىاىضنق

يجبالذيولكناالدورهذايمثلانشأ!هـيحاولبكل

انه-ادرك،الامةهذهأبنكانانهالاذهانعناجيبلاأن

زو.اجهوانفيهمجزأةتكونانامت"علىرقدعصرفيو)د

...فقز.وعورفيابناؤهايع-صثىوانألخارجيةالاعتهـاءات

الوحدةايتدصكاحبنالمسىووليةبمشوىن13وقدررفأحب

وقوةبحعلابةألاعداءمواجهةألىودعاألاشكالمنبشكل

-قدرعنليعبريولدالمتنبيآمولواعالجيامتنظيمو-ضاول

.ءت"ليعبرغيرهلولدالمعنىبرصذأالامةهذه

العيوبمنمبرأكانانهالمتضبيعنموللانحن

نف،طونتخحسيتهسمرتهفيءانتوانملأ:-،توالسل

وحاوإسوايضخموهاانفحاولواخصومهعرفهاىسمف

يي-نالثوركللهايضعرضتجربةوهذهيىتغلوهاان

فىيتحسصدونصنكلألد-غلالهايحسنبأسالياوتهلك

هىم-قىالنهاؤسيلشعوبهـمالمخبصينولكنالعكرألاء

إلمتنبييبدرا!(الختصيننأل.ونحنينتحرونالذين

وحأودتلهت!صدت.التيوالكتبالرلىائلىئاتحيان

ذ!-ت"ررو-د؟وسرقاتهوسقطاتهعيوبهعنتكشفان

01عكللملأقاشامخااإىتضبيوبقيإها3

قوفالوتستدعيظاهرةمناكثرالمتنبيحياةوفي

وشجاعامخلمه،الحمدانيالدولةسيفكانلقد.عندها

انظارلااكعربأجميعانظارمحىاالروممعحروبهوكانت



الايجابرب"العلاقةوكانتيرسكهـمهكانالذيالصغيرلقطرا

قوة.مصدرألحمدانيالدولةبسميفالمتنبيترب!التي

"جدولم:يالمتنضناعهذهالعلاقةاختلتوحين.لكليهما

وان.لثعرهقوةمق!نلةتضاهيكلمةالحمدانيةالسلطة

هـتازمسلأءالادبفيالالتزامانفعلىشيءدلىهذادل

لانخلودهضماناتمنوضمانةنفسهللشاعرقوةمصدر

،تهايجابيضمسنالاالماضيتفهملااللاحقةالاجيال

اال!اقعية.

حاجسةفيوالاجتماعي،سيالسيتاريخناكانواذأ

تدقدمى-ةبروحجديدمنيثتبانوالىزظراعادةالى

ناالىمحتاجالادبيتا"ريخنافانموضوعشةوبمناهج

الادباءمنالمخلصينننقذأناجلمنالاضواءعليهتسلط

تهـيلهانتحاولالذيالركاممن"المقاتلالكلمةوشمهداء

نابعد،اعتجارهماليهمنعيدوانآظلامواالشرقوىعليهم

عصورهم.لهمتنكرت

ألاضطهسادتحملواوالشعراءألادباءمنكثيراان

.لشعبهبمافضلبمستقبليحلمونوهماستشهدواثموالالام

والبعث--قدرهمحقيقمدرهماور-ضنارةاكثروبفستقبل

الشهداء!ؤلاءبهحلمالذيالمسمتقبلهذا،يكونانيجبا

منوبناؤهالت!اريخاخطاءتصسحيمحالبعثمعانيبعضلان

فيتماملابيبمثالانمثيدالمعنىهذاضوءوفيجديد

يفللفراهيديوتمثالابغدادفيللمتنبيوتمثالاالموضل

.البصرة

نقيسانتعنيلاالغارصخاخطاءلتصح!حودعوت!نا

عمرنابمقايسروايديولوجيتهوشخوصهالماضيحوادث

نمتلكهبماولكشناموضوعيايعتبرلاالقيالسهذاان..

ومراجعحديثومنطقالبحثوسائلتقدممناليوم

التاهـ،فيهـذاالصائيةالكلمةنقولاننستدطيعوفيرة

.يتحءلملأنروافوقانحملهماأندوناظاهرةاتلكاو

،بالعلالقيمنستخلصان)هلذابحثناخلالويجب

وتغنىمسميرسن،ترفدلانةالصالاتكبيرةوالرموز

منالتراثالمتخلفللجانبنسمحلاوانالحاضرةتجربتنا

.الوراءالىالثورةعجلةوي!نسديشستعيدلأناان

جاهـ-زةاحكامماعليكمافرضأناريدلاواخيرا

رهـوزمنكبيرارمزانعتجرهالذىغبيالمتشخصيةعن

المهرجانلهذاوآمل..يةشاعرووانسانيةذضمالافكراوالعربي

الثقافيسةالحركةاغناءفيقساهمت،ئجعنغمخضان

الادببير!التفاعلوتعميقالخيالعربياثتراثوحدمة

..والغرنيالشرقفيالتقدميى"الانسانيةوالادابالعربي

.الاقلأ"ةطيبفنالضيوز!منىوا

المشالكةالعوببةالوفودكالمة

مجلةتحريررئيسىادريسسهيلالدكتوروألقى

فىالمشاركةالعربيةالوفودكلمةاللبنانية"ا؟داب"

نصها.لميوفيماالمهرجان

الوطنمعهاويحتفلبالمغسبيا)يومبغدادتحتفلان

ادبهومؤرخيوباحثيهشعرائهمنبىخبةممئلاكلهألعربي

عميقى،وعياتميانهـايعنيكهذا،الفذةالعبظريةبهذه

سن،وينه،اروعمنعنواناالعربيالغراث.نمحييمنانضرورة

الامةهذهفيالاصالةخصصائلجه-عيستقطبوابداهـ،

والعظمسةالرفعةألىطموحهاالطيبارومثلالتي

:..والخلود

عفسىؤيهتتألبالذيالرديءالزمنهذافيانغ،

عناصروتزحفالترعواملجميعوالعروبةالعرب

ؤالتهاونبخالقدرا(هينذعالوآوار.نضاءوالخنوعالاستسلام

ازاءالنما-والصهيونيةالاستعمارم!"ثـامراتأ!امإهربىا

المجسابهةصورتاريخنامننمبعثلانحقابحاجةكلههذا

آصورإهذهكانتاذا!كيف.آلهوميوالزهووا)تحدي

يواءهاملرسآلط"سابوا7يزاللاالتياتشعرعبقريةتحملى

كذلكلأوانم،وحد.هالعربيالادبفيليساليسومحتى

قاطبة.البشريةادبفي

يحضرونالذر!نألعربيةآوفودأاعضاءباسمانني

هذاعنريبولامنيخيرايستحدثونوالدينالمهرجانهذا

التجديد-انمدركينثمعرهينشسداددهراصبحالذي

الترأثصميممنالاصيلعنصرهيستهدان!،الحقيقي

أتقدملهرمز-اروعاقسغبييعتبرالذيوالفكريالقوروي

هذايقاماللذيالنائب2وللعنعيدا(رشيدلعاصمةبالشكر

!ؤ-،لينؤووالمس!الاعلامول!زارةرعايتهتحتالهرجان

دونالعروبةشعراءلاكبرالبمنيرالمهرجانهذآلاقلأمة

.منازع

المقععاوكةالاجنميه!ةالوؤ!د!ة

اندريهالدكتورالفرنسيالمستترقالقىوبعدها

شاهـرالمهرجانفيالمشاركةالاجنبيةؤودالوكلمةمبكيل

علىحازتسليمةفصحىبعربيةالقاهاالخاددالعرب

بئلتصفيقعديدةامراتقوطعتولحضورأواهتمامااعجاب

نحسهما:لمدليوفيمما

انيقائلاموضوعهبابيطرقانالخطيبعادةان.

بمصنىول!قارةالعباهذهسالتجىءالى..اذأجدامتأثر

العربيةباللغةكلمةالقهلأءاناعادتي!نليسىفانهكلهالكلمة

حبرأءعرب!بلعرباكئرهموزملاءلثمخصياتاامام

لاحياءهوالذياذهرجانهذابمناسبةوبالاحرىبلغتهم

موقففيكذلكقاناالعربالشعراءامراءصنأميرذكرى

والوتى.الاحيلأطمناساتذتهامامالتلميذ

العرايتيالقطراًستقبالمنايضاهيجانيوينبثق

هـذامنبدلاقائليقولفقدللاعلامووزارتهالعزيز-

وليلة4ليلسوالفالعباش!يةالخلافةبلادفيالاستقبال

بالصبداقةبلفهـجسببالخبزيعيشلاالانسانانوالواقع

الحكومةالىاقدمافىااناشيءكلقبلوربماايضاوالاخاء

وباسمالخاصبىسميالمهرجانمنظميأوالىالعراقية

الفرصةهذهوننتهزالحارةتلشكراتنا.الاكأبيس"الوفود
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قلتكمانعيشىالتيالتبادلةال!داقةهذهعنلنعبر

.ومنهى،فيهس،

لانالمؤ.نمرهذالننظيمالبلاداحسنالعراقكةن

مهماخرشيءوهنارجعواليهدرسوف!"ولدفص"التنبي

وفجماعهدهفيقمارهيممثلاكملمنالمشنبيانرظهرجدا

بلدمعاصرااوكانعباسب،آلعراقلانالحاضروفيبعل!

وكانت،الوقتنفسفيوالحوارالالتقاءاتوبأدالعروبة

الاسلامعلىصؤسرالعباسبنيعهدفيالاسلاميةالحضادة

الحضاراتتخماطبنع!لمكماوايضاطبعاواًلعربية

والاجنبمةكالفارسيةالاسلاميةألمملحةتحضار،1صنيمةالقد

وارال!منال!نوعهذاليسولكنواليونانيةكالهندية

عليه.متوكلابتراثهواثقاالانسانكهاناذاالامثمرا

بب-نهـنيررتةعصوتالزمانذلكفيوكان

دورههـاناتمتنبي!احبهكأنوالاختلافا.تالناقشات

الاخرىالحهماراتاقيمضدلاالعربيةالقبمعنالدفاع

!ؤاشراوتحتوزورهالاسلامكضففيبجانبهابلبالضب!

ناالاالمتنبي.ارادمادينهاولغةالامةلغةهيالتيالعربية

وانقصلمنمق،مهاكانالذيالمقامولقيمهاللعرؤبةيطالب

لمحدههوالذيآلثقاو-زوالالتقا.ءاتمناخفيعمهايدافع

العباسية.بغدادمناخالعربالخلفاءولمجد)الهكبير

الالتقاءاترادايضأ.هوالمعاصرالعراقانلييبدو

يخ-،رانأالطبيعيصنوكانالوقتنفسفيالعروبةوبلد

جر.3الاشاعرهدوليمؤتهرفيالعربيصوتهاليشهر

التيالاسئلةبصظميداندخذناقيدربماولكننا

المرتجاةالكلمةهذهختاموقتوانالمهرجانطوالستطرح

نحنبدورز-،متعلقةالاولىالنقطةمزدوجادختامهذا

الحفىارة.زمريفدورانا،بلادنافيالمسنشرقينالاجانب

الوسائل.وب*لالمواطنينصفوفؤبولغتهاالعربجة

!ورو)واانلتستطيعونانكماالعربالاصدقاءايها

الىالبدأيةنرجعانالثانيةوالنقطة.الهمةلهذهعلينا

لنش!رمرتجلةكانتواوموتبةمنظمةخطيةكلفيكما

.الاخويولاستقبالهمالمبادرةلهدذهلالعراقيينالاصدقاء

العجمية.العربيةهذهعلىتعذر.ونيانمنكموالر-ج!ء

نالعر(قل!!يميب!!ادك!م!ة

بغدادجامعةرئجسالشاويسلطانالدكتوروالقى

فبها:وقالالمهرجانفيالعراقيصنالاكاديميينكلمة

ؤ-يللض-دثالفرصةنيتتاحانعظيملسرورانه

آلامةشاعرآلمتنبيعنبغدادجاروعةباسمالمهرجانهذا

حج،.ز"فياضالهىاوشغل،الدن-!لأ-الذيآخأ"لداالعربية

وؤ،تهبعداولسعبدائرةالناسوشغلالدباوملأ

بقيىتهـ،المتفوقالمربيالشعرقر،نكذلكوسيظل

العربية.الامة

4رعبقرواتفكريالفنياطارهفيضبي-المتأن:وأضاف

جاءاوسبقهممنالعربيالادبفينطيرهاقلمتصيزة

"افطاعتاللغة.ناصيةملكووقدالعربيةشعراءمنبعده
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للضاسخرجحتىوالفكريةالفنيةانماطهباطارهاوقاد

فاسىةبالنالادبونقاداللغويونقومهرائعشمعريبهـطرز

مت!ددةشعرهفيالمتنبيعبقرب"وان،الطراًزوندرة

الواسعةوثقافتهاتفذذكائهحدودعندتقفلمالمظاهـر

ذلك.تجاوزتبلالنلغويةوقدراته

منواسعاجانبفيلمربطقدالمتنبيانالىواثار

وقتفيالعربيالقوميوالتوجهألثورةبجراشعاره

فيوجدوقدالعربواعداءالشعوبيةصوتؤيهارتفع

لهادقولىيسرماالحمدانيالدولةسيفالعربيالقأ.ئدظل

ووصفالعربيةالفتوةإراشعا!!تركهالذيوانذلكفي

الرومعلىالدولةسيففيهلأانتصرالتيالحربيةاللاحم

بامجادحافلسجلالعربيةالحدود"علىتجرأواالذيسن

القومي.الاطارفيالتنبي

العرااقبعيمئالاثباءألحم!اداا!لمنة.

اتحاددممةالجواهرىمهديمحمدالشاعروالقى

اماملوجهوجهاقفااليومانا:فيهاقالآلعراقيجنا،دبىء

الطيبأبيامام..والشامخالتمردالثائرائجبارهذا

وسعغلهىمالناشىوشغلزالوماالدنياملأالذي

هوتعبيرهحدعلىجفونهملءنائموهوبعدوسيشغ!لهم

،بعدهمننحىنتعابيرنا"حدودعلىذلكيكونقبلان

فيه؟اله،ئليقولانعسىذاؤما

قرونعشرةمناكثزالمعجزالجبارهذاان:واضاف

وشعرهحياتهدارسوينفكوماجيلاربعين1منراكثر

عظمتهجوانبوكلواهد.افهوفلسفتهوثقافش"وعصره

يفعجرونهى،الاخربعدالجانبعظمن"جوانبجولىون

ودعةبيسرلهمتتفجرهىت!نفكوما..روخهاقونوتمض

هذهفياوهنا..سعائغةثرةينابيععنلهموتكشف

بالذاتانتممنكماليومذكراهتحضنالشيالقاهـة

الطيبابوالعبهمالذيناصحوبكلمةتعبوأالذينأكثبرونا

جديدومنيعثرونعلهماليهيعودواانوالزمهمجديدمن

وعلىهذهعظمتهجوانب!شالمدتبقيةالخفاياعلىايضما

-هذامناكثرالعظمة+كونانداعيفماحالكل

***.

هـوز!الاعلاموزيرالسيدبقليدتمآختامافيو

الشاعراوسمةالخعبوفوادسادةوكالةوال!ونالثقافه

.لمالضنبىإط-بابي2

ولتتنلدراسعيةحلقاتاق،مةالمهرجارتضمنقدر

الحجروارلص-،ءوتراثهوابداعاته4وشعريضالمتنبيحياة

وازا!4رألىصهمسقطالكوفةفيالمتنبيلم*لمتبةالاسالبر

وهوالوطنيةالكمبةحدائقفيالضناعرنصبعنلما&صتار

غنيحكمة.محمدآفن،نااعمالمن

طبع،له-بةالمتبهذهالعامةالثقافةمديريةوانحزتا

الىاضماف-"وشاعريض"بيالمشنحماة"نتناولكتبعثرة

اصدرتفيما،نالمهربخلالتوزيعها"ئمبحوثعشرة

..ضبيالمشعنخاصاعدداالموردمجلة



.ا!!-لالاناعنيبين

رو،ر-حطانفيالمشاركينالاعض!ءعنصدروقدهذاً

التا.يى:آلبجانالمخنبيلما-ب.ااجمما

ا)عراؤيةيالدءوةرليةهوالجمفيالاعلامورارةتفضلت

هـن،بغدادفيالتنبيالطيبلابىيقاممهرجانالى

وءبرازو)الثانيتشربنشهرمنالعاثرحتىالخامسر

والف.وتسعمائةولسبعينسبعسنة

لهذأألاعدادتتولىلجنةال!الي-ةلهذهشكلتوقد.

هـربصنالياحثينمنكبيراعدداضمالذيالمهرجان

.بيسنمستعرو

للمهرص-!أ.نزوافرتالتيإمةالكر،دلرعايةونتيجة

،وتنلإه---4اعدادهفيبذلتالتيالمفسنيةوللجهود

بلحن،فيهونوقشتقدمتاألتيالعميقةوللدارسات

ادعظيم.العربيبالشا!ريليقالذيالرفيعالمستودط

المقرراتصياغةتتولىلجنةالهرجانعنانبثقتوقد

مثاوراتوبعد-عنهتصدرانينبغيالتيوالتوصيات

التالية:المقرراتاتخذتطاومداولات

رئيممىالسيدالىوتقديرنتمكربرقيةترفطغ-ا

قيادةمجلسرئشىنائبوالسيدالعراقيةالجمهور،ية

.ةلتسورا

فةالخقاوزير،الاعلاموزيرللسيدالشكرتقديم-2

قامةاالىبالدعوةالوزارةاتفضلتقديرا،وكالةوالفنون

قيمة.ؤفنيئادبيةجهودمنلهحشدتهولاالمهرجان

الاساتذةجمذليطالتيالمثمرةالكزيمةبلألجعهودت!وه-3

تنخيموفيالمهرجانالذاالاعدادفيالعليلاللجنةاعضاء

.ز"ونعنساطلجلساته

الاعضاءا(ضث!اركينحرصى-لمستقداللجنةكا"نتولما

ادكببرآث-،عرابهذاالعنا،ةتستمرانصكلىالمهرجان-في

المهرجاتفيتجلىالذيالمرموقالمستوىعنتنخفضوالا

يلي:بماتوصيآنرأت،وبحوثاوتنظيماأعدأدا

ذويالباحثينمنعدداتضمدائمةلجنةنشمكشل-ا

البهودت!يقولى.زومستعربنسثربىمنالاختصاصن

رتولش-ونالذينالمحققبنوتمثجيعالمعتنبيبتراثللعناية

بصد.-سشرآممؤلفاتمنعنهكتبوماشعرهتحقيق

كلنجوأنباوالشاعربدراسةالمعنيينالباصثي!ظورع!ية

اخراجاياتهاغااولىمني!ونانعلى.وشعرهحياته

ماعلىتعتمد،للديوانمثروحةمحققةكاملةظبعة

وهـن.وشروحهالد.يواننسخمنينشرلسمومأذثر

نواة*جمبعبثبحويضسعاللجنةعمليتماورانفيهالمأمول

عصرية.دراسةالعربيالتراثلدراسةمركزلانشاء

قسمااوبذاتهامستقلةتكونمكتبةانمث!اء-2

الشلأ!ردواويننسخقي!،تجمع،عامةمكتبةبن

9!

قديماعنهكتبتالتيوالدراساتوانمخطوطةالمظبوهـ"

الثاءربدراسةانمعنيين!إباحثيىننط،عولتكون.وحديثا

فيبتشكيلهاصىالمواؤلتةجهودمتهزتطلتيومنطلقا

ألسابقة.سيةا)ءو

محققعكضابلاحسندوربةجائزةتخ!حي!ى-3

"-صن-،نبااورزمعرهاورإ.مضطءاحب،ةيضت،ولإف!ثاو

شروهـهذهوضعالدائمة"تالمساوز-ولىجوأز-كم-،

.الجائزة

اروعمن!ختاراتلضهـج!ةالجطدذلضرورة-،

إلم-خعربنم!!رالتحاونالثذإتمآنيعلى،المخنبيقالهما

الهـائمهاللجنةلىتتوز.العربيالتراثبدراسةالمعنبجن

والنشر.جمةلترواالاخشصارعلىفالاشرا

ومرأهـ-زالعاليةوالعاهدالجأمعاتمناشدة-3

-ةعنا-"جهانآءربيااوطنافيوالدراساتالبحوث

اعظم!!باعتجاره-التنبيدرالسةالىوطلابهماالى،تذتها

عنتعبيراواصدؤهمآ!،الةواكثرهمإعربيةاشعراء

والائسانية.ميةاقوأالمشاهـر

ناالعربيةالبلادفيالتعليمليوزاراتلىالاهابأكأ-6

آلضعإشمبمراحلبرامجهأ.فيالا!ضفاتمندامزتبذل

قومب-"لاعتباراتلكوث.بىالحمراآشاصرالهذاالمختهـلور!ة

وانسازية.وطنيةو

ألضوءصياتلتنفيذالمجذولةالجهودتنسيق-7

والعلومواشثق،فةذمتربيةالعربية-"المنظممعاهـ،بقة

مهرجاناتاقامةعلىالعربيةإدولأحثالنظم"ومناشدة

بية.العرالإمةشعراءلكبارمشابهة

اعربيةاالبللأد!يالمىؤولةالهيئاتمناشدة-8

-علسىالمضضبياررصماطلاقالمحاؤظاتومرآكزالعواصمفي

قهـاعاتوومكضجات.عامةوحدائقولس،حاتارئيسيةشوارع

فيها.ادبيةوصهـاكزومع،هردراسية

**.*

التاليةالصفتاتلمحيتقدمان"ا،دابا"ويسر

الندوةالىقدمتالتيالابحاثبعضيضممخةصاملفا

علىجديدةاضواءنلقى،وهيالمهر-انهذافيالدراسية

الكبير.العربيةشاعر

"
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"
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---------كلبصلموا--!مكفبم-----------

معاميدلمحرثحا.-لصث!

وكيىىكاب!ةيوومغشوس!وممهه

فهوهرجمةهينكهـة!شرلور

اثوهولكط.


