
!سال!رلمبعطراالوقيااثثثأطالفؤماقي1

.ءممهج

الدقدلية9ك!مؤ5!انقههو1أةمه

الضطصا؟دابلصاص!ل

فيا!ثللليمافي

صلأ-31يومعددهافيالقاءرية"الاهرام"فرب

الدلب،أثارعوصلويرللدكتورهامامقالاا!79

...وأقعدها

بعنوانوهو.مقالهبدايةفيعوضالدكورقال

"!ازمةفيالشعرهل"

بالشعرخطأيسمىللشعرالجديدالعروض"

كوكبةهمالجديدالعروضوشعراء.الحر

اوائلمنذيدمونبدأوااتيناالشعراء

العزيزتعبدوملك،شوشةفاروقوهم،الستينات

ومحمد،دنقلوأمل.مطرعفيفيومحمدةعماروكمال

السيدتمهرانومحمدةتوفيقوبدرت-بوسنهابراهيم

مكسيم.وفرحتوفيقحسنوربماوجديوفاعوالشاعرة

كانواالذينهؤلاء،لمهعبدالنصاراخيرااليهبمانضموقد

القصه!ةوحدةأساسعلىالشعرينظمونيزالونولا

ارويواالتفعيليةنيةليفوبوأساسوعلى.البهتوحدةلا

ستهمومدر.لواحدةافيةالقايةسيمترولبحرنيةافونومولا

عبدصلاحالشاعرانشخصيتهابلورالتيالمدرسةهي

وبدرةمصرفيحجازيالمعطيعبدوأحمدال!حور

،العراقفيالبياتيالوهابوعبدالسيابشاكر

.لبنانفيوأدونشس

وجودةاتباعهاكثرةرغمانهاالمدرسةهذهومشكلة

فيالانحنىشعرائهاأسماءمنيىضقرلبمانتاجهللمعض

الصبورعبدوهممؤل!-سيهاأسماءالاالعامالادبيالضمير

ني!لىوادوالعراقفيوالبياقيبوالسيلفيمصروححازي

مننفيئااصابوافقدالثانيالرعيلأبناءأما.لبنلنفي

الثانيللجيلبالنسبةحدثمايصيبوالمولكنهما!يتا

نجيبملأانبعدجاءواالذينوالقصاصينالروائيينمن

مصر،فيالقصحسيالفنساحةادريسويو!فمحفوك

اللهوعبدمحمودومصعفىغانمفتحيجيلأقصد

جيل،المستيناتجيلثم،موسىوصبريالطوخي

الخرا!وادوارفياضليمانولىالنجاابوالمعاطيأبو

الهعبداالطاهرويحيىأصلانوابراهيمابراهيماللهوصفح

وج!،لالقعيدويوسفالبساخيومحمدطوبياومجيد

يصيبواولمالصيتمنشيئااصابواهؤلاءكل.الغيلاني

المجدم!نشيئااصابمنمنهمكانفان.المجدمنشسيذا

قصاصابوصفهيصبهلمفهومثلاءحمودكمصلفى

نفس،الكريبمللقرانمفسرابوصفهأصابةولثنموهوبا

.أخرىقصةفلهالمسرحاًما.الادبىللنقدبالنسبةالامر

الستيناتوقصاصياستيناتانتعراءومشكلة

اشميهمالاياممنيومفيكنتوقد،الستيناتونقاد

قهوةادباء"يسميهمغيريوكان"المدشوتالجيل1\

بمستقبلوعدايمثلونكانوااًنهمنظريفيفهي،"ريش

عالمين.بينمعلقينفوقفواظ6791هزيمةأجهضته

فييشاركونوبداواوقبلوهفيهنشأواالذيالعالم

وكان6791هزيمةبهجاءتالذيالمجهولوالعللم،بناله

.لارتيادهجديدنوعمنونفسسياتعقلياتالىبحاجة

الستينات*راءشمعمشكلتنكانتفقدذلكومع

احمدقيمثلهمابوسنهابراهيممحهد؟نأحىبالذين

والتركيزالجزال"فيقهيةهدنقلأملأنرعم؟تمثيل

سةمدرفيتلامذةالىأنفر،دائهانيهيالفنيوالاحكام

كلهاخيولهم.اكلمةامرسانمنكتيبةالىاوةواحدة

وخوذاهموسيوفممأرديتيوكذهـك،واحداونمن

الواحدمن!متميزتكادفلاتواحدامحرازمنلما3وبيارقهم

بيمه،ومكويةمغسولةهذا4بداأنحدودفيالاأخيهءن

مول.ضعمالالالىسوءمنممزقةوربصمهـملةذاكبدلةأن

وتفردهما.وحجازيالحسبورعبدسمتفيمنمأحداأر

ونفاذا4فرالىاندادد"كثركانالذي،دنفلاملالااللهم

ولبدم.خيالاأخصبثمولاعاطفةارقهميكنلمولكنه

لانيوترددتترددت،طولكت.عن!م؟كتبانفيفكرعا

حلهناكيكنولم.اكتبلاوعمنأكتبعمن"عرفالم
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فلم.كأفرادوليسكمدرسةجميعاعنهمأكتبانالا

ومحمدالعزيزعبدملكبين"جوهريا"فرقاارىأكن

وقتفيشوفةوفاروقتوفيقونجدرسنهأبوابراهيم

وجدتوربما!حالكلعلىالنوعفيلشىالاوقاتمن

سليقةةاوضحعماركمالاوغموضااشدمعرعفيفي

هشاا-حدثلاوأنا.حالكلعلىواحدةالمدرسةولآش

واوذاكهذابينفوارققطعافهناك،الادبيةاقيمةاعن

عناوالشعرنسيجعناتحدثوإكني،والثالثذاك

الشعرية.المدرسة

أبوسنهابراهيملمحمدالخامسالديوانجاءنيفلما

لات"فقطنيسىعنهاتحدثأنالانصافمنلنوجدت

لاناًيضاولكن،الشعريالحضؤرفيمواظبةاكثرهم

الشعرأزمةعنالحديثالىمدخلايكوققدعنهالحديث

."مصرفي

عنالحديثهذامقالهفبىعوصالدكتوروواصل

الخامسديوانهصدوربمناسبةسنةأبومحمدالشاعر

للحديثتكأةمنهاتخذالذي"الحجريةالمدنفيتأملات"

بين،يسميهكما،الجديدالشعراوالحرالشعرعن

:فقال،وخصومهانصاره

السابقةاحكلمئالىكاملباطمئنانخرجتاقد"

احمدوان،المحدثينوالشعراءالحديثالشعرعلى

اسلمهمهودنقلاملوان،جميعاانضرهمهوحجازي

محمدوان،تقولالعربكانتكمابياناافصحهمأوعبارة

علىقلوبهماثولفةالشعراءممثلهوسنةابوابراهيم

فيالشعرانواخيرا،المشتيناتمنذالجديدالعروض

رغمبخيريزالونلاالاصلاءالشعراًءلان،بخيرمصر

الشعرولجنةالادباءواتحادهافىءابنكرمةمظاهرات

ترهاتورغمواًلادابالفنونلرعايةالاعلىالمجلسفي

الادبية.صفحلتنافيالشعراءمنكثير

بقوله:مقالهختمثم

لممصرفيالجديدالعروضشعرانونرى،هذا

اًلمحافظينمزاعمتجريكملمأزقفيبعديدخلولميمت

العجائزوالنقادالشعراءمنالغاشلينوترهاتالادباءمن

مرورولكنالثلاثيناتاوائلفئماشيئالمعواالذين

نأفأرادوا،لمعاناأسملئهمالىيضفلمعاماخمسين

عسىالوراءالىشيءكليدورانبلالحياهدورةتقف

.كانالذندبريقهمالناسيرىان

هذاأصداءلكن،عوضلويسالدكتورمقالانتهى

الكتابمنفاليمينيون.القاهرةسماءتحتتنتهلمالمقال

جميعاالرسميةمصرصبحففييعملونالذينوالشعراء

مبلالمهاجمة4بشتىعوضيسلوالدكتوربمهاجمةاسرعوا

انهراواققد.الاستعداءالىالمهاجمةهذهووصلت

اتحادوعن،ءهانيابنكرمةعنتحدثحينمنهميسخر
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الفنونلرعايةالاعلىالمجلس!فيالشعرلجنةوعنالادباء

العموديللشعرمناصرةكلهاوهذدـالجهات.والاداب

فيالجددللشعراءولحرانلث!!روروعادية"التقليدي

قولالدكتورجعهموإوالهموقد.العربيالعالموفيمصر

الاعداءمنالجميعبينالنقديةمكانتهوله.عوض

يمتلممصرفيالجديدةالعروضشعران،والخ!-وم

بأنهعليهحكمواقدكانواوهم.مأزقفيبعديدح!ولم

.مأزقفيوانهماتقد

ذويالشبانالشعراءمنالاستفتلءاتجمعوا

والذيالتقليديللشعرينالمناصالتمعيفةالمواووب

وكلهذفىـالاستفتاءاوالكانبصةالثفلجلشبفيتىور"

الشعرمعهوتهاجمعوضلويسالدكتورتهاجماقوال

إفوىيستعدونبرقياتارسلوا؟نهميقالبلةدااًسجد

ورئي!سءهانيابنلكرمةنحيرفهو/البلادفيرجل

يثيرواأنأوشكواإنهمالىالامرلوءبلالادباءلاتحاد

يثيرواأنأوشكوا-ءوضاويسالدكتورحولبتعريضهم

السلطةمنوالعاقبةالمغبةخافواولكنهمتطائفيةفننة

منواليمينيينالرجعيينصفوفبينذلكحدث.نفسها

كتابأو"التقدم،(بكتابيسميهممااما.مصرفيالكتاب

فهو.علاتهعلىالدكتورمقالقبلوافقد"ريشمقهى)\

بقصاصيشادوا،لهممثلينجعلولحرالشعرباشاداقداولا

والقصاصين،الشعراءمنالثانئبالجيلاشاد،الستينات

العسبورعبدصلاحمنكلاالتتويجفيكعادتهتوجوان

دنقلأملبهماوألحق،فقطحجازيالمعطيعبدواحمد

مصر.فيالجديدالشعرمدرسةراسعلى

مثلاخرفارسانفسهيرىالجددالشعراءمنفكل

جميعاعوضرلويسوصفهمقدوكان،الصبورعبدصلاح

والدشت،.مدشوتجيلبأنهموقصاصينشعراءمن

عنعبارةهومصرفيوالكتابالحمحفييناصطلاحفي

الصحفاًوالكتبتقطعأنبعدالزائلةالورققصاصات

عجينا.لتسوىالمطبعةفيالمجلاتأو

الاخطاءمنمجموعةفيوقعقدعوضلويسأنعلى

ابومنكلامثلاالستيناتجيلكتاببينجعلقدفهو

الكاتبانوهذان،فياضوسليمانالنجاابوالمعاطي

الممثلانولعلهما،الخمسيناتكتابالىفعلاينتميان

الامروكذلك.الخمسيناتفيالقصةلكتابالوحيداق

ابراهيمومحمدمطرعفيفيومحمدشوشةفاروقعنيقال

ي!د،الكتابمنغيرهموبينهولاءفبين.سنةأبو

العمر.منكاملجيلهناكيكونأن

ساقفقد:اخرخ!فيعوضلويسروقعكذلك

الاحكامعنكثيراتبتعدلاالحرالشعرشعراءعلىاحكاما

الشعراء،عنالوسطىالعصورفيتقالكانتالتيالمعممة

احسنهم.وهذااجودهموهذااكثرهمفهذا



الثمعراءحزمتوانللمقالالعامةالروحلكن

عبدصلاحلصالحوباعتهمواحدةحزمةفيوالقصاصين

اسمالىيشرلموان،ادريسسفيهولصالحالصبور

للغاية.طيبةكانتالروحهذه،بكلمةادريسيوسف

للقصةوكتاباشعراءمصرفيهناكبأناعترففقد

هذااعترافهانبل..قبلمنكثيرادمميعترفيكنولم

فىادريسيوسفالدكتورنشرهمماالعكسعلىكان

والشعراءالكتابأنيبدو":قالحينقبلمنلهحديث

هذاوان،جيلنابعدمصرفيانتهواقدالرسالةذوي

منولاالشعراءمنكبيراإحداينجبلمالجيل

كليظن:الاجيالبينمعتادكلاموهذا"القهاصين

ستظلمالبلادمصروان،اتكىقدبعدهلمالعلأنجيل

هذافيالمرويرجع!نظرقصمأساةوهذه.وستفدس

بعدهم،لمنمصادفةالايقراونلاالكباركتابناانالىالامر

مظالالىبحاجةلانهم،مالسببطبعامحسادفةقرأواوان

اشياءاكتشفوا،بانسانعلاقاتهمفيأعجبوالانهماو

الاكتشافعليهمعزثم-،موجودةكانتكيفيع!ون

...ولكنهولكنهلكنهعنهويقولونيدرسونهفراحوا

ويلتمسون،الجدهعنهويحجبون،الاضافةعنهيحجبون

اقتصاداواجتماعا،الدنيللكن،والمبرراتالاسبابله

بدونهم!اوبهمتتحرك،ونقداوابداعلوثقافة

!نعوضلويسللدكتورمقالاقرأتكلماأننيأدكر

منأودنقلاملأوسنةأبومثلالجددالكتابمنكاتب

محفوظنجيبقبلهماومن،الصبورعبدصلاح!اقبلي

الكتابعنتكتبلالماذاسعلعبدماقولهاذكر؟نفسه

وفلانادريرويوسفمحيفوظنجيحاامثالمنالجدد

يقول،وسمواهحقييحيىامثالبعدهمجاءممنوفلان

السمؤالبهذاتعنيملذابدهشةسئلفاذا؟هؤلاءمن

عنه،يكتبحتىأبداعنهي!سأللمنيعرفلاأنهأكد

حتىبهميعترفلمالمجتمعانفقالالتوض!بممنهفطلب

وبالتدريجببطءعدةالظعنخرجلكنه.بهمأعترف

.ود!رد!ريبنالحدعنزائدوبكرم

الاجياللكتاببالنسبةيحدثالذىالموؤفهذا

الكتابةفىسنواتعشربينيتراوحالانوعمرهمالتالية

ثورة،تقريبامصرثورةعمرمنوهوعلماثلاثينوبين

علىلشىأساساتلقىوليةالمسز.الناصهـ..عبديوليو

وانما،المعداويانورعلىولامندورعلىولاعوضلوير

جيلثمالخمسيناتجيل،نفسهالجيلهذانقادعلى

جيلاعوضلويسيريدكمافلنجعلهماأو.الستينات

شكريغالياًمثالمنقادكانالجيلهذابي!ن.واحدا

وعبدالقادرعبدفاروقوخشبةوسامبىالضقاشورجاء

،المسرحمجالفيآخروننقادوكان.عوفأبوالرحمن

كتابةعنعجزوا،بدورهميقوموالمالنقادهؤلاءلكن

وكتبها،المسرحيةكتابةوعن،القصةكتابةوعنالشعر

المقدمةفييكونواانأرادوا.جيلهمأبناءمنلهمرفاق

مارلسوااذاذلكبوسعهمكانوقدالجيللهذابالنسبة

جيلهمقصاصيولقصةجيلهـمثسعراءلعثعركنقاددورهم

بأيالتعلقآثروالكنهم،جيلهمفيالمسرحكتابولمسرح

العقاد،وعنحسينطهعنيكتبونأسرعوا.قديمةمركبة

وقدالقصةكتابةيمارسونلامعينصحفيينوعنبل

ويوسفالقدوسعنداحسانامثالالشعرأيضايكتبون

ملس،الوردانيوابراهيمغرابيوسفواميناهـباعي

شكريغاليمثلفعلبعضهمولكن،ذلكجميعايفعلوا

لحدهمكتبمانادرا.والجنساروايةاعنكتابهفي

كتب،دراسةبلاكتبواذا.جيلهأبناءمنواحدعن

منجرحأرعامةاحكاماكتباوغامضاشاعرياكلاما

القوةسلبهاوالاجتماعيالمضمونفسلبهعنهكتب

حق.وجهبغيركليهماسلبهأوالفنية

الثانيالجيلنقاد،النقادجريمةهي،اذنالجريمة

المرحومعلىوليساللومعوضلويسد.علىولير،أولا

!تلب،سيدومعهالمعداوياًنورالمرحوماومندوود.

وأدواكتابةخيرعنهكتبواوقد،اخرجبلابناءلاءف!6

.اداءخيردورهم

المبدعونالكتابينزللانالاوانآنقدأثهواحسب

صرموصحفمجلاتفيسواء،مصرفيالنقدساحةالى

فقد،النقدساحةالىينزلواانعليهم.مصرخارجاو

نقدأفضلشيكوننقدهمانبل،عنهاجيلهمنقادتخلى

فيهمارغملشاعرشاعرنقدفهوتخالقانقداسيكرنلانه

هذامثلفيمارغملقصاصقصاصونقد،أخطارمن

اسماءلتصل،الوحيدالطريقهوذلك-اًخطارمنالنقد

الحقيقيالجمهورالىمحمرفيالاخيرينالجيلينكتاب

كتاباكثرأننذكرانهناعجيبلامرانهبل.مصرفي

مصرخارجمنمحرالىدخلواقدالجيلهذامنمصر

منذمارسوهاالتيالقلميةهجراتهمخلالمنوذلك

واحمدالصبورعبدصلاحفيهمبماالخمم!يناتمنتصف

النجااًبوالمعاطيوابوفياضوسليمانححنازيالمعطيعند

كمالهـيكونوافهم.سنةأبوابراهـيمومحمددنقلوأمل

خلافعلىكانواوانما،النظامبناةمنعوضلويسرقال

الناصر.عبدعهدفيحتىذلكتؤكدوقصصهم،معه

عالمين،بين،مأزقفيعوضلويسقالكمايقعوالموهم

جميعاالكتابفهؤلاء.67بعدماوعالم67قبلماعالم

تزالومل،لهماومدينين،العالمينعنمغتربينكانوا

ايديعلىبعدتتحققلمجديدةآفاقالىجميعلتطلعاتهم

يوليو.ثورةفيالعهدينمنأي

،،"
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راةا--.

رزاقيا!العاعابدمنرلسالة

خليفةآلالعيدمحددغياب

احتفالهمنشهرينوقبلتاسابيعبضعةمنذ

جوارالىانتقل،لميلادهوالسبعينادخامسةبالذكرى

محمدالكبيرالجزائريالثس،عر.قلبيةسكتةاثر،ربه

"بسكرة"راسهمسقطالىنقلوفد.خلإغةل7العيد

إدبيةاتشخصبحضورجنازتهتشييعتمحيث

والثقافذ.الاعلاموزيربينهامنوسياسية

ا!.4اوت28مواليدمنالعيدمححدوالشاءر

.(البوافيأم)ولاية"البيضاءعين"ب

مناصريوأحد،الكلاسيكيالشعرروادمنيعدو

.القرنهذامنوالاربعيناتالثلاثيناتفيلملاحالاصحركة

هذهروادحدا،الابراهيميالبشيرتاذالاسيقول

قراف"بأنهالعيدمحمدشعرعن،الاصلاحيةالحركة

ناحيةكلفيوله،مراحلهاجميعفيالجزائريةالنهضة

فشعره،الخالدةوالمقافع،الصرالقصائدنواحيهامن

."لاطوارهارالعوعرضالضنهضةلهذهصادقسجل

البشيرعنهايتحدثالتيالنيضةهذهكانتواذا

فانه،العيدمحمدشعرفىبصماتهاتركتقدالابراهيمي

.بعدهجاءواالذينفيالشعراءثيرالتلعواملمنعاملاكان

فيالجزائرواقععن،بمرارة،شعرهوعبر

علىاحرازهاحتىالثلاثيناتمنذالنضاليةمراحلها

.6291جويلية5فيالاستقلال

التيالجرائمعنحيةصوراشعرهفيونلمس

الشعبعاناهوما.الجزائرفىالاستعمارارتكبها

.الجزائري

شبابه:عزفيقالالذيوهو

حياتيالث-بابشرخعلىسعمت

ثباتيعلياملكولمسئمت

حجةعشرينابنكنتوانسعمت

مستعمراتتنفكلاحوادث

اسطراالشقاوةأيمنوأقرأ

مرتسماتالكونصفحاتعلى
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همورو"تض،سىشعبهبهموماث،ءرخالانث!ولكشرة

.قضائسوجودعدمالضقادعليهعابإحيث،الشع!خصية

بعد:يطرحلمالذيالسؤالولكن.هنشرمابينغزلية

الاستقلالوبمدالعووةاباخالصحعاتهـليماكلهل

أغراضرابيئقيلشععرهناك؟مالثا!ركتبهماكلهو

ضشهـبعد؟لمأخرى

نلاثمنذ،عراثااصدو،شألىؤالالسهذاحملت

يثهـ.لبملهشعراكت،كبأنليفأكدواسنوات

7591هـلمالعيدمحمد-طخربانشإتزتاوءضدما

ايستطعتأز.بالا،حمعوبةوجدتمعهحوارالاجري

بذللمث.اقنعهان

والادبيةةالغكرهمومه!ناحةرصسحدثنيوقد

لانالمرحلةطيهكممحاص!سالفزللش!ريكتبلمبأن!فواتر

لم-اج-ةالبلادفيالحيةقوىاتجتصداتتثلبكانت

-تبالىالتحريرفيتساهمالمراةتكارلما.الاستعمار

لصاحبه.ال!هـربعخريجلب-دبرخاالتغزلفانالرجل

اورزأياالشعرتجنباعيدامحيدف،لشاعرتوفعلا

شعرهفيولكننا.نادرار،لمر"%ل!يتعلقثهـماولم

أبساديدرك،للمقضايامستوعبا-للعلمةنجددـحمساسا

.روعانا-4بحسدقنقرأه!ف-حننشض!ربحيث،الثمعر

(1ارللانشكيب"بالالستلذدفعماهدذاولعل

قائلأ:انذاكعنهللكتابة

تآخذنيتاجزائرياالعيدلمحمدنتحراقرإتكلما"

كانانواقول،مشاعريجميععليتملك،خربهزة

نظمه،سلامةفيزهيراالبهاءيمثلشاعرالعصرهذافي

واستحكام،سبكهووحدة.شعورهودقة،روحهوخفة

وان،اليهايحملانقبلالقارىءيعرفهاالتيقوافيه

محمدفيكون،خلفهمنولايديهبينمنيأتيهلاالتكلف

امل؟ولا،والثلاثالمرتينالقصيدةلهقرااالذيالصيد

القطرأنيظنكانلقد.فيقيوعذوبتهاالاياموتمضي

فيميداتالعربيةالاقطارسائراخوتهعنتأخرالجزائري

سيعرضالانبعدولعله،الشعرفيسيماولاالادب

.(الشهابلمجلة"العيدبمحمدغيرهيسبقبلالفرق

فياًلعصرالجزائرشعراءلكتابمنالاولالجزءفي

السضوسيالهاديمحمدالجزائريللشاعر(احافسا

خصيصاكتبهاالعيدمحمدللشاعرلطيفةترجمةالزاهري

فيها:يقولالكتابلصاحب

الاولجمادي7؟في(البيضاءبعين)ولدت"

وتلقيت،القرانقرأتوبهانشاتوفيها،هجرية1322

الىأسرانتقلتثم،بمدرستهاابتدائيةدروسا

اجلة.شيوخبعضعلىبهاالعلمأدرسفكنت(بسكرة)



حيث(تونس)الىبسكرةغادرته.0،13سنةوفي

وزاولت،المعمورالزيتونةجامعتلامذةسلكفيانخرخت

.!3،13علمينقضيكادوما،ونشاطبجددروسيكل

الالاممنعليطرالماعزيمتيوضعفتقوايخارتحتى

الىللرجوعفاضطررتسبيليفيعثرةحجركانتالتي

.بسكرة

اًصيسوندفيشكريذكرشي!هذابعدليوليس

نأوأتمنىالشعرمهنةواتعاطى،وذويهالادبأحب

."مجيدافيهااكون

لمحىيكونانالعيدمحمدالشاعرأمنيةتعدوام

"الشعراءأمير"لقبيحتلأصبحبلمجيدامهنته

مستقلة.حرةبلادهيرىإنامنيتهوصارتافريقيالشمال

اعتكفاستقلالهعاالجزائرنالتعندما،ولكن

منيعانيفيهاوبقي،ببسكرة(مقصورته)فيالثماعر

الذيالعذابنتيجةالسجنفيأصابه،مزمنمرص!

منيشفولم.المساجينعلىالاستصماريسلطهكان

.العامهذاالمنيةوافتهحتىمرضه

معظمفيتتجلىالعيدمحمدالشاعرومواقف

بعضهاترجمت،مناضلشاعرمواقفوهي،قصائده

للنشرالوطنيةالشركةفيضخمديوانفينشستقصائد

ترجمهالاخروالبعض،سنواتخمسمنذوالتوزيع

وممارسة.سلوكا

قصيدةيكتبلمأيامهاخرحتىالاستقلالومنذ

كماالقديمةثيابهخلعولا،السلطةالىزلفىلتقربه

زكريا.مفدىالمرحومزميلهفعل

شعراءمصاففينفسمهيضعانيدبىكانلقد

أهمانويعتقد.تهزهالمناسبةكازتوان،المناسبات

التيوالمصائبالحوادثفييتمثلكانماالمناسبات

كمأساة.الفرنسيالاحتلالابانالجزائريبالهثعبلحقت

مواطن.الف3؟ضحيتهاذهبالتيث،!اهماي8

!يجةكانت.عليهالمفروضةعرالشلعزلةان

بالامر،العنيةالسلطةاهمالونتيجة،العضالمرضه

مسافةشعرهغطىلقد.الثورةأثناءودورهولمكانته،له

بهامرتالتيالمراحلفيهاسجل،الزمنمنقرننصف

حتىيوفقلمولكن.الانحتىاصلاثيناتامنالجزائر

الااللهمعنهدراسةبتقديمجزائرياديب-الان

المقالاتبعضأو.بعدتطبعلمالتيالجامعيةالاطروحات

مختلفة.مناسباتفيعنهنشستالتي

م!ميسسم!سمفنهى-هت

،(لشم)والنشرللكتبخيا!شركةإ

9.6ءا-ص.ببلسشارع29-49ز

899،34تلفونسلبنان-بيروت

تقدمأنلسرها

امبيرتينالموسوعتين

العربيالشعرموسوعةنج

منذ،ومنلطقهعصورهشتىفيالعربيالشعر

ة.الحديثةالعربيةالنهضةعهدحتىالجاهليالعهدإ

الجاهليالعصرمنشاعرا9215

المخضرمالعصرمنشاعرا06

الامويالعحرمنشاعرا،2ع

العباسيالعصرهنشاعرا،52

الاندلسيالعصرمنلساعرا027

الانحطلعلىعصورمنشاعرا043

العربيةالنهضةعصرمنشاعرا292

الحديثالعصرمنعديدونشعراء

شعرء.،،بيئته،حياته،شاعركلعنقيمةإدراسات

!.ومقاصدهواغراضهالشاعرلافكلرموقأعرض

قديمه؟العربيالشعرتضمضخمامجلدا32في

القطع!منصفحة065فييقعمجلدكل،أوحديثه

المتوسط.أ

مجموعةافييديكبينكلهالعربيالشعرديوان

تباعا.اجزاؤهاتصدر؟واحدة

!.

العرجميأالفنموسوعة

المعمارية!الماضيوهندسةوالتزيينالفن...

ثلاثةءتضمها.بالالواننصفهامناكثرلوحة.2.فيأ

للكتباخيا!مكتبةاًصدرتها،كبيرةمجلدات

عفى!هديةاجملوهي،وباريربيروتفيأوالنشر

!"دافينبريس)1وتصميمتصويرمن،الاسلامرالفن.

!6العربيالفنمطاهراعوامطوالدرسقدكانالذيإ

.'اًلاسلاميالعالمآثاواًجملعنالموسوعةهذه.ليخرج

'،مكتبكاوبيتكمكتبةتزينرائعةلحفة

والمزخرفونةالرساموناليهتوصلماادقإوتصور

أ.الماضيةالعصورفيوالعربالاسلاميونصون!وال.رواة

!.

ة،والنمثرلدمبخي!!بركةمنالموسوعتيناطلبأ

!:باريسفيفرعهامناو،بيروتبلسشارع!

؟هـ،4!أأ!د+هكا3!يل3ول'ة2لا"5!38،ـ!
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