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كنالثلإدباءتمرلموالتحضير

الادباءموتمرعضواخوريرئيفوالاستاذحيدرسليمالدكتوردعا

امرفيللتداولالآدابمجلةدارفيعقدتاجتماعاتعدةالىالعرب

فيوللتباحثالعربالادباءلموتمر(لبنانفرع)الدائمالملاتبتتذعكيل

من9؟لقاهرةفيللموتمرعقدهاالمزمعالتاليةالدورةمواصيع+جدول

الادباءيعتبرارالاجنماعاتهذهفيتقرروقد.المقبلالاولكانون16الى

فرع)الدائمالمكتبفياعضاءالقبولمعاعتذرواوالذينالحاضرون

وان،المستقبلفيالادباءمنيئضمقدمناليهميضمافللمؤتمر(لبئان

حيدرسليمالدكتورالاسا"لذةقوامهاموقتةلجنةالاعماللمبانترةتولف

ادريس.سهيل3!وروالدخوريورئيف

وقررو؟،الثالثةالدورةلاعمالالموقتالحدولفيالمجننمعونتداولوقد

الدائمالمكمتبعضو،السباعييهوسفالاستاذالىادتاليةا*حظاتتوجه

).بمصروالادابللفئونالاعلىالمجلسعاموامينالعربالادباءلموتمر

الاهماتلهفيالبحثيحمر؟!يحسنالمواص!بعلسعةبالنظرا(

المرحلة.هذهفيالبحثيتئاولهاانينبغيالتي

يدورانيستحسنالعربيةوالقو!يةالادبعنالاساسيفالموصوع

كيفثمالعربيةبالقوميةالادبيتاثركيف،بينهماالتفاكلقضيةعالى

مستوىالىيئحظلارفيعافيياادبابقائهمعقضاياهاويحدمفيهايوثر

الدعاية.

الجديد،الشعرقضيةفيينثصراني!شتسنالمرعنوالموضوع

وفيالنسعريالتطورفيواهميتهالورسيكبمبالشعروعلأقتهقيمته

الاجتما!ما.ثيرالغ

الئقادوواجبالئقددوريتئاولانيسنحسنالنقدعنوالموضوع

ومعالجةوال!تجديدالابداعالىالادباءوتوجيهالادبرسالةبثفي

تحررية.بروحالملحةالقضايا

الشعبمنتقريبهاعالىيدورانيصستحسنالقصةءنوالموضوع.

استغلألىالى-الموضوعمنشعبةتتجهانويستحسنلحياتهوتصويرها

واحياءالقوميةللحركةتاصعيلاوالسيرةالقصةلفنالقديمالعربيالتاريح

السبيل.هذاءدطالق!ديمللتراث

ادبولانسائنادبلااذحذفهيقترحالنسائيالادبعنوالموضوع

ثمةوليسامراةامرجلاكتبه1ءوسوواحدادبهناكوانمارجالي

السيئماعنالموضوعواما.الرجالادبدونالئساءنجادبخاصةمواضيع

فيالفنهذااهميةوعلىونقائصهواقعهاعلىيدورانفيستحسن

بالفصحىافلاماخراجاقتراحيستحسنكما،؟لجمهورمس!توىرفع

تخدم،فصحىبلغةفيهاالحوارداراذاالناجحةالافلأملانالميسرة

عنالموضوعواما.الفصحىفيورغبةذوقاوتئميكبرىخدمةاللغة

فيبحثكونهاولهما:لسببينصفحاعمهيضربانفاحرى؟للغه

فيالباحثونلهيتعرضانبدلأكونهوثانيهما،سابقةموتمرات

والسمينما.كالقصةالاخرىالمواضيع

لوحظفقدالباروديساميمحمودالمصري؟لشامحربذكرىالاحتفالواما

187،،

1!رريىعا-.لمة ا!طصضا

،الجدوئقليلةعابرةهحاضراتعلىيقغصرماكثيراألاح!نغالهذامثلا!

طب!اتتطثعبانبهمالمحتفلاثاراحياءفيالجهودتنفقلومنها؟فضل

دراساتاصحابهاويدرلسالا"لارهذهتدرسوبان،ميهـمرةمحققةجريدة

معمقة.

فيالفنهدالاهميةبالنظرال!ترجمةعموضوع(فراد(قترحوقدهدا

.الادبتغذية

هذافان،والاحداثالاطفاللادباخرموضوعاافراد؟قترحكما

اليه.الحاجةشدهمععئدنايستقملمالادبمناللون

تبادلهوتيسيرونشرهالعربيللكه؟بموضوعيفردانكذلكواقترح

المولفينحقوفىوحفظ

يوكدانالسينمائيبالادبيتعلقفيماالموتمرتوصياتفييحسن2(

اعادةيحسنكماالرخيصةالرواياتاحراجوتج!بالموصوعرصانةعلى

بلأاردهارولاللأدبحياةلاادالادبيوالانتاجالتفكيرحريةعلىالثك!يمد

حرية.

الماضيتبنالدورتينفىسبقتالتيال!نوصياتاستعراضيحسن3(

لها.الدعوةاوتنفيذ!اسبيلفىالادباءفعلوماذاللموتمر

(لثنانفرع)العربالادباءلموتمر؟لدائمالمكنبلجئة

-حوريرئيف-حيدرسليمالدكتور

ادريسسهيلالدكتور

خوربئأفأ

ميما!فترللبر"

عيم!اراسرإمو!

الثانيأـلجزء

احلالفونقلىعرضفيكت!بماوادقأروع

السياسيةا!عالم

الممتعة:ال!مولعمترأتفيهاقرأ

الالمانشعور-الاجرامعالمفىرحلة-وآلهةووحوشبشر

الخوفشباسة-الاوروبيةالدي!موقراطيمة-الاميركيينمعأحاديث

بينصراع-بركارعلىرقص-الجمهوريةوجوهسالحريةارمة

جبارين

العصريةالمكتبة-حلميمحمودالعراقفيالوجد؟لموزع



ميفى!ي!امصم:عل!ا!يمي
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كأدمهررسش

النقات!رحاء:كلصدإبلمرأسل

المجلاتصفحاتعلى"الادبيالنقد"مشكلةثارتالاخيرةالفترةفى

ولكئقبلرونإ"ئرتقدالمشمكلةهدهانوالواقع..ممرفيو(لجرائد

شكلااخذتفقدالرةهدهفياما،جزئيةوبصورة،منفاوتة!راتفي

هذهبداتوقد..ممرفيوالنقادالكتابمعطمفيهاوتحدثعاما

صعباح\)مجلهصفحاتثلىغانمةتمر!طالاستاذاتهمعندمااشكلةا

مفهومهافيالنقدبعمليةيرفومونلابانهمممرفىالادبنقاد"الخير

؟لعربيالقاريءالىالغربثقافةينقلورالؤاقعفيه!وانما،الصحيح

،هتعبيرحدعلى"ثقافةمديعوإ)هموانماادبنقادليسواانهم،وحسب

عاىوالمجلاتالصحفكلفيالادبيالنقدءاكط؟لحملةاصد؟عوترددت

.الانحتىتنئ!غلهاتزالوماطويالهمدةالادب!بةالحياةوشضلتانريب1

والكتابا!تقادوعالجهاغانمفتحيإلالشاذعدحطوقف(لتيوالظاهرة

أزمةالادبيالنقد؟ؤمةفهل،والتفببرالطكلمنكثيرالىتحتاجمصرفبى

مردودةاسبابهافهلحقيمقي!ةارمةكانتواذا؟حقيقيةأرممةهيأموهمية

العصرطب!بعةالىمردودةانهاام(لنفسيةوطبيعتهمالن!(داهم(لالى

ناموجودةكانتاداالارمةهذهعلىالقضاءفىيكفينافل؟والظروف

الفنمقاييص!يلتزمواارصوتناباءيىالنقماد،(نناديو"،(نعرح"

ذل!مناصعبالمسمالةانام..الادبيالانناجعلىحكمهمفيالصحيحة

المجتمع؟ففجوهريةتعييراتالىترتاجوانها

...وتفكيوتامللى1وتحضاجاجابةالىتحتاجالالشلةهدهكلى

الادبيةالظواهرانهيفيلمايجادلانيستطيعاحديعدلمالمنيوالحقيقه

ليسىئراكوهدا،ملموساواضحاتأثراتماعيةالاصبالظروفتتائمر

ةالظروفا،مخظفةاتجاهاتوفيعامهووانماو(حداتجاهعاى!صور؟

عيرهاوتبعدالعصرمثساكلف!نعرض،الادبموضوعاتفيتوثرالابرتماعية

ف!ن!ك..؟لادبازدهارفىاريصاالاجتماعيةالظروفتوثركما،41تنماكلءن

اخرىظروفوهأرالاردهارم!ذاءلىتممماعدمصي!ة(جتطعيةظرو!

موضوع!ماتوثرالابخفماع!الظروف!فان،و!كذا..وتفس!همنهتقطل

واتجطهه.وقيمتهنوعهوفيالادب

ب!بن(لظئمةالع!قةلوعهووورا؟للصجتمعالراه!ةالحالةهيفما

الحياة/الاولىارنطوةان؟...الادبيةوال!اهر(لاج!نماع!بةال!الة

بالوضعنسميهانييهنالاوضاعكلننوعءنتكمشفعندناالاجتمابمبة

القدي!مةالقيم*نيت!دعىارجاهر؟يحاولمحمعناار.."الانقلابي))

هيالراهنمجنيعناتشغلالضيالرئيسيةوالقضجة،؟لقديمةوالاوضاع

وفدطويالة،لفترةمممتعمرامجتممعاكنالقدالوجود((.تامينأوابىقاءإ)تامبن

علىالسيطرةجعلتاجتماعيمةأوضاعالاستعممارهداعننتجت

المجموعصالحفييفكروالمالمجتمعابناءمنقلةيدفي"الثروة))

كأ+-صيي1ظا!لاسص-م

الثروةاصبحتهناومن،هممصالحهمفييفكرورءانوابلابدا

التنميةعمالياتمظوا!جمةلصمليةشخضعلملانهاضعائع!ةمبدثةالقوميمة

الشعب،ابنا،منالكبرىالجماعةاختياجاتيسدمصدراتصبحبحيث

لالمجعوعةالضيقةوالرغباتالاهداففىمحصورةالثروةهذهكانتبل

منابعهاوتمعد،دالثروةتموانهمهميهـئ3لم،محليهاتسيكلالتيالقليلة

املىعلىبالحصولمحذثةكانتاهدافهم،ول!نالش!عبحاجةتكفيصنى

القوميهالثروةخضع!هناومن،الجهد.منقدرإسرباالربح"نن!سبة

لظروفم!رفىالمصالحاصحابمنوانصارهالاست!مارضغظتحت

المصريةالثورةقامتوعندما،والضياعللتةلصوعرضتهانموهاعطلت

الخلواتالايجابيةبعصوخطتلمك1والاستعمارمنوتخلصت5291سعة

ن؟هيكلهالم!ريلمقمع!1تواجهالتيالمشكلةكانتعالاقطالنصا?!ىفى

الحيوية.مطالبهمعتتلاءمولاالشعباحتياجاتتكفيلاالقوميئالثروة

ال!ريبالامسحتىخاصعةكانتمتخلفةرراعةعلىتعتمداكىوةان

اكثرصناىةعلىتعتمدكما،الاستعمارورائهموءنالاقطاءي!نلسيطرة

الذيفالشعب،لسيطرتهوخضوعابالاستعمارارتباطاوأكئرتخلفا

والمميلرةالحكمعال!السيكلةنحوايجابيةخطواتاليوملخطوا!اسمنطاع

الثروةمصادرصعفهيعنيفةرفيسيمةمشكلةيواجهالقوميةاكروةىلى

لنظاموتحصعتتسعوانالثروةمصادرتتعردانبدفلأ،و!(ئلهاوتخلف

المزروعمة،الارضطرقعةتتسعانبدلا...عادلةوقوانبندقي!

عموماالزراعةتخضعوارالزراعةوسائلتتجددانبدولا

الحركلأتتقدمانبدولا،ووءياا،عداافرلقوانين

واناحتياجلاكنا.نكفي(ننستطيعحتىمالموساجميرا3تقدماالصنماعية

موقتة.وهميهتنميةلاح!قييةساليمةتمميةالقوميةثروتنان!مي

هي..البقماءمشكلةهياذرالتن!عب(عخرضتالتيالاولىالمشكلة

المجتمعيحصلصنىحلاالمثععكلةهذهتجدانبدف!..الوجودمقدكلة

قابليةاكثروتكونالانسانطاقاتبالتاليفتزدهر،الاشنقرارءنلوىءلى

جو،نبلكلشاملههذهالثقاءإزمهاصبحتلقد..والخلقللافياع

فينتقدمانو-إولنا،الثاررةالاولىا"شكلةهيواصبحت،المج!نمع

فبناء،معقدةسياسيةمشاكلامابمبنا1فاد،ثلة؟4هذهحلطريرق

التيللسياسيةجديدتنظييمالىيحتاجانالثروةوتعميةالاقتصاد

،لىمتجهاالسياسي(لنفكيريكونانبىفلا،الهجن!عقيوجهاني!بعي

كوصعفالاستعمار،الوطنيالاست!للالوتدعيمالاستكماركلن-المنخلص

سلييابناءالاقتصادوبناءالثروةتمميةمحماولاتمح!ابدايخفقلاسيا!ي

الاستعماريةالدولاىتماها؟تصحولقد،المشعباحتياجات!عيتلاءم

واالعربيالوطناجؤ؟عمنلغيرهاولالمصرالاق!غ!اديالنموءلىتواف!لا

وقد،قبلمنللأستعمارخاضعهكانتالتي(لبادانمن(خربلرولاي

هـن(لمعونةطلبنافند،العاليال!صدتجربةهيالكبرىتجربنناكانت

عنللدفاعالسلأحوطلينا،معونة(يةالينا"غدمانفرففتامريط

طلبنا،الغربفرفضاسايلخطرهوظالمو(ض!خطرضدانفسثا

معركةالشعبدخلوبهذا،لاسو؟ئ!بل؟لحربيةامداداتهواصلبينما

و؟مق!قا،السياسهميدانهوالميدانهذأوكان،ميدان(ولفىالبقاء

المختلفة(لجماهرواصبحت،كلهاحياتنافقمملت(لسياسيةالمشكلة



ا-.!،تعل!ا!ما-فى!و

تمامااتضحفقد.الفكرامور"نآخرامركلعنبالسياسةصشفوله

.والوجودالبقاءلمعركةوالرئيسيالراهنالمطهرهيالسبياسية،لمعركةان

مريضوانتنفكرانتستطيعلا..جائعوانتنفكرانتسنطيعلاانك

ن!وضهـا،ان-عاليتاكانالت!المعوكةهيح!يقةهذه..بلموتوم!د

فيفرقولا،فيهاألانتصاراجل"نقواناكلنركزانيمثعيكانوالتي

...الماديةوالقوىالكاطهبيةوالقوىالعهليكأالقولىبينالمعركةهده

ديه،الحياةوسائلزتجددلمما/ء!ارانرولخظرونمع!زتنى!حن

العالميةبالقوىءللأقاتهتتجددلمما،ميهالحجماةمنابعتتنجددلمما

!ايمهطولا،والانسانوالثروةالعملقوى...الداخليةقواهوعلاقات

ي!حددطالذيوللأن،النوعهذامنمعركمةيخوضمجتمعفىالادبيزدهر

هـنغايكأءاىلتتاهـءكأا!!.4هلى،مزدهرلادبتمهدالمعركةهذه؟نه!و

السليمة،الحياةظروفلهتوفرجدبربىلانسانتمهدلازهاوالعمقالقيمة

يعينشانيمكنظرو!اسوأفيوالماديةوالنفسيةالعهلمي!ةقواهتختنقولا

وسظ.ادبيةحركةازدهرتأنالعالمتاريحفييحدثولم،الازسانفيها

يفربشائعةمرحلةوهناك،الرووجمبتم!ماعيالاصوالظ)قالفقرمنظروف

نا.الاشتراكيةلثورةقبلاسيولرا(لادبهيمرحلةالمجال.هدافيالمثلبها

الادبعمالقةخلقعددامنقدالفترة.للكفيالروسيالادبانيرىالبعض

باليةاجتماعيةلنطمخاضعافقيرامتخلفاكانالمجننمعانمنبالرعمالعالمي

الصوفا!ءناناتكنتعف!!روسيالادبريخرتارتينبالمطالمراجعةهـ!والواقع

نءكثيراتشتلفكانتالفهرةتلكادبا!فيهايعيثىكانالمنيالاجتماعية

دلقد،طبقاتهبمخنلفالنهتمعبفي!ا/ميتتىكانالتيالاجتماعيةالطروف

الطبق!قىابناء"ن-جورءيثناء3باس-الغترةتلكادباءمعظمكان

منحدايملاوىجمبعاكافوالقد.بروسلة41(لطبقةاوالارشنقراطية

دائمايحدتالذيهـاووحذا،الاربيللاز"اجالملائمقىوالظروفالاستقرار

ءنامناسبحدءلمىالأديبي!صلانليفزلا،الادبلكغاببالنسبة

بردولا،9لسليمالادبيالاوراجمنينمكنصتكاحياتهفىالماديالاسنؤار

والرخاءالؤابخكلنؤدراتملكاركأراءروندثكأتوجداناخرىناحيةمن

اهنتماماالعقليوافىتاطبلادلطت،تمارسفصتال!يعحتى!تهضطكانتميا

ازدهارن،1.لقدالمبانتوةالاخرىحيالهم!!ونعنالانعؤالبعضمعزولا

وت!حصلالكاتبعله"يحصلالالصزلهرالىمنمعينبحدمرهونادائمماالادب

كا.كانتنوعايرونالقارئةالجماهرعليه

فعندما.الحضاديالقانونلهذاالخضوعمقنفس"احياتناتخلولم

الاولى:العالهيتينالحرب!ب!نسبيااسنن!راراالمصري(لمجتمعإستقر

ونمت-الاجتماعيةالحياةويون.تالوسطىالطثقةوظهرت،والمازية

ازدهاراعندناالادبازدهروالاذاءقي.حفوالهوالجامعةالمدرسةمعها

بازس(جالفكريةالحياةملاآءالادبمنعظيمانجيلأنوظهر،مالموسا

جي!ل:هوالاولالجيلكان،الامامالىكبرىدفعةالمجتمعودفعاخصب

الثانيالجيلوكانوتيمور.وه!يكلوالحكيموالمازنيحسينوطهالعقاد

وفيهممحمودنجيبودكيقطبوسهدعوضولويسمندور:جيلهو

!ءمدءجىكاوولملاءظ،عرلقد..الصح!تاب3والجام!ةاساتذةمن

يزبماا!هتعرقتنسبياسخغقرادحا!ةفييعينتىالمصويالمجت!م!كان

تصبي1ملة" ،ا-سطرر

هناكيفىولم،شاملةاجتماعيةثوراتهئاك.نكئلم،ءاماعشرينلن

البناءو(عادةالجذورتغييرفيواسعاتفببرايفكر(لذيالعامالنثوتر.لك

معرفةمرحلةكالت،للحياةجديدةوظروفجديدةفلسفة:خلق

عإىوفطل،للطريقالاوليةالمعالمتحددانتربممرحلةكانت،:المتشاف!

الثقافةوكانت،الفكروسيلةراسهاوءاىالوسائلبشتىالعمالمكضارة

امامالىدافعةجديدةتقدميةثقافةالمرحلةتلكفيبالغربأفظثرة

الجديدةالمنفسيراتنعرفنكنولم،دقيقةمعرمةالمسزجنعرفنكنئلم

مجتمعانمثلكنافقد،للمعرفة(لجديدةالمناهجندركنكنولم،!لكون

هذهـمعظموكار،والانساروالطبيعةةالحياعنقديمةك!افكارؤ!ينتى

الجهلصنعهاالتيالمتخلفةالجاءدةبصورتهالدين+نمسعتمدالمحكارلا

والعربيالمصريالمجتمعفيهايصشكانالتيالقاسيةالطروفإصنعننها

خطوةالغربيالاستعماركانلقد..التركيالاستعمارضغظتحتكموما

..وثقافةحضارةمعهيحملاسننعماراكان،التركيالاستعمارءن!تقدمة

الحينذلكفيتماماعلإناجديدةوالثقافيةالحضاريةالمطاهرتلك؟كانت

لخضعكناوعماظروفمنفيهنعيشكناعماالتقدمكلمتقدمةوكانتلل

.افكارمنله

وا-تمرتمحتمعناشملمتالتيالموقتالاستقرارمرحلةانتهتوقد

وانتهىالمرحلةهذهازتهت،الثانيةالحرببعدحزعليهمسيطرة

اخذاوالحضار.بةوالثقافيةالسياسيةالنطمفيالغربعناخذنامعها

تطلععندماالمرحلةهده.انتهت..لضابظولالمقياسيخضعلاء(ما

ووولاءادركوعندما،الحياةالىوالطالبالصغيروالموظفوالعاملالهدلأح

الجهدويبذلونيعملونداموامالهمحقالحياةهذهانجميعا

ار*تأمحددةمطالبفيبالحياةهؤلاءاحساسانعكسوعندما..والطافمة

.جديد.ميلادونئعكعلىلانه،المخاضبدوريمروابتدأ،يضطربالمحتمع

الاجتماعحةالاوضاعوعلى،الاستعمارعلىنقضيانالغروريءنكمانلقد

لقانونتخضعلاالتيالتجاريةوالمنافسة3(لاقطاعوظائغ،1اسنننفدتالتي

حسطوالنتخدامهاالقوميةثروتناءلىالاجانبوسيطرة،(نسانجما

نحن.مصالحناحسبلامصالحهم

ا))ثورة(1مرحلةالر(هعة،ازهارمربهمجمعنافىالطروفالجبإهـالذيهوهدا

تصرأتو))،((استقرارا"!وحلةلا.."ايجاد"مرحله..."ان!دوب"و

معق!ولةوسائلوخاقالبظاءعنالدفاعمرحلة"...ناضجةنهائية

،نلقائيا--فيهاتركزائالمرحلةهذهمثلشأنومن..البقا،لهذا

معطركهفيباشولا،العاجالةالقضبيةعنالدفاعاجلمنالقوىكل

السلاحنحملوان،ثيابناتتلوتانالعاجالةالقضيةهذهءنلدفاع1

دمنامامنتشابهة؟وموجزةكلماتذا.تصبحوان،القيثارنحملانمنيدلا

الىنعود(نبعدهانستطيعشر.بعةعاجلةواحدةمعركةفي

..فيهنجشانونستطيعن!كهواصبحنا،الخطرمنامنوقدالبيت

ننطملكيوالجهدوالفراغالوقتنجدوانندخلهانذلكبعديمكننا

المتناعر.اعذبالنفسفييثرنبيلاجميلامسكنامنهونجعلالبيتهذا

وتصورالطببعةلناتصوربلوحاتمزيمةحجراتهجدران.تكونانباشولا

ونحننتأملهاانئستطيعالحالةهذهفيفازن،...البشريةالنفسلنا

بنا؟الخيطبنالامحداءطعنات(والرصاصءلظاتمنآم!نون



من!ماصفىعلا!تهطا

معركةابرزهيلانها،الفكريةقوانا.زشةل-هةال!ياسالمثسكلةان

بهدهكلهاالفكريةصياتناتأثرتولقد.ءالبظاجلروئاليومنخوضها

واصبحت،يرهالط(لقاريءوخضع،لتأثرهاالكاتبفخضع،المشكلة

كاتبلهانجنوفرانيستطيعلاربماصعثةكلشسكإكأالخالهدالادب3!ابة

القارئةالجماءـبرمعظماليهاتميللاهوايةالخالصالادبقراءةوامسبحت

فلا،التاليةالاجيالوحياةحيادهافيالا،لىالمنتكلمةبتت!بعالمشعولة

عاىدلككانولوخىال!راءوب!مشاكلهمرحياةمرتبطاالاربيكونانبى

الاحايي.بعضفيالجياليةالقيمحسحاب

هيبلكلا..ميتةخماهع!ةعنطىتاالادبيالنقدحركةانيع!يلأذلككل

ؤوبر!اظهوراحياتنافيتطهرلاالاانهاعميق!تن!كلوموجودةؤائ!خمة

ن!ادجعدةالىهنااشيرا!واحب،الىيهااشوناالى!للظروفنببجه

مئدورالدىكأوركبفلقد..بالذ؟ت(لنقدمجالوفىالادبيةصياتنالمحى

نعق!ابية!قديةدراساتءخرمنيقربماالانجرةالثلاثالسئواتخلرل

ومعطم،المختلفةوالفن!بكةالجماليةومدادلهمعرفيالعربيالشعرنطور

.نعرضلاوقدالخالصةالنقديةالمقاييسعلىتعتمدالدراساتهذه

ظهرت...المعروضةالادبيةالمشاكلفيوالاجتماعيةالسمياسيةللجوانب

الشعريةالمسرحية)ءمنهاوادكر،(لسوقفيالقيمةالئقديةاللأتبهده

ولي"و((مطرانخليلإءو"شوقيبعدالمصريالشعر"و،(شوقيعند

القاريءالجمهورموقفكانمادا..."صبرياسماءيل"و"يهـنالديرئ

الادبيةالمقاييسعلىتعتمدالتيالخالصةالنقديةالدراساتهدهكلن

هذهعلىيقبللمالجمهوران؟..تدوقهومحاولةالشعرلنقدوالفنية

عنتحدثوا(لذينالكتاببعضيهتملموربما،كبيرااقبالاالكتب

اهتماماالكتبهدءلميتلقد.عنهابالكنابةاوبرويتهاعئدناالنقداذمة

عليهتحصلفلمالقراءاهتماماما،وحسبالمتخصصةالادبيةالاوساطفى

الثانيالنموذجاما..الملحوظة"النقدية"قيمتهامنبالرغمالكشبتلك

ياتشرحقفاهامةلقدقيدراساتأحرجيسرعوض،فقدلدكتودلواانتاجفيفيتمثل

(شدلويسالدكتوربهيومئالذيالجديدالواقعيالمنهحضوءعلىالأدب

دقيقاساسعلىعوضلويسالدكتوردر؟ساتقامتوقد،الايمان

يتحدثالتيالادبيةللمشاكلالواعيالعإهميوالتمثلالناصجةلثقافة1*ن

الادبية،ابحاثهف!بماصارماعلميامنهجالويس3ءورالدوالتزم،عضها

انقديااتجاههفيهمايتمثلالكاتبلهذاكناببنالىنشيرانوحسبنا

ف!والثافياما"(لحديثالانجليزي؟لادبفىدراسات"فهواولهمااما

فقد"شيلي))الانجليزيللشاعر(،طليقابروميثوس"لملحمةترجصه

للحركةواسعةتاريخيةنقديةبدراسةترجمتهلويسالدكتورقدم

لم؟.العلميةالنقديةالدراساتهذ.مصيركانمادا..الرومانسية

لويسىللدكتورالظروفتتحولمبل،ايهماالمتخصصينعيربهالهتم2

وجهايقفانالامراخراضطراذ،هذاغملهممارسةفييستمران

كله،كيانهاتمساخرىيمشاكلتهتمالتيالقارئةالجماهبراماملوجه

بموضوعاتويهتماسلوبهفىيغيرانالىلويىتور3الداضطرمما

وهو،القاريءللجمهورالعاجلةالمطالبمو(جهةتستطيعخى!عي!ة

نعتقد.فيماايمانوعنبصدقالدورهذا.لؤدي

ناضجةسيكلوجيةدراسة!ونقدمهانلريدالذيالثالتالنمودج

9!ص.يئ-مظهلةاكام
!هـصصأ

الاسس))ع!واىتحتلسوبفمصطفىالدكورقدمها؟لفنيالابداعلعهلية

اندسجمنالدراسةهدهوتمتبر..(((لىشعرالفنيللابداعالنفسية

تفتحانها،كلهالمعاصرتاريخنافيوالسيكلو-عةالجماليةالدرالات

بابوهو،النقديةالمعرفة(بوابكلنجلإبداباباواصالةبقوةامامئا

كانتفقددلكومع..ال!مي!قةالدقيقةالحقائقمنكبرالىبنايودى

المتخصصينلدى(لاتنتعلماد،محرروداثرداتالنقديةالدراسةهده

0العربالمثقفينمنوقلةو(لمدرسينالطلبةمن

ال!يموعبدالعمالممحمودالاستا!رنالكاتبيفييتمثلاخيرنموذج

الامراولالادبيالنقد!هجالطفيننتصاط!ماالهاتانهدانبدألقد.انجى

والكتابةالصحياسيالعملالىالظروفبهماتطورت!الرعارولهن

الشباسميةللحركةضحا1وملموسااخلاصااخلص!اصي!طالسياسية

مجالىفيالئقديوالنث!ماطالفضيةالمقا!ضسكل-مقفاوتةب!مدبوتجاورا

.الادب

الرئيسيالمطلب(نعلىواص!حةدلالةيدلىانه؟كلههدايدليردلعلأم

القاريءتواجهالتيلةالعاصالاولىوالمشكلةللعصو

عنالدفاعمثكلةولكنها،الادبيالاذتاجهيليستوالكا.نب

هيالعميقةالفكرةانالكاتباءتثفلقد.البقا،معركةفي(لانصسان

فعليةنتائجالىوتوديالحياةفيتوثرالتيالفكرةهي،ألايجابيةالفكرة

(لعصريةبالمنسكلةيفنمانعليهتمليص"مسئولهانواكنشف..الئاسلدى

وبينبي!هتربظعلاقةهناكتكونوصشايجابيابكونحتىللانسان

فيالانسانانالفودعلىيكتشفان؟لطبعالكاتبواستطاع..القاريء

ممارسةمننيتمكح!نىخقراروالاسوالرخاءالاطمئنانالىيحتاجمجتمعنا

الرئيسيةالانسانمطالبوان،ناضجةممارسهوألانفعاليالفكرينشاطه

لهذايتاححنىاولاعليهاالقضاءمنبدلاقاسيةقاهرةظروففيتتعثر

منوكثير.(لحياةمقوماتمنمستقوادنىحدءلىالحضولالانسان

لقدبلكلا،بلادهمفىالانسحانمشاكلعنمعزولينليسوااليومكتابنا

-كأهراد-ايضايواجهونانهم.المنساكلهذهفىانفسهمهموقعوا

عنيبحثالذيالمتخلخلفالمحتمع،الاقتصاديجانبهافىنمعالمح.ارمة

بمصيرءمرهونامصيرهماصبحح!يثايضاوصعهبمؤدعليهايستقرارص

للتراجع،وسيلةهناكبركدولم،الميهـاندصلوا-لقد.وطنهمابناء

هيبلمفتعلةظاهرةليمستبالسياررةاهتمامهمظاوورةفانولذلك

ولما،العصرلمطالبالسمليمةاستجابتهممدىعلىتدلطبيعيةظاهرة

مشاكل.منلهيعرض

ومصادر،(صيلأتجذدااليومتتجددعدناالادبيالئقدمئايعاد

الاجتماعيةبالمعرفةهانفسىتربظفهي،ايضاتتجمعلنقدبة1المعرفة.

المعرفةحدددتتوقفاند،نالتاربحيةوالمعرفةالنفسيةوالمعرفة

لونايصبححتىجديدةابعاد(يكتسبالادبيوالنزد.وحسعب(لفئية

بحيثوبالفنوبالطبيعةالبتريةبالئفسالمعرفةالوانمنعميقازتاءللأ

الانسانوجدا!تريدالتي"الفلسفكأ))الوادءنلونالىالنقديتحول

تطلانالنقديةالحركةعإىتفرضالراهنةالمرحالةولكن.وثراءغى

ملموسة،مثمرةصورةفيوتزدهرتمتمدوالاصاصةروجالاتفيمحصورة

!صاةفىالنسثبئالرخاءواشاءة،المشمعباستقرارمر!وررلكفار



هق-ا!ت!ئما!فىا-تخهعماكل/

منيمكنهماالفراغمنيملكالدبممالقاريءذلكيوجدحمنى،(لناس

وتؤوفهساللحياةالوجد(في(لادرأدوسلأللمنكوسيلة(لادبقراعة

عميقلانتاجالضفرعىلى(لقادرالكاتبدلكيوجدوحتى،ولهمبعمق

...الانسانيةو؟ل!لأقات(لطبيعةوفيالبشريةالنفسفيجديطيكتشف

رسمالةيوديوهوم!جو!عامبوجهوالصرجمط(لمصردالفنانانشلظولا

وبينالمبدعةالطافاتمنكيوبينتحولىالراهزةالظرولىولكن،ايجابية

وعاجلةرهيبةأء:اءبلادنافىن6الانمحهكاهلىفعلى.والتصررالانطلأق

مباثمرةيوميةأعباءتص!بحفؤالتنيءبرعضنوعهايعيروانتقل(نبدلا..

.*الحياةوتغوقيوالابد؟عوالملاحظةالتاملروحفيتقتل

هذهواولى،الرئي!ميمةالنتائجبب!ضنخرجانذمممتطيعكألمههذ(مئ

عنناتجة!بستولكنهاحقاموجودةالادبيالنقدأرمةانهيالنتائح

اصولهفيوجودهايرتدوانما،لكمسئولينتحملهمعدماو؟ل!نقاداهمال

بصورةنفسهاوتعكسالمجتم!بهايمرالتيالقالقةالظروف؟لىالمميقة

لهذهكاثتنطوتناماواذاعلىالسواء،وال!نبالقارلىءاهتماماتعلىواضحة

وواءاننحساننابمصنىتغاؤلنظرةتمعالمصبهايمرالتيانقلقةالظروف

الامام(لىوخطوةتف!برءنيعبرفهو-قلق،وتقدما(ر(استؤالقلقهلا

نظرتناكانتاذا..الاجمتماءكبماو(لنظامالنضمىفيثوضىءنيعبرقلقلا

تكر؟لادبيةالحركةاننحساننسعتطيعفاننا،النطرةهدهمثلاليه

الفكريةالحياةفىالمما/دالانقباضوان،تزدهرسوفو؟نهاجدي!ب!ور

فىتعملالتيالحيةالقوىءنتهـثعفسوفعارفةء؟هرةالاليس

.اعوالابطالعملعاىالقاثرةالجديدةالقو!عنوتكتنسفواصالةصمت

دييالفضلانتاجدطلبعض(لادبيةالمىأءلةانايضاالنعائجهذهومن

تتوفرلمماالانتشارالىادبيب!ملتدفعانيمكنلاوالقصةالشعر

يلموهبةيفتقرالذيالادبيالان!ناجمنوكثير،لصاحبهالناضجةاروهبة

مقياسهنقدياحكماالا!مالحهذ(وكان،القراءمنالا!ماللقيقدالمبدممة

الىهنارانالنتائجهذهوءت.الانتاجهذامثا!ءلىوالفطرةالدوي

ياداءأىتثملاخركأظروفالنقدية2لبلأرمه؟لرئبمميةجان!يالظروف

السرعةتفرضالتيفالص!افة.السواءعاىوالثقافةالنقدفىازمة

الجيدولللاعمالفرصمةتتيحولاا!عمقعلىتقصيوالطر(قةوالايجار

.لا!دافخاضعهمعظمهافىرالتماالكبركطالنشردورانكما،الدصيقة

ربحايضمنلاالذيا،دبيالانتاجعاىالطررقيسدمماخالصةتجاوية

صراحةاكثرنكوىولكية؟لاط!لأقمحلىربحايضمنلاوقد،واسعا

جوهريااختلاؤطتختلفلمالرلمديدة(لنشردوراننىلارفتطيع

النتسسرورانهـئفبالرغم،القديمة(لنثردورجمصظ

للقوانينتخضعزالتماانهاالامعاصرةاكةراثتاجاللقراءتقدمالجدية

للا.تحض!رالتوماالقديمةالدوركانتاخياا!خنحارية

الذين(كقابوحاول،الطبيعيةاليدءنقطةمنتواضعلمجمابداناانثاولو

وان،نقديةنمادج-وجدصبرفييقدمواانالنقد(رمةعني*نحبون

(بالالبيلإهسواوان،واءيةحب(دءءكابعةالادبيةالحركةتتبعيحاولوا

هدهفيوالسريركلعةالطريفةالجوانبالتماسرونبدلاللفو(هرالحقحقبة

.-الموسماتفىالادبيالتخلفعواملوشجاعةبصدقيهـاجمواوان،الظواهر

اكرهم-وما-هولاءحاوللو..للنشرودوبىصحفمنالقائممةالثقافية

وقيمة،ايجاب!بةاكثرحقائقءننكثممفانلاستطعناذلكيفعلواان

لمخضيى01دلةكاه !ا"

نساهموانالأزدهارالىالادنجيةالحركةدفعفىنساهمانلاستطعنا

والمجتمعالنغسفيالتخالفعواملوالقضا?لهالانسانتقطملي

...والثقافة

يركا--؟!ر!شنط--3-

التنفأفيالموس!حصب!قى

الخاصالادابلمراسل

بنطرةيشملان،عامةسوريافيادثقافيللنشاطالمتابعيحاولعثدما

بالروحيةيربطهوان،المختلفةقيمةيقدروانالننتمأهـ،!ذاعناصر!لية

العربي.القطربهذاالانثمائيةالحريةعمرفيجدويدةلسن!العامة

هذهمثلاى؟فول،؟لذصني(لنموحركةفيالعميقةالاكأريلاحقوا!

النزوعهذامثلبوجودوثقتهاوتفارهاطموحهارغم،الجامعةالعطرة

الوافعية،الحصيلةبانتوحى،؟لتقاف!يةللفعال!ةالمجديالتحققألى

.ظهوراوتتفاوت،التفاولذلكتلقاءتتضاءلى،باوزةمثسخصةكوقائع

الانتاجنحصياننريدوعندما.الامكانياتلعزارةبالنسبةوضمورا

كلبميوعةنفاجأفاننا،وعلموفنادبمنالثقافيةللوسائلالاصيل

نحدداننستطيعولعلنا.والتصنيف؟لتشكلعلىالقدرةبعدم،نبىء

الثقافية،الفعاليةاى:ؤمقول،الاجمالية؟لاوليةالصعودةهفهمحلىالمثسكنة

القومية،او؟لاجتماعيةالفعاليةفيسواء،المبدعةحياتنافيشيءككل

لوجودها.اليوميانتنظيمخاقمستوىالىالارتقاءبعدتستطعلم

ثقافةقبلمنالجديدةحياتنافئللطئبرحقيقيةفعدرةهناك!هل

؟العابرةالمدرسيةالثقافةغير،خالقةقيممية

اخردون،غربيقطرضمنفقطلشى،اطلاقهيصح(لسوالهراان

وقل،السوالهدالمثلبشدةيتعرضالعربيةللامةاليوميالواقعانبل

.الحرجمنيخلو؟ن

والقسم.ذاتهسديمهفيالمثالينزوعهريممنالعربيالجمهوران

مفاوتة،ذاتيةتوعيةعمليةبواسطة،يسيرالديالقسم،منهالمتحرك

هذاوليس،لحواسهالمتاخم،التاريخيالقوميالحدثبهيوثرمااكثر

فى،والحضارة.!المنتجالثذقافيالوعيبواسطةالعامللحث(لثانيالخلق

فيهخلق.اليوميةللمعطياتالثانيالخلقهذاهيانما،حقيقضها

*حيازاراديتدخيلفيهخلقو.الحقةللحصيلةوتحجوهرتصفية

التطورمطلقالئاميةنحودوافعهتحققواسلوب،طريقهاجتيمار،ائيالاف-

القوميةتكونحرب،الحربانمث!،؟هذااعمي.والتعيئ

ومعركهالسويستأميمالى(لجزائرثورةالىفلسطينكارذلمةمندالعربية

خارجيةتبلوراتهيالتيالكبرىالاحداثهده..الخ،سعيدبور

مطلقةداخاليةكقدرة،العربيالوجداننموونكساتلانتصاراتنمودجية

العربي،الجمهورمن؟لمتىركلالقسمالمباث!رالتحريضهي،الامةبذرةفى

نفسىفى،يحصبللاولكنه،؟عطمحرية،اكيرمتحققاوجود(صنتجانه

هيالنيالثقافةتلك.اصالةاشد،احقثقافة،الإقلءإىالنسبة

مظالمطلوبةدرجتهافعلأتأخذالاحداثهذهمثلارعلىالوحيدالاءلبات

.الاسعتقطابضعفالىاشيرولهـن،الحدثخصبانفيلاانا.الوعي
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واللوحاتوالقصصوالمقالاتالشعرمنالانتاجهذاكليكونولهذا

كبور،القوميالحمثيخلقانيريدالذيالانتاجالخ...والموسيقى

تقليد؟و،صديلانه،انطئمرهامشعلىيسير،الجزائراومثلألعمعيد

.جديدااصلأ(وينبوعاوليسى،الاصلعننسخة

الثانيةالسوالهذاهو،الحديثمناخرمس!توىالىننتقل

هدهماأالمباثرالنقلعلىسوريافىالثقافيةالوسائظقدرةهيما

النشر..1دود،الاذاعة،والجمعيات،النواديالكتب،المجلات؟الوسائظ

بعديوجدلماكثرهالان،الوسائظهذهقدرة!نبحثاننستطيعلا(ننا

الحقيقي.هدفهتحقيقعنبعيده!و،قوجودأكانواذا.سوريافي

هيحقيقةوهذه.كلهاسوريااو،بدمشقصحيحةمجلةثمةمثلافطيس

لثارالذيالمبهمالتساؤلان.المثقفينعندوتشاوموالفالممصدر

هذهاسبابوعن،سوريافيالادبيةالحياةعطالةعنواخرحينبين

نريدولا.خاصابحثايستحق،المعطلةالخفيةالايديوعن،العطالة

متوفر،نسبمءكلانوهيالبديهيةكاالحقيقةهذهنسجلانالاالان

ولكن.الادبيللنقل،كالمجلأت،مشروعةوسائلتوجدانمناجل،ومعتق

يعرقلها...منهنا!انب!دلا

يوميةوسيلةلذاتهالادبيجدلانالطبيعيالطريقاغلقفقد،وادن

جدوىاقلاخرىوسيلةفوجد،محليةمجلأتطريقعنوالطئمرللاتصال

منتعقدبماالجمعياتانديةانها.حالكلعلىوسيلةولكنها.وجدية

ادبية.وجلساتوندواتمحاضرات

ء،والدفالكراسيمنصفوفوبضعة،الصغيرةالقاعة،الادبيوالنادي

الالقاباصحاب،المحترمينالرجالواناقات،اللطيفالجنسوعطور

(لتلفت،الانصاتاثناءوالفرجة،والانصات،والوظيفيةالجامعية

البروز..اذنلأليءالعقد،المترفالثوب،الجميلالوجهحولخلسة

،محاضرةفيبالامسرايته،محاضرةاسمعانني...المثقفةالطبقةتلقاء

الشاعر،إ..جذاباحلوا..بالقائهناعماكان...بثوبهاجميلةكانت

..!اد..اد..الفخورالعالم،الصلفالمدعي،اللبقالمحدث

محاضرةفيدائمايتكررالذيالصالوناتمجتمع،المحاضرةعالمهوهذا

وقاماته،يعطوره،وآنساتهبسيداته،بالقابهو؟حدانه.وندوةوناد

،منزو..المجتمعهامشعلىيعمل،صغيروهو.واذوافهبعقوله

رائحةان0..؟لانفتاحمنيتهرب،العلاقاتيخاف،الاعلانيخشى

اصيققنواتهالان،الهواءمنتعتدرانوف!الغضةافيوفهتزكمالثسعب

تستوعبه.انمن

في-،محاضراتست،خمس،اربعتنعقد،واحداسبوعخلال

الادبفاندلكومع.يتكررشيءوكل.الراقيةالمدينةمنمختلفة؟مكنة

؟ابداتحديدهبيدنالشىاختيارذلك؟يعيشكيف!يعيثس

قدرت،المونثةلأالعاطرةالمترفة،الدافئةالجمعياتهذهمنقلةان

تعطي.ان،ماشيئاالفراشيالذوفىترهقان،الطبقةعنقليلاتخرجان

علىينامواانقظيريدونلااناسابالجدتثقلان،حقيقةشبه

..(لمحاضرةليلةبطونهيم

السورية(الفنونجمعية)،مرة(سكينة)منتدىالجمعياتهدهمعل

رابعة.مرة(النسائيةالندوة)،ثالثةمرة(العربيالنادي)،احرىمرة

هءـه4،-

صبر!1م ،1"الو

.مرةالايكونلااصيلكللان..دائما.ولشى،مراتاقول

لونودالممشا؟احياناالصالوناتهذهاهلمعنكون(ننحبالسنا

كرسيا،نلتصقان..والعطورالانفاسالغماميةحجومهاتس!نوعبنا

كانتالنهايةفىونقول..وننتقدونراقبونصفقنستمعان،فكرسيا

!كسبناهاوفيهاالوقتضاعامسية

وأمثالهدمانةبأبي،دمشعقمنبجزء،بدمشقيروجالمحاضرةادبان

باسمقرارتقريبا.تقماليدهاسمتقرتولقد.عديدةسنينمنذ،الندرة

طبقية.الجللأءبعد-،الحرببعدالثقافةطبقيةهي،جديدةطبقية

بكسل!ا،شعرت.ومراسيمهـاالخاصةايدرويوجيتهاقنشيءانارادت

..تعملوان،تعطيانفارادت،بالنسبعشعرت،النسبيبعقمها

تحتفلانارادت،الجمعياتاو،الحلقاتاحدىانكيفاذكرازاللا

الشمهودجوقة،صوقتيئالىالصغيرةردهتهـافقسمت،،لعالميالامبعيد

انها؟..الجوقةهذههيوما..الامثولةوجوقة،(المستمعين)

منالامتمجيدوبعد..للعرضبهناـتيالفقيراتالامهاتمنمجموعة

والديباجات،المصنفةوالعواطف،المزخرفةالكلمات،وشاعرمحاصر

.إالاموتعيد،الشهودامام..الحسناتالامهاتعلىتوزع،.المستعارة

الاجتماعي،الاصلاحعلىالداخليالجمعيةهذهنظامنصأفما!ولماذا

؟..المصلحبنوحسناتالامعيدالاينقصهيعدلمالذي.الكاملالمجتمع

نفسهعلىخذ4،منتدىالموسمهذا(سكينةمنتدى)كان،وبالمقابل

..العربيةالاقطارمثقفيمننماذجفأعطىالعربيةالوحدةالىيمبقاى

الماضي.ايلولفيللأدببلودانموتمرمنذهذابدا

مصرمنادباءالى،الطبقيمةمنتحللااكثر،متنوعجمهورفاستمع

خلفمحمد،الصيادمحمد،اهوانئالعزيزعبد،العالمامينمحمودمثل

موضوعاتاحاددثهمفىعالجوا.انشىالعظيمعبدالقظ،القادرعبدالل!

فيالعربيةالثقافةعن،اسبانيافيالعربيالادبعن،مختلفةعربية

درجةبعضهابلغوقد..الخالحديثالشعرعن،عشرالتاسعالقرن

فيتحدثوكذلك.،طويلأعميقانقاشاأثارت...الاهميةمنعطيمة

حقائقوكشنفالمناضلةالجزائرعنالهريالحميدعبدالاستاذالمنتدى

قدموكذلك.الجمهوريعرفهالا،هناكالتورةاوضاععنتفصيلية

القوميوالمفكر،الجواهريمهدي؟لفصيحالشاعرالعراقمنالمنتدى

المذاهبتجاهالعربيقلقعناعلأنا-محاضراتهوكانت.العمرجابر

العقليةخطوطهعن،فلسفتهعنيبحثوهو،المستوردةالاخرىالحضارية

وهي.وجودهمفاصليروضحمتماس!عقليبنيانلتشييدالاساسية

المنحفز.العربيالجيلوخاصة!ورالجملدىعميقةحاجةممستمحاضرة

أيام)القديمشعرهعنالمنشدىفي(لبنانمن)الخوريرئيفوتحدث

القاهاكانعميقةغنيةبمحاضراتالطليحديثهذكروقد...(إ.الىشباب

الماضي-العامفي(لثئانمن)مروفوفوادصعبوعفيفةزريقالدكور

.المنتدىجمهورامام

...الجنسينمنادباءالمتدىموسمفىسوريامنشاركوكذلك

-.والمئماعرة،ادلبيالفة؟اتناميةوالقصاصة،هارونعزيزةكالشاعرة

قباني.ونزارسالمىابوالنازحدمسقوشاعر.الرفاعي

فيالفنيةباللأرمةاشبهفهم،ونزارادلبيوالفةهارونعزيزةاما



الندمتاعل!القافى!

هذء..عزيزةمنشفافنعممنمرهفمجتمعيخلولا..دمشقاديبن

الشمعرجواندون)نزارمنشعريةفضيحةمنولا،الشاعرةالانوثة

عنشفافةادلبيالسيدةتنقلهامعبرةبساطةمنولا..(الدمسقي

الطريفة.التقليديةوخصاذصه...الشاميوالمجتمعالعائلة

ادارتهانعنينبيءوهو.واحفلهاالمواسماغنىكانالمنتدىموسمان

ادبتخرجان؟ستطاعتفقد.المسووليةحدالىعملهابجديةتشعر

والترفالتسليةباهدافالمحصورةدائرتهعن-مادرجةالى-المحاضوة

واطبقيةقيوداتحطماناستطاعتوكذلك.المجانيةو؟لسطحيةالفكري

؟لمواضيع.واقتراح،الجمهورودعوة،المحاصرين؟نتقاءفي(قليمية

،مئطلقامنالادبيةالحلقاتب!ية؟ممامالصحيحةالطريقينسققيلكوالمنتدلى

الس!ورية"؟لفئونجمعية)).وأماالاجتماعاته!هلمثلالمشروعةالاصول

واحاطتهالفنيالادبيالجوخلقفي؟لفضل.لهاكانجمعيةاولفهي

وربما.الجمعيةتطورمراحلباختلأفنوعيتهااختلفتاجتماعيةبهالة

المجتمعفيالخلأقةالنوازعجديةمعانسجامااكثرهاالاخيرةالمرحلةكالت

لمالجمعيةلان،يقلقونرالواماعليها(لقائمينانغير.بسورياالعربي

كالموسيقى،الاخرىالفنية(هد؟فهامنكثراتحقق؟ناليومخىتستطع

دائما.نشاطهااستغرقااللذينوالرسمالادبجانبالى،والتمثيل

الموسممنالجمعيةهذءفىاحفلكانالفنيالموسماناـلم!حظومن

الادبية.الحياةمنوقربهاوتنوعهاالموضوعاتاصالةجبثمن،*دبي

وبهذا.خاصةآصدقاءجلسةجوالىالمحاضرةجويتحولمافبرا

يكونانوعسى.المنفتحةالعامةالفعاليةوتتضاكل،الهدف(فقيصيق

بدايةفيعنهاعرفالذيالخصسبلئساطواحقيقيابعثاالقادمالموسم7

الاجتماجم.الادبيبالعملخبرةالجمعيةاكتشثتفلقد.تكويئها

لمحاضر(تها،كهدفالمسوولألادبمعالتماسالىهدهخبرتهاواوصلتها

الفنيةقيمتهفيدائمايتسق،بمضمونالهدفهدااغناءمنتتمكنلموان

دعوته.مع

العريقين،الادباءبثعض(النسائيةالثقافيةالندوة)موسموحفل

القصةرائدة،سكاكينيودادحدثتفلقد.القيمةالمحاضراتوببعض

الماضي-منسوبرز.-السوريةالمرأةنضالعن،سوريافىالنسائية

شيبتايقلفلم،لطريف4المتقاعدالروائيهذا،الجابريشكيبوجه

..تدبيرهوعنالتعاقدهداسببعنلنايكشفولم،قصةاوروايةعن

عوضاايكون..والدماللحممنالاتناجهذا..اطفالهعنتحدثانجما

؟..و(لكلمةالحرفعن

فوديهوبشيب،سمرتهبخيلأء،الكي!نيابراهيموالدكنور

دأئمااليكيوحي.هحديثهوبط!وة،كذلكالسمراوينوبنظارنجبه

.؟وقىاين:الانتاجهذاتكتشف؟نتحارولكن..منتجاديبانه

والى...(و،لكبارالصغارعندالضحك)ءنالندؤةفيحاضرولكنبما

6لنعومةمشارفعنددائمايبقىفهـو(النسائي؟لادب)عنانتجماجانب

الذيهذااونكتةاوطرافةتبرروحيث..الحالمالادبمطارفونر

،؟لدكويوليعذرني..المستملحالمتلطفالموضوعاو،المقالةادبيس!مى

...اكثرمكسوفنطاقضمنماويوماتدريجيانقحمهانبدلافاننا

الورق(لىيبرزانعلميه..ظريفمجتمعاوناداوجمعيةمن

1!ضيىإم لوطص1م

روايتيصاحبالجابريشلاجمبمعليبحديثيذكرنيوهؤا...المطبوع

المتمولالروائيشعرلقد...الماضيالموتمراثئاء(يلهوقدر)و)نهم(

الادلطبمدرسفكيف..الادبعنابتمدلانهحقايأسفانهالمتقاعد

عنياشفالايمكنه..كيلالبىالدكتورالبارزالادبيةالمجتمعاتوعضو

.إعنهضاذعوننحناننااو،ابدامنهضائع؟نتاج

لاهـكقور(العربيةالقومية)عنهما؟لندوةتمتهمارصببنانوموضوعان

واما.صباغليلىللأنسة)،((وشعرقاة)وعن،حاطومالديننور

البحثهذامثلخلألالعربيةبالامةايمانهيجددفهوحاطومالدك!ور

كمئمفتفقدصباغ.ليلىالانسةاما.التاريحفلسمفةمنالمتسقالعميق

عنوالفنيةاليوميةطوقانفدوىلشخصيةوالتحليلالعرضهذافى

تعهدتها،الفنيةالمقدرةمنحقيقيةثروةوعن،رفيع؟دبيتدوق

عملهاخلفم!لوعلى،ضوضاءاوجلبةدونبنفسها،بدولا،الانسة

نوعه.منغريبواخلأعريرحملابجدد،ئمااخذتهلمعارف،الذي4فىالرسعي

بالمهرجاناتالموسمهذاخاصةعنايةعنيفلقد(العربيالنادي)واما.

موصوعاتتمسالتيالسياسيةوالابحاث،الحماسيةوالكلمات،القومية

اميئ-طرزيللدكتوروثائقيةسياسيةمحاضرةابرزهاكانالساعة

السياسيةاحاديثهالكبيرالوظفهداوزعوقد-السوربة(لخارجية

ءلميةبروحجميعهاأتصفتمختلفةمجالاتعدةفيهدهالوثائقية

تحرضممااكثر،والدبلوماسيوالقانونيالمشرعتفيدقد:مسردة

ومن،وحياةنسعورمنجديدةموجةفيوتبعث،القوميالمستمع

مقصودكلوفيسكذلكوحاضر.القوميةتجرقينرمحركةجديدةعوامل

لاشتراكيةماركسياتبريرافجاءت،العربيةالاشتراكيةعن(لبنانمن)

،كبيرالغطاهذهمحاضرتهاثارتوقد.المحاضرهذاقظحد؟هاماعربية

المستمعتأملهبمامفجعةاملخيبةحصيلتها،المنانخشةمنسلبياوجوا

السيدعرضهاالتي،الشخصيةالعديمةالاشترابميةهدهفىعروبةمن

كلوفيسى.

فييثيروهو.اجتماعيثقافيموسمعإهيهاشتملماابرزد؟ككان

فيبداناكما،الفعاليةهدهلمثلالتقييميةالمشكلة،الكبرىخطوطه

القالبهدامثلفيعنهقسراحشرالثقافيألاعطاءانقلنا.الحديث

هـنمحدودةودرجة،معيناواسلوبا،معيثاادبايفرضالذيلبسيط4

،هوالاعلىمثلهفي،المحاضرةادبان.الابداعيوالعملالفكريالضغظ

لا.الموثرةالكلمةيحمل.انهالتعبيرصحانموسيقي،ايقاعي(دب

التجربةحركيةلاالمئسابوالاسلوب،الحقيقيلاالطريفوالمعنى،الفعالة

تجد،ب\وليس،(لادبيللاعطاءتبسيطاكانفكو.وصدقباصالةالمعاناة

الكتاب؟دب،الصحيحبالمعنىالادبوجوديفترضس،.لهاغناعولا،نجبه

مستوىفيجعله،فيهالحوارخلقجانبهالىمهمتهوهو...و؟لمجلة

الابعادضمنللاديبعرضوهو.و(لمستمعالاديببببقالمباثرةالعلأقة

كما،وهدفيتهداتيتهلكلالشاملةاررشكنهةالوجوديةلا،المكانية

دائماالحواسسلطةتحت،ورقعلىمستق!ةحروففيتبرر

المحاضرةادبوانتشارعندناالادبيةالجمعياتاتتشاريعزىانويمكن

ادبفيالذوقيةالحاجةالىمنهاكثرتماعالاصالىالحاجةالى،معها

)الادافي(الؤكور.ةضرةالمحلنصالعددعذاليالقراءيطالع)"أ



-مي!ىا!هماصفىكلالئ!فتنسط

.نرتفعلمعندناالانسىاذيةالجماعةدامتماذلكفىنصقوزبالغ.فناو

وتتعارففقظتعينتىالتي،المنفقةالعلائقيةالج!هعةمستوىةوق،بعد

تؤلفلمالجهاعةهدهان5الءامإبىظاءؤئيالغريده!لافذاتلخأكلين

اطرافعلى،الصغيرةالادببقىأخنجهكاتاوهذه.بعدالأذسانيالمجشهع

المجخهعلخلقمحاولةالاهيئان،سديهيخهفيالغارق،البنبيرالجههور

الواقع،لأحداث،للواقعخلقهوالفعالالصحيحانالادبكها.ثانية*رة

.العلاقاتتضهحلالمحاصراتفى.اقخباسااونقلااواعادةوليسذارخلق

المجخهعهدامن.مبنانهالىخاغم(لجه(فيويريدر،الافرادبينالمصلحية

الششص-جةيوصلم!بقدركاوقيهخه.المخحضرخهعالمسيخشبنلالصغير

لالمحاصرة،المحدودالزمنلاخلالفواده1في،المتمديرفةالشخصصحة،الذوقية

السطح!بةالبنادة!نطاقالمحصمورةالاسحجاباتالانعانيةالعالي!ةصهناو

ويخضاءلط،انئوةالمهالمراقبةتخخفيحي!ثوللأن،الوظيفيوللخقييمللهظ(هر

سواء،لغيوهبالذسبةلا،داتهفىقببهةالفردويصبح،الحسيالخصمالب

مذها.مخحرراامالرسهيةبالعلاقاتامحاصرا،مرئيعيرام"رئااكار

فذحنشي،المحاصراتاطارصهنكلهـ(تحددالادبيةالف!(ليةكانتفادا

هذامفاهيمتصبحوان،ارواضراتأدبالارالى-الي!اك!بنونالا

البنخابيالادب،أخرادبكلتقيمالخيفيوموصوغاتهومقايبسهالادب

فسهاع.للهخذوقبالذسبةنهائيامحلههذايحلبحيث.المقالياو

وامقالقراءةعناطللأقايعذيلااسبوعخلالمحاضرأتعدةاومحاصرة

ادبمننصعدانالطبيعةمعاكسةقبيلمنبل،الفادحالخطومن،خاني3

علىيعينرانهاالمحاصرةاعطاءان،والواقعالكخاب،ادبالىالمحاضرة

الاولى.الايقاعيثيرالطالىويذقلهويسهلهيحففه،اللأمابيالاعطاءهاخمبر

الاول.ءالظاريبوجدانفعالوالثاني،الجهاعيالخذوفىحاجةيلبي

بسسلاقةوتربطهالقاريءبزيهتحرضالبناتبحريةوالناني.عرض

مصدرالموئرةالغذائية(لقصيدةتصبحقدفهثلأ.داخليةبريةرحهانية

القصةيرفبرقددوقاتذهيالمسردةالمحدثةوالقهءقى.ث"حرللألىتقييم

قلمد،ولطائفطرائفهوالذي،الفكريوالحديث.الروايةاوالاشبناليئ

.المسوولالعهيقابحثااذخض-اريعيق

في،المحاصراتفيوحدويادبيولفه(نبههنانحرافير93ان

مخسلياسطحياجههورايخلقائه!و،الاصبلابالبننريرضقصذاالذيالوقت

هممقة،لفطيةبقمه-ءثةيهتفي.جدياربزاقاءيصبرلا.ءتمرفامنلأخا

عميق.عبرفص!بحبحث،*ضوقةلريعةاق!أوصظة

ؤسيوقيهخهاالمحاضراتحصيلةعلىالان-كأىبكخنا.ق!!نالقد

فيمحدودننمماطلذاظهربنهاو!و.الموسهيالثقافيط1الث

منجداصعيرةجهاعةدنالوفعايىخه.وجههورهايبهواساموضوعاته

والفعاليةثيرالظمنعطيمجانبعلىاخرتدمولسسات!ناكبيذها.الجه!ور

تحخاجذا،والجامعيةو(لاداءيةالصحفيةوالموسساتالبثرودوركالبنخب

للامةالثقافيالوجدانفىالمخخلفكأتاثيرهاواسنصاء،النطرازتامالنى

اخركط.رسالاتفيوتقييههاتحديدهاالىنخعرضان"نبدولا

مهففيمطاع

9.!سزيىمإلة، صزأأس"

المجضألهـ؟-

عاممنذالشعريالتناج3

الناحية،منببثهاهـملموس،الانحتىعاممنذالمريالاتاجحفل

وممنالواقعيةاتبلعصنالشعرلءبعضلنلاظهرفقد،لسنالخلالفنية

ائروذاقيمةذااءخجاردبمكنشعرا،الحرالثمعرطريقةعلىينظمون

الموسفالثيءولبر.العربيةوابىلادالعراقفيالشعرمستننلفيبعيد

العربية،ابىلردعاىوتالدوإوهذهالتوزيعبتوزيعشركاتتتنوملاانحقا

.وبيروتفي-القاهرةطبعتدواوينبضعةالاا!لهم

اشسلعرااصدرهاا!:ى"لزيتونولللاطفالىالمجد"مجموعةاعتبارويمكن

والثانسنللناهرةفيالاولىموتينوحلبعت،البيلتىالوهابعبدالمبدع

!هيرررعيزلللاا!و!ا!ءبدان.مهمةقيةؤيمةذات،ليجروتفي

الساونسةاجموء.نيا-نمرارهذدا،عج،وعةانالقولويمكن.شعره

اللاحطانالا."5591بيروت"و،(5491بغداد-مهشمةاباريئ1)

اليهوجهتالتيالانتقاداتبعضمن.نخلصقدالبياتيالاستلذاتفيها

مجموعةذلكبعدوتأتي.الممل.التكراركبعض،الاولىالجمرء"احدارعنهد

ببيروتالادابداراصدرتهاالتي"الموجة*قرارة"اللائكةنازكالثاعرة

ههذدوفي.اقوسطةالنطع-نصفحة"502"فيننوالتهي

نلزكفي!لاابدعتارهتيالانسلنيةال!صائدبعضالمجموعة

بقتينالسلعجموعتيهاعنكثيراتخنلفلاهذهـللمجموعتنات.ابداعايما

تعيترتزاللاانهلأذ"،(91!-ورمادوشظايل"791(-الليلعلشقة"

العامالى":بنسائدهااغجلبنلنسسجلانناالأ،الرواملنتيكيةحيلتها

.للعارغسلا.المذبروحةالراسن.النهريقولىماذا.الشهيد.الجديد

فتندحالىكلوعلى."المحجبةالارض.المثحلرعفيئمةالنل.الزمنلعنة

واحدر.ابداعااكثرهذهعجموعتهاتجيءاننلزكمننننظركنا

يزاللاوحافط،ا،الوجداننبض"ديوانه،،جميلحافط"الاعر

ألناحي!الىيتجها؟نلهنرجوانناالا،التمننليديهالطريتنعلىينظم

اكثر.ليبدع،روادهامنكانحيث،التنوالواقعيةالانسانية

الغابةلغانب"مجموغههجاءتفند،البدعالثاعر،،النقدي)امولمىاعل

السابقةلمجموعتهبالنسحبةهاماتطورا،،متوسطقطعححفحة66-

وعغويمةبعمئمعبرةالجموعةجلءتفقد."52!ا-النوراجنحة"

لهذهقدموقد.النبسطاءالناسومكنوناتالثماعرمكنوناتعنواخلأص

عبدالاهـتاذلشاعرلواصدر.لبياتىلالوهابعبدالاستاذالمجموعة

مجموعة(،؟591-الشيطلتلعنة\اقحميدةصاحبالواحدعبدالرزاق

من،(طيبة"في.نمكنقدالرزاقعبدلن.والنندبالدرسجديرةمهمة

لهاقدموقد.الناسمنالبسطاعمكنونلتعنواخلاصبمراحةالتعنتر

النولط.العطعمنسن61فيونع.البياتنالوهابعبدالاسنلذ

.الذىوالاهتماموالخقدالدرلىالمجموعةهذهتلاقيلالنالمؤسفمنن1الا

.قلدمجزءفيعنهاالكلامنستطيعانونرجو.تستحقه

عبدالرحومالكبيرالثاعرديوانصنالاولالجزءمؤخرأحدركما

ويناولبيروتليجعوقد(،المنا،سنط"اسمتحت،صادقالحسين

غازيالشاعرلحدرقليلةمرنوقبل.للتقيهديةالاغراكسمعنمالديوان



قدمتوف.،(والاخريات..ن.!بعنوانا،ولىمجموعتهالكعيلاني

بةالاداببكليةللفرنسيالادبمدرسةمحمدسعادالصيدةلذديوان

معظمهاقصيدة8(علىويحتويالصغيرالقطعمن122فىالديوانويقع

نتكية.ورملليةغز

الشعريللانتلجالمهمةالخلاصةالسمابقةالمجموعاتنعتنراننستطيعاننا

ادباءاخرجهاالتيا،خرىالانتاجاتبعضلدينارتبقىئتالفلالعامفي

:ونالنبونشباب

"52!ا-اًلذكرىروعة"مجموغةصاحب"الجلبيعلوانسالم"في

المجموعةهذهشعرومعظم.التقليديشعرهمنلخرىمجموعةامدر

الغرضين-انسالمللاستاذنقولانونود.والناسباتالمدحغرضينتناول

بالقليل.ليىزمنمنذالركبفاتهماقد

اسمتحتالنثورالشعرمنمجموغةاصدر"للاسودرضلمحمد"و

تكلمنلوقد،التولسطالقطعمنصفحة77فى"للحىالعالمنصف"

سابق.حديثفيعنهل

تحتالمنثورالشعرمئمجموعةاصدرفقد"لح!سولعبدالله"احمداما

تقديمومنالتوسطالقطع)منصحة61ئ"وزهراتدموع"اسم

ادبية،موهبةيملكللحهسوالاسهتاذان.الجزائريالوسويزورقالاستاذ

-مهمة.خدمةللحديثللشعرسيقدمفلن!والستغلالهاتوجيههااحسناذا

ذلك.نرجواننا

وعبدطاقةوشاذلالطعانوهالثمالصائغيولف"تذةالألملاشتركوقد

صالحةغيرقصائد"عنوانتحتشحريةمجموغةاصهدارفى،(لاوندالحهـليم

علىالجموغةواحتوت.المتوسطالقطعامنصفحة8؟افى؟للنثر

وباقلامهم.الثعراءلقصانددرالسلت

مجموعةاصسدرفقدالناشيء".الشاعرالكوديدليحساني"اما

القصلئدجاءتوقد.المتوس!القطعمنصفحة36فى"الرعبطنولي"

فنيا.وكاسدةومنتذلةغادية

غنوانتحتالوليخضرالاستلذاصدرهقيمكتابالىنشيرانويجب

شعراءفيهيشتركانالمولعفانالا".والقصةالثمعرفيراء"7

.قليلون

ابداهالذيللأدبيللجمودالعميقاسفنلنسجلالمقالةهذهختامفي

هالحبوبيجوادوكلظملحيدريلوصفاءالهحهـيدريوبلندبالسيلالاساتذة

لم-لمزاولةيعودواانونرجو،ضهيةالملالثلاثللنواتخلال،قيالبيلوحسن

انتاجهم.اصدالى

اهميةلكثرالقادمالعامفيالشعرينتاجنايكوناننرجواننل

والبنفسمجبالزنبقدربنايزرغوأنالذينللشعراءوالمجد،وابداعا

.والزيتون

الحسين!الحمينعبلىعليالحدة

أا*الةهـ--واصءدأإبء
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