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جديداموضوعالليصصالندوةهذهموضوعةيسادرمطرجيعايدة

ااتعلى.بعبدزمنمنذ،والادباءالتقاديهواهتم،.اكثبرلجءوفقدط!ول!لاه:هـ*هـ*هـولهـولهولهـ!هـ"هـ،ول،ل!ا،

الانسانية.الحياةتجددسميتجددهوبل،يذهبللمبريقهانلصضقدط؟وله،،هـ!-!عملهه

الموضوعلهذاؤ-متطلانسانيةهةاكدامتوما،حياةهتاكدامت!ما7.!.!:!82ء-ا!+:كعء928

باكألاؤطيختلفانوتونجيهافهمما،وتوجيههالادبفهمفي4قعلإض

منالموضوعهدادراسةوسنحاول.ااعقائدوح!تىوالبيئاتاللعصور

يستوحيكفنباللعياةالادبارتناطاي،.اضظرية.والتطبيقيةااظحي!ةااشؤلىهـعصيرماصاص!ب!

العالفت!ا،ليوهبمففهولمف!مهاس!تلطللدةاللحيامدصياىةبتصبخ،علىللحب!ااةن.مهيهنةاركوىث!لألملىهـصى

يكونربماح!اة،لللفنانالنفسيةاباللذاتللمحعباةاللعاديالمفهومان!هار+

"مااصوالللامع!لاللاهـطقيةاووالحرارةوالصدقا!وا!ورةمن!ها-اص،كل+"حممثعممال!

..01001كهلأه!س!كاع!!لأ8

للعاديه.للحياءفي

يفلسفالانسانبدأمنذباللفنالادبعلاقةندرساراذىسنحاول

المثالعلاقةمندأافلاطونعةدمثلال!دفنحن،يعيهاوالمفهومووذابؤبر-كزصيز

انفصالانكما.واللفنللؤاقعيةالعصري.المفهـوممننوعوهـووالواقع-.

.الادبعنالحياة!فصلمحاوللةهوالكلاسيكيالادبفياللذاتعنالالبءصرعماو!يقطص!ه

وعلافةالانسانيةاوراتعنتعنيرقألادبالروفنطيقيأالادبفياما/80

شكلهاالوافعية؟تخذولمةو!اشرةصميميةعلاقةبالقئالادبل!أ،،،!3!3س!كاهةء3*ها،5

الت!اسعاللقرنمدارسفيإ-ذتهاكمابالمجتمعاًلادبعلافةفي،الرسميول!هع!كا!!8

الوجوديالادبتضمنهفقدالحديثالادبفياقعيةالوتعبيراما.عشر

نجحياتهالاديبوعلاقةباللحياةالادبعلاقةبينيجمعانحاولاللذي

هذه...اللعصريبت!رهالملىتزمالادبمفهومالىوانتهـت،الخاصة.

االاللذي،الافيفلوبحوفي(اارهرتللامعقوآلوجوذلك)!ص!اصعندبنعالأبرسرقعيإكي*ون

عنواقعيتعبرهوالادبهذاوان.لامعقو!ةنفسهااقيةآرخمبرا..اندرويترابناية-سورياشارع

ناسنحاولل!اللتيا!طريةاكاحيةمناللعامةا!طوطهميهده*شتر!ات

تطنيقيا.فسيكونموضوعنامنافئانيالنسماما.طريقهافينسير

المدارس!ر.خا!بشكلاللحديثالعرببمالادبفى.مدىاياًلىليرة15سوريافى+ليرة12:لبنانفي

المشلمف!ةأوالمفاهـءمدولاراتستةاواسترلينيانجنيهان:الخارجفي

فجميع0عثيهخلافلاشإءباللح.،ةالادبعلاقةان:اًدونيسريالاا.5الار!نفى!دولارات01:اميركافي

!نانبمينتتفاوتخاصةص!بالحياةنتاجهمصدةكانتالفنانينيعادلهامااولبنانيةليرة25:االرسميةالاشتراكات

وانا.توجيهـهاعدماواللحياةتوجبمهيكونربمااللخلافاناعلى.واخر

اسسذعانني.للاثباوللفنيكتبفن!انااوادبااتصورانالظيعلامقدماالاشترال!قيمةتدفع

الصجبهـا"توممم!تمددخلاقاللؤا!عمم!ولمطمدطت.الروفهمحى"لوللحياقعفيااًليوتصوالبئممي!يةيدبراوفيةمصرحوالة

لللكظبة،اللكنابةاوللصالفنانصارمنلستاذنانمت:طيدةلاعلان!

ا)طبتعيلالتزامباوومنوللعلكالموجهفبملعنالادبللرايمإنجبرمنلم!صحاغلىالادارةمعبشأنهايتقق

بينالصلةانعلىادونيسالاستاذمعاتفقانا:مروةحسين

موجود.غيرللفنالفنورأءمانعليها.خلافلا!محيحهوالحياةالادب.



31007."22!.-لأ.!-001-.،-.،!-.--:+!17!**.!م.!!..-لأ.كا/!لأخ
ل!!!تن.-+كا!+.ء-3.-.،+ةطخلا7"!:ء.كا"!3!*لاغس-ة،-ءء2!7:..+"!-خ!؟ا/؟كأ!1!+"!

؟،-تعء-خ-إ-3!أير-زولى"،!جم!+؟

س؟خ:.خكا؟+-+قي--ث!-ا!أ+/.ول

.ا--لا.،نر3لأ/---في+،لا--د-جيما*ع-..-نر!-؟سع،-ل!1دش!،ءبم4+خشكا؟+س!بمم+-ش+-به!!،بير-ء،---؟.ا/100-+"ا+إإك!+؟!،+دل!،::!!!-01-ا30

..-+!-02-لاكا.-.لا.%-3شش-؟!لا.!بم-"--.--!.ت-ئن!--نربمفيخ**--كأءلا

!س--!!ءى3خ!-*-9في.ط!

لأخ-.-..!*ش؟.-7؟نيغ،بملإم..-/ا+11ط/..

--س--ء+ء!-؟ءشء!---:7-أء-؟7-3-!يئبش!؟:!.*،1!،-لم

اا+!ع1؟+طفيء+نر-+-!ننحتغبرتنتك!ض!-؟!سض!ه!بئ11!!،!!9؟ةإبقي..7ش!"*،01

..(لا-6-!:،:؟ةتغفىد؟!.ءف!لأ،غ؟.ج--ء+ش!؟إ!-/أش:(.ا".+لم".7+.!لام.!لأآ!!!.لم+

كا.لا.-يرتمقء.و.بمط-؟؟غ!نا.ب،س-بر؟-نر!جم!غخ(\0ا-(.

-ساسفي!!+لاترد:.-!.--؟ش.-+..يه!،.-لا-بيم.-!بزك!كأ،ثرلأثق

د!كميسىخاطاادون!بسمرو!-سين

حيحيلسررحسرعحر!.مييخيهسيحير

-4،لأالفكريالاتجاه-3،اثقافةامجموع-2،الثقافةنوع-اباللتزأميؤووونللفنبالفنالقائبينانحتى.فيهاجداللاحورقةهذه

.دالو!ا&دنصرليستالتلقائيةوفىمكريةواللفاولئف-يةالمؤثراتدوامعلليستالادبدوافعلان."التزام"تعبيراتجنبوا،1.ما

لابالوعيقوليانغير.الخلمقعمل!يةؤكطعيالوعاملايضافهـنالكقد.عليهةسيراللذيالخطلهوترسماقألارتتدفعقدمقصودة

الكاتب،أجةذا.قناكونهعنفهءرج،هوكمااقعالوبعكسقولكم!يعنياك،!لراتالنطمناعمقتكوناللصورمن.بصورةتطئرذابة!لمكتكون

تخلقالتصياللفنصيئالاداةهيالخاصةتفكيرهوطريقةورؤاهطاقانهالىبالاضافة،الذاتنالاستعدادفهدا.الل!اديينالاشخاصفيةكون

وحكهـاية.سررالاذلثقماهـوكماالواقعنقلاما.جديداخلمقاافعانوالادلطير!كلن،ءضهاينبثقالمىالبضاتاللىبمالاضافةاو،بال!يماةثرالط

علىاللفنانانتقولالتبمالنطريةترفضانكيعنيهذاهل:عائدة.تلقائيعنصرمنيخاولا/الادببانالاعتقادالىامهلانن!ه!.تلقائيأ

معططتفرضفيمدارصبعضقالثكما،مجتمعهواقعيكصانمننوعااللحقيالقةفيكانتللفناللفنباسمشاتالتيالمدرسةواخى

اورياسية؟المقيدةاو،المجتمعاوالمحيطعليهااتفقالاديبعلىمعينةاخرنوعمنكزاماتلقيجنبونالمدرسةووذاصحاباناًي.تزامالالى

فيالتغكصروطريقةللحياةءعيهـنةنظرةلهاديبكلانقلتمروةولكنهم.اً"نفعةعنالنظربصرف"للفنالفن"ويقوزونصهافت!ربون

موضوعاتبيئةكلوفيالاخرينمعزجققانيمكنالصلمماةقهـم!وفيالعلمبهـانيقولوناللذيناصرارؤ!كمااالشعارهذاعلىامرا،.همفي

ءوؤفهيكونوقد.الكاتببهايتمألروم!اييسومفاهيممع!يىةومصطلحاتوهذا.آخرىمذاهلمبويعارضونيقاباون،للفكرالفكراوللعلم

ولأالر؟يةوالاحساسالتغكيرطريقةيتبعوهذا.سلبااوايرجابجامنهامنالادبفي5اتجايخلولاانهاءتقدوانا.الالتزاممننوعهوالموؤف

"لمكونانبدلا5هذوالمقايضى0وخاص!عامةؤواننناكد.الموافعهـك!الحيلةوفاجءالادبو،والحياةاالادببينقالصاقى.الاكنراممننوع

معينةبخصائصزشمتعالىاللذاتيةوللكن،الشخصذاتفي!وجودةت!مم!والادب!مةلان.ذاتيتهالادلبعليهايضفيانتمنعلاوثيفةصلة

فيرخماصنئهكيءمناذنبدلا.العامةالمقايبرهمعتفاعل،متكردةفير.ذاتيةهئياكتكونماوقدروتئخفض

اللصاميميلاالفنانذاتفبموالخاصالعامبينالتفاعلوهذا.ءامبالب،ةوفيقة4علاؤ!هانبماالادبانتؤكدانتاذن:"،ةعالم

فيرذاتيةهناكفليس.بالعام4باطارمعخا!ذاتيبلونيخنلونبلاذاادباتاقازبفينتحالفني!ةح!باتهتلقائيايصئسالاديبانذ)!كفم!ى

نوباالواقعتلونالذاتيمةبرل.ءسؤطذاؤ!ادبنجوجدولا،متأكأةالىنر،ربرغؤكهمانعرفولكئنا.مقمصعورااوملزمايكوناندوإنفنءاطابع

ينإعانبدلاو!كنوالمجتهعالاديبذاتبينلةاللصتهقيى.اتاذاوانحنبهـاطيةعلاقةليمستباللحياةالادبعلاقةان!يهانجداء!لةالادبي

اللكاتب.اوالفنانبداتصةنفسهاجتمعاكلنبنر!مكلاوحىالالتزأمإوهدا.الاديبذاتمنتلقائيا.-عرجةطبيعية

فيه،يصيشاللذيبالمجتمعيف!لؤالاديب.واضحهذا:عالميىةكأذ"اصبحينضصعرانوبدون،الف!نانعلىورةابةكصنواصجمح،الالزام

العامةالمقاب-لىتطعىانالممرمنانهنلاحظوكضا.فيهيفعلوهو.والحياةالادببينالعلاقةبهذهاوالتياربرهذاملزم

.مضكررةنسخاتمعينةفشرةادبفتجعل،الهنانذاتعلىالرصيداما.ؤقظالخلقعمليةهنابالضلمقائيةاقصدانا:ءر،ة!

فنا.الادبيكونلاعندئذ:أدونيسقياونانيرجببل.تلؤلمئيمابيسف!فىاالاديبذاتفييراكماللذي

لأنجديدةالو!"لموءاتكانت:مثلاالع:،لىءالمصرلظخذ:مروة.لهاوتفمسصإرهكبوهولمةللحمطةة!مهبطري!قةللاديبالادبيالتاج

ناجحا.يكنلماكثرلانالشمرمنولنتكلم.جديداكانالمجقمعالمهـيئاتاما.الخإقعمليةاثناءالت!ههـتحصل!كبمااعنيهاالتيفاكلمقائية

.اللعامفيهاقيس!يطرسائدةكانتالننيالاشياءيررونشعراءسنجداهـهـهامتمددةعواملفيهاخلفون!الخاقىعمليمةعنهاتنتجالتيوالخمالر

متمردانواساب!الرى.نرهمذاته،خلم!لمنولكنالعاميأخذونوشعراء.الاديبيلتزمها2الت51ثفكيرطريقة

كثيراوتمالرانذاكاللعربيةللبغةالجديدةالتعبيراتاخذكونهمنالرغم4ويرمط-!قيلمقىكفنانالاديبيبنالفرقهىالوضحانك:عائدة

ؤفدء4العلوالمفاهيمالمامةضوعاتالوتناولادولكنه،عصرءبثقافة.هوكماللمجممععاسايكونانوب!هبئؤ:ةبرولريقة

ررلفرداللخاصمنكثروشيءالعاممنشيءفيهاؤاذانفسهفيصهرهاالكاتبلان.هوكماوالمجتمعالواقعيعكصمنؤناناليسى:"روة

الفلصفي"ونظراتهللمجنشمعنظراتهؤيها!روقد.نواسابوبه!ذا!ىوتصعواءلبعدةت!هةلالةب4ذاأولكن!و3ماالواقعقيلهقى

نجدنحنفاذا(خاصبرنوعالخمرةشعرفي!رتالت!)واللذاتية:قبلمناليهااتنرتالتيا!واملبمجموعةمتأثزا،جديدمنالواقع
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عفمئتحفيثىفياوا!هاعياوسلميالىكامفالفيتكضبأنيمهنأاللعأما)فبنالاخرأونافئ!عراءا"(.عصرءمعصرأعهفيومأشاتهثقأفمته

وصيدوفيعنهاالتمهنرالفبرورجم!منوليس.نقديفحراسففياوءن.دثصيءالفن"نادونيستافالاسؤالكطيركونواوامفلككرروا

ادونيس؟رأبمةومأ.فحصيروأصفاورواربئاوث."رأ.قلدوالكاإوىكثيروناةبلمسيبالعصرنفردواااببواورإببلوناكانهـتا

جومريا--واللحياوموألادهةادائلمابينواتنلاهللا:ادوفيساللك"نيطاب*،مؤلمكانللنزينوالويحف.فنازينتكونوال!فادواس.،لكين

،بط:"هت"مل!زماديبفكل.الا!ةص!ضاكيكونانيمكنولا.و:!داولكن.وآصدعصرفيكانماوالبحتريتمامؤأبو.الماماللطبعضهن

يدغمتالسهدواناطأانما.ةافهـااكبماآر+هـكوتكماءالاكزباصض.بعموبهت--!نجدهؤما.احرشيءالبحيبريوةاعر،فنكماءتمامابر!مات*ر

في.ايديولوجية:لنقلاو"الانخراط))ق-!يهانيم!نماالىانف"ر"سن!ح،لاعطىولمقد.تمةمابيعنداونواسابيعن!زجدءلاابىءةري

اولوجبفالاب.لانماحداثىحنضلرهب،الادببالاوديولوجصبئالاتجاهاتكلق!أ)خ،إبرصهاءوجدثوؤ،ينا.يرنالالأرمنديهلهـرلوؤباصاإبا:ورالادبه

ؤاللبىاق،وتطجمبقنظ(رقيإزهاوبما.نطبصقهيوانيانظربربئدقظا--ت.مناالادبيظنلم!الاديالص،ج

يىنزماللفتاهصانوبم،.ويراقومالفنانينووحا!بدورمفييرتج!صصدا*ه.وووعكصصهالبءئفباقيأ.فىالاديبانتأللكمنا--*نناصةئدوءول

3،ملةقظرية!ة،كلله-!لاذاةطردقىايكزملاؤ،ز"،م!،آ"،ءلورالءوراةاللذاتي".بطغص،نبرل،اللفنانبداتيةال:هـئةهدهؤ!اعل!ومالهااتب!ء

اللؤز،و.منافمءئلتظلالنهصرواتبصنوجامحةسوثباءلمضويمونانيونرضذالمثؤان،النئلمنبكات!طبعاالادبيكوناثيوا*ن

يضأثر-!رورضلولالأداباصععلىمتأوونادصهانا2:ءا"دةفيعماؤجروحرا،(قنمأيرفيوحراالاصهتصالىفيحرا،حراالاديب

ت-ديقفالمة،ومهذاو!ن.بحريةويع!مهءذا،.رعت!أءةهـعباقيماءلم!"؟اللذيامالولمعاللفنانذاتفيا!ريةاتورارضؤلملأ5.الضلق

فيحالالانظمةبرورضفيسبماولاالةبى.قمحندا"أ.ألنظريةص!وددطابعهانه،ن3الاد-ب!!ءنجباروالاخ.الاخصنج!ر!كماالحريرة:أمووة

يمكنلابالادانواوصيوهيالحراضمووونليرنتومبصنوحرونهالاديببيى.قلنومعبيمنعرانلاحديمكنولا.اجدانج"ماءائيور،بعاللإيإص

وهكذا.المجتمعبهذاتأ"ئراذاالاهلتنرماي!نانيمكنولاحراريمونانكاصءيحاذللككانلو؟صحسيحاذلكيركونانيم*نهل:عا،يىة

.الانحكاكلوهـذاثراللظمذاملرديارضونألا.وبيئيهومصرمففسهرمعصرامهفيأهيوغبامايبهاموسهناككانت

حرية.بفيلاومذا:سركتننجااحرلميئيعوقانيمكتووحغبمحهألونانبينالاتسجاإأعدمانتصنكه

ممايا.ءوجودغيرهذا:ءرووروةحقىمعينفاتجاءـ،تالونانانبنيار:اوحريضموالانزائا:مروة

؟ءوجوداأ-ص؟كيكل:يدةءايئيصوةبنوستفعبر.التغباصتفوذاوفلحراينبن!اردمافعن.ثواويضاو

يفمصميراالايكونفلناللفتراتمن!رةفيوجدلوص!:ادونيسرطابعيت!بؤادينظجالىبدورهاولم!ءولحيةمنض"اعرالىاكالادر

حدملى)نهياعميوجدلامصيركهرافبذفياقاو.إبئللنكروخ،طئأبضابالاحسنهاإبيئحيأمع!ينؤكرهناتجاهراعئزببعيارغامايىتد.الالتنرأإنخاص

كانتمومااللدولضارادومنمبافىاتحبيرايحبراعبالاديبيلئنضل(ملميوليباعنالوجدانياكهـ:رويخرجواص"(ع?،ومكرياوجدافيابر"م-هكبرنر

تودميض.اللدو)قى""خاصهدبحناكا.ىىو.ااحروفهواللونفيقالا)نتباتموانبن.الايجاه

ادبهوايجابيغيرادبأكلانؤيهاقهللمحتراتأت.إالم:ء،،بة.تلقاز-ابهاكزمعماوي!دافعيضتاريكزممنلانوالحريةالالتزأمبين

للح؟صافير.النزوائبيفو5الاا"رامادا

هبصه.دلككاهأ:امونيس؟سركر!ىاتافرميكما:إدوعا

يحدثم.الادبفيالمصهسحهكافباربخحوادثمنانها:ع!سكهتم.جميهأطزأواافنانعاىجميحاميصوونازتماإبرافي.دتكيس

كالتصوشباسيةاجتمالمجبةثوراتنعائيات!اا!عهـودة!هماخاهعةذلكالىوبرء!نرر-المرقهـكبمااللثانيةالنقطة.اجملا!اةاافنأولالىكن

فباامن!ود،اللبلادمضلناهموفي.وفرهأانيا-وويماادالاندلفيحدثتواهم-دد.الالنغاامعنعحيد-رأيرفي-نبإءأفنوج.4.اإنوالااش

ركبالذيهـهنغوايذلكءتال.خبماوذاو،مندعصرالعطاءان،اءوهـرأصهـتمنفكا!ان."هوضوعصرانسانيمبدعأت:اق؟4باالا)ةزام

داتية.اللقصة!!ه.ومصيرهواللحبواناال!"هـةيصارعواخدؤلمربفيهـ-هـا4:لمنذلكفميقالدانجاور:تكراالادبيالةولاج،بمونناالابرداع

للا!ظقالذانجطال:وعقيويالتجميالفه!طاروعمن"ووالبحالثبخ))ا)ثمؤونمنيكفىماناياف-إفيايكونوان.الاثر!!اركدو*ناًلانرر

تعب.يائئبكانسانمصيرهيصارعفيامءتدماالادبرافناابدئباالحرى51نهصنئةود:ا!.واامامفالنئلاصكح!يانهفيهانالافبهارحنىالضك!

ؤدر،مثلهياك!السطةيصارع،اللإ-5-4العخامريصمارعتيخال!الةهـ!طكماءوج"وفيرمميدءهـبرحراالاديب/بخوناناثةاثاالأاًلنقط

الادبطمنالنوعهـذا.ءختهـجةجدهاراصذهـاوتدمااًخذ!ايحاولاللذياللتووةو!!ه!الاخيرةلنقطةااما.الازمانواللع،ودو،لبلدانامنضير3في

.المس!ؤولاء!الوالح!بالادبت"ي!برالذي!ووادريةؤنيةقيمةوهذهالقارىءوتجاهنفسهلى!،5؟ولمسكاننؤالاديب

همكيس.الاسص،ذزهـ-رماًللكهكالماالدضلاملىسنحاضو:مرووكازنوهو4أصيساحمانمليهمريمحدفيعهيونئلاديب،ألمجنمعتجبيب

يكنالم،الازسانانضهصارالىوإنف!ىال!راععرضعندماؤ،ورخوايالكازنامام"سهؤولالاديب.والءماعاتالافرادء-صءوىعاىعءلءأج؟ما

هـذا-لعنىالا؟التحيبرصحاذاجيةايديولوعنمنبعثاص،رالافهذااخبريا-انالاف،/يئال!سالقرنفيالازرمانيصصظىبملأاللعأم!مانيالاف

نعطيهاناذافيجبالاديببحريرةآءضااذا؟بالافصانايمانهالانتصار.اوالشرقاونالء-5عنغريبانا-يهولاني-ةطيعلا،بةالكأ

"اىالادةص"رعلىقادرالانسطنانفيالنطوةو!ده."ءارالاص-ريةفي،،كه:ورة"اذبضاالتيالانسممانيةنورقىالكبقلبفىده!نحندل،الوررب

."والبحراتميخا"فيادر!ه!؟إبداعهناؤءةثلالاحرىاتاللكاف"ةنية؟تاومعط!عتوياتاللىوصمنا*جثالل!!رهدافيوص!وصا

حظدائماللاديب"ؤركهل:ايسابقالسؤالالىاعودعايردةراييوؤكط.ا!اللعاالمستوىهذاطىفضامنانالايمكأضالاوؤكرقي

ف!االتاريخفيحدثهـل؟عمليااةللحبمف،ومهاوالمقبدةاخضهـارالخىرعنارلىهطواباءاناءةفد،.لاريرلميةلناحيةرصى،نار؟ماوهنا

بحرية؟الادبرببىرانومحطبا،ياز-ةالسر!نخ!العرالىارسطوترجمة!وءوورب"ا!قديم!العرب

لا.اجمالا:ادونيسملىالاولانبونيانواايببهانبربيالفكرعنالارحهطوإئايى-صراللغيابيبا5

تماما.لعهـسبا:مووةء:"اخ!تبء"ثاؤللأطونا!تةمالا!صيءقدانهاتقدا!ربر!ا)ش!كبر

لكليو.؟لااوابقالخيمارللهتركاحيانا.بينبرينةسركيسمننارعغهرذهنيتجر!!يقي-كلالمادريئالاثمم!ياء!ذهاقنالتفكبدنافي

و"ذبص"وبحهعرهبحجبللشص،مرشعردءتادونص"دءأىجوا؟اايبنارأوامرهد،اجن-ىرع-دءرانأاماىمننجارعهـورانمااءالاغن5مرزولمب

!".تدانما"اادياللحازببالشصكلءلمرئضمنفأزأوهـو"بيرنمجوةن))ساراحاءىاااهـربرر.الادهإننبةبودتاااغروبالار"ءطوإزاليسعبالتمغبرهنغا

ا-ىاومضمطرااللفرنصه"ةاللخ،ر!"ورارةفيموظفااك-،عرهـذاكا!.!القديم

لأ،71!4+!م-75دا3حء7،وللا9؟+أ9أح:فقالديبلوماس!بينمعايشة!تافيوالهفىاماتهالاديبمسؤوليةانايىهضير!ترضقد:عائدة
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ا!قدماعلىا!حريةحالةمناكثرالفطرةصالةفيكان:لركيس.نجاهاللشاعرثورةعنتعبرحشرةفكلمة.(مولحدعلىوحنترةاذني)

.بالفطرةاكلثراجتماعياالاديبكانثنيةانوحالقىفي:مر"ةالىوحاجتهالطبيعةالىظسإةعلىوتدلؤيهايعيشالتيالبيروقراطية

قبيلص4بحمايةمرتثطةشخص"حمايةتكناللم،كهف:ءلميدة!هـناللحشرةاخناروقد.الفكريبمعناءـاالمعاصرةالكائناتيرمامران

ومجتمعه؟بشيء-اكهامالاللحياةتعمقاذاالشماعرانعاىليدلالكائناتاصغر

يستلإع3ةيرةوبيئاتكثيرةهجةهـ"أتعصرنافيولك!:سركيسىمنعزلانهلحنهيقالا!ذجمماالشاعرهذاانواعتقد0والرحمةاللحبمن

اللذيالنحوءلىنفسهفيعمايعبروان7!يرمايقولاناللكاتبؤيهاي!ايشاناللىظطلورتهصميمفيكاناحياناصقيعومنوبعيد

شر.اوبخيراحدلهيرتصدىؤلملأيريدنتيجةكأناللبتهداانواعتقد.اطلقهالهـياللبيتهذافيالكائ!نات

ضتلا؟مج*هع.ايفي:ادونيسعلىاطلاعهفيبيرهـإاجون)سانكابدوواالىتيالمعاناةمنطويلاختبار

انجلتهـافيالحديثةاللبلدانمنءررفيمعاصرةمجتمعات:سركيساللشوقنفسهفياعتلحؤ.عو93سنةبينالانسمانيةهزتالتيمالآسبم

ؤرنسا.فيالحالكذلكتريدماكلت!تبانتستطيعمثلاهزرهعلى4للدلالحشرةمنابسطشيءوهل.المسصالمةالطبيعةالى

.الفنعلىرقابةهناكباريسفيكأى:ادونيساز"هـقد؟يقألانهمععهالمهفيتوخاهاالتيالشعريةوالسذاجةالبراءة

اخلاقية؟رقابةتقصد:سركيسىاهـاموضعنااذاالايبحتلااوضوعاهذااناظنانا:نشىادو

حربلأتوجدلابا)دينوالعلاقاتاللجئسء-ائلؤصي:ادونيسسياسيةسلطةماوأوعاداتتقاليداما"،الاديبازاءماسلطةاعيننا

مطلقة.بمنظارالحهياةيرىوالفنان.التربويةالايجابيةالاشياءالىميالههي

و*نيمرف!وكاملفنيهـوىعلىيكةبماكاناذا:سركيسوبيؤسيألمبىاللحياةصميمفيبل،وفرحااملاكلهاهيفليس!ت..خام!

!لرةابة.ة!اضعف!وفنبمادبيمستوى!لىيكئللمازا.باللقراءةجديركتأبهوتفاؤلكلهكتأبااناعتقدلا!انأ.وشقاء

الفني؟انسضوىي!حدداللذيهذاهومنالمشكلةولكن:ادونيس*دتلقد.والسلالاتالابداعحريةبينرضالتطيركونانيمكن!ضا

ارفن.ةيريهى،اللتعييربينهـوبينحيلانوالمفكريناثمراء"نلكميراكاريخفي

ينال!اواًلايديولوجيةمدبالى،ونتردواوسجنواقتلوا،كنن!!2احرقت

في2صرنافيويحدثالسابقةالعصورفيحدثع.اخرىالسياءاو

وبينالاديبحرقيبينصراعجيةالايديولوستارتحتاًلاشتراكيةالدول

حيث،اعقدوانا.ذللكعناخبارادائمانجدونحن.السلطةرأي

ا!اصةرارلمجضعلىارادله!اتفرضانقريداكك!السلطةوهذهاكو-يههذايوج!

ص..فينالاالتمجيداتمننوعايونادبالاينتحلا،الاديب

!تاعتروالضوالؤفىبب!اندونيريدمايقولالاديباناتفقنال!قد.اعارضانا:مروة

يرو!انلاديباتفقاذاانهواقول.اجتماعيةاوسياسيةبففوطيعبأ

كابالمعنسؤ:اناوكانواللحياةالكونفي.معينةر؟يةاوباتجاهاق!ننس

حافي.بعدحينأالضخمةالادبيةبمفاجماتها"الحياةمكتبةدار"تستمرللمامعلميهضغطسواءفبلآبصورةاتجاوو"عنيعبروانبدلاالصحيح

منالعربالقراءأيديبينوضعتهاألىالكبرىالموسوعاتالىفبالاضافةاجتماعيمااوسصاسيغيرامس!ياسياالضغطكانوسواء،يضغظ

اللبلاغة،كجثرح"واالأدباءعانوات"والأغافي.،،ا!الالضغط-حالةفير؟ا!معزعيرواادباءانالتاريخفياتفقوقد.ؤكريا

...-.."..""..-...."........الكثير،نواستهنريريدونمايقولونوكادوا.صراحةاوالرمزبطريقة

ض.الغربيهالحضارتدمور،و،.التراتتنسير--فيالبياىجمع-!ويكنلمالضغطان.افئورةاوالعلناواللخفلمءفيالضغطحالةفي

الأمثاليا،جمبموالأسراء،رساتفيالأنباء،عيونوااللغةإن،ييجبموررشونآني!+هـفوللكن.ي!قولهانيريدماي!قولانمنالاديبيمننس

لا.-س+الادباءمنكثيرا.نست!ويانيمكنمعينةافكار.نسودهمجتمعفيهناك

...الاسايى.لةكرالغنيهالكبوعثصراتهـناتكلمايضاهناوا؟!.اد!لطةوبرينب:،!ايجابعي!ةاكذاذؤتكون

التالية:الكتبالموسملهذاتقدمالجبارالجهدهذاالماإلاضافةاءاوتلقائثيااماذانهءنالهيبرفيموقفارائمايكزماللذيالاديبموقف

ولكأ"م!ادونيسىقالكماورتثهدونكانواانصدفان!صحميح.بوعي

الساق!الساق*والمؤانسةالامتاع*.ال!مفثسهدواوللذلكيريدون"ايقولونكانوا

ا!ربغزوات!مارفي*بريرديراتشح،.ذاتهعنيعبزصمتهفيصننىالاديباخر.ءوضوعهذا:ليمم!ادو-

مجلرس(3)السن!وراطللى*!مجل!ات)06الاحا!وءءحروةاءطىاً!ار!خولفيعصرسادهل:كانالسؤال:عايدة

سياس!ية؟اودينيةكانتسواءسملطةايةتدخلندومطلقة

الاندلسنالمرشحات*الخاص*ظ!ما.الاخرىالضغوطوموففالاديبموقفبينافرقانا:لروة

()مجلدانالادبمنقرونثلأثة*زيدالاماممسند*ناحبقى"نا"،.يستطيعوماقويهـومابقدريشاءمايقولكانالاديب

-.مخسلمففيذللككان.ضغطفبهاكانكثيرةعصورمرتؤقدالضغوط

وقي،وا!ترجمه،الموضوسهالاخركماالكتبمنعثراتح.واحدعصرعلىوقفايكنولمالعصور

.الزاضالربهطاكاثبضكلالحرقيمفلمكاانللفنانيسبقلم..عامبشكل:ادونيس

من4الكسإهذمفاطلبرا.مطلق

"نذالكاملةالحربةيملكانيستطعللماللفناناناتقد:سأيدة

ووبىصرالؤ-برتنسا!لصرارىسنئضيمدنعللمذللكو/للكن،مقيدةكانتالعهـودكلفيؤالكلمة.الا!بياءعهـر

:جمير/و،ضالخلىثليا!عببهالثورةو،3به!ءاللفغطفوقوع.رأيهعنيعبرانمنالانسان

؟03931س،،.!131ننلفم-0913-3ص-.دروثىنا--نجايتامورماضاخ.حرانسيء

ا!المالرببنفيوبهمابه!عالمجإتبر.مطلمقهحريىفىكانتالوثني!ةا!صورفيرواءا:ادونيص

ايرقيبةهناكيكنلم.يدوندرمايقولوناحرادااانومثلا.3فالجاهليون

الشاعر.مملىنوعايمن
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موجةهنماكوكان.سنة15خلالهائلةا*داث،للحركاتا،انتوراتاعالم!إدا"ةا:النتكلبهذاةالقفباصدداناريردانا:مروة

الواقعفي.ونمجدهاالاحداثهذهنغنيانيجبانهتقولالرأبم!منواء،جي"ايديولووامادفي"قىاء،سائدةط:قةتمثلمعينةاًفكارتسهوده

اعظمهيازة!-فلاالجزالريةالثورةفيشخه!كلكانفةرةمرتمجتمعكلوللكن.زظاماوسصاسيةح!ياةبنمط.ت!لقمعينةافكار

جداعارمةموجةهناككان-بابفعلالعاللمبلالعربتاريخفيحدتالاصطدامكانهنامن.النظاميعارضونممننفسهيحميانيحاول

ل!فه-"مخلصاوليسطنانايكونثلا1الاحدلأتلكيغنيلامناًنه.لقولالتبىالدوللةمراًعهناكانبدلا.السائدةاللفكرةيعارضاديببكل

فظءبموالان،الاحدأثهذهالشعراءمنكثيروغنى.ايضاالعربيةتكونالتصادمهذانوعيةوبمقداريعارضهااللذيوالاديباللفرةتمثل

الاحداثءـذهعنبخللمانهاتصوروانا.اكتاجهذاعلىنحكمان.اختباروتجربةموضعالاديبحرية

قيمة.ذيادبينتاجايوعطمتهااهـمىنرهامنالرةم!على؟منمعنحنو*ن:ادوفيس

اعاىمستوىفيكانتجميعهااًل!ثوراتهدهاناعتقد:سركيسنت13اذا..السطددةالفكرةعنوباصقيلاؤ!يختلمفهذا:مروة

مناعطمكانتالئورات.الهت،جهذابلغهالذياللضحلالمستؤىمنايجابيا.موقفهوكانعنأدافعالاديبيعتنقهاالتىهيابىائدةالفكرة

والادبي.ايفكريالتتاج.الاصطدامويقعيعارضهافانهمعهامنسجمغيركانواذا

بالفعل.:ادونيسففانايبينت!ارضهناككاناذا:جهتىمنانا:ادونيس

هذهنوالفنانوالشعراءؤجمهاغنىالتإ.الفترةتعتبر:كلايدةرجعم!االمجتمعكانس!واءولحمليانظرياالفنانمعدائمافات!والسلطة

وءأن.العربيالشعبعاشهاالتيالل!تراتاخصبمنصاراتالات.السلطةذه5كانتمهما،.لقدميااوبدائيااو

عنها.التعبيرفيمرغما،ابشعبهذامنوانسانافرداباعتبارهالادب،اذااللفنانلان.المطلقةالحريةلهفدبانااللفنانارىانا:سركيس

كبقيةوالقلقوبالاعلاعصابهءلىوالتأميمالعدوانعانئ!الذيفالاديبطا!4منهـتمدةالحريةانءلى.حريتهفيقدالفنانصفةعنهنزعت

يعايثمها.اوتعايشهالتمرالاحداثبتلكيضعمادبيافاجااغطىالناسؤ!الخالقانحدالىدقيقوالتحررالخلمقبينالتجاوبفهذا.الابداعية

نااللطبيعيمنقصة!وليساوابشعرهذاعنيعبرانطبيعياشيئاكانالمبدعالنحولحلىيرريدماقولحرية،الحريةله-اللخاللقولنسمه-.

5طنهالهيكوناوصرخةاوصوتايالناسكباؤكطيطلقلاجامدايقفالابداعبفكرةموصولةانهاحدالىدقيقةالحريةهذهاذن.يريداللذي

معتفاعلانهالابالمئةمئةؤضباازتاجلمايعطللمانهالممكنمن.موقفيقضيالارةذالمنشيءالىالانتاجعادالابداعفكرةسقطتوحيثما

الاحداتتكونقد.ءاشهاالت!اللفرةتلكيمثلنتاجلمواعطىالاحداث.بنفسهاللحريةهذءعلى

انتبماللتيالزمنيةالفترة.لكونوقد.الادبيةشخصيتهمنبكثيراضخميقفانهيقولانه.ادونيسبرأياتحفظانلياسمحوا:ةمرو

اقااثاعلنى.ذهنهفهـطتختمرانلهتتحلمحدالىقصيرةفيهاالسائدةالفكرةتكمنمابقدرفانا.اقول.مطلقبشكلوالادباللفنمع

يصورهرناللعدوانعنسيتكامالذيالاديبانن!جداببومراجعناهابكلاللفنمعلا،الانسمانيةاللقيمةهذهمعؤ،نا،انسهـانيةقبمةتمثل

لمادبوجودعلىيدلوهذا.والتدفقوالتلقائيةالحرارةتلكبمثل.مطلق

كنببل،المواضيعهذءيكتبوناللجميعانوجدالاديبلانفقطيكمتب.انسانيةقيمةيمثلالفنان:ا!ونيس

عءفنيايظنجاوبلماللذيالاديبحقمنكانواًذا.واندفاعباخلاصثرفياو!،الانسخيرفيقيمة:فر!هناكولكن-مروة

الاايضاا)ناسحقف!من،الانعزالاوباللخيانةيتهمالاالاحداثتلكلانتماءاديبويعارضه،الانسانلصالحنظامهناككانفاذا.الانسان

تلكعرقتوقد.همومهمعزلقدهولانهيعزلوهوانمعهيرتج(وبواقيم"!انهحيثمنالفنمعانن!رغمالفنانمعاقفلافانما،خاص

قاليلا.كانوانفنوفيهحرارةفيهصادقاانتاجاالقنرةالانسانيةالقيمةمعالقنيةالقيمةتتعارضعئدماوللكن.اليةانىجمالية

كانالادبيالانضاجوللكنعربيؤردكلفيالرتالاحداثةادونيس.الانسمانيةالقيمةمعفانا

واًختمأرداخاليمةحرارةمنمنبعثاكانمماثر31عامةبموجةمدفوعالافانا-انسانياوملتزم-ملتزمالفنانانقلنانحنةادونيس

.-قيمةبذيللببس(استثناء!شاك)عامبمكلا*عبيراكانوللذلكإداخلمواقفمعيتعادضانما،الانسانيةمعيتعارضفناناننأبماناتصور

فنيبدافعكبممااكرالعامةالموجةبداوع؟ةبوقداطلاقافنيةهويمثلفاللفنان.قيممنتمثلالسلطةهذهكانتمههاسلطةواراء

صحيح..انسانيةقيمةايضا

تصبححتىالدافعوهذاالموجةهذهخلقتكيفولكن.عايدةفيمعنعبراللذي"كبلينغ"مثلشاعرفينقولماذا:مروة

جزءاهوالليس؟الموجةهذهيتبعانلللاديبتسنىكيف؟عارمةموجةيمثلهاالتيالقيمانشكلا.وشاعرفنيفهوهذاومع؟استعمارية

وعبرالفرحاوبالهتافاتعنهـافعبروا،الاتحصسوااللذينالناسمنالقيممعلستولذللكالانسانيةالقيممعتتعارضكشاعر"كبلينغ"

بالالب؟عنهاهوانا.الاستعمارفكرةيصلشاعراباعتبارهالشاعرهذاكهايعبرالتي

الثورةاوالسويسمعركةمثلايعاصرعندماالفنانانةادونيستعتبركنتداذا.عطيمافنهكانمهماالقيمهذهيمثل"ماعرمعاقفلا

مباتنروغبراخربشكلتاجهفيتتفاكل.الاحداثهذهفانالىجزالريةالاستعمار؟يمجدشمرفياذنازسانيةقيمةؤايةانسانيهقيمةالفنان

منبلسطحيتهافيلايراهاانالعظيمةالحادثةهذهبا!اناناي.الوجودنادرغيروهذا

العربية.الحياةفيثيرهاوقاعماقهاخلالبقيمةيبثرلانهاللفنيخاللفو)هومنخرطلانههتا:ادونيس

الفترةتلك،اختمارؤثرةانقضاءمنبدلاانهتعتقدالا.:عايدة.انسانيغيرباتجاهومنخرطلاانسعانية

ناالانفسيايستطيعلافال!فناناذن؟المعركةابانتتوؤرانيمكنلاالتي.انسانياولليساًلانسان...اذناتفقنا:مروة

الشروطجميعيستوف!لموان،خاصبتتاجالمرحلةهذءعنيعبرلموقفهلاالفنانالمطلمقالتأييدهوموقفيانهئااعتقد:سركيس

ا)فنية.يلتزمه.الذيالرفيعالفنيالمستوىضمنيريدمايقولانلحريتهبل

يذهبكأن4فنيفيربطريقةعنهايعبرانيستطيعللكنهةادونيساطلافىعلىاوافقهولكنمو؟فكلعلىاواؤقهانالضروريمنفليس

وطنه!عنويدافعالسلاحويحملمثلااللقتالالىحينفي.ثلاثةاورهييناورأياتصبجفانهاوالا.الموقفهذاحرية

للميبلغواناديبابلمقاتلاولاجنديانعتبرهاننستطيعلا:عايدة،ايضاالموقفحريةلانفمسمناوابحناالموقفحرية41اطلقنااذااننا

واحال!مب"عواطفهعنيعبرانالىمضطرداخلياحهو.الكمالمسصوىغصريحريةعلىحريصانا"فلوبيرويقول.التحاورمننوعاصبح

.وافكارء."رأيهغيرعلىكنتولو

اكثر.لاكلامهوبلفنالليسيقولهما:ادونيسالاش!تراًكيالنطامفي.بالمقابلاخرمثلاساعطبمانا:ادونيس

وهـل؟فنيةاكثركاناخرىاوقاتفيقالهاللليهل:عايدة،اللعدوان،اللآميم،فلسطينمثلاحداثاللعربيالمجتمعفيوعندنا

-ه



مليونا.7مننطلبانناعندؤاالمشكلةولكن.الخلاقةالجذريةاوءـ:ةفا؟فنياليسقيلماكلانصحيح

نطلبانناالمعقولفمن.فنياويكونالانتاجمنصناعيةكميةينتجواانوالتاديخالاحداثهذهصنعوااللذينانالى"راجعهذا:سركيس

اللسريعة-اللغرليلهةمجالفينزالماونحن.لنامفروضهوممااكثر.الاجمالبوجهبهتاثرواالذينمناعظمكانوا

هنا.اًلغبإرلمنالكثيرستخبيناتاا؟سفامن-ة3المعرغربلةالثوراتهذهعنيعبرلاالادبياضظجاانعلىاوافقا41:مروة

،القدسفيوخصوصا،احرلاله"بدر"واروعهارائعةاستثناءاتالتورات!متوىندوفهطوالعربيةا!بلادفيالعظيمةوالاحداث

غريب.بشكلالمقدسبيتءأساةالثوراتتلاحقذللكسببلكن.طبعااستثناءاتوللهـذاوافضالات

ة!..ء.ثيوون.3والشعراالادباءعئدايناف!ةالر؟يةمدىسبقتبحيثوسرعمنها

ص4891!ةا!واهريؤصالدالىلعودانسهءطيع.هروه!ي؟ثرهو!كن!،ثرااسننجابوبعض!م!اللظهـورلمجرداستجابوا
تعبي!رامعبرتفقد،اللجواووريشقميقفيهاقتلالتي"وثبة"كة

!-ر!قلث.وصارة!!قادخولاوحداًنهؤ!ه!د!لت.أحرلةعن!ظمافكان.ولافاؤهاا!ث!وراتهذهلمصادرالصحيحة؟يةالرعدمعنناشىء

..........لمغإور"االا.ف،لاتهدهءنيعبرالذيفالادب.عابرةجزليةانفعالات

!تإددا.تعبيوا!اعائمدةالسيدةاشارتكمااعتقد.لذلكسط!غنائيافيكونيبقىلا

الاخيرتنقصتيهفيتعبيرارلاوععبرنحوياديبو!لا:عايدة.الهنيةحي!ثاللقيمعظيماادبالتعخرجكافيةاختماراتاهئاكلليسانهالى

وتعلقالانفصالتجربةعن"جومبي"و"اخضراللعثممبيبقىخى"المعرءةفياشضركوااللذينلشعراءامنكثيراانالىيرجعوواولكئ

الخروجاشنطعنااننااعونقدوالان.حدةبالوسوريافيالمربيالشعباقاسىالىرجعنااذالكن.داخلهاوفيالمعركة!ذهضمنيكونوالم

اتجاطهمنىواحداكلافىجمنغمبالرعليها!!ونمجميعنا.ت!جةدأقصيدةفيرشيدهاشعمكهارونؤلسطينيينكشمعراءاًلتجربةعاشواً

.للادبالخاصافى"طجمبما.وفنياقوياتعبيراعنهاعبرالهاءننقدفانا"ذا(1"او"راجعون"

واجد.هوالملت!قىو*ن.ءرو؟السبابشاكر):دران-المجالهذافي-رأيبىفي-:الوبس

بعضيشوبرهااوعامضةمبهمةوواكلاجوبةت!نلاوح!ىةعايدة.الاولىاؤةالم!،

للفنأ!نابقكرةتؤمنلاازك:مروةالاسنهناذفاثلاعودفاتء،الا!تباس!عاشلانهاتجربةاهذهيصفثصعرهمنكث!مرففى.فعلا:مروة

الادبنظريرقىءلىفعلردةهيالتيالحديثةكالمدرسةلللادبالادباوضصيفا3اناللفترةهذهخلالفيالعربيالادبانيرهنيلاهذاوللكنفيها

.فيةالمكأظاالاسماءاو،المنضويالادبأو.،اللخادمالادلطاو،المالتزمكمان.فيهاأصعفسببهوالالتؤامليس.الادباءنرامالتبسببلمحنيا

ناتقولالجدربةالمدرسةوهذه.وغيرهاسارترمدرسةاتخذتهااتياكانالتإربةفيالانصهاران)وهذاعناعظمالىيؤديانالممكنمن

لليسى(وزملالهغريبهروب!ذ"الجديدةوايةالر"فيمىللأ)اًلاديب.القض!بها!ا!؟فتماجزئيهانفعالاتهىبل.كلياانصهارا

انا".)إطذلهيحلولانه؟تبف!وماشيءعنيعبرانالضروريمن.طبعاالالتزامذنبليسهذاولكن:ادونيس

."علاشياجلمناكتب.الكافيالالتزامععدمهوبل:سدكيس

.....!ا......الالتزامفياللعمقعدم:اثونيس

هإشاكلانعملمهلييءلهذطرلابمإلكمب!مسلسبىءا!الهقيمةماورلم*لهذللومرويقولهخىشهصا.عميقاادبا3هشجلمفلسطم!نكبةوللكن.تطما*ص!يح:مووة

وا!يءءننعبرأنحتىإجوزلا/فولغر!روب.انادونهـىالمعرمة!لمبفيكانوالالهمجزائريينادباءالنجتاللجزائرانصحيح

ور!.،اةمعنىلهيوجدلااماللمااذ-.ذاتهحدفيفاسفيموقفعنبمظاهرورصىءتث!ااحسإسايح-"وافلمالمعركةءنالبعيدوناما

ءليهيفرضلللعاللمتجميلوكلهوكماورقدمهيصفهانوموهب؟كأالاديبوتجرهص(ديربومهة!ياهيئءانبؤمثلا.شثاإقولوابان،لالىمعور

ادصا!ها.!بروزولاالووالمءلىدكألمةؤ،!فكربةءماني.الجزائريةالثورةعنوفنياصاد!،عميقاتعبيراعبروا

.....بة...ا0000ادباتننج"الاحيرةالفترةأنهـ!امنلسنحلمصهلعاردة
معينه.ولمسعهممأصاددموو!هد.وه

ل!نا!ن!ظريةالاخرأوجهاوهذا:كلرونيالتزماديبمناكثراسمذلدمعئسجلانإم!:االاولفى؟فنيا

الحربب!دحصلمتالتىالازءلمتلحننا!جةكأ3الحر5!ذ:سربهبسالرصدذلل!هـو،فنيبرصبقيممادباواعطىالفهرةتاك،ظيا

ح-دفيالعدميةاللفكرةظهورعنوا)ئاششةاوروبافيالظرر"ا!أقيمن"؟-س.اً)روطجمماان،اخرا-جاهايفي،الابداعيةلطاقىتهيمكنلاالذي

هذاؤانرائعاشيصاتعل!عندمااما.المجتممعفيفيينارىذاؤها.!ءاتاستهئالكانقائاللقد:سرمليس-ادونيس-مروة

قى.العدمي"روءجعلىسيقرأالائرر"--اؤفماخياهيات"رداتاو!ذه،ثئاءاتالاستهـذه-عايدة

الادءتاذاسالانواحب.العربيالتاريحيسجلهاالتيوهي،سابا

ولاافا؟!خاأصتكنيكالجببدةالرواقيفيالادلط:ادون!يس،ا؟زاوارى.اللجزا:تإ"اثورةاعنتحدثحينمارأيهيوصحان!-وة

.خاصبشكلالفرن!مه!بماالادبانحطاطعلىيدلهذاانا?قدواؤاانوروب!لىبا!صاةالادبعلا!ةو!وكلوضوث،صهماىازصلبأ*لك

!نافاسمحوا،موةوعناصممبمءنالاننخرجانىاخنت:ءأيدةالاديرعطءلىيجبهلووثلا؟ف:افئهلل!يكوناـجاةاهذهرعيثمىاناهنانا

وؤراء"الاداب))باسممجمهمااث.كركموانا.الردهذاعندنقفطاناوالتورةهذهء،طمعبراوب(ادباليعكس!الجزائريةالتورةيعيم!ان

."الاداب"؟الضكءلأعنيعيرحءفطفلسطي!نيااباللكيكونانبجبهلى

!...!.حه!.....هـ."-.!ي.ء+..-.!ححححرءما-!قالت!جربةفي./كونانيجباللفئاناناعئمئيلا:ءروة

صم:+!ب!راويكوناًلكامل1)تورمسس4ألقصييتحسسانبل،ومباثرة

اهـأهيرط!هطة.ويعيشهاوجدائياافاقهاو.يمهميعاني!"لكن

..،.ءوهبةعندهيكونانويهاالزاويةو.حجر:سركيس

"لادابدار"وثنب"!دابإ)!بى.طبيعبىهذامروة
تح!م!و،2391سنة"ءالرو"مثللا.جدا!م"نقطةهذه:سركيسلم

!!ح4+هأأأ+هاالى+أكا!!فيتب3اًأيوموتجريالتيالاسيويةالقفايا
منلا

والتوزيعللوكالاتالعربيةالشركة-المحطالانيبدووما"أ؟هءح،91الكنأبخاتمةفىراًئعةوا!ق

المتنبيلشارعووو!رزا11يأا!صىلىورهواتثسبعدسيصبحاذسارافى

؟الا؟ء!رتلثدوافيوقمللم،الحقيقةهذهاتصلاءالىللقد"..اليكد!

عمى!ميىعسيحجحىمعى?.-!حميلياد!ه،عسافةلثلىا!امرة،المعافاةمعاوتر؟و!ن.اشهراًاوالابيع

!!


