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0791سينةاللبنافيالفكر

العقسافيالنادييئطمهاالض،الاسبوعببةالمحاضراتسلمسلةفي

اثهدم!اضراووـذعاصيميشالالدكتورألقىلبنانفيالعربي

معالملابرزالنقديةبالاحاطةتميزت"0791سنةاللتانيالخر))حول

ا!فائت.أالعاخلالالفكريالننئ!اط

لاختيادالمبدليةاثقاييسفيهحددبتمهيدلحديثهالمحاضرقدم

وهي،كاملعاممدىعلىاللبنانيالفكرظواهرميهاتتجسدالتيلأ!ئار

فضاياومعالجة،الاختيارمستوياتمعهاتتحددالتيالشموليةالنطرة

لتشحددالايديولوجيةاوالماديةجوانبهامنجانبأ!مصيريةلبنانية

.ونعوتصفاتمنغبرهافبلالمختارةالمؤتاراللبنانيةالصفةمعها

ومص!يريهـة،النتصموليالمنطلق-المقياسينهذينابىاستنادا

"0791سنةاللبنانيالفر))لاثاراثحاضرعرض-الممالجةالقضايا

هومادون،والنوعيةالكميةحيثمن،هوالفكرهذاانلهفتبين

ءصدرهامعنطنعةهالةالمفكرهذاحو!ثمةوان.ومئسهورعئهمعروف

حقيقةعنالغافلةاو،الواهـمةاللبة،نيةالاقلامبعضاًراءالاساسفي

والاصيل.الفاعلازويم!النشاط

الثقافيالاتاجحقسولفيالفكريالصيدحصصلمةانرأيهومبم

ينطاقمنها،التيالمقاييسالىاستنادا،تتعدىلا0791لسنةاللبنازكي

نحو))،)1))اللبنانيةابقوميةابعاد))ةهي،كتمبخمس!

الفك!رنقد))،31("العربيالعقلتحديت"،)2(1(جديدمجننمع

وهناك.)5)"اليمينيالفكرفييساريةدراساتاو)؟)"الديني

الانتماجبابفياليهاالاشارةيمكنمختلفةموضموعاتفيمتفرقةمقالات

((مواقف"مجسلاتنشرتها07!اسنةخلالاللبنافعاللفكرالحدي

)(الاداب"و((الجديدالفكر""والطريق))و"عربيةدراسات"و

فىالطليع!اوالفكرالثقافةبنئصؤونتعنىالنىالمجلاتمنوغيرها

مهمةمستوىعلىكانتوأبحاثدراساتمعظمهافيوهي.لبان

وتجاوزهاحركتهاواستيعابوجلائهاالتاريخيةالوقالعمواكبةفبىالفكر

.الاحيانبعضفي

رأيالمحاضرايجازيمثنونقمطاليهاالمشارالكتبعرضوبنتيجة

يأقي:بما!ها

فيأل!تمحاضراتمجموعة:"اللبنانيةالقوميةابعاد"-ا

اللبنانيةالقوميةموضوعحولالكسطيكفيالقدسىالروحجامعة

اللبنانبم.القوميالفكرفيأقطاببقلم(محافراتتسع)

الحاثهاانعاصبمميشالالدكثوريرىالمحاضراتهذهصددفي

اللبنانيةالقوميةموضوعانالىبالتيالاهميةمنخاصاطابعاترتدي

الواقععلىبعيدزمنمنذاإطروحةالاساسيةالموضوعاتأحدهو

معا.ن7همماااللبناضيابفكروعلىاللبناني

الفكرانت!هرالكتابهذاابحاثالىالموضوعيةالنظرةانغير

فكرلانه،الاحوالمنبحالمقنعغيرفكرهواللبناننالقومي

0791لبنان-اًلكسليكسالقسىالروحجامعة-منشورات،ا)

0791بيروتسالنهاردار،نصارفاصيف(2)

9691اواخربروت-للملايينالعلمدار،صعبحسن(3،

9691أواخربيروت-الطليعةدار،العكلجلالصاثو(4)

0791بيروت-الطليعةثار،فراجعفيف51)

بيد!سبصضأالى!ط!عالوا
ص!

وليس،بالاشياءعاطةكاااحمطسمنا!ل!ينبثق،اواق!لارومنطيقي

لابعىادعلمينصورعنولا،القوهيلاواقع!لافيتلصمىعنصالرا

يح!لهما.الموضوعيمةوتنادفأنهالجدلهفىحركتهفيالواقبمهذا

اواقعااصيماغةمشجالرةفذةمحاواةالقوهيةالس)ةق!طاللبئاليالفكر

ةعبقربمحاولةبللا،اخيا)ليةواالفكريةالنماذجصورةعلىاتاريخي

الواقمعأرضدفبمالتجبريديوالتصورالذاتبمالفكرآوهاملترسيخ

لةاثسأوطبيمة،نفسهالمرطبيص"بذلكمناقضا،وتربتهالحي

هقوم!ىاتذاتتاريخيةصيرورةمسألةوهي،يعالجهااتيالقومية

لهـ-ساوصدافيةنفمس!يةورألةكون"افىبا!ضافة،موضوعيةمادية

معا.آنفيالذاتيةمقوماتها

انهـاالمذكوراكتاباأبحاثعلىالمحاضريسجلهماخذأهمو!ل

الاساسيالحافراعضرهذافيالقوميهالتج!اتحاب/منشقط

لمطامعبضجيبالذيالس!الحبمالنظاممن!حنتواهاوهوللقومية

الب4يلمحلمماو!فىا.والعدالةالحريةفيالشعبيةلفئات1اوسع

اللبنانيهالمقوميةالىالسوةيجعلهما،الكتابأبحاثمنبحثأي

تدعممارىدعوةويجطها،مرتكزاتهامنالاساس!المرتكزالىمقنقرة

واكبديلالتغبررياحأمامعليهوالمحافظة،اـقالمااماعيالاصالوضع

اهـصرتبطالوحدويالعرببماالمدوآمام،العربيةبالمنالقةتعصفالتي

(لقائلونيبتعد))3-المعاضريقول-وبا.والعدالةالتحرربقضايا

جوهـسرعنوالعدالةالحريةقضايامنمجردةالاقليميةبالقو!ات

ان!اا)مفكلهذاعلىاللبنانيةالقوءيةدعاة"انويرى.((القومية

((.وغايانهملدعوتهمالمناقضالاتجاهفييعهون

ةالدرا-!هذهانالمحاضريرى:((جديدمجتمعنحو"س2

الل!بصاني(لفكرمنظواهرظاهرةفهاترتفعالفلس!قىا!جديةبطابعتتسم

المؤهـ-حيا،فكرمسضوياتين4رف!عوايديواـوجيعلمبممشوىالى

الطائوالواقعتنقدانهـاايجابيإتهـ)أهممنولعل.لبنان914الاجتماعي

جديد.علميعلمانيوافذعماجلمندنانفي

منصو،ألبيرذكرهماأهمهاأساشظمآخذالدىاسةعلىلهانالا

العروية.4وخلاعت،((مواقف"مجلةفيعهانشرهالذيالنقدفي

الاجتمساعلم!ولاتأي،غورميتتسمقولاتيس!ننعملالمولفان))

النسببمالالتصافي

،سااكارأح515!أ!!"!3،"أأأا!!ا+ءأ!؟أملا!4ءلاح!37أأ،حل

والطملالفلسفي،،الاجتماعيةالقوميةالايدولو!ة!حىف!اويحرفها

."علمي!ةغيرايديولوجيهمحاولةبأكملهامحاولتهمنجاعلا

صحب،لحسنالكتابهذاحول:((العربيالعقلتحديث))-3

يتوقؤ،وعربيةلبنانيةقكليةأوساطفيم!لمفةاصداءلهكانتو!د

مولفصاانفيرىوأصولهالبحثلمنهجيةالعامالنمطعندالمحاضر

ضمزالوبروبيةالؤضياتمنالانهايةلاسلسلةفيباطرادينساق

ا!خلاؤءالوعطالىأفكارهيجعلمماوالتجربالمثاليةمنبارزاطار

الىاروضويخل!.الاحيانمعظمفياًلعل!االنطرالىمنهااقرب

مورملم!عنحالاصنفييعبرالمثاليالفكرمنالنوعهذاانالقول

البرجوازقيمطامحهـناو،وامه!يازاتهالحممكالسبفبمالتقنقرا!ن

لبسإزفي،الحاكمةا!بيرةالبرجوازيةمحلالحلولالىالصذيرة

.ا!خرىالعربيةالبلدانوبعض

جلا!لصادقالكتابهذاصددقي:"الدينيالفهـرنقد"-؟

ومهمس،الكنابلهذاالعلميةالقيمةتكنمهما":المحاضريقولالعظم

تبق!،التحررلمعركةآنيايقدمهااننيالايجلبيالاسهامنسبةتكن

معركأ،المعركةلنقلرائدةمحاولةانه،نطريهي،ا!ساسيةقعحته

ا



9نترميالبا.حثينأقلانمكا"دتالذيالتأريحيالنطاقمنةألعلميألفكز

قطاعفيجدامهمايديولوجين!قيالىا!نحتىوحدهفيهبثقلها

التغبراقعرفئاومتى.أدينبمااالف!قطاعهو،والمعتقداتالافكار

علىاو،وحدهالماديالصهيدعلىمنجزاتنحقيقمجردفقطلشر

تحقيقذلكوالىأيضاانهبل،وحمسبوالثقافيالادبيال!هبيد

يتحقق،عموماالايديولوجياوعكااصصيدعلىءماتلة.لقديىةمنجزات

وضمانبفاؤهويتألدوجوهرهالنغييرهعنىشيءكلفيلفعلابها

جلالصادقلبادرةالكبرىالقيمةادركناذلكادركضاكلةى،استمراره

ون!ضها،النغييرموىبينوتعميقهاوصراعلننهميمرائدةكمحاو)ةالعكلم

((.وعلميتهالتفكيرمنهجيةهنالصغيراواكبيراحظهاعنالنظربغض

الأهـصارهدادي:((اليمينيالفكرفييسار-قىدراسات))-5

عرضث"كما،ار-اريالفكروواقع،اللبنمانيافكرالوحة-من

ص-ددهوفي.فراجلعاليفاكابآهذاعلىالكلاميآني،المحاةس

سوىليشتالدراساتهذهان))فيهصاحبه!ولالمعاضريؤكد

زالهاو!تاميانهاالا:ويضيف((حركةاعمقالىتح!تاجمعولضربة

من!جسةديايجلبيواسهام،اليهكيتنتمالذيالفكرصرحديمدماك

انهاعنفلملأ،وغناهاواتساعهاالنظرةشموية"نبخيو!الفكرهذا

حبنكلمذبدأالذيالعربيالماركسبمالفكرديادنحولبوادرمنبادرة

صفالماركسيةمنهحا)ىاستناداالاجتما!بما4واوويعيانعلىيمر

صبممارساتعنففطالناج!فىالمذهبيةمعطياتهاالىلاالتفكير

تكن.مهماعربية

،،،

للعمجهيليا!الدنيةالمسيرة

عمتانيمحم!بالقلم

السوريالقصاصاوقى،اللبذاني!ينالكتاباتحادمنبدعوة

بفصة،اميالؤية"بعنوانمحاضرةالعجيليعبدالسلامالدنورالمعرو!

،الكناباتحادباسم،بالمحاضرعيتانيمحمدالزميلرحبوفد)1(

كيمايلي:ننشرهاالعجيليعندالفصصيادفنعنبكلمةومهدللمحاضرة

بعضلعرضبالتدخلهأسأكته!ا،الرويةانقشاعطلىحرصط

الن!ءالعجيليلعبدالسلاملفنية2بالمسيرة!لتعريفاساسي"مسعالل

اول!صهاناعقبرفاذا،عاماوتلانضنخمسةزهاءالآنعمرهااصبح

مجلةميا369عام/ظهرتاالني)خاصةاشبياء))فصسةهيلهنثمرت

العييليفالدكتورانشكولا"مضوهذا.الممرية((ايرساله))

...ئسدامبكرةسنفيالقصةبكتابةبدأ

مسالنين،ءصنبالحديث،2الكبيرصفناتقديميمي،ساقنصر

العربية.القصةميدانفيالعجيلييمثلهمالادراك،جلائ!مامنبدلا

النتمقيق.اهـوريم!الق!رفيالفصةتأسيسفيدورهاولا

تعنيهوما،كاتت-الادا!.يصلم!زة2والخصالصالمر?اةتانيا

وثقافيةتحرريةومعاركأيورجا&ومالزاخرةالعربيةلحياتنابالنسبة

.الخلإرةاحداثهاكلنانعيشعارمة

حتىافالقوليمكن،القصنمانشوءأيالاولىالنقطةصددمي

النقديبالمعنى،!نيةفصةال!وريالقطرفيننشألم،4،91عام

فؤادمجموعةصدورلمدى،العامذلكمنذيتحققهذابدأبل.للكلمة

ذاتالاةاصيصاولىتضموكانت((جرحز،ريخ))قىالقصصاثسايب

عرفتكما،الاقصوصةفنوخصالص!اصولعلىالمنطبقالفنيالمشوى

المحففيين!ثركانهااما.بهمالمغنرفالعالميينمبدعيهاعند

المقاماتينئمبه!ااشتاتافكانلمالتاريخذلكقبل،السوريةوالمجلات

المفعمة،المئفلوطيةالرومنطيقيةا)نثربصةامطعوااعاديةاوالحكايات

.والرييورتاج،العاديةوالنقريرية،الذاقيبالبث

كى،صصرت،الني،((حرحتا،-يخ))يبالشالمؤادمجموعةاما

حقيقببداية،نوافص!كاكلرغم،اعضبارهافيصفى،4491عامقلت

العد!هذامنآخرمكانفيشورةمةالقارىءيجدها)1(

ثنيه.قصصوهي،الشقيقألسورفي!لقطرقياالقصيرةلقصه9لنشؤء

اهـن.ءابمقدارمميزةسوريةعربهبئتنخصيةوذات،وثكلامضمونا

وب!اينت!،الشيءبعضذهنيةمضاء-نذاتكانتالنتايبفوادقصص

لفؤادننءلانإجب،طلمب!--االنجربةفيونقص،العاديالرد

،191(هـ-امدي،إة-ورلمحصصي"-موعةاولبتقديمهانهالنتايب

ضدالهتقلا)"وحقهبئ!اجى-لمنالسورياثعبانضالارانفياي

بأهـوىانئءعبثخص!يةعناشاربافؤادعبر،شعماروالا!الاننداب

ت!ديضد-ةالشعبباكمخصيةاوفرضالصدقنصاعةءنيمكنما

صبفائيةلقطاتفينتلخصاث!ايبفؤادفئيةوكانت.المحتلالمستممر

عفوية.شبهاضاءةولحظات

ارن--!ط4وا)فئنوالفكريةالمضهونية،الهاءةالئنلةهـ!ه!ءا،والان

-يئالقصصمجموعنهصدورعند،8(91عامالهح-لمياررلملامعبدحققها

سهبقه؟مناىاا*جياكيااضافوءاذا((اساحرةاتت))الاولى

السصوريالبعيد،اريفافيا*جياياأ-لملأماعبداطبيبانشأةان

والبدواملاحيقىابىيئالللأء-:اهية،اصحراًءا4حدودعاى،الرفةلدة4في

فضلملأ،،ءلمربرلالكانب4بصف،ا!ثقافيةالم!ؤثراتوتعمق،لفقراءا

اتامكاز-ج!لهذاكل،الاص!لمةاخه.:ةاموهبتهحجمءن،بالطبع

اص:حت)قد.ا-،ليقانثراءاكثرسورياؤ!الافصوصةفنتطوير

و-طلحات،اص،)---قىدوا"،غوراابعدحياتبةءؤثراتاورجبلمبىالدى

ؤكماورلهوص!ا،وتعقبدهاثوء،1على،واعمقواد!اوسععالميةئقافية

ئرءمتكاملةصورةاءطاءعلىاًلعجيلبمء"اعدمما،اعلميةاالثقافةعئمر

فبماءربباناوالوجدانالقيةبهواجهتالذيالمتكاءلادفتحالا،جاه

البما!وو?!بن،وهويرة-!ص-!اتوظدخلالمنلحديثاالعالمورياس

"بلا،اء-دداهذاوفي.والفع!،1اتذقافيالاستعماريالهجومخضم

ا)عجيليألامالمهءبد.ءجموءفىتاريخلمعشيهماالىايضاالاشمارةمن

السلا.عبصدكانلقد.(4891عامفبم((السهاحرةبنت))الاولى

فيامص!وفيءناا)فزاةلقتالاررلملاححملواأفيرناالرجالمنالعبيلي

ة14ؤصت-بئفيظهـرتها"ةحيةبتجربة!ئاكمنعادوفد،فلسإن

كة-سؤ))فصقىوهها.ا)ضض،لهذاءنكتبمااهممناغنبارههايرمكن

الاح-رةبمالعجبيلي"جموعة(فيو.((الجلهللواءلم!ه!ابئادق))و((حمود

ص!ونجد((القشطرةمدلم:ةمنفارس"وهي؟اساببءمنزرصدرتالتي

ا!ءو،اقرىف--كبمااكاتبالنءربة،يئا*مةابوكاتعبيراتهياحر

.ؤص!-لاانونرصو.((ساماناث"خاذبوءات((قص"وهيالفلعصطيئية

تحربثلمابرلمنلضادئ،مجملعلىعدورا-*ماف!يهالانانبوءاًتاهذه

المحتل.العرييالتراب

ث*-سررصديمكناصبح((ا!-،حرةبنت((مجموءقىصدور!ئذ

زوبديرلم!كا.سوريافي"فصةالجلدةالتقنيةلارتسنأمالاولىالخطوط

منةالاقمصوص-ةبئاء)!نالعامةا)قهمعاى،كوؤهـ!اع!دالعجيلي

-أبمثاب)"الكتابفناىابالاضاقة،هيالقبم!وهذه،الاولىاءماله

ءضاصح!اث-رمع،لاشكلبر،ا:-جمة(القصوطرافة،ارلكازنقطة

والقمر،والتحليل،المباشراممسدابينبالفرورةالنراوحةالاقصوصة

والومضاثمفوا،الداخليالنحليلموصوعاو،الحوارعلىالمنكىء

طر!طاءمختلفمنمأخوذوننال!فهـمالكاتبابطالاما.والتداعي

اب!ادهم!وا-ءنمساف،نماذحهمتهميقءع،المسوريةاليوميةالحياة

تجاربهم.بناءواعادة

مرحلى-أ،بحقا&ج!ا!اللامعبددشن،الدايةمنذ،اذن

ءرحلفلنمىمهااو.للقصةضابظ،ومنيامضمونبماساسعلىالعثور

ا)رالاهـفااناراقد.التاراتوظهورلميالىكبمااواالفنيالمحمذهب

الكبارءالسوريينابىدعينمنبهدهجاءمهنكثيراماماًلاخغرالضوء

اعمال!قدمواالذيننراكينالالفالواقعيينا!كنابمجموع"سيماولا

.الخمسيذاتفي

الثانبالن!طةالىنصلوهنا،العجيييفنسماتابرزان

اقول،الكاتبلهذاالفذيةالمسيرةمعانيعناللمحةهذهمنوالاخيرة
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القطرؤبالقصةءوسسيكبارمنلواحد،اهجيمليافنور!اتابرزأن

عنمر،اةصدياا:اءاًء:صر،يةا:داامتفاءضمدانههـو،الث!*قبق

والاقطاتالاستلهـامءثاصرف-،ن،اخوىو.*هـ،رة،اكآبرقىافيالوجمط

،الموفوعاتو-مثل،أنسءلمصيإتاوتصصارع،ةاء؟باوالاحتكاكاحياررقىا

-ليتدخى،لةجيلبماعند،عما"،تصبحتا،!ا!-بئمعادلاتيجاداو

.بى!ا?ما"ادفبفةاو!دستهاكانباوعجمطقهها

و"ض!!فالىةلمهـ،*4"م!ادر1)ىا-لملام،اء:دا!كتوراناططانو.بعد

اضقاؤنها"--نهدادهاستو،اءر؟ءةااثي"والتر،والفن!عبيةلوصببةا

اققه.!كاءإةفةءةوبناء،.!ء!هلإرك!بزالىانصرف،اجةا"اا

،المصاشالحياواؤعاوتمث-ل،ايوعيعنحرمنالانطلاقان

ا"جيلى-ب!ااادىولدتسند،صادفة،1غنيةمسنيةاءببأساومعالحته

واقعيغةفهيته5كناطارضمن"ضوازنجة.د!قنيةاضحقيقجادةمحاولدة

رص--كما"وانه،مقئنةلفكليةبقواعدالا)ضزاميصيلااوهذ.كلاسء-*ية

تفعحالتبمارنءربةوث*ورافيةالهذبةاواوإةواالصدقمندرجةتحقيق

الكتارهر*:حءقروناللنئهكلاحتراءااركلاسيكه"منونسنهدبا&ضارة

ضهد!--ص،اولصبصهؤ!ما!يظ!،رءما،ا)عسلم!اناي)ا-موحاءن

اللاقهء--ةىا-ااو?لمةاا(جا"حةالتعبير)ةاو،المفرطةعيئالضجر

وواا!ضهرودسد(جداالهصريةاللاءاتهذهاخراىاواللارواية

"مجهوعافف-بالعجيليادىءنضطة!وازنةواف!يةلبئاءاهـصط

الرحلاتادبهـ-نوكأايامجهوعةعتذرةاتنتيعددهااغا)با،اء"افنا

ال!ايةءنعطنمفدرعلىتهتمداعجيلياوواؤإقى.!ح!صي!ةرقيملمعما

يخاصوالالىالافرادبدخائلواهتهسإم،ا"-والى؟نطإةالحيبتفاصيل

،الحدثامهلواواخف،ع،المحي!اةوامانة،ابسغ،هـةاحبو،الذاغين

!ص!اخرنطاءضمدانهالعلمءعهذا،اثءخصياتواالمدواؤع،نسب!با

-ىعلىؤائم،حديتؤفيكعلى(("جافينحكاية))وهي،لهور:ورة

"فامصن!خدهـءاوؤ،أعاوصوارامصامراحلوتشا.ثالاحداث!ا"ن

اخضلملأفءصلى،مضمماثلةجنونل!ظاتديلملإنم!يراثىخاص!اءترس"م

تع-نجن!هااضىاالجوهرإوبكأالمسأحب(ةاطيبعةبرمسببجتون.4ا،اؤعالمدو

.اءوماالهربيث!نامنء4والسقطاعات

صهورحلتاًلعجيلبمااع!الفيالفنخصائصاوحزاناءكنواذا

ءمصضقي--ات"!نالهضمد،الصوريةللقصعقى!ؤلس!يانهفاقوللفنيةا

اشإاوافصومه،يشة،ءمينةوعلميةتراثيةوثقاؤة،شعبية

ش!--4علىوءرص،اقصااس!-!وبلمحيواءضاعوخصب،ارروري

ء-قوه،لةاررهثىالسهحرمنجواضفاءمع،التجربةوء.دقا"اؤع

رالتراثبريداتأثرانهكما.ا&وميةةاحيمااأبهـدقائقعلىارالاسر

مزايااهـممنوذا-ك،والقصالروايةالىاوبفيالقدإمالصبي

كأنإلالمنالحيةاتحص.،تاءضدباكلذيةرغباقيهكسروهـو.كاتبنا

ملهمة.ر"وزالىمبدع،1هـيين"لضحولسحريةغلالاتتحهلمهاروى

وهيقلائلاساب-عمئىصذا)صادرة،الاخيبر!مرموعت"فبماما

اقو"4اإثهضهءهاءمتازةير"أستاز4في!"ركزفقد((اقهطرذا*دينةفارل!"

درا*"،فنبسظ)وحاتفياياهامقدما،اييومالهوبغةلههومناالص،دفة

ان!ا"ه"ضدعميقةعرخاتوالم!"وءنم!.الاؤةاعشديدة،التوتررفيعة

للفاصبوالارغزالاوهـانلنسإ.ماتعملا)تنالعربريةارجعيةاوخيا.كأ

رلمهـوزعبرالمجهوعةمناىالاواقصةاؤ!امقدمةاتجربقىاوهذهالمحنل"

بةوةالهجهوءقىتفضحكما،)تأثيرهاوموةا!ةصةثراءمن"زيداندلم!ية

لالناسوتذبيمحوااتكيم!فهـياالهربةادجعيةاوحمئ!يةكبيرةاتهامية

ؤصصاقىاجهوء-اوؤفم،الانسان!يةا*رامةااىاس.ع."مالمجردالعرب

!ا.وشخوصلاحياةالمث!ا!عةارؤيمةواالفنب!حرمنئ!بعةاخرى

،ءذاك((واقعياوبباسروامنطيقهةموضوعاتيةدمالعجيايان))

ا)كاتب.دنهـنعامةصحةاعطاءمحاولا،ح!ن!تالنقاداحدقاله

الاخي!رةم!بةوعتهق!العجيليلانذاناح!فةائه*ةءقالاكاقد

واقعبةءوضوعاتف!مانهنقولانيمكن((القنطرةمدينةفارسر((

((.والاقناعالاخلاصشديه!دراميةورومذطيقية،ملحميواؤعيبأسلوب

الداخل!منالعرببةالوحداة

خضتبةس،مييكتهادمنغنقمنالقاهرةرسالة

دونموصوالاظروفو-الت.افاهرةامنالشهراهذارسطلةأكتبت

ات!طصاحبتاادينةا.الاولىللمرةا!نفيدمشقاكننيو.بصروتالى

اواللاكهغيخات.منذوا)خةافيوالفكرياسناور!طجيلىاوءدانتكون

وؤ،د"تاروادنابلاوحامل،مسنرونااليهاوححثسعراؤنا"!اغاكه

تاتييةوحدوتجربةاثافي"ا!لمرةمعهانعهنئ!نحروها.ا)سياسيون

ءصرهاء،شتدمثىقوفى.الاولىالتجربةلفتذهمنشواتعشربعد

وهـ!يكانتمابقدرأدداوحدو-ة"كنولم:وحدو-بئكلهالحديث

اعربيةاالوحدة)لضنصار))انقهتانأبالغلااعكيو.الانفصالتواجه

العاصكلةهءـذءنالعربيوطناعواصمتعإ!مه"دممن!*مياشعارايكونيكاد

المظفلمة.

."اتيجيةإلىةررةفرو))العرب!بةاوحدةانايقولالنامرعيدكان

المصطلح.بهذايعنيه"ااراحلاالعرب!اقازتاوضحكعيرةلحطاتوفي

بنباىايضعبان:العرببماالوحدة((ي!ف"لانيكنفلمانه

سءبساسيةاوتاريورةاوحفصارية:نوعمنكلمات((ضرورة))كلمة

هبمالناصرعبدفكرمناصعاتاهذهكانت..ثقاف!يةاواقتصاديةاو

لمننعيوأوليامبدئيالثغيئااوحدةاضرورةتجعلأتءا"المبدرالمبررات

حقا."ثورية((شنظلكانتوانبهتلتزمأنالهربيةالثوريةالقوىعلى

تكىسونانبدلا،((العبربيةالوحدة))انصراًلظعبدرأىكد

الهابنميالاتحادهنموقفهنذكرواعلنا.ةالثورالقوىدينوحدة

لىقطالذيافرعواالاردنفيالحاكصةالال!رةفرعبناهـوري

.العراقفي

اوهـ!ياالتحررحركةمنالةوى"لمكموقفاًنالناصرعبدوراى

قى،اووربر-فالثورة،النئوريةصفاتهااواىيرطيهاالذيهو،ال!ب!بة

.بالاساسراالوطنىاضحررامرحلةتجتازثورة!ط،لهردكطاااوطنااطارفي

العربية:"اوطسيةا((القوىوحدةهيا*ربيةاالوحدةتكونأنبدؤلا

والصههيونية.،يا!لهةالامبرو،الجديدعه،رللاتالمعاديةالعربيةالقوى

وفبم-يةالوكلا!وىعلىؤيهالملازمامنأصبحعصرفبمواكشنا

الى"ياسيالاطارفعيتفكرأن-خاص4دوصاثا)خاالعالمبلدان

سماحةفي-القوى"قىه(ي-)جمعهاانبدلااذياالديمقراطنبما

ظرو!هـ----،فيالوطنيةالمصبركةاًلىت!رانبدلا.الوطنيةالمعبركة

قويفيهتتربىاذياالثوريالسيال!طا)ضمهيدر!اباعتبما،ابخاصة

تس!ىوطن!يةحركةلانها،صحيحةديموؤراطيئ"!رداوطنيةاالثورة

ا!ت!-ورلشعاراتوراءوالمضط!!ةال!ا"لةاثحباقوىكلتكتيلالى

حقاأاوطسةااذسلمطةتفعانالىتس!عىاناذنا!ابدولا،الوطني

الديهوؤراطيالتحالفذاكايديفي،بعدهاواوطنياالانضصارقبل

و!حهذن،الا!طهادصورأنحفواجغتافعنن،أعا!لةاالفعبقوىغن

الوطه!ما.النضالتضحياتمنقدراكبر

!-تعرضأكثرها،ثوريةالعاملالشعبؤوىاكثبركانتواذا

ذا،اهـتصهرعنف"واجهـةعلىوفروةو؟حمللنفحياتللاضططد

ا)دكهوؤراطيأاقيادةافيالاولاحقاصاحبةهيا!وىهذهكائت

فقه،بصهامنالمنتصرةالوطنميةللهولةثم،المناضلىةالوطنيةللحركة

الاجتماهـءا&خوليكونآن-الذاصرع:دفكرؤكط-اللازممنأصبهح

اديموقراطية.االوطذهةالمدولةالاولالاساسرهومراكيةالاشاىا

الوح-"البابهـىالعرر"يئالوحدةكانتء:د،الناصرؤكرومي

ا!تصسو)هذالتحقيقالعربيةاوطنيهااكوريةالهوىاءامالمفضوح

نفووفي.المخت!فةالعربيةالاقطارميالوطنية!الثورةالا-تراتيجي"))

نصمبالتحولوانزامها،الوطنيةالقوىديموقراطيةفان،الوقت

لاكتما)الاولينالاساسين،الناصرعبءفكرفيكان،الاشتراكية

"ر!



الثلاليهدفهتحوحثيثا.ولسيره،الغربيالوحدويالنضاليروط

.)وحدةواوالاشصتراكيةب"لحرا:انتكاملا

ةسورة"-ءبدالناصربتعصير-ال!ربيهإوحدةاكانت!اذا

9وطنضةاالثورأت(اماماالعتوحالوحيدلم!بماب2لمحلا!ا،"اسضراببجهة

المرحل!طامنه!اكلىهد!تحصتوبمد((استمرارها))ابرلمنالعربيه

"التورةاسننمرار))ولان،لخاصالأطءمياد!،ررايرب!لركال!زااو

او!ي!ةابا)خوراتالشحامهاضر!قعن،عريدطرهـلميالوطنية

احل،ارا!قائدامكر!ييعتياانما،لمفةالمش3الىربهالافطارفيالاخرى

امربيةاالوعضيةوالننورات،النتورةهدعوشكلصولطورا"كاب-"نشمران

د،لمزيدمو!راضيةالدسمنمز!دنحولطورا،ءم!-،مللم!اك!3:"الموا

لختمعه،ا،ديةالنضالساحاتلمحي2هاب!ض،لأالثورةهـجمأهيىر4رمن

ا)جماهيرهدهصتقيماتالوطئص"الحركةرء-امرريىممنوبالمز-ترر

الاشزاكب-صة،الطبيعةيا،ءبمنورالمزيد،ا)تورية4لديمودراطب1

العامد"،الث!جطهيراحوبرمصاليةالانن!ترالحوبادءولوالالزام

انتصارها.بعهـدميم!ااو،نفس!،1اوعهـنيةاأتورة2خضم!ي

الاتونتراكيةاىا،التحولوالافنزام،العمااملالثعبديمو!راطبة

الشرهـانهىط،العاملىقىالثعببجما!رمص،!حعلىوالمحاقطة

ونجربتون،اوحدوقياتجربرننه"نعبدالظصراونقاهماادلذان،ن،سعيالأس

يكنولماصادو4ادبيلء"نسكنلمولدلك.ا!91-8ء91بينالاواى

انما!((الانفص،ل))انعةدارئاصرامحلنان،()اضادا))"نروعمجرد

الاثتراكيالديموكراضيالتحولألىكضربفيالاساس!يءوج"هـ-،ن

مجردقبيلمنيكنو)ما.6191عامالمشحدةال!رب""لأهـور"الجه!ي

العربيةلجما!ر1آمالان،لالانفما.حدلهاصربى!2اعانانايعناد

صلابةولزدادموا!م!اتتا!دحينكلسأ،اوحدةافييزدادالثورية

احرهـةاساحةوفي،تعمارالالهضداوط!نيةا"*رهـة4لص،حىو!ا

اساسعلىوفيادالهانفسهاالجماهيرهذه!ظمبلمانلدرمودراطضه1

،وفيوافتعاميةواًلا!تمصاديهالسيماسية((وحدها"احطبرهم!أالالتهزام

على!المحافظةعلىاصرارهانؤهـسبانالا!!صإديةالمعركةسماحة

هـذهمنمصتمريسمزولىودالامرارم).ع.!جلمحيد-تكأالالىصأمكاس:،لما

خلقالقاعدةعلىودادروعادلىفوبم!وصئكيا!ص،دئصاءيتحصيقاكاسبا

فبصلمني!نو)ما.لالسانيواالديهوقراطيالوض!!ااةطورأ!ةالمادي

ج.ع.مفيجديدسيا-كطإ!يمبناءى19اناصرعبدادء،انالمصطدهـ"

بمماهـصحفيمةالملثا،كريةواوا)نتحعبيظالديهوؤراكلةطبصعتهله

نحمعصاتخلالمن،العربيالاثىتراكيالالحادهـو،الث"عبجماهير

ا!ومبمللمولمرالتحضيريةالل!صنة)من!سلىلمةديموؤبراعبقىشعصبلأ

العنادقبلمىنيكنولم-م!،)الاششاكيللاتحادا)قوءكطالمؤتهرتم

سلطةاعلىهـوكط3تراالاشللالحادالقوميالمؤإمرانعبدال:أصرفالان

التصطاثعبجطهـ-يى!لالاعلىالممثلبروصفهابلاداديسياسية

التنفيذيةولجنتهالمركزية4لجنتوان،اوريىسكطتنطيمهص،يضمها

القوميالمؤتمرهـنينوبانانالاتالتتيميانالمسويانهماالعليا

فيالعاهلةالشعبجماهيرم!نئلويقبرهاالتيالمصصيالىةتندصففي

لورل((فهلرد))مجرديكنوام.الاشتراكيلللأ/حاداقومياالمونهر

صاءالصئاعادةان،ءجمدالنماصراعلنانالاو!ىالوحدوبقىالتجربة

سيطىصرةمنالمزبداساسعلىالانفصصالبعد.م.عجفيادثياسي

اهـلمطةفوقالصصعبجماهيرلحركةوالممثلالقالداسء،سكمااالتصفم

ا!طورعلىلملمحافظةوالوصدالاولالضصانهـوانما،يةالتئفصف

لمجمهوريةوالاشترابرالديموؤراطيطوالاقتصاديا!-اسيواكهـو

ءربية،وحدةتحقيقفبماالامليختفيالاولضمصان،ا"!تحدةالعربية

عأىوقادرة،الحقيقيةاليتعبجماهيردمص،احو*كزمةديموقراطبة

هـفهتوسيعوعلىبب"اعرااسيموفراطيةالوطنشةاالحركةتئمي!

اثوريةااعربيةاللوحدةالاساسحجرتعدالنتياتنميةفه5الحرهـقى

،الراسخة.

ضد-الجديدةمرحلتهافي-اوطنيةامعركتناقيانتصارنايعتمد

صرجما!اصتصاريعتمدامابمثلش،لصهيونيه1ولاميركي1الاسن!أر

اسلورةاعلسورؤابتهاسيطرتهامعرهـةفيالعاملةشعبنا

ق-ىاجماهيراهتهاتضاريعتمسمابمثل،بلادنا!يالسياسبقى

لفت-لىأتبماالاوضصاديةمكاسبهاوندعيه!حما-صهاصلامنهعركتهما

التحولوووةسلميةيضمن4"وبرامتمصادنحولكخولالماديةالدء(مة

افصا،الثلاثالمعاركهذه!يالأنصارانا!ول،رافيا،ثةالى

1!ائدا!سصاسيلنصن!طيماعفالديواافتنلإمبماليمعلىاولاي!ت!د

ووءعالصلصة-والرفارفئعلاقة-علانهوتدسيم،4اصعاملىلجماهيرت،

التشفيذلة.بالابر،!ة-قئفيذهاعملميةعاىوالانترا!العامةالسياسات

علىنفسيعتمداصماازوحدة"عركةاليا!ةصارناانايضامعناهوهذا

اشصصباجما!رسالطةلدبم:الصلمبكيلديرهومرااالال!اد!هذا

لميادرا!هاالحريةواظوادتوريالس!ياسبمتحركهاوتنيصةورمابتهما

المصياسيتنطهمهـاذلكفيمستحدمه،يرهامهب،اارسماقياالقومية

لا.ثدلقاا

فىالعرباجي!ورقياعا!داعراالشرطهذاي!ونالاالبدي!ىومن

تثعيسه--صاالص!يماالوحدةنجربرةانالبديهيدىلى.وحدهاحدةالمه

اصلمبستكون،زهـ-ركل!كاا!لجهاهيرر"التورا)م!ياسيةابتصطيمإت

الحاديةاو،وحدو!قيلجربةءلمىللانفاوآخر((اسلموب))ايمنمواءا

.اخرى

وا((الجماعيةا!إدةأ))مجرديعنيلاهئاالسياسيمفيمالصئ

برطريقةابنالضنخدمالتياك!يراتهذه()المسؤوليةفيالمتفأركة"

وذإ--ك،ا!حمقيقيةالمسؤوييةتحملمنافن!رب!يارنحبةاعلىلالم

المسؤورصنوببن،،للانقهبيناأوحدةدميفصيمانيمكنحصى

يجىربانجديدعصاصص"-(ددعهيعدحينمااو،الامورنتمازمحينما

الضجف.ا!اريالوحدةلحمفي.الختافةنواجز

انما،الوحدةمسوولصةاتئوريالسياسصكيمافيالتصنحملان

الوطنياهـءاسيالوعيمنجزءالىحقأاوحدةاتننحولانيعني

تصحانيعنبمواذول،الوطنيةالجماهراسىوارئامياائثابتالثوري

النتحرررلقض،يااجماهيراهذهاذهانؤءالارنباطواضحة)الوحدة))

مب--حانيض!وانما،الاشنراكيةاأىوالتحولوالديموفراًطية

التلفاز-!ويىس((الواعي))الثصعباي!ان"نقيمحجزالاجزءاًالوحدة

اكفم!ب"ورضرورةالحكمديموؤراطيةودضرورةالاشتقلالبغرورة

."فط/مستفبلهـااناءماهيراا،ذهحفاا!روريمننكااذاالانشتراية

نتحدثانالم!زنهـنيصبحوبذاق.قيماحقىافإفيابناءالتاريخي

منويصبح،و"لقافياواآتصادياولاريخياحضارياالوحدةاهميةعن

صصضشحولاك!طااكجرقيباكأبارهالثلانيالاتحادعننتكدثانالممكن

اث،مله.العربيةللوحدةالاواىواللبنةاسالاسىحجرالي

ء/

اذكيااجيلاءن،المتحدةالعربيةالجمهوريةمنمواطناكنتاذا

حيشما5691عامالثلائياالعدوانمعركةمعيتفتحسيالسيلوعيهبدأ

و"زوردمنتق،وسورياصرفيالوطنص4انتورةبنالاولالافتحامنحقق

ء،ما،فلاعتنرخمم!ةمناكثرعببراليهااشياقطولبعدالاواىللمرة

رو-رمدارهوي!ونلكيالعربيةالوحدةحديثيس!فرقكانب!

دمنتق.اواقاهرةافي،الثقاؤكماالنشاطحولحديثايومحوراضقفا

اوطفىاافطلرمنفطرايفبمالنقافبمالهشاطالىنمظرلاون!ن

اعربر!مافياللثسعبا)ثاملاوبروداعنصئفهـصلةظاهرةباعتبلرهالعربي

ازؤاز-قامدنفيثاهدتهااكءالم!صرحياتعشراتان.عربيقطركل

لا،ضخ!م4مسابقةفيالمسرحيةالاداليمفرقتعرضهاوبنهاودمنهور

فيهناعرضتاننيالم!سرحياتعنالماماطارهافيكثيراتبص!

اذمهربفيا-وصوأ!لتأخرللاسفمئن!اهدذهااستطعولم،دمشق

اورإب!بينكبيراتفاوتاالفصصةالمستوياتتفاوترغم،العربيالمسرح

افيامكابةتحقي!مجردانواعتقد.الدوليوالمهرجانالاؤليمية

61



فياثقافيااننشالنمنجزءمتابصةعلىالقادرالهربيافثقف!وجد

عاسىحتىالوحدة؟نجم!يسدمننوعهو،واحدءربيقطرهـناكئر

يمكسنالمممه؟وىهذاانفيننت!كلاون!ن،اهقلكوااعاطفياا-ءوىا

باخته"،ر.المباسيةلاوحدةنفمى"المادينطنا*امنجزءايلا-ونان

إنجح!قووا"ابمنةل،الثصكردءثقالامتزاجحامقوحقياناعتقد

لاسننهرارمرردوهو..داخليالأوحدةأووقهبئ،هـور،لقاهبرةالامتزاج

صيما،متودللمصقابيىةاكثر،ملديةاهـىعلىحدةلوارلت!ةقبآن،احلما

وعيهم!خلالوءناءلأ!اكلداصلقىحقق

خشبةساصيدمنثن

***

:لاالهأثالش!ريا،رلدم!الدر"م"ان

وملاحظات..ياقضا

اخاء!ا((الا-داب))مرا!لمن

ا-اءرا؟ئبمااء،جد

المربدهـوقيهب،جديدةكل*وقازدهرتإلامالالى!دروفي.."

مفاخر،منالجا!،-4لالىواقكانبماال!ضأثرتوف-د،البصرةؤكط

..يدةلردااحياةانكايىفقتضت!،اشاطةءضارةبشصا"صنكأهاوانفردت

واحد،وو"رفيلملأمالاسوأ،بم،دال!،طيةءوروثارة!ااذاًبوبذلك

.)1)"االعربيالوعيتاريخفيتراقيأخلديستقيمماءنهم،ليصوغ

بخص--الصيكتفام)ايىصرةمربدان4إنوبالةوالاجدر((...

ء-سعباتتراوصدءدةمواففلىجلاز.،و،الهإلدةامرر-4ااقالا-و

.)؟(((احياةباجدارتههناوءن..بعمرا

ثوقه!اوفودالجميعوا)كلامالحه-رحربمةالمربدضبةن))وقد...

ر.اضظاماحدودفيو!ن..م!هوروفخصمصوؤءوج!4دينكمييؤ

حديف-ةبانالاقىقإداىاء-ريإممىوقوإسوففيا4الوصهذامن!ق!و

.)3(((الى!ريالمربردهنمهولةصورةسوىل!سىتاكدني!ةاار-كبايدها

،!صدبطاراكنو،ا-رىءرة()المربرد))مجد،/يعثأنو/كون

،اقولاؤ--بمادإمقراص"س:خص-طلصهوأيرزبأهمالاحذنفاظمع

يمثاوااناف*راًءا((بعضا)ثى،ءاًذ..-ماحداىاس"مهاجاة))و

التبه!((احصارةا((كلمة"منردعول!،ء،دهانتهناتياالموراهذا

!إ)اءض،رةوااثعرا":المهرجانثعارفي4الثافيالكامة-دسكلت

،احضارةاصورهـنصورةالاليس،احياءهاو،المربدان!ادان

عنولن!كشف،ضرالحطوعياةمهأفيالكلمةدور؟لتؤكدتاتيالتي

انحركةلهضبتيدالجداربدا/جيءاذ،ل!مراضىهيرفياتأثيرهامدى

احضاريااجوهراوان،!افريهةتطلفانها،بناتبلءدتمهماالتاريخ

هـحتساوفىدادبراءةاجو!راهذاويظل.بسهماتهمحنفطابظلللامة

..الضتماعر.ودور،الشهرلمهمةجديدوعبعناجنبنبعق،اءمرامعطيات

،الاءصلاميروز،ا)كمالمانىفيقالاستاذذهبكما-انه(و..

الانمس!كلانحضورهو))وانما،ذكرىليس-الافتتاخبحفلكلمتهفي

،ؤادرالعرببمالانسانانءلمى"وكيدوهو.ا"نترينااقرنافيال!ردب

طلماءال!حتفش،روومبامومةجن!احيها"!تحهعارةءنءرفدهبما

اصهوداعلىقدرةمنلهكانوبها،وجودهمهنهالهيرهـنيهوبه،،كله

ل!ف،والاقناءاكتويبهشهيات...الدالمةالابةلملاعمحاولاتامام

هـ-لمىليشهدوالخ!ليجاحيطابصنجديدعنلقوفي،المربدفيهنا

ارحرفرصلسانعلىدائمةارادةوبانه،1دانمحضوربانه4نفسه

!لىواصرارهاوعن"هاالعربيةالحضارةانسانيةتوكيدهه!ا،فيه

((.والتجددالبقاء

المربدسقيايام-العطوجياءميداعبد(1،2،3)

إنلمهرجسالعلياالهيئةأالاءلملأموزارةورات!نىس6،21،؟ص.

.1791-(يثمرابدالمر

؟!بر!!3!!"زرخ-،؟ختر!!3!بزلافي!لأل!3!3-:6!3خلالإ؟!3دغلإئييرخ

3+*!ءدلإ؟3د*ل!س؟د3د

!!لا*ءلالا3"رزر!*3!لأ+!خ"!ي!ؤ!!!لائر!ءلا-3+3!!لالأ!!33!لا!3

-3لا"!*؟:لإلافي!3!ك!

دعإ؟د33"لا-د-3لأ-!!!لا*زر!3د؟لأ6د3-33د3-33*ك!"لا-:دعع-"3!!!!!!كلآ!

!حمدآتنتوناعرالاولا!ففيويبدو،المهرجانج!سساتمنجط!ب

واقنصاءصرحاويخاءلوالدكتورادريسلم!بلوا!دكتورالفيتوري

الجواهريمهديامعمد

:ارةوالحضاالشو

ثىالاولالشعريالمربدمهرجانانقندالثعارهذاتحت..

فب"ليشترك،1نيسانمناخمامسواالاولبينما،البمرةمدفية

اقوالوطنالهشمن،ومفكرا،وشاعرا،اديباوخ!سينمائينمنتس*

...بركجاكالبروفسوراكبيراالفرنسيالمفكربين!صم..؟"قعردي

الرأيلتضبادل،ببعضهاالخئقفةاصفوةافيها!تقتمنتدىأضخمفكان

وفد...وارلمقاءاتاًلمنافشاتخلالمنالراهنةللالمنطءنعديدفبما

العرجمي،الادجمطللوضعحيةصورةالخه-ةا!رجاناأيامعبرتجسدت

!أبصدفهاتمحنآظظلتانهاالا،الاسفاؤنبعصنأصابهاوان

حضورايمثلجانبءن،فمو..معنيانلهـ!المهرجانهذاافا""ان

-ف!للتراثحفورا،اد!ةااردناانآو..صورهابهىفيطتاريخ

آخر،جانبومن...ا)حضارةم!يالط*نيحملهمابكلجدريىعمر

حرالقاءكان،شعريصصدعلى،ؤهو...وادبيدكريمجماىفهو

ا!وميةاصء.ديناوعلى...صورهابئيرلمىالدي!مقراطي!!يهنمتلت

متسإدلة،أرضهعلىالننفتعديدةلا-راءخصباطتقىكان،والفكري

مسنوىصلم!نطتعلىسواء،الراهنةالمساللءنعديدفيانظرهاوجهـ،ت

.احرةااللااءاتلممسشوىعلىأو،المهرصان

اثاعر،ارادةسوى،لنتميءالكلمةتخفحلما!رجاناهذافي

الوفوفمجالالموأتيج،أنغسهمالضعراءأرادكمااثعرجاءففد

ويشع-اتجاهكلوكان...جماهيريتهمليحنيخرواكل-ته?،مامام

تأكيدمحاولا،ا!ثمستحتلهمكانعن،الخاصةبطريمته،يبحث

وتويعا،2،ولبنكلا،حركةاقص؟ئدافاختلفت...ايواايدءواًلت!اقيملا

..العامةبجماهيريتهيقاسالنئعبرتقبمكاناذاهذاسوجماه!رية

:اصراعملتقىأو،مصب!انا)المربد))كان،آخرجانبمن

والحدرتىاحديثابينواًنما..وحسبوالقديمالعديثبينلاصراع

الفيخفانحسب،يةازالاسهنفزلحلياعليقصيدةاستثنيأفاذا.يرضاا

برالقصيدةخرج..جيلهتاءالاببالنسبةجديداصهوتافلفدكانجعفر

ابحياةلغةالى..منهاالا!رابسسلمىاركثيرونيجرو)ملصةالى

المفاهيمركام))وتجاوز،)يةاشعراالتقاليد))بذاكفتحدى.ايوور"ا

واسلوب،والصورة،اللفةفي:جديدة4خاصهشعرهليلنيم،الثابتة

،فحو!ل..المتعسفالارتياطذلكبالقاموسيرتبطلماذ..التناول

اضواءوفيا،النئمارعفيتواجهذاالتيالمألوفةالكلماتكل،بذلك
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!علاد3!-!!!في!دك!!!صزر!لألإلإ""ك!*36ص!!-لأ

!لا،!-!*"!3ك!!ء!!!ديم!كح!!!"!بزترئج!في2

لأ؟93دء-3!دلال!لإ:!!ئيلاقا؟لا+،ئن!3ء-لاع3!لأثد33*"!!ررد!ل!ك!

لأعلاط!لأرزلاي36+،لأ!*ج!ش*!3ج!حم!فيح!ين!-جي-"!بمجء3لإ3خكأ،!لأ-د!*!!

333د!شل!لا:!بهبن،!بز!!!!عفيد!3!-لالا"لا3إع،؟

!ؤلألأ33لأ+ل!!!3*،3!ئنفي!"!

لإدد؟س3"ث!31*زر!د،!دترع3*د

ج!!!؟!!أئن76:ذ!لمرز3

لأ6،لأ!عبر!كثنحئئببم!!--ك!3ئي؟لأ3!لإزو

لا3،لإلا!-33،!فئ؟؟!ح!!لأ!!لأ!!ل!!

!كئن!بى!ء

3!!صلا؟-!!يزلأ!زر"*ئجد3تنح!بر!لأل!لأد!

3-لالأص2!حغ؟!كا*رزرز!ع-!!،!!س؟!!ئرئرفي*!دلا!ئرئرئر6لأ!3

،عماشمهديصاهـ-الركنالاولالفريق:الافتتاححفلةفى

.حجازياًحمدوالشاءر،اجابرازكيوالاستاذاكبما،الكماالاستاذلشفيقرو

فيالشعر!حبسولم،شعرالىالصحفاعلاناتوفي،1النيون

لا.مقننةوكلمات

القصا!ر:

القصائدجاءت،المثمعريةالمهرجاناتكلفيكما،المهرج!انهذاالي

قدي!ة!صائداتارمنالشعراءفمن.والمستوىالزمنفبىا!متفاوتة

-إ!حالاال!"واهموهم-للمهرجانقصيدةكتبمنومنهم...جدا

كهلكما-ءنهاالنظرصرفثم،جانللم!قصيدتهكنبءنومنهما..

منا-لقرأ،4يالكلاب،الجديدةثمهجدتهاهملحهن،الحيدريءبلند

ءصممةغير"لورراًءاًتا"أغابجاءتوهكذا...-الاخيرينيوانيهد

مفاجأةايةيمثللمأكثرهافانأيضاهناومن..يرحمددهامنهجوفق

...سمه"اأو،قرأهاقدكان،الغالبفيم،لانه،لل!تمع

؟؟المناسباتهذه!طشعره،عرالمفيقرالمء!ى:ت!ساءلناواذا

؟ايشعريتطوره!يحدثا)ىليشيريقرأام؟وجودهلائباتيقراهل

؟؟..العادةبرحكميرقراانهام

..الوضوعهذاءظمعبالحاحنفسهاتطرحأجدهاالاسئلةهذه

هـدادلىبإبمونانهمهكى"نالمثمعراءبهض؟نأقولانودؤسفنشا

شيثايقو)واانه!مكانفقد..الاولالحأوابصئفلمحىااواقعينا

اولثكهموقلة...كانمممهصوىأيوءلمى،وجودهملاثبات،ويمضوا

ا)كاثرةاكرةااما...اثانياا!جوابممنفف!انض!أنيهكنالذين

.سؤالثالثجوالطضمنتقعالتيفهـا

،.وجوداكاناحديثااشعراانهوالمهـرجانهذاالمهـفيولكن

ابظا!فءمت!وىعلىوانما،وحسباًاكمستوىعلىلا

الشعراءوتاثير،ا!ديثةالقصائدمنالثمهرجودةكانتوثد

وتغلب،الجديدالشعرنجاحعواملمن،الالتقاءطريقعنبجمهورهم

تسجيل!ي،القطر!"خوىعلىالاولهوا!رجانهذافكان،صوته

م!نارغماعلى،احديرثاا--عراحضورهماتلك..جدام!هةقضب"

جانالمصواعله.4نفللهرجانداخلمنبقصائد41البهضمجابهة

وهـ-ي..للجمهور؟!س!بةهامة2"مساعلىايديناي!ضعاذي/االاول.

اقىبرتويسهمعص!وراىا،!قط!اذنهيرسهعجمهورمنب!نحولهالايذان

هـذابدأفقد...ءعهاوالتفاعل،وال!يةكريةالفاثحناتتلمك

اصمذيااًلشعر..الحفقبماالشعرمعكلهالننعاطفمتعاطفاالجمهور

ريؤيامنبعضهفيماعلى،المستمعيننفوساىاي!لانا!،طاع

رحلةعبرالثمماعرمعالجمهورفكان...مبالثرةوعدم،معقدة

،وقرح،غضبمنقيهاوبما،بتوترهامشمودوهو،الاكتشاف

احيانا.وتساول

ال!نقد:

كان،اثعراءشعرليتناول،الجلسلتأعقبالذيالعقدواعل

افييمكنافياالاولىفالملاحطة...الشومنالنجاحفيحطاأقل

هـ-!بىصتى-بدا..اغلبهفيتم!هانقداكانانههيعليهتسجل

...المهـرجانقص،لدمنقصيدةمنأكثرع!اىنطبقهأنمفى4انهبعضه

النصوصمعالمجانيةمنا!كثيرفيهتصاملايئعاملكانمنهادمض

يئتيوحين،الشعرعنعامة!،ثلؤكمالن،قديتحدثكآن،المنقودة

ه!ذهفيمامحاىايرشي!ر،يتعه-5كلامغبرتجدلاالقصائدالى

اطلالاتبمثابةأغلبهف!-ان...تلكؤكطاشارةيحدداو،القه"هدة

ا"المسطهذهسكونذلكمنيعذرهولا.!بةإإالشعبرعلىخجولة،حيية

اكبراشيفكانفالمنتظر..اواسعةاالشعرمهرجاناتعلىجديدة

.هذامن

كي،إحقائقءابعضايضاحمنبدلا،نع*شفلاولكي..ولكن

وحدهم:النقادعاىاللوميمقعلا

وقتؤبلستلقىالتيالقصسالدعلىيطلعوالمالنقادان.

ممنهـجة،،مدروسةتآتياأنالنقديةلاحكامهميتيحبشكللتبينهاكاف

فبمالاالقصائدعلىيطلعاممنالنقادبينفهمن.التعميمعنبعيدة

!إالجلسةيوم

لسبب،لناقدهقصيدتهيسلملممناثعراءبينمنكان.

...عنهايعزفون-بدورهم-النقادجعلمما..لاخراو

التيالمشآلةتلكهي،ال!نقادبعضفيهوقعماأ-وأولعل".

احي!انا،)(اكعصب!تعاطفا))أو،((الايديولوجيالتعاطف))اسمها

فكان،عل!المبررةغير((تعاطفاتهم((صرعىيقعونجعلهـمالذيالاءر

!إالاخوانيةبالعواطفأشبه"التقويصينقدهم))

:الحدودعندوقفة

...اش!عراءا!جمطكلمتبمأقولانمنيمنعلاهذاو!كن

هـكأاراتقرأ..!سهالجواهريسوىيلأنلم،اجواهريا-

(،المقصورة((بينتراوح،الشعريةحيا""سنيامتدادعلىكتبهمما

الذكية،اثارء"فيول!ل..."الارقأيها"وملحمة،((يافا))و

ا"خايل،ايرثبهبماأتيت.هعئديممابشيءأتيتكم":قالاذ

ارةالاش!هذهفيلهل..((بسرعةتنتهيقسدالجديدةفالقصيدة

.كشرةافصاحاتعنيرضنيوءا،يكفيما

شاعريتهيقللاأناتمئىكنتفقد،العشىسلميماناما-

حبفاياو..((الفراهيديأصمدبنالخليلمعحوار))اربذلك

..6491عامسبقتا!تيدواًوينهمنشي!ئاقرأةدكانلو

بدااتياًو..((انشموو))عنقصيدتهقرا،حجازيصمدأ-

تجاوزهاالتيمرحلتهالى..الم!"يابمرحلةالىعودةكانتانهافيها

،هذابرغم،ولكنه.المثهعريننكنيكوا،اصورةاحيثمن،بقلي!ل

رفقة.ؤوادقالما3،اًه-ديثاثعراءعالجم!روضع

اهـرزي(صثهبا"الاحيرةمجموء*ةمنقصائدفرا،رفقةادلمؤ-

...الجمهـورمسوىعلىأخةقىولكنه،شاعرانجحأنفكان"ي!ت

لاصعبااغةاطو-عالذيالشاعرذاككان،الخطيبيوله-ف-

قصيدتهوكان!...افقهمحدوديةمناًلقوميباثءووخرج..رؤيا

..وتستفزه،مباشرةالم!تممءخاطبةتعضمدفهـي،مفاجأةذات

غيرأخرىقص-دةيقراأنأتمئىكنت:اصكاراسعيدمحمد-

((.ادربا((

ألقاها،التياثلاثاقه.،ئده..بحتى!-اعراكان،دحبورأحمد-

الانس--افي،همومعنشعريكتبأنيمكنكيفالمبعضعلمتربما

...المقاومةوعن
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:اجمهوراالىالاقربالطرإقمنجاء،اديناصمالمصط!ى-

الشصرمهاجمة؟لىوصل،لبقةوصور،طر.رةكل!اتخمفءن

...الجدب-ر

...دارونكظرولمةسرداقه.جمدتهفكانت،مردانحسحينأما-

تعتبرقصالدتضماننياالمئشهورةمجاءيعهمنقرأانهلوأزمئىوكنت

...بودليرينفسذاتقصائد..لشبكةلادبمتطوراا"؟تادا

بكثببرأجود((الملكيئالبدوأددية"كانت:مصطفىعايصالد-

الانسانرؤيااستشرافاىا"صلامولكنها،امىابقةاؤصائدهمن

تلى.4المقى

،صواكثبءعهتعاطفقداجم!راانأحمم!بما،حاويخلبل

ورضمععاىيصعبانيوا،المعقدةلرؤياهوانما،قصما!!هلسوءلا

ؤ!يقصطئد..السهواكأووهومثللهمه!!اتتوضحلااذ،است!*،دالا

هـنوتنبثق،متكائفضبابعبرتتوهجرؤياءنالتعبيرفيرو.-رة((

يذهب.كما-"الابرمادوتهددتالحدودؤيهاصم!تمبر!قةأزمةصر

أصلهرهحكمايقصالدهعاىيسريأن.له*ن،رإش"أ/وءهر-

.السابرقشوهعلى"نكل-فناقد

نجج..لىججاجمهوراعلىاسيطرةحاولافيإورياءحمد-

وجذبها،الجمهـورعواطفاستفزازطريقعنوانما،كبرك!طعرلا

بينمايل*وسيقياجسراكلمتهمنيجعلأن))حاولؤقد.احه)صا

.تعببرهحدعلى..ذنايداإ)وبيئنفمحه

لمصورها..تذكرمفاجأةتحمللالهممعانالهريدفصهبىة-

ءسلىوالمفئبلةالعقافيةسمعانألفريدأدواتاًن)ء...ارجاليةؤكن

اغنا?ه-اصراىاتحتاجف!الما-دكروبمح!يذهبكما-ابسواء

((.مستمسعر

ؤصيسىدتهؤبى"وثقاوكنثلم،اواحداعبدالرزاقبداطس

اعنمدتماافىراعتمدت.."جردة،ذههية!ور!ا...،،اورهوتا))

لؤسولكنه،الصورمنكببرحشدفيها...الايحاءلايرافنقرعلى

المسرحية"الارشادات"ان(لك3الىيرضاف...ير4لضعرص!وراجعلهافي

!إكعيرةلمحيها

ال!،بق،:همرهعهـولاًافىيبالمستوىلمكقلم،فيولىلممه!!-

..ءئهنيابةديورا-مداقاءاقصيدتهينقذوام.به.ء،!ناهارزيااو

فيها.الجميلهالمقاطعبعضوجودوللمءادلاوهذا

ارء،نجابصةاءريناالفءراًءزكللائهاكثرس!رحم.!كانوقد

واضحاتطورا"م!ثلالقاهاااننىالقه.يدةكونالىفبالاة.اف!.للتطور

برب!ةةقصيدوكانت،اهئيةاشروطهاامتلكتقصيدةفهـ!ما،ثعرهفي

ليلمفتها.غتية..بتجربت!!غنية،اش!كلبةاالتكوير:إتعن

اقاهاأالتيقصيدتهانمنا)وغمقعلى،م!لهالاميرع!أ"اأس

أدونيس-)فةمناقنراًبهاعلى-ثانها،اش-مرهواضحلأللممعاترسملا

محددء-توىعلمىوان،(عرالشهحض!---ورهـصلتقصيدةكانت

.الحمهورمن

ص،ل!تينناتكولمانهمإباعتقادي،قصيدتينؤرأ،ساميمهدي-

...الاخ!برتطورهثيا)مئ!إءرتمثلانانهمامع..لللإمهـور

استطاع،"الريببنمالكاعترافات"فيا،الصائغيو!سف-

افنراصجدي،ء.وته،ذاكعلىساعدهء،اءلو،ءا!وسانجاحايسحققان

هـ-!تهءقاطعبعضانمنالبرغمعالى،ا،إة،عهـةارتهثهببةوحركا!4

."البحرتخومعمديئيانتكل)):لقصيدتهتردبرلمداكانتاقصبد!ا

ؤسكبما3البسعهطذلك..هوهوظلفقد،اء-هـريابركدأما-

و!كماظل..سقوطأوا-ءالىدون،رور؟"فيالبسير،عبارته

القاها:االتيوقصائده.ا!عقليم!حاهوؤ!ع،الاجتماعيةواقعببنهفي

اني2ا،القطاتاربعفيحام،إئومأقراصن،9ربةاافياخطوات"

.اواقعالفكريوا،النفسبم/ا!كم:عنمريناءضهدت،((افنعبالحارس

بتلاصط،المتابعةقضيةالمستمسسعافقدأذياالمههجلالقاؤهواولا

ابعد.مرمىقصاثده

القويسلآلقصائدابيئمنكانت-الخوريلخليل-المجزرة-

بينالمزاوجة،فنيةوببراعة،خلا!امنخليلالستطاعوقد،الر؟ية

نجحتولى...المتاريخقنلعوراءهنوالتحدث،والماضيالحافر

.المهرجانممصتوىوعلى،إ،ءثعر

انقصالدهمباعتقادي،فنيالمهرجانسا!مواآخرونل!"عراًءهناك-

!'فراسخعدةالشممعروبينبينهكانوبعضها،جديدات!ضفلملم

الختامي:البببان

الختا"حبالبيان،الرابرعةجلستهفي،المهـرجانعنء.دروقد

،(اعراقا)حميسهـسعيد:منإوافةاالصياغةلنئةاعدتهالذي

،(لبئاناادريسلسهيلالدكن-ور،(ال!"ودان)الفي!نوريمحمد

،)الجزاثر)دودوالصيدابو،.)ج.ع.م)حجازيالمعطيعبدأحمد

:اديانونصر

أكأرما.جديدمئالمربدليجمعناع"مالفبعدفعودهكذاس

.الجذورعنواتعلداوثرقةءلمفاووهزيمةتراجعاالايامفي،ؤملتما

دولاالاصلوالشعب،صعوراوالفرسان،أطلالاالمنازللنحدنعود

.وجنم!ي!ات

لفرقحهوااعزلقىاأسوارنتخطى،جددمننعودنحنهاول*ن

/.اجديداالمربدا)ىاقدإماالمربدءناطرربئالنبداوالهـزيمه

اًنمإ..يعوداننمنىذءـبىابماضنحامولا،طلا.-كليلاان!ا

ونسأل،ال!ماريخوئستغتي،لحمجرانستقريالاهل!إزلءلمىثنوقف

الىعدنالقد.للمشنقبلنورئهااطريقافينمضيئم،الاني.(بعن

الجوهرعنرحلةفياونبحت،المسير!أولبهلنص-لالقبيما"ربد

و!ر!اةظهزيهءيىهـ!ش!ئ.اورصراشاراتا!لأا"علمىون!اقالبافي

التبمالهزيرملأنجرباتلاأؤلمهـ!..القرباءيعرفهـاإبمنلما"-15ءنعرف

...كادنييعد"وللعالملناالابردادقدمهءاوان،يجربوهالم

حث،اجدوداءئازلا)ىرحلة:رحذنانل:إفئحن،واذن..

بأ!راسهااللحافىنسحاولالعصرصدنى2اًوالاضرى،المسيرةنبدأ

قى.مىلمتقدا

الماةحمطنحاوروان!ا،كلهالحاضوعلى/.كلهالماضينسقطلااننا

ا،-تقبل.بح(جاتوذراه،الحاضربلغة

أجىلهنالاصالةالىدعوة.ردةلاتواصهلاجدإداءربدناان

ناغر.يسا؟كنلمافهماوبهذا.ء"اصرةمنن!تطهعماأؤص.ى.حقبق

،ا-ديدةا-ةالعروالقصهدةبعت!بنيدوراتهأولىاجدرداالمربدلبدأ

ومضمونا.لة"كلا

نءكعهرفيمضطهدةمثودةءطاردةظلتالتيالقصميدةهذهان

لحروس!االمنببرالىاجوماتصسد،قرندبعطوالا!ثقاؤيةءؤسسصإتنا

ماًلقديسالمربدهنلتهادةاًنها.النسبوعرثانوااحفلوةاربدانجظقاها

.لثمهادةمنالمربدشم!هادةبعدانننولا،الصهحهحصلمبط

تطورؤىمراحلئلاثيمثلونا*رباالثعراءمنأجيالثلائةان

بثلاسسةواحدةحضارةلئرى،ا(ئبرعلى،نإلاحقونالعربب"+دةالقص

علىالملامحذاتجمي!!ففيها...وجهمعوجهفيهادثاثرلاأوص"

لمتطاباتوالاورتجابةأءركةوااتعبيراعلىمنهاكلطاقلتاخنلاف

لهمر.ا

ئفس،اؤرضتثد،شبابهابحكم،الحديدةالقصببدة3انتواذا

ائيتتكدالتليديةالقصيدةفان،المهرجان،يامساحةءعأولهعلى

والشعر.اليلااحابرقىاتنشصاحيثقيقىوانما،فوتلااًنهالذلك3

ح!يثتيقىالتقليديةالقصيدةاناىابالاضافة.واحدةحاجةيلببىلا

ال!جديد.المشمعر!،جوهرتورث

،الجديدةللقصيدةالمهيبالنراثبابفىنحوان،المهـوجانان

!هايثتكلكانوان6لبأانا!4ءنالتقلبديةاقصيدةايرففرلاؤ!و

."خلاقةحياةلعصراثيل!نعيشىا"كاناتهاتح!ممدأن

السامر!ليصالحماجدبفداد
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بحلبالرواليةالحركة

بدورعلي:بقلم

والتمثل.ا"لمعاناةمعندقيقةمرحلةالعربيالروائيالفكليجتاز

وبقاالذربيةللروايةالمحاكاةمرحلةالعربيةالروايةاجتازتانبعداذ

الروايةدخلت،الثانيةاالعالميةالحربنجعدماالىمسشمراالتقليد

الجديدةاعربيةاالذاتعنالتعبيرمرحلةهي،جديدةمرحلةالعربية

ضمنوصدقبامانةلنقلهوسعيهاالاجتماعيللواقعمعانالهاخلالمن

ال!مالي!ة1حسابعل!ىالصدقيفقد.لاالذيالفنيالمنحىمناطار

الرائدة.

ليجدالعانيةالعالميةالحرببعدالعربيالانساناستيقظلقد

تشله،ا"قتصاديةواخرىسياسيةوعبودية!ريةعبوديةاسيرنفسه

عنمعبرة،الجديدةحاتهلبناءيالروائخاذالسليمالتفكيرعن

.ومسؤولوكمواطن،وانسانكعربيطموحه

ءلمىالفوزنقاطمنكثيراسجلقدالعربيالانسانكانواذا

المظلمةالطرقارتيادمنتمنعهاننيالمعوقاتوعلىمجتمعهوعلىنفسه

ليودداخطرةاوالممراتالصعابمنالك!يرا!امهيزالفلا،النورالى

نقيا.،مضيئاصلبا،جدثدمن

رقابفييتحكمعن!مافالتقليد،!لاافكرياالتطورجمنولم

عادةالاستبعادويضحي،بسهولةمنهاالخلاصتستطيعقلماالشعوب

رقابه،المستعبدونالضعفاءتحسسعنه!االعدولاًلمستبعدثاءاذا

ا"هاتهمولدتهمكمااحرارا/..سياطوبلابربلايصب!واانوهالهم

لمنهديةوايستالاقوصاءمسؤوليةالحقيقيةالرريةان،لك..

يستحقها.لا

وكفراً،معبرةروائيةكلغةالهربيةالافةقبمةفيكعيرجدلوئار

ولكن..الجنسيةعربيةالسنعلىاجنبيةبلغاتيدورالحواركانما

نفسهطتفرضواخذت..ونجاحبجدارةالمشوطقطعتالعربيةاللغة

طةتجربيرعينرالذيالعربيالانهانخواجمرادقدنمعبرةروائيةلفة

الطهورفيورغبةوتو!المهنبهتحفلمابكلوالمصيرالحياة

المطلق.النورالىالمظلمةالاعماقمنوالخروج

الكتابمنالاوائلالروا،منكثيرعنهاعبركميرةءحاولاتوقامت

مضمونفيالتقدميةالافكارلظكعيدكتبوهاالتيالرواياتخلالمن

فنيعةعلى4طفىلابشكلالاجتماعيةالامراضومعالجةالروانيالفكر

مبالثربشكلالمجتمعامراضتعالجمادةموضوعهامنويجعلالرواية

الملرسي.البحثوابعادحدودمنتقضرببحيث

مناداةالوقتنفسفييمتبراجحا!ناالفنيالعملفيالشكلان

التعبير.منمعي!ناطابعسايتخذعندماالفكرعنالتعبرادوات

افنانااصالةاحولهتمورالذيالجوهرالوقتنفسفيهـووالمضمون

قضية.لذنعبيريكونانيريدعندما

فىاررمكلانذلك.مونالمضوحدودابعاديحدداحياناوالشكل

فاذا،بطابعهالمضمونطبع،بالذاتالروايةمجالوفيالمفنبمالعمل

وااعرضاطريقةليسهنلوالشكل،آخراوشكلاولاشكلالروايةا

اداحل،،اولريق،الروائطاقيالعهلسمتهيبل.الردطريقة

بواجبتقومان!تسنتطيع،التعبيراشكالاليهتسعىالذيالهدف

شوطاالعربيةالروايةقطعتوقدالاصلللمضموناًلموضوعيالاداء

الى(الحكاية)طورمنوانتقلتالاصيلةافنيةاهويتهاتاكيدفيبعيدا

ا!فنمناطارفيمعااوالتركيبالتحليل)او)التحليلي)طور

المفكر.إ

حافظللشاعرسطيحلياليفمن.كععرةذلكعلىوالنماذج

للدكتورزينبروايةالىوافسعرالسجعيتخللهاروايةوهيابراهيم

فىوالتعليلالتحليلعلاماتمنعلامةوهيللعقاد(سارة)خى!يكل

ذات،الثانيةالحرببمدمارواياتئي"ثم.المعاصرةالوبيةالرواية

لعبدالرومانسياو،محفوظنجيبرواياتكبعضالتاريخيلطابع

.تيمورلمحمودالايحائياوالسباعيويوسفاللهعبدلحليم

منانوجدنا،الحلبيةبالروايةيس!مافيالدقةاردناواذا

(عصام)روايةفيالصابونيالوهابعبدالاستاذكانا!ريقلتح

والمنولوجالاستبطانجانبالىالسردكلالبهااعتمديةذاروايةإهي

وبرعدازمانابعد:معايتجاورانبعدينذاتروايةوهي،الداخلي

واصالته.لدقتهالروعةبلغمزيجاليلمكان

ثم)مثلالروائيةآثارهبعضفيالسباعيفاضلالاستاذويمثل

العربيةرالروايةفيالحبربقبلمامرحلة(كانونرياح،الحزناازهر

،ابحوادثفيالزمنيوالتتابعالموضوعيالسردعلىاعتماث!احيثين

.النجاحاوافشلامنالباهرة:النتائج

اًلب!رشتاء)الروافيانتاجهفاناخلاصيو!يدالاستاذاما

مراحلمئمتقدمةمرحلةعنيعبرالاخرىقصصهوبعض(اليابس

متفت!ةذهنيةعنانعكاسوانتاجه،الروائيالعملفيالفنيالتقمم

ناجحة،جريثةومحاولانه،وفكريةفنيةتياراتمنامبالعايحيطمالهلى

العربىوالفكرالصبيةاللفةمقدرةعنخلااهامنيرعبرانرريداتينلك

مستوىعلىعربيرواننلادبالذاتيالخلقمنءرحلةالىالوصول!ي

المالم.فيالتطور

معانساةيصورانيحاولانهرغم،النحوياديبالاستاذوانتاج!

الفنياصدقافان،البطالةالوىتهدالتيالعيشاوهمومالمحليةالبيئة

ش5)و(اخضرالعشبيبقىحتى)!الرواياتهذهفيوالموضوعبم

عندمساالعالميالمستوىالىتصلتكاد(،لمحزنحكايا)و(المطريعود

التعبيروصدقالمحليةالبيعةعنالتعبيرصدفىهوللاجادةالشرطيكون

الشعوبآدابلمحمبمللابداًعلثرطان،الفنياالتصويرجودةمعهذا

ا"حممة.

الروايةهـيوارفةشجرةمنفرعاحلبفيالرواقيكانتواذا

منبدلاصعابا،العرببىابروائيا(لفنامامفان،المعاصرةالعربية

فيهامكاناتتتفاعلالذيالعربيالواقععنيعبرانو!ننطيعاجتيازه!ا

المثممس.تحتمكانهافسلانتريدلامةوالاستمرارالبقاء

بدورعليحدب

حديثصسلر

.ظاأ"وربطاطاومى"ا!اؤجملأ

بر---بلندالعيدري---ى----للشاعرا

الادا!مثمت!ورات.-دار

!؟


