
الن!ا!ا!نزإئيثدتنأط!ا

اعربربهةامصرج!!ولربرة

خشبةهـاميمنرسالة

ناخن!؟وما!،للعالمنعطيهما/

حسينطهمؤنسالدكتورانيقولعوضلويسالدكتوركتب

الكئابمنءيرهماالىوربما،محفوظنجيبوالىاليهارسل

والمؤلفاتالكنبيرشحواانيطلب،ايونسكواهيثةباسم،المصريين

اما)15لغاتالىرجمةولتتصاحالتيلصروةاواوويةوالادبيةالفكرية

الاسال!جةالفكرةكانت،لويسللدكتورءالاولالمقالوفي.اسبة

مجالاتفيللظامنعطيماانيمكنالذيلالقلبالازملكلاانناعنده

ادكتوراثغل(لثانيالمقالوفي.افنياالابداعاوالانسانيالفكر

ارهيختومامقنؤحاتهنشرفي-ثكدونوركورا-نفسهلويس

هـلىاعلمقانوؤبل.ال!ةالعالملفاتالىللترصمةروسء"او

اليونسكو(مئروع!مهعاىاضعدقاوفبل-لويسالدكأوربختارات

-(صم-!ا11،ريةوللثظفةللمتتروعالفهمعلىتدلوالمختارات)

ووت!لة،أجسبهالابئمنبةلعراًفةامحارةفياهمساناحببت

ءصر،و!،لا،ا!نحتىقيحقيقهايرجيءلمالامنبباتينبوعانرغم

أهناهأمابانمعرفض!ماورغم.لعربياالوطناؤطارهنغيرهافيول!

والتعلميم،ل.لمومواللعقافةالعالمبةالمنطمةاختصاصاتفييدخل!

منءختاراترجمةالىةمشروعااليوفسكووض.تلواتمنىكنتفاننبم

ا!بجة.اافتناالىالعالمافات3لومنا!نسانيالنراث

ذاءضهانطلبانعا-ااكاناث!روعاهذاالونسكووضعتلو

لا!نقترحانمناتطابانها.نترجمهانعليناكانءالناتترجم

واف-العطاءمننوعايفيهلاكانان-للعالمنعطب4انيمكنما

زاينجف!بكان"ااو،ناخذهانكاتنفيهالنلتقترحانانمنى

طويل.زمانمنذناخذه

مفكربرلكبارالكامدةالاعمالاليونسكولنالمتترجماناؤترحكنت

ت!قماتزاماالعروقيفمكتبتنا.وكتثابهوادبائهوفلاسفت"العالم

واكءلمهقسا!والمقدماتبااتذروحمزودة/كاملةترجمةال!ا،نحتى

النهضطءصرو"فكريالو-طىالقرونومنظريالاغر؟ققلاسفقىلاعمال

قلانبب-،والهالاا"ناكلاس!بك!بةالفلسفةاواساتذةالتنويروفلاسفة

با"خ!اء:مثرداراهتمامواولا.الانكليزوالوضعبينالفرنسيين

لافتقدذ،الماربكأا!ئاربعض،قيرجمةوبيكينموسهكوفيالاجنبية

!و)ا)حطد*ثالفكبرفروعمنايضاالؤعهذاالىالعرببكأامتبة

لراثاللغفيللدخولالفرعهذاتؤهلالحمالب"(ا)ننرجماتانأحسب

اضص!-وممترجمةأيا!نحتىكأال!رببةالمبئتضملا.(العزبية

وروصافيذال!يا؟نوفلسةاتالصيئدياناتعليهاؤامتالتيالكتب

-الاسميو!اشمعوباابقيةدياقاتاوالقديمةالفرسودياناتليئدا

-فالدياناتهـفىهلأفيرضخامةرغمالوسيطةاوالقديمةالكبيرة

جز!انبل.اوسطىااقرونافيالمسلمينللمفكريناالعقليالتكوين

3.واكرب))ورارسيةا،كأوبالاسلامينوا!دابالفكر"راًثمناساسيا

حخاعبربيةااىايترجما!لم!مبةالا!آبافعوني،الفاتمنوغيرها

ءامبوجهالاسلاميةالعقليةوتطور!طرفيتاثيرهعهقرغما؟ن-،

ض!

لمج!مبىاد!!1ط!ل!ا

(-----حر-ححححح!---*"ححح!-

الهبريوالنبطيالتراثذكرعنغنىفيونحنبةخاصبوجهوارمربية

ا!شرقيوش!ماالاالعوديةالجزيرةجنوبشعوبو!راث،وا!رامي

علىايضاتاثبرهضخامةفيثكلاالذيال.راثوهو،الاسلام؟نجل

ضخمنشاطمنلهاكانءاوعلىاسلامهابعدالشعوبهذهوجدان

-".عموماالاس!ال!!ةوالعلومالذينيالف!ءجالاتفي

صعب!4عملبقىءوالفكريةالفلسفبةالاءمالترجمةانؤءليلمحاذا

يتمت!صونمتخصصينتتطلبوانط(القدءمةاللغاتفيخصوصا)

واننى-ا،وتاريخهولغتهوهصطلحاته،يترجمونهبماعميقةرمعرفة

فيؤلنا?درظ،ااتخص"صينهؤلاءمثللدينايكنلمؤريبعهدحتى

الاعمالفي-حتىسا!ولفما،الترجماتهذهب.ثلاقياماعدم

-؟ابشريةاوجداننطورمسارترسماتياالكبرىالادبرءقى

اخدمةأباءزودةكاملة.سجمقىأيالعربهبئمكتبتناتضملاا!نحتى

ا!ودواا!غر*!ملاحممن!ىول!رةتربر!ةأيفياوكلاو!4

نارغمأوالكلتوا)فاليينلجبرمانواوالرومانوالفرسواليابانيبن

لصسةااللغاتالىكعبرة"رجماتفيمتواؤرةالملحمب4الاعمالهذه

المسرحءيدانفيالفارمةالتربرمةموجةورغم.(فجيدهاالتي

لاعمالىوموثقةولروحة!تمدةكاملةترجمةا!-نص.ىاديناؤلبمست

و"ءتانور،اريربستوؤانيزحتىاويوريبيديزاوسوفوكليساواسخيلوس

."اثساوجدانونيلههساونيزامااذيئاالعالمفيلدرامااباء3

اىااوؤلمتائفسفيلعربيةاويجيدالقدلممةايىونانيةتعرفعنشاؤلة

ف-كلالقولفمااًذن؟..الاعمالهذهمثلاضرجم"الملائمةقىالرص

مدارلطنفيالمهررةالحيةباللغاتا(كأوبةوالمعاصرةالحديثةالاءمال

والجامعا!الارسالياتانشاتوالتبمعامانبنمنذ!ثملميةدرا!كمواد

مالأمناكثرالىتاريخهايمتدلتعليمهاومعاهدامدارسالاوروبية

ؤ-3تساعد"معقو!"))ترجمةاين7احتىبتنامكتتضملا؟عام

تقو!ماجانبالىوالذهنيةالثقافيةتربتهوفياقارىءا((متعلب"

والفرفء-لمالانكلضيزالروالبينلاعمال!غا)بامضجرة)تمليةمنبه

حتيعثر"دسالم!القزنكل:توالاسباناطالبينوالايوالالمانوالروس

طالىا(عشصوبانس!وجدانصاغواالذينوهمالعرينالق!ن

كله.الحديثالعصرفي،وحضارياثقافيا،تاثيراوأكثرها

وءممرحهرازسيرؤانتسيخوءودونبوكاشيوديركاميرونمن

رخا،جولسونوبنوبطكسهـبيرومارلوفيجاديلوبوكالدرون

--قبل!ومن،وف!بيرئولاواءيلوبلزاكوثاكريديكنزروايات

وأيرجنيفوبوشكينوغوغولتو)-*تويرواياتاىا،وروسوفولتير

القارويسهـتطيعلاا!نحتى.وا.ونوفوشولوصوفاهبرنبرغالى

وجيدةغيراو-مخدومةجعيدةترجمةبلغتهيقرأانالعربي

الانسانيةال*وهيدياااوكيصط-وتلمةدوناولديكاميرون-مخدوورة

فرف-صورةاو،الحديثةال!صورانهانروح:والسلامالحرب

افيرهولا،الروسبةالثورةياتبدامرآةاو،لصادؤةاالبورصوازية

نضحمدثعطولن.الحديثالانسانيالوجدانورنجاتاهممن

يمساهنريولا،ؤوكنراولورفسولا،برولستاوص--ويى

العهفيالوجدانأنبياء،غ!يرهو!طاغورولا،وولففرجبنيا

خضعالخص*وصوجهعلىمصرفيعندناؤالترجمة.كلهالحديث

اولئكاوهؤلاءوحتى.غالباالاثرينلمصالحاوالمترجمينلامزجة

الاء!اللبعضاكرجماتبعضتقديمبفضلا:عضهمنقبرالذين

المنتظالعقاؤيالع(ئدفيمؤثرةؤصورجوانبترجمانهمفيسنجد

كأالترجمةتنسمىحتىتنفدانمافالطبعة:الترجم"عمليةمن
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فيهء--ة)(لصبب"ءنكانتترجهإةتمتماقراءةوئن،تكنالم

.اةطبوء"اله-غمنالااوفبضعةاشترواالذينا"راءامنالالوف

تعرفولامقدمةولاواهـصدهامشدونيصدرفدنإن4والكتاب

انتصكلا!ذاتصدرؤإء.ف.بئاعمالاهناكانبل)بالمؤلفاوبالعمل

واصيانا،الك!ئاباعظامالكا"لمةالاعمالتترجملاوغالبا.)بالمعي

"ؤافونوه!ناك.جزءيناوجزءسهوىالواحدالكتابمنيصدرلا

وحضار!15وءصرهم4--لادهـمثقاؤ"في.،فهـهاللا،مكانوكتاب

لم،برقهحضاراتهناكانرل،ا،ماعمامنواحد!.طربهميترجملم

الثقافية.اءمالهامنواحداء.لاعنهارصمبام،معاصرةاوقديمة

العربرية،الىللترجمةخططاوضعتالتي،اءامةاالمؤسساتوحتى

اـبصوالزا))كتبورعلمسلكأأوقفتمثلها،صططهاءنيراجعتاما

.--جبرواما،ظبا13،ضر/نإامنقلبلملاأقلأصدرتالي((العالمية

الاعمالتربرهةاءررارؤ!سيرهامثل)،خططاتنفبذفيالاعرجببطء

لتنريك.برةيروحده..ادستويفسكيالكأملة

كل-ناء.لمجاديفيأهـم،العر.جةالىاتر-مةعناحدءثاان

والفكرالادبقراءمنالواسعةالقاعدةق*وينؤان.ايطاالترجمة

"حكام((اىاويتحو!ونافضياذوق!مريخطورالذينالقراء،العالميبن

ءساىوتعرؤ"م3!مكاباحت،وا)ةضيةالادبهؤلغضهمأمحمالعلىأصلاء

هسذهتكوينان،ارؤ.عةاالاشمانيةوالادبيلفضياالابداًعورهتوير،ت

ةاةو"ءااءقيايةات!وءنفيالرئب-بءالاسساحدىل!والقاعدة

4فهكفيماوءدناهـاالامثاةفخناان:والراقبقى!حةاةاوالمستفرة

القرنثلاثيناتفياء!-،ليحااو،اولضيالقرنمنتصففياببابرانا

ا!نوامامي.السولمحياتيةروش-اهمبانترةؤ:لمهاومن،لعشرينا

ءطنوعاتمنؤ،زمةلاولغوركي"كص"ءمكتبهلافيالمهلملا"منمقتطفات

انشالهاعلىنف.4غوركيألثرؤطإقيإاالعالميالادبترجماتنشردار

اجرباظروففياي9191عامفيا!سوفي،تبقىالثورةبعدموسكوفي

المرهقة.التدخلوحربالاهلبة

غوركي:يقول

عبرالملادب"ركزاتجسيداتكونسوفاكباهذهكل((...

مدارسأه"-ولبالإف!ليعرفانعلىاورارىءايصاعد،العصور

للشهراتدريجبماوإلتطور،اضمحلالهاومساراتواساليبهاالادب

هـ-،موبوجه...ا:لملاداهختلفآداب4العبتاذياوالدور،لنثروا

انا"ولاىافو)ضيرمنالادبطورونشموءقط!4افيااهـ،رمرموع

..هاوبتمانالىءوتهومن،ويرلمزاىاريتثض،ردسونومن،فرانس

((....وهكذا

اوبسالدكتورااليهداسة:ات!االاولىل-صلمةاكانتفاذا

فومببليرءنم1ء،انساننادبلا2بأنهلةول2الاولا4مقافيعوض

قوهـ!أدبلاانه:صصقىيهللاقى4المساهذهءكسفان،لملاواصب

فيقووةء.رفةعلىوقراوهءبدعوهيكنامماافانيايكونانيمكئ

ويقرأهالغت!ناالىتترجمحي!نماا!دابفهذه."،نيةالافبا!دابلغتهم

جزءاصعإ.تصهتح،اصحهجةااماهيةاالمعرفةءلميهاويتعرفونقراونا

كذلك.تكونبرانجدارتهاتقريربمجردو/لهـسبالفعل:تراثنامن

لامنء-كط((خطابهة((صورةارسممحاولةلكلاماهذاكلكان

ومنصحتهامنإقللاالخطابءإقىتكناموانبخطابي!تهااعتبرفوانا)

اجونس!كواطابتانبعد؟ماذا.(ءليهاقامتالتيالمسلماتءمحه

لانيبتلقاهاتصلحانناجنامنأءمللاومةكريذاأدبائضابعضلهايرثإحأن

ويكثفوالهارصترواوان،المختلفةا)مالمبلادفياكاسوجدان

؟وبرمالوصدةاصالةمنفيهاما

الإونسكوءضظهكأوفءنهالذيارإرجهةبرناءبماناظنلست

والفلأريالصءمه!قياريخناالغربيا"الما؟دانأتعريفالىيرهدف

!ءبلمدكلفيقىالمتخصصالقوميةاؤسساتامهمةقهذه.امقافيوا

اد-،يىلأماماتالا!ذاتالبلمدانفي،1خ!صوبوجه،ابلداناهذه

اكاديرفياو،لندنفيا&ريطانيالمتحفانوأص-مبا...الواسعة

امثرؤ-"اللدراساتابالعاالمعهداو،باربىفيانيةالاتالعلوم

والاتحادواليابانوا!س!بانياهو!ندافيا(شابهـلأوالمعاهد،اولفي،في

مضذقامتؤد،الاءيريهةلكونغرسامكتبةاو،والصيناسوؤءاتبماا

يخةالاساساخقافيةواالفكريةالاءماليمعظمبتبرج!ةاضاببابعيدزمن

"القرونوفبم)1(الماضبيئالقرنجبنفيالعقليطورناجضدتالتي

لا!الاسبقالثلاثنالقرونوفيتسبقهاالتطعثرالثللاثة

بداوا--،التخصيصوص-4عاىودولهمالناسهؤلاءانذلك

الشاملوالاهتمام.عشراهـادساالقرنمضذشاملااهتمامابنايهتمون

افتصادنا-يعرفوا:!وقوناانيعنيوهذا،العل!مامالا!معتاه

وفنوشاواخلافنلوارواحناعقولناويعرفوا،وادارتناوسياستنا

الباندة،وثرثرتناهراءناوحإىوفلسفنناوشعرناالمعماريةوهندستنا

م!هانجددهنزاللاوماالحياةقيدعلىبرقيتمااواثراتركتمااو

وعنايةشدإداتقانفي،اعتقاديفيهرافهلمواقدوهم.بتكرهاو

بحثها.مكانهذاليسمتضوعةبسبلؤعلوهماواسءخرموا،بلعة

ترجمةيفترحعوضاويسا3تورالدلانالنقطةهذه3عنداقفوأنا)

ولانه،ا!نحتىالط!اويرو:هـرفاعةبرعضهااوافكريةاأعمالنا

والاؤتصاديةاسيةالسباريرالتفالاعضايرترجمونلارأنهميقول

شانمنالاوولعلى؟صوريفيونطعدقدصورةوهي،والاداريئ

.)ازاءنالسيثةواالحضضةنواياهو"ن((االغرب((

انتقدمتريدانه!.آخربإثاتريدانهاظنيؤفياليونسكواما

وهي.تهمتترجملمنوليس-الاولىبلدرجة-لهمتترجملمنخدمة

عنه؟تتبرجمشعب)كلالحديرثةاعقلإةامنصورة.قممان-ريد

ع-اىتتعرفابئاهااالمتربرمباللفات"4القارللشهوبيئ-نىصتى

الصحتن.بالتعبيرالحس-ديثالوجداناوالحديثةالعقليةهذه

الحديث.والادبالحديثالفنعنهيعبرلديثاوالوجدان

المصريالثقافيالانتاجالىتنطرلمالعالميةالضظهةانظضيوفى!هنا)

العربيالوطنانرغم،اعربياالثقافيالانتاجمنجزءاباعتباره

ذه!-بنفسايضاويقراواحدةبلغة!كتب،معروفهوكما،كله

والسوريب!نلعراقبهناالىارسللهونإضكو1اانظنيوفي.اللغة

يرثبحواانمنهميطلبوغإرهموالجزائريينوالسودانبنوالمغاربة

الامركاناذامقطمقبولاهذاكانوربما،للترجمةادابهمهـنأعمالا

فياليونسمكوانأي)!الاصةصاصج!ةالىللتوجهمحاولةمجرد

-رفتتهان!نكفلءديثةأهـصر")أعمالاتترجمانترإداعتقادي

الوجىدانءلمىوالالمانيةوالفرنإيةيالانكليزيةاورارئةاالضإعوب

يت.لحدا((إءريا((

مبصاركعلياوللط!اوياعمالترجمةاقتراحفانهنامن

الفكراوالاجتماعفي،موسىسلامةاوحسهنطهاوالعقاداو

اد!راساتالنقدية،اصةىاوالفلمسفيةالتماملاتاوالتربيةاوالديناو

اكثرهااو)الاعمالهذههعطملانأولا.وضههغيرفياقتراحهو

الاوائإ-لالرواداعمالمن(وفئولهاتطورهاوعنعقليتناعنتعبيرا

وثانيا.اهههاترجماوبالفعلترجمتقداللاح!نالجيلبنمناو

الغربه!ةللاصولباهتظلمناكثريمزولاالاعمالهذهاكثرلان

تاثيرهارغم،موسىسلامةاوحسينطهاوالعقادعنهانقلالتي

اتظلص-.خلفطعقليةتزاللاكانتحينالمرليةعةلميتنافي"الىظيم

طلباليوفسكومشروعلان،الاهموهو،وثالثا.الوسطىالرون

يمكزوالتبماروجدانضاعنتعبرالتيا!بمديدةالابداعيةاعمالضاترجمة

طووجدانهميهزوماانفعالهميثيرانيهكنماالاجانبف!بهايجدان

معنا.فيهيرثهركونقد

مكتبفيوأطلعشاهدانه،الديببدر*،ذالاسلبمأذكر!1)

الانكليزية(الىمترجمةالاعهالهذهمنحميرعلىالاميركيةونغرساـ3ا

اكتماااكثرهناك)المصرية)العربيةوالمجانالصحفمجووعاتوان

المصرقي.الصحفلورفيمعيلا/هامن
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"ب-الهناوايس.ألاعمالهذهءنالكشرنمتلكانناالحق

م!نلل!ؤ-قىر!،درةالأنحتى.لرجمت!اعدمديالصببعنالحديث

))عالد()!ك!نكممناسباب!،ذه.اثفربفيالناشريئاوالمثقلإنجاذب

ادالغه،حوا-ز!يكمنمابمتل،بعيدةواريخيةاصولىذاتحضارية

النزعاتغدبة!كون!كادوما،والمكريالعنين!نتخلالناوكي

استخداماالةةيةالإت-عالاستخدامنزعةعلىآدادضامياورحليه

هـيالفنانرغبةهو،جوهريروصيلطلبالاسأسلحيخاضعا

الت!يرمجردوليس،وجدالهوعنالحقيقيةنس!4روحءنالبعبير

مشاكله.عن

و-حيىالحكيموالو!قتيمورمحووداعمالدي"ماحصنكلةان

ويدالرحمناشارونياويوسفالرب!ويوسفمحفوظون!بحقي

ؤرجافريدواعاشورانونعص-ناملوءادلغانمو!حيالتنرماوي

طيالمهوعبدالص:ورءبوصلملاحدياب!ومحمودوهبةالدينوسعد؟

"حليااث،لعةألنقديةالمقا!--رءنب!دةنطرة..وغيرهمصحزك!

.،لصرهماول!لاءاثخصك!لنةوذواالس!لمطة(!دروضاعنوبعيدة

اروالياأدفيديابرداعبقىاءمالالديناانعلىيهالنهلفيستدلنا

البترءنغيرفاوص-!داننهـزانف!مهة!ءإدرء"كه!واصكيوالقص

اتبأعما،هناكاندل.ونترحهاو!فديمهـا/رجمتهاا!ةتلو

نايناليصيخوةالابداعيةاعمالهمو!كن،/فادبألهمأسا-،عرقوا

وجداننا،على.لاثيرهالأل!و!،،تيربثوةالأجانبوجدانالىتصل

هذههـنءثالا4نممهءوةطسلوا((الم!هنولاء((روا-لآلانتوربرما

...الاعهال

حدنابر،اولا،جهيداادغا)مانعر!ءاناىابحاجةاننا

نرىانتهكنوابر،ان!:،ءناتعبيرانجيدولكيانفسظمعرفة

.4حاليقتعلىالعالمهذافيءوضعئانرىوانصهء!4عاىالعالم

ميالطيفألوانمنمتخلضمةرويكأانصنانرىانالىبخاجةونحن

هـصلاكشنا!عاىلقدرةاظرةلمحنتصبححتى،.المعزولةصحرائنا

.الابحادكلالىوالفاذالزوايا

!شبهشرالقاهرة

ص"ءطالدين?ءببمامندمشقاقىرسا

ص!رالمطالةرريالادبفي!ب*ي!وماحول

9-12و11يومبمبرله!شقالهرباكأ،بااتخاد"قرفيعقدت

منواتقياللينمانب-ناكت،بااحادامنوفدبينادببقىنموة791اًس

.العربالكتاباتحاد

1،---ربااكتاباا"حاد"-نوةدععلىبناءالندوةتوقد

اللؤ-اءاًتت!بادلا"!،قيىةن!-صاقفصك-وذو،بدوو--ق

:ادةاًا-الادبلمءمنيتأإ?ا)بى-،نياوفداوكان،الاتحادينبين

حسبنضاذالاس،سعدابواحمدلدكتورا6ادريسسهيلالدءتور

،!ر*لهبكورهررالاس!ت،ذ،روب3دابراًهيمءحمداذالاست،مزوة

الصنن.فؤادوالاستاذ

،ال:ت،نييناالكثابانحادءن،ءروةصس-بئضاذالاسالقىوقد

ربكطا)5الادبفياجد/بوااقديرماادراس"صر7ء:حى)بع:واندراسة

ءعءكأالطلءن)انبهغو"حاضرةجم!رفاعغسلنا!كمةوراا)قىكما(اعامرا

.)الادبفي

منالض?ورطاوقثاقي"ااشهتركمناؤشقيالمحاضرقينأعقبتوؤد

ارر--وريالعربركماااء-،نباءناثةرككما.ل!نالياالجانب

نابباهـ/ء.ى،إةطا!شرفاروق!لال،اسىهاعيلصلحفي:الاستالذة

"ح!د،الا!مد؟،ناداحهدالدكتور،عدوانممدوح،صبر!

2،مر.اإزكر،3!عرودادينابدر،اعيسىاسلميهان،بريالحر

-ادات!رليمساسمابلصدقيافصاصواالبلخثقدموقد

مة،-وماههقيءنف!ب!اتحثبكلمةأ(لممحاضر-ن،ا*رباال!اب

:ةالطلي!

باعادةالفكرللزمانالمعاصرةالثقالمحي!ةا!ضايالمجعضكاناذا))

ا!ا-!ةالروحمسالةالان،الدارجةالمفاه!يممنالعد!!ديا!ظر

هوءماايننس!اؤلان.ألقضاياهذهمقدمةفيتي!والادبكياوولىفي

المعاصرالمنكرفيالمستجدةالا!كارجميعامامنايتترالادب!يطليعي

ة-والععائد"الا!نزام/"ن..معلنيهابتحد-!ابويطا،وأحدةدف!ة

،والمعامرةوالتقمميةوالنحشقىالتراثا(ىإحداثةوااهـجديدوا

للدراسةموضوعاتصبحءحضفنانهعلىالادبيالعملطبيعةحتى

."جديدنحوعلى

الفنفيا!،نينواالمفهرءنكبارمنآرا?ررإستعرضتم

محيالس!لبيالجانبعلىيوكدتوهـنويان!يجد،ودورهوطبيعته

((.الضمائريفسدصينخطراالادبيصبحكم)):الفندور

و"وررشق((ايليتشايةانموت))صدفيالاستاذيستهرضتم

ءلميها:

ئمردامازمالكالمبان،ا)ةيوءةهذهمعلوكماطليعيوووما))

وحدهاطاءالاص4فيفرتمالذيالنحوعلى،4الانسافيدحعهفةبل

ا&ظر.اعادةفيالادب!شجاعةعلىدايلا

تنطويأنيمكنطلعيءودفكلديالاولىاءطوةااًنها..0))

محلىالاخطاءهذهالاديبتتىسوأء،الادبافيجديدالىة4نزععليه

-رالتعبؤيهااستخدماوا)عار/بئحقيقت!ادي4،فيالانسالتجربةانها

ا!الم.الىالاخريننطرةي!جددلكيالفني

اعملديا((الجديد))علىللحكماولكيأساسمعيارهناك...))

!لىاولاتهلمنانبدلاالاسإجياهاالتىاحقيقةاانهو،الادبي

((.آخرأون!و

أخرىحنيفةالسابقةاحقيقةاعلىصدديالاستاذتؤسسثم

:للادباخرىمهمةبل

الاددفه!،العملفياطذيةاللصفلأآخرمظوهـجديدثمة((

كانتاذا،هـيريالجملالوصداناماما)كاابمسووليةعضهتعبر

"-ن4يملإوماالادبي4ارجربةصدق/حتمأاعاصرةااو)الحدانة

طموحقان،للعالمجديدةفنيةرؤدقىوخلق،الصثسيالمصهرالتزام

دخيطة.ردءةليسصديداانشاناتصنعاناىاالادب

يركونانالاديبعلىيفرضايلادبطلإمبممووعكلان..))

ء!ه-ءالجطووءواىاتعوديااءلا،اواهـعاءععهءقمراعفي

صةحرذفسهللاديبتتاح!كيبرل،ف!ب((التقيهم!((والاصمطفاء

يصب-حكودظ.الماصراوصداناب:اءؤ!ه!اطلإ*كياودورهالتعب!بر

اواقعامعطيماتمنالتجديدوين!ق،تورياهوؤفا((طليعيهوما)،

((.المستقبلالىووص4اكي،آلراًهنالثقادي

لعربياالادبفيالطايعةتجربةنواحيبعضأكانبارحددثم

التجربة:هذهمنجوانبثلاةعنقببتحدث

النضةرعصرنص!154الكانبيصنف،يخيةالناراناصء"-افمن

بقوله:لحالبماالقرنومطلعالماضيالقرنأواخرفي

ؤطحتى-تكنلم...والن!ضةواليقظة4ات:هاظاهران((

كانرل.امنابنااوالاد؟ءاوالمفكرينصتع*ن-الادبنطاق

اوعياو!وف!بهالمخركالعنصرطريقعن!!صنعهافياهوالتارإغ

هياجماهـ!رفا.المحضالسياسيالكفاحطابرعأ-فوقدالجماهـ-ري

ومنهاالمصيريةؤضا؟ه،منكشرفيزامالالىت!حربةتمارسكانتالتبما

الغزومجلبهةفيابهوالش--و-لاثقافياالتراثعلىاحفاظا

.ل!لصلااو

"جربةانه،اكقهضفانه،الحقدم،:،5اطلب!طاأءا..((

المرتقب،اواخوقعاالادبيالتاريخسياقمنن!ء!اتلز2أء"+ية

حاقاتتحكما*جي-مرحاةأ"قى-ملإ4اوؤءما((قطبحيا))ءظ!كلوترؤة!

ينفبرد"الطليعي((ان.4الادبالحياة.طورفيالطبعيالءشل-ل

!!



اراً!نةاالمطياتضوءعلى&س،!لمعالماجديدةاافنيةابالروية

الشعباواضخبلأاعنهتعبران-نيم!كما،الجماهيريللوجدان

التظ-دميى!ةاًرةطاهـ،تضوءعلىبرل،البديهيةتجربتهافياالامةاو

العربي.المستقبلتتناولالضيالجريئة

لايقاش!م!إستحالادبرك!اًلهبةلءتامرفيردتجدكلان-ثانب""

"قييىم!باعادةالااالانمدا؟لاا?ميداعلىقيحققان،اماصرةااروحا

الهبربيةلمات!ربر"كانلقد.الاساسه-ةمنطاقاؤ4عنوالكشفاضراثا

الى،صرة،مصةاطلبااروحاممممتوماتأولومن،ا.ريقةاال!جةرؤيتها

نمط--"انهـ"علىالىربيا-تقبلااىاارؤإ"اهذهءثل4تضوصان

.الابداعا!الةيحهلمهاصرتجد!!كلىفيالهداية

علههاتطرحاءكطااارت:كةاا"مديميقىاهـبئالارضانفي-ثالثا))

الفوةظواهـومن؟ملكلا،الادبيالعملؤياطإجمبعيةافا!ةجرةؤضايا

"مد?بةتجاربهضاكانيؤكىدالذيالثوريا:اخالاوالتحرراجدةوا

أتبحاذاطا?بأدبراوخطيتوادانيهكنوالفنالادبفيرائدة

صة،اًاءرالجماهصراوجدافيةاالمعاناةإثستعاانالجد!دةالاجيالفيها

ناصء---4"نا!دبربما!راثاو"متلا!حضاريالتحديمجابهةفي

ومن-إ.،صرااعربرياالان!طنادىأي!ضاالتحديمظاهرمنوهو-

((.المستقيل"طلعاتفي،ثازجةناحية

صاومواقع!الادبةالحقائقتحد،دفيالناصعالا!لموبهذا

:ارهبرات،الاؤلعلىايإقنةتيؤ!و-مقنهااسلوباأجده،يخ!بةالتار

-ءربيمجتمع:ءضصورءجتص-صموببن،متصورةافكاربينيجمع

ا!حاالىينتقلأناىايجاهدثقافيوتراثحضاريةخصائصاه

((.طلب*ة"((ر"تتص!-ورهماحممسبوالتضظيماوعيواالحريةمن

"---نإنجتلف"!بر!بامةاىاأمةمني!ختافاطليعةاواصبان

مه-زؤ-قىالةرببسقىالامةءثلامةت!ونف!-تن.*رحالآالىموحلة

تعهـارالاسو!دوباافنشربرلفقطءماربالاس!لامهددةلا!ستلبورهوبرلأ

اوجداناعلىتطرحانالادبيةاطل!بعةواجبمنإصبحالا!تيطافي

الاهـب-لأالمصهضعةالاشتراكيةالموصدةالقوميةالدولةصورةالعربي

إقافلوناحاماهذامنمشملئينلاكخاصنماذجتطرحان...العربية

المناؤصه--اتؤ،آلا"طرحان...إضتصروااوسبهبه؟كبمايقتلواحتى

-؟تالعربياضم.براعبروؤضاياهالعالماضبلوراصفحاتاآلافعبر

اعربابخلاصي!تمالصالمخلاصانصورةوصقلاجلاءالمجالتفسح

حرروالمواقفمئاتتخلقان...والتمزقوالاستغلالالاستصمارمن

إثنه!ماندونيحجنازونهااتىاالصعيةالاخضياراتمئاتعبرالادطال

...بممحيىا؟هماؤةدا"ااوالاصليةاصورةاتحقبقهدفعنثيء

الوحدةفيالتوءبماأالمطلبعئاصربكلكاملةالاصلب"الصورةتحقيق

:البايشة(صرالعهونبذبعنصرالاجضزاءدون،والاشنراكيةاحرإلأوا

هـنقوعهمانماالاقانهبهمبرقيةويتناسونبنامولسيرضونالذ،يئان

فواهم!يوهرنتجمجةالنضالدروبعلىقيساقطونالذيئالرفاق

4-ص:ع-اولأالاكليصضعالذيالاعلىللمثلتصورهماومؤاوءص!مأو

غهبىها.اىاتجاوزهـ،ليتمالاتنتهبىلامت!بلدلةكأمحلاةفيالامة

ارو!!ةازاوية-بلذاتا!اوإلأهذهاختونالماذا،وا،ن

؟الوحدةدولةعبراليالممية-القوم!

اجممثريرةاالجماعةواقععنتعبيرافقطليسالادبطلانذلك

،أءةعاالمنمفلعنبير-5لاؤ4بل،االماضيمنوتراثهاالمتجانسة

أخ-رى:وبعبارة،مسننقبلهاعليهيكونأنيجبلماالامةرويةانه

تتوصلانللامةإمكنولا.ا:عيدام!يرها*قريرءنالامةتعببرالادب

ادىالاءكان!زءنو!ودءـايخرححتىالعملبمامصيرهات!رررالى

الفعل.حيز

،ا،ناعرببكأاالاكلةوجودفىن،ابسابقالقانونالىانكلوبا

كثرومهما.الاور!كانحبزفيأمةيجعلها،المتخلفكأالممزقةبحالهها

ءربيفهلاوؤولءنفما،الا-لهاماتوت،ثرتاصراخواالصبباح

وضر-"يدوثبقاارتباطامرتبطاكاناذاالا((كططليه((لقبيستق

الاشراكبقيالقومتلأللدولةا؟ءوالانشالنبيزالاميالتهسورهذا

.الموحدةالعربرببة

تغهيراًالعالممخارطةسيفبرا)ضار/غاىاالهربعودةانذاك

من،3!لهبرأاكوس!لا:حريياءةواا!اطىء"وصهـبىفهماد،فعلإا

اثهاه،ا!االثمه،طىء"واجهةفي،ا)مرببمالخلبجالىالاطلسيالمحيط

!ائلدونالا؟"-ضاحافالمحاولاتكبماواالممزقةبحالنها)بحرلهذا

البحرتج!لرب51اءودةانكما.الا""ركجةة.راتهجبةبالاسإردطهاان

-أطقالمضفيا*ربيةاالمغةانشروتسهضانف،"عربهبحيبرةالاحمر

...والاهوازوالاسكندروناموء-وتض-،د،ار!رياكااصوء،لا"ء:ةا

واسقاطاؤريقيات!رررسهيت-اوهالتار،خالىالعربعودةان

الشر!تخومعاى!كريكاطارا-.ثواحلفأقالم"،،ايهااالانظهة

-كأاحضوبباالحدود"نالاء-ركيا)ضووياءزاماوازالة،اءرلييا

هـلمىاًاقدرةثآخبراوا-سوأخبراًهـ.ا?د،قلااا&ءوفي،"بللا؟خاد

نرثد،عالارر"ضبطافيا)إقاؤطواؤوفيا?،ثراال!رمقىادحراء%ركاب،كأمإ

ا؟فاونازاكيراؤق.اعربكطاءانوالافاحربيةاالارضص-ابعلى

-رشعودبالهظيمةاثءببكأاصهىاوجمهـوريةآ!م!،شر،نيث،ودطء!

اح"ه!-،وةسبب3الا*-ر:مهارالاسدصرءاىجنيه1(لا13امير

الغربيةالاحتكاراتتقيمهااةياإقىاعس!كرا-4الصضاءهالامبراط-رقي

ابىلمدانهذهثوراتبهااتضربا!خلفةاا.ورانا!ى

مه.ءرهـ،؟قرإراىاتتوصللاالاءةبئنالقاللالقانونهذاان

وول..افهلءاحهزاىاالا!انحبزءنوجودهاي-رجحتىكطاامطا

!ء-!بة،اضرورةوباحهه،!يرقييطليه!ورواانءنعلمجهيض!رع

هوملمتصضيفعاىا-ءاعهـةااثديىعاعدزا..فهو-حؤترالقازونهذا

.الادباوامكراصعهبطىأكانسواءتقدميهوومارجعبم

اشتراكي،رالفرورةوحدوي،افرورةداقو"يالةقد"باهكرفا

ء----اراتالنهث-أنكانمهـهااقليهيارج!اوالفكر.بلم)فرورة

يحتاجالنمالمن"جتمعااص":الانشاذاك.إرؤههـ،ا&نيدإةالاؤتء15

طريقء-نوص؟دهااغ!حقبقىتناضلانإجبا"قين!نرلم،ثظاكطا

و-ثىس---ابكؤيهاا)ناسته،رف.والهاأ-زواتحادتواءعلمهاوولح!اتراب

كانتواحدةءربةلاء4واًا::،ءالاذثءاءسهبلفيوقواه!ا-،ع"?ا

الهه.---ااقب!باوالإ،ماناعدلار!طلة.حملاًلمت!رابدول!..!ل

.ةنيىطونللا

المجموعةب!هـهوالايمان/الحبمنطلي!يهوماينبثقاذنهكذا

"ءه!ور.وفن،اعربيةاالاء"اسمتحولواًاءممباالبتهذرمنالتجانس!قى

فش-كطابداعرهمليةالتصور!رزاتجسدومن،اهاواحدمصير

.المكابدةومشاقالوصولورودا)طر!!معالمخلالهتتلامحوجمالي

عوبي"لص!،عرجمبالمستحل!ء!موءةرو!ةارءلم!ميالادبان

عرضهشاعربب-ةولح:صةءربيةولحرب!عربيلسلام،عربيلاستمشه!د

...للمءقين؟ءلمتوالارضاسمواتا

الكريمين.المحاضرينعنغابتالاء--قىصورة،الاسفمع

حيزفيغسانالدكتورمحاضرةتفوقع،ومصالحهاتطلعاتهاوغابت

دراسةووقعت،الاثوارتعميمح!زوفيدورلاياةحدإداعدم

المقياسوضياعالفكريالتجريدحيزفيمروةسينالباحثالاستاذ

ثانيا.طليعيئهوولمااولاتقدميووو"اا(حسوس

انهـرهاغسانالدكتور.طليعةوجودعدمعلىالمحاضرانافق

اررخلزماتبينتخلطالتيمانصقىالافالعصربرمقافة4صرالأازاويرةمن

والباحث.المتخلفةاثهوبحاجاتوبينالصنللمجبةمارةللحضافكرقيا

هـصالمستخلصةالافكارزاوقي"نالطليعةوجودأنهرمروةحسجن

افكارعلىبناءستقدميانتاجانهاعلىص:فهاال.نياالادبيةاضجاربا

هوءص،حددلملكنهسالةكرحقولفيااجمالاتقد"!هوءماعامة

ا!ربي.انةم!يا

بعيدان،المحاضراًنقدمهـمااللذينالمقياسينانالقولعنوغني

فيالعربيالاديبواجبوعناستقباهارواهاوعنأمتناتطلعاتعن
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وءصقيرامصرهىو:قرلومستقبلهاصورةتوضيحفييساهمأن

.جمعاءالانسانية

ويش!--لممالا*"يستوعبمنالانحتىيوجدلم،المعنىبهذا

الرا*لالرئيسهو،واحدعربيسوىومستقبلهاوحضارتهابلسانها

وقفوا،-الكثابوبخاصة،العربمنسواهوما.الناصرعبدجمال

مبادىءاوضببققىمحليةاقل.ميةاومالعةنيةانطحدودعندن71حتى

اًن.والناضلمينوالبورجوازءين9ممالامنمجردةلنماذجمجردة

...لعرباالادباءمنؤارئمةتزالماللامةالحضاريةالدائرة

هإماحدثاأدنالال!بينالاقاءكانقد3،امرءنيكنومهما

وحب--ذا.بسواءسواءالاتحاديواكشاطالادد!يالصهيدعلى

العرب!----4البلداًنفيالانحاداتبقيةمعاردوائوهذ؟تتسعلو

جيوباوالاتحاداتعابزقولىنكاليفهاعبءيقعاندون،الاخرى

!ئتكسطتتثيرانلقاءااهذاءيقدشااللتانفالمحاضرتان.الادباء

متعد-ةافلامتئتركان.-،!ققض،إ،للمناؤشةوؤطرحانحهاسة

المطلوبايسوالادبا*كرل3ءشطهيانهالمعلومومن.معالح؟هافي

ا"(رتملان،اكثراونطريتي!ننبهالافا!ياتادراماوالحلولوضء

اهمية.ا!ثرهياجتهامعاووساللونوعيتهاالمشكلات

ف-انالدكورلمحاضرةومنادثةتلخيصانقدميليؤيما

.مروةحسهنا&اقدلمراسةوء:اقشةبتلخيصونتلوها،رفاءي

***
ينو)ءالمعاصرالعربيالاديبارفاعياعس،نالدكأت-صوريحد

((اص:"مثسامبلايرعرددأنمناخوفواالفكريستننشءأنمنالخوؤء

اءسالايامهذهفيويكتبية،لمماهاماجزءاان))يرىلانهذلك

في94ادخايمكنلامزوراوموقوتلانفعالصحفياشهارهناكثر

يجىدا)-مببلهذا((...ن!تازهااقياللمرحلةحضاريمنطوراي

فيءالاتلتمسان!فيبغاعربرياوالفكرالادبفياطا.عيةاان"المحاضر

لدلا؟تءير4ق!مااو،بي!ان!؟ينبضفي!اوافما،وتعفيكتب

((.يكونانينبفيؤءماوازما،كالنهوفيمالا.سيكتبانهعلى

ادكتورا-يحاولاو-ين!مفواحدراضإؤبةضربة4و،هكذاً

وناءعجفالبزجي!د،لمهبئ،5المعامرا!*ربيالادبرفاعيفسان

...كتابءندوزهماومن.لامروزكرياالبياتيعصرالى

نايحاولونوهماكتتاباسهرهاالننيابالليالالافلارثيانى

ا!"--!لام7عنيعبرواان،والجماعيةافكريةات!جربتهمعنيكتبواً

اذياارفاعياغسانمحكعلىتمحيصلونتنهارحين،وتطلعاتها

..مزاجهسوى"لرفضمقياسايضعلم

سءنجنوها-و"،-الاحكامهذهاننرى،فيالتحلميلنطيلانودون

إعلموكلنا.بوجدانهلابفكرهالادبيقرارجلتجربةعنتفصحانماص

الفكر"))ارباب-نجدع-وحديثهفديمه-بيا(عيمالادبانالعلمحق

وأن،والععرالامةمشكلاتيحلانمنهيطلهونصينأنف!صهمعن

برعينيةالالفياءماهيئويؤدياحياةاك:4ويسبرانالانس-الغازيفك

..."ةلاحمةمنطومةضمنالحوادث

أف-ا.ا)عالمفيادبأيولا،العرببماالادبيقراهكذاما

ءهـوضهيمتاصلةولاديةعاهةالعربيالفكربئيمةؤيباناعترف

اىا؟ؤديلاالمقداتانبجث،واتساقهلاتسلسلهاوعدمالمفهومات

هذهكن05العمليبله،النطرياصعداعلىولا،المرجوةالنتائح

،رىغسطنالدكتوركاناذاالا...كلهانكارهالىتدحثولاالعاهة

،وعلانفلانباشرافاأيوميةصح!افيالاقناجغثمنينشربا+ان

ولا-المعمى((الشعر))ؤ.ضطنوان.بحكمهيعنيهالذيالاربهو-

:يئولانرفا!غسانالىأوحىاذيالهوسالغامضاوالمبهمأؤول

منينتقل!العربالاديبانهويثبهـالدهشةالذي9والشي"

ألملغزالفكرمنالانتقالمنبدلا،الملغزالفكرالىالهادف!الفكر

وكان،لحياتهمضىاعطاءيقررانبعدخصوصا،الهادفهـلى

يعتهاالتيالتاريخيةالمرحلةباكتشافمرشبطتانوالمجانيةالجزاؤية

."(العربيالفكر

ىماصنفهالاستصاالاعاولاينطبقالحكمعابراووـذاننجبر

اًلمحاضرادعولو.رج!يابأدبيوجممارص"كطدكربانهمووةحىثرن

بأنط9أعرا.وماالىحزيرانذكتمعةمنذ"ا!داب"فينشرماالى

المالفزالفكرمنفهتقلالصحيححا-،رافيإسيرالجيدالعرريالادب

المحاضراطلاءضعفان.احددواوالعبياهادؤءااةكراأىاوالماةع

إجعلملانهاخرىص،"منالعرريالادبنهطذجعلىاًطلاعهوسوءجهةمن

عمايتحدثحينا(حاضرانهوذلكعلىواأدلهل،افراعافييتوه

الحديرث:يجيدفانهيمرف

وءي!ايقفبورجوازيةأغذيةته-وغهالذياعربرياالكاتبان))

،الامانبعدموش!ورهبط،قوةسفورهياتيهناومن،ظلهكالفاقد

صهعماالهـؤ،عالىؤينظر،ممكتةالاخنمالاتأسوابانيعرؤءانه

((.كانماباررعمكائن

ذ*ة---%بئاأ*يحاولكرصل-يبأنهلذهادةس،-،وعوانا

أسرالسبب.ءاءوفوااوحدةاانواعبافددا!16لاثعر-!:وات

المثففا)عرببملانبل،الجما!رعنازياهـورصوااصطة!4عزاذلكفي

بهلطبهاته:والمثقؤءنللث!افةمعادام!عاةم!هئاواقعاوفيفعلايعشى

اًلمثقفة.ء؟ر!الثقفةوبل..غلةالم!مهتوا(ستغاة،المحكو"ةولحاكمةا

اثقافةا.إورمرمء:إخأياهـوماحشىفيهيرنت-،لمالعربيالوطنان

نتح!-لانوءإينا،،!هعضاا؟:يتعبرواالتةيريرقىحرل!ايتيحو

ؤج!-حء،!ا"!ىهوافيااكفاصنا"نااصخهـاما،نحترء4وانقدرنا

ال!للامودائرة،"وركأمك،ثمح،لفيدء:لماوءا.اؤةملثقافةصنع

مناكثربعداننيفالرزل،ءضىوؤتأيؤيمنهااليوماوسعالمباج

شهورالاور-*ر،4املنبااكة،بةاامءاالىالدخولمنء،امانخمرخمسة

ذورهمنجتحأانمنبكثهرأضصقللمثقفيناإشروكالمكانبانمصزايدا

أنفسس-!المثقةءبئاننقل)ماذاهذا...الترابفيتتعمقان

هـدافيا،ض!هممسؤووان،بمضارعضهمضدالاكألاععهلميةيتواون

-الاتالم!يةبرقيفياما،ومب،شرةجسيمةمسؤويىةوحدهالمجالط

رةاءفيفءانءعحادف-للافعلىأجدنيوهنا.مبانئرةشبهفهي

:يقولحيناخبرىمرة

حكمؤسراستتعاذي"ااقمعاعنمسؤولالموبير9كانوكما((

ا*ربااًلكتتنكلفكذلك،لمتمهواحىاًحرفايكتباملانهالكومون

ؤ--يمشتركوالمواوحتىا!نتجريالتيالاحداثعنمسؤولون

((.اهاأتهيتةااواحداثها

السالكلمةفعايىفبئسبةأكلمةامنأؤوى-الواقعانذلك

اظلالكلمةانالا"اأكلمةكانتابىدءفيإ)انهصحيح.الرءماصة

اواؤعامبدءوعلاالممثروعيحةقمافاذا.مثمووعكلمنالبدءفي

الاتلعبهدورللكلمةفىيسالموضوعبىاواؤعابهـذاعلاقاتهوترادطت

عميشتركرفاعبىغسانورالدكتانغير.صديدب!لمكلمةكانتاذا

اكلمة-بءنالتمييزع!مفيمبروةحسبنالاستاذا!اضرزميله

،افعالء"اقاليللآوهي)الاثناء-اكلمةمنو(لةافطاوهي)ابدء

للاحداثلاحقةلانهاالقيهةعديمةالكلمةوهيا:عدا-الكلمةوببن

ؤاوبيرألفاًن.ومضتواننهتوحىدثتصصلتكاالتالواقعة

اوةرنىكماا:ورجوازياال!مثىلبوقفواكانوامابعضمابعضهمبجانب

فشلاثمنهاودفعالبدء-أكلمةاعلىاعضالذياكوموناتدمرعن

واضحىكأتكنلمابدء-الكلمةلان،ا!عمالآلافارواحتقافته

ويىرماركسىعاتقعلى"قعتوضيحهـامسؤوليةوكانت:آنذاكتماما

وإبرفنهالادبيقراانقررالمحاضرانغير.ؤلوسرعاتقعلى

.بوجداف-"

،ظاهرةكقوةاواقعاوبينكاء:لأكقوةالكلمةوينالىةمي!زعدم

.لخناالذيالمكتبالموروثبرينالفصلعدما)اىايض!المحاضردفع

وافضل:واءملأجملبواؤءفىالاصالحلميئورتبديلالى

ؤض-،!!يكاذباوهمانهددونحنطويلهقروناعشنالقدا
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انهعلى،الطبيعيغصروتقبلفيالوطئيةباتتحتى،والطاعةالامر

الشاذقلبفيفشلناوجبنها،طبيبمنجبربأنهالعلممع،طبيعبم

اإس--اذمعانفش:افيفانقررنا،طبيعيهوماالىالمرضي

."اثذوذمنجزءاأنفسناجاعلإنالمرضي

عءيتفقا(حاضرانلوجدناوحللناها((نكيف))كلمةأخذنا)و

لابدواشي.ؤتلموثالمجتمعلوثهثمبريئاولدالانسانبانروسو

هـ-عانفنا"نكيف))انقررنانحن))؟ماذا.أبتسمففسي

وفبنالوظيفةامعو"رءرعناالفقرفيوادنااذينانحن((؟الث!اذ

المقفلمةوالغرفالمبافياوفياررتماشاش!علىالاا(رأةنعبرفلا

سلمي!اسرائي-عدوانعلىلنفي!قالاننلمولاالفكرفضالةالانقراولا

به--صنعشناارزينانحن-طبقيصراعاواستعماربةءؤاهرةاو

نكيفانقررنا))ثمالطبيعةعلىفطرةفطرنابرانناندعي7191س4891

والتيذكرتهالتكبماااالظروفتكنلماذا؟((المرضيالشاذمعانفسئا

اشذوذايكونفماذا،!ينهاثذوذهي،عندهمنقارىءكليتمها

الصءفةيغيرانبا(حاضرالاولىكانأما؟الالهبحقارعطاواين

ناقررنااإشذةالظبروفهذهكلفيعشناالذينتحناننا:فببقول

وف*لمنا،طبيعيةحالةبانهنتصورماالىال-ذوذهذامننخرج

علىيقفالواقعويجعلالاموررفاعيمخسانالدكوريقلبلماذا

؟الفضاءفيعاببا"لىميهوي!دراسه

بغش-ةاصورةاقلبالىبالمفكر"لوديا،جردةالمنطوراتهل

ا!ت*-ارةانام؟السبلبماسهلعورتهوكشفالواقعتنورةسقوط

وهمفيمفكرنافيقعوالابعادالمسافاتتلغيالعربيالمعقفمنظار

المحدبة؟العدساتخللالمنالنطر

بهيشتدالمحاصران.قفا5تعليلاالاكأرالاؤتراضفياناظن

الله:موتعنيتحدثحتى((الغربي"الوجد

الارضببة-اًلاغذيةسدفقتهاالمةىرمة4الهالغبطةواكن..((

تخلصانبعدالانسانفكان،قلقبحرانالىنفسهاتلممماسرعان

دوناغربياالفكررددلقد.للموارااصابهعلههاالمتوارثالقيممن

ا)تراجيدي/،طابعهكلالقوللهذاواعطى((ماتثداللهان((انقطاع

اقل،رر!تساؤلاماممفتوحاالبابترك،يدريلاحيثمنوا*نه

العرباكتابابر.ضان...((؟ايضاالانسانماتهل"ثتمزيقا

موت-الاله"وت:لم"بالبورجوازييبدلونالتربالطليص"يتعلقونممن

قبلاعربرياالانساناماتةفيلمحيساهمون،حذاقةغيرفي،الانسان

((.العربيالالهد!ن

نااؤتراض:ذاتهاالمقلوبةورة-الصصتجاهانفسنانجدوهنا

.ينبذهاوا)ههياخذانيملكبحيثبالحياةمليءحبمالمربيالانسان

نا.يتبئاهالذيا(-،معلوضعتابعةالميتافيزيني*الالهصورةان

لاهـ-منحقهوا،لمهضومعليهالمعتدىالمستضعفالعربيالانسان

عف414يجد)ماذاههبايتشبثانمنبدايجدلا،جميعاالارض

الممزقالعربياب"دايصحوانأملعلىيعيشونوالذين.بديلا

يدنشونالذيناما...البديلتقديمالىدائمايسعونغفلتهمن

بل،ا،!همعيريدونهولاوحيدايريدوتهلافلانهـمالعربيالانسان

افدشاراحسابيديرونهاالتيمستعمرتهمؤييعيشقنايريدونه

ةإوسيواتخذوهالفعساراتهاصمنؤتحجروااكنباؤيقراوها

العقولعلىيفرضونهاهـيااإحمودكونيريهالماندون،للسيطرة

..للانفاسمحانقا

الادبفيالطليهجةعن"رفاعيغسانالدكأ-صرمعافرةان

وغض،ء!ثيفاسهوبمنبهتتحلىول6الامتاعشديدة"المماصر

تسشندالتبيريةالملكةوهذه...التعبيرفينادرةقدرةعننابع

وضوح"وهـصو،لأالعروبلمفكرييتوفرانقلع!يماساسالى

فسواء.البابهذا!ي!درسةورالدءتمحاضرةاًن."المفهوما/ت

تعبير.وغضارةالموسوءجطاطلاعهلمحانإ4لرامخالفاكنتاماوافقته

فبمسات!رانعلىوخفزكمنهتسنتفيدتجعلكمفهوماتهووضوح

.تقرا

منباقصرمروةحسينالاستاذالناقدالباحثمحاضرةوليست

ووضوحالاطلاعاتسعةفيكعبرسوخ!!ااقلولاباعاسابقتها

التجريبي،المنهجالىاقرببكونهاعنهاتتميزكانتوان،المفهومات

،يزخلىاندون،والاؤكارا!ناراستقراءعبرالمفهوماتيستخلصالذي

ايىماوالدعوةلتفهمهاباتهنئرا!تياولركسسيةالنطرةءنأسالىا

الاصى-لطولفلانأخوناهاقدكناءواذا.بمقياسهاالاموروقياش

فيتعمقهواهمية-فولسكابصفحةصمسينفيا(حاةسةتقع-

استبقشاكناوان،مطولاتلخهعا"لمخبصهاعلىاجبرنا،الشواهد

.المقالطلعفيالمناقىقيآهـسوؤدمئاالقول

:باإساؤلمحاضرتهمروة!سينالاستاذبدأ

وداب6حيطيع!ه!تقدميأدبعناحديثايمكنءدأياىا))

((؟اصرالمهاعررياالادبنطا!فيمحافظتقلببدي

:للموضوعافذإكةامنثكطءبمدورجيب

المنسطبهه"يحددبذاتهالسؤالهـفامن،الانطلاقاننعتقد))

لت،ريخيةاإللحظةطببعة-اضرورةبا-تمرض"أصبحتالذيالحديد

المعامرالعربيالادببينالموفوع-ةالرديىقىالعلافةبهـا"مرالتبم

.انإمكئعماالبحثالىلةا،ثتوحيهفان.المعاصراعربياوا)واقع

دمني،محا!ن!تقليديمناويطليهقق!يمنهذاادبنافيير*ون

ماذاكأمسولاصبحتبل،الادبفيوجديدقدإما"ءسحا-بقإمانها

-،وسلبااوايجابا:اسهاممن-اجماليابنشاطه-الادبهذايرقم

تغييراي،العالمتغيهرنحو،اعاماالاجتماعيإفشاطاقى3حرفي

((.؟هنا،العربيعالمنا

هل)):المفأهيمتوض.جمعيارحولآخربسؤالا--ؤالايرتبعثم

،والمقابرالمفاهيمالتباسروكلةمننجو!ؤكطهتااجديدااإنس

((؟ومقاييسها"والجديدالقديم))مفاهمفيرأينلمانحوعلى

مسس((ة2أرواالمصباح))روايةحولبرأيبنذلكعاىو/مث!ل

ويقول،ءصرفيعطةنعيمالدكأوراءفتا

اب-واعحبحمالة)1)كلاهماعنهايتحدثإئاقدوبئقرأت))

الطايعيةاواإتءهـيببقىالاعمالاكملمن((انهاأحدهماوإبرى،بالفن

."..يةااروابمتطلباتوفاو!،حيثمن،الحديثلأالمصري2الادبؤكبما

ابر-لمنوعمل،سلامرواية،تقد!هةرواية))اًلهاإبرىوالثاني

((...اسلاما

:يقولالرايينلتحليمجالوفي

ناخذانالمعاصرادبناؤءالطليعيعننبحثونحنعلميناهل((

للروايةالبناقيةاكجربةجدةفياًلطليعيةيرىالذيبالمفهوم

الفكرةاوالمضموننولياندون،المسرحيئاوالقصيدةاوقىالقصاو

هذابينالعلاقةنوعيةؤمطمطلقاننظرانودون،اهتماما!اوقفااو

بي؟لعراءجتمعناقعووا((طلةعيا))لادبياءلبناا

المعاصر،العربيادبنافيالتقدء!مااعنفبحثونحن،عليناوهل

الإدبيالعملاحتواءمجردفيالتقمميةيرىءالخيبالمفهومنأخذان

اهتماماتا،نسانفيتدخلالتيالقضايااؤالفكرمنقضيةاوفكرة

منازمةتمثلاو،(لكبرىمطالبهمنمطلبعنتعبراوالمماصر

العملهذايقفه/الذيالموقفلنوءاعتيردون،لاالروبأزماته

الفهـريةالرريةلنوعولا،القضيةتلكاوالفكرةتلكمنا*دبي

اعتسارودون،غيرهااوتحليلهااوتفسيرهافيبتخدهاالضي

،الفكرةبهعولجتالذقيإبنائياأوالتركيبؤالغنيالاسلوبايضا

((؟الازمةاو،لقضيةاوا

يعودانيكادالذيالصعبالاختيارهذامنالمخرجهوفما

يهلأخر؟علىاح!ماونفضيل،والمضمونالشكلأزمةاًلىبنل

وندمحمعاالمفهـوميننجمعانحسينالاستاذيقترح،كالعادة

-"داب71))مجلة:عطيةمحمدواحمدالخراطاثوار)ا)

.7191ينايرعدد

لأ8



الممنطنو-دههو،واحدمفهومذلكمنليتكون01بالاخراحدهما

فيا*إماارايامنا*"رىاالمساحةيفطئيالذيالمفهومبانهالادعاء

الذيالمفهومبر"نئط..كاي!ماوالتقدرو!بماالابداً،ي:المعاصرأدبنا

.())ا)حدا"4((بمصطلحاليومءئ".يعبر

نعيبحثراح،"طإحالمهاهـ--ذاىاإحاضراتوصلء،ظذابة

اصر،المةا)مربركطالادبؤةونكلجمولؤكط"احداالمفهومعامةمقومات

طلبعبم.اوتقدا*ياهولما"حددامفهـومامنهيس!ننخلصمقي!اساليتخذها

اتم!-راآعلامهنف،ءواًيئوعشرخمسش!إداتذاكفيومرجعه

--ا./بىير:-بيسسن)يقاطرا"ءجلةتهأبرراسهةصاءعلمىأجابوادكه!العر

اةوء،تاداتالثمى،1هذهءنن!ءالاسهء،ذبضخله!.7191ومايس

،صر:المعالعربيأدبئافبمالحداثةلمفهوماهبئالتاالعاءة

!هـ!راتاواكة*يرو4،إارؤافي4ؤوطراء!رايااقضا4الاستجابر-ا

.قتوةراو

ءعصاروحدهاث-كلااهـهىو،المضءمونواثكلبرهنفصللاس2

قءاثءكلاما؟ة!اوحالات.ءروااءديرثاالمفمونقهوبل،الحداثة

.ةا-يإواالث.إءرب"نالاؤقطاعهكحالاتإضمونا

اتعبب-راأدواتءحتإفإسىرخدماذياهواح!إثااشكلا-3

اغ.ا..اءوارا،الهكر،ال!إم،الالصطورة،الرمزمثل،المعاصرة

،أب!لأادهدكل--د.إثاءااواقعامعايثصةا)حديثالمضمون-؟

اعالم.امنءعهبئموقفوتحديد

-،هـالااوروا(وضوءإتتصتورطالت+الأاجمااالهزعةرفض-5

تفعرية.غيرأحرىوشعريةوألفاظموضكلوءاتببن

3:ة"رهيبرل،وءدهاوزنامنايست،الشعر،بئالموسيقى-6

.تماؤو11،ات!صولاا،رمكالاا،يزلمعاا،رصوا01،نزو11:من

)ء"لؤ،با!اءةإءادالم-ةوجباءمراء!الداخلبىافنفاعل-7

ء-تحدثة.يحاليةد،التصربر"

ام،ا)ماا(وؤة?نفىامنيئاارؤيةاثم4الانسانيالرؤيةتطور-8

.العربرىاشعراؤبابجديداًهشسكليالنه،ءأءه،سةيهو

يةارواتطور"ان-اؤطوحلبل"دون-لكذبهدالم!"ضر،قررثم

ثعرائنه--!ء:د،لم181امنالموؤففىاة"يئاالرؤ.إةثمالانسانية

-رءسة*نكطواقضسادطدونعةوياأومصادؤةحدثام،المجددإن

اء!اكل--ةالمف!ومامامةا"قوماتهذهوان..((ذأ"4الهربركطهعالمرة

-رلإبطالتبما4ات،ريرخباالدلااقىمن))يةوالثورالةقد?ةصمتهاتسته!

((.وعياموءعبها

ءت*-وماالاديبكونملابساتعنمت!-صددذاست!راكاتوبعد

المحنم---عحر؟ةببئاءلاقةاانوعن،ل*جديداواتعهيرابضهرورات

ى1ايتو?لمبكانججهقىع(لادةا--هناثورإبئ1الادببةوالحركةالثورير،

الاسههن-اذعنت!هدرا"وكمقواولاؤضية4ىروواالاهميمةاخبااستنصاج

4ا!"تفللاا-ة)اةننبئ))!فولرنض،جالاسهذا6ثانياب،لذاتمروةحسين

ا؟:سدأفيإكضعوز"3رغم،اخاصهةاحركأ"قوانهنولها)خسبلأ

اعاهـ---لآاالقوانيناىا،ا!نسبيةالاسقلااءبئهذهعبر،النهلإةوا

((.للانسانالاجتماعيللننهناط

هيطافيءهلك!ولاافرورةباطل!مهالهستقدجم!ءهلكلكانولما

تؤهـ"بقىلتحديدءقباهرءننبحثاناضرورياقمنبالضرورةيإتقدم

3--انؤاذا.ءجتمعهقضايامناث،عراموقففي4ورجصدالانتاج

هروا"اوجماالحبياةقوىاكتمثت-صافمس،عدا.علىالشاعرموةف

.!طه-اموقة"كان)!اً)طتغيبرعلىللوخرومساعدا،فيهااإصيبرورة

صاملاةكأا!ديواوجهبررويةا!ث،فيطمساهثه،ءراموقفكاناذااما

موقة"قب*ون،هدا"ةسكوفيكأميتافيزيقهكأبرويةوالقلقالرعبويثبر

.-رجنسط

لم"،ممةللفنبآنالاعننقادمنيئطاقالتحديرد!ذاان!ذبىروبولا

؟لا،اء،31اخيبر-رىقىفيفاعلإةذابر!ونءابقدر*،.حقق))ثورية

((.اورمانتةالانسانيستلمباذيااًاواؤعغيبرسيما

ة-سىاقيا"مااواقعا7وبينبيئهتفاعلالللأدبفان،وبالاخهمهار

اءماههر،وااةنابينا)علاقةناحية:ناحيتاناقضيةاولهذه.مهمجته

،،دث-اء.ص-ل!0551،1-ل!عء5-5اع11".أفيهاةأط-،%ص-

لحف4لفاعرفلكل..حدةعاىشاعركلقضقياذن!بفالقةعهـلآ((

والزاثالتاريخلحظاتءنوجمهور*ـاهىالمنفصلةاتاصةاالزهخبة

((.معجهااو

وجودان.والواقمعالفنبينالعلاقةناحيقيهيالثانيةوالهأحية

.افهلبقاقمةصلةوهيا،ص4فيجداللاموضوعيآمرالهعلمةهذه

محدهومالاجهماعيالواقع"انيرى)ادوفي-يا))اتجاها!،كانالا

تدخلمذ"والواقعالفنبنالصلةفانلذاك(المجردفيؤ،لكللآقيوى

هذايس*وحوناثين-ااعمالؤيتضحولانتكاد،ارءوزوااروداعالم

اولاتتعرضالاعمالهذهفيلان!،،المطلقالانفصاميشبهمااىاالاتجله

كمنط(تكدسوارموزلاهـؤىاًالنكددهةاظلالاكثاقةمننههـيداضغظ

قن!عانالصلةهذه"وثنحتى،الداخلمقيىظ!4":طقي!ازظاملا

ناكهإ((..ايهاا"ا(،خر((وصصولدضعذراناواكثافةاثقل"حت

صاةاو،ا-ارجيابالواقعامكراصلمةقلب"الاتجاههذااوحيةاإهـ،و

هحالذات4وتهالمواقعاحاكما!والةكريصهحبحيث،باوةءوعالذات

و!الواقعالفةفي!-صبحذلكوعلى...-بالموضوعا(طلقاةصرفاءـي

هـثافبىالثورة.رخاقالذيو!واخارءىااواؤعاثوريةإحدداذيا

ار-سىب!ايعودانالةنوذادالةحرهذاان!ةاخلاصوا.((..اوا!عا

نانظر.إ!ةمنبدلااد"،،الاح!بامصالصا-بخب!اضيا((ا:خبةا((نطرية

---4الاحب؟هاعصاءركةابئ4افوا((الوري!ووءضضا!ا4راءماهـ:ا

...اء،ايما"غهرالتي!ي((اوة،وءجةا

ارادف"يملكاتيا،نالافوجه))ءنؤءكأءةطا!خبرالادلطأ"ا

روعيالايقفحيني!ةطولايتحركحينخركاؤلملافضبء"و؟ضزم

.)...واختب--،ر

-؟حقاعرضو!ل-قد"ي!ولمااطولالعرض!ذاليءد.بة

ءروةررءنالاشناذيطرح-وافبشمكلعرضوقد-رص!بى!ووروا

-:الالنطبهذاامجددلأ)ءضبها

..."؟الادلطفيطلبميتقدفتيكلهل((

لمطولة:1اجابئ"جمنزهتطف

"نحهثالطاهة""صفةيستح!لكي،الادبانبرأكبماا9و.."

مجتم!ة،التجربةعئاصرثورقيمنسملكانيتبمغيلماعاامنالموؤف

ة3الحروفياجماهبرافيالقائدةالفاءلمهكأءركزلىاهه9يردما،متكاولة

."..ية!هداجطادكأراضوا

اطيف:تولصعفيل،توو

ادإهساالمعاعرالعربطادبرئافىطبانالادعاءيستيعمن!ل((

الهربي،شعبنانجماهيرفيالثورية4الفابعلىاقدرةايرصلمكواحدا

الت؟ريوجدانهااىا!ضيمف،عهزر-5اوالجما!يرهذهت!رأهدت-ث-

)؟جريداا!لااوجديدا"لممااوجد،رراا"بااوبرهـيداوع؟

ثنت-4اعلاناىامروةحسينالناقدالهإحثذلكبرعدود:ه!ي

الت-رورياهضءاءئزلةتبلغوأنبردلاااعربرببةا"ور.إقىااحركةابان

.المئت!رإناطلإعييناادر،ءهاس-خاقالذي

،عنالادبحديثهفيحس!ينالا!ضلذانادراسةاهذهفيالر.ب

ا)خارجيةالمقاييم!ى؟يسحدممابقدر/الادبف!ارراخليةاا(!اييريراعي

الشاء-!لمةالفهـريةالنظرياتحهسابقطعادةالادببهايف،هراهيا

الملتزمالياحثاتزانبحثهي!نحالتوازنهذاان.وغبزرهاكالمار53"

عاىالعريضالاتكاءهذااًنعهر.الادويةبئ)تجردالناقدواخلاهر

القوميالمف!ومعلىابا!االفابءع،و.قيبماتهوفلأره!الوف

4انهعلىالهاحثصئفهمايجإدن-قوميامحايدالمئطاقانبما-

!اهتتبنسالذيارقدمطااجزءاعلى!انفيبهاوق*رربرء!أدب

افئ"ءتعرضهنوالجمهورالاديببينالعلاقةقضيةان5،لح.المحاضرة

..اكوضيحاكأاصحاجتهامع،اللا!"نكثصداىاالهاقئلأ

للقاءاتموضوعاوالجم!ورالادبرب*موضوعيكونانأفترحوأنا

وتوضى--حالادبهةالقضاياطرحمتابمةدغية،الاء،دينببنالقادمة

مطلعمعذالادبويهيعيشالذيا:قدياالمستئقعوتحريكجوان!بها

.:نجئيتلمىا

ص!ميحىالدينمعح!بىدمش!!


