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عامينمناكثرمنبغدادفيالسابعمؤزمرنافياجتماعنايومكنا

ومااعركةاديدورهالعربيالاديب-!ؤديهلنعرفلانمتلهفينونصف

نداءاتناجاءتهنطومنضررقهتعترضالنيالصعاباوالعوائقهي

دورهيؤديانمنالعظيملترائناالتمكينوبضرورةالاديببحرية

اكقاءالاديبمشكلاتايوالضوزيعالنشرمشهللأتويحلالفعالالفخم

فييتحكمللمعركةالاولىالنتا"يجمنالنسبيقربناوكان.بجمهوره

ممكىنانذاكقدرناهوماتصورناويحكموافكارنامرئياتناءنكتير

التحقيق.سهلالعمل

المتجددةاللهفةهذهعلىالدليلهوا(ثامنالمؤتمرهذافيولقاؤنا

يكفيلاضخمةبمسؤوليةينوءالعربالادباءضميرانعلىوالبرهان

للمعركةولمحصلمهقلمهنذرقدبالقضيةملتزمانهالاديبيدركانافيأءها

دتدارسالكلمةسلاحر!قاءيلقيانيريدهووالما،الئصرحتى

يىممتالمعركةانائتتقدالايامانذلك.يفعلانيمكنومافعلما

معطب،تفيهاتتحكملامراوغةايض،واكأهامحسبشاقةطويلة

اوالعقلالحق!طقاقولواستاليومخىعرفناهك!(السياسةعلم

بعقل.ولاب!تعترفلاالدويى!ةالسياس!قيلان

الادبينتاجنانستعرضانعلىحريصينالسابقمؤنمرنافيوكنا

استطاعماذاالعرضخلالمنلنرىحزيرانمنالخامسبعدوخاصة

فيجملةالنتاجهذااشعرضناولقد.الفترةهذهفيينجزانالاديب

ورواياتهاوقصصهاالمعركةشهصفدرثاللموتمرلاحقهثرالسات

ناكثيرونواستطاعالادبيةمجلاورافيالنتاجهذاوحللناطومسرحه

.المجالهذافيتطلعاطمالىيشيروا

اررتطاعخرجتقدرعليهااطلعتوقدالابحاثهذهوباستعراض

انتهازارىالذيوروضوعيلمقدمةبحثيمستهلفياجملهابنتائج

طريقعلىهاديةبعلاماتمنهونخرجصميعالمحيهلنفكرتجمعنافرصة

المعركةادبانهيالنتانحهذهاهمان.المعركةفيالادبراءنضال

وانما(يونيو)حزيرانعيومالاولىالجولةفيالهزلمةمعيولدلم

يخ!نبأ،انادبلكليجب،كمايتنباالمعركةقبلادبهناككان

داخلحتىداخليونفسحوتجزؤانحلالفترةيجمنارالعرببمالمجننمعبان

الاوصش،عنقدلقد.وشيكةكارئةالىموديةبدلاالواحدالقطر

الخطوطعلىيوافقونىنواالذينحتىالادباءمنكثيرون

كيرعارففرصشششضورزرفى

هـ-رهـلمطااليوقيفئ

الثنفيذطريقةفيءاخيانةيروركانواانهمدلك.العامةاولعريضة

الاهـ-داثمنكثرومع.الاساسيةالقيمببعضواضحاعبثا؟

العربيةللوحدةتن!ديةصورةاولتحيمحدثمثلالمؤسيةلخطيرة

كلوانالعربيالمجتمعامراضليرىالاد-بنلرامامالاضواءمطعت

بارا!ة،-االكفيلالمستقبلا-تشفافالىالاحيانمنكنيرفيوفق

جذريا.تغييراالمجتمعتبيرالىالمؤديةالوسائلو

التيالمختلفةالمراحلتبنانالدراساتهذهاستطاعتكذلك

مثلاخاصشاعرعندوبعدهاالهزيمةفبلالمعركةادببهاس

اقطاعبدالقادرالدكتورالنافدودراسةدرويثرمحمودنالشاعر

مثلصافعلوالقصةالمسرحفياو(7191سنةمارسالمجلةمجلة)"

وحدهاالروايةفياوالسابعالمؤتمرؤ!ابحنهفيشكريغاليالناف

فياو(7191سنةاغسطس)الطليعةمجلةفيلهبحثاخركا

المؤتمرفيعيادث-كريالدكتوربحثفينجدكم-اعامةدبلا

حمادخيري،دالاشبحتفينجدكماخاصةاثعرمياوالسابع

منالاديبهـوقفاخشلافتببنالمراحلوهذه.السابقللمؤتمر

والخطيبطوقانابراهيملعحعرفينجدمثلماباىساةالتنبؤ

تلعلىال!رائيلدولةوافامةالأسلأةحدوثعلىالبكاءالىلطمىابو1

الايمانالىئمالدوليةالقوانجبنوكلالانسانيةالقيمكلجماجملن

هـنالخامسجاءحتىاثورةاعلىوالحثا!طويلةالمعركةبضرورة

يمرخونويلطمونالذاتيعذبونخاصةالشعراءفهبالمشؤومحز-!ان

ال!ولمنافقناحتى،يتهمونالعميقالحزنلسصةوديالخدود

الفداءولهيبالصمودعزيمةالىمنايحتاججامدصلدواقععلى

.لتغيره

الىالااثرولمالدراساتهذهلكلاعرضاناستصعواست

اًنياًيضانظريميهولادبانيةمواكبةفيحقهااغمطهاانولابعضها

انحاولتقدالجادةالدراساتفهذه.الطريقعلىعلامةكلهولكنه

بساهـسةفيوربماوضوحىتشيروانالادبهذاواقعشلم

وهـ؟مستمرةالمعركةدامتماالادبلهذاالمنتظرالدورالىايضا

فيها.حاسمنصرالىنتطلعنزالمادمنا

الفنيةالاعمالهذهمنالكثيروسمعنأقرأناقدحميعاواننا

صاةمعافمنخرجناماوءضهاعالاانفاوفكرافيناائارمامنه!ا



نعودانبمدوكااخرىاحيالاالسضاوالفتورمنبش!لأ!ربته

كيفيتردديزالماسؤالعلىالاجابةنحاولمرةكلفيانفسناالى

سب!يلفيواشهداقوىبدوريقومواانفعلاوالشعراءللادباءيمكن

المصير.معركةفيالنمر

بديهيةفهذهو!رهقومهرقاضاياملتزمالحديرثالاديباناما

التفس!خحالةعلىالغربيالعالمافاقانومنداحديناقشهايعدلم

مهزومينوالمنهزمالمنتصرفيهاخرجثانيةعالميةحربالىقادتهارةي

جمعياتهمواحدت.بحثاالقضبءهذهقتلواقدوغر؟لثرقاوالنقاد

قبروعلى،بالسلامسموهمااجلءنيعملونوافرادهمومؤسساتهم

الامبرياليةعرتالتيونكازاكيهيروشيمالمأساةالرامزاضحيةا

يحدثلاخى"العبارةهدهاليابانيوننقش.وفضحتهاالاميبركية

اطماعسبيلفيالبشرملايينيموتلاحتىنعم"اخرىمرةهذا

ضدسا.واجباعلينااندائص؟نذكرانيجبوالامبرياليةالاستعمار

شعاراالقولهداالامملهيئةالتابعةالونسكومنظمةوضعتولقد

الانسانعقلففيالانسانعقلؤياصلاتنبتالحروبدامتمااها

.،)السلاممعاقلتبنىاني!بلأ

زالتماوهيالاقوالهذهفعلتماذامرارةفيانفسناونسمال

هذايحدثالاسبيلفيال!سلامسبلفيرفيعةانسانيةشعارات

.اخرىمرة

ولكناعسيرالحسابؤاناقتصاداوسياسةعلىنحهـاسبكنااذا

نافةطيعلبكولافانناخاصةوالادباءالفندورعلىنحاسبكنااذا

يستطيعونادباءنافانولمهذا.فسبيتفاؤلفيالمشقبلالىنتطلع

اًلافرزلمسردلاجديدةافافا)همفتحباملمةجهادهمانلوالكثير

العادلالسلام.السلامسبملفيبدورهمللمساهمةولكنالغيرعن

انعزالامكانصةهناكفليست.كلهالعالمفيثماولاالعربيالوصفي

افريقي!؟فيالاستعماروباكستانالهندحربفيتنامحربوهناكهنا

هذهكلا*ربيالخليملجزرارراناحضلالالعنصريةالتفرقةومشكل!

تعكمىا-تبناءبلاوكلهاالسلاماعداءطلنثعمتعلمدوجوهوغيرها

.السلاماعداءمعحربناومنالعربيةقضي!تنامنوتهطيوتاخذاوضاعها

"!ونانبدلااهـلاماجلمنالجهودعالمبلأاننجدوهكذا

بانحصارهاقضيتناتفقدلاحتىالعربيالاديببهيستعيننبراسا

.واقعدوئياالانسانيثقلهااوسيالسي!االدوبرثقلهامحدوديتهااو

الانمانكفاحمنمتعلمدةكلننماذجعلىالانهة،ح.فرصةالانساني،بثقل!

لاواقعساالثائرةاحرةابارادتهيتخطىانسبيلفيكاناينما

لبالخصبةوالاراءالحرالفكرعلىالانفتاحوفرصةلانسعانيتهيرضاه

وقصةومسرحاونثراشعراالفني"الت!ربعلىايضاالانفتاحفرصة

وظلعناالاديباشواًقلتحملالاسكالوظويعالقوالبظيينسبيلفي

النقادولكن.بلسانهاوإنطبقعنهايعبراككطالعريضةالجماهيرالى

قضيةحسممنانتهواقدكانواانالعربيالوطنخارجوغربا!ثرقا

هذاماالملتزمبدورالقيامفيكيفيةيختلفونيزالونمافانهمالاكزام

الفنيةالاثعاليكلعكيفبلبهيلتزمويهفالفنانبهيلتزمالذي

.امامرالاعنهذالتعبر

نقولانيكف!لاالفناناوالاديببهطعرمعماالردسبيلوفي

منالذينتساءلانناادالجمهوراوالناساوالمجتمعبقضايايلتزمانه

ويضعسبيل!افيالجهاديرسمالذيمنذاوالاهم،القضيةهذهيبلور

هـلفيالمفكرونانهماخرىمرة.الجهادلهذاوالبعيدالقريبالهدف

عندهـاانهصحيحريبونفىالمفكرينهؤلاءمنوالادباءعمروكلامة

تبدووعندمابينهمفيماتوحدالتيالقوةالناسحياةمنتختفي

الزمنبمروري!تضخممستقلكيانلهاوكانماالمجتمعمتناقضات

قس!ودف!لسفةالىفعلاالحاجةفتنشأالمجتمعافرادوبمسلبية

القدبمبالمعنىفلاسفةصنعمنليستالفلسفةهذهولكنالتغيير

المفكرونهموانصاوحدهمالمفكرينلشىبلالمفكرينصنعمنانها

م

وا!جاهدأجتماعيةمصي!لص"لأولىالصاحب'لجمهورمعاكمعاع!ون

يمكفىلادونهمنالذيالجذريالتفييرسبيلفيجهادكلفيالاصلي

معركة.تقومان

منلنابدولاالمتضخمةبالمتناقضاتمملوءالعربيومحتمعنا

فكيخلاصةهيمتكاملةواقتصاديةواجتماعيةسياسيةفلسفة

معال!لمحاتتضحبرلمحيثالعريغةالعربيةالامةوحكادالعربالمفكرين

مه.ومةالمحالمصيرمعركةان.الشا!ةاعاكل"االعرليبقىالقضية

الارصروالردادالئعروكأىضههاولافالمطلبدايةلء-تالعلأو

الطريؤعلىاساسيةخطورةانهالمطافنهايةهوليسالسليبه

وارحب.اوسع!ققيالىممتدالعربطريقولكن

امكانياتبكلالعرببمالانسانوجودتحقيقهيالعربقضيةان

سبيلوفيذاتهتحقيقسبعلوفيعيشهسبيلؤطاخل!االعمل

ممستقبطالانساتةبهاتصنعالتيالاحداثفيالفصالةمساهمته

الانسانيموكيان!وواقعهموفلسفتهمتإريخهمللعربان.كلهاالبشرية

ءاخرىجهةمنالانسانيةالكائفإتسائرمعوالمتحدوجهةمنإتميزا

واستخراحقيقتهلاستبيانوءلميهفلسفي!ةجهودالىيحتاجهذاوكل

ايديولوجية2.حقةعربيةايديولوجيةاوفلسفةوايجادخصائه."

تستهدفىهيوانمساالعلميالتقدماواولديالرفاءمجردالىتهدف

المتجدذوالثورةالخلوالعملطريقعنالانسانيةالذاتتحقيق

.الحرةوالارادة

عقلفيقيفاعلاانمنبدلاالعربيالعالمفى!واًلواقعوالتراًث

الت!اجدإدةاالايديولوجهةهذهلاستخراجالمعاصرالعربيالمفكر

هد؟علىنبراور-الفالت!ونالجهادوبعدالجهادؤيراياتهاسترؤع

زامس!توردةايديولوجيةلايةيمكنولا.الكرإمالعربرطاوجودا*حقق

!ايجبماعلىيةالمتواقعنامنالمستوحاةالايديولوجيهمقامتقوم

ماذطلعاتناخلكلمنلناترسمانيمكنوالتيتراثنامنيبقى

الغد.فيالعربيالمةطورعليهسصكون

الحمالروالهابالمصيريةمعركتنافياكفاحشعاراتان

ك!وخطرهااهمص!تهاعلىليستالتحرير"عرهـةلخوضالحماهيري

الاديبعنهيترؤعممااؤكدهاناحبماوهذال.ستان!؟رلى.ث"يء

محسددموقوتةاعمالالىتؤديلنوحدهاواكنهاالمفكراو

عرببفلسفةصنبدولا.فعال!يتهاففىأمشلأوكصئيرةوانج9هرات

ممالصيطلوبة4االبطولاتسلسلةفي،ييرقيالاعمالهده-صنعكل

العربيالشعب!نناللعاتالمحققالشامخالبئءالىتصلحصيلتها

الافلى.الفسبحاورةقبلفى

مختلفواًلوسبيطالعديثتاريخنابانالقولالىبحاجةولست

العر-العاملوانوالوسيطالحديثاوروباتاريخعنكليااختلافا

عئمهالاوروبيالعحلبهامرالتيالتجارببنفسيمرلمالمصرياو

الص!وانعدمتالانتاجوتضخمالحياةمرافقكلعندهما!لةغزت

اًلكثصرةالاخرىوتجارركلوالمستهلكواً&طعةالمنتجبينالروحية

الزراعي3العملفيالكننةعمربعديشهدلمالعربيالفلاحانبل

نصساصىتفصببلاالعربىالواقعدراسةالىمنايحتاجهذا

'11المضضلفةوالايديولوجياتالعالمب"الفلم!فاتبكلمستفيدين

!سرءمنيخففاومعركتنايؤجللنهذاانصحيح،العربيةفلسفتئ،

تحر!لسبيل؟كبماجهودنانصبانمنيمنعلاهذاانوصحيحخطاهـا

نؤ3دمناماولكئاالدوليةويلامبريالي"الاستعمارمناحديثاالانسان

يكوالبناءفانواحدوقتوفيمصماونبنىتحاربانبدلاباننا

ماءوبهدفنبنيكيفعرفنااننالوخ!ةواوضحقدءاارسخ

ا.عرفنالويةوحيووحرارةفوةستزدادحربنافانوكذلكنبئى

تح!كلهاوانهابعيدةواخرىقريبةغاياتسبيلف!نحاربانما

لابواخيرا.بعض!نحوعلىشكلئاهاالتيوافراداشعباتطلعاتنا



ن!ساهـةلالمظا!ا":-،وانابىامتجددةا:ثورباندائمسانذهـران

لآفاقها.

ء-ئافنصيركيسفب"ويىسالحقةال!نيةاثخلةدلكبعدأبتأ

فنبةتقمايداوجدقفدكاوإلفار.لخمدىءلمىاًرر،.اعربهلةافدفتنا

ا*ت،.يمهـ"ول!ر!ةواشكالاادوات1،وعى،ك!،،موروثةاتادءوصقلنا

رك!هـز-،؟اطاءهالىم!ى،تر*اجخاصةنهببرتصكلاتنواجهارعم!ءما

؟-،قائر!نانمثلا/فيالبهـنا"ن،ارز.ءليطنضفالبانسءيلؤك!الخامما

الازحىهـا!ء.وربعضفيانحروءوارحتىالجماءةخدمةؤيدائما

مبمافللثالشعبامنأولكنهاحهاشا،نجحرؤءك!الرر-5الفن!قيهـكادط

ءندراًسص،تنفيدؤدلذاك.وتطلعاتهواحلامهاشواقهحاملاالشعبعن

ءمانطبقهااننستطيعلاولكناءربيةصفءإراتؤي،نالفنىدور.صور

واءدضازاشه؟عىهـامحندهمالمنتنههـالءصبخيكماندور.حالناعلىهي

كانءندناانتمع:ياوالمثد،صورمندلك?برالىاوللجوقةرئس،

نعز:ءدهالتيالمحدودةرموهبتهالاإ،ر.رهألاالثلي-ية:محنىبكلشعبيا

الاز!-،ن.رورع!وعاىالهصورطوالالشعبصمجمممنظللندصمهوره

يفرزيسيةموصوعاتالاهـطورةودورو؟لاديراراسصحرباالفناؤصال

رلمكن؟،لا،-صاافنافيالاشتراكيلةالوافببةفيبلملاواقعياالفن

!ؤءندناتجلتالتيبصورتهعندهمتجلىكماالا!صالهذانقارنان

181ونرنبيئتهـهامنذة!هاانولكنالانس!طيعالدراساتمنسسننفيد

هـنمحموعةمثلاالفنيةالمذاهب،ريحنىهـؤفي.ع!دنالنؤقلمها

انظمةانهارتانبعدوالادبالفناحياءبهـاؤمدالتيالمحاولات

المتجددةالتوريةبقيمهاجديدةانظمةواخذتالثابتة16بقيهقديمة

بحرهـ-ةالعاملعلاقة،؟لهاالاجتماعيةاحلاؤاتاوب!صر،"حلهاتحل

الفكرامامالبرجوازإ"انحساروبحركةومستهلكاوسل!ةاداةالانتاج

واقعبةعديدةسماءتصمىالتيالمحاولاتهذه.الجد-:الاشتراكي

التشكيليالفندنيتمناخرىمصطلحاتاورمزيةاووحوديةاو

ثىكلاوالشيلئيةالانسانيةواوالتفتتكالعدروءبئالفلسفةدنيامناو

ع!يفاجدلاحوا!،واثارتلذيذ!مثمرةدراساتثرصتانها

وفختوفنانيسنولهمعراءكتاباالمبدعينمنكأيراماملالسبيوانارت

التفكيرفيغمرةننسىولكناالمستحدثوللتعبيركورالمهللتجديدؤاق71

كانتحقامحدودةبصلاتالاادبفاواقعالىتمتلاانهافيها

كانتهل.عنهوتدافعالبرجوازخدالفنتتضىادبيةمذاهبع!نها

تداعتثمثائرةرومانسيةاوجدتالافطاععلمىبرءواريةثورة!ئدنا

وافنيةحهلاىاذلكبردءهـطدىواؤعامامالبرجوار-ةالقيم

.نافاؤيالبرجوار،يئالاشكالبقاء،الهقاءسبصليفيمستحدثات

كل.عمومياتهفيموجوداكانفهلبرةفصيلاتههذامحنمدنايكنلماذا

تحتاجانهاالرمالفيانعا"كأارأساخفاءنفبئثمالى"حتاجلاامورهده

هـعالمجتلوافعثراسةالائباتاوالنفيقليجادةدراسةالىمنا

الادبولدورالادبعلىكلههذاولانعكاسف!حدثتا!نيموللتغيرات

العربي.العالمفيآهتالف،الثوريةافنغيراتاحداثفي

الدينودورالوطنيةصركات"منالدينوعلماءالدينموقفكذاك

وهولكريرلمااقرازياالنصواثرالهوميةحياتنافيونغلفلهفلسفتنافي

الادنوقعة،دهيوسإومراتمراتيقراوافد،الفنيةالروعةفيئروة

وفيالاراءوفيالفيفيهذاكلاشثم،الامبورالادىحتىالعربية

ولاوقضا؟مشكلاتكلهاهده.الاديببر!ايعبرالتبهادااللفكأ

التحريراجىلمنومعاركنانضالنماءيقدماف*رانب!نتعارض

ا:اءاعملنا"نومكانهااهميتهاالموةموع!هذهتتضتفةسهالوقتو!ء

الفكر.دقطرءن6عالمجتتكلييرسبيلفي

لغكنان،اهممنايضافهدهبالدعايةالفنعلافةهـ-ء،ا"اما

اراءوعاطؤ؟"فكرهعنالملتزمالاديبسبريهتءلىالردن!اط،اهم

افنيةااعمالناعلىظهرتالتيالمباثرةان.وقضاياهالمجتمعمشكلات

الادبدورتعطيلعنمكولامسئولةايضاؤءلمهابلةالن!عقب

ء*:-ستلقد.هيرالجمةفي!يؤثرلهإجبالذخدالسحروفقدانه

ؤصجوالفريدورع،ثنعمانمسرحعلىا(ممرصي!ةالاءمالعلىالمباشرة

-ور-راى4برطر،قتمهمكلحاولولقد،والشرقاويادريمسويوسف

ماولكناوهموااخيالااويا،فيالفاتاوا)تار.دحالىاماالمصالثرة"،

المبلشرغبرالتعبيىرصعوباتبسببمتعمقةغير"!ةالقضزالت

كثهرالفئجم!للجمالالمفقدة،،إجماثرةيرة"-ءموكؤلكالراهعةاقضاياافي

فكاوبسمبن"عمثلفىفمرائهماذفممهمالفلسصطين!بينلاد!اءمصرحمن

فيهـاءلمىالمحتلةاًلارضشعراء*،تىوداصلةوثمشموراونجائورة

ا)تورةونارالواؤعبةإقاةالمعوحرارةالح"ءجمةالارصدفحاتمنلثعرهم

وفدوىزيادوتوؤيقالقاخمو!4يحد!-إث!ثىء!ركانلقد.الحقة

الحقائق!!،ةعنولزرفثبيرصادؤةإهبةماجديدةنفحةان"وؤ

منالتجربةالشديردالفربيزةفمبهاا!ب(نترةالمصولكقانحزرنك!ةفي

اتعراهذاة:جةمنقليلبفيرازرتقدبهـاالمفهخمالانفعالإربما

الىائم.اقىالع!اثرهاؤةدهرما

ءوضوعوهـوالالتزامءوضوعؤص!،الجوهريالسؤالي!ثوروهنا

يملثبينتص.ميافصلملاوؤصلإضموزخواالشكلا!عمخطأعليها؟اق

يمفقلا.ر،تارفضاال،قسيمهذايرفضافناانحينفيإمضهون

هـ-نفجاا،ضهشنكانفاذااشكلاعلىن!4يؤرضانالالضموى

حنى.الفنيالش!لعلىفحأصةؤرضارو:،بئااو4ءإنيالانتالناحية

يدشاداوالف-نويكونالمضكامونيىدهيخفتعندماالموسيقىفي

،4نفسهيهرضون8المضا-إوةءوعانر-دصرف؟ع!-لم!2يكونأن

النقادويضهـب،.!بقىالمو!.قبعينهاافواعمن"مبنهايحاءاتبسشبعد

افدالهمةبااوحيإحن1صمكنوهلالموسي!قي!قىلينبن-قىبهر!مفلملأدلك

نسيىبمفييدخلانالاسطور/لاةالجنائزءالمأرثإتاولديئية

-جمدوالاناثالحرببئللالحانيمكنهلوكذلكلينينمثلربرلىرثاءحن

.حالب؟خدحرديةعظمةعظمةليسترجلبرثاءتوحيانلحرببمة

ناكيفالطرقبشتىاثبتتالخنييدةال!!الدداساتنجدهكذا

.يتجزألاكلضمصن4واًاث*-ل

آعيراتارةالح-بقو!هاتففرصارحديثةالاعلاموسائلوجاءت

الادبمناشهيلاالامراولاحيرض:تلفد،وشكلهالاثباداةفيدامة

اًلفكالا-ثىءاص!تثمالقصيرةوالقصةوالشعرنالم!عرحية

المممسص؟-4تستلهمبأنواكتفت.الئواحيهذهفىها4خاصةبديده

وكذلك،احرباهـلوبالاذاعيةالمسرحيخنذموصرورةمؤكدةلادبية

احينسهفامخظ،موقفاتئ-عر"نوقمفتثم.القصةفيلشان

نعا"يصااوهـلاللفئيحلالرةزالتو"،4نفالشاعربصوتإلانثساد

ووقفت.تجاربكل!"؟ولكن!الخاصةوالصيمارالمحز،ا.لأمصاصيرب!

ترفملقد.لعد-دخلهاولمالمشكلةهذهيحومعلىالادبلآشكالا

متطلباتمعاطلاقاتمشىلاموقفوهذاادعايةاادبعنلادباء

هـ-،لىطودواثقل!بكلبؤلوابرهـانلاالعر!الادد*ان.لمعركة

الواقعيسةالصلةفهى،واشكالهاالدعايةاءباساواستطاء

المعركة.فىالاصلاءبالجنوداحقةااصلةاهىاىلضةالعرالجماهير

بمعهههـس"الادب)يسالدء،يةادبانويعتر؟صوافوايعرارإى

الاديبيئشىءاناطلاقاء"يرلابر!اهاموهداوائهعلصهقىعارف

الاسالبلسةفوالجماهيرتتركالافر،منهمساهمةالاد!مق،عبن

مافيصابفيالدعاب"اليها"لمجاالتر،المتخلغةه،.ءواً(ظلتافهة

حبيرالثحعايةحببران.حراؤهايستطبع"برما؟*لمكتفىافصل!و

المادةمحتوىولكئوالاداءاأعرضىفىروخ!المخأدبعضاء!ادى

واضحة.وبارادةو!مدقصدعصنفيه!ءهواان/مقالملادباءر-د

-جعلالة+،والاساليبالوسائلاتعانلحاولانمنالملأدلببد

-69-الصفحةعلىالتتمة-



--.-.ير---ا
الصفحة4عليالمئشورتابع

يظلانبدلانفسهالوقتوفيالعريضةالجماهيرالىيصلصوته

الخالدبالاسلوبالحقالفنسلاحالعميمقالاستراتيجيلسلاحهامينا

وانتشارحياتناظرو!فيمضطرونانناهذامعنى.الزمنعلي

جبهةجبهتينفيتحاربانمنالعربلآالامةجماهيربيمنالامية

وقتواحدوديالاثرالخالدالفنوجبهةالفعلالسريعةالدعاية

وجلالوضرورتهالدممائيالادباهمصةالىواعيةوبنطرةاستطعناان

وفنونهطاًدبهانحيبموانالجماهيرلغةنتقنانيجباننا.خطره

ا!نجاعليننتبعهااننيالمبعذلةالمشوهةبالاساليبوليسعلميباسلوب

فنواحدالجماهيرفنانجماهيريافناتافهوكلكلوكلوراهاب!كل

هذاخلالمنندرسواننيقويهاوانفتبينهاانعليناعدةنواحفي

لهيقدمفيمايؤثرانبررلاالذيوثوفهاالجماهيرتقاليدالفن

فيموففاناوانماالهجوماوالدفاعموقففيلست.دعائيزادمن

.كفاحاساليبالاديبعلىتفرضيالعركةمتطلباتانارى

ولابسميطايكنوانالبساطةيستهدفلاالذيالحقالادباما

الصلةتغيرتلقد.اسلوبهمنيغيصانبدلامانهحالبايالمباثمرة

يجبانوال!يوملقلةيكتبكاناناقولولستومجتمعهالاديببين

قدالانسانقضاياومنكلهالعالممنهوقفهوانمافحسبلكعرةيكتب

اليالطبيعةيهربعمرهمتنافضاتححتنهمااذاالفنانكان،تغير

اذاواليوم.وحيوانهانباتهافيبلونجومهاقمرهافيغربتهويدفن

الذيالتنحعبالىيهربانمنلهبدفلاوافعهمنهروبااراد

الىالهروبوسائلاليومكأىتملكلاالنيوالشعبمثملهيعاني

همهيشكوالانساناخيهالىيهربالمسليمةبنطرتهوهوالطبيعة

دفءفييجدمتخيلةاوواقصصةحبيبةالىيهربوقدلواعجهويبثه

ملكاتصويشليكبلهافىياالحديدبرودةعنعزاءنحوهاعاطفته

حريته.ويفقده

اسلوبحسبالمجتمعآلاميفرمنالاكبرالهندلشاعرطاغوركان

فيقولىالبارعباسلوبهالليليناجيكانحولهمنالطبيعةالىعصره

الكائناتعلىسقطتالتيالليلظلمةوسطوحيداامسليلةوقفت

اغمضتولما،الابديةالانغاممعنىصوتالىانصتوقفت،كلها

ك!

الانبئووا!"

"!عر

رايشرايموتتاليف
.فعر)القرا.الىجليلةخدمةيقدمالعلمك!الكتاب))ـهذاً

التيدالغيبيةالمحرماتعنالنغرويصر!،سليمةمنهجية

الجنمبالبةمس،ئل،وشجريبينظري،واحصالئعلمياساس

ليةالامراقىتةالولايات؟الاتحاديةالمانياجمهورية:المتطورة

الاحتكاريالبراسماليالاستثمارنيرتحتالجنسيةوالعلافات

الشعبيةفارطبقاتتعانيهالذيالحقيقيالقمعضدطنضال

مشا!تطبعالتيالرنيسيةالعللءلمىيدهالمؤلفويضع

النظداخلالامةهـئاتلجميعالجنسيةالحياةكلادماجوهي

البشرالجسدوحرمان،استهكصغرضوظيفةواعلاؤها

هةواهس..موجهةعدوانيةنزعةنحوال!سيةالفرائزوصرف

المجصافيالامكانهاتجدان"الجنسيةالاستراتيجية"مسالة

..وهجوميا

!:تناقضهينيبدوانقدمن!جينعلىالمؤلفاعتمدوقد

نفد"انويمكن،الشمو،!يةصفكألهاساسيافانونا

وممارسازلمظاهرملإلىالتضالدأسمال!التكععف))ـقانونوهر

حم!

!"كي-ى-.-ءسس!رءصى-ح!جس!كا'لحر-ءالص

الدموسيتدفق،القلبسيخفقالنجومحركةمعمنسجمةسبات

ترتعشستظلجسدبمماكلالحيةالذراتوملابنعروقيفي"عدا

بلمسةتهتزالتيالنينئاراوتارعلىوانسجاماتساقفيالحياةعشة

".ال!سيدلغا)ق

الىالمجتمعمتنافضاتمنيهربانالعربيللشاءرنريدواليوم

الشورةارادةوليقويازرهممنليشدمثلهيعانونالذينخوانه

متجددةثورةالمطلوبةثورةاةاحداثلىاومعهمبهملشهيرفيهمالتغبر

كلهاالثورةوحركاتالشمبوفلبالثمماهـروفلبالكائناتتجعل؟رة

السيدالخالققي!ثارةمناللي!لفينس!معهاجميلةميمفونية

.العظماءالشعراءمنغيرهاوطاغورانغامهاالىانصتلذي

تطويراسلوبهمنبدلا،وثورةتحريكوسيلةادبنانجعلولكي

لاننفسمهوالخيالوالصورةواللغ!الشكلنطورانمونبد(

فعلاتغيرقدالحياةمنالشاعرموففولانتصرقدلمضمون

حولنا.منالحياةادراكفيجديداطريقابدانا

الانسانعقلفرض!-؟التيالضخمةالتغءراتفرصستلقد

بالافيءالناسعلافاتتتغيروانالمجتمعشكليتغيرانكتشفاته

بعدالانسانعقلفرضهالذيالتغييروهذابالجماعةالفردعلاقات2

لحطلالادباسلوبمنمغيربدلاوالمفكرينالادباءعقلبهبشرن

للمستقبل.استكشافواسلوبثورةوسلاحتقدموسيلةابدالادب

معرفةالىتحتاجالعربيالشعبهايخوضهالتيالمصيرمعر،-ةان

لدىوايقاظهاايصال!اسبيلفبماالادبمعالعحثايهتعاونتلو.اًدراك

ادبولكنواتقانشءمنهما"كلدورتعميقا)ىلادتلجماهير

ال!لوبيتقنانمنبدلاالمشقبليمنعالذيالثتيلمةلاستراتيجية

الغورعميقهالافاقمفتحةرؤيةمنهـماليخرجبالحاضرالماضي.بط

الاالحاضرولاالمأضيولشى،اليومنعيشاجلهمنالذيلمستقبل

الاديبوح!مهموهبةفهيعناصرهااخطراماارؤيةاووهعناصرعض!من

يم!نالذيالفناسوبالجديدلموبالاس!ااس!لحةاخطرانشما

كلها.اهيرالجمكيانيهزان

القلماويسهبرالقاهرة

!ط.ءص!!!ا
ه

عيتاذيمحمدترجمة
اسسعلىلمشاكلهمصحيحةحلولفياسهامعنيبحثونق

على،يدرسفهو..العصرهذافيمكانمنلها1

الية4-5الرأالمجتمعاتمناساسيينمجتمعينفيشاكلها

الحياةلاوضاع-!لمحضلنحولشي-التطوريحدث؟

مسبقا،توفرهاالضروربم!،والنفسيةالاقتصاديةسوط

الجنسية.،وبالتالي،والمعاشيةالاقتصادية،عها

الطنقي،والصراعالجنسميدانلمحيالراسماليةمعاتالمج!

سلعة،مجردوجعلهاالجنسيةالحياةومسخ،القائمتكاري

والوجدانية،الجنسيةمزاياهمن-الرائعةالطبيعةحجزة

فانولذلك..الرأسماليللاستثمارالراهنالشكل-وى

دفاعيا،ايةللراسماالمضادالسياسيالنضالمنلاحم

ليؤكد(الشفسيالتحمليلعلم)لفرويديةاوالطريقةالماركسيبم

اليها!ماهجتمهبامحتمع؟'بماالناميةابجتمعاتسا"لرفيقه


