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فنحنموضوعنااطارنحعدان،اًلبدايةمنذ،لنابدلا

ذ!نبل.عامبشكل،والتعبيرالاداءحولجماليبحثبصددلس!نا

الحديث،اعر؟كياالملادب،الفنيوالتعبي!رالاداءعنالحديثبصدد

نابدولاتجابهئىصماوالتينخوضهالتياالمصيرمعركةاطار!كبما

نجابهها.

للادبو.المعركةفيالمفترضدورهاالبصئر،كأالقدراتمنقدرةلكل

والتعبيرالاداءطرقوفتلإعالوءجملأداخل،الخاصدورهكذلك

وبردا!الىطر/قهاتجدمابقدرلهممما-4دورا،هفا،نلةبارالفنبم

ووعيه.القارىء

وماوالاساليبوالانواعالاشهكالالىنئكلران،انن،بدفلا

الذيالدورخلالمن،(ءالفنيوالتعبيرالاداء"تسميتهعلىاصطلح

الهوبي.المصيرموكةفي،تؤديهانلهايهكناو،تؤديه

المصيرمعركةاطارنحددان،كذلك،بدلاهذاالىنصلولكي

.هذه

المصيرمعركةان:كليبايجاز،نقولالتفاصيلفيدحولولدون

الاحت-!لالاعئي،لمجابهناالتياحاليةاالمعركةفيتنحمرلاالعربي

هذاووجود،ائيليالاسفالاحتلال.العربيةللاراضيالاسائيلبم

اسائيل،اسمعليهاطقواالذي،اصلا،المصطنعالفريبالببان

وضد،الاسهفنعمارضدالكبرىيةالاساسمعركتناظاهراتمنظاهرةهو

معسا.والاؤضصاديوالاجتماعيالوطنيالتحرراجلومن،اكخلف

موحدةهعركةهي،العامالاساسيمجراهافي،العربيالمصيرفمعركة

الرجعيةالقوىمنمرممزاتهوكل)الاستعمار:المثلثال!دوهذاضد

للئاريةالشرصالج!يدالشكلوهي)والصهيونية(العربيالصالمفي

ن.اسا-ك!بثكل،هوالذي)واوخلف(نفسهالاستعماركمتلةضمن

مناهـيطرةهذهعننتجوماالطويلةالاستعماربةال!يطرةنتائج

(.القوميةوالوحرةافقدمنحوالعربلطريقوفطعتجزئة

(وخصوص،الاكأرةا!سنواتفي،المريرةالاحداثاظهرتوقد

العضويالترابطاظهرت،رة?:هاوكلاحزيرانمنالخامسهزبمة

خصوصا،،اكدتكما،الواحدللعلموالثلاثالظاهراتهذهب!بئ

نابمعنى:المطروحةالعربه"الاهدافعناوينبينالعضويافترابظ

دفسهالوقتفيهي،والحلفوا!صهيونيةالاستصارمنالتحررمعركة

فيوهبم،للامبريالهلاالمعادير"القوميةوحدتهماجلمنالعربمعركة

معركة،الدهاءوكلالتجادبكلاك!توكما،ايضانفسهالوقت
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نحوالتوجهمعركة،العربيالمجتمعقىيهبفيالجلريةالتغييرات

والتقمميةالوطنيةالقوىكلحرية!ركةخصوصهاوهي.الاثصراكية

يا،هناالجماهيردمقراطيةان.الموكةهرهفىالفعليالاسهامفي

الجديالتوجهفيالالساور!العاملهيوالتقدفيالوطئيةقواهاحرية

يق!ومان!مكنلاالدمقراطيةهذهوبدون.والافستراكيةالتحررنحو

الىنصلانيمكنولا،بلملأدنافبموللاشتراكيةللوحدةراسخبناء

المصير.معركةفيحقيقيانتصطر

العربيالادبفيالف!نيوالتعبهرالاداءافواعالى!فلرعندول

الصامالاطارهذاخلالمن،ا؟ن،اليهاننظرسوف،الحديث

المعركة،هذهفيجزءا!كونانعلىقدرتهاصبثمناي،المصيرلمعركة

شعبناتجابهالتيالمعركةبجوهرالعامللوعيوانارةروحياغناءوعامل

التيالقوىومنها،فيهالتقدمؤوىكلالى)هيبهايصلواكي،كله

الاصيل.لألفنتبدم

التفاسسلمسالة،مباثرة،يطرحفيللقصالوضعهذاان

الادبيح!سلانبمعنىفقطش،وال!ثورةالادبيبنوالتواصل

نببادلالمهالتفاعلذلك،بالتحديدنقصمدهالذيبل،ثوريامضمونا

الق!وىولكن،للثورة،البمثرية،الاساسيةوالقوى،الادبيالئتاج

والطلابوالفلاحيمنالعمالتضماننىوهي،بلادنافيللثورةالاساسية

وا،القراءةفضيلةكلهاتمارسلاالقوىهذه،الوطنيينوالمثقفين

ارن!عاطمسالةجم!الواوءهذاكانواذا.الاد!يالنتاجمطالعة

للجماهيراثقافياالستوىرفععلىاعملابضرورةالادبيالنتاجاششار

ناضرورةكذلكيطرحفانه،الاولىبالدرجةللاميةمحومنفهبما

الذينالىلوو،هذهمرحلتنافي،الوصهولامكانب"الادبيالنضاجيملك

.الادبويطالعونيقرأون

الاداءاشكالمنشكلأيفي)الادبيطمح!لايانذلك

يمارسهانيستطعلا،جرالمصمعركةفي-مارسهان)الفنيوالتعبير

فاعلاجزءاًتشكلالتيالقراءجماهيروعيانارةعلىقدرتهخلكلمنالا

الثورية.اًلخركةؤوىمن

منففهمهمابر(لضبطهو،الجماهيروعيالىالادبدخولان

بسل،فقطالادبتاريخنعنيولا،التاريحجركةفيالادباسهام

الحرية.نحوالشعبتقالمحركةتاريخ

الاسهامعلى،الفنيبيروالتهالاداءاشكالمنشكلايقدرةان

اذق،،مرثبط!ةسهذهالتحررريةمرحلتنافي-المصيرمفركةفي
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الوءىانارةعلىبالتاليوفلرتهالثورةقوىالىالوصولعلىبت!ركه

.القراءلدىالثوري

لموضوعناالمحددالاطارضمنبل،مطلقبشكللسي،هذانقول

المصير.معركةفيالفنيوالتعبيرالاداءدؤررؤيةيفترفطالذي

-3

يخترعمنموضعفيانفمسنانضءاننحبولانريدولسنا

فعلهاتمارسانيمكنهاالتي4الفبللاشكالاوللادبمحددةمواصفات

ابدعانلاديبيسمبقولم..يجدىلاامرفهذا..القراءوعيفيهذا

بالعكس،..محددةونصلالحمواصفاتهكذاحسبفاعلااصيلاادبا

نقديا،،استخلاصهايجريانماالبينوعايومواصفاتخصائصفان

خارجهامنولا،الاعمالهذهقبللانفسهاالادبيةالاعمالخلالمن

الادبفي،الفنيوالتعبيرالادا،اشكالندرساناردفافاذا

ندرسانبدفلا،المصيرمعركةفيالاسهامعلىقدرتهاومدى،العربي

خلالمنوبالتحديد،نفسهالادبيالت؟جخلكلمن،ملموسبشكلهذا

خصوصا،الاخيرةالعشرالسنواتفيالحديثالعربيالادبنتاج

البحث،هذالمثلالطبيعيا&دانهوالنتاجهذالانف!قطليسوذلك

وتنوعالفنيالتعبيرقضايامنالجممومعهيحملالنتاجهذالانبل

نتاجفان،هذامنواكثر.نفسهاالادبيةالألواعوتعدد،الاداءاشكال

والاثكال،الفنيةالاساليبمختلففيثورةاحد!الاخيرةالسنوات

البحثحتىامالروايةامالشعرامالقصةفيسواء،والمثصامين

*دبيأ.

مغالتئيراتاعنفبيالبامالعاشهد،الستينأتمدىفعلى

انحدادالى،العربيالتحررلحركةالانتصاراتمنئوراتالىارتفاع

آثاراءمعرة.وعقولهمالناسارواحفيمارستهزائمنصمربعماساوي

بعدفيمايبدوصار،الانتصاراتعواملاحدانهيبدوكانماانبل

المجتمعفيتركيبتحدثكانتالتيوالتغييراتالهزالمعواملاحدانه

الجماهيرمسشوىوعلى،الحكممسمتوىعلىعنيفةتئييراتيرافقهاكان

ايضا.

تاثيرها،بالطعمارست،المنيفةوالاحداثالتغي!يراتهذه

وفي،الادباءمواقفوفي،الادبيالنتاجفي،معاوالايجابيالسلثي

كما،نفسهالادبيللابداعالفنيةالعمليةداخلوحتى،الادبكلقي

بعد.فيماقفصيلهسياقي

الادبيالنتاجانواعمختلففىحدثتاللمتيالتغييراتان

بالمثراسة،،بالعنفكذلكتمتاز،الستيناتمدمكلعلى"لعربي

قنيشكلالى!،شكلمناًلقفزمجالفيالقاطعإلحسمعلىبالجرأة

فيالمقدهساتمختلف،وتدمير،بتفجيروتمتاز،احيانامضاد،3خر

للطرقالجسسوروبالاقتحام،التعبيروطرالىالادبيةالانواعاشكال

،وجديدةجديد!لاشكالالمحموموبالاتداع،المنلقةوالابواب،المجهولة

سبق.ماكلرفضهافيتشمملمحادالتي6وبالثور

نجدالفترةهذهادبنتأحفيعامهومااستخلاصاردنافاذا

فيدهالبصالمحمومالاندفاعوهو،نفسهالتنوعهوعامهوماان

.الامانبعثمالشعوروهو،كتجريب

فيالسابقةويلانواعالاشكالكلعلىالثورةفان،هذامناكمر

مدف،الشبابجيلمن،عارمةرغبةرا!تها،الادبيالعملبناء

الخمسيناتمرحلةذتاج،مثلا،تشطبكان،سبقماكلمحوالى

الشعرفي-اعلتبالذاتهذهالخمسيناتمرحلةانحينفي،كله

وفيالثوريةالحركةفيفاعلاتأثيرامارسادبا-النقدوفياثمصةوفي

بالذاتالخمسينيةالمرحلةهذهوفي،السواءعلىالادبياكجديدحركة

وهذه،الجديدلمصلحة،والجديدالقديمالشعربينالمعركةحسمت

واشكالالوانلمختلفالانطلاقوقاعدةالاساسهي،راينافي،المرحلة

الانتعث!واقيالستينات!لانفجرتالتيالتحرريالتجديد

وتكاملها.نضوجهاوكذلك،وفوضاهااحتدامهاعملية

بررءس--3--صب.--!-:برى.س.-.--
المكاسبمنكذلكنعتبرهاوانواعوباشكال،السشيناتفيلمتنجين

سبءجلعلىنذكر)هذهالستيناتمرحلةتميزالتبمالجديدةلفنية

يوسف-ادربصىيوسف-محغوظن!ب-الحيدري-كاالبيا:لثال

.(وغيرهم-تامريازكر-ادونيس-نيلشارو

سنواتوعدد"اجيال"مسألةليستالمسطلةانلنقولهذانذكر

على،الفنوفيالفكروفيالمجتمعفي،عاءعفتطورمهـطقىص!ل

فيووهتجليهماتجد،كذلكالعالمصعيدوعلىالمربيةالبلاد،معيد

هذهيملكفنانكللهايستجيمبالتي،الحديدةوالافكاللانواع

معها،تحملكما،المستمروالتجردوالابداعالتطورعلىالخلاقةلطافة

هـ"الم!انويلون،الموجهيركبونالذينالمزيفينمنالكثيرفىلن،

وتقديمتاخيرعمليةومجرد،الشكلفينمامضةالاعيببضعةهينلها

.الامرواقئهى...القعبلهةاوالقصةقاطع

فيوتطرفابالطليعيةصراخاالناساكثرهو،ا)طفياءالنوءهذا

والرجعي!ة.الت!خلفخانةفيووضعه،عليهوالشطب،سبقماكلهمي

سهواءؤكطثوريةتجديديةمرحلةكلافةهو،المزيفالزائفالنوع*هذا

السيأسي.النضالحركةفياموالفنلادب

لسارفيهمضدالادبشباببمضمنالقبليالتعصبهذاانعلى

الاخرالقبليالتعصبمظاهريبررلا،الخمسميحاتومجدديروادش

لفنيةاالمكاسبعلىايضاللمثطبمحاولةفيالروادهؤلاءبعضلن

قولعلىنواؤقلاءثلافنحن.الشبابجيلبهايبشراواعطاهالتي

لماجديدةاضافة!نمكلوالم)ءالشبابهؤلاءبرانالبياتيالوهابدبد

واموائدهمفتاتعلىيعتالثمونيزالونلافهم.الروادجييلابدعه

بعضالشعراءحظسوءمنان،مثلا،قولهاو.."الكريمةدطاياهم

،بالذاتالروادجيلانذلك..."العمالقةعصورفييظهرونأنهم

انفسهمنعتواالذينهـابقيهمناماماالاقوالهذهمثلسمعانممبق

التجديدية،الثورولأحركأهمفياستمرواالروادولكن،بالعمالقةأيضا

دعبو"خهم،بمضهموان،العربيالشعرحركةالىالكمير؟اضاؤوا

الش!ر،حركةالىجديدايضي!نيزالونلا،بالذاتالبياقيا)وهاب

لفبطبباستطاعةانالقولعجيبافليس،نفسهاالستيناتيروح

واني!،عامهوالادبالشعرحركةالىجديدايضيفواانالستينات

يعنيلات!"هلهااوالاضافاتهذهانكاروان،الاضافاتبهذهبداوا

وتتكامل.تتبلورلاانهاالافلعلىاو،موجودةغيرانها

الجديدللشعرالتشكيليةالبنائيةالمفاهيمتبلورتكانتفاذا

"الشعريالع!ودكسر":مثلمصطلحاتفيا)إخمسيناتفي

التفعيلةوتوزيعاستخدام"و"القصيدةفيالمقفلالثيتت!يمإ"

اسطورةوتصيم"للقصيدةالعضويةالوحدةفرورة"و"الواحد!ة

فيمكانهامنشعريتهاتكتسباكلمةانوائبات"الشعريةالكلمة))

القصيدةوببناءالكلماتمنبفيرهاالفشبةعلاقتهاقانونومنالقصيلمة

تجلىتاقياهيوغيرهاالمفا"يمهذهكانتاًذا...الخومضمونها

التيهيفليست...الخمسيننفيالجديدالشومع،وتبئورت

الشعرفيحتسولا،ناتال!فشعرفيتتجلىاوالاننستخدم

جديد،مصطلحاتنسمعوصرذ(..انفسهماالخمسيناتلروادالجديد

ناوالى)الرريا:الىلتصل"والايقاع"التفعبلمة"مسالةتظجاوز

الواقعتحوبل"والى)الخاصةوالشكليةالبنائيةحركتهاقصيدةلكل

الحوارفيه-يلتقيعملالىاشعرياالعملتحويلثم"اسظورةالى

بالغاءالقولالىالنزوعوحتى،الفنيبالنثر،بالسرد،المسرحي

شعرهـ*"قصيدة"لهيقالكانمالان،نفسه"قه.يد"مصظلح

شصصمفاهيمتحطيعمليةوان..شعرية"كابة"الىيرتحول

وان،،وفوضاهااحتدامهاذروةفيالان*ـء،وانواعهالخمسينات

المفاهيماستخلاصويحاول،الفوضىهذهيعيتطنفسهالوبيالنقد



الكبرىالمهماتاحدىوهذه،وبدورتها،الجديدةللحركةالجديدظ

الحديت.العربيالادبيالنقدحركةامامالمطروحة

نرىان:وهيموضوعنافيالاساسيهالمسطلةالىنعودانناعلى

والتعبيرالاداءاشكال،تؤديهانيايمكناو،!ديهالذيالدورالى

المصير.معركةفي-بعد!اوماهذهالستيناتلمرحلة،افنيا

الممرح،واحيانا،القصةفنونعلىالحديثاركرانليواسمحوا

علىسقدرتيمجالهذالان،اولا،وذلك،الاخرىالفنونبنمن

الاسماءمنسرديرئمالىالحديثيتحوللاحتى،وثانيا،الحديت

يجديلاالذيالامر،التعبيرلمحؤنكلحولوالمصطلحاتوالاشارات

.حالكلعلىنستطيعهولا

"الجمهورا!ىالوصول:هي"المصيردة!ر4!ي

الفنيمبيروالىالاداءثورموضوعميالاساسيةلةالمتان:قلنا

الفنيالتعبيراشكالمنشكلايفي-تقدميادبياثرايان

العربي،المصيرمعركهفيمهمادوراوديانيستطعلا-بهتجلى

هذااندلك.الجمهوروعيالىيصللماذا-الاقلعلىمرحلتنافي

وفن!كركلوان،هذهالمصيرمعركةميالحاسمالسصلاحهوالجمهور

.الجمهوروعيخلالمنالمعركةميتآئيرهيمارسانماوادب

ينهضالذي،ارفنيالتعبيراو،الشكلان:هذاعنينننع

الغموضمنبس!بب،لهالجمهوروعيوبينالادبيالعملبينحاجزا

في-عليهمحكوم،الشكلهذا،الرمزفيالاغراقاوالتعقيداو

المصير.موكةفيلورهاثاءمنيتمكنلاان-هذهمرحلتنا

السنواتفي،الجديدةالادبيةالاعمالمنااكثيرانوالواقع

الجمهورنعنيولا،الجمهورعنالان!صأليشنهبمامحكوم،الاخيرة

.بئلذاتللادبالقارىءالجمهورنعنيبل،الواسعالعريض

مغلفةوبرزت،مجآةضفرتكانماالهني،الجديدةالاشكالان

لطريقةالحاسموالتحطيم،الرمزكيالاغراقثم،والضباببالغرابة

السنين-عشراتطوالالقارىءعليهاتعودالتي-القصةفيالسرد

الوافعبينالحمودوذمر،الاحداثوتداخلسبالازمنةوالتلاعب

والاسطورةوالرؤياالشوعالمالىاقصصامنكثيرودخول،والحلم

بشكلالعربريةالقصةعالمدخلتالتي،والانواعالاشكالهذه...

بينحاجزاتخلقواخدت،اذهلته،العربيءال!رىفاجات،عاصف

ينحصرجمهورهاوكاد،القراءمنالكيروبينالاعمالهذهمنالكفر

.النقادوبعض،انفسهمال!نابمنضيقنطاقفي

فضايا:عدةيطرحالواقعهذا

باستمرارهوالاصيلالادبانعلىالظبضرورة:اولها

يشكلالادبهذاكانواذا،قبلمنالجمهوريعردهلمماةشا!3ا

اصافةالاولىبالدرحةفهو،السابقالابداعتطورلحطاستمرارا

سبق.لمااصيلةجديدة

اصيلهوماكلان-4علإنؤكداننحبماوهو-يعنيهذا

وغموفغرابتهبسببسالانلهيتحلماذا،الجديدالنتاجفي

فكياكيبالتايسهموان،القراءمئاتاوسعالىيه.لان-وتعقده

دورهلهاصيلامناينقىفانه...المصيرمعركةبجوهرالوعيانارة

يشكلفهو،ففسهاالادبيةالحركةتطورعمليةداخلوالثوريالتحريري

وهو،الابداءك!لتراثنا،الفنيالصعيدعلىالجديدةالمكنسباتاحد

دهو،ليوباك،الغنىفانقةتعبيريةباثواتالادبيةالحوكةمجموعيزود

عندما،الجمهوروعيفيفعلهممارسةقدرة،ا!لتهبحكم،يحمل

فاذا)،الجديدهذااستيعابعلىالثقافيةالقدرةالحمهورلهذاتتاح

،الجمهور"نتفهمولم،تستوعبلمماياكوقسكياعمالبعضكانت

الانتلقىالاعمالهذهفان،روسيافياث!وريةالاحداثاحتدامخلال

للمستوىالعامالارتفاعبعدنفسهالسوفيانيالاتحادفيالانتشاراوسع

.(الفنيوالتذوقالاستيعابومستوىالثقافي

5؟

هنهان:تعنيانلهايمكنولا،تعنيلاالحلإقةهرهان:تاليا

الاداءفيوالغرابةوالحداثةالمعاعرةب!ينمطلقاتنافيااوتعارضا

فيالعربالقراءجمهورالىالوصولامكانيةوبين،الفنيالتعبيروا

ا)حالية.مرحلتنا

ادبيةا!مالعدةشهدت8الاخيرالعشرالسنواتانوالواقع

العربالقراءمنواسعةفاتالىوصلتمعاصرةجديدةومسرحية

واس!ا،رواجالاؤتالتيالمستقلهامتبامالمج!طريقعنسواء

كذلك،ومعقد،معاصربنائنتركيبذاتالفنيةالاعمالهذهوان

الموجةخصائصعننسمعهاصرنااليزملأالمفاهيممختلفأفبهاوتتجلى

ةنمائي،بمونتاجالاشبهألتقطع،الازمنةتداخل:منالجديدة

تحطيم،القافزة،المتوترة،القصيرةالجمل،؟اواؤءالحلمامتزاج

الجديد".الفنيةالمكتسباتمنوغيرها،السرد

:والامممالالاسماءبعض،فقظالمظل-بيلعلى،الانوتحضرني

الىالهجرةموسمفيخصوصا،صالحالطيباًلسودانيس

والتي،والاصيل،المعاصرالفنيالتركيبذاتالروايةهذه،الشمال

مستوىالياواقعباوترتفع،ورمزية،واقعية،مستوياتعدةتصمل

،وتطرحمدهثسس!ممأئيتقطعفي*حداثبمجرى،و-:لملاعبالا-طورة

صعيدعلىتناقشهاقد،وفكريةقوميةاقضايا،نغسهالفنخلالمن

الىالفكليالموقفتحوإلعلىالفنانقدرةتنكراندون،الفلأر

مضيئة.فنيةتجلات

فيقىوخاص،المهمةالممرحي!ةتجاربةفيونوسسعدالله-

الفنيادنركيبتهقيديمتزجىث"حزيران5اجلمنسمرحفلة"

وقدرة،القصةهدهوجوهوتعدد،المطووحةالقضيةبوضوحالمعاصر

المتفرجييئ.منواسمعةفئاتالىالوصولعلىالعملهذا

مثلا،،خلفاحمد)العراقفيالشبابفصصمنالعديد-

منكذلكوالعديد(المد!"قىاللاءنيجمعة(تجاربوبعض،خضيرومحمد

بينالنناريخالاصيلمزجهفيالعيطانيجمال)ممرفيالشبابقصص

سيناء،ةمالطمنالنابعةقصصهفيفياضسليمان،الصرواحداث

.(المتطورةواقعيتهفيفاسمالحك.موعبد

سداسية"الجديدةالاصيلةتجربتهفيحبيبياميلالفلسمطيني-

اعرنجياادبنافيهاماجديدانوعاتشكلاراهاالتي"المستةالايام

القصصيوالربور،جوالحكاإةوالروايةالقصةبينيمرجارويث

وعيسعهوانارةالقارىءالىالوصولعلىخارقةوقدرةفنيةباصالة

معا.الفنيةحاستهوامتاع

لنجيبالرمزيالجوذاتالمعقدةلقصصامنالعديدحنى-

القصصمنوالعديد،خصوصا"المظلةتحت"في)مصر)محفوظ

وقصص،(سوريا)تامرلزيا،اح!ياناالغامضة،الاسطوريةالتعبيرية

سياسي،واحدبعدمناكثراحدائهأتحملاليالاخروةادريسيوسف

اعتبرها)صذي(ءصر)الش،رونييوسفوقصص،وفكريواجتماعي

فصصاابدعاديوا،اهرييةاالقصلآفيالحديثةللموجةالمبدعالرائد

طرإمها،تجدالقصصهذهسالاربعيناتاواخرمند"سهينية"

تركيب!صا،بسببكذلكوربرم،برغمالعربالقراءجماهيرالى

المعامر.الفني

الطرقداخلالمحموموالتفتيشالتجريبهمومكانتواذاس

،طاهرةل!نانفصعندناتىكللمالفنيوالننعبيرللاداءالجديدة

منفيعد!االاتجلياتبعضنجد،فانناالقصة".بانفي،خصوصاعامة

وليلس،ال!ستانيارواد9،ادريسوسهيل،عي!تانيمحمد:قصص

باخر،اوبكل،الؤاءا)ىطريقهاتجدالتيالقصصهذه،بعلبكي

صعيدعلى،لتانفيعندناالقصةميدانفيالنسبيالركودركم

معا.والاستهلاكالانتاج

تلزملم"النافذةمنياتيالثلح"مينةحنارواإكأكانتواذاس

فنيتقدممنسجلتهمافان،الستينيةالتجاربهذهبمثلنفسها



انسانيةقضايامن4-ملضوما.التعبيريةمينهحناادواتفياص!يل

وبفرض،القراءصعيد?لمىواس!بانضثارلهاسمح،ونضالم!ية

ايضا.النقد!ميدعلىوبنائيافنيانفسها

العصر،لاالمئالسبيلعلىذكرناهاا"!ىا،الادبيةالاعمالهذه

الادبرءثوجمهورالعملبىالتمفكيليالحاجزذلكتخترقاناستطاعت

ويهمنا،معقدةتعبمرريةوطرالقاشكالابذاتهاتحملانهارغم،القرا،

بينيوازنانيمتطيعالاصيلالفنانان:علىا!كيدالواقعهذامن

انطلقاذاخصوصا..الجماهيرالىالوصولضرورةوبينالمعاصرة

العمليؤديانوضرورةالايصالهذابضرورةالايمانموقفمناصلا

مختلفعلىجميعاالانتجابرهناالتيالشرسةالمعركةفيدورهالفني

معل.يةوالفيوالاجتماعيةالوطنية:الاصعده

العشرالس!نواتفيالعربيللادبالعامالطابععانيبقىولكن

قليل(قبلذكرهموردالذينالادباءاعمالمنالك!رفيهبماالاخيرة

والضرق،التجريبفيوالاغراق،والغموض..التعقيدطابعهو

التجديد،اجلمناكجديدوحمى،التجريبنسكليةفيكثيرةاحهصانا

،الجمهوروبينالادبهذابينانفصالمننراهمااوجدالذيالامر

منالاعمالهذهتتضمنهماحيثمناما،الفنيالاداءحيثمنهذا

،والضياعالبسونوازع،الكآبوسميةالصوردان،ومواق!اجواء

الاسودوالتصوير،بالمطاردةوالشعور،المكوموالغضب،والغربة

هـنالخروجعنوالعجز،الاضطهادوشراسةالارهابلاجواءالمرع!

الجوهذا-السجونوجمرانوالانسمحاقوالهزيمةالخوفلوامة

فيالضاغ!السائدالجوهو-التعبيرصحاًذاس"الكافكاوي"

فهو.الاخيرةالعشرالسنواتخلالالعربيالادبيالنتاجاكثرية

واسبابهاجوهره!عنالتفتيشمحاولةمنبدلاعامةظاهرةيشكلبهذا

.السواءعلىوالاجتماعيةوالفريةالفنية
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والموافسفالاجواءهذهمنابعتلصالىالوصولطريقوفي

ناالعربيالادد!للنقديمكنكانالذيالدورم!تلةتجابهناواسمبابها

تجاه،الادبيللنقدالاساسيةالمهـمةانذلك.الميدانهذافيوديه

الخ!صا"تخديدمسصالةبكثيرتتعدى،الجديرةالادبيةال!اهرات

!ركةفيالجديالاسهامالىتصل!،الظاهراتفيهذه"والصواب

يواجهماانبمعنى.والجو!ورالادببنالضروريوالتواصلالتفاعل

ادبظاهراتلمختلفالجديالدرس،هوالانالعربيالادبيالنقد

الادبية)الانواعمنوعيرهاوهسرحوروايةوقصةشعرمن)السمتينات

،الادبلهذاامنائيةواوال!مبيريةالادائيةوالمميزاتالخصائصوتحديد

التش!ليةالقيمهدهوتكونتطورلحركةالداخليةنالقوافيواستخلاص

هذاوتعقدغموضعنقلناهماكلرغم،جداغنيةوهي،والتركيبية

الغموضهذابسبب،وبالتالي.القراءجماهيرعنوبعده،الادب

دورا!ؤديانهناالادبيللنقدبدلا،القارىءعنلبعدواوالتعقد

وتفسمرهعملهمفهماصلمن،انفسهمالمبدس!نتجاه:اولا،مز!وجا

عندووممازعزعةاجلمن،ايضاالقراءنجاه:وثانياءمعاوانتقماده

وبالاسإس،الفنيومحيهماغناءاجلومن،سبمقماعلىالتعودركودمن

رؤيةعاىوالتعويد،اليهمالفنيالعملايصالفيالاسهاماجلمن

القسارىءب-ةمضعبحيث،الجديدالفنبمللعملالجديدةالمفاتيح

اكثسافبلثه-نفسهالمبدعالكاتبكثيرةواحيانا،معاوالناقد

واقععناثفامحاولةاطارفياكلههذاً.الجديدةالعوالموريادة

برعدماواقعخصوصا-الماساويالعربيواقعنابينالجدليةالعلاقة

واجواء،ايضاالكابوسيةوالاشكال،الكابوسيةالرؤيةوبيق-الهزيمة

ف!ثالعربيالادبيالنتاجاكثرتسودرايناهاالنىوالضياعالرعب

.الاخيرةالسشوات

كا8

انعربيالادبيللنقدبدلااذبممااالابداءطالدوررهورايي!يوهذا

ودبرانواشكالهالعربطالادبانواعلمختلفيتاححتى،يؤديهان

المصير.معركةفيفاعليةاكثردورا

والابحاث،جداهزيلايؤاللاعندنااتنقديالفكرانوالواقع

مفرط!نوع،اصؤدافي،يسودو،معدومةشبهال!ماليهالفلمىمةفي

والت!صبالاعمىالتهجمفيصفرظنفسها،5كنمنونوع،المديحمي

العم!عنالحديثمنباكثراكاتباشخصعنوالحديث،القبلي

نفسه.الادبي

!"..نقادبلاجيلنحن"-

ارزيالجيلهذاباسم!فياضسلصاناطلقهاوافعيةصرخمةانها

.الادبنقادعنحتىايضاغريبانهيشعر

ءف،اتعربيالادبيالنقدانواقعهوالصرخةهذهوسبب

نفسها،فطالقترةالابداعحركةعن،بالفعل،جدا،"ةخملفالستب:ات

فيماظهرماكلرغم،الخمس!يناتفيالادبيالنقدعلء"كانمابعكس

لمرحلةماتقيثريعطياناستطاعفدفانه،واخطائهجهودهالوانمنبعد

الادببيىناك!علعمببةفيخصوصايسه!وان،الخمسيئت

نفسه.اخمسيناتاادبشانكفاحيادورآبهذايؤديوان،والجمهور

6س

،وتعقيد،غموضمن!4بما)هذاالسيضتادبكاناذا

مأساوية(كابوسيةواجواء،وانسحاق،ويئس،بالرموزواغراق

هوفما،العربيةبلداننااكثرفيعامةظاهرة،فلناكما،يشكل

وحوهرها؟الطاهرةهذهاساس

،والفنونالادابصالتجديدبمةالموج!"ان!كلا

ب،لفوض-اةالاصافيهاتختلظوا،!تي،احالماتعماأشكهث

وادالناني-نا!تبمعظماذهانفيكبراتاثيراتمارس،والخزعب!

ينجذبمإوكثيرا،الونيةاعطلهمفيالض،آتيرهذاوينعكس،عندنا

مماباكثرا)عالميةالتجاربتلكمعالتعاملالىواثمراءالكتاببعض

والتطور،وال!رىء،المجتمعواقعضروراتمعالتعاملالىبنجذبون

عندنا.الادب!ةللحركةالطبيعي

عامقانونهو،،ليبارةوالتجديد،التجددان،ايفاثكولا-

في،دازمايهلمو،الجديدوان.السواءعلىوالفنوالمجتمعللحياة

كاي،ء،توفوغهر،غريبا،ومس!تهجناغامضا،و-جلإ4تكونهياتررا

فبل.منالناسيعرفهلملجهول

ارمز،االىاللجوءظاهراتان،كلمههذاقبل،شكلاولكنس

الحاضر،احداثالىبها(لمرمزالماضياحداثواصتجلاب،.اًلاسطورة

...الاصراًرسبقمعالمقصودوالتعقيد،الكابوسط.اًلجو

اء،لم،افيالصديدةالموبكأتقاليدمجردا--تالظاهراتهده

بالا-صاسهيبل..اأضجديدلقانوناستجابةمجردكذلكهي.لا

العربيةاوضاعنافيتفميرهالجدموصويكأواحداثضرورات؟يجة

ماعاولامن!لناستكشفمام!*،وخصو،السضههاتمدىعلىيةلساو

.حزيرانمنالخامسهزيمةبعداوزار

ن!جليها،كالوالف،الادبةاًلانواعدرسنلادااننا،راييوفي

هـصقمخضلفدرسناواذا،عنهتص!راواليهترمزاوتصورهما

الادبيا)نناجهذافبثاًن*مانجدانبدلا،الادبلهذاالفنيلتعبير

،ودماء،وضهإع،بو!يةوكا،ارهابوصور،وقسوة،يةماساوق



لاوضاعناالقاسيالفنيالتجليهي...والهزيمةبالمطاردةوشعور

مع،الامانوعدموالقمعوالارهابالهزيمةلواؤع،نفسهاالهربية

يكوناناقربالادبياكناجهذامنالكبرنجملالموقففيسلبية

يكونانمن،غاضسبوانعزالانكفاءدعوةوحتى،احتجاجصرخة

مقاومة.ودعوةغضبصرخة

المصحوبة،التغييراتمنالكثرراستينسنواتشهدتفقد

هذهحملت.المضادةوالتصف!ات،والتصفيات،والدمبالعنفاجماغا

حينا،والوطنيةالاجتماعيةالمكاسبمنعددا،البدايةفي،التغييرات

شعاراتوتحت.المكتسباتهذهلنفسهلتستغلدئاتكذلكوحملت

انواعابشعتجريكانت،الاستعمارضدوالنضالوالتقدمالحرقي

القضاءوباسم...الداميوالقمعوالمطاردةوالهعذيبالاضطهادات

علىتستوا!اخرىفئاتكانت،اجهزتهوعلى،الارهابهذاعلى

قبل،كانوالمن،المرةهذهالسجونوتنفتح،المسلاحبقوةاورلطة

منالكثيرالجديدةالسلطةؤتكشف،والقمعالارهابيمارسون،ايام

مفالسابقةالسلطةاياموالتواطوءوالجرائموالقهعالهولالوان

اللزجةوالعيون،تتكون،جديدةفمعاسماليبفاذاادولابايدور

علىيقبضاناسهلوما،التهمارخصوما،جديدمنالناسترقب

الىاو،سلماعلإ4حكمهااصدرتمحومةالىفيقدم،الانسان

تهمةدونرآساالسجنفييزجاو،المحكمةالىيصلانةبلالموت

كافكا،رواياتعنرهيبفيلماحداثهويجريماوكأن..واضحة

الرعب.وافلامثراكيولابرواياتممزوجة

القمة،صعيدعلىيجريكان،القمةفيتغيراتمنجرىماواكثر

وق!ت،وامنوو،الجما!رحسابوعلى،الجفاهيرعنبمعزل

الاحداثهذهكانماوبدا..رفعتهاانللجماهيرسبقالتيالشعارات

فيالاسهاممنالسياسبنممثليهـاومنعبمنعهاالجماهيردورا)غت

الاستعمارضدللقوىفعلاالحقيقيةالتعبئةوفي،؟ماعيةالاصالتغبرات

.والعقولالعيونيعميالذيالتخلفوضدوالصهيونيه

،الدوروفقدان،بالاستلابنسعوراانفلنااذانبالعلاونحن

فبلسواءالعربةالجماهيرمنوا-عةقطاعاتعلىسيطر،واليأس

والاكفص،الاعنفتجليهوجدالشعورهذاوان..وبعدههـاا(هزيمة

بشكللشباباوعند،الوبالكتابمنالكثيرينعند،وايلاماقتامة

عناوبهعزل،بهااسهامنابدونتجريالاحداث.لنادورلاا:خاصر

فلنخلق،لهدورلا،ادبمنننتجهمافانكذلك..ضدناواحيانا

مااكلخلاف!(،نريدكمانبنيه،اليهنفزع،الخاصعالمنالانفسنا

والغرابةالتعقيدمنبأسواًرطهونحي،فانتازيبمتصكلنبه"4،سبق

ورفرانشا،آهاتنافيهونصعدلنايحلوكمافيهونعرخ،والرمور

..الجماهيرعنبعيدا..نريدوكمانحبكماا!عميقحزنناعنونعبر

(..يفيدلاكلهفهذا

عالمفي،والغربةلملأبالا!عنتعبيرهمانمنهماثرونوظن

وعن،الاحداثوعن،محيطهمعنعزلتهميكرسانيمكن،ءريبفني

.والكلماتالناستراقبالتياللزجةالعيون

الايملكولا،النبععنينعزلانيملثلاالاصيلالفنانانعلى

وعبيرهواءمنفيهمابكلالمحيطيتثفا!والاصادفايكو!ان

اهزيمةواوالدمالعصفكل،العربيةاوضاعناكلفاذا..وسموم

ا)كتاببناهالذكرالسحرىالعالمتقتحم،المكمبوتوالغضبوالمطاردة

العاهـعمهذاعناصرمختلفانالاننكثفاننابل..كيهلينعزلوا

مامعظمواذا.نفسهالواقعلهذاالفنيالنتجلينفسهاهيالسحري

عرابةبدتومهما،القترةهذهفي،العربالاصيلونالادباءانهجه

صرخةوهو،ويجريجرىلماادانةهوانما،مالوفةغيراشكاله

:احتجاج

مم!لح

مامعقوليةلاعلىالعيونوتفتحواللصوصيةلمذابحوالجرائممرتكبي

وهيالجريمةعلىيتفرجونالذيناولئككذلكتدينبل،ويحدثحدث

يجريم!ومند!شين،تح!بهمعلها،المطلةالىملتجئبن،تحدث

بسانوتننرهم؟معقولةغيريقظةفيامحلمفيهمهليعرفونلا

عليالتؤبمنزعةولاالمظلةتحميهمملا،حتمااليهمواصالعنف

.والامانالسلامةوطلب،الىساة

بعنوان،الغيطانيجمالقصةفي،اًلسجنآمرويقولى-

اًلسجنواصفا".المقتنرةفيجرىممالبعضالورىاهلهداية"

يقوفىس"المقشرة"اس!مالناسعليهاطلقوالذي،امرز"تحتالذي

ابشعمنانهيقواونمصراهلوجميعوالمنسايخوالسوقةوالعامة"

لاماوالكربالفممنفيهالمسجونونيقاسى.هولاواشدهاالسمجون

اذابهمفكيف،الداخسمنيروهلمهذاعنهيقولونوالذفي،يوصف

علانية،اوسرالقالواجوارهمنوالنساءالرجالمرولو،دخلوه

هذايقولونواسمعهم،لاءه4وثرهعافنأاللهم:يبتعدونبنائهمنوهم

اليومربما.المقشرةعننفسهمنكمواحديستبعدلا.منهمفاسخر

طبا!اسفلفيالصباحوفي،امراتكجواروالىيى،لكوسص

فيلذتهيجدمخلوقبسادية،المجنآمرويصف..."بالمقشرة

وفنونه،التعذيبضروبلمفم!يصف،لحومهموشيالاخرينتعذيب

ذنبولا،فرادىأوجملةالسجنالىسيقواناسلهايتعرضراله،

الىادخلواانهمالكبيرفذنهمالسجانعنداما،الواقعفيلهم

هذاان،9691عام،نجاالغيطج!لويقول..يك!وهذا،السجن

اذاالقصةلكاتبشأنولا..المماليكحكماياممصرفييجريكان

اقبباوالسحونداخلولثراسةفسواكترتعذيبوفظئعتنكشفكانت

...المماليكحكمبعد،التحقيق

احرقالذي"فصةفيجاء(9691)نفسهاافترةافيوربما-

عنوازتحتفطع41هذا،تامرلزكريا"الرعد)ةمجموعةمن"السفئ

الثانياليوم"!،البمعخلقالاولاليوممي":"الاستجواب"

اليوءفي،والقططالكتبخلقتالثالثاليومفي.الموسيقىخلقت

في.الم!هيخلقتالخامساليومفي.ا)!سهجاثرخلقتالرابع

العصافيمخلقتالسابعايىوم!ي.الغضبخلقالسادساليوم

،المحققونخالقاثامنااليوموفي.الاشجارفيالخبةواساشها

والقيواوالسهجونالثرطةرجالوبرفقتهم،المدنالىتوافالحدروا

افيظهر،نفصهاال!رةفي،نفسهاالمجموعةوفي.."اوويدية

النش،سرامنيمهحقالذيالشرصةرجلنموذجخلقتامرزكرياان

وخلىؤ..ير،تا،بكانلانهالجائعءلمىويقبضباستمرارويطاردهم

ء.القفصفياما!مالمائلينباعدامدائمايحكمونالذينالقضاةنماذج

بالاندلس،انتصارهءعركةفيالسمفئاحرقلانهريادبنطارقعلىحتى

الذلمالم!ثاليالموالأنذلكنموذجخلقثم..الدولةاكلوالبهذافبدد

ارجو،لاوا!ركمخور-وءا"يقولالشرطيةمديرالسميدالىيكتب

،،"اموتانليالسماح

ال!ربركطالقديم(اتاريحاالىيدهالماعوظ"حمديمد،عامورمد-

لتهسه،!لمرناأىار"تيوقي،قريشصقرالفاتحالبطلفيتناول

،العرباصقدههزمتاسرائهليانك!يفقريشصقرفيرى،حالنا

عزت"ئلاوسدصرخ،يسمعمايصدقولا،يرىمماالعجبفيصيبه

وهذا)"المهرج))نهفبقول،الحربءنوالهرب،التخاذلاسباب

حديث،ارهابو،كنمه.الارهابانه:(الماغوطمسرحيةعنوانهو

فروبالتعذسءنضر؟امامهويعرض.العربئاتاريخيشهـدهلم،معاعر

ويعترفى،ينهار،الفترةللكفيالعربابطالاشديجعلمماالعديث

يركبها.لمالتيالذنوببكل



،العراقفيناصرالستارعنديكتب،ايضا9691عاموفي-

علىالقصةتنفتحايضاهنا""هـ.نادرشريفاسمهالرجلقصة

اسمه،الاضوارعريب،مجهولرجلقنلمنالبطليواجههامطاردة

والرهـ-لمبالحصارمنجوفيالبطلؤيعيش.)فادرثريف)

فيى!كابطل(كستيفن)عاشهالذيالجويشبه،والاستجواب

يجهلمحاكمةلىايساق،عنهرعما،البطلنرىحيث)القضية)

باقصوصةماحدالىلذكرناايضاوالقصة.ودوافعهاسببها

الكبار)مجموعتهمنالبساطيمحمداالعريللقاصاقصيرمشموار)

رجلمقابلةالى(سلامونجيالاستاذ)البطليساقيحيث)والصغار

جليلابطالفيهقيشغسالذيالمظخنفسايضاوهو،اسمهيعرفلا

-(العالمحوداولرةصهيل)مجموعنها!اصيصمعظمفيالقيسي

محروس)يلاحقالذينالسهوالرعبالمطاردةجوايضاانهونضيف

مجموعئهمن(الرعبايام)الغيطانيجمالفصةفي(سلامهفيافي

فيناصرالستارعبدبطلونجدس)عامالفمنذعاششاباوراق)

والرغنة،المجهولالرجلمواجهةمنالخوفبينيتمزقيهدهفصته

غضبهمنخوفامواجهتهنحو(لمرعوباقالاسيوبين،منهاالهربفي

الوافع،هذاينسىلكيالخمركييغرقنفسهالنطلويجد.وبطشه

مثلالبشريةالوجوهكللهتبدواذ.مجديايكونلاذلكانالا

و!4هوالحارسوجهلهبدابل،وتستجوبهتطاردهنياثرشريفوجه

كلكلمماثللاستجوابيتعرضبانهواحسس6نفسهنادر!ئريف

المطاردةمنخلاصةباستحالةعميقااحساسافاكتسب،يخطوهاخطوة

ذلكمنالهربي!ول-هذهالرعبطلةخلال-وهو،الدائمة

ا)ة"المجهولالرجل

تجلت،الحديثةالعربيةالقصةاوانامنالنماذجهذه...

الذيالضاغطالكابوسيالجوواقعمنجوانب،رايناكما،فيها

وبعدها،خصوصاالهزيمةقبل،السهتبتطوالوه!ناكهناساد

هذااطارداخل،كلههذامنالقعاصينموقفعنوللتعبير.كذلك

القصةتطبعالتيالاساليبمختلفتوسلوا-نفسمهاضاغ!االجو

كما،يفصحولايبرالذي،الرمزكلا،الفانتازيالاسطوريبالطابع

فنينسيعفي،الحاضرعلىواسقطوهاالتاريخاحداثاستجلبوا

.الاطلاقعاىشيئايقوللاانهلوكما،ث!لأءكليقولمبدع

ادى،والغموض،والفانتازي،الرمزالىالمنزوعهذاانعلى

عنجداوبعيدة،مغلقةشبهتكوناناقصصيةاانتجاربهذهمنبكثير

علىالايصال،قدرتهامنبالتاليفحدالقراء،عندالاستيعابقدرةولى

ي!ثورهيؤديانالحديتللادباردنااذاالفروريالامروهو

المصير.معركة

الادباءنديةفيحاسمةاه!ةءليهنعلقالذي،الاساسيوالامر

هو-،المصرمعركةفيالمطاوبالدور-الفنيةاساليبهموبالتالي-

الادباءهؤلاء"وقف-الاساسودي،الابداعيةفثراتهمكلجانبالى

المصير.معركةومن،الاحداثمن
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اوقف؟اهداهوفما

الطابع،الجديدةالموجةهذهافاصيصاكثريةخلالمن،يبدو

الاشكالكابوسيةخلالمن،وانه.الادبلهذا،الغاضسبالاحتجاجي

دراسةمنماخوذفاصرالستارءجدقمسةعهنكلهالمقطعهذاا،

العراقهية.القهـصسةتطولىطريقفيعلامات"بحعهـنوا!تمامرظضلكمتجها

هـنصادرة"مهـعها"صرةعواقع!يةقحهحى"بهـعلنوانلمهجصرسةكمقدمةونشرها

53ص7191بغداد-(،الجدديهداالطريق،)ودار،بغدادمكلتبة،)

8،

.---'سء-صى-.بم.-!--.-ة----بم.--بم
كألكيدينوالغربةبئلاتلابالشعورماساويةعنوبتعبيره.لناس

القصاصيطلقهاالتيالاحتجاجمرخةانعلى.والغربةالاستلاباقع

ناويحأول،يصرخانه،التغييرمنداليصمصحوبة،هنالحديث

يجيب.منولايسمعمنور،وادفييمرخانهويقنعنا،نفسهقنع

الحديثارقصاصوعيان..مكانهافيتراوحهكذاستبقىالدوامة

بج!لمصحوب)ءسكافكاعنكأروديثراسةميبءكما-الغربة

بالأساةالشبابكأبناووءكي..."عليهاالتغلبووسائلسبابهل

ثابتالواقعهذا؟نليمبالتمصحوب،والمطاردةالارهابوافع

هـدهميوا)قنلوالقسهوةاتنراسةانرفضلحن"..يتغيرلا

لال!ن"و..معظمهفيالمشيسناتادبيمرخ..هثذا"دلهالاوضاع

.الادبهذادياليائسهكأارزفمةتطهرهماوهذا.."تفييرهاا!ىمبلي

فالادب..الحل!ريقلنايرسموابرلآنءالادبهؤلاءنطالبلانحن

مسدودالطريقبانايحانهمعننسكتلاولكننا..يخططولاوحي

الثوريالنقدعلىليسانهنقولنفسهالوفتوفي...خلاص!للا.

علىذلكباستطاعتهويىس...الادبلهذاالمطلقةلمبيةبال!يحكم!

ثورياسيكنلمهوواذا،عصرهشاهديبقىالادبهذافان.حالل

وفتح..العيونيؤةحفهوسكافكاادبعنايضاغارودييقولنما

الوعيطريقعلىبسيطاشاناايس،والجريمةالارهابعلىلعيون

المصير.كعركة
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بحركةكذلكالضروريوالوعي،المصيرمعركةبجوهرالوعيان

في-كافبايسالكاتبتجابهادتي،صارمنالبدهي!اتوعلافاتهلجتمع

مرنا.

دما،المتطورالحياالاشتراكيوالفكر،هداالاشزاسيئعمرففي

قحكم!اابداعحركةاو،رومنتيكيميلمجردالادبياًلعملمد

للعملالداخليالنسيجصميمفيالفكردخللقد.الخالصةلعفوية

.مستواهوشاهدالععرهذانتاجبالفعليكونانالطامحلادبي

ص!دعلي-والمسرحوالروايةالقصةوفيالشعرفينشهد.عرنا

يسري،حيث)فكرفني(تحملصنبماتتميزالتيالاعمالتالكسلملعا

فنيتحولعمليةكيلل!بوالبشريالفلسفيا!كريلموقف

لب،واصالتهالكاتبموهبةعلىفقطليسابداعياشاهدانهض

الشصهـردعضبد(وفد.كذلكالسباسجمم!الفكريالفلسفيموقفه،ى

هذاتحمل،المسرحيةالاعمالوبعض،خصوصا،الحديثلعربي

هـص،عصرناروحعنالصادراففنيالفكزمنالنوعوهذا،لطابع

القي!صةهذهفانوباطبع.كذلكضرورالهوعنالععرهذالبيعة

ولقبمتهالفنية.لاصارة"ا"قياسالوحيدهيليستالادبيللعمللفكرية

!كلنلموفلس!ةفكريةقيمالاصيلالفنيالعملفيتتجلىما+كثيرا

انقلقبقناعاتهلاوىنهاتبدووفد،نفسهالفنانوعياولماصلااضحة9

ضدوىنهاكذلكتبدوقدبل-الوعيصعيدعلىوالفل!ميةلفكرية

هذاالاشتراكيةعمرفي-الالمحضلمناليس"ولكن.القناعاتونه

عندوالسياسيالفلس!فياالوعييكونان-ونصنعهنعيشهلذي

مناولشي..غاروديفولحدعلى"موهبتهمستوىفياكاتب

ادبمجموعينتقلان،مصيرنالمعركةمجابهتنامي،كذلكلافضل

كهوففلا،الجمعافقالى،الافراداو،الةردافقمنلشباب

؟؟وخصوص،ايضاالايصالفيكرغبةبل،ومضمونقظ

الموقفلهذافنيةتجلياتظهراخذت،الخمسيناتادبفي

منالخممبناتادبميماولعل..(الطبقي-السياسي)لفكري

فالعامالوطنيالشعبيصا!ن!واقعمننابع،الموقفيجابية

ارىهـ"،اتلكثهدتهاالتيؤالانتصارات،والرجعيةلاستعمار

في)العربيةالبلدانبعضفبملأالرجعيالحكمضدالمباشرةالمجابهة



ضدالجسورةوالمجابهة،)مثلاالسعيدنوريحكمضدالعراق

يوليو،حركة:مصر)اخرىعربيةبلدانفيومصالحهالاستعمار

)اروالانتم!،السويسوحرب،القناةوتأميم،الجلاءوتحقيق

قا-بفيومطمأتهاالجماهيروجودووافع،الضربةاتجاهووضوح

.الاحداث

المعالمواضحةمعركةادبكان

منالستيناتادبديتانبالاست!نتاجلنايسمحهذاولعل

وافعمننابع،وارلاركيباجوافيوكابوسيةالموقففيسلبية

إمئل،انطمةفيظلوالارهابالقمعوسنوات،لهزيمةواالانتكاسات

وللافهـاعوللتخلفللاءمتعمارمعادياموقفا،العامخطهافي

اعماقفيداخل-"تمزفاتيسببكانماوهذا..الكبيرةوللراسماليه

السطببية:هذهالىبهمتؤدي،منهمالشبابخصوصا،الكناب

،والصراخالغامضبالاح.بساجالاكتفاء،اهـؤوليهمنالتنصل

اىابالانتسابالعميقوالاحساس،بالغربةالحادوالشعور،المكظوم

التخلف،ظلماتهذامنا)صعودلامكافي"واضحمةدؤيةدونمتخلفعالم

برؤيةتسمحولا،إظبلالمصعلىمغلقةكابوسيةرؤيافيالغرقبل

جديد.منالانتصارامكانجبة

ولمممجيلوالصعودالمعركةعمرةدي،الخمسيناتادبكانفماذا

والئإقا!!ه!والاجتماعيالروحيالتخلفواقعجيدايتعمتىلم،الانتصارات

ا)نمرانوارمنراهمابتضخيمفبالغ،أريعةاحقيقة"فيللجماه!ر

مفرطكفاحيدادبعليناوطلع،الامامالىالثاريخيةالحركةواندفاع

التخلفهذاسوىيرىلاصبمادتيناتالسادبفان...تفاؤلهفي

حركةفي.ىىلاويكماد،والارهابالقمعوظاهرات،والثقافيالروحي

واقعمنصاعدةحركةلا،ذاتهالم!نفيغبيدورانسوىالتاريخ

.الانتصارواقعا(ىوالطسالهزيمة

تورةمث.لبعد4،الاسودالادبيا(فنيبالنتاجيذكرناهذاان

منوكثيروالفنانجنالكنابارواحايأسامزقحيث،روسيافي5091

ءهقيرى،أججالمإالثاقبوء!رة،لينينوظل.اثورييناالمناضلين

اىاالحركةهذهدفعفيرفافهمعويسهم،للتاريخالصاعدةالحركة

"الام"بروايته،السوداءالفترةتلكفي،عوركيواستطاع،الامام

.والش!بالظلماتبرحراعماقفي-لىءاًحقولالىيعوصان

غوركي.بهوبعثر،(ينينلهعملالذيالانتصاروجاء

...الرؤيةاحاديةفييكمنالخطان

عنيصدرمايقدر،ادبينوعايكأفاعلهتزايدانالطبيعيومن

معوالهالتخلفوافعيرىانللكاتبيتيحمما،الرؤيةفيشمول

ليستانهاخصوصاويعي،اسبابهاويعي،ويعيها،والهزيمة

يبقىلن،فهـوالحدهذاالىوصلقدانهطالماالوضعوان".خالم!

بريشت.لعبيرحسب"الحدهذاعند
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.مبنحدعنديبقىلن،كذلكوالادب

،في.السهبعيناتفيودخلنا..انطوتقداهـإمنوسنوات

،عندماساة3فا..اخرىظاهراتتحملامحمواءتطلنفسمهالشبابادب

الاد!تطوروحركة.!ثليهاالتمردتخلق،الاقصىالايلامحدالىتهرر

.كسرهمنبد،حاجزالىنفسههويتحولالذيطار

هـننابعة،جديدةتركيبيةمرحلةتباشيرالىاتطلعاننيعل!

باللأرجةالمصيرمعركةوضرورات،الادبوحركةالحيآةحركةرورات

يبدو،ومهلمودادامحلاو!آللا،نتاجمنيظهربدآوما.لىمو

ومكاسب،اوقفاو!يالفنفي،الخمسيناتادبمكاسبيحمل"

وونيرته،،ا(حاعرة3"وتجنآ!ي،التعبيريغهأهفياروتءيات.ب

يرمل!ك.أضيلعىقنتاجمييتلجلىانددلاالرؤ-كأفيوضوحلى

يرثونمابقدرا)قراءجماهببرالى،واعمقاوسع،اوصولالكانية

والاحاجي.،الالغازبأختراعالطهوليها)ضزواتعنليدا

الواقعومن،المسلظالسبيفومن6غربتهمنالكاتبتحرران

هذهلاسبابا(*لم-ببمقاومةالااًليهالوصوليرمكنلا،لكابوء.ب

بالا،صداعوذ)ك،الكوابيسولصانعي،المسلطوللس!ببف،اغربة

الجماهير.لآ3نجحر،اساسا،وبالارتباظ،وبالعمل،نفسهلادبي

ئبهـوالت،اجمآهيراوعبمالىالوصولا.عانيةيملكلذيا!الادب

مناللآلىء*رفالذيبالصهـا،دبووو،الوعيهذاداخللفاعل

،الصوتهىالفنيالإجاء؟هوصوتهويكون،ماهيرا!ىاهدهحر

الغنى.والفالقة،الفاعلة،الخارقفئلقدراتها

بررنمحمدبيروت

سسسسءسر--مير....سمر...به!ى

ادبيةدراسات

يلأدابدارمنشوراتمن

..،حسينطه.دمسينطهمذكرات

.ء2حسين!هد.اولصرادبنامن

002البيريس.مروالوجوديةسارتر

025هنداويخليلالغفرانرسالةتجديد

065جانسونلرانسشدوبوفوارسيمون

006هونشز.ا10همنفوايبابا

004خوريرئيفالمسؤولالادب

12.مالنقاشرجاءوالنقدالادبفيغاضبةاصوات

05؟عبدالصبورصلاح(نقديةدراسات)الكلمةوتبقى

025مبادلرزكي.دوحواءآدمبين

025الفياطجلال.دبالشعرالعكسب

السيداحمدعحمود

004الطاهرجوادعليد.العراقفيالحدكثةالقصةرالد

..مابراهيمزكريا.دالحبمشكلة

025حشبةسامياثماومةالبمنشخصيات


