
قئقعبيزفغلمث!زو1

الاولىالنهضةفيوالمفكرينوالمصلحينوالادباءالادبدوركان

دورا،العربيالمغرباوالعربيبالمشرقسواء،نهضاتمنتبعهاوما

وجودهالعربيالعالمفيهاتحسسىيقف"الواقعفيوكانتعظيما

خوفاقدميهعلىويقفتحدياتهيجابهانوحاول،الاوروبيالعالمتجاه

أكسبماالنهضةهذهعنينشالملذلك.والسقوطالتداعيمن

فيالخلقعلىالقدرةبواسطةوالقوةالمناعةالعربيةالشعوب

جهةمنالنهضةافلاسفالملاخاتمةكالتبلكلهاالحياهم!يادين

.اخرىجهةمنبالمصيرخطيرووعي

التيالفترةوفي،العربيةالامةيقظةمنالثانيةالجولةفينحن

اراضينى(غزوفيتجسمتوقدلناالعمرتحدي!فيهاتضاعفت

وعينابهذاوان.وتشتيتانسفاالاصليةمقوماتناواكتمساحوتوطينها

تبصرناكلمانشتدالمعركةلمتطلباتومجابهـناازدثادلفيالخطر

فيجميعآفاتمنيتهدرنامامدىالىواهتديناضعفنامواطنالى

.*الحبمجالات

الاصحعلىاو،الاولىنهضتنافيفيهاوك!عناالت!الاخطاءوان

علىالكلمةاتدالناالاخطاءهذهوافدح،ايضاالبيومماثلة،يقظتنا

علىوتنقضفتحلهامشاكلناعلىتئكبالتيالسحريلاالقوةواعطاوها

السياسيمحلالاديبحلانهذاهـنقىبمولقد.فتبددهاالاخطاء

امامهفنتضاءلالادبامروتفاقموالصحفيالمصلحمحلوالثم!اعر

هـنذلكوغيرالصناعةامامالعلمامام،الاخرىالحياةخلايا

.النشاطالوان

وانيركزبوظيفتهكليقومانالعصريعالمنافياذنالاوانآنلقد

جهودهفنانوكلللكلمةخلاقكلوبلاحرىوالشاهـروالكلالبالاديب

وهو،وماهيتهكنههمنبهيرشحرفولايتعداهفلاعملهلوعيةعلى

مونسائلاليهانضمولالاضطراراشدذلكالىمضطبرالواقعكل

والصحافة.اتلفزةواكالاذاعةوا:لمسينماوالاداءللابلاعاخرى

الىيدفعناالمصيرمعركةفيالفنيوالتعييرالاداءموضوعناولعل

ضبطعلىوبحثناوطبيعتهالفنيالخلقنوعي!ةفيملياالعكفير

تتهددهمصيريةمعركةيخوصرمجتمعفيوالابلاغالاداءحيثمن،دوره

والمسخ.الفزوفيشمثلاخطارفيها

المصير،فمعركةالفنيوالتعبيرالاداء:الثلائةالاقانيمالتقاءوكاي

،

لمحص،!صر!ص1

ثر!كصالب!صرسبق!

واعصريةعنتريةنارباشتعالاشعارومنتضاربمنفيهمايه

القلموسلاحهماالكلصلآاساسهمامعاصرةدونكيشوتيةجولةنطلاق

سلاسل-منالفنيال!لعبيرعبارةطوقماوىنةطبعالعصري

الكلمةبرعونةينبىءسالمصيرمعركةوطوفهاالاداءمدنها

ببئغلواهاهـنوالحدوسماستهارياضتهاضرورةو-!كدجموحها

الصعلكةعنالعربيالشاعرقالهبمأويذكر،واللعبلجد

العربيالمجتمعفيالفنانوانموذجالفنيةالروح.الصعاليك

:فالحين!قديم

مداهبهاين:الصعلوكيسالومنوسائل؟الرحيلاينومسائلةأ

اقاربه"بالفعالعنهضناذاعريض4الفجاجانذاهبه

ياالثانيالاقنوممع!ىشيءكلقبلتضبطانيننعينلذلك

عنهفكناوقدونستدرجهوكنههطبيعتهونستشفالفنيلتعبير

اليه.واطمانناالبخااططنووالاطواقلسلاسل

الادبعلىنقصرهانهـناوصعالواقعفيالفنيالهخبيران

انتحعىمنا-مىهيالفنمناخرىلميادينفيفتحهواذ.الكتابة

فنمنواشتاتاالنحتمنوضروباالرسممنالواناتتناولعهي

وبينالادبمجالفيونحنولكننا،وغيرهاوالتلفزةوالسينمالعمارة

منهاوجهوانبلاشرففيالكلمةعلىالاقتصارالىمدفوعون.حابه

الادبي.الخلقميدانوهولا

ميدافا،بالفنتشرفعندماالكتابةاوالادبيالخلقكانواذا

فيهالقصةوتجول،ومتقهحره،وحديثهقديمهارشعرفيهتجبارى

الىالخبرمنابتداءباكملطالادبفعنونعلىطاغيةفروعهاجم

ويحهد،واللامعقولالواقعيةبينالمسرحفيهويتخبط،القصيدة

يتفقانيمكنالذيفانالكتابةيشارفاانوالمقالةالنقدليه

مننمطفيالادبيالخلقصروباجتماعهوالعارفينكللليه

الفني.التعبيروهوالتعبير

الكمابويتلونتغيربحسبلغتهفييتغيرالفنياكخبيركانواذا

كانتواذا..الارلمرغاداةكنهالىراج!لاالاشكالمنبضروب

اللفكأمنالنمطذاكيبقىفانهاصحابهباختلافتختلفاهـاليبه

الىوينفذبالاذهانفيعلقوالحواسالعقولعلىالتاثيريعتمدالذي

التيوالصورةا!تمدهاالتيالفكرةعنالنظربقطعالقلوبشغاف



ركبه.الذيوالخيالارتضاها

الو"نمخنلمفتصنيفالىالباحثيتصدىانالمجازفةلمنوانه

استعراضالىبهتؤديمغامرةفينفسهيقحمبدلكلانهالنبيالنعبير

عملوهو،العربيالادبفيالخلاقينكلسنهاالتياللغةانماظ

والبحسوثالدراساترعم،الفردبلهالجماعةبه.ن!ومانيمكنلا

الاولى.النهضةاًنبثاقمنذامتشااقذاذتناواتل.ضاالعديدة

واحد-جوهرهوصحلخلاقاسخفاماذا-.الفنيالتعبيرانذلك

المجالانفسحاذاالااللهم،اخربعبيريشبههلااليهبةبالتأوحد

وبطبيعة.الغيراملاكفيوالجائايناخاصبيناوالساءينللمقلدين

قوةبتفاوتللكلمةالناجيتينعئدلىخاوتالخلقدرجةفانالحال

احد،فيهينازعهلابطابعالفذالعبقريفيطبعالفنيةشخصيتهم

كلوانساكغيرهتذكرانمنومنعكنفثعايكملكبانهوتشعر

الحاذقوالشاعرالقديرللكاتبكذلكلترتاحوانك.الاهالخلق

مننفسكتمنعلالحندهصاالشخصيةمنبفضلسلمتوان،ولكنك

التفاوتهوذلكوسبب.والشعراءاكتابامننجيردرو(فيالتفكير

.الشارباختلافعلىعلاوةالتعبيرعلىالقدرةكل

لووحبذا،الص!حةالعلومفيالاختصاصثويءنكنتولو

وحلقاتالمخابرفيالعلمبقىالمقابسالىالادبيةئارنا3خضعت

واثارهـ!الكتابواوثقالبيانيةالخطوطاستنطقلمضيت،ال:.جربة

اختلاف!"بوافقيةعموديةالواحعلىوقصائدهموالشعراء

هذافيوعليهمنفسيعلىاشفقومئئبن،الفنيةوالقدرةلمشارب

موضوعيتهم.ومغلول،الاتهم

موضوبميتهم.موفلول،؟لاتهم

اثناذفيهيختلفولااجميعاعليهيتفقانيمكنالذيانغير

.والمكانالزمانتحدىاليهوماالفنشارفاذا،التعى!برانهو

احدايظلملاالذيالصادقوالناخلالنصوحاعررالاهوالزماناذ

ويفةىواليابسالاخضرياكلالذيهذاوالزمان،احدعلىيتجنىولا

يصرءانمنيستةكفلا،الموتاممصلمداًويقفوالضهيفالقوى

هذا.الاهواءوتزولالعواصفتسكنعئدماوالحقيقةبالواقع

يدإ4لاواحداحاصرارحيلهمبعدالخلاقينلكليتحولالذيالزمان

لناويىس)):يقواونالرواقيونء-اناذ،رواقياحاضراًغير4ولا

لاز.درهقاناانيمكنالمستقبلولا1،ضيافلا.نتحملهالحافرالا

.)بعديوجدلموالمستقبلموبر؟دء-رالماضي

القدامرالصينيينالاباطرةمثلكانواالخلاقينانلووحبذا

فيسطروز.مشهودةفيحف!والزمانالمكانامرينظمونالذلن

الرقابلافىالتحكمعلىبقدرتهمشعبهمويوهمونالمقبلللعالم

البشر!اصابعيبنمنتفلتقوةاعطمفيرل،فقطوالمساحات

الدولة؟سيففيالمعتبنىقالوقدي!ا.الزمان

وسمائهبأرضهالزهـلمانملكفانهالقاوبملمكقدكانان

وهـ،وهناتهمالخلقلسقطاتبعالمت1،ولاابوهـووالزمان

فيهشوقي:قالكما

المصرسميرالاواننجيالزمانندلمانتالهولابا

،الزمانمنالفنيالتهبيرومقيمناق!اءظميهرفانهلذلك

فازتحدياتهاماميثبتانعاىوقدروالشعراءابال!ةء"زخطاهومن

.الدهورمرعلىباقخا،-دذكره

الذبرهذاعصرنافيوخاصة،يكفيلاوحدهالزء-انولكن

بتباينىالبثريةلهيهورضيتالمسافاتواختصرتالاممفيهاقاربت

وعنصرالخلودفياساسياشرطااصبحالمكانخطىاذواختلافها

الزمازمنالامفالسريكونلربماوهواًلبقاءعناصرمن

تشسب+انويكفبمالدهرغربالمنيمرولاالاذتطارالىي!ولالانه

الخلود.ليكونمةناررةلفةفياخرىحضارةمنامةالفنيالاثر

!-

ج!!'-لاحرير'لصور.به!هأسي'سبيريعيروهع!أ

الكعادالفاظفيالايرابنفالهمافي!ويصحالكلامعنالمتداول

:قالاكنالبارتضاهاالتياللغةالواقعفييعنيوهو

بلافياكتابكلفيابداعطمنبدلاالتيالاركانمن)ء

بذلاتكوناناريدولاالاستعمالبكترةمخلوقةغيرالفاظهمحون

لإلفاةتكوناناريددلفاحشعيبذلكفان،غريبةالفاسا

ايهغفيماغيرانهاالسامعيطنغريباسيكامسبوكةالمستعملة

المنابعيدالموضوعوهذا...الذاسايدىفيمماوهيالةاس

شببوهوخاطروشهامةئوقلطفالىاجيصالاشكالكثير

الكلهوفلفطهالعالمخارجولاالعالمداخللاانهيقالالذيبالشيء

المستعماهيالفاظهمفرداتاناي:يستعملبالذيوليسيسنعمل

العجيب"افريباهووتركيبهسبكهولكن،المالوفة

بالذ!الفنيالتعبيريشبهانشيءفيالمجلارفةمنليسوانه

مكاكلفيوينفقالزمانتحدياتاماميثثتالذيالمعالنر!

تذومنتامةحصذةفيوهوالاستعمالكثرةوحدتهبريقهتذمبلا

.الافكاروتقلبالاذطباعات

نوعبت!هيوماالفئيالتعبيرطبيعةهيمايقولانلكنلقائلو

الثحدياتاقوىاماملثبتانمنوؤمكنهال!لرةهذهلهتخولاتي

والخيايحرجهاالتيوالصورللغةيحملثاالتيالمعانيهيهل

فئبالتعبيرهذايجعللإ-ارمندرهواملهايستنبطهالذي

ببمتداولاعادياكلاماالاخرالتعبيروذاكخلاقةروحعنصادراً

يثالذيالتوترهذاايبلايقاعاسميهماهونعم؟االةاس

حيلاجنبلالهافيويشيعكامهرداءفيهافيرى4لغبزفياخلاقا

فيصنا:ا!سيرمثلعونجدلدةبراتعليهاويفرضكااجوات

الوانمختأالى"تالشائعوالنرايهبالمستمملةالالفاكلتحولمياءالك

الذيالايظاعهذا.الاليرابنتعبيرحدعلى،)وذهبجوهرمن

الوا!الممنىيجعلالذىوهوالترجمةلبم،حتىالالرب!زميبرح

رو!يلاولصور'علىويضفي،آح3منمذبولوغيراديبمنمظمولا

اكسباوالايقاعهذا،للثاييبالئسبهالصورةنفسفينجدهالا

الكتااعبيهدرجمايتجاوزاللغةمنجديدنمطسنلي*ء.لهو

دهـأوهو)*(5-جاوزااللغةنهسمبزماوهوذلكقبلواثههـاء

يذباحسلمهما:اثنينتياربن.ئالمتكونالخاقمن":بثقالحياة

ويؤصاامتهاو،واشعبه4الىالخرودشدالذيالمشمتركال!صدمن

والثا.لهماكالتصببموب!لخهايهفمهامقوماتمم.يرلهبمافيها

.بالاررملوبعرلىماوهووطبعهومزاجه4المرتهـلشخصاناههو

بولعر!الخ!يةشخ!عن"ضمالذيهو*سلوبكانواذا

ويجعوراروعةاالادبر،لاثرعلىيضفىالذيالوا؟جفىهرفليس

واحاسيسىمثماعرهمهـعوبامتإ،اءالصفى،مامفهجب!:سانحا

الانغلالكانالطاهـ،هووحدهملوبالا!كانلولانهواهتماماتهم

هـضرورلاوحديثهثدبمهلىاًلع!الادبفىوان.ابطلظةوالذردية

اللفمنانماطاتعتمدوهى*لعا؟بالافيياليساككاالكتابات

عباق!منفحوإ،الهااستةدالتىآزالقياغةمثلالحقلفنيةا

وكذلن،حديدبشىءيلالوالمومثهمباسلولهموطمعوهاالعرلية

عسنواخذهاالهمذانىالزمانلديعسنهاالتيالمقامةلغة

ا،خلالهامنعرفذاهوان،ولكةهااسلويهعليهاقاضثىالحريرى

لخالقها.اس:قا.تسامثله41تسقم

بعةواليكتابمنالثانيالبابمنالثالثالفصلراجع)*)

ال!توتالدار122-911صمن"الكتابةومشاكلالعربيةاللغة"

للنشر.



فديمه،ونؤاشعراالعربي*دبمعمفيالاسلوبفيانوان

الادبوالفنترهورفيسبئاكانارركياهوالأناطميانان،وحديثه

نزعالذيوهو،المقيتةالبرعاجيةمننوعفياكتابةاحمروفي

التمبيراناؤهـدوهنا.الفنمسحةا،دبيمةلالا!ارمنكثيرعن

الاسلوبعلىعلاوةاستنداذاالاالكلمسةمعنىبلالم!فنياجمونلا

بينمعلقامجردابقيوالاالمثتركالرصبيدمنالثابعالاولالوجهالى

منالنوعهذاننسبانالصدفةبابمنوليس.ويلارضالسماء

اولاتقتضيالفنطبيعسةلانالفنالىالخلقميدانفيالتعبير

هوتقليدا!نان":سقراطقالوقديى؟بالواقع*رتباطوبالذاق

،لصورالفنانونيرسمعندعا"ارسطوقالوبعده"الطبيعةلمخلوقات

وصنهبالحيا؟لصيقاشهغايخلفوىفانهماصلهاعنمنفصلة

ياتجدلنفانكهذهايام!نافيوحةى."عليههيممااجملثبه

بمنظارهفيهاوماالدنياليرىالواقعمنينطلقانير!رفنسان

استنبطه.بما2ءرمامازجاعنهاويعيرالخاص

الفنانينتجهبخبمامتشبمةجدثيةهناكفان،القولوخلاصة

وان،والمالمبالمجتمعيربطهماوبينالبحتالشخصيالجانببين

التيالجدليةهذههنليعبررسائلهمنرسالةفي"فلوبار"قالهما

كتبتلمنتسالثي":قالالفنيالمعملفيالفموضمننوعالىتفضي

واني.4كتغتماكلفيشلاليمعينلشخصكتبهالم؟الاسطرهذه

ق!دافيغيرنفسيمنشيئاتاليفىاضهنانمننفسيمانعتقد

شخصلارضاء،لفناحفرالاحاولتوقد.امتيرالمئيءضمنتها

،حماسدونمنصاخبةوصفحاتحببلارقيقةصفحاتفكمبتبمفرده

!"والفتوتذكرتوتخيلت

هوكاناذاالضحريةعننتحلأثاناذنالسهلمنوليس

حريتهمنالحدالىالفنطبيعةبحكممضطرانفسهيحدبالذات

امذلكقصد،البميداوالقريببواقعهنفسهوربطانانيتهوتجاوز

ونؤكدالضانمسؤوليةعننتحدثانلانسبمنوانه.قصدلم

عنصرالىالنظرانكما،الاشياءواقعاثىاقربهوا؟الممنىهذا

لاالمقامولكنالفنالىاكحررعندنفسهيفر!روالجماليةالحمال

الغرضين.هذينقيالتوسعالىجمحثو

الت!التعبيروكانبالمجتمعالصلةهذهعلىالفنكانواذا

منلشفلاله،بالواقععنامرهمنتمرفييلارتياطاشدمربوطا

،الاداءوهوالاالاوليلاقتومالىثموداتلقلإسايكونانفيشك

بينالوجوديرىانالفثيللائريتلالي/لابروسهاذطبيعيامروهلىا

يخلقه،جديدمنيخلقلمهواذاخلقهفيفائدةلالانه.الناس

عنصغفانثهذا.عنهاعراضهماوثهونقدهممعهبتجاوبهمالقراء

ولا؟لحقالخلقيكونلابدرنهيلاصيلالفثبمالتعثيرفيكامنلإبلاع

الئلق.الكت"بة

نامنالمثقدنمنكثير؟يساورادياالخوفذلكينتثىلهذا

الخلقطبيعهكبررهلاخوفوهو،الحباةعنينفصلانبمكئالالب

.يكونلااوالحياةصلبفىفىال!*.معالادباذ1لادبي

التعثيرصموبةوهوابلاكعلقاخرىقضبةهثاكانفير

تتطلبالخل!لغةانذلك.الناسبينلتهرس1يؤديانفيالفني

الاشيعهوتصوروتلوقهاالنصوصبفهمتتعلقالثقافةمنمستوى

ممونانيستدممياثحالبطبيعةوهذاالمعاصرةبالحضارةودبطها

المنالعسيرلشىوهذاالمستوىمنادلىحدابلفتقدالجماهير

.س،طبعة)بالفرنسية)،ئار.مجموع،فلوبيرفىستاف!أ
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ولحمتالأدابوالعلوملفيصوالاد'ءليوبيوع'حرىويصس-حر-.-.

والكتابة.القراءةالناسبين

يتحولانالفنيالتعبيرمننطلبانشيءفيالانصافمنوليس

وسافل!ااعدتالا/لملاعمناخرىابوابالىوينحرفماهيتهعن

مملهبةانللفنانلمكنانهغير،التعبيرمنالنوعهذاعنبميدة

هدانعلى.الاداءصعوبةويقهرويعممهارس(لتهليبنويسخرها

تعتقدفولاالالفاظفيغرابةعنناشثةمحونالايجبالصعوبة

يمكملامفاهيممنتتاقىبلالفنطبيعةمنببسذلكلانالتركيب

اصفاماذنفسهتخالجلمومنيكتبلموهنيقرا)ممنيتصورهاان

!عيقتصرانالادبيالخلقعلىكتبفانهلهذا.المثقفالمجتمع

باثغ-ئسغاملمنلناوليس،المرضيالمستوىذاتالقارئةالطبقة

فببهىيعمانالاالاميةفىغارقامنهاجزءزالماالتيلشموبنا

منقيكونلنذاكولكن.ا!ثقافةوتشهبمالجهالةبهاوترفعاثتمليم

ث،هـ!نحناذالبصريةالسمعيةالوسائلعصرفيالمكتوبالمصير

اقراقلةمنتشكوكغيراوالثقافةالحضارةمنمستوىبلغتبلدانا

التبسامجالهذالهغرالحاضوبعصرنااحاطتظروفالىنظرا

اثكللفقدانهعندناوصعوبتهعندهمالمكتوبقراءةسهولةرغمفيها

ا)-لاؤ-/بمينقئفاوتالالنياخعبيرافييلاداًءصعوبةفانكلوعلى

الكتابة.منو!دفهـمكويتهموفمططبائعهمحسب

هـ-الفنىللتعييرجمةبالفالاداءمهمةمنييسراثياانمير

وهذ،المجتمعبواؤعالادببىالخاقار"باطوجوبمنذكرناهما

منمنابعةامتهثغلمن!بثقة4اغراكأكونانالخورعلىيفرض

رفيواجبهمنفانهثذاالحقالخلا!عنهيحيدانيمهـنلاامروهو

الكامل.النصرالىالمصصربمعركةوالخروجالتحديات

وشاعقصاصكلان!لمنااذاشيءبرالمبالفةمنليسوانه

العروااهالمايتهددالذياحبرال!روعىقدوناقدمسرحيةوكاتب

القراواخر،-بمقدال!ركانهذاواذا.ادناهالىاقصاهمن

-ءلماستعمارفي،ثقرن.اثعشريمناءنالاولوالنصفعشراثت"سع

النصفاستعمارفانالفعلىاحضفىرواالفاشهةالقوةالاالوسائلمنله

!طعلىومكربدهاءي!مللانهحيلةاثدالقرنهذامنالثاني

تقليدهـالىانسقنالوعنااجنبيةحضارةكىوص!رناشخصيتها

ذوبانا.ثيهاوذبناذاتيت؟معا3لمسختكالببفاوات

اثنتين:ظاهرتينفيليبرزهذاوان

التحديا،ابث!،عمناستعماريتحدثيتتمثلالاولىالظاهرة

للإوطيغاوكانلاراضيناواًغتصابهاالصهمونيةاسراًئيلوجودوهو

الجريافلسط!ينفىتجمعقدباثزوالالعصرعليهحكماهـياالغربي

علامتناحفزقدذلكولكن،اعربىالالعالمحقيثيةنهضةكلليمتع

هاثله4بماالتحدياهذا-فءهـىفب؟تالحقالنهضةئحوتتجهان

قاهـفيبرزتلانهاواخطرتسضراكثرهىالثاليةوالظاهرة

غيغحضارةعليهاستولتالذيالعصرهذا،لناالعصرتحديات

بىكلارهاهالعالمونتصورنعيثرانعليناوفرضتحضلرتنا

شعرولثن.وارمكنولوص،والتقنيةالعلماساسهاقوةمنممتسبته

لمحابنصيبناالمادلةاقوةاهذهاسبابمنناخذانمنمتاصلابانه

العااهذاالىلتظرواصاثتنابشخصبستناتمسمكنابوجوباعظمشعورثا

حضارتنا.مقوماتونتصورهبمنظارها

نا-فلانحننكونانهوالحلبةهذهفيالرهانفرسفانلذا

نفولابراقاطلاءلتكونالحضارةاسبابنستعيرولالنقلدالملم
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ويسمعحضارتنافيمةيقدربفضلهانسانياغذاءلذعالمولنقدمالعصور

بنا.يستهينولاكلمتنا

وعي:كلهبهذاوعيمناللخل!بالنسبة!يافنالمصيرمعركة

السخيفةالدعايةمستوىالىفنحطانلهايرضىلااريخيالكلمةبترف

نبووعي،افضلمصير"بخلمنتكافحامةفيبمسؤوليتهووعي

الىبايقاعهنالمحذاالعمرباسباباخذاافسانياالفنيانتاجهيكون

الروحعنيعبرهذاكلفيولكنه.اليومارةحةاهلوعقولقلوب

محببايكونبصورةاوجههامخظففيحضارزناعنايالاسلامية

المالم.مناخرىلاجزاءبلفقطلنابالنسبةلامفهومها

كبيراقرباجغراؤياالقريبةالمسلمةا!ربيةتونسؤ!-واننا

استعماركلكلزحمتسنةسبعينطيلةناءتوالتي،العربيالعالممن

لشاعرون-اطوارهاابشعكياللغويةالغربةوعرفتمحطمتوطيني

الخرر.المنعرجبهذاالشعورحاد

ومسختفسخمنتهددناالتيالاخطارعنوكشفناكلههذاوعينا

نستاصلهاالاستعمارصواسبالىفتصدينا،الامينةللذاتوطمس

ومقوماتناباصالتنابالتمسكوذلك،نجابههاال!رتحدياتوالى

الىالاخذطورمننخرجحتىالعصرحضارةؤطوبالائصهارالاساس!ية

اثراءعلىالعربيالعالمصلبفي،همةالمسعلىونقدرالعطاءطور
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يثىوا!هلمحماإ

تعئسمذشالضشرشمالارشع

الوطنفياحتدم،الماضيةسنهالصهـيتطوال"

بينالعلاقةطبيعةمدارهكان،عامبوجهالقافي

في-انهعرر.والقوميةوالاجتماهـ"التحريرية

..كلهاالعرب!ةمجفحاتنافيالطبقي

تجميعفيالتفكيرالىدعانيماكحذاولعل...

هيليستالتيالنقديةالنظريةتلكلملامحتحديدا

القومىتراثنافيمالاشرفوتلويراامتداداباعتبارها

وتعيد،القوميةوالوحدةوالاشتراكيةالتحريرثورة

حقائقعنمعزولعير،القديمانهخفيمااشرفعن

الثقافيالعخطيطالىدعوة،حياتنافيثورياتوظيفا

حديثاصدر..؟التعبيرا
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نهوسنا.فيالكامنةالابداعوطرافةفيناالخلقبنوعيةالانسانية

هذايىلمس،تونسفيوالفكريالادبيلادتاجناالمتتبعوان

فيوذلكبهوالامتزاجالعمرومعانقةباصالتناالتمسكعلىالعزم

هورائدظ،وحديآهاقديمهاالالجاهاتمختلفوفيالادبؤنونكل

فيامتناشآنمنالرفععلىوالحرصوسموهاالقلمة!ثرفعلىالابقاء

.،)ومناعةوفوةوخلفاطرافة":فحننكوناناجلمنالمطنرةمعركتها

العملهذااولفيلناظهرتالتيالثلافةالاقانيمفانلهذا

اصبحتوتجانسهاكؤمهاحيثمنبالمخاطرمحصفةماشيئامتنافرة

شاعراوالأديباصيلاالفنيالتعبيردامماتخوفايالىتحتاجلا

اختمانمنافضلليسوانهالمصيرممركةفياش"ازاءبمسؤوليته

الاصالةتمثللاالوردبنلعروةبأبياتبدأتهامابمثلالكلمةهذه

رسالةوهيالواقعكيفيهنخوضماكنهعنتترجمبلصطالعربية

:قالاذامتهفيالفنان

مذاهبهاينالصعلوكيسالومنوسائل؟الرحيلاينوسانلة"

اقاربهبالفعالىعنهضناذاعريضةالفجاجانمذاهبه

شاربه"الىءيتركلاانهكماللردىمشتماالاخواناتركفلا

سلامهبنالبشعير

ئسر)أ

بقكشم

جمزدالممينابهالم

النقداوالادبيالنقدفينطريةحولصراعكلهبي

الثو-ةمتطلباتوبين-وفكروفنادبمن-فة

الصراعهو،اعمقصراععنتعبيراكان-بقة

الصراعهذافيبهاشاركتالمقالاتمنمتنوعةفة

العربيةريةالثرالثقافةتنميةالىدعوةالا-صملطة

تعمق،جذريةفيةثقلبثورةالتعجيلوالىيئ

منقطعكير،جديداحضاريابناءالعربيالاتسان

الثقافةتوظيؤ،الىدعوةانها.وعصرهمعه

وحريةالخلقوذاتيةالابداعجماليةمعيتناقض'
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