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صمعيم

واغسىالاجتماعيالوعياشكالامحمقباعتباره،الادبيحتل

بهاًذ.البشرك!المجتمعحركةمنم!قدماموقعاالحيةالانسان/نشاطات

ويستشرف..وحاضرهماضيهابعاديستكشفانالانسماناستطاع

وصميرورتهتحركهضروراتامتلاكالىاولئككلمنفيصر،غدهآفاق

يرالوولكانالادبانوالحقيقة.التطوريةهسيرتهمراحلمختلففي

هذهانفكما.الحالسمةالانسانمعاركفيالثقصلةالمدفعيسةمقاميقوم

الطريقالادبيمهدكذلك،الحرب!كطالنقدهةالقوىامامالسبيلتمهد

،الانسانتاريخفيابارزةاالنوعيةل:قلاتواالكبرىخيراتارتامام

الاشتراكيةوالثورة..9178عامالاولىالفرنسيةالثورةمثالولعل

"حهو!تبكامللنا!حتفظينفكما،ا!ا7عامدوش،فيالكبرى

فيووعياحلهاالثورانهالانولدت،ملقد.اشاناهذاوكهروطاقته

نااسيا!اوالهخركللوعدي!يتوفرانقبلسبقتهااتكه!االادبيةالاثار

والتحققالفعلمجالالى4ا"حضالتاريخيةالمرورةحقلمنينقلهما

.الملموسالعياني

ا-ض!-اخاؤ،ا!ديمابوناؤ؟اللادبوالنسهجةالامرهووكذلك

ادريصار،والممرحيةوالشعرالملحمةفيآثارمنوابدعخلقبما

يتقدموانبلالاغريقبممعالمصبفةفيالعظيمانصحولضروراتعلى

تلىكواساسالتحولذلكسبببذلكفكان،ارائعةافكرهانطلاقة

فدالاخرهوالاسلامقبلالعربيادفيان..ذهنيوفي.الانطلاقة

واساهـبالقصيدهبناءفيو!اييرروح!بةقيممنبهجاءبماصار

عاششهاالتيالكبرىالاجتماعيةالثورةابعادتوثلالتيواللغةالننعبر

ذاك.اليديال!سابعالقرنمنالثافيالنصففيالعربيمجتمعنا

ناصية،وامتلاكشاملةفو"يةالمحتربةفيوحدةالقباليةانصهارالمجتمعاتان

يبلغهاانالعروءللمجتمعكانما،والقوةالت!دينواسبابالحضارة

وهـدةمنحققفيطارربيلامامهاالادببظانلولا،يومداك

والاهداف!الافكاروتقارب..الفتيةوالاحاسيسازر،عروتماثلاللغة

.الواحدةالامةابناءبئ

مرحلةالىالعربيالمجتمعبانتفالةتقض"لم!ا!ضرورةكانتويوم

الادبكار،والفهمالتفكيرواساليبالاجتماجماالتنظيممنجديدة

امامهااطريقاورسماضنرورةتلكرملإطلاتالارهاصالىالسباقهو

ايلادبن.والتاسعاثامناالمنرنينفي

ضرورةبهاويرهصقيماالثورةيتمثلانللادبكاناذاانهعلى

4فاف،لهاويمهدالاجتماعيالتحولحركاترذلك!سبقى،وقدرا

اشكالمنويبتدعايباسامنيتعفيماالثورةدواعيالىلششجيب

م

.صء

ايرهبرل!"لهص

-!دسمح!ص!ثح

اشكالهاتارينيةمرحلةلكلوج!تثمومن.الفنيوالبقاءلتعبر

غيرهما.دونبهاتنفردالتيالتعبيريةوانماطهاالخاصةلابداعية

اليهذهبناالذييبررالابداعصهيغوتطورالادبيةالاصنافتعاقبلعل

الاالروايةتولدولم.الممسرحيةالىومنها..الملحمةالىالئناءمن

جاءتمماعليهايحسببماسبقتوان،نسمبمامتأخرعمرى

حثوداننحسبو،.والبكارسككالرومانسايضامتاخرةمصور"

التعاقبهذااسبابعنالحديثفيفنتبسطهنالناتتسعوضوعنا

ظوربلهالمتعددةالادبيةالاصنافولادةفيالتدرجذلكمضرورات

قصارانهاوانما.نمطاوصنفكلعليهايشتملالتيالتعبيركميغ

شكليةتجديداتوادخالجديدةادبيةانماطخلقودونانهنقرران

الشاعريرىماعاى-للادبيمكنلا،بالفعلالموجودةالانماطللى

موضوعاتيقدمانأ!سبري!ختبرتولفالبارزالالماليالمسرحيالكاتب0

."الجمهورمناجديدةاالفئاتالىجديدةنظروجهاتاومديدة

اوالمتنبينواسلايوتاريغعاهنطقياممكنغيركان..هناومن

ا)نابغة،اوالقيسامرؤاليهخلصالذيالاسلوببذاتيكتباان،شلا

علين!ادورداليوماحدناينبريانوتأريحيامنطقياممكنغيرانهلما

ذلكانبلالادبيالابداعفيحقلاسلافنامنالغابريناصوات

نشاطناللاهرولاالاجتماعيلوعينافما.يحاولهمنعلىكتحيل

.محالالابداعيةواشكا*الماضيصيغاليوم،تستوعبهاانالمتعددة

.لطورنامراحلمنمتقدمةمرحلةميعليناطلعالذيالمقامةفاسلوب

علسىقدرةالجماليةتيعابالاسوسائلاكثربينمنليكونالحضاري

ناالمعاصراله"م!يرةالقصةلكاتبيمكنلا،ال!،!ا!تعبيراواكضوير

وانماطه.وصيغهوقوالبهالماضياساليبمنالمسرحيةالروايةينسع

التعبيروانماطالابداعمدارستتصلانيمنعلاهذاانبد

وافما.والاحقابالقرونوقيمهاومعاييرهاباثارهافتعبر..الفني

جموداستحالةنقرران،الذكر!نفةم!ضهوعاتنامنتوخيناهالذي

كانفىذا.الواحدالادبيالنمطض!منحتىالاساليبوتكلسالصيغ

واساليبمتجددةقباشكال..الشعريعلائنافييتصلانللغناء

هـصاوبئ،مهلأرثلآوابيوالجواهريشوقيبينماتباعدمنطورة

ووثوقالصلمةحميمعلى،والمتنبيتماموابيطرفةاًثارمنورثناه

.وهؤلاءهؤلا،بينالروحيةالرابطة

شكلفيانجازاتمناليبماانتهىومااحديثاالتمعرظاهرةولعل

القائلةالم!طاةمضمونك'ويحققيؤكدماافضملالعربيةالقصدة

تاريخية.مرحلةكلالتعبريةلمتطلباتالالساليبوالاشكالملاءمةبضرورة



وحاجةالعربيالتوحدمقتضعاتبونيجمعما؟لىالشعرثلغةصار!

واسطةصالىوالمصنع،والحقل،الننمارعكيالاعتعاديالأفسان

اللغويهوالتراعيبالمفرداتمنموجودهعنترتفع.لاالاتصالوالفهم

.المعاصرةالعربيةللثورةالجماهيريالبعدبذلكفتمثل..المتىاولة

تشدالتيواتوح!ةالتماتلاسبابكلكرشيخمورةعليوصالر

!..هذاولس.تطورهااماقوترسمبعضهاالىالعربعةالمجتمعات

العربي-الشعرعروض!يثورةمنا!يهانتهىبما،استطاعوانما

وحيويتهالنفميادتعددغنىالىا،يالاعرنابةمنبموسيماهانتقلحيث

اليهصاروبما،بالهارموليالموسيفىبلغةيسىمابذلكمحققا

،القصيدةدأكألالاصواتوتعم!،!الرمزوالايحاءالتصو!مجالىفي

يشجيبانوذاكهذابكلاستطاع،والحسميةالذهنيةالمناخاتوخلق

روياهكيونركيبوتداخلوتعقيدغنىمبناليهومقوماالعمرلمتطلذات

التكنولوجي.نطورهواساليبانتاجهووسالل

الحاصةاسالينه،غيرهفن،لععرناكانفلقد..يكنومهم!ا

لهكانتكما،والادبيالفنيالابداعفيا!عددةوانماطهالتعيرفي

ورصدالطاهرةوتصويرالقولكناءديالغاصومنطقهولغتهبلاكنه

الحمث.

هذهكليتمتلانالمعاصرانعربيادبنااستطاعمدىابرفالى

بهتمتازمايرصدانمنهاتمثلف!يمااستطعوهلأالخصوصيات

ا!قويششرفابعال!افضكنسفنعيشهاالتيالأجتماجمبقىالثورة

01تطو!ا

العربيةالنورةابعادبعفينتلمسانارى،ذلكعليللاجابة

وصيرورتهانحركهاوفروراتموجودمنجانبعلىونقفالمعاصرة

المامة.

ينحمرفيلا،ناهضةوامةناميامجتمعاثورتنامننعهشهماان

وطموحاتالانتاجيةفواناتطعاتبينالقائمةالتناقضاتاطارحل

شبه-الاقطاعهةشبهالعلاقاتوبينوالبناءالتقممفيبماهيرنا

وتمنعخطانالتثقلالاجنبيالاستمماربهاحاءالتيالراسمالية

والتداخلالمعقيدبالفة!امالىذلكيجوزوانما،الحرةانطلرفتنا

ملزمالسياسيتحررهابوابعلىيقفقطركلاننجدجهةفمن

منالمتخلفةالعلافاتتلكعليهثفرضه!االانتاجييةقواهبتحرر

يفيمحيثالىبيا3ـلمصلهذقواهتحريرعمليةيتا.!انثم،فيود

الاشتراكيةالىالرآسماليالانتاجمرحلةبهتتجاوزمتقدمةانتا؟علاثات

تتطلبهبمالها،ؤبللاالمعقلنغرالتطورامكاناتانحيثمن

ظلفيثقيلةواعناءجسيمةمهاممنالماديوالبناءالتنميةفرورات

العالمي.الاحتكاركبالراسمالبحركةالانتاجيةغيرسوقهعلافات

اننطورميال!هذامتابعةعمليةاننرى..اخرىجهةومن

الوطنبمالرأسمالوجودمنواسعمطاعمصالحلرضيانلهايمكنلأ

للربحواسعةفرصاالتطوركيالمنهحهذاعليهيفوتاذ.الداخلفي

قوةتحرء!حالةفيمتاعبمنذلكعليهيجرهفدمىاالياضافه-

تصفيتهالىيقودقحدمماوالريفالمدينةفيالجماعيةواقامة،الممل

يم!تثيرهقدماالىهذاً..الايماعيالانتاجعمليةفيواثارافرورة

اصحابمنعديدةؤصائللدنوالعنفالمقاومةاسبابمنذلك

الموليةالاحتكاراتوبتحركاتجانبمنالارفيبملاكالمرتبطهالرساميل

عروطلتالتيالاحتكاراتهذهقوىبله،اخرجانبمنومخططاتها

علىوالسياسيةالافممادبقىبسيطرتهاتحتفظطويلةعقودامتداد

الداخلية.السوقحركة

واعالةالمجتمعفيالطبقيةللقوىحادافرزايستلمزمهداانثم

لمفهـرمجديدوتحديد،جديدةاسسعلىال!قوىهذهاصطفافلترتيب

منلقضاياهمويئتصثرظاهرهمومنال!ملقوةلغمرريتسعلاقدالشعب

الجماهريالبعدني!هنامن.ثوريينومثقفينوحرفيينفلاحين

؟

--:-.محا!-!---."-"يم
.ومسميراقضيةبهاينهضواان

والطاماتالعرب!يةالقوىوتكأفلالعربيالترابوحدةانالىهذا

منماكلخلقعلىالعملبضرورةالاخرهويلزمفا4وقضبتاقعا

اؤطاراتكوناناعداؤهالهاشاءالتيالامةهذهوحدةصؤكدانث!انه

منلمحوىنحشدهفدمماباطلعبثغروعلىنحصلفلنوالا،متناعدة

.ذاكاوالعربيالقطرهتابناءفيوطاقات

اأعربية،الارضفيالبترولوجودانملاحظةمنبدلا..وهنا

حسسابفيلهتفردالت!الاستثنائيةالاهميةوتلكالغزارةبهذه

الدوليةالاحتكاراتجموحمنيضاعفلم،العاليةالا-تراتيحية

ومخثطالهااستثمارهامحيطفيالعربيهبالارضبالاحننفاظوننسبثها

مختلفمناحيفيالعربيةالثورةابعاداكسبوانما،فقظالتوسعية

ملا،"تمومنمعاصرةتالفهاثورةلموحدةعمقاوتموصعهاتحركها

باعبارهياخذانمنالعربيةالثورةفضايالرصديعرضىلمنندحة

فيهذهوتقديرهرصدهؤ!يابعيداشططايسطفقدوالا،لترولاجودو

الاصعده.مختلفعلىالارض

قلبدي،اسائيل-والصهيوديةالعالميةالامبرياليةقعدةفيامان

هذافيالذترولوجودنتائجبعضالاهوان،مثلاالعربيالوطن

،ومتناحرةمتنابذةثويلاتالىالوطنهذا.لجزئةانبلالمبتلىالوطن

!،المنطقةفيالرجعيةالانظمهفبلمنمنهعديدةاجزاتاقتطاع

.الارضهذهفيالبترولتوفرمرثودبعضتكونانيمكنالاخرى

شمنا،حاسةمنونزيديقظتنانشحذان4علينثؤيتع.ن..ولذلك

الغريبةالنزواتمنالعديدهوياتمنالبترولمواضععلىلنستول

!ؤسوا،،الايامهذهالعربيوء"ضابهايعحالنىللانهان.اًلمعادية

الثقالمحةفيوعملاءهاالاحتكاراتاجهزةانذلكالادبفيامالسهاسة

منامربيةاارضنادييجريعمابعيدينيكونواانيمكنلا؟الفكر

سعاسية.اوادبيةدعواتاومرعات

يقع9اين0المعاصرةالعربر-يئالثورةمعالمابرزهيفهذه..وبعد

ا-اليبهولى"ئلهواستطاعتمدىايوالى؟المعاصرالعربيادبنالنها

فيمة؟ووطرحهافضيةتستوعبهاأنالفنيالتعبيراوالاداءفي

الاصواتصسافيمنقطناالىاذا،المعاصرالوبيادبنااناعتقد

!كيس،حةكعنسربالساتجدانتحاثنالتكه!"الرج!ثروالتياراتالدخيلة

صفوفهاويرنتطمهدؤاالثورةيتمثلان،داكاوالحدهداالىأستطاع

هلىحقل.اوءومفءنادثرفيالف!عل!ةاداتهاقكونوان.ووعياثوة

مضامي!نلهاالاسضجابةءاىيق!تمرانيشألمذلكفيانه

مناشكالطرحفي!ااستيعابهاا)ىذاـكجازوانما،ومواقفافكاراث

البدلهوحولهيدورالذيالاساسيالنموذجؤكان.ادببقى:صيغ

..لهمدداالاخرينفي،الوجوديال!طلخلافيرىالذيألايجابي

..الحياةفيودورهلقضيته،استمرارا

الفاعرفم!؟عنتكشفزرواةالمصاهواةاتبسم

ماخرخلفهسابحصدىنحوهرمتالحياةلا!

الامة،حوضعناذابا،المبدأسبيلفيالمقاتلهواو..

ويتعنتقالمجهولوبررودالحفيقةعنيبحثيفتثلاالذيالافاقالجواب

يضقانالبطلهذا"ثلكانواذا.وجميماوعادلخيرهوماكل

يحرصمهـمةاوعنهايدؤعقصقىفازاء،الاشفاقاوالقلقأهابة

يرفض"وافعداراء،الغربةمشاعر!متلمكهانلهكانوادا.ادائهالهلى

...المتعددةبفضونهالشعرعليهدرجماهذا.تصفيتهالىيسعىث

الروايةحتىةالقيم"القصمنالاخرىالادبصروببه.نقممت

العربية.المسرحيةث

الىذلكفاتوانما،الايجابيا)!مودجطرحعندالامريقفولم

ماعلى-بهافافترب،الرلمجس!يةالادبو!صلمةونطويرلعالجة

بهاينتهياندون،والحقل،والمصهضعالشارعرجللغثةمن-ثمنا



أملموالتالانفصالنزعاتويبرر..اكجزئةواقعيكرسماالى

البعىد:المعاصرةالعربيةالثورةبعديدلكفبمامتمثلا،الضيفة

وا&!دؤليووالذاتبمالدفعوقوةجوهرهايشكلالذى،!ريالجه

اليه.تسعىاذياوالافقداخلهتتحركالذيالاطاريحددالذيالقومي

ابرزهي،جديدةفنيةاشكالوظهورالادبميمةالانما!تعددولعل

اعربيىقىاالثورةلدواعياستجاقيفيالمعاصرالعربيادبنااليهوفقما

العررك!ادبنايخرج"رةفلاولالمرسومةالتاري!سةومطالبهاالمعاصرة

نألفهالمالتيالموضوعيالادبفنونحيتالىالثرقيالغنائبةآفاقهعن

!ةالمسرحىانبل،-برةالقصوافقصة،4والمسرحيكالروايةبالامس

ساحة"-ناكثرفياثراوميدانااثجمرتزحمسطد،اليوم

ية.الرواماحد،والىالقصيرةكأالقصثضنهووكذلك.عربية

-ر،المتعباشكالفياك:وعوذلكالتعددهذاانريبودونما

وهـدهاثعريعدلمحيث،المعاصرهالثورةمسنتلزهـاتمنهوانما

زمث!لعلىفادرا،والتعبرالرؤيافيداتيةمنبهيتسمبما-

مثومن.خلافةءوضوعيةبروحالمعقدةمضامينهاواستيغابابعادها

4رواباودرا?يئابعاداتكتسباثعرفيالغنائيةحتىوجدنا

.الجددشعرالناافضلمنعددعند

فيافنفبهبرانماطافيطلب،ارهيبةاوالتكنولوجياالصناعةعصران

القدءمةغللمص،م!نلا،عنهاوالتعبرالحقيقةتمثلفيواهـاليب

ت!نسىجم*ك!،ان:المثارتاوالسرونيوالتصوراكمزلالذاقيالطملفي

الىوالذهنيالفنبمالاداءوصىغعبهرلةاوسائلجنحتولذلك.بحال

وهوا!حدثاوالظاهرةاستيطانفيوايتركيبالرءمدفيالموضوعية

.المحدودةعصروارتباطاقهالمتعددةمحءهـعلاقاتهفيفاعلتحركنام

هو،لمموالهالتكنولوجيالبناءوالصنا!ةباسبابالاخذكانفاذا

والتجزئةوالتبعيةوالضعفا)تخافعواملكلعلىالمظهوريلزمناما

"،التطورسعصرناامكاناتحدودفيذلكغمورلهءبيلءنئر.قىليساذ

والا.ضقالالموضوعيالادب"مموىالعربيالادبساحةاتساعفى

ع!سىيقتصرلا،الرواماوالدراصطالطابعغلبةحببمثالىبالشعر

الؤن!-كبماالابداعحقلفيلبهومطاكوريالتحولضروراتاتيعاب

ال!ربيالاتم!اناعدادبم!مةاكهوضالىذ)كءجوزوانماوالادبي

وعصقاروياافيركيبوالرصدفيموضوعيةمنالثورةتقتض4لما

الؤهط.في

ا)ءيا(ءمصر،ةةالمهرأفيالمعاصربالعربادبنااسمهـامكا!هناءئ

!اغنا،،اص!ونيا-الاممبريا)كوالغزوا!دواىفوىضعدنخوضها

الموضو!كبوالرصدالتركيبيةإاالرؤعلىوحملهالعرب!الانسانوعي

لآب!تهيف-الادبيهوم،ايىوم!ةوالاحداثللحقاءقالحيوالاستيعاب

الوفاثبمير-:فهذافيوهوا"صببرلمعركةالمصاصرالعربريانساننا

الةءسروحفيدلكمتمثلا،العربيقىالارصرفيالماديةوالتحولات

الحديث.التمدينومطالب

يرركأووس،ئلهاكع:الادبعنالحديمثبصلمدونحن-بنايجدروقد

منايىوم4العربربالارصبهتعجهـ،نعرصان،-رالمعمعركةفي

يجريوجرىبمامتفاوتةاصداءمجملهافيهي،متضاربةادبيةتيارات

.المنصرمتنا)ءالميتيناحربنااعقاب!بئاوروبافي

الافكاراننقاللوننحولانالمنطقياوال!يعيغيرمنكأنولئن

الربلنتركانايضاالمنطقيغيرمنفانه،واتجاريباق!قا!،توييلا!ح

نرقبفلا،والادبالفكرمواقفمنيشيعويستجدصاازاءالغاربعلى

محمومةمزاداتمنالانساناعداءبتامرالمبضلاةالارض!ذهفييجريروا

التواكلروحاشاعةبقصد،ثهاتراوفكرهايهوزثوالامةهدهروحلقتل

رذلكايسهل،احتوائهااوواعدةبادرةكلواغتي،لصكلفوفهاب!بنوا!ائمى

قيادها.ازمةوامتلاكمقدرا!،صاعلى4القبصصاحكام

بمينءدوريئتتوزع-اك-ةحسئ،رضعلمى-اقياراتهدهانذاك
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عمدتظفرلاثءيءزك!هـبركلونهلست.بئ،بقيمةتقراوبث!ميءمن-9لا

فنحهـبالانسالىوروءهانيمبمىقى،الؤوضويوصموحهارفص،-،في!د

الظاهرةموقعالان!ء،نرو:هايرق!ع!يماءجبريةهنسحيقدركالىووعيه

رشكدالتداء!قوالين4بزوبوءبه!عرؤطحيثت!اقوانيء!الةيريقية

ا!!يى!الل!واتمنو،بكهذهغيىواثىواللانظامالصبثفيموغل

دضيوطافتهام!اءاىؤرررلمةعاليهوتنكروعيهوتلغيانالاف!ببماالتي

ماكللمحي؟كول!اانعا-"كتباضياالحوبة"مارسةاوالاختيار

عنه.يصدراوبهيقوم

"واقزاف-ى؟لاصآؤ"،وانللوالااضبرأتاهذهقلو"ا"تصي

اروكلتأليهءلمى1)!ظي!وانساى"،راثهـاراكةرواالأءةبفدراتالتمتل!ك

لقهحتى،الفنياوالادريالاثربناءؤي!بمةمنللمضمونماوانكار

دافرالثورةيفررانهياشنهاء!امهمهبانالزعمالىاحدهمذهب

الشاعر.لاالسياسيمهمةهذهانادالمجتمعفيلااللغة

الادبلمحيالمض،هـونعنالث*كلفص!لالىالطعوةاروالحقجمقكأ

أىلتصلاالمماضيرحمفيبصيداةقدوانمابالجديدةليسصت،والفن

اواخمدهبحهشت(4018-1724)كأنتعو"فويلالا،،انبمالفيلسموف

دا."ولذاؤ"ؤياوجودافيفءةولم!معمتساوقاعشرالتنا"-نالقرى

زاعمىاثكلعاىصروامت،اقعمل!يقصهكأممونالمصاسقاظاثى-

لامصموزلب!صىو،!لب4-قيوماؤه،والادبالغنقيجدإداكاوالخلقان

الشكليئالمدارسكلازعماهذاءنهاحدتولفددلكفيعلافةايما

عشر،انتاروعالقبرىاحراشاوروبابهارخرتاتىاا!*353+؟أ

اضانية.االكونب"ا)حرباءقابفي،فمالاودالكونيةالرربوقبيل

كانتفلأنها،الدءواتهدهلمثلاوروراسوقاص!سعتاداانهبيد

ا:!بالعدوازوافيالمغرؤ"قواهاوتدؤءعنالقاتمةءنحها؟!اجانباتعك!

،ان!االمضهمون!4!فصاالثهـكل4لأيىالىا)!وةانذ!ن.تعماريالال!

باعنبارههوالادبافنااسقاطثم،ومنالمضصناسقاظال!اساتستهدف

صروراذوا"ةا،كبالوافعللاتصالناالانه"4وسائلواؤدراخط-راحدى

والثوراا،نمساىالصلمحةابمدلانتراعروحاولة-ادنوءميرورتهف!جاتحركه

.ةالفاصاالانسانمعاركفيواوفرهاثارا7

ومطالبزء-ءبمانالدعواتهذه،ثلؤل-!..لم:،أ:-"!ةدااما

والغز9اى41ءدوفوىضدأ!يوز،8صتهخوضهاالت،اما!-بلآاالمعركة

نق!حيثالمحتلى!ةفلصط!صفيوخاء"كأ،العروقيافطار"تةلمففي

وانتروررصاعتاهـ،ملوبر"وج"المقداًهكأالفلسطيمجهبئالثورةطلائع

تعطي!محاولةانذلكالحد-ثالانهاناريرلمخعرفهاتيطانياستعمار

11اهايم!نلاوالبناءالنحر!معوكتيةكطعط!مةطافةوءـو،الادب

ا!تخل!اسبابكلكرشالىتقودانوالأ،الاهةاعداء.،خدمان

والضعف.

المر.لابالح!ارووففأ!!ء،أتهذهمننقفانلناحقاتانهنامن

الادببالردةلقيىننتمرانيعنيلاهذاانبيدءكذلكوالرافضبل

هـعهدوالادابا*:ونافئقفالزمنتحجرانتحاولالتيوالمدارس

الرالبهبنمنبهواقفهان!نقلءهـنسنكونبهذااًذ.4واساببالماضي

لم!-ولمح!ثءواقعف"ذتلمسباىملزموناتاحي!نفي.الي!ن

القدرنزعمانا:،فماوالا،امنواالادبفيالاصيلوالتجديدالخلق

،.المعاصرامربياالانسانصيافةاء،دغ،علىوفنانينادباءباعتبارنا

الاكهماااة"ماءنجديدةالسس!لىوالطب!،هـ-"بالمجم!حععلاقتهوترسيج

.والوصدةالذاتي

عنا!كلالةلى:كطالانسمانفينوقظانتق!ة"-:االمصيرمعركةان

بررصدتنو!معوان،ال!ثوريوا)رفضالهادؤطالتحديونوارعاقوةا

اليسء.؟وتاذياقيمداك4ورتوىالىاحدثااوللطاهرةعابظواسته

دب،وار،الطمايى-سهانتهىالذياتركيبياوالفهمالحببثةالآلة

اأفهـ-منراسخةجديردةاهـسعلىبرمجتمع"الفردقىعلاؤبناء



العطاءينابيعا!وهـةاللغةنفجروان،والحبا،يجابيةوالمشاركة

التجزلةوافعبرحريسالىدلكوقودنر-،اندونالفنيوالادبيالفني

.عابرةومطالبآنيةلامخراصالمحل!4اللهجاتباعتماد

هـ!ن،-؟واعهـااولدحةجماهيرنابصالصراعاحتدامان

مياد)ن41بدعة!كله-كأ؟!ندخلانمناقيطلبوعملاءو!هاينةامبرياليين

نكبلمافليسى،والاببندقيتهالحندييقاتلصشابهافنقاتلالمعركة

له.رمبرلاوترؤطعا/تب!رعبلايكصونانونقوال

وء:رخلادمنتاكاوورةالهبمطشهيئثكلانللاتسانكانواذا

واحوالظرو!منبهويحيطيصضظمهبماوار-:اطاتهلمردايه2شبكة

الانجو(ءيءوجودهءناليومهـوالعربيانه؟تافان،وروصيئمادية

ر4يمكنلا،وعداايوماصهرورتهابومطماالسصياسيكأ"ثوروملابهات

منغاقغيرالاخرينعلىمنفتحاروواقفهفيصلباايجأبياي!ونانالا

جوهرهب.ثلانفمالهوالا،حسىاوفكرمنتيهقيفيمى،لفسهعلى

العربييعيشهفما.ءئمومن.موجوداتمنحولهعمى،ويتميزالفاعل

عذشصانفلافهالىتفضيانلهآليسوالتوحدالاغترابمشاعرمن

وارما،الخاصةوهمومه!ضيقةادات4شرلقة!كطوانحباسهلفسه

وئمردهو"ور."ارفض4مكصناومنطلقاثابتأاساسالكونانل!بدلا

انصانيته.يمنلكانيمنعهمابكل

الانسارصياةفيةمعيرقو!وؤعلاحقايكونانللادبكانواذا

ومعابهـتكرسوفتمبنماذجيرةقدمدلكيستوءببانمدزمفانهوالمجت!ء

سهـتاتياتفردانعربيءانالاتبوجوديرتفعانشآنههـىتكل

لماحيةمادةالمتفجرةوبيئتهمحيطهمعطياتمنويتخذ...الثورة

مةالحالىالمرحا4هذهمبمكأالعربالارضاليهاتحتاجآثارمنيندع

!ه*ش43،ء!حى!وأ!!ممي

ءصأ

لهنر."الجحيم"روايةبطلولسنكولنيعتبر
فيغرفتهالىيلثالبطقهذأانويرو!،الحديث

قدبحبعننجامضةبصورةافكارهوتنطلق،الباب

!فثقبمنالتاليةالغرفةمكانهمنويراقب،"اطلاقا

وهـ،يجبممماوأعمقأكثريرىانه.للشهوة

اللامنتمبأنيقنعناأنيريدباربوسانوالحق

لا،الواقعفيويلمسهيراهماقبولأوالمنعزل

القلىبعنصرالاهتماممناليوميهحياتهدقائقوتمنعه

-وفيالفوضويةنيهبمعلويقذف،منظماولامعقولا

يكوفلنوالا،الامركلفمه!اتقالأنلح!.. ..-الحميعه

يلآداب.ردامنثم!رات

مموك!مى.
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العنيد.النضاليتاريخهامن

فان،بهاي!ضانالتوريللادبتوفران811مةهذهانعلى

سصهمانالااًللهمشيءالىمعووتصيرانالتذكليةلذمدارسيتوفر

مريض.عأراورائلمسفحل3وتآصبلالرو،؟نعة.بمفيفهلميااسهاورا

الظاهرةءضصحفالىبآلانسصان/حطال!تيا،دارسلهذهليسانذلك

الذيالاغترابواقعءنتعصران،اواعيةاولاالحه4غيرافيزيقيةا

.مسصنآ""ويجتثينعيهيمامثللاومجتمعهمحيطهمنالعربييعيشه

الاءتراباعتمادعلى-كانتانمنذدرجتانماالمدارسهذهانذلك

!ياداةمضمطر؟ةوهواجس.حادةاحاسيسمناةمردفيتنركهو"سا

قنجي-طرإقعنوذلكلديهوالفصلالمقاومةنوازعوفتلالفردفويه

الفرد،وبوضع..واللامبالاةوالبغضاءاحق!دوااً!نفرةوراهـركل

وبالوصو!،كأ4الضدوعلىةمعالمحمقابل،اولئككلمنبوجوده

العابثةوالعإ"المحضة،المشاكسةمنفربالىوالردضالتمردبحالات

.وف".اشانوواميالحديثبنايطولقدفانه..يكنومهما

وقضايااملابسانهمنالعديدفيبعيدانضربانالىذلكيضطرنا

احهاهذاعندنقفانرآيتولذ)ك.بذلكيسمحالمقاماناحسبولا

فنقو)مقامفبي!النايتسعاناحرىلفرصكأتاركين،الرصدمن

الرا!ويتعددالاجتهأدفيهيتشعباستيتكيموة"وعفينراهالذي

الثور!انعلى.واحدرايءلمىذلكفييقفيكادلاادصءانحتى

راالثوراتكلشان،اسءظاعت-فدمناماعلىسالمعاصرةالعربيى"

بممرحلةكلفيفتاتي..لادبهاتراهاالتيصيفةوالهالنمطتفرض

فمالت!وعهذاكانثمومن.ومضمونااداءالادبمنيلائمها

الادبساحةبهاتزخرالتيالغنيةالتعبيرواساليبالادبيةالاصناف

.اليومعندنا
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باربوسلهنريرواية

طرايبشيصرجترجمة

الادبفىالنموذجياللامنتصيعلىمثلاوس

ثقبمنا،خرينليرقبويعيشبابهالبغلق!دق

الافكارأهموهو"الموتالى،جسديةملاذمنفيه

بسمياطجسمهفتليبتتعرىامرأةليرىدار

."الفوضىالارى

المريحالبرجوازيينعالمفيالحياةيستطيعلاصان

لمجوهرياتنظيمامنظمامكاناالعالميرىجوازي

العالميرىلا!انهاللامنت!مىأما.بهيحي!الذىعب

بأنويشعرالعميقةالغ!ابةيحسىوهوالبرجوازي

...ممكنلكلملاح

قرشا05؟الثهن
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