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العربيالمج!معوافععلىكبيرئقلمن،691لأحزيرانطرحهما

الفدائيالمملوتطور،انذاكتطعاهافيا!عربيةالجماهيروبهوة

بعورة،العرادفيالاحداثوتغرر،مس!تمرةومجابهةمقاومةفعلالى

والاجتماعية،السياسيةالظروففينوعيتجمدمنصحبهاوما،ما

الادبر!يةالحركةفيالاشكالمنبشكلبرزت،المغتلفةالتنافضاتهذه

بصورةجذممهافي،جديدنسخامتدادفيوساهمت،العراقفي

انتكاسةمنالممتدللواقعجديدلوجهانعكاسبالطبعوهو،وافحة

القصأبانتوفد.العزسوانيةالنكسمةحتى5891تموز14ثورة

منوالمرجمالموضوعفيالمسرحصحبها.ونمثراانتاجااكثرالقصيرة

الطويلة.فالقصة،الشعريليهما،!والممثلةالمطبوعة)المسرحيات

ظوراطياتهبينحمل،الجديدالنسعهذاان!يشكثمةوليس

الاجتماعيالتالورمعمتمشيا،الا!دافيالر،يةفيوتجديدا،فنيا

التطورمبملفيصحيةعلامةوهو،خاصةالفربماالوعيوتطور

.العامالثقافي

نجدها،!ذهالمعاصرةالادبيةالحركةورص!متابعةخلالومن

الروياوييلورويكشف،مسارهايشخصالذيالكشافابىتفتقر

همويمط،فيهاوالاننعالالزيفسيولمنا،لاصالةمعرفةمعالصادقة

ابعادها،تحليلخلالمن،الابداعيةواطرهاظواهرهامعالجةفي

للنقد...لكشافافتقارهاانايضاشكولا.الفنيةوتياراما

جديد!ة،مراحلالىوتطورهاامتدالطتخلطلفياثرهله،الموفوعي

..11)و!يزه

فيوالمعاناةالننيالصروفيوالمشار!الموضوعيةكانتواذا

في،لعلميالنقدسماتاهم،الادبوظيفةوابراز،الابداعيالخلق

مما،الادبيةالصحافةتنشرهما(معظم)فان،الادبيالعملتشريح

رأيولنا،ككلالمعاصرةالادبيةالحركةتقييمهناهمناليس)ا(

كعملصاعدةادبيةحركةكايوهي،آخرمقالفيمثبت،!ها

تنشرهمسامعظمانيؤ-فماولكن،والايجابالسلبمعها

يكاد،ادبيةنتاجاتمنعندناالاذاعةوبرامعالادبيةالصعافة

هوما،حاصلوبتحصيل،السلبيللجانبمزينةصورةيكون

اهـلم،تمثيلهالالكياءمراهقةوهلوسات،مدبلحصراخالا

اكلربيتواضعهمانفاما،بتمثيلهاالحقيقيون،الخلاقون

الاخريالعواملاو،الادعياءمعالنباريمنيمنعهموالاخلاقي

الثلالي.السببهيالمعروفة

إ

نه-ئهرار

اعبزل!ق!مم!-يماس هـء

هذهمنحصلة؟دنىيتصفلا،)؟(نقديةدراساتاونقدانسمحه

وتعميمات،مبتسرة،سريعةانطباعاتكونهيتعدىلادهوولذا،السمات

كأ،الشخ!المجام!دائرةضمن،ساذجةافاتومبا،سطبة

هـن،يوهااليوتقالكماهوكتابهاهموانحلب،الاجتماعيوالنفاق

،ا!واسوتخدير،احةا،صاالىيئصرو،:*المعاعرينالنقاد

والتبرير،،والتزاحم،اثد،لىعليوالرلمت،الاصواتاسكاتإ

وبينبميهمخلاؤ!لادانهاتظاهروا،المذاقالحلوةالمهدئاتومزج

يخالسصبينما،طيبونرجالانهم،الامرفيماكلوان،الاخرين

.)3)الاضينسمعةالشك

الادبيةالحركةاحتيا!مدىقيضح،الحقيقه-*شارةهذه

والابداعالتطورعمليةيواكب،كبيرااحتياجا..النقدالىالمعاصرة

منالحديثامرافياالادبتاريخحصيلةوما؟.،النقدهوفاين،فيها

.أالنقد

الحركةمسكارفيالمستفربالشيءهمالحقيقةفيالجوالبان

اللب!نانياوالمصريالقطرفيالادبيةبا!حركةمئلاقورنتاذا،الادبية

9كاديمية،االدواساتاشكالمنتثلايزالوماكانالنقداناذ...

و*دب،الماقمدومهمةالادبيالنمقدمف!معلىلفظياتجاوزايعنيوهذا

توف!ماعلىميةالت!باطلاقالكثيرؤييس!معلا،هذاالتجاوزوحتى

نثريئدراسات،ماب!ورةوهي.!لقيمتهاانكاربلا-الكناباتمن

دساقتتخللغا،الادبيبالنتاجوزو،ر-فاحصاب!اتاو،تاريخيةس

او)،امتبمننشرمامعظموهذا،نقديةملاحظاتاوانطباعاتاو

والدراسأالنقدمفهومبينجمهتالطدراسفلمبجرةالقياناريد

اليد.اصابعت!دولاقلعلةوهي،بنفسهابرزتوقد،احلايمية

النقدأمجالفيالادبميةالصحافةواضتبرثها،نقداعليهاسجلالتي

التعقيبافىاوالادبمة،العطاءاتلبعضمقدماتمنوهناكهناتناثرماثم

الاشاروهده،اليهااشرتالئوالكتابات،الصغيرةالصامثياو

كبيرالاملكان،جيدةبهراساتعرفوانتاداان.ضطللعلم)12

لالسبادانهمالا،الادبيةالحركةاليهتصبوماتعقيقفيفيهم

وانعدر،،العيشوكس!ب،المجاملةسراديبفيانزلقوا،ما

يكتوبعض،بعضصمت.والمداجاةالسطحيةالىكتاباقهم

واخر.حينبين

ه،الادابمجلة1نقاد،بلاجيل)،فياضسليمانعقالةمننقلاالأ(
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التاليتون؟الملاح!هحينقثير،النقدواقعالىالسريعة

لإدثي،2النفدمحرفي،ومتابعمتخصصنافدتوفرعدم:أ

سم!ع2وودهبم،نقديمنه!خاثلمن،الادبيالنتاجويدرسيكنب

نقيمفيمهماسبباالملاحظةهذهواعتبر.والنغدي،بيالابالتراث

المواكبة.عنال!نقد

انمداماالموضوعيالنفدأنعدامأنىأئمسابقها!نتارةتمنيلاةب

والمتابعه،الم!شهرةأدواكبةعنوتخلفه،جهةمنشحهتعنييل،كاملا

الىمط!او،واصطلةصدقيمنالادبيةالحركةفيمالكلالكاشفة

.اخزى-منيلتصو

منخصص،نا!د.يودروءلمم،الدراساتوشح،الئقدوتخلف

وتخلف،حضارياالمجتمعنخلفمنها،عدسةعواملالىنعودانهاارى

ابداعبفعمليةكولهالىاصامةانهاذ،التخلف!ذاانعكاسالنقد

،الاخرىوا!عرمالفنون"طروحاتعلىيعتمددهو،داتهبحد

،الانثروبوتوجباوعلوم،النغسوملم،والمنطق،اللغويةكالعلوم

ال!؟ضيةا!علومواحياناوالطريخا،جتماعوعوموالميثولوجيا،والاثار

واللرالمطتالملوممنوغيرها"ارمبيولوجةوالملوم)4)،(والطبيعية

تهوحافيولثوراتهالغريزيةلميولهالأنسانفهمزيادةفيساهمتالتي

الغوصعدىالثنر!عجيبينوبراعةبوعيعمقتواننىالمغتلفةالاجتماعية

وبينبرينها!علاكةلفهمالعلميالم!حومنحتهالانسانيةاعمافهفي

القوىحركةعبر،الاجتماعيتطورهعلىالقدرةثمومن،واكعه

واجيالىنقديقراثالىالادبيةالحركةافتقاروايضا.)5،كهالانتاجية

بي!ن،نقديةومعارك،فقريصراعخلقفييسماهمون،النقاىمن

واتجاهاتوتياراتوفيممقهعمحول،مثلاوسلفه،المعاعرالجيمل

ولعل.العالميوحتى،العربياو،العرافيالادبديسواء،الاب

للمساهمةتأهيلهموفي،الشبابالنقادمبادرةفي!ليرهالعامللهذا

بينالعراعاحترامعيرالادبيةوامكانياتهم،النقديةفدراتهمابرارفي

'،نسانية،المعرفةبمفات!حوالامدادالتشجيعالىاضافة.الاجيال

هنانواًشف.ومناهجها،واصو!ا،طرفهاكلفي،والنقديه

النقد،لمهماتالاستعدادميوالشبابالنقادتجب،ايضآ،تاثرراته

والعامسل.لذلكاشارةنقديةمغامراتيقمهونهلمااعتنارهمولعل

فالمفروض،الخلاقوالنافدالمبدعالاديببينالعلاقةعامل،الثالث

احدهمامقابلةاساسعليتقومسويةعلاقةبينهماالعلافةتكونان

اكلاتب،اجهةمن،الفنيالخلقموضوعيةوتعليلمعرفةفي"،الاخر

ذاتياالناشفالخلامةمسما،لمهبينالموضوعيالترابظا!ىررتفعحين

"..)6(الادبيوانع!سهالوافعقوانينوبين،فرورينحوصا

والد-نالجيدفالنقد،تماماذلكعكسالعراقفيالحالوافعولكن

وقناني،الفارسيةالئخورباواش(للمنقوداالمطر،المادحالنقدهو

العملوسلبياتلنوافصالمبين،الموضوعيوالنقد.الفرنسيةالعطور

حاقد،ردىء،سيىءنقدهو،ا!قليملةبالاجابياتالاشادةمعالادبي

العلاقساتتست!رذلكضوءوعلى.نعوتمنذلكشابهوما...

وادبلأ،فكريةوافطابت،عشائريةعلافاتومعكلمها،الشخصية

هلو!كن،الاشارةهذهمنواوسعاعمقتحليلااكتبانبوديأ

التقسميماتواقعمنالمنبثقةالادبيةالزمرفيهاتتحكم(؟المجاليسع

خاصةمقهىفيتجلس،منهااديباسملهاادبيةزمرةكلسالادبية

هـنسالتواذا،الزمرةبنطاماحدهميخلانيمكنلا،تقريبابها

السييىءالواقعهذا.-للزمرةالداؤ3المقرغحرفيتجدهفلااحدهم

26191كاعالادابسالابداعيةوالعمليةالقد-ل!مدعليد.)4)

صىالعلوممجلة-والنقدالمنهجبنالحنسازمةسحافظصبري)5)

26391تااع23
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عتده-ذلكفيشكولا-طبعافيهتكونالادبيةالحركةفيالمتنفذ

تبرزوفيه،والرناسةالامرةولها،الشانصثاحبة،والبيكال!واجة

الاجواءشوائبوتزضع،والانسانيالادبياتمعاملسلبياتكل

.)7)والغلقيالاجتماعيالنفاقومواخير،المتعفمة

،مدارسفلا،العراقفيالادبيالنقدوضعيبين،ذكرتهمما

الايجب..وهناالحديثةالادبيةالحركةتارءفينقديةاقجاهاتولا

،الظلدة5891تموز14ثورةبعيدطهرنقدياتجاهارها!تنغفل

شكلعلى"المثقف"و"الجديدةالثقافة"مجئتيصفحاتعلى

با!واعوتعريفاتوترجمات،عراقيةادبيةنطذجعلىتطبيقيةلقطات

،الادبووظيفةالاديبمهمةعنواحاديث،العالميألادبفيالانسانية

عناعراما،الادبفيالاشزاكيالالجاهعنسريعة*لاحطاتوابداء

لماما،الالهايتطرقفلا،الديناميةووحدتهاوتكوينهاالفنيالعمل

الاظارممطمفيالفترةتلكالاتجاهـفيهذهكتابداءالمسالةوهذه

نشرمنالثورةصحبلمانتيجةكانالارهاصاتوظهور،)8(العرب4

الوعسخلقفيالمهنيةانننظيماتومسماهمة،الاشتراكيالفكر

الارهاصاتهذهتسشمرولم.الكادحةالجماهيربينالاشتراكي

عونه،طبامروهذا،الثورةانصكاسةاجواءخنقتهافقد،ونتبلور

رجعي،فيييوكزوت!ورمنالاصماعيالوضعفيحللماانعكاسا

...واضطهادوسجون،تشردمنلحقهمبما،انفسهمالكنابحالثم

فياليهاالمشاروالتنافضات،حزروانمنعطفبعد..ولكن،والح

فيالايجابيةوالمشاركة،التقدميالوعينموومع،البحثمناكقدهة

وظود،والانساني،العلميالاشتراكيالفكرالسسونشرترجمة

الأرهاصاتعادت،الشعبابناءمنواسعةلقطاعنالفكريةالخلفية

الىيستند،الوافع!ؤيةفيجديدااتجاهاوتمثلتحملالاولى

اراجونيقولكماالماركسيةانشكولا،ل!رياهفياساساالمأركسية

بهايمتقدمنتلزمالتي،الوحيث!المحاولةبل،محاولةاولكانت"

ملموهو،فقلىبهيحيطونلمنالاكلامهيوجهلاانهابداينسىالا

همكما،ا!ناسكلويظكلببل،فيهايشاركهمالتيحيالهمبكلوف

ماواود،إ،)9)..مستقبلهمابعادذهمهوفي،خنهاختلافهمعلى

واثراكبوعيالاديبمطالبماأ،النظريالنقدالالجاههذاعنصعر

الاجتماعيةوالظروفالطريفيةالمرحلةضمنعطاءاتهومهمة،مسؤلياته

واخاذ،وعمره،مجتمعهلطموحاتتمث!ومدى،يعيشهاالتي

والانهزامية،والصوفيةالعبثاثرانمنوالتخلص،منهمافعليموقف

لمحصلات"سالجزائريمعمدالناقديقولكما-خضوعهمنانطلاقا

هويتهاثباتفيوجودهليؤكدوالتاريحية،والسياسيةالمجتمعيةالقوى

هروبية،اوميتافيزيقيةمتاهاتفيلا،ويجتازهاالازمةيواجهكانسان

..الاشياءاديمعلىالتسطحفيولاالاحداثجلدعنانسلاخفيولا

ماسساأابعادكلواستيعابقوتهاولحكلالاشياءداكاالغورفيبل

الفنيالعملاناساسوعلى")01(..العربيالوطنكلفيانساننا

عملياعكسعلىانهبلالنفسعلىانطواءلشى"الخلاقوالابداع

نك!رأانه،والباطلةاللانهائيةالحجرساديب،الساديبحؤ

اكهوكما.")11(..الاخرينمعوتلاقومشاركةللعالمموض!وعية

يسمىمافيوسيىءواضحبشكلبرزت(الامراض)هذه)7،

.إ)الادباءبجايخانة)

العربمالنقدفيالاثراكيةاًلواقعيةسشهـريغاليمقالةراجع)8،

الجزير!منكلمات"وكتابيه26191كعاالإداب-الحديث

فيهما.المقالةحيث"تحتضرثقافةمذكرات"و"المهجورة

حلىترجمة-"ضفافبلاواقعية)،كتابمقدمةمن،اراجون)9)

.اًلقاهرةسالعربيالكاتبدارسطوسون

31صيالآداب-الثورةادبامالمعركةاًبسالجزائريمحمد).اًأ
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الصطورلمواقفالكاتببالتزامهناالمطالبةان"كامرفاضلالناتد

يستطيعلاادبفتقديموالتزييفبلافتعالمطالبتهيعنيلا،البوري

لاالكاتبانجيداندركاننا،ذراهالىوعواطفهبرعيههويصلان

يملأوافق،يمتلكهوعيوعنيعيشهاقجوبةعنالايعبرانيستطيع

!ننقيلياثورياادبايقدمانا!لبيستطعفلكيولهذا،هياته

الثورةصفوفيالجمإهيرصففيكانسانيقفانشيءكلفبلهليه

."')؟ا)..وتطلعهاامالهاينني

بطرح،الاتجاهيهذاالمؤمنينالنقادمعاولاتذلكبعدوتابعت

قصةمن،العراقيةالادبيةللاكلمالتطبيقينقدفيالمنهصيةندرقهم

مان،سابقاذكرتوكمإ،طويلةكأوف!،ومسرح،وشعر،ضهـة

وجدية،بث(طالمعاصرةالادبمةالحركةوبتابعيواكبلم،الالطءهذا

الاتجاهسماتحاملايظللكنه،ضها4ضمرايبقى،الانلحدفدمهوما

التقليمديةالاطاراتتفيير"!ليس!والفنالادبمهمةبانو!منا

اسمىحؤجمقةالى،والشروخالثققاتخلالمنالالظارولفتللعياة

بى،)13(جارودييقولكما،)قهامهافيالاملبتاواليهاالدعوةاو

المجتمعطبقاتاك!ربمصالحللفخانيلايديولوجيةالصلةعنيعبر"

فكرةبصعةالعمبق؟لداخليالافتناععنكألكويعبر،طيعية

لدعمالموجهةالنشيطةالابداعيةالفعال!ةعنيعبرانهكما،الاشتراكية

ناالاتجاهلهذابدولا.)14(ليثبنيرىكما"الفكرةهذهوانتصو

العؤافيللادبالجديدةلرحلة6وصياغةلبلورة،جهودهبكليمهل

الجماهيسرخدمةاجلمنبدولا،الادبيةحياتئاواقعمن،مدالمط

الحرية،توالرشروطمنالان!منالنقديةوالحركةالادبوتقعم

في،التقدميينالادباءكلمساهمةو،والقييدة،الرايوديمقراطية

العصر،افكإرمنمنطلقعلمياس،سعلىالادبيةالعلاالاتترصين

،اررإبفءالمرا!-دوانحداراتالمريضالوافعسلبياتمتخطين

المنئلقة.اللدابراجفيالمتربعينوندائح

الننفبيقفي

الا-لجاهوهذا،تدمممهافلسمفةعلىتمتمدالادبية"حجاهاتكل

كما-فلسفةالىايضايسشئد،المماصرالعراقيالنقدفيالصيد

والمجتمعالطبيعةالىالملميةونظرته!بمنه!هاتمده-سابقاذكرت

تم!ييزا،الاشتركيةبالواقعية،تسميتهعلىاصطلحوقد،والتاريخ

طريقةهييلاشتراكيةوالواقعية".الاخرىوالمذاهبالالجاهاتعن

مفهومانها،الاشتر!يةافكارعبرالوافععنللتعبيرابداعيةفنية

حيلا.)؟انمنمنطلقةا()5،!للمصربي2الايجاوالبطل،الجديدالانسان

قالكط،(الموصوع!بةالحقيقةاكتشاففيوستكونكانتوبقا،5الفن

العالمرؤية"اناساسوعلى)16)"كوجينوف"السوفيتيالنافد

نالهايتيحماالجلاءمنتبلغبنظرةالكاتبتمد..الاشتركيبالمنظار

والشعورالوجودتعكس،اخرىذكلرةايةمنواممقاتمنحوعلىتمكس

*تافي!ؤ،والعلاقاتالناسوتمثلتعكس،وتمثلهما*جتماعيين

تسمت!-رو!ا"التيوالحلولأجمثريةاالحيإةعلىكلرحاأتيالمشكت

اوركله،4!بيقاىاوفحى،الاتجاههذاتمثل.*ا(لوكلالشيقولكما

الإيدةالثقافةسالثوريالفكرمواقعكعزيزنحو-تامرفاضل)112

969تموزء4س02اص

991مىضفافبلاواقعية)13)

الدين.كما!جليلترهملأا079قموز7ع29صى*داب1141

الواقعيونيراهاكماالاشتراكيةالواأعية-خضومحمدسعادد.)15)

6891بندادس.9مى-الاشتراكيون

301مى-السابقالمصدرا!61

العواعادلالدكتورترممة-لوكاتشجورح-ارفينمنري*ا)

0791دمشقس69عي-

.'

،الجزائريوم!مد،النصيروياسين،تامرفاضلالنقادكتابات

وبديهي.ايىدج!نوآخرون،الكبيسيوطراد،العانيإشجاع

واحدش!ملتعريفعلىا+لفاقاوتحديدفيالاراءاختلافانالقول

الن!رتفمهملكن،نقادناكتاباتفيواصحةنفسهاهي،للالجاه

"!هماكلادرسانوبودي،الموضوعيةالىوالطموحالفمولببه

واحد،نموذجدراسةان،امحتقدكما،ولكن،للالجاهتطبيقاالنقإد

الجزائريمحمدالناقدقدمهماولعل،فيهاساسليةمعالملمعره!نكفي

وفبل،ا+!حاهدراسةفيالمدخلهو"الكلمةتقإومحين"كتابهفي

من،الانجاههذااسسنتخلصانالمهممنارى،الكتابادرسان

التالية:النقاطفي"تلخيصيمكنماوهذا،ورملمارصدناخلال

ياسي،والىتماعيالاحاًلواقعخلالمنالادبيالواقعتحليل-ا

المضموناناكعاسعلى،الواؤعوتغييروعيفيالاديبمشاركةومدى

الوافع":هوايفوروف10السىو!خيالنافدحددهكما،الفنفي

مثلضوءوفي،شاملةالكونالىنظوةضوءفيالفنانيعكس!هالري

)18)"عليااجتماعية

التيالاساليبوفضح،اوجههبكلالرجعيالفكومحاربة-2

الادبي.الصاءثنايابينفيهايتغلفل

ارحأفعقباتوتخطي،الثوريبالانزامالاديبمطال!بة-3

الجديدمهماتهاماموالوقوف،المستوردوالصاعوالهرب،ال!ري

المستمرةالثورةصفوفي،الكادحةالجماهيرصففي،فاعلاموقفا

فكزتطورهتحددحينحرايصبحالادبفان:لينينقالهلمأو!ا"

اصعىاالادبيتوجهوحين،الوصوليكأولا،المنفعةلا،الاشتواكية

)91("الكادحينملايين

الاثرضهذايحققهوما!،الابداعيالعملاثرعلىالتاكيد-4

منيصدثهوما،الخ...والايقاعوالكلماتالعوربفضل،نفوسنا

وافكاراحوادثخاطرنافيميثيروان"عقلإحبةواحوالوعواطفارتباط

كتابسهفيلوكاتشيقولكما"ضدهاوشيءمعتعبمناانشانهامن

.)02(الجمالعلمتاريخفياس!ام

للعملالمكونةللعنامرالديناميةالوحدةعلىايضااًفن!دس5

!ربسن،وشكلباسلوبيطرحلماذا،الجيدفالمضمون،الادجمط

ولهلا،بهالقياميلتزمالذيالدوريؤدىلا،كروكياعملايص!ح

الننيالاخرىمسالالىعنمنفصلنجبرالاساسهذاعلى،الاتجاهيؤكد

سبقته.

الاشتراكيةالوا!يعيةاتجاهتمثل،متراب!كلهيالاسسىوهذه

الجزائريلمؤلفالفقريالعمودوهي،المعاصرالعراثيالنقدفي

فيمتصلة،اقساماربعةالىمقسموالكتاب."الكلمةتقاومحين"

جزئيالها،الىالنظرةحسهـبتنقسملكنها،الواحدةكالسلسلةمادتها

،الادبانسطنيةفيوال!ثاني،بالمعركةالادبعلاثةفيالاولفالقسم

الفلسطي!نية.والمسألةادبنافيوالختام،العرافيالادبفيوالثالث

هوالاقساملفصولالرابطالخيطان-سلفاقلتكمالأ-يكنومهما

في،الالجاهوظبيق،الموضوعيةالىوالطموح،الشموليةالروية

بالعصر،وارتبا!ا،والأنشان،الادبمسالىلاهم،والتحليلالصقد

والمستقبل.

واملمةس...اًلوافعس

الخكلةالكلمةمصنعفيالعاملينعلىلزمحزيرانمنصفقبعد

الاثي!،منطلقاتتحديدمنت!د،حزيرانلجراحبلسمايضعواان

اثبهووماأالاديبموقفهووما،الجدي!عهومهماته،ومسؤليته

الماركسسي-تفس!يرهفيالجمال-السوفيتالفلاسفةمنعدد)18(

6891دمثم!ق-302ص-الحرويوستق!جمة

.0791تموز7ع-39ص)الآدابمجلة)91(

لا4مح!سالسابقكتمابهسارفونهنري).2"



الىبالنسبةمعرفةالىكحتاجلابديهيةمسانلانهارغم؟.الثورة

المحتلة،الارضشعراءحمدمثلعا،خاصةالتقدهيينوالادباءاكتاب

لحةتفجيراوعموه،لهمام4يكبووقد،وكبوة،ل!ولادةحريران

جرارمننضحوما،البرحوازيةعطورمنترشحمالكن،العامة

وتشويهاتتفريجاتمن،العربيةالرجعيةواهرامات،الليبرالية

،والانسان،الادبومهمات،وابعاث!ا،النكسةلاسبابمقصودة

اممابيقفانبدلاكان،حزبرانبعدثاونتائححلول؟ليويق

وكشفالنكسةاسبابثخيصفييبدأواو،حازماموقفاالتقدميون

بعقلية،المتخل!الاوضاعمسبيعلىا،سؤليهوالقاء،ال!ديدةالمهام

حزلرانبمدالعربيالوافعلان،الملميةبا!ن!رةمسشرث!دين،كلمية

وتعقيداشوعااكثرهيلمشكلاتحلولا"-ليصينيقولكما-يتطلب

ولا،)21)"الماضيفيحلهاوجبالتيتلكمنيقاسلاوبماوعمقا

التحولىفي،تطلعاتهافي-كبوقابعد-الحماهيراستمرارمنبد

مهمةقبداوهنا.الديمقراطي،الاشتراكبمالمحتمعوبناءلا!صادي

ناالمعركةلادبيمكنلا"اذ،6الثورخلقمهمة،الضيقيةالادب

وفوحالهيضلكي،ثوريةبايديولوجيةيديناندون،!وريايهـون

المتخلفللواقعالبديلةالانسانيةالصيفةايجادعلىويصلفكريا

منجزءهي،المعركةولان،)22،"نصيشافيميوالعم!والمحتل

فما،هذاوافعنامثلفيتتوقفلااستمراريةوالثورة،الثورة

.8حزيرانبعدالجديدةو!ماتهالادبمسؤليةهى

المفاهيم،*تجاهمنمئطلقا،الجزائر!يقدم،ذلكحدودفي

منثبداالادبوصسؤلية.ومهملالهالادببمسؤليةءلتعلقةوالمسائل

قوىبناء..والبئاء،للواقعالديااكتيكي،العلىالتشخيعى

مهماته،تنطلقومنها،مقاومثوريفيوقاريس،الكادحةال!هاهير

نعيانلونوالمجتمعبالحياةونرتقياشصراكيةثقافةنبنيفي!"ف

تشكلالتيالشعبية؟لجماهيروطبيعةالمعاصرانسانناطعبعةبعمق

مناخامسا"ومن")23(ومنجزاتهاالثورةعلىالحفاظل!الاسطس

وفهـرناوسيكولوجيةمحتمعناوبئيةتركبطبيعةعلىعيوننالتعحزيراز

التبمالحقيقيةالمتطلباتعلىعيوتأوفتح،عندنالمالسلامالحرب

التقعميالنظامبناءاجلمنللمجتمعيلاقتصاديالتحوليفرمو"

حزيرانبعدالانطافوهذ؟.")24)الاشتراكيةطريقطىالسائر

جلياوتوضح،الجماهيرتعثطالتيالظروفطبمةمنتولد

القوىولركيبالاجتماعيةالبنىلطبيعةعلميةثراساتمننمضفيما

المجلاتتحريكفياسهمت،جديةمناقشاتمناثارهوما،المجتمعلا

.الثوريالمثقفموقفهووهذا.العربيةالاقطارمصم!يالثقافيآ

التنظيربينالديناميالاقترانمشكلة،تزالوماتبقىالمث،لةمن

التاريخية،المرحلةومتطلبات،المعركةمهماتيفهملافمن،وا&طبيؤ'

*سلوب"زمة،الاساسيةالازملأوتظل؟الاجتماعي8'تحولوالسر

السالع!)الحكومية)ويةالفيالتنظيماتوازمة،العربيوالسلو"

به،الاهتمامالواجباالداءهيالازمةهذه،العربيالميتمعفي

فيالثوديةللقوىمفايةاننكاساتمن،اليومالعربي"لواقعوطروح

استفحالملىدليلاكبر،الامبرياليةالقوىواستشراء،العربيالوطن

سلاحان"ماركسيقولكما،جيدانفهمانيجبهناومنالازمة

تقاوملاالماديةفالقوة،المسلحالنقدمحليحلانبحاللمكئلاالنقد

وفتماماديةقىةبدررهاتصبحالنظريةولكن،المأديةيالقوة*

الادبمهامتشكلالاساسهذاوعلى.)25)"..الجماهيرتعتنقها

واكوجه،*زمةحدردلتجاوز،حزيرانبعدماادب،الجديد

66ص92!المؤلفاتشنقلا-14ص)الكلمةقاومحين)21(

02صمن.221(

24صسم.ن.)23)

34عى-من.)24)

درجمة-فريفيلصن-الوافعيةضوءفيوالفنالادبمننقلا)25)

اًثعاهزةسالر!الدردار-55عي-الشوباشيمفيدمحمد

-

لعييرو.جهه'مو'-سر'يسرهى'سيىسر.--.--جا!-

شروحفيالمنبثسة،الليبراليةوالسموم،البرجوازيةلتشكيلات

يجبالثوريينوالتغييرالبناءعميئ"اناذ.والادبيالعربيواقى

اساليبفيتفييراتتضمنبلالانتاجوسائلم!لكيةتغييرعلىتقتصر؟

منالتغييرعمليةفرورةتتطلبهماطبيعةمعيئناببماالحكمركيب

فيالفكريةالثورةجانبالىوتطويرهاالثوريةالمكاسبلحفظ!ات

هـ4الصنابوا!ثورة،اريفافيالزراعيةوالثورة،لاهيم

.)6؟)"رينة

تحلبلاته،فيالاسهاب،القسمهذافيالناقدعليهاخذ9وما

الرفليةفالمسطفى،والتفكيرالتركيزعلىالقارىءيشجعلاكا

الهلمصكالتشخيصيئفعلامماوهذا،!ولهمعظمفي،رها

،الأنىداسا--"كمئطلقاتعليهاالظكيدرعم،المئهجيةالهراسة

الاشارةتطلبوالدرا-كأالبحثفيالعلميالمنهعانثم..الواقع

بد،لاامامهاالكاتبيجدلاالتكاالمقولاتمنهاالمستقاةالمصاكرتثبيت

هـ!!اوهذا،والتأريخيةالعلكليةللامانة،افكارمنذهنهفيا

القليلاىااشارتهالملاحظةيمنعولا،محهاكثيرفيالبمائرياليهس

الصحيحتشخيص"فيالتحيدالقسمهذافيايضاوالملاحظ،ما

والتعقيب،منهالسيا-!الجانبعلى،نعيشالذيالعربيوايم

الموضوعفان،بينهماالديناميالترابطورغم،الادبيالجانبد

ع!"ومدى،الادبيالواقعمنينطلقانللزم،الادبهورئيسي

اهكلهةمنيقلللاذكرتهوما.واهـاجماالاجتماعيللواقعتجاوئره

فيالاصابعووفحالتحليلفيفالجراة،امتابضمنلقسم

ا)!تشيرملا!اتمنإ،تجقىوما،ا"الاساسهي،الداءواضع

ومهماته.الموضوعلاستكمالضافات

ا!مرو...يلالتهزام

بمضامشناعماقهاليصورالحياةوا!ع"منينطلقوالادب

والتطور،الخيرةنوازعهعنوتعبر،الانسانقضيةتخدمسادقة

كأفالفنانمنمنطلقةالعلميةالرويةهذه.")27(فيهلأيجابي

قوةعلىشيءكلقبلودلل،لديهانسانيهوماكلعن"لانسان

سيادةعصرفيذلككانوسواء،لديهاللانهائيالابداعيلاساس

الوسطى،الصورفياماليربريةالتاريخعصوريدايةفياملوثنية

خالقاواصبحنغسمهذلكمعالافسانعرففقد،الخاصةمفاهيمها

."2(ولسيطرتهحدودعنالخارجالعالمعلىرائعبشكلأسيطر

لافانهنفسهخلقباعادة"ماركسيقولكما*نسمانصوممندما

)92")الغاملشكلهافينفس!هيخلقوانما،معينواحداتجاهفيخلنها

وحديثه،قديمه،الادبالىالنقدييلانجاهينظرالاساسهذا.عبر

يقبلبل،قبولهوكذا،ل!جدتهالجديدولا،لقدمهالقديم-رضلا

الخداعادب!ر!يو،قضيننهخدهةوفيالانسمانمعكاناذالادب

الاشتراكيةالواقعيةاناذ...والصالوفاتالابراجادب،؟الخديعة

المتطلعالجديدالانسانادب،المبدع،المتطور،الحيبالالبؤمن

التاريخيةوضرورته،الواقعبقوانينالتحامهعبر،اثشرقمستقبلهلى

"واقحةفيصماساسوهذا.الادبانسانيةتنبثقومنه،تقدمه

في-الناقدعليهيركرماوهو..الادبفيانسانيكمنهعلاشتراكية

له.النافينالادعياءعلىرادا-الثانيالقسممنالاولينلفصلمين

هذاعنمعبرايكونانبدلافهو،الانسانعملنتاجهوالادبان

بهامابكل،حياتهخللالمن،جديدمننفسهيفلقوهو،لانسان

اجتيازها.الىوتطلعات،وانكساراتنكساتمن،واقراحاواحش

06ص-ال!لمة!اومحينآ)6

07صي-من.27)

32ص-السابقكتابها-خضرمحمدسعادد.28)

هـا-الضحول-انجر-ماركيمننقلا-23ص-من.92)

018ص



فعيالضيقيةالمعانل!فيوصدفه،عطائهفيالاديبصدقومدى

؟لواثعيةتعملحناومن..والتاثرر،الحياةالىفنهيدفع،ابداعه

القضيةعنوالتعبير،الانسانيةالشغصيةثراسةاليالاشتراكية

التاريخي.ومستقبلهاالجماهيرلعياةالصادقالتصو-كلعبرالانسانية

مظاهرعنويعبر"،بانسانيتهيتميزالادبانعليالناقد!كدولذا

الوافعهذايخدمبشكلبلالموضوعيالوافعيشوهبشكللا،الحياة

منجز،ولااخلافيولاانطنيلاهوماكلنفيعمليةعبر،ويطوره

التموذجهو،الادبخصمن،اليهنىالذيالجديد!*نسان

حؤكةفيافتظاهاواحبر..وتفاعلهاالاضاءلحركة؟لستيعابااحثر

خرمةفياعلمةمساريكونانوعلى،")03)والتاريخاوجودا

،الانهانالاديبصوتولكونها،واقعهو!انين،و!ميته،الانسان

فقطلشى"الجرائريم!يركركمافمهمتها،وتاثرهاصد!افيوشر!ا

لتغييرالعصلامكانيةخلقبل،القارىءلدىالانداشلغلق

الانساني6الوعياليمسارهافيمشدودةكونوان،")31(الاشياء

كونانالاالانسانللاديبيمكنلاالمنطلئهذاومن"..العمروالى

كبيرلحديرتبطمسارهااناذ،مشرفنضاالطثاريخهي،كلمته

الاحساسوهذا،")؟3(بالجماهيروملتصق،ءيلتاريفيبمسار

فيالاشتداكيةالوايةعليهتركرماهو،ووظيفتهاالكلمةبقيمة

ولدورها،المعاصرالعراقيالادبفيالنقديالاتحاهويؤكده،الادب

وظلعاتها،،الجماهيربمسيرةوالتحامها،التغيير9مليةفيالمهم

فيالالنزام،الانتراممفهومويشكلمسارهايرلتحدد،عنهاوالتعبمر

.؟الادبفيالالنزاممفهومهوفما،الادب

الطبقية،مواقعهممنانطلاقالهالكعابهتعريفاتتباينتلقد

والمجتمع،الادببينظسفياترابطاثمة"اناذ،لافكارهاوتمثيلم

لهذاكمحصلة"بالانسانالايمان)،اساسعلىيقوم،والحياةالادب

مجتمعيةفوانينووفق،معينافتصاديواقعمنوانطلاقا،الضرابط

فهو،ادقسيالاديبلدنيةعنالترابطهذاشعليمكنلا،خا!كأ

ويؤثربهافيتأثر،الكبمىالعالميةوالاحراث،المحتمعمعبالصرورة

للالتزامجارودياو،مورافيااو،سارترفمفهوم،")33(..فيها

موفو،الطبثيوانتمائه،الاجتماعيمنهمكلوفعحسبهيتباين

والسلمالانسانيةالقفعايافيالمشاركةفيالفاقهمرفم،لفهـري1

نظرةحسب-الادبفيفلاكزام،الالتزامنفهمضلهاومن،العالمي

يقولكما"بلانسمانالايمان"فقطلشيسالاشتراكيةالوا!ية

اليالموصوعيواقعهوتطور،بتطورهايضاالايمانبل،البئائري

وخيرهرفاههالىالهادفالانسأنبفكرايفصاوالايمان،زاهرمستقبل

يتباينولذا..ايضاوالمؤثرةالمعيرة،المعطاء،الفير)الكلمةعبر..

لقيمهدماولا،خضوعاولا،الزاماالالتزامظشى،من!كلفهم

معكقاصربط-سارتريمكنظلاهذاومن.العادلةوقضيته،الانسصان

واساسا،،المفهومهذافيواحدخطعلىايضاكقاصشولوخوف

بدوناطلاقهيمكنلاولذا،وحدودهابعاده،الادبفيللالرامفان

عليهتشابكتفقد،الفصلهذافيالناقدفعلهماوهو،ذلك

فهو،التحليلفيتتممقاندونكلماتهوتسطحت،الموضىخطوط

وثولوخوف،ىتسانيوكوكتوكفابيوبرناردشو،كوجود!سارتريقرن

التقدميةيلانسانيةعنالدفاعفيسيقولكماسلالتقائ!،كشيوعي

والبحت-ادبمنقدموهماالتقوافيهلومن.)34(.لأالسلموقضية

يس!بثم؟.اجتماعيةمواففمنث!موابما-الملتزمالادبعن

28ص-الكلمةتقاومحين)03)

85صم)31)ن.

19-صي)32)ن.م

49مى)33)ن.م

301صيم)34)ن.

--

وسارتر،حزبيغيرتقلأميحماتب!جورجلعري!حي-'ي!-

الوجوديسة،واسس،الجديدالغرنسياليسارالى.انضمامه

بمغهومارتباطهاهوما،يحددن1دون،اورباكيالجديدة.لالتقليعات

نحامضة:ب!ورةالموفوعوس!ال!رةهذهيلقي..الادبفيلالتزام

المدارسفيسالاساسحيثمنيختلفالادبفيالاكزامان

للفن،ا)هنمدرلسةاوالبرناسيةالمدرسةفان،السياسةعن-لادبية

ممرسةاما-الاخصعلىوالوصفي،الغناف!الشمرحدودفيقيت

هيتلتزمفهي"لوبيينالالىمدرسة"الامريكية"الجديدالنقد)

القيمكلجعلواالشكبون"ولخ001الفنيةالاسلوبلقواعدطبيقها

بعل!ندروولا)25("اللغةمنمعيننوعاستخدام"فيمممحعرةلفب"

الالتزامطب!بعةكانتوكيفما"يعقب!اثم،فيهاهدفههوومايريد"ذا

هولشىالملتزمالادبهاالعهلىلان،بطبمتهمت!زالادبيا!لرنان

الانسانحريةمعمرتبطة،انسانيةغايةهوبل،(مطلقةغاية؟)

هذهعلافةفها،)36،"للحريةالجماعيالانسانيبالمعنىأورددة

اذا،ومنحازا،ملتزماالادبيالعمليكونوكيف،بسابقتها،الحملة

ان.؟"الامريكيةالاسلوبيين"مثد!ةاوللفنالفنمدرسةعنمممر

،الادبفيالالتزاميعئيلا،بهاخ!اصةبشكاليةالمدارسهذهالزام

التيالمدارسوهذه،الشكليالالتزامهذايعنيلا-الالتزاماناذ

تأثراتعنافرازلانها،ابداالسياسةعنتض!لفلاالناق!!س!ا

لادبومعادبةبرهاومرتبطة!م!"وهي،الامبرياليةالسياسة

اللغويالمعنىالتباس-هنا-ويةجمعن.امادحينوملايين،ألانسان

انقتاحهيكونوقد6كحديداتهت!يمهئم،؟لناقدعأدالانتزاملكلمة

مترجمة!ولاتعلىواعتماده،العديالفهـرعلىستقييدبلا-العام

امادةاليبعاجةوهو،الفصلىفيالارتباكهذافيسبباواضحةنير

.(العصروصوتالادبأالتاليالفصلفيكما،اكثرووضوحنظر

وعيوتيحة،موضوعيوا،عمنانعكاس"وهوالاديبفكرفيشخص

مفوايلدلمالانعكاسهذاان،ايضاالطبيعيمنويكونمعينامتماعي

والانسان،اوجيداملامحمعيتلاطمديناميكيقشابكانهبل،ليا2أو

هيالعمرسمةانعلىويؤكد")37(الحضارةخلل،؟الممر

العواًلتقعميينيلادباءكليتئىانبدفلا"،الطميةالاشتركية

والفلسفه،العلميةالاثتركية،الادباكليدرسوان..الاشتراكي

عناصرهيعمل،ادبيافركلاناذركائرهامع،المأركسية

يضع"-لوفيفريقولكما-الفنيوالاءلر،()38(..*يديولوجية

واررشاجبة،معرفنهينبغيواقعي!حدثابوصفهالمعرفةامامنفسه

متحدةوهي،مبالثرةلعمليةتمرلميامزابمهيالادبيللالرالفنيلا

ييدعالفهمهذاوخلل")!3(..الكائنوطبيعةالحيل!بموضوعات

الجديدوامعهوخالقعصرهشاهدليكون،الاشتراكيالواقعيالاديب

شكلأليرفالادب،ووافحيثه!ورمعمتناميايكونواًبداعه..

(،)04(المعين*جتماعيالوجودسماتكحمرهثكلهوبل"،!طلقا

المجتصسع،في،العامة*زمةقفجيرفييسهمهذهبصورتوفو

تمليهالاديبوموقف.ا،نسانلحريةاكبلةوالقوانينللاطروالتذيير

!مامنامتضامنايكونبهاوهه،ال!كدميهلصفهاختيارهفرورة

النظملكلالا!لالبديللانها،الاشتراكيلآقضيةمع،ايديولوجببا

.للانسانالكريمةالحرةللحياةالصحيحالطريقولانها،الساندة

الواقعيسسةفيمهمةمم!6للعلىاضمواءويلقيالناقدينا!شثم)

1،1صم)35(ن.

-ن.صىل36)ن.م

011ميم*!ن.

111مصن.)38(

كوصن.مننقلا)93)

113صيم)04)ن.



الواقعي،والادببا!اركسية،مبتدا،النغديو*لحاهلاشتراكيلأ

حول،الادبفيالبطلعن،اشتراكيةوالعيةاماشتراكيادب

فيشر،ارنستاراءعيلىهعتمدا..الفنانوحريةالبرجوازي*دب

الوا!يةلافتوقد.)."ضفافبلاواقعية"ذ!دمتهفياراجونإ

ويسون،ض!لاسمهايهاجمونهالااكثرهم.،كبدينمنمبمما

دارتوفد.لهاسمةتحملهالذيللفربل.)اطرها)عنالحروج

وتعويف،مدلولهال!وفميحتزالوما،عديد"ومحاورات!قاشات

الموضوعي،الواقعهوالاساسدامما،عليمهالمجمعولكن،ا!سمها

علميةرؤيةضرمنوعكس!"،لثوري1ثطورهخلالمنتقد!مهفان

بيذاوهي،الادبفياوالعيةامدلوليحددالذيهو،للمستقبل

اسالبببلكلور؟ض،ال!اقديقولكما،الس!اخطةللرومانسيةرفض

اوومبةذاتفيشريريدهاالتيالتسميةويى-ت.الان!تقاديةالموثرنزم

المس!ضيرالواقعيوالادب.حولهاوالجدلالفهـريالصراعمانهاءفى،

الوافعيةادبهووالتاريحالجماهيربحركةالهلتحم،بالاشتراكية

التحرريةالحركاتيدممىبيلئ!سكيووكدكما-اثىاوهو،الاثهـاكية

مثليعك!يلافالادب،واطماع!مالابتاؤيريكونوهنا"الجديدة

انه،ايضانموها!نيعجلبلوحسبالمحتمعقيالانصافاتهذه

هذا،ويتمثل")41(الذيلفييسبرانمنبدلادلبلاالطريقفييكون

دقد!مهالىوتسمعى،الاشتراكيةالواقعيةتصورهالذي"اًلبطل)هفي

يقعولكما،اكاركس!ةالنثروههةمنالاجتماعييلاعلىالمثلوهه

انسانهويكوناناجلمنن!س!!الذياجمديدفالانسمان")-النافد

الجديد،الاثشرارالمجتمعانسان،والعمثرينالحاديالقرن

والفنيةالادبيةالمضاعيئفىالاساليالحيزتثكلا)تيوالجمافير

ابخنهاعيانسانوهو،بطلا،الجدبدالانسمانتعتمد،الاشتراقي

!المصمسعالاشتراكيةالمثماريعتطورخل!منويتطورينموموجود

وعبر"تلقايةممسلاللعبريتأتىكنموذجوالبطل"،42)00الاشتواكي

و:يسناهـدركالبثريامالنبيناد!اطفوغنى،ارحياةفعالية

الادبفيالجديدالبطلعناما،،()43،التاريخصان!ةالجماهير

الفصوريوالفداني،الثوريبالفدائيالناقدفيحمده،العربي

المغتصبة،الارضعلى-وحده-السلاحيحهـلالذكيالمناضلليس"

اًلمجتمعوبناء،الانسانيالتحررحرممةيغذيالذيالمناضلانهبر

الذيالثوريانه،العربيةارضناعلىمكانكلفى،الجديد

اجلمنيسعىوالذي،والاضطهادالعسعفكداهفاحفييسهم

مجتمعهلدفعيسعىالذكيالمناضلوهو،وطنهفيتددميحكمفظام

رؤكساهيملكانسانكلوهو،الاكفتهـا!البناءنحو،*ثضلنحو

فسيالسلبكظاهركلليكافح،مرشدهنظريةخلكلعن؟لثورية

كلها،مصالحهيربلىالذيوالانسان،والمصروالمجتصيالحياة

يضقالذيالانسانانه،جمعاءافنقس!يةالبعثريةبمصائرومصيره

*تجسهاهمليهكد9ماوهذا("44)الثوريا/لفدائيافعالكاملى

يمكسسذلكثرحناكما-حزيه!انمنعطفلان،بهويطالبالندلمبم

هي!ا،الحريةبثرطفريفلاوهذا،الخنيقةبهدهويطالب

وبتوفرها،والفنانللاديبقرورةا!ريةاًن10نريدالضء،الحرية

الحريةه)تلحكليستوهي،الهادفةعطاءاتهيق!مانيتطمع

ارتماطهيوالحرية"..ا،ارسليونبهايتشبثالتي؟للاارادية

التاريعيةلم!سؤلمتهالماصاكأنجارهانها،الانس!اشبالوعي*نسان

6النروراوللحاجةادراد:ماركسيقولكماص9،)"..ولالتز؟مه

والادبالاكمتراكيالادبصهولنتدش:حعابملضمننقلا)41(

57مىس9591بغدادلينشوانشاو-ازيالبرص

125مىالكلمةتقاومحين)42)

128مي-الكلمةتقاومحين)43)

125ن.م/ص)44)

ه

تتوفران!جبالتيالحريةهذه.4("ه..عليهالسيطرة

المننلقة.البرجوازيةالحريةولا،الاكتناق

يلالسمك-و!مية..اثبنها-

العرافيالادبفدممل!العراقفيوالاديبالادبوضعهوما

والاشترامميةالحريةثربتعبدوهيالجماهيرلنضالحقيقيةورة

ادباالعرااليالادبكانلقد":الادبعنالناقديقولأملالها

....واخلاصبصدلىظروفهاوعاشالأفترةعالع،وحياتيا،ريا

الحمثفيالخفقةسرعةمعالعراقفيالتقدمي*دبطشماوورا

صيغةفيليعبرمصداقاجاءلكنه..المطروحةالمسائلأر!ب

الففى،الالديولوجيومحتواهالجزلباسلوبه،العالمعنمسوسة

،الثوري؟إكأ-وىا!غالعراثطفيالادبيالئمناجاطاذ،ب

فيالاناجبةالعلائقعئتهييرا،الفنيبالشكلاهتمطمهمنخر

-فذلكبرزوقد،ال!روكلبيعة،الهاري!وحركة،جتمع

فىصالاديباما60،)،لمالستيناتبدايةوحتيال!مسينات.ب

الادهـصاء8دالنايقسم،الادبيللواقعومعايشةمعرفةحل

سبيلهما،فيوبسىضببةيمتلكالاولى:فمينالىمرافيبن

الادبي.الواقعهووهذا.الاوليحاربوقضيةيمتلكلا،الثاني

الادبوظويرهح!مهالىنفسهصىيملكمابكلالاولالاديبسعىند

عنها،وارحبير،معهاوالتفاعلالجماهيرقضاياومعايشة،نعريفه

الأخروعاش.عوالصوالنفيوالتشرد،السجونجراصامنصل

،وبالبديهة،الماجورةالنعم!وتحت،الرسميةالمكاتبصالونات!

ومع.وذفيها،سجنهاعلىوشجع،المنافلة،الحرةاملمةاوم

الاجتماعي،الوايمسماتحاملاالعرافيالاديبظل..ذلك!

يعانيالعراقيالاديبوكلل،وصارةبصدقعنهالمعبر،لحومالتفجر

ازمة،الازمةوبقيت.والعرمانالسمفالوانكلفديناضل

ولا،وفنونهالادبأزمةلا،القضيةمحورهي،الانساننسلالية

حياتهمقوماتامامالانمطنأزمة"بل،البرجوازيالتافيممكليات

الحقيقة.اغفاليمكنلا،ايضاكلههذاومع."47وتحوكهوجوده

وان،واضعبشكل1كييناشؤفناوادبثمةليسالعراقفيإ

الانسفىفهملجوهرتفتقرلهيالاشتراقيت!ثياقىباتالحطمض

الاش!تراكيةوالنظر،المجتمعفييلاشتركيةوالقاع!،لاشتراكي

الافجساهعليهايركزالضيقةهذه...")48)العمروروحلحياة

نعيش،التيالادبيةالمرحلةضمنوفهـرفاوافعنايصلوهو،ل!نالدي

يوفرلااشتراكيةافكاروجودوان،لهاواعبتفهميطالب

لان"خاصبشكلالمرحلةهذهفياشتركيينفنااوادبا،لضرورة

جهداوان،وافمحةغيرطبقيةبمتاهدسخبطتزالطلاالمأديةلقا!ة

مخلفساتكللتصفيةالضرورةقتضيه،طويلاوثوريااريغيا

تامتابافتقاران":الناقديركدكما94(،لمو*ظاعلاستعماد

فيالجوهر،أفتقارهو،واضحةمنهجيةاو،نقديعمقالى!روحة

والصريلانسكولقضايا،للحياةواضحايديولوجيفهملى

وافدر،وهبااحعركورياادبا،الانيتطلبلذا.").م).اًلمعركة

132ن.ملمص)45)

.142ن.م/ص)46،

157.ملممين)47)

ا8ء.م/صنر48،

151.م/صن)94(

016.م/صن5(.)



*نتاجيةالقوىوتركيب،التار!خيةالمرحلةطبيعةعنالتعبيرعلى

ذلك،الاثبق!مفهللمجتمعنا..الراهنالواقعومة!طلبات،الجديلة

الظسطيفكأ،القضيةمعتحاوبهل؟الفلسطب!يةللمس!الةفمموماذا

بممامعهاتفاعلاو،8ـممسهاكيفأبهامراليالميعنمنو(ستفاد

نا10والانسانوالثورةالقضيةبمستوىكانوهل،كتاباتهطرحته

الممارساتتشعبولكنوتجاوزله،الموفوعيللواقعانهكاسهوالادب

الى؟دت،العربيالوطنفيللانع!مافىالمعاديةالاجصةوقوة،الثورية

تحديدها،الىايوبالفا،نضالهاوتشتهت،التقدميةالقوىتمزق

يم!متطعللم،المؤسفةالواقعهذالمظاهركانعكاسالادبعلىوالتاثير

انحرا!ذلكالىافف،الفرم!طينيةالقضيةمعوقيفاعليتجاوبان

واستمرار،الشكليةالتجزئةونظام،عنهاالع!يوالوجودالواقع

،القطريللواقعوماقلمةتسلطيةلمقوىالداخليةوقياهاالحاكمةالاجؤة

..وطلاعهاالجماهيريةالقوىمعارتباطعلىقادرةوغيو،والقومي

الواقعبتحليليسشمرانبمد،الكتاببخاتمةالناكديصنيهما)وهذا

،الادبثورالىيربم3،والاجتطسالسياليالجانبينمنالعربي

ق!دمواالذين،العالميينالمقاومةبشعراءمستشهدا،خاصةوالشعر

والمقاومةالنضالدوربفينورمشاعلالابداعيةوعطاءاتهمانفسهم

ص5أءهـه-لهلأ
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معريواجههااوشالهامةالمش!اههحىاعتابهلىابعالع

الحنببينالعلافةيغص!ما،الباليالقديمالنظاممعل

اليهـانتصالتيالنتالموتتلفص..الخوانج!و!ااجهاض

وفيا،اخرىتارةوثلانحصالاباحية!اليتاو*حيصالي

مكة"جما،يلابيثماعيةمكثتهلهحركالونالىالر!يلمناثش1،

..مشصة

مفاليعويدففي،مختلفهبويموضوعهاثولفكآن!وقد

فاالمت!صصةالنساليةالم!تتحقيؤاتالى!جعفرنمىو!ي

اميرهـل!الدكرنجسيكولوكي!هلثرحبيفروديريووفي

والولايا'الملأكيالهوتح!ل.وحسهاالمرأةصوحكسودمرالى

الحيحجب.مقطريفةووقاثعالمؤىذات

الجنس-مو!يال!لاالذياصابهناانو؟لم!صة

..ملابمث!وفىباسلو*،العةلىالد!د!أيلاجتمامية

*

والراك،القضيةبضثهمالمطالبةالىويخلص،اركلاماوجهكل

وموقمه،العربيالانسانوقضية،الاليةالمعركةوابعاد،بعادها

والرجعيةوالصهيونيةالاتلمعماريةالقوىكلمنالفاثرةالهحماتمام

وقضاياهالعربيالانسطنموقعاين..واخيرا.الاخرى.اًل!ابير

والعراقيأ،العربيالاثب!

والمسلبية،الركودعلىالاضواءيلقيوأالنقدهذايتوفرلالماذا

؟ولماذاأالمدانالواقعهذا!ي

فيقولهتستطمعماقدمت(،الكلمةتقاومحين"معطياتان

،الان!انفيو!راساتمسائلومحللة،مناقشة،الراهنا!ناإ

فييدورماكلعن..بعدنتسارونظلولكهـننا،والعمرالادبإ

عليها9اجوبته،والنقد،الادبقممفكل،الوبيالانسان!عن

الادبفيالنقديلاؤجاهبسيطاايضاحافدمناهمايكونان؟نرجو

.ء.حقهاالاخرىالكناباتنوفياننرجو،وايضا،المعاصرالعرافي

عببسىامفمعبدالعراق

هورفاتبالوشيصرج-!ليف

ا!مممعدساميةالدكمورةترجمة

لأ!بديدنثاماحلال!ساي،*خررفيحقيقيةلورةمنثحد!

منمليهيتربوماا!واحاتطءوفي،ابحيهاوم!كلالزواح

التزمتمننقلتاهجنسيتينلوركي!ثهدالمالمانفيف

مرلبةاحتلطالماكالنمنك!صلىبلم!ابمعالعالمفيق

المسراةحيثاميركافيكما،احيهالاالرجلمكلات،

)،القلو!بريد))كلالعالريقياوفي،الطلابمعلحقيقا!

،بوفوار!وزسيمونمورواانمريهمثلالدارسينبر(ينها

برماالتيالجحيلنيرانثدشتههنعئعراسبانياوفي،ينية

الحكاياتمنهصاولالاسلا"والعالمواي!لياواليابانيعة
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