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بلحسنمحمدمنرسالة
ال!ببفمهرجانهالت

باقامتههاالثقافيةالشؤونوزارةسنتهااتيتلكحميل!سنة

بينالتثقيفتجمعانعلىتحرصالتيالصيفيةالثقافيةللمهرجانات

حتهىيةالن!علىالشتائيالثقافيالموسميوشكانفما.والتسلية

المتنوعةالتقاهـ4المهرجاناتلتنطيمالجهودوتتضافرالعزائمتثص

يتماعدادعاموككل.الثقافةوزارةواشرافبتنسيقبالصيفالخاصة

النتميقة.والترديهيةالئقالمحيةبالانشطةالفنيةانعروضمنسلسلة

،الخارجمنوالمجلوبةالتونسيةالفنيةالثقالمحةمطاهركلجمعتوقد

الفنضروبولشتى،والطلائعيمنهاالكلاسيكي،والحديتالقديممن

الرقصومنالغناءالىالشعبيةالفنونومنالموسيقىالىا!تمثيلمن

ولابإتبكاملتن!!مهايتمالمصجانات/وكل!ذه..الجازالىالجماعي

الوزارةتوخاهاالتياللامركزيةمزايامنوهذا،اتونسيةالجمهورية

المدنكلفياف!فافيةالحركةوتنشيطالولاياتبكلالنهوفياجلمن

لتجديدالطاقةالترفيهيةالعروضهذهمشاهدةمنالسعكانجميعوتمكين

وتنشيطه.التونسيالانمطنفي

فيحمرهايمكنعديدةبميزاتتميزتالصيفهذاومهرجانات

نقط:ثلاء

منالفنيةوالاشكالالثقافةفروبمختلففياًلتنوبعسا

للغنب!والفنونمعارضاقامةجانبالىوسينماورقصوموسيقىمسرح

التشكيلية.

سكانكللتمكينجاناتالمصهذهتنظيمفيا!مركزيةاتعميمس2

مشاهدةمنالجميعوتمكيناأثقافيالنشاطفيالمثطركةمنالبلاد

منها.والاستفادةالثقافاليةالعروض

سياسةفيخاصةاعتباراتحسبضبطتالتيالاسعار-3

علىالاقبالمنالجمهورمنممكنعدداكبرلتمكينالثقافمالنشر

وايصالبالجماهيرالاتصالهوالمقصودالهد!اذ.المهرجالاتهذه

البشرية.التجمعاتتكونحيثوالفنيالثقافييمشاح

وجوبفيوتتمثلالحماماتمهرجانسنهاطيبةسنةوهناك

وتمثيلاتألي!فاجديدةتونسيةبمسرحيةعامكلفيالمهرجانافتتاح

بعحوانجديدةبمممرحيةالمهرجانافتتعالعامهذاوفي.واخراجا

وهي،السويسيالمنصفواخراجالمدنيعزالدينقيليف(الزنح)

والموسيقىوالانشادوالشعرالحواربينجمعمسرحيديوانعنعبارة

مؤلفها:عنهاقال..والرقص

ساًستئنافاالحمارصاحبثورةسلمسرحيةاستئناف-الزنح-)

تلاحظوتصوروتسجلهياًذ.الثالثالعالمفيالثورةقضايااجةلمعا

وتقعالثالثالعالمفيباندونغمؤتمرمنذجدتالتيالثوراتبعض

فيالمط!نقالحاكمالثورةمجلسانتصابواثرالتحريربعداحداثها

قضيةاحتعاوهي.الثورةصرحولبناءالمستعمرمحاربةلمواصلةالبلاد

والم!3القائمالمراعوتصورالثريةاكدلباالفقيرةالثولعلاقة

وبي!نبالفائدةعليهاتعودلاقدالتيالخهامالموادتملكفقيرةدولبين

مستوىفيوالزنح.العالمعلىبهاتهيمنالتيالصناعةتملكثريةدول

تقولالاولى..وحضاربنثقافتينبينالشاسعالبونتلاحظثالث

تفسولوالثانيةجوهريةمميزاتولهاخاصطابعذاتأصيلةبانها

8'

م!ء

صى!!ل!رجميا!ألج

والحضاراتالثقافاتجمشعصلبهافياستوعبتقدكونيةبانها

عالمية.مقوماتلهاثقافةفيوحصرتهاعنهاالاجنبية

به.يتقيدولاالتاريحيمنمد،تاريخيشبهسالزنع-وديوان

الماضيعلىوهاجضوهووالحاضر،الحاضرلتبمانتعلةهوفالماضي

الثانيالمنتصففيالاحداثكجري..الماضيعلىللحاضردائماوالحق

و!جامالانهارعمتهاالتيالبصرةسباخفي.للهجرةالثالثالقرنمن

تحتالملحيكسحونالارقاءالسباخعملةنشاهدفنحن.؟المستنقعات

والكماوالوباءوالجوعالضنىحالوفيالسياطولسعالشمسوهح

فهي.انعراقموانياهممنكانتالت!البصرةقجارارقاءهمإهؤلاء

الارفاءثائرةوتثور..التجارطريقوعلى،البحروعلىالنهر،على

وينظمونحريخهميشترون.صحبهمنوجمعمحمدبنعليبزعامة

كانبينمايوموذات.البعرةويحرقونالعياسيينويقاتلونالجيوش

الصل!حيطلبعباسيوفدعليهماقبلاذمنعقداالزنحئورةمجلس

العباسيةال!ولةمعالمجلسفيتصالح.السباخمنطقةباستقلال.يعرف

جميسعبيععلىويتفقانمحمدبنعليمعالعباسيالوفدويتفاهم

واعانة،قرضوعلى،الدولىمنغيرهادونالخلافةالىالملحانتاج

العباسيةلاتمامالخلافةسفيريقبلحولوبمد-اًلزنعسمدينةلبناء

تبنلمالمدينةوانتدهورقدالملعانتاجانيلاحظبهواذا،الصفقة

تضاعفماليةاعانةعلىينصآخراتفاقاقيقلممبددالقرض؟ان

ويطالبالمجلسبقيةمعيتفقلاالمجلساعضاءاحدانالا،الفائض

فيعارضه،العباسيينرحمةتحتالزنحيظللاحتىالحرببمواصلة

،الخلافاتوتنشبومؤيدمعارضالىالمجلسوينشقمحمدبنعلي

بينماالعباسيينمعالتعاونفيفائدةلاانهالمعارضالشقويبين

وبسلرالمدينةبنا،اجلمناعدائنامعنتعاونانمحمدبنعلييقول

استئنافاًما.أمرينهناكبانالمعارضمرالتالىمالواالذينالقوم

.(المدينةبناءواماالقننال

الشاذليالاستاذعبئرالطلائعيةالمسرصلةلهذهالاولالعرضىواثر

المؤلفقدمهالسذيالنظيفبالعملاعجابهعنالثقافةوزيرالقليبي

وفلللجميعمشرفاجاءالذيالمهلهذا،الممثلينوكوكبةواخرج

الوزير:

حيتمنالطلائعيالعربيالمسرحطليعةفيهيالمسرحيةهذه"

جديةتجديدمحاولةتعتبرولا.وا!رياءوالديكوروالاخراجالنص

العالميالمسرحمستوىعلىكذلكبلفخسبالعربيالمسرحنطاقعلى

الم!يبذلهاالتيالمجهوداتهدهبمثليتعززانالايمكنلاالذي

."معاوالسمويسي

:العامهذاصيفمهرجاظتلابرزمختصراستعراضوهذا

المثرفالرومانيالا.لريالمسرحفيسنةكلينتطم:قرطاجمهرجان

التارسسخذاتقرطاجبمدينةالمتوسطالابيضالبحرشاطيءعلى

وبغدادوالقيروانورومااثيناحضاراتملتقىكانتوالتيالقديم

وحفلاتواجنبيةتونسيةمسرحيةعروضعلىواحتوى،وقرطبة

والكلاسيكي.الشعبيبينوعيهالرفصوعلىوغنائيةمو-يقية

الصيفيالمكشوفالمسرحعلىسنةكليقام:الحماماتمهرجان

البحرشاطيءعلىمتفرجلتسعمعةيخسعالشكلدائرينصفوهو

عروضعلىواشتمل،الحماماتبمدينةالدوليالثقافيبالمركز

تونسيةبمسرحيةاًلمهرجانافتتحعامكلفيوكالعادة.وفنيةمممرحية

اخراجالمدنيعزالدينليففي-الزن!-مسرحيةوهيواخراجاتاليفا

.الكافمدينةفرقةتمثيلالسويسيالمنصف



مرةالعرييالمغرباقطارنطاقعليينتظمةالمغربيالمسرحمكلجان

يلي:ماعلىواحتوى.المن!ترربمدينةسنتينكل

الزن!--محسرحيةتونسعرضست-

تاليف-طالمطالحذاءصاحبسممعرحيةالجزانرعرضست-

كاتب.مصطفىاخراجياسينكات!

الطيبظليف-الحلقةفيالقاضي-مسرحيةالمغربعرض-

.الاشراويا!طيفعيداخراجالملع

والمخرجينالمؤلفينبعقعورونقد!االعروضهذهمناقشةس

المسرح.بشؤونوالمهتمين

رجالبمشاركة،ا!ششركالمسرح!لوالانتاجالخلق)حولنموةس

الثلاهدةالا!ارمنالمسرح

تراثاباعتبارهالمالوفبفن؟لثقاثةورارةاعتنت:المالوفمهرجان

الاجداد.بماضيوالاعتزازالعربيةبقوميتهالشعورالفردفيكنهي

الاندلسيالمعماريالطابعذاتتستورمدلنةفيسنطينتطموهو

الى.بهذاالمختصةالؤقكلبمشاركة

مسحيةعروضعالاواحتوىكاملااسبوعاتواصل:دقةمهإجان

يالثقافةيحفلكانأهـيااتونسيالأثرذتكدفةيبلم!الأترييالمسرح

.وبعدهالأسلاآص

بانتاط!المشهورةطبرقةمدينةفيبهيحتفل:المرجانمهرجان

ص!ادينطريقعنالمنطقةفيصيدهيتمبحريانتا!وهوالمرجان

يالموسيقىاختصالمهرفينوهذا.الاعماقيديالصيدفيمختصين

فيههوشالكمقطالعربيةالموسيقيةالتياراتعليوالتفتعالعربية

والممرص!.اللينانيينالمكلبينكاشلةالسنةهذه

ومهرجلنالفروسيةكمهرجانالمختلفةالمهرجاناتمنذلكغيرالى

ومهرجانالهواةسشماومصجانالهواةمسرح!م!جانالشعنيالالب

الثالاكةتوفرهالذيالروحيالغذاءهذاوكل.الا!يةلليحوثكلفرطا

ةفوبالىتسعىواليمريةالسمعيةوالوسانلالفنابجانبالى

الحضلصريةالاصالةمقتض!تبينفجمعديناميكيةثقافةبتقديمالجماهير

العالمية.التياراتعلىوالتفتح

بإرمحمدتونس

السامراليماجدفارسالة

الثظميواقصنافيتاملاته

ال!سرافيفيالراهنالثقافيالواقععنبالغنابةفثرتكلما

"الوافها)هذاكونمنالصعولة...ععاوالحراجةبالصعوبة(ور

لقيقااستقصلاتتطلبعنهواكتابة..وخهـتلطا،وكبيرا،!ما

تتراوح،فرييةاختملاط!عنتفصجاو،علمهثنطويوما،معطياتهلكل

الجد!سةوبين..والفجاجةالاصالةبين..والضحالة*بداعبين

ت!ثغيصكلبالمستطاعيكونوكي..يسيرةفيرمهمةوهي..واللعب

يتصدىمنعلىلزامايكونسوقضادهاتناقضهاعلىسالمسماراتهذه

!"المطبوعالودق"منقطيلةغيرأطنانمراجعةكهل!لمهمة

ويسميههم،لهمسأ-لمم!ىمنكونمنف!الحراجةاما..
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بض!لى،معهمأعيشاناسا،الحقيقيحجمهملاعطيهم،أسمائهم

تربطنيو..الادباءاتحاد!ي.المقهىفي.العملفي:بهأخرو

،معرضاالعلاقاتهذهسافوباننيهذاومعنى.اجتماعيةعلافات"

وهو..منهمس،تلقاهاافنيكياشكلا،مسالةمناح!راليفسي

تقو"م!ين.اليومالك!اب!يعرسونمناغلبسلوكهعلىثوجمر

..وانشخصيااو،اجتماعياتقولعهف!نك،!نيمنطارمنمانمخصا

ناحيةدملمبيةالىاشارةهيقيفمانتاص4فيسلبيةناحيةا!ىلاشارة

اعاامريخ!احدعلىيدلفانماشيءعفىدلانوهذا.شخمط!

التيا!مشالريةالروحأو...ال!رومحدودية،الثطقيلئقص

.."المثقفين))نوإفياننحو!ذاضئىمتركزةاليومجدها

(كساقولالشخصيةالتحفظات"هذهكلمنوبالوغم،اننيعلى

*..التعميممنبشيء"مصابة"الكلمةهذهتكونوفد..!لمغ

مجد.غيراعنقدهولا..مهبدلاتمميم،هذهوالحالة،نه

حقيقيا،استقراءالوافعهذااسنغراءالصمبمنانهفاقولاعود

الحركةكير..متسع..كبيرواقعفهو..ذلكأرادلمن.كاملا

(،.والفوضىالاجتماعيالنفاق"وبالفوضىومليء..الاختلاط:كمير

أجدهمالذين،انغسهموالمثقؤنالادباءسمببهاميزاتهابرزهيلش

وال!يفالفكرية-حياتهميخضعونولا،منتطمةلحركةكسشس!لمون؟

ويدلمج!بعطائها،محورهاويخلق،الحركةهذهينظم،ابداعيضابط

الامراصعفكيف...اخراونحوعلى،فيهللآنيرالواقعالى

ئذلكأ

جيلاانالقولمنبدلا،الوا!عمنقريبةالاجابة-كلونلكي..

لمجيلوهو..والفنالثقافةحقولمختلففي،اليوميبدامديدا

جىانهالىاًفافة..الأرفيعلىالوقو!مقوماتكلبعدبمتلك

علىيقوملاالذيوالرالض،والالثاء،المبررغيربالغرورمليءغلبه

لاصبح،آخروضعاطارفيكنالواننااليويخيل.واضحةسس

..الجيلهذااكدامتخامنالارضيلصحبجدأالسهلفه

ولكنهما..يديهبكلتاال!مريمسكأنيحاول41جيلهذا..

لارادلر،الزمنحركهيمممخرأنعوويعمل..ذلكعلىت!يان!

والامكالاتالقدراتمعيتواننلاكموحولكنه،كيررطموحعدتهإكل

خلالومن،يحاولذلككلفيوهو.ا!نحتىعليهاتوفرلتي

التي((الجديد"هوية"يكتسبأن،المحدودالرصيدذاتلطاءاته

يتوفراشكلاكنتوان..الخاعيوعيهباطارتتاطرانياريد

هذاكحويلامكانيةؤسأشكفانا،الجيلهذاابنا،تدالوعيونا

المحمذيعمرهفيوالاهتيازالتفوقتصحهفنيةاعمالالى"الوعي)

..الخمولكابكميرويتمفسيتحركسؤالسا

عنالبحثمنبدلامغلصيننكونولكي..مهمةالقضيةان

..مسببا!اوايسبالها

التيالضالقبعضنقر!كابدلا،ذلكالىاننوفيوقيل

..كهذاموفموعفيمهمة،شكبلا،!ي

فيلورويوهو..اكحلفةالمفاهيمكلررفضالجيلهذاان-

ضإوهناومن..والاجتماعيةالسإاسهةنالريتهحيتمن،اغإبه

يتر!التيالجديم!الابداعيةطاقلأولعنيفصحلانباستعرارثموح

د!انيمكنلاالليجداوالقليل،المحقليلالاتوسسولا،امثير

طا!اتالىالم!روانصآن،العصربحا!ة!عسوهو.للمرفوضبديلا

لدىالج!ديد"البيانيالحس"هناومن.التعبيرفيجديده

..البعض

واالشعرفيسواء،ممه!الارضوجدالجيلهذاان-



معكانتكماممهمحنلمفهي..الكتابةفنونبقيةفياو،القصة

المعرهةفاق2انكما.الفشلباحتمالاتمليئة-الروادجيل-سابقه

انكئيرارسالذيسابقهمعكانتهماجدابكثيراكبرامامهمفتوحة

.ذاكاوالفنهذافيوالموضوعية،الفنيةالايسسمن

نقللمان،الجيلهذاابناءلافلبالمالبىالوضعانثم-

حجرمنهظكوليس..لهمؤدروالكتاب..نس!بياجيد،كلهم

اصعبليسستالداة..والروفان!سلطة!نللمنيمارسالفكرهه

.طلبآي،سابمهاليهاتوضاتيالظروفمن

النشروان..النا!تروجودمحدموهو،اشكالاهناكانصحيحس

وا،الربحاحتمالمناكثرللخسارةمعرصة!لةالمؤلفمسابعلى

للكئررينسهلااليوميبدوهذاانكير...الطبعن!تتسديدمى

ولواية.،و!ة،شوبين،م!عةمناكثربنشر"كامروا"مون

أ..الصورةتكونانننتظركيف..هذاامام-

للاسف.،نتوفعكماليست،حالكلعلى،انها

الجوفيركودة)بأنهاادسلةفصو!رالىاليومالبعضيعمد

مواجهةمنوالتهرب،المغالطةعلىينطويكماطرءوهو.."الادبي

الاشياءكسميةفيالجرأةعدمعنيفصحفهو،الارمةاو،المشكلة

،،..الادبيالجوطير!د"لة!ليستهالمسطلة.ال!مقيةباسمائها

،الاعلاموزارةعنالصادرةمنهاسواء-الثقافيةالمجلاتمناليومالهنا

..القطرحاجةيفوقماسوالمنظماتالاشخاصاو،الادباءاتحاداو

..جدارةعنصعحمانهاكلءماالقالرةالامكاناتحدوديتجاوزومابل

وبمستواها،المجلاتهذهتق!مهمااكثر!ىبرأيناهناالاحتفاظمعأ

اليوهمية،الصحافةالىاضافة..(والثقامي،والفكري،الفني

..يكنبمماالكعررالشيءتستوعبوانتي،والاسبوعة

ء!ملامسةعنوالابنعاد،الطرحفيالمغالطةتبدوهنامن

تكونالملهانما..نبضهاليوميوجدوانما،غائبدايركود.المشكله

وماهي!مه،"(،النتاجنوعية"وفي،(،المنتعالعقلا،يسىالليهذامي

هـاضوءفي،المعاصرةالادبيةالحركةفييشكلهالنيوالرصيد

العالماو،الربيالوطنافطاربضفيسواء،ظوراتضااصابت

هذاومن..العقاشيتفجرانيجبيالذاتالنقطةهدهوكا...

تهربا-أسلفتكما-هناكانالا...المشكلةمعالجةتندأالمنطلق

..سواءحدعلى،"الاخرينمواجهة"و،"النفسمواجهة"من

..وال!هارةاد.لححسابكشففيانكعيونمنرغبةععهناكانكما

بآن،وللاخرينللنفسوخداع،رخيصةومهادنة،تمشرعمليةوهي

القريمط-والتار!ساقاريحاناعتقدلاللضيقةونزسف..معا

الرحمة.موقفمنهاسيقف

التيس!ا!امرحلةولكل..شععبقهادبيعمرلكلكانواذا

عنخلالهامنالمرحلةوهذهالعصرذلكيعلئوروحمة،بهاتتميز

..والتارقيايمنحركةباتجاهيتقدمالذيالوجهلنثون،اشيائها

نغا!،تصعيدوعلي،يبدوسمنهجزءوالمرحلةسالعمرهذا!ان

المباشر،ابتاتررحمةفيفمائعا،لهواضحةمعالملا،خسما،حميرة

الا!ال!ع!قالمحرغيرولكف،وراهـال!ث!مسلاهثا،الماليدوالفسخ

النشبث.رغم،اليهخيوطهابا*رب

يسميهمءنيديناذ،اًلمسنقموبوىكمتشصت،الجيلوهذا

،"الهتخلهينا!جاووين"او،"السلفيين"او،"الرجعمين)،

نفقوهيادانة-مسيرنهعنوبالتخلف،الممرمواكبةبعدمفيصمهم

يكونانيمكنطجمدمان،وبالمقابل،يج!يفانه،سعليهامعه

فيوانما،حسبالشكلحيتمنلا،"البديل،)اوا(النقيض"

-

جي.ىص-ءب!س'--ء.-عاير.:.-حي.----
..ومزدحم،وكبير،هانلمحمروليم!كونهاثرعيةقثبتومغمامين

..هذاحقئوو(،الروادجيل)ةانينعو

مدهشاوظل..الشرنطافيعداوجديدا،مدهشاكانفالسياب

احدىاليومويضء.ايضامدعشاالبياتيوكان..موتهبمدضه

!بتطود،ينطورفيمنكيلوجودهقكيدهيفملالشعرفيالمهمةالعلامات

عمنتاج)ائجد!دةلعصاررهدميقةوقراءة.حركنهمتابعا،معههو

وسمدي،الحيدريبذرنجدكذلك.وضوحبكلهذايكد(7291

..جعؤالشحوحسب،يوسف

كواحد،المبدع،الحلاقيذلدجبراابراهيمجبرانجدال!قدوفي

..الهعاصرهالوبيهالمقديةالحركةوجوهابرزمن

ولكن،لواهاواخرى6*!سماءهذهكونمننابعهنلأكل..

تجاهوانفريةوالفنية،اتاريغيةمسؤوليتهاتعي،اقلمستوىعلى

منابالها،وعيهامنلهاوانء.عملهاجوهرتحترمكما..عمرها

منموقة.عظعرنطللانوغدااليوميؤهلهاما،ابداعيةكممارسة

يكيلمان،الج!هذاكيممنالكثيريرفضالجديدالجيلولكن

نتعاملانيجاىننا،كؤلكالامريكونوحين..كلهايشملهارفف4

فب!ئمحاولةوهو،واضحاساسعلىمبنياتعاملاالجيلهذامع

لهذاالبديلتونأنيمنتافاهاتمنقعمماومدى،الحقيفيحجمه

الرفض.

اطلاقبسبيلونحنيواجهنامسأدةاولىهوالترررانوالحقيقة

ايجابااو،سلباان،بنتنهنهائيايعتيرانيمكناو،نهائيحكماي

واضحة،!ثريةاو8!نيةفيمعنيفصحلا،وجوههمعكلمفي،لانه..

سيمتدكمنثريولأ..وتبلور6تكونمرحلةفيوينهيبدوايضاولانه

الوصولمسالة!س،للب!يبالنسبة،اشكواجش..الزمنبه

لهسةهواضحةوملامحسماتتؤكداليالفنيةالقيمتحقيقالى

..الشخصيات

وافى..سواءحدع!،وانقصظالشصع!ينسد-الرايهذا

جديلمو-وجوهههماك..يلاسننثناءاتببعضملزمينانفسنالجدكنا

واذا..وتطؤلائقةيكونانيمكنبماتبشر-بالاخصا!قصةوفي

سماتعبرهلظ!دوالذي،عطائهابرالتصاعدهذامثلفياستمرت

..الفنهذاءسيمةؤثيلفمأنلهامسيكون،تفرثصاعنتبحثشخصية

نا:لاهول،منهبدلامد!لو!ه..الموصموععنالابتعاداريدلا

فىركودهبموان!ا..الادبيالجوفيركودممشك!ليستالمئمكلة

اولينصاءة.هحثعودةالكئمرجمطفافى3انبحيث..الأدبيةالذهنية

صددمااو،والمجل!العمحأ،تننهرهمماسواء،اال!ناجاتمنلعديد

بعضها،ن!ائمنججطةأو،بمتي!نخرجتصلنا،كعبهيعهفيعنه

يتملق)فنيا؟خرونجح!صم؟6(الكاتببفكريخمتصفيماأموفموعي

خارحية،عواملكن!كأ!وبعضها6)وا!غعموننالمن!قليبالجو!ر

الاهم،اهـطلهيهىان!لمحكاخمو!ان،ال!تطعلىمفروصمابعضهايكتان

..السطبيةظقيوومننف"ح!ا!ةوهي

!صاصين،و،اءدفص!كناجم!اغ!لنا!بمو،موف!عيهو!مما

واللم،"الث!أكيءسالحمس))وهذا.جبك!امثكالمنغمرسولفدة

كلدموكي،الهـثو!ة!ورطرثقفيكبعيرةعقبههيثص،ذاقياصهو

اننايؤكدالفبم،وال!ي!،المدهثسفيهايق!مونال!ني.المر!لةبلوض

منب!لرنحمهكلا.المسنقبىارصالىبجذورهاتلقياعمالىامام

ىايمكنماهعاكيوحبلابحيهت،للفتير!الجيدةالماديهالظروف

كب،منيصدرماب!خرالصلةوبينبيعهم-وحقيقةفعلعن-يحول

..مكانكلمنلستقبلها،فراعي!العرافيةالسوقلهاتفتح



مسألتينيظهرفهو،(والمضمونيالشكلي)الفنيالجانباما

..للكفهـينالفنيةالشخصيةتبلورحتىاي،استقراركثم:!هقين

..منطلقايتبناهاو،الفنانعنهيصدرالذيالموقفوضوع!عم

مرحلةتخوضوئنهاالفنمةالنتاجاتمنالكثيرتبدوهناومن..

الشكل،هذاانفير.مضمونيةدؤياعنوبحث،"شكليتجريب))

الاختلاط"نيعانيوكلاهما..التقنيةالىيفتقردلاهماالمضمونوهذا

التيالنماذجمعالتعاملسوءعنناتحالاخيتلاطوهذا.الكعيرالشيء

بالنسبةهيوالتي،ملامحهاواكدت،الاستقرارمننىالىقوصلت

بنايصلماذاتهوهذا...!،)لرفوضاالمعلم"بمثابةالجديدللجيل

غيرالشبابمنلكثيرينالفنيةالشخصيةانوهو،مهماستنتاجالى

يحفظلها،داخليابنيانايكونانيمكنمايوجدلابالاحرىاو،مستؤة

..مباشركأثيراتمناليهايمتدمماويقيها،تماسكهالها

هناونؤكد-الاخرينلتجاربالسماذج"التلقي"هذاانثم..

يكونلا-العالميالشعرتجاربوبعض،ادونيستجربةقلقيهمعلي

نفسالىيحتكم،ساذج،مباشرتلقهووانما..تمثليعقبهتلقيا

انهم:اوضهحبمعنى..الاخريناصابعخلالمنالنغمليكون،الشروط

والمقلد.المقلدوبين،والصدىالصموتبينجوهريوفرق..الصدى

الكتيرين،اسفافمنمتأتيةفهي،"الخارجيةالصامل"اما

للاذاعة،المكثرةوالكتابة،الماديالكسبوراءاللاهثوركضهم

السياسةمن:كانشيءايوعن،اتفقكيفماالكتابة..والصحاالة

التمثيليةالى..ساذجةيوميةمشاكلمعالجةاىا،الحبالى

ازمة"حتى،الادبالى،الذاتتمجيدالى،والبرنامع،!ذاعية

..إ؟إ"حزبرفى5بعدالعربيالواقع

الادبيةالذهنيةفيانصاطجراءهويعصل..يحصلهذاكل..

يجعلهانالبعضيحاولالذياهـميىء"التبجح"الىبالتالييقود

نفسهفشمغل..داخليايعانيهالذيالسقوطمنله"عصمة)'

))موجود"انهليؤكد،ايضاوتافهة،وعرضية،فوقيةبمسائلوالاخرين

؟..هذابائسوجودايولكن..

صغلكأهـأ،

تالمفص؟؟
مهء

المثقفيركبارمنواحدوهو،الميؤلفيعتقد.(

العملبوالخبرةالواضحةالعلميةالنظريةيفتقدلإنه،"

القوميةالوحدةالى،جتماعيواو9الوطنيالتحررالىلم

تفعلتكنلمانهاعلى.الخلاصنبوةالعاليهنبراتيهاأ

المنلقبالوضعية...وألوجوديةسارتر..برجسون

تسعرال!قيقةفيولكنها!...)للحريةجديدةنبوءة

!.مسدودطريقانه؟أزعمماالىونضالنابفكرناوتدفع

ماركوزلفكركاملةادانةالكتابهذايكونوهكذا

ماركوااثاربعضقدمتانالآدأبلدارسبقوكما

مف!بقلمالفكرلهذأنقدااليومتقدمفانها،الفكرلهذا

حتهقابلةهيالتيهذدـالوجهة،تظرهوجهةتقرانهل

،

عناهـؤولمنترى:ومبررا،مشروعا!ناتساولناويثون..

؟هذا،

والصحافة،الاديب:ائنانيتقاسمهاهناالمسؤوليةلعل-

الانجدلافاننا،الاديبعلىاقتصرقدحديثناانوبما.دبية

تسشطعلمفهي.الثقافيةوالمجلات،الادبيةالصحافةبحقيقةافرار

صحافة"،نماذجهامنالكثيروفي،انهاذلك.يجبكمادورهايةة

.العابرةوالفكرة،المب!تسرةوالمقالة،القصيربالتعلإقتتلهى،"امثى

والقصص،المقالاتمنأشطتمجلاتفهي،((الثقافية"المجلات،

..والمترجمات،رنينالاحدنتقردتلواتتيوالقصائد،رديمة

ايةتغ!يفولا،شيئاتستهدفلاكما..ث!يءعلىتلتقيلا!لها

،"هويةبلامجلات"كونهابجانبهذا.العصرضميرالىكأفة

كعماوالكير..نغسهاالانسيءكلتجد،كثيرةتياراتفيخبط

الىبالاضافة،واللفوية،النحويةبالاخطاءمش!ونوهويافىشره

كونان،هذهوالحالة،ننتظرفكيف.والف!رية،الاسلوبية!خطاء

التنطيم؟ينقصهواقعفيفاعليةداتكهذهملات

فيعقولنانسشخدمانالىبحاجةاننامعبماتجدونالا..هذاازاء)

الحقيقتةالمجالاتفيقدراتهانفجراناًلى؟..عواطفنالا،لتفكير

عنيعبرالذيالفنيالنموذجذلكبعديعطلماليومفأديبنا؟..ثا

بعديعبرلمكما..بهونمر،نحياهالذي"الحضاريالبعث"ذا

مرحلةاخطرهوالذي"المصيريالقلق"هذاعنالدقيقالتعبيرلك

...العربيالانسانحياةمراحلن

نقف!واين؟نعنمن:نتساءلانعلينا،ذلكلنايكونوحتى..

؟..سائروننحناينوالى؟نعيشزمناىفي

علىتتوفرلمماحقيقيةالاسئلةهذهعنالاجابةتكونولن..

ماوهو..ايضاحقيقتناوعيوعلى..والمستقبلالحاضرشروطعي

..اليهلعو

اًلسامراليصالعحماجدبنداد

6هس

ل!ء،هعى.مءص-صى.

وفىالمحعمعد)!يعرلىيفه
مي

ولم!الخالم

مأزومفكرالمعاصرالعربيالفكران،العربدميين

،الفكريالوضوحالىالأزومسعينافي"و.إمية

فيتزعمصيحاتوالآخرالانبينعليناتمطلق

...ازمتناومنمحنتنامنتضاعفانغير،

لتقدمالماركيوزيةعليناتطلواخيرا...رجماتية

عصرنا،ووقائعحياتنابحقائقالصحيحالوعيس

ومواقفه.ماركوزلآثاردراسةعلىقائمةالادانة.5

تبنيهابالضرورةذلكيعنيانغيرمن،العربي-يء

ايضلبالضرورةذلكيعنيانغيرمن،ماركسي!

قريبايصمدو---،ء--،يثى


