
انلدثاطالدد!يافي!نبا

!سطبعن+حع!مإتيعر

والصحفيينلصاب*ولا!تمرايلولمنالسماثسفيعتد

العربية.بيروىبجامعةالناصرعبدجمالقاعةفيالفلسطينيين

الفلسطينيينوالصحفيينالكعابمنكبيرعدداروتمرفيشاركوقد

جديدة.عامةامانةلكلرافتغبوا

اللجنةرئشىعرفاتياسرالسيدالافتتاحجلسةفيوتكلم

الاس!لله*علمكما،الفلسطينيةالثورةلقواتالاموالق!لدالتئفيذية

طه.وريافىبهاءالد-شحمد2وئاعرلمال

لاتحادالعام*مينالرسىسهيلالدح!وركلمةيليمافيوننشر

اللبنانيينثاحاب

وصحافييها.فلسطينحاباخوقنايا

'اليومبيروءفيهذامؤقمركمكعق!ونلماذأ

ماكائتسياسية،العربيةا"تمراتكسائرض2مؤقمرأ'يكون

ليحاولوأاو،المطروحةاثعضاياليتدارسوااووتمرونيعقلعا،ا!بية

منيثرجونفلا،شعوب!تعانيهااويعانونلالمشكلاتحلولايجلا

أتمكيداآلاوالمشك!القضا؟ف!يدلاعقيمةبتوصيات*لؤكمرهم

والصراحة،الصدقالمؤتمرونفيهمتجنبخر2مؤتمرأأيكون

الوفثعمواجهةعنامكنهمماويبتعدوناثريفةالمملةتيتبادلون

بالحقثقأالمصارحة

فيحول،الصدويمورابالخلافاتلحليرادخر2مؤتمراايكون

علىكلهذلكويساعد،خلافايحلدونوالزيفوالمجاملةالنفاق

العربيالجسمفيوالتقيحالورمعلىوالحفاظالق!لمالوضعفاييد

والعافية8للسلامةايثاراآووالمواقعاماسبعلىحفا!ا،المرضى

،اواووتمراتكهذهمؤتمركميكونانمن،اصدقاكايا،نميذكم

مثلها.الىيصيراًن

ا!تمر.هذاتقدوناذالتأمرفيالمشاركةمنفعيذكم

العريبةا،تمراتعأقثواليهيئتسبماالىكئتسبونلاالكمذلك

الثورة.ثورةواطكلثورةالثرفالىتنتسبونبل،سلطةأوحكم!ن

الفلسطيئية.

الثورةانسمؤتمركمل!اتمنل!ةكلفيذللتذكرتمافلا

العربيةيلاجيالآمالمعقدوستبقىتزالوماكانتاليهاتنتسبونالتي

المحنةهذهفيالثورةبفكرةالارماناستردادعلىاثهاثرةوحلعاوانها

وتحريفهاأتزييفهامحاولةجراءمناليومالعربيةالثورةتواجههاالتي

انفسكمعلىمحذبونوسوف،انفسشاعلىيكذبفسوف،ذلكومع

وعافية.بخيراليومالفلس!طيبيةاثمورةانزعمنااذأ*صمقاءاب

نايوشكشديدأنزيفاتعانيانها،ريبثون،تمتر!ن؟.ككم

رجالفيوتوهجاتانتفاضاتلولاوانه،عرولهافيالممبجفف

وحيويتها.نبضهاوهدتالثورةلاستك!لت،المقاومةوارضاثعلمومة

هذافيعال!،الحقيقةهذهيواجهانهلامؤتمركممهمةمناليس

وكعمكه'حراركهالثورةلممليرديضمده1نويحاولالنزيف

ولا.داخليةوجروح،خارجيةجروحهنيصدرالنزيفهذاان

معالبةمنواشقأصمبالجروحهذهمنالدأخليهمعالحةانفى!ثك

،ه

صدرع!م!!أ!حزدعيرر!يررلو

هـدءعلىنتستر؟ونتجاهلانث!يءفييفيدناولا...فاربية

هذهلمواجهةفمن..وتقطعهالثورةجسماليومتفريالتيخلافثت

المثقفين4صفوةهمالذينوالصحفيينالكعابمنخيرالدامية*فات

ومنها،ا!تمرلجانتشكيلعلىينصبندامؤتمركمبرنامعفيان

المرحلةفيالفلسعطينيةالثورة"موضوعستعالعاتيالسياسيةلحنة

يواجههعملاهمهواللجنةهذهمملاننعتقدونحن،((!اهنة

الكير،مثلهانبرفروتيئيةاعمالالاخرىاللجاناعمالىوان،إتص

فيوالصحفييناحعابمسؤوليةانذلك...فتيلاتجديلمما

الاضطلاععلىيتوقفضخمةمسؤوليةالنلسطينيةالثورةوضعس-

وتمسكوالرسالتهمالكناباخلصواذا.كلهالثورةمستقبلا

بالجرأةالثورةفادةوواجهوأ،الانحيازتجنبهمالتيلوضوعية

للثورةويعيدواالنزيفهذايقكلأبانخليقونف!يهم،لمراحة

التحرير.برسالة؟لقيامعلىوفدرتهافيتها

.الاعزاء*مدق!أيها

العربيالادبمرحلةانقةبكليترر؟نادبيمؤرعايبدىنان

الفلسطيني"الادب"مرطةهي6791حزيرانهزيمةاعقبتتي

مدتلفالىينتمونعرباادباءاوفلسطينيينادباءمنتجوه!انواء

السنواتفيادب!فاانتجهمااعمقانفالحق..العربيالوطنقياء

الفلسطينية.ماساتناالى*سبابباوثقيمتالمأضيةخمس

الشصراًءشصلكلالاساصيالمحوراصبحتالقضيةهذهان

قصةاوقصيدةنحدوقلما،الدارسينودراساتاثصاصينصص

،والمهزوما!ازومالعربيالانسانلوضعانعكاس!وفيهايلارواية

ولا...الياسمهاويفيبهتحميانالهزيمةمحادالذي*شان11

الادبهذاابداعفيالاسهاماعظميسهمونفلسطينحمدانفي-

فيوجودهاليوميثبتالشسبانفلسطينادباءمنبرمتهجيلان

التصوىهذافيويبلغ،لامهو3الفلسطينيألان!ساناشواقصو-س

مضطهدانسانلكلرمزاالائسانهذايجلوالشمولىالاصالةمنلا

واسماء.اعتبارهواستردادافانيتهتحقيىاجلمنيثورللوم

يايستطيعبحيثوالكتبالمجتصفحاتكحتلالفلسطينيينحعاب

علىسهادةواعمقوثيقةاصدقيجدااناجتماعيمؤرخاوادبي(صد

الغلسطينيين.الادباءهؤلاءانتاجفيالعربييلانسانمع

القضيةمنالمرطةهذهفيالفلسطينيةالثورةكماليهماانعلى

المراهـقيمنمزيدالىومفكويههاوكئابهاادباءهايدمموانبه!!ر

يدعونءمااواصدقلالهامناعداءللثورةان..والتعريةالص!ق

تعانيالثورةوروح..الاخرىالعربيةالثوراتداخلحتى،رراقتها

الىبحاجةاحداولشى.واستسلاماول!ةتخاذلاوالحينالحينق

تلكيفممحواانخاصةالفلسطينيينأحدمهمةمنبانتثيد

*دبينتجونهمفيما،والخيافةوالتخانلاف!وا!لص؟ثث!دات

ونسارها.المقاومةرجالبهايقومالتيالبطوكلهىيمحددي

*يجابيدكسحيلفيمكامل!ملالابليلاديبعملان

لا؟د؟ءناانالشكولىمرادبنايشكو.ماولعل.السلبيحتش!ح

مابقدرالوبيا!لسانجسمتشوهالتيالدعاملفيالمبضعملون

.والنفاقالمجاملةبمراوحالجسمهلافيالسليمةالمواف!علممون

مستوىعلى،العربيالمجتمعكيانفييعششالذيالفسادن



غير،مونهم،الاخعىعلىكسطينوأدباء.يهوتعزالفسطدهذا

الادباءاقدر،قمعيهسل!مبشياهيسلطةوكل،سلطةبأيةمرتبطين

اولاالفلسطينيةكلرصملطريقتمهيدا،المهمةبهذهالقيامعلىالعرب

الاصيلة.الحقيقيةالعربيةبالثورةوارهاصا

ناهذامؤتمركملار2منيكونبان،الاخوةايها،نطمعفهل

يصهـالىجديدانتاجخلقعلىوصحفيوهافلسطينحابيتضافو

اجلمنالبناءةالهدامةالثوريةمناعلىنبرالفلسطينييلادبقسسمات

الجديدالعربيألاشمانمولد

ستظل،التيالعاممةهذهفي*تمركمكاملاوتوفيقاسعيداحظا

الغلسمطينيةللثورةوحضناللعرويةحصنا،الانهزالييئمحاولاتكلرغم

المنعمملة.

عواديوسفتوفلبقرواعلة

الاستاذروايةبصعورالشهرهذاطوالاللبنانيةالصحفامتمت

اورلفمعوعقع!،(،بيروتطواحين"الجديدةعواديوسفتوفيق

الرواية.فصولبعضونقلتاحاديثعدة

كلمةالماضيالعددفيكتبقد"الاداب"تحريررئشىوكان

كانالتيالروايةهذهمزاياالىفيهااشار"الفنانعودة"ب!نوان

طواحين"الىعنهعدلثم،"للايحارارواح"اسماهاقداوولف

:فقالالتعديلهذاسببعنعوادالاستاذوسئل."بيروت

الجيلتصويروتحاولالزمنهذافيحوادثهات!ورالروايةان"

ي!ايجاراارواحهميؤجرونالجيلهذاابناءانليو؟لوحالجديد

جاءتوحين،ينكرونهااوالايجارعفوديئيرونثم،هوىوايمبدأ

كامالمنوانفياتاملجعلت،البيتالىالمطبعةمنالاولىالملزمة

عاليااقرأوجعلت.وفضروحمانحبمنمزيج.مرةلاولطفلهاتنادي

ظللت.القراءافواهفيترورهاصداءاىامصغيانفسيوبينبيني

طاحنةيابيروتيااردد:بيروتاخذتالقيلولة.وفيالمنوانفيافكر

طاحنةيا،جميعاوالارواحوالاجسادوالاعراضوالزؤانالقمح

وت!كوالفنوالادبالعلمطاحنةيا،والاخلاقوالعقائدالمثاديء

ذهنيقيلمعوهكذا.النهارواطرافاللبلاثناءتجعجعطواحينك

.،)بيروتطواحين"عنوان

فيوالقلمقلقانسانانني.فقالالكتابةفيمعاناتهعنوتحدت

ثميمينااسوقه!منهاريدماذايعرفلا،الاطمئنانيعرفلاحائريدي

حتىالورقعلىنفسهعلىواديره،واشطباكتب،شمالااثنيه

جيبيفيقلمايومااجدللم.منيهروبهسببهوهذاولعل.يطيش

مننعىالىلاعوداللياليكللنتصفاتفينوميمنغالبااستيق!انني

قدواني،جبدانهمنهفرغتاذلييخيلوكان،كتبتهالئصوص

.سواهحتبواعودامزقهبيفاذا،عنهرضيت

انانسكر،يحملكونهالىذلكءهـدقلقهحالاتعناما

والشخصية.معهمويعيشالناسبينيدربمالذيالانسان:شخصيتين

الفنبينالعلا!ظهيبينهماواًلعلاقة.الفنانشخصيةميالاخرى

كألك،يكنلماذالهمعثىولاالحياةمنعستمدالفنان.والحياة

لهبدتاحنابةعنفيهاانقطعالتيالفترةفي.لهاخلقاعادةولكنه

يستطيعلاانهلهتبيئثم،ادبيةتجربةايمنواهماكبرالحياة

الحياةخلقليعيدالكتابظالىعادلقد،الادبصحبهااذاالاالحياة

رريد.كما

بواسطتهابمىانهفذكرالكنابةفيغايتهعنالمؤلفوتحدث

شقائهكلذلكوفي.اكتشافهاويحاول،عنهاويبحث،ذازرالى

8-6

معا.هنائهوكل

الانس!عيالوجهعلىبساطةبكل،يؤكدالذاتعلىتثيدهوفي

الانساشالوجهبانقوحيال!رهذافيا!اغيةالسياسيةالألطمةان

مسنشيءوفيهيلاشمانجوهرانيعتقدانهعلى،يقيبانيوشك

سلوكوالادب.الارضانعمةلبدلتمهمايزولانيمكنلا،السماء

رسالته.اضياءسبيلهاضاعاذا.الانسانجوهرلي

مهنليسان)قالىكروائيبهالشعرعلاقةعنالكالبوتحمث

الروائيينكليارالىعثنافاذاشاعروهوالاالاسمهذايسشحقروائي

لموان،انهمتبين،همنغواي،قلوبير،موسؤيفسكي،المالمفى

مزيته،ء(لشاعر.يخلقونهااتيالاجواءفيفصشعرا،شعراينكموا

كمثلويفرحيالم،جمعاءالانسانيةمعيعيشانيستطيعانهالاولى

علىيزيدانهالروائيومزية،الاخرونبهمايحساللذينوالفرحالالم

الجوخلقعلىالشاعريقنيعرحينفي،عواله!خالقانهالشاعر

بضهايصط!محوادثوعناشخاصعد،عنعبارةوالعالم.!!

الامكنةبتبدلىتتبدلاجتماعيةوظروفمختلفةطبائعوعن،ببعض

يخلقهابل،الحواثتجميععلىيقتصرلاالمئدعوالرواش.والارقة

الشعر.مجالوهنا.انفاسهمنفيهاوينفخجديداخلقا

"بحرصاف"لقريتهحبهفلادبالارضعلاوشهالىالكاتبوتطرق

ويعود-للبنانكسمفرووظيفتهبحكم-العالميعورانه.بهاوتعلقه

منزلىعنقلعلاتملوصومعةمنهاينيت.اناالارفىهذه:قال.اليها

الارضصبان.بهاارتباطيبصلابةوحدتيامارسوانا،اشعركي

اليست.ورمناللحمناكحبناالارضحب.اليأسومنالاملمنابعد

هسداحبانني؟ودمنالح!م!ناالنهاياتنهايةوفي،اصلناالارض

.الترابوشميمالحجرملمساحب،الارض

:كال"بروتطواحين"روايتهظروفعنعوادتوفيقوتحثث

فيهااشتطتالتيالسشةوهي6891عامطوكيوفيكتبهالقد

الصحفأكترفيالدععوةوانطلقت،بيروتجامعشفيابيةالطاالحركة

مطادألرائيلىنجبهافربتالتيالسنةكذلكوهي!،الثورةالىوالاندية

.الرواتقياهميةجميعاالاحداىولهذه.الدوئيبيروت

.للثورةالادبارشامللادبالادبارفىعلىروايتهتقفهل

يهمنيولا.الهناليالاينظرلايكنبعندعاانهيؤكدالقاصان

اخر.اعتبارايالفنخارج

ئور"انذلك.حائروبينههذارايهبينتناقضلاانوصرح

الروايةاولمنلهفليستقريريةبصورةعنهصادرةليست"لبنانيتي

تصىالتيالموف!موعاتمنموضوعايفيشخصيرأياياخرهاالى

،فصورتميمة،الراعيهاني:روايتهابطالهموانماامتابةفيلها

هم..عيالق!حمسين،الجردييرم،خوريروتر،رعدرمزي

الشومادلبنانيالمجتمعفيهابكبصالتيالمشكلاتيعيشونالذين

ظروففيالروايةحوادثخلالفمواكفهم.ببعضبعضهمويصطدم

مئاشرغيربصورةتعبراننىهيلبنانتاريخمنمصيريةحقبةتشكل

ثورته.عنوبالتالى،ومطامحهافكارهعن

المجممعاللبناىفيمعييئةلفئاتنماذبمفهمالروايةاشخاصياما

علسىالمحافيلىوهناك،الهدامة*فكارصاحبمثلاهناك،المعاصر

،الالوقكسرتريداله!المتحررةالفتلأةهناك.الموروثةالتقاليد

.كفراابنتهاتصرففيوترى،سدادونها.تقفالتيالامومناك

رومنلاالذيالمشهترجانبالىدينهلطقوسالمزاولبربهالمؤمنمناك

ا!فا،العربيبلاللبانيالمجتمععئصورةاًلرواية.بشيء



وي!ل،نحنجيلنا:الجيلينبينالقائمالصراعصورةوخصوصا

اللبنانيةالبيوتمنبيتكلو!ي،جداعنيفالصراعوهذا.الابناء

والسياس!ة،الدينتتناولوهي،والبنينباء7ابينتفصلهوة

ويرسميعيشهاا!لمهوةهذه!وقالكلابوقفولقد.والج!سوالاخل!

معشاديانغيرمن،بهنوحيماابعاد،استطاعما،للقاروو

.الجديدةبالموجاتيرحباوالاشكالىمنشكلبايوالثبوربالويلذلك

طواحينهأعلىيتؤجالكاتبانذلكممنىهلولكن

روافى.هووانما،مؤخرابيس؟نهينسىلاانهارولفيقول

اللبناني،المجتمعمننماذجت!لهمقدكانوان،روايتهفاشخاص

منفيهمونفخبيدهطينتهمسوىفهو.خلقهمنجميعااًنهميلا

انفاسه.

مدةيعيشانيسشطيعالروائي.انلااًيضا؟.رسلههمهل

وفتفيناشيطليكونوان،مكسايكونانيستطعانه.حيوان

روايته،اشخاصعنغريبانهبمعنىالاولىمزتههذه.واحد

هو.نفسهالوقتفيكلهمجميعاروايتهواشخاص

الانسانيةالعواطفيتلبسانعلىقدرتهيثبتانالفنانعلىان

ادناها.الىالمستوياتاعلىمنوتناقضلالهاتنوعهاعلى

الواقع؟طينةمناجالههل

فيرق!بونلا-الواقعيةالحياةفيسالا!طالىانا!لفيوضيح

هؤلاءيتناولالفن.بهنبينيقفونبل،اقصاهاالىاقدارهم

للنهاية،فيعيشونهااقدارهمافذصىالىوإدفعهمبهمويل!عبالابطال

المآسيكانتربما.مميزينوابطالا.ابطالايصيرونوهكذا

والروانيون.اليومالىالخقيةنشوءمنذهيهي.*ةانية

هـذاكل.حهـإدشيءالىيتجاوزونهايكادونولاحولهايهورون

مقنعا.العامةالصورةحيضمنيبدوقد

وا!جدير،جديدانعتبرهم(دائماهناكانالحقيقهولفن

هذهبهاتتكيفالنيوالسياسيةوالاجتماعيةالنفسيةالظروفهو

هذايجعلومماالازمنةوباختلافالكنابباختلافوتختلفا"سي

منهاواحدكليبراقلامشقووفيمرورههوالانالىجديدايدالج!

مختلفوهوالامزابممنوليس،انفاسهوإحمل،الكلالبمزاجعن

الانفاسعنمختلفةوهيالاانفاسءنوليس،الاخرىالامزجةعن

.الاخرى

!!

خشبةساميمنالقاهرةرسالة

وحديثا!،قديها،الث!دفيةالمصتعن

ولالاباء"لهؤلاءبهندينماتلخصان"المجلات"هذهتشطيع

..بهانتمسك،نتبناها..التركههذهلناوتركواخفافادهبوا..

منجزءابهاعلاقتناتظلولكن،منهانتغلص..سيطرتهاضدنكا!ع

وا،سيطرتهاضدكفامنا.وبئواتنا،الشخصيبتاريغناملاقتنا
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جلمورهلهىنوجورهاوأن،بقوةموجودةكانتانهاقعناهمنهافلصنا

فيوجودهاويصححالتاريخفيوجورهاالكفاحهذاإؤكد.يبرره؟

اختيارمننتمكنحبنماصحياوجودايحله..المستقبلوفيحاضر

،،41برسى))هذهانالمهمولكن..المستوةحميلالهعلىلنحاوظيلائمنا

والكفاحللتبنيموضوعامحونانالممكنهـناصبحولذلكموجودةنت

.موجودةكاتتانهاالمهم..وتهءحبحهالوجوداسشمرار

منبعضالىعدت،الكتبةرفوفبعضترتيباعادةاثناءفي

:مجلاتعندظكانت.والاربعيناتا!ثلالي!ناتافيالاباء"تركة

والملايينوالفجرالممريواملالبوالثقافةوالميزانوالروايمةهـسالة

نانستطع..،(المملا"فيببسعتوالقضية..ونجبرها،فيوها

احيربعضهاوعاش،عاماعشربنفيظهرت،مجلاتعشرمونكثرد

واممدرولسنواتمناكثربعف-مايستمرولم،سنةالصثرفى!

مجلة.كل"عمر"حدلادعندتقفلاايضاالقض!بةومن..قببلةصر

،).ققدميا"لمها؟9وكان"محاطة"كانتالمجلاتهذهاكثر

ناهـتطيع"جادة"كانت،الغالبهغالبيتهاوفي،جميعالكنها

كيعرفانتجاهد،قارلةمتوسطةلطبقةايعثقافيةالحياةلمطالبسمد

المعرفةمجالاتافلبفيسالعالمفييجريوما،قديماجرىمالى

عنالتعبيرفينصي!بالهايجعلماتفرزانوتجاهد-والفكرالفن

المتوسطة،الطبقةتلككالت.اذاءهوحساسيتهاالعا"لهذانراكها

كستطيمهمالالتهامشهيتهامتفضحة،العالمعلىافبالهامرحلةفيتزالا

فيعنولمالعالممعمواجهةمرحلةمبىكانت.عليهدقدرمالاعغاء

علىالاس!تمرارلهايكفللمنبايالمواجهةمنالتخلصمصا!لةرحلة

اصد!وثتفياحياةاقمةثفي،الحياةبد

بايالواقعيةالحياةعنبعداحالاتهااكثرفر،-المجلاتتلككانت

همومعنحياكعبيراتكونانتست!ءبمكانت،الحياةهذهعنفهوم

كعبيراعونانعنعبمتوانحتى،جدإ"فبىال!سيكي"العقلا

!رها.عنشيا

استاذ،الزداتحسناحمداصرهاالتي"الرسالة"مجلة

الجمال"وعن،(التعثيراولوية)1عنالكبيروالمدا؟ء"لموبالاله

مظبقي،الاساليباصحابوارث،"المجمدالشكل"وعن"للغوي

واللي،الخالصالابمجالكيا!ربيةاليلاغةوعلوموالبيانلثديع

،(الرسالةمع"الروالمكأ"اصدرانبمدمجلتاهاوأمجلتهانت

الئشاطمسؤوببةتحمل!يلاءاشتانبعد،المجلةهذهانقول

اتالصراعسءنافىظربصرفوالمعرفةالادبلوجهالحالصلأدبي

اصبحت،)الظبقية)والاجتماعية)الحزبية)ؤالسياس!الالتزامات

الشبساب."!الحصر"ذلكفبم((المتمودا!ثباب"لهجوموضعا

لع!ى:

كموالملأرنياو!ادوع!سبركوزكبمامينواحمددسينطه

وفريرشاديابوزبراحمد:الرومازريكيالث!باباو،من!ورحمد

العمشىوعبداًلرحمنالشرقاويارحمنوعبداحقيويحيىحديدبو

..كلحكيموتوبقمحفيظونجيبباكثيرواحمدالحل!ييمعإكمال

.(تارإخبمبترقيدونوفيرهموغيرهم

ارومانتيكيوا!ثبل!العقلانيالشبابعليهاتمردالتيالمجلةهذه



يتمردانواستحقت،سنةكشرينمناممثرعاشت،واحدوقتفى

الاربعيمات(نهايةوحتى)بدايةفيولكئ!،اياعهاديالشنابعليها

سناهاهناوالجدية)جدينهاعلىتحا!ظانعلىقادرةتزالماكانت

لا،فهـريامعنىالمواقفلاتخاذتجملبطريقةالحياةمنموقفاتخاذ

معخىالاخنلافيجعلانذيالمقليمستواهاوعلى(سلطويامعنى

قيم")ءحولاخنلافايظللانهالامةلثقافةمثمرااخلافا"الرجعية"

واالقراراتاصداركلالحقصاحبيكونمنحولوليس،ا!ياة

مفلكانوااداالا،والانتقادالاختلافميالاخرينحقالغاعفى

اجش!اعيةسلطويةقوةانىمستندين،القراراتضذجهازعلىالمهيمن

.إالجهازنفسعلىتسيطرلكيتجاهد

اخرىففزة-"الركة"هذهمع-المكتبةرفوىمعقخرت

مجلدة"الجديدةالمجلة"ليبرزت.ايضاالزمانفي،الوراءالي

ايامها،في،(تقدمية"مجلةانها.اعدادهاكليضمانمجلدينفى

وعن"انمنبي))عنالهلالمنخاصةاعدادجوارهاالى.ايمناوفي

سل!ضهابتدعيمتهتمومنها"سلفية"مجلةتلك.."الرش!دهارون"

جطدا!بعدها.الحياةيسودانتريدهاتيالمناخوباحيياءبالمعرمات

فتوح"عنخاصةاعداد."المقتطف"لمجلةالخاصةالمطبوعاتمن

الصفحةوفي"الغربيةالفلسفةاساطين)ءوعن"الحديثالعلم

-(!استمماريةمجلةنفسمي((المقتطف"كانت).لسقراطلىسمالاولي

اغلب-وثاذاأانابهااحتفظولمأذا؟المجلاتبهذهابياحتضلمافا

8الكلامينعلميكدلمالنيلولديبهاساحتفظ-الظن

***

القضية،شخصصةثقافيةمحلاتالىحاجةفيانناالقضيةليس!ت

الانننتجهاحينالناهيوالمشكلة.المج!هذهمثلننتعلاافناهغ

ناتتطيعاننابدليل(بازدراءا!ولاناخثى)باستخفافنعاملها

قد،سئتينمنلاكثرحقيقيةثقابةمجلةثونتعيش"ممر"ذش4

.إمسنواتكلصبحان

همومتحملانتستطيعمجلاتالىنضناجانناهيوالقكمية

والسياسةوالادبالفن!!،والنظريةوالمعرفيعةالفكرية"الصل"

واحدةثخصيةمجموعةعلى"مقفلة"غيرمجلات،الانسانيةوالملوم

،(!الواحدالتيارداخلواحداتجاهمنتكونالاحوالاغلبفي)

مااوكلنانتبناهما"مستوىترفع"الىوالتنوعبالجديةتستطيع

ح!ودعنداهدامماتقفانالمضحكمنألشي).حولهنضتلف

هـنالقارئةالجماهيرعقولعننتحدثولكننا.."المستوىرهع)ء

مدنكلفيملايينستةمنيقربعدلههم،الصغارالمدنبورجواز-يى

الدينيالفكرغيرمجالفي-كتابايمنيشترونهمايزيدولا،ممر

(.نسخةالاوءخمسةعك-التجاريةالجنشةالموضوعاتاو

***

وزارةاثرافعنبعيدامعرفيتصدركانتثقافيةمجلةآخران

هووهبهالدينلسدكانالغ(1ا)شهر))مجلةكانتوتمويلهاالثقافة

عنفلإلاتقللمدةباننفامصدرنطوالني،تحريرهاورئيسصاحبها

فيالصدورعنو!قفت،الوسط!يثصيرانقطاءمع،سنواتعثر

اصدسز!ااثتي((68جا(لميرى"مجلةال!تظصلموبعد!ا،6191عم

تلنزملاانهاالاولعددهافيواعلنت"الجيلهذاشئاب"منمجصعة

قبلاختفتقدسهذارغم-والتي)(خاصبمومفولامعينبتيار

.اعوامثللىلةفياعدادعشرةتصدران

؟-

.مجلأتنسعمناكثرتصدرالثقافةوزارةكانت،سنتينومنذ

5791ينايرمنذالمجلة"

6391ينايرمنذالكاتب.

6491منذينا-صالشو5

6491ينايرمنذاقصةا!

(691ينايرمنذالمسرح.

6491يوليوممدهـالثقاكة

1164منذيوليوا!رسالة"

6591مارسمنذاولصرالفكر"

6891ديسمبرمنذالسينما.

اكتمالقبلوالرسالةوا!ئفاؤ"فىوالقصةالشعرمجلاتاختفت

اًلكاتب")ءباسنثناء-المجلال!هذهكلاختفتئم،اعمارهامنعامين

"الجديد"مجلةسموىا!تظدهوفيارةعنتصدرولم،عامينمناكثرمنذ

م!لاتشكل!ء-اخرىلورياتهناكوكانت،احرىقصةلهارهذه

"المرباعلام))مثل،كنبشكلفياو"الانسصانيةتراث"مثل-

مممرحيات1)،(1العالميالمسرحعرلأ!))،"العالميةالم!رحياتروانعاو

الاتصعرلهدولم،ثلها2الدوريات"هذهاخنفتوفد،،)كربية

.(منتظمةبصفةوليس،ذلكتيسركلماالمسرحسلسملات

مجلةكانتح!ينما،الاولىسنواتهافي"المجلة"مجلةوباستثناء

المثقفتبمددرجةالىو!ضخصصة،متخلفمهيبثوبفي"عتيقة))

،الفر(رالىالمتخيصصينلدؤعدرجةالىالظلوثقيلة،العاديالعام

عسلىصدرتااللتين،(3"الثفا"،"الرسالة"مجلتيإباستثناء

سنة،ئلالينقبل(لممميهمامن"الاصلطبقصورة،)محوناانأساسي

حيوياعنمراكانتالثقامةوزارتممجلاتبقيةباننقولانسنطيع

عنمراكانتا/!اذلكمنوالاهم.الثقافيةحيالناعناصرمن،هدا

الجدية""مطلبان.)!(الجديةانجاهعنالنظربصرف"جادا)

الذيالاولمحي"النفدمي"المطلبهو-الاحيانبعضفي-يكونرر

والحافر،الماضيبينومثمرجاداختلا!هناكيكونبانتضيقهبسمح

ببن،الماضيالىالطفوليوالحنينالتراجعاووالنضعالتقدمبين

الخصب.توعهماوبينوالنظرالفكراحاديةبن،والانغلافيألانفتاح

يصدرسولىالهنصهنجادشيءالثقاؤيةحياتنافييكونانالمهم

بعضباجتهاداوبال!مددةصدورهننتظرولا،منتظمةدوريةصفة

منجمرةيمسككمنبدرنهمامساكهم))يكونمدالذين"اننصوفة)

!الزمانهذامتلعليهافيديحينامتهعنالرسولفالك!ا"النار

"فرورة"تبرزا!عي((العادوة"الاخرىالميرراتهناكباليم

وزارةتصمرهاانبالضوورةوليس،ثقافيةمجلاتلدينايكونن

الىالثقافةوزارةتعودانظروفنافيالمفصمكانوان،لثقافة

صدارها.

جم!راتربيانتسن!عالمجلالطهذهان!منم!رراتهناك

"المعرفذه)و"اأحفل))جمهور.الجادةوالثقافةادفكير"هواة))!

يصح"لا"انهن!وهماصجم!اننايبثوالتيالاشياءهذهآخراًلى10

يتحذلقونمن!أكطا؟،،عامااهتمامابهانهتمان((يصبغيلا"او-

."الرسمية"وظائفهممنجزءاالاهتمامذلكيكوناندونبهما!يهتمون

قس!يمالمجلاتهذهاننقولكأن،اخرنوعمنمبرراتوهناك



المعرفةمجالاتفيالخارجيالعالمينتجهمامتابعةعلىالناستعاونان

فيلا-تخلفنانسبةمنيقللواانعلىوتعاونهم،المختلفةوالابداء

منلدينايتجمعفيماتخلغناوانما-والتنظيمالعملومناهحالتفكير

هذافييحل!عما،)العينيةالحقائق"ومن،"المملومات"كمية

وحضاريا"عقلياننعزل))لاحتى،هناكالناسيبسهوعماالعالم

الععرنعشي"وحتى،"بالممرالمعرفةمستوىعلىنكون"ومتى

..الخ.."صحيااحتكاكابممرنانحننك"وخى"فيهنقيماللي

الخ.

هوالاولالميرريظلولكن..النوعهذامنكثيرةميرراتهناك

والفنية،الثقافيةحياتنافيالجديةنسبةترتفعان:الاساسيالمبرر

مسشطير.بشريهلداننانسبتهوارتفاع"الهزلةألان

،،،

وزارةتصدرهاانيمكنالتيالثقافيةالمجلاتانالمؤكدمنولكن

تميزتالتيالخصوبةلاشنعالهعفيلا-الحاليةظروفنافيس-الثقافة

المؤكدومن.والاربعيناتالثلانيناتفيالمعريةالثقافيةالعياةبها

الفروففي،والناضجةالحرةوالفنيةالفكريةالتياراتخلقاث

وجهودفرديةجهودالىيحتاجالاننعيشياليالسياسيةالاجتماعية

التيالمتوسطةالطبقةان..."انحكومية"الجهودنطاقخارججماعية

!عالبقاءلها!ضثضبآيالمالممعالمواجهةمنتفلتانتجه!

نفسهاالطبقةهذهقطاعاتمنواحدافطاعاالاليست،المجتمعفمة

مناخرىقطاعات-موسعاجتماعيتحليلالىحاجةدون-وهناك

المواجهةحالةتعيشتزالماالاجتماعيةالقمةعنبعيمه،الطبقةففس

فيهنظرهاوجهةعنالتعبيروالىمعرفتهانىوالاحتياج،العالممع

الليبرالية"الحالة"تلكتعيشتزاقهـ،انهااي،ازاءهوحساسيتها

وهناك.الثالثالعالمبورجوا!بةمنالصغرىالقطاعاتلدى"المؤقهتة

تحتاجسطبقيةغيرفئويةنطرةالمجتمعالىن!نااذا-اجتماعيةفئات

و!ه،قيهالمتضقةعررداتهاعنالتعبيروالىالعالمصرفةالىأيضا

النهايةفيتلعبانبدلا،وادسياسيالثقافيوضسعهابحكمفئد

وطاةتعتالعنمريالتعصببراثنفيتقعلماذاتحررياثورا

الطبقيةالقطاعاتهذه...كدهالمجتمععلاوالاستعلاءيالزدةالشصر

تيارمن!ثرمعقولاازد!اراتضمنانتستطيمالاجتماعيةوالفئات

بالتاليتضمنوان،والفنوالمعرفةالفكرمجا!تفيوافسانتحرري

المناخاستمادةفيتسماهمواحدةثقافيةمجلةمنلاكثرمعقولااز!عارا

منيكون!دولذلك.والخعبوالمنعررالجادوالهفييالهثقافي

وفلسفية،وعلميةفنية،ثقاطيةمجلات،المستقبلفينرىانالمفيد

الطلبةاو،مثلاوالمهنيينالعمالاتحادات)المسشقلةالهيئاتتصدرها

واامراديصدرهااو(ا!ضقلالطابعذاتالطميةالهثاتاو-

بماعات.

خشبةساميالقاهرة

اثسصامراليماجد:منرسالة

...فنانغياب

منعمالعراكيالفنانعلىجثة،عثرالغرباءيموتوكما،وحيدا

ارصفةكهواحدجنبملقاة-7العالمفىالساذبمالشكاتهة-!رات

،ء

..مجهولة،مجنونةسيارةدهستهانبمد..بغداد

..؟بشهرمنالثاني:الاربعاءيوممساءذلككان

كبيي،مرويارجلاد!سانه:المجنونالسانقذلككالربما

منص"فيقتلؤذةعبقريةاية،يقحراو،يعلميكنولم..السن

اظنهولا-ذلكعرفبنكبير؟!!ماحسايضاوربما...((كراقا

4عرف

..المأساويةالطريقةبهذهؤمات..الموتي!شىكان

..صورهبئعئفتلقاه،بهوفكر،الموتخنتيمالمثئرةانهقلاو

..فيموت،بهتسقطفربما...لرةالطلركوبيخشىكان

بختنقبه،يتعطلفربما،الكهريائيالمصعداستخداميرؤضوكان

امتلااعنتفصحتماثيلهفجعل،الموتبهاجسمليناكانةقل

الهموممنحملتوان..والدفق،والحيوية،الحياةبهاجس

..الكفرالشيءالغامضة

الايكتشففلم..مجهولاوظل..بدافرننصفمناكثرقبل

اخذتانوبعد...!..0691عامبالضبط)سنينعشرحواليقبل

الىبمضهاتسربانوبعد..هناكفىاخر،هنامكاناتحتلاعماله

ادهشتههالذين،الاجانبوالنقادا!فنانوناليهنبهنا،القطرخارج

في!اةنفسهوجدحيناكبرهودووت4كانتوربما..اعماله

يكادلا،مجهولاعاشهحياقهءنقرننصفمناكثربعد،النورمنطقة

بكلتفجرتانلبثتماكبيرةعرخةيكتمهاظلانهالا.ء.احديعرق4

و"سلوب..الشخصيةفيوتفرد،واعتداد،وعناد،غرابةمنفيهما

فيواجهتهمالتيوللمفاجاة،والنقادالفنانينهؤلاءولدهشة

منمنهم.عالمهفاق3متقصي...)1(عنهيخنبونراحوا،اعماله

..(تشاتينيالبرتو)القاراتكلفيالفنيةالالجاهاتلكلممثلااعتبره

تذكرنلكانتوان،)الحجر)معهايتعلأملاتيالمادةانوجدمنومنهم

الوقنأفي"انهاالا..القديمةافريقيابفناو،الوسطىامري!بفن

بفىالكاءكنةالعلاقةصوب،الغورعلى،المشاهدلفكيرتحولنفسه

وهي..عنهاتنت!اقىاصورةوا،المادةهذهمعالجةووسائلالمأدة

تاريخدرا-ةلمحيالاهمالدلدراستهاهملتماغالباالتفكيرمننوع

..)بيل3رمناالبروفسورالبلجيكيالمستشرر)"الفن

ابعادها،تحكموسذاجةبدانيةمنديهابما-الفنانهذااعمالان

الرافدين.واديحضارةمناصولهاتستمدسخاصةلتقنيةوتخضعها

العيون!ذه.البدائي:الفنلهذاالاصفىالخلاصةتعدانيمكنكما

يمكنالاحرىالنفاصعيلوكل،سومريةعيوناشكاؤ"رزوسفيالمزروعة

التاركأعصوراقمممنذالبدائيينهنانينااعمالفيلهاشبيهانجدان

منهااستمدلهلمه..(النقلي)الحرفيالشبهذلكليسولكمه..

..اليدائيتفكيرهوتعقيد،يدهلعفويةواخضعها،الروح

العلالقهذهمنمتآتوغموضها..غموضيعتورهاالفكاله"

-الاشكا!-وهي،الواحدوالجسهم،الواحدةالمنحوتةفييخلقهاالتي

فهي،..خرافيةوهيئات،منطقيةلابم!بالغاتمحاطةب!توان

صميمالىينفذان،خلالهامنارادربما،منانرؤب،بمجملها

وما.المتخيلةبطبيعته،(الجوهر"هذافيطس،الانسافيالجوهر

منكانفنيمحمدالرافيالنحاتانالىهناالاشارةمنبدلا1)ا

فيمقالتهونشرت..الستيناتمطلعفيعنهكتبوامناوائل
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فراتمنعمالعرافيالفنان

**"

نمطمة،وسمات،كرارمناكلمالهفيماهوهذاالىاذهبيجعلني

منالكميرفيغرابةمنالفنانهذافيوهـ!.اوضاخرافةوبالغات

شخصيةمنالقربكلقريباتجعله،ومزاياه،شذصيتهجوانب

مميزاتمنبعضااعمالهلناتنقلالذي،القديمالعرافيالفنان

منذكان!دبانهمعروفالعرافيفالفن"..شخ!تهوخصائص

الحقعبدد،)"والاعتدادوالصلادةالكنلةفن-ونحتارسما-القدم

...وشخصيته،فراتمنعماعماللييتمثلماوهو..(فاضل

علىاو،كتلةفيفتتجسدبحقيقتهاتنبضالفناناعماقالاالفنوهل

.!.(خامة)صطحشكل

وا،القديمالراقيبالفنفناننابتاثراتنقوليجعلناوما..

الكافيالاطلاععليهايطلعلميكنوانعموماالقديمةأحضاراتابفن

الذياتركيبهذاهو(معلوماتمنلدينامؤفرهومادشا)

حيوانرأس..انسانوراسحيوانجسم:عنحوتاتهمنهتتشكل

ابدائياالفناناعمالفييشيعماوهو..الخ..انسانوجسم

..اللىسعانازدراءاو،البشريللجنساخقاراليسوه!..القديم

دقيقةوقراءة.لهكلريم،البدائيالفناننظروجهةومن،هوانما

عنواضمحةفكرةتعطينا،المنحوتاتالىبالاضافة،"كلكامترلملحمة"

ذلك:

له().!ريماكانالحيوانلىبعضالىا،مموعنسبةانفالظاهر"

الحماراًبن.فيد!انكيدو!لهعلىلالثمي")كلكامشفهذا

.."الوحشس

بيروتسالنبحدار-رأىاللييهو-فاضعبمالحق.د

،53.ص-72"

--

اعمالهفي،فهو،ثائرافنانافراتهنعمهةيبموالأ.ةؤلفنئ

هذميالمطلقةمتعتهويجد..الحياةفيالتقليديةالؤبرةيحطم

.ونزعالها.،شهواتطعنالمعلنة،المتشابكة،.الفوضوية،البدائية

هةكل..التهتكحديصانونوعريبتكشف،اسرارهابكلالبانحة

واحتجا،لنمطمعارفةمناكثرالثورةوهلأثورةيشكلاًلأ..

أا-لموبعلى

كذلاهواو..كثمراالموتيخاف"قراتمنعم))كانربما

كاممتصة،تتفافمارمتهجعلماهوذاتههدا4ملو..بالفعل

الب،المخننلطةا،الالسانيةالضوفاء"هذهالىل!نحوله،.لمكيره

مختلفة.كائناتبينوالانصهارالتمافيجبتاعنها

علينفوقاسياشديمداكانالحياةوقعانهويبدووالذي

باشكياانفسهاعنوالمعبرة"المضطرمةالشهوة"هذهوما...

التص!ل!هياو.."المعاكسالف!ل"الامختلفةواوفاعوهيئات

المو"كانفاذا.و.حديه،الموتمعوالتنا!ض،و،والخ!،للعزن

تئ..كلهاالحيويةتعنيالجنسيةالممارسةفائ،السكونيععي

..والاستوارمةايري!عئيعبرالديالحياة!عل

الفنااوهو،اكتشفف"كراتمنصةأيكونالمعنىبهدا

-جوده.!نعر..الانسانيالوجودحقائقاهماحدى،الفطري

الوجوان".لهادؤياهلتاكيد"الوجود)ةهذامماوكر..خلالها

واحد-وكلا..يمنيهكانماهووالكالمخاتللاشياء،االمجن

فم،عنهموبمعزل،الاخرينمعمعنتهلعشىيكاد،)مخلوقاته"

،وضوط!ملامحها!يتحملتكاد-جممعها-وهي..واحدوفت

هو.معضلاتهمع،ذاكاوالوجههذامن،تتشابهمعضلات،العامة
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منالحياةاكبركان"مراتمنعم"ان!لتاذامغالياامرنيولا

هوكانولا.دؤياهنطيقالحياةهذهتكنليمهناومن.محيطهفي

،ولكنهالياسحافةمنكثيرايقتربكانوهكظ.محدوديتهاجميق

سورجدرانفيالبحتميواصل،مغلقةالابوابويجد..يفلت

يجدولا،الاخرالجانبالىمنفذعن،طو"كهتنالذيالحياة

عندهكانالذي،الفنلهذاممارسمهوفي..الفنديالاذلك

..كبيرة"رمؤيةدلالات)!لمثلهاالتيهيهذهمغامرةواية،مغامرة

ثا)داخلمعا.الخاربم،ورعبلحارجاي-عنلهويفطعمدهكانكما

ممثلة"فراتمنمم"تماثيلنعدانيمكنلاالزا،يةهذهمن

انها..وحدهالخاصلوجودهاحنضانانهااو،فرديةلحالات

..وربمامعاشةانسانيةحالاتهـنتعبيراكانت،ذلكالىبالاضافة

ويقول..راحنيهفي"البشريةحقيقة"ءدحمل"فراتمنمم"كان

..تاملوا:بهيصونلمن

!

اليه-اعادفلاو-للفنالفنانهذاحققماونجفدر..

قىمل

ء.رلبابر

االفيلسوفتأليف

غاروجيه

جورجخمن

الفرنس!الاركسيالكاتبالفهكتابآخرهذا

الاشبهيوما،اثبيبةتفضحهاالتيألاش!أءهيما

مصموعليستالانسلنحياةانيعتقدوتال!ينجميع

ال-عضسماعداذاهدفهالكنابهذايبلغاتبالامكان

الانسعافانتالمفجعةالحاضرنحرأدشأتو6استسلمنا

...لنعيشوقتثه"يكون

مفهـوي!بدلىانهو،المحنالانسمانيعيان

يى.لشخصيةامشاركتنابلا،"لخارجا"منناتنقذ

علممممنانسلثمةيكنلماذاالنارهذهتنطفيء

بالنسىالتزام:التزامب1الكتما!زرأؤ،ت،واذن

لاظكتابتهعلىمجبراكنتلقد:غارودىويقول

استعصواحد،آنفيوتكملةانقطاعاتيحيلفييمثل
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هذهخلالومن،جملهفانه،.ايضاواصالته،وفطرينه،.ائينه

-ؤيخلقهكانبى،،مح!ودفهمكلعنبعيدا،مجتمعة!ناصر

الحصالةبمثابةكانت،رر!ويةوصعوبات،شكدة.لع!وس!اتمنلاذجه

..ساذجتفسيركلمنننه

ت!ى"فناناكانفراتممه!ا!يبدو،اخرىنثرراويةمن

يئللاخرينحتيكنلمفهـو.كثيراالاخرونيهمهولا،وفنه،نسه

،ويشمر،يحسمايص!هدكانانما..ورغبالهميتفقبمايئلبمو

يقولهمايه!هلاا!نمكالاىاللاشياءروياهفيحيل..ايضايحيا

كانوانما،(الموضوعمعتعاملهاجانبمن)وعنهافيهالأخرون

ويرحميل،الحياةهذهولااحساساتهينرجمانوالاخيرالأولمه

منهماوحيويةعنفعنالممبرةالصلدةالاشكالهذهمثلالىواقفه

الادقيالتمييرهي،جوهرهافي،فاشكاله..الثىخصيتركيبهسميم

..والحياتية،والاجضماعيه،لنفسيةوا،يةلعكرا:حيافهن

اًدمأمرائيصالحطاجدبفاد

!ومم!عي"*!ممممموصمم!*

بلى

ء

ا)ثهيرحمط

أ.ي

بيشي

ألتالي:السؤالمنينطلقوهو،غاروديروجيهسير

الىاي،اذنالشبيبةالىيتوجهانه؟تثهـبهاط

وسمبكون.وتخلقتبدألكيبل،تلعناوتقبللكىد

اذاؤ-.منهالخروجويحاولواالمأزقيعواان!

لابر-ث،عاماثلاتبنخلالىيدبرانسوفحيطه

سحريةماروصفةالاعتقادهوولشى،نفسهاصيالصة

وقد.تمشتعلاقيمكننارثمةبل،ممحوحتحرير"

.ووجودهنفسهفيمافضلبل،يتها

.دقراهلمنبالنسبةوالتزام،كتبه

فهو.الصثرينفيوانايراودنيكانالذيللحلمنا

".للجذورجديدينصيلا

الشهرهذايصدر


