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./؟العريةهيوما..؟التجربةهيما

"الجديدةالشعريةالتجربة"علىالتعليقتابع

باسيليفرانسوابقلم

ميميمأحعأح!هي

محمودالاستاذنثرهاالتي"الجديدةالشعريةا!تنجربة"كنحت

أصاياعدةدوميضمشحورأ،حواراالسارسالعددفيالعالممين

تعليقيعلىالتا-ءبالعددالنويهيمحمدالدكتورردفيتبلورتدبية

.الادابمنالسابعبلع!لمدنثرالذيالتجربةلمى

او؟النو!هيالدكتوراتهامدفعلمجردالردعلىرداالاناكتبلا

يجربةكلقمعفيوالرغبةالادبيالانتاجمندثناتوريموقفباتخاذا

،باتهامواتهامابسهمسهمااردلكيولا!،(الفردي"يبرضهتظفر!

الىالموضوعيةمنبسهولةتت!لانيمكنمعركةبنبارالجميعرعجا

الخلافانلمستلاننيكتبلكني،نفسهابذلكخاسرة،لشخصية

الدكتورردخلالستبلورقدالعالمالاستاذتجربةحولاثيردأي

واستئنافالحوار.والبحثبالتناولجديرةادبيةقضايافيسلنويهي

كمميةهما،اساسيتينقضيبنفيالقضاياهذهجوهرةويمكن

الحرية.وقضية،لتجربهأ

علىالعالمالاستاذت!جربةنشرعنالنويهيالدكتوردؤ!اعيقوم

هذهاممادةدامتوما."حلمودبلامدقحق..التجربةحق"انيدأ

الحقووفان،كاتبهايقولىكما"جديدةتجربة،)لشبرية

الطريقةهيهذهلان.الادبيةالدوامةفيوالوجودالنشرنن!لق

الطالحة.منالصالحةالتجربةلتمييزلوحيعه

ومع.الكللامهذامضمونفيالنويهيالدكتورمعاتفقلانني

العالم،الاستاذ(،تجربة"نثرمنميقفهفيمعهمختلفااضلك

كللدى"الشعريةالتجربة"مغهوماختلافهيبينناالقفميةممبح

شعريةتجربة"العالمالاستاذلناقدعهاالتيتلكهل.ضا

كيضهارويدولهذا.كذلكانهاروىالنو!االدكتورأ"صيمة

مالةانارىلاانني-ورسفني.والتصيلللمناقشةوتطرحتنشرن

اذن،،يصمد.كانمقياسباي"شأريةتجربة*هيالعالمألاسناذ

الشعريهأ!التجربةهيما.كسوأال

افروأ.تمامامتباعدينكلعبيرينبيأن،بحدةقافرانني

."الشعرلكتابةمحاولة"وبين"جديدةشعريةتجربةكنابةل!مون

متابة)محاولته)انهوالعالمالاستاذمس!لةفيوقعألذيلخط

"شعر.في((جديلهتجربة"باعتبارهاونشرتاخ!قداثشعر

من.ومستقبلهالشعرماضيبينالفرقهوالحالتينبينالفرق

وقعالهيبدع،الشعرمستقبليكتبجديدةشويةتبمبةبحعب

يسبقهو،قبلمنمحعشفلمسنالهيفتنح.جديدةوروحا.شكلا

فيابداعهي(،الشعريةالتجربة"باختصار.الاماممنليرأه

الخطواتهي"ورمركتابةمحاولة"بينما.،د"وتجاونرالمت!عو

ومحاولاتهوتخبطلالهتعثراته.الشعرطريقفيشاعرلكلالاولي

الزمنهذا!يتقعالعالمالاستاذمحاولة.النثرشبكةمنللخلا!ي

لكتابةنفسهمعالكاتبصراعمرحلة.الشعرقبلزمن.*و!

ينشرانابداحقهمنببس.المرحلةهذهفيواماتب.شعر

كلها.القضيةهيهذه.اهرعلىمحاولانه

مما

هناكهلأفنياالمحاولةهذهقيمةحولشكاواختلافهناكهل

بدليلخلافلاانهيبدو؟بعأدهوليسالشعرقبلتقعأنهافيث

.الجديدةالتجربةبنقدلهمالادابدعوةامامالكاملالنقادكت

العملهذالينشريكنلمبانهادريسسهيلالدكأنوراقراربدليل

هسذاوقوعاناذئيبرو!معروفغيراخراسماييحملكان

التاليالسوأاز.عليهااختلاؤ!هلافضيةوقبلهالشعرخارج!مل

تجربة"عنوانتحهتاكعملهذاتقديمانفيشكهناكهل:

ويقدمهالجديدالشبريالفتحصفةاًلعملهذاًيمنح"جديدةلوية

للاستاذالنويهيالدكوريقولوعصلحما؟!شعوابمدهاء"ورةا

اتوقع؟بهدابالكفما،برعديقبللمالجديدالشكلانا)،لم

كنبهالذي"هذا"انالعبارةحذهمعنىاليس"المثمديدالرفغر

ارفضسننقابلبابدلاالشعرتطورفياخوىمرحلةهو4مالماشاد

بعداتقبللم،ا!جديدأشكلاوهي،لهاالساب!،المرحلةدامت

كيفلايكون؟للثافيأواجابتناالاولالالسوأاجابةبيننوفأقاننى

الىالوسوريقدمذلكمكلثمفنيال!ملهذاضعفحولخلافاث

تفسيرهناكيكوراظيمكنهل؟جد-داأعريافتحاباعتبارهتبي

الاسماءنضحانهاوهوقبلمناستخلصتهاذىاذلكسعوىر

والاستاذ:"النويهيالدكتوريقول؟ااكقدقوؤواثهرفووأنعلاقات

مثلها!يقاكاناهالماتجربةعنالانيقولهماانكثمكدللايعرفصيلي

افالمنكباركنابيلوي*وكان.كلهالجديدشعرناعنمنهكثر

كثيرانقبلفهدناأذواق!ناتعيرتمدىاي4+!وا،حرثفمادا.قاد

"؟+روفضكانا

عنيقالكانبماالعالمالاستاذتجربةعناقولهمايش!بههكذا

،واخرىاخرىمرة،تضفيوهكذا.ظهورهايامؤىيدالبمنمعر

الجديدوالابتكاراكشفاامكانياتمنتوايحا،1ظلالالنحربة!ده،

قبله.عماوممخلفامتفرداخاصامنحنىالجديدالش!ركان.سعري

ايجديد؟!اشوافيجديدايتقثمالمالم؟لاستاد"قصائد"ل

كتابلآمحاولةبينالحدهذاالىنخلطحقانحنوهلأ!النثرا

يملكانهلاالشعرماساة؟اكأء"ءرفيالتجديديالابداعوب!يننععر

يمكنهلولكن.موضوعياوزناالفنيةالقيمةلوزنحساساانا

مسنقبل؟الىالشعرماضيتحويلحدالىالفنيالتهـقييميختلف

دفاعهعليهاالنويهيالدكتوربنىالتي.الحريةقضيةذلكبعدى

انالحريةتقولالحريةفينظريةهناك،تجربتهنشرفيالعالمحقا

هـناكثرعلىفئةاوشخصاسصهتحوذفاذا.ثابهتكممجتممايا

حريةمنتغتعسبانريادةتلكو،ن،الحريةمناالعاللميبها

فكما.الحريةفيالعادلنصيبهممناقلعلىفيحصلون.خرين

المحكومين.حريةفقصت،مجتمعايفيالحاكمةالسلطةحرلملمةدت

يوجدلا.الشعبحريةزادت،وصغرتالسلطةحريةتقيتلما

والصريات!والواجباتاًلعقوقكل.نسبيةالاثياءكل.ابدامطلقء

مساحةمتخذةالضعيفةالتجربةهذهبنشرهالعالموالاستاذ.بأية

نصيبهمنكبرحريةعلىبذل!يعصل،لهاممااكبرووزناصكلا

طالعت!يلةسنواتمنذانهاذكرمازات.لهالمخصصلادل

صفحاتهامنإ("إكاملتينبصفحتيسنصباجذاتالجمهوريةيدة

للاستاذ"شريةملحمة"لنامقدمة،الاسبوعيعددهافيدبية

ناصدأراوكبيرشاعرلاييسمبقلممعقولةغيرمساحة.لالم

ولا"الملحمة"هذهاسماذكرلا.جريدةاومجلةايةفيتنلها

كلالعالمافتاجيمنح.عليهالحصولىيمكنذلكلكننثرها.يخ

تجربة"الى"شأريةملحمة"منالالقابهذهوكلوارحجمالوذن+ا

الحقيقيونالشعراءف!هيحرمالذيالوقتفي،"جدي!ةمرية

العامهذالل!شعرالدولةجائزةتمنحفلا،وحرياتهمحقوقهما

الاروابه)"تنشرعنلعا!،(للجائزةالسععراءمناحداستضاقلع!م

غيراخركلابايبهاتقدملولتنشرهامحنلممادةالعالم!ستاذ

النشر،في()الحرية"العالمالاستاذتمنحلااننكهـانها،ووف



المأدة"تجربةهذهمثلوبتمسمية.،)امتيارا"الواقعفيتمنحهل!نها

يقدمونالذينلاولئكاضطهادانمارسالواقعفيفاننا"جديد!شعرية

التجربة.بهذهبمساواتهم،جديدهشعريةتجاربفعلا

ظاهـرةتنقى.نفسها"التجربة"قلكهذايعدتناسينافاذا

التعليقلكتابةدعتنياتنيالظاهرةوهي.التجربةمنوافدحاهم

ال!ل!قاتنضحعبنناالاولادعائيتمامايثبتماحثفقد.الاول

النقد.ودوقالشعرفوقاًلكبرة.والاسماءالموضوعيةفوقالشخصية

وتحليلها،العالمالاس!تاذتجربةعليبالتعليقللنقادا!دابرمموةفرغم

.ولدهشتينعليقكلمنالتجربةلنشرالتاليةالث!ةلةالاعدادخلت!د

اشتهرتبهالادابالذيالث!ريا)ننقذديالبابذمكحتىغابالشديده

احدينقدلمالسابعالعمرففي،"الماضيالعد!قصائدنقد"وهو

الالثطياءليدعقليلاعينيهالنقديغمضوهكذااالسادرالمددثصاند

الاهـق؟علىنقدايلديناوهل؟حقيقيآدبيفقدلديينافهل.تمر

وخاصة-اننقدانايمانانؤمنانناأالشيطانفعلمنأننقداالشى

الكبارنقد":العصارةهدهسنقرر!متى.خطيئة-الكبارنقد

هلأالرسميةاثغماتبعلىورنوزعهاومتىالمدارساطفالعلى"خطيئة

لديناشيءكلمثلما.!امماوعلىبخيرنحنمثلماأبخيرالنقد

هويوجدولماذا؟موجودالنقدهل.يرامماعلىنفعلهماوكلبخير

يوقظه.مناللهلعننائماكقد.غائبونونحن.غائبش!وكل

.سلامفيجوارناالىينامالنقدفلندع

بخير.ولتصبحوا

بلسميليفرانسوانيويورك

ي!ورصلاجمهينج!..الج!بداالشعرا

لمانوجفاءصداتلافي،الجديدةالشعريةالتجاربزالتما

بعضحاولوقد.الجمهوركنيمنملحوظبازورارتعظىنقل

القلافدووضحالا!روتطويزالعريضةالخطوطورسمبتقيعمالمتورطين

نا(الجديد)والشعر)اجديدةبا)الموسومةالقصائداعناقحولى

اصف!إتاانفتحتانبعدخصوصاالازورارلهذاالمكلراتيجدوا

منالنم!لهذامصاري!اعلىالاعلاموسائلوكامةوالمجلاتالادبية

ثمر.ا

تجاهلهاالجديدالشعر"نقاد"يحاولىال!تيا!امةاالمسالةان

الىيوصلهمالذيالممرالانحتىيجدوالمالجددالشعراءانهي

رغم،الشولهذاالمهيزةالخصائصعلى!دهميضعواولمغاياتم

-للاشفاقيدءوبشكل-تترصدالغالبيةواصبحت،الزمنمرور

)إ"المعالمبعضغييرمعنهجهاعلىليرسمواً،شعرائهم"كبار"قصائد

،الترحابتلقىلاعندما...جديدهبقصائدالجمهورعلىويطهروا

الشاعرمجاراةيستطيعلاالذيالجاهلالجمهورعلىتنصبالله:،تتبدا

الحديثةوزرالعيبه،الاسلوبيةوتفجيراته،اللغويةابتكاراتهفي

البكر.وطرحه

الفءهـاة!دبصد"نقاد"المجايستنداالتيالحجعبعضان

انما،الجديد"التجاربواستبطانازداعلىتقملمباحكامالمتورطون

ويرثروها"المخن!رون"يصوفالتي((المصؤفات"بعضالىاست!درز

بالقصورا!-يهامومخافةالضجديدلتيارمجاراة..."البددالنقاد"

الحديثة.الفكريةالاطرفيبالتحولاتوالجهلأنتقبلافي

يكونانبدلا"العراقيةالثورة"جريدةفياحدهميقولى

بمسشوىثقافةاو،ءميقةعاليةثقافةمثقفاالجديدالشعرذ،رىء

والانسانيالعربيبالتراثالالمامثمل،الاقلعلىالشاعرثقافة

والعالم".والفنالفكرميادينفيالجديدةالتطوراتوضنابعة

3*

بال!ر،اشبهيقفوالمواصفات"المقايشى"هذهفيالمتمعنان

مئتهسسوهي،الالوهيةصفاتالشاعرعلىتسبغناحيةصني

متناولعنبعيما(الجديد)الشعرلنقاءالمبرلىتعركما،نرجسمية

ثقافةبمسؤى)(...ءهمقةئقاكةالمثقفالجمهورلانا000جمهور

تطراانوب!دطويلعمربعدا،نوالهيمكن،(الاقلعلىشاعر

علس،الاجتماعيةال!دالةالويةوترؤرف،العالمفيجذرلةسلات

،وتتقلصافلقمةوراءالساخناللهاثويتوقف،المعمورة؟رجاءفة

،فرصسإلناس1بل،اك،سويمتلكالادنىاوحدالىالعمل،عات

مندوحتى،(ال!،دابه!الىالفكريبمستواهمللارتفاعكافئة

،ميسوراامراالجمهورهذامثلعلىالحصوليغونلن،النقطةده

اسسيوفق،الجديردللثحسلىجمهورايكونان،أ"خططنااًذا.

تنوفمهالطلةهذهفيحىنضمنولن،وموجهةناضعجةبويه

تزدادالتيالأخرى3وههـراياورغباولتطلعاتهتجاهلنااذاالا،مشعر

والقيمالان!آنيةالمعرفةاءار!ىوالتكتيكالعلمتطورمعنتطور

.الافهـاقالمتشعبةافتطورةحضعارية

نقاداروصر)مارسها،!عمبةوهي،هامةلمممطلةتجاهلوهثاك

آفاقاتساحعنعإوصماكماضو!طزاواوماضويلةفترة)جديد

التمليماجف!مىعانبمدلمتج!هورالثقافيالمس!توىوارتغاع،لعرولأ

اصب!تأئ!جطءكاتوالصحافةانوبعد،شاسعةمساحاتوغزا،لظلام

واعبح،بعضهالمى2الثقأفاتكرفاتوانفتحت،صورةالتافزوون

.الاعوامع!نراتحبلالا*كأرعليهكانتممايسرااكثرالمعارفإفر

يقصدلم(البحثموضوعأالجمهورانهو،كلههذامنواهم

عقليا،الممنخل!ئجم!ةالاحوالمنحالوبايالاياممنيومفي4

ععنبحثاي!مونلانع!،الشمرعنيكونونمااب!دف!م،الجهلة

مرانكصا،ال!سيرةالاجتماعيةظروفهمبحكملهمنفعااكثرشياء

الثقافيةال!ركة،!ماري!نعقب!دطاتينالمثقفينعنالاتطالأ!لملشكاوى

الشعريةااتجارباستي!لحبجاهدينويحاولونالمختلفةاشكالها

.جدوىدونلجديد"

الحيهد"ا)ثمعرمهندسو"يكتبهماعلى،الطاغيةالنبرةان

تبعرراذما،المباشوبر،!،امتواجههولا،الجمهورتستدرجانحاولى

المباشرةالانماظعلىوالتر؟يالقديمةالتجاربباستلهام،تجاوبههـم

وقابلماتهبذكائهالثؤقىوتزعزععروقهفيالسامةالنبالتغرزبالتالي2

.)بالجمهورالاسندلالءصبلاا.0.ظالمحكمالىوتنتهيلفكرية

قصيدة،!هواديحالتصفيقتناركصجيدةكلباناكوللاوانا

اتجاهلاناستطصعلالك!ني،والاحوالالكلوفكلفي،بي!ه

زالتوماالسنينعئاتمنذ،الصدورعلىالمرسومةالقصائدشرات

امورتركيمكنلاكما،اصلوأشغفحنونبتلمظتتماولهالشفاه

كي!وعلاقاتشتىنوانرعتدفعهم"ا!راد"بدومقايي!ممه،لادب

ي!ناوتحت،خطورنهلهأمرفهذا،والشواءالشعرلتقييمظيفة

ونقاد"الثمراءمنال!ثراتلتعريةيكنىما،الناصعةالادلةش

بشكلالمكتوبةارر!رالا؟طفهنالك..."الجديداثعر.منظري

يجهلهاولاذجمهلهالا*لال!باب..وفلانافلالاتناولتوقد،باخراو

النقسدعمليهوءأرسواضممائو!مانصفوالوانغسهمالعلاقةأصحاب

بص!ق.الذاتي

والاوضاعالسياك!يةانظروورانفيقكمن،المرةالحقمقةان

أغلبه!ا،والاصح،العرر::ف(رالا!بعضلألم4والاجق!اعصكةالمعاثجة

الاموركانتلووقلىهـأفى!رنطلانلهاكانمااحكاماواملت،ؤرضت

يكونوالمالاقلاموحملة،المثقفينبعضوان،الطميعيبشكلهانسير

الريا!لدحالوواقعالمسيالم!ميةالظروفلولاالمسرحعلىيىظهروا

لأ.المترفطلالهفييرميث!ون

جريسدةفينشرتمقالةفي"العراقيينالنقاد"أحديقولى

هوالعكسبلالاحهاسمتبلدالجمهورلانلا...)العراقيةالثورة



بانتكسبهانتستطيعالتاثرسيع،مرهف،نبيلؤهو،الصحيح

اسننعداداواكثروو،عواطفهاكربتلهباونوازع!ابسظرضي

...مرهفانبيلاالجمهوريركونكيفافهملاوانا...(...للطب

...زر-إقافي!فيولوبرأيهسمتدلالالموليمكنلاالوففنفس:في

ا؟نجديد..ا!شعومعفتعاكأاوالارهمافالنبلهذايكونلافاذا:نتسماعل

وتننمبيكالحلزونيةوالأذتقالاتالفهـريةالمراوغاتهذهان.(ومنكريه!

بفرضلا،حدعهـنديتوففانيجبالمبالبرغيروالطعن،العبارات

الهسدساتورفعالصائبةوالنظرة،أواالمابادراكبل،فهـريأرهاب

الممع!رووريهزبعضفعلكماالواقعبالامروالاقرار،العيونعنالمتكبرة

مقالتاسعالعددفي،فالذهبوالمداليات(الانفاب)توز!عالي

:فالحمث)العراقرسالة)عنوانت!تالاداب

علىهماوكأكد،الاخرينلتجاربالساذجالتلقيهذاانثم"

يعقبهتلقيايكونلاالعالميالنسعرتجاربوبعضادونيستجربةنلقيهم

ليكونالشروطنفسالىيحتكم،ساذجمباشرتلقهووانمالمثل

وفرقالصدىانهم،اوضعبمعهـنى،الاخريناصابعكلمنالنغم

العواملاما.والمقلدالمقلدوبينوالصدىالمصوتبينجوهري

وراءالكسباللاهثوركضهمالكعيريناسفافمنمتاتيةف!الخارجية

."الذاتتمجيدالىلف!ءايوعناتفقكيفماالكتابة...اللادي

لكافة!بحةادانةوفيهاهدهـالتعابيربامثالحافلةوالرسالة

شبااضيمفاناريدولا...الاجوفوالتمجيدالويضةالالثاءات

فىدا،(اتفقكيفمااصنابة)عبارةالنظركسشلفتوانما،دكرماعلى

علىسلامفالف)اتفقكيفما)قبيلمنالجديدةالارهاصاتكانت

الالافموقاسىمنهاعانىالتيالقيموعلىوالنقادواينقد،والادباءالاثب

الانسانيةاتحغمارةصلبفيالسسهالترسيخالعذاباتالافالفنان

تفديم،هنايفوتنيولا،الشفاهالىطريقهاالاغنيةعرؤيتانمنذ

منالجراةوانتنىالداءعلىاصابعهوضعاللي!لمنافدالحارةالتحية

جديراشيئا)التمميموجهعلى)ليقول،طويلصبربمدغمدها

آثارهتناسييمكنلانظيفاموقفايثبتهناوهو،والاحعراملالمنافلأ

المكالسبوراءاللاهثةالاقلامتعيشهاالتيالبائسةالظروفاطارفى

المادية.

ومعالج!ةوتطويرهالجديدالشعرتقييمنستطيعك!فافن

الجمهور.عنابتعادهقضيةسيمالا،ضجيحوثونبصمق،مشاكله

الشمرنقاد)يض!يفولنوتيارامرارانوقشت41المسااناعتقد

السمابقة.والكلاثشللقوالبجديمهتبريرات)ومنظروه)(الجديد

التظكضاتمنبيآدرتجمعتانبعدثانيةالمسألةاثىنعودولملنا

منها،يعانونالتيالاملخيبةاماممشدوهينالجث!المشعراءووقف

بماليخاطبوهيعوثونولكنهمواح!امهالجمهورخلاتهامنو-سفضون

رغمالوس،ئلبشتىالشعريةمجاميعهمطبععلىويتهالكونيثشرون

.اراءمنيطرحهبمااهتمامهموعممبالجمهورقناعتهبمع!م

الجدد(النقاد)استشهاد،الاولى،هامتاىضلاحطتانبقيت

فمافضفاضةواسعةشموليةذاتعبارةوهي،العا،!الشعربتطور

الغريبهةالمحاولاتبهالمقصودكاناذاأالعالميالشعرمفهومهو

..وانكلترا.وامريكافرنسافي)الحدد)مننفربهايقومالتيالمتغربة

والفيت!ناماللاتيفلأوامريكاافريقيافيجديدهتجارببالمقابل!ناك

التبمالاعتباراتن!ضعلىوهي،الزنوجوامريكاواليابانوالصين

الابرنبية،باللغةاكثوهمجهلرغم،الجديدالثو)نقاد)ي!ب!اها

تنشرهاالتيالممممموحةالمقالاتبعضترددهماسمعاععلىواعتمادهم

بالاستعداءالامريفسرلالكينزيدولامشبوهةدوائركسرةاحيانفي

.(الجديلمهالموجة)ركبيمنالنظيفةالمناصرعلى

الصدد)الشعراء)تملكبمدى،تتطق،الثانيةوالملاحظة

ه،

الافق،وضيق،والفلسفيالفريوحضورهم،اللغويةواتهم

واعتمادهم،الفنيةشخصيتهمن!اياتمنحلا،واحد!لغةست!مالهم

رصدجرىوقد...متماثلةوشثمبيهات،ككريهكقرءتتردفي!

يجريكانمحددةوتعابيرمعينةالفاظاانكوجد،منهاكديد

كترديدمعلومهزمنيةفتراتفيالجميعقبلمنو؟لعبنطا!"ضهح"

؟اوارجو،السائدةالقيمبعضتحدياو،خصعه-ة-نسية،رات

المحنظكأ،القديمقوالمفاهيمب!ظرموأع،رجعياكتكلماندلكمنالم

الذ،-نالجددالشعراءهؤلاءجميعهـنثورةاكثر،العكسعلىهو،

منالاجتماعيةحياتهمصميفيولكنهممتمردةنبمة9لمشصرظرون

فيممارشهمواضعحايلوحا)!ننا!يوهذا...والمحاف!"نالمتخل!ق!!ر

منفلتاواحدهميبدوماؤبقدر.بالاخرينواختلا!مالاجتماعيةحياة

أتهئضارية،االمعاهيمعنبعيدا،البائدهبالقيماءتمس!هيئاشدمنرره

كالموسمقىاجميلةاوبالعوالم،المتطورةالفنيةبا!مجواءالمهلىفةلمحسيل

امحماك!هتنؤسدا،ظلماكاضيسواسبزالتوما...والرثىا!ح

وعنت.!ثافة

الحدلث.لهذاعودةلنايكونانوارجو

صوبانيصلاحدمضقى

!+-.!.+-،*مهم!هي"!ى!!مييحه..ليرص!-خيسح!هـ،محميهي

ونقل!ا!(())الادافيقصصبعصعن
عجامعبدالاهـرقاسم:بقلم

ء!مميميه!ء.!ممجييمييمم!م!

انبمماتقدمهبين(ا!دابمنالماضيالمددقرأت)بابيقف..

هذامستوىانوصحيح.ؤكريعطاءمنالغراء)الاداب)جلة

العامضهو(كن،يكعنوذ4الذينالنقاديحددهعددكلفيجاب

العددفيتنشرالتيالادبيةللاعمال-اضافةنقللماًنسافساءة"

هذهكابسالكييرينحرعىمبرراتاحدانازعموقد.!4!ي

في!اشراراياسيقراون-انهمهوفيهااك!ثرعلى،الرصي!نةلجلة

!مهميغذيقداوالضعفنقاطتداركعلىيساعدهمقدنتاجهم

ومسممجودةنصو!ويرءعطائهمفيالمتقمماوبالجيدلتممسك

دى)،اكثرتجدهالبابهذاباهميةالاحساسهداولعل!.لبر

اتيتحتمل،الدراساتكنابلثىيكونفدمما9والشعرانلقصاص

منالقراءالكيراخال،هنامن.حاصلكتحصيلالمناقشة،لهبعها

وهذابل..ضطورصينحرؤكريكمنبرليس"الاداب"!تظر

يتصدىمنمسووليةبعظماعتقدهناومن!بالذاتمنابوابهالباب

العديدد!تاضيهيالمسمؤوليةهذهولعل.وامانةدقةفيهلكتابة

علنايعربوالانمنهااعدادبنقد(الاداب)كلفتهمالذينالادباءن

التكليف.ذلكامامتهيبهمق

منيبما("فالوقالاستاذاستسهليف009كذلكالامرداموما

غيرشيءولايلخصنعم-يلخصبهفاذاالم!ممؤوليةوكلكالمهمةلك

متوهواالثامنعددها!يالادابمنالسابعالعمرقصص-لتلخيص

قصرةسريعةملاحظاتنثرانهلمجرديهرضهاحتىأويناقشهانه

مقدمته؟فياوالتلخيصنراياين

خاصة،اهميةالبابلهذااعطيفاني..الاصد!اءايهامعفرة

حارماخطاالتزماذا،النفعال!يمةتاثيراتهآفاقاتحسسني

العربزةالمجلةهذهفيلنشراتيالابداعيةا!كارتقييمفيئابرضا

الخظذنكالتزماذا-الشبابللادباءباكسبةوانه،لجاهدة

ثسفايكونانيمكن-وعلميتهودقتهامانتالهفيوالثابتلحازم



لنفسيواسمح،بهالاهتماممنلمزيدالمجلةادممولذا.وفاعلاحميرا

مساهصةالى-معينةاساءاحمداكاد-المجيدينالنقاداثموان

الجديدةالطافاتولتوجيس4،النقدلتنشيط!يهفاعلةحقيقية

والمثمر.المتطورالانسانيالابداعثروبنحو

والسرعةالواضحةالسهو!4علىالشديدعتبيالمنطلقهذامن

لهذاالادابمنالممه،بعالعددقصص(منيب!هوق)بهاعالحالتي

ةصصاالحطلسوءسيتناولوهوالسرعةلتلكعليهوعتبي..العام

والفكريمعا..الفنيالمستويينعلىبليوهتقمعةجيدةقصةمناكربينها

دموعمنكوبنصف"الرائعةعيسىصلاحالاستاذقصةلناخذ

والخلقوالصروالتقدميوا!فكرالفني!شدحت"التماسيح

صحبراءمنواسعةبعي!ظمساحاتفيترحلانمنمكنهااحتهشادا

القلاللة.اليوميةمعافاتنا

نهديثمنلخصهاانالعاديةغيرالقصةهذهمثلمعيكفيؤول

!أماروقفكلكمالكاتبها-ذلكاقلوما-التحيات

كم!ااستم!نعقد..بالذاتالمتتوقوالقارىء،القارىءان

واستعادالتفكير،يقراوهوقالتهفيماوفكزاثقصةبتلككميرااعتقد

التفكير،ؤماودواالقصةقراءةفارىمناكثراعادوربما.ينتهيوهو

واعتقادموقفمناكثربعضهمفيوتعززموقعمناكثرفىوداروا

.الانسانيلتزموهووالمتطورالصالقالفنقدراتهيوتلك.كير

دمشقمنللكتابةانعامريكمسلافههارئةت(رعانعبثافلشيوالا

الفنعلاماتابرزمنعلامةاياهاومعتبرةالقصةتلكمحيية*داب

وططةتحتعندنايختنقانالفنهذافيهكادوقتفيالقصصي

الجديد.لموجاتالاعمىالتقليد

؟ومر!ى!القصةتلكمتليتتولبمنالاجثركاناما..اقول

مكامنلنايقدمان-(تساهلااكثراكونكي)..با)دنقداقولولا

نحوومرتكزاددعةلكاتبها-كونكي،نجاحهاومنطلقاتوفنهاجمالها

هادياالفندربعلىيصونخرفى2لقصاععينتكونوكي،التطور

شحذعلىالبعضيساعدلاالناجحالعمللانام!بهيهتدونوملمحا

الحديثب!دمفيهاص!،المصثئلتخزينواستواضالهجومرغبات

مهاجمةقصد(فاروقا)انابداات!لاانا،عفواأنجاحهمنابععن

عليه.هجومالناجعال!ملثراسةعمماناعتقدولكنيالقصة

يلقىانيجبعشسصلاحكقصةوتقدمياناجحاادبياعملاان

خلالمننسعاعدانهـوصورهاواقل..الوادلأالحفاوةلشامن

نكتفياناًماإ.ؤ!ناوارقىنجاحااح!واعمال-استيلادعلىثراسته

الهزيصةبعدمامرحلةفيمتاعبناتمالحمثلاالقصةهذهانبالقول

ناعلىالقارىءقدرةفيوربمابالفناستخفافذلكفان،ونرمضكهر

ونقولشهربمدلهظتيبحيث،البديهيالاستنتا!ذلكيكتشف

!إالنكسةهمومعنتتحدثقصةهذهانله

وحازمةع!قةادافةتحتشدتلك"...كوبنصف)ءقصةفي

ببعضهاترتبطبحيثواحدأنؤىحياتناصلمببتمنسلبيةمنلاكثر

سيطرة:مثلا.القالرالفنانالاذلكيستطيعوماونتيجةكسببه

الصعء،-يحك!تعلى-القصة!يالشريرةالارواحوهم-(الاسياد"

اهـيا(الهجوم)ومثل..والسياسةالحكماسيادالىباسىوالاشارة

الهجمومالىوالاشارة،الجذابةا!ثيرةباردافها)ضحى)تشنه

واثس-،رة؟لادانةالىبالاضافةهنا!حلوانعلىالالكترونيةبالعقول

،عنسطرجعةولافيهاحدودلابادانةتنتهىمريرةسخريةا)تنفكير

محلا!امةءلىيطل!الوردحارةاسمومثل،والاستسلامللتخاذل

اخرىعديدةومحطات..والجراثيمالقانوراتحيث(حكمت)

دراسصةالقصةوفياوالشماؤلاتالافكارعئداتحتشدالقصةفي

لتبلأوحتى،بدقةعنهمكلماتهمتعبربحيثللشخصياتمتانية

..القصةفييقولوفالفبمالكلامغيرآخركلامايسترفضوكانك

المكالمةاصرةواحتسصاب4لأايماحدالىبلارقاميتععثفالرأسمالي

لم6

لسانهعلىتتكسرالمسحوقوالفقيراللكلفةواضافتهاالتلإفونية

حياتهفييمتعملهاالضكاالكلماتبينمنلشتلانهااتحسي)كلمة

تمزقهعنتصيرشفتيهعلىالكلمةهذهحروفتناثرانبل..الجافة

4(تاكسي)يسموفصهالذيهذاغياببببابنتهحياةوتناثر

الىيفتقرحين-اليهترمزماوهذا-العلملنقلاو،والطبيبة

..غضبنايئيربحيتالع!؟ع!منشيئايصبح،الاجتماعيالبمد

ورقتهاانوثتهاففقدالمجبالشمذلكمثلتحملحينالاتتىوحتى

وخلاياالأعصابظيسرىماقزينفعلااعلمي)وثءالىوتمحول

اعوداليهااناوعهـنىاخرىكثيرةواشياءواشيا،.بالانسانيةالاحساس

مرةفيهانن!تقيولعفظ.ءالمخلصالفنانلهذااخرىهصصدراسةفي

.اخرى

القصسةمثذهروتنلأن(؟"روقا)دكعتقدال!مرعةكانتواذا

!ويمضي،بداهةكذلكوهي-انحزيرانيالقصصخانةفيتحياتهمع

كيفاعجبمىزفقثي،ارىثمما،أوقعتهقد)السرعةاي)فانها

بعد،الصقرمهديلعيسىاالحصان)قصةصنفحين،فيهقىقع

؟اايضاالخانةتلكفي،تحتمللاماحملهاان

لشمت..اررؤياث؟ءري!،اللذيذة،العذبةالقصةؤننلك

ثرجةالىومسلم!لمةمصفا!انساوجمةونبضاتواحاسيسصورمناكثر

مجتمعاتوهي-ممج!خعاظفيفانالانسان.ارقةواالعذوبةبعيدة

الواقعس*دلامفيالاحلامحاوتخبطامامالىا!ممميروؤوضىالتخلف

يتحولى،ال!طءويرهنهوالم!ت-ةالمعاناةوتتعبهالعمربهيمتدحين

منبالمديبنرالغيكا!أ!هتشفعلممتعبكحصانمهملشيءالى

سببالخيمانهمع..فيهيموتماوىا"يجدانفيحتىالسباقات

ربما.صاحبهفيهينعمالذي

مفروصتفئو!لاتبالرن-اعتقدكما-القصةفكرةهيقلك

العاليةالفنيةا،عاوجةاعطتها،بالاساسانسانيةككرةوهي،عإها

مرابعد!يست1تد،،ئيراقواشدعمقااكثربعدا،والصادقة

تلخيصو!،أ)حمخصىن!حرلفكيف.الاحوالمنبحالالانسانيالاطار

حديقأتحولتوكيفنجالمهغةالعربيةللامةرءزالى،ءنيب.ف

فيبرتقالاث!جاروبر!دلمجردؤلمسطينالىمهـتقاعدرجلبت!!

التخريحولذبهدامقتنعبرنفسهفاروقاانلييبدو!الحديقة

صورتهمنوصئناقدألانانيالقصةجانببانالاستعراكاليسارع

يرحصرانهـيناقياور،كلهوالحقيقهفيولكنه.الالاهرية

باتمبراب!يثالجريابرممكدهانبمدمطرودحصانرخصالانسان

منه.االشارعلانقاذالبل!/"تسرعكيالبعضيتنادىللازعاجهصمو

السابقسة،الا!كل!أدكلوتلغىوتغيمالئمارعوسطفييتهاوىاذ

الذ؟المتعبافعجوزاثنطمحدالا!طلارسالزوجتهمعيتاءهـالشابوهكذا

لارساديتامران،خالسةالاشمجارءلامسهمجددالىحياتهتتضاءل

الئالميتنادىائتياللصهنفسفي،منهتخالصانالمجافيمصتشفىالى

!إالشارعمنالحصانلابعاد

انجايفانالمصيرسوءمنتنجهلمالعصان)امجاد)انوكما

برحظلهي!ثمفعلمواوتلآببعالحياةالمتفحرالابنلهذانفسهالرجل

فموالتضحيةحططفيأاضترامودع.ؤذسويكأنسانالاحترامفى

فار،منها!هتفادأزرياصاحبطودهقدالحصانانوكما!شخصه

ببت!مربالذيهوعطافىلميكلنوتربيابيهظلفينشاالذيالشاب

ال!تيبقىال!قيقيزز!نهافيال!ياةانغيرإ!مهللتخلصروجته

اليههوويرتاحجدهاالىالحفيدةالطفلةتامنوهكذا،العطا!جانب

وحب.بمودةلهاوحم!نو

الرساوقدرةالشعرلغةلنجاحهاجندد)الحصان)قصةان

!لماطارفي..ام!نفانهورفضالانسانوحباًلرؤيةوصفاءالبارع

قدرليممقالسينماقىمنيستفيعد،الاسلوبحديتالحجةمقنع



باشياءكميرةتوحيانهارغم-فيهاليسبماتحميلهااما.القصة!

تصورماروقو-ببهما..الاحكاماطللاقفيوسرعةسهولةالافليسم

ابداذلكتقللمالقصةانمعالحصانصاحبهواؤ!صةفيال!!

ىساةلت!سميداستخدامهالا،المتقاضلدبالرجلللحصعانعلافةولا.

الارعن.والتمردالتخلفمجننمعاتفيضمانهوعدمالانسانت!هان

لانهمنهوالتخلصافىضيلانغاءدعوةانهاالقصةفيآخريرىقد

.ألاول،فيالاتوجهـاشممعانيغهر..ثورهواشمتهلكانت!د

قصصالمد!بان،مقدمتهفيفاروفىالاخنفرم!ار،ليييخيل

الهزيمة،بعدماومجتمعا)نكسةادبالىتنتميعهاكتب!نني

وهي-الدائرةتلكالى!سريامنهاعدداكبرليرخللتح!زلخه

تحملهمالاالحصأنقصةحملبحيث..-اغلبهافيمنهاريبة

انسبقحكمهلتريرالتحيزذلكو-بب.المجموعةلتلكينسبها

التعيالقصصبعضانالىيشيراننسي،القصصعلىلشامل

ادبوهوالنكسةلادبا،نتماءشرعيةتحوزكيالكثمرينقصهاخصها

فصة(هـ)..وحريتهبثرامتهثريجد!دفجرولادةومخافي،ماناة

ؤاعلة،ؤصةمقوماتاستكمالعنبطاعلىمثلاشاورابورشادلاخ

اليتحولتشبابنالدىالقصةبانتبريرهافاروقالاخلدىجدت

لوحةمناكثرلمجستقلكرشادحب(حالة)ان!شعر!لجنة

صدقها.منيقلللنكماشسكرفييعيبهالنوذلكصورةأوضية

!روحهاو!نهاالاواعرضعيفلييبدوكماللقصةانتسابهاانلير

وآلامهما.والنكسةالهزيمة!صمنقريبةانفاسها9

ايلمر(علىاغنيةلمسرحيةطعيعيةغيرنهاية)قصةجاءتبينما

المناسبالرداءلبستلانهاناجحة،وصدقهاوجديتهافكرتهارزكاء

واحدةعملةوجهاوالمضمونالشكلانعلينأكيدافجاءت،ضمونها

معالغالبهوفيهاالحوارجاءولذا،بمسرحيةالفكرةمتصلةنهي

الممرح.ولانعلىيدورلماوتوضعحتحديدىنها،قصيرةو!فبمل

تعتاكداستعفنتالتيالجشعةانميروفراطيةيغيظتقمعيصتواها

جملتالقصةفان..الاولىوالتوريةالحريةعموفاصبح!تلمصالح

:الحوارمنوعين

فعلا،الاذاعهوموظفالجنديلسانعلىيثورالذيالحوار

الحواراحروهو..اضلاعهوبينالجنديفدميرفييدورآصرإحوار

.والروحالقلبنزفلانهاحترافاوالاشدلتياعا

رميناوالاالحواربذلكنبوحلاالبيروقراطي!ةسجنفيولكننا

الملتزمالمخلصالشابحتىيضطرلذااوانتخريبالثوريةتهمة

لكنه.علناباسمائهاالاشياءتسميةفييتجنببقدريسماوماناليشا

عهنالسريأحوارابذلكيكفركانه،سرايريد!يقو!ف!ع!رهش

الكلامكانلوخى.بالكلامولوالمتحكمةالكاذبةالسلطةجاراةخطيئة

..رغما!ساومةنريدماالىتقودنالاالقصةانغيرةالثورةيخدمبهدوو

ا!كفاحرائحةلمجرداالبطل!علىالبمروقراطيةمخالبتطبقاذ

فيامانتههيبلا!اتباراثةل!يستوتلك!كلامهفي،الثورة

..حالناحقييقةعنالتعب!

وكان،هذه(شنبابوعاثل)قصةذجاحمبرراتبعضتلك..

..لنابداكماانهالا.جدارةعنالنجاحذلكلي!رريتعمق!انللناقد

شنبجيد"ابيقصصفلان!السابقالادبيوم!دهبا/كاتبثقتهابرز

أمجدهعلىحفاظاجيدةهذهتكونلافكيف،الخمسيناتمنذ

الجيد،الكاتبانتاصابكلالواثقةالنظرةهذهمثلان..الواقع

الاحكاممنالعديدفتفرزؤعلهاتف"!لنقادنامنالعديدلدىمازالت

والمداجية.المحابةتكنلمان،المرتجلة،القاصرة

..بالتكيدنجاحهعلىحريصالناجحأخناناالكاتباناجل

ذلكالنجاح.يعززبمايتحفناانقعنتنيوبسببه.الاثياءمنطقوذلك

الجديدلدراسةواجبةفرورةب!غةاللاضةاعمالهدابعةكلونولذا

بهاثرانابماالنافديثريناهناومنسبقهالماوالمتجاوزالمتطور،فيها

ه،

منالعديداننلاحظانناغير.ثراءنا-نريداًو..المبدعنان

جودةهيعوهومة(حتمية!منفينطلقونالأمر)يستسهلون)!ناد

لهائامقالاتهموتكون،الودةتلكيبررونفرروحونالكباراج

عنبعيدةمت!يزةاحكامواطلأق..المسحبقةالفرضيةتلكإت

ضوعية.

ولكننياللربهذاعلىهـارقدفا!وقالاخانه!ناادعيلاانا

ابيق!ممةعلىحكمهمنال!م!رذلكمثلرائحةلف،!متوكد-ل

هيالتبمالناجحينالفنانينمنالمسبقةالواففتلثتكونالا-ب

إمكامحنيتحفنااندوناقصةاهذهذجاحكقريريرعلان"لته

اح!سا.

انامكنسارهابيادورارلمعباقىالمسبقةالفرضياتتلكومثل

بعدتفمثست..الاعمالبعضمنمسصةاصكامتقر.كل-ول

بشفلشبابنابعضمارسهااخرىسيئةموضة67عاميمت!ا

الادبيالعملثنايافيوهناكهناحزكراناسمبدميوذث..بر

حلقون8ونقادتيلبوباتناليالنكسةاثبخانةالىمرورجوازشحوه

د!ائقوتفصيل)المعاناة)جوانب)يثرسواأوذلكادىثميروا

المسجلةالعلامةحملانهلمجردالحزيرانيةالمقاساتعلى،،دبيهل

4حزص!ان..لارقة

اوحت!النحاح!املمنالكثيرتحملانتيمالكنيروزقصة

ثوموضوعهااًلخ1،2،3000جز-كلان)فعنوانهأ..ذلكمنىء

يديه،متناولو!يومثيربديعجسدازاءحتىجنسياعاصزرجلا

وهزيمتنا!عجزناالى-سمرانالكاتبيريدذلك

استخدامهلواحسن،المعقوليةمنششفيهرمزاذلكيقونوف

ز":،كشعبانناهومهمثيءالىالانتباهبشرصوافعنابردقا!.بطه

برككينقاوماننابدليلعجزفينافليسالهزيمةازاءجزين

..المستسلمينحكامناؤ!فيعجزثمةكانان..حكامناسجنمنشحرر

إحهمومصامكالسبهمتستمرانفيوطمعجشعهوطفلهربعجهـزهوا

جيدايوظفلمالرمزذلكانغير.طبقيعجزانهقل..نانية

.عامبشكلالهزيرمةازاءالعجزلفكرةحتىولاالفكوةهذهندعة

واحداثها..كلإاالجنسيوال!زالجنسيسودهاارقصةجاءتد

بسيمجوفيوانتاجزائهااكثروتقرأشبقاوتفحتلهثنفاسها

الخنادقالىوالأس!وةالافخاذبينمنالكاتبفييقفزفجاةإلممموم

والدمالمستشفياتوالى،والمونقالسارتلقيالتيالالمنيومطع

اجواءعنيتحدثوفجاة4العاجزالرجلهواجيخلالمن،نخثر

الطريقةإ!اكر!جيغطيالذيالاذرقبالطلالها؟رمريرانية

التيهيالقصةالىوالاجواءامواجساهذهبهادخلتالتيفاجئة

بحيث..الاساسيالقصةجووبينبينهابالانفصامالشعورالىعو

ليقفبلليطلالقصة)بطل)وينسحب،والافتعالبالاقحامنس

نقتنعفلمالقصةظكرةالرمزذلكخدمماولذايريدمايقولكاتب

الاجواءالحز-سانيةالىالاشارةتكفيفلاوبالتاليبعجزنابطلهعجزب

.)حزبرانية)!شهنعدلانغامضعل

فاننا..بهجاءتالذيبوضطالقصةوقبلناذلككلتركناواذا

التجربة:فيالصدقجانبلتقليلوحتى،للتساؤرتدمموملاحظةام

عضوعنبديلاالمخغراتلقطعةالمرأةاستعمال)حكاية)هيلمك

.جها!

الاحساسوتعىىالعجزل!بهيدجامىالحادثةهذهانليلبثو

ولكن!ا.عليهوالتمردالتحصيعنالوفتنفسفيواتعبر،.

فقد.صحيحبشكلالهدؤينمناياتخلمملابهجاءتالذيالثكل

زوجىبعجزالمفجوعةالمرأةتلكنتابعيتركناانالكاقببامكإنن

مسحهنبعي!هوهيب!ريقتهاالعجزعلا)تتود)بشبقهاحتاجة

يمارس)التمرد)ذلكمثلفان،للصعقالىفذلك..صز

العجزلتضميجامتالحادثةانالكلابيقولقد.العاثةفيتا



خر3نروعهو،ا)نمرد)نلكمثلبائاذكرهاناودهئاأماول

ينهارانالمعقولمنلشيولذا..المذ!العجزموبل،العجزش

المذلالنسكلبذلكعليهويثوريتحداهمنامامويثوريتحدىالذي

منالأص!قاننجدوهكذا.مرارةعجزهانواعاكثرعنيكشفبان

ملاحظةلانالغرمةخارج)تمردها)المرأةماركستالوانفنياوالافضل

لك:فيتؤكداخرىودىيولوجيةعلهية

عنالمطتعميوالبحتالمطبخالىالغركةمنخروجهافترةفان

تكونو؟لتاليشبفهامننخففلانكافيةتست!لهالش!ث!.المنيذلك

ص!مةاننغولوفد..العنيفالصارخانتمردلذلكحاجةاور

الشاسباعثهوبروداءجرالهاكس!ببربمازوجهابعوالاحساس

المطبخ.الىالعرفةمنالخروجتواردهيشجع

نا!عسد.-.مقلوباجاءثدكفعلالتمرد.لسلمهـلاننجدكما

امامهضويلةحضاربقطعةالجنسلممارستهاذدلةن!وجهاامامانهارت

الانت!رالىفستددعوإلاعنهاللبخليندعوهفضباعليهتتفجرراحت

ناعثسيقاحضاناو

يت!حانوالأصدقالانجعمنفاناتمردامنطقيستقيمكي

ثائرةوهيوتعلنبغضبالسرررمننغسهاتسحب:التاليبالتسلسل

خارج!اتمارسانودهاالغرمةتغاثرثموثورتهاغضبهامسيباتسكل

يبداالتمردلان.تماماالكاتبفكرةسيخدمكانذلكفان..تمردها

ةالكلا!ثورتهافانكذلك.نعرد!!كماالغعلثم.الكلمةثمبالفكرة

الفعل.ئورةأفبولىستهزنا!نتتكثيفهاالكاتباحسنلوخاصة

كموربعجزهيخوروحيدا-وزرجهاللغرفةالزوجةتركمصدانبل

لوحإهم.العاجزينولركاثعجزعلىالكاملالتمردسيجسدكانمنهك

ولكنالصغيرةالمنطفيةالملاح!اتتلكالكاتبماتتوفداما

فواجعوبينالرجلعجزيبئواننقالهالاحداىجاعتفقدالعميفة

لتكوينومقحمةمفروضةتبدونحائمةصوراوالخنالقالجويةالغارات

للج!سمكرورلآفصةبقيتاذ.مجهضة،جاءتولكنهاحزررانيةقصة

الجنس.وتهيجاتفوراتوبكللقبطتهبكلالجنسيوالعجز

اخرلىةملاحظةهنهمالكنروزقصةعليوتبقي

صحيتهعنيتخلىانرريدلابانانيتهالعاجزالرجلكانماذا

الاحداتتثنتحينفعلاالاستسلامانظمةلحكامتضيدبذلكماله

انه..والعذابالارهابيسمومونناهمبينماوجننهمعجزهماليومية

،القتالتجربهعاشوكأنهلناتقدمهالقصةانغير.لضلاءمناسبرمز

الغاراتود"،روالاشهلاءوالخنادقالمتخثرالدمصورتطاردهحيث

يهاينالموانهالتجربةبناراكنوىمقاتلصورةهذهاًن..الجوية

الصورةوهذه)التصويردقهفرضعلى)الزوجيةمخهعكيوهوحتى

متفرصنوجراحناولسيناتابعواالذينحكامناصورةحالبايةليسمت

انيعبرالمعقولغيرمنيصبحولذا.المذهبةكراسيهممنبتقززعليها

وانهملاحديورثونهولاامجزايحملونلاالمقاتلينانالعجزعنالمقاتل

.البطولاتمنالفعالبالرائعيعدونالوامافي

لملاني-طبعاالسابع7العددفصصكلتتناوللمملاحظاتنلك

الفراءاماماكرحهاانحاجةبيوجدتولكنني-اصلاذلكارد

منولدتحاجة..كتابهابعضوامامالعمرفيلكصفهنافدالاخوامام

الناقد.عننغيبالاتمنيتملاحظاتبانهااحساسي

3نجر:شيءبقي

ظكعرضفيسعتهمنيبفاروقيالاخعلىعننبتكنتاذا

تلىكاناقولانللامانةفانهفيهاالذيالكعيرعنوتجاوزهالقصص

مناخرىاءدادقصصتناولواغيرهكتابمعتكررتتدالظاهرة

لمزيدقارىءمنووعودملاحظات-سصحان-و،!ولتا..الاداب

تنجنبجادة/دراساتدوماواغنائهالناجحالباببهذاالاهتماممن

الكتابوحق،!راءح!ناوذلك..الامكانفثروادمهولةالسرعة

خاعي.بشكلمنهموالجاديننقادنماعلىايضا

عجامعبدالاميرقاسمالعراق

"

الجمهوريدوالجد

الش!ر!نالعلاقةواقعفينظرة
".الكجهءاكماعلي:بق!

احححيمي!!صهيي!ميمميم!!مى

القجديدحركهلميلادالاخيرةالبضعالسنواتانصرامتمخض

وص!مية،والمحعيةالمساثلاهممنواحلأةعنالوجميالشبر،

نمتلككونهايحدشلاحواريةوامتدادأتنقاشبةمضامينتحملمي

ولن،والرفضوالقبول،والردالاخذبينللتشعبقابلةهادا

واقسستصورعلىالمبنيالحص!3طابعسضويلةافترةربرما-خذ

انقةم!لةهيتلك.اليهوالركوناعتمادهيمكنثثمل!نهر!ي

عصالعلافةهذهصياغةواود..والجمهورالجديدالشعرن

يصلالذيواللامكترثاللامباليوموقفهالحمهورنظرة4ي:النانحو

للشعرالجديدموجهةادانةيكونعنم!ااسلبيالفعلرددرجاتنصى

ثباتابمتطلبات-نصورهاحدعليسالأيفاءبعدم،الجديدةالقصيرة

للجماهيرية،الواسعوالفنيا،دبيالمف!مبحسب(!جماهيريصها

تار؟خية(!شرعية)من(!المبرر)قصورهينبعوموقفنطرةمي

بعد،والحلالمعالجةعلىفطهيامستعصياموففاتتخذلممرقتةبرمنية

ومعالجتهاحلهايرتهنكط،ا،سباباشسبب41بزوالتزولانيمكن،

انشعرالشاءر)موالفهوان!يالثافطالمته!بالجانباخرىجهةط

موقطلايتم!يز:هظايضاحمنبدولا.ا،جمهورهذامن(جدإد

ارث!رعز!هذا"دصومحناضهناقتصاراالرمهورمندشاعر

العلاقةنوعهـنكلتلانر!ئبرهسضوبنبالارتباظ-بالجمهورمجديد

ا)ايدض!(ةاليبالفياسمحدودو!ط-ا،ناس"انبحكم،نحسبمالى

؟!ودتفءوالثقافيةوالتعل!!كأوية4الترالمؤسسات"ولانجهة،

جهةمن)؟)"ا!مغدونالازثرادعلىالمافيةالقرونطيلةلقارىء

ذآول.برا؟وهتالاوليوتواريتضاددكرى

الذيالاننزامياوالمننؤمالم!شوىهوالعلاخةمنالاولالمستوى

القصيعظلماذا:الت!اليةارلشلةتوجيهمنواختصاربمباشرة!بعت

!وهيونبتغيتبغيوماذا؟والمظترثرا،ؤوسطهآهوومآ؟لجديدة

بالنظرسواءحدعلىالقراء،ن؟نكتره!!جيدام!رودةباتتسئلة

الحمي!موالهماس،الالتصاقديحةوا-ودلالةافترانمنتملها

منهاالسياسية-)2)انغفيرةالرهاهيربقضاياالشعريالنمطثذا

الموصوعاتهذهومعا!جةسوء*هاقىوالاجتملءوالطبقيةالتحررية

اثعراناعتبارعلى،دالةمسهمثبميةباستشراهـطتواغنا،!امواكبتها

للمجتمعجديدة!ماقامةوساتلن3ء.،1غنىلاوسبلمةعامةصورة

تجربةيعميانرهو،للعمرملازمةوانس!انيفىحضاريةمتطلباتفق

-ةلعالم-وحمشعريةدؤىعبر-وخلغااعادةثمومناستيعابا

)رونيي(لعالمالكيفيةالدرجةفي!أرفيوحضارياجتماعيستوى

يساوالجديداش!واكون:اكثرالحديديمكنناهذاوعلى،عاش

حياتهوبناءالمجنتمعتقدمويعززيشفعبمامستمراوتجاوزاجتماعيا

وتراثيةمتؤدةءهـبيةتارإخيةاصا)ةتفنلكهانئةراسمحةاسسلي

الامة.حياةفيكجذرة

اوالطالبالمستولىهو،والارلباظالعلافةمنالاخراررتوى

،وينتقصاكسهولةوانكرتها"المتواكلةبالجماهيرويرباينبذالذيلمتسلم

والجمهورالجديرالشعر-الكبي!ميطرادالاستاذمقالةمن)1(

.ا14/9/؟7!االعراقيةالثورةصيمفهـة+

السابق.المصارنغس)2(

والموضويسةالذاتيةالمعواملاغفاليملاحدةللقارىءيمكن)3)

تحسرءانيمكنلمانظراالث"عريالتجديدحركةلانبثافىالتاريخية1

-الاقا.،علىالار:دصددهنص..ماصلصكل.!ل!هداداستكلمىلمشا



الاجتهاثولمرينوقد!ةوالرهادة،والفنيالادبيالتذوق!دانلدما

والأدابوالثقافةالفنونلمنجدداتوالمواكةوالاحاطةالتطورعلىالذص

)الخديث(...المجددالشاعرلمدىسصيا.انصكأساالنهالةفييتركمما

المتطهـ-بتنمهلياحياناتنطلقالطسمندنياثرخأتبهيصلفد

!3ا!ءت4دةيف!هيلاومن...يفهمنيمنيوجدانحسبي..لنغسه

..عليهرأل!4يمرن

جانبمنالبشهذاانتلمىالعربوالفقادالادباءبعضوفيهبا

القارلهغيرالجماهيرطرؤ-منالاه!امرومخلفه"والذيالشاءر

)1("(حقيقبممسبباي)لهاجس..الثص!رلهذا

الذيالجمهوركاهلعلىالسوويىكأرنقلوزرب!ملوليلكون

يكتبعن!ماالشاعرلان"انننماعرفهممصاباليررفىانيستطعلا

اولتلقيلانافمجةثحريةحركةايةوان،للمسشقبلذلكيفملفانما

لهذاامثلاقرنمناكثر)طويلاذلكيدوموفدالصمودالاالامر

الشعريالاتجاهلطويرعنالتوقفان-الكلام،ضاحب-ليلبعو

انعمناواذا)2("يشجبوانيرفضانفيجبكهذالسببجاءاذا

معرو!روتينيعالمتصي"ونحتمنهنمستشفالكلامهذافيالنظر

)4)"الشعريالاتجاهتطويرت!ت"و)3("مجهولجديدلىلمالى

)5(الدينام!يكيتىوالحريةبالوعيممتلئاجد؟داكائماىةالقص!كون"و

علىولابل،وحسبالجديدالشعرعلىلانعهرهالابدورناوالذي

لادانةذريعةهذايشكللاانبمقدارايضاغيرهاوزفزإفالاستاذ

الواقعيالتجانيعنوالتخليالتفصلومحاولةودمغهالجمهور

وهـذااقول...حصانبلاعربةفلا،الافضملنحوكليا؟الشمولي

تماما-العكسوعلىيتضمنوالذيالذكرالمارالحديثمننستدلهلا

الجديدالثصعرحركةبينالتباعدوجوةوتوسيعلتكريسالدعوة

تستوجبكقضيةومعاملتهاردمهافيالجادةالركبةوعدموالحمهور

وافعامرانهاعلىوتعو!هابل،المرادابسطعلىومخرجاحلا

وفقدانالتجافيمنالشكلهذاتطيكما،حدوئهمنبدلا،شر

علىتصلقدسالبةزمنيةابعادابينهماوالانسمجامالطبيعيةاللحمة

امساكانهعنناهيك.(مثلاقرن)الىزفزافالأستاذتصورحد

اطراؤطمنطرفايلتزمأالجانباحاديراياكونهالجمهوربخناق

دونماواسقاطهبالاخرالتفري!حس!ابعلىوا)نزاعالثانويالتناقض

وهو،وسليمواقعيبشكلالاسقاطهذاومسبباتعواملةافر

.احدهى!باختيارله!ارلاامر-ىاخنياربينالجم!ريضع!ا

سنوضحه.مادهو

شعركلمعوتجاوبتنوقعلىيطلا!الجمهورعلى:اولا

والجامعاتالمدارسكونتهياشصجمهورالانا0فقظ"!فديم!)

...بذوقهيسموانيستطيعلاؤأنه،يقرأهشعرمنمعيننمطعلى

الشعرهذاانحيثالجديدالشعرهذامعوتفاعلتيؤمالى)6(الخ

بضعسئين-طويلةفيمنيةبمسمافاتالمتخلفالجمهورفهمدومابسبق

عمليةالجديدالشعرانالاهموهووبدليلسالافلعلىكثراو

مايحفظوهدا-الامامالىالاشواط!ع!يواستمراريةحيةلشف

ايجادعنيتوقفلنبالتاليوهو-وحجمهاسعتهالخهالصةبقاء

غبرهذايعنيوهل...متطورةواشكال،جديدةبنائيةاساليب

مجاهدةفيالصدرمكدودالانفاسمقطعلاهثالمظلانالجمهورفسر

شاءماالىالفنيةظوراتهاومواكبةالجديدةالقصيدةبفهماللحاق

الاحوالمنوبثيابدايعنيلنكماهذاكلامنايعنيولا؟(التالورأ

الجديد)الشعرحول)العشرونالسنةالثامنالعدددابا7)1(

.زفزافمحمد

السابق.المصدرنفس)2،

ايضا.المصلمرنفس(4و3)

الذكر.المارةالكبيسيالاستاذمقالة)5(

.زفزافمعمد،العثرونالسشة،الثامنالعدد،*داب)ول

ا

التصعري5الاتجاتطويرعنائتوقفأنفي"زفزافالاستاذمعكتلافا

انررفضفيجبسفلشاعرالجمهورجفوةيقصدسكهذالسببجاء!ا

التويسدهذاويعنييمثومابقالسلكلاسانواعتقد"يشجبان

.جمهوربلاير!نانالجديدبالشعرنرباولكنالتطويرلى

مقولةعلى(الشرعيظ)الصفةاعطاءيعنيالاخرالاختيار:ثانيا

جمهورالقصةفيعليهمتعارفهوكما،جمهورللشعرهظكل!س،

وتوكيداعتباروعلى...وغيرهاالسينمااوالمسرحاو،اةرواوو؟

ادراكاتويحدسانسانيةابعاداي!نتيوحدهالجديداذمماىر،

معايشةعنحتىاتجمهورفصوريظهرالذي؟لومتدالةمشقبلية

يروضهماوهوبهـبمسشقبلهلمحؤف،الجديدالنهـروحاضرأفع

الاداتحيبوسطهوالارتباطالوص،!مالطوعننسهيرجدعندمانن!عر

وانبثاقهبقانهمبرراتاهممنكواحدويفتقده)الجمهور)ائرثر

واهرنبعدحنىايضاادصعريركضه!،هووالصميميةجوهرية

السنين؟من!ضر

بينالتجانسيتم.ليفاذزدزا!الاسناذعبارةانينعودوالان

-ايالقارى!فىنه":وقولهالشعراساليبتطويرحولاليهلطاا

انه"ذدكالىالطريقله"نااذاالابذو!هيسموانيستطيع

التاليةالس!البمباترةويصطدم.أدقصيدبيتعلىهنأيدهسع

والتركيز.بالتحديدنعتاجهماوهو؟تمبهـاثطريقيتملفوق!

تطويرعدموشجبردضتوكيدالىتقودناغيرهاوليسالنقطة!ه

،ولكنالجمهورفهمفصوروافعا'ىاش!ادهبتانيرالشعري؟لبم

والايذانيةألوأ!عيةالمؤفتراتبنخطي(النطو!)يكوناناحسب

اثلةاننرىونحن...فيلاثقافنحدوناكن!ءعبرثموسة

المنحازوالتقطيعالبتراجازةدونمنقائمةكوحدةاليهاينظدانكب

عليهايصتنداليمبررالهالظدويالتنافضهداطرديمنلكلن

وادالةنغسهبافناعويستمسك،الاخرالطر!ومحاججةمواجهة،

احدهاشطبيمكنلاالتيالمم!راتهذه،عليهاللوموالقاء(خر

مبرراتتحملكانتلوحتى-الأقلعلىالحاضرادومتولمحيصملة

الجديدسللشعرالجمهورادانةحجعديكط-والألغاءالشطبذا

اننااحرىبعبارة،الأخرالجالبوترضيهالاحتفاظحساب!

هـصعوالمرحلهوالحاجةالأهميةبنفسالشعروجمهورادننمعرضابم

توفعانيجبووفقههذاوعلى-وجدان-التفضيلؤيارقمبية

وتتم.مالجة

العبءوزنبفارقطرفانوزرهايتحملهذهوالقضيةمالحال

والرغبةللقضيةوالاثملألاعمقوالالماموالوعيالتحملعلىلقدرة

منها.الخروجطريقتلمس،

)1(البسيالاستاذطرادذهباليهفيمافليلاالاستطرادمنبدولا

الجوانبمنبكعيرزفزافالاستاذبنظرةتلتقيوالتيالموضر!نفسول

يتطلبمفارئا،اذنالجديدالشعران"ضرورةمنالموض!ميعرضور

بدلاللشاعربالنسبةالحالهيكماالجديدالفارىءوهذاديدا

ع!الا"له،الشاعرنقافةبمستوكهثقافهاوعميفةثقاهةمثقفاي!ون4

الجديهدةاتنطوراتومتابعةوالافهانيالعربيبالتراثالاكامصمل

لحا-نرىكما-فوكيدوهو)2("العالمفيوالنئالفرميادين،

للكلمة..الواسعبالمعنىجمهورللشعرهناكليسانكقولة!صحة

اواجبتوافرهااالكبيسيالاستاذيدرجهاالتيالشروظهذهانم!ف

لم!مىقياسا-الحافرالوقتفي-ضئيلةنسبةتمثلالقارىء!

ان!وعيبما"علىهذااستنتاجهبنيوقد.القارىالجمهورمبة

الفنيةوطموحاتهمومتابغنهم،المبدعالىبالقماسمحدودناس

!كونماغالبالذا،المندعطموحاتالىقياسامعينبعدذاتاخرى

.)2("والمبدعالقارىءبينيوة

والحمهورالجديدالشعر14/9/7291العراقيةالثورةجريدة)1(

الكييسى.الاستاذمقالة،الثورةجديدة)3و22وا



فيصبج-فعلاالحافرالوقتفيقائموهوسبهذاسلمناواذا

وهـو:العرضهذاامثمملحاامراهناثانيةالسابقالسؤالطرح

منحهابعلىثم؟القارىءمنالنموذجهلاخلقيتموكيفمى

بدايةفيقلنا.والمباشرالمضحيالمسؤولىهوومن؟الخلقهذايتم

منقاصرةهيوالتيساجديداللشعرالحمهورنظرةان،حديثنا

بعضهاساوكلهاتمملومختلفةمتشابكةعواملمبعثها-سليمةوجهة

كجاهلهااوتغافلهايمكنولا،توليدهاعلي-القارىءباختلاف

ومبررات،ووجوثماوافعيتهال!ببمناًكثرسسبباولش!لألا

اكتلقيللشعر،الجمصرنوعية):العواملمنايمنهاواقى-انبثاؤما

وضعه،وتطلعاتهواهتماماتهاليوميةمشاغله،"والاعتيادالالفة"

جديدةظاهرةالشعركون"،والطبقيالاجتماعيوواقعهالسياسي

بالمواقفمحشواالقارىءكون"،"عليهواعتادالفهعهاوحديثة

يون!لنحراليسالقاريءكون"،"الثابتةوالقناعاتالمسبقة

بمككلتوضحوكلها(وقنوعةعديلمظواخرى"جديدامبدممافارنا

بعدأالقاصرةالنطرةهذهمسؤوليةتقعمنعاتقعلى،عناءيحتاجلا

عواملها.اهماستواض

القكليتعمل(بالذاتالجديدةالقصيدة)،المبدعالشاعر

وعمقا،،خاعينوعمنوعيالامتحهوذلكالمسقوليةهذهمنالوافر

...والتغييرالنقطفي!يدورغبة،صادقةوممايشة،وخصبا

مفتاحهابقدرللمشكلةحلايمنيلاطبعاود*تهالقولبهذاواكتفاء

اشيراناودهذاتوضيحوالصععحءوفبلالطبيعيواسلوبهاالرلشي

.هذابموضوعنامباشرامساسالهاناظنمثلالى

هوربمالكن-،عديدةأمثلةمنواحد-فبانينزارالشاعر

سيماوفصائدهوشعرهالمجددينشعرائناكبارمنواحد-ابرزها

اًلعادكع!القارىءوحتى-ينكرانلاحديهكنلامنهالسياسيالجاب

،ويلاقيعندهفوالو!يومعايشتهوغملهتمليهالقار!مثلىيجبرشعرانه

اقباليفوقربمااخرشيئااقولىولاسوحاراواسعاشعبياتعا!فا

فرةويمتلك،اخرآفنياوجيدممهرحيعملعلىاحياناالجمهور

الم!توياتومتباينمختلف!عوالانتشاروانتفاعلالاستقطابعلى

وطالب،،قارىءعاملمعيتعاملانيمكنهفهووالثقافيةالاجتماعية

بعمسبمتباينةقناعاتضونفيهمو-شثروفنان،واديب،ومهنمبى

قصائدهتواجهانلونومن،وكؤهلاصامتحاتهموقفاوتاختلاف

الكثوةعندنجدهانيمكنمثلماالجمهورتجاهعنيفةازمةوشهره

وبراينا،منهميينالقديمنالبعضعندوحتىالمجددينشوائنامن

السليقةهع)!مصادفة)تاتلموالالمعيةالمتفرثقالقروةهذه.اًن

ول!نبالمراديفيافصدهماواظنللشاعرالطبيعيةوالجبلةالضوية

توضيح.كايعنيلا

الجديدالشعربينماالتباعدهوةردمبصددنحتاجهماان

ضمنتلتحموفبريةقيقوادبيةفيمذووس!هناكيكونان،والجمهور

بالجمهورالشاسالتقاءنقطةتشكلواضحةواهدافخاصةموشرات

وجوانبه،وتفرعاتهومراحلهالجما!ربنضالالالتزامغيربهذاواقصد

ت!ثبهااعنيولكن،وقوفالىاصلاتعتاجلابدهياتفهذه

بينهماالمتباللالتجانسعمليةبخلقالكفيلةوالطرق)1)الوسائل

بمرونةالدرالةهذهواقترانالجمهورلنفسيةمسشوؤ،ةدراسةعبر

هناسالمطلوبانأي.الصاعدالشعريوالتناولالتصفينولباقة

الشاعرلدىالصادقةالرغبةتوفرسامنيةمجردسبقمايبقىلاكي

يكلفهماوهووالانسجامالربطباواصزوملئهاالتباعدمسمافةلتقليص

الشعراءمنعددالقىعنمماالعراقيةالاعلاموزارةتجربة)1(

اةصدمماواحدة،العامةالساحاتفيالجمهورعلىفصال!هم

الامر.بادكلافيتعترضهاالتيالسلبياترغم،واحبذ

7291اب(الطلقالهواءفيشواء)،باءالفمجلة

،8

وامعيكلحميميةاكرببعادولمحكرياوادبياعنيايعشمهوجصرهيئن

متجاوبةتصفينعمليةتعكسهاللجمهورمبافربفهماي،رعاية

مشوياتمتعرجةالىوجمصرههرائهانتشالفيالشاعرمنمتحايلة2

الذهناليييتبالر،ان،وارجولشعريةاوالمعايشةالل!فيسلمليعلى

واللغويالبنائيوالابتذالىوالتسطعحالمبا!نرةالىنلميحكلامين

بأواصرنسدهاومحاولةالخلفمنوسحبها،للقصيدةماًلموضوعي

محاولةهيبل:ممطورةشعريةاساليبايجادعنالتوففعرى1

لقاليةبؤرةيشكلالذيوالفنبمالادبيالوس!وايجادالفراخيلء

موضوعاتعبرالف!و.ننافل.االتدرجالانسميميالتعاطفتباللي

البناءل!ترحلفمنلاليهموأكبتهاكيعليهوللحتهمهومفتناةشضمنة

يقوم،ا!لاقالاضيروثونماللفصيدةوالمتجددالمتطورواللغويالفئي

والانسانية،المامدالعربيةا،مةلتراثوخلافيواعاستيعابللى

واكنائهاوالرمزالفديمة،والاسطورةالقديمةالتاريخبحوادث:اكتناء

مخاطبةعبرخلقه-برأيناسفبايينزاراستطأعماوهو،مالمعاصرة

اعفابالنكسفلألاديوانهمنابتداء،بحرارةاكاسومنساعو.جدان

ؤصيدتهألىوصولاوالنكسةدكترعلىهوامشسايضاقبلها:ربما

.البعرةفيالثانيالشهريالمربدمهرجانديالقاهاانننيخطاب

ودراسةوالجمهورالجديدافهربينالمتبادلالفهمهذاعبر

الادبيةضاتناديمعلقةارمةبوجودالآحسماسبروجةنلاخراحدهما

لا-المثلةنننيبالذاتافنماعرعلىتفع،حلاتتطلب،التغافية0

الجماهير،هذهوتطلعاتمالى7والتزامهتبنيهبمقدارسعليهاالتعالي

ىس!م2رتجذألىالم!!نهايةفييقودواجتماعيا،سياسيا

اكفأستجداءفيضيفةعايةالىالوصولعنبعيداصرحها:ا!امة

.للهتا!ررح!مفهاالحناجروتطو!ع.ةللتصفيقوتجنيدهاالجمهور

ولكسن،!مرحقهالموضوعوفيتأننيأدعيلاانني،اخيرا

جوانبه.بعضمنا!شهفيمساهمتيكسبي

الكجةجيعلي)لعراقا)تينوى

الماركسية!؟منمجاهدللاستاذيبقىماذا

احههناويبفلم

وضعتخطيطافدمبهاهدالمنعمعبد،جاهدالاستاذأنالمرجحمن

ودقسق،للوضوعارصةفيالمتفررةالمنا!وحدد،لمقالهس!بقا

شرفةبلغمآولابداوقد.ت!رحهاانعلإ4النىالفلسفيةالتمرءكلات

.وقدالبحثمنالباؤيةالبقيةميحعيرةالغامزرعالىليتممربالمقالى

مسالةالقارىءوبينالمزروعةالالغامبينالمواجهةانمقدما،مرفلان

جهة،منالعربياوطنافي"الأدابء)مجلةقراءلكةرةن!راحتمية

فيمجاهدالجليلأستادنابهايتمتعاننىالطيبةللسمعةإنظرا

.والمفربالمشرقفيالادبيةالاوساط

ليعبرالغالبفي-بذلكيقوم،فينياعملاينتعالذيالفنانان

اخرينتصوراتعنليعبراو،م!نةلغ!كأوتصوراتهاحساساتهدن

الخلطعمليةيعيدالذجمود9الناوان،منهميتجز؟لاجزءانهبحس

وتوفقهساجودتهاقمةفينصلعلميةاعادةالخاصةبطريقتهافنيا

فياتجاه-النالبفي-ايضاهوذلكليفعل،عالفنيمستوىالى

التوص-سلبذيةالعمللهذاالخاصوتلأوقهنظرتهللناسيعكسن

وقد.معينجماعيجماليتوجيهلاستنباطتمهيدامشتركتنوقألى

رضي-عن-الغرةفيمجاهدالمنمعبدمجاهدالناقدالاستاذلان

هـاذا"بالمعنونةمقاتهفيالقوسيناخريغرزوهوالمنطلقهذالن

السابعسالعددفيالمنمفورة؟"الماركسيةمنالجماليةنلغلسفةببقى

التيالمقالةتلك،الادابمجلةمنا729)تمونر)يوليوس34مى

الجماليةللفلس!فةيبقىماذا"بدثواناخرىمقالةالثامنالعددفيتلتها



امكنه،مايبدوانتعمدهـجاهدالأسناذانذلك،"؟الوجوديةمن

والعقادحسمينطهشاكلةعلى11ذوقوشاذ،والرؤياالاطواركريب

عليهماعادتنقديةمعاركافتعلاعندما،الادببةص،تهطبدايةفى

.،(العميمبالخير)،

هذاوقراؤهمجاهدالمنعمعبدلأميذيفسرأنيمكنيفوالا

النن-المنحىذلك،الصيلاسناذهمفيهسارازرياافريبالمنحى

اهمالهلموملاحدالثابتةالاولىوتلمبادىالبدمياتلابطالط!ريدير

اللينيني!ةالماركسية:وانتشاراجاذبيةواكثرها،الراهنعموتفي

يحتويفالمقال؟والعلميةوالفنيةوالعهلميةيةالنظرروايدهابسا!

الن!رققييليفيما-اوجزهاأنبييجصرالمغالطاتمنكثيرعلي

سها:كلالمحهبتفصيل

الالب،فيطبقيةوجودينفيمجاهدس

للانسطنية،دائماستراتيجيهدففىجاهدباشسبةأتنورة-

ا!تن،الاجتماعيوسطهمنمنتشلاالفنانعنيتحدث-

،المجرد

ئوربمر-بطبيفظ،،نظرهفي،الادبكل!

سياسي،مدلولالفنيللعمليكونانلاينبغي-

بانورامالديناتنشكلالمنالة،ء2خوينعنعرينآض!اواذا

هما:وال!نمران.المغاللاتمن

فاموالذي،المقالةبهابتداتالذيالسلبيالتذييلسا

.فهواستثناءايبدونا،ماعرالممريالادبلكلجائرةمسمحبعملية

يحمأكلانماتسمجيلسوى"كلها!حديثالم!ريالادبفييرىلأ

ويضع"..سهلش!لهالماضيتسجيللان،الثورةقبلالأضيفي

السباسيةوميولهمانتمامااتهماختلافعلىممرادباءكلواحنظكفةفي

والفنانينالادباءمنالبمل"جميعا-نظرهفيسفهم،.الطرية

العشرينءال-نفسهالمؤلفوضيمناًلقوسانس"ينهء"أخذلذي

فوقالنيلثرئرةكأرهالروايةصارتالذيالجيلوهو.الماضيةسنه

منلابالجامعاتالادبمحدرسينتاجمنعندهالمسرحيةصارت:الذي

تغنحول-او،ليليملةقم!مجرداشعارهصارسفىيوا،الادباءتاح

."أ.منالثقافةتجردهاونفسهعنالشاعرانفصالعنتكشفحجريةلعكة

والمتنكر.الحديثالممريالادبلجغرافيةالمطلقالتنتراننماكمح

ثورةبمدمامرحلةمنمختلفةلحتراتفي!دصتم!عضولةكثيرةأبداعات

لم4انها،الكثيرةسلبيامارغمالتيالمرحلةتلك،5291يوليو21

فقام،لرسالتهالواعيالمسؤولالممريالاديبفمنكممانستطع

وفنيةالبيةاعمالفيوهناكهنامنثورةوذكيةرائعةجردممليات

والثوراتالمعريةالثورةولمصياتعصرفيالانسانلوضميةختلفة

الجماهيرمحليامطامحمع2التجاوبعنعاجزةعموماظلتالتيلعربية

العالميين.والتطورالتقدمومسايرةالمعاعرةعنوعاجزة،!قوميا

ولا-المسؤولالممريالاديبفان،ال!حيحالجردهذامع.بالتوازي

منكبيرامدراتنسملاقىالحافهذه،معينبآديباستدلانحب

مثسل،الجليلاستاذناتشاؤمدوامةجركتمالذيخهحتى،لالباء

ليسنعلمكمافالاديب-دفقلوأمل،العكيموتوء!ق،كعحفوظميب

،)دائمارديئةاو،دانماجيده)واحدةنوعيةكابضاعةتنتحلة

الخاربركأائرثراتفمرةوفيالختميتطورهصرريعطيهو"انما

فانن!ا،ولذلك.والفنيةالمضمونيةوبمتهاجودتهاتختلفتاجات

رديئة.7اخرىاعمالىجاذبالىمالاديبوجادةجيدةاعمالاجد

عبدمجاهدالناقدانهو،الاولالعنصرهذا-فيالهاموالشيء

بعضجعلتالتيسيةالالطالناحيةعلىالاضواءيسل!،3مجاهدلمنعم

تشكيلهويعيد،القديمالنراثالى"ينصوف"الحديختلادب-المعري

العربية،الشعوببهاتمرالتيوالصيرةالعصيبةالظروفهذهت

القيودترفعانتريدلاالتي.الناحيةقلك.المعريالشعبسيمالا

'

تعبيءانشانهامنا!تيالانشطةممار-ةوحريةوالتعبيرالفكرحريةق

اثاءيامراتكلوبنجاحبحزملتواجهممرفيالعربيةالجماهرو:سع

قلأراللحريةالعامالكبتوفرفت،والرجعيةوالصهيونيةلامبريايى"

يتطرقانالضروررلةالامانةمنوكان.داروكلنفسكلفي+بض

كانماتسجيل"باسماهلماالجوهريةالاسببالىمجاهد؟ستاذ

."الثورةفبلالماضيفيمدث

اللاعلممةوهو،كلهالبحثبهاف!الذيالعامالطابع"2(

الحج!3الىالمستندالدقيقالثحليلاليالبحثيخضعا!تقتضيتي

،04مر-"بيزويتوفلقولهنامجاللا":فعبارات،البراهين

لفسي-"تولغماوتسيلكولمحلولا))،-الاولالعود،ية

قالهماصحيحاؤلمشىثمومن"و،-الاولالعمودبداية،صفعة

رويد!لااتذيالحوارفيقمعيةاجراءاتتعتبر،"تونغوتسي

الىتعرفيقدا+لجاههذاانواتصور.الاخررأيفيكثيراممق

ولوحتى،ثقافيوتطورهاالامملتقدمحتميةنتيجةكانتضبيعيةقكاسات

المثقفين.باوساطمن!يتعلقالامرن

الانسانية)"والطبقيةبينالادب

وعض،عامبشكلالادبعنالبورجوازيالف!ريتحعثعنمعا

لذلك--صنفقد...المطلقةالانس!انيةوعن،غامضةبكيفيةبتمع

المصالحخلفهاتختفي،الطبقيمةالنظروجهةمنمصولةطبقيةررات

،الاستقلااءونطامهاوالارستونجراطية.البورجوازيةللطبقاتجوهرية

ماعنذسنفسطعلىاخذمعترماديبعنالفهمهذامثليصدرانكن

وتعرؤ-عرفتالتيبيةالشهاجماهيرباالالتصاق-الاصيربحثهل

حقهافييمارسها،الشاملوالكبتوالاستغلالالقهرمنعديدةانا1

منالخابرالمجتمم"وعن"الانسلنيالادب"عنيتكلمونالذينلئك

يصمسلان...الناسجميعبينوالوئامالحبفرورةوعن،"لبقات

مااقلفان،المنلمجاهدعبدمجاهدكالإستاذعريمفرعنهذال

يسجلذلكان.لهيؤسفوعملاملخيبةانهذلكعنيقالانكن

لدىف!يسلاحلاقولىالتنكرمشكلة:مرتيناساسيتينمكلتين

،والمتنورونا!فقراءاوالفلاحونالعاملةالطبقات!ليعتهاوفينعوب

رقاب؟ىالمتحكمةالمستبدةوالطغمالطبقاتتخافهالذيالسلاحك

الاوقوقراطيةوسائلهاكلمسمننغدمةج!هاكلوتسمعي،ريين

هي،الثانيةوالمشكلة.الجماهيريالسلاحهثالخنقلايديولوجية

كسهماالنىالعلميةوالمفاهيمأنواعيةواالتقسيةالافكارلمنصمةننكر

لمالولاهاوالتي،الطويلةو!يلهبحثهسنيعبرالجليلشاذنا

مجاهدعنشي!ئايعرفمغربةفيولاالعربيالعالممشرقفيلااحد!

مجاهد.المنعمد

المختلفة،اشكالهبكلالمالرآسفيه!ايسوداليالمجتمعاتفي

كبرىرأسماليةاحتكاراتاو،متفرقينراسهاليينشكلكاناءإ

الاب"عسنالحديثفان،الدولةاحتكاررأسمايةشكلعلى

الىاللهالهذيانالىاقربهو"واحدنوعمن"الادباي،،)ساني

ضح.

هـائم،مراعفيالانوحنىالامراولتشكلهامنذالطبقاتكلتلقد

تصالحااوسلممياتعايشايعرفاندون،الفووفحسبويخفتت

بكلالخاقىعالمهاطبقةكلشيلتالمريرالعراعهذاوخلال.فيا

وخلقت،اسلحتهاوانتجت،جيشهاوكونت،ممنىمناملمةفي

والعلومالسياسةميدانفيوانتصارهابقالهاعنا!داف!نا+لها

اليالاخوىالطبقاتوانتعاشقوةتناميلتواجهذلككل.-ثقافة

تنازعمعركةفيدحرهاعلىوت!ممل،مصالحهامعمصالحهايرفي

.تء

والانتفاضاتالثوراتقرن،العشرينالقرنبدايةفنى،وهكذا



اساسيافيالجاهانونماتشكلقد،والسياسيةالاجتماعةوالتفييرات

واثب،)المستممراتالباو)الشعوبادب،الادب!فيمتباينان

لصدافبلورةهوالاول3نمجاهاهمكانواذا.الاستعماريةال!ول

والحريةوالاشنق!كلالتحررالىالتواقةالمناضلةالجماهيروتطلعات

علىومصراشراس!ةفيمقاوماالثافيالاتجاهلبثفيما،والسيادة

بمؤخرةالشعوبهذهمصيرربطوكمحاولةالشعبيةالرغبةهذهعرقلة

بعضحققوانتىمضمونهديرجعيااتجاهافكان،التاريخ

،الاولللاتجاهوبالتسبة.ادبامنهتجعلانيالفنية"الاشراؤ،ت"

اثعبي.او،العاميبالادببل،الفصحىبادبيتعلقلاالامرفان

ألفتااتيالشعبلأوالفئاتالطبقاتاناذ،طبيعيف*وهذا

وماسجلهافيكانت،المستعمرينصدالتحريرثوراتفيفيفسها

الاستقلالمرحاكأتتجاوزانبعدتستطعلماننيالدولمنكثيرؤ!تزال

مصاركعكسدارجياادبياقىاثاانتجتانهاالا،امية-السياسبلأ

رالعاترننمايرتصوالبطولاتمختلف،وصورمعركة،الشعبيمعركةالكفاح

الادبمنالنوعوهذا.بالارضالفقيرالفلاحوتشبثالقريةرائحةمنه

بالمنهوم)انساني)ءكأبعنهنتحثانينبفيلا،ايضاالنضالي

النطقبهذا،الناسكلمصالحبخدملاموضوعياانهذلك،الامبريالي

الطبقاتوسلاكل،جميعاالبشرفيهايرىعامةمرآةيصلحولا.المجاني

وجوهكل!

مصطهافنضيقالعالميةالصهيونيةمهدت4891ة"قبل

بمتالاتفلسطينمنكبيراجزءابموجبهاخنلتالذيالاستعماري

واشكال،ش!ريةو!مائدقصيرةوقصعي،وروايات،متنوعة

وهو،واحدوترعلىجميعهاتعزفدائماكانت،اخرىتعبيرية

منقرونامشرداؤبقي،التاريخينصفهلمالذياليهوديالانسان

مقيت،عنصريتمييزلابشعيتعرض،حقبلامضطهدا،وطنبلاالزمن

عصبة،الدوليمنتكمهفيمجسمدا-العالمليدغعالوقتحانوقد

الصهيونيالكياناستقرعندماوحتى.الاسطوريالتيههذاقدية-الامم

يوماتعرفلمفاسرائمل،الاستقرارنسبيةالىاشير-ظسطينفي

ارضهمنمطرودافلسطين*شمبدامماتعرفهولنالاست!رارمنواحدا

الاسرائيليالاحتلالتثبيتالىالهادفةالفنيةالادبيةالاشكالفىن-

الصهيونية،ال!ولةلدنمنومعنويامادياتشجيعاتلقتلفلسطين

ليواصلواالتانينوباقيوالمسرحيينوالشعراءالقصاصينعلىواغدقت

الصهيونيللادباوجدمابالذاتوهذا..."المقسعةرسالتص)ةاداء

تخصصالدالميةالصهيونيةانلديناالتيالمعلومات9كدو.شخصيته

ذاتالثقافةوتشجعلدعمباهظةاموالا،خارجهااواسرالي!لداخل

الصهيونية.ابعادهافيممهاتلتىالتياو،ازصهيونيةاطبيعةا

علىسنواتخمسمروربعدكربيانسانيظلانأالؤسفومن

ساهموالذي،العربيةالبلادلهتعرضتص!يونيامبرياليعلمواناكبر

الادبوالفثالذكاءمنوافربق!!لهالتهيؤفي-قلتكما-

بدون،الترويحالىالاديبالعربيالانسانهذافيممد،الصهيوني

فيوالصهيونيةالامبرياليةالاجهزةكلةشلتلاءممار،تبمراوكرو

نسأتاميقينعلىوانا.وفائدتهابصوابهاالمربيةالشعوباقناع

ضجةلاثارةذلكالىلجأوانما،يقولبمامقتنعنجرنفسهاستاذنا

منحوبأييمكنلاالتي"المكاسب"بعضعلىوللحصولىمفتطة

برافلألصاحبهابدتمهمارخيصةمكاسبتكونانالا،الاحوال

،عديدةبحوثفيعرفالاديبسيادةاناثعرفيوالخطير.وفرورية

العلميالتحليلالىبميله،الاخيربخحثهفيحتىذلكالىوللمح

وحيدعلىكاسلوبالماركسيةتبنيهالىذلكمنوابهثر،الواع

فيطربسه.وثقافىيةواجتماعيةواقنصاديةهـياسيةكلاهرةكلفشرح

؟ونعوماوتسيوبليخانوفو!بنينوانكلزبماركىيستشهداندائما

لااو،يخفيهاحيانا،معهمصارخاتناقضهيبدوبينما)1)وغارودي

يمتقدال!-لبلانوانما،حقاماركسيكمفكرهناغالودياوردلم)1(

افن!ادهاوراقغاروديتقديمعلىزمنمضىوقد.ذلك

الرابعة)الصفحةالىتعودملاحظة)لبريئشتاين

""

ويع!حر.ب!يج!حرر'حي!ل!.-يض

،برولبخاريوادببورجوازيابوجودينتفيالرؤيةبهده"

كلفبىالابداعانمع،الابداعمرحليةفيسقطناوالا،ادبفالادب

.((نغس!هماركساوضحمانحوعلى)المطلق)الىالععريتجاوزعمر

تحتيوجدالتيالتف!برفوضويةعنبسهولةيكشفالمثلهذاان

فلنتمامل:،مجاهدالمعمعبدمجاهدرحمتها

اساساقائمةالمأركسيهبينما،الادبفيطبقنةوجودينفي-ا

العنعر،هذاعلى

يكتشفبداالقارىءاناحسوعندما.العصوريقتحمالادب-2

بنصمستنجداماركسباذيالتشبثالطمبمافنحليلدانرةمنخروجه

النصجديدمناثبتانارلدولا.اليهذهبماليعززنصوصهمن

الالساسيةفيتهانالا،طويلماشيئافهو،بهالمسششهدالماركسي

نابمعنى،المعهودةالدياليكتيكيةالمأدلةاطارفيالقضيةالىتنعر

ا-ايمتدلكيالانسانيوالخلقالتعبيرمنآخرشكلاياوالادب

الخلودلنفسهويضمن،القادماتالعصوروالىالتاريخاعماق

هـنتعبرصادقةنفسمندائمانابعايكونانلهبدلا،والشعبية

الادبية،والنهاياتوالبداياتوالمشاجمرالحوادثتفنعلولامعيشةحقالق

له.والصانعةللتاريخالمحركةالجماهيريةللقوىالتامالاخلامىاي

ويصنعالامامآىاالتاريخيحركالذيالانسانعنيتحلأ3عندماوماركس

الطبقي،الحيزفي،المجتمعياطارهفيدائمايضمهفانه،المسننقبل

معءد"لىانيريدالذيمجاهدالاستاذولكن..عائمفضاءفيوليس

هذايرجيهلا،يقلهلمماوتقويلهلاحراجهمجانيةمزايدةفيماركس

الاديب)71الا)انتهل":لينينقولمنايضاتنصلوقد،الراي

يطالبكالذي-منيالظكيد-البورجوازيبالجمهورهلاةنكفيحر

عن(كبديل)وبالبغاءواللوحاتالرواياتفيالمكشوفالادببعديث

الطبقيوعيهبكامللينينيصرخوحينما.،)؟الرائع)المقدمى)الفن

فليسقض!)*(اللاحزبيونالكتابفليسقط)،:فائلاالواعيوضده

العامةالقضيةمنجزءايصبحانالانس!انعلى!الفائقونالادبسادة

واضحين.واستياؤهالكاتبتقززيبدو"...للبروليتاريا

فشسلايفشلمجاهدالمنعمعبدمجاهدفان،القولوخلاصة

ماركسى،مفكربآلهقرائهاقناعفيثمومن،نفسهاقناعفيدرامياتيكيا

الماركسيةلتراثعلموالىيتحولذلكمنواكثر،علمانيو"ديب

العمرومنها،العصوركلفيالمسؤولينوللمبدعينالتقدميةللفلسفاتو

وحتى،للادبواب،للجاةادباسمهشي*هناكدض":الراهن

هسذا،"اشطبقيةالمجتمعاتفيالايوجدلنفهـانهللفنفنوجدلو

يننرفهفافالكاتب:الخلطفيغايةبدررهوهو،لمجاهدالكلام

للحيلاابثمةيكونانوينفي،الطبقيوبالصراعالطبقاتبوجود

انعكاسايكنلمانللحماةالفناوللفنالفنيكونماذا!للادبواب

الطبقي!وللتناحرللطبقية

للانسانية؟دالمةاشراتيحيةهيهل،الثورة

!ملاثاتصبححتى،نظرياالثورةهيكلفيينغخانمج!ديريد

مافيهش)ابديثوريانهليظهروذلك،القاثعاتالعصوركلعبريهتد

الكتعابعبارةبتفبمرننصحلا،لينينامكارلمنظومةانصافاا!ه)

المتما-كألينينفاسمفةسلمانذلك.ضيقاتفسبرا"الحزبيون

فىاعضاءغيرأكناباكليعتريكنلمالبروليتاريامعلمانتبين

يا،الملتزمينالكتابليقصدوانه-رجعببينالبولشفيالحزب

مبلورةتوجدوشريفةعلميةوقوانيئوتصوراتمفاهيممنينطلقونالذين

.الؤبفىومحسد"



اهـتيالاي!؟نذلك،بفنميتنهاومؤمنللثورةمخلصوانه،(منازع

ان.عنضبطةغيرمجانيةعواطفالىالكاتبلدىالاخيرفييتصل

شروتحصم!ها،القديمةاحكمواالحياةطرقرفضتعنبمالتيالثورة

عنالاختلافكامليختلفمتقدماجديداعالمامكانهاوبناء،تخطيم

فرورية،النفسيقظةكعمليةمجاهداليهاينظرالثورةهذه،سابقه

ذاتها:حدفيهدفالثورةولكأن.للانسانيةدائمةوعهمة،وحتمية

ولا،دمائنافيتجريولانهاذلكنحبلانناماثودةنثوراننااي

منتمكنناحا!مةوشبلةمجردوليسمت،سبيلاكبعهاالىنستطع

ان-وحلأهاوبهاسعلينايسهلبهاانيالسلطةايدينابيئنضعان

يق!ول.نالانس4ولهمومالمجتمعاتلمشاكلالسله!مةالحلوللفرض

بل،ؤحسبنثوربالعصوركلفيليساوالادبالفنان":مجاهد

اجلمنيتجاوزانهافانهماالثورةحدثتواذا،الثورةقكلدائماهما

وفنااد؟لدينامافليس،هذايحدثلمواذا...الثوريةمنمزيد

.الاطلاقعلى

البناءغرفةكراسيمنمسؤولكرسيالادباوالفناننعلماننا

والنطمالسلطةطبيعةعليهتنعدس،مجتمعاي،المجتمعفيالفوقي

حسبانه.بالفرورةؤيهايوثرولا،مطلقةبكيفيةبهايتآثر،ككل

يحمل.قدعامةوالفنالادبكانواذا.العصرمرآةالكلاسيكيالتعبير

يعنيلا،مذا،ذلكالىيرقىانواجبهومن،تنبؤ،4تصوراتاحيانا

ناالممكنمناو،فيهاخلقاننيالظروفعنينفصلانيمكنانه

الياذةخلدتلقد.ثورياتجاوزا-وقا!ةحتميةبصورة-يتجاوزها

والكوميديا،للمعريالغفرانورسالة،الفرثوسيوشهضامة،هوممروس

الرائعة،قلقميشملعمةخلتالقرونبعنمراتوقبلها،لدانتيالالهية

،مانهسالظروفصادقةمرآةظلتالادبيةالروائعهدهمنكلاولكن

.الغابرةالعهودتلأكاهلتفكيرولالريقة

نانذكر)الادبلولاانهالسابقالكاتب!لمنليصمتخلصوانه

العالم.فيثورةهناككانتلمااثوريغيرادببوجوديعتقدلااثولف

اصماراالفلاحينمعبتحالفالعاملةالطبقةتنجزهالاالثوراتاناي

المثقفينمقجداضئيلةفئةتصنعهاوانما،والمتنورينالكادحينوسائر

المتنوريندورتقيإمفيوتطرفتاليهلعمريوهذا.والفنانينالادباءمن

،"الجديدةالوريةالطبقات"ونطربوماركوزاليهذ!بمايتجاوزان

الطليعيةالثوريةالقوةهيوالتلاميذالطلبةجماهإراًنزءمواًالذين

وهو،والاستعبادالاسنغلالمنالخلاصالىالمجتمعقيادةعلىالقادرة

دورتعاظمحيثالاخيرةالسشينفي!صميماولابلعهيسهللرىكمارأي

-ادب9ثورةا:مجاهدرأيمعبالمقارنةبلعه-يسهل،المتنودةالفئاتهذه

القوةهموالادباء،)اسلفناكما،ثورينظرهفيالادبكل)ثوري

مجاهدالاسناذعنهايتحدثالننالورة-كونربما!الثورةفيالضاربة

.الادباءاوراقحبيسة

جمإءسقصدعن-هذارايهيضونمجاهدالاستاذهلادريلا

ذلككانواذا.عاديغهرقارىءيراهاق*التيوالابعادالاستنتاجات

مضوياعتقالعمليةممارسةمنمناصىرلملأ-ظنييخيبانواتمنىس

بعبارتصقولهيريدعماقزالهامامالعجالةهدهفيواستنطاقه،المكاتب

لسماذا،الثورةالىيدعوا.لماذا،فناالفنولاادباالادبلشى

اثورةكليتجاوزا

قدالاشتراكيالادباندائماترددانالرجعيةالغربلابواقيحلو

يوجدماوان،روسيافيوليرمنتوفوعوركيتولستوىبهوتمات

،ادبمنالاخرىالاشتراكيةالبلدانوفيالسوفبي!يالالحاد5!الان

علىاشتراكياادبالشيانهبل،الثوريالادبخصائصفيهقوافرلا

بريجنيفلتحركاتصحفيةثسحيلنيثونانيعدولاوانه،الاطلاق

؟ء

ثكلرهافيتعرضالحقيقيالثوريالادباما،وكاستروتونغاماوتسي

بالانسانيصلواانويريدون.والمصالرةالمطاردةالىالبلدانهذه!

توجدلا،حقيقيةاشتراكيةلولةتوجدلا:التنرهذاالىلبسي!

مجاهد)الاستاذمعم!للتقيوهنا)يصونوهم.تقدميةاوثوريةولة

لكلالرفضتعنيالثورة:الخطاكلخاطئا!ما،للثورةاط!قياالما

وثقافياواجتماعياوافتصادياوايديولوجباسياباموجودهو"

يدخلونمحندماوهم،احولفهم،للثورةفوضويفهموهو،.تربويا

انهمقارئهماولمسمت!معهمويوحونيتحمسونالموضوعهذافيشفعدن

عنطبعاسناسينالثوريالادبعلىيغارونوانهم،اشتراكيونفىريون

.والثورةالاشتراكيةاعداءالدامبرياايونبورجوازيونانهم-لصد

لامقوماتلعدةنتاجهيالتقدميالايجابيالرفضتعنيالتيالثورةان

كاملبوعيوتقدم،المعينالمجتمعفيموجودةمسبباتهاتكونان!

يعدانيمكنفلا،ذلكلونوما.والقويمالصائببالبديللظتي

ونزواترجمية!ربتحقيقغايتهماوتخريباعصيانايعدبل،ورة

فيسواء،ثوريايكونانللمرءليمكنانه.شخصيةواحلامتاتية

علىوحرصهنشافهباظهار،مثلاديموقراطيبلدفياواشتراكيسلد

كبفوبرموفته،ود!مهالتقدمياوالاشتراكيالكيانهذانثبيت

تعىلىعلىوبعمله،شعبهابناءباقيولصالحنفسهلصالحبسثمره

وحيثياته.الع!رمتطلباتمعتامتجاوبفيازدهارهوتصعيد!!ره

الاشتراكةاكنوبرثورةبعدروسيافيظهرواالذينالادباءفانهناإمن

كوبا()واجمريكاآسيالولوبعضالشرق!يةاوروباثولوفيالمظمى

خطهميكونانغيرمنمنازعبدونالمعاصرالعالميالادبروا*لعكتبوائد

،وطبعا،نظامهملانه،ورفضهالجديدالنظاممعارضةهوالعريض

سسه

3

الاسواقفيصدر

ه

لهانجربهـروا4

نسروا!جفي

الكاملة:والمسرحيةالشعريةمجموعاتهتضم

البستالي-الثمارجني-جيتنجالي

شيترا-الربمعدورة-الهلال

انيقة-مجلدةحلةفي-

لمبتجيادنفم

الركربربر!صبى

مندارالعلمللملايينوالمكتباتتطلب

ل.ل.5،7الثمنبيهروت



الاشترابر،التشييدخلكلترتكبالتيالاضاءعنيصمموالم!انهم

الثقيلالارثالىبالنظرتوجدانوطبيبم،فعلاموجودةاضاءهي

والفارجية.الداخليةالمصاعبوالى،الظلماتعودتركتهلذي

م!ملا.نفغاالاخطاءتلكفيدائماينفخونوالرجعيينالامبرياليينلكن9

طليعةحقعنيعونالعالمفيوالتقثميونالاشتراكيونالادباءهؤلاء

العالم.فيالملتزمينلأدباء

الادبفيالسياسيالمدلول

الفنانعنمقالتهفيالحديتفيكثيراالجليلالاسشاذاطنب

يقعاقيللتناقضاتيابهاندون،(جميعاللناسييدع"الذيلجرد

والفنالادبان":الصفحةنفسفيقولهقبيلمن،باستمراريمها

وجلي."(نيةوالانسالتقدملصفمنحازان،منحازانتاريخهماال4

وضد،الطرفهذالصالحيتخذموقففالانحياز:التناقضهذابا

التقدمقيىبينصراع،صراعفييوجدانكلفين،آخرلرف

جهةمنالانساتيةواعداءالرجعيةقوىوبين،جهةمنلملانساف!

وا،التقدملقوى"تاريخهطوالمنحاز"لاديبيمكنفكيف.خرى

صعيدعلىيحدرزذلكان."جميعاللناسيبدع"ان،ا)تقهقرقوى

غير.ليسالفجةلنظرية

يجطكانننالفكريةالقروحهذهيشبهبمالتمتليءالمقالةوان

لد،)ا!بحث"منتنيجةبأيةتخرحلا،لكرتها،فيهالاستغراق

نعرفهلاقدشيءاجلمنيناورصاحبهبانتامةثقةعلىوانتئهيه

.البسطاءالقراءعن

عنوابعاده،الادبتحييدالىدعوةشبهايضاالمقالةفيوهناك

ناومع.بالسياسةيهتمان،سياسيايكونانعن،الحياةسرك

الكافيةاشجاعةاتملكلاخجولةالدمموةهذهفيهاوردتالتيالعبارة

،اخرىقضايابصددالعباراتباقيملكنهمثلما،الادببتحييدلخنصريح

بماسلا":الدعوةهذهيقراانبسمهولةيستطعالمتمعنالقارىءنان

نفسمههويستحيلانومن.الفنيللعملسياسيةدلالةهناكعونان

خاليةتسجيليةمجموعلأالىويحيلهالادبيحرفمافهذا،سياسةاىا

"...الانسانيةالاعماقمنا!اليةالسطحيةوالرموزالنبضلن

كيفماانسانا-الديموقراطيةنجبرالبلدانفي-)السلطاتتعتقل

حقوقاوحقوقهمنبحقطالباذاوتهصنهوتعدبهوحرفتهاهتمامهلان

بالذاتالبلدانهذهوفي،السياسةبتعاطيوتتممه،ا!ملافيفاقه

،((السياسعة"،التهمةهذهتبعاتمن،خصوصا،الادباء!عاني

المذكورالقولالناسفيلذلكنتيجةشاعوقد،"التسييس"إ

وابوإقهاالرجعيةأجهزةكلوتعولا"السياسةمندعنا":أليائس

انتخابالى،القدمكرةملاعبمنابتداء،التخديرووسائلتملاهيها

عنالناسصداجلمن،والباراتالمقاهينشروالى،الجمالللكات

وهذا)تنيالحاكمةالرجعيةالطيقاتنظرفيالسياسةلان،لسياسة

وتعنبم،وسفالتهملشعوبهموخيانتهماستقامتهمعدماكصشاف(دحيع

الاشتراكيةادولىواالديموفراطية،البلدانفياما.استئصالهمغرورة

منتخافلاالحكوماتفان،الديموقراطيةزطبيقفيمثالاحسن

والثكنة،،والريف،المصنعفيامواطنيهاتدفعبل،السياسةنعاطي

عكبية.بكيفيةسةالسبممارسةالى،والحي،والملعب،تالمدرسة

ادارةفيومباشرةوحيويةفعالةمشاركةجميعاالناسيشارك؟بذلك

فييسلكونهاالتيوالخاربرفيالداخليةالسياسةورسمبلادهمشؤون

يشهتونلاوالتانينالادباء!ان،الحالوبطبيعة.والبعيدالقريبالمدى

يجريلماتاكيداالفنيةاعمالهمتأتنانالضروريومن،القاعدةهذه!ن

لأ"

مجردفقطوليس1،(سياسيا"ادبهميكونانبدولا،الواقع؟

اجلمنونضاوىقضاباهالىيتطرق،بالشعبملتحما،)"باسلا

يفقدهانثون41ث!رقةافاكهورسمحقيقياتصويراحيماقهوتصيء!،ها

انهبل،كماابداعك!مل،كفنوجودهوثروطالفنيةئر-ملامحه

والقلى--ماالدفماعوجدمااذاوالضالابداعذروةيبلغانمشطيم

وال!لاذ،الهادىءالدون،كارفينانا2،والسلمالحرب):،رعين

(...الخ،نشاه

عليشتىوماخذاخرىكثيرةنقاطااناقولاناحب،وختاما

فضلتوقد،اليهااتطرقلمالعناصرمسودةفياماميزالتمالاتب

على(حقاقلملغيروهو)القدربهدااكتفيان-تمامامطمئنعير

.وز!كيزامنيتعمقااكثر،اًخرونقراءذلكفيعنبمينوبان!

أحمدهفاويالبيضاءالدار-المغرب
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