
ررربرر(!للىوجمحىلتطلرتجا!ىضطا

لمحبيي!لمحج!ختع!لعر!صضلمحممبظهـا

المعاصرةالعرببئالادبية/الاتجاهاتان،بال!ديبادىء،نذكر

ونظرة،هادفةحض،رقيرؤيةحسبمهىوسةوليستمحددةليست

ادزوم،المهزوم،ولحاضرةالقر)بالعرببمالوط!نلمأضيشموإليةكونية

الفامض.مستقبلهولافافى

ن"مع!ندوعحولورن،كرناص!رتمتفرقةدراساتهناك

كاشفةاضواءالقتجريئةقيمةمحاولاتوبينها،الادبيالانثآجانواع

وا،المصريةالروايةعناو،ءثلاالسودانفيالحديثالشعرعن

عناو،سور؟؟يالمعاصرةالقصةاو،العراقيةالقصيوةايقص"

ير-داليهتصل!بمامعهنبلدثلمىالتر!زمعالعربيالمسرح

اصبفةاذاتالدراساتهذهولكن،ومعلوماتمصايرمنالدارس

شدراتتكونكادفهي،الشمو!يةالنظرةانعدامثكوالاقليمية

دضاملة.رؤيةاومتسقمنهجدونجمع!تمتفرقات

ا-حمالعافيالاتجاهاتهذه؟ثر!ذلكجانبالى-ونلمس

العربي:

وسائلمنفرهيووما،المعاصرالتقنيالتطورعننتحبما:اولا

وس،فلواسضعمال،والععاي!النشرميادينفياعالمياالامدصال

دارل!وا،-الفكولمةالاتجاهاتشتىذيوعمنالجماهيريالاتصال

يئتياربينحصرهانسضطيعالتيالأتجاهاتهذه،والعقائديةالادبية

الطلمي:الفهـرصعيدعلىرئبسيين

عنالذائدةالبثريبالتطورا(ومنةالانسصانيةالثقافةتيار-

افء،رهءخنوالاجشماعيةوالعدالةالحري4فيوحقوقهالشعوباتراث

و.لغضحون،والتسامحاتفاهماروحمنبمزيدالانسانيةالنزعات

طماا-ياسةؤك!واك!يمأسلبية1اومظاهر،الانساناستغلالضروب

يالية.الامبر

"يوالحذاب،مظهرهفيالبراقالبورجواريالفكروتيار-

،الافءانلجوهرمحتقر،الانسافي"للروحمناهضولكنه،اخراجه

الارسضقراطية.الفئاتلخدمهمسحرةدءجةمفجاعلا

نفسه،العربيالوطنفيالمختلغةاعقائدقيابالانجاهات:ثانيإ

ا/اعربالادراءتفمالثيالايد،ولوجبهالتماراتلتلكمراةأصهقفهـي

الوؤتنفس2فيعلييعاثمكسمرآة،عامةالهربيةالمثقفةواينخهلمة

ال!-إمالموقفمنحزء!الادركبمافالموفف،ا.ربرياالواقعتنلفص،ت

--،دةأزمةيعانج!الىرجمطالمجهما!فيائنانيختلمفولا،لمجتمع

غروفلا،الادبيايىدانومنها،حيا"تاميادينشتىؤياثارهانلمس

"مرزهوما،العربيالعالمتمزقيالننيالتناقضاتنجدان-ادن-

تدؤعالاليمالواؤعمواح!ةفيالخوفوراعرءنا/أتناقضاتهذه

والركض،الانتهاريةأحضانفيالارتماءالىوالمفكرينالادباءببعض

اهـ-صا!خروبالبعض،القهريالمطلقطانالمصلدويركبمقدمةؤيا

،الا"لالمسلوبأتمف!اؤمادوح.شهتهبباتاجالقراءمفاجأة

الارمان،أء!هفبالصمتتلوذثالثةفئةو،جدالذمهملا،الربرسيةاو

مندراراالاالذاتيةهذهتخالولاداخلهاوتتقوقعذاتهافىلمىفتتعكز

الوبي.الواقعمرارة

بفرفت!ف!تتالونمتباينة،ءختلفةالادبيةالاتجاه!كانتادا

19اقفان،بئالاحاربعفيؤيمخامضةنرجس!بة،غالباالايديولوجية
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وافسانيآ،ؤوهيالج!سكثيغةعيومبدورهاتعثيه،آعربيااضقبلالس

رسالةت!صونان-ادنتتض!فلا،أ.لمفأوكنب،بل،فحسب

ا؟هـسداحدمتسآفيجرس"بينةا!اصرةاا(عربيىةالادبيمةالاتجاه!

اررضقبل.

كلرفهـالمستقبلانالىهناترنشانالمعلومةالاولياتمن4اؤ

للهمستقبل،متناسقة،واصحةرؤيتماىتكوانيهكنفكيف،بالحاصر

غا.ضة.مثمحبةممفترقةالمثاهدلحاضرناورويتنا

الصلةمتىنالعربيباررتقب--لالادبي!ةالاتجاه،تارتبا!ان

.ه،يراقضونافربا

!هـورنواتال!ربربالوطنالهجميهآنيهاالعمبي!قةالتناقضاتا!

اقئزمالادبظاهرةلمالنعقافبةح!ياتافيجدبدةظاهرةبروزالىأت

ولكثئكلا،مهـسرؤصةسوداويةوواالياًلبعضيرىف!د،المنمارملغكروالم

ا-ساانطروانماالتشاوماولأالسوداوعنآكونماأبعدالحإقةفي

يخطعراو،الاملا!دا!دونوافهي!نظرةاله.ريالطكلتأزمظا!رة

ا-سمىافيطرواانير.لدونيئالؤاولثكآمرالى.النضالىذهسفيلأ

،ذافل!،الفريبوالرضاجاب2الأبعينعامةوالفهبىبةالادبيةالحركة

لضتىفيالبربيأموالعا،الثإزمعنبالبعدالادبينغرداريريدور

والبداهةالمنطقمنألبس.حادةأرمةوعلملأئم،الركوديش*وظاهره

يكينانطالبناهاذاسيم!ولا،الافيمةهذهمنرذاذاردنآيصسان

بيئته؟ابن

الازبا!وثيقمرتبطة،مثهبة،مصدةالظزمهذااسيابان

وتلسورالعميقفاننحول،العربيةالبلداًناكثرفديالاوضاعبئرمة

سؤ(لايواجهالعربيالعالمجعلاال-!ء:،تم!ذالسريعالاحداث

والمنعرج،المصيرمعركعةسؤال،وحتو!حادبشكلع!بهمطروحا

العامل،،اصرالصالعربيالانسانوضعسؤال،سيسلكهاقي1ا

عاشفقد.وا*وجودالوصودبينوالسياسي،والمفكر،والظرح

أضواءسلطتا،6791وهزيمة،8(91هزيمة،هزيمتينالعالمهدا

الؤيمةبلورتهد،العربيةللامة،ريالحضالضعفنقاظعلىكاشفة

مكاهراستكمالثهارأولارفهـتوقد،الهربيةالقوميةنكريةالاولى

ثانيا،الاجتماعيةأ)عدالةاشعارثم،الس!ياسيةوالحرية،السبادة

الص*الةوبقيت،البلدانمنكنتببرفيالسياسيةالحريةفأجهـضءت

اشنظارها،ههـالاتيالجماهيرلدىسحرهفقدشعاراالابرضماءية

مصيريةقضي"تواجهالعربيةالقو.في،لتجلالثانيةالهزيمةوجاءت

ونهائي:حاسماكأجاروأرمة،خطيرة

معالوحيدالطريقباعتبارها،مرحليةو)ظن،الوحدةاما-

عساىالعميقةاًلداخليةونناقض،تهل،المعقدةبمشاكلهااركاملالوعي

تحل،لنقباوولان،ةبلهاولءس،الوحدةداخلحلهااساس

الوعبماهميةعلىونلح.لحملولالاي!جا!الناجعالسمبيلهوفالتطبيق

الجماهير:حماتهالدىاملخيبةاو،نكسةتقءلاحتىبدلكالكامل

امربية.ا

وافتراق،عالاوهـ4اختلافبحجةوالانهزاميةالانكماشىاو-

مصالحاًم،الحاكمةالفئاتمصالح،منمصالحولكن،المصالح

وكعحز،أجي"لاالقضيحةتجمدالحالهذهوفي؟الكاد*ةالطبقات



ؤتسضسلم.،التحدياتمواجهةعنلأالعربالامة

،الوءودسؤال،مطروهـ-،يزالما-اذن-السىؤالان

طويلا.الاجابةيشقيوان،ا!وصوداو

ودور،الادب(لةر!موضوعجعلالذيهون!4السؤالوهذا

المشكلحلؤبوالمساهم-قى،العربربالمستقبلحممةثا9المثقف

والتطى!ر،،ر؟قىالحمضالرؤيةمع!سجما،مو!وعيماحلاالمصوخ

جدسبءئعلينا4نفيطرجالثهب!يةالجماهيرمصالحيخدمالتاريخي

الننحررمرص!لمةفيبهطرحمطأخطبروبالوبوتميحادبىكل

طثيا.لوا

وت!،وب،:كبالو!التحررمرحلةكيفعالبدورقامالادبان

ورعم،صسوانبهمنكثبر!يوتحهس،العربيةالأاقوميةنظريةمع

تحمدبداتاحماساجئوةواكن،الوحدةلقضيةالابرجاهاتاختلاؤء

،الاهداؤطالغامضااـسريعبالاناجيلوذ،نوأصبحوا،ينالكثيملدى

هـذافيالهربيوالاديب،لهبادئهممحلمصينبقواان،بالصمتاو

تمنام!ؤالابقيفقد،وءيغيرءناووءيعن،اواكعامعمتفاءل

ترددالمسبل،هواببدونالعبربيةالامةعلىمطر،حاالثاني!ةالهزيرمة

وهكذا،الوحيدالطرإفدلكفىالمسير،رفضانقللماًط،كبيرا

،الادبعلىذلكفانعكر،الوضعوتازم،سمائنافيلألما!?بتكمفت

فكبش!رفقد،محبوعلا"ابعهذاكلفيوهوسماولا،واًلاديب

الصبيةللاق!ارجلفيتفصلهالتنقةالسحببالهـوةيلاحيرةالسنوات

الاختي،راتتحديدفيا!امشيااا!فيليوبد!ره،القائمةالنطماعن

والاجتماعيالوطنيالاحساسنصحأدذافبعد،وقومياوطنياالمصبيرية

لنفسهيبحثاثقفبدأعهمىكةبصورةوالستثاتيناتالخ!بين

الجماهيرنئمعرتولها،الشاملةالحبركةزلمكغمارفييه2!ؤددورعن

الوطض!لأ،ضهررالاسب!ا.بالىالاجتماءهبئالعدالةبأهميةذلكبعد

.،سه--قىالس!الحريةاجهـ"صتعوسأنأرادتاالتي"قوميئوالنظرية

النظربعض-ال!د،دالعربيالادإبحاولى،يلاجتماعببةالعدالةبشعار

ف-1كلمراةأدبهيجعلان-العقائديةالاختلافاتءقأخرىمرة

حيهنزقا!!يالمطافخاتهكأفينفس4يجدولكن،وآمالهالشع!ب

واللاوهـصداوجوداسؤالوطرج،السمبلوافهـترقت،الوضعتازم

بحريةلهسمحان،ا!بريقحا،فةعلىواقفاهامشيادوراإقدي

مصالحمعمتن!اقضةورسالتهالحيوير"ممصلحننهاندثعاعرا،اوفىوفاا

الصصإهوبرةلانذلك...":"لوكاتتر"يقولى.11طئدةاطبقاتا

يمثلواانيستطبعونلاانهـمالىاذنترجعالمثقفينوض!فيالخاصة

صراحةيجابههـونحينالافهلميةبصورةالاوليةالحيويةمصلحت!

الجماهيريسهـعاندونهـينوالأ،السطئدةللطبقاتالر"ميةاهـ،سة

مصالحءعائدةالساطبقاتااحمصاثيهات!قعارصىالتىالمسائلكلفي

ا،صالح،هؤه!ن!!داف!-ون،القحرةاثفيلاالعث!عبجطهبر

."عاماطابعاعليهاويضمون

صارسالت!عةوطبي،الهربيالوطنفيالمثقفةالنخبةو!معان

الىملحةحاجة!!ص،!ةمنفهـب،ا!ارنافيعريباتناقضاايكشفان

وخاصة،التسييرؤلبوالكفاءات،مولبيةالمكالمتكاملةالنظرةدوي

المجتمعومظاهر،اًلتخلفصدالكبرىمعركتهافيا(زقراراتاتخاذ!ط

واحترازح!ذربكلحكامهاينظراخرىجهةوءن،الراكدالاؤطاعي

سطحيةنظرةان.وعيم،واعمقهمكفاءةالناسواكئر،البلادنخبةالى

فبمكثبعنالتمعنولكن،ي!مهـشغربالمرءتجعلالوضهعلهذاس،مة

.الدفبناًلمستحكمالدأءعنيكمتمفالحأكمةاالنظماكترطبيعة

العاط!بةالفماراتواص!!اب،ليةالمناولثماق/مولوكد

الفئاتاكثرءنؤهم،خاصةرسالةءالادباءولكن،-ةالفضفاض

اقي.ال!نفالممثم!لىلوايحمىانعليهمويجب،وعياا،جهـتماعية

التاريخيةالمرحلةهذهفيخاصالوراا!ربيلل!فكرانانازعلا

ونتغافل،دورهعلىنركرحيننخظىءواكنعا،بهانمرالتيالمعينة

اخطر،فلأرورهم،سةالسبرجالمقدمتهموفييلاخوينرسالةعن

اتصاذوبيدهم،الحكمررؤونالمباشرونهم،9،أئقلومسؤوليتهم

كطهاءشيادورايؤديفانهالمفكراما،المصيريةالهـطسمةالقرارات

العربياررضقبل4بأدبءخدمانهذابهدمنهنطلبف!ف،4رابئ

ناالىا،ارأيالىيث!بمناوا!قولا.وانسا.يا،وقومياوطنيا

ولم،النكلمازاءاررملبببةءإى،المةارضةعلىتعودعموماالاديب"

،هذهالبناءبعملةيقومانجال41لهتركفمن،"للبناءنفسهيوطد

للقياميدعىاناما،البناءهذاهندلس!وضعؤ!هماساركةاسهماولا

بهايمراالعتيالخظيرةالاحعداثهذهمسرجخشبةطىثالويبدور

الحقيقيةالرسالةس!نيكونماابعدرأييفيفذلكي4العرالوطن

بي.لعراءللممفهـر

برؤيةالوصعهدافيتتاثرالمعاصرالعربيالادباتجاهاتوزرى

واعيط،دربهؤطاليريواصلواص!حةثوريةدوقيلهؤه!،الاديب

أوراب،السائدةالفئاتمصالحعنتفصلهالتيالعميقهـةالهوةبتلك

تلوداثةوثا،لاهف!ة،راكضةالركبفيفنس-بىءخ!عاخرىففة

نفسها.داحلثذتتقوقع،بالصمت

-ادن-المعاعرةالادبيةالاتجاهاتفيالاختلافءظاهرأبرؤفمن

كبير.عددلدىدامهاوانه،الادباءصفوؤءفيالرؤيةهدهتباين

برحننم،اختلاؤطالعربيالوطن!بما.ميشهأديااالراهنالواؤعان

صعوبةمنوبالرعم،وال!هـصة،لوص.لأالايرديوو(للعتقداتالاراء

المربوالمفكوينالادبرإءءناالكثيرلدى؟لالنجاهاتوتذبذبا!تبويب

:باررانتيارانيحتو/،!اليمميزاتهاأهمابرارفسنحاول

.اتجاهمناكثرضمنهاؤهـنجدمحاتيار-

بينهانجد،اضائديةاالاتجطهاتمنالواتايضمتقدمىوتيار-

الشوفهنيا*رببموا،الضقدميالثوريوالعربي،التقدميالوطني

العربياليساروبمار،المنحجرالكلاسيكيوالماركسي،الرجعي

اجديد.االماركسبم

الانتس--ابعنا!نآربغض،التقدميالتي-ارهذامنوبرز

الطليراتمجرىتحويلمنتمكنوامثقفون،معينةلايديولوجية

معالموصقل،القومبلآلثقاؤسةاتغديةفيوساهمواالمتروبولهقى

الازسانيكأ.المعانيوانعالثى،العربيةالاصالةومظاهر،التراث

اكثأبايلتقيوهت!-*يديولوصيئالتياراتهذهلجميعونجد

فبىانعكاسا-العربيالعالمفيالواعينالمواطنينبقيةمعواًلشعراء

بايضاحنقومانوينبغي،فببهوتأثيرا،المعاعرالعوجمبماالاد!ي*نتاج

نفسها.ا!نموعىمنانطلاقالامختصفثوةفيذلك

النخبة،صفوفويالتباينهدااًبرازفيخطراًا(ابعضيرىوفد

الانتاجعلىاخطرليساًنهسبالهـعكسسأعتقداًتي.عليهوالتأكيد

وما،والففكأالادبيةخلافاتنانخفيان،ء؟مةالفكرعلىبل،الادبي

اغكرية،االمنارعفيفالاختلاؤء،غائديةفرقةمنوراءهايكض

النتائج،فيتباينالحالبطبيعةعنهينتح،الأيديولوجيةوالانجاهات

طرحمنساذن-هناصفلا،والفنيةالادبيةوالاتجاهاتوالسمات

ماحىةقضية/9"ب،ا&ظريوالتحديدالفكريةالمفاهيمتعريةقضية

وتوضيهـحمنهالكلالمميسنرةاللاماتوضعمنبدفلا،جوهرء4

بغيةا!كريةااومنطلقاتها،الاجتماعيةوأشكالهاومضامينها،قسماتها

الراهن.حاصرنافيومواقف،لوازعمنستفرزهلمأالرؤيةقحديد

،صرةالمهالعربيةالادبيةالانجاهاتتا8سرعننتحررثاننسهضطيعوهل

ووالان،ومنعرجالها،منازعهانعرفاندونالعرببمالمستقبلفي

بمعطياتمثأثرانفسههويكونوسوف،موحدايكونلاسوؤءالتاثير

غيرفهو،على"الوافدةبالتياراتاو،العربيالوطنسصميشهامعينة

وشتى،المذاهبمفتلفتتجاذبهيزالما،فكريامنيع،حصين

المعاصرةالادبي4الاتجاهاتخدمةمناقشةبئننشعراًننا.المدارسأ

والتجيمكالحدسبابفيتدخلالعربيللم!ضقبل



فيبارزةترالماالادبية*تجاهات!طااعقائديرؤالتاثيراتأن

اواقعيةااو،ا!ادفالملشمالادبقضي"،كلاسيكيةتصبحاتدادقصة

ا!عرببمالادبعلىآنعكستوف،والرومانسيةأالادبفيأالاشتراكية

فبمالاشتراكيةالوافحيةمدرسةبهامرتاننياوراكلجوجعالمعاصر

فيتحوبت!امنضفادةالا!/بضطبعانثونوالاميركيالاوروبيالادب

ؤنحد،هنالكأخطائهاوا.قاء،الثرقيةاوروباؤيسيماولا،اوروبا

سلامةفهذا،في!بماكغون،يضالرفوناصر10االعربريالابفيانصارها

آثار-"ترج!الىا!عوةاح!مبئطهالدكتهـورتبنييعارضموسى

شكسبببللان،رجعي--لعهشكسىجميرقو-مهان":قائلاشكسبير

،اولوكعنيكهبكاى))ملوبر"رجهمبماؤ-!ى2مناكئرليسنفسه

وادبا،للشعبفىانريدوخن،41!كيالبلاظبار!اءالاير!تمولا

ناقددنو.(47ص،غاضجمةاصواًت،نقا!ثررجاء)"للشهب

ابراهيم،ا،جساًلصيمعبدا(ادكتور،الاشتراكيةالواقصةنقادمن

الادب!،4انتابرفيانيةالافالقبمةالىالن!دونالمارنيالقالرعبد

فيهامةوأدييقىتار/نجي!ةوثيقةقعدالمأرفيمؤلفاتاىالىاعتارودوى

هـدهواعتبرت،معبه:!تارإحيةمرحلةخلالالصريالمجتمعفهم

ف!ئاتاجتماعيةحياةنصويرفيبارء(اديباالمتحجرةالمتطوإفةالواقعبة

انهبحجةسلبيافنانامحفوظنم!بهوألمصريإجضمع1فيمعينة

ءتشالموانه،والفلاحبنالعمالويهمل،المتوسطةالطبقةعنيكتب

أبطالها.واندحار،بالهزائمدواء،تهتنتهي

ءولفىوهيقيملاضراكيةالالفالواقهيةشعارتحتاتاجوظهر

ؤأص:!نا،وزنكبببرءأمهـةالفنبمالانتاجوقواعدالادبيالفنلاصول

رطفكأ،با/)شعاراتمليئاادبياقداو،وقصصاياشعرنتاجاانقرا

"التوعيوحملات،سيى-كأالسيااخطببايذكرخطابيطابمعليه

الادبعاللمالانناجهذابهدخ!الذيالوحيدالجوازاما.الجماهيرية

للبورجوازي!قى،وادانته،والفلاحينالعمالعنحدير!ثهفهووالفر

اتجاهانصارانمناليهلم!امايؤكدوهذا"بروليتاريادب"فهو

لأخط،ء6منيسهخفبلموالمالمعاصرالربيالادبفيالاشت!اكيةالواقعية

،ا-ة،ل!:ياا!جميدظلفيالمدرسةهذهفهـيهاوقعتالتبما/1فلي!قى

أ!صلالاقطاعءنفص!بدةيكتب؟لفنهزيلشاعرآي"أصبحوهكذا

قصيدةيكتبأصيلموهوبثاعرأيمن-الاولىالواقعيةظلفى-ا

قى،الفتاللغةقهـيمةوأهملت،الاسلوبفهزل،"الحزناوالحبعن

الفنبمةهغةوالص،الثوريالملتزمالف!مونبينتناقضاصالكوكأن

الادبحر/بر"كتابهفيكالفرتونف.ف.الناقديقول.الموهوبة

،لأىالادببهاأصيبالتيالطاهرةهدهحولأيهرإموضحا"الامبركي

الببروليتاريالنافدان":أأءربياللادبوصولهاقبلوأميركااودوبا

يخى!بماكلوانماالادبيةالصنعةقيمةمنالغضالىيهدفلاالثوري

الادبب"الصة"قىوان،كاةيةغيروحدهاالادبيةالصنعةانهواليه

اخور/4اوالمعازكط...!هـيمصئىذاتاشياء!خلقتستخلأمأنيئجمغي

لافاشىوصعاالجذديالنافدءندتتكلالفنضقىالصنعةمنالمجردة

واذا.ا،أثوريا!دفطمنالمجردةالادبيةالصفعةوصءعنفتضيقللا

دلكؤمااميركافيوجوههمنكثيرفيفشلقدالبروليتأريم!الادبكاى

...تنقصسهالفنه"الصخعةخصائصلانبل،بروباعنداأدبلانه

مىننجءلىانيكونانيجبإفلهدفناكأا!الصنع!ةأو:ينامافاذا

للمفنخادماالانس(لىمننجةلاىلاللمكفاحكو!يلةللانسانخادماالفن

."رلهربكوسيلة

فيالابتراكيةاواق!"ابهاأصيبتالتيالطفولةامراءلمرومن

للص-واطفتنكرهابافنبعيمةالعوبيالادببهاوأصب،العالميالادب

هذهاسج4يهفنفكل،البمئريالضمفمظاهرمنباعتبارهاالانسا.ية

دي1ااوح!بدااقنال!و"الايجابيالبطل"و،ذاقيؤؤهوالمكلاهر

ممرح!جة!4ااو،القصلآنهـايةفييمتصرا!ويجب،بهالاعتناءيجب

رففاا)ءربيللتراثارافصضنابففالمنح!جرالازسجاههداويذكر

رجهك!."حتوىئوانهيحجه!!ووا

الواقعيةمغالاةالادبفيارومانسية1االاتجاهاتانصارضغلواس

صراحة،لأزهاجيوهاشكاءكأبعاراتوتعلق!،،وجمودها،اكيئالاشتر

بأنهااتهاء"امثل،منهابراءالاشتراكيةالوأفعية،تهمابهاوألصقوا

للمضامبندعوةازهااو،والفنللادبالافشنصاديالتفس!يرالىتدعو

وهكذا،وللشكل،الفنيةللصءةاعتبارأيدوروالاجتماءجةالثورية

فرهـ-كأل"اجامداوتإج!قالواؤعبةامتحجرةضيقةنظرةمناتحدوا

ر!ا.للتنر

-التسيارلهاجمهالاشتراكيكأ-سقىالوافعباستعملمنوهنالك

العربي.أوطنافي3بالاشترا

النزهـ-لآنويالهربالقادآبرزبانهنا"رافالاعمنبدولا

افيفءالنظرةح!ذه،السننت،تممد،بئنف!،!ادانوااولر!

:4أكتالىرساالم!يعددءوضلويسالهـكتورفهدا،للواقعية

الثوريرقى.الاشتراكية،!رس"-

الاثضواكية.الواقعبلمةمدرسة-

.الهاداؤطالادبمدرسه-

التار.لخي.الجبراوالافتصاديةالح!نميةمدر-ة-

،اقيهيالانسانيبم!:،هاألاشتراكي4علىخطرافيهايرىو

18حلأناحيةمن4نتتفالن!رةهـ-دهفيالمغالاةواكن":ويقول

،لانسافيباوالفن،الاؤهانيالفكرتراثمنالمطقةالكترةعلىبالاعدام

اهيرالجهبترقيةمبانترةقهنلملانهاالالذنبلاالانسانب4والثقافة

ناثأنهامنالنظرةهذهفيلىالمغالاةكذلك.وروحيامادياوتحريرها

كنيراا!وهيألا،التاريححقائقاهممنحقيقةتجاهلالى!دي

فدمتعنرضرجببةبورجوازقيغيبب،تاو،فلسفاتالبومنعدهمما

ه،،ـجريةااوقمة،الضحرر!ةالثوريةفمةممنالايا!ومؤباكارال!ماهير

الجما!ير،مال7تنبنىنفسهاالبورجوازيسةكازتعندمااكتقدمية

هووهذا.الاقطاعمعافللتنسفالرهيبصراء،(فيبالامهاوتتعذب

حولمةحطواحينومفكروهاثببوعياله-ارنقادارتكبهالذيالتفطط

بحجةءثالياو،روءكبمااتجاهوكل،مجردفكركلعلىشاملةءمياء

."والادبالاشتركية)"الصفرةالبورجواريةفلية2ءقيهجمرانه

دات،المتحررةالاثنراكيةالوافعيةأنصارمنبادراناقداونجد

كىصلان":ي!قولامآماأاأم!بنمحمودالاستاذهوآلأنسازجةالمزعة

قلبيملافنيعملكلار.تقدء"ةقصىدةهي،حهـقي!يحبقصيدة

الىيضهيفابداعكلاًن.تقدمبىءملهووالبهجةبالح!ارةالانسان

اؤةالثقا)(،تقدصياابداعهوللحياةجديدامداقاالنالصوجدان

باءالاشتراكيونالادبهفامالذيالنقدهدامنبالرغمولفى.(والئورة

علقهـ"لةازامطولهن،ضراكيةالالشللمواقعيةالضيقةللنظرةألفسهم

انحممر،قدالمدرسةهذهتمثلهالذيا)!ارأفان،وتهمشوائبمنبها

الجدإلحة1الادبيةفالرومانمصية،الانجرةالاعوامفيبانضلكا!طواصيب

وتمر،الستيناتبدايسمةفيظهاتقلصانبعد"!حالةتهيش

الرايهذانقهاشرجاءويرخالف.جزربرحالةالاتفضراكي!ةالواقهجة

لواقعب-صةا)،عنتختلفولدتقد"ثانيةواقعية"هنالكبأنمؤمنا

افنيةاالمدارسوببنبينهاالجليداذابتقدثانيةواقع!ة"،((الاولى

!إ(،الرومانسيةادرسةاوبالاخصالاجرى

.فيزبل،مالعالامينوءحمود،مر!ةحسيناوأياهذايرىو

الواقه!ما"المنهجصوءفينقدقيدراسات"كتابفيمروةحمصجمن

دد...يقفولا،صةوالواقعهالرومافيةبينالمزعوما،أضنافض"

تطبي!صا،عرضايهرضهاوانما،القضيةلهذهالنكريةاوناقشعة

امثالمنالادباءمنكبيردددعضدالادبي!ةل:جزاتابعضفبمفيختبرها

المعطيوعبد،لصبوراعبدوصلملاء،محفوظرنجبب،ادريسيوسف

او"الثقا)"وعيرهمجاهينوصلاح،الشرقاوياًلرحونوعبد،حجازي

.(والثورة

8ينالممروالثلاثةأضفاداهؤلاءرأيفينكسةولااذنانسحارفلا



وراءالكامنةالمختلفةالعقائدبةالاتجاهاتبينالتقدميللتياريانتمائهم

المعاصر.العرببمأدبنافىالادبيةالمدارس

الثانية"الوافعيىة"بيثىألجليداذابةاناءضقداكني

تعش!هاالتبمالؤاضحةاًلنكسةلاخفاءفحاولاتالجديدظان!وقاءسهـميةؤا

البلدانمنكثيرفيوالفكأالإدبيةالخي،ةفكطالاكنتراكيهالواف"كأ

منتقمميةادبيةمدرسةبهأتمرالتبمآلازمة*هـهاًنأرىوأ،العربيهأ

ألانهلك!اسبظاهرةالصلةوثيقءتصلمةالمعاصرالعربيألادبمدأرلئي

خلالالعربيالطلمآدطرمنكثيرفيالاشتراكيللتيارخضلتالتي

تي،راتوروزالىالظاهرةهذهأدتفقد،الاضيةالقليلةالسنوات

التياراتعلىهاانعكاسلهاكان،والفكرارر،سةفيمحافظةرجعية

السببانبض11يعتقدوقد.والفنيالادبيالانتاجفلطالتقدميئ

ولم،الفملع،لمفييثهرلمالهادفالاشتراكيالاكبانالىي!ود

الادبلرسالة-طحيف'مء-لى!دل،لأتجاههذااًن.تنائجهتظهر

الننى،ئجوابرازالاوضاعقلب!فموره،الاثتراكيالواف!

الموءطنشرقي-هنشلالمدىطويلة،عممةرسالتهان،الملموسة

اوءكطامنالنوعهذاونشر.اجماهيرااصفوف!طالثوريالحضاري

المتخلفالمجتمعاركانتقوبضطريقفياساب"ظوةالهادفالعميق

مجتمعوفيصاء،لوسطىااقرونوا،الافظاعكاهرعبءتحتالرافيع

الرومازسيهونالأدبا،ؤلا.ال!!يثةال!بيةالنهص"مجهـتع!!ديد

الراهن،العر،برالواقمعتفييريستطيعونالالعمتراكيونارواقميونولا

-اءالادبأيديعنيمونماأبعدهوالواقعهذةمصيرانرأينافقد

منهم.المنز!ئأيديعنبماولا،والمغكرين

الاشتراكيةأواقبلآااانحسارانا،صمدهذافيندركانويئبة!ي

81ـاصر،االعبرريادبنافيمكانهفقدالاشتراكيالننيارانأبدايعئيلا

و؟ظوربنمودلكفيمرتبطا،الخطيرةرسالتهروديقىيايزالافما

الانسانية،بخصائصهوسيكون،نفسهاوالاجتماعيةالوطنيةالحركة

الهربي.الممصتقبلتكيىفنرواضحاثرذاالشاملةوؤظرته

؟صر،المصالا!بيالانتاجسماتاهميبرزانالدارسارادواذا

التقد!مهـ،اـلتياراو،المحام!للتيارالاديبانتسابعناكبربعرف

يملية:ال!اهرسيلمسفانه

العربيالادببتمازميشعركالاحيانكثر،فيمضطربعائمافتاج-

المستحك.رزاننآزميةوهذه،العربيالفكرشآنقيدثف!شانه،المعاصر

كله.العربيوالواقع،العربيالفكريالانتاجماساةهي

فيوسداجة،المحتوىفيوهزال،القيمالاقضاجفيصمورس

كمية،بأزمةررتالهومالعربيالادبيعانيهااتياؤ"لازمة،التفكيز

لغرضينت!جونالادباءمنكثيرأصبحفقد،وقيمةنوعأرمةانهابل

عندهميكونانبدونالناسوينساهم،انتاجهمينقطعلاحتىواحد

.جديداللقراءيقولونهما

والصموبات،الثقاء-ةاجلاتامنعددتوقفنذكراناويكني

دراسةوضمان،مسننواهاعلىالمحافلةمشهورةمجلاتتجدهالتبما

المعاصر،الأدبيالافتاجمشكلةلندركالاقلعلىالعكدفيواحدةقيمة

ذلبعضها،العربيةالاقطارجم!يععلى؟لرأيهذانعممانيمكنولا

لارتفعتلولاها،ءحترمةقيمةمجلاتويصدو،نشطةنشرحركةيعيش

.الفكرياًل!راًعبخطرمنذرةالفريةلعربادنب،فيالفزعااصوات

فهم،العربوالمفكرينالادباءمنادنحياةفيالثنلالية-

اهميةوالمثقافيلسياسياوللوعي.انتاجهمعنمستقل!ةحياةيعيشون

كثيرانتاجبأنالاعتراف!منبدؤيلا،الثنائيةهذهطىللقضا،كبرى

وعيهم.عدمعنيكشفالادباءمن

.الحالاتمنكثيرفيالصحيحةالتاريخيةالرويةتوفرعدم-

والى،وحضارياريخيو!الىيحتاجوالفنيالادبيا،نتاجان

الزمنية8بلابعادالشعور

والوجودالاجتماعبمالوجسودبينالحادالأساويالانفصام-

.الفردي

وحدهانه.لرىبمدههـبهواحدكلوتمسك،الفكريالنأتت-

ا،مهسا.منالبمعريةنشليبصهالذيالسحرجماالطلسم

ا"ضامينتعديدوضرورة،والادبيالفكريالصراءبيئهناوفىد

وعقلية،فهـريةوحد!ألىالدعوةوبينالصراعهذافر؟الايديولو"جمة

نشرعلىويعملورالهربفيىالمفكدحول"يتفوادفىحداتكورجونيدة

!س!م!انيخاصة،الهربيةالبلدانسكانبيفيالحديدةالضلإةهذه

اويف،افيسائدايزالفاالقدري3لمالتسليانننس!ى؟لا،الريف

فىلككلىيزالما،والجزئيظ،الانفعالهـيةواننكرة،التواكليةواق

اليوضية8شعوبناحياةضيباخذااساسيامظهرايشكل

الأيجابشمظالبشريةالنماذجنددةالمعاصرأدبناسماتومن-

،ق!ات!"بنمادجيزخرفهو،وانسابا،وقوميا،و!ياابىنإءة

هـ-ذهفيفكزي1الانتاجنامضاصفلا.البناءا!ادةتملكلا،مضطرية

هـك!الثورةآن.وتممولتنبتالجباةبذورغربلةمناحاسمةأالمرحلة

فيةا1أصحابيتخهيهاكماتقويضاوليسست،وبالذاتأولابناء

السطحية.

حهه،الأشياءءلمىوالحكم،الدفةعنوالبعدالصاطفةضغيان-

كاملةغابةطبيعةلمى2يحكممنتجداننادرا!س،أفببهمهـبالغامطلقا

طاتيالحضا!وعيمسالةنفسهاظرحجديردومن.واحدةبشج!رة

الاملبدونموحدةنظرةعلىيتفقفكرياستقطابيتمحتىاءاهاثفا

الايديولوجية.الاخلافاتازالةفي

اصعفشااذااما،عامةالادبيللاتناجالبارزةاررماتأهمهذه

لأرمواألازمةالرجاتاننلاحظفاننا،الانتاجهذاأصضافوزل!النطر

ففد،خصبةهاددةمسرحيةحركةالنلاخذ،لاخرنوعمنتختلف

للمسرحاعطتالجديدةالمسرجاتمنعددالاخيرةادسنواتفيافأ

.الاء!امالىعملاقةخطوةبهوقفزت،الخاصةمعالمهالعبربيالطليعكط

مرحإةوبداية،جديدةمسرجبةسؤيةعننتحمثاننسننطيماننا1

،6791حزيرانهزيمةبعدالمعاصرالعربيالم!رجتاريخأفيتحول

مصيريةقضاياوجمرح،جمعاءالعربيةالامةحوارفييساهماخذاذ

وت!رك!ؤيةواصحةفنيةمسرب4لغةوفي،ذةثفيمنطلقا،خطيرة

للوهـنالقوميةالجذورمن،انفسهمالطليعيينالمسرحيينالكتاب

محتوىاليهامضيفااليومالعربيالكيانبماس(ةايإهارابطا،العربي1

.انسافياثوريا

الانناجمنالوحيدالنوعالجديدالعربيالمسرحيكونولكاد

ت!ية،ببراعى"وارتبط،آلتاريخاستخدام!نجهـحالذيالمعاصر

والمضامين،ا"شرفةالتقمميةباجوانبوالشكلالمضمونفيوابداع

و"لواقع،الشعبيبالتراثارتبطكما،العربيالتراثفيانيةالات

بالتراثالارتباظمناللونينلهذينسريعامثالاونذكر،الاجتما"بر

الد،يئلعز"الزفح)ءو"الصمارصاحبثورة"ا!شعبيوالتاريخياا

"لحصءاداليالي"و،فرجلاانفربد"سالمالزبر"ومسرحية،المدني

.ديابلمحود

تطورحصلةهوالمعاصرالعربيالمسرحء"شهالذيالتحولوهذا

طويلةمدةحصاراعليهالتقليديالفكرفربقرنؤصفمناكثردام

محتواهاىالاجتماعيةالقضيةتقديمفينحححينيفكهاناستطاع

الا!ستقعلالغداةمس!موداطريقاالوطنيالمسرحبلغانبالوري

الاستقلالهذابانطويلاحلمتالتيالجماهيراملوخيبة،السيا-مي

الاجتمامية.القضيةسيخل

1ءجد-باالعربيالمسرحهـلىنطلقهاالتيالطلإعيةصفةلأن

مرتبطة:

اجتهمات،امنكعير.فىدائمانلمسهاالت!طالثنائيةبتلك-ارلا

،المنشودللمستقبلمتشوفةطنئعمنالناميةالمجتمعاتسيماولا



تزاللاكميرةجماهيرولمبين،تحقيق!هاجلمنالنضاللواءحاملة

العاطفيقىوالنظرة،الصبيى"1المسلماتأسيرة،يالماصفيتعيش

اذنس-بدفلا.المتحجرةالسلفيةوالروج،والتواكلية،الجزئية

الاساسيةالسمةهيوتلك،العنيفةآهزةواالصدمةحصولمن

فهم،النئوريونلعرباالادباءانتجهاالت!يالطليعيةالمسرحياتلمحتوى

المسرحخشبة،فوقالمصيرلقص-ةطرحهمفياهتوا"همدقصروالم

لب،اله-كريةوالهزيمة،الامبرياليةصدلمالحربعلىالطليعي

المنخلفةلعقليةاومظاهر،والسلبيات،ا()ذاتنقدالىذلكتجاوزوا

وؤط،الاخلافيالسلوكوفي،الاجتماعيةاتحياةافيالميادينشتىفي

وحشو،الحفظعلىالقائمةالتربويةالنظموفي،الحياةالىالنظرة

الكا!ة.شؤورتسيبووفن،الحكمنكلمواةل!،الالمعهـة

هـنبهيزخرمابكلالعربيللمجتمعالفكريةبالطليعة-ثافي،

وثقاؤي!.واجتماعيةيسياسيةعراعإت

سيماولا،المعاصرةالعربية1القصةافاناسرحياالانتاجومثل

الادب"تأزمية"منشيساتفلتاناستطاءت،القصيدةالقصة

"سسلكانقىالعربالبلدانمنكثهرفيلأواستطاعت،صالمغإا)مرجمطا

داثالعربىلانسانامأساةعنالعاطفيالتعبيربهددابرد!نعرجط

تقدميئ،واقههقىنكلةالرطا!واقعامشلالالىف!ننظر،ال!يمة

الطفواةىضمراامناتقمميينا4والقصالروايةكتابمنكثيروتخلص

؟ءتررحالت؟"الايجابيالبطل"ونطرية،الاشترا؟يةللوا!ية

الادباؤلبكلويلةسنواتأيساريااوالقصصيالروافطالاتاجعبئها

توا؟يالافالمفكرير:قدهاالتبمالنهريةتلك،الامهركياولاوروبيا

قائلا:"لوفافر"لؤ؟سيا

اقديماوجهفيوتمجيد،وحدهالجديدعناننعبيرالىتدعو))

مرميورةادظبرية!ذهثمرةفراءت،الاشتراكيةا(واقمحيةزعمتحت

.الاء*طلاحاتتمجيدعلىمقتصراابداؤهاوجاء،ا!كلإ،تافيا

يبدوبحيثتناقضكلمنخالابي2الايجافالبطل،دلكفيعجبوالا

أصوات)"ص!ةايال!وميهبحياتناتربطهولاانسانيةكلمنخالا

.(05عي،غاضبة

اروائي1ا!اجالاتمنفسممحتهـوىاتجاهاتفينلاحظهومما

اؤييوقوع4،العربية1اوبلمدانبعضفيوخاصة،العربيلقصصيوا

بالخه.وصاعني،بالحاضرربطهدونالماضيبتمجيدهالبورجواز-"فخ

نعالكثعفدونالمزيفينبابطالهاوالتغني،التحريويةالم!رحلةماضي

!!نالمهأولعك،اًليومبطللوا،لامس2اأبطال،لحقيقيين11الابطال

ي9ريبلاوطهـنيمحننوىف!هو،الحريريةالثورةدعامة،الارضفي

فيالانزاماشعوروهو،الجماهيرلدىالقومياةشمعوريعمق،دلك

الهـممياسية،اصنافهـابشتىالتحدياتلمواجهةاليهملحةحاجة

لدىالاتجاههذافيالضكلفنقطةولكن،اؤببةوالثقا،الاقتصاديةوا

الحاضر،عنمأساةالتحرريالكفاحماضيفصلهوالقصاصين1منعلأد

اولضيبرأكالتغنيفينقلب،القريبالامسلشعاراتالهوموالنكر

الثوريوالمحتوى،اآشمو(يةبرالنظرةت!ئرهانتاجفهـو،واوهاءتسلية

ني.الافا1

ا!اصرالعربيالالبفيالقصصيالانتاجمناكوعهووهذا

قائلا:ف2الاشرمصطفىالجزائريالكاتببهنددالذي

هـطىتعرضراذالىصتغلةالمتاجرةابورجوازيةااالطبقةوان"

ى1ا،تكاداو،قصدعنترميبالهـبطولاتالتغنيوالعمالالمثقفين

،وراءهطاؤللا،كبتهمتحريرااوتسليةفيهايجدونعمليةمنتمكينهم

تسىاهملمالذيالماضيذلك،القريبالماضيتمجيدالىوتدموهم

والى،ءفييزةقوية"انداككانتولو،تكوينهفيالبورجوازيةقلك

.الافيونشربعلىالمدمنتمسكبهاثمبتمسك

،اواسرعوركودا،خمولااطبقاتااامح!وهـبالتيا!ورجوازيةفهذه

لهايسمحالذي؟لبطولةالتعلقهذاالىاالرضبعينتنظرالانهزامالي

تستحقه.لاازدهاروبتدمميم،الدفسةاغراصهابخدمة

تلكتنفيدكيفهثإركونأ!فخاا؟يالقصاصونوقعلاانيجب

تشالتنمعبيةاالجهـماعيةا!حهقىيذكرواانبدلاكانواذا.ا!اورة

فملا،حقاوجدتوالهكط،الوطهـفقىأخريريةااا!وب!اا!ازت

البورجوازيةالطبقة1لعبتهافىيالمخبهلالدورذكرعنخاصةيغفلوا

علىالاستقلالبداية"يند"ءالقضوقعكيفوليهـقولواالجفعةالهـخائنهـة

لعمالوااللاجينمنمليورسبيلهافيماتالتيالاجتماعيةالثورة

زظاموعملاءوالانتهاريينالمحتكرينفبلمنوالمئنقفبنالموظفينوصغار

المغاربة،بينالقصةملتقى)"توبتهمتصحلمراحلاستعماري

.(،17س173ص

الطابصعذاا/أضدد!هالاتجاهانعاهةبصفةنقولانونستطيع

الاثرفمن،المعامرةالصبيقى4لقصالاساسيةاالميزةيمثللانساننا

التقليسديبالاتجاهكاتبهاتأثرقدالنجاحاهاكتبقصةنجدان

العربركطالمستقبلخعصةفيالمقصهةرسالةو!ن،مثلاللرومانسي!ة

استطاءاذا"العرجمراإييماإمسرحيالنسبة-نظرناؤب-ءمحدودة

الصحيرة،االشاشةعلىوخاصة،السجخثءبةفوقللحمهوريبرزان

التيالفكريةالردةنتيجةالجمةالعواقيلسبيلهكيتوضءبدات!د

.العربه"البلدانمنكثيربهايمر

العربيالانتاج1ضروباكثرهيالحديثالعربيالنسعرحركةولعل

6حادةأرمةعلملأئمءلميهوتلوج،الطرمسمةفيهتبورالذيالمعاصر

الادببمالازجاهاًرقباظبجلاءؤليهيتضحاتي2هوالشعريوالانتاج

الكونية.بالروقيالاتصالمتينةالثصريةفالرؤية،العقائديبالا.لجاه

اسضاببعضوتكمن،الم!إصرلعربياالشهرقضاياتنطلقهناومن

ازمننه.

امالعاإكظةتباشيوغداة"الاقطابالمرحلةشعراءتحدثانفبعد

يتابهاىدو!،وغربتنرقرعن،اسلاميةأمهـةءنالاسلا*طالعربي

جاءت،العربيةالامةف!دخلتارزياالحقيقيلصراعاارالىأكثرهم

هـنبغموضالش!عراعفتحدث،الاواىأوطنيةااالبورجوازيةمرحلة

الحريةإعنتحدثوائم،اًلضباجماوالاستهلال،والوطن،العروبة

الؤز1ثون،المجيدالاجدادبماضيوالتغنبم،ةوالمساواوال!دالة

الكثيرطمسفبمفساهموا،االماضيهذاتراثاؤ!والسمينالغثيبن

تألم!ثم.ألح!اخليةو(االخارجيةالقوىضدالحقيقيالنضمالم!عالم"ن

الجما!روتش!ارك،ا!رب"الوطهـني)التحررحركةفىالحاسميةالمرحلة

بهزيمةالمرحلةتلكح!لال!ررلميالعالموبصاب،هـكةالم!هذهفي

طلعالذيالجديدا)الشصيالضيارميلادالىدلككلؤيؤدي،4891

تولدلمؤ!ا،الخمست،تبدايةفيالحديثةبالقصيدةىءالقارعلى

اجنتماعيةلضروراتاستجابةبل،بحتمةفنيةلاعتباراتاو،صدفية

بالرؤيةالنتساعوالتزامضرورةاؤبرتتمثيلايضا!ةوفنصوس!ياسية

التياراءمثليمنفئةلدىفتتتضح،ية5الموضولن!ةوا،افركجبية1

الش!يى!ةوا!نظرة،والنناريرخيةالقوهيةالرو*"الرديردريلمتمةا

الق!ص!يدة.!ي

تكمنالمعاصرةالنسعرل!ةال!ركةؤىااتجاهاتبرورنلاحظوهنا

اثجددينراءالش!منلامعةأسماءوفرز.عقائدبر"اختلافاتوراءها

ا،اتقد"كماالثوريالاتجاهفتكسب،الكأمسيناتمطلعؤيالملتز!ن

شعبيىةمنتضهاالقيالموضوعاتطريقءنوتمكنه،كبرىأ!هية

كانوقد،ا!ياتيالوهابعبدؤوضع،ال!ربيالمج!عفيواسعة

أسلوب،"فيهاالرمحوراس،الحديثالشعرحركةائدرابحق)ء

اثورةوخدهة،ال!!بيالانسا!قضا؟حممةفياث!رصةاالقصيدة

!طزبءليهمض-!ا،العربيالوفىفيالكادحينونضال،الاجتماعية

صذ،كانحي!ثما،.الانسانبنضى-إلاياهرابطا،خالدةازمسانية

باستعمالهالقوم!ةالجنورمهـعمقا،لكبتوا،مهروال،ا،ستغلال1

هذاروادويودي.العربيالتراثفيالتقمميةالمضهـبةلاجوانب



البياتبم:جانبالىنجد-المعامرالعربيالشعرحركةداخلالتيار

ايجابيادورا-المقاومةشعراءثم،وادونيس،والفيتوري،لسيابا

ال*ربي.لانسانا"لقضاوخدمتها6لجديداالشع!4ارساتحديدفي

نعحديتهقياييفاحينمندس!يأنطونالاستاذنوامقىلااننل

ءببنتىوالمجددمنهالمقلداليومشعرنا":قائلااليومالعربيعراا

بوه،ظلايستدكليمهاولفعيازخراوايعيدهالديمذلكفتاتعلى

،!-سونره،الشفاؤيةتهوزه،الحالتينقيقهـيحفق،يبدعءمااكثر

اكرف-كأ،ا)"سوياكاف،فتمبعثهروحفديهتستقرلمجسم:البيان1

.(32ص،7191اكتوبر

رهـالتهيؤديالمعاصرالشعريالانتاجمنواؤرقسميزالؤما

المصيرمعركةطليعسقىؤيويقف،والانسانية،والقومية،الوطنية

المحتوىفيضموراو،إوهوباالشعريللاسوباهمالدون"لعربي

حملالمش!لروادهواصالذيأتيار2اهذاولكن،الانسانيالثوري

الازمة.منالحديثالشهرحركةينقدالم

الحضاريةالرؤيةانعدامالى1يعودللازمةالعميقالسببولعل

القعميدةافقدانمنعنهينشأوماالشعواءمنالكثيرلدى"حةالوا

وتصشسرح،ع!نهتعبرالذيالمشاهدللوجودالمكمفةالشموقيلملنظرة

منبتةغا"صةعا!مةا،لشعرإقىالا.لجاهاتامنكثيرف!تي،فضاياه

الاليم.الوبيالمواطنواقععن

الثطعر،رسالةتحديدفيت!مثلسادى-الاولىؤالقضية

بحق،شاعرا"سالفيتورييقولكماسيركونانيجبفالثساعر

مزخرأؤطاو،أ!سسذيةص،بغاو،ممعماريمهندصمجردوليس

تلك.العربيالوطنفيالخطيرةرسالتهاداءلششطيع"واجهات

بانعلىاومنؤأنا":قائلاأخرىبطرليقةالبياتييحددهاالتياالرسالة
اننياي،الجماءيةوتجربتهالذابلآتجربتهبينيوحدانالشاءر1

ؤيحتىوهو...عصركلؤيالجماعةصوتهوالشالارانأرى

وعدمتجربتهلشمولوذلك،كلهاالجماعة1موجودعنيعبرخاصيته

التوحيدعلىقدرتهؤىيقوموخلودهالشاعرنجاحوسر.م!حدوديتها

."المجموعوتجربةالذاتيةتجربتهبين

المعاصرلمربي2االممعرؤيالرومانسيةبالمدرسةصراحةويندد

ويؤمن،الهادؤطالا/نسانيلشعرارسالةاداءءنبالعجراياهامتهما

منالواقعؤرارهوالمرامياالعنصرمنالرومانسيةالقصيدةؤراربمان

امرؤهوالقصيهـدةفيالدراميلعنصراأما":ا؟ديقول،لوجوديا

برؤياهووليس،كبيرةثراماهونفسهالوجودلانوفىاك،طببحي

تزيرلميفهىالرومانسيةاقصيدةاانأعتقدولذلك.باهتةرومافسية

فيه"الهامشيةالجوانبعنمس!طحوتعب!ير،نعيشهالذيللواقعؤح

.،(83ص،11،7291العدد،اللاقلام)

رساهـلآؤهمءنعاجزوناليومالعربيالادبشعراءمنكثيراانا

عناظرابصرؤط،عام!سةالتيارهذاوتبنيهم،الفهم/هذاالشعر

،اليومشعراءمنكثيرثقاؤةؤىالننصوهرإ،الايديولوجيةمنعرجاته

الاولياتفمن،لعرجممااالشهرلارمةآخرم!صادمثللؤيتهموفي

خدمةمكنكيفولكن،اش!انيتهإمقياسهوما؟مةثعرانالمطومة

شاملة؟كونيةرؤيةبدونعنهاوالتعبير،ا،نسانيةهذه

هـنالكميرمواقففيالتذبنبالىالرؤيةهذه!دانوأدى

بعضتنفجرحينوضحاهاعشهـيةبينتقد!بعضهما!يصبح،لشواعا

الموضوعيةمنطقفييتجاوزلامنهاوالبعغىالعربيا!المافه!الثورات

مرقمةوبلاغات،جديدةباسماءءلميناجملعانقلابايكونانيخيةلتار2ا

والتخلف.بالرجعيهـةاتهامهممنخوؤ؟أو،الجديدةللقيممجاراة
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اهـصديالانفصالالحديرثالهربيلتنهمراازمةعلافمأبرزومن

،القارىءافهةبثقاذلكيعللمناواؤقولا،الجمهوروبينبنهحدث

وعمقاتشعبااكنترالاسبلبوانما،العربيالوطنفيالاميةوانتشار

واعراض،اله!"مأمربي،االوضعتأرمالىيربرعؤب!ضهـ"،هذامن

المتاجرنرمرةفبمالشعراءيحشراصبحلانه،الشعرالنارى?ن

،الجوؤ"ءاللفطيىلآوالشعارات،الرنانةللخطبالمرددين،بالكلام

الواعدةالرنانة،ئدالقصمنا(زيدسمعتقدالكادحةالجمايران"

."الالمننلابالمزشهـمننجبرتجنبماًنثون

لانهاليومالعرريالانس"نعنهؤيعرصا)رومان-بالشعراما

فمنويقراه،عليهينبلومن،يومياية،نيهاالتبمالمأساةعنبعيد

بجماهـ4يسليشعرفهو،الواقعمرارةمنوالهروب،التسلإلأأجل

وا،ف،نية.القوميهبئبعادهاا"سهإةعنبعيدغالباولكنه،وصوره

اهـواقففتؤثرلفسهالمقاومةثعرالعربيالواقعازمةوتمس

الشعر،هذامعالتعاطفموجةؤىالمقاومةحركةتجاهالسياسية

/يترفكما،مسدودبابعلىالمحتلةأالارضشعرويشرف،فتنحسر

لمتر.درومحمودبذلك

ربيالواقءالبقضايا-احناكما-متصلمةاثهرارمةر11

والمتأثرة،الفئاتمختلفتمثلهاالتىالادبيةوبالاتجاهات،جهةمن

ؤنال!حد،"خرىجهةمنالشعراءبينالايديولوجيةبالفرقةبدورها

وئانجبة،لرجسيةواؤلئة،وشكليا،عمرياآحرو،طليعياتيارااليوم1

ولا،تياسلاوفثسلهجيلهسابهزيمةشعورهارعموثالثة،تمرديهـة

ال-افتتجه،تحقيقهعنالمهزومهالاجيالعجزتالذيالاملتفقد

لعيسى:اسليمانفينول،الاطفالعالمالى،المستقبل

بالاطفالبا!بنآمنت

ا،حالأسطورةبهارمي

الحاليىلأ،العربيالعالميقطةعنتختلفجديدةبهنظةحالما

كامل؟قرنالتاريخيةونحصيلتهارغم

حمدماالهجير1فييذوبانبدلا

رقدالذيالقبريستيقظانبدلا

الادبب!ةالاتجاهاتتأثيراليومنتصورانحقاالصعبمنافها

غائمةالاتجاهاتمنكثهرارايناؤقد،الهوبيلأؤلالمستقبلالمعاصرة

امربيااالسقبلورأينا،الزءفواالتناقضاتمنكثيرؤيها،غامصه

الادباءاعلىيجباًلذيالواضحالهدفولكن،كثيفةعيومتفس"

جديد؟دبخلقهولتحقمقسهجاووينايسعواانتعرباوالمفكرين

فيالعربيالوطنإان.وامالهالهـجديدالعربيالانسانواقععنيعبر

؟االنضمنكثيراؤدماالنطرتحيدلشإ"لمةثناؤيةثورةالىملحةحاجة

المجتمعوتحرر،هنةالراوالفكربةالاجتماعيةوالنضايا،لألسياسية

تقدم!4طريقؤكبتقفاننيت4العقبىوتزيل،ق!بودهمنلوجميا

وانطلاثسه.

والحهـافر،الماضيوليد،الم.جديدالعرجمبماالانسانهذاولكن

شتطيع،معالمهويوضح،للمستقبلالرؤيةيحددانيستطيع،

اذاالا1،المنشودالعربيالمستقبلهذامشعليحملانوالفنالادب

الحكم،نظم:ؤيهالمشاكلمشكلةوحل،الحاضرزمة3حلفينجح

الجماهيرحمال!لبعثالطرينجعو،لسبلااقوماًلىوالاهتداء

اعرلمجياالادبآثارؤىوالانسانيوالقوميالوطنيللمحتوىالعربية

امر.المص

الجنحالبما!جمببكونس


