
شصل!قي!هافاء!الين!ضالدا

ل!ئرهـيصكاأضرحح!ؤ!ال!ب!وولروبجطا

-ا-
العربية"الادببالاتجا!،تمنقيبلعملية،سيالاسالمحورلهل

مننةمس!،تستمد6القيمةفيزظر!"ءنالبحثفييكمن،المعاصرة

أزعمول-ت.أصالمهاموبجم!اللادبمتكاملةشبهاومتكاملةتجربة

-بيلتعترضالتيالألثكالات)!جملة،طورالسبهذهساتصدىانذي

ريخممرقدالفيالبحثهذاءوانانغير.النظرإبئهدهمثليلورة

يجهل،الاتممهـاعؤب.ربمسهاىالمؤتصعلىالقيمونلهاراد!االألمهقلمجه

هذهمثلالىادخلاتشكلالصيالننساؤلاتبعضطرحلغروربرامن

اقيإ.لنا-ىاافءبمفيفلافاتالاصتعودهلس:الاقلدلىائظريةا

ال!يةالقيملاىأم،ا!قادلدىاثقافيمااالمواقفاوالاهتماماتفبم

فتتالالتبمالنسبتعيينيصعبوالذاتيةالموضوعيهالقيممنمزيج

؟..منهاعضاصره

عنمستقلةفمنب"خصائ!صتمتلنلانهاجيدةالفةجةالمبدد"تهل

؟..لاخراولسببكذلكاءترتلانهاام!ليهاحكمنا

ء،م،ثكلالفنوظاهرة.احتماعيةمؤسسةالادبانالمؤكدمن

فهبم،)بوبالت.الانسطزيوالسلوكالانسانببةالحباةظاهرةجماعهي

.الابداعمادةاسهنغلالحسنخلالءنتتح!قواعيةفعاليمة

"قصهـدة"كلمةفيولمل!ل.الق!دعنصروجوديهبه!وهذا

ناإنبغىفعا!بتاعنافا"بماالفنيا!ولانبد.ا"منىهذايفيدما

لغار4ناجعةوس-بةيركونحتى،داتهاحدفيمبررةغاية،اولايكون

نايهكنلانحوعلىا!لأليرهبالادبغايةبأنس!!واذا.اشى

ال!وبيبالادبتتصلالقيمةفبىنظويةايفا!،احرىأداةبهتقوم

الواقعبينالجديدةالعلاقةاكتشافضرورةالاعننبارفيتأخذانبدلأ

القهمكأحدودلتلمسمعاييربلورةمحاولةوبالتالي..التعبيريةوالاداة

ا!بههباًن.اتثبرااعلىالادبةالمبدعإتوردرةاساسىءلمىالجمالية1

اداءعلىالادبىالعص-لبقدرةمرتبطالجماليةالق!يمةتقييمانعلى

رراسةفيانفسهمالغربيونالنقادأصهدوقد.الاساسهو،مهفنه

الىوصفيةقيمةصقيقتها!طهيالتيمالجمايىلأالقيمةتحويىكيفية

.(اخلاقيةاي)ءمياريةقهـيمة

القديرمالصجمبالادبنكريةفيوالاخلا!الادىبينالارتبا!ارعير

؟مر.الم!الهربيأدبنامبدعاتأبررفبىماثلايب!انهحدالىوئيق

دورعلىبالظ!كيديت!طقلاعنهنبحثالذيأقهمةام!ب!ارا!يصئىوههـذا

الاداةقدرةمدىاستآهـصاءمناسإساينطلقوانما،فحسبالادب

فضإطحجمهتقديرفينبالغلنالذيالهـدورهداتحقيقعلىالفنية

والاميةالعامةالاميةنمسبةارتفاعالىبالاستناديحدثاننتوقعمابين

لمت!ققانفيلرعبكماوبهـين،الجدةاطالعةاعاداتوغي!اب،الثقافيلة1

اررتقبل.فيفعلا

انتشاراافئمدليسضبالفرورةمبدعاتعلىظلقادبكلمةكونان

يرست!دالادبيفاكقد:صمبةاراختههـخلةاءإميضه:أ،سواهاولن

الشاءلةاالادبتجربةالىبالاضافة،اًلامةلدىالادبيالتراثالىءادة

واذا.الاخرىوالشصوبالامم!دابفببماتسهمعامانسانيكننسا!

الذياًازمنحولسؤالبرز،الاسلسيةالقيمةهولطلير2اناغنبرنا

التاثير.هذاخلالهسيتم

:الادبمن؟وعينبين-ميزونالذقادانالمهروف!فمن

مضاطقشاسعةتقدإمالىيسعىااذياي،المدلىالبعيدالادب)ا

اوانهسنمنثءضاذلكمنيستخلصوانالانسانهكأالتجربةمن
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العامة.الالنماو

الثثيرءمليئتحقيقير-متهدفوالذيالمدىالقريبالادب-2

مباكثر.نحوعلى

ال!ربيالادبفيالقبمةنظر-ضماقىار،مكنالمحوروبئأيفمن

عندما،كبيرحدالىالملامحمب!مةتبدو(تأثير)كامةان؟..لمعاصرا

ارقراءحمهورا!برزاواذا.ال!امىالصعدعلىتحديد!انحاول

منفانا،اتأثيرمقدارلههإسءخهـ،نبحثالتيجمرللمعاضهاوطااس،سا

بالفرورةتهونلنالمعاصر،العربيالادبفبمابدحمثاتاافضلانالمحققى

بميلهأالمعاصرالعربيال:قداصطلحالتيالادب!يةالاعمالقازمةرأسفي

اعتراؤطعلى(لاودوبرياالابنظريةمنمستممدةب!قاءيسالاخدالى

هـصذاولكن.الاعمال*نكلحدودعددالحكمهذامنينجوقد.بها

يتهيىالقيمةفينظريةأياى.القاروةإرسما!يكنلاالاستثئاء

لراًسضهاسنحاولالتياورضينىطتقنرةانالاعتيربعينتاخذان

دقامحاصراالعربيالادبفيالاتجاهاتوث!رات5منرئي-كبماكمؤمثر

وحملمت،الحد،تا!ربيإتاريخنافيالمخاصببؤرةلثمي،أشبهكانت

فقن!دانوربماواضطراب5:فءنإخاض1علي"يضطويماكلبالتالي

.الا"لجاها)*"!

هـدىا:ثاحساسبكأبيشالمفترضالتطابقفاناضرىوب!جمارة

،ئهنلاسباباختلقرر،اً!ارىءلدىتتبالالاسوحساسي!ةالكاتور

،بالادبصلت!4فعفتقدتجيضاتا!م!فترةفيال!بيالقارىءان

.بالقارىءالصلةفقدازرياهوالادبلان!ليس

بدلا(بالتركي)الىجنحتالتئيالتعبيرأداةانيقالقد

الرشسيالعامله!(التآرير)مغبدلا(التعبير)و(اتسلا)من

ادبعنامس!يياالاجمراصفساهرةمنبمصايفسرانيمثن"لذي

.السته!ات

ادباندلكاراءبالقولنكتفي.!فاانبسيطافينغاليلاولكي

وعقىلملاني.عاطفياكبالوأ-ا)!كتعابجانبمن-تمبزقدالفترةهذه

وكانت.مضطرببواقعصلمتهافىالجوالي!ةللطاهرةالحساسيةبالغ

التشلغلدائ!اتستهد!ا(تمنياابنا،مضامير"يالتعبيرية،الانجازات

لدىالتطورهذاانو.ابدو.اًلتجربةوراءا)كامناأواؤعهذاالى

العربي.الذعارىءلدىن!-4د،لقلأرتلقادثطور.لقابلهلمالكاتب

؟ء--وعلىؤجمهاالخوصاجمحثاهدامهمةمنايسألسبابولذلك

مباشر.

-؟-

اكث،ؤاثمةبانالاءنرافيعنيانماأدبياتجاهعنالحديثان

الخمسبناتفترةنقدكانوادا.التعبيرفيمت!زةلطريقةجمالمجبا

فربماالادبياورملامنبد!الادبيالموكدوعاهتمامهعاىاستودقد

تصسحدالىهيالادبيةان،لاعمالمفادهاحقبقةالىدلكمردكاى

أأ8+!31حح3أأأ+؟أح:(اثوضوعأ)نقدازدهرلقد.نقدها!"هج

البساطةالىاقربذاكاذكانتالمبمحعاتلان،الخمسيناتفترةفي

أثىصدهوماالممدسكاتهذهثبى)يكنوام.الفنيمممارهاحيثمن

المجردالمف!مهوي!3*9:الموضوعان.الموضوعمنتميزا

الحع!اوالبطلقبلمنعذهالتهبيرخلالمنءتجسمدايصبحارزيا

ظسلقدالمجردا،مهومهذاكانولما.الفنبىالعملؤيالصورةاو

الادبىالنقدفان،أحياناالفنى(هت!ءب)فىله"مف(مجردا)

كازتلتبى2االمجردةالمفهوماتعبرا-جابىاتئاولاولها،:4مادةيجدلم



الحسكط.ا)ىاثجردمنولهطلق،مباننرةشعاراتشكلتأخذ

ف!رةفيالموضوعنقدشطرة)ظاهرةادتفسيرهذا!انوبالطبع

تأكيد.بكلياور.ء!لآالم!آبعادهلهبحتتكنيكي"نحسيرانخفم!لينات

ر!نامالنرودكلنلضوعاهذاسيطرةانإى1االاث،رةالهممنانءير

باصهـاوبشكلكانتوانى-االتصيرمنشيئمايحملاديابالحدث

حسبإلاغراضالتنععرتصبففبمالقديمالعربيلنقدالعاداتامتدادا

الستيفساتفترةارفير.الاغراضهذهدفاولضرق!ب)وليس

الاخدالمتعذرمنتجعل،الت!عبصبراتجاهاتفيئورةمنءلميهانطوتبما

الممععنالبحثلعمايةضاب!كآساس(الموضوعنقد)بورهح

تحددالهكي/هطالادبيةفالاعمال.آلمعاصرةالعربببةالادبيةللانجاهات

اهحمن!ثلاثةميوأول.أسلفتكهازقدهامناهج-بآخراوبقدر-

فيفديالبمالمن!هذاملاءمةعدمء!-مقاوتةبمقادير-ت!برفد

:الستيخاتادبمعا!تعا"ل

.البهاريالوهاباء:د(حز/رانشمسالىب!فية)مثو

تامر.لزكريا(الل!ى)قصة-*

.و،وساللهلسعد(سمرحفلة)مسرحية*

ياؤي(اوصوعاحسصب)تصضيفاالمبكاليةتمنيفالمتعذرءنان

هبمفهل.اءربياا؟خقدؤي("السالدةالموةموعاتجاهات)منجاها

السبباسي؟أمالاذمهـافييامالقوميامالاجتماعيلتضعرامن

نامىبقاتفرضأنهـ،حداىومتعسمفةسه،دجةالاسئلةهدهان

لمحيا،ء،.!-رهـدهمثلالىالثاد)سلضان/هكنالحديثةالقصيدة

صعاذاالاغراضهذهجروحعلى.دنتضمملالبكائيةولكن.التصنيف

يفتصضفهل..(الحىا)لقصةبالنسبةالامروكذلك.التعبير

؟..الانهاننأمالقوميامالاجتماعيأمالتاعشدخيالانجاهعداد

زوعمنهيهل..ونوساللهلسعد(سمرحفلة)عنوماذا

!طالقومىالمسرجنه،ذجمننموذجانكونلاولماذا،السياسيالمسرج1

الانساني؟او

هـن!متحنظر،بئايسلبيلتعترضالقيالحدودبعضهيتلك

ادبفترةصلىءا)فال!بةالاتجاهاتتص:يففيالموضوعإقدمنهح

.خاصبشكلالستنات

ءلمرفاتكتشماف6نحوجارؤ!بطهوجاذتيناتأدبفميزلقد

انفلابايرهخلكانانهذان.التعبير،ةالاداةوبيناواقعابينجديدة

تعقبهأمكنربه،،،صرةالمعالعربيةالرم!ماسءبئتطورفيجذريشبه

جديدةلغةنموعمايةفيمرصلةيث!كلبات:،ره،التاريحيبالتحليل

-فالقاعدةررتكونالصطهيالجديدةلغةاهذه.متغيرلواقع

كما،المعاصرةالادبيةالاتجاهاتزك!منطلقاتءلمىاتعرفامحاولتنا

ءفودوفقالادبتقسيماناللإله"يومن.اررضيئتفترةفيتتهثل

-هـلمىهـرؤن،اننجبر.التعهـفمنضئيلغبرؤدرعلىينطويزمنتكأ

ريبولا.البحثفيمحاورالىالاشارةطهوحهفييتعدىلاحالاية

تجربر-قيفيوالمعاصرةالحدائةملامحمعظمتحملفاتالستفترةان

بقىالتعبيرالاداةمتذلةتطرجالتهءيريعنفهافيوهيالعربيالادب

لفد.النقديالتضيففيتقروجمينلم!،ولةيصلحاسالساباعتبارها

كانحين(الموضوعنقد)هـ،جا'ىاضقدايل!انالطبي*كبمامنكان

هدااًما.الرصافيلمعروف(..تتكامولاقوم؟)قصيدةيتئاول

.الحديرثالشعرمندصيدةجةاحالمؤهلغيرفانهانهجا

الىيهكنصرةالمعاالادبيةللملىنجاهات":طلقاتمسحمحاولةان

ا!قراتمنقرةفيالادبىالاتجاهاناله،للةالفكرةمنا.طلاقاتتم

كأالاقت!صاديروالأوصاعيضيالنارلكطورحصيالةالمعاننمنبمعمىهو

التار!خيالمنهجينلتوحيىدصبوةاؤمحكمهذآوفي.والاجتماعي"

والفني.

هـ-نجديدنمطاكتشافالىالستيئترحلةطموحكاىوقد

اًلظواهرلرؤيةس!!رءنلم!هكيمعبراالت*جميريةوالاداةالواقعبينالعلرقة

للتعبيرومحاولة،ا!راءفيجدءدالنطامالىوتوق،جديدضوءفي

منه.،ةمبرلاعما

مالحوءلمىتتجاىالافكالى؟طورفيالمعمائدةالاءت:،راتكانتوادا

منمرحلةعنعبرتفدالستيناتفترةفالى،ايص،القونتطورفي

صجدثءهذا.حاسهةسءطرة!حطرتجاهانجبابفيوتجلتالمخاض

تعقبهاجديدةحدودالى!زديا،إتطآلخلادةال!صىفتراتؤط)عادة

الكلاسجية.فيالامرهوكما..الجمودمنفترات

صةلواقعهادكرةاننصارشهدتؤىالخمسيثاتفترةكانتوادا

مختلفة.صنويعاتبظهـورتمببزتفدالستيناتمترةمان،العامبمعناها

التعبيرب-ةالاداةبينالعلاالةلنوعيمةتبعاوذلك،الواقعيةهذهعلى

الهـتاسعا/لمقرناواخرفيالوافعيةتقاليدترسختلقد.الوافعوبين

باتجاهالفنيةالاشكالتناميمعبلادز،فبمالاتجاههذاوترررهـح.عنتر

بمسيطل!صمببغائهاظلالمهـصطالحانفير.الخمسبت"تؤ!ة!الف-ج

يتصهنانمافيها(واقعتقلير!دابداءكيء!ملآيؤياكاتباانهو

ثونالواقعمنجانبتلى!الطياوالاختيارمنمحضماءضصراعمله

طؤييل!اءربياالكاوبكانا!نيالحالاتفيوحتى.آخرجانب

بذلك!قدمكارؤانه،المواة-"!لعةمنالن!عبيريعنفهاتستمد(امةالى1

عملىنهـفتالتيأ!ؤيمةاتجاربمنعنهيعبرلاعماللتعبيرمحاولة

بالملاحنشوالشعورالسيا-يالق!روتجارب،النصرءنفاعدة

.التطلعاتتحقيقعنالادواتودصوروالاضطهاد

للتعيشمركبةؤنليةآداةقيطلبإركصاالواقعارالبدير،كيومن

وكانعأطراهـالعرالمحيهتحدوتبوليبدوالواقعكانعتدما.عنه

واقع!بةكانت،وءحددةعماهةمفاهبمحوليدورفسهالصراع

مركبو(اقعا،ل-تيناتفيظهـروعندما.وممحددةءامةالخمسينات

الان!ارفتراتؤكيءادةتحثكمامسيصفكريالجاهبغيابيتمير

الثلاثةالرئيب"الاتجاهاتملامحظهرتالتغييريسبئه!الذيالمخاضاو

وهي:الوافميةفي

الطبيعية.الواؤمية-ركأنرالتالواقعية-التصبيريةلواقعيةا

أواحرفيحسمتكدوالحدءثالقديمالتتعرءعركةكازتوادا

هـ-حوانجر!ةااهـدهباتوجاهال!م!تر:،ت،فترةت!رتفهـقد،الخمسينلت

ش!سلفيلهرهاينوؤءقداقى!طالتقنيةراصالاموبظهورالرسوخ

:(يثأل!!ءرالشمثآلخلالىمن)،!ك!..بعديضباور،،إبياأ

..اثكليةوليمسهـقىالنمط(ا

..الثمريالمنلأقعلىا!رابرطياررببيآلمنطقسببطرة(2

.احيانا.أمبماالصهـق4لمسايطرجعاىزحووالمبالغةالههو-ل(3

هـ-نبردلا(:ىالمهاستغلاقأي)الابهاماىاال!وح(4

.(مناشرغيرنحوعلىالتوصصلآي)ا!غهوضي

-3-

التيالواقعببةفياثلاثةاأ،تجاهاتمنيهـهناماانارواضحمن

،"الماصامشراالسنواتخلالالعربىا،دبياورهـتعلىسيطرت

ال!ثي!إخالىور،1.ا)و!وع?التةاملفياتماظثلاثةفهضلازهاهو

العصورعاىأصلامقتصرةليستالاتجاهاتوهذه.القراءصمهورعلى

الطبيهةفيرا،هةعناصرتفتلانهاباعتبارفب،اظ!تالتيالتاريخية

تجربةبينمتفاوتةبمقاد!رلهابعضاآلراًهنعصرناويشهد...البشرية

المعاصرالعربيالادبديالراهعقىابعادهانتقرىهنااننا.وأخرى

فينظريةبلورةطر/بئؤيعلاماتتشكلربماانهااساسءلمىونوردها

احديث.االعربيالادبتصمميف

ءميئ:اللإ*4الواقعمنءيلأمح-أ

الكتابمنعددؤجاربفيألطببهجمةالوافعيةعناصرب!ضتضهثل

فننجارب،(الآلعيديوسف)و!الةءطانبمصمال)امثالمنافبن

نهجاوتنهبمالتسجيليالثكلعاىوتعتهدالشالىيحمنتمتعالفطاني



عنعربانتفاءالايحاءمعالم!روفةالقضايادراسةفيباردااستقصائيا

.الاختيار

"الحداد"روايةصاحب(القعيداحمديوسف)قصصوفي

تعديل.دونالصريةالقريةفيالبطك!ءالحياةايقاعلنقلمحاولة

الظهرية"الىيأتيتاءالتف"لقصيرةاقصتهفياانتكنيكهداويصل

الاحسى،سيفقدانوالايحاءالحياةايقاعبطءبسببالمللاثارةحد

يضدوالوعيمنمستوىلمى2المصربةالقر-"يقممانهقصصيبهدف

.القصة!بمالشمخصياتوع،يتجاورلاوىنه

المسرجتجاربءنعددفيعيةالطبالواقعيةملامحبعضوتتجلى

للمهالسعد"حزيرران5أجلمنسمرحفلة))رأسهاوعلىالتسجيلي

هـ-نمتطرفتهبيرمعانيهاأحدفيالطبيعيةالوا!ميهان.ونوس

اجالر-لبور)خصطلصمنالكثيرعلىتشتملالتيالتسجيلية1الواق!عية

.(الصحنىا

الصاسهافيديرفولدابيمل"ادطاعونعامذكريات"روايةتكنألم

أ..تقر"را

شكليتصميموندالهزصمةواقعتقدمالتي"سمرحفلة"ان

ىصربس!بباتهمتقد(بذلكتوحيوهي)اتبالاقبلمنتمخلاو

بساظعلىالمعروض!ةالقضيةمنشيئاتحللابأنهافيها،الطنيعية)

بقوله:ذلكعلى،ونوساللهسعد)ردوقد.البحث

ل!مبالىكيد.لهمعنىلأشيئاأحللمباننياًلقول..0))

القولنافلومن.ش!يئايحلاناحدبوسعانأمحتقدولالفيئااحل

نااست!تلماوالا..بمسرحيةتحللاحزيرانكمشكلةمشمكلةان

انتظر:الحلمنكبررجزءهوالمشكلةفصان.مسرب!ةعنهايكتب

نعتهـاداًن..التفكيرنغنادان..الحلمنكبيرجزءانفسناالى

عمليةهوواستطرادهاالمسرحيةفيلاموراوتدرج.طلىبصوتالتفير1

تتبنلمفما.وتبنيهالهاحلولوايجادلاالمشكلةوتاملالتفكيراثارة

تحرجانالصعبفى-ناسبابهاوتعرفو،تفهمهاقضيتهالجماهيرا

عصللايىستات!تياالم!مرحيةفيالايجابيالجانبهووهذا..منها

عرودهـ-الدينبدرأجراهحديثمن)"..*طلا!ءلمىمتشائما

.(33؟العدلا-السورية"الطلى!عة))

الظيعيي!نالواقعيينلدىواستطرادهاالامورتدرجكانلقد

زولا()ذلصبقوؤد.اوركلةوتاملالتفكيرالارةعمد!يةمنجزءا

ذاتوالمناقشاتالاقت!ادفيطويلةصفحاترواياتهبعضضمنان

الاجتماعي.لطابعا

نماذجاهـ!تمثلاسماعيللصدقي"اًلهـصاة)ءروايةولعل

الرغمفعلى.الطبيعيينالواقعيبنتقنيةمناًلكثيرتمتحاتتياالسشينات

تقريباحرفيةوثائقعلىاشتملت!د،تاريخيةروايةلشهـتانهامن

السورية.الثورةعن

الإنطبابمبة:ا!اقعبلآمنملامع-بب

وهي.بال!واسالاههـتطميتجلى(اررمانغادة)قصصض

بينارسببيةالعلاقهـةوتهملللمزاجميالقصوالسياقالعقدةتخضع

فيتتجالىكماالذاتيةالداخليةالعلاقةمنهابدلالتطرحالحواد!

ا**لب.مقل

اقسامالىاًلمنطرتجزيءالىتعمدماكشراالسممانغادةان

...فىاقيترتيبوفقجديدةعلاقةبناءاعادةالىتممدثمصغيرة

بهوتشعرتراهماحىبوانماتعرفهماحسبليساقعالواتقدموهي

الكشفآهميةقدرهاماليسالدوافععنلكشفوا.الشخصيات

الواقص!ةمنتقهربالتي(قبانينزار)قصائدفيكماأ!شعوراعن

اد-ىوءلمجأ،الحواسالىيتجهفهو،ملامحهابعضفيالطبيعية

دونالواقععنانطباعاي!صالو.سحتهدف،بالالوانمباشرةءإطفيةلغة

نفسه.الواقعتقدمان

التع!بيرريهـة:الواقعبب!ةمنملامح-ص

هـإىطراالذيالحاسءملالتطو،فبمالانجازاتاهمانا!وكدمن

المعاصر،ال!ربيالادبفياكعبيريةالاداةوبنلواقعابينالعلاقة

ا!تهبيرية.اواقعية1اتجاهاءنتقترباليالاعمالحكلمنلحالقققد

البياتي(اوهاباعبد)وفصائد(تامرزكريا)ق!صوفي

الاتجالاههذاءنملاهيحتتجلى-خاصبشكلالمظخرةمرحلتهفيس

كنير.حدالى

ذا.كلأوافحانه.الفس!بووافعهو(التعبببرية)فيالواقعان

هـنالموضوعيالوافععنتعبراأشديكونوقد..بالضرورةمحتج

الذي)ءقممت"فبم(تامرزكريا)يقول.نفسهالموضوعيالوافع

:"لسصاأحرق

الجوعخلقالاولاليومفي"

الموس!بقىخلقتالثا!طاليومفي

والقططالكتبخلقتالثالثانيومافي

السجائرخلقتالرابعماليمفي

المقاهيخلقتالخامسليوما!ي

الغضبخلقالسادساليومفي

المخبةوأعشافت!هاالعصافيرخلقتالسابعاليومفي

الالشارفبم.

الىلأإدنتوامانحدوواخلقالمحققون،الثامناليومفي

".الحد-د*كأ.اقيوداالسجونلاارجالالشركلةوبرفهـقتهم

بروابالاتعلىحبقصمائد"في(البياتيالوهابعبد)ورقول

:"السبعالعالم

الظلفيالقابمالمالقنبراثنفيالعالموقع"

:ج!نالمهررحمةوتحت

نحب،انؤبلفقتلوناالانقاعربائعي

((..بالدطءالمسرحوصبغوا،حبيبتىيا

***

هـنانهكاساتتقدمولكنهاالواقعمنالتعبريةالوافعيةتبدا

الرؤإ--ةيرشبهماخلالىمنالمولفمخيلةفييتبدىكماا/اواقعهذا

:4الشعرب

:"اللعىالقصتهمطلعفي(تامرركريا)يقول-

لحازاتافياللعبعنالاولادوكفسمائنامنالطيورهربت"

خافت!ثهيقالىالاقفاصفيالسجينةالعصافهـيرغناءوتحول

...الصيدلياتمنيختفبمالمعقمالقطنوبدآمرتجف

الشمسانغررمدينتناتطوقتيمورلنك"دةجيوشالسأيهاهيفها

"صباحكلتشر!وظلتالذ!يصبهالم

والمجتمع:السلطةعلىالسخ!ا!لننعبريةإملامحأبرزمن-

المواطنونايهاعشتمسعيداحراالوطنيظلاناجلومن"

كرامة،بلاعشصنم،حريكأبلاعشتبم،خبزبلاالسنينمئاتالشرفاء

للهافهـحمى،الحبواغافيوالقمرالورودكرهتم،الابتسامةنسيتم

الذي)"..ال!دومعالمتآمربنالؤنةافكارمنلغالىاوطننااليوم

.(تامرزكريا..السوناحرفى

تجملاقي1اهيءإمبشكلقعالو1الامرتجاهالاملخيبةولعلس

تجربةفيا!مرهوكمايخلقهجديدعالمعنيبحهثالتعبيريلكاتبا

."الس!بعالعالمبواباتعلىحبفصائد"والرمد
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بعضالاشاراتفدمناالضيواالوالمحعمعالتعاملفيالافجاهاتهده

بالحداثةالو!يمناطاركلتحققتفدعليها(البراهينولير)

الامثلةبعضءنالتعبيرالاالاث،هـاتبهذهنقصدوام!.والمعاصرة

فيحساسيةجذريبتبدلت!فىالذيالسضليناتآدبتجربة!يالقصوى

حساسب-قيفيممانلتيدلذلكيراف!اندونالفانبلدىالبث

فيوالمعاصرةلحداتةاعناصرأهممنول!ل.القارىءلدىالاستقبال

التجربة:هذه

البيماقيسالوهابعبد-نامرزكريا):بالتاريحال!لادةسا

...الغيطانيجمال-عدوانممروح-خضورفايز-ونوسسعدالله

.،خرونوآ

ف،رق-تامرركريا)ةآخلاقيةاستعادةالتراثاًستعادةسب

.(...الخ..الحلبيسليسمان-ال!ظمةيوسف-زيادابن

.(المهرجمسرحية)فريشصقر-الماغوهـ:محمد)

صعالل!كلريئءنكاملنجمكلالحاضرلجربةعنالتعبير-ص

تعل!بوابحبدصاند:البيانيالوهابعند):الماضيمنرموزالى

...(السبعا!"الم

**،

بلمورةمحاولتنا!ينافصةنظلانصورةصرعظانرشبولا

الادبفيالان!ساهاتلتقييممعابرعلىب!دتدلتطبيقية"اؤترات

طاينبفي،الفنيةدلمبدعاتنقييمعمليةأيةاًن.آلمعاصرا(لهربي

على:القاصىأوالشاعرسيطرةمدىدراسةمنتنطلق

الموسيقى.-لصورا-الافكار-الموقف

ق!دراكبرءلمىالحصولبواسطتهايمكنالتيالعناصره!مفتلك

الطئير.من

القارىءءلىالامةلالتيررعطيبأنقمينالامثلال!يادعملان

تسل.لاا

.(التاتير)يعنيلاور(الانتار)انهظالمشكلةولكن

مناكثرالمؤئرالهملاضرورةبا&س(الامثل)الفنيوالعمل

الطلير.(عمق)عنبالمرةمختلفمفهومانتانير(انساع)و.سواه

:الادبمننومينئمةانالىانبحثمطلعفياتنرتانسنقوقد

.المدىالبعيدوالادب..هالمدىالقريبالادبس

دنتتورال!تيناتأدبعاى4االداال!هازجانالمحققومن

الحساسية.فياساسيانقلابعمليةمنجد-دةمرحلة

الادبنطريةءنالصادرالادبيالنغدحكمهوهذاانغير

لذثي-رال!يوياجالاعننسباانعزالامهزولا*كونوفد.العالميا

الف-بالعملخصائصدراسةآردناواذأ.المحلي(القارىءايمما)

المطئر،القارىءدرالسةخملالمنأي،معكوسةعمليةخلالىمنالمؤثر

ت!ديسدهيدلكسبلتضنرفياك،1الاساسيةالمشكلةانشكفلا

الدراسة:موضوعالقارىءهذا

علىالفتراتمنفترةف!والقارىءهداملامحنحددانيمكنهل

تطنمااساسءلمىآمالوءكبمامنالمرحلةهذهفيالانيقرأهماأس

؟..يقرأهانيرضنغيمااساسعلىأم؟..يقرأهانه

النقديؤكدالذيالادبيتذوقونالدإبئالقراءنسبةهيماثم

عاىايجابهبئب!ميتهيزاز"أعالميااالادبتجاربالىبالاستنادالادجم!

؟..الفنياضعيد

الىالوحيد(العملي)ارر،بهليالإإجا؟بةالورةيةالقيمهدهوهل

؟ا،طلوبالايجابيال!أثير

الخراظ()ادوارو،لارب!يناتافي(المئارونييوسف)كتبلقد

فسرةورسيةالىحساسننهافيتمتميقصصاميماتالخمسفي

فهل.محدوداكانا!راءعاىأف!صاهذهتأبرولكن.الستينات

4!

سنهملكأاوادا؟..النقديالتقبم!نظريةفيالقارىءفضمةندخل

الاغنباربهيننأخذاندونالارربيالعملنقيماننريدفكيفالقيمةهذه

؟..العمليالطئيروهوالفنيةالقيمةمحك

القصيدةتأثيردوننحولالضيالعوائقالىالمحتأنسبقلقد

الفصارىءءلهىالستيضاتفترةفيأجديدة1احساسيتهافيالحديتة

لمدىالابداعيةالنماذجأبرزفيتظ!لاالمواتقهذهانعير.المثالي

ادبهـبماتجاهالىالاث،رةانيروضحوهذا.المعاصرينشعرائناأبرز

لطريقةجماعيااكتشافائمةبانالاقرارمنشيئاتعملانيتعينانما

التعبير.فيمتميزة

أخذفد،هـشميزةلطريقةالاكتشافهذافهـاناخرىوبعبارة

بأساسمعزفىاجماعيااكتنتمافايصبحولممتفرفةنماذجفييتجلى

الاتفصاراتيجدانالناقدبوسعفانذلكوعلى.بهمعننرفنقدي

والبراهين.الادلةايجادعنعاجزاكانربماولكنه

فصدالمأم!-ئاتفترةبهاتميزتالتيالحداثةانالمحققومن

وأثكسالتقئيتتبلورنحوالطريققمهيدفيفاعلااسهامااسهمت

.ساتدايزالماالمتباينةالاتجا!تبينيشالتطانغير.جديدة

:الايصالادواتحس!اسيةفيللتغييرعامةملامحفثمةذلكومع

اشكالعنمسضمروبحتنمب!يازدهارحدثالروايةمجالفي-

قصة)اصبحت(الرواية)انالبحثهذانتائحأبرزومن.جديهـة

صويهةفيآلاهـاسفيو،الرمزيالوافعيالمسؤىيحتل(طويلة

لم.صالصا

الحديثسى4القصيدةتجربةدخلتالحدتثالشعرمجللفي-

والتهويل،النثريطقوافى،ا!نه!يةابطرة!يتجلتمسدودةطريقا

.الغموضمنعر!قيمرحلةهوالذيالابهامالىو،الجنوح،والمبالغة

سصائرمنآرسحكانتربطا!ننيالقصيرةالقصلآمجالفي-

شوهـ،التجرينيةدطعت،المعاصرالعربيالادبفيالادب!ةالاشكال

التقنيسةواستخدام،يالداخلالمونولوجت!ياتفيودخلتبعيدا

النثريالمنطقعنوالابتعاد،(الموتيف)علىوالاعتمادالسينمائية

الشعرلمة.أرؤية11واستلهام،(التهـابطيالسببي)

***

تجربةفيمحاورالىا"،راتاومحاورمجردهذهمان!وبالط!

الاتجاههـماتا!الىتلمحوهمر.الستيخاتؤرةفيالعرببمالادب

.(الحركة+الالجاه):هوفالتياربعد.ءنتياراتتتمخضلما؟لمعاصرة

علىهذا.الانحتىالحركةالبطيمةمرحلتهافيالاتجاهاتزالتوما

استعمادةاطارضمنتنتعكلقدجديدةحساسمةملامحانمنالرغم

المدينةحاملخلقسافرسعيأعلىتطوياًستعادة..للتاريخاخدلاقية

مجابهـ4عنعزوفا،يخسوهذا.الهواءمكيفكابوسمقابلالفاضلة

كهـانتواذا.الوافعالامريفندالذيللم!نالخلق!ووانماالواقم

هـنالرهـءثدان6ا!كوينطورفيالم!اصرةالعربيةالتجربةهذه

مهـغهـالاةعلىيئطويوالعالميةقىوالقو!الوصنيةضوياتالمسعلىتأثيرها

الوطنيالصميدع!-ووثرالذيالادبهلثم.التبسيظفيخطيرة

تأثيروهل؟..اك!دالماالقوم!المستوبنالىا)فرورةوبادائمايرتفع

.؟.(الصوعية)تأثيرنفسههو(الكمية)الانتشار

والافتصادقىوالاجتماء.يئالحضاريةا!ظروفدراسةبالامكانان

اًور.الاخفساقالىتؤولاوماتجربةفيهاتؤثرانيمكنالفي

هـ-نؤضرب،(ا!عدةثلاثةعلى)المست!قبلفيالادببتائيرالتنبؤ

ابىحث.ل!ذاالحيويالمجللفيددخلانهأعتقدلاالكهانة

الثهعةخلدوندورلق


