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!افا؟تامث:وهة...ندثة

الخربويالمركزلظمالماضيحزيوان؟واتلفي

ندوة(الوطنيةالترببةلوزارةلش،بعاأوا،نماءللمهبحوث

."الاساسيةالعربيةاللغه""--سوعفي!يضداولدراسية

الفرنسيالابوني!أنا(مستغربصنىنوأذا

الىدعامنأولهو4+!اه"أ!+4،ولمافيرولان

مسهبا،تفريرالتوضيحهوضعالذيوهو.!!صوعهذا

فيالمشاركينجمهـرةانالاستغرابالىادعىكانفقد

ليمدىالريبةحواهمتحومالذينالاجانبمنررماناندوة

هيالفصحىكانتاذاسيماول!،العربيةللغةاخلاصهم

4وكالالى،فورد"ا"سسةفمنبالذاتالمقصودة

الى،اكسجامس"الى،ميشغنجامعةالى،القوث

انديانا،جامعةالى،هولنداجامعةالى،مدريدجامعة

اليسوعية.الجامعةفيشرقيةاالاداببمعهدمرورا

الذيناللبنانيينانبهاور،ثوقطرلقمنعاصناوؤل!

فيآستحياءعلىالايدعوالمالندوذتلكفيشاركوا

-المثالسبيلعلىتنعلمأنوحسبنل.الاخيرةاللحظة

يتلقلماحالصاصبحيالدكتورفالمعروإغويااالعلامةان

كأن،الضدوةانعفادمنواحديومقبلألاالدعوةتلك

متتروعهمفرضيريدوناًلصدايةمنذكانوااليهاالداعين

العارضةمنهتنتظرمخت!رمفكركلعنبصعزل

الموآفقة.لا

مانيه-الابتقريرفىجاءكما-المثروع"وخلاص

مفردات)الاساسيةالعربيهاللغةتحديدالىالوصول

طرقباعتمادوذلك،دقيقةاحصائيةبحسابات(وتراكيب

اًلسةعبرعرفيكونبمااولايسمتعينانللطفلتتيح

وتراكيبها!الفصحىأ)عربيةاللغةمفرداتمناأطا

اللبنانيةاًللغةمنذكررهت!رفيدلابمانيهأكثروقد

.ىالفصحزرولمفيمنهافادةالمو،العامية

الا!ةتسميةعلى"الشبوه"الالحاحهذاواؤاء

لاجراءنمهيدا،"4اللبنافيالماميةبالافة"ضانيةدلبأالعامية

ومحكية،مكتوبةا)طصحىاًلعربيةوبينبينهـ،مقارنات

حسب)الاساسيةالعربيةاللغهتحديدألىو.زوصلا
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هـنبديكنلم،الدقيقألاحصائيبالحسابأالظاهر

الجلسفصةؤي-أحأحااصصحياهـدكىوريقفأن

الشيم"الحقيق!""لارجاهاتصنا:حذر-فتتاحيهالا

الفحسحى،علىبالغيرةمتسترلين.تمرونالمؤاليهالىهدف

يةتربوساليببثواجادته!،تعإههاتيسيرءلىوبالعمل

يكشف،حاسمةبلهجةهوواذا."سحضة"وعلمية

اية:ا)تاا)حقائقللجميع

الخللىكانثاللغويةا؟بىراساتتتسعأنقبلة"ولا

الذيالنحوعلى،ممكناأمرا"اللهجة"و"اللغه"بن

عقدلما"الخصائص"كصابهميمثلاجنيابنعندزجده

قاصدأ،"حجةوكلهااللغاتتداخل"لسماهتافصلا

المذ"ومة،غيرالقديمةالعر،يةاللهجات"باللغات"

فى(التميمي"راسهماوفني)الشرقيةالنجديهكاللهجات

المقصودةالقرشيةرأسهاوفي)أ)حجازيةالمجموعةمقابل

زلكبينال!تمييزلدىوحتى.(ألانطلاقعندبالفصحى

باللغاتالقدامىعبر.ومذمومهمامحمودها،اللهجات

الصاحبي""فيفارسبنأحمدفعلكما،باللهجاتلا

الخلطهذالكن."المزهر"فيبعدؤيماوالسيوطي

يجوزلالقداماناغقراذا"اللهجة"و"اللغة"بين

للشفرقةقيقةدمعاييروضعتأنبعدآلمحدثين،أبدآغفرانه

تطلقفلا:ابهامأولبسلعلدفعا،المدلولينهذينبين

التطورةالناميةاًلمتكاملةالتعيرأداةعلىالا"اللغة"

الج!اعيالذثقالىالقومىباللسانذرقىالتي،ألشاسلة

وبيان،دقيقولفظ،عميقفكرمنفيهيعتملمابكل

،المحدودةال!ناقصةالتعبيراداةفهي"اللهجة"اما.أنيق

دائماألمعرضة،"الاماللغة"عنغالباالمتفرعة

ومفردآتهااصواتهاالىيتسربأتيا،والسب؟للشويف

عنيلاص!لتعمبيرهاثونكحولولالدخيلمنوتراكهيبها

السليم.الجماعيالنوقي

التربويالمركزنذكر،المقياسهذاضوءفي:ثلنيا

والجهودالوقتاستعمالتحسين"بان،وألانماءللبحوث

المرحلةفيافصحىاالعربيى"اللغةملتعلبالمخصصة

نأللطفلتتيحطرقباعتماد"كمالهيبلغلا"الابتدائية

مفرداتمنالعاميةاللغةعبرؤ!عريكونبمااولايستعين

كمالهيبلغوانما،"وتراكيبهلالفحسحىالعرببةاللغة

خىللألمننفسهاوترابهببطال!فصحىصفرداتباعتماد

مناحتراسا،زهس!اال!فه"ء!ألتافىدقيقعامباحصاء

الفصحى""انميدبين،دمقصوغيرأودامقحسو،الخل!

خيل.لدأ"مبةلعاا"ناميدو،صيلالا



المركزنذكراننود،سبقلماايضلحا:ثالثا

البيئيةجذورناالىرجعنالوبدلناآيضاالتربوي

علينالوجب(الحديثةوالجغرافيةالقديمةالتاريخية)

ضا-ومذاهبومشاربنماعقائدزلمأختلافعلى-نسامأن

منشخصيتناتصونواحدةوطنيةلغةلبنانفيلنابان

ريب.ذلكفيماآعربيةااللغةوهي:والضياعالهجتة

علىالرصينةالعلميةاللغويةالدراساتتهوكدهماوهذا

نادكماةا!لاجتماعيالصعيدوعلىالفلسفيالصعيد

واحدةهيالاملغت!هفانأمينلاواحدةأماللانسان

لغتنن.وليست

كانتالآراميةانلنوضحالانمتسماالمجالوليسر

،آلفتوحلأأثناءبلادنافيالعربصادفهاالتياللغةهي

حتىالعربيةامهمامعتفاعلتالتيهيالارأميةهذهوان

تاماتحولااليهاوتحوأت،كاملاانصهارافيهاانصهرت

الصراعلقانونذلكفيخاضعة،واختيارطواعيةعن

.لالاحواكثرفيالاقوىبتغلبيقضيالذياللغوي

كما،البديهياتقبيلمنباتتالمعلوماتهذهانعلى

عربية،آلحديثةاللغويةالدراساتذلكالىتشير

وأجنبية.

صاحب)مسعودنجبرالاستاذلصديقناةرابعا

بغيرتهـكنرتابلازحنةبوضوحلقول("الرائد"معجم

معجمكفيأقحمتفما،آنفاذكرتكمماالفصحىعلى

"بنوهتماولكن،الدارجهأوالعاميةاللغةمنشيئا

بعضادراجفيب،سايجدونلامصرفىاللغةائمةانمن

بعد-"المطول"الاخيرمعجمهمفيالعاميةالالفاط

منيقينعلىفالا،ا!صحةءنعارخبر-الوسيط

التيللمنهجيةطبقا،الالفاطمنفصحبمااكتفائهم

التفصيل.أتمالموج!كةأسبابهاوفصملوا،بهاالتزموا

اصعربيةااللغةالىالدعوةباسم-أليوملاحدفليس

"اتأالمبرر"أو"المسوغات"يلتمسان-ساسيةالا

المحكية،أوالعاميةأوالدارجةاللهجاتمنألفاظلاقحام

والايضلحآلتبيانعلىأقدرتخونلنكلهماالالفاظتلكفان

الدقيقة.المحكمةالفصيحةبيرالتعلمن

الاجانبالاساتذةلزملائنااحترامنامع:خامسا

نستطيعلا،!فيه،والمشاركين،المؤتمرلهذاالداعين)

منا.الفصحىعلص؟غيرمنهمواحداياننتصوران

اللغة،تغييرحالبأيةالمق!ودليس":قالواواذا

بساطةةبكلاًجبنلهم"عليهقدرنمالماأردناهلووحنى

التغيير،هذااحداثعلىبقادرينغيركمولاأنتملا

وحتى.تشلؤونمابهمالتفعلوالكمملكاليستوالعربية

الاحصمائىةبالحساباتوتراكيبهاالفصحىلمفرداتيدكمتحد

الضهايةفييرادفلن-عليناتقترحونكما-ا.دقيقة

وضايااستغلاللمجرداماميةاعلىالاه!ت!طمتركببزالا

ز!شه!ؤ،بالفغظظاهرةعنايةتعنوندمتمما،ص!مقةمحلية

الىلتتدرجوان!ق!طة!!ل!ال!موتمجعلون

اً!ه"عة!أوالدارجةالعاميةاللهجةعبر،الوصولنقطة

.حالكلعلىكلههذامناكبرألامرانةسادسا.

:ثلاثطرأئقبينالتفرقةمنلمشتمرهذافيبدفلا

أسيةلسيىواإظلثة،تربويةوالثانية،أكاديميةالاولى

فانالمقحمودةهيالاولىالطريقةكانتفان.تربوية

علىالموتمرهذأمنطبع!اقدرالعلميةوالمجامعالجامعات

،الحالهذهمثلوفي."الاكاديميئ"الحقائقاستخراج

المشاركينالجامعيينالاساتذةبينمننشكلأنيستحسن

ضوعيةصشعل!يةبطريقةتستقرىءلجنةالندوةهذهفي

العربيةمفردات(الامرلرماذأالكترونيةوحسابيه)

اذاالمهمةهذهتعجزهاوان.وتراكيبهاالاساسية

-بناهاالتيوالمعنويةالمادلةالاعكاناتكلفهابتصروضعت

.للبحوثالتربويالمركز

ألفصودةهي(بويةالضر)الثانبةآنطريقةكانتوان

نالخ!تصاًللبظدابدعوة،بهاتهتمانلتربيةأوزارذفانعلى

اخيلصكافوأكتمالا"بم،الترريهبشىف.ونالمشتغلينمن

،لبنانلعروبيةأخلصنةمم!4المستوىءلىكانواللبنان

العاميةباستبدأل-ابدايفكرواوان-ليفكروآولم

.لبناننطاقمنبثثيرأوسعتربوينطاقفي،بالفصحى

الامنةلوحيدةالطريقةانفيتتجسدالحقيقهلكن

االنريويهـةاالم!يا!مةطريقة:الثالثةالطريقةهيالسليمة

ينطقعربيقطركلألعربيابنانمعفيهايشتركالتي

.معانكلفيالفصحىلتعزيزالجهودويبذل،بالضاد

روادلبنانفيلسمنا:لاقولهنا4فرصواغتنمها

بصثلمالاهتماالىسبقنمافلقد،"ألاساسيةالعربية"

وربما.مكانمنأكثرفيالعربأشقا!ناالمثروعهذا

الجزائرفياخوانن،ألسبيلهذافيالاولالرعيلكان

عنالفرذسيالمستعمرعجزينإتا،المناضلةالعربية

المضنية.الجبارةجهودهبرغموتراثهلغتهالىتحويلهم

اللغوياتأثيراحدةمني!شكونكانوأوان-هناكانهمعلى

رونكثيرفيالشائعةالدارجةالبربريةاللغةعنالناجم

فقد:نرتكبهنعادالذيألخطأيرتكبوالم-مناطقهم

عاميكلمنصافيةفصحىلغةألاساسيةاعربيةاارادوا

دنجبل.كلمنصمفاءها

أنفسنانحسبنولا-الزملاءأيها-فلنمتواضع

منولنفد،أهليهالىالفضلولنعز،الميدانفيوحدنا

خرين.أ7جهود



بشنثقيافيجماتوكول

والبلغاراللبنانيمون!لكيناب

التالي:البياناللننانبنالكتاباتحاداصلحر

اللبنانيينالكتاباتحادمنوف!دفامالفانتحزيران03بتار!خ

وديزيالفشنوفقادصالقوحبيبالريىسهيلالدكتور:قوامه

.ومدالبلغارالكتاباتحآدتدعوةتلبيهبلغارقيالىبزيارة،الامير

كانكاملااسبوعاالبلغاريةالربوع!ءاللننانيالوفداضى

والثقافي!مةالاوساهـالادبيةفيسيمالاوتلأريمحهـفاوةموضعخلاهـ"

الص!يق.البلدهى

فرصةفق!تكنلماذمتمعزبطابمالزيارةهدهاتسمتلقد

والوفوفالهـماريةواروآطنالثقافيةالمنجزاتعلىللا!لاعثمينة

هـنمهـثلف؟عانىالذيالبلدهذافيواتفنالادبمستوياتعلى

والانسانالارضفيحررشعبهينهضأنقبلالعمثنيآلقهرصنوف

جادةعلاقةلاقامةثمينةفرصسةايضاكانتبل،المختاربيتهويبنى

ا*رهـ-سةتبادلاجلمنوالبلغارياظننانيالات!دينبينمثمرة

فيولالفن/الادبحفولجميعيتناولهسلأولحوارواطمةالانسا.يمة

الانسانية.الثقافةودلستقبلالصديقينلفعبيهمسادخيراليلدين

اتحاديبيينإ،بروتوكول"بعالدالزيارةهذهتتوجتهناعن

مراسمجرتوقدبينهماالتعاونحولوالبلغارياللبظنيا!ناب

.الكتابالبلغاراتحادمقرفياقيمحفلفيالبروتوكولهذآتوفيع

:للبروقيكولالباملالنصيليفيماوننن!ر

المتبادلةالوديةالعلاقاتوتعزيزتطويرفياترغبةمنانطلاقا

الاتفافىتمقداللبنانيينالكتابواتحادالبلغارالكتاباتحادبين

يلي:مايداىبينهيما

"للبنابيتىامتاباتحادويستقبلالبلغارالكتاباقحاديبعثان

ا!ياةعرووالتعرفالاطلاعبغيةصوائيابلفاط-لاكاتبا-ا

النشرثوربواسطهـةلنشرهـ،آلموادوتحضير!نانفيالثقافية

.7391عامملاليوماءشرخمسةالزيارةتستغر!انعلىالبلفارقي

العربيالشعرخصائصعلىطلاعالابغيةبلفارياشاعرا-؟

يوهـاعشرخمسةغضونفياللازمةألموادوجمع،الإدبيهـةاةوالحب

البلغارية.1؟!بوعاتفينشرهااجلمنوذلك،؟791عامخدل

2-س

البلغار:ا!ماباقحادويستقبلاللبظنيينالكتاباتحاديبدتان

الحياةخصائصعلىالتعرفاجلمنلبنانيادوائياكاتبا-ا

ليتسنى،7391عامخل!يومصاعشرخمسةلفترةبلفاريافيالادبي!ة

اللبنانية.المطبوعاتفينشرهاسبيلء!الموادجمعله

فيالادبيةوالحياةالشعرعلىالضمرفببسةشاعرا-؟

لهيتسنىمي،7491عامخلكليوهـ،عنىسخمسةلقنرةبلغاريا

اللبنانية.المطبوءاًتض!ونشرهاالضروريةالموادتحضير

-3-

يلي:مابالجازكذلكواللبنانيينالبلظرالكناباتحادايتعهد

الثقافيةالقضايااهمحولمشاور؟تالاللا،دينقيادكافكلم-ا

الملحسة.والأدبية
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للمساه!ةالبلدينممثليبينالزياراتالانحادانيتبادلس؟

الوطنيالمستويينعلىالاجتمايسة-الادبيةالننتطاتاهمفي

والدولي.

يزودونالذرزللكتابالمساعدةويقدصانآلا"دحادانيعمل-لا

العخاصة.نفنتصعلىاوالاخرىالمنطماتمنبدكوةالمعنيالثلد

الادبيةعلاميةالاوالموادوالمجلاتالصحفالاتحادانيتبادل-4

!يتعهدان،المعنيينالبلدبنفيالادبيالابداعنتاجاتاحم!وكذلد

الادبية.الصحافةفيلاختيارهماوفقاآحسنهابننمر

مندوبيهاسس؟همقدساشهرفبلالاتحادينمنكليعلنس5

حياتهم.تاريخحولموجزةومعلوماتورغبتهم

والتلفزيونوالرلأديوالصحافةالمعنيالبلداتحاديعلم-6

الاخر.البلداتحادمنموبيزيارةحول

الحاليةالالفافيةفيعلإهاالمنصو!يالاجراءاتنجازقي-7

.عامكلمن(ديسمبر)اولكانونشصمنعثرالخامسحتى

والمناثوالمساعم!بالطعامالمتعلقةالأفامةانفقاتالمضيفالبلديتحمل

المد!ثو.البلدفيت!ملياالسفرنفقاتاما،الطبية

سهس

اوالبديلاتالاضاكاتعلىالالحادينبينمسبقاالاتفاقيحري

عليهايصادقانبمدالتطبيةسحيزوتعخل،الاتفاقيةهذهبشان

تحريريا.الفر!ان

مماثلبتصوالعربيةالبلغارب!ةباللغتصالا*لفأقيةهرهكتبت

النسختين.كلتافيواحدةبقوةيتمتع

!!!

اينأوالىا!قمن:ثقافننن!ا

لسامراليآماجد:منآ".رسا

...بوار

هذهويتامليتابعوهوثقيقناقديقولهانيمكنماكلهذا..

شكلفيسواء..يو!،ا!ابعتدفمهاالتيالنتابممنالكثيرةالالوان

النتاجهذاكانوسواء..لصحفواالم!ص!اتعلىاو،ثنب

..المسرحفياو..ادبيةثراسةاو،قصةاو،شعرا

مرهق،،مهـتعب،لاهثاكثرهقاذا،فيهوتتاملينشرماتقرا

الصيفهذاوطاةتحتتعيشحينكاحساسكتماما6وموضوعيافنيا

الحر!الجهنبم



،وا،قتصادي،اًلسياليثالاخرجانبهاقىالحياةوتنظر..

اكثرلكيبدوش!لأكل.متضقهوماالعكسفاذا..الاجتماعيو(ا

الحياةلتحس..والم!تقبلبالحاضر..وبالانسان،بالحياةالتصاقا

بسل..التاريختغالبانتريدانهالملوكما،متصاددب!تسير

..جديداتاريخالنفسهاتصنعوكآنها

..التصنيعالىللاتجاه..الوحميةالجبهةاقيام..النفصتاميم

هذايشهدلمالتيالوطنيةالوحدة..الزراعيالمجالفيالتحويل

تتامله،حينهذاكل.المعاصرتاريخهاهتداددلىلهانطيراالش!عب

وافهخصوصا.لأ.كذلكوهو،كبيراسيثالكيبدوقربعنوتعايشه

تاريخنامنوحاسمةم!قةمرحلةفيياتيكونهمن2هميتهيكتسب

لاتالتصجميعوتقف،الانجلأراتكلفيهاتتحول،المعاصرالعربي

..خعمتهوفي،يلا"مسانهذاصالحفيلتكون

..عموما،الثقافيةالحياةبل..الابوتتامل

..قثلمنمنهارر!يرالهـجز"حتىيتضقلممالهاكضق،اقد00

..ميسوراشيئاالأدلبنتاجونشرطبعاصنح

..نسبيا،بيداالكاتبمدخولاصبح

اتاحهبرما،لابداعادلىالمساعدةالعواملمنالحياةمهـناخواصبح

..والتعبيرالرايحريةمن

لنفسسهلا6العراقيالاديبيضقلم،نفسهالوقتفي..ولكن

اهميةعملهيمنحانيمكنالذيالف!ريالرصيدذلك،لكتاباتهولا

..ا!ثقافياارض.الحاضرعلى2!ملوجودشر!لهتضقخاعة

وضعاي..قنحار،وصههعلى"الثقافيالوضع"هذاًوتقلب

ومره..والعطاءالحركةعنيف،بالزخمميليئاتجدهفمرة...هو

انهايىكليخيلحتى..التثا،بمنبن!وعيسير،كسولا،قراخيا

وسكونهااندفادلادهاةلمي..القطرهذافيالطبيعةوجوهمنآخروجه

داخلتعيشوكانكيشعركالذيحرها)وفي،العاصفبردهافي..

فيهتنوفرمكاناقربعندالن!خيلا2معهتملكلا،جهنميحفيان

..ال!ديثة"التكييفوسائل"

النو!ا("علىوانما..وحده"الكم"علىتنطبق!أ!حالةاهذه

..اربو:ترددفتعود...يضاا

..كهذهرسالةفيرصدهلنايتاحمافنرصد..اكثرالنقرب

ءقد!االتيالندواتالمأضيانالشهرانشهدهماابرزكان

..التشكيليونالق،نون)مختلفةثقافيةدلاعات5ءفولونالمس

معمماثلةاخرىلقاءاتتتمانوينتكر..اًلموسيقيون..السرحيون

منبنوعاتسمتقدالندواتهذهكانت..(إلادباءوا،السينمائيين

فيوبالموض!وعية،القطاع!هذهمشاكلطرحافيوبالصراحة،السعة

خلالمن،ويبدو..عليهاالتعرف!فيأجارة1اوبالرغبة،معال!تها

شأنهامنناجعةحلولوفعالىتتجهالنيةان،الندواتهمذهسير

التحولطريقفيبهاواهـير،القطرفيالثقافيةالحركةتنشيط

..الاشتراكي

يسيراخذ4إايبموالذي"الادباءاًتحاد)ءههناك..هذابجانب

..الاسبوعيةلامسياته"النوعيةالحالة"وفي،نشاطهفيتنازليا

ير!-ىو)،..ال!مكرارحدوديتجاوزلات4الام!بهذهتقلمهماطل

يقدمهماطبيعةفيليسوالنكرار...اصحدفيةاالمعالجاتعلىح!يرا

اخئتالذين،بلاخصوشعراءانقلا،الاسماءفه!وانما،فحسب

الواحد!الموورمبرظمحفيحتىللنظرملفتبشكلتتكرراسملاهما

بوضعهتتعلقعديدةتساولاتاثاركهذامسارفيا!لحادوسير

انتخاباعقابلمجطيآتيهذاوانخصوصا..وبمستقبله،الحافر

هذه..داخلهالكثيرةاللجانوتشكيل،لهالجديدةالاداريةالهيئة

حتىتفلجولم..(،الا!لانيكأاأخبارها"!بالكعيروعدتالتياللجان

..لسابق2ا!ستوىنفسملىالاسبوعيةياماسيهابالسير

هي:..اليهاتقودنااو،اخرىحالةالىتنبهنااللأالحاهذه

اصبحلقدحتى..احييرينلدىالتفكيروسهولة،الكنابةسهولة

واصبحت.الثقافيالوسط"))ـشخصياتمنحير-مةأبرزالتنطع

نشرفيبغدادعنمئرحرابووتنابتوالنن،الكتبنشرسهولة

،،(تجاربهم"عنالناشئةبهضأحاد!ثسهولةالالاتناظرها،اغلبها

...حققوهما"ابعادء)وعن

وينشر،اليوميكبممااحمميرازا*نفسكتجد..وهكذا..

للقيمحفظا،تثمرمامس!توىتقمدرقابةايجادبضرورةتحسوانت

الذي،بالتشوشالاصابةهنالقارئةللذهنيةوحماية6الأصيلة(الا!بية

خطرالأعتبارتلظراخذنااذاهذا6الفطيبحصولهالقولاستطيع

مدارسنافييفتقدالذيالطالعالشبابعلىكهذه،(ثقافة"ثيوع

يمن!او،ءلمت!يزروهلهالذيالثقافيوالبناءالتوجيهذلكوجامعاتنا

فييقعمامعالتعاهلوؤقهايستطيعاصيلةقيمالىالاحتكامقددة

..النتاجهلىامنيده

البعض:ويتسامل

لاثبائناأالابرولعيةالقيمفيانحسارموجةاهي-لأ

وءوصاتحرياتتطلبالتياسبابها!اولكن..كذلكهيربما

..المشكلةلبحثالتصديحالة!،عميقين

!غلب."ثقافةورشكلة"هي،جوانبهابعضفي،والمشكلة

يضعهمماهوثقافتهمفيا.نقىوهذا.يهـجبكمامثقفينغيرا!بائنا

لتحسحتى..بسرعةانفسهمواستنزاف،السطحيةحدود!ثند

وبرطريقة،يرءلمنونانهم،وكتاباوقصاصبنش!اء،الكيرينتقرأوانت

..الطريقبدايةفييزالوا14بعدوهم،انتهاثهمعن،موسفة

؟هذاي!لكيف

فيوالنشرامتابةبداواالشباب؟دبا!شاأغلبلانهذايحصل

لذلكوكان..اغلبهموعاشهعافاه..صعبل!يلسيمخاضنترة

معهمتواقننةجاعتبدايلالهماناو،بداياتهممعجاءان"المخاض"

عن:كأيرة-جاربتقبراورحت...الكتابةطاقةفيهمففجر..زمنيا

..السجنعن..اواقعمعمشكلتهعن..الانسانسقو!ازمة

..السياسبلأالازمةعن..معهنوتجاربهمالنسا،عن..البطالةعن

ووهطلإتناولونءمناحداانلتحستكنلم،ذلككلفي6وإعنك

الثءموليةبتلكنتاجهاغناءمنتمكنقدالعريضةوالتجاربالمواضيع

الزمنياطاره"محدورية"منبهارتفعاو،الفنيالعملفيالمطلوبة

للههليقق..اكبرشموليمستوىالى،المجتمعياوالمثخصياو

فيمسنفيمعينةلحطةعنتعبيرافضيكونانمنويحرره،غناه

..هعين

الب!مهيطةالشخصية"اًلتجارب)ءو6النفسظلت..وهكذا

..كتبمالأغلبالثرغيرالمنبعهي

..ا"المساوانتهت

!



وحلت..فيهاكتبواالتيالمواصأبعاستنزفتاو،انتهت

آخرهوا،يتنفسونالناسوراح..والعامةالشخصيةيزماتهم"ـنالنثير

للالفياءصريتهمتتكاملانوبدل،عندهمالابداعخطيتصاعدانوبدل

آلنضوبطريوأفييسيرتههمشيءكلاصجمح،والانشإنوالواقع

لمج!روهم..عامة؟زمةوطةتصتالاالكتابةيستطيعونلاوىتهم..

وجدلحوارعلافةالىحولهمومنمابكلعلاقضهمتحويلءلاىكلاثرإش

ء.ينهرمسه

هذاارش!،نولالازماتموجة"انحسرتوفدنفعلفهادا8،

لآالق!ر

و!طحبة،اتعاملىافيدأهنيةسطحيةعلىالأيدلللأهرأاان

..أثقافةافي"سطصوبالنتالبم،الروأيةؤده!

..الكتبعشوندأث

العامؤيصدرمماآكل،نسهـصبيا2،لكنها،.صدلىتكثيرةقىب

ؤوزيمجموعةاأشعرنطاأوغلى..الكتبهذهابرزول.ل..اولضي

كازيفنأمو!ةالقصةصعيدوعلى.."احتجاجايديارفع"كريم

القلعة"تاتيالووايةوفي.."الصباجرأائرقأوةفنجان"العهـبادي

القارو*القريبةبيعالا-4تنقىبينما...أهزاوياافاضل"الخاوو

البياتيالوهابعبدالشاعركمجموعة..أخرىكبصد!وربانتظار

للشاعرالقصيرةالقصص!منومجموعة،"البحرءتاب"الجمديدة

للدكتورأكادأيميةنقديةثرالى،تيصماخروكتاب..يوسفس،دي

تطأيقيةنقديةودراسات.."وا&مامالعنقاء":لولموةالواحداءبد

بر:سساالامستاذامبيرالمنافدترجمتهاالمهى(،والاس!رةالرمز"عن

..جبراابراهيم

ألمسرحاو

عرافيعملاييبرزلمكاملموسماوخلال.ينحم!رالاخرانه

الشريعة""و"الخرأابة"مثلاعمالالسابقةالمواسمؤيبرزتكما

الطليعةدارعنصد!

الرمزيةمحفوظنجييبرحلةفيالله

طرايبشبمصورج

المتلاحمالواحدألوتجهبناءتعيدنقديةدراسة

حارتنا"اولاد"منبدءاالجديدمحفوظنجيبلادب

الطريق"ب"ومرورا"ولانهايةبدايةبلاحكاية"الى

."النيلفوقثرثرة"و"النتمحاذ"و

الطليعةدارعننفسهللمؤابفصلر

والو1قعلعلمالعبة

الحكيمتوفييقادبفيد!&هة

واعمقاهم"والواقع3الحلملعبة"كتاب"

."وفكرهالحكيمتوفيقادبعندراسهواشمل
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علىالموسمهذاؤيوالترجمةالتهريبطغىؤلقد.العانيليوسف

،والاخراجللتمثيلمسرحا.(،العراقيالمسرح"واصبح..شيءكل

اصالة،والاخراجالتمثيلصالة2جانبالى،كداعماللابداعلا

..ايضاضورتهاولهابل،اهميتهالهامسالةوهي..ايضاالعر

الاصيلةالملامحاعدامالىالا.لا-ديلنفيهاالتمادياو،واهمالها

..لمسرحفا

ثي..آخبرمجالفي-ثقافتناصورة-الصورةالىوتنظر

تفاصيلهامنالكعيرفيتلتقيلاصورةهيؤاذا..العربص!ةالصحافة

ومشوهة،عنهاكثيرةاجزاءفيمكبرةعمورة..فعلاواقعهومامع

،4دةالهفي،الصورةهذهيقدم...اخرىاجزاءفيحقيقيةوغير

بهذه،المقطرالىايفدونالذين"السواحالنقاد"نسمميهمانيمكنمن

نءوا!تقصيأالبحثعناءافسهميكلفونلاولكنهم،تلكاوالمناسبة

واصانا..معارؤ!وي!بر،صداقاتهمضروئفيكنبون..ال!خقا!دوأ

ولكن!!،"موجعةحقيقة"وهي..الخاصةالولا!لمموائدوراءمن

والض-.بئ،..للنظرملفتوبشكل،الاخيرةالاونةفيتتفشىاخذت

هو،الاحروالمحببة..(،الموضوعيةالحقيقة"هي،ذلككلفي

ا!جاذبهذاعنالعرررةاووفةتنشرهمايتلقىالذيالعربيالقارىء

انرورايبلغ"شخصيةلقاءات"منلهتقدمهوما،ذالةاو!افتنامن

تنرأ-قىلا.أغةنفسهاتقدمانالىببهضهاالذاقباوالورمأوالاكط!اء

..الصيقيبجمها

..الواقعهذاتتأملوأنتذأدنكؤيمسقمرةالحيرةوتبقى

بوارثترررالحكمةوتبقى؟..هوواقعأي:معلقاالس!لىويبقى

فيزيرلمثقفيئلدى"والوعيالحسيقظة"مننوعيحم!حتى...

المم!وأولب-ةعروأينبضوحتى..نفوسهمعلىالمتكومالصداهذا

مماكبريكونانلهنريدثقافيواقعوسشقبلحاضرعنا'بئريخية

.الانعليههو

اًلسلارائبصالحماجددابأسد

جهدهمنفيهابذلصاحبهاانعلىتشهددراسةلا

."البذلحدتجاوزماوايامه

؟791آبالإثاب-أالهنلاويخلببل

،الاسلوبجيد،المنهجعأ!ى،المادةعنبىالميؤاف"

"...التزامهلولا
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كاملة"ايديولؤجيايفضحكتاب"

7291تموزالبعث-ال!وظصدوالدين

لشىفهو،اساسيةبميزةيتمتعالكتابهذا"

اغلبحالهيكمامنفصلةومقالاتدراساتمنج!ملة

غرضه،المائتينبصفحاتهمترابطهوبل،النقدكتب

."الحكعمفيق!ولدىالرؤيةوحدةبناءيعيدأنالاول

2791اثعا1يينتشر-عرابغثداسي!-الصباعنلام!
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