
لناسي!لرلىبط!عيمصى!ثضا

رإممناسواكا!لىرشضضصكم!لطلمجيماسض

أرين:الىأيىرانالحديثهذامقدمةفيمفيدايكون!ر

حتىالخمسيناتمطلعمنالممتدةالفننرةيننناولفيهالكلاماناولهما

جمعبساتتنتكوىلبنانفيف!يهابداتالتيالفترةوهي،الراهنيوور،

الذيناحدهونفسهالمتكلمانوثانيهما،كتابواتحادأدبيةومنطمات

تحرك،ارافقواالذينواحدوالمنكلماتالجمهءاتهذهسلمكفيانتظموا

نشماطاتها.حقلفيواسهموا

الحياةمممرحعاىال!هوريتقا!مكاىاخمسيناتاءطلعقبل

البحرثقافةانصارمنالانعزالادباءؤريق:فريقانلبنانؤكبماالادبية

الانتدابءههمينشاواالذيئ"للفنالفن"وجماء-سةا،ضوسط

الغريبوالاؤتتانحبنفو-همؤ!ه!واست!ر،معاهدهفيوتربواالفرنسي

الذينالغرب-نركابفيوالس!ر،لغتهمومعاداةالعربوكره،بئدبه

القرنفيانشأوهاالتيالتبنئ!رمؤ!س!اتمحبراللبنانه-نالىوجهوا

جيوشرحف-بق،الثقافهـةوصكودالفكرغزاةمنجيشاعشرالتاسع

ا(حهمصاتخدمالتيوالاطكارالمبادىءبثهمهوكان،الاراضياحتلال

له.ا(تبعيةدوامو!بزكد

بهيقومكانالذيالد،وبالعولخلءنا!دفاهذاظهروقد

الذيمفهومهماناذ،ا!تعليمبمهمةاضطلاعهماثناءالاجانمب/المرسلون

انتدبواالننيلوظيفةامننابعاكان!متأدية!بهديهعلىساروا

اثارةمنيرافقهكانوماالتبشبروهيربوعنافيبهاللقيامأنفهم

الىأدتالتيالمزيفةوالقيمالعرق!يةالثقافاتونجثالمذهبيةالنعرات

الشعورعقدةيعانياثخصية!لوبوالمثقفينالادباءمنجيلخلق

اؤطبةوتقاليدهامتهويحتقرالاجانبازاءنالشطواستصغاربالنقص

وسيلةانهاعلىالثقافةالىويشطر،العامةالحياةيرومياتعلىويتعالى

الادبويمارس،اثخصيينوا/لرفاهيةالمجدوزيادةالررقلتحصيل

قيفنىو،والاصإ؟كياميالسبالواقعحركةعنومعزولمجردكشيء

وبينبينهرابطولامستقلةوحضارةخاصتراثفوانهعلىبلبنان

العربية.الاقطارسائرمنغيره

الرالمحض،العربيةبالقوعيةالمومنالؤيقهواثضطالفريقوكان

انهعلىلبنانوط"الىوالناظرالفرنس!الانتدابمبدأالاسالىفي

لبفصانبهويرتبطالعربيةألبلاديض!كبيروطنمنيت!جزألاجزء

هويةوكاؤت،اًلمشتركةوالمصالحوالتقاليدوالعاداتاللغةبوحدة

عنفيهوتبحثالقديمتستوحيعربيةمحصهويةالفكريةالفريقهذا
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جج!!اجم!!برسسعرر

واحتفىانهعنهالنسخاوتقلهدهالىالابفيوتتجه،لساكلهاحلول

!دهـابر4،ا(دا)ىوالاكأهاءالقوميةوالعزةالاستعلملاءداءيمتلكهابروح

.خرثن7امنجزاتعنوالاستغناء

نبالنطروجهاتؤ!تباعداوخلازءمنبلموكانماوبرغم

بينفرقولا،الضمريةهيواحدةكانتانطلاقهمانقطةفانالفريقين

عرقذاتعثمريركأاو!طكينيةءرفىذاتتمربةهذهالتمرقيتكونان

الذياوثنقافيا)نه،جاوالادبوان،حالكلعلىعنصريةفانها،عربي

رواسبمنتخلولافيفىعاتالاحياناكثرو!يماامشوباكانعنهماتشأكان

اللبناسشيوكأ:ايراللاالذيالدينياوالطائفياوارزهبي،التعصب

يومنا.كأىمراراتهيقاسي

ضتمارلص"نتكاالذيادوراءنبغاروولىتهذاؤواك!افؤل

فاخوريمر2الادباءرأسهاوعلى"الطريق"مجلةزر*رأسرةبلادذا

عصبصة"الحرباثاءفيأ!سواالذ!نحناوجورجخوريورئيف

العلاقاتصمعية"بعدمافيأء-:حتالتي"افاشيةواالنازيةمكافحة

الالحاداصدقاءجمعية"ثم"اهـوكي!اتيوالاتحادلبنانبنالثقافية

الاسننعمارمناهضةفياطليعيدورهملهمكانوالذين،"الس!وفياى

جيرانهعنوفصا"لبئنقوفعةاىاالراءيلرجعياالانعزاليوالفكر

يديولوجيتهممناالمستمدمنالعروبةالخاعىموقفهمكانلهمكما،العرب

كيهاثرلاتقدءكطمف!نذياقىبيةللثعوبفضكب!،نتومنالتي

اتمقتصمعات!اههفيمتفق،الدينيةللايديولوجيةولاللعرقية

تنميةعلىقائم،الانسانيالواقعومقتضياتوالقومبمالمحليالواقع

الوطنبةالخواصواحتراماثعوببينوا)تعاونالصداقةأفكار

الحرياتعنالدفاعفيوالمثف!نالادداءتجميدعلمىوالعول،منهالكل

الف!صربنديالكبكيةصلةبوءودلاقتناعامبدأمنانطلاقاوالتقدم

السياسي.والعمل

جديدادبنحوالتحولنقطةكانأدبائنامنالفئةهذهعملان

عبرجوهرهاالىونافذمعهامتلاحموالواقعالحياةحركةءنمنبثق

الاشراكيالفكراكتشفهااليانيةالاتوالحقائقالعمرجدليات

العلى.

اثرعلىالخمسيناتمطلعفيالابمنالنوعهذاتعاظموقد

لدخولفيهاكوافذوانؤاحاستقلالهعلىلبنانوحصولاًاحربانتهاء

البلدانفينبتتالياالجديطةالواقبةادبمنالمنعددةالنماذج

للنموخصباحقلا4لىوجدتحيثابنانالىانسربتومهـاالاشتراكية

العربية.لبلدانافيمنهوالانتشار



هذه!ءالنشاظمنالنوعهذاعلىالقيمينكانواازر-ناهممن

احداثه؟فيالوطنيينالكتابمنغيرهممعاسهمواالذيئاو،الفترة

يفنشاواالذينالمركنوصعإروالعمالالفلاحينابناءءنؤ"كانوا

والسياسيةالاجتماعيةالاوضاعبضغوظواحسوا،احربينابينما

حصدوثمشاعرهموهز،ظللالهامييبيثونككانوااتاوالاقتصاديرلمة

لعاهـفياللاستعمارقاعدةاسائهـيلآنشاتالتيووماويةالاستالمؤامرة

هتهمنبتاليرالشبانهولاءان....نفلسطكأالعرباـبلادافلب

وتؤمن،بالحياةالادبتربطال!تيالجديدقثقاغضهممنوبوحيالعوامل

فسىالابلوعهيهكنلاالحقيقيارد!ارهانونعتقدالاجت!ماعيب!وره

الاستعمارنصفتةوا!،الشهوبوسيادةوالاستقرر.لحريةكل

بفعلانهم..الادبيةللاءمالالكاملالتطورثروظمنهيوالعنصرية

سؤدوا*كطا.همورأوا،المفهومبهذاالادبرسالةلحملانبرواكلههذا

جهودهميضبطتنظيمفييرتحدواانإحسنالاكملوبر،هاتلمىرسالتهم

كانالذيالجديدالنقيمالادبيالتياردعمعلىتع!لكقوطويبرزهم

عندحاالناسبداوالذي،واخوانهؤ،صوريعمرلبنانفيخلقهفد

والانرلاليةالمثالهيئالياراتزحمةديبقوةصو.لهونيسمهالايامتلكمي

جمبةلطليف!تنادوا،الجهاتبعضلهاتروجكانتا)ضيواللاوط!نية

الدكتوراعضائهـ،منوكان"الم!لجهلاالرة"بأ-م!سهوهاأدبة

الخشنوفؤادسويدوأح!صد3روبدومحمدعيتاز!و?8!لى!دعلي

.)1(السهطورهذهوكاتبمحمودومصطفى

وقد،591االعامخلالنشاطها((الملهمالجبلاسرة"بدات

قولسسافيهجاءومما،الادبيا!ء،مالوأيعلىوزعتهببيانافتتحته

فائدظمنفيهلماالحرؤيبنصهالقوللائباتءإسةالحاجةهناوأجد)

وتسجبللبنانفيالادبيةالحركةتار،غمنلأالحقبةهذهانارةفي

.(الدفةوجهعلىمعرفتهااوعليهاالاطلاعالكشرينفاتربماحقائق

الىملحةحاجةالا!رةهذهتكويئالىيدفعنا":البيانيقول

الغايسةهذهبإنوشعور،بناءفاعلحيأدبخلقفيالمساهمة

مجهودكلالعصرهذاففي،دالجهووتضافربالتعاونالاتتحققلا

الوجهسةمنوالفاعليةالاثرضعيفاوعقيمقيمتهبلغتمهـافردي

"لا.والاضمحلالالموتإءناصرمعهيعملالفرديوالصمل،الاجتماعبب!ة

والشدةالرصانةوبوجوببالتبعةالش!وروعدمالانانيةمنشيئايتضمن

المقا-يخس.اتباعفي

التيالادبةالمشاكلءختلفدرسعاىمه،لنتعاوننجتمعونحن

آئارؤك(والتدفولقالنصحتبادلعلىوانعمل،مجتمعنابهايضطرب

بالشكلالظهـهورعاىمموهوباثركلولنمساعد،وجهودهمنافردكل

وفيلبنارفيالطالعةالعناصرآصواتالىصوتناولنضم،اللالق

حضاريجولخلقخيرةادبيةحياةبهثسبيلفيلعربيةاالبلاد

."افضلمجتمعبناءفيولنساعد،جديد

:البيانذكرالادبيءملهافيواتجاههاالمميزالاسةطابعوبصدد

تغربانيجبلاثلاثبحقائقمحددانالطابعوهذاالا-لجاههذاان"

ادبي:نشاظخلقاريداذابالعن

وبماللبنانيابالوا،ءجهةمنمرتبطاللبنانيافكرأاان-اولا

هـنطويلةحقبة"دىعلى!ني،عديدةحضاراتالتقاء،نيتضمنه

الالتقشاءهذاتيسروالتسامحالحريةمنجووحودسورةو.،الزمن

.عناصرهتفاعلعاىوتساعد

بينهمالمثقفينمنعددتاسيسهافيشاركاوالالرةالىاننسب)1(

سكافجورجوالصحفيانالجسروباسمطبارهفيصلالمحا!،ن

كنعانوايليعيتانيقاسممحمدوالفنالانالدينت!ع!ووسيم

يمارسوناليومحتىزالواماالذيندكرعلىاءلملأهاقتصرتوقد

الادبية.الاعمال

عنيتصلفلبنان:ال!ربيبالواقعمرتبطهواخرىجهةومن

-يالهربسالاسلاميالحضاريبالننراثوالبعيدلقريبماضيهطويق

.الجدلتقبللابصورة

يونانتسمنالعالميةللثقافةءمتوحقديم"نذلبنانان-ثانيا

ولاتينية.ودوما،ية

عقائديلصراعمسرحالشرقبلداًنمنكغيرهلبضاناًنسثالا

قوىظهرتالحربهنبينماؤضرةؤ!لذ،جدصدطرازمنوحضاري

ثرقي،مجتمعكلفيكمااللإضانيع6المجضقيبرديد!وحاجاتجدهـة

نتيجةوعلى،عالمينبينساؤرةو،رةخفيئتارة،م!ركةكللالعوبدات

تعبئش-ةلزاء،فأصبح،الشرؤيةالشعوبءصيريتوقفالمعركةهذه

الشاملة.المعركةهذهاخوضوالفلأرالأقلاممقدمتهاوفيالقوىجميع

."للالرةالعملسبيليننضحالحقائقهذهتفهموع!

ينبص!التيوالوسائلالاسةغاياتتحديدفيالبانمضىثم

ها:غايامنانفدكرالعاياتهذهلتحقيمقبهاتوسلان

القديم.العربيالادبروائعاحياءعلىالةمل-ا

لفبةواوالادبيةيةالفكربالحركاتأدبناربطعىالعمل-2

العالمية.

الشعببكأحياتنافيالفنيةالثرواتاكتشافعلىالعمل-3

والفكريالفنيالنشاظنواحيمختلفبنالنتعاونتنميةوعلى

.لبنانفيوالادجمط

وتشجيعها.الادبةالمواهباكتشافعلىالعمل-4

بينتبعدالتيال!لماتتبديدفيالمساهمةعلىالعمل-5

هـلمنالتحررقيألحركاتمساندةوعلىالحضاريوال!ملالجماهير

العرجمط.الشرقفينو!

الجديد"،الادبيةللحركة"مان!يفستو"بمثابةكانالبانهذاان

فبداوا،هديهعا!يرسيرواانالملهمالجبلالصرةادضاءاجنهدوقد

،الاشترا!ءالواقعيةاوالمجديدةالواقعيةبأدببالتعريفسيرتهم

منمختارات"سعدعليفترحم،اثارهمننماذجلغتهمالىونقلوا

"بخارى"عينياديناصمالرلوايةسعدابوواحمد"حكميتناظمشعر

نيرودابابلوعنودراسة،(الام"غوركيمكسمم!وا!ةسويدواحمد

الغكريةالكتاباتب!قلعيتانيمحمدواهتم،اشهإرهمنومختارات

وكان،اعلا!اوسيرالتاريخيةبالماذيةالمتعلفةآلنطريةواللأراسات

كتبمنالفماؤيآئارهاظهرتشاملةنهضةبحدوث01ايذاكلهذلك

العربة.البلدانوفيلبنانفيالفترةتلكخلالاشه"رمنونظم

عاتقهعلىويأخذ،وبالتجردبالموضوعيةيتصفباحث(يوان

يوهـفىاكالادبفياثرتالتيالعواملكافةاستقصاءبعمليةالقيام

منعددممارستهالىانصرفإلذيمنهالواقهـعيالشعروبخاصة

وامثاله،كالبيلالياليوممشهوريناصبحواالذينالعربالشعراء

الصفاتبهذهمتصفاكاناذابوسعهيكونلنالباحثهذاان(قول

لاشعارترجمتهسعدعليبهااستهلالتيالمقدمةذكرعنالصفحضرب

كعبهمافيالجديدةالواقعيةالىلطريقامعالمرسموبهاحكمتناظم

فالى:"وافة!يادبنحو"ءنوانتحت

فانفا.اًلعربيةقراءاىاحكمتناظمفمرؤقمانيسرنا"

الواقعيالشعرمنلونالىاتوف!رصلمةل!منني!حانبدلكنأمل

.فالعرباللمةفيالكافيلمجالابعدلهيفسحلم

يسنمدالنياث*ريانهحاهذاالىالربروعاننعتقدوانا

شانهمن،الشعبيةالحياةوينابيعالصمثىواقعمنووسائلهعنامره

افقرتهالذيادبناعرو!في،فيةوالهالصحةبعضبثعلىيساعدان

رومنطيقيةمنالغربي1الاثبعنرويةلوننقلناهااتيالمذاهبوعمقته

الهوةتزدولمالحاضرلمجتمعناتخلقلممذاهب،وسرياليةرمزيةالى



اتساعا.ايروا!لأنيالشعببين

،الح!اضرةمرحلتهافيالعربيالشر!شعوبانئؤمنونص!

ومنالداخليوالاستبدادالخارجيالاستممارمنللتحررالنضالمرحلة

القوىمعاـواقياقواهاتعبثةالىالشعوبأحوجالاجتما?اكلم

فيهاالحياةوكوامنآمال!ءنيعبر2دبتكوبنوالى،فيهاالمتوئبة

والحيرةالقلقاعراضكلعنبهاويهـب!دومصائرهااتجاهاتهاويرسم

الغربيالمجتمعمنجاءتناالتيواورمالاوهاممعوالاسترسالواليأس

الذكر.الانةالمثاليةالمذاهبطريقعن

نقدماننحبالواقعبمالشعرمنالرفيعال!نموذجهذامعا*ضنا

.الانسانحكمتراظماًلعربيةقراءالى

!-صللحريةورافدانسانبمبطلوجهيطلالشعرهذافمن

والمحرومينالغلويرحقوفىنمرةسبيلفيدفعوم!جاهدالشرقهذا

السجنفيفقضى،الفادحالثثنالشر!بلدانكلوفيبلدهفي

شبابه.ايابمزهرةمناقتطعتعاماعشرستة

يسعنالاالاهنالمتفرجموقفالحياةمعاركمننقفالذينونحن

امامحياتناوتفاهةبصغرنانحسوانعيشناطمأنينةمننخجلانالا

لف4مافيوبس!تهالتضحية!وسخالهالكبيرالانسانهذاجراح

."أغلالهمفكللعيديىفسحالاغل!فيالعيشببطولة

صةالكعبالنصوع!اثباتفياسترستممااكثراسترسلولن

!الادبسالحياةهـي"الملهمالجبل"اسرةدورأهميةعليالشاهرة

اكثراوسنةبعدانهالىفاشيرلألتقل،بعدمنوالعربيةاللبنانية

للكعابتحمعظهرلتان!يالادبةال!ياةمسرجعلىالاسرةبروزمن

الذيالجيلسبقوامهنرسمياالصرةناوالمشهورينوالشعراء

راىوقد.،(القلماهل"س!وهاأدبيةجمعيةوالفوا،عنهنتحث

ناالتعايشخطةاوالاوفتاحقبيلمن"الملهمالجبلاسرة"جماعة

صفوفهالمج!منهمبخر!ويشلالتعاونيدالجمعيةه!هالىيمدوا

ع!لأةللاسرةواصبحذلكوتم،السابقةبشخصيتهاتحتفظواحدهكتلة

هذهاعمالفيالاث!اكمنتمكنها(،القلماهل"جمعيةفيمقاعد

.مقرراتمنتتخذهمافيوالتاثيرالجمعية

وينشط،النحوهذاعلىتسيرفيلبنانالادبيةكانتالحياةوفيما

الثقافة"مجلت!عناتخلواممنالتقدميينالادباءفرصلاتللتحركفيها

وانصارالوجوديالالتزاموفريق،لهممهـبرا،(الطريق"و"الوطنية

ظهورهـ-صااول،(الاداب"مجلةمناتخذواالذينالعربيةالقومية

-!المتمثلالسابقينللفريقيناكأاوىءوالفويق،لنشاطهممسحا

أفول،القلم(هلأعضاءوبعض"اللبنانيةلندوةا"فيالمحاضرين

ينموفيكانالصورةهذهعلىتجريلبنانفيالادبحياةكانتفيما

الاجتماعبضرورةشعورالمربيةالبلادفيالتقدميةالفهـريةالاوساظ

بنشاظالقياملاجلالجميعبينوالتعاونالصفوفوتنظموالتكتل

احبلن5الكفاحفيومشاركته!الن!عببحياةالكنابربطالىيدكو

اً)ـحمياةبناءوفيانوطيةوالثقافةوالاستقدرلحريةاعنالدفاع

الجديدة.

بين5491عامدمشقفيعقدمؤتمرفيالامورهذهتجسدتوقد

رابطة"منبدعوةمنهعشروالحاثي(سبتمبر)ايلولمنالتاسع

فيهوشاركوالارثنوالعواقيممرمنوفودحضرته،(السوريينالكناب

كاب!اوعثريناربعةحواليضمبوفداللبنانيونالتقدميونالادباء

هذاءننتجوقد،فكريةبتظاهرةاشبهحضورهمكانومفكراوشاعرا

الكتابرابطة"باسمأدبةرابطةتاليفالمهمةلمقرراتاعداالموتوو

الملهم"الجبلاًسة)ءاعضاءمناللبئنيوناليهاانضم"العرب

كصا،كيانهافيكيانيهاوذوبوا"السوريينالكتابرابطة"واطضاء

والشاعرينمروةحسينالمناضلكالاديباللبنانبنمنآخرلفيفدخ!ا

41ؤتمسرهذااخبارلباحثاويجد.الشهالورضوانصادقهبيب

الوطنيية"الثقافة"مجلةمنخاصضعددمنشورةاعمالهوابرز

.54-.1-15فيصدر

فقطالننقدمببينعلىواقتصرثمشقؤ!انعقدالذياووتمربعد

العلايلياللهعبدهمالبنانفيواللغةالادباعلامءنعلمانوحغره

نفسسهابملولشهروفيبلبنان"مريبيت)ءفيانعقدعبودومادون

منجمع!ةبدكلوةتملذيا"الاوللعرب2الادباءموتمر"؟591العاممن

و)كن.يشبههامآاورسميةوفودااليهالوفودوكانت"الهـقلماهل"

!تياروالتجاهل،جوهسطدتالتيالرسمياتمنا؟سعمعلىالموتمرهذا

التي4!حاضراتابعضأظهرتفقد،حاضريهمع!ممنالتقدميالادب

اوساطاشملتقدالتطورموجةانتل!هاالتيوالمناهـاتفيه*لقيت

العارمةالموجةهذهعنالبعدكلبعيدةخطتهواضمويحسبهاكان

ن!والدولةواجيب)ءموضوعهوكاى،الارثنممثلاناذ،الصاعدة

مهمقىابرازفينبمقد"مجتمعهنحوالعربيالاديبوواجبالاديب

تهصوقالتيالعو(ائقمكافحةفيالوطنيةورسالض4الاجتماعيةالاديب

المناصربعضوجدتوكلد.واًلتحررضالنهونحوالهربيالشعب

حفياواسعاالمجالالاستعماريالفكرركابفيوالعاملةالرجعية

الادإبحريةبتفيدظالبلانالارثنمنعوبمحافرةمناقشةاثناء

اصرلعفاولكن...التحرريالس!ماسيالاثبوبينبينهماوتفضل

موقفاالمجالهذافيوقفتقدالطورموجةوصلتهاالتيالشريفة

يةالوكلرسالتهوعنالاديبحرقيمحنمجيدادفاعاودافعتمشرفا

الادرببووضعالفكريةالحربةلقضيةانتصاراذلكوكان.التحررية

والابخنم!عية.الوطييةمسؤولياتهامام

المؤتمراتفاتحةكانانههوالمؤتمرهذاءنأنعقادنتجمااغمولعل

ادباءالننحركمجالاتعلىفيهاوشطربعدهانعقدتاتيلاخرىا

الىونزلوا،معاوالعالميالعربيالوكلنيالتطورحركةفيانصهروا

ومث!اري!"الاسته!مارهجماتضدشعبهمجماهيرمعالنضالساحة

مصر.علىانعلاليالهجومفيقمتهابلغتالتيالعدوانيةالحربية

بالتدخللسوفياتي2الا-لحادتهديدمنأعقبهبماالهجومهذاان

فيالحاسمدورهلمهكانالذيالمشهورانذارهبواسطة،استمر(اذا

فيوالفكريةالوطنيةالحركةتار"فيتغييرااحلأ!،المعركةايقاف

واثبتالسوفياتالىالنكرةبكلانهاذ،العربيةوالبلدانلبنان

واقامةرسلامواالحريةاجلمنيطلقونهاكانواالتيالشعاراتصحة

التقدميينالادباءمواقفودعمالعموببنوالصداقةالتعاونعلاقات

وببصبينهتحالفوفيامالاستعمارخطرالى.جمهواطاثاكانواالذين

التلاقيفيهاتمجديرةمرحلةنشوءالىاثىكما،العالميةالصهيونية

اهمهاكانعدةاجتماعاتفيالحريةلاعداءالمناهضةالقولىسائربين

مجلةدارفيالسويسمعركةائناءبيروتفيعقدالثيالاجتماع

كتابوحفرهاثريسسلإلىالدكننورتوررهايرئساتيا"الاداب"

فبماللبناق-ناخوانهممعاشتركواالعربيةالاورطارمختلفمنوفنانون

الدياانحا،فيوالفنانينواثعقفينالكنابزملولهماًل!فداءتوجيه

.العدوانضدنضالهافيمصري!دواوإؤكأالعربالقضيةلين!روا

اقلفيوتتجمعتتبلوربلادنافيالادبحركةاخنتهذاافىعلى

العربيةالسياسيةبالاحدا&متاثرةالمتحالفةا!لجاهاتمنيمكنما

ويثص.الاحدافىهذه!تنشالتيالتاريخيةوبالتصلات،والعالمية

بداالادبيةالاتجاهاتتبلوراًن5791عامفيالادبيالنشا!طابعمن

بالقليللبسحدالىوصهرهاا،خربعضهامنبعضهاتقريبالىيميل

وانتصاراته.العربيالكفاحبتطورمنفملةعربيةوطنيةوجهةفي

ممرءاىاعرليلوانالصاعقابوفي،5791عاماوائلففي



شساررادبي!اثنابا(،الفارابيدار"أخرجت5691العلمافتهاءقيل

اججاهساتالىينتمونوشاعراكاتباوعثرينخمسةنحوكتابرتهفي

(،مصرمعالمعركةفي("بعنوانالكتابصدر.مننع!درةوعقائدفكبرية

عنالدفاعفيواستبسالهألمعريألشعبصمودجمجدمقالاتوفيه

تضامنوتباركالعدر؟ا!بشاعةوتفضح،الوطنيةوسيادجهاستقلاله

المنافملة.العربيةشعوبنامعوالحريةللسلامالمحبةالشعوب

وافرعدراعدارفىالفنرةتلكطوالالنشرمؤسساتونشطت

ا!ربية،الهـقوميةشؤونفيتبحثافنيوالف!ريةالادبة4ؤلفاتامن

وافريقيا،آسيابلدانمنلكثيرالضحرريالوطنيالكفاحقضاياوفي

التاريخية.المرحلةتلكبئزماتالمرتبطةالفكرمسائلوفي

الىتميلاخذتفقدالمتوسطالبحرئقافةالىالى:عةاما

الىتا!يدهاي!د!فرياوادبياثرلبنانفييومئذيظهرولمالانكماش

اتي"للفنالفن"لنظريةحصلذلكومشل،اتجاهاتهانثعراو

الذيمسنالإدباءم!!بداطيلعددعلىتقتمركادتثمتتراجعأحئنا

بعد8مافيالانتاجعنانقطعوا

بلغالذيالفذالتقدميالمدهذاالىيومئذالاستعماردلنوؤد

التقدميةالفئة(دبظلالهفياصبحالاباناليهالدافعيننشاظمن

فوتهالهاوباتتالجماهيربحركةابداع!تبضاريط،الذيالواعنة

القبمسامغلنىرحفمها،اءهزثفحرل!ةةانتانريخضركةفسييرفي

لقر!سسةالعالميةالمئفمة"بهتقومكافتمافيتجلىهعهـاممسبئشا!

بمؤسسةالمعروهـطألاميركألأواؤسسة((حوار"مجلتهاو"الثقافة

بغبسلأوالفكرالثقافةميدانالىالتسللمحاولاتمن"فرانكلين)ـ)

وب!تا)ن!وسوتفسيعبأالمقولواثسادالاؤللأموكسخيرالضمائرلثراء

فيالحيةوالقيمالوطنيهلثقافةالروح؟ديهالمهالاستطماريةالثقافات

ازاءشيليينمهلمهذاالاستعمارءملولفى..الفكريتاريخنا

عملالهتحريكالىفالمجه،لهرواءمنالنؤسفيانغرس!دكانما

بارادةالبلادهصيروربطالوطنيةلحركهالضربالسياسبمالصبدطى

التيالعمةازيةالعربيةواحلافهالعسكريةوثواعدهالاميركيالاستعمار

الادبا.غمارهاخاضمسلحةوفىيةجحرريةبحركة5891عامجوبهت

والاذاعةويلاقلامبالسلاحالجماهيرجانبالىالوطنيوناللبنانيون

العربيالوطنصعيدعلىانعكاسلهاوكان،لثعبيةابالمقاومةالخاصة

الملكهصةواسقاظالعراقفجم!جموزا؟ثورةحدوثالىادىباكمله

المستعمرينصفو!فياللراوفعمماوهي،الرجعياحكموا

الىفسارعوانهائياامديهممنالامريفلتانخشواالذينالاعيركيين

يلقونهذابعملهمانهموحسبوا،لبنانفيكأالحربقواتهمانزال

وحل،الجميعمنبالرفضقوبلواولهتهم،الفئاتبعضمنترحيبا

الوطتية.وحدت!ملومحفظالذياك!حوءلمىمشاكلهـماللبتانيون

القوىبنا!نظروجهاتفيخلافالعرافيئورةبعدوحدث

وسوريةمهـمربينالوحدةحولا"تحررةالهربيةالبلدانفيالحاكمة

.الانفصالحد3ثم...وسوريةمصربمنلوحدةاوحدثت،والعراق

بعضوتمكنت،الصفوف!لثقالفرصةالاستعمارقوىواغتنمت

وجودمن،العربيةالبلدانتجابههكانتالذيالواقعاناًلا..الشيء

معالراليل،العالميةالامبرياليةقوىجميعتضامنالىقلبهافياسراًليل

علىالتضلانالبلدانهذهحمل،الواقعلهذاءضفهمشه-!اوعينموالى

رايةيرفعبلدالىالثورةممروطول،الفرصةالاستعمارعلىوفىت

كا!س!ةالىوالتعاونالصدافةيدويمدبالاشتراي"ويؤمنالتحرر

والتقدم.والحريةللسلامالمحبةالشعوب

النشاكلطورمراحلمناخرىمرحلةبدأتالحينذلكومنذ

الجهدمضاعفةعلىالمملقوامهاالعربيةوالبلدانلبنانفيالادبي

بوحده"لوعيونشر،4شعوبهاالنضاليةلحياةادلهماججاهفيالسائر

آهسيةفيالاحرارامتابوبينبينهاالروابصوتعزيزالمشترلدمصيوها

اًلعالم.انحاءوسائروافربقية

الثالثالمؤثمرانعقادالنشاظهذاتهااسفر،كلاهرةاعظموكاد!

ادبساءمنبد!ة691لأءامبيروتفيوالافريقينالاسبويينللكناب

الحكومة.ورئيسالدولةأرئيسمنورعايةمثقفيهوطلالعلبنان

را4وانتمىللبنانكسباعقدهكانالمؤت!وهذاانفبماشكمنوما

م!مقف!يهاتخذبماالمنعزلالربرع!الفكرعلىالممفتحالقدميللفكر

اهـذيالدربوسلوكمصيرهاتقريرفياثعوبحقايدتمقررات

والامبريالي!ةالاستعمارلببباس!اوشجبت،اهدافها9!مالهامحققاجراه

.والصهيوفيةوالوج!ية

التطورمن؟حوعلىتسيرلبنانفيالثقافيةالحهاةكانتوفيما

عصال3ثيونموااذمماء!يزدادالادبفيالتجديديجاهالا!فيه؟خذ

هـ-4وووحبءبسليهانومىثالادونيروحاويخليل:اثعراًء

دكروبوكلحمدعاصيوميشالمروةوحسينادريسسهيلوالكتاب

اسرائيلفيهااحتلتالتيالمسهورةحز،رانحربوثعت8وصموا!م

وسوروة،مصرارفىمناخرىواجزاءفلسطينارضهنالباقيالجزء

لف-.%"وهزمضهما!ركةثواهممكلطلتبئكسةالرهاعلىالعربواصيب

يه.السكرمهزيمتيجاوزبمقدار

-صةالفرصيوءئدالاجنبيبالاستعم!المرجبطةالدوانرواغتسمت

والقلق،العضبمشاعروسطبراوجمسلاد4صفالذبم!ثيارهالتحدنث

عاتقعلىحدوثهاةىاالمسووليةتقعلاحزيرانهزيمةانومضوونه

يتحملونالذينانف!مالعوبعلىوانما،وحدهاالعالميةالام!بريالية

واحاهـقىالحضاريتخلفهمعلى،ذلكفياكسؤولبلآءنلمحإهطاكبر

والتحجر.الحمودمنبسياجاوص(عالم

الثقسةنرعكانهدفهاجائح!جشكيكيةحملةالاثرعلىوبدأت

كتابلحملةاهذهمتظمينتمباكفيوثعوؤد.العربيالانسانمن

الفريةالرويةبرصائرهماقولانواؤضلابصارهمعنغابتوشهراء

فيواجهحمكمالننيوللعواملالحقيقياهـ"سيولمضمونهاالارمةلابعاد

لثقافةواوالفكروالادباللذة،يخعونفانطلقوا،والخارجالداخلمن

والفكريوالروحىالنفسيتكولهمب!سادالعربويتهمون،العربية

،الصمورسالفمنورثوهالذي

والوقوفالحملةلهذهالتصديمناثخلصينلادبائنابيكنولم

الىالامربعصهموصلانبعدسيمالا،تثهـيرهال!يالتياروجهف!

..غريبةمبادى*ورا،بلاننمياقاؤطارنامنالمتحررة؟لجهةاج!امحد

!الادبالنشث!ووجهتالبلادمبههاأفادتالاقلامبينمعركةفدارت

جانبالىالاجتماعيالتحرريالمضهسصونمنالمزيدجحقيقوجهة

الوء:جم!.التحرريالمضمون

يربطللكتابجديدتجمع،ءاصطرةالحينذاكمنذونبته

وخلق،الفكوةجحققتماوصعان،منك!"بلق!اتب!ينهممافي

الس!امامشهبشخصالاىبينكمالممثل(،اللبنانيينالكتاباتحاد"

منالكثيرظهورتتابعالاتحادظ!ورصاحبوقد.لهالمرافقوالوؤد

نشاطا،اوسعهايبقىا+دحادانالا،الثقافيةوالمجالسالافدية

البارزينالادبونقادالقصةوكلالبيواً!كتاب،الشعراءمعطميع!موهو

الادبي!ةالمجلاتامسدارعلىالمشرفينءنفضلاالادب"الحياةفي

في.النمثردوربعضعلىوالمهيمنين

اهمضاكانكثيرةبنشاطاتاليومحتىقليفهمنذاتحادناقام

9691عامموسكوفيانعقدتالتيالئدوة-العالميالصعيدعلى-

والمجتمع،الادبموضوعحولالسوفياتالكتابامححادووفدوفدهبين



السوفياتادباءمنوفدبين7291عامبيروتفيفالضرتعادتئم

اللبنانبينالكتاباتحاديبينال!موذبمللقاءوا.اً!لحادادباءمنووفد

اسبأبتوطيد!دأمنانطلاقابينهماتعاوناتفافيةفيوو!توالبلذار

والنشاظ.الاخرىالشعوبوبينبينناالصداقةص!اوتوثيقالتعاون

لاحبا!لبنانفيالثقا!يةالهيئاتمعالمحاكهالصعيدعلىبه!اماورف

4ورافمنواضعوهيسصكانمشروعوهو،(الثقافيالهرم"مشروع

حريةمصادرةوبالتاليالفكرنشاظوتطويقالثقافةحركةتدبررالى

الحكم.بجهاروربطهاالثقافيةوالمجالسالجمعياتبحلوالتعبيرالراي

الش!رتن!يمالصإرهذاعلىاتحادنابهقامماجملةومئ

يمثلونيئالذالكبارالعربثعراءمنخمسةفيهدعاالذياثمري

الجماهيرعلىقصاندهممننماذجلالقاءالشعرفيالتجديديالاتجاه

احاضرات1عنفضلا،بروتفيالاونيمسكولآ4قايومئذبهاغمتالتي

القصةادبتصرحركةفيهاورصرواا!ماؤهبهاقامالتيوالمناظرات

اهدافمنهدفوهيالعلومتعريبمشكلةفيهاوعال!جواوالمسرح

الوطنية.الثقافة

بنشاظوالعالميالمحلىالصعيدينعلىا!نحادنشاظاقترنوقد

حصلاللذيناللقاءيئفياولاتجلىالعربيالموليالصعيدعلىمماثل

وفدينبين7391عامبيروتفيوثانيهما،7191عامدمشقفياولهما

اشهراربعةكلبين!مالقاءاجراءبهدفالبلدينفياكتابااتحاديمن

ؤي"وضوع!تركةلحوةوتقامالاتحادينبينالتعاونقضايافيهتدرس

محعد.

المؤت!راتفيالابحاثوتقديمبالحضوراشتراكهفيثافياوتجلى

-ونسفيانعقدالذيالمؤتمرآخرهاكانالتيالثلاثةالعربيةالادبية

نااىاوفدهاصطروفيهااول)ياالعاممن(مارس)اذارشهرخلال

الموتمر.منبالانسحابقراًرايأخذ

وؤاةمنذتتكونبداتظروؤءثيبتونياًلعربمؤتههـا،دباء!د

حينايالحااله،مفىتكوذ!اذروةوبلغتالناصرعبدجمالالرنيس

واثحراءالادباءمنمئةءنيقللامافصلالىمصرف!الحملحمد

مخفلفةاداراتالىنقلهماوالخريريةاعمالهمعنوالصح!ينوال!فناين

الادبي.نشاطهمعما؟سةعنتبمدهم

لونالموتيمرهذاتكقداناللبنانيمنالكناباتحادوفديشماولم

البلداىوبعضءصرفيحريا!مالمحتجزةالادباءقضيةفيهتثاران

اساليببشننىونددالوفودد!ساءاجتماعفيرئيسهؤوقف،العربية

الىود!دااًل!ربيةادولابعصفيتمارسالنييالفيوالاضطهادالقمع

بلدكلفيالتعبيرحريةعنبالدفاحالادباءفيهيتعهدشرفبثافى

ترسىلانوالى،حريتهمنيحداوالفكرفيهيضطهدانيمكنعربي

هناكحيثوالبحرينومصرالمغربحكوماتمنكلالىاحتجاجبرفيات

النوعمىنوم!ظه،مالوؤوددؤولءيوافق4لمم..الاضطهادمنشكوى

حاولوول.اللبنانيالاقتراجعلىبلادهبسلطاتالمرقطالرسمي

العموميةالجمعيةالىيتوجهاناللت،نيينالكتابلاتحادالعامالامين

يجدفلماروممنمنعموقفهدثرجالخنامياجتماعهافيللوفود

ثلائةباشثناءالموتمرحضرمنلكلخزيموقفونسبمالانسحابالا

سروعضوانالبحرينوفدرئشىهمابنانوفدمعانسحبوااءضاء

المغربي.الوفد

"فاجتونسفيهذاا!شرفمو!هيقفاناختارحينوفمنهاان

لةرهـ4عليهتفرضهماومعنفسهمعالانسجامبدافيذلكؤعلانما

الميه.ينت!جمماسااوطنا!يعليهانتىأالتبموتقاليدهالمسةولالادب
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اًلعربللادباءالعم*تحادمنلمالمؤتمرمنالانسحاب+لرحينوهو

باخلاصه،إشهدماماضسيهمنواه،التخريببدافعذلكيفهللم

الاقليمي،التعصباوبعضهمزعمحدعلىمصرءلىالحقدبدافعولا

يئللقائماالصردهذافينشاطهانمرةءناكثربياناتهفياكدفقد

بدورالايمانومن،لنقدمية1الفكرهومنالعربيةابقوميةافكارمن

وتاييدوالصهيوليةالا-تممارمحاربةفرورةومن،الطليعيووو

هـصىيحدثم،انيرىلا."ذلكفعلوانما...الفلسطينيةالمقاومة

سه،-*صةدوافععنعزلهيمكنلاللط!برواضطهادللفكرقمعمنمصر

المخلصين.اًهداف.ءمننفقهغيراومغلوطةنظروجهةعلىمبنية

،افمطهادكلضدمعهالصوتترفعانبوفودكميههبفهـوولذا

الىفيهينبههماعرباالادباءاحوانهاًلىبنداء!ببركمعلىمنونجنوجه

.الانعكاسالىنهصهمتعهـضقداخطارمنالاؤقفي؟لوحما

***

الحوادثبعغىذكرفاتهربماانهاشعرالتقريرهذاأخغوأناواؤجمر

الأدبيةحركتناخلالهمنأتتبعحينولكنيالمواففبعضتفصيلاو

اكللأ-قالسريعالتطورازاءالسروريداخلنيمالهاقيالىإكأالبدامن

هـ-س!امتابوحركاتئةالادالجمعي(تنشاكلياتاليهوصلتالذي

بلالنا.

عنمعزولةتمدلمالايامهذهربوءنافيالثقافةانثمارها!من

مجالاتوسائرلعرياالنشاطبينحاجزهناكيعدولم،لجتمعاحياة

عفوبراارتباطامرتبطابتوجي!الاصارالادبوان،ا،نسانيالنشاط

المجتمه:-التاريجيةالتطوروبحركةالئ!جرريالعربيالكفاحبحركة

3--ة-فيالمثقفوني!دإ4باتالذيالدورحجمواًزداد،كلهالعربي

اورإ،الثقافيتاريخنااقلاكاعادةاولوطنيةاالثقافةانتاجتجديد

النفوسفياو-دهاالتياانقصعقدجميعء!لىالنغلبفياشواطا

عدإدةزساذجعندفاوبرزت،امورنامنشيئافيهنملكنكنلمماض

،ابالعاالمستوىذاتوالفكريةبيةوالادوالفنيةلعالميةاالابداعاتمن

العالمية.الحضاراتفيوقيمجديدلكلنوافذ.اوفت!ا

ادا-!لدىفانا،الكمالحدبلغناات(ذكرتبماأعتكبماولست

قادروهو،لتحقيقهاس!عىانءليهعديدةمشارإعاللبنانيينالكتاب

والمثقفينالكمابمنعليهحصلىافياثاملالنناييدبفضلذلكعلى

براقي(منالمنهمرالسيلوتش!عتوذسفيموقفهاثرعلىلبنانفي

هـنعليهتنهالالحينذاكمنذزالتماالتبمالت!ئةورسلادلتاييدا

اعربية.االبلدانؤيالاحرارالكناب

سعدابواح!

ماركوزهربرتمؤلفات

الواحدالبعدذوالانانم

اكإرسجو!جتذح
احد!البعدالوفيماوراءالانانذي)التحررنحو"

!راظ&وارتبرجمة

النفيفلسفة"
مجلاددبدالمنصم!دترجعة

والحضارةالحب.

صفعكبمطاعترجم!

بيروت123،ب.صالآدابدار
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