
و.جم!!لصكنم!ف

لا-.ا!أأفأ؟اا!أ-!.

كان!،،-سسضةوعشرونخص!،اًمل3قرنربع..

قوالقل-حزأنبالاالمثقلآزمناهذارحا-ةفيالعصور

ايضا،الافضلالمستقبلوأمل..،والحروبوالتغيرات

الخيول"شبهسريعةايام،ألاخرالوجهفي،أن!ا3و

توالموتالمجهولنحوانطلملأقتهافي.الجامحة

الحراثقظلفييكتبانالانسانيستطيعمازا

اخممى!هذدـاابقتاماذ؟الدائمارحبلأوشبحااوتورائحة

؟ةالذاكرجدرانوعلىالحقائبفيالسنينمنوالصثرون

تكفبالتياوكتبتالتيالكاماتفا.ئدةماواخيزا

آلمباشرةالموتوطةتحتيعيشالعر،بيالانسانداممماالان

تسىيطرالتيهيالغابيعةشردا،مت/وما،والمعنويالمادي

الخليج؟الىانممحيطءنالعربيالوافععلى

واقسىا)!كلماتمناكبر،كثيرةاشيءحصلتلقد

رلانهما،سنةوافعشرينالخمسهذيفيالمراتآلاف

منيمنعانوانتهيبلخوففةوالقسوةالضخامةبهذه

غيروافكاركلماتمهـجرداو،سوداءحروفالىلمهمازحىو

أذيا،والثألالنادرالشموخذلكالىالوصولعلىقادرة

.والانتقالالكبرىالتغيرفتراتفيالايحصللا

وعدمالخرافةألىأاقربحصلمماكثيراان

المستحيل؟آزييوشىءاو،دامكابوسوكأنه،التصديق

المميتة،ادغزارةتلمكتفجيرعلىقادرةاكتابةات!عنلمواذا

شسيئا،امامهيتركولاالتوقفيعرفلاالذيانالطوفاذلك

احسنفياو،الخيانةالىاقربالكتابةستكونفعندئذ

قتومنذبدأالذيالنخا"سة،موقافىمساهمة،النوايا

.بعد!ينتهولمطويل

موازيةواهميتههابتأثيرهاأتصبحانللكلمةيمكنهل

هذاتفجرانصكنهل؟المسنقةلحبنل،للطلقة،للقنبلة

الملحليصبح،اخربصديوهـايعلووالذي،المتراكمالعفن

انتفجره،للكلمةيمكنهل؟اصرةإهاأالعربيةللحياةالوحيد
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،افضلبدايلالتقيمتغيرهانواخيرآ،ؤقلبهان،تخضهان

التيالمرارةرغملكن..لا:يقولانالانسانيعاد1منه

لااالهاقناعهورغم،الكلمةسىوىيملكلامنيحسذها

سحربخفقهيتعدىلااوتأثيرها،ثالو؟سلاحى،تزال

نممفرايجدلاهذاسلاحهيكونمنقان،قطروأشارة

.ويموتيختنقلالكياليهالهـلجوء

يقول-نمنمفرايجدلاالرغبة-الحامظلالوفي

ةصعيرادذيالسخاءخلالومن،اشيئايكتبان،شيئا

امر،يغا،الدلالاترعضالكلماتتحملأنفي،الحدود

انيخلصيستطيعلعله،يومكلأالمراتالافنفسهيصلب

نفسه!خلاصاجلمنالمستمرنضاتهخلال!نالاخرين

ؤمبرألاخرىاتوالرغباالاقكاروعشرات..هذه

اسمه.يكتبانارادلو،حتىانقلمالانسىانمسكحين

كأفمجازقان،ذلكمنباترغم،ذلكمعلكن،.وعنوانه

شيئ"كلتملأآلتيالدمرائحةمثلنفلذةحارةتبقىالكتابة

الوطن.هذافي

ليس،إلظروفااصعبفىمحا(ولة،ومحاولةاذنهذه

عنهايعجزدرج"إلىوالرح!بةالاتسناعصنالموضوعلان

النيرانفياحترقتالاوراقلانوانمما،فقطواحدكاتب

)عد،تنتهولمقرنربعمناكثرمنذبذلااًتالتيا،)كثيرة

الااسذاكرةفيالاشياءمنيبقلمالدائمالرحيلولان

.الاوللمعانها

:النأ!رةاثارالإق

،591شباطفيالبعيد،الفتالياليومذآكفي..

ذا-كمنالحجمكبيرقديمراديو،عبربلهفةنتهـابعكنا

الشعبيئالانتفاضةاخبار،نذاك/1سائداكاناذياالوع

النظا"ما!قاطاستهدفتياوالت،سوريةفيحدثتاالتي

بعد،للشعباذديمقراطية،تالحروآعا"دةالديعشاتوري

ذ)لكفي..المتسأروالفرديحكماصنعجافسنوات



نتحرفتكنا،المختنقواراد.1ذإكطريقوءن،قتالو

وعودةالديكتاتوريةسقرط-:قليلةءإماتسماعاجلصن

تمثل"كاانتو..يةلحرا:ةحداوإكلم"و01.طيةا!قرلدا

وارتكل(ع،آلشعبيالنضالخلالمنافائمالنظامبسظوط

.دور!-،شوريةلتواصلجدردمنآديمقراطيةارايات

قضبمةبين،واخرنجلاغبينا!عةاشاالف-رةاوخلال...

حفر!يبن،النشرهـ-ةورصماصمظا!رةليي!ت،واخرى

اقثرولنابالكفبعضتطلأالعاكنا.وغيابهوالرادموت

مناوكنا..عهل!هت!ونانيجبوماالاوضاع.كانتكيف

الكتب:هذهبينوكانت،والاحلامآلافكارنستخرجالكتب

...ترجماتهاو(قصص!وشعارهاافنقرأ،"الآداب"

ادحر/ةانالمتوهجةالمضيئةبحروفهالنناز/ؤكدوءصانت

عنة!التنازليمكنحقلا،وانالديمقرأطيةتغلبانيمكنلا

؟ابالادامعاءلقاواولذكرىاولهذهأتكماهل

ولكشها،كثيرةأءاتاوالقالياتذكرقبلها.كانت..لا

غمر3فيةالمحددمعانيهات!كتسبآمأو،ولمعالاحدةاؤل

الشكإبنتزالما،وكانت..والتحفىوالانتظارالتعب

المةطقةلىادتالتيالظروؤ!ظلفييمكنهل..وأليقين

و-بثربالحربةقتغنىبالممتقيلجديدةمجلةتولداننذاك7

كاملة؟مرحلةواعباءاناحزامعهاوتحمل

!ليئى-،قي،الايامكؤ!في،كلهاالر-لةكانتلقد

لاامالحكافلسسفةوبها/نت،وألسجونوالاضط!لمدبالاحزان

3،ءتوانمماآدإمقراطيةاوتحديداحرياتا-دبتقصتتمثل

انعف-لالىاتتسرب.دأتيالونالمفلهيمهذةبالغاءتتمثل

الهمولتضبح،الرئيسيةمقومملتهمنلتصبحالعربى

منظماشكلاولتأخذ،واتجماهرالمثقفينمنأكثيراليومي

يتوقفلايوميا!،لانفىاخيرأولمتصبح،الاحزابعبر

03يهدأولا

هذح،كانتللادابوذكرىلقاءاولاناذنلافترض

اجدفلاالموضوعيادلانمعالهااضعانحاولتفاذا

الحرية.:سوى

الانساسيالهم،اواسا.سياهمثااذنالحريةكانت

وعبر.!قتالوذلالكومنذ،الميلادلحظةمنذالمجلةلهذه

عنوعبرالهمهذاإستمر،اعببالمصامليئةطويلةصسيرة

..ت711حتىترناؤهااصداتزاللا،عديدةباشكالنفسه

ادكثيرهرمتالذيالوقتفيهذا.قبلصناكثروالآن

/القدرةوفقدتالدمبفقرواصيبتإؤسسات!المجلاتامن

المستقبل.واستشرافالهموم3اوذياتتمحديدعلى

لوالمزأ!البنصنتاجهيالمجلاتإنتكاواذا

في،المجىلاتتلكمنالاكبراد!قسمانكافقد،والفلسفات

تءاعلاز-،،تقبوراتحويدباأ)دأقد،الادابولادةمرحلة

.تبدأانثصكتوجيدبدةمرحملةوان،انتهتاقد4ص.امرأن

مش"دخلتالدذيامبيرالبماب،الحرية.دامتاوما

واآ.م-صالو*طلعاترغباتكلتعكصرانبد،فلا،/الاداب

اتا-الحررجاتبالنى،2ابتداًتوهكذا،المستقبل

تزاللاومعاركمناقشات،توفرهاالمطنلوبالديمقراطيةا

.الانالىآثارهما

؟إتها"ياواولوا"لقضاياوتصنيفتحديديمكنكيف

الاديبثحريةألىالتطرق!خلالمنذدكيكونهل

روواطصاكونهخلالمنوانممامتميزاانا"انسىباعتجا.رهليسس

المواطنين؟جميعحقوق!يههدرتالذيالوطنهذافي

برادالتيالعصرإةالمفلهيمخلالمنذلكيكونهل

-نعثالذيالعصرتحددوالتي،الوطنفيبهاالتبشصير

النصف،نالعشرالقرنمنالثانيالنصفالهعلىفيه

الارضإقاعءنكثيرقىالاشتراكيةفيهانتصرتالذي

الصحيواذضمانوالعمسلالصلمبحقللمواطنواعترف!

ادخأ..الشيخوخةوضمان

مسالاتعدلمالتيالمفاهيمخلالمنذلكيكونهل
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التورإ-ج!والاعتقادوالتفكبرفيسانالاحولحريةقشةالى،

ا)تيالمفا!ييمهذه..والسفرالمينراسلةوحريةالوالات!حما

شريص-ة،واصبحتالان!مانلحقوقالعالمديالاعلانعنهاعبر

م-لالذياالوقتفي،الارضبقاعمصظمفيواقعية

-اءالخضالتواقيمرغم،العربيةالارضمىبهايعترف

آلوثيقة؟هذهالعربممثلوبها.مهراتتيوالزرقلء

الرج!ياالمدوجهفيألوقوفخلالمنذ.تكيكونهل

،ا!48يرمةهز2تلتالتيالفترةفيالمنطقةسادالذيالالسود

الارتب،ط-!نمزيداجلمنادنكبةيستفلانحاولوالذي

،مكنلاقدراالغربواعتبلر،3-قواعدوواحلافهالغربمع

وجهه؟فيف!قوالواومقاومت"

إراتالتياوجه.فيإوقوفأاخلالمنذللثيكونهل

فلسفتها!نطقهاوضتفرأنو-ا.ولتانتشرتالتيقليميةالا

التراجع؟فترةفي

الاقطناربعضعروبة+،كيدخلالمنذلكلكونهل

غيراوعربيةهيهلانمفترةتلكفيتناقثىكمانتالتي

عربية؟

الت!االفترةملامحبعضلى،غيرها/واخرى..هذه

فظدالفترةهدهفيولدبئاولانها،؟الآدابفيها.ولدت

توخاض،ألمفاهيمهذهطرحالىالجرأةمن.،بمثيرتصذ،ت.

.كبيرةم!لمرلثاجلهامن

وص-دانفياستقرقداليومنراهمماجزءكانواذا

مثلراكانفقد،فيهايناقشلاحقمقةواصبحالموالشن

جزءيزالولا،سابقةفتراتفيوالاختلاؤأتءللمناقث،ت

وخاصة..آ،نحتىوالاختلافللمناقشاتمثارااخر

فيه.تساهمداب2الاتزالولا،الان

مجلىقىائفتراتمنفترةايةفيالادابت!نلم

و،كانت،انحبئجافىبلهانعكاشمناكانت،الواقععنبعيدة

نءاتعبيرهخلالومن،الاخرالجانبفيبالإقيمبثرة

خلالومن،ح!اوطموهماورغبا!وههومهاالجماهيرقعوا

المجتمعاتواقعصبئتعكسهوماألاف!كارمنزطرحهما

وته%المواطنعةقظتشكيلفيتساهمكالت،الاخرى

."وجدات

3،نت،ففط-للادأبمجلة"الادابب"محلةتكنلم

فتح!الذيالادبوحتى،تهمجالابكلللفكرمحإة

ويعبر،الحياةخدمةاجلمنادباكانلاستقبالهصفح،تها

سبقتطالفيالمجلاتمنلكثيرعهدلاجديدفكرعن

.4الب

،الادابصدورقبلعديداة"معا.رك"اثارتلقد

م!تالاولآلنصفايةنهافيحدثتوان،المعاركهذهوكانت

!سواء،اوسطىاالعصورمعلركالى.ئنتمي،القرنهذا

المعاركتلككانتواذا.الاسالبباوالمواصيعحسثمن

الشراسمنوكانت،المرحلةتلككشابشغلتقد

كانتالجديدةالاجيالفان،كبيرةدرجهةألىوالحدة

هـنوتمعبر،مختلفةبهمومتنشغلوكاتت،عنهاإحيدة

فىي،معاتالجلدهاليزفى،الشعبيةالمقاهيفيذلك
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الا--،ا-،كانت.الضضدياتووالتجهماتال!!جرةالحلمقات

زهـلدركازت،مختلنهةحماءاشبعنكأبلهف.تبحثهـةالجد

ف-تشمنذانتهىالذيالفكر،*ذ"لكالسائدالفكرتجاوز

درسالذيالمثقفالجيللكن،اخرىاماكنكبطويل

هـ،ءشدر"طريقفيحملالقرنهذامطلعمياوروبافي

..نرتبراوزهوانمنهتتخلصانتريداوروباكانت

غيروكان،عنيفا"قوياالالاجيابينالصراعكان

إجبلأيمتلكهـلمنالذيقتالىومعي.ايضامتكافيء

القليل.الايملكلااسثاليالجيلكان،شيءكلالاول

ةالوجاهـة،الكبيرقيالاسماءيمنلكالاولىالجيلكان

.اما.تعبيرهولائلاايضايمتلكوكان.1.القوة،النفوذ

فيالفجاوز،ورغبتهرفضهفقطيمتلكفكانالثانيالجيل

ناويجبممكناشيءكلنججعلادذيالجنونوذلك

.اجهـءصنيض،ضل

.الأدابجاءتالمتحافئةغيرالمعركههذهظلفي

و.ننتهيةقليلةكلماتزقولانكثيروناناسل!اقدر

تخلقهاواساليبافكارالاحيانبعضفيتنتهيكما

خلالوتح!حبح.الاحداثسطحآدىبهاوتدفعالصدفة

،هغيرمثلومحكومة،غيرهامثلتقليعةالزمنمنفترة

.العابر-رالزمنبظروف

بس،تالصعشمنتواجهانإؤهااصدقال!اوقدر

ا!ااحتهـ--علنىيقوىالذيالجهدوان،أكثيراالكثير

،ولذلكواحدلأفردبهيقومانيمكنلاوالمصاعبال!تحدإيات

وهـبم،بالشفقةالرغبةفيهلأ"ة-زحنظرةآليهانظروا

وعليهم،بعدتبدألممرحلتهاانظنواإلل،كثيرايتفاءلوا

اطوله.وقتايتظرواان

واذا،الادابجاءتوالشروطالاجواءهذءظلفي

والصمودالاستمرارعلىوقدرتهامجا"ايةجدارةكانت

عنه--،تعبراقيالافكارخلالمنالاولىتدرجة2باتنشا

،الادابذان،تمثلهااتتىوالمرحلةتخاطبهالتياوالاجيلل

وعن.جديدةاجيالوعنجديدأةافكارعنلتعبرجاءتقد

ونف-رةو-ارآدةعقلاتنتطلبكلهاوهذه،جديداةمر-لة

فالالىماء.توعيامختلفةنظرة،سىلمئدهرعمالأمختلفة

القدرةفقدتان!،عدشي-ءكلتعيتعدلمالكبيرة

ابابهتمفتحانيمكنوالوجاهة،اثرحلة!نالتعبيرعلى

الجماهير،قدوبتفتحأنتسستطبعلالكنهـ،الوزارات

تكمى-بلاآخصومالمحاربةيوظفانيمكنوالنفوذ

"حمدرانالوحبدمظهرهاليسوألقوة،جدداصدقالم

احدةيقراهاولاوالمصمحفاالمجلاتع!ثفىات

كما،الجيلينبينإفئةالمتكاغيرالظروفاظلفي

تجمص،تشحلعلى،هنا.وهناكاتحإولات.إ.ات،اشرلا

مجلاتثكلعلىاو،اليمدبخطمعتوبةنثراتاو،صعيرة

نظ-ر!،تتوارىثمالاولعددهاالأتصدرانتستطيعلا

ا-فت-تىااكمومح--واهـاطاتاخيمنألدالملاحقة

!"يةلعصرا"

؟زرةالرسىمخاءصة،التتكيليةانفنونكانتواذا



،منوههـنا/كهناصغيرةاخاديدلنفسهاةشقاناستطاعت

الدهـمخلالومن،والمجماعيةالشخصيةالمعارءىخلأل

منسواء،الزمنمنفترةفيساندتهاالتيوالروافد

المكاعدةبموازية-ألبرقبل،ومنالواؤديناتفنانينقبل

منبشىيءألعاريةاقصورهاجدرانتزينانقيتنطمحالتي

ناالتشكيليةالف!نونبعضاستطاعتالعصر،فقدثقافة

الفنونبافياما..تسبياافضلظروفضمنتتقدم

13جوالذي،الشعرعدامااد،الكثيرتعانيظاتفقد

الم!دارسطوالشعراءمنلكثيرتجاوزا7،ويشكلشفهياينتقل

الحىحاجةادفنونهذهظلت،وانسائدينالمسيطرين

متوفرةغيرصاديةامكانياتآىااوجديدةتعبيروسائل

اتحلق،تالىاقربكانتالتيالتقليديةفالمجلات.لها

م1،بذا-"(مجموعاتعهـلىوالمقصورة،الخاصةالصغيرة

تفسخلاؤكانت،ثقةنظرةاجداريىأالجيلالىتنظرتكب!

سمحالتيالصغيرةانهفجواتخلالومن،بمقدارالامجالا

محدودةقلةالااوصولواالنفاذ)شتطيعلمآنذاكبها

ومحظوظة.

امكا؟زب-اةتالىتحتاجوالتي،المعقد.ةالفتوناما

ظلتففد،المسرحاونم،السيكانتأاءسو،ةكبير

الصعوبةمنالقوانينهذهوكانت،خاصةبقو(انينمحكومة

صمناشكالز-طوروام"قالي!دآها"صشألمإحيثوالقمسوة

اقتصرتعلىالت-في"اآتيالمجالاتعدافما،ناميةعصرالم"

!بطاقتصرالتيالمحاولاتعداوما،السينماتاتقدملمالاغافيو

"،لمنهاقمموتقديملماليةأالمسرحتإتبعصطترجمةعلى

المحلي،المسرحيأكا*نبايولدولم،السصبمسرحينشأ

الذهي،بالمسرحاهمالذيالحكيمتوفيقاستثنيناواذا

النصفان،الاولىبالدرجةالقراءةاجلمنالمم!ىح

.الفترةفيهذهيطهرلمالمحليا(موحى

فقد،ايضاآسينمااعلىضما!بقالمسرحعنيقالوما

مفاهمضمن،والمخسىارةالربحقوانينالىخضعت

.وبدأتط،السماحىالتقليدءلىواقتصرت،متخلفمجتمع

يجوالتهر!ةالصدوتحكمهـت،،ا.حرنطةورسنةاجعلمتر

المصطنع.النفعيوالتركيب

الارهابجوكانفقديطورةالمتالشعبيةسميقىألمواما

آ"--ىاوالارهاقالقسىوةمنمعينةفترةخلالسادالذي

ظاطسطوترعرعتنمتالتيالاولىالنذورآندرجة

يقيينمولىايديوءلى،الكبرىهـاعيةالاصالتفمصرات

هذاان،وبيرمدرويشلسيدامثال!و.!ت/ينشحبيين

الحر؟--ةتراجعمرحلةفيترآجعسيقىالموصنالنوع

ناا"يراد،آخرنوعمحلهليحلاسياسبةوااصثمعبيةا

لهـلم.ويستجيب"دةالجد"افرحلةلملأئم

ءلمات.كلبممحدلىانمتطورةأتغربيةإوسيقىاواقتصرتا

الجماهير.لاوجداناىاتصلولم،صغيرة

ر،مجادفادتغني،الغناءعلىتضطبقذاتهاالحالةوهذه

الفلاحبحياةوالاشمادة،التننرولىاادجم2والاعالعربأالملوك

ر3دصجرديعودالم،الاوطاءيظلفثوالريف"الس!عيد)1

التكري!لمدثرب-منرغبةوانص،الحالاتم!!لحالة

أرسميئكلااالتجبيروسائلمنزالاوو"راجع،والتأيىد

-:ابعه،لمحترأتفيسادالذيالوطنيللغناءالشعبيالتراث

البعيدأةوالمنإفيالسجونظلمارطفيمنهجزءوددوالذي

المشانق.ظلالتحتاو

سادتواآهبوطوالتراجعالركودمنالةحاان

بعد!!استمرت،الاجنبيةالشيطرةفترةخلالوسيطرت

والتيم"،الصاعدة"العربيةألبرجوازلةولان،ذلك

المحتلة،ريةالاسضعمالقونطجعتاتراانبعداستلمتماالسلطة

حدالىومرتبطة،اتهتجاريةوالطبقةالاقطاعمنمزيجهي

ولانهى،،لهمانقيضاوليست،الشابقة")!المرحلةبعيد

سيطرتالتيالصتاعيةالبرجوازيةييىدبمقلضمسنمتئلفة

ولم،ايضامتخلفةتعبيرهاوسائل.كانتفقد،الغربفي

الاحتلالظلفجاسلئدةكمانتالفيهإئلالوساتتجاوز

-.المباشر

/انكببربمكاءنالصعوب"منكانالمدعطياتهذهضمن

رز،3ذ-التيللاسبابنظرا،الادبيةاوالفنيةالصورةزشغير

السيا.ية!الحركاتميزآلكبيرالديللتخلفونظرا،بعضها

را،وتأثيرهاتنظيمهاحيثمنلواء،ال-!قدميةحتى

:هذهالتعبيروسائلآلىنظرتها.جثمن

الفظرةالىمنجزءهيوالفنونالادابأنىالنظرةان

تنسبألتيالفلسفمةمنجزءوهـي،المجتمع

الىالنطرةدامتفما،تحكمهااوالنظرةتلكمنها

محكومىةالسهياسيةالمواقفمن!اتنبعوآلتي،المجتمع

الالاشكا"لكوافرزت،البدازيةوالاساليبهذدـالعقلية

قائمهنهاية!يإتكاوانفنونا.؟دابفان،والعلاقات

ناذلكالىيضاف.ت.2أحركاالتلكبرلملنسبةالاولويىت،

التقدمئي،الجانبفي،ايضمامحكو.م!ةكاتتالمقصودةالفترة

ادتولقدفينفسىالوقت،وعميقةومتزمتةخاطئةبنظرة

تمضة،شافمت.رمفاهيماشكالافرازالىبدورها

.الر-إةفيتلكولسيطرسادالذيالتخلففي،معينة

دبمبالغرباتجتأثرةالحديثةافنونامنانكثيرولان

هـنالتعبيرفيتساعد!االتي.والامكانياتالاجواءتمجد

فق-د،دةالجدياسيةاللى.الحركاتداخلحتى،نفسها

ضمنو01،فرديةباشكالنفسهاعنتعبرررات

الهمومالىاقربوظلت،ومحدودةصغيرةمجموعات

همابعدتصيحأمم،ألاحوألأحسىظفياو،الذاتية

ف-يتنشأالتيوالصلاتالروابطمنفالكثير،شعبي،

ما،يةالحرظلفينفسها.عنو-صبر،سليمةمجتمعلتا

الوص؟لاجلمنالضروريالمضكاعللخلقولم،بعدقرتتو

.جديدةصبغطأ!ا

،ألسيطرةهـيالقدإيمةوالاشكالالافثارظلتوهكذا

"،اقتضتجزئيةتعييراتمع،ذاتهاالتعبيروسا.ئلوظلت

.جدليدةا!ى،واوهاطمو!،ت.وخلقت،المرحلةطبيعة

جد،دا.عبئالائداكانالذيالتعسفيئالتراثالىاضافت

تعقيداأكضرحالة،!ركبةحركةامامآذناصبحنا

!!3؟



واصبحت،قبلصنإئدةساكأنتاالتي2زلمكمنبةوصعو

الكثيربنلان،الشابقمناكثرتعانيالجدايدةالاجيال

واستمرواجنلودهمعيرواانمهـستعمرايم.رلا3فيدانواممن

المواقعتلكو،من،ال!سملطا.تلفسويملكونإواقعلف!ى.افي

قبلمنقوةثمدااليمباسعايمارسونأخذ.وا،والسلطلمت

الاجيالامامألطريقونسد،جدءيدةمحاولاتاب"لقمع

إولتن!ممايدأت،والعصريةوالاسايب.المذاهبعرفتالتى

هذهالمرح!لةفييظهربدأ.جديداشيئالكن.بهاالتبشير

محا.ولاتمناكبرتتكوناخذتالتيوالافكاراتالطموحا

علىقادرةتعدلمالسائدةوالاشكال،والترويضةاقسوا

ا)وقتفيهذآ،السيطرةقرضواستمرارالاحتواء

-القدايمىةالعمياء.الصرخاتوتموتتذبلبدأتالذي

التالافتمنتعبيرهالموسا.ئلواصبحت،"الجديدة"

.-والاستمرارالصمودعلىتقوىتعدلمبحيثوالضعف

هيالمرحلةهذهفيوقعتالتيالمعاركأولىوكانت

ابحر.الشعرمعركة

الحر،الشعرمعركةسبقتعد.يدةمعاركانصخيح

عن،وعبرتوالتراثوالعاصرةالديمقراطيةمعاركخا/صة

هـي،الجديدةالصحافةفي،عديدة،!اشكالنفسعها

اجديدة،ااندسات-رفي،الاحتلالبعداقا.متألتي،تالبرلمان

ب!--،البوتطاتطرحهابداتالتيوالشعارأتالافكارفي

الجماهيرإ"الخضباتفي،التقدميةالسياسحيةأت3الحر

م،ثالعربيالوطنمنعديدةامإيتفيحدثتالتيالواسعة

وهمنااك،هنا،كبيرةلأهزاتشحلاخذتالتيالتغيراتفي

لملانها،وعمياءضعيفةاالتغيراتهذهمعظمظلتلكن

الحركاتوحتى.ومتكاولواضحنظريدليلآىاتستند!

افكاراتقدمانتستطعلمغير!امنتمقد!ااكثركانتالتي

التيئننادي.والشعاراتالمفاهيممنالكثيرعنواضحة

الحركاتهذهتستطعلم..والفناالادبنطا"ق.فيو..بها

الناس1لاقناعقأبالمتوالنماذحاوالفعلملةالمساعد.ة؟لقدمان

.كبيرةضطواتالاما.مالىودفعهم

،الفترةه!ذهفيجاءتقد"الاداب"كانتواذا

تغيراتباعقلوفي،الكبيرةالسيالنيةالمخا"ضاتافترة

الاعلانرعم،منهانطلقتا.لذيالهمفان،ءإصمه.سياسيه

الشعروخلف.والمعاصرةالديمقرأطيةالمباشر،كانغير

المفاهيمتكمنكانتوالدراسةوالروايةوالملسرحيةقىوالقص

المحرلتلفماهذاوكان،والمعا"صرةالديمقراطيةعنالجديدة

التيوالمعاركالوافوفي،ارالاتفيالاساسي

خاضتها.

المواقيف،واداجميعوراءبالضرورةيكفنما.مقيلآشاان

فا"ن،المجتمعولحركةالماديللواقعانعكاشاالفكركان

،فيوالسلوكالمواقفعنالمباشرةوغيرالمباشرةالتعبيرات

ايضا،الاخرىالنشاظاتاجميعوفي،والفنونداب71

الحركأبيفسرهذهقفالذيومنالموالمجتمعحركةهـنتنبع

التعبيراجلرمن،.ولذلك.ومفهومها.أبعادهمااهايعطب؟

هذه!عن،صبرانابداعينشاط.لكلبدفلا،الجدلأيدعن
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لاغنائهاضافيابعدامفه!هـمهااعطاءفييسهـموان،أأحركةا

الابداعيالنشاطلهذايتوفرلمواذا،وتحد(يد!وتوضيحه

يمكسنولا،التسميةإهذهيحظى،فهـانه،الصفةتلك

جدية.زوعيةافهاضااتازه

الظروفضمن،"الاداب"ظهورمجردكانوأذا

فئيمساءهمةلحاليهااشرناالتيوالفاهيم..واال!ثروط

.اهماات".والمسواقبطدراتالمواقففان،النشاهـالابداعي

.اننش!اظهذاعنتعبيرآكاتت،ايضاوالمعا.رك

باءلدرجة،واتفنونللادابمجلة"الاد.أب"؟التولما

هذافيالاسا"سيةومعاركه-،همومهماوتتركز،الاولى

اركالمعااولىبداتفقد،ضكليرهمنواكثرغيرهقبلالمجال

جملةومن،!صيرها.منوآكثرغير!ااقبلالا.تامجافي

ادمحر،الشعرمعركةكانت/خاضتها"يالنتالرئيسيةالمعارك

.اتقاومة.شعر،.ألترات،المسرح،يةالروا،الالتزام

/.الاخرىالمعاركوعشهـات

السيالافكارف!ان،أاوراقايملكلاالاهـاندامومل

.فجل،ولاتشيرالذاكرةعلىاعتمادايعرضهاانيمكن

،وفيمحترقةذاكرة+كأألاشمارةلان،تستعرضولاوتذكر

،وغالي،محاولة.تبقى.والموتوالرحلالحزناجوأءظل

المحاولاتمنالكثير.ف!انذلكمعلعن،الممصاوا"لمخبما

اول،فلاحاصعبةكانتمهما،والاقدامالمخامرةتستحق

ظل-الحزائقفيحصلمابعضالىالاشارةاذن

المجهولةوانتظارالدائملوالرحب

اللحرسزل
سابقةفترةالىتعودالحرالشعرةدايات(انصحيح

لهذاالحقيقيالسجلهيالادابلكن،الادابلظهور

لقد.طويلةولفترة،والالساسيةالاولىباندرجة،الشعر

لمالسجلهذاوفي.الاولىألبداياتمنذذلأنجدث.

لب،فقطاتقربىصلاتاووالضسبالميلادتواريختثبت

وجدارنجه،وجوده.ومبرراتالشعربضافاسفةافيهولتت

وحدهم.الشعراءوليسرباكملهجيلكلهذلكخطولقد

وقتمنذحسمتقدالحرالشعرمعركة3،.لتواذا

واشعراك!نهحيثمنإقشةللمنامجللاتعدولم،طويل

رافقتالتيالمعلركفان،بالبقاءجديروانه،شعرغير

ناإحيثوالمنفوالاتساعالاهميةمناياتالبداتلك

!ا+ناحنىتزاللااصداء!،

وفلاسفةير،التقليدالشعراءمواقفيتذكركلنا

،قد.آونل"شاعرا،)،ادالعقلولعل..التقليد.يالشعر

المعا.ركتلذكروكلنا..اتواقفت!لكومنفوءمنواحد

هذاكانواذا.وبعدهالعقادقبلحصلتائتيالعنيفة

تاقشىاحديعدولم،بهالاعترافوتممعقدقد،الشعر

وضعليكثيراساعدتالاولىآلمعاركفلنس،ائتسابهفي

الروادالشعراء-ولقد،إسا"هم،لهاخراثاوتكوينالقواعد

الشعر،لهذاالمجديدةالطبيعةعنالتعبيرفيانفسهم

اصبحدر!الىوالاصالةالقوةمنكا؟تنماذجوقدموا



وا،لوحيدةايقةالطر،بعدفيماهـ،النطهذامعهها

إية.احااالصرحلة،ءفيئالاساسية

قصيدةاولكتبالذيهومنأؤكدأانهنايعنينا.لا

)!درامآلملائكةنازكاما.أحيدعريباخد،الشعرهذافي

الشعرهذاروادان،هنا،الظكيداالم،السياب3رشا

الحائط-اوالسندووجداوا/الادابفيضالتهموجدوا

،قدروثاالآدابخلالومن،قصائدهمعنليهيعلقونألذي

واووعومبررا"نهالصثعر!ذافلسفة،أشعراالىاضافة

ناوالتفوكتواتثابرةبالجهدواستطاعوا..نماذجه

نهائيا.يكرسوه

حاواكثر!المعالمركاهممنألحرالشعرمعركةان

انتقلوبعدها،للاداباالبكريخالتارفيوآهمبةخصوبة

ومجلاتهم.إسهمومناالعربدواو؟ناىاالشعرهذا

لذدفاعمضطرايعدولم،وحصانةاسبد-تقمادهواصبحت

زوا.رافياوالجامصاتدهاليزفياكوارياوآلنفىعن

مكانمنيبتقلياحيوقامخلواصخح،اشعبيةاىالمقاهي

.ةالاحب،نبعضفيومتهورأ..جريئماواضحاآخرالى

نهائيا.بهالاعترافوتم

امالتلزلاا

مىنكبيراقسماشغلتادتيا)!بارزةالقضاياس

امالاآتزقضية،نآلأالىقبكأباات(رهى،ال.نجزولا،المثعفين

واالحربةمعتناقصرالاأخزأم!ل؟بالاديكتبلمن

والمساهمةشيلتانللتغييرالكل!و؟والادب؟هللهاالآخرجا،لوا

مباعوالثللمتعةتانوسيلهماامافضلعالمبنلءأجلمن

آخر؟شيءايقبلالففإاانذات

فيكبيرةمسإحاتاحضأتالتيادقصيةهذهان

في"صارإفيبينطويلةامناقشاتوخلقت،(الغربصحافة

العربية،الصحافةفياصداءهاوجدت،والفنالفكر

العرباتثقفينينوالحوارالمناقثة-إونأتالىوانتقلت

بنسبة،معينة.بصورةحسمتقدنتكالمواذا..ايضا

سرعةفيدورا،الغربىادفكرقياحسمهافان،معينة

المشاكلطبيعةولان،اولا،العربالمثقفيننر.حسمها

تعيشهاالتيعيةوالاجتماوآلاقتصا.ديةأسياسيةاماهمووا

تسلبل!درجةالالمحاحوقلوالثالاهمميةمنأعربيةاالمنطقة

اسل-ةهم،كلاوالىلمحتهبممعظمللفنالفنانصاز

فييتفقونالعربواذفكرينءالادبامعظمفانولذلك.ثانبا

الاختلافأكق،والفقاًلادبالىدوربنظرتهم.عديد.ةجوانب

المدارس،والمضمونالشكل:اخرىقضاياحولينش!

التيالمق!اييس،الفنيةالمدارلش،وا!جاسيةالاجئماعية

ألنظرة،الفنيالعملوت!قييمفهملهبمتعتمدانيجب

مسعاهمةومدى..لفناناتراجهالتيالمتشائمةولالمتمائ!لظ

الاموردفعفي،تلكاوالنظرةهذه،تلكاوانلدرسةهذ.

..وهكذا..امامالى

فلولالا.منهم9يبقلم..للفنالفنالصارهزملقد

المزيدتقديمتدحاولالفلولهذه.وحتى.وعلجزةهرمة

النظرية،بهذها!تناعهاعلىليس،والادلةالبراهينمن

اما..ومضللةوغيييةرجعيةلمواقفتبنيهافيوانما

.المجرى.الاخرالمجرىفيتصبقانهاالعمليسلوكها.في

ارتباطهامدىيوع!ثلوتمؤكد،التخلفيخدمالذي

الشياسية!وعلاقاتها

العربيآلفعرفيتيارينبينوقع.الالتزاممفهومان

التطوراتنكن،ركسيةالملوتيا"رةالوجودتنىار،المعاصر

بوضوحانعكستالاساسييننالتياركلاعلىطراتالتي

خلالسادالدذيالوجودياالتيار:؟بنىاحدايعدء،فلمايضا

تأبحرهفانيتبضاهمنهضاككانواذا،معينةمرحلة

اوقفالفلسفياعنالدفاعتتجاوزلامحدود،ومساهمته

ااثقف.هذاعنالابدايالتعبيرعلىالقدرةمنهااكثر

!-دلا،والفنالادبمجالفي-امة،الماركسيةانكما

الربعفيالتجديف"وعلى،كبيرةدرجةالىقطورت(

عماومخخلفةجديد،ةؤمقاهيمافكاراتقد)م.وبدات.الاخير

اجمنية.المستلالفترةفيسائداكان

التقيبمالىيهدفلاالتياريندهذيناسخعراصتأان

إلفكر/سادتالتيالملامحبعضتسجيلالىيهدفماقدر

ولمؤشرالخا"رطة،والستيناتادهخمسينات،فترةفيا!ربطب

،التيارانوهذ.آن.آنذاكسائدةكانتالتي)يةوالفكرالفنية

بصفتهص،،الابداعيةالاعمالفيبقايالهماكانثوان

قد-تجا.وزتهم!،المعاصرةالابد.اعيةالاعمالفان،الاولى

صرخ!اتيصرخمنهنسا"كيعدفماذ،كشرةبمراحل

وانالاخرببئآلجحيمانهاعلىالحياةالىينظراوسارتر

ا)!عالمي،الادبمنتوارىجدانرفانكما،الابالسةهم

.ةجديدمرحلةماملالآنصبحناوا،بيلعرااالادب"فيذلكبمما

مدرستيناوتيارينبينتزاوجنتيجةليستالمرحلةوهذه

ومضا!نمفاهيماعطاءواالاولىللمدرسةوزتتر12،وان!

حسمتوبذنك،الثانيةللمدرلى"ورحابةايجابيةاكثر

حسمهاوكان-،وخطورة-خقيداالمثاكلاكثراحدى

له.وانتصاراادتقدميالفكرلصالح

خلاف!ضعمووالفن.الادبفيالالتزامالملسالةتعدلم

كلفان،النقدمدارسلتعددنظرالكن،المبداحيث.من

حداوداالإلتزاملمفهوم-خطيالمدأآرسهذهمنمدرسة

،الآنحتىقائمةالمسأدةتزالولا،الاخرىعنتختلف

المسألة،هذهفيدور،تاريخيا"للاداب"كانولقد

المفهومبابهبيرحداالىتأثرقد!الدورهذاكانوان

عنهوتجاوزه.استقللكنه،المراحلبعضخلالالوجودي

اي!ة:الرووالقصة

آلروايةوأالقصةتاريخفيه)يكتبيوميأ-!.سوف

ضمنموقعهاهووما،عطورتكيف،بداتمنى:العربية

ت-كبوالروايةالقصةتهـطوروضمن،الاخرىا!فنونا

تزاللا،تداريخيا،القصةفانقتا)وذلكوحتى،العالم

بهذهتتميزكادوت،قطارالاححعب،الاحياناغلبا،زؤحد

والسينص!كاءلشعر،اخرىلفنونخلافهـاالخاضية
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بعضظالاسبابلتقديمضرورةهناككانتواذ!،والموسيقى

هذهللاسباب:ضمنيبرزآنبدفلاالظاهرةهذهتفسرالتي

ادواتمنالاداةلهذهرالمتميزالمستقلدهـورزلمالاعترافعدم

للادواتاهميتهمافي.ازيةمواعتبارهـلمعد(ماو،التعبير

الزمنية،الفتراتولتباعد،النماذجلضعفزطرا،الاخرى

وبودعد.م،أوعيرهامعالاداةهذهتداخلالىاضافة

همهموالروايةالقصةيصتبرونمحتر.لمحنقصاصين

الق!ةلثوءا.ستقلاللىافةاضا..الوحبدماوالا-اسي

ربص!.،الاقطاربينالشرابطوءدمقطركلفياروايةوا

الكتابحركةولضعف،الجالهذافي،لعياسيةلاسباب

نجدلذلك.انتشارهوجهقيقيلأالعرإووجودالسوقفىلا

مححلية.بيئةضمنوتظورتظهرتالعراقيةالقصةان

امافي،والملبنايةالسوريةللقصةد(لنسبةا!الاوكذدك

عل-ها.الفرنسيةالثقافة.تأثيركانفيانقدوريالافرالشمال

النماذجعن،المغةا،مسبب،انقطاع!االىفةاضا،واضحما

لآالقصعداوما.ةمختلفملامحاعط،هامص،،العربية

قص!فميثيراوتلانتثارااكثر!.انتالتب،المصرية

وسائلفرتوحيثومن،.ؤطوراواكثر،الاخرىالاقطار

،فاناخرىاقطارالىوامتدادها،،مبكروقتفىلتعبيرا

محب"وشروطبقرانهين!حكومةظلتجهلعراالقصة

رحددتملامحهااعطتوا)مثروطالقوانينوهلذه،قاس!

محدودةالبناءضعيفةالنهايةفيجعلت!،مسارال!لم

اساسيةوسيلةبهماالاعترافبالتاليواخرت،الانتشار

بارزةنماذجوصودمنباالرغمهذا.التعبيروسائلمن

يوسففرغيف،عربيقطرمنالمثرفي-ظهرتوقاضجة

ياتورواالجابريشكيباو،يبالشااد!ؤأقصصو،عواد

كثيرةعلىجوانبفيمتقدمة،تعتبروغيرهميوباالنونذو

فرصلهات!حاملكنمصر،فيظهرتعد.يدإةقصص

،النماذجعكس،المحليةالحدودفيالاثيروالتلالانتشار"

معظمغزتمصر،والتيفيظهرتاكي،الروائيةحتى

اتعربية.القصةتنطورعلى-لبيا،واثرتالعربيةالاقطار

العربية،والعلاقاتضلمعالاوظبيعةانفكلا

واالثقافيةالعلاقاتذأكفيدما،التظورومستوى

واسلبب،دورالعبت،التصديموانتشارالثقا"فهـةمسشوى

الم!(ل.هذافيايجابيا.

،وسوفشىؤونهمنوشأنا)تاريخمنشيمءهذاان

اهـ،..ودقةبوضوحذلكفيهويسبب،قيميوميأتي

ذا،الاختلافشديدةفالهاالانلنا-سدوألتيالصورة

،باعتبارهماةوالروابالقصةال!(ملف!الاعتراالىفةاضا

الصفةفان،التعبيروسائل!ناسالصصيتينوسيلتين

الاولى،بالدرجةعربيةانهاهيايضاتكتسبانهابدأ.ناالتي

اصنحتهذهالص!"،لانهاخلالمنيصدرتقييمهاواصبح

،قياتبعضاًلمعورغم،وتقادهاإؤهاقراحإثمنعربية

لمكاننظرا،اخرىعنقصةتميزالتبالمرلميةالمملامحورغم

تتناوله.الذيوالموضوعصدور!

قشدرةاكثر"صرةالمعلادتعبيروسائلانشكلا
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،لكنقبلمنمتاحةكانتالتيالولسائلمعرلملمقارتةوتأثيرا

أصبحت،الحاليةالمرحلةفيخاصة.السياسيةالقيود

ةابفانذآك،ورغماوفتلى،بقةكلنوشدةقسوةاكثر

لمبالحت2يوازيماالامكانيةمنتمتلكجيدإةروايةاوقصمة

تتجاوزانوتستطيع،الحالاتبعضفيأصياسىا

التهريب.بطريقولو،والقيودآعراقيلامنالكثير

التطورنتهجةحصلهل؟بالصدفةهذاحصلهل

فيوروائيةفصصيةامكانياتبظهورحصلهلنجالتقنئي

الاقليمية؟تلحواجزوتخطيهاعد.دةعربيةاقطار

خلقالظاهرةفيساهمتعديدةعواملانين!رلا

باعترافنسجلانيجبلكن،أليومنراهاالتيالحا!لةاو

بيروتفيوان،وهاص(كجيراكانبيروتدوران!،مل

آلىاتصإوت:وصداءوصولاتاحماوالامكانياتالمنابرمن

كانالذىللمطقمتجاوزةوبعقلية،العربيةالمناطقاقصى

متكاملبناءاقا(مةالىيهدفعربيوبتخطيط،سائدا

العربيهـة.للقصسة

سياسيا،الاثروكبيربإارز.ا"دورابيروتلعبتلقد

لببتولقد،الاخيرةسنةالعشرينخلال،وثقافبا

والروايةألقصةمجالفيوهامامتميزادورا"ا!داب"

خلالمنأستطاعقدادري!سهيلالدكتوركانواذا

فان،جديدنوعمنص!افةايجادفييساهمانالاداب

هامةكانتعربيةوروايةقصةبناءفىمساهمته

فحسب،وروائيماقاصاكونهحيثمن،ليسواساسية

الاداتينمنلهاتينوتعزأيز.الاعترافتكريسىخلالومنبل

الاداباعتبارخلالمناولاذلكحصل.التعبيرادوات

وكتابت!ا،1بمادت!عربية،الاولىبالدرجةعربيةمجلة

لهـاو،مالوفةتكنلمتقاليدايجادفي،وثلألياواسواقها

با-لقص،صينالتعريف/تجنئ،حيثالانتشارواسعةت!ن

القصيرةللق!صةمسا.قات"اقامةوتبنى،العربوالروائيين

عددامناًناشرنااذاالغةالم!بلمنجمونلاوقد.والرواية

خلاأ!منالملكوتهذادخلواوالروايةالقصةكتابالمع

كانواصن،عليهاحص!لواالنىالجوائزخلالومنالادابه

علىصبحر،المنطقةرحابفىاانمالمقوثم،اشئينتاكتابا

تأثيرتحت،بتفريمطاو،عليهاحصلواالتيالكانة

القصصب4الكتابةفيليستمروا؟الاوآىالظفرنشوة

ةاخرىاماكنفيلينتهوااو..والروائية

القصةبنلءفيالادابدورانألقوليمكنبايجاز

المستقبل،وفي،الانوهو.هاملكانلعربيةوالرواية

القصى.ةتطورومراحلمظاهركاحد،يسجلبانجدير

العربية.

اقاهـ-ةعلىالادابتقتصرلمهذا.المجالوضمن

وانصا،والروا"للقصةالجوائزو؟خصيصالمسابقات

للقصىةوهامةنلجحةنماذجتقديمفيايضماساهمت

الادابصفحاتعلىنثرتألتيقي!كسواء،العالمب"

دارعنمادرةخاصةبطبصتنثرتالتياو،مبلشرة

وابرازالجهدهذاتقييبماالضروريمنلانواذاالاداب



سلببةملامحلهاناضاشكفلا،الايجاريةملامحه

القصةكتابمنبهبيرةعلىمج!وعاتبوضوحانعكست

طبعوالذيفيهآمغالمبابالاسرأفذلكتمثلوقد،والنقد

خاصة،الزمنمنفترةخلالترحىماتهامنكبراعددا

كتبى-،ماكلاومعظموترجمةالوجوديالفعرترجمة

فيدقيقةخطةوجودعدمالىاضا.قة،ويلسنكولون

والروايةالقصةمجالفيالعالميةالكتبامهاتاختيار

جمتها.رو-،ضقدلاو

2اواففبىطفتالتيالوجوديةالهجمةان

ت!،بصماتركت:والتي،الستينلتأوأوائلالخمسمينات

بهـدولم،الآنتراجعتقد،ينالكثيرعلىالواضر-"

يمالعربالفكرروافدجملةصبئرافدمجردمناكثر

وادكتابة.ألتفكيرفيالعربيوالاسإوب.

يمكنلا-وذكياكبيرا؟انمهما-اتفرديا)جهدان

كونانيستطيعلاكما،محدودنطاقفيالايساهمأن

ممحكوالفرديفالجهد/،الجماعيالجهدعنبديلا

الجهدتحكمالتيبالضرورةهيليستوعواملبقوانين

ضغطمنالفردتحريرأضرورةاتمقضيولذلك،الجماعي

افضلالخياراتالمجالوافساحإشرةالمبالسوققوانين

والاعتماد،أيضارسمىوربما،جماعيجهد.خلالمن

معيننوعمناو)وياتووضع،المدىبعيدتونطيطعلى

السريع.والربحالمنافسةبعواملمحكومةغير

استطاعتفقدايضا،ذلكمن،وبالرننمذلكومع

وان،الهامةالترجماتمنبارزاعدداتقدمانالاداب

توفروان.أمقالهياوالتبادلالترجمةحركةليتساهم

تلكةالتيئمنواكتمالادقةاكثرترجماتالجديدةللاجيال

سابقة.فترةخلالسائدذكانت

المسرح

اجلمنالاداببذلتهالذيالكنيرالجهدبموزاة

بذلتفمد،والروايةددمصةومتميزمستقلبنياناقامة

منعددافنشرت،المرحمجا/لفيأيضابارزاجهدا

العالمىالمسرحفيدورالعبتالتى،الهامة0المسرحبات

ثم،صفحاتهاعلىألمسرحياتا!نعددانثرت،العاصر

تأثير؟ضثرهلماكانوذعدا،لمىالعلاذسرحسلسلةاصدرت

هـنهدفتلانها،العربيةالم!رحيةالحركةءلىكبير

فاختارت،ج!ديدنوجمنمسرحماتقدمء!أرهاأختيىخلال

،ودفعتايضاللعرصوالمافق!للقراءةليست!عر!،ت

بالموجهـاتآلاهتمامألىازلمعربانشرحكتابمندا2عد

منها.الاستفادةومحاولةالجديدةالمسرحية

،ؤانالوجوديالمسرحعلىتقتصردمالجللهذاوفي

وانجماقدمت،ال!سلسلةهذتمنألاكبرأدجزءاحتلقدكان

مثلا.الكرزبسخان:ايضىاأخرىامسرحيات

وارهاقاصعوبةأكثرالسرحفيالترجمةعمليةان

ال!كت،باوفالرواية.خاصةنشرلآؤلسةاولفردبالنشبة

بمجردوألكاملةالمشتقلةحياتهمأتكتسبانالسيا(صي

نصاتبهونحين،مسرحيةاية،المسرحية،أماصدورهما

ولا،الانتشارمحمدودةتثونفازهما،فقطمطبوعا

ا!عربيةالمسرحيةالحركةدامتوما،تعرضحينالاتتلأامل

اذفرقدامتما2و،قاسيةوقيودبقوانينءو.مجكومةضعيفة

فياستئلذانودون،مفابلدونالنصتتناولالسرحية

المءؤس!صاتتسشمرالاالمففوممنفان،الاحبانمنكثير

الكبيرةالخسائروتحملالعبء.بهذآالق-امفيالخاصة

متكافئشصةغيرمنافشةظلفيخاصة،ذلكنتينصكأ

اقتصادية.غيروبثروط

حيىزااحتلاتجسرحيالنقدانتقدمماالىيضاف

ا.درركةيواكباناعواستطا،الادابصفراتعلىمهها

قدموان،خطوآ-هايسددوأنمشتنيرةمواكبةالمسرحية

لهـزراكأانولقد.،اعالمبىاالمسرحفيالتطوراتابررلها

تنم-".فىساهمزاحيةمنفهو،لآمزدوجفائدةالنقد

العالمي،المسرحتطوراتاخرعلىواطلاء"،القارىءافةثظ

با"لسمبةخاصة،الم!عرحيةالحركةجعلثانيةناحيةومن

مسىؤوآياتورتب،آلضوءدائرةض!-ن،قيهماللعاملين

بموضو!،تيطنالباصبحالزيالمتفرج3تإلاضافية

.جديدةءياتومستو

:اثككرا

فعريسندالىدومابحاجةأسياسيةاالرجعية

كلفيلجأتولقد،و-حكمهابسيطرتهاتستمرلكي

لتبريرالفكريالاطاراير(دالى/إنمكاكلوفي،المراحل

ألافكحارمحاربةؤالى،جانبمنوالاستغلالالسيطرة

باستمرارلديهاوكان.اخرجانب!ناوال!صريةالتقدمية

به!ا!ومونهئرلاء،وكاناؤهاوشعرأوكتا"بها"فلاسفتط"

الوسائلجميعمنويستفيدون،ارتزاقااوقناعةاددور

منالتراث.خاصوبكل،يخوضونهماالتيالحروبفي

والافكلبىادقيممنالعديدشعبكلتراثفيكانواذا

ص-،الىدومايلجإونوفلاسفمتهاالرجعيةقان،وألتقاليد

الجوانب،ويتناسون،وسيطرتهماستغلااهميدعمو7ؤبد

الجوانب5هذفنوايدانوي!،ولونبل،التراث.فيالاخرى

الىألدينوالبما!كثيرا،والارهابالاضاليلركامتحت

القبماما.مواقفهمتعزيزاجلمنالداييةالسلطةوالى

،الاستغلالمحاربةشأنهامنياقيواذتقا"ايدوالاف!مار

ازوارهالانسانإربتحراوتطالبألمسماواةالىتدعووالتي

فقدا،الشعوبوتاريخترأثفيادثرقةبجابيةا)جوا؟ب،الا

بطش-صونؤ-ية2وراقدالجماهيرمتناولعنبعيدةكانت

القد!!ة.الكتيب

للتراثمفهومينبينالخفيةاوالمعلنةدلحربهذه

ايف،فيهاساهمت،وانماألمحاجيبئالفلاسفةعلىزدقتصرلم

ولمياسية،فكانتاقتمادية،ولاهدافعديدةجنبيةآجهات

.مكناوبنز!تالكثيرةابعتاتاوكانت،التبشيرحملات

،اثاوف-دراسة2بعثاتالىالازاربعث،!من،متعددة

فى..واللهجاتاللفاتدراسةالى،.والاقلياتا؟لجماعاتا

ال!ملاتلهذهالاهـاسيالهدفالخ،وكان..والتاريخ

-!يما!1!



كانت'اجمبب"،الحاكمةاطبقاتخد"ةفيت!ونانكلط

.4محلبوا

زارتالتيبي"تالاجلبعثاتاةالذاكرالىاستعدنال،وو

نشاطهانتائحدراسةوحاواضا،امرناهذامطلعمنذالمنطقة

هـا-رمه!اجزءااننجد،وحدةالفثريآلمجالفي

والاجتهاداتآلافطارمن.مستمدألرجيالفكرزاتمرتك

التارر-خمجالفيأصةخا،االبعثاتتلفىلهاروجتالتي

ؤ"ء"طريقةو1ابمادتهسواء،الاسود!التار/خ.واللغة

مجموعةانهعلىاخراثتلفسيريتناول،والذيوتحليلله

وات،والملوكالقادةتاريخ،وانهوالحروبالفتوحاتمن

ولا"لعادلا"الستبدالىفق!بحاجةالمتخلفةالشعوب

اتفهـ--مهذاان..بنفسهمانفسهاتحكمان!كن

له،الخرويحوحااو،لتالرجعية،الطبقاتآزلمقفت"للضإريخ

التيةوآلممساو،1أحرر"واالعدالةافكارمواجهةفيووضعته

وتيجة،ارلمغةمجالوفي.الشعوببهماتطالبكانت

فف-د،قرونخلالسادالذيالطويلالانحطاطلعصر

المامية،عناصرعلىالآكيدفيالاجنبيةالبعثاتلساهمت

ا!واشكاوصرفهاونحوهااللغةققهبقضاياالغرقوفي

ؤئيالايجابيةالجوانبالى،دونالالتفاتاوالبلاغةألبديع

ت!ستجه-بعصريةادأةوجعلهاتطويرهاومحاولةاللغة

وضروراتها.الحياةلمتطلبات

سنمدلاالتراثءضوموفيبحثالاستطرادهذا

سا"بقة،مرحلةخلاؤالمنطقةلأريخمنجرءاباعتبارهأه!مية

آكثروربما،الحاضرالوقتفيمثا.رموضوعلانهوانمإ

لاكتشاؤ!ومستمرةحديةمعالحةالىاحةلهـحا،..السا.ص ...و/.بى

ات!ونهيرادجماالىوتقد!هما،فيهالمضيئةالجوانب

.السوداءالرجعيةالقوىبمواجهةيدهافيسلاحا

التراثم!نقفهاوموقهمهابمجملبالادألنت3واذا

ا/جلمنوفعاليةايجابيةاكثرثوابتايجادفيسالاهمتقد

.والمقبا-ةالحاليةالمرحلتينفيالمهـهمةؤإن،النظراعادة

.والحا-ااهميةاكثرتبدو

الم!اللية:الارف!!شطر

انبثقالسوادة2شديدظهـلمةفيالمفاجئةادصرخةمثل

اكسيا"ءليعلن،بالذاتالمحتلةالارضومن.،المقاومةنتعر

الىقويةالاصرارراوحانليعلن:واحد/وقتفيكثيرة

والعدوانآلقهروااليغيومهحاولالهقوىجميعاندرجة

سانالانعلاقةوان،تنتزعهااناوتروضهاانيممكنلا

رغبئا)حريةواق،والصخورالاشجارعلاقةمثلبالارض

ناايضاوليعلن،تدمرولاتزولفلاالريزةحدود./صل

ادواتمنهامةاداة،صاخصولجيدآوالشعر،الاشعر

العقلمعتلتحم؟القلبمنتنبعحينالاداة،وهذهالحرب

خطورةاشد!تصبحوالمضطهديناتخروروينبيمنوتشتشر

منالمجدوقالخيطذلكانضبااوليعلنلحفعاليه/واكثر

الجواجزرغم،الوطن.آجزاءبينوالحبذابوالزمنالتاريخ

ورغم..خارالصواتوالإلغاموراجماآنشائكةاوالاسلاك
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يتلاشى.اويبنقطعانيمكنلا،ابخصنوعةالمستعمراتا

ألمثقفينواالشعراءآلمحتلةالارضشعرقههـاجألقد

المفاجا،حداثتهذههولومنالبسطاء،الناسفاجأمكللماكثر

فببن،عادةافطبيعيةالاحوالفي"تحدثلاكخيرةاشياء

،لاخرىشفةمنينتقلالعمبعرهذااصبحوضحاهاعش!ية

انعركة.ودخل،اغهـنيةالىلث!عرلديوانمحلةمن

ل!ن،المثعرذلكفيكلمتهمبنولونالنقاد1لنترك

يامناكثر،الشعرهذاانآلانتسجيلهيمكنالذي

شد،بدوقتوفي،وهامابارزادورالعب،اخرشنعر

كونتفنية"ادواتهنلككهـاتتواذا..والخطورةالدقة

روحتغذيةفيوساهمت،انلعاصرينالعربهوجدان

بة،،بالخصوال!توقيتبا،المعحتلةالارضلضعرفانالمقاو!ةا

يعرفلاالجأمحالذي،بالعنفوانبالمعاناة،الصادقبالتفجر

فيخلقروحالاثربالغالسهاملكان..التسليماو-قفافتو

العربانودنلبالنفسالثقةوعزز،العربلدىجديدة

هـ.نصد.قاواكثر..واصلباقوىالمحتلةالارضفي

الاخريق!العرب

هـ-اكاقوىالمعركة.المحتلةآلارضشعردخللقد

...وجسارةجأشرباطةيكونماواكثراتحاربالثون

هـنليساكتسبهاالعيالصفلتوهذه،ايضاؤشراسة

صىالأنالانفعال-خلالمنولا،اتناسبماتالفاظرنينخلال

معرفةمن،بالارضالتشبثخلالمنوانما،المؤقت

معرقةخلالومن..المباشرالاضطهادمعاناةمن،معز(ها

ايضا.العدو

فب4:خاصنوعمنالمحتلةالارةىشعرمعظمان

زيتوقطرا!الزعترنكهمهؤيه،والبرتقالالارضرائحة

،"الموحىالمتوهجةالفديمةالاغانيتلكوفيه،الزيتون

،التيالمعانيوهذه..تمسىلاالتيأتالجداحكا.ياتفيهو

غيرالمحص"لمة،الارضفي،العربيالشمعرمنالكثيرعنغابت

بلاالبداةفيكانواالذيرنالشعراءاولئكاكتشفها

وملامحكبيرةاسما.ءاكتسبواقجأةثم،ملامحبلا،اسماء

وراء.يشتظرونالذينجميعاآسماءهي،الوضوحشديدة

عرشىيعضونالذيناليشروملامح،ال!مائكةألاسلاك

هذاواصبح.الخلاصليومانتظارااسنانهمباجرا-هم

والحيمااةالعربيالشبعرتطويرؤيمهصاعاملاا!شعرا

ويعززمقاومتهبالارءقالانسانأرتباظيصمقانه.العربية

،اضافةضشدونالذين!ؤلاءلان،ك!ثيراالغداويقرب...

ارقةةحاتجربةعنيتحدثونفانهم،والعفويةالصد)قالى

علىارضه،الان!انيكونانمعنىعن،شو.عالمعبذابعن

وايتحركانعلىقادروغير،!هانا،ذليلا،بيتهفي

بةبلادهوهواءبحرفييستحماناويتنفس

احتضنتالتيالمجلاتاوائلمنالادابكانتلقد

المساهمينمنوكانت،وخطورته!تمعناهوعرالسعراهذا

منهص.،الكبيرةالرموزواستحراحالظاهرةهذددراسةفي

وتعميمها.

جزءاتكتسبوالادبيةالفنيةالاعمالمنكثيراان



هذالان،ظهورها""!قيتحيث!نقيمتهامنهاهـ،

المسس(هم*بضرورةاك،ريخيالحمسعنينفصللاقيتءاليو

إ.،وا.بهالتبضيراو،عنالافضلوالبحثالتغييرفي

لالكأ!نالتارإخيةجدارتهامنجزءاتكتسبالمجلات

الهرء-"وتهيئةوتيديمهلابيظالايجاالظواهرهـذهاكتثاف

الامكنظ.اقصىاىاووصولهالانتشارها

نتبجة،بريقااقلألانالمحتلةالارضشعريبدوقد

النطف"بهاتصرالتيالراهنةالمرحلظنتيغثةاوالتعند

هـ-ذعفيرزةادبلالظواهراحدغنيبيىمنه،العربية

اللاحقة.المرح!لةفيو.-.الرحرف

ا!ن!د

هسجصتحتكا:ملىلبفكريفحركةثتألهيسنظاقفي

واصبحمه،النفسدحركة،واحغبنزناقاوعلى،الادأب

اكثرااحركة1لهظه،اباصيظالفترقوطوائق،!لممامنبرا

.اخرىمجلةايةمن

التفيالاهميةمدىالىبوضوحيشيرالموقفهذاان

عنصرا!ون"حبثمن،والفضيالادبيالنهدبهايخمتع

الحملاضا"ءةدي:"مساهمحيثومن،أولامبدعما

ثانب،.فيهوالسأبيةالاينابيةاتهانباوابرأئب،الابداعي1

شوعبسفمونيديفمدارسىإن."كوفيلرغبةآحبثوورن

المتعىددةجطجوانمنالابدأعيةالعمليةتتناوليةوعصر

.اخيرا،والختلفف

خمحووطثبات.منجودايكنلمالنيدرادوالنفهمهذا

وئباتيا،هامشياعهـملا،نلمألاحيماكان،اولبفيد،الادابقبوث

الابداعيةالعمليةيتتاوئي!ولاآلاذكاءهلكهينصغإوفان

نيىرالطابعانىاضافة،ذوانجبهاسنمغنبكاملها-ومن

خل!المساجلاتمن،الاكبزالقسمبها"صعمانذيالموضوعي

فتيدالتعاقتالوقعنسنفي،يض)لتحرأاوعمليالمتاوالفسوا

متكامكبناءاقامةعلىتس!لمعدانتيالمنهجيةالاسسىؤحه

.الهقدية.للعملئإوتطام

ادهنيدايفالعمليةفهمفي/الادابا"بعتهااغايالطرييذ

والناقد،المبدعبيناًلدنسمورمنالهثيراقامتومملرلحتها

ليراءواناحيةمنالاثنبنهذينبيهناسسورالمواق!امت

ناصيةمن،قتالونفسفيوحكاماشعهودا؟(نواالذبن

ويحلل4الاعماقمنعملاالناقد،رناوغطقحسطن.ثانيف

رأيهلئاولالعملثصلأحىئتىيلثم،يييمهواخيراويفسره

انهكه..الناقنرأيوفي2نتائجهفيثمالعمغنطرطيةفي

تلفبوالتن،الخاصفاهميتهاالىبالاصافكالعصليظ

هذهاش!وءلولاالظهنرلهمائبيتالاقد،اضافيةاءاننا

توضبحفيكثيراتساعد،انصيغة3هذوضمناملاوةا

هوببئاضا-ففتكنلىو،الابداعيةالعهاجةفيعديدقجوانغن

افضتبشكلالعمليفهمأنعلىنفسهالناقداعدتسا

صففألابداعيظ"العملبوتعطى،ايخس،اءيارىءوت!سأعد(

كب--رةيةالنهلفينض،ئجهى،و؟نعون،وءألخيويةالحياة

الاهمية.

الرسافءحةفيوردتالتضالاشاراتبعصؤانتالقد

بفلبيرةاهمبة،/الكتابمذكراتفياو،الخاصة

عملارنها7حيثمنليس،آلابدإعيفالعمليهتفسير

اؤ-ءالدوحيثمنوانما،الاخيرقلحظتهوفيمتكاص-لم!

واالصعبرةالملاحظاتوعثواتابناءاوطريآاةاحلوالرا

هـ-ذاوعلىالمارإقظبهذهكوتتهالتيالاخرىآكبيرةا

الشةفعآن.

طمحلىفهمنستظسلئاحالجفاالرحلففيقناوافا

من-رالنثكانققد،افشآأئإصورقأهامةاالابداعيةالاعهاآن

الاوراقهـ-نلسواء،فاتهالممكععنآلخارنفأالانتسارات

بصاحبصلةعلصنانواصلالذملإحظاتامناوالخاصة

واكتمش،فنغنوينهوامرار،الفهمهذاقياهميآأ،العمئم

ين.ا"لتكواهدذ

الاشاراتهؤدبينتمامارزةالمظهناالمقصودليس

،الادابصفحات،عئآنشر،ولايزالافظكعوالنيدالاخسرا

الاشا!رااليصودول!ن،ا،لصفظهذهيكتسئالمبعخهلان

توصيحا.قيالمبدعينبعضىبهى،قامالتيالمسماهمةاك

لجنتسآاكانصاتشعر2فما.قنموهالذئقالعمآبعنالخفلئي

حيثم!نالتارغنرظمسيرتهتتحخداوالوانحةملامحه

ونازظالسرابقدمهاالتيئاابارزقالمهـساهماتدنلااءلزمن

صبوروعبداالحيدرئطوبلندجوادوؤاظموالبياتىالملائؤة

عملالنقدتسهيلفياثرتهملتوضيطكاننفد.وغيرهم

ذهـكتموقدةتقصيرهفيربمااو..لاحقوقتفي

ومن،الاداباصفحاتعلى،منهالاؤهرااه!سفاو،كله

الحر.اآلشعرهامثىعلىنشأتالتصالمعارلثخلال

مى*ناكثيراعنايه-(يقالالحرالشعرعنيقالوما

":الرواؤالعمليةعن،اشملبكلمةاوا،ارواياتواالقصص

.نتابهـابرزاومههاارصدشهماتظور

عملصةفيامثلة،اغيرهارأخرسع،اليشاياهذهان

عبرتالتيالحركةهذه،المعاصرفآثالمنقدااحرنظءإسر!ألس

استمرتوالتي،ومدارصىراتئااهاتبعدانف!اهـن

.نثيرةامةئ&وتمبعاوالتراجآاادتظورفي

مبؤرمقتوفيالاداباآستحدثتهاالذللالراباما.

ءلم!!زضاوبا،والذي"الادابمنالماضىالعددقرأتا"

كانقيد،والمرا،صهنالنيادمنكبيرامجموعةفيهالكتابف

،.واصب--ذئالمربيةالادبيةفف3امصحااالىنوعيفاشافة

بمثابفكانحيث،مع(اظراءواللكتابمفيداأيآثابيااتيليدا

متماكاسنما،كثيراليشلاياويرحسلتريرشد!الذكاآئقالدل

الانزاربمثأبف،وكانالاشاراتهذهأولاتطستوقفاليلرةإء

وقصاء-س؟نشعراء،الكت،بمنلعددالمبكرغاو.الانارف

ربثكآص،حي"حقصاحبكآاياخذبحبث،ودارحبن

واأهشخصيهأا(تالعلاقياوالمصادفاتانشظاردون،عانئن

نوعيظ.الموغيرالاخرةآالاعتباراتبعكب

واقاهـقى!المواهبلاطهـازكبيرابراباااباب.هآأاكانليد

وكاتطعراون،والسنينيسمتبونألةبينابيئالمتهصآيالحوار

ب!دكانوان؟،رتقيمتراؤباضافيةتحربررئاسةبمثالى"
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المقار:؟ءونشيتالغروراتزأععلىساعدولقد،النشر

.الضقدفيصوعيةومواجابيئااكثرد.ا-.أقايخوتر!

..واخيرا

"ضعفااو00تصن-ونمماكثيراأكرةالذارحلةان

المستوىعلى،الانسانسعادةمنكانحبمزء،واذاتتداخلو

لااسعادةاهذد!لمن،يانالنصعلىقدرتمه،الشخحمي

.العامالمستوىعلىتعاسةالى.نت!ولانزلمبث

كلالىيتصدىفسوالجاحثينرونءدداانشكلا

كلكانوررعا،سابقأالي!،المشارهـ21النقامننقطة

اننيمنوبالرغم..بحثمز،اكثراومسستقلابحثاعنوان

مفهه-م":محددموضوععنبالكتابةالتزمتؤدكنت

الموصوعفان"قرنربعخلالالادابمسسيرةقىالحرية

اتتفرغالىبحاجةانهلدرجةانهـدىواتساعمنالخطورة

لااليوميةةالحيمااوراقاآلىاوالعودةالمستقصىوالبحث

لتذهالفرصةافلتتأواذا..الهذاكرةاوراقءلىالاعتماد

اهـىالاشارةمعهذا،لاحقةمرةفي.تفوتلافقدالمرة

وانكل،العلاقاتمنأدثثيرفي)خآلمتشابكالحىالترابصا

حاضوواكثرابعاداؤتعطيهات:الاخياانقضىلتعكس!قضية

يدامتحدو

خلالوبوجودها..الاداببولادةقبلالمنمطتصةازمةان

الازمةانالمنظور..المسعتقبل(..وفي..والآنقرنربع

ازمة،الديمقراطيةازمةهي،والرئيسيةآلاولىبالدرجة

موجودةألازمةهذهدامتوما،والعملالتعبصرحربة

حل.الىوبحاجةمعلقةستبقىالقضاياصضالكثيرفان

زؤهـ-نلاكلهاالمنطقةفيأنحاكمةالانظمةان

وءفاهيمصيغاىا!قرأطيةألدتحولاو،بالديمقراطية

بمقدارموجودةوالفاهيمالصيغهذهوحتى،كاريكاتير!"

الذيالوقتوفي،استمرارهااعلىوتنساعدتخدمهاما

عليها،خطراتصبحاوحاجازهاتببيةعنالصميغهذهتعجز

يوف.اتفسهمالحكامهمعليهماينقضمندولفان

افىبعدتتوصللمالعربيةالجماهيرفاقالاخرالجانب

اعتبارالديمقراطيةايضا،فيوعملية،ئيةونهلكاملةقناعا.ت

عرضةتزالولا..وتقدمهال!تطورهـ،ألاساشيالثرط

تصى!روالتي،التضليلوعملياتالؤثراتامنللكثير

دورهاان،اوزانويةقضيةاوترفوكأنهاالديمقراطية

لتجاربنطرا،ادسلمنهايةفيدأ.!بالاولوياتقائمةفي

اجزاءالمنطقةبعضفيطبعتالتيالبائة"الديمقراطية"

!مقراليةآلدألممارسةاضعفادىونظرا،معينةفترةخلال

داخا!اواالمجتمعاتداخل،والخاصالعام0يينالمستوعلى

وضروراته.منطقهنهيومياهماتصبحولم،الهيئلت

الديمقراطيةجعلتوالتتابكالتعقيدمنالحادةهذه

وقعولقد.مشوهةاشكالاوزأخذ،وتصع!تضمر

حتى05والتطبيقاتالفاهيماخطاءفيأنفسهمالمثقفون

وخلقوتشويههماالديمقرأطيةوأدفيأهمسامنهماعددان

ولقد،الشعبيةالجماهيرصفوففيالازتبالثمنمزيد

وبدأت،والنصعبيالثقافيالنضالصكلىكل"ذلكانعكسى
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كذدكوستبقى،كةالمنطتعموالان!تكاسالتراجعمنموجة

تحصا!ذفيقتألوالىومنادزمن،1لاحقةفتبرةفي

ة--،اووصصغااشعالاخذتأو،الزاويةحجرالديمقراطية

ايضل.وعمليةومحددة

والمفاهب.بمللقضا؟واحلالتبادلعمليا)تاجرتلقد

اهم-ة.اكثرالقضايابعضاعت-رتو-،السابقةالفترةفي

الفكرالجزأمنطقضمنلكن،غيرهلأمناكثرأولويةلهااو

بالتجربةوز:ت،الهجدليالمنطقصمنوليسىالانتقائي،او

التدهـرروالىبلفهق!الخطأاى؟اليؤدلمالاولالنطقان

ناايضااوتبت.جديدص!البدءضرورةوآلى،والتراجع

نتاشصجالىليالضرورةزوديسوفآل!خاطئةافرضياتا

بخبزهاالجماهيرعلىصعكصرلاالنتائجوهذه.خاطئة

يضا،اىتنعكصروبل،فقطومىاهمتهياوحريتهاوتقدمها

بدأتالذيقتالوفف!،الزمنعمليةعلى،ابهبروبدرجة

الصحيح،الطريقاولعلىاقدامهاتضعآلاقطاربعض

معؤينمو!ستمرأنيمكنايجابيانموذجاوقدمت

فترةفي،دأتلتيأا.والتبادلالاحلالعملبلمتتلبثلم،اميلالا

افيبالتاوحولتها،مسيرتهاوعير!"الامورقلبتانمعينة

اضاعةالى،وادتوالانتكاسلتالهزائممنمجموعةالى

.الارتباكواالفوضىمن-الةخلقوالى.طويلقتو

،وبجسارةجديدمنتبدأانالضرورةتقضيهنامن

آلنظرةابمفاهيم،العربيللفكرجديةمرآجعةةعملي

عم!يق-ااطرحااتقضاياكافةتطرحوان،ائغمليةوتطبيقاته

بطبيعةالملائمقالطراختياراجليمن،وجريئاواواسصما

حصاء-ة،ءالعصردخلتالتياالتطوراتوبطبيعةالرحلة

كلى"ذلكطريقآنوا.القرنهذامنالاخبرالربعفي

بهالديمقراطية.

،-واتاعتهبهاالاقتناعالمطلوبالديمقراطيةان

لبدأيةلتروهـكثيرةضمنشرهـ،تثكللاوممارلستها

وه-ذا،ؤالاهموالاولالإساسي!الشرطوانما،الانتظ(ل

4-طابسى"واليهاتؤصوليتمكألا،احدمنيمصحلا،الترط

بحاجةنماوا،يءالنطالتطوروعبرعفويبثكليتحقكأولا

قونالصادالمثقفونكانبمماور،خاصنوعمنثورة،ثورةالى

غيره!منراكثرغيرهمقبهلومهيئينقدرةاكثرالم)تز!ون

الجديد.اذطريقمعالملتوضيح

5!!،شباطفيالادابموءالمظابدايةكا"نتواذا..

..خاصنوعرونآجواءاظلوفي..لاحقةذكرىاولاو

بنوءمق:رنةالبعيدالثتاءذاكفياللقاءذ)كذكرىفان

..الديكتاتوريةسقوطأنتظار:الممضالانتظارمن

..الانتنهضانيجبللادابجديدةبدايةوان

..لمفاجاتبالم،-المليء،الظاسىاللاهبا77!صيففي

فيشائعاكانالكبيرالذيآلحجمامنراديوعبروليس

الفبمةالصغيرالاجهزةدلكعبر،وان!،الايامتهـلك

الجرودفياترعاةمعحتئ،مكانكلفيانتشرت

تلكعبرويمكن..البعيداةريوالصطالمميقةوالؤديان

الديكتاتورب-"0سقوط:كبيرةاخبارتنتقلانالاجهزة



.هدورلممارسةالسصعبنهضةيةآوبد"ةيىالجد"لعربيةا

،قى-صدرلاحبثمنكثيرةمفاجأتجاءتوربمصصا

وكما،المحتلةضالارصنعرجاءكمىا،يتوقعولاالانسان

كبيرهممالنصسقطتوكما..الكاسحةالانتفاضات.جاءت

دلابد!خلقتوكأنهااللحظاتبعضفيبد.ت

حياةفيواخطرهاالثوراتاكبرانئتأكدانيجب

رأس،"فيحلما،المراحلمنمرحلةفي،تبدآصالسصعوب

احلامتصبحوعندها..ممارسةتصبحثم..قكرةثم

الىممارسهاخيراوتتحول،و-ضبحافكارهمالنالمرصجميصع

امامه.شيءكليمسحطوفانالىتنتهىيومية

وانما..الابلهالازرظارذلكليسلكن..لنتظر

العملعنيتوقفلاوانذي..الصبورالواعيالانتظارذلك

هرصامثلانتظاراوان..صواحدةلحظة..والتحريض

!وخالهـيراعظج!،سيكون

د.عهبدرح!فنص!


