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(دبمةمقابلة
اجتمعتللكويتبزيارةالماضيالشهرفيقمت

الثقافيين.والممموولسنالادباءق9عددالىفيها

الثقافيالمحرر/فرحاتلسعيدا،ستاذإجرىوقد

نآرأيتمع!بأدبيةمقابلةت"ائعامفيالر"جريدةفي

.الضددهذا"نصثهرياتأ!فيادرصكلا

((الاداب))مج!لةمسيرةمنقرنربعبكد:سؤال

الحديثالعربىالادبوتوجيهتجديدمنحمه!قهوما

؟الادبمعآخرقرنلربع؟لمجلةط!وحاته!ما

والانتساج،الادببأنايمانىمنبالرغم:جوابى

طبيعةبسببالانقطاعتحتمللامستمرةعملية:الادبي

أشعرفانا،جادثقافيثاطكلتحكمالتيالاتصالى

جديدةمرحلة!الادابمسيرةفيالقادمةالمرحلةبا!

الذيالوضعلان،والانقطاعالانفصالبعضتحتملقد

عسسنثراتهوموبطبيعخهيختمفاببةافالثقادةتواجهه

السابق.الوضع

علىالحمدثيضغط"صبحاد-حدثالسيالسيانذلك

وعنأهدافهعنيعطلهأنيوشكشديداضغطاالثقافي

التيماوالتمزقاتالعربمةاعاتفالصر.كاقتهاستغلال

ثيرد31والاختلافاتبينهافيماالانظمةبعلاقاتتتحكم

العربىالمثقفيشعرذلككاصل،المسلكرفيالرؤيةفي

يأيؤثرانمنأعجزيكو!قدبأنهخاحهةوالمبدععامة

الطز*أ.السياسيالوضعهذافيالمجتمععلىقثير

سلاحهيرميأرالعربيالكاتبيستطيعفهلدلكومع

السياسي؟الضغططغيانبحجة

سهيلالدكتوراعتقادفبىالممكنهوما:سؤال

ي!كنوما،كأديبانتموقفكاي،وموقفهالريس

أديب؟كلموقفعليهيكونان

يواجهلاتمدعوالاديببأتأعتقداننيجوا،ب

مدعووهوث،-الجرأةالتصديمنبممهـيدالوضعهذا

وجدانفيجديدوعيحلقفيانتاجهيوطف4و*ظبالتالي

الكبيرةالتحدياتيواجهأنبهجعيستحثالعربئيالانسان

العربي.الاديبأمامجديدوضعوهذا.أمامهتطرحالتي

بهأطعحقدالماضيالقرنالربعفيبذلهماكلانلوكما

نأعليهوان،المتنازعةوالتياراتالصراعاتخضممفي

أمامالادببىنأشعروهكذا.الصفرنقطةمنيبدأ

و!دانفيالوعيتنميةاعادةأولهاجديدةمهمات

الاولىبالدر*صةهيالعربيالمصيرمعركةبأن،القارىء

الخلافاتشقةاتسعتالتي،العربيةالامةتوحيدمعركأفى

.ا،نبيارحنتقربدربذالىفيها

لان.المعركةهذهمن-بزءالعربيةالثقافةووحدة

علىحتىالعربيةالاوساطفيالاقليميةالنزعةمحئغيان

"الاداب"كانتوقد.جليادمراأحسبحالثقافيالصعيد

العربيةثالثقافةوحدةالىترهزالماضيالقرنربعطوال

قطرأيالىالمبدعةالاقلأمجميعصفحاتهاتجمععلىاذ

تعمهتلانمدعوةاذنفهكي.العروقيأقطارمنأنتمت

ومحورةالمنتجةالطاقاتباسمتقطابوتركاشهالات!ادحمثزا

الهبمهذاانعلى.والتوحيدالتجمعفكرةءاتانتاكأحا

."الآداب)!تواجههاالتيالاخرىال!موميحجبلن

الشبى،الجديدةالادبيةالمواهببورةكونهاجانبفالى

صادياشاهداتظلأنالىتطمح،صفحاتثامنتنطلق

فيتتعوعالتيالحديثةالادبيةالتياراتمختلفعلى

جسعرهـنفسهالوقتفىتظلوأن،العربيةالثقافةقلب

روحلى!تبقىحتىالاجنبيةالثقافةمعألاتصال

تخطيطفيالثانيالقطبهيالتيوالمماصهـةالحداثة

التراثأصالةهوالاولالقطبانباعتبلر،داب71

العربي.

لاعادةاللبمانياما!لبمسؤوليةهيماسؤال

الطوائففكريينالأنيضبعالذيالمواطنالانسانتكوين

السياصيين؟وعبثوالعصبيات

سؤرلبةالحدود"بعدالىهيشماقة:جواب

حياتنا.هـنالخضرةالفترةحذدفياللبنانهبالكازب

همخيفا.انقساماكمنقسموناللبنانيينالكتابانفالواقع

المؤسفومن.ومصيرهاللبنانيألمواطنمواجهةفي

والمتعصبينئفيينالطلالزعماءعاتززالىينقادونانهم

الىيقودوهمأطمنجدلاالسيالسيةالموجاتوراكبي

العلمانيثلبنان،الحقيقيلبنانيخلقالزيالطريق

والاستغلالى.التقوقععنالبعيدالعربيلحنان

كماناللبنانيالاديببأنالاءصترافمنبدولا

لخفتألىمقبولاكانواذا،اساحةاىتغائبابالاجمال

بدلاالقلمهذافان،الرصاصسةأزيزأمامالقل!صرير

علىفيخرج،الازماتأثنا!وفىويسجللنتجأن

زلناماونحن.وخلقسجلبماالازماتبعدا!ناص!ا

ال!،يبدووالتياللبنانيةالاقلامانتاجنقرأأنننتظر

قريب.وقتفيتنتهيولنتنتهلمالازمةبأنواعية

مشكلةهياللبنانيللاديببالنسبةن)7والمشكلة

الرقابةشباكفيايضاهوسقطفقد/التعبيرحرية



ذلكمعنعمقدونحن.الغائهاالىدائمايدعوكانالتي

نأعلىأصساذاالعقبةهـذهيتجاوزأنيستطيعبأنه

للمصترفي!الساحةيتركوألالبنانحياةفيدورهيلعب

كانتعربيةالنفوذتتخذههـدوائرالذريئالساسةمن

لها.مطيةاجنبيةأم

تياراتالمحناثناءتنشاكانتالغرب!ي:سؤال

الانسانفكرتنشيطاعادةعلىتساعدوفكريةادبمة

السلبية.والتفاعلاتالرداتلمواجهةالمثقفينبينوخاصة

العربي؟فيالفكرتنشاقدهذهالتياراتمثلانهلتعتقد

منذالعربيةالثقافةتواجههاالتىالمحنةجواب

العربية.السياكسةمحنةماحدالىتشبهسنواتبضع

عقاربارجاعغايتهاردةالسياسىالصعيدعلىفهناك

السياسيهالنزعاتعنبالتراجعالوراءالىالساعة

الخمسينانبفيكانتالتيوالاجتماعيةوالاقتصادية

جديد،تقدميمجتمعخلهتالىتهدفوالستينلت

لحعالحموجهااقتصاداويخلق،الاجنبيةالتبعيةيرفض

بقضاياالملتزمةالثقافةويشجعالمضطهدةالفئات

الثقافيالصعيدعلىبداتالسبعينابنومنذ.الشعب

والصحافيينالكتابمنوجوهاليهاعادرنمماثلةتيارات

لتضصهـب،مصص!قيسيماولاالعربيةالاقطاربعضفي

الخمسعيناتب!قالقوميالمدحملهاالتيالمكاسب

تحملالتياواتهذهعودةانفيشكولا.والستينات

تلك.المدفترةرافقالذيالثقافيللواقعتزييفل

الاقلامجانبالى،الصلبةالاقلامبأننعتقدونحن

العفنة،الاقلامتلكواجهتالتيالواعيةالجديدة

والجعجعسةبالدعايةلا،المطافآخرفيعليهاستنتصس

الشعبمطامحمنالمنبثقةالجديدةالنزعاتبتبنىوانما

أمامالصمودفيالمتمثلةالمجتمعوحلجات،العربى

والمقاومةوالقتالالنضالجبهةودعم،التحديابنكل

كلالطاقاتوتجنيد،الفلسعطينيالانسانببطولةالمتمثلة

والاستسلامالتخاذلنزعةلضربوالمعنويةالمادية

علىقادرايكونأنعنكفالعربيالانسانبأنوالادعاء

شكل.بأييهادنأنالآنمنهوالمطلوب،اعدالهمواجهة

الجديد؟يلادب!ييحم!انتعتقدفاذا:سؤال

الادبيانتاجناديشه!أنأتوقعانني:جواب

،والمسرحوالروايةوالقصةالثمعرصعيدعلى،الحديث

المقاومةالىوالدعوه،الرفضأدبمنعارمةموجة

كرامتهمعركةهيالعربيالانسابئمعركةبأنوالايمان

وشرفه.

اماممثيرصمتغهرةفيالعربيالاديب:سؤال

يمكنشيءايالى..لبنانفيهلانسانيحل!ما

ذلك!اعادة

العربيالاديبصىوتانالصحيجمن:جواب

ضعيفاصوتايزالولاكانلبنلنفييحدثماتجاه

وكأنهالبنانمحنةحركتهاالتيالاقلامهيفنادرة،جدا

احذ!طاالصغيرالبلدذلكفييحدثالذيهذاتفهملا

وتحد.ألادبينلنشاكتوبؤرذا)ثقافيةالحيويةرمزاكان

بيةال!سالانظمةموقففيالاقلاماهذهالعذربعضنجد

انلامبالى*5!موقفبصهاوقفا!الانظمةهذه.ذاتها

.لبنلنفيالحربنارتسعيرفيا!خربعضهاوشارك

مسنأنفسهماللبنانييننبرىءلااننامنوبالرغم

والستسدفسسادمنقبلوهبما،المحنةهذهأسباب

المثقفونيقفأنالمنتظرمنكانفقد،وعصبيةوطالفية

نضحالدعمفيواقوىوأصرحأوضحمواقفالعرب

كنتاننيوأذكر.الفلسطينيةوالمقاومةاللبنانيالشعب

الدكتورويقولها)7691عاماواخرفياصدوبنقد

عددا،اًحداثالسنتيننهايةفياي(بألمادريسىسهيل

علىلبنانمعركة"عنوانتحت"الآداب"منخاصل

هذايطالعالذيالدارسولكن،"العربالادباءاقلام

الضعفالىأقربالادبيةالمادذانمنهيستنتجالعدد

افضلمادةهناكتكونأننأملانناغير.والهزال

الفرصسةتنتظروالكتابالشعراءادواجفيمختزنة

.اللازمالفنيالنضمجأوالمناسبة

شو!فيالكمعبرتمسابقحدلثكي:سؤال

جديدةاتجاهاتمنفهل،الروايةكتابةالىالعودة

؟العودةهذهترافق

شوقاأتحرقبألنيأعحرفأنينبغي:جواب

فيأبداأنأؤملكنتوقد،الروايةكتابةالىللعودذ

خطوطهاتثبيتحاولتقدكنت،جديدةروايةكتابة

الشي"والنووسالتل\)المعنونةقصتيفيالرئيسهية

،"الآداب\)من7691عامديسمبرعددفيى،نضهـت

.الاخيرةلبنانأحداثمنمستوحاةوهي

لبنانفيالمتفجرالوضعرحولالاارجوهما،كل

وضعتالتيهذهالروايةكتابةالىمجددافأنصراندون

عنفضلا،جديدروائيتكنيلثعلىيرتكزتصميمالها

المختلفة.جوانبهامنالألساةتصويربحاولانه

عملياتالقصةعلىيطراانتنتظرهل:سؤال

؟ال!يدةالانسانا!لتخدمتطوير

عرفمهاالتيالجادةالمحاولاتعيكثيرةجواب

للاوص،ععراهكونهلحيثهـتا)قصيرذاالعربيةالقصة

الاجتماعية.

فيسيماولاالمجلاتفيتنشرالتبئوالقصص

النظرتستلفتطمجموعاتفيتصدروالتي،(الآداب1)

شوحاقطعتوذنها،العربيةالقصصيةالتجربةبعمق

انالثزعةفيشكولا.القصصيأدبنامسيرةفيجيدا

بالاهتمامحديرةالقصاصينبعضتحركالتيالتجريبية

تحدهالاالتي"الفانتازيا"الىأحياناتنحرفكانتوان

يدالمهمانصنير.التقنيةأوالفنيةالضرورةهـنحدود

وثيقةهـجموعهافيتشكلالاقاصيصهذهانكلههذا

اجتماعيراصدأييستثئيعالعربيةالمجتمعاتعنهامة



ةالاجتما!التياراتتطورفصجيل!يعليهايعتمدأن

الوثيقةهذهتاليففيويثحارك.العربيالوطنفي

الذينالوهوبينالقصيرةالقحسةكعابمنعثرات

همومعنالتعبيرفيعميقةبمسؤوليةيحسون

للمعالجةجديددأطروضعيحاولونفيمامجتمعاتهم

القصصية.الفنية

***

...اخيررد

التي"المستقبل"مجلةالىأرسلتقدكنت

حذفت،نشاوولبولعلىخر2رداباريو!فيتصدر

وهي.حادةلهجتهاانبحجةشلامةمقاطعمنهالمجلة

تلكحذفولان،أولاصحيحةغيرلانز3،مرفوضةحجة

حينالتس،رىءيفيصهانبدلاخر7سببايخفيالمقاطع

عليها.يطلع

الذيالردكلملنثرهنااعيدثذلكجل6من

قدالكاتبيكونانآسفا."الكريمةالزميلة"شوهته

وأقذرها،الوسائلأحطالى،ردىعلىالردفي،لجأ

أفكركنتماالتيوالافتراءوالتجنيالكذبوسمذكأوهي

ادىسيتحد-انهليخطرلوعلمهالتعلقفيلحظة

استعمالها.

وصغيراحقيراكونهالىثالكاتبانشكولا

انهيظ!-بحيثالغباءشدةمنهو،(..الصغارةمن)

يكتشعفهـهاأنغيرمنوالاباحيلالاكاذيبيطلقأنيستطيع

تبتليأنقبل"الآداب"ختاربيعرفونمنبسهولة

الضزولرفيمحعتر،الكذابينسنبأمثالهالادبيةالصحافة

..الفكريةالدعارةوممتهني

هذاوسقوطه.شاوولىبولالمدعوهذاسقطلقد

نهائي.بشكلوالنقدالادبحابهنلاسقاطهكارف

أحد.اليهيلتفتأن-بعد-يستحقلافهو

تشويه:بلا.الردهووهذا

61/6/87بيروت

."المسعتقبل"الزميلةتحريررشيسالاستاذ

مىنأكثرمنذ.اهتمامهاالكريمةلمجلتخماشكر

تحريرهل.اراسالعي"الآداب"بمجلةطاشهرستة

أقولأن،العزيزالزميلايها.لياسمحواولكن

عجيبا،سلبيامحئابعا،مجملهفيةيتخذادرعتمامهذاان

يهاجمبيروتفي"المستقبل"مراسلانباعتبار

الوقائع.يشوهانهعنهيقالماأقلبثكل"الآداب"

ةوالتجردالموضوعيةالىويفتقر

الاخيراررد/أشهريات"فيرددتوقد

بهذهفقهارالذيوهو-"الآدابى"مر(السادس)

شاوولبولأوردهاالتيالتهجماتبعضعلى-الكلمة

."المستقبل"منسابقينعددينفي

تاريخ!6رقم)محبلمكممنالاخيرالددو"تى

الثقافيمرالسلكمبهيقومماانلىلص!د!(حزيران17

ايجابيدافعذاتلكونأنلمكنلامنظمةحمذهوانما

الىترتكؤلايصدرهاالتيالاحكامانبدليحل،نزيه

مقنع.لبريرأيتقدمولاةعحيحهوقائع

مسناصدرهاالتي"احكامه"ثنااورداذوانا

عليه،نفسهنصبالذي"القخمائيةالالصتاذية"منبر

فيعليهدللتماعلى:أخرىمرة،لأدالفانص،

المسؤوليةحسوانعدامالكاتبفيةلسوءمن/،الآداب"

!عندهالنقدية

تتساءل":الاخيرةكلمتهفيشاوولبوليقولى

اكستمرارها؟جدوىما"الآداب(،مجلةتطالعوأنتآحيانا

كلتفقدعنسدماشهريةكمجلةاستمرارهاجدوىما

عندماالعكسىوعلىبل،الثقافيالواقعفيفاعلية

عندوتوقفهاموادهاوضحالةتوجهاتهابضعفتخولى

عليهاالدهراكل)\التيوالفنيةالادبيةالمفاهممبعخى

الحرهـ"تطورامكانياتمنتعرقلأداةالى"ولثىسب

.((العربيةالثقافية

التي"الآدابأ،اغلاقالىيدعوالتساؤلبهذاانه

فيحبالا،للاستمرارقرنربععوالتناضلظلت

منكثيرينواعتقادلاعتقادهاوانما،لذالهالاستمرار

العربيالقوميالثقافيفيالواقعتودي!نثاالعربي!أدباء

مثلهل.تؤديانأخرىعربيةمجلةتستظعلمرسالة

عنيقللامافان،ذلكيرىلاثاووا!بولكانواذا

الوطنأدباءمنوناقسداوباحثاوثاعراكاتباخمسين

بالابداعلهمالمشهودمنوافرعددرفيهم.العربي

قدمواقد،الحديثالعربيللادبالنزيهوالتأريخ

عددفيودلك،الدورهـهـافيالص!يح!ةشهاداتهم

مطلعفي"داب7ا"أصدرتهالذي9بمالمتياليوبيل"

الكاتبهذالرأيتسفيهصفحاتهوجكيع.العامهذا

واستمرارهلصمودهاعلىالجلةلهذهوتحية"المتغرض!

الانظمةاعاصيرجميعولطرسالتهاتأديةفيالدائب

...قاباتهاور

الذي"الثقافيالواقعفيالفاعلية"مفهومهوما

يه،الآداب!)في.هوراين؟يرددهإ-بالبسينيلا

"المفاهيمهيوأين؟"الموادوضحالةجهاتالتوضعف"

يزعمائتي"وشربعليهاالدهرأكلالتيوالفنيةالادبية

كله(ذلكعلىبراهينهأينأعندهاتتوحمفالمجلةان

الدلاءللويقدم،ذلكلنايفصلان3نريدكنالقد

انهأم...القيمةملاحظاتهمننستفيدعلئايموالامثلة

والسلطانالحجةقوةمنأصبحتاراصهانيعتقدبات

دليل؟الىتحتاجلابحيث

تعرقلاداة)\الىتحولتقدالمجلةانيرىانهثم

جدلا،،فرضنافلو."الثقاقيةالحركةتطورامكانيات

بحيثالقوةمنالمجلةانعلىيدلىأفلا،صحيرهذاان

امكانيةيعرقلالذيالعاملان؟التطورعرقلةتستطيع



فكيف،نغسهالتطورمناقوى.ريببلاةهوالتعور

لية؟الفعلفأقديكون

المتسم.الكلامهذاايرادبعد،الكاتبيقول

بهخرجتالفحالاحساسهذا":الكاملبالتخلف

."...الجديدالادابعدداتصفحوأنا

اكملاقايخولهلاانهأم.التعبيريخونههمناإتراه

افه.فيشكلا/؟"فج)\رئهاحساسهيصفحين

ابمدلجوادعاء!فجومنطق،فجتفكير،ذلكفوق

الفجاجة!حدود

لذلك؟تبالكليقدمهتبريراي

منذتفتقدالتي،المجلةهذهادارةجمعتلنند"

وحثرتمالتعراءمنعددا.توجههاتحريره!يئةزمن

دونمن.اتمواضتىصفحاتهازوايافيقصائدهممع

."القصائدهذهقيمةفينظرأي

مبدأتبنتمجلةأولىهيأولا"الاداب"كانت

ولكن.5391عامصدورهاعند"التحريرهيمة)1

ومعالفعليةالمماوسةمع،تحققتالتحريررناسة

لان،شكليةمسألةتكونانالىأقربهذهان،الزمن

التحرير.رئيىهوانما.الطافنهايةفي،المسؤول

المجلاتمعظمصيغةالانهىالصيغةهذهانوالواقع

المستقبل""مجلةالمثالسبيلعلىومنها،العربية

طوالاستطاعتقد"الآداب"كانتواذا..نفسها

سكرتيرةورفيقتهتحريرهارتيسبحبهد/قرنربع

على،العربيالوطنفيالمجلةومراسليالتحرير

التحريررئسطوضىءالتيالرؤيةوبفضل،قلتهم

للادبمرجعاهم"تكونانثالاولالعددمنذخطوطها

العربالدارلسينمعظمباعتراف"الحديثالعربي

،بيركجاكرأسهب!وعلى،اسنهـشينبعضوباعتراف

تحققالتيالحيغةوحدهاليست((التحريرهيئة"فان

(،التحريرهيئةهـ"لشىان!-أدا،المج!لاتنحاح

كما،وأنهيهارهاالهيتةحمى-دتفسخحدتيلغقدعساوىء

منسبباذدكولمحات.اللبنانيةالمجلاتلاحدىحدث

صدورها.لقطعأسباب

الشعراءمنعدداحثرت"تد"الآداب"اناما

فهذا،"المتواضعةصفحاتهازوايافيدصائدهممع

بالعكس.ةالمجلةححسصتفلقد.للواقعذمامامناقض

تحف!ولمةالمعنيةالقائدلهدهالاولىصفحاتيها

يبلغانبالكاتبنرباكناوقد."الزوايافي"شعراءى

واما.م.عقبعلىرأساالوقائعق!بحدالنيةسوءبه

نافنعتقد.(،متواضعة/)"الإداب"صفحاتتكونان

ميزانيهاتمنتغرفلاانهاعلىيدللانه/لهاشرفهذا

بعضاو.العربيةالبلادفيالحكوماتتخصصهاضخمة

...عنهمأوعنهاتصدراتياللمجلاتالعربالمتمولين

علىحرمح!هاشدةمن"الاداب"انعلىذلكيدلكما

هـعالتعبيرحريةتفختلانهابحيثفكرهااستقلالية

الموردضخامةعلى/"تواضعه)1والماليد1الموضعف

التعبير!حريةتغييدصعالالي

هذهتنشرأنالمجلهعلىشاوولبولويأخذ

علىدليلهما."قيمشثهافينظرأيدو!من11انقتحماند

هذهفيالكريمرأيه.نفسههو.يعطنا!دم:لماذاإ؟ذنك

المجانية؟للاحكاماخرنموذجاهذاأليسى؟القصائد

لجاتالتيالبدعبينمنولعل11:الثاتبيقواًطو

((جعنوبيين"الىالشعراءتقسيمالمجلةهذدالي!ا

هموما،تحملفيما،فحملانثانجدحينفي.وحرب

.0011عربيةوذوميةوحدوية

نأ،امإلأحظةهذهفي،يقحدشاوولرولان

والقومية!الوحدويةكل!همومناأ،انحرافاأ!عينايسجظ

وتشييقللممفاكسيم1!تسطيح((انهالملأذلكوصفيخهعونصط

ناالىنشيرلأشبحاجةأترانا؟الوحدةإسفحرذخان!ص

الجنوبلثحورراءحركقداللبتنيئلكضنوبألىهـحيلغزو

القصالدهزهنكتبوا،سواهمدوتوربما.سواههقبمت

لها،الاولى/(أالأداب!)صفحاتبتخصي!ط.أكأدناالتئ

معالانسعجامعلتنسمجمخاصة-حيةباليهمنبعث(ظ

هذهاظ؟صيالقوإوحدوياالمجمأبوحدةالصميقالماننا

اصدارانقائليقولبأن!شبهالتسطيحيةالنظرة

.صنقطربأدبال!ضامحةالملفاتأو،إخاحسةاالاعداد

العربية!الوحدةلفكسةخعنهوانما،اشعربيةا،قثلار

لبعضتجميعأيناالعددفي":انكاتبيقولثم

.أالقصاصسناسماءيوردثم)..منها:انقصش

فيالتحريررئالسةمنحضرتهيطلبهكانالذيما

بأرتوحمط"تجميع"كلمةاستعمائهان؟القصى!مادة

ناالقصاعسينمنالتحريررئاسةتطلبانهومفكومه

معينةموضوعاتذاتموحدةقصحصاللم!!يثتبوا

!إسوامحاألىيتعدونهالا

كلمته:منالأخيرالمقطعفيالكاتبوبقول

!-خاوقبصض-كااظفيبدو،المنشورةالابحاثأما))

ه"..والشعرنجصسضاالحددضثفهذاعنلضالتص

رزسيشاشاوولبوقوجدلتد!ربيالكحمدا

منه،م!حاملهلعلثاأمإ...ألمجلةهذدفيعنهبرضى

فوجد،وعساوىءملأخذاعتبرهبماالعددابهؤانبعد

امامواحدةحسنةبذكر؟كوالهحسمص-تيخففأن

؟السيئاتاتعشصس

القارىءيوهمأنارادالعتي"الم!املة"بهذد(نه

ينقضانما،اإورد*--!نالمزيفة(("لوضوعيمه)!ب

كانفاذا!ك!مته!طلعفياليهذحبماصلكاملانقنما

منأربعةمنهاذكروقد-المنفورةبحاثالا11بعض"

لحملهكافياهذاأفليسطةحقاارضتهقد-ستةاصل

فيجدؤى"لثايخونقدالمجلةبانالحكمعلى

في"الاداب"تستمرأنمجدياأليس؟"الالستمرار

ترضيالتيالابحاثهذه،(بعض"لتنشرالصدور

حضرته؟
***

!هههه!



ثبطه

السامرائيماجد:بقلمدأصأب!لأ،:صضمح

الشاعرأعماقفيهنلتفيحينللتحريحصلماذا

متطابعاالشعرليكتسيةفيتفاعلرن.ألحيادباعىا!

مستعيرا.الحياةفيذاتيابحارعبر*ادمكريالظمل

عالمه؟بناءفيالحيةالصناصرومسممداةرموكأدمنها

عبدصلاحشعرفييححمل!اهوهذامتل

ينفذأنفيهاأرأدالتي،تجربتهفيتلتقياذثالصبور

اطارخؤلىمن،الكوناتهذهكل.ا،دسانيالوافععير

واقعمنالاسالسيةمعطياتهاتستمدورويا.فكرى

قدوكوليةانسانيةحمائقالىبهاليمتدةذاتهالعصر

وقد،العميقالأنسانيالفلقخلالمنتباتهاعىتبحت

وحضارته.العتصرسمةفلفها!نتجعل

قدهبينمنالصبورعندحسلاحيحونقد.هنامن

والاجتماعي،الذأتي.لواقعهمأخلصواأل!عرأءمن

والواقع6القوميللواقعالنظرعناصرمنهواستمدوا

.هذافي،ترفده..ذاتهالعصرو)واقعبل،الانساني

المقوماًلىاضاقة،والراتيةالفكريةمقوماتهالهارؤية

..الوهبةةالا!ماسي

منجيلالىينتميالذي،الصبورعبدفص!لاح

الكلاممنكثيرمنالعربيالشعرغابةنطنفالشعراء

الشعر(الىينسبكانمما)الممطتوالرؤىالرديء

الذاتية"الخاصية()منبهـ!قدكانان.شاعرهو

انتقلماعجلعلىفانه-أبعادمنلهابما-والاجتماعية

."المستقبل"تحرصم!رئيرالزميل

كلمةاحتوتهاالتيالمقاطعجميعهناأوردتلقد

مناقشتيمنترولىولعلكم.بيروتفيالادبيمراسلكم

أتساءلالانواني.متهافتةمتدأعيةفيهاانافكارهلها

يقودهاالتيتلكوظالمةمعتديةحملةانهاتعتقدونالا

اقدامانتعتقدونلااو؟ا/دابار6ا!علىالمراسلهذا

هوانماالحملةهذهثهـكحص!ولعلىعندكمانتحرير

؟المراسا!معتبنيهاليمشاركة

الشعرموت؟علنانثروا!لجولسبقلقد

روحلةموتيعلنهذهكلمتدفيهووها...الحر

داخؤالاخيرةالكلمة8لهذكبمنتر"ككون...((الآدابا)

بكفكرحريةأهناك؟"الفكرحريةأ/تعتبوونهمافي

المسوولية؟هذهعلىمحاسبةوبلا.!سم!ؤوليةتحمل

اعلانتبنتانكلهالعالمفيمجلةاولجريدةسبقوهل

مهماثتصدرتزالماالزميلةوهذهةايهازميلةموت

مادتها؟تيمةفيالرايكان

وجودا"عندهأصبحالذي؟ألعالمأ!بمعطيال!ا

اخرىلفكرةنظيرافكرةكلمنجاعلا..ااموحدا

لشعرهجعلمما-الاحيانبعضفيةنقيضاأو-

فيهماأساسطكانتالتي،والتعبيريةالفكرية،حيويته

أيضا.تاثيرومن،متلون،دقيقنعبيرمن

صلاحلشعرالبارزةالميزاتمنتكونفد

ايقاعهاتولدماكثيراالتيالمعاصرةلغتهالصبورعبد

تطويععلىقدرتهوان.النفسايقاععنالنفصلغير

،الخاصتلوينهشعرهيم!حماعوللاخرالايقاعينأحد

ساعدهماأهممنلعلهاوخصائصابعاداتجاربهيكصسب5

عبرلهتجل!كما،الشعرفيا!حفيقةادعائمتوطيد-ممى

فعالة،مساهمةليساهم،اليهاسلكهالذيالطريهتط

الشعر""الى"الشعوودفء)(اعادذفيويقظهحية

العقلي،المنطقمقاييساستخدامهرغم.خاصنحوعلى

بموهبةالمدعمة،الواضحةالفكريةثفافتهبحكم

امكاناتمنامامهامفتوحهوماكلتستغلاناستطاعت

انناحتى.بسهولةبهالتتصرف،والعصرالفكر

منمثيرمتميزةخلاصةشعرهنعدأننستطيع

تحفزهاالتي،والوقفيةوالمعرفيةالذاتية:الحقائق

اعماقالىمرتدةحزينة،أحياناعنيفةدوافعبهاوتسير

فيبداوانفهو.أخرى؟حياناالنفسرودهاليزالذات

الغضبذلكمنيظلغضبهفان!صنهاضنامواففهبعض

استخفافمن،السابقفيكتيراشغونالقد

الثقافيةبالصفحاتويومييما،أسبوعيها،عندناالصحف

مستوىالىيرتفعونلامنالىاحسترهافييصهدالتي

نأتريدالتي"المسمتقبل"بنرباكناوقد.المسموولية

فيتقعان،ذلكاجلمنكثيراوتعمل،جادةتكون

...منهيشكىالذيهذا

يكونيوممنعليهاشفقفاني،شاوولىبول؟عا

والمجلاتالادبيةالمدارسموتاعلانفيهاستنفدقد

!بالذاتهونقسهموتيعلىتأنالايجدفؤ.الثقافية

أتمنىومني.اليومدلك!تلحليهأ.شفه!اني.قول

بهيطولانأرجوبل.انيومهذامتلنيتألاذلكمع

وعن،الكلمةبحريةالاستخفافعنيكفحنىالعمر

منبرامنحهانيعيوأن،الطائشةالمجانيةالاحكاماطلاث

تعميقومنالحريةاحتراممنمزيدايقتضيهماثقافيا

المسؤولية!!ط-

ادريسسهيل


