
!فلحاصعلذهـ-(

..هلفمامىءعدالهعاعطىهض

الشعراء(فحول)طبقاتكتابمنمشهورةفقرةفي

المصنوعالشعرعنللحديثالجمحىسلامابنخصصها

عربيته،فيحجةولافيهخيرلاالذيالموضوعالفتعل

:العبارةهذهنقرأ

عنيأخذونهكتابالىكتابمنقومتداولهوقد)

أجمعاذالأحدوليس.العلماءعلىيعرضوهولمالباديةأهل

نأ،منهشيءإررطالعلىالصحيحةرالروايةالعمأهل

".صحفيعنيروىولاصحيفةمنيقبل

اسحاقبن!دحولسلأمابنأدارهمركزكلاموبعد

النتيجةالىوالناقدوالعالمالباحثهذايخلصيسارابن

الآتية:

ومثلاسحاقلابنوضعمامثلالشعركانفلو...)ر

علىدليلفيهولاحاجةاليهكانتماالصحفيونروىما

1/11.-1/4الشعرأء(فحول)طبقاتعم

كاتالناقدهذاأتهو!سلامابنكلأمكمايعنيناوالذيمما

الأدبيوالنقدالأدبتاريخفيمرةلأولولربماأثارقد

بالصحافة،خاصةمنهوالشعر،الأدبعلاقة،العربيين

والرواية.

نايمكنالذيالسليالتأثيرالىسلأمابنتنبهوقد

علىالشعروعلىالأدباسكلىعصرهفيالاعلأموسائلكأرسه

الدقيقةسلأمابنملأ-ظاتاعتبارويمكنالتحديد.وجه

يترتبقدوبماالمسألةبخطورةوناضجاجدامتقدماوعيا

.مضاعفاتمنعنها

الفعاليتين:بينالعلاقةمسالةالعالمهذاطرحلقد

وتمييزالعربيالشعرتوثيقإطارفي،والإعلاميةالأدبية

وبحثه،ذلكبعدعنهالحديثيأنيحتىزائفهمنصحيحه

فيالناسيبحثأنيعقللااذوالثقةالأطمئنانمنبنوع

أصوالاومنالصحيحةنسبتهامنيتأكدوالمظاهرة

بحثكليكونأنارادسلامابنوكأن.اروولىومصادرها

لناك!!ع!اإرصمميح

سليمةأسسعلىمبنيينالقديمالعربيالشعرفيواستقصاء

علىحرصولذلك،الشبهاتاليهاترقىلاحمائقوعلى

الىالأنظارولفتكتابهمقدمةفيالنحلقضيةاثارة

نقدلةأوعلميةمناقشةأيةفيالشروعقبلحسمهاضرورة

الشعر.مادةتتناول

كتابمقدمةفيوملاحظاتآراءمنجاءوما

علىمنها،حقائقجملةيؤكدالشعراء"فحول"طبقات

حيثبالشعرالاعلأموسائلتربطالتيالصلةالمثالسبيل

الأدبلنثصرالوسائلهذهأهممنوالصحفالروايةكانت

.الناسبين

الحضاريةالرحلةتلأئماعلأموسائلوجودكذلكومنها

الأدلامؤرخيمنعرهوكثيرسلأمابنعنهماتحدثالتي

نعرفكمافهو.الساعةوليدليسفالاعلاموبالفعل.ونقاده

وتطورتواتربشريونشاطنفسهالانسانقدمقديمةعملية

الإنسانلحلجةاستجابةفهو.الإنسانيالتاريخمراحلعبر

عةباأنجتعوبانيعلأقاتهتنطيموالىوبيئتهواقعهومحيالى

وسائلظهورالحاجةهذهاستدعتوقدبه.تحيطالتي

الفخاريةالألواحمثلبدائيةالاولفيكانتنحتلفةاعلأم

عبرتطورتثم...والروايةوالخطابةالبرديورسائل

لتطورتبعامتقدمةوسائلوأصبحتالتاريخمراحل

.والمعارفوالعلومالمجتمعات

صغيرةمجتمعاتفيتعيشكانتالتيالبدائيةفالمثسوب

الناسمنقليلةالافاومئاتبضععددهايتجاوزلأ

التداولةالشفويةالكلمةطريقعنالأخبارتستقبلكانت

ف!.ألىفممن

فيالمتداولةالأحاديثكانت،القديمتينوروماأثيناوفي

الأساسيةالوسيلةالرياضةوحلباتوالحماماتالعامةالأماكن

معابدهمالىيلجأونالفراعنةكانكما:الأخبارلنقل

التاريخيةوأ-واًلهمحيانمنهملتدوينوأحجارهمإواحهموأ
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اذاالصريالاميرفكان.والاجتهاعيةوالسياسيةوالحربية

هذابلتدوينأمرالاخبارمنخبراالشعبيعرفأنأراد

يفدحيثالمعابدمداخلعندووضعهالأحجارعلىالخبر

)1(.للعبادةالسعبجموع

الحديثالعصرفيالإعلأموسائلتطورأنالبينومن

تحاولمتعددةوتعاريفمختلفةمفهوماتظهورالىأدىقد

"انهعنهقيلفقد.بمضمونهبالاحاطةالإعلأمدلالةحصر

واتجاهاتهاوميولهاولروحهاهيرالجللعقليةالموضسوعىالتعبير

وكثرةا!علامتعاريفتعددورغم")2(الوقتنفسفي

أذهانفيالالتباسمنلكثيرعرضةيزاللافانهنظرياته

.الناس

المعلوماتتبادلالعاممفهومهفييعنيكانوأكتفهو

نأالا،مباشرةانتاجهااومعينةمصادرمناستقائهابعد

ثممنواختلفالحديثالعصرفيتطورالعامالمفهومهذا

)،ففي.القديمةالعصورفيسائدةكانتالتيالفاهيمعن

منوفقطمحلياتدفقاالمعلوماتتدفقكانالبعيدالاضي

للمعلوماتنقلهناكيكنولمضيقةجغرافيةحدود

الثوراتولكن.للغايةبطيئةبسرعاتالابعيدةلمسافات

غيرتالعلوماتونظمالاتصالتكنولوجيافيالحديثة

المجتمعداخلوسرعةوننوعاكماالمعلوماتتدفقمناجوهريا

انتشاربفضلوذلك،بأسرهالعالمصعيدوعلىالواحد

والتلفزيونوالاذاعةوالصحافةاًلتعليميةوالبعثاتالتعليم

والكمبيوترالكابلوخدماتوالتلكسوالهاتف

ورقائقوالمرئيةالصوتيةالتسجيلوأشرطةوالميكروفيم

عنفضلاالصناعيةوالأقمارالمعلوماتوبنوكالسيليكون

)3(.والمواصلاتالنقلوسائلفيالكبيرالتطور

وان3كا،بذاتاريخيةمرحلةوليدليسالتطوروهذا

الصناعيةبالثوراتفعلاتميزتالراحلبعضكانت

بثصريةجهودحصيلةالامر،حقيقةفيولكنه4والعلمية

الطويلىالانسانكفاحوذفرةالعصورأقدممنذمتواصلة

الكفاحلهذاكانوقد.الطبيعةومغالبةأحوالهلتحسين

علىوالضعيفةالتقدمةللدولبالنسبةالايجابيةنتائجه

السواء.

التوقعاتموجةأنكلههذانتائجبعض)،ومن

الثالثالعالمدولغمرتقدالعيشةمستوىلرفعالتزايدة

وبفضلنموا.الاكثرالدولفيالمعيسةبطرقعلماواحاطتها

التجمعاتاستقطابيتمأيضاالحديثةالإعلأمطرقانتشار

الأحجاممتزايدةومعسكواتأحزابفيالسياسيةوالنظم

المجتمصعيدعلىأمالواحدةالدولةداخيلسواءوالقوى
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وتشعبهاادماجهايتمالاقتصاديةالمنشاتفانوبالثل.العالمي

الدولةداخلوارتباطافعاليةاقتصاديةوأحجامأشكالفي

فانالمنوالنفسوعلى.بأسرهالعالماتسلعوعلىالواحدة

والثقافيةالاجتهاعيةوالنظماتالمؤسساتمنالكثير

الراكزمنمتسعةشبكاتتيسوياترابطهايزدادوالصحية

العزلةيستطيعمنصعيدايعلىهناكيعدولموالفروع

الخيار)4(،،.حقلهيتركاوالاخرينكما

وسائلوتعددتعقداستوجبهالفهومفيالتوسعان

تعدفلم.ثانيةجهةمنفعاليتهاوتزايدجهةمنالإعلام

الرأيفيتؤثرالتيالرابعةالسلطةتلك،وحدهل،الصحافة

الجمعيالاتصالوسائلولكنواتجاهاتهتياراتهوتوجهالعام

أصبحتلابالعنايةوتستأثربالأهميةتحظىأخذتالأخرى

المجتمالعاصر.فيوسلطةنفوذمنبهتتمتع

القديمة:الخترعاتعلىاعتعدالذيالإعلامفأضحى

وأقمار،الكترونية)أجهزة:والحديثة(كتابة،)طباعة

وابهتسبالعاصرةالحياةفيحايممادورايلعب...(صناعية

والافكاروالاخبارالحقائق"نشرفييتلخصجديدامفهوما

والسينماوالاذاعةفةكالصحلالختلفةالاعلأمبوسائلوالآراء

بهدفوغيرهاوالحفلاتوالمعارضوالندواتوالمحاضرات

التاييد)-(.وكسبوالاقتناعالتفاهم

الاعلأممفاهيمتعددعشي!نتجأنالغريبمنوليس

نظريةعرفناحيث،وأنواعهنظرياتهفيتعددوتطوره

والنظريةالاجتاعيةالسؤوليةونظريةالحريةونظريةالسلطة

يكتسبهلماونظرالمية)6(العلالسؤوليةونظريةا!شتراكية

تأثيرمنلهلاونظرا،الحديثالعصرفيأهميةمنالاعلام

وتطبيقبحثمجالالاناصبح،مختلفةمستوياتعلى

مجالاتشتىفيوالختصينالباحثينانطاراليهوتوجهت

والخططونالسياسيونوالقادةالفكرونبهوعني،العرفة

والمثقفون،والتعليمالتربيةرجالاليهالتفتكماالعسكريوت

.وكتابأدباءمن

معقدةمشكلاتالاعلأمأثارالعلميالبحثميدانوفي

بالوضعأشبهالحاليوضعهافيالاعلامنظرية)أنواتضح

لتنازعقاعدةالسوسيولوجيةالنظريةعليهكانتالذي

والسر(،)7(الأخرىوالانسانيةالاجتماعيةالعلوممنالعديد

الانسانيةالحياةجوانببمخيتلفالاعلاماتصالهوذلكفي

واجتماعية.انسانيةمختلفةوبعلوم

يحتممجالاتهوتعددالاعلاموسائلبتنوعوالاقرار

الأنشطةفرافقلأكثرواستقطابهبشموليتهالاعتراف

فيالتخصصمسألةطرحالىكذللثيفضيولكنهالاجتماعية



بهاوالوسالأعلامخطورةانذلك.نفسهالاعلامميدان

علىوالشعوبالمجتمعاتمصائرعنالسؤولينطرفمن

بالضرورةاستوجبالمسؤوليةهذهومستوىحجماختلأف

منيتطلبهوماعنايةمنيستحقهماالميدانهذاإيلأء

جانبفيالمتخصصمسألةفيالتفكيركانهناومن،تقدير

الاعلأمعننتحدثبدأناانناحتى،جوانبهمنواحد

منمابردقتتصلالاعلاممناخرىأنواعوعنحيالسيل

الاجتهاعية.المرافق

التفاعلنطاقفيالانيندرجالاعلامأنيؤكدوهذا

يعد"لموهو،الثقافاتبأنواعويؤثرويتأثرالعامالانساني

النشاطلعمليةوقائدامبرمجا،إنسانيافناهذايومنافي

تهددباتتخطيرةسيكولوجيةأداةهوبل،فحسبالفكري

فيلحظةوكليومكلىتتدخللأنهاالبشريالعقلقناعات

يمكنلاشهيطبقعلىوتقديمهاالانسانيةالمعلوماتصياغه

!.)8(بسهولةمقاومته

العلومعنأهميةيقللاجديدانسانيعمالاعلأمان

أكدتوقدوتأثيرا.فعاليةيفوقهاانهنقللمانالستحدثة

الجديدالانسانيالعمهذاأنعلىللاعلأمالحديتىالنظريات

هوبلمجردةصيغةيكنلمفالاعلأم،مركبةعقليةناتجهو

لفظةالإعلأمعلىأطلقوعندبا،مترابطةانسانيةعلومنفار

ألنقبلالاعلأمانيعنيفهذابالجماهير(الاتصالى)علم

الانسانيةالعلومابوابطرققدالجديدةبصورتهيتجسد

والفلسفةالنفسروعلموالجغرافيةوالحضارةفالتاريخ...كلها

الاعلامية،الصناعةضمنتدخلعلوم،وغيرهاوالاقتصاد

)9(.العلومبهذهيلمأنبد!قوياإعلامايهصنعوالذي

المعاصرةاخياةحقائقمنثابتةحقيقةيؤكدأنماوهذأ

توحدوالىالشمولالىفشيئاشيئاتتجه؟ونهاوهي

العامة.المعرفيةنظريتها

والفنونالعلومبينقائمةكانتالتيالفروقانبمعنى

التنلميالثقافيوالوعيالتطوروطاةتحتالانبدأت

وسائلوفيوالتقنيةالعلومفيالذهلىالتطوربفعلوخاصة

ندريجيا.تتقلص،الاتصال

التيوالادابالفنونوبقيةوالمسرحالسينمافان،)والذا

ثقافيةوسائلباعتبارهال!علامالعامالاطارضمنتدخل

إطارضمنتدخلأنيمكن...اعلأميهوسائلمنهاأكثر

نانلأحظالقولهذاعلىوللتأكيد(،السياحي"الاعلأم

ومغامرالاوحكاحةوروايةقصةمن،1الأشعار"أدب

العاليةالمدنفيالحياةعنالسينمائيةوالاعلأمالرحالة

تننتميطعلىسماعدتالماديةالوسائلهذهكل،الهمة

منلأنهاالسياحيالاعلامبناءعلىوساعدتالسياحة

/011.الأساسيةمقوماته

والتاريخيالدينيبأنواعهالتراثكتباستقراءومن

القديمةالثقافيةبالفعالياتالاعلأمعلقةانيتبينوالأدبي

العصور.اقدممنذقائمةكانت

الدينية:القديمةالتاريخيةالكتبتصفحنل"واذا

خلقفيالأخرىهيساهمتقدنراهاالادبيةوالاجآعية

القرانفيالمسرودةالانسانيةفالقصص.السياحيةالصورة

الاعلأمنشاطاتمنتعتبروالتوراةوالانجيلالكريم

زالتماانشائيةتجاربوبصدقجسدتلأنهاال!سياحي

نأكماهذاهيومناحققائمةوالحضاريةالتاريخيةشواهدها

وآثارواسوروبابلسومرفيالقديمةالحضاراتقصص

منعنهلكتبومااليمنفيسبأومملكةمصرفيالفراعنة

)كلكاممش(ملحمةمثلوملأحمونوادروقصصحكايات

السياحي،الاعلأمودعاممرتكزاتمنكذلكتعتبروغيرها

فيالافسانيةللتجاربفيكذلكيتمثلىالسياحيوالاعلام

وكريسضوفبطوطةابنفيهااشتهروقدالرحلأتعالم

خلقتآأبداننسىلاثم...وغيرهموماجلانكولومبس

وحكاياتالسندبادومغامرات،وليلةليلة"الفقصص

النفسفيجميلةسياحيةصورمن(،بابا"على

)ا؟(2"ءإ

،اذنقديمةالاعلأمووصائلالادببينالعلأقةان.-

وأشكالهبصورعالأدباستمرارسرولعل،ومتواصلة

ومنهاالاعلأم،بوسائلارتباطهالىأصلايعودالحالية

الصحافة.

أفادت،القدممةبوسائلهالاعلاممنالادبأفادوكما

.الأدبمىاط!يتالعصرفيالصحافةكأأسل!

المغربوفيالشرقفيالمعاصرالعربيالادبوتجربة

المزدوجة.الاستفادةهذهعلىواضحدليل

الادبمحرابفيكاهنةعندناالصحافةبدأت،،فقد

العمدمنوالنقدالادبكانوبقاءها.وبرودهامنهتستمد

هووالنقدالادبوقارىء،صحيفةأيبناءفيالاساسية

فيتصطرعالصحفوكانت،للصحيفةالاولالمستهلك

دنيافياللامعةالأسماءأصحابمنممكنعدداكبراحتكار

الصفحالاهذعوتخضعصفحاتهاأهملهمتفردالادبا،

الاعتبارهفيتوضعالتيلاحتياجاتهم

والأدبالصحافةبينالتجاوبمنالطريقهذا"وعغ

ذلكبالتقاليد،التمسكالمحافطمجتمعناالىالصحفتسللت

الغذاءلهفتقدمباستمرارثقافتهمعتتجاوبكانتانها

عندهالقارىءيضمنالذيالرنانوالاسمبهالمعتنى
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الحر...")12(،.والرأء؟الناضمجالفكر

الأرباستفادوالاعلامالأدببينالتفاعلبهذا

المعاصرينكتابنامنكثيراانالمعروففعنوالأدباء.

فيهكانوقتيى،للصحافةالواسعةبشهرتهميدينون

وااليوميةالصحيفةبعدالثانيةالمرتبةيحتلالكتاب

المجلة.

تتطورأنالصحافةاستطاعتالأدبطريقوعن

الساهرينهموالأدباءالكتابكانعندماخاصة،وترتقي

كانفقدوانتشارها.ظهورهافيالمساهعينأوالصحيفةعلى

منيمكنهمماالثقافيةوالكفاءةالأدبيةالقدرةمنلهم

القراءاتجاهاتعلىوالتأثيرالأدبيةالفلسفةتوجيه

والمستهلكين.

ماوبقدرالأدبمنالصحافةأفادتمابقدرولكن

بينللعلاقةكان،الصحافةمنالادبأفاد

سلامابنعهدومنذ،أثارتالتيالسلبيةجوانبهاالطرفين

عندماسلامابنلامسهاالتيالمعروفةالاشكاليةتلك،نفسه

وبينلهوالناقد،بالشعرالعالمبينالتفريقضرورةطرح

الصحني.

نزاعمثاردائماكانتبالصحافةالادبعلاقةإن

الادباءبينبلوالصحفيينالادباءبينفقطليسوخلأف

بسهبب،اليوممعقداموضوعااصبحتوالنوهي.انفسهم

الكبيرالتداخلوبسببالماصرةاليوميةالفعالياتتعقد

يحستاجفيهاالفصلفان،الثقافيةالحياةجوانبنحتلفبين

ولتحديدالوقفحقيقةلتبيانمعممةعلعيةدراساتالى

التيالكبيرةالتحولاتضوءعلىطرفيهامنكلمجال

المعاصر.العالمتجتاح

بعضاعتمدهالذيالمعيارعلىنتفقأنالجائزمن

ويتمثلوالصحافةا!دببينللتفرقةكعقياس)13(الباحثين

الاتية:الحقيقةفي

والفنالمهنةبينوالفرق،فنوالأدبمهنةالصحافةان

والأديب.الصحفيبينالفرقهو

بينالقائمللخلطحدايضعالمعياربهذاالأخذإن

منالتخصصمسألةيطرحأنهحيثمنوالصحافةالأدب

فيوالصحفيالأديبفاشتراك،منهماكلمجالويحدد،جهة

القمالأهداكأ،)فرسالةوفيالرؤيةفياتفاقهمايعنيلاالأداة

يجدأنهبمعنىهو،داخلهمنتنبعالأدبصاحبعند

الملأئمالفنيالشكليحددثميقولهانيجبماأولاعنده

صلحبعندالقمرسالةأما،يجدهالذيهذالإبراز

الخارجيةالاحداثانبمعنىاطارجمنتنبعفهيالسياسة
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الشكلتفرضالتيوهيبلالقولتستلزمالتيهينفسها

بمكلنيتحددلاالأدبوصاحب:القولهذابهيخرجالذي

خضوعودونكافةللناسيريدمايقولفهو،زمانأو

براعاةملزمالسياسةصاحببينما،اليوميةللأحداثمباشر

والصحفي،الاديببينالفرقويتجلى3)14(....الزمنظروف

تنبعالأديبفحرية،منهماكلبهايتمتعالتيالحريةفيكذلك

،وأخيراأولأالفنيوبوعيهبذاتهتتملقومسؤوليتهداخلهمن

التيالخارجيهالظروفرهينةفهيالصحفيحريةاما

على،قائمالاثنينبمنوالخلأف،واقعهوحيلةحياتهتشكل

ماالىبالإضلفةمنها،متداخلةعواملعدةبسببالعموم

أحداثمعوالصحفيالأديبمنكلتماملطريقةسبق

الخاصللاستعمالالأخصعلىومنهاواقعهومجرياتعصره

الذيالأسلوبهاعنتمامايختلفوالذيالأديبعندللغة

...هواراءهمفهوماتهالإعلأميبهيصوغ

العاملهوالتخصيصوجهعلى،اللغةمعالتعاملولمل

وتميزهتفردهوفيالصحافةعنالادبانفصالفيالأساسي

لانهذا،وكلوا!قروءةالكتوبةالاعلأموسائلبقيةعن

جعلتالتيالطبيمةفيالنهايةفييختلفانوالصحافةالأدب

نتجوقد،عمليةوخبرةحرفةالصحافةومنفناالادبمن

ااؤكدفعن،التعريففياختلافالطبيمةفيالاختلافعن

الثيء،بالكلعةالتعبيرفنالأدبأن،بهالسلم،الان

الاتجارصناعةالصحافةبأنالقولبالضرورةيستدعيالذي

التيالنقطةمذهفينتحفطأنصكليناكالنوان1(بالخبر)

صناعةح!اليستصحافةكللانكبيرتعميمعلىتنطوي

مناخرنوعبوجودالاقرارمنبدفلأ،بالأخبارتتاجر

تحقيقالىيهدفبلالتجارةالىيتجهلاالصحافة

بهذهوالإقرار،الأدباليهايسعىالتينفسهاالأغراض

لقد،معاالصحافةوعلىالأدبعلىالافتئاتيجنبناالحقيقة

الشمرلغةوحظيتالأدبلغةعنوكتبالكثيرقيل

وكثرتحثينوالبلالدارسينطرفمنكبيرباهنمامخاصة

اخرىأبعاداواتخذتالوضوعهذافيوالناقشاتالعارك

،الثالسبيلعلىهنا)نتذكروالشعرالادبعنخارجة

أمكنوربما....(والقصةالسرحفيوالماميةالفصحىقضية

ينطلقونكانواالفصيحةاللغةعندافعواالذينبأنالقول

الفصحىعنالدفاعلأنشيءكلقبلفنيةمواقفمن

فانوبالثل،الأدبفيالفنعندفاعاتصورهمفيكان

التمسكضرورةالىومثقفينأدباءمن،اليوميدعونالذفي

علىالمحافظةأجلمنذلكيفعلونانماالفنيةالأدببتقاليد

المواقفبعضولعل،الصحافةعنوتميزهالادبنقاوة



لغته،صيانةالىوالراميةالمعاصرالشعرمسألةفيالتخذة

نفسمنتنطلق،العالممعوالتعاملالتعبيرفيالاولىاداته

لغةش،الفنلغةأي،الشعرلغةتمييزعلىوتحرصالمبدأ

الاعلأمي.والابتذالالصحافة

استعنمالمنوالأدباءالشعراءحرمانهذامعنىوليس

مسألةفتلك،عاميةأوسوقيةتبدوقدلغويةمفردا!

الىيلجأونقدوهم،وحدهموالأدباءالشعراءتخصاخرى

ذللث،الفنضرورةتقتضيعندماوالاساليبالفرداتهذه

وأ،الواقعوبينالأدببين.العلاقةمسألةمجدداتثاروهنا

التفرعةالمسائلومن،الفنفيبالواقعيةعليهاصطلحما

الاعلأمبوسائلالادبعلاقة،الشاملةالعلاقةهذهعن

لتحولاتمواكبايومياتعبيراباعتبارهاالصحافةومنها

يوضعوهنا،وصراعاتهلتناقضاتهمباشراوانعكاساالواقع

والصحافة؟الأدبمنكلوخسارةربحمدىما:السؤال

نأأولاهاحقائقجملةملاحظةيمكنالصددهذاوفي

السألة.هذهحولطالرأيفيانقساماهناك

تفيدقدالاعلأموسائلانيرىمنهناككانفاذا

يرىآخرفريقافان،وتطورهانتشارهعلىوتساعدالأدب

بوسائلهالإعلأمانبرارةيؤكدحينتماماذلكعكس

هذااصمحابويسوقط،للفنوقتلاللأدبتهديدايعتبرالختلفة

العامةالأزمةمنهاالدعوةهذهتدعمكثيرةامثلةالراي

وقصتهبشعرهالعاصرالعربيالأدبحاليايعيشهاالتي

الصحافةتدخلبسببأولئكوكل...الخونقدهالقصيرة

..لهحكراقبلمنكانتليلدينحقوغزوهاالادبفي

يرتبطوانماآنيةشخصيةمواقفالىيعودلاوالخلاف

الفريقينكلاعنهايصدرقارةومبادىءفنيةبقناعات

علىالمحافظةعلىيحرصالذيالطرفإنالقولوكل!!

الادبوبخصوصيةالعاناةبفكرةموقفهيربطكفنالادب

زاويةمنالسألةالىالثانيالطرفيرىفيها،الفنية

قطلعاتفيالانتشارعلىالادبوبقدرةبالمستهلكارتباطها

موقفالرأءبهذاأنصلريتبنىولذلك،واسعةاجتاعية

وعلىالتبسيطمننوععلىالقائمةالثالثةاللغةالىالداعين

نييتخلصآخروجه،(.وللقضيةالممتنع"السهلمفهوم

الىأفيالادبمسمتقبلالىبهاينطرانينبغيالتيالنظرة

حاجةيىالادبانيقالانيكفيليساذ،وتجددهتطوره

الاسسعنالتساؤلينبغيولكن،وتجديدتطورإلى

انطلاقةلكلالحقيقيةالمداميكتكونالتيوالنطلقلت

وأصيلة.جديدةوفنيةادبية

الانملكلأبالاعلأمالأدبعلاقةعنحديثنابحالفي

بينالقائمالارتباطعنالمترتبةالنتائجبعضنسجلألن

الثقافة.مناًوالمعرفةمنالصنفينهذين

وفيالاعلامفياثرالأدبأنفيشكمنفليس

وغذاهاوالتطورالنموبوسائلوامدهابالذات،الصحافة

هذهعلىوالشواهد،قاصرةوليدةكانتحينبالنسغ

بالإعلامتأثرالادبفانوبالقابل،وكثيرةقائمةالظاهرة

فيايجابياالتأثرهذاوكان،الصحافة،منهخاصوبنوع

التأثيرمظاهرومن،أوجههبعضفيوسلبياجوانبهبعض

ووسمهبرأيفيهالقطعيجوزلاماالعلاقةهذعفيوالتأثر

السلبية.اوبالإيجابية

والحضاريةالتاريخيةاللرحلةانملأحظتهيمكنفما

قد،الصحافةالأدببينجديداصراعاخلقتالراهنة

كسبعلىواطرصالتنافسمننوعاجوهرهفييكون

البقاءأجلمنمصيريةمعركةيكونوقد،الواقع

الحاليةومقوماتهابخصائصهاذاتهاالرحلةوهذه.والاستمرار

بالمفاهيمالانشعلقأسئلةطرحالىأفضتالتيهي

المفاهمهذهومنفيها،النظروبلعادةوالنظريات

للأهتزازمعرضةأصبحتأنهاي!بدوالتيوالنظريات

)نظريةالختلفةونظرياتهنفسهالأدبمفهوموالمراجعة

نصيبللاعلأمكانواذا...(الاجناسنظريةالاغراض

فماعموما،والثقافةالادبوضعيةاليهالتمافيكبير

بكلحبلىجديدةمرحلةيعكسالإعزملانالاذلك

البشرلةالمغامرةخطواتمنجديدةخطوةلأغا،الاحآلات

الإنساني.الحلموتحقيقالكونلاكتشاف
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