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 نضال الصاحل الدكتور كلنة

  العرب الكّتاباحتاد  رئيس

 

 ..امسٌدات.. امسادة

وماٖ ْاؼا اىهاؽح  ..أٌاام كاٌاات ٌٓؽم٘اث ْاى٘اث ..واٙن ..ِْاا كؽٌف ىٖ أن أكف

ّٖ اىٓاىٖ، ألحطّػث َْ كاٌث إُفاُ٘ث وذلام٘اث ْاى٘اث، ْاَ اىؽاضاو اىٓؾٗاؾ األـاخاذ  اىٓيٍ

 كطادة اىغٔري اىؼي ُشخٍّ اى٘ٔم مٖ ذنؽى ٌؽور ـِث ْيٕ رض٘ياّ ْاَ ْاؼه اىفاُ٘اث، 

واىؼي نان ىّ غُ٘ؽ ٗػ ة٘ياء ْيٕ غ٘ؽ كنن ٗغّم اىفهاؽ واألدب واىخؽسٍاث، ةاو ْيإ 

 اىرلامث ْاٌث، واىٓؽة٘ث عانث.

ماٖ سآٌاث كتو ٌا ٗؾٗػ ْيٕ ذالذث ْلٔد نِج ٌاىتاً ماٖ ٌؽضياث اىػراـاات اىٓي٘اا 

ضيب، ونٍا اْخػت كتو ذىم ونٍا ـنةلٕ، ىً أنَ أدع نخاةاً ِٗٓاٖ االعخهااا اىاؼي 

ّٖ اىطػٗد، إال ـُٓ٘ج إىّ٘ ٌٍٓاا ٗهاَ ٌاَ أٌاؽ اىٍفاامث  ْلػُت اىٓؾم ْيّ٘، اىِلػ األدة

   .اىخٖ حفهيِٖ َْ ٌهان وسٔده، واىخٓب اىؼي ٍٗهَ أن أناةػه مٖ ـت٘و اىٔنٔل إىّ٘

غأري: "األدب ماٖ اىٍ٘اػان"، اىهاادر ـاِث أىاف وحفآٍئث نان نخاب األـخاذ اى

وعٍفَ٘، أضػ اىهخب اىخٖ ةؼىج سٓػاً، ةاو سٓأداً ٌياِ٘ث ماٖ اىتطاد ِْاّ ةٓاػ أن 

ا أّرخ ىيِلػ األدةٖ اىٓؽةٖ اىطاػٗد، ضخإ  ٍّ وكُٓج ْيٕ غ٘ؽ إكارة إىّ٘ مٖ غ٘ؽ نخاب ٌ

ِج ٌياُ٘ج إى٘ٓاا ْرؽت ْيٕ ُفغث ٌِّ ىػى أضػ ةاْث نخب األرنفث مٖ دٌلق اىخٖ ن

آُؼاك، أِْٖ كتو ٌا ٗؾٗػ ْيٕ ذالذث ْلٔد، ىيٍلاارنث ماٖ اضخفاى٘اث ذلام٘اث ناُاج وزارة 

اىرلامث حفييج ةػْٔحٖ إى٘ٓا. ىً حهػ ِْ٘اي حلّ ْيٕ اىهخاب ٌؽْلاً ةاىخٓب ةاَ٘ ـأاه 

ٌَ اىهخب األعؽى، ضخٕ وسػحِٖ أْخاف ةهأت ال ٗفآٍّ ـأاي: "ْأ ذا أع٘اؽاً"، 
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َّ أُّ ْرؽ ْيٕ ن٘ػ ذٍَ٘ ذىم اىِٓار، مٍيب عٍؿ ى٘ؽات وْيٕ اىؽغً ٌَ  أّن اىتائّ ُ

ذٍِاً ىيهخاب، مإُِٖ ىً أحؽدد مٖ دمٓٓا إى٘اّ ٌاَ دون أعاؼ وردّ، نٍاا ىاً أُخِاؽ ٌأٗالً 

فٖ ْيإ "ىااىّث" ألْؽع إىٕ أكؽب ٌلٕٓ، منةػأ حلي٘ب نفطات اىهخاب، وأُا أضفػ ُف

 اىخلٍخٓا أع٘ؽاً.

ْيٕ ةيّ ْلؽات ٌَ اىهفطات ٌَ اىلٍاّ اىٍخٔـاً،  ىً ٗهَ ضشً اىهخاب ٗؾٗػ

َّ اىتطٔث اىرالذث اىخٖ اضخٔاْاا ناُاج ةطشاً ٌطاً٘ ٌاَ اىٍٓؽماث، ةاو ٌاَ اىاؽؤى  ىه

اىٍتهؽة مٖ وْٖ األدب، ووُ٘فخّ، ورـاىخّ، والـٍ٘ا نيث ذىم اىْٖٔ ةٍفٓٔم اىٔاكٓ٘اث 

َ نافطث إىإ نافطث االكخؽان٘ث وةاىشؼر اىفيففٖ ىٓؼه األع٘ؽة، أي اىٍادٗث اىشػى٘ث. ٌ

ٍَّ اىهخاب ٌَ أٌؽوضات وٌلٔالت سػٗاػة ُفات٘اً، آُاؼاك، مٍ٘اا  نِج أىٓد وراء ٌا حي

َّ ٗهلاف ضلاائق اىهأن واإلُفاان،  ِٖٗٓ األدب، والـٍ٘ا حٓؽٗف اىغٔري ىّ ةنُاّ: "ما

وٌؽآة ىيط٘اة حٓهؿ أضػاث اىٍت٘ٓث واىٍشخٍّ"، والـٍ٘ا أٗيااً ٌفاارْث اىغأري إىإ 

َّ ْؼه اىٍؽآة ٗيؾم أال حهٔن ٌِفٓيث ةاو ماْياث"، والـاٍ٘ا ْاّػه األدب "وـا٘يث  اىلٔل: "ىه

، كاؽٍٗث أن حخهاو ساؼوره ةاىط٘ااة، ةااألرَ  ّٖ ٌَ وـائو اىتِااء واىِٓأَ االسخٍااْ

واىٓاٌيَ٘ مٖ األرَ، وحخشّ مؽوّْ ُطٔ ةِاء ض٘اة مييٕ، ِٗال اىِاس ٌِٓا ضِاً أومؽ ٌاَ 

اً حلّػٌّ ْيٕ أةِاء س٘يّ ماٖ اإلكاارة إىإ أّن األدب اىِفّ واىطؽٗث واىفٓادة"، والـٍ٘ا ذاىر

سٓػ مهؽّي ٌؽحتً ةاىيؽورة ٌّ اىطاساات اىٍادٗاث واالسخٍاْ٘اث، ذاً ماٖ ُف٘اّ ٌفٓأم 

ا ماٖ غ٘اؽ كانن ِٗٓاٖ وْ٘اٖ اىط٘اد مٖ أي سٓػ مهاؽّي. وساػُت ماٖ اىهخااب زاداً ذؽٗ ا

ّٖ  ةاألدب، والـٍ٘ا أُِٖ نِج أكؽزم آُؼاك ةهخاةث اىلهث اىله٘ؽة، ًّ وْ٘اٖ ةاىِلاػ األدةا ذ

وماٖ اىطلياَ٘ ٌٓااً، األدب  ،وكػ نِج أضّيؽ ةطرٖ ىِ٘و كٓادة دةئم اىػراـاات اىٓي٘اا

ّٖ غًِ  مٍ٘ا ِٖٗٓ ْالكث األدب ةاىٔاكّ ٌَ سٓث، ومٍ٘ا ِٖٗٓ  ا٘  إ ٌٓؽموُلػه، كّػم اىهخاب إى

 اـختهار حيم اىٓالكث مٖ اىٍٍارـث اىِلػٗث ٌَ سٓث ذاُ٘ث.
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اىؽاضو اىٓؾٗؾ ىً ٗٓػ، مٍ٘ا أُشؾ ٌاَ ٌؤىفاات مٍ٘اا ةٓاػ، إىإ ْاؼا وٌَ أـف أّن 

، األدب وُلػه، ـٔى ٌا كّػٌّ ْيٕ اـاخط٘اء واىاص ماٖ اىلفاً األول  ّٖ اىطلو اىٍٓؽم

ٌَ نخاةّ: "مهٔل مٖ األدب واإلسٍاع واىخؽة٘ث واىرلامث واىط٘اة اىٓاٌث" اىؼي نػر ةٓػ 

وىأ ناان مٓاو، وىأ ناان حاؽسً ُطٔ ـج ـِٔات ٌَ نػور "األدب ماٖ اىٍ٘اػان"، 

أٌؽوضاحّ اىِِؽٗث اىخٖ كّػٌٓا مٖ اىهخاةَ٘ إىٕ حٍت٘لات ُلػٗاث، ىهاان أضاػ أةاؽز أْاالم 

ّٖ اىطػٗد، والـٍ٘ا مٖ حيم اىٍؽضيث ٌَ ْلػ اىغٍفِ٘٘ات وٌا حااله ّٖ اىٓؽة ، اىِلػ األدة

 ى أض٘اُاً ذاُ٘ث.اىخٖ ناُج حٍٔر ةخ٘ارات مهؽٗث وذلام٘ث حخياد مٍ٘ا ةِ٘ٓا أض٘اُاً، وحخهاد

 ..امسٌدات.. امسادة

ىٓيّّ ٌَ ُامو اىلٔل إّن كٍ٘ث اىؽسو اىؼي ُطَ مٖ ضيؽحّ اى٘ٔم ال حهٍَ مٍ٘ا كّػم  

إىٕ اىٍهختث اىٓؽة٘ث ٌَ ٌؤىفات مطفاب، ةاو، أٗيااً، ماٖ اىاػور اىاؼي ُٓاو ةاّ ماٖ 

 اىخنـ٘ؿ ى ٘ؽ ٌؤـفث ذلام٘ث ـأرٗث وْؽة٘اث، وٌاَ ذىام ٌلاارنخّ، ٌاّ كاٌاات أدة٘اث

ـٔرٗث ْاى٘ث، ـِث عٍفَ٘ وحفٍٓئث وأىف، مٖ حنـ٘ؿ راةٍث اىهخّااب اىفأرَٗ٘ اىخاٖ 

سٓؽت ةِففٓا ـاِث أرةاّ وعٍفاَ٘ وحفآٍئث وأىاف ِْاػٌا ْلاػت ٌؤحٍؽْاا األول 

ةطئر ْػد ٌَ األدةاء اىفٔرَٗ٘ واىيتِاَُ٘٘ واىٍهاؽَٗ٘ واىٓاؽاكَ٘٘ واألردُ٘اَ٘، ذاً 

اىٓؽب، ـاِث حفاّ وـاخَ٘ وحفآٍئث وأىاف، مٖ ٌلارنخّ مٖ اىخنـ٘ؿ الحطاد اىهخّاب 

ّٖ كغها٘اً، أّن ىٍاػِٗخٖ  اىؼي أحلّؽف ةؽئاـخّ اٙن. وى٘ؿ ٌَ ُامو اىلٔل، وةاىِفتث إىا

ضيب ضّهث، وأّي ضّهث! ٌَ كطادة اىغٔري، ملػ اضخيِخّ ُٓاٗث األرةِٓ٘٘اات ٌػّرـااً 

، وىٍاىٍا ـٍٓج ٌَ غ٘اؽ أدٗاب وناحاب  ّٖ وةاضاد ٌاَ م٘ٓا، وماْالً مٖ ضؽانٓا اىرلام

ٍَّ ْؽمّ َْ كؽب اىهر٘ؽ ٌَ اىغهال اىطٍ٘ػة اىخٖ نان ٗخٍخّ ةٓاا، إُفااُاً  أةِاء ضيب ٌ

وةاضراً وٌػّرـاً، وىٍاىٍا، أٗياً، أّنػ ىٖ ْؤالء أُّّ نان كػٗػ اإلٗراار ىيٓؾىاث ألُّاّ ناان 
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ّٖ ةاىٍؾٗاػ واى ٍؾٗاػ ٗؤذؽ اـخرٍار ى٘يّ وُٓاره مٖ اىلؽاءة واىهخاةث، وى٘خؽف عّؾاُّ اىٍٓؽما

اا ٍّٗهاَ اىهيٍاث اىخاٖ  ٍّ ا أُشؾ ـاةلٔه ٌَ اىتاضرَ٘ واىٍخؽسٍَ٘ مٖ غ٘اؽ ٌشاال، وٌ ٍّ ٌ

ِّآُا، ال اةِث اىٍلامٓث.  ٗهخب ٌَ أن حهٔن اةِث اىٍٓؽمث ٌَ ٌ

 َ ٌاَ وةٓػ، م٘ا أٗٓا اىٍرلف ةطّق، وأُج حؽماو اٙن ماٖ ـاؽٗؽ األةاػ، وٌٍٓاا ٗها

 .ا٘  ضو ا..ض٘  و ا..أٌؽ اىٍٔت، مفخِّو ةِِ٘ا ض٘  

 ً.واىفالم ْي٘ه

 

         


