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والنصيوخالشبانبينالانتدورألتيالادبيةالعركةا-مت

متجددذمعركةه!ىوانما.الجديدبالحدثالعربيالعالمفئ

ونماءقوذدلجلوهىالحياذوتجددألاجيالتجددمع

م!حتمرين.

البعىثحركةغاصرقدالمعاركهذهظهورانوالوأقع

عالنافىالعاركهذهمثلانعداموكانالحديثالعربي

تحتالوتيشبهالذيالركودعلىدليلاقوىالعرليي

الفكرتياراتطمحنالعربيعاالمناوانعزالالعممانجمينسي!ارة

الناممة.الإنسانيةوالحضارذ

الظاموعصدهمالحثمانيينلم!يطرذبعدنكبناقدكناأذاو

منيملك.بمكنل!ألاست!مارهذافاصطالغربيبرالإسصتعمار

العثمانيةالحمميطوذتمالكهكانتماوالتضإيلالتخدلرو-لص-،ئل

نتسمة.جالا

الحديثيالعربالبعثحركةانفيهشكلاوالذي

بفوميتناالوعىينتشههـفيهاخذالذيأليوممننابتدأتازما

كانواكمااو،العثمانيةالقوميةعنالبفصلةالخأ!-زو

نايومهواليومصنلكوكان.العثمانيةالجامعةيسمونها

المصصيينللفلاحينلينتصفعرابياحمدالصريالبطلهب

وظلمهمواسلجراكسةالاتراكغطرسةمن"العربإلافلا"حينأي

علىادلولا.للعربايللمصريينواحتقا"رهمواستعلائهم

العربىالبصسثحركةصاحبتهاقدالثورةهذهانذلك

ساميمحمودوهو،الموردهذهرعماءاحدوكان،القوي

منهانبرزاننحبالتيالحركةلهذهرائداكبرالبارودي

الدلالة.خطيريجانب!بن

يدركوناخذوأعندماالمحريينالفلاحينانفهواولهمااما

غطرلصسةأمامواستخذاءومهانةضعفمنايهاصارواما

معالجةيحاولوألم،وانانيتهموكأمعهموالجراكسةالم؟تراك

حضارذالىبالعوددالهدورةكرامتهموأستردادالوصعهذا

والجراكسةتراكالاحضارذليجابهوابعثهارجاولونالفراعنة

روعةمنيةالفرعوالحضارةتلكفئممابالرضعالمزعومة

الىعادوأبل-الزمنتفالبشوأهدهاتزاللاوامجاد

النتعببهيعتزألذيالشعوربانيقطعفما.اعرباحضارد

ويقوى،حاضرهاليهليسند،خريزتهاليهويعودالمصصي

الشعورهولنما،الفاشمينالظلمةبهليجابهالحاضرهذا

هذاولكل.وامجادهمألعربوبحضارةالعربيةبالقومية

إعاتيةاالوطنيةألثوردهذهصاحبتالتيللبعثحركةكانت

وتراثهمالعربوامجادالعربلحضارةبعثحركةهي!اا

ألخالد.

تناولتانماالبعثحركةانفهوالثانيالجانبواما

وقوذالناصعةبديباجتهالعربيالشعربعثلشحيءكلفبل

!-!
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لمبسيرع!سممهبا

أ-.سصربرصروعمىصرسصبص

الظلامقرونخلألأنحدرتدكانانبعدالتصصويريبيانه

الاتدللاالتيالبديعيةوالحسناتاًللفظيةالزخارفالى

أكبرعليهاليصدقحتىالتافهةوالهارذالعبثعلى

العربىناقدنابهاهاجمالتيالخالدةالعبارذتالك.الصدق

زوبعلىتطريزانه":ليقولهوفنونهالبديعاا؟مدىالفذ

وزخارفاللفظيةالحسمناتهوهناوالتطريز"خاق

الجصسةومادتهالشعرمضمولىهوللخلقوالثوب،البديع

الخلقكالثوباصبحتحتىالبلىاصابهاالتيانابضةا

وتتابعالستمرالحياذتجددرغم،ابتكارولافيهاتجديدل!

بالنصسر،العربيالبعثحركةتبدأاتفىغرايةولا-ألاجيال

الذيالفنوهوالعربخصإفهاصيلتواثابرريبدللأذ!و

ومزاتألخاصةعبقويتهممراتهنم!وانع!!في"برعوا

روحهم.

مجالصطالحديعةالعربنهضةأنيهفيتضحوهكذا

الحركةهذهوأن،قويةبعثبحركةأبتدأتقدالادب

تراثمنالعربخلفماخيرالىالاصراولانسصفتقد

ديباجتهالباروديلمامىمحموداليهاعادالذيالشعروهو

امثالهمنعمالقةتبعهثمالخلاقةالشعريةوطاقتهاًلناصعة

القدماءشعرائنااستيحاءوهوألدربنفمصطعلىساروا

احياناومعارضتهمبل،عنهموالاخذومحاكاتهم،الفحول

ابراهيموحاف!شوقياحمدالفذشأعرناامثالمن

وألرصافيكالزهاويالمخشافة.ألعرببلادفىواضرابهما

وقوتهاإللفويةالعبارذسلامةعلىيغارونممنو!يهزهما

نصاعةالحديثالعربيالشعرالىيعيدوأانعلىويحرصون

عفيالاستاصنالمصريشاعرناولعل.القديمةالديباجة

اروعالتقليديينالشعراءهصءمذهبمحندافعقدالجارم

بقولهشوقيأحمدفيهارثىللت!بالش!!ذقصيدتهفىدفاع

نالغربنواعقوغنتحالدووحنسةفىالعندليبسكت

الافنانصادحيرعنافانيينالنشوزمنفسمعنا

الآذانعلىغيطاثرناثمفصبرنابرغمناأسمعونا

الاكفانسوىيجلبواولمبال!غرمنثوباللقريضجلبوا

الزماناخرياتبصناديدفأهلامجددونقالواثم

الذبيانيديباجةوصونواالقيسامرىءتراثعلىتثوروالا

البنيانعهىاخثمىفانيبالطهالمعاولهذهواتركوا

معانبىمنشئتموماوهلالواوالذوقوالاساليباللفظواحفظوا

طمطمانيمنالقريضكلسانعربيمنالقريغىلسانما

واليؤناناللاتيندماءمنليستمندقطعةالشعرانما

مكانمنمالهالعلمف(انواهلمكانلهفنكل

العيدانسلالةفابكوابندللجزالعوداخوةرايتمان

!انمن!ولصمتفييالناحنانالاالنخيليهزلا

يلتقيانوكيففانىالغربوجهة.غرهاالشرقوصهة

رفابلالتينانولليواللأتينودماءالطمطمانيواللسان



بيا؟يلفالىحاجبلمة،و-دليبالوروا!-أناإبر*يئولا،بيهضمإجاراررحتاذالا

وهوالتقليديالتيارحوارإىاطهربدجدتر،رالىت!حه!از!ا

والفنوالادبلييةالفربالتقافةثرامتاننشصأقدأز*لثكلاتيار

حاميسةمعركةاتقلحدىااًلتياربيض"ويهماقامتوالغربيين

فيهاواشتركتمراتتلاثالقرنهذأاوائرمنذتجددت

-:متتابعةاجيألثلاثة

الدرلسةكأدالادبمصوكةخاضالزريار*ولالصجلأما"

فيمكنفحسبالعربب"اء-لباجةاليعثعلروألقائمةأتحايديةأ

شعب.ثلالثذاكانبانهالقول

عبةشىنسمميهاانيمكنالتيتلك!يالاولىالشعبة

عباسالاستاذانكانلكتاباسموالدروان".الدبوان"

فييصمدراهأنقرراقدياإأزنوانجراهيبمالعقادمحمود

تناولاأتن*يئئينصفىغير4منيصمدرالمولكنهما،اجزاءعش-هـة

التقايديينوالادباءالشعراءفالسربلالعنيفبالنقدفيهما

وؤدوأضرارهماالمنفاوطيلطفيوروحمطفىقنيثواًحمدمضل

القدماءومحاكاةالمطروقةالدروبفياهـ!ءايهماخذا

الجواهردونبالاءراضوالولوعوالابتكارائتجدردوعدم

فىيةالعضوالوحدةتوافروعدم"الح!وورألقصيدةوتفكك

النقدهذاومعفلم.احيازاواليوعةألتصنععنفض!بنائها

4-وزظرياتالغرريوالادبالغربيالنقدمنمستوحى

صأحبينقدفيماعلىادلولا.والجماليةالفلمسفية

يكونانكانانلاحطانهماانمنواسرافتحاملمنللديوان

الرحمنعبدالكبيرالساعرمعمو/حدةجبهةاًلاصلفي

واتساعشعريةطاقةالثلاثةاقوىكانربماالذيشكري

ثم.ألازجليزيينوبخاصةالفربيينوالادببالثقافةالمام

شكريآلرحمنعبدمعوألازنيالعقادألاستاذأن-إختلف

وكالا"الألاعيبصنم))عنواًنتحتالديوانفيفادخلاه

.السباببلاللاذعالنقدله

بشعبةنسميهاإنيمكنالتيتلك!بالثازيةوال!عبة

معروف!وكماوالغربال"الهجر"شعبةأو"اًلخربال"

عاىعتيفذحصإ"فيهحملنعيمهميخائبللالأستاذكتاب

المحاكاةالىساقتهالتيالمتوأرثةالعربىالشعرتقاليد

عالجولكن"التفاهةاوالتكسنبالىبهونزلتوالضحجر

فيهيتعرخسلمعامؤلمسفينظريأساسرعلىموضوعه

نظرياتهيطبقانيحاولولمبلب،لذاتشعراءاولشاعر

يتجهانهوبهطالبماوكلحديثأوقدبمشاعرأيعلى

أهدإفو!ائيالحقةاهدافهزحوألحدلثألعرريالشعر

الختلفةوحاجاتهمالبنثروطبيعةالحياهصمميممنتنبع

الىوألحاجةوالمجتمعالنفسعنالتعبيرالىالحاجةمثل

،الخلاقالبيانيوألتحسويربالوسيقىوألطربالجمال

الديوانصاحبيحرارةفييحييهذاكتابهفيوهو

إلقدمةفيالعقادالاستاذيكنوانالقويةالنقديةوحملتهما

يذالالفارقرظهرانعلى-رصقدللفربالكتبهاالتي

الهجريينةودعوالديوأناصحابدعوهبينيتمسك

التمسكهوالفأرقوهذا.غربالهفيزعيمةعنهاعبرالتي

رإوحالتيئالديباجةوئشاعةبلواسمتقامتهاالغةبفصاحة

ا"للا؟6

بصدمالمهجر.ر؟نتيتهمشكانوا"اناخوو7الغتادالاسستاذان

بهما.والتمسكاحترامها

لى*صاؤيةروراقةر-هادئهلثعبةالثالثةالشعبةوكازت

ي!اصيلةميتكرةوادعةعبقريةبلتهجمولافيهاعنفا

بح!تزهـبرهانيمكنالديمطرانخايلالشاعرعبقربة

محمىهـفىلاطألحديثالعربيالشعرفيالتجديدر(ئد

هـواصرشهالذيوالتيار.كلهالش!قفيبل،و!حدها

فيئألدعوةأل!تعرالذياللاحهقالجيلعنهاخذالذيالتيار

ف!جماتبقىمنيضبمأخذاًلذيالقديمومكافحةالتجديدإلى

إدالعفالاستاذوهو،الديوانجماعةمنالشعرمجال

م!راتعلىتتلمذالذيألجيلوهذاالحدودوتوتلاميذه

وعاهـرأسها11للوأبو"جماعةجيلهور،لستاذيتهواعتز

.شاديأبوزكياحمدالدكتورالخحسبالشاعر

محسرفيتألفتالننحعراءمنلجماعةاسموابوللو

لل!ش!عرخ!!حستهاالاسمبنفسىمساة3291سنةواصدرت

.كل"ألادريتاريخنافيفربدةظا!رةفكانت.ونقده

ألتجديدحىركةومحلتهشا،،ابوللو"جماهـرزوقادت

العركةتالمثفيالثانيالجيلفكانتأليهاذوالدعوالنتعري

ألق!لمرنهذأاوائلؤيأبتدائهاألىاتسهـنااليالادبية

.الثلأثب!شصعبةفيهاالاولالجيلواستعرضنا

السن!بناعشراتومرورالعركةهذهقدممنوبالرغم

حتىتمخضتقدانهانزعماننستطيعلافاننابدئهاءاى

نامنذلكعلىادلولابعينهاادبيةمذأهبعنالحينذلك

ابوللو""جماهـلمةعايهااتفقتالتيالاغراضالىنعود

عامةا!كلرأضافنجدهامجلتفامنألاولالعددفيوسحلتها

ترلحسمانتحاولولابلمعيناشعريامذءجاتحددلا

بعينه.هدفاومذهبأيللشعر

البادلىءتلكهيوها

النشسعرأءجهود4وتوجيالعرريبالشعرألسمو-ا

شريفا.توجيها

الشص.عالمؤيالفتيةالنهضاتمناصرة-2

ومادياواجتماعياادبياالمشعرأءمستوىترقية-3

بة.كرامتهمعنوالدفاع

تخصببحسايفيدلاألاغراضهذهمنأياانالبينومن

.خاصفلسفيأوفنيبتو-يهاوبمذهب

الرحلةهذهحتىأنهنلاحطانالواجبومنهذا

كةالعرزلكتتجاوزلمالمستمرةالتجديدمعركةمراحلمن

وهوايقدماءالعربعنورثناهألذيال%معريالفنحدود

ناالواجبمنكانوان،القصائدشعرايالفنائيالشعر

طناككانتالستمرهالعركةجوارالىانهايضانلاحط

اخذتولكنهاالعركةهذهفيتشاركلماخرىجهود

وتفلقوفنونهالادبمعنىمنلتوسعصمتفيتعمل

العرباجدأدناعننتوارثهالمالتيألفنونتلكالعربيالادب!

فنمثل3الصدارمكانالعاليةأ،دأبفيتحتلهيبينما

وبذئ!بوالنثريةالشعريةالمسرحيةوفن.والاقصوصةالقسة

.والحياذإلادببين"الحلتوتق



الىالدعوذكازمتاصماانهايضانلاح!انالوأجبومن

واادبيةمذاهبعنالرحلةهذهحتىتسفرلمالتجديد

وأالادباءمنطائفةمنهاكلتحتينطويمحددذشعرية

بظروفيسرفينفسرهاانيمكنالظاهرذهذهفاناًإمتمعراء

محمرفيالقرنهذامنالاولفيالنممفسادتالتيالحياذ

كلها.العرمس*ةألب!دوفيبل

التيالجامحةالفرديةعهايهاطغتقدالفترذ!ذهفكل

الطلقةبالحريةوتتمسكمذهبتحتتنطويأنررفض

البدينكأفةفيلتحقيقهامريراجهادأنجاهدكناالتمط

:التحرراسدعوداصبيعيةنتيجةالفرديةتلك.اصبحتحتى

وألتحرر..الذلةالصمغيةوسيطرتهالاستعمارمنألتخرر

منوالكثير،الفاسدذالملكيةوكفالمالداخايالاستبداد!ان

الىللمصإيرنخئرذ-يقألكما-أليهاننظركناالتيحكوماتها

النهايةوفي-.ألاقطاعسطوذممنوالتحرر..ألائد

الضارةالباليةالتقاليدمنلاتخلصرمتفرقةمحاولات

ألحنيف،ديننأألىتسللتالتيئوالا!هـائيايأتوالخراؤأت

العامتفكيرناكانحدأفيألىىوضحماهثذاكلوفي

القيود.كافةمنوألتخلحرالحريةألىموجهةكإكلاوجهودزا

لهاوالتعحعبةبلبالحريةصفولةالمنتالبيئةهذدمثلوفي

عهاىتطغىوانالفرديةتنموانمنبديكنلمعنيفاتعحبا

والثقافةوالاقتحماد،سةالسبفيألوأطنينجميعس!اوك

مثلفىاثراالجماعةلروحنربمنكادلارحيث،السواءعلى

عندئذسادتالتيالعقايةصذهكازحتواذا،البيئةهذه

ريب،فانهاالحريةاجلمنكفاحناقوياتعزيزاعززتقد

نوا-يفيوالتازرالتضامنروحز!وعاىتسماعدلبم

المختلفة.أصنانشما

رجاليناديانالطجيعيمنكاقالبيئة،هذهمثلوفيئ

مذهبلايالخضوعوعدمالطلقةبالحريةوادفنالم؟دب

كالدعوذدصرذدعوذ.نتمخخم!ألاايضاالط!يعيمن3!انو

تحتهاينطويمحددذمذاووبعنالادبفياإمبدبدالى

كلنرصمذلكمنالعكسوعلىالكتابأواإن!راءمنعدد

قالكماويقولالمصاقةلأبحريتهيستمسكبادلياونش،عر

الشابي:سصمالفأأليشالمتطأعر

تسكنولاالقجدالىتعلمئنلاحرذأك!اءررشحات))

البخ!رقيوالو-"السماءؤبئر!إصااحرذ..الجمد

لانها!يةفسيحةحرية..الفضاءأفأقؤيوالنت--هـالهائم

لاكازتوانمحدودمذووبولاواحدذفيزعةتحددهدا،

تتقيدولاالشماءرنفسىمجالاتالنزعاتها.يكبكلتفهمص

."مثالوأذبفور

كانوأقدالقرنهذاأوائلمنذالتجد/يددمحاذانوالوافع

التجدردالىيدعوالذيبوقهاويالحياذنفختزياممكا-رور

خذوأرقالاوفاخفااهبووأصبهوفانفممهاأ-ياذا.عاىحفاظا

.ا!

رجتمعواأندونالاخر!هـلسبيلسإ-ل!ييعدوممممصل

نف-هاالحياذتضاريستحملهملمماواحددربضلى

مذا!بفيأيوا،حددربفيواب!أكجمعبهو-اءاى

تيى!،راتالارو!ذدحالتش،فىإحصجاذأيستخمحاروهـا.ذحدسؤ

ولذلك.والثقافةوالاقتمادالسمياسةفىالعامةالحياذ

نلحغفولمززعتهمفيئفردرينالتجديدالىالدعاذهوءأفل

يومفافيألامعينمذ!بحولمحددأدقيقاتجمعا

كلثاحياتناألاخنصهالثورذوجهتانبعدوبخاصةالحاضر

الواقصي4مذ!بطننبابن،عندفظهراشتراكيةوجهة

المذهصطهذايكنوانوالفنوالادبالفكرفيالاشترابهبة

منيخهـميهتاحذقد-جديدمذهبككل-الناشيء

نانرجوتع!لمبلنفسدويتعحسبررلطتهويفرف!حدوده

الواممثرحمالتنميةولسمىإةيحمبحخى،حدتهؤ!!هلبعد.نخف

.للاختناقوسصلةلاالء،.توا

ت!ناننستطيعالت،ريخمةالحقائق!زرهضموءوفي

مإجبلكلفيالحش!بابوهمالتجدددعاذانكيف

معرفةمنبالرغممحددذأدبيةمذاهبتكوينيستطيعواً

صبلكلأسيكيةالختلمفةالغربلذأهمصمنهمالكثيرين

حتىونجبرهاوالسرياليةمصالواقمصية4واًلرمزروالرومازسمة

عطنشلىوالتللحريةالتعحصمبأنبحكموصملكالاخيرذالسنوات

كأفةفيالمسرفةالفرديةالنزعةينميان4شآزمنكانا)يها

وتتمسكمذهبلايالخضوعترفضنزعةوهيالنفوس

الف!رمذاهبانعنفضلاذلكوكل،لقةالحثبحريتها

أخذتاذاأنتتأصليمكنولاتمطنعولاترتجللاوالادب

نحوعاىمنهاتنبعاوالبيئةتتهيلها"أندونالغيرعن

الغربفيالذاهبتبعثمانحوءلى،زلقازيطبيعي

منأتها.الحيا!ظروفاعن

ينعواخدقدبالحياذالوءصصبلألسياىيالوعيكانولا

افزريالجيلوهو"اروللو"جماعةتلاالذيالجيلعند

تهاعالمؤياحدثالذيالنموذلك-يومتاشبابيكون

،الاخيرةالمي"الثورذوهو،حدثاكبرالعاحسرالعربي

منوغصهـهالادبيوجهانالوعيورذاءلىحتماكانفقد

حوزرأكانولا.الحوءيهذااليهايهدفالتيالوجهةالفنون

صبلهالث-جابببرص%متركأقدرااصمجحقدالجديدالوءي

يساوقادبيمذهبعنيتمخضانالبيعيمنكانفقد

لمسفحسباإباشمىءالجيليرنضيهولاالوعي3تا

ميوخالنتمنكحوج،،ي!،رمن4اصامنوي!حافحل،ويتصب

ولاكايةأوجزئيةمعارفممةالذهب-هذايعارصمونالذبن

اهـ-يالادبمعركةكمعأرك!مينبخوكموأاتعنيحجمون

و!فيالإحضهـذمرحلتهاألىازت!يناوثد.الانعشهانتحدث

محدداةمذهىأنسهيهانيصكنماؤيهاافهرالتنلةالرص

المعركة.وحولهاتدوراتياالسواًقعيةمذهبوهو

اللغويبمدلولهيتقيدلااحمطلاحممصلومهوكماوالواقعية

ت!ويرألام!"يق!د،الاحمطلاحفيلإز"وذلكالاشتقإقي

ليمصطالاليفالتحسوير.ا)ياتحمورراوثهـهب!هـهالواقع

الفكرفيالواقعيةتعميوأنماشيءفيالفناوأ،دبمن

.والاحياءألحىياذالىخاصةنظرذوالفن

يختافالغربيينالتفكمهـوالادبفيظهرتكماواًلواقعية

رجعنااننافاو.العاصمالإثكتراحي!العالفيعنهمدلولها

فرنساؤتيبازاكامتالورناخرلي-!بناعنداوأقص-"اروادالى



نظرهتعنيؤعيتهمواإنلوجدز،إنحبملترا!بهارديوتوماس

وأنوالاحياءالحياذفيألسهـاصيلبأنزؤمنتسهـانمة

نقدا،دبفىوالوأقعية.كأ-،رذئبالانس!لمانعلىالانس!،ن-

اًلكشفهذالانوآثامشرورمنفيهاعماوكشفالحياذ

الإصيلةية،هرالجوحقبفتهاأيالر-اذوافعيظيرالذيهو

.4فيفالد

هيكازتاذاالعاطفيةالفات!بةالتز-ممدانقيشكمنوما

النزعةووزرفىفانلم(ابول)و"جماعةبر-لىحكاىقيالغالالخزعة

السياسيا)لموضعبطغيانورحيئاشيئاتترأجعاخذتقد

النزعةمحلهاتحلواخذتاًلحياذميادينلكافةواجتياحه

لالجي-فرأينأطمذهياتصبحاناوشكتالتيإلواقعية

والتزمفا)حياذلنقدمعظمهأوكلهجهدهيحسرفالجديد

الوعيزادالزريأل!شفذلكوهورامواشرورمنفيهاعما

فيكارلالفطنةبلالاحسماسونتترفهـاماالسياسي

الفطنةوزلكالاحسماسذلكوصهو،وليؤسمذلةمنحب،تنا

كنامماحررتناالتيالاخيرهلثورتناالنفوسمهدااللذأن

..واستقلالوالستبداداستعمارمننثصكوه

بالالجديدالاتجاههذاي!اقلنالطبيعيمنكانولقد

يت!ارفراومصألحهايهددلاز"يزعجهاوأنالفطتبعض

حيأتها.ابومطاومفاه!يمهاعاداتهامع

جماهيرزحووجههيوليالواقعنيالاتجاههذاكانولا

تا!كبمشاكليعنىأنالطبيعيمنكانفقد،الثمعب

وهذهالحرومينالبسطاءمنسوادهاوبخاصةالجماهير

"الادبتملم(للثعبألادب"شعارتفسرألتيهيالحقيقة

ق!كثيريستسغهالمعباراتوهىا(لاحىجاذهـبيفي

للخا!سةوالفنالادباعتبارءاىدرجواألزرينالادبشيوح

إيسىالادببآن!مانالالىعلىبىرجواكماالتش-وربلعامةلا

باعتباردالخالحسةولفمتعةلذأتههووار!اللشعبولالاحياذ

لتنشئيءلاللمنانفنإنباعتجاريقولونكمااوجميلافنا

ع!فااشحدبعنادالمثيوحووؤلاءعنادالمث-حانولاقى.حرا

ولاللم!دبالجمال-"السفةاحياز،ينكرونلنرأهمصح!

لنراهمحتىوهدفهالادبمضمونبف!يحت!لوأانيريدون

اًلادبيسمونهبماالجماليالشميوخادباليوميواجهـون

الهدفووزراانالىنفطنأنالواجبمنيكنوان.الطدف

قبلهأ.عنهالثورذنجاحبعدالناهضجيلناسثنداختلفقد

الاتجى،هكانالثورذسبقتالتيالقاحلةالسنواتففي

النقدواقورقينحوالاتجاههوؤلناكماشبابناعندالغالب

يأسايكنلمتشاؤمهاانالاسىت!انمةتكنوانواقعيةوهي

.ألسمتسلامولافيهسلبية،ايجارجماناثورتشاؤماليل

وبعدالوأكسحإلاشتهـاكيواتجاههاالثورذبعدواًما

أخذفقدا!اتم!ترزحمكودكنمامماوتخايسنانجاحها

إوافهـ!تتارار"خىتوأض!اتج!!!يشجمدونشباتئا

واقعى،ءليستانهاالاواقعيةسميتوالىوءيألاشترإكية

بأنزؤمنلاوهي،وتفاؤكبناءواقعيةليلوزثماؤمنقد

نا!إىقادر!هـاوالهتفترفربلبطبعهشريرالانسان

خيوبرأزوراير"توأحيانالواجبمنألاقلءإىاوكأ!أيكوت

فيورعهويتعاونوب!هـهبنفسمهيثقاًلشهـحتىءإلمىوقادر

أهامسمتوفعوزرونعمرهاالصحاةنبنبلكيقلقولاحذرغير

ناب!دإز"جارباعتذلكوكان،تنريفاجتماعيبتضامن

دورهارب.ليأنرجبالفازياحالياالقديبمبهدمالثورذقامت

في،نالانسثقةالىيحتاجدوروهووالتعميرالبناءفي

.مصس"هسيدقيلهوايمانهمعهوتضامن"فبهوفيزفسه

لمكلمهاللفا!!مهذدانألىننباءانالواجبورنيكقوان

تءهـببلوحدهالاشترأكيالذهبمنشبانناألىتتسرب

هص-فاانبحكموذلكأيضاللوجوديالذهب!نبعضها

التيالتوارثةالقيممنكثيرمنالتخلحسألىيدعوالذهب

بحريةوالايمانالىؤوليةوتحملالعقلوتحكيميليت

حةمحملتحققهماكلالىالسعيووجوبفيهوالتحكمالحسير

منهجزءاباعتبارهمجتمعهومحهـملحةاًلشروعةالفرد

مجتمعه.بوجودمتصوجودهوباعتبار

إهدفاأذلكيتكونوالوجوديةالاشتراكيةمنوبمزيج

"اًلهادفالادب"عبارذمنشباننالليوماًليهيقمدالذي

،اللغويمعناهءلىليؤخذانيجوزلاإصطلاحايضافهي

دائمالهكانقدادبكلانباعتبارالقولمنلعواكانوالا

ن!احمتعبيراهوالهدفهذلأكانسواءغائيةءلةأيهدف

توجعيههلثااوالح!ياذبناءاوالحياذنقدولالمجتمععناًوالزرأت

بجنمليولذالنتنشسفالهادألادبعبارذمنللقصودبجمنما

اوضحناالتيتلكوهي،بعينهاأهدافاوهدفصبننا

ومنالالثمترا!يةمنتسربتجداولمنتجمعتانهاكيف

!اتفطممهدفأنجحهـعبةتربةشبانناءندووجدتسودر"الو

ثمارها.زؤ..يواًخذت

المذهب!ذأإجوبمايحاربونالادباءمنشيوخناكانواذا

العارضةءلىهزرهنقرهماننشطيعلاقانناحولهويعنتركون

.الخبهـةالنبيلةشباننافاهدلبالتجريحيتناولونمجندما

ادبهمفيبعض!هماوشباننااهماليجرحونعندماواما

ء-اىنقرهمفلنناالادبهذافيالجماليةللنواًحيالجديد

باصوليتمسكواانالىجاهدينشباننماوندعواًلتقريمهذا

الفنبيناستطاعوامايجمعواوانالخالدذومبادئهالفن

الخلودلإدبهبميكتبإنأرادوااذاالنبيلوالهدفالجميل

-(*).والايحاءا،ثارذءاىقادرايظلوإن

مندنرصد

فيالمحاصراتهيئةمنبدعوةيروتفيا!قتمحاضرة(*)

الاسلأهبة.المقاصدليه3


