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نم!-س؟ءأ؟"!بم!؟قيبزبرحس+ذإ1ور!؟نجيخىبمت!:!أفى!ىمربحثديئاهر1وو
،."-ص!نرلأ+7-؟-إ:

عشسععشزعسأبلرسلمحسب.لسعسرعالمحعسعنسشعس

ولكن،يملكالعةلكان1)،الكت،باحدعسهـ./هـ:يروءلى.سعةالوا!اش،سععأالعسعشعسوا-عشأشع!-لاعنبسععساذهـضش:،"شعاسعصسعسش

.11)1(/ورءمكانالذي!وأرسطوجا،برور،يش--،هـادليا)تجداتدءوازحضزرت-ا:وما-خ!ءتس

ليسع"والهة))،اخ،)ء.ةاالفل-يمهع"العقل-قى))بينالةرقجعوير،ء،،عسوعشو.ز،،أ-،عسألجمألمعأر-هـأ)سعوردعنبهابععد.تسوعشعسا

ذلن.*!ا!ءنح!لىالادبجههـورالى،ا!ل!لم!سسيكيينالادباءعد3انتكماكأ-!ء*وكلو.ز-وء"فيواختإف،ا)تديثالادريالانتاجعزض

تقر"!!هعالمىالادبذ!--ثؤ!وجهـون،كانوااكقادابا*إاان--تو!،ص.تؤا-ديادبورناسلافناعنورف،5فهوا!دا

لمبنطالاءةزازشد/!هـ،تهإليمنماورتعلىالمورإؤظةشد،د،ائما)دعصور--،ركليدإخجداالازت--،جفص-ووالخقد"جادىء-ول

سعؤعسعسعتلاالارستفيراطيتعسعالمصوهعس،ؤء4ابىقاتابينروقوبالمةالمحكممعأرعسشع5دأرص،تشبهلي!اجدوأربمالعةدورور--عسعشيرسعن

وا،رآ(لي،مؤي./ورهـوناو،ء!اًد!!فيإئ!-:ونومنوالنبلاءالماوكبة.جىدردأدلىبر-اروجهاليجدن13كله،ا).خرلي-"الآدابفي

ط:فاتءا!لا!ادخاالنرجواررذاطنهةاؤهفئءلىم*ان!!الىيرتقورأذا!باالىمأطلأفتترددوط،لما.ليمالوردلىإول"بهليهوت

ويهـ،ذث-أوانن19البرجعسارإقىا(عستقسعتعسن/كازعساالذيرنوهـم،العسبلاءأسعإق،هعسعشادىطى،وأعنبزوردعسرسلهـلىت،عشص،ءلىالاعنرية

.عصروو*ؤكبماالاءلى4اللإور!ميبازدماج،م!ا،دابؤبالخوال-"التجديكدحركاتعلىادبيةمذاهبمن

الرومازغيهجةنه،ةصهـ،1ءلىؤ،مت،جمة3ا*للأسهادولةاتداوحينؤيصكشء)،،أدر-رزمذأ!بح!،ادرنجاقا"تؤ،ل.الفررجة

عشر،ا!معا)ةالقرنمنالاولاخه-فواعءسالئامنالةرناواخرؤ!رونوهل؟الادأبزاكفيفناءرمانحوءلىالف:ب"ورخاووا

التمعروراج،ألادر.كأا،!الاصطابعردوت!2،الفنبةالاصىعبرتؤنر!حبالمذأا!ل-)كزظازرلهـلمت،متقوانونقدز،لادبش،النر

ةحمالاد؟ةالهءور"ماز!واخءاةت،ا-ءالاررلمط،نوعظم،التائيال"دلي+اذبء)،ءذ)كءن-،بت!عدتالتي-،بالالىماتم

ؤ-كبما.هـبمل،جعسيردؤل-ءةي.نيارا"آذاكوراءوكان،الجديررعالمذاهب؟وألحدععسعس

ا)ت--امنالةرنروينا)تازسعاتصفاؤين!ضتلعسكعس!اارولطةيهعفةالفرسعألاعنعر11،سشسعسسعوأش-ح"خسعملتسعدإعر!عشبهـلناولا

الملسفعسه!هارعس.طتوؤد.""*الرومارصاصبتثم،اعسروباؤيعشر!رعدءإى-كأ-وز،ءاى-ا-سعيمسعسيعسالعالمالآنعاسعستسع،ععشكعأ

ؤ-ث!جدإدةصورخ(ؤءا!ساءدتم.ا،الادبىالتجدبنواحيبكلفييردأتبدا3*ات-ر.ليجازاؤيورتعهـشصين،المى-الل

،4بذاعؤالىروروانتيكيواءتداداذاتي"امععتءىلإنرلمها3الادبيسعالاجناعر.زقعدعسسعمعارعسمعسل،،حوعباعشوص،،أعنليعسا

الة)-ور"وروحنلاءسع"ما،عس-لإاؤهبز،كياوجسعردهعلءنرهـعابمظا)موضية"،،دالنهاءهاا،دعسععسنيةواسرعسبادىءمجمعسعسعالادبيا(عسسعب

.)2(الةإرةتاث!!01/دةادليمطالبشمضمونهشكلهفيالادبتربط،اتاجهمفيالهـتاببهاوبلتزم

الكخابالي!"تعسجهالذيالجمسعدعر-اذلكتيما-زفيوؤد"ةتضاهاء)ىلس:**بناوايىهاالداعينلدىوءـ!.يسعالفكروتياراتهالعصر

"الارتقراطالطءةقيخلةتالثائرعسابرجعسافي،4اؤالىطبؤعس.والشعراءء(-ىروضةءةيى-سعتلمذلكوهي.اـلعصرلروحالمعسئلعساًلعقيدسعبعسئابرقى

عساثرخا?لى/سعسبراكللاسيككسعاالادبكانوبينم،.اررتوررعسالمحاؤظهعيرعسج"41جم"عسرهومطالبالادبيالسعملنطاقخارعسمنوالنقادالكتاب

ا!روعسازتي*-بنادباءمبج،خفيفامعساالاإهسمهاؤلااثابتهعاًلنظم.اليهبه

لاسعنلاروها.دعسعسماو،جذورهاسعواعئاورها،اًلقعساعدتلكزلزل،سعاصفاعس،-ريتياربذكرهاللعتطعسيلعسجاللالتياالفنهةالاسسؤعسراء

ءايئة،ءعسصانيوشعروؤصعسمرحيهعمن،الادبشسالاجناسانت3و.سععسضمعسنهالفنيةصعسرهفيعسميقاتأعسعساو/بزعسر،الادبيالىمملروحتعسللبر

الكلأسبكيالادبىن*ينفي،ا)ثائرةاةءاراتباجياشةرللمفاجآترو-نؤرنين!واًليالاوروبيةالآدابفياد!الذيالكلاسهبرفالمن!ب

سلةا4إمرؤء،كهينالكلابمنامرىءكلرأيرقي،ؤبمفاجآتلا،مسالما،وتابعيهارلىطوقلسةةؤ!بماممثلة،اكةيةاالفلسةكأكانت،ايزمان

ذاتياالروعساز"يككما.الادبوكان.ؤببهاتطرفلا"متدلسعسعاراءاؤكارمنالصعسروؤي،الادبعسبعسالاجناسدعؤيالفعيهعاصعسلهوداءسعنرا،ىا)تنهبم

يرقطرءن،ونحاياتهفائجهفيثور.إ،ماعيااج"كانولكنه،طار.4ؤ!-والملاصمالمعرصياتشعر-الموضوعي!كصعراترويجوفي،الاخيلةو

يفضل\نم،الف،"-ةءبئالعهرباتجا!اتوالنقادالهتابلدىال!املالوعيؤ-!وبءاه-كأ،الرءسذلكفير؟حهركدتالذيالفنائنا-!عرادون

جمهـعسرهـبمالىتعسعس-4بالىاغيمعسمنصبهـعسلاءوضع"ات.!االاهداعس!الخ.سع-(لىووضءع،العاطفسعسعلىالعتىتؤد/3؟انوؤد.الفرزسيالادب

.)3(الانسانيعسحؤدعؤ"لاعسرارنشدانا،ابىرجدعازي،4وؤاسعةنربأرسطوووولاءعسرلىاعسباعسئرعدى،الادراعسوصايهعتحت

"ءصلالوة-،-ةالةإ-صةفىاخ!تعشرديما)01ال!رنمضةهعفوؤكبا"نارمنأنرا!*ونانقبل،والفرنسيبنالايطالهينءنارسطووبتنراح

وفبم.ادبهـمؤ!الروماذةيك"يندعامقىكازتا!تيالعاطفيةالةا--فةحلموردءختاللأللألى-!يى"المبادىءاستقرتولكن،كأالمحضامظيةاالغلسةة

ا!مد3بانالاء-ةادؤ-اد،"إوطدالعلمؤكبماالثقةاخرزتن!*"ا!كصر-،!الكلا!الادلي!النقدفيالعقلانعلى.الفلسفةهدهبسبباءصولها

((رتدإعدا)ءددلهكانالذيالمعنىنفسالدعسعسوجهعىلهبرءنام

سع.)كا!7:كاما15أأكاعسلم53لا5عسأعسأمعسسعسعسع357!اسعأ9!د7سعالم،دإكارت"هـلكالادبفيا!كلاسيكيدعنالنقادإ-لكؤلمم،وفلاصذعسه

آم33ا!ح؟2!مأماحأكاماح1705ؤء-رةفياءؤ:لالسابقةالاؤكارطىاًلقضاءالىالعقلباسمفيدعوا

الروماز-ي-*يئشسهـرفصورةالع!فلفةذبأخامقللارابمع12لاثبل،اشكاؤيممهجهؤ!"ديكارت"فعلمالحوعلى،جديدة

.لي"المببخةوالمراجع9591حطسىأ!ععدد"المجلة"مجاففىوعارة-وه،الئولىالسائدلانباعوسيلةالعقلمناتخدواًالكلاسببكيين

كله.التاليالبابوبخماكهة،الروملنتيكية:كت!ابيانظر131العاداتمنالألوفالسائدوبمهاجمة،الفرديوبالذوق،بالخيمال
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هـنإءةويءا!:كل*بما،الصياغةفيصورهأررءىاًلغئازكؤ!-رالنهنتوقف!و.ز-ميررا!يةالاث-ةالحركةكازتصبمنءإى،،د-قىالا!مشاكل!يحل

دونزف-ولفياء9ؤمنالق،رىءء)ء-،!بربتطبيهفيوصورازتتمانيةف!لءنفونينصسقخذوابالكتابعضلي،5!ة.اقوؤوان؟ظتءؤ!ه!اوننحقق

مت.ثلااطببهـ"ينوإاواف!جيناجه!وركانحينمي.الشاعرمنارشادلاواز،3،الدهـهاءليعقا!مخ!-مةء.روا،ات-هـحبا!ءواًداًاىا*وجها

وا،اجنره،ء*ةوةدرا،زرمرودمنقب،امااوصفا"رجوازيةأالطبقةفيال"نئسابحلثكنىا!ةكبماالانساذ"كأالدعواًتالى"براليةالاسيرم!رعون،

صقوؤ،-موزتصدان،بدزتىمنء(يههـم"افوصفيالعمالقةطؤي،الازديادفياخدتقدالممالطبقةكإزت4دازاوؤتاوفي.سالى*4

اًلاوروزيه.اواً!8-قيواالطبهوركأهيوهده.الانسانيةواان""ير،رسا!تهاالأدبلاداءؤوؤعا"صإ!ي!كانتح،جاتهاوتباورت

)بىنرلاولإدي7؟ؤل-صفاسارر!ءلىؤامتؤقدالافنتتراكيةالواؤعيةا"،.ا)-ها،واوتوجالعصسث.ضاب3جلء؟،،ؤوثق،مط،)ءهاءن

ا!-بمااوجوديركأاالةلمممةفئسىالطعلىالوجوديةؤامتكم،،بذكرهنط!يلانءنهمال3و،ورابلبن"يرانجاهين-ا!ةإرةنلكفي-الادبا.نر"ؤنمومن

?لألح-لأاررهـأسا.ردبالفيرتهاوعناانيةالازسنزعاتهافيعصرهاروحمتلتجماءةوتءأت،!الفئومجاله،اعيةالاية4ج!توواًلفل"هـفكماأور"،!ء)4

..وا)مبريراليالرمزيالمذهبشأنوكذلك.رشيدلمر"معةالنفعبالغابربتمنغابرةكلءنالفنالتفيللألالىودءوا!:رزاسبين

--"ا)رالدءوةيرمهـضكانادبيمذهبكلانسقنا.مماويتضجأءق.ةب!-وىهدؤطا".)*ونانير?*!لاا)ثصاءرانولرى،ثرة1(تإ

؟التاراتوأحاطوا،الادبياككوينفياكنملواالذ.يناًلعصءرعباؤرةو!بما،،يةالنفسورواه،وواًهلهتي!"ء!ؤدرءلىالحمءل!الادبالختلتق

للإ"مبر*ءال-4ا،ونيتوجج!،وراواختاروا،عصرهملروحامثلةاالفكربربئاهلإم،مدون،خ"رةعمقءنتم،اك-ءبممحكمةاله-تعوةيةأرابرب

لسبيلها.فيضحوااو،لهاوعاشوا،اعتنقوهااك!الانسانيةء-ناكوعهذابينكاطةاًلقظيحعةاذ،المعاصرةالمإدلم"الحياةبمطالب

أعمق"تأنرادعوتهـآجوانبمنالج،نبهذاوكان.ادهم،ءااوببناً)ش!ر

انذى(لحم"لمور!الى*لإا!يماقاصصعااكحدإ،دبربئالدعواتهذهعماد....
.........و"ملاصباءالىلزت،مالت3كما،الا"لي((كات))ليفلسمفةالاتر

ووقياوجهـوإلىءإبه،باايرماحدثوىهدلح!يتتناضمجوعيهمليهعلىأذ"او!كا!برساجمهويتو-!ع،فيقمة"باعالقنا!في((هـيجل))برةا-فة"لإأترةاًلهله:-قى

ءهـ-ىاءهلااو،.شرورمنلهماتلاؤبماالىويمهويضهـون،قئاتهالى!عرونيرعب،الف!اد-تزللالالىدعوز،!ؤىونوالبرنا-5ماويوزا!

.4ءوروؤ،ادءوالى،مفيهالدهماءالتءابةعدمؤي،رهمعهءلمىأسحط"

ؤكاا،ةاقر!طالآن!يكنونلاويرتوعاللك"احس!ا!رحقوقهااىمقهحقولوهشطلمهغ!ولشئالاًاةر!إ)انتمعرزإنبر؟هـونذلىفى.عدوهـ!.اًلرو"عا!ةنو"مهـؤلا?ن

".ع.بهحتث!عرهمؤيكترولذا،الورليالالمتالىاًاءمفوةإفى!داؤيازسانية

إةاهـك!،الاستاطها4لواحيوزمددت،لمتقدالطقة!!هكاتبة.بة.
..عسربمث--ابقى؟خجمةرالتا1)"!ور5وهذ.ا"ض.كهلا"ءصورالىتاريحفيا)5ءور

ث.نا-هـ،هـمواانالوافعيونالكتا!مالتتم.حقوؤهالنيلوظلمعت.بة.....

.....الدروسبحيرالمعاصراتالمحتمه،تعلىلعودءإمهار-ء،د-"سلجارب

قي:-،،حة"برادايلىفىارط-ا،للإءفينصفوئشخلاحقوقهاحالهانقائمهو،لاضيجفي!نبهـو!وءااواًررء:يةرءظا!منمظ،راً)اةناورنادعوة!)ء-ت،ج!وىوأءظه"ا

.برتوجهلاناهـلملاواصمبحتالطبقةتلكتكونتحينوذلك.المبرجوازيةافنائي،ا؟نىصعرابرنالى?قىات-توؤد.النظرنزيرم!نلمن4يراًكجر!!

.الكتا!الممهايرجيةا)ضجرالوضهءةوالفلسمفةبحركةوتجاربر!اا(تهاءوضوع"))ؤبنرتونأ

..:)1("ليلدىاوكأت))وهورلةالمرزاثرئيسللأم3قمش.للهـصر

واجهةورعنللحديرتلادبيمةانهعلىبلناالادبيةالمذاهبؤت،ريجؤ،ن،ؤمإـازتا-*متزاللاؤتخاف،لقوانينلخضعاًلطبيعةكانتاذا"

ت-اثاوالج.،ورذلكالىالحدبرتو!القيمةكلالقيمةولكن،طبقةا!شنهمروزاريخ.وتوج!-"تئطمهالتيؤواني:4كذلكا،زسصانبىلاف*ر

.صقوؤ"لنيلويتطلع،ديهاالانسافيالوعيينهضحين،الصقةالديرضية،والافكارالىبسيةراتوالاص".اعيةالاجالعهـود.زلربربممعقيجاوب

كؤال?،بز*مقءلىؤائمةانهاكذلكيرئايرالادبيةالمذاهبوتاريخريرخارتاحقماؤ،و،ا&لجماوصيا.نها،1)خ-ىءلجوهره،شرحوررالنتوفي

لوتمت،ابىترلمكأاًلئفسىبحالاتوالاحاطة،الانسانيالفكردراسة.((اًلافهانيلاةكرالمقدرى

19،صر،بر"رص،،،ملحةانسانيةبرسالةالإبماننم،فلسفتهفيالعمرالط.ءهـ.بئظورت،ا(البرناسية))ويههظورتالمذيوقت51وفي

هـ،د!ةث!"شمي?لىكلوقبلاولاقائمةرسالةوهي.اهلهاليهاويتطلمعالهلمم!--فئباك،فةجميعهااًأتلاثةالمهـا!ب5هـدولأ"أتر،الواؤم-"و

برجة-رتتنودهاببئةؤيالاالثقةهذهتنوافرولا.وجمهورهالمكاتببيننفمىبرميعاففي"،:يبنهاالفنيةالشبهوجوه؟نررتالموضه*يةةوالفلسف

ظبفيتهؤياوامتهقيالارساننالمصيرانمعهاوالقارىءالكاتبيرؤمنالملاصظةفيالمطربرفةونف!،الادبؤ!ات،مةاالموءهـوءيةاىادءوةا)1

ذسشكفيالادبوسبصل.الكريمةالانسانيةوجهودهالحرنفكيرهرهـنالعلسفقىونرت!،اًلذاتنطاقعنالخاهـجةالاثءاء)ءصورالدؤ"*ة

ولا،الاراءفيهفرضلا،الوعيوتنبيهوالتصوبرالايحاءسيبلكله.المعلم!كهماالكيبرةاكقةمع،الى-بز،ة"!اءمضصاؤ!قىا

ر-ط-"ايركلهماالانسازيوالوعبمفالثقة.وجهةنزوععلىفيهجبرزاحبةمنوالبرز،سيةناجصقيمنواللإهـ*"بئاواؤصقىابينانءلى

.بمجمهورهالكاتببئ-ؤ*اى.ومجالهالفنيالعملبطجيعةز!(قجو!ريرلأؤروو،اخرى

-.:..افعيبنالودءوةاثغست،اسلفناكما:،ئبما)ع؟لش!راًلبرزاسيةاًختصت

اً!دابنزا!دبفيارزاهـبهدفياما!كل.ربربلادلىمجالولا!واروص"قىالقءمةطبيعةو"--ن،-سصيمةوالم-ةالقهء)ىوالط-*-ين

مح*ل"*،"تنوء"?ورؤىلمحء!ع1والاد!ل!نالصلةؤهـولقورولعة01بة.

..........إبا!*نر!ؤلاءج،لىمما،5الم*،ءسهـفىء315الاجاةكأاربا!كبالالع!،س

تء*تولمو.المظورو،الغاير"كريربمانس!انيطابعذاتجميعاولثنهاسةاالموراًلابحا?ةا!طواهـوزةءعؤيينالأجإةاءإءلمهاءبا..اج

3ا!ءةد"طردةءوصاتلمةتللوصدنا!ا،فلاحقهاونهالشأفيالمذاه!هده
00000005لزةهءفئا)روتيةا)قيواعدحسسبذلكبه!?؟ءت،1.لم،رب3ء!الى-أاودر

?ر!-ااذا،عا"4به-*قىلمدمه!يالتاربجهـبىمصاصبقى،ا،ماما)ى

ةرواثلاحيازاا!"،هـاادتشذوذاو.نصفمنبعضهافيعماالئطرا)حة،ئقءنويرتهبر،الةن"جالبر،لميرصةشدؤواءد،؟و!،صبفئوالمس

رووررىؤينيلموج(تاتء4المذاهـلمبوهذه.لمفصبيل"هضامجاللا،عابرةإهـيرفئبمرازنرإ(رط،اكظرالماهـ!ة

حينولمكنها،وهبوطهاوصعودهابدوهاموجةلكل،،فيالازسالفكرالى.إرؤىاذيا!جم،ور"!اررتفو.ووماـ.رلاد-ينا،ورجوؤهـ؟اى

ف".لانخلفعامتقدمطريقفىلأص"،1هـتدفع.....
"...لهبالاكاديد"جةؤتا-تور:--،41حفل!ايالور،رالذىإخطابأكلن11)

اذه-جوازبوءلى،يمثلهعار!عامتيإرالعصورمنعصرولكلء....

ؤياراتاوار؟ودامن))جارفالنهـرجوانبعلىمايكونءايشيهالتبارالى!؟تلينءصالمط!ةر،أعلاس.والره-صلىضوو.:"-1887تامكاجدءال!رهـ3

م!،!ظ،ةاورصهـ"الحاهات!ىيئمتل،قعلردلمثالةهياك!اًلمؤاومة:انهكألىءور،،اؤهـإر-"ليم!11و"؟وتاوبر-!))3.لصا"!-رااروح

......."م!ا-ن95915سبنمبرهـ-ددالبرنلس-؟!ش!رفيأ!صورةاؤلمسحفة

-ع8الصفحةعلىالتتمة-.المجدة
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وؤ--د.يا"طوقروذلما)تهوضا)كمالسبقتناقدكازماانههـه!!5!!!ههـ!عجي!م!ه
:،حى.!ءيرترتأ)كأ*و.!كيدااًمثمراثرتأجمصعابهاز،ترتأأ!دسةاًصأظرر

طدأغ

والمسرص-"،،الغنائىفىح:احناسالنتعرالادلىتطورنالى!راحلأ-؟3ال!صفحةعلىاًلمئشهورتتمة-
للمالىءال-ط،العامهمعالمه!ىلرالطهدامجرىولبيالى

نالش،ور،يتيححدودفي،واحمالىايحازفي،والقصة،5! حىحى.!ميم!
صب-،للااذ،4بسبيلنحنؤيمماعمامةأحكامالىزنتهي

.المقالحدوديتجا"وزالذيالتفصبلالى،،ضهاتستنولااًدفرديةالنؤعاتترصكبامحضةفردرقىاوالقديمعلى

الفتصرو-سرؤبالادب!بةنهضتن!نندأانطبعيما.وكان.ورسالتهبالادبنعتدحينالفكرتاريخفيلهالاحسابوهذه

الىيلأفظ.ءنورتناهادبىجنسأعرقاز"ذلك.اًلغئائيالقيمانلهيتجلىامه،نفيالمذاهبهذهدتاريخالمتتبععلان

لم!زركفي"واضا،القدامىزقادز،ورشفلةوحدهيكونوكادوذلك.الادبيةالمذاهبهذهكنففيالتقدممطردةسادتالفنية

وفيشها،القديمفىالتقل-دوصنوفالنقدمنبألوانغنيةالاجيالددىالوعيونضجالفكردتطورالمختدغةاًلادبيةالاجناسيلمطابقة

لاسىلملأفه--مالتركةهذهءاىونيقوهالشعرأءمنصلفجللانتالتم!بدفيرسالتهالموحهالادبيالئقدلاداءثم،المتعافبة

أنالتجديدووأضمح.ؤجهـ،الكمالدرجاتوطابصقيفبالتجمهوروتبصير،الفنيةالكمالبنواحيالاشادةوفي،الجددبالادبي

اجفاسخلقمنمنالاأيرموروثادريجنسىفيوقتفيوالمنقادالكتابكبارمنالمذاهبهذهدعاةوكان.بهااًدعصر

ثحعرتفيا)-جديدوو،لم5،رأينوؤد.جدردةادبيةواحاطة،والفنالف!تاريخعلىواسعاطلاعمنمالمهمعلى،معا

-1872)أنمطر-لبللدىاستحياءعاىتمشيالفنازي.والفنيةالانسمانيةرسالتهموايمان،العصربحاجات

4رالعضوالوحدةالى4ديواز4مقدصفيدعوتهفي،(ا9،!عنلنتساءل،ونقدز،ادبنااًلىكل"ذلكبعدرجعنمافاذا

لى!برأكي!جارلي"فيتم،اك-اعرلدىاكحبربوصدقتبين،!منىصناوضهحناكل،حسبعاىادبيةصزراهبقيام

):ءمح!4راذ5يعةالطبفيرى،أصيلاتعبيرا4الاصعنفيهاالمذاهب،ظرماينفيهني!لمالورديمادبناانيسرفىلنا

4ؤس-طتفيكماوأحايسصشظر!اب!نوت،ظر،الآسى-ةنقدز!انصنورسهور"،هوبذكرزطبلولن.اغررب"االاديى"

ألاز---،زيالطابعذاتالتجاربفيوكذا،"الساء"دون،الادبيالصملجزئياتبسسوىيعنىيكنلمالقديم

ط"حبت-،زةفءيمفي":قصبدةكلخل،والاجتماعي،اوحدةاهذهحسبعلىؤتبءنقديماو،وحدتهالىالتفات

بقهـرر----"بشيدو؟أز"،غراماانتحرلمث-،بسىربخ.وفببهاوهب-"المزاهـة"انحتى،اًلاجتماعىتقويمهعاكمافضلا

ءولص"4ؤ،زواد!أل!هتقفأنالمجضء)ىينعبو،الحبيمكنكانبطبيعتهاجتماعيادربجنسالفنيةبنيتهافي

الجض--ن"!حهـيدةوفي.المخلصينالمحبينسبيلفياوالفنيةالزسةرسالةتشبهازسازيةبرسالةينهسزان

ازلةاب،،وأدت،التزبسببزلتلفتاةيرثي"الشهيدحبلوصفهوالشمأنهينإقظرفيسارقد-المسرحية

ؤءماز-دهؤي،زم.طفا،لمءنلتشخلصجريمةادتكابالىالتيبالمتحلا"نظراتهـمخلالمناجشمعاورؤية،المتس!ولجن

وت-رو،،4رروال--بالبطولةفيهايمتعنىالثيالموضوعيةا)ىالش-لىذلكانصرفمسالسرء،نثم،خلقيةبقيملاتعبأ

!سء!ال-يماالاخرىقس-اررهوفي،يةالوظشفيارأئةعن.العقيمةابلاضيرةعوااللغوية:،قثصاتوالمالافظيةالمماحكات

ؤوروة،ونا!ازظاماز"ءلىالحبويدرك،الطببع"فب،،ألادببمعنىوطيالقدر-يما):لمقدفيكاناوأنهوزعتقد

اءيمالوغيراحباءنعلمنزمبيرسوىنيس!تالجذببالاص-ولإ،ماو،والمجت!عا،دبليينوربرر،فوعنالمو

إبل-خوأكنه،كل"الو-ودروحالحبوهذا،الاشياءبينالجش-لىهذالظور،الادبربأعملابوإ-دةالخاحمةالفنية

.وحدهالازسانفيالوعيدرجةأمكا!أمكا!3الشطارقصصرو،تطورتلحوعلى

رت--ءلا.)1(رومانتكيةوخواطرنزعاتكلهاوهذهعاداتقصصلىا)ىالاوروبجمةوالادابالالسبانيالادبلمحى

الرومازت-ء-!نززء،تصنالعامروصدرهاالىلرجعهماالوقتءى--رفيالاجتما!"اورخ!،يىاؤ!-ءىاًلىثم،-دوتقال

ؤ،لب7بؤؤء-،زدكذلكللروءالتيكبينكانوؤد،رائهم7لاواه-فول-س.(1)لىعدؤ-ء،الواؤع-ينثم/و.-،نتيكيينالر

.ا؟أوص!ثماعر!مارائهـملبثسبيلايهتخذوزهاقصصزرلي-دولا،القديماعربياالضقدنقصلي!ضحمثلسوى

فجماذلكمناكثرالتجديدنزعاتوضحتوقد،اياعاأبالنقدالماما*صنادىصء)ومهوفيماالتصشل

اتض--تكمما،نقدهموفي،والمازنيوالعقادشنزطادب.الحديثوالنقد

ناص-نارغماوعلى.كذلكونقدهمالمهجريينأدبفياننه!-ناالىأشرزاانلصصقؤمقد،الحدليثادبنافياص،

يفزظرةواءمتهم،وضوحاأكثرهمكانالعقادالالستادفي!-اخرجناوود.ضالماضالزشناوأخرفيبدأتالادبية

ووررالنأتجاهاتاجم،لالمستطاعمنفا"ز"،نرىفيمازقدهالفنيئمواردها!ننمتاحجةالعالالادأبالىادبنانطاقءن

الىالدعوةألنقاهـ:هذهفيجميعاهوءكتبؤببماادبف،لنكمل،التجديدمعالمفي!بهماونسترشد،الكبيرة

هـياكماظراصالةوإلى،القصيدة!ى،يهالعضوالوحدةالمنفيالعالميةللنهضةومسايرة،لتراثنافاءو،الموروت

بصوروافكارهءنت،عرهيروتصو،زهسهذاتالىرجوعهاًلع،مةوالنطمالعلومفيصسايرتهاعلىصناحركما،والادب

تقل---دالىفييهايلحطلا،وبيئتيهتجاربهمنمستمدةمن-زعمكمماكخذهـعاة5كلههذافييكنولم.القويمة

تحط-،رر"استمدأدوالى2،الاخرينمجاراةأوالاقدمينالادابعليهاسارتسنةفهذه.التجديدبطبيعةل"علملا

نأل"يصحفلا،فيهاشعورهوصد!،بيئته"نكذلك.وتعدطتأحذانوهب،وحدبثهاقديمهاكلهاالعالمية

ء--دىلهمايجىدلااتىأالتقل-هـبهنلمناسبلت!بهيسحرالرشيدةالسنةهيوهذه.ثروالطالتماثيروتتبادل

وكان.النهضاتعصورفيالاشياءطبيعةتسايرالتي

والرابعالاول،!الفصالئاني،البلب،الرومدنتيكية:كتابيانظر(1)،بعدالعاليةالادابفيكثبرةمواردبينمننختارأنعلينا

لنياذجامنوهبى،موهـجهديلالفريدماهكااقصيدةلىكما(2)

ذاتال!صهحيةقص،ثدهمنبرفىمطرانيحهـتذيهلالتيص،ليةالثلا!طبعة،المقارنالادب:كاببئكلهذلكلبيانالخ!ر)1(

الاجتماعية.يالقفلا512،؟602،11،-2.؟
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كل:هجييعيرالتأثيرهذاوأكن،ال-اليقةالحركاتءنعل--"ةلىرفرإ،فيهاهـتجيبالتياو،زغسهداتفي

إ---فىالطال-ربىعصب-ال--رر،ل-!نرأىفقد.ابف!،لىدء-ونكازوأأز،مكا"ذ)كورجمع.زاتهنطاقخارجمئ

ا!--،ئلصورةولكنه،رلى،لةذوالشعرأن-الأولىؤببالضجاربصمدلىثم،ألتصويرفيالفنيالصمدقا)ى

وؤجه..تتجاوزهاانالازسانيةالمعادفهاتستطيعلاالتي.موضوعاتها

!النخوووفاصاكفيويتألقيتح)ىشيثاانعلىالبرهان،الخب،لمعنىتوضيحفيالفضللهـؤلاءكانثم

التماء-روعاى.ا(أالياسرلىالطريقلإخذوافدحهاوصفا)ىالسبيلوه!ب،الصادقةالصورانتاجوأنه

"زورطةألىبهايتوصلالتيالوسيلةعنيبحثأنعندهمالوهمغيربذلكفالخيال،الكودقوحقائقالنفسىاعماق

بصنألحملةجلاءوالى،بالحقيقةالشعرئدصلمهتلاقهـبوالصور.القدماءألعربزقادفهمهكماالتخيلوغير

وهي،"المطلقةلى،إحقيقةشعرهفيليوحى،والواقعحىلمهعاىتقوملاالمعنىبهذاًالخيالنتاجءنهيالتيالصادقة

هـعلاتتمشىنظرةوهذه.)2(الحقيقةفوقيس!عونهم،زفسبي-،شعوراتثيرولكنها،الحسىالظاهريالشبه

.والوجودالحياةفيؤلسغتهمضرورةالىجم!عادعواوقد.انظاهرهذهتحاوز

دعسوةكذلكظهرتالاولىالعالميةالحربوعقبؤ-يالفضيةالنوا-بلاستكمالالعالمبةألادابعلىألاطلاع

س!بقوقد.خاصةغايةالفنائىللشعرتحددرولسيلفى.القويهماالادب

زفسهمالاورور--نلدىغايةالغنائيللشعراندكرناانررجىعوصلمها.كذللمثرومانتيكيهنزعاتكلهماوهذه

ومازتج!-ب--نالرعندكما،العامةفلسفتهمصوءفيول--ى.الاجته،عيئاًحياالشوألىلا،الفنيةاًلنواحبىاكماا

هـ--ذهو)كن.والسميرياليينالرهـريينووالبرناسيينهـ-،ز-وءلىليجنهامايوحدكلك!فا-فيأدراكوراءها

،ئييافااك-عرتجعلرولسيافيظهرتاكبالدعوة.ألروء،زكبكيينف!ل-مةفيزعلم

ا)رعههـة!زرهوصاحب.محددةوأقعيةأجتماعيةغاير"ذأالادأبؤي--،ئيالفشوررالشصيض"!ىلمالحقوفي

ال-صط-انا)ىدعاالذي"فسكيماياكو"هوروررجا!بالمحرحىب-4أدتهـ،كالتي4احبمضماببرسالةزفسها4اخرببا

روسائلمنمسأل""ظهور"هوالشاعر،جلانتالاساسيهـ-،بعذااًلرومازتيبهيينشعركانواذا.ا)قص!"او

.،(صا"،ويالث!عربهم!،!ء"الاحل،.!يتصورالاالمجت!عور-جقالتبالع،ء"ؤإمم!ءتهمالىذلكيرجعفازء،،اجتماء،ب

الفمازي.التمعرفياتجاربالنوعجديدتحديدهداؤ،بوءرهومشطافردباألاعتدادعلىتقومو!ب،اليهاأشرز،ان

طءبالاجت1)وءيمعاوبتتبانيجبفب"فا)تجربةالتص!والمسرحكانوؤد.اظالمةاالمجتهعزظموجهوب

،ءرالنتيظهرلاالتجربةهذه!ثلوالاو.اك!اعرلجم!ورلدى4الاجته،عبالررر-،لةبعبءاولااضطاعالذيألادليب

ث-ونل"صنوماللمجتهعةمراوعيهيكونبل،روحفمادأتياوزابص!هورهمفيا)قويصداهووصد،الروص،لتج!-جن

ص،للسممانذلكفي"فسكيماياكو"وكان.عامةامورردم!--،اةحصرتالبرناسيةجاءتولما.القصةذلكفي

وثار،الحرشمرهفيدعوتهطبققدو.الرولى-جمةالثورة"وفوءيس،ربرازح!واعليااالمثلرلىتصوفيالغنافيالنتصعر

هـدىظهرودو،31(ألؤديمةالاوزانتقالبدءلىفيهفعاتكو!ذل.ا!!مفوةالى،4رتوجهبحبثألاداءمحكم

كصادواالذبنا)متعراءب!نا!رز-!يعوةاللىهدهكثررأؤب*يى،لوألمذاتىطابعفيولكن،الفرب-ةأ)رمزبة

/هـ،مألميحوادأكوكان.جمهورهموبينب-هم-ء،بالقطا)ث-وررأءفواحدر-،الوجوديونجاءولا.ألشعبر-واد

.)،(03591اسر--ةوأاور?-قىاعلىالاأتزاموقصروا،صزامالالمن

ز-وعوكما،المعااصرالشعر!ىدلكصدبدورظهرجم،ع!ةنش-روراءاً)كماليالطالميرأثهذاتى،هىوؤرر

الو-دان-هـعنبالتع!يو،صوءيهالمووبو،التجارب3291ء-امهـ.نا"لوأبو":مجملتهمفيسواء"أبولو"

عنوارو،،وروحىياوصفاقعاالموبوص!اما،ألاجتماعبجملمتهافيوأزعتهم.دواوينهبمدي،أم!3591عامحتى

ينالمعاءسلثعرائئاحججولكن.قصصصبعنصرطريقأ):زهـ،تبعصوتخللتها،اجتكل،لمجيةأوذاتيةرومانصتيكية

ترص-ع،الحرالشعرو،الطلقالشعرأىاالدعوة!يو-بأوءمحء:هـاكثرهمالضجديدنزعاتوكانت.الرمزية

الارحى،ء!بىفلمسمضهم!ى،الركلزيينا)ىألمنيهألىسهاصمس،ءزوءكمصىعاكما،ألادببا)ضقدفيمنهلألادبيالانتاج

منرنالمعاءصشعرأئناؤجاربلحتت!وم،وكثيرأ.وحلرقهوا?ة!ا!وىا)ت!درددءواتظهرتاذ،4بعاروالدلموان

لجتم،عيه.ووجىدازيةعاطفيةداؤ-"ببنرو،المجددينهوء.أدبهمفيمضهازقدهمفي

ولى-،ئلدبليةأرروفىباتختلطماغالجاواؤعيتهمالما3!لفيال-!در-دمواهـنانالىإئب"اًنهناوزحب

.)5(الور-جةايحسائه،فيؤض!ةزواححىولتدورو!9ب،كله،السه،بقةالدعوات

ؤسبألتطورلمرأحلالموجزالستعراص:،ءنوواصيمالرومالضصبكيينمضذالمطروقةالمواضعمنكازت،جوهرها

م.91!ءألا:ةلحأيلما030ءأيم4لا5لااةءممأا!+5:اًذ!11)فيفرقصنيكنؤلمم.والنقادالفلاسفةرونوطلائعهم

أآكام5ا539م5،14،1هـ-ذهفي-ةوالفرنس!الانكليزيةألثقا!ةبينالادابتلك

3ءأم!مم!7!م47:أح3ح3!أ350حح!لاكالء.5!هلم:ازظر2(1لمحيه--،تهمناتفاصيلديالا،جميعهاجمةالفنالاتجاهات

!احأأآ!اكالل!!أ3+!4:."!لاء!ي!ءم!ا،.3ا05721+كلعاصرب"فيغيرهأوصطرأنفتاثير.بسبيلهنحن

كا!،اآ!أي!!ح5لماه5لا!4ا*7!3آءأآ55،امضطحلا،الفنيللوعيتنبيهايكودماانيعدولالاحقيهاو

3!اكاحهحأ!حم:!،4أ.11داما!33كا!أم51:مثلااننر.")3(أواد.الضربادبدىصبلكأالااردا"ومؤالمواهبدويمما

51،1م3182!اأذرأ"فليسىالتجدبدألىألسبقف!ضللبعضهمكان

3آغح!حأ!53:لم37!+!آه3!!5!ء14م"+غآ؟ئآ3أ5!7:اانظر)؟أأ!ىالرجوعيستط!عونهؤلاءكاناد.التأثيرمبىكبير

.لم413-4ا4فادةهذهالاءلىقادوينوكانوا،بانفسهمانتجديد!صادر

الطبحة،الحديثالادبيالناتدالكطالمدخل:كابرضاانفدر(5)الثقا!نتنبينيرجمعكارمنورصهمبل،الاصبلةمنابعهاءن

اجموالمر3،5-526،953-87،951؟-482صف!،تفي"النل.مثلانباجيبراهيمى،لموالفرنسيةالانكليزية

!،.اررةا!دثغربيةبحركاتمتأثرالمعاصرالفنائىوشعرنا

95



كما،خ،لصةجةالواقعهزرهيىست،المعاصرةمسرح-اتن،الكئيمرةالسجدربىجهودمنالرغمعاىانه،،زيالعن-عرالنث

صور،لمهاتصدداجتماء-ةاوؤتيةفياسه"ءإىتقوملاأز،،م)،العالمب*الضجدليدبتجارأتشعرناارحسلرهاا-!ا

على.زنط-قبأمثلةقلإلبعد)"سنمثلكرو،،ورسالتهافضجماالغنائيالنض!عراصولتدهعمصزرهبجةخدسمةتقم

معا.والقصةالمسرحيةفيإ"هـعاتتحددلماكماعرجمهورانثمبماجتماعيمااو

ليدأتففدالحدبثادبفافيالفئيهـةاًلقصةاما!-دالنقادالشعراء!ؤلاءصنكثيراانعاى.منهاأي

آلاشادةفياو،العاطفيةالضاحيةؤب،الطابعرومانتيكيةهـنكثيرفيفهـنرى.ادبهـمفيالنقدإ-ةدءوازهماخالفو

فيبالروص،زضيلأيةفيهازضأثرولم.الوطنيراًلماصباك،سباتسغر،التقليديالشعرألىرجوعاقصائدهم

لتلكبعدمهيأةالظروفتكنلماذ،الاجتماعيةثورتهاقصائدهممنكشيرفيرحرإىولا..وصورهاضهانجبؤي

،الء:يالمنهجفيالرومانتيكيالخأثرامحا"ومن.الصورةالتيالمذاهبأصحلبفهمهاكمايةألعضوصدةالوءعنى

فب"--،رففوفهو،ألتاريخية"زيدانجورجي"قصصبجنثرهمتلفييزاوجونكانواهـ-،وكثيرا.عنهانقلوا

-،أوروبفيريخجةا)ظ"القصأبي"سكوتو)تر"ممهجاو،زيةالرههـعاروكل،نتيكية13،كضيرةادبيةمذاهب

تطهرلازليدانجورصيوا؟ن،الرومازتجكيالعصرفيالواقعيةأتباعانكما.اجدبدةا4والواقعبالرومانتجكية

على،القوميالعرإببالمافيالاثادةنزعةقصصهفيتتجاوبلمأجتماء!ةتجاربالىلجأوا"،كثيراالجديدذ

العاطف-قىالنزءةور!ثل،الروص،نضيكيونيفعلكانء،زحوؤيكانت،مجددينيعدواانفيرءجة،انفسهمذأتمع

زبنب"،":قصتهفيهيكلحسينمحمدالروص،نتيكيةألحالهذهوفي،ذاتهمخارجمنءاجهممفروضةكأزها

ور-صهفيحدردابوفريس-دمحمدألاستادوكذاللصدقفيمنافاتهاالقديمةالمناورحمباتاشعارع5تت-،وى

ألتاريخية.ل"يتعرضمااخطرهووهـ-زرا.صعائيقعوالواإفنبا

احديثةاقصصنافيالواؤعيالاتجاهيمثلمنونجبرصوبقاهؤجماءت،الاداءفيضعفعنالطإقالشعر

بعضىشخ!م!،تاتحذودو."!حفو!نج!بألاستاذأهوبعضهمفهمو.الفنيةلىوظ"فتهاالقجمامعنعاجزةبةصج!

صنخلاأمم،لى!فه،صتعاقبةمصريةلاجبالنمادجقصصه!ن،طرؤ!ا!دخذففصمبيهانهاالرمزلية"ن

،نقائص!لفيالبرجوازلية،تالشخصؤيهمويصورالىرأدبهمفأساؤا،ذهنيوكسل،الثقافةفيضحال"

خان":قصة!ثل.المعوقةالكادحةوج!ودهاوليؤسهازجديدءلىا=رصافياثرز،معنكنت-فواكما،دعوتهم

.و"الممكررة""إنالقصروبين""المدققا!فوز""الخايابتنفج.ولم،والفلسفيةجةالفناسسهرهما!.نكتءللم

ه--ذهالواقعيةنزعتهفيوهو."الشوف!قصر"و.لفلشعرأنسازيةليرسالةراسخةءقيدةؤ-4

(311!-187).!أص!+7!)1بنتأرنولدبأمثالمتأثرو!ه،.واًلمصسصالمسرحياتأدبفياحالاوكذلك

!"الخمسدنالمقصمهر":ماةالمسهقص!صهؤبادت--،فيخلقهـملؤ!-للمجدديرتان13أدبجانجنسان

،أ!.هعاماصدره،وقد5!اكا!10ص!7.ممم!7507.الحديثالعربي

7ةاحكاما!74م:اةآلمس!الاحرىالثلا!!صحسهفيو!امة-"،دعاكلة4لصعجن،صون،جانن!جلماً!رصفيؤفي

كذللثمتأزرانهكم،-ا!16-أ!1.صناصدرهاقدووكان.افنيةاالف،-يةهـنولا،الاجتماء-"الش،-جةصنلا

7،ررمه*13ةح!جالسهورثىألاحرالق!مصيباال!!اتب،واال-احقا)تر-ءةفيبر،ل*يلأور!بمبةاولازتأزرألقأمحب!رو-،

عنواز،--اال-بقصصهلىا-لةفي(3391-1867)،صع،تأثرز،انلبثن،ماول؟ت،.تائرغصبروذهب،لانه

زص-44ل-يسلتابعةوهى،الحديثة!-،ةالمل:جميعا!،تالممصسفياو،أعاطفجةا،حى!"النؤيماوء،نتجك-ةبالر

ؤورلى،رتاسرةبطولةتار.رج:عل-هااطلقالتيالاحرىونذكر.القوميباوالوطتي،ء-يمابالمتشيدا)تيرخىصةالخار

ء-،ممندزباء،تظهربدأتالتىص!،7مهم!373كاو!5.نض-وؤبص-سحيةصتهجتيرءلىاخأترأووزرالشتوعمثلا

ن!!اوصنالانجليزريخماالكاتبينهدرنانعلى-6.!ارو-نوالمك!،نألزص،نو-دةؤفيه،:كصاوبازرةءحسع

-،ز-ةالافمل!،تهلمحيببلزاكصحدثرورئحوهص-،تبهـ-،توالقاءباترةبهبلوعنؤ،عالدؤجمهماو،اكلالىجكيةا

4،قصصروجموعهع!وانوهيلكاما!أ!ص!+هحأكا!دلاا!3كذباتصارألاأشاعةفي"شرهـون"ءلىامااخطائهما

رو-ون"أسرةقص!ىلمحىرولاباميلبعدهومتأثرونزعمهؤب"المبوس"ءإى،واء،اكت-وماصوق!ةفي

اسم:تحملالصيقصصه!ىرومانبجولثم"رو،كارفشلفىالشعبعلىواما،انتحرتانهمالانطونبوس

5!4ام5ي5!ي!4كا!+770!أ+هه"الخيرةالارادةدوو"اًلث!عبيفوماندونررىأزطوزيو!زيهةاثرعلىلشبالىخها

رفض-لعالياتيارأف!يهتبعناعامواقعياتجاهوهدانزء،تكلهماوهذه.الحربفيايجابيبعملنفم!4من

.محمو!نجيبالاستاذيزدوجالماهاةعنصرذلكبعدالمسرحيةوفي.كلاسيكية

ليشوبهازاللاالنزعةالوأقعيةقصصنابعضانعلىالدراهـ،فيفنائيروجدأوهو،المأساةء-،هـرورع

جمهورية":بقصةهنامثلاونضرب.رومانتيكيطابعالحكيمتوفيقالاستاذرمزيةزألتولا.الرومانتيكية

هـنهوو.يسىادرلىورليوستادالاللكاتب،"صلمت!ر،"شهرزاد"حيةمسرفيكما،رو،نتجكبةوربقضاياتحتلمط-

فيمس--،الواقعيةالنزعةهدهيمثلونالذبنكتابناحيرةحالةبروهـ،زضيكيةالواقعيةالنزعةتختلمررأو،واوديب

مثالفهي.بعدفيماءمصرحيةالىصاغهاوقد.يكتبون"الجنوننهر":مسرحيتهوف!ب.الغدالىر.حلةفيكمما

.رومانتيكيببعبصرالمختلطةالواقعيةللصمسحيةكذلكوردهالذيالن!رصنالارتواءالىووزررهالماكيضطر

المحوزللكلؤلف"درحاتالصول"يحيكهاقصةوهـيالمجتمعطغيانقضيةتظهرذلكلاوفي،جميعاالشعب

واقعيةاجتماعيةلوحاتحكلايتهاتقطع.ألقسمفيزفسهـ،هبانهاكما،رومازتيكية!ضيةوهى،الفردعلى

وتتمثل،وفسادأنحلالءنالمجتمعسادماتصفقاتمة،ذالاستفلسفةتحديدنستطيعلا،ولكن،وجودر"قضية

ولبدن،ألقسممانر(القادمينألشكاويمقدميشحوسفيبينوشت،ن؟وجوديةامرومانتجكيةاهبى:فيهماالحكيم

علىفر.حاترحيكهرومانتيكيحلمنفسهاانحكايةهده.الفلسفتين

مصربدفقيرقصةفييتلخصسيتمائيفيلموعمنضسانهفيالواؤعيةنحوال!،مألازجاههـنالرعموعلى
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ء،ص"،انممماز:"ززعةليحىدداجىخم،ءيفل-فيفنيادرماكعن،صكاؤأةمش"يتور-لوامهشديزرى1)ىخا.نه،رداهـيهما

ألع،لمجة.الادلي-"المذأووبقبرأينمامانروءلىاوراقعدة-لبلدهعادحين-الخرىذلكلهحرىفالت

عشإها5قيالادليجهاهبالمذتوافرملورآخروسببالاوراقهـذهاحدمدوربحت،كبير"لي،نصيب)امن

الادبربأ-ونداتخلرو!الىلىبىجعالمعاحسرادركاؤبالحمر!هحالحىا)هنديالضرىقه-،رشوو.!هاتالجنصنصاجونا

اوردليمافيا!رباالخ!دان1)ىالثرن،انل!حقو!د.بعامةطرروريف--ةبهاليوسقتمبخةساعلت!؟لفيألامينالمحسري

إ---واء-دز،اور؟تاخاأالك-،بأمرثرانىلى،غارصةترره،ررحوتربح،عالمسلهذهفيالتبرارةالمصردويحسن

أقازءينواشاز"صنني!وزورلىلي،أخقهـ،نصصشحونولا،بشوراد-،زحورو!الماؤبلإض!لارلي"بض-شركاتؤبؤ!ص،كبيرا

الور،لم:ة،الادرجةالمذاهبفيالقناماخلافعلىوهذا.به.السعادةبيشهمفتورمالعماام4معامافيهاريحسن،عدلدة

.ور--،5وؤتؤيمازور-،دلدليهمالكتابكباركلاناذا)مىمعداًء.لعمالهثرائهل3عنهايةالنفيفرحاتلتنازلو

يردءه-".ؤوجيه.فم،و،خل-كنم!رحال!دربتالددوم!مةوواة-ح،الالثتراع-ةورحاتحههوررةتتألىلطوبذلك

يرء"طلعواًاريرريدو!إنفىولالأ.والتعبلالشرحبمحالي"،المصادفات.نسودهروهـ،نتبكىحأم"القصهذهان

ء!ه--آدرهفيواولف!با!فمريايراًترإاحاطةمنلأءبئهاتفرص-رجياهاالتب-مالالالرجماةواقعصناهربا

ع:دداواًرةمزلمداباًل!مرتاربنانممشمرده.العالمهلآأ!كبرمشاًمرور-"ا)وإسر-جاتواإقصمء!األفش-"الاسمسوا.وامضرار"

واًلوعب!ااًلادلمبالآف-اج،!ن4فاصهإفجوةعنا!سأرتنتجهولا.،ءالاليكلالقح!-يات!رؤ!اهذامثلرىظ

ءاء44رأ:ااً)ىأدى!ا،(!أ!ه،ورلسر"الا!سصارياًلمامفي،زت!ه!بالروهتعأ)واورين-؟يالروماتالتامووزربيئ

كا"لاعوووبرتلمش،"شرالضإترةالاد،"4اًلاعرمالمره!فيوريخماليجت"نتى-4لااز"مء،،مخشلا111!ارمشرووردام4زمص

مصتا.الا-وة":دلىسش-وق-مريزحرفي)2(((هـت-ا))صام

-!"لوج"ءلى-الىه،لم-ةبالادابونقدناادتاوصلومهمةالروص،زت!-ةؤاريبومدامقصةانذلث."كارأرو،زوف

الادر*فئز،ة-ءت-طؤ*رةؤكبزكأطعانولينااناذ،كبيراج!دالإتطلمب؟وحل،ووأؤعهءصهماراحداثتفاصجلهماؤيرةمىر

نلاؤب-اطويلة!رو!ؤب!لمإةالطالكبوىالآدابقطعتهماالقصيرةال-مشء--4زلكارلي--ة.ر:ووثقاتمروو-ب"ص-تج!-،))

رأ!كار!!مرصءونمنببتانرىولهدا.القرونهذهطوالق!خلفنافيا-ور-دالالاهبريرقإروعاا-ؤررىاورأء!نل"لجتراءى

راق،!بويرضالمون،عصرف-ا"ن"ظردققيضه.ورفيوالادبالنقدفي.جدالسعالانسانيةصممىضقبل

،اراءمنيرإقيون15ب،بتخةون"ن!ولاءو"ن.،ودالجموعيونقدهماد،ت،ا)تجدليهـؤبلمظا!رالعامالعرض!ذأوصن

اتة"فىةوءسورا،الاالماظ-"دلولاتمنعرؤواماحسبعلىؤي!!رونهاء-،ز!!بال!الاكتفاءن5!-"لحاليدلاكاناءعر،د.رثحىال

ذوقلىصوىد-ى،((نظر!مفي))كا!دبالئقدانزاعمين،والمجازرداكبدورظا!رانيرتفح،رروةالسرحاتوا)51المجصأ"

اتىوءا،وزتر!ارزهءرهـاليينو)ةرقاللغةرلمجهـممنكلبهعيتمهذانيجهدصناررمتتبعت5،وءإى،!جهةصن)هاكل،ءإى-هذه

ر!للاتاططةءناو،اج"ه،ء*قىاومنيةؤلمسؤةءننظرهمفيالمنهدر،لادبادبش،اوصإوالذينضاكتاب3بارن5م!ءودبر

اتفيهففلنهادذاءنلاطليعكأوكان،والمجتمعاتالانسساني!ة!النفسمول.المعالمحدد5متكاملافنبتيماراتشجعلم-العالمي

دلادبتمدى"ن(كليببنا!عالموالنقدالآدابعلىالاطلاعضرورةالىلي!-حولم،لإع!سالفكريالاز!اهتمثلؤلس!فةتدعمها

هـدىا!وضوحصقىد*دتضجلماابىد.د،يةا)دعوة!ذهولكن،ونقدهبمظط،نضليؤهخاصاجمهورااعين!منصبصؤلفوهـ،

.وا!ما!-فا)!اءكأالعرببهبةمطهدهفيالتعليمبأمرالقائمين.أنفسهمليذلااتايمازهم

هذاصدرؤ!بت،وؤد.بحدترإ"ذدنبع!ادجمهورومخضدةخم،رز--،مخرورنأنلرظن،اذاالحقيقةنعدووان

"-نر*نلم"اا!دبؤبوجود!،،اب!تماعيهالاجالطبقةانالمقاللءواهإتجهـلمداالىتدؤعهمكازتصنصدثين11ونقادنا

الىيرةوجهدموء،،ت،،دءحدثلاايهاايردثاندلكاتبالمي!سورىءاالشوروقيفمدونؤ!-م.ازفسهـمبزراتتتصل

ناردون!،سادتها"ن،،ءليادرلمبمتابهرممنالى،،رطوعبهار--حلاعكل،وتروث-ل،العايى"دابالامنابعودرور،اهمرر-و

و"!رؤة-صه،د،لادببالما!-"،الاربيالذوق"نشيءلرمبيتوافرا!3هه-،التهيرو-جاالاكاثرةفكازت.منها4هضه

لىته"ويرؤةيةاداةابوصه،-المغةاقهممنوتمكينهورسا!خهبغاياتهؤيوالابتكارالاجادذوهـائلعنالجمرثءلىا،مالبوأعث

المخرصءصينفييرةهخللاالمجم،وروهذا.وعيهاوقيادةالامةآمالالخهحوص--،تانعلك!.ال؟جرىالادابمنهـحمادر!-،

.العامزعا-منافيدر!صواممنالمختلفةالشعبفئاتفيبل،فحسبءاىالت!ءقكذلكوعالدوامنكازتبعض!همءضدالنشمخ!مية

/-"ررصامداو!و،انرءيى-ماهـزافيتواقرهر!لىتم،دم!اوهوألخمخملفزواحبءنلاكنثمفالادابزالكنفددراسةفي

هـصاصير3.رزالولا.افنيةاالادببةيةال!رليلهـذهقيهيأكيالجمهـورص*طن"ذوفينطا!رليورجتمعنافيرأوهمصنادبؤي

مسلاةلانهـ-االاالمسربراتثاهـدةين!ءوناواق!صابقرؤونلاب-دان5فيدوز،متخافهمءإىالمجت!حفيتفوؤ!-م

ت!اونالهمعوبةعلهـذهالىبتلبويىطلب.الفراغلاوقاتومضيعةوطلائعنقادز،كبارمنكثيرازرىو)هذا.التجدريى

ة!هاالادبوةالم،المفةاتعدبمفيا!*ربيةوالجا!اتارركوماتجهودص،،ترات4جمفىالعمالق!مةبنظراًتهميخلطونمجددينا

نءورفاهاكماا!*ةيىدير"الشعراغراضعندوففلا،شاملاص!يحاالهردلي"راتالفاوغذتها،تارةالحسحداًلجه!فعدواب،طىل

في!!3.،ادةالابالادبردمالةف!مالىذلكينجاوزبل،اسلاؤء،-"مالازفأل!كاب!ؤلاءولاءفلأ،ن،أخرىزاراتالمحف!ة

المالمبلمة.الاداًبؤباءصودهـ،ور!تا!ت"قيرتوكم،،ا)-ديتالادبعفد!مالأثرةوط!ت،ا-"وهطالل!جشءعولائهممناكثر

ال!--،بكبادرادءفئاثانور"اارسالم!تلامذةعلىيفرضةرنساوفيالع!صوءبالقيادةال!ولوطلىءعالمجتف!ئيعقبد.نهمءاى

ع"،المفرفه!الادب2بؤهؤ،ءفأتبرودرالصة،الةرفجمبنءيريبئالعالمادب،مفيليصدرواانيحاولواؤلم.المنشصودةص،ل"الحو

مناهجدإ-اجةويجاءوؤ!.تأتيروواوبان!رج!ةلهمنصو!ىنترح

:"رجهة،-اهـ-،ننقلال!يال!ارةهذه2591لعامالدراسةهدهادىالور"-قى!دهمندورمحمدالدسورالا-خلذترجمقد(1)

اللف-انتكن"،ه-،-اولااكلمميذيعرفانحقايهمناوالذي)).العريىةاللغة

ا)"رتس!بين..نجبر،بال!ةكبارءنشيئا-اًضارهـهااللتانالاجنببتانقبارب،الفرنسيةا)-رجصةمن،،4-3(،ءرانظر(2)

ديكماالادبنار.!خنااهـةهـادعلىلتمرؤط،الثانويالتعببميتركا!قبل.ا8،!

6!



هء!م!عه!ح!!معهحيهههكاحح!!هكيح!ه-!!حححيح!هال!التهبل!ختصعلمو!و،المقارنةالادابلدلممنوشيئاألآدابمنعفيره

الممكنمني!دلمويكن،!بهالدراررمةباكمال-بعدديما-العابى

صدا:قرير!تقدم(نوالئشر!و!اعةاًا4!لهـقىدارلى-اسهؤلاءانوذلك."وغايتهالعلمهـذامنهجمثقفعقليجهلان

.....الرشبهـةالمتقفةنواتهاو،المجمهـورهمالعاماكعليمفياًلدارسين

والقوء-ةاًلانشانيةمبرسالت!والنقارالكتابيرتوج"اليهمالذينوهم

والفن.الادبطريقمنكريمةحرةقيادةيقودوهمكي،المستقبلفي

حاوىخليلالانسانيةرسالتهتأدرةنحودعام1الوعيوجيه!ةالطرإقهووهذا

..."اًلرشيد

والبرثاكممقالىم.!ابهالمعربيالجمهورسيحفزو!صذاك

اًلرتعرقيار4ءحطفىاكم،الجه!ورذإكلمطالبجابةالاتالىالذاتنطاقمنوالخروح
حين،لرومانتيكيةاالكلاسيكجبةمنالاتنقالعهسديللكتابحدث

لمجطو"ضماالىؤنزلوا،وععهاقىو!،.تمومم!ام!اتيالرحوازلةالطقة

علىي!ءوىكالواال!يالارسممراطيها)طصالهلركالىجمهورهمحعرهم

عهرأوااىبعرا4ء،-المضواًضعبمكانهم/قتمعونيعودواولمم،هامشها

الدرسطررقءن،مطالبها.نحقيق!يواسهموا،معهاالكفاحميدان

همعصرروحتهتلاله!ه!الفلسفةبلورةطربقوعن،لامكانباز،،والتعمق

...اًلادبذلكدي"ءلمهايصورواكيجميعا

من.جدربه!عةز!قدموان!.ة!ءاور،4اًل!إجانزعضرودكا"ذلكاصلومن

!ب،ايعاد،المتعددة"ثقافاتدويمنءلممةتمراتءؤ

وررررر""،--!اعداًدووادبنا)غتتادراسهمناهجفياًلنظر

.العامكل،أالمتء()ءممعاهدفيعايهاالمشرفيتقاؤةواكمال
لرماداًلهرتتبع4"!اا-أدثاًلمنا،جتانفينسىاير،"يوالعمها

.آدأبهـاوال*لملميةا!غاز"اارناؤهاقعاء!ؤيالكبرىالا*!

***ا3مثحترارراكااب،مض3ءلى!دناالقراءجمهورسيفرضنذاك3و

الىصتركالوعيمنبنوعصابالكتهؤلاءلمهمولىيستج.ب،!امحهم

ئمب!اكملهجبلىصوتعفييتبلود"االىمرج!!الفلسفةنبعا،المطامحهذهلمحيهيصورون

ور!ىجوأالجصاءالءضءى!سل4تاًلعربوم!انةالعصر!حياةت!مهاانجا!اتمننفسهمجتمعنا

فيه.والقوميةالانسانيةواهدافهم

ليةلمىمةعمةمدءطالبمنال!هس،مرضهماالىالكتابواست!جابة

"!عيرالا...ا)ث.حصفيجذابنم!اعرع!ابع!5،.نر"وذا"واء.اك"الكتاببحريرقيفيهام!اسلامشننركة

محيابو!!منيرنةسبولاالغراًصابعمنازرخاذ"مايرغ!عدىوؤجمنيوموسيهو!وجويرونبن-همتلا-الفرق

!-،نيززاركندروالاسوبلزاكزولاشأنوكذلك،دة-*-كأا)روماالمدر*صةالىجميعا

ءارسلج"ريلءنتمبزهسارأروأصالة.الواقعيينمنالابندوما

.وهكذااوجوديرلينامنبوؤواررىوسيهون

ا!ظبم+ورمروراءرورءممهيرر!!جادشاعرعخاربمنتهيئاال!ابعلىإفرضلاتركالمنتاوعياهداومجرى

ص!،زيا!ص!ئيءبارعهسهفيبولمجبه./رويمةرالذيا،ص-لالكاتبأناد.الفنيعما"نطاق

.رتعلقديمابخاصة،ركأبلىهاالعهسلمطالبحب"سءاًنهردلا

ناسالاجءلىاًلطاغبانالادبيانالجنسانو!ا،واوررحيئبالقصة

اًلوجوديالنة!عوواًئدعتسضإزمفهـيهماالةضيالعملوطبيعة،المعاهرالهالميالادبفيالادبيئ

بي!ونؤ!عفاوصالاز".اجنمعوأ،قىزبزالانهتابادف!مىواصاطة،الؤاتنطإقمنخروجا

!-يو/"!در،ومشلأل!.نهعصرهؤ-هاردرسانا)*انبمناردزاؤ"دا

ؤ،نف-ا،ؤومهؤر4ر)ورتىبلاالذياًلسليمونفببرهفلسف""ءندلك

!-رو،مز،نفم!ى-"علىهو."إمرةانيجبء،الىندءوهاننعهـولا

واًلنشر!اس!مةالطلص!سأداراجه"شاالتيالاء-ادةوهي،ارحقاقىالاصامرآةهومم،،واؤعي

!ىا"لواؤرهـ،وجوبءلى-اخ*نلأ"هاعلى-كلهـااله،لمي"ا،دبجبةالمذاهب

.الأصلالادبيالعمل

حيميحي،الكامل"م!لهفيالعربيا!دبيالمذهبالوجودالىيشرجوحين

والفكرارفنؤلمسهةفيا)عربهةالاددء"ا،ذاوومنصتماسب!يدفانه

الةربربةؤرصتثاهيوهـده،ادابهمصوروفيتفكر!مفيتتراءىالدهـائرم،ووزرهكلا"رزوافرؤثاملأخملادبياتإجوفي،والمجتمع

ليتسابقالعليامثلهاًلىنطاقهراخلمنالعامالعربيالموعيلقيادةكدإ-ء.لم!دانتهظاروفي.المقيالهذاصدرفياوجزظمان!وعلى

فيوويهـردهلاوكراءكأوءمدقاقتناععن،ؤادتهمعايىهاللوءمولبدر،اسةمعاهدزافيالفنيضجولنم،دانعل!ضا،الجدباً(لمهب

...علبة"رينالمظعداوةولا،ف!بهاادخلمدطمعالكتالطندعووان،شاملةعميقةدراوركأاا"الميةالادببةاهبالمذتلك

جه!وره-امعالعربيةكتاب.رتلاؤىحىت،كاملةاسةدرادراطتنهاالى

هلالعببمىمحمدالقاهرةمثتوكةفلسفةولبلورةاوطنيةاالساميةبغاياتهـمللظفرعامكفاحفي
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