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اليين

نحن)):قال.مارالنفهذاشاباديبأظاق،ستوانقبل

نحن)):فاقول،الشعارهذاصيغةءنهوأستعير.)أ-اتذةبرلاجيل

."نقادبلاجيل

اواخرمف-ذالجديردةالادبيةالحياة4قدامفماكثرةفعلى

وقصاصيش،الصبورعبدصلاجبعدجددلشعراءمن،الخمسينات

وقصت!،شعره،الجديدالادبيلقلم،ادريسيوسفبمدجدد

رؤضا.وانقبولاان،قدحاوانمدحاان،حقابهالجد-!نقده

حطها،،وتؤخالادبيةحياتنافيتعششالتي،اهـلمبياتتواجهوام

واوالسطأوائلفيبهدوبلتاهـذيالقدتعرية"صالاقلعلى

وبسلملأ،نفخص"أطماعدلمرو،تحيزبيلاعادلانقدا،الخمسينات

!مجاملات

وقصاصين،شعرا?متىازيرنالحديدا!لهذاأنجب!د

نقادطوازءنواحداناقدافيجبأنبعديسطم)مالكنه،مم"ازين

الفربية،الادبمدارسعلىالابوابمغافيااجهيلا،الرواديل

!سةمدرسفيوالصقادحسحينطهحيل،ا)ضقديةومناهجهومذاهبه

والقط،،مندورةجيل،الوسطجيلنقادطرازمنأو،((الديوان))

اسماءعدة،حقاهناكان.وآلشى،والعالم،عياطوا،والمعداوي

الخمسيئت،منتصففيالادبر!جيلنابواكيرءعظ!ت،لنقادقليلة

الذب-ن،شكريوغالي،بدرالمحسنوعبد،الهقاشرجاء:بينها

وفي،ا-اب!ناالجيلينأدبلحلىالضوءمناكثيرااًلقاءؤ!ا(سهموا

بعضالارضوتمهيد،جيلنا5الاواىالبداياتعلىالضوءبعضالقاء

البم،لهذابالنسب"متوقفينيعدونعموماولكن"م،ا"امهاالثبمء

جميعا،وبعدهم.الطريقمنتصفبعدمعهيبلغواو"،أيفاهمحيلهم

قيكلذا،واحداناقدايقدمأن،ا)جديدالادبيجيلنايستطعلم

منثيعراء4فيمن،لكتفكتفا،يروازي،الادبيةحياتنلفي،خطراو

وقصاصين.

ادليل:اواليكم،بلا/نقادحيلحقااننا

بفتتمثل،بالاعباءمتقلةتركةجميلناالادبيالمناخورثلقد

عليها.الاجهازيهمم5،ومستوطنة،مزمنة،قدجمة،4مرضىظواهر

صارتحتى،الادبيةحياتنافيوانتشرتالكلواهرهذهتكاثرتولقد

هذهومن.المهوطه"والموروثة،الادبيةماع-خةالاحتأمراًضنامن

اللواهر:

،ثمالخميناتفيالمددمحدودةكانتالتيالشللظاهرة51

،والننسلقبالتسللفقطليس.وتجمعاتهاوت!للانهامحموعاتهاتزايدت

قعل!أة

ةةةفاوناضسأنضع

آ!-فماضا-

هـلوبمهاجمة،عداهمهنكلبمهاجمةايضاوانما،المنافعوطلب

الجيلهذاسبقمنكلوالفاء،الادبيةاجيالنامنالسابقينجهود

ووفرة،والاخلاص،النيةحسن!متوفرولوح!،ونقادادباءمن

الواقعظروفلهماتاحتهماوقدر،استطاهـوهماقدرالعطاء

.العاموالواقع،الخاعر

بلادباءاًلنسابقيناًلادباءوعداء،للجديداًلقديمعداءوظاهرة5

كما-بئوالسخروالتزويرالتلغيق!دالىتعهلبقسوة،الجدد

شابمجهولكاتبلسانعلىكبصركاتبكتبهاالت!الرسا-لةفيحدث

دعاتى،لهمالاباءمواجهةفيالابنلءعقوقاثارةالىوبابتاليس

عليهم،باء71قسوةمواجهةف!ردعهينبغيواحدشعارالىاحدهم

الرفنيثحعار،هواحمضانهمعنولقاعسهم،بيدهمالاخذورفضهم

لا.ةواحدةكلمةفيالمتمثلالرفض،وانتاح،مح!اتهمللأل

تذرهمكل،جيلنالادبراء،والقاسيةالعنيفةالمعاناةوظاهرةهـا

داخفكنشرهمفياو،وقمصهملقصائدهمالقاهرةومجلاتبصحف

هذهوتحدث.المختلفةالنشربدور،قصصهماو،فيهملدواوالقاهرة

الم!اولاتكلهـنبالرغم،الخمسيناتمنض.فمنذدالماالمعاناة

ثم،صدرتمجلاتفي،لجيلناالادبيالانتاجلامتصطصي،المبذولة

مثل،وتوزيعا،طثعا،وماديا،ادبياعليهاالاتذرافاسوءاحتجبت

،(لصحافننناالمحدودةالمساحاتوفي.)القصة"و((الشعر))مجلتي

،بالادبخاصامنهايبقلمالتيا!ثقافيةومجلاتنا،القليلةالادبية

تخلصلمالمجلةهذهوخنى."المجلة))مجلةهيواحدةمجلةسوى

مجتيفي،النقدياوالابداعيللانتاجالنشرايقاف!ب!دالا(للادب

الانتاجلامتاصالمحاولاتكلوبرغم.((المعاصرالفكرو))((الكانب((

دارفي))ثم((المصريةالدارو))((القوميةالدار))،فيالجيلناالادبي

الذي-"المأسيالكتابو))"الرهبيالكتاب))و)العربيالكاتب

ا!لتىص-((عربيةورواياتقصصو))((جديدةكتاباتو))-توقف

لاصدار،الغاشلةالمحاولاتوبرغم.التساهيلحسبا!نتكلمصران

،بلالمحاولاتكلوبرغم،((العربالادباءو"((القصةنادي))مجلات

روايةاو،لثعرديواناوقممميةمجموعةلنشر،الفردية،المفاءهـات

.جديدة

،هيالارتياطاوثقالسابقةبال!اهرةترتبط،اخرىوظاهرة.

بلالادبيجيلنلابناءمنالكعيريناقلامهجرة،الادبيةالهجرةظاهرة

ودورالمجلاتالى،للقاهرةخارجالى،لجيلناالساب!نالجيلينومن

بديتبصورة،بيروتطليعتهاوفي،الاخرىالعربيةبالعواصمالنشر



بينصامميكونان1لمفرروضو،الحقيقيالأدبيخجيامناكبرهعها

احتجابمع،الخمسيناتاوائلفيالطاهرةهذهبدأ!اوفد.العروبة

"الا-داب))مجلةظهوروبعد،لصدوراعن((فلآالثقاو"()لرسالةا))مجلتي

ا"ننهافتةالمحاولاتكلبرغم،وتزايدتذلكبعدتمرتوالىاربيروتية

ناكبيبركالبصه،ححتى.محلياالادبيالانتاجلامتصاصوالمضطربة

وحتى،والثقافةوالادبرالف!اممةزعاايى"-أانقلتقدبيروت

كتبفييصدر،والقصصوالدراساتالشعردواويناكثراصبحت

الادبيةالمإت!!ضدا!ايخضمادل(واكثر،الفاهرةحارجمن

من،اررواءعلىوالجددالقدامىاكتابذلكميواستوىقيالعرب

هذهث!جدونلاومن،مابطريقةالقاهرةديللنشرفرصسةيجدون

الحالوبلغ.الا!لاقعلىيجدونهالاو*ن،الافر!ممطبخلعالاالفرصة

صفحاتاكثرمعهاصبحتحدا،الاملامهجبرةفيومذهلامرضياحدا

ههـاطلي!وفي،قىالعربامواصمافي"صدرافتيالادبيةالمجلات

منالواناوتحمل،القاهرةمنكاببأملاممحررة،اذاتبابيروت

الاجتماعيةوالمقالاتالنقديةواررراسء،اقصبرةاوالقصهالشعر

اعتادانوبعدبللقاهرةللنشرفرصةتجدلمالتى،اسيةوالسي

وفي،الانتطاربطلباو،بالرفضوجوههمفيأالابواباغلاقالكتاب

فيالادب.ازماتعنواخرحينبينالحديتؤ4ينتورالذيالوقت

منذ،الا-بابولنفس6بافلامهمالمهاجربنهؤلاءمنواحدوأنا

الخمسينابئ.منننصف

فيهمنكثرةعاى،لجيلناالعامالادبيالابداعضمفوظاهرة5

الوعيوضعف،بالتراثالصلةلضعفوذلك،والقصاصيئا)شعراء

العونوقلة،احديثةواالقديمة،المعروفةال!الميةالادبباتجاهات

،فكرباالنقادمنوبالذات،الابقبنلمينالج!منالادباءيلقاهالذي

المفاهيممنلكبر،الجيلهذاادبا،منكثيروتبن،الافل!لى

بعضارل!يتالتكط،اثعروطبيعةالقصسطبجةعنالنقدبة

هذاادباءمنالكثيرونيجهلهايزالماوربما،اخمسيناتافيدعالكلها

-،.الجيل

الجديدالادبعلى،الادبريةللصحافةاضارااتاثيراوظاهرةلأة

وتفرض،اليهتتوجهمعيناقارلاساعينيهنصبتضعلانهسا،لجيلنا

!فالقارىءهذاجطسراعان،بهااأنث!ررويدالذيالاديبعلى

مصنة،بتجربةعنهتعبيرهوفي،الموضوعلهذاروي!تهوفي،موضوعه

يوزعان،الألوفمناصبححتى،وبت،ئهافنعبيرهذالغةفيبل

وا)صحافةاجلاتاعلىشعرهاوقصصه،المحطوظ،الجديدالكاتب

الميه،تحتاجماتوعوحسب،تريدهولمستوىحسب،الادبية

الصفحةسوىذلكمناسثشيولا.وحجمه،1ولونه،،لديهماونوع

.الاحياناكثرفي((المسد))بالادب"

مواجهة،فيجيلنا.ابناءمنعددمنوالارهابا)تحديوظاهرة1.1

نايحاوبونالذيناو،النشرعنللمسئو&ن،والتجاهلالتعالى

فيماعلى،اتاجهمنشرعلميهميفرضواحتى.النقديةكلمهميقولوا

ستغليندأدباءعموماؤيهمتكونلافد،عيوبمنبالذاتالانتاجهذا

والحملاتوالالحاح،والقالا!قيلوكثرة((الثئيع))اسلموبذلكفي

الاسبوعيةاو؟ليوميةصفحاتهوفي،الادبمقاهيفيالمدبرةالجانبية

والمث!اجراتالشتائمالىالاحيانبعضفييصل!دوالى،المتاحة

فيحياةللسلبيهواالمرضيةالطواهرهذهوراء،الرئيسيوالسبب

عنحياةغالبانخلفهاو،النقدغيبةفييك!،وانتاجهالادبيجيلنما

فيه،كلمتهاوتقول،تقيمهالىالنقادلكلمةادبهواةةقاد،جيأنسا

،الجسورالكلمةبقوة،الادبيةألحمياةواقعوتطهر،عليهومالهما

واعشاب.طفيلياتمنقيهاومما،وسلبياتوق!ورتخلفمنبهامما

الادبية،الحياةتعانيهاالتيارليسيةواالح!قيةالازم!4ان

تحملهانيمكنماب!ل،اولانقدازمةهي،الجيلادبويعانيها

اثمرتازمة،واضرارسلبياتمن،ونتائحاسبابمن((ازمة))كلمة

وتنتشروكمكاثراتفقكمفماتنموتركمهااو،الظواهرهذهالنهايةفي

النقلاوأصبم،ضحاياهااولذفسهالنقد!صبعحتى،هواطعلي

.حسابكلالطروفدهذهمواجهتهمفييهـسبون

؟ذدكحدثكيف

واكبت،هـ،بصورةنقديةحركةهناككانتا!خهسينات،!ي

ولحأت.كأ،عرعبدألصبوروصلاح،ك!آصادرسيوسفظهور

محمدةاًلنقاد!ولاءبنهـنو.الادبيانقداوولمهجمنعديدالى

-ادورش-،مداوي41وانور،عوضولويى،الراعيوعلى،مندور

وعبدالعظيم،أ-مامااامينومحمود،هلالغنيه!طومحمد،رشدي

امامهمتحت،الجيلهذامطالبالنفديةالحركةهذهولبتاب"!

الثقاو!ةمنالجديدوا؟واب،الادبيةالالجاهاتمنالجديدابواب

ا!فديه!لمنلهحانآجهعلىوطبفت-الديوانحركةبعد-النفدقي

الادبيةملامحهفضفاناستطاعتهامدروحماولت،المهرودةالعالمي!لآ

وتعبيرارؤيةالاصيلفيروثجب،،و!نا!كرامن!،الاصلي.لزكي

بلءدت.ومثمرءنحاديئونقديدكريصراعخلارو"ن،ومعالجة

سشطعام!ولكنهاوالتقييمباررراسةالسابقينالجيطهيئاىاجهدها

والتقييخ!مبالدرالى-ةعامةبصفةايديه!اضدان،مختأفةلاسباب

اًل!يد.جيلنللأدب

اصصي!نالقصمنالجد-!ال!لوكان،الخمسيناتأواخرومع

والمتحساربللرويةجديدةدروبالهوشقأنيحساول،والشعراء

بينهممن،جددكقادال!ماءالبيلهذابواكيرمعظهرت،وللتعبيم

هولاءوجودوكان،تكريوعالي،بدرالمحسنوعبد،النقاشرجاء

هـنوتنبصع،وأدبهالجد"دالجهلتواكب،طيبةبدايةالنفاد

!-.أرضهنفس

*ناهحمنتمثلوهماكليطرصواأن،الدداًلنقادهؤلاءواسضطاع

فدر،اًلادبه4حياننلفيتطبيق،1يحاولواوان،الوافدةالنطريةالنقد

ووتونه،الذيالادجمبماالمناخوظرو!ء،ظروف!!بهاسمحتالىا!امة

،تكتشفواوأن،الادديةحي--انناكيالسلبيةالظواهريواجهواوأن

وافعمنمسةمدةنقديةلمناهـءنوراة،ض-يلأكانوان،ماحدالى

مسؤولبهاحملت،ؤلميلامقدمةخطوةفطوهماوكان،الادبريالانتاج

نضهفخطوة،الادبيالاتاجوفياه4الادبياحياةاتجاه،-طامتهاقدر

فيمحاولةمتمثلاالجديدهذاوكان.مصرفيال!قدحركةالىجديدا

الادبي-واؤعناأرضءنالنقدية!اهج"ميستنبتواان،اأ!نقادهؤلاء

الاخيرين،الادسينالحيلإنفيفعلاالموجودةاأنه،ذجومن،نفسه

تكبماس11ا!لىاوددايات،المبورعيدوصلاحالريسيوسفجل

-.،هلات

،-تاتالممتأواللفيدلإلملأالنقاد"نالجيماهذاجهدواستمر

ررالنفحركةاخذت.كادأواجديداالجيللادببالنسبةتوقفثم

،لخ!هيناتواالاربرمياتانهاد،مىا!قداينغاداخذوأ،لركودقياالادبي

،الجسددالنقادواخذ."ختلفةلاسبابالادبيةحياتنامنيختفون

نفسه،الجددال!لأرضمننبعتاقي،!!مالاواىا!جةأو

،الجديرسدالادبمواجهةمنويحاذرون،الادبيةصالذامنيهربون

ماءالاسعلىالنقديةدرأشعةقصرمنبتهم:ايضامختلفةلاسباب

المناسباتاليهتدعو،وؤصيرصغيرمقالمنالا،واللاءمةالكيبرة

هجرمنوب-ضهم.وهناكهنا،الخاصةالظروفأو،ا!امةالادبية

!ف،العامةارضيةاالظواهربعضمه،جمةالى،افتطبيقيالنقد

هـ-ن،الادبيةحياتنافيالسعلبباتبعضو!ناقنئحة،الادبيمناخنا

وا،نهاةياالبعد!سؤوليةبشجاعةحملمنوبينهم.آخراىاحين

الادباداراتممصؤويىات!نغيرهاالىكنافدوجودهعن،جزليا

وللواقع،الادبيللافاجقصيرةالتفاتاتمنالا،وا!ننقافةواهصحاقة

دقينشةومعرؤ4،والادباءالادبالىقديرمحنينبدافعربما،الادبي

الاجتماعية.حياتنافيالثقاؤجمطالمنسطلهذا

الاولىالمندعينموجةأخذتا،الستينات-نواتتواليومع

-78-الصفحةعلىال!ة

؟!



بلانقادجيلنع!ن
-11-الصفحةءلىالمنشورتت!ة-

فيا.ضانتاموجتانوللن!هـ-،،صوالظالنضحؤ!ا،ال!لهذالأفي

بردرجىصةالقصعيبرةا)قصةوكتابالشعراءوتكاتر،الابداعحقل

!ي،أضمافابربونا!تتاتفيالقص-،ءونواصبح.مدهشة

فيالحالعلميهكانمماالعكسىء)ى،للشواءانسبةباع!ددهم

مسابفةفيالقص.رةالقصةكتابعدد،مثلا،بلغلقد.الخم!يئات

وخمسينسبعمائةءناكثر،الاولىالتصفهةوبل،إقىلجماهيراللثقافة

التصفيةهذهوبه!.وسبعينوخهسةمائةالثانيةالتص!كأوقبل

الموجةابناءومن،القصيرةللقصةالسدداكتابعددكان،!لارويرة

مهنوكإم،كاتباءسرستةالجديدالبمفي،وحدها،الثالثة

الاسكندريةحتىانالمومن،الاقاليمابناءمناقاوورةاخارجيعيشون

القصةابت3منالثابةالموجةدان،معبرمهيحدودوفي..سعهـيدوبور

ف!يمابدورهاأخذتور،الشعراءومن،اًلجيماههذا!ه!الاالقصيرة

القص!سسةكتابانكما.وتعبيراو،جاربارويرة،والا!،لةالئضح

،اتنهمراءا-نوءسال!يلهذافبمانئةالثاالموبرةافيءمن،القصيرة

ليبدوافقد،النظرللفتبصورةومبكرة،واعدةطيبةبدايةيبداون

،عوداأصلب،واحدءامخلالا!مفرأتهانموذجءائت!هماامنأكثرفي

النياىالاوتالبدايامن،ابخنهمو(معاإتالمورولفتهمءنتهكناوأكثر

اهـابفضين.االموجتينابناءحالعليهاكان

مكسفياوؤرةوا،المبدء.نالادباءءددفي،الكثرةهذهوبرغم

رتظرهـمالذين،نافديهإفتقديزالماالريلهذافان،الادليبالانناج

كثيىرمن،الادبيةحياتهـم(!طهءبروؤ!حا،انتاجهمتقييمفبىكببردور

د؟لناؤ-هذاصوتي!قساجبإداالريلان.سمابيات.ءنبهامما

صديد،ال!ا)ض،-دهذاصوتويغتقد،الاربع!يئاتناقد،القديم

ويفتفد،الرجملهذاميلادءعجا?يلادهالذي،الخممم"يئاتناقد

ؤيهمفروضاكانالذييناتالستناقد،جدةالاكترالناقدصوتأيضا

يلينالاصالنقادمنواحدايكونأن،عليماالسابقاكمديال!!طدبعد

اءب-لاهذالاد؟ء4هاعبماًلاالمستوىبنقدهروازيوأن،الناضءن

وهمومهم.ترربتهمنفسإعيسظو،"مرؤقينفسىإحمللانه،!الجدي

منواحداناقداالجيلهذايعرفلم،استيناتاله*ئوات!في

بهد،إنج!صلاموعدد،!ظدامنءحدودءددير2،أ&تواتهذهابةاء

ءلمىالثقاؤءقىالتواؤزرؤ-ءيرء-نأنحدالى،4عساممه:يناتواليعلى

ي---ن؟نصدوا)ى،1،،لماآداًبوىالرديدةوالتي!اراتالاؤجاهات

،الجيلهـ--ذاؤ!ااراهئةاالادبيةللنماذجالتطبيقيالنقدءمارسة

فبم،ا:موذحامن،نفعهالعملمنبناءهيسننمد،ءتكاءلوبهئهأبم

،ادبر-دإدالجيلهذاوح"اىوا،اجديداالكاتبإمءااىانظرته

يواجه،نقديةزظرةلهبر:اورانحداىوا،بلغهالذيالفنياتذ!وطوا

وبالرؤضد،لتقييم،الادلييةومصميرته،الجدإدالجيلاهثواقعبها

.لقبولوبا

هم،ا)-?ض-اتنقادبينمن،اجيلاهذاعرفهملنافافالنقاد

ظواهـ-رعند،ارشديد"اخلاصعلى،غالبليقفناقدبين،اباغا

إستطيعاندون،اجيلاهذالنماذجدراسةفي،وشكليةجزئية

د-"بصرلاناوىوبين.اجةوءعاتجربةاليموذججوهراىااكفاذ

واضحةلهفكرةولا،الحدإتوالقدإم،اثهديواالادبيبالتراث

بل،اجيلاهذاانتاج!فيأو،ام!ال!افيالادبيةالاتراهاتمنو!ن!مثلة

فكرته،فيالجهلتركهبأو،لغتهفيالجملةببر؟يبلهخبرةولا

تغيدولا،بكأالمضهطرؤت"ثفانعلأس،غا"ء.قىاكليتفمهات،ليتهت3صبحتفا

يفالنقدبربئالحركةعلىسيىءدظلتلقيبلوأدباءهالجيلهذاادب

برغم،االادبيالتذوقعاىإقدرةاي!ملكلاقدنافوببن.الستبئات

فارىءم!رد!وناقدوبجن،في*رلاالذيوذكاله،اواسعةاثقافته

والخاطئة،حءضاالاماحةالرزئيةالانطباءاتحدودعنديهفمجتهد

هو،ثقافتهالادر!طالعملءلم!يسمقطناقدوسن.ةكشراحمانف!

منةاربة!حت،فيهلشىماوكل،ا!كاتبصؤيةلاهوورويته

للعملطيبقذوقأساساهونامدوبين.واثعاراتالاصطلاحات

؟الاتجلهاتاو،بلدهفيالادببتار.إغ،لديهملةملألقافةولا،الادبي

تصانيظلتالفصيرةالقصةان،مثلافيزعم،الراهنإجيلناالادبية

فصصيسةمجموعةمنهجانباملاتحتى،ءحفوظنبيببحدفراغا

صدمتهمنا)ضاقدوواخرجلقد.طيبةمجموعةحقاهي،معينة

بنقدهيحبرهـاما/الخاليةالصفحاتمنووجد،فلمهوحمل،لتوه

المط!ش.

نا،الانأناأفعلكما،والش.راءالقصةكتابمنكثيرواضطر

حيئا،الادبيةالاوضاعلتصحيحمنهممحاولة،كنقادأورامهميحهلموا

فيالا،كتقادكفاءتهمعدموبرغم،آخرحيناأنفسهمعندفاعاأو

بصرجة،افلكثقاميااثوقيزولملانهم،والملاحظاتمعرضين،حدود

اسقاطهمبسحبب،بالغةلاخطارنفسهالادبيالانتاجمعرضين،كافيمة

شعبراءةن،الآخرينعلىالخاصةلعببرهمووسائل،وتجاربهملرواهم

وقصاصيه.الجيلهذا

اءؤأكأره.حالخيرفيالجديدالجيلادبانأزعمولست

..الارضسطحفوقألغفةبأوراقهازطل،وبداياتوعودمجرديزال

عنوالبحث،والتمرسالتجريببهراًحليمريزال"امنهوالكثير

ءهـاناتهعنتعبرالتيالمعينةوا!تجارب،الخاصنالمتفردالاسلوب

واختياراتهلالتجربةمعتفرضالتيالروية.لاك،لهورويته،للوافع

نايمكنالذيهو،منهحداامليلوا.عنهاعبيرا!تشكلالجزئببة

نأيمكنماأو،وا!نفهجالطأصلمرحلةجمتابهبلغانه،عنهيقال

.الخاصداطريقباومعرفةاستفرارايسمى

اليحثازماتةنالجديداجيلاهذاأد؟ءيعاننأنالطبيعيومن

ربر،مالطازجة،وتجا،1*راارؤاهمجديدةطوقعنالبحث،الى:فسعن

41!ودةاالسابقةالتعبيروطزازقوالتجاربالروىعلىالتمردوأزء،ت

.ادةوالمعة

الشعبريةونماذجه،ابداًعهعملبت!نردتاناطبيعي/اومن

الىنساءوالثكبماا،والرديئةالمضطربةالطواهرمنعديد،والقصصيقى

،والمؤرخ،ات--فوقااكلقدنجيبهفيوبخاء"قى،الجيلهذاارساع

الاصبل،وغير،يكرسهوعنهميعلن،فيهالاءميليامحاثيا،المىقفو

،ويساندهيذكيهجوارهاىافيقفمنهاجيدا،و/تروبهعضه!!يفصح

المرضئيةالطواهروقلمهويطهر،ويرفضهيئفيهوءالهفيفيقفوالرديء

وتشلق،ذموه!*وقالتيوالسلبيات،اجاظالهـثاالادبيةاحي،ةافي

يذكرهو،مةالسلباصتيةاالادبميةللحياةالطبيعيةاظافذاوجههؤي(

ع!لمهفيبينهمايخلطفللا،القصنوطيعة،الشعربطبيعةدائما

نف-صادأإديعلى،الادبيةحياتي،فيبدهياتصارتالتبىوبالاصول

بعض،يو!نو،مؤفرابهاترتفعوالتي،اءمسيئاتواالاربعببنات

اجديداااكا؟بعنهايغفلفلا،واستحياءخجلعلىالنقببرقىالاصوات

،نافداأوكانمبدءا،تماماجديدءن،جد،بىمنيبدأثم،عملهفىى

اءصر!،اروحعنوالتعبير،والاضافةبرهـالتجاوزءطابىاليسوىئه

امربر-كمااللادبالاولىاابنةايضءوىئه.نف!4العصرزفدمبدربر"

الحديث.ا)عرببىوالنقد،الحديث

فياًلمرةهبئوالكلواهر،الادبيةىبياتنافيملبياتالممهذهوءل

نلقي،الجديد/الجبلادبمنهايعانيا)ضيوالازولت،الادجمبأ":اخنا

لماواتصالذينأولاالاربعتاتنقادءلمى:ا)ضقادعلىاورمؤوايةبصبء

نقادوعلى،ا:فدهومنادث!كأ،لابداعهتقييما،الجدربىالادبئهذاعلى

تغافلواوالذ.إنالجيلهذامعنجدأواالذين،ثافياالجددإخمسيناتا

ورأدبهم،"بمسيبرتهماء.لاهذاادباءتبصيرعن،كبيرحدالى،جميعا

اكقديةالكلمةبهوةاهمالارصظتطهيروعن،ارديءوافيهموبالطيب

الجل،هذا!ا-مةانهم4وبخاص.والشجاعة،والصريحة،الررة

نا(-هـ،بقين،ظياروواالجلهذابين،العبورجسراو،الوصلوهمزة

اًلممس---ؤوليقبعبءو.للقي.والقديمةالجديدةاضقديةاالحركةوببين

ءأصثانقديعملهـايأخذونالذين،الستثاتنقادعلى،أخيرا

بعيد.حدالىا!ة
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،!هـ.اربيدفيكسيف،با)فاتاخاقداوكغمة،الكلمةان

تاخذتجمطأنأحبواست،حاكمص!ديوءدالة،ماض!!لمحبموميزان

ك!وألف،لل!فاداكقلههـيةألا!اءاتدأرسلىبالال!كطالادبالا/داععزة

كشفو!ب،الادبء4الحياةميوا!هيته،النفددور?""!طابصوت

الادبيايعملبهبئاالواعيالو-يطسدورفيامهوفي،الادركبالههل

نا،الجديداجيلاادبناددممنتحماجاأكالمةوهذه.اةارىءوا

رمحيتهعنومسوولا،وغايتهبهددهوء،روا،وأمينا،شجلعا*!ن

مىصيتهربلا"سؤولا،اجددااشعراءوا،ا)جددالقصاصينمن

القياماىا،آصرتافويدورالىكناورثوره"ن،الادبرقيواجباز4

.سواهعشرات"مراتيصتأنيهكنالذيالاجتماعياكاتبابدور

أدبالموؤى.عنثدالمااحديتأاىا،"الاصي،ءأدب"واص،ةمنفي"ربلا

نعالمعادإحدإتاالانقطاعاىا،الجديدالادبمواجهف"نيتهربلا

ء-صقي!ربلا.العثرينالقرنمنالاولالنصفديافديماالادب

العالشنضكبماعن(لدا؟ماالحد،نطاىا،والمه+ن،المردد،حلي4امواصهة

امولااجوهرا:--طةاانفديرقىااوا!!ةاءن-ض!ربلا.والمجردالغامض

،الاصطلاحاتمبموالغرق،والدوراناللفاىا،كلاونونتجربة،الادببما

بست--ى،الادبيالعملسطإلمحاتيرولبر،ار"وزواالدلاألو"صيد

الاتم!اساآو،علا!از4ءلمىخنسيةيتهربلا.-اذءروالمهالتبريرات

،الجددالادباءءنا!خرينومح،أملة،النراعمناشفاقلأو،لمطالع

،والعداءالصدافةمن،اكرهوااحبامنعإطفءزأثيراتوتحت

بنتهضى،4نفالاهـمالو.غطا!ءاةخانمفيؤتلمهمالى.قؤديلاوبصورة

انه.ب،لموتا)تكمصوروأ!سى،ا!لااواناألف!،4وأيوابرصوره

.الحياةة"دآخر)حالف

عن-،يروءا()اءو!ا))قال153!و،نالاصا)ةة،(دا!،مامأنحابان

،احواد!ا-ف.4رونر،احةاً(صااىات!رؤء:له1،اصر،ناالنقاد

،روالتبر)،والضزاحم،الاكأ،!طى4عاهـبتوا،الاء!واتواسكات

وب--نببمخلاؤطلابئنهوالتطاهـر،المذاقالحثوةالمهـهـئاتوءزج

الطي!ريةما،طيبونرجالاز،م،الاءرؤي"لمكلوان"الآصرإن

أ!هأ"،!!ءكل!ل!!(كؤ!-!!*ث!*حميم!
ءلى13ىحمب3حم!حيص

لأ3حم؟!بما؟ث!اكم؟لأجم!!ئنمالآبمك!نخ!!!دورجمتس9

لفاموا11صيفمأ.كالا!و!!!؟إيما!ق"لأ*كنن!ئ!!*-،لا1إ*!حم!بربريرلمقي

فاموعرجديوولانر1!حر*3؟!!لأ*!سبرس3،!لم

وح،الاستعال!"قي*س".39!!رو*ةبخ!لأ"؟-

وغبرطغامضة،*لال!/3!23كا*ل!ير*1؟"!صبر

وةفقداللنظأماوكل!!1لا-!!"!لأس-نج

منالذيالأمر!!!لا*ضص!عممس
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لئضانسييروت-459:بمصنط

((.ا!خرينسمعةاثك

يرىأنيرحاولازرياالناقديفضقد،نقادهالانيفتقدصيلنلان

افوفيامنمز،باويلقي،داخلهمنونجيره،حقيقتهعلىالفنيالعمل

هـدىوعلى،وعصره4بواقهصلتهوعلى.وت!جربةريؤيةسلامتهعلى

تتزايدلاحتى،اءسارهقيوالنمقدالابداعقجاربمنسبقهبماار.لباطه

الادبامراضتزايدلاحني،ونقداابداعا،ثجديداالادبأزكلات

،الالاببىنال!ةتبتعدو،الادبيةاحبةاليإبياتوتتكاثبر،الهربيا

ب!ل،السوءهـداكلعلى،النقادمنادكوتهذاكلرثمرفلن

اغثقشطةوفقدان،الحديدللادبالطريقفقدانسوى،فيهالواوغ

الادبوبين،المستضمفة،العددالقليلة،القارلةاجم"رةاليجن

غير،؟لراهنةاضطرابا""فيالعربياًلادببفاء-وى.اجديدا

اتصا،المراووـقةاصبيانيةاآرحاةاحدودعند،المثمرةاوالصحتبئ

،ومضكررة،مفتعلةسطحيةور"وزا،ودلالاتتجارب،اكثرفيهايتردى

حيىص6الادبيةاحياتاوالاعشابالطفبلمياتخنق-وى،ومعادة

،ا،واءواالنورمنافذكل،الواعدةهـبةالاصاشجارناعن!د

ا)صغر"-نحجم،1كانء،ما،وللطفيلياتالاعشابهذهتسقطلاثم

ا(غضنةالصغيرةجارالالىتمكونبن،الز"نبكلمةالا،4والضخام

،الهواءوفصناد،اًاتربةعناصرلنقص،/حتهااختث!قتقد،الواعدة

ثاهدايبقىهانطا،بضفسهـانفمىهاالغابةتهلكحيط.الطلاموشدة

صهـهاعلىواولأكذوبةمجبردعلى،العربيالادبتاريخحر!ةةحيما

ولا،لكلاينيدهـإردا،لتورببااو،لضتبااو،املةبالمرادلتقاا

هـ-لمىولا،ا*قدادونالابداععلىرورصرولا،احدفيهيسضثنى

.النقاددونوالقصاصيناضث،راء

وال!اة،كا"اعرليفيااالادببل،الرد!!.الادبإطابهواصدأمر

.مقل!بدنفيبةلخغونهاالتيكلمتكمفواوا:انةادامن،كاهاالادرجة

فيتسسهموالا!اقراءاعلىتكذبروالا.ضمالركم!يأملاملأماءمم!وا

.الانسانف!ؤكطال!ياةكامة،الادبمنهربر!م

فيماضس!اجماناظ!رةا

فائأيف!الكل!بث!ا!لميربر:

!شثمل،رديسيةكلمة4..ر..ترابة،ممنحة129االبالغةصفحاتهبينجديد

العامة.والاستصالاتوالثكلولوجبا،السباسة،فيالصغحديثةلحات

عصريةويريطانيةأمريكبةمصطلحاتم!منهالمؤلفاناذ،وفحوىنهبابماثله

ومنها،الانكليزيةاملعةمنالشبهتريبةالفصحىالعريمةباللفةكلعةرجد

.المعاصرةبالعربيةفشرهاشاما،

العادية،الأبجديةلوإمهامميزةفارتةعلاماتباستسالمستحدثاجديذاأسلوبا

واللفظالئهجدةيلمحالأعلالفاموسبهذاالمنئفعالشخصيساعدأنرببلرن

عامة.علمهأالمتعارذطالتلفظ-مصنإلحافةالىح!اأ.بد..واحد،آ.إ
معر-خ-رهـ&رلأ

أمثالها"تخطرلالدوتاريخيةضرافيةوأسماءللاعلامأسماءعلىالتاموسمل

صيغعلىوالأفعالوالصفاتالأسماءمعالجتهؤيش!ملأنهكعافوراعالذهن

قذالنيأو،القاعدةعنكشذالثيالحالاتؤوالمفعولالفاعلوأسعاء،جمل

معرفنها.ف!

مرصدي!ا!ل

المحرلبثصالمحالمحثالمتتاتشاجمرمن

يعارلمحااومابمنايخضليرة16ا!ر:
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