
اولطقثا!ككم.رر

دههاهو!أ؟رربالكوأث

اكثرلدىحتىمع!ةمةروغا؟،لتراثالعناةورمألةاصبحت

القديم.علىوثورةبالتجديدتشبثاالاوس،ط

تجهلبرهايستهأنلافثةثمدتالثقافةتاريخءنفترةان.اجل

إمقنلات:اهاالض!اتتجديدل!وةاذأوتفنةللرجعبمرادفاالتراث

نانستطبعفيرةةفت13لكنه.الشاثانقاضعاىالاتنهضان

اككل-دمدونحاةلملاسوراوؤفالذيآلفهريلاحمولفهلردنعت:رها

السورفيبفا!!هاوتحنرتتطهليلاضوامداالهمدمقوىاءهوسوقفت

كلانالفئةلهذهضلي*نعاش"حهلالنسماتوهيتال!؟راذاحتى

اوكيتافيالمحسببانزواثطفييرهـتانإجبالس!وروراء"خلفهما

الفتخىالسور؟قوضقبلماامعاعا!ثوانفرفيهكانالني

ةانايمن!3ال!انونوظنالعتمةعيوتهموالفتال!واءعفوةسةرئاتهم

!نه-ز!نورومضةايةوانرئاتهم-تمز!طريةهواء!سمة

اتهم.حدؤإ

الهوطقة.لديهميه:!الجديدكان

تحمسمنلد-مماكلتفضواانواولئكل!لاءبدلاوكان

صالحنفريستمشرفانمنبدلاكانكها.الثوباكلافلتجلأب

جموننانوالاوتتجمدتتطورالحياةانسلإ3بحسفالدكوالحقية!ةا

ث(تهناومن.ماضيطعنتستغنيلاحالابلأعلىل!هاحياة

مجددا4فيماخيرواكثافودراسهةانزاثاحياءالىعقلافي*دعوة

!سدالى-ثذبوهيتتمثلهاجديدةاالباة4ان!طمننسفالي!كون

الث.مس.

بترائهمعنوافقدالاحهإءعصرفي،اوروبأشهدتهماالهربوشهد

اطنايةاهذهانالا.والرومانيةالاغريقيةبالثقافةاوربأعنايةاقديما

تدرسولملهايخططؤلممالشخصيةالامزجةتتعاور!'طاعننباطيةظلت

تنوعء!ىثمارهاتىعلبمعلىاننوجههذاإنبيد.كفيةلراسة

.الثمارهذه

ث!رقرا!-نومعجبوهفراؤهل!الداللتراثاصبحقهواكن

صرنا.مناد!هاوشاعرلاين!راكمااجاحظاوبظ!ءالمتنبي

صنةدقامنيالساكان4صتلقائيال،جالهذازيالغرزتملقد

وظدتالةرونوعبرتعصرهمااجتازتالتيالنماذجان.دةللجي

.له!اكلاسيكياالعالميالتراثالىافتضابانجدروةبحيويتها؟!عتف!

احد8ايضياؤلفالتراىمن.باتراث4ال*:"ثمبرراتاحدهـهـا

اًصر.المعواداناكرأ!تكوينء:!زاحداببالتاوهوثق!اعناصر

والادبالأ!اثبينالعلاقاتتشخببعىعلىالحرصكانهناومىن

.الخصوصوجهعد"بالادبتناعناكانتاذ،المعامير
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تالعلافهذهوجودلاثباتتةءكبيربذلالى1نحنناجلااننة

أساءاتنثولممقنعلة!متالاواعروهذه.ية9خا.انةالم!تمدؤلم

بلالقديبمفيماياسوابلبالقديماكضبثالر-ميالعكروطاةت!ت

ناتستطيعلااءةايةءان.البديهياتحكمفيآصبحتضاتقهي

اخرىامماببمعلىمتكئةاوالصخرمنبادئةحبامعاعراادباتبدع

بهـدااكةكيرمجردانوالحضارة4والثقاؤالفكرمضاميرفيةقتها

.للامعهولامنحوارا)شبه

تماماقنخلفتماضيهاوبصبينهاماانقطعامممنامثلةوادينا

الىاولاالعودةمنبداتجدلمالسيرتستانفانل!ااتيحاذأحتى

ة-!لوثوبها14منطاون4)خجعلدالبةاحياءعملهةفياتراث!

..اقادمةاالاثواط

وهوالا-تعهاريستهدفهكانماتماءصاآ،ننمركئحنلهذا

ماكلوعلىالمستعهصةالبلدانفياحلبةاالثقافاتعاى-قفي
لمحل!ةاالهبوي!ةوصاعاتهاادابهاطصلامحاوثخصيانهـ،ميز4

الخ..الث!معبيوتراثها

افراثبينتلمسهااوالهلاقاتايجاداىانسمعىل!ائنفنش

ئها.وتحسبلضمميقهاالقائهلأالعلافاتهذهندرسانما؟مر*اوالادب

الادبعرو!اهـىبو-امحن!!الضراثيصبالة!القنواتان

:قلاثاولعر

الاستئنا!-ا

الشكلتقمص-2

اًلرمز-3

لاستفافا-ا

يسندلم!مايبداانثمستإعلامجددابدامهماباابك!ي11ان

جفوره.يقتلعانفي!منينطاتثمالتراث!ومنراسىجدارالىظهره

موروىمناختزنهمايعمقالنيالمبدءالاديبيبز!الموقعهذاومن

لهبداان.اهـ،.الاديبثخص!يةحدودهيخاصةظللاعليهو-شبغ

واقليلعلىيخربخوان،واستيعابوعيرمدادروثهذايتجاوزان

المبد!والمجددهذينمنكلاوان.المجددالاديبؤءواصولهمنكثير

.ذاكواالقدربيذاتراثي!ةمفاهيماعيلىيضهثسن

ناثموا)كتابةالقراءةبتعلميبداانعلبثلأالهربيالشاعران

من،4الة.!ال!!ي!ة-ب!دالذيوالعروضواللفةاكحويصرس

متمعن.قراءةاجيدة1اكصوه!يقراان1وعليه،اثهرقراعةوروة

هـنيندأواانلىاويدعوهمللشبانخبرتهيلخصجواهري!ناهذا



فيوصيهم:إبداانيجبحبثومنبداحيت

مضاعفصاادليو3ثليراكثيراكثيراشعراابا*"اايهـأاًحفظوا)ء

لم.دظهلااواراكأثهوات!ولواانقبلكذلكالكأرات

يستأنف(لو!هاازاويةاحجرتؤلةطهذاهالادخارءملهةان

يثرعومنهاالخاص(ابداء)لديمهماعلىمسبغا(رحلته)الاديب

يرتئيه.ماوبناءلهح!ودلاولهممعمليةفي(المجدد)

امرىءالقيسؤانفقطوادبا"شابعصرنامنوطاليسامروهذا

:حذامابنعندهف4و5!(استانف)

حذامبرنابكىكطالديارنبكيلملناالم!.لالطللعلىعوجا

وكانالمتوارثةوالادبالشعرمدارسؤامتالاساسهذاوعلى

راويةكانعزةفكميرشاعرايكونانقدبلقبلهث!ماعرراوبكالشاعطر

داوبة!هبةوكانالخشرمبن!دبةراويةجمهد3؟نوف4جميل

إ-!راوزهيروكانسلممىاد!ونزهيرراوثةالصطيثةوكانالصهمة

خبم.بناوس

يى-عولماعالابمنشاعرايمنعلمالضرائيارداصلهذا

الادبكنبوتتصاوسراويةازهيمفانسفهقجماوزمنشاع!را

ناكماااكابغةتلميذهزهيراخملهحتىمفرفحلكاناوساان!!لى

وؤ-دنواسابا!انا!ديدحركاتاء:في!اعلمالتراثيالتواصل

افخمة.الطللهبئالها!دمات،فيذلكاتهمحتىالطلليةا"فدمةعلىثار

بكا؟!ل!يارارسمفيطاللقد

وعنائيبي-؟ترداديكالوقد

الاهـامبكفعلتمادارياو:

تضامشوالايطامضامتك
سرف1اعا،وسعادحات:و

قذ؟صاومحذطكعدىقومطا

،باداخشوعاناليلىاربع:و

ودادياخشكلموانيعلهك

صالالرواةين!بانق!نلإتكونل!برمتهلعمباسيالاثب!اان

كان-اهلببااادباؤيؤثلوامنهماالاعرابويقدملأالعربالجزيرةفيافي

ؤتلكثهانجبنيئدواوالعبابرالادابجصييبنؤكان.ابىدرقطك8

بماماديوحماسكوالاصم!اتوالمفضبباتالشيباننعمروابوص:عها

ذلك.منيعصلايكادوماللبحزيالمنسوبةوالحماسةووحشياته

القديماوبخاصةالحدايثة-راثهمالعربيةالنهيفةادباءو**وكذان

ولفوؤ.صيصبريواسماعبلالباروديينبغانقبلمجدراالعباسي

.تطردقاعدةوهي،لجواهريوااؤ!والرص

انط،وحدهالعوبيالادبفيةموجودالظاهرةهذهوليست

.والادبالادبأءا-يالبينيوهـاتنفصملمعلاضك

.اا"اماواقرب!-معاصرةل:اسااكثوذلكمنيستثىولا

كاني.وأ!اريدالص:وروصلاحيوسفوسعديوالبياتيا!مياب

نب4طسىعاوينطبقاشعرافييصحماالفنيالنثرفيويصح

اثهراء.علىانإقماالخعليكردوم!يمدالحرسووهميوالمازني

شفطرؤضااوهلةلاوليبدومسالةعد!،التوقمف1من،-دورلا

اخيواالحربايرفهال!النيالادبيةبألانواعتهنلقاس!ثنائهاالى

والروايةالمسرحببكالاخرىالاداببتاثيرالحاضرامصراؤ-وجمت

الحديث.ياافهومالقصبيوةوالقصك

لب-!ولامورلنهض"اعصرقبلالعربع!ندمرحانجدلاا!،محيح

بب:4ءأبمالولثامتالةعلىالاغريقيبالمسرحيتاثروالمبر-"!امجالهذا

-اناضهضةاعصرابنهوالمرحانوصحببع.الاغريقيةاثقافةائنو

النيةحسندافعبمالهعربية-قورلايجادبذتالتيالم!اولاتكل

عربي-كاصوللا)جادمحاولاتجرتكماتملااعلميكل+ت!نها

الص.1للشعر

خارجمنالادبريةالاثكاللهذهمارتناباستاقرار.امعانناالا

يك!ئونالانواعهذهكأ:واالذينالبارزينالادباءنجطدلغتناحدود

زطن.كلفيالمجددين!.-أنذلكؤيوثانهم،!خمعربركطنراثالى1

واؤ،دش،رزادمسرحيكزيليلكوليلكاةطاا-تمرال-*يم؟وؤ.قار

ثاالشات5دصت!دوأتالكهفاهلمسرحهبئؤبرإبما!3اتةهـآنءن

د9.و.(الحكيمسليمك)و(لحائراالسلطان)مسرح!ياتهءهظمعلى

هصرتااو(اوديبلسسحيةفيكمااعريقياالتراث1هلىايكون

ومسرحيات.إلروء،عودة)وروايةلمايزثس)مسرحبلأفي3.ا

هـنتغرف(الإندل!صياميرة)و(ليلىمبئونلولمعنترة)شوقي

نفسه.المابين

عذطىمدىكلاعليهؤصددالادبيارنوعهذا(عرب)لقد

أةوعالادبي.اعولامثالعلىهذاوي!هلى(العوبية)الادبرءبئلا!واعا

اررطرل-ممضا-2

اًكثراللاقات،صرالمعوالادباقراثبيبنالملاقكهذهءونقدلا

!قىبتقداوديبقصةان.الهالمادابكلفيمعروفةوهي.وضوحا

4.اندربكتبهاجديدةهضامينتحملشتىبلغاتسوؤوكليسبءد

الخ...؟كثيراحمدوعليالحعبمإوفيقكتبهـاوجببد

سميراميسوشخصيماتوحياةفاوستلقصكباف:لأالامروكذلك

الربي؟الادبفيالعلاقةهذهة!يضتفكيفوالاوديمةيانةالال

اس!وبهـوالقديمفيالادببالتحلفكثرهقيهمسلموباانج!نناا

جرى،كص4القديهللقصيدةوا!افيةالوزنتستعيراتيالمعارضمة

:يصيربولاصد!لقص

سلمبذي-برانتذكرامن

دءم4مقامنجرىدمع(مزجت

االحصريولقصببدة

فدهمتىالصبليايى

:التها!بموقصيدة

ص---اريالهريةؤيامبةاحكم

القيس:امرىء1وقصبدة

4--لفي-!منرامرب
؟5موطدعة-اااامقيا

فراربدارالدنيماهذهما

!رهفيلاكفيهمتاج

كوأ*،عنتخبرجحتىوحمبود-سهواهارضاتابمضان،ااًجل

افي'نظرالقياذ!نابيرثاءؤيالجواهريكرائ!ةتقليدإةمعارضة

ا!تهامي:ؤصيدةالى

مخأتمناكعظمتسولرمتارالاعص-!دقصرتولولتطا

خامل.سلوباعمومهافيلأالمعارضاأن

برديردافيماحماتاسلؤبامههآحملتآلجدإدةالاا-بببة1الافواعانالا

لتاريخيةاوالمرصبتتالروايا4"!ةااساوبئيلا!رااا!كلتقهم!ؤ!

اخجاربامتالا!!لامتاريخعنروايانهفيزيدان-رء-وت!ردة

الناجحة.

ال!ثععبيالاثبت!ارب!سابقةككال!ربيالادبتاريخفيلدنياان

الخيالمحنشدادبنعنترةوؤ!لأيزنذيبنةفكقصةآليها-بافا

4صتيفقدالمقمصاثكلخىجعاتا،مرطةوالمباكةال!امح

.اثرهيمحىيكاداوبالتراث

،بهتالمربيكالاورطارفيوالقوميالوطنيللتراثالاكهشافكاان

الئيرتوجهونفشرعواامامهمالمطروحةالردإدةالاملأانياتاالىءالادبا

مممر!نهال!كبمتو!يقوكب(ايرشيلو(الحلاج)و!كهامش)

حدإثة.منمسرحيةاكثرفيقصقشهرزاد()استثمرتكما!ءحمد)

التاريخي.الاطاراشنخدامالىح!اثة+شآفرتو-4وثمة

بالواهـلحالمؤلفسون-سبااندونالتراثيةالوقافيشتىمنالمزإج

الفى)مثلنلإحافنيافياءيحققونداموا15الصرفالتارإفي

الازلابغداد)و(الوردابيمقامات)وللشرقلاي(مهران

المراقيتين.المسرحيتيس



باسوبالشكلتهمصا!هالضهـاءالتفتالشصصعيدو!ا

غزل)،قصيدتهإوسفسعبماستثارالمثالسهلوعلىحيويجديد

اهـىالصكارسعيدومحمدالعاملرشديمن3!ؤريحسة(اموي

خعسصيته.لهاباسلوبل"صعارضته

ل!هأفدالصوفيةيلاا:+كالاستعارةبخيالشعراءبعضوشى

خلالها.منءصرهمه!معنليعبروا

ت!صطرتقعنالمعاصرالادب.والتراىابينالتواصلسيبقى

منيفبدوجملهتراثياالمعامرالادبلافناء!رريدةوسائلكبالشكل

.المصورعبروالمتراكمةالمخزونةالتراىهذاجه(ليات

3-الرمز

تشصومالوؤفواسهةتجربةيكفعربئتاريخولهلرمزاان

هاًن*اسيفتستفروتجعلمها-!واجتماعي!ةتاريخيةيابعاداللفظة

اثخارها.فيالعصورتعيتالتيقراكماتها

اضفاءالىباستخدامهاالأديبثطمحايةاجماو!يلةاننلرمز!

الاديببتتعاونعماقيانها/*جيالمرعدهبببةكتسبتظلال

ؤر!معروفاالرمزيكونانعلىاكفصيسمنسهـاتوفروقرائه

ضثيلة.ادبيةارستقراطيةتشكللااوسأط

يس!مالاديبفان!ارىءلكلمالوكاالرمزيكوناناشترطلاانا

اوصاطو،لت"نرالسهابيساهمكماالرمزبهذاالتثقيففياحيانا

(ميدوزا)الافريتيةابألرموزدلرافهمنكبيرجمهوربتثقيفالعميلا1

في.ا..(جوكاست"و

إررلادبايفيالرموزوكثرةالرموزاضمنافنراثيالرءزان

واس:عارة.حض"ر،ها.ورسوخالامةثقافةغنىعلىواضحةةدلاا

الاسرافعدمعنتقدمالذيبإلثرطسالاخرىالامماتراثمنالرموز

اليماحيرعلىلنواردايقنحفيوقووريبلوار!اًمر-الاغرابفي

الادبفيالتراثيالرمزوا-تخدام.!الاخوىضاراتوال!الثقاقت

ابنالىا،قيس،1ءرىءاضارةتقستوقدالادب.هذاقممقديمالمربي

قوله:فيالخنانعامالم!رمالجهديالنابغةويذ3ر.،حفىام

الصانعامفيالفتيانمنفافيعنيسائلاي!كفمن

هـا3الناسبهفمارخب4انشثرتلأدالانلفونزاانيبموعاموهو

والقرزد!ءربر6لضنةوؤحهبلادبيةافناخرةعصورهمفيارخوا

لمفشامع!هـبنبدةاباجمتحعيوةتراثيةرموزانجدالاموإين

بتفصيل.الهربايامتاريخدارراالىللنقائضلثرحهفبميفطر

اولها:اقي11بائببفةفينواسا،،رنجدالمباسيالعصرفياما

وحاصبها.قطر!امنضربانلوغيرهـاعفتبدارليست

(إبمربمصدبنعمهـو)و!الخيلزير!)و(حلالما)لذكر

كلبأو(؟حطان)وإ(غسان)و(المراديبن.مكشوحقيسو)

.قصائدهمنواحدةقصيدةفيهذاكل،.ونجبرهم(وبرهابن
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