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!القوأثالمما!ميوآلا*ب

موةعوع"افنراثدراسةاخرىبعدمرةالادبيةمراتامؤعاودت

اوصوعاانوال!هيقة.الموضوعاه!4الىتشيرلعاودة"المعامرةو

ب4جاعنالحالبطبيعةمرةكلتكشفةيهاتبحثالىوالعودةكلهم

اكطرانصامءندالموضوعهذاواهمية.ولراستهعايهالاعلا؟يرب

اًلحضارةمنالص*يح4مكاؤيالعربيالاديبوفوؤ!اهميةعنتقللا

قيادةا"تهادةفياؤ!واثشاركة،ل+مشريناالقرنحضارة،الراهنة

ويرسقلمهوجرد!،نهالاديبايعيثهنىانالهينفاولشى!ديدة

واذا.خاطتةجهنهووآنص!+جغيرادبهاسهضانيتبينثمصهده

مغلو!وفعانناحيةهذهمنالعربيالاديبوضعفانالحإقة"وخبا

الفولهذايحز!ولا.ءربيبلدكلوفي،الاحبنمنكثيرمي

الوة--عاتى!تتصلبرآنجديرةابخهومعاعه4الثةءفان،ا-سا

منب!مهرالامةءلصيوتعودالجهدمنكثراعليناو"وفر،السليم

الخط،يقللاغربيينادتءالوضعهذافبىلتاركواننا.الفاةدة

كتابنا.بعضمواقففيالضعنمواقفهمفي

وا"هامرة،الننراثمنأورع!ببحاموضعهامربياالاديبعرفواذا

كليدفعانيجبالذيإفالشرالاتمانيالوة:موالمداكعواستجاب

اللذينالواكفالكصابةفيأد!ربالادبراء!-روتغت،الهملالىاديب

عندفذوصعكلهابئالهربهالامةفان،اله.ح!بحالوة.عيقتضييهصا

!--ارعبزخمالمرسومةاهدافىهان!وو!دفعالص!يحالاتجاهؤس

تراجع.ولافسيهوناءلا

بمحتا"ط.بروكلاههصا،ارمماتبثملالادإباانهناننسىولا

لافدالذيا(فكرايضاابىابه-ولفيويدخل.الادبيةالاالةصكال

بر"+نىبءيالاتيغذي4ولكأ،فنيش!لالقرطاسعلىيضههلمايكون

!هصاوالاديبالمفهـرانا!عاننسىولا.ادبهءليهليشتهالذي

ناإجباتيلو*"لأبئالغالبؤ!ال-مباسةربرلالىيوحياناللذان

ليها.يو

و-"ة43وواصحهحاوفما4نفاهاصراالاديبيضعفيولكن

مالعالوووا"للاهريةاالامةمشاكلمناكلاطمالخحممهذافيسليمة

ولامض-4ا&قاءشرل!لصسهوتكتباقهتاعد-ه!!جله،كاه

بالمعاصرةالمقصودمعرفةيقنضييلأمرانأاهدافها4بلو!دلىالقدرة

الدخولنستطيعطرصقايهركانطوربه.ثابض4واعيةمعرفةوالتراث

مصرؤ-ئارتالتيوالجديدأقديمابمعركةالتذكيرهوذلنالىبه

.الةرنهـهـامنالثلاتب:اتواوائلالهن!ريتتاواضر

واخنوايومنذاودوبامنعادوافدلهورفكحسينطهكانفقد

37

كهابالىاشيراناحبوهنا.الاوليوكأ:همئةالادمقالاهـ!ينشرون

اثاروالذيلدتممامروفا"الجاهياثعرفي"الصفيرحسينطه

وصلتسياسيةاد-"حايةمعركةاىاب!ولتا)نقدمنعاصفةبه

كتابعلىالرد؟ونىوف.اصرياالنوابمجلسفاهـةعلىيومئذ

خضروالفجخ4حمهف"سحمد5شء.اكبرئهلبكتابحسينطه

وغيرهما.حسين

داغمقذعبأ-اوبآدافه!اصاد!ممطفىحسينلطهوتصدى

ا-لمنومنوحدهافجاها!الشهركأاباجلءنديس،الافهمحد

دسالادباءالمهركةهـذهفمتيد4و.كلهاجديدحسسينطهادب

،المعاصرةآو،حسينطهيد"فرإت،فريقبتالىالعربيامااعاوا"!ر

أصأتحولالخلافانوال!ننيقة،الشراثاوالرالمحه!يايدوؤرإق

ئةء"زانالطبيعيءننوكا.القديموالادباجديدالاادبحولانقهام

تا5وكك،حشنطهيتزء09الذيالفرديئالى1الصاءدةالاجيال

المنتصر.هوةا&،1"ؤم!افريقا

امرةالمعمنالموففالاذه"نهـنتقرب!ةالتارالمنه!لةتاكان

فيحينالمعاصرةلواءحاملال!ميفةف!ه!كان-".ين4ؤط.والتراث

هـصهانؤوراؤوة.احانيجبؤهـ*الترآثااواءيحملالرافهطك!

ارافىعىوانا،وشهو!ابعمقهاالادبيةاماصرةيهثلي"-شلم!.ين

الاهـاممهماحسينكانطهآنوصع،وحدهيمثلالتراث،يكنلما-ضا

يكنامالرافعيقق،عهومدافههط،الهربيالتداثبخصاصكلى4

طهحسبنيظلحالكلوعلى.ومستلزماتهالمعا!رالادببأبعادماها

لان،المعاصرةلادبفموذجا!بره'نذيالعربيالاد-بالىاؤرب

ابصادهبر*افةالقديم1الادب3علىمطاهايكونانيجبا(ع،!رةاديب

إلتراث!ودؤ!يا(مارفجملةتؤلفاقي.كا/تالطوممنو-لمياته

عربي.غيراوكان!عر،،ادبايعلىذلكويصج.كأ"نب!ثالذي

ادبالرافعي،ءهلهالذيكراثاعنوتم!"ء!نالمثاىالىاعدظقذا

اتراثامه:صعنآناواجيامثقأينابهنزودالذيالجوابهو!ما

صادهلوابةو.ء.مونه

والنثراث.رمن!ببمةذاحينهفيكانماكلاتراثاليرشه

والا-تماعيةوالغلكية6لهنج!وال!هالطبيهيةوار،لموميعلةثسواواتاريخ

هـرعلىالامةحضارةكونتالتيالمعرؤةفروبوسائروالفلسفه

.العرد!الأننراثعلىبااطبعهذاًويصح.والاجيالا&صور

الجاهلياثعرهواخراثاهذامنال!ربن!ننة،مماواكثر

المعرفةؤروعوءكأنفواخبارهاالجا*ـليةنثرمناليناوصلوما



ترافافيوالفزارةاقوةامركزقانوبالطبع..ؤلمياةكانتوانفيها

اًلاهـويالهمروالىاتنبوةعصرءن.والاسلاميةالهربيةالمصورهو

الدولعصورمنوغيرهاوا،ندلبماغرديواوالفاطبموالعبالصي

اءئتراثوشمل.الاسلاميائعربياأوطنفيزرطآتائتطالعربة

.الفولكلوري'والشهبيالادبالاننسمميه!بالطبع

التبمذلقبهاابرةالعاطرةاأالىانالان!ؤلمفتانمنبدلاوهنا

قةالحقبفييوحيالهمرهذاان.الجاهليالعصرقىاثعلئىعادة

ء:،--ا.نلأثمفوانبدلاامرفةواالعلممز/عظيمةخفاياث!ةدان

ولكظ،الا-لامظالورية4بداال!اهليالهمرنهاثةحددناولقد.الايام

ب!زلت!ا،باغ.تجاالتيالجاهاء؟الشمعرمر-جةان.إتبدانحددلم

هـذهخافانعلىلتدل،ونضجهااللمغويةانهاذجهاوقوةالعالية

ليناتصلف3اذتطورمنمراحلالادبمن-ةالمالالمستويات

ا!د.االعربياتراثضمنمكانطلكانعرؤةإهاولو.اخبارها

حدثد،تعصرهلااـزرد،سعوء؟مهم!خرجانبلعربيالتراثاومن

والالواحألمخطوصاتا!نا.لتي!ساننيأالمعارفمنأل:اجالجانبوهـو

ؤحضرموتافيهنافيواللاخقةا&ماب!صةأحنرياتأتظهر!ارة!

يضكثسفو.للشفت!افصداوافب.وءمرلهراقوادربيالخليحوا

وال!ن!يبن:ما.يب-نوالهوالاشوريينوالبابلإبنالغراعنة؟راثمنلنا

جزإرةثبهعمرتاقيالاصولال!ربيةوالقبائلالثصموب1منونميرهم

لوؤهـاءشعوبمنبر!ايضصوط،اغصهباوالهلالومصرالعرب

ءفاتاتاورممم!5عر!كةحض،راتث،تواال-%يرةؤلبمنخرجت

ءيننت!دثعظيمص.،بلهاإحسبانيجبوا،ت،ا،مروفى"البشرية

نأ.بهمددهنن!آءتيافىاثوءنآمربيةاال!حضاراتتقلبعن

هـنمعظه!هاانحدرالتييلنبا؟"-،الحضاراتهذهانتجتهمماخبر

عب3!يتفبلتيوا(مامم5-!م!كاأحل.لىلاوا-ةلمرا

ء--رانازول((اسامي!ةاالاثوبالىفيط9تهلمى"الض!ابتاريخ

فما*مة..العربيان!تراثؤكادخلانيجبالحضارات1هذهانتجنهمأ

!-ط-لمجأمثرم"وملح،مثلا(.مق؟...لالسومريةلطوفانا

"هشبرونميوهااتبابرليةحموراد!و!ثرائع(د.م0033)والخلود1الموت

،أهجا-!،اولفاتي!اخضلفتوان.الضخمالعرد!للتراثطليعة

فضليه،لالفصحىالعربيةاللاةالىكلهاتنقلانجبالي

مكنوناتها.

؟-لمراص-لف!لاثذواذنضايهنعةهدالذيالمربيفالتراى

اىالاوبةأمراألاقناوآوبالشعتراث:.حضارةت!ونمنهماواددة

،وفيرهأ4و:جمفه5وكنعا،.ةشورية3وودادئيةوعقاديةسومريةمن

اءإءكأال!ااثو:ر،الميلاةاقبلتةالافعشرةنحواًلىيخىا.تواروتمتد

ادىالب.نءنالجزبرةاعرافا!فياالاولىلجاهليةايمطالذي

تثع*انذيالاسلا،يآتعرنجياتراثباويعهفيوالخليجحضرموت

ا)حضارية.لءب!االرفببةالدممامة

إث!خصهةاي!ونا'!يبمرو،4وهـو،ورثناهالذيثالشاهوهذا

!-ذهنلأوبنفياةرااءمقآلاحدثالهراثوانكان،العربرية

لاةط3عشرةزحومنفثآؤتمثلافيطازفكالاكمانكانوا".الشخصيه

إ-"سور9!ستةراا-ركهل،الكأعاقك!الا،5انو،ايلاداقبلسنة

تةقبللااو!3آربره"ت-اوءةفىلهربابلادمنا-رىوجيتوةلسطبن

إرجعتاربخلا"؟اوسباسقينجدانالمزعحالخطءصفان،ابلاد

5:ذ"بدكلهرارفيقول،فقكللملأميالاسئمهداالىفلسطينةيالعرب

!،(ناؤليعثهـربهلأا

ائةأك-رق؟عدةعنجهيعاخةالمرال!ضاراتهذهتخرحولم!

ال!ربسةالحضارةغثرتو؟!.عبيعيومذا،الاخرىاحض،راتبا

؟فلجديدةاوالافلا!نيةواليونانوالهندفارسبحضاراتالاسلامية

وتراثهاا&ربيةالحضلرةانكذلكومعاوم.مهاومو5كط،الاس!درية

ونشامع-"تفاعلتوانماالاخرىا-ضاراتاامامجامدينيقفالم

-اءوالادبالملماءتاثرانبعدوذلك.مستقلوطابعخاصكيانلها
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طابعاالمستةل؟تراثهم،وكونواالاخرىالاممبتراىوالمسلمونلعربا

.مرفه.الذيلاميالالىالهرجم!الطاع*ـوءاصا

الفه!تفاعلنضي!كأهـوءاصظبرعمثلاببونانيالاشاثكانكذاك

وفد.والالجيهوآلفي!ثاغوريئالايونيةاًلادكارمنةقمامم،تياليو

مستفل.يونافيورلمفرأىاالتظعل!!ذاادى

الحضارةفيبدورهالاميةالأس،العربيةال!ضارةاثرتولد

لدينا،معروفةواتليبهثيراتطهذاوالسباب.ثةالحد!ةالاورو،

بها،وتآثرواودر-قهااتعربيةالىايوناناكأبان!ربنةلفلأهءط

وعادافلموآثارهمكشبهممنكثيرا'لعربعنافرنجةانةلنكذل

.وتمثلوهـ،اوشرحو!ودرسوها

.افدممنممتدةا!لقاتمتصلة!لمسلة،،آلعالمياةراباوهكذا

المضتلفةالأممتراناتممثلةحلقاتها"ت،قباحدت!لاالىالهصو؟

خلوقذيتدالسالفهايعقبجيلمنهاالواحلى+ك!ن،لراثبمدراكا

الاحدا"تليهاايضيفو،وغاياتهوم!رفهعنومهمنلفرا!وتقت(4مع

يظصنالذينويصيء.أصيلةواضارنة،صغيرةاو.برةال!!في

!ةقيلولاعليهإرنثرماضل"ليسمنعزلشفصلشيءامةتراثان

بالاف!دااتهـمظلسلاحيشهرونالذين!ؤلاءنرىولذاك،ءيهب!وثر

اء!لعلى.الاعىوالتعصبالجهلسلاحيشهرون!أنص"اررستوردة

احضاراتااثارونقلواترجمواالذينهمةسلهونالعربااءوالخلف

.والعراساتالمستوردةاساعامناكرماورضوردةوالأؤكار،الأ"رى

.كدتماوتدعصهفاماقناخذاسمبنامنالغثعزفلواعهةا

لهطالحقاتمتصلةممتدةسلىهلةاذنوحضارا-،،الاممفتراث

بماالنصيبهذاويتصل.منهانصيباووضارةةيسآرلتامة

،متصلالامةتراثاي،وهو.آلأمةإزك،راثمنبمدها.و!ما4ؤابل

الانسابةوصفةالوهنيةوصفة.اأعالمي،التراثاخلتوكل-أيفا

نفخرانلنايحقوكهرب.اللسلةهـستهؤ!مرقيطهانإنظاهرت

ومع.وعلإمافخماواسعاصان3اماصاالشاثمننصيتابان

اىايوم،االزمنعاىثاقيصةاصريياراثار؟منتثيرةوآئاراقيىأان

قبل.مناشرناكهازمانهدقهماتقدر،التراثقي!ةفإن

الاسلامي،العربيالطرف!وهو،ؤراذ،منألامدثوالطرف

المنمماثةكافتوان،اووصرادبناوإالراهنابروضه:مباننرةمومهول

عنققللاحقبةبينههياتةصلاذ،ا!!ءبعة!عنهد*+بة4الز!ب

وهـاق،بطلطلهآشائهافياتركياإلا-ننعماراناخا،عاماربعمائة

سلسلةحلقاتفكان،الخاببعالكاا-!امناعرببةاالامةتطور

جهمصايكونفلاآخرىؤسو؟نقهـنا!لمحيتض!ءالخنصاةا)تراث

مضاتةاًولحا.سابقعةاخرىبفترةأزةرآثمنوترةتصلآنءناكأر

حلقاتاللةهذهفيالتراثزهـوفهراتانكهحا،اليها

وءقد6الاخرىالضراثيةالس!لمسلةحلقاتعنبحر!افغتزضخمةقوية

يمهنالصودةهذهوعلى.المفزلكطردءامامومنخلفمنبطر!يها

اتاسعاالةرنبداقي!ذبرألتراثالحدفيلآالعربةصلتناتم!لان

الفتراتلتىحاقاتالحغارةهـياشاركتامة1اكلكانواذا.عشر

سلىلةفان6الزاهيةاتالفشتثيوحاقاتترانياءنالضعيفة

!امتصلةالمالهدأء!الاممكافةفبهاتشركالتكاماليةالا!اتااحض؟تا

هذهة!يمنتظمةالمختلفةالاممحضاراتعلي!اوفظبهر.كذلك

اثة،احيانائاومتطابقةاحرىاحياناومتقاربةاصان؟مه:اعدة،ا-مئساةا

!فالففيةقيالراهبالتراث!؟راتظ،-ورإح"وارعلمىداكما!ه!ه

صة.المختلة!لادا

،اوثةالحدالمربيةالنهضةبدايةمنيبتديءاولصرالادبؤهل

ا!ثرقواالعربيالمغرب!احمهوالبدالم4وهلأذلك40ديبتدىءهـو

.السواءعلىالمربي

دإان!إدآناعرفولهعت.(،اعرةالمع"تعريفءلىدلكيهتهد

ائسرانمنثراالمعاصرةثايافييتخلفهلثم.كهذاتعريفعليتم



!و-نةا*ماصرةحدود،لمستقبلامانادبمنثكطء!هينثىأاو

؟ة"إئهااوبلأالبدا

ؤيى-اومآر.اذتلاخظةاترنانالمعامرةفةرةعننننىاننا1

سسىةىشيءب!دهـ،ولاآقديمالم!وىث!ءفبلطل-س،الاديب

للنقطة!؟بهة.ةصالمضبصت.بظوآنبعضهميدىكما،لحديثا

نظريريئفبنم!لميلسئاحنو.لهاابرحادلاالتيالهندسب!ة

ل!االتراثوةترأت"راتالحففاعطر.الوأفيععنمجردللتعوإف

وعهس.وهتهاهمبتدتهتحديددانطلسهلآمني!ننموان،تاريح

واالض!ه!أنفرناواكأرفجد!4فدالحديثةالعرب!ية)نهضةا

النهفم"وعصر.آصصلاحاالأذلك-حديديمفنولا،القرنهذااوالل

مننجميداثويط،!غؤدهو،ولاأتحقية!اوجهعلىبعدينتهأ3هذا

الاولى.مراحلهبداية

ألذيالوفقي*ولزقطف!ميرزمنلىاتمدصرةاصرةالم!وليست

احضا-ةاةوجيتحدث!11!%صةهيوانما،الاديبفيهيفكر

وانقضاءاسا-!جدإدفقرظ!وربينقففالتيسلسلننهاحلقاتاو

طهادباظهرءندكل-داآلمعامرةر!رةبدتهلا!ضءودمبارة.4اجد

اًلادباءهؤلاءادبامانوكرلثلي،انشاشيبيوالرصما!يواوشوقيصمين

عئ4أنبحثانذيالمعاصرةزمنسبققدلفكريصوأوالشعراء

نخرجكادتاتمقيقإتانفوز-"لعربيا"مجله'لىااأطريفمن

ا!رةالمهلفترةاب!نلىمجعلهمالحسابمنهؤلأءالنوادغصوشقرة

ت!تادب!مامنضعاوال.قادحشنلطهمؤصرانشرت!د،الراهنة

وهذهالاعننبارهذاص!-ةفياوننيوتأ.،(الحديثالتراث"ءةوأن

ظ!ورفترةانزولت،خطئهمااو"ائحديث"..تراثا،ننميةا

ناصرةاعننبارهاإهنىانمى!االحديثةال:هضءرجانامنالفئةهذه

واجتماعه"وزخرية.عامية،اهصرانهضةاسبابمنبهآخن!مأبقدر

بأمفارالعصراثملةالاحفةفيصهابىمحدودابهاخذتماد!وؤء

كهاسا،وفاروفىا-ماسليمديحفينظممثلافشوقي.الامةاكلومشا

ىالاضخنااذاول!ن.الفرنسيالاستهعارعلىسوريةثورةفينظم

ا):اراويوراشدالبدولطفيم!لاواسمامحيلثمبلشبإكاشوؤي

منإة'!مواآثارهمفيابفرونهلالاءظبمانقتربفاننا

وهـس،الكبرىالععرسمةبالضرورةتحملالمعاعرةان.ا!اصرة

01،هائحياةواللاشياءةالعلميوالنظرةةالعلىوالطريقةالطما؟ن

إس"تلاظاهرةاوخطوةكل-إنبايطرحالذيالاثباتياليقينىالموؤف

لهاوا-ر،لهفلياالبرهـ؟ناوال-أدلءلامناساسالىفيها

.الاسطورياوالصوؤباوالةربيبال؟فك!رصلة

واميركااو!وباعتهوبل،الانعندناتا"نيسوالعصر

حينؤ!اهيئا"!ثاالمذاهبواوروباطامير3وفضبع.الهوفيت!ماوالاتطد

وؤ-.الماديالمن!بخراكبةالالفوالدولالوؤصيتيالاتحادقينجعى

ثالب!-ز3ومرااصرىوالمصانعلصديثةاالمزارعتجدالناحيبن

الطبنباو!هك.فى!!هاالحياةجوانبمنجانبكلؤ!العامي

هداو*نحالانسانعمراقىاكلاعلىويمرباستمراريرقىالذيالحديث

تب!ثاك!ال!دسىةتجدوص"ك،(دةوا!مهالعاكيةاسبابمر51ا

اتالرياةمب--علومورالهاومنصيا.4و-مالىالانسانراحةعن

ا!ا!ا--روااقياسواالتخإط،و!اكلفضاءاترتاداتيوالطبيعيات

عدصتساعداشااحياةاوعئوم،الانسانآفا!توسعالتيوالمسدر

ء-ا،الازالو؟رةيستهدفالذيوالاقهصاد،والناسالحياةتطوير

التجم"ة"ءحالاج!ماعوعلوم،وب!بوحةي!مرفيالارفيعلىيامهابليقض

نعهةبرتوفرالاستغلالحياةاك!تت"!4مقراجمب!،والداجتمه(تاشرور

لبشرية.الكرامةا

والصد!الدهةتعتضيعلميةبأسأليبويمحصيبحثذلككل

والامبريالةوالاسةمه،روالفحفلتدجيلاونة!،الحقيقةوالتماس

حهىذلكهـمههـسيبلءصةض!والت،الاشهالمنشكلبمايوالالممتيطلن

بس!طا.واث!عاالسعادةوتصبحلعدلايسهقر
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الهمرروحمن!صاتثالت!وةاتاتهـااماءسةااه!هيوتلك

بط،وآءتألروح!!هصحةأدركالذيهوصراطاوالا:ثب.الرا!ن

مرامبما.يحققومههـآ!سجمما4بقيلوخ!

الض!مالعر؟ح!اوتراثروحهذه"فندمآو،لهشلالوؤد

؟هوص!1السهي

وانكانزمانهفيمع،عراًلانالكبرإباتراتناانذلكعلىوال!واب

النظريراتاوالفي!ييىةاهـإ.أت.امنقواعدعلىيعتمدو"مفى

وان،والخرافاتالاساطيرعليما"جوزانن664كانكما،إنفيةافى!يتاؤيز

اقواعداعلىالاءتمادؤ!رإلاواىددآثتب!ؤ!ايامهاواكأوااليهـ،ن

ليويلوح.واسأليبئا،نرواعدسأش:4التيمي"الطح"ايبوالا!

اكيهياافيالبحثالطمهبئنهضتهماوافر!ماالعربته:بلوانه

لطريقةااكلرافءاىل!بضوا،ادتووجهدابذلكفافاءواا،الذهبعت

قصبلهموإكانعثرالثامنالهرنو!ظ،رتلتيالحديثةلأالهاهـ؟

ومنبيكونفرافبشىنظمطكهاةا!ريةهؤهؤواس!قىظيموب!ادسبق

نراثاا:اخافواالفىإ-ناهرباايعتبرلافىذلكومم.بعدهجاء

والاساليتصبالقواعدالىافيةالافئومالافينفذوافقد.مقصرين

الطمية.

ال!تراثءفىيعتمداناليومالعربيآلاديبيستطيعهـل7نوا

؟وحدها'مصرأدبعلىيعتمدآنسمح!هلاو؟و*دهاعهـدجمطا

تراثانابينابحاءؤ*اذ،أ-الضين،91ـ!""":ل!وابا

فهمةنواضطاصبحكمأ،الحلقاتف"لمةلمةسام!امةمدلصضمارة

عربي،اديبكلات!مةاساسيامروحديتهقد-مهالهرد!الميصمعتركيب

هـاتباوباادكلوفوع5هماآلأولالمقامفيلانسكواا!ياةلان

الزمواالذينالادبأءلثن،الأسماءر3ذاتىبحاجةولتا.متلراو

كانالامثلةوآوضح.اطةسناتيارفي!زجمموأقدوحدهاتالشبأدب

بدايتهالحدرآن!!نااتي،اماصرةامترةمطلعفنى،مصرفي

ولمالادبإء"قلاءتصفدبكول.ا"مشربت"نفرناواثل!!مددفا

الادباءبعض،ولءوكذلك.بلالح!نجفمةفيضمرارالاسبمتطيعوا

م!أدراسةكافزصببلديهميكون.أنؤ*لاوراوباالىلث!صواالذين

فلم،للبلدالمعاصرةال!رياةديالمشطركةوحاولواعادواثم،الهراث

بالفمحى،الت.بيرواجادواآلهراثاهذاضاله-احنتىذلكمنيت!مكأوا

فوزي.حسينالدكتورذلكعلىالامثلةاحسنومن،لرلبابألحقمواثم

اهـ!قنقلبالاجمرأولد،لركبالإ*،دءتومرمنالادداءهاؤلاءومن

تراثحه"فهرفألمقام4دا*.ءقرثم،اتصجةواالاقاميةالنزعاتبعض

4لفاستقم،دلهلكأفىؤأخاء!اشهباا*فاو!.ومشب"وحياة

ألعربي.العالمؤطاةكراقادةءنواصبحاطرإقا

انهضةؤ!اتهدانتمصرخلافبمربيؤنطرايؤ!ل!الاكانوكذلك

المثيءبرمضمتآخرة-(ءتلملفالبفبئهيوان6ءمليةمشاركةالادبرية

ءددايديعاىاكمقهقالمنربذلك!آل.مصرفىالمما-ءهـةركبعن

ييكل.ووكلالقرويي!نشدهـاء.من

هفايىىاناحقيقةفا،واكراثالمعاعرةنبر-توؤقكيفاما

نايمكناساسيماساتناقضبأنا"ظنالخطمىناناذ،مشكلةمن

-ةثهبانلظناالخطافيذلكون!ر.والتراثالمهاصرةبتقيع4

الض:اقض.هذالفكواجبا

منيننلاءمماانويسز"بدا!فيعا-ئايمليالمعاصرةهاجاان

الادبمعبرةوالهللفاشةفيمرجانيمكنالعصرروحمعالتراث1

منجزءاكانكماويظل،الستارعليهيسدليت!لا!ملاوما،صرلمالمع

مثلاالانون!ص.عاسالا!هذاعلىقيمتهلهوتظل،ال3ريرماثالش

افي-اتذواد،واعرافهالجاطيالعصرعادات.منكثيرالىنتطاعلا

بوفرفصهأبه!الحاالعصرجاءثم،الاسلاميالهراثعليهاؤفسعادة

-6؟-الضفحةىلىالتت!ة-



اياء-االمرحوم4صهما،الضراثعلىصارختمادااعظمولعل

!يقصيدة()رءجمثياعا!1ؤصبدةعلمىا.لكااذ-ازكرهو-ماضيبوا

ابوماضيارحوماكانهد،ث!رته.دعانمقلاتعلي!االتط،الطين
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،عامدةدعوةؤ!"-وولسنا.تامةمساواةالجشمينبنليساوي

ولكن،إهةكربج!ةو!ادىءعاولتستليرا!االيالمعاصرةنتبنىعنرما

خباراالااحيانالناتتركلاقدالجديدةوالاجتماميةالاظنصاديةاظروفا

.ند!وماناخذماجمن،ضيقا

فمطواخرىالتراثفءرجلاقسعانمقدورنافطوليس

الجديدفتابهفيمحمودنجيبزكيالدك!وريقترحكما،المعاصرة

احمرانال4قولمحدعلىاستطيعولا"ال!رمواجهةفيثقافض:ا،1

اخاعءنوان،.لطميةاحياتيساعكفيوحدهاالطواهرفطالنظر

فصلأ"افصل..كي"الوجداانيةالساعاتفيلعلماعباءةنفسيص

لوجمعالانسجامجببل،هناكوميرهناحطليبين"حادا

نحترمكماونخشمهلناتراثاادبهسيصبجالنيعصرنما-ال!ر

اضتائجابعضننلاميانمنلطبعبامانعولا.القديماترا!:الان

لوناعى(لممكناذلكي!ونصينالمعاضرةاليها-ضد!نااةسااهـيثة

يدفعانهامثلاللفزاة*قتصادفىويلاستقلالالديمقزاظيةاًن.و-ءو!

مسشسوىايضداذلكالىونيفعها.الرجلمع.المساواة!باىا

فكيف.الاخرىالمولاوخعو!صابهنبزانيح!الهباالا،!تاج
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كانلو،الافجاههذاقىالمراةزحفمنشيءوؤفالىاذناهـبيل

الاةتصادإ!ةوالانظمةالدإ.قراءيةقباخاوؤد،وؤفهفينفعلا.نجتهع

أإلقأسيةاالحروتحدياتالحديثة

ةطورانوه!م،كلهذكرنابمطت!يطجداموجزةا-يرةوكل!هة

وجهعليالاةضلىالىا،-تماعيةوالحبةوالاتمانوالاحياءالطبيهصة

الجدليةومقالةالعضويالتطور1مقال!هيتلك.م!نومامرالارضهذه

!-اوايس!يلا&حث؟الأ!ملابىلمأذا.نجيةا)تاستو!بضمه

،الغقدمبم!الايجابيال:حوهذاعلىجاءتنالجدليةواالتطونر،ولكنمكانه

ادبالنامنيسرلمفون.آخرضوعلىتجيف(انيمفتوكان

الىالتطورركبا،الركبهذاسننمعوالمدرينالثمناب!اوالمحاصرين

،والخذلإنلجهوداواصابهعملهحب!رقد،والاعلىوالاففللامما

واامتابةاوالفكرعالمفيوجاهيدبهوآمنالسيرهذاعر!ومن

ؤقدالطودهذهتجاوزواذا،امتهونفعب!ة!ةقداس(سهعلىالاب

لدينالظكاوككجمهعا،4الشرينفع

الىامربماادإبمحمددنلأرااً-نعما


