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بشير،سفيووادي!جاني،ارراةصاتقاسموابو،طهمحصد
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اننالية:
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المنكلفة.اللفظيةالزخرف!ةعنالابتماد-و

التعير.ذءألمطلقاالصدقتحري-ر

ال!تبةالق!دةوا،لساؤيةميزةلاانسانية!فىةأثءر-ح

ال!ية.ذماقهاكللمنثث-ءةازشقدهاتةلاا)خيهي

الاءصمآ!ابعلىوالأفلاعاكعاعرثقافةتعميقالىالدءوة-ط

.)1(لمختلفةا

الديوانءماعةنجيراخرى-ماعةآوممرسةاخلنالووهكذا

مةوهـاتؤحدويدفىعنيالكأيبرآو11،ةقليلالاختلاء!بعضلوجدنسا

.اهاحمد)تالادبفيالمعاصرةاواحداثةاوملاءح

ونقدها:الهالميالادبفيالحداتةملامح-2

بعضيحاولتيأ.المعاصرةاولحداثةاملامحاًوءتإصر.نوكثير

يفبروهاوإصرالمهالعرد!ىادقيعلىيفرفوهاانالعزبواوكنابالنقاد

!ةمائةغريبةوملامحعظصهـبأعاصرةواةلماحداثةالممفهدةالمظ-يسا

نزعاتسماحىتلمرف!علىمادهوالغرباد/11ل-اوروحبهاقال3المائة

ملامحنعدإدت!اولءدا:دة4عرببتاك!اباظهرتوور،آلادديةومدارسهم

كض!بهماهومنهاقوآتمااءث.،لعلفيالادبالعاا!اا-داثةامفهـوم

الدكأورذكرؤقي-د.العرد!اوعياامجلةؤ!الخطيباحسامالدكهؤر

يا!:هـيما3رهانذاساسي!ةملامحستةالملامحهذهاهممنالخطيب

:الصددخاصية-ا

واإلحداثةلمفهوم.ةالاساسوالملامحالخاءهياتهذهاولىان

ه!تهت:-4ومما.الصديخاهميههيا!العاالابفيالمجباصرة

نفلفيص،دؤاالاديب4مموننا،ررفثبينمفهومفيالخاص!ية

اقيردةوبلكلشاعرابهتهيرتبطنماتصويروافي،ومشاعرهتحربت

تعنياكاصبةوهذه.وبيئتهجياتهعنالتعبيرووس،وآلاممماس!ءن

التيالمقوالةوفقيسبرولاوحدهبالخهاليكت!فيلاإثال!داالاديبان

ءص!وبالاديبهذاعنب9صدلىوا"اكذبر4عرالمفا:عذبانلل!فىول

اعما!ءنالحقيقيالكشنءنحوحديحدهلاشديدبادفاعءادة

ءا،براةقي"الفايةبرالحرشديددادوبأكلة،واستبصاراتهالانشان

ية.لتعبعررا

4!الىرالثمربرالترد-بوحركةشاديابو:نشاتكهال.د)1(

،6791،واكمثرللطباتالعوبياالكاتبدار،اًلقاهرة.الحديث
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ا؟لوفض:خاصية-ب

ءـجم!ا!الهاالادبفيالحداثةلمفوومالمانبفاسهةالاسميةاخاهوا

،خاصسةاًلم!دئينالادباءمنممثبرادباؤ*تت!اىاقي!الرفضخاصية

مو؟في!سنهماواحدافتجد،المتطرؤ4الو*وديةالنزعة1ئوي

بالقيموالمسضخف،وسياسيااجتراعياقائمهومالكلالراردض

وقد.ال!ديثالصرحضارةمنا!صوال!نا،الاجتملإةوالمواضصات

ثرجةالحديثالمجتمعمورةمنببهضهموالاثمئزازالرفضابلغ

بعيشلكيالحديثةالمدنيةتاوثهملموافراداجناسعنيبحثجعلته

.بالفرأرىلحعمويلوذمعهم

بالسعا"يرال-لمقيةايلاستخفافلدرجةرفضهفيبعضهمبالغواز+

41ف!ارءضواالخاصيةعدهاطارافيو.الم!هوالياتمنالتهربو

لا-مثلا-عندهمؤالشعر.الموروثةالفنيةبألقواعد؟لت!*

افي-ةوالقاالوزذافىبعضهمراىوربما،القا!يةولاالوزنيستلزم

العكلف.منونوعاالسمرموضوععلى!داية

الداخلي:وعالمهالانسانوءدانعلىاتركبزإخاصية-!

الادبفيوالمعاصرةالم*داثةلمفهومالثا+!ةالاسأسيةوالظصية

انللاتالداخليأوللم؟ااتجاهبرالواضحالانكاناءهم!تننمثلالعالمي

كثيريزاللاالتيوخباياه!الفساسرارعنبامشفوالاهتمم

،بألذاتال!باطنياالعقلهـواللاشعورولم!ويات،مجهـلامنها

!ظموغيرمتشصكلنجيرهوالئياـلنخسداخا!التوىالم!وبتصوير

هذهتتجلنىماواكثر.للاخرينبا!سبةمفهوموغيرمحدودوغير

وتطورهانشاتهاالمحطتاثرتالتمه!السهرياليةالحركةفىالخاصية

،بالذاتالخم!يةلهذهبالنسبةااهمهـ-اامنلعل،الواملمنبجعير

منبمدهاتىومنفرويدلؤاءهاقادالتيالتحليليالنفسعلمحركة

ادبناالكتابمنكثيربكناباتتاثرتكما.اكفسيالضحليلعلملا

كاريل":"اتكسيسامثالمنوذلك،البشريةالنفسثيلراسةت!مقوا

ذككالانسان:الكتابه!ي،،كاريلال!يس"قولافمما،وعيره

:إ،المجهول

تركيببهضعلىوتعرفالمادياتعالمفيالانسانتقدم،قد،)

فيما،الاشيماءمنقليلغيرعلىالسه،دةاستطاعوبذلك،اثادة

باةتامعرفضناوانمج!ولايزاللاالذيالاسمانا+-"،انةسناعدا

.)ا"..*وجزئيةبدائيةزالتما

الانسدب:المصبرربأشكاليةالشعور-د

.بمكنالعا!ا!الادبافيلحداثةاافهومالرابه"8سيةالاسالخاصيةوا

عنوبألعجزالانسانيالمصببزأينةباشكاالحادالفهورا!تتمثل9ن

والمبلإا4وبالتوترافيالأ!!يربالمالمتعلقةالكبرىالقضبماياتفسير

وو--د.؟لمصيربهذايته!قماكل،ىوالغموضوالشك

وافحاالاطمئنانوءلممطالووضوالشكوالقاقالثنوترهذاصر

منالحدصثا،دبلمحيالاتجاههـررايمثلونالذينا،دباءانتبمفي

.وغيره،،سأرتربولجانل)امثالمنالملحدبناالوجوديين

الروحي:ابلاغتراباًلشعورهـ-

فيتتمتللعالمياالادبفيالحمالةلمفهومالخامسةوالخ!ية

طببهةمعالاديبانسجاموعمموبالج!ةالروحيابالإغترابلشعورا

!رالحباالاديبهذاشعوروفي،.ال-ديثءصره!!الق!ثمةالحياة

تدفمهالتيالاليمةالحيرةواوالعرضيةالإةعن3والانفصالرو!

4نظرفوة!،اخوىاحياناالسابيلأوالىا-ياةاالسرابالى

واناحباةافي!صنلهوأمثراانترىمثالمةنهرةالحياةالىا

!-رراعنالكشفهوالادباو!فةوانضارنئب،نللاتالاسعانا

؟لاغتريبخاصيةعنالمعبرةوالاغراضا!اهرامنذانفيرلىا،الشر

"ل!ديث-الاديبلدىالروحي

اسعدشفيقتعبريب)المجهولولكانلاتا،.كاريلامسشى)1(

.المع؟رفم!نبة-بيروت"فريد

عد:القيوفامنلتحررواةاك!5-و

ؤ-!قىمثلا!أمااآلادبؤ!الءداثةافهومدسةا-آاوالخاصبئ

تبيشيء3لبرآنالاجاه1بهذاانظثوين8لحدثينا4،ءالادشعور

بهالخاصةالادبيةطريقتهيستعملانالاالادبعلىوما،ومتغير

وفي،طهالبمالخ!عة1دؤمتهالناسالىلينقلالفاصةولغته

يعترفون،فهم.ونسبيةفرديةهيالادبيةبةالتصبأنلشعورهم

ارصيوينظرون،معينةمقاييسحسبلتفذهمدبيةابسلطة

"في!ة،ولاوذنيقيدهلاالذيالصافيالكلامانهعاىبألذاتالشعر

المض!ونمادةطبمةهوالادبيالعفلفي"دالهالمهمانمتبرونو

اله"لا.لذاالخارجي"لدا"وديستقدمهالذيال!فوضا

القيسمبنسبيةالقولعنتمخضتالتباظواهراابرزومن

الروايةوكللاسة،لأفحرالشعرظاهرةهيوالاذبيةالفنيةبرالمعايير

الشكلحيثمنالحراالشعرمميزاتابرزمنكانواذا.الجدايدة

م!زاتابؤزءنفانه،والقاة!يةبالوزنا)تقيدعدمهوألارجي

منالستيظتبدايرلأفيحبو!9ت!هربديىالتيلجديدةاالرواية

الحادثةاوعن،ومواصفاتهالسردحببلءناننخلي:هوالقرنهدا

ية.لنهاواالمقممةوعن،اأشضيةاوا

دنجوية،عيايةالاباوللفنليسانهكلهذلكبرمديرجمونوهم

يشىلاو،مااهـهبداعيةالاديبيصبحآنن!رهمفييجوزولا

كانبرلثلا،شاسيمرمىاواجتماعياواخ!امغزىعلىادبه

هاؤلاءوبنالاديببين،وثنانسب(سيااوواعظااومهذبااومصلحا

المنفي!ىال!تي"للفنالفنالنظويةت:اصرونبهذاوهم،عندهم

الروعوتعقلالئولىتصةكاالنيالاشراقاتهـننوعانوالاثب

المعان!جمرآفاقفحأب-اتمنونوعا،الجطلاثواكحاسةوتنمي

مداركاعلىالىفسبالةتر،ىأقياا!معاتومناورةهيوالخيال

.النور

الادبديالحداثةمفهوموعنامراملامحا.وخواصاهمهيهذه

والغرد!،الما"!االادبلهذاالدارسيوناستخلعم!صاكما،اله"!

جميعاولعلهااخلةومتطامترابطةوملامحخصائصوهي،بأاهـاتمنه

ثص،المروخطاصيةوهيالأولىاصيةانخااالىترصعالظملتد

ادياوهو،به!منلامايرفضالاديبيجعلالذيو5ال!ولان

النف!اعماقالىالخارحيةوالاحداقلموكيةالسالظواهرااتجاوزيجعله

للمصلإرتفسيرايفيالتشككا!ابه*دي.ارنيوهـو،وا،ضهير

فيجا/باا!فايتسببالذيوهو،قطعنيدليلالىيستدلاالانساني

وهـو،الكوت1عنالم!اموالانقطاعبالغربةواشعورهالاديبقاقمنكبير

للعم!لالشكليةوالمواصفاتاقواسدااتجاوزالىالاديبيقودالذي

دت-ةواكثرومرونةديناميةاكثر1تعبيرضمانسبيلفيالادبي

.)1(جدانهوفيويردورنفسهفييختلج"وتجاوبا

والخصائص:الملامحهذهءلههاهقاؤالقد

فيالحداثة(غ!وموالخصائصالملاءحلهذهعرضنانهأيةوفي

تقدهاانثونتهرنجعل!االاعلتالزامانرىالما(!الاب

مااطاروفيالوسطيةاوالمحافظةن!رتنااطاراا!عليهاونبق

الحديثة.العريبةالادبيةاونهضتالحديثالعربيلادبنانرجوه

الفرب!الادببرهما،اتسموانانهاالملامعلهذهتهورناوفي

كلالذاتي!ةالمظرفةالادبيةالمدارسلبعضاصحمابهينتميالذيالهديث

كل!انها.وغيرهاؤالداديةوالوجوديةالرومانسيةمثلةوالفرد

.واننفس!الفربياولل!االيحت!،الادبيةالاعمالجميع،"طمتسم

وابهاقيسمانبثرطور!فانهمجموعهفيالعالميايلادببهاا--م!

العا!ا(الادبفيا!داثةمفهومملامح"الخطيبحسام.د)ا"

بالعادواالنعليمالثقافةشئونمجسيعنتصدر.العريالوعيمصة

7691يونيو،الاوللهسددا،لىلاوادتلأا.بيةالسيات،جمهورا
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بعض!إبعا+"يعرةموتالذيالو-ودياوالسرياليبشكلهـا-،خث!ا

ا)،ما:طالحدتنلادبعامةو!"ت!لمماتوكأني،المحدثينا،دب

وافىعاته.مذاهنهجمىعؤء

لا4ؤفالغرببم1لما8انهفيمحدئونادبئء.هناكتاكيدبكلفانه

-ضصةوااوير!نهسكواانعايهميتحتمعامةملامحالملامحهذه؟ءقيرون

.ىهااودبعضيإ.ادبهما1اتسموان،ال!فما.ثةابهيسمادبهملميوسمبها

،الوجودياوا&سباليمةهومهافيبياات،خنوانبشركللييانهفا

اوفيهـهاانوصديةأوالم!رياليةحركةاةاالىفيتهء!مغهمكتيرالان

دتهبراانابر-لى.المتطر+صةأدفرديةالادبيةوالاتجتهاتالح!كاتامن

المننطر!4اوادفرديفا"اه)سبمن،يي،و-رى،اخركاتهذهينتقدمنهم

و"-ناـ-؟لمجةاالمهيممنوالتصلشاةموالتوالخياليةوالرمزية

وامتهمرههمهفيبلأدتارسألةمعيىنامىماالاجنف!اعيةالالتزام!ات!

عامة.للانسابةالنسبةوبا

دحذر،الأمحافه5!8خدواانآلرباآدبأنناواجبمنقىله،ولهذا

الأءم.-الجمبعتشملعامةملاورحا-ستانهاعلىأاليهأ1*ظرواوان

ناوحتى.4نصآثفربيافطتغفيح!تىالمماصرةالاد،يةوا'حركات

قيلحسبألذيالت!فسير.يعطو!انواجبهمءن!اأنهبضياخذوا

لراثهمءلماتالخصلأصومعالخلقيةمهموا!يالدفي.بئعقيدأ؟مامع

مجتممهمظروؤط"تقتضيهماءومع،الاصهيلةلمربهلةلوثقا!هم'لعربي

منؤةبعصاددأنزامومنو!دقمحاصجاداد!!معهلى*نامتهموا

و!ىفهالةايرءابيةة3!ارومنوامتهممجتهه،ماء!،ت،ن!وا!اخلا

وامت!.مج!عهمحياة

ملاهـحعنكنبواممنكثيراأنن!دانحقاان.5،اوسفوافه

بهذهيتقيدوالمالمربيو!:افيانحد-تةالأدبيةوالاتجاهاتاتةالحإ

هذهـالىدعوتهمؤ!ىيإتغونورا!واذكر،هاالتياالاء.بارات

مط!ىا!الىقةجاهياتواملامجكانهـاويصورونهاوالانجاهاتا.لم!"ح

شرعد.اوقبثونبهايآخذاناادبناصهيجب

موفوء-ةفييبصروناانآلعربونقادتادبائناواجب!وءن

اويعطوفي-الغربيةصةالادبيوالاتجاهاتالملامجبحقيقةعمايةو،روح

نألونمنهاظخذهانيمكنالديوالقدرلاا.المقبولال!عير

الاصيلة.والادبيةالثقافيهبحصانصظاالضرأا!ق

وابهأؤمنلذيااخفسيراآقدمانيمكنمتوافمهكمساهمةو

ةيا!فيماواًلاتجا!،تالمللأمحلتاكالاؤلعلىالمجلهالذي

عرببميو-دلافانه"لمدقا"عنصراومةلخاصاتشبةف!با)،

الن!كوصرورةالضمرهدافيمةلأ-ر01نءفن4)ر(إهةداحدوا

والديناعقيدةامبلفي*عواءرفهف!هولقولهنضمده!لملميب

فصلة!تصدق.الادبرطالهول5جآلكي9أوا،.،مةالهياةمجالفياو

وم!مدة،والخماقيةالديئيةوقيمنافضائلنامناساسيةوقميمة

جمببحفيبهالاخذيلإبامعهودوتقليدوالادبببةال!يةالمحامد1من

3لالشرظاواًهمنصسهـذاًكانبراذا.المصورجميعوفئالاداب

افح-رواوالزثاءواالهجاءا"دإحوقصاثءاإنا-بانبمضفييراع

انا-دكلياننساناايبةطيعلافانهالسياسيواثفعروالوصف

سهـوفيحتىاًلصد!تصرص:قصهكلهاقد-م!اابيا!زاضعرا

كانالثصبرمنال"صعهذاج5قيل،مهكثيرالانا،4نروهالمناسبات

امعلةاقدايماالمربي!اثمر،وفج.قا'لمهبهيؤمنعمايمبرصادقا،

وا،ررائحال!ذريالغزلمجال1فيتء-ة،ال!مبيرصروؤ!زالرة

الطبيمة.ووصفالنذوإة

4ردمعصادقشآيكوناقال!ربياديبناواءباءنفانهثمومن

وايههرجمولهفيما،وادبها!نهومعاقهومعمجتو*4ومعن!مهومع

حتمودفىمه!يكونانيجبااصدفىهطاانالحالوبطبيصة.4ء:

.والوقأروال!ثمةواللإقةالادب

عاصيئكرق5صاكلبسفانه،الرفضله:مرودإ"!مبة)ب(

.فالرؤضوالم!ولةاضولةا1الحدودؤيبهقيهسكواانالهربادبأننا

نوعايمنوالف!ادالظلماعمالذحموالاديببهتوجهاذامحمودامر

منولاادب!ااءنصا8أ-دلاالث!داتة،ل-واادةا-دة!لظموثهو

الماقوا-ا،يبااللأادبهلءكاطفاوز!والاصيلة4ااعردالقيم

واتزموالصدفىبألشصجاعةارتبطماواذاوالخداعءارياواوالةفاق

يربطفياءجابيااشكلاا-ءف!-اواذا،والاخلاقالدين؟مب!ادىء

.ا&دإلضراحوااـ3بالبناءوالهـدمللتميبهبربالننخطه!ألثورة

امرهوبر-ل،دقطم!ولاامراليساكرظبرهداف!)الرفض

اثارهزشاهدأذيا11،دامأرؤضأواما.إماءساالعردجلادبامطلوب

والحضاريةبئوالخلةإةيةالداواندتميمالمقدسآتوجنايت"علىاسلبيةا

ادبأءنانهيذاننافا،الثباب*يلبهنوصاءة،الغرر!ط1الءالمفي

وااءيتماعيااوبادةفهااوحبراطيهاننمتقيدولا.مه

بب!نا:تزامايءنوال!حلاا)رءفىفظاعرةالهربيضالامتسبلسهيا

المجتمعلىمنهاتضنيالةجا،شءاكلاكبرمناصبحتالفربيالثصباب

ىالأخسبتد!آ،ارضآءـذاعدوىا.ن4تهروسفوءهسا.صةالفربر

الاجتماعيوالطلمامعي،ا-كيالفسادااعبي'يسإعدو،لمربيةا.ازنامجته

..لاعمااءقلياتاو

الالمالداخلكياانحاهؤطاًلوآضحالاولفاءلتهسوبال:-مبة-)!!

علىفهمهـاأذا،4جلمراتلاديبو?ءموداًسآسيء:صرق!انهاللمرنسان

حماودوافىوا!سا.فمكةونا.هاعنوادكشفالنفس4.رفةم!!ولةانه

منونوعبير!اتوالنفسثحاسبةمحاولةانهوعلىاللالفمير-ء

ليسيب!الادووا-ب.اننفدوولتحليلاةفي.قوالهالداصلميال!وار

لب،بصدفىت!ويعبرهولفسهمكلولاتفهم!ي؟خ!عهقان!نم!

لدىالانسانيةا،شماءصوطهمدراسةفييتهمقاناجمماواجبهمن

بقمرت!سماكتببراوالروايةافمىةأجودة"ن!ملم!-صن،غيره

للكشفوامحاولةداحل?!ميقوحوارنفبيحليلءنيتوفهـفهماما

شخ!جاتها.ن!مياتفييختاحعما

الادبيئفيالمو-ودوالصورة!ومبالمهالع:مرهذااخذاذااما

اطل!و،االفاتعاىانطواءمنءلي!.ايضرتبومالنربي"السشا)!

واهمال،الطفوهـةاى.اال!ردةىاودثوة،والخيالالضملم:-ان

ادبناميمصولغيمف!له،ذ)كوغير،!فسانالارجبقىاننصر!،ت

الامممىالتقليدالأ14اديدهـوداعبف،كأنااعتقدولا.بياله!

كدتص.دالشموروالتفيالتعهصداو

المصيرة،شكا(ليةال!ادا.لشعورتمرآولخاصيئ-+بةوبالت)دا

3الأزمسانبم!يراثتصطةا-لغيرىافقضاياتةسير،ستوبالع!زا،نسافي

المربجللاديباة:ةباا.ءلاؤهعلىيقبلانيمكنلاالاخرهئوفانه

اوجدهعظيمالظ--للانسان4،نطؤمنؤهو.بالأيم!انقلإ4ا!امر

الصالح،المملوالأ!"،نبالهدلا!ونهذاويمهرليمبدهءدممن

عنبب!جاريه9الانسان.مرجعانا4الىثم،وقوصههو،كديرهاتلهوبع،ن

يةالسمطواكتبوااحريمالقرآنوضئعوقدلثراوخيرمنفعلفامل

فنى،انتوضيممنعله4مز؟!لابهاالافهأنيالمصير!لةعاكلقي

حضاللاومناضسبةبااماهـهاالمقليحتارمشكلىةتمدلمان"!ا

ب!اًاممونأهنلا.وة-!ييرهكلهواللأونللانسانوبصهاللهبو-ود

الضدد-لاكلاموااشزهةاعلماءبولىوؤ!.ءلممهوسابتىمشيئته

لىالعفيلهايةعفلية.بادلةالانسانبه!ب!المتهلمة"العقائدجميععلى

."السلب

يظع!!الاتهوعقإابرمانهميالقويلالعربيالاديبفيوالمفروةب

والمسائلالمشلألاتمنموقدفهت!ديدفيا!رددواوإل!يرةاثناا"ل-

فيهاواؤعكماوذلك،الفببيةالانسا؟بوالامورلمصيرباا!هاقةا

با،م!انهم!م-العربيفالاديب.الغربيالمالمنيالمل!دزميله

المصيرامم!ائلوفبمالد!!بماالشكبراثنؤيالوقوعن5عقيدتهو!وة

ام!اتعرضواالق!عاءادبراثامنجداناثرةوقلة.بألذاتالانم!ناني

"اكلالتاذياالمهويالعلاءابأالمثالسببلءلىتهمصنذ3،المرض

في"طا!-ةاوهآرالهوكأنتوالحياةاكونامذ!اورزينةاتاملاته

.ؤاكساسالمجتمع



دؤأنينوالتا*دباءمنكغيرهالعربيالاد-بانيتاؤءلاوهذا

نءحالةالىس!الفضلأوالاد!!انناجهتسبقالتيالفترةفييتعرص

نصصهو-!عبعدوءودهـسورواكالهـاخا.ةاماناةوااتوترواالقلق

الداخلببىةوا،هاة،ةواثوتر،لقلقهذاولكن،منهيخخففانيريد

الانسفي.ا!ميربالثعلىبمايةالشعورثر-!ةالىالمؤهـتلدىتصللا

حياةمعالانسجاموعمالروحيةالنربةةلخاصوبالنسبة)هـ(

العربيلاديبنااا!هماعلىتقبلااًن.يمكنلاالاخرىهيفانىاالهمر

مجتمه4لابناءاوالحببالايمانالقلبءامر!وناننريدهاكي

املنظبرةأل!باأىانعرا،.ا&المطمئن،اكف!راضي،وامت!ه

فيبهيةومانيهكناهـياوبالدوروفمايننهبرقيفةشاعرا،وتفاؤل

ايجاباومشطركا،بمجتمعهصلتهووثودوباتنه"ئهمجتمعهخ!صة

ثخصاتريده.واقهمجتممهبقضاياوملتزما،وامتهمجتم!4جاةفي

اذاًتية،اوافواحه،*مهلاًبتضبعند-مفمؤطة،ولامثالبةؤف!يصق!

يقفولاوعصرهام!تهالصهءيوبمنالرضىوعدميالسخص-كتنيولا

بصل،مجضمعه.فىالمرصيةغيزمةالبالظواهرامامالأيديم!وف

.رغبوالظواهراًلعيوبهـفهاصب!عنشفا.الىفطكيتجوز

"لميها.التغلبسبلاليالتوجيهالىئمارضيةا

يئالذالذربادبايقلدو!انالعربلادبلاشايرضىمنمناولشى

فرديرةمنجماويرتبطيتيع!صااوماالروحيةالنربةبلوثةصيبىاا

اىاوماتشرميةونطرةووجدانيؤكريوهروبوسلبيةوان!ائية

ذلكلان،الروحيةالفجوةاوالغبربةولوا-قا!اضمنذلك

الايجابيبدورهمالقي!معنلهمومصلولمجتمعهمبهمضعارالئقليد

وامتم.مجتمعهمحياةفي

والعلال!ا،ب.-ملتهافيبرفيضةككونتكلاالخاصيةهذهنا

لمجييجريالذيالفسادلمحطالادإباأيتور!الامفاا!ولاوحيدا

وعيودس4لاخطائهدوا&ا؟لحركنهالزاصدموقفيقفوان،مجننمعه

فيه.افسادالاوجهننصديوا

هيفا.ها،ا!و،ء!منوالت!ررافس!ة.ةلخاصوباانسبة9و(

دـسمببه!همتالذيوبالمهضىاهردماعلىتةبلانبم!نل!الاخرى

ا"ببمولألاخل!وابدينباضارامراطلاوماعلىبهاالاخذلان،النرب

!هاغةىلااقىالاصليةالعربيهـةوالفنيةالادبتأـخصثصوا

!ثكلا.نا!عصال!بالادجمااالممل

،أصياةامظاهرمنكثيرؤيااتنسبيةبمبدلمفليتامنلمبالرغم

والتقا،بوالادبياب!موالذوفىالبشريالعالممجالفيخاصة

اكدين!نرمنفات!ا،المجتمعصنعمنهيااًلت!الاجه!ماعيةوالاعراف

ال!اقبةالقواع!دمجالوفيالعقيدةمجالفنيالوابتمنكبيراقصرا

تم!لميىا-منلرغمو،1.سيةالاسأوال!يةالإدبيةوااًلقيملعحةا

اللازمالحدعنالزائمهالبد-نيةا)تحسيناتمناتخففابفرورة

!صاكفانكقليديةاااًلشهريةوالبحوراأقوافىااستمعالفبموا!رونة

منبلاةالشكل!وابتقالببدوالانامةالصنعةمنضرورياطرا

اقص-لأاوف-هي!شعر؟الشعرتسميةليصحءببهاالأديبمطفحه

يمهنولاكذا،5.مقامةالمقامةوتسميةروايةالروايةوتسمهية،قصة

4باوفاءاعنءصهءاًوالضروريالقدربهذاالادإ-جولييرران

القواعد.منوا)تحررصةالشعببرجبله

جما5وهذهلنربيامفهومهبرالحديثالادبخصائصهيهزه

مبس!.مو-زبشكلعرضمناهاقدعليهماوتعلميقا!-نالهـاأنتقاداتنا

ابترإ،ادالمقصو-3

الادبمفهومعاىالقيناهاالتيالجسيطةاللم!4هذهوبعد

بالاد!فبمالمها!برةوال!اثةمفهوموخههاةصء!عحوعا!المعاصر

نابنايجدرفىنه،الخصائصواالامحعده!رايناوعلىالعالمي

وهـو،مفىهكلهتةاموصوعامنالثاذكااشقاءنال!دإثالىننتقل

المعا.سالعردس!1ادفياتحس!ادومدىاكراىبمهومالمتلقالشق

بعضيرخففبدااصلهامنالة!روالاب!ى،الةديمالعردابه!ابتراث

الضررومدى،القديمااحربي؟لةراثءلم!ؤت،-مفيناصريلألمهئناادبا

نجاددبن!الصلةتوء-تؤاباالفرورةووجه،اةخ!ففااهذاؤ!ماوال!خط

اصاةاهمتهلكلوفيلآ!الانسبوالطرإق،الههـيموتراثناا!اصر

.اماةإاهذهاطا?هافيتتمانينبغيالت!والشروطوا"بادىء

وهيالموضوعمنالثاني4نشقنقاءمنالاولىلاتدقطةفبااتسهة

ناعلىبنقالجميعاناشكلافتهني،التراثبهفهومالمتعلقة

والادبيالفكركطالتراثهىولألادبيالمؤتمرهذافيبألتراىالمقصود

والاسلاميم!4العراباضيمنوجودهيستقيالذيالصعيحالعربي

وداكرتر44!العرالمواطنف!مبرفيحياامالمواعلىيعيشالذي

مجتمعنابهاآمنالتيالعلياوالمثلوالقيموالقداسهالطهرويهـمثل

،وازدهاره"وقو4واصالتساطته4واءتهبراابأنفيوالاسلاميالعربي

اكلواالقيمهذهالىبألاضاكلفى-يش!لفيماتضمملالترا!وهذا

فنيالعربيةاثق!ةواالنربيةللامةالمميزةاوالصفاتالحمائص-العليا

ذاتاحهاثمنإلمربيةاالامةتالر!فيوما،السليمةاصو!ا

لاوامص،دخال!ةاتما*ةمولأقفوءنالاياممعمسمرةوعبرتاسرات

ومناحطممنهاوالسروبيالعبرواستخلاصبهاافنغنيتستضتزال

وهو-يشهلكريا.وسلامننهاصحننهاالىالشكيئطرلىلأتديخية

والاليبهماوتزاكيبهاوجطهاالعربيةاللفةاًلفاظ-ا،هم

القد.بمالعربيالادبوتقالي!،والبلاغيةوالردـيةالن!ويةوقواعدها

ومجازلأتهوتركيباتهومفرداتهواءراض4وكايلالهموضوعاتهكلوخصائصه

قوافهصهوفىواس"ليبهالققيوصورهواخ!يئتهوى"يهو!بيهانه

ومكوناته.ومقوماتهخصائيصهمنذلكغيروفياوزانهو

بهايمتازالتمحاالمميبزاتواوالمقوماتوالصفاتالخصائصوهذه

الخصائصءتوجودهاتستهدءوالةازد!ارهعصوراؤ!المربرمرالادب

الهرإك!للاثبتجعللاليهيالعربيةالأمةأالعامةالقوعيةهاتوالص

الاهـمآداببينالمميزولبعهوازمانهعصورهجميعفيبهاالمتحاط

اصفاتواوالخصائصالاصولعلىالم!ؤظةمعيضرولا،الاخرى

فيالعر!الادبعاىيرطرآه،القديمالهر/-مط،لادبالعامةايدوا&"ا

ات.وإبداء-وتجديداتوتحمسهبئت"طو!راتمنالمختلنةعصورهفي

ادتصةواالسفلىاللرجةولكن،لرجاتالكمال-لممفيبهتههمد

سلمفبم-تقوالدرجاتالحواماعلىتظلث"ماوماالعليا

.)ا"واحد

الذيالادبذلكهوالتراثبادبالاساسيالمقصودكالنواذا

اًلصاءـايالمرمن!موالذيالاصيلةالادبهتالخصائصعلىيخاف

الادبانيع!نيلاذلكفأن،تقريباالعباسي1المصرن!"يةحنئى

ببصصراعاهناكاناو،عةصهخارجاذلكب!اتىالذيال!د

إننقابدعلىيطفظالذيالجيدلحديثاوببنالاصيلالقديم

للهديم.الاصهلة

عا!يحافظانوواحداتجاه!ءيسيرانكانااذالحديثوافالفديرح

فءيةمجرديكوناانيعروانلأفا.هماالاسالتةالخصائعى1نفس

الخصائصفيه-تزفرارزيالجبدالادبشمانومن.الاليسزتية

ع!ركانمفمصاالا*تراموينالنفسهإغرضانالأصهلمةالا:بية

الرغمعلى،مضملىهمفنىجرىومنؤلثس،بحاهظلىوفالبلاوثي.الائله

ص9ساروافانهمالكثيرةقجديداتهمإلهموكانتالمحدثينمنا.هممن

الرصينةالقديمةاساليبهالىبااشمرورجعوااقديماالنهحنفس

وموسيفاهالمكموبنلالهالمتينةال!جزلةوالفاظها"شرؤكة4اجتودد

وا،بالضاتالمتكلفةالبديعهـياتمنوتخففهاداءرةالحنؤةالرائعة

امر،ياالشعراصابتالتيالضبفلأوجهمنذلكفيرومناةرطةا

ا!مالهبئ.عهدفيافروناربصةطيلة

اهرتة.االثقافةاؤ!العربيةالثقافةاثرالعزلأمعبدالو!ياب.د)1(

92-225الععدا،الخا!مةادممنة،ا!ريةايثقارةامجلة"الحديثة
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بابوالىبالتراثالعربىالادباتصالمدى-4

:بالتراثعلاقتهمفينالمعامربعضتخلف

حيثهـنعليهالحكموحاولناالمعاصرادباتعنحنااذاونض

فات-ا،الترإدل!ظذكرناهالنياسابقابئلمفهومبالتراثصلته

الننراثتقاليدعاىيحافظقسم:رئيسيينقسمينالىينقسمنجده

اطارفيالشكل1ؤ!اوالموفوعفيسواءتجديداتهويجعلوخصائص!

تيارفييسبراخروفسم،الموروثةوالخصالصالتقالييدهذه

الفروكيالادباهبواسالاتجاهاتالمتهمدوالتقليدالتراىعلىالثورة

وناقثتاايىهااشرنااليومصحهاوبخصائصهاالحداثةبمفهوموالاخذ

وداكالقمآهثاوبصص،الكلمةهذهمنسابقةهرةافياهمها

ادررهـ-اواا!ب!ثر-!ةؤ!-ختلفاخرىافسال!توجدانيمكن

.التراثهـت

المقبوليزالولاإسا؟ويزال،اننقابيالقسماهنان،بالرغم

الكبطرجيلخاصةااعهـديالشعبافرادمنالعظىالغالبيةمن

نواؤدهمالىاوينفذعواطفهم-خافهلا:4الاصيلةالعربيةالثقافةوئوي

الحديثالنشمفانالاصيلةالعربيةوثقافنهمامتهمخصائصويطس

طرإقهياخذبدا"صرةوالىلحداثةاجمم!ومالنربيةللائجاهاتاقلدا

ا!ت"العربيةلاكطاربعضكلخاصة،لهالانصاربعضويتخذ

للادباءمسبةوباك،فربريةثقةةا!ثقغينوبببنإلشب!ابهبعضوبين

باا!راثصلتممفانلجديدااًلات!إههذاًؤ!السائرينالعريم

وخصائصوقوا!واوزانصورمنالتراثهذايحملهوماالعربيالادبي

منوالاخرالحينبينمنىنجد(وبداتكثهراتضهفبداتوتقالببد

العربيةواللمغةالقديمالعر،طالشعروعلى،التراث.علىيننحامل

ديعثرةحجروالوقوفوالنكلفوالجمودبالتحجرويتعتهمابالذات

هـنبعيدااالاديبنمسفيعمالتعييبرافيوالالطصالتحررسبل

نتقايىد5التءرراىاالمطافؤهايةفبنويدعو،واكفىوإقاللأمكلف

قواعدءنانشرر1ا!واوالمضهوناضكلا!وخصاثصهالفديمالادبم

العربيه.اللغة

وراءكلهنالتنالحإقيةا،سبابعنالبحثحاوكصاماواذا

فيصرموؤفتظذاألافلعلىاواكراىضدءوالدولاكحاملهذا

:ياسماالاسبابهذهآهممنانئجدافاقى،4لفتحص

،وةاةالتراث1بادبالغربيةالطرقةعاىيئالمجددهولاءجهل)11

الذبناهموالمقلدينالسلفادباءخلافعاىوذلك،منهمحفوظهم

تصلمحةوظا:4حتى-مثلاشاهـرانفسهين!بلامنهمالواحدىن

د!تقفلا!همالواحد1وكان."لابياتالافالشعرجيدإ"ن

وويهماوعضمة*4يشولبل،انشعرجيدمنإمبيراالقعدحفظ

كيةوصوروكنا-،-!وثبلأتواسألبببوتدكيباتمفرداتمن

.اخرىوبلاغيةولغوية.ادبيةوخصائص

واعداسأل!بهاووأمفرداتهامنزالعموقلةاللغةفىضعفهم)به

وبديعياومطنبهااوبيانهاوفقههاواشتقاقهاومرفهانحوها

وتكميلبالدراسةأضعفاهذايعالجواانمنبدلاوهم.وعروضها

ويهمونهاالهربيةاللضةعلىحهلوناخنوافا،هم،افيهانقصهم

فلأليمعشظوبانط،اجهوداواةم!دواالنكلفوابألحسوبةضا

.*تهلاتءناذاكفيرالىاعلم-ولاحضلدة

فيولثننفبهاالعرببذاللفةفيلشياضعفواالعيبانوفلا!م

4الربهباللضظاصحاباخذقلو.عزلوهـ؟الذيناصعابها

بلفكأومادسوهاوتناواوءـاوعالجوهـأالعلمجال5الىويادخرهابيدها

العاميعبيرالةعلىؤدالرقيعلمي!ة!ةالىيصلواانلاستطلاوا"*لمم

دمن.ابصور

وطغيان،ار؟يةوضو-وعدم،والقاقوالحيرةالبلبلة)!(

باتحإهات"الغربيقىالعثإفةوفيو،الاقذنصاديةا،صالحوالماديةالقيم

لقيماواهتزازالاقىصط!يةووالظسفيةلفهـرية11ومذاهبهبولزعاتهـ"

المردىاًلاديباصبهح1التيغيرهااوادريةبهانتسواء.،الموروثة

وفيمجتمعهوؤكا،معهفيالثقةيفقدوتجعلهفيهفتوثرلها-نعرض

بأتجاهاتهاا!اصرة؟الغربرلي!الثقافةتياوفطفريسةويقع*راثه

بلثقة"ضعفةالصامل!ةهيت!وضونمنواكثر.المنمرفةونزعاتها

لمرتمينواامربيةاالا-لامه-لأالثقافةا!ينامنهملترا&4وابأل!

وعي.ولاضابطب!ونابذربيةالثقافةاحصش"نفي

العربب4إاللغةقيتكمناكسو"شعلالعيوبواالصصبات)ديه

الذإنانوذآمك،القإبولأالتاهـخيةجلورهطالهاوالتينفسها

شيئاكزتلو!"ددسوهاالامربدايةفيالعربيةالانةدرسيوا

فيقواعدهاووضعوا،ا!يدانفىيوحدهاكانتلوكما،واقفا

هـ،151س:"هرمةبنابراهيمدموتبالاستشهادوانتهوا6م!رردتاريخ

ينظرواوللمبهالاستشماديصحلامولداذلكبعدا-،ءماكلوأعتبروا

اخواتلاالىوامتدادلتفسهاامتدادانه!اعلىالعربية1اللمغةالى

الاخرىالع!طميمةاللغاتضظ-روالوولطهم.القديمإفمالسحيات!

نالاستطاهـوااسبقاتمرافينفسصهاالعرببةالانةء!ن!روااو

والصرفيةوال:حو-صةالصوتيةالمشكلآ!منكثيرحلالىيتوصلوا

عنايةيعطواولماللهجةغيبواانهماكما،قلايماكاريخالىترجعالتي

معالمطقي،القياسىإلىولجاوا،العربي!ةاللهجاتلبقيةكافية

حيث،الدفةوبينالم!نحىبينتامةمتبادلةعلامةهناكليسانه

االطقمعمتمشببةاللناتكانتواو،بهاا!اصامنطقهالغةاكلاان

موبودغيروهلا."لمسائلمنكثيرفياللنتلاستوتتماماالعام

ان!3اللغة!را!نعفيللقياساستخدامهمنتائجمنوكان.ن!عا!كما

الصوما،والحذفالتاويلوقضية،الاستنأرقضيةالىلجاوا

.)1(ذا-ك

انراثفيهلا"دنمايكونالذيا!اهاعرالشعراغرالىإهـ(

وحدتهايكنلم؟ن،اليدالتقافيالكبيرواننشابهالشكلية!ب

الجاهليالشاعربهـ!اقيمسكككالتيال!ث!ليةاننقاليدومن،تماما

علىالمرورأ:الحديثالصرافيبهاللتمسكمعنىهناكتمدلموالتي

الليلووصف،بالحبيبوالتغزل،الاطلعلىألبكاءوا،ادزل

واستقلال،الواحدةاالقصبلقفيوالقافببةالبحرووحدة،والخيل

ذالك.نجيرالى،بعدهوعهاقبلهعصاوانفرادهبيتهـل

فيللعداثةمف!مهفياتصرال!!يثالعربيالشاعررأىوقد

واسم!لالوالقافببةال!ب!ربوحدةالننقيدوفياشكليةا!!إلافراذلك

ولمبداألحديثأ،ال!رلروحش(داةال!ميدةفيالاخرعنبيتكل

اداالاالغزليقولالاالاديبعلىيفرضىالذيالتهبير!يالصللى

لايممحهالذيالشخصانايعلموهويمدحوالافصلاممحباىن

فبما!رنمنذرةبادنىيشولاوهويرليوالاالمديحيستحق

.وهكذا6ةللبه

؟لتدانالربيالاتجاهفيالسثرالعربيالعثباعرتصوروفي

وبينبينهيصل.التفعي!منهبتوبعدبواقافية،:حرابوحدة

واشرادهالقصيدةف!دبيتكلاستقلالانوا6سجببتهعاىالانطل!

اصبحالواحدهالقصيدةفيالموضوع!اتتعددمنذلكعلىيترتبوما

كوحدةالشاعرينظمهاالتبمالحديثة1القصيدةطبيعةمعيفجملا

معاسلأ.وتجربةواح!موضوعذاتمتماس!لأفنطورة

التجديداتجاهفيالسثرا!ربيلألشاهـوجعلذلكوكل

والتحاملنقده،صييشتطوربه"،التراثبشعر!ننهمنيتخفف

عليه.

والترصببعاللفصاةزويقافياتاخوينالشعراءبعضمبالغة)ى

ابمقوتالأكلفدرجةالىبالشعرتصلالتيالبديعيةلمحسناتبا

انهموهبةعلىالشصفي."رىالذيالحديثالادبشطقيقبلهلااذيا

.الصفحاتنفس،الادق1المرجعنفسي!نظر)1(
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ويهاد.شكلاي!ونانفيلوؤكرةمصموقوانهصمةافجردوليى

ممنآخربنالمهادببهامتلامآاستهجانعلمىنإجمع3المحدثونالادباء

والفىخررءالز-مة1تةليورائه-اءنغرةىلااتيالمتكلفةالبديعالوان

برلاغشة11لفاووكأير،وبهااليصإانظارهموجذبالسامعي!نوروعة

خلامااكلاماخيراندثونالم!!ؤلاءويعهبر.ةالافويةوبراعتهالشاعر

ؤ.رإ-بوكان،مع،ب-ضهواترقتلفا!4اوائتانتالمتكلفةالصتهةمن

،ءتثي،اتتهسفعضوةوءنالتكلفوصمةمنبريئاالمرصبعيد،المعنى

.الفرةمراجعةعن

لادبقسهبة/1صهسقوآنالاتت!ادهذاناالىننبهاًنواجبنا.ومن

لث+-رب،ألنسبةيصدىلا4فاؤا،هالكعصرءمماالمتاخرينبعض

ىة-تازذينوعبأسيينءوييصنوواسلامي!ينجأاهايصنمنالقدماء

ومن.4متكأفغبرلمجيعيةة،تيشعرهمؤجوالتحسسيناتالصنعة

ؤاليمنهة.والضكلفالص:مةبينيفرؤواانالم!!ثيندبأثط11واجب

ؤكوناففنانيزاولصإ،الكطلىمني!رب!لأعملكلؤجمن!صابدلا

ذاباتصف-ةشعرهيتخذزصر3تنواقد.الفنجهالتماممن

لواناولفمراءبرهـ!هو-عاؤب.انثقيفوابالتنقيح"نهحواهيعاودكان

كأنخى،وغيرهمصااروبرثكالحفي4والتحسينبالصعةاشعارهم

الافظيةاًلمحسناتلىافاكفتوااةع؟زوابنتمامابواوااوليدابنامسلم

برةالث.هر5-اعتهمازس!أخلرصفآالفلام"نموؤم!(و!تمويةوالمه

.الخأكارؤيضومنعفوااسلاؤهمتواتيكاةتماوكثيما،فصدا

ةع.الءا،حتميعابىاقددرمن'آلمرذولالمتكلفيغضانينبغيولا

بر'المزيرصإختلف،والازهاركالذاهبزينةمادةالاال:دإع!ا

اصمةوالةءلف،اش.براحدأإبممنو!اا.والتنسيقالصنلدةبأختلاف

احبزيااتاررىا-الادبيىةالاثارفيالضهةاعنالتخليعلىنعملوكيف

؟-لب:-اولو3صناعةا.ا،!اوالا!كاروترت!-النعيواحكاما،لفاظ

)1(4افيةلهاطردتولاوئنلكهراستقاملماعنها

المحدافوناءالادإي!نخففاجلهامنات!!االاسباببعضهذه

يو-"ون!اا)تعهالان!قاتاتبعضوهذهبانتراثعلاقنهم!اثنحردون

الخ!ه.ماتامنلذاتبأاالتراثلادبآهمانتقاداوهـء.التراث1هذاالى

ادببيناخدطااش،يحه-ىلامااالمقصودةوغيرالمقصودةوالمغالطات

والخلط،إقىخلفءليكاءآاءصرادبوديىنازدهارهعصرفيالتراث1

الا،.لآالمه41نملفةاالصنعةاخنوثة4الم!مالطبيعيةالضهةبين

المغالطك.إهذهبعضى

العريالادببينالهمبة"وت!ق!يالضرورة1وجه-5

.وا)"راثالمعاصر

ء،الادبعض4ثة-ةةطاصلم!منالتيالاسبابكانتم!!اواكن

؟لية،التراثهذاعنالتخاطل!!اواوبألتراثعلم!فهممفيحدثينا1

فانه،از.راثالىالبعضهذاإوجهـ'االتنالان!ادات.كاانتاوهمو

اصالتى4على.يطفظاناراداذا-اك،!رالمربيللادب!!لا

.!صنا"!ابيينته؟لت!د،الاهةثخصء4وعاىالاصيلةالهربيةبةوشخص

بأتراثصات4يوثقانمن-أفاتباوالروحي!ةامقا!ةاالناحية

قوءببةفرورةالصلةءـفىهقأوفيان.وادمليمالاصيلالقديمالعربي

وااصاةاهـ-فهفيوايىى.وا-دانؤ!وادبيةوثقافيةود*ية

ا'إوهوبلالاء.هالاديبؤدرةءني*-دماالمتينةالقويةالعلافضةا

ء-ناو،والابداعالخلقعلىوالةنيةاللغوإصةاثواتهمنوالمتم!ن

.ةؤضاقيعلاجعلىؤلمرتهمناو،التعبرفيالانالدوعلىفدرته

ت!ء4ء-ناوا،عصرهفيجديدكلوطرىوافمتهمحتمعهاقظ!من

امقاة-سةامجطة(1المظصرينادبفينظراتالحسانصاسا()1

،م4691اغس!!892،13اهددوا!ادماوواد-نة،ااً،مر/بئ

.18-16ص
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4-4ادتطويرمناو،الاخرىوالثقافتالا،-،نيةالادابعلى

والمافء.

الادبات!لضرورةبأنءممهووضوحاجخصيصااكأروا:*وق

قتا"لاتعالاهذاا!صوبياىالسمليمالاصببل!بالقدثالحد1

التالية:والمسمات؟يدالاسأباي!ارزفكر

متأنة"ىواةفن'لموفةضوبمنفرب'يما.!كاالاهـةترأثأى)1(

"لتراثهتاان.وحض!!ةثقاءةمنالسلفتركهماخهبرومنتمللأ"!

لم.آمآلصفسوا+ا،متدارسلاييه!نلاداءتوتيوعثريمحنش

الاهـ"واهضمام.اتلأبرىالامةخصإنصاحدلانه،تجاهله،ينصف

نظراتها،وققمركر،نفسيلىأتلتفتانبعدويشتديزدأدببراثها

.ا(1للقؤميةامط،امحهاوتزدصر،اًمال!!وتفتح

فآفهمن،"لقوميةالناحيةمناتتراثيعتل!ااالتطألاهميةوامذه

وفىهمهواحف!4قرآةنهعلييحاؤظواانءمركلفيلامة5اءادواجب

ومباراتهومحماكاتهومعارضته!4والاف!جماسمه4واتةاعل4وهف!ه

وجد:دتطورفيالبدايةنقطةوامحتمبارهعلي"والتفوىبزهلمحاولة

الم!دفئوثمراًتصاادبات،كنوغيرهشوقيفهلكماوذلك،ادبهم

كه)-يعنييكنلم"للافدمين-مثلا-شوقيؤتفاب.الجيد-ن

.النةوؤتهنيكانوانما،اننخلف-(ضيفلفوؤا!اادكأوراي!ول

الد-ةت-.ت!رجكأىالفكرةفيويولدالمضفىيحور-زالفط

القدرةهسهثآوأتما،لعفنامعناهلشى-ول*وؤنقليد.اقييمة

الىيصصاخىالفرةاوبالم!عنىتزاد!01.عوالابطالخلقءإى

الشعراءصياغةمنيئخذيقالومت،ضابعةعلإلأيضربوحشملأكه

ومنلههيوانها،ملكهموليست،اه:هم،)4جديدةصياغة

ومع،إلقدإمةالاوضامووالاصولاءالقواا!ايجورلا.صنهول

01.حيكيانذاتوهجمي،صأء:هاؤسوذا-ك

قهيفنا،ولاجموداولات!جرا!فهو.'صالت!قلب!اهووهذا

يضربلاخى،الموروثةال!"صةا'شقاليدفيوتعمقتغاةلهووانما
النوابغاشعراءااصيقيضللاوحتى،الفنمتاهاتفياعراثا

هصيعلىالدروبنفسفيفيجري،لخهؤىامامهسلمكوهالذي

هـديكونانبصد،الناثر41نالبن!3آنثحاولثم،سابرقيه

صحيحة،ول-4رآهاذاسلافه.،صاغهول03لعاىكاص-لم!تعرؤ"فعرف

.2(ل"والضياءا!ورمنءكونمااعظمفي

فيمعناهوفي!هاساوبهالسليمالقدت!الادب؟راءةان)ب(

شاعرا،ننننصورلأات!الترجة،المعامرللاديبكأا.+الا!إ-ةغا

يهرالمماالاصيلاشعرادجب:كصر*اانيمكنحديظعربيا

التراثادبوتذوثطمواستلفأو"وللواستيعابوؤ"م"روفراءة

الادبهذالان،سبيلاذلكا)ىالىض!عتءفهنفمبهوزودألاصيل

لكولق،المثلى،والصورةاو-فةااعربيةأ"ملىاصورةاهوالاصل

وثو،-طالباروديكانوما.اجيدةال!قراءقالم!ثلىوالصيرة

شهرائناف!ولمنوغيرهمالم!مويرفبقواخهدأهيمابراوحافظ

ثراءتهمأولاالشوبرودةمن4الباوصلواماالىيصلواانا(حدثين

فراساًبي.اًمثالمناًلمجيدثناًهقدماءمراءالنفاشمهراستبهابهمو

.زهير،والبهاءالاءنفبنبئسوالهإلتاهيةوابيا،!يلملاع811ابوا

الرصيأ!شريفواالروميوابنوالمهلإيوابىحت!ي-ماموارووا(ة::كما

يهثاونلذإصنااكراثلفمراءمنوغيرهمءريالبوصةزيدونوادن

.وصورهع?ورهازهىؤجاعربيااذءهص

ي!تطيعيزيعابهوالىلتراثاةاادب1الىبرجوء4المعاعرالاديبو

اء!هة.بغداد.شعراعوستةمقدمة،الح!يثيسالمطلالالأل

.21ص،م91.لأالبصرىدار

:ةلقاهرا.احديثاالهصرشأعرثوقي.فيضؤ!شو.د"2(

.8اً-.8ص،91ع3بممرارفالمهدار



اسقبلواالىةسويربط،المصالحمنمجردةالمفعيبقيمالاحننفد

وللاز.اذقديةومهكتهالادبيوذوقهالادبةموهنجتهفيميو،بالماضي

ا!ءن،واحظواتسمعونمااحسناكت:وا"ؤولهمالاوائل-كممننكا

.،(تحفلونمابآحسنوتحدثوا،كنبونما

الادبيةاةقديةاال*ركةرواداحدالزيناحمدالاستاذرآهومما

:التاليانالاءر!انالفرنهذافي

اىإنجلفاانهاالفنيالةءومان!الاادا.!اةذوفىان:الاولالامرال

يدابونتم،"ركوافييرحفظونمابكثرةالمظدبينانفوسفيوينهوان

علىتعهموالمماوقإالي!معواتعلىبمعوااحعا.ظببتعلى

ؤحافروبادكارعاىقالرةماكاتهمتصبححىوهكذا.علكل-واما

!إدا"هـ!آلكلامصمبيز!جد-دةوطركاليلاب:قوالمالت!قد

.ا!!عليها

؟رءمانالديثاثمرؤكرافمفوالفسادا!ا:الثازيااًلامر

م-االعصرهذافيالشهراءناشئةاناؤواهـ-االبابع!حةال!

بشى،ورييبثمنهاالت-ءصاثرهالىامفمر11تةلمفييرجعوا

تلواوول،ظهلاالاالمتقدمينالفحولشعرن5!قراوا3!ا.واكأ،ل

ذءاساليب!3واضحاحسعيئولالستنهمتقويىاالشعمرذلك3-بهملا

يبرزون؟يفالشصرذلكءنوتهلمواعباراتهمفىقويةوحياة

اماهابينةالدلانةواة--ةصورة!واخيلت!م!وعواطفهماحسآسأتهـم1

فيممرماالىالسمربهام!ثبرجعوالكنهماتواء،ولافي!صافموضلا

اضهفالهرعآنوصلي!عس،الضهفاءشعراءامن-ببنكلااًلدصحففي

)1(ا"..الاصلهـن

المربلأللة-فدء-ماكبرفيهبالتراثالصلةتوفيقان)ص(

أز*--فبيفهه،ا.التميلمشتركةواالمامةارلغةتعتبرالننيإلفصصا

اللغةتوجدعلىعونواكبر،وبئات!مااماكنهماخمتلافعلىجميعا

الل!جاتثضاتمناوالمخننلفةاللغويةاليعمنبرالننقايلالعربية

علىالادبكانةقد.الاهجاتهذهبينوالتقريبالكي!رة!العربية

شتاتمنوارإقليلاللغةلتوصبلوسأئلااًهممنوسيلةا!وام

.وبة.المه1واللفةالمنطوقةاللئةبي!نألهوةاوتقريبالعربيةاللهجات

فئوذلك،خطورةواكثرضرورةاشدلتوءيدا5!افياليومودوره

وبطبيه4.وولشنديقوىلمرديةابالقومبةلألهخسسيؤ!يهاخذو!ت

هيبل،القوميةمقاهـرمنم!هرابرزهياةمربيةاللغةانالحلا

ار*-ا:طقينأابر،صرباثواوث!الاساسيومقومهاااقوجمبةرمز

وياناتم!ماؤطارعفااختلافعلىلألتفاهمفيالوحيدةووسيلتهم

المصطنعة.

لاؤ،اآفص-ىال.ربريةااللفةهيالاههبيةهذهلهاالتي"واللف!ة

فظنيناوادبائنااجبواومن.البميعيفهمهاالنتيالمشتركةللغةاهبم

ودصوالفصحىالعربريةباللفةوادبهمفنهميكيتبواانالصرب

برسبا.الافوريئوحدتالح5فيليسهقالان،لسهلةاالبسيطة

الةة-.بئ،وا!مياسيئواريةالف!وحدؤئاصاليحفيايضاهوبل

،الاتهوسياةامجردولي!تمشصوفةالفاظمجردليستهالامةلان

هـ-فا،ؤبلوهي.الفاظو!ءصوغةوعواطفداب2وعلومهيبل

.افراءالشريع!تهوالوعاء4للأميالا(الدينلغةوبمده

بدلاؤإنهألاهميةامنذكرناماالفص!ىالعرببةلافةكانوادا

وءا-ن.واش+عارنا-ياتن!ا،وهـ-سيا"نااورواغانبظؤيعلي!ااحرضاامن

ال!-يانط-"ذكتابةالى1ناوفناوادبراؤنايل!انالفادجطال

ذهنالنىاؤربالعاميةاالات"انبحجةالةاهـةبا"علأوالادبي

واا)قصهأوالات-ةثفهماندفىوهوامادياوالر-لا-إمعا

،"واخبأ%دراسقى:يروىمااًحسنمن"ل،الزيخا:اممد)الا

،م9291،لرااًدعاالعدد،!لاولىااتذ.امريةاالثقافةمطة

.1(-93ص

ا)كلامهذاأندبتولهن".الةنيةالاعهإلمنذلنغيراو،"المسري

آلفصحى6باللغةتمسرخساووتبتقصصدنجتلانه،ض-يف

اكمعر،كتبتاباظةوعزيزشوفني!رحياتؤك!كما.رالثاؤكهروحضى

ا!امالاوروياشثةهفاؤضيةفالضية.ذفهوت،ادطبماراءؤبا

ؤصةهذه؟ادلفويالضثيقيفهذاالىنصلكيف،1.0"ة-4البث!ي

جميعا.طه.بنوالىالمعلههن

ثقل!ارغمالم!نبرية-اتتيالخطبورملامنسطةسهلةلفةو!الر

ىؤمصن!واسلودضاآلالقاءفيمعيناطر؟قايأخذالتكلبالانا!،نا

سايمةعرببةلي!اسأقهظ،ك.يفهموفهمااالناسانلا5،صالض،-

مف،العاديلر-لىايفهمهاانيم!ن،ورطة،!"االة،فصيحة

،بريدهقىآخذ،مسؤاهالىننزلانلانرؤرر4اني!بالةادياوجلا

ال!ةابهذهنرتفعثم،البداية!س!لؤصيحالام3منجرءفنعطيه

.1(ل"ا!بسطةافصحىاااىنهعلانالى

الىإلعربيبالفكورجوعهوانماالفصصالعربيةعنو'الةخلي

وهو.نشاتهةاوائلفيالامةعليهاكاقتإلشياوالجهلاورفىاجةحالة

.لآ"الم!لتاريخهاوقطعالتليداًلامةلصراث.دش-ت

وضرره!خطورتها!تقللاالعرد-ةالابجديةتعيبرالىوالدعوة

الفنكأابةفيألا!رزااللغةاستعمالىالىالدعوةءنالتراثءلى

العربي،للتراثض!!تفييرافيهلعرب!يةاالابجدية!ننبير.والادب

الهراث،ننفهـفىنابدلا،الان1جديدةابجديةوضهشالو4لاأ)ء

يقراون4اًلابجدإمننوينتسانطمواما.،كتابتهنببدانافهـاا-ا

4الابجديانواعلم..الحديثبألاخرىوجمرآونألقديمبواحدة

العربةالانججديةهذه..ألعربيةاالارضوجهعلىابجدية0خ!ار4اهردا

.ففيهاالخ،لهجتهوالمصريل!جتهالق!ريفببهاإ*ةبلأنصال*-لأ

زالتوما،اًلابرجدياتءدا.منالكثيرمنهاحرمتماا!ومدمن

.)2((أجداو'ضعفبصورةالنطقتمثلب!بر3حدا)ى
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