
بلقا!للمأدبننو،

أهصآرآل!أألإكلسع

دورميالبحثألىدقودناوالمستقبلااحربيالادبءوضوءان

ماعيالاصوتق!ء"العربيالمجضمعتحررضسماههتهومدىالالبهذا

لى:ينءدإلمةالموضوعؤ!البحثمنايقضضيهذاولكن..صاديوالا!ت

الواجبالادبصيخ!وفي.رابطادلياناالموفوعهذافيوحسبي..

القادمة.المرحلةفيايجاده

هيانه،،أدب3الادبعلىتقتصرلاهذاموضوعناطبيعةانذلك

11!!"بوال!نبرجرانهعلىالادبالىتطرانالىبئط-يؤدي

"يصورهانيمكنالتي(الصراعاتمدىلنكشفوذلك،يئالاخرعالم

ناملمستفبيآدبفىالوجودالمهكألأاالقوميةادالابهومدى،ادبئ،

.عادلاشتراك!،مجتهعبناءخلالهومنبه

)،مرحاقىاصطلاحاعليهولنطلق-القديمالعربيالاثبانثكولا

دورهادىالمرحاةاهذهؤ!هالعربي-لادب-"العربيللفهـرالطريقشق

.اطوارهكافةفيكاملا

إ؟لمجتمع4لناوابرزمننناه!يةبدقةعصرهالجاحظك،صورفلقد

"الحيوانولل"والتبيينالبيان"و،،البخلاءل)فيواهتماماتهطبقاته

الزهـانبديعكاووصف،الكتبمنوغييرها،(القيان1رسألةالو

دفع!امما،اقتصاديااا!حوقةالتحت!يةنإقكامقاماتهافيالهمذاني

/..العيشتستطيمحئاكحيلالى

ارهربابار"الاغانن"فيالاصغها!تيالؤجبواالناواورد

الامنناعو"ؤاق-.ة"الفيالتوحيديلناوصورو"قاليدهمحي!اتهمواساليب

.القه.وراطيةقراوارستالصامطبقات،ال!كميةالطبقات

ه!ملىفيهتعدروتوقتفىوالاسلامعن!لادهروبةالمتنبيودافع

ا!غلافة.افيهوانقسمتالعربعلىالروم

الحوارطريقعنؤيهاراايهوابدىالسياسةالمقفعاابنوانتقد

ودمنة.كليلةيب!

صلبلمنتركوهبماالعربتاريرخببضواكثيرونالؤلاءمثلوفعل

.التراى

ادبعناهميةيقللا!رالمهأدبئاكاناًلحديثالهصروو!

"التراثاحياءبمرحلة"المعامراالالبامرحلةوكسم.السابقين

للمفهرنالكبرىبالجهوداستالرتراثنااحياءلان.كذلكاصطلاحا

.العرب

ا)ـمربلورةهـنهامةمراحل!ااءافواالقىامببنفاحمد

فيوذلكالجديدالدينه!ذ؟منالناشئة1الصراعظووفوعنالمسل!ين

الىحسهبئطهوعمد،"وطهره"،(وض!اهال"الاسلام!ر"كتبه

القديم.العرفيالشعروخاصةالترا!منالناق!مو؟يفالوقو!
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!المسقفمبل

محمد،4كعبقرإ،وعبافرنيالاسلامعنالقابةالىالعقادوعمد

خالد.وعبقريةعوبروعبقرية

الادب!نشر!-4لجبماالقرنهذااوائلمنالادباءوثرع

القرنسرعةهـعليتنالش!اخهمارهيجبماب!مهمواذنصر،الترا!

الروائع.سلىتهليالبستانيوملهماذلكمثال،العشرين

المهامر،الهربيالفكلبرجديد!ةطرإقلثقاه!ريوناوحاول

ولكن.الادبيةوالصور-الاساليبحيثمنكبيرةدربرةاليذةجحوا

واشنقطابلابالاشياءوعلاق!تهاالذات4التض+علىيقتصركادالأدبهذا

للف!رالطريقوثقدةالريابدورالادبا?موا1منفالقداءىالموجود

عاىوالملومالفل!سفةفيوانمافحسبانثروا-!الشهفيلاالعربي

الدينا،جد!دبانتشاروتتشرتزداد؟لعلومهذهكالقهوكد،اختلاءول

لعربية.االامبراطورإةوتوسع

ظروهـطاقتضتهابناءمرحلةهيامرفةوااكلدبمنالمرحلة!ذه

البشر.بينيوحد-!يدبدينللعالمخرجتور!يدةامةانشاء

العرد!الفكر1لانؤقطلا-اننراتاحياءعاىعملواوالم!دئون

لانانما-.والقدامىحمدالفكريةلالسراعلىينبنيانيصالمعاص

وذلكالصرب1علىالقضاءالاولهدفها-طتلاستعماريةااوروبا

وتاريخ!مقيمهم!وتشكيكهمودينهملقنهممسخطويقعنبغرنجتهم

فشيئا.شيثاتراثهمعلىوالقضاء

اثهوراثارةمنانفسهملتحريرالعربيننحركلكيبدلافكان

.ولدلكلمأءمياامجادعنالفبارواجلاءاترا!باحياءوذلكالقومي

منبالتحرريئالمنلاالوطنيةشعراءمنحعيرالمرحلةهذهفيشثسا

شاكروب!ر،الرصلا!ذلكمثدوالغرنسيينوالا.جليزا+لراك

الفكررجالدوركانولذا.وكيرهموالجواهري،والشابي،السياب

يلأدباءانفهلللامةوالتاريضيةالموضوعيةلا!وهءمستجيباالاواءل

نفسالدورلهم-يكونالمراحلمنبعصاوهـ،السبيناتقيالعرب

كبماسابقيكلكانادرري

الظروفالىككلر11منامضضيالسؤالهذاعلىالجوابان

عحامرونالان!نحن.الواهنالعربطالمجنتمعبه!ايمبرالنيالصعبة

افيهوفقمونا،النواحيكلمنبالاعداءمحمون،ال!هيتىجميعءن

واحياةةضية-الرا!ذالفترةبر-القضبةلانكيانناعنندافع

بيننا،فيماالهوةتعميقالىتسع!)ناالمعاديةالقوىةيكل،موت

سوردويستهلكمجتمطيابقائشاوذلكا!اصرةالحغارةوبينوبيظ

امةنبقىانهولتاالمعاديةالقوىهمان.ويصدرينتعانلون

بينوالتناحروالتباغضالتحالسداثالفلشفها،متخلفة



العلميقمماةاعنالداخلبةبالمراًعاتنشتغلخنىوذلك،اقطارها

الفوىباع،نهالعا،يهتعماريةالاسالقوىسصتوقد.والتكنولوجي

كبنجردسرتناآقيلالسرامنفجهلانلى1لي.المخالأسلآالداخلي!ة

اءمانع،ابظءعنعوفبالتسلحويشغلهم..فواهموينهكالعرب

الراهنالواوععبىالم!اظةلان،باسضمرارمتفجرةحيلالهمويجعل

نيضموالترددوالحيبرةوالضياعالتشتت1حالةعلىآلعربوابقاء

والهوامث!تبالصراكل-(تلعرباالهاءولان،لنااتيةالمعاالقوى!مالح

ابس:ألاخذبايستطيعوااندون،عليههمصأعلىلهميترالداخلي!ة

لهمناءصاترائ!"سوداالعربيةابلاداونبقى،جديدمنالحضارة

المتقد"ة.المول

خط-ديوجمدذ-"!4بحءكهذامناخفييولدالذيالادبان

العرو!ه!،ادبئءنذكرهسبة!!مخالفايهـونانبدلأالادبهذا-

لةالرؤوفي،وءضمونهنفسهالادبروحفيممونالمخالن4وهذه

.!حته.الذيالمستعباى"جتهعونموذج،يطرحهاالتيةالحضاي!

4الةهـدواثاغل،هبةالمنتأمواضفواالررافياتزمنانضهىما!ن

رجالالىةاتسبةباا،قأحلاج!اوتوجاءالنرمنذاكانتىلقدس

المخلصي!ن.الفكر

واصلناهان5-ءيهان!تاليوالغيبوبةوالجهودظارالاتمخالة

نفسها.حياتنادآبعلىسننكون

المسنعبلي:الادبدور

هوالف!رصلبهيئخذانيجبالذيالمستقبلياتعربيبمحا%

في!ءف،نحياهالوا!عالذيلعريةاىايعمدالذيالمناةنلالادبذلك

الذءببلالمهلتاريخيواالمرحليالانارلميوضحثم،وتهرجاتهمعميانه

الموءل"الخطواتذلكات؟ءورو-ما،جميعاالعربارضيتهءلمى!بق!رك

+لية:المس!يرةابانلدنج!والضا!4

اسقيوالاجتماءباتفكريةآلرؤيةتجديدهوالمعاصرالادبفدور

ال!صرب!ضاياتتخنعن!والتوالمجتمعبألفردالخاصةوالسباسية

11فىيالاعتباربأعادةالايمكنلاوعول)1(لهااموضوعاالاساسية

الجملإجرمنفطاعالبر1ؤلبتعلق،ال!ليةمرحدنافيالكامةفقدته

يرجبالن!يالحقيقيالهوررسم.الواعيالاديبيسنطيعوالفكربألادب

الرؤيةوباإضاح.العادلالمجتمعوبناءالتنميةفيالحماهيربهألمعان

ومهارسا4دورهللادبيكونانيكتار-ضقبايتينوالكريةال!فارإة

هـكبمالاتعييرصيق)ةالادببداكفىفيصناواءعأارصيةعلمى4الفعله

اسا!!و!االاءهـاددن.لكوءوهرف!انىالناريخيفعلكصلطب*ةا

وواعليسةمنالا-تمابهيةالحياةهيي!دثهبماالمبدمعتركيب

.)2!ءؤثرة

لان،بئيتهنفييرالىإحتاجالراهنالعر؟!مجنمعناانذلك

عللأواتبينها؟قوملافننافرةعناصرمنم!هوعةمنهايتكونالنيالتاصر

م!(ا،2أ!ا)الجملةمانوبااتالي،معينةقوانينت!حتتتظم

ؤ!نىطبيبةغيرمحونهاانميال.ناصرلان،ا"سخثوبهاالا-تماعية

بؤدانها.والتقابلالتاء!ولانءلالحاتها

مو!فيعفولاالناريخيبدورهيفومالذيالادبانفيثكولا

عملياتعنمستقلاوجودا"يكتسبلاخىالاحداثمنالمتفرج

نايهصولا،الاعلاًدبهو..)3("والحياةالمجنهعفيالهساع

الىمتعبل،خريطةعاىالوا!معةالمساحةلهوستكون،ملغىيكون

واكأراصحالمستقباية!ثراتهكانتكلص،اكعرالادبهذاوسيتعزز

ا-دةثسيزدادلمراع11لانذلك6الجماهيرمطامععسوتعبيرالأدلال

طالفةمحاءظة:كبيرتينطائفتببنبينالعربركاالمحتمعفياكثروسيحتد

بزمامءاسكةوهي6الحافرمناكثرالماضيالىتنتمي،الاغلإيةوهي

نءلالمياالاسشعمارجهلوفد،المرحاةهذهفيال-باسيالارتسلا

هذها-ستوقد،فيالمنطؤةلمصال!امبصاماحار!الطائفةهذه
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هـ-نتدافعلشردتالمستقبليةالجديدةالاجبالبهزاحمةالطائفة

..حال!،عاىاقمانداربابعاءوخاصة،لطرقابشتىمصالحى

شقبليةاولكن!.وعدةعددااـلأولىمناقلوهيلانيةوطالفه

3-لمنالراهنافجتمعسراًحاعلاقاىا"سعى،لءوالاالنزوع

الفالاب6غلبا!!-ليستالطائفةهذهلانول!ن،.روله.اذيالهيود

لستطيعالقوةمراكزفياصحابهـايو-!دولا،الاماميةألصفو?من

بالقلماواطنينالؤب!ةالىعممت!ؤها،اهـ!بليةمخططافاتميذ

الجى!رتضنيء-.ىوذان،الاحزابلثوينومحاولهالاعلاموو!مائل

المحافظينهجمة؟زد؟دوحشيةستهونالنن،المقبلهإدمراعارحلة

للتآررءيينةكونانهايةافيانفلبةود!ص.ألأستعطرمعالمححالفين

-3رلتطاولانهمل!ال!يجريالعارتغلاك،4المعارفارةوىكلعلى

صامدايقفالذيهوالمستفبامم!العر،!والاديب،ذلكيفرضالبثري

غيروفيحرجغيرفي"تصد!ءتأموىمسافدا،امرآعاهذاابان

مواءفه،في9!الصعبةالظرورغم-رالاخعبي!نانذيوهو،صو!

يبمإلذيوهو،الناسدبخعماوبينالزبرديبنافتمه!يزو-حسن

ةالهربالساحهعلىاكأرستتفجراليآ)!فدملنضالاتفائدا44اد

المشقبلفيامربياآلأدبفدور.التق!ميةالفوىكثاهصةبازدبلا

القوىتمادسهالنياتجميد-محاربةؤ!ريتمثل،نضاليدو!هسو

وذهـك،لعامةاوالحبياهآلعربيالوطنعلمىوالداخليةالخارجية

المختلفة.القيودنراكم،تتحتذبقىلاءفى

القوى"بريدواخذدوعيةلةرسااذنهيالمقبلةالادبرسالة9

وابدالهالراهنالوافعلهفيير4("لحهبئبرنوازعتنحركاتيالجدي!ه

جدإصد.بواهـع

:وهروبجبنالادبفيالتةية

الادببتثويرالاآلاديباطلإميالدورهذاجمونانيم!نو،

ناآكأ!،والةمباباتنع!ةمنضهمننفسهالعرببم.لأديبوخروج

هـفرقكانوذلكالمسئوليةمنوهروبجبنلانهاالتقيئهعنيىق!عد

فيه،وتكثيفهالضبابجمع4الىفيعمد،الرموزفي!صيدهالشاءر

تبعدالتقيةوهذه،لاجملايرلاابمتازةللنخبةالشعريجهلمى!

المواجهة،ثوروعو،يلعبهانيجبالذيالطليعيا!رهـنالشهر

الادبيالمضمونبسببها-صلماماوهامشياتسلبياتفىلتغرفه

والوراطفةالخيال!!منهال!يةالتثويرالشحض14لان،لافارك!سليما

تحولمهالنيالاجتماعياوالسياسيوا"ضمونيقيالمولىوالجرس

اذهانممريرمىا!ضمونهذا-باةفاتالجو"ور"موالفيلقصيدةا

هـىانغسهمالةراءممه+توىلاخونلاؤءوذلك،ا)تقيةننييجةالقراء

الغكرياثاعراهـةوىوبنبينهموللمتفاوت،والثفافةنالتكوب

ثانية.ناحيةءنوالعاطفي

بينالوعيج!رسيكونالذيالادبيالجنساناءتقاديوفي

فيولما،العربفيثبرقمنلاث-رلما،اثعرهووالامةالاديب

)4.استجابةمنانغسهم

تاخذبيطةسهاةلة؟"كانتا؟االأتتملااشاءرارسالةولكن

..ون!دبشجاعةالمواجهةعنولعبر،ودورانلفدونالادكار

نزاروبانجيالاولعربريينلفاعرينمثالينالصددهـداإءورنو،د

تونس.منصالحبنالمبانيوالثانن

حتىيفهمهابر-بطةءرببلأمنعةدهالشعريةالةم!جمفنزار

بهيدحدالىنزارنجحفلقد،ايتداليةلاولىاالمسنواتفيالاطفال

ع!ىاوافقهلاكنتوان،"ستقبلياللغويالقاموساختيار!ي

وراءيندفعجعلهمما،العربيالعالمءبالجنسيللكبتاستغلاله

مافزهـاشهراالعاضقنزارشعرهـانولو.بالمر؟ةوالتغنيالتزل

النراحلان،ظعصرةم!رالااثهررائدلكاناقوميةاالهرب(؟بقض

فط،لما،المدىبغيد-قلتهاءلى-لقوميةاوصائدهفيحققهالذي



جم!نزارلان،وغيرهاالخاصةالمجالسفىيرددونهاالناسل!معت

-ماهـوبين،والمقعدالرؤبه!يالوفوحيبنالقصائدهذه!ي

العرو!بأرةارإغوالاحاطةالموسيؤ!الجرسوبينالخيالوعمقالتمبير

النونس!ءالشاعربرواقي..4والتعىالعقيةمنوالعخلصوبامجاده

ا-ب-،راشطاعواآلذينالقلائلاًلثمعراءمنصالحبنالميداني

امبم"ؤوط:الدواوينههذاكتبلمحفدالب!لىاللغويفاموسهم

"خمئاسمذكرات"و"ابي!بتلميلزلز"و"والطر!قالليلو"

ء.لو،والواء"يةالمواجهةنح!لسم!بلفةالدواوينهذهكتب

الاحساسوشراسة،الاغترابوحس،ا!يالو'وةلعاطفةاش!ة

الادماد'اضامينولغسهفيوتعرس،اهـماتيءطتكصب،الوالمحعبصاوة

ليه.الهايصاالشاعراارادل!"ا

يةالشضج!ودهيكلتسض!يرههوالاولعنالاخيرهذابر"يمنازوما

وضعهمنوخروجهالعربيالانسانةحرسبيلفيادنضالاجلمن

المستقبا-اثمرمثالوهوهروبولاهـيهلقيةلافثبعره.الراهن

-4ا!ااوالمراحلألمرحلةهذهفي-تقتضيا!الغرورة،ررئولا

عنالشعراءيبتمدوإن،ال!رو!النفاهـعاىالف!ررجالتضعان

القراءصهموريراًعواوان،اواجهةاصففي!فف،الفارنج1الحلم

،!ةرميصبحةالالب!يكونلاحتىوذلك،مستوياتها-نلافعلى

كل-ن!طاعأكبر!االعهـرر-التدالمستقبايةالراورةتصلوحنى

الناس.

ي!!41آلذيهـوالاخرينلالاءامطسسآانقد"!جا،ماالايفالفكر

ادصعاالنابضال!جمه!الامهعو.منيجعللانية،الادبمنالنوعهذا

به!5الانيلجما!رافثوإسرالىيعمدهم،لمضامينهوالاخ!يرالاول

ع-،وا-.01تصاديوفكرينثاطكلاليالمقصودالاءرر!الطرف

الا!نن!ووءاههوا!راعلروودآنتننطيعالتيهي!اولان!

والاءضل.

ء!ولاءلو.لع.قسايةالالاؤيماخلصكلم!االااديبأانشكولا

اأرحاةلان،آبراريمةلادبهجعل،وءهاناتهاآلامهاوابرزطبقننه

والهلابة،اًلمواجهة-ميدانهفيمن!اكلمن-تآنفيالمالية

اواكع:واالإديببببنالتقابل

الاز-اؤتلان،الض،لافيرمجالص،كليىالفنرةهدهوفي

آ،ح!صاموجور،للضفاءالاموياءحلم،نطعولتهاهنذعانتبأوررها

-.!يالايبقولم،اثمرثمنورفدالانالوسولان،ألمحكوهينعلى

ات!رديمةاةاال!ضاراتوخص7نا"احتدالذيالوعيهذا،!افه

.المماصرةجضارتنا!جكلهاتجاربهاصبت

الىلافاسةباالفدإمهال!فا:اتخلاصةهياليومنافعضار

فعدودعلا،،آلاحسنن!ولانسانيةباللىيرجهدمنامامرونابذلهما

الاجنهنما!-سطوالنضبماثؤا!ةامندرءةالىاليومالبشريةوصلمت

تحملت.مماأكثرالظلملحيهاتت*ملتعدلمبصورةوالسيا-ي

نكلرتعةضهـتهمر-ك:،و!ياضمم!ةبئاالقوىءملماهذاولهل

رب-لهوالىمدمه.نالواتناولآناعتماديوفيلارضامنمكان

لا؟4،اثمبمناقتهـابمعطردايتواشيبذاتهووعيه.الحقا،فكر

-،وعد!،4ةباامارالحياةليعرفلها*يةاابراجهمنيخرجو!تها

ءتلحه-اولكن.ا!كرياويمهواصدربال!باةوءيهيهممانيستطيع

اه.!ابمنوللواعهنللقعمالمعاديةاالقوىلان،سلامفييكونلن

هدماءمنهوتجهل،العداءوتظصبهعليهلىقهجموقتهاالم!وحةالعيون

مصالح".علىمنهلخوفهابهللاطاحةوتسعى،لسهامها

رتوؤ!عدمعلىيقتصرلاكونهعنوفلاالعربيالواىانذلك

للقوىالمشروهـ"والتطلعاتالدغالبوتلبشهالحي(ةاساسيات

لتاكالمنتمينايبدعيناوجهفيبهدوانيةيقفماكثيرا،اتعتيةا

وي!اصرهـم-قنمم؟هذاو!-و،ل-لألحةاء"ادراتموي!رولله!القوى
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ي!ونأيضاوبهذا.والمضمرةالظاهرة،المختلفةواكراهانهدضغوطه

،وانماقحسب!طيعةمجردلاوالوافعأفنانابصلصلا!صةااوالموفف

.)6(لمحا-عةآلىثمازمةالتءا!طبهذهتست!ببلماسرء!ان

:لصدىالفكراولرائدال!را

يدورآرع!افىرغةانحعةمنآلاديبيخرجلكي"اعيقادياومي

!-نلا-بدخرينوبأ7به"حيطاًلطوديكسرولكيالحيروندـيها

".فالروالصدىوالحراأرائدالف!ر"الفيمننوعينبينرننفر-ق11

وكبير.شاسعبينهما

ال!ياة!كاحداثامنيقعماعلىيعلقالذيهوالصدىااًلفكر

غير،لاومراميهااسطبلاعلىيننعرفانويحاولفيصذهاوالمجمع

اتفبيل.هذامنهوالهربيةوالم!الصحففييكتبص!اوجل

ويةودهىايثيرهأوالاحداث-خلقاذيافهوالراندالفكراما

حركضهو؟تترطهإوآتطورايخن!هاالتياوننإنح-لىويوصله!ا

.الحضارة-بنىولاالتقدمبحققلاالحركيةهذهبمونلانه،المجنمع

طبيصننهاإمرمةخففمنألاحداثايتتبعالذيهوالصدىفالةكر

عير.لاانفجارهاواسباب!

ال!كون-و؟لمجيالا-داثهذهيخلقالذيهو3الرآئدالةهراما

ءاىتطقأذيأ!والصدىالفهـر.الانتكا!ولغيبوبةاوحألةوالرمود

ءسيرات-عودالذيفهوالرائدالفهـرماا.لننقدمالشعوبزحف

هذاالىالنهايةديبها!ممليفضأوعرةاالمسالككلالشحوب

.)17التقمم

التيا'ههرةهفىه-آمتناحياةمنالدميمةالفنرةهذهميونحن

ثروانناعلىالنرسةالصهونيةواري!ديةآلامبالهجمةهـميهسانشاهد

راندركربانخناجالفضرةهذه!ي-اونراتإوفيمناوحضارشما

ا-ميا!+يةواالاقتصاد-ةوالاجنبماكايةاوضإقنإثعل*-،نيايص!يوشجاع

الطرهذايستبطثم.طالحهـوماوذترك!هاصالحهومااظخذ

المجهمعفيبحدةلآالمة!اوالتناقضاتالصراعاتمجموعمنالرائد

،وتجعلجهودنايتاتوحدرائدةايديواوجيةشهأسنبط-العربي

بعضا.ب!شاهواجهةميلا،الاعداءةمواج!دجمهركلا"

واله-راقالا!صوالمفرببتوةسالمربيهالمصهان1نفرولا

ء-نهـه!الخطيلهذاوأكن،تآلعرباتهفاياتحليلصواتفد

الامة.نظرو-'تمنوليسفرديةةظروجهة

د!لالفرديةهذههوالمعامرآلادبياآلاتاجك!9النظريحتوما

الرغبةبدالمحعي!بونوالشواءآلادبئءجملمصوانعكاسان"ابعادصا

منوالمطاوب.المفردثةاة+النفهمواوضاع"منزةعنرآدعببلحي

الخاصةس!ونالعامةكلحتالمنتعلىالااء،حهوالمقبلةالمرحرنفبمادبنا

الم!وله.ت3المهتراطامح11برازوا

بألرغبة-تربطانبد،آلذاتمش؟لاتعنالالحصاحؤكافالرفية

علىمل،والهالن!غييرثدانمناضطلقةاالواؤعمشدلاتءتالا!صاحؤ*

وشاملة.قصوى-لريةبكيفيةوتحسينهنف-5ةواقع/1تحبرإر

ابزياهيوالوا!عالفكرر-البين4لقائمالقطيصةاانشكولا

كثيراول!،متجاوزهـامحاولينكتاباتهمفيءتهاايهبرواناىاأددعهم

منمال-ا!عاعنوالحديتالتضمبلألاصملمحي!فرؤصنتفشلونما

ههم،اثرتالقطعيةلانوذلك،المستقبلمعالميوف!الحلاالخيال1صع

كانتهناومن،ايديولوجية1بنيويةاي،واصماعيةواقعيةلانها

عليص.صدمتهاوقوةحدف

للكلمةالاعتبارارجاع

ةالاجهماعيومحاولالنهوضوراءواللم!اثاتن!ةانحواهـبايان



ي!ة!ونلاعةرز!اوالعقدلحملااهلجهلمتكلهااجتهعأع؟كلتبديل

اعب؟رهـممتلآلأدبيعنبرونلاو،بالاوشصاد-هـنمامهمبالثقاكة

عاديالا!هالخ!وضبيننفعللاتطوذلك،والفلاحةعةظللمص

كل.فدم.رآسهولذيااثقآؤ!وااأفكريالنهوضوبينوالاجتماعي

،انفولوافىمنالادباعنبارالى1منابالنضهذاادىوور

!ها.وترهيهللملإماهر.للإبةءجردلثقا!ةوا

أز!اعلىوالفنالمدبهيهايصورون،لاتبم!كثيرون!ام،ف

،وودوا،لاصماء!4السيا!ببةونقلبالأ"المجنمع"يئراتعنمعزولةظاهـرة

هـوبين!اكايةالادبمنوجعلوابألذاتالاتجاههذاجماعةعلفه

ابرعإتالبالول،والامكإروزحزحةالقديمةالكيإناتلزفىعةوسيلةمجرد

خطرمنذللاثثاوشيء.والطائفيةالا!يميةومحاربة،المحادظةا

هؤدماالأا!ؤء:ونلاالنآسصارفقد،الحاضرةالمرحلةديالادني

دا!اتوازع!ءهـنولا،اررهـندءلألامافكل،طموسمادي

باشبارهاالادبحظهوذلكولمحان،ش،الكميمعنداعتبارلهيىس

.والروجبألف!ربلمقلانهالوا!عمماىسيطرلهمنكثيرافقد

ءنهدبيرمسمآفماالخصوصعلىالعربي-.رناان)والحةيعة

هـنهامةؤنسبة،اجاهاوذوياللوكاعنابعلىواأبكاءبأل"نرييف

احدثمآوهذاالخإلببنؤييكذبونوهمويمدحونيهزونشرائشا

الاكأقاداة+فيعندوطدمض6"لمع،صرةالاص-،لزولصيئاانطباعاا

منالاالجمأهيربنضالصلةلهليىوزخرفىط4!خمجردالادببأن

بعيد.

الكلمةبواسطهالايكونلاتاكامةالاعضبارارجاعانفى!يوالراي

و!اءرالمه4لجيلالان،افيرميةمقامتقومات!يانف*ااأناضلة

ا&متقبل.دب11سالنضاللادبالاجمتجيبلاالذاتيةالشحضيةجيل

ال!دهذافيصداهيخفتا-لفزلياثعرجعلماهذاولعل

ارريهو"مبل!لمستاللسنلاا.هد1المحاربؤ،لادب،نفث"النبى

،ولابالكامةوالوصوليينآلمزلفينبعضقهالالذيالعا!سيمحو

4،او،درا4بنفالمؤمنالميفكروجداذاالابحقالمناضلالقلميوجد

.)9(الانسانيةتقدمؤ!،ومهلةبرسأوالمؤمن

هامؤثرانعيشالتيا!افرةالمرحلةبحقيقةالفكررءلألوعيان

ي!لمهونانفم!همالغكورصإل،سيجعلالذيهوالوعيهذااعصا!نابكل

،واعبةدصورة!ؤثراتهاويوجهوناءتمعاحركةعا!ال-ءطرةودرة

والارقى.احالاصنحوالطورميهمط("ةاعلاءفصرا"مثكلإن

كوندورهانلجبالقادمةالمرحلةفيا،دبانالقولوخلاصة

لذ-بئ"االتراثاحياءاعادةامرحلة"و"الطريقشقلمرحلة"مخالفا

البحث.هذامقدمةكيذكزهما

ولبءرالمجتمعهيكلتطويرعنثس!ئولتية7االمرحلةكلفالادب

المعاعر.اله!بيالا.شانعقلية

للقضآءخاضع!ةألاح!يانمنفىجمىببر،زاللاآ)عيالعقليةهذه

علب"،للىيطرةالمبالرةتآخذاندون،الواءعبمعاداةمكنفية،لقدروا

ارحلت!بنافيوالالب.دجماعيئ11الارادةلقتضيهماحسب،تواءيهه

ا!معساالنهوذجنحتم!سئولبةعاتقهعلىلقىوا،نيةالحاضرة

هـنبألبحثمطالباذلكخلالوهو.العربيوجدهانيجبلذيا

اصةاكلي!ةفلسفةوايجاد،والسلوكلعقيدةواالف!رفيجد-دةمنطلقات

لففاتابينالعلاقاتؤيهامحونبحيث،موجودهولمامغايرة

وتنالحضتطاحنعلاقاتلا،وتعادلاوصى"لمهتهاون!اتالاجتماعية

بينالعراعاتكشفالذيالثبمء6والدسبالوفرةعلىوتسابق

.والسلوكوالعقبةاتفكيرافيدينهاالهوة1وعمق،المختافةالطوانف

!فيتمثلالةادمةالمرحلةفيالادبدورهـانثديدصارختبأ

اك!ه+بئدظروفهوالت!ديا،وا-هةعتبةعلىالهرإلاالانسانوفع
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الهجمجعدتافرطةاةالفرد"هذهمناخراء4و،واأعالميةوالاجننماعية

فلكالامةهـتولن!ل،مصتحشهعنويب!تن!هو?اكيدورة،5كلا

.(11)،(رعامةااومصلحت!
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