
4أصلامسيم.أئج ؟3-::
هممصععىضرصصصهى!لصلىا!وودار4. هـرتهـ-برة

شوشقه!ظثرودىسب3-
...عه....عحر.ه.عم،سحر.مهحسى.حيء

عليهايحكملاقداقيوالاخلاقيةالانسانيةالوجهةمنعليهاالحكمفيالاولألالسز

الالسانيةوالقيموالمواضعاتللاخلاؤالحكمهذاوبرك،القانون

منمزبداالقانوندراسةمناذدتقداننياعتقاديوفي،المامةمنوحصلنم..معاوالقلنونالاداببدرللةاتكمحيابدأتم

النفسشطحاتفيوالتحكمالعلميةالمروحوالتزاموالوضوحالدقة..معاوالحقوقالادابفيليسانىعلىالجامعة

ف-،ؤد3أزد.ؤوهل؟وحددالاربيالخ!ذلكبعدالرسلماذا
.نقديالىالهوىيخنسربلاحتىالمستطاعبقدر

نونية؟القلالدراطنهذهصن

التانى:أالسؤال

..:الاجمابة

ألىالىما..المدلددصيلنكىأخلألالفكرينموعتبعحاولنالو

المو؟لهذاالر!أ--ىاوسةريالادابكاجةبعثةفيعضوااصتياريانالواقع

الرئي---كاحيا.أ!خطوجهالذيهو.391عامبباريسالسوربون

الأبتتإن:وان،القانتوناصترفانالامراولانجضلكنتاننيمعالادبنحو

هذهففي،الثانوبةتعليميمرحلةمنذقطعاابتدأقدالنموهذابازسفيتفوقيب!*مالممكنمنوكان.هوايةمجردالادبيكو!

-صالالفمدرسةمنتخلصتاذكببراانتقالاحبإتيانعتقلتالمرحلةؤ--!ءفوايخ!ولكن،القضا!طبالسلكألت!قانايضاالقانون

وفربهموالناظراهـرسينافوةكانتحيت،القمجبمنياالابتدائيةوان،9162عامالادابليسانيعلىحصونيبمجردتمالاداببعثة

داخإيسا-نلميذاالتحقتاناو،نجتاهبلالفكرينموي/عوقالخرح،نةسهاا،داببكليةداخليةبعثةفيهعتبرنا5عاماتأجلقدءلسفربكن

ورغتىا)خ!حؤ!ماقخدبملكازمطأصسستتىالثانويةطئطالمدرسةاف!طولي-.باديىفيئادرو!بهاسئتلقىالتيالفرنيةاللغةلتنملم

-...-ةبثبادراسةامدةلان0391سنةفيالاعليهاحصللمالقانون

نفوقالدراسةفيفقوقياد"دأارحلةافلكومد،نردادالنحصيلفبم.بعامالادابدراسةمنأطولكانتالحقوي

صس-ت،الصيةيةالاجازاتاثناءصةوبض،5الخارجيةبالمطالعاتأغراني

اذكوزرـتو،،الحقولوسط!لذةؤ!اطالمهاالادبلكتبافرغكنت-ةبركلب-،مدرسعيست!391س!ةفيالبعثةمنعودتيوعئد

بعاطفيتو--،اوط!المنةلطفبممصول!كتبتدئد.نهـئريكالتكيفاخربن،لهـ،"-نالاسكئدريةبادابمدرساثم،عامينلمدةالقاهرةدهب3

اكرر-الادببكنوزالمرحلةتلكمنذاتصلوأخذتبل.ا!رفقةالادابوتدر"مىدراوروهوالى-؟ةفيسيريخطحددالعملوهذا

ث-م،رولعبدلابن"الفريدالعقد"و،للمبرد"كالكامل"اأقديمو"-ب،دبربئالصثاؤقيفيعملىاً؟(9تطفياستقاأخجميوبعد.ونقدء

.الكبرىالادبةمولوعنا""الافانيكأب-ات"أتخلؤلممبروحيع!تقدريسالت!مهنةكانتالحرةالحياة

م................وردبكأستاذاًلعلياوالمعاهـدالكليماتفياليومت!

،بالعاهر.الممريهالجامعهرحلهبرمالتاليهالنموحطوهوجاءت

اظنولا،العالميةللثقاؤةوتشويقتوجيهمرحلةاعتبرهامرحلةوهيمنالصمببةحياتيفيالاشنفادةالىكفسينزعتفقدذلكومع

بمضاوجدناوانماتفتحتالتيرغباتناكليشبعمافيهاوجدنااًننا8؟491تفيمحاميافمملت،والخارجمصرفيالقانونيةدراساتت!

عخدئذتنشرهاكانتالتيالثقاةيةالمقالاتمنالجاممةخارجذلكمننزعاتيتشبعلاالمحاماةمهنةانأحسستولكي،سنواتأربعلمدة

السياسة"مثل،لهامثتإاليومشبابئايجدألااخشىكبيرةمجلاتحصلتهااقيالقانونيةاًلثقافةكلمنللاستفادةتتسعتنإدولاالثقافية

الادبيةوالاعمالالكنبمنعددفياخربعضاوجدناكما"الاسبوعيةالمدرالمى"تلكواصلتحيث،ثانياباريسفيثماولاالقاهرةفي

الصدقفواجب،ذلككلومع،قلةعلىعندئذتترجمكاتالتي--!فمعظ.الماليسيعوالثالسي!اسيالاقتصادميادينفيويخاصة

وفشربتعمقهاوءحاولة،العالميةبالثقافةاتصانيانأقررأنيقتضيثقافةالىتح؟اجممااًكثرالاجراءاتفيمهارةالىتحتاجالقضايا

فرعةلياتيحتعندماالاالاكملالوجهعلىنجغلمومفاهيمهاروحهاواحى-داثوقائعمئاقشةعلىتقخصرتكادوالمرافعات،واسعةقانونية

اداةمنهايجهلنحوعلىالفرنسيةاًللغةواتقانباريسالىالسفرالادبكبفيالقزاءةحقل:الاولحقليالىاعودرأيتئيوهكذا

اتقاناعخقهـبضرورةزلتلااليوموخى.مسمفةقويةتحصيللاتوالمبسالصحففيسواءفيوالكهابة،العامةوالثقافةوالفن

يستطيعاولخةفبهذ..الاقلعلىواحدةعالميةللغةمثقفمواطنكل.مستمرةبصفةبالتدريسالقياممنفضلا،الكتبفيأم

حاب51لانالعالملناتبجميعتكتبالتيالمؤلفاتامهاتيقرااناقولانفاحب،القانونيةدراساتيمنكناقدأفدتعماوأما

اللغاتبكافةإضشرماأمهاتترجمةالىيسارعونكبيرةعالميةلمغةكلودقتهالتفكيرتنطيمعلىقدرتهافيتنسبهتكادالقانونج!الهراخهان

المىنفطئاخذنافدانناالحظلصسنألاحطكنتوان،الاخرىعلىالقدرةالناقدعندتنميوبذلك،الرياضيةالدرلأاساتووصوحمه

أ)ماوطربت،واسعنطالىعلىومنهاالعربيةالىالترجمةأهميةانهاكما،بينهاوالترجيحالاحتمالاتواستقصاءوالتطيلالشرح

انشاءالقوميلاتحادناالعامالمؤتمرقراراتبينقراتعئدماطربالاالقانونوما.وعلاقاتهالمجتمعبحياةواسعةبمعرقةالئاقدتزود

باترجمة.تختصمؤسمسةهوكم"والادب،اًلمجتمعنظروجهةمنالعلاقاتهذهعلىاـحكام

فصنابىصثةقمنعودبعدالفرينموىمراحلعنوامانفووجهةلهتكونانبدولا،اًلحياةعلاقاتالاخرهويدرسمعلوم
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ل!عفحالىال!،جيبرجهامنولزوييالجامعةمنباستقاكيدقيقوجهر،لر،مهقى،تدربحسمرحلة،هي،أكاديميةمرحلة:مرحليئدياجما!ها

وادسرمشاكلهمعامتهموبخاصةالناسخالطومحامياصحفياالحياةصالمتوالفرنسهكأكأالق!إمأليونانيةبثقاؤت!خاصبنوعفيهاتأثرت

والادباءالادبيقنصرانينبغيلابأنهيحسوأخذبهافانفعللهاورلىالعربيلادبنادراستيفيمنهاالافادةوحاولت،بباريسحصلتها

الادبفيالجمطيةبالقيمالتمتععلىحساسيةالناسآكثروهم-!دعفالمنهجيالنقد"عنكتابيفيواضجهومانحوعلىالقديم

ؤخرجت،وحدهمالخامةمنناعاًلادبوكأن،سواهاماعلىوتغليبهاومناهجالادبوقضهـاياالمحديتاًلعربيالادبفيابحافمفيلم"العرب

كللآسيهأ،الئاسومشاركةالجماعيةنحوفشيئاشي!الأتطوراناليتيعنففللأ"الجريدالميزان"فيكتابيفيواضحهومانخوءلىدراسته

،واهـبرلمانالصحافةفيالعامةبالمسائلاهتماميذلكعلىوسا!الكبيرةارخطوةوكانت،"بشرإقىنماذج"نفسيعلىالعزبزكتابيعن

اتيقراعاحذتالوقتلفسوفي،شعبيشكوىلمواضيعوادراكى"الجامعمناستقاتيخطوةهبىالةكريونمويحياتيفيالحاسمة

الاشتراكيكأ!ثهبالجلإبدةوالاجتماعالفكربمداهبوتتصلتتسع.وت*قة!،ثمرةمعرؤكأ\)جباةتلكعرفتحيثالعامةالمحياةفيوعملي

منفيخيربماعنهكذا.نفدفةسيدلبئنرعنإلعمفاضدرستهاأعر!قدذىندالتيالودنعةدعي:الثالثا!سؤال

!يئى!ةالاقلعلىاو،فضل1هومانحوالحياةتطويرفيدورهاللنفدللمهتححمسينمنكنآماوروبلفىالدراسةمنعودتهكمعد

القيماًناعتقدأصبحتبحيثافضلهومالتحقيقللصملالنفوستدالمنهجئأالنقد"الأولنءكا/بيئهفيإ"يتضحمانحوعلىالطئري

القبمبهتغلفانيجبالذيالحلوالغلالىالاهيماالمجمالمية"نجريةنماذج"كتابكفيفخلا"الجديد.الميزانفي"و"الصرب

ولا،كبيرادبيعملكليتضمنهاانيجبالتياًلرفيعةالانسماتيةاصللقهـ-اكيالعايى"الادبيةبللشحضصى،تته!تراتكيتخ!سمنالذي

اعضقدزلتلاكنتواذا،لذلألهاالجماببةاًلقيمهذهتقصداًن.رمكقنرهوذلكبصلمد"نخطورونأخذنمتم..اللفلتمخ!تلففيالادبعمالقة

فماالكتاباتمنعيرهعنالادبتميزالتيهيالجماليةاًلقيمهد.انر،):ف--هـبسمىأنبمكئماالىجتبمانتيداخ!يرا..الموضوعبىالنقد

لآاًلبشريىاًلنفوسابوابفننجفيوشبلةاقوىتعتيرلانهاالادلك..الاشتراكيةنجالواقعيةالتأتر

نا،-بالذيالخ!رالتأثيرف!يهاإ-ثثانمنوتمببئهالاديبأمام؟4مراحاوما؟الحطورهذاأسهـبلبرألكمفيهزأما

وشلمةتعوننجرماكثيراالجماليةالقيمهذهانكما،احداثهالىيسعى.:الأ!إبة

اًلمرهفة:.اًلدقيقةواكمليةالماطفيةوالالوانالظلالعنللتعسر،مرهفة

-.!اًتمااً.الا،اد،5ءة.الدراساتفيغارقاكنتالخارجمنعودتيأولعند
!سيعنفئاتج،بهالريولاشتراكيةالواقعيةعنواما

ؤ،؟،الراهةمرحلتنافيكلهاالانسانجبةوحاجةبلهـورادحافيف!والفرز-قىالمقد.!مةاليونانهويخاصةالكلاسيكيةالادابوكاشت

مصرهتحسينالعملاًلىوتدفمهنجبهوتثقبالانسانتؤمنواًقعيةالادبذ!رب!وءتوج.البيانيوتعبيرهاالفنيةقوالبهابجمالبهرتني

.ة4001..الا.-،ف!اًكصوء!بشرحي!سمونهماعلىيقومالفرنسيةلجامعات2في
س!دهواكراؤصلهومالحوبهوالسير،كلهاسماليةو

اًلا.8..015ممبرالكبارأساند":االىسشمعبالسوربونقضي!تهاالننيالسنواتخلال
البربمننعاكلحساسلىديدبطبعيوالا،طمتنالاوورحاء

الجميع.ا-ءإدفياً!همانا!صتلووبوديلثكواهملل!رضعهـتر!ءوا،ن!ركلفيالمجمالمواًضععلىأصابعهميضعونوهم

،!اًلادب-العملنفاصيلفيالجماللحنالهحتنفوستافبئفيلك

الرابع:السؤالالقبموان،شيءكلقبلجميلفناًلادباًنتفوسنافيرسخحتى

فهيالاشتراكيةالواقعيةالمدرسةرو.ادكبد!منواحداباعتبار؟اقذوقاىا!واعحومنالخلودالادبيللهـعملتممناك!هياـلجمالية

المدرسهـة؟لهذهالالسال!بةالقبهمرأيكمؤفي!!اما..النقد-اسالاصطربقعنالجمالمواضعادراكالىالسبيلهوالشخصي

عليها؟اوله،الحكممقاييسهىومايرف-رماهوالادبلاىالادبفيارظثربم!المئ!بمضمونهووهذابها

عاطفية،وان!الاتجمالمية9!ساسماتضات4خصائصيفضلفينا

اللاجسابة:برمكئلاموضصوعيتحليلاكيلانفقدكل!يمنهبدلااتأثريوالمت!ب

لمهيكونبانالادإب.نطالب،النقدفيالاشتراكيةالواقعه.الثخصيالتلو!عنيعبىان

تهويماتالىعهمجتموواقعحياتهواقعمنيهربفلا،يكتبمماهدفالمذهبعنصدرتالخاصالنفسبمالتكوينهدااساسوعلى

مجتم!"يتاملعاجيبرجالىياوياونفسهعلىبتقوقعاوالخيالاهـذي"العربعندالمنهجيالنقد"هثلاًلاولىكتببىفياًلتاثري

السفحالىالاديبنزلواداً،السفحعهدتحترفىوهيوانسانيته-هـيالآء:امثالمناتاثرينالقدماءالعربنقادبيناليهفضلت

واقعتصويرهـوعملهانيدعيبانمنهالانصعتراكيةالواقعبلآتكتفيلاا!وساطة)ءو"الطائيينبينالموازنة"ثنابيهمافيالجرجانيوالقاضي

ل!"يكونانيجببل،الواقعهذامنسلبىموقفالتؤاممعالحياةواًلمبادىءالقواعداصحابجدوىأفيتبينما"وخصومهالمتنبيبين

سعما"خلالمنالهدفبهذااًليئيوحيوان،التصويرهذامنهدفد،،وغيرهمالعسييهلالوأبيجعفربنكقدامةوالبديعهاًلبلاغية

منبر.بة،خطبالىالابينقلبلاحتىمباشرغيربطريقنفسه*!بيعنحاداًدقعافبمادافعتالذي"المجببدالميزانفي"كتاببمثم

،ازاءهوتوجيهالواقعهنافيرايلهيكونانمنيمفيهلاهذاولكنبنفستناولتكما،اًلنظريةالناحيةمنالنقدفيالظثريالمذ!ب

تطابى"..كما،الواقعلذلكتصويرهخلالمنشيئالنايقولأنأيحماسةوتحمست،اًلمحدثينالعربوادبائناشعراًئنامنممراالمنهج

وبخاصة،الناسعلىجدوىواعمقأوسعهوماالواقعمنيتخيربانيمكتاليفيالامروكذلك،اًلمهموسبالشعرعندئذسميتهلماحارة

فموقىهيثم،العظمىوجمهرهاالحياةعصبتكونالتيعامتهمعلىاًلنماذجانيبهاوحتماسجلتحيث"بشريةنماذج"الثالتة

،وأفرادهالمج!تمعفيوالصحةالمقوةمواضعابرازالىتسعىذلك-إساتريس-فيجارو-فاوست-هاملت:مثلاًلخالدةالبشرية

فيالخيرعواملتغليبعلىالانسانبقدرةتثقتفائلةروحمعنوتصصرجالمنىولهذا.وغيرهاالكا!لبوابراهيمكيشوتدون-أوليس

لحقمائق.الراكهوحسنالملعيوتقسهالعقلينموهبفضلنفسهجويىميترأمثالمنعببمتتلمنتاًلذينالخالدونانصادهالنقدي

دانهذلككلفوقوتؤمن،الاجتماهيةالحياةوحقائقالبشريةالنغسروحيةمتعةالنقديةثنبهمافياجدكنتاللذينفاجيهوايمي!

الحياةسلامةانالاالانسانفيأصيلينوالشرالخيركاناذاالادبمشويالتارقىالىالكتبهذهترؤعلهانظيرلاوجمالية

نزس!لآت!فببلنكفيلةفبيهاالمدلواقامةتنظيمهاوحسنآلاجتماهبية.الخلالىالانثائن

نفسهفيالانسانيثقبحيثاًلشرنزعةعلىاًلانسانفيالخيرهـلىتحديدهالممكنفمنالموضوعيالنقدخوتطوريبدءواما
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المجمالية.ناحيةمنللادبتدوقهوصدقاج!لىمنالخلاقالجماعيللعملاسالاتصلجئقةغيرهفيويثق

اتاريخيمنهجهومنهيكلحشنمحمدالدكأورمنوأفدت.البشرسعادة

اتاوؤفي)ءالاولكتابهمنوبخاصةكبرىفائدةالبحثفيالعلميالجماليةالقيمتغفلانذلككلمعيمكئلاالالثراًكيةوالواقعية

يف3ادريلال"-*لفرردكابعلىوقعتانتصادفثم."الفراغن"-غيرهعنالادبتميزالشيوحم!اهيالقيمهذهلان،الادبفي

((وء(ولفاتها""صتر-رولىوجاكجان،"عنكتابهوهوتراثنامناختفىكتابا.نهـ3انالغاقلينبعضيظنوعندما.قلناانسبقكماالكتابات

سيئة،ولباعةرائدجورقعلىصغيرةاجزاءثلاثةفياصدرهالذيالمبضم-عمشاكلعنحديثهالمجرداءواقعياًلادبمنتعتبرانيمكن

،بهـا./ةوقرأته،ثمينكنزاز"شبابهغضاضةرعماحسستولكنيبالقواعدالمظبقال!هلمعمتفائلةةلسفةاوهدفعنصدور!ااو

فيفأحدث،الجامكلقىفيالدرا!جة!اجازااحدىخلملأل4شودربلبواس!"الجميلالغنيالتعبيروطرائقالادبفئونمنفنلكلالفنية

قرأتعندماالابمثلهاأحسستاننياظنلاعارمةفكريةثورةنفسيادينوانالغيءـذاعنردهماحاولانالااملكلاكناقدفانني،اللغة

ى،ورو!سلامةو!وبلادنافيالكبارالفكريةالحريةروادلاصدذلكبعدبرسلاهـقىيختصشق،شقينذوعنديفالمقياس،وأرفضهيكلتبونما

لامةس!"خ؟ارات))هـوتأثرا./مابهوتأثرتلهقرأتهنر،ب3اولوكانارزيوالادإب،التعبيروجمالاًلصورةبجماليحتصوشق،المضمون

."موسىؤ-صتحقببق،،ءني!جزاويهملهااوالجماليةالقيممننفسهيحرم

يتملشمالمنهائياًل!ريتكوفيإباناغهرففاننيهداكلومعجرابر-قىعملية)جريانيرإدالذيالجراحكمثلمثلهالادبيعمله

،هناكتحصيله،استطعتالتياةالعاالثقافةوبفضلاورورافيالاومهندسها،العقولجراحالاديربانصجواذا،البصلبسكينالمخفي

الاطلاعواءملتثم،والفرنسيةالقديمةاليونانيةالثقافةوبحاصةاض--يماهيالجماليةوالقيم،مرهفةجمهزتهتكونانلواجبفمنا

الخس-ارجمنعودتيبعداًلعمليةحياتنظروفتسمجماقدرفيهما.الاجهزةهدهترهف

ال-د/تادبناوبخ،صةالعربيلادبنادراسا.ننفيذلمككلمنلاستفيد،/"عل!اولهواحكمادبيعملكلاًنقداًليوماصبحتوهكذا

جهد.بكلاليوميستأئراًلذيوالمعاصرليالصورةنسميهالذيوالشقالمضمونشق:الشقينهذينبينجامعا

:دضرالساالس؟الا.الجمالية،مه!الفورماو

الخامسى:السمؤال

معانا،(لةابى-النهملذت"لموحفهوعاؤردمناولانكما(لواضيحمن

الحديثة.الاديىقىراللتخلبينرالىونقارناأدباث،مناللبقبالجيلتأنركمكاتحدايالى

وات!ضل.ولذا؟الررر.ا!حمهة!ددبهمةالىنظركملفتالذىما؟أخارجوهـاوالخ!---ديةالادبية!المذاصببالمدارستأنكركمحوار

-!-و!صا؟!اى-!والم..عهوماالصربىادبنامنث!يةنماذجاش-،رصنالاد،:،از-صمبله!ا!ساوقالصبشلفه،اكىللاؤار!قويمكمهوومل

ب"بة:لاا؟ف-!كاو

هـ--،نفقدالبضريةالنماذجموضوعالىنظريلفتالذياءا:الابشابرة

ل-تحل!ونقادهالادباساتدةيرصحيت،الخارجفيدراستيطمعا

واخاقي"،اخىاالششمساتفيم!دةالشررقىالنفوسووصفالبمفيحسينطهبالدكتورالخارجالىسفريقبلتأثرت

.........،الاهـورهدهيحدقف!ووتدوؤهاالقد/مةالعربيةالنصوصفهمعاى

انهواذكر..ونتراشعراوالمرص-ةالقصةكأ،بكباروحللهاسجلهاالميةالع-الثقافةنحوكموجهكاناًلاكبرتأثيرهانأمحتقدكئتوان

هـدام))قصةتحلملالفرنسيالاد!لس،نسىفىعلت،المقررمنكار..
...........الو-بربرت-5يزالولاكانالتيوالفرنسهيةالقديرمةاليولاليةوبخامة

بي!نقصعضلالصةوكاكإمنرمنوافالعالميةمالاكبرفتو-د،افكبقوى)اقصماوصىبونت،((مصرؤيالمتقاقةمستقبل"ءناللاحقكتابهفيالرهاظهرحماسة

اسو-4ىءرلناقدقىا!الفرذ-!اهـ*،ذناالهاارشدناارةىاراحعاالمشوسط-الابضطابرثقاقةسماهماالىالثقافةهده،فما!ويربد

.........)هـراسةفوإقيفياثرهادتوجيهلهذاوكان،الاوروبيشمالهفيهبما

ال!إبهذاواشتريت"لبوفاربة))االكتابعسوانوكان"دبرمينيل))

ءار،ستقصه-فبيه/حللرأض"اذ،كبيراثراتلبهفتأئرت،وقرأته.اًتطاعتيقدروتممقهاالثقافةهد

نفميةلفلسفةاًسساتحليلهمنوبتحد"بوفاريررام"شحصيةاولاه.ا،ا.إضاناحيتينفيالعقادمحمودعباسبالاستادوتأثرنا

مركب-صةغرر:كأنزعةوجودفيولخصها"البوفاريرة))سم،هاعامةعلىد؟وب5امواصل!بفضلالعالميةالفكربقضاياشبانونحنوصلئا

ىر.ز-ولابنتءيء.ؤؤمنلاقدالض!بةالبشرالنفوسبعضفيمتناقضةالىتهـ-،عاكيالانهـليزيةباللفةالحديثةالعاببةالكتبامهاتمطالعة

المثاليةالقيملكافقىيرويلابططتشقىذلكومع،جدوىللحياةت:-،ول"،التيالكبيرةالمقضايابعرضقيامهثم،بنفسه.بتقنهاان

الض-لميلهذافيورأيت.بوفاريمدامنت13مانحوعلى،المطلقة4ءتار-"نكثيرااؤدتاننياذكرزلتولا..ومناقشهاالكتبتلك

ادةالخاالادبيةالشمخصياتدراسةفكرةانيحببطريفاأدبيامنهجااللذ/ب-ن((والحياةالكتبفيمطالعات"و"الفصول":القديمين

هسذه4راليتوحيماتحليلاساسعلىاًيظثريأساسعلىمنجاءز!فقدالثانيالانجاهواما.مقالاتهمنكبيرةمجموعاتتضمئا

اظلانعلىحرصتقدكنتوان،واحاسيستجبممنالشخصياتادبئش-اعلى"وانالىدي"كتابه!مافيالمازنيوزميلههوالعنيفةحملته

الموضوعي4بيندراشيتجمعتى،الاصليةالئصوصمنفريربادائما،نفك،والتقدموالتطورالتجديردالىودعوتهماالتقليديالعربي

رأييوفي،الشططاوالتعسفمنخالمبسقكلفي،والذاتيةوددت-اةوالادبيةالفكريةالثورةروادمنعئدئدنظرنافيالعقاد

كتب.منكنبتماخيرمن"بشريةنماذج"الكتابهذااننثيعرباسمعرؤءمانحومشاعرنابذلكوجهوفد،قدموالتالتطور

الصرببمدرضاامنالمختارةالنماذجمنفيهاكرلممكنتواذاهـوأالذيالعجيباكطورمناليومأغجبترانيفلذلك.الموجدان

تاصكمثلعلىادبنافياعثرومحيفذلك،خصوصاوالمعاصرعموما،المتزمتينالمحافظيئرائداليوماًصبجخىفشيئاشي!االعقادعلى

ومع،ادبنافيوالمسرحيةالقصةفنحداثةبحكمالعابيةالنماذجوالفكر.والادبالثقافةميادينفيتجديدأوتطوركلعلىالساخطين

وبعد،النماذجتلكبينللمازني"الكاتبابراهيم"اًخرتفقدذلككنابيهمنوبخاصةالمازنيالقادرعبدابراهيممنوأفدت

كأصخصيةالاخرىالعربيةالنماذجبعضحللتالكتابصدورمنالناحيةكبرىفائدةومقالاته"الريجقبض"و"اًلهشيمحصاد"

خان".مح!وظنجيبقصةفي،محاكفاًحمدالصغيرالبرجوازيادالعفنعتبركأابينما،شيءكلقبلفناناكانفالمازني.الجمالية

0"الخليلياح!السهورهافةالمازنيعندالاصليةروحالدعابةسحرتنيوكم،مفكرا
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وتبنببى4ا!جديدشعرنامؤازرةفياليهااشنندتالتيالالسسعن:السابعالالسوا

جمبلفنفالتشعر،الثلاثةبمقوماتهاالخالدةالشعراسسلفسف!فيالاداناجنامتابعةفيئالكمعثي!لانقلدنابيننجداتالناد!من

،اللغويالئغموموسيقىالوجدانوومضاناالبيانياتصويرعلىيقومتجلىوف،اليومضىالقرنا!دا!عمندالش!عر1خهاصةالمعاصر

واظ.الثعريبالجونسميهماوسطالمقوماتهذهكلتنهضانعلىا!!1!تلدر1معهدلكمنثرهالتي1الكتبليلسلةفيذلمك

لثب!ع!يرم!لتيانهحدلالداعىف!عىلمقوشيئاالثسعرفياول!ئحثلشعر،الالقدقبلالخطوهـالعلمةاسةالد!هذدنتائجمننعرفدانلنافهل،بللقاهرة

..م....هذاسفلؤبرأيمعوط؟المعاصرلادبنلبكالنسبعمةاليهاانتيهـيشمالتي

والشسيء،لهوالشعرهداعلىاحكمالعدامهااووجودهااساسوعلىأ!ووواًلثمرالادب

كم،جديدشعركلضدروحياغلقانهوالبغضكلاًبعضهيا

عنالنظربصرفذاتهفيالشعرقضيةهيقلقضببة،البعضيفعل:الاجابئ

كفادرىولست،ارتمعرهذاف4لص!الذىالطولوغرافيالقا!...
..............والشمعرعامةالمعاصرالعربيادبناأدرسوألااحسكنتلعد

نجبراوالشعرفيللتجديدمحاولةكلامامالبابلغاقانيجوزولا،!الر!!انا!موسجمهايخنطألنهالفياجوسانني،خاصة

الشعرلاصولوفقالهاوعليهوحكمالتجديدلهذااليثمعرل!ددنهافحصاءواستقصىوالاناةالصبرمنكميروبشيء،مسالكفيهاتتميز

واش!صالطريقمعالماحدداناستطعتقداننيأظن،النصوص
ك!رعددعناسفرتقدالشعرفيالتحدلدمحاولاتانلير

........البعثءدرسةجوارفالى،جديدشمريتيارومدرسةكلخصائص

نازكدواوينمثلالرائعةالجميلةوالاغانيوالقصائدالىرواوينمنالمطلبوعبدوالجارموحافظوشوفيالبارودي:فيالممثلةالتقليدية

ايصبورعبدوصلاحالعزيزعبدوملك،اًلسيابشا!وبدر،الملائكةاثلاث!عبهاا!برربةالوجدانملرسةمعارم!أوضحت،وغيرهم

وكثبرؤارسالدينومحييالجيوسيالخضراًءوسلمىقباليودرارالت!وشكريوالمازنيالعقادوشعبةمطرانشعبةو!ط،المتوازية

ءارضس-ةحركةليستالتجديديهالحركةهذهاًنايضارأييغيرفيف3،منهالنتماليوبخامةالمههجروشعبةالديوانملأسسةسميتها

تحافظدامتما،واصالةقوةوستزدادست!قىبل،ستموتنزوةاوز!طاحمدالثاعربريادةابوللوجاعةعندالوجدانيالتيارهذاتابعت

ذ!تها.اقيسيطا!سطاثعرهـقومات!لىفء،1المح!ا!اجمطادجدانمصرسةالىاخيراوانتهيتشاريابو

النسائياًلشعرلتطوراتخططتكما،الواقعيالا-لجاهبمدوسةاليوم

اًلتاسع:السؤالا"شروعةوعاطقهادوجدانالمرأةالخانقةمنالتقالميدفشيناشيناوتحرره

ؤجه.تحاتسونوأؤكمالسرحيةللفنونالعاليالمعهدانشىءمنذفدكتواذا.وتطورهاالعامةالحياةقضايافيمساهمتهعنفضلا

الرصب1الاد!دقهمرف-سات"ءجكما!محئصبةاجهـو!اهـ!ى!لمتوفداواثلىمئذالعامةالمشعرولاًلحركةلتطوراجزاًءثلاثةمنكنابمااودت

01.با!هدلعددخاصةكتبماذلمكمعافردتقدفانني،الانحتىالمقرنهذا

ص!مسمحةؤجهعملكماصدالذياسهقلهـ-نى"في!رعئمرات-امطرانوخليليركنالدينو!امثلالكبارالمعاعرينوكتابتاشعراشامن

عا!3!ض.المازنيالقادرعبدوابراهيمصبركطواسماعيل

ة-بالشعرنقادوبخاصةوالنقادالنقدحركهتطورتناولتكما

نسيبالشيخابداتها"المجلة"بمجلةالضافيةالمقالاتمنسلسلة

"الغربال"!احبنعيمةميخائيلئم11الوسيلة"صاحبالمرضعي

رط:صرراًلسلسلةهذهلاتمامالفرصةنيتتاحانوأرجو،فالعقادفالمازني

"العربعندالمنهجيالنقد"كنابيلكملانهاعتقدكتابفيوجمعها

.اًلقدماءالعربنقادعلىفبهاقتصرتالذي

خاصسة،والشعوعامةالعربيادبنامستقبلفيراييعنوأما

!أيىفما،العرديادشامستقعليشملالايمانوهذا،.اًلميادينكافةفي

البسرىالمدمباطرادايماياالماساسدمىبالميادهـ!ارفاحب

الاكترالمحدءدةحياتناظلفيمسعتواهويرت!عسيتعدمالهفيشكمن

هـاىواحرصالقديملتراثنااًتنيلاكنتوانوانا،وعدالةنشاطا

نبنيه،اننريدالذياًلجديدائمرحاساسفيقويةلبنةنتخدهان

وحشيومبماندائماوالحتقد،الجمودولاالرجعيةاقبللاانيالا

المبدكلةللشاعرةجديدديواًنيضعفانيمكنولا،حافريمنخيراسيكونمستقبليواناسيمن

عندافعتقدكنتواذا،تعددتمهماالسذينثقلالايمانهذامن

الجلإ/دالاتجاههذااناعتقدالانئيمنهبالجيدوآمنتالجديدالشعر

!قانفوىقدمماتمفىبحيثعفاهيمهوتتبلورالمنين؟علىعودلبعيث!متد

الثامن:السؤالى

حركةآزرواالذينالكبارنقادنامنالقلانلبينمنانكمالملاحط

ثياليهاسهـتندتم1التىلاسى1ذط..وتبنوهاالجديد؟الثعر

بيروت-ارآصرار؟ستقبلهاعلىوحكمكلالحركةهذ.لنتلنجتقريمكممدىوصاا!ذلك

لإجمابة:

واما.السابقللسوال؟ستمرارالسؤالهذاانالواضحمن
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ولم،فح!سبو!ؤضيالغوياكانالنقدهداانبل،القصائدشعربهوالنقدالمسرحئاالانتدجمتوىفيرأيكممد:المناسبةوبهذه

اًلمئ!اهبيعهـفوالمالهمكما،الشعوفلسسفةالقدماءالعربنقاديتئاولأدد،يناالمسرحي+

يهلىؤقصرايعدهنالمعاصروادبذا.قنيةاوفللر.بةقممهلىالللائهة:لنةالاقئ-!

اًلقصةؤقؤنؤيبرةاحرىفنونفيظفسبل،الشهرهنالئوءهلىا

تستنىدواتجاهاتمذاهبيهظهرتكما،المسرحيةوفنوا،قد!موصةاليونسا!ت!اًلمسرحيالادبتاريخبتدريسالمعهدهذافيقمت

تننوعا)خقدوكذلك،والاصلإماعاًلفنمجالأتفيمالميةفلسلاقالى./ترب!اًلىجوارسنواتالفرلسيينلصدةوعند،الفنهذاروادالقدماء

الابرهـيولوب-كمماومنهالوضوع!ومنهاكثريفمنه،وفلسفاتهمئاهجهللنك!فىلكبعدتقرفتثم،وتاريخهالمسمرحيالنقدلمادةالممهدبنفس

القؤسةالادببمنمادسمالمعاحلادبناواتصل،الاشتراحصالواقعيالنبلمعةمنالمئتدبينالاساتذئمنلغيرتمالاربتاريخوتركت،وتارسل

وا)واومبةالرمزيةص!والرومانسميهالكلاسبكيةمنذالم!ختلفةومفاهيمهاعاىايومحتىاًعمللماننيويؤسفني،المثقفينادبائناكبارمناو

درالتال!الىكاية4ؤالثق"نباراتمحنمهـئعزليننعدلمانناالقوليمكنبحيثوالفرنمببين،اليونانعنداًلمسرحيالادبتاريخفيبالمعهدمحاضراتينشر

اؤهيمسماراترتبمدهماوااؤبمنهئدنااًلاهحصلاسلتلىفولامذرلنايعدلم!التالمقالاتسلسلإمثئمذلكفيكثئأرممغالاتنثإصتمكنتتماتم

انس!هدا،!بماوفي،يئفنوؤهامالميهلفلأبواسطهدراسننهاويتمم!واالعالميةالكوميدياوالمسرحي!اتكنابكبير"ارشنوفان"عنالشعببجريدةنشرتها

لعسةلايهاناسد،ذاومهرسفيهاللتدؤمسالحمامعلأيدننلاًنلايننئلبىنئإرعسامناتمإلنانتمثرجوانثمجهمنلناتبغتالبأصعشرةالثلاث

الفديمالعررياًلتراثعاىلنا،تواقتصرق،اًلاقلى!لىواصرةمافيالنق!دعنواما،جو!منفيهابذلتولماالضإعمنلهاانقاذاكتابفي

تقؤيسنعوفضلملأ،حمادببلنئنوينحألبايةكافببايعدلمالئئبماثراصمإئبالممننطلبتياستمنالاعواماعمدفيالسترتذقدتمار.بخه

حعامه!سىص.استاذالتأليكألمئعبنإنتممتهاثئجوانبهابمبننوتنأإحقواءتهاواعدتمحاضراتي

عشر:اًلحادىالسؤال"والنقدالادبفن"يسمىكأبفيبطبعهافقامتوالنشروالترجمة

تمئريئنهالنأدلداريمالمامةالمراجعمنذلكبمداًلكتابتمذاًاًصبجتس

ت-وتكلباأررر)-"تناوقى،كناقدالفكريةبللحيلةاهتيملمكمخلالبح!سثمسرتربمالعلياوالمعاهدالجمامعيةالهيناتفيخطصةوالمسرحعامة

..و!رحوشهـعروروايةقصةصنالمختلفةالادبالادبمذاهبلمفاهيمواضحعرضوفببه"ومذاهبهالادب)ءكتاببىذلك

لديك؟وأ"لرركالص-قاؤولتحس"الادبالالوانهذهاي:كناقدانت.الاشراكيةوالواقعيةالوجوديهحتىاًلكلاسيكيةمنذكلها

يلايراًدهعئ:التمإيليواعبنابلادنافيالحدبإمالتمباإرقلمتأرعذلكبمدتصتلت

..اتأيصصوص،"الادنجثنقنن"سلسمإةفي"اًلمسرح"كمبذلكفي،3؟نجت

الفنونعلىالادبفنونمنفنامطلقةدائمةبصفة"فضل"ننياظنلاإتمسرب)ءوشوقيمسرجاتة)مناـلثلائةكنبيثم،المعارفدار

بمهزوفي،النقسحاسحاتمنحاسحةيشبعصمنهاواحدفئئل،الاتنقلأس."الدلمتوثيقمممج"تصص"النبأإالمسرح"و"ةباظهعئربز

ه!ذهمنفنفيالمطالعةنحومنجذباارانيالمتبا.بنةالنفسيةالحالاتبعداثبواطلبةمنعيمتتلمذبمنذلككلمناكثراعتدكنتوان

الصحففيالمقلوالتغماًلمسعمؤنالتأاومؤمدانفينئلناحلتئانذلك

سي4كر!ي**كه*4مي*"د-سههيمهيصيميصهي"تمي،"احي..اد!لاتو

براعتنتنئديفاليلدداالمسيمؤنوالنأمالانتانممستهبمفيرأييعنواًما

:4مادهمعرحصبمضهاالمسعمؤنانألدفعلىكىماتمنتالتعمالحملةاًن

::حديثياصملر4الكمالنجبمثانياًلاخروالبعضاللغويوالبذخالجمودمدرسةعن

التثقف4منمز)دالىستدفعالحملةهذهانالظنواكبر،واحدةطقرة

4تؤندئدائنذتاًقيالمنلدرممأتحئناأإعلىتمبالمنومزبدالفنتسافي

على4يساهـدسعلوءماذلرمكعموفي.المالمذإالمئماتلزصائلبمددا

:4.متينةفنيةذسسرلىبلادنافيالمسبمحبىالتالسذاقامة

دلعؤحصمنااعاذعماحصور-!ةصكاًلادعياءمنعتعببتمانهفييكيبنانفلخشالمستصالرسمنواما

:...ءاجهائئانلاكنتوانالمسإأوللئتسممثبإنلتحمتنثقافتومتؤصهلهنالاالعذس

اابئتحس:كنتوان،الالستثلإبةمسمنانىالىيرتثقلدذصايضاخهفي

**أصش!ى11س3؟/صمدواانهوارجو.ماوكلتحام!،اوحقدمنلهيترصونمماعليهم

:*ئن!تهما:فيالاصيلةوالفنيةالثقافيةالقبهمعنالدفاعفيويستميتواالميدانفي ؟سيإأهنصالبإمعانفيلتئكمنوما.بوميتلتالظعنالمامبم(لاسلونئ

.التموتمئهالمفيللاتصب

بر:اًلعاشراًلسو!

**
كله

:ىالميم!سل!مسانللشاعر4ا&قيللبلافاصيما.ض!لعد"الحربعندالمعنهجيالنقد"كتابكم
...".تساييسعهابمنسا

:؟فياًمؤمستاذ1ارنالملمكوينتصلحالمسمذهانكنااصتهـصئمهنئإ

:أالمعاصرالادبيئاعالمنا

:4:الاجابة

**

:سحموت-الانمئنمقداـر:علوعمحركثئيهاتناولتالتياًلمذتثأغبأبوابهنف!سهكتابيمراتامغمن

تإس:،وسرتصاتموموازمةونتموبعبعوبتأنوتصائمبلاغةموالمىبتمالتم
::وا-هـمنفننثدفيتحلمباانىرتماًلثدومالمربيالنقدانيتصلم

-؟ونقمد،الغنائيبالشعراليومنسميهالذيالشعرفنوهواًلادبفنون

41



وء-ناحبهالى؟هايهمسا!الئنماعرير/بالتيوالخواطرالاحاسيس!!عليتهفرضؤ!كأتادعمليم!ضياتأركما،الاحريندو!الفنوى

سونا*-وبذلكواصفاهاالحقائقياخصالانتها!ىلاانتااًلواضحات-رؤطكألمتوان،تجبرهدونلفئون1هة!،،حذالنفرغالمستبنمنستة

،الارواحبهرةتاجىالذيالمدخمصالصادقالشعرهـ،المهموسالشعرالجيدولمنتاهدةاًلشعر،نللحيدخاصبنؤغاطربماكئيراًاننيلنفسي

نسعميهوفجمماالجددشعرائناعنداًلصادقالهمىبهدااحسماوكثيراإالجوماير-هلاً!ذجمماالميدائفهيوالمرواياتالقصصواما،المسرحياتمن

الجديد.بالشعرالان؟ال!لا،د،ورالئهتفيةكئرحتىال!!ن3هذاس!ل4يظنوزمم!عله

عشر:الثالثالسمؤالد.فةقيأءنهامناضجلااؤاص!ىاوقصصلقراءةاغتاظماوكثيرا

الر!قعلىنغسيفأحملاعودولكننياحطمهابانواهم،فنيةاوثقافية

اصةهـالصملإ"دىيت!منلكلتوفرانيجباكبالامكلنياتماوب!،ء..الادببراعمبعه!منواوتشاؤمافيسنزعةعلىالاملنزعةمغلبا

والمغنى؟الاربى.والازرهارلانموقابلةنواةاًلبراء3تلكبرهـاخلاناحسستاًدا

الاجهابةعشراًلثانياًلسؤيل

كببر.بىاساسينيتطلبوالفنيالادبياًكقدانالواضجمنكل!ذىمكم،النقديربر!ناالىاضكلخموهاالنىالجديدةالقيممن

صافية.مرآةالناقدنفسمنتجعلالتيالحس!اسببةموهبةإولهما.المهموسالاثعرعن

المشوهـ4غيرالحقيقيةبصورتهاوالثقافيةالجماببةالقيمفيهاتئعكس"ظ:ورصس،بي،4خركأالتىالنتلنجو"،؟المفهومهداحقيقةما

لك.ا.وان،سقراطالابلهمنتجعلانيمكنلاثقاؤةايةانالمؤكد9-منالمعاءهـ؟شسحرنافىالاتجا!،تبحهـضعلى

الموهـود--!النفسلأن،تكفيلاوحدهاالموهبةانايضاا*كدمن!الأجأبة

وتثمر،تنبتلكيفيهاالبذورغرسمنبدلاالتيالمضبةكالارض

وان،حدعندتقفلا،واسهةانسانيةثقافةمنلهبرلافالناقدواخرت"الجد،بىن1ايهزفي))فيكلشاببىافهوماهدافصلتلقد

(،الناقدنفسفيالداخليكالنورالثقافةهذءتظلان(!ملكنت"اضى"قصيدةمثط،لبىالش!أ!1ءشعرهـنامثلةله

هـ4احبلا،مثلاوالقانونوالاجتماعالنفسوعلمالفلسفةدرسفدا.وغميرها"عريضلئسميب"نفسر،"وقصيدة،نعيمةلميخائيل

اسسى4الفنيللنقدفانلقدهعلىالثقافةهذهمنشيئايقحمانالخطابةالطنطنةعن.والمبعدالعمدق:الشعرفيبالهمسوقصدت

والثقافة.الاخرىالعلوممئاهجعنالمستقلومنهجهبهاًلخاصةاًلحرصؤدراشاعراحقيقةءلىالحرصوعدمبالنغاقتوحيقدالتي

و!ى(،والنقديةوالجماليةاللغويةالثقافةهيبالنقداننصلةالمبالثرة!ةمناجا،!هوسفالشعر.الهـاذب؟لتمور"الناسفياكتيرعلى

تام!1اسةودرمطالعة:اولاهما:بولسيلتينالناقدنفسننتتكونالوجدانيةالمشاركةبحكمالغبرنفوسالىوعمقهابصدقهاتنفذلقسية

،النقى!ومناهجوالفنالادبومذاهبوفلسفاتالنظريالتقدكبالهمسذاو!-،المواطنوزمبلمهالمواطنبيناوواف"الانسانبين

كبارودراساتالعالميةالادبيةالمؤلفاتروائعوقراءةدراسةوثانيهما"ونوب-الائماالوزنواختيارالتعبيوطريقةفىخامىبنوعيظهر

للنقدكنماذج،والنقدبالىدراسةالمؤلفاتهذهتناولمواًناليماًلاسالذه

الخلافى.العلمي-هـهـهـ!س!5!!55ح!!ه!3ع!ك!"هـه!5

عشر:اًلرابعالسمو+

ال+صتشاهذفييتصااثسلالضف!يماوترلإه!نونخداغزعنكمالالمعرببةفوء!جلاعنجدا!يبا

عصرمل؟الادبيالانتهابمعملياتدىوتأثيرهوالجلات

بةبلاا
اوصبىةااو!ئلا!طوالاذاطةوالمجلاتالصحفانالواضجمنهههإقياح!شووولصاأا

ومح،ولةاًلمعاصرالادبيالانتاجنقدفياًستخدامهاالناقديستطيعاًلتي

قيالكتبعلىالاقممارواما،وجمالاخيرااكثرهومانحوتوجيهه

هسشدالالمجقتد،لىاقظةفيهففيزدنيأيينسكوخاوسأسانقبلمالدلاوبثيرلمعامروبخاص!ةالكبيرةالوجوديةالمفكرةماكتبتهاروع

مسلم"ولانميفيلسعتدبلالصددفينجبمدكرهدلكتبالوشانلحبمنكبين!رفمعلىبوفواوثوسيمولا

متنومخصلداص!مالعاقبللمييىجمعهاالمحلاتفحمبعلعنحفكباوكمماننحضر"فياًلنقدك!.هـناتنينبينترب!"عاطفيسناجمل

لسلسىخلهيم!احداحاعشربتمجلثنيندض!خمهلملعنوألاادييملساصرلتكمريكفينيد!قالىرنلمعاصر1العالمادباءاعخلم

لملعالصحفكاكذلكمسساإلطمالاعاتنمثرلمممرخدي(مخلدكل!هافيفبللميىجمعهأوحالمجلاتادوسمطرحنيعارتترجنمة

،سادسفرانسيسلذناقد"المسرجفيعامااربعين)ولومترجيل

وفي.لسنجالاشهرالالمانيللناقد"همبودغفيالمسرحيالفن"وابالاددأرتوات

بجزائه"الاربعاءحديث"مثللذلككميرةامثلةالمعاصرالعربينقدنا

ايضا،له"والنثرالشعرحديثمن"وحس!ينطهللدكورالثلالة

كميرةنقديةفصولمنفضلا"وبيئاتهممحرشعراء"عنالعقادوكتاب

اولانشرتفهـلها،وغيرهموهيكلالمازنيوكتباًلاخرىالعقادنمنبفي-8!حىعمهم!حيحي!يحيحيعحححي
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5هـهـهـهل!مثلءخبيبعهى،ذضرتعواًرهاوعلى،والمجلاتاصحفافيهقالات

سفهؤ-صد.إهـةقض،،!))و"الجديدالم!يزانثي"،"بشر-إة"دنماداج

!أالآ!آلمجبالادر-حةالدراللتحقوللثهتىكتمابافيالث!لين!لكمأمايقا!! عسر.الحامسىاًلسو!ل

صدرهـ-كملمعا!مألا،لالمصدرتمهتهبوونهالكنبهذهاي..والنقدية

5!افكئىشىبخمؤؤيفئحه!؟-نئ!ف؟عامةبمفةالغقدبة

ا!جابة
.يروت

3ع؟83ءررمرطه133،.-ممده!ننيوذلك،مستحيلةالسؤالهدالحلىالاجابةتكوناناخشى

لب،واحدء"إبفيالنقد.إ"مهـدرسيتتحجرولم،الجموداغرؤط!

!تاك،كنإك!ادابحيث،كاالفريلمويوتطودص؟تنبتطورتطورت

اًلادارةعبأنلي.نسهمحواانمناقلفلاالسعؤالهداعلىالاجابةمنب

الجديد((المببزانفي"هدتابوهواحد!مايمثلنمتاص!3الاقلعافادكر

ال!ررحصرلش،فىلمه،الفم!قالخندقرالصلى-لسورر،شارعوانئاني،الجمانيالطثريالنقدمرحدةوهيحياتيمنلىاًلاالمرحاقي
..--دالنفمرحلةيمثلالذي"المعاصرادبئ،ديجديدهقضايا"أتاب

ا!شتراكهقي.با!واقعيةثرالمظبالنقدسمبتموهالذياًلموضوعي

،

لأشتراًكات:عتنراًلسهادسالمسؤال

هطرصيداأكمبئنالفورعاههط!!-!النكلرربةلدراسحتكملمطه1

دهضءهء.،لإ*.-ول!ط-:"فو+-حةوهذد.الاد)!ف!الاث،ئية11-،هط

ليرة12:وسورلى،لبنانفي.الم-،ر!"ت"!ذ"ازرب"-9

اسخرلينانجهـنبهاز،:الخارجفي5الاجابه

دولارات6او"لمعاولات!ذينمنواذكر،البفاعةسنفياـلشعرعالجتلقد

لعادلهما-اورهاهط5الرسصكلولللاهسخراكاداعاضلمم.حها،.فيواص"المها"سسما!،سرفالدلىرهاالاسعا.

ثيهما.قلتسصاذجيىبييى

دولارارطل.امرردهإسص-لمؤيالمغرميىمن/اقهالم،!مصادهفهككابدتكماحسان

ؤ!ه!هـ-91لحوالربقالصوالبررالتقيبكعليشبراجبتكم

رر،لا0015الارهطينفيوالمقالةوالمسرحيةالقصةالضاعالحتفقدالئثرمجالفيواما

ؤخرجاولكن((اًلخدهطهةا)بعموانللسينماقصةوكتبتبلاًلانشائية

فلى-ما!نئائمةوالمفإلادتوالمسرحياتالقصصاو(ء،.8،!1

.......ارعاطفيةالمقا!تبعضنشرتقدكنتوانكبفيمنهاشيئاانثر
ممممااً!سنراكمعمهتدفعا..

..حرو"الندى"بعوانمقالمثلالقديمة"الثقافة"مجلة!ي

..00001ناق-دوذستاهدؤيء5ولكئ"فانا1)!ر))انب!:وو؟نالئه"يالنه))بعنوان

بريرديهومصرفيهحوالهادبر!فنا!خرهـوفاشقد،تمفيماال!يرودعلنشاطىعلكلطئى

وهـل،والتعصيلالقراءةومواصلةلهوالانقطاطهالتضصصيستحده

اتوفرفرافاليتتركلماليالعاتيةالمامةحي(.نيدواماتعنؤضلادلمك

يلاهلائات.اليهحنيناًلنغسىفياللايزالذياًلازثطئيالادبعلىفه

اًلانشائي،الادبمنبشريةنماذجكتابياعتبرالنهايةفيوانا

ألادارةمعلشأز-،يتفقوخ!وهـ"اننصويرهذاالوانمتنزعاالنماذجتلكفيهصورتفقد

.مجردالنمادجتلكوكانت،نفسيذاتمنوالانشائيةالاخلاقيةوقيمه

*ف!وقراءاتيحيهاتيعبراستقلعماالهئمفءلىساعدتنيمشاعل

البميرةالنافذالقاريءان!حسبحتىواهدافومثلقيممناعماقها

....،انفعالاتهاوالوانروحيدطماتمظفيهمايلتقطانيستطيع

123،!صليروت،الآدأ!-لمةبهذااعتزاًداًنيولهذاًكنبيمناحرحماباـيمناستفوصها

ألىالمراس!!جه
لوستطي-طهادهنه!ليحهيقيةدعسههبصورههذاعملهمنفيخرج

ذاتي.منيتجزأ!جزءاواكنبره،خاصبنوعاًلكتاب

!!!!!مممصصهيشوشهفمارو!القاهرة

43


