
الململصصوآ!ص!اف!الرطص!ر!ص-!-----اواص.

-ج!---.-!

-خكلص---حبططحبشحح!!و!اطيى

م!لير
"ءج-..".النهضة?طراواخرمنذوالفنيةالادبريهةالاتجاهـ،تتسميةبدأت

-0.7؟.ص.-والرومانالاغريرقمنالقدامىاثارتطإفيجماعيةحركةحيئداكانتعشت

--طلترورءم،،الكلاسيبالحركةورميت،ارسطومنالنظريةاصولهاوتستمد

.فية8!-.3-!-يطكأ.الرئيسمتهاالمدرسيالطابعظلاثارمنابدعتفيماالاقدمينخطى

!--لا؟ء"ء7.لالا."!وه-ادمنالاوروببماالعالميقظةعنؤضي!ا"نعبيراالاالانجاههدايكنولم

3.-ء-.؟ء"؟!؟-..عاتجابسطاقديرمااج"رارفياليقظة.نجسدتوهمر،الوسطىالقرون

هـءد.!!.دة.لإالإلا**"؟في!بر!زوجيما.وفونهاالكني!س!ادابؤيهاسادتاك!الة!نرةتلكظلامعلىواعب

إءخط*..%بز-في.خ؟!3!لح.:نركنزظ.هدهالاجترارلمعمليةموفقااًتعبيرالكلاشبةوكانت

فى!--.+--زرخ.لإ-ظخطج!خ.السكونحالةلايرعرف-يعةالطباشكالكبقية-اًلمجتمعارعير

ط.!نج؟:!"عطخ!طخئج!ا!ورةوا،اخرىالىصورةمنبه.نتطورجنطت،.لهبيناًلمستمرةفارطفاعلات

لا-.ل!!ض03لأ؟خ.-ملاءسطاوصحتالاقطاعيالنظامانهيارفورالبشركدطللمجهمعبدةالجب

"ي-*ير؟دطبردبنخ-!س-فيالاحلام!ذهتمنك.ييرةقىادرجاحلا"وخطوطهوابررتالفرد

."في!-.اتعطبا)فردطريرقاءترضتمهما،التفووطاًلىالقازموالنزوعالطموح

.-.أغيونتلوت،ص!،ب511اهـ،م1،مل4وخبالطموحللأمالاصومن.واهوال

4داهتءائمةبالوانعنطترال"اسعالقرنبرارايرةفيرالبننطتمنعريضقطاع

الواقعدؤيةالىمانهد!بمدرالجماليهالاصولمنثابتةمجموعةليستوردسماتبتلخ!يص،1العصرروحالتسميةفأوجزترومانسيةسميت

خاصة.رطاويرقىمنعصراطسان،الاقطاعياًلمجتمعانطصانوبينبي!نهوتمييزها،العصرذاك

فكل،فنياوادبياتج!اهايعلىمدرسةكالمةاطلاقدياذننخطىءا:فاداب!ضدعا!!حتىرافالا!هذهغيرانن!سميةتنلولم،اك!ضة

عاماتجاهالىانتمائهرغمبهخاصةمنيةبسماتيتفردومناناديبرءاهـ،بيط.ا(1)والفنييالادبالا.نجاهالىمهـنهااقرباًلنفسيةبالحالة

فيالمكانمنمعينةبيئةفيالناطدمنمعينفطاعدوطيةعلىيشتملةءجموء-لاتعنكيماالرو،ان!-كأاناي.)؟(المحدثينبكلاسبةاخرون

المختلفةوالانجاهات،الكبرىالمدرسةهوالفن.ارطاريخمنمعينعصروجاء.ءعينل!صرا)مامةالخصائطنفيمانعبقدر،الفئةالقواعدمن

تطورفيمادرجةيمثلالكلاسيفالاتجاه،الدواسيةاًلسنواتبمتابة.العه!رلذلكتعبيريةخلاصةواثارهموالفنانونالادباء

.وهكذا..لاليةدرجةيمثلالرومانسبموالاتجاه،الفئالطتطذراستقمبلاخرقطاعهناككان،الرومانسيالاتحاهموازاةوفي

د!ارهاانلمجردبالواقعيةالمراحلهذهاصدىتسمتمنذحدتولقدقواننعلىالقطاعهذاانسانيةتتامذت.م!لةطنحوعلىالاجتماعي

الاتجاهاتبلغتان،الجامدةاًلسططحيةبالعيئيرونهكماالوافعيس!حطون،ءعلم-"-نوءير!ما،الاقتصاد!ي"،لتسرطوقوانينالجادبيةفيفيوتن

المستحيلمنجعل،واكفردوالتعقيدالمتشابكمنعاليةدرجةاًلفنيةو.نباورت.والم!معوالكونالانسحانافهمكازكيالمبالاتجاهومفكري

.)2(قناناو5اتجاعلىتسميةايةتعميم-الدقةشئنااذا-صوراالمباشرالمرئيلواقعاالفئاني!ئقلبانالادبفيالاتجاههذانظرة

نطاً)نطاًضططالنططانطءد!رطاًاطفرطا)واو-علطإصويردقتقكتعريرفالواقعرلةلقباطلعلهاالاءتزططبق

...ؤ-دل-اإفاتعرالنقديةالواقوريةاخرىمرةعليهاواطلق.اليةلطريقة

عليهاطلصكانجاهالاشتراكيةالواقعيةمعنلتقيالمقدمةبهذهظهـوتوحين.لهتلقازيةنقداتمنلاواقعالفوتوغرافيةالصورةبىتوحى

الاجتماجميتحقيقهامجمالفي3"ةالاشتراالحركةظهورمعالتسميةهذههـصتأخذءحاولاتوالفنونالادابفيبرزتالعضويةالوراًثةقوانين

عنالضخمكضابهمافيوانجلزماركسقالهفما.السوديتيبالانحادنطرةرفضت.الطب!هـيةبالوافعيةنفسهاودعت،لهاسنداالقوانبنتلك

تاريخفيايرضا،يىدولم.المتمميرهذاعلىيشتمللم،والفنالادبوتينت،الابخمط،عىالواقعمحيطفيالاقتصاديةبالجبريةالاخذين

بيلنسكياعمالفينتضجالتيالثوريةالميولرغمالروسيالنقد.الواقعذلكلرؤيةالعضوبةاًلجبرية

للحركةكل"هـواالذينالمرواًدوهم.ودوبرليوبوفوهرزنوتشيرتشفسكيادف!-"المصعنصرمحلىبعضهايرتكز،ءديدةتسمياتبعدطذونلحظ

المعاصر.السوفيتيالادبفيالنقديةديواتااصدروامرنسافيالشعراءبعضبينشاعتالتيكالبرناسية

الاعمالمعولدالذيالادبيالاتجاهمعاًلطنسسميةهذهجاءتوافمااإط-.رلالهةء،بطاوكان،الميونانجباللاحدوهو"الاسمهذايحمللهم

الثوركطالمضمونمعالتعبيريولدولم.جوركيمكسيمللكلا.نبالادبيةبعبدالتحليقه!رمزاكانولعله."يرالاساطتفيدكماوالالهاموالوحي

تمييزااولاالمجديدةبالواقصيةدعيتبل،واحدةددعةجودبرلاعمالفجمطعها،برةالدابىويراليةوالسرللرمزيةحدثكماتماما،الواقعارضطعن

اجتيازهبعدالحديثالانسانىالمجتمعحياةلتعقدتبعاوذلك)3(أدة!"ص!يآ-اأ؟كا!7؟7أهأم!ا.م8ا(1)

التعقيد.المتتاهيةالحضارةالىالبداوةعقبلتالسابقالمصدر(2)
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.بختلهطاك؟او،الاخرعنفنانكلبواسطهايختلفطوالتي،المفنيقيبالواقعبحينا،ودعينالاوروبيالادبفيالقديمةالواقعيةعنلها

ومن.التفببرمنهـجاالاليمستوالماركسبة.الاخرمن!ياتجاهبها؟لواقميةدمحي!تزلم.المصول.عبناءديايرجابيةفيممن4تحتولملمااًلثورية

علىاءلم!!الى!االا!ماعيةالدلااةتميةنقح!اناذنالفادحالخ!.ال!غربلمحنون!يالوامعيةوبينبينهالدمر!ةالاتنراكة

اوو!.بنفىا!خذا!نيالا،!بر!ه!ة!ضيىاتيارالالت!كلالنهابةفيوهي،اًلتسمبقىاسبابهيهذه

كونهااكقطةهذهبحثفيندققيدعناالذيالثاننوالسبباساهـءبرشتةدالواقع!ؤير"فيجد/دااتجاهانؤكدوانما،معينا

نا!)ص،دقاقالحينا-!زاو!،01ةهاد،متئاةهإينتطارينعن!و!حكانإتولقد.والمجتمعالطبيعةفيكنظربةالماركسيةعلىالفذسفي

موقفعنورزرجأ،الوجودفيرأيءنجميعها.نع!رالمفنيةاًلاعمال.ا&!ورعهرفة!ادعاماتعلىتشندجمبعهاالادبيةالافجاهات

ولكن..وا.نجطإاه،واكلل،زقدوءن،اد!ائمالانجماعيارر!امحيالالاورفيبهاالاخذ.ينعاىتحتمللماركسيةالاجتماعيةالرؤيةولكن

للحقيهة،صورةكونهومن،نفسهالفنيالعملمنهإولدالانجاهذل!كا-فىياالفنانعلىل!ل!!وهكذا.التظبهقمجالفيبهاالاخذ،النظري

التيالوؤائعلان،برفرضهاو4صكمليملييئدخلان!لممؤدفليساذب!فوبر-لآالمرويةءـذهيعكسان،للمبةعالماركسيةبر،لر؟بةسنير

الاخرا)تيارلبنينوؤاد."ننإفيعالىقطتحتاجلاوعرضهابهاجاء.الفني4عمافيونلقائية

ةلا!*االابربينللململا/ينرئإنجواانوالمهض،نينالادراءغلى!:غالحينمهس!يأ7نظريةهناكليستانهالىالبدايةفينشيرانوينبغي

بر-زالاوهـا.!7((ؤويةمعانمناكلم،تاتحهلمهءابركلحزيااًدبا---ةمارىداه،1155نظرةهناكوانما،ال!نفيماركسية

نقرأ15ت،المحدثينالوفيبتاك!دبينالجاةف!عاىالىقيراًن!اشمودأمأحهء3مذهباليس!تنفسهااركس!يةوالم،للفن

لاالغربويوا!!دافتياعملانحهـدانالصعوبةلمنانها)لاحدهم:بقوولاوؤاؤر/صدقوحينئذ.للتفكير40،أ!+!!هي

؟ضرناؤدددير،وفلقائيةبعفوقيأي)8("الرأسماليالمجتمع/دبن0)4(!يمارىفنثمةيس

قيمقىنهط،ئيبنسكلنحددهالمفنيالاهإاجفيمةان):بليخانوفقولوعاى،ج،"منرالمئرقىالاتالمجتهولتفيالادبياًلئقدلىنرطوروالمتتبع

مضمونه!./ةاهـابر!ه،اخربهجهةمنالغربدي((الم،ركسيين))النقادليدي

للؤضايراعرض:-افينلمسهاسوؤ!الاخضرراك؟فيواد!طورةمراجعةدونالاررضكأطىجريانهبعدرابهبةالاتالوافمهة.لعبيربأزمة

.الحدتالعر!ينقدنافيالان!،5نفسياثار!،التي2الجبئؤصاينفوكىرالفالانجليزيللناقدقرأنافاذا.تمحيهروبغير

رتفسبرنحاطلم((ةا؟"الاشتر1)وافعية))و"والادبالماركسية))عن

ومتىالادبيللعملالاجتمابميةالدلالةاهميةلنايؤكدبل،للتعبيرفثي

ا!مر/كط.اكقدءلىاجد*ليسىالاجنبيةبالانجاهاتواكةثرطوهـونورججءإ،بفيوظلمع.)ع(اًلماركسيةالفلسفةمنانبثاقها

ا!عرؤب3*بمنارسطووضمهبماالقراصالعرباكقادقثزفقد.اكار،خفجرمنذالشعردنتطودءلى"والشعرالماركسية"عن

الانجلصزيا!نقدب!ثمرات4نشأ.زمنذال!ديتنقدناوتأثر)9(واتطابةموضو?هـىرووتفياطمجمهااك،جاستر!مكيفاؤلمفامنونفبد

رطور"عوير:رز."البإوان))فييتضحكماووردزورثهازلمتعنفئ3الارز!رافئالواؤبفينةدر"بحوتايرقىمنلانر!لولكنا.)6(رائعنحو

!فالىتجدبرب)ءكابفيعامجمةثر31ومنهجتقدمااكثراتجاهجتهإا.جوركيكأ،باتذلكفيبما،الإهييرلهذامقنعندهإلعلى

بة-.إ-داروالاتحاههذايرتملورو،موسىلأمةا-"الانحلىربهالادهط
.......وجورجج!انروؤ!اندرد"ؤ،ماالنقطةهذهتعمقااللذانالكاتباناما

رقفولم.ح!ىينوطهوالحكيمالزهاويءناد!!اسمابمبل"ولفاتبصرةصالواًؤبعكسلااالفنانبقولهالاولاكق.بليخانوف

اهـيكلوجيةبالادءاتأستعانبل،الاولىخطواتهعنداًلاولالانجاهقى!قدمهبل،فقط"وضو!بهاواقغااتجمارهعلىاو،جامد"مدرسية

هـصدة،ب3والي،ا!روميا؟نعنالمقادءتابوىذلمكنلصحآماا!واؤدة،لتواقي-،ز!دطةالمترالرؤبةبنبذلكيفرقوهو.(الثوريتطوره

م!لمورمحمدآراءوكانت.ميةالنفالوجهةمنالادبعناللهخلف4-جنالقائمةالصلةتتليلالتاننواكأفى.اًلعلميةالر؟يةوبين

،ائإياالاداءحولالمعراويانور-،توكلمالمهموسالشعرحولالهاتبانيدالىولمم.الجداباإهطهيرهإمدعميقاتحليلاوالحيهاةالفن

ىطاًلآخرالارو51شركما.الالجاهلنفستطورااكثرامتداداب.!انوف--احد!.اانبى،ة3الاششراالواقعيةصح!عاىكلاهما

مقدت-"فبىوبراصة،عوضلويرسدراساتفيمعمقةاًمتدادات.الاطلاقعلىجبرالتعيستخدملمم

.)01(((الحد.برتالانجا.زبم!))و((طلبقابروميتهوس))لكتابهـ-ذهبتفيا!ثنيالى.نضطرنااكبالقصوىوالاهمية

!ف-"-احدالى-الحديثادبناؤ!النقدتطورمضضىولقدرر!ورمعتفقلاا!إسميةهذهاناولهما:لسببينترجعالنقطة

اك.هسارءانبست.بلادنافيالاجتماعيالتطورلحركةخهـموازوالروهـإهنجةالكلاشبةمثلالمسابقةفالاتجاهات.الفنةالإاير

الادداطهمنءتشلف"بالوانتلقائياتبطيرالادبينقدنافياكخلفالم،ردإيه-كأجإاءتفإذا.للمواقعمعينةر؟طهتهلىكانتوالمواؤورية

عاصةالجمالوالقيمةالاجتمالمجبةالر؟يةفيهناوالتخلف.الهضإيوو."روت"يمضلا.فيءـ-انتثإهلؤ،نهااوافعواللفنجديدةبنظرة

فحسهط،للقصبدةالافظيةاتنروةيعنيهكانالذي!النقد.اًلسواءقيالطحه.زت2!اللفظة!ذهلاناهإتراكيةدؤيةنقولولا،للواقع

وهـكذاً.نفسهـ!الرؤبةاهيوليستالفلسفيةللرؤ.قيالاجنماعي

افر،شلي؟!يدأ-!اادصلأفءتدتببلتالنصليفيلات(17ا)ووض--بالعمطلدلا)قىعلىلاهإءصارهتراكيةالاننإالواؤممةقيعبيرنخطىء

.بمانجلزءلمىدين!تاعرا.ضاتيطاأخانالتهوسطعيريدلمن،ودينين-الماركسيةو!و-للتعببرالمفلسنيالاهـ!اسا!دلك.وحدها

.المخنارةاءهـ،لهفيلموالدرج(الحزبيالادبروح)بالمسمى!؟!اناذنؤيستحيل،الجماليةالنظريةدونالأجتماعيةالنظرةيعطينا

الطبعة-احسوف-باالادبمجلة-زينوفى3فاد(8)ا!ءا!ءمةواكلفرققى.فئةاءلمالعلىاج!امخبةاوفطسفبةتسصيةنعمم

.06!اسنة3عدد-الارر،!لالجمالبةالخصائصمجموعةهـ!غيرهاوبينالاعمالهذهبين

-،رفاالمصدأر-(النقد)ءخاتمقدمة-ضيفلثوقي!!أ

.(6!ط)بالقاهرةرار-أعيحازصامح!مد.زرجمة"لالجملعل"،في)1كهابهراحبمع)،(

قيصدرتالتيالممتارهالنهنديخةالاعمالانسىلسس!(.1)151ءثأبيروتالعربىالمبه

لس!آها.ن!جمةئي!لميخهل(لغربالا)ككحلبالاخرىالعربيةالبلاددارهـن!ي!7لا!33457،آس!!احهس!موءط3اذفر)5(

الهحهـدبه.نهندنامهعالمكاحدحسينطهللرءكورالمبكشهالاعماللنسمى.5691-هط-4الابلي،للغاتالنثر

المؤب--رةالرؤيسيةالخطو!ابهبئاتأحكلطةاهذهفيافهإلو)كأب.

خاصة.بصهفةللبحث7053+هيا)ح!("كاطأ*م+5لمأ7!همم"7017!53،.ممالا.،ا45،)6(
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عليهاالمقضىالطبقةالىتتجهكلهاعواطفهوكانت،السعاسةفيءاجباافامبانانتهى،مقطابيا.نهاتشعهالذيالعاطفيالاحساساًو

الرا!ةاعمالهصورتفقد))-انجلزيقول-ذلكورغم،بالرواًلدلاتسةالفنيعملهتكمبالتيالانسانيةوالتجربةالفنانبين

".الواقعيةانتصاراتاكبرمنبلزاكفكان،الطبقةهذهاًنمارحتميةوالقيمةالاجتصاعيةالدلالةتعنيهالذيالنقدراحبينما.الشمول

هذامناديبديمةمنيئتقصلاا!نهمروهحسنالاستاذويعلتىمشوىالىوآدابنافنونناتطويرعلىجادايعمل،معاالجمالية

يفضحادبهدامماالمنهارةالقوىجانبالىعاطفتهتكمناناًلالراًزبالدرادةالروسالنقاديرنبطباني!ناديموسىسلامهكان.ارفع

أدبهدامما"يقولا.نبودءيوكان.)12((اغلالهاويكشفانهيارها.المحلينقدناعليهيكونانيجبلمانموذجايقدمكي،وادحليل

الفلسفةبعر-بلزاكقادالذيهووحدهالص!دفىلان،"صادقاالادبيةالحركاتتاريحض!عرضمادس،.ن!-?عااكثرعوضلويسوجاص

تماما..الاجتماعيةطبقتهانهياربالتعنهـالفني-سكدلان-اًلماركسيةذاوو-وعلى0الاج!اعيالتطودة3مرالفنانعلىمدلملااوروبافي

الصائبةالنظرةهذهوخلاصة.شكسنراعمالالىماركساشاركمامطلقةبصورةاعتمداذ،ناقصانقدنافيالمتقممالانجاهمضىالنحو

لاالفنانوصدق.اًلأصيلللفنالوحيدالمعيارهو"الصدق"انوعنى،سلامةفعلكما"جداالعامة))العريضةالخطوطرسمعلى

هو"الفنانبمعنى.فنيةدلالهيكتسبوانما،اخلاقياثوبايرنديبالتحليلواكتفى،الشوباشيصنعكماالخارجمنالاضثلةبضرب

التيالصورةوبيناًلفنانيحسهاالتيالعاطفةبينالكاملالتكافؤدعاتانالاتجاهيرضقصكانلذلمك.لو،!ساعمالفينرىكماالتاريرخي

شيااًلااليهنطلباننملكفلااً()4((العاطفةهذءعنبهايعبرالدعامة:هماوهاتان(متكاملاي!صبحلاوبغيرهما)الاهميةكيغاية

الحقتيواًلضابط.بهيشعروماينت!مابينالتامالتكافؤهوواحدا.الم!لميادبناعل!التطبيقيوالنقد،النطريالمنهجأبم!الفلسفية

فينستشعرهاالنىالديناميةالوحدةهوالتكا!ؤبهذاللاحساسحيثسنواتعشرمنذا،منظمةبصورةاككاملهذايبداو)م

للفن،تقييمناميالمفيصلهيالجماليةالصيانمةفتصبح،الفئيالنسيج.التقدممنعاليةررجةالاج!تماعيتطورذاميالوطيةالحركةبلغث

الفناناي.اعةال!نوعيتهنعطيهالتيهياذالاذءاجباسمالقراءةسوقيملأماكلالىالجديدةالمرحلةروادوتنبه

نعكلاالمادةهذهيرهبولرت4،الحياةمنمادتهيستمدالوجدانتمييمشانهامنبطةالهاالاعمالمئاتهناككانت.الادبي

عملانصفانن!عتطيعلاوبذلكاً()5الفنيالشكلهوخاصانوعيا.نوج!توهكذا.براءمنهاوالفن،الفنباسمللمواط!نينالاجتماعي

اما.للادلطنقادانكونانشئنااذاالتقدميةاوبالرجعيةماادبياوظ!"يؤدكوبر،الادبيالعملمضمونالىالرواداولئكعناية

وعئرئذ.الحقهذافيمتلاانالسياسيوالكاتبالاجتماعيالباحث-الفورعاى-برزتوهنا.للمجتممعالتقدميالمسادفيالاجتماعية

الدينيةاًلمفنونانلوفافرهنرييقول.اًدبيانقداعملهمايكونلا:النظريالمجالفيالجديدالمنقديالانجاهقضايااولى

هانس!ي!غرا!هوند!ندانجماكللميسىاًنسانية)نزعةاًل!لبيةلاعدىسصمنبتوالرجعيةاقدم11بسالفن-ا

العمللنجاحالوحيدالمعي!ارهواًلصدفىكانولما.)16("انسانيوبالتالي؟اًجتماعيدوروالفنونلملآداباًليسالاتجاهتساءل

منبأنه"كوزينودفاديميؤكدحينندهشلاقاننا،فنيااًلادبيالابماعيافنقدمالهدفمنالخاليةالادبيةالاعمالنصنفانينبغيالا

الرأسمافيالمجتمعيدينلافيالغربواحداادبياعملانجدانالصعوبةعلضىيقتمرهل؟الناقدواجبهوماثم؟الرجعيةالثقافةخانةفي

."بأخرىاوبطريقةاًلآنواجبهانام،الجماليةقيمتهاحيثمنالفنيةالاش!الدراسة

حين،الحديتادبنالمحيالجديدةالرعوةنقاديوؤقلموهكذاًالاسئلةهذهاقذالوؤوالت؟.الادبيللعملالاجتماعي!ةالقيمةكسف

القدوسوعبدوالحيمواليوتومحفوظوجويسكمورياادبوضعوااص!-،بوانتماء،الوطنيالتحردحركةلاشدادمنطقيةكنميجة

الطبقةمتتعكلةالاسماءهذهبذكرنواًجهونحن.الانهامقفصديوغلبحة،.لقدميسياسياتبساهاًلىالجد-دةالنقديرةالنظرة

يجزمونكادواًالنقاداولئكلان،الفناناليهاينتميالتيالاجصاعيةمذهلةالوانوانتار،والفنالادبباسمارروقفيالهابطةالكتابات

الىبالضرورةينزلقالعليااوالمتوسطةالطبقةالىينتميمنكلبأن.المحريثناريخنامنوطنيةمرحلةاخطرفيالانحلالمن

عنحديثهمهدمةفيانيسالعظيمعندفيقولاً()7المرجعيةمهاويالجديدةالدعوةت!قسيموراءالمباثرةالاسبابهيهذهكانت

نجيبانالاستطرادقبلنؤكدانا"مناًن):المصريةالروايةاوالفنيالاساسهناكيكنلم.وتقدميرجعي:فسمينالىللادب

التقديريالحكمهذاو!مبج)18((اًلصغرةالبرجوازقيكاتبمحفوظعفويفعلردبمثابةتلقائيةاندقاعةكانتوانم،،للتقسيمالفلسفي

ويوضع،ال!ناليةاحكامهكافةفوؤهاترتفعالتيالقاعدةهوالمسبقالاندفضاعةهذهلكن.وهبوطعفونةمنالقراءةسوقاليهآلتلما

الذيالتعببروهيالبرجوافيبةكتابخانةفيلذلكتبعاالفناناسمفنيةمبادىءفيفصاءوهااصحابهاوعيعلىالتولتمالرعان

توصسلمادهذا"الاحرار"الكتابمنوالآخرينهولاءبينبهيفرق.،كونمابمقدارتقدمياتطوراوبمونالادبياًلعمل)بئنوقالوا!لسفية

انهوالحقيقة..)محفوظنجيبعنقالحينانيساًلدكوراليهالجديىةالقوى.ندؤيمالتبمالتاريخيةللحركةتصويراوامدقا!رب

الاولىبالىدرجةيععررفانه،الصغيرةالبرجوازيةمأساةعنيرعبرحيناًلقوىهذهبينالقائمالصراععن.بركسفماوبمقدار،التطورالى

.)91((كاتبلكللحامموقفوهو،هو4فهموحدود،هومأسانهءنمن!ااقتلاعالاجمتم،عيالتطوريريرداًلتيالباليةالقد.بمةالقوىوبين

الجديدةالقاهرةروايةثحعخصياتباحدىذلكعلىمثلالناويضرباهـا.)11((التاريخبةمهماتهاانتهتانبعد،المجتمعفيم!انها

.أ23ص)بقالسلالمصدر1131-قمدءيرءناوقصدعن-يتجاهلالذي)ة،وا!رجعيالادب

دل+3043:مآ+ا40حدا7أ53آ5ءيآ5آدا47(1،)و.وجصرف،الئا""ةالجد،بةاقوىايتجاهلى،هذهالتار،بمحركةفعل

15أ،دأكام!آاجم!،34والتجد./هـ،الولادة43حرتعوقاليالفئةالى،الادبيالعملفيهمه

.؟35ص!)-السابقالمصمر-فرلوفلهنري(51).)12((..((فضائلها"ويزيدمصالحهايؤكد

.151صا)الابقاالممدر(16)اوالايخة-اجمطالباتتفد-اتالكلمهذهانشكورشى

لا-السياسةميدانفىالطبقاتهذهابناءاتنسوا(17)افصحديثافتمصتوجبالمفنيالعملطبيعةاما،السياسيالكاتب

العالى.فىالئوريةالتقدمحوكاتقابىوا،الذي!!-الفنا(مر،ؤظا))ر"زاككانلقد.الضفيالغلسفةهذءتحقيقكيفيةحول

الجديدالفكردار-"المصءرسةالثقاق!ةش"كتابأنظر(118بالفاهرهالفكردار-أدبيةقضهايا-مروهحسين(11)

.(؟هاص)-ب!وت.(12ص)

.(165ص)المصدر-السمابق(!ا.).(21ص)السابقالمصدر(12)
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فنهماجساء،العببمااوالوسالىالظبقةالىمحغو!ونجببمورياكوالقف؟اوالاشتراكبهبةالمحياةعنمحفوظنجببمغهومان)ببقول

الوصدالمعيارذلمكيرنلكانكانالأنهـما.الطبفاتلهذهفاسيازلزالاهذهءيلناوقدمهالمروايةفيطهعليعلىقفستالتيءـطاًلوطنية

الموقفنستخلصاناذناًلخطومن!الصدق:الغنبمالعملنجاحفيلم.مفوظنجيبلان..)..؟لماذا.1.2((الميتةالباقمةالالوهن

لأن)و،ميعينةطبقةاهـىانتمائهاوتعبيرهبمجررللفنانالاجشماعيالاخرىجوانبهاااما،الجديدةالقاهرةمنجانباالااسالسالنايعكس

الموقفذلكنستخلصوانما.معينةاجفاعيةنظرةلهشخومهاحد،الفابيةالممالواضرابات،السياسيةالطلابمظاهرات!يالتمثة

مجالاتتقتحمالعمليةهذهكاتولما.الفنيلىللعمالعامالاثرمن.)21((عند.يذكرامرالها.نجدلالن

علىلهرتهلالي!مهخلالالمعملظيفةد!يرلن!امنعنضترلمعدالصحدعيرأستضةلمواوهكن!،الذانجطتكوبعهفيهامدصرالغنانطبقةالىر.إبلا

...ءـو-نسونلا/قول-اصالةالادباءواكثر.الوحيدبالعنصرليست

ال-الاعهمضاميناوموضوعاتعلىهذهارتفييمعملة-نشفتولأالمعاعرةللتياراًتوبورةاًلسابقةالاجيالمنداسببم!بدحدالى

ندينفلا.ككلالفنيبالنسيجوارتباطهاا.ن!صالىهاحيتمنألا؟لاهـبية

المواذينفيتهبطبداتهاموضوعاتيطرقلانهالقدوسعيدحسان1يسشجيبو!الواحدةالطبقةوابناء.)22(زاز4نجبرمنارباعهوثلاثة

النقدءوازينفيتهيط،لالأ!مهذهلأنبى،ادفضالىارخلقيةا!وةتكونورلن،اون!ةالفرديةظروقهمحسبالاجشماعيةلاحوالها

الأعمالتكونولن،للغنانالفلسغي(ننكوينؤيؤيصلا-اذن-

!-الاد،ب!ذالا!-الاقيافجفتوى،القاعالىالادجمطبرنفسهوالكاتب.لحفويةبطريقةاصحايهالطبقاتتابعةالادبية

منمتخلفطورؤجم!بضة1رترالما-واصماعيةةميةقيممنتحتو،"(الارض)تكئولم!الربفئراةمنوهوالاحرارالادباءمناًلنترقاوي

و(،طكهفاهلدر)"ما!كنأنهامسرخيهوددإدكرماعلتىسحدلفولوجموف!قالتالحكممالا،دببمنناهنءلميهتشتملبما(القرية)قصةكانتمابقدر،الفلاحينقصة

.......مختلفةاجتماعيةمستويات

")23(.المتشائمةلغلسغنهاالرجعيالادبمن"بأنهاالقولالىنسارع

+...اا-....الادربصةالاعمالفيالأجقاعيةالدلالاتمئاقنن!ةاوداكنولم
منلعلسعههذهدرمصديتبينسيجيهاتحليمالىال!اوويعمد

ولا.الحفاريةمرحلتهاوتفاءبهلىكاتبهاوطروفاًلدراميبل،،ولم!ص.الادد!اكقدهومذافببس،اننعبيرير"اتنكا)هامنمنعزلة

يت!ناولوالمالذ/نوالفنانجبنا،د؟ءءلىالركمنطلقاننستطيعالنننائحاىلدرجةالمنهحدلكلمفيالذا*ننالقصورايضاحالىقصدت

اًخرىاياقضىهناكلان،وقنهمادبهمفيمصردةابرمايمةفضا؟فرانسواانتسابؤرغم.المنهحقيمةتإىالقصورهداعنالمتولدة

عناًفتاجه،م!ن؟ديحبولماابته!هذلمارك!يلعصايانف!هاذ"لىلساحل!اكثبرجبالمبينلصعللمنا.(167ص)لسحابق1المصدر(02)

.(681!!)بقللاالممسدر(12)

الوجو!!لاهـءعنالتكبيرفيتخصصياو،اًلبشريالجنى!ليردار-محصهـمنه!ور-ترجمةألادتفيباأج!!منهف(22)

والرحع!ة؟واًلانطواءلالعزلةاًدلهءلىنح*ممعزانفعأى،الانسعافي
."..ـ.......(23ص)للملايهنالعلم

مأسماةعنعبراحيناليوتس.ت.وجوبرسجيمسانالييخيل

الذ/نمنالبثردلآبهمومقاا)ءمسه-اكثركانا،الحدإتالانسانحيح!ه+،!حيحيحه!!ححي!حيعيحي!03

مضمونبئنقيلواداً.ساذجةتقريريةجزئياتفيآلاءهايصورون

افيوالانحلالوالتفسخوالتناقضاًلانهيارهو)يورشتىر،اًية

م!ز،مةمريفةعناصرالروابةوابطالى،الحديئةالحضادةبهاتتميز.البومهـهـر

الحضس!اريرلمةالغجيعةوتجمعالا،والشذودالانحرأؤطيحركمسا

وهذه"بهورن،4ءننملالاالكلماتهدهفيلتادا.2()((لمواحدة1

،*"ليمليكجو!سبسومأسولفأاليوس!م!(قبلل!هـء!مه؟نضناغمةالحصةحعبمغلنئ!أرو!ا!عرايىيعوأنةوريا حالاررباءدى.لحسيمهاميبدلا"المحدسهللحصارءصادلمحه.روله

ه!ةلا!صاسىو!لمذالقشمببىسيالبطفردكاغمنةنضميفكإننانسإحشئذبيهايجدلررربناعا-وشنا-يا.للاست!اد.

حلفةلقصلةافكيبيننضعانفينتفيرطولا،الصادقالحقيقي

؟ابأكملهالاوروبيتطوهـالشعرمنرائعة.....بة

قاصرلفهمطبيعه!ةقإيخجةجاءتجمبمهاالاخطاءهذهولكنف-زرب3الموالمكبرؤطور4وبدؤبتهء-:لىنر:حصثحي

عنانيسىالعظيمعبدالىدكأورتحدتلقد.الادبيالناقدلوظيفة.الاولىالعالميئالحربنهايرةحتىأ-هض-"اعض-ر

فيدفتيىبعضخصائصمهممحضئىلسافدمسيهعنلممرعمالايتحم!مجمو،عةوئمنالثوريلاف!رل!ع"مودراسةمنالاولا)قهمو!و*

فائلااتنرفاويإصفحينالفنيةالقيمءنيتحدرزانهالاحيان!.المعاصراعربب/ا

هذهوكانت)26("نفسهاالحياةفيىئكوتبكيفضحكمعهفأنت"

اليداً/بسننهدفلمالددثوربأنحاسمااعنرافا-وامثاو!ا-الجملة

بحعابممكسالمسمباسأ!ةسغوقرلمجتمالنلى.ينا3اضعدالمتوانمال!دفوفيلةحدنقدلملأهذووالنشرللطباعدهاًاطببعهدار

مالصوابوالحكمالصحيحة

1813.بمص-بر-!وت
87،88(.ص)-ةالمرفةالخقلفي-لمالعلامينمحههود(23)

.((6!ماص))العتتابقاالمصه!در(2لأ)/أ*عيحح!عيحيحهي
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بهيبرالذيالاسلوبفي،الموضوعهذافييصبالذيالشكللفهمطبيعيةزتيجة-اخرىمرة-جميمهاالاخطاءهذهوكانت

.(الموضوعهذاعنالكاتبمنالئقطةهذهندرسانيرتحتمثمومن.خاطئاقه!اوالفنالنقد

برضفلمالمحديدالمنقديالانجاهانالنماذجهذهاوضحت:البحثلهذاالنظرياًلمجالفيالثانيةالقضيةخلال

ب!تأكبفهـواكررلم!س!تابفنيمنفصملينلطبيعة3الفهما"القد(يمحدلفنورابى(اًلادببال!ملفيا"-مولهوااًلث"كل-2

اايى،اشارارتياوحدةالانياتقريرتأبربهكان.بينهمامضويةزنا1لولا،الخطورةمنجانبعلىو"كونالقضيةهذ.كانتوما

يرضبغبملاالضي"للدرج،الفنيالعملفيالد،إضاميةاوحدةاعنتختلفاذ.الادبيالعملؤكتعرلم!!ءلمفةلسجنا?رصلمةطوبرلمةفترةظللنا

الذيفاعلمالت.ؤنيعملىهناكوأنما،وحدةمناكباننؤولانمعهاالى*دب"قسيمفيالقد!مرزرادن،الحدإثةالنقديةءويفاتناافتدت

اكفاعلالى4ءتايىكازيكيةالىاؤربالادبيالعملؤيالافجاه.بتخيلهناؤصدبينتميزاكيالاختلاقاتفظلت.ومضهونشكلاوومادةصوهة

هرنجورغ1اتحانرو)انهوهم4ت!دماواضحاهذاويبدو،ا)شلقائنراواللأأريمانصارمنؤر/بئ.المفلقلآالمعمودةالرا!رةهذهؤيواخر

حركةءنالروائيةاحراثهلتحولتجو/-!ار"4لرالاديبةبالصورةاكأروفريق.الموضوعهيومادتهالغةاهيالادبصورةبأنيردد

وثقرنالحركةولجمدتابط،لهداخلناكصةحركةالىصاعدةنامية،الماتالةأسلوباليهويضيف،المصنىعلى.برقيتهسلاالفنيالقالبيرى

اتعرياببوتنهـجما./بموفسكياتختلواانهاو)(3((اـلافجاهوماتا!زورةهوومضمونه،للقاتبالتعبيريالمنهجهوالقالبذلكفيصبح

مريضامضمونهولانرطوى،نبضاتهواًسكتنسعرهدماءلاراق،لهسثيلا.القالببصوغهااننبم

المرض-اكيان!قي.نحملالفنيإننمبرادواـتوممان،)35((عاجزابأنوقالوا،الحديثنقدنافيالجدبربةالىدكلوةروادوجاء

يعودالفكرةهذهفيالبدهبمالخطان.والكمالالصحةاوواًلعجزهيليسستاكعبريةؤالاشكال.القصوريعتودهـاالقدرمةالتعريفات

الشكلبينا"فساعلافهموابهاقالواالذيناناولهما:لسمببينعمبضةهي)الادبصهورةوانما،فحمسباجة"محاواسلموباللغة

.نشكلالفنبةالاواةنوعيةانفظنوا،ميطنيكياساسعلىوالمضمونلاوفن.مقوء-اتهوابراًزمادنهجمللتشكالادبيألعملقلبفيداخلية

فيالمغنانمه!ارةانيهولالهصحيحالفهمبينما.المضموننويمةيبدلهالذيالجهدالىفيلكمثمرين،عملإكأبأنهاالمصورةنصف

القيه-قىتوصيلىفيممض"زةورةبصبرش!متعببريةوسائلايةاستخدام-انفس!الصورةبهفتصةطلملمبل،،تشكياالاالمادةتصوبرفيالأربب

ن14الاعتقادذلك!والثانيالببكانرردما.الفنيللعملالانس!ازيةالعملقلبفيمت!لمةحركةؤهي،نفمى"!الادبالعملداخلفي

السوؤ-تبانشاقدمويحس.كذلكليسواخروأقعيااسلوباثمةداخصلبهاوزتتقل،ومنعطفاتهومحاورهدوائرهفيبهانت!بصر،الادبي

يدعى،ثيهناكبيسبنهيؤكدعندمالاالمشكلةهذهدنبروفةلاديميريئكاهـلىصجاخرتعببريممتوىالىتعبيريمستوىمناًلأدبيالعمل

السايباًتخ!امؤي،ةالحر.مطلقوللغنان،الموافعيالاسلوب،احداثف!ي)الادبءادةاكلا0)27((صء!عضوياكائنااًلبناءلدينا

ؤببعهـ،!المارهـ-قيلىتهـرعومن.)36(اهـواءمحلىاحدثينواالقدامى9وعها،والىالادبريالمعملورثصير!لملفعلوقعت(-داتانهاحيث"نلا

تلم:ء-أنإستنكرلم.ف4اليليس"مع!وؤاؤرهئريالكبيرالمفكرالىالتدوقويشارك،نفسهاًلاربيا&ملدا"لىوتتحققتقعاحداثهيبل

.)37(جماياالغنانلب،دعماركسيةوصفاتعن"مةة-اعلة!نشابكةعميىأتبدور!،و!كبما،وت!ققهاوؤوعهاؤ!الادبي

اضمونوااك*ليينالىنجادللذأثبرالميكافيكياكفسبىذلكوقادهم.281((افتمالولاؤيهتعسفلا-يااؤضاءبعضالىيعضها.بفضي

ادكورا/ذكر.،صجالمنبنفسروالانة-كالمضهونبينالصلةادداكالىتتكاملبئائيةعملياتمنيرت!لفعضويبتركههو)اذنالادلي!والعمل

نجيبإ--قىروافيطهءنيلمخضيةتالميابىاهتالمضمونانأنيس.)92((ص؟عضصير!تكامللأوالمادةالعورةقيها

تورط.)38(مبكة!ا!فا!وانؤبالنئى?صيةهذهلناصاغمحفو!ؤبكثيرةساتالتيصهـوتالىالامربادىءا!تمريرفاتهذهوأدت

الفنىبىلهملاداخليةاللعلاقةيفانيكي41الفهمبفعلالرأيب!فاالدكتورضرلي،--االتيالعدبربىةالاشاةانغيو.الادبودالىسيا،دباءاذهان

المرتمعؤيوالبىأهتةالسالبةالشخصياتان.لفةالمشعناصرهبيناء-يرحدالىاوصه-تانجبسادكأورواامالعصامحمودالاسةاذ

!طةفياكأثيرتطكلا،للادببالنسبة"*،"ة"الالبمش!الانسانيجويسروارة!والاولمثل!او؟ان.الةرور.إفاتهـذهمنبكليعنيانه

بصورةتعتمدجمبماهذهلان.الانسانيالمضموننوبمبةاوالفنبمالجمالكالمونولموجالفنانهذاا-"حدثهـااًتيا"سي!اغجهةااوسائلابانقالااذ

لمحيالمرائعالشيءدلكنسبةماأي:نفسطاًلفناننوعيةعلىنهائيةءضمونهـسصاعنشرةالادباصورةباالوقوفوياس،هتالداخلبم

معنئطلقحينبالحقيقةنغامراننا.؟بالفئندعوهوالذي،وجدانهبينهاليوتثعرفيالجمايةالخصائه!اتحاكذلك.).3(المريض

؟-ددالفنيالهم-سلمضمونبئنالقائلةالمسلىمةهذهمنبليخانوف.)21((والبناءوارهتحررللكلاحالصصادقةداًلجه9ءنالكشف)وبين

طبيعةادراكعنفاصرةنظرةانها.العملهذاقيمهلآحالمبصورة،مضامينهاحدفي"ءةوظ-نجعب"صول))ءناليسىالدقىوروتحدت

النحوهـذافيعلىاً(نتفاعلةالحيةبالحركةالمليء،الفنيالعملالمضمونفيالخطهذاادلىوؤد..)مروةحسيناًلاست،ذويملق

لمات!الاثلمةتلكعلىاعترضحببن"انجلزعارضهالذياببكاليكيوهذااًلروايةشخصي!تمنأزسانجةشضصيةتكوبنفيخ!الى

الفكرةكانتحببنيعني،اًلفكرةءنالعضوياـلتمهـيبرفيهاالصورةتكنمسرحيةرمددالعالموبرقرو.)22(االرواؤيةاله-،غةفيالخظمعناه

الاورود!النقدويقترب.)93،"متسفوبشكلالخاربممنمضافةممصتهدةالممصرصيةفلسفةانالغنيع!زهـ،،!سدران):"الكهف(هل"

احد)قيررعندءاالاربيالئاقدلمههةالصحيحالارراكنحوخطوةالحديثاندونالوافعتةملقام!هفةمنوانما،الحقىقيالوافعنبضمنلا

جمبف.)33((ايهتض.فطانودونفيهتشتركانودون4مهتنتحرك

.(16ص)أسابقاالمصدر(؟3)ؤصيوانما،اًلموضوعاختيارفيفقط-تتمثللااـو(فعيةالانا؟ذلك

.71،ص)مابقا!المصدر351)

.،الماركحيةالىن!روللم،الرياليةدعاةصاراجوتكا!(36).(44ص)السيابقالصدر(27)

ظلفيأ-!اليةاالرصراتمن"فلدكببفالجديدذر.اشملليفأحنا.((هص)الابقالمصدر(28)

يالية.السر.(؟9ص)السابىالمحدر(192

.(55ص)الجمالدلمفؤ(37).(46كمس!)السابقالمصدر.113

.(167ىلىأ-!يةالمصالخقافةفي(38).(13صأاللبقالمصدر(131

الفكراتمفور-لواقعبلالفنعلاذ"-شسيفصتنيدو.ج(36).(98ىت)))سابقالمصدر(32)

.(18صأ-وت-الجديد.المصدرنفسى(33)
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لمملالمكونةايعضاصرمجموءلمةبينالوظيفياكواذناختلالنببجةالرداءةالاطاروننسى،مثلافضيةفيالفكرةبجودةنحكمحينأشا))اساتذفه

العئاصرهذهبينمنالاجتماعيةالرويةاوالخبرةكانتوربما،الادبيلانئا.ناةصاحكمنايكونالفكرةهذهفيهعرضتالذيالقصصياًلفني

والتوازنالاختلالهذادراسةهوهناالمناؤ!واجبانالا،المختلفةهذااناقول0).(("مجردفيعلىالحكمبصددلسناشيءكلقبل

فنا.العملهذامنتجعللمالتيالاسبابعلىالنهايةفييودهليضعالسؤالاصبجاذ،والفنالنقدبطبيعةالصحيحالوعيمنقربالتعريف

الئظريالمجالفيالاخيرةالقضةنئاقشالمنهجهذاضوءوعلىالوحدةهذهتحققت-وكيف-مدىايالى:هوالناؤدا"امالالاسي

البحث:لهذاالتيالعناصرعنتفصحسوفوالاجابة؟الفنيالعملفيالدينامية

بالحياةالفنصلة-3وحيداعنصراالفنيالمسدقويبقى،العملكيانفيموضوعيااًسهمت

فما.مطلقا؟اتيااحساسابهالاحساسفينشترك،جميعابينهامن

الفنبينالوثيقةالصلةبغبرالجمالىفلاسفقيمناحديقللما)بىخلثمومن"والاهواءوالماداتالمشاعرمنمزايمهوذوقانسميه

الءميلشةالاشياءمنجعل-المثاليةاله-افلاطونحنى.والحياةوفيلك.(()1"وشهواًتناومعتقداتنامناخلاقناشيءالادبيةتاثراتنافي

فدعارسطواما.المثلعالمفيالاسمىللجمالظلالادنيانافيوالعقائببةوالاجتماعيةالخلقيةا!نارعلىالحكمفيالاطلافىيئتفي

الحياةعالممنوجودهاتستمد،الانسانلعقل.نقليدا"الماساة.الفنيلملعمل

،الحياةادادةعنم:،نرتعبيرالموسيقىان"شوبن"وروقال."البشربةإمدفلم.الغنيالعملطبيعةنتبينالنقديالعملطبيعةومن

كالتفاذا)2(("اكاريخمنالبشريةللطبيعةاتصويراصدقوالشعرالنسببجذلكهووانما،اجتماعيةدلالةمتضمناالجمانيالبناءذلكهو

بهوصفبمانقتنعانبناجديردانه،ايبنالمثاالفلاسفةراء2هيهذه.ففظفنياعسسلالكونهاًلخاصةدلالتهيكتسبالمتكاملاًلفني

متكلفة،ولامقصودةلي!ست"بانهاوالحياةالفنبينالصلةريدهربرتمضمونهفيحللالاولىالعمل(اقسام)عناًلنا؟ديتحدثلنوعندئذ

فاذا،المتعددةالاجتماعياًلنشاظطاهـرمنمط!رفالقن،تلقائيةولكنهاالادبيالعملمنتحدثبالهويحلم،الجماليةصياغتهثمالاجتماعبم

ذا!-فكل،ملحةلمضرورةتبعاتبديلاوىنغييرالمظاهرتلكعلىجرىإمملايتناولانالناقدملىيفرضالفنلطبيعةالسليمالةهمان.كاملا

اس!إسعلىفائمةالمظاووركلدامتما،ايضاالقنعلىيجرياكغييريكونان-بعوره-النقديالعمل!يعةعلىو!فرضبل،ككلالمنقود

ببإهـياتالىاقربهظالتلقائبة"لفظةولعل.)3؟("واحددينامبىالجمالهقيوالقيمةالاجتماعيةللدلالةخاناتالىمقسمغبر!كاملانسيجا

واعمالفا.المادةاشكالاحدإنناواحساساافكارنابانالقاللةالملم.الخ..السياسيوالمضمون

والكونللحهاةالماديالواؤعءني!نفصللاجزء-اذن-والفنيةالفكريةة-!معلقاميتافيزيكياكائناالفنيالمملنرىانناذلكمعنىهل

،الاشياءهذهلآ3لحرانعكاساليستفهيوبالتالي،والانسانوالمجتمعح!دودفياننا؟والموضوعيةالذاتيةتفاصيلهفيذتبصرهفلا،الهواء

هـذههـنولكل.نشاطاتهامعبالضرورةفتغاعل-نشاطهيبلييبلا.الفنيالتفببرتاريخفيالاولىالعقبات.خجاوزلاالممنىهدا

معرفتنانتائجيضمنمثللأافنا":المميزةانوعيةاسماتهاالنشاطاتالاجتماعيلآوالخبراتوالافكارالعواطفمنمزيجالادبيالعملان

،صوربشكلبل،العلمفيالحالهيكمامفاهيمبث!هكللا،للواؤعدراسةفياًلناقدمهمةتحددفريدهخاصةبصورةمزيجولمكنه،والفنية

بصورةفرديا،صسهامشضصاتمثيلايركون،لل!قبقةجد.ر!تمثيلبشكلالدورالىلا،الفنيالعملالىنسبتهافيوالخبراًتالعنامرهذه

الحقيقةمنقيجزألاللحقيقةاًلبديدالتمثيلوهذا.")4((تضاهىلاللفنانالاجتماعيالموقفألىولا،به/قومانرمكنالذيالاصتماعي

.جديداشيمااليهاأضافوان،نفسهامننوعالىبئايؤدياللونفهذا،(الاشتراكيةاًإواًقعيةتناديكما)

نطلمبولاللحياةمرآةنتخيلهولاهادفبأنهماادباندعولالذلكينسبانالناقدمهمةمنليسانهكما.السياسياوالاجتماعيالنقد

الفنرينالوثيقةالصلةتلقائيةان..اًلمجتمعخدمةفييكوناناًليمهاو،مبيهةفنيةتقاليدالىالفنيللعملالمكونةوالخبراتالعئاصرنلك

التفسيملم"،الصفاتتلكتلغي-الماديواقع:ااشكالكأحد-والحياةالادبيالمملفيالجماليةواًلعلاقاتالبيانيةالصورتحليلفييئحصر

الحيىاةاشكالبينبالفعلالقلألمةالصلةبعمقنستشعرانوتعلمناالبحوثمناللونفهذالاليوت(ممسوخاانجهلارشديرثاديرددكما)

فاذا.الدوامعلىمتفاعل"حيةصلةوهي-الفنبينهاومن-المكألمفةيحطيظلاولكنه،واللغةوالبيانالبلانحةعلومفيدراساتالىبنايؤدي

تكون(وجهأيعلى)هوالسىابقةالتعبيراتمنالمرادولكن:سئلنافيمجتمعةواًلخبراتالعناصرهذهيختبرالادبيفالنقد.ادبيانقدا

بفقي(ديدورواًل!ونللادابيكونحتىوالحياةالفنبينالصلةاًستعرافااواجتماعيافكراباعتبارهالاالفنهوعتملواحدنسيج

يدخلهنا؟العفويالتلقلاليالنشاظبهذاقيامهامنبدلا،الناسحياة-سبقماالىبالاضاهة-يتحددالفنيالمملكملااًنأي.بيانيا

ه-واًلفنيوالابداعالادبيالنقدميهـانءنمختلمفنطاقفيالضسأ؟لكلوينفيوالاسهام،لالخاصةوظيفتهثأدلةعلىعناصرهمنكلبقدرة

عنصر-دلالةاوتعريفبأي-الاخلاقان!ثولا.*خلاقيالصعي!دصورةالادبيصبجلاوهكذا.ئوجمبتهاكسابهأيمحلالادبىالعمل

ا!!يةوالسبعية4هوالاتالخلقيةالآثارانالاالفني،العملعناصرمنحيدرجةالتعميممنبلغاالتعبيرينهذينلان،ومضموناش!اوومادة

لاذمونيقول.اًختصاصهمجاليضمنهاالناؤهـاًنعلىيتعذر،للفنو!ن،الصحيجوجههماعلىالنقديوالعملالفنياًلعملفهـممعهايشحيل

علىالمؤلفاتمنمجموعةلتأثيرواحدةدفعةنعرضانبعبدلوهماز"))بصورةبينهافيماالمتفاعلةالخصثصمنكبيرةمجموعةحقيقتهفيالفن

ادراكهيمكنلاالثورةفيالفرنسيالادبفتاثير،الوقائعمنمجموعةهلالفاحماسااوتقريريةصيغةلاحظئااذابحيث.اإفقيدمتئاهية

بللأحدثتالتيالعديدةالمبادلات،صبربررصدناقدنكونعندمااًلاعنايتهمناكمربالمضمونعئى*ديبباننقوللن،الادبيبالممل

سنة9لى.168سنةمنذبل1715سنةمنذوالحيلأةيلادببينانقطاع.ضنكاملايكنلمعلالفنيالعملهذاانسنؤكدبل،بالشكل

،واحدة.متلةمنهيكنومذلكفان،فيهاتاهببرللادبكانواًذا.ا978ًلميتكاملهووانما،الشكلحس!علىبمضمونهابدايعناك!فالكاتب

الفرديرلآاربفوسمنلهحمرلابعددكانوانما،الوقائعمنكتلةعلىولاللادبتصور.فيميكلأليكيايكون*هناالناقدوواجب.كفنانبعد

بأنثقةفيتقررانيستحيلذلكعلى.)ع؟("قرنمناًكثرخلال،هابطةالجماليةوالقيمةممتازةالاجتماعيةالقيمةانفيقول،والنقد

.....مضنيةشاقةرحلةويبدأ،فقطرديءفنيعملازاءبانناينبئنابل -19الصالحهعلىالتتمه-

كا؟تربما.ردشاالعملهذاكانكيفلي!درس،اًلادبيالعملداخل

حاهاأد!410074!).ح.م:ام!3س!لمأم57!ا"أحمه3آآا.مكاا(،2)

.(!13صأاهـ،بقس،ر"(3،)ا!*!!ا).!(87ةمكاسهـ33).!(:أ.؟إ

.(13ءلى)الابقكتابه-نجبثيننيدو.ج(،؟)ه!711لم!مآهأ،ءمأ!مر(مءما.!2؟3

(،2)صبقللا4بكما1،)5.-المغحةنمر-بقلسلالمصدرا(،11
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تج!ربةهضاك.فىاافنانالاديرباررىموضولمجيةواخرىذاتيةتجرقي

نعضقدحينخاطخاوضحااقضببةاذ!-عوذإك.ب.ؤ-،-الينجا-صسادؤكأ4/0االلاسثراكع!اًلوأ!ر!!
ادى،المرأةمعالتخصعةجادلهؤخاأ)حكيمتوو-بئص"إه ....فشلالان

حقائقنغةل-الاتحؤادبهـهـا-اًزنا5().ءصمااءهـا"كم!اءوقفها!اابه-5(الصمفحةعاىالممئشورتتمة-

ااشخص-"211:ءرلةءلمىنو؟ةدلااة:انا؟أ".ةاًز،هـا

ئءكثيرةموصوءية!هههههههههأ

انجنمعاوواقع،الممشمكلةالادربرورة،نزنر-اوروازه-ا،وصد!!

وراثلجإنبقعيرنرولم،بالحريةونما؟"من3:يربرإنب3تهإلمالذكياافىذوجابينالاهليةالحربفياراشعلتالىنر!ه!هبم(تومالعمكوح)روابربئ

و!كذا..الحررةبهذهنبىلا،15رجالهمنالصغيرةالاشياءملايينان.اتحدةاا!ولاإب،ت.جنوبفيوالبيض

!+*ةغا!نحوعلىبينهافيماتفاعلت-الروايةهذهبينهامن-والكببرة

؟الاببإتهدهولنقرأصورةؤى؟نانجبةالسؤاليلج!!اومعالحربتلكؤأثهرت،التعقبفي

حي-اهوءثرت،5زهـصاناتهـ-اامن4ءيشيركونانيجبلمارمزا"وم(العم)كوحتصبجالا:جديدة

الحء51.نضث-ى-كؤرتؤلمىاذاتدكفي-مثلا-ادةررءاةقصصاصدزتهالذيء!اذ.القيادي

ا)5ءياغةهذهمفهومبينواةمجافارقاان)اا"الىمالاس؟اد،قولاا"روقنعيانقيحتماررؤالهذاعلىودالاجابة.؟اا؟خرريةالحرب

ثوقيائدؤءويالجامدة،ةاوزر!ريرغةالصيمامة!وموبين،ة3ا!حرا،الحرباص!ثتالت!ماالعناصر"لأيينمنغبرهوببين،الفنبينالنوبة

القضيةانذلىكو"مضى.)51((؟فءهاوايدز"بحارئةالخإصةوصاؤظ-3تيرتحثم،جمهعهاالعناصرهذهبيناع!ؤكأاهـور2ندرلهرانيتتمكما

وث-وقيصاؤططيهكانفيم!الى-بب!يلىيستا(تةركةالعامةوصتئذاةناورينبيضهامالقاقالفاعل3ءفيةوامعاندقةفينبحتاًن

المشاعرعليهاءصبجؤ.هـاأ---با-تليانهاما3،ونقر/ررةجهودمنقصصاو(تومالعمكوح)بهاس،متالذيء!نجيبانلئايحقفقط

الصياغة"هـذهمةإوم"هواا-صببان.":-ركةحيةء-اغةمنالجد،بى.الاهليةالحربفيالبقررعاة

والظروفالفئيةالقدراتتبعالاختلافوجيلجيلبيناخنرلمفالذبمالامصرؤكماالناس)ان"ببساطنخلنااذاالحقيقةنتجلموزاذناننا

.ءجضهعلزرا)ثقإؤيا-إوىباالحاصةاةالح-لان،والشرالخيرببنالفرقفييرثككهممنالىبرجتاجون

لطيبمسةسابق19مة"وم"./ؤكدالىث*وءقلمالطذالارر-تادداًسةوفيا،ت-،!يةفالعلاقة(الشرومعنىارزيرامعنىالناسءلمتؤا!الواقعية

خلالمن/داج!اتجا!اا،ءسيأ!.إصعراخفلمقد41بقواالةضيالعملهـ--!تدع-الفنبينهاومن-اتعددةاالحي!اةاشكالبينارةعقب

واتجاها،المضمونؤ!يرداجدهاات!،الهد/بةاكفاصيةاالى*هلميكأهـذهكازتوان،الفنيةلللاوللمرةوالشراسخيرةاالاثارنببنانالمطإنجةال!سبر

تعيشالقديمةاقوالباتزاللابس-نهاع()2(ي!غةالمصفيكذلكجد/با،هااةقو،5الاحشللأقيالميزانترؤضازهامقدما.ن!لمنا!عمالهذهطبيعة

اذا-ماعيةجالاص"دلاانرنر؟فقاقوالباهذهبعض)).اليوماًلىبينئا.واانوءيةلدناؤ!م!اايهات-بلاالميزانهدالان

."الواقعيةا!عوةادواداهدافمع-الازجاه.هص!تص-راتءدءت-،*!ع

الاشكال.ظورعدمؤبزلاحطهاددإ،يةظاهـرةاًهنرماتدئذنفسرف3وعلاؤ"يىهتوركنها،والحياةالفئبينارتيتلك،تلقائيةعلاقةانها

وسوف؟.حا-مكأموازية-،وطؤينرماعيةالاجإؤئاصظورهعالادبيةرككمطددا،ضهفيربهيكاالحديثا(صريشعرنازشأ)فنقولميكانيبهية

ا-اذا:انيساروطيمابادنرور3ادأإطرحهس!ؤالمنالجوابعلىنعثرالس--ر!اص-ابتوتحركاااثجاركاصتجاجاتحينامفكا،العلماء

و!صد5.ع()3؟اب-ديرثالادبمرآةفي"يإتهـماباغاالناسيرىلاالحزنبا)غحز/بئ،العرابيةكحر؟شنا-اخبرا-ءارءاؤويا،ة...ا

يينتجهؤيما-مانحوعلى-انقسهميرونالناسدامماخاطئةمسلمة*""كافيمءدلاقةلي!ستانها0)7(((اليهاتهتالذيءيرالمهكهذا

/نجفصللاجزء،ؤلمناكمااةن،الان-اتج،ء4كانمهـما-فنمنالادرلمءفك!مامصدر)هوالعامةبالقضاياايروادشعرائناارتباطانفنقول

اثارهلمابسؤاله،مهدورالدكتولى*ن.للعالمالماديالموجودءنمطلزإء--نشعرهمفيماومهمدر،وتقريريةجمودمنأ"عبيريةاصياءتوم

وعلاقاتلاحداتةالأجإماءترالجذوروضهوحةاًهمصولبعدؤمما،إ-الةضاءنالفنان.نعبببىانذلك)48((الضإصجةللتجربةان!دام

ابرا!يمرسمفييوفقامالمازنيانؤيقول،الادبيالعملوثصخوصز"ر/رناالمجازفةقبيلمنكذلك،يرةاتقريرااًلصباغةعليه/ب؟!لاالعامة

لهاصلةلاكأناًلراخلمؤ،مهةا!ضمضهذه4بهـرالهلاكتفائهاًلكاتبهـنهقضايابلغتمهما،!إنايعئدالضص!"ه-قىالأتجربةبانعدام

اًخرموقفارةةلثم.ع()(ماعيةنرالاجا!بيئةؤيماغبةإالاجليالأحدات-،ورده.اكةر/بىمن/قيبراًلتع4صياغةبلغت،ومهماجريدا!ةاواًلضمميم

اجد.بدة"ا"القاهرةذبر"بمحكوظروارةفيالداير!ء:دمحجوبلشخصيةلمت-*نرمالصفاتهدهولكن،ير!تقريرركيه!ضعيفاالمروادشعركان

نحننعاملافأمراوقفاهذامحجوب/قفلماذااما..)ودتماءل،طالنثى-بينالنوعيةالصلةمااذ"اوطنببةاالحركةلضءفوإيجة

،قاويالشركألأدال!بماالارهـاعبعبقربربئالىماهلم،ير""فئمه()ع(شيئاعنهالمشمثلالاخرالنشا!وبينالوطنبمالىءتررة3حرفيالمتمثلالانساني

فيماصتى.."بلزاكالةرنسيارواشاءنانجلزقول4ثم!دام!الفكبماعدادبرالاسالىالصفاتب،ذهؤمودانيمكنوانما"؟الفنفي

خب2كلمناكثررلمزاراعمال"تتعلمتالا!هءإديرةبالتظءصيلت؟ص4الثقاؤ-كألانعدامنتبجةبدورهكانواًلذي،الرواداولمئكتاربطاًلها

نااجدرناوما).الوقتدلمكفيوالاقتصادبببنرؤلاينالم!ا؟رخببنا!كم.اريالمحضتخلمفناظلفيحينداكاجماابزةاوالمخبراتالفنية

التفاصيلمنكثيرايعلممناؤلنه،ااشرقاويعقهـابهاقولاتةولفي؟قربرريةوالىالجمودءلةالعامةاقضاياباالارتباطإبمونانيسشحيل

المحقبةهذهفييالمصللمر*معوالسياسيةوالةكررةالاجتماعيةخصائصمنالذاتيةسماتهاتكتسبالقضايراهذهلان،الادبيالعمل

-بلزاكعبارةمنالاولالحرفالكاتبوذ-ئيع()6"..(التاريخيةمضمونهالمزئمدونالقالبعلىالفئاقداتيةتقتهدولا.المتفردةالفنان

الصقينشةعنيعبر-لوفافر،قول-الحقفا،ديرب،خطيقالكما

137)هـ--4إص!ليأالته،ف"فى-اورلىال!ظ!3عبد)05(!ينالروعةدروةالفنانيبلغبل)9،(ذاتهءنبتعبيرهالجوهريئ

(136)صيةالمصسالتقافةفي!51()!تإكتكونلاوهـكذاً.)؟(والاقئاعالحبويةدرجإتاعلىبفرديتهبرضل

(21،)صالسابقالصدر)2ء(

36()صبقالحلالمصدر)53(،01أصالمصريةالثنافدةنن)6((

78()-!رقاسلااصدرا5()،(601)ص-يةلمصرلفهةلثقلافبى(-لعا!3لعحعمود71((

017()صاد-،رقا!درا)55(11(1)صبقالسحلالمصدد)8((

(911صى)الابقالمصدر)56(118()ءىالسهابقى،به1911
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اللمقصه?بئصهـؤيمحمد،روهولحةارر!ةمقدتهفيمثالاولناخدة2ررواعجار"انجلزيبهـبماطيثأص؟ى)قبلىماواغفلسهذهمننى

ثضللأثينفيالرراسةتقع-5691عامالصادرة-(الانفار)بىالمسماةهـصوالحدبرثمماحباًن.دجاهلذلكورغم.بلزاكاع!الفيالفن

ادباءالوطنيةالحركةانثتتكي!فتفسرالاولىالصفح،تالثماني:صفح!الضقدلان.الادبيالناؤدوليس،،اًلتابىبخوالفلممسمفةا!كلرجلىاثجلز

ال!ىتوفي.العاملةالطبقةابناءمنوفنانينالتاديخفيمعلوماتمنالفنية(لاعمالتحتويهمايعئيهلاالادبي

.الوهـث!وكفاحهالمؤلفحياةاقصةتلخيصاليةالمتصفحاتلان.اًلادبيالعملداخلعناصركونهاحيثمنالأوالمجتهعوالفلسعفة

والسلاميةالوطنبةلقيما)ءنصفحةءثرةاربعفيالناقديتحدثثمأتأبىبرغافيمعلوءاتمنالفنيةاًلاعمالنحتو؟مايعنيهلاالأدبىالنقد

عسنزحدت)ذلكبعداثتبئصفحنتينوفي.المجهوعلأفي(والكغاحيةتتازدالاربيالعملداخلعئاصركونهاحيث"نالاوالمجتمع؟الؤلساة

الفئ!ال!العملاًءصابتلانهالا.(الفنيةوالهـضاتاًلبسيطةا"خذبعض)،الفنمجالاتغيوفيمنهانفيدهانلممكنماامافني!التكوي!نهعيرهامع

الاجةه-افي"ضمونلأحيان1بعضفيتهصيبقكاد)لانهابل،بسوءالصلوم،تكونأ-*تبالخاصةر"!هافانلاجةماعية،1أهلومأفيشيئائها1كاءتو

كلهـكافيكي،ليسالتور-صيمهدااىقيلولربما."27ص))(المشرقاقصص!االحدثاوالروائيةاشحصيةؤا.ا)فئمنبالغرضوفاءاكر

.إدرلمىالذيالطبطالب3تماكلا،((التوضبح"!ووانما،نطنكماايكانيكي1اتصوراحسب41يناهـاءساوا!ة،ريخاءتمعاآثارينقللا

ال:تريا!"مابينماالخ..والررقيينالقلمبالىم-رأابىنريالجسمالادبىالعملفيتتحسر-مثلر-ارواًئبةاالفء،-قى.المفنيللعمل

!--فه.اًبىهـأبوفااخذنااومحلميةبحزو-*كأنجازفاننا.يرتجزألااًلادبياا*ملفييرتحركا)!صصيوالرهـث،ا!جدإدةالذاتيةبسمماتهـا

مطرنةتكونانينشيللنمئبيهءقارؤلآرايةنقومعندماانناهيالحقيقةشد/بةكلر؟ةتكونهانايهماوظيفةتعصبحفلا،الجديدةا!نوعيةبخصائصه

بحثا.مجالءناذوءبزبضةلمفمجالمنءثللأنأخذانيصحةلا،نوءيةالنسبيباستقلالهاالوظيفة!ذهتهموانم،،ابانئراللواقعالحس!اورمية

ؤثء-ببءيثالبشريالجسمطبيعةعني!لمفالفنيالعملفنسيجالصلةبهاتئقطح،حبئئدواثرانه4وت!نمتالادبيالعملزكولنفي

ؤ،لاستاذ.ا!"ظبيقمنذلمكتضحوسوف.4اًاتشبهويتعنرالمقارفيةعنالة!تمبز،تماولةجبيدورصؤيباهواقعاًلمبالئرةالتقريرقي

العملداص-لالاجتماسةا،كثاصر3(فةعلىيعثرانيستطيعكانالعالماًلف-بال!ملداًخل.ئبلورواًكارإغهعالمجتا-!اًتولعل.الطبيعة

بأنه:اًلنقديالعملعرفلوالادبيبدلكقتخنلف،معينةنفسيةوخلحلماتومنئماعراحاشبسضورةفي

...الئفىصةوالخلجةوالشعورالاحس!اسعليهاكانلتياالصورةعن

..العنيالمعملاًلمكودةالعناصرعلىالتعرك!عالاكألذاولسبكلوجية1الاحاسيسهذهولعل.ا؟فنالىلاًنضقالواقب

اًلصلمصر.ووهنكوين؟بزفيةعأكمقوهض،.اًلواقعفيتاريجبةواحوالااجتماعيلآاحداذاكانتالذاتية

؟ال!.لىاًلدفيايكأالوصهـة!صلاونجاحفيببالالىاواًلسببعانمنالسوفتنالئاقدقالهماثانيةوكاردد.الفنيالخلقعملية

العملؤ!موجودكبماالاجتماعالعنصرانقيينذركءر"!لو.الةةبتتضجوبذلك،جدليدةحقيهلآلخلقأنما،ا!عةا.برحاكىوهوالفئان

وال!ت---اصراًيعنمرهداادىكيفبركرس!انالناؤروواجب،الادلييانفئقول،ميكانييااكأياراايسانه..افنافيالاختيارمسيألة

غنبرءحثكانالعالمالالصتاذور*ق.الخماإةةرراعيةالابالوظيفةالباقيةويهمنع،معيئونواشخاصا،معيناوءوضوعامعينةطبقةبرتجخيرالفئان

كشيء،مستقل؟تهـمبءعنهاليتحدث،،عيةتمالاج-الصئاصرلا-اله.مكل-نكاء--لملأالفنيعمإهيرتخيرا)!،نان.ا)فنيعملهجميعاهدهمن

111"جةلاحفعند*احةى.السشباسيالمجالفيفخصبباووويصنيهةالخالةالمذاقي"سماتهبذلكفكسبه،المك؟ذاتووالعئ!اهسا،شيا،الالى

الخطارية،هذهمنشأولعل):ؤ،ئلابرده!اقي"هـصابعضفيالخطاب*ة.الخفصوجودهتحققبد،رهاوالتكما،ةالجديدللحقيقة

)هو؟اورللأبموا)57((لكاتباوجداًنلي"يرت!تراًلديا--هـ،سياالحماس

بر:--ودمناًلانجرابىصرواًنحمر.)58((؟ماعيالاجالنضجءشاءزبرتاًلتطبيقمجالوب

ءل!القصليعضبر،ت)نهاوبا!اتب"فنية"باصالمخالنقديةالدراسة

ا،نسا!-باضمسببما)برر"ءضطقدوناحداًثهاعلىاقحامااؤ!بةتالتيةا)واؤعء-با"جاه!رعولهء،استءلمهءضااند*د-بوديكان

يرةهانهافيرضوانءميموت"البقرة))قصةفمثاللا)..)95((كأالقصهذافروعاًلت!قىمجالؤيادر!!ان-،ثالح!مدنا؟عية3ااًلاشش

ورغ!.).6((؟اكهـلايرةلهـذه!ىواي.؟.لمإذا..الاكلكأرةءن.-لملأيمللدكتورامقدبركأااباتؤالهنر.الاخرىالعروببةاًليلارؤبالاتجاه

بفاً)،رلييةالقصةنمومراحلمنمرحلةءنت!ر)فالمجهوءةذلكحوريورئصفطعهلآغائبومقالاتسعدعليالدكتورومقدماتخالص

(واررلامواكقدمالانسانرسالة9حملهاوفي،ارواقعيةنحوا-نجاههالمنهـجوأ!النظريرلآالاصوللأيضاحقطبيقيةخامةوغير!كلمروةو!ين

يجاك--الىالكاتبفئيةءنال!!يثيرة-ولوهكذا..31""صويمتدورجميعاهؤلاءاءورالاناً؟ث-!توإ*:ى.النقدياخفكرافى

لكتابن!قدهيختتمالمنهجهذاوبنفس.نهاياتهاومعنى،للقصةالانسانيخس-را!لحس؟هيمثلفقطواحدنهوذبملدراًسةيدعونا،واصدفلك

الوحدةبنقطتفيلخصهانبعد)61("المصرقيالقصةمنالوان"ء.هـالعظيمالد،توداما.العالما"جمنءحمودالاس!تإذهـوتمثيل

منذكرزاهانسبقماراًجعنالوايقول،الاجتهاعيةوالدلالةالفنيةحدودى9الادرىبالنقد!سمببفإمكنماا)ءقببقةفىير،*بفلمانيس

لمغة11،"ءفيالعقةبينوثيقةءلاقة!ةانلئالانضحالفنيةا!حدةعم!لائهعلىالادبياً"سمليرضافشهـواذ،واًلفنللنقدمفهـوماًي

قىاًلقهءاقتربتفكلما.اًلقصسلهـذهالاجتماعيةالدلالةوبينالفنية.محضسياسي

تعبيراواشداًستيعابااكثركانتكلماالسليمةالفنيةالشروط،ن

."187ص"(.واتجاهاتمجا!هـاتمنالواقعفي!طرعءمااًصتلغ!توان،النقديالفكرباصاللأتتهءفىالعالمالا!خاذوكتابات

لخعى)62(مينةحناللكاتب(اًلزرقالمصابيح)روايرةعنمقالهوفيعلي،الئاؤ.رواًجبيعبى!هو.مفا!مظءن/!والفاًلادبفىمفاهيمه

لآالنقدلمللعملمةالعاؤعةالعفحةدوافي،صنمنفبىالروا!لآلضااًلحطافىارثصقعئ!يتودطثم،معاوالظئيةالاجتماءأبئر؟يتهاًساس

..ء....اً.اً........الهنحهـاعماذ،فيه.ورصقطالاالفنانرعماانهنعهانلىصمقالذي

والاحيره،جتماعيةدكللاتمنهاربع،لعاطحمسالىكسممهاحيت..

برطريرف"اًلة(رءقياصفاثهبعضل!ايعرضالمؤلفكان)هي؟كماانقلهاالىواصحبشكلتنقسمالنقدية

للاد؟-بالانسانيةالبيئةاوالاجتماعيللقطاعتاريرخىتحليلع

بالقاهرةللطباعةمصر2صعددار-الانفهار06(،!ء،80،)57واد!4

(!2حم!).الادبيةللاعمالالاجماعيةالدلالاتايضاحع

56!السنةينايرزفيبالقاهرةالنديمر1دعنصدر611(وفيعامةبصورةالادبيللعملالفخيةالقيمةعنالتحدثع

58!ا!نةابريلعدر--الجهديدةالرسالةمجلة631(،أحكامص!غة
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الاشتراممية"الواقعية"نعبير!!بعدفىيمازيلورتانتيهيألكلماتهذهبر،لاححداتمنيأافزاجاالاحداثهذهامتزاجلعدموذلكاخيادية

لنقاد،1ولادباء1ءلى،مقه.ودغير؟،شعورلاارهابا.نسمبخهافرضتالتيؤ"-ذاافنديالمقصودلعبدحدثمااما"مثلاإقولقلأ،ن،المرئ!يسة

الفدم!ه!منهجه؟هـغومندورمحمدالدكتورفراح،والصغارارالمكب."145)ء!(بعضصهاهاككتيرةتجأربؤ،رسمحرفاو:"لانفصيله

احسانالأسصإذوحاول661("ألايد/ولوجيالنقد"هوجد،بباسمحديرتفانها)63(الغدا،الى)،رحلةالعكيم.نوقيقلمسرحصقىدراشنهاما

الش!وفيوالأربر)ءبالانتالادببينالفو)رفى/*شمفانوسالقدعبداظليينواالمادرجمتاراءبينالصراعحولونصفاصفحاتسبعبلغطويل

.)67(الاولللئوعنموذجا((اناملا)ا4قصنةمنوجعلاًلاحيرالنصفوفي.سالبنتمستقبلفيوخطودتهالعلمماهميةبصدد

.-....اخيرةكلمةنقولاناجدرناوما)المتاؤ،ريقولا)ضاهـةالصفتىمن

تسيق!د!تالأددهخهطدجددسرمأمىينقاربداعنحالفنبمالهل!تلمعملامثلهلمحيلق!هآالأخيرةالكدمةمنإت"!طو.(حيةالمسر!هذهالفنيالبناءعنيعة

.نحقيقاتالا.نكئفلم،الازمةءنصادقإتعبرالع!لهذادصمياغلباكنميحاتاو،اكجردةالدعوةضابعكلهاالمسرحجةيسود)بانهالهـمريعة

..!ثصدو!ذه،الريةالانسانيةالنماذجمنوتخلو،البريعةلرمز)بئ1
لان..؟لماذا.الفنسمه1ثضهضاتعرفولم،منبريةوعظاتص!فية..ء.......

الاتجاهالي(-السياسةمجالؤكب-تمونممنا!ابالادداءتوهـ!مسرص-اتكلتن"صس-!ان1،.العامةلدلس!هاطبيصكه

الأتجاهنفسالىيتنمونألذلنألادتنقدانروعهمفيدخل،اـرزق!ميقيؤ"قبرإا.تصخاكءالمفائقةلغنة1؟اقدرةءنتكضفجميعهااًلحكيم

........وت!د)د!،لاؤكار1بلورةوفي،المركزالىسحيالحوارصيانمةفياًلحببم

النىعكمالهمسغهصس!ىشولالهالىللنمالعئقي.اثحاشهت،،دبمنقلمدهمؤلأقادن!د"الحميقيون!الانجبسرةا!مةوبهده."111ص"(مخلةتفاصءلاود،رولدون

....".(زرس.إعافتضإؤف!فيوضر،مطلقةسرلى!ةالئاةهـاحكاما)ء-اهـرالسربرمة

السياسي.الاتراهلذاكاصحابهااتباعمنوبينقىالح!الأنسانيةذجالنطالىتفتقداسرحيةاانقولهبينالمطلق

الدعوةهذهو)كب!قدوالمدارسينالتقادمنالجديدالجيلاكلا.الحكيمتوقيقلدىالغائقةالق:جمةبالقدرةرافهاءة

اصحولاخداءعلىيرقؤكواظب.متباينةباستجابت،،بدايهمنءح!رللنتى،عر"اقر.!قبااءاني"لديوانالمطولةاينقديةمقدمتهوفي

القصة)تطورعنالىطويرلهالمق!هكأوينرىكم،،.نذ.نهااًلطيديعلىدلمحوةا)1الاجههايمة4علاقاتاًلىالفرديةذاتيتهمنيتطورالشماعررأى،الفبض!ري

عننت-ماالأ!لاتفد)ك!لإكيوالى،ارحسينيمازنلملثاتب(الامرإكهفىفىرت--"مأ!،ةالى4ا)قومبهوؤضا؟و!4مننمكلاتالىا،!رودة

نااخرؤريقوقال)68(الاءر؟يا(!معفيالزنوجقضي!ةتطوريواكباكطورهذاولاح!.احهعإوأ!مؤضهاير!الىثم(أررموراء

ا!صكامااوجا"-هـااتجاهااـدغنانعلىلمبمرضمذ!:اليستالواقعية"النتعاعراص!ار")ذدادتوقد.ال!كيابداًعهمجالفيللشاءرأ-ر1ننطور

منوؤريب،(آ)9اًنغنبملللانضاجدليلهيبل،قبلمنمقورةوقواروالدائرةمنخروجهمع-الناؤد.برقول-وب،اءرونقااحةالجماوقيى"

فبمالواقعيونبهيناديءماااضجمكهماكمالالاستادبهعلقماالشببرهذااح-دىفياذهساونحن.ال!،رجيالعالمرحابةالىالضصيقةالمذ(تية

وادثللحىالمنلنتراررصتوىوالودوؤ?ونعلىالالجلبقد1من"مصتبىلمورتسواالةضانذاتمنقطعةالفتيلىالعمانالىالبحثنقاط

عنربحثلكبمالجيطوجهؤ!سر،رنجيبوصرغ".).7(وا،شبباء؟.!-نذإزووءع.المعامةفضاياهاًواًلخاصةمننعهلاتهلىالعمهذافي

واقعيدب1الىبهـرطهاًلمحسنعبدالاورت،ذودثإ.7(الجديردةقيادةتالورهاناي،للعيتوريباتس:كأ،صحبحاالظاهرة،1رصد"يركونان

)سصجلانالمفبومن.)72("زائفهبطولاتعليئايفرضلا"مخلصمحمودالاشناذنوافقلاولكنا،ةماء.ةالاج4لويشظورصاحبالفني

اعإنيزاتوما.8الأتجاهذابمقاببيهستأثرقداًنهالسطورهذهكاتبادىالذيهوالشاءرعضدالاج!ماعيةا)ر؟يةاتساعانعلى،اًلعا!+

والفن.النقدلطبيعةالص!!بحالفهماءتذاءفيكب!يرةفىقةالامكافيات.نقدمنرججلاننا.وبهاءرونقاطةالمإ4لتاءطازدياداًاـى

واكوقر.،الفنيالتعيبرعلىالمس!تمرأدائبابارنمرسالفنانلدىال!ية

ضنباينة.-ن!يبر)تعنهاعبروان،بعموالازمةجبلنااح!سىففد،واذنولعل.الجماليةلانطباعاتهااًلواعىوالتمئل،الغئيةالثقافةعلى

من!ص!ةادكذل!كانمامنثأرتائحهالجدلالمرحلةالأجان!سالشمابةحهو-جمبلب!نناغير(دانى--*راء"بالسابقراير4ب!اكخاقضءلىبنعبهلمدالنا"ادالاص

دائمامثملاتهاالىحاحتنااشدما،خصممةلحصقةفكرا"حركةاشتعالمنشعرهمفبم14مممدراالعامةبالقضا/؟ارتإطهمجاءركيفاًارواد

.......ثدبيئهاالقضاياهذهبانالقائلالجدإدرأيهوبين،ر"وتقريرجمود

للانطلاقجد!!دةنقطةالمعركةلناهيأتاراءضاالنتائجهدهمنوكا!.الفنيالابداعفيوتقدمدة1ص1منشعرهفيمامصدرهبملفيتوري1

كلهحاطةقهـلحدشالخا،اجبا)ثمقدسالمبى؟روثناررلعديماثالنم!،مهئقستممةأدالاستاعهص!لجاءت،ياثقداالتفيزؤكطلمئهج1!الداحضلمميةوذءيجة

ي!قدماافولاننفسيعلىعزيرذفاف"،وبعدالنقديالدملميالدتاميةالموحدةبافشقاد"خسمةالعالماميرمحمود

الوحصدوعزافط.المحت!ىذكرهمصاءعنلعضالراًهنةالظروفكلخلأا"ي!غهررلأالفيا،ةكاملىبالنشبجالنقديةاساتهردينحسفلا

........الخ.مالمجمايةوالقيمةالاج!اعيةللدلالةاًقسامالى!الادبالعمل

الحقيقة.طلاباحد-مثلهـلم-اديالعملءظمفهومهلهحددالفنيالعمللطيبصةاببثانجبكيتصصورهانرلك

..عامةلملاحكاممتضمئاتقريرافجاء،النقدي

ننحكريعليىالقاهرة

حلةالمرحصاد
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