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فيكماكلأريكاو.فأسكتباعتباريحقكني.بءاناء!":لهااز*-يوهي،الدراسةهذهبدايةفياقوا(!اانبدلاكلمةثمة

حساب!اايومنصفيمصراناخر!وبعبارة..ا!سكتينزيفمن4انقدإ-اللانجاهاتالسريما!"خطي!طهذااقصرانجهـ!يحاولت

."ماضيهامع،يضى-االاشارةمنبدلاولكن.القصصبالفننقادعلىالحديثة

التطورفسنة،فسكتانلهاليدلأكانلانه،الاولىمصر،مصروسكنتاجولات!-ملهـ!كانتالدراسةهذهتناوك!مالذيناًلنقادمعظمانالى

ل!تا0مردلاالأج!ماع!-!"ة،-كثراثكلرزقادمنهمكثيرينانبل،ايضاالشعرعالمفي

هـوعنالرومافسيهالمدرسةودا!،اكلاسي!ببةاا،در!ء"رتانهاو!ءفا.قصةنقاد

انتهـتماببهدمركادهمنالنقدبعتالدبر،لكتيكيةالعمايةهذه؟و)!

الجدريى.الاجت!ماء!اكطوراليهيدعوماوليبنبم،4وظيفتال!يهوا!تكط،ازوودبرت"الننرالافجاهاتءنللحدبرتمحاو)ةاًيةان

ايةف!هـىاقرا!افثباًناًلرومانسيةالمدرلىقىوأ!.ظاعتاروصببر"!الوا!رو"ا!"رةفي.نمزالولاوجدتاًك!الاتجاهاتبها

المهـوسة4ايىماتعرضتالىبدورهات!رضتحيث،الثاذي!ةال!لماايةاء!دربزرهإ،-اهـ،برورقىالفءرةءنءديرتبرصبفيهاانبردلا،النانيةادالمبكأ

عاما.نملاثينقبلاز*لأسصكية.ا-!نإ&االصربينبهناواقعةاالفترةبهاواعني،الفترة

!ضا!لسيرابصحرالنقدعادالمكلاسيكيةا(د!سة.نصفبةاثروءاىفية!-"لى4،اناي.ديا*ةيكيالاساسعية4كليحونفياًلنقدان

الثاني،الكبيرالىدلمال!ج!بلمنعطفاكانانالىالحال!تهءلىوظل.2زز"كإل3فيلاجتماعبةوظبولكأ!والابداء!الادبانكما،اجتماعية

بصالح!نهايةعندالعريبةالبلادقلاليةالاتالحركةاجت!احتتررماع1اءساإغ4يبدن-دء،تبرزماكأفضلتيرزالديالكتيكيةالنقدوطبيعة

ادرسةاءحلتحلىجد،بةادبيةقيمالىالا!ماعيالتطورودول،نجةإتااذتأخلحندمااي،اوج!ه،الادبمنهنايث!والح،الديالكت!بر

حزلفقىبر،ئسةنف!سهاعاىوانكظتتفاؤلهاكلا!"كفقدتالىرومانسببة"هـررر-فىءلىكرد،المجمعءلىنفسهافرضفيجبىبدةادبيةمدرسة

وفي.الولم!طىالطثقن!قادز،،اقياكحرريةالثورات!رواثرلحاى،ه!ا(!كلجد.إدةمرحلةمنضعبير3و،وظةبئبر،1نفدتاسةسابقةاًدبية

جهةمنارو،،ف-بئاليصفين!اطهالنقداتماد؟لذاتالؤترةتلكا*قي-دا!"حةفان،،سالا!هذاوءلى.ماعيالاصالىتطوراليهادعا

الاخه!وعإى،ةالجديدالادبيةاًلاتجا!،تامامالطربرق،دهولي،اولى،الاو&ىناص!ت"منتو!يرمياسلبياالنقدإبمونانتفرضل!يكيةالديا

ثانية.جهةمن،الواقعيةالمدرسة.الثانيةناحيهتمنبئاءوايجابيا

*خيكيةاديااالنظرة5هذانوهيتقالانلابدايضاهنالممة3وئمةانب-س!يرلمح!انيستطص-عالحربينببنمالفرةوالدارس

ساذجة!اروؤد،الادبيتيناًلحربينمابينفترةتفيرم!اولةديقوبرب-،اًزد!،رانتهدتؤدالاولىجةالعالمالحربتلتاقيالسنين

النطرة!ذهصلاناءتقدولكنني.ماحدالىصح!يجوهذا،وتصمفية11-صانالدلم"ونعيمةلميخائيل"لغربالا"وكل"،العربيالنقدفي

الىراوذ:4،زمنباال!رةتلكلطولنطرابهنتمسكمنهجخيرهياننستدعولعالنا.ذلكعاىكلاسيكي4نتبدليلالاوالمازنيللعقاد

انما.الفترةتلكءنمسضفيضةدراًسةاقدمانهنااحاوللاانني،اكتابب-قا!ذينظ!ورقبلمريع"ا!الىمتخلغاكانالنقداننجزم

الفترةالىننفذانخلالهامنفطيمعاجلةخلاصةاقدآانغايتيكل"ر،ت4يرلصةبانالاومدرلى؟ةشوقيعنبهيئحدتمالديهليس

الثانية.العالميةللحربالتالية!القتالثرالمومنينوكفى"الشعراءاببر"

،المقلدةالحديرتةاللألملاسيبيةالمدرسة،شوفيمدرسةكالتلقد
المعاصرةالنقداًتحاهات........

إطورات9واءنا.الاولىالعالميهالحربهبلمهـا!تر.!يسادتلمتيهي

رةجد!وورةش،دتقدالثانيةارمالميةاحربامابعد!وةاندلناوانههبار91!اوثورةالموسطىالطمةصصعودالاحصىوعلىالاجتماعية

معظمهافيانمبتالفورةهدهانفأقولهنالاحددولكن.النقدفيدهـككل،الغربكلعالمتعاظمةالثقافيةلملأتوالص،نيةالعثمالشللأف!ة

متخلفالايرزالتدناالنقداناقولدلكالىوبالاضاقة،الشعرعلىارص-تلةاءعانسجامااكئرتكونجدبربةادبيةقيموجوداستدس

كثيرةاصبحتؤداللامعةالادبيةالاسماءان.الادبعنبعدةبرمسا!ة.البمدإلىالاجتماعيالتطورعنتعبيراواكثر،الجديدةالاجتماعية

منعندنااذ.اليداصابعلايتجاوزبينهاالنقادعددولكن،بيننا،2391عامظ،رالذي((الغربرال"فينعيمةائيلميونعبرولقد

المعداويوانودمندورومحمدعوض!ويساكحديدوجهعاىالنقادحدإضت-4عندوذلن،الثظفةالحياةءلىطرأالذيالانقلابذلكءن

اًلذين،بالننسالادلياءمنوعدد،العالمامينومحمودالقطالقادروعبدمصرأنتء!انءصرفت)):قالاد،والمازنيالعقاد"ديروان"عن

مننستطببعولهلمنا.القصيرةوالمقالاتالمجلاتمرحالآبعلىي!تجاوزوالمو?س،واصدبطرؤطوم!،سواحدةليكفةميزانلهامصر.واحدةلا

لغيرياؤركاننيالا،ازمةفيعندنااًلنقراننتبينانالجروهذا-ا)ءإز*فيروء!-هذفىمصران..بطرفينومقياسبكفنينفيانلها

الارمة.هذهاسبابفيإبحتانمءكم"اكلاماه،وا!فانتصبت،الحسابالاولىتئاؤشاليومفامتقد

هـإننقدياكتابا3راًذاناودالدراسةهذهفياًنطلقانقبلولكن.فدت-ولكأنها،الحقومحكمظ،اًلحيالوجدانوسلاصها،الحياة
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وهـ-ولبىالعوضىهواًلنظامعلىالحروجؤلكن.نظامكلعفى--،بكتوهو،اتثانيةالعالميةالحرباوا-رديطهـر،صفا((ؤلتة"

ليةاًلسرياالمدرسصةرير!فالمعداويؤانالاساسهذاوعاى."؟لحريةوو-كبما.اامالحلأ.ؤوديق)ءءنناجيابراًهيمثاد!ماسماءيلالدكأوريئ

)ءنربد:و،!المعداويبهإطالبالذكطالنقماما."فريةفوض!)ءلانهاظ!رلأنقبقي3"بص!ةأواربعهاهممن)واحداًلكتاب!ذاانالحقيقة

اصوتت-4يرسعموؤصميمهدىعلىالفنينمودجهيخلقانالفنانمنقبلهظهـروقد.بدانهاقائهقىدراسةحقءنبءحقوهولأليومصتى

التصمبمهذاإديهبينيكوناًننرليد.عملهيبد(انقبلوقواعدهكتابهو،ا)قرةلىتلكبالنسبةالاخصوءلى،ءامبشكلصيدتاب3

هـنالهءورةوبالفاط،المشهدهـذاعندبالوقوفيامرهالذيالفني!كتونالاحقماله.لموس.فمماو،*ن.((نبهيمورمحمود))عنالحكيمنزيه

عندئذ،الاتارةمواطنمنالموطنهذاديالانفعالوبتركيز،الزاويةهدهادوو:الاسماءادلمتوراالاخصوءلى،اًلانتاجاًقهـتابعوالكت،بهولاء

ماخلمقتاوأذا،الجمالخلقنافقدالنظاماوجدناماواذا،نظامانوجد.الثانيةالعالميةالحربمطلمعؤياذتحرالذي

برنجظ--!مالبهندعوالذيا)رزء.ميمهذاً..الفقبناءاقمناققدالجمال"-صى:تا!لرانلار!الموضوعهذا"ثلىمعا)ءةالىلمبعىمنوان

."ا!سيالاداءاصولا!ام!لهء-نئروتناوكل،المعام!رالعربيالنقدانجا!،تءنا!ةحدتيجوزهل

ر،دذات!اعالاليعملميةلنقدمحاولةاذن"النف!صيالاداء))ممذهب.؟"لمكاًوالمء)قىهـذه!يورضا"رةهقالاتودضعثرةالنقديةالكتب

واضح.و!ذاالاترايالابداعف!هجةرر!رمحاوولمنهااصونورير!ا؟ا!ضمعرنقدعنلا،يالطبعالقصمةنهدءن!:اوالصر/مت

هـنالمدرسةهذهعلىلايحكمقهو،اهـرياليةمنالمعداوي"وقفدبمممءنافي،!،ولء!اكدبرتانالا،و!ةخفف!)-لىاًإئةدالى!ئيغ

،فبلان!ء:قا/بىدضاي،"قبليا))رؤضاقضهاير!ل،اذار!اصللأل.حالكلء)ىتهانجاهل،4قاتعاى،دا!نقلهـذالان

حسبالمعداويدهايناديالقي"التنظيمية"يقالطرلان.تتجهاثربأيزقي--اداإتتاليه-و1(5،ءسةا)ةق-دلاتجاهاتمهورولتقسيمواول

هواررنررةاوراهبمنالنوعوهذا".النتف.ك!))الاداءمذهبهـ-نالكشؤط،/ء،واونبعمقويت!سوز"،ا)را!ضةالؤترةيعيشون

ومخط،ط-اموجهـصافب"نقسه!!رضاننامدلان،اطلاقاالانواعاخطرؤة،-بأص-.ا"،حا!ةيررةووف/عب!نونقماد،!بهاالعوبيمانسازشاوضع

انيليكونالواجبمنانحينفي،الفنانلحربربئمقيداوباتاني،ومه.مماولابدأ.اورادقيةلىاهر!اقىاستمراراالاررت؟تهـك!3.نجانحينفي

الاثرهذاصلالمننقدهيبنيانيحاولالادبيللاثرتابعاالناقد،اراهـ:ةاإ"ةرةاءنبعيديني!بدوناذ!ناالنقاد،الثانيالهسمبنقاد

با!زاتكأا؟تفيظهـرتالتياءديدةااًلقميرءه"اواًانبر-تصوالمموالذيرن

.الشبابالادباء

!وا)-"-!قىاررر&.ةاواءت!تي!ضوكبا*!اًوىمذ!بانقلنالقد:بأربعةحصره،يم*نالنقاد"نالفث"وهذه

دكمااكفهىا،دعاءان":،قيول!د"االمعداوى؟3وضحهماوهذا،ازئقد..لم
.........م!دوروكلح!مدعبودومارو!*داوياالوروحسعببئطه

دعاء4:الاخىرىعنلاص!ا!مالاغنىدعامتينكللىيقومبرهـانلاالنتمعر!-ينحينمن/*نرة!،.ؤراًنهءاىير!ضىالانؤ!وحسينطهاما

ورلئ--،اذاازب!هداومعئى.الشعوريالصدقودغامةالفنيالصدقانإفيللاًن!ه*نكبماالأاإضح!مبةالمقالاتمنعددايرفممبءتاباصداد

اخرجناهبعضؤقد،الفنيالصدقطابعفببهيغلبنتوفيورءراًن.العابيةالكتببعضللرصا"باتلكماؤي"اادفتل

-------------صى-س-،"ض!و/،ابر،ء"هـزاءلىلا//بزالفهو،عبودمارونواما

است.أزرر،زت:،ه4ماكلهيتكو!ؤدواصهـةكلمةصولويرقعدطالدفييقيم

ولكئ4،صول!صدرهلهبسمرحءبودلمارونوالقارىء.عبيهيرعلقكتابفي

اًلاداًفيساومنتتثسادنئسزء"،بمنوء!،كأةبىاعبودمارون3"بءقدهبشيءعندهمنلايخرج

إه؟-نا!"يالحيا.زيةاقيمةاما!-يو*ن.اللادعبقلمهومسهالاصدر

لقأرئه؟يقدمهاان

ئتتسألينراًلتاتئزاًنتينعنتعليقهالمقالهذا،وليكنتعييندونمقالا.نهمنمقالايئأخذ

المقاليبدا."المختبردجمما))ت-راديااحسينألاله"التوكجنة"

مكتزبئزلكاتئتيثتاز:!ق.((.زئاؤذجثرالاهوان،شوكجنةالك"ابماهذا،حها":ءـكذا

ابر-و"حسينطهاي"لإور3وا)ت،اثوكجةؤيطريرفااًرباقراتاء

التذراً)شوك!ة2يؤ.ظربرمايكونانالكتابهدافيكادبل،الطريف

رسء-!مرعىقيهالنقد،جدؤإمالم?فىكالذهبخالمصنقيكلام

ل.نت03.نئبافي(نزارئدئت:"لستوير!ة.في!"اثوكجئة"بقراءةعبودروارونينصحثم"..في

يرمجىالذيواءاررمرارةولكنها،حادةمرارةسيجدالهالقارىءاكتم

ل.ق03.الم)01احطقالتاعمقمنءمادرةلانهابهاوبتأثرالقارىءوسيقبلهـ،.الداءمنويشفي

هـنلييئ،ر؟ما،الرجلفهدا.العظيمالاديبحسينطهنفمىاعماق

ل.ق003نهدطفولة"-زجاجمنتأ؟رااش!!-اسيتهارىبل،الحساسيةقوي،انشائه

."اًلشمسياإتصوبر

ل.ى001سامباصذه!-بينالناقدهذا"ءزةان.ا،مداويانورالىاًلانولنئتقل

نظريركأ"41انبل،لنقد1في"خه!لهانيردعبانههبمالنقادمنالفئة

ل.ق25.اترالتلىاتطجميقمجالاتجدالنطربربئ.وهذه"النفسيا!داء))نظريةهياًلضا

زفعانءامبشهلويم*ن."والنقدالادبمنفنيةنمادج"كتبفي

الىرنالتنربهو*ن.الادبفياًلنف-لمهقىالمدرسة-منالمعداويفنظرير"

الابتارئتك.المدرسةبهذهعلاقةايرةلهليستفرويداًن

ود،و!و9منلهلادلىالؤنان((فميةنمادج،)ؤىلمداوياانوربقول

اً(23.بعي-بروتهـوكمااًلنظاممدرسةالمجىلالؤت":العورلدمدرسةعلىدلمكفي

يرء--بلمنالعجبفيه!؟دوقد؟عجبدلىكفيفهل،رةالحرمدرسعة

-----ح!-ص!مى%يضوجانلهصاحجمهانبيجالحررقىان!عنتقداًو،النظامتناقضاًلحريةاًن
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وهو.شكولاانتاجانقادنااغزرهومندوروالدكتور.مندورمحمدماض!اًبيعلىالقولي!نطبقكذلك،النفسيالاداءداًئرةمنالاخراج

واالمحصثريالمنهحهوالنقدفيخاصي!نه!ذوذلكالىبرالاقادةاذ،شعر!مافيا!!عو!يالصدقلطابعبالغابةماحكمنااذاطهوءلى

المنهج،لهذاللدعايةوسعهمنهـورالدكتوربذلودد.الانطباعيلىكوينالمف،علةادفنيكأالتن،ءمرلتكلملالصدقير!نالمساوا.منلابد

البحثمنههـج)ءلكتابلزجمتههوالسبيلهذا!!قدمهمااولوكان."ميالنفسالاداءمزيجبهونعني،الاخيرالمزيج

محمدورالدكتوجمول.وما.بيهلافسونللا-تاذين((واللغةالادبلمحيو!ان(1اففس!االاداء"مذهباننتبيناننستظيعهناومن

الأخطاريدينالانسونالاستاذمنهجا)ةالكتابلهذاتقببمهفيمندورازنياوادالعطمددسة،النقدفيالرومانسيةللمدرسةاستمرارالا

المنهجاصعالةءلىدللورانهالاف!ضلمنلهيكئلمولو،جميعااحترامهوضرورةبالصدق"مندورمحمديقولكما،تنادبم!،انتا!!!

نايستطيعالذكيالضوءومدىالمناهجمنغيرهمنهوتميزالادبيالذيعصرهوءئلشاعر؟هسبيةاءنصادقاتعبيراالشعريصبجصتى

فضايامنمضيةكلتأمل.محائدةلكفاههـىالاخاًلعاوممنيسنمده."نقسهخلالمنيراه

الابحقانقلكشيرالذيالضياعمنمهـيضا.لجدالمتروقالعقلهذارايوءذا،اولالنلاحف؟ا!طبيقعندالمن!بهذاائجمانتولكن

."البشريت!يروالىالانسانجةاةالحبحفائقبلصلا!4مناكثرالشعرلنقديصلحالمذهبهذاان،ضااالمعداوي

،1(والنقدالادبمي))لمتابهؤبمنهجهمندورتور3الدويتنرحهقء،ررى"اهوأتساءلولكنتني.الادبفنونمنغيرهااوالقصةلنقد

الاساليبدلىاسةهنمعانجبهادقمي"انهالادبيفبهبعرهـالنقدؤهااًلمقبسهذاوجدنااننالنفرضثم؟فنياثمشعورياالفنانصدق

يمكنلاالرأياوجهدلبنامهماالادد!النقداساسا)و.((ودمييزها؟ستهاليهاالتيهيالس،ئج

."ياإظثر.ببدأانبدلاادبينقدوكل،الىثخصيةالتجربةالا/يمونانانعكاس!!الفنيةالحقيقةانيدعونالنفسيالمذهباصحابان

الميزانفي))كتابهفيالمت!بهذافترح!دورالدكأوروبابع4نةم!ض-لان،قنلا.شحا؟مإ"3العلاءابيؤشعر،النفسي!ةللحقيقة

نموهكاناذاالاينموانيرهكئلاءلممايان،ءفبيقول"الجد./د:دا!هـوبلمتشائماليسالعلاءابااريرىالمعداوبم!ولكن."تشائمة

علىاساسلالومان.إمكنلاالادبرم!النقدلذلك."راخلهومنذافياادقالواؤع،نلعبرواقلقانسانانهالعلاءابيعنالباحثونفاللو)ا

ذلمكلان،والاجصماعوالتاررخوالنفسىالجمالكعلومالاخرىالىملوم"الكلم-باذهشخصيخنهجوانبمنجانببكلولاحاطوا،تعنير

الىوالفرارالادبولمحهمالادبوتذوفطالادبءنالانصرافمعناه))لموالعرب.قلقةنفسيتهلانفلقةالعلاءابيففلسفةاذن."المواحدة

اسةدر!ن))هولمحالنةهـاذنء"لاحىدمنهامائدةلاعامةراتنطرالىم!ايةمعدن))لانالممرحيستهوهمولممالبونانيةباكراجيد؟يتأثروا

إلجمالىءدما-ىالادصيةالتتاكليضعوالذي.الادبه"النصوصلح--رارة./شتجيبكان-المعداوييقولكما-الحببئذلكفيالعربية

وهذاالاددك!الذوقطهـووانمما،الوجودديلحلمايولاالنفسىءلمولاوء--ن،الفنيال*فبهبرلحرارةيست!جيبكانممااكثرالعإميالتفكير

ل!سانمحلىايضايرقولوووو."ايىيررجعمرجعلهليسشحيء"م-،اكثر،وا!لملاطونلارسطوتا؟،3.لسيغانشائههذامعدنطبيعة

ويتابع.ا(ارسقوقمحلىلبإءيحلالطيمكنلاالادبفي)):،نسون.؟في*لىاودوجبالاغر/قيوايىطلى."سوفوكلاوليورإ:يرتمثيليةيسيع

اهـتكطالوصء!اإنهجثر!هـهياقدامتطا):لانسونل!،نعإتطلإ"ارف"4.لدلىكانتالتيهي(لمالنفسيةطبيعت"))لانامهويتزوجاباه

فيؤك!خدمه،وجم!حالهاالمؤل!اتبقوةالاحسال!منبمتلوة*!قجعلمااذاابداخطلا)ا:اًلمعداويرقولالاساد!!ذاوءلى

.((!راصفىذلكطجميعهلان،الكارتةالىعويدسبباالحقي!قةوراءاوديبجريمنالمحكيي

نجحتادلي!نهـبماننصهدووالد!*وواويهعويدالذي!المنهجن"--:!.!،ءوالكوالغروروالىضحدكماالمةمكطبيعة-النفسصيةاودرب

؟لنفسمحلومادخالالىالدعوهاهامدوحهاالاالعلو!منرأخذلا.اليهانتهىالذيالمحزنالمصيرهذاالىبهتدفعانشأنها

الىبنالمميننهي))دأولرالادربةالمدرأساتؤ!!ماعوالاص،ا!جهالواءت-بالضللاتالمسرجاتفيالفنيةالارتكازنقطعنبحثنالواننا

اصرهبعفالاونح!ييهونوج،4نحددهانرمكنلاوالادب،الادبول،اروكيمقزو!،مسرصعةجيداندرو"ومسرصمةسودوكلمسرحية

علمفينطنالىبعيدلو!مانه.البحتةالادبيةعناءسه،الداخليةىوو-كانتاود/بعنداضفسجيةاالطبيعةانعا!جميعاتتفقلوجدناها

."للادبدا/رةكبيرالعلوممنفيرهمااوعإمالجماللمحياوالنفسى.."الكارثةمصدر

لنفدوءصاجا(ة"جهذاانهنانقولانتطيعاخرىمرةلاننمناؤهـ-!فلانادبانونقولالمعداوين*،بعاننستطيعاذن

نا.ركفيهلالحاءلاقيتم.القصةلقدصلاحهمناكأرالتتعراإتنفسية"طبيعته"لانتفا؟نيفلانوادب،.فشاؤمية"النفسيةطبيعته))

اصبحناقدنكونص"ىالفنيةالاعمالمنلحملعنانطباعناعننتحرثوهكذا..عبثية"بهبةالنفطبيت"))لانعبثي"كامو)وادب،تفا؟لية

؟"الادبياًلذوق)ءنسميهالذيالغامضالىشيءهذاهومادم؟نعاداالماءفسر":القائلالمثلطبقناقدنكونالا،ذلكفلفعلنالو.نرى

المهم.نظر،كأمناوراتفيندخلاننر/بلانحنص،لكلءلى؟"بالماء

مندورالدكتورمنهجهوفأين.التطبيقيالنقدهوهذهدراستنافيالشعراتقد.،صاجكمذهـب"اًلنفسيالاداًء))انقلتلقر،وبعد

الدكأورمقالاتفينلاحظهمااولىان؟التطبيقينقدهفيالطثرياذجنى))نر،ب3فتحنالواًلمواًقعوفي.القصةلنقدصلاحهمناكثر

لان،العجباىا.!هـعولاوهذا،المنهجؤقدانهوالىنرطبيعيقىمندور،القصصيةالاءمالبعضعنيتحدثالذيالاخيرفمهوقرانا"فنية

عمليا.،(منهجالا)ءيصبح،ذظرياالطثريالمتهج،ذوقالىمنهـج.اخرمنيجيمذهبلايولا"النفسياًلاداء"لمذ!باثراوجدنالما

تماما.واضحةاإتط:يقيةمندورتور3الدمقالاتفيالىلامنهجيةاننعمنيران"ادريرسس"يلمجموءقىءنتب3الذيالمقالذلكمثلاولظخذ

المنشور"الملالينيالحي)ءبطلة"مونتروجانينا)ءنمقالهمثلاخذلظبمالمضهى؟الدراًولهدهفياًفبعالذيالمنهـ!هوكلاترى."وئإوج

،مندورخور3فالد.((الصرىبتادبنافيجديدةقض،،1ا)كتابديبسطرالملضصةالقصةءلىالتعليقثماًلتل!يصمنهحهوفببهااًلوحيد

نجده،غيرلالادبيوالمنهيجاالادبيبالمنه!يناديانهمنالرغمءلىسبعاس!غرق"وثإوجنصران"منالم*توبالمقال.سطريناًو

يصللنفسيةانه.المقالهذافيالفنيوالنقدالابعنيكونماابعدادضغرقهاتهاكاءلةصفحاتثلات."فنيةنماذج"كتابمنصفحات

الاجشماعيةجمورلاجات4الريكتبصحفياييقومكما11موذتروجانجن))قوا!تعله-."اصداًء"قصةوهيالمجموعةقصمىاحدىتلخيص

جانيناءعنمندورالدكورفمقال.ماانسانشخصحيهبحليل"نت!-!وه*ذا:اًلعبارةذهههواللريصبعدجاءالذياًلوصيد

ادبيامقالاليسولكنه،اخلاقيااومابااجةمقالايكونفد"مونرو(1..تنتهيأحسبهافلاوالشعوراًلمنفسفياصدا؟هـ،اما،"اصداءا)

حدايالىنرىلااننا)ء:يقولىمثلاؤهو.الاشكالمنشكلبأيمعالمجموءةمناًخريينلقصنتينتإمحيصفهوالمقالمنانبقىمااما

الشابننقذلكيتتحررانالعربيةالممتاةمنادريسسهببليرابىكان،وهناكهناالمتثاثرةاتعليقاتابعض

فيهحرمماوذلك،وطغيازهاالجنسيةغريزنهاستبدادمنالعربيالد?وروهوالفةقىهذهنقادمنالاخيرالناقداًلىالانولننتقل
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الاثقلابعهسلمحيأكلشاحالةدرسناازاالأالنخكلجبه!وجهءاىشطيهـ-ن)،روئيامرجربرتورءوىالىتنزلقانها/ريدنظنهوماغنه

."الصءناعيهعابرتانكبوالا،نفصمهاءوزتروجانينوىمىبرولأ(ألىللاتيلمحيابطلات

اـدب!بيظهىر،ء،انماالرومانسيةبذورانعوضلويسيقول."المعذبةلنسانيتهافيبلعرضهافيالمراةبنبئبالانحلال

أئلإقةصعوداثرء(ىوذلك،الاليزابصيينوالكص،بلتمكسبيرا-مههلرواًبرةمندورمحمرالدكأورلقدعيناتمنعيتةهده

الاظور3!قيةالح!فيالىرومانسيةالمدرل!4اما.الىء!ارير"اوسكاىاتدء،الحقيقيانسصانناوجهعنتكشفانتحاول،فص،،الأراءاختلفت

عنطر)قهالولى-لىاللإولةا-"طاعتالذي،الص-اء!ألانقدلأبعصرمع.أقنعةبلابعيث!انلهيتاح

ت!-صاديرصةا!اةالحبعا!والسص-هـرةالأقطاعيةاربىقةعلىازةعلمباًليوب-وازي)ءءنمندورالدكأورمقالفيتتكردالعينةونفس

السياسية.وبالىكالي."الخلبلميخان))محفوصنجيبروايرةبطلءاكفاًصمد"الصغير

ولا،لا،الروكل!فالحسكةتبب!اراتمضتلفءوضلويسويدرصقهـمعنهمتحدثتالذيناًلنقادهؤلاءانورصبق!ذيماؤلتلقد

برنصولددلمث،الصئاؤضحدباغؤدانتياراتهذهبىمةطانفيشكالتفؤبادبعنهايئثفارتيةالجديدالفيميتمثلواانيستطصجوا

ءكضأدبرة."دأمتماالرومانشبةار"يخاراتهدهانعوضلويساحدرلىةاستمراروان!م،الثانيةالط،يهةللحربببةا!تاالهزررةفي

هـا.الرومانسببةئلمحركةمختلفةهمظاهرمنأكأرتكوناناشن!حالأقص-عتعدلممبهايرتصصبثونالتبمالادببةاقصماوان،الحربببنيبقما

ئتيارا!ومنهاكليكونانا!تحالمضادبةائتياراتهذهدامتملائمةنجبرنفسهالوفتفيوهي،ادإالجبالطببعيالجبلمناًحداً

روحر؟-وانوومانسه"،الحركةفيليالاصالأننير))وهذا.((الاءملي.اًلجبلهزاطيبعةعنللكشف

مجيرالىنر!،بءلرومانسيةالحركة"لاى.ا(اقلولااكثرلاديرقىاًلؤ

نتهـ-البورجواز.،،الحركة"البورجوازيرةالحركةءنالادرجماوالروماف-.:فىالكللالى.*بزقيإرأتعاىالررببنببقمااءادعاشلقد

ثوبىبئ.كافتعندماايصمور!،صن!ا!ةردرورسابىا*ة--إالىانج!.وافقدالثانيةبر"هـا!ءربما؟تاباما،العا!بما

عى-!و.لشلمترحععةفوةاصعحستماعانالمورحوازلة.لك!*بطودلىصصو،فوماىوجيدومالرووكامو؟-،رززيرقس،2المهالغوبيين

........ىكتاباتجهلقد:اخروبمعنى.وغبرهموييراونيرئوولراءونواببوت

قخلتقافبملةاوباوف--قيالروماذسي!ةمافاصمبح!ةحلتتهامحللذلؤدفهيوههالىرالعنةالة"رةء"أنيتجهج!نفي"الانا))ء"،دةالىالحربينيبنما

.أ!خئنصهاا!؟!الااةئلوؤ-ءانجدلىدةظروفتصقيقالاولىخايرفن!ملان،((العهل))عيادةاًلى

لاةانشا،!بنالموجالمفكر.برنءنالأحدبث!-يلفيدمئاوط.ومس؟وليفئب*ه!ارتيىةبر**شأن!"ز"-حظروف،العرصي

....+العحاذيةالحربير4زهاممذالادبيةالىحسص(سي!ةانفيشكلا

ا!اعينااواذلمناءضاكانالذيموررءىلهلامةونكرانالاررءظيع

ارذ!.ابر(لاد!الاد!هذاوسمى،إبمبةتمالاجد(!حوأةلادب1ربروولى1هؤهقبلءليهكانتءه،ديابر-"عيراتتعهقد!ذايرومنااًلى

....03ى.-..فىور!تفىا!هـقيءلىالاقبالفيفت!ه!ءكلقبلاىبرنجيا!ةنجروه!ا.الحرب

ع!ام6تاملصسارر1"لاتهبالادلط))؟،،ب"ممد"،!كط.وورولوهوبب-نماجيلعلب!اأقبلالىبائمةالقىغبرهياًلضربكأابمن

روالم!ر"نحارىكفاحااًلاد!.إكو!اًنبعصاًلحاضر،ةءثاة"
....م*يالىالغربمعالثقا!-قىللأتالصهذه.نطوران!يشكولا.الحربرن

ئىئصىيبخىىصىلا؟-هـ---زرءلماىكاشفقىاة"واء/لمقيالداخليا،ج"مامحبىائتظورجانب

لاتالصهذهنحصرانيمكنناوئعا".الرهـيردةا،دبيةالحصءاسبكأ

دصدر،اوبر-صودياوالة+ار،الماركسيار"ء،ر:.نب،راتذلآئة!كبمااـبرقافصةا

.يديالفرووار"يار

الادابداروو-وراتمن،التياراته!فىهعنالحديثمجال!ء،المجاللب!وبالطبع

ولعل.المعاصرةالادبيةاًلصركةعلىؤويابربزالولاكانتأئيرهاولكن

..ءس.......بارحرهـ-اتارتباطهـاهيالراه!ةالاربهبئللحركةالاولىيزة1

الملارلمهلازكالموجه!راره.الايد"ةولموجية

..،.الشفودفيالمثلائةالبباداتهذهاسرعالماركسيئياراكانونقد

طوونمدوىوبتف،هي!مء-ابةبحرىةار.نجطعهبصئبوذلكا!دبببةالحركةالى

قانطوفدوىلامألاع،ىر!لاناولردصة،شيوعاماركسبمكلليسوبالطبع.ائثبوعيةالاحزاب

..سبباسي،.مذهبامنهااكثرمنهح،الثقافيائصعيدءلى،الحقيقةفي

!عىالحيولسةهىاد!د،لمأكعصنا)!ودةكأباتفينفسهءنبقوة!ةلاولالماركسيالتيارمحبرولمقد

.،،ترجمالىتك"شلي"لمسرحبةمقدءتهفيالاخعطوعلى.عوضلويس

ورعلوفنتهصنص!رحاز،،كء-ءكأرر"وفي،7(91عامفيظهرتاوتك"طلقاروميئوس)ءبربعنوان

يمكنالحقيقةفيعوضولويس."الحديثالانكليزىالالىبفي"

ألعحس!ساس!إحمانءر،-لآفصائدفذلك،هئاعنهنتحدتاذونحن.ناقدامهاكثرموجهايعتبران

.....الدراساتفي،صريحبص.كل،الم،ركسيالمنهجاستغلمناوللاله

العورصرصلاحر(لادىؤىا!!سالادبء)ىمقتصرةانت3عوضلويسأتدرا!انوصحيح.الادبية

......مكانصت!هانال!،خاصبشكللانكليزي1والادب،عامبكلالغرببم

ححازىالمعماكاءصداحمد!ا!للاكرهـرزرزج""هـ-طبقءرزاول،قاضاكما،لانهالمعا!رالعربيالنقدفيهاهة

."...ص.الماركسي

1،درسة((شلي"لمموحيةمقدمه"كلءوضلوبرميدرى!ولقد

ا،داررداردء-طر!ا"نحي!*الدراسةهذهميومة،جه.إلانكبىز/بزالرومافصءة

ا234ًص.ب-ببروتالفكشرفيالمختلفةالمدارصرفهـمالىسبببللأ":رقول!ندماالاول

!-ثهان!بالذيالهجنمغفياًلاؤصءصاديرةالعالةدرسنااداالاوالفن

حث!!يم!-بمح!الي،-،اً؟؟هىجمطارادومانشبةا(هـرسةؤ،"ألىسييلولا.اًلمدارلى
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انجبالذيالمرهعفيالاقتصاديبئالعالةدرسنااذاالاوالفنالفكر!س-!التامةومساوانهاالمراةحريةالىفيهوندعو،ا،ظلمةالقرون

!-افياماديهالا!لحالةدرسضا؟ونهلولكئ،((الم!ار!رهذهابممااًلعصريةارةالحفالىندعوكما.بالرجلوالواجباتالحقوق

ف-،انعثضلو!مم!اءإرف!قد؟المدارسمنمددسةلفهمرص!همنتشرقاكصمسكانتادابانهيقينعلىتناذ.اوروباحضادة

ااونر--!و.ء-،روالما*اثوليهكبمااكالىكأ!بارهـورت،ؤفةنجاراتالروماف"جمةوالصضاعةالعلمالىنمثووان.الغوبمنافيايأتيالنورفانالشرق

روحارلةردية.!وواصدتيارمنتنبع-(راتارنرهذهانايضاوصحيحالثسقبهاا!نالىتيوالخرافاتالغ!يبياتنحاربوان.اًلثراءلزيادة

اللإقةروحءنتصبيراءأنتالفرديرةالروحهذهانايضاوه-حيحلآا!ب/موقراطثر-نحو؟شجهانجبيواخثررا.لهوتكادصلإىوتعفن

ا?ركةي2ماي2الااقي،رفسرذأؤدنكونبذلكاتا.البورجواريةالروحيةبربئالحر،الحريةزطاب،الدوامعلى،ثم.الاشترابهبة

،وضهـ-دوو-!ر،لاحرىأو،ا"ر!ميالمنهجولىءن،الرومانسيةحكوماتب،يرء،دكأارريالىوالحريرة،والضراؤإتا!؟مالي!منبالانطلاق

ارو-!41داًمتؤها.أءفةءلهضض-قىاةرءبزاجاراتالىنرتور"يرعنعصز."عادلةشعبية

نفسرؤجمم،،ز-ميةالىروهـ-الحركةنتءتوعنها،وا-دمؤنر!ادر"1رإر4!اا!مرلي!للثعبراك-متص.ئمنمو!سسللأكلةكانلقد

داًهـت"،اةضا!ضاهذاجاءا،بئومن؟!مإؤضةرعيةفتياراتور

؟واحدةالأؤتءمادبةاً)-س،!ة.لانكلترابالنسبةشووبرناردلا:رو!جباشبةأبسن

...........اساسىءلىالعربر*ةالقصةلئقدمحاولةاولانديشكولا

صروريهصاد.ربئالا!)ةالطدراررءفىانلقولانست،يعهنا.ول.

.ؤهسرانن/5ء-لاالا!ءصاديةالحالةولكن،الادررةال!حطلةله،!العالمامينمحموداؤافيه"دةالمصرالثقامةوي))كتابالماركسيالمنهج

..هذهمنكاتباهقىانطلىولقد.5591عامظورالذيانيسوعبهـالعظيم

.تيءكلىولق-د."الأجغماعيالواقعملية51انعكاسالثقاؤ"))اىوهيالنقطة

تفمسمسرء!رلحاىلاتفىالمالعملماكسعة!ماىالحالنظرفيفالصهحكانمتقحمارفكفالجديدةالواقعيةالمدرسةعنكدفاع"المصريةالثقافةفي"كنابجاء

............د،ر/ب-ا!ذيالكلابمنالاولالثلمثفيهذاويرتجلى.لمهاوددوة

المفردية؟..

من!ت!-دم"الكاتارراهم"سكولافقيان&فرضوالانصءصطهجبنوج،4منمؤلفإ"بينقامتالتنالفكريةالمعركةحول

..........هذهفيالمولفينرأيخلاصةوكانتثانيةجهةمنالعقادوعباس

يئ-وحانالمم(نعلىالواسمنفهل،لالمحهمعالحارحةءلموقاتها..ء.......اً.
........"اجضاعيهوو!العموا!يعكسالادبمصموىى"هيالمعركة

اد-ا)روا/"نسننه!--لالانالضروريمن!لاصرو!عئى؟ذلكازيسما!فيعبد،برس"ا!بلمةمنربالها"عنوانتحت

تاصاني3"مىءاًقدإالمنهحسبابلماراولنعانمائجاروىننرحيعرلكضى،اًانضمافعلعلمهكانواىالىويمتهي،"الكا.نبابر(هيم"4روايئفيالمارنيابراهيم

.........-هـهيأخ!اهداوليس.سيكوباتيةشحمببةابراهيمالروايةبظل

اًلضيالفترهودينالمازرىرءنيرررط-ان،لذلكالمطالمقلىدلهـشطع...

..........000005مني!ةرء!انير-شطبحجديلعدمنما"لانا((زليعلىالكاتب

اجار-عإىقادرةالأ"رةزانكازتاذاماو!"ن،روايةفيهاإب3ير!ونانولا،اوو!!لألمنسببكوبابةدراسةءلىالمبداناحية

رأشياءإزننإانطالبانف"!طيمللااننا.صقابكوبا.نج!نت!صبت!لىا!كا*بيئخذهماافا."لهاطلملأاًورتنريالنموذجهذامثل

ولو.لهالي!ىءؤ"،،عاشلى؟فبا)ةلإرةاؤ!خياء!!الاجالوجممايركنلمهـنكالتانم،المازنيحاولهااككطارررا!ةاهده"انهوالمازلي

هـلى!ورملرلى،لؤلىنالمازفيىطال!لم،.كا-. ...لممهحهممهـالعط3اصلمهط.-..........

...،عراًعهـ-وي4اًلاسمابالنمسهـدهلعرمر4دراسالهاعيالداخل

ابرواهببما)ءنج*لمتالىونيبلبالالى.ءنماشمك!نعةم!ب!ب!هسخصممةرلكالمصةهـ!-نو!ر،!اوقاقيهاالفكريونئرودهاالنفس!بةوتقلياقهاالداًخلي

.0000003ل!--اءلةلاداخل!ةعملياتباء؟:ارهاداخلهاءلىوانطوائهااًلحياة

سإر!ء10ا(ت،لأجلمثلى،ة!لمهـ4فياًنيسىالظكأبمعبدخطرويتكلاًلنفسعهقىالحالةهذهكأن،ألاجإهاعيةالبي!ئةفيالاجنماعيةبالاحداث

يها:وربروارا1/!بما9))رهـوكصءفوظؤيجصب.محفو!نصبببء!؟ضهصإرمنور....ء.............

ؤة،،،ص"هص!ا!ا*-!ىا4اأالاورةةرا)!؟انرصلإطععلاق،و،وررن"ا!رةا..بهلره!ولاباورإ-صاررإدجهعلامالهامنمسمدهليست

001اء."..3،"مىنفالمازنيقفم9ءـوالجياةفيابراهيمموقف"انوالحقيقة
ءدود!---امثارلجبةص،لمةا!لب"تكأو))..

/خصصكاذىاالدلولو."شم،عةالاصءن-العدالةالعلإههم!"دكرمالحفورمهو؟اغة!كوا!رقةوالفردرقىاللمروبووالمأسالتئنماؤمقوامهمومفوهو

........000.3"القبرفيالدائم

،"فثيالقاههـةقصءحة))فيروايةطهعل!شحمميةهومعبدالعطيبه

وجاؤواًلمب"صبوبة4لششصمبباهـتتضطم!"بنهالناؤ!يرصفهالذيالعملباتتفسهر!طما*دالىمقبولىالماركسياًلمنهجان

الحياةءن"حفوظ-نجيبمف"ومان))هوذلكفيوالسبب."ميتةف؟خلفةالمشالمدارسدهمالىميللا"انهصحيج.الاجتماعية

ؤح!4طءل!علىؤضتالتيهيالوطنهةوالقضاياوالاششراكية

"ور-زولغءرتمإءىالاجالكفاحانمحفوظنحم!فهمولو.اًلرواول،44*..،ء*،**معيم*******؟3****،،*8***?،ء.ه

........؟ ."هـيالمصاًلمجنرهعءنالرواقيفيبطلهعزللما،الوطنيالكفاحعن

الى"ورجوازإ-قىروائي3انانمحفوظنجيبانهناولنلاحظ*..

.تقكيرهفيبورجوازباإبمونانبالضرورةيعنيلافهؤا،الصغيرة؟اًدلحهثراًساث
علىللحكمكاؤببةفئيسمرابىاهنرقىخرابهيةالاشطهعليشخصيةاما.

إالماصكمعبمجهتجرلمفيمخل!ها.لئاولؤدجمالاجرلفتلوةم!حفولمشه.لجبببموشتطاص!ريإن؟الادابدارواتعنثومى

تلكفىالىمارولةاًلط!لآلان،لاهـتانموذحالكونان.لالضرور"لدلا؟صبصالدبنلمحييوانلالا4شامرقبانىقى؟ر
كارالص*ند)الى!يألاسىراً؟باليودجار"العاوورءمي!ص"حه"

!ااد!عنسهجظ--فور.كافبشكلبع!لضجتقدتكنلمالفترة!امنمورمحمدللدكتورالحديثادشافيحد!تقضايا

بءـتةروصفوطرجببا!متراك!يةان-11-*.

الم؟عمبلمابالذاتالملاركمسيلجاضهـجكطلكءاوصابانهاحدتسخمميةمحفوفيلانعو؟الئمفاشلرجاءالمصريةالثمفشافةأزمةلى8

الطبقةؤيهتكنلمءسفيب،هتةراكيينالاشمتابطالهاحدشحصية،

؟(تانضجت!قدالاملة9*سعععم،حعمير**لا*م!*-*ممممه"****"***مع!"؟
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!صاىيةومالعوبي!القصةلحاىتطبيقمباكتا؟بعدش!هـتقدالعربيةد،لؤأل!،الأركيلمنهج1علىماخذناكانفد!،،!لكلعلى3

مةدرألص-حلىشبمءكلقبليتومنط1،"الوجودجم!النقد"اصط1!--رز!هـ3في"\،مرية(لثقادةمياءمؤلفياخطاءكانتوصما

حركةفينلعظهلمانتفاءلاننستطيع(ئئااًلا،(لكاتبموقف؟لارببم،دخنمافي"جديةمح!ا،لةاولسيظلالكتابهذاقان،اـلمئهي

ننؤكر2ذسطيع؟لعلنا.اـلنق!مناـلزعهذاعلي"فبالعقاننرجمةمنهجيواضح*ساسعلى)العربالقصاصيق)نظجلدر)سةالمعامر

،"اللامئمي"عنولسونوقابسارترعنالبيريسكتابهنازذهـرانالماركسبمالتي!ارعنالعديثننهيانقبربئاويجهر

..!3.لا00ء......ءنالمسرحالر!!ىعدد5،وكي"الاداب،)مجلةهيظهرتقيمةلراسة

ملب-باصهميجمدونمح!لللعظهي1تعأد،الشبأبل!حىلطليعبمسعتطيع؟لكطبمماالجدتخطيطحات))وعتوانها،سورنجيبالشابللطتبوهي91ع7عام

..م1لاكفى1بهبأ)وآيعرويوها؟تمسكاد1يزد(نه."المصرنرالمسرعير

001منسحابباراةاهؤاولنعدر.ألوجودياليارالىالاقولنثتقل
الألضراصي،لوبرودي)ننيإلىءئالصمسبيرديولحئ،لنابدولا

هـ--داصفحا.نهافتحمتالتبمدالذ(ت"الاداب"مجلةدورندكران--اداءه-هارنربولجانارمةكالتلقد.المار.رريال!بارانهفئقول

مف-،)!المثاللسبيلعلىاذكراناسضطيعولعلني.وتترء"ألااشزأمةطعخ:هـيا(احكماءا"روايتهاؤببوفوارديسيمونه،ضحتكما

01!0111م!..1لاؤ-فلؤا!ال!قبلقةوفي؟شيوبلمكوقانروئتوريايظلانيمكئ

..ر)ب-ردهه\."لحريمةأولل!بنروللصرنهمالروايةلار1االاصرمحمد"محببيالةالذ/---شالههـبالمثقفببنمنالكثيريرئفقويا.نرحيباسارترللسفة

.ـشبوء*ينإكلزوااندونثوريينإظإواأن-سار"نرمثل-يرإدون

ر3اننذقبل،الوجوريالتياررونالمكلامانهاءتطيعلاولعلناانو--،،الوجوررلآالفإشفةنخإبلسبيلمبمرنا&صناوبالطبع

صمايصعتوقيقمقدمةهي،الاهميةعضمة،الحجمصغيرةرواسةك--لىفيلدالماتكصية.الماركسبةمحلىسار.نر؟خذهماأدمسنذكر

الارض!ر"عنواًنهاكأنالت!"عرق"جبراابرأ"صمجبوالمجميلحة.قيةولا!وهي.الفرداهملت،الأنسانواوومل!الم!جنمعدرسفشي

ع-نيكففانيريرناقدلكليركنذىكأءوفيجتص!والشني"البو)ر،الاذسصانلمح!ممحلىنهـسامحدأن!؟الملوم)هممنمحالميئ!!تبربقلك

أعمأله.مقعمأطخللالمنألكاتبوموقفالأنسأطوضطه\،جهـنماعوعلملمنفمس1علموهما

ا؟صرهانمنالرنممفعاىالفرولديالصروهوالثمالتلنبباد5امار،هـ-،يئطل!ومو.فى4الفر،ءلفالأتالفنبءئرروولسارتر

ئبمنول!!يلةيظلىانهالاالعهـديثةالحقديةاساتالد!فبمعظيماكان!روهـل،حرانسانكل"،الاولىلمحلىمنهدمحامةمنكلتابالهفي

إفلانرر!دناؤداياقشكولأ.ا!ئافد.بصشخدمهاكلثيرةوسائل4ات.طتفىماكونانبدلاالكاتبلمحانالاساسهؤاًوءلى.توول

اننحلإصلكانو".القروبد.بةءنلهغنىلا،العصسلىروحاتصماللحلى!11ارصهتوكذ!ن،ص!اهالهاكلمةفكلتعمرهديموقففي"

إ--!خرملانإصلجلاأذنفهو،كتميرةوسائلبببنمنوسيلهألنفسبم؟!-دأتءـتهسابببنننأ!ان،،وكفايناخذانرفضنالووحتى

أهـىلندخلالنقدهنمنخرج!نأوألا،الئقديرةلا!رأسة،حيدكمنهح،مطرصقالانسانق1حاليافقكداننا11،سارتريقولط.موقفاتضتر

فروي!ينقرم8اتجاعننتحثلا!ئافنحناذق.البض!!!سمملم.ارضهكوق؟ولسطهفي،مبهالميشىالني؟للحظةديمطلقولكته

!سلبفيداخلا؟صحلانهلمفرويدي1اننيارذكرفاافماوكنئا،دحت(لذي!همث!لىو،بديللاالذيالقوارر!كهوالمامطلقهوماافى

المىصرفلاالعريب!ومكتبتئا.ال!لد،ثةالمنظديةالدراسماتمعظم((.الخماصةظرولهبمئاسحهئطلحهـظةالبميتمذء

،ا،النفسبماتطلمؤ!بالساسطىيقومتطبمقيانقدإا؟"،بااليوم..د

ة-،بى3ورنايثانيالقصممالاستثاسبيلعاىندكراننصتطيهعان!ا!أفي--"الأل!انالىخطكلىفلىتطيارلرثل!فةوللفوول

كم-،،((الحكيم.نوؤ*ق))،نناجيوابراهيماًدهماسمأعلىاًلدكتورين:ووابنلأهكاهـ-ت!ظومن.سالغمامسفةالادبك!منفيايج!لم

.....،....لا.مسرحاته،كلختلف،،لفث!يان111و"يةالحرثووب117

كرءص-"،1،1عنسورإبيبلمننبهااتيالميمةالدراسهل!كر)ن-ننعيع

ماطىتنسىفبم،(الاداب))مجالةؤا!عنفنرتوانر((اًللانييالحبم!!نرسهء"ران!الالفس!لانسمحالذكماالتقدفا!الادماسهذاوعلى

5591المححسى،الانسانالى،يتجهمااول،.بتجهانما"الوجودفيالنقد"

الصربركبللنقدصرةالعلالاتجاهاتمنالحديتمئننته!انو"يل.!رنرعنه.نجردثالديبالمعتىالمطلقالكاتبموقفغنالكتف

ارمىتوانطةبص!را!اءجمناليجمنبر3نذكرانك!بدلأ،القهصةعالمديل!،أيى!هناصحفة9لة1و.فلسفينقدهوانماالوجودفيلئؤداراي1

حاولطالذيى2الثقادرجا،"/قىسالم!الضقافةاز""ؤكما)):و!ه!أةالاصادنظ--"مءنزوعانرلأذه!ربجعدئأالؤيال!لأسميكيا!منىذدد

ؤب!ا)و،الأجتبةاعيةللحالةكانعكاسالادبيةالاوضاعيفممرانجهـههـسى؟!ط!ظ(ول-،ة.لانسان1ولمجض1والكوقننفسيرالشاهل

ب!ف!درورطالذيالقطالقادرهبدلادكتور"المعاعرالمصريالادب،وف،ـ-،قةوحقبحقيؤةلم!ماانسالىيبذلهاالتيالمحاولةللن

ؤ-ضابرزأ!-لمكمت!ة،تطبىقيةاسةدر6الادبؤ!ايعا!سةاثكلاتاحظ-"ؤكمار1المقرذلمك))يتخذان،موقفهبتخدانبالتاليول!ستطيع

ءلفالموروالىةت!برينوالادبالركهبم.نوةمقعندالذهنيوالمسرحالقعةاًلممريةانل9بثالااووبروديالقدافي."مببنةظروفخلالمنمع!نة

.فيامثلهاالىنؤنرقرلاز!الؤصمةدراسمةوا!ابا!ص.لجاءالذياًلمبضطرإفءنذلكوليس،بكشفانلل،ي!رح

،حاولاًنه.العملهدامثىتحدإدبمحاولةبل،لهننببصة01*وبي

فيراـهـقاـنو!طيى،!5نث!ير)نبدلا!يئثمة،النهـايةوفي-ارفيإرجيةالةاكلجمختلفتدعم4اًلذي-الداخلبمالتحليلطريىعن

القم!صيا)ضثئيكالىتتجهتؤاللااليومتننترا؟!االنقديةالمقالاتوات،!قولهان/هـبررروماالمرئيصبةخطوطهءنالعمل!ييكشفان

عندنا!القصةممتابمنكثيرينانالىراجعوهذا،شيءكلقبل.ا)مو-لهذاحولمهابنبورالتيالرئيشبةالقطةنحدرومحا!.بعمل

هـ-هـاكا!وان.ساذجةنكنيكيةاخطاءفيللوقوعمعرضينيرالورءنمنىمايثحرخان!مكئجديدادجمانوعالفربفيظصولقد

.اولبفناتزاللاد!ناالقصةالىعلىيررلفانما،شبمءعلى.ليدل..أ"؟؟هـ،،هوالجديدالنو3هذا.للانسانالوجوديبالموقفصهنا

وان،سووءنأرنقادبعضاهملتكتتأناثغررة"رجوفاننيرلهذأ

"-بالقصدبإنغصثةلهارغطنقدبرقيأءمألعئن!حدثتتكنتالازص،نا)و"شز.بفاًلطورة"كامو3ظبينؤكرألمثالسبيلوعلى

.لمعاعرة1العربية."اًلمتمرد

؟لمدرس"عن!لمرتاتيالمبادىءاهمهوالاقئامميدأوكان

طرايبشيجورجعتتنات!نألاصقاالمؤسفمنكانوان.الادبفيارجو!بة
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