
!رء1...العلعياً!داخلاقيات

ت؟بي56!اأعإهابراهيمء!يالدكتوررةلم

0000000000003هحي**ه

لانجر.منترجمةعندهإلىكاتمةصملةانخنىمدكومةاحكاماإصدروناًلافرادبعضالىالانسان.سشمعماممببرا

التي"الاولىالمقدمات"انثم،العبارتينبينالكيبرالفرقواضح،حقيقتهاوادراكادلتهامناقشةبعد.بظهرثمبالارلةمؤ/دة،بالحجج

تبلغنااذ،الموضوعمن!امجزءهيالئا!رالشدب!اانيريدالحقءنتكونماابعدوانها،والتلفبقالكذبعلى.شطوياحكامانها

منتقعفهي،عليهايتكيءاًقيالاصوللناوتبن،جذورهالىانسبهمااو،الاعمىالهوىاو،الرخيصالتشفىاماعليهاالباعثوان

،والتذي!ت،الاحداث)انكما.البنيانمنالاسسموقعالكتابؤبعض،الطبعمولبنالنفسخبتاليهاردعوا!تيالنوازعهذهمن

ايضايستثنيهاان(الكبر)الناقديريدالتي"المدسوسةوالفقراتانويحاول،الئاسيسبصةىباله.ر!داولا،قراره.بقرلاالمئاس

استثنا?يرإدماانانوهانواحب.الموضوعصميمفيكذلكهـكبمار؟وس!3ترنفعانيحبونصغارااؤرادانبماوكثيرا.كرامتهميجرح

انهاالناقديدعىالتياًلخاتمةجملةاما.الصفحاتمئاتفييقعالسيدهذااقول،الناجحيناقدارمنا!ضحسابعلىاؤدارهموتعلو

الدوببة"المثافسة"كتابمنصفحاتتسعفيفتقع،لانجرمنزرجمةنجقسمالطالب،سليمابواًبراهيممحمديدعىانقرأتهمابمناسبة

بطريقسةلهوعرضكلهللموضوغتلخجصوهي،367-935صمنكأ،ر-!ولقده،الخرطومبجاممة(التابىبخقسم)العلمياالدراسات

لفيرخين.امنوغيرءلانجرنظرووجهاتطرلةةافتخانظروبوجهات"نشرتالذي6.91-0188منالنيلاعابيؤبالدوليةالمناؤمعة"

الموضوع"النيلاعياليفيالدوليةالمنادسة)ءتاب3يعالج-3الغراء"الاداب"مجلةصف!إتعلىبالقاهرةيةالممرالانجلومكتبة

كتبهاالتيالفصولاما،6091-0188من!ي،سنة6؟ؤترةفي.0691ديسممبرشهرفيالصادرإتاًلثانيعددهافي

ق!ط-،سنة12علىفتقتصر"الاشنمماردبلوء،لشبة"،بهءتاوبلانجر،الدجلو،واكدليس،؟لغش)ء(ااـ*:!براًلئاؤد)هـذايصفني

الكتاببن،بينمختلفةاذنالزمئيةؤالفترة،2091-.918منهيولا"الخ...النزاهةو!دموالشرفة،والقحة

الةكنرةاننيتعالجهاضعفتز،هـءلىفنرة(1ةالدولي"المنافسةكابفيعالجهـ!امثلانوخاصة،البؤ)خةالالفا!!ذهبمثلءلميهاردلانداعي

الدولية"اًنافسمة"تاب3يغالجانبدلاذلكوعلى،جر4لاكتابقهمولوانما."فهبما.لنضجاتاءكل"انيركرفوانبدلا"العالمالناقد"

الكتابراندهالجانبدلاانهكما،مطلقالانجرلهاإترضلاأإا*داثا.وقضاالخهر-/جوالتزمالعلميةالناحببةج،وزن!دهانكيفيليفيماسأبين

لاالمعهخةإ،والقضاالاحداث5هذوبصدد.معينةا*هـاثاالحالبطسعة.واخلافيتهالعلعيالنقداصولخا)فوانه،الحقثوبالباطلوالباس

سهاد!التيللؤراءيتعرضاناخيراصدرالذياًلكتابلمؤلفبددرلموماسية"،لجووليمكتابعلىسطوتانيسليمابويقول-1

"المنافسةكأابمدورقبلصدرلانجركنابانوبما.السابقالكتابالدوايالصراعمنكتبهااتيالثلا!كأالمفصولمنهوترجمت(9الاشنعمار

،ذكرتكمامهمكتابانهوخامة،اليهالرجوعمنبدؤلا(!االدوليةالتيالمراجعاهممنكانلانجر،تابانلهواقول.النيلاعاليفي

التاريخيةاًلقضاياتناولطريقةؤييكونفالفرق،تاريخمداًنواًلميداناليحها!ثرتوقد،اليهاارجعانبدلاكان

اًليها.والنظرفدال!،بهذاعنوكتبت،ديهااليهرجعتاًلتيالاماكنكلفي

..اً.......السياسةالكتابهذاتناول":نصهما393صفيالمراجععلىاًلكلام
لدوليه"ةةللمناؤسهكنابمنبعضاًلصعحاتارلمحامالناوراورد-،

كنأبفيالمادةانمميها،لانجركابمنمفحاتبارقاموقارنها،ا2.9ً-.918منالمدةفيالعالممنمختلفةالحاءفيالامبريالية

!طللمادةحرفيةترجمةالمصفحاتهذهفي"الدويةالمنافة"اعانيفيالدوليالئضالدضوعمنهفصولىثلاثةمولفهوخصص

منالمادةانيقولفمثلا."لانحر"كنا!منلهاالمقاللةالصفحات.بحقاًلحديثالتاريح!ؤرخياعظممنلانجرويعتبروليم.اًلئيل

...............0001الكبرةالاساسيةوالمراجعالوثائقالىهداكابه؟ليففيرجعؤقد

كبير"حريهمغاللماترجمبماديالمنام!م!سهقالبلصرنجر8.ميالى؟من.ضلصفحاتتحليليةدراسةتبهفاندلكالىوبالاضافة،مختلفةبلغاتوالمنشورة

فيليياتيينكنابمننص(،الدرببةالمنافسة"كابمن،9صفمعظمالاطلاعسعةعنإسممما،محايدةدقيقةعلميةبروحللحوادثفلسفية

بشوهو"4091-1876منمصرفيالافجليزيةاًلفرنش!ا!افسة"".المضمارهذافيالباعوطول

جامعةمنالحقوقفيالدكنوراهدرجةمؤلفهبهنال،الفرنسيةباللذةاًجددليساو؟وسرقتهلانجرعلياعتديتقداكونهذابعدؤهل

اليهارجعتاتيالاساسيةالمراجعومن،4091عامبفرنسامونبلييهمثل)الكبارالعلماءعلىالفرصةيفوتلعلهمرجعهيغفلانبالسارد

القانوننظروجهةمنخاصةوبصفة،اًلكنابموضوعؤيلاهميته؟سرقتهمصدرالىينتبهـواؤلا(سليمابوالسيد

فياببهيشرلملانهمطلقاالكتابهذاالى!نجريربمولم.ال!وبىبئنهالا!اداًلىدغهالطالبالناقدهذاسذاجةانالمضحكومن

فهااًلمرجع(،5الدوليةالمناؤسة"كنابمن89صانكما.اًجعه....

التزمالناقدانولو،2691طبعة"مصرفيابخرا"ملنراً!فرد!ابالمفنعلة(الجريمة)لاخفاءلالجرىبسخكلاعدامستطاعتي2مي

نحرلاانلوحدالناسوس!الس!فاسفعنوتسامىالنقدفيالامانةلمكناباًثباتييدحضهالمريضالتصودوهدا.مخيلتهفييتصورهااقي

..كما،ارائهمنرايعلىؤيهااعتمدتصفحةكلوفيمراجعيفيلانجر

كما.الطبعتينبيناختلافوهنالر،ملزكتابمن2918طبعةالىرجعالمربرعهذاقيجمةا!إمهيئةمناكنرعلىاقرحتاف!ايضايدحفه

المنافسة"كنابمن181-126صمنالمادةاًنيقولالناقداًلسيداً.

من141-112منالصفحاتفيللمادةحرؤيةترجمة"الدولية.الهام

كابمنبعرصاكيرةوصفحات126صفينظرناواذا..لانجركابسطرا،سطرا،فقرةؤقرة"لانجرؤصولترجمتانيسليمابويقول

بيناؤريقيةشرقتقسيم"موضوعئجدها.تعالج"الدوإتةالمناؤسةا)استثنيتؤاذا))فيقولذلكبعدنفسهيناقضثم."كلمةكلمة

لمموضوعوهو،.918-1885منالفترةفي"والمافيبريطانياحدودتجاوزتاليالاحداثوبعض،لانجرتهملااقياالاولىالمقدمات

والمراجع.يعالجهاالتيالزمنيةللفترةوسابق،لافجرتمابلهيتعرضانوجدت،كلامهبيناًلمدسوسةوالفقراتالتذييلات!وبعض،كابه

كنابمنها،الانجليزيةباللغةكلهاجرةذلك!بمااليهارجعتانني،عبدهابراهبمعليالدتمورالفهالذيالكتابهياًلثلاثة!نجرفصول
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،الكتاباطرفيموجودةالمراجعهذهمملواسماء.اًلخ..محمدعوض،اً.29طبعمة(ةاافرينيةفيوالتجار.الامبراطوريه"وولفليونادد

الاسسعاثلمةمحاضراتذكراغفللمانيخى(النابه)الطالمبيعلمكماكن!اقلأيعالعلم.9.91طبعة"افريميةخريطة"هرتسلتوكتاب

الاشنادمحافراتلمكراـغفلفلم.بعدتشرولم،بر!ابخطهياتيمنالصفحاتنطالىوضمنالموضرعهذاب!و"الدوليهالناهـة،)

الدكتسود،وهحافرات11الحديتالسودانتاريخ"فيغربالشفيقونتضمن،لانجرغيركثبرةءراجعهااخرىموضوعاق181-6؟ا

ومحافراث،"النيلحوضفيالاوروبيالاستعمار"فيفريد11/دينعزيةمديرتا!يخ"تاب3مثلفطلنىلاثجرير!اامبئغرر"راجعمنئموهصا

رهكذا..،"السياسيةاًلجغرافيا"فيالشرقاو!هالمئكم!دالدتوداـخياالهسفحاتكلتتبقنااذاًوهـكذا.طوسونلعمراإ.الالث!اءط!

كلهاوهياليهارجعتالتيالمراجعاعرفانفيالصعوبةهيماثمبهاقارنهاالتيوالصفصاتا"الدوليةاًلمناهـكأ"ننابالناؤهـمنذكرها

المحفوظاتوفيعابدينقصرفيوالملفاقالوثائق،القاهرةفيموجودة.بيناوأضحاالاحتلافنجدلانجركتابمن

فسيالمطبوعةوالكتب،الخارجيهووزا!ةالجمهوديةلرئاسةالتابعةراجعهواذاسيرىالقارجم!ءولكن..":(ا!ةين)الناؤديفول-5

.المكتباتمنوغيرهماالقاهرةجامعةمكتبةوفيالمصريةالكنبدارالمذكودةالمصادرتلكاىذلك،واإرليسالغشمننوع؟لكأنألأصل

علىؤدرتيفييثقان(النزيه)الناقديرىلابهيفلاعجبوانيومن،نفسهلانجراليهارجعالتيالمرابعالاليستالهواشفي

يحبوكانوربما،شمذاامريمنيعلملاوهوالمراجعهذ!الىالرجوع.بنفسه"اًببهارجعبلعرفهاعبدهالدكتورانفيارءايثقاًنالصعب

اتا.ربما،للدكتوراهرسالتياناؤشكنقصينماالاولىالعلممدادجفيرجعمامنها،اليهارجعتالتيالمراجعلانالحقيقةعلىافراًءوهذا

وبينر3وبينهيمرفهماًندوناًلناسقصراتبهايعرفخارقةقصرةالله،واحدكابالىمؤل!مناحمريرجعانعيبولا،حقالانجراليها

!"اًلاميالىلالى0طب!4اًلىرجعمناكل.ولكن،واحدكتابالىواـنالا؟جررجعواص-انا

مصدبمنالعلمهذالهاتيحوربما(الطالب)اًلناؤديقول-6السالفملئركتابفيمثلاحدثكما،الاخراليهارجعاتيالطء*4فير

البتقدعبد.الدكتورانالمضحكومن-"الانحرافهذااًلىبهوجهطثعةاًلىاناورجعتا298ًطثعةالىلانجررجعقلتوكما،ر3الذ

ليومممنهامصدركلقيمةعنوتحمثكنابهآخرفيالمصاددمنجريدةلماً!جنبيهباللغاتمراجعاهيهاارجعتاتيااًلمراجعوءن.2691

الحقهاالتيالتعليقاتالىرجعمنولكن.ودرسهاعرفهاانهالقراءا)هرتسلت"وكتاب"اتجينؤيليي"كتابمثلمطلمقالانجراليهاجعير

واحداعنهاويئحمأالمصادريقيمالمؤلفهذاوجدكتابهبفصوللانجركانالتي،السنويةممرومراللوددتقارإرومثل.اليهمااًلاشارةاهـادق

9(0الدثنورحضرةلحنهاتحدثكماتماماواحداالكتبومثل،والسودانمصرشئونعنالبربطانيةالحكومةالىعها9لر

وجهةمنإليهارجعالتياًلمصادرعلىعلقلانجرانوالواقعاًرىرجعتانيكما،الفرنسيةالصفراءوال!بالبررطازيةالزرقاء

ايضاكتابهقوملانجرانيدعىانالناقدالطالبوفات،هوظرهطبدونبقمرالتيالوثائقمثلكذلك،نجراليهايرجعام!عربية".راجع

العريبةالمراجعقومانهيدعىاوكشابي،فياثبتهء!عنهوتمبالخارجيةووزارةالجمهوريةرئاسةمحفوظاتفيالتىوا"لفاترالقا*رة،

مطلقا.اببهايرجعلمالتيالكثيرةوالاؤرزجبةعمبرى،ومحمد،سرهنكواسماعيلووزيابراهم،!بومثل،بالقاهرة

،الجرةالوثائقمنالاستغادةاينء)(النابغة)اًلناقديقول-7الرحمنوعبد،شقيرونعوم،صفوتمصطفىومحيد،طولون،عمر

يعرفلالانهاواليهايصللالانهالاوروبيالكاتبعنهايعجزقداًتيومحمد،غربالشميقومعمد،السنهورياًلرزاًدوع:د،اراؤعيا

العربية.اللغة

..!.........هء!ر.عم!..سم....مىعحم....0..........ء
فلم،عساوءعيميهعلىكاقتام،النالدمنععلهاًهدءادريولا

واًلتيالكنابفياليهاالمثصارالثصرةالعربيةوالمراجعالوثائقكلير

!؟الردهذافيبهانوهت:صديثىصاصلر

كانتان"(حقاالكاتبهوكاناًنادريولا)ال!ا-لبيقولس8

المنقولةللاراءالمطقالتسليمفانكبرلهخطيذةوانتحالهكتابترجمة

".تاريخناحقفياخرىخطيئة0015للقزوينىالعبادوأخبارالبلاد.ثالما

هذاان،سبقفيمابينتفقد،وانتحالهالكتابترجمةعناما

المنقولةللاراءالطلقالتس!ليم"عنواما،صحيحوغيرباطلادمماء12..للب!ىوالمسماويءالمحاسن

فيائموليةالمنافسة"كتابيقرامنكللانافترا*ـ،ايضافهذا

ارا،ـا،؟رخينعلى،كع!ةمناسباتفي،الردفيهيجد(!النيلاعاني06بةللجاح!البخلاء

بالمقاهرة،تصدراقي،افريقيةنهضة"مجلةنشرقوقد.الاجانب

فيهجاء،للكنابنزيهانقدا،9091سنةيولميةفيالصاثرعددهافي035بثينهجميلديوان

لنايق!م،الئيلاًعالىبراًلدوليللصراعالعميقاًلفهموبهذا"

التزامهالكبيرةقيمتهمنيقللولن،كنابهعبد.ابراهيمعليالدكنور35.ابراهيمصلاحشرجمةالادبىالنقد

شائعدةبلاارممبتفقد،والسودانيالمصريالجانبعنخطةالدف!اءدائما

".الفترةهذءفيالساسةمنكبيرةاًخطاء003سرارهعبداللطيفبقامالقروياًلتاعر

قاتمماامثلةاًلردلانداغيولا،تهذيمايكفيالمجالولضيق

فاتهمالاساتذةمؤلاءان(النابهالطالب)يد!ييفقدوالأ،كباواًساننه3بة.شرارهعبداللطيفبظلمللر!صافي4

كثيروفيألاذاعةفيالكنا!تقرلففيالاساتدظهؤلاءمنعددات003شرارهعداللطيصلقلمالث،لهـ!القاسمأروأ
فعد،..اًلمورحيىدو!منوحدههويعرفهالذي،لالجركماب"قرا

.المجلاتمن

فياًلتاريحاقسامه!بعلىمقررالكتاباناذكرلانداعيولاهـ

8ء91،عاماوائدفيصدورهمنذ،العربيةالجامعاتمنجامعةمناك!رببروتداًر-صادرداًراًلناشر

الاوارجو.لهايؤرخالتيالفنرةفيرئيسياضصراباعتبارهوذلك

الجامعاتهذهاساتذةبينمنانقلتاذاسليمابوالسيديغضب

لزلميملا،وفىلافجروفي،لانجرلقرأون،مئلهشافيوقي3.ميرعير.حى.سيمعسييى.-مى"!ر.....
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الننشدكأبمنالثاتةلصف!ةمنوالطخبرالتقديمنئي?نمع.الحقنجريقولونولا،الباطل

.الضى"4الاد

النفدواعبار،واصه،لتها)عربتاكقدفئتأةءنالهل!م.!ا!أان-ءكأالعلمحيافهداورلتمابرو.لبداالاارجوةكنت،وبعد

ءة-،بفيؤانطره،به"لانسوناالعلامةادىالمواءنررافا!زوقيرطررقاوبر،لىعناوءفلةءنا)قيحا)تهجمبهذا-حقابدأهاكان

00100001اًاً..اظ!-ارا"ؤدر"وانهواغده،نارهامؤرئننءيرلموذيلاال!ي،الوقيعة
ورورلمبتنريالعملعلىار!طوبطماو،15و..صممدور

...ء-نتروقلي.اؤ-.أ"ناوا"،اكصق.قادصوداربلادهزاريجةيكتاب

ا،مزامحىءاءانرلببعضحوبمت!نسماأولدلييء(إفى"ملكالبمما!وعرمله.العربالعيقدا!كلندالا--د.رصتولا،تهريجاولاباطلا"لبعيلاالذي.يهالنزالملميالنظر

وكذد-ث1.:ا)!ع!تةمناوذةهـ!صرورءاونهسةطسطور"-.عةمن.لىبي!ابروسيدياالاخلافىبأدبشرنإقيدائماوالحق،الحق

اب-نؤطنةاما13:صتج!هدبيواك،ر/حا!دركمااًاةكأدبببنالنفرلق

برور-ةواما،16:صفنرا!ا:كأ!ا)ةاؤهـؤكبمانتروط-منلكثرلىلامعإههيما.رءاب!

اهاإصعصىلسايماو،"ثدورارج3راؤلمنها3رؤا"ابعاً)ـرالممودهحيهههههههههههههةههصهههههههههه

..خ،ر4.3.ماً.اً.اًلارفابم0.1((تمعصر))و((تر!قمق))
............تنبنطلماًلى

-،ررا!ادقط!ص!!لىالماقدلادل!يعودلم

"(لادابربهأ-اًذ"منبمال!فاطيعالتكالمنامبنلآنسىلمنهجالتارفابخيدبىدفنبموظيفالمنهجءالنقدلمنهجأالنططائطمطرمطر.رم

ا،ن!-في:قط!سمد!*تائارجعباك!عرؤككيفتعرفانردتاًس555555555 ....هطحح5555555

اكوره-يوللمنهجاً.عصاريخي"وللمنهج.15و.12صالمفنى

اوة-ترااء:ذ،داواولا،حرف!ألةمنزبكاملهـاالهـةقراتكرى918ء!ص:-زاولمن"نخارجونئن،الامدقاءاحدذكر!يضرينمناكترمنذ

واكبرزا؟ر"-ازقلكأضي،مفهاليكةذ!رتاو،لكرز،31لذوالآا!نجا:وسأل،ا!دبياتقداءنزاهتا1ابراالاداب))ءجلةبعددالميدانحيفي

ا)".ىود11،إلآقيبزاما.بينظ؟ناومءافترةةأب!الرجوع.ذب!ن-"وجذرارؤتتافسعاذامانعلاؤلمت،4ؤةقى3بالمشاررأيكما

..اًو.اا!.((اًلتقإفة?مجلةاءدادمنسابقعددؤي:ؤال.است"لدرهامموصوع
لانا"ول!"-بممنمارلهيصعاندولمتكامليتهجاعنبهااتنحدت

اًت!8صمنلقرةا،إوانيءلىهاؤ،خاصا؟با!4،ةردلمةشطب!-!وهـ-و"ومناهجهالادبياًلنقد))قىمقالاز!ديسليمنننرالدمشعية

بة...021...0..0..0،اًنرأرنقمافطب،سبد،دللاستالنؤدالادببى(("كتابمنمكئوفةسرقة
ءدا.ءنلاحبرفارو035ص(ن،ومرا05ثرءق!ورره!091-

236فارتصتحسنان!قوم،الفكرةاحبانتءدمتمافلتللاداب؟بذلكتكتب

اداً،ن4اربصفرمصهالمقالماحب.لحرج-ءةواً-*رجنرو!كذاتياادهـإلإو،اوهـوداا(الاداب?وردوصدر.فنأوافتر،بالعملاًنت

:ص!ابليل!تزللمبماوالسكةةضي1حيرتيلكن.لومنااًليهزوجهرمودترؤ-"برءصها/ضافيهاءختوداالموصهوفالمقالرا/تحينالمفاجأة

مركينؤ!زترهكيف؟هـواًهؤة-ا:ة-4اقالاصا*بارتضىفيط3،اؤبا!طد-ارقيادخإطحتىءضضعلىوطورتها،الثانجةللمرة

ؤت-"بئ،ور3المذالمق،لغلىووقعت،المتهم(9الثماؤ""مجلةعددوتصعحت

،اءدء-لداكداًم1،اود،هاحت!الامازةولز!صي،الزميلذادصدقني

ليا)-،رقة.لهاترافيمعصحيبببايدانمنالعزلتد

:جداراهـن!-لمبر!-ديسليممقالاًن.بالقولاكتفياننياوبإ

إريءالق-اواًلمقالصاحبلمدىانهمانقخشيت،ؤطبشدكتاب

ءلمىفكتبت،بامعانالاولىللمرةالمقالؤقرأت،حجةدونبالتحامل

"و!،هء"اصولهالادبيالنمدء)احدهما،كابيئملظصانه:هامشه

ونر7ؤشن-كلواطبو.ءتدورلمحمد"العربعندالمنهجياكقد"والثاني،قطبل!ديد
ء-دةمتملمباالقراءةفأعدت،!ديتحتساءتئدالكتابانيكنولم

باع.،نهـ،كلمات،الشبهيثيرتكرراًمعينةكلماتتكررلاكتشفمرات

-12:تحقيق-مرةا3ً:مناهج-مرة28:عمل:اشتقاقا.نهااو

أ-4ورم.-ل،/5تساءل-ع:نطرة-ع:حكم-6:مذاهب-12:خصائعر

لمقروت-(:لوحا-4ةتصور-(:صياغة-،:رأى-م،:ضحاو

ماكراز!"...2:لحظ-2ينحصر-3

عمل"كلمتااشارتفاذا،اصحابهاالىتثبرالكلماتهذءوبعض

العربيالة--:روو)فطدءحمالى"واضج-صيافية"وقطبسيدالى"مناهج-ادبي

ا!نإءسعيد،لوصزهديشدمالاديبالسيدالىتبطبرمثلا(9تنحصر"كلمةةان،مئدور

مثلها!بملكمنالايعرفهالا!ريبةوبحاسة،بئقسيشممتهماوهذا

هذابسرقةتقطعاووتؤكدتجزمالتياًلبراهيناًوالبرهاناما

رنلث-بعهاًرا!!طارقئعطررهاًلدقيقة:والارقاماًلواضحةبالاشاراتفهياًلمذكورينالكتابينمنالمقال

الادر-يالعهل"حتى"تئحصر")منالالمفمنالاولىالفقرة

:المقدهـة-قطبسيدكتابمقدمةمنالاولىالفقرةهي("وخلقه

57178؟:181311ب.ىلىصاحبمبتكراتمنلانها"تنعصر"كلمةمنالاحتراسمع-؟مي

هـو"الادإببمالىالعمتعريفبصاحبيهعترفاوؤليلبعديصرحئم.المقال

تقىمااما!مشهودصاحبهلان؟لماذا"..شعوريةتجربةعنالتعبو

حرفيافمأخوذالثانيالعموداولمنونصفسطرمعالاولالممودمن
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وظيفة".3ءابهمقدمةفاتحةفيقطبسيدالاستاذويقولإ-ديتحتمناظلاهذامثلريهف؟معروفنينشهرنجيناديبتين

فيتتلخعى-ال!ابهذافياوضحت،1كما-وغايتهالادبياًننقد.مجات-،علىوسهرهاًلثقافيماط!بسمةالمعروفالمجلةصاحب

ونجبمه،ا،وضوعيةقيمت"وبإ،نا)فنيةالناحيةمنالادبيالعمللقويمانز!ديسليماتطاعبهبفايسأمناجيباناستطيعلكنني

ماوتحديد،الادبسرخطفيمكانهوتعيين،والشعوريةالمتعبيرية.رالاحبالقلمامسك:صنيعهصنعالىيحبلمنفأقول،المقالىهذايدبج

وماس،له3الادبيامالماوفي،لغتهفياًلادبيالأراثالىاضامهاجمعئمجدكأإبلايالملخصةا!اًلرئيسيةالاةكارتحتبهوخط

وخصائصه4صاحبرر.اتوتصووبىفبيهوتأنجبره،بالمحسط.لأثرهمدىواذاً،1ؤوؤ،او.نحتهااسمكوض،صفحاتفي.نحتهاثمرتما

تكوينه.فيانفركتالىتيانسيفياالعواءلىشف3ووارتبير/قيالشعوريرة..رؤقي،-ا؟نبأسفلاممتازكلددلأصداتتهيأمجلةلى3اًرسلتها

."كذلكالخارجيةواا،وامل،تربمانزهديسهايماحب-المكن.الظاؤرةالضلحكةبصودتك

.الاد؟!النقدموضؤع!واذنالادلي!بماقارممل-:ز!دبمما--طاؤ"اتيااراجعار3يذانععا"4الكفاءأهدهبئفسهيطنوهونفسه

من7صالادبيالنقدموضوعهوالادبيالعمل-ةقظبالاة،ذاررآ-ورررأىالمقالاتبعلواكثرت.يصوكان،سرفهااًولرصهااومنها

روال!علىالمقالؤي!كبء،الناؤد.بنبهذ.بن.اًلناؤهـالادببئثقافة"النويهيمخمد

لاقل.علي!طرايبئنيجودجمقالمستوى
للبيئةا!رازاالفنيالنتابمإورتبرلاالمتكاملالمنهجان-:زهدي-

الناله،منجيلمطالبفينفسهيرصرانكذلكعليهيحتمولاامامةاأم"ازادالعدمنولا،اًلادابجلةءنتغضل!الكلمة50هذطبعا

الشريللجنسانسانيةاشواقءنيع-رؤدالعصورمنعصرفيفىلاد/بصقإةةخاصةاهـتاراوعددها،عةءالجبالمجلةمستؤىلان،داته

انماقائماجتماعيبوضع!علقلاالتيادةالخاالجفىهداولمشكلاتكلهاتابهـ-3بها.،؟مغالتياواسعةاالمحرخصوعلىدلالةهيبل.تناقشلا

والقدركالغيبومشكللأتهاللأونهذامنكلهاالانسانيةبموقفتتعلقءةءسعند؟الاد،!النقدؤنانخصاحبهالرأيوتوكبدوقرا؟ها

به.استشهدالذيالبيتاخرحتى..للقاءوالتلهفوالشوقوالضمراببمااتالنقدبانمندورالد،ننورم!ا؟منوانا.الفنونسائرعن

للبيئةافزازاالفنياًلنتاج،ووادلااثتكاملالمنهجان-:قطبسيد-ا)*-ر،بالنقداوقرؤ!فيهاعم!ل،اتسرقاتتقصيعلىيعتمدالذي

منجيلمطالبفينفسهيحصرانكذلكءلميهيحتمولاا)مامة514--صؤ.روونص!ايختلفالا.*ث،البناءمنوعرفهؤديما

انسانيةانتواقعن/!رؤرالعمورمنءمرفيردفالة.هـحدودالناس.وعرؤ،ونر.ورص،صدامقولة-6وبحؤكيرةولافكاركاملادبيلعمل

تتعللااقيالخالدةالجنسهذاكلولمشكلاتالبريداءضسالح-ولاوي?مودمحمددش!ق

منكلهاالانسانيةبموقفتتعلقانملمطلوباوفائماجتماعيبوضع

(،001للدنيةالكمالااشواقولقدراوكالغيبلخالدةاتهمشكلاولكونااهذه5554هههـ5555555لم-5555555555555

؟لبيت؟اًخر!ىالفقرةنقلفياستمرهل05م.هـ؟و!وو

الاستاذقطب:كابمنحرفيامأخوذؤهوالادبيالنقدمناهجتقسيماًما0.5ء

1(1صوا11ًصمنالفنيالمنهجفقرة-51حسينعدنانمحمدبقل!
ا14ًصمنال!ماديخيالمنهج!فرة-2حههحى3هم!هههـ505هههههع!!هههه

وص-.91718ءىمنادنفسيالمنهجهةرة-3

022صمن4عامالمناهجعن،بتوالحداًلمتكاعلالمنهجدقرة-(?تيانرءتاثورر!:ىءيىممفالؤراءةء!الانؤرءتؤ!

الادبي.بالنقدالخاصإدابعددفي(ومناهجهالادبيالنقد)

اًسهليمنرورالدكورعلىالجراةمنالاكئارداىالكافبان،ربدوفيناطناالىااقاريء.إهـفيييبةمنبشيء.بوحيالمقالذتوان

نافيصجايرلملذلىن-؟لم"ذاادرىولا-عاقبةوال!لم"ظلاواـ*ن،وءتا!جهالت!دقواعد،خططواانبحاوإوناوحنططواممناكاتبا

كلفجاءتامةوعباداتكاملةققرات!هـور3"وراًلمدكتابمن.،ةطع!ل؟اًلذءراللإبالمقالفيماذا.حنقانجتوراًنإببتماالفارفيع

يعوزالمئةصسن-كانواناميئ/بمونيكادنقلامنفولامنهاًقتطعهماوزة?هلنتزح!وهل؟عابها،لمبقالكتابرعضلاداءنجهـيع!وهل

.هذاءصتيعه!ضخمةسرقة5.ذاكولاهذالا؟نقديةلانجاهات

الرجوع،جبالىتيالصفحاتداكرااًلمفالمنا!كباراتبعضو!أوردالمذإ--ناالاء.لمبنوبينالمقالاصراًتبعضببنالمقارنةالىوسأل!

.اقولمماالمتثبتاايهات-ور3الد(ايهربعند!المنهجصةد)1كتابوهـماالكا.نب،ماعايتالاول

........د?بلللأدء"،د(وسناهجهاً!وله-الادبمالنقد)3"ابومندورمعمد

"...العر!عندالادليوالنةد":د"ولهت!دأاميا!العره
.-..........ءا.،-اايىهـز!ديادخلالىتيالعبارإ-،فيسأفعلهماهذا.قطب

ا4ًصواً.صطميهيا؟اوالد!ليات!حصياالالععالمن"لمولهودنلإ،كما
...هـت-اكلمكأحذؤءاو،باخرىلمةابدالمنوالتشو؟اتحويرابعض

(العربعندا(تهجيادبد)3.،ب.ء

ور،ن3المذالدتاببئءنحرفيامقول.ه،كبيمااما،هثاكاًخرىءقيواظ

بقولهوتننهي..الان"وررساءل:بقولهوتبدأتليهااك!اًلفقرةال!،باناًلعلممع.بارقامهااًلصععاتالىاجلهمنالقاريءف!جل

.اهتابامن15،9،(1الصفحاتهي"ءاياليستولكنها"ساءتمدهااات!وابنسخة!مطبعتهامكللهضةمكتبةنثرمنءـواًلاول

("،...تاريخياالعربعندحدتوالذى":لقولهت!دأاك!ارومرةا&ربرإ.الفكردارؤشرمن5491الثاذ-الطثعةهياًلكانيالكتابءن

...م؟بة..ة........بر!حه-لى،لنههـفيءايرلآتنحصر":-مقا،هطلعفيرهديسليمي!قول

بينالموارله)4مابرديالاءديلرلكنا!عمدماولطافس!مينبموهم!)فيعلىصلرو-رالاهة!ببانفوظيةلممه،فنبلاقيممنلهماوتقديرالادجمبماالعمل

رقولهوتت.!ب(،5ا(ء،ريرخيةالنظرةبناتنتهيا)بقولهتبدأاقيالفقرةالادب-يرخطفيمكانه+ييناوالظسعوريةوالتعبيريةالموضوعية

منا2ًعيفيهي"الادبيللتاريخالعربثدسابقاًلادبيفاف!د"5وتأ؟ننبالمحيطثرهقمدىوقياساًلادو!ماالتراثاًلىاضافهماوتعديد

الكتشابشف3ووالتعبيريةالشعوريةوخصلمخصهصاحبهسماتوتصويرفيه

هومئهاالمالثةاًلفقرةتتمةوهوالسابقةالثلاتال!قراتيتلوما(1".وخلقهالادبربطالعملتكوينف!انرركتاًلتيميةالنفسالعوامل

يمكنهذابعدفهلالكتابمن05،ا17،8ً،ا6ًالصفحاتفي"الآداب"فيمقالهمناًلثالثةابسفحةفيالكاتبيعيد.الكنموهذا

01وتواردالخواطرالنيةحسنعنالحديث0اخربزتيب
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منهلبقةمغالطةكانتفقد،الىتعيرفيللبساطةالاستاذدعوةاماتصدرخاصةمحكمةلهتكونانبالحاحنتطلبالادبحرمةان

الفصحىبينماالترجعاًلاداءمشكلةيعالحموضوعايقرألمنبالمنسبةاف"مافياسنتطيعلاانني.الادبيةالخياناتهذءمثلعلىحكمها

تميلالتيالبساطةلغةالىيدلعوشكولامناواحدفكل.والدارجةالضمربكرامةاًلردبر*النوعمناستخفافانهالاالصنيعهذامن

بجبخ"قولهماثالمنالايامهدهفيينفرلامناومن،النفوساليها.القدس!يةالكلمةونترفالادبي

للتندرالاةيسفعلوان،كلامهفييستخدمهامناومن"زعوزهايضمانتاركقدمندورالدكور.بكونانزهلميحظحسنمنهل

اًلفكاهة.لمجرداوواللغويينالنحاةباعمامنا3ءورالدالان!تمثلوانني،الادبيبالنقدلخاص1الادابعدداخراجفي

قددلمواءبازاك"من!بعلىالجراذرلفةوحبذا،مقبولةاذنالبساطة.باستخفافيبتسموهومندرر

كانواذا.الكييرالوطنفيالعربياًلشمعبمجموعوكتابتهافهمهاعلى:اقولهااناودانجبرةكلمة

الحواجزسيحطمالقريبالمستقبلبانويؤمنيتفاءلالممداويالاستاذا؟المقالهذانشرمسؤوي!منقسطا(3الاداب"تتحملالا

دبنالمتبارلوالفهـلماللغويالانصالويحقق،العربالقراءبينالفاصلة

اًقربفأظنني...ومغربيةوعرافيةوساميةمعسلةمنالمحليةالل!جاتحس!ينفنانمحمدجبله

بالممرلمسايبةطةطك!رىلونمتاتل!الىلقةلعةفيفصحىاالملهجانفالميهانيتجهعلحهالمعقولادلىه!هه!!5559!هه

وشاميةمصريةقضية:وهناك،فقطوفصحىعامةقضيةهناالقضيةلان!((...اًلاداًءلسلمنل والقهمةلبصصرححينئذستصلحاللغةانثم.ونميرهاومغربيةوعراقية

الكتاتصروبوسائروالنثرستصلدلشعركما،معاوالسرددلحوارمايوقدربتلم

الحيويرلآالمستلزماتبجميعتقومالماضيفيكانتكماتماما،والحديث5!!

..لابنانها

..القصةفيالاداءلغة"فيالمعداويأنورالاستاذرأيقرأت

مايوذرتحلبولعلي،لهاعرضاقيلملمشكلةتحليلهبعمقأعجبتوقد"والمرحية

!م!هه!ههه!!!!!ههمعء9جمينحن"المقالمستهلفيقولهمنوردبمارأيهالخصاناستطيع

...اً..5فيالردعمليةتكوناننرى،بهنناديالذيالنقدياتجاهنافي

...اًلادمهحولليعثلمحبل5تعببرفهميصعبلابحيثمبسطةتكونانعلىالفصحىباللفةالقصة

..يدورالذيالحواراما..انتعلمبنانصافاوالشارعرجلعلىمعين

الدجانصالحبعلمأركبانورجبالصر!ةاوالقصةفيذلمكأكلانسواءالشخصياتبين

هـ5555هه5555!هه555555اخر،ررنج!اوالمعاشيالواقعفيلشخصياتابهاتنطقلتيااللغةبنفس

نضمنانهو،مزدوجهدفذلكوراءمنولنا.اليوميةحيا.نهابلغة

كأيرةوهي،3عبدالداعثداًللهالدكورالكببراستاذناحسناتمنالتحميقوسلات،جهةمنالقمعيالتصويرلعمليةالفنياًلمفهومسلامة

بينالربطبضرورةدائماينادي،عميقوتفكرمتواضعباسلوبانه."اخرىجهةمنالادبمضمونمعالجمهودبم!التجاوبالظاهرةاًلفعلي

وبالالي،بلدهفيوالشباسيالاجتما!يوالوضعالمفرواداءسلوكليليظحانوراًلاشا.!مقالعننحلاهتالرايهذاتقلتولقد

موضولمجباانتمالهتايهداجلمنوذلكالاوضاعلهذهجبراالتزامهيشحقموطناوللعل..للقاربم!ءبالنسبةواحاطةقربعنمناقشته

المعربي"النقدازمة"اًلاخيربحثهودي..وبلادهاقهواقعاًلىوبثىدهالاداءبلغةابخزالهمنيلاح!ماالاستاذاًليهذهبفيماالمئاقشة

اخفعرءيتوكررهكعاد.تههذافعل،اًلممتاذالادابعددفيالمنشوركنقادشعن.الحياًلادبفنونسائردونمنوالمسرحيةالقصةفي

وتثرب-اًلفكردوحةفروعكاحد-النقداخضاعبضرورةنادىاًوفياتعبيرمثكلة،بكمرهذءمناكبرمشكلةاماالواقعفينقف

-ةور3الدشرحكما-الا،ذلكيكنولىم.عهدناالمادجممابالواقعمقاييسهلناورجوزولا؟بالفصحىامبالعاميةايكون،الحديثالعربيالادب

بضرورةالاد"بتذبهرعبءع!يقعاًلذيهوالناقدوبالتاالهاالنقدلانلئلاوذلك.اجزائهاببعضالاهتمامونحصرالكبيرةالمشكلةنتجاهلاًن

الانساني.والتفتحاًلقوميةاًلانطلاقةبيناربط.ا!خرىالزاويةفيالمشكلةثقلقثرمنزاويةفينبنيهمايتهافت

والتي...ال!بيماشناذنابحثعلىالملاحظاتبعذرلي،وكقاديءالمسرجمطاًوالقمعيالكاتبيرجهاناستطاعالناقدانجدلالنفرض

اسماهـممنزمرةفيالوقور3متجنباالمعرفةمنلمزيدالااتطلعلابسردهاوالفمحىبثكليمعالدارجةبينماالسردولفةالحوادلةةبينللتفريق

الى،ثراراتوهميتصدونبالذيننعيمةميخائيلالكييرالعربيالمفكرمعنى!ا،الادبمضمونسبالتجاوبالمثقفوفصفالشارعلرجل

.شموسهغمننقدفي"التعبيريةالكرسيكية"اًلفصحىالتزاماًلىنفسهالناقديدمموان

الىاًلعودةواضحهوفيماهدامعنىان؟مثلاالتاريخيةالمسرحيات

فالاول:الساسميةاًنواعثلاثةالىعندنااًلنقدالدكتورفسملقدمببنةلطبقةمعينادبتخصيصوالى،اًلادبتنوىفيالدرجات

وان"الصرني"هووالثالثالاستعراضيهووالثافيالعفوبمماهوالثعريئالمسرحياتعذءانءئماص!.المعداويالاستاذبهيقر!مما

الادبحدوديتجاوزانيريدالذي"انهبالقولاستاذنااكنلىامللبدمانلقيهاأبهايحلماذاالاستاذعنهاتحدثالتيالفريةو*ثار

الاجتماعياواًلفلسقياًوالنفسيالتحليلاطارفيليدخلالخالصالواماتببطونفيللفئرانطعامانتركها

بتحليليعنيواخذالاجنبيةبالدراًساتتأثر)والذي"الخلقياوا!قورمشوىرفيمحاوتنافيينحصرراييفيالمشكلةحل

النفميالتحليلحقائقاوالنفسعلمحقائقالىيستندتصيلاا*لفاتآنجبننقرفانعلينايننشلانه،اليهالهبوطفينفكرانقبلالقاديء

.ا!لفلسفةمبادىممه!اوالاخلادقواعداوالاجتماععلمهعطياتاوار!طأومن،العرووزاقطارفيكبيرةبنسمبةمنتشرةتزاللا*ميةبا!

الاولعفويةتجنبلانهالنوعهذابجديةالدكتورقالولقدالجهلهذاعلىنقرهاناوجهلهفيالجاملنتركاناظنفيما

العواملالىالاثراعماقفيالننسالىتجاوزهما"والثانيوتقريريةقطنااليهيدمموماتعلمالىنرفعهاندونللتعيروسائلهوئستخدم

فيتكوينه"اًثرتالتيبالعواملبصاحبهربطهاًلىولدتهالتيالخفيةمنالموجهو*دبالحرالادببهماواعنيالمعاعرةالادبيةالمذاهب

بانلصاحبهلايسمحكولهالنوعهذاعلىايضاعابالدكنورولكنمنالملتزمةللقوميةخدمةبهاالتخاطبدرجةالىالفصحىتعلمحيث

..ومعتالدءمن!بهمعمايتوافقبقددالاشاملةا!لةا!سعلىيطل.اخرىجهةمنالمحافظةالفنيةفيالاغرا!جتومن،جهة
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اشمعراضمن(عدادءـامنعددبخلوولابالكنابوابداجداتهتماـلصحفانالناف!منيريداًنهاما!وهذهالدكأورملاصظةمن.بداوالذي

ن!مسؤولةوكأنهاا*تابتعاءلوهييومكلالصادرةللكتبونقدهنرتء--دانواماالاثربنقديقوموهوومعتقداتهنظرياتهمنإتجرد

الفارىءبجدانغرراويس،اًنتشارهاومكدساالسوقفيبقائه.النقدمقاييستتحدكماومعننقداتهمالنقادنظريات

بربركنلمانصحيفةمناكتر!يومنقوداومحللامدروسامعيناكتابالذهبالنقديالحكماخضاعانهو-كقاريء-بهاعتقدوالذي

وسيحهـذ-لموعهوعدمالكالبقيمكأكانتءهماواحدآنوفيمجتمعةكلهاك-في.!قنتوقانناطالمامنهلاضررالشباسياوالاجتماعيالناقد

مذاهـبوعلى!عددةوبطرق.؟.رهقهبماظلبا2/مسرا)كاباًنالقاريءتع--ددفياًيضاضررولا..واًلفكريالسيا-!المجالفيهذاً

ميالببا.مغزاهاوالعاماًلفكريخط"اوجوهرهانغيرمشلمفةومدارس،لانضرورإةهذهانبلالسياسبةالنقادومذاهبالئقديةاًلمدادس

والنفادالهءفانرغممماثلبتضاربتفسرانلاإمكنالاجتماعبىاوةور،3الدلهعيدلمماوهدا،كهسيا!ب!هـأالاننزاممنالناقدتجربد

اكانترانالىذلكومرد،الغا!بفيواحدسياسيرأيعلىلاتفقوابى---ادىءصالمقا)في،و-فصوقي"النقدسلطةمنيضعف

الرأىروربةولان..الكتابعنالكاتبمتلمسؤولوانه..لايغامررقهـ-علىريالمفكالعملوتفسير،النقادبهايلتزممماونحوها

وطريقةولمساتهالالر.نفامبلاما..والسحلابهالغموضيدفنممامكفولةيوإعطويحفزهالكانبجذوةمنيذكياًلمتعددةللمدارسوطبقامختلفة

وجهةمن-للقراءةصلاص-"ومدىذلكفيالمستخدمةوالوسيلةغرضهلموازيرت-4المفكريالعملماناقداخضعفاذا،الموضوبمبةالدلالةلعمله

لشتاتتءرضاًتيفهيآرائهعلىالمكانبومت(قشة-فةالصحهنظرلمة-قىتالمخالموازينذاتالاخرىللاقلاممحفزاسيكونذلكفانومدرسته

مسبقعلمعلىالبويطانيالعارىءصارهناومن.والتفسيراتالمجادلاتو!-ذا.للاصلجعنشذوالبقاءنظرهاوجهةمنالفوبمااًلعملتقيمكي

رنجفقلا؟تابنتراءفيالقاريءبتورظانيحمتولاوموضوعهبالكتابالي"مانفتقرهوالئقادوفياًلنقدمدارسفيوالتنوعاتوافرمنالنوع

دائما.لنايحدثكماومعتقداتهميولهمعء-ذالنوعلهذاالدكضوررفضفياثرالذبمماهوالنقصهذاولعل..

بعدمولاقرارهالنوعلهذارفضهالدكتوربهعززالذيالمثلوكان.النقد

وولعأدهمالنقدوؤي"ترلمفلي!عتانمازهيقاو!يمخلفعنقافي!بلنو"حيالاالاخرىددنا)اخحطء3كا!انههومسبقاالمئاقدبها.لكيفلعقيدةالمخضعالنقدصلاحية

وحهة41رالالذائفنرةفانو!هذا،الد!قراطياحلفازمةالىلالاضافةيعاعرلمواقيمنهااًلكلأسيكيةخاصةالشامخةالادبيةالاعمالىهظمة

....والمذاهـبالنظرياتتلكاستطاعتهللكن،العقائدتلكظهورظهورها

،((وغصرنحرل!موقمن.غعالكمبادلإبعدفدولاربال!ت!رمتلجاكوميهكملالضرلمطإبعازومنر،وموباساداوفاوبيروتولستويدستوإفسكيروائعطهورسبقتالتي

ضعفولعل،للحرذانطلاقد-(لانكل!زىاتنللقولكماالقطوذا!موباسا!بداًكقريراستطاعهل؟عليهاالناستهافتمنتحطماًن

.........تصرفانالنفسعلمنظرياتاستطاعتوهل،بورجوازيانوفلوبير

الد؟تور.دكركماالنقددخلفءنالنا.نجةالقارىءحيرةعنناتجالتوريعاعتنقتالتيالشهوبحتىبالعكس.وعيرهديسيتويفسكيعنالاذهان

علىالنقصيهذاوضربات-باكاعنيعربانلايج!وبالمئاسبةماديانأقداان..بهداتناثرلمحكمهاانظمةفيوطبقتهاالمذاهبتلك

منلمولنتمقوو"لذفبللنقاتهالذألان!ينمهـرون-لخموللكمعرلحمدينيمنبمقالمفكدنتعدجرقبلتولستوي،روائعمنلرائعةعادةنقدءيبتديء-المثالسبيل!لى-

لرضونلزايوقولامراداتعرفواقد،والموة!ء،ا!كقاءةاصحا!اروغه-راؤراًر،ت!هبماعيهاويحكمنظرهوجهةمنيشرحهاان

"....0.وشموخها

مازالتوردبةانظمةظلفي؟لصمتوالخوواًلاءقمالالاضطهاداداًت4.اككلدممارلةحقمنتجرإب.هونظرهوجهةمنالناقدوتجريد

ا!ء-!ا!ة!"ا!اعنتا!كل.بلادنافيبمالحكاجهزةعلىمسيطرةاًذايزرهراًنبتلاًففنجدللواًقعالنقداخضعنااذاونحن

الىلإمراراجلءناًبىدأئوبخلعالىاضطرواالذينوعنالهزرلمةنصتاجلنوعندئذواحداسياسياراياوادقاداداًرساكلعلىفرضا

.اهـاديوصدهمولعل،كثيراًمنهانش!كووارتيعندناالنقدانواعمنالاولللنوعاًلا

عن-الفكردوحةروع9منفرعوهـو-النقدنفصللماذاونحنعئدالمسؤولبةوانعدام..اًلفكرحريةانعداممنهااخرىاًسباباللمسالة

تلقائيمافسنجد،الدكتوريؤمنكماالاجنماعيوالوضعالسبسيالوضعلاش-!ذاءلىولنضرب..النقادتدالتخصصوانعدام..الئاشر

وفيالمفكرفيتةدم!وفيهتقدموأيللفكرتأخرهوفببهتاخركلاًنم!اؤةاصووو!-بريطاني!افصحف..برريطانيافيالفكربئبالحركة

الاوضاعرجعيةاولتقدميةاًنعكاسا)ضاهوولاخرهاًلمفكرذتقدمالحاكينكالنيوستيتسمان""منهاالسياسيةحش-الفكريبالنتاجاهننماماالغرب

معنا.فيالنقدان":يقولاذهذاعلىمشدداًلدكتورو،السائدةكانم)1و)الاسبكنيتور(و"اًلايكونومستةةو"بئتى"و"واًلليسئر"

ذلكيتمولاالادلييالنتاجفيالصحيحالوجودقيمتحقيقيعنياًلعميقوالبوبمبةسى"ال!سيةصحفوهذه،الحصرلاالمثالسبيلعلى(تايداند

ا"برالفلسفيةوالنظرياتبالمباديءالجمانيالفنقواعدارتبطتاذاالا!ذه،المتعددةاللميوميةالصحفوعنوالعلميةالادبيةالمجلاتعنناهيكم

اًي-قيمتهخلال"منيكونلنالناقدقبلمناًلاثرعلىفالحكموهكذا!---------

الئافرقيمخلالمنايضاوانماوحسب"والخلقيةالفلسفية-ا!لر

المماثلة.

اًلخروجنحاولانوقبل،للنقدةجديدالسمىعننبحثانوقبلخطبرانس؟ن

السائدةالاوضاعبصلاحيةاقنننعناهل،محامبوجهعئدناالفكرازمةمن

مطلقةبحريةواتهعالمراًتفىلمجد*غلالفينوالرلتوبمم!حعلعكربعضىولبميسابينماسارتربوللجانالمجزلرفيعارئا

الدجانصالجالبحرين.اليغلهنريالجلأمون

ادويسوسهيل!ايدةرجمة

(،ناقحثى"عندملوالمغكرينالنقادمنالنغرهذاالىاحدههماشار*

فيهلكلنص،بقةفهـترةننللنقدمقاييىساسشحهـدثوهمهانعسههالعدد.في،ه،دابدار

!لغيهعالذينلابعاهمالدينوهم..اشدهعلىمخهـيماالركلود

."القبر"الىثيعهمانبعدمقالهنهايةفي"الراهنةالظرولما

63


