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لمحبيتى!نصدثتئيمتيا!ص!...

ننسمقئببهنلمجلامحىهةه

اللقس!3فينضناول،قسمينسنقسمهاالائادهمهعنحدياناوفي-3-

الحياةمزاوللةفيبهماللائقحقهملميماخنوااللذجمأالاصلاءالنقاداًلاولالنقديةاللقبليةعنبواعثاللعديهثمنفياللفصلالسابق)*(انتهينا

اللذينالمغرورونالادباءبهاينعماللذيالوقتفي،وا*كريةاً!إبيةهذءنمتوقد،اللعربعنداللفريقانعدامظاهرةفيوأجملناها

أوصطللهمميمودبت،الكسلواستمراوا،بدوهاحتىالآاللبطااللفوااللعرسة،مدارسنافيوالتعليمالتربيةاحضانفيوترعرعتاللظاهرة

وا،العياةقيدعلىصالذينالنقادأو،اللعلميوالامتهاناللضورحميامنبأنواعتمورأنهاكما،العربيالتفكيرعلىأئرلوجودهاكانوقة.

فيسباهموتسجيلمنهمباللكتابةالانالىيغصفنالمقللكنهم،فا-قوهاوفد،اللعربيالتفكيرفيمجلاتهاةكبممفيعفنهاتعلسمتاللتياعات

للغيرهم.السبقفيهينسباللذيالوقتفيالميدانءـظعناثاراللفصلهذافيونتحدث.عد،بىة5عورفياللصراطتهذهبدت

بدونارتفعواالذينوالادباءالنقادأعمال1نن"الثااللقسمفيونتناولفييتمثلانانسانيينمبدأيناهدارفيسبباكانتاللتتياللق!بلية.نلدبئ

بظفعونبها.التيالادبيهةلهذءاًلقيمةترشحهمأسانجبدولا،مشروعةحجاج.لللاصلحواللبقاءاللفرصتكافؤ

آلاولاالقسمالقبليةفيمقالاتناانالمقامهدافينسجلانبنايجدر)*(
هعنلاءمن،الابليسةهخهألرعننحعهثوا،لاناتبباعااكانتالناهيا

الموئهظبعاًلمعظبئنقئنثأدوئتن-أاذ6391،يونسضا؟بتايخالاهرامجربدافيالشاطىءبنتاللدكتهرا

الللغييالمجمعللجائزامحفوتعنجيبتقدمحيضمااللعةادقائنللثدالادبياللعمباعاىاحكامناتكننانيجنزلاافهالىمااللهافيذهبت

تقدمهواصلاذاعالمياأديباسيكوانه،عاماعشرخمسةمنذالادبيةقالكماالابيضالىالاسودمناو،النقيضالىالنقيضمناللواحد

كلمجالفياللحديثه!ايتحمثالعقاديزالولا،الفنهدافيدهوجهاالاولىمقالتيفيقلتهماهذاوللعل.ءثرفةمصطفىاللدكتوراستاذها"

اننجيب:نوبآاجالزاعنحديثهبمناسبةقاننفقدهدهالسنة،فيى"،اللعييتهالاالاخرىاللايائلعمعمابنفييثاهنلاابثهةكيفنثادانالتحبتثما

،هيمنجوايمعواحدصففيلانه،اللجائزةهذءيستحقمحفو!ويجعلونكفيهاالمتعةمصادرللكويسممون،الاعمالتلكجيدتزينالتي

فقو!الوسوىاللوباةمثكلاتتباوعنقدانهبلئ،وشناييبك،وؤ!3ررأعماةنفييرهنلااللمحبالواتكليومللك،المببللفينمجصيابنفي

عنختاينبثه.ييندلمانروعميالهلاوصفاوالاجتماعيقالنفسحبأحواللهابالاعغياءالاارجءوبممرتان،فحسبواللجماتآ..اللجماعآالااآبهانهم

عمرعبلوغبمناسبةلتكريمهأقيمتافياللحفلةفيمحفو!نجيبو!تللبعضالئقاديتناولهاللذيالادبياللعملفيعليهيهيلونهاالتياًللجميلة

أعمالهيتناولانكاناناؤ!ينالىيرجعاللفنفيتقدمهانالخصسين...قبيلتهمأفراد

الادبيةقيمتهفعرفاه،اللفاحمسةالمس!قنيةواللدراسةبادقدالادريةأسابيحثلاثةمنذالاذاعةفيحديثاخضرعباسالاسنناذاللقىكما

انورالاستاذهواللباقدينهذينوعحد،نفسهعلىنملعاه،واافكريامنقمنافهاللبارهديئباللفتاحعبدالاستمامفياليهمهبنلفرماوهعفةيا

...الم!اوي...الدر؟ما

العالميالمستوجالىاديبايبراجفياسهمالخياللناثدهننايئقمستأنيقهراسقالمآتكلةللدنهالسةباعااعاالاهنانكننانوجميتف

باته؟تمضيكيمك..اللعقادمحمودعبائقااللكبربناثدناباحدرافالهراسةفيالسنحنهؤلاءبسجئعانكلههةامنأجمعفانغيي،فاحعما

..؟؟مشايعهافيوالفكريةالادبيخنهراتهافيمبهاهـولاانسدفيدوكمفقعسنئتناسميمهافيالي!ادنااالللنبايقببللكن،ابلهمالمئهكلةتناهللمن

تثكاثارعاىمثموسدلليمببوهو-؟لمعداوربأنورعلىثتعرفوللكيعرالسةفياللعامتئنالامانةقناعدأبسمعنيتخانايأنالليهمتوحي

أعمالهمناصطحمابهفيبدورعليهنتعرفلكك!-إللبغيضةالنقديةاللقباجةألمودبدوناللقضيةعنتعبيرنايكونوقد..واللفكريةالادبيةمث!مأكلنا

كما،اللعليابالمثلوايمانه،النزيهاللناقدلمهامتقلدهيوممن،النقديةنعبرخلافتعيبرنامنتفهماناكط؟ىءبتتحدااللذيهوواديض

الادابمصاففياأدبنايغهوحضىاللعالمئهالفنيةالنماةجفيتتفال...لهامشرفقالدكننر

اللصالمنج.جعلتاللتيهبمعيآفاهأسوئهاصميمها5فيالنادبغاللابانهةأنكم!ا

فيفنيةنماذج)كتابهاللك!مهذافييرفدنااللذيفانثممنلنافدنقديةدراسةنشرعدمعلىيعملون(،اللكا.نب"مجلةفيالمسؤوللين

التياللكثيرةالنقديةالدواساتاللىلالاضافةوذللك،"والنفدالادبفيالمنهجاختلفحينماولكن،النقديةالاعمالببعضيكلفونهكانوا

المصربلمة"اللرسالة"فيوقبلهااديروتية"الاداب"مجلةفينشرهااللشصر"عنوانتحملالتيلراسنهنشروب!بئبينهحالوا،التفثير

وتلكاًلمقلاتوهذ.،المساواةقدمعلىونقادناادبائناكبارمعاللدديمة"اللكانب"فياللدراسةهذهمكنتاذ،"العضويةوالوحم!الوطني

تناولكما،اللعيقئمنوالهبعراءللادباءالادبيةالاعمائنبهاتياوئبقدوللكنها،بلمننفاتعلىكاتنهامتهاهحصئت،مجموعاوهي،شهنرسب

كلهوذلك،المعداوةغمناقشثالىتحتاجالتيالناديقالتةرياتبعجن.يوكد"اللكاتب"فيالممستنئبتهانملتةمنوالادهى.الانالىتيشرللم

وصسياحة،خلاقةوعباريقفذاعصالغمنفيهومابميهجهظمللكيعنتاخرها،لهتكفييا،اًلقادئبالوههرفيستنشرانهاخهنبكلفيللبااد

والنفادالادباءأقلئكمعلىتتعطر،المثاقبنايراأدبيقوقهجاعق،واسعحةكلوفييبهكما،تنشرولاالقبهربآتيةللعبئآمج،مرااعتجاراويعتذو

..و.المنعمفاتاادبنفبىهالبنيقباناللعكاكيزحملةمنباللدهاءيهرفهاللخكنالتامرتسرلالونهافااجصفنعاءبفنحكقيلمقاهمخا

بترعخيصكنابهفييواللعونانهئكغالمعداوقئلنقدواللدارس0والمكي

التقدصناعةبهنلوناللذينأكثراندييمثقنوهي"الادبيالنثدلد،ةا،ينالمفرتاينالادباءمسحهقجالى/بىاىمالتصنبفهذاانونهتاد

منفهوالرفيعةالثقافةتنقصهفبعضهم،التحؤيقعلىللهابصلحونلاعهدفييوالمناولابنايليقولا..أفتبهاللعؤبنظاربتصرفهوواتما

المبضدئين،منفهواللكاملةالتجربةتنقصهوبعضهم،المثقفينانصاف.المسؤولللذاكلاللشعبصحاقنهمعيةأصبحت
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علميةوروحفبىبم،خلقيروأزع3حيكبما-.ممير3ألمنهجذللكحراسةعلىهذهأالاداةوقاصريالملكةضعاؤءمنفهـواثرهفالذوقينقصهو!عضهم

الادبية.أح!؟مهفيوالاتزانبالعدالة.نفيضفيلنضع،كفةفيمجتمعةنضعهاالادسالنقداركانمنالتلاثةالامكان

فوجدتهعنرناالأدبيالنقد؟(!.نظرت"مو."منكلهذلكلنايبينوهو،الادبياللضمربهونعنيالرابعالخطيرالركنذللكالاخرىا!كفة

واللبلادةوالمجاملةالغفلةطابععليهبغلب،ذكرتاللتياللحالتلكعلى،التجريةتجديوماذا،الثقافةتجديوماذا..المشمكلاتمشكلةوحده

فيفوجدتهالذنيةالدراسةمحيطفيادبناالىونفرت..والانحلالشيءلا؟!لهوجودلاالادبياللضمير!،ناذا،اللذوقيجديو"،ذا

التوديدأدب،الخالل!ةالاصالةادبلا،اللناقيلةالمحاكاةأدبحالانهاكت،وي!ديالتجربة،.نجورفلاالثقافةيوجهاللضمجرلان،الاطلاقعلىيجدي

لهوليست،ظصطابعلهلليس..والتجديدالابداءأدبلا،وال!نقليدالنقدوثنابنفعلوماذا..ينحرففلاالذوقويرشد،.فضلفلا

زحمقىفيشخصيتهياخنفتطابعهضاعوانما،مشتقلةشخصية،وذاكهذاركابفييسيرون،والاغراضىالاهواءذويمنفئةهمالادد!بما

...والالواناللطعومثبنىمنالاقفاصىبغيةاللغيرموائدالىالجلوسماهناكولليسويهتفون،التصفيقاللىيدء-ماهناكوليسيص!ون

؟المتميزةواذواقنا،الخاصةونطراتناالذاتبةارا؟نالناتكونلالماداواعجب،المشكلاتمشكلةهوعندناالادبيالض!-ر-؟!اللفنافعلىبمت

،الوقوفعلىأحديساعدنااندوناقرامناعلىنقفأننحاوللالماذابأنهميشعرونلاالايامهذهفياللنقدصناعةيتولوناللذينأنالعجب

معاللملنايحدداو،السيرالىأحديدفعناأندونطريقنافينسيروأنبعضالناسنجئناءيظفرونحينوأنهم،النقادمنغيرهمليزانمعرضون

أهواً(طولة؟هذءبمثلاللقيامعنالأجانأكترفينجبنلماذا؟ارطبىبقبشيءيشعرونلاانهم..وتوقيراحترامكلالغاللبةاللكثرةمنيففدون

هوام،العقليةالكرامةوبينبيننايحولالادبيةالشخصيةفيضعور!واغراض!اهواءاصحابولانهم،أغمارلمئ!مهذامن

اثرهمالللناجتيناناللظنأغلب؟0الادواتفيوقصورالولائلفينقصاللثقافة،:مجتمعةالاربعاللسائمهذءتنقصه..الادبيالنقد"

الوقوفوفي،واللركوداللجمودبصنغةالمصريالادبصنغفيالبعيدالمحرومالمثقفهناكلانمجتمعةوأقول.وا)ضمير،واللذوق،وا)تجربة

الاصالةلاالناقلةالمحا*اةمرحلةبأنهآوصفئاهاالنيالمرحلةتلكعندبهويخفق،النقدفينظريةالليكيقدمحينيوفقاللذيذللك،اللذوقمن

؟؟.الخاللقةيمدلمالذيالمثقفوهناك،والتطبيقالتمثيلمرحلةاللىوصلمااذا

والنقديرة..الادبيةالدراسةنطاقيفيأدبظعنهنااتحدتانني))النقدفياللكتابةمعالجةبهاونعني،اللكاملهالتجربةمنبروافدثقافته

الفن،فيمنت!كلةأو،الادبفينظريةالمجهرتحتتصنعالتيالل!راًسةالذيالمثقفوهناك..ومناهجهبأضوللهالتامةالاحاطةهرىعلىالادبركي

اذااننا.ملحوطمكانالانسانياللفكر3محيطفيللهاكاظشخصيةاوحين،الضمبرعنيتخلىوللكنه،والتجربةواللذوقالثقافةلهتجتمع

نعيثساللذيم!الافقهذاغرأفقفيظهرتاربيةنظريةعنثدلاتنات،3"!اللصديقويجاملاللخصميهاجمانالىاللهوىيدؤ*4

منفهوشببئاعليهازدنافانوعيناهاكماأنننقلهاصنيعناكلكأن،!ءبمضهاننظرالتيالزوايابعضهي"هذءئقونه:الىهذامنويخلص

لمشكلةالفنميدانفيعرضنااذاذلكمتلوقل..مراءبلاغيرنااقوالل!وابقهاعنتقللازاويةذللكبعدوتبقى..النقدءمناعةيتولونمنالى

تتصلالمشكلةأكانتسواء،الش!خصياتمنلشخصيةأوالمثكلأتمنهبعضهمينحدث:التخصصصفةتقصهماللناسهؤلا!أنو!!،خطورة

العربر!تراثنامنأو،اللغربتراثمناللش!!يةكانتامالادبيبكياننااللهيكلتكونالتياللفنيةالخطوطءنشيئايعرفلاوهوالقصةعن

اللذيهذايضارعمبنكردأيلنايركونانمخلصيننحاولل!!اللقديمالبناءيفوماللدعائمأيعلى،بىركلاووووالمسرحيةوعن،للقصةالعام

يعتسرضتعقيبأو،نقلناهاللذيهذايناؤسمبتدعمذهبأو،فر"ناهوبينبينهيفرقانيستطيعلاوهوالتراجمأدبوعن،لللمسرحيةاللصي

علىعربيكا.نببهاخرجنظروجهةعلىباللتنمخصيةوشمورجرأةفينعمةمنمحروموهوالشعروعن،الادبيةالدراسةالوانمنفرء

."!اللقراءحمهرةفييرومااللتحليقأجادوااللذينانالاسفعلىيبعثومما..الشعور

الدرا!س!"يقيمانحاولانهيفيدبمامنهـجهتقريرمنويئتهيمدىيفدروااندون،الاهاقمنغيرهاًلىهجروءقدالنقدأفق

الرأيوفبهبها،الذاتيةالنظريةفيهاةجديدةأ-سعلىوالنقديةالاربببة"!سنينمنذالمجارهذافيالعربيةالمكنبةتحسهالذياغالل!.

00والتقليدالثرديديرئبذاللذياللفكريم!الانجاهخطوديها،المستقليقسماننافدنااستطاعفكريوعيعلىيعتمداللذبم!اللعمقوبهذا

فبافىهجلهـذا7تطبيقهمدى!رفانالااقاماهذافييسعناولاواخرفقط،الثقافةعاىيعتمدناقدالىالنقدرةاعماللهمحيتمنالنهاد

لمحاتهصلالمنمفكركئاقد4اععالتعلىنعرفوان،النقديةأعمأيهولاثق،فةبدوناللذوقعلىيعتمدوثاللث،فقطالتجربةعلىيع!ت

..ذاكبهاويرطالب،هذابهاويفهم،هناكإمسجلهااو،هنايبديهاالتكيمناركانالاساسيالركنيفتقدوللكنهكؤهاهذهعلىيعتمدورابع،نجرقي

النسخصيةدراستهفيانهنقولأنفحمسبنابالمنهجيتصلماأمااللهوىاستخدامءنالناقديزعاللذياًلا،يبماللضمهروهوالادبيالتنمت

يتأمليظليلكنه،الدارسينجميعيعرفهاالتياللادهاتجميعيذكريقومحينماجانباالشخصيةواللعلاقاتللصداقا،تواطراجه،والغرض

حتى،المرهفوذوقه،الثاقبوذهنهاللفاحصةبعيف،الطملويطيلفيها..أدبيللعملنقديةبدراسة

يتناوللها.التيالشمخصيةعلىأدلىهيبلاةةنحةجميعاالللاقاتمنفيرجالاصالةالىمستئدقريوعيعلىيعتمداللذيالعمقوبهذا

!لىاطلمئاحيثللبرناردشودراستهمندلكعلىأدلوليسالادركمناللجوفساديصودأنناقدنااستطاعاللخلاقةوالعبقربةاللفذة

لافتةو"!،4جوافيءنوف!شف،شوتبرنا.انتاجتعلوالتيالللافتاتمنأدبناالىالنقادأولئكمبهاي!ئظراللتيالمناهجعا!ينعيوأن،ناصيهة

ولافتةالنفشبة،اللكبرياءولأفتة،ا!شاعرالقلبولافتة،الساخراللعقليقوم،قنيةدراسةادبئالدراسةمنهجالنايرسمتم،أخرىناحية

.!س!حير!ى...-حميرص4

1813.بص-اللطليعةدارعنالليومصدر

العربيةائجزيرة

الالمملامومهدالعربموطن

-لماد!كيةضاعررأمجاد!اورفاخرهالكوي!برزاًلعربيةوصأصرهايرةالجزماضيلكيعرضرنجزأفي!،ب

فعها.صولمنص!قعلعلوالاثريةياسيةوالس!الجغرأؤيةاك!أحىئيت--ءلمى--طا

اللدباغهـرادمصطفىتأليف
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الشعرفياللفظيالاداءمتنعكلةانعلىرالمنقفينالشعراءمنوغرهماطهوللكنها،الكتابمننجبرهانتاجلاء.نعلواًللافناتوهذء،الفنيةالطاقة

قيهافأفرغواالقدامىالشعراءنتمغلتقد-المعداوييقولىكما-العربي.مشعةمصيةبرناردشوانتاجفي

فاقامواالةدامىالنقادوشغلت،الشعوريةلاالشعريةطا!تهمكلبرناردعلىادلانهاويرى،المعداويعندكايقفالتيواللافة

اللقراءوشغلت،النفسيةلاالماديركأالدلالةحيتمنللالفاظموأزينهماللطبيعيالأطارهيلانها"الس،خر1)عقل))لافتههي،نجبرهامنففو

أيديهمبينمماوجودءآسباباستمرقدلللشعرفهمهملانمىاللسظالارتكاز،نقطةفيوهي،الحياةهذءصورهنصورةتجليحيطالذي

..النتاجل،رواالموجهالنقدركابفييسيرشعرينتاجمناللفكريالاتجاهوخطمنهناالممتدالنفسيالاتجاهخطعند!ايلتقيالتب

السطوح"شعركانجملتهفياللعربيالنتعرانيرىفانهثمومنلانسانجةالعظيمالمعبرذلكمعاومنهجانهفيوهي..هناكمنالمنطلق

(ككندالداخليمالوجود"بفراغيشعركلانه،واللحياةلللنفس"اللضارجيةنر!!"زر))علىأنتوتضغط.الموهبةوأصالةالنفسوكهرباءاللقلب

الغاللباللكثيرفي"النفسيةاللحدود"خاربميعيش!ونكانوااذ،قاللإ""مة%ف((لتصبحا!برىالللافتةهذهالىالكهرباليافيارلترسلواحد

اللصدق))معت!كلةعلى!غلبوااللحدثدللكالىعاروافاذا،الاجان"!..نفسية"الوان"منا،خرىاللافنناتفحملكما"ضوئها))علىوتفسر

الصدق))!شكلة!كبأخرىمشكلةوبرو!!مفيقاهت"ا)؟.رووريأو،"شو"عندالسضريةلافت!ةيضيءالذيالنفسيالزرهذا!وما

انتكلينألرئييتين:ببناللطر/قمفرقاو!داويتهصرفيوهي،"ادؤفيمنالملمكات؟غيرهاءلىغطتا!تيالفذةالمئكةلليذهالنور"مفتاح"كعوما

المعداوي!،وضح."الللةظيالاداء))-و!كلة"النفسيالاداء"مثحمكلةبعضعلىاللقدممنذالنفسأعماقفيصلالمطالسخص..السخطانه

أب!الىادهفوذوقهاللخلالمحة"وعنقر/أمالتهتظهروهنا-أكأر..والاوضاعاله!د

بينجاوبالتذللكهواكءعورياللصمدقان"الىلمجبذهب-2نممحد"الوراثة"هاأنبتت،اللعظيماللكاتبهذاعندالشاررةالملكةهذه"

/يخصهـ-رالذياللداخليالوجودوببن،الرنفعالاعرااخاربرب!اا)؟برودفيوللدللقد..والتقديمبالعرضالمو*بةوتولتها،النجر؟لآوأنضجتها

اكفاءمنتندلعال!اللعاطفيةالشرارةنلكهوأو،ا!الانفعا!ذالى!جوفيوتنفس،فسخطالنبوخأحضانفيوثب،فسعخلا-اللفاقةمهد

منطاقحصيوالاخر،النضأعماقمنلتدفقنفسك!احمصما:نب،!ينالمدثرالسخطمن!لسلةوهيواننهـتحياتهوبدأت،فسخطيودالله

وبيئ،اكمعور،ةا!ترربةبينالتوافقدللكهوأو،اللحياخا!،قمناللفف!،طعمتذوقلانه،الاغب،ءعلىسخ!للقد!السعخريةبأئواب

ثنايافيا!جائشةلللحركةالامينالرمدمجالفيالعقليةالاتارةمهعدر4لاتالعاجزينعلىوسخط،اللفكرحرننةمألانهالاستعمارعلىوسخط

اماساس،الاحاز"ومهب،الشعوركطاله-دقهوهذا..لفلأ)ـوالوحدان1دللكفيالساخطةاللطاقةهذهأفرغثم...والاقت!حامالغلبةيؤثرش"فيع

تعبيراالا!ماسهـذاواقععنالتعيبر،اد!رؤميدانهاللغنيءدقالله."والتقالليدوالقيمالمثللضحتىمنالساخر،السماخراللقاللب

من-صافذ./هزانقبلالنفسمنافذنهزاقيصور.لهفييصرزهخاماحيناللعاجزسخرقيتكنلم"شو"سخريةأنالىيذهبانهعلى

النت-كأاللقيمحولهاتختلفالنتي؟للكبرىالتجربةهيوهذه،اللهـمعالدنياعلىالمشرؤءسخريةوللكنها،اللقادرينعلىميتندراللنقصيتى*-طو

!اوأراءأراءبينالتفرقةمعرضفيلللنت!عرضئيلة،الصفرفيمرفةصغيرةالاشياءنريه،عالليةقمةووق"ن

فيالشعور،اللصدقيملكشاعراهناكأنناقدنانظرفيهذاومعنىسخريةبالكبرياء،دمهفيالسخريةامتئرجتهناوصن،لةللض1فيقةمض

يل!سىانعلىاللقدرةيؤتللملانه،اللفنفيالصدقلملكلاولكنفالل!اةبوتقةفياللعجببالمريجهذاافعهرثم،النفسبكبرياءاًلعقل

اللبناءذللكأحاشبسهيسكنأو،التعثيرمنالملائمالثوبذللكمشعاعرءالش!وبعلىباللعطفتتسمالتيالانسازجمةالنزعةهذهعنفنشأت

اللطاقتيناظهارفيالاخفاقمنعئدتذمنابمىولا،الالفاظمنالماسب.سواءعلىوالمحتلةالفنمبرة

دوريأتيالمعداويالاستاذيرىكماوهنا..والشعوريةالشعرية:معا،"شو"حياةفيالمض!يئةالللالمحتاتهذلأعنيتحرتأنوبعد

واللجوالللفظعاىيعتمداللذيالاداءوهو،ارشعرفيالئةسيالاداعاللفنلافنةأو،المقيالكاتبفيالغكرلأفتةهبمأخرىلالتةعنيتحدث

اللظلالذوالللقظ،اولديةلا،النفسيةالدلالةذوالللفض:والموسيقىالتيتوصلنااللاقاتهذءعنحديثهفيويستمر..اللفناناللكاتبفي

المعنىاشعاعمرحلةيتخطىاللذياللفظ،الجامدةاللطلأللاا!و-يةالخلود..ضيافةفياصبحتالتياًلتمخم!ميةاهذءاللصادقةالمفلاممحالى

المداخ!كأ:إللكلهةالمعالياشعاعمرحلةالىالواحداللجفىنيهذءفيالمعداوجميعلىينكرمئصفيوجدلا"نهفيهشكلاوالل!بم

،م!دانهبل،جامدابجانبهايقفتماللنظرفييضعلأأنهعلىيشهداللذىاللفريواتجاههالمستقلورايه،اللذاتيةنظرتهاللدواسة

أني!جعلنالذنهمندقيقاتحليلاالنظريةهذهبتحليلاتجاهه.،وضيحالىتطبيقهفيالاخلاصكلمخلصانههداومعنىبعنقريتهويوحيباصالته

الىواللفكريةالنقديةافاقهترقىاللدي،+،اللف!اللناقدبذللكماناانزىادالوقتوفبم.يتناوللهااقيللشخصياتاساتهدرعلىالنقدفيمنهجه

الببزانحملهمنالادعباءالنقادمنإثيرهمةنهدو"قصر!ءوىحيثمثلاالسضفي.."شوبرنارد"فيالمستقلةاراءهفاننفسه

نااللىفببن!بيعودحينماوذللك.والمنعطفاتاهـروبافيواللمكابهبزبالرعم،الرأسماليةعلىسخطهوفياللاذعةسخريتهفياللسببهوأنه

الافقذللكناؤدنابهفيقصدالجواقا،الاداءمنالللفظمهـانهوهذاوغ!،تماماهذاالىعكسيين!بحيثاللعقاتالاستاذفيهيخاللفانهمن

تلكللكويحقق،وزمانهاللفنمكانالىبكدفهينقلكاللذيمريالاتالنقد..فينظرتهوعمق،اللفيفيأصالتهالىتشيرالتيالاراءمنذللك

اللهزاتنفسللكويحث،اللشماعروبينبينكالوجدانيةاشادكةانقدوفيعامةالفئوننقدفياتجا.لهالمعداويم!أنورأنعلى

الوجود"معكاءلشعوركيقناءحالةفيوهوتلقاهاالتبمال!اخليةاللشعر"فيالنفسيالاداء"فيالا.لجاههذاويتمثل،خاصةبصفةاللشعر

."الخادجيالنفسالىالشاعرنظرةانحيث،الموقفعلىالالجاههذاويفوم

عنصصو!!،الاداءمشكلةفيالتنغيمعنصرذللكبعدويبقى"واللقارىءالناقدنظزةتفاوتتكما،واليومالامسبينتفاوتتقدواللحياة

الن!بير،فيالذاتي!ةالانفعالاتتلوينفياًلملحوظوأثرءاللبعيدخطرءلهجئورلهكانوانالاتجاءوهذا.والحياةالنفسفيالادسبىالليومفي

الشعركي"اللحقل"لانالثلاثةاللعناعربينكاملاالارتباطبلموووو:اومباثئه،أسسهلهاتجاهاصارحىتنلورقدانهالاالنقادبعضبىعند

الموسيقى"عنصرءنبحالللهغنزلاوالاجواءالاللفاطعنصريفيممثدحتىونمتهغذتهناق!قفكريةبطاقةر!دلهقدالمعداوجمياصاللةانكما

نقلاتمننقلةكلؤ!"المتنسهـالتعبيري"تصاحبالتي"التصويريةثنابهفييتلكهذءوتتمثلأكلهاوآتت،ئمارهاالعربيةامنبةجنت

هذاتوضيح"فيويمضيا!"اللخيالوثباتمنوثبةوكل،الشعور."طهمحمودعليعندالنفسالاداء"

حينالنعسيالاداءمشعكلةفيالقيمهدهبرجمنيظيىالربطأثران!ينامشكلةعلىوالنقادالشعراءيديضعانالا.لجاهبهذااستطاعوقد

هـذهمنفى!)*لىان..الم!لمفةالشعرفنونبينالتناد!قذللكنرلتمس،اللفظيالاداءفييتمثلأنهاذ،الاداءفيضعفهومواضعالعربياثمر

الللفظطر!!عناللفنيالتمهويرمجالفيافى!هبنالخاصطابعهاللغنونعلىاللعزببىشعرناعليهدرجاللذيالاداءمنخيرهواداءالىويوجههم

اللفظتتخيرانبالنفبالاداءالاخلالابهابفمن،والموسيقىواللجووعليمحمودماضيابوكلايليااللشعراءبعضعندوجد.وقد،اللعصورمر
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وتوطناصحله!آللقرلهانكشفتحنىوان،الملاحمشعرفيهـلااللحالمةوالموسيقىاللهادىءوالجو،اللهالسر

الاحسناأنتفقنتالجبالاللهنواسترضووالل!،اللهادرفاللففنتخيروضعالىوضعمناللقضيةنعكس

هـلىتهـلأؤهايفيدبمااللق!ءبة.هذهعلىناقدناتعقيبوفيلي!واللرثاءالغزلىشعرفيمثلااللعاصفةوالموسيقى،الصاحب

الاداءذلك،الليهيدعوواللذي،المعداويطلبةهوانذيهيالنفسالاداءفدالمحدثينالشعراءانهينافدنااليوصلالتيواللئضيجة

الشعوريوالصدقالفنياللصدقمنالتعثيريةصورنهاللذييتمدبالاداءووثبوا،جديدةخطواتالشعرجم!اللفنلاصولبفهمهمخطوا

والموسيقى:واللجوفيالللفطتتمثلالتيالثلاثةاللعناصرعاىويعتمد،معاحينالتعبيزيةقيمهاللاللفاظردتانهافيهايقالمااقلوثباتالنفسي

..اللخاص4والموسيقى،اللخاصواللجو،الخ،صالللفظوأن.ووجدانشعورصلواتوهيفعدت،النفسيةمجاريهااللىردنها

وهـخ،دةاللقصهذهفيالالفاظلمواكبباستعراضيرقومأنهعلىالشعرهذافيضالتهوجدقدانهيقولانيستطيعاللحديثالتظر

الظلالفيهاشم!ؤ"حدق))كلمةضئدالاولاللبيتفي.بقفلراءثمالنسعر"اللحديثباللشعريعنىناؤرناأنعلى..نفسهوجداللذي

"أرعن))كلمكأعندالثانيالبيتفييقفكما،بهاتوحياللىالنفسيةوعلىالشيوخشعراءبعضءنالمدرسةبتلكالاولىمرحلتهبداتاللت؟،

عندثالثةمرةيقفثم،الوافعيةاءماقاللىينفذاللقارىءتجعلا)تيمنالاخرىالمدرسةبتلكالثانيةمرحلتهوبدات،"شوقي"لىاسهم

حسية.معانمنفيهاوماإ(مدندن"كلهفيمحمودعلي)و"ماضيابوايليا"رأسهموعلىالشبابشعراءبعض

اللذياشخدمهالاللفاظمنالحشدذلكاستعراضفيكذا5ويمضيراكثالنفسيالاداءومضاتلبدوالشاعرينهذينشعروفي"طه

الللمحاتهذهعليهامطبقا،تلكفيفصيدت"ماضيابو1/بيا))..الاخريرنشعرفيمنهالمعانا

والشعسوريالن!نياحهاسهخلالمنلهفنراءىالتيواللفضات.نتصلاقياللسابقةارا،5يظبقأنعلىالمعداويحرصوقد

التوؤيق،هأخ!آتمالنفسيالاداءفيالشاكرولمحقهلليرى،بالارماظابوايليا"و،"طهمحمودعلي"خمعرعلى!الشعرفيالنفسيبالاداء

دورهافتؤدبمما،الاصيلةمواطنهافيللنوضعالاللفاظآختيرتوهلجوانبعنببشفوذللك،"وطني"عنهإنهاارتيقصميدتهفي"مافي

منالمنبعثةأهزاتاواقععنالمور:رةاللصوتيةالموجاتارسالفيجملالاص:هياللقصيدةوهذه،النفسيالاداءمش!كلةازاءالنقدياتجاهه

..الداخليالوجود؟أنامنأتذكر..حدقهناأنا..إلنجوموطن

!ماضابوايرلميااداءفياوسيقى"وا1)اللجوعلىتعليقهمجالوفيأرعنا)غريرافتىانبعيدالماضيفيألمحت

اننيالحقيقفىللك،المعداويعندالجوحقيقةعرفناؤدحيت،النالسيمدندناكالنسيمحقوللكفبميمرحجذلان

ويحقق،وزمانهالفنمكانالىينقلناا(ذقيالشعريالاققانفيشمتلالمقتنىوءجرملعبهالمملوكالمقتنى

اللهسزاتنفسىلناويحمث،الشاعروبينبيئناالوجدانجةكاـإلمشاركةونىولايحسضجرالاالاشجاريرتسلق

الوجودهـعكاملشعوريؤناءحالةفيوهويتلقاهاالتياللدإخليةقناأوسيوفايبريهابالاغصانويعود

...اللخارجيننيمناالشتا?!للاوحلفيويخوض

قسدنهفيالشاعرانالىيتهبالمعداوبم!نجدالمجالىهذافيالالسنايخافولااًللعيوننتريتقيلا

ذللكبعدوهو،الاولالوطنرحابفياللبري!ئةالطفوللةملاعبرمور"؟.نشيطنا:عنهالقوليدوركيتشيطنوللكم

هـنالليناتعودهيفاذا،ونسيناهابنامرتعهود،ء!ودذكرىيسنعيد***

اللقدرةأثرمنالااللحياةوتلكاللنبضهـذاوما،نابضةحيةالوعياءوإهناهاكانتدنياهاًللذيالولدذللكانا

!أ"والاثارةاللبعثعلىسنىمنجداولفاضتقطرةمياهكفيانا

اللجو")1هذامنيحسالانسانانيتصورناقدناانهذاومعنىمنىمنمواكبماجتذرةترابكمنأنا

علىجناحنقلانقلقدأنهالشعودلوحةعلىالشاعرريشةبررسمهالذىفاعننىبمجدكغئىبلبلطيوركمنأنا

واذا0.الزمنطوايافيالوغلاللبعيدالافقذلكالى،هناكالىاللخياللللدنىربوعكمنواللبشاشةاللطلاقةحمل

مرهـ-،يتوثبطفلملايلمحيكلادماضيأبيمابياتمنبيتكلفيبالأنسان**!

الايقاعنقلاتمننقلةكلانالانسانالىي!خيلطفلا،وحيويةوصت-،طاالمنحنىفيوكهـمفقترباكدوحيعانقتكم

!إاللصغير.نينقدميهمناللخطىوقعهيسيقيالمهوتمدنا1-ةحضابنوكيفسهلللبحر

ساعايفهو-المعداوييرىكما-اللقصيدةهذهفيوالايقاعمؤذناميكللصمبح..مصليافيكلليل

جو،اخاللصةاالا"لامجوهوالشعرياللجهلانذللك،اللحالمةاو!ميقىاتحزناكيلاذراكوداعفيتطىءلللشمس

اللخفية،اللنةسىمساربفياللحبيبالماضيبهايهمسالتياًللركرياتالاعينلللفبب!اءبا/كحلنيسانفي"بدر

تلكفيممثلا،اقالكلم.ئناياالىالاغوارتلكمنالعميقاللصدىؤ-رفدليناللطيفاسحراالمهىحدقفيفيذوب

الموورىدوروو"وهـذا".العاطفةجيشانمنالملتهبةالوقداتسوسنااوزنبقاالروائعيرتجلللحقل

اهـلىيالمتنهـدتصاحبانها:عنها.اقدنايقولاللتيالتصويريةاللجنىاثقلهلللغصن..الئرىأتقلهلللعشب

صاهـاتلويئاالمختلفةالانفعالاتنتلو.4علىوتعمل،النفسيالاداءفيمسكناينشدالارضفيمشردااللجمالعاثر

!هجم!!!!ميهع!ر55!ه5هه!ه5555هه!ح!!ي5!
الللوةمحمودتاللي!ف:اللصبأذ!ارقشغلقضبة

:حىول.ضدكش،بولأ

الكرديةالقضية

اللعربيةوالقومببة

العراقءعوكةفي

ا!ا3-ص.بدار-اًللطليعة

هعى555ه5هه!وهههكيى!هح!-5555!ه!5555555555!5555555ى،"ع!5-55555
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بعضحاولولما..الضعورلبعوجفالنتمعرمعينمهنضب،النعيم..والنفسيةالفنيةالقيممجالفيالالفاظوطبيعةيتنالىمب

أصغى!قدكانينظقوءأنمنهنحة-قفىهجهالمعداوكطأنورتطبيقمنعرضتاءماازاءلراناهئاوالى

ظدلفييئوهجهابعض..معالنقلتكمااللعبقرياتان))لمحاتهمنله،مفكرناقدصحبةفياننانقولانالانملكلاالنقدفي

وبعضها،واللحرمانالفاقةرحابفي.بلمعوبعضها،والنعيمسفالتى،والتجربةالثقافةمنوعتاد.عدتهالىيشيرماوالذوقيةاللذهنية

هدىعلىنقررهااموروتلك،حالالىحالمنانتقلمااذابريقهيخبوخليقةمجتمعةكلهاوهذء،اللخلاقةوعبقريتهاصالتهالىبالاضافةوذللك

.."المثالضوءوفياللدلليلاللعربي،ادبناتطويرفيأسهموااللذيئاللكبارالنقادمعناقدناتقعد"ن

كحملةبغيرءلابنفسهموجودناقدناأنعلىكذللكيدلومماتمثلمتعددةلوافذخلاليومن،خلاقةبعبقريةعليهاطلوالانهموذنؤ،

يكاداختلامامعهمواخلافهنقادناللكبارمناؤشاته،واللكيزاناللعكايهر..،جيدونهاالتياللغةالىمرجمةاوللغاتهافياللعالميةالاداب

العلمية،بالروحيتسماختلافوللكنه،اكقيضالىالنقيضمنيكونيسوعولا،فيارلهيشقلاناقدوي1المعدانورأناعننقادناوفي

وعلاقاتهساوكهمنذلكيبدوكماناؤدناروحمنالمنبعثانوالابروعجيجاضجبيجاالدنجبايملأوناللذينالنقادمصا!فينسلكهانلنا

بالاخريئ.كسلهمفيسبباىنتوالتبم،عليهايئوكأونالتياللعكافيالىصننندين

دهب.اد،"دستوبفسكيفدور"حولاللعقادمعاختلافهدللكمنبعكاكيزهممفتونونشكلاالناسانمعتقدين،وغروراأدعاء،وخورهم

نفسهذهبالوؤتوفي،جرائمكاتبيكنللمدستوبفسكيانالىكادالكللاكبيرقدرعلىاللعقليواللعتهوالبلاهةاللغفلةمنكانواوانخى

القصاصينمناحداآناللحق"قالحينماذللكعكسالىالمعداويأنو-اللقيمةاناللعربةاوالافرنجيةاللعكاكيزحملةدرىوما.عليهيحسدون

اللكاتبهذاتناولهاكمااللعميقبا!تحببلقصصهفياللجريمةيرننناولللمأو،عليهيعتمدممالا،هوذاتهمنشنبعاتماوالئاقدللمفرالادبية

الشياطيز،("روا/تهوفي،عامة"انهطذج)ءروايةفيهدناك:الفنانبغيرء،والموجودبنفسهالموجودبينفرقهناك،للفلاسفة1ؤولحدعلى

كشانوللقد..الاخصعلى"والعقاباللجر،مة"رواقيوفي،خاصةبتلكموجودون،بغيرهمموجودونالاننقادنااكثرأنالمؤسعتومن

النفسي!اك،حيةط!متمباالثلاثالرواياتهذءفيلللجريمة.نحابلهثم،نهارااللجامعةوظائمفبعضعلىالتسلصللهمتخولالتياللعكاكيز

."والاجتماعي!ةواللخلقيةاللعملعنهمتهموتفتر،اللكسلبهميستبدخىدللكبعديكسلون

ي!لفيماالعقاداستاذنامعيختلفناقدنافىىاخرموضعوفييدلوناللتيعكاكيزهمبدعوىاللعلميبالنهريحيوللعونرانما،المفيداللجاد

.أ*نمعدومةلانها"اللله))كابهفياللعقاديقولحينماالشمسةبع:لإوالمجلاتاليوميةاللصحفثقافاتهمفرفدممن،اًلمقاهيأحلاسلمحلىبها

القضبةبهذهلللعقاديسلملاناقدنانجهـان،اللقديمةالدياناتاطوارفيوبفكرءوبانثاجه..بنفسهموجودالمثداويفأنور،اجل.الاسبوعية

لان..جملتهفيصحيحاهذاليس)ايقولاذوذللك،اطلاقهاضلىاللعبقرية"عنكتبهمماناقدناذ!نفيالمفكرأصالةعلىأدلولا..

علىوجودللهاإ*نللمخرالمطاللنليوليثياللعمرفيمثلااللنهسمسعنادةالفنيللابداعحافزاليساللحرمانأنالىنأفدناذهباذ،"واللحرمان

سنةعلىاللفعشرينمنذاللجباةعرقةالذياللعصروهو،الاطلاقوؤ!،ومفكليناادبائنامناللكثيرلدىمفهوماكانكما،اللفيياو

فيهـامفصلاالقغببةهذءمناقشةفييمضماوهكذا."التقريبو-"كتبهفيذلكالىذهبحينمااللعقادهذارأيهفيالمعداويوالمحق

لهيكشفأنمنه،يطلباليه(رسلاللذيالسائلشبهةيزيلبمااللقوإ،بعغىمزاعماقوىمناناعتبراذ"واللحياةاللكتبفيكلطاللعات"

بعضاللقضايافياللعقادمعناقدنااختلافمنالرغموعلى..اللحقيقةعناللفاقة،علىالايصلحونلاخلقواقداللفنمنرجالان"زعمهمالنقاد

عشر،علىتزيدوالتيمضتالتيالسنينفيالعقادسمعتمافانيلكلضوورياحافزاالالمكاناذالانهنصنمتقدهخاطىءرأيوعو

ؤ،نيثمومن،الم!زنالمبدعبالناقدفهوهوقدالاالمعداوينور2ذكرفدفماإ!اللفنونأصحابعندالالماسبابأكثرفمايقولونكمافنصا*ب

بعضحهأوبمثلهيظفرلاكبيراتقديرااللعقاتنفسفييحتلانهعلممتوفزةونفسادقيقااحساساعليهسلطالاأحداالزمرةهذهمنخلق

..الملتويةالدروبفييرسيرونالذيناللعكآكيزحملةمنأحد،المميتةاللفاقةالامعلى.نغنيهالالاممنبحوافزلهكفيلوحدهاهيم

علتبهايعتمدالتيالعكاكيزعاىيعتمدلاناقدناانعلىيكلومما0)1("المتلفةوشءإغلها

اللفن)حولحسينطهاللدكثورمعيختلفانه،اللجامعةمدرسيبع-جمىحافزالليسالاللمأنفيالمعداويالوراتفقاذاانهنرىانناعلى

فيواللحياةاللفنعنمقالتيهكتابةعدبعليهردحينما"إحياةوامنجزءهيانمااللدعوىهذءانكذللكلرىفاننا،واللعبقريةاعلللاب

حاولقداللدكورأنمدكلياعليهيردللا!كأورانبرىفانهوللذا،سالةالرالعبقرية"ناقدنادداسةفيكلاتكونمتعددةمنجوانبجانبأوأجزاء،

عداقةالنقدفييعرفلاانهيبينثم،التوهيقفخانهالطريقيرسماًن..معادناللعبقرياتبأن"الدراسةهذءمنخرجلانهوذللكواللحرمانما(

تذروههشيمايجعلهاحتىعليهالدكتورمآخذكلويبدد،مجاملةولارحابفييتأججوبعضها،والنعيمالترفظلالفييتوهجبعكها

المراجعة،علىيثبتولااتمحيصاعلى-بموىلاحسينطهكلاملاناحالرإحال،اللىحالمنانتقلمااذابريقهيخ!ووبعضها،واللحرمانالفاقة

اصبل،كنافدووقارءبممعتهمحتفظحسينطهمعاختلافهفيوموالانساليفياللبؤسالوانابشعيعاننكان"غوركيمكسيم"مثلفاديب

.مبدعو؟خانمثلابالشقاءاللحافلةالايامتلكفيكانوللكنه،اللقيصريالحكمأيام

النقادكبارمعاللكميرةمناقشاتهنعبرانلناساغهناومنالانكليزكطاللكاتبجعلحدامناللفاقةبلغوللقد00الملهملللفنان؟رائع

علىمعتمد،هوبنفسهموجودانهعلىدلبلاكبروالادباءوالمفكرينويتحهثليلقاهروسيايزوركانيومملابشهمنكثيرالهيترك"يلز5"

اللذينالنقادمناللكسالىعكاكيزعلىقطيعتمدوللم،وعبقريتهذكأئه!سواءبأحديعجبللمكمابهأعجبامذيللفنانملارر4تركلقد،ايى"

يدخلوهانللهمكانوما،النقدمدانالىاللعكاكيزتلكبهمدفعتاللجذوةخمدتاللقيصرياللحكمانقاضءلىالبلشفيةقامتولما"

هؤلاءمنالناقدامضاءيجدحينلليوخذاللقا-ىءفانوللذا،بدونها،النعيمالىالجحيممنا!تقلقدصاحنهالان،اللفنبلهيبالمغوهجة

عربيا.أمأجنبياعكازاأكانسواءبعكازءمتصدهـابؤسهأيامفيغوركيمكسيمكتاباتانالمعاصريئالنقادبعضويقرر

حقهمهاللجامعيةاندرجاتاصحابنغمطانناهذامعنىولليس..!اللحياةواقبالالترفايامفيكتاباتهالليهاترقىانيمكنلا،ونسقائه

وعقول،سديمظوآداء،قيماتاجلهمعباقرةهؤلاءمنبأننؤمنلان!انسعرءكان..المصريالادبفيابراهيمحاف!كانوهكذا"

فيجامعاتنااللعباقرةهؤلاعأنذللكقبلنؤمنوللكننا،اخاذوبيان،نافذةفلىا،بالحياةنابضا،معبرا،مادقا،قوياالحرمانأعما!منيتدؤق

عليوممحقودوهـولاء،عداالواحدةالليدأصابععلىعددهميزيدلاكا"احياةنفسهواسضمراتالن!بطعمجينهوذاقىالكتبدارالىبهدفع

التنياللشللمناللوقتنفسفيومحاربون،والببزاناللعكاكيزحملةمن

..والئدواتالمقاهيفياللعهـاكبزحملةتطنعهاالكتبفىومطالالعات،2؟91سنةمايوفبراير3؟فيالاهرام)1(

-97الصفحةعلىالتتمة-.بعدهاوما01ص،والحياة
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نا.الانهام.؟دنوناحا4مناليرتوحهعد"ما..آلام!و.0.2.أ!ذاوهاجنورالمنتنهو!كاتتمة--

على!موىه!لل!ورلر/دد!امما،"ح!و&*و؟-ىهدهلمحلمبى.رل!ا

ثناءلعقطالمدإءعةالباليةبممللل!!دم.والاعاه!يواللعوامفمواجهةألضأا!يةواوو4...

كلأثرءعلىيشعاللهزيلةاللضفلةنلاضواءواخماد،الانقاضركامعاى

بتاملللجديرةالكلماتهذهمنوظلاللهاأفواء3،كت!صتمدالتاًلصورة.حر!معير-سححه

..اللداوسين

باللبحث،وتغري،النظرتستوقفظواهرالادبية،حياتفيان"تحوللت،الذينأولئك،واللك!بزانالعكاكيزبحملةنقصدفانناثمومن

هذهمنظاهرةكلتسمىانوتستطيع،والمراجعةاللتماملالىالمقاهـموفدعوفيعليهايتوكأونعكاكيزاللىأيديهمفيالجامعيةالدرجات

وتبقى،اللزواياوتتشعب،الجوالبفيهاتتعدد.شمكلة،مشتلةاللظواهردفعتوانما،النقدفيبأصالهيتمتعواللماللذينواولئك،واللطرقات

."إ!أللعلاجانتظارفيذللكبعدنسميحينحقعلىنراناوهؤلاء،الميدانهذاالىدرجالهم

نقادنافيضهمالادبيةاللحياةعنحديثهفياًلممداويانوروإمضبمنقولحينماحقعلىنراناكذللكهناومن..وكيزانعكاكيزدرجا.نهم

ويصفقون،وذاكهذاركابفييسيرونوالاهواء،ألاغراضذويمنبأت!م.ناقدناوبينبينهماللطريقمفرقوهنا،بغيرهمنموجودوهؤلاءان

معرضونانهمذلكبعديشعرونولا،اننصفيقاللىيرلمعوماهفكوليسالنقد-ية،المعداوبمماانورأعمالللبعضصحبتنامن..كلههذأمنولخلس

باللشجاعةيتسماللذيالادبياللضميروبهذا..النقادمنغيرهملميزانمافاذا،زاضحوعقل،خلاقةوموهبة،فذةأصالهذونافدناانالى

القصصيةالمجموعاتبعضعنيكتفبأنالمعداوكماأنوررفض،واصجرأةمنطلقهتمثلالتيالاولىاعمالهالااعمالهمننصطحبللمانناعرفنا

تستحقلالانها،لليلةكلفيوبروننافراهماللذينالاءعهـقاءلهك!غىالناقدللهذاتقديرناارداد،ذللكعرفنااذا..والفكريوالنقديممااللفني

وهكذا..لاخرقصصيةمجموعةيقدمانرفضانهكما،اصالةالكتابةلضيقنظرااللنقديةاعمالهكلفيمعهنسيراننستطعللماللذيالاصيل

منالمستوىهذاوعلى..النقب،بئأعمالهفي4محداوياأنوريمضبه!..الاختصار.الىفيههوادةلاجذبايجذبناالذيالم!ام

..يسيروالوعيالاررادالمعرفه،حقصاحبناعرفناانبعدالاننتساعلانلناويحق

وراحاللمابمبزحملةبعضفلقفهالمعدؤويت4الكتابةرقضومافيبجهادهتليقوالتي،الانيزاوللهاالننيواللفكرقيالادبيةالاعمالهيما

جعلتهاشادةالمؤللفبعبقريةواشاد،جماثناعع!فأثنىعنهفي+؟..03واللفروالنقدالادبميدان

الادباء،يعلمللمماوعلم،اللحكمةأونيلانه،مكانكلفيأوداجهينةفي،واتزانهبوقارهتأخذد!شةيم!شأناللقارىءعلىأخافهواللذي

المجموعاتعلىتعقيباالمجلاتهيرملأالذيالعكازصاحببشهادةوذللا.الاشمئزازالىاللعجبيصلحتى،اللعجبكليعجبانساناوتبدله

والتعقيباتبالمقدماتأرفافهمماوءة"دكانا"عندءكأن،اًلقصصيةاذااللعجب،مراحلبمختلفالقارىءسيكجب..التشذجحتىتقززوالم

الناقديصبحوبذا،لننرهاالالسنعدادأهبةعلىلليكون،اللجاهزة..فقطالمجلةمجلةاصدارفييشاركالاصيلناقدناانعرفما

.الشباببيديأخذاللذيالعكساكيزحملةالتهمهافقدلمحيهايفيدكانالتيالوظائفأما

كلسيسوءحالوهو،حقيقتهعلىالادبيةاللحياءحالهوهذابلالادبيةالاعمالتنو!عنهمتهمت!صراللذفيالوقتفياءيزانوا

كثيراوقليلفيتفترقلاحالوهي،وأقوالهأعمالهيزن،حرمفكرفياللعياديةالوظائفسبيلفيبملكوناللكيزانحملة.عليهااللحي

اًلماضي...اللعهدفيناقدناوصفهاسا!عةزرملكهكانتاللذيالطريقعنعلىخوفيتقصرناقدناهمةاناللحقوفي،ملتويةدروباوالثقافةاللفبم

المهرجوننطاقىاوسععلىوالفييةالادبيةاللحياةزاولثمومنعلىمفطور،اللصراحةجد3عرلانهلماذاوللكن،الماتويةاللمروبتلك

نيام،والناسلياصطنعوهاالتيصنانعهممنوغيرهمالعكاكيزحملةمنلليستوبالتالي،الل!روبتلكمؤهلاتمنليستوتلكوهذ،،الشجاعة

ممنشواصلوغير؟،ناقدنامنهماللذينالاكفاءمنالادبيةحياتناوص؟مترئاسةاليهمآللتاللذيناللعكاكيزحملةالليهايطمئنأقيالمؤهلاتمن

..الللهشاءاناللقسمهذافيعنهماللحديثفانوللذا،وغيرهاالتقافةاومثلابالمسرحتعنىالتيالمؤسساتبعض

الادعياءأولئك،وصنائعهماللعكاكيزبحملةالادبيةحياتنابليتولئنايمؤسسة،ادارةفيالملتويةطريقتهمعلىهؤلاءمعللعمليصلحلاناقدنا

أنهمحيثبهمبليتلئن،والكسلاللبطالةألفواالذينالمغروروريكسونانولابلفيها.،عضوايكونبأنمؤسصسةأيتحظللمهناومن

حرمتولئن،والادببمالفكركيالتتوجيهقلبمالهامةالمرافيعلىي!عببطرونحمسلةبيدالاخ!تياردامما،الادبيةلنصوصهااللقراءةلجنةمعقارنا

اللعبقريأتفويالاصلاءوالمفكرين،المبدعينالنقادمننفسها)وقتفي..والمنعطفاتاورروبفيواللكيزاناللعكاكيز

بذللكي!خسروالنوامثالهناقدناانلرىفانثا،ناقدنا(مثالمناللخلاقةانالااللهم،سبباناقدناتجاهالملضويالس"اوكللذلكندريولنمصنا

،سواءحدعلىوالفكري"الادبيةحياتناتخسرماقدركثيراولاقلبلاوشجاعةجراةفيبهعاللجاللذيقلمهنزاهةفيصلامناالسببيكو،

فلاعماللهموأمثالهناقدنااما،الساسغيرعلىتقومالوؤتذللكفيلازهاكانواذاكاباناللعكاكيزوحملة-عاللجها،عندناالادبيةالحياةنادرلين

...واللعياةواللؤنالادبميدانفيوخلودتقديركلوالذقديةالادبيةذيبنوسيفاللهلانيزيدأبيوقصةالجرائدقارئي*عيحسبونأغمارا

فيمعرالادبيةاللحياةبقلمهعاللح-المستوىهذافيهومماوغيرهايزن

فىيادبأالحيندرالقاهرةلسانبهايقوم.نطهيرحركةاللىحاجةفيبأنهاو؟من،اًلماضياللعهدفي

النفسيكريمبرجلأشبه،النلدهذافبم،هناالادبلانذللك!طويل

عابر،للكلمائدتهويهيىء،طارقللكلبابهيفتح:مضيافاللخلقسمح

الادعياءخلاصة!ممنواللعابريناللطارفينجموعيبنانسولو

روكدمي!الىه!يقطويلحاجةفيالاثب،صديقهوالذي،الرجلهذا!والمتطغلين
سماحةاستغلتالتي،الدخلية،المتظفلةاللحموع.نلكينهر،اللل.ممان

شص(ولكليلاثا!مئهاا!واوبتابواب!منفاندفعت،ضيافتهوكرممحتدهونبل،اللبيتدب
.اللساناللطويلاللصديقهذا..حياءولا"خجلماغيرفيموائدءالى

*!ابثارلمخورينمعاللكريمالرجلانقذمااذاأبداعليهضيرولا،السطورهذءكا.نبهو

الشامطرسقاول!بالسياطظهورهموألهب،الثقلاءاللضيوفهؤلاءمنالمضياف

الافواءهذه،اللشموعبأضواء(ضيقأنه!أالقارىءوليمدقي))

شعبحسمقصاحمها-:كنتؤ!واذا..اللظلامعاديةتردأن.نستطيعلاالتي،اللؤربة،اللضئيلة

.،المضخمةالمصابيحأضواءفياحدقأنأوثرفلأننياطفائهاعلىدأبت

فيم!عطفز*ريجةوكلن3روكلجسةلى3ش!داعهايعمراتي،ا(تنوهجة


