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اقعي-عن!ولمنهجشمحبلمجنلاكلماتهولمأله!ومعلضاالتيمفتتناوللليللجنممىط!-لادرغماًلعربيةالفصةفيالج!نساذمة

اللجنسبدراسةاللخاصالفصلفيوذللك،اخطاءمناًلمنهجهذافيهوقعشمكرببغاليتألد

ادريسةتهـلوسفببروت-الادابدار!ورات

فياللعربيةالمنطقةفيالاجتماعيةالاحداثتظوراسهموللقد"م!**

"أقد."..اًلوافبطالاتجاءمياغةفيفماماخغصبنقديتيارتكوينبعضفيعليهيعدمابقدرلهيعدماناقدللدىالمحددالانجاه

اللعربي،الادبفيالواقعيةجذورعناللبحثمنانجاداذلكاساتدرخلفخلالمنالعاللمالىيخظراشهواضحبمتهجاناقداالتزامفهعنى.الاجان

مننابعا،اًلوا!يالانجاءنحووالفنانينالادباء.نوجبهيصبجصىفيكأياتهمبموعةمننستقريءانونستطيم،الاطارمحددةزاو،قى

اتسس،ران-باللفملفيما-يقالكلا،براثهـمونابفا،.ناربخهمالانجاههذايغرققدوللكن.اللجمالليةفلسفتهتكونعامةامكاراارنهاية

.(242ص)"...واقعنامعنتفقلا(مستوردةتظرية)اللنيبروت""سيرالظقدللدىميفعبح،برالمذهبيةبئرفيالواضح

يرىوان،عملهفيمخلمصايكونانالااللفنانهـمنلاالناقدانويضع،يمزقهمحتىفيطيلهم،اللقامةقصارعليهيضع..عنهخكوا

الانجاءاًلفكريفوقكثيرايعلو"شيئالطلبلاانه،صادقةر؟ياالاشياءالسرير.يساوواخىور؟وسهماقدامهـمفيقطع،اللقامةطوالعليه

قيمةفيا!حاسماللعامل،الفنيالصهقهـو..الايد،ولوجيالمذ!باوالافكاراويئاولهاالتيالاعمالعنىسبقةافكارعندئذالناق!دلدىوتكون

.(144ص)"الادبيال!كملاللعامةالافكارتنظيمدورءيتعدىألايجبوالمنهح.لهايتعرضالتي

اختدهاللذىطري!قهفيب!برا!الكاتبلسطور9هذهمنويبدو.مطاللبوالناقد.اللفنلقضيةالناقديواهااقياللجمالليةالر؟ياوقييان

اخطاءمنمغ!!لمحيهيترىانيمكنماتمامامدركوانه،ثديدبحزرللدي!منهجلامنمعاناةفيةوكلكلملكلودراسةقراءةفييعاليبأن

انالمنهجأحسذللكمعوللكصني.شد،ببذكاءالاخظاءهذهيتجنبوانهالزوايا،جميعمن-وافقاراعمالمن-يديهبينمااللىوأفىينظر

فيكافياتبريرامبررةغيرمواقفيأخذجعلهشكريغالرياتبعهاللذي.وضوحااكثرر؟يااخرمنهحيعطيهفقد

اوديب.مركبمنموقفهفيكبهرحدالىهذاويظهر.بةالاصيانبعضأزمة"عنشكريغاليبهاقامالت؟اللعميقةاللذكيةاللدراسةوفي

حاسم،بثسكلمستقرةغيرفكرةا؟ديبمركبفيةانشكلااننريدولا.ملموسبمنهجالناقديلتزم"العريبةاللقصةفياللجنس

النقدتجاهلنامااذا)والاجتماعاكنمسعلماءمنمرانقداوتفابلالنف!اواللعلهجه!المنهجهومنهجهانفنقول،اسماالمنهجلهذانضء

وجهوواللتيوالاعتراغات(الدينورجالللاخلافيينالانفعاليالسطحيانهالىيلمحعندما،نفسههوتببيرهنلىتقطاننريدلابل،الواقعي

اءننراضات.اللخ..در*ئشوهيلينفسكيوماليضورانكواللكسندركلاينمورافيالادبمناقشتهففي."الموضوعيةالنظرة))تلكاللعالمالىينظر

هؤلاءمعظمولكن.عنيفاهؤااللفكرةوتهز،الاهميةمنكبيرقدرعلى."اللفنفيالموغوعيةالنظرةاصحاب"مفهومبهايوضحأسسسايضع

؟وديب،لمركبالمبدئيفهمهفيفرويدمعمانقطفييتفقونءالعذطثكريغاليمنهاينظرالتيالزاويةهوالرأيهذااننقولانويمكننا

فرويد.مفهـوممنتبريرااكثرمقابلاخرمفهوموضعءن.!جزوناو:يقولفهو.اللفناللى

رتانهاشكفلا،ديباومركبفكرة.ففاصيلالىيوجهماورغمالمحتوىحسابعلىاللفنياللبناءأجادمااًديباياناللقوليمكنلا"

من!ا.واحدةالااوديباسطورةيىمتالل!يمةالاساطيرمنعديداومحتواهفاللبناء،املامهذابعكسنقولانيمكنلاانهكما،الانساني

مناقمثةاساسيعلىيرفضهلاؤ!واوديبمركبيرفضعندماشريوغاليمنالناقديطلبأنالسذاجةمنانه""،...متكاملةوحدةيشكلان

وهو،عليهيسيرالل!يلللمنهجمناقغشهاساسعلىيرفضهبلمتقصيةومشاعرها،وانفعلافهاالنماذجترتبطحتىاجتماعيابحثااللفنيالعمل

صحتها.التجربةتثبتلمءارياللعلميةالافتراضاتفضيرتجريبيمنهححدودوفي.لراهااندون(الاجتماعيةاللجذور)قيهاتجسدتانبعد

النظرةيشجباندون-لللاسطورةجديداتفسيرايضعوالناقد.(؟6ص)"اللفنمضالادبيالعمليكتسبفقطالمعنىهذا

البطولةازمةهياوديبطساةان/فولوهو-متمكناشجباالفرويديةنفسها!سشكريغأليدكرهاالتيالاسسهذهانالواضحومن

انالاسطورةوينكر.اللعبوديةظلفيالليونانيالمجتمععاناهاالتياللفرديةمعاوالمحتوىبالشكلالاهتمام..اللجمالليةنظرتهالناقدعليهابنىالتي

اللناقدبهأتىاللذيالتفسيرهذاانواعتقد.جنسياساسايللها"الموضوعيةالنظرة"لاصحاببالنسبةجديدافهماالمحتوىوفهم..

فيمعهبسيرانالممكنمنانهانوهمدلاللفرويديلللمف،وممضاداللبسالانسالي.المستوىالىرفعهوهو

!للأسطورةانواللحق.النهايةفيالاسطورةءمحهيفسرللكيقوازخطمسيطرنجبرمكانفيمنهجهيضعانالعاقداستطاعاللحقيقةوفي

اللغزيحلاللذيالانسان،قدرهتحتيئنالذيالالسان:وجهمناكأركانانهشكولا.تناولهااتيالاعمالاغلبيدرسوهوتفكيرهعلى

هذءيكتتسفوعنمدما،جاهلاامهيتزوجاللذيالابن،المجهولويقتلىمذهبيا.التزامانقدياتجاهالتزامبهيصنعهانيمكنبماكاملوعيعلى

صوفية.شبهرحلة(في!اختهأو)ابنتهويصحبعينيهيفقااصحقيقةوالاعمالاللجنسقضيةبهاتناولالتياللطريقةمنالوعيهذاوبهـو

34



ذللكمتنسابهةكثيرةافكارانجداننستطيعالمختلفةالاممجيامثولووالنقد.للاسطورةتفسيرايعطينااللجوانبهذءمنجانبودل

النقلالىارجاعهالىوالنقادالمؤرنجنمنكثيرايدفعاللذيالتشابهفتوقفواواللفرويديون.قدلىءاماماوديبئساةمحئدتوقفالكلاسيكي

واللتماثر.ضدأوديببصراعولخوذفهوشكريغاليأما.امهمنأوديبزواج

بشكليديالفروالنهجومناوديبمدكبمنشكريغالليوموقفاللفرويدجم!تماما.التفسيرءسفضبلاللحدهذاعنديقفولا.اللهولأبي

وهي.،،السراب)محفوطنجيبروايةعلىيفنفتجعلهاللذيهوعامأمه.هيمجوكاستهانيعرفيكنللماوديباناساسعلىيرفضهوهو

بيتهاابوابعليهتغلقكانتالتيامهاحضانفينثعأشابقص"اللاوبرالنظريةفييقابلاوديبجاتبمناللجهلهداانالواضحومن

الواقسغ.مواجهةعلىقادرغيربالحياةجاهلانماحنى،واحضانهاالاوللىمناللسنواتبعدالللاوعبمالىيتسرببلامفالتعلق.عتهـالانسان

وللكنمعها.اللجنسفعلعنعاجزانهيكنشفلكنهجميلةفاةويتزوج!ه"4ء*8+تثبيتحاللةفيذللكبعداستمرمااذاالا،اللطغلعمر

واقلسنااكبرارملةمعاللجنسيمارسانيستطيعر؟بلاطكاهلشنصبحكانتحدأيم!اللىوهو،ضد.نستعملهسؤالاالناؤدويعطينا

نااللقصةقراءةمنوواضح.وكرامتهبذاتهاحسالهاليه.نعيد،جمالا؟أوديباملليستجوكاستهكانتمااذا،ممتازاتراجيدياعملاحيةايى

عنبعيدااللقصةفهمومحاوللة،بفرويدمتأثروهوكتنهامحفوظنجبب،مسالافكرتهضدعليهالاجطبةونعتبر،منهالسؤالهذانلتقطاننا

قفاوربرما،هامغيرعملالروايةاننحستجعلناثكلافرويددالرةالأساةتبلورافيالرئيسيةاللفكرةالمسرحيةيسلبالافتراضهذالان

الرللفبرلهمتناعملاهمةفم!فااولرللكنئئبمفيكاىلحقيقة2ا!هيكلمار)"إ:جمعللصغزلعاقدإ-.حولها

بقنرةمرتبطةغيركونهاقيمتهامنولايقلل.شبولوجبمطابمذاوركاهـلافيهايناقشنفسهاللكاتبأورد!ااك!الاساطيرتأملناماواذا

محفوظلنج!ببالتقليديالاطارتحتتدخللاانهاأو،محددةتارلخعة.اوديب،هركبلنعضهادراستهفيحضولي!،اللجنسفيمفهومه

...وانالمشكلة.الاساطيرفيموجودةالركتهذافكرةانيؤكدمالو،جمدنا
غمزاتمنوبلمو."السكرية"التلاثيةنهايةحتىء"اللخليليخان"منذ......

نجيبعنداللسول!يولوجياطابعاقخذلاانهااللروايةعلىيئخذانهغالياوديبمركبلجدولحناكر.مناقثةوالىاعمواسةدراللىحاجةفي

-المدقذقا!-اللخليليخان!ارريةمرحلهفياتاحه!ضناللذثا"الاخوبن"!ة.0.دراستهفياوررهاالليالاساطيرفيعناءبغير

.......(...*..!....زوجهاأخاتراودالت!ه!المرأة..اوديبلمركباخرىصورةهيال!،ءونية

الىوعاعمالا!لصالدوللك!ما.ا!كريه-اللعصرينبين-افولى!صرجورراسطورة.امهفيهايرىلانه-سفضوللكنه،نفسهعنالاعض

)اللصاوسعافاقاستن!رافمحاولتهفيالمرحلةهدهلعدحاءتنحمص...

.....النهايةوفي،الشمردلكنزللقنحدهباللذي(لليلةاللفاساطيرمن)
.(واللخريفالسمان-حادتنااولاد-اللكلاب....

تجاهللماالنفىبعلماكزيستمينانتكريغالليا-طاعولووتخلعان-لمغربيالصيحهحسب-مئهالمحطلب،امهصورةو-ت-

التجربة-بشاعةويتخطى-هذايحدثوعندما،عاريةوتبقىملابسها
اللجئسيعتبرويليامزتنش!يمثلممتازكانباعمال-مقدمتهوى-

ويقابل.الاميركياروحوازمةدواقعممنزجاخطيرامعنىلهلارتةاهتملمادرويدبعقدةمصاباكانجودرانلو"ةيقولوالناقدلتلاش!.

..اللغ!زة.للكعنونتغاضى.(2اص)"قليلاوكثيرفيامهبممانعة

فبمفيم.اح!نويىهيللعجزش!ولجنس!بمنحاونالانحراهئغلمحممعلكاتمةميركبماللمانجهياورربين،نفسهالمركبوجودي!قبملاامهمانعكونهان؟قولللكي"فرويدعقدة"

....عمليةوضعالاسطورةخلقصاحباللذجم!الاجتماعبمالاحساسوللكنلا

..منجعلاللذيالاحسأسنفسوهو..الاعلىالرقيبكطئبىنعةالمي

قصصمن)لوطوحكاية.امههيتزوجهاالتيالممةبانجاهلااوديب

لإسواقفييقابلللوطعندوالسي..وضاجعتاهابنتاءاسكرتهاللذي(اتوفىاة

اوديب.عنداللجهلواضحةمقابلة

وجموبرءولثلم،للاتصالالرافضالاجتماعيلللحسلتيجة-الاسطهرةخاللقيان يتيمفانماتمماواذا،المحرمالانصالهذامنابطاللهىيجعلون-بالمحارم

الذينوهم-اصلاالموضوعتناولوللكن.السكزاواللجهلطريقعن

فيلمااللطبيعبمادراكهميعئي-ععويهالادنجيةالاشكالاكثرعنيعبرون

ثدحيور!لاللعمقمنكبيرةدرجةالاحيانبعضفيتبلغاحاسيسمناللنشرنةوس

.واللغموض

ابراهيمرسياشكري،غالييذكرهاله!اللشعببمادبنامناخرىاسطورةوهناك

ذيبنسيفالملكاسطورةوهي،اوديبمركبعنبعيدحدالىوتعبر

قبلمنالعربيالادبيعرمهلمجديدلون+مدكةانها!اللتامرأةا!راءمدينةيحاعروهوجاءتهاللذي،يزن

فيخلع.وتبدا.المدينةطكغلبومن،يصارعهاانمنهوطلبت،المدل!ش

وتكرليتمثتعلاللكبلمكرالئالالحها+تشأرطرلوحولوشاووللكن،ملابسهخلعفيايضاهوويبدأ،سيفبهافيعننتنملابسها

ابنها.هوسيفانقائلة"قمرية"الملكةتصرخذللكمنينتهيانبمجرد
مارسيل.برييلوغليركجوردبيوميلتسخدء.والشأ!ةفيعقهالقلادةانرأتبع!دطويلةسنواتمنذاللضاكع

...--.منغيرهااوسندريلااواللكترااواوديبمركباتانشكولا

حلكهوسلىالعموح!منكلمعالاراص!هلميللوحالجفلمدبراهـا-كل!قي،النقسعدماءمنوغيرهفرويدشرحهاالتيالمرئبات

اللبشر.مثاعرعنعفوياتعبيراكانتالاساطيرهذهلان.الاساطيرمع

يكونفويو؟ار!كر"قحية"هامكتل!"وللقدقال:فقد،السيكولوجيالتفسيرمنموقغااخذالمؤللفلانونتيجة

بىارعربيةالتعبيرطرقمنطريعيسجديدفيسيرلدءمختلةشعوبمناساطيرعدةبينالغريبالللقاءهذاحقاألضمني

وللو.(18ص)"واحدجميعهافيالانسانياللجوهراننرىحي

الارابدرمئشمورائ.لق025ألثمنعنعفويتعبيرانهاعلاسالسالاساطيرالىهذهنظرقدالمؤللفكا!

،مكانكلفيتتشابهاللغرائزلان،البتةذللكادهشهلما،الانسانغرائز

وبمقارنةاللبدائية.اللفنونفيوضوحااكثربشكلن!مهاعنوتعبر
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.اللحضارةمطاهرمنكثهرانفسرانفصنطبعوبه،اًلبشرحكل،5(.6اص)"الدقيقاللئنييالمعئى(جنسيهروايات)ممتبلم":رأي4

تطس-ورخلالالاحاليالهالمعقدةاللصورةالى.،ضللمواللجنسانناورغم.الللهعبداللحليمعبدمحمديتجاهلا!ربيالادبمجالوفي

طبيعةلاختلافنتيجةم!لمفةاشكالااخذلقد،التاريخمرعلىطويلمجالفياللعربيالانتاجكل"فرش"تكنللممهمتهانغاليمعنكلل

داعب،!رىالانسانيكنللماللبدا،كأفي.فيهالانسانيعينتياللذيالمجحتمعاًللحليمعبديمعلههامااتجاهانتجاهلنسنطيعانلاوللكننا،الجنس

نني!"ولكن.بينوه،القرابلةصلةكانف"هماوامرأةرجلببنلرتفريقكعملاللجنسر؟يةهوالاتجاههذا.روأياتهفجاجةرغماللهعيد

ب-ئا!72.ءريمتمالسنينالاؤءخلالفيالأبر-،للاصطخهاإنياالللاشمراردائما،كخاطئةو!ؤيتها،المرأةعلىالواضحوالتحامل،بالشرمرنبط

وزطورت.اخرىناجهةمنوبئات!!اولادهمور-ناءيةمنوالابناءالاباءورةءبوضعي!ربالاجبانمنكثيرفي)الامصورةتشويهوبالتاليم

مه-ذهنغروتا*وقد،والاخواتالاخوةبينا)-ءريمالىالتحريرم:قياللحليمعبداتجاءبينتشابهاهنارانشكولا.(!الاممكانالابزوجة

السن.!تقا-بزتيجةطويلاوقاحلةالتحتفصلاكاليعدهكتبالذكاالسحاراللحميدجودءوعبدالللهعبد

-لىةتز--،ءتكونانايءكطالجملاللزواجعرؤءالمضاعةالملكبهبةومعاللحليم!لىعندالائجاهولكن."الشيطانجسرفوىاللعرب"عنوان

ورزروجةءدلأكاتليهـأتم1الخظ!ذاوو!بما.اخرىرةثبز!رجاللمتفيرجما،حقيقيةمعاناةالاجانمنكثيرفيويمثل،بكيانهيختلطاللهعبد

أمبماوز!حى-االزواجنتكلنأخذللموللكنها،المنت!اعالزواجنطاقداصلفقطفيعقلهيستعملالسحارانحينفي.الكاتبولحقلقلبويمغسى

في.الض،ءالملكبةنعرفب!أتع!دماالاالفردياو.وعظيةنتيجةالى.نصل؟صوراحداثلسج

:*-صتاءالع:.هـياكظامالاسعلىقاشاكبامعاتةالمجوفياتفاقعلىزلناماونعئ-الاهميةمنجانبعلىاخرعملاونذكر

الجفسواص:ح.الرواريشكلفيوراللذاتةخاءكملكيئتيدوالمرأةروايةهواللعملهذا-الاعمالمن!ئيرتجاهلحقهمنانفاليمع

أشدالاووإهـام،(1ال!ءيد))بهيهـ"نمذافحدفي!عةاببكانيبهةللحظتهفيالروايةومواقف.اللزياتلطيفةاللدكأورةكتبتهاالتبم(المفتوحاللبل!)

ن!وء.واحا!حب-"،مصء،ءرهاالىولاارأغاداخلالىابداللتفتولاانتريدعندمامثلا.فرويديارمزيات!ويرااللكاتبههاتصو1اللجنسية

ارالى!،الانمى،نيحسهاالجوعانواعمننوعرابعهـوواللجنسىالخادمةلناتصور،الخادمةمعاللجنسبمم،رسةقامعصامانتقول

صإء))،النومؤيوالرفي"،اللشرابالىواللظط،اللطعامالىالجوعفانذللكجانبالى.انسكبتلتي1القهوةمنالسمجادةتنظفوهي

ا!تفىاللحاجاخروناليهاويضبفوالشبطرةاللقوةشهوةادلرالليها-يفاجئناانهحدالىومنطقياطنيعياينمو"لليلى)عنداللحبمةهوم

ا-،جلتاتر31،نكحاصكأ!الج:ا*.ية!!زهه،ومن."اللؤباتصيراعناللجنيالفجةوالمفاهيموالاخطاءافاتبكلالانحورووسنانحشوونرحن

اخء"ط-،زءقىانسءللام!ونه3ح:تمناءإ-!اوا*ن.اللحاحاالانسانيةوتطلب،فقطهيللهاوجسدهقلبهيعطيهااناللرجلمنتطلبفليلى

*ظحلم-ر!ء،!هـ*ءوء!اىاو!ل-!ىو.ت!ونوارتقى،هالاللجنجؤوقاللذانوالنقاءالطهرذللك0.نقياطاهرابجسد.للهايحنطانمئه

4(.)ارا)ا،ر،!4الاز-.،ننالروعن9الومناخرأونأيفيهيجاريهانجنمية*قةصنعقدعصامافيليلىومعرفة.اللعذراءفيالرجلجملبهما

هـن4عاليدربرفي--،نالانسمعتطورهص،دلالفي-الل!تصويبلغذلكتفقدهوتجعلها،نفسهافيصورتهوتحطم،قلنهاتمرقاللخادمةمع

"اقنقولانف."ط!عدل.اللفن(مامراخطهمجالاير،!هححتىا!تعةيدثمأحبهاالتياللفتاةالرجليفقدكماباللضإبط،اللحزينالاسفالفقدان

الم!"لفة.روراحلهفياللفنتناولهمااخطر.برالش!تانهااكتشف

اابر:--ءفئاللحر.ر"بانا!فوليم!ن!ل":هاما!"؟الاالمؤ)فويثيرتعنيلااللعديدةشقرك!غاليافكاربعضمعالاختلافاتهذءولكن

?--ورو،!افيزوج!لا-.ا*ضونوأأ،دابعنهـاعبرتكما-اللضيقيةولا.ومعاناةوعمقبامانةبمنهجهدراستهمجموعفييلتزمللماللكلالبان

."؟ابىدائنالم!هعفيالاان!ودجيةاعملقسريتجنببانوعيعا!يكنلماللكاتبانالاختلاماتهدهتعنر،

ندؤات،16خهوةواكهر!،لتالكلماحبهيالحريةانورغملمعمودالممتازاللجمالياللفهممنهذاويظ!ر.اقهـارء.نحتالانضواءعلي

اب--،،فيرمفهـوءا!:،كاناعنبارعلىهنام!خاهاوراءنبحتاننحاولو!ج،روضهافيمبكرةقصصااللجنسعنكتباللذيالقصاصاللنموجمي

أد--دا؟ا!برت-قيا!حرية،جدت!لى:ا!كا.بمعتت!ءلو!كننا،!امااللصوحفيواضحاخطايمثلاللنبىالامتزاجذللك،وا!وتاللجنسبين

بالجواريوالعلاو،تابغاءوااللإتذوذمنمجموعةهوالجنىظاريخان.اللعربية

مر--اكأالىاللجفىلىوصوقد.العاطفبقىا!لاقاتفيفؤالتىوانتفاءاسةودر،اللطريقعلىهادياعملااللدداسةهذءتعنهنبراللحقيقةوفي

ز!-صاوناللذياللخ!لماصالشكليقهنهاالجنسحربةان.خطيرةمعقم!منأنواعتقد.اللعربيأدبنافيالمواضيعاخطرمنبعدلوفوعمتفردة

ا)إفاوت-او./!إل!،الاجتماعيالتفاوتو،بزإلها،المعاصرةاللحضارغبه.محيرةمشاكلعه!فيسيقعبالنقداوبالتعليقالهراسةهذهيئاول

وهـ-دىاتراحاررءيةدرجةاصنلأفوي!لمها،والوجدانيالل!ن!ري.فليلةصفحاتفياللكبيراللعملهذايتناولانيستطيعلناولافهو

الا؟سان.5اخايفهمانءنمانالاتعجزويقتلها،شاعريتهمؤ!الجنسمفهوموتطور،التاريخ!لالفن:شييغاليددس!د

)ورد-!د.هـ.كلمةمعهوتؤ..ليقضلاةكأفىءااللحقيقبىاللجنسانكتبثم.ممتازةطويلةمقدمةفي،اللعربيةالقصةفيثم،اللعالمياًلادب

روقي-،اللعهلمناحدإوالللحمالدمبانالايرمانهيالكبرىدلى(تي"،محفوظنجيب:عنداللجنسعنالنقاشمنكثيراتستحقراًئعةفصولا

داًئما((صادقعنهو"حبرفدهوت!ةدما؟نابه.فشعرماوللكن،عقولتاءتخط!،اللقدوسعبداحسان،ادريسسهيل،اللبرويمحمود،حقبمي!،

ياتها.خصوءادقفيءالانسانياللعلاقاتعلىالانيسيطر"اللعقلإءان،عبداللهصوفي،بملنكيلليلى،ادريىيوسف،السححارالحميدعبد

الميكانيكيللجانب1بل،الرحبالواسعبمعناه"اللعقل"ليسوللكن.خوريكوليت

ونتي!جة.وتقبوو،النالشعواطفتحدداللتيهبمالمجتمعقواعدان.!بهمنخاصة-الدراسةهذءيتئاولمنتحيرالت!الثانيةوالمشثة

4يره،ررر-وزا)تلمرمنالعظمىاناللغاليبةنجدفاننااًللجنسمفاهيملانحدارفييخفيانمضطراسيكونانه-شكزيغاليجيلابناءمنيعدكان

اللذيالمرنفعالانسانيالمستوىذللكما1.الانسانيالمستوىت!-،لاحديطبلبانهاحديتهمهلاحتى،والعماسالاعجابمنكيرا!،تره

الايكادف!ورقيقةشاعر!4حبعلاقةفيبالعاطفةال!سفيهيرتب!قبل-قليلةوهي-اللظف!بنقطيبدأانالىيضطروقد،جيلهابناء

.موجودايكوق.كميرةوهيالالتقاءنقط

كلاك،ن"المتطورةلراحلاتلكبكلاللتسلمرورونتيجةوبذللك)ومنهجيةدقيقةبطريقةاللفتالدراسةانجانبوالى

عالىقداللج:سفان،الانالوجودالمعقد،نيالازسالمستوىالىالحيواليباهتمامتعالحفانها(النقدمجالعلىالغريبالشاعريالاسلوب

منكبيراجزءاويملأ..الانالناستقابلالتيالمشاكلاكعرمنمشكلةفييمثلالجنسان.البشروادبوحياةتاريئيفياساسياموضوعا

الل!يضعالادباننجدانفيءرابةفلاوللذللك.وتفكيرهمحياتهمسلوككلفيالاساسانهيرىفرويدجعلخطيراجانباالناسحياخ

اللىالكاتبمنهاينظرالىتيالزاويةتختلفولكن.الاولاهتمامهفيفيهامعنصراللجنىانيروناللغهمهذايرفضونواللذين.انسالي
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والموت،لمالشرالاللمفكرةلرى(لحراما)ادريسيوسفروايةوفي.الادبيةالمدرسةاوالانجاهمنهاينظرالتءاو،اللجنسقضية

التياللجنسلحظةوحتى.عمتازرراميسسضوىفيبالجنسمختملطةكبيراقدرايتطلبامراللحدبالعردجمماالادبفيالجنسوتئاول

أغربمنتعتبواللكنترمحمدمعالمريضالرجلزوجةعزيزةمارسننها-المغلق!نمعالمج4لطبيعنتيجه-نياللجلان.الملاحظةودقةالب،رمن

وناضل!ت،ودفعتهنفسهااستجمعتوللكنهااولاروعت)اللجنس:لحظاتالىاللدرجةخدامحاتراجعاوتراجع،.انالاصبعضفيمنحركلنمكلااخذ

وجهعلىتدركيلليستبل.منهفائدةلانضالهاانترىكانتولكنهابالتلميحفيهاللكاتبواكتمغى،اخرىا-بانفيالاهتماممنالثانية

تريد.حضنهفياصبحتحيناصابهاالذيالانهببارهذاسراللدقهاللذي-اهـكاتبلانغلاقمقابلوكموقف.الاحيانمعظمفيالمبشر

الئماسهيجتمعتصرخ.يائسةلكنهاتستميت.تستطيعولاتق!اومانعلىالثورةالىالكتاببعضعمد-المجتمعلانغلاقمنطقيةذءيجةهو

التيملابسهاحتى؟تمضه؟تسكث؟الافواءفيومضغةفضيحةوتصبحسطحيةباهتةعلاقاتخلقفيفغرقوا،اللجنسمنواللخوفاللجهود

مرعوبةمئ!ولةتئنطلتانهاحدثماكل.مزقهاغرهاعلىتحتكملاوقداللقراء.منف!ااوسنامراهقةفئةاسصتثارةالىواخيرااولاتهدف

اللجنسيختلط،ذللكمنابشعرأيتهل(0..وبشتمته.قامحتىفصلفي(اللقدوسعبداحسان)الكتابهؤلاءلاحدشييغاليتعرض

حقاكانتهلنعرفنعودلاحتى،اللغريبالمعقدالاختلاطهذابالاللم.(ثالثهماواحسان..والمرأةالرجل)بعنوان

مريفسةالئهايةفيعزيزةوتموت؟راغبة-كلنللماماللكشرمحمدفيراغبةبوجهكلهالادبفيانهاليويخيل-اللعربيأدبنافيو،الجنس

.النفاسبعمىبقدرمتعةلليسفاللجضس.والموت،الشر:همابظأهرتينمرنبط-عام

محمودالقصاصقضايامناساسيةقضيةواللجنسالموتولكنفيةهيبالشراللجنىارتباطوصرة.ومقاساةوعذاباللم!وما

مجموعاتهفيتناوللححااًتيالاساسيةاللقضية.لكنللمان،اللتوي،الرجم.نماوياللخطيئةفىأصبحت.اهـماورةالادياناحتضنتهاقد،مة

:بعنوانتسلفيالقضببةهذهلضكريغانيتناولوقد.اللقهصصيةوهي)حواءانمفهوماواصبج.اللجحيمفصاوياراةاالىوالنظرة

القصةيكنباللبدوكطظلوللقد.(اللبدويأدبفيواللجنسالوت)الرجلأخرجتافيهي(ادمالىبالنسبةللنحث،موضوعتمثلالتس

معاعريه،منتقد-!اولافهمايجداندونشديداخلاصفياللقصيرةاللببنيةاللفكرةانشكولا.الارضيالعالمالىبهوأللقت،اجئةامن

رحساءفكتب.الحقيقيمكانهفيفوضعو.اللشبانالادباءأتىحتىوللكن،الجنسعنيك!نهوناللذينالكتاتمنكث!برتوجيهعنبعجمدة

الشهرمجلة)(اللشا!رالقصاص)بعنوانفيهينصفهمقالاعنهاكقاشذللكباللجنسالشريخلطونيجعلهماللذيهوبالمجتمعارهفااصساسصهم

منيعتبراللذيالممتازالبحثهزاشييفاليكتبثم(91ع9-.الحاداللخلط

مأسداةان):عنهيقولوهو.وشاعريهتعمقااللكتابفصولأرءيممنمستوىعلىبالا"اللجنساختلاطعاىادبضافيتموذجوأكمل

مما(اللجنس)بقضيةعميقاامتزاجاتمتزجأدبهفياًلانسانيالو-ود(.ونهايةبداية)فتاة(نفسية):هوالعرلي-"اللقصةفيفريداللتعقيمد

اللقمسةكنساباللبروكبينبهيتفردخاصالوناادساةلهذءيجعلوالمستوىاللفرديالمستوىعلىقاسيةتجاتب.نعيشفقاةأمامهناونحذ

بيناللجئسيةالعلاقةمعاللجةالىيقصدللمفهو.الاطلايعلىاللحديثةبيئةوفيمتعلمةغرممريةللفخاةبالنسبة،فببحةفتاةالهي،!الاجتماع

حياةفياللقضاياللقضيةمباشركتجسبوانما،ذاتهافيالبشروجودصايكوناللضاةهذءمثللان،النفسىفياترهمنيضاعففقرة

(141ص1."المصر:الانسانوربماللجمالهاالايقصم!اللنالزوجوللكن.لللزوجتقرااإببيتفي

للخطةلهيءانهرغمفهو.خاصةسماتلهالبدويعندواللجنسهذامثلفيلفتاةبالنسبةوالزوج.هـيكماشيئاتملكلاوهي.إهالما

يتخطوناللكنابوبعض.بسرعةيتخطاهاانهالاالجئسفيالميكانيكيةاتيالاسرةمحنة.نعيشؤنفيسة.حياتهاوكلمست!لمهاكل!وع2الو

يهمتليءفراغمنينركونهماعملةالقاريءللخياليركواللكيالللحظةهذههووحسن،عملبلاطبعاوهيالام:العاجزةاسرتهوبقيت،عائلهامات

اللحظة،هذءمنسريعايخلصالبدويولكن.نقطكلهابسطوراحياناعندما.وحتىطالبينزالاماوهماوحشين،حسيندراسته!يفاشلشاب

مجردوراءشيئايتخيلاناللقاريءمنيريدلاوهو،كميراتهمهلاانهاتعمللانها،ب(تهافيجوهريتغراييعن!همالاهذافان،نفيسةتكلس

سوياجنمسالليس-بالموتيرتبطانقبل-واللجنس.الاثقاء.اللبيتفيواللبناتالسيداتاليهاولجيء(للبيوتالىتذهب(-نياطة)

اللحبممادسةعناللعجزمنلونابطالهمنكمرفيفهناك.طنيعياأخذتانهابل،اللعمليكأالحيأةتجربةاللىتخرجللمانهاهذاوم!ى

منيخلصبانالعجزهذايؤكداحياناوهو.باللذاتواللجنسعامبئ.اترربةفيماادوا

عجزادائمالليساللعجزوللكن.ماعاهةبه1،،حزيراشخصابطله،اللصريحغرالخفيالبحثذللكاللجنسءننفيسةوتبحث

يشدوللكنه،الجنسلللحظةيهيءفهو.نف!يعجزاحياناانه،جسديا.المظلمبيتهمالىويأخذهابالزواجيعدهااللذياللبقالابنمعبهوتلتقي

عئدالئسماءلانبطله(قول)اءالورالىبخيوطالبدايةلحظةقبلبطلهعاجزإللبقالابنانتكتشفوقتوبعد.بكارز،،نفيسة.نفقدوهناك

.أحقيقيةمقاومةدونالجنسيتقبلنأمرهنغالباللبدوبمهـفي،حياتهافياللثاليبالرجلوتلتقي.منهاباللزواجوعدهيحققانعن

وهوباللغربالشرفىالتقاءيمثلوناللذينالكناباحدوالبمويخارجرحلةفيويصحبهاسيرهافييعترضهااللطروقعرضمنرج(!

الحيفياللعرب!:عنوانتحتشكريغالليعاللجهاللذيالموضوعاندنفيسةوتفاجأ.السيارةفيمعهاالجنسىيمار!حيثالمدينة

كشرفالنموكي.ادريسسهيلاللدكنورروايةعنفنحدثا(الللافيفيتحترفامرأةظنهاللقد..فضيةبقطعةالنهايةفيا)بهايلقيالرجل

اجنبيسات.فتياتامامأبطالهيضعوبالتالي،اللخارجالىالرحلاتوهوتمثيل،(أفظعبنفسهاتمثل"...طريمقهافينفيسةوتنطاق،ثىا)6

لاالسني،اللغربفتياتاملمالمندهسالقنىذلكيظلاللبدويوللكيشريغاليغندءووقفمحفوظنجيباسعتهملهاللذياللذكيالتعبير

.والمئاموات،اللليلفتيات:الاجانبتقابلالتيالصورة.نلكالايقابلرغبتهااختلطتللقد..بالاللمنفيسةعنداللذةامتؤجتللقد.طوبز

الشابلقاءوهو،بالخارجاللعريلقاءمنآخرلونايمثلاللبدويوللكنوهكذا.سرهاحسنينيكنشفترمانفيسةتموتالنهايةوفي.باننر

والصين،كونحوهونح،الليابانفي:الافصئاللشرلىمنبفتياتالعربيتحسكانتربماالتياللجنسعاللمفياللبشعةالرحلةتلكنفيسةتخنتم

فيصورماعنكعيراتتغيرلاالامثنهذ.فياللفتاةصودةوللكنالخ...مبهملغامضااحساسانهاقيها-بدايتهامنذ-

.المغامراتباللغتياتاوالليلبقططالا-نحاللباسيلتقيلالانه،اللغربفينتهي،زوجهاتخون(السراب)روايةفيلؤبلاطكاملوزوجة

،اطولدراسةيستحقأمراللغرب!"مراةالشرررجلالتقاءانواعتقدواناللطبيب.عشيقهابواسطةتمتاجهافيعمليةفيالموتالىمصيرها

اللشرفيالرجلض!منمرحلةتمثلارريسسهيلالدكنورروايةلانالروايةفلان،السرابفيواللجنسالموتارتجاطبمدىقحسلاكنا

الشرلىمنلحصفودشكلااحداها)مراحلتسبقها،الغربيةلللمرأةلاتكهناتمجردالا-شيئاالامرمن)بىسيلاوهواللزوجيحكيها

لان،واضحاتمش!الالتقاءهذاتمثلقصةوهناك.(الحكيملتوفيقحينفي.الروايةنهايةفيشيءكل.لدركحتىغافلاو.بظل-بهايه!ر

الناقد.يسمميهاكما(الريسيةمعادلة)لهتصو-!هاالىدفعاللذي.درجةدرجةانعدارهافينايسيةمعيصا!ااكاتباان
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..اً...........1)سيدة)باسمالاسود(العسكلي)مجموعةادري!لليوسمفقصةفونطك
(لدوميه!بيظريمطسمهمي!رووايم!الشرفيللميرء.فالرجلةمرحلةمعاعرءفيالالت"كااووـذتمثل(فهينا

صبيح،محمدبقلممنهحروهامبهورابأثرهااوروباالىيض-جاللذيالقديمالنمطذللك

التعاونمطبعة.ائكبيراللقطعمنصفحة.8؟علىاللجنسمنالمحروم،الانسانياهـ-توىعلىاللعاطفيةالاحاسيس

ع!*!انرغمولكن.مختلفاآخرنمطاأصبمبل.واللعطاءالاخذمستوى

العربية(اللقوميةتاريخفيحاسمةمواقف)كتابتلقبتعندماعناللقديمةللفكرةوارثازالماانهالااعماقهفياختلفالنمط

منصفحة.48يبلغاللتكباللضخماللكتابهذا،صبيحمحمدمتاذللااللشابويظل.اللبيضاءالاوروبيةلللمرأةالاسمراللشرفيالرجلالتقاء

هذابهقاماللذجميالادببمالعملالىاللخاطربيذهب،الكبرالقطعويحزنه.مابامرأةيتعرفاندونفيينافيطويلاوقتاالقصةبطفى

وتقديمالاعلامودراسةوالتاريخالثقافةميدانفيقرنربعمنذاللكاتبويلتقي.اوروبيةامرأةمعمامغامرةدونبلدءالىيعودفكيفهذا

كتابأولفياسماءمابهايستهدفالفكرمعاللملمختلفرائعةخلاصات.الضواحياصسىفيبيتهاالىعائدة،اللطريقفيعاديةبسيدة

المستوىرفع)(3791يناير)فيالشهركتابسلسلةمناصدرهوتقولعنم!االمراةتستضببفهبأنتنتهي،مثرةطويلةمطاردةويطاردها

اقطارهصافيالعربمةقراءمنوغرهمالمصريينلللمثقفيناللعامالثقافيتلكتتبخرالنومحجرةفيولكن.اللبيتفيموجودالليسزوجهاانله

المعرفةشؤونشىفيالعامالتفكرصورمنعنهمابتعدماللهمفتقربالادباءوكتابات،أوروبامناللعائدينحكاياترسمضهاالتيالصورة

.(المتخصصينالعلماءيسخطولاالمثقفينيرضيمقبولاسلوبفيايضاهيعينيهاتغمضوعنم!ا،اللقاهرةفيزوجتهويتخيل،اثيبرة

الاعلامبطولاتللقراءيقدمانعلىحريصاصبيحمحمدكانوقدقصةان!بعيدمنالالياللشرقيالامرهذامتناسية،زوجهاوتتخيل

أعلامابطولاتالىالتفتأنيلبثللمانهغر،ذاكاذاللعالمحكاممناللرجلللقاءمراحلمجموعةفيحلقةآخرهيهذءادريسيوسف

للقداصددطفيوقال2891عامالاسلامقادةسلسلةفأصدرالاسلامالخاصاللفصلفييرننناوللهالمشكرينحاليولكنالغربيةبالمرأةاللشرؤكط

هم،الجددابطالناانفوجدتالثقافيعملنامنالرحلةهذهتدورتالادبفيالجمسقضيةاًللىبالنسبةاهميتهارغمادريسيبميوسف

واتباعه.واصحابهالسلامعليهد6مر.يسادريوسفعندللجنسوبالنسبةايعربي

خفيفامرابحيالهمنمرانمنعلينااكرماللعظماءاللرجالهؤلاء..اللدراسةهذءفيمطاللبايكنللمشكريغاللياناعتقدولكنني

انهم.نحنابطالناانهم.اللغورأعمقالىنصلولاالسطحعلىفنطفوسيتخطىانهنفترضفنحناللبدايةومنذ.أدببىعملكلباستقصاء

فيالانسانيةقمةهمبلاللهاستغفر.تاريخنامن.حياتنامنقطثع!يعطيناذللكمقابلفيلانه.الاهميةمنجانبعلىكأنتربمااع!!

."تاريخماواطوارعصورهاجميعالانسانحياةتمسالتيالموضوعاتأخطرمنلموضوعواعيةهامةدراسة

نا)نجبقولالامةشخصيةبناءفيالتقافيهدفهالىيصلثمأوصغيرةاخطاءمنهناككانتومهما.خاصبوجهوالادبعامبوجه

القرونوبينهبينناباعدتاللذياللقديمهذابيننصلاناستطعنانحنهذاالجادبعملهأنارقدانهشكفلا،آرافهبعضلمحننمعهاصنتلفنامهما

ك!و(شيءالىوفقناقداذننكون،حاضرنافيننشرهاالتيمثلناوبيئالمامامفتجحينماالنقادوامام،الدراسةموةموعالثنتاباماماللطريق

محمدبدأهالذياللعملهذا،بينالواضحةالقويةالرابطةاًجدوايوماللذيناللعرباللقراءوامام،المعامرأدبنادؤيةعلىواسعةنائذغ

،الليوملنايقدمهاللنبماللضخماللمملهذاوبينقرنربعمنذصببح!ادبهمفيال!را!"لمةهذهبمثل(فوجئوا)

فياللعربيةللقوميةالطويللللطريقواضحةصورةلنايرسمحبتالرحمنعيدمحفبلاللقاهرة

هيةخمىمرةحل

الليقظة..النوم.المتاعب.اللشباب.الميلاد

فيالعربيةالامةعاشتهاللذىالماجدالتاريحقصةيرويحيثحلاا!اتكي
وا+سعاعاللبناءكفاحبينعاماوثمانينوثلاثمائةالفمناك!را!.

ضد:اللعدوانودفعاللحملاتومقاومةلخصوماتبرنتتانساواللصتئيبئنئوالحياةو-مالونزائا اللغربي.والاستعمار*..

وتجاد!تفنحهاعصرتعيشوهي(العربيةاللقومية)انشكولا

الوحدةميثاىوتوقيعوسوريامصربينالاولىاللوحدةوقيامهات!قق

ب!يمحتلفجزنحالتياللىللمعولمصرةالممولأيلتقافيبرللدللعررايللبيضببينانممعرللعرسورمنثوبوفوارسيمونبقلم

ودراسةبدراستهاللباحثونيعنىبأنجديرهذاكل،الاستعمارمزكهاادريسمطرجىعايدةترجمة

والتمزقالتجمعوعواملوتطورهاوتاريخهاالقوميةهدهمفومات،

فقدوللذللك،اللطريقيكشفحتى،المقاومةومعارراللصراعوا!سبابالوجوديةالكاتبة!اتروىالرائعالكتابهذافي

الاستاذانغر،المجالهذافيمتعددةدراساتباعداداللكتابعنيمن،حيل!ا!صيككآنالذيالرجلمعقصتهاالكبيرة

ذللكعلىتعينه،اللشاملةالتاريخيةالدداسةطريقاختارقدمبيجخلالمنوهي.سارتربولىجهـان،زوحهايكونانغير

اتاريخاعطاءعلىوقدرةرائعطليواسلوبخصبةومادةقديمةخبرةكيف:انتصارهاالىادتالتيانغامرةتلككقصذللك

التاريخية.باللضيقةالاحتفاظمعاللقصةطراقةيزالانوطكاناوجمف.جانبهالىكلألبةاصبحت

فينجدناالضخمالجزءهذاضمهاالتيالاربعانراحل!لوفي.الحياةيواجهان

كليكشفانعلىحريصفالكاتب،كلمةكلنقرأانالىحاجة

فيواللغربيةاللعربيةوالابحالثالمراجعمنبمئاتمستعينااًلتفاصيلبالحياةنابضة،عميقة،رائعةقصة

اللقيتانهااللدراسةهذءاهميةمنيقللوللن.اللصورةرسمسبببل

أعدتقدفهياللعربيهـةاللقوميةفيالتعاونمعهدطلبةعلىكمحافراتبيروت-يلاديدراًرمن!شوريق

اللذينالطلابالىبلاضافةالوسطواللقاريءالمثقفحاجةتغطيبحيثيعادلهاطاولبنانيةليراتاربعالثمن

الرابطةالمؤللفسجلوقدفيهاللامتحاندرسوهااوالليهااستمعوا

ققال:.اللجديدعملهالىالاولعملهمنذاللفكريةخطتهفيالواضحة
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فياوروباحركاتالىناظراالليطولاتالىمتطلعاالعربيالعاللمالامةحياةعناللكئيواللفتتبت3،نحو!أاوسنةنلاثينخلال)في

الىالشرقتلفتمنكانماثم.والشيوعيةواللنازيةاللفاشيةظلالدرسيواصلتلميذازللتولاوكأت.وحاضرهاماضيهافيالعربية

للبناءوسيلةالاسلامابطالىهـنالحديثتجديدواتخاذهنفعهواشتغاللي.4علمالىيضيفهجدإبايومكلفيويجد،والاطلاع

ومشقبله.حاضرءأربطلكيفرصةمناكثرليأتاحاللشبابفجرمنذاللوطنيةباللحركة

لمحسالاتلريعيداللحربسنواتفيهامضالذيالسجنكانثمتربطها.."التيالقديمةالاصولمنكئيرالحاضرفاواجد.الاحداثبين

الكتبمنعشراتبقراءةحصيلتهيزيداناستطاعحيثاللفكزياتجاههميدانفيعريضاتاريخاعاترقدصبيحمحمدانشكولا

الثقافةبانالجديدرأيهواستخلص.والحديثةالقديمةاللضخمة:الاخرمنهماكليكملميدانينفيبزالمهالواضخطابرعهلهاكلالليفا

النوافذوتفتحالمتعددةالميادينفش!ملنطاقهايتسعانيجباللعربية:الاعلامتراجمميدان:(الاول)

فىهذافكريابرنامجايعداناللحرببعداستطاعوقداللغربيةلللثقافاتاسلامية،وغربيةتنرقية:الشعخصياتمنللعديدفيعرضوقد

--هسذاكانوقدوالنيلوتشرنسلروسياعنكتبهمنهظهرتالانجاء.معاوية.علي.عثمان.عمر.بكرابو.محمداللنبي.اهمهاوعصرية

نف!مسهاللعربياللفكرمجالفيفعلياتطورااللكلأسلبتفكرفيالتطور.ستاللين.هتلر.اللعزيزعببنعمر.طارقاللعاصبنعمرو.خالد

.اًللفترةهذءفيدرالساتعناعلنوقد.عبدءمحمد.تشرشل.ا.ناتورك.ابىكادو

الزراعي،الاصلاحمجالفىباللعملطويلةسنواتصبيحشغلثماللقادروءبدزغلولوسعدكاملومصطفىالمهديءنبرعدتظهرللماخرى

التيالفترةهذهخلالانقطعوقد،والتوزيعوالارضالاقطاعودراسات.عبيدءوابيحارثةبنوالمثنىاللخطابياللكريموعناللجزائري

اللكتابةإواصلظلوان،اللقديماللفكرىمجالهعنسنواتعشربلفتهـفهبواياللكتابةفيطريقةلنايكتبللمالتراجمميدانوفي

بكتابهالقراءفاجاحننى،والاحداثالتطورمعجاريااللصحفف!طريقةالىيميلحالايعلىولكنه،لللاعلامالترجمةمذاهبمناختار

اللعربية"اللقوميةتاريخمنحاسمةمواقف"باللحياةنابضةقصةخىللألمنالثمخصيةيرسمحيت(للدوفيحامميل)

ايجابيةمشادكةفيهاشاركخصبةفكريةحياةصبيحمحمدعاشرقدبا!حدوديحتفظوللكفه،وظروفهوحياتهاللبطلمجتمعصورةترصم

ومشروءاللفتاهمصرمجلاتفىوالاجتماعيةالسياسيةالتهضةفىرلقمسةيسمحاندونللرئمخصيةاستهدرفيواضحةالتاريخية

علىهذهعملهيقتصروللم.الزراعيوالاصلاحالطرابيثىومصنعشاللذ.المعززةالحقائقعلىيطغياناللفنياللجواوالروايةا!

المجلاتمنعدإروانشاءتحريرفيلاهمانهبل،اللضخمةالموللفاتظل.فيالتاري!ةباللحقيقةالاحتفاءميزتيبينيجمعبدنكوهو

صحففىحرركما.اللحريةونداءاللفتاءومصركاللصرخة:واللصحف.اللقصصيةالادبيةالصورة

اللقاهرةوجريدتيوالتحريرالاسبوعومجلتيوالاساساليوماخعارهذءفيظهراللذي(التاريختأديب)فنبناءفيللبنةيضعوبهذا

واللجمهوريسة.الىيجنحعرضهفيوهو.المعاصراللعربيأدبنافيمرةلاولالل!تنرة

ميدانفىيعملحيثالتعاوندارصحفتحريريرأسالليوموهو.ويسردقةفيوالاجتماعيةالفكريةاللقضاياويعاللجالتحليلاسنوب

اللصحافةوهي،العربيةاللصحافةمجالفيمرةلاوليطهرجديد.اللفنيةالناحيةمناللقصةمجرياتعلىيطغىاندون

الثلاثاءوتعاونالزراعيةالمجلةهي:ثلاثصحفعلىويشرف.المخصصة.الامموبناءاللحيباتابىبخالمرتبطةاللدرالاتميدان:(الثاني)

واللفلاحينوالتعاونوالريفاللزراعةشئوندىمتخمصتانوهماوكان.والسودانوروسياوالنيلاللقرانعندراساتههذاومن

والتمويسنالاسرةشئونفيمخمصةوهيالاحدالتعاونوصحيفةوتركياوالازهرالسوييقناةعنبعدتظهرلمدراساتعنعلن6قد

.والمرأةواللبمتالاستهلاكيوالتعاونكمنسردجوجامعاللبيمسوجريدةوالافغانوايرانواللعراقوالل!ند

السبياسيسةالمقالهيكنبسناريووكالبومؤللفصحفيوهو.وغرها

اللتراجموفنالتاريخيواللبحثوالاجتماعيةوالادبيةالمثموقاللقصصيالنسقنفسعلىحريصالدراساتهذهفيوهو

نطالبهزلناوماالمؤللفاتمنبعشراتالعربيةامتبةاغئىوقدسهلةيشبرةفيجعلهااللجاؤةالماديةيلحقائقواًطارالافكارهولمعاءقيإذه

وللمعنهااعلنالتيالمتعددةوالتراجمالمختفةالدراساتبلايمام.مستساغة

بعد.يتمهـاالانجاءهواللقاديءالىواللوصول(التحليل)طابعانشكولا

الجنديانوراللقاهرةهذالهيسراللذيهوبالصحافةاستقلالهودعل.علاللكاتبالغاللب

العهاللقاريءجذب.فبمالرغبةرهذه.الانيقاللبسيطالاسلوب

كتابفيفعلكما،اللجافةوالعلميةاللتاريخيةاللدراساتوتبسيط

شبائفىيقدماناستطاعواللذي،جعرافياكتابلليسبأنهوصفهاللذياللنبن

...رائعقنموقينحوعلىوالتاريخيةاللجغرافيةالمعلوماتكل4فه

تحاماهاالتيالخفيةاللجوانبكتضفعلىحرصهعنفضلاهذا

وللم4791روسياوعن2791عامستاللينعنفكتبمافترةفياللكتاب

دىىقكءمئالثكأناللذياللجانبللهذاصورةرسماللكتابمنكيممقنورفيي!،
منه.الاقترابمنيخوفناالاستعمار

مه
بمعلوماتالعربياللقاريءامدادعلىحريصانت!جهكلفيوهو

ضسص،وحدهامصرالىلاجميعااللعربيةالامةشبابالىناظرا،جديدة

اللىمنهالاستطلاعياللمحفيالأسلوبالىدراساتهفياقربوه!

يتخدطابعكاباتهكلفيفهووبالجملة،الاكاديميالعلمي.لاسملوب

-ا!نتدةبقلهم،لاغنائ!افريةلروةامتهلابناءيقدمانبرلدالذياوهادفاللكاتب

..وعصرمكانفىكلالتاريخصنعتالتىالب!ولاتالىنظرهاوللفخت

!يعلا*

الادابدارمشثوراتل.ل3الثمن:ساحلثلاثفي"عبيحم!مد"انناجمروقد

اقطاباهـدكانحيثالثانيةاللعابيةالحربقبل:الاوللى

اللذيعاشهاللفكريالاتجاهمنجانبايمثلالادبيعملهوكاناللفتاءمصر
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