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ارسصةاك،ث-ةت3والنل!ج،ا!ت-!ال!كرمنالابعبمبالعلهعلىا(لافخاعأقائمابللوعينفهاتتعلحانالىتحتاجالمربيةالثورةوهدء"

التانهبالاب-الوطنىالميثاق."الارهاباوالهتصصسبسيهاطعلىتنمردأسا

دربةعلىعليهبناءحصلتاللذيالبحثوهو..الليىرا!علاممناللت!طالنقديةاللقبليةآثارمنالاولاللقسمعناللحديثمنانتهينا

.."اللخوارحادب"وهوسعتيرالماحواللبقاءاللفرصتكافؤفييتمثلانانسانيينمبدايناهدارفيسبباكانت

في"اللخوارحادب"يضارعبحثيوجدلاانهتصورناوفياللذينوالادباءالنقادمناللثانياللقسمءنالانونتحدث،للاصلح

ذهـ-كمعوللكننا،البحثهداعليهااشتملالتيوالسطحبيةالتفاهةالقيمةللهذء،مترشحعلميةاهـانيدولا،مشروعةحجاحبدونارتفعوا

اللقضاد-شااللباحتنةتفهمكيفلنرى،اخرءالىاولهمنمعهسئمضي..والادبيةاللفكزيةالميادينيقودونذللكومع،بهايتلفعوناتنالادبية

كلش4وذللك؟..!امللذللكمؤهلمةهيوهل؟تتنناوللهاوكيف؟العلميةيمرمنااللكببركانحقائقتهولناالثانبماللقسمعننتحدثوحينما

صاحبة!كبماوهل،اصالةعلىهوهل..عقلهامعدناخبرالنعرفخوفبهاالتحدثيستطيعلاوللكئهبهايحساو،بهايحسولاعليها

ما...مقدهـاتدونهكذااللعلممضمارفيبنفسهاىتلقحتىعبعريةلآاللجمهوروغدتوفدالليوماما،ومبدعيهااًللحقائقهذءباعثيمن

..دكانتاستاذةتكونوان،فكانتعالمةتكوناناسعتاذهاللهااراًدواخلاقسلوكهيتصورنافيوالاشتراكية،اشتراكيةالثحدةاًلعربية

بحثها!ن،المفضاللةباحثتناعلىاتحاملاننيظانيظنالاوارجو.وادبيافكرياالدولةبناءازاءبواجباللقياممناذنمناصفلا،وفكر

فيهتتخذاللذياللبحتذللك..جائحة!ورةاًلحليميثبربانكفيلتكافؤمبدأبينهميتحققانفيهاولللمواطنينلللدولةيتسشىلكيوذلك

ؤ-!مامع،ادبائهمللعامةاوالخوارجلادد!ممثلا"اللطرماح"صاحبتهالماضيالعهدفييتحققاللماللذانالمندآنوهما،للاصلحواللبقاءاللفرص

اللباحثةالاعليهيقوىلاالتفكيراللذيفيالمنهجياللخطمنالتمثيلهذاوان،النقديةاللقبليةتستمراناذن.لجوزولا،النقديةاًللظبلميةبدعوى

."يومذاكاللبعثطاللبةازاءمتجنون"الايتجاهلهولا،اللفاضلةالناسريونمشييأكلكمانأكلوعينا،بكاملونحن،المبدأينهذينروحتزعق

ادبثكأصيةعلىنحكمانيجوزلافلانهالتفكرفيخطكونهاما...ارادفييمااللعباداقاملانه،لللخاللقاللخلقندعثم،الاسواقفي

الادبذل!كشخصيةكانتوالا،غرءاواللطرماحخلالمناللخواربمالملقاةالمس؟ولليةبثقلالشائنالوضعهذاازاءاحسسناثمومن

الخوارحمذهبعنلللحديثتتعرضلماؤلفةاانعلى..مبتورةناقصةالمواجهةمنمناصلافانهوللذا..كيانناتهدتكادوالتي،عاتقناعلى

فيتتمثلالتيالروحيةاللصوفيةبالناحيةوءلم!فتهاللفق،يةالناحيةمن،المصاعباصعبمناللحقيقةمواجهةانمع،المرةللحقيقةاللصريحة

عنهاالحديثيكفيلاالخوارحعنالمنثصهورةالعامةءادادى!ن..ادبهممننيأسحين،مضطريةالانعرفهااننحبلامعرفتهامنباللرغملاننا

...تلكءنالحديثعناصعبولليس،العاداتمنعادةتغيير.لكلفناولانها،جهلهاعلىقدرتنا

الناحس"منمدصبهمتفاصيليصورلاادبهمانعنيقالمااماونمضيالاننواجههااللهبحمدولكننا.اعتادتماتغيرمنالتفسعلى

فسيواحواللهمالمذهباصحابايمانيصورماقدروالصوميةاللفقهية،والمواطنيناللوطناسعادهدفنالان،وجلينولاهيابينغرمواجهتهافي

بادبهم.وثيقةبصلةتمتانهاحيث،المنهجمنلهلاسدفانهالايمانهذا،واللجمالوالخراللحقفيتتمثلالتيالساميةالانسانيةرساللةوتحقيق

بدقلامث!كالعقادشاعران!درسحينمااننامنذللكعلىاًللو!..والوطن..اللله!كلهذللكفيمراعيية-

ومعتقداتهبهقراعلىاللغاللبواللونوثقافت"تفكرهءناللصديثمنللنافي"تمثلةاللقسمهذافيالمهولهالحقائقتكونانعجبومن

لافانهثمومن.تجربرتهتعيبر?نمدىلنرى،اللحياةفيوفلسفتهمناسرةءنسنتحدث،والادبيةاللفكريةاللقيادةعلىاسراتسيطرة

لنرىوالصوفيةاللفقهيةالناحيةمناللخارجىالمذهبدراسةمنمناص..اللصيتذائعوناقدالليومهذافيالاسر

...ؤكرتهمعنهؤلاءتعبرمدىوزوجهـااللقلماويسهيراللدكتورةمنمكونةفانهاالاسرةاما

باللحد،تا،ؤلفةف!.اقتصرتفقداللخوارجبتاريخاللخاصاللجزءاما.رشديرشاداًلد!تسورفهوالناقدواما،الخنسابيحيىالدكتور

اثرللذكرالا،كحزبتكوينهمبعدلتاريخهمتمرضوللم،نشأتهمعلىتقريرسبيلفيتأخذنالل!ناننامنسابقااكدناهمااكررانواحب

تاريخهمعنعامةللمحاتوا!،اللتكوينهذافي"واللن!وان"ارتحكيماللغطاءاعينهمعنيرفعواانلللمواطنينآنقدلانه،لائملومةاللحقاءلق

للماقيالسي!اسيةا!حزابمناللخوارحانمدكلية،"النهـروان"بعدهؤلاءيصنعهاالتيللانسياءدويتهمدونيحولكاناللذيالسميك

تكرارمنانرأتهناومن،ا!موياللمصرطوالالمعنويةشخصيتهاتتغرع..وهؤلاء

منمتشابهةتكونتكادكلهادامتماحروبهمتلخعرانمعروفهوما"القلماويسهر)-

منالاادبهمفيتؤلرللمدامتوما،والنتيجةالحواثواللغايةحيثصابلآباعتبارهااللقلماوكماسهبرالدكتورةعنباللعديثوسنبدا

..اللعامةصفالهاحيتتستطيعحتىالمفدىلللوطنوالادباللفكرمنقدمتهماذالنرىالرئاسات

علىاعترضلص!حابىقالهاللذيالرسولبحديثاووللفةعنيتوللقد.الرئاساتهاتيكعرشعلىتتربعان

تألفاالاسلامفيبالدخولاللعهدقريبيالمسملمينمنلنفرافيهـالرسولمعاللجةفيتكمنوانقدهالفكرهامعاللجةاصوباناعتقادناوفي

ويحك:الرسولفقال،اًللهرسوليااعدل:اللرجللهفقال،للقلوبهمدخولفيعليهاتمدتواللذي،براعهاابدعه4اللذيا!ولعملها

يخرجانه"وسلمعليهالللهصاىقالثم..اعدلللماذايحدلومنلتحافر..اللبسامالمستقبلبناةلابنائنالتحافرالهـلية"مدرجات"

لممرقونحناجرهميجاوزلارطباالللهقابيكونقومهذاضئضبممنوغيرهماحسينطهاًستاذهاوبجوار،عزاماللوهابعبدالمرحومبجوار
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وخطيباشاعراكانانهتقولومضت..وقأئدفارسبأنهتفيدالمحلية."الرميةمنالسهميمرقكمااللذينكن

،سواهخارجيشاعرأيأبياتبهاتظفرللمشهرةابيافهبعضشهرتاللروحعلىدلاللةفيهلتبينالحديثهذاعندوقفتلقد

فصلم،اللخوارجاثارسالرضاعتكمااثارهتضيعانيمنعلاهذاوللكئالظروفبسلطانيعترفؤلا،مطلقاعدلااللعدلىيرىلانه،الخارجية

."مختلفةصورعلىبعضهاتروىمفوقةأبياتبضعةالامنهايبقهواللحديثهذاعئدوقوفها،يكونوربما،اللعا"ةالاحكامفيواثرها

اللذيالسببعلىتقفاندونخطيباقطريعنللحديثتنتقلثم،بنشأتهميختصفيماوخاصة،فقطاراريخيالقسمفياللجديد

يجودالزمنتجعلبواعثلديهكانتفربما،شعرهضياعالىأدىوالتحكيم"صفينواقعةعنالمؤرخودطقالهمالنالتقولذللكبعدوتمضي

قبلعودتناكماالكواممرو.رمرتولكنها..اًلادبيةلأئارءباللبقاءعليهخالفتحينماالااللهم،قيمةللهابراءفيل!نهاتدخلدون"ونتيج

راحتوانما..وتمحيصتدقيقالى.نحتاجالت!هراللعلميةالمواقففيذللكاباخدععمرابان27صفيك!احول*يأ،8!5وبهوزنالمسعتشرق

اللبلدائما(،فتوحكتابهفياللبلاذري"علىقطريشخصيةفصويرفيتعتمديبقفلم،المساواةقدمعلىومعاويةعليايضعفجعلهالاشعريموسى

."ومجهولغامضاللخوارجامرقنلتولليهقطريبحياةيتعلقماكل"لانعلي.عندفاماهكذابعدفصوروهاعمروخديعةالاعليانصارذوونفي

تعبيرهأ.حدعلىوذأكتابهفبماللصددهذافيارتاهفيماولهوزنللسشهـخاللفت

التيالشعريةلثروتهاحصاءبعمليةقامتشاعراقطريعنحديثهاوفيموسىأباانمدعية"ول،ولكا!3لأ،*4!يوله؟أ"،4!3،1ا!3ا

حماسةوفي،اللذ!بمروجوفي،تمامأبيحماسةفيعليهاتنحشبدههاللطالبوان،مظلوماقتلعثمانبانمؤمناكانوانمايخدعللم

وما،الادبحشانةوفي،لهواحدبيتعلىملتانسهالتياللبحتري...عنقهفيواجبعدلمطاب

...نجااربعينتتعدىلاوكلها،لهاللؤجوأبر!والمبرداللطبريرواهالاممتماريخكتابهفياللطبريبلسانكانتهذهمخاللؤطاانغير

،قطريشخصيةترسمراحتالشعريةاللثروةهذهخلالومن..(18صاللخامسالجزءفيوالملوك

نواحجملةلناتصور))معوعةعليهاعثرتالتيالسعريةالثروةلان..هذهمعاويةعنكتابهفي،مانىلللابمناقشتهاوكذللك

."الشاعرةالشخصيةهذهمنولحءول!ح!4ولأل!45!ول!ء*3!وله!8*!هثحعءد

ناالىاللشعريةثروتهخلالمنشاعراقطريدراسةفيوانت،ت

التاريحكتبرسمتهاالتيصورته!يهيشعرءرسمهاالتيصورتهخلععلىاتةقاقدموسىواباعمراارالىاللكتابهذافيدهباد

الاعتمادفيوأسرفت،...بمر....ع10.001ارنرروايةالىير-فلاافمدعيةاللقولهذاالمؤلفةناقشت..الاثنين سحصيعهسمفيلموللالهعليهادمه!

."اللخوارجدببئ"لهعنونتاللتبماموفوعهاعنخرجتحتىعلبك!ر4..تاريخيرايكليستفانيجبكما،.ناريشلية

منفئةالايمثللايانالتثماعرللهـذادراستهافيانتهتكمابا،للقمصمليئةتزيداوصفحةأربعينمنيقربمافانذلكبعدوما

محساربيناللقتالميدافيفياللخارجيةحياتهمقضواالذينالخوارجبمثلهافيتواأنالاعداديةالراحلللطلابيمكقالتيارتاريخيةوالاحداث

بلونوادبهمشعرهماللقاسيةحياتهمافلونت،المذهبسبيلفيبمالفعل..فقطصياغ!هاسوىابداعمنفيهالللمؤللفةولل!يس.0

وجوث!موأثبتتالخوارجمجدحطتاللتكبمااللفئةهيتلك..قويحربرمحيفخصيةعنصهـيثهااماملوجهوجهانق!حهتبناتمضيوهكذا

وحهـمة!مراًتقدموللبم،نتف!لء،سيالسععنتحدثناانندو..سابقةمقدماتودونمباشرةقىالادبيالخوارج

لتفكير،ابضيقتصفهموراحت،اللعربيةالامةعنمنفرديناللخوارج

،قوماتدراسةردوالخارجي!يناللشعراءبعضعلىبالتعليقوقامت

هلالبنللعبيدةاخرينوبيتينلمرداسبيتينعلىفعلقت،شعرهم

:الاسواقفي-..فاتكبن-وعيسى

امامبنافاذااللعملية،اللخوارجحياةفيالمراةاثرعنوتحدثت

يدة؟فابر!ه"أمعواًحرضمالرةااللفرقنظرةوهواللخوارجدراسةفيهاماحانماأغفلتوللقد
..موصوعيهدراسهاماملاالس!اءموصوع

تتناولانالممكنمنوكان،معالمهوطمسأدبهمواحراق،للهمالاخرى

ةر)فىواسصوو"و.5،صفحةفيالكراممرورعلهامرتللكنهـ،،اللفيىلالاؤطاعوعلاقتها
اللطاهرهلل!لكمعارلهبدراسهولموم،الاحرىالادابفيالموضوعهدا

"ديوانبقيلماذاتعللأنبدلاوكان،موضو!هافيي!يهالاالامروكأن

نزفا!كأ-وارجأعلامبعضعنتتحثذللكبعدوراحت،بالذاتاللطرماح

درسفياللبدءقبل"ستحاولبأنهااللفصلهذاأولفيوعدتكما

أدبفياثرتالتيالمؤلراتأهمنبينأنواثارهماللخارجيالادبأعلام

قصبافطأنر-."الادبببةشخصيتهموكونتالخوارج

..الشعراءبعضذكريتعدللماللخارجيالادباعلامعنحديثهاانعلى

الاياديجئدببنكزيداللشعراءللبعضالابياتبعضوايراد،باسمائهم

-:قطريبسببالازارقةخلاففيقيلتالتي

وان.الآهذفاءقالحصالبعيدةسعمدحعوفيناجإءالعرحضا*واللهربواللبغضاءاللقومبفرقةعيونكمقرتفدلمدمحدينقل

.-"باللعباللحبروخلطاللكلامقرعمغروندينىاع!أناساكنا

،الحضارةهذءلاقامةالوورأرنهيالورت0االلخطبعنواغناهماللجدالعنسعيهمضل،رجالااغنىكانما

الاراديبالتة.خلالا!ققورلى*نشبمنهوالرمحفرسيسوىماليمضطرباالارضفيلا!ونكماًني.

الادبيةالشخصياتعلىالرثاءلأسبابابداءدونترليووقفت

اللفجاءةبنقطركيبدراسةقامتانهانقولانالانصافومن.ابىخورة

لادا!رارمشمورات.سفى25-.لفى2الثمن،قوادهماعظممنوقائداالخوارجفرسانمنكفارسعنهقعدئتناالمازني

....عناو،نفسهفيواللفروسيةالقيادةبواعثءنتحدثناانرونو*ن

!ميح!هه-فاللصكأخباراخباراعلينااللقتوانما،وتلكلهذءمقبولتعليل
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بهتخيجلما.نطبهألولأتعليلبدونالنقديةالكواحيرتطلونوهكذاواغلاهالمذاووبوهبتمااثمنايضاؤهـمتوأنما،9حمسب-مهأ

2ءاثلعرمنوغيرهاللالرماحشعرفيآراؤهاكانتثمومن،استهادرمنالمؤمئيندماءوهووأكلاهاللبتنريةغريحفيالايمانو!حط"اأتمن،

ثابتة.حكيأةالىاستنأددونعقألهامنتطلؤتالتيكالشائعات

هـنال!هاوصلتالتبماالمميزاتأمرفيأمهلتئاالماحثةأنعلىشيئا،منهالناتقدملممالض!واللفقهاالحكمةعنتحدئناهنافهـكا
...."كلهاحيالهمبل،أرواحهم

الكميتوبينبينهمأأرنةفمهعأدتاللوؤئباللفصلالىلللطرماحدراستها،غلةيشفىلااللذبالليسمهرالؤر(لأالشعرمنلناتقدآبللمانهال

وننهكرنصحاهاانا،الوعدهداأمالبدمنلئاءكنولم،الشيعةشاعروقطريعامةبصأةوادبهماللخوارجمعرالهمضمارفيفتيلايجدفللا

عنتتحدثبهافاغا،الموازنوفيهعادتللكؤط2اًلفصئتوجاء..ءأيهافدمتبأنهالهاالاعترافالىيقودناالأنصاؤءوتفى.رامء4صفو

للبعضهممط.صدافتهماعنتتحثوبالتالي،تاهـيخيةكشخصيةالك!:توهبماأثمنوهيالخوارجبذلهاالى*فبمااللدماءعنانمتمائيةعباوأتن!

هناولليس،بهالناسبيدألاتاريخيوحقأئقفيومعأناةصبوطوثئوبعدبؤواروأحهم،المؤمنيندماءوهو،واغلاهالبشريةتاربخفيلايمان

."اللخوأرجأدب"هوالموضوخدامماللهااللعرض"جألدراستهاؤتمنالناحأةاليهانصلللمآللحؤبفه5وهذ..كلهاحياتهم

فيحدجميلوهذا،بببنهماوتقارنشعرهمافيتتحثدللكوبعدالخوارجواللفرقعنالىتارلمغكتب؟منبتهماخللألىمنوانما،الخوارج!درب

بينهئ.نقارنبعيت،منلجيةالمقارنةتكونانمنهابماتانغير،ذاتهانفعأليبأسلوبصاننهاانها؟لحأياةهذءفيفضملهاوكقل..الاسلاميو

فدنالاعلىالمافنعلىتنطبؤلاننئماللئت!عريةالمقأويسالىوتح؟كمض،ملخيأةتتوزمسالتيالرغماةالجشيطبيعةورفدته،الانوثةعاطفةعونه

ؤكريرقيمناليهوصلبم،.اللحاضرالعصريرفدهاوالتبمالشعريقومماتستكئرفأنهاثمومن،الحروبمضمارفياللبدنيالقتالىكلن

السوراءالىملتفتةوهيبينهماتقارناخذتلللالففوللكنها.ونقديولكنها،قاصوةنظرةوهذء..والاساطيربةالغرةمنوتعدهاللخوارجبه

فيالموضولحاتتفارنوراحت..تريملاهناكفأاأمتالاموىاللمصرحيت.فشطيعلاالباحاةلان،واوضحهتعب!يراوماالمرأةعنمعبرةالحكيقمةفي

تبعلااللقبيلهذامنمخلواشياءلللنأسمنوماكؤئوبغضالشعريةسبيلتبماللعاائدءلونيأدمهمالترىالأنسمانيةاغ،ؤئبفثنهارجوبان

بإصث.ولاؤ،لىبءنهمواللدمار،الخراببمضطهديهمتلحؤأالتيوألويلاتاللحروبمنعقهدتهم

الادابةم!المازسصيردرزةعليهناللتالنئهالكنأبهذاووثيو!فانومسلبيينكأنوااناما،هحاربمومفيايآلابيينكانوااكاوذنش

موضوعوهنا.اررياسعنألشعرمنالخارجياللشعرمكانةعنبعديت،معركةولاهـحان،ويوفيوللكن،عهيدتهمعناللدفأؤنفيأنفسموميربلون

محفننلتهيانبودناوكان..وأصااتهالبأحشعبأريةلاظهارمؤلالريهاللبوكيينلانفسهماحراهبفبماليوؤنرىكط،منقردينأرواؤبمهيزمهون

اللكأتيةكيهفعرتعمأبهلئعتأص،القصئرهوافيالماحثةفي.....ء..

عبعر.وجورعس!ميوععيدلهمبهميلحنماعلىاحمجثبا
بدودعلىناشوللمصأحةوأربعينمائةبلغنأحشاللكنابهذاميا(رئنوبهناعلىحطانبنلعمراندرهستهافيموستأنهاعلى

يط!-الش!اللجامعيةاللهـرجهاللكتابصاحبمنحيستحقأو،يذكرتسهـا،انمنبدلاكاناتيأتنغراتتاركة،الت!يرمنهافتالمه

الأصؤلهذاتمأللجباحاةمعشافعولابنأييملليسودناانغير..الههاكعأنانليرواكهنهاعلىالنأادهنهاكاططئممنأفنبحهمهافيوالأ.تترك

وأقلت!صارو،--،،الاكةفبضيقبوتسماللؤئأوذهئهاالمنداعئنضطاهاايمضأصكيكةلنالتقوؤصاؤأفنعلىمضت،للكنها.لأأماللعلميةلللاعمهؤبصلح

اؤيد..لاا-وعأكماتالبح4هذاكتبتانهاالينالليخيربحتىلالثااةقىاـنيأننمألانحغيغةوهدهوالادبالعلمفيككيراتاوم"(أهازعمتيرب

الشع!رعنبحديشألمرتابالةصإتهذأمعألبةفبمالياحأةتبدأومنقبالفئةفعمران"..لسواهيمثلهالاخاصةفئةيمأفنضأرزبىشاعر

يكلفمطالااللقارىءمنوارجو،الأسلامو/صصراللجاهليةفيالسياسياندون-وعلمهابشعرهااللخوارجأمدتالتيالايمانالشديد*ا!ؤمنة

والتمي،تطلقهاالتيلللحقلألقدعمهام!ىلحنيتساءلحينمانطيقلاماتستالع"،خاصةلظرو.ف،وللكنها-وشعر!معلمهمعنشيئاتحيطظ

فسانهكللشوصنعحينمأاللقاربءأن..كتأبهاصفحاتعلىتسالرهلم..المعأضفيوالتغريدوالط!ردالضتن!ريدويلاتفالمعروأنالحرب

اللحقي!اللعلميةتطلقانهاالىسابقلأاشرناقدلاننا،نطيقلاء(فنأيركلايمانهموللكنامنواالذينالروارجمؤمنيمنالاعرابرمتلوا!رماح

ا-سعلىتقو!لاحقا"لقهاوان،اللبل!يةالاحياءفياللشائعةاطلاق،السلطانفي(مالهمتحقيقمننفوسبمهمالليه.نصبوكانتمايئسهملم

حقائق!ااتصفتثمومن،تدعمهاالتيالعلميةالادللةأو،الننطبيقمن".قوياتكوناالامالبرتلكتكونالخادجبمايمانهمأنبل

بهاتلهجالتيواللحواثلثالمحلمةالصح!بصفاتالفصلهذافيالدراهـلمتمضمارفيمهـافيتهاللها..ضخ!ة..وويةحهيقة

..اللجماهيربهافتهوناللتيوالصيحاتالالسنةهذهعنشيئاللنا.نقللمانهامحير..اللجدةكلجدوهدة،العلمية

لليصوللكن،التاريخيةاللحقائقبدضهـهاننتظرأنوطبيعيعسنتحدثتوللكتها..انجاهاتهمتفلس!انتحاولوللم،اللفئات

التاريألعلىاعتمدتانهاذللك،تاريخياكلهالفصقبيكونان!يعياعلىممنتمدساذألاتاريخياصديغاالادببم،0التأرفيك!اللخسمفيالخوارج

الخارةلالشعرعنكتبتانهاعرفتلوانكبح!يثوئئزئيأ،يليأماداأءننعلتبطائلتعودولا،جديدالىتؤدآملأالتيالمناقشاتوافتعؤاللجمع

كانتليتهاويا،الممؤعالتاريخبمالعرضكلكبعدفكطونمعفصفحة

مضمارفيارسااومعمداشوطاشاتتكدمنتانئنعلى!أ!متملةصلهحةلناللطرماحالىتصدطحىفتنحيئاهسئامهنهافيلئاتتكدمام -ى...س.001.:.........والعلماءاللعلم

ي!موولالعضهاوكلهذلكمنبشبمءتنسملاولكنها..الخوارجدراسةاللقدي!لآالادبيةالكنبفيعنهكتبماتسمنلهـ!وكعادتها،اللطائيحكيم

اللخارجيالشعردمكأنةبهلأعنونتالنانواللعنواناللفصغنهنافيكنبماماقدرهريحةاشحلذولاوذهنصأامعلىتدؤلامناقشةمعلتدونه

لاالشعرفيوبحثانالناحشتقتض!،الامويألسياسبمالتعرمن..والادبالفكرعالمفيوسطازةطينةعلىتدؤ

نغرحنفتنعلىوشتمللاالكتابفانكلكمنيكنمهما.اهنناريأطاللوم،بفئدبدصدينأهامننخرجلاشعرهعنالحدبثمجالىودي

كانتان،الخارجبمألشعرفيالتئندودمطأهراللباحشفيهي!بكناللطرماةبشعرتحللاناستطاعتانهافنأوؤاللباحكةننصفانالا

والهركي!بالللغويالاشنخدامكذلكفيهويبينتجديديةمظا!رهنالثللسملانها،العارييناثسانويةالمدارسىمدرسيبهتباهيانيمكنهاتحليلأ

الشعرسهالمضمونامراللبأحثيوضجكما،عنمممالشعرقبللتعبيروغالةاللنكر،تستحؤدنقديةبنتأئؤأللنحعرهدراستهامنتخرجانتسعئن

الصارزجميئوتحأز،اللهممتشننهض،روحيةمنفيهماومدبعندهمالوصفيالطرماحشعرأن،النتائؤنهنهأمرفياـلباحثةالتهو.ءسلتما

وروبيالروصيةهنهوهل،وزأينولاهيابينغيرالمعاركخوضراليأبيلإطهحأظواالللغوثيسنبأنهواعلروا-قيهتملفكغهفيصعب

أورملامي،تصوشهوكوؤب،بالتصوشمشوبةكانتواكا،لاأمبانتصوفوجودعلتأحيأنابأك،لاونمعئىأونحوقيااعدةعلىمهاللي!.ش!توا

هـلىاء*م!تاللع،!ذللكعنالاسلامبمارة!وفنتة"ثاةنطخونظراانهأممرة،مائةمننحوااللعربلمه،نءطحببهفالىتشهد،اللغةفياللفظ

فيهتبينأنننقديمنفصلبدلاكان...وغيرهكاللهندياخرتصوفوخمسينستنحوللزمخشرياللبلاغةأساسمناللد!انفاتنرلهوجمع
للمكما،يح!تللمهذاانغير..موجودةكأنتانالعاحثيةدن

.-..الاساسفيالا.نوجدلأبيتا



خلافة،ع!ريةبيدهاتأخذلمأنه،بصراحةذللكعلىوا!جابةهـالسيءاللكتابهذاعنحديثنافيعليهانبهناالتبمالاشياءلحدث

الئقديسةفياللقبليةكلههذافيبيدهاأخذاللذيوانما،فذةأصالةولاعليه،والمشرقينفيهالمحكميننوايافيالسيءتفكيرهفيالسيءدراسته

وباعثسطاخالقهاكانحسينطهالدكتورانذللك..واسوئهاصميمها-التانويةاللدراسةاتمامشهادةصاحبهينالانيستحقلاءتابو"و

العصربب4الللغةنقسمهـفيسةوكوني..فكانتدكتورةءونيفقاهـلها،اللشمانسدرجةعنقضلا-المرحلةهذهفيطاللبعلىعسيرغير!نه

لجنةفيوكوني..فهـانتوالفنونا!دابمجلسفيوكونيفكانت..الماجستردرجةأو

علىخارجكل.،اجمأنشريطةعاىوذللك..فكانتادكأورابهايعملعندصا،نقفللكيفضلئلمناللكتابفيبقيماذالنتمساءلواننا

يشركهلابههخاصااتجاهالهأنصحانوالنقداللفكرفيالدكنورقبيلةواللتي،عليهااشتملالتيالنقائصالىتض،!للكينقائصمنبقىاوءلمر

اللفكرفيمذ!بلهحسينطهأنعلىباللبناناليهويشار،ء-رهفي"منهاكليصبحبحيت،قتكفيهاباكملهجيلتب3علىتوزعانيمكن

.والادب..بهاختصاللذيم!الفنفيموضوعذييخر

اللقيادةمضمارفياللدووةعلىأقحمأنهبصراحةهذاومعنىمنطلقااعتبرتالتيالماجسترمنحتشيءأيعلىندريوللسسنا

يقفطداأنبغية،خيلافةعبقريةو!أصالةبذويلبيسواأناسااللفكريةبدعوىللجامعةمنباباودخولها،اللطلبةاماموقوفهافيالليه.نستندلكي

انفنمضمارفيألاصإولذويئهي!نافحواللكبماقلولااكثرلابجافي"المعزةاصحاب"منالمفضالةالللجنةأقدمتولماذا..فيهاالتدريس

،اضماراهذافيواوهامهاغالليطه،مايوماسيكشفوناللذينواللفكرعلى"لليتمانوالمستشرقامينوأحمدحسينطهتور3الد"والسعادة

هـ،المضمارهذاعنوأبعد،اقحمماأقحمالنبيلةاًلمهمةهذءفلاجلانهذا،الرواسياللشمماللجبالبحملهتنوءاللذيالتاريخبماللخطهذا

فيبقبلينهمؤمنوهو،حاربمنكلهذلل!سبيلفيوحارب،أبصرأتاحلانه،الجامعةتاريخفيكنابأخطرنظرناوج!4منيعداللكتاب

قبيلته،ومبادىءتتفقالتيبعدالىتهالايقانكلموقن،وسلممهحربهفياللفكريالتوبرليهفيتتمثلخطيرةبمهم!ءمومانأصاللةديلغير

ومن.الاشياءعلىحكمهافياللسلموالمنهاجالانسانيةتختصمتيوالىاعمالهموعلىعليهموالحكم،اللجامعيونوهمخاصسناولاخص،بلدظ

اقرادأحدنافسماادا،اللصدورء!التكطواللعداواتالاحنتبئئثم،اللذحثهداصاحبةمنحتهاإلتياللجامعةاستاديةبعحكلوىاللعلمية

فقطهنا،والنقدا!دبفيوأصاننهاللجمبعلهيشهـدمنافىقبيغتهقسسلميامنقيهقدمتماعلىالمآجستردرجةعليهتستحقلااللذع!

مقياس،يغدو،وتوحشكأفرا!ألىوعصبيتهااللقبيلةوواوةتنقلببومذاكبهارفقواقدالممتحنينا!ساتذةبئنللتفرق!انهابل،علمة

منفلاناانالدولةءستوىعلىهيالتيالجوائزفيلديهـم!اللتفضيلهؤلاءيفبملااللشركاناداادركعولست"شكريوفيهانيمكنلا"رفقا

غدتحسينطهعلىالتلمذةكأن..النصبهذا،!لممينطهزل!ميذ؟؟اذنيفيهمالذيمرفمابهارفقهمعلىالممتدنين

قبيلقهانتقفءلىويسب..بهت!ضرؤطاناللمولةعلىيجبعلميامؤءلم!بينخلطوافدالممتحنينالسادةانالاننقولهاننربواللذي

..التفضيلفيءادلمقياسلانه،تريملاعندءوراحوا،العلميةالقضايافيعليابمثلالايمانوبينفتاةتشجيع

النقديةواللفكريةاللقبليةانه*و(مثالهالىتصرفهذافينعرف،لا،عظيميعامونلوظلموهذا..وصبرهاشبعتهاوعلىعدهاريخنون

فكر،منمسحةلهانسانبهايسمح!والتي،وأسوئهاصميمهافيعالليةتمشحقادبيةبلغةكبالنتصاءموضوءيكونان-عدولاالكتابلان

فسعدالادب!بةاللضمائرذويأنللاسفولكن،ادبيضميرمنب!ةيمةأوالشاطرللذنلميذالتعبيرمدريربهايعلقالتي"حسن))كل!ةكا.نبته

77-السغطنإعا!ادتطإ-وانما،التلميذاختراعمنلليستالافكارلار،موضوعهصياغةطى

--------صسى----عسى---صمىالتاريحوالمولوعاتكبمنجاءتقدوالافكار،اللقاءعليهمالمدرلسيلقيها

..االدراساتبكتبمنهااشبهالتاريخبكتبالرسالةغدتال؟ب!الادبية
لمكنبدفيالممكصمنكان،نقولانلناليجوزقانه!ضاومن،والنقديةالادبية

العرب!ب!ة،اللغةقسمالىلاعليهالليحثمواالتاريحقسمفيتقدمان

سءضاإرضطغسللأالتاريحقسمفيالدرجةعلىتحصلتكنللمانهااكدهبلاللظنواغلب
..بالتاريخيتعلقفيمابجدبفههاتأتللملانع!ا،رسالتهاءلى

فسمفيمكتانهاصأحبتئاعنا!صالةللنفيتأكيدابلغولعل

ضتخصصهانهاولمزعمعاماثلاثينزهاءاللقاهرةاداببكلةاللعربيةاللغة

بدوناللقسمرئاسةعلىتربعؤلانهادللكومع،الحديثالادبفي

،أللأيمها"طجم!!لوو،!ةمنا!ى!ةفيمادكلكالممتواة!رحلمالف.ه!افي اللحدر-الاد!دراسةعطىالديوأنما،رعمهالهايسوعءإم!يرء*يد

واللحديثالقديما!دببدراساتهغطىاللذيضيفشوفيالدكتور

علىالامامعمقرلةعنمستمايضةدراسةاوضقىمادونعليهالليحكم!لزمن4ااعمأيشكفانهذللكومع،ءورا
-.-مندورمحمداللدكتورالموضوعللهذاتصدىوفد..ادتخاراوزهو

التيورسائلهئتطبهطتلااطمنوحطاتبمكسياسيالقغماوي،سهيرعلىباللائمةؤانحى9591عامفيأ!ذاعة"ءلكأفي

كاالعلاعةنهج"الخالدلهكتليت!منهاجمه!طرءتللهافيلانها،"و!انجبوفي"وضحوعةاز،وار،ن
عرضناالتي،رس،لتيهاالااللهماللقديما!دبفيولاالبحديثا!دب

تأليفالترجمةمنالافيهلليسكتابوهو،الادبفن!ءنر"ء*،بوا!،لواحدة

اللقلماوبم!،سهيرالسممهشيءفبهيظهرلابحيث،ا!وروبيالادبيالنقد

بأنها91ع9سعةفبراير7؟في"المصور))مجلةفيالعقادوصفهاكما

اللهئداويخليلدراسانهامنلكيبينفلا،امحلميةاأبحاثهافيانشاليبأسلوبت!ب

..انشائيةموضوعاتأو،عالميةموضوعاتءانتان

ستتراتااذابذصنلقارىءربولىواللذيالوضوعهذ؟فيالغريبوالسؤالى

اًلادابرار.لق.25اًلثمناجامعيةعليةهيئةرناسة.لسنمتصتىبيدءـأأخذال!يكماووكذاىزت

--س!-حمسحسى----ااسس!مس!سىصىوالادار"واللفنو!ا!دابمجلسدخلتوحتى،العربمةالللغةفمتدعى
؟؟وغيرهااللعربيةباللجامعةالثقاقية
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فيهذايةالمعهدلللعصبيةبعثهومن،واللفكريةالادبيةالميادينمحننلفقيذللكفيضرفوااللحمقىللهؤلاءومحبدوء5مهدوبعدماالطريقااخله

صول7وندويحولىتلاميذءبعضجعلاللذيالامر..المفدىالوطنواجتماعياسياسيامنهجابالاشتراكيةيدينعصرفياللشحائنالتصرف

ذكرها،عناللقلمنمسككثيرةذللكعلىوالادلة،حقوقهمالىالاكفاء.ياونجلة

سيدالدكتورمعسهيراللدكتورةصنعتهماالمقامهذافينذكرولناسبغقدحسمينطهقبيلةمناحدة2اوهذهفانأمرمنيكنومهما

النفأدمصاففييقعدهماالانتاجمنلهجليل،عاللموهو،نوكلشهـبيةللهاوقدمها،النعمكلحسينطهالدكأوروسعيدنامولاناعليها

ناج!دهابكلحاوللتقدسهيرالدكتورةفانذللكومع،الاصلاءوضخامتها،العلمفيتفكيرهاتفاهةمنالرغمعلىاللقبليةبمائدتهلتهط

االشخصيةاللبواعثبدمموىلاالادابكليةفيالتعيينوبينبينهتحول..رحا!اوتدير،أوارهاتشعلالتيواللعصبيةاللكيدفي

اللعربية،لللجامعةالمساعدالمديرالليوموللكنه،صدرهافيتمورالتي:اركأتابيح!بى

فيالناضجلان،عتزاز1وفخربكلاًلرجليملأءاناسظاعمركزوهو

الليه.الدولهتكلهامهمةايفيينجحانبدلا،العلمماللدكسورةزوجهولهسنعرضاًللقبيةاللذيمنهذءالتانيأما

دادسخارجلايالتعيينبينتحولنفسمهاالدكورةأنايضاونذكر..اللخشابيحيىالدكنورالمفضلاللقلماوبم!لىهير

لااللخارجمناللدكتوراةدرجةعلىحصلقديكنمهماالادابكليةعنأوفكريانتاجلهليساللذيالرجلفينقولماذاندريولسنا

؟تمهاعلىالعصبيةعلائموتلك،كليتهاخريجيمنيكنلمانهالالشيءترجمةهويراعهابدكلهماغايةلان،الذكريستحقاسمهيحملنقديم!

عاللموبيناللكليةبينتحولانهابل...صاحبتنانفسفيواوضحمهاالتي"فارسيةحكايات"ككتابهاللفارسيةاللغةمنالادبيةالائاربعض

فييحافرمندورفالدكتور..مندوراللدكتورهوخلاقوناقدفدلللمؤللفلليساللفارسيةالكتبمنمخترةفصصوهي،مرتينطمبعت

..بهامدرساكانالتمحيالابىابكليةالااللهمكثيرةعالليةومعاهدكليات.ترجمتهامناكبرفضز/

لانعرفهابدعوىاللخصبالمنهلذللكمنافادتهموبينالطلاببينتحولوقدالمفكرين،منولاالنقادمننعتبرءلااذناللخنسابواللدكتور

مندوراللدكتورافادةمنحرموااللطلبةوللكن..دعوىأيولتكن..الاول،اللصفمنلليسفيهذهحتىوللكنه،اللفارسيةالللغةاستاذنعتبره

تصلباللضرورةلنفانهااللحديثالادبيالنقدفيحاضرتومهما..لهموالتبمترجمههاللنىاللكتببعضسوىفارسيأدبينتاجلهليسلانه

..مندوراللدكنورهـتوىالىمثلوذلك،صغير"فصيل"علىيزيدلامااللحجممنبعضهايبلغ

صميمهافيواللفكريةالنقديةالقبليةهيانما!كلهااللظواهروهذهفاللكتباللطومي..الدينلنصيرالفهاالتي"المتعلمينلاداب"ترجمته

علىالمهيمنيننفوسوفي،المجالاتشتىفينتتبعهاالنتي،وأسوئهاالىكبيرتحتاجلاالتبماللصغيراللحجممناللخشاباللدكتورترجمهاالتي

...الثقافيةمؤسسعاتنا..تفكرراوجهد

:ةاللغةفيعلميرصداماميثبتلااللعلميرصيدهفانثمومن

..رل!ديرل!اداللذيهنداويم!،موسىمحمداللدكتورهوجامعيلاستاذوآدابهاالفارسية

المقالة،اولفيعنهاباللحديثوعدناالتبمالثالثةالشخصيةاماالادبتطوراتلاهمالمؤللففيهيعرض،"اللفارسيالادب.فاريخ"الؤء

فيالزمالهبمقدارالاالللهمقدمناهاالتيالاسرةعنخارجةهيوالتيبدراسةقامكما.اللحديثاللعصرحتىاًلاولىلحصورءمنذاللفارسي

منحق!!اكثرأخذتوانني..واحدةوكلية،واحدةجامعةفياللعملوقد.الليوستانوديوانهوعصرهالشيرافيبموسعديالانسانيةشاعر

هيالعلميالانت!اجفياللكسلاستمراءمعالادبيةالحياةمزاوللةفي.2فرابةيحتوجمواللفارسيةالللغةفيمعجمااللهنداوياللدكتوروضع

ورئيسالانجليزيللادبالمساعدالاستاذرشديرشاداللدكتورشخصيةاللحديثة..المعاجماوثقعلىدقيقةمقابلةمعوتركيبواستعمالكلمةأللف

..اللقاهرةنججامعةالاداببكليةاللقسمالفارسيةاللكتبامهاتمناخركتبعتذرةعلىيزيدماكذللكوله

فياذهاننانستحضرانبدفلا،رشدجم!رشادالدكتورنقولوحين.وتألليفترجمةبين

ادخالمع،والادبيةاللفريةالميادبنعلىالتسلطفيفذةشخصيةانهمؤسساتعلىاللخشابالدكتوريسيطرلانالمخولكانفاذا

علمي،اساسعلىيعتمدلاتسلطهانفيتتمثلخلدنافبماخرىحق!يقةيجيدهئداويم!الدكتورفادطالفارسيةللغةاجادتههيعالليةومعاهد

...بهايرضطلعالتيالمسائلبجانبيذكريكادلااللعلميرصيدهلانللبعضترجمتهفييئمثلالمخولكانواذا،عليهيزدللمانمثلهالفارسية

ترهاالتيالنقديةالمقالاتمنمجموعاتثلاثالالهتذكرلافالمكتبةللههئداوجمواللدكتورفان،-نزارتهاعلى-اللفارسيةالادبيةافىلار

ماخلاصةكتابوهو"الادبما"يدعىصغيراوكتيبا،اللصحففي-ومزاجههوتفكيرهواقعمناومؤلفات،اللفارسيةاللكت!لامهاتترجمات

وتتنرعزعتضلالادبعنومفاهيمهمعلوماتهأن،منهاًلقارىءيستفيدءاللدكتوراختياريقعاذنفلم،فحسبالترجمةمهمتهولليست،الادبي

بةينفعمااثعريسبمءاللذياللكتيبهذابفضل،اللهنداويم!اللدكتوراللعاللمالرجلدونفقطاللخشابعلىحسينطه

قريحةأبدعه4اللذيالكتيبهذاعنحديثنافينغلولاونحنيقعللم..فحسبالف!ارسيةاللغةفيالابداعهوالمقياسكاناذاوذللك

ذللكبعديقراثميتصفحهاناللقارىءوحسب،نبالغولااللقسمرئضسالادابمجلسفيعضواليكوناللخشابعلىحسينطهالدكتوراختيار

غني!محمدالدكضورترجمهالذي"سارترتجولجان"كتاببعنايةلمعهدعميداوبالامس،الليوماللعربيةاللدراساتلمعهدوعميدا،واللغنون

ت-دالادبوما،رشديرشادعند"الادبلثا"بينالفرفىلليعرفهلالى،العربيةبالجامعةالتقافيةالادارةعلىومشرفا،الاسلاميةاللدراسات

عند"الادبما"حقفيقولناعلىذللكبعداللقارىءيحكمثم،سارتراللفكرية..باللقيادةيتصلماوكلوالمعاهدالمؤ!س!اتكلنذللكوغير

فيسواءعلىولسارترلللقراءالاىتذارتقديممعوذلك،رشدبم!رشادفيالابداعبمعئىوادبهلفكرهحسينطهاللدكنوراختادههل

انهانزعمفاننا،النقدفيمقلانهاما.جهـنتنامناللظالمةالمقارنةهذهاللدكتورنخالففانناللذللكتمقداختيارهكاناذا..ودراستهالادب

تتحدثانتعدولالانها،والادبالفكرميدانفيقليلاولاكثيراته!ملاومنأسدى،الميدانهذافياللخمثمابيفضلمن!ناكلان،حسينطه

مضمارفيمنهاباعمققامقد،!الادبالنقدمضمارفياوللياتعنللممثلهوعشراتاللخشاباننزعمجليلةخ!ماتوالادباءالادباللى

رهيفبذوقيتمتعونأصلاءنقادعندناوالمسرحيةاللقصةعنالكتابة"...اليهايصلواوللنيصلوا

ترقىانيمكنلاماوالمسرحيةاللقصةمضمارفيدكتبوا،خلاقةوعبقريةالفكرية؟واللعلميةلللناحيةيكنلمالاختيارفانامرمنيكنومهما

وفي،هؤلاءعنداللكتابةمداركالى.،تطلعولابل،رشديكتابةالليه،فحسباللدكتورذهنفيوجاهتهاللهاتكونقد،أخرلاشياءوانما

وقتناالى.491عاممنذمندوراللدكضوركتبهماالنقادهؤلاءمقدمةكانالتيوالفكريةالنقديةاللقبليةءنالاحوالىمنبحالتبعدلاولكنها

والمدخلالمقارنالادب3تبهفيهلالغنيميمحمدالدكتوركتبهوما،هذاروادهامنلانه،نشاتهافيحسينطهلللدكتوراللفضلكلاللفضل

-78ال!صفحةعلىال!بقية-الاس!رةلتلمكتمهـينهمنذللكعلى،دلوللشى،اتمامهافيالمخلصين
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متفاعلااللفرديم!الوعيفيهايظهر،الانسانيةاللقيممنمجموعةوسط!*"-"*"لمة؟بمه!ه"***"**بر**كلهـ**طهـ*-********كلم!":

يهدفماحسبعلى،التفاعلمظاهرمنمظهرفي،اللعامالوعيمع:الضأ4لمئقدالقسلةوا

ولا.الانسانيةاغراضوفي،اللقيمهذءالىنظرتهفي،الكا.ن!اور*.......
."

الصراعمظهروهذا،اللفنياللغرضمعالاغراضهذهأتساقمنمناص؟-15او!حةهـلىالمئنت!ور!ة-بخ
وعوامل،المحتمعضدالاشخاعردهي!قوم،الاح!اعبماوالنقس3

..*،،،***كلأ!*"*!ءرزمي**"!لأ*،،ص

)1("نفسهضداللشخصبهيقوموقد،اللطبيعة

ومصدرهماللقصةفيالاشخاصعنفيتحدثهلالاللدكتورويمضيالمسرحية""كأ،بهفيالدسوفيعمروالاسة،ذ،وغيركلاالادجمبالئقدالى

ضوءفبم-أنهمفي،عادةنراهمأونأللفهمعمنيختلفونولكنهم،الواقعنقصاسيسدانهرعماللذي"القصيرةاللقصةفن))كتابهفيق،و..

..الىالعامةافعهدوفبممعللوسلوكهم،جانباأوضج-اللفنيا!رضءلىتطب!قه!،ا!قديالمبدأتقريرعلىيعتمد،اللعرىيةالمكتبةفي

.الصددهذافيقالمااخراور4..ىرءوا!قيالنقديالمبدأيوضحللكيالاوروبيةالقمصبعض

منسابقاقلناهماانالىبحاجةلليساللقارىءأنت!ورناوفيفيررصوريمبدأعرضمنبدفلااللعماميبالواقعكلامنانؤ*دولكبم

أوللياتتكونانتعدولااللنقدمضمارفيرشديرشاداللدكتورك!نابةأناً!ؤارقلنرى،طلالاادكأوروا،رش!يرشادالدكتو!"نكلعئداللقصة

مدارس"ا!ويةمدارسنافيالثانويةالمدادسطلابيعرقهانقديةفياللقصةا!مياتعناللحديثمجالففي..واللف!النقدفيبينهما

فبمالاعلامهؤلاءمسننوىالىترفىلاكتابتهوأن،"واللبناتاللينين!رلاانيجب،كاملاحدثاالحس!يصبحاكي":رشدييقوق

داخلهاو،ذللكمنشكفياللقراءمنكأنومن.والادبالنقدمضماروأينوقعكيفوهيالمعروقةالثلاثةالاسئلةعلىالاجابةعلىاللخبر

العربنقادكتبهماالىيرجعأنفعليه،نقولماصدقفيالريب؟وقعللموهوم!رابعسؤالعلىاؤللفايجيبانشجببل؟مننىو

الدكتوركتبهماالىكذللكولليرجعبعضهمعندوقفناالذينالاصلاءافياللدوافعاوا!امعاعناللبحثتتطلبالس!ؤالهذاعلىوالاجابة

مناهتزازيعتريهعمابالمس!ؤوللستأننيعلى.الميدانهذافيرشديم!اروافصعاعنواللبحث،بهاوقعالننباللكيفيةاللحدثوفىالىأدت

مضمارفي.نقويمهبصددنعناللذيم!ناقدناكتابةمنوقنوط!يأسنغساللعدثؤماواالذينالاشخاصبىاواكصشصعلىاًلتعرف!بدورءيتطلب

خرجنلمابمثلالنهايةفيسيخرجاللقارىءأنوأعتقد..والفكراًلادب.بهئرواقأو

..اللئتاجهذاعلىاللحكممنبهيثلانا!لى،وا!دثاث!ةبجبناففرقةأوالفمكلالخطومن

ذ!!الىتقفزأسئلةهناكلانالمقامهذافينتساءلأنؤلناندوادوكلش!يرعلىافتصراللكا.نبانؤلونعملوهيالشمخصيةهو

بالعربيةيكتبالانجليزيم!القسمرئشالدكتورالاستاذانفيتمثلانسأادو!ةلان،الحبراسىاقربقصتهللكانتاللفاعل

نقاشاايدجممعلىكذللكباللعربيةكنبمامسشوىالىكنأبته.نرقىولأب!صويرالا.حققلااللحدثووحدة،ومدةلهمتكاملاحدثاتصور

؟أافنيكتبفلمناللعباقرةوهي:ار!"أورئلةعلىاللكماتبيج!يبعندماأي،تعملوهيالشخصية

لأرنقئيللدلقلدوللمرهاشمرممثلةلافيلملمذهذنحل!رلسمعا؟لاعلىقمسملطلسهنلبثفيركت!نقرأدثأبدللكنعميوراندركوللك!ط،اللحدتوقعولمومتىواينكيف

ء..-...".)1("اللصوصتنرف"بعنوانالتاليةاللقصة

الاعلامهؤلأءوأمامهم،ويدرسوهكت!هماعلىيقفواآنيمكنلا،عليه....

الندر:مضمادفيالساذجاللكلامهذاعلىالتظبيقفييمضيثم

اسةفمهمافانهبملآمرمصبطرلماهيوتلاحيثعلي!ما،مفؤرلب؟حيثلنقدنهاكسولك!بفيماللجي"اللقصضوءفي"و،"اللصوصثرف"قصةبعرضاللقصصي

يدرسثهاالتيموادهفياللطل!ةهؤلاءانهذاعلىيترت.واللذكيصفحاتهكلكتابمنصفحةوعشرينخمسافيستوق"موباساندكي

.وهذء.نقديمبدأكلفيوهكذا،عنهاتقص!ربل،ملأكتينتبلغلا

ا!ةفبميتخصصوناللذينللطلبةامشنوىمنمستوىأقليكولونا!هانعضقدوا!كبراث!نالمؤللفبهافرقالتبمالاربعةالا!ئلة-

علىوقفناالذينالنقادمنلاعلامنايقرأناللذين،مثلاوادابهاالوبيةهو:اخرشرطبزيادةبلالناجحاللصحمفيالخبرشروطبنفسهاهي

الانجليؤيةالنقدكتببعضعليهميقرركاناذاالااللهموافكارهه!كتبهم"نواقعاللصحافةدراسةفبمعلمناءماهووهذا،اللخبرفعلالذيمن

اللحاللةهذهفيوهو،أيضاالانجليزيةباللغ!ةاللقصيرةاللقصصوبعض،لسنانعرف.)؟(وغيوهاالاوروبيةاللبلادفيالسليملأ-للصحاقةقراءاتنا

للطلشه،الانحليزهؤلاءأفكارموصليكونانالقصوىمهقهت!ولا....
والحدث.اللخبربينلللضمرءل!لنروطاتضعالنقدمضمارفيسذاجةأي
،رشديرشادكتبلماالنقديةمقالاتهميكنبواللمالانجليزالنقادأنفلوهـء!نعليهاويزيدبى،السحيمالصحالياللخبرشروطبنفسهاهبم

يسيرونالذينالثانويةالمدارلىمدرسيمهمةهيانهانعتقدالمهمةوهذه!كنلا،ذصورنافيالسذا!ةهذهان..اثؤلفيضعهللماخرشرطا

ومنهح،الوزار"قررتهامعينةكتبائتدوس!يقفولل!!ر!ثندجمطروكامخصص.والادباللفكرعالمفيأخرىسذاجةالليهاترقىأن-ء

!لىيثتملعغيرابلطلنتهيدوسالرجلأننعلمهواللنيطلالاللدكوراما،للاشخاصبالنسبةرشادالدكتوركنبهماهذا

68"ه؟8*"33؟*هول!د!!هه؟3يدعىالانجليزيةباشةار!ص2!ضبالابداخالمعجبوقفة،باللذاتالمو!تهذافيكتيهماعندنقففاننا

وترجمهاعنهاتح!ثا!بمهياللكنابررهايخوياننىاد!صوهاورثفي-الاشخاص":!4فولانهذلمك،الرهيفوالذوقوالاصالهالنقدفي-

.؟155؟المعانيوللهذه،اللعامةالافكارومحور،الانسانيةالمعانيمداراللقصة

صهكأدولخولول+هـو!فبهد!صبما!أكمل!اه!!شهكافن!لقععةكاتهلقصيوقصةكتا*لإول)!لهفيا!نساىاسةدراللىالصرفتاىمداللقصةفيالاولىالمكالةوالافكار

عنمحيطهاومنفصلةاللعامةوقضاياهأفكارهالقاصيسوقلااذ،وةضاياء
ىء؟ول!لأهـمم!!ءفى*!هعل!كاا!د!نا33قهـصةو*!ول5وله3

والا،مامجتمعفييعيسوناللذينالاشخاصفيممثلةبل،اللحيوى

قسمفياللطلبةعلىالمقررهواللقصةفنكتابهانبوض!وحهذاومعنىمعا،الفنيةوقيمتهاالاجتماعيألرهابذلكلأوفقدت،دعايةمجردكانت

الانجليزية.الللغةالاشخاص،بهاتحياأو،الانسخاصفيالافكارتحياأنمنمناصفلا-

فقد،الانجليزيةالللغةلطلبةالضعيفالمستوىهذامنوبالرغم

الانجليزقيالللغةفيكبيرعلمبممستوىعلىالفاضلالاستاذموللفاتتكون.28صالقصيرةالقصةفق:رشديرشاد)1(

الىالكنبهذهقوةفينعتكماننريداننابوضوحهذاوامعنى.نفسهاث!*:كي!*9!ح!؟ل!ئ!كثإص!*3!يعظ!لاكث!ا،ستاذكتابراجع)2(

0،6صالادبيالهـنقدالىالمدخ!لهلالعنيمميمهحلمهددكتور)1(اللطهيفعبدللدكتور"الصسحهة،الهتحريوفنفيالمهـدخهل"كتهاب"جعو!1

..الثانيةالطبعةبعدهاوما.!8.،66،؟5:صفمحاتحهزء
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الجماعأتأوللشخصياتالعاديالمصيرخلالمن،مطاهرءمختلففيهذءأنالمقياسهدانضمن4و،أبدايخطىءلاوهوذرضيهمقياس

الاعلىشيءلاوتلكاًلمناحيةهذءمنفمسرحيلاله..المضطهدةعلميمسنوىعلىتكونهل،الانجليزيةالللغةالىترجمتلواللكتب

سعدالدينأمنالمنالشبابكتابنا.مسرحياتمسضوىالىترقىولا..وناقدالهمزميلا"؟للفهاويعتبرونالانجليزيالادبنقادبهءرضى

..السعدليومحمودالخونيوللطفيوهبة..لغتهمفي

كا!لباالرجلهـذامنتجعلوأسوئهاصميمهافيالقبليةوللكنفانالانجليزيةالللغةالىترجمتللوأنهاابهدءبلالطنوأغلب

جماعتهفيينخرطوناللذينمشجعيهبعضأللسشةعلىكبيرامسرحياالمرحلةلطلابخارجيةككتببهاضوايرلنهناكالتعليمءنالمسووللين

يمثلونالمشجعونوهؤلاء،تكوينهاعلىمضىفيماازمعكطالتالنقديرقى..اللعاببةومعاهدهمكلياتهمفيتدريسهاعنؤفلا،اكلمنو/يئ

..الساحرامامالمباخرحملمةمنجد-بىبهأتىبمارهينةاورلةفانالاستاذزمالةحيثمناما

اللقوميالمسرحفيالمسؤوفي.تجعلوأسوئهاصميمهافياللقبلمية.وأدبهاللغتهمفي

ويقررون.واحداحرفافيهايكتبانؤبلمسرحيتهعلىمعهيتعاقدونفيبالجديدأتتقدانهايزعممنروجدلاانهفيهشكلاواللذي

المرتقبةالمسرحيةوهاته،منهاينتهيانقبلالقوميالمسرحفيتمئيلهاحملةمنالزاعمهذايكونانالاالللهم،الانجايزيالنقدمضمار

..اًلايامهذءفيوستمثل"السوقخارجرحلة"هيانورالاستاذعنتحدثناحينماذللكقبلتركناهماللذينالعكاكيز

.المعداوي

قدالمسرحيينالمؤلفينكأن،هذاتصنعواللفكريةالنقديةاللمالية!بانله!قولأنالىجاجةللشىالقارىءانتصورناوفي

اقاءلدثنوئلةقدللمح!مععوم!همفىصمعددترتذمدىحهماوللحقتالمؤللفنرفبقلمممرعلىالللهمالنقدمجالىفيموصوعبداتلليستنرارتهاعلىرشادالدءلإور

،........تفيدأنأما،مستواهمفيومنالتانويةالمدارسطلابقرآهااداالا

اللقاعة،مفتاحضياعمنبالرغم،يقتحمهاأنانسانيشطيعلابرتثهـطمئنونالىو!حن،نجدةنستبصدءمافهذا،طالبةأوجامعياطاللبا

س....القوجمطالمسرحفيالمسؤولوناليهيهتدوللمؤصدرشديرشاداللديورموازيناننرى!اواللى.الاستبعادهذا

قياديةبمهامتلقىوأسوئهاص!يمهافيواللفكريةالنقديةواللقبليةانتصلالنقدعاللمفيوافهـارهان!تاجهتحملاللتياًللكفكأكادثحتىخفت

رشادللدكتورالاعلىالاذاعةدعجلسكعضويةوالادبياللفكريالميدانفيكلجوانبه،علىأتيناقدأنناهذامعنىلليسوللنر.."الميزانقب"الى

النقاديتقدملاانهعرفنا..عرفناماشأفهمنعرفنااللذي،رشديللعبة"و"اللفراشة"مسرحيةصاحبالمسرحيالمؤللفاللدكتورهناكلان

..يساويهمولاايضابمبدعاتهالادباءيتقدمول!يرساويهـ،ولابمبدعاتهالىترؤىألاأنهاالمسرحياتهذهفينكتقدهواللذي..وغيرها"اللحب

هيفماكذللكهوكاناذا،الانذهننافييدوراللذىوالسواللابلالانجليؤي،الادبوبالاخص،العالميةالادابفيالمسرحيتاجالا

بيد..والادبيةاللفكريةالميادينقيادةفيغيرءعلىترجحهالتيالميزاتنعمانأوالحكيمتوفيقمسرحياثورءتوىالىتصلىلاانهاقلنااذانغالي

واللفكرية.النقديةالقبليةفيتكمنالتسا؟لهذاعلىالاجابةأن،اللبناءفيمنهجيةحبكةمسرحياتهفيتكونفقد..اضرابهماوعاشور

واللصراع،المسرحيباللحدثالشخصياتارتباطحيثمنت!"ؤلوللكنها

دياباللحيعيد-الوجودصواعازاءمخ!للفةوجهاتعنوييناللذياللديالكتيكياللفكري

.--3".!!تمفخربمانا

هعئلإثلنيمهتريمخااراد.!ويالعرا(ءاوىللة

جميىبااين!ةيرفعي!-لتز-بعقىءلنشفىعةلمطمافبةتنل!زضتة

3874.سعى73703-هاتف."وققبنالةلمصر!ظج-بي!ت!لأ)\لخنررلمجا-ق!:التألمصيئيالروا ممزايا!م!:النرلالى
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