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.الاهمالنواياعنويبتعموا

يصدرونكانواماكلنقادقيهملانأريدالنلماذنيوالوافع

يعنيلاالنقدجوهريطمسانهعنفضلافذلك،تطبفيةنقودمنعنه

فيالفرديةالنت!اجلتفحصعلىيقومانذيالاستقراءبمحصلات
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معبنج!لينحوعلىليفسرهاال!،ة/اعماقفييندمحوهوالاديب

دالنقاداساساالمرتبطالادراكينشاطهؤهمالىحاجةفييكون

الهـواء،فييتسكمنيكونيجدهماندوناننمم!همفاذا،اللشرعين

اشسعلىىا)تقديةالمعرفةيستخلصان-نادراالا-لهيت!،ولا
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هائلارصدافوجت،اليهعدتتمزمنابنديترلتولقد

منعتبيت!،بالكثروواعدةوجوهالمسرحعلىوبرزت.النمدمن

نادونالجامعسةفيالتدريسامنصاتعلىبالوفوفاخرىوجوه

نراءاولنكللو..انخارج!ييجريماعلىاطلاكيناوباضلالةلبخ!

اننسالا،ليبداهكذااو،السويالطريقعلىوخطى!4شكلا

تقو-ملأردلاالدأذاًلكلمةنامدلوليننفرقدائمابينانلىاحاجةانثمةلحطت

المفضلمةللقرأءةمادةكتاباتهاصبحتناقد:المعاصرالنقديالمودف

آخروتقد،المم!وواوالالبوعايامبعضكلا!عاديالمئقفعئد

الشالنقديةالاساليباغلبالشاديبتلقينيفوملانالطروفريأته

للظنعييدعانالىالاولعمدوقد!للوجدانوتخططالعكليكلن

واايديواوجيةمصالرةالىفرورةثمةكاناذاالا،والتنظيرالمنهح

وفيشرجاروديالىالاحتكاميكونهئالك..موقعيةمضيةاثارة

ايضا.ومودبودكينسبندروستيفنريتشارثزوربما،ءوويلإن

للمراءةمادةكتابانهماصبحتالذينهؤلاءانالفريبةوالنتيجة

فيانقدآاساتذةشاء،الانالادبيالنفدواجهةصارواالمفضلة

تشحيعاالاساتذةمنوجدواًانهـ!اوالانمرب.يشاكلوالماواجمامعةا

وغيرهمسسوالعالموالقطعوضلوييقامحيثسخيا

الىينبهواانيربدونكانهمالاضواءعليهممسلطين،باحتضانهم

تخسرولم.الجامعةاسوارخارجامتدادهماوخلفهمهمهؤلاءان

الاؤادةربطنااذاافادتلعلهابل،النقدحركةبذلك

وعلسى،الكبرىالعالميةبالخطوطتعنيكتاباتمنددموهمابفيمة

كئيراتفقدحديعةعربيةركاماتبينمنيةبعنلتختإرالتيالنصوص

نا-فبةساميكادعاءسذ!كمعويدعون.القممور-وخالاصالة

المنتجةالاعمالمتابعةعلىوظي!4نقتمرلاالنقديالفكرمثلالنقد

،الجديسدةالمبادىءاكتشافو!فتهولكن،القائمالواقعتقويماو

.المبتدعالفنالىطريقهاالميادىءتلكتاخذكأىاالصعوباتوتذليل

اساليبهملكنمهماسانهمنقررهقلاءفهمالىانطلاقيوكنقطة

فياصيلةتعتءاشياءعلىيجمعون-التنهيحالىيطمحمنهاوبعض

اهـسىترجعازمةدائماهناكانعلىيجمعونواذ.الادبنطرية

-انسجاماللاالىيحتاجبطبيعتهالنقدانمع-برعامةتفكيرناانسجام

يعتهدونقد،الانشائيةالاعمالبتقديمهغنيتطبيقيفقدبينيفرقون

صورةعلىالحصولفيعليهاايعولقرجماتعلىالعامةمراجعةفي

ياءالافهذهام!ا.المثاليالنقيرالفكراوالفنيللابداعصحيحة

اممعانجعلهاانذستطيعنقاطفيتلخيصهافيمكنعليهايجمعون؟نني



الصح!منصفحاتوبعضالادبيةالم!لاتفيحاليايعرضللن!قد
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ويولدحبتنافييتغلغلبالتخلفشعورهناك-ا

تنطيمام!معناتنطمانينبنيبثورةاحساسافينا

ثقا-فقريلازمهالشعورهذاكانواذا،يطوره

كلها،العقافيةمجالاشااثراءيمنيزوالهفانواضيح

خلكل؟منالمشكلةهذهيواجهانهنللنقدبدولا

الاجتماعي.الانتماءقاعدةعلىوتقويماتهتنطيراته

اكتشسفالمعاصر.قدالعربيالنقدكاناًذاس2

عندطويلايقفانهعليه!نالفنفيجديدةمجالات

الحياةحركةفييدخلعنمرلانه"المقاومةادب))

المفقودةالاعمالعلىيجريمآعليهويجري،الجديدة

عضويةمغلوقاتباعتيارهانصوصهتحليلكاالاخرى

د*تممتتكاملاقىووظيفتهادلالتهافيهاجزئيةلكل

ووظائفها.الباقيةالبمئيات

امامالوقوفيحطراوطويلاالوقوفيمكنلاس3

جماليةدغدفهمجردالادبيالعملتجعلالتيالشكليات

المضصونعنالبحثذلكمنوخير،للمتعةمعيرة

((المووسف))تجعلانمناحياناباسولا،وتقويمه

.المضمونذلكفيالاساسيالمتحكم

المجمديناعمالبجدوىيؤمنمنثمةكاناًذاس(

افروريافمن،وساروتجرييهاعثالمناـغربامي

الشخصيةتخطيمعلىيقومالذيعملهملانمصادرتهم

التفكيرفيتفسخعلىالايد!للاالمنطقيةولغتهاالافمانية

،علامةيكنمهما،فيالفربوهو،السلوكفيوتهتك

البورجوازية.الفلسفةان!ارمراحلمنمرحلةعلى

الجرجانيةالادبيةالمقايشىعصرانهاءمنبدلا-ع

الىمنهاللتطبيقالزملانهاحديثاوالتكامليةقديما

لاكانواذا،الموجهالنقديالفكريخلقالذيالشنظير

ذهنيةعملياتقهواكتظيريالنقدعنابانةمنرر

والانسانوالتاريخالمجتمعفيمتشعبةمعارفمنتمنح

فعلاولشهالاديبويجعلفعالايكونانالنقدطابعلان

فقط.منتجا

امحفالادبيةواالمج!صةحاتعلىهؤلاءينحركالنحوهذاعلى

الاتجاهباصحابالنقدبيتسمميتهميمكنمنثممنفمثلوا،اليوعية

وصبريال!نقاشرجاءوحدهامفربرالانحتىوابرذهم،الصحافي

وكلهم.دوارةوفؤادشكريوغا)يخشبةوساعيالعشريوجلالحافظ

ليسواجميعالكنهم.مقررةتاريخيةمحصلمةهوحيثمنبالادبيهتم

ايسواككذا،العلميةبالماديةيدينمنفيهميكنوانماركسيين

بثوريةنهائياالصقتانبعدتزلمفيةاصبحتفالليبرالية-ليبراليين

النىبالاشتراكيةنصفهمانالاولىواً!بةاسالقرنهذامنالاولالربع

لخروشوف-بلادناداخل-مثلهنعرفالذيالفضلجنبلاظلكمالتعرف

ادصالاثواًراثرنهملانالعبثمنيكونوربما.وكاسترووتيتو

حسينمنكل-مباشرغيراومبالثربطريق-العربيعجتمعنافياداها

وميعثسلدروواليزابيتحكمتوناظمواراجونوجاروديوكامومروة

حنا.وجورجعفلق

الاولالمحلفييعنيهااخياافئةاهذهتصورنافياعلبهماوهم

مع،اليومبمراعاتمحددةرؤيةذاتفكريةملكةلساكونان

المتميزةخصائصهالهاهتفاوتةاجتماعيةطبقاتالىبادتهائهمالتسليم

سيطرةتحتواقعابعضهمايكونانتستبعدلاولهذا،تاريخيا

ايديولوجي!اتاًوسالتسهيةتلكصحتاًذاسطائفيةايديولوجيات

تدماسنةعشرةاًثنتيمنذيقصدهمكاناًلنقاشرجاءولعل.طتية

النفديهالمعرفهمصامرالى"الممريهالعقافةازمهلى"كلممتابهاشار

والمعرفةانفسيةاوالمعرفة*جتماعيةبادرفةمربوطةباعتبارها

فق!.الفنيةالمرفةحدعندتتوقفانثوناداريغية

ئنه-ذاكاذالادبيالنقدفيازمةوجودمنشكاقدكانواذا

رددالشكوىفقد-الصحافةنقادمنلنفسمرلفيرهالمجاليفسحاناراد

فيفكتبفياضسليماناخيراانبرىخنى،عامبعدعاماكعيرون

اجلومن."نقادبلاجيلنحن"البيروتية"الاداب))اعداداحد

مهضةيمارسانالىقصاصانهبرغممضطرانفسطيجدالكهفمذا

الناقدالذيوجودمنينسوآانبمدالشواءبعضمارسهاكماالنقد

!الحواسويخصرا!تافعلىورربتالمصالحةالىينعرفلا

الا*نهدايصووهويبحتكأنالقصاصيهذاانالظنواكبر

و)الافلام("اجلةاو""دابا7))ميماذا،الصحاكلالنقدحصيلةعن

ونىه!اأ(الكاتبوة(الاديب)و

والتخديير،وهـ!ذاوالربيتالمصالحةسوىيجد*روعهلقد

ممنالواضحالنقديا!ففيبالاروعهكما،المجموعفيواضح

ؤمعطمه-التطبيقيالنقدانورأى،والمج!الصحففييمالجونه

قشوراوونظرياتوآراءباقوالويتكسييفهملابمارزدحم-مجاملات

فلاواذن.المعقفينجانبمنتصديقهيصعبفيهامااخلعىن!ريات

بالفرفنيفيانعنقاعرا-نطرهفي-الصحافيالنقديكونانبد

والىطرص!ينةمراجماتالىالنقدهذايحتاجالاقلع!او،المنشود

الااللهم،اليوتوغيراليوتاليهالمحطالماالذيالتراثمنيدمممه

الحينبينينشرونالذيناحاديمي!ينببمضينددانالمقصودكاناذا

مختلفة.وتقويميةظبيقيةنقودمنمنهمجملبماوالحين

،ولكنهاعئهذ!م4الذيالناقدليستالواقعفيفالقضيةذلكومع

مراجمةانالظنواكبر.نقدمنالصحافةفىفعلايقممماقضي!ة

فتمةتبينانبسهولةيمكنالادبيةالصحاهةنقاداعماللبعض

.تمحتمعنايسشفدهماومقدار،نتاجهم

هذاصدرخشبهلساميكتاب((المقاومةادبمنشخصيات))

وفي،النظبيقيالادبيالنقدكلاسهاماتكانلويبصر.كعا،العم

محاولتهاثناءفيالمؤلفانتباهاثارتالشالشخصياتبعضتحليل

ذهـةدراساتاحقيقةافيلكنه.وتثيدهاقوميتنااكتشافلاعادة

وعن،وتاريخيةفنيةخبراتمنالناقدبهيتمتعمامدىعن.لكشف

ووراء.والسياسيةوالاجتماعيةالعقليةالحرياتقيمبلورةفينجاحه

قدوكانت،زملائهسائرعندنجدهانفمةهوانسانيطموحكلهذلك

يهديانلبمضهميحوكانالذينالؤاقعيينعندرحلتهابدات

فيها.الجميزشجرةاونيلهااوممرلارفىتاجه

تحترهاالادبينتاجنامنكييرةمساحاتتضاد!جهودهلكن

اغنىمنشهريةفيالبيروتية"الاداب"ومجلة،(المساء"صحيفة

اتبم-كلسمهانفسهاالملامحتتجسدوفيها،والادبيةالفني!ةالشهريات

الاباتبضرورةعميقايصنفثمة"المقاومةالبمن،)ـشخعياتكاب

عنللبحثميلوثمة،الانسانيةزاويتهامنالقوميةحقيقتناعن

اسلوبيفرضحيثالفنيوبنانهالادبيالموضوعبيناننينةالوحمة

القيمتصبحانعلى-الشصمجالفي-اعراروثمة،نفسهالاداء

الشاعريقسهاالتيالشخعيةبالتجربةعرتبطة،للقعيدةالجمالية

صور"وتجسيدكلماتهاختيارفيبطريقةنفمهالوقتفىومرتبطة

وقارئه.الشاعربينالمطلوبةوالوجدانيةالعقليةالمشاركةلتحقيق

،حاملأالمسرحالىراسساتتجهالكبيرةالنافدهذاطاقاتانمملي

الدرامابمستقبلسخشيةدريني-الراحلابيهايمانكلدمهفي

انسانيجماهيريهدفوتحديدمعقففكربناهفىالخ!ودورما

ذايرىوهو.التاريخيةال!رلحركةالاساسي؟لتيارواتجاهيتفق
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تل!يعملب!نالاوو،!،ملكن،ارحىافطبهيالمسرحيةؤءالاككار

اكث!هودة،انوصلاعهلميةفي"ناؤثضه4مهيصعبحدايياغالاق!،ر

لاهفاوهـن.كلهاز"فييرلمالتقوفيدخىلملألامتلقيئانعنففلا

فعسب،وحدهااقضاي!اااوالقصصجرد5العادةفيالافكارتصبح

ا"!اوالاس،اءباقصصاه-روهبهانطلجالتيالطريرمةكذلكوان!،))

نءاحدبرثاؤانولذلك((المنصةؤوقو/ت-ت!داقفساياابهـا"مرض

حديثايرهـونادير*-وأؤكارهرهجملاهـنأي-اأداخلمن"-سحفأ

.)1(((كلهش:ء!وءنلمه3وكاةناءش

معظميىتوعبانماذلكيقرروهوحفبةورعاميانالمؤكدوءن

بهضيشجماهلهاالتيالاسرارمنكثيرعلى،يضعرؤ!،ادراماازاريخ

تحسولبضرورةينأديوهو.الممرحيالنقدفيضروريةيرا!لامن

نقولكما-طبقةشئكليواؤقحيثالمنصةهذهالىاكباراالشعراء

برخاصة،الصرو.جءكانهفياشمعراويسضفر-الفديمالةربيالمثل!ي

فيه،غناءلامكرورواغلبهاتستهلكماثيراالغنائيةانظهرانبهد

منيفنياذا-بتدريمهاانراوهاالا؟لعلىاوطرح"اضرورياوء-ن

بص"صةا!ماهيراصبا3اجلمن-الصءناءيالمصدروورزاللمغويونا

هسلميمدماالمسرحءثلليس"لانهمىانترةاذواؤهمو/ءوإلجماعية

((.الاذواقتا-ثعلىآثيرالتبفرصة

صوو)"،وحاجاتها-سحاوا!عمنة!هم!تمدرىالاحاراوهاما

بةتكلانيرمكنلنقدهومفدء-اتادراشاتعبدا)صبوراديناصلاحمسرح

اهتماهـ،4نلحظيثيره"-،خلالومن.الهربية"كتبتانفتقدهكأ،با

الشاعراروصكمايئخفىهـللا،ؤض-خهوضوحمعابىظءبهاضةبتأكي!د

مومفانش،ذا)ىإت!جادلمحمهيفيخغقالكثهفةالغموضوراءأستار

دلالا/هاودمدىاجةالمعااقص"ابحق.فلةنوعيتهاثناءفيمعبن

وا-!د((.وؤتفيووجدانب!ةعمايةنت!الجالىيهدفالمسرحيفالعمل))

ؤررهـاال؟جماالتطهيريرقيائزهـ4اهذهعنبعيدااخرىناحبقىومن

وهـصل5511ض..بمعنآر"زانغفلالا-الجملمةقي-،::غبمار-طو

ال!س!يجحيوطملمنالرءزيمونالمضيئهـونانينبغي،اأعامبناله

اقصاث-داشكليتخذلااشعراؤانولذلك"ادناءلجمنأتكلومن

كلهمل51ا،ءخالالتيمايةالثصعريالرؤارةصوقيخذواز!ا،الجمبلمة

امدادعاىا"ادرةاالايقاعيةالاداةشكليتخذكما،ب!دهمنلنى،وتبقى

والخارجيالداصاباكجرقيايقاعءعضاسبالمتا!حي!حابالا-قاعالعمل

)؟)((اءسهو!دعلى

لار"أز،ؤ"و-قدارهحسابظهـننس!قطلاأنيجبلأح!اودطبيقى

ء.ورءنعادإةصورةيكونقداذ،الاد!طورةعلىءمتممرلااجماقىافي

الجماعقىاذاكرةااختزنهالاربرمسادص!"ءجردي!ونكوصااثءهرا

-هتقدثمومن-!!ممتهرةاءوتجخثىبةسا!بماايدينهـة-،وها-للامة

عملايفيء،دةالاساطهرت!ثيره!ااالتيوالعقليةالئفسبةالغعلردود

دورهـ""ؤديالالتكا"لايفيان!اا،؟ؤهـد5!انهءلمى.جديد"ادبي

وعلىاجةامااهذهكازت"آي!ا،المعال!صةآوإالتهج!برفيعضويا

هـنضربالىآرمزاؤءمدفرليسأ.الابعلدل3وفيتوياتالم!ىشت

البطل.قدإماىادصدورر!ا،"ه+بئاخلافينظاملايامردياالرفض

ثم،ويط،رهيدإضهازرياا)ء"ربطلا-كون-اقديما-افوذجيا

ذلككلفياز4.اًلا.عاطة"ابواًزاوفقط*!نىعكساىا.قه.!روهـ!

ياؤبيرت:وولا،ويهجزءايءعير.ظؤضولا،كلها!هولبتلمووه-و0(

افرورةبرإ"م!ظزمالمسرحبما::ا-ا5سحةرو-ان،4نسي!سخيوطءن-جط

بر!ها.العاطةجةاورجةواةق!المنطافلأر!"ا3:ضهترص!حه

حق!بقةالثعويالممرحاءيهايحتاجاةكماااا!راءهذه"زران،ير

7191اغسدطس19صا!داب)1(

0791يونيو11المس!حاء)2(

رذلكمنر،قي"اغظاالشعريةللاعمالعرضهفياانافدعلىتلح!

،اسما"تركاالاثكالا"ذهيجعلاشكالهتتنوعمهماالقوليالفناان

ص،صاووضولمجيةامعابدفيالوجدانيوالتصورالاستاطيفيةالقيممن

اءمراشعراءءننفرانامننىواقد.حآاصةذاتيةبمناجاةعولجتوان

ي!عنيلاالتهردانالىوذهص-عليهمآخذوهذافقطمنهمالمجيد-

مىنامال!مبالش،ءروعيتحفيمقيكونوبالتالي،الوالمحعيةمفاركة

اتمحاردصص!ءفمنفيراوآهماخطرقضب"بالناسوارتياطهحوله

منبطلملازكرالض4واصبحردضاوانعزلاذآنفسهالنذطعرهذا

المقاومة!ابطال

بنفس-4المشماعريننصرتكيضرورةالمنفاعلمةالجماعيةان

ءصسرالتيالمدف"وايقاعاتالقوافيوبالغاميرسمهاالتيوبالصورة

ا"س!40همأطمم3نيبسيبشيودوريلعقيلمنحواهذاوعلى،عنها

،يهءسلألم!،مانوجداهـكيالنقمصاواة!،الالحادعننظريتهكي

هـكطبنفسظاحتمنايكونانليتهبمطلءنهاوض!حساء!يكنوان

علمب4وا!صيةمحصلاتعاىصفالماونتفهمهانتاملهاالتيالموضوعات

.متميزة

جرءث-دةلمحيشرولمحى-نوميقالنناعر.بدرلديوأننقدهويعد

ثانويةءر)بةك9هويجعل4الذيالمضطبيقيبرنقدنموذجا-.اجمهوررلةا

روب-"ن!د/،درايشكللاناحيةمنفهوالحياةفيالناقدمهمةكي

،ءحددوكري!ز.ه،ءيدعه4منهجاير-!لااخرىناحصةومن،عام

علأىفسهم!لاررما!نيةظواهرع!هرصدعلمى!مرفانهكذلك

!"دوةءيصجمطنراهاكأ،.غير.نالسهليجدشاعركلاماماطريقاان

روقهولمسبقحقموووا-كلهاالشعرحركةموضه"نميالشاهـر

انت!لاهف-بئظ،رةطالتهبيرفياس!بهتحديدعلىيص!لثم-نوعا

.بدواتيالمدشةالمتمضمونهيئافشالامرنهايةوكيالقصدةواطار

بدرانيقرروه!ا.اوربقللحكمبدراتاواسباباكانتاوكما

ابطول-ةالانالمواجهةؤاعدةغيرعلىللبطولةؤاهماوبطلتوفيق

...زاويةمنالا!دامثمنفسهاالمواجهـ4لابعادادراكعملي!ةاصبحت

وا"الرجواثب(تاوالزراتعلىالمحافطةزواياعنتماماتختلف))

اهـوتهوالشاءرهذاعندالابه،دهذهادراكان.العموةكرا!

يض-يئءوت!وخاصنوعمنموتهناالموتولكن،جميعآاحسرةوا

((.بالامر

دءوانهمناخرىجوانبفياضمأءرالان،كلمنجزءهذاانغير

إكادلاجاهزاالاانفه))..!"-ايقدموءكررةتجاربعنالايصدرلا

الش*رداء-وسمنفالقةيةب!نلالمئتقاةكلماتهذ!قمنا!ثربعمقيتمتع

."وتيقانقلأيدياامبحالذيالرومانتصكبم

ث،ما!ةرظرةو"4واعكظفدخشبةساميفرىانحواهذاوعلى

ضحكمعلائيقى"كقي!والتجربةبالمعاناةارربقتينالنطريرتينفييعني

المجنىيالكلامإمالتالواوالخطابخةبينتتراوحالتيالصياكةؤي!!

.ا)*فيموالت!قلهدالمجردالرمزعنالبعيداصادقاالتهبيروبين

؟فياف،ادراء-،امجالفعبلمنتركناكمااشعرامجالرئ،ؤاذا

ا!-لهـمومنفياضسيىمانلتبعالذيالقصىةنافدخشبةسامي

ب-نجي!-كبمايقولنفسبماالوفتوفي.مللبلاؤياضسليمانمن

ينعكبماءا-اكبيراا"جهلمنوغيرهم-والشارونيوادريسمحفوظ

يركونوا)-وبريهعلىؤادروواعدمتقدمنفديفكرخلقاجلمنيقالان

ورةاءاأافةواتح!اكجمماكأاههء-5اللاعمالرؤضههويلقانامااول

ولاوآحو،دءاماركسبمهنلدهو.الانسانيةالشخصب"تحط!كما

كا"نتواناالجديدةالقصةاصحابهنوهي،ساروتناتاليترص4

ا)ظ-"!ةمراحى!لمنمرحلةهومثاليفكريتيارالىت!متشد

اكورر،ءافيأللاتحددنظريةعلىموضوعيغيراعتمادايرمتمدالبورجوازية

3،



ةمعرفا(وضولحيةالحقبلقةمعزده4لباستطيقوزتيارو!والذربرب"

.4ثابتأيمممتالحق!ة!ةلانعاميم-ة

ؤ--بمابربرؤضوحقيقتهاا"دةء:طق!حطودوفيذانءع-،و:!

بررغماسشظتلميبنواوالتكعصبيبنا.ءنوالسصبربرإنا)تجربربى.،اعمالناةا

جدوانيى"ب!-لمعيناحضارياوضمافع!!تصءبراز،سم؟،نآمملبه"

مالمةا!ه--جوهريرددفيكاد،إقىافكرواقىوالاصت!،عءا)سمهبملوص-قي

:المشهـورمقالهجوركيكتبء:رزءراكيةألانالواقعب"اةقد"ي

اىاو((عه"ثفاانحلال((،،ي!493ا؟أ،4391+أأ+ه51ءم؟مهول3األألم3"

الةنوالادب.في((ثةالحدا))تحدبرباصلمنر،س51،بالةاصمحمئصدان

المضهـ--وناقترانفكرهقبولعلىاثءراويارء،صةإواؤقاذ!ر!

عثىالقائمةالاخطاءفيالتورطعدمورثمرط.صدير3ستبشكلالاث"تراكي

باسى--ملف:ازنالممدمهفمااًذاو.لغتهوالاتسانقبم)حطببموالتنثمويه

!ارؤتبرقلدعربببااديباوانتامافلاسعلىالايضملاالجديدظاقصةا

يغطيلااويرفضالعربي،واقسنلانكاذبايركونان،دلاصرير.4او

مه!فيابرا!بم!روكمرمداوالعرا!فيا)ءزاويهـكفا!هلاوا!ح

لااذالجدلمبةقىالقصاكتابخاصةبصهةؤرف!اواوووليا4ز.طصء،

!-سبمثقاؤةخا؟الهرببةمنجزءايمثللازشويهايبرانالتساليممنبرد

وااكثرناانهـن!ههـلملااواقحيةا:،طاتهااروؤي،رياتضا1ءد!،1.

واؤعاىاننتهيلاننااوبردانهقىاالاستجابةفيكببرةءعءوبةرجدكا:ا

!ومبروكفاضل!ههمه)م

ومحهـهـمقاسهوعبدالحيمنفرهـ4طهمة،آابامثال"يقد!"اواما

جالقلمهكاوبياونجيبالبساطيومحمداءهـ!نوابراًهبم-ساعهثياإولىف

اثكت--سلاوب!بن.،واعيةثقافةتد!مهافىيااة:يااء*ماادمارسمة

4بةء،صتقاساقصاصاقدرةانليؤكدختذبةس،مييصولوالمضمون

ع،الصحهالؤبلتصوراعاصفنية.اءوبةكلمعا)ء!ورفي4اخة،أؤاو

لذيالتجربظ،وضوعلصبداغةاصالحالياجملااًلمقي!اساصرىب.:ارةاو

نتقبىبلثمةومن،بهاشنغإلمهعليه4ورضكمااوا؟عاءايهفرضه

ف-كالمتوديهعالابشر!مأسلماويامردا*ةهـإنوانحتىالمضهـ!أون

المتهرداكنوالواؤمهبئفبمأمرداثمةانأاءةبقةوا.انسهيبن5الرواسر

فلالمناءالمايررىولاالعالمعلىذا:؟إسقطالواقه!بالااكازباعثد

العالمبهكرا:اردواتقلالمسهواضاغكااخارجياوصودهامؤللمط،ذاته

يا!تهزهرد3التهردلبرجهانيقصد"ءأقت-بصياروء:هـاب،ازراتحمالمك

ؤخلا.الموص-ودالعالمالى

":دولت--ياوللخطراتاةربمبةالاتمريعاتذاكبهدوالامر

الاهـرو!ايةفيواكن!الاكاديميين-مئهه!لألافتقادهان!رااز.ء،اهـة

موق!ايرثريلااوجود!ان،فالانمنجدااير4طاؤتعنئكشف

ء--ناجرىاهذايرريورااو4ادماوةهـلملظاىاًلاير!لولاالتقدمي

.الادء-،ء-ابادسب

الصحاةء.ا،اننفادزمرةمناستشض.يخااذاالملحو!منانهعلى

ءلى!!ؤؤووزأيىرءاركستأثير-:تأ"-"-."نبجمناوؤوعاءلىلاؤهؤهـ2يرت!ع

حوآة"..العطيمينالرجينآراءبربنا-وفبقاصعوبةءص1.ارغم

زحمةفيالقدماءا.وباوتقويماتعاءقىبءمفة4اباجماامااماا

أحارجيةالعلاقاتاواشكالالالمحت!صاديةوماعهـقىالاياءلالعوعلىاًلت،كبد.

اثف-يةاوجواؤبالمستخةيةالذاتيةالاذ-،نوؤضا!!زاصب"من

.اصرىناحيه"-ن*زيرةوالى

ء،رهـيبماعك!احافش!هبريو؟اجننماعينفمنيفىللأاضقاشارصاء

ش!ريغالىيبدوحينفي..برجاءنقرنهان!اقرباًلءيثلرىوجلال

"وكرتاص،ةمالىالانسانيميرالمهابحعتباراضروريامنيرىواقص-ا

!!انئىهـويوناأيرسمانيحاولكمابروطوبره،!بس*م!ةور"لمهاكن،اةرطو

ناؤرر)كلاًنزنىا!شي؟!ودون!ىسثيثيايغلباندونوهكذا

ويئهـ:صونترزبر"وروليؤ!،ذا،الغزبءلماءبينالمةضلةنماذجه

جى-وانبالب"اة-،ؤ!اذارآسولاالمةارناءكموأا!:ورويم!يطريئإ."

ط*!--عوبرصإوزجءتهبينقصوذاك.النقديةاجوتااهتماماتمن

الد،--ةاان،-كطأتثاث.آلأولاماماار!طو/نجسىانتفسبراقدون

ا:في!-زا!ي2رإرتؤ/قيوأ/ء"فهـماىا/!ونهـااصوابم"الديالكننيه

اتم--اذجار!تهـ-إدذ!!اسنور-كبالتحليل!كه!جمن3ولغدوالانتروبولوجبم

1(ماذ.!!:إ-5ء"زر!"س،أ"در،الىاةفرافيؤ-وجهعوناعليا"وفرانبسي!نىا

اكشر)سهطور-انر-!يمعؤءفسو،طيمقباتاالألىبز4عرضبلخةبطزبمرضوا

ايسص؟ءلمآندمسو!!ت:ر!وسجوكاور!سازتمصبريقببلءصواحدمن

("-أكمص!محلنىمصم.ص-؟وقهـ/.:تب،و!كس.اىيلى-نووادءوتسصونزوارنسمت

و)*ن،--إ-؟((الادتهالعة-!.ة"كتابهفياغموضاعلىحملتهايستمان

لنهء،س*ةااىار-وعاااث*!ردوناء-ن4كتابتؤكبماالمحددةطربرقتهيقدسون

بروىرأييهءا*!موف((الادبعلىافلدوالىلكلانلا((شهارهويرفهون

ىط،1اوا!ركأةاإرفضىرن!مولكت،بداًئيةكافكأاثصراؤيكرورانسوم

اصىاءصلا/غرؤوهآنمنبآسىكاولا،و،علب؟"ؤصوراوالثم!عرباعقمر

المفةا!قهمن!ابآلاقترعتىبر،ةمهمطي!رؤأأ+!+بم؟-3ا-مانتءاتا

و*ةطفيامفمالاةمن!مثرءخالاةايالعكسوصرناربهـااننااهـنابر3وا

صح!.وبت"))علىوالاصرار)"ادواخم!"فيءالادبئادانعلىاًلاضزار.في!ؤن

!"لمثبد-!انن،غ؟ر،تصورهالذيالعصرءعيتلاءمنا"لثهرالغة

مقنعة.نتائحالىاوصولواالابرتهادولجديةانعدملا

(لمحر،،ال!ؤنجضركاتيالابمادحددناانوبعدالنحوهذاوعلى

!إ-ءمإصءةبر،اا:ةدان/اممذقولانبرمكئاشصحافةلناق-دكنهوذجصش:ة

:-ء-انو؟-ت!بع،اإةءمقعلمىؤلهرمايتههقانإءصاولويةبالحبو

أهسة-ءوآ"ءهـااه+!وترآوزر-يءناكثرولمسدن!ديموثفمناكثر

ت،وفبجرآةأ)عجا"هـ4اروابوتطرقوالمجلات

و!:،دكل:،لةت!ورةاالخةودكل!!مقراءةعندلينئهعرالمرءانه.حيح

ء-رة.،ث"،5-ؤ!ءرةاك،ءؤ!4.ةوااهاوبانا:هجيةاابرفب،بام!!فافي

،و،يرث!.ءصااوبرثة!هء"او.ث!ده!ساصلروربىه-"،مرالفاواخرى

ف!هـأء!ه-اقىالاءهـزبر-!ةنها.،ؤكبماازن-ااًلا."تول-نكنلفدصور،"

زايههـنإ--يااطرقااطرفنجدكماال!نقديواأتهظلالذكاءمن

3نساانففياخرىز،حعي!ةوامن.الابالىأحب،لما،خلاا،"نةذ

قها1ؤثزلة،هـ،اقيااء.ويرفاهذهيغسمدمانريرائيالمن!جيالئقدبان

ولي!!-و/ةهـوردصهودؤكطبرنجحركلانه-4وا!الءمورهبثتىا)صحفي

!-أالحربوروكأمنكتذيما-!مسبقةجادةمه(دىءوباصط:،عالهلهية

ا)ءف،دوط،تهلمههاتالصحافةفينضممر.قداثاالانطلاقوتلقاسبة

وبر-للأاانقاشارجاءندتبلكنناالمهاوخلفمندورومحمدحسهن

طص-!وبرةكرالادبيةة؟لحبناتصهاواالذإتنخشبةوس.،*ياعشرىا

برغل!رثور،دالادلي-ةوالمجلاتاصء"ءااءهدةفملاوا،3ءفئذوصساسبة

فأالليميكل-،ءاتبالاتفعموانفخص-ةاء-4الم!وأميزهاالتحررعليها

.اهـرهلوا

ز!البكم!الاحمدالقاهرة

"!يووأة.الآ-كلحءته

العامالبريد-كاتجاه!سسى

وكبرىالادابدارمندشوراتوكيلة

فيوالعربه!ةاللبئانيةالئشردور

"-11-..السببىريالفلطر-

9


