
هـ.؟صضأضسصدنىس!

تقديراواعمق،الفنيالجهدعلىحدبااحمرالفنانكونعنكضلا

،هادئةتدميلارقيقةالاخريناعمالالىنظراتهدطلي،المخاعر7لام

درالسةظهودعندتعترينيالنىللغبطةالاولالسببفان..تمرلا

النظروراءمامتابعةمننفمسيبهاامتباقيالمتعةهو،لفنانذقدلة

المتبادلات!ثيرانالىبالاضا!ةهذا.انفصاماوتوافقمنوالتطبقى

اورنية،بالدراولا"هـجديرالنقديةوادواتهالفنيالكاتبنتاجبين

دراسات)ءوكتاب.النقداوالفنفيسواءالمغالقمنكثيرايفتحفقد

دراًسات""منالرابعالكتابهو)1(1(القصبيرةوالقصةالروايةفي

المهتمينعندخاصةأهميةالكنابلهذاوسيكون.الشارونبميوسف

كتبهمنكتاباولوهذا،القصيرةللقصةكاتباعرفلانه،بادبه

الكتبوبعصالقصكلةالقصصمنطيبةلمجموعةبالدراسةيتعرضي

اضاثرالدرا!سةاكبرفرصةيتبحمما،رجالهاهناوعنهااخرجتالتي

.القصيرةللقصةعلنظرتوالوقوفالمتبادل

واحدلكلالبواللأهـاساتالمقالاتمنمجموعاتاربعصدورانكما

.الخاصالكلالبهمنهحعنالباحثةالناقدةالحاسةحيويةمنيزيد

عئمدماانهيجد،ا)آ(1ادبيةدراسات"الاوليوسفكتابيقراوالذي

ضاوالاهوالالغواياتمن"البطليتخلصكيف"يع!فاناراد

الانسانيالتراثمناعمالثلالةبدراسةقام،الهدفالىطريقهتهترضر

بانيانلجون"المسيحيرحلة"و"الاوديا"في"اولشى"رحلة

بعضنفيفستعيبا،"الغولراسيحسنبنالمصريالزيبقعلبم"و

اما:ياقىكانالخلاصانالىليصلالسندبادبرحلاتالاحيان

الجسديةبالقوةواما،والجنوالمعجزةكالآلهةخادجيةقوىبمساعدة

معمبالثرانه،نيبتعاطفنشعرلاالحالتينهاسنوفي))الهائلة

(91ص)((الانسانيةقدراتناعنبمنالىهناالتخلعرطرقلانالبطل

الوسائلعنليبحث*عمالهذها!ىجديدن5يعودنراهالسببولهذا

الصدفة...الحب..الايمان..العقل:فيجل!االانساذية

النموذجهي"المدسيحيرحلة"او"الحاجسياحة"قصةوكانت

كننهاالقصةوهذه.الايمان:طريقعنالتخلصلكيفيةقدمهالذي

مدفي-4"يتركالذيالانسانعنعثرا)سابعالقرنفيبانيانجون

.6791عامالممريةالانجلومكتبةنثر)1)

.1664عامالمصريةالنهضة)2(

إعاصهـث

ب!!ى!وبرلمجبر!ريخى!حححسص

حتىوراءهمخلفا((السماويةالمدينة"الىطويلةرحلةفي"الظلام

انتمروالمغرياتالاهوالمنصنوفاحر،قهكيملاقني،واولادهزوبخنه

ؤجمض-صطفبى((اًلراع!)ءوصديقهوقعح!احرىبعدواحدةعليها

ابف!ةمنهافخرجا"الشكقلعة"فيسجنهماالذي"الموئسالجبار"

الوعدمفتاحوليس.."الوعدبمفتاح"السجنبابؤ!تحاانبعد

.للايمانرمزسوى

!(اوليس"بدراسةيقومبل،الحدهذاعندالكاتبيقفولا

التخلعرامكانيةمدىلمعرفةلكافكا"اًلقلعةأءوجويسلجيمس

دراستهوينهيمن.الحديثعصرنافياستنباطهاالسابقبالوسائل

الجديدالموظفالهلاثباتطويلةشهورايقضيالذيوبطلهاكافكالقلعة

الوظيفةمرتبعلىوالحصولدخولهامنيتمكنحى،للقلعة؟،طلوب

اسر"الكفاحانالىينتهي..حبيبتهمنوالرواجالعيشعلىليعينه

مكاذفي-بالتخب!اًشبهستنقلهوبل..لهرمزاالرحلةيتخذيعد

نهايةلاروتينيةتعقيداتبلوجبابرةكهوفهناكليعدو،محدود

طرسوعنسواءهدفهالىالوصولعلىقادراالبطليعدولم.لها

(33ص)"الصدفةبمجردحتىاوالمحبةاوالايماناوالعقل

اليهاتوصلالتيالنتيجةانادراسةاهذهقراءةبعدنشعرونحن

فكرهخارجالاداممنيومفيتطفوانبدلاوانها.عندههينيةنتيجة

سيات"قصةفيف!علاحدثماوهذا.فنهاعماقالىجديدمنلتنذذ

الكادبويكفينا"الخمس*العشاق"مجموعةقصصاحدى"البطل

الرابعكتابهفيعليهابالتعليقويقومالقصةهذهعلىالتعلإقمؤونة

الرورسالةالخمسةالعشا!قصصمجموعتيعلىملاحظاتهضمن

الخطوطفيتتفقفهي"البطلسياحة"قصةاما:ننةول،امراة

القرودفياوومنيبذلهكانماانتقول...الحاجسياحةوفصةالعامة

يبذلهاصبحالسمماويةالمدينةالىالوصولاجلمنمجهودمنالوسطى

اولمياتاليالوصولاجلمنالعشرينالقرنحضارةفيالعاديالرجل

مؤمئ:ا&طلاسمكانهناومن.والمسكنوالحبالعمل:الحياة

فدور).الجمعةيومببحعثهقيامهكانهناومن،عيدالسلامعبد

يومهوالجمعةيومانحقيقة(شقةعنالبحثحولالقصةحوادث

بدايةفيجاءولهذا،الجماعيةالصلاةيومايضالكنه،أجازته

(792صي).دينياواجباليؤديكانماذاهب:بانهالقولالقصة

الىفعلايصلاناستطاعقدبانيانجونابة4رفيالحاجكانولئن

عبدمؤمنفان،واكفالهزوجتهبهتلحقوانبل،الممماويةالمدينة

رحلتهسيواصلفانهذلكومع،هدفهعلىسياحتهفييعثرالمالسلام



)99صى،"يختارانامامهليسلانه

التيالمقارنةبعدالاهذهنتيجتهالىيصللمانهفيشكمنوما

منبكافكايتا"لرلموهو.(،القلعة"و"الحاجسياحة"بينعقدعا

بعضفي-حاولحينماايضاالاداءحيثومنبل،فقطالموم!وعحيث

للغاية.واقعيةتبدوبطريقةالواقعيغيرالجوتصوير-المواقف

،**

فبميكننبولمالطوالالقص!ائديكتبلمبوالانادجاركانواذا

قصيرةفصلأسبعينحواليكتببينما،طويلةواحدةقصةسوىحياله

بورضلاحظكما-النقديةنكديتهفيكبيراثرالفنيةلحياتهكان!د

ا!ويلةوالقصصالطوالالقصائدعلىيعترضكانحيث-بحقالنقاد

والدراسةالقصيرةالقصةفيكتبالممهجنفسينهجالشارونييوسففان

فبىدراسات"لكنابةدراستناعندذلكلاحظناوقد.الموجزةالادبية

معيتفق"الحبفيدراسات"كتابكاناذا"قلناحين)1("الحب

-اخرىجهةمن-فانهالتجميعيالمنهجحيثمن"..الحوارلغة"

من-لمنم!موتلكون!ما"...العربيئاالادبفيدراسات"الىاقرب

الاول..محاملغيرفيالموض!وعوحدةمجموعةكلبينيجمعالمقالات

هذاعلىتاكيدالمزلفحرصوقد...الروايةفياثانىوا،الحبفي

الحب"اجلمناًلكفاح)ءبعئوانلهمقالاالكتابالىضمحين،المعثى

كتابق!لممحينوكذلك.بالتراثدخللهوليس4891عامكنب

طعرق"كتابهـقبل795سنةالمتوكلالجوزيلابن"اهوىاذم"

لمالزمنو،الترتيبفحتىهـ..456سنةالمتوفيحزملابن(1الحمامة

ناملاحظةمععمدعنكانهحافا"وقف)2(،(بهيلتزمانالكاتبيشا

الكتابهذامادةمنلنايخرجان-الوقتبعضمع-الباحثبامكان

مستقاةالحبفي"عاهـةنظرية"او"كاملةنظرة"تقدممتكاملةدراسة

العرجما.تراثنامن

هـصنسبياطويلةعراسةللمؤلفانالىثيراننودانناغيبر

علىفاستحوذتصفحة017صفحاتهاعددبلغاذ"..الحوار!ة)ء

شثنااناو،اليهضمتالتي"ادبيةدراسات"حجمنصفمناكثر

كذلك)ص257الكتاب!اببهاالكنابدراساتبقيةضمت،الدقة

نجدهاننابرل-بوفعلكما-ال!جمةالففةالاعماليهاجملمفانه

عراسات"فكتابة.القصيرة"القصمنالروايهبلمراسةاهتمامااكثر

مضافارواية!شرةلاحديقيهتطبب4دراس)3)"المعاعرالعرببمالابفى

كامل"و"الحديثالعربيالادبفيودورهالحكيمتوفيق"اليها

الاخيركتابهويضم."وامتاعهماطفالناتثقيففيولورهكيلالي

محفوظ"نجيبعندالروائي"التطورعنفضلارواياتسبععندراسات

الىالقصصمنمحموعةعشرةثلاثلغيريتعرضلمانهحين!ه

ى11ورسالةالخمسةالثورقصصمجموعتيعلىملاحظات"جانب

منوكتابين.،)ذهنيصلاحعندالقصيرةالقصةفنية،)و"امراة

ااقصة"وهو،القصيرةبالقصةاحدهمايتعلقالادبيةالصراساتممتب

والاخم،خضرلعباس"0391لص:ءحتىنشاهامنذمصرفياحصيرة

للدكتور"دمهمهمنونماذجدراسه:بوالانادجار"وهورجالهاباحد

روفائيل.امين

فؤهـ"المتقاوب"بالكمبرالووابةالكالبطاهتمامكوررألىانؤيدولا

4891عامالادبيةبالدراساتاهتمامهبدأفقد،ايضااؤمر،وبالل

الحب(اجلمنالكفايم"و،)الفنيالتعببيرسيكولوجية"كتبحين

لبجبمط"السراب"عناستهد؟فكتبا059عامالروايةالىانتقلثم

ا!سص185العدد،الهلالكتابلسسلة،الحبلر؟دراسات)ا؟

1166.

البيروقي.الادابهـاةمنا679بئالرعددراجع)2(

للتأليفالمصرو4المؤسسةن!ثر6ا!اصرا!.!بم-الادبفيدراسات)3(

.6491عاملشروالضرجمةوا

8

صهل!عندالقهيرةالقصةفنية)،يكتبلمانهحينفي،محفوظ

لمالاالقصصمجموعاتدراسةفييبداولم5791عامسوى"نصني

اخراطالادوار)عاليةحيطان"مجموعةعنبمقاله9591ديسمبر

الادبيةبالدراسةاهتمامهبد!وعلىعاماعشراحدحواليمروربعداي

الرواية.بدراسةافنمامهبد،علىاعوامتسعةوحوالي

بمرا-خلالهقاماذعندهالقصيرةالقصةعام6391عاموبعد

الروا!9بثمجاللهنجدلاان!ناحينفي،القصصمنمجموعاتست

لسمهيا"،اللاتينيالحي"بينالموضوعحيثمنمقارنةدراسةسوى

اخم!هوالعاموهذا.الشوباشيلمفيد"الابيضالخيط"وادريس

(..الحوارلغة"عنالقيمةدراستهكتبحيثالادبيةعراساتهاعوام

ارب:عنهاثراساتستلهظهـرتحيث6291عامفهوالروايةعاماما

المحيثمنمقادنةدراسةوالخامسة،واحدبعملمنهاكليختص

والاخير"ظله!دالذيالرجل"و"اكلابوااللص"بينالروائي

عافهو6491عاماما."محفوظنجيبعندالروائنالتطور"عن

ومثل!الروايةعندراًساتثلاثلهفنجدوالقصةالروايةبينمشتوك

الي!المشاربوكلانادجاركابعنوواحدة،القصصمجموعاتعن

الاعوااخصبتعد-6291،6391،6491-الثلاثةالاعواموهذه

الادبية.عراساتهحيثمنطرا

صر.كما-اليهيميللاكتابدراسةعلىيقدملاانهعوفئافارا

سب!الركنا،اروايةابعراسةاهتمامهذلكالى!اضفنا-مرةبذلك

"الطولانبحجةبو!لكماالطويلةالفنيةالاعمالعلىاعتراضهعلمم

متصادراسةمنتنشأالتيالقوةويحرمهويدمرهالاثروحدةيشتت

ف-ولكنه.متجزىءغيركلامكلموعهفيالفنيالعهلتمثلتتيح

تفضيلاليهويرحعي"التركيز"الىميلهبوعنياخذ-المقابلالطرف

.392(ص).السواءعلىالقصيرةوالقصةالموجزةالدراسة

!**

الوحدعلىالشارونيالوسفعندالقمحيرةالقصةتعتمدولا

بالوح!تتسمالسندبادقصصمنقصةفاي،فقطوالتركيز

!الرأيهذابوصاحبثصصمنقمهلاتتسممكماتماماوالتركيز

رصدالحر3علىالاقيتصارعمماهمهالعلىبينهمافروقفثمةذلكومع

الذ؟الامر،الشخصبماتنفسيةفيالتغلغلومحاولةالخارجية

بحيثكبيرحدالىيضزللكنهاقديماا!ه*صفييئعملاقد

فيالقعمانصلقدبينما،القصصيالبئاءفيبدوريقوميكادلا

كااحيثالمئولوجقصةالىاي،المقابلالطرفالىالحديثة

الداخليأحركتهممحلهالتحلتنعدمللشخصياتالخارجبةالحركة

به!يقومتقييميةمحاولةكلتنبعا(وقفهذاومن)131ص)

داخ!واخرىقصةبيئوالمتفرقة،القصصمنلمجمومحةالكالب

.الواحدةالمجموعة

لالهابالنوادراشبه"موسىصبويحكايات"فمجموعة

الاهتمساءمئهاجوانبروة!القدلمب!معناهاالنادرةمعتتفق

والتحليرللىخصياتعئايةكبيراعطاءوعدمالخارجيةبالحوادث

ودا!"مجمو!ننهف!الادلبيالفته!وكالى،188)الداخاكبما

الاساليببابسبموضوعاتمنلهتعرضتمامعالجةدمشقيا

تجدراوال!ميرةاقصةا!ية!ي،!!لىاثارةتحاولاندون

ربطتالتيالوحيدمالقصةهي((برقومصبئ"ولعل.شكلهامن

بهالطبيعة،تضطرمالذيوالجولسخص"جماتهاالنفسيالجوبينفيها

الخلجاتتتبعالىعنايتهافيهااولتفقد("بمبممةكوني)قصةاما

وعبالر22(صى)زوجهاعلى؟خارلزوجةالدفينةوالمثعاعرالنفسية

بالمدرسةيسمولهمااسلوبيتبع"الاحيراضاحكا"!لمبئ/وانيالاس

طبقايابعادهاالالثيءعنيعبريكادالذيالاسلوبأي،الواكعية

فيحلاتحتىالقواعد5ذهيخطمانيحاولولا،المنظورلقواعد

تعاطبمكحالاتلموبالاسهذاعلىفيهايتمردانالممكئمنكان



.(؟2صه)الجنوناواًلخمراحتعساءاوالحشيش

مجموعتسه-"الاحمرالديك"منشبمبفارو!ويتالل

هـ-،لممن-الثافي"مجموعته-".اًلهءصاخزائر"الى-الاولى

الادباسلوبمن،للافسانالداخليالطلمالىالخارجيالواقع

التفاؤلبصيصمن،ال!ثمعرالىاقربهواسلوبالىالواقعي

علىالفالبوالاتجاه(236)ص.لففافوحزنرهبفةبةىالى

الخارجيوالداخليالعالمينانفصالهوالاخيرةالمجموعةهذهقصص

القصصوشخصيات.يعلنماغيرسهؤبطالمرءيقولفماللانسان

عالمهاعنالداخليعا!اينفصلوبينما.افننماقضهذافيتعينر

هدهوبينما.العا"ينبينفتصلذكرياتها!كيتعودالخارجي

نسطةذكرياتهانجد،الخارجيالعال!فويفحركلااثخصيات

لعلاء"القاهرة))مجموعةقصصوتتفاوت(246)الحركةلهصريعة

اتخاذهاوبين..والو،زالاسطورةجومناقترايطبينالديب

اذالوافعي!ةعالمتتجاوزجميعهاكانتواناهااطاراالواقعية

ازمتهى-مفننةكس،ولزومونابطالهالانذلك.المنظورةالابعاد

ويحقق2(ع6ص).السواءعلىوالخارجيةالداخليةرؤيتهمعلى

بي!نالتوازن"الجريمةحافة"مجموعتهفياللهعبدالحليمعبد

احدهما-يكملبل-يطغىلابحيثوالخارجيالداخليالعاكين

.،151ص).*خر

الىفين!"عاليةحيطان"مجووعتهفيالخواطادوار:اما

ونغس!لية،الخارجمنايهماينظرهمااكثرالداخلمنابطاله

وبب-بينهاحازلملأتقفاءلأعاصطانداخل،فلقةاًلابطالهؤلاء

.(365ص)الاخرينمعالاندماج

تجربةخلالىن5الاعماقيالىالنظرةهذهنبعثهل..والان

اننا؟بالتجربةأهادخللاثظريئآراءانهاام،الفنيةالكالب

فيصر،اسارونييوسفاقاصيصالىالن!رإ!مجافىفيهنالسنا

فيسرب!"بمثطدةللادلاءعدللثاهدكبلاستضافةيتسعمجالناان

دلادنا،ف!التغوقهببنالنقادشييماولهماواجمئ،القضيةهذه

افيصغاما،الجيلهذاشبابمنط!موحاناثداثانيياوليكن

الشاروفييوسفصنعةفيالهامافيء":فيقولحقييحيى

كرجةاسميهاالقصةفنفيرفببعةثرجةالى...يتقدمانه

الواحسدةللقصةثكوناناي،الافنبشالبعدينذاتالقصة

هـلىماديخار*!بىوالاخوباطنيمعموياحل!ماوعالمأنمظهران

اسلوببئورعنحافظصبريالشابويبحث.")1(الرمزمحمل

بئورعلىيعثرفلاالمصريةالاقصوصةتربةهـر،الداخلي"لمنولوبم

الاع!أقفيال!شارونيبو!فءخاموةاستشينامااذا"لهدميقة

.)2)"اج!،باالاسل!بهذاليقدممهدتالتيالبشرية

ا)نضارادةمنءمبرولان!4يطرحآخرسؤالوثمة

اىالاكأظءاالحدلث!ةالقصةانت!تهل:سريعةاجابةولوباجابته

انص"رصالحغيرفيالدقيقةوالاجابة.الداخليلاالحركةبرعد

القص!ةاوالحديثةالنفسيةالقصةفما.النفسيةالقصة

اأرواهـقصةاوالوعيتيارالقصةاوالانسميابيةاو؟لتحليلية

هذهبعضتواف!مع-الداخوالمنولوبمقصةاوالصامتالفردي

هـنتيارالا-الاضربعضهابندقبكةفروقووجودالمسميات

كانواذا.الحديثةالقصةبحرفي/عتصكلالتيالعديدةالميارات

ثمانيةاغابرا"ا!طلعالزمنعنالمبحث"بكمابهبروتمارسيل

،جؤءاعشراثنيأالبالغبكنابهاسونريتشاردوثوروفبما،اجزاء

6191عامالعروبةدارمكمبةالناشر-النقدفيخطوات-ا

273صى

در4ااًلص17العددالمجلةمجلة-المصريةالاقصوصةمستقبل-2

الاولط.العمود82محا6691سبتمبوفي

86ء

الفلدةوروايته"شاباالفنانصورة"بقصتهجويسمجيمس

حينماالحديثةالقصةامعافبمكبرىثورةاحدثواقد"عولس)

ليونيقولكما-يجدواا!القصةظريخفيمرةولاولحاولوا

المراو!العابرالتفكيرعندعبرانتسضطيعالتيالكلمات-أيول

كذلكبل،الن!نفييخطرأدياالكلامفقطولشى،المتداعي

التجاربودنياوالروائحبالاص!اتيعحالذي،الباطشالتخملكالم

الحديثةالتحليليةاكنصةاالسسبدلكواةمصيئ،)3(الحسعية

الىالمحمقنفدواالكتابمنمتعاقبةاجيالامامالطريقفتحتاتي

الطرففني..الثوارهؤلاءفغملهوهذاكاناذا-الاعماق

علىىكلإ(اعتمادايةضمدالذيالخارصيالرصدت!اريوجدالمقابل

فمن.الداخلالىالوحيدمنفذهويعتمرهوحدهاؤصكعلبالواقع

حركاتهاخلالمن،ألشخصيئالظاهريالسوكوصفخلال

يمليه!صاكماالاحداثتسجيلخملالمنالمقصودةوغيرالمقصودة

نانستطع،البسيطةالحواريةوال!ملالكلماتوءبو،الواقع

صحودمنصخرةاعلىقمةوعلى.ارهادهابكافةالحقبؤقىنكتمث،ف

هف..ه!جوايارنستال!ظيمالكاتبيلآفا،صماجبلاهذا

لايظهرالذي-لهتعبيرحدعلى-"العائ!الجليدجبل"ؤمةعلى

الاعظم.الجزءالاعمادتخفيببنماثمنب،سوىضخمتهورهـر!م

نفسهآخذاقصكلةقص!خممسينمنيقربماهمنجوايكتبولقد

التزامانقلهفيوالصدفىبالواقعمتزماالق!وةبا!ؤ!صرا!ة

القصيرةالقعهميدانفيالاكبراًلمجدداصبححتىالقدرةيفوق

.تشبكوفانطونبعد

ا،ن!ءعلىدراسانهفيالمؤلفيعتمدن2اذنغريبا!يس

ثراساتهبدءمنذالنفربعلميوسفشففولقد،النفسي

التعبيرالفني"سيكلوجية"مثلمقالاأننجدكنافاذا،*دبية

اختارالروايةعالميدخلانارادعتثمافانه،4891عامحبقد

وا،محفوظلنجيبالوحيدةالنغسيةالروابةوهي"السراًب))

اساسعلىتقومالعربيالادبفيروايسةاول":يقولكما

شبكوجببناءامامناتقيم-اصحبمعنى-!طاو،!سيكولوجي

النفسيةبالامراضمجتمعناوعيمدلىعنبذلكمعبرةمتماسكا

هذاعلىاساساتعتمددراسةوابرز)4("الجنمس!4والانحرافىت

عبدلشو!ي"نوحاحزان"عنلراستههبمالاخيركتابهفيالمنهج

لرموزهاتغسيرهفيالنفم!ك!التحليلعلىيعتمدحيث؟الحكيم

وان،رجولته!يبنقصبندقيتهمنهسرقتمنذيحسفنوط))

لايهمابرجولةكثرشاباعليهتفضلوانها،بهتستخفزوجته

يعمرفبل،سلاحهيسرقونليد!همالنوميصطنعولااللصوص

ترهـىشيءايالىتذكرناواذا.امراتهوعنعة".لدافعكيف

العجزالىترمزسرقتهااناثركناالنفسيالتحليلفيالبندقية

يرتفع-المؤلفتعبيرحدعلى-احوارابداوهكذا.الجئسى

.86()ص،)يومبعدلوماالزوجبكأبين

النفسيالمنهحعلىيمتمدانهقالنااذاالكلالبن!لملكننا

السىجذبتهالتياحاديميةوثراستمهالخاصةفثقافته،وحده

،هيخلالهمنالااليهاالنظريمكنلااعمالالىاًو..ارهجهذا

نلمسونحن.الميتافيزيقيةبالنظرةجدبرةاعمالالىقادتهالتي

الاول"دراساتكتابهدليلوخير،ايض،البدءمنذالفلسفةالىميله

باكثراستاءلرقد"..الحوارلغة،اعقلحثه!نفاذا."اد!نر

محمودالدكتوروترجمةايدلليوناببفتاالسيكولوجيةالقصة-3

تاريخ.بذكولم-ببيروتالاهليةالمكنبةمنشوراتالسمرة

النشر.

ه؟صالمعاصرالوبيالادبفيثراسات-4



فلسفيةدراساتكلهالاولفاافصف،الكتابحجمنصفمن

فكي..السحريالقراءةعالم:الادبيةالمشاكللبمضونفسية

والماساةاًلملهاة..الادبفيوالهدايةالغواية..البطليتخلعر

واخيرا،.ءالفنفك!تول!صعتوييةنظ..وبرجسونارسطوبين

كتابسهفبنجداروايةامجالوفي.الفنيالتعبيسيكلوجية

حسينكاملمحمدللركتور"ظالمةقرية"لروايةمناقشةالثاني

241(صر)"المسبخماالفكرمسائلمن"لدفياثارتهما!لمن

محفوظنجيباعمالهيحالياالنمظرةهذهعليهيمليماكانوان

منيبينكما،الجديدةالواقعيةمرحلة..الاخيرةمرحلتهفي

مرحلتهفياعمالهعليهاملصكما"الشحاذ"لروايةدراسته

فتحي(عمالمعمتضافرةالاجتماعيةالواقعيةمرحلة..ال!ثانية

عندهيظهرالمنهجهذاكانوان،الاجتماعيبالمنهجاهتمامهغانم

الجبل""او"القصرينابين"دراستهقبلالاحيانبعضفبى

جذبراجذباهوغانمنجيبلكن،(اللاتينيالحي)معالحالهوكما

المنهج.هذاالىشديدا

***

بينالادبيةالموازنةاوبالمقارنةملحوظااهتمامايهتمكذلك

اللصبينكموازناتالقوميالادبنطاقداخلاكثراوعملين

والخيظاللانينطالحيوبين،ظلهفقدالذيوالرجلوالكلاب

احياناويلجا.الاريافكىنائبويوميعاتالج!بلوبين،الابيض

يلاشصارةالسابقكالموازنةالعابرالادبنطاقداخلالموازنةالى

اعصرمنالمستقاةالاحرىالادبي!4الاعمالوبعع!اوليسبيناليها

"قارنة-تعقدوقد.البطلتخلصكيفيةلبيانمختلفةوبلدان

منالفنيالمملموضع"لبهإنالواحدالكاتبمؤلفاتبينسثالثا

عنالقيمةدراستهفيحدثكما"..للمؤلفالادبيالتاريخ

الاراءمنكثيرفياـفهنخاكأاوان."4ظلفقدالذيا)رجل"

فتحيروا.داتمنيعيرهاالروايةورذهمقارنةمناستخلصهاارنجمط

المؤلفاوالمؤلفيننتاجبينالموانرناتهذهوتدثو.واقاصيصهغانم

كتابهفيعليهاايدينانضعنكادولا،الثانبىكثابهفيالواحد

هذامقدمةفييقولفكتبالظاهرةهذهخدكلتهوقد.الرابع

للجيلالمب!ةيلاعمالحولتدور..الدراساتأظب:امتاب

المتعذرمنكانفقدولهذا،القصصيةالكتابةنمهولف؟الجديد

"دراساتالساوئكتابيفيالمطبقالنح!وعلىالمقارنالمنهجاستخدام

الادبيتاريخهملهمكتاباتناولحي!ث"المعاصرالعرجم!الاديفي

مجالينحصريكادبدايةف!هناالقصصىالعملاما.الطويل

ففسه.."للكاتبسابقةباعماللمقارنتهمجاللااذ،فيهاللمراسة

بين"الموازنة"علىالمقارنة"مفهوميقصرانههذامنويبن

واضحهوكماواحدلكاتبالاءمالىهذهأكانتسواءاكثراوعملين

"كتاببمقرمةموضحهوكماكاتبمنكب"أو،هذاحديثهمن

التيالمقارنةلادل!خاطيء!هم-يحنفىلاكما-وهذا.الثانك!

والمواقفرالصورالموضوعاتكدراسةالاساليبمنعديداتستوعب

مجالفىسواءمقارنةدراسصةالادببةوالابرئاسوالاساليبالفنية

"المقارناًلادب)ءهنانقصدلافنح!.اهالمىاا،القوميالادب

بعضهاببعضفيعلاقاتهاالمختلفةالادابسير!ض!الذيالعلمذلكاي

لبؤ!دالخفيةأوالواضحةالمشماب!اتاوالمتيادلةالتاثيواتمبينا

والتلافيالتعاطففيعميقةدروساالش!وبويلقنالانسإنوحدانيه

النقدية.الدراسةاسسمنسكأى.4المقارنةنقصدوان!اوالتواءعع،

"الموازنة،(اصطلاحصتخصبالىن!بليجعكاا)خاطيءالفهموهذا

الزمانكانايا-كاتبيناومحملينبين"المقارنة"علىللدلالة

واالتخصصهذاعلىوث-*نا.محليهـاوقصره-المكانكانوأيا

العربيالتراثفيالمعنى!-،(المواؤنة)كلمةاشعمالالقعرهذا

8

.(الموازله)كتابه!بماالامديسانهولما

بدراسةقامانهفسشجدالرابعكتابهفيالنظرالىعلمذاواذا

الاعمازمنلعملتعرضهعندالادبيةالانواعاوالاجناسبمض

تبحمنوعرف.الادبيالوعاوالجنسهذاتحتتتدرجالتي

ال!وعلىالضوءالقاء،تطورهوبيانالانواعهذهمننوعاي

هدىعلىاكاتبانقيمانفستطيمحتىالكتابةعئدبالكاتبالمحيط

عندمرحلةتوقفقدكاناذامافنرى،الفنيالتطورمراحلآخر

تاريخالىجديدااضافاو،غايتهحتىالتطورسايراو،معينة

التاريخيةالروايةسيرخطبلمراسةقامعضدماحلمثكما،الفنهذا

الشمعبيةالسيرةفيالتاريخاستخدمأنمنذالعربيالادبفي

بممناهاالتاريخيةالرواياتنشأةحتىبيبرلسالظاهركسيرة

والتنبيهالناشثةبالقومياتالاحهـحاسعنتعبيراعندناالحديث

لعليلحرية"ا))ثمنلقصةدراستهعند،وذلكوامجادهاتاريخهااىا

تيةازراللسيرةدرات"فييم!يرايضاالمنوالهذاوعلى.شلثر

الاقصوصةلتطورود!راسته"نفسقصه"لكتابتعرضهعند

القصة"ل!،ب"!لمعرضعندعنهاكتبتالتيللدراساتوذكره

."معرةءالقصيرة

استخدمقدبمقدمتهجاءماعكسعلىالراتبيكونوبهذا

.الكتابهذادراساتمنعددفى"اًلمقارنة)ءجوانبمنهاماجانبا

***

الاداة4وخاصالجماليوالبعداهتمامةبسهولةنلحظكما

فسيبوضوحيظهرلمباللغةاهنتمامهأنلناويني.التمبيرية

مجموهـ4خلوالىحقييحيىنبههانبمدالاالادبيةدراساته

يردفشراه."المباشرالتمفبيه"من(مرأة"الىرسالة"!!صه

وجولييت(عتنر)لمجموعةتعرضعنرمامنهااشدباخرىالضربة

يحيىلاسلوبدراسةجاءوانالمجموعةاسمحملالذيمقالهفي

هسو:قائلاالضربةيرد..للمجموعةدراسةوليسعامةحقي

واذ.حياتناصميممنالمستهدةالتشييهاتبكمرةيتسعماسلوب

يكوزانيجبالتشبيهبينما،مسنتقلةكغايةتردماكثيراكانت

0114ص)الكاتبمنتدخلاوليسنفسهالفئياهملامننابعا

يصرحتىالكاتباعمالفيالتض-!اتعقباحثاينطلقوبعدها

اساس!يتين:بخاصتين.شميزأسلوبانب-لىعبداللهاًلحليمعبدالى

العا،استخلاصثم،الاسلوبعناعرمناساسيكعئصرالتشبيه

.162(مى)الخامىمن

ودعو؟بالاسلوبعئايةكتابنااشدءلم!حة،يحيىانشكولا

ترجمتتس!هلحتىالمتوارثة4ث!؟ائهمنبتخليصهتجديدهالى

يو.ذاتاعلنوقد،العالميةاللغأتمصافالىلغتهافترقى

لشر-بنفسهاتزح"لانهاالسببيةوحروفالجملبروابطتبرمه

المعنكهذالوسفو/لمتقط."شريماىايحتاجلاانينبغ!موقف

اسلوبعلىيأخذفتراه.بلاعماقاهتمامهلخدمةحولهيدوروما

الجم!بر!ينالكثبرةالمنطقيةلالروابط"عناشهالاسوانىعباس

افربالاسلوبلجاءاسقطتانلاواوالوعىعالمالىتردنالانها

رافجدحينفي(225صر)"الكلماتتتضمئهعماالتعبيرالى

رؤيت!علىازمتهمفتنعكس"مازومونالديمطعلاءقصعرابطال

بلمورهـتدرجالرؤيةهذه.ا(سواءعلىوالخارجيةالداخلية

علربهمالمحيطةاوالالف،انتب(5!معليهايرركرونذكريلالمبينما

العطفواسماحروففتتؤارى،سريعامرابهايمرونالشعورهامس

مطالببكسر"يقومونانهماي(256)ص"سدهاعندالوصل

منتقاعليهالمعنىهذاويلهـح.حقيليحبىتعييرحدعلى"ال!سرد



عبدفتحينرلى)1)"الزحام"قصةففي،القصصالىالنقد!

عناغنيمةيؤلفوالمجنونوالعاشقوالشاعرالكمس!اريالرسول

مؤلفها،انهطبيبهيصدقلا،جداعاقلةاغنية..الزحمة

اللغويةللمقابلةالكلماتننقلهناابياتهابعضننقلاذنحن

ت-هـما4عشالحدبثيطولالذيالواضعالفلسفىلمعناها؟ليس

القصة:منمكلالهفينضعه

،الكلماتتتلاصق،الاجمسادتتلاصقالزحمةفي

الصف.حروفتختفي،الصفيختغيا

.الوصلاسماءتتلاشى،الوصليفللأشى

*!حمهص

وابالسهوالاعترافعدمالنقديةالكاتباثواتاطرفولعل

شكسبرارجاعدارسيينعيامبسونوليمكانفا؟ا.المطبعيالصا

بذلكلانهم"المطبعةتحريفاتالىالغريبةالشكسبيريةالكلمات

بسيلىواحدممنىالىفيس"والغموضعندءالمعنىكثرةيحيلون

هر؟سعتهعندالمنهجذاتينهعكاتبنافان"شكسبيربذلكويتضاءل

مختلفسةجوانبسوىليسواالثلاثةفابطاله"نفسصة"لكتاب

هذهصاحبنف4محمودنجيبزكيالدحنورهوواحدلشخص

خطا-اقولولا-فلتةمناكثرنكتشف"ونحن.الذاتيةالسيرة

فيذكرا"لفانذلكمن،-اورخصياتتلكباعماريتعلقفيما

مناكنس!رفيذكرب!نماعمرهمنالخمسينفيالاحدبانموضع

بل،الخمسينفيالراويوانوالاربعينالخامسةفيانهموضع

دلالةالاالذلتةلهذهوليست.سئواتبخمسبينهماالفارقحدلا

بينهماالمؤلفعرقواحدةشخصيةوالراويالاحد!ان!طواحدة

فكشفمرةذلكفاؤ4وان،العمرفارقالى-لجافيما-ولجا

الدكتورمصطفىقاسمويا.(94عر)،بينهماالتفرقةحقيقةعن

مصطفى:باسم!23صفحةفيخطاالدثلاثاثخصياتاحدىمختار

ولقوفىتعليقدونالفرصةهذهالكاتبيتركولا،الماريعبد

مجردتكونانيمكنلاالتيالفلتةلتلكتعليلأاجداناستطعولم"

جهةمنسالملاحظاتوهذه.)66صرهامش)"2مطبعىخطا

عناب-ةمنالكثبعلىلاحظناهانسبقماتحتتت!رج-اخرلى

امئلة،منذكرناانسبقكماالعملتفسيرفيسواءالنفسيبالمئهع

شانهوكماالعملوضعاثناءالنفمم!يةاماتبحالةكشففياو

*مثلة.هذه

يجب!لاا!نقديةاممحباأثحواتعغالبحثمجالم!فيثعناوما

الض!رباعتبارهالاولالضميروخاصةلالضمائرعنايتهننسىان

عديدفممبواسطتهيمكنذهبيمفتايم!هو.الاعماقلقصةالملازم

فصل!منواحكامهتفسيراتهمنكثيرخرءتوقد،المغالفمن

كتابهفيعامةشبهكظاهرةالظاهرةهذهوتبدو،الضمائرهذه

اطيسلوفد،بشواهدهباكتغاءلييسمحانوارجو،الثا!لم،

استردمتجد!؟ممميرا*ولالفم!كونفىالعلراجدولكنيكيلا

بالاعتر؟فاشبهفالسرابالفرديالحوارتيارطغيانبعدفتوته

قاافم!ببرابهذاكلالبهـااستعاعوقد،الممكلمبضصوصبعتلائها

فيقبلمغقفكانانبعدالداخلى*سايالعالمعنيحدثئا

للتحليلكبيرةفرصةدثخصياتهفيهيتيعلاموقفاالسابقةروايلاله

.إصاه).الحد.لثالاوربيالادبسادالذي

المتكلمبضمير"ظلهضدالذيالرجل"كتابهمعنىوليس

احيانايخضعالمتكلمبضميرفالتعبير،واحدالفنياسلوبهاان

كروزوفروبنسن.المنظورلقواعىر-النقلميديالادبفئكما-

ال!ادر،7825ا!عدد-الاهرام-اث،رونييوسفتاليف-ا
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منتغتلفلالكنها،المتكلمبضميرمكتوبةوالسرابجالفر.حث

انناسوىاًلغائب!ضميرمكتوبةكانتلوعماالفنيةالرؤيابث

،فالاحداثالشخصياتاحدىن!ووجهة!لمنالاالامورنرى

ص)منطقياتتابعاتتتابعوالمعاني،الزمنيترتيبهافيسردهام

المعانبمولاالزمنيبالتعاقبهالاحداثتتقيدلملووحبذا)11

كص4،كبيرةفائدةالمتكلمضميرمنلاستفدنااذنالمنطقيلتتابع

المعاننتتداعىحيث،ناجبئمحمديرويهالذياًلثاالمتالجزء،

الزمنبم،وقوعهاترتهبعنالنمظروبغض،الماضييثيرهلما!قا

الحزءهذاحجمنصفاستغرقواحدةليلةاحداثسردانش

.ا!تاباجزاءوامتعاقصرجاء

استخممفقدالمتكلمبضمير"بوااللص"كنابهورغم

استخدمكما،الاحيالطبعضفيوالغائبالمخاطبضممرأتبها

!لزالالضملالرهذهلكئ.ظلهفاقدهماالمخاطبضميرغانمشحي

طبتخس4انهااماتزالماواًلشخصية.المتكلملضهميرلاصقة

استغدامكانوان1641صى)نفسهاعنتتكلمانط،امايسها

التدخلحريةللمؤلفاتاحقد"والكلاباللص"فاليالغائبممير

هذا4لئفابرلماحالهولو،شيءبكلاعالمابصفته،يريد!ين

هذهلنفسهإبلىلمغانمفتحيفان.الحدودافهبئفيصتدخل

للروايةالرباعيباثكلالغائبضميرعناستعاضولكنه،لحرية

الجزءنهععلى"والكلابا!لمص"اسلوبجاء8دو،"165ص

يفترضالذيالمنولوجمننوع،ناجيمحمددرولهالذيلثالث

يبعد"6نهالامنطتييتتابعتتابعالموانفهو،سامعاله،

سديثللحىمنطوقغيرحديثاقربهوبل،المنطقعنكلالبعد

بامتابةنهمانقبلنعدهااالتياملماتبتلكاشبهاًنه.لنطوق

علىلفكلمنطوقكلاملآخرحيقمقوتخلله،الآخوينمعال!مو

.(166ص)الحوارلهذاتذكرصورةفياوالماضىفيقع!ار

الفنيالاسلوبصهلععلى"ا!لات!بنيالحى"فسعالكاتبويعثر

اصابعنا-اللاتينيالحي-الغميقالخنهـدق)ادريسسهيلثلالية

هذاخصائصواهم.كتاد"اجزاهااولباعتيرها(تصرقلني

وار.الذاتيةوالسيرةالروائىالعملبين!تارجيمانهلاسلوب

فالدلالة،ضميرمناحربينتتنقلالرئيسيةالشخصيةنانت

التارجحهوالغاءدبضميرالىالمتكلمضميرمنللائتقالهنا،فنية

91(.)صىهروائيعملكتابةومحاولةذاتيةسيرةكتابةمحاولةين

**لآ
العصلبتلخيصاملابولوءنعفللا..المطافنهايةوفي

..التلخيصعلىالنقادقادهاالنياصرىال!حملةفرغم.الفني

اعلنالذيحقيليحبىحدثكط،لههواتهمنكثيرهجرترغم

تلخيصرفكل..التلخيصهذاأحتلاانني":5591عاممجره

انهئحسعبولا،احتفاءأيمادهيحتفيالشارونيفان."فشويه

هذهولان.عندهالقصبموهبة!صيقلانه،بسمهولةعنهسيتخلى

على،نفسهفيالغلبةلهازالما-اخرىزاويةمن-الموهبة

العرضعلىممتمداالنقدمارسالذ!حقىليحيىحد3ماعكس

.5591عامنفسهيسالنواهثم،2791عاممنذكتيرةاحايينفه،

ف!يهجرهصالحهغيرفيالاجابةوتالي"!م...التلخيصيكتبلمن"

اقيجمل..قرأهالمان..لهنقد!مهفعاذاجمبم..القصةقرالمن"

علىيعيونانهيقالقد؟واًلمفاجاةالتتمممتعةعلبهنفسدانبئا

نوع!(الاالقصصمنيحبلامناليهيجثباذ..امتابترويح

فىالصدقم!لئيكانوايا..عليها)تلخيعيهذافيدا4..معينا

الصرمتالصنفلهذادلالااشتنلاناحبلافا!ا،الحجةهذه

القادمةمقالاتىفىالتخليصمنأمكنمالساتهربانى!القراءمر،

.)2(،)منديمةزتهاومقدارلاى!نفسىالقصةوقعذ!ع!وساقتصر
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مجاله،فلكل،اخرعلىموقفانرجحانناذلكممنىولش

المكيمةالعروضولولا.اللراساتالىحاجتناالعروضالىبحاجة

مماالكثيرلفاتناالنرببالارلتعريفناالروادجيللنافممهاالتي

و!تدمين.فيالكاملةنصوصهلترجمةملحةضرورةاووفتانجدلا

الرضابنفسفانناواللهفةبالرضاالدراساتكتبنتقبلكناواذا

تمثيلية"قصص))مثلللعروضقيمةكتبانتقبلاللهفةوذات

العا!ا)"المسرحو،حسينطهللدكتورالغربا(التمثيلادبمن"و

مناكثرال!لرضع!تمتمدمشابهةوكتبا.عوضلوشىللدكتور

المعاصر"للدكورادبنامن"وواصلاحنقد"مثلالنقدعلىاعتمادها

.منعورلانشاالرابعالحائ!يسقط)وحسمين!

ناالى،)الحبكيدراسات"لكتابهلراستناهدتناوقد

كانسانفااليهالمشارمفالنافيذكرناأن-بقكما-التلخيص

الحوار.."لغة"و.بعدفيمابالتجمعلاه!تمامهالاولىالبلرة"

...المشكلةبعرضفامحينعندهالتجميعيالمنهعصورةاكتملت

هذاالىالجماهالذياننطنكناوقد.برأيهمنهتدخلثون

الخيركمن،الحاسمالحلعلىاقىتتأبىالمشكلةطبيعةهوالمنه!

طريقه.ويشقطريقتهكلاليستخلصالناحتتدكاثونعرضها

مسوحآخرظناالشى..."الحبفيثراسات"ص!ورلكن

وعهمالحيدةاليهحببالقصةعالمفيمرانهانوهو.اليقين

الا"يرمستوىالىبالنقدفيتفعوبالعمدة"العملفيبشخصهالزج

علم.والشارونيهوكمافنايكونيجباناو..فنفالنقد..الفني

به،النطقاحقيةوحدهللقارىويترلر،الحكمعطلبحيدته

تماما.الفنمعالشانهوكما

العمل،فيبشخصهارجعدملمحاولة..السببولهذا

ثراسانهفيلا..صراساتهبمحفي)بالنصوعي)اهتمامهورجم

شانهوكمالشرحهامحاالنع!هذهيوردلاف!و.وحدهاالتجميعية

والنصوعي.!اللاستشهادوانما"اتونعلىالشرحسرسة"

وانماالعملخارجمنبشهوديأتيلافهو،شهودلاشواهدهنا

داخله.كابشواهد

للتخليص،عشقهالقصةلفنحيهمناستخرجناقد..اذننحن

نخرجانالانونستطع.بالتجميععنايتهللتلخيصعشقهومن

الثواهد""باستحضاراهتمامهوالتلخيصبالتجممععنايتهمن

واحمه.بكلمةينطقاندون"النصوعي"من

منتزيدوالمراساتالمقالاتمناربعمجموعاتكانتواذا

اثواتالكاتبعناليحثهواةننبهفاننا،الناقم!الحاسةحيوية

رغمفانها،المجموعاتلهذهالمؤلفمق!ماتمنالحنرالىالنقدية

الكاتبامامممنلمفانه.كثيرةاحايينفيار،ياتطمساهميتها

مجموعةبل،مجموعاتاربع،واح!لم!مائدهوعلى..كتابتهاحين

ناطرا،كتابدفيبمنيضعهاانيريدمتجانسةمقالاتمنواحدة

اثرها..الاثرهذاعنمق!متهكلالبا،نفسمهفيتحدثهالذيالاءلرالى

وتوضحه،تاليةمقدماتفيتراجعاتهنرجعالسببولهذا،وحده

ذلكامثلةومن،الجدلتقبلواخرىمقبولةباسبابالتراجعلهذا

تالمةمجموعةوخلو،مجموعةمنالتقطهامعينةداة2علىاصراره

حدثكما،الجولتحتملتبررراتالخلولهذاوتبريره،منها

يوسفنضعفاننا..الامركانوايا،مثلاالمقارنةلاداةبالنسبة

كابهمقدمةفيقولهرغم،التكامليالمن!باطارداخلالشاروني

طائفتينبيننفرقانعلي.بهيؤمنكانوانيطبقهلمانهالرابع

.اللواءهذاتحتالمنضوينالنقادمن

.المحدودةوق!رتهالانسانعمردونهالامثلالتكاملتحقيقان

عالمنابهيسمحمابقموالتكاملمنقدرتحقيقالىالنقادلجاو!

غيرالمعدودةالقدرةذيالعمرطويلالمثاليالناقد!ريقة.الواقس

6!

تشويهالأسويلمحوكالركيبهي-ا-هايمنسطلسلحيمهالدبا-

سولييرفاكهاستغلهاالتيالعلميةوالاساليبالطرقكلمن،فيه

منوتخليصهاتشذيبهابعد-الجيدةالعناصرنضعأنذلكلعنى

معناهاولكن،اتق!قكيفماونخلط!،واحدةقمرفي-الشوانب

وااساصذات،منظمةخطةوفقشاهقبناءبتشييدنقومان

ا!نقدفي4تنمرةاالالرقعلىالبناءهذايعتمدولا.مرسومميكل

ا!فساءةفروبوكل،القدرةعلىيغنمدولكنه،!طالحديت

كفاءةالمثاليناقدنالدىيكونانفيجب.الطرقتلكوراءالكامنة

انتحالالوضععلىووورة"،الميادينكافةفيواسعوعلم،فدةلماتية

طورههناالتيالطرقكلانملاحظةمع،الموقفتعيركلماالملائم

لمنشئيبدولا،أت!امناوليةمرحلةفيتزاللاالمحدثوننقالنا

خ!شالسطحمناكثرشهىيفعلوالمانهميومايتبينواانالطرقيهذه

عليولشى.نهايةلاماالىامتداث!ايمكنطريقةكلوان،الخارجي

كلينميانعنيهبل،الحسبالطرقكليسننعملانالمثاليناقدفا

سنهاويسويطريقةكلمشك!فيحلبالغةتنميةمنهااحدة4

تاديته،يمكنماكلالادبيالائرفيرودي..وبهذا.نتائجهاوبين

واذا،مجلداتمحدةكبفصيرةغنائيةقصيدةعنتحمثمافاذا

انفقالقصةاواكرحيةاوالمطولةكالقصيدةطويلاائراتناول

.ع!اذلكفي

لسانيةشقشقةسوىليستهذهالمثاليناقدفاصورةانغير

سموفيهامبدةشقشقةلكنها-نغسههايمنستانلييقولكماس

ها.واستحالتهاالافلاطونيةالمثل

الناقدبمكنةانفسنجد،الواقعيالعالمالىعدفامافاذا

فاذا.طاقتهبهتسممحمابقعروالطرقالمناهعمنعدداستعمال

نقد!ا)مجمع"افامة-الانسافيةالطبيعةبحكم-علينااستمصىما

فيهـلات""اقامةامكافيمننحرملمماننا"سحابناطحةء)او

الخاصة،الفيلاتمنكثيراالنقادبعضااموقد،انيقةصغيرة

استعملواربمابل،الاقتضاءعنداخرىالىواحدةمنوانتقلوا

الثانيةموادوبعض،الثانيةاقامةفيالاولىالفيلاموادبعض

منالاخرالبعضوارتضى..وهكذا،الثالثةافامةفيالاولىاو

الىمنهاينتقلونواحدةحجرةفيالمملمعايشةالمذهبهذانقاد

التالي.العملمقتضياتوفقغيرها

روادالمهاجر-شهؤلاءمعالشارونييوسفنضعانونستطح

فيثوقتواحدشيءلاداءالملالمةالحجراتعنالباحثين،الفنادق

نضعانعلى،لهيتعرضونالذيالفنيالاثريتطلبحسبماواحد

نافهم،تماماالفيلاتكهواةهؤلاءالفنادقرواداناعننبارنافي

ككئثبعضهمانحتى-واددمكانفيالاستقرارعدمفياشتركوا

النقدسملهاالتيالالوار"كلوالحيناحينابينادىبيرك

بها-المتصلةالاخرىالاشياءمنعمداجانبهاالىادىكماالحديث

وثقافته.شخصكلطبيعهمعتتعددع!هاختلافاتمناهجهمبينفان

مذاهبالىانتقلئمالنفسيبالمنهعالشاروفييوسفبدأوقد

علمينسىلاالطرقوتلكالمذاهبهذه.معلكنهاوضحناهاوطرق

اللبنةهوالنغسيالمنهحاصبححتىالاحيانمنكثيرفيالنفس

اصحابفان.حالايةوعلى.الخاصمنهجهصرحفيالاولى

يرتضوفيماناثرا-الاخيرةصورتهفيحتى-التكامليالمذهب

منكثيرايطلونفهم،ا!احدالعملمعواحدةطريقةاوبمذهب

يوسفنجدلمفاذا!لحظةولو..الاخرىالحجراتعلىالشرفات

طلةلهنجدمافكثيرا،النفسيالمنهعحجرةفيمرةالشاروني

دخلها.افنيالاخرىالحجرةشرفةمنعليها

الرارقعب!هحمودمحمدالقاهرة

ولرجم!أهايمنستانا!تآليف،الحديثهومدارسهالادبيأنقدا-ا

الثالث،الجزء،نجميوسفومحمدعباساحسانالدكتورين
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