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-!حقححى!يي!راطسحهمحمى

منواحدمعحوار.فيللدخولقي!ال!التيالاولىالمرةلحلها

برر-،بالذاتوشعريالشعرنقدعمليةيمارسونالذينالسادة

الرضال4انتظرولاالكمالاكتبهلمااؤترفبىلااًننيهووواضحبسيط

اسيرةتطلانلمحاولاتيوارفضمحاولانسانفانا...الجميعمن

تفقدانايضاوارمض،الاجتماعيوالاتفاقالجميلوالقبولىالتقوقع

وجهعلىخدوشخلقفياحياناتنجحالتياظافرهاالمحاولاتهذه

القلقموضعيضعنبماكتبهلماالسمحالقبولانحتى،النبيلالذوق

ن!صمدسنهابوالاديبالناقدالشاعرالسيدولعل.والخوف

يكنب،اويق!لب!!كاملوعيعلىكاناذاذلكفي-!يذنيابراهيم

نا"الادابمنعشرالحاديالعددلقصائدنقدهمقدمةفيذكراذ

الايطاليال!لمسوف!مناتقولهذااستعارانوهو"جديدوافعالشعر

لهذهمنطقيفهمفأي6ذلكالىيشير2ندونبنديتوكروتشهىالمثال

وان-جديدهخلقعمليةالحقيقيالفنان-حدودعنيخرجلاالمقوله

والعودالاجضماعهـيةالاتفاقاتتعزلانيمكنلاالجديدةالخلقعملياتكل

جرىمامعطمفيملاحطتهيمكنوهذا،فعلردودوبدونواحرهمرة

الاجتماءيةالثوراتفي..الجديدةالخلقعملياتمنحولنايجرياو

وطننافيالجديدالشعرفياوالارضكرويةحولغاليلومرخهفياو

لسنهابوللسصيدملاحهطاتعدةائبتانود2المناسبةوبهذه.العربي

...السمدادمقممالهواتمنىموجزافيهاوساكون

ات*-رانتابتبالقصيرةليستفترةومنذ"قولكان-ا

تكتيكفيالمستمربالتجديدالشديدالولعمنحالةالحديثالعربي

دواوينالكبارالعربالشعراءبعضاصداراعقابفيوذلكافصدةا

طنيعلآمعتنلؤءمجديدةاش!لبناءفيهامةخطواتفيهاحققواثمرية

اخرىناحهلمةمنوالعميقةالواسعةثقافتهمندهاوسىجهةمنتجاربهم

بق!راًءةاولااطالبك((روادكشعراءطموحهممعالنهايةفيوتتجاوب

نممنك،اناظدونبسهببهالمكتآلمتوونحقامثيرةؤهي..الفقرةهذه

صحيحة،غيرئقافيةحالةتعكسكمامخيفااخلافيامو!فاتعكسفهي

ولمأذالحميممالكاالتجديدمحاولاتتكونانمنالخوفهذاكلفلماذا

الشعر؟فيالاقطاعية

نا..الثقافةوفقروالض،لهبالصغراًاشعورهذاكللمثم

الزيادةوان...اخرشيءلةوالغطبالصغروالشعورشيءالتواضع

وأصابتوففواالروادبعضانشكدونتعرففانتمقدساحقاليست

اما،العزيزةبداراتهمعلىقرنربعء-ربعديمضولمالصلتجربتهم

ايضا!وعليكالسلامائن!مرافعلىالمقياسهوالعمرت!عتبركنتاذا

منهمبالخوؤطتشعركنتواذاتجاربناولناتجاربهمللروادان

غيرجيطناانلكآوكدالافطا!ةالابويركأللاخلافيةاستجابتكنتبجة

كروادبينهمتتوفرلاقدبملافاتمعهمنرتبط،انناالروادجيلعنبعيد

ويناقشهوننا،ننافشهم،يكتبونمالناويقرأوننكتبمالهمنقرافنحن

احل!هيوهذه..محاولاننامنويستفيدونتجاربهممننستفيد

ابطاليعينمهاالتيالمرض!يةالحالاتبعدتمسهلمالذيالحقصقيالفنان

.ائراجلدهعلىالفالثميهبثورتتركلموالذي..كافكا

عير-الصريعالسلف-تعتمدالنيالئقديةقوصفاتاان-؟

عبدالنعمسمجاهد!ور!بلمنلكاخفعلهانسبقفطته!اوانمجدية

،الادابمن41،صبالهثدنقادااسادةالاحيانمنكث!رفيويفعلهبل

تكهركيالنقديةالمقاولةابانجازالسرعة!ضرورةالوفتازمةالى!ضافة

واتجاهاتمختلفةنماذجامامبالنقدالمكلفيقف،النناليالعددفي

تبيالىواماوالمحاماكأالتعمي!ةالىامابالنقدالمكلفؤتلضطرمتباينه

تتجهالحالتينكلاوفيوهواهموقفهمعتتلاءمالتيوالاتجاهاتالنماذج

ومن..النقديةالعمليةشرف!الىثمنفسهالابداءىالعملالىالاساءة

العكسيكاروازاالنتديةنظوقييخلقالابداعيالعملانالمعروف!

طهمثعمودعلىعنيكنطالجرجاليانسمنهابوالسيدفلببمتصور

البياقى.عنيكتبوالمنفلوطي

كتابة9طاسلوبكؤرضتحاولانحقاالمؤسفلمنانه-3

سئهيحيثريح4االموتتجربةواى،جميعاالناسعلىالقصيدة

مننريدماالى!ديان*كنلامنهابداالتيالنقطةنفسالىا!فنان

لوجدناهاالشعريةكتاباتكالىعدناولو،الابداعيةال!ملميةفيتطور

كانتفاذا...الزمنخارجتعيشوىئك..الاطارهذاعنتخرجلا

المحاولينالاخرينذنبفماتآسركاالادئةالناعمهالرومانسيهالصور

تكنمهمااض؟فة!شكلان.لحاولجديد"كصيدةاجلمنالمقاتلين

،؟.الهربيا!شعرالىبسبطة

بدايا(همونوؤفواالذينالروادانالىالانحتىتنتبهالمئم

زملائهمونجاربالبهديدةالتجاربتجاوزتهمقدالاولىوانجازاتهم

؟بالذات

وجبناهلعاليءكس-جسورسنوعمنموهبةعنحديثكان-4

بالانسمحايالاحساسمننمطاايضاليوعكساثعريةتجربتكتعيشه

بلادناتعيشهالذيالطبتيللوأفعهينةاستجلباتمنالاتيالاجتماعي

والاخلاصال!جربةنتجةتاؤطالمواهباننتعلمانبرارةواطالبك..

هباتليتوهي،اباءناعليهوجدناماالىالالستكانةوعدموالثقاف!ة

موروثه.كياناتاوالهيه

الخلفيةداليسلقديمارشوارعؤي4روراسأقصيدةبالنسبة-5

لانكولكنصمثةلانهاليمىتفهـمهالمانكالبدايةمنذلكاؤكد..-

للوصولمحاولةانهافت!صورتعموانهابكفغررثكلياتعاملامعهاتعاملت

بينالعلاقةلةمسطتطرحانهاتصورتثم..الس!ورياليداليعالمالى

العمرمنقادمالشاعروىنفقطالعمريةوالمرأةامصرياالرجل

ابنائهابرجلودتقاتلامةالىالمنتميالشاعرهمموموكأن،الحجري

!إاطيبكما..بامرأةرجلعلاقةفيمحصورة

رمزالسيدايهاؤهـالي..القهـدةرموزلمراجعةتضطرنيا.ث

تتكشفالعمر؟مرأةعلامتهخلالومنالعفيمالشكليالاوربيللبوجوازي

الذياضرياالح!التقدمآثاركليستبعدحيثو-لوكينههمومه

المراةساهابفيالثورةتأقطثم..الاخفربالشجرالقم!يدةلهترمز

جرحافتجرحهفيهالطيبةابىقذابنحركانتحاولالهء-اللبوةالمعارضة

الذيالعصرانت!ىافد50والاؤيونالتبغالاتجد!للاجبهتهفيعميقا

القصمده..مضمونهوهذا..تطويرهفيالبرجوازيةتشاركانيمكن

أالانأفهمتها

متباينةفعلررودانهظركنت..للنشرالقصيدةدلهعتحين-6
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ولانن!يالاخيرةالاربعةالاعوامبركتاباتبىعنمختلفافيمطاتمثللانها

تجاوزاسبانيافياقامتبماثناءكتبتهااخرىقص،ئدوفبمفههاحاولت

العربالشعراءمعطماحابيلهافيوفعالتيالاطلالعلىالبكاءحالة

نوفعيوصح.الاندلسيةالارصفبمالافامةظروكهملهماتاحتالذين

وارفضه،منؤمنهمالقصيدةحولر-،ئلوصلتنينقدثتسرانفقبل

والقاء"ت-،نيولسفسعديالشاعروهمالتحفكاتبعضعليهاوجد

باعجاباوبحرارةاستقبئهامنومنهم،ممدوحأيهوعاالاميردإزي

وما!-دمبلركمحمدوالناورانالحيدريبلندالرائدلشاعراوهم

أ).ناللىاتولرزوؤد..حرزقوناحيا،واروميع..)1(السامرائن

..فيهماجاءمااس،سعاىبمراجعةالقياموحاولترقيقبوعي

للقصيدةمتعصبغيرانبكبماا)ـقولاردتا.ماذلكلكاذكروحين

بكلالكثيرةالتجاربمنسلسلةضمناخوض!انجربهفهى،ولتجربتها

والجلد.والصدقاو!مابارهنوالفمشلالنجاحوانالنبيلعذاًبها

لكاتم:ىاسا-يةبقض،ياالعاموعيكهواثارفيالذيان-7

جمق.الكلاولفيوانتتراجعهاانمخلصا

لا،!دأقضيةليبالنسبةفالقضهقىمنكاعتذرلااخيرا-8

اخرىمرة-دفش!ه!لاانوامنى،الخاطروتطيهببالمجاملاتلهاعلافة

عليك.للرد

سعيدحمبد

((المنبوذ))قصميدةنقدعلىرد

عصغورمح!مدبقا!

مممسسممم-محممهميقعحمم

تلكومغها"الاداب))لمجلة"المنبوفي"قصمدتيارسلتحين

م!واع"والهإمتامالقديمالثعرياثكلانتزعمالت!بماالمقرمة

ؤصلردالظناغلبفيستثيرالمقدمةتلكاناعلمكنت"للقادرين

وؤد..تحدنبرةمنالمقثهةفييستشففلماالقصيمهضدعكسي

ل!صاحكمتسواءلئقصيدةجادةشاقشةايلتقبلمستعداكنت

النهاية.فيستكسبال!رببما"ثهرفضهكأدامتماعليهااو

التيالقصيدةناكفملاحكاتلقبولمستعدغيراًجدنيلكبنبم

متسرع!ةملاحظاتلانها"داب7ا)،منالماضيايئولعددفينشرها

سليعلفللنحواستاداتغسهمننصبالمحترمالناقدولان،سطحية

.والجزمالنصب

هـ-لمىالقضيةلنفسالمئكةز،زكائارةانيجدالمخزمالناقد

ائارتيمناعمق!7291ربيع)القاهرية"الشعر"مجلةصفحات

لقصيدتهاقدمتالملالكةنازكانودليئه."داب71"صفحاتعلىلها

م!دمةلقصيدقىكتب!تاننيهوانافعلتهماكلبينما،أقنمتهبمقدمة

الشصيالشكلان،ظويلاولثرحاوبخثدون،فيهاازعمقصيرة

."للقاكرينمطواء)،هوبليمتلمالقديم

المجلةمن(الناؤدتعبيرحسبأ"اليتيمالعدد"اقرالمأنا

علىليحكمفلالذا،فصيدتهاالملالكةنافكفيهانشرتاقي

"المنبوذ"مقدمةفياناكتبتهمااما.المحترمةالشاعرةقالتما

خاصة.رسالةفيبا)جمالوصفهـاادريسسهيلالدكتور)1(

عمااعتدربلهجةاعلنتهموقفهوبل،يقنعلااويقنعبحثافليس

((دابا7"،جلةأرسئتهبحثاذلكبعدكتبتوقد.التحديمنفيها

.متاخرةتصلنيفالمجلة،)*(لاامنشركانانالا-نحتىأدريلا

الملالكة،نازكقالتمامعيقارنانيجبالذيهوالبحثوهذا

الشاعرةواثارةاثارنيبن-فراءتهبعد-المفاضلةتصحالذيوهو

لئقضية.العراقية

شاعرةلهي،الملائكةللسيدةالمسبقحكمهفيمعذورالنافدلكن

عدةولها،الحديثالشعرحركةفوءفيدضللها،مشهو-ة

يزالمامحصفورمحمدبينما،قيمنقديكتابواها،منشورةدواوين

المحترمالنافدعلىاررهلفمناذن.احدبهيسمعلممغموراشاعرا

مصيدتهانفيقولالاستاديةموقفهداعصفورمحمدمنيتحدان

مقوماتى-،بهـدتمتئكلمشعريةامكانيسةعنببساطةتدثف))

."الرئيسية

النافد؟أستادنانظرفيلئقصيدةالرئيسيةالمقوماتهيما

اللغةبينوالتمييز،والاختيار،والتعبيرالئغةعلىالبولرة"انها

لذا."...الجافهالباردةالنتريةواللغةالمتوهجةالحارةالشعرية

((وانهصارهالشعريالعملتتابع)ءمعيسيرالكبيراستاذنانجد

كئماتمدمهانالى"والغجرالقرية"الحميريتركيقهـصيدةفي

وا،"اردهاء"و"سحنات"كلماتمثلمتوهجةولاحارةغير

."الكفشابت)ءمثلعليهايتعودلممبتكرةجديدةتعبيرات

،ارة!للأشعرلغة:لغتانالجئيلاستاذناعندفاللغةاذن

نثرنانشحنانبأسولا."جامة،باردق"نثرولغة،"متوهجة

لف"تدخلانالبشكلالبشولثن،الوهاجةالمتوفدانىعربلغة

جمرهاعلىبارداماءشنرش-فعلتان-لانها،قصائدناالنثر

.ا"لوهاج

4بجلااستاذناياوالنثرالشولغتيبينالزائفالتفربقهذا

يدرسحيثالمدارسصفو!ليالايثاريعدولم،الزمنعليهعفا

ثاركيفيعرد-والكل.الماضس--ةالقرونمميزاتمنانهعلى

عثرالتاسعالقرنوبدايةعثرالثامنالقرننهاجمةفيالرومانسيون

المدرسةشعر!فىالذيأء،مأ49+هأ+أارءلى

لانفسسمبنوافدانفسهمالرومانسي!ينانوكيف،النيوكلاسيكية

ايديعئىالحاليالقرنفيعليهاالثورةتمتجديدةشعريةلغة

واودن.اليوتامثال،غيرهممناكثرشعرنا!أثروااًلذينالشعراء

الحية،الانسانبلغةالامساك-الامكانفدر-يحاولالحديثالشعران

الحياةعنتعبر،شيءكلقبل،لانه،حرارتهادرجةبلغتمهما

منها.المتناغم،اثعري،الجميلالجزءعنلا،الكاملة

عريبةحسيةبلادةعننقدهفييكشفالمحترماستاذناانعير

نشيرحينكبيرةذوقيكأجريمةنردكبلااظ-التلاميذنحن-نشعر

منقصيدتيالبيتينهدينيقتبسؤحغرته.كأستاذمكانتهعلىلخطرها

.((والركاكةالضعف"علىدامغكمثال

افتراببيونالتصاقيالرجاللحمتلاصقحيثهنالك

الثيابعمقعبرلهل"سالملامحانيقشيئاالفردترى

كلص،تأيعئىيحويانلاالبيتينهدينا!المعترفيناولانا

لحم"مثلالجاؤقىالباردةبالكئماتمليبانهمابرل،متوهجةحارة

النافداحسهللكن."الثياب"،،"شيعا""الفرد"،"الرجال

..لالتحررر(.الماضي(اكتوبر)العانرالعيدفينشر(*)



بينالكامنةلأ*همابادأحسهل؟معنىمنفيهمابماالجهبذ

بينهم؟والعاعفيالفكريالتواصلوانعدام"الرجاللحمنلاصق))

الداخليأوالفراعالشكلإةالانافةبينالكامنةالمفارفةرأىوهل

عنمتساءل"الثيابعمق"المبهمالتعبيرفهمعليهاعيآفقد،لا

6ااالنفسي"العمقلانعدامادانة"الثيابعمق"انيحسلم.مضاه

خارجيةثكليةانافةالىالانطمحلاالتيوالتفاهةللضحالةادانه

الغنية.الدصيةحساباعلى

قص!ت))تعبيرعلىواعترضاخرىابياتنلاتةالناقداقتبسثم

متوهجة،حارةكلماتتمةليس،ايضاهنا."الكبرانوفخطلي

فه!و.القراءةفيالواضحةلسرعةاسببهاًلمرةهذهاعننراضهلكن

لكللمةفطبعيحطهيالمعجمةبالضاد"مضت"كلمةانيدركلم

خطالحلأانديعذدلهوليس.المشدررةالمهملةبالصاد"ذصت"

قصعلىتدلالتي"مصتةةكلمةحتمايتطلبفالسياق،المطبعة

افصهتقص،تطاردهكلابوهناك،مطارلامجرماثمةلان،الافر

(9مصت"هيالمقصودةانكلمةانالناقدادركلوحى!كن.بانوكها

،"الكلابانو!"مثلتعبيراؤيهلان،البيتءزصيهانؤياملكلا

.الجا!الباردالنئريالتعنيروهو

في"لما"كلمةعلىالجليلالنا!ديعنرض.للنحوالاننألي

البيت:ووا

النيبيحينلماواخشعالرياحصفيربسمعييلذ

وان،"متى"بمعنىعامياستعمالىهنا"لما)اانيقول

جزمولو.بعمطاتىالذيالمضارعالفعلنجزمانيجب"لما)ا

."لما)ابدل"حين"مالاستهعليويقترح8البيتوزنلاخنل

الشنيعة.الغلطةبهذهلنفسهالنحوياستاذناسمحكيفادريلا

البؤءمن223صفيحسنعباسالاستاذقالهطسيدييااليك

ة"الوافيالنحو)ءكتابهمنالثاني

لوء!ودشيءوجوريفيدو.حينبمعنىزمانظروء-ول))

!قالمعلىالجواببمنزلةفهو،الاولعلىمترلبمنهماوالثاني.اخر

ولهذا.الزرعثمربالماءجرىلما:نحو.اخرشيءوفوععلىوفوعه

وعاهـل.الاولىعلىمتوقفةنان!يتهما،بعدهاجملتينمنلهابدلا

والكثير.الثانيةالجملةكليشبههمااوالفعلهو"لما"فيالنصب

فلمهل)ةتعالىفولهنحو:ماضيتيننكوناانالجملتينفيالشائع

الجملةوقوعالكريمالقرانفيوردوفد.(اعرضتمالبرالىنجاكم

اهـروعابراهيمعندهبفلما):تعالىفولهؤيمضارعيةالثانية

جملةوقوعهاميهوردكما(...يجادلنا-البشرىوجاءنه

.(،...اسمية

يفدموفد)):مولهالمعلوماتهذهالى"العربلسان"ويض!ف

أيحينبهمأحسوالماالعدولقتالالقوماستمد:فيقالعليهاالجواب

هذهفيوليس.لمممادة((اللسان))أنكر-".بهمأحسوا

بالمعنىتستعمللملانهاجازمةيجعلهاما"لما)الكلمةالاستعمالات

ناوبدليل،الكلاموفتخىالعملوقوعنفيوهوفيهتجزمالذي

مرؤوعة.الكزيمةية7افي"يجادلنا))كلمة

يرريتلواننيحصرتهيقول.النلفدأستاذناكلامالىلنعداكن

:هكذاالبيتوصارالفعللجزمتالنحوقواعدعلى

الغيابيحنلمأوأحشعالرياحصلإربسمعييلذ

ؤرضعسلىالمعنىيستقيمهل؟البيتيقولهماهوهذاهل

:دش-،الشاعريقولانالادببمالحسيقبلهل؟الوزناستقامة

يسمعألم؟(،الفيابيكلن(الجازمالنفيبمعنى)لمااخثعانا"

؟الشعراءعلىا،صيلاوالغروباوالغيابوفتبتاليرالكريمالناقد

المسلمينعفالمغربصلاةفترةهيالفيابقرةبآنايضاصيسمعالم

؟بالخشوعالصلمةوثيقةالصلاةوان

أشذنما.عنداليهاآشرتالتيالحسيةالبلادةهيهذهلكن

لقصيدةالاستاذنقدمنحتىاخرىمرةعليهاالتمثيليمكنبلادةوهي

:الحميرييقول.أعججتهاتتيالحميريتركي

نتاسى"

نحياالارضعلىبمانا

الرحيلوان

الكلابعوا،فيجسدا

اغصانهالحرائقتستبيحشررا

."عموداالدخانفيهيتطاولمطراً

،جس-دا:ارشاعرنصبعلاماولاأؤ،ملم":النافويملق

."...الرحيلوانةقولهمعهـنىمالم.مطرا،شجرا

رمنالواضح.كبيرةدطنةالىتحتاجاسألةاناظنلاأيضاهنا

البناعص!ثمنيوازي"الرحيلان"فتعبير.مطبعياخطئمةان

الرحيل!ه،،الوأنايكونانيجبانالتعبيرعلىيولمما،السابقالبيت

،الكلابعواءفيجسدا"الرحشلاننااًي.المممودةبالالف

أمسراالمنصوبةالكلماتنصبيجعلالذياًلامرس"...شجرا

طبيعيا.

كسشدلذا،سريعةفراءةالقصائدفرأالجليلاستاذناانقلت

القح!-"ئدقالتهمااما.بلردةوكلماتحارةك!ماتفيهااستوقفته

دالقصلمة.وضوحهعلىفهمهعليهصعبؤنمد-تيفصبوخاصة-

فيالمدينةعألمعنسريعةبصريةانطباعات-يتهءوركما-ليست

فيشعرياصورهانيهمنيماآخرالغربديالمدينةفعالم،الغرب

لهيشيرعمآتعبيرهيبل،أمتهحياةمنالفترةهدهفييعيشكعربي

العمياءالقوىطميانامامالفرديالفشلتجربةعن،القصيدةضوان

احللانهنااريدولت.مسدودايراهطريقؤ!ماالامةتدؤءالتي

اررهءفين.الجادينوالنقادالمتمعفنالقراءشآنمنفذلك،قصيدتي

المس!مؤولعةعدمعلىموسفمئاىفهوللقصدةالحاليناففنانقدأما

يكلفحين-المفروضمناذ.بهأنيطتالتيبالمهمةوالاستخفاف

برجدية،الامرياخدان-"ا!داب،))أعدادمنعددقصائدبنقدماكاتب

ش!-راءان،الاؤلعاى،يفترضوان،جزافاالاحكاميلقيوالا

لمت!مرحلةتخطواوانهم،يفعلونمايدركونواعونأناسالمجلة

.والاملاءالنحو

عصفورحيمدا!حدةالولايات-اند؟ناجامعة

.،موقفعندفاع

عبدم!يثيميحهمسي،محهودحمد.!ولملا

منمجلة7291لعاملعاشراالعددادربرسسهيلالدكتوراؤتتح

لمانهالىاشارمصيريةقص،ياعدةعنموجزةبكالمة"الاداب"

يفتقاللا((احقيقةا))لانيتوخاهاالتكيبالصراًحةمعالجمتهايس!تطع

والارهابوالقمعطسجنعرضةفولهاعلىيجرؤومن.العربدنيا

بالطصناتالمثخنة"جثتها"الىبالنكلاكتفىفقدولهرا.....

،وكتيرار!بمنبكثير"داميةظزمةالاقدامعندالملقاة،والجروح

".عقيمينوالصمتالغغسبيكونحينمأساةاءدمفهاوما.الصمتمن

التاس-عالهددمنعقضية:المصبريةالقضاياهذهبينمنكانوق!د

(المتحرر)وؤيها"الرجعي"فهها،اقطارعدةفي"داب71"من



ةربعبا(التحررإدعيماء)وفيه،،الرجعي)وفيها-تعبيرهحدعلى-

هـ".تصويراوأد!،الواقعالىاقرب

و!زر-لانهمواساةالىيصحاحكأالريسالدسورأناعتمدولا

الذيالخلرالصع!الطريقلف"نفسهمناختارفد-بعيدأمد

تضبوالم")ءاًلادابمجلةانمنيقينعاىونحن.جيداابعادهيعي

ورلاربوواختلالىعلىكلهاأمرررقىاالمجلاتوسطالصدارةمكان

بالكلمسء!حت!الذيالعنيدالموؤفهذاطررقعنالاواهتماماتها

انهذابل.(المرالية)و"المهادقي"الكلمةويروض"المصادرة"

والتحريضالحضعلىثابروانما،والاحتفالبالاحتفاءجمتفلمالموقف

الازقسة،فيالوسائلبمشتىعنهاالبتومارس،كتابتهاعلى

)المؤمنة(او""مد!"او"الممهمظ"المظلم"والحجرات،والمنحنيات

و!هزائمه(.(نكباته)و(انتكاس،ته)بكلالمعيشللواقعمغايربمستقبما

نفسمنعشرالحاديامدداروبرأيناهعندمانفاجالمفانناواهذا

السيالمحاضرةبنثمره،جديدمنبقدمي4المصاكرةالىيمسعىالعام

الشرفىدراساتبمركز7191نوف!بوفيعوضلوي!الدكضورالقاها

احادءلهامسجلثريطعلىحصولم"بعدهارفاردبجامعةالاوس!

الهحافرةفهذه.عليهوالتعل!!لترجمتهنجميوسفمحمدالدكتورالى

موبزةعبارةفي"5291عاممنذممرفيالثقافبمالتطور":عن

اكقاديلحبريدةالمسثاراخيراينطقهااناستطاعبرريئةشجاعةكلمة

.،(الاهرام)،

بهاقدهتالتيالمفدمةتلكهو،حقابهفوجفااننالكن

ثجاعهكلمةعلىمبررولامشروعغيربه!ومالمحاضرة،(الاداب"

للمويستحسهـبانق!بل"الأداب"لمجلة-نظرنافي-فحسبسوف

عوضى.لويسدونمن"للاداب"بزحسسوفانهابل،عوض

اجديدا-داب"ا"لموكفاليهننوصلاناستطعناالذيالوحيدوالتبربر

تضمنتهمالان.المصادرةحصارمنللنفاذالتحايلمحاولتهاهوهذا

ملقد.(المجلة)هذهتش!رهماعلىجديداليس،(الكلمة"هذه

!ثناب9يظهركمالفب"االاءمالمنكثيرفيذاتهالموضعوععالجت

نعدمظندامضةبادلةكولنياتاييداردناماواذا.الدرأساتبعض

التيف!اضسيمانبقصةنكهفيولسوف.تقريباعدكلفيالنماذج

فهـ-هـه.((والظللصورةا":عنوانتحتالمصادربالعددنشرت

الاسنتاذعنهفالالذي،(العادلالمستبد"عناخرىحكابسةالقصة

اخرىحكايةانهالنقلاًو.التنرقيصلحسوفمنوحدهانهالامام

هـياتاًلذيسعادل.مستبديوجدلالايه-"الظالمالم!ننبد"عن

((السلطة"سرقةمنمكنهمضببامناخاالساذجةالاصلاصةالاراءله

الطابءهداوفاةعقبالقصةونبدأ.الظلم"مارسة)عدلاباسم

بارهاباتهوالقهرالخوفعلىاهلهانفوسوربى،القريةخربالذي

عروالحفاظالاورائهامنينغييكنلمالتيالبشعةاذساسةاللا

بالارهابالمشحونالجوهذااصبحولقدءيدهفيوالسلطةعوزيه

جذععلىوالتفافها،المرائيةالنمادجلتسعلقصا!حةنربةوالقمع

نالسهساومعدةبلبالجماهيرارتباطهاعنمتخلية،العتيقةالجميزة

لحومها.تنهثىالتيالصيدوكلاب،ظهورهاتلهبالتياهـءياظلدور

ليسعمد"،العمدةانتأكيدعلىمناسبةمناكثرفيالمولفاصروقد

الصورة)في(القرية)و،(العمدة))فماقريةليستالقريةوان

والطهعبنوناهبيهاالسلطةلقضية(الرمريالمعادل)الا(والظل

باستضافةلناسمحواذا.الرعبمنالدائمالرعببلادفيوراثتهافي

نشرتلسليماناخرىقصةمنموجزةفقرةفليكن،آخرشاهد

يقول"زماننامن":عنوانن!حتالمحاضرةبهنشرتالذيال!ددبنفس

اصحفيينالمطحوذين:ااحدذهنفيتدورلتياالافكارعنتعبيراالمؤلف

هـ،يخنم!ىامأالانيحسهماليكتبالروحشجاعةيجدهل)ء
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مؤامرةنفسهفييجرحان،اليضاءاورامهالىالجلوسيوضة

.وفوقالرمال؟.،العيونامام،العرافةاصدافينثراًن.؟.الصمت

-بمتبالا،العادةجرتالتي،والمخيفةال!بحةالالشياءتلكيقولافى

،يعرفوالعقل6تسمعوالائى،لوىاتعينانمع،الاوراقعلى

."أ.وتتمتمتهمسوالشفاه

***

اًن1.المعلقموقفهوفما"الأداب))مودفهوهذاكاناذا

مدؤقامينباحث-الجميعيعلمكماسنجميولفمحمدالدكأور

الابحاثامامجديدةآفاقافتحتهامهباعمالالعربيةالمكتبةاثرى

التراثبنبشفيهاغنىالتيالاعمالتلكوخاصة،الادبيةوالدراسات

فليس.ودراستها،وتجميعها،الاولىاالفنية"الاصول"عنللبحث

تعودناهـساالتيالطميةبالموضوعيةتعليقاتهتتسماناذنبمسشب

حينماالمنهعذلكافنعليقاتهذهبعضقوختلقدالحقوفي.منه

وفى-،ةكتاريخخطالمحاضرذكره2لاريخايصمححانصاحبهايريدكان

بانكذكيرهالفربةفيدهنهعنغابتمطوماتاو)1(المارنيالمرحوم

القاءالمحاضرة)2(حينمحفوظنجيبروايات؟خرليسمت(النسحاذ)

بهاالمحاضريعبالماقىالتاريخيةالمعلوماتبعفىي!ضيفانآو

لمحاضرتهبالنسبةاهميتهالعدماو،لهاالمستمعينمعرفهالافتراضاما

تنتميكانتالتيالاحزابالىوالزرقاءالخفراءالقمصانفر!كردة

كما"جم!ية)ءوليسس،جماعة)قىةلتاريخوكذكره)3(.اليها

انتقالهاولتاس،الاسماعيليةبمدينة"اررل!نالاخوان"-فيكر

.)4(.القاهرةالى

اختلافهعندسذلكنطروان-ايضاالمنه!هذاتوخىلقدبل

،(الاسلاميةالتراجم)ةدورفيمعه؟اختلافه.الرايفيالمحاضرمع

الاخوان"ثثوةضداومعوفوؤهاحيثمنكتابناكباركتبهاالتي

نتدخلاحاولتقدالتراجمهذهانلويسالدكتورورأى"المسلمين

المنصالعلمشمنونوعا،المعقوليهمنشيئاالاسلام!يةالموروثاتالى

اعلامجميعانيقولبانذلكيفسرانالمرءباستطاعةانواظن"

كل،باخرىاوبطريقةيقاومواانيحاولونكانواا!صريالادب

الممرية.السبباسة!تعقلثونيحم!كانما،الخاصةبوسيلته

اداتعايدخلانيحاولالذيالمت!فيئالمسلمينالاخوانب(رثمةكان

الاعلامهؤلاءثمةوكان،المعريرلآالعقولالىالعقلانييخرابتفكيرعن

فيالعقلاكيةغيرالقوىهذهتأئيريقاومواانيحاولونالئك!الكبار

ومحمدالديكارتيبمن!جه-سينطه:بمنهجهكل،المصريا(جتمع

فيكتابةا(نفسيبمنهجهالعقادوعباسالتاريخيبههجههيكلحسين

عقلانيامنحىي!نحيانيحاولالخاصبمنهجهمنهمكلكان.التراجم

كيف"يدريلافانهنحميوسفالدكتوراما."الدينالىبالنسبة

ابرزتالتيلملاميةالاسالتراجمهذهانعوضلويسالدكتوريتصور

وجهكلالوقوفالىالنهايرةؤ!.!ليانيمكنورجالهالاسلامع!مة

مقصود،غير6تا!يداكانتانهااتصورهالذي.المسلمينالاخواندعوة

حدفيهبلغوااهـينواالمسلمونالاخونامثلهالثبمالتيارلهذا

.)5("التطرف!

نابصدالرايينهذينبينكبيرا!فاهناكاننعتقدلاونص

"مقصودغير"،غييداكانالتا!يدهذاانمتحفظانجمالدكنورؤال

احسداءواقعفيتمثلالقضيةوهذه."المتطرف"التيارلهذا

)1(رقمالتعليقراجع)ا(

)16(التعليق)2(

)2(التعليق)3(

)6!لتعليقاة!ا(

.)4(التعليق)5(



منذلالفههذابدأولقد.الحديثةمصرتاريخفيالهامةالفصول

ثلأميةالاسالعقولداخلاضطرمتحينما-،عشرالثامنالقرننهاسصلأ

دعاة"عندان!تهتمعركةنيرانالغربيةيالحضارةاحهكاكهااثرملى

إلاوربيس!ةالجامعاتفيالمتبعةيةالنقبالطريقةبتبني"التبصديد

طهاخرجحتىحبوهفيالعث!ريناقرنامنالثانيالربعبدآانوما

فنبلةبمثابةؤكان(2691)"اتجاهليالشعرفي"كتابهحسين،

الخارجبراستطالبفخرجت،صماهيرنااعصابتحتملهالمفكري!ة

رغلوللىمدالادهشتهايست!طعلمصاخبةمظاهواتفياندينعلى

ق!،مهوا(جددينمنالجراةلهذهالمباشرالف!ردوكاننفسهالهكليم

بصورةالدينميةالج!عياتمناصغديدبانشاءوالمعتدلالمتطرفاليمين

"المسلمبنالاخوانجماعة"الجمعياتهذهاهموكان.طبيعيةغير

)6ثصوقداكتسبت2891او2791عامالاسماعيليةبمدينةتاسستالتي

رعاةمعهاشعرمدهلة--شعبةلزمنامرورمع-الجماعةهذه

براهينيقدمواانعليهمبان-كولومبمارسيليقولكما-الهجديد

في0391عاممنذالبرهانهذاوجاء.لعقيدتهماخلاصهمعلىاكيره

طهحسينكتبحعى3391عامجا"انوما.ملهما"ليناتخاذصورة

لومتر:منمسنعارعنوانتحتالرسولحياةمنالمسننوحاةفصوله

والحكيم.اعقادواهيكلذلككيتب!هثم."السيرةهامشعلى"

تحتنشرت!ن0491عامفيالحلبة"المعزفوزارة"ودخلتبل

الاسلا!اثوعهلتاعلام":سلسلةلربية4البلدانفيطناشئةاشرافها

وهم-للدينهذااستلهامسصلأاظهرهموقد.الكتابكبارالىبتأليفها

بعهليقوممنبمطهرالغرب!ية71دابمنافكارهميسنوحونكانواالذين

رجعببةردة"بانهذلكالبعضووصف،الديندنالدفاعاعمالمئ

التفسبرالتراجمبهذهيقصدوالمانهموالواقع"التقاليدالى

هذهمناقربالذيهيكلباشنثناء-للاسلامالانونياوالتاريخي

الناريخ.اواللاهوترجالمنانفسهميرعتبروالملانهموذلك-المهمة

حقالمواطنة.واعطاوهاتجديداتهمتبريرهواب،يصبونكانواماوكلص

التناقضالبالئصارلكالوضءمخرجاالنهايةفييجدواانهدالهمكان"

ظ!روفتدفعهاذياالمعاعرالعربيالعاهم!داخلهفييتخبورالذي

لوقتشديدانفسفيلكنه-الغربيةالحغارةلتبنيالحديثةالحياة

!كف!لماًن....الدين!يةبالمثلالولعشديد،بالتقاليدالارتباظ

بذلكيمكنواوان،والحافرالماضيبينجمرايقيمواانهوالمشرك

!يالنهاية.تضقبشوشهموءمنجوفيتزث!رانالغربيمةللحضارة

روحفس!انرىمتجددةتقاليدخلقعلىت!ملانكتابا-همعلىكان

للصطلمتمكنانتستطعالتيالامرنهايةفىوحدهاهيالشباب

وهووهامه2و4مخاوؤمنيهدىءوا!قيودهمنيتحرراطالعرجمبما

فيالعقولالاضطرابوتبذرنفسهاتفرضاليالحديثةالحضارةيواجه

غضبالمسلمينعلىتجلبانمنلخوفواوالاسمى،الورعةوالنفوسص

،عسصءللتعبءريطمحونكانواالذيالجديدالتقليدوبهذا.السماء

ونفاذةواضحةبعباراتادصورالىال!لاممنتنبجسانيرسونكانوا

زممكامثتانكانوهكذا.مجصولةمجيعهمقبلكانتجديدةالأرسا

اتجموهاا!تيوالابرت!اعيةوالسببماسيةالف!ميةوالتصوراتالمعتقدات

واالانجلوسكسونيئاوالفرنسية،الغربيةبالثقادةاحتكاكهممن

اصبحوبدلكالقديموالاسلاميالوجمرالف!رذخيرةمعالجرمانية

علىىنظرهمف!يالانو!ذ6تجببدمنفبلمنبر"نالواانسبقلما

بعر!به!7(ؤ-هايعدولم،((الاسلام))ارضفيالمواطنةحق-لاقلا

مف،رافهلرداحل!قدالهدفهذاانننكراننستطيملامئنا

نجم.الدكتورك!ا،،ذكر2891عاماقطعباليس)6(

ترجمةكولومبومارسيلتاليف0591الىا34!منمصرتطور)7(

مكضلأدمثر-مصطصىعبدالرحبماحمدالدكتورومرابرمةالشايبزهير

بعدها.وما182ص7291عامرافتسعيد

الانفصالبمدىقبلذيمناكثراحسواالذينالمتدينينمنكثير!دى

عصسر:الهحريالاولالقرنوخاصةالمفضلةوالعصورعصرهمبين

العقلانيةهذهانايضاننكراننستطيعلالكننا.والتابعينالصحابة

لبشائركلاكانتالتيآعربيةاالقوميةبتيارالجمصىالشهورربطتقد

،"الاسلاكلقيالجاهعة"اتيارعلىالقريبالمستفبلفيازضصثرها!دصكد

."المصرية،القومية))وتيار

**،
الاساسيةيةالقضتناستماسرعاننجمالدكتور.لعليقاتانغير

عنهانفي2انلاسفاستطعلم-محاولةفيةرعيةامورفيوغر!ت

عليهتهـ-لاخذتوهكذا.موقفهلفهملاالمحاضرمنللنيل-الغرفر

العقوباتقانونطائلةتحتيقعمماوغيرهاوالتزويرلتضليلاتهم

فيوالاتجاروا!"للافتجبوالتعواتتخريبوالغشالنصببابواب

والتعسديلاوامرهـمالامتثالوعدمالحكامومقاوه!ةالممنوعةالاشياء

المحاضروبين،ينهالخلافاوجهبعضانرغم،وغيرهبالسبعايهم

بعدهايوردشارثة)هباراتلامثورلجكلمثاراا*ونانالممكنمنكان

القوائمتفتقداتزاماالثقافيةحركصنناان.الكتببعضماءباسفائمة

ولقد،المراجعبينا(توترومجهودهالباحثوقتنصفتوفرالتي

الذيالمجالهذافيبالاحترامجديرفرديبمجهودنجمالدكتورق!ام

حامدسيدالدكتورامثالمنتلتقيلامتفرقةؤلةعيرأفيهيعاولهلا

اجلسصودباحس!نطهللدكتورالمحاشانهـ،مانالا،مصرفيالصساج

اوددحضهيدفعهلا"مصرفيالثقافةمستقبل"كناببعدالفكري

الفهاالتيالدصتببعضعناوينمنهالننقلالقوائمهذهنخرجان

ووهطلىنجمالدكتورسارواقد)8(.الكتابهذابعدحسينطه

موقفايضاحالمحاضرمحاولةمهاهامةامورعلىتعليقاقهفيالوتيرة

النكسة.بعدمحفوظزجيبالعظيمكاتبنامن"الاهرام"

تحليلا"ظلة4اتحت")فصةنحلإلهلهدلويسالدكشوريقول

يثرانحاوللالقد.بالذاثيئايك!ب31العين"ذ!كصرز):مومقا

مننتمكنلمالحظولسوء،الاوورام!يالقصيرةالقصصمنعمدا

نشرهااانانااردت.وويكلوبينبينيبنصافهانقاشحدث،نشرها

انرودلمأحريررئيسككلهيكلوط:!ا.القلقل!،ورههيكلواكن

"ردىءردىءاإنانهاأوه)ة:ثالولذاالادبيصالرمنبمظ!لمظ!

خمم6791سنةمنذمح!عوظنجيبانورايرلمي.رديئافناكانتوطبعا

حالكلعلى.رديئ!ةكتابةيركتبان4/لت!بيحخدمةالمصرك!الادب

مجلةالىافاصيهصهحوسلآخدولذا،نتيإلآدو!عامقرابةاذتقر

الموادبعضانصيرىصيكلنظروجهةمنبالطلمبع.ديهالتنقنراللال

فييلاهرامنشرتاذاولكنهافسحةالالىعصسةتورعبيجلةتطصاىيمفى

.احرىاهميةدنسبفا!،قارىءميوىيقرأهااصتمم!

تاكحترسميااقيالخلإرةالمعلوماتهذهعلىنجملدكتورافيطق

ا)ثقا!كطلبرهـيدةوالمستشاراكبيرااك،ؤ!يلخصوهنا":ب!ولهمرةلاول

نجيبعاىالحاقدةحملتهيدممملكيا!تارإساوقائع.لروسرالىالاهرام

"الهـللال"بمجلة.ثنرتالضيبآكاصجصهقائهةيوردتم..!حفوظ

ءصولا:لنهايةافيايقول(1الاهرام))رجريدةنشرتالتيواقاصيصه

اخبارالديه!لمل،عوضلوور!ع!نهيتكلمالذيهذاحدثعتىادري

اهمسبانليوليسمح.لحوارايكونهكذاوما.،(نصلنالمسررقى

تصلنهاولن.تصلنالمحميرةسريةاخبارلديهالمحاضرباناذنهفي

ارضمنالاميالالافبهدعلىوهواحرىشجاعةجرعةتجرعاذاالا

الوطن.

النادرالموقفعنوانما،الرجلعنندافعلا-يلحظكما-اننا

مصسهنهشانهنانحاؤلفسوفصولذا،منهنتوقعهنكنلمالذي

.)3(التعليق)8(



بالقننور.اكتفتوانما،القضبةبالبتف!لماتياالهاسطةالهوامش

التيوردتفالمطومات.بالاخطاءمليئة،بالتجنيممنطحونةؤثطوروهي

.واداالضريالادبيالوسظفيمشاعةقدءمةمعلوولتالفقرةهذهوري

"جرسون"-لمصرلهقادمةريارةاولؤ!م-عنهأنجمالدكتورسال

ينتظرعامقرابةظلنجيبانهامسالهيقولفلسوف"ريش))مقهى

مكرلفبرل-محاعرايظلانالممكنهنكانوانه.؟لاهراماث!را

عادف"غهبىعلىبالجريدةنشرهاقيلكتابا)ىقصصهصمفيفعلا

نشرهايتولىانالنقاشرجاءااقدإمصديقهعاليهعهـ!ىانلولا-

يريدوكان.الوقتدلك9!ه"حرررهايرأسكانالتبمالهـروبمجلة

حينصساالقديطممجدها-الذكيةوادارله،/لمجظتهبوعيهلهايعيدان

ا)هسلالنشروبعد)6(ينالعربوالمغربالمتنرقفيالفه،!المؤئركانت

"النجو؟(علىالاستحوادسياررةصاحبسالاهرامتحركالقصصإهذه

حصارمنخجلاربمااو،العيونفيالمومادنرامنهابعضرزنترونفضل

مناوئةاقولولا،مجاورةاسرةالىاللجوءالىاستهاؤراداحداضطر

رقريبليسامدمنذممرفيوالمعارضاتتاناوانسيناكقدمعارضةاو

ذلكوفي،مسلسلةرواياتهمعتاداكانكمالهينشرانرفضلكنه

الاذاهـة"،جلةىاوانتقل"الهلال"معاختلفقدرجاءكانالوقت

الدكتوريصدقلماذابهامسلساة(المرايا)فنمثرت((والتليفزيون

شائعاتناعلبى"رسميا"تأكدتالتي"الشايعات"هذهنجميوسف

يحصلاناسىطاعؤربماالمقهىمننجيبمكانعن(النادل)فليسطل

هيالطريغةوهده.الاخرهو"رورمما")نعدهلمموف!تكذيبعلىمنه

دحضها.اودفعهاةاقولولالموماتالمعهدهفيللتشكيكالوحيلده

الدكتورلويسانا!مبفما،الادبيةمحفوظزجيبفيمةعناما

نجي!ب"وقول:ذلكمنالعكسعلىنراهاننا.هـهاينالانيريدكان

وؤسطدشغله!مرفجداماكر!نانانه،ساذجاكاتبايىممئمحهفوظ

"حاؤدةحملة"نجمالدكتوراعتبرهوما."فقطفنهمننزوج

تأثرهخدلمنلهلاعم2جديداتقييماالايكنلممحفوظنح"بعلى

الروايات"يطقلمفالمحافر.المختالفةلمراحلهالمعاصراهـءاس!بال-و

ماكانب!ينعلاقةثمةكاناذاعما"تساءلوانما)01("الميتافيزيقية

النطسروجهاتاختلفتلووحتى.((ا!تطوروهذاالبلادفييحدث

وثورة"القمرينبين))الىا،حاضروظرةنظرؤنامعنالنفهوكما

هـصنوعالىالخلملا!هذانترجمانيمكنلافاننا.1()ا91ا9

معادلةاًنها.بالابابداءثون"ا!حادالحملات"او"ال!د"

يشارهـونوادبائنانقادناابيةاغافانالعموموعلى.اترىكماصعبة

الدكتسورراسهموءلىالاخيرزجيبنتاجعنرايهفيلويسالدكتور

بلملأحكاية"4جموعةدراستهع!دراىالذيالقطعبدالقاهرالعميد

القصةمؤكيالمعروفةبوظيفتههنايقوملاحوارهان"نهايةولابداقي

عص!نتعبمراوومشاعرهاالشخصيماتافكارعنت!بصرمن،اواقعيةا

منالواؤءلحقائقر"وزااغلبهةىيرصبعبل،(للحدثتنميةاوالموفف

لهاؤيقمالمألوفالواقعيالنحوعلىبهايمرحانالكاتبيريدلا

الرمزية))ءنبعيدةةرمز-وهي.بالرمزمغلفةعبارةفي"بديلا"

"معادلا"وتقدمللواقعخاصتصورمنتنبعالةء"الحورفيةالفن!ية

هل:يتم!م!اعلا)ضجيبيةالرمزيةهذهجعلتهوقد،عنه"بديلا"لاله

منلينتقلا!عقلورياضةالذهنيةالاثارةمجردالهداؤ!يكونانيمكن

الاجار":لتكون؟الرامزةالوحاتا.ريلكمعمي!اتويحلالواقعالىالرمز

ناؤصقمبتورةمتعةولكنهاالمتعةبعضذلالكفيالقارىءيجدقد.حقا

ال!!لالى("مجلةحجاةؤ!اامهالثاالثورة":م!ا!اراجع)!(

.9691سبتمبر5؟فيالصادرة(اكم!اء)جريدةس

ا،)عالتعدورالماة.

)13(الن!ليق)11(

84

اطياماالقصةجزئ!ياتمنيجعلالرؤيةرهزيةمنسنداتجدلاحهين

وحسهوفكرهلوجدانهغذاءمتابعتهافيالقارىءيجدللواقعشفافمة

نهايتهاحننىالصةفيالقارىءيمضياًنجدوىفماوالا،الجمالي

مااًلقراءةاثناءمنهاتلقىفديكونانثونرموزهاحلفييبداثم

ايضايجبرهماالقصةجزئياتفيرصادفلعلهبل؟يفيدهاويمتعه

حليحاولمنوقفةبل-المتئو!ملالمطوقفةلا-لوقوفاعلى

((الموضوعرمزية"منونالاهذاان.الغامضة..الالفازبعض

جزئياكهثنايافييقدمانالكاتباستطاعاذامبررااومقبولايصبح

مم!اذ"لكعكلاوذكياكشفااوعميماشائقاتحليلااوعظيماحوارا

بناءفيوظيفتهاجالباًلىذاتهلفيشأنذاتالعملجزئياتي!جعل

حتىدلالةبلاكبيرا4غزاقىالقصتطلدلكوبدون.لهالعامةالصورة

انالاستاذ.مبررلهليسرفااسراالطويلالحوارهذاويصبحالنهاية

وهذاالسرذعنبازحوارالقصصهذهفييستعيضيكادمحفوظنجيب

يختلطلاحتىلحواراهذاابدلالاتالفائقةبالعنايةمطالبايجعلهما

الايحاعا(.اوالدلالةاوالكشف"الىوو!بمامحضسدهومافيه

واالواقعتلقيعلىفالرايعدلمالكامتبكاناذاكلهذلكمنواجدى

الى"الموضوعرمزية"منيتحولانواقعيباسلوبعنهلتعبيرا

الوافعيةلرؤيةتمامامغايرةدؤيةمنفيهابما"الفنيةالرمزية"

الوقاعسطءمنكثيرمنوخلوهاوالعبارةالاسلوبرمزيةمنفيهاوبما

والرمز)12(.الواقعيةمنمقنعغيرمزيجاانفصةمننجعلالتيالمادية

سل!!مهانالىفلنعد،جيلنامنكلالبالىزنتقلاناردناواذا

،(بالقصةالوافعنقد"قركقدانهلنجد،المرةهذه"ناقداءلم!اض

للبعضمحلوكما-(النقدنقد)او"القصةنفد"فيمقالينليكتب

ا،قالفيمقررا"احوارياتا"هذهاستثارتهانبعد-يقولان

ا!ا"لفرة")13("القصيرةمحفوظنجيبحوارياتاميرأي"ةالاول

التجربسها("ب(الحادثة)تسبقمحفوظنجيبفصصغالبيةفي

وبرجه"الحهكيمتوؤميق"معطفمنلتوهاخرجتقاصيصابينهاوان

نقداو6الانسانمحنهعنللتعبيرمحاولاتالاوموضوعالهاالعاجبم

التيآخرهالىالربابةاوالثلاثيةاو،افشائيةبالتقابلات،العمر

ذلكمنوالاخطر.قصصية"تجربة"نقديمعنالنهايةفيتعمجز

الاقصصا"لا،)حواريات!ا(لتصبحالمسرحيةلغتهافرف!تالف!متقابلاتان

فيهذاالحواريةالاقاصيصهذهلمتقابلاتوالفضل.عرهنامعنىباي

فيللترسيب،القصصيةللتجربة،الفنلروحالفاجعالافتقاد

تركيبكلوفك،والتبس!يطالتسطيحهذافي،الوعيقبلاللاوعي

:اًلتقاللاتهذهتقولماذاثم.الواحدالتجربةفيالواقعلعلاقاتمعقد

تقدمهاقد.ومجتمعنا..عصرنامشاكلعناوينتطرحقدولية4افكار

التسطيحمستوىفيلظللكنها،الخبرةوبقدرة،الحكيبقالب

الاقصوصة":مقالهفيوينتهي.الطثرعنقاصرة،والتذسيطى

نجهـداذناالى)14(شتاينبيكوجونمحفوظنجيببينالمسرحية

)اقولو"الوهع"فيالاخيرعنالحقيقية(،المممرحيةالاقصوصة"

من-الرايهذاويففي.(الاؤ!ةو)(وف!يرانورجالو)(القمر

انههـن)15("الدل"لمجلةمحفوظنجيبذكرهملساخرىجهة

العالمي.اوالمحليالابفينظيرالكتابةامنالثونلهذايعرفلا

نجيبانيقولانعوضلويسللدكؤرسذلكبعد-يحقالا

فييستمرانرريدانهوخطاه،روحيةارمةالانيجتار"الع!!

.7191مايوفيالص،در173العدد-المجلة"مجلة)12،

7191.مارسفيالصاثر171اًل!ددس"المجلة"مجلة)13(

تركيبكلوفك،والتبسيطالتسطيحهذالهي،الومميقبلاللاوعي

7191افسمطسفيالصاثر176الدد-،(المجلة"مجلة)(ا(

فبراير-محفوظنجيبعنخاصعدد-"الهلال"مجلة151(
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الكنادةعنالانسانيمتنعانالمهممنالاحيانبعضفيبينما،الكنابة

ح!ينيحتلولكن.بعدعنيراهاانيمكنهوبذا،الازمةيتجاوزحتى

الصعبلعن)يخدو،المصريوالادبالحياةفيمرموقةمكانةالانسان

نمجيبحالةوفي.الس!نينمنلعمديتوقفأناويتراجعانعليه

لهالم!رمنانهواظنا)لحاضرالوالتفيالكنابةعلىيمرانه-!سفني

نايسشطيعريثمأءمهورهءدنسىواننفسهلجممنيتمكنانجدا

لهحديثفيي2الرهذاعببادشكريالدكتوريرالم.قلقهعلىيتئلب

يؤإسسدنفس!محفوظنجيبتاريخان."اليوسفروزءامجلةمع

فعلهماهذاالازهـ"جاوزحتىا(كتابةعنالتوقف:هذهالنطروجهة

اًاعتبة)ءروايةفييعملوقتهاكان.ا؟59عاممحغوظنجيب

."الخليلي"خانمصرليست.الثلاثيةبعرمصرلتصو-س،"الغثراء

كالمتالتيمصروانماالسكريةاو(الشو!قصراو)القمرينبيناو

لكئ"ا)تحرالرجمدانالانيمثلهكماقلبها"الخفرا،"لتبة"تمثل

هـنواعرض،مكتبهفىي"الكوبيا"قلمهفوضع،تغيرتالاوضاع

.سنواتةعمنيقربمابمدالااليهايمدولم"الصالض"اورا!

كم!،جديمدينومضموناسلوبعنبحمثازمةوقنهاازمتهكانتلقد

..واسمتيابقدبرحالةفيالان(فا":لهحديثمناكثرفيمرح

اهـودلنلكتابةااستأنفعنرماولكنالكتابةالىاعودمتىاعرفولا

وتكفينيالكتابةمناللونهذامللتلقد.اخرىمرةالواقعيةالى

يفبتطوراشعرانهي.روايا-ليفيشحئتهاالتيالوا!يةاطنان

الكتابةفيجديدةبطريقةحتماالتطورهذاينتهيوسوف،اعماقي

ا".)6(اخرىمرةالعرالضواورادالكوبياقلميامسكعندمااس!عملها

الجنيىنيتكونانالىالكنابةعنيتوقفان،اذنالكاتبعلى

اجلالألهضمرارمنشيءاييكتبانلا.المخاضبألامو!شعريدالم!

ظنيواغلب.لتاريخهواساءةلتجربتهاهدارذلكففي.الحضوراو

ليسط.السنبحكمبالعنماصيبواالذينالكنابكبارآفةهذهان

طارئةخلقبهـأزمةيمرالذيمحذوظنجيب-الحالبطبعةمنههم

يةيدعنهمالحديتلكن.نحياهاالئنىالقاللةالثروففرضتها

واجبنامننرىالتىالوطنيكأالثروةهذه:محموظنجيبقضية

هذهامحقما!نفي/ء:ونالكشابهولاءانالغريب.عاليهاالحفاظ

جاربهمالطويلوتاريسخهمانويرونخلودايريدونانهم.التجديدالى

اساسعلىيقدمونهمالكن.الدوربهذاللقيام!هلهمواسناذيتهم

انه.المئوكواديفي.لخبطاءونهعنيحرجلاتجديداوجديدانه

نتك!لحةيبحيىكالتعارةلهضرورةلالثيءالفروضاحسنعلى

ف-باحكيما.لوفىقىوكعهكث.القصةكنابةفيالجديدةالقصيدة

نضيفالىاًراستحء،ءعلى-طيع"يلزممالزوم"و"اهـوايةا"

هىذهاىاحقطإحميىتنبهلقد.محفوظنجي!ب"حواريات"ذلك

4في-إصب"الذازيةاًلمقالة)ءثكلالىنهاليةبصفةولجاالارمة

4ذكر؟فلكتابةيتمفرغانالحكيملتوفيق،نأما.وذكرياتهتجاربه

-مستقلاكونابا"اخا!ياكامل)ءمنهيستحقالا؟"العهرسجن"بعد

فشوؤصىكل؟لفاتهتخللتنتف،طريقهعنكانء:!و!لمناماوكل

والفنانةالةظئرمالمسرحيالموسيقارذلكمنهيستحقالا.تشبتاولم

بر!-ىصاحبماالذي6الطوارعووجسثهبقبقابهالقديرالبوهيمي

هي-وطنيواجبالىدثوةانها؟الوقتبعضاليهيفرغانالوؤت

"،لمؤممااىا"يازملامحمااليحثازمةمنخروج-الوقتنضفي

ايخف"لنالخالهـيكاءلعنالعكلمانالكتابمنتاميقينعلىمارلت

الحكيم.توفيقالا

بكتابهرركريات1ءرير!يساكبدأقدهحفوظ-ؤجبباىنحمب

ص،حبهاالتيالشخصياتض8رعن!صول-زملمكماسوهو"اًلمرا؟)ء

الاءلمكن،!عنالااخرىفصولاالانإكتببانهعرحولقر.حياتهرحلةفي

دط((3"الاماوالزما!رحابفيرحلة"المرايا"لتكونفيهاعاشالش

ازمة،منخروح-الوؤتنف!س-ؤميولتكون.المكانرحابفيرحلة

."يلزمما)ءالى"يرملا"عطالب!ث

ارازقاعمدهح!دمح!ءررلقاهرةا

.91!هد،-*مبر21فيالصالرةالافياعة"مجالة)16(
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