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ءناهجلمحبمفجىواتتبدوالأدبصديثؤيهايعرضمرةكل!ي

ان-خلصيستطبيعلااحداانيقآلانيمكنحتى،بهالمتعلقةالدراسة

نفو،وجهاتهناكحقي!قةلأالمنهجحىءو!!هالاساسفيقوم،للجادة

اكوافق،دم9شأنلامنوهذه،فف"وهدآرلص،نفديةاتجاهاتوثمة

يمكنلاتطبرحا)تبمااثقلاتاناًلا.اتق!ف!اطرفيعلىو!وفاةوربما

ؤ-ييقالعمااكظربرغض،الادبيواقءآعلىجملضهافيتصدقان

وطبيعة،الاأتزاموفبمة،4السه،سهالخلفي"تأثيرعنالمخلفاسباب

المثاليةبيئيترددونالذ!نهؤلاءلحند-كعلم-مفهـومهافيالاستاطيقا

الجدلية.والمادية

انير:،دييسضطيعالذيالمخلمطيملرهاآوهـدانيمكنلامجوات

باسم-وفعاذاجمالهيفندقدولكنه،صميلةرسالهالادببأن

وانما،فجواتفمةيكونلاذاكاذ.ضاىهوىؤلكيبين-النقد

الصحيحموصعهاعنتيءثالنفدوبل3انتاشلاءؤيهاضبعثرأتاهو

ؤكنلتورإلهثلةاالتاريرحيةالقوىوازاء،الاجتماعيةاتحركاتمن

.الادباص.اس

انهاعلملكني،مسبقةبعكرةورأرئياصادرانأريدلاانني

تتحركجدردةورؤىتفاليد.متعولميراثادبناان-اسا-؟-يرى

نمسبالبدهيةهدهالنافديضعويوم،متتتمعيكأاستاطيقيةمصآ،تفي

شيئين:منالافلعلىواحداعليهانييحسع!ينيه

يسهعن-نقدهيرادالذياءضيا-المنقودالاررلريعزلآلااما

التاريخ.ابهآدبكلالتارخيثة4ظروؤعنوبال!تالي

ايشعاروتحتافيةاهذهفكونماايافبلبةلفكوةلخض"ولالاواما

فلسفة.او

ا،دبمنخطوةةشلالعائ!عرضالشصئعينبذبكضربقدولو

حفانهمع،الفضبالت!حولعمليةاخرىناحيةمنولطمسناحية

حدودءلمىدائمايقانلالاديربأنعلىتبرهنالتيالكلمةيصكلالوالمحع

المستقبل.الىالطرقيلغيرهويوءنغده

مف-لا-اوربافي-نطافناخارجويحدثحدثماانوالمدهش

الادفيانفيستاروفكييخالفلامفللا!ويليك.تمامادلكيوكد

سيساهـ-لآحركةبافيارتبطتوانحتى،!!ءكلفبلفنيةتجربة

الحقيقةيخطبمءوقد.تقومانتبعيالاساسهداوعلى،معينة

الصراعاتبفداحةعضرفالتيالحيدةعلىيتفقانانههاالااحدهما

الفهمعلىالتريزينبعبمثمومن،الادبمنهايمبعقالىالتاريحية

18

الادبي.النصدنوعيةالصحيح

رض!الذيالجديدالنقدانتلدهشاتارةهذابنواكثر

منفستوؤثمرتممدوكان-للانتمعورالمجالافساحبعدعبتالادباء

،خيز.بلاوولملاالقائمالمومفإحتروء-واسعنطلقلى2المسيريالية

حيثهاتهالمحياعتمدتسواء"كلامدضية)1الىالنفدلحوليم!نعولم

مظاهـرمنكمط!ر-السيمانطيقي،تعلىاوالهفءطالتحليلعلى

الاديبحرقيالىالدعوةالىتمرار"ن!المنطقيةالوضعيةالفلسفة

الةءال*اميئالمدقةمفار!تهاعنةظرابعض،تجربتهعنالتعبيرفي

حولف-دورالت!طللتارإ?اتمواالقه،،اواًلنفسعلماءبهايلتزمور

النص.

للادبيركوراه-رضيبسيلاسكالجاه-الماركسبةتقترجحقيالة

فيص،توءدانردلاظاهرةباعتبارهالتاريخيةوظرولمحهاجتماعياته

اتاررنجيالتيبا"وس!الابرواهتمامهاالادبيلك!ىفحصهاطريرفةأن

لي!مستجبريةالاديبعلىتفرشانعليهايفرضاننشاطهافيهتمارس

مغايرةالماركسبممنطلقطمناًلرؤبكأتصبحواذن.الالتزامجبريةهي

اهـلافائه،نارؤي!تيناانمع،الاديبموهفحددهاالتيللرؤءبئ

التاريخية.الماديةءلمى

ابرة-ندفعالخلفي،تهدهمنادثةفاى،عدرافارئىولاستمح

فيعادةتوجدالننااصلموعرأبمحاولةلكن.مض،هةمناكثرالى

-فوهي.عئدهاوقوؤ:ل،ختم-الادبحديثيرلمورددمآ-النقد

انيوعن،ض!،9*دراالهفيآفكرةاعنجانبي*نكشفنفسهالوفت

بالمادبصةيستع!نفدوهو-ألن!دؤيالعلمميبالاسلوبايمانيبرغم

خلت-قديا"دةتشاركطادةالعقلاعتبارديالاولعلىالجدليه

نافيالحقلهانوارى،فيمبايةالاديبالزملافانبم-الجمالى

فيموففةالت!جربة!دهداكلتما،بانيةطريقةبأيةتجرب!نهييسط

الال!مناسبابهيسضهداافيوالاسلموبالتكنيكبةازورةعلىفمها

.الخلاق

محدداووافهحمعيارلييكونباناحفللابذلكأنيظنولربما

هـننفداييخلولابل:وافولؤأسع،الادبيةالاتارعاىللحكم

،والقبولالرفضببندالرا4اجعلألاعلىأحرصأننغير،ؤضيمعيار

ثمبةرحلةمناكثرلضستال!قدمنابغايةانيليفيماوسنرى

فائدة.واستلذاذبمةفلتعر

الا!صالؤقداننقدنافيظهورااليهااعناااقياالفجواتاكثرمن



أفولولا.بعامةالاصلبالادبالانضلفقدآنبل،القديمبنفدنا

ءيى4ب"ءمناانمناكبرأءماسيتهعلىلانه-ادبكدناب-القوآن

مقىومالخبرةاولوراىفيماانهوبصب:،.النقدفيمقالةجهد

كو:"تنرشك!فى،"!"رء،ة"4ومجالاديبومثريلغةومرجع،سحان

للنلقين!ووسيلة،لاتضمين!-دة

؟اول،!ى"ا):محتلاد"صهوالبت.كهال!قديرؤ!ه!حقهممح!هد،ن

نحوءثىاوثصدوهالنفادان!نةولونسرع.الىجاهليالادبيطالعناما

والاح!،م،القبليةالفقرة!الشبابادباـيومانقادبعضيفسدما

"ن"جطهاءبئ"ا!بربايطهرانير/باسلاميمحيط!يوالتحرك،المسبقة

.الاسلامماقبل

بهاص:تماباكبر-حقيقة-الجآهليالأبأصيبولقد

مرتبطلالغابرةالعصورادابككلكانفلقد.القديمةا،ننمعوباداب

فهوسمقوان،جمننهفيوننيدينوهو،مدىابعد؟الىبالدين

هرهاوالف،ج!لمة-دمىاو-تماتجللهاجعلالنبمألكواكبيعمولا

القدر.ومثلالاهةفى،ةخفيةبقوى-!منوكار،والزهرةواث.سارومرا

،التوحيسدفكرةتبنواالذبنالمسلميننرضيانيمكنلاالامورهذه

فبهـكألاظهارالجاهليينحياة!!وبهيحمشرقكل!مسالىو!ملأوا

!النورالىالطلطتمناةفومانه!الذيالدين

الاكبرالجزءاررء،نطوىهليةالجلالوتنياتاهدارزحمةوؤى

اورولنقادارت!كبهاادبيةجريمةاولو!زه.الفنيالجاهليسيننتاجمن

((بن!غة))تقويمالىانمرؤواعندماالثاديةجريمتهمارتكبوائم

اظنية،ااتمكالهوءغلبالقد،يمالأدبرموزعنوسعهممبت!ينالقرأن

فيالبوملدخلنقراتاهمالطملاء"حابكسالرالاولينارنسمواوقد

ضوءفبمسمىكاطةوحوديقيفثت!فةلهـمكنتمحقا.لانطولوجياامباحث

الطبيصةبينإربطونشكبلاكانواانهمبجد-آلارهممنوصلناما

حو)،م.منالوجودمطاهرترابط6،يشرلبوحدةويقولون،وحيا!م

التمس،هيوالغزاهـ-ة،كبيرؤ،صلوصلحبهاالماقهبينالليس

وحتى.بص"،حبهدموص"علاكةللطوطمانئم،مقدسرئموالحبيبة

بعضفيه،ذصرالتبمالمرحلةفي-بالمسيحزيدبنعدياقسمع!ندما

كانلانه،دسمهعاىمعبوداصنو،يشهدانالىاضطر-العرب

ممهىااصعوصلمةالصنمهذأوبينبي!نهأننفم!"4قرارةفييحس

بالمسيح.صلته

نوي!انءثىوأصروا،ذلككلالمسلمونالنقادرفضولقد

فىحم!يتخوجواانيريدونالذينكلوهمة،اللغويبنمناظالشعر

على.الازثروبولوجيةبدلالالهولاالشعربرءوزيهتمواولم،القصيد

ذكر.لردلملماذا:"يئالدارساحدطرحهسزالءنيجيبوألمالاقل

اسؤرناةااوالع!نتريسالناقةما:آخروسؤال؟از!صيدشعرفيالفزالة

؟الفلاناسماء"نانهماؤجلوفد-والاءشىعبدذكرهماوقد-

ا("--،اواظبا،باهليةالجلالمرأةصورةترتبطلمادا:ثالثوسؤال

وحش؟بهايفتكاومفزءةلهبمالجاهالشعرفيتوجدفلماوهذه

ضوءاً)دينفيالجاهلبمارث"عريدرسوالمدالنطهؤلاءأنالاجابة

-منالمرحلةورهمجتمعاتاءخمادؤكدالتيالميثولوجيةالقاعدةعلى

بثاكاديهيووط.سحري،اوكانلسماو-،الدينعلىسالقد*ماناريخ

النقاد،هبزلاءمراجعةثرورةا)ىتنبيه،نرىأرحمنعبداصالحلنمرت

ا(نفدبقصورالقولا)ىن!ن!ميوجهرووص!عايالستؤراءبهدلاننا

فىااعزاولشمساالمتكررباللمميئوالمرأةفمثلاتبي".عامبوجهالكلاسيكي

وءهـيخازمابيدنوبواقيسأامرىءاش!ارفيوردوقد-والمهاة

ءىالقداس"ثتكبما،لممرأةكافيان"الىمرج!"-وعيرهموالاعشىزلمجىابن

لىتص-اللهفال،عبدتآلتبممسبالفسميتفوهي،العربعند

ا!مىاوكانتبالدمبةووصص!ت"لل!مرولاللشمستسجموالا)ا

--"امزا،بااترزتكهـ،،يئ،راكماالجاهكونعبدهالرباتنصاوير

القاموسفيالغزالة19والرئم"الرئممثل))و"انرلمكجيدوجيدل)

،واذ((المتمسفرندر)ا4"ططلوكيوؤ-لي،آنشمساسماء"ناسم

مرلمر،صبؤبمكان!لأتأخذا/خز،نانلهتشبيهفبما)قبسيامرزيذكر

بقوله:الملوك

اوانت،ذكرتارعليهوماذا

ا!يالمح،ريبفيرملكغزلان

الجإ"لمية،وال*:ارةالغزالب-بئاعلاقكأاقوةالىالفورعلىنتنبه

وار،نجاهـ،-ا"اكآثاوبر،"لمةكانتاداوبخاءعكأ-الصرأةوبينوبينه

هداؤك!ماالمىننطرولم،بهاالمحسهـمالتيجودةالمهبالشمسالائمننهبئ

الكلدم.كيغارفةميثواوجيةابعادمنالقسم

اكفد!،ير"عنذك!رلم،مه،اكلدلكمننمع!ننتنحان!هكنفهل

؟الادباءاتارعلىالمتحيزين

اهـ،رؤفي،نف!سهالتتبمءفستجدالزمنمعلقدهناتوو؟حن

خاص-بوح!باتعر4!ليةا-أضقديةاالنطرباتوضعفيظاهرحمود

والحداثة،اقدمااوا!عتيعرضتالفن!يةالمعالجاتانمنالرغموءلمى

دسورالمطمنهايطلناووةبمثابةكألتءسلماتفبمات!فداذحمصرفقد

ضو،ميتصأش!انيمبعي-التيوالاس،ليبالصورءلمىوالممفهمون

ابسارةاشهكلياتاشعلتلفد.البهليللادبفاصرةاالتفسيرات

تناديالغالبيةحهلمما،التجربةاشعلض،،مماآكثوالافكارالقديمة

از!ب!االتطوت3.ردنمداىاذهبتوان،للعربيةاللغويالحسأبقداسة

تكنفي!!.الا!-*طليهمعانه"امنصت!فمااراعاةالا.فا!لدلالات

11الثانيةالمة،زب))لىابراورشهاورلىه،،لهلاءةواالفصاحةبمنافشة

ع!م))ورعص!!كماآهمف"المعانبمءلم))تح!تبعدي!9تجمدتالتي

.النثودك!الادبدلخصويرالسبلأصحيرسمالذي"ابيانا

نفسسه-اور*رتجمدأنب!دسا/خق!تحمدأنادنخيجةوكانت

كل!اا-لاانمع،الأدببهالإبرت،لىكلنغيرهتنارنقادوانصرف

المفامي.اوألر!*"يليبشكلو!المالا،4وكذلكالفصةلوجودمهياةكانت

!نالذالنالادوكافى،،ختلم!9ءد-!لأموة?لاصةءمةهذهان

لم!ولونولاغيين-!بئ"وربما-41-لملأديعننرأثالثاالثبرنمنذاصبحوا

المتنبييج،وزالذيالابنكاروان،خطالقد/!انسننءنالخروجان

بالنصالا،،مي!حاولالذيألنقاشوان،الادبهفى)للعظمههدمالعلاءوابا

.ثىءأىايفضجمطلام!موعةفيالادبي

بلالنقدهولنقدم،فدوماا/ءرريةأدبدرورىادنآحداأراينا

؟مسامات

ازهـط؟وبداكاتهعمعاصراناقداوكم

سبيلفبىعثرةحجركازتالق:،.بئالا!كارانكبمادنمشاحةلا

الادباءامكاناتعن.ر!كشفا!نمنيالمسلاتايجادوفيا،دبيتنبمبعالنتاج

.1،وىامتله،كماشبمءيقتلهالاالتني

(3)

اخراو-شاا)نفدءم،ر!!ةأدفيميهارردىالتيالؤجمواتهذهومن

9!الم!،ر،نلدإهماورزقيالمه*ررعوراشخآصعنهيصدر،اجتهـاء(و

واحس-ب.كاملادبيخاقهو!ت"نالنقديكأالعمليةيثريلاما

المجنرئين،اوأحترويمنا!ا،لاءيرلفىةيبغائمةعلينابءللاتاريخناان

عكىالقدرةم!نهدةاوفجةاراءوتفصيلهاجملتهافياحكامهموكانت

الهـفنية.معانانهؤيآلمنقودالمريبمشاركة

نااء!كألمتوانجعؤربنوفدامةالبافلاننهنااذكوولفد

الرغىمءلمىالع-كريهلالابر،اذكركما،لهمااخحواربماكشرين

نفمسههووكانسوالنثوالشعرلطبيعقيبهبئس،كهـمالديهانمن

نساهـ4افتنصرالذيال!روازىشر!ابرناتىآنإمكنولا-شاعرا

هماشيخاكان"الفيالريانابيلىاعزاهامقامهةرسالكأعاىالنقدي

فياررعرباليةمم!جعاتفيهاوجمع"البيانفيزماوبدرا،ناللسؤ؟

عندسميت،ومأخرين!قد!نءمار،ماومنازل!موفبم،والشعراء



.((الأننالادرساتل))مؤخراطبعها

م؟آنه!المحولو!كأ!،وامثال!م!ؤلاءآ!اء.ن!ليلبسمبيماواست

بعضهمكتبوور.زاواارالنقديتخذونىتواو/انماادبنقاديكونوا

كثءيروفيوجنجوالمنطقطبباالاخربهفءهمواشنغل،والفلكالفمهفبم

وبي-نببهمكأ3ألعاللىثمءنماضطربت.وادكلامأدحديتروايةالى

ي!-إحدلوناوأثآوبهض!ؤكطخلأولوانفسمها(وكتووك!،الادباء

.اجالاءـذا!يشءيئاءةهاز"رورطألاكاص.برمعارك

المخصه!قى،الادبي!ةالمجلاتصف*،تعاىلا،الواو*ةشتكررواليوم

اصلاع!نة،دلوجودأ!لممأؤت!مع-دكسبال!ومب"الهءحفي4ولا

تحتلإئةحبر!واناتآوكأواناهـجذارة.لحهلكتبفيايض،ولكن

،ط!كاوالاستوالأبرةاعيحالمنار!طلبن-،ىورائهاومن،ضخيةعساحة

دلك.ونحو،الاصلوالن!وذجالثقاديوالمركبالنفسبموالتحليل

التيبالتحلإلملأتونجابه،العفيفيالعجبنسمعهنمامنو)علة،

كأءفاذااذياالميتاريزيقيبالنقدقائللمحمن.بابايمنتنفذلا

منسادومن،وغرورسفهعنلاسفر-؟نهكتب!حدودفي-نقابهعن

النظهـعنموضوعيتهبغضاةرزانيالاث-ئبفعلوعأءفيالخغةتاوبالنبض

ال!هكأبنظرقيواهعةبخيوكأتع!قباكطبيقنغسه19ت،ؤ!أخذاداحتى

نظرير-ةمنمعرفتهعلىيرنخدرعايجتراندؤءوربما(اكثولوجي)

المعرفة.

فابعناهلمحاذا،الفنشجرةدياةدباصليلنمسمننعمملاتم

نل!ؤكيينبثقيكادلاحدسآلادبيالعولانعلىنوا!قهكدناوقد

فانمفية-فص-،ء،جمييضلنراه،الكلماتفيينجلىصىالاديب

عنحدبتاىاالنفديبحثهإندىلو-متفلسفاكأناداوبخاصة

ابرطيبقلضراعندوابه،دهاتوضعبيناكاتشلصورةاوابعاد،الجمالطبيعة

،ومجهوعةالادبيةفيرالالاؤوءئم!"كوء"النتي!كأنتكوو،السلوكييناو

يلوحو!بقبمضاتهمارزيناالم!،ريىنمعبسهولةتسلكهالأح!رزنممناخرى

.الخصومقبضةتمرءدحانفبلأهواءافن!

الكتابةإحترف"نقبيلهـمولممن،فذحكذلككبممامجنرئون!ولاء

الجمل،-نوسلسلةعابرةمراءاتسوىجعبتهويوررىالنقدية

هـصاسضقكلهمماءفيعجنهاتم!و-لملاولاكها-مالحوعلى-اقتب!ها

وموراؤيا.ومورونألكستدروص!وإلوكروف4وتوأستوىجوته

الىيمتهوولاشيءديالنقدمنهولاكلاماالنتهجةوتكون

فضصبح،وحدهاال!دلقةيعتمدمنبلةالطينويزيد،بشيءالادب

استقطاباوالمسر-.4دهنياترفاءدةوالقصللوقتمزجاةددهالقصة

.الجمهورلمشاعر

ا!4الواحدةالتظرةلانمحمود-يكنمهما-!ؤلاءضررأنعلى

منبخرأكانباي!تسلحانإثكلةأانما.ونافيقهزيفهلكشفمحفي

غيره،الىالباعدفراوالقبريحةجدبيمرووحتىالادبويعالجالعلم

وتحاربسلمهانهنبمافموحهبينم!المه!وتضيعالرؤيةتتعقدهنالك

.الزمانءلميهاعفىالتبمالانت!ائية

،والتلإهـ-قوالتنطيرالانشاءي!موركثيمانرىأنناصجح

وكذاك.الانسارترهووكما،لموتأنقبلاليوتكانكماتماما

اقىواصاخبرةثووهؤلاءانالا،الملائكةونازكأفىصبوروعبدحاويخليل

تبمزالتيالهلمميةالنزعاتقيميهمرلاالذيبالقدرذواتهمويحترمون

قعراومرضىجوفاالادباءجعلقدفديهمواحداأرولم،القرنهذا

بها.للادبشانلابياناتاصدارعلىمهمته

12م

يلىوكا،زريا"فننشدقياىايرحتسابمولا،!ذ،ءالىيرحتاجانمدأار

يف--ولالمنهم!عجمدكمجاهدبواحدهنانيوى.وال!لفيقالزيف

؟منالوجودقياوالماركسيةمنللاستاطيقايبقىءمايرتحدثمثلظومن

ويزجيالانساز!يالشر!يبررنحوعلىبآلادبب!قاالميتافيزيزوجغيرنا

بثورإكأيناديسوانامن؟الى،امكليةمعءلملأقتهاكي4إفيالانثالاحداث

مسمقبلية؟رؤإقىيكونا!وبضرورةالادب

رثكل8بمبلابريكوندد،،ا(همالغا"ضوعن-جمبلهذاوكل

ا،جابصة؟الادببمالنقدفيايحجابيةننلئجالىيفضيهلولكن-كلا

فينشرالذيللمشعرنفسهاكاتبافددئكودلبل،مطعااءفيبا

التبنيح-با!مأهدرووو،الا-دابمجلةمن؟7!العامالعاثصرالعدد

يمثعبمكاىمااك!بمااقيء!امنكثيرا-تتهميتا!بز*!يامفهومالهواتل

.نهـ-!ر)*(ان

)4(

ع!مالاختصاصتمللاصولاتفهمبعمالفجواتأهممنويبقى

صراء،!افبمان!ناقدا-ديولوجية،الاجتراءقحةمعاًلتخصي!صاو

رب،بيشاهفيمالمحاءرضتارب!اوكلت!اهم،.،بلادايداوصء4ررآ"ء

تسهسانلانهماالمقالمنألنقطةهذهؤكطعندهماالوقوفالىاعوداننبم

كما-حاذابالسمياسةالادبوعلافة،باخراوبثكلالادبيةالظاهرة

للبحىوثمثاراتاصبحبل،الشاغلالكتابشغلاصبحت-نعلم

الىصهمعددونفيالادباءاغلببادازكأبعضهاانت!ىالتيالمستفيصة

ال*ؤلة.مجاهل

ترسخنالايامهذهفي'لهارء،فدصم.لاريحالظا!رةولهذه

الىالمثالسبيل؟لمىواذكر.الاعمالأشقمنزعزغهاصبحرسوخا

2لس-ىالنوهىومحمدعيتاننطمحمدبيننثتادتبمالمؤدبةالمعركة

ددبالادبتسيمسلمالبمالمعاركمنواحدةكانتالمجلةهذهصفحات

اًلحزبي!صةستراثظدي-4تهاافالضيالقديمةا!ارفيهاذكتوانما

صور!4"جمين!وعادبنالمالولاهاوالتي،اخرىنارةوالث،ـوبيةتارة

ايىلملادي.أءاسءاواوائلالثامنالفرريرسمهاالتي

فاغلقتالابواب،اففااضهبئكانواإبةالتارالمرحلةتلكادباءلكن

ا)نقاداًغلقها.والخليعالغو"قكبوعريعنواسوابيبارامثالعلى

الادبيحةللحركةقيضفدونو.التجديدتيسارتوقف9،المتعصبون

نابرحمنالنماذجكغموذج-اتور،يامحمدبهامثلالذيالواعيالناقد

متحسرين.نفتقدهماالادبفنونمنالانلظلكان-الناجحة

تدهـصم-وكالت،العصورمدىعلىتكررتتجربةكانتتلك

ازحفاباسمالعنؤرية"لجهضحيثوالثوراتالمعارك-ا؟مخاعيبوجه

الموقف-عنللتعبيرسبهلمنيكنلملانه،المقاومةأومثلاالمقس

شورايلهايصاحآصيااضامبنبا،يحالتصسوى-النقادنظرفي

ابورجوازيينانقدوجدهذااجلمن.السليمال!!اةثكلبهاويصق

هـكطالوجود،ونوعانتي،المارهـءونهدمهعلىي!حرصمايقيمالرزي

و-هـانفبمعاشواممااكثرنقادهمحي!ثمنالنفسيينالتحلياء.ناطر

ء"صدمرؤوضةالحدائةبدتماوبقدر.المثقفننمنالعظمىالغالبية

الص-دقش!اروتحتتارةاؤتجديدباسماخرىفئاتتبنتها،فئة

ايديولوجيةأومعينا،سياسيخطاذلكوراءلكن،أخرىتارةالفني

الاخرين.علىخاصاوجودايفرضانيرىحبقي،موففاتشلأل

(7291ورضة)المذكورةالمجلةمنعشرالحاديالعددراجع)*(

.،9ص!حة



ءكانمناكثراحضلمتاواقعضان-ممرمنكعربي-هناوإحغرنن

وقد،العقادمعسيوأل!العالممعركةالاولى.القاهرةصحاؤقىؤي

الحقيقي!بن،الاد؟ءبهنتراتالاطاحةعن-واغضحاعلانبلا-اسفرت

مجلةعاعرتولقد.المصادؤكأوليدالاوحودهميركنلماصررنورؤع

الرسصارؤمجلةوكانت،صسورهاعاماولفيب،1لشبيهةمعبركةا!داب

يرضلمتقد،يبوجهظهرتانبعدالاخيرةانفاسهاتلفظذاكاذ

معركةكا.توانما،وجديدقدإممعركةالمهركة.!كنلم.الادبشيوخ

افى"-بمؤلمياصوللهانقطةمنبحضهيبدأاًنحاولوفكررجعيفكر

.المعروؤطالجد!!41،دي

؟العا"بهمبشرءناين

المجص!معولكن،إوبردواانارادسياسيانقدالانوجدوالقد

مكتبةكل!يكانتودواوينقصصماتتثمومن،رفضهمالقارىء

رؤف!ا!جن!وعور،لمثل..الاكأ،5تحتلهانقبلالاربكيةسورطولوع!ى

فيمنهمالكثيرجنارةوشيعت،و.لكفكيامحقلي"تخلفواالذينهوء

رهيب!ءيرصمت

ابئ!عالادبيالواقعؤزءف،السببهوالسياسيالموقفكان

مكانمناكثراحتلتالتيالثانيةلواقعةاالىخلصنافان.ترييف

ول!ن،التزييفءملإقىمنالإخرالجانبظهر،القاهرةصحافةفي

ؤ-ءاناوجعلتهالنقددهاةمنصاحبهيالانذكيةمدروسةخطةفي

.4وفادأساطينهمن"الحديثالادبيالنقد))كأإبي

ايوميةاالصحفاسمهاحتلأنمنرزعوضلويسواقعةأقصدانني

وهـيوابعة.الاهراملجرإدةالتنقافيرالمسضشطصبح2أروالى،متأدبا

برفربالذيصاحبهاانعلىنفسهلوقتافيوتدل،المممىاربمتشعبة

وؤد.،سياباالتار/بماحداتظلؤيالتطوردعاةمنداعه"فيها

لهواسجل،معي!ينومفكر،بئادباءنجنبىانفيالح!4لنفأعطى

اطارالايدي!لوجيةفيالمسددةالاحكاماصداربمقدرةفعلايئمتعلانهدلك

"المحددغ

!ةلجامع!زيارتهاتشاءؤباحكامهلاغلب4رؤفأءلمنأنبمدلكنه

--صموآد-هارؤ،ردب!جامعةالاوسطالثرقيدراساتولمركزكولومبيا

الث،هـ-رؤإل4*انقولانعلهنااصبح-7191عامياتنهـلمفيدلك

تحت-تدر-حي،نومنبدأنالقد:يرثسنقانقبلجايمزميكاوسالمجري

ذلكمنارؤىآحدهم،،الصدقمننوعينووناكبأن-سضالينحكم

اسياسياالموقفاساس4الصدقياعضبرنااذاإنااعلى،نعرفهالذي

ومن،الصدقمنضربااحتوبةنعتبرانهذاعلىهاساالممكنفمن

لففواالذيناولئكبهاابتليالت؟أمكرةباالايماناىابنايؤديلم

النقد،علىقدرتناولثضلمواامةال5حيإتئاسممواصءثالكادبةالمحاكمات

!الصدقوءمرؤةالتذوقعاىقادرينعيمرمناالكثبرجعلواالنهايةوؤي

واطمسوجورجإقولكما-احالابطبيعكأالنقدان

ناعليهوللأئ،الاكاديبنشريمضعلا-)،(ا،دبنقاد

نحنومجضمع:،.حقائقالىمنها.نتحولالضيهذهكشف

برجتاجاحاسمةثور.!قىلهزاتير!نعرصوهوانناريخمن

ذلكمنبدلاولكنه،الصلأقبريتتزياالتياحاذيب

كلاماالنقدفييقولانيستطيعمنواسضبداًدالكذب

وانض،تبالاثضراًدتةبدأتسياسيةدعاوىتحتالفنية

الماركسمية.تقنعهاببورجمازية

كتابهطين

علىيعمل

"ر-لمةهدهفي

يكشعطءن)ى

تسلطمنينيعا

لقهبمابرهصر

7191امع

*-3ثا!؟4أ!ملأمس!.م؟أح9

معينة-اشياءباورضشإء-الادببمالنقدبأننسلمانيجباننا

اهـيناالنقادتاريحثمك?برمنوتاربرء،بئ،ؤ؟رديرؤنضططاتمجموعهو

الجانبووي.الأدبمنتمكلاتشتىن4الاجاباتمقممينعليهتتابعوا

ا&قديةالمساراتايجادعاىقضافرهناككانلو4ازبرقالانيمكنالاخر

فيحقيقىباؤيةلظلتالنلؤ!مسخوليهوتعتفيالفرديرةت!عدمثموءن

تاحدالمسئوليئفننعود،وقارئهالاديبببنوصلهمزة-عادة-أنه

.المرةهذهفيوبقوةبتلابيبه

فهو!ا)سيالىكأمبالىرزوكموفى،عوضيسلومثقفهوكم

قدماركسيئءـوثم،اننحرربدا/"كانتالاشراكيةلاناشتراكى

تعورهلاهوواد.لجد(ياالماديالمنهجلاتقارالاسبلبكللهتهيات

فبمتبدؤقي!-اصياناالجيدالنقدعنعجزوان-الن،قدةالموهبة

كابمرا*ورجوازربئامعقلإدخلانقبللانه،محفوظنجيبتقييم

إحررهمنهاأنراىثم،الفكريتطورهوافقتسياسيةلموازينأخضعه

لويسؤال4ء،كلس-بمظلهناومن.والامريكاناليهودفأضحكعراهبان

منبنقده،ينتطر-ءحفوظبنجبيتصلماوبخاصة-آضقدافيعوص

واتكاءباليوتالصنورعيدصلاحتأثراظهـرتالض؟!!الدراى.،توتظل

مسرحبيتهفياباظةءزيزواعتمادالعلاءابيعلىلخالدةاملحمتهؤيدانتي

تعرغضنلكلمااثكو،شتابناجادةعير،أءما،شببكسبيرعلىؤيصرعن

بم.اضقوبالها

؟هذاكلمننريدماذا

ابديرولوصيضهمانيهضقدورالمتسي!مبنالنقادأنءناكثر3حمطءلا

انالمنطقءع،يةوالفكبىضماءببةالاصالاسبابكلقفسرالتيوحدهاهي

نقدمان.!م!نلاؤهيوالخطة"الحماسأهم"قدمكانتاداانهايقرر

بماالادإبازامااخببرا11ولمنيكونواذن.اص-يحاا،:،بموحلأها

احسداثمصناهالاازامهذاءلمىالناقدواصرار،اك،قدبهيلزم

مميضة.سحيقةهوهبدورهااضصبحتتسعقدفجوةوهي،الفحوة

(5)

ذلك؟بعدماذاثم

.لقييصم4ارءلىلا،النقدمنلريدمالن،ظهرقدانهاحقيقةا

دوتحدبالتجربةعنكأفانهعلىوآكن-كفن-الادبيةللاءمال

تلىصكخلالمن،نالانساقدارفيالجدوىحصرويمكن.جدواها

سوءاًاـطالعلمنوانه،معهـاتامتوافقحالةؤيداتهرويةإى4الت!ربة

لمماو،عمقهمعناهدلكلان،التجاربفينفسهان!إناييرىالا

ص"دقي.موهـوبيص،ا

نامئاقلاو.،فلااوثلؤوياباتجماره،النقدهذا*ـوجملتد

متكامله،ادبقىعمايةبأنهلشعرنا!ملناهلواننامعؤ:ياخلقايكون

النقدالىالنظمهجرواالذينشعراءاةبأيديالضاملهذاتحققوقد

مثلوء:صدزا،وارنولدوكو)ريدجكجونتسوناعمارهممنتصفؤيالادبى

واحداانواصسب.ففسهعوغ!ولويسالقطعبدالقادرهولاء

-مصاأنقدوالشعراكلاهماماسسوقد-كاليوتاخراوكدرايدن

خلىصقعلىزعءلالتيالاعمالمنالنقديةالتجربةتنرحيبينأنيمكن

افكررحةاؤيمهامانتاداالاتموتأنيمكنولامحدودةعيرتصورات

اي!.والرما

اشهر/قىاالمرحلةبعد-الفهـربةبتصوراتهماليهـلمونالضدنقادهن،ك

منعوالمهـارحبوان،اصلاءفض،نونانههـمؤ،صشسنا-عببروهاالتي

القوالبن4وضلا،مقررةمواصفاتاومسمبقةبأفكارتضيقأر

ف،ن،ا"مصكورنانفتحانكانولئن،الرامزةوالاثكالالجاهزة



حملاكمماا)ضعهيريةالن!اتمننع!نرلساى4نف!ىالوقعتفيءإ-نا

بعضهار،رمو!ام،وردرورثاممال-الانجايزيالتقيفيم-لواءها

التواريخائبتتهماضوءوؤابمجموعهاكلهذهفان،كولريدجصمديقه

بين.عق،ءنمطلقا.لسةرلاالعالمؤيةالادبط

الضوانبهمهرالذيالثانبمال-ؤالعنالاجابةالىنصلوازن

لم؟ةوهو

؟كامالاصاصدأ'راساساهـبهيقصهلاا!قدادامماننقد"!أي

ت!ونان)!كنلالكنها،!رضا،قالسبفبمالاحكامهذهتردقد

اىاوالتعليلالتحلبلأؤصىررمااخرىاح!بةومن،الهدؤ!وحر!ا

!!وروادر،الهدفيتحققلاالحالهدهوفي،إلاةأوافيشطط

م!ادلةالار!نيلأالو.فى!.عهداالمشكلةوضعآنغير.ؤأصراالبديل

ؤكبداممات!ادلاانيهكنلاالكفتينانذمهمانروةهالمهوأله،صسعبة

انتط!أاحتمالفاندلكومع،الاصرىؤيمايجانسلاشبىءاحداهما

.هـضئبلالمحاالمتقفارنإقدمن

بلقبده.كثيرادلكمناعقدالاحك(ماصدارذبالمثطكلةانءلمى

المتخصصهنترالنقدعلىؤيهيجتريءاديأاأزمنهزرافيمحالة

،المعمياتفيتضربالتيا(صطلحاتوأصحاباًلتوذهب(ءادعهمن

النقدءنهـ-ايتخلصانت"فيا؟صبالاؤةهمبل،العللعلةهمؤه،ثلاء

.ثمرهيثمرحتىالادبي

صياعةاو،(التشريع"علىبالقدرةالتطاهرقطلهميمشفعولا

،وملفقطنمستوردهجمذنهافيهذهفان،النطرياتووضعالقواءد

ولمل.شعارايبحتالتطبيقيةالنقودلهاتخضعانيهكنولا

مشءيجشازاني!صتطيع-مرموقشاعروهو-درياليمكنلندناقدا

هـنا!ساسءلمىويقه!ديبحثلاله،اننطتجقينقدهؤلميلملالمهالحكم

كملكن،الملائكةنازكعنبسسهولةيقالهذاومثل،وادبهاللغةفهم

؟ونازككبلندواحدا

العددقسرأت"بابفييس!،مكاتبمقاكثرنمرفهاالاجابة

ير!حتاجالفيالنقدفا!،مشطحةالىتحت!اجلاوهي"الادابمقيالماص

!اواذا.التلفيقويرك!"لهوى11يقتلهاتممرعالنيرةاله!ولاىاداؤ.ا

سببلفييشحركانعإىقادروبمرموثرعيريكلف!و،ويكفنيقتل

الادبية.الاجناسوتريةالنصخدهة

4لحياتنزعمانلاز-!طيعوبفره،ار:فديكونالنحوهذاعلى

كأالادي-مساتالمؤسان!افئاواكببر.وجوداحتىاوخصوبةالادببلمة

حسنا"المجاملةتوفههاماتتداركان،مكن-الادابعجلةومنها-

"إ-حماهوواحدبهدوطال:!ديةسياستهاتشعكيلفتعهـيد،ال!ن

4.فبارننور!اووالاص)ترا?اجهالنقداحترافاذ-قىمقالادبيةثروتنا

ركىكمالاحمدهرةالقا

تقدمث!دابدار

2ليرلبر!صوما

رواًذططر.

للماامثلهـا،ا

التييةالرواهوم!7ح!!ءيي!0410"ابالعر"

ماؤهى.اليومحتىعالميةروايةايةعرفتهالتوزدع

ضخمفيلمحديثامنهااقتبسوقد.اللغاتمعظمالى

ذهب)\هماعاييينفيلمينأشهرعلىالاقبالفاقاقبالا

بينهاالكبيرالفرقيلمسالروايةيقرأمنولكت

بالاحداثواًغنىاجملماريوبوزوكتبهاالتيالروايةلآن

اصدقتعطيفانها،مذهولاوتتركهاليهاالقارىءتشد

هذه،"المافيا"عصاباتلنفوذ،فيهمستوى

القتلادوارفيهااولادهويمثلالخهـطيرةرووسها

وللاجرامالاميركيللمجتمعادانة"ابالعر"ان

النقاباتالىالممتدالخطمرالنفوذذاتأ،المافيا"

الاميركية.الحياة

تحتالمريمةتصويرعلىتقوماثولفوبراعة

محضوةصفحسةخمسمئةالقاريم!يجد،البريء

ر!.8.ماثعض

فيرقماكبرالماضيةالسنةفيصدورهامنذسجلت

ترجمتانبعدلمالصانحاءجميعفيبالملايينتمباعتزال

ويشهدالعالمفيالسينمادورمنكثيرفيا!نيعرض

."الموسيقىصوت"و"الريحمع

عنها.مشوهةصورةاعتبارهيمكنالذيالفيلموبيق

الرواية!ذهانهنوبالرغم.الفيلممنبالتحليلواعمق

اعلىحتى،يخضعالذيالاميركيالمجتمعلتحللصورة

منوأسا"العراب"كورليوندونيمثلالتىالعصابات

...والوحشيةوالجنسىوالاجرام

منالطبقةهذهيخلقوالذيعليهيقومالذىالراسمالي

خميوهـتشدالتي9السلطاتوسائرالشيوخومجلمى

"ابالعرلأعنوانووراء.والوقارالاحتراممظهر

...بالديناميت

حديثاصعر
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