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عنشخصيته.تعبيرالاكثراالقهو،خوريرئيفنحد()!هاكقد

تجسزبملاءكلانع!.الفنونبراوبف!4تصبا!يااجحى-راو!و

طريقنا،فيالفرواتتزيد،خاطئةصلية،ال!يةرئيفلشخصية

عملوكل،بالانسانيختل!فيهال!انانا.ف(منةغا/قىالىقؤديولا

والكلالبالافسانرئيفتجسدكما،ا)ناقدرقيفويهتجداعمالهمن

هي"الادبيةالدراسة"ولعل.والمناضلوالباحثوالمفكروالشاعر

وهل،كتب"خلااهامن،النياتفديةاالاصولءلمى-ءةويالذياوولف

الادب"و،(القيسامرؤ"و"البنددثو""لاالقهريخفى

ه!نس،المشردةاانقديةقالات4ا!كونفد..توزعة5ودراسات((المسؤول

مجلتةو((فالمدنو"مجلهـةو"يقلطرا"مجل!ةفيؤس..كه!ناو

للادبمكلامة،مفومهـ!،بتلقائية،الم!برةهـب،()1..0(،الاداب"

وفنيةالانسانيةمعانيهضاليبانسبةالادبقيمهـة"..خاصةوللئقد

والفائقوالمشجيالجميل"فيالانسان1يعرق،الادباي،ؤ،و،ادانه

عل!ىيثوراذ،المجمالالخلقيالوجهعلىويش!د..(،فىوالمضء

هـ."."بعمقالانسطنلايتناول.لانهالهربيادبنا!كلهاالاليمفئيةلا"

هذهمنويهفيناالانسانمجديؤكداًلذيادبنلاًين)ء:ويتساءل

والوءودوالرمادوالنارالمسدودةوالطرقالمغلقةو،الهداراتاللاشهم!ية

الجى،ل"نثراامشعرا،الادبيالصنيعغادء)؟("..والسراب

ونشوةالحقائقوتعر!،غيطةمنوالانارةبالجماليلحقوماوالانارة

التكنيكاجادةاًما0")3(0ا!وقىونصيبالعقلوقسممةاروحاحظهي

وفيسب،لمواضعهاللفلانتقاءفيالبراعةالىفننهسودالادبيا

الفنونقواعداتقهاروفي،ونصاعةبقوةالم!ىتبفغبح!يث،الجكل

ونقدادبيوتراجموفمى،غزليةومقطعات،ؤصيرةمقالةمن-ةالادب

ورفض.التاليففياكفسوطول،الممارسةاهميسةابرزكذلك..

نوعوهيمة.ازمةهيفالازمة.الادبياعملافيالسهو!ةوايثارالسرعة

يعنيلاذلك..الكتابةفيالكليالوضوحوعدم،ا)طبعيةآثروقد

مجلس"عنهااعلنجائزةلنييلالكاتب!دعهارس،اكأمنفصر)*(

إ..يسزالولا"لمجلسصمتثم،لت؟نفي"للثقافةالسملاك!المتن

7491(.السادليالمد!و"الاداب"فىحولالموضوعرسالةالكا-براجع)

(هـ691)2عدداً!طز!س)1(

(،91وعدد6(3)2(2491)،8.وعدد(9391)217عدداثوفا

.6591شباطاًاطريقس)2(

.913صالمسوولا،دبس)3(

05

منيكيدانالىالاديبودع!ا،الادبفىوالا!اسالتعميةمعانه

.وعبقر?4وحاجاته..اشعباحمياةمنتنبثقالهفه1التع!برمولدات

اديبيستفنولم،وحقاوصواباصدقااجيداالادبفيوجهانهعلى

عنهايكشفانيجبالتيالمنواحيهيفما.ؤ،ورمنش!مايكونانعن

أ..النقد

يبىادبينقدوكل.."(166ص)ا-ؤولاالادبفيجاء

:خإرةاحنوائلاثعنبالكشفيعنلمماناقصا

"،هيةاو،الادب4علىيشتمملالذيالفكرياضموناماهية-ا

يتحذهالذياوقفوا،الحياة!الاديبعنهايرصدرالتيالفلسفة

الانساني.4ص!يرواالوجودمن

المضهـونهـرزاافلاابخنطصيظاموتاريخيةاصوالباي-2

واال!ياة!!الفلسفةهذهتعبرطبقةايذهنيةوعن..؟الفهـري

.اوجوداالىالنثرة

نستصنىاى*مشودناوافعنافي،ؤحنف-خطيعالذيما-3

ويجب..وال!ملالفهـكرفيوتوجيهاروحفذاءضا4ليكونالادبهذامن

لا،عقائديافلسفيانقداالادبعلإ"يشتولارزيالفكريالمضموننقد

الحاضرةالبيئةضوءعلىبلفقظنشاتها!نتفتاننيالبيئةضوءعلى

ومنشوذهسا.اقههاوفي

،الكابنفسه؟تمثيلصدقفيعندهال!نقدمقاييستجرهكذا

اصحابمنكواحدعملهفيشخصيتهوبروز،ببئةالتماثيروصدق

رثففلسفةبين،انن،انفصاللا..والرقيوالمحبةالغيررسالات

النقدية،ونظريته،الجطايو"ذهبه.الفكريومنهجه،الحيلأ؟في

مىشالانطلافى!حب"نفسهالوفته!ي،رومن!يقي،مدرسيوءـو

،فيثوريارئيفكان!!من.)(("القواعدالىوالرجوعالقواعد

توفيةص"الىدعا.لغويتالهفيثورلملمالكنوا"،معازيهجمنالكثير

يزولالادبيفالعمل)5(".هبينهماالملا،"كأمعالعنايةمنحقهعغصر

ثددكما...اصلاالمقصودهوالمعنىكانواو،شيناهازيلاذامهناه

منالاصوات-الالفاظتنقيةعلى،الكتابة!!الموسيقيالجرسع!

لبنانبينا!ثقا؟يةالعلاقاتجهميةفيالقاهاهحافرةمن)،(

.(6591اذار2)السوفيافيواححاد

(13ص)الادبيةالطراسة)5(



اللازمةمواقعهافيالاصواتهذهوفعالىونبه،والركاكةالوحشة

واكتناز،والنحوالصرفوعلىاللفةبعلمالتعمقمنبدولا...

بآث،روالتلقح.)6(00.وسهولةبرسرالاديبوراءلتسعىالالفاظ

والحهـفاظوا!كد،التكلفعنللابتعادضروريالادمذاًذوالشعراءالكتاب

ينسولم.والجمالالفنعالمفيوالعطائية"الفرزية"القررةعلى

والطباقيوالاستعلرةكالتشبيهجماليةمتويةعلىتساعدالتيالاداءطرقي

بالاضمافة،وعاطفةوعقلخيالىعنتصدرانافيجبالمعانياما...الخ

فيويتأطأ.والصدق...الحاللمقضضىومراعاةعميقةيقافةالى

العملفيوالمع!نىالمبنىبينارألازميةعلىالضبمكيدالى"..دراسته"

العبارةوسحرالشممنحظااًوفر...اتمرا"انويعننبر...الادبي

علىالتركيزمنبدلا.)7("..المخيلةوشبوبالعاطفةاتقادعدا

!فالضجديدادصارمنرئيفاانوهي،المجالهذافيمهمةفضية

كانتا!لاسيكيةالعربيةالقصيدةانورايه.ومضهوناشكلاالشعر

لكنها...العربيةاثجتمعاتفيمعينةنفسيةودوادعحاءلاتتلبي

اىننمالاتتلب!ةعن،الراهنالوقتفي،تكاداوعاجزةاصبحت

اصبح-تالنىالوافعحركةاستيطانوعن)ءالحديثةالعربيةالنفس

،،...جديدةورؤياجديداايقاعاتتطلببحيثوالتفاعلا!تعددمن

نثرا"الرايهذاابداءفيسباقرئيفاانصلميمانالدكتورويعتبر)8(

والفنالادبكلال!جديدةللمطياتواكتناههاوشمولها!ثقافننهلعمق

صنع.".جبرانالذيخليلبجبرانرئيفاعجبه!نامن"..والشعر

لا،رئصفقمط،اًلنثر0(،00المنثورالشعرمنافضشعريانرا

...كالثعرءقفىفدفالنثر،الوزننقيضهووانماالهـنظمنقيضيكون

الا-لموبعلىالادبيالا!سلوبيفضل،الاسلوبعلىكلامهفي

.)9("ياساواملاوكرهاوحباثارةالىررمي"الاوللانالعلمي

الايحائيالاسلوبهوانما،رس،لتهلاداءالادبينهجهاسلوبوخير"

.(137)"..يهمبليعلنولا،يلمحبليصرجلاالذيالايمائياو

حبعلىالفرحعلىتهويدهم.متىوالاشياءالناساعطاءالادبغاية

الثاعر،اوالادلم!باعماقالىيتسللالحقالادبيوالدارس.الحياة

حيث،يقن!وحيث،يامل-ليث،ثكوحيث،-وومنحي!ث"يتبعه

فنانكل.).اً("...يتوقروصتيجنحيث،يرضىوحيثينقم

انهنرجح."...مهلولمريض"!ووالمجضمعالناسعنينفصل

برؤعيهتممااكثريهتمأكانلا.4المحتوىعلىالتشديدفىكناقداهتم"

نظرةفبموهي،الصحيحةالانسانيةالمعانيواحياءالعقلطالمستوى

ةموؤ،بنطره،الادبياكقدفيض.)11("..الاولىالالبمهمة

ءلىالحكمفيمستطيعالذوقيثقفبهاالثيوالفنيةاللغويةالاصول

اقوةباتتسلحاءرفةاههـذه)12("..رديئةامهياقيمةالادبيةالائار

ا*ركيزواا":!قىواوالغربلةالوجازةعلىوبالقدرة،والاصالةوالجمال

ئء،لأنقدبمفهومه،ار*قىرئتفاانالقولنستطيع...والموسيقية

الفكرمستوىاىا،العقلانيالفكرومستوىالشعوريالحعسمستوى

ى3الجدليةافىهحيقىذيالفلسفيالفكراتجاهاتجهبذلك.الهفلسفي

.باستمراروالانضت،نتطالتقدميووإرهدطوالضآثير،التاريخفهم

:فثرهفيجوهريجمع،التقل!ديةاأنقليةمفاهيمهالىفبالاضافدة

ببنوالتماثيرالتالرمننوعاًخلقوبذلك.الفكووجوهرالفنجوهر

مارونوضعاقد.اًلاف،نفى!ىالوعيوبينوابعادهوحركتهالوافع
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"اخوريلعهر((ادصودالباب"مستوىفي"الادبيةالصرار!ة"عبود

،ومتادبطالبكلفعلى"..عازارلنسيب"الادبؤ!ياورمرونقد

مبتدئاالثلائةالكتبهذهيطالعانطيبةاكلةالنقديرىمنكلعلىبل

.)13(".عمربكتابومثلثانسيببكتابومبأيارنيفبكتاب

واالعامية:"يفصحىببن

منسجماموقفالعاميةواالفصحىبينالصراعؤطخوريفرفوف

الم!ا،لفةلا،الجامعةكأالعربلغتنا.".فهالفصحى.القوميةميولهمع

منحيويةعروةفصميريمونالذينهمللعامياتيطحعونوالذين

"!..اللغةفيوحدبلاقوميةلا...العربيةالغوميةوحدةعرى

هذهتمداة-!اعلوال!6الههـبيالادبوحدةعلىحديثهوفي)14(

الاقطاررينالضاريخيالتفاعلالىبالاضافة-يذكر،بالاستمرارالوحدق

اللغمةان-والمجلاتالكتبوتبالل،الجغرافيوالاتص،لالعربية

ومصيرها،الوصلءمايةكلالاساسهي،الفصحىشماولا،الهربية

فراجعالفمحىوهناما.والاستعمارالعربمعركةعنفصلهيمكنلا

ثولاولولةوجودوعدم،وجودهفيالاسننهماراستمرار:امريرنالى

ويعطي)15(00.العربيةوراءالقوةكلقوية،الاستقلالكلمستقلة

الفصحى:العربيةتالويرعليهايبنياسسا

.العربيةالجولبهالأتص،غانيمكنجديدةصيغالتم،سصا

والتخغيف.ا)تسكينشجيع-2

استحدثتهلذيااللفظن5والمستخفبروالمهلجميلااصطأإء-3

الفصحى.الكتابةبلفةوالحاده،العامية

؟لهربية،لهمرادفلا،الاجب-يئاللمغاتمنلغظكلاخذ-4

عربي.وزنالىتحويلهبعدوذلك

طرقوديا،.ربيةاللغهتدريساساليب!يالنظراعادة-5

ساجمها.تاليف

الفصهحى،منموقفهعلىال!ميإ-ببةمواقفهتاثيرمنوبىلرغم

،عبودمارون،باسلوبثىبيياسلوبهبقي...لهافعفبهامنوبالرغم

يتبع)16("...حاضرةعبارته))..والفصرىال!،ميةبينيجمع

اًبوزا..)ء:بمتع!لافةايةته!هلا،افكارهعنليعبرالطرقج!ع

ثخين،البطنمدلق،قميراولحميةغزيرةعمرهمنالفمسينفي

البتة.عائلةل4لشىوحيد.ادرسةوااطانفةاكئيبةيدهفيم،الرفبة

كأ"ويزعمون.الاراملمعصحبتهيلاحظونقلائلغيراعداءلهانما

:قالذلكفيحفوفاذا.تلاءيذهاهـ،محتى،مجلسكلهياداعبم

ماشية،لغة)17("..اًلخ..اءهـ!ارهميقطعاًلله...طويلةالسنتهم

!...الثاأيةالببدفيءنطفواتهاوصفأنتأرمي،،،فيعصاتحمل-بسهليطة

ويفصح..الفمسيحى!سطانير-صظيع،عاديافهانايان

،الم!عرجهذاالىقادتهالصحفيةممارسات-كونقد؟؟..العامية

الفه"حىفيهاتسةمع،الاريخيهيثهالقاءبئقطةيرؤمنالواقعفيلكنه

.؟ا..الابدالىواحدةمائدعلىوالعاميمة

ااركقدلم!ةإدهاعمابمضالىلقهالت

ص،كأذهممون"فالتاريرح،نقدياوقفا5التاريحمنرفيفوقف

ا،شياءتقديراحيانافيأميئونا،أدثراتبشتىقيئرونومن،السهو

يرتب!ومنالموكبامظي!حه))كيفالتاريحعلىيثور)18(."والاشغاص

.92؟صوارجواندمقس121(
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استهواهامرءاويترك،بالاعشابيةهسحونوشهراءكأابمنبهم

حبمن،افراءبهيؤخذبماماخوذغير،الحببهوال!ضه!الشعر

ولم،البلاطفيالرتبهـةعلواو،العاصمهفيالشهرةسمةاوالكسب

الجنفديك"91(...ال!نفسبحوالح"هـدومحاالاالشعرليقوليكن

يناجيبالهراءفو!فالشعربههاج..فنورببعاطأكأشماعر"

صاحبالتار-،ويسال"..!وييكيلاصءبهـا.ومة41!4ال-:.:حةامرأته

الشاعرأابويعنالحديثاهمللماذا:عميقةبأنلام!ةالمخالجبهة

وتنكاثف01.لهوهفيمسرفابعببئنىحملتهالتيالعواءلىوعنتهثق؟و!وعن

الخ:وكيف6هلثم..وهل..؟ايوؤ!ط؟...هلالاسئله

.(01أءص

التبشيربينيفرق.يحلل.ينقد"القيسامرؤ"كتابهؤكأ

يطهران"حسينطهالدكتوريسأل.اخرعلىخبرايرجح.واكقد

.((؟..الشعرهذااصطناعالىا)رواءحدايكونالذيببالس!النا

جاء"الذيالش(عر،القيسامرىءشعرفيكدؤيبعببداذك!بانهاضف

افصىبمضهايبلغ،41لحسيةبالتصاويركظءظا6دالشهـوةمترلثمحاغزله

افناحشوضخمةالماديةبالا)فاظمزحوما،الفم!لىثرجات

.).؟("والاذن

..كالسجنجلهـصقولةترائبهامفاضةغيرب!جضماءمهفهفة

مطفلوجرةوحشمنبناظرةعناسيلوتتقيتصدوتبدي

النفساصحابمناًلقيسامراعدحين،ربهعبدابنيوا!ق

ة!صيهو،الغزلفياسلوباالإ-راموواشتقرؤد".البهيمية

وت!بادل،عشيقتهالىتوصلهطريقةعلىفيهيأتيماكثراخباري

.آ()1"...بالوفراعطتىلينةؤمابطو-لمذلذه6بت!ايثهالاحاد

معجلفيربهالمومنتمتعتخباوها-!املاخوروبيضة

افكارهيدكممتهكما،ساخرا،دقيقاالنقديرئيفاًسلوبجاء

م!4يلهبفالقارىء.الالريفالطريقعني!ثمى،"ماشية"بكلمات

المالمبناءسبيل5ءللكفاجالهمة"جددإلاع!لأبإحةوررنزهة"فبم

مناهعربيعةابيبنعمرعندراسنتهفييجمم)22("...المفرح

دذيا..المصريصور.والنفسىوالناريخبم،اًلفني...ال!ثلا!ةالنقد

يجوع.مترفاتمنعماتقريشزمساء،مرحةانوثة،ضاصكةارستقراطية

شيق...بسرعةنفسهيدخل،يتجرا.والمعلوماتالاق!اصبصنقدهفي

الابارضعلىالحبلىكالسنبلةيشحني،دفاق.كثيرةاحايين

بالظلكل،الالوانيوج.المفاجاةتنت!ظرلابينوا،يفاجمك.والنقد

جدثنا،،"ابتساماستكونفكلها"عمرحياةالىينقل،بالظلامالنور

ناعلىيحر!ي،احسانالهيئعرض،شبكيف،وبرسوواكأمهلعلى

جاءتفنى،اث(عرحولالاخباررئيفيكسى.شوهموضوع!كن

ذلككل...والنقدوالدرا-"الادبرىللتاريخغنمياجمهادراسته

الوانلوحةكلاعطاءعلىقدرتهتجاتوقد،رومصطيقيبالسلوب

لدىمقبولاعملاتؤدي،البعضبمم!!معت-ء!النىليبالاول

الوحيدماخذنا.؟.اعاطغ!ةامنهتياسولا،الذ!!سهجه،،القارىء

لم.ابمثبربيمةابنشهربممقيطرسلم،رقيفان،ادرا!"،اهذهعلى

باسلوبهالموضوعفيهذاالنقادقالهمادردانط،كفايةي!نقده

هيلة،اشواهدا،الاخرىثاره7فبملجدهقلماإلديالاد،ي،الخاص

ولاالهلهلةالىح!يناينحط،رقيق،!لمسانه"ع!شعرعنيقول

برايه،،يكونانينبعي،شعرهيقرأوهئ"..الاورلمصفافعنيتفىه

)91(م.ن.

.06س95عر4391صادرمطبعةالقيسامرؤ)02(

.62-61صالقيساكلرؤ)21(

لانيةطبعةالمكشوفدار"اقمرايحغىوءـل"كتابمقدمة)22(

.11ص6791ك؟

.)23"..المتناهيواللينالتصنعوظةوالارتجالالسذاجةمتنوقيمن

منبالقليلتستغني،والقوالبالانماطواحدغزلهفيوعمر))

حشاوكمف،ال!صوضيعصخالفكيفيظصنم."غزلهدنشره

لتالية:االابياتفيورقعوتوكاوتعكر

ةلما،ح!بونصح،واحتيالوحزمبعقلنحوهافمضى

اثماتعملت!د،حدفيش!بعديكانالذيجاءهاقال:ء،

...لحمايبقفلملحمهويرىهواكمادعاهالذياحرمت

(126ص)

ديوانه.(1والتنر3الممقيعورها"مت!ركةروحدوالشاعر

شعرفيوالصور.فنيةتحفةكونهالىبعصرهلف،هدةزا-يخيةوفيقة

صاحبان.اًلقيسامر!ءشعرؤ!منهاقفصيلاواكثرادق،عمر

...القديمادبنامننعلممسمالهاةظيرلاالتي"،الب!مثة-الرائية

يخطىءلاوشخصيتهفنهمنملامحبعدهمنالشعراءابريالفيينرك

رئيفاحاطةانمنوبالرغم.(اع5)ص"...الناقهـدونهويتها

النظراتمنفبها4("مفيرهقبقى،ومليلةقصيرةعمربشوالنقدية

وهلكنابولنسم".)،2،"الرفىينوالحدالحسنوا)ذوقالبعيد

أللأهأ3هـ3هـهـظ*،،5"بالغرنجيةيسميهمااوقصةالقمريخفى

شاعروقصة،ال!نعيمحياةفيانغمسعصرقصةف!يه.2()ع"...

...الابدالىالمحبينالشعراءعواطفضاكاراشعل

صاولالتيالزاويةيظصان6نقدماكلفيرئيفهمكاى

راىوقد.الشعبلغةمنبالغةالدنو،خلالهامنالكتاباوالشراء

لممجزوءاتعلىالنظمباب!فننح"اللبمنواساباهؤلاءطليعةفيان

الشعرجملهـةعلىالاطدعتوجبانهاالا،قبلهالشهراءيستمملها

")26(..النواسيةالاوزانالىاوزانهومقابلةقبلهصنعالذيالعربي

الصيغبعضوفيالشعرياللفظفيقجديدهحيثمنويعجبه

بهيقربالذيبالشكلالكلامصيافالىعدولهحيثومن،والنراكيب

..العوامخطابمن

الطهربيستتغهتعبالصىحامل

لببهليسمالهيحقجماان

المحيال!تجديدظواهرمنظاهرة،رفيفبراي،البساطةهذه

يعلمثا،لم!كنه"الملفونةالممانينواسابواثار.ثالدالدمراقفعاها

عربدة...ن!فسهابالحياةحتىشيءالاسشخفاهـبكلالا،الواقعفي

،(..المميقالمفرالفيلسوفلاالمبدعالفنانؤهو..وترلىو!هق!فية

فييحركانالشاعرمنطلبانما،الفنيبالابداعرئيفيكتفلم

بالمبنىالاهننمامعلىرئيفوحرص...والاخلاقيةالانسانيةالمعانيقارئه

عبيدمنعبدوالنابغة":قال،للنابغةنقدهفيي!هر،معاوالمعنى

السق!والرثىء،منوتخليصهشصرهيصقليعنكانانهذلك..الشعر

وشفافةفنينةحلةللممنىوورسعالمحكموالنظمالجزلاللفظلهفيختار

نقدهفيذلكوي!هر)27(،(00ابهاماولغموضسبلمرتتركلامعا

عالمالىالجامدةالقوالباطارمنبالنقدانطلق":فال،عبودلمارون

المملم...الحلموةوالنكتةالحيةالماطفيةوالانطباعيةالمرهفالذوق

مضمونابهيؤمنكانوانما،شكلمحضبالادبلؤمنكانمامارون

رئبتوالناتالمعلمكانوهكذا)28("...تحررياانسانيافهـريا

الانسانوبقيمةالحياةيشعهـبجهالمتفانلدافىءفقدصاحب،خوري

.117صم.ن.)23(

بك.مردمخليل"القمريخفىوهل)،غلا!)24(

شبكة.ابوايىاس..نم)25(

.نواسبابيخاصةلهمخطوطةدراسةمن)26(

.201ص،اج،العربيالادبفيالتمريف)27(

.6391،حزيران6عدرالطريقمجلة)28(



فاليراعجينهوحبز،مسرعا!جنولولنفسهنافداكانانهميزته...

فيمجدداكان)،:الشاعرمايحوفسكيعنيقول...الاحيانبعض

والمفاطباتالكلامعاميالنبمعلىادخل،الشعريةوالتقبكأالعبارة

التفاعيلىلتقسيمجديدن!!باكتمادالشعريالنغموطور،اليومية

رثيف،مفهومفي،الادبيالا"لرحركةكانت)92("ا!وافيوترتيب

الخند!مثلافي"يرى..فهوالفكلحركةهيماع!رالوجودحركةهي

الصاةبالحركهوحاؤلأقصدياتصويرا،ادريسسهيلرواية،"الغميق

فصميةفتعالح"تفنرقيال!تياصابعنا"اما...الانسانيةوباللمسات

الىممالبهايعمدص،ةمنضعةوهي،البلدهذافيأقلمارجال

الروائيهناويبلغ.."واددسماسلمفيها"عبارته،"..تصويرها

و.صو-!اوتحليلاوحواراسياقاالقصصيالفنفيالموهوبينكبارمرتبة

حمطوهـو.وؤوتهوصراحشهصدقهذلكعلىساعده.)03("...

تحرو،وتنتقدتثورالئيالاثارعلىوائئىالانسانبلأالهمومرليف

نغمةعزلىعنيتوقفلمفانه،معانيهافيالمنفتمارس،وتحترد

الفاعل"الاديبالريحاني"عنحديثهففي.بالحياةوالثقةالتفاؤل

.الاباليومياًلادب.الباىالادب"منالفريكهاديبنقركيفصور

!فمروسةرفيكااناضف31()(،0.0ال!نقا!اًلادب.النعا!

باثواليستشه!.والسخروالغضبالفكريهوالصراحةالشجاعة

بتقىلاالانسانيستعبدمنان:هذاطموحهعنالمعبرةنيالري!4

د!ونوا،هثم.احداابئضانكوناعيشاناود"او"...الحرية

كانوهكذا)؟3(".لهوقيهممناحسداولونيهممنالوسان

"اختياري"انزامه،والجمالوالخيرال!حزبمعالريحافي

يعبرللريحانينقده(،.ومتميعافاترايكوناندونمتساممح"ارادي

حرالتزامه:النزامه!لأكالريحانيكانفقد...هوشخصيتهعنفعلا

الوقومطاحسنرديفالكن.مستقلوشل.معرفةفعلهو.اختياري

هـ!وكثيرينعبودومارونالريحانيمناكثراكظمةالصفو!في

!هلكماثئوذيةالشخصياتلتصويررئيف!نكروقد...الادباء

سيباا2مخ!نوقهالانسانيةالمعانيابقاءر!ىكذلك،ثوستويوفسكي

لتوفبئ)33(،(الموتميثاد"نقدهفيذلكويظهرالداميةوالصور

"!تضمحلمجيدجميلمستقبلرؤياتعوزهتزال،"."عواديوسف

هذه".الرؤياهذهلتحقيقالطريقتصيطيعوزهيزالولاسيالم!

ا)دليطانها...والحجاوزالابداعدعياروهيالممكناتتجسدالرؤيا

له.المستقبلاحتضانوطاقةالمفبمعلىللخروجطاالةلرئيفانعلي

وافكارهوموانمفهسلوكهعبريسريملزم،فعالنقده.الخاعيصوته

ثبت.الناسايامخارجابراجايبنلم.والواقعالحياةؤ!ومشاعره

المغلقاًلكهفسالابهامضد،السطح-اللهوضصدكان.الارضعلى

فيكان.العربيةوالجماليةالمأركسيةالجدليةبيننقدهفىجمع

مفكر""خوريرئيف.اًلشبحسالابداعالىباستمراريطمحاعماله

استم!د.سليمانمث،لالدكعورثآهكما"...رائدثائرانساني

انالادب.والمرجعالمبت!سمة..روحهالساخرةمنودقدهشخصيتهمن"اد

فهمالىالاقربالقاع!دةان،تبدممهعطيمةشخصيةبلايكونلاالعظيم

ماالىينكرانقبلقالمنالىالدارسينظرانهي،خوريرليف

قيل.

فيانه.وقالباقلباامامناخوريرفيفيكشفواحدنقديعمل

واررياسةاًلمجتمعسبالموضوعيىربطهلاالذاتعنيتخلىافكارهعمق

الشعب.؟
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-حييهي!ههـمسسسههي

كنأبعنفالو1

!رلهـه

الس!بنغادةلالل!

والرسائط،الرومنطقيةالثرثرةعنبعيدا

الانثىبحسماسية،السمانغادةتشارف،التقليدية

قاركةالشسعرعالم،حميمةلحظاتفيالفنانوموهبة

....بصماتهلآثارالانسانيالقلبجدارعلى

الن!ارجريدة-محهـفو!عصام

نسعرفتطويلةمسيرةحكايةهو،3حب!

دائمل.نفسهاتتجاوز

البلاغمجىأ"-الراسيجورج

الحميممةلمالسمانغادهمرثمياتالىنتلهفسنبقى

والمقبلة.لماضيةل

الحالامسالق-تميمظافر
المطلقأالانسياقعنبالتعبيرالسممانغادهتكتفيلا

،انيمكنبماالتبشيرتحاولبلالجسدنوازعمع

الحنس!بعبادةنسميه

(المحرر-ياسينرشيد
،الموت)الحياةاشياءاعهـمقي!سكنالئدعركاناذا

الكاتمبةال!سمانغادهفان(التضحية،الحب،الالم

.إ.شيءكلقبلشاعرةهي،والقاصة االصفاء-سلامةنهاد

أساسهالسممانغادهعنهتحك!الذىالحب

منالعربيةاثر؟ةحبكتبكلعنفعلوكردق،الحرية

جميعا.دنهنتحبانالسمانغادهارادت،سنةال!

الانوالى-الحسينيهدى

وتستطيع،الاشياءاعماقالىدوماغادهتذهب

تمستحضرانتستطيعكيماساخرةاو،غنائ!يةككونان

بجرأةبالحقيقةئصرحوان،الطفوليالصبرقة
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