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تعدلمروسيافيالاشتراجميةالواقعبيةان.أخرىمرةمذهبيونلا

فيهساتختلطالتيتلك،وليئينوانجلزماركسوتعاليمملاحظاتنشثةبئسهاماتثامرفاضلالناقديرتميز،الشبا!نقادنابين

يرمكنماصوبالمنطلعالرائدبالحلمالنقديةبالمراجعةالذكيمااللقطةفهـدا،والمستوياتالموضوعاتمنباينة،والمنهجالفكرمتجانسة

سح!اسي،وهدففلسفيةلرؤياوالخاضعة،والنقدالادبيحققهانالمتسامج،الجريء،1*قفاالتقدمي،الصبورالذكيالناقد

فوقلافيبنىءوركينقدفيالواسعةاًل!لعدةمنيب!دأهوشانما(المعامحرأدبنافيجديدةمعمالم):كنابهفييواصل،الكسولالنشط

النقديوبالمنهجال!راقبة!القصةفيجديدةمعالم)دراستهفيبدأهما

المدرسةوتقاليدتعاليمفيمجسدةماركسميةرؤيةعنالمئهثقداته

أدبيهاجسىدوناقدفهو،وا!نقدالادبفيالاشتراكميةالوافعية

وعيوىلظريحطيبةبمتابعةلهيحتشدحضاريأجتمائه!س!اسيى

عامةلقافةتظاهره،وعربياعالمياوالاشنراكيالتقدميالادبومشكلأت

على،ومتحفظمستفيدواعلكننسبيبقدر،منفتحةممتازةوأدبية

وعربيا.وأمريكياأوربيا،العالميوالنقدالادبوممراحلعيون

والتعجيلوالرصيدالتوعببةوظيفةثامرفاضلعئدالادبيللنقد

دولىالمشمسةالالريقفيتعقيداتهارغمالجديدةالبذوربدفع

فيالادبوتاثيرأهميةتعاظمقدرفعلى،أستاديةأويروقراطية

تعزيزفيوتأتيرهالنافددوريتعاظم،والاجتماعيةالسياسيةالمس!برة

متجانسرواضحمنهجعبر،مستندا،اخرىرفضاو،مارؤيا

موصوعاالادبتتخدث!اقيةايدبولوجبة!اعدةالى،معدلأومشور

بهاوتعنرف،حيئاالخاصةقوانيئهفتتجاهل،سياسيلهدف

تخدمجاهزةمدرسيةمقرراتالىدلكويعتهي..احرحينامتفهمة

ماركصي(جمالامحلم)اىايمتهيصماليونضج،!رةوالمرحلةالهدف

يرسم،المقيولةالصحيحةوالئهايةالساذجالبدءوببن.أخرىمرة

معومتفاعلةمتلارمةالاشتراكيةالواقعيةنقدلرحلةالبيانيالخط

ابحضارية،الاشتراكيالمجمنمعومسيرة،الماركسيالفكررحلة

.مكاىكلفيالاشتراكيةالثقافةومشك!ت

الخاصة(النوعيةالظروف)دورتؤكدذاتهاالماركسيةولكن

والنقد.للادبالقوميةالملامحصياعةفيوالفكرالمنطلقوحدةرغم

دوىتحللمالايديولوجيةوالقاعدةالسياسيالهدفوحدةاى

أحيانا،تعقيدا3*رانحووعلى،والنقديةالثقافيةالمشكرتتجدد

وطممبيعة،السيالسيالكبتوظروف،الحضاريةالعزلةبسبب

المشكلأتوخصوصيةالاهدافومرحلية،الصعبةالجديدةالنشأة

والمشكلأت،دانهاالماركم!يةترفضهأحيرحلدونالموروثةالقديرمة

معالسمادجأوالسهـلأواًللاهتكافيءالل!اءعنالةاجمةالجديدة

هيالخليط-الحصيلةا!.العالميأوالمحليوالادبالقوجم!الموروث

الثالثالعالمفيالاشتراك!بةالوافع!بةأدباءنتاجالاغ!فيطبعما

الاشتراك!بةال!اق!يةبهبدأتوما،والاشتراكيوالمتحررالمستعبد

ت!!رأوبنجاجتجاهدرالتوما،المعاصروا!عرافيالعربيالادبفي

يصياذياوالابداعوالانفتاحوالتجددالانسجامطريقفيلدفعها

بحيرةولكق،مشدودةتوفيقيةأومخلصةمحاولاتعبر،الاصول

سىيةالسب-يو!جبيةالافيوالاهداف،داتهالاساسالى،اكبر

وأالقديمةالخطواتتكتنززالهالملامامموفقةخطوةأقيان.فىأ."ا

الثقافةفيية3الاشتراالواقعيةمشكالةاى.وهناكهنابهازتعنر

وفقالتيتلك،والمعاصرةالموروثمشكلةهىوثقافتئاالبرجوارية

حل!(الى،مشهقراشمتراكيمجتمعثقافةظلىفي،ا!وفضيا9!ون

أساتذةبار3(نقاد)وبجهود،الماركسيالجمالعلمالسسعبر

فيالاشتراكيةالواقعيةنقدلكن.مخلصينياء3اذوشباب،منظرين

اللافجانسوبسبب،الشرقيةية3الاشتراالبلدانوبعضأوروبا

،وجديدةقديمةالمعقدةالادبمشكلىتوتجددوارثقافيالاجتماعي

ار.لدادالعدمما،والاضافةوالمراجعةالاجتهاديستقبلزالما

ماركس!يونونقادادباءفيهيسهمثرياواغناء،مرةوانسلاخا

!9

موهوبةبأجتهاداتال*ابتةاًلفلسفيةالمباديءتغئيمستفيضةمعالجات

ؤظداًنه.(الرديتةالوحيدةالطريقة)تنكرمنفتحةمستفيضة

والشبابالمخضرمينمنوجيل،ويرميلوفوكراولينبورسون

الادب:المرنةغوركىمقولةمنيبدأالديالنقداًنه...المأركسيين

وسخطه،وياسهمالهواواحلامهحزانهواأفراحهكل،لمالطفاب

يواجهاذمخاوفهكل،الطبيعهجماليواجهاذالانسانانفعالاتكل

يستععد،الرومانتيكيةالاشتراجميةالواقعيةنقدانه.الطبيعةاسرار

حركسةبوصفهاالاقتصاديةللحركةالمعقدالطريقعنانجلزملاحظة

الطريقلرسمثمرهاويممت(الصدف)منتعدلاكثرةعبرضرورية

كثرةعبر،وتعقيداخصوصيةاكثرصرورةبوصفهللأدبنعظيداالاكثر

والموهبةالظروفصدفلانهاوالمعوقةالمسعفة(الصدفأمنتعدلا

رحلةفقطليستالنقديالتراثهدارحلةان.الشائكتفاعلهمافي

الماركسيةرحلهايضالكنه،الروسالدومقراطيننقدالىالعودة

نقد-من،والمستقرالئاميالاشتراكيالمجتمعظلفيالخصبة

المتأنبقىوالمراجعةالموضوعيةالاض!اءةنقدالى،المكانحالسلاح

.واقتحاموحلمنقدلكنه،ثابتاانعكاساليسالادبحيث،المجنهدة

الكفبالتماثل)منالمبدعالادبيالظسفيالاجتهادرحلةانها

الواحدالفكراطارفيوالتنوعالتعددفانونالى(المقيتةوالامتثالية

عئدناالاشتراكيةالواقعيةلنقدولكن005الواحدةوالمرحلة

..اخرشان

***

فكريا،منجانساخليطابدأادبناكطالاشتراكيةالواقعيةفتيار

،مصدركلمنيقتبس،معالحةاوجذورااومنهجامتجانسنجر

متطلباتخدمةفيالثوريالادبليجعل،جهةايةصوبويذهب

وقاعدته،سيالسيهدفه،وجدداقد؟مىاعداءتصارعثوريةحركة

ومن،تراثنامنزقدميةشدراتب!نمورعةوثقافته،الجماهيرح!ياة

ارولبم؟النقدا"راثعرفثم،وهارابوطومسونبليخانوفاعم(ل

..وسواهما(الوطنيةالث!افة!و(الشرق)ومترجماتعوركيعبر

الاشتراكيقعيالواالئقدمنتقدءااكثرمرحلةعلىرعدفيماوالفت!ح

عوضلويسالبراليينيبئ3اشترايساريينكناباعمالعبرالاوروبي

ك!ب:*نومباشرة،(موسىسلامة،خوريرئيف،ؤاخوريعص

اعمالتعدلاردوى..فوكسرالف،واتأيان،أرنولدءتل

بسبب،تطببقاولاتنظيرالا،والمستوياتالمعالجاتطبيعة!ؤلاء

عيرالواحدالهدفوثباتالمرحليةالسياسيةالضروراتسيادة

خطامااورباثقافةمنينهلواانعربيساريبنللأتابواتيمح.المتحقق

تجسدتوانفتاحانضجايمر31خطوةالاشنراكحةالواقعيةنظدبحركتى

الادبيالعربيالطريحومراجعةوالمض!وىالنسكلقضايامحاولاتفي

صلاحلدكتورامهالاتا)الاكاديميةالدراسةعلىجدبدة"اركمصعيةبنظرة

ومعاصرةقديمةالعربميةالادبيةالاتارملاحقةفيوتجسدت..(خالعى

أنيسى،العظيمعبدمقالاتفياكاديمينقديتاناوتعليميةبمرعة

الملكعبد،فرمانطعمهغائب،مروةحسين،العالمامبنمحمد

المئاضل.ال!يسعاريالفكرمجلات3تابو..الشوكعلي،نوري

عوض(الويس:أنضجبد.للدوندونالمرالمحهولونالروادوءان

الشبيبي(حسينمحصد)الفكريالكبتبسببالمنسيوىوالرواد

رمراجعةهدالكلمهدواقد،بساريينديمقراطيينءتابىوبضعة



عوض(:الحديثالانجليزيالادب):ماركسفهموفقالانكليزيالادب

هـالات):ادجديدةالنقديةللمبادىءالخطوهـالعامةبارساءاو

بضوءالعربياوالاوربيالادبيالتراثعيونبضاءةأو(الشبيبي

وباحتينونقادكتابمنبريلجهودتوالتماوسرعان..جديد

النضجمرحلةالىالواقعيةبخدلتصلوعراقيينعربماركسيين

النقادمنواحدوعرالطعمهجوادصالحالدكتوراسهامات)اللائق

ماركسحينفيمخضرميننقاداحملتالتيالمرحلةللك،(العرب

بتأتر-بعدفيماوسمحت،اللاحقتطويرهااوارائهمتعديلعلى

هذالتراثصارمةنقديةبمراجعة-السياسيالكبتمنم!باثر

(شكريغالي:المعاصرالعربيالنقدفيالاشتراكيةالواقعية):التيار

وخبرةنضجااكثرالشبابالنقادمنجديدجيللظهورمهدتثم

خشبة،سامي،محمدالدينمحي):وديمقراطية(صبراً)ووحرية

فيالاشتراكيةالواقعيةادبيواكب(هلساغالب،حافظصبري

الادبريةالاثارويضيء(العربيةاحزانه)وواستقرارهنصجهمرحلة

ادبفيكلهذلكتاثيروانعكس..واعمقواسطعاهدأمراجعهبأضواء

الماركسي،الفكريلتزمونلاوجددمخمرمينودارسينادباءونقد

ويستلهمونبل،النقديةاوالادبيةلانجازاتهيتنكرونلالكنهم

لايمكنبدهياتباتتوقد،الصحيحةالاساسيةالنقديةمبادئه

،جديدةاوفديرمةالناضجةالنقديةبأنجازاتهوينتفعون6انكارها

والتوحيهوالتقييموالتحليلالرصدفيمسعفهادواتدامتء!

باتتلقد..والعربيةوالاوربيةالروسيةالانجازاتعندهمتسشوي

وامقتبسا،متخفيااوواضحااساساجزءاالاستراكيةالواقعية

جهودومنبل،فحسبالحديثونقدناالحدي!ثأدبنامنلا،معدلا

والمعرفةوالتمهلالفهممستوىفياختلافعلىالتقدميينالدارسييئ

..والانجساز

يستقبلالعربيادبنافيالاشتراكيةالواقعحةفقدعادوهكذا

ومنوالعربيالعالميتراثهمن،مختلفةومراجعاتوخبراتتأبمرات

بعفوية--ليعود،وعربيةعالميةالادبيةوالدراسةالنقدتراث

عبر..غوركي:الرحبالاولينبوعهالىالنضجعودةاخرىمرة

واالرحبوالانفتاجالذاتيةوالمراجعةالفكريالكبتمنشافةرحلة

البطىءاوالذكيوالانتفاعمختلفةجديدة.ئقافيةمصادرعلىالضئيل

المقبولةباضافاتهمالاصولاغنواأوربييناشتراكيينواقعييناًعمالمن

كليتحققلمو(..غارودي،فيشر،3اشلؤ،هـشت4)المنحرفة!و

الفكريةوالمعاركالسياسيالنضالوتجاربمصاعبعنبمعزلذلك

كتابفيهاواسهم،صعيدمناكثرعلىالماركسيةخاضتهاا!تي

)دفة(اثثرجديدةماركسيةلانفسهمادعوامعروفوناوربيونوفنانون

الترجمةواتاحت(،...كامي،سارنرأالكلأشيكيةالماركشيةمن

فيالاشتراكيةالواقعيةوعثراتومصادرجذوريعرفواانللجميع

ورسخ،الجديدالنضجمرحلةببدءعجلمما..والنقدالادب

الفئويحرض،قويةمحركةصورةالبوريالامل)انبفكرةمانالالي

افضلعالمغزوالىبدورهفينطلقويسندهوبطوليحارحياةاندفاع

.أرفونهنرييقولكما(جديدةطرقابعزمويسلك

..المقالةهذهموضوعالىلنعد..ولكن

مرحلةظلفي-انالتحالذيجيلنانقادمنواحدثامروفاضل

منذوأسهم،لادبواالواقعو-ءإربتمشكلعلى-صمبةشاذة

صياغةفي،والاثارالجذورمتباينةعامةخاصةتجاربعبر،البدء

الحديثوالنقدالادبانجازاتعلىمنفتحةجديدةنقديةملامح

ناالصعبةاليوميةالظروفلهتتحفلم..وعراقياوعربيااوربيا

فياتناثرالرائدالقريباومنهالقديم،النقديتراثنابدقةيعرف

اثراًن.العشريناتمنذالتقدميةوالجرائدوالمجلاتالكراريس

العربيالنقديالتراثلا،موضوعااومترجماالحد-ث'لادب

منلاييتحفلم،الشابالنقد(خلفية)الاغابفيكانتوالعالمى

حسينمحمد،أيوب:تبكتاداحتىينتفعانالشبابنقادنا

ا!نقدمنأقالوابل..ءردانحسين،فرءان،نوري،اشهجبيا

فيوالمتنامي،الايديمتناولفيكانالذيالناضجالمعاصرالصحفي

نهاد،خالصصلاح،الطاهر:نقد:المؤسساتوجهودالصراعظل

جوارصالح،حسينامجد،الشوكعلي،التكرليفؤاد،التكرلي

النقدوعيونالمترجماتمنالاستفادةذلكارىوأضافوا...الطعمه

موفقة،اومتعثرةمخلصةفرديةبجهود-وعالجوا،الحديثالعرببم

ظلفي،ال!سبناتأواسطمندالمتناميالحديثادبناوظواهرمشكلأت

الانغماس)يتجاورواانبعدفيمالهمأتيح..متناقضةسوداءمرحلة

الحديثالتقدمينقدناتراثفراجعوا،ومشكلاتهاادبهافي(اليومي

معرفتهممنوعمقوا..والاستفادةوالتمثلالمعرفةفيتفاوتعلى

القديم.للتراث

ءالردىالجوهداعنبعيداثامرفاضلالشابالنافديكنولم

واقعاالستيناتتجربةمنالقلبفيكانبل،البارغوالمتفتحالملتبس

لهواتاحت..الضلالاوالتخبطالىذلكبهيشهياندون،واًدبا

جيلنانقادعنينفردانالجامعيالطلبمرحلةخللالانكليزيةمعرفة

وااقتباسااوتأثراالحديثالعالميالنقدعيونمنواعباقتراب

ملامحصياغةفيالعامةالخاصةالتجربةمعذلكفتضافر،استفادة

الحديثةالاشتراكيةالواقعيةتراثالىمستبدةاكاديميةنقديةنزعة

..وعراقةوعربيةعالمية

القلةوعن،الجيلهدانقادعنيتميزئامرفاضلالناقدويكاد

لتراثهتمثلهبصدق،الشبابالاشتراكيةالواقعيةنقادمنالقليلة

فيالنقديةاسهاماتهوبصدق،والنناقضوالمنسجمالمتطورالنقدي

نقدهفيفالعضثرات.والعراقيةوالعربيةالعالميةالادبيةالائارمعالجة

حدمةفيللنقدالمخلصالتوظيفوءثرات،تراثهغنراتهي،عفوية

احلامبينالخاصالصراععثراتوهي،صاعدةصعبةمرحلةأدب

عنالمنبثقةالمعهودةالعثراتالىأضافة،الفكرومطالبالناقد

النقدية.المعالجاتوبين،النقدموضوع،الادببيناللاأنسجام

والمجسد،والنقدللادبالمرحليالسياسيالايدلوجيالدوران

قاعدةمنمبرو!تاحيانامتطوراومتكررمةسجمواضحمنهجفاعليةفي

تغفلاندون،أدبيلالهدفموصوعاالادبتتحدثهافيةايديولوجية

الفكريالحواروتغليب،الخاصةومشكلاتهوفوانينهنروهـالادب

وسلبياته.امتياراتهويؤشرثامرفاضلنقديميزماهو)الجمالية(على

والمنهجالفكرمتجانسةنشطةالنقديةثامرفاضلواسهامات

ادامتداواالنقافةسعةبسبب،والمستوياتالموضوعاتضنباية..ءالبا

والرفضالحبويتيزاتعاقبوبسبب،نسةمشجإلااثارعبرفاله

النقدية.الرؤيةفي

نرى(الجديدةالعراقيةالقصةبنقدالخاصالاولالباب)في

وينبعيالمرحلةبظروفتأئرتفاعلةاجتماعيةادبيةأداةعندهالقصة

بمنظوريحكمهاانعليهويجطللناقديحقلذامسارهافيتؤثرأن

عنالمعبرةالناضجةالائاروازاءوالغايةالطريقواضحأيدلوجي

نامنالادبيللنقدلابد،فلسفيهاجساوبشرهـحضاريانمث!غال

بالرويةوعلاقتهاالجماليةالشروطدوريغفللافكرياحوارايكون

الحسيالنموذجينصراع:زوربا-الشحاذ:فيالبطلازمة)

أدب،العظيمالادبدورو"ادراهميةعاظمقدرفعلى،(والتجريدي

الفرورةوتغلب،الاجتماعيةالسياسيةالمسيرةفي،خاصةالاعلام

.احرىرفضاو،مارؤياتعزيزفي،عفويبحماساوبعمدالفكرية

الادبي،لوجيالايديوالناقدهدفلخدمةموظفالنقديالاكنشافاق

هدفا.الواقعوتغيير..اداةوالنقد،موضوعاالائرويمسي

لاولالباباعن(الستيبيالشعرواقع)الثانيالبابيبتعدولا

نتاجالستينيوالشعرالستينيةفالقصة،وعرضاومستوىمعالجة

متعثرمتخبطمجددمجربمتحمسادبيجيلوجهد،واحدةمرحلة

منسجمةرويةفيالادبيةتناقضاتهتصفيةمنفلابد،ملتزممتمرد

،تجديدااوجراةاوريادةفتحيلهاالسلبياتاغلبتغفلموجهة

،ومأئرةامتياراالادبيوالانتماءوالاخلاصالوعينئرطمنوتجعل

(،القاصطرحهاجديدة)رؤياالمفروضةالسياسيةالضغوطائاروتحيل

وتعبيريةتكنيكيةاشكالا)القصاصيناغلبلدىالعمياءوالاندفاعة

الاحزانعنالسهلاليوميوالتعيبر،(وشجاعةبجرأةاستخدمها

فلسفيةرؤيا)والخيبةوالحلمالضياعاحزان،الصغيرةاليومية



..جريئامدهشاتطوراالاجيالبينواللاتواصل،(شاملة

منبهر،اومنكرمتحمسنافد،والاعجابالانكارحاليفيفاضلاان

اعمالمعظمفيالمرحلةهموموتشابهوالهدفالمنطلقوحدةتقوده

موروثةاخطاءعلىالمئطويالمنهجوحدةوبتانمبر،الشبابأدبائنا

الوحيدةالرؤيةوتغليب،الذاتيةالمراجعةاغفالالى،وجديدة

سلفاالمعدةوالنتائج،المستهلكةالوحيدةالطريقةنقدالىالمفضية

الوحيدالهدفعلىالمفتوجالوحيدالطريقان.مسبقتصميمدون

اننزمتالىقصددونبهاينحرفويكادالنقديةالمعالجةيحكمالكيبر

اًلالهوعبداللاميجمعهلقصصنقدهذلكفييستوي..الضبابيةاو

،العباديوغازيكريديموسىوقصص(زوربا)وروايةالرزاقعبد

.الجبوريوسلمانمهديوساميواليوتعبدالصبورلشعرونقده

التقطلوحتى،دكياعجاباوهادىءغضبفيتتفجرالعنراتان

:اعمالنقد):هثاكمنقصةوالاعجاب،هنافنيةمزيةالغضب

الشيخحسب،كريديموسى،خصبماكعائد،العزاويؤ(ضل

حينمجازيةرشيقةجميلةنقديةلغةالىذلكوينتهي..(جعفر

وحسنجعفرالشيخحسبالشاعررؤيأفيالمستغرقالعشقيفضي

ظلفي-ينحرفلكنه...بكرنقديا،ءازالىالادبيةمراحلهاتفهم

نقديةلغة(لى-المرحلةاخطاءفيصموددونالمئغمسةالمرحليةالاسهامة

نقد،الحديثالفرنسيالنقدقاموسمنضرورةدونمستعارةنسائعة

بمجاراةفنصدم،(العشريئالقرنفيالادبيةالتيارات)فيأليبرس

..تشكيلية،رؤيوية:كلثمللمصطلحاتخاطىءواستحدامسهلة

الابعاد،التعيبريةالرؤية،صوفيهمي!نافيزيقية،دليويةحسية

-183ص)...معماريتشكيل،والتشريحيةالمعماريةوالمسافات

وقسر،النقديالمسحعموميةالخطرالمزلقلهذايمهدء.(191

لفظينفسيوحماس،كادبةاوصادقةبمعاصرةوانبهار،التصنيف

يحسئلمشعريةجذوروتقصيبالمقارنةوشغف،نقديأيدلوجي

،الحماسمكابدةمنلابدالمزلقهذاوازاء..فهمهاالشعراء

المطلقة،بالدقةنظفركي،متبلورةنقديهرؤيأزمامعلىوالسيطرة

بناء،كلويهدم،مكسبكليضيعبدونهاالتياللغةفيالادبعلمدقة

دلالاتبين-بحماس-يخلطاذفاضلااًن..فائسذةكلوتعصب

عرفالذيفاضلهو،نقديةضرورةدونيجتلبهااو،المصطلحات

نسابناقديفعللمكما،وادرك،الحديثالعالميالنقدعيون

الاشتراكيةالوافعيةنقدمصطلحاتبينالدفيقةالفروق،عندنا

لخ.ا00رسةلمدا،ةلنطزا،لمنهجا،يقةلطرا

وتدفقالمرحلةصروراتمننقدهيتحرراًذ-ثامرفاضليملك

تعنيالنقديالتفكيرفيوشجاعةاكبرحرية-المعيبالحماس

اصالةامكاناتالىتومىءشحصيةنكهـةوتمنحهااسيةالالىارو:(عاتا

الناقدطاقةويملك،وقلةاستحياءعلى،وواضحةمتكتمةنقدية

المعاناةعبرطءيدهااوالادبيةالقوانينأستخلاص:المخلصالمتمرس

طوفانوفدوىجعفرالشيخحسبلثعرنقدهفيانه.الشخصية

مثقفمعاصرواقعيانطباعيناقد،كريموفوزيالصبورعبدوصلاج

لتحدلواالثرجبينيجمع..المعروفيننقادناممار-أتبازضجيذتقي

فيللتوجيهيسمحلامتفهماوعاشقناقدانه.السديدوالتقييم

الداخليالتطوروخطالشعريةالرؤيااسرارعنيقصيهانالنقد

جعفرالشيخحسبكرؤياكانتاذاوبخاصة،الشعريةللتجربة

كرويااو،المتغردةبطريقتهاومنتميةوحضاريةمعاصرةناضجةرؤيا

وا،المثذاومةشعرالىالرومانسيةالغنائيةمنمتطورةطوقانفدوى

محبطمحايدعالمالىاليوميةالاشياءمنتبدأكريمفوزيكرؤيأ

هراميغنائيبهاجسثريةعبدالصبوركرؤ.لااو،حالمازمنحى

2بشعرمسرحفيبينهماوصامعوالدراماالغنأئي!ة!نموزعافاني

ناقدهئافهو..اليوتبمسرجتأئرهعلىيدهالمثقفالناقديضع

الحيثياتيعبرلامدققاكاديمينافدذاتهالوقتفيلكنه،موجه

أغناءويعسناكاددميةوادواتبتفاصيليحتشدبل،النتائجالى

بتاتر،يخلطالستيناتلقصصدراستهفيكانبينما..بهاعمله

بالوافع،الادبلعلافةالموروثالقاصروالفهم،الايدلوجيالمطلب

لكن-الصادفةمحاولتهمنبالرعم،الفنيوالانجارالفكربين

والتحفظ،التشجيععبربيئهماينسقان-الملفقةالتوفيقية

مقولةوهي..والمضمونالشكلوحدةمقولةوعبر،والانكارالفهم

ليسالناضجالادبيالعمللان،الحديثالنقدفيجدوىذاتتعدلم

لقديمةاوالمعنىاللفظلمقولةعرارفهذا،ءقحدينومضموناشكلا

جدلعبرمنسجمةمركبةداخليةقنيةحقيقة!العمللكن..الرثة

عواملعدةبيئجماليسيكلوجيوتف!اعلانصهـارثمرة،(حي

الخاصةالموهبةبسر-التفاعلهداوينتهي،وذاتيةموضوعية

متفردةوقوانينخاصداخليجمالذيلغويبناءالى-الناضجة

موضوعياادبياوجودا،جديداوجودافنمنحهاماحقيقةتشكيل،جد

يقدمجعفرالشيخحسبلشعردراستهفيثامرفاضليتالقواًدا..

بديلاتكونانعنتعجزالنقدكبالايدلوجيةالافكارانعلىاخردليلا

لانه،قانونهاوالعملسرالت!اطعلىالقادرالمرهفاليالجمالحسعن

وحركةالتاريححركةلمسارصادقشعريبفهممشبعمثقفحس

..لعظيماالادبتاريخيصنعالذيتواصلهمافيالجمال

،طوقانوفدوىالصبورعبدلادبمعالجتهفيالناقديل!وحين

والاقتباساتالمقارناتاسلوبالىالشعريةالحكايةلفنودراسته

فيانهيؤكدموسعةاكاديميةبخطةالمنضبطةالمنهجيةوالتداعيات

وشيوعالجامعيالماصيوبتاثببر،والتعليمالتوجيهلهدفاخلاصه

من،يترددلا،الكيبرةاثارهمفيالنقداعلاملدىالاكاديميةالنزعة

يرثان،متلاالشعريةللحكايةيقترحهمستقبلالىءيومىاناجل

دا-احياناوليدل،اتاريخيةالتراتيةالنقديةالاكإديميةمحاسن

تنطرحلذا،بعدتهضملمادبيةثقافيةعناصرعلى-طائلدونيقتبس

ضلالهنجهلكنايسر..لهمبررلابيسرالمنقودةالاعمالمختلفمع

الجامعةببحوثالعهدقريبيالقرا،ةنهىفببمانانرالرواكنأ.لوم

..متنروعيةالاءعروئنروطهاالمشروعةومحاذيرها

الاشتراكيةالواقعيةنقدانمقالاتهافضلفيثامرفاضليؤكد

الطريقةنقدليس،والروايةالقصةنقدفيصورةانصعيمثلالذي

ارقىفيدميمةمستكرهةفالاولى،الثابتالمنهجحتىولا،الواحدة

والمنهح..الحديرثةالعالميةبله،داتهاالسوفيتيةالنقديةالاوساط

المخلصالذكيالناقدبجهد،يمكنغنيةمتجانسةفلسفةعنالمنضق

ينتهيفلا،(متجانسةنقديةرؤيا!لصالحويطوريعدلان،المتمرس

التخبطفي،واستغلالهفهمهيساعداديسقطولا،الجمودالى

فكريةخلفيةالىتستندلموان-النقديةفالرؤيأ..والبدائية

نادونممهجمناكثرمن-ستفيدانمسعفةضوورة"-!-موحدة

الحقيقة)هو-بورسوفيقول-المهمان.الفوضىالىت!حرف

الدلبيلالجيدةالاشتراكيةالنقديةالاثاروتقدم..الافكارلا(الفنيهة

الحقيقةهدهتلتقطالتيهيالحقةالنقديةالرؤياانعلىالاحرتلو

زظريبتقديمتبدافلا،وا!نقدالادبتراثالىعسفدونضيفهاو

قاصرتطبيقعبرقكرياتحفظايحفيفنيتحفظالىلتصلصحيح

بالثناء(زوربا)دراسةفيءماتبدأولا،النقديةبالفطنةمقنعملتو

ادانةالىالجمالياوالفكريالتحليلعبرلتنتهيالفنيالمجدعلى

انسان!.لموضوعاًدبياتفسيراًفيهترىانمنبدلاالعملفيالرؤيا

ي!صهروالتراثوالطبيعةوالواقعالتاريححركةفيالجدلار

حساسدقيقبفهم-ممهجاوبهدفيحددلموان-المبدعالئقدفي

تعنيتعودلاالجماليةالخبرةان..الفنيالابداعفيالجدللحقيقة

واالرؤيةصحةاوالمضمونلجعلديلالكونحيئالادبيالنقدفيشيئا

يدشنوأن،الفنيالحماسانكما،وهددافيصلاالفكروضوح

والعمىوالوهمالخلطالىيفضيحينالنقدفيمهلكة،صادفا

..والاقتساروالحشروالاجتلاب

الىليشببر،كتابهفيمتباينامورعاتامرفاضلالنافدزالوما

الجرأةاًن.سببمن3!رلاية7الاشتراالوافعيةءمساويتجدد

الناقدبينتباعداذشئاليستالغايةونبلىوالاكاديميةواوث!قافة

النقديةالمعالجاتتبقىواذ،الادبوقوانيناسرارالىالاصغاءوبين

ليجعلالبدءمنذالعمليدلناذمفأضلوا!وايا.الاهدافبتغرضنباينة

(الشحاذفيالبطلأزمة):للحكمفانونيادعماالمستفيضالتحليل

لةواللاأصاالفنيالفشلمستوىعلىالعبهلييدينواذ،(زوربا

حسبشعرعنفصلهفيفهو...اورئررداء!أوةكثرالىالمفضية



الشع!وتناقضتحيلشعريةانطباعيةوافعيةور!ثجعفراشيحا

المحىأسطوريحلميهووما،داخليةوحدةوالفوضى،انسجاما

والنقدالادبانجاراتمنتحتاجهماوتسهثمر،تاريخيواقعبم

..الادبيةالحقيقةمنرفعةاكبرلامتلاكتطلمأوقسردوىلصالحها

محاوتجربتهالنقديراثهرحلة،الخسبةالرحلةهدهبمد-ركنه

نجيبءلكاتبالينقذ،المسمبقةوالفكرةالهدلىتغليبالىيعود

القاتمةالصورةتهمةمن(الكرنك،(المطرتحتحب)فيمحهوظ

الا-خيرم!التهفيانه.والفنيالسياسيوالسق!وصالإسوهوة

بمناقثممةيبدأمنحازقاض!،.ثا!ااولتشرين-المعاترالاديب)

والتفاصيلالاقنعةعبر(لشخصياتتثاقمىعنالكاشفالتكنيك

!اتأريخياجدلياقانوناتكتفانالروايتينانالىلينتهيالمعقدة

جيلوولادةالهزيمةجيلانهيار:اخرناقدالرواًيتينفطيركتشفه

منالمشفقالنافدوهمفيفالروانجنان..الانقاضبينجديدئوري

فضحعمادهافكربةرؤيةشنتكشف"نلمالس!بإسيةزجببرؤدافم!؟د

الناميةالمستقبلفوىأمامالمؤلفمعلنقفونتائجهاالهزيمةعوامل

لضرورةالناقدبأستسلاما!اتلالخطيعودهكذا..وتفاولبثقة

حديثاصلير

الكاتبلينقذمسرفاخاطعاتوجيهاالنقديةا!ارسةفيوجه،ادب!بةلا

والسقوهـالاتهاممن،مسبققصددونوربما،المعروفالتقدمي

الحقيقةوقنلالادب!بةالاعمالبذبحذلكتملوحتى،والتخلي

..والفن!بةالطريخية

ادبنافيجديدةمعالم)فصولافضلفيييقى،دلكومع

-متحررةبأرادةعمالهواجهلو،ثامرفاضلاىيؤكدما(المعاصر

فييؤديارعلىفالر،الادببقوانيىولاالفكريةبالنؤاما-هاتهمحيلا

الواقعيةاتجاهفياحرنافديؤديهلاماالحديثالادبينقدنا

متمرسمثقفمخلصصادقناقدفهو،الحديثةالاشتراكية

اءنررابدايكولىاىالاينقصهولا،ا!نقديالابداععناصرلهتوفرت

منقربانرر3ااي،وقوالينهالادباسرارمنالاقترابعلىحرصا

تراثهفي،دانهالاشتراك!بةالوافعيةولقد،النقدفيالمعاصرة

..الجديدةالضخمةوانجازاتهالك!سيكي

بفداد

الصعفوؤ-تنجواق

بقلمرواية

يخلفيعيى

"زجرأنان..الوسطىالقرونرقصودلالمبالعشرينالقرنات!سانانتحمارعنالروايةهذهزكحدث

اعال!-سابان،المضادةللثورةقاعا-ةىنت؟العربيةأبؤيوةاجموبثبالمنسمية،اد!يدةالعربيةالصلمدةرك

رونوألامبرياليةالرجعيةتدعمهاإخىاالاهـامؤوات،و!نجه!،!منوالثورةالتحررقو.فبينأليمنفيالعنيف

.أخرىحبمثة

:إحفارةااىاوالنزوع؟لاجنماعيضوا(فالبطوايأ)خحديارضاكانت،نغسهالوقتفيولكنها

اًءدالسوفوتعر،الحريةينتزعونكيفالعبيد،ويعرفيصكلدونكي!البسطاءالمحثص،لفيعر،النف!عصرففي

والرتزقة.والجوأس!ممىعلىال!سلادرنتنتصركيفالساحنةالدماء!اعروفيتجريالتي

الروايةهذهفيوهو،المرحلةتللمثتجربةكحنصؤءايعيشانيخلفيح!ىالفلسطينيللك،لمبافيحولقد

ته.دهابثف)كأرد

ا!مهطيئيينا-والصحفينأكفاب-اواتحاد-الآدابدارصشوراًت
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