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لا!تنبي-طرهذدمثلمنلحخلةفي.الاكسباكأإلسمواتمصطؤىنضاكر!لم

:يقولأن

رحشتصموجراهاالقوملىمحهروشواردهـ،عنجفونيءرولأزام.لفكرفكرعداءن5أعنفلسخ

لقد.والاخت!امال!هرءلىالفضطالاثريغنىولقدالذىالر!ر-لهذاكل.مثلبويعرفها،اغرؤلهمامقولة

4للاحقايطل،لكن"وظلولونتفس!راًلفالنقديمنحهذلكمع،اناضولى.احرفاكانمنذ،الحرفبظمأابتلى

فلاالاصولعضةعندويطل،تكوينهفيمسبقالىؤثرفلا.اليهامادعينا،التجربةفهبندخلاننقبل-لذلكاو-

التاصلة،القيمعلىيلوبورظل،الطليقالفلكعلىلهءلعبساثاغراءولا،النقديغرينا،((الضيقالباب"يشوقنا

بينم،،اخرىوماربوووصقيوخيراوفلسفةوحقاجممالا!مريدشيطانبألفتهذى

الافق.فيجديدةشواردوراءالمبدعونار،!،،والنقدادراسةاأرهاقزخاتمالهذااليوأعترف

ادرإسلى"-لالدكتوراخىءافاجيأنهممتولقدبالنقد.اًكفراني،هذامناكثراعفرفبل.سفرعلىوانا

بهواذا،عل*هذاكفرىتحملالادبيالنقدفنلعددهب!لمةالخىاق)برأالذيالالهدرب.ابداًعسبيلبهيوماآممتما

فهـ،هـ:طاالنقدأنكركنت!النقدنقداكونبانيفاجخنيوو--د.--كأا)طوكلزا!فر،لسفوحتمرلا،يعيدهثم

الركب!احنقدافيأقعذااز،وهـنناقدصنفهمذاؤكم،قممبعدقممالادبفيخلدت

حضجفة.أريماذءر..فعرؤكاقرأ-لهثمالعددقرأتوقد؟هىالمنشلىدرةعندهناكالنقادمكأنوأين؟ثقا!

،ربتهتفكرخةع-مرينالعددكان!للقضاءاختيرحينر-وهالزريهو،بم-زانقدوالتالفنيمتقوأناليليخيل

عددهوفما،وحذارريثاوان.إ.لا:انشفةبعدشفة-ؤ-ربهءاىءا-والنقادالمبدع.لمونقدفنبينالحدود

لا،ت-فشبءلىالن!يذحقشعرلا.ق!تىلا.كالاعدادلو-كمدانثص"4برت!بنالش،1ءلى،انهم.طريرقفييلتصنلا

..سوسنحاكؤرةلا،طيببركةفي.نستحملممة3دعالم!.لياوألىإوومادذواتجاهامنطاقا-التضادصح

وفكرورزازةزقبورحثةصبينبعدمقلبجبينولكض"ا!،و.ور-ور-،بشرالضجع)"الترابمنتنطلقثورة،مبادهة

الحم!ات""يتيرو؟القفير،القفيرءلىيقحمذاومن..ؤدنا!هـهءض-،ا)ىأدء-ويالسور،لبتصحعتر،فعلةفردقدالنا

لكني-و/؟لسض"الاوحدادوعها-ة.نالمسنوالحطفي

اكهحا!!!ننقيإ!!ل!لمنببخىؤحيتداتربهببالخلق نارى--ت-
...ارغادخول5155،ءحبا!سمو"القمم

از--تبيتشارأ.ينالمواز5.05عملبةواما"حالعلىحالا

امطإلىسئنالشىاوررسثبهعاأطشغهألض!ليزرؤبرليرالروررئاسةتحماول،القزادما!دد.صاتداء5عمتزصا،تحل-)بفزحفالنقد

..!..ر....هوء-صولاالجذودالى ...11ا،دابروثالماشخالعددأتصر"الحابهذاجدلمددهمما005إ.الجذور

ححمادهاللأنالخيررغبةلهـ!ارك..1أورددت!بدبلبر-قيداداحوالىبهاؤالت!لو،!ثوهداًلاكماالقح!ح!5،يعبرانالفنونصر

(،صذا)موكاكس!ى.بيودإئاعكمئىأء-دد-افخمصلكلفافتقدم...از!سهمل)قراءالهـهـةهذه5،الذاتيعيئ،التعبيراجمل

نحن...،.....،..ءجد."حريهيكونان

بلألبكتهتادئظلعاًلعدرلنارو،كالمكا-ونماليلم!أكتعثمكجحاد(-.ب!صولااآنجدنقدرابعدلهمد"افياكواأء+قالالت-اولتلاااًلنقدواما.كالظهيرةة2

....هتدءررفىتسهحدلىدذاهخصوعن.هرانهابسضءخرشفهاطاقلو-احهجنالمدى
......هة...-!......؟ي3الذاتىمنينتقلان-المدى

الو!رفتتعىلتنهملولممفامة!ااقاا.الإلرجمبزاوشهغنا11إلنعدل5التجربةمن،ضويالموالى

ولعوفيويولانابياطالنتريرإوالذليعاىرالقخمحرخاماحوهزررقخش.الهارىلدن51دةالقا!الىالفرد.بة

معلحعلنالان.لكفيهذاهذهوصوليتأخرالاترجو3رعاوكأغلرلط.لابحات،1أبولفضائدالمسى!ا.ةتبقى.والمذهب .......نرالخا.هـالمقالاتمتنوارمنصعابد،1بينهما

تقتنئى،صخمغيرانياضىأ*اولااشهرسهيرثلاته((تحامسرلهادممماألامطابتحربةازها!ب!دايحولحتيالطبيب

مخات،تثور،تصطد،.والاؤ-!امضينا،نجاحهاءلىانفسهمالقراءحكمفاذأ!فيكونكن.تقولبارئة
م.السالقةخطتن،الىعدشاالمبدطراحسبومخأ
زمزمهعنكثرالصدون
الهادحةألكرلسملبيةفضه!لتهآ"الاداب"أولابوحدالاتران.آلنقاد

خرجتلو.وماذاهذافييظهرنقديمقالىكلالمجلدصاحبادارةشدفع)1(دومااوانبلىع.القاعدةلا-

من،انااوانت.بالنقدتكلهمانت.3الذيندلادباءتدفعهماكانتالبابي!وى..ثمللناقدسابق

ببعضالبحرانهذا!ه!ممممم!!وتركفيوالتسبيحاللعن
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الاختلافوليسالفلكهذاضمنفقطوزواًياه،نظرياتهبعضفحسبذاتيافىان؟قيمةلاؤرارقرصتناتلكالشت؟الجراح

وأعما!اخرىابعادثمة،وحدهاالكلةمفهومفيالاختلافنتيجةقيه-و؟لكل"اًلعدداًماماقفانان.عا!،هذههـحاولتىفيمأ

..ذلكوراءشتىوستوياتور-نفي"طلاتخذلهاسويةنقدرةبنطرية-قوىقيممافيه

مقالهفيبفولهوليستشهدوا،مدافعينالاستاذتلاميذالىوليركضبيناص-عهاازيمن5كاملةجمنظومةأحيكإئار.ابحاث

.."الشمسنورنورهاثردنقدالشرارةنورنورهناؤدمايت!ص!ىاكثرما"محب،حولكنالتطبيققاعدةلتكونلاالاحرفهذهيدي

البصرارجعئمقطورمنترىهلالبصرفارجع))سدفااقولدهؤلاء.ات-4أفي"تشيوس"خيطاو،الاقلعلى،ديوجين

."حسيروهوخاسئاالبصرايكينقلبكرنينإءيبجنؤاجىذلكتفرضالشكطهىوماد.نهالعددحلبيعة

هـذهتماكل"وهلالم"وذظرالنقدهمومولكنهـ،،فنينتاجمن

ا!ءررك!ا:اًفورازمةفياًاداًئمعبد4عبد"إالدضر!ولظر!حبكل،اللونكالطر،تهمىالتي

4ات،العمهبئةالقوميةوالنطرةالمنظمالفكرمنقينكا"لبنيانوءنابرداءبب!لجسالنقدانليؤمنونالذينمنأوانا

اةوهـكااالافقالىالنفدبمشكلةيثالذيالعددفياًلموجدالمقالرور--!بىترأحتلو،ءلمايكونليكاد،الفنموضوعهيكن

الاديب:وتراهجالنتتجاهثولىهينسىاندون،رسالةالىاًلسامي،بالذوقل-صاف.النف!لى!جاهلاوالعلمحدودالترإضي

منيجعلاق(براويستخلوربرازنيعجمان))ات؟جفي،المنقدفمهمة!وولا،الخالهىافنباالخاقن5هووما.فحسبالادبى

نضارةالىابديةصبوةيخدقان"،متفدمامتجدداعملاالادبيالعملضاعأنطلاقةولكنه...يبعثولئيوموالديائالقيمرب

."الوجودونسخالحياةالرب!لرنجطهالفنيألاثرضمنموضوعيةعينرحلة،كشاف

معيرهاالى،رسالتهاالىالموهبةفي!ان"الاديبتجاعالنقدومهمةالجطلقيقيمتهالىحية،متكاملةوكوحدةالجدلى،المتفاعل

مارستطيعاقص!الىبالاديبيصلان"،(!اتكونهانينبغياًدذبماريخيالظ"الحياقيدورهوالى،جهة"منوتجربةتعبيرا"

.نجربةمعالتواصلالىالاديبيردان""الوجودقيمعلىتفتحمنخلال-"نالانسانيمكانهوالى،ثانيةجهةمن"الاجتماعي

ثغراتيملأان))"عامةالانسانيةدلملتجربةالاتصالوالىالادباءمننجبره...أولئككل

وانشغالهتمذ!"بحكمالاديربيطيقهالاالتيالكليةالشاملةالاطلالة؟بهدينوهل؟المص!،حهذامنىيقبلفهل

...بر؟ا.الص،قيمةالىظما،جوعصرخةاولاكلهالعددكان

ا،االانسانيا!تؤةجمعا)قوميةالانطلاقةيربطان"..اخيرااكقدوء"مة،عاجهثمةكان.تربهضالتبالفنونزاحمةفيغائبفن

هـصالةاكرهء،يريدكلوضع!يوحامياحافزاالادبمعيسهمان"شكللففيتقرلكنت.ازمةفيانهاوعلىالنقدتخلفعلى

.إ.((العارءقىالقوميةال!ركةفيللاف،نواخرامومحبةصرقال-هـر.ليؤءنصخا!ىضوعيمونقدالىحاجتنا،فيه

وا.نحبلميشرص!اوعضويذا.نياء،أتهمنقآتيةاديرنااكقدازمةاماددالورفيكانتتلك.الاخيروالسطردلكيحكيألاول

الذيالموقفهوالصحيحالنقديوالموقف.ممينةنظرةخلالمنتحليل.الاولىالحقيقة

واحد:آنفيحاوتينبجمعقلامالا.هةالمطلالنقطةحولخصبالقاءثانياالعددوكان

ج!هـالمستطاعالموة.ولحةالجماليةا!قوارومنمجموعةنطبيقالاولى.والجادالسطوحجاوزمعطمها،المشكا"فيحوءتالي

وادقيمالادبيارراجفيدكنشفهاالتيالجطديةالقيمربط:الثانية!--بتلكجديشيءالىالجديالوصوليصلانأراد

وخير.حقمنللحياةالمثلى.الاخرىالحقيقة

وفيالوجود،فياخرىافاؤ2تستنرقءلينانه،ايماظينبضوالمقال!يهت*امامالادبىالنقدلوضعمحاولةثالثاالعددوكان

القورةإصفحاتا.فلكاءطىماهوهذاو!ل.بلذاتالقوميالتكوين.المبدعال!نفيولاالمهدورالمخوافيلا:العادلةالبديعية

الداذم:عبدفالدكتور،الفكربمماالنظربمماالطابعوالرجم-تيمةالنتفيفلاالايجابيةيةالقوهرسالتهوامام

بةدرالنفدالعرب!9أزمةمنكائنهوفيماالعميقالمبحثيبحتلم-اًفبالثالثة"الحقيقهيتلك...الشذوذتكريسىفيولا

افائ!اا)فراـواقعاترك.النقدعله.بكونانمايجباليءافوجه.مافيهأنباروهيالعدد

سمو""أزمةعئيدهفالازمة،نصبهلذيالاخرالافقالىالاعبنلميرفعالاسطرلحلىاكفديةاك!كلةيحهـدباناًدريسالدقىورتكفلوقد

وطرائق.وادواتوسانليزمةلا،النفدبةالاهداففهمفيقصوروازمةف-؟ير؟زهـاانمنمكنهماوهذاطويلةسنواتعاشهألفر.الاولى

اللهجةو.نلك"لابد"و(!يجب"كلماتاسطرهعلىكثرتهناومني!بممااكثرعاشهاولعله.المؤلمفراغهاويبرزمحكمةموجزةكلمات

.الموجهونالاساتذةيمرفهاالتيالرسوليةالتفريريةيرن(:ءالحاور"و"الموتورين"تعرفواقعيةشظاياقلمهفعلى.تماشاًن

العربيسقيالانطلاقةمنكجزء،القوميجانبهافيالازمةبحت-2اوحبهمسة"يرلمضفلايص!راًلذيالكتابوظسي"المداحين"و

العمليةضمنالبحثواهمل،/القوميةالقيممنظومةوضمن،العارمةإ..."حنار

بينالعنوانعلىقرنحينعامداذلكارادانماولمله.ذاتهاالنفرحرفاًشراق:دومابهتميزالذيفىكانففرلعيمةالاستاذواما

سوفالذيالخاصالاتجا.الىرمزا،عربيبكلمةنقدكلمة،بحثهيدي"والكلمةبالنقد"اطافالث!هولهنعرفهالذيجوء.روحوصوفية

تعودناممارائعةالمكينالمكينالقلمهذالناقدمالاطارءـذاوضمن،يطرقالتحطالكلمةمعجزةاله.مرهفةادبيةورائعةعميقةقصيدةكلهفالمقال

مسشه.علىفيثور"الكامةقدسبة"يملنثمشتىعواًلمالاحرفمنتبدع

اًلحديدالمنق!دنظرفىالحديدالشعر؟الانانصورةانها،الاهواءرغوةفيجرجرتهاوعلىالفحثى

...نفسهالناقديخلق،مايكتبفيذفسهالكلالبيخلقفيماوهكذا

جنينة،وبألف،وراء.الخصبمنبموامةيعدعريضعريضاًلعنواًنبينيختلفالكلمةمفهوملان"ذاتي"و(9ذوفي"والنقد،ينقيدفيما

يختنقانمايلبثالاملهذاانعلىأمندودالرتورهووصاحبهفكيفللجميعمشاعاالكلمةمادامتسيكونوهكذاكانهكذا".وانساناًنسان

تطوىةلجريدمفالالىاهـاداًنماالرتوركأن،الاولىالاسطرعلىنغسهمنبينكالتفاوتالناسبينوالمزاجوالذوقالفهمفيالتفاوتداموما

الشعرفاق2وراءوالعمقالبحثالىقصدقدأحسبهوما،الصباجبعد.."نوركغيرنورهمالذينهعنفداييجديكولن.والشمسالثرارة

المرضىفيترددكانففد!اولا..الجديدالنقدموازينفبمالجديدواستقصاءعلمفييمشيولابحثالايكنبكعادتهنعيمةالاستاذان

كنب.عمااما("ابسكنتا"ناسكمنرائعةموعظةالمفالهذاعلىلبشنا.ئن

بعضلدىالحديثالشعرموقفحولالافاكيهبعضاستعرضلفدبذوفيليساولاالئفدانذقولانبدفلاالفرةعلىالحسابشئنااذا
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...(الصبودع!)و(حجازي)عنمغنللهاخرىلجربرةوادلا!ما:فيالشعرهذاقفيةعرضثمالمنزمتين

و!وكلى-"ا(الجدربالشعر))علىالحديتالدكتوراجملودد.ف!.!لمحاهزاسنجابةهيالجدبدةصور.نهان-ا

ةتهمرب"نجادب))انهنفولأنالاصجولعل،شمرلاالأاشعار)ءاور"."بىةسكلن!يرمنادنبد!لالغيرتفدالمريبةالمقليةان-2

داموما..اك،1؟!11"اسي)،شكلهالأحةوا،،ر*دتتهلمورولجد.إدة،الب،ردالتفريريالشعرعنببننمدوبماالجد.بدةالافكادمعفيفقبما

ا*-د"ةحعاةفا1ال!يمةإخجرل!،الاحرة4مملصبقللمالجدبدالن!عر.ءوليقيةوحدة،ا(التفميلةاءعلىالمجدديناعتمادسببوهدا

نضاعر،قوافينغرضتهمذهبا؟خلقلم،الام-ا!تيهارموضعفينجبارانه((-"ت-مربفطابةا)ايللمحافلمذةوزءلمر-اومداىمالشعران-3

فيجذرياصتلتطوركلالى"التقهـاًلمجد.إ/د"يتنبهانبدور.لاخت"اولن!4الانانمناجاةمننولحاممثيرةحالاتفيامبحبل

..الختطر.استمريالمذ!بمنفيمةءن،عبرتطوركلاي...اًلتى(ر)لنفط-انديجبالأنللت!موبولكنهالخواصمتعةيمهـالشمرلم-،

الاني.كلبة(الغصاحةنثرط)البسيطةلذتها

كل:إدلجدالتسعرامحدورلدكأوراوانتقد

القديرمالئقدفيجديدةؤطرة.الم.ورالمر-لابهالىفصل!داوحدةا(النفعيدة)ان-ا

الادو!لجههـهتقديريإنردادوالاء:،!لىا!انتورالدلممرةافرأء!.المحامنلكافةتصلحلاالج!إدةالصورةان-2

واعنترف.وعقولاانفساويذشءيبنيالذي؟لريملفياشه.التمكن.السذشأبعضاإنهيسءفدالجديدالشعران-3

.-الكببرإن2-احبوقلم،نفدإ-ةادبيةسلطة!رورالدكتوران
انهاشكوما-ليفتحتؤدابراالقد!3النقدفيالجديدءنظرتها)ان

"ج!يدةنظرة"انها.البحثمنجدبدةأفاقا-ايضا/لفيريفتحتقدبرحشهالىاعودان،الفقالمجالعلى،هناهانيوليس!).وامترم

)فوللاؤكأالالمفآان.وعميقوطرإف،م!ج!لأم!ا!ء!ةمىءار*لانىا،دالابإالىافتيمانالاقلعلىواجبيمنولكنوالايضاحبالتوسمة

ؤبها..اساسالمد!بورةالموضوبمبة،الح"بدالدرىهدافيممنازةعلميةات.رقضيةنناول،اكنه(ضوءلونفركادة!الاعماقوالى،اهمل

...النناولو،صيالفحهلاكبالسطحالتناول(الجرريدلناقداوهو)الجدير!

المحاولاتبعضرفأ-داسالدءنورشغء3وور.الفطنالذكاء
بأعصابهو!كلةالمتيبطلاانهلت!طانك.هـ.الشعاملالكليلاالجزئي

الهرنالئالت؟لمحيالعربيالادبيالنعدانئدلماذا-غيرهلدىالاحرى

..؟............،..طرهـقلمهعلىوركن

.!عآنترإآيدصوورهـىلنرنرو-تارن-،بلوررت)اورر-مروب!لساء!!بلىشظةر!،4)"أدنتخاًراراليارود-!رةاالىهرلي!ةاماللإةاننيجةيىساولاالجد!دفالشمر

عذااكباوآت!ةء؟الاثجةالئفاء-ةلامؤثرات،المسابرةلا،1(ة،ومة،ار*هكااالابن،الابنول!"(؟)الةكرىادبرالوج!بسصميطارالدكنزر

...اطاراتوا--ت.مسصولا!،،ب.-تلمفكلهاالجديدةالمربيهللحياة

ومنى؟وجهماليةنف!ىيةلقطاتفبملمربة1دالنهدظرا،تءن(إإغ

اثمر!عمود:انىصعريالنقد(أ،(ماءكانتافنياوو،ةاد!نبر.هـل19!وذ!ر.اافىصهـةادفييةالىتفيرتالضهيتانياالئع!

ناكأإهاناو،الاخنرةالكلمةوء-إ-إلمعليسانهاحىو!ورتهـل،اذفي!واثنعريالمضمونان.المكنبانلاالجلدلبدل،السطحي

الالىاءناوكلأكمااالجموالاداعارثمعور/بئواثءثقىوالفكرةالموسهتى
المامي?بهـ،1على"القد.إمةبةاكقدالقضية))يضعو،الاسئلة

...إهـالبحت،رانابىحتالسسىليوضع"مقاهدأني!إرقيقيلالىاتن4ا!.?!هلاصرط9تهداواسواؤءءلىتهردفيأي،تودةفي

ص!حاتبعداخرىصفحا!عباسا!،ةورااحتجنرلواتمنىكنتفيطواولا)ةك!!ورلى"الانسانبركونءابهقدارالا..والقافةالورن.بصي

الة،دغح(انع!طةءاز"."ا*االعضوبةالموحدةانه...التصوبرلة2

-ار+لمى"ا)فا/كةبهذهلها3الموضوعجوانبلي%%اول(الادأب)ررد.

فياخرىاءهـادءىذلكبحاولتراهدهل.عنهعرءتاليميدلمة.اتعهيرا3-،وحرالش!عوراعماقببنوا،وزا!الكلماتداخلفي

..-.....لمةانروفوحاننفمرول!!برةالاخالكلمةبهذااؤولاننا،ةقدولا

اًلاسابةيىةواانءهااتئمزنرؤ-لت-اان-بدائيوجىعنيثبشكل،جديدمنللا.فصالمحاولمة

عملمودايجاد،جد.رطشمرلايجادالعربيةالحياةبمنابع-الاوصاوطمده

نظر؟اتمنودطبمطببينرحلة،مىعطولاالمت"وار،الىءت.لهكاملةونظربرة،الشعراخر

قالمءناًلنقدانيثبتانفيها(سعدعلي)ادآةوراحاول؟الفنالثمرالجداهـل!-،5المئعرحربةبحث:ثالثاالدتموروأ!بةل

على،قدمتمااذاـكانادريوما...كفيرءاً!!ءعيى.لوات،بذالهمنئاتموء.وفحولإبردوراًلمقد.بمالئ!عر.ال!كونيالنقليدبمما

من.الاخرالجانبعلى،سلفاوضعن!هالد،حدإتيمنالاولىالعقراتالقصيدة!!الحبمالزمنوادخالبةزمناتغركطحادثةحوللا،اًلكان

ذلكاولالالخصذلك،موتا،انسىلعليولكني.هذهالدكتوراراء-ا!هـسياالبناء/بر!ضانه.الحديتاثمعراتصاراتابرذهو

الرمببن:القويالبحتممبدفيوالاعمدةالحجارةكمدا.جمك،المتناظرالمتوازن1)بناء،الصوتي

ميمادتهكانتواذافيافهؤائمدن-الدءتورعند-فالنقد-اثم.الايحائيةطاؤتهاوعلى،ن!فسهاالكلمةابعادعلىليمنمد،اكلريقبم

الطب*قةمناكثرالمادةبتلكعلاقتهفلنب!متالاخرىالفنيةالاعماللا)ـلمقصدةالانه!انيالمحتوى،الصوتيالإبقاع،الرمز-الكلمةان

النقدارتباطيختلفولا،بمادتهعلماجم!علاقةومن،البشريبالجسم.جرإدةبقيمالجدإدنإالقصيدةدخلؤدذلككل،الحادت-المحتوى

الريازةوفن،باللغةاًلشعرفنارتباطعن،نوعيتهفي،ع1الابدبمظاهرا:،زءوى"و"خطابة"بببنولاوشكلشكلبينالانالاخلافليس

مناكئرليستساعدهاقيبالعلومالنقدعلاقةانكما.البناءبمواداوثءعر:ذافهالشعرمفهومفيافلافولكنه-ننور3المداشاركما-

.ترفدءاقيالمختلغةبالعلوم(لحيماةعلمعلاقة!شعرلا

كملنة"أي"ابداءيةعملية)ءالئقدانيثبتانالدكتوراراًد-2لث.مرافيانجاربااخلافالى:رابمامندورنرغر3الدين!نبهولم

نقلوعلىالجمالعنالتعبيرعلىالغائقةالقدرةفيها-ؤالكما-الذ،نحدود-إظهر"اعلى-تجاوزلانظرهابعادكانت.الحد/ت

لتحدبدرحلةفينعبةقدولهذا."الاخرينالىبهالاحساس)1(محاولاتان.الشاعرةالشفاهيجهلاظنهوما.بالهفي!طروا

،الرومانالىالعربالىالاغربقمنطوبلةرحلة،الفنوتعر،فاـلجمال،اربياتيءنبميد،بميدواكسياب،ادونيساولاتمحنغببرالقنبالي

ونجببية،"نطريات"...وهيفلكانتالىوارسطوافلاءونومن.

ماركسراخبراومولينيهوفابرىبرغسونعلىفعطف.برضهالمتجرإبىبةر!ةامنهايهالفر.لنفر-لزالمالاكهلولجاربمحهـاولاتأسميها(أ

اًلفنيالابداعفيالاساسيالعتصربلن!حلتهمنوخرج...وبليخانوفالسدلىيىباعجابيلذاعلاقةولاكاملشعرىمذهببخكلتمذهبطدى1

.الفرديبالطابع-اًلغنموضوع-اـلاشياءلطيعلنزعة5هوالذروةفيهىلثمريةامكانيةمنيقدمون،مالئعراء1هؤلاءيسجبما

تنطبقالفنيالابداعفيالصفةهذءانيبينانالدكنورحاول-2.الوحيةوالطلقةوالقوةالجملمق
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منقلمهفيماينسوالممالذين.وتتمة،!لكتابملحقات،بحثهفيعلىؤقطيجعلهدلكولكنشيثاالعلممنيئخذلقد.النقدعلى

يستطيعون،السميكولموجيةالملاحظةفيذكاءومناطلاعومنموضوبمبة."والفنالعلمبيناقاتمةاالتخوم"

لتاريخعرضلقد.اخرىكرةهذهميزا.نهالبحثهفافيلهيقدرواانبشكسلولكنالفنانبهامرات!الخلقبحالات.بمرالنقد))-،

.النظريوراتأرولبالجزئيةيتفماز"ؤدكرالفصيازتذوقفيالبحثعوا)!،نبةا(معكودءكأبصورةولكنادهـاعىعمل))اذنؤ،و.ااإعكسي

الواسعةالدائرةمن(خاصةالشعرفي)التذوؤيةالحركةخطكلتم؟آتارهؤىلى:فيجبىصاوناورنف"

ال!صقى،،لالاعمعلىاقيمااحكاملاصهـار،لرءاير-ملهاا)قيللاستعداداتورهـ-ءـة،ا)*:هـر-ءهـجودهتور3ا)دءاىإنكر!لوالرقواغفسب

ادراك-تيننر.مالئفسياكهيؤالى،للمتذوقاضقافياالاطاراًلى.ء"خاةفىاكلبشملانررا،لفاء.بز،وا!اا:-!ا)"هـلان.اًطلاء"

...اللاحقالا"لرذلكيليثم-القصيدة.م.ولكن

النهاية،في،بنفسهلخه!فقد!لمخيصاالدبمنروربحثمعادهبوانت!لمة!لا4وءاد.أالنةاربينالعلاقةانءلميإور3الداًواوقا-حت:اولا

الملاحلاإتوتتبع،ا)(دهةبجانب)..ايهااًشارمااهـ3ولعل.بحتمامر!ااوانا.الانسانيلالجىمواءطبافةلي،ااتولراءللأ"ةءنؤكاًلنوع

:(وهئاكهناالشاردةانلىوجهـ؟ا-وحهـه،ال!ونفلكويفقىى3-اعلموماق31ءنالنظر

السرية،كالنسوغ،الكامنةالعواملمنالمشتبكةالغايرقيتلكساليالففونالنقدةعلافبسمابببئرة3.نرءللاوةهيدءاد،4ونايءللأدة

ا!ةريهببسيطليسللمتذوفىاًلثقافي"الاطار))ان.الادبيالذوقوراءتلكفيللالهو!-اركةبيولموجباخلقاالطبنسهيلااناثم.تحاءيىة

اصواتاشغلالعلىوالقددة،الإ/قاعممارسةكللىالقدرة"!هولكن!الجثثويشرحالمبضعبحملانهلمجرد،الجبارةالمتعة

اعي!والت،مشتلفتينماشنينمنواردتبنظاهرتنبينوالمزاوجةالكلامء-،بفياطو/بةاالرءلمةتلكا)ىب!،جة3؟ورالديركنلم:.!نانا

بينوالجمع،صعيفةمفاتيجاساسعلىوالتداعيللافهـارالسريعكليزةؤتلك"فردي"الفنانمناتتالذي؟تهتكيالفلاسفة

،واحدةلعظةفي،الواصحالادراكمجالفيالمختلغةالافكارمنمجموعةاذيااكلخهصهذااناءهنقدواكاد.دسهولةعليهازطقاننستطيع

المعواملاوالمهـاراتاوالقدراتوهذه.الانفعاليةالحالةيرتغوسرعة.ؤدم،1الننيوالاقوالللمقدطت((ؤسرا))كانالحو!قىتلكمنبهانتهى

(،1بة..الفردبةالفروقلظهورحصبمجالكلهاالسيكو)وجيةاخذ.بهالضرجانير/دالتيدالفكرة.نلتقيانءلىا،.غاماارغمهالقد

الوجدانيةال!الةتلك.اتذوفىافيواثر.ارئفسياننهيو-2الذيالبدىءاخلقا.زرك،الاهمالفكرةوتركا؟"الفردلة-"فكرةمنها

،مح-ردبموضوعمرتبطاانغعالولاؤرحولاهكبماحزنكلاا)تالهادئةؤ-ما-/قولبرفمور.الفرد/ةوراء،الحفقيةالابداعيكأالعمليةهـو

.ازتأثريالانلإاعيالنقدانواعمعظملكمنفيهااىاا:قدا/ت*"51(:هالواوعة*-اشسآترارؤلةالهن-13)لإور3اداز*-لى

ذلك،اًلاطاران.الذوقكلمةمقابل(اًلاطار)مف،ومابراز-3؟ادة:يالاررلرالىامالوافع

،صورهو.دونررإرخبرة4صور.فة-مب.ز3وإلدقي،اًبرلالعوءنالمعقداكوناليهنواكقدموضوعرينوةرقرم4ارالد؟تورءتداًاخطانقطة:ات،ئا

نجنملاوقد)بعه!منبعصها(يابر.فصواولانندعراوكانولبقيما5)اتةهـافا"اله،لماوا*ن،افونا!يا:قداء،دة.نعمهـ،ا:ةدلةاالعمليهة

اًتذو!خبرةب!با!ياا!طارذا5،(دة3وإدورجة،ثيرالأهداؤ،ذاً،اللرظاتاحدلىؤ!ذان4وراهـ52ارز-.رو)ون.وت،)ء--تنفها

لمهةومعامىآهد/ليتور3الديفيدهـ-اهوايعقلإةواوجدانبةادلالتها،ول،ء-راحولكن".العلملضومعلىا-ء*ا"ا)ةظءنر:عهـاكقدبه

.الذوقسز،،ا-.كأاان4ليفيوااصرى!رةما!*ا-ءى!-.!هاًنن!!هؤت119فى

لكا!،افياكالاد!اع،داتةعملمبة،فةرولمعانررماا!!قدآ.انلوا!واوورء*اة"-"واعلما!صبعو!-!العلوم،!ء*طعلؤاً/?ا.!.و"اء

الئف-دو)ءنمعه،ءسهاعمقعلىالقويالنورسلط-ؤدابىءثههـالعكر"زتكله--،ضئي111ا!قرنؤ!اً،1،فةوا(-صء-ات"ءر/ء-*والى

خلالق5،موضو!ينحلبيلوهو،اًبضا!قبى،3انه،ؤء-صبنذوفالبهس...ءاوماًلىلدلك!حولؤابهماها11*اىسة/*واًا**را*لمه-كأاالتطو،-ات

.4جمالبةخملالومن،ا!ةئبمللاممرو*ز-صارك!الرباليالواقعا!ةهء-"ورأنفي،،لا-صالان!:اسمدار09ا.رمانذمرانالفروريأمن

الالصتمئتاجوعلى،حيئالاستبطانيةالملاحظةعلى،"ورالدما!.دوورراو*دو/ء-*طرلاال!كماتا،المبمارةالهلممرزلص2أر:-ة!رروالالواةع-"

المراحلبعضفيالتجريبية1)دلائل4لمقصوءهانت،احرحيهنابالمقارنة،ا--ر?صهاعفو!"له-ورةصورتى3وغورو%صكوفالا-وان.؟كاكفيد

وانليهاء.ترفعلمجةوسائلاواخكفكل،بحثهفيهةمنعذاإخظصوما؟ةادالجم"،!ه،ء!را--!آي1)،:ىا:،،.ا*ومنجز،دلك

تخطيطي،مقالالمبحثا!ثم.ئياكهاالعلميابزقببنا.لمء.للانكن.وزخرانه.ملمهوعىا)في1):ت-،ط-از،ؤبةوراهـ3ا.معا)ةلأ!اني

وضمن...تخطيطمجودانه،الع،لممنجواضع،الدكتور!جلولقدالتنبهمنفربولكنهبرلممحدوما.اضظماقلىوالعأفاءايةوابالمنطق

موصوعية.دراسةؤجه"اوخير،العاه-ةالعددلاتحفةالالمهأ،ناحداهذانلكو،العلومتتوحىولةد.ار!قاالذصاكضظيموالعه.ؤالواغي

والمسرحبةالفمصةفيلاداءلفةو!--لمة/أخذ!اا!اوالن!ر،/ت،وه!ز--وراا)ور:"ةا"دةتدخلمعطبا"ها

بة.ونظرلةوطر"قة
يقؤلالنقادمنمجموءةبمبالىالمقالهداؤبالمعداويدالاتيتكلم،الفنياًلخلقب!الاتلمزالنقدان،الصحةكل،صحيج:رابعا

وهي"الذاتيةؤظرتنا"ولنا."الادبلرسالةالخاصؤ"منالنا"ارداعبعملالنقداندلكمناشننتجالد؟تورولكئ.عكسيداتجاه

"...التجديدوينشدالتطورركبيسايرالذيلمجيلناتأثريتاجعلى./واف!كطانهاءخقداستنتاجميةقفزةوهي.معكوسةبصورةولكئ

ءميقامجرىلملادبنشقاًن..)ء:يقولكما-النقادءـولاءوهدف.ابداعكإمعينعملفيعكسيانطلاقانه:نقولانلاصوب.بعيرةانها

الارتباطمنالادبلتخليصاهريةالجمالصفوفمنعدداكبرخلالوطويلافرديةصورةالعكسيةالمعمليةتكونفلقد.الحدكل!بينواضجفروثمة

بها!ءبليالذيالاراءعلىتضفيالمقدمةهذهان.وحدهمبالمثقفينذلكدوماينقصهااليسولكنونفسهتجربتهتعكسولقد،للناقد

دالىالاهبعيد...ذقديتياراذاانها.خاصالثمانااالمعداويالاشناذالاولىالقفزة،البدىء*بداع:وهوالفنبمالخلقفيالاساسيالعنصر

ا)تطبيق؟فييديرفماذاورمبينالاساسيةالانتقاليةالحركة،وعيالىلتحويلهاللاوعيفي

دالمفصحى،(والقصةاهـرجبةؤني)الردعمايةتكونانبرإى؟جلإيدكونلابجادووجود

فيالتثئخهيائتارجلتنطقف!مهامب!سطة*ف!بحيتبمفشيعععم!لافيجبعلىلحوانالفنيللتلو!اًلنفسيةلاسس

ذلكمنا!دفوا.اليوميةحياتهابلةةاخرتعببرأو!المعاشالواقعسويفمصطفىللدكتورالمنظمالعميقالبحث!ذااًقرأبدأتانما

:مزدوجعشرحوانيمندبهالعلمي-الادبيالجورفهـدالذيكتابهتدكرتحتى

القهءصي"التصويرلعمليةالفنيالمف،وم-للامةنضمنان"-1،اعطاناؤدالدكوران.(الفنيللابداعيةالنفالالسس):سنوات

ه



النقديكونفكيف..للتغيرقابلةوالقيم..القيماحكاممناساسمعالجمهوريالتجاوبلظاهرةالفعليالتحقيقسلامةنضمن"ان-2

موضوعيا؟المستوىدلالهتحمل:الاصليةاللغةانذلك"."الادبمضمون

منثرارهالاستاذينتهي.التيهفي)ثيسيوهـ!اخيطهناوبنتهي.(،ا.نتكلمالتيللشخصيةوالاجتماعيوالعقليلنفسيا

العربيةثمالغربيةالحضارةفيالنقدببستعرضا(وضوعبةملاحقةمناًلالجاءصدقعلىكأدلة،ذلكبعدالمهداويالاستاذويستمرض

ابمأتأويلااءبأناًلقولالىالاشنعراضمن/نجلص"ئم..الهندبةثم)عودةفيالحكيمتوفيقوتجربةمثسطةبلغةكتبالذيبلزاكحالة

الموضوعية.وبينبينهيحولالذيوهـو،حضارةكلفيالئقدلعنةهـو..الفضحىالىالمرتد(تيمور)وحاله(الصفقة)و(الروح

عاطة!اومسبقةفرةمنبوحيالانتياءفهمالىالنزعة،عنياةأو،لوا"لفلسفتها"،ا)العاية"الىالدمموةااءلتعقيل"محاولةالمقالان

."الموضوعيبالواقعفضللاذا.نيةرغبةاوزة3مرتبنيالىانتقلت"للشعبية"اًلحماسة.الجماهبديل!دفاخلالمن

-بردلماو-المعداويالاستاذيجر؟ولم.فنيةلمغة،اًلعاميةاللغة

تقرورمناليهالارفكازإمكئواقعاثمةاًنشرارهالا-تاذويذ!لغة"،"اأهماشاـلوهقيلغة"وراءفاختبأببساطتها،الكلمةيقولان

والمفهموالتحليلالعرضفيؤكرهيستخدما!فى5للناقدالمميزةالصفة)ولسنانتفقفقدبمرهاتكنان؟تلكعبرهدءوهل.."ايوميةالحياة

الحكمفيءسمبرهوسننخدم،قديروالتاتةصمافيودوقهلوارنةوا....1(...0!1..00.00
.......معد،كاشهاوالذرهءصرفيلسحالرىلعهالىددعواول!ربل

الفكر.هيالاساسيةمادتهولكن..افاظةواالةرقالىت"!ماتالمعداويذللاستنقولاناًلضروريمنامعبح

اكقدانا!خامفييذكرالتقريرهذانتراًرهعىن"اذالاسبودثما)-ىاتمبالصالبين؟اخعبياالادبوبيناًلادبتشعيبا،ء"بين

إكونوانمةكرااًلناقدإبمونان:تلاثةبشروطالاموضرءياإكونلاهة!؟الرصبلغةجعلهاوبيناًل!(بةتبسيطبين؟الادبءاميةوبينالادب

كلارسوامه-ن!كونوان،ضقدءاًلذكمبا)ةناكه-لمةالعلوم!جملةملما.دعولهمهء"ءلىداجملا،بلزاكفتالالمعداًويالاسهتازؤدملقد-ا

الفني.الانرخاجازى.4المماتواللفةبالعاميةبركتبولمببساطةبلزاكغب3وقد

كئتاهـقي5.بارنجبةالشعورفيؤهـدمحتالمقالانواءرؤء؟قراؤ!ل(البا.نوا)بلغةحوارهاكانروا/كأابداؤر(تماازيلأتمرف

؟و!أتوا/رزظرازابربةالارروعلىؤملقمقكأ()الءفي)الح!م(.لجربةالمعراوي،ذالاستوقدم

ا-!عار-5؟ا(الملاجءـذاعنانمناهوااغاكانما)ء:بقو)"الناجحة

...الحفص-اراتؤ!النةررحتورر"زااؤهـما!اول!از!فيدءولهعلى.لط-ةادفهااكلم"الهاورمان

رالموصهعية؟ذلكنتأنوءا؟(لهاا)*ـر/ضةبالهلمةاحضا.ا!ا

ولكأ!،اطةال.-افبل.-لنكا)كثير-انبىبضناأخلا!!انفطة-2

ولكنالئقدظربخيةطرلءنلدرسلا:.ناز"ااكقدموصوت"بئان!وبشاـلارببينالهوةلررمبقةكطرانرها.كحلارسوق!فهاـزؤض

الئقدءنقيلبماقيهلمقلاالامران.ذا"!اهـرةالتفيا*هبىزراخلالءن1زف-،الىءهاوورمننبدأانلجبالادبمتبارانرهـل.اًلنشعب

نةمباكفدولكنالافقذلناو.اررادقي،انا):"هـو!عا-ا"ىنر.أولاا*هاهـبراءنآورلدؤ-دآانوبرب!-يط،الادبءنرداظاراانااو

.ؤ:!و"هلأطر"ةةببقوم،اله-ارعبرجلالرإىمهمة،الان!لطلموه"أو"نازكما،رهـهـ،

الئاقدستحدمبانإقفينهائياقراراشراره،ذالا!.تءةرر"م"11ء-م!بر-"ف.)-ة،ء4طرال1)ىا)*:كل،ا)!هلدو!ءللاالادب

والضمبرودواللىالفرانلوحىنقراروهو.يرهوة-5وذوؤ"فكرء"ند-"11دوبعا/،،ءاًءـباوو/ف!را"هـت،وا*ن.باكميذوبا.ا

اذءنالفهر.ءتحولةءخحولةلالفلمخضع،ةزإبةءها/يريكئلم..لوالاصءلارؤىزحو،امهن

للضمير؟نجبمنهـل؟والمضيم؟ا!،قهنلم؟بفوالذوق؟وحددهاـا*-هـاوياـلاشاز!الكذلك.ااالرهالشافيلا*البساط))و

؟اننموجاتاهذهالىالنقدبهوضويى"نل!!و!ب!)سلامةاان.أجمالاينافيالسيمفيبببر51او)*نمعهاوولوكذلك

اًلسببياًدرولست.قررعطا!هايةة!نىرارهالاستاذولراًجعمعهساتمتيانيجببالجماهـيرالانهال)سلام"(وفني51النصو،ر

واابضاتبررهمقدماتدون،اخرفرضاي!رضهـوؤ،ذاًذلكفيء!افيالرهااه.ة!ووالاداءاللغوىالاداء(سلامة)هينالثةسلامة

وممارسةبالفناننصلةالعلومومعرفةالفهرازناؤدمنطلمب..نفسره!الادبهو،الادب

نفرض!فوالثانهالاولىنبلو!حن،ادريوما..اأفنىالاتاج...القويةالاهذاًفوعلى،العربةاللغةعلىخشيتيوصا-3

يمسكواوانلنقدهاتمىديالهميحقكماالشعرإختجواانالنقادعلىحاؤكأالصفىس!مةلئاتركهابئنهالمعداويالاستاذيطمئننيبهبما

؟لقلمأ!هسكواانقبلايرخامرائعةالرخاممن6يبراوالاز!ل!لاءتهاان.والقصةالمسرجةحوارعداشيءكل..والنثرووالاذاعة

اً.51000.0ء..ذ......ا.لفةلحفظالدادةالاس!ارراًلىلضافاخرسصاولئككلفي
لوعجلعلىلمقالبلموريمسهرسرالاساراىم!سعلي...ـ.....

اخر.!قا3تابتهلاعادبرو/!.ندبرهالاتصالووسائللاسيماالمجموعمعمتساوبةايضاسليمةالحوارهذا

علىاتحدثولكني..يومبعد.بوماووسيلاقوةقزادرةبالجماهر

ادبية؟مذاهبلديناهل2.بستطبلاالذيالفنانان.الاولىالصرجةفياًدجمانيالصببد

!بفنانليس،اـلسمليمةباللغة!النتفيخلجةأيادام،الاداء

الاستاذفيهعالحوقد.والخطىالخطوطمحبود،موزونمقالوقيو!عا،اًلصحيحةاللغةحمودفييفجرانيستطيعلاالذيوالمبدع

.الناسوتحترمنفسهاتحترمبمرالةالمذاهبموفوعهلالغنيميمحمدبا-تض!ا-يكونلا*ديبصملىان...بمبد،ليسالابد(عيةحرية

في-كيرمبردلونواطالسأطالالادبيالمنعبمنيريدمااولامرلىعلىقصرتهوفيكجربتهصددفيولغن"اليوميةباللغة"الحوار

خامةبفرنسامرتبطاوكان...*وروبية*دبيةالمذاهبوداءالركضالشارعرجلوليسي.السليم*داء،التجربةلتلكالابداس*داء

يقارنانوحاول.الادبيةالملىاهبلقيامتدمموالتيالعواملحددثمويفهمنييفهمكاًنه.المعداويالاشناذيتصور.اًلذيالمغلقبالكون

واوضح.(الادبيالمئعب)وبينبنامرتالتي*دبةاًنتياراتبين.!نتكلمكيفنعرهـفقطانشريطة،ابضاالفصيحةوباللغة

منكانتاومشكلالجمهور،النقدئديناتخلفابحقه!بهلباًسامحقا:والنقدالموضوعية

منهلهذاهوالمقالنهايةعندخاطريفي.يطنالذياًلسؤال.مشكا!مممن،الموضوعيةفي،هنا.اًغراءايالعنواناغراني

لتقويملازمةفرورةهيهل؟الادبفيالمذاهبتظهراناًنضروركج.شراًرةالاسئاذعرض.اصللعليواقرأاقرافرحت.الاولىالنقد

انا؟لهالرفيعةالفنيةالقيمةفيغيابهايؤثروهل؟بمعيارالاربالدقياقةاـلموضوعيةاًلمعايرانمداماًنابان.واًلعلماًلفنبين"لنقدلحيرة

ذلك!اعتقدلاشخهعياعلىبقومانهثممكشوفالاخلاقيجانبهاًنقم.يحيرهاًلذيهوفيه

---



الجمسلبعضمقالهامنادر.بسالسيدةمحتدووددتودقدحبا()اعطناطو!انفدوىديوانفياًلحب"وال!مب

.المقالالىاساءالس!وشحناتمنا!جمل!ذهحمإتما..الم!ترضةتو!رتاتيالحبملعمةفي،(طوقانفدوى)دنيافيرحلة

السخرلحظات.وارضنهالنقدامشعمنلكانوخذهالولا،ولولاهاوازتا..ر،لرهااًسث!عريةجباتهاخلالكتابتهاعلى،المرهفةالشاعرة

لشبهةتركولقد.المراغرائهاعندتبهتالموضوعيةولكن..حلوةالسيدةولكنكشاعرالشعريفهملاانهتزءمالتيبالمقولهاومنلا

ؤهـقصدتالناودةاص-ءبوما.ا)ة،قداخللاقية-ول.ن!وماناروةدا.واعمقهالفهماحلىالشاعرةزميلتهاتفهماناستطاعتاًلعزيزعبهـدملك

والفكر.الصوروابرازح01اًلا/ةرءا)ىاسئ،ء-رالفلمكدلك،نجمةنجمةينتظمكانقدمتهالذيالتحبيلان

:ادربرب!هـةا-5ااًختت،0.1ؤافءاخاؤإبرإةنماط!نوا0ورعشةوشعاعاافقااكتملحى..فدوىخلقتالذيالرهيف

))اًننركيز./كونوقد..(لأجداكنبرةالروا)"ا"،دات)1فليست-1لا!-ءثب1بتفصيالنقدتطالبها"تكامإةوب؟ةنظردةع:اهـامعز؟زالسيعلىنطبق

ذنبرونارواوكأالاصدات"،ولكنوء،1ؤهـظلمما11التفيارت-قيلو.اخرىروحشعربروحهافهمتنها2حسبها...والهمساتوالعوامل

الكلماتكالتاوبعيي*!بماالانسة)ررىهـءدوداا)ورقإن3وهلى.ذلكؤي

علبها؟معدودةمن!لورالدثنورمع

ن!ن،واثعناءنعنا،(01غرباعارروار"ث-خص"ء،ت)ءانصعحيج-2م!ابى-،ا!كطوما.ا.وضامئد،رالدكورالىاخرىعوررةهذه

ؤلميلةاوكئببرةةرأبر"ثمكأ.ااذهـضية?نجراد/كأاتش!"هبزا".--واو!كأ،!از-بالا،؟،ؤداةص.نأريخ،بمونيركارؤإنه،كلهحد-وئهعئدبالوقوف

الشمابو(ؤ-قىسالنتاة.%ةا)واقعرمتلموااىالضروريامنا*نوةجمبمه!

د!نجين؟غيرلميكونوا؟(سة2االمعببةامرا،ةالؤ")و.؟ؤبااكساًسئةد:ؤب!3-ةاالازز-،ت.رالمواؤعيكأفه4تهـتعرالوؤوفمننؤت!اعؤكبئلا

مم،ا/حار-،زموذ-ا)ءزأخذر،نا،لمؤد!ةانزطار!زس-ةط-حلا-3!ندهتعنياًنها

........يكتبمم!!هـفله،*ونبراناًلاد/بمطالبة-ا

نا.واالعهإلأ!ارانذبالكاملةصر/كأالمفنانان10(صيلمناوي،علب.....

دزشد.اًلاداء.ع!قوا!ت.ءربةصهـق،دق511هـولمز!اا-ءا!ل.واعمىاوسعهوءاءئهويتحيرالوامع،ءصوران-2

...برالازتصاىو،ثق.تفاءلار-3

هئاومن.ص،دقةغرا!صعككىاهـى(ى"الىتزوررة11انزةولاننىلإول.ع

...........،يىكأالجمالقيم./غفللاالاشتراكيالواقعيوالنقد-،

الانن!خاص.والا!داتبعض!ء،)المصوح(الا!هطخاعذلمك،الز/فذلك.....

واصء،ررة.ا!ة:إنلهخلمقو!ء،ءلمىيرظلمواانؤهحسطالادطال،اءاد"واحكماد!!عملل3العداضبرت-يهول؟ما-وهكدا)ء

.......1....-54زسالذ،بوا)ت-ق.ونالمةشق:الشقببنهذلنبينجامعاعليهاو

.اًصى-اودم

اللفة.ؤضء-فئمنازارلهالذيؤيا،الناودةير)--دةمعانار-ىاإةء-اااصرىمرةالدكأورا!-ء.،ذ:ااىوبي-.ج11."ليالجطبلمهءورة

نوع"-ن-،تلمه3الفإى-لالعمذلكفيبرص!مك!تهـءا.المة"هموا،فتاح،ا!هقىب.صناطالبهان

...االمار؟-هـءينمنالما.ةط-ا!خعبيرهدا،أ-ةاالانترالواقعبةا!:اولا
الصغاهـ.يعرقهمما..والصر!طأسئحواخطاءاو..واءلموك،*وست...........ه

كل"،وماصرى،مره،لكء!ا"ملإهـىاالمعهرمء!ورا)هـكضور!دىيراحد
اذحالئماؤوىمنرهودجث،صالايعلى،ا-ىاررا-.دةا!دورافيد

ا)مىوخة"ا/ةا)رولاناك،1!كأةىوالمهول*"ر)ا-ع.فصر!إم)و،اـكقد.ار)-"اال.!برىنكأف"09"والصورونالمض

-...ة.-اريه،تسوظوهـ!..ادأودلاللاديبتروطاويه،فءعاله:لانيا

!.اصدو"ر"و:إنواي؟/*ةبمماا"هدفلااد/بةأياؤقكلثبمحدودا"مةد

الحديرمت:رلمىالعاالئةرؤىا،ورزركأراية"واؤم."تانب،لار.،تفئلاا)رزيداو*ن؟الواؤعاوسعواعمقل!ولرابرجاوللا

.-...؟اتزامواي؟الالىزاًملا،.ور3الدءدبرقهوءـل.؟.فينتج

انه.نظرةوقوة،صاءاستزصوعمقا،النةدةبكلهالعدرمةالهواسياد-المف!ومهدا(اترا؟بواؤعي)نقدمنثمةيىير:ثالثا

فهده؟ارالغ"لرانيهـل..الادببىالةقدؤىموضوبةكاءاة/"نطرهوص!واء--،!رلمىواق!ية!،ر.اكةدالى،النةررمنءفاقىفي،تلمل

:شكريغانيالالىت،دكةبها،اء:رلىااًلضطوط!!اهـىسياد.يةنظرة.نكونلقد.معببنفنيتيادمنتعبرفلاالانئتراكية

نفا.،ت،الضهارثن.لنةرر1دياكي"الارزصتراواقصةامفهـومحإل-أالملأدبايةاجمبةنظرلبتولكنها،بها(بمإتزمإ"الؤئاناوالئاقد

التجربةبمفهوم-واضحءيربثصكلولو-مقابلهوجاءنقر،ةكنظريرةرتروه،الواقعاء،ممعينفلسفيلموقفاجتماعيتطبيقءـ!.والنقد

اًلازت--انجبة.اف-ناترىلاانك.قيالر؟4تلكولاالموقفذلكهيوبب!ست،معينة

الاذتهشأءان.اًلفنيالمجالفيوالرجسهاك!دميقىهـةهومذفى-2اذاً)ا!فنخلالمنالاشرابرلآترىقدولكنالاثراكيةخلالمن

ذلكمقابرلوحاء.الفنعلىللحكمبركنىلاتمتلمهااواتماعيةلطقةنةهـمنثمةليسلماذااو!-تا.فرافي.(.عنهايعبراًرالغنارشاء

........هـإب"النهالنظريةشركلانثم؟اثتراًكيادبهئاكيكنواناشتراكي

الفجة.41اهـلاباولكنالاخلاقيبالمعنىلا.ال!هـقبمفهومقىالواقب--يطبقاًنالدكأوريستطيعفهلالمشمولقابلمةتكونان

اًنهذاًمناكثراوضجبلوالمضمونانت!كلقضيةنغى-3لرومانتيب-ة1تقوبمفياو؟مثلاالعباسبمالشعرنقدفيالاشترايمة

مقابلوباء.الةهبئعندفشلت.نعدإلمهاحاولتالتيالضعريفات؟كببهمامنيتحيفاًندونالفرنسية

داخل5!حياتفاع!لاالمتفاعلةالداخليةالديناميةالوحدةبمة،ومذلك،الفناًلىالسياسةمنالاصطلاحهذاسحبواالذيناولئكان

الادية.العملية!!!الاقفمناخطروليس..وتطبيقهفهمهفيحائروناًنفسهممم

البراقة!للشعاراتالسريع
:بالحياةالفنصلةهذبمدحدد-،

متفاملنئةصا!ولكنالفنفيللحياةانعهاساليست،تلقائيةفهي(الممسوخ4!)وزرا!لنقد

الحياةتفاعلاتمعورةد،

"اديالوجودءنينفصللاالفنكانواذاميكانيكيةررتوهيثماقر؟ها(الممسوخة)الالهةروا،يئالى،برءمي،المقالحملني

منه.جدإداواثايرخلمقفانهللعالمحص-هـتمالاقارنادرييمطرجيالسيدةلتحلبالىاءودثم..اقرأ

دودللفنليكونبالجباةالفنصلة.نكونوجهايعلىهيالمشكلةودع"التيالابحائيةالطاقةتلكالروا.بةفيإفتنك..حمدتبالذي

.العفويالنشاظبدلاةاساحياةفياراديقياديؤ-!و،عجبك..الحروففي،الكلماتفي،جملهافيبعلبكيليلى

إجراا-البنافيولكنك.الصيدق!البارعةإدذةانلكالناقدةالسيدة

-76اله"فحةعلىالتتمة-!الطرفيئتقرألان،الكلاتهذءع،دعوةانها!رابح
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افولانليجازاًذاو.لاناقثرنفسهاالمسرجةاًشهدلمانيالمؤسف..هههههههههـهههههههـهه55ههههه

....."،............كلمة"!إلاداًمناًلماصىالعلدمرأت المسرحيهفي"السحصيا!حللواءذواقلمعدلمدلركلمهفهي

النفسيوبالمرتكل،فيهاوالجيلوبالمرأة،الثلاثةبأجيالها"التمثيلوفي

..يديهعلىوتقرأهامعهتراهاكأنكخىومعناهاللمسرحيةلم-7الصفحةعلىالمئثمودتتمة-
..العراقفييةالنقدالمشكلةيبرزانالحكيمالمحسنعبدحاوللقدوهـ555555555ضبهه!ههههه

احكامفيالعابرةالخواطروتسجيلالسرعةآثرولكنه!بلى،حاول

بةالواقعتكشفممااكثروتاملتحللممااًكمرتقررقيم:هواًلنقديالعملان،التطبيقمجالفي،اوضحبانانتهى-5

هووهو..الئقدفيهمومناعنيحدثناانذربلابنذالاسضواراد.اًلفنيللعملالمكؤنةالصناعرعلىنعرف-

الاديبعند("االتأصيل"الهمومهذهمنذكر:الكبرىالهموماحدالعناصوتلكتكويئكيفية-

...الاسلوبيةبالاسبابوالاخذالعلميبالمنهحواًلاخذاًلتمل!بوارادةؤحاالد.بناميةاوحدةانجاحاوفشلفيالاسباباوالسبب-

العمقمنالمزيدالنقاطهذهاغطىلوذبىبلابنالاستاذعلىأتمئىكنت..الفنيالممل

حقفامنأليس.وابداعجديةمنفيهاعهد.مانفسهمنمنحنالوتعب--قىمناكشاًلمنطقيالبناههذامحلكوليس

ذ!ن؟من!لمبانالواقعية)اختيارفيالسببعنالسفؤالوسوى)1(الاعجابسوى

اضضرعنواناختاريستطيعكاناما...للبحثعنوانا(الاشترايهة

وصلها؟اًلتيبالنتائجالصق
العددمقجرالاخؤ!الخلاالىمع،صلناوتدو،الانو

،اادكماصبراناخقدضربعه؟!اكالحف!المعااالأردك!ماأ:بهماراتم!فيالمسعتل:العربيةلقصكأالمعاصس"منقداتجا!ات

.رضون3كأانا)ىلم"ر:ضىز-ط!!طالرضبظررفرسأ!راسءطاعلقد.لهدوالثرضهتكوفيصاحبهتعباخرمقالوهذا

تبئ!ل!افأف-ى،العد!تر.فبلإء!تهـليالاصم،ناووا-*"والاطلاعالمنطقمننظرةفي،بستعرضانطراث-ىالاستاذ

حقياحححاب!اف!ابولوأموفاهاص!ىلاله،أق--،مارليع".طاعفيستكلهالادبيللنقد)قولانشاءولو،للقصةاًلادببىالنقدواقع

،1)عمق:الححتممتادذيالديا!تصاكفسيرفيالمخالفةبعضاخالفهانبىمنوبالرغم

....ع....\اسضطاعانهالابتصسفهلفسههواًعترفوالذي،بحئهيدىبينقدمه
والمقرالكلمه.معدمهء..

ادضبي!دزوفىا!نضف!بةالاسىاا!ظرىال!قى-3-أا!داءونظرلةفقطذوقعبودفمارون.القائمةالنقدتياراتبوفحان

الاددابيقىمذةوالعارنورانتيجةمناكضرذاتهاالابداععمليةلنقدمحاولةالمعداويعئداًلنفسي

والنهدالموضوعيةلإ:ولد(1آء--زروقيزظردرألىقي)ؤكاو!بثرتصمندوروتاثر)ةء.القصهفيوتفشل.الابداع
ؤ....كأملة"منهحمةلا"التطسق

والعاهـاًلقدسيكولوجة......

........"!وا!يا1/ضاحا،يبوروا!ةوالوجودي،الماركضصيللتيارايضاحهوكان
وال!مدلحن.معدمها

.بة.ه100.0أه!-رلويغيبن11فبلأودإ.إفركضالنهابةفيتعجلولعلهطيبا

العد،-العرببىلمفدبرلمقدلطرمةأالحازباف-ص+اا-2:اذنةفي

.اً.رلااهـى..ثمالموصوعيةالىثريةالىمنتحولقدمندوران:اولا

دبيةاهب!يهللئقدلدب!ا!ا)ض!رفيرضتزظر.ليةخو.*شتراكي!اـلواًقعية

...ومئاهجه.د.لاااالعرريموجود/نفيرالنقدفيوالفرويديالوجوديالتيارلنان:ثانيا

ال!عدالعربيفيتضرايههاسناًلوما

اًلحديث..الواقعرضبم

(بر.التكنيك"الى-قالكما-لايتجهالقائمائقصصياًلنقدان:ثالتا

المعامرةالقصةفيالنقداتحاهاتم،..،....."..- .!وعدتالرفهعلىالمعدهذامىمايس!رار.محسبالطريدةوالى

والقصةالمسرحيةفيالاداءدغةأالثالبضاقسما-3يفصلالابوضوحيحاولمعينبتياراو،المدارسمنبمدرسةارتباطه

المنقدالجديدنظرفيالج!يدالشعر.تكنيتهاءناًلقصةموضوع

اًلنقدفيهموسنامنال!ربيالمعاصراالننضدةخاياصرتحريرفياشتركواالذيالاخوانبافييسامحنيانارجوواخيرا

العراقفيوالداةالادليالنقد...!.." ......ولكىاظلمهماراحبوماالحدي!فياطرنلمد.المقدعدد

كا..ذ.الارحاثعمقولكنالسليمبالحسيتميززهديسليمالاستاذمقالكان

الموممقخةالالهةمب!وب"رث!دمننموذجاالرابعالقسمم-،.ثواويجفلوناينصلجعلهقد*خرى

طوفانفموىوين1دو:)شعر"..مكانفياجدءفلم"والشمسالرخامنشيد"اقرأانحاولتوقد

:نثرالرخاموالثمىنقدالنثرالفنياا!ائما!دمننماذجكل؟.صعبهانياًلاستاذمقالعنأتحدثفكبفبعدينشرلملاله
......فهـالحلوالشعرهدا،المقالفي.الرائعالنثرانهوقولهأشنطيعما

بيالوليعزبه.المسرحيه

والتقدير.الاعجابالامعتفمااستغرفني

"وللوجيمهـمس"بكيالامرللثاعرهجافقد،وبعد.الموضوعفيالعابرةالاسطرفكانت"والناقدالنقدسيكودوجية"واما

ناوعدالناقدانخرافتهماجعلطويلةقصيدةفيالنقاد!،اًدذيهوالعنوانوعرض..وهنارهثامنسريعةدقطاتكانت

ثمحقلأحقلاالادباءحقولفداربزهرةأبولونالالهياتي.وتبهتتضؤل

بضسو!ة...عاد-ولفيصلشكريالدكتورمقالعذدالوفوفأستطيعالاعليو!زيز

خلالمنبعدعنعشتها،المسرحيةعرفتلقد."بيانوتيعزبه"

هـناجليمنسبفتنت!وننالذأولصككثيريناتراهمهـص...ولكناهاالبدبعوتذوقهانفعالهشاركت4،الدكتورماكب

؟النرصينهرضهوفي"خانات!كدمةغاليالاستاذيستعسلالاأتمنىكضت)1(

مصطفىشحردمشق.غيرهاالعربهة
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