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برادلي:يقول.حضهفهاو-ذلوتهالىاياهموصلا،دعاز4مناكثرا!ماميهـلىاستحوذقدواحداموضوعاانأظنما

كل-ص-ةمنيشرحوماذا(ذاتهللشعرالشعر)!يمي!:!ماذا"طىطبقنااذاالادبيةدراررإضافيهنوقعاللذياللكبيراللخطرعلىالتنبيه

هـهـفيغايةالتجربةهذهان-اولا-يعني!و؟الشعريةجربةاةاالمقاييسهذهانشكلا.الغربيالنقدمقاييسإوروثاالعربيأدرنا

الذانجبة.فيمإهالها.هياجلهامنعليهايحصلانتستحق.ذاتهاالنقديحسهوارهافنظرتهنوسيعفيجلميلةؤائدةنفسهابرنافدتفيد

ايذاتية.قيمتهاكلوحدهاهي(الشعرية)فيمتهاان-ثانيا-ويعنيتتفقمهماآدابمنمستخرجةالمقاييسهـذهلكن.فهمهاأحمعناذا

،يهذبويعلملانه،اللدينأوللثقافةكأداةاخرىقيمةللشعريكونقدالئف-طصميمفيالضاربةاًلانسانيةالاصولبعضفيالعربيادبنامع

الشع!رةيجلبلانهاو،النبيلةالقضايايخدماو،اعواطفاويرؤقفتطبيقها.اريصاجذريدعضهاكثيرةامورفيعنهاتختلمففهياللبشرية

المزايا.لل!ذهلشعربافلنعجب.جميلهذا.الضميرراحةاًواوللاو.محققضررعنهينضجبل،خيراينتجلنأدبناعلىالمتعسف

مفةمةكتجربةالشعريةمزي!تحددلاالخارجية"مزيتلكن2و،ايضا

داخلمباحكماعل!بهانحكمانينبغيالشعريةالقمةهذه.للخيالعدداواعطهت.الل!بمنعددفيالي"التننيه؟ررتخطر!فا

الشاعرجانبمنسواء،الخاربريةالاغراضالىالنظراها،محضاعلىيحدثوهو.إلمعاصنقدنامنالكييرفيتحققهعلىالشواه!من.

اللقيمةمناللحط!!لىيعملفانه،يقرأهوهواللقارىءاًوشعرهينظموهويسمحواوللم،نفسهااللغربيةالادابدراسة/يخقنواًللمكتابنامنزفرأيدي

لان.اللخاصجوهاعن،باخراجهاالشعرطبيعةمنيغيراذالشعريةبل،!اب،ممنوتر!فنظرتهممنتوسعاننفسهاالاداب!وذه

ناولاقيالحقهاللعاللممنجزءااثعريكونانلليستاتنعرطيعة،ل!ىاًلغربيبنالادو!النقدمقاييسكبمنعدد!وعلإ4أطلعواماكل

عالمايكونانءـ!رل،(الكلمةلهذهالمعتادبالمعنى)منهنسخةيكونانهـمفظنوالو!،در،صبيةاللفواللغويةالجمالقياتفلىفةودراسات

بنفسه"لنفسه*إكما،كاملا،مستقلا،بذاتهقازماالات!جاتيعرؤونلاوهمصحيحسافهمايفهموهااىللهمو!نى،فهموها

القلإبمالافلاطونيالايمانمنبقة4ازفواضحالثانيالاعتقادوامااصهولهامنهاوتسننخرج1علب،الكتبتلكتقومالتيالاصيلةالادبية

محضانهالا،ماصدقاتهاءنمستقلابذاتهقائماوجوداللمثلبأنالتجم!مقاهيم!فيفظيعاتخليطاخلطواجرملا.وجمقاييسهاوقواعدها

الماصدقاتالجزئية.آتوففيانظملمناًذهانناتنضزعهاتجريديةافكارانحاولبىاصينالضررالايحققوافلم،الكتبتلكمناستنبطوها

لا..اء.اءء...لا.اه00بيض1اختلافاووسائلهطميعتهتختلفأد!على.ؤلمكمفاءـصهملط!قوا
ستاطقيةالتجرب4بانلطنالىباصحابهدماداهدادىوور.....ء

ثربمى-لهعلاقةلااللنهضيالنثعاطمنمختلمفنوعهنىاللجمالليةاودارك!ى،نطالبماانلابقكأبفيقتاولقد.الغربيةالادابعن

اننجربةفلفهم.العقليةوالم!ركاتاللعاطفيةوالانفعالاتالحسيةامارفاابنقدبةالمقاييسكتبمنرودبقراءة-كأفيانليسالعربيالادب

التجاربسائرنتذكرواننعرفان،شثايفيدناولا،نحتاجلاا،لجمالليةغربيادبدرالةيتقنانهوبل،الغربيينللدىالجمالليةوالفلسفة

والتفببر.والعاطفةالحسمجالات،اكلاثةالمجالاتهذهفيالانسانية!،اقهودروقصصه،ونثرهلثعرهبرس،الاقلعلىواحد

التجربةوبتفردالمظلقباللجمالايمانهمفيالالتاطياليىن!طرفثمتوسيعمناياهست!مبهمامنهاويكتسب،عوالمهافيواللدخولفهمها

منالاكأرةاالجملةفيرأيناهالذيالهوسذلكيبلغواحإىاًدجماليةووهمتناسيامنهايخرجثم،القيموتجديدالعماسةوشحذالنظرة

حيسبلكلايفهوأقطابهممناخرقطب"فينراءواللذبم!برادليكلاممو-تةنطوةمناكشثهبمامكتفيا،يتذكرهاانمهممدغيرالدراًسة

منا!ووياةشيءأينستمدانالىنحتاجلافنياعملانقدر!كي":يقوليدرسهالعربيالادبعلىبهذهفيقبل،مجددوتقويممشحوذةوحاسة

."بعواطفهاخبرةايولا،وماغرهابأفكارهاأيمعرفةالىنحإاجولااللتيومقابمسهتناسبهالتك!قيمههومنهوبتخرج،ذاتهفيهو

هذه)1("اللفنانومسؤوليةالفنطنيعة)كتابيفينقلتوقد.علإ4للتطبيقتصلح

عنالمعزولاللجمالليوالمذهبوحدءللفنالمنمذ!بلد!اةالاقوالبهايحكمالتيالمقاييستسقرىانيجبنفسهالعربيالابمن

ودحضهلهارتشاردزا..آينقاش.ولخصت،الانهانيهاللحياةحقيقةادب-برسولاب4يقنصرالذياللدارسبانأسلمكنتانوا،-عليه

رثاردزرأيانوأضفت،"الادبياًلبقدمبادىء"كأبهفياياههـانقدنشلان،الصحيصةالمقاييساستقراءفيينجحلنمختلمفاأجنبيا

!ضاكلانااللغربيةالادابعلىصحتهمدىفيالاراءاختلفتانهذايزيدنالمجماءلاولانه،المجالهذافياللغناءقليلاللشديدللاسفاللقديم

ونظرقيوحدهللةنالفننظريةتتبعانتاجاتاتعمدتفيها/معينةمدارسمقارنض"فلالمتميزةبخصائصهوبصرامالشيءاللخماصةللطبيعةفهـما

ا!روثاللعربيادبناعلىبالتطبيقالجديروحدءفهـو،(المجرداًلجمال.عنهمختفبشيء

خلواخلاالموروثأدبنالاناالفنيةلطبيعتهوتقويمنالرسالتهوادراكناعلىالخطركبيرةعموماالغربيةالنقديةالمذاهبكانتانانهعاى

الانأريدفلست.(الادبيةاتتاجاتهفياالاتجاهاتهذهامثالمنتاماالمذهبذلكهـوفرراوأبلغهاخطراأشهـهافان،الادبيلرائنادراسة

عربيكتابمناقشةالىاخلصاناريدلاني،قلتماعلىازيدانوجودهلهاللفناناعتقاد:اعمادينعلىيقوماللذيالجمالليالنقدي

وفيمئاقشتي،المسرفالجماليالمن!بلهذامؤلفهينتصراخيراصدربأكبمقاب!عليهيحكمألاؤينبغي،خارجهشيءكلعنالمعزولالمستقل

منالموقفينيتخيران.القارىءويستطيعجلاءالموقفسيزدادابكتابلهذاللفنالفننظريةيسمىماو!لمو)صرف"!ية"بمقاييسبل،خاربة

نجصحته.يقننغماالمتعارضينمستقلبذاتهقائمجوهريوجودله""الجمالانواعتقاد.(وحده

جزئيا.تحققافيهالميخحققالتيالماصدقاتعن

2،-18صو.6-ع5صق،الفاني!ةالطبهعة)1(أش!رمنواحدعئهيعبركماالليهفلنستمعالاولالاعتقاداما
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اللقصضدةنقرالانحن.المعاشةالانشانيةالحياةومشكلاتسانية*،طصفمصطفىللدكتور"الغرببمالادبدراسة"هواللكابهذا

البشر،منلاخوانهاويلشاغرالحقبقية0اللتجاربمننبحثانااجلمنشهرينمنذنثرته،شمسمحينبجامعةالاداببكليةالمساعدالاستاذ

لادراًكللغويتشكبلمجرد،للغويفاطمجردانهاعلىؤيهاننظربلالل!ابآراءد"لمخيصفلأبدا.باللقاهرةواكشرللطباعةالقوهيةالدإر

هـطكلهـوهدا.الخارقالاسطوريالسحرياتعاللمللذلكالشاعروفيفةانناصفاللدكأوريعتقد.مفصلاتمجيصاتمحيصهافبلجملة

ووظقنه.رسالتهكلوهذهالادبفيجمضععنتاماعزلامعزولةمجردةاستاطيقيةقيمتحقيقهيالادب

الليهاالمؤلفيسوقنااتيالمخيفةالرحلةلتلكسريعةخلاصةهذهالعملعلىنظرنانقصرانيجبالقيمهذهندركولكي.الاخرىالقيم

ولنسر،اولهامنالرحالةهدهمعهفلنبدأ.المزدحماللقصيركتابهفيفيالعاطفيطئميرهعنفنعزله،اًخرشيءكلعنمعزولانفسهالادبي

خطورةمناللكتابلهذالماونظرا.خطوةخطوةواناةصبرفيفيهامعهوأحوالهالاجتماعيةظروفهعنونعزله،نغمسهصاحيهعن،سونعزلهقارئه

ولاهصمة،تمحيصدونتركتلوبليغضررمنلآرائهوما،كبيرة.الادبيالنقدفيالشائعاًلصد!.مدلولمنونعزله،واللحيويةالمادية

لاالادبلطبيعةوفهـمنا،الادبيتراثظمنموففناتحديدفينفسهالوضوع،عاطفيةقيمةأيمنالادبيالعملبافراغنبدأانيجبذللكنحققللكي

ووءعلىمعيالقارىءيصبرانأرجو،الانسانيةالحياةفيورسالتهالفنوظيفةفليست،ذاتهفياللفنيةوقيمتهفيناتأثيرهبينوزفصل

فصلاالكتابفيهاأتناول،مقالةمناكثراتتيءستست!غرقالدراسة،وجدساعمايعبراناللشاعرعملوليس،الدقيقةالمشاعراكتساب

.مذ!:4فىالل!ففيهويتدرجكمامنا!4فيقدرجا،فصللانجنامرعماأعوزتنااك!ياللعبارةيجدانههيميزتهانظننااذاونخطىء

يعبرانهقصيدتهقراناادايش!رناانمهمتهمنوليس،انفعالاتمن

لئصامواج!ةعنواللعجزالانطلباعهـاتء-ااناننعملهمنلليس.قبلمنيشنههبماشعرنااننااللينايخيلعما

نايحاوللاهو،الحقيقيةالانسانجبةيلتجاربفهمناقدرةمنيزيد

فيوالاصوليينالمتكلمينمنهحبمناقئئعةهداالاولفصلهيبدأفثعربماللهاعلاقةلااللفنيالعملفجودة،اللشخصيةبحوادثئايذكرنا

واهؤلاء،الادبلصناعةالممارسينالادباءبمنهجاياهمقارنا،القديمنقدناالش!رموقعبيننفصلاناذنيجب.نقرأهحينالعاطفيالرضامن

فيمحقوهو.لغتهوفهمالتمعرتذوقعلىالقدرةللديهماللذينهم.نفسهللشعرتقديرناوبينووجدانناعواطفنامن

الادبيةللكلماتالفنسةاللقيمةعنينصرفاللذيالمنطقيللمنهجنقده،المنتحنفسهالاديبعنالادبيالعملنعزلانهيالثانيةوالخطوة

وربما.الصرفاللعقليةالنظرةعليهتشنوليوالذي،الادبيةوالتراكيباذامانسمألانيهـمنالاللذللك،صاحبهلاحاسيسمرآةليسفالشعر

هذاعلىيعيبالمؤللفانغحاتالمهللهـذءالاولىالقراءةمنالينايخيلهـانهلنعرؤطانيهمناولا،متكلفةاومخلصةالشاعرعاطفةكانت

ولاواللحس.لللوجدانحسابايعمللاانه-عليهنحننعيبكما-النهحنعرفاننحاولانمنفالدةولا،ضعيفهاوالشعورقويالشأعر

باختصاراوا-،والنلذذالمشاعرمنقارئهنفسفيالادبيثيرءماأحداثهابكلصماجهعن.حياةاذنالشعرفلنعزل.الناسنفوسفيما

المؤلفانهذامنفهمنافان."الادبيلللنصالماطفيبالاثرالاحتفال"ماذاشيءفييهمنالافنحن،وأغراضهاورغباتهاوصراعاتهاو.نجاربها

لنايخثىءالمؤلففان،الاثمياءبهذهيحتفلانالصحيحالنقدمنيريدبل،بالاخرينعلاقاتهنعرفانيهمناولا،شعرهمنالشاعرغرضكان

الادبيةالدراسةعنرضاه7عدميبديانيلبثلالانه.كبيرةمفاجأةحيتمنبصاحبس4يتعلقشيءكل!عنمعزولاوحدءشعرهفيننظر

اًلنفهانيبالانفعالوتهتم،الادبيللنصالعاطفيبالاثرتحتفلالت!ه!اللعاطفيةحاللتهاوالشخصيةسيرتهاوالخلقيةاوسميةاللجصفاته

نشمعهحينخص!صا،قليلاتعجبنايبدأقدوهنا،السامعيجدهاللذي.النفسيتكوينهاو

اكتسابهي-يقولونكما-الناسةفيحباللفنوظيفةانذللك":يقولالاجننماعيةطروفهءنالادبيالعملنعزلاًن!ك!رالثاللةوالخطوة

مناعتراض"عجبناؤنعلنهنانقفؤربما،(14ص)"اللدقيقةالمشاعراللعملفحوىلان،الاجتماعيسياقهمنالنصلحرروان،به2المحيطة

؟ه!افيعيبايوفأل،الفنلوظيفةالتعريفتا5علىالمؤلفاشياءحمودفيتشرحانيمكنولااللخارجمنمسنوردةلليستالادبي

الاقل،علىمنهاجزءيكوناو،اللفنوظيفةتكونانينكرولماذاللكنالشاعر،اللخارجمنعناصرتدخلهقدالادبيالعملانحقا،سابقة

حتى،طويلابمدسنقفاننااظنلا!ن..الدقيقةالمشاعراكتسابانيفيدزالااذن،انتاجهفيتمامامختلفشيءالىويحيلهايتمثلها

شاوالرفالادبيانصاجودةبينالد"رسونسوى"قولهالىنصل.والاحالةالتمثلهذافبلالحقيقيةطنيعتهافيننظر

اعضباراتفيهتتحكمماكثيرا-تعلمكما-اللعاطفيوالرضا.اللعاطني.واللحقائق،اللعناصرهذهجميععنالادبيالعملعزللنايتمانبعد

وهذا.(16ص)"بهيؤبهشيءاكبريزالوماكانوللكنه.أجنبيةاللجماليسةفيمتهلنستجل!فيهننظر.اننستطيع،قبلهلا،ذاكاذ

كثهيراالعاطفيالرضاانحقا:قائلينالمؤللفعلىنردانالىيدفعناقدفومفياستعماللهايجدراللنىهيوحدطالاستاطيقيةفاللقيم.الحمقة

اجنببية،المؤلفيسميهمااو،النصعنخارجةاعتاراتلمفيهتتحكمماتؤدقيالتيهيوحدهاالاستاطيقيةوالبصيرة،وتقديرهالادبيالعمل

ونمبزفيهاالنظرننعمانيجببل،جميعارفضهالنايبررلاهذاللكن.اللخارجمنتأتيلااك!ه!العامةوروحهحياتهلهلان،توضيحهالى

يكونماومنها،الادبيالتقديرعنينلىانيجبمافمنها،بينهااللجمائيالتبصرنتبصرءوحيناللعزلهذاكلبعدميهنجدماذالكن

فيجدةمناقشةرتشاردزناؤشه؟موضوعوهذا.أضيلاجزءامنهغامضةرموزايحقق،استاطيقيلغوينشاطمجردفيهنجد؟الخاللص

حجةبسرديكفيلكنه،مرارااليهوأشارالمؤللفقرأهائذيكنابهالمعائيوازدادتغموضاالرموزازدادتوكلما،بعيدةروحيةمعانالى

لها.تمحيصاقيلبمايعنيولااللجماليينلها&ستوالمعانيالرموزهذهلان.جودةاكبرالادبيالعملكانبمدا

التنلادبيةااللطريقةاستنكارفيقوللهمباشرةهذابعدقرأناؤاذااللحقيقيةأبالتجاربعلاقةللهاولليست،الحيويةاوالماديةباصولها!لة

جيس-دةمافصيدةاًنتقولانتستطبهعلاهذاوعلى"عليهايعترضاسطوريسحريغيبيادراكالىرموزهيبل،يالشاعرمرتالتي

نالاحلسط،(16ص)"ملحوظاانعطاؤانحوهاتنعطفلمكنتوانفييصفالشاعركانفاذا!.شمرءانتجحينالشاعرافنلكخارقي

نطربوجهةالتامالاقتناعيعنيكانؤان،مبهمتعنير"الانعطاف"الاشياءفهذه،أشبهمااواطلالااولورااوفربسااوناقةالظاهر

اعترافه،فيمحقاالوللفويكون،مناخطيكونباللطبعفهذاالشاعروتلكالغيبيالعاللمذلكالىرموزجميعهانجل،تمنيهلاالحقيقةفي

ب-ل،هذايعن!لاالادبيالنقدفيالمقصودبالمعنى"الانعطاف"للكن.الاسطوريةاللقوى

-فيها.والاستجاقيوالدخولالعاطفيةاللشاعرحالةتفهمعلىالمقدرةيعنيانهيالانجبرينالفصلينفيالليهانصلالتبمالنهائيةوالنتيجة

المؤللفيكونلاالمعنىهذاوعلى،اللشاعررأي-خالفناوانللهاالرحيمة!ف!اثاعرصد!هـليهمنالا.بشيءيهمنالاالادبفيالصدق

فينأ!افالانعطاهذااثارةعنتعجزالت!فالقصيدة،اعراضهفيمحقافيصدفىوهل،تجاربهوصففيصدقوهل،عواطفهعنالتعبير

قاذا.(مدربناضجدوقذوواننابفرض)جيدةقصيدةتكونلاالانفسعالات"حقيقةتصويرفيصدقوهل،وعلاقاتهوظروفهبيئتهتصوير
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وادتالل!منشيئانذكرانودون،اللجرجانيغنهتحدثاللذيببنت!لمطسالادبيةالدراسةانقولهفقرأناا)نالليةاللصفحةالىجئنا

بقراءةعنينافلماذاامكننماقان؟حقاهذاير.كنناهل."الشضصيةهـم!اقناعاجلمنالناس!منجماعةالىتلقىوخ!قىمعرالتفمنهـةالقصب

للهـ،الطربمنيخلوالذياللعجيب.الاستمتاعهذاكنهوما،ةالقصيدغيرءـجذا:و4وقلنا،إولفاعلىالامربالتباساقتض!ا،واستمالتهم

هواإوللفنظرفبمانهبعد!يماسئجد؟الشخصيةلحوادثنالتذكروا،ب-ل،الخلطهذافيتقعلاالصحيحةالادبية1قلدراسة.صصحيح

،وذ!ىواشجابةبمبرقكلمناللخالياللباردالجمالي"الاشمتاع"اما،ا!كلبرأيالسامعيناقناع،ا!قنماغالىترميالكأطابةانتدرك

هـنالقصيدةعزلانبل"الم؟للفقولنقرابلالسياقينسبق!للكئالىالشإعرللةللحطنقلهااللىينظربلالاقناعالىفيهاينظرفلااللقصيدة

تنأوللها.علىأجدىكانربماالمزعومالطربوهذاالنتهخصيةالحوادث.لهالمخاللفبرأيهاحتفظوانمعهيتماطفحتىشعرهمتلقي

اللبعدمنقدراوان،معقولابعداالنصعننبعدانيمكنناانهترىألاقيمةايممامنالادباخلاءهوالمؤفغرضاندركنبتدىعللكننا

هذا.(2.(ص)"أتمضموح.وفياللنصيرى-انءنالناقديتكنوهـو،ار4ذفيالفنيةقيفتهوب!ين*فينازلمأثيرهبينوالفصل،عاطفية

هـ!.الاقتراباولاهما،الناقدعملفيمخضظضينمرحلببنبينخلطوصفعلىللادبدراستهـمقصروااللذيئإللطئريينفىهحبنقدههذايبدا

منهاللخروجوثانيت!ما،مست!طاححداقصىالىقيهال!خولبلاللنصاتجمارايعطيلاكانوان،اياهمنقدهفيمحقانهشكولا.بهتألرهم

ويحللعناصرهيستكشعفنظرا.موضوعيافيه.النظرلليتسنىعنهوالأبتعادخلأهمانالا.الادبينقدذاتقدمفيحتميةتطوريةمرحلةنكونهـمكا!ا

م!-لهليحلهتقديرا.مقارناويقدرهواعيماتعليلااثرهويعللمقوماتهيمضواؤلمموأصفهعلىاقتصرواانهمهوبل،تأثرهموصفواانهمش

يجمسعانبدلاالكاملوالنقد.الادبيةاجاتالانضسائرفياشتءيتخذلاهذاوتقصصرهم،آثارهوتعليلعناصرهلاستكشمافتحليلهفي

قيمركاللكاملوالنقد.اًلاولى.بدونأ.ؤ!ماات!والثانية،المرحلتمينبينهـنأساسيابرزءامتلقيهفيتاثيرهيكونلا.نفسها!دبانعاىحجة

تأثرير--اكلاماكانالاوالىعلىاقتصرفان.المرحلضينكلتافيالقارىءوهو،دغرضهيحرحانقلئاكماالمؤللفيلبثءاللكن.اللفنيةماهيته

يرلثدهلالانه،ينجحلاوربماالقارىءتحريكفيينجحربماانفعاليالحلىمعهرضايقولؤ،و.نقديحسابكلمنا!اطفيثيراللظالغاء

ا!ناقد.تقبلهكماالفنيالعملبةقبلتجعلهالتءالوسائليتخيذكيفوكأننا،قبلمنوجدناعمايعبرالثاعراناخرىوبعبارة"براللطهذا

ءنتوص-لواللعجزوالجفافاللبرودلخطرتعرضالثانيةعلىاقتمروانوؤووأالشاعرومزية.الفلسفةلغةفييقالكما(بايقوة)ادباءجميعا

الاد*!التحليلبينالفرقفماوالا،ابلاغهاالفناناراداقيالعاطفةهـذا.(3ؤص)."اعوزتناالتياللعبارةيجدانههيالتفيئلهذا

!اللموبينقصيدةيحللادبيناقدبينالفرقما؟العله!ماوالتحليلاللكىبرىالمزيةهبموهذه؟المؤللفعليهيعترضفكيفءصح!يحتفكير

مزيجا؟يحللكيميانييكنلمو،ان-معظنمااناعتقادعاىكلهقائمار!كيوالانتاج.عرلللتط

موؤف-اابلاغااعتبارهفياذنا،دبقيمةكل"!ضنكراويقولهذهتنمىانبشرط،لهوالاستجابةت!قديرهعلىالقدرةلدي!م!-كلنا

فياللشعرنظريةتنحصروهكذا،يخلقهانقبلقائبهعندكانلشيء.؟فنهالفنانينتحولمنفلماذاوالا.الصحيحالتوجيهوتوجهاللقدرة

ا!قتصارالنقدفيالخنصرمنانحقا.(28عى)""ـرزهاللقلعمليةوهـدههولنغسهفنهفيبمالفنانانيعتقدونممنلفالمقترىام

و-هي)بمنشئهبعلاقتهالغنايةالواجب،مومنمتلقيهفيالادباثرعلى؟الاخريناللىحالتهابلاخبهيريدولا

صمورهتعليلمحاولةالواجبومن،(!بعدفيماسينكرها.المولفعلاقةانهاليهخيلقصيدةاوبعملالمرءاحساسقويواذا":ويقول

جزءابالضنطهذااولليس.(3؟ص)"قبلمنيشبههماعاني

.6.-!---في-لحى!امرتافيبمالتجاربفهمايز-!ناان،الادبل!الهمن

الاديبتعبيرقراناانبعدالابنامرتحيئفهمهانحسللمانناالينا

ن!ظبناتمرلمالتيللتجاربفهمناقدرةمنيزيدو،ان،نظيرهاعن

!شكل،طاللعواالمؤلفلرىأم؟ابنشريجنسناابناءمنالاخرينتفهمعلىأقدرفكون

عن"النوع"فيتختلفالاديبيعانيهاال!ت!ا!نفعالاتانيعتقد

اللبنانيةالثقافيةالمجلات!نعناما؟البشريالجنسافرادسالريعانيهاالتيا!نفعالات

أ!رىفييختلفبل،احساساته"نوع"فبميختلفلاالاديبان

...للاخرينتمثلهابصيغةعنهاالتعبيرعلىقدرتهوفيارهافها

الادرش!4قبمةمنجزءاالصبوةتذكرايكوننسألانوسعناوفي"ويقول

هـاجل:لحاسماجوابنا.(32ص)"الحقيقيمضمونهاوللقصيدا

ينتج(لافالفنان،"التوصيل"هيالاساسيمةالفنوظيفةلان،نسكبلا

د"العصة،ويبكييصرخعلاللذييزدلموالا،حالتهعنالتنفشئلمحضفنه

ايعرفن4يتخذانفنهمنلأاللفنانغرض.للغاضمايك!ن.حين؟لمز!ويضر!

يسبوالدىدرحايكورحيىويسبيمهمهواللدىحريايكو!حين

الىولوصيلهوتخلدهانفعالهتبقيانشأنهامنيكونصياغةلانفعاله

اقيعاناها،حالتهنظيرفنهعلىاطلعواكلمافيهميشيرتوصيلاا!خرين

اًودشنم،.كفنانميزتهوهذه

اكتفىاممنالنصشيئايوضحاناللجرجانياستطاعهل"ويقول

اللجرجانيح!من.(23ص)"نفسهمنالقصيدةموقعقيديد

لرصببنالفكريالئتاجض،االيكمفهياقصراذاي!مللهـنه،نفسهمنموقعهايرددأنكناقدواجبهمنبل

حمالتشوخصائصهاعناصرهاليتبيندراستهافييمضفلمهذاعلى

............نرفامكاذات-،لومهفينسرفالاعلينايئمغيكناوان،الوقعهذاإوقغنفا
و*دب!اءاللكعابحيرءباط!ماللعيمهيلالحا!."..

.وغيرتقدماداتهفيكانفعلوما،دعلممااكثرلهتت!يحتكنلبمعصره

بدأالتبم.الصرؤطالذدنيةالنظرةمنأنقذءاذ،اللعربيبالنقدهين

بنقدها.كتابهالمؤلف

.،.".-الطربيستخغنااندونبالق!يدةنستمضعانالممكنومن"ويقول
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يابهلافهو،اسظطيقبافبولاقبو-للهاعلىيعملناانيريدثم،اللذاتية1و"شمكبل،اللصورةعناصرأرجاعو،بهاصدرالت!بالصورةمتفءن

علىمار!ن3!ترضيتعدلمالثواهدهذهكل"قاثلا،رهاتأثرنا"والايماب-المادية4وظروؤ،الفرديالثهماعر.نكلينمناسبابهاالى

به.يؤبهشيئالليسمنهانفورنااوعنهارضاءزاانعلى،تقديرأقلمنكلهاوهذه.(تأثيرهاإوللفاسيكرعناصرايضاوهي)المختلغة

منا)شميزدقيقموقفوانجخاذ،تفسيرهاهوبه!ؤبهالذيوانمابببناللغصلفيالمباللغةمنحذاروللكن،النقدومشكلاتالناقدوظيفة

.س"الاثبالعربيتارافيدراسةدبصروكنااذاوبخاصة،والنفورضاالراا!ران!!هيالمقيزةالؤنفطبيعة،ومت!قيهالشعرقائل،الطرفيين

نايرىأناقدغريبرأيهرزا.:نقولبأن3"فينالابهذااكتفىلوذللك،-ؤ،وعملههووهـزراالفنانهووهذا،فصمهيمكنلاالذي

،الرداءةاوالجودةوتعليل،الرديءمنالجيدتمييزلليستالنقدوظيفة!ينفسلاتعبيرا.عنهعبراذاالايرتاحفلاشيبهيثورللذيالانسان

نعرفأن،اخربحتايفيكمهمتنا،الادبفيمهمتنا"انىيربل.نظهرهفيهيثيرابلاظمتلقيهالىوابلاغهبنقلهيتكلبل،ؤحسبعنه

اللص-"مةرأينافيوهذه،"ذلكامكنمامسقلةالاشياءطبائع،الابلاغاوالتوصيلاوالنقللعمليةاحتقارهفيمخطىءوالمؤ!ةط

بعاطفتنطممتزجةالاشياءطبائعفمعرفةالادبمهمةاما،االادبمهمةلاوسيلةأكمل-انهالانسانيةحياتنافياللعظمىاهميتهوسراًفئفميزة

،باللكرهاوبالحب،باللنفوراوبالرضىازاءهاوشعورنا،نحوهاالاخريننفوسالىنفسهفيمالأبلاغالانحتىالانساناستكشفها

اخر.وادفيونحنوادفيفهو،بالتوجسياوبالاطمئنانالاخرينفييخلقبلحالتهبوصفيكتفيلاابلانحااي،خالقاصيأابلاةا

الابياتهـفىهانيقنصناانفيحاولالانيمصيبل،يكضفيلاللكنه.معقداز4وفيفيه3-،م!رمنيكنمهمامعهويتعاطفونفيف،مونهنظيرها

قي-دو!بعه،اللذيهومنهاالراهننفورناانما،ذانهافيرديئةريسب5ودالنقلبعمليةضمامالا!ان(!2ص)المؤلفيع"قدو-ين

غيرتعليلايعطي3بأنلهءصسنى؟هذانهيتسنىفكيف.رديرلآنته!يرفيادالعةوالى،بالوضوح.الادبلمطالبةفيالمبالغةالى

الانطباعاتيفةبكلنظرنااذااننا))ؤي!ول،منهانفورنالسب.ص-ح."الوضوخ".و"الابلاغ"بين2عمثروبرخلطايخلطؤ!و:،ضوحالو

...،نر........فيئير،معقدةحالةاوغامضازفعالابلاخهيالابلاغ!ظبفةتكلنأؤقد

كي!لعج!سبإكمفلممطولشسمهطصالمصتوبمليعجبعإحا-وحماسةحياناهدلسا!بمللعاتنقالمقصود.بةورقيدهااللحالةوهذهالمتعمدبغموضهالانفعالهؤاالالبفينا

،والضاطواللحاةالحركةفيهولدأتلأالنعاسىمنقامالذىلالرحلمنالئنصعرموؤءبيننعزلاىالىاد!ء!!نااتضعحكمااؤلفا

..،.ة+....(22ص)ويحذرنا،نفسهالشعرعلىحكمناوبينووجدانناعواًطفنا

هىجبعاىوا،لىفبنمفياالاسعتغوكيففيتكونحواوللرالم!شهمثلثملأنسانعحبهذافيوهو.نفسهاتشمرفي"!علىحكماانطباءا/نانجملانمن

اكرجسى،.شبهلاوالعيون،الل!؟لؤيشبهلا.النمعانفنقولالطريقةلانهمعر!تو!الحكمهذاحقلهـممنامنبينيميزلأ،اللباوجهااللخطاب

ن!سنافييربعتالجمبلةزينةالل!ودمع،السرورمنظرهيبعث؟فال!ؤلملاىمكلدفههمالحقهذالهمومنلليىقيمةناصجة!للشعربقراءةوخبر.نهم

الل!ورانفنقولالقوةمنث!يئاللكلامانعطيانونحاول.وأسهىالماهذانقبلقدذللكمعانناعلى.وروهةاوفجةاوؤاقصةوخبرت!

تطأحاسيدامتوما،لالاشماءالناساحمنماسعن2صران!رلاصنالرافهمدىيبلغبرفالانانظرلكن،ديهيسسفللملواللتحذير

...بة..........-ء.......ؤكيف.بهتألرنامنتامااخلاءالن!معرعلىحكمنانضراناللينايطاب

ي!عبمالديكاماصبملقثلجمالتنتمبيهمسافالعطسبهكئعرا!ثيرفصمامعكاممهبياتنيسللصوهذالمتزسبباللىفردمنتخظفاتأ.التألرانالواضحمن"يقول؟هدالطلبهيحشج

تنا!هاتعتمايرىدواللذي،اللحياةتجاربفيا!اقضابرازرر!!ريرونبه"الاعجابعلىيتفققدوما،عصرالىعصرومن،ؤرد

افروفي،الأضدادتلافييكمر"كيفويرينا،تثابهمنارظاهر0(33ص)"فءتفسيراتعندهم.يفسرربمامخننلفةعصور

.هذامنأمثلةنفسمها!طهاليننعمانطلينابقىبل؟جميعاكلهااللتمالراتلمالغاءيبررظ51لكن

كانواي!اصائباكانأيهافنميز،نفهااللطأثراقهذهفيالنظر

هـ!ناظ!هالانناصفاللدكأوررواهاا.لتيالابياتنرفضلل!تاوأير،-ااعجابمناثارتهماتستحقكانتالاعمالأيونىزخاطئا!،

مجرديلعبوناكانوبل،اًلمشروعاللقيمالغرضوراء-هـدايسعونيكونوا.تستحقتكنلم

يقالحتى؟هاغرابلمجردءريبةتشبيهاتفيهايتصيدونبهلوانيةألاعيبيرفضالمؤللفكاناذا:للليثوقفقداللقارىءيكونربماهنا

فأمطرت"اللب!يتؤ،؟المصطنعةالصورويراكم.وا"!رهمأبرعهمماقدقبلهاومن،الادبيالنصدراسةفي"الادبةالطريقة"يسميمهما

واف!حؤ،لتكلف،ال!خ!سيسالتصنعبهذايقنعناخاصبنوع"لؤللوايجدلاسؤال؟اذنيبتغيفماذا،والاصوليينالمتكلمينطريقةرفض

ياتيانمنؤائدةولا.الواحدالبيتفيورصهااللتبيهاتحشدفيشضىاشاراتاسصننوقفتهربمايكنوان،بعدعليهمريحاجواباالقارىء

مخاللفة،دؤيةاالمصلوبيرونربمااخرينأناساانلمافيقولكاتبيزدادحينبعد!يماالاالكاشسخطرهايقدرلاربماللكنه،بهمرت

الف!وأواللعببنالدهعويرون،مخالفةد!؟يةحركالمنالغديرماءويرونالادبيالنصفهم"قولهمثلمن،المسرفالجماليالمؤللفبمنهجبصرا

نانعتقدانفيبحقنانحتف!فاننا،مخالفةر؟يةوا،سنانوالاناملمدر-ةالىواشارته.(!ص)"بنفسهينفردالحقالشعرعلماو

هـمما،سقيمذوقعلىتدلمصطنعةمتكلفةرؤيةالناسفؤلاءرؤيةاخىرىعنايةكت-لعنالنظربغضذاتهفيباللتذوقالمشغوفين"

د؟يةءنتكشن!فتالمشبهاللهذهتلمسوهاالتيتث!بيهاتهـمبأنيقنعونا"خساصطرازاللفنيةالمعرفة"انوادعائه.(.اًص)"خارجية

لا.السطحيالب!جمجردعلىوتزيدعميقةعبتالىعينهتفتحقويةصدمةالانيتلقىالقارىءلكن.(12ص)

تلكنصفانالخولمنبئنيقن!ناأنفيجهدهيبذلالمؤلفلكن-32ص)اللعجيبدفاعهوهي.المؤ!فارتضاهالقىياللجمانيالمن!ب

بأنهمقائليهانرميوان،مطبوعةوليست-متكلفةمصنوعةبانهاالابياتا:الم!روفالبيتعن(41

فروقلوجدلاانهيرىفهو،صحيحااحساسابالاشياءي!واللمبالبردالعنابعلىوعضتورداوسقتلرجسمنلؤلؤادأمطرت

.نوجدلادامتوما،اللصحيحةوغيرالصحيحةالاحاسيسبينواضحة:اخربيتوعن

منفببحذرنايزيدبل،نظرهفيتويفككاهما"واضحة"!فروقتمطظلتحواجباغدرانهاؤ-كأن

هاهـلآدلالاتعنيعبرواانالشعراءمنهاحاولنماذجعليناتغيبان:المصلوبوصأفيبميتينوعن

غامضة.رموزعلىوقامتوالروحيالعقليتكوينهمفيالجنودعمهقةمرت!دلوديعاللىالوداع-ومصفحتهمدقدعاشقكأفصه

هنهـ-ااننظنلاولكن،النماذجهذهعناتفيبلاانناالىنطمئنهوقحنالكسلهـنل!مطيهمواصللوثتهفيهنعاس/منقائمأو

فيالصفورعميقةهامةدلالاتعنتعبرهيفلا،رواهاالتي.الابياتاننعضقدكناقدو،وأمثالهاالابياتهذهعنالاننرضى،نحن

غامضة،رموزعلىتقومهيولا،الروحبماواللعقلياصحابهاعوين،عنهاالدفاعفيحاولناقدالانيقومانمنأوضحوتصنعهارداءها

-م2الصفحةعلىالتننمة-الجماليةقهمتهاءنبهاتالرنايعزلانيريدا!جماليبرمنهجهالمؤدفللكن
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بل،عميفةقيملبالضرورةتكونلألكنط،!معنسكبلأيعبرادبي--

.أداو،منها!ا!ف!راكفاكما)كملاله!!لهاا منايس!تحقزمنااستمر.لشأبيمذهب-كل.ضحلايكونما.000.5 هـذا!سلبسل*ن،بهاصحالهشغفونعالولهرهندرس!4أن

زإسادةالىلهوتعل!الناتفسيرنايؤديوقد،فضابقبولهملزموناننا-9اله-ةحالةعاىالمئمنة"ولىتنمة-

رفضناسحح!مي الوأدعهوتصورهالممكنغيرمنانالمؤللفيدعيوما.ارلمه!ر-..

ادبيعصرفيوالزيفالتصنعيمشيعفقر،اللفنونتاريحبر4يشهدالذي

اللفنيىةالمذاهبكلاليهاتسيرالتك!المحتومةانهايةاهيوءـده،باكملهااتطرؤلمطواالاصطناعنهايةبلغذوقعن.نعبرهيبل،مةعامهفيراو

الء-اةحقيقةعننأياوتزدادالاجترارفيوتيدأر!.التها.!ستوفيحين"واضحة))فروقوجودوعدم.والصوربرالاافاظاللبهاوانيوالتلاعب

تبةكرجديدةمدرسةوتنشأعليهانورةتقومانالى،حولهاالمتطورةاحاسسهنسظكانينفيلاالصعيحةوفير51ء-هـءةاالاحاسيمبين

بافياو،روالمظلمةالقرونانتهتهكذا.ليكدواوهـكذا،جديدامذهبابر-نها،اكمييزمنجهدلممفي!ناولا،صحىيحةغيرأء،ليروهـتاكإصحهحة

ازبعاتقبيلللأس!يكية3اللفوقروناننهـتوهكذا.النهـضةانبعلمثفهجمل؟الاددكياضقداوظيةةؤماوالا

ات،وهكذا.عشرالتاسعالقرناوا/لفيالرومانس!يةاللحركة.نبريرفيق،لماكلبرغمهذأمنبشيءلمإشعرنفسهاؤلفاواكأن

القرزالصسون.ائلودوعشرالتاسعالقرناواخرفيوءأنسيةالرالحركةللشعرادتاريخيةاللدداسةبأنحالأيعاىيذكرناؤ،و،الابياتءتلك

ا)تيوالنماذج.مراراالشعريتاريخنافيالظاهرةهذهنظبررحدتاللحي!اةتمثهليقيكأذودطلافيهااثكراءكانبمرصلةموانهترفياالعرببم

حتىقروناعفنها!دالذيالعبأسيالانحلالظاهرةالىتميدواهامنهعودةوهذه.زخرفيةبطريقةءكرونكانوابل،غرضامطاكاتهااو

اللعشرين.قرننافي"ضهنتخلصبدأناسطحيةتحاقيأبمر،زخرفمجردوآ"ثالهاالابياتتلكبأن.الاعرافالى

اللىادتالتكطالاسباب!فهمفيجهدنانبذلان!جبا!احقاهـ،جهلمقومباحثايرض؟قدوووذ.اللحقةةالحبتجادب/للهاعلاقةلا

يعنيلاالتفهـم!ل*ن.مضقةمنهذايكلفنامهماالمننكلفالذوق!بادة4لمف،وعا!ةحيويةدلالقىكلمناتمعرا"فراغعلىطيقيبالاسظ

التصنع!:تانتارالأتيالتاريخيةالعواملواقرار،باللضرورةالقبولتطورهؤبطالزخرؤميةالمرحلةبنلكالمربياكهـمرومرور،يرضي!نالا

ناشكلا.اللذوقهـذاعنالفنيالرضايعنيلاماعصرفيوالكذبمنظمه-"-فسر"قدهذا،فنياتهاوالرضىقبوللهاالى-ضطرنالا

نااللىاكديدةحاجتئاعن(41ص)يقول!ماجدامحقالمؤللفببنوفرق،"يبررها))لالكنه،المفتعلةالسطحيةالغثةالصورلتلمك

زلقتصر-لاحتى،اثعراءفيهعانتىالذيالةكريالجو-صميمفيندخلالناقد!"انفيراير!علىاولفانوافقلاونحن،والتصريرالتفس!بر

نتبانوفتطيع،نحبهلاماايضانف!مبل،نحبهمافهمعلى.قباحوالاست!-انالا!تمنخلواالتفسيرمجردهيم

مناقيمافيمافندرك،جدانيالوالفكريعالمطعنميدةمواقعف!و،لاقناءةايكفللمربمابئنهالمؤلفيشعرايضا،ذاوئن

يستممللنهذامعنىلميسللكن،هذافيمحقهو.ينفدلاتضوعع!لى+نقومنماذجاللفنفيهس-اكدأنفيذكرنا(42ص)يمضد

علىيحملنالكيالانواقتو-ببعالىالدمموةظاهرهااقياللحجةهـذههـافيزي!قبةرياضيةعقلإةوآثارهندسيةنزواتءلىوتشوي،اكجر!د

اهدارهذا.مفةعلاكاذ؟يكنمهـماعصرقلهماللكلالاسنناطهمياللإولئجنبعلىوالكاحالذاتيالطابممنالورآدياثكلاللىء!إبوصبن

الاذواقمختلفبينا!سبيالحكمواصدارقوإموالىالمقارنةفيا!قناالت---يالنماذج5و!زر.اللعاديةالمح!ي!اةبر،وضاعؤرتبطالتيالعلاقات

بالرقةماعصرانضهمان،من(7(ص)يحذرناحينوهو.والقيمنريدولا،الغرببمالادبمدارسبعضفيحقاوجدتالمؤافيرصذها

بالرقةاتصفتعصورفعلاوجدتقدانهث-ى،اللضعيفةوالنعومةعرفتراهأم،العى-ربيالشعرؤ!احقاوجدتهـلزجادا"انالان

الضعيفة.انعوممةواقرأهـ،.إرتياللجمالوفلسفةالنقدتب3منالةربيالادبفيبوجودها

عنحقيقةاللشعرنعزلبأنيرقنعناانهواتهائياالمؤللفهدفا*نالاب،قاًنزروولوللكننا،اللعربالنشعرفي؟طيراللهايتلمسانفأحب

عاطفةاوحيويةقىجربةمويرا4.ؤفيهنتلأمسفلا،وا)عواطفالتجاربلف!لى./باؤانوالا،حالأكيعلىآنوعاهذامنليستأوددهاالتبم

نهايةالمؤلفيبلغ؟اذنفيهفجدؤولذاهذافيهنجدللمقذا.صادققىوالمضاوبت!اتكطااللغديروحواجب"يؤل؟اأءطرت2"عنالكلامهذا

نا))اصحابرهاعنلنايوكدحينالرديئةالنماذجتلكتبريرفي4محاورة.خطءأيخبه?نآييقولأنيستطيعهطىوقماماللذي

،(38ص)"عليهمتسلطوالخوادقالاعجازجوالىاقربغيبياجواالعاطنيالتأترمنخ!رشيءاذ4نظنولانةمميقوليتهرلكنه

،(93ص)"اةناق!ماتااوبينالمتباتلمت،السحرتأليف"ءنويتحدثكيفالانالىنعرفللماك!اللب!!ةالرءوزمنبمم!بيلءكونافىيغلب

الفبية"السحر!قىالصلمصر"للبارودياخربي!تعنحديثهفيويذكرزيفصةالان4نظن"ااننزعمانالغراصةمن،ءبصيانهيقولبل،نفصها

وسنتحمدت.(8(ص)"للاشياءالاسطوريالادراك"و،((هص)كيةطوقهـء-رني.الليه،ننةطلمروصيامدىيكونانيغلبسطحية

اللغيبيبالادراكاثعريةورالل!بتفسبرالمؤللفغرامءنبرمدفيمابهىانبتقمالوا!اارتيااضماذجفييجدانالمؤلف!يسءطيم

يجوزقدانناالانزقوللكننا،الخارقالاءجازيالسحربمماالا-طوريىوال--وو!ر"وزأيسألناهاذالكنه،روحياومعنى،بعيدةرموزا

أشدلناليبرراكالادر"ذايستعملباحثذوقفينشكأنلنا.4ننافاننستل!عؤكيف.بسدنفضهالم:أ-ابنا.أرمزماذا

والحديث.القديمشعرنافياتقليدوأبينهركاكةوأوضحهت!فااثعرواضءالبعدا)تكلفظاهرغثباردشعرواجالهكلماباحثانناقثزوكهف

كشمافيهايزيدناجديدةمرحلةفيالمؤلفمعنمضيالاندعناللكن.فيهءزالرتلمسالىطاروعلاقاتهااللحبلةتجاربعن-باعترافه-

صضاالذيللفالميفه!ا.اليهيدعواللذيالجماليالمنهحطبيعةعناما.بعدفيمابهمعرؤةسنزدادأمرالرموزورافيبرالتحليقهيامهل*ن

تلكنظمواالذإناللناظمين"عقول"فيندخلانمحلىالحضذلككلاصحابهأهمتقيمعنيعبرالشمعرهذااننتذكرانبرناخكقانناقوله

!ن!ا)ثعراًء"نفوس"فيندخلانعلينايأبى،الشئةالابيات،جببداهذافذكرانناعلىنطمث4ضافا،نةو-هممنوتمكنتوشغاتهم

3تورالدتعريفعلىيعترض!و.للهاونستجيببهاوفأثر،م!بعواطفالسطحهةوالبرقنفةالن!خبب!ةالالاع-بعلى.ززيدلا4تافوفيمانجدهالكشا

فيلمامراةبأنهشيءكلقبليمتاز"بألهالجيدللشعرحس!ينطه.اصحابهااذوافىؤساداولاواثغلاللهمهذاكل.أ-تحقتكنولم

منبريرث،فطرياتمث!بلاالعاطفةتقنلمراة،عاطفةمنالشاعرنفسذاتهحدفييعبركانعنهنرضىلاماانبها،ؤكدحجةيعطيثم

هذهعجزتاو،عاطف!ةمنالشاعرنفسخلتقاذا.ءوالمحلمولةالتكلفاكمعراءاجتماعنفسرفكيفوالا"يسألناانوهي،ءميقةؤيمعن

."شعرهناكفليسيمثلهابمااللشاعرلسانتنطقانءنالماطفةالتفكيرمنطريرقةانزةمصرو!ل؟معينابمذهبالاخذعلىءوالادبا

الثصعر،فيشيءأهمالعاطفة-كونوهكذا"يقولبأنعليهؤيعلق.(3().ص"؟عىقباعثوراءهايكوناندونماعصراًتسودانيمكن

النف!يستوفيهاانيجبالليالعناصرأهممنللذلكتبعاوتكونمذهبؤكل،والتنسريراتفسههرابينيخلطلمؤللفانجداخرىمرة
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طيبقنالهذا.(لأ.ه2ص)"ؤنانينولليص-واالشعوراقوياءالناسبصاننقنعهفكيفوواينكرالمؤللفكاناذا0(8(ص)"الادبي

تكف!،لاوص!هاالشعورؤوةان*قأ.المصاجةفيا.لموللفصولعلىاننتءالىيدفعها!ذيالاولاللدافعهي؟لنتاعرتثورالتيالعاطفة

ا!ىز؟د!هاؤنجهةصيغةفيوضعهاعلىاللقدرةبهاتقتونانيجببلبةوفيو--ااًلتبمالعناصراهممنتكونانكللذليجبوازها،شعره

نامعناهليسهذاللكن،الفنانمبيزةهيالقدرةوهذه،الادبءتلقييبحثانالناقدفعلى،الوحيدالعنصرتكنلموان،الادبيالنقد

ومراج!ة/.الادبفيارهامةالعناصرمنلليمىتنفسهاالشعورقوةعليهانكما،سموهاومدىالئوعيةوقيمتها،وقوتهاصدقهامدىفي

لافيااءطأموضعالىتهـديهانلمالىكفيلةكانتالمنطقلقواعديسيرةوماذا،وجدتهاصالتهومدىعنهاالشاعرتعببرفييبحتانايرضا

يستمرحينأما-.الاوسطالعداستغراقعدميسمىماوهو،حجتهقءدهنهفيبهااؤترنومادا،وصورترايهبمنعنهاللتعبيراختاد

رن!هريفرطونلانهمشقيةحياةيحيونالناسمنجداوكثير"فيقول.وا-تدلحاءاتوخواطرافكار

لمافينعلمولكنعل!يهمونشفقللهمنرثيبداهـةونحن.بالاشياءالشعور

احسا!اأقوىهومنالناسومن،شحراء)هـسواانهمنفسهالوفتالشاعرعاطفةفيالت،ملعنيحجزناانالمؤلفيريدلماذا

الخظننفسفياستمرارهالىبالاضافة4فا.،"انفسهماللشعرأءمنمتكلفةاللعاطفةكانتاذامايعرفاًنيحاولالناؤد"يقول؟ودراستها

"النرفزة"مجردوبينايشعورقوةبينيسويانهلنايكن!فالمنطقبمؤ-!ه!مانعرفلاببساطةونحن.عاجزةنجراوعاجزة،متكلفةغيراو

حينإللشعوربقوةالال!نقاديعنيهماهذالشنىلكن."اللعصبية"و"ايدينابببنالذيالنصهونعرفهانيعنيناماوكل،ايناسنفوسي

."متشقز"او"عصبيراجل))انهي!نونلا.شاعرابهايصفونمحاوبةمنيدونفضالنقدلافد!اعلانهذا.(9؟-48ص)

3-لهالشعروليس"فيقوليستمرحينهذابخلطهبعراوزيدناوهو،مبانترةمعرفةالناسنفوسفيمانعرفلاانناحقا.الجادالنقد

بمعناها"اقوةا"فهملانهإكاادرفنزداد،"اقويةالعواطفالىمحتهـاجاعلي!--ايثهسجعنا،ءتعددةكميرةوسائل"المعرفةهذهاللىنتخذللكننا

انئهأبوتمزيقالمراخاوالاشباءموتعطباللهياجيعنىاللذيالدارجالىننتميلاننا،نفوستافيمانوعمنهونفوسهمفيماانترجيحنا

نتراب-الانفعال"قوة"عناًلفجالمباتنرالتن!!مناثبهمااوواقواهاأهمهابل-الوسائلهذهأهمومن،اللبشريالجنسزفس

.اللفنانعاطفةبقوةوالفن/الادبنقاديعنيهماهذاوليس.الفطيرالذيالنص"هذاؤيمةما.الفنونوسالرالادبدراسةسجميعا

الصفةليستاللعاطفةؤوةانانكرانهذامنءبنسياريدلستمش4نت!ذاندراستهفيالكبرىمحاولتناتكنلماذا"ايدينابين

صفانللعاطفةؤا،دفيهاالفقاواقييبحث.ئصفبهاالنيةالوحيداووـذنعرفلاانناحقا؟الناسنفوسفيماتعرفعلىتعينناوسيلة

/مطونهاالتنالمنزلةفيويختلفونبيئهاويميزونا)شقاديبحثهااخرى"أهمبفماوالا،وتدريبوتعمقبجهدنضعرفهل!ننما،"ببساطة"

!-صذهمنعددا(.ع-94ص)نفسهالمؤللفنقلوقد.منهاللكلالاجبلملكلبعدكناواذا؟الادبيالنقدوظيفةومالرومهوماالادب

جدب!ابةكرلامؤ!هانيدركاندونقرأهكي4عرتاب3عناللصفاتهـانعرفلااللعالميةالادابتاريخفياللثابتةالادبيةواللروائعالملاحقة

-نالغربيمنالنقادكانواذا.الغربيالنقدتب3فيقرأهماينقلوانماواللكتسابافعراءمناللعناءذللككلكانففيم،الناسنفوسفي

ناصفاللدكتورفان،للعاطفةأخرىصفاتالقوةصفةعلىآلرمنواللكشفالاستخراجفيوالدارسينالننشادومن،ءالانثىفبم

ودونيعارضونهـ،منحججفييئظراندونهؤلاءرايبحكايةيكفي؟والتحليلواورهم

حيالعربشعرناعلىانطباقااقربضاربةالمهالاراءأيليتبينيقفأن

فيسصة*فيالاراءاختلافانؤنقولكلههذابعدنعودلكن.الموروثث!ءاهمالعاطفةتكنلماذا:وهو،بنالثوراخربؤالهناك

صفاتهابجميعكلهاالعاطفةنفيلللمؤللفيبزرلاللعاطفة"اقوةا"السر؟الهذاعلىيجيبالمؤللفلكن؟فيهشيءا!م!فماالشعرفي

الادبي.النقديبحثهالذيالادبيالمضموندالرةلامنالاخرىالشعرفيعنصرأهمانالدحيجمنوليس"فيقول،الاقلعلى

.ءنيعبرؤدا.للخياليالخلقوهذا،خي!انيخلقالشعر.العاطفةهو

الاد!العم!وميعىالاجتماعفياللظروف-2خ!أهفيالمؤلفيقعهنا.(94ص)"فكرةاوشيءاوعاطفة

..لهااللفنيادائهوبيناللشاعرعاطفةبينالادبفياللفصل:اللكبيبر

العصزلالىالاولفصلهفينامفمصطفىالدكصوردعاانبعدارشىيوفقحين-ال!يالتكونبمعنى-النباعرعاطفةتكونفانما

الذظرلنايتمتىح!وعاطفتهصاحبهنفسوبينالادبيالعملبينقيمةلاالاداءهذا!كن.لناابلاغهايكفلتعبيراعنهايعبرالذيألاداء

قح!ارىفيبذلالثاليالفصلهذافييأتي،محضاجمالليانظرافيهعناصربكلالببناالشاعرمضمونتوصيلفينجاحهمدىفيالاله

افرادلهيخس!نىحتى،الاجتماعيةظروفهعنالادبيالعمللعزلجهدهاداءاللشعرانحقا."اللخياليالخلق"معنىهووهذا.المضمونهدا

لهـ-ذابئاش:انبدأونحن.التطبيقبجدارةالصرفالجمالليالمنهحخلمقنف!بمهالمؤلفباعترافهو؟لماذاخياليخلقللكن،خياليخلقهو

الادبي4الاعمالاتخاذفياسرفواقداللكتاببعضبر،ننسلمبئناللفصلفانه"فكرةاوش!ءاو"يفببفكانفان،عاطفةعنيعبرا!ماخصا

ق!ةكلكأن،بهاالمحيطةالاج!اعيةاللظروؤ-لاستحراجوورمائلمجردالشعرعاللمفيذاتهفيلاحم!مااهميةلاالفكرةاواث!ءانيرتى

خاهـاتناولايتناولهالاوىنه،الظروفللهذهتجليتهفيهيالادببهاأحسالتيعاطفنفطريقصالشاعرنفسالىدخولهحتتمنالا

بينيفر!اللذي!لمواكفسيوتكوينهوشخصيتهالاديببعاطفةضأثراهـناوفلسفةوعنناحيةمناللعلمعنالادبيختلمفهذاوفي،نحوه

علعي.وصفاوبماموضوعتسجيلمجردهوماوبنخاللقأدبهومالارتباطهاالااللبنةؤكرةاوالبتمةشيئايناوللاالشاعر.اخرىناحية

الادببينصلةأيانكارفبماسرافهللم؟لف-يبررلاهؤلاءاسرافللكنهـ-ذاوأقعكيفلنايبينانهوشعرهفيالاعظموغرضه،بعاطفته

ي!لمههذاواسرافه.معاوشكلهمضمونهفيلهاتأثيروأيوظروفههذالنايبينانلا،عاظغتهالفكرةهذهائارتوكيفئفسهفبمالشيء

باش!لالاتتييئاذالاخطاءمنعددفيويوقعهالمبالغاتمنعددعلىهذهالفرةلنايبيناناوالانسانيوجدانهعنالمنفصلةذاتهفيالشبمء

السلميمة.المنطقيةالمحاجةلاركانوفيةورتعهرالادبللطبيعةفهمنايختلفهذاوفي.اللخالصةالنظريةقيمتهافي

باتباعهاًلم؟لفاختارهاللذياللفهمعناساسيااختلافارسالتهوكنه

اهـىتدعوهبالاديبتحيطالتيالاج!ماعيةالظروف"قولفهونفياالعاطفةينفيانبهيريدواللذي،ادتضاهالذياطيقيالاستلمنهجه

اللرنروفصنعمنلليستالتفكيرهذاطبيعةولكن،حقاالتفبير.الادبمفمونعن.تأما

الاحالةانذلك،فسارجيةبطةمحتوماليسالفنانعمل،نفسها

كان:(69ص)".جدامعقدةالاجتماعيةلللظروفكولوجسلآالسبقوةسكنولم"فيقؤليستمرحينالمؤللفلخطاكاادرنزداد

فييدخلبل،وهـرهااللظروفصنعمنلي!مت:يقولاًنينبغبمهـوجدافكثير،الادببقاءفياللهامةالاسبابمنذاتهافيالشعور
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فيتماملدون،وحدهاالاجتماعيةالظروففيالنظرانكما،الشعريركونكلامهكانذاكاذ.نفسهللفنانالسيكوللوجيالتكوينصنعها

اللتندس.فهمالىيوصلناللن،وخد!هاتنإمهاواطدتهللهاالشعر*جا&كوين!نالادب!ال،ملعزلالىسيعودلكنهلالضبطالىأقرب

معلو"ات/الاجتماعيةاللظروفمننستقيفنحن،جامعةالحقيقةانمماكولوجيةالسيالاحالهانثم.(بعدسنرىكما،لصاحبهاللصسهبمولوجي

الصحببحفيالسياقووصعهمبدثيافهماالشعرفهمعلىتساءدناتاريخيةالتكلأالاجةماعيةاللظروفأهميةينيملاهذاللكن،جدامعقدةحقاهي

قذكرين،نفس!الشعرفيالنظرننعمثم،وتقديرهلفهمهالمناسب،وترتيبهاصياغتهاادبهفييعيدالتيالاولىاللبناتللاديبقدمت

ونشعملهالمفاهيمتلكتعىيئفيفنستعمله،الاحاللةفياللخاصةوسائلهتمئلابتمثلهاهذهفتقومسيكولوجيتهالىتنفذالتيالاولىواللعنامر

الجانبين،بينفنقرننصصودثم،اليهاوألاضافةتصحيحهافبماحياناعالمبحجةاشبهالدتور-ناصفكلام.خاصانتاجاواؤتاجهاخاصا

لللاخرفهمنامنهماكلفيزيد،الادببمواللعملالاجضماعيةالظروفايىهاينتهياقيالنهائيةاللغذائيةاللعصارة!لىاهتمامهيقصرانيريد

برةلهادبيباحثوكل.منسجمةحيةوحدةفي،اياهوفمقناينظرانويرفض،الهضميةالافرازاتمختلفتداولهانبعداللطعام

النقدقواعدعننظريحديثمجردلا-معينعصربدراسةعمليةانهقائلا،الفميدخلانقيلاللطعاممنهاتكونالتيالموادطيائعفي

وصفناه!-االت!يالثلاثالراحلتلكجيدايعرفب-اللجمالوفلسفة"يتناولهانقبلءناصرءن4بتكواهتمفلمجدامختلفشيءالىسينتهي

الادبية.الدراسةفياللعالم!هذامثلعلىالعمليوالرد؟والتمثيلبالاحالةالهـضميالجهاز

اللغذايطلآسللعصارةتحليلهممنالعلماءباستطاعةان!و-وجدلو-

ظروؤطعسشيئايعرفلاادبياعملاناصفاللدكوراعطيناهنناالكيرالاختلافبرغممنهابدأتالتياللطعامعناصريعرفواانالنهائية

طريقت4بمجرديفهمهانيستطيعلراهفهل،الاجتماعيوسياق4عصره.وخواصهاطبا/عهافبم

مقدرتهانوجدالض،ملأجاداذاللكنه،ذللكالليهيخيلربما؟الجماللية

وغيراواب،مبالئروغيرمباشرارجوعاترجعأدبيعملأبم!فهمعلىاهـىالل!انيحفزاللذيالخاصالاجتماعيالسياقان"ويقول

هـن،قدرتهالىاو،فيهظهرالذيالعصرللظروفتذكرءالى،واعبعثحيندورهالسياقأدىلقد.بمعناهشبهايحمللاربماالعمل

يحزرهانوما.يعرفهلاكاناذاالعصرهذاحزرعلى،السابقةخبرتهيمكنفلا،الحدهذاعنديقفماكثيراوالكنه،انطزوعلىالفنان

يجبالتيالظروفمتعددوالباطناللظاهرعقلهالىتترراعىحتىبالطبععنيشبالادبياللعمل.الادبيالعملوبينبينهيربظأنبسهـولة

.صح-!اف!مافهمهلهيتمتىحضىؤيهاالادبيللعملايضعان"اسارهعنوينفكعلإ--4ويعلو،اللخاصالاجتماعيأ-"-اقاطوق

الاعي!بمنساقهاالتميالابياتتلكيقدرانيستطعلمنفسهوالمؤلفمنه،ويرجىاللجيدالادبديينتظرماوهو،صحيحهذا.(79ص)

وة"عهاانبعدالا-قديرهفيرأي!ناءنالانالنطربصرف-البلاغصببن!اضافقيتعديلدونللظروفآليانعكاسمجردالادبياللعملكانولو

قبوءهاعلىحملنافيمحاولتهكلوكانتا،بهاالمحيطسهإقهافياهميةفيفيلاهذالكن..كبيرةقيمةلهكانتلماالاديبمنواحالة

!ؤيبررهـااللذيا!سباقبذللكاياناتذكيرءعلىمبن!بةاسآطيقيا،الادبيالعملتفهمفياهمالهالبتةيمكنفلا،الاجتماعيارصياق

.نظرهالسياقعنالعملهذااليهشباللذيالمدىنعرفاننستطيعوكيف

مننستطيعمابأكبرعرؤنااذاالااسارهعنوانفك4عليوعلاالاجتماع!

الذيالمحاجةفياللخطنفسالى(2.1ص)المؤللفيعودثمالادبيالعملكانواذا؟منهبدأالذيالسياقطبيعةواللضبطالدقة

حضاريجانبتمثليتمانيمكنلاالادبيالعمل:قبلمنارتكبهلافما،الاجتماعبمالسياقوبينبينهيربطان"بهواة"يمكنلا

التريهباثكلي.وجهةمنناضجااونامايكوناندون-خلملاقاتمثلا-يخنخلصانالادبيللناقدينبغي!لا،بصعوبةيمكنربمابسهولةيمكن

نسمه-"ماخلالمناللحضاريةاللدلالةفيقيمةيكتسبالادبيالعملالرابظشطةينكربئنالنقديةوظيفتهلاداءالشاقالجهدمنيلزمهمما

نإيعنيالناضجاللشكل!اذن.(صحيحالكلامهناالى).الشكل.باتاانكاراوسياقهاللعملبين

حدودفيتشرحانيمكنلاوانهااللخارجمنمستوردةليستالفحوى

نررانالىنحتاجنظنناوما،المحاجةفيطريقتههذه.سابقةأشياءالل!فان"تين"اعتقادمن(89-79ص)المؤلفيسخرثم

منالفصلهنافيهوقعماالىنلفتةلكننا.المنطقيخطماهاالىالاشارةالاعمالمعنىيجعلتينخصهاالتياللثلاثةبعواملهالاجتماعيالطئميرعن

انهمباثرةالسابقةالصفحةفيلناتاكيدهبرغم،والشكلالمضمونبينالس!لومن،عقيدتهفيبالغتينانشكولا.دقيقاواضحاالادبية

منالخارج،مستوردة"كلها"لليستالفحوىانحقا.بينهمايفصللاتصحيطحانالا.كثيرونقبلهمنهسخروقدالمؤافمنهيسخران

*تكوفمنهست.هـةعنإصرالخارجيةالعناصراللىيضمفالاديبلانبيفلىانتباللغهاالت!النقيضةالمبالغةمعبالاندفاعيكونلابنمباللغة

اللذي"التمثل"ينتجماهوبالضبطوهذا،الخاصالسيكولوجيالاقتصاديونكانواذا."كاملةحريةفي"يتحركال!اناًنقررحين

الناضج،التامالتشكيلعينهوالتمثلهذالكن.المؤلفعنهيهحدثبحرهـةفالقانلونمبالغضهمفبمأخطواقداًاؤللفيقولكمااللجبر-ون

؟الخارجمنمستسطوردةعناصربالفحوىانفينكرالمؤلفطيعوددكيفا؟للفاواجبكانوقد.النقيضالطرففيأخطأواقدالكاملةاللفنان

النفسيةع!اصرهبهامزجالتيالاولىعنامرءاللفناناستورداينومن.الل!فينبينالعدلالمكانيسشفان

المؤللفنسألوحين؟الغيبمنجماللمهبطتع!ليههل!التشكيلعمليةفي

مواضعفيكررفقد،عليهنتندوولامنهنسخرلافنحنالسؤالهذااًنيقولانؤجعد،(.01-99صلبهدفهالمؤلفيصرحوالان

الاسطوريةالسحريةالغبببيةبالقوىمؤمنالهعلىيدلماكتابهمنكعيرةوهو)خارجهمنبهالخاصةمعرفتهولاأصالتهيستقيلااللفنيالعمل

الخلق"عملهبهايعللانوفضل،اللفنانعملفيتتدخلالتيالخارقة،("أصالتهكل"يقولانالاصوبوكان،فقطحدالىصيمقول

والنفسية.بالظروهـالاج!اعيةاللعمليةهذهيقرنانعلىالفنيهذهاستقاءالى-"الوحيد"قولهتامل-الوحيدطريقناانيقرر

لبء-موضوعناعنخارجفهذا،اللقوىتلكوجودالاننناقشلانحناللجماليوالاددار،لاستطيقيةاباللطريقةاذنهوالمعرفةوهذهالاصالة

ف!هط-4يحيرناغريباشيئاتزاللاالفنيالخلقعمليةبانفنسلمنزيدلودسطسالىحاجةفلا،ممكنةخبرةكلالىالوسيلةهونظرهفي

الفنفيواجهناكلماالقوىهذهالىنطيرانلكن،كاملاتعليلاوتعليلهانيجباًلجمابةاللغويةاللخبرةخلالمنبل،الخارجية.المعلومات

يستصمهلاللمذيحيلةاو،العاجزحيلةفهذهتعليلهتمامنشنطيعلامشكل0الشعريحتويهلأمانفهم

اللعملربطفياثاقالجهديبذلانعلىالقوىهذءالىيلجأاناستقىاينمنيعرفالمقالةللهذهمقدمتناالىيعوداللذياًلقارىء

والشخصية.والاجتماعيةالماديةومصادرءوسياقهبظروؤ4الادبياللغويةالخبرةانهوالكلامهذاعلىردنا.الرأياهذاناصفالدكنور

ناصف!الدكوريؤمناتيلأالقيموح!هاهيالاستاطيقيةاللقيمفهمالىتوصلنالن،الاجتماميةظروقهاعنمعزوالأ،وحدهاالجمالية!/
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ات-واللعلاؤ،بالغرضعقولناامتلأتللقد"يقولحينكذللكواللبصيزة،وتوررهالادبي.اللعصلفهمفياستعمالهابجدارة

بمعزل!،مهزستطعفلماوءعرالىنظرناثم،ننكرهاالتيالاجتماعية.اللعملهذاقىفيحالىلوديالتياللبصيرةوحدهاهيالاسظطيقية

اذانخطىءانناتنكلا.(91.مر)"حملاعليهاحملناهبل،عنهاكعافة"هي،جديدةبحجة(401-31.ص)للهذابست،دوهو

بمعزلفهمه"حاولنااذاايضانخ!المءللكننا،"حملاعليهاحملناه)بصبصةلذيتضحانماالكثافةشؤونانفيقول،"الفنيالعمل

ؤ-صتأثيرهاونرىندرساان،بينبينالصواباطريقبل،"عنهااللبصيرلهذاتتضحلنهذءالكئافةشوونبأننردلكننا.((استاطيقية

والنتذكر.شعرهبعفىفيمنها/التحررعلىقدرتهنتذكروان،شعرهاللفنيبالعملتحيطاالتيالخارجيةبالامورالعلمواسعكاناذاالا

اهـى،نفسهشحرهفيخى،دائمايوققلاالشاعراناللصددهذافبملسنا.واحالتهاتمثلهايتولىالتياًلارلىبعن،صرهبل،تمدهفيهوفتؤلر

،بشراالا،.شعرهفيحتى،الشاعرفليس،الاثارتلكمناللتحرربأنهنقرفاننا،جيدادبينقدلصنعيكفيوحدهاللعلمهذااننزعم

الحقيقة.هذهتذكرعن)4تقديسنااوللشعراجلالنايعمي!ناانفحذاد.لهوالاستجابةبالادبللانفعالالطبعيةالوهبةالليهتضافانيجب

،الفني"الناءيةمن،كليهما،والمتنبيبشارمديحخيراننجدوهكذاواختلافالطبقاتاتعددهيأليست؟هذه(لماللكثافة"معنىمالكن

بوجودنسلمكناوان-اللعطاءفيالرغبةمجردعنيصدرللمطهوفرديةمن،منهاودتركبالادبيالعمليشتملهاالتيالشحنات

سمبنعقبةمثلدممدوحمخلصاعجاببها.اقترببل-الرغبةهذهسيقولهماوهذا،بلى؟!وراثيةثقافية،وروحيةمادية،وابر"ماعية

صدرماو5الفنيةالناحيةمنمديحهماارداوان،الدولةسيفاوطبفرات!الرمزان(132ص)يقولحين،الرمزعننفسمهالمؤللف

-4دعوتفيناصفا!ركأرء!ارينااذااما.ار!طاءفيووءمجردعنفروتقبلاللطبقاتتلككلفهمنستطععفكيف.المصدرمتنوعةكثيرة

وف-!،الشمعرودوافعاللجماليةالقيمةبيناللتاماللعزلالىالمهـصرفةانترفضالتيالمعزولةالاستاطيقبقىاللبصيرةبمجردالشحناتتلك

ال!لمضمونمنجزءايكونلاالاعإبصدقان(اًع01ص)انحنقاده،؟المتنوعةالمصادرتلكتتحرى

د-الجهالعملبينسنسهويانناهيالوحيدةالنتيجةفان،اللفنييحدثشافيما،القصائدمنوكثير"فيسألأخرىبحجةيأتيثم

المجماليونيدفعهاالتيانضريبةهي5وهذ،فنياالرديءوالعملفنيايستقيمفكيف،(سليمةغير)اجتماعيةعلاقاتعنيصدر،اللدارسون

اللخارجية،وعلاقاتهدوافعهعنالشعرعزلفيلمغالاتهـمثمناالمسرفونبوذايحتجوهو.(.اعص)"سليمبقلبعليهاندخلانرأبهمفي

بايضبطوهذا.مجردةاستاطهلمجيةنظرةفيهينظرواانعلىواصراًرهم،واللحياةالادبئنالصلةربطفياللناحثينافراطعلىالسوال

4.نفعلمثلبأننايغرانوحاول،كتابهفيناصفالدكورفعلهماهواثعراءس-رةبينواللخلط،قولها.علىبالباعتالقصيدةوربط

ايحمالتحقيقهوالفنهدف!انيدممياللذيالمذهبانهذامغزى.شعراءهمحيثمنطبيعتهمفيكبشرحياتهموادخمال،وشعرهم

ف!فالتأملهوالادببمالنقدوظيفةوان،اخرغرضكلعنمجردا،منهاونقلدرسهاالتيالنقدكبفيمعروفعليهفالجوابسؤالهاما

يننتهيالذيالمذهبنفسهو،الاخرىالقيمجميعءنمعزولااللجمالالسلميةغهرالعلافاتتنظيميعيدانشعرءفييحاولالثصاعرانوهو

واللعملالادبياللجيدالادبياللعمللديهفيستوي،كي4الادالزوقبافساديجدهولاالليهيتوقكانماالسلامةمنالفنيخلقهفيلهايحققسلإى

كلايهينتهيالذيالمصيرهوهذا:الادبيالذوقفساد.الرديءهذاسيعطيصفحةعشرةخمسبعدنفسهوهو.اللخارجبماكالم!افي

الانسانية.الحياةحقيقةعنالادبعزلعلىيصرمنولغتهالادببمالعملتغهمانينقلحين،(131-.13ص)ال*واب

السلوككلغةاللفنللغةانادرفيااذاالالنادءاحلاذات.اصتمق

ا!ئىامفهومفيواترهالنفسيالتحليل-3قدرةلكن.متضاربةمتنافرةميولبينل!ةوؤيقمحاولةهياللامعقول

النظرمنتعفينالاالةنيانتاجهفيالعلاقاتلتا:م!اعادةعلىالفنان

يدهـوكتابهمنالاولالفصلفينامفمصطفىالدكتوروجدناتناوللهاانقبلالش!ارجيانعاللمفيالعلافاتلتلكالحقيقيةالطبيعةفي

النظرلنايتسنىحتىوعاطغ!نهصاحبهنفسعنالادببماًلعملعزلالىوحياتهسيرتهندرسانالىيضطرناوهذا،التنظيمباعادةنالفنا

ذللكيواصلآثاًلثافصلهفيوهو.محضأجماليانظرااللعملفي.فيهاولواًفعهبهاعلاقاتهوحقيقةحولهمنالحياةوطبعةكبشر

لفرويدسخبمبتقديرالفصلهذايبدألكنه.تاكيداويزيدءالرايبعضهمبأننسلمفاننا،ا!راطمنالناحثينعلىيعيبهماوأما

4اف(131ص)المؤللفيقررالتيوثوفه،الادبيالنقدفيواثرهكما،اصتماعبمبحثمجردالىالادبيالنقدوحونوا،حقاافرطواؤد

نوفقانجدايحيرناالكلامهذا.يتجاهلهااناحدوسعفييعدللموالسياسيةالاجتماعيةالدلالاتعلئكأبتانيالدراساتبعضفينرى

فمنهـج4.تأخرومامنه.نقدمماكتابةفيالجمانيمنهجهوبينبينهعلميةبحوثاتكونقدوهذه،القصصيينمنوغيرهمحفوطنجيبلادب

صاحب-4شخصيةعنبل،فحسبسصاقهعنالادبيالعمليعزللاتستورقلالكنها،الادبيالنقدالىمنهاللمضيلازمةتكونقدبل،جلإلمة

يؤولهاللذيالكلامهذاحقيقةفيالنظرننعمحينل!نا.ونفسيتهقدالباحثينبعضبأننسلمكما.ادبيانقداتسمىانذاتهافي

يعنب4لااف!لفانوهو،السببنستكشف،وكشوفهورويدعنالمولف،اللفنيوانتاجهاللشخصبةالشاعرحياةبينالربطفييسرفون

كفللرموزالباطنيةالللغةاستعمالهو،واحدشيءالافرويدمنهوبل،الحياةلتلكآليانعكاسمجردليسالاناحهذاانفيسون

منتعميةالرمزفيمابكل"،وآمالهاالنفسمخاولىحقيقةعنالتعبيرالىأقربخلقالخلقهاواعادةنقائصهامنوافلاتهـهاتحررحدالى

هـنالرمزفكرةينقلانيريدوالمؤلف."ابعادمنلهوماوتحريفصغارعلىيقتصرللماللخطاوهذا.الليهويتوفىيبتغيهالشاعركان"ما

ادىالرموزتفسيرفييجمحانويريد،اللفنيةاللغةالىالنفسيةاللغةوقد.دراساتهمبعضفينفطدناكباربعضقيهوقعبل،كتابنا

يف،وتحرتعميةأشدهاالرموزمنيرىانويرءر،الجوجمراحلأقصىشخصة"كتابيمنفنقل(312-.31ص)ناصفالدكتورتفضل

فصلهسالرفييمف!رثم،فرويدعلىالتناءبذللكيبدألذئك،وبعداوالمازنيحسيبنطهبهاادلىالتيالخاطئةللاراءتلخيص"بشار

صاحبه!نفسيةعلىالادبيالعملدلالةمطلقارفضافيرفضنقائصبينتخلطآراءوهي-العقاداليهما"اضيفكتابيوفي-

بالر"--وزوالقول.الرمزنظريةالافرويررمنيعيهلاالمؤلف4سيرسفيبشاركان:أحدهميقول.شعرهو،لينالشاعرهذاشخصية

انعملولكنه.ناصفاللدكور3؟ابمنعطيمامكانايحتلهاوتغسبالمذكوركنابيوفي.كذلككاذبامصافقاشعر.فيكاناذن،كاذبامنافقا

فروبهـأللفهاالتيالكتببعضفي-الرمزعنفرويدحديثفيالنظرف!.لكونفقدمبغضامرذولاشخصهفييكنمهماالفنانانالىنبهت.

التلخيص-كبتعطيهاالتيلافكارهالمجردةاللخلاصاتفيلا،نفسهكلههذاللكن.حياتهورذائلبثمخصيتهنقائصعلىتسموانتاجاتفنه

حياةباهمالللرموزالبعيدةالمعانيالىيصللمفرويدانلوجداللفروفوطبيعةوتجاربهحياتهفيالبحثاذننهملانمعنا.لليس

عميقة،مستوفليةدراسة"فىهبدراًسةبلءمشكلاتهموحقيقةأصحابهاالذىالمدىندركاناهملناهااننستطيعوكيف،بهاحاطتالتي

عشراتعلىتحتويفرويدوم!ؤلفات.وراءهاماالىمنهاالنفاذثمأفنهفيعايهاالعلومن".اليهوفق
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!بلراللقمنيمكننااهـذفيهوحياتصويراتمهويرهاعلىوقدرتها)ةةاصب-لللهذهالعميق"املهومن،مرضاهلسيرالمفصلةالدراسات

لف!.نحنلمشكلاتناتمثيلافيهالرىانمن!مكنناثملهاوالا-شجابةاللدكت-وراما.الرمزمن4اللبي!لفاالىيصلالحهويةالشخمعية

يرؤضونممنكانلوالامبعقدة/الابياتتلكلتفسيرالمؤللفانكارنفهمكنالبببرةصقبقةعنتامازلاء-نعزلهفهـماالرمزنفهمانؤيريدناناصف

وهؤلاء،ألادبيةالانتاجاتمنكثهرتفسيرفيالعقدةهـذهاىتصاليتضسح.اللفردو"ن!يتهومكوناتحياتهوتفاصيلومشكلاتهصاحبه

2الانوليس،نخاللفهكناوانموقفهمنحترمونحنكثيزونالرافضونا:نواسابيابياتاماميقفجنجلياهذا

عن./خدثقدالم!ؤلفانهوالعجيبلكن.وبينهمبينناالنقاتنمجال..

تنكسبير،اقيدعهاالتيهاملتش!صيةواراءوكمونهابخاصةاوديبعقدةاللتنبوأجمط!ا(صعرخادبقرىوبىمربعي!طربل

هـننقلهانهقلاو-التفسيرهذايرفضونمنعلىصحيحارداوردتصبواللهـجبربظلهاوتلحفنشبدرهاترضعني

هذهيقبلكانفاذا.(135-(13ص)-قرأ!االتجماا!ريةسهالشغبمسهاللطفلقص،ملكماالرضاعالىأحوفقمت

افانتفسيرفييقبلهالافلماذامسرحيةش-صيةتفسيرفياللعقدةفرأيت"نواس!ابنفسية"كت!ابيفيتاولتهااب!باتوهي

الل!سبالمخ!نوذأصيبانهاًلوثيقةاخبارهمننعرفتار!فيحقيقيالت-!امهعنتعويضاالخمرفيوجدقدنواساباانعلىدلاللةفيها

نفسيت4وامتلأت،دالغلمانالاتصمالعليهوفضلبالنساءالاتصالوكرهلكن.ابي4فيرتزوجتحينماطفولتهمنمبكلوقتفيحنانهاحرم

حققنا!االتيالن!!الضنوذمظاهربشتىواخبار؟شصرهمنيئجلىكما!عنهيرضىلاولماذا.التفسيروواعنيرضىلازاصفالدكتور

س.المذكوركتابنافي"نواسابمم!لاحاسيسهـصاةالشعريصبحالتفسيرهداعلى"لانه

صاحبهنفسعنالادبيالعمليعزلانيريدناصفاورفؤررفىهـراةيكوناننواساًبمشمرالمؤللفءعلىينكراذاوابة(5؟اص)

النصنحررانلناآننقد"يعلنوهـ-و.النفسيةمشكلاتهوحقيقةلمانمرآةالشعريكوناىالمؤلفيريررمنولاحاشبس؟لاحاشبسه

الدكنور.نرغمانلريدولسنا.(151ص)"صاحبهنفسمنالادبيدلالةكلمنالشعريو3انباللطبعيريدلكنه؟صاحبهلاحاسيسيكن

فا.للكن.مخلصايرفضهكاناذااللتفسمرقبولعلىغيرهاواصف7.نفسهالشعرصاحبحتى،كانمنكا؟نالاحدشخه"جهاحاسشىعلى

داخلالىبنايتجه"تفسيرأيوتأبىبهـذاتؤمنكنتااذا:نشلهانبن!فيتر!-افصةالابياتهذهفيينظرانريدلاالمؤللف.

......أنيريدبل،وكشوفهفرو؟يدعلىثناءمنقدمماكلبرفم،صاحبها
والتحليلالن!-باللحلإلبفالدةاذنا!ررتدلماذاالنضاعر"

أحدوسعفييعدلمالتيكشوفهعنقلتماوقلتبخطصةلمبسويدي،جمالياتبصرايسمهبمايتبصرهاوان،محضا-ماليةنطرةايىهاينظر

الاحتماعى4الظروفانالىسالقموضعفيأتنرتولأذا؟ينكر!اأنفييربخهاننعوبضوهذأ،الموضوعتويتجهالجماليؤالتبصر"قائلا

....لا.............و!ذه.(154ص)"بالحرمانالمليف!ةنواسابينفسداخلالى

؟"جدامصمدسيكوللوجبههدلجيلهالاحالع!الةنالسمكوثنم!حلطمعلعملابععي!حينالنفسانيالتحببلمنموقفهحقيقةعناللقناعكأفالمؤلفيغاللجملة
اذا"جداالمعقدة"لوجية

نعزلاندعوتكوكررتودعوتنااللخناننفسفيندخلانلنارؤ!ت؟"ا!الي"اللتبصرهذاضبفالام.الادبيالنقدفي.بهوالاستعانة

صاحمهأنفسعناللفنيا!لووبءرفيالخمرالىيسعىنواقىاباان"يقولاناللىبهينتهي

.الاسبابمنسببلايالمحرومةالنفسهجيرهذايكونقد.ملتهب

تمتمةمجردهوقروبدءلىءالمؤللفثناءانهياللحقيقةترىام!لىنقه!رولماذا،وا!بصيرة،النورالىالشوفىهجيريكونوقد

وبرفمغزاهتماميدرك!ندونكنبعنينقلهنقلمجرداو،شفاهابيحياةعناللفروضبعضنحققانلريدكنااذاالااخردون!جير

الي4؟يدعواللذياللخاللصاللجماليالمنهحمعأساسياتعارضايتعارض،الرمزوراءللايغالاخرىخطوةيمضيثم.(155ص)"أنواس

ابياتمنيتخذانرفضهسببفيالنطرنعيدحينالحقيقةللأتتضح(اًع7ص)واللظلوالهجيراللبنفيجعل،وأبعدأغلىرمزافيتلمس

هذاعلى"يقولفهو،الممميكولوجيكوينهالىانسارةنواليابيواعادةالفطريةاللحياةفيالانسانرغبةعنتعبرقديمةجديدةرموزا

لا--نهتمونعود،نواسابيلاحاسيسمراةمجردالشعريصبحالتفسيرهـصوقفهوالانسانفموقف،الشخصيةالاملاالمفقودةبالامالاتصطل

اعتراضهويزيد.(اً(عصر)"للخمرمعرفةهوحيثمنالشعربهذامعنتعامللاقنحن)ءيقولحينمداهويبلغ.لهأملااللذيالطريد

يتناولانيجب))الخمرفينواسابيشعرانيقولحينا!ماحاهذهفك!إالءقيقيةالانسانمشكلةنقرأوانما،شخصيةمشكلة

تناولهانيريدنااذنهو.(اهععى)"لللخمرجماليةمعرفةبوصفه."الحياة

نفسعن!زلاهاذاالايتملاإلتناولوهذا،محضاجماللياتناولايصا،-عليهبالتاءفصلهالمؤللفبدأالذي-"فرويدكانهكلىاما

باللضرورةالنفسياللتفسيريتنافىلماذالكن.مشكلاهاوحقيقةصاحبهيعنيوالمؤلف.اللحقيقيةالانسانلمشكلهوشرحهللرموزتفسيرهالى

منعظيمجزءيكنألم؟للخمرمعرفةهوحيثمنبالشعرالاهتماممعهدهالىيصليكنللم،كميرونفيهايشنرلدافيالعامةمشهـلته

عنوناجمابهاومرتنطاالخمرحولمركزاالفنيةنواسأبيمشاعرح!فةوببنالرمزمستمملبينالتاماللعزلبو!االلعامةالمشكلة

هذهمشاعرهتحليليكوفيأولا؟للهاالعظيمو،حبهنحو!اشعورهحقيقةحققارىءمنانانكراناريدلا.الفرديوكوينهالشخصيةمشكلاته

وتصويرهتعهبيرهفيالرهاوتقديرالمعرفةهذءفهمالىةلنااذنهوفيتصل،الشاعرعناهماعلىيزيدمعئىرموز.فييجدانالشعر

فهمسا-يزيدنامماارراعرللهذهالنفهانيتبصرنايكونأولا؟الفنيلكن.العامةالانسانمشكلأقالىويومىءاللشخصيةلقارىءابمشكلات

العهيقللدافعوادراكا،استعملهاالتيالرانعةالفنيةلصورهوتقديرابل،الشخصيةالشاعرلمشكلةالذيالخاصالعئىبانكاريكونلاهذا

بهاالتلرعلىقدرةبا!تانيفيزيدنا،استعماللهاالىدفعهالذي،الابياتفتلك.عليهالزيادةثمبهوالهسليمالمعئىهذابفهميكون

عنالمؤلفعزلهحيننواسابيشعراستفادوماذا؟للهاوالاستجابةتعزيةمناكلالىتقدمانمقدورهافينواسابونظمهاالتيالرائعة

شخصلية؟لامعممةلأرغباتعنعامةرهوزاالاؤيهيرؤلممصاحبهنعسوليس،\الخاصةالنفسيةلحاجتهوتمثيلااللخاصىحرمالهعنوسلوى

قدرةأونواسابيلابياتفنياتقديراالمائعالعاما!كلامذلكزادنا.هللايتنافىهذالكن.الامحنانحرمانهوحرماننايكوناناللضروريمن

معها؟الفنيوالتعاطفللهاوالاستجابةبهاالانتشاءعلىصميمفياثعربهااحسالتيالخاصةالشخصيةالحاجةتقريرمع

المتواضعتفسيريينكرللمناصفالدكتورانالقارىءيدركهذامنويبتغىالعظيمالفنمنينتظرماعينهذابل،عنهافعبرالفرديكياله

وهو،اخرونلهازكرهالذيللسببنواسابيلابياتاقدمتهالذي،الخاصةلمشكلتهتصويرءطريقعنالااليهيصللااللفنانانالا،منه

اللكافبم.اًلبعديبعديراهلالانهانكلهبل،بعيدارمزياتفسبراًيعطيانه

صاحبه،بنفسيةالمعنىيربطالذيالنفسيبالتفسيريكتفيلافالمؤللفي!صححبأن!نوالم،"نصيب"اللكهـلم!ةهذهللمؤللفنقل)1(

عنفيفصل!ا،واللشططالجوععجيبجرياالرموزوراءيجريممابل.الواضحالمطشاخطأههـا
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حرعمسوع!سما-..فتتاقياللطبهميةظروؤهاعنإلفصلهـاو،الم!صوسةالماديةاصوللها

-اآلىلآاصأه2،لىارلصآلمكتالهمنمتمددة.!مواضعمفيعينهاالصفاتلهذهاد"الاشارةكرر

حعبهـ-"سوي!ملها،المعاسهالحيويهمدلولا"اكللمهاويهمه،مها

".ورغباتهوأماقيهومخاوفهوأزماتهوأحداثهوسيرتهصطحبهاحناة

المعاشةالاورماذ"لاللحماةلاالاحوالجميعفيالرمزبطيران.ويفضل

اهـ-ذىاللخارقالاعجازىالاسطوريالسحربم!الغيبيالادراكبعاللمبل

صاحبهعنديعنيكانكماالرمزبفهـميبدأواانيحاولونمنيتهموهو

،(133س)يقاومانينبغيتزييفعملهمبانالشخه"يةحالتهوفي

برووفماذافلمورر!لالحقبقةمفهومان)ويصيح،الحرفيةالد!لةعنديقفونبأنهمويننهمهـم

يبف-ج!لولاالشعريفترسحيوانالىاقربيزالماالحرفيةاللدلالةاو
الغابه!يلقحرشبو

..اناللىينتبهلاهذاغضبهفيوهو.(891ص!ل"عظامغيرعلى!نه

وحشى،نضشاءجاءلوانيرإ-دونالحرفيةاهـرلاللةاوقةالحقبعلىلاقتصاربايضهمهممن

*،.فيحالة4يعنهكانمايفهمواوانللرمزالحسيالاصلبفهم"يبدأوا"

الياولظبميافيف"صبالتفسيراجواءفياللعنانللخيالهميطلقواانقبلالخاصةالشاعر

،ينأىانكلمنىتدريهليجمثواانمنالوحيدةوقايض!مهونظرهمفيالبدءهذالان،الرمزي

.الضلالالىف"كاجموحا

احبابهويفقدالازسان

علىاولايقومالرمزان:أوقيحقصقةنسىكلهذا5فيوالمؤللف

رونس!ياتريرباويعيشبرإدمجالالىاللببعيمجالهمن*خقلهثم،اًلمحسوساشتممال

-ابوابرطرقاص!لابدأفااذاالاالانهلمقالهذانتتبعانئستطيعلاانناالواضحمنللكن

الذيهووحدهالفهموهذا،الطبيعيومجالهالحسبممدلولهبفهم

ترعاهصجهذظرةلاررلمفلااللذيمدىالهوسالىالرموزتخيلوراءئشصطحانمنيصوننا

51بثكويحسقلبلاكماالرمزكانواذا.المجانجنوطوساتال!اشيناوهامعنشيئا

نفصله3انلنايجوزفكيف،المصدرءمتنوعةكثيرةطبقاتاثؤللفبقول

اعصابهتمضغوالوحشةاظبقاتهذهجميعنهملانلنايجوزوكيف،اًلمتنوعةمصادرهعن

تدرىهلالغربةليل!ا-يرمعدهماعينهوهذادكن؟واعلاهاوابعم!ااخرهاعداماالمزاكمة

..اليهاوقادبهاواقترنسبقهاعمااللطبقةهدهيفصلفهو،المؤللف

صدرىفييتأصجبأسى.طبقاتمن

الفجر!فيالغازبء،دلوالروحية،الاشكالاستقلالملاحظةمنروخ2ث!ءلا"المؤدفيقول

يعثقها-ارضاليعانقاللىأدعىشيءلا:روقولونحن.(آع9-158ص)"مصادر!اعن

الحكمهذامثلالقاءمنالضلالالىأدفع2والعبثعلىوأحفزاللخط

احزانهفيهاوليدفنانالبشرنحننستطيعلا،كانتماكائنة،الروحيةفالاشكال.المطل

!ى.اقد5ا10الروحيةالاشكالو،محسوسةماديةبأشكالتلبستاذاالانصركها

حماد5ربلرالاشوراًلىتطمحمهما-الملالكةولاالال!ةلا،البثرنحنوصدنافي-

اجرافادمتالاماسرهوبالضبطوهذا.قوياارتباطابهامرزبطةتظلمصادرهاعن

سبيلولا،الاستقلالهذاالىالانسانطموحيصوراله،اللفن"روعة)

جبهتهتحفروغهموناردرالس!ةبدأنااذاالابها"الارتياع"اولروعةاهذءتقديرالىلنا

ةالاجتماعيوظروفهالماديةالانسانل!دودمسهبةمفصلةواقعية

بستالهليمحمروجمافاانفنهفيمحاوتهتأملناثم،النفسيةوازماتهالشخصيةومشكلاته

قيةالدذيافياهنالكلانتصاراتهوفر!ا،اخفاقهومدىنجاحهمدىفراقبنا،علهايعدو.

نتبصرهانونحاول،جميعاهذهعنالفننعزلاناما.لهزائمهوحزنا

ايعمرمنضاعماترجعاللعناصرتلككل!نمسضنلامجرداجمالافيهيرىبارداجمالياتبصرا

نجدهاننستطيع"جمال"فاي،ولحمودموعر!ترابمنالمكونة

حلوهاحلاماوتجذد!تواًها!ام7كاروالاالانسانيةلرهافضالتامالالغاءهذابعدالفنفي

الد!راقدامهـىقتهاجمالناصفالدكتوريقول؟الحسيةلاشكالهالتاموالافراغاللحيوي

.الادداكجمال،اللبعيدالمحرفالمعمىالرمزجمال،الروحيةالاشكال

؟تدريهل...الغررهليلياسنرىقادمةمقالةوفي.الخار!الاعجازيالاسطوريالسحريالغيبي

رم!وزفىوراءنشطحانابرمزيالجمائيالمذهبيريدنامدىأياللى

لىاالحبيببلر..صوفي.المعاشةالانسانيةالحياةحقيقةعنالانعزالالت،مة

حمسيحر-سسيم.!ئولوو!القاهرة
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