
رأسدسدإهلاسرسنرأدرس

االنقانتررجال!ق!الاشارك

والدكأورعاص!بمبشال

مسيرل!

عباسىاىسمان

اكنابالاتحادااشكلبوافراققدمان،زملازكباوبأله!رالىمياود

اوقعناولانه،اولاالمقالكمالفرصة!ذهلة"ا،لاجانهعاىاللبنانيين

س،ا.بئ.منطنخرجانونرجووابصاركماسماعكمامامالازمةهذهفي

هـ-!انارىلاانثياقولاز،اقولااسمتباقمنهلادريولا

كل--عفمص،بحث،الاساسهذاوعلى،تبحثازمةالعلإنجتاكقد

اكلاماهذامآلمهةوفي؟ازمةهئ،كاولبست؟ازمةهئاكهلزملالي

رو:رز،المهركةعلىاقديمامنذاعربياانقدنات!ودلقد:اقولاناحب

العقادالاستاذالمرحوموفاةحتىنشأ

مطلعوؤ!،احدرتواأاقدلمبهن،النقديةاوراركهئاككانف

ولحر-وووركة،"هـ)مابي(حورمهركةجرت.ا،هجريالثالثالرن

انالضقديحسونالناسكانلعركةاصوت/نجفضكانوءضدما.المتذبي

تر!دت،احد/تاا"صراكاناذاحتىازمةفيوؤءا!4اًو.ةماءلؤد

،اراًؤءكط/اامقادا(شوؤبةدقاد51ا"حاردفرا/نجا،المعاركهذه

فدالطو/-لاتاريخاهذاخلالءنفكألناوهكذا،حسطهارافعكماا

المدرسةهذهه.رتخفتؤاذا،الادبيمةالمعركةوبينةضقدابينربطنا

.ازءةفيوؤعانهاوا"وحودلاة!نقداانتوهمنما

اأفردلىانأتفتدالماك:ا:أضقدااهذ!يعكأؤىاتغيراحرءثي

يفرضوانايدانافيويحول".له"ولانيتطيعاذياالمميزالنلقد

4!يعصدلماءضاافرداهذاواكن،الناسمنحولهمنعلىآراءه

اًلذيالمست!بدالفردذهبكذلكخفتالمهركةصوتانفكما،وجود

اثواؤ"-!فيحولهءنعلىالميدانهذا!يراءه3يمايانبريدكان

)مربماواكن،نقداهناكاناأآولالىهلىاءناخلص.و!ثطربهم

الضفدعلىوجودهم4بري!فرضونالذيبا(عثىرزون4رنقادهناك؟ن

معمراكانربماالنقدوهذا،حينقدوهناككثيرنقدهضاك"احلإإثا

علينا،اكقدهذارويةيهميو)كنمما،اقديه4االادبيةالمعاركمناك!ر

اصمانلآاد،ؤضون/*نلاثةالاقلعلىفلدينا،بجملةالمهألةناخذاننل

اقهء--قيواكأالقصفنولدشا،المسرح!نلدينا،اكثرهنلريكن

الثعر.ولديئاجرةالقص

القواءدنفس41الف:ونهذهكؤفياأضقدان!للآولانيممكنولا

نآسدؤللشعر،!هاا)واحدافنايئبعهاانيجب/التيوالمرسومات

والقم!!ة،للقصةوكذاكزلقديركأوقواعدونقارنقدوةلممسرحونقاد

هنادككانتاننرىانلاستطعت،الانالن!رةاجزاناولو.يرةالقص

اكعرالمسرحكانولما4فةالخضالميادإنهذهفبم،النقدفيصقاازلىول

لسسمىعححير

العديثالئقدإازمة

س!بم

ء

والدكتورمروهحسين

عباسسان

رجس،ءاض،!داالاى-ظذاىاا-ؤالااوجه.ءمرفيازدهاراالفنون

العرببىالعالمفيالموحودالانالىسحيالنقدفيرأيهما،النقاش

معر؟فيلاالمسرحبىالنقدوبخاصة

أنقاشارجاء

احسانوراد،فيا(معالاختلافالىارويلاًلبداًيةمنذاننياحس

التقدفيازمة!:اكاناحساناالواقعفي.الث!د"ضعباس

،اسبلر"اووهااكثيوةاءجرراتهالهاالمعاصرالعربيادبنافي،الادبي

الىصفهافسلحتىتص،قشوان7تعالجانيجبالازمةوهذه

الامرهذافبئنراه"،كانانالمأزقهذامنبنايخرجوسليممعقول

واً)ضافدالنقدببنالادبيا:قداعنحديثبمفيافرقوانا.صحيحا

واالقبحولتظالراأنني،الادلييةقاتالتعليوبيناًاحقيقيالكبير

اختلف.االادبيالنشاطحول

فىكثيرةنقديةتعليقاتنجدروايةتظهراووانديظهرعضدما

،س،المقبب"تاالادبيالنقدحركةوينقه:،،الادليةوالمجلاتا!"حفا

علىاأضقادانالاحظانايمفعاواحب.مقوالأالازمةاننجدولىوف

الحركاتمنفكثير،قلةكانواالحقيقيينالنقاد،الادبيالتار/غمر

ولو!صمؤيمت،ملهملامعونادباءسطح،1ءلمىيببرزاكبيرةاالادبية

واواحدرضاؤدالافميزلاالادببيةاحركةاهذهنجدبيضما،تاثيرهم

الضاقدظهوراناي.المكانةونفساقيمةانفسلهمالاكثرعلىنافدين

صعبة.ءملةهو-بئالادبالحمياةفيالحقوالناقد.جداصصقىمهأاقى

العربيضابأدب.ش!صلا(ن!الضماذجبرعضاذكراناحبالمجالهذاوالي

الجاهلي،الث.عراش!راركأأبهحسينطهظهرفضدما.المعاصر

الادبي؟لفكرفيراله7بعضفيهمرموالذي2691سنةاصدرهالذي

ا"ء!يذكردرجةاىامدويةواج!نماجمبةفكبريةقنثلةاكتاباهذاكان

وبعمها!ء.نط4يرلمؤي!بعضهام!اهراتفيهاخرجتممراناورخونا

ونفس.وحولهالكتابهذااجلمنوقهدواامواوقاحسيينطهيهاجم

ضدالحادةاضقديةاآراءهيطرحأعآادابدأعذدماحلأثالدويهذا

وغايةالاهم""فيارلأ2واءمقافكبإةغااقهء-قىافكانتومدرستهشوفي

.خطبركلرثوالاحتطعءلأوالادبيةالفكبىبةالابعادتفسيرفي

علىيعاقانروناًخارشصيءهو،قيال!قصال!يرفالناقداذا

ا!ئبذةأمصاحبةجرد5منشمولاواكثراوسعودورهالادبيةالظواهر

،اشرحانحاولتما3وهوهناكاًوهنلتطهرالتيالمخنأفةالادبهية

إوجدانا)صعبومنالكبيرا!نلقديظهرانالصعبمنتقلإبريفي

المؤثر.الواورسعالمعنىبهذا

!



نااو*نبرانخبالقولاىا4كاالحد/ثهذامناخرجانار،د

:برايالاز"قىؤءهاووه"ط،هراجسدانواحاولالادبىو،اإقدازءكأهناك

ؤء،"عروؤطوغيرءدرودرغيبر،ليياورراالادبياتقدالار.لخ-ا

القد/م،الادركبما%راتناتاريخؤكبكبارانق(داء:دناانا،ءةالادبالحياة

.ابوضوحس9در5وغيربوضوحء*روؤطفيرالتراثهـرزا

ؤ!!نا.واضحةفيراكؤدإةاالمدرلمهةان!واثانياالمظهر-2

وء"دنرا.اخرمدءدارسومخ،ك.اواؤ"يااخطاتنن!تىءدرلبكأمثلا

فةتاأةنانظ(ر،".رفنتىرثكريرثءاداهـكأوراا:ههمعروؤطناقدءشلا

---هـاتقياانرهء:ى،واضسحهءليركا،،تل"ظر/1اووهفانذاكومع

تف،ص.ليدهكأولي"!اء،ء4اا.،دىءاعةد،الاولياتءئديقفاواقعيا

اخؤ-دااسسنرحا(*،صراواشيااًلعربيالناقدجانبمندقممقة

ناوأرى،اواؤ*-ةاالمدرورمةاة،"ء".--تكأرويالن،وولممورواقيم1

عدير-صدةاظروفا،ا،عاصرا)ءخدكبالنقدفيالواقعيةالمدرسمةرواد

اعاماوالحهـلمث،التخمهـرحلأودءخدوقفوا،دواقةناتنه"لمننوعة

اًلاز"-فمطاهرومن.ادؤهـؤةااننفاص.لادونارئي!صميكأاالمبلدىءعن

ءحاطفيرا،ءاءرةاًلادب-ةقضاطزلممنجداكثبراًانإف.ااالنقديركأ

د!ءسلعلىعدبردةا-،راتاهاالمطرإوحكأالاسثلةءنبرداوكأيرابرها

إ--نعثسءنرةرب"االانعمرهاحركةوهو،إداًلجدءرالنت:الممال

مإاًاـج!ر.اداً)ث"عرحولبرهاءدبرهةال!مثلةهئاك.يزيدءااوسئقي

اسخلى-4ش،ك،لحاورءهكأقىاجاباًياصرالمعالادبىالخقدعليهايجب

واب-ن("تىؤهثلا.اجالي"ايعليها)هبمىالحدددحراشاصولاوليئ

ش--اكزالما؟المعاصرابربياالادبؤياً)جديداث.،رابدأوك!يف

1(هذاطرحانحاوإت.ةالماضاك-هـورفياننبىواذكرواسعفراغ

نمخ!اتتبعؤص.بةعلىعثرناحيثالمصريةالهلملألمجلةفيالموضوع

تخيبوبخللالقدإماًاصرياللنئماءرالجدإبالشمعرواسلوبمئهج

هـذالالهورجدامبكرموعدبخالننارهذاانلناؤبدا،3!اعامنثرها

ؤ---ىكشفعلىساع!ترليهااقه"-!ةاهـثهانلىبدا.ا)مضكل

اسارر!علىء--دةارقيهذهو.ثصرت،اًلحدبدالمثمعرا)ت،ر?-لأالبدا.لمة

ولءبئ،تجاءرت،رعد15وفص.انابىاهذ؟يقهء-هةلاوكانتروهـاائهـا

9،اصرةكأمءظتواريرختقدم،عربر!اااوطنااذحاءشتىمنجداكثيرة

هفافىتب3اسهاعيلص--نووهوفى.اًنإقولبعا-قجاءني.متعددة

وصاءنسا.اخرنه-!ل،قالتعذا5اءر!"لوؤدمدخ2انىارهذاةبلاثكل

ناؤءهايثبتللهجرثحعرمنذجفيهلصاحبهفيهيقدمحلبمنقتعلي

ا،ة!(اربخا)نرذا5قبلتب3ؤ،لمةاءةعاعلىالمعتهديدال!!الث"عر

واعتقدمضتلفةنهاذجاتءلميقاءماحمط(لوقدماًلمهـرورشعراًءقبلمن

--ها?.ماندجبكاناتىاالم"-+طةالاواية4امضياهذهءمثلان

!--راكلرركة?اصرونأننارغمالانحتىت!عسماماواضحانهالب

مز،الحد)ب.اث.رلحركةبالئممبةايضاالمثالسبيلءلى.الجديد

اثاتراعئصر،منهايرستفدوبهاجداللشعرعليهاير"ةمدالتجم!.جاءالالة

اصرىدءئةالىعرر-"ريئةمنإء*دلة!الث?ببىأالتراث.ولكن،"انمعجمى

ا-هداواًاص-ورعيدء"لملأحعئد5ف"ام!-ابء:هـاالخعبيثالتراث

ات-،.-"وىخذلهئدفمبرهاد،ز-"!محندغبيوهحجازيالمعطيعبد

اجىدةمنظ3،سواهـهااوحاوي-اءل"اوادونيممى2بدلمأمصريكعربي

انعة-.بئاالاء!ولوامشهبيةادةواول"جةالشهارموزا"عرلمحةفىاء"موبرات

المخننلفة.ؤ!مالدهمثىبست!خدكلونهاالتب

اًن،.العردء4ا"،اتالحاءوزورطاراهاكمااإقداازمةءظاهرومن

ا:قدرإ?-ةلأقيمدرسوا!اه!ءنا"جاهلهام!ثلارد9هارجاءعةاناعرف

اكبيراربى51االاد،بجبرانخللاصبراًنبئدبمثلاتهمموهىالادبى

ناوخاولغرببةص،ءعقىكلاًن.انراثاابهذايتصلماكلوبابراز

هـذافيءضهـبم1.1وانوكوناقياه!ايكوناًن،شخصيةا!ايكون

ء--!لكلملزمايكوناءعكأ.اجاار،ك-?قيا:هجاناًؤوللا.الميدان

ا!ساههناك)كن،للجامعةالادبيالتفكيرفياوبالتدريسيختصن

اعرلي-فى.اجا"ع،تنافينراهلاماوهذااصلداناهذهفىيابغا

ع:(!اص"ان

--قواستطركأة.افياا،ممهقالءإىيرجاوبم2رجاء.ضاذالا!

انفااتكأ،)مجما"اًلادب-كأا(ظاهـر/جميمعنوتحدث!هءمهاالاحداث

و!ء:نحدثآتا/اشءردوراناًذ،"فلملالهوضوعاطرناننربدكنا

هـ--نالايئموقف:انؤرراندلمونالىشعرنقدفيازمةهخاككانتان

اخقد؟ا!تاؤياز""ووضاكو!لمسرصهـ،نمق!هناكؤ،ل،اول:ونا

الئظنة!جاءز

ءوضوععلىالاجابةءنت!؟افلاالع!صؤالهذاطى،بكأالاصان

انهاءةقداذياالعامالادبيالئقدصز?نهوالمهـمرحقئقد،النممع)!

يعت!داذيااإقدابالذاتالىرحيالنقدمنكثيرش،ك،ازمةفي

ءا--ىايت!لي!اياتطبيقىاا:قدواالخ!ريالنقدءاوا)ضظرياتعلى

ءذا.افىوقواالانطمباعءلمىيعتهربعاصتعلميقاعرغى)تىاالمسرحيات

هـ-!ذاؤيأ.اكتبودبهبماوكل.جداء:تشرالخقدءناكوع

نابر--تطيى-عءجلمةاولدةجرفيءهودايهلكشخمراي،الموغصوع

ء!هي!ةنكلرةءاىابىخي21:قدالكئ.عاصهلولعلمقامسرحي"ايي!حغر

حقءقيمة.ازء"ؤيهـودةءمةونظرة

الخفدعلى"ءيىقمناكهل،حىيناذالات:عباساحسان

؟ل:انفيالمسرحي

همراثحطين

نوعؤي"انم!وريناوا)"ةادالاءمدقلءبرينوبرودياناواقعافي

نع":لمصرؤطإناحاضراالا-وانمناحئبريهرفمل3لانني،افامرةامن

فهمكنذاكو"ع،ا:!دااحركةفليلوإ*"عياسةواتئلاث!فاكقد

ءصر.ؤيعخ،،تضءلمفا.إانفيا(يمرحىا!ئقدازامةان؟لاجهالالؤولى

ا-صم!احالاوبرطبىعة،بعدنفسهنيكولمإافياللبالمسرحاناءتقد

!!نا!مااةوردانبربئوان.لمهكنلالانه،المسرصكاالنأرينن!!!ن

!،لتف-دهناومن،طةلملايرزاللا4اًز.نيتكوبدأؤ!نة"ء"المرح

،رجاء.ت!اذالا!عبر1ه3/*،اءقاتمررد)زاللالبنلنفيالمسرحي

اتفىوق11ايس،اتعل.قاتا!ذهاحب/ء14اوكنبخ،عابرةتعليقات

،تذوقبدونحتىا)تصخه،يةالا-راء2،لباهومابقدر،ا)نثءخصي

هىا-يابلأاالاتجاه،ت،اخمءصيةالعلاؤات،الشخكل"-بئا!راء

9-هـمتننحكمقلةسوىالغالبعلىالمسرص*أالخقدفيتتحكملنكبا

الفكرهـقىوالالجاهاتإ)ث.خصيقيااعلافاتاإحكهونوؤءهايرقيونوفيها

ياسية.الم!التياراتو

ذلك؟علمى/ضيفهماعاصيءيشالللدكأورهل:عبالىا!.ان

عاصيمبشالالدثنور

،نقاثئالاستاذ.4كاؤثيجاءمااكأر0ءلمىواؤقى5انيالحنؤهقة

اعتقدلدمخيو،عباسا!انتورالد43اقاءا!صأنادمركذ)كوانا

لان.اجهالاا)عرببماةكرابأزأممةءتءلقةاكقدازمةانورسءكلقبل

كه،الادبيوالفكردبيالااة*راهو،ءلهيققدهواحقيقةاافيالنقد

السياسىالفهركظولععامةالفهرجوانبءنا)قطاعجانبهوإنجفىلا

اء--نذلكو،يرنثريعياً)افلأرواالاقنصاديوالفكرالاجههاعبىوالفكر

وا،اعامااًلةورفي*رلامحبةوعلامننج!افاليالفكر.لة؟رلقطاعات

علمىإشتهلاذياالعامالايد.رولونجيابناءامجهوعهامن/تألفالتي

ؤمصىازم"فياعربيااالعامافلسفياافكراكانؤاذا.لقطاعاتابرهـجع

ازهـ-ةا؟كأانولازمكأافيايضاهوا)خقدايي4الادالفكرانذلك

فىازء4وجودعلىدللهيكرا،؟اؤطاعاتمنقطاعايفينلاحظها

م،عليوجهالعربيلفكلان1فيثمكولا،ا)ءاماًلفلخمفياًلفكردخاع

الانحطاكلءصورعنورثناههاإنا"ذالتخلفوازءكأالجهوداًز"ةيعاني

6



الفا-،فىوالفكر.الةءرهذافقدانفيتتجلىاز"4وهبىا)طويلة

ا!كلا:ءجةاسا!ء.ماتم1،1ا

يتفرعماو،يةاءلمها،ءبئ(:طظا،برهـاًلضوا،قمهل1،ايةاش!وا

ء-نآخلفازءقىالنقدازءةاكطآهـدوالاطارهذاوفيأ.كلهذ)كءن

ة8قوؤفيقابه،ا:قدا!داليظل،الفنفياةلمىةيأ1االتعيوء-خوى

-سةالادبياءهاليةارركلعناماصزاذانهعلىاضملقاالادرو؟النتةبمبر

.الادبوفاشفةالفنؤا-ورلمةؤط،عهواضقدااذ،ء،"ةافنيةااءةبالجما

موع!ا)يةاًلجما"سنوىعلىيقفاثياالةرر"ةكظضىالممبر"ذاالضقد

وجى4وهذاربية511بلملأدنافيمونادراولميلملأالارمدرءرؤطامالالحبة

.اًلاننبث""اا)تيالازلم"ةوصؤهءنرأييفياس،!"ي

وعلمافنا!لسفةمتوىعضديقفاماذياالنقدهذاوبكل

الادب3-ءحرربطعنءاجزاو.اظلذا"4علىهـغاقايأل،ا-مالا

الادرىالشا!ديص:حويوم.ءامبوجهاض،ر.لخواالحياةوءركةالغنوا

ؤد-!يةارة-كأمنا:قيداظلمقبةوبروماي،الة)-"ةء،اةكر!خوىعلى

ازءةؤلتكماوهي،الاور.اد"يةالاز*ةمنربري511ا(ضقدرءرجشهول"قى

.ض-،ءلانا:ايبقى.ويياانئ-5ااور)-ةيااة*رياتوىالمصعلىتبنى

اولا.411.نحققاذياا)ةررمفيا".ءوىاذلكؤياكقدازءةعنبمدث

ؤ-!اًلن!!ي!كوناثياافا-ءةىافياءالااوا)ور/رر-ةئياـ-ط-اازءقى"اك

يا،اغنامفةاونالادبرياوص"اانهعلىتيارهؤياذ-،قوفيه!"،ر

الااتج-،ها"جاهـاناولما-!فةافيخطانلشايربرزوهض،.لالج15ءلمم

":كلرحوهنا.والماميا)واؤميجاهوالايالتقليدالاتجاهاوالمثالي

ؤك!ال!هالوءلممايةالمثااور)م!،كأافىالجمالعلمقضيةايضااء،"نا

الةررف-ةالاؤجاهاتهذهرأسوفي.الحببثةلفلمسفيةاالاتجاهات

كأالاشتراكه-لأبالواقعافنافيمتمثلةهىا،)ميايتهاوجماالماركسية

فيهـضاك.آهاطورالملأ؟طاصفيوعلىءلأالواقعهذهمراحلاختلافعلى

الىاعربياالضقددؤعفيسض!منقديةؤديمةاعمالريبولان!ري

والاآءاهاكبماالمثاالاأءاه:قكم!ناًت!جاههن!!ءالجهالعلم!ضوى

اطاهـءجبناالطلمب*"ابناءمناً!نهادلاء،1!يالاعمالوهذه.ارواؤ!!

ا)عربرىالضقدعلمىا)فالبةا?ةة1اانالا،اعربرباا!المافيو!:،كهـت،

و!---ىاستوىا!فىادونرأيريفي"زاللاءكأامراالدراساتوعلى

و!فه،اعتقدماعلىاحد،ثااعردياا:قدااز"كأفي.اسياالا!السبب

الضقيدباختصار.وصودهاءباساحسانالدكورينكرالتيالازءةهي

وانااضمىيزاهـ:اكاصمللاالفلسفةقطاء،تجهلمةمنؤطاعوهوالادبي

وبهنا)صحفيالةعاجقبهنجمزالةهعلىا:قانئى1ارجاءالاستاذاوافق

مفد!إفاا!وكذلكالصحفيانعليقا،الرصينهقىالمهالادبياخقدا

اءهـطار،صولوالمه!فةامةالهاالثقافةمنادنىحداهناكلانازءة

اضقداهذا،ثهراكةذوالنقديبقىو.المملقون!ؤلاءيجهل!ماالفه،ج

الفلسفي.اررمتوىاىابعديرق)ماانههـو4ازمضرأييفي

عباساحسان

الا-تازانذاك.ايةاخااؤك!كثبراًاسرؤواؤ!زملائ!انارى

قاثداقب"!ااءرؤكان53،ا)ضاراىاا):قادؤائدوهـومثلارجاء

فىرئبتلمثماكبيراالناقدءن.لتساءلبدأقد،ا)ضاراًاى".راءالتف

ا-صتخاص"الاز*"انذاللثفمعنى.إكل!واحدااناؤدالاء،عصركل

د-الضافعننهءثلاواكأضا.العردهة)ثقاؤةباوالعربيةبالبلاد

والدللهـوصود.ظبىيفياضقداوهذاا:قداعننبحثنجن،االأبير

قاذا"عربكط،العا)مفيا:روادا3-رامنثلاثةبيناؤعاثكطوصودهءلمى

هذاؤيقدهانما)؟يا)ضدوةعلىردفهـذااضقلداكبارمنهـضمكنتم

-،خيوط!فياتتبمهااناحببت،ازء"ءـ:اكاناذناًلمس،لة.الببوم

،لااعههضاكاناءضقداًزا*ثلاا-رجافي.ال!ونلمختلفر،اشسبة

فوق-،تدرا!ه!،اك4ا)ةصني.اهـسحءةاءهلب!اتامستوىؤوق

ظهـرتصادةدراساتوهض،كاقهء-رةااقص"اعلىاضليظ،تامستوى

؟الازهـ4منبرادبي!هنا/بئواكن.الحقلهذافي

نءيزاللاالاكبرهـءصودنالاناشمرافيالازمةمنجانبيكمن

"وة--فصعلالض-عريالجوتغير:كثهرةهذاؤيوالاسبابالشعر

يرالمقا./هيفما.احةماا)قيديهقىاًلمقا..-ىلمآمدلم،صمباالئاقد

عاىالنئمرلم،1يحكمانرستطيعحتىا)ضلقديدفيتكونان.لحبالنفى

.الادبوابر،"اثيا4،اتحولو)كنهاا)ضقدفيالازلممةايستاجدإهـ.ا

برطتاحدإثااثممرايدةبردوء،5،تافاهدوصودوضعالوضعهذا

اخرىآدابءننقدو"ءةاهيميسضعيرانيسنطيعلاصيرةفيالنلؤد

منورثهـ،التي4الادبالمقاليسيعلىاءالالهتماميتكىءانيستطيعولا

وزادهصمب--،ا-اوراموقفاءبحهضاواذا.القديميالعربالادب

هل:از)"لملانناسثلمةل3زرعلى/سأصواهاص!إدةمشهللاتعدةمحمعوبة

يااىوا؟ا)ضقدافياحر،كأا)4يبيحامإضاؤداقي-داذ!ببىاالانتماء

"ب-!انؤكطإسوخاء-قىاةقدايةثيانافهـبيا.ماءالانضيستطي!دربرقى

.؟عامةوالادبانىبر

همراشحس!بمن

ءطلق،ليثءكلعنهاكلامارهفىلاالمذهبيالانكأماءانالوافعفي

؟،ا*ضىوا"،،اجاءدةاالمذهببةبمعنىيكوناناماالمذهبيالاثهاءلان

ودا:ذهب"ذهبيةواخذ،ءذهباىامنتميلناقدكانياذا.ااضهجي

اًما.اةناربرو!عئ4ونتابرو!فكيرهيقبهـنقدهفذلكالىزوبيرصح

لانمطلقاإقيدهذ(اكاناعتقدفلافهريكداءلفكريبمن!جاخذاذا

بى،جيةمرت!بطافكيرهيجعلاضاقدا4ايىيستشدالذيافكرياالمنهـح

هذهعنيعبرالذيالمفمونحركةيرى،الفهيةالاشهاليرىتجعله

إضاقداولكن.دهامر-بطاالنقدداممانفسهاالحياةلاتجاهالاشكال

دا)ضسلانثوق2اعدةالىكذلكيحضاج،الفهـريةالعدةفي"تكفيلا

ارهـاع،ككلفهوالفنيللائرم!الموضوعبالاءرليس،ءوضوعياليس

.شنغنىلافا)ض،قد،وذاتيءوةموءى،عنصرينيحتويابداعكلانو؟ما

+دىفير؟هثلالذاًليوالارداع،بالذاالابداًعءخاثانياالشرعن

استيعاباىايرحت،جهوكه(اجماليةاحيتمنافنالجوهر4ا!.ضيعاب

ناويهكن.لتاريخابحركةوءللأقته،اةاءباءلاقتهخلالمنالمضمثن

هـ--نكأراًانا!حديثانقداازملآوجوداسبابمنان!تااؤول

أهمولضستالاجتماعياو،الفلسفيافكراءلمىاءايمتمدونادالنظ

مناؤراؤجماور"ار،،نراه*اكثبراهذا،للفنافالمتياقياترزهاءدة

ا-س،النلقدعنديرد-اجماليحسعنيصدرالذياةفوقا.النقد

ىفنظرةلهإكونانيكفيو)يسء:هجياا)ضاقدهذا؟ونانيكفي

اجتهساع.اجمالياوص-.4ذوقهتربىقديكنلماذاالتاريخحركه

ار-ىنفاذاناقدا؟وناناكاقديجعلاناللذانهماامنصريناهذين

يرصبحاضقدفا.الفنياقلاعمليةجوهرالى،الفنيالعملجوهر

الكاملينمماالمنصرب--ناىايضنتدعندماايضاهنافنياخلقا

ليس!ولفاؤ-،اررعؤالاىا.ارجعحالءكلعلىهن!.ادلت!ماندين1

وبالنوقبالفكرءرزبط-فهريء:هجالىانتماءكاناذاالمن!بيالانتماء

ويساير"فك-برهير)بلمدلالاطلاقعلىالمشا!دامقيداال!كبماآبحسو؟

جوهر:بما.لدخلللناقدجناصءنءمالفكروااوجدانانويكوذو!ه

افن.ا

عباساحسان

ناؤرصا!واعني،افىروادءث،1بتقيالتيلمنابرعات!عددلكنو

اكية-ترالاثالواممي!ةاخامةمنا"وثقافنءعا"ذووو2منهجهياخذناؤداهنلك

الذيرشديرث!،د.لادءنوررجاءالاستاذره3ذكاازرياخرتناؤضوهتا

كيف،الحالة!فهؤيالقراءيتهباين،ل!لفنالفنبنظريةيؤمن

رجاء9؟استاذياطريقهمإتله-،واانيمكن
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قاش؟اابءر

كىلاوناقدكل!وحرها!تقد/قىازراهباتعددتلوانهاعتقد

هـلواشطاءإتوإ،بيقياافيإزظرهـاوجهـقى"/شرحاننقديةمدرسة

وانا،الازمةاتلزالبمدع-ناالنابغيننقادهـ،تنجباننقديةمدرسة

ةدؤ،عالنةدانعلى،روه!--ن"اذالا!كله،تعلىتهامااوافق

أدارسااستطاعت1اذا،عولالابمنلونهوالوؤتنفسفيابداًعو

ابنضوعووواا!مقاهذاوالىالمستوىهذااىاتهولانالضقديئ

وسجردوناكأراءابنة-هـمات!اداانفمكما،المجديالابداًعوهذا

الثقافب---قىا"كافيتهـم!بءفنفها"دارسأىاورنم!ببنانفس!

هذا.والحياةمعالمحتفيأاؤفهمءووحسبا:فيةاهمطبالعوحسمبا

حهث،نون"الادبففي،طببوربانقسامهوالادبياكقدفيلانضطما

و!واضقديةالدارسالىاالادبيالابداعتنسبءضنوعةمدارستوجد

وانجاهاتهماوانهماتقاوةههـوفيوفيالقراءاذواقفياننتهـامايضا

قي.لمفلمخت؟

اصيعا!نئمال

.كلريفيوتهترجداكل!مةقضميةعباساحسانادكتوراطرح

المر-لمة،هذهؤ!!نعافي،1اتكبااينقدازمةاسبابمنرئيم!ص،سببا

الماامانتواسع"،4فهلنلكانتتقلإهـيأء.وليء:هجعنالادبتحولوهي

ور،لتالىحبرةفي"خهاا)ضاقداصبححديعةوازجاهاتمدارسالى

يرتط-لااليىاضقدي.اإلى!جاازمةهيالازمةاناعشقدوانا.القبراء

برواؤعءرقيطةاضقدافيامنهجيةلننب:ىا:،قداكانفلوالادبيدالواقع

":"إسضخلهىو،اجما)جةواالابداًعاا)صول!4يسضخدلصالادبهذا

ثقافبة"فاهيمالىيستندولاالادبرىاحتمالوقواعدالخلققواعد

د!احالاهيكطتراثيةمفاهـجممايالادبيا)واؤعءنمنقطع"ئطرية

إمتهدات،قداكانا)واًي،واؤء-4ضهحبةعلىيعت!مدونلاالذينالنقاد

المر،فطالذوقياًلاحسإساىاطبعارالاضافةتفبميرهفي4مضهجهحركي"

باءتجماراحرجاهـطامنا:قداخرجاكاننقديعملكلمنطلقهوالذي

نامنمروهحين4اؤاء("ع01وا.جديدواقعالتحولاتهذهان

لا،مذوو:جالاهنهجياانضتواءضضويكاناًفيا،يتبنىكاناذاالئاؤد

اى1ايهودوهذا،از"نهن5اكقدمخرجار،لفعلازخاجهنيكوانيمكن

المنهجبةهذهفيمسصتوىأناقدايركونوحتىذكبرتهور،بق!الذيالسبب

يشتغلاذياان"يدفيألمفلسفةاء-توىعلمىمفكرايكونانبدلا

،بعمل.فبم-"

عباساحسان

فيمااًولا.جداءمع"ةاضقهـءمليةاانكههذامناضايتب-بئ

ء--ننف-4ا:،قدالدىموجوذةتكونانيجبالتياوساللدايتعللق

نالاؤولاعودواذاندطيءعملهـوالالوبطبيعة،"ومنهجهثقالمحية

اكن،نقدانرىان(دائمنريد،نسنرعجلانناءنت7للازء4-صورنا

شلاءبهرالايشكونولايتمولابسهـولةيصدرلاأالحقيقيالنقد

احدىادو.يسلصديقيالغزاليقحصيدةاوراققرأتوؤد.ثدبربى

يفلتءرةكلوفيعضهااكتبانواردتكعيراًبهاوتاثرتمرةعشرة

ئكنلم.إتجربتيهذه.شبئااءتبلأاناً!ستطيمولامنىالخبوطرف

وانابدااينمناعبرفاناستطعلماننيالات!ووعيائقهناك

قصيدةانهارغمثميئاف.هااقولاناستطعولملى"ةضحإمالمشهـلة

العصلفيالصعوبةناحيةمنهذا.ءميقاتأثبرائفسصيفىاثرت

فيهي!هشافياالمحيطفياخرىصعوباتهناكولكننفسه

الىصؤال)هـدا-درجةالى،اجتماعةعلاؤاتلهالضاقدربما.الناقد

احياناعقبةلأيةالاجتماعلملأقلتلايقفالعلاثة(زءلم!لىالنقادعلىمطروح

.؟النقدطريقفي

كبحسين

لاول!متهروالضفالمفنلخاصاالنافدانارىالجهةهذهمن

رووضوعىمبدعحص!نقداهـي!نا/*-ناكى.الاجننماعيةا)*لملاؤ،ت4ت!وة

وان،الادب،لضةده،أخفسه،*ثلهاة،فدا.للأونانإجب،ذافيو

ابر!اعص"،اوثخصيةعلاؤةايتقيدهانيحوزولا،صيحانيكو

.لزاللالانه،النقدفيالازمةهذهؤان،ش،أةعلازءةهـ:لمككانازادل

اخاءمةا!تءربرضيوازي،امعالاسفا)ضفادعلىاءلملاؤاتاهذهت-طر

رصرا-كأالاء*انورر،مخاءون31انحاواتواكنبا)فعلهذاءاز-ت

.نفدت،فيم!

!اشكاءجار

وعميقة.ءةعددةارعادولها،برداامهمةااض!كاكأهذهقةالحقي

شو!صيهاجمادضدأعضدصاقاد51اانالاولللجلا:-مبةبار3اذفأنا

بداية-فيكان،الادبيةاء!ر!تهوة.!ةمدهحاداادبب،موؤ!اويتخذ

بتمى،،اوقتانفسفيالشخصيةحيا!4بدايةوفيالادبيحةحي،ته

واسعضخملي،نتاحيخرجف!انالملهكبماافصراؤكبمايعملثوقبمكان

مىا)*قادا"اموا(ضاؤذاطرقا&مدكبيراءج!ودابذلوقد،وممتلىء

بصضفيحاداتعطيلايعطلهانبا)فءلواستط،عرز!"وؤفيلمحيانه

انى.اذ!ؤأنا،اصر.ةوذجوهنلك.ادالعقيعلىاثر"طص-،"4لحظات

7-ظيدر!ات،ذلناكانالخمسيناتاوائلفيالحاءعةفي3:تعندول

منءلميلاكانء"ماوهامةعميقةنظروجهةءلهوكانت،اءاهاكاالادب

فىحسينطهالدكنصرنظرلوجهةتماءامنافلآل*ضهاو،ملاحطات

كانحسين4طادك!نوروا.ال!،هاي((الادبفي))اصوفاةابه3

وف-ىتالجا"15ؤيضخمنفوذالواقعفبملهوكان،كبيرااستاذا

فىالموحودةاظاهرةاهذه..بةكثيرونتلاميمذلهوكان،الادبيةالحياة

نمب-صلالواؤعفيزلظماحيثالعامالمجتمعوفياًلادبيعنلمجتم

عاىء!ارحةالقدرةوعدماجعضىابعةتااءهمارحةعدماىاء،ءةا،صورة

هيالاسبإبوهذه.الادبية-لمارحةالمهعلىالقدرةمحدمبلايضطالذات

داالنلؤهـ.لقيي-تقيدا*"ءإا!"واراوؤءاقىاضمقداازمةفيتؤثرالبي

ففدتانياذكروانا،ات.خصيةاللعلاقاتسبةبالة،وشاءلاعنيفا

وكلماأذهبهةاآرائيررمبباءمدؤالىوءنالملعلاؤاتمنحداكثيرا

!فاواقضهاياا"نؤضتيةؤ!يمااصر،جارأ/،وؤلتاللهعاى.زوكلت

والعاماثخصاهذافقدتاننيانثمعرلاالا!"خاصمنشخص

ؤد4لطوإلمدةفقد""اننياشعروانم،،لش!هرإناًواتف،راوا".نعا

علىيؤثرةماعكبماالاحالموقفهـذااناؤولوانا.باكملمهالعمرتطول

إتااالوقائعرمضاعرفالمثالسبلعلىانااخرىزاويةمنالنقد

العامارأياعلىعرض!ايمكنلاالادبيانتاجنامنكثيراوتضكبماءتنير

-تنكازالا!اشدسيسننكرهاوالاجتماعيالادبيمالعاالرأيلانالادليي

ادبب-ةنماذجازهاورغمحقيقةانهـارغم،الرفضاشدويرفضها

عاطفيةعلاقةاهابيلعراالوطنفيمعروفةشاعرةاعرففاأنا،ءوصودة

اطلعانلياتهيحوقدالادبياننناجناعلىاثرتءعروفبرش،عركبيرة

ت!بكانتمنوببنالنمماعرةهذهبينتبودلتا)صي(ائلار!اب*ضءلمى

خلالعليه"حرصكانتو"ناحلامها!ىكانومنالاوقاتمنوقتؤي!

لياًتيح،شعبرهااتاجفيالتجربةهذهعلىواعتمدتطويلةؤنرة

استطعتفما،اثاعرةهذهحياةفيالقصةهذهتفاءميلاعرفان

هـفاحولبمراحةيكتبانينبغيكانماالادبهذاعناكتبان

يكنب.انيجبكماالشاعرةهذهعناكتباناستط!تولا/الموضوع

التىهيا!ادةهذهولكن،فقطالادبيالحقيقالانالمطلوبوايس

اًيضى،هنلواذكر.الادببىاانناجنافيعليناغابمماالكميرتفسر

واعضقدتحتر!((انني"اصابعناوروايته...ادريساسهيلالدكتور

يعهر-كانالتيالروايةهذهتابيففيالكثيرعانىانهعنهسمعتمما

ول



الروا/قيلهذهالاولىاهـرجةباا:قدوا.وخثرهاءرف،لااحداثعنفيها

ارىما3ادبركابجاءلواجهفي!،إببرالاجملهوبر،1نقداكان

لصدق.اهووتصوراو

عباساحسان

،الا"،ءعلاأءماءسمناهلالا"واتمعالتعاملانيبمو

ناقبل4عئيتحدثانيريداديباييقتلانللناقدبدلاولذيك

الكثيراشيءااء.حابهاكلفدالماالصراًحةكانتوقد،عنهيكتب

فان،عمرناءلمىقاعرةخاصيةليستوهذه،اليومحتىالازلمئذ

حكهتعنمماالجاهلب"اء!رفيالقديماللنقدقالدةوهيحندبام

اًأدكأور0بزواص،1المهملةيتلا!ىانامحلاواضطرطللآهازوجهاضهد

3-ئا؟"جربهكمنالهـىوالهذ!علىتضءفانترإدهل،ميشال

ءاصيهيشمال

عملهميدانؤباونجاضلانعاء"الئاقداناعضقدوانماواللهلا

وعلإنااءما-لأ،االميادونفيلينالم(31وجهءبمالمفكرينجميعيناةولكما

كماالعاملينمنكأيرونإنجحهلمهماوالوضوحا!راحةامننت!حملان

كماالصراءقىاىاونفتقرأعةالثبالىونفغهرنضالهـمميادينفيقلت

.يا،الالفابمادالىالنفاذإىاايض،نغتقر

عباساحسان

لدينى،انوهوالحه،ورباعصابرفقاققطواحد-ؤالبقي

ا!نقديالمستوىعنض*ميفور*ضصهانقدفي"برعضهاجامعيةدراسات

!كونانسورياةاا"نليسوا!اديميةالجا?-قىالدراسكأاناعني

ىاالىهـناالمطروحاءسؤال.الندوةهذهفيصورهزغالذيا)خقدا

فس!ىالمنقديبالمستوىاءاممهةاالدرارحمماتاضرتاوافادتحد

العربي؟العالم

مربئهحسي!

عد-ى"ب!لم،اتهـابذالاكاديىلأفالدراسات،مطلقاليسهذا

بعيدةقوقمةفي"مينئيالاكاد،5هـ"الدراس-،تمنفكثيرالعرءستوى

دا:صص

11.صكش!إ

سل!

حداابوالد!ثمور

عندراسةاشمل
الفالحربهةتلك،الجزائر

الجمهوريةوبقيامالع!يمة

والشعبية.

لبنانمةليرات9

سسر

ولقىد،ام!العافي""لحر!الادبتطورعنبعيدة،امصراحركةعن

عنا)ضخلفانؤرأيتا)دراس،تهذه"ناكأيراعلىافملبااطامت

قوقعةقيءنها.لخلف.اةالحيوفيالادبفبىاء،ريخيةاالحركةهذه

لاعرف،،الاررلمقهذامناناورتفيديدارولاصرفةرميئاكادؤلمتء15

المبنانيةااجامعةااناؤسفامن.قيالمب:،!االجمااءعقىا/اىايضاواعرج

قيملقعاماءرذلكومصدرا!رامسةاهذههـ-!انحتىتدحلرمالان

.الدراسةفيبطرائقهاب!ناهجهاء،مةبان!مغ،1انهكأل"اااجامعةابهـنظام

الادابكبيةفياوا!لمبظ.يةاالجا*ء4فيالادبعلمىاله+هونيزالؤ،للا

واكن""دي!ة3لمظواملهاعدا،نظرةاحديثاالادبالىينظرونخاصة

اللينانيةالجاءعةعضدفاالادابكلبقيامجبراؤب.اكلمة1ا!تهمنبدلا

الادبيأتيدازماوأكنالحدبثالادباجمحثابساطعلىوضمت

الحديثالادبجانبمنالادبعصورودالماالبرنامجاخرفياحديثا

ا)حديثالادبالىالاستاذيصلانيهكنولا،ل،رشخصب،تءكد!ة

ودرال!مة4ودرسالحد،ثالادباىاات!ىمدرسااناع!لااطلاؤ،

،يدرسالحديثالادباللألياتبعضفي!ئاكيكونانلعل..حقيقديئ

عداليا.ض!هللوقفرذالؤلملأالادابكايةفيا/!ا

عاصيميمتنمالاالدكتور

اًأنقدمرالفياانو!يسءقاماعلىتقتمر"وجزةبسيطةكلمة

اًكاديصيفلارووو:اكءبدعخلاقاكاديرصيك!ير!ناكالارداعمجالفيكما

والمبدعالخلاقاديهب،إلا!الفكرانا!اديو!يمبدعوغيرخلاقغبر

عيراًلاكاديهبافكرااكلا.الاثرواقعمع،الاثرمعيض*إطفالذيهو

.تطرياال"عريزماطفافياق!عالمإورغ!يرالخلاق

اسعبااحمم!مان

صديقىاتصلتقدلاننيا-نالىؤابهـزرينساكغفىاننيلييربدو

خاسرانئيلبىويتبين،اكثيرةائلةبلاساًانقاشرجاءالاستاذوزميلي

ناذلكعلىوالدليمل،النقدفيازمةفعلاؤ!نماك،الجولةهـفهفي

مااىاسع!فاناا،ذاآ!فاكنتواذانجبرهمقبلي!سو.!االنقاد

هذه"مثلاًأتيا!رىوالمظاهرللاسباب؟جمينمنابى-ثاليهآل

.الازء-ة

مواأ؟!،

!صص!فىلأ!كل

!.ا!

دسكلهم

فيالوطنيةال!ركةفي

الجزائربثورةانتهت،

الديموقراطيةائرية

ورغ-!-ثدلنيولرصسعوس

سسححرعىسسسى
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