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 النقد: للناقد الدكتور أمحد كمال زكي جمموعة كتب توزعتها ثالثة حقول
 وصلته ففي احلقل األخري،. األديب، والدراسات املقارنة، والدراسة األدبية العامة

دبية يف البصرة، حىت اية القرن الثاين اهلجري، بدراسة دراسته املوسعة للحياة األ
 على منط السرد  يف كتابنيعلمني من أعالمها مها اجلاحظ واألصمعي، درسهما

 أعالم التاريخ، وترخص فيهما ترخصا جعله،  سرية علم منالقصصي الذي حيكي
                                                           

اذ األدب والنقد يف جامعة دمشق سابقًا، وعضو مراسل يف باحث وحمقق سوري، وأست )*(

  .جممع اللغة العربية بدمشق
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على ! ، لوقوفه يف وجه الشعوبية»رائدا من رواد القومية العربية«مثالً، يعد األصمعي 
 منطق الواقع ، وأقر بعمل اخليال فيه بشرط أال خيرج عن»اتأرخيًا فني«أنه مسى عمله 

  .، كما قال»صورة«أن يكون  فهو ال خيرج عن. الذي عاش فيه األصمعي واجلاحظ

أما قربا القارئ العام، على حنو ما، من تاريخ : وخري ما يقال يف الكتابني
  .الرجلني وصورة مرحلتهما التارخيية، من جوانبها االقتصادية واالجتماعية والفكرية

فهو، يف » ، إىل اية القرن الثاين اهلجرياحلياة األدبية يف البصرة« أما كتابه
وسلك ل، رسالته لدرجة الدكتوراه، أفاد فيه من مجلة مصادر قدمية وحديثة، األص

فيه مسلكًا أكادمييا تقليديا رسوم ا جدا استوعب فيه حقائق املنهج التارخيي، متتبع
 املعروفة، حبيث انتهى إىل صورة غنية للحياة H. Taineثالثية هيبوليت تني 

ا الثقافية املختلطة، وأبرز مالمح نتاجها األديب يف الفكرية يف هذه املدينة، خبلفيا
  .النثر والشعر، يف عصر التقليد، كما مساه، وعصر التجديد، وأهم ممثليه

ر العريب عشرجع فيهما إىل ماضي ال» عن اخلرافة واألساطري«ويف كتبه حبثان 
هلية القدمي، مستقرئًا ظواهر خرافية يف شعر أيام العرب، وشعر بعض شعراء اجلا

مع التمييز بني اخلرافة واألسطورة الدينية متييزا مل يستطع أن يلتزمه دائما، بل لعله (
» فكرة طمس الثقافة اجلاهلية«خرج عليه يف اية األمر، على حنو انتهى به إىل 
ووصل هذه الفكرة بالدعوة ). بعامل التطهري الديين أو بعامل االستصفاء أو التبدد

أمثاالً : ألدب اللغة العربية) األصل الشعيب: يعين(صل امللحمي إىل االهتمام باأل
 الشفوية ومثلت له ت وقصصا، مما غلبت عليه الروايةا كهان، وحكايومسجعات

من مسات ، مبا حتمل »ر والنثرعش وصياغتها اليت توايل بني الجمموعة أيام العرب«
ملحمية جتسد البطوالت الفردية اليت تفصح، يف السالشعبية اليت ورثتها من بعد، رِي 

  .عن ضمري اجلماعة وطموحها العام
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وقد أفاد من هذا كله، يف دراساته املقارنة اليت عاد، يف بعضها، إىل عصور 
ركة بني احلضارات املختلفة وما األساطري، والعالقات اليت ميكن أن نقرأ مالحمها املشت

وعاد يف بعضها إىل استيحاء . قائمةنيه رموزها فيها، بعيدا من رؤى العصر التع
إىل » النقد األسطوري«طورة يف أطراف من أدبنا احلديث، وظهور ما مساه األس

  .جانبهن بصفته متفرعا عن التحليل النفسي يف املنهج الذي حيمل هذه التسمية

وعرف، يف بعض دراساته املقارنة األخرى، مبعىن هذه الدراسات وبآفاقها 
استقراء التفاعل التارخيي بني األمم وآداا وفنوا (ني واألمريكان فيها ومذهب الفرنسي

التناص، عند : عند الفرنسيني على اختالف بينهم، وحتليل النصوص مبا نسميه اليوم
الذي يعىن، على اختالف طويل يضيق » األدب العام«وما يسمى اليوم ) اآلخرين

واخلارج، عن طريق  من الداخل ويتسع، برصد عالقات النصوص بعضها ببعض،
التوجه إىل درس أدبية النص، واجلمع فيه بني البحث التارخيي ومجاليات النصوص، 

  .دون التوقف عند حدود القوميات والعرقيات املختلفة بني األمم

املوشحات (وأتيح له، آخر األمر، أن يدرس تأثري أطراف من أدب األندلسيني 
بدًءا من ) التروبادور Les Troubadours(جلوالني يف أدب الشعراء ا) واألزجال

ر بعض جنويب فرنسة، وأدب العباس بن األحنف العباسي، وتأثُّ) الربوفنس(منطقة 
  .الشعر األورويب ا، يف آخر املطاف، عن طريق صقلية وجنويب إيطالية

ة املهم يف هذا كله أنه كان يفيد من ثقافته النقدية احلديثة يف أحكامه النقدي
العامة حبيث تتحول دراساته، أحيانا، إىل صور تطبيقية للمصطلحات النقدية 
ها الشائعة يف النقد األديب احلديث، ومذاهب املدارس النقدية املختلفة وحدود

  .اوحة بني األشكال واملضامنياملر

أما نتاجه يف حقل النقد األديب احلديث فيحتويه كتابان، يعرف أوهلما بأصول 
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وينصرف . د واجتاهاته يف النتاج النقدي العريب، مع بعض التعريف بأصحابههذا النق
ومن ) فصول برمتها(الثاين إىل دراسات تطبيقية أفاد فيها كثريا من دراساته املقارنة 

وتبدو فيه، يف كل حال، إحاطته بالنتاج األديب والنقدي . حبوثه املتفرقة يف هذا امليدان
طالقها، وتأثر أصحاا بالتيارات الغربية الوافدة، من بداية يف الساحة العربية، على إ

  .عصر النهضة إىل اليوم

اتصاله اتصاالً حسنا باألدب القدمي : وغاية ما ميكن أن يلحظ يف نتاجه كله
وبروز . واحلديث، والنظر فيه، يف ضوء املدارس النقدية احلديثة اليت وعى أبرز تياراا

  . األحكام اليت أطلقها على النتاج وأصحابهاللمن خشخصيته يف الدراسة، 

- ٢ -  
الدكتور حممد زكي العشماوي، كتب كثرية، بينها ديوانان من شعره، وللناقد 

ميجد، يف مقدمتيهما، الدعوة إىل تعميق احملبة، سعيا وراء الكمال، عن طريق إدراك 
  . االتصال املباشر بالطبيعةنتيجة اجلمال املطلق، 

ما، صل، رسالتني جامعيتني نال  األخرى دراستان أحسبهما، يف األ األعمالويف
األوىل يف الشعر العباسي وما داخله من :  اجلامعيةأو بإحدامها على األقل، درجته

مظاهر التطور والنمو، بالقياس إىل النموذج الشعري العام، يف الشكل واملضمون، يف 
ابغة الذبياين انتهى ا إىل دراسة القصيدة والثانية دراسة يف شعر الن. مراحله السابقة

، من بعد، »الديوان«اجلاهلية من حيث افتقادها إىل ما مساه العقاد واملازين صاحبا 
، فنقض هذا احلكم على إطالقه، واستعرض أمثلة من هذا الشعر »الوحدة العضوية«

 ةرة الشعرية الواحدالذي تكون فيه عالقة الصو» التصوير اإلحيائي«ا ما مساه هحتقق في
ةببقية الصور، عالقة حي.  

ليت سبقت، يف موضوعهما، ويبدو أنه رجع، يف هاتني الدراستني، إىل الدراسات ا



  عبد الكرمي األشتر.  د-وقفة نقدية 
  

١١١٧

دوائر االستشراق القدمية، ويف الدراسات األكادميية العربية، منذ أوائل القرن يف بعض 
 ونقضه أو تأييده وخري ما فيهما يتمثل يف مجع املتفرق من كالم السابقني. املاضي

  .والتمثيل له، على املنهج التقليدي الذي جيمع بني التاريخ والفن

بأعالم األدب فيه، وباجتاهام الفنية يف « إىل العصر احلديث عرف يف التفاته
 من مرحلة اإلحياء يف الشعر، وانتهاًء ، ابتداًء»الشعر واملسرح والقصة والنقد األديب

 وسلك .»بأعالم الدعوة إىل التجديد« واملضمون، مرورا برواد التجديد يف الشكل
 أهم ممثلي اختيار: املسلك نفسه تقريبا يف الكالم على املسرح والقصة والنقد األديب

  . املقدمة النظرية والتطبيقات املختارةمن طريقهذه األنواع األدبية، والتعريف ا، 

حيانا، بانصرافه، يف تأليفه، صحيح أن املنهج، يف مجلته، منهج مدرسي يوحي، أ
إىل الوفاء حباجات التدريس يف اجلامعات، إال أنه استطاع أن يزرع فيه مجلة من 
احلقائق التارخيية والفنية تنبئ عن مقدرة يف التتبع واالستيعاب والتقومي قد ال يكون فيها 
من كشف حقيقي عن جديد مل يعرف قبله، ولكن فيها من غىن الفكر والتحصيل، و

  .رهافة الذوق والقدرة على تقومي األحكام، ما ال ختطئه العني

األعالم املعاصرين، يلحق ذا الكتاب كتاب آخر واسع اإلجياز، عرف فيه ببعض 
العربية والغربية أفاد فيه أيضا من الدراسات . من الشرق والغرب، يف الفكر واألدب

الصة مركّزة أملّت بأهم التفصيالت السابقة اليت تناولتهم بالدرس، وخلص فيه إىل خ
ولعل . يف تكوينهم وخصائص نتاجهم، أفاد يف استخالصها، أحيانا، من كتابه السابق

يف تعريفه بأعالم الفكر واألدب يف الغرب، ممن اختارهم، تعريفًا بأهم وجوههما 
نه ممن خلّفوا أثرا يف حركتهما ومنومها، يفيد م) الفكر واألدب يف الغرب: أعين(
  .، من الوجهة الثقافيةارئ العريب املعزول عنهم تقريباالق

ويدل هذا التعريف، يف كل حال، على سعة التحصيل واالتصال احلي بأعمدة 
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ومثل هذا االتصال جيلوه أيضا، يف نتاجه، كتابان يبحثان يف فلسفة . الثقافة العاملية
وفيهما تداخلٌ ميثله . عاصرةاجلمال يف الفكر املعاصر، ويف األدب وقيم احلياة امل

على أن . تسرب مواد وأمثلة ودراسات من الكتاب األول يف الكتاب الثاين
ا يف تقريب القارئ العريب، وطالبة، من الكتابني ينفعان كثرياجلامعات خباص 

غلبة ، وما يشكو منه إنسان العصر، من مذاهب الفكر والفن وأعالمهما يف الغرب
ح، ومن الغربة وضعف اإلميان باخلالق والتمرد عليه، وشيوع املادة على الرو

  .النـزوع إىل العبثية وافتقاد األمن

وحيفل الكتابان، مع هذا، بأمثلة منتزعة من تراثنا األديب، يف القدمي واحلديث، متثل 
  .ملواقف فكرية أو مجالية، أو متثل لتأثر كتابنا ومفكِّرينا بنـزعات العصر

 ثالثة أعمال يف النقد األديب واملقارن ال ختلو من اشتراك بينها، يف  بعد هذا،،وله
ملعاصرة، مع دراسات حتليلية أصوله واجتاهاته ا: املسرح«أحدها يف . بعض املواد

، عرف فيه بالعمل املسرحي وحباجتنا إىل خمالطته والتعمق يف فهمه ومزاولته، »ةنمقار
وأتى على حتليل أعمال مسرحية لكبار كتابه . ا منقوالً عن التراث الغريببصفته فن

 إىل مسرح برخيت، )أوديب(العامليني، يف القدمي واحلديث، منذ أيام سوفوكليس 
وربط . ومسرح العبث عند الوجوديني وغريهم من أصحاب مسرح الالمعقول

 يف االجتاهات املسرحية األخرية حبقائق احلياة واالجتماع يف الغرب، وباألصول الدرامية
 باللجوء إىلاملسرح اإلغريقي، يف السعي إىل بناء قيم جديدة على أنقاض القيم القدمية، 

جمنون (أساليب جديدة يف الكتابة والتعبري واألداء، وجاء على دراسة مقارنة ملسرحية 
بني برناردشو وتوفيق ) بيجماليون(، يف األدبني العريب والفارسي، ومسرحية )ليلى

  .»لدراسات حتليلية مقارنة«ن الكتاب، خصصه احلكيم، يف قسم م
متصل بالعمل األول ) دراسات يف النقد املسرحي واألدب املقارن(والعمل الثاين 
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ها، تذكرنا أيضا ببعض ما جاء عليه يف كتبه  متاثلت فيه موضوعات بأسرشديدا اتصاالً
ه يف العمل واجت. األخرى، وإن اتسعت فيها مساحة ترمجات النصوص ونقل الروايات

، مثل الذاتية »قضايا النقد األديب، بني القدمي واحلديث«الثالث إىل معاجلة أهم 
ة العمل األديب، واخليال ونظريته عند كولردج، والوحدة العضوية دحواملوضوعية وو

يف احلديث، واللفظ واملعىن ونظرية النظم يف القدمي، ومناقشتها يف ضوء ما يقوله النقاد 
  .الغربيون الكبار مثل ريتشاردز وإليوت وهيوم
سعة االطالع، واإلفادة من الثقافة : إمجال ما يالحظ يف هذا النتاج كله

قدية احلديثة واجتاهاا، يف معاجلة الثقافة النقدية العربية القدمية، وما حيقق هذا الن
اجلمع من إضاءة عقول القراء عموما، وعقول طلبته يف اجلامعة خصوصا، واإلطالل 
احلي على جوانب واسعة من الفكر األديب واالجتماعي والسياسي يف الغرب، مبا 

ة على استكمال التحصيل وتوسعة الفهمد قارئنا العريب بالقدريزو.  
وميلك الناقد فوق هذا، أداة لغوية حساسة، واضحة، شديدة اإلرهاف، قريبة من 

  .فطرته الغنية، تنتاا، أحيانا، هنات يعجب اإلنسان أن جتوز عليه

 - ٣ -  
رجاء النقاش فله جمموعة من األعمال، يعود أكثرها، يف تأليفه، إىل عمله يف أما 

ائما االنكباب على ومعاجلاته فيها مل جيمعها د. حافة األدبية، بسبب من األسبابالص
 خيتاره، أو شخصية أدبية أو نقدية حيللها، موضوعختار أن يكتبه يف تأليف كتابٍ ا

حبيث تنمو فصوله من الداخل منوعباس «: على حنو ما فعل يف عملية(ا ا منهجي
 هذا النمو عن طريق التراكم، أو يحدثبدل أن ) »االنعزاليون يف مصر«، و»العقاد

يف حب جنيب «: االمتداد الزمين، على حنو ما نراه فعل يف كتابٍ جعل عنوانه
ومن ..«: النحو التعريف به، على صفحة الغالف األخرية، على هذا جرى، و»حمفوظ

ما تطري هنا جاءت فصول الكتاب املختلفة نوعا من الطريان يف عامل جنيب حمفوظ، ك
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العصافري فوق أشجار حديقة كبرية واسعة، فتنتقل من غصن إىل غصن، دون أن يقيد 
  .» يعوق حركتها عائق، أوأجنحتها قيد

وسبب آخر جيمع بعض أعماله إىل عمله يف الصحافة، هو لغته يف الكتابة، 
رغبة يف ترخص شديد يف الصياغة أحيانا متليه ال: وأسلوبه يف تناول القضايا املطروحة

االقتراب من قارئ اجلريدة أو الة، وتلمس النقط اليت تثريه وإن استدعى ذلك 
إىل حد اخلروج عن حدود ) كما ورد على لسانه هو يف تسميته(الطويل » االستطراد«

  .واألمثلة على هذا كله قائمة يف أعماله. والتكرار) التمطيط(املوضوع، مع 
الصحافة، هو تسويق الكالم واألقالم، وسبب ثالث جيمع بعض أعماله إىل 

أحيانا، تسويقًا حيسه القارئ، فيما نشر منه وما مل ينشر بعد، وخلْط الذات باملوضوع 
خلْطًا يوحي بالعفوية، على حنو ما ورد، على لسانه، يف الكالم على مشاغله ومتاعبه 

من شعب العمل شعبة ). »بني املعداوي وفدوى طوقان«:  من كتابه٨انظر مثالً ص (
  .حمرريها وكتااالصحفي يف صحافتنا على األقل، يلصق أثرها بأقالم 

فإذا جتاوزنا هذا ففي كتبه ومضات ومواقف نقدية وفكرية وأدبية تنبئ عن 
: عمله( أرهقتها الصحافة، ومعرفة غنية واسعة بالنفس اإلنسانية  نقديةثقافة

ا املعاصرين، ونفوذ يف فهمهم، وحتديد وتتبع ألعالم أدبائن) »تأمالت يف اإلنسان«
عماله عن جنيب (خصائص أدم، وأثر تكوينهم النفسي واالجتماعي والثقايف فيه 

  ).حمفوظ، وعمله عن أيب القاسم الشايب

ماله، إىل جانب هذا، ارتباط نفسي وفكري وثقايف، واضح وقوي، ويف أع
اسية والثقافية واالجتماعية، إىل حد مبساندة قوى أمته اخليرة، يف مجيع ااالت السي

االنعزاليون يف «، و»عباس العقاد«: كتاباه(التفاين يف نصرا وحماجة خصومها 
والدفاع عن وحدا، وعن لغتها الفصيحة، يف وجه العامية ودعاة ) ، مثالً»مصر

  .اختاذها لغة لإلبداع والتنمية العامة
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النظيف، يف اختطاف صحفي وفيها أيضا دفاع موضوعي عن حرية الرأي 
وليمة «، و»ذاكرة اجلسد«: »قصة روايتني«ذكي للمناسبة املواتية، يف كتابه 

  ).»ألعشاب البحر

وفيها دراسات سريعة مفيدة لشعراء عامليني تقرب أدم من قارئ العربية وطاليب 
أحسن تقوميهم والثقافة العامة، ودراسات لشعراء ونقاد ومفكرين عرب، عرفهم 

. »تأمالت يف اإلنسان«، و»أدباء معاصرون«، و»ثالثون عاما مع الشعر والشعراء«
 مواقف حامسة تنبئ عن إميان عميق حبقائق أمته، وجدارا ، من بعضهم،ووقف

  .باملنـزلة اليت حيفظها هلا التاريخ، وعن متسكه بأكرم قيم اإلنسان

هي ظاهرة يشترك فيها وليس يفوتنا أن نلحظ تكرار بعض املواد يف أعماله، و
: يف كتابه: أبو القاسم الشايب، جنيب حمفوظ(نقاد آخرون، أشرنا إليها يف هذا التقرير 

 يف األصل، مقاالت منشورة يف بعض ، والسبب يعود إىل أا)»أدباء معاصرون«
  .الدوريات العربية

سياسة زاد ثقايف ثوري موزع بني النقد والتاريخ وال: خالصة ما يقال يف نتاجه
. يف اإلطار العملي الذي وجد نفسه مدفوعا إليه، وهو الصحافة. واألدب واالجتماع

. سرار رجاهلا املعروفني الساحة العربية وبأومعرفة واسعة ببعض خفايا احلياة الثقافة يف
وتلمس النقاط املثرية اليت تشد القارئ وتغريه بالقراءة واملتابعة، واختيار أعالم يف 

مثل حممود درويش، وفدوى (قد والسياسة واالجتماع من هذا العصر األدب والن
طوقان، وعباس العقاد، وأبو القاسم الشايب، وجنيب حمفوظ، وطه حسني، وحممد 

يقوي بدرسها إميان قارئه بغىن حياتنا، وبقدرتنا على النهوض ) مندور، وتوفيق احلكيم
لغة سهلة واضحة ال يشغلها إال و. والوقوف يف وجه التحديات الكبرية اليت تواجهنا

  .تأدية الفكرة، مطبوعة بالطابع الصحفي، يرق أحيانا ويغلظ أحيانا
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 امللك مرتاض، أعمال يحمد له فيها اهتمامه بأدب القطر الذي ينتسب إليه ولعبد
وفضل هذا العمل ربط اللغة . »العامية اجلزائرية وصلتها بالفصحى«أوهلا . »اجلزائر«
ية بالفصحى األم ربطًا يقصد منه، يف اية األمر، العودة بلغة اجلزائر اليومية إىل احملل

دليل «ومثله عمله . هاية الفصحى، ردا على دعوى فرنستأصوهلا يف العرب
الثقافة العربية، يف اجلزائر، بني التأثري «و» مصطلحات ثورة التحرير اجلزائرية

  .يف القصد البعيد» والتأثر

، عند بعض أبرز أعالم »ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر«يف عمله ووقف، 
العربية يف اجلزائر املعاصرة، من دعاة اإلصالح واملفكّرين والصحفيني واألدباء 

عبد احلميد بن باديس، والشيخ اإلبراهيمي، ورضا حوحو القاص، وامليلي، (والكتاب 
 وقصصهم، مدفوعا بالدافع نفسه يف مقاالم، ومناذج من خطبهم و)واملدين، واجلياليل

 املتفرنسني ودعاة الفرنسة، والتعريف باملراكز الرد عن عروبة اجلزائر ولغتها، والنيل من
  . النهضة قبل الثورة، وحتقيق دورها يف بعثالثقافية العربية،

كما قال، » اجلذور« إىل ،، إىل املاضي»اجلزائري القدمياألدب «ورجع، يف عمله 
فدرس دراسة أسلوبية، بعض نصوص شعراء الدولة الرمسية، وعلى رأسهم الشاعر 

وبعض الرسائل الصادرة عنها لذلك العهد، على النهج نفسه)بكر بن محاد(ريت التاه ، .
) يقاع اخلارجي والداخليالتناص القرآين، اإل(أحصى بعض الظواهر األسلوبية فيها ف

مستويات عدة، تابع من بعد، على  وضمن »السيمائية«على قاعدة التحليالت 
  . كتبا بتمامهاوص أخرى، قدمية وحديثة، أفرد هلاقاعدا، دراسة نص

يرمي إىل تأصيل الكلمة العربية » فنون النثر األديب يف اجلزائر«وعمله اآلخر أيضا 
 فيها أدباء يف نتاج اجلزائر األديب، موزعة على أهم األجناس األدبية اليت تناول الكتابة
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اجلزائر احملدثون، منذ بداية النهضة، مع تعليقات نقدية سريعة تأيت يف مواضعها من 
. النصوص املختارة هلؤالء األدباء، مستعينا مبا سبقت كتابته يف بعض كتبه األخرى

 يف كل ،وهو. ويبدو أن العمل كان موجها إىل طلبة اجلامعات يف القطر اجلزائري
 على ، دراسات جامعيةً عادةً،ن األعمال املوجهة إىل الطلبة، وتضمحال، ال يرتفع ع

  .ياملنهج التارخيي التقليد
: نظرية الكتابة«و» نظرية النقد«و» نظرية الرواية« ثالثة كتب يف ، بعدها،وله

، تاريخ الكالم على هذه  بإجياز،وفيها استعرض. »الكتابة من موقع العدم
ى أصحاا، ونص على موقفه منها، مبا جعله يقف  وأهم نظرياا، ومس،األجناس

 موقف الناقد واملؤاخذ والراد، بعد أن استعرض نظريات ،» احلداثةدعوى«من 
احلَداثيني اليت نقلوها، ومواقفهم من مجلة القضايا النقدية واألدبية اليت أثاروها يف 

لسيمائية كما ا(، والسيميولوجية ةكتبهم، وقامت من حوهلا مذاهبهم كالبنيوي
 يف الكتابة، والفصل بني اللغة سلوبية، وعلم النص، ودعوى احليادواأل) مساها

، والنص ومتلقيه، والفصل بني )الكاتب الضمين(ومعانيها، وبني النص وكاتبه 
  .النص والتاريخ، والنص وقضايا اتمع من حوله

عرب القدامى، فقد وتحمد له موازنة كثري من آراء احلَداثيني بآراء النقاد ال
جعل القارئ العريب، الذي وعى آراء هؤالء، حيسن تقومي آراء احلداثيني، ويتخذ 

  .منها، فضالً عن تتبعه معامل أهم املدارس النقدية يف العامللنفسه موقفًا 
، ويف مواضع أخرى من هذه األعمال »نظرية الرواية«يف عمله وعرض 

وار، عند من يرى هذا الرأي يف الروائيني، أو الثالثة، لدور العامية يف صياغة احل
يطبقه يف أعماله، فانتصر للفصيحة السهلة، وإن أبقى وجهة النظر األخرى حمرومة 
من االكتمال، إدراكًا خلطر الثنائية اللغوية يف حياطة وحدة الثقافة العربية، يف 

  .أقطارها املختلفة
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ليالت النصوص اليت اختارها، وخص أعمالَه األخرى بالتطبيق، يف مجلة من حت
، وللسياب »زقاق املدق«، فاختار لنجيب حمفوظ روايته )تفكيكيا سيمائيا(حتليالً 

أشجان «، وللمقاحل »قصر شرياز«، وللبيايت »ليبشناشيل بنت اجل«قصيدته 
محال «واختار من القدمي حكاية . اد الصباح ست لوحات من شعرها، ولسع»ميانية
جلالل الدين السيوطي، » مقامات السيوطي«لف ليلة وليلة، ومن أ» بغداد
وبدا منهجه فيها مجيعا . من القرآن الكرمي» سورة الرمحن«، و»املعلقات السبع«و

واحدا يفيد من األدوات النقدية اليت وفرا له املدارس املعاصرة، املتجهة اجتاها 
بنيويا تفكيكيل بالوصف والتحا سيمائيليل، على املستويات املختلفة، ا حيف

  . يف أحكامه، عن القيمة املطلقة،ويتجاىف

لغته النقدية طريفة شديدة اخلصوصية، بادية التوتر، ختلط القريب بالبعيد، 
والقدمي باملعاصر، ختترع وتتهادى وحتذّر من ارتكاب اخلطأ يف اللغة، ولكنها ال 

  ! دائما منهتنجو

  


