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السرية؛ وهي حريّة
السرية الفكريّة (عني النّقد) للدكتور صالح فضل إض فةً نوعّة ّ
لفن ّ
تش ّكل ّ
العريب ،والذي أصدر خالل مسريته الفكريّة
العريب يف وطنن
بذلك أل ّّن لواحد من أعمدة النّقد
ّ
ّ

واإلبداعّة الطّويلة مخسة وثالثني كت ابً يف نظريّة األدب والنّقد واألدب املق رن ،ابإلض فة إىل ترمج ته
ملي.
العديدة لع ون األدب والنّقد الع ّ

السرية املمتعة إىل رح ب العلم والفكر واإلبداع ،إذ وقف أم م
يصحبن ال ّدكتور صالح يف هذه ّ

حت ّدايا كبرية ،استط ع ص حبه جت وزه بعرقه وك ّده وعزميته وإصراره على مت بعة مشواره وأتس س نظريّته
كل ابحث عن العلم واجلم ل.
النّقديّة ،اليت ابتت مدرسة رائدة يتعلّم ف ه ّ

جلأ صالح فضل منذ العنوان إىل عنصر التّشويق ،ف خت ر عنوان (عني النّقد) اليت ش ّكلت
انزايح ً يف الل ة عن املعت د ،فعندم "تراءى يل أن أطلق على بعض كت ابيت اسم (عني النّقد) تداعت إىل
ذاكريت ص غ عديدة شهرية يف الثّق فة العربّة ،منذ معجم اخلل ل بن أمحد (العني) الذي افتتح ذاكرة الل ة
الشهري الذي حيمل موقف الن س مم حيبّونه أو يكرهونه:
وأنس قه إىل هذا الب ت ّ

السخط تبدي املس واي
كل ع ب كل لة و ّ
وعني ّ
لكن عني ّ
الرض عن ّ
الش عر؛ فق ّدم عل ه األذن أداة للعشق ،إىل ع ون الفالسفة
مروراً بتلك العني اليت افتقده ّ
أتمل احلسن واستبص ر اجلم ل والنّف ذ إىل
تظل مسؤول ته ّ
املتصوفة وأهل املعرفةّ .
و ّ
لكن عني النّقد الثّ قبة ّ

روح اإلبداع ،وهي ال تستط ع أن تقوم بذلك م مل متتلك خربة وجوديّة ومج لّة حت له إىل بصرية
ش هدة") 1 ( .
بكل جالء على أمرين ه ّمني  ،مه :
يؤّكد النّص الس بق ّ
أتمل احلسن واستبص ر اجلم ل والنّف ذ إىل روح اإلبداع.
أوالً :مسؤولّة عني النّقد هي ّ
اثن ً :وجود خربة وجوديّة ومج لّة جتعل تلك العني بصرية ش هدة.
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معمقة يف حقول
وحىت تقوم العني النّ قدة بتلك املسؤولّة ّ
الش قة ،يتطلّب من ص حبه قراءاا ّ

بكل أتك د على محل أعب ء هذه
العلم واملعرفة وجتربة طويلة ودربة منذ ّ
الص ر ،وعني صالح فضل ق درة ّ

سن الثّ منة،
املسؤولّة بعد رحلته الطّويلة يف رح ب العلم والفكر واألدب ،فقد حفظ القرآن الكرمي يف ّ
وك ن والده الذي اختطفه املوا يف زهرة شب به "ش عراً خلّف يل ديواانً مفعم ً ابلقص ئد الع طفّة

وعوض
الص ر ... ،وج ّدي الش خ
واالجتم عّة ،انتش ُ
ت حبفظه منذ ّ
ّ
األزهري الذي جعلين ّقرة ع نه ّ
ت على تراث
فرتب ُ
الرافعي يف أوراق الورد ووحي القلم ّ .. ،
بكره الفق د ك ن يكتب رس ئل أبسلوب ّ
ويؤصل وع ي
ّ
الشعر واألدب والبالغة يف ع ون الكتب واجملالا ،وك ن هذا كف الً أب ْن يش ّكل مزاجيّ ،

الش ب ..ال حيلو له أن يذاكر مواده الق نونّة على مدار سنواا دراسته يف احلقوق
عمه ّ
ابحل ة ...ك ن ّ

ّإال مضطجع ً على أريكته احملبّبة ،مستمع ً إىل فت ان وهو يقرأ له جملّداا املواد الق نونّة يف املدين واجلن ئي

الدستوري والشريعة ،وبق ت تلك املواد ،اليت فتحت له آف ق ً مل يكن حيلم ابرت ده يف معرفة
واالقتص د و
ّ

مس ر تشك ل اجملتمع ا وتنظ م قوان نه وهندسة أوض عه اإلنس نّة واملدنّة .ك ن ذلك مبث بة إع دة
أبهم م ينب ي لدارس األدب وانقده ... ،ك ن ذلك
قي لعقلّة هذا ّ
يب ال فع ،وتزويده ّ
الص ّ
تشك ل حق ّ

الضوء يف
املعريف)
الشحن
ّأول (غس ل مخ) أو بداية ( ّ
الضروري؛ لتشك ل عني النّقد وجتم ع بؤرة ّ
ّ
ّ
وتذوق إيق ع ا
شبكته ّ
الرس لة يف مكتبة ج ّدهّ ،
الص ف ة" (  . )2كم قرأ بنهم حمموم أعداد جملّة ّ
الزّايا يف افتت ح ته ،وعذوبة زكي مب رك يف (ل لى املريضة ابلعراق) وح دة دريين خشبة يف ترمج ته
كل أسبوع
لألوديسة ،وشق وة امل زين ورص نة النّش ش يب ،وتع ّددا م مراته يف القراءة
ّ
املستمرة فك ن يقرأ ّ

حمصلة املكتبة اإلخوانّة ومدرسة سّد
كل ّ
كل يوم كت ابً آخر يف اإلج زة ،كم قرأ ّ
كت ابً خالل ال ّدراسة ،و ّ
مؤسس
قطب خصوص ّ ،
وترّب على يدي كب ر العلم ء واألدابء منهم مثله األعلى الدكتور غن مي هالل ّ
األدب املق رن يف اجل مع ا العربّة.

بعد مراحل دراسّة ه ّمة يف مصر على يدي كب ر العلم ء واألدابء ،ذهب صالح فضل إىل
الفن
مدريد منتصف عقد ال ّست ن ا للحصول على الدكتوراة يف النّقد األديب ،وهن ك شرب من رح ق ّ
السم حة األندلسّة األص لة ،فرأى إشب لّة املدينة اللعوب إىل ج نب قرطبة النّ سكة املتبّلة
وّ
الرتاث و ّ
العريب قصوره وبس ت نه ،وهن ك
بعلم ئه وفقه ئه ومسجده اجل مع ،وأخرياً غرانطة اليت ص نت للمجد ّ
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السوريّة ،هن ك شرب كأس الثّق فة اإلسب نّة ح ّد
السف رة ّ
ع صر نزار قبّ ين عندم ك ن يعمل دبلوم سّ ً يف ّ
الثّم لة.
"مل تكتمل عني النّقد عند صالح فضل ّإال بعد االطالع على كربى املدارس النّقديّة اليت مثّلته

حمل محّى االلتزام اليت ص حبت النّزع ا االشرتاكّة
البن ويّة بال من زع ،واليت حلّت يف النّقد
األديب ّ
ّ
دوختين ك نت مق الا النّ قد الفرنسي األملعي (روالن
والوجوديّة  ،فك نت ( ّأول نقراا البن ويّة اليت ّ

جذري يف إسرتات جّة اخلط ب
تسربت إل ن ترمجته فوراً يف مدريد ،ك نت تشري إىل ت ري
ّ
ابرا) ،اليت ّ
قدي ول ته ونرباته ،فلم يكن يعلن موا املؤلّف وانته ء عصر املنهج التّ رخيي فحسب ،بل أثبت م
النّ ّ
هو أخطر من ذلك ،وهو احتض ر اإليديولوج ا املنتصرة ،حب ث أصبح النّ ّق د الذين يدافعون عنه مثل
األديب؛
النص
املهرجني يف السريك ال يفتنون سوى األطف ل .ك ن يعمد إىل التمث ل املرهف لرتك ب ّ
ّ
ّ
قي لتلقي دعوة
احلس س ،ويشرح ك فّة أدائه لوظ ئفه اجلم لّة ّ ...
ل قبض على عصبه ّ
لكن التأه ل احلق ّ
البن ويّة متثّل مب ّكراً يف اضطراري للعمل مع داً يف قسم الل وايا بدار العلوم قبل البعثة ،وتفحصي ال ّدق ق

الشعريّة .س عدين
ألهم املص در العربّة واملرتمجة خالل إعدادي لرس لة امل جستري اليت مل أمته عن اجلملة ّ
ّ
هذا على فهم حم ضراا أس تذة األسلوبّة
صبحت ق بالً الست ع ب نظريّة
عري ،فأ
ّ
ُ
الش ّ

التدرب على تشك ل تقن ا التّعبري
يف ج معة مدريد ،و ّ
التلهف على قراءة أحب ث
(دي سوسري) ومدرسة براغ ،و ّ

الشعريّة األلسنّة  ...قبل أن أعثر على (لوس ن جولدم ن) العظ م ،وأهبر بنظريّته
(ج كوبسون) يف ّ
استقر يف
التّول ديّة ،واقتضى األمر عقداً ك مالً من البحث والكت بة واحملو؛ حىت
ُ
استطعت فهم البن ويّةّ .

جمرد األخذ من
وع ي منذ تلك الفرتة أ ّن النّقد ل س حرفة شرح األعم ل األدبّة ،كم كنت ّ
أتوهم ،ول س ّ
الشعر")3 ( .
فن بطرف كم علّموان ،ولكنّه األصعب بكثري من سلّم ّ
كل ّ
ّ

نص مج الً عن
درب صالح فضل ع نه وأذنه على استقب ل م هو مج ل ،فه هو يورد لن ّ
لقد ّ
الشعر ،أرضعتن
السم ع أم كلثوم" ،فهي اليت أيقظت ف ن احلس سّة املفرطة
للحب والنّ م و ّ
ّ
أسطورة عصر ّ
ذوبت يف قلوبن حالوة
ص را كلم ا شوقي الدافئة ،وروم نس ة رامي احلنون ،ورابع ا اخل م اجلسورةّ .

ونتطوح يف موكب أهل اهلوى ،وك ف
أحل ن زكراي أمحد ورايحني السنب طي ،علّمتن ك ف ّ
حنب وّنوى ّ
دربتن على قراءة ل ة الع ون ومهس الشف ه قبل
كل منّ (سهران لوحدي) ابلرغم من أنّه بني رف قهّ .
ينشد ّ
عصر الصورة")4( .
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مع اقرتاب الثّم ن ن ا بدأ فضل يتطلّع بلهفة بعد استقراره يف آداب عني مشس إىل مم رسة
مشروعه النّقدي امللتحم ابلواقع اإلبداعي ،فشرع يف قراءة اإلنت ج الشعري لبعض الشب ب ح ٍ
نئذ ،وكت بة
ّ
ّ
تعل ق ا نقديّة عل ه ،إال أنه أص ب ابحلزن مل جرى ملق الته من ختريب عند النشر ،وعندم حكى
لصالح عبد الصبور عن سبب إحب طه ،ابدره ابلقول" :ه تع لوا إلصدار جملة نقديّة من اهل ئة الع مة

مين دعوة الدكتور عز الدين امس ع ل صديق عمره
للكت ب .مل أص ّدق جديّة األمر ،فتحمس أكثر وطلب ّ
يف اجلمع ة األدب ة املصرية ،وج بر عصفور الذي ك ن شديد اإلعج ب له ،للمش ركة يف إصدار اجمللّة"

لكل النّق د العرب والب حثني
( ، )5وهكذا خرجت جملة فصول إىل النّور ،واليت تع ّد منذ صدوره من رة ّ
عن ال ّدراس ا اجل ّدة  ،وال غرابة يف ذلك أل ّّن جملة حم ّكمة ال تقبل ّإال ال ّدراس ا اجل ّدة العم قة
وحتولت بفضل جديّة عز
ّ
الرص نة حلركة النّقد الطّل عيّ ،
املتخصصة ،وهبذا أصبحت أهم املن بر الفكريّة ّ
العريب .
الدين امس ع ل ومث برته إىل مدرسة فكريّة ميت ّد أثره إىل أطراف الوطن ّ

السرية الفكرية أبح ديث كثرية عن البالد اليت زاره صالح فضل ،فعمل يف
لقد حفلت هذه ّ
بعضه وأق م ندواا وحم ضراا نقدية وفكريّة يف بعضه اآلخر ،ح ث تعلّم ف ه الكثري من خالل

السرية آبراء نقديّة
اطالعه على ع داهت وأفك ره ولق ءاته العديدة أببرز مف ّكريه ون ّق ده  ،كم حفلت ّ
الشعر بعد درويش)  ،و(يف اخل مسة مس ء) اليت درس ف ه بك ئّة لورك أسطورة
ه مة مثل (مستقبل ّ
الشعر اإلسب ين والع ملي يف القرن العشرين ،واليت رثى هب مصرع صديقه األثري مص رع الثريان (إغن ث و

الشعريّة) والذي طبّق ف ه منهجه النقدي على قص دة شوقي ال زل ة
س نش ت م خ س) ،و(حبث ً عن ّ
(خدعوه بقوهلم حسن ء) ،وإمي نه الدائم "إبنس ن ة العلم وبكف ءتن الع ل ة يف است ع ب منطلق ته واإلض فة
اخلالقة إىل منجزاته ،وأعتقد أ ّن السب ل إىل ذلك يف طريق ذي ثالث شعب :األوىل تعتمد على متثّل
اتريخ املعرفة يف الرتاث اإلنس ين كلّه ،والث ن ة تقوم على مت بعة آخر نقطة راهنة بل ه يف تطوره ،والث لثة
تتكئ على اختب ره على انر الواقع اإلبداعي املع صر يف كل ثق فة على حدة؛ الستقط ره واستثم ره" ()6
 .كم حفلت السرية بعرض ش ئق لبعض كتبه واليت من أبرزه (علم األسلوب) و(ملحمة امل زي
املوريسك ة :دراس ا يف األدب الشعيب املق رن).
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السرية بشق ه
بعد هذا الطّواف يف رح ب هذه السرية الفكريّة الش ئقة ،ميكنن القول إ ّن هذه ّ
ٍ
ونقدايً ه ّم لن ّق دان العرب؛ أل ّن ص حبه ذو ع ٍ
بصرية
ني انقدة
ظري والعملي تع ّد ّ
حبق مرجع ً فكرّايً ّ
النّ ّ
جل ح ته يف خدمة األدب والنّقد.
أفىن ّ
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