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اككريمانكذاكولعرف،وانتمف،راوعنفاقوةفزاديونيوخامس

الفكمرجالمنيه.برمنفيهملانالجلاينغيرمنليمممواهـ"
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والذيالموضورمهيكتبتا!ذيالنحثقرآولو.بلادنافيالصري

انعكيالديالتفكيرانوهيالحقيقةهدهلا!كلنقدهنفسهنصب

كلشكلشاملةمتشعبةبمعركةالمؤمنتفكيرغيرليسىابتهفيعلي

واحد.آنفياواسلحضهااسسهاواحدوجوه!احدالفكر

نا-بالجانبعاتمليئاالبحثيرىوهو-،الظت)ينطولم

اولفيفسعاقلتأكيدهالامثلةبعضيفدمانثونالحك!هذاطلق

قدوكنت"والمستقبلوالحاصرافىضياوالزمانف!رةة)الامر

الركوفد،وحدهالحافرالىيدعوالذيالقوللابطالناقثشها

انيفرالىاهميتهاوممعىا؟فكرةهذهبمدسعدابواحمديلاستافى

لهةالشصوالترةالاتزانمنبكنير)و"ورلمسفيا"بتحليلهافمت

بالمافسيمرتبطاالاموجودعيوالحافرانمنمنطلقا"الواعية

الثباتمنضربالكانبالفعلموجوداكانلووانه،والمستقبل

لحظةفيالتاريحلحركةوتعصنيماالصرورةلدولابوووفيقاوالجمود

لففصةالسابقةالعسيالادراكفترةيمثلتناذاوانه،معينة

اذاالايدخلهولاوعينادخلاذاالاتصورهنستطيع،فاننهـاالوعي

تحلهعلمنوانتهيت.ماكأيااصبحاذاايملموسةاشياءملاته

لمحيوالمستقبلوالحافرالماضيبينوئيق*رتباطانالىالفكرة

المستقهـبلفيومؤثراالحافرعلىمنطساالماضيتجملجدليةعلاقة

فهياكنفصلولاتت!جزالاكليةحركةالتاريخحركةبذلنوتجعل

للاكسانواحدبعدالابينهاابعادمنيبقىولاالثلاكللةالازمنة

اكتشافاتمنويحققمسمؤولياتمنيئحملبمايقاسىالذيمو

.اعمالمنويبدع

الناقد))وصنهاحقهقةاثباتالىالتحليلمنكذلكوانتهيت

تقحقالىيصلانحاولههماالانسانانوهي"اولية"بانها

لنفانهالمعاشالواقعمنوانطلاقآذاتيعراعخلالمنوجوده

الزاخرالوجودوعنالعالموعنالناسعنبعيداذاكيسننإع

هذهعتبركيفلهال!تغربلاانيوالحق.والمواقفبالتجارب

يالمعاصرالفيالهـمراععنغيبةفييعيشانهطالمااوليةحقيقة

لاوحدهبالوافعالقائلينان-دلكنتيجة-يعرفلاانهوطاد"

اوليةيح!سبوها؟وبهايرمسلصااىعنفضلاحقيقةبهايفنرفور

اول!ة.غيراو

والحقائقالمسلمةوالافكارالجانبيأتمن"(اثاقدأوانخبر

واجهمواانفسهمالصب!انمنذكرتما"الاوليةالبسيطةالعادية

ععريعدالاحرىبالاممالاتصالددوالمعاصرةالتراثبي!نالمعادلة
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الموضعى،!يمفييدخلالتارخمنشاهدوهذا.الاسلاميةفتوح

الذفىعلىلاردحج!مناذكرماجملةفياذكرهانعليلزاماصان

ونحمرنحنمنونعرفذاتنان!انبيناالعادلةحلامكانيتصورون

التيوالملابمساتالنىوفونحصروممكناتمق!راتمنءفلا

ت!يقهاووسائلالاهدافذلكضوءعلىونر!بناوتص!لاطت

وحضاراتهالعالمثقافاتجميعومنالغربفكرمننأخذانكن

الثوريفكرنايقويانشانهمنوماايجابيهوماوالحديثهقديمة

فيلشيكامنايرادهمنعندي!والق!.الامامايىتابدفع

نءالكشففيكامنهومابفدراتاريحامنلثت!!كمجردباته

عكسيناعلىسعرفوااذ،المعادلةمعالجةفيالعربسلمكالتيطريقة

ويصهرونالاخرينعنيأخذونماترائهمفييدءجونكيفسلن

علىيحافظواانبهااستطاعواواحدةبوتقةفيوالجديدقديم

والىوالافتباسالترجمةالىذلكفيول!وا.شص!غصبهممدة

عنبعيدالذلكونطويه!اجديدهوماكللتقبلاللعةف!ضاع

يشعوماج!لهاوالىنقصبايالاحساسودونوالتقديسضصنيم

معاناةغيرفيجديمدكلداخلهاتهمتصاوعيةوحضارة!كرمن!ها

منموقفاتخاذالىلجاواكما.الان!هانعانيالتيالازدواب"؟

الىبالتعرفنكتفياذ،نحننف!لماعكسعليياخنونما،

غيرفياصحابهيشاءكمالهواكرو!وتحلبلاعرضاالغربي!كر

وانقدهودونوهمقبوعياستيعابهدونوالانبهارالاعجابمنليل

منهمسلبيهومافض

هـشبحثفيالمحتوىهذابمثل!شاهدانفيجدالولا

معوتعاطفاتجاوبااحسمنالايمركهالاقيمةصرةوالمطضراث

وهمية""فضيةحوليموراعتبرهمنيدركهاالاوطبيعي.ضوع9

البعتفياشواهدااهميةيقدرلا(ناقلفا)!كانانسيما

.!حياتهفييمارسهلمولملهيمارسهلانه

اعتبرهينالمطروحللموفوعفهمهعدمعن)الناقد)وكشف

لافكاد...طويلتحليلمن"نفسيبهاخذتماالجانبياتق

فييدخلالتحليلهذاانبنفي"والوحدةوالثورة!رية

يحددلانهفيهالايجابيةوالنتيجةلبهيمثلبلالموضوعملب

ناطالمااذ،المصيربمعركةيهمملالذيالتراثمناحياجانب

الوحدةانطالماثمالاسلوبهيالثورةانوطالماالاداةهيلحرية

المعركةفيوطنمرالحقا!فضالفيالحديةللمواجهةالسبيل!

ماكلعنللكشفيوجهانينبغيالتراثفيالبحثفانذلكلد

منالاف!رتلكتحليلاعتباراناخفيولا.ا!وماتهذهمزز

للحريةخاصامفهوما(للناقدابانالايفسرانيمكن1لألجانبيات

ناشكلاوالوحدةالثورةمنمضاداوموقفا،منحرفاالااظنها

السىالكلامطورمننخرجحينبفضحهكفيلالقريبلمممتقبل

الممارسة.رطة

وموف!فوالمعاصرةالش!راثصلة"عن(الناقد)لساكلثم

وظاهرةالوطنيةفكرةفيابعثباالمصيرمعركةفيبشهمالاديب

باولوبا"اتصالصبمدالايصفوهالماوالوبعدفهاوهللقومية

نامسناضيقالموضوعكاىاستطرادمجردا!قضهةاثارةاعتبر

نالاثركاسراعولاخطفغيرفيالبحثقراانهولو.لهتسع

يرونالذيناتجاهمنا!لأسياقفيجاتوالقوميةالوطنيةلرة

وصلبماماخوذين،الحافرمنالايكونانيمكنلاالانطلاقن

ينفواان!ريمونللماضيرفضهملشدة!هم.دقدممنالغربليه

لتجريسدمحاولةفي،حاضرنايطعمانيمكنايجابيجانبكلشه

الوطنبصةظاهرةعلىوالححت.اصيلملمحايمنالعربيلف!

وكذلك،ةيهوجودنالتحقيقننافلالذياكيانلانها!القومية

.للتراثالرافضونحتىخاضل

القي!تهااني-!ىفكرةحولمعياختلافاهذابعد(الناقد)ويببم



والقريبالبعيداثاضيفيالتاريخيةت!بتنابانفوليوهيكمسلمة

منيم!ناالذياوشكلعلىالوافعهذابررةيستطيمالذيالاطارهي

ابداعينهوجدتهيفقدهانثو!باصتافاتالماضييصيهلمستقبلارخطيط

لفكروالاستلابوالاغترابالارتجالفينقعقدذلكنفمللمانوبانا

هذهانوعنده.ءلميئونفوذهاسمطرتهاتفرضافنيالقوىوحضارة

ويعتبرهافبولهايستطيعلا"علميةمنهااكثريةحماسهصرخة"

يظنلاضغمة!سؤوليةالماضيوتدميل"استلهاممناكثراعتمادا"

بها.القياميسهظع-المنه!يالماضيوهو-انه

هذاعلىيحملمالأ-واضحشكلاوهو-كلاميميارلىولست

الىترجمنهحاولتولو.!الماصعلىالعب!-دلالقاءو!الفهم

ونحديدوافعناابعادرسمنحاولونحناظلقلتاخرىعبارات

حينالماضيديت!جربتنامننستفيدانالىحاجةفيونجديدهاملامحه

هيلالمستقب!نخططذللىصوءوعلى.المعالمواضحينلناكان

)،الاطا!ا،لفضانويبمو.يضيفهدبماالماضييرفم!ماوابداعجدة

الاستظدةأنالحقولكن،اوضحكماالأمرروىوجعله(الناكد)ازع

محندتالفانينبشلا-نجتارالتيالمرحلةفيسيمالاسالمافميمن

هسداسدتلمةلربطوالمتلمهامهاوانفنيةوالادبيةالعلميةنماذجهاحياء

يسعاعدناعماؤيهالبحثالىنتعلااهاانينبعيبل،بالحاصرالماضي

منااضانعاوجودظن!ترجعانوعلىنفوسنافيالثقةنميدانعلى

ولو.فويةوشخصقىمتحرركيانذاتموحدةعربيةامةفيوالمتهثل

الفقرات!راءةكلستمر2و"للمصلينويل"عنديقفلم(الناقد)ان

الماضيبيندلةالمطحلكيلأيةعنالقول!يهافصلتالىإدةالتا

يوا!نيلاالدقحلهلعنصالرةمقولتىانله!بينوالمستقبلوالعاضر

كله.اًلبحتخلالوتائجهمفدماتهفيعتسقمنطقعلىقائمولكنهعلمه

اووضوع"عليالضوءالقىبأن)نقده)غلابالاستاذوختم

:فقالبرفقالانظوهفيالباحثونيتناولهلموكما-راهكما"الاساص

فيواستغلالهاقىراثقناولىفيالرأيع!ير.لزوااناف!كلوكنت))

وكنت،يفعلوالمولكنهمالاخصعليالمصيرمعركةوفياحديثاالادب

التراثالستغلواالذينوللادباءالادبيةللنمادجيوضواانانتو

الادبهذااسهاممدلىليلمهواالحديتالادبفيوالاجنبيالعربي

منىصعالذيمااثريولست.،(اسهامهعمماوالمصيرمعركةفي

في"!الاساسالمو!وع"ةيهيتناولبحثايكتبانمن)ا!ناقد)

فعل،ل!4.الحدينفالادبفيمظاهرهماعلىمركزاوالمعاصرةاترات

نممغصية.دعوةيلبيمتؤجمجردبحضورهقنعالذيالمؤتمرلافاداذا

ح!ي!كأقضيةبوجوديعزفصاحبهانال!لامهذا.نواضحانهئم

حاجةغيرميولعاي.معيفةنقاطفيمعصورايراهموضوعيطرحها

اف"فسياذفيهوقعالذيالبينالتنافضعنهظ،اكشفانالي

كماوالمعاصرةالتراثموضوعانالاولى:بملاحظضينمقالهاسضهل

هذااناًلثابة."عامموفوع))بهوجازفواللموتصالممالمونحدده

الن!رورمض.((حقيق!ةمئهااكثروه!يةقضيةء)يطرحالموصوع

كنتوانالموضو3تحديدفييصطلم(ا!نافد)فانالتنافضهذاعن

عل!هاالححتلقدبل،الحديثالادبفيالتراثاتفلالفكرةارى

تسص!دف،التراثاحياءع!4مراحلاحدىاعتبرتهاادا)بحثفي

ورسماومم!رحاوروايةوقصةشعراوالابرداعالخلقؤ!ه!،استيحاءه

وا!اضامينالحريةمنطلقاتيبرربما،واشكالهالوانهمخنلففيوفنا

ماكليكشفوبماوتمي!وهالواقعتفجيرعلىيساروودولالانهانية

روحو!ن!يالنقديالوءكاويعوقللثورةنغصاليا!لاحايكونانيصلح

الادبهـ-ننماذ!!ةتافيلوالصحثلمطت!هكأتوربرها.الممادرة

ءسكأغوي!فعلاموكذلك،اؤمحلل!واكني،التراثمنالم!نوحى

الموضوع"نهـمللمبذلكونحن.المو!وعنناولواالذينالدارسين

والسبب،منهمهماجانباحتىولا(النافد)اعتبركما"الالماسبم

موتصرورقيىوعلىالمعاصراهربياالفكرفيجدريةقضيةطرحانه
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برررصينعلقالامركانلوكماامثلةعرفىالىلش،تعتاجير

تحتايمولكنها،العانويصفوفاحدتلاممذعلىيلقىالابفينليلي

واتاذوحذ"المشمكلتعديدعلىيصاعدنقاشفيوتوج!هتخالي!ى

فثر.لاخىالفهـر؟مسرر!فيالانطلونثاكحهيكونمبدئيمق!

ا!غا!د()الألممتا؟راجعتكونان؟لتعقح!بهلافلعلي،بعداما

مسا؟اىاحلانزيفهاعناكشففييك!نيكانانياحكامه،

فعنده.خاصةبحثيعنكالهبماواذكرس!هدابواحمدالاستا؟!به

ع!ايق!انارء*بحاثهذهمضمونفياثاظرايخناجلا)ء4

.للموض!ع!نسبهبوثيمتهاللاخيربالنم!هبةمنهاكلقيمةلي!ركويلا

علىاجماعش!لديهمكلانقراء!امنثمكوااوالهلااستم!واالذين

و!اهوضو!4حيثمنهاطالحةفيياكلالجرالهـيالدكأوربح!،

و!سنلا!مهالافكاروتركيزومنهبتهالجوانبلج!ءا!تيفاؤه

عنواجابتهالحقيقةجوهرالىصاص4ونفارعناعرهوتراب!إفه

."كهذاموضععنيبعتلمن!وضانيمكنارطالاسهخلةنم!ع

و!نةذكاءعنتنمباثدهيهموقفهات!"الجراريان،ر!رعنده

.اتجسثلغصانبدقالثم."3التارلسيرورةووعي!حوظة

هنااثبته3انعلىحر!توفدالجراريالدكتوربعثملخصهوهذا

اليهنس!بةحينصطحبهبهوصأتمايلد!يبةشواهدمنه1*ون

المزاي!ا،منصملةءحهلف،كنيوقد.اف!فك!و!مقوالذكاءلألمعية

ممسا:

به.والخرامهالموف!وعجوهركحديدهسا

التقمميالوطنيالاتجاهيعززعلميمنهعضوءفياياهثراسمه-2

طبيعةئوعنا!ثقافيالتراثمفهومعنالواضحنصورهس3

حيثمنالترانمذاوبينالمعاصرةوالثقافةالمعاصرالواقعبينلعلاتة

منماضواثعفيالانمه؟نلوعيالخاصالنشاطظاهراتاحدىلهو

صلس!ةا!بالماضيالحافرصلةع!تثيده4ظنيوبكلمة،!اريخه

القومي.ثاريخهارقعةعلىالممتدبتراكهاصرةالمطالوطنيةالثقافة

ثرالسنهايالماصيالىالحماضرمنارراثفهمديانطلافه-4

فيالأصيبقف!هاياالتاريخيةعلاكا"لهوثرات3لتراال!ؤالعناصر

الع!فر.يطرحهاالتيوالاسئلةوالمشمكلاتالقضايافوء

ومحلمالطلميالتقعميالفرعالىالمعاصرةثكافتنابانغتاحفوا"-5

جمينالعلاقةديالرةيكالمنا!يةه!هفيواثرا!اص،لتهاع!خمثيته

الثقافعةتطويرلحركةالاساسلا!م!سعصهفيوال!ارجيا!داخل!

فيماملاءمةالىوتو!ثهالخارجمن-سدماكلبصصيقضيباتجاه

الداخل.

منطقحسافهمامعاوالرجع!ةالتقد!ط!فيمهالتراث!مه-6

يا.عارحةعقلانما

."القديماهياءفيروحا!مهللا!اهالعامةالاسسو!مهس7

الجراريعما/س

الخاسىمعهدجامعة-الادابب!لب!اس!إذ

(المؤب!باطلوا1

النقلآدابفي
س!لامة!البشيربنبغلم

و!!يم!
عددكل.نجانبتخصيصعلىاب!روكيهاالادابمجلةثرجتلعد

مهما،فائدتهانونعتقدنكبرهعملوهو.الساب!العددمحتوىلنقد

ذلك.ككلبيينوالابالفكرعلىبالثفعالامراخر!يتعود،كانت

المعرفمةمنلهمبنقادالااكلها!ديلنوالفكريةالادبيةالحركةان

لهميعوماوالادبيةالفكويةالاكجاهاتكلعلىالواسمعوالا!لاعوالثقافة



نقدها.الىينصمونمادةكلعلىالسيطرة

من7291لسنةالثانيالعددعلىاظعت،الىياقه!اوفي

لللادباءانثامنالمؤتمربحوثلنقد!4كسمخصصو!دالادابمجلة

طرابيشيوجورجسليمانميشالالدكإوركحبهماواتوهفني.العرب

لمالوامعوفي131صالى6صمن)انذنيوا)!نعهيرالاداءعن

اعدادفيلهمافرأتلانيا!ضوعهذاً!ىبحثيعنكأباهمااشوب

عنلخروجهماالردعناسكتأن3ضوالكرت.الادابلمجلةسابقة

آراعتقديمعلىوالحرصالفكريةا،طتةوخاصةالحديثالنقداسسر

ي!ئرت2ولكني،تشويهولاتحريفدونهننامةموضوبةةفيا!كاتب

وتننويههتحريفهالىالمقومعمد،1!إصويببالرآياجهرانالامرآ"خر

فيمذهبهكانمهماناقدلايمفرلم*الإئاننقديةا؟سسببحضولاذكر

بها.والكفرت!االننكبمن،الباة

كااآاس!53ونينالج!محيسلاماًبنءنذنطوراكقداناليشتمنما

امتحف"السياسيةوحتىوالادبيةوأ!ففس!فببةالفكريةالمذاهبوان

خرجماوقليلا،والتصويبوالتحويربالخدتروتعاورته،محنةاشد

جيلمنمكم.النفادالجهافين!منالثليلةالملةايديعلىالاسطفا

بناكدلنفسهيظفرولم،والعسراتالصتراتوالكطبالشعراءمنعد

اكتملالذيهذااي:الكلمةمعنيبالمالناالدصفه!4!عحواحد

واستحكم،الئقدبفتمسفةمولمحتهواتسعت،الاهواءكاوخلص،ذوقه

ذلكمييحدوها،نارمنا!علىحكمها،مرخر3فيليصدر،محمله

."المؤونةوثقل،الجدوصعوبة،للعلمارجرد"ةالجاحظفالكما

واستبد،الفكريةوالتياراتالمداهباختلفتمه!اانهعلى

ناقدااعرفلاواحدامبدمادان،وادثلبالطعنسيةو!ثىتالحيماس

وهذا.الفكريةالامانةوهوعنهحادةعالاسبونجدكراواحدأ

نحريفثونمن،اثرهخلالمنالمنقودلطروجهةابرازيفنضيالمبدأ

مكتملةجليةللقارىتظهرببثبتلخيص!وذلك،تنن!ويهولابترولا

ميشطلالدكتوربهيقماحماوهذا*؟الأصلاىاالرجوععنتغنيه

عنبسطةاعطاءاىاالاولعمداانهمابلطرابيننيوجورجسليمان

تصدىلم،رواهحس!بماالمصيرمعركةميالفنيوافنعبيرالاداءدور

بحثعلىالقارىءاصلوالتاني،ينافشهامب!ورةالجملبعضا!ا

ونحاالتلغيصعنوامحتنر،النظرةكلكلعهينفقانذيدكروبالاستاذ

.الاولمنحىالنقدفي

فىخاصةمعروفة"النقدة)فيالطريقةهدهفانوبالطبع

الخصمعلىالتمفلبهوغرضهايكونالتيالنسفهيةالسياسيةالمنافنسات

الفكريةالعائلةالينفسسسبلالانهاًلااشيءلا،أ!اديفاكانت!الما

بهامسهوحوالوسائلوالطرقليبالاتمكل.معينبمذهبيدفىولا

وا!ت!اهروالاجماموالاغماضوالمسفطةوالتعميةالقدح:ذلكعند

الناساماموابرازهالخصمك!حقهوالاخهـيروالغرفي.وا!رفةبالطم

خير.ورائهمنيرجى،لثيا،فزماجاهلا

ا)ثاهـنالمؤتمرانعقادائر،دمشقمنرجوعيعند،كنتوقد

التيالاراءبانعلمعلىكنتاذ،ماشيئامتفائلا،العربللادباء

ورغم،الوبالادباءبعضقلوبفيهوىتصادفلابحثيفيقدمتها

فيالاهوجيرهاتسلممعقولة!زنةكائتالمنافشات!انذلد

الىندوةمنيتميرلايكادالمؤتمرموضوعانرغمالسابقةالمؤتمرات

الالش!*لااندووتا!اتبينهذيننقدقراتع!دماولكنني،اخرى

هذافلماذا.انذاكساكنايحركاو)م!المؤتوفيمو!ودينكانالانهما

وحشيالابرالمؤكمرفيرجحت!دوالا-!انالعقلكفةالألى؟الابطا*

همامرهميهـم!االذيناناما):قدسملامالىالتعرضمناصحا!ظ

كلابالكريمعبدالاخبهقامما6!دابمنالع!دنفسفيراجع*

عرضفقد.والاصالةالتراثموفوعتناولتار.ق!للبحوثنقرمن

.نقدهمحتوىعنالنظربقطعهذا.نقدهالمبر"مانةملفصةالاراء

ول؟

عليمهاسمد،ءموععيرأصبحهدامعطمهمالانمعص)الأداب)!راء

بنفسدكليفاكلفا"بذلكاحدهعاصرحكماانهمااموشرل!لد!ر

؟((لبحوث

معاختلا!بهوليساكقدينهذيئفبىهـاءنيالذيفانكلوعلى

يتمسكاناكقدعلىانكرلاساليبا-إورم(لهمابلاشنافديننظر:جهة

الادعاء:ستةمنهااحصيتوقدفيهايتردىانالعربطبالف!وارباها

والضمميهـة،واهـ!سطة،الثنائيالمانويوالمنطق،الثابا)كااللجوء،

اغقرإجمية.ا:؟لمعر!ة

:الادكاء(ا

طاقتيفدرعلىاسعى"ةطرابيشيج.يفولانالادعاءمنالشي

علىوانمايقالا!يمب!كانمااس،نمىءلىلا!لط-مويمالى

الاساسيهدفهاخطاوانحتىبالتنويمجديريقالماكلاناساس

بالحقيقةظفرقدهوامالاخلاقعنخروجهوهليقومحقفباي))

؟هذاكلمنالعالمحتواضاينأالاءوجاجتقو!مثهتخولالتيالمطلقة

كلهالمقاللهبةادذلكعلىالشواهداستقصحاءفيفائدةمنوا!يس

يصدروانتصبالكيرالعلوممنحازقدكبيراات،ذاهفاكبأنننبي

الصعبمنليس"نقصكد"واصحاب،)اقزام"ع!علاح!عه

سحقهم.عليه

الثلب:الىاللجوء2(

موهـنفيطرابيشيج.يقولانوالطعنالفلبمنالشىثم

ف!لاالمؤتمرههـيبةلهاهيئةامامالكلامادباءيتنطعوعندما":آخر

لمانيتنطعونالذينفمنهم.عنهبا!لامكلفواماغيرعنالايتكلمون

يردعهم؟عقلولا،بهايشعرونمسم!وليةلاالذينالطائشينمنيكونوا

ماج!هنونيكوالذينوالك!ابالادباءهميكونوالماذاالمؤتمرهووما

العلياالكلمةولها،وتمهيوقيمروتكيف،تسيرمعنويةذاتاهناكان

عنهذهفكرةاي؟شيئايساويلافهوسعنهاحاداًذاسعداهاومن

،المنيةوالوصاية،بعينهالا-ضنقاصهياهـت؟ا)موبالادباء

هيبته؟للمؤتمرتعطيالتيهذهتحركهادميالمؤتهراكضاءواعتنار

اًافينالادباههؤلاءانطرابيمشيوجورجسليمانالدكتوريظنهل

واحمهلنغمةواحدالحنابرددواجاؤواالكياومتراتاًلافصوا

فهمهماعليهماننكرلالحن؟"النقصعق!"وبالتنطعبرموالاحى

ولكننا،جوهريااختلافااختلفناوان،اخرىظرو!ةمن!لموهـوع

منيكناما.ب!رالهمايصدحالاحإ!اس!كاتهماحدالىنمضيلا

من!قدونمننظرناوبرهةمعواخملافهماؤجمر!اوبر،فب-لحانللأئقا

الرأيفييخالفهمنكليرمطانلصاحبهيروللمالذيهذا"اررراة"

مقلاعه!من،)البليداًلوهم)ءبحبم

لأعظيمةفالمووولية؟الناساصاالصبيينوالفكربالادبرفقا

العالمانذلك.العصيباظرفاهذافيالمهاتراتهذهبمثلت!مح

كانت.وأيراكانتمهماالالاغ(تجميعالىمحتاجالعربي

الثنائي:المانويالمن!ق3(

تءتالمتطالماالذيالمنطقاووفىالنقدينعلى/شيطرالاع

عر!رتزالعالمبانتقولاكطالهانويرةالتنفةمنطقوهوالانسافية

.الاشراروهناكالاخهارؤهناك.ا!لمةواالنور،وا(فرال!ر:مبدأين

ميداتفيوخاصةالمفلتالتعصبا!ىالانمسابةالمنطقهذايقدالم

!ووءوالفاشيةالنازيةكانتايامالبشريةمنهت(امالم.الفكر

وغيمدوسيافي"اررتا!ي!نية))سيكلتوعئدما،ا!عالمعكالسيطرة

لعئتمعلإكمنزلتوالا،اسلكوهاالخيرطريقهذهلهموقالت!وسيا

وادانامحسوراخاسئا"جدانوف"وانقلبذلكبعدكانماكانثم

2ويعرفانه،"الناقدار"،شكولا،يعرفهعنففيملتهاصحاب

وغيرهما."دانيالى"و"اجصضستينسو"كتاباتمنبد



العربي؟فيانعأنم!ائوهـأ!ءيكوناان(لىصاحبائايحن!ل

مذهبهمىاهـماءمن!تنزلانهاالشا!وا!ق!هنةعمرك!فوا،

تمل!لاقيوم!تقويمالىطاقتيق!رع!اسص"(!ما/!قول!ه!مما

جديري!ل!أكلافىاتساش!علىوانمايقألانيبعيثكما(ثسى

مقومايشصبحقووي.أ(ا!طضيهد!اخظوانح!نىبلتقويم

الاسى؟والنورالمحضوالخيرا!لقةيخأنحقيقةظفرافهيكتقداعان

ما؟اخرىاماكنفيافلستقدومبادىءطرقانجرباذن!الما

!انطوداءهيحراننفس!هعلى3ثىالجرجمياالثرقفيالادباءبعضان

هنؤظحت،منط!أ،!شي!الزمغتجاونرهاال!الفاشلهالنظريات

ولكغألخفسيناتميالأوربياكوفنجانبعليهكانمالاناثمبكل

لاقوالالغامضةانزجم!هذةقيتتحلىأ!ر!بةتحمةاقلى!بوفي

ءـعالناسان":امثالمنسابقااعتغقوهاالذينحتى؟صتين!اجإ

لعامليناالفعليبنالغاسولكن.وافكارهممظاهرهمينتجونال!ين

يمن!لأوكا،الاناصةقواهمفبلمنمحث!بمطورمحددثنهممثاما

غااووقات!ذهيمقنالتيالاءسكالىاول!ف!هابماعلاقاتمنبها

تر-م!لا؟!ب!يسإفنثمكولأهونجلتن!همت!ل،،؟قخذها

المتزاصة"عنعوضأ،(ألائمىأثنثشرفىبما"؟،!م!،أأأكا!وللايامك!أءثم

صفلخبطةمايربيأزحو،دة()البشريالوفعأ)او"الجرية

افنرجملى!هذلأهفثل!ذفهلأالعربأبمالمققول!

والهتدمية:السفس!"(

الكاتبلرميوتجعلهاخطافيالقارىء!!عسفطةاعظم

ناالىالاشارةمنالناقداقلاعهووالاستنتاجالهصليلفيبالنقص

الوافصعفيهي،الكتبفيهاكتبتمواضعفي،البحوثهذه

جةمقتصالافكاراقتانعنهوانجرالكنابعلىاووتمرفرضهتلخيص

ةالمناففيذلكوقعوفد،والشرحوالتفسيرالتبسمطالىتض،ج

.البحوثتلخيصتلتالتى

هؤانماالعربريةالئهضكأا!سمنالمقدمةفيفلتهمافانل!ذا

"المولمح!وعلمحنطروج"وهولهيهالتبجرالمقامليسشخصموقف

فسيومراتمراتكررهكماذلكعنالابتكادعلىحريصوالئاقد

.كثيرةالبادهذافيوالامثلة"نقده"

فينذولكما"لل!ملينويل"فيالو!وفهيسفطةولافي

علىللتدليلالفكرةمنوجانبالجملةمنباجزاءاحمتفاءايتون!س

.والشرحبال!توكميحكاليلةاذقحةبيئماالخطا

سيطرةالىالغهضةافلاسنسبتانطرابيشيج.علي.عاب!د

التيبعدهاالتيالجملةالىيشيرانوفسيفقطوالمصلحينالادباء

نبالفرقابينانهناواردت"يقظةالواثعفيوكانت"!اقلت

وجودءالعرببىامالما!اتسئيقظة":وادت.واليقظةالتهصة

خوؤ!قدهيهعلىويغف!ح!رياتيجابهاًنوحاولللاودوبيالعالمتجاه

لذلك":اليهالاشارةمحنغفلماوهووزدت"والسقوطالتداعيمن

والفوةالمناعةاامرليةالشعوبباكدهماالنهضةهذهعنيننضمالم

اخفاهالذيوهذا".كلهاالجباةميادبنفيالخلقعلىالقدرةبواسطة

اقللمانيثم.تسملىهابهيسلم6791نكسةبعدعربيكللانصاحبتا

ناقلتبلذلكفيالاصليالسببهموا،!لمحينوالادباء/الادبان

فيهذابدورهاقامتاخرىاطرافاهناكانيعنىوهذاءطيماكاندورهم

.الافلاس

علىيوافقائافداانالابرنتسامة!كتبتزالننيالسفسطةومن

بتضخمتىزالعربيةالتهضعةعصرانذلكبعدوصحيح":ولقولهذاً

اذنالخطااينولكن،)الخوالصهخاعةالعلمض!رحس!ابعلىادبي

ولاالبريمالقارىءايهاتريث.الحكمنفسالىوصلانهوالحال

سلامةبنالبشيرالاسنناذخطأولكن"كلمنهاستثولالحكمةاذنتمسع

خاعةوالصالعامضمموراًلىادىاًلذي*ـوالاثبتضخمباناتمقادههو

والايديولوجيسالادبيفالتضخماًلصحيحههههناالعكسانمع

م؟-

وليسوالا!صادفي9ءالأجتمأالننهوولئق!ينتيجةهي-ا!مبفورة

ذلكفلخقاننيفرضوعلى؟الصفسعالةةهبيلىمنهذااهـيسأ)لهعلة

الاجتماجمرا؟ةطورنقصهوالادجمطالىضخمعلةكانتاداأسالهفاني

الادبيةا!مقهيةطغ!كا!هواليس؟اكقصهذاعلةهيفماوالاقتص،دي

اصلهومااخمرااسالتثم؟الادبتضصحماللاالتيا،؟!.لولوجية

ا،سم!ي؟تأتيا-ن"ش؟البجض؟البيض!ةهيايىست:الدصاجبجإة

*إاللهسبحات؟يبيك!االذيالدجاج

يراهاافنبمكظنرة41فذهعل!ويأخر،يلومثي،هذأكوبقدنئم

ناءقاوسعالواكعف!الدنيالتعبيوان)):"بالضسلا"حقاثقمن

نامئاسمىهياخرىلمصإدفىي!فنحووواذوالك!نابةألادبعرنغصره

مقءاتاوالفالضحمن!ء3وفروباالردص!منالوافافغاش!وهيت!صى"

؟لمومألى!علفه!ل!ب!بطر!ا؟لمءولكنلىلم(وكألى!الؤةك!المجاحطرةافون

واسمنمر(دهالحفمةفيالؤ!الغبيرحفرءلمىكثةإؤزمرأعقيطرف!ى

تدبرلو،ذلكاهـدؤعتوهكذا.الاو!ىالغهضةاجلهمنافلسعتفيسما

نهضتئافيفيهاوقعناال!الاخطاءوان))الجملةبهده،ألكريمالاح

الاخطاءهؤهوافدح،اوفماالليومكأماثليقظفناالاصحعلىاوألاولى

ورماكلحاعلى!كبالإ.ك!االسمحر/"اقوةاواعطاوهاالكلمةعلىاكالنا

عرجمطمكركلحقممطأليس"فت!ددهاالاخطاءعلىوتتقض،فتحلها

ا؟679نك!ةبعدالعربوالكتابالشعراءبهنددوقدبهذايتددان

اىاينحرالذيالداء!وام"باليسلا)احقائققب!يلمنهذافهل

هذاعليهخفيقدنيكوانبص"حبياربأانتي؟العربيةالامةاليوم

احر.بثبمءاتهـهلاحتبىاس!طهاالىتحر!جهوانسبالظاهرالمعنى

اذا)ء:الفقرةءـوو!ال!"ا:،قوا"ذوايضاالسفسطةومن

كائحت!اذا4الكشال!-!هوبضس!ل!صهثبم.لعتهـيرالفئبمالحبيىكالى

الذياللضلم،تالى:ةط-اك3يبقىفانهاضحافيباختلافتفتلفاساليبه

لفعةافالىيتفذ+بالأر!(ر؟جمعلقوالرواسالعالوللمحلىالتاثيريخنمد

ارتضأهاالتيوا)ء*فىرةاعخمدهاالنيانفكرةعنألنظربقطع،القلوب

فيوووقع،أقلهلممايقوننيالنتعليقوهدا."ركبهالذيوالخيال

لاىاننىمو!عا"ئظر4ابقطع"كلهمةيؤولاذالمكبريمالقارىغال!ا

ضجدتهالذيانوالحال.اهميةايوالخبلوالصورةللفهرةجس

هوالموا!يةالفقراتفيالفغبمالقعبيرلماهيةكحديديفيكلاهر-هو

الكعلامبيقالعرببىالادبعلىطاغيااصبحالذيالكبيراكلطهذا

نا"الغفاد"بعضنظرفييكفياذ.اًلفغيالتعبروبيناليعادي

البإكد""نذسفيهوىصادفمو!وعاالشاكلاوالكاتبيتذاول

هيسوبشمافئياسامياتعبيرهليصبح.اتجاههممت!ماسياوكان

بالطس:والعكس.التركيبفيوالسماجة،المفطافياسفاف

لسببابعادهيتصورلم"اتاقدا"اهتماماتعنبعيداالمو!موعيكون

كأصدفيصءصعالمف!صفيوقعلهالديباجةحسنوكك،الاسبابمن

واللفبطة.،بعيذهالاسفاف"نا!دنا))

مايقولىانلقانلولكن":فلتعندماا!مدماجلياويتضح

،القدرةهذهلهتخول!الهنو?ت"هيومإأ،الفغيالتعبيرطجيعةهي

الشعيالمعانج!هيهل؟التحدياتاقوىاماميثبتا!منثتمكنه

له!ا،!ستنبطهاهـياوا)خيال،يحرجهاا(ةكط"ورواله،للغةيحملها

خلاقة،روحعقصا!را،فنب!التعبيرهدايجهلالالرارمنسرهوام

للتاكيدبارردثم.،(الناسىب!بنمتداولاعادياكلاماالاخرالتعبيرفىذاك

آحرمنمقبولوعيراديبمنمقبولااواحداالعنىيجعلالذيوهو))

هذابعدي!بقىهل"الثانىفينجدهالاروعةالاولصورةعلىريضنى

التيهذه"النظرومطع"عبارةانفي9فىثالافكارفيالتسلسل

وليسيارادهماتعىلا"التناقض"علىد!بلاصاحبئاعليهاانقض

الكلأمبينمقارنةهوبلوا)خيالوال!صورةالف!ةاغنبارعدممعناها

ال!غي.والنمبهرلعاديا

سلعةفييو!*ءانالتحديدهذامن"ناقشا"يخشىيلاثم



هصاو،س؟مي!ايعتبرهاظوألمعموالعربيالادبمنوابلالمي

منالاسيالادبالانتابمفيينظرلانثدهومنمنهاعرفماخسب

شعلقماكلجافباويترك،واصاههمنحاهمعقتماضاتياالناحية

قبرافنطاقهاوتوسيعاللظوالراءالمعانيوأوليدالخلقعلىبإلقدرة

ولى!يالف!ةفيبالفراعءيينلاذ!كوكلى.اوركيمبوناقد(لعبارة

الا!فاظاك!*ن!طصورادك!الىاد!اهبعتوالاالمعاني

الئانيالف!وان4كاصكيلانءلمكيلاوهذا.ال!م!منوالفا!هبما

ذاالارتباطاشدبم!تممهوى،طهمصعؤولين"!ل!يحلدالبحثمئ

ا!كنبم،للشببرب!النسبمةالاداءمهملأمنيضرال!ياننحير":قلت

و!صذاالمجتمعبواقعالاىبيالفلق!اركبوجوبمن،ذكرناهطهو

ا!ناومةامتهثط!لىمنتبثقةا!رافهكونانال!علىيؤ!

."المقالدروعمه!يدانبرور!لاامروهو

منكنتلو":الغؤةهذهعوكعلب!قهايفإلأالسفسطهبابومن

الادنيةآثارناخضعتاووحبالطالصحيحةال!لمومفيالاختصاصي؟وي

أست!طقلمضيت،التجروكأوحلقاتالمفابركل!العالم*4المقابسرالي

ءسطىو!ائدهماءوالضدواثارهمالكابواوثقالبيانيةالخطوط

ووهعا!كعليظكرابيث،ي.جقال"...الخ؟ا!ية!ودلهالواج

!س!بالافكارصعيدملىنفسهكناقضلاابعثاو!ولنب"الفقرة

حرفهيبلللتمنيليست،(لو"انوفاكه،)الامنياتصعيدعلىبل

بماايالشرطلامتناعيمتنعالبوابانذلكولعنيلامتنا!اءناع

الملمب"!اراخف!اعلييمكئلافالهالعلومفياختصاصبباهـ"تاانئي

العلم.يحنطهانمنالادبعلىاثخقفانيهذاملىوزبادة،لذلك

وتحريه!دعوةهوبلقناضرايفي"وليسالتمني)،بءدطليسوهذا

ماهيةتحديدالىتلعرروالادبثراسةفيالصحيحهالعلوممراعاةعلى

من"ناؤلمفا"كعل!!اعدفانيكلوعاى.اخرىبصورةالفنىالتعبير

الطعنقبيلءنيعنبر!دخر2برفاكهمهلاص!السف!سطةباب

والثب.

الشبقيالمعنىاففاءوهيالتمميةالننعا!يقهنكعيرفيوثعتل!

اجخماعاقا*برهاو"بالشيلاطلالى"عنذكرهمثلماباد!لم

ن!الص!التعبيرهوالتعبيرمننم!فيالادبيالضلقضروب

وترىفيلكتسلملاالادبيةالمدارسمنكثيراانوا!ال.البد!بات

الشواهدال!مميةبابفيو!ر.ف!بثوسيللأاداةهياللظان

ال!ر.لااثمالسبيلعلىذكرتماركرتواثما

كلمسةاستعمالمنإىعابهماوالسفسمطلااكمميةبابومن

منقالكطهياذ.الدحفماكيةعإىللتدلبيلق!صدمماوقد"اقانيم"

قصداقحمتهاوورمعانيهاوتهلهلتالفاطهات2تهرالتياللاهوتيةاللغة

والمفا!بماكليفهاتابحضالعربالادباءمؤكمراتتمسكعإىالدلالة

.اللاهوتلفةمنمربكلألهامناس!جمة!للفيوكررأهودارتلم!

اكع!رببب!بن:ا!رفلأ5(

.مديدةموافىفي،واضحه!باقاترجم!المعر!ةاما

الاسلوبكنطرابثبج.ثالهماالمثالسبيلمحرءمنههواذكر

الدرلة،س!ف!يللمتئبيءمعومنبهاستشسهتمامليانكرانبمد

المتتبسحالصلابيفيفوقيلفعرومن،الشامفيذاكاذونحن

الكاثبانعلى":قال،الهولىباء3ا!عروماوهناثهمالغلقلمنالات

هووفلوييراخما،(للوص!ر"بلوهدهماولةموقىبالمتنيىيستف*لا

هناحاجةفىولست"انس؟نهوالماالا-لوبيخفاكملأكماالثالل

فلوبير")ءليمسالجملةلهذهالكثلانالىالكربماركاد!ءانبهانالى

الفرتلهبئباحاديهمةقبولهعن!الكاهخظب(فىاوله*دا!ابوفونبل

:قالبل،(الانسانهوفماالاسلوب"الفرذم!يالكعبهذا!لولم

بينكبيروالفرقا04ا؟؟8أ"'ح،هكايا'ااهـيالرهلهو*سلوب"

!لال:"بو!ن"انوالوافع،اًلنابها!!ءعلييمكىلاكمااثقهـولتيمن
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يظنهلماخلافابالضبطيعنيوهو."نفسهالرجلهولموبالال!"

وبتناآل،بمصءهولة،تةتك3:شافاتوالاوالاحداثالمعارث!ان"الكعيرون

للكاتبخاص،ملكايبقىالاسلوبانمير"قىبراعاكثرايدعلىوتكيف

قصصدهممانحنواينطرابي!ثسج.الاس!ناذظنممانحنفاين

وسل!ف"وف!ن4"مضىمماابعدالىهةورحفاشافوته،بر،"فلوبر"

الخصالجانببينالفنانينتجهفمامتضلهبة-هـ!يهبوجود

الجدليةهذهمننحنواين؟ا!الموابالمجتمعيربطهماوبيشالب!ت

اشيفي((ناقدنا"لحمانيعلىي!ولهوممابحث!فيعليهاأكدتاد!

(الفرداشهـالوجلبقه)"نوالافالاسلوببص!تعاثلعلاف!ةاقمت

ورهنوالات،نالاس!ببنتعادلعلاقة!اككانتفاذا.الانااو

بعينجدلبكأةالئاكه!هاحالواأما.الغحناينالانطبصنلاالانا

اقنحاهـ-رعههاعبروود،والنرنالاناب!شاو،نوالافالاسلوب

(1الناقد"حضرةينطقتنصنىولمذكرت!اايباتفيال!ردابقعروةاهربيا

،ضصراسصتتف"ادي!فهلإمادلكعليعابولااستعمأللاالي

:عروةفالوش"وؤكماالمتف!

مذاهبهأ،فاالصكلوريسالومنوسائل؟الرحيلاينوسائلة"

4اقارببالفهالعنهصناذا"عر!فىالفجىإجانمداهبه

ن-إرر-"ـ"الهاء!تركلاانهكماالمردىعث!كظماانالاحواتركفلا

"(اف،ز(!كذا)عاء،1يختإفلاارتىال!ائقهذه"تدعوالاثم

النئرحاىاتدعوالأ،ءضاضمبةكلفيدلكي!ررا!لص،حجنايلذ!ما

طرار-ض-س"بيم.الاستاذوانحاصةالحروف!وقالنلهطوضعوالى

؟الانخطاطعصورادبفيالت!صنعوا،!ءلميمابعهارةبينيخإط

م!لىكانتواللغةلموبالال!بينفروو"نقدمخنه؟يماالطرافةوان

راسارانئيوظنا&د.ل!هبئاحقائقامنوائ،برهاناقددامنتجاهل

انضى-علمولعإهعلملو-بينماالاسوبلظاهرةفهمهفبى()بوفون"

الواحد:ف؟لص"الكتابةومفاكلالعربيةالمغةا"ك!نأبىرىكتبت

منلاديبمسوحيةاوو!ي!ةاوقص!4دتثبتا!رأعتدماافت!ذلك

الادجم!يلاثر:7ءاالظاهرةاماممبهوتاأقفا!اصرينالكبارا!ل!اء

ياهـورةاءمففيالادبيكأسخصيت"مرتبظالكاتببطابعمطبوع

آخركاتبظلورائهمنثفشءولكنكافنقليديمعناهفيباسلوبه

الامر،فيوءختارالمتقممةالعصورفعراءمنشلفاعراوقديم

اثاعسراواكبيراالكاتبيميزالذيبانالقولالىدفعاوتدفع

الالفاظوفوقلوبالال!فوقآحرشو،ءبلفقطالاسلوبلايسالعبقري

لغةتفبهلالغةامامقكونبحيث،جديدمنللغةقهرهثوتر!كي!بها

".بابهفيفريدآخرنمطامام-كلونايوتركيبهااسإوبهافى!قد؟مة

اذافانت،بالكساءاللغةبهأثلرأييتوةصيحالازيد"واردفت

فيهكتابعلىيدلكالخياطالىوتذهبكساءلكتصنعاناردت

فيومكانتهاسمهله،مبتكرقبلمنابمكرهنمطافتختاركبمهرةانماط

واكطويروالتهذيبالذربعدالخياطلكيصنعثم.الصناعةهذه

به!امالذيوهذا.انتهواومنكجزءايصيرلبستهاذاكهاء

الغةافهواختركهالذيالغمطاماالاسلوباسد!يهالذيهوالخهاط

ه"غيوكابتهـرهاالتي

فريسئ:الىافرعهالاسلوب"بوفون"يهبعمافانواهذا

افرادبينالمثمعتركوالجانبلموبالاسوءوتهماوهو.المثمخصيالجانب

،التجاوزالافة:!ميتهما.لؤامانالرلمهزتانوهانان،واحدةامه

يعنيمااولالاسلوب"انمنطرابيمف!ماالالت.،ذج.فهممننحنفطدن

هنابالاسلوبيعنياطنه"طغيانهـمالاالاناوانعدامالث*خصيةامحاء

كمس"الانحظاطعصورفيظهرتالتيوالحتاثهالك*،بةفيالتصئع

النظاهـنمنالبغاثبعكسوهذا":قوا"نفهمكيفوالا،ذكرت

الاسلىصوبوراءسعيابر*نعدامأناهمعلىواحك4اهـبئاوالناثرلن

فيوليتدبرمعلوماتهالالشاذحضرةاذنفهجميراجع"والدصباج!

-((انرا..علىمامختلف*.اتا-احقاثها"



مالجما.الديبهكاالواكليماليمرتبال!هامهاخيرةمسالةبكيت

لمدمطعلىخيط،كساءنلبسفننغناماانناوهولموبالاسنطاقفي

فلتهماعلى"ناقمظ"قىتعليفيتتمثلابسمألهـةوهذة،لسننستنبطه

لذوقدويمسخهاشخصيتنايقتلالذيالحضاريافؤوضأنكل

كاملةالقرةاورد!ذا.اقللممايقولنيان،ايضاهنا،!اعبنا

!لت:ا)ننباساييبقىلاصتى

فاهـ-فيروزننلانهاراخكلتم!ؤااحرهي4الثاقيالطاهرة"

فيرحضارهمليها!ضولتالذيالمعرهذا،لناالععرتعديات

اكتسبس"لمابمنظارهاالعالمونتصورنعيئرانعليناوفرضتحفمارتنا

لابانهشهمرناولثن،والتكولوجياوالتقنيةالعلوماساسهاقوةمن

شعورفافانهبنصبببااولديةالقوةهذهاسبابمنقيخدانمنمناص

الما)صسضمهذلأالىائنظرواعمالتنابشخصيتناتمس!كنابوجوباعظم

م!كس!ةأ)ءاردفتثم"حكمارت!اضوماتحسبونتصورهبمنظارنا

ىبو!"...كلهبهذاوعيمناطخلوبالنمبةهياننالمصير

ظوبالىبايقاعهنافذاالعمرجمل!باسآخذا،باافالفئياتناجهجمون

انعربالةالروحعنيمبرهذاكلفيولكن"اليومحضارةاهلوعقول

محيببامعهايكونبصورةاو!هام!له!فيحفم!ارتناعنايالاسملامية

."العالممناخرىلاجزاءبلىف!لنابا!نسحبةلامف!ما

المةكاالثلبوروحالجارحةالكلماتعلىاعلقانتيتيقيوليس

فيا،موروضعيهمنيمابقدريهمنيلاذلكلان"الناقد"ممليها!دج

ار!يرية.ا!طلهوروهبالنسبةنصابها

شوفينية"انعزاليةايديولوجيا"ا!اادءوباننياتهمنيطقد

فسيالفعالةالمساهمةعلىحرصعنتعبرالاخيرةالفقرةانوالحال

ناهوبهاندداللايولكن،البثهربينحواروايجادالبشريالمجهود

الغرب!يؤالحضارةبتاتيمالكلالابدينابدالىفقطمستهلكيننبقى

كافيلايعدائياموقفاهذاوليس.نظرياتاواختراعأنهذلككانسواء

مالهل.افانايفيهيفهـرانيمكنلأامرااليوماصبحالانعزالانبل

ناعذاليومونحن.وعطاءاخذيكونانيفرضالسليمالمنطقولكن

لصفس!رللتصدررالمعدةالمسمومةالمهترلةالنثرياتحتىشيءكل

قولناكماقم!ناولببىشيئامعطيولا،سائغةلقمةوتجعلهاالشعوب

باسرءالعالمونخضعالمعادلةنعكسانا!برالنمر"ان"الناقد"

قلت.لمأ!بعتحريفانهفيهيقالماافلوهذا،"حث!ارتئالمقومات

طراب!يمث!يج.الالت،ذايضارددهامعووفةشنش!نةهثاكانثم

فيمايوماالبشريصبعانالىيتو!كلنا.الحضارةعالميةوهي

الوافعولكن.الظفاتجميعتزولواننظرتهمتتحدوارزتامتفاهم

انهافيهايقالمااقلالمالمقيحضاراتهناكباننسلميجعلناالمؤلم

ماالروسميةالحض"رةهيهل:يصثيللحضارةعاثيةفاي.تتنافس

وا!عاهذاكانفاذا.بالوانهاالغربيةامال!يابانيةامالماويةالصينصة

ممنىبادمعصربرة،مثانابعةمارةحةلنانصنعانالالنامهربفلا

هوومبدؤها،والالمزاليةالعداءلا،والصاءالاخذاساسها،ال!لمة

نااذالاسلاميةالعربيةروحنامنالنابمةالاشتراكيةالحالبطبيمة

صءماقصدوان.اشتراكيات،الناقدحضرةيملمكما،الاشتراكية

الالثشراكيه.منواحدانوعاتحليلهمنفهمت

بمثال!رانلمناووناطابماواقيبها(نادياخياالاصالةهماهذه

سبهلعلىرجعفو:قالاذالمب!دأبوااننهـم!كخطأعلى.بهيدلل

في(اثحبية)الهأرودنيةوالحركةا)ـسلاثيةالحركةثاريحالىالمثال

سودتقدلصفحاتامنأطناناانلوجدعشرالتاسممالقرنفيروسيما

ير،ر!محاولةلىالعالمالىورسطلتهايارول!اصالةعنالدفاءفي

اقولمالىولي!ط)ءروسهجمافيارأسمالياالتطوربال!لاغلاقومثالية

لينينلحركةمهدواالدهؤلاءانعلىيدلالتاريخانالاهذاعلىتمليقا

حد!حققالدسمتالينوان،بفتقدالعالماىاروسيارسالةوان

يحللوهوحياكهقفىلمنابدايتنكروالمالروسببينوان،ال!ع!فيين

اساداحتفلالذيدت!يفسكلةأهن!4الروسمبالروحودصف

؟*؟

.بر-----حهحير-ء"6.!.يم--يم
ديميتعصبمن"الناقد))بها؟ع!!م،علىاعلقلافانيواهـوا

الاسلاسة""كلمة"الاسلا،يمةالعربيةالروح"عبارةفيالبتاذ

ألماذاادريلستعوبيةوحذف

ز!نطحقهاهةمسائلفينظريوبر!ةوضحتانحياعتقدبهذا

ولكنني،ا!صير!ةالح!ارقيوالم!ماكلعامةبصفةوبالأدبالنقدبالمم!مي

يسنننفدهانيمكنلاالمواضيعوو"همثلفيالتحليلانمتيقنذلكرغم

مويبي!الوحدةالان!جامفب"وخيوانالردوالا،كالمهمامقال

الكريم.القارىءايهافمعذرة.متقطما

لعهـلامةبنالبشحبولرنس

للأم!لاوأدبا!ئكة!ارك

العامريلمملافةبقلم

هـهيحيوهع!ع!هح!!ىكي

الس!دةالرائدةالشاعرةقدمتا؟!دابمن7291نشمانعددفي

باعتبارووا،للحكببم"اشجرةاطالعيا"محمرحه"عندرالسةالملالكةفازك

الممرحيةفياللامعقولعنامحرالكاتبةحفدتوقد.اللامعقولادبمن

يلي:كما

واحدوقتفيوالمس!نن!لوا!افرالمافميصمعالكاتبان-ا

لل!عليل.محاولةايةمون

الزوجين،بيئالحديثاسلوب-!

يحدثهالاخريرظئ*شههـاكلاانايا)نروجينلد!المقلوبالفهم-!!

الاحر،يهممالاهويهمهمما

!ليه.كانتالذي؟نبالمهالزوجهةامتوافعدم-4

المستقبما.ثيزوجتهسيقتلبهادربانالدروهـنطئبوءة-5

عناع!اى-رالكاب4رأكيفينمثلاررروبسشحصية-6

المسرحيةءفياللام!ول

رل!-فيتفبطها!لفع!الفاضلةالكاتبةاخذتثمومن

!ئد.اخرىز،رةم!ولةولاتارةمنطقيةالمكاتبةبد!التيكهحصيلاكه

تاالخطاووجه)ء:بالنصقالتبهاثرالزوجشخصبةعنالحديث

"ا!رامسضوىاًلأولالمستوى،ايننفسويينبهاثرشخصيةفيم!ور

افيلهونزوجتهقنتلعنيتحدثراحالمستءوىهذاوعلى،النيةومهارة

يلهاتاوياءقدباشيأءجملمالبريءالطفلانكما،قيهالمحقق!شك

جيدايعرفالذيالاجتماعيالرجلممستوىفهوالثانيالمستوىواما

يمكزوليط،عقاباشدالمجتمععليهايماقبرهيبةجربمةالقتلان

."واحدشضفيالمستويانيجتمعان

بها!الزوجةلفخصيةثراسةعند!ولهاعليهايضامأخلماومن

كي.ما

ارةص!هذاولماذاكيف:هوهناااناقديلقيهالذيوالسؤال"

كازفقد،هن"للعنقدمعرضالحكبيمتوويئانأحسب4بهانةعهـند

بيتهلاهلتقعانني3الاحداان!عوفوكانهاالزوجةطهرانيجب

ن!درولااتا،ا!ا!لحتمنلغيرءـميقعمعقولح!ثايمنعتلف

فالم،تتدهالمكانتواذا؟الشطحاتهذهامثالالزوجةامحتال!هل

."توفيقالاستاذعلىاللومويلقيالمسرحيةكادفالىيسيءذلك

هبلقد:برقو!اللزوجةالروج!ذتلحادفىعلىالك!بةتعلق3

لسببالايقتلهابهادر.لجعللمولكئهلالهة2الصيابكلتوفيقالاستاذ

الالسبابىهياا!لففكان،بازائهوالثورةالغضبكحاشىيمكنلامبالثر

المحيضت،الصدلةاوصدته،طارئاحدثاباعتبارهيقعالقتلوكركسدى

لببسلالحكيمالاسناذارزتقولانارادتارو+بةوكانلنايبمو

التعبيموارادذهنهفيمفروضةمعينةثهـريةخلفيةايواضحةلمحؤيا

-كلواوعاحداثهولناءشخ!صياتهجماءتلذلك،المسرحةبهل!منها



اخوفى؟تاىةواللأمعقولتارهالمعالولى

كععىعندراستإانهايةفيألفأضملةافكاتبةتساءلتوعندمأ

الفرإرة"تحديذالىستنتهيانهاظننا،المسزحيةفياللامعقولات

بشخصياثهاالمسرحيةهذهخلالمنطرحهااحكيماارادالتي"الكلية

ا!لامعقولةاحداثهاوفي،ينالاخرمع!لافاتهاوفيلواتهافيالمعقولةغير

كلهاهذهانبقولهـااكتفتوبخها،المنطقي!لتسذإملىوالمغتقدةايضا

ا،دباءافبالميبالض*!بذو!ال!!تحصت،الأنعمسا!بمالصلأعاجميب

.1لأدبمنالنوعهذاع!انعمبان

الصرحيةامميرةعنالكانيهقممتهاالتيأللرالمص"بردفرأء)ا!ة!

ء،صةرصورةا*ءهقوليادبيتعلقلببمااليهاتو!هلتالتيوأررءجة

عبمقى،فهريمحتوىنملمنالادبهذااالرثح!تفدملاكةانسيدةأى

؟!كه!ل!31،الث!هبصلأالآداببها!حرالتيللخوارقصهورةالا!لهتروئم

هـ-نللنن!-بو!جلةباعتبار!الالذاتهاقصد!تالر،الخوارقيهذه

/-دك!و؟ميا،والحياةبالكو!وءقتهالانسانيدلوجودكلحلىدة!يأ

عإص!9اهذاعرفالوبيالادبانقالتألفا!فةالكاتبةانهذارآس

وليلة.ليلةالفوأقاصبإص،بإدادبنءئترةكقصةاللامعقولاإبمح

11"،الجزئيةللنظرةمؤكداياتيانماذا"4حدفيالاستشهأدؤهذأ

ينلإريزالىلاانهويبدو،الحياةا!امضىكيماائعرب!؟بهأنغر

جزئإ؟تادبهوي4العرالاد*بأقىثيلصننى،أليومحتىنغسهاالنظرة

.كلياتادبلا

هوالاواإ،هامينمنطللإناللامعقوللممرحاننعرفهوالذي.

الاشياءوبين،والاشخاصالاشخا!ييبنالواقعيةللعلأثاتتحطيمه

بالمفا!مللوالآءايصاوايضاوهو،ونفالفردوبين،والاثصفاصى

وس!بما،هروضةواقةفيوبطبريقةعامةمفاهيمالىتئفذالتيالخاصة

.المممرحعلىمنطقيئلاكوافغةومنقولةاورلف؟هن

4،ذهتبتوكعريةالخاصرالفردعالمفيالتولمحلهواعافياوادطلو

اكةكبرمركزالمخيلةنقيالحافرعالمنافىسهـونا!نجمكنلأاللردانار

حريةاةافبهذه،احديثواالاصفاءحالاتهـمياهتىواحدمو!هوعلهي

دودورطالعليخضعولااه!امين،متعددالشكلمتداحلالصارا!مثخ

هذاكتابانودما،المعقولة؟ابوال!الالسعا!طتولا،لىالون

ليرزاصورةالحواراصبحمعنىو/لملأوعبثيافارنحاالو!وداررنالفون

تلاكبالبمالكن!ابهؤلاءاناًلا.المنطقيللتسلأمىلىفا!دا،اةواغا

هذامئالفردموقفتعد/بالىادكلموبىاثناهةهذهؤء؟'!جعالانم!ان

للمب؟دىءعالخإمورفض..ارضراالإ،ةادء9باوذلك"اللامعنى"

وجهاالانهانلمووصء،العادةبحكمعلبهةعادف41اًاـ-،4،كاوالعامة

وحماتمهموقغهفى!النظميعيدانعليهانهيواحدةحقبقةام،ملوجه

الاملتح،-ا!آخردمصحولامحن!تهكهـ،لهمنقذلاانهاذ،جدبدمن

غد.بعدولافاولااصهماياتىلنفهـ4،ا:اص؟ا

لواللامعقشمسرحفيوالثفخصياتالاحداثاننرىوهكذا

كلصة،عامةفكرةعنللتعبيروانما،لذاتهالقصدلمللمالوؤءوالخارقة

ادبيئهىهذهلحكيمامهـمرحيةلانسلمتالفاضعلةا(كاكمةدامتفما

تصحثولىاوركلفىاللام!ولمظاه4تحدلداكتفتذافلما4.!مااللام

ابنتهالقصلأبهانةالزوجهكإارانإبللأتشموكأنالمعدةالدثلاتعز،

؟بمالرببؤايدوراهـىاالحواروهذا،سنةاربعببي،ء!ذاسقطتهاالتى

هوالانسانانعذ!دلعلهواد."الاخراءلم!مالفهماندونوجهلةوا

ازوانت"منلذكرلالائسمامعزولايعيشوانه،حمةمنفي(درلمهو

فسىضايمشر،ءكاعدبنما،الرالحث!وهفر،اسقطجئيي،انهاالا

.اخرىجهةمنالنسيانمتاهات

ه!اةالك!صالكاتبظالهمااشارتالنني،الوددةالدلالة9،اءإ

.اككبد،ا!المق!!قدات؟مناًلى!ت

العامريفة سلامش!
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()يلادا!با)1عددحول

ب!ددبالمفولمهيا؟!ا!ا

لم.اتاليالبيمان*تلفنا

اولارإ،لأمحلةءصعاتفعققد"التونسيينالكتابا.تحاد1)انبإ!نا

منعددتصميصع!قبلىم!بالو4،ءالادمر4مؤالىوفدهطربقكأ

الاتناججمعالاكلعادتواىوف!لأالمعاصراف!ؤنسيالادبل!شرعدادها

رضإناانموففناوكانالدكورةالمجلةارلصه،لهالىقبإل!".الن!ر

ونعودالاتحادعناوو!زولو!يعرفهالاسج!بالعددهذافيلمشاركه

ت!،ثرواطلاعبهاعلما"الاداب"اسرةاصثص.،ءاخوانناحاطة

للحقيقة.وخدمةللالتباسرؤحالإا

منالتونسي!الطليمعةكأ"باغلبغيابفيالرئيسيالحببا!ت

الكقاب،وهزلاءالاتحادبينمتبادلأمترافعدمالىيعمودالنلىلذا

علله.وتوضهيماسبابهبياننود،اليومالىتاةسهمذإذلك

هلهوتقلصالكلالمميكيالابكقهقرشهدتظروففيظهرالحطدلهذا

الجد)رةالادبيةالحركةكاكديقابلهانص-حاباممثليهانسحاب:بالتابع

القصةفيوالمستوردةمنهساالقديمةالادبسةالمهيهلإقلبهعما

الكللرلصيالادبباسمعرفعاماتجاهضمن!فىلك"الئفدالشمرإ

التونسي.

ر"واضرورةفقدالواقعصعيدعلىبتقهقرهمالكلاسيكونشعرواذ

ولمالطليعةلحماعةوالمستمرالمظكداًشحضورازاءمكاهـءهيماسهـتعادة

صبفتهاوتحميهم!شمل!تجمعمنظمظتكوينمناحفحهنبجدوا

داخ!اإالتونسيللادبامتإرعييناالممثلينبمظهرفيظهرواالرسمية

وتشوقيالجديدةالاصواتطمسيمكنهمالانذاتوفيوخارجهاالبلاد

ببإبهامنوظاهرةخفيةبوساثلوذلكتهركهامجالوتغطيةحقيقتهها

لهالبيسةفيصوفرلااححادفيللانخراطمجحفةشروطوضع

ذإوعكتابتوفراوالنشرفيالاقدميةكاشتراطالكتابمنالجدد

يعلاثيمنهاالنىاور،كلامهاتيثيرانث!رطانوووماللصرشحبالنسبة

ووقوفابالشابيمروراخلدونابنمنذالحقيقيالتونسيالكحب

يأخذانيمكنلاهلالرامتبماطيشرطفهيالاقثعيةاما.اليومعندنا

وكترسنةالصثرينبا!سيةيتمتعمنبيننااذنزيهيتمدهاوعاقلبه

النشرثورانكبابركماعتإراواثرمنهي!لاندونالكنابةفي

توفيرواما.بهاالمكتباتواجهاتوتزبينونشرهامؤلفاتهطبععلى

امكانيتهبالشبةهنبابى!لادالننردوري!لانال!؟،بفلاتحادالكتاب

ونوازصاالمسؤولهاجانااوانوا!ط((التراتكتب"زحاماماملامثالنا

التقليدية.

الادابمبلةفياكواننامننطلبمحتمعةالاسبابهذهولكل

موانبالايمثللاالتونسيالادبعنبهانشرماانالىالقراءتنبيه

يعودافماالحقيقةهذهالباتعلياحاحنااوان.محددةمعلومة

واعلامالشقيقةالبلدانبينالثقاهإبةتوسرمكانةعلىحرصناالى

المعامرةالمالميةالادابمستوىفيعندناادببوجودفيهما!اشهقالنا

الكلورمكانة8استعادومنجدارةعنالبفلأدحلمودتجاوزمنتمكن

.51القرازاءوجطواها

الكرا"ؤرائهاالىصوتضا"الاداب"تبلغانالختامفيورجاونا

هـصلادبىاعدادرواءنعدداتحص!ىبانتمنب؟!،معللح!ءقةخثمة

الدخو!بصتالانوهونفمعمهيتجا!زفتىءماالفيا)نعؤف!الطلائ!ي

؟791-4-91ةكاتوش.جديدمنعربمفي

:اتءامضلاا

الوهايبي-المنصف-عمربنصالحبنمحمد-الهماميالطاهر

-الوادحسببن-ونيسلم4س-المدنيينعزا-خروفام!ءلملامعبدا

-اميادياسميهراهرهـ-االعاذقاحعد-الزنادا!حبجببمحمد

الصديق.يوسف-الكارالتهامىمعادى-نى-،التهدمحعه


