
-!مافلآءع!

التونسىالادبملفحول2

الىالاستاذرجاء"لنقاش

ص!دالديننوربقلم

حسى،5؟*عى.،-ء!ميمهحر-+-

نترالذيالشمعربنقدالنقاشرجاءالسيدالادابمجلةكلفت

التونسي(الالبملف)ضمنالحاليةسنتهامنالرابعالع!ددكل

..المبتشينتلاميذهمنالاستاذمومفالقصائدتلكاصحابمنفولف

:امثالالمتعاليهالابويةالنصائحمنكثيرعلى)توجيهه)اشتملاذ

...احسنلكانوكذاكذاتخيلودو...وكذاكذايفعلانعليهكان

كذالديهازثاعرهذاوان...وكذابكذاواكثراكتريهتمانواتمنى

....الخاًلخ....فليتقدم...وكذا

نايليقلاالذيالكلاممنيخللمنقدهمانذلكجانبوالى

لمحوررةمثل...مفيفامداديبعنفضلاالشارعرجلعنيصمر

...سخي!ودكر...سخيفوكلام..ومبذلة...رديئةنثرية

الخ.الخالفكريوا!بتذال..والسوقية

الالفاظهذهبعضليالةبعممشعرورالمنافدالسيدانويبدو

يفصد:النافدالسيدلمحلعل)القاسيةالالفاظل!هومعنرة)ةفقال

وانا.(اخرمكانفلهاالقسوةاما)اللانقةغيراوالبذيئةالالفاظ

منسرضيلاان،لله،يرىفي!حرفهونفدهفيانافشهاناريدلا

ماعنهينىلانوله،شرمنالملفذلكفينتنرماجميعاوبعض

نابتةمقاييسلدينامليست...الليناو(القاسيةالكلاممنيشاء

انث!ممنالطوالالصفحاتيكتبانلهيمكناذ)النوق)ميدانفي

الصف!اتغيرهعنهايكتبانيمكن.لمالقصائدتلكعن)القاسي)

.)اللين)الكلاممنالطوال

نايمكنلاالغالعلميةالناحية-الحظحسنمن-هناكلكن

اهـدقالففد.حاسمةنتيجةالىالوصولصونائنانفيهايتنافش

ماجهلمةمي(العادمةا!زمنةسوبفي)فصيدتيعنالنقاشرجاء

الن!ماعر:قولمثلواضحةعروضيةاخطاءلهاانكما..."سقال

اودوبامنناخذلم

جيبالمينيلبسالا

...الخ..جيبالمكسيلبساو

محرفا.نقله؟خرمقطعمنبذلكشبيهاكلاماوقال

النوقيةالتقييميةا!راءبفيةكيازر!شهاناريدلاكنتفاذا

...وفهمهئوقهفياتحكماناسنطيعلافلاننيالقصيدةمعتوىحول

ا!يبينبانواصالبه،العلميةالممسالللمحياناقنهاناستطيعلكنش

واذكرهالذيالمقطعفيسواء؟ا،!أض!ةالعروضيةالاخطاءهذها-فى

.القصيدةمقاطعبقيةمى

لنلانهيجيبولاشسكتالنقاشرجاءالهـع!يدانالطنواكبر

صحكأعدم-بس!ونهسإبينواذا...يوهمهالذيالخطهذايحد

آراز4جمعاناعتبراناسنطيعمانيالعلمميةالناحيةهذهفيرأيه

اخضاعهصمكئالذيالر(يهذاءلمى،قياسايضاصحيحةغير*خرى

للطم.

العروضيالتقطيعبطريقةالعروءبةالاخطءهذهيذكرانوارجو

،ء

نفدءكمافعلفياجماليةبطريقةيجيبلاوانمضبوكاتعيينايعينهان

العروضيةالاخطاءهذهعنليبحثالنافدالسيداتركانوفبل

فطن))وهي(الخبب)نفعيلةعلىمكزبةالقصيمهان:لهول

العهدةخريفمصطفىشاعرناقىلمثلبتسكنفاو)العين)حريك

...!علتفملنمعلنكعلنيدهانبسطتمدفالمعر...نجمدهلم

فطن.فلنفعلنلفى

السعوفي(الخنب)عليهايكتباليالطرقمنطريقةهذه

وبمة.فف!الالفحذففيهايجوزالتي(فاعلن)جانبالىقديم

تقعلمفانهالخليلاستاذهعليالاخفشتداركهقد(الخبب)،

*خفثييديبينكانتاشاالنماذجلقلةتبعاكافيةدراسةاسته0

فبيعلمجديداتنويعانصثنعنلحاذاالحديتالعمرجاءثم

،الننعراءكلوليي(لاع!-االي(فعلن)نحولانناذلكسلامنا

حرةكصيدةاولمنذفيهبدات،سوايهذاهـتكبمن،اعلممما

فصيدتيمطلعمثلاهذا.الانحتىفيهومضيت4791سنةتييتها

الخبب:من"الزمنلمنة

ذبحلونالمغربكان

مجروحكآبةو*فو

هو:هيهثلاولالشطروزن

فعلفاعلفاعلفك

خلافاالنسقهذاعلى.القصيدةكلكثيرةاشطرجرتوقد

)1()العروضيةلقاعدة

نممددونالقاعدةعنالخروجهذافيوفعتبانهاالشاعرةوتقر

...غافلةوهياليهستلصءسذلكانالركتتساؤلوبمدنها

بحريرجديتتفعيلةتثبتانحقهامنليسانهالنهايةفيلأتقول

ناثاعرايحقمنلشانهكما...طويلةعصورمنذضبطربي

)؟(العامالمبولالقوارريقررانما.ذلكفعل

خريفمصطفىتعرنابانالملائكةنازكالشاعرةانجئرانواحب

اجاذ(الملحمة)سماهاضويلة!صيدة6191سنةكتبالله،حمه

العروضيسونيعررهلمالذي(واعل)وهوالجوازهذافي!نفسه

مثلابياتعشرةمناكثرفي(الجائزانرحا!ا)هذاونجد،زوماء

!له:

ستطهرقريبابنزرت

...يحررالصحراءوفضاء

.ء.مغدربنزرتفيدمنا

الخالخ000)3(تتنهرفاتولعالب

ديهايجزولمهذهلحصيدتهيكتبلمخريفطالشاعرانوبديهي

وصلكتابهالانالملالكةنازكالشاعرةملاحظةظتيرتحتالزحا!لذا

بمدعليهاطلموقد)4(سنتينمنباكرلقص!تهكنابتهبعدتونسلى

به.اعجابهعنلىواعرب.لك

ايضاافولالنقاشرجاءالالشاذوادالملالكهنازكالشاعرةوالى

حمديالدينجمالفصيدةمنالنافداختارهاالتيالاربعةالاشطرن

يفاطبالشا!بقولجداتاثرتوفد):عنهاوقال(الحديدفبضة

-6291سنةاولىطبعةالملائكةلنازك.المعاعرالشعرقضاياا)

طبعةالموجةقرارةديوانهامناليهاالمثاروالقصيدة9.1ص

0691ثانية

011مي-السابقالىجع/2(

285صوذوقضوقديوان!2)

الشعرقضايامنفسهخةالامامرشادالدكتورالصديقاييارسل41(

الىووصلت16/46391/بتأرصأبروتكالنازكاولعر

نصللمالكتابهذاًنسنيلانمنيبطلب26/46391/فيتونس

تونس.الى



:)تلمه

بنزيفيتابهلا،اكتب

يديالفتهقدجرحي...

اوراقينفن!ان،اكتب

الكبدعلىالخطأحلىما

بالاعتعاثلا،بسليقتهكعاثتهكتبفدالصديقالشاعرهذاان

!ونمراتاربع(!عل)البيتينهذينكلواستممل،العروضعلي

..خريفومصطفىنازكمثلذدكفيمثله،خللايذلكفيروىان

الملاكةناركالناقثةاضاعرةالىالبشرىهذهازفانواحب

وانها)لمحاعل)شعرهمفييسشعملوالمالقدماءالشعراءانقالتالتي

الاستاذوالى،لهالمحاقول،الحديثالشعرفياستعملهامناول

الحصريالحسنابالنونسيثاعرنابان،ايضاالنقاشرجاءالنافد

:بقصيدةالمتداركاوالخبببحردلىالاكبرالفضلصاحبالقيرواني

موعدهالساعةاقيامعدهمتىالصبليليا

ماجدوجعفرالتونسيوبيرم،والشابيشوقي:عارضهاالتي

سماحةومسمعوثايوبورشيدالخوريوبشارةصبريواسماعيل

الدينوخيرالمعلوفودوزيالمعلو!وكيمرارسلاننسميبوالاممر

..المعلو!اسكنمرعيسىوشطرهاوالزهاوييكنالدينووليالزركلي

....وغيرهموعرهم

علىاخرىفصيدةفيهذه(هاعل)استعملقدالحعرياناقول

طالعها:الخبب

جلديمنالمتعجمبضحكالبردامالاغريضاعن

:فقال

ترىالطرفهاروتييا

فلنفعكافعفىفك

)5(العقدمينفثاتلككم

فعلنفملنفعلنفاعل

منذالجوازهذاوجودالىالناقمةالشاعرةتطمئنانفارجو

.للهجرةال!مسالقرنمنذهـاي488سنةالموفيالحعريعهد

و!دأ،طبيعيامرالخببفي)فاعل)دخولانيتضحوهكذا

عليهكثيرشعريكتبلمافهالىعائدالقديمالش!رميبكرةوجوده

والاخفشالخليلحتشفالنماذجتوفرتولو...الخليلاهملهلذلك

النحر.هذاكي)فاعل)وجودوغيرهما

كاحديثة)خببية)كصيدةتخلوتكادلافانهاخرىناحيةومن

فنزار.)حرةامعمودية)القصيدةكانتسواءفيها(فاعل)ثخول

القصيمةأمطلعوكان(فصائد)ديوانهالخمسيناتمينشرفباني

قوله:)المثروة

ن!واحولتمثرينمع!وحبييتهامطرمطر

فطنفاعلفعلنفملنفعلنفعلنفملن!لن

هذه)ماعل)ا!ستعمالمنالصبورعبدصلاحالشاعراكثروق!

المقمعةفيذلكالىبدورهاشاروقد(الحلاج)صرحيتهفيخاصة

اثريجعلانهوهومقبولغيرزحاففييقعكانلكنهالمؤخرةفياو

وهومتحركاتخمسةيجتمعوهكذاالعينبتحريك)فعلن))فاعل)

...الموسيقىالنوقيقبلهولاالعروضفييجوزلاأمر

التونسيةالفكزمجلةفي،اشهربضمةمنذ،نشرتوعندما

هذهفي)فاعل)وجويالىنبهت)أرومااحرقمن):قصيدتي

الازمنةدروبفي)قصيدتينشرعندالهعلبانوهممتالقصيمة

)الاداب)شعراء،اوكل،معظماننفسيفيقلتلكني(القالعة

)ول.التنبيههذافيفائمهفلاالتفعيلةهذهيستمملون

الاستاذينوتعليقوتخقيقجمع-القيروانيالحمريالحسنابو)ه)

-المنارمكتبةنشر.يحيىالحاجبنوالجيلاليالمرذوقيمحمد

.6391سنةتونس

العروفيتشيطكتابيفيالجوازهذاالىنبهتر*

'5!

قصيدتىفيالناثدالسيداحسلماذاكلههدابعدالريفلست

وسكتالاخرينقصائدفيبهيحسكانفهل...واضحعروضيبخلل

؟ماذاامعنه

التيهيارثهايشمررالتيال!وضيةالا!اءكانتاذاهذا

عناعرفهاانفارجوغيرهاكانتاذااما....عنهاالحديثاطنبت

جلية.واضحةبطريقةالناقدالسيدطريق

صاحببانعلماالناقدالسيداحيطاناحب:اخيرةوملاحظة

بعنواناولهماالعروضفيسابينالفقدكانالتوضيحاوالرثهذا

المختمر)العروض)بتوانونانيهما96!اصمر(الووضتبسيط)

الاخيرا!تاباثراجالقوميةالتربيهوزارةكررتوقد7191صدر

الثانوية.المعاهدفياانادةهذهلتدريسالمدرسيةالكتبضمن

رماهالذيالمطويالثروسيالاستاذبانعلمااحيطهاناحبكما

اساتذتهاومنالزيتونهخريجيمئ،مصيدته!اللغوية*خطاءبكرة

عنالخروجمنشيءدصيدته!يكانواذاازثهارهاعهدقيالمرموقين

كما،باللغةمعرفةع!ماوعجزالىيعزىلافذلكالموروثةالاساليب

ذكرها.مجالهنالشلاسبابذلكيمعمدهوبل...ذهنهالىتبالر

السيديفهملمالذيماجدجعفرللشاعربالنسبةذلكمثلو!ل

نهرضحاياعئيكتبشاعرانهوظنقصيدتهوخلفياتابعادالناقد

مطيةالموضوعهذايتخذانهحينفي...مباشرةبصورةالميكونغ

يابقصةيهنمانيريدولا...جميعابلادنافيموجودةقضطيالتناول

هذهعنغنىفيوهو...مباشرةبصورةالضحاياهؤلاءمنواحد

جعفرالشاعربانواضيف،الناقدالسيدبهاتفضلالنىالاقتراحات

....التونسيةالجامعةفيوالنقدالاثبيمرسماجد

مرللرفعالثلائةالاشخاصهؤلاءحولالتوضيحاتهذهوليمست

.الاعتباراتهذهعنيكونماابمدفالشعر...فهمتهم

يعودكانمابعفى،السطوربهذه،وضعتقديكونانو؟مل

الكتابة.اثناءخكيفى

ه!النقاشرجاءالناقدالسيدجوابمعاللقاءوالى

صمودالديننورتونس

الدكتو)تعليقعلىاطلعتالردهذاكتابةمنالانتهاءاثر*

؟ماذاالمربدمهرجاناتمنالاولىالامس!يةفصائدعلىاثريسسهيل

ولع!"هـ:العد113ص،العاصميكصيدةعلىمملقايقول

الاخطاأبعضتجنبعلىتعملان-هنانح!يهاالتي-الشاعرة

قولها:مثلفياللفوية

وصحيح!اعينهمضأت،اياديهمالعشرالاعوامماساةحزت

ينصل!انهفلنا،ينكممرالبيتانقيلفاذا(العشرةالاعوام)طبعا

كهاعينهم/فقات،ايديهمالصثرةالاعواممآساةحزت:يسيدبتعديل

!لها:ان

.الحزنلو+3است!مميانلزاماكانابيماتلما

الحزن)منالتعريفاداةبحذفويسشقيم،مستقيمغيرهو

فيصبح:

.شنلولائماستسكيانلزاماكانابيماتلما

اثريسسهيلالدكتورقالهماذلك

عطاشتملقدنجدهوبمدهالاصلاحقبلالشعرهذاتأملناواذا

دوالتانيالسطرفيمراتوثلاثالاولالسطرفيمرتين)فاعل)

اصل!علىواقدمالوذ!فيخللبأياثريسسهيلالدكنوريشعر

ودفعهسالشعربكتابةيعرفلمانهرغمالثانيالسطرفيالوزن

هذبعدا!نافدالسيدرأيدما.الاصلاعذلكالىالسليمالموسيقي

.'!كله



(..-!لم
!إ"العديدةالشعربةالتجربة))..

تعلىلا(

فرالسو-5ح!نخرص!س!كوبقلماحيىءض

الاغلب،على،اننا"وهيا،معرودةمحونانفكادالاجابةانرغم

انعنتكفلأاروخيفةالاسئلةفان".الابرالىهذانفعلسن!ل

:باةمرارعلينانفسهاتطرح

فيبهوالتمس!ححز-سانعلىوالبكاءأرب،اعنسنكفمتى-

وفصصناأاشعارنا

شيمئا؟"نفعل"والثرئرةعنسنكفقى-

طانشةباوهامواللهوالرمالفيدؤوسناد!عنسنكفقىس

الحقيقيأالزمنومعايشةالحقيقيالعالممواجهةعنتلهينا

متى؟أ..متىأ..متى.......-

السخيفةةالاسئلةقائمةالى؟خرسخيفسوالبضاف!ةواساهم

فىق،امجردةوالموضوعية،والنق!،الشعرنضعمتى-

تكونانيجباد!او،المقززهوالم!هلاتالشخصيةالعلاقات

؟مقززه

تكونانتكاد،قلتكما،اجاباتهالانسخيفةا،سئلةهذه

07معروفة

الشعريةالتجربة)ةتلكنشرهوالاخيرلسواًل1ااضافةومناسبة

)الساسرياالاخيرالادابعددفيالعالمامينمحمودللالشافى"الجديدة

ياختصار،هوالاداب!الجديدةالشعريةالتجربةهذهنشر

امينمحمودوللاستاذ،وللشعراء،للشعرفجيعة.فجيعة،شديد

انهفيفقطالفجيعةوليست.جميعاوللقراء،وللاداب،العالم

،اخرىادبيةمجلةلايةاو،للاداب"الشعريةالمادة"هذهارسلتلو

مثلا،"الاحاديالصمدعبد"مثل،معروفغيرباسمعليهاموقع

الكاتبانلمعرفسطوربضعةلقراءةسوىيحنناجلنالمحررفان

جمونولا،بعدينضعلمانتاجهوانالشعرممارسةيحاولمبتدىء

انههيالاتعسالفجيعةبل...الاهمالسوىالشهريةمادتهمصير

ودخل،الجديدةالتجربةهذهكتببانهالعالمالأستاذصرحانبمجرد

منعالمستحيلمنيصبحمانه،الادبية"العوامة"الىالتمريحهذا

مكانامتخذاالدوامةفييدور"وجود"الىالمحولمنالتصريحهذا

اأنقادويتمسابق،ادبيةمجلةفيفينشر..ووزناوحجماوزمانا

لنقدهوتعقد،ديوانفييصدرثم،وشرحهتفسيره!الاصدالاء

التجرب"هذهكتبافياانبسببهذاوكل..الاذاعيةالندوات

الاحاثي.الصمدعبدوليسالمالمامينمحمودالاستاذهوالشعرية

الاسئلةفائمةفيالاخيرللسؤالاضافتيفيالسببهيالكارئةوهذه

طاكيفلتجربتهمقدهتهكيالطنمالاسظذلناقاللقد.السخيفه

ادبياوباحثانافداانكيفوراينا.النويهيمحمدالدكنورعليهااطلع

العالم،للاستاذويقولالشعرفوفىالمجاملةيضعالؤيهيكالدكتوركبيرا

واحلةدفعةديوانفيين!ثرهالابانينصحهثم.!موجيايقاعهذا

مفروفكانالتيالنصيحةمنبدلا،قصيدةقصيدةبنشرهاوكتفاء

عنىويقلع.تماماالاشعارمحاواةينسىانوهي،لهيقدمهاان

علىصديقهبمجاملة(لنويهيالدكأةراتهامكثيراا!ل).الابدالى

قيصا!االكنابةهذهانفعلايرىبانهاتهامهعلى،الشعرحساب

الادبي،ئقلهابكل"كالاداب"ادبيةسجلةانكيفرايناثم).؟ادبية

:جدالسخيعنوانتحت،خاصبترحابالشعريةالمأدةهذهتقمم

اًلتعليقوالقراءوالنقادالشعراءمنطالبة،"جديمةشمريةتجربة"

.()"عليها

مجامليزمقسماهلين،بعضابعضناظهورعلىنربتنظلوهكذا

مهنئرناهالذيالتعليقسطرقراءةيعيدانالكاتبنرجو)كله

(الاداب0001"القصيم!"

!،

وك!شعركلفوقالكباروكتابناوشعراءناادباءناواضعين.مبتسىن

عبقريته!افيتقدالشاعراوال!تبدامفما،خطيئةوكلنقد

يثب.؟لطعناوللتشكيكقابلغيرمقسعايكتبهماكليصبح،قبل

يسر3انبعمصايميشطيع.واحدةمرةنفسهبلادنافيانكاتب

مركلفيبنفسهيغامرانعلىليس.المقسيموقعهمنلناويكتب

الكي!ر3نطلبلا،كريممنسامحطيبشعبنحن،لناهيهايكمب

مسرحبهيالحكيميكتب!جديدةم!رحيةكل،وفنانيناادبائنا

11تظئحتىانتامجنون،منهاومفروخبهامسلمقضية.جيدة

يكتانأمعقولجم!الضحالهمنتهىفيمثلا"الحميرسوق"مرحيته

رديئ!ة؟..جديسهفصيدظ!وقانفدوىالصبوهـاوعبدصلاح

بزعمائفعلاداتنانمطبنفسهيالكباربادبائناعلاقاتناانالواضح

كاماوانصياع.مسثينعآضاليمرضيوظرفوتنزيهطثيه..وانهيائنا

ا/يجبهل.والحساب.وا+لهام،والملاحقة،للشككاملوغياب

الحياهييخطىءكماوانه؟ايضاانسانالعنقرياكاتباننتذكر

لىالتار-وفيالعالمفيالمبدحمكينكلوان.الادبفييخطىء

لما)!عبقريتهاتاسفاالياعمالهمبجانبتفاهتهالمدىتستغرباعمال

الشعرءتجرقيانوحبببساكةالعالمللاساذنقولانفينترددافن

طبعاهذاوان".شاعراليسانهواضحوانهموفقةغيرالاخيرة

يبلاالاخيرةالجكللمةهذهحتى."كبيركالبانهحقيقةمنيخير

زاا)مالمالاستاذيطلمهل.بديهيةتكونانيجبلانهالهنقولهاان

بالكن.لاخرانسانمنيختلفطبعاهذا.ربما؟هذالهقلنا

بصمقءنوا-ههالالماذا.منهافرارلاالتيالحياةحقائقمنحقيقة

بعضب!ضناعنرضانايظللثيذبيحةالشرنقدمهل؟كهذاموفف

لنايلذماهذاكاناذابسهولةهذانفعلانيمكننا؟وحارامتبادلا

ه!ركاكةوعلىلديناالابداعيالفقرعلىذلكبعدنتياكياننكيفكن

بكسحقلنامل.للمرووفقدهتزلفهبجانب،ونكتبهنقراهما

انفسناأ

بعضناظهورعلىوتربم!ناانةسظمعتساهلناانهيالمشكلة

يحدةماكل.كلهرزرعلىويربتمعنايتمساهلبالنتاليالعالميجمل

العااكمرقبينماالسهلةاللذيذهمراملانناخدرفيمسترخيننكلاننا

ورزدا..بينناالمسافةوتزداد.المستفبلنحووفاسياحاداخاطفا

نتقلم.باستمراراراف!ينانفقد.!ت.مرةكارثةكينحن.الزمن

!لواتعساعظمكارثةالىختاجهل.والوزنالحجمفيونصغر

الرد!النثر؟الضيقيباسمهشيءكلوننطقبقسوةانفسنانواجه

المجرد.جديد"شعريةتجربةويس.اسهههوهذاردىءنثرهو

الاستافالعااكتبهمانقداحاولانعبث.العالمامينمعمودهوكاتيه

والافك"ثم"واروالتمريحاتواكقر-سوالأطالةالنثرية.فنيانقدا

81وعثر"للخجلياأ،و.."للعاريا))و"للكارثةيا"والمجردة

لاعتبارهـفىصةايةالكناقيهذهتمنحلاالمجردةالنثريةالتراكيب

يفكماقافيهاوتفعيلةاووزنمسآنةليستالم!لة.شعرا

يئلمفلماذا.بالشعرلهعلاقةلاىبهماانالمسالة.العالمالاستاذ

!مسمعت1،،يلاداب"لهتقلهلملماذا!ذلكالويهيالدكورله

الادصداقةسيخسرالاغلبعلىانهمنيشكوالنقاشرجاءالاستاذ

يىانهشكلا.بقسوةاعمالهامنعملاهاجماذاالكبيرالشاعراو

فالىت.مجتممهوشعراءادباءمعاداةالىاًلناقهيضطرانمعقولا

نساولممىالى.يكرهناومنينقدنامنبينفرقانعرفلاسنظل

وط!لةأحساسيةفيبينهما

النة!لذةقسوةونختمبر،و*نغعالالمرا!ةعنسنشبمتى

الخالص؟والابهاع.الخالصالفني

متى؟...8.متى.؟.منه

بد9التيالس!خيفةلإسئلةمنالمزيدترديدالىاعودانذاها

شيرو.كلينمرالسخفامتابةبها

س!يلىبا3وررلفر،يسوانيو



؟لمرب؟لمثقففىفكرفينظرة

-14الص!ةعلى"لمنشورلاىس
!سهم

ل!سس!حييي8

،وحقوفهواسولةبالمجمعالواضحهوعلاد"الواصحدورهلهمياس

مبالثرظئيرثونالمثمفينمنالنىهذاظلمقد،الواضحةال!سورية

افقسهواوماتحليلاتمنفدهوءماكثرةركمللناسالالعليةالحياةعلى

.اتباهاتمناليه

تعلمالذيالانسانلهو،للمثتف؟خرمعنىنحددآنشئناواذا

والعيمالموروثتوالتعليدية،للعتائدالنجريديةوالصياغاتالنظريةالالسس

يد)للمولةالنننينيالجهازعنبعيداالناسوسطيعيشوالذي

علىفدرتهمنمستمدالانيرا"علمه"بقوةيمارس،)الفاهر

بالععل.الناسبهيقمنماالىيس!نندلذي9(،الامتاء"او"الفوى"

التاليرمنملحوففصرايمارسالىهو،المثقفمنالنىهذا

كلابارفعلفائمهوماالىيستندلانه،الناس"حياة)1ىالمبا!ثر

منالنور3!ذاوه!وحاا!كترواكموذبم...وعقولهمضمائرهم

وا(،الكتاب"فتيه،الكنيسةكاهنأوالمسجدامامهو،(المثقف"

الذي،الاحداياآفيالكنيسةواعداوالعربيةواللفةالدئم!رس

افه.المسيحةاللاهوتكلياتمنقخرجأو،ازهريةلراسةقلقى

ويسشمدفئؤاهفيالدينيةالعقيدةالىيسشندالذيالمثففباكتصار

من!.تا"ليره

!!

وتحالفكله"الشعب"لولة،الجديدةالوطنيهالدولةولكن

مشحللحل(،الاشزممي"الطريقنبنتفد،العاملةالشعبقوى

عنوتعيرمصطلحاتتستخثماليالنكريةوتائقهاوفدمت،التغلف

العديةالفلسفةومنالليبراليةالتعاليممنمستملةثوريةافكار

وعنالاششاكيةعنتتحمث:واحدوفتف!الدينيةالعقيدومن

الانسان!وعنللمجتمعاولىلبنةالاسرةاعتباروعنالمراةتحرير

!االاستنادوعن،وقرفاواجبانفسهالمملاكلتباروعنالعملفي

الاستممارف!دوفيفلأوعن،الانسانمجدتالتيالروصيةالعقالد

التصي!فرورةوعنالاشتراكيالحلحتميةوعنالالستغظلومد

القوميةالعربيةوعنالحرالقضاءامامالناسومساواةالقانونوسيادة

ردعلىلفدصس"مممسسهم!

يستطيعانالذكي-القصيد!-الشعرعالمعلىالرريويا!نفتاح

يمتمد،وحركتهااقيبةطبيعةفيوالاضيالشاقوليالبعدينيأسر

الحدسيوالر!د،التجربةاصقاعفيوا)سريعالكاشفا!ششار

الشويينوامانالزمانفابطضمنكيفيةبصورةالمتحركةللمخلوقات

نفسيا.قياساالمق!يسين

ودورةالصيف))فصدتيانادعياناستطءالمنطلقهذامن

لير،خميسشوفيللاستاذالريةمفانيحهاكلتسلملم،1المنجل

الفوضويوالولوجالؤازنعدمنتيجةبل،والعزلةالانغلاقنتيجة

علىسارتخمشيشوفيالاستاذ!ؤيةانالىيفضىأبدورهوهذا

مما،ميةالكلالرفىيةمستوىعلىسيرهامناحراننسطيحسمتوى

يك!ونقد-يخيناولسياعتفادا-جوهريةنفثدثلاثوضعيمثنني

منثرببةثرجةالىالرؤيةموجانعسارفياحرلبعضهااولجميعها

:اننلاش

ول

لهذ،الظافرالمصيروبوصةماالممريةللوطنيةالتاربخيالعمقوصدها

"المثففون"رررهلما؟صيلا.نطوصكلاالفكرهذاكانوفد.لوطنية

وفيالوقت،والقوميةالطب!ةات!هاتهممنالاولالنوعمنليساررن

الذيالتقليديالفكروكطويرلاستيعابمحاولةالفكرهذاكانهسه

هذانموعنال!رريثقليلاونؤجل).الثانيالوعاليه!ستند

.(4غلتوعواملالاكي!كجاه

كلهفدإها،()الشعب))عندعبرالتيالوطنية"العولة))ف!مت

بينما،لديهااضقفونايعملالتيالمولةهيكانتنفسهالوقت.في

تحليلانجدانيتهرولذلك،ألجاماتهمديمويخنللإنتحليلاتهمبكتبون

المعيرأنهيعلنولانفسهاالمصطلحاتيسعتخدملااتجاهايمنماحدا

التحليلاتهذهكثروظيفةانأكولأنواحعنهى"ف!االاكطرن

،وظيفةعشرالناسعالههـن2:لالمثالفوظيفهاىالعودنهادلحقيقية

اجهـانا."الهلحعاتدخبب!))و،كيافييرفيالماهر)

الدكنيالالجاهأصحابعنالفوليمكنلاالاساسهذاكلعلى

يلا!3الشيخفالهمايكررونكانوا67!اهزيمةاسبابتحليلء

لطفياحمدقالهماكررواور"الليبراليين"انأو،عبدهحمد

.موص!لامةكاله01ردثوافدالعلمانييناناو،لسيد

،المعريللمجتمعوالسيالسيالاجتماعيالتركيباخلافان

وضعواختلاف،بالمجتمععلاكتهاوطبعةالدولةوفع.اختلاف

واختلالى،ذات!ورالدولةالسياسيبالتنطيمعلاقتهمفيلمثقفين

هذه،عنه"تدافع))ورسمياالمولةاتتبناهالذيم((الفكرأ

للايديولوجياتنفسهاالعريضةالعناويننحت"المثقفون))قدمهانني

التصيلاتنصنفانبوسعطكانلوخى،اثلثربعهفيلقرن

للايدثلوجياتنفسهاالعريضةالحناوينتحت((المثقنون"قدمهالتي

والعلمانية.والليبراليةالدينية:لثلاث

*

اللاديني.الليبرالياًلمفهـرم

منهذاالاولالربعفبمبانهالقولنستطيعسبقماالىاستنادا

ايديولوجيةرئيسيةاتجاهاتئلايةالىالممريونالمفكرونانقسم،لقرن

ومظ)الدولة.والا-لجاءاًلعلماني،انليبراليوالا-لجاه،الدينيلالجاه

هذءمنواحداك!هبدافعلتحركلمالوقتذلكفي"لممرية

واحد،وقتفيالثلائةا+رجماهاتفيتحركتوانما،+لجاهات

،علمانيةليبرالية،تيوقراطيةدينيةدولة-للغرابةويا-؟صبحت

فيزيولوجيهةيونفسيةظرو!نتيجةالتاولفيالسرعة-ا

موضوعيا.مقنعةوغروذاتيامقنعةمونفد

فينسبيااوكليااخلافاوالمختلفةالمدرجةالقصائدكثرة-2

الطبيعة.

كانسواء-النقديةللدراسةالمحداحيزابنظامالتقيد-3

فياعتقادكس*دابترباالنيوهذا-القصة!الشصصعيدكلى

عنه.ستحرممرواسرةليساإ

المنصودورةالصيف"!م!يد!تيبانالقولالىذلكمناخلص

منلجزءالامنهايتطرقلمالظفدأنأشعرمحاورثلاثةعلىنتحرك

فقط.الاولالمحور

منالتعذيبشيءفيه،اللاقطةالذاتخلومنالهزبمةرفض-ا

النفسية.العقدةحديصللم

الاستجابةفيالعربيةالنخوةعدسةشفافيةبينالمقارنة-ب

العرالحافرفي*ستجابةفيوالةلكؤالماضيفي،وال!ممةالسريعة

.والؤصبالكلوفلررة

المقاومقالعربية.قضيةمناًلمتشنعسكجزء-العربيالوفف-بم

خمشي.شرفيالناقدللاستاذالخالصةتحيا!مع

السمعيدعبممحصدحدب


