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.-،؟صل!،يل!لمجروثم!اءالعجهليالسلامعبدلىكخور

ف!ماء..:ص01-م؟فرلمعااراد

.ومجالاترحابعلى،واحدةلي-دليطىضتينحملباستحالةئلالقالالمشرأيعلى

ي!من"3ـالكالى"!سايجركلنوا)شعورالمرورةصقانءلىن!صبقدالع!ثليا)سلإمعبلىيبالأدبالطى"يكونأنيحىب

يرعلكك!افنوروصطرر!رنتابل،إتوالظلىبماملاا،بمحعابخممما4زةسزكباو،لطببالادبااوبالادبالظب

لة.وسهويمصرفيارا!اؤرتهـلىس.الن!مةمنبدلالحاكلهـلى.بضفس"جميعان!بهمااو

عناعماتنياغاءـي،ياتالحكلهـرزه!فيىأصروظ!!رةإذافكحمف،فقيطأديبى!وطبي:!السلامعىلىكانإذا-هذا

الةارىءب-تغرفيولا0زف!صيلهاز:قصضلمرءصولإويسبار!؟صاليقوناءبولثاءررسام،لكذالىا."ـ،علىت

وم:اهـ!اباريرءناجداصيرأتؤرفقلى.لاكو!هـ!0اعدةأفاإ+سضومنالع!ييلدكتوراأنيظهرل!ن

منداغاإليوحصطكاد!،!اذ!أدرصغول!،لكنيو،ا!؟!وا!أتءإزا4وإ)س-اسصوالةنبوالا*الطبانلكذعلىلىلوالد

زلكيصطنوالةلقبةالكاورنثة-ل!جواإن4أزؤءصاص..يهيلىعلىخيربابف

.اتوال!اذلصر!!خ!ا،ىأصرناحصءمنحةالقمصإلىآكظرد!امنليدفلم!إذن

إصميءاصغتوحفلمباريسجناع!ثليالدكتوراحصإتماإ!ذ!زحصنوان،"الصاراتؤللجاكاراتال"كضيرقاءدةهي

مي"الشاإن-السير"حوورنءبتياليحتاسليل،لكذمنءت!اثورثالقيورلدكتاسوحمارةبسبب،زظرف-كاؤفصةيض!ا

شارعإتقيوىاحلىفيالص-فحةإس!رةوا،الخضاعينعلىقي-"كحدء،-!احيإىوالقي،هـذاكقابهياتحكلإحدىفيعرضا

مثق.رلىادبغدزذرالصفي،حححدناياس-دةديرالىعلموشبمدواالتغإيز-أت

فيمع"-تهطري!ةاوالكاتبمزاجالىذأكمردأعلو"-االيانالنزيجةفكانت،اإخمصموفةا)سوليديةصصديقمهعن

زف-اا.باريحم!4حقرقالىلاإسبارمنكل-لمو!هوبولضس،ببارإس((خىالابس"الب!تسجنفيءـي

سهرهاسهرةحكايةمناإ"طعهذاإز!ماىانويصبربني!ذا.النذور؟نافعالأيمان5افقدصصديقحه

واصيتها،إسضىصلاولمفي"صرؤوهوسيت"ال!وقاعةفيأسفالمؤعلج-"تضطبقأنيم!نلاإسلاماعصدأنأرىهـذاوعلى

"معدة،انلاا،لجازابموسيةىاهـجمركازنوجممتقةفرإح!قرظولفيص!غهكانمثلهو،القواهـدءـذهمثلرونقاعدة

لرخيصة،االمولص-ةىهـرزهصم5علىأدتقو"أف:حةا"زبال!..؟هع!سنادرة"لهمليقيوءماالقد

الاوركسترافرقلتملأهابنيت"اتمهاعةالةهذهفيز!زفاكىحةيوارز!،المز(الاةمناإذهـب!ذااذهبلنازنيعلا

ؤطعولذلك،"الءلإلص-يميةإولمص-ةىانوابغبالحانأعالميةا."الرحلاتمنحىكايات"كتابهعنباطديث

.صرجوز"!ر.سواواصجايطاوإر-!سبااونسافرمنةمستمدياتلحكال5!ذ

أقححة:اية!افيوكتبمعركأ!فيلجدات!توررض-اوكله،يةلمصورووشكياعارياوهى

هـروعاتليقبلإنالىيمإةلىا!العاالةإقةلجأتااصقد"لدؤاقاللجدوانصحاباساب8إ،مثحرقطريباسلوب،لالز

حينالعالمءـذابؤسفجا.ما-جوالزوالتعصيرللاضازءميركاافي،اصيالض-ومد-هـةوهي.الضحصسسوهـجفيالمترنم

يكونوان!إ؟يلةبال"كوناميركاتغذيهانالاورربهي!ا!،جمو?؟!افي،ولءضلما،والأدبوال"نوالاجتما!السياسة

،بدطدواوا)بترولالة!مليء-لى،واك!زوال!ناءسصةىلا"وحىدز:لمغوطنية،وقىء4ص!قةإزح!انيةفىعةعنااليلىتنبعث

.."!إليعةلراوالصقطةمارسثالمثحروعات-"صلىص"الملنكتةفاذلكاط-ارأما.والاستغراقلتىصوفط

لويفالطركتابهانالع!ليللدحصتوراؤ-ولانليقيصحتإلايموأوالثعور،الصورةوصمق،مص-قلىاالناعملاسلوبوا

،الخلوةودعابتهبمالهمنمصلجشافقدلمااجنبيةلغةالىقىجممنهاتطللكي،صصغيرةأماورككوىتنفمح،الخاطفةالسريعة
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منفحطامها"ثميشة"ت!-نمهماالمىاريةهذهانويقيفالمقامة"و"الياريسيةالمقامة"ترجمتلورأيهمالكن

نمضثيلاركناليساويلا،تافهقليلشيء،الحسمحيثاتاعني؟منهلم!مثيءيىةىهل،اجنهحمةلغةالى"إجمنيفيةا

وابراجهااو*ع!اواصدغابابلبىوتواصالةالنكتةممقفىالكتاب؟طعنشذتا-قدالمقامتينهاتين

!ذهانلاايعنيلا"الش!ينة3"بالصاريةوصفانثم.المتكفافظياالعبثالىقربلوكانتا،ووضوحهاالصورة

تجهـعله!باناولىالصفةت!ونهذهوقد،الثمنكثيرهالصىاريةسويسرةفىبوهيميون"فيكثيرايضماالعبثهذاومثل

عكسصورة!م-احطامنظروهامشظريبعث،ناممةرصجمقةليف-لميةلحكلا!ذهانالعلمممعءـذا"ريةوسؤلإلمنانمن0.

لاثم.-مةوضخا4ورهىغهوضورنالشاعرارادهاالتيالصرورةفيايرادهاسصبماا،العجميليللدكتورليستومروةيباد

زفسطابابلبرج،مضل!،برطامهايفبهواحدةصاريةاكاتلمس..ابط!!ااحدلفالمؤانوفهال!تاب

ا)فيشه-لى:نؤسكما،اصومضلوءـذاباونبا.2

فهجنهايدرهقالطرالىتدلافتةوذراعالحيدريءصفابقم

كما"فتاتلا"لارلارعلثوفيلرحدنهكانافتراضافعلى

كا...-ببغداددةالجلوالرسالةم!ورات

دإتكولىكيفزدريفلىنا،إحوماالمدنشوار!فييرجدواعتقدلحيدرياصهاءالعراتيالنناعرنظمروناوبريت

غ-نه؟كفوا-داتم-نهووذهص5لمضواءنهيياوم!-نةللافتةهـذها

يافطة""ونآءا!!ما"ةإلملأف"ااإةصودكاناذاءـذااورممصحناسلومهاحقيقةالىاقرب"كانملحمة"اسمان

لاوهذاذأكغيرنرىولا،""ارمةواال!روماال!اعرعلىكانانهاؤولانالاصجلعلاو."اوبريت"

لام1.حوادثرمماطبصعةالىاؤرب)كفذ،ملحمةمنر!ايجعلان

ءنهالمترإ-سافم!!شفيكابغذسركتعبتا

طير،مصالااىحدالىاليهلشيرنهاعرالثاكرهـفصذالنرماارعهنوابيني1زفس"ـ،وال!صبينميقوفيفايسالااارلحوفا

لممارسة3-ؤالتمضهرستذتجؤتع:ير"إء"نةارالىسغءئة"ماوا،اكشيريصأولارطوافيالنوازعءـذهكماكلدورناثم،المختلفة

،إ-ررالمتانةلزومفايءالالمص"نتاجهـذاصحفان،ال!صيواتك!جعل!ما!وذلكلعلو،الاوبريتطبيعةمنءـذالي!و

السثه!واتهـذهعنفهـتذلاذلمرر!ذلكبرونانإلااميرةقصةفرأواإومخىوعاما.اوبريتصضمملفيملحمةالقصيدة

اكإنيالف!لروان8الهـذان+هاا-!فيضرقان،يخسابانابجمهامنالااخو"بارلمون"اس!ابابلية

ء--:--ء*وررو.حرقابالموتعلحمهمافيحم،والممقوانينالصرائعبذلك

لىح!طصط!"نهمآ"هكا،47اظلمص!والكار

!لي:"ت،رونكوبمهبا،(-اكلهي!أزرقاءتم،،صسلياليورنأ-لمةر*دهااخابابلونتقتلوحينذاك

س؟قيةتصيكا(!أنارا"11ءبىءا"اكانيأ"في!?!رؤ!سسااله،لفالمؤشروحمنيىدو؟،لموضوعوا.تنتحر

ا):ار،ليأكل--الليمانال-اءرؤىدي!ونهـذا،وعلىارءلملأمغكاةعلميهزبنىإنيستحقمثيرحفطيرموضوعوءـو،تاريخي

م.مل!مةاو

تأكلالخارالئلمورنىاف"حونالشارزفسهـو-باللمانوظ

:ؤد؟!اؤالىدل!زوم.واردغيروهـذ!،ا!أريعتىدانليحاوالثاءرانفواضح،ا)قص-دةاخراجماا

تاًكا4رواتج!د!انليعء؟اكلزأرال!الاسلوبويظل،مستواهيبلغلالكنهو،لرمزيالاسلوبا

بعصيضرب.الننسإن!وآحشرليقبىد!الوؤاض؟م3ولكلورةبااليكيوحيفلاهو،رز!تلروا!ص-ةالوا!ين!متأرجح

5يرقصدهـاهذال"سو4ـ،ي!رليآخرطكأف!يجلىلمانبعظايددم!هـوويا،إلرمزىالاسلوبلمثأن!وكماإيحاءيةالقو

"13يأكا))فيالض!يرجعيرال-اعركاناذاماا.طىعاأضماعرا.جمأقعلواالاسلوباسثانهوكما،مجسدةمجردةاليك

.ضوح)واعناجفىرء-فى!!ضوزكلففهو"!ةة))لىاالييتاءـذم!ل!صذ.ضعيف،،لبهالاابوجه،والنظم

اءـذمثل!خذ.زغ-ءلماالأبياتليعضفيفيصوض!ذاومع:4اشباصؤوسكونهاليل0و!حففين!جدم!

،بابلىنفياطب"والرذيلةالاتمخد!"با-انوهـو،الرويتثمينهعاريةحطام-نكاغ-الي-وتزلمك

:زح"كلنيىدوماعلىصارية..حاريةبرطام-وتكلالي،الببوتفيهيشبهفهو

تضقنيكهمالد-ىاصيتفيل!سكباسيقسمتا!واحدة
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الجزيرهاق!ىمنا)-ل!إذسلاتافيام"يونبالي"4زتقضلاالدجىحمتفيماان!حودالمققهل

الخيرهلياليومعي!-ذاهوما1،الدحىفيصتألمج!"بابلون"ماتتة:"أن

الظ!ثيرةاحلاموهجير!يا!طهالف!ر؟لدجىاصمتي-ق:"لااو"لمونبالي"4ـتتقضلالذياالثيء

.واصجغيرذلكان

يهماتجووعنىطعنإصثءين-كفيفتطوثعصانإلىشاراقدوزف-""لدافعا"ليإسان،البيتو!.ذا

له:وكىةوالثاعرإنهروالضا،."نباباو"إلىالظلمرنمو!صطمقصلئلها

ياوورىعصلىلمقيماكالموتء-لميكفيب41أتليعفىو،است!صي!عإذا،يةلىالجسالتموةر"ـإلىمزير

ءنه،لءسشوغيرنةسهعرال!الصلإصرصذمأكهـظوا!ذائدء!رهيتصو،لىلإسرءق:ا"نبلوبا"ييغرو"فعالدا"ف"يص

فيذكرتاكهاوذلك.الءتاباصدرتالقيالورردإر.ل:،ت!نةبغءونمحول"عضدهامن

وهي.:لهرلهممع،سطورفيل!ا،عربالية!-عرال!حابآخر--نهنصوبرءمحصلم!ديرعو3-"لافيا

نأنعتقداسثهاءعلىإص-هـليفرا)تهـذاأل!لاإ.حسنةيقةطرذلكان؟"ا)!ينةءصون"بالشاعويرمز،نتيأيفإلى

يةدكاررهامنعرالشاانلأةوكا،عنهاغىئفيإةارىءا.يظأاضجوغير

.يالصفواعيىالصيالث!اءإلىتذ*،ي..!دةالقصفيحمفييطاهـذامشلىو

إلىينتميالثحاعرنعوالثعرينلميزاافييؤثرهـلترى:تال-8،ك!مذايةاووووايةإنروالأصطاءاليروضالقص!-د"فيو

النوعهذاان؟ليكوال!حعامةالعاإلىأوطينوا)-ر6التا!اتيخوز"صدىغيرلضفءحيماء-لىيتركلملموتا

بطارعيتمم"شعرهبانالةولثم.نهمازولىقديةلدعااصن،مؤتو!ة!اف!ثد-؟قفيءرفوع41زيخوالمإصارعاإ!الةعل

طزكانببثهاءرالشعرعلى3فاط5"غ!رهعن؟يزهيفىفر"ؤرىإنو،شيوعرصط-اًهغاككانفوء!ءر9ؤرىفان

.صلةاملاحكااعليماضرزقانيجوزلاو،الةارىءإلى:لهؤوو.ينحصوصطأ!ناككانبامنصو

الاستاذلمثاعريةفىكا!ةياسمنبدلاإفأؤولأنليةي4دوزالابوابوءإ"يالسريرعنازصحء4!حا

برغم،تت!لىيةعر!الشاءـذهنالكوذ.ظلتهلااو،يرلحىدا4بورءدتيز!لىولااو"فى"؟خمأ"ز!-ىا"سزوهـلافةد

لخامالمادةكالا-تزلاكاا3.يةؤوضةوا،ا)ررءطاتتلككلدينكل"صوإ؟-المعشجمانوا،ناحيةصلمسعئ5مةر!و.قصد؟عنى

أداةالنقدمنلى-خضالصأنوارجو،لالص!ةرو!ىإلىيا-4.الصلجتفي

..ووهو،يظا)تقرلا،انقدؤا،إنماغ-اوءو!ء"لمىقلبيصاتلا!ليعخيىصنقئلمولا!ذامع،ةإةص-يىاانلاا

صعبدقصاءهـ4الصالاداةا:ال-اعرلكةو،إ؟جمالةلمقاطعوا

ث!3س!كد؟،3!ا-*ه4.ك!33،س!3!س!3ولأكة3ولدا،ء3

يسضط!حولعسما-ريتقدطة"!اونتفص!،حمء4ميرلاالم"حدةاياتلالواكايى3أتالأثها122تا44ولأ

ينهثناوذرلكتا!لىإفرد!ودةكاحماكافابلاإطات!ثنيإذا!لهـإيرص!حينالعرجمبالعا!

اقفوووعلم!ااووخ!رمنممأ!فوءرنكاخبلجضةيةعادتظلمامنمنممبهاكض!ستقبلهوموحاضىرهماض4

!صدررأينالقد،حتىعنصرهاروبولالخ!-يروزبانى-4الص!!انيةجم!ىالصيمؤلىالد!عزفي!لاتأليف

فمن":بقولهمقدمت"ـالقيمةيختمالكتابأكنكاوراورجم!الضإلثحةصاسةوالدفإالز

العربالىالخعرففيمن!ميرغبكانحى3ـموواةارءربءناي!روثوكجنندورىاصداصرص!هب!ظهـذا

فينفسهيجدلسوفوالسةرهذ!أفلمىقرزةو!فىزاًص!ءلف!اءإيئوا-أياتلاالورونسضكاخويخةرودفيالنشر

-باتالقيلجةلازاالقيميعيالةكرمنلماء،!اءخا7مشف!ماءلرذ!بشااوالصرقوؤدو،ةيممالماامالعافيءيرعحةلااالم"ءدة

كاكثرااليثاءلحاجةابام!مإصوالمناعاالعرضليبراءةمون3لمصونالمخلهالىف-7ولىوا!نجاتالإ-ناتشا.غانا"ـاحدىلفتأ

عخدماالوسطىالعصورفيالفاكماكانور-مسلميمبمظقليوالكحالصحثودقةدعحوراهلمصثادةعلىمنمنحص!تكما

."ذاكعهدالعربلهم7اإصطامهؤولبفيحبءنقلبهابهيكححقمامعاتلجااك!رياتىإصلىمنالتاريخفي
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كتعة،الديجاجةمثحرقةانكيزيةبلغةولصكالفسوريةعنبال!لامالاخيرةمنصةحةاربعمئةفيالكتابيفع

ا)"ف-يرفيممقيصاحبهل،الاسلوبوفلسور!نالعربوجزيرةوالعراقثمانجةعلىاشتملت،الوسطالقياس

العلميرلالالبتهيذهبا!لقومهاوحبواقععنفتحدشاالأقهىفالمغربالاربعةفيالمؤلفةتحدثت،فصلاعثر

اك!ةيمنأعينفيروعهاص!االيمحثوعدق.جميعاشعوبهاالعرببيضة(لا:عنمنهاولىلاا

.وبخير!مير!سيينلاامنلاو-نعتقدكاذ:!ةالكانتلم!اومنبه!مثعوبيه!يقومماولمهمعاادمتدوا

لمه.الشقواجبإزاءيسعنمالاونحنوطيبالمرأةنةمكلبسمو-ع!بلف!ةلااسبابولالوحدةعوامل

إ-فراانإلىزتيرانلااعليخاوحقهفردتاؤولى،فيسالىلاااقيعفيأفى!ااوالتاريخوالفكرباللغة"انلارتباطوا

ءنمايخللمأحىناتصنبهتميزكل-اعلىإرأةاحالةكمافمهتحصدزتفص!لم!لهاالشقافيالتراثةهـن(2)كاووالمعتقد

صعىماكل"نبالرغمالتيا!اتور!ثماثم،اتاريخمنالقديمةالهرونفيالعربيةسحءمنمكانتهفحددت،المثترك

ليعيهد8ظلمت(\زصء"م!ا!نهمابكلصهماليهس!ديدةاحسقيوؤ،ملاساكل:ح!اكيفعنك!فت)3(والانانيةالحضارة

نصفطاناوال!ضابفي!ثثرانعنبم-مهاجعلمتها،ؤد؟قأخرىءلىها9أو!ضةفيالعربلع!هالذيالدور

هـاخيرحماءؤقلىوالقوميةالامجةقجهفجتبإلىجنباالرجلمعماقلىتسيرظلاتمنوخروجهمالاوروبيين

وطنيةءليلالثعور!ادقوطتيي!خبهكل-نلذهصحةاود3العخلالاياهم!ارص.يثلحداالعمرانوارالىسبطالوهمعهس

بمكا.-ةو!صواهمميريهينالالتعريفمتضلفةغير5وجم-ادج!ودهفيتاريخناالاجدادنجمافول!أ()وع!فت؟

الممدنةالراؤبةالثعوببينالعربفيإنا!ا!ةايىةم!إدينأ!رفىعنطالىايديألاعاالثقافيهزعامخهموانتقال

سصاوق-ايةالي-رأتقافةافي4رسا!واوبما-شم،والسياسةال!عرفياووالعلمالقصاء.وروبيينلاا

0لاحظذلكصنورظسروونوبماالأ-يرةغءتم-افيالكلاملمتفص،التاليةالثلاثةالةصولفيا!ا

لدفيعزالدك-ورةزشكرإذورحنحتىؤطعتهلذياطالضوعنفبصخفترتصصوفقد،والسابعوالسادسمسلخاا

ؤراءالىكتابم!اونقدمءدالمج3ـاصلالر!لزميل!-امعتن!كضاليومغدتءنماغ!لهمهـر!ىالراهنالعرباواقع

نمسونكاإنءلمينامالزانرى"لآدابل"واخيرا،حقوله!مثتىفيلجهـ-اداباعبماءالىاطثيثوسعي!مالواقعبهذاوتبرم!ثم

فييلىبىاالفتحهـذاعلىلم!ةاطز"ظتهاعرضالىلكذكلمنلةةالمؤ-لصتنت!كممكللاسخعادةعنهملماضياغبارنفض

ضاحاننتمنىوم.ادربتار-ختوق-فيى8سفىالجمومالعربز!-ال(1)عنفحدثتناالراقصةالاصمب!!ن

فجمفمافبيةمالعرالىيترجماقجممالءظور*تردواأندليعالكبرىوحلىغمبر6ودهم(2)وشمعالمجفىانضفاضاتىم

حبملميلوصفرقيممؤلفصزانةناالىولا!صواولجمبعويزلجواملىالكلحريتهمإغرورةاالتياراتمعلتكيفهمالمتصلة

لف،ببءنالعرلع"يطامنبمءعفيعر.أؤطارهمءتلففى!مالمعيقة!اتهما!اهـ4فيعلصهمط!تالتييدةالحد

ليكلالمبثسروحاضرهمابر-دماضجممنجلاءتاحهاالدكيورةتختمأنوقبلعنلام3بايثها!توكأ)3(ثم

بلأيصةلقمماالةالنةمض!يعرخاوجمحمآمعمطاعنالمملأمفيتتهـسعأنإرتأتممابحقلتدالتيالكيرىالسياسيةثورتهبم

مى.وسو4ر-لم!العرالعالملي"يزصرفماال!!رىلدولةاالعمحرينالقرنفسرمنذبنعاليهيتوقون

ا)سقص"ةلاغراضاباضخاروعهافيروركر!نبهوور.موكصوزس!يراتمنالسيادةفيهالهمتكون،حرةح؟ةمن

ج!ع!نواستعماريينزاء!نمبثصرينمنقلبفيموؤعهلبرفضكشحازاستراتيجيبةمقدراتهاوبلادهمعلى

انفس!مفيعونيتعافونويشفونعلهم.اط!تهاقارءشقاراتبلاثبينأالعافت!علتجلاالدكضورةتعودوهنا

وؤوم!كم.جمودهمزصفإد!لككذيرفت!ماول!ضددءـ!اوجهلمصسعلىيدوريش!ا!ود

لقللخطزصأسيادةباحبإاًلدولتلكرليقةمنيخهلتكماوسيادغاحريتهاسبل!فىلاجنيا

بيروتفيلإممةالاسإصالمقكايةمدير

.الناجزالتاموالاستقلالالمطلقةعنلصافتصبضفالعربيللمجتمعتعرض

ا)8"ول"!!ولامجدةمنلعدد01را-أ(41"سنةذلككلارعةاليلفةاإؤاتتوقدالأرليعةالجصولكأض!ثممةالعا.م!محه
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-----ترسمارءمصرحيةحول

!ر!ا،هـ2إ

الدلئمعبدعبدالله!فلبماس"?

لمشصتراوالاهـحمامأل!ادقصيمامالإراتالفشرمنزةوس،مفيمايخاطباأنفلسةةديةالو-رر)ارترسكتاببيةا)"رللغةاالى-مشيبؤرأمدمنن!

نهبأز-يىليادغارالف!رهدفيصورأنالجاشمنوهـلأ"ةالجدوفي.،،ز""اًإؤ"فاسمفمنلي!تالوجودر"ر)عليهدالىجمش!ا،لح،ؤ-اق"ل

،اتالمهيرمن3"يرةجرعل!لرةاتأعصإجمم-متحءاجالذينأولئكسارشحبةلمسلي!رجمة،،ليينإلىلإالعلمدارر)ضلإناطاعتلاخيرةانةلاوا

فيروي،وإلاشبإحالاطيافرؤيةلهمتطيبلمناصبضهـرابرقأدأوذلكقبل،(لآداباررمجلةعلإكاطاعتحا،،،،القذرةالاريىيدالمث!كرة

الف!رهدفولاسأ7الم!هـ!م+عالمفيم2ويغرزيضالمرمخيالهياسقىسوفحينوبعد.،!العادلون،ر،،كامورأإ-رحيةموفقةليكربم"

ولىينة،روضوحويرىيرىالذيالف!ر،الص!!حإف!ربإههـاأن،(رشسلمر)عنب--دث)كنابإمطدرلسميا!اأركبورأءدهاتربم"لقراءل

بخرةوأالا--لإموسحبالاوهامزوإواتئقالحقاعنقىجبهلاوالذي.،،إمطكرلبأررليفنأمروفلءسفت"وأدر"

متوىلملىليهبطألىالاياممنرومفاال!زبم،منكازتوهـا؟اكأألع!بير3الى-وديالفتسرمنايىةا؟لى-ةالموهذ.تاطلمذ)لمكومح

الضلإلهذاحسابعلىفيبيعه،ضلالهمنإتفيىوأنورا؟3اشغرء-!عابرةصوةهايىدانجمهما)ظنوما.لل"ربلل!تإبمنعناية

ذلكيرفحانم،متهولبستا؟ئفمنإلىاوا)بضائحالءدبةا،لرؤىاعنوأإءالقرحقفم-ن،الحالكانتر!وا.ليو.مكلرممنالعرالمطبع"ب"تقذهف

وضحمننيهيردنوا،حثوالبإلتف!ىيرفيالجديةمتوىلىل!!يورهنه.ورلزفحصفيوإياهم!و3فيترتأ،شرىفحا،ار!تابلاءهوءلى

؟رهنوولمقا!لحمار،راإنهاادازالعربدزيماعنمايطلز؟إجلطكما!علو!نوأ،،1ارمهوتدتبا!كل

اليهقادناوما.عودالهاميثالحرهذامثا!إلىلنالي!ونقد،وبرعدالمفروضا-بالىهذاوى-!ين.نهوشأموضعهإلىيشيرونرمماز"ـويد"ون

وعنإقالاسويغزوالذيالنتاجمنابناكتموفعنا)تساؤللالصامن-طةبريمرلا*ربيا)متاجأنذكرناإذا،واض!اؤولياال!تابءل!

لوايقوإنلىلونمدءوبأنهمشصءورنالاول،يرتبماصيال،مواجهبتملا،هـقالفبيدبجأولفتؤاوجميئرمانوأ،والقلكت،الفوضى

إف!ارمنىد"االيننقإم،إلاخيرةالايامفيزهـاترتترجماتفيمكالتيلاحا،1وورءازع،أهـدار،!لهامب؟-منمرسومةمبطةوفقراعل،5لدىدوما

.الو-وديةبهلةفيزهوشأأممغحياةمنضهموءلىافوعريتاندومأقارئوهيحإول

هذءعنحدليثعلىنطاعلمنماا،المددبهذا،نذكرأرونودنجموير"رلماالكتاباتخيرير!ونماوكثييرا.الة!ىريا)بلادان3

!هـابرةقصيرةك!"فيإلاالعربيللنتاجعلى!تالتيالوجوديئإإوجةعجبولا.ساشة!زوةأوعابرةصدفةإلاتمليهلاتخيرالي!ىت"ونأو

قية،العر،؟اليهالااتصوررةيدجرتهانض-هاهاهاهاأـهاـاا"اـا"هااهاااا"ا555111111ه"15اااااهه"إهااف"هااهاا"هااهاااا"اـااهااا"هاهاها"15-نواقيرلماءالقرءأصطفا!نيحونأأث!ذليعد

هي03ماي،،القذوق!ثم!ئصسجمةممهإلااظهوغالمناكتبم--تلاخامسلملمجذيل!ولمحطيم---اللإدحما-رالتىحلالمرهذن!."لىوأ -.ءىللفوما؟اسلملاوفةللصدعاحصوكاشأ

دقيقامميقاتحليلارتكورأ!جاءقبا!حلواافي-ل!فيبه!-ا-فبالهحثء"ظ!ةخطة،ةاكبنامنبتتطابحمةالعر

ديهإرةال!!لاقيوزالذيبلتلهذالمثا!.سلالمفاه!اتيالدائمعبداللهعبدهالاستادولرتا-هد؟ممش!قا!عدوانمعديموتفرض،وا)-اج

جمالها،على،وهي.زقالحاللعبثذلكبمثل-بالنظوةي!تفونع-ن،ادالمقبع!موقفباءوفئحالقرعةوللىمةمدةواض!ةأخإديلمه

اشرجتأالند!تطالالكنيمأكث!ممذت!يخهاإلس-سو!غ!ث!لالثمح!صيةا.ؤهماهوتهسبكناو،السطحىة-تف!ريد!يان؟اديدةسلى؟ةقوقطر

تحاولأنقل،5اوحوالق!رىءاعفحاثستاوانقدلاما!اكتاية"اولودهحينعيومممهـلى-تالنتاجانالامرخطورةفييد.وينم!ين

.ت..-الواى"اطظةتجثلهذهجهإنإيو،يالف!ر

ذهنه.ولنارةإز؟امهوالىس،الممقودادكأابالىريثور،التحليلت-مطالباو،ورالجيأشغروج،ءه،المحصهة

رعضزعلف؟معذورالكاذجمهأنعلىتمقاصدالكاتبيحالثم.واحمدوقسفتيالمسممت-لىالقراءليحملفاذابهال""ر،إورعلىالمسثرفين

زوعمنمطاعنلقيتفالوجوديمن:ءلإسب-

كثيروعالجها،ناللدامنكثكرفيعنهمطا."رةالقدهلابدىا"صرخيةفي"تررسا))-،م!ا-واءبيدومايضةلمراكأهماهدغريملىما

---.-الاعصابولي-ذلةااتالثهوهزيربغيبهوإذ!

.ع!يالالااشإلاطوب3!ذ!التابامنبعبدالاستاد!اولتبعصتحاهتحف-ظةاءعو!ن-تأرةأكفوسوإأ!اقهـزيربغيأن،!لاهنةالى

دقىيئ.واعثموضعدوماذحنولمسماتسولا،المسرحيةتلضخصيلتصويرفي،الدائمتالم!دباقتاىالاجماى".وهـلالحياةمش!ىلات

واهـوك:حريباالل!مبمابيضا،لامواذذلظبرالءات--دجعولالممااهـ-!ارلعتقد،"عوءـو"شهخم!لية-ت-ليةالعضو؟سسحالأاتلكزةايرنأمنلفكروا

تطمسماكثيرابيةحزص!ماسةمغشاةنظرةب.ا،و!وعيينوالدراسةالنقدفييحق!ى--سمنبىلا"اتهاافيغوريىاءوينالقرددىاللزت

حملأوإيةالىانيح-بو2ز.الاشياءحقائقت"التحوير)أتس!يىةور3الدلي-4ال!رالىؤقإ،!)3(

با!ضد،بهأسووعىاك:وباا!زضدم!كة!م-ت.ـص089،يريشراميا!لاس-إذواإسإدر

1اـ1ا،1)111"4ـا51"11551"1115515"1111111151ض!لأ"511اـااـاا111"15"1551"51"ا5"7971111111155155



هذاقبليصةهانيديرلذيابل،مبادىءمنيراهعهاحررهوالنظاماببالاحزا):اسراثقةليا!شاًن!شأنهمفأتإتقدو.ابالاحزجميع

لوجههدهاواخرناإنسايلقكاماءندمةعاز-إنلااتراحعهـووان،،ومجونوهـوعءثرربيةاطزالحياةانلهممبينة،اطيرالديمة

غايات-اأمننويئ!دإرعو،شضصء"حاجإتررلىلليسعونا3علإالقا؟ين

يعرفوويحدزهاليهينظروءـوقتلهاويذاءها!اولماوعضلى،اتلىالذيمأاطحمذدكعلإ،1يح!مليأنكطية"3اهشولهذ!.،،خاصة

:4سصأرفيروصدمالحءع!!تخدمحماليأو!هاوهـوهوونااًقدف!،سالضفولىإبهيضا،زعتكلدفما

.....هذام!ا!الىورأينابةإةالمصدةاالاوضاعو-49اسصرة-ع-ينواريناك!مر

يقهولمادايقتلإرب-"!عارسارإيإر"-:ءـوعولئلا،إ-ا-ةاالتابءلى،ء*يماأوأ!هـوأدليافمؤلمح!ا!حم

.(521حما)"-فعلمايةورعلى.زإءا؟وألكبجرةظلهالأ19اإتعبدوولئلاالبرتذلاافياسفو

(،برأسخامشيمحيننطلقأنبالص-طاعخغاصإنلو"-،هـوغوا!ذيأنكأر.رو-برب""عقاوسارشعنندافحأنهناغرض!اوما

.(261كم!)اهذورلالحدليثعنانزعني،فاناكلءايهقض!9ليواماهـولةولهاننرليد

.--.ء!.إففالاسيحتمللاالذيحالقاطالاسلوبهذ!بمثا!ليءونلاال!تب

لحيا.اتعدمنيارلىسمطبعهل)):هوعومحاطهودرر.ادصة"الي؟-ةصعرالأةهذهثا!زءةلىلا(،حيةدسا،)وان،ادتبيزأو

فيرأيكمىلستننيلأعييبلمنرصاصةلي!رودةبإطلاةكادنىحد7وزقي-دهدهال:ةسؤة-حمنادنىحدكا!ابأيم3دفإث!رصافلا

.(571ص)"؟السياسةليواباغاقمنونلاضا!ولام!رك-لىانإ--ط.يمو!ل؟مالكرمن

-حةا51لقرا:ديةوها!؟3"جوليمشءجاضءاورا"-نماوو،نهدوساف!رةسه

رفيزقتلئان؟ممشثاءـل":يضااغوهـومخاطمادررهـو.ء.-ء
0-.لى-س!ؤ"وا،ءغر!4ةوزمجإدلحدواوزباز"اتهاءؤرعندطو3ردرزقد

.(951ص)"؟اليكنظراانااهـ-لىعلىهـدهمؤأنضءفياءأقيرافإرلىيةشمنوها!؟ليتصفولا

نسانالاازفعالفي،لآخراالتخصزظرة،النظرةوأثرا"-هـ-لىبين،،برغ-وندو!)قيد؟الارنحا؟اماكقدمنل)شوع

ء-إلىوا؟هضوحازةإراوفةدانا)ت!ابالض!حكليثيرءاواء!؟ر،والمض!لم!

وو-د.خاصةقضمة.علمكما"سارتر))لهي!بامر!"همواوعنالناسإعلمهأو!،ألحءابنككروتحن.ساف!وملمر"اشالمقالصسء

ونيولاتنفعالااعنكفابهفي.خا!ةعنهيثلحدال.فيم-ورةهـعزد-اءاالمنزلقاهذاثا!فياينرلىروأنءن،لجمدلاهذمشل

عنه.يثلخدهنالالمجايتصحعلاو،"موالعدجودلوا"كتابه.رحب"دينةآؤإقمنهمفحرفيماكأظم

منرلباحزلنايصفانذلثابعديدير"سارتر"إنثم.زفسه"رترط"فءرإلىءردهااكلهلمشكلةاإن،لحقوا

،يصفهاذوهو0"الحياةفيعلصهنقعما!كثير،خاصطراز"إ"الف!علىىتفمااعنيردقةعامةا!"وآ5افكاففجما

وإنما،ومواقفهمالحزلينفييماعنانذلكوراءمنيريدلاسياقهاعن3!حلةمضتؤصذإنيمكنلاهـذاالىبالاضافةوهي

انه.نجيعانعرفهالناسمنوذج5علىيعرفناانفقطيريدفطف!صل!لموم3تفانك!ينبغعندهفكرةف!ل:العام

ذهنهفي؟ورومالاتهووزسافا)تهتصو"هوغو"عنثنايحدعلىكأهلان*كنالهاقومنوءثير.الناملة4تنظرومةالعا

ءلىخطرنهلأ"هـودرر!يقضلانحزبىزعيمكا-ةهحين.لاصليا3ـانسغعنمقطوعةتورةصةالةارىءاخذهاإنمحلهاغير

هوواننما،حزبيلكلمثالاليس"وهوغو)).اطزباكيءءـذاهـورهافك!نإقصفىاانقارؤهديعتةمااوكش!ر

سلوكهوليس.عليهنقعماكثيراخاصنوعمنس!صإ-نإلاإ-لمصينلاآ"رشيحائعالوافييريدءـوبيما،..اإعين

اطاصةبصوظروفهاطاالحزبيةبلنتيجةطبعه.نتيجةحياته3ليمذووـب4ـاخ!لومنبمإ-4فيفممرهأدرك

،وكانالطعامشهوةصباهفيفيعروأ،دلاًمدنمثاًإؤسانإنهفىيود(،ا)ةذرةبديلاا"يةروافيمشلاإهفىاوهكل

وملعقةالبابااجلمنملعقة":لهيقولانوفمهنلداء-يفتحلواالةارىءيحسبهاؤلىالتيالافكاربعضثرحانلأولىالدرجةا

ذلكبعدوهو."...انااجلمنوملعقةالمامااجلمنصاحبهاقلبعندبيماهيبالليذاتل!سشميةالروافيثانويةالعادي

وراءهـنبوانمن،الكتببينوعامرثقافة،تخممثقفوهي،عليهعزيزءف!رةيهيناناولاليريدفهو.اإوضوع

دخلوةلى.منهالصالخضيستطعأبورجوازيةروحازقافتهتلقاهاالتيالنظوةوأثر،غيردوذاتالثخصذاتبينالصلمة

نمككثير،والترفالهوايةقبيلمنالمثيوعيالحزبوالذي.وقيجيهماعالاتلأنةاخلقفىالآخوالضءصمن

جديداوساماثقافتهمالىيضحمفواانيريدونالذينالثقفينعنوتراجعه"هوغو"تخاذلعن!دثناعندمايمرفهانيريد

الحزبيتفكيرهفيوظل.الحزبالىالانترسابطريقعنخور،تظنؤدكما،هـو81ير،البدايةفي"هودرر))قتل

يتوخىو،اجامدعشقالذاتهاالمبادىءيعثق،النظرةضىققادةافافىريكشفحينالحزبيوتراجعهوضعهرسانلاا
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لضال!ي!وفلاا؟"الصى!ةقالطر"ؤ--خارواالعولعلىقادرونل،كماقاالط!ارةليتلكتذرعهـوبل"،الموتتشبهرةطها"فيها

إعصفكننحذرانوا-بنامنإن،هودررلانعلىمنكثيريفعل،كمامامملايؤديلا!!هودرر"له

الناسكلأاو"علميهمزؤيزوانلةالقضدوريمثلواانبراشهملاص-لإحوسجم!ةلاىماتهالاغايةالبادىءيعتيروهوبةالمثقف!ن

يعرفون،نهماعلىلصليدلكذلأن،ينلاخراتمونفويخاالذينالبماثسخلالهامنيحبولا،هيإلايحبلافهو.اليثر

ابم-ل.يبينازهنضكراننستطيعهلثم؟"يحبونكيفماإزماوعليههمماليس"الناسفييهطالذيإن.والناس

يتهاغاالىمانظردون،ال!منمعبادةالمبادىءعبادةلصيمابيان!شعورلاادراكايدركنةسهالوقتفيوهوكاهيصبحونقد

الكثيرمالشيءريةالعرلادتاليفينعافيياوهل؟وهدفهاوشأهـنمقهصنهواحقيقيااثوريكونلانيصلحلاانه

الضيقة؟الجامدةالعبادةءـذهمثلال!عورهذاعنيعوضانيديرلهذا.الآخرينالحزبقادة

علىالعزيزةالهامةالافكلربم-عنحصيانعل-ياوعسيراء.ونذعةالأسةلىاطزبيينأفعالعلىقادرانهلنفسهيدصتوان

تذاءؤ-كاتجدإنيمكنوالتيالروايةءـذهفي"سارتز"علىامماقهفيويىل،كبيرئلهابعهـليقومانإلىيترعلذلك

ناذأكمعردفىلاانناعلى.العربيللةاريءقويافكرراانه"ثجاعةلاحيثالشجاعةبات51فيرغبةوعلىكبيرجين

هـذهايضاحسوىروايمهفييمغيلا"سصارتر"انانقولالاصليعملىيملأنه.غيرهيفعلكاويغتاليقخلانيريد

هـكاة،عين!ثاالىياسيةللشكلةالتعرضدونوحدهالافكارايريدو،يدةلجرافىوالضحريرالكاذ:ةلةلآاعلىالفربوهو

مثلفايضراح.الحزبيالعهـلفىوالوسيلةالهدفليينالصراعالقرناواخرفىروسيافيكانولالذينكاًولئكيكونان

منو،كتابهفىئلسيةلرا"سارتر"افاءـدمنالمشكاةهـذ،جمهمجيهىوفي،ا!يرلدوقايقطريعيرضونكانواأ:الماضي

نايدشما-انغير.مةعاؤلعىفةفيثاعلصيحرصالتيرهولاا،أسلا"ال!بيرقلدوافيتطاير،تنف!رلمةالقنبوكانت.قنبلق

فيهافيمد""سارترانهـووء!ا-كةلمابهذهيتصلمافيله.قوعنبوحىودهيشعرانيديرإنه.!نبلىالقملحالكوكذ

تغيريبينانيردفمو.وهلىلأولاةارىءين!ليلاإلىهدففكرة5وءـذ)حرفعل،صاعقعزم،خطيرعملطريق

اصعبتعبير،انبصاقهااو،الاجتماعيالظرفبضغيرالافكلردج!دإنه.(نعلمىناعامةالوجوديينوعلىسارترعلىعزيزة

خ-يرهيقولهما!معارض،عينه"-اءيالاصالظرفءـذامنانهىملك."هودرر"قتلفياحدلعنهاناباىماالحزببترك

جودووهـن،قئوللاولتحولاثاورة-!!ةو!ودمنءـذهنهيمن!ءوأسخاصامادويدوير،بنفسهالثقةقاقدقلناعا

.أنرووضسالسإفاينا!-وتامة،رزأزغائطإلىسانيةرويعة:بالثقةجديربأنهتوهمهبأمماليقوماندوماويريد،الثقة

مع!ثا،وتخ!قلاجماغيةاالظروفمعتولدلاتجاهاتوافكارلأايكنلمإذاتعيشيانينيدتركمفو"-:وجهلزهوعو

للمرحلمةخضوعفيهموقفلألم!جماءهوامنلانساناموقفوأن.(123ص)".؟.لممتهيمنحكمنهناك

وإرادةيةزفس"ـحرالوؤتفيوفيه،بم-اايمرالتيايلأجتماعيةويأسف،ثةتهمنحهلأنه"هودرر"قتلعنيح!مانهبل

شحمية..نفسهللسببلهقتلىبعدعليه

يجعالذيهـومالافانلسلوكالمزدوجالسيروهـذاعن!ط!انرثل."سار.تر"لنايصفهكا"هوغو"ءـوهذا

تاريخيكاقلانسمانياالىكاقأنيرىفهو.صعبةدقيقةفكرتهاهـونوص!ففيوءـل؟والجبناكخاذلالوصفهـذايقطر

التاريخيةلمرحلىافىيعلجش(الشهيرةتاأ،أس!مم!أد!أنا،احمم!،أشاا)-فكرة)نهالكذيقطرعنيديرافل!؟حرجمنلحزبييناكاالنموذ!

هـذال!نو.فهوظروابرتحثيربتأيخلقو،!هايمرالتيلحنرر-ةلاعمالأائللجلانيتطوعوينلذالمثةة!نامنمثالهاحقيقةيفض!ج

.عابرءمويخلقوفالبخريصدنعزفسها)وؤتفيالفردقكال"!ودرر"ةالمالنال!قونليريداظ!؟ضيمرشبهبدا!ع

ولكن5مصيرخالقوهـو.واحدانفيوحرمق-دفهوخيرهاإننماو،اكثريكلفكماإلاعمالخيرليسا:لهوغو

بياىمصيربفي.وقديمته8وليمجتمعهمنيستلهمهالمصيرءـذاالبطولةيعضانلخايبينوان،".أوفرنجاحافيهتصيبما

صوفىرت،ماأول"يثةاطد"العصورلمجلمةبمامؤلىالقيالمقدمةفيافل!؟والاحياءلإحياةكرهودفينجبنعنتعبيرالظاءـرية

ةثمجزتحليليةنظرةالازسانإلىينظرأنياليىأنهكيفانهمسهـملأزفيبرهنواانيريدونالذيناولعلاعنانايكثمف
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وهي:ب!ساهأل!أيخبغي4-ترحتجلك!نازظل"لصارتر"ىءز!رالعكسعلىيرىوعجمف،مجتحعهجودوووجودهبينتؤصل

خلاله،منءرىالقط3كىثاليةأنردلااقيا!!رةرواكلفيأنوضكل"زعحسكسيووكل،تفمميروكل،لديهعاطفةكلأن

القوى)بهضطه-ط،التعبيرص!حإن،ؤوىخطوطفيصاانوأ.لاجتماءيا

ق-دركليم-اإين!"ذبالقارىءتجعل(سمة8مغناطساحةفيي!"لوو"("هـودررمنحم!نأيتهروافييص؟نوهكذا

ياتروافيلخطوطاوتإكلأتجا"هاوءـذا0منظار!امنيةلرواا1حر80آراخليص،يارييإ!عيالشجولحزباو-إدةمنوهما

إلى،خاصةالعاديوالترإرىء،لباغاإقارىءاتوصه""سصارترالتيالتاريحيةحلىبالمرإت-اًفىز!-5قتالوفي"لكنو،مختارا

يلوالتامنكش!رصنبدلاو0"سا.رتر"يدهايرا)قيجثةلواغيرفي"دررءـو"معصونلملأ!فعلىي!لونكافلةد0ليلادهقيتازها

بدعومورلأابافىيضيأنأرءاإ-ءط-عصىوا)ءفس!را)سوفيسصحمةشلج-واأخذتماء:لى،لأمرايةخمهافيلءنهو،يةاإبدا

لعرض13و،صحالانحرامناكء"يرإءهؤرضيعركا:هاظاهـرزظربوجمةالأص-ذإلىالحزبقادةليقحةمعانتمى،رقترب

"ماوكيونس"و"ؤلمور"3آهيصفيفعلاحدتكما،أي!!أتباعه،ذلكزةتضيأع!:حتاريخحةإتااإرحلةلأن،"هـودررإ)

نن!لىآرائه!لإلى،يييديجرمانسانوكموف0حرذاتيع!للليقعتمؤلىالتارفيحةاإرحلةلهذهوعيهولأن

معظمرقضبيانراهوهكذا0روق!دهاإلىغيربهازطلاقل!واصلم!اعنلكلس!وغيرنمازلااأن،3نيظعقدكما،هـذايعنيلاو

ملتبماسآ،صوهماض،عريعرض!اكارأففي،وجزر!دفيزعثاطهغيرأزهو،كماعيةلاجابالظروفءكومةمتداما،أفعاله

خم".دومالتمخود13عضلدفاعواشرحكاإلىذأيثليورديضطرو2.-او.صةالتاريخالمرحلىلحدةومتماداؤهآراعنمسضول

ؤكارأفيأنالظنإلى،نعتةلىفيما،زضطرناارظاهـرةهوهـنىالةردلبةرو-ئويص-ينإنه.ص-!تماالعممسءـو"سارتر"يريده

كانإنلب،ححانلأابعضفيأص!-ل!باطنياتناؤص!"سارتر"إلىايدحدشيئايضجمف4ليميقوعملكأنأوليرى:الكبرى

:تياراغ--اسوالتهانفس!يالحياةاقضنناصنزحهايأا)تناؤض!كذثيربخأنإ-ءوفهو.ايدجدخىلمقاويخلة4مصيرهونهكيا

ةء7ـاورافيا!اة!ءرضأنىلىشيءكلؤبلوصحروسارتريعولماعشلىوهو.يةاالصدمنذنامكوئناكال!سو،أفعاله

قدو51قلنماوكل،كهءـذاإلىعودةلشاأنءلما.13ونقصمبادىءا!ث!رعأي:زف-5لوقتافيينللآخريخخاركفهويختار

.تةص-لفضلألىصاحة!فيسصكإ-صط-علاإنكانووهو."كاثالأرضاهولةردؤا".مةعا

الدائمعبداللةعبد.دمصق3ف؟ز!ثرحةالاجتماعالظروفلأن،يديرمايفعلأندوما

لابل،5ومص!يوحالهوعنيةعلصالكذمعمصئول،يفعل

المض"علتأثرلظروفبايرتأثرلانهإبةإدهيروهـولاايةعلمايفعل

يثا-درصديلذاعللةصااثرزأجمهاثرتألينما!و،،كلدلجاافيراثرتا،للالقا

الذيف!جو10يقصلمهلاأولماورقصمعنىالظروفلهلىهيعطي

لحارثياتالمةصلورنمالرارعالجزءاعنهـولولو!و.إ!ثورأوملاعاأوش!وى!نفسهكلنيجعل

لرلين!نعاثدهأناكلميا".-ر،وءـوكلميامقيدمدزمفمو".لاختياراهذا

يىءوا)يةالحرعنالبمحىثءـذافيفترورل!أنيدفىولا

-تارججور!ال!.حس!ناو.لاالطوتلص!ةحاالى-تنفدبحثفهو،"رترسا"عند

يأءنفىىوأن،"تفكردقةدصرناماوراء!مازدركأن

فةاكرلينبرالىلاعرةارصك4عنلفلمؤاتربىاعااوفيه،سجملةلووافالهد4يمكل!ت،تعخيض!التيلممضكا"االىينظرمنظار

.وفلمعراالضائرباس!به."مصصتوبيةوال!ر.يتهروافى

لا"لملأإينالعلمرادليرةالثىنامدوفهو:لملامةاءن"صارقى"يعفصلاءـذاءأنعلى

7!هايةانالعاديالقارىءعلىيصعب"ياتروافيفكاراايعرض

مهحماو0يردليرص-اعءسعل!-فمملممااوكثن،هـويديركما
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