
!ال!نج!ضهـأ!!مهق!ص!!ن!بقفىوثقرفىا1
لصلمإ؟

!ى!يحصابروهـححح!لبم،!.اصى

هذهامانعم.انازيةفميتاانيمكناسباباي،محضةوالقصاهلةسمياس!."معدولاالعربيالاهبمحيطفيمجتولارجل!))"يىملمحاثرةاخترتملقد

يةعلكا،ايضااز"3نآبينانعلإ"ا،ولكنيئمكليل!موصودةالاسهبابكماحماانلبافا!-و،رإلفلس!ةالم!ثضفلينهؤلاممنواحدايكونان

ياالك8برملمنوقد.وةناكعاءإلوا)ن-ثكقيعرما)رشعو،نياليق-االط"لجب

ا!اذفيالنظزم"لمنجلاءصوير،صحانهالا/،ز!ميرناالتيالدوافعاصقوءا،الىلالاسماعفيرفىالذيالحةلهذافيادصماشيم-نت3وكم --ء"..اتيارثعتمعه

سعةواد"اديةلاقتصااتراماالةوسهطكصانااتاليض!غسةومنذالغربيمةكرمال!كماوا!ثر،براطةليارالنفوسىاقوفيالهب"فييرحةلمنرمصلىا

وحيرعا!رااسسلىااءفأذو؟الشرةحمةوالقيم)كسقيصلارلفمك!ث!ةآسعيا))حلامقدرل!الزقوالتيت!:يةاللاافىممةهذ.يطمئننيلممانهوا؟إوصوع!ا

يريدالغربانا)قيولالىاط-عباالسذاجةبيقاغوان.شرقيوعةليسأعرضبافيشكلديزليرذلككالامركانواذالمتهبهبقدر

وا!ن.اهـينزفسفيولنالهاطظرهذاصفياذ،شرقيابحليع!انالا!ةهذ.هـعحدريكونولن،الاهميةمنالعظيمنصيب!!لهااطر-وعا:صم

نءليب-ث،إصودءيرءنذلكي!ونوقد،عندنايب!ثازهاعنيهالذيفي!طعاصث-دتالتيالن!ومضوءول!نةصالمقالعاجزةالفاظى

،ا)"،!ينزلزذالتيرةالفرويةهامىولي،ربنهااكألاتمام!اليم!-إجالجماالقيم

-"يالمجطالاقق

الالة.على4ـالةائما،عا-ر-عآاشلاقاز-يالل*(فيالمةكرصلمبالىسبمابمنا-لثر3هراشهبضعةمنذحدانيلقد

)نىرورين))ك:؟*"باءاأخ-الفيو)ا"-وثالهنديئافلسفةانجاتعملواملمأ؛الاحبابهذهعنالن*بثإبءمه-زفعااليوزبولكني،وققديرهمامىواحتر

ول)-مهوفالهير،يةإةالحلف،ثامعلفةولابلمحاوااطديثةالاسيفوالدراساتذكرههممناصلا(ذ،اماظهاغبالفيدمنحراواس!؟.اهناطانغير

ال"ةإزيئارويرظافيواحنرتةءهرمة!!لجسعلىاءحمادالاوذالمث،الثرقفيطقائق!وادراجراةالعامهذاءممعتم!اقوىمنوهي،ل)حواتهذه

بةزة-،("السثر"وال!ارجز"ةهذا،ومنظمهتمرإؤاهذاف!رة!احبقاالاالقيال-كاحماتهذه،الاءور

،ص!*ش!3حلماحأ!ه،8*حبةونرليزر؟ماسر3ذر-لىهـتا*صرتاقوالىا)ةىوالذي،التةكيروممقيةالشاعررقةفيهاحبمعتالذيالا.نافيالثاغر

قثعرواهذامعتأملوامإعاماهذافير!3ذ!لىرمنمعرقذلكفاظ.القمينلاطكلهذهالعإمهذالاقياهرثزايارتهثناهافيعلينا

نم!هفانقيطابا)عالمانفإش.برسإل!ص!ا)غربمواؤاةالىالمالمه"ليالحاجةفيزسثركت!واذا.وهـعض!لإكمانيةالاؤ-إكلمشاهـلطكا"امشاالىنعمثد

.لميا)عاانلميناالىالثرقزةلا)"المعننفةاالناءز-دلىتافلأاتعبادناجمراولالعالمرعضاناكسقهذا

ز-"ـموقفا:لمحاصرتيلىرريالىالاتيا.الارمنذ)"دركاوننمواولنتناساطاصةمثاغل"اغنءلتجرد-مشا/كاهحلوحدهيحأولوتركن!ه

اصالة،ثهاأشفيمااثدببقديمقالذابعناطا121ءبغيةاغ!رنؤةاحواصيبشمنونننامتضاالنذجةلياوؤثعرممهمثالنكبنبلوبيتهبينناقنفرفل!زناوااعد

هـذاانا-ولانويمح"ني0لحناشهضصور،يرجيةخاءساهمةوبا-تة*(لكلمناكثرر؟إمسوولون،شسقيآامكانبياغرالاؤ-إنعنوم!ؤولىنمعه

نااتفيسهاختارقدتا.خانااكالاحظاذا،هـرهصوفينيليناموؤف!!قفازة-:ااؤرضا-بىزحون؟اتاقالمامناطاصةكا:امثاقئءلملوء:لى"بئ،غيرنا

اذامصريمماموففيخمحاا4أوا،و))غربفياكربينوصا!!زةل!ي!ولحلحاطةيةةهـيكامصيررزقا3وكاصدقاءبللاحداءكأعدل!العالمعلى

أدأ*ا،اعزنا!-عذبم،مأوا)"؟ا!دإ-!ءنمصرفيمةحدثءةلىمااق"زازذكارمعاي!اااص.بانزباصصناممباذ،الكذاثهذهنقاسةليوت"دو

هياليهثث!راقياالدلآوانا)-ودامعص:و:-9"ت(!الشانز*رلهقازعاجه؟سنرءىالا3-احاوسال!!مإزوان،امق-ناا?لىالاظو.مبتأتي

ا؟ونا%يل.الىليماادطنبمحروملاحدى(طبا!الحدوههـرزهمإلزفلتوامعحدودعافيانفسةا

/7ار؟كنناوكيفمناغكرناهيةتظرلذيا!!:نتساءل

!."9!و+لألاأ؟1-؟من!ال"الما"فعوإغيرنارقيد

اتعسعزيسز.يعمتا؟إيوظه(...ء؟*ن؟؟؟.....!!الغربدونليسالسزهانالتارإغمننعلمونحثي

يرعلمىمابوقنوزعارظهبمهفيف؟وإزفيس-.سأ؟.انحزال!(رليهذاوفيبرنا؛الاا-ان!ن"ؤولةفي

تاي!اا-"وا.دصةلدتلفمتكأثابؤإجذامىسكاالأت!!ااأ،؟ال!!؟ع!!ك!إ!نيبخ.أجمتحقاءاملىالاولندفاءا!اتندواقدالح!هارة
.-..!-،!ع..لىبازعوالهنمسمدةاطوارةهد.،وارا)ثءسرضإع

.البمجمبم.!.بخبمةإ.-!.الغرنايضاا!ز!رناولكنه،الثمسبت*صستالةرب

ممع!برثلالكنو،د!كااحءتدلا)"إةكاأبم+ي.إد؟.لأ...بر

..د.+..:..!.فيفي.ا!لةءالمثمبح-المرءبألمفجمحهـذاعن،رزضانبعد

و"معا،آقيامي13في-كأوعلإوايملفنسمأالق!ملالعوا...1.أ+.سك!.-..+؟.!سولليء-اغربااهمع-لدمارباأ-انلااجممددلذيا

ط-اتهافىالميزاتهـذهتحهـل!!حفلأبين.!.+-.-.امعالقتلقلقهردآمعه،":ظرالشزق

سبابالشرقباالغربهماماعثعلىاليانااعتقدولا



اءاعبةبطةالواالفرصةلتزالاوجم!!ا،وتوجزعزيزهـافيزفممرأاذاقتالةآمضار

العربية،إلجماعيةالرابطةف!يالفازحةالجاذبيةؤوةاما-2بةابدايغلنوالاا)-ومهذايغانفاما،بذلكتسمح

هـنبهبأسلاعددعلىتضغلمبانجايصدواليمماالرإ.طة!!ذهفوةنت!والتيالعواءلهذ،الىالاسثارةتسعنيو

منبالرغميحسقيا/لشراولمأالعرتجعلوالتياليىسجمةإ"قادووهي.رعدف؟هاافهرانءلىليةالتاءا!للمابالاربعجاذبلتنا

كاصحولوحتى-اليهإقربآخرلةسقحمااناطياةورشاحنات.ال"امهذاصحلإلفيبماالقصامازمعاصثيقبدرا-ةجديرة

ا)فلاسفةاحدإخيراوقددرس.لهاقةصداعمقبيغر"ن-لعدولحساثم(3ل!ونباذسانلاإعلىهـكأداءلاهذهولىلو(ا

الأسلاميةالجماعةافرادتربطا)تيوالدينيةالاص!اعجةادواملنهـتيبئعةالراليالنةطةتأقيواخيرا4(لم!ةالدالشعة3(الجماعي

م!-لا!كلمة-نيبالمعاالغخيةالك!لمةهذهعلإهازطلقوالتيلارليعةامل!والعو.فياكسالرءلكىروقياوهـجما،اهـابقةللثلاث

سابؤةالاصلفيوالمشاركةالدينيالوطنمنبضسإنهامنتفطضغلعلكملاسبابضعفالىتنقلبؤدقوىهذه

أممضثاو،والغريزة،القلبفيمميقةاشقرتؤدوافة-عةللطببةايىالان

فوق)فيزيقيةميتاهباخووز:يء،والغريزةالقلبفبق.ةاحفىوةاحفىولأنااليهادعد

.ةلاخراصياةاالىتمتد(طصحعصة

نفسهءللىقححمالمنادرب!-ال،نتر!!قاكساناينبلر!ول!االاونصلة

والاقتصادية،ياسيةالمصومنافساتهلةالآعالمفيقهزفوررببإ-3ولةفه!هيمكنبالءونانالانسر!يةاعنيماان-ا

لابخكاآنصط،ءةحيمادالاقىمنوافرحظعلىجب!ةلهلأيزالوإؤول،با!ضرفىإجزإصالفاحصقاإصحصواضرإرفيفحصحرذ!إذا

بانهو،عممنبانهزشعرأننالاا،اإسيرات!يرلاابعدعنهيع!روا!كاذاتهافيصيراعةليت!دمككلل!لآالانالفاحشالمو

وهذا،لمسباتهمنليمبادا-تعلىعلىبالقلويىتليفيكا"نقتفرإيةلااانحين!صلى.اصتعماالااسيءاذاالضعفتصعث

.الضربفيالضفرقةروح.دحايقاليلمانلأوالاةوة:انعنهحصبلالا!لةحاصزبينهمامتاقابانوالطبجعةالغربيلرجلابين

يةالديةالترعةربا)غرلالرجخاعصبحيثالعهلبتقسيمإلازسانوفصلت

ثايقولون.الدينجةالنزعةهوالمالثوالص:صصر-3!ان"تدورلموتدورك-صصتدريلامطلقةكعجلةيدور

يلطوؤتلوص-افظاقرقينعلىولش،ليط!عهمتدينالشرقال!-عءاىاؤربالازسمانابةىقداكبرقفىا!ةالاانعدام

فيصف؟ازساءلننيابل،لمةبرصورت"ـاطالدينياتوثبهلمحايفبعثالذيالطبيعيازنلضوبااي،ال!ونبةوىالتمماوعلى

حصاص?غكاتبا)ضهـذاإنكانوءـو،إسطالااصرالجماعاتبعضلدلىهـضاإح.انهاافقيرلإذ"نايةواإناعرنبالاتزايضاوا،عنثا

نإ،ا)عامال!مدعلىبة"نااذا،المحققفمنكلوعلى.لم!ففيصتح،1ليزلاز"ـلامبعثهوالطماًن!ةبالامان!مععورقياكس

ولا،بالدهالا"نسانتصلطبجمعيةليقوةلثلمجيمةالشرقفيلاديانا.اؤوىأمانم:"ثولك:هاتألميرا!!قلالعفهذا،ممله

كةحرلىامنكاس""سللااةينالغرمنبةسلىابقرامالإولىاإطاؤنهالا!،تثورالطبيعةىقوشل!ليلا!ماالشرهدشالقدنعم

ءوطنرضااوءـناؤوتهاهـ:ا.العقيلياتةمميروتجض!مهاجم"فىسوهيخاصامعئالطبيعةهذهزسبب!ثاالتيارثاءوانيرى

ليلغالذيالغربامامؤوةتزاللاالانحتىوهي.ضعف!اانذلككلفيالهامولكن.الطبيعةلهذهعامةغايةتوافق

ارةيوالحاللهبينبصعوبةالاالتوفقأع!زهح!ن،الامربهصاتهمراقبعنيعجزجنونيةقوىينفسههوي!رلمالثسرقي

حساان،لاجماعيةاوالعدالة!نيةالدابلادمنيالزالنظاموب!زطغكمالانصاناضدتنقلببقوىينصعرلمفهو،عليهاوالسيطرة

اص!-ابمنوفروق-"وز!تمارمممىمعءنزماء"افلتالذيالةارسيىالاصالجوادليطرحكماعليه

زعمكمالجحرر،اللهانكارالىبالحاجةالحاليالوجوديالتياروفه،وآفاؤلامطمئنااستقرارااكرقجمهبوهـذ!،يده

كانهالغرلمإيحسبيماوءـممذا.والعدالةارةالحضاتصدم،بعضهم،م!ققنصرالىمامهامفتوحيقطرنهكأالمصحتةبلافينظر

لمجسالاقل،اوعلىبالتهمتهصلاالثمرجمهلايزال،اللةج!ةمنيتيمالامربلغبينماوبنةسهبالكونيثقالثرفىانآخروبتعبير

.حارس5بأدال!عورمبعثهابثقة.نفسهومناالعامنيحيرزانلغربيبا
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.اياتزانينقطمهتفاعلعنينتجانالممرهمكلأهماالانطمانطساس

التيالاربعةادواهـلرأينا!د،امر!قيكنومالماهوسبقهـاكلعنينتحالذيالاخيروافس-،

الا،لهوطنابالكونيح!قيالمم!ران.جاذلييتهاثرققيعلعرلةمصدرهمطرليارتجياععدمهـفهنال!للانسانلدقمقياس

ثق،عوامنرقهطرفيطارج،االسمياسةتقيمهبمايممطدمعندماوعدم.لدونياوامطروعةالجماوانقسامالطجيعةمامانسانالا

هو،سحاستهوسطحتىغريصابرنفسهيح!الغربيانسىفيفيالمعطيساتعنوانقطاعاداخليةوحدةيسببفذاالارتياح

ل!عورانه.نفسهيهمفىحتىوطنهفيور.صهيحسلاهـوبلفيوسطهءنغريبانهيحسالانسانيجعلىوالزمنيةنيةالمك

يلد":قالعغدماسارتروجوديةعنهعبرتبالغربةمؤلموعدمباللاإدراكيةالشعورهذاص!نهناومن.العالمهذا

."صد!ةو؟وت،هدفدونويعيشسربدونالانسان!نلاوع!!زياطليلمإالغرالادبكلعلىيسيطزالذىالتعقل

وال*لثومنمسناظلالىاعة،هـذا-3ـلتفسيرو0لدينامقابلامطاليقا-هـىبالاوامقابلالهتجدان

دف-مؤلأ81!43ا؟!عه!خ!اجوربرفرجيلاروافيلدكاتبكانأ.الدهمعامانوعلىالطبيعةمعصداقةعلىانهيحمسلثصرقيفا

يفكر،رابى:رريةا)عرالىإصيرانقلالذيىصرونوالعاطامةالساضةل!مشضعفيتياكران،قص!رةكلمةفىسلفماكلولاصجيال

ناإكأ!ابتهكاالال!سرر!ولمبيةوقدوقداالفنمانلسيداش"لضوعند!االحرببانجمالتيذالف!لمى.مانااكثر4ـلإن،لكانوامالىالزمنازسب

انعدموالتيالنهارخراتليالتيالساعةلانهاوللمشريناطامسةبانتالساغةخاادراكمنالغربيلدجلادهاصثاكثراهومافليس

لشسركنابافيالقصةبتحليلقمتوقد.صيءمنهايذظريعدولمفيماالاملعنينتجوبمامرورهوبسرعةحدود،بدقةفىسلااننالكمن

كتاباإنطليبداوقدىالإريخنسيرإنايمكننادعنوانهالمافيالعامفيفالوقت.ببالغراتصالاتنالىالاانتهـائهبةربشعورمنذلك

فىوكرقيصمماببسبباموللمنينونجيولسأفيلتينكتأبمهبسبببه!يهـمضحقذبىاانجوتعلموننتموا،حدودلمجدهلايةلابداجزءمننهصفاءبهأكثراعندنا

ادؤودون،افيبقىاداريةعقديةمنيمورد.وما،فيهددفاحقالاليةعتبةعلىالاالموضوعنذاوللم!االشؤومنل!أناذازقابلنااننا

ساعةاي،والم!تريناطأمسةالساعةانالقارىهيظنوعندما،مج!ودينالمواعيدفيالدقةالتزامعلينارونالصعبنه،واالوداعساعةالصاب

لدكاتبينبئنااذاعيننااماميلىعخاطفالشرببريقالضوقدقدقتتيمح!ىا؟آنكأهلونؤثر،لعملتنفيذ!ددهاألتيوالآجالنضربهاالتي

صصمميء"في!!ص!!ي.صبهيصصصبرصص!!صبر!فيء!صءصصض!ص!صبركابرسءصصصص!صصصءص!صءصصبرصصصصء!!صصصصصصصصصءصصص!صء!ص!صبر!صصضصبر!صصصءفيصصص!صصص?ءص!صصصص!!ء!زرمنكامل-يجزءسواهااولمقابلاتافتراتنحدد!أ!لريفا

حديثآ:صدرئجبذلكونحن،معجمنةدقيقةمنردلاهـالهاوصباحهالنهار

سدسدةمنر)د%الجزه!.قلبنادقاتالىلنصغيالساعةدقاتالىالاصغاهعننتهـحول

ط!العالميالانسانيالقصصكنوز:،الغربيةالنظرةاوتفض!لوتتسرعواالاالجرمئنه؟افضلاجمهما

ا!ثبغطو!رق!بةهيالةصلىالممرقيةالنظرةانا!وللناطيننفسفياننيالا

اما!،والحسابللمنطقملاءمةاكثرالغربيينعندالزمنان

كالدويل:آرشكينالش!يرالاميرصللكاتب!يعرفلمنسانلاالكنوالثعور،الىباقرقهوالشرقيينعكد

فى!الارضفىا!ذبينح؟ةتصورل!ة!إوراورؤوو!4::.معاالاثنبن0منمكونوهو،فقطلبعقلىاوفقط"بقلبزط

ارر!كا6امومن!ابيعورخو!لى.نمركألااجور-!!يةولا!ماقةتفرسلجبهاانما،نينهاالضظروجهتيفيالضعطنقطةنفأواذن

الشاولعلىواخرجت،نسخةمليونوعم!رينخمسةمن!0تمعادائمآيبقىانيجبكان

،لندنووباريسنجويوركمسارحعلىومثلحت،السيمائيةءـذينالادراكينعنينضجانهالاضافةالىحاجةمنوهل.

كما!،انقطاعغيرمنمتواصلةسنواتعدةعرضها!قاستمروقتمشذلاحظوقد؟التاريخلفهممخثلفثانصورتانللزمن

الحية.العالملغاتمعظمالىترجمتاحدىسدلوكيوهو،السورجمينلمؤرخينلاصدقصير

الاستاذالعريةالىنق!اعلىنرىانناحينفيالثسرقفيالتاريخمفه،نمسالجامعات

ل!.البعلبيممنير!،وءـذااظردخ"تجل))عنيتكمغربيامؤرخاذلكعك!

يينللملالعماراد: صصصصصصصصصصصصصصصص?ء!??ليرتارمالثمن)لىوهالناقموللصعورمثلالغربفيبالزمنالزائدالمنعور
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تقدرامةالبرانيقالاقيمكناطبالاجماو.بهشل(امتحمقف.وهدكة؟ائن؟،الكلماتهذهأيقرأماعنلىنثوةضهزهلاالذيالشرفيهومن

الىبةبالالاالحذاقةالىباك-بةالأحرىاإاوالسباحةفنالىباللسبةز"وكأالغيربحد،العا!هذافياكاقلالجزءانة-نازممناانرعد،اولاه

الخبريةوهذ..اطبريئتصرفتماماهـوالهصرفوهذاإ.خليةالداالحقيقةانيمكننافكيف.شكلي"بع،1ماسرعانحفافرانالا.البعثمناينتظر

فيلهاخاضعوكانا،اءإل-و"علىالس!ولورجلالجبالرجا!-بريةهيو،ذاتنوهالى،؟انمدهالى؟حخناالقيالقيمهيوما،الغربانعى

كلان:ذلكمنكثراليقالان؟ءنبل!،زا-ياونسؤبضاوهكل17شورنبادلهانليم!"ةاال"مافةمنىاتونفسغلىالغرب

!لىيسيطر-انقبلخ!بريةف!رةبهتإزاتلهليدلاجدردءلىىاصشافمواطنحالوا-عةتناوامكانيا،الحيننفسفيقلورنامعنثوتخالناتعا،ر

مناليوميخرجيكادالدوليزونوإلقاءا)"-ة:قفيؤ-!ووساا)دقيقةبراهينهكلالمسثاهذهال!الفبيهغيرالادبامرسالةت!ونأو)!ن.الخيفةعجزنا

منهبدلاوطويةاطننانلقولدليلاًيرمحفيمااهذوفي.اطكريةطور؟اةوللحللفكريردةجلىمنافذمنااماونيفتحب!ث

كاإلمئل.عنهإلاستغناء؟كنلانهاالاش"ـااطروجببثصافةكلفي!!

للموحاةا!لعوفةروحمنفي-اا)عجزإعلنموتهذتك:فندركاناردناواذا

ةثرجوهمطة!ا!وفةلمسافيدتاةاأكقافةءقالاخرفال!رفيماانتكامكناالتنالقوىكلمنيلوبتصوالداخلمنبافسادهاذاخها."ستحيلاتنا

بعدالسببفوىوستر،الاولىالدرجةبهابلاقاانوا-ءهدالرابعةا!!رفةنحسهماولليم،للثقإفةممقنسبرانكفى،ضعفالىطظةمنذت،ا

واماء.عقليفوقبهصاوافاللا!وتعقإيئكأرةالخبرف-،.اقلدونتعرفوضهاعناصرعلىسيطامناكحلإللهذاان.إلاساسيةكلناثامن

وقد،بال!،ماولاهمدالل-،ا!و"باعةعقلياكسلاالوصييمت!رونالذين.هناررضها3اذاالمعذرةوارجو،شك

فيبالايمانالمقلصلةءناجمانعليكانلوذ)-كفياسمبكشتودرجاتهاأ-قافةاتحاليل

لىاالةللي!لء:دمانها3زفيانيعخيناماولكن.نيةاالن!راولاسلاماوالفلسة؟ةو)).م!مةيبيةاكجربعالارفةدراتجادرونلتعانلميجةثةافةكلان

حينفي؟ت.قدالاخيرةوثبتهانيئ"جهجديآبرهاظإددو-ودعلىالبرهالىالدرجاتهذهتيركأدماالاناازء-وتقدماالثةافةققدمولا.تيماواللإهو

إدنه.:غرصااالىليال!بة!يلةمحاولةالوثبةوتعدهذهيلةهزالشلاالنتيجةإنهذما!ىفءو!ر!اذهازوازفشقدوروها،وا-5رةجفيةفيبمالار

الىبببل،وصدهبالقلادلهوجهـدنثبتانيحفيلاإلواءوفيفيماحثىجزفيغوذلكءنفيجماذ،الأخرىحسابعلىالدرجات

ناهي،موجوداادلهكاناذا،الاقانفرغبة.الوجودهذانع؟ثى.ا!ءام))توفيخرتأءا!روايواصى

ول!ن.ل!عرفةأعلىك،دفبهقيغدىوان،طت"!طشرزأيىرف،ياتةرلل،ءرةالسادسالقرنمةذاي،قرونبضحعةمنذعند!حدثوقد

الذيوهـكى،غ!ر.لي-يرولايمرفلاالذيز؟وبروداموكاناذاال!هسبقتوالدينيةال-ريربمةالمعارفإن،الميلإديثرالثالثللقرنبلالمفا

جمر.3إلاافعزلاوهـو،الاكالأاءع!علإهزطاقلانوالقابلإحمىلاانكوازنلفيإلانعدامهذااشمنوكان،والفلسةيةللع!ةالمعارف

هـو.د.صولهسلدجمةبالاالنادولاوجولمدينجوهـوءكروتحندجوهـووفها)ذيخرأا)ناهذف-8هبت،والفنونلاداباواا)"قافةدواشجميعبتإصطر

3!اتناوكلج%دثم:هـ،احواانلىكاملاًإ--طاوج!دآدثجم!نهأهىاسحةالأسو*،-".مظخ!رجاخذناوالذي،وقتايكونإننرجو

وايمكنكآنانزأود)كمن3زرواب!!.فةخإك!ثورعابزةسلمحلهعلينايثقلقدكنزكأنه!سيرنامنت"ظىءواتناشجمل

م3زام-"اعانزدرك(ن!بانهالا.الخاوقمتوىالىلىقيطيعرفاى8الىكاناذا؟ا)-وقفذاوبمللفاحشالنموبهرزااكأيهالذيما

ليستؤاحماارا-رفحهكانتزات،فنبلرفسهاللهءع!لىرهليم!هذ!اللةدرجاتإحللىإداليافاكا-و،تفسيربلاالمسائلفياليتاف:بانعلي

سرهومصدر.نفسهغقا"اًكأوءمن.جلإءكر3وااليسص!طبء-5فيوهـوظمبدااذانيتهوموالاوارجو،في،1للنازالتيالةقطةلندركالاربعالمعرفة

شأنذهـكفىنهشأ.كالإممخطقةحولهتفرضالتيحدودنامنيأنياكا.اسيةالاصا)نقطولليم.للىقتإصصاراالاسلوبقصرمني

لكسعهاو"حلممدابمذ،ودحد!؟كطناالظالناعنرذ-مالىفيلالالفطيءلىفابومار!رايةظبرافةإموا

الباهر.المعرفةصوءفيوالةلاللهبينالحجابفثفالرالىويخفذانتتجهليداأ!ةمرحلفي-يئذوهي،خبريةدرجاضماإولىفيالممرفةان

هوةمثلهناكفانخهائياوالانسانضهائيالاادلهكاناذاولكنهذهفيانالافيبهيهءااذالعيهـثىمثاكلفوالانسانملكاتصجفيها

للىصولىواحدةوصيلهالالهولي!،تخطي!!عنإنالا.!عجزبيضطزفعا!اج!"ـفييواتناالعداوةواضعاف،البيئةمصاعبعلىالتورإبهـوالفترة

ادلهينوربينهجسرمدعنعاصزاالازسانكانولما.وكنههادلهاف.الفوضىتسودءامضصاربةاجتماعية-ياةمنواطروج،الكون

لمرف"ـماهـووهذا،الاز-إنوبيم!بينهالجسر!لىاندنهربقىفازهعالمالىخرجالذيكاإطها!امرينا!امخطواتهااولىفيوالانسات"

هدانةسفي)ةصبحالاتانالى1إدلههـنىفيوالوصىكها.رالوحىمإوت-ا-بىركماانواما،بفسزكيفوتمرفزوفقاناما:.النور

نموء!رةنالانساوخلطتإعقليةائقالحق!زاهملت،النجاحالىصتنمجةاطبريةكانتالسببولهذا

ف!علىي!صرلاالىحي-ان3رفيانفي!حنافماذلكمنلأمم!نهواقبل3!اهـحماملشدةوهى،علي!!البقاءةغرينيىظرةوالنجاحالحقيقةبين

وحيفكل.و5نفسهعننسانللاايضايركثفولكنه،نسانللاإدنهإفاتاطرالىتلجأانفيتترددلا،ااتقاومالتيالقوىعدفيشيعكل

يرنهبماعحتهندركاننا،اقعإلىوفي.ألانسانعننسانللإشف3حقوالظبيةالرياضيةارالاسراعحابوهم،القديمةمصرفكمنة"والثعوذة

قاراتجميعا!جما.نعليهيطلعهوبمانفسهفيكامنةامكانياتمنللافانشدةعلىببابلءورابيوصرع0السحراست!ا!فييترددونلا،الاولى

ومنالانسانا%يهمصاصةفيشعةمنلهيبينهوبمااصياةودوإشالمادة.الاختبإريالحميقبلالطبيباتعابتحديد!سالةالنقطبمضفيدقته

الابدورهالوحييقومولا.اخرقلبخلوةفيالانعزاليوفرهاعذوبةوانبرىءف!-ونجافان،النرفيبهيلقى.يأنالذنبعلىمثلأفيحم
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منهادنىهـومماته.واستمدي!عونانبعد،صبحالفحرالذياهذان!اولاذاإكلا.يرين:الدقواكقدمالحضارةعلىباعثايصبحعندما

.الحضارة.كةدمالحؤقيالمحرك،"نهوارقعوإماباطلازهامانقولانفعليناامءأخرالانسانويبقىاطيولةيكبح

دونالاجابةالىمضمطروانني؟والفلسفةا)ع!ا!مجاو5ما--ألوننيوقدلهليقيملارجاحةالعقلرطاقيدلينينزلالوصىان.افسدها،نسانإن

والله،الةءكرالىك-بةباالكونمن4مموضعفيالانسانوصعنها،باسهامننالانصاج!ردانلالل*ملالانسانعضدفيدانيىغيوهـو،التضوم

،بالجماعاتالانسانصلات،وابرازالةيمهذهازاءكلالاز-انيالمس!لكواظ!ار.اليعةالىالمعرفةبدرجةيختمىفماهذا.الحض!رة

فيابرتمعوالطبعةوىتنطيم/هفمامالهـ!اما.)فإ-فةباقيصفيمااهذوالرو!ةالعلم

.مثلإناوم"!!ذلكضحليووقد.ننساالامصل!ة

تحددانفةالقلسعلىوإكنالعالمصلمنا!زر!ةرطاف"لفةظ3اانالع-أهـيدوخةمزوإسولمنطقةتقعصينالاقالطرفينهذينبينو

ف/الفيلسومممةمنان*خراورثركموالي.إلاز-انلمص،حةوفقااسضعمالهاالعاانحينفي،عقليفوقوالوصيعةليةقىثيهيةلتجزلإن.والفلسفة

هذإ.دةظيمولكن،اطنيناوابينويوال!طنالا%طسا!ةليؤصان!اال!هدارةموضعقفيقورصوالعقل-ا)عقلا-لظانخاضعانوالفلسفة

العالم.زنطسكاعلمىيقعإبلإدافياكاوي.ال"ملفيصفمائجلل"-ابقا)-!الةدير،فةلمعرباقيصلفيماليالورقاليقين

وهما،والوحىالتجريبيةبيناإءو-ظ!انر!4لماصبادراذنهماهادآنمنلرغملا،الروعةمنوافرز!"بعلىبك!ةذلككلنلخصانو؟!شا

الط-فولةطورفيبقىيا"4التجرعلىاتعراذاالازصاننلاطإن-.المنهجاا!كطةكلمةوهي،لهامدلىيمإرسلامنلدىمهناهافقدتائها

اذاالانفصهور-اوزلاولكنه،زفهتحاوزالىالالهى-ىالو!خماسيدءوه!ديدممزتكلمعمز*رفانشيءكلقبلهـواطظةلواءقىثوالانضواء

..ء--زقديمدونلذاضهاقةالحقعنا)هـحثضحااليوهـو،اعروضةاالمشكاةعناصر

فكرهبلطعاذاالانفسهوزقيجانهلاا.وا؟اعةالكونوالىزفسهالىتلمبه

13ولنقل.الفلسفةطريقعنالتامهنمووادرك،ا)علمليق!رعن!دالى.يرفء)رعنلاالحقيقة!لىهءلىاك.رفا!را،وهميعليهاالمصلحةإوالشعور

يقطرتهبقيوير!حاناليصري4ا!الععلىنها،جمةنداحدةسىعلىنفسمارهتةرضالذييدالفرالطابعطريرفعنولكنالمباشرنجاحها

ءاتقعلىلىقعاج-واذ".ا!مارة!رحيشيدوارنوالكليةأاح!وورفيللفكروبس.ليقينطريقعنايلللطمجالازتركاندونال!ل

.ىالىأولي"مةا)تحرزقعاعلىلاالانسافيالعقاجدساعاتلتضوفينكانواذا.هويأمرينيرهاضوهانقيناللحظة

..?آزةلحطاتانها.اليقينلحظاتوالفلاسفةللعلااءمارإلهامساعاتنينوللفنا

ور"العوالاداباوارمةا!ثقالةانقطةفيلأعقلمعفي،1قيحدللوناناذمز.3إطإقمىالىبم!ي!يون

درحاتزءريفدينالص!ما:مغدهش!احدل.سأاذاالحينلىنةفيانهالاصعبرقطرإك،جانذ)كمنترونوانتم.مينة

.-.يو)فكرلهذا،ا)ظصعيةالفكرؤوىأطباص"كااطقائقكشفطيطلبلمن-ى

بصورةاكفلمزنياجبتها،العربيةلآدابالةطبينولىرفةا،اءةالجرمنبزيادةاوحييمدهوالذياحهاإغلىلتمد.بةالتبرجعلتالذي

فها،ةشرمصامالو.بيةالعربايلأذافيلهفح!يراعنة،.صراغير555551555،55155551511.!ه"ا"ههه"اهاههاهاها"ااههاـا"هاها"1155111111115.515551111111111111ههاهااااااااااااـا"ات

الحديث!ةالعرليةالثقافةفىكانإذا:ت!واحثناالتيالمسالةهـيت-

.-حديطادر

ورثواالذيوالمدنالجىال!واهـلالفلاحيمثل؟ايبيةيجرءعرفةت

ا)ثقافةكازتنول،الكراءلغةالصااجدادهمتركةمبهمةليصورةت

تا.درح.واذا.كازت.،زف!اابآلجواثةااح!نليةويهفلضلحاماإلمت!كلي!عيمرو!مو-س الح!اره.رءـدهلىصمىداط3و،

خينالدرجامان!لىفسيولد،لاحضرارة-يويةلاربعافةالمعرت

دذكرهاضرورةلالاسباب،(لمموالعالفدوفةأي)المتوسطتينتالصادقالامامعنش!املةدراسة

لاربعةاملالعواوفيا)-كاقافىنمونافيمضادة--ارإتع!مقة،هضا-

.حلىمهال!اسبقالتيالثحرؤيةاجاذبيةبقلم

نفسفىولكننا،الداءمصدرادراكعلىقادمونوانشا

نااظنننيوا،يطا:هدالتيلالخلومنبعندركدزكاالحينتالأهلسمدالعزيزعبدالاستاذتس

ليروااقلاعماءـذهفيايضلإقوانوالكتابينإفكراعلى=

الحيننفع!فيوتزيل،صح-حتقدمتوحمهالتيالوضوعاتالجديدالثرقدار

مقضصياتضرورةوهمتحتهـاواجدمعدتخفيالتيلموضوعاتاس

الافغافيالدينجمالامثالمنالمجددينانفيصكولا.الساعة-بيروت-ضاك-ارالم!بتوزيم

حسين!الامثمنمجهودهواصلومنعبدهعدوالشيخت
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ية،ؤخححاداؤهـةواص"ا،--ةمةازفهي،لحقحقيااس!الازمةا0منالعصقلمحتوىااهذفيووضلاتناواجلاوا"!نوط"ـص!-يمل

ئلولمالناتتجلىأتبدلاو.زقافجمةمةإزشيءكلؤ:ل17لكنوو!ا،وال،ررفةالعلممامنعلىاان*لثىمكلقملذصىراانيفبغيو

بهجك!يانواماالشءاعةمن)نافريشوصاعضدلااجعةالناالعلاجفيطربينؤووتينلواالدرجشيناسيجعل،اإتوسطتاقلدرجتانا

فصهكفينافىا)!مالجوااهـذنلااؤهمناكينااداو0صاولشاة-7اكلوعقلميةتح-ر؟مةالخ!رنتاكاذال!نو.جهلوجماو،فةلمعراتجارد

.تص-ر1ال-نملو.قيناانلايماتاوالغريزةا)تةاءلكذمعئنفا،عقليقفوواللاهوت

لةالآ،اىاس!مىال!لمغحى"فعناؤوةيزةالطغركانتاذالكنو.ا):اقدقلالعومىاطةدون

صلقتالطبيعةنالاا،4لطبحعرانزطلااىلمةعنزناصمدلحملىااذةمورصمض"حصةةوتصبحغ!فاعلصصماالعقلإحممىيطرماعند

طصقةاوواصدةؤأرةةورصحلصفيلا(ذجم!!ف،ز-اتلاال-كورسمثااءظهركذااذ"خحىزرلاغا،بالا؟حانمبان!صماي!اتصااتصىت

...لديناكاننوابةؤإقلت"ال!حعبمنلباازيعتبردبممقدلص!

بة.عجمنما.وامماكارال!هرلمو-ط:-قي"ـا!!نيضىاء،امنامابخالط"-ع4،

ز-لنلاإسزقالي-لرونز:*!تالةلأاانءـولكذفيلىببفاش-تهـدع:درو-!صمخحوضصوءفان،الورلمقلعلىاع""داذاؤوةيرض!ا

يرلت!لاذ-انإ!ااىصم!-غالتيصمللواصمزةإز،1.والط!-عةفيارو:---إنةصمغرساو-"مغرصذوررونلمجةالعقفوقلي-5حيو

يم!ب-حاتعنالاذسان؟خ!اذ-از-"ت!:-حانعلىأطصحعةاف"بهـد،لالعقغيركلنؤوتهسسضمدالديناناذ،ال!رينة

اطبيعةباماخصىق!نز-الااي!قىزبيةهوالعلمملى:عدفححثما.!ا!مائعالوافيهـجمأو"يةالتقلب!ظةرااوابالتعصعصورة!حونذو

نهاكاًغاحركازةإحدلىإصرلاا"إهكافحذت،رىيرةورن!لىليةلخااعمينةال!شزت!ىذ،آصر.!عبيرو.نيمالااأت!صبمملارفيقر

الإهـوتااناذ،روةلىس!!اصاللحنو،!رلي-ص!معاهدةفصوؤعانإغريزةالح؟حصاا!دينايتذرعوشعارالايمانا

دؤاإناكر311ت+ةلىو،دالححمومخهريدإذ،العمىلطزصحالق"ل

.ننسالااد--عبالاارورتايصحةلتمحىروا

إةحر،إجل!لراحجمضءذتدركوية!راالقصودوزمم!لآهحد

.بالغرصلايلذاهـو5حدولةلآالما-تها-وءناو5ليقوزهثروءطااءدلي،ينالونرىليةويتحمناعلجهنكالذيالرجلا

الخطر،هـذاعنا):عدكلزع-لىئقىاإملاا)خححصقفيأءنكاوالةوذينهازين!نصىح.!ران4ت01يبمونالاعلىأالا؟ن

الىفيلممنولةلأا-حمادةفيهـودنايملىالذيلخطراإ"مروإنكيت"نسااعل-5فركأتالذيال-كامل!لرجلااي(عقلىبشور

المقار-لود3لالمجمزقواندونريةالغرليةلأارتةلبزكتف

....ينلاإف:اءاليدرىخهحبللرااهذ،ملمةا)كالحضارةاءرحيتصى

تفترضه.الذى

.وصنةاه،عليهنغلةاافةرلمعافيطر

ء!نامصثرفيا،إلاءرلهذااستجب:االاسفمعولكأخا

لتفا!لااكلنالعقلء-لتقلىاصيرتأالمضدهومال!صحصمنهالاا0أةا

11-ا)!ةدمسل!

ا؟وداناذ،ز--حقهاانندوالصيرا)يماوىلاتيارخ!لختاباالعى-قهالخياراتالعرضا!رزفيسصكليلانتتعرفونموا

عالخازجالحلقيا؟-ودالىف%مخححصذاكإصا-ااحصري!ملاتيا)لارم!وا،ونةر4بضعءنذا)تارمبخؤ-كاا.وؤ":اا)تي

-م3إمضلموالذيناعربا!فكرويحاولوالتيذإكءنتمصمضت

الحمفيالدقةرعالنانأعةوالصالعل!فىا)فنيا)"ةلىمانالاا
ء-دحمعلىزطلمقنواوره-بلأاويجبمنكالخروجاهـنا

ين)-ةاعنإبمحىثاو*.إص!لمقاامحكااوقعالوافاتلت!الااوأ؟!أها"اـاـا"اـاهاهااـ!ااـهااـا"ههااـهه،ـ،ـهههههههههههء555555515هههههاـهاههاههههه،ـهههههههءهاههههاهءاةاـا55555515ههههههاـة55

كلءـ-ذهاي،"الوهمص-بلانتاجلااص"بالمجهودوزةديرتلمالاولأاتثهرينلأوفي

اهـ:قكمالم؟المشاوالخكلةيىهىمادمازكوا)قينمأتالص!تبسيصىدر

خىدةهية.ءجماماةدر0ءةإحمةزت!روالتي،ؤلمناتلفظمهلآادكىلأا

العهليأعلمافتطبيق،لحدااهذعضلىيرقفلارورلاال!نوس!همه"

الثروةالىلكبذفحضاف،ونلى*3يدةصدتثرواعلىيطلم!شات.تم

الازسانعملءناصطضاعيةثروةءكولة!اللاالتيالمامي!-ةبيعالصا-سنسعيد

13هه"ا55هاـهااا"هاههاها""تهه"ا55555ءه"ا555555(هه5ء5هه"ااـ515ا55555555555555155هههاـه5555511555555ه97اـ551159



عهدمضذست8اسةئالتيللالمفبماالىيصافوهـءذا،نفسه

!ل-مىرلااهذلاماوتا0ًاختراعازسانلأااخترعرثالامىكلبعيد

الص!اص!عالمفييعلجقا)نلانسانلرونتضطلبما)-حضارةانوهو
االامطار13ترفعالإنهارانوكما.صعهءن!يهي!ونكادا

على،اى"وملىالطصهـغةباالعقلىمضتقىارلككمذ،الغزيرة

الةد؟ة،الطمقةفغطتالرجلافرزهاطبجمعيةطبقةجا"تففد

قصتناىأدرصدالمأصاةمنمه"ينوبعد،أماهياكاالآن.ز-انالاتاريبئفياادإمحدلهوجدا(لأرضطبقاتتاربخد!حم

.!خالتارلينتالطبحمعةان"المعنىمىذامارك!ويفول

.ت16كابوضعلييةالعرللغةايىدتجدليديرمنمضلاًف!+اك

الوجوذعيريموررمالمضثيد؟لحدودهاعبرلكهنانسىأأ،حىقلمحاواغ-م.تسدةالمسكات!افاتلاإتمطا.قيدةصد

!بيبوىهرويقوحمبمال!نوؤرضا17رةرضمصطلمحاتبوىمعزتقلىملااللغةلىينو.

ء."لي-دورهضاضعءـذاالا)فاظواسشعمال،لفاظالاباستعمال

،..أروجمماوقصة.اكاظالاءـذهمد)ولاتلاستعمال

صعماوفي..0أسيوتص!تإليمودحرابمزقتهاالتي5"ـذالفى:اهاالقيالرورموضوعاتالم!ايضانضيفلاولم

المىخيالييضل*الموافيءيةسضاعررون،الحضارةاع!الجمهاتوحيالتيالنخاعرية

-.،بةعيدةإراضالىقالتونيمعامنىمهبماا)سفنخلالهالتجو

هاع!لىعنءة-يلوأسألحالمالمنزلاق4نى!لىلدائباالندحلكاىمحةنيةالعلمىفهااطرابهاقيفالتيبعلمصاوا

بيأسخلةى:تةولذالما"صحضسلأاحقإنافيوتراالقطامش،ساتشطلقالتيتالمحطاو،5خلإيالصوالعصلعلى

ارطريال!ضبماب"!هيم2افيجدفلاص-لألاضواء!عإيهازسيىالتينلمدوا،تعودفلا

وقدوالارياف،عن!اب"جمضالتيا)سحرةالالاذاكلالحزن

س:ونو*ضىأمىد"وزمىصجماةإلىيدعوهانهكأ،الظ!موسطالطا!اتازيزيقظهاا

دولحداعبريحدوأبعدو3ان!سفيو،ة؟لمااوالع"ليةعرسةا،واللإنمائي3الض!ايةعر!مثاااصثرو.قوىا

دولحداعير(9)"يعةالث!ر"ءراولايمقد!غرياليةالةإشرا3ت!زوو-!اصرإ-ادحيلاتحونءمموناوزردلاوهمه

.ء-افلمسفلاو

أرضنافيأ.جمهو*كثيرطلوفيعمنالذيلذاكوعراؤ-ينلص:از-ينال-عرا،سضابهنيقافراناعلموانني

اليهوداةالضز15عشفعلشد!ظلإ-ىبوظاىؤتساويرازنوا،لهاباهـراإدإستهدوابدؤالكذفياعو:لصورينو

،"وجعلىإورإ"و،ما)-ولحىورإلمناسبرايدجدياصعرلماعامن!؟مرننتظ

?كلنزاز"واوقواءدهوهملثوورصورواإسخهلىانلخيرامن

؟ودلحدا"!بر"ثهنازجى11!ليوفنو4زارلمتواعداالقو"نهاودإستهن!رون!بد،لىدلجدالناعاحرمى

يقومبرمحما:الييلتروصدتالتيالم-اءرءنماجمهاا)تور:يرول!مىاماعندبا.ليةتبدوالتي

عخا.
...امجماوقمرة-وخم"هـدىإخإفراوعبر"

صرى8الللث!زصالظسقىلأنقد

الجهودباحرىن-لاامزاتمأ"صسءكأااع!طإساراج!يز-...

لم-ءءاإيف!ليصحإط:يعةباالازسانص!لمةعهنقلناهماوان

فدادادسصيرخيمش!صنياالمةعرو.الجماعيبالحس

الأردننهر(1)أبيووردو"68الصفحةلىعالتتصة"
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ءالمجموعمصيز:صصص!:"ء!?صصصصص

لمالبثريد!خصةدصسفييضفدمهوطذ!هـكلانغ!ر!والتقدبمالازمةبرالحديثللعوبيالأدب.!

.ذاهـيفشقدوحالما.الغيرمعإسا!تهو.قهو-قوتهلواجبا!+-32فحةالم!منالت!تمة-

ود-دلاافرادصإ-ط،م3مصخإيطالىا؟اعةتتحولقدالن-ءصصصصصصصصصص"صصصصصصصصصصصصصصبرصصصصصصصصءصصصصصصصإلم

سجةلنبالاالمرأةالىينظر!ثئلةبالعالكذأديبوملهممابىبيعودو.الطفولةطورفيواللأهـوتالخبريةابقتهفلةد

لدبالوثم،التناسلصوظيفةوالىالرثبملالىللسبةبابإط،لشضصى-3ـا0العلمنعداماصالىمنهاكثرالفلسفةنعدام-االىءهـنالكذفي

سياسةفىلامر!يتفاقمو.ئلىالعاإءلمحةشض!حيتهتءحىلذياسيطا،صليط!قدالناالفكريحركهاماعشد،الجماعةلاست

فثةوراءهاتسعىانانحةلحمصالحوتتكونا)تياًبطالاحر،رو-قليناشحاصاتحادهيبللةوضايؤالذينالاءضاءمنن

جوفي!صلانقلاباان0مةالعاالمصل!ةعنتام؟عزل،فرداواكزلىآ.ابخيوعلحيرحرةبارادةناويعملوشخصميغميعون

معطياتاصلاحيحققاندون.لحمصامنلحمصىأيبدلاكهإتل!ع!عارسامملااوسطوتعرفوجودهامجردل؟إعةتعرف

الثروءعلىقائمةخماعيةلاجاالط!ةاتوتبقى.لحةةاإطيةالد؟قرالعامطيرافيالفردمساهمةتحققاكما.صجمةلرووامنيةالز

اخيراالامةوتظل.الدولةافيإإلاص!لميةالفردكل-اهمةعلىلاالةممرولرجليالعاملتعطيكما،والمرأةالرجلم!مةوتحدد

/زفاقاتلاابينمترددةجدوىدوناتهارساعنزفتشاطيةرديمةيةالشثافي.ذلكمنيذصجو.الحياةفيحظهموالةن

،الازة-اقاتورين(اطبريةفوزهيالتي)الىضةالاقتصاديةتبعةذلكالىلمجميوناحراراشخاصظلهافييعينرصحيحة

.(يفبةلداالشعةفوزوهما)ارضةينيةالدا!!سص!!!!?ء!ءص!!ص!:!بربرصصصصصصعرصصصص!صصص!صصءص?بر!صء!ص!!ص!صء!ه!صصصصص!ص!صصصص!!!ص!!!!صصصصصص!مر!!صصممرءصصءصصصصءصعصصص!صم!!!!صص!صص!صكىءص!مميءص!صممر!ص!!!!ء!

فييقتلالصحجحةالحريةوانعداملمةوالفن"لفمكركنوابغالج!ءديص!اصد*رل!

-مأاماا!عندناجماسلافيلإمالاجماادواورواص!عسا)محاقصةكاتال!!لطلم!ة31دإءاد

الجسى4الترعةمأساة،الشهقليدضححةوالولد،لىةالمف.اةالمر!.!ر

الحزبرواًساة،الغربفيجمةسالجنالترعةماماليلبلتهافىاكرقية!

لسبماتإ-ليةالذيوالجندي،اليهالمنضويالعضمويسحق!:ا!ثاللمالعلفي.الطلببةادبلءلنت-اجتف!هءلي!،عرص

الخ-ارجفيونيجلىينلذاوالممفابنينالفنامأساة،يجهلى

موافجكائما،.،دهمفيلهمفر"تولانتاجواخلقشروط!!لإفوفكاراسجورجي-ل!سنحدوريس!!

والافلأموالمسرحيةال!صة.معينهامنتنهلانيمكنخصبة:فاستهوارد.نيرودابابلو

الس!نمائية..-

ح!سي!رزناايمهافنسلمى

نعيمهو!يخائجمل!سينطهألهمتالتيالواضيعهذهوهني!ز!ىورةولالاكأهال!ور

وسثيلعقلسعمدالشتإبوبين،وتيمورالخكيموتوفيق.ء?

ضعةما،اسبابنتبينانت!اضيناعنوبسببا.وغيرهماادريسق!باويوكاواناندراحموللا

بالبحثيقناولونالذينهؤلا،،ضئيلاالمفكرينعدديزاقفلا!

.ادامالض!اق3ةجوتثءلانيجبالتيالمواضيعهذ،انديدالنرقدارليرةالشغن

يبةالقوالهنة.!ا)ءتجاريالمكلبزوزيع

الديطية.الترعة،الاخيرتينالخقطتينابحثفياسمبلنو-برصصصص!!صصكيصصصصصصص!ءبربرص!صصصص!?برصصصصص!!!ص!!!!ص!ص!ص!!ءصك!!صصمميص!صكيصء!ممي!!!صصصصصءصصص!ص!صصصص!!ص!ء!يص!!صصصمي!!!صصص!صص!صصصصفيصصمميصص!!ص!!ص!!ص!صصص!!صصصص!ص!.
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منالتحررعلىمةالعاهذهساعدنااذالالللبعثءـذايتملنو.يلاطووؤتاإصتوجبلكذلان،تياكسزسانلااومقياس

يجبنهااعفيظت،صذارل!كنو0واللإهـوتيةاص!برفصة!دلا*اًنافىىأنابدننافاينبةلدابال!زعةفيتصفماماا

بينهماندخلانيجببل،هـانينالمعرفةدرصتيعنلاستغناءالبالعةصلىكليةةد،ليلادنافيالمضوزعةا؟اعاتمنكه!ر

.والفل-فةالعلمالفلصصفيالشقدمدما،للدفاعلهوسيلىلااوصصصدزفسهفيجد

العربية.الغةمشكةمنلاؤومالصحةزباؤااكثراليسوساةبالمأ،مثلي،ونتووركنتماذ!فاعرلا.الطيوالزواح

بم.لاراا!ءر!4در!اتعلىترقىانيجبلكقا،!4اداةوجمماالضمبابهـذا،معا-محهجمماوالمجمماسلاملااابالشص13شليعيالتي

.واللاهوتاطيريةبينمتجاذبةيضالءـيأةسثاتجد!اول!ن.احمهالاالدفي.منيحمللاالذي

ادببةلغةوميةعالغة*قسهـمينالىانثقاقهاورسحماوهـذارواجوءـو-جوديةوا)وا)تيوعىةاتالفورةرواجوان

منهتقالذيالجرحهذ!وهـو.يلتئمان4لاجرحكطرفيعلىصاعدتالتي1فرالاتطعندنا،مردهلسإذخادع

الافرادبعضلمجهودورسورنر"بانيجبلذلك.زقاقتناؤد،اذنالرواج!ذاانالصصربفيالىكاتهذهولادة

المؤس!ات،وبعض!يدالجدومعجمهالعلايلياللهعبدكابثجمخ؟طاكثرالث!رقيينوالفلاسفةاللأهـوز-يمناؤعداممناستفاد

على/عزمهاعنباريسفياعلشتالتىالعربيةالمنشوراتكداراوالثوعيةالفاسفةتيزالتييةالجوءـرلاسبابامنال!تةاد

وان.يدةجدطباعىةفاحرمعبالعرلييةاللاروساصدارالحركاتنرىانيضآادهشتغأيض!رامليسو.الوجودية

امامنايفتحللمعارفدافىةاصدارفيابنانيةلالجامعةممصروعاهدافوراءسهعياالدينيةاهداف!اعنتلميمابالدينصلاةالاثهر

كلفيالهامانبالناعنيغيبالايجبولكنه.جميلىافاقااتوفعفانيلذلك.منيةوالزالروصيةبينكيزةغير،سيا-ية

فييلالثقافةاداةتحصينفيولاالممالاتالتداعفيليسذلكاشصاًريصصفيوالاصصثيلإصلحادازمةؤريربوقتفيالادفىاثىسصنط

فلن.داتهااتحعينرهـابدوتضمنالتيمسهانةاكقافةهـذهيةتغذ.عقباهتح!دلاماالىتؤديفصو،جممااكس

بية.ا!ءرللصحاو!علني-رتوج-فىءـذهاةلحاوااذناترددانمحاضرتنايةإليدفىقلنافقد،لأخيرةاالنقطةيخصوف؟

لعلومبالدامئماباتصالهاهيوصصقافتناونؤرمصصذتهـكلذيالتيفهي.دطصملصصوانمنالكوزفهموفيبيالغرءنيمتازاكستينسانلاا

،واللملأهوتإحصبريةبينالتمائماصصالفص!دتؤلىالعالميةلفةوالهصصي-عر،ليلاطويدوملن.صصظري،لامتيازاهـذالكصصو

اعهطلاحاقيمجملمعاافىالمشتغلينجه-جلين7انيجبا5كلعحشمن.وغيرؤإسفةثتهبورا،هـوو!وطنهفيحتىليبغربا.هيباؤرقياكس

لسن.لااقلماتورالتياةودلجداعقليصوفينفسهسي!د،هوع-!ايصلمرةح!ا5بتةليدو،تهفلسة

خباريلاادورها1لاتوالمجميةوالىالصحفتعدتلقدنفصرهاوتبرلىبةخلقهمافييةكفانصوغهيصاهملمحضارةاطإرفيو

هذل،ستثنائيلاارهاوبدزقملمكماا.ليحد.حقةفةؤةاةداانلتكوزهاكأواليماتنظرعيةجماالةاعدعهاوترالتيجتماعءةلااالكتل

المصؤولونهملاءفهؤ،والفلاسفةالعلاءمدانعالسببإلا3ـانؤسعلى!قعبا!نخلالصممدد"وراغرلهاوردوو"المي!غر

سياسية.ازمةتكونانمناعمقطهيالتيازكلتناعنالحق!قيون.الم"شوداكوازلىفيقشلتؤد-كوناررعلى

الجرأةاتتو؟ماذاهذاوالدواءلحلاالىلكظرانيجبهشاومن

زناريخيةحلولاتفرضالتاريخيةلازماتا-ااهمولية4فالكلاث:اباوء-ؤوليةرنحيةالتاالارمة

يضحيفنهلافجيعةعارالمفهذ!في.توانوكل.المدىلجةطولاطالةاعنلاعضذارالصوىيسعنيولااخءمانءليبقكب

يستعمدينلتبرحلاةجدبلىمثحلاتديمةالةالصاءبالىاتكأوتيمحماضرت!مللاذالآنامتمءربانملمرلىلا.ءلصيم

.احلهزناحراقدىصنااذفا."ملتقدوامةزلاابينيثطدابيبالعردلاا"

از-"ـلهكقوللعالمااال!بابالىنتوجهيجعلناماوءـذاذافه،وا)كتابينكرالمةليعضموءـبةلي،صلراجزماتقد

مستقبلهففي.ال""رإنبلاجتبصصة،العت!ةوراءنميحولازصصةمامافين.ازمتنامننتصصلصانولصصكعلىانخايصصنيلا

الحقيقجماادوررؤضافراهمب!ييقودالذزدالنعلأـوالمجمشهاجنايخرلاتاريخية

حبثميرينه.الشعىمنالعامةبعثبهالقيامورعتمماان.ءعدودون
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