
!،.-!،هه!ا-و!وميه!وميهبين
و..-"عه"-

شوارةاللطيفعبدبقم3

وعيةإوجدت،امةتوجدف-.ث...ا.ممناإسهناءاالىء..وهكذا

.تمياالقونم15غيرعنئ:اف5"اي:ودق.وا)-قمحلاشوالثوهللةضعر،ةأحرىأ،ةالفكر

لوعز.صءئ،ةهركظا،دثكا-ا،ةكةكرسرتلىلاوميةالفوبماور،في!احثاالباو،بماخذلآاهئم3اهـقو؟كأ!ا.يراتوا،ا3جاصرا

الاز-از-ةالحضارةاطاًر!نف.13ا)-حثيمكننماوا،إناؤهأو)فظهعن..هءالمطبقينمىبتطبقهافيءشرعشين،ا)ءةاهة!ىوزقلصتزعشثا

بعضفي.ثأقياليةكرالةهبلمذااو.لاممامنها"نرةامكلعلاقةوليطلقوا،ةكركفاضاذمنز:ء13قىتستلا3ةالفكرانليفهداذ5

يم!ىنولا،"دةوم،ةحر،كوزةمتامةفىتأشأغاا،خارثالتتفكرا،ينصرلآالدىف"ه،1اسيوبعلىثم،غنهابيرالتقيةطرعلىءعلقاها،ص!ر

حالةكأةإق!و،.عيم!عصفي،"عينةامةعنبيراتعلالت-فلمالفلز،صأانالىالذهنكزحمنلم"افيةوبماليرهموط.قها.نشخصبةعلىاخجراو

-ةالامزطالبانشكطءفيالم:طقبةنفا؟س.ء.يدةجإالوجو،منلم.مالخاز-ياالعا

،لامرفا،يةدجوا،1ا!إيقاو1،ءثلاوغيةالشي:ل-ةلمب5ذ"موليابة،السهيولاً!رخط!لاامنللكثيرضة!عركا-)يسربةإ)عرةافكروا

حدةولماةلحرامةال!رة)ةروباو.-5-،ـ،بطكومتر،يةا)فكر5%المزاموااعددافيئملداادعاللهءبدالاستاذرفركما،،فىا"مووابالضابمحفوفة

بشكلولا،المعانيمنبهعىءوزولا،الخاصةير:هاولعبقر،واظروي13،الأرضمنانطقةاهذهفي،الديارمذهفىفا):اس،المجلةذم5مناللإق

نا؟ح-نلامااو،عندءليسمااحدالىتطلبان،الاش!لمن،عربىل!أنهمنفوكايرمرررةاعرال!زعت11012ي!.فونللتيالهـكلاعذه5في

.ومسللطرمنظرمسفي،،ير"طنعمتميزة،مبينيبطتربطوروالغةويخأتاروتقافةوحياةلهم.أن

سببلفيجفحانو5ومالبةالعرالامةبهتطالبان؟كنماكلمبأعر:غيرهم،مم!.لا،انفسهمونث-5لاالذين.نءيرماتح-و

ابءاح!او-دةاجا!منالبذلىوصه،اماتجذلوأن،إوطانهااس:ةلالءايرة-ينله3ات،وج"ـالاجما(ءعلى،ون3ثدر،د:ةأل،رالامةا"أءو

نا!اإمقاستاذا-:!،اءا)-وعلى،1جخار.خلمهادافياك!ااعدومقاومهمنهدون!ا!-انام!ان!اا!ةاتانا5و،حدةلواويةالحر:هماليتيناو

ا)يها،يرطلمباننودو،هازفستلقاءمنز"جت1،حدزتونوا،رتتحر.يخرا)تلمن51:ةلراحلأارافي،ما3جإا

زهكون،اًيدجدف:او!،ايدد*صاًمذو،يدةجدفل-فةو،آيدجدباادتالعه؟وت؟هووالشتجليالطةدافةفومحيةر.رالة))فكرارهي.ةةقأط

ربة.ا)عرفيأمبقروا،بيا)عرالءةا!عنبريرتعااكاا.ضاةهووالضباببالا،لي.لداازع-التةونيلمداططائلااوإطراعروال

اليبةمالقوو5لالا:بةالقوممنزوعيخاناك5انلي:ءتيخلإر.1،جمةمنتحدة2ا؟نعالتيهي،ببةالءربا)فص!رةكأتالئالاشياءوهذه

والاءاتعلاهةلبطرلفيرءهة-محفى،ةصيقعاطفةمحض،عص"بةمحك!هي.حى،الم!طنعالضبا!الجوهذاحولهاوتي-!!،لمازبةج،ةمن-يره!وزءوق

الىوبارواممانتتكومنذ،يةرورالأواتمإالقوختمتد.فبه.لاسنماراو...ةخيراجهةمن،"ءغإم-ن-العي)"مض-للع.ونولتد

اهـقنيا.0الامةبهاتراعيالتينهةلانساابةمالقوعو،نيوا):لم،اليرم،فةطالهاحلةمربعيدزمنمةذزتاج،رال*ركار-ةالةانل!ماأ

منا5ريرازر-امماهـ.3وقىملأش:"ـ،ومااءكروبالانسانوالايمانوالعدالة،،(ركيغراوغمانيا-تعمارضدةورةةيهنتكااذيا:رالطذلكوغادرت

.*رحغلى،الاوصافبمذهمياتقوثلاثاليومىظ"رتوقد،ممالا،يرقر.لااة-عالولان،الالاحومنلبحاارماقراسهةط"،لاءافهذا

وسبة.لراو،ببةالعوو،ية!داهي،ال*الملامةوا.أمتهنحودالفرطفةعاغيرلبست،مةقري5ح.ثمنميةافوفا

برعنيؤلماذ،واضحيا)تاريغ،إطفةوالعانفإ-فاالىسدا!لا،وهنافاذا،"ألمااناوطامنكثيرفيعمارالاستةطأوني،+اأ!اتزلابرء4العر

مافلا-ف-3الدىر3ظولا،الامممنغيرهاعلىاءةدتانهاا!دليماالامة.دلمأ-5ايعنيف،ذاىالعاطكلةحلاكاهرجتازاق-دبيال،رتسيمالكات

ولا،ائقلل*قوطصى،لاشريينوشوفظاظةوغلظةة-وةالىفييرز-5باه،"ـواخواد!اهترإتيااطق.ةبةال*ه.مةا)صإهفقدنه.ا!كاقومجآ!،

زبة!الاز-اهيذي5:الح.اة15ءيرءلى؟ةعماًيووقفت،إذنيديرذا.1.اغاداعبد:اذالاسلهبده!يرلالةحأوتإن.جدادهوا

نياان-خطفيزتزءكون!افا،بربةالعرالامةفينالصأو5كذلكوانلر-!ملأت-نفه،1ةكارالفمن،ة!العرإفكرةامنيردير

ؤ-ية؟سااانهاسوىليءةيانلاالاسلامو14زيزبةاا)ةصروزشوء،ا!حوينب-لمجىو)يةمطااص؟*تفمد(وا!حاًر!ألمهامءاترسمو3اطخطوقىدد

وغرس،ناملاصاوعبادةالو!ةبةادام:دغير-تفليلىبةا)ص،يواما.الاتجا.صر811فيا-ائ-دةاىلاخرالمذاهـاث؟ا!ل،ادع:اءر!جاودعرمذهب

وله-رزا،والسياسيةالاخلاقية15مطاهرفي،االاولىالوحفبةأ)يببالاس."الضوعيالمذهب12أسروعلى،ثالحد

أزرها،-شدورو،ونهايناصرالذينلي"-ينالغرزفوسفيوى5وجدت،كاهالةكرافااءحطالاذ.5فيئ!واثمالدء.دلا-:إذاانظنالجمر3اً

خير!لااء-إكيافيناوالعدضلىنهاوعدير-او،دامةفر،لامنعز،رزست5ثاًدحا،ميةالةوةءراةاوامبةا)قوتخذاز"لا

حدا4بر13وصف.!اةضل،ثماافويرزةرفيصدافلاوسبةا)رلامةاامانفط4ولم،حكاماعبىيقيرو،باش.اءلبرطا،تهاربئغافاكائ:أءتبرهـاوا

العضأ-يمالفإ-وقسافي،الخإقاًهةوش،ال.قل"وبلهم،ودالمشبنإكهـااحدةمت،بالامةزءطةمرميةوالةانوهي4،صحالول!طةال"ةالح،يقذ.5لىا

الادبث!:ليقوح:ث"ن-االانهـ!ميرث!بهةا3في،يتبرديالازقو"ال،وملراولامةايةزاومنالاهاوبرثدرسهاو301ادرايمكن،ل!،بها

له،نوكا،طفوالهفةأالرفيهشأمدقأعماظمراناسجوالروالةحو،خراء:كطز-يةا)فر-او،تةلالماايةوال-و،:ىء،يةإ*راميةأفوانايا
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والدرسا:حثباةعاالسراةضاه!وءفكروليتناان-ةبالعرإلأ!لشءويةالعءةرلهرسانتكا)مةد.نيةنسالاالدىلإفيلاخاهيلوانماءافيضخماثر

سليمعلمى.ن"جوفقذللمثيركونانيطةشربةء.لكن..ما)تءلم:ا!ولوالعق.وال.طفوالحنانالتراحم!طانلمافيذةثرانالم:دعةوسيةالر

ي!وناننرجو.الذيبإةا4مسوم!مثلا،رةتشهالذىثاوافمنانابوينالاخريرىبفي-ه.داءصامئارذرواز"ـ،ارقىفي،تطيعيسلاالروسي

ناضرحا"ءاتوصضىلمااءىوأمسعنايىبنيكوءاشداو،اةاًشراكثراانرما،صىالشخطالاغتهاو،تيالذا3ءفاءلافا.ئسينبا،)4حومن

ث؟فيفرورلمءا-ألاسفع-اوهذ.اتقهوالعدودلسباالحافلاوالفردي:بالجافيسواء،الاخلافيوسيالرجدانالوعنيبانغر

..الكبيرالا-تاذلفهرمساعلىا):وروإفيءااهذو،الطبقةاوةلاسرافينوا،.ىا)قو

لةحمرب.يدزمنمنذجاوزتداعرليبةاالفكرةارلريرقرروفهقوالرفالحب-ضعويمهكيالرلدىالاخلا!ىالوجداران.الاخلاقية

واعحمانيا-خعماردضرةفوةيهأتكاالذيالطورذلكغادرتوطفةالعاة6لمطدلقلاخلاا،وزبةلمدوااع!اقوفو،لامةاولةلدواحبةوقسمانبالالم

بة،رعرالةلفكرف!،ن!ىوانيمكنولابحقذلكسليو"بيغر"...ذلكاشبهوما

الواقعنطاقصارخ.نمصدرهلم"عاطفةدرالاياممنثومفيزسسنلمنمو5ليا!،مميشهوغيرالكلإم5ذاةائا!انالى.اشيران!سبب

-إ"عالةمج،و(،ةرفو،ردمجرتلاوقاامنوقسطفى،تكاولا،بيال.ر(دهبلامنتيةةهلوالستإطلمنفت"ـالسوقد،عيالثيوفكيرا)ةاءأعدعدىا

اقعومنبعازارافكرأ-:اًرز-كانهاابا!!ث!غراوعمافيا-ةءماركاصد.وسيارفياخرممسدساالذيالس.وعىا)نظامومةمقافيشدةمنظارالما

يدةلجداحلةارازإكىضاًاو،صصواللمينلم-تههراائمبرلمليءا%وثعوبيرتعةو،قلإمةءدلهالاةه.ةح!مهلتجعلغيالشيوللفكرذ.5ءقا.متهو

---15حدو)*يست--ز-يركاشعوبنارزطوحلامرمندنابلاوصإتالكااالتيالسدراعلى.غيرمنواةدرسساةووهو،جهةمنوسيةالرا)قومبةعن

،با"ضهـوحسفيكذ)كنكنلموهي،الاهـامالىالانسانيةمع!اط.تانيةص،ةمن،بلادهفينعالوا

،برعد-ثلموداجموالواقعاهذلزافما،ايضاًلآناكذ)كالبزلا!ليحملماالتيسالةالرانةةجد،لادالب5ذهفيا)قومبة-م!لميةةاالى.نعود

ربة.اعرارتاطااومنةوالاصوص:عمارالاسوالوز؟وتالايموتلنووهكماوسبةاراديمارالع؟رساًلةغنقليلولا-يثيرفيتختلفلا،مةكأا)،رب

هبذمب!كوينلبةمطار!باذالاسا!رةوكماستلبيةال!رةوالفكرالثلاثلات-الروا،يةالهوندسالةالرخطفيزسيروانها،برديايفوصف،!

الهءفيائد-السىألاخرذاهبلماكايرةا!لالعةاصراضحوبيعر.واضحنسمانيابعطاذات

ينتكودورنيريهمولا،حدريىمذصمواةالمربفليس،،ثالحدغامضةوظ-الدايم?دالاسناذعنهائدثنةطةصااندق
...-حو.ي.

بي"عرمذهبر!فيراكأونهمولا.بهمخاصاًنهو3دلمجر.صخل.مذبرالقومءات"الىا)عودةحلةمرهيحلةمرفي(لليوما؟ركاالغربانهي

اله،رلانالاذلكوءا.ىالاخرلمذاهبا"باءرقاث!رالالسيءلااورةتاءصلتفيإ-تالقو.جاًتالىا)غربعودةولكن،صحيحهذا

ااً؟ضيالتطوران-للصكمجالاإدعلاإما-د31قد،فيهنعي!قالذيوربةكال!قوغذىللذيهوفالغرب،يخةللاشماربا)ة13يخدملماولا،بيةالعر

لةهتؤنماا،ا!مارة!بمووانالامامالىواحد،فطرفييسيرانماليحاوالذيمووالغرب،وللقوةوالاثدبالعونوءدها"ال!2بوزبة،

"خاصفيكطلماررزطوثعبلكلفا:س-لكوبكال-ال!ث.وبقوافلندر-أالذيهوا)غربو،ربةادواليلادم!في"ديةكروميةة*نشاها

ريدولا!!المحذا5فىالأمرا،متعددغيراحدوالت؟دمالرفيسلمانرلهذ..ـوجميع.وللعراقو-وريانلبنفي"الاجماعيةالقومية،

.نس-،1،منكلا3اليوصاالتيا)-لمدرجاتفيوالسءوبالامعاخ:لافتحقيقمنوتمةمها،الدوائربهاونتربصبيةالعرالقوميةتناويءالق.ميات

يختلفافضا-لاا!ةمفيالا.مغهـاتفره00غيرلافكطوالىخلفا!ةقدمفيمجصةالقوالفكرةتثو.التيوهي،العالمفيرسالتهاواداء،18نف

الثيوعية.لهموشين،بضضةعورةء:،اوتمعلإهممالاسنفوس

...وبالشهخعجمبرينمشتركخطارقىمجتمعفينيةالانساملوا،ختلافهاب،للشيوعيةمناوأتهفي،الةومي.فكير.فيىادةأكاناذاالغربءله

المتعارضة،للمذاءببخإلةةبةه1الجغرالمناطقاواللوراوالجةسليس4!لالالامتفيايهنواماالشعوببينثوللاان،أبةالانسادعوتهوفي

لىا"لسعوبالقدليدوعالاكلانحولمذقاصطدوهولاطرديوساهلاا0لقمملوكرالطرةواوءصاعدلمنالحقةصايةاقرالديموغإيهبمايورملوار،الوطيوالتحرر

.ر"م-غنزبعدالاممهيخانالاذهانفيكادصمحوحد.وبذللا،الامممعاملةفي

في!!ص،مبةوالقة!ىرالفرلطو!:هفيلكبيرلاذالاستضيتعرو-."نيهلازساا

ليلمتراوا)قبليا)ةكةلءمنفنااسلاجخركماميةا)قوزطاقخمفىتخرنناانهاابكم،النزعةأبةنصاالانها،عإلميهاوفخفلا.بهبةلعرللقوميةلاءا

لمف-وكذلكهو-دريلاالا-:اذولعل-ادنسيكاولستالمدزي0.بيةعر

نمنرنلاسلاجخركماميةالقونطلمقمن-مصتقبلا-جسنرلالم-
جمدهلو؟!ا)فومبةحلةمرعندرا)تطووقفمل.ء؟القبليا)ةحنليعل!اقار.شراللطي!عبد

الذي...!7يخا)ةارحركةمءهوجمدتقوم"تنانتجاالذىالعربيثاوا.

"برمفيلىجمداو،بئتدنلمالاريخوحركةالواقعالتطورهالانبماعلمااا،عبودذلك...القومية

الذيانما!اضبورعردثباض"ماتالرأيفيمخانصهالاستاذريهموعمار.-كلدبقم

وذلك،كارالافمنفكزسالاستاذر"يزلىالذيالميزانذلك،نيي+:

كاان:ءلالازمنىرأخطأاو!حةعلىا)تجاربفيهءريا!ي،معمل،الدابمعبداللهءبدالا-باذكاؤةاولية31لانيةنساكااعنوانتحت

ذهـلمثسلكاواومخاً!3نص!أض"ظروفمحارالافمنلةحرةفاضعخيرلهااا*اصربيا)،ريمرا)ةةضايامنقضيهع،،كاالادابمنالاض!يبالعدد

متر"الزمو،رو،هاجدواوةالفحرقيمةزعلمبهلذيا!كانا)ذ،بر!حيحوهفءدبميل"ووم"بيبماالعربةمالفو!يةقضهيبلوو،الكبيرةاهميتها
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لتهلو-أو.(ما)ةمئيلحباوافا.ءىالواقعدبللالم-رحاكالأنبلأجا)مارسةوابةإتجراو1،15،علب!ااوةللفكرفىما-".مالهثقطرعنالذي

جتي،حاوماد!اطلق!((؟ةطيااكصل!ا-بيا!فيمةالعابكفاجتا-""صرا!5ر)،بوالشعلمصلحةلد-ءةبا13ت.-5ي.يرةدالعما!ئجنتا،ئجا)ةتارزوثم،العملية

"ء..ونوفلانافلاتأقروقددحاالطرى"دظ"ونات8فينذاالاستاوليحلو.نالمكزارضآاهووسلمقيااهوذللمث

.الح!اةاحبابكةم"ر.كةلمعرافيرقلوبناالقينافبد،تنماأ،الاز-انحياةعلىأ!اليالرا)نظامفيالالةباقلطعن"جةجاءازماا)قوءى

ولا..ءناجوزكرسناش+روكان.هارنك-اابح"أوتماارصانت!ااثملةو-شرخ-!ألم"هارظاوءن.1.)بةسمأألراعتنشأدمبةالةوانز-ىو

ونهدم.ارةوهـرليشغفاةالحز"ةفسزناا..)يدواليقأالماذجمنفاعا.الطضإنذا5حلول

حدانجظيسوإن.بفن!!3!س:احعالشعر؟-ةاًوقد.ونجلىتوندسؤهءكيوالدءوةتللمثء-تهدفأإبءثااهذ3"بنمااالأستاذاناعتةدافيعلى

..وصقهاا--هاوقدولةلمحاافثرمنايحرنالمنطقئمال!اءالسدطكاان:لفيقو13يرإخصوالتيإ!د-دثاخيرةإدالفرغير

5591سنةكاتت!نالحزد!-!صيدنياط005الامرعلياختلط-،كاولاوشكلامضحمون!افيقيقويمةاشتراالىندعوانو-"اتهاالش،وب

عدتكماا):الثا)قرنمن،تللت،وها!انااةولكما2599سنةامقلتكماىالقوميةيته3اشترا"علىأ-وفبالمنلر3يذماالدعوةهـذهفيانشك

ور"ع..هةا):ةاهذهعنالعظ:ملثالثارالقررقدسامتفذكار.نتالمارالقصدبيتهوذلل!وال؟القطيعوكل.ء.موس!!نيوايضا..!در

هذاهاط!سيدي.نيج!االجرمقاي"سامءقار!سروغل!هانطبقهاطلذ)روإ!اءلداًبر.تي!ىن

فيبهاالق..للقراءولي:غلاً،وكفإكظبقشئتإد؟سبىالمقاي؟طل-مءقللم"امع،والايرةنيةالافابينا،-تاذ1ليةرقالبممثخبلمموفي

تاننشاءمابهالا.ا؟ا)ةاشمةها.حذرمنثورفياكفهااوالجيمئالمعذلكنعدولاعندهالاز-انيةانكما،يراهاكماالأءبةاهيماإ!ا

الىالبحاراءورمنر-الة3:بالذيالصوتالجهيردالغرللثعاعروذلك.الضبابمنيطفيإ-حوالذي،المحددغيرثديا)تءر

هذا.للناالمقدحةا!صر..اطديرثلشعراإضيقهعلىاهدشا2افجلدنايقصدالا-تاذوله.ةاالذيالوضوعخطورة12اليدع-كلمةبكر..ةعدو

..ههشباواابلص.ة!،ابلصوللىاوفققدون-كالقلملعاطو،يمالداءبددلهاىد

فيدكاومهاقصدةكاشورعةءو-ولهفةقشوعلي-نتظرا-كاخفأواقاًاشركثرامستقها!):لوغوسيلةهـ:ها+فيلينطلمب!االقييةالفاو5

وفيراعوروثلإثمثنىهاأأقروس.جزالعا!ادراإ-تطيعمابقدرمنها.ان)لاًنس-ةلةباوداًق

-احةرصو-جبنيتعبرأهذامحبمامأكرشاالبعدعلىكذكرطءركلرمعاعدةءـرل!ال

قه!ااءطاماماولعل.قككمابالأمهاةاحساسفيهاليس:ءاخادوابيات

النبودعةبينها"رتحتمنرلةوعدةةاانهفضرلاتينيةلينادقاشبة.ناتجارذىسانرا!!افاذاا..0ايضااطديثالمصريالشعرحول

يجبء..صديقىيالورءماًساةايستذه5؟تهناطغرفيوسهط.للفجرفي

.ءهالةصافميةضدبالكفاح،سبيدافيماتالتيبالمعانياوركايرثبطاناللصبورعبدالدينصا،حبقم

يةلحر!ا...يةطا.قريملدبا

الحيا.واعداهور!ريافا)واتى:ا!ضلرجوادكاظملاس!تاذاالى--ا

الحيا.لاح!اباوتاواصء...منا)ة"ا.يةيبدأونان!مالمحدثينالادباءب"ضافة:اولا-الحياة1

يخالودزهرانرأس.تدلى"-وثم،دللحياةم:ةعلواعاجماعيافلمناولاالادربانحالوا!ؤن

...الهر-رمنهمفثةولكن.الءهـىمجالهفيناشطعداءعبرذلكبعدمن

للىاهقاًصدانزهركآنتاوقاانورأت،اللانفيوالذلافةا!القوفيا)غإبةأنعبير،ووه.تا

حياةهوع!اانهر؟ماتلغلبةبرا-.اسذسلت،هنجالااا"ذفتبنت.%ءع"15تجااقيجهلآناالادبي

اطثاهفخىيتيفرفلماذاواقح-فهمأوهط.المذهبذا85:لسش-الل-انفىاذلافةواالقولفي

ؤيئ:القرالنفوسفيالمأ-اةائرالةميدةا.لفيأوافرعىالواقالادبمنإبةعانمادجخلالمنولكةهاهاغهصراعنوواحياخها

الصإءالارضجبهةفيىوهوفتسواص-ث،يرةءانتاصب!فدنهااادهقءيرلؤهمللهاريرصوثمحياكااز:يخل

ذراعالفلىز:ينء..واخ3الاالينإطزومشىفيأيلارفمماوالا.زقةخاءةةفيا3موةفثءاتعدممنولكة"ا.يرقأطر

اعذردهليزكل:لإقواديب

.غارلىصففي..لثهبا..الليلحين8رالظاذانمنالىاس-اداًيةالفحرةا5دعلىالة!ديمذهياصيدبانلأعترزنيكاوا

فنهاءفينصنال!،ا!ي،كلهذحالاد،يةكلنجامافيحياض!ألاقوا)15اكلـذرص!اء:عريرافسبة"امحاولات

..الوديعانوعرسرأتدلىمذفه:اكلهالمدعوادبيةقيمةعنزةحدثء:دمافتحنفقطذا5لإسويرقولً

م.فحلك.ساًشراةىوارالوضاعةالاقليميةالنرعةتتك-استو!ي4"ج"انتاامنيضأابرإكوذعشجلكىبلهـقاًاداءت!د

..الدعاوىمن.ءيرهاوالقوميةوال"روبةالاقليميةمنوم.قفىاخوانيممتازعالميادبفي.تتضحظرريةاددقيمة،قيحققصملطوهكذا

.-خالصعرف!عنصرهتاكوليى..ييةالعرل"تا،اولاصوثون5ازناحياننافينلاقيانفيطهـعأثورالمأالقالبذا5فيقم!يدةبصبثرع"

حيناإفاشيةااصط:عتهاقاصرة.دعا.مىزيفيةرالعنصبأنادرىنتفاء.لافوهالذيا):جاحبعضالادربة

مدوسفلىالملونيندا-ط!طالآنمظاهرها.من.آخرحيناوالازلة؟اقعىونتاا-اذا-ا)ةفسم"تجعنإوهو-حدهما)ثسألو
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ءة-"تشعوىلاخراظلالفلمباعلاقاتلهبينتواضحأولاءدلوكلممهىويانلىاءلاخطاالهذ.ناكاراصتةافيردلنو.س.اوايرقيافرافيالابرباء

معيناًةإ؟"ىيخم(ةاضعولك:"ـخا،دفةاًللمصز"ءا)-تهطوذالم!،اص-ةواتهيحاام2ةبيأعرااقعللمو"ا3و.إ?-فةاةصرالقاج-قيهالوايديروأفسعن،صدر

*-دلبيحاءامنفيه15دفداذا-تى،دةصو"ربةجوفجلولويةزصواث(توورةر.العرللغةا-ل!واملاقوافاشربالعرإ؟س.ةضعووزفدماًش31ص

فةدحةىا--"مالهة)كشاوزيهزيةصوبةولصعاوال.هرئنت"ـود3العةاك05.يةووالقالامةالغطلمعكأليابعرةاك5)؟سوباطلاغاتااشرف

ا"ـلادةاطبمءإءأجالمصحإنطالىاننقلالخدقا)ثوبيبلىكماإليوءدلهىدهزفسىلاخراالما)عش"وبئعطجهاءوللغةامتحدةالشعوبمىبموغة

جيإ"ـوء:هلز-يبءستدرفاادربنإسا؟اءاتهاواصدلولاتهاءط"يهاىخراللإستعثاركاشفةج"ةءوافياوا؟غرلاز-صاديالوض.،1يجةن9و".كللمصاا

نه.ا-اواهلجاتاحفيوللتصورللحباةاة-طاوىوللمستالعالمىا!االسبرأالمقنع

"غربتسلاكولذل،والجزالةللفصاحةيمابتعقياساذنهناكليسمسنثعبفىوفي.ا3اهلمىبخيراناتزصإرعاز،اكماارراحمامنالملايرين

فيجبجمالمءا.ة،جزغءكرورةةءنمةبرالجاماس:اذنا/ثوبماالتيالدعوىعلىي(فيومتبعاًاطياةةيمانقىاولصاعدةنامبةةوةتبرزللش*وبذه05

ورالعصمرعلىلمغغيرةادلالأدهموشحاالخاص4يختارلفظلجملطيكوىارصاتوارهايخيرالتاووضءهثع.،اًجاتحامنءتميزاطاًرداخلواقعي

ابا"ةعزصبةر3،لاوروجمالمءا.نيراكثلنعلىيومهاغ-زص:كطبترتيبفيعنةردولكنهالعامخطهفي"وحدكافاحوبالثهتلكةاج3و.قبلهد-ة

...الصيع5ذا-!اامأكرا-كاسلانذلك..كهوءعارتهوسماالخاصةنهارا؟:صاولهوسجلهز"خطوا

حينتخطأاوقد...موقفكاتببنلانى1،دي-ي...خيراًوا-آهذهيختاريلغلمبيالعر)فتحفا..دةا"فراتقياذالثهوب5ذ.منشعب

داشانلاحاولزىوا.حيرزريوقد...الجدليبالمادي.صةةك.وراتاتهايمحولمانثعوب

ؤليماالرضء.فلىولع.ثاولكن...تكرؤا!ناكيحملافيراس...ئحييتينالرقوتيهلكتابينالعالمياعللهراكخصصةاكظرةان

.موالسلا...اضحاًولستلعلكووةلهعاتء-قينةبههاوجعهةروماتوحكا-سء!مارمن.هر،مطالميالعاللماا

السببيدرلاستاذاالى-بانوالاصدتاهازانمامحداغاناميةا!ضاابةعاىاخروقوة...عبثة

اً.هربلملشهراًلكفان..المكانهذافيبكالتقيالااؤكأ0:3لميةالعافئهاالمننك.ن

ئملالطبرزت.ةد،دتيحءااكنو.د"ذوفيالخبهومةتة-دولم.تنانظرفيتبطون،مرالمدعاةلهوالءةصرالجوفاءالهصافاتعنبهيد.نلناا

يسمحعووةليلاوضالعرفيقرأتلةد..ملييفارس3م!علاحلاسلااعالهرالوثئ3ا)فاهذالىلتزشلن.ـولذلكعلميج2بمتبيالعرللواقع

اخذز،ـءاعنعغالطةلممللاكرجزفيعليداخذزهمااناقولانليدةالمجفالفيالقمنفيلقاص!اربى(الشريفة)باقا.ءبةةاوسنعش.لل!المي

مف!ومغيرفا.لهما،العذرفليبةالمطعليهماجنتانالكالبيتاناما.علي.ـ..العإلمرتاءلاتلمدة

هذهاةملم-لمقدساتأيخبجمواقسم-ايا..سلمااوكاًكانااءصوالفظاؤةعتبهاواا-لاسةالةالجزوالفصاحةالفاظحديثلثفي-وردت5

الاثمهذاكنيرشارو،الاخيرةالملمحبةئدكضامناهاوسوللقصيدةا.!حااللفظليس.الح!إثقدال:اء:هتورعخطأاهذ..يالشعر

..المطبيالخطاًلحظاالىافطنلمفهميلعدمننيجةو.الكثيرونزفاضلئغاو)ي!تىموصثو!!القامفيظالأاةلم.تهذافيجزلا

الوقتبعفىفينظراولمحن.،بخقرفآتيةعودةالمو0القائمةحيثمناماايحاءاتهاونيهاسافقستمدالإغويابرءانافيتحياالالفاظو)ك،،.جرسي

رلىالاتيينولأوافطولضوك.الىا)يهواجلىالعروضنات3اشتريحىبينتعلاظبروعةاللغة.(-!الشرا)ثالثالقرنكلاموهذا)إةظ3امن

لىترفطانلابدولا..تذيي!!وترفيلوتجشوطيووضخبنمنمافيهالفاظلق-صةااالتىوجزدةالمجرالالفاطةصاحةفيرأيكصحولو.اظالالة

...والسلامئبالخاللمملبهذانفسى-ساثغللاننيالان.ايحوماناهدالثعرواهبنا.غيرهوقملجزةصيحق-مة-مينالىاللمط

الصوردررالديئصلاحالقاهرة-وانفقالج،دبهذاانتقمتلو،وحيذاغيرهعنوءعف.الالجزبحالفصعلى

يةأصراألادبيةالجعيةمن.صنعاًفنبذأكنكفا.ءوقتكفيه

يقدرلاطلا!مفاصبح،خاصة)غةاصطةاعدرالعربيالسءريفدلم

وكان.الصفرالكنبافيوتمث3اومرلازافيواورجاالذينالاحلهاعلى

ار*ر!لوعىا!عر!ةالسلا!اما..المجمبطنمنلخوهجاخاريكونانظاللمفديماشإعرمعبار

اللغ.له"بالسلامةاميةاة-واأصحةباا:-لىاًالاسلوبيكونكجتفحدثني

ولكنك...ذلكشبيهقلت؟)يتلمثوفالحروؤ:افرظلا)تعلممنبئلو.ام

عطفه-ساميبقم"والاصلوبليى،توهمتما:سصديرقيياالاسلوبلانشيئماتقللم

منالماضيالعدداتقر!بابفيا،جيوصفكمالالدصورقالهعما،.الرجلموالاسلوبكاانزاقدفالالمعنىوبهذا.التناولول!ظالفظ

يلي:ما،ئعالضلالانجيلفيالهدمرمةشر*مقاليعلىتعليقاً،الادابفيهف!ذاصمالعإليةاشعارهالمتنيبهاةب3اقيااللغةنت!ذاااهـا

حدئذيكيفهو،!دلفابلغيرعلماًكياًيصبحلملل!ريخان،؟متضفيووضعتو-مظتالمننبي!وةاةا)"ريىةءال"امانت...نظر

المؤرخبهيختلجماوفقتحتالىاعتثارهيمكنكمافوقالطاعتبارهيمكنلالفاظمكانها.خلفتإفاضأأفاصةتالحياةبرتغيرتتغيرالم..؟تتطورا1

الاصللاالتطور.،انالىايضاضارثمه،نزوعاوشوغمن.اثشيذوقيتميزالم..؟اةسوةاجهذ.)ةتااليناكنيلاذا..؟احررى

:،جدليةبحر-لةولعنهاتروعظاهرةهذاولي!.للتهسىهامرذوقعنلللغوي

مقاليحولالكريمالناقدكتبهماكلفناحمينهالذيالقولهوهذا".وتطورطاللغقىب!ماءبثرى

نتظعجيفدريللاستاذ3دلاؤبعد.اتىوماقبلهوردماوتركتفيحياالادباءمنالجيللسانغلىبري...احلبمريمرالمفظا
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هذ.:سبماالقىاياالفضاغفلتكما،سبفصالزمنيةبالفاملةالاغ-يزهايمكنكم"هة4"ق"حعنكش!قدلانهثم،طرفاًفيهكنتنقاصيطايفي،قتي

-قوطفي"بتسالذي"ولاعجمياذالفوارا!يقافمثلاشباتلازقلااهوهذ،كأوعياكااووالفكرمليأالتللفكرلة-بةباو5حمايخالتاراسةلدرلفةبا

عنلو5-ؤغيرارهجا-:يخهأءالخإفمناحداولكن،العءامهبةالدولةالجدا!لي!7الجدا!هذاهوفما،العلىي(كاديالكتا)الجدا!هي!قةالحق

.ال:فوذاهذأطاًدخلمامبا-ءخدقزفاصفمالخصماعلىلحجةااءامةهمهالالقوفيمةخصولاودةشام

رخينلمؤاىفنر.الشخصيبعالطا!ما!الزهـاليخالتارلكأنحى.ـىاخرتارةبةلأدراا*عةوالبرلمارةريالصوالنطق

كعبدا!اًءفتبقىهعمداهـ%ملوها،ادثالحومنحادثةيحللواارريخافوا-اسء-لى.ز"ظ"م!ا،سكاةبالملجديدامنلانطلاقاو5الجدلار

لممتهمواشبدلروالمءةصموار(ةصوواالصغيراللهءبدوايخلاالدلرحمنادثةلحاوا،الكشفطر"يئفيقدهـاًبالمشكلةيريسضاًراتععارضةاةاؤهـ12اجو

طخارسموالذينهمانهمث!صدىايالةف!فيزتر!لاعابرةاًاتاصوالىءصوىجةحافيا)قوىصارعوالدوافعمنجملأمنكبةالمرا):اريخبة

لاذهانافي؟ةةازالتماديمةالةتباراالاتمنجملةانكأ.بيالعريرخرا)ةا.دطالكلاثوبهافي،فيبةإرالتطادثةااهـيرتءا!اذا،ء:"لمليكشفالجداط

.سقةاغيةز"ـطابأسلاًلحجدجافة-عر،دهاف-اذوتغمر-فضخ،م-ةاءضةزباجوعنفيكشعمق؟لمارلاا،طحلسافيمنسجمةليدت

ناهو،يةسوجديةدراسةالتارثخدراسةمنالهصدماافكلوعلىةأ-اريخياثةالحادعندئذة:بدو،ليءضأ،1ليعضكملو،برعضابرعض!ها

كما،كالى؟صاالة"نيمجردوإ؟س،بيالعرللشبابفيالةوءيالوعي!ؤإق.اخماءابالح"إةبةملتم

نميىاخامذه؟يردهارو*اضئاء؟-بطنةى!أأطزقا،بذلكلىعضيمت،5:!إ4:هكفي-صدلحاجارةو3لدا)كن"شنجا)ةاراسةدرلىاك-يةلااذ5

أمامإتاريخاهذاع!وبؤامرين!شاراكرهىبالاحرأو،ال".وبمن،13رقيضبابرازالتارفيبةةالحقيقاضويرةاانلهمرط.با)بءضارالاولى

تىبأعليردهفيلقاالذىقلعجكطىقدرالاستاذإبعضاهذاومن،عجنى01وا.ذ)كالى،متهـفى:!ةالخالةبةلانلحنوفيبةتارحةءقةجلامنليس

يبرئه،ئهوصفاقدا-تهعلىيرمىحرذ)دجلامنل!ىا"وللماضياء؟شانالىجهاقصدفقد؟أصد)يةكةجمررالايحصللاةًالتطورا)ةانكاهته

ضاالححسابعلىذلك!!"وإن.الاخطاءعنوينرههادجوبمنارتيإتاريخبةاالةةاقضات.نجملةبدوثإلا--عاورولايربةدملاا)تاريرخ

((03بإ*اقومستبال.رضرحا..قبللم-ءلووا)عدللائطاطاوفيلراوخروالألتةدملوبفي:تا،بءض!.عضهايدعو

فأما،يئامرحدا-خنيلانه،لالقولهذادهشتقدالحصهـقةفيقياالىبذ)-روفي"الحاجرضو3بالدنيوكأ،لمض!اقضاتامن..الغاظ!وا

مقالطفيبيالعرالتار-خعنتهككلبمام2ةاساءقدالةإقدحهرةيكونانهيبل!،بدااشاذةزكنلمرالسإخا)ةارفيالطغ"انالءةفادث-و

فيصخمةتطمغال-داثاالىقصدقدكونأنإءاو،أ!اًآالمذكوربكليدع.التاريغفتراتمنفترةفيالعدلقىققانحيث،تمامأةطبيمي

.ضالحهفيابداًتكونلن"دةاىادوالفالىاوىءحلولإدعو،صاوالجورالظلممنفترةحلولالىبإطة

ناولا،يخالتارمناتةالبرالاسطورةاطلبلمانةيهي21؟يقه.وا)ثورةلاحالا!الى

أر."وغيهابماكلبل.لل،ربملمجاًولا،كاذبئ)-"ادةمصدرأيكوىكل!اوالمباتالصعورغمغأيةالىيمدفالجدلةالىحالكلوغلى

واذا،يختارعببدالهربانيردعير-لأصامبيالعريخالتارعنافعاد.المخقوصر،غيرالكاملعياساى5يةالغا،وهذهريةاغراكتهحرفيفييرهاالق

اقئ.دأتلمدارلاننىفذلكالمشاحنةعن؟عزلاهميةللماضىابيمكث،بكاملهالجدليالمذهباسقطناقدنكونالرفيعةالغايةهذ.نسةطوغندما

الحاضر.عمليوفيالمس!،بلف.سيريفي،ـوشضص.ءةح،بروالماضىمنبسيءوهيالرفيعةءاةب،امء13قيملارمجببىا"راخللءارردراسةايةؤالأولذالى

.ا)ناًقدحضرادءاءاترغمذللالاؤكد.اننى،الراهن.للعربزفوسفيمىالقوالوعيقيقيق

نهثوابوكالى،بةبالعرةالس-صيلنشاطكاساًانبيالءريخل)ةاركادلقدإلىجةحافي،صة"ةةاتمةبجبوراًمستبقىالذي،الهرفىيخنلوتار

نهضةخلقالىافصدك"ت،فاذائةا)عرالروجعنتعبيراًنهوعمراوآدابهفيومالينقت-ربالعفةحن،فيهاربةءولاتاماًكشفا،عنهالكشف

مناضهلأنمنييةتضيالعملهذاأنفيهشكلافمما،بللعرجديدةينزقتحائرلكنناو"قبلالمالىننطلقاتنريداننا،جداًخاصظرف

العربي،بالص!عباؤمنلانيبيالءررالتاريرخمناؤى%ا.الضىالماضيفقدانعواملكاتذاق.اقتحامهعلىالذاقي"الثقةنملكلابينمضطر

تدفولامكانياترىالعرالسعبيمينفيلا!عإىالعرالةاريختق-مالىوامبا!،وماالتاريخية5ويمتنامطبقألاًج2جهلناهواهم،اانفيشلافلامتعددةالثقة

الانجيلفيدمالهقيكاشسلىهـقلفيرت3دولقد،والنثاطللءعلالى.نت!سهولاكهزدرفلات!اعيناهـاممغلمقعالميخةاتارلانالاذلوو

هتاربفيوذروته"ـالماضييختارفيقاعدز،كالهرماشعباان،للضائعالتاريخعنالكثفىحاولتا)تيالدراسإتانفي"وللعلةهذهوسبب

ماضياهماناواذا،ذروتهنقوضتالهرمقاعدة؟-فتفلذا،المسنقبلال-ار.-لتتناوالتيال؟ديمةالقواعدومسايرة؟لسطحيةثم،كازثبيالعر

الىمةفيالقصيميادعلمننيايوصحقبلأ.وهذامستايضأخ!ملةازناالشعبالمؤرخينفقدانذلكالى،يضافقونالمنتثرعلههلارسالتينةل)ازباعاو

!..سليما-اسعلىالعملالىدعوتهانما00الحاضرفيالالن!تركالىذا،بةطحالس،كلهذلدعلىشتبولفد،العرببيخأالملهذاالتخصصين

قول،فيالاقلعلى،ابةإةرا!هشسيجدالحريمالقارىءانواعتقد.الم-تمبلفيعليهايساريماعطاهفيوتفاهنهابساعتهاواخطارهاليكل

وا!نامنيكونكيفافهمانا-تطيعلااننيعلى*:الحصيفالناقدالمادية3:افت!وكلالةاريةالحإدثةتنناولللتاريخيةالدراساتكآنتولقد

"؟الجيسالحاضيناازدراذاعلميناتثرثبولا،للتاريخمن:المنقدسانهامةتاريخفهـىالحوادثمن،ظاهراًمترابطةصلسلةفتقبم

اولض.ا-عارالىادع!ناظ،ا)ةبيلهذامنشيناًأقللماننيهيإلحقيقةدفاهوالحببغداديعئا)ذيالوبيالتاريخدراسةفيالسائدالذهبازلم

ايثا*"-ءبيرهذاقليلالنتأمللكن..التحواهذعلىالأمرراقرولمبفمرمذمبمو،الح(دثةنباصويهملولةالبطوبأ!الويثدواتوالغز

دىللعلماللا-ؤهذاقلعجيالاستاذاسألانهضادكاوبدريخرللتلمنانهؤبالذ-لروالجديرءيضيرهانبدلويظيهءفه"ـ،انبدلا)لتاريخ

يتخلىانقلعجيالاستاذعلىءهـضلو.والتاريخالماضيف!رأيهمعجمالمفنجلااص-15اغفلت،الناريخر!اعهيقاالاكألهاكانالتيالخطيرلازلمقلاباتا
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فيج-مالاعا!طبتواست،ذروضماةبالعرلسيادةارإغت-:ث،يةاالعرترىفمأ،ية3ا)تراويرحيةالامربالجة-يةي"جضواربربةال.رقي"جةبعن

ا،تصارفها-ا؟نالتيا)ش"يرةالرابموقعةحدثتو،بةقالشرالاطراغسر4يحالذيكانبالالىوهيب-بطةاًرةوالاج+.ذللثموهـف"ـمنيرءون

ية،لأمواالا،رةعلىالعبابةةلاءانتصاربا15مبط،بةرالعرعلىإيةالش"وطهم8يسزهواخاصة0ىخرايةو5تاذافيمهاًبالا!دفي"ا"ـولمارامتكأليما

اوقلمة،لحركةاخطراوأر،"اسيةعاليةالحةفىهيرالمشالحلفاءاناغير.!..إدةلجد4ـايئ"واساسءنة:اإستاوزضلحاافي،:طناليضاًا

.اريرغ.البرامكةشيدالروقةل،م-!أباالم.صورةةتلم15فرظااالامةحاضرعنثالحدثفيءا-قطفهمرضاقإع-يأ،-:إذ1اساءولقي

تحزالذيمونلمأاثدعلىكا-ءاز-م!ارااز*!رتفارءةبعادتبيةإشهوارضحااشتململمافا.عةبءلىأسأرليااقومفهقدزهالافإىبا!(لىبةرال

كما،يةسلفارابنانلمأمواكان)قد.ةبيال"رةالعاصدمرلبسهىياربجإثر،زاضربحازشبثتالتىالضعفملعوالىااكذمقاليفيلمحتاؤممااو،لام"ا

الجةدزفرق!مار،التريالجيسةألغسبة3لتر%اردهبمنالم"تصمكانالاالذه-ىنلمءصرفىالاناذءايدعىاخرجلارةات5انا--ب01و

ايم.الاةإفياعةافىرا)؟ر-وبا)عرانىاخر.رنت!ي-دأ"أاالىاعودواني،الحاضربهذانعاًقاكاناذا

عممارفالاست،ملث-لاًولوالامرإدرسانبالناقدىحراكانلةدو.نناضرحلطا!طاعلىالدلالةفيارإغو)تس،ءس!طمهواالان"ا.اء

الا--"مارسإبو5خرالتأسو!،بيةا)عرا)-!ادةائلالةذ5أدليقيالحةفي"ا!لي12مةدواطرصث،إسطيخاففيادةا)سيالعربتازقدالىالاشارة

.خرا)ةأس؟بو5عمارلاستالىابل،زعمكما-عمارالاسانجيرربيالعربلمغرازقليتم)؟مازهاوالى،يبغرشعبأاًارض

عبدرةو3الدلف!!لاس."ماراإ:"ـعن-دفيجكط!الا--اذر:؟-طوتل!لخفاائدموور-"ضدانسفراءسفرفيلىال،1-بة)يبها-اؤنسىالفر

:اعةبجرط4الدرالقا.ةر5اوالقوتبيرواددبرغوق"دمفيبةسملرا

هيالأ-:همار13يدخللمالقيالاظارانفيالدكتوريمطرأوململ!-العربجمممالحيمتخانقإعجىألا-*اذعلىاشرلمةنيفاثحاكلوعلى

"؟اخرتأ"د+رالرطالاقادعات3ترزةد،ءفاشربياًءرم:اقويصءحكبأ"فةا0ذ5ء:اميحجبان.زةةكحا

ثحبوننأ،اولهمما،هـعنييناهذلمةحدياا)ءاقدا!اؤتسيحولوماء:دلح؟!لزة:ةديح!ءإ"ا-ياسيعيو-طلياناواا)شأناهذر!ماارالخاذكاره

عمارلاستارفيكو.،اد.+.رةالازطاًرفيفيلروا3ادةقجدواقدعمارالا-8.نيح-ةوءادعنلهمزصةقو،ونر-ديةاونيخطئو

الغربقب"مدأفلفيو،طاطالاتحوخرا)تأعلإجفي(!)امفيد)كبذ،لاس-عماراعن"يرهرح،ةلمعجكيلا--إذلاامقفيوردمافطران.انو

ألمارقد،البربريةإوسائرلهالا-تممارربموان،لماز.،ماو!..ت9وحضا،مالمزهفا،ل)ةطا)فادردعبرور3اكالىجهموثالحدذا5انورغم

..لتحررلعلىالأةطارذه5وحفزالوطنيالوعيخوا):-اانا?برت":اال-االإسؤباقدجىالأسهءاذجباالايسمدني

وضوءبةمازنيالاالاحتمالبىاإضاألر،للاواا،تماالاحاهمإظلوولك-ابةااريه،.بد!رالتأنمازلرووقفيكأددلمفلىاذا،ءمارالاستعلىيخيابقتارسا

-ببراقاياراذ.الذكاءعلىيدلكانوار،الاؤلالاحمالمن؟"بيالعريخارالتفي،الا-بعمارو5وماخرالتأو5وما

الانن!رجةدرانشلاولاثدركبيالعرالوطنفيهس-لالقيالحوللا،يرا!طومنبنالتركبالع،دةجلهـاالىفيتاتاريمندخرا)ةأانالةاقدلقا)ةد

اصابسورياالا!اطاصاب"دمافى،بيةالعرالاةطاربخجمفيحدةواالىايضأ؟:دعمارالا-ةانرغ،لالقوذا5علىافر..نيوا،حقومذا

رافينجدلمم:لاًمصرنهضتاذمو.ربيالشبلمغراوواليمنوالح!از.صورهيقرلممااوهذ،خرال!أافق-زهااييلطومنبنالتركماا)ه"دةبا!ما

الذيالاقطارحالةفيازيال-ووهذا.م"اناهفىةالاارطالأقوبذالم!،ع،رالاستهذاسببو5التاخرأنلينء.انهبل!ا)ءاقدحفرة

يخهالةارمنةازبرعفيقاتلاالافيطىءلم،ال:اريخيالقدريشبهكدويؤبذلكأ"ـليشهيرابلى،فىبالا.لىزهفكرافسدقدءجو!لا

!13لماتياالاقطارهيكااينخرابفاؤل،تلمؤلهعلىالاقدنجيبوةالصضصيصفإتمناصليةوصفة،بيةالعرا):فسفيطيعيشيءصرالأن،1

..الاتراكمقبرةا):منممهثلقد؟البمناهي.دخإهاولم،مارالا-"يرضاًابلغهومايمكطصالفءبداللهالالم!قياذ.بلغهلمفياوزاهذوفي،ررةالعبى

اًقطوءىنساننس-طيملالاز.\موضوعييرغالؤالسانملتكماةيق4لحواءإقطالانسالثاطافزحومنمةألعرةدالشخصيجرالذيماًرتسيش5يدالس

.الا-تعماريدخلهلمحداًواماعرللس!صبةط-قي!فة،طاطالان!املعواوخرأ8البانقلتالوذنااذ)هي

--ةدرعلىا)عرباواط:ونفا،ايضاخطأاقدالناقدناوالواقعولم،طص:اًإنبيالعرالوسبطال+مران،يرعنيذالم!لكان،بةرللعر

قي:4عنيختلعسلابريةرا)5يرةاجزبىج:وفيتعهسلم،ةلالوعيمنواحدنتاي):ا-كونلاانثم،التركطاط:لاالاحفضةفيزفسهانشاذاً-!ن

ةجبدرليئفعرىا)عرالعامىالرأاقكما،جمطا)سبوالمغر.لبنانربا-و؟ف"أاًطبعخرإةأاعاملكاناذا،قبل(ستباامل

..اهتالاحدفسلن؟ج"وعهويهشواحدنت،هعلجخرا:عببء-إطس.تإهنهثعبإففدانو5،ع!ارالاستان

الناقدعميز؟باً"رليسث،حياءهاو،يالعريخالمارالىدةالعوانجاهـعأنكوثوقد،أج!ماءااًوادلياق-صااوأ-هاسنءوليقدعماروالاست

خللقارث.هذا،وافيةبصورةلدرسهبركطلاعرالمإضيعلىأبازكبهيرا!كثيرايطورقد!مارهالاستأننجدىخراحبةزاومن.12جم:عالمجالاهسلهذه

لمستقبل.افيالا-طاءزفادياجلمنظإتوالعالهبرلناز"ـ-مدمكواعدلحرك!اهيإكماالعريخا)؟ارفي،صع!ارارةوصو،يخالةارعبرسىصوروفي

عميقارجدومنبيةا)ءر-االذ-ئضمنهلماعهاساناز"ـكادباضأايمتاز4زةأ.يةرالعرادةا)سياءاً-تغلمرلىاحملاءاالومجمعتالتي،ةو!الشع

المإهي.الىنتالدعوهيهذ..يمقوعاروخلمقراقيةيةحضارعقإيةولىابتثرربةرالعرالحهإقمظاهركلبةالشءو،الحركةسا-*غإتو)قد

ء-نرةهاربةجعركةحرنهابأقداالنادءىكمالا،وور:ةعلةعلةفاكاه!رةور!)تعمو،سة-ء!الويئالدلىابتزهكما،لادبا0والفنا)طحر

دعوةوعى(الماضىالىتيدعو!ينانكدالمؤومن.لالخ.ـ..لم3واقعإلى،.لافةبالخيئءعالطامنببةالعرالدولةفىارال؟ءةاءسزبنيعلىخاصة

الىيينبالاورودعونتبينو،ا)ناهضةيةرا)عرإلالا-دةقعنةءقت؟الدعوةيىه-ابومن))"باسيةالدعوةةت؟:ت،بربةاعرااغقالسعلىالنامعلى

رناووالعصوف،و.3ـمهـإصماف!.عضا:!أةافر،ز-عماوماالرالءصرفي،كأء؟ما0يةولامايةرعاوابرمالاياما،ال"جا-يةةوعادلشار%اعليوعمك،لبماارلو
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واذا،عبلسباضا)ن!وعنلذلكتبعاًقصرتفبةلشعبلتحاجازنعثلانا"ديالاتجاهمنوببالمرزفمزإروءمود!و.اهإلمةا)غويىةالوسطى

ءصيرأعإيهضرفرانهايلالاصيلتجاههاغيرتجاهباذمميرى،3ر"تسارهيندعوالذىماضتاواهـا.الأليالهصرلبمابدامنذاور.باكلطغىالذي

لاباتالازقمنيحاًصرظهرفدلمإنيالبرا)ةطامفشلوان.عنهيباًغرابعلومه،اهرةالزبىبةالعرالحضارةفيهاثءتالتيالقرونتلك3ـوفاليه

عابيعةالىاقربالازظمةهذهلجعل،ئةالءر"الاقطارجميمفيالمةكررة،و-جطاًءصراًاليهادعوالذيالمإضىفليس،وادابها.ف:و!هاةاتهاوفلس

ىشكالتيلاتراعبةكالثااجاهزالىىبمةالا؟ظم.!بهذاتفىن.فمادسعبيقررالفح،يقة،ةالح)-ق.كلـذانءير.الا!انيريخاد:ارفيذروةءوواغا

.ةارلا-:دوافىوال"رلمت"ـا)طو/دلااهيوين،ال!ءيمالج-مقدا)ةاذهنعنبتغاتد،طالوعبوبيرالاولعصر01ئةالمرالحضارةعصر

طية،افرايمولدانظمةلاافضارزنىةاا)ةقداهذريرفسلااجواركنلوءيخيةرالتاأقلاحقايد31وزتجاذلإجوفي

ت،.ححتىاةطقيةاالازظمةذه5غلىز.ددا!ييجرانو5يد.ارماحكلفوالاتراكالاىاجمزفوذة.،1اء-بىاليالطويلةالحأبةفيتسربتول!د

!ظعلىاورهعذها.اعرلاالراوحانا!تددخإماابىىا؟%وطلذلكاعولافأالوالالروحولا،ا):إرىبةالاصلةالخر!عنارعبعزلت،كل-!ح!نةدخيلةاخلاق
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