
عامصدرالذي"العروبةروج"بيكتافي7حد-تعندما

هذاآخرفيوردت"يىالعرالبعثوسمائل"ءن4791

هوالرا!نالموقففيألمهبمأنإلا.."+الاتيةالفقرةالفصل

سلطانتقوية،الأمةفكرةمنالوعيئ)الشؤونهذهتخقيق

الحديثة،المد؟يةتعريب،بهاالناطقيننةوسطعلىالعربيةاللغة

العامةالمؤسساتنقل،الفرديةالنزعةءلىالعربيثورة

إلىالانمراف،الشعوبأيديإلىالاجتماعيةوالمشروعات

الروجلتنبعث(.ءالخ،والميادينالحقولشتىفيالانتإج

الأقطارجميمفيالروجهذهانبعثتومى،جديدمنالعربية

الأوودةفيوتركزت-منهاكبرالأالقسمفيأو-والبلدان

والأ-رةالديفيةالعصبيةءنبعيدأأي،عصرياًتركزاوالعقول

نهتدي،الاقليمية

مي!حر!حصهـحروو!ض!ثرووروصررو!رور
!!ذانهاتلقاءمن

ثرص!صحى!"!فيأشكادإلى

لأالح!كم،وطرائق

ثالاالعملفي

لأنرسمأنمنستطيع

ولاحداًالانلها

كله،ع!جم!مم!ع!جم!مم!عي!مينأشكلا

لىسنواتعمثرمنذماكتبتههذا

هذهفيالدائمعبداللهعبدالاستاذكتب91عععاموالر

خطوطها،تحددأنالعربميةالقوميةءلى"-:يقولالمجله

بتكوينمطالبةأصبحتفقد،واضحارسماًمعالمهاوترسم

الأخرىالمذاهبيقابل،العناصرواضععربيمذهب

الحديث"العصرفيالسائدة

بقولي:يومذاكالرأيهذاعلى.اعترفأنوكمان

إنما"التاريخا!فتربعضطفيتفشألتيالقكريةؤالمذاهب.."

ت!سهأأنيمكنولا،موحدة،حرة،متكونةأمةفي"تنشأ

وف؟معينعصفي،معينةأمة+عنتع!يراإلاالفل!مفاتض

نطالبأنشيئفيالمنطقمن.فليسجديدةالوجودورنحالة

يقابلأو،ملاالشيوعيةيقاب!!بمذهباليومالعربيةالأمة

بطبيعقه،مؤوكالفكريةالمذاووبأمر،فالأمر،الوجودية

يتهاولعثفر،ولظروفهـا،دةالموحىاظرةللامةوبالضرورة

ورقرشكلولا،المعافي!نبمعنىيجوزولا،اظاصعة

نأ؟كنمالاأو،عندهليسماأحدإلىتطلبأنالألشكال

"الظروفمنظرففييعطيه

عا!ين،منذالدائمعبدالأستاذوبينبينيماكانهذا

التقريب.وجهءحلى

،مستفيضأبحثاً!مل"حإ"الآدابمنالماضيالعددوجاء

العريوالفكراتواقعي!ة"عنوانهحماديسعدونللاستاذ!هبا

%لى"فكريمذهبإنشاء"موضوعمنبهينقلنا"المعاصر

فيهيجنح،"المعاصريىالعرالفكرمهـمة"هوآخرموضوخ

ماكنتأنيبرهـقأنويحاوذ،الداثمعبدالأستاذتمأييدإلى

فيقرر"واقعيةلا"يسميهفيمايدخلاعتراصطمنبهتقدمت

طويلةبعدمقدمة

!هه!مر!حى!حوحصمحصحص!حص!ر!صروحر/!حر

القومه-ة"انلم

كحركةالعربية،

ق-دتاريخية!فكضهمصالمحا!ش

مرحلةاجتازت

ءنطويقالمعرفة،لمجررو!ض!-ص!دصءحمي

،أيالإحساليطلم

ءملاممكيعيصيمم!م!جمي!
-ختفتحلةمر

دخولإلىحلجةاليوموأنها،الروج4ويقظالوعي

ا)واخقيحال،الروجءقتفصحنظريةاليقللتكوينمرحلة

تحقيقهووسائلالجديدالمجتمعتفاصيلوتوضيج،العربي

".نظريةالعربيةللقوميةتكونأنأي

اللأستاذرأيفياللاواقعية":آخرمقامفيويقول

إبرازعنيقكلسلحدالنهضه"قضيةتبسيطفيتتمثل،شراره

".الأساسيةعناصرها

منالنوعهذاأنحماديسعدونالأمشاذيلاحظثم

الواقعتركيبيتجاهل"العربيةالقوميةلقضجة"التبسيط"

المعرقلةالايجابيةالقوىمفعولويسنقط،تماماالاجظعي

ههوجبيانفيأمثلةذلكءلىويضرب"الحسابكلنللنهض!"

فيهيدعوالقوتليي7شكرالسيدالسورية،وريةالجمرئيس

المطامعأماممرصوصةج!لآالوقوفإلىالس!وريةالأحزاب

محييللأستاذافتتاحيةوفي،العالميةوالصهيؤنيةالاستعمارية

الىفيهايركب65691.أياروراريخنشرهاالنصوليالديرن



"..همخلافاايذبذوأن".بالعرلينلممسؤوا

موضوعهوما(1:أمورقيثلاثةحولنتفاهمأنعلينا

ما3(؟العربيةللقوميةالمطلوبةالنظريةهىما2(؟الخلاف

التعقيد؟ولم؟التبسيطهـو

فهو،الدائمعبدالاستاذوبينبينيالخلافموضوعأما

سياسي،مذهب"إرشاء"العربمنيريدأنهرالضبط

ولايجوزلاأنهأرىوأنا،قوميةعربيةفلسفةإلىيرتكز

تحتمعواملهناكوإنما،مذهبإنشاءءنالتحدثممكن

-فلابعد،تتكامللمالعواملهذهأنوحيث؛مذهبرشوء

تعطيه.أنيمكنهامالاإعطاءعلىوإرغامها،قهرالطبيعةيصح

،زائفة،مصطنعةالنتائجكانت،ذلكمنشيئحدثوإذا

فيفالأمية.تكلفعنيصمدرعملكلفيالشأنهركما

الن!ظامهيتزاللاوالاقطاعية،طاغيةتزاللاالعربيةابلادا

والحهـزبيةوالطائايةوالاقليضية،المناطقمنكثيرفيائدالمس

بلبلةمنوراءهياالافاتهذهتجروما،الشخصيةالعمياء

فلسفة.بذشوءيسمحلاذلك-كلوضعفواضطراب

بذلكشأننا،منزلةأولفيالآفاتههـذهنقاومأنإذنالمهم

ءهميعلأنلهبدفلا،الجبرقواعدتلامذتهيعلمأنيديرشأنمن

والقسمة،والضربوالطرجالجمعأصمول،الجبردرسقبل

تعليمعلىوأصر،رأسهالمعلمركبوإذا!تقديرأقلءلى

إلىحاجةفيكان،الحسابيعرفونلاوهم،الج!برللامذته

هذافيلايقدجولا!تلامذتهمنأجهلكانبل،يعلمهكلن

في-أراها.-كمافقوته،واضحوأنه،بسيطأنهالمثل

ووضوحه.بساطته

"فلسفات"العربيةالأمةلدىتنشأأنمنلابد!نبم

الإنتاجمياديننحتلفوفي،يخلقواأنبدولا،وفنود

الأقل!ءلىالأميةمنيخلصواأنبعد..لكن،الفكري

المقبلةالعربيةالعبقرياتلهذهنر-سمأنالاننستطيعلاونحن

،سنواتعشرقبلذحرتكماتماما"معيناًشكلاولاحدا"

بي.العرالبعثوسائلءنبحثيخلال

الأستاذلينأنفأحسب،العربيةللقوميةالمطلوبةيةالنظرأما

بينمقارنةمنيعقدانممامأخوذان4و"ماديالدائمعبد

وروسيا.كأمريكاألحديثةالأمممنوغيرها،العربيةالأمة

لزوسياوان"البراغماتية"هينظريةلأمريكاأنيجدانفهما

يكونلالم":سرهمافيويتساءلان"الماركسيةهي"نظرية

أساسه،منخاطئبالمقارنةالتفكيروهذا"؟فلسفةللعرب

الشعبيئ،كالغناء،الفنيكالبيان،لشعركاأمةفيالفلسفةلأن

نأيعقلوأجوائها،ولاوتحاربهاوتاريخهاأعماقهامنتنطلق

وإما،تكونأنإمافهي.إحداهافيالرغبةبمجردتحدث

.نتي!كين!نتهاإنثم!لهذلينثالثولا،تكونلاأن

.اداتإوأورغهاتنذجةلا"محتمات"

محمادثاتأثرءلىإليهااهتديتفكرةالأمرهذافيولي

وأمريكيهبيأوروأستاذمنأكثرمعبهاقمت

والاسلاميةبيةالعرالبلادأنيكيونوالأمرالأوروبيونيعتقد

المحدثينأبناهالدىؤشأتفاذا،خاصفكريتراثذات

المدنيةركبوتمناير،العصربصبغةتصطبغ،جديدةأفكار

الروسية،للافكارمغايرةريببلاكانت،الحديثة

حسبونوبذلك،الماركسيةوللفلسفة،المسوفياتيةوللنظريات

يفصلهممارغم،الأمرآخريئالزبيمعسيلتقونالعربأن

تراهم،لذلك.وقافيةسياسيةفواصلمناليومعنهم

فيمنهاليفيدواالفلسفيةنظريانهموضعفييستعجلؤفيإلأالعرب

بهالاحتفاظ!قبماوالاحتفاظ،تحقيقهيريدونماتحقيق

فيذلكمنشيئللىو.فقواوقد،البلادهذهفيامتيازاتمن

العربية.البلدانوبعض،المثرقيةالأقطاربعض

فيإلاالفلسؤةعالمفييبدعلاالفكرأنهيؤالحقيقة

الثقافية.والسيطرة،الأجنبيالتدخلمنحروسط

العربية،عنايلادالأجنبيئالنفوذمعالمجميعتزولأد!يجب

العربية،اليبتاتجميعفيواسعمدىءلىالثقافةتنتنمرأنثم

الصدىويلاقوا،مجريةيفكرواأنبلادنافيللناسلياتسنى

بي.العرالمثمعبجمهرةلدىيثيرهمالذي

ة"تطلب"العربيةللقوميةنظريةمنإذنهناكليس

نأبحمبالعربيالفكرانطلاقمند"لافعواملهناكوإنما

ء3.الفكول!ثضة"تمالمص"ه!ووزوالها،تزول

:حماديالأستاذفأسأل"التبمم!يط"لقضمهأخيراأعود

"؟مركبهوماتحليليريدأم؟التعقيديريدهل"

-اعتقدهأنأحبمالاوهذا-التعق!ديريدكانإذا

اقؤاميمهلىاياسوتحر،الف!لسفيةالألفاظإزجاءمنأسهلفليس



والخلط.ب!ركرةرة3وؤ،ممف،وممق،وموذضمبيلث!.يةاللغو

ومعى.معىبين

"السياسةواحدناقالإذا!مبث"التحليل"يديركانوإذا

سمياسة،4كلمفييبحثأنعليهوجب،كل"ل!"القومية

وتاريخ،والقومياتالسجماساتبننوالعلاف!ة،ؤوميةةوكله

مطابقاالشتيكونوكلى،الكلصمينووات!تمنلكل،ومالمف

-أغراضتتحقبئمدىأيوفي،لامنعوتالسيامميةالمناهجفي

هاتيناستعمالمنالأديبأوالفنانأوالعالمأوالباحث

أقص?مخيما،خطابهفيالخطيبيعنيوبحمث،الكلمتين

منوالدوليةوالح!زبيةوالسياسيةالازرخابيةالمعاركتقتضيهما

مالافهذا-،ذللثيديركاناذا-ومصاعبونفقاتج،ود

!أ-ذمتساولفيهوولا،أح!لىيطلبهولا،لأحديت!حقق

والمتعلمالطالبين!ثأأنالميدانهذافيعصلهيمكنماكل

منوالر-إيم،الصحيحكلنالزائفكأيرو"النقدروج"على

ويشهد.يسمعماكلفي،الطاهرمنوالباطن،المعتل

الناتيجة"أنهو،آخرجانبوللقضية.جانبكبهـذا

كثيراتأح!دعليماضيعترلاالكلب،المقصولةأي"الؤاضحة

ماأو،مقدماكتمنضىهايعترمابيانالىوسيلةتكونما

:باتوصهعوعرااليلمنيسبقها

إلىالسوريةالأ-زابالقوتليالرئيسيدعوعندما

نيةا،"ووالصيةالاستعمارالمطامعأمامصوصةمرالوؤوفجبهة"

ولا،المعرقلةالقوىمفعولحسابهمنأسقطقديكونلا

هذازشوءتحتمالتيوالعواملالأسبابإدراكهورنعكذف

هووإنما،ذاكأوالمثمخمرظهذاتوجهأو،ذاكأوآلحزب

وطنمظتبعاتمنعليهاماوالشخصياتالأ-زابأماميضع

؛تضحياتمنالموؤفهذايقتضميمهوما،معينموؤففي

موجههشعورعلىدليل،النداءهذامثلتوجيهمجردؤإن

الشعب،وتمزيق،ال!مفومتتفرقةيريدونكلنثمةبأن

..وأغراضهمربممإلىماصرثاينقذونبنائهفيات-غراثإحطو

وحصدها-ياسورفيلا-لةدوأيفي،-الدولةرئايمىإنتم

المفكرين،غمول،يبليمأو،يخطبحين،يخاطبإمطا

يفىعأنإ)يهيطلبولا!المواطشينأفئدةيخاطبمارلمسبة

بظطونأنفيهيفرضثم!أجماعمةدرالممةأو،يماًفلسفيبحاً

فهل،والمنازعاتالمناقشاتوفوقطالأ-زابفوقدائما

-زبردنا!فو!ؤ"إلىيدعوأنحمادقيالأستاذمنهيريد"

"ليقفردونشينالمواطمنيهتفرإلىينحاز"وأن."وحزب

!؟تباخطاكلنيلقيأوتنابياكلنيصدرأوءاتاندنروج"كلفيما

،دهـوؤفكلفياتباعهاكلنلابدعامةؤواعدهناك-

فلسفةنتكاأيةص!طي"بحوزولا.-الةوحا!،ظرفوحل

7أنر!محولالمجيطةاتقواعدوهذد،الجماعةعاطفةأوالفرد

الؤول4صفتعط!ج"أظمباهيوبسماطغامعقدةأومركجمةتكون

.للشمواو

فل!فييا،لاسياسياًتحدياًالأنلواجهالعربيةالقومية!نعم

و!ذه.والغربالمثطرقفيالشعوبيةالعهـناصربعضلىقبلمن

موؤفباتخاذبر*كةالعوالسهياسةرجالءل!زإخالتيهيالعزاص

والدولىالشميىعيةا!دولابنالقائمالعالميال!راعحيال

والعروبرةالعربترميلتيوهي.الأمريك!ية-الأوروبية

وزآمل،الغمبقوارع-هاتعبيرحدءلى-"رانالعر"أو

منلهاقيرومابأبشعتصورهموأن،الدنيامنتزفيمأن

نجالعربفلسفهـةأرن":دوكلأتساللتيو!ي،زصاوير

"؟العربمذهبوأين

براةنشرز"بحثفيالقفىيمة.هذهدرستأنليسبقوقد

ربيع)5291دبرسم!ربتار"خال!ادرهالمصرية"المكتاب"

التالية:الفقراتللقارفيمنهأنقل،(1372الأول

؟/ينالمعسكرب؟تاو!طواالحءاديبهون"كيف

الأمكطبائظ،رومظوجتشيرالأرضىبةالكرةطبيعةإن"

هيمحايدةتكونأنيمك!االتيعولتالشمأنإلى،،اوثقافا"

وأافريقياجنوبأوأوسترالياآومفلاالسكندينافيةالدول"

انهاأعنيولا"يمكرثا"أؤول.والجخوبيةالوسط!أميركا"

موقف-"آنفأقررت-كماالحمادلأن،ءايدةحتماتقف"

الراهنةوحياصهاجعرافيتهامنلم!ايغيأالأممف!ذه.أخلاقي"

يعتديأنإلاالحيادمنيمنعهاولا،اعا-لنزءن"قيد.أن"

منهيترغبأو،االلانحيازءلى"ملاتحملأنأو،علرها"

أ-دجانبإلى،المعركةخوضىفي،مالعلمطهذاتهاطلقاء"

ين.المعسكر"

موقفهافان،الإسةوالشعوب،بيةالعرالرلادأما"

تخلمرأنتريدنجهـقي.السلبيبالحيادلهايسم!!لاالتاريخي"

يةالحرليدترمابنسبةار3ألاصووالاستتمارالاست!ركلن"

فيالم!كريرنمعمتفقةو!ي،والسلاموالديمقراطية"



".لديي!اماأبشع-ولمعهماومخةلفة،عندهماماأف!ل"

لمصرنعم..لم!مرلكنو..":البحثهذانهايةدانتو

الس!رطريقةمنهطتخاصوأن،كصاهذلاثفيزرأملأت.

"!والمسام!نءالعربتوجهثم،العملووجهة

نأيتبمومنه5)1(5291عامآضرفيته8كتمادذا

العربية،للقوميةكردنالمفبعضيريدهـاالتي"أطصريةالر"

ولاطللشيوعيةمعاديةسياسيةوجهةكلنتكونأنلايمكن

الغربية.اطيةالمديمقرذاتهالوقتفيدعادية

افكراءلى.4تفرضالذيالسياسيالجانبءذاأنبي-

يعطصلا،أليومعالمفيقائمة،دوليةسياسيةحالاتيخ!االعر

صميمفي"فلسفة"كلنليلمشأأنيمكنلمااطقيقيةالصورة

تيدصاقتلااوسي-والمسيا-فيالثقامل!اتكابعد،بيةالعرقيمالقو

عي.طالابراو

ليالدوسصالسياالواصاإزاء،مضطريخأالعرأصفكرا

ايس!ياسي،الاورقلالبهحصيئالأعظمالا!لآمإلى.الراكلن

قية،الباياةالحنبجواأوالوجهاتهـائركلنمتخلفادصانإنو

علي".يمارسونهيزالونولاالغربيونمارسهالذيالضهغطزورجة

-ةالأخير"بيةالعرضة:النم"فيءموضىوعإلىاأخيرأءودو

ءلىوشوا!دأدلةكلنحماديالأستاذمقدمحورماكانتا("تي

المعرفةمرحلةاجتازتقدتاريخيةكحركةالعربيةأكوميةأأن

لمالعرب4نهطصىأنألاحرظمافأول.الإحساسطرليقءن

جميمفيوا"دةليمستأنهاأفي"الش!ول"4صفبعدزأخذ

صي4.العرابناءمنالاءظماسواداززرظم!يولا،بيةإ*رلأقعلاراا

ودصذللثص،الححاةمناحيجميمفيلماثالمسقةبداالتزلافالءن

العربرمةوالبادان..ومرادصشوالعرأقليمبيافيالأمرحمو

الماضي،أثقالتحتترزجتزاللاوسورياحلمبنانالم"صطورة

والمذاهبطخصبةأرضافيهافدالشعولي"ةالعقليةتزالولا

عربية؟غرثقافةمخوكاتميلأطززالاالمفسدةوالرزعات

ضعيفاطيزاذلاكأمةبالعربفا)شحسس..وطنيةشغر

دليل.إلىيحتاتلابحيثالوضوجكلنكلذاش

ص!.وااعتبارهءلىحماديالاستاذأوافقلاأنشفييعنيذلاث

!ذهأنءلىأوافقهأنءنفضدلا"ة3سطصهفيالعربيةأتحويىةأ

العقل!إلىلتفتقلالاحساس*وحلةاجتازتإ-ثضه"
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الأتراكء،دفيتعرضالعربيالوجوداللأمر-أنفيماكل

،اطجاززورةوتبعصطا،اليمنفثارت"المحو"ليشبهلما

فيالعربيالتحور"ردصاتالكرىالحرببعدوتبلورت

.وثوراتانقفاضاتسلسلة

أيديءلىأخرىمرةلازوالنفسهالوجودهذاتعرضثم

ابر،والجزفلسطينفيلنعربالإرادةعمليةبدأتو،به!نالغر

حقيقةمنبعديعواولم،خطرةالقضيةأنالعربفأحس

ضاعهـمأوكانتلما،حقيقيةمنهضةدصانتوأو،الموقف

تبلبل-منالانعليههيماءلىوالثقافيةوالسياسيةالاجماعية

.باطصىطراوتفكلثو

أولا،بالش،ولوجودهاتثبتأنالنهضبةهذهعلى

خاصة.نظر.ية،يئبتكوأي،لعمقبا.ذلىثبعدمطالبتهان3ليم

---!هيبأ-ثايقنععاأنالأسشاذبنلإشحماديحصاولاتيالواقعيةأ"ا

ؤلمه12أجدأنأستطبطعفلا،العربيةلققوميةالمرلىمبة"النظرية"

وهذا.الظواهربعضتف-يرفيواضه*،امنرغيةسوى

الأميركيةالفلسفةءلى،الأخيرالتحليلفي.يركزالتفس!ر

أدصتر.ولاأقللا،البراغماتية

بأنهالفكرتعر!ت"الحمادية"ليةالنظر!ذهأنذلاثوبيان

الفكر!يحسجوناغماتيونوالبر."المعرفةلاكتسابوسيلة"

وأالقوةإلىذريعةوالمعرفة،المعرفةإلىذريعة،كاطواس

ترجمولهذا.العيشالىيعةذرالماديةئدةوالفاظالماديةالفىائدة

.اخالذر4بفلم!في"مغماتزاانر"كلمةبالعرتذةلأساابحض

لأنه،"القيم"يفنيللفكراغماكبالرالتعريفهذا

الذفي"المطلقالحق"روجودالقوليمالأمرآخريتمعارض

فيوهو،غايةالحثهذاولأن،سعدونالأستاذبهليؤمن

ألحقنااعترفاذا.الأفكارعندهازنغي،فكرةنفمسهالوقت

نأدونواحىدآش!ازردددصنا،قكرةباعتبارهوسيلةالمطاق

المعرفة.طريقفيخطوةإتأدنتقدم

!وماومحها.قيذاح!و!امىا:أن!واعالمعرفةإنثم

اتالفكروسائر،فيالثاالتوعفييدخلوالعلم،موضوعي

فيتدخلوالمتصوؤكنشا؟ثنوالفالفلاسفةأذهانءلى"ردالتي

وأمزجةط-هةمن-!ةتجاربنذجةوهي،الأولالتوع

يمكنللفكر"مححمات"هناكأنأي،ثانيكةبرهةمنخاصة

يمكنفلا،أحيا.1ادصشاإدرأممامو!رب.التقاطهاؤاأحيا



بعضفي،الهكرإليهايذتيىالتيالمعرفةقيمةمنإتأيملىا

!رغبةمأخوذاأو،مثلامحموماًالمفكريكونكأن،الأحوال

"أفكاره"نعتوفهل،عاطفةفيمستغرقاًأو،خاصة

إ)ليهاتقودالتيالمعرفةهذهصحةوما؟؟المعرفةإلىوسيلة

كاناذا،الفكريةالصحةمعيارهووما؟الأفكارهذهمثل

""المعارفبعضشأنفيالقولهوثمما؟للمعرفةوسيلةالفكر

بعضعندتظهرالتيئالعاليةوالهندسيةالرياصيةالصبغةذات

أكا.ت؟المهاجرةوالإوروالنحلكالنمللحيوانا9أنبراع

حفيقهلالىالحيواناتتلكتوسلتغاياتالمعارفهذه

505لخل؟بمالفكو

نيأميركالاتيبراغمايفتعروهو-للفكريفالتعرهذاإن

ينزلول،حضارةبناءإلىيؤديولا،مشكلة-لإيحل

سلسلةأمامويضعه،ات-شروالحالبهائممستوئإلىبالانسان

.والغاياتالوسائلكسلسلة،المشكلاتمنلهانهايةلا

تأخذأنترضكأأوتأخذالعربيةالعقليةأنأحسبولا"

الأرفعالمقاميحتلالانسانلأنالأمريكيةال!لسفههذهكلثل

إطارفيالاذسانوقيمة،الأرضهـيةالكاء"اتسلمفيندينا

ومما،"وسائل"منيهللىماحولتتركزشلابيةالعرالحضارة

مادية،أشياءإلى،الأمر-آخرتتحول"د!ائع"منلمحلث

ماديتها.فيخالصة

منويبذل،ضرمنيعملفيما-عربيا-الانسانقيمة.

ن"ويحقق،جماذمنإليهويتبرق،احشقسبيلفينفسه

العليا.الانسانيةالأهدافءنالدفاعفيبطولات

،الجمال،الخير،الحق،الق؟م:نيالمعاهذهؤمذكانت

فكرياًبهايتمرسالذيالعقلإلايلتقطهالاغامضة،البطولة

العربيةالحضازةتقديراتجاءت،حياتياًويعانيها،وعملميا

بجين.الغرينوالمفكرالباحة!نمنكثيرلدى4ضعيف،بةمضطر

وقدر!االعربيةالحضارةفهممنأفضلاسبنغلريكونوقد

البهيانبناء!(لم!الغموض"جان!لمسلأنه،قدرهاحق

السحربة""وصفوأعطاها،العربيةللروخالحضاري

وغموضمها."الكهـف"هو-نظره-فيالمعماريمثالهاوكان

7زهاوارتكا،جهةمنالحواسعليهتقعلابماتعلقهاءنناتج

الجهةفي،لىالعمالعلميالواقعيالجسمنقاعدةءلملى

المقاببة؟
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تفرقلاالعربيةالروحأنالمطاهـ،اخرفي،يعنيهذا

،وسام،نبيلهولماالحارتعقبهافيوالعاطفةالفكربين

.أوضاعمن،ومفرج،وحق،وخير،وجميل،وشريف

-ينطلمقكما،بهماتنطكهيوإنما،الوجودوحالات،الحياة

إليهشوقمانحو،صعداالفضاءأجوازفيبرشاجيهالطائر

.تذشدهوما

تمرلاالعربيةالقوميةأن،وأيضاأيضا،يعنيئوهو

فكؤومرحلة،طوراعاطفةبمرحلةالقومياترونكغيرها

بعاطكأخا.ارتقتهاكلأبكرتقيترهيوإنما،آخرطورا

روحهافيماتستنفدكللمالعربيةالحضارةوإذاكا.نت

،والروماناليونانروحهاحضارةاستصفدتمانحوءلى،بعد

نأممكنولا،تتح!رلا،الشريفة،البناءةالعاطفةفلأن

إطلاقا!الانسان!يةمع..مطلقةتحياوإنما،تتحرر

شراوهللطيفلعبد

لمعاصر55ءالةصكرا5ءيهماقضا

التنتالف!كريةللففماياأهمتتناولكتبسلسلة-

وافيةدرال!ةمع6اليومالمثففينتشغل

العاليينوممثليهالاعلامها

:منهـاصدر

-"مرلو-ويطواسهارو.ا

ي!:ادـرسميلرالدكتوترجةللشيرور.م.رتاءليف

والتهـرفىبمممى.2
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