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يركصيلأريض--حضيرحيمحضلاصلم!%-

ذحسفال!الادبفوعموفيالكلامءلىمقبلأرأيتنيما

التيوألغايةالامرمداران"الجاح!عثمانلابيقولا

".والافهامالفهمهيانماوالسامعالقائلاليهايجري

بدولا.يفهمنهمهوالقائل،يفهمأنهمهالسامع

ذهـلثفيضوحألوسيماولا،الوفوحمنكلههذافي

كوزصهمنلاالغموض4البيسريالفياللفطمنبإلضر

مطلقاكودهمنالغموضاليهيسرفيوانما،ءويصام!جورا

هـ،باختلافتخشتافور!ا؟ييثيربلمفيدامعمىيمثللا

.تورأتسابهطهنألاذهانؤي

يتقاذفهماكت-بـا.اللقفل!حذأمنلفطالقوميةا"رالرسعا

لججدوالكن،ئيميدليشكليتواًفقونماوكثيرايرتالتمسجادلو

لا!نالاذلكوما،صعملفيبشكلمحتافينبعدمنازفسحهم

يقسدمنهمكلكانبينما،أللف!ظاءرعلىكانتوأفقهم

اخر.معنىالىالقوميةبالرسالة

القومية؟الرلسالةماشيءاول،أتساءلأرافيوهكذا

الحقيقة.انهالواقعلييخيلكمااجيبيماوارا

هـنشعبعندالقوميةالرسالةلأن،الواقع:واقول

ذلكواقععنبالانقطاععنهاالحديثيحسحلاالشصوب

وحسبشكليالاتكيفاالواقعبذلكتتكيفلأنها،الشعب

ايضا.صميميابل

؟اللبنانهـبداك!عبيتعلقفيماالقوميالواقعهوفما

ارلجمنا؟يونيكونأاحر:سؤاًلافوراأهـؤالهذايسمتتبع

ألىمسرعاوأجبب؟عربيةقوكلجشهمانامخاصةتومية

:أبالجو

الان!رمحاولافجمجعرخععربيةاللبناتيينقوميةأت

بأرضموص!ولةإرض!مولان،عربيةلغتهـملأنعربيةهي

تاري!حمعتفاءلأقوىمننفاعلتاريحهمولأن،عرد"لآ

روحيتهـم،وكذ!ك،اقتصاث!موكذلك،(لمربيةالنؤمعوب

لادبنسىميهفيماتعبيرانرهـعنهاالقيالروصببةهذه

يك!نانيثولا؟لممبزةائصهخصصبرءمو!و،(لمرلبنازي

حدريخه.فيلهوةرعاقديمهفيالعرريألؤدبداداأمة

نارعنيلاوهذا.عربيةاللبنازجةقالقومية،اذن

قامتم،ا!رريةافألقومية.عربجميعاا!إدهماللبناني!ت

جمببعلثطنذلكفيئشأنها.دمولاعرقءلىبومفي

بمش!عوباطتواخشاحضارذأفيشاركتألىالؤومجاف

عربعننالضسابمتحدثالع!وراقدمومنذ.الإرض

عربعنالب،ؤ-ةالعربفيوتحدثوا/باقيةوعرببائدذ

مثلالذياعرليياالء!لاتابوكان،ومست!ربةعاربة

أالهجريالى*ولى)المجلاديالسابعالقرنفيالعربيةافة

93،
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/ا!!و!---س!

!رمر!خىع---*%

الستعربة.العربإلىينتم!يما

الرحومءاضهأطلقالذيالعربيجيلنااننقوكانولنا

جيلأيضاهو5ألعائدالعرباسمالشويريخيراللمهضاهر

.المستعربةالعربمنمحدث

.موف،يعنيفلاطعربجةاللسبنانيةميةالقوانولناوادا

دولةفييعبتموأأن-مهمليذلكبفقدوناللبنانيينان

الدولنطاذ!افيتعددنفوأحدذصجة!زؤرب،خاصةل!بم

ألمحىولطجمطا!-،لءا:"ت!ناتننتن!دمانحوعدىالمتاخيذ

اليوبم.العربية

عربعيةءاللبنأحةألقوص!بةات-القولواعيد-،أذن

منمطمحاينا"يضىماأجةالاحناالؤ"ميةعروبةفيوليمى

ةلبهنانيدولةفيالعيتشىذلكفيمامعأللبنانيينمطامح

مستؤإ"لبنانيةدولة،العربيافوشقيقاتهاتتاخىخاصة

مثلإنشاءعلىاللبعان!بالققررةأربل.إلاستقالألحق

صراعهافيوأنفصار!االعربيماةبثقوميةم!و!(لفولة!زء

مستقلة.حقادولاالعربببةرلتمنعوبلتنشىءالاستعمارمع

بالاستؤيلأليفهمونلاقلةاللبنانيينفيكانولئن

حتى،مصروعن،مثلاسورياعناستقلالهاالاإلابناي

كللينسانفقدانالى-صودحتماوهو-ذلكأدىلو

وخضو!"للأستعمارلبنانأدستسلاموالىاستقلال

هذاتقبللناهـلمحقةاإلجنانيينأكثريةفان،لأسرائبل

نايمكنلا؟اللبنانيكوطنيفا-لاثشقلال.السرمالمفهوم

عنمبماتنرةوغببرمباشوةا-لألمشقلالىالأمعنىلهيكون

مبانترةوغيرمبانتوةويلالمم!نق!لال،صمورءبج!عبعألاس!نعمار

اصدق؟لعربيةالقوميةمعوالتعاودط،اسولألبلرويبتهعق

وا!شعوبالدولتحورسببلىفى،تعاوىوأوثقتعاوو

.جمعاءالعربي!ة

اقصدوا)تيأفهمهاالتبالقومجةالرسالةهىهذد

رسالة!يةالتحرر،جةالعرب،الفوميةالرلسالةانها.الجها

وتعتمدالتامالتحررهيواحدةلنطلاقنقط!ةمنتنبعث

متماسكة:ندذمس!1سبعركائزءإى

عوبي.بلدأيماؤيقمائ!إست!هاركل!احع-أ

بلدأيماأللى"نذسربفىيطمعإسفهماركلصهر-؟

.يليءر

الطائفي.ولاسننفلالوالتفريقى"هـكرمحاربة-3

(لمنامة.الوطئ!بةوالسيادة!لاستقلألتحهصه!بئ-4

وهو!لصلمح6لأجتماعىوالسيال!يالئطامخو-8

والديمقراطيةال!ريةبميئيج!عالذيالئظامرأييفي



اعية.جته!(لعدلةو

العربريسةجمدولبين؟لتاموالتعاوىخيكظاقامة-6

.برزصورةأيماوفىوجدأبئما2لعدوانمكافحة-7

أكتفيتأنك"يقولقائلاأسمعأكاد؟"والانسانية"

كنت!ترأزيأينبل؟"ألانسانيةذكرعلىتأتولمبالقومية

كانوأ(أذاقوص"ينص!ل!فمن؟الانسانميةصميمفيالا

وحهتالتحرربحقلهبميطالبولامضطهدينمستعمرين

ماوليسحتتربانسانؤايس!ثلوعلانهمفيوللسعادهالسيادة

هووطنهوأن،البشريةالجنسيةهيقوميتهبأنشاء

من!يصنعولممزيفاانسانايبقىذلكبرغمفانهالارض

مسنصنعوانما.وألباطلللظلمالانسانىالتحديعصب

الائعة.الفلسفاتعجين

شعبلبنيعتشقهأنيمكنانسانيامبدأأعرفلااني

الذفيمحورهالقوميالتحرريكوتانالامضطهدمستعمر

!يدور!حليه

**،

:-اموضوعف،للوضوعمنكلههذافىنحقأينولكن

عنهـوولاالادبيكونوهل؟القوميةوالرسالةالادب

؟ثئيءعنولاهـوللادبيكورأبل؟القوميةارسالةا

الإجادذالامسووليةألادبنحمللااناعتدنالقد

أر-نرأىفاذأ.تحسويرتعبمهـواتقاناحكاممنالفنية

بمخلاذ،فشبههاوفاضت،قدسالتطورا4لحيةذاالرومي

فيهوفىقدالذيالادبهوعندنافذلك،بفي-شعيرولكنها

اريدوما.الفنيالابداعالكبرئوولشهبمس!الاديب

الادبولكن،المسؤوليةمناًلضربهذاشأنمنأقهللأن

.خطرأواشدابعدهوعماصسوولى

تجاربمنتجربةفيغمارادخلأنلنفسياسمحوههنا

المتنبي.للطيبأبىالعظيمنتماعرنا

!!6،3)م579السمنةفيحلبمنشماعرناخرج

قصدانالىالطافبهوإنتهى،للدولةلسيفمغاضبا

التنبيقصدوعلام.ومدحهمصرفيالاخشيديكافورا

نجبالعبدمعجبااطيبإابوأفكان؟مدحهوعلام؟كافورا

الدولمنوهي،الاحثميديبدولةمعجباكاتأتراًهبل

فيعصر!،العبالسيةالدولةجسمفيقامتالتيالشعوبية

.الهوىعربيللنبثعربيمعروففالمتنبي،،؟اًلثالث

الاخشبديةالدولةمنعنتانشأتهفهبلقيقدوالمتنبي

عليهوضيق،لؤلؤألامير،حمىءلىوأليهاحبسه:هذه

التذللالىواًضطرهوكبريائهكراًمتهفيجرحهحتى

ومدحه،كافوراالطيبإبوقسدعلامأذن،.والاسيتعطاف

أعجابا؟الطيبأبيفييثيرأنعناللهخلقابعدوكافور

كرههاالتيالاخشيديةوالدولةالطيبأبيعملوما

اًننقولأتالا،جوابلا؟الاضطهادواذاقتهلشعوبيتها

ألستبدتقد،حفيظامحنقاالدولةسيفتركهبعدالمتنبي

الريالسةشهوذتدغدغهوعآد،بالحمدانيينالنكايةشىهوهبه

يوليهأتفيفطمع،الاولالشبابعصمرفيدغدغتهالتي

لورخوناويذكر.الولايةهذهبطلبوصرح.ولايةكافور

الابنازحةمدينتنافىأوالصىهـياحسعيدافىارادهاانه

لي6

صيدل.

اهـ-:يبقيهمهمستهيناجميالتشعايهااخدمتجربةتاك

زحفسه.امامو)يتهممورمتجإوزاوبالتالي،نفسهبهاأخذ

قبلمأالمتنب!بشعرثنايافيمنهاوميصلنايترأءىقيم

حلب.غادروبعدص،بهلتح!حلويومالدولةبسيفاتصل

:يقولاللإول"ب-فاتحالهقبلنسمعهألسنا

مصطبرلات!ضىتصبوتلقف

مق!نحصملات.حتىأق!مفلان

منتفريرالماهـصىلفبكل
لخ!م4دولهمنلهأدلتحتى

النشحعوبيةوالدولالعجماسبةألدولةالخدمبدولةيعني

نسمعهألسش،ثم.حعايهاثائراسيفهسيحسلتبانهوينذر

:فيقوللعودايضاالدولةبسميفاتصالهقمل

عجمملوكهاءربتضلاحوم!با"ورالناسوانما

حسبولاعنحلأهـمابلا

ذمىمولال!عهوفىولا
امسسموطئتهاارضبكل

ششغدشأذهأبعي!رشغ
ملأبس!جمهمنالخؤيسمتخشئ
؟لقصلمبظفرهيبريوكاد

ابويطاأستبدادهمءلىويحملالشعوبيينالاوكيهجو

أمرهم.عليهاي!)حعربيةبساطةللعرب

يكعىهـةلىلسمهالسنا،ألدول"بسيفأتصمالهبعدثم

الدولة:لسيففيقولبغدأدفياًلعباسيبال!)يفة

س!فه"نت6للدمنعجبافيا

تقلعماهاشف!رت!يتوقى/أما-

بازهللص!بد؟لضرغاميجصلومن

تصبدافيماالفرغامتصيده

قدرةمحضفىالحلممحضرأيتك
المهثطمنكك!لمكانتنسئتولو

عنهمكالعفولاحرارقتلوما

(لبث!يحفظأفذيبالحرلكومئ

مكتهالكريمأكرمتألتادأ

تصردااللئيم!رمتانتوان

باالعلى.السيفموضعفىالن!ىووضع

(لندكىموضعفىالس!بفكوضعمضر

.بغدادفيالخليفةعلىالحكلدانيالاميررحرض

منهبدلافالسيف،بالسيفعليهللانقضاضويستثيره

عوملاذايتمردوإللئيم،تستوجبهللتيالواقففي

بغدأدؤيالضإيفةأتألىذلكفيالطيبابويلمح.بالكرم

العربىالضفوذواعادذ.بغدادأخثورذضروالى،لعيم

كازواالذرثالنويهيينلفرسنفوفيمنوأنقاذها،اليها

.انذاكعايهايسيطروت

كابكتالتي!يألافكارهذهمثلاتمنريبفيكناواذا

هـ!يفالعظيماعجابهورأءوتكمنالتنبيسريرذتخالج

العرب؟قالةجديرأعررحابخلاأياهاعشجارهءلى"الدولة

الىبهابعث-لمح!يدذفيألطيبابافلنسمع،عثرتهممن

بأصرحالحمدأنيالإمب!يخاطب،مصرمنعودتهغبحلب

.جدالكلدونالمجالىيقفلبوضوحبللسمعناهمما



حصلب:الىللطريقفينفسهبتخيلوهوالتنييقال

قلنا!روضبرضارحبنظكالما

الممحي!لوانتفصلنهاحلعط

كتمربالأميروالمسقون

؟لأمولىب!االذيويلاهـببر

همامعليياالاكليهـمى

معمملولىصسدونسيفه.
وهمسرا!عرلأقتأمئلاكيف

واليخيوللونهاياك2وسر

الاعاديطربقعنتحرفت!.

وكنخي!لىنجبلهـحالس!رربظ

عنهالدفعاعزهمن،ررى

الفاليلالحق!يرانهؤجمهما

غازللروم(لحبماةطولىانخظ

ل!يكونأنالوعدفصغ!
رومظهوكخاف!الرومو!ممو!

تميل؟جافبيكأيفعلى
والنصولالقنابهاوقامفمصعاع!ب!قعنءإهمالعناس!-عر

المئاياتدارعمدءالذيهـ!

(لشمولتلارعمدهكالذي

كتسهـكعلىجىالتنعندموك3االاهـبهوالدولةفسميف

وحدههوالدولةسيفبانذلك.بالامببريسبمونمن

لأن،والدعةالامنتجدأنومصروالعراًق.الناضلإلا!

بوجهلسداتقفجمثصهوكتائبالدولةسيفخيول

لهمتنحىالدولةسيفانولو.الشمالمنالبيزنطيين

والنخيلالسدربنتجرخيلهمالبيزنطيونلرب!اًلطريقعن

الاخشيديونولدرى،ومصهـولاحتلوهماالعراقفي

سبفبفضلالايعزواولماذلا!وحقراءانهموالعباسيون

نهجاينهجاناليوم،عدالدولةسيفعلىولكن""الدولة

مكافحةألىالبيزنطيينالروممكافحةعنفيتحول،جديدا

وألعباسيينالاخشيديينيعني،ظهرهخلفألاخرينالروم

أماممس!ؤوليتهيتجاوزانالطيبلأبىرجوزأفكان

كافورافيتصدبهادانالتيبالقيمويستهينزفسه

الإحثميدية؟الدولةعنرضيقدكأنوببدوورمدحه

لجردال!ؤوليةهذهحرمةرنجتهكانلهيحقأفكان

الشاعرخصل!لليشفولبمكبريائهفبىاذأهالدولةسيفأنا

لا؟شخحسية!كداودوعاداهمعاروهأوحى!وهمصن

الىتقربربماالتنبيانمنيقالىبماعبرةولا!لعصري

ثم،الولايةمنغايتهلينالالاخشيديةوالهـولةكافور

أوفرذكاءعاىكافوركانفقد.الدولةتلكعلىنجنتقض

تنتقمانإرأرتا،شيأءطبيعةهىأو،المتنبيتصورورمما

وما.واثرهاأحبهاالتيبالقييمالإخلاللهذاالتنب!بهـت

طببعةانعنفضلا،لهحزبوانابالتنبهـيئاتشفىاناريد

مساومتهفيخفقق،الكارةبلغثأرام!هثارتقدالاشياء

الىانتهىممالأكثرالعبديمعتولمتألاخشميديا)عبد

نفسمه:تحقص

لا!3،

خافياالئفس(خؤتلوالرضىأريث

راضبباعنكولانقسيعنأناوما

كانلنهفاعترف،كافورمعالساومةلهذهنفسهمقت

فيالرضالريضيقعكمافيهاوقعوانه،الرأيفاخملفجها

نادماصادقاالمتنبيأعترف،أجل.مختارولامريدغىي

عببهتحاملابصدقهيعترفوأأندداسهمنكثيرعلىعزوان

التدأولة.الشائعةألاحكاممعانسياقااو

علىاوكدأنأردتنما2و،اتشفىأناذناريدفما

عنفق!مسوولاررىوأن!،و*ديبلادبممسوولية

بشروطفقظملؤماليسإنه،ر؟ئعتصوبرأوبلهخ!مببر

بها.ي!ينلقيمبالوفاءلمطالبإنهبل،الحرفةعليهتوجبها

ىاكافورمعالتنببلتجربةالعرضهذل!نتوخيتولذلك

عسهيخلعحيئلاديبيوأجهها؟لتيأ"شاةءلىأوكد

قيالقيمفيالمسماومةويمهننسهل؟لج!يمةاكسؤول!رة

وبطتالي،م!عخاو.تمسحنفسهعليهفنتشوهاعض!قها

موار!وتجفألابداعءلىوةررتهالخلقألىشهوتهتضعفط

مأهـ!اتهيصفحيئألا،ا!بهفي2لروعةويئابيعالال!ا!م

مد!"فىفثو،بالضب!لالمتنجيحدثكما.الخاصمة

الكلأمثلبقصناغمننتممناهماةالد!ولةعضعدثم،لكافور

يحتملماالدحتضمينفيليشعوذ،عبالىممثلومن

ذلكلشىولكنهبةالوضوعمنالروغاثوفي،الههجو

تعنيهبأشياءتتصلالالستطرلداتفيللاالشاعرالشاعر

ترك،نفسهللتنبيعندهانتلقدبلتخصهطروخول

وملأت!دنياياانا-كذافقالالدنيابهاتحدىالتيالندس!

رهم.وبروالناسبعلىتملأأنوشاءهاوجودهعلميه

فاذا،كافورمعمساومتهبعدعندهالتنب!بنفسىهانت

يكيلالبويهيللدولةعضدبهاودعالتيالقصيدةفمابه

بعوأطفعليهويسخو،اللوكمنبغيرهويعوضالتعظيمله

صادقاجارأيمدحهانالمتنبيشراحظنوقدوالوفاءالولاء

شر!يتوقعمتشائماكانالطيبأباانالنىفطنواًوما

يبرىءولاالعوأقالىشيرأزمناحمةالرصؤلكفييصيبه

عظمهقلذلك.النترهذافىنتركةمنللبويهيألامير

والوفاءالولاءبعواطفعليهوسخااللوكمنبفيرهوعرض

له:قألفاذأ.والتملقالزلفىسبيلعلى

صوداأتذتنويطقومن

!لنساتتصماتحتويذصب
حملالرادوأنماالانجريناوكإباالتعريضلسبفالراد

هذهمثلالشاعريعاملانمنالحياءءاىالدولةعضد

كالصيادشرالهيبيتبينماالعطاياعليهفيفدق،رزالمعامل

وكذلك.الفخاًلىليسشدرجهاالط!هـبالحبيفريا-لذي

منسلاحاطريفه!ل!سىانهالدولةلعضديزعمحين

اجهاويتزلفبتمافهأزصافانه،الاعداءيذعرالاميررضى

أبوويبلغ.الطررقفببتوقعهشرمنورهبةخوفا

:يقولحىجنن!سهبهوأناأ-صعورإقمىالطيب

سناءفنيسهمعيرأناوما

امتسكافيهيجديعودءولم



رصفيلأنه؟للمهاستظراردل!هواءؤيسهمايحسب!ولادا

دانبهاالتيالظيمتاكؤيويساومالسؤوليةعنهيخلعأن

وتجعلوتثبتهاتركزهاكانتالتيالرساذلفسهففظدت

ووزنا.معنىلوجودها

وادب"الاديبيقيداخرموجبالىبناينتهبمبوهذأ

بهأ.ويدينيصمطفيهاقيمأمامال!،رمةبالسؤولية

ليؤذيفان"!ؤولالايحعبحأتيختارحينألاديبإن

ويضعفبنفسهفينزوي،وادبهنفسهيؤذيمابظدرألظيم

بين!"ماويوهيالنفو!سىفيلدبهأنصبا.بقوهويوصت

وتقبل.تجاوبمنالنفوسوبين

عندماالادبنفوذفيالضعفلهذاتعليللييخطروهنا

ان!هـف،لمة31عصرذهبنقول،يقراونلاالناساننقولى

التىالوسائلعن!اءلننم!.العلمالىالشعرعنالناس

ليسترتهاوأفعلأطوعادأءرزوسبلالعربيةالدغةتجعل

الحكومالفء)ىنظولالادأء.وسائلىاقو!ناللغاتفي

يليبدوماءلىننسىولكننابالتنتصجيعالادبتصظان

تص!وير،واناقةتعبيربرشاقةرهناكانانالادبنفوذان

يشيعهاويخلحسالتيجممبالظ-اوفىوبظدر-رهنايضاؤهو

الحهـمد!يقتضيهاالاديببشخححيةرهنأيضاوحدول!

الظيم.لتاكوالاخلاشطالس!لكفى

العصور5هذطوالالعريالعلاءابوتمتعلاذافكرناوهل

احيانايبهطهمارغم/لادبهزحسهالذيابىايغالوقعبذلك

؟الاغرأبالىوالظصحدلفالتك!ن

الؤثرألىا-جالوقعذلكمنكبيراجانباأنلناخطرهل

بالمسىووليةوشعورهماال!ريشخصيةبصدثيتصلأنما

فيأننانفسرؤكيفوالا؟قيبممنذاتهابهاخذتماأمام

هذا؟حتىيهزناذلكومعالرأيفيالعرينخالف،أحيان

اخلاقمننفكهاانيمكننالاقضيةالادبفنفوذ،ولذن

لكلمةيكونا!نرجووعبثا،ؤوليةبال!متظيدهألاديب

الكلمةيعيشمورمسوولونأدباءلنايكونحتىذهالفاالادب

أدبهمفينسيجم،سببلهافيويستشهدونيظولونهاالتي

وأثىاهخاجمالاادبهمءلىشخصيأ.نهبموتضفيوشخصمياتهم

يكسبهماوغيريكسبهمافوقتلثببرومدىبلاضحةيكسمبانه

قة.شاولارقةألانامنبلفاءمااخينباوالتعبيريرالتصومحض

،والجمطلوالخيربالحقمتصلةمالاحىا6نحلمانمعنىما

ولنتبلاظمعنىما،وألاستظلالبألحريةنتغزلأنمعنىما

بفتات"كذلكنبيعثموالتظريعا!نظدباالفاسدينالحكام

أ؟الحكامأولئكمائدهعن

،والادباءالادبعلىشدبدتضييقهذافيكانوربما

يعبشوناينفمن

مناولىهوالحريةخدمةنفهيلزممناًنوالجواب

طبيص"اًياهاتحرمه،الفرديةحريتهيحرمانيوشك

.قيودمنبهتظيدهومالاحريةألخدمة

".التكسبفةكلافةماضيهفىالعربيالادبرؤذولم

ينالزالمافانه،أليوماًلتكسبصوراختلفتولئن

أشديكنلبماظالإذى!نوبظدر،ى،ذىالعربيالادب

و433

أكأ.إ؟!تؤق41حه!ل!الاديبات.خيثاءيلولاأخفطؤاجسر

مىقء!ووالرزق.ب!ايف!ثرلى،ا"ىترتمسؤانه.بأدبه

وا،فيإيمبروال!،وتزإدلولتعطىالتيالاث-حاءهذه

ادبه.ؤيالساومةبهـوجهوجهصنرزوعؤلجلتمشط

يركينةىن4قل!نهو!هلهيكونلنالعربيادبناان،أجل

لقي!!وشهداءقيمءنمسوولبئويموتو!ادباونا

ماهيس"الىبش،يخرجوهذا،أخرىقيماثمةأنءلى

يلتزم!اانوبالاديبعنها!يسألانبالإدبيجهـرالتيئالظيم

اقربنرىفلاحديثنا،بدأناجبثالىبنايدورهذأاشطبل-

يجدرا!يأ!م!ذهاننقولان!تأوجبولاأصحولا

ووبالقيمابرما،يلتؤمهاانوبالاديب،عنهايرعمأل(نبالادب

"ق!بمالمشت!قة،أ!تحررية؟درب!بةال!ومحيةالرسالةمنثئابعة

البى،والحرية؟لعولألىلإصيلالشعبيآلطموحمن

.والسعادة؟لحتىثتى،والجمالاثخير

والمحم!،دذوالحقوالجمألوالخصالعدلكانلاولكن

عم!ايمعنىلها!رلسمولاجامدهولا"قارةعيرأثلمياء

هـندوبىباخ!فتختاف!وانما،كلثاالعحمورفبيمح

ليسسألاديبفان،وطورطوربينصوراوتش/ثمكل،دور

وازما،أصطفاهاالتيالفضلىلاظيبمفاءالوءنفظ!مسؤولا

فيالظيملهذهالعمايالعنىمعرفةعنأيضامشرولهو

عمليبمعنىألمانألطاقةجهدحاولتوتد.بالذاتعحسره

الركاثزعددتحينالفضلىالظيملهذهعرنافييصح

ألتحرربة،العربيةالظوميةرسالةءإيهاتبهضالتيالسبع

وتحظيق،الطائفيوالدسالاستعمارمحاربة:وخلاصتها

الديموقراطيةالحريةقواعدوترسيخطالوطتيالاست!للأل

اهـهـولبينالتامالتعاونواقامة،الاجتماءيهةوالعدالة

العمايالعنىهورأيىفيفهذأ.ألعدوانونفي،العربية

فيالعربيوألادربالعربيالادببهايطالبالتيللظيم

العمقة.الدقيقةال!رفةتوجبءاهاوهى،عحرنا

شكونان،ععرنمافىسي!اولا،*ديببمغنيفليس

على-متحهؤأخيالاو،متحقزاوشعوراطلياتعبيراعدته

نافي!يعبعيو(زها-كلها!هـةهذهكىالحاجةشل!

فمجرد،الاوفربالئصيبالمعمقة5ووقيقة؟لمعرفةمنيأخذ

الخيالوقوة،؟لتعبمبرفىو(لفئية،الفضلىبالقيمالتعلق

مس!ؤوليتهفيممارورقىمنالمممطظلإدإبتعصملاوالنتمعور

وت!ب!أدإ"يجعلكيفعماببوجهذلهلهو،،!كبرى

و(لحرية،العولألى؟لشعبيبا!طموحالتفاكلحميمالصهه!ة

واحدهافذال!ر.والسعادة(لح!(لى،والجمال؟لخير؟لى

،إلارشادهذاوترنتده،العسمةهذهتعحسمهالتيهي

والحرإةالعد!لهذائيالعطالمعنىيفهمأنءاىتساعدهلأنها

بالطاهر،يخدعفلا،والسمعادهوالحقوالجمالوالخير

حمظا،الاشدساليئلىجأسولا،ألاحمهتالتفاؤليتفاءلولا

الناشئةالبناءقوىنضاليةوروحوأقعيبادرأكيميزبل

ؤاختخذوهنا-غالبةبدتوان،التظهظرهالهدموقوى

فيئيشكذافمن.يكنالدرنكولىمرموقااديبامثلالنا

ريةالحىهيالور)يااًلظيممنبقيمةحباسففقدالرجلان



حم!لملأتبقلعهعلي"وحملالحميدعبدالسلطانوتحدى

اذمبن..والحرمانالاضطهادمرحربهفىوذاقشعواء

فيمعركةيسلكانفيصادقارعبالدينوليانفييشك

يقدسهاقضيةعناهـؤولألامينالجنديمسلكالحرية

التعبيرروزقفيحطمنالدينولياوتيفيمايشكمنثبم

.النسوروزخرالحلميالونشاط

ةالعرفمنالدينوليحطكلنكلهذلكمعولكن

الحريةان،مثلايدركلمفهو.ضئيلاالحريةبحقي!قة

علىوالاصلاحالتنظيممظاهرمنبعداوابعدعمقااعمهت

لموألاصلاحالتنفليمفيالظاهرهذهانيعلمولمم!هـ،

فىالستعمرينحياهلتحسينالا،الاولىبالدرجة،..

نتروهـافضللضمانألاكانتولا.كلا.الستعمرال!لد

وشعبهالحشعمرابىلدفي-والتحكمالإستمماريل!ستثمار

مصروتصور،لحصرالانكليزيالإحتلالالدينوليفأيد

نعمةفقدتاداوالطحرالتدهورمنبكارثةتصاب

صادقا،،جادلذلكأعتقديكونوقد.البريطاننألاحتلال

الدينولب.انالواقعمنشيئايغيرلاهذأولكن،مخلصا

تكونانبطبيعتهاتأبىفالحرية،الحريةعنخدعقد

طبيعت"تأبىمستعمراكانأذافكيف،اليرمنعطاء

لماذاوالاصلاحالتنظيماعمالوكل؟الحريةيعطياق

رخيرأتهاويت!هـفوجهدهبارادتهمستقلشعبيبدعها

ودينقبدأنهاسوىلهامعنىولالهاقيمةف!،لنفسه

الشعب.ثقاهماتحتيرزح

دف،بالحريةشعفهعلى،الدينولياننرىوهكذا

نتسوأخلتنكر،أقبحللحريةفيهتنكرموقفماألىأنتهى

عنحرلإنالالشيءلا،والاديبالقلمؤوليةبمس!اخلال

سرقالقنوهـالذيذلكالىامرهوال.يعوزه.كاتفةالمصر

طائللابكائياتفيجوفاءشكاوىالىبهودفعنكفسمه

منال-سوعلىالثرقفيالاديبحطعلىبهادأر.زحتها

!النترقفيالإحسلاح

فيمنتحرانوالحريةألاصلاحبأنتقطعالمعرفةانمع

الاديببأنفةالمعروتقطع،العربأوطانوفى،كل"الثم!ق

اذا،ثهـبفهاًلحطعظيهم،العربأوطانوفي،الشرقفي

الذي.الدورفمتل،التحرريةالقوميةللرسالةبأدبهوفىهو

سبيلفيللبضالكفوعربيجيلتربيةفيبهرايهت

للنصر.كفو،ميالقدالتحرر

خوريمارئيف

اخ!هـا!فءمالأط!وا4سىممىكلؤ

يىكروتالعرييالثرقكلر!ز

اختلأفعاىوالثقافةالفكررسالة.نعميمعلىتعمل

إعررقي،أالإمةشعوبلجميعوتقريباوميادينهاالوأنها

الهذبةالطالعةمنضحذاءهاتستمدشاملةنهضةسبيلفى

.والتقدمفةالعرطريقهىالتيالرأقية

الش!رلمطالعاتمخمتارةمطبوعالنظفائمة
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