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سمماسي"لباضوعيةهونالالىصلهذاو(نهأفمفخصوقرمعالهبالمكمالبداههلثححتالعربيالف-ر!

خلقالىبدوره/بزديالذيالعقليالاقناعطريقءنالمقورويةالقضيةصائب!رزأ!ف

العاطفةابراريحدمهاءمااك!رألمقاريءلدىييدالطاوالقوميةالعاطفة

.الفكريالبحثمجالفيالقوميةبدمشقالترقيمطبعةطثع-المكبرالحجممنصفحة؟.2

التيوالمحاضر؟تالكتببعضالكنابهدافيا،ولفتناولولمقد

"الثورةدلسفة"كتاببينهامنوكان،الاخيرةالمدة!يالقهتاوظهرتالمروحهذههيفيه؟لبارزة؟لمصفةانواعني،خالمصءربيكنابهؤا

العربية"القوميةفيواحاديثاراء"وكناب،ا)خاصرعبعدجمالللرئيسمدويةصاخبةوتتفجرجنبانهفيتهدرالتيالصاميةالمعبربيةالمقومية

ثلاثيضمالذي"أفضلعربيعالمنحو"وكتاب،الحصريلساطعبصوتهادلىالذيالمؤلف؟نواعتقد.والاصللاصالغداءبمعانيتنطق

واحمدالملائكةونازكزريققسطنطينببيروتالقائهافياتنركمتاضراتدمهمنبنقطة،ليقيلماعلى،المصريةالسوريةالوحدةاستفتاءفي

وعي"وكتاب،الباروديلواصف"والمشباب(لجاة"وكأب،السمانهذابمثلالكظبهؤاسطرقد،الاستفتاءورقةعلىاصبعهمناسالها

منالمكتبهذهبهتمازمايخلىولا.طوقانحافظلقدرى"...00.01
..لمسدبلالتيالجامحهالوطنيههدهبأنالقاريءويشعر.الامينالوطنيالمداد

خلالمنلاحثالاخلإصالمولفكلامتالعتولكنى.ئمينةعلميةقيمة.

..-..المؤل!قلمتسبقألاحيانمعظمةبتهادالكض(بهذابهاكب

استطعفلم،اليهيعودالذيالشخصىالعنحرعن...عنهونقدهضهى

..-رالعربيالنتاجنقد،التحديدوجهوعلى،النقدهوالكتابوموضوع

عاطقةفيقمثلاوجدتهلقد،قوليفيامينااكونولكي.عيه؟لف!ورهذاصولمقالاتجمو!ةءنعبارةانهوأتقد.؟لقومي(لادبفي

شثت--ادا"الريمورتاحي"عرضهطريقةفىووجدته،ججةالمظالقومية

.....ديالموصوعهدايروصحلممولفهاـنولو،الصحففينشرتالموصوع
عذرااستميحهولكني،الشعريةوتعليقاتهمقدماتهفيووجدته،(لموفقة

كما،جديدارأ!ايقدملئمفهو.باحثاوكئاقهاجدهلمانيقلتاذاالابحاثمطالعفيالتسلسلصيعةاستخدمانهكما،بهايقدمهمقدمة

بعرضاكتغىوانما،بالنقدتناولهممناقكارمنفكرةيناقثس.ايةلمانه.الكتابمصمونعلىالوحدةروحليضفيونحوها

الىالدوامءلىفيهدهبالذيبالتقري!ومنت!امتبدئا؟لافكارهذهالرئيسيبالأخدالقاريءذهن(لىللايحاءكا!هناأسنفتهماانوأطن

الا!جابهـرالو!نية،وبينالعاطفةهيجارفةعاطفةبيناولفاجمعفلقد.الكنابعلى

يايظهرلمولذلك،يؤيدهممنكتاباتعنالايتكلملممالهنقولوقدع!لاتسيطرالعاطفةهدهتردبحيث،واحدصعيدءلىالنقدميوصوع

ليسالخلافانعنففضلا،مردودالكلامهؤاولكن.الرأيفي7خ!لافمجرداحالتهحتىبععفعاليهطغنظالذي،تفكيرهءلىايضابلققظفلمه

الذي،المئاقشةميدانعنبهمبتعدة،الافكارونقلالتذ!عريللوصفاداة
مخالفةمافكرةيصادفلاانالمعقولرونليس،الئقاثرمبعثوحده

الىتحتاجمغاليةفكرةاو،اكمالالى.صظجناقصةفكرةاو،ور!كرءلمالجمعهذاانكيفترىفانت.النقدميدانهويكونانميهيفرض

سلمناولو.ذدنالىوماايضاحالى.نحتاجغامضة!كرةاو،تعديى؟لفكرية؟لموضوعيةطابععلىالحفاظالاجدرمنكانوانه،موفقايكن

كنابةمعمىفما،*طلاقعلىه!امنشيئايصادفلمالمولفبانجدلاللفكرفيهالسيطرةوجعل،خاصبنوعالنقديبللاالادبيالعملفي

تصرفتحتالمكثباتفيموجودةعنهايتهـلمالتيالكتبرا!تما،هذا،؟لعكسوليس،الفكرليتكلمالعاطفةلجم،اخربتعيبراو،للعاطفةلا

؟ا!قراءالصحافةباغراضليلتقي،الجوهريةصغتهعنالحملهذاحشجوالا

ناعليكان،مفصلانقداالكتابهذانقدرمتاذاانيارىبتررفى.تمويريةانشائيةوتعليقاتوتلخيصات"ريبورتاجات"مناليومية

أقومانأي،ينقدهاولم؟لمؤلمفتناولهاالتكبماالكنبجميعبنقدأقومعلىالمفكرسيطرةتحتماذالفكريةالموضوعيةانلاوضحهناواستدوك

غير،جديداكتابايستغرقماوذلك،لنفسههورسمه؟لذيبالعملبصورةكاملةسالمةبهاتحتفظبلا!ماطغةهذهوجودتيلغي،،لاالعاطفة

عنخرجتقذاكونوبذلك،اياهللكتبنقد؟يرغونلنالعملهداانالقومة،(لعاطفةواعني،العاطفةهذهابر(زاناعنهنبارعلىوذلك،ضمنية

هنا.موضوعيمنهمفروغثنهووجودهالان،(لباحثلدىموضوعذيغبرامر
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واقعهابينحيتفاعلعلىبرهئت،اكوفيقيكونماابعدموققةمروربالمئاقشة.الجديربالكلام(لمولمفمروركيفيةءنفهـرةآعطيولكي

الخ"...وؤكرهاالاخلاقفيالملالكةنازكالشاءرةلراينترحهالمتنالسبيلعلى(ودد،الكرام

ن(أرجوبصراحةنقلته"العربيالفررمع"كتابعنانطباعيهوذلكذكرانبعدالملائكةنازكالشاعرةلمسان3?لىالصفحةفيقالفقد

المجالهذافييفوتنيوليس.رحببصدرليتقبلهالمؤلفلدىبكبماتش!ع.:العربيةالبلادفيللاخلاقمظهريرنلاحظتانها

القوميلشعورابثحيثمن.ممتازةقوميةقيمةمنللكناببمااذوهانالاخلا!،قضاواالىالمنظرفياسلوبنافهو،لاخلاقناالمثانيالمظهرواما))

العربية.التنعوونفيالباحثينبعض!اراءوتنوحالعادم،ا!رتغيرهلامقيالساللاخلاقبانمقادالاعالىيستند؟سلوبوهو

تممح!د.التبملأقالاصظلتلذلك،نفسهغايةولانه،نهائيلانه،البيئاتولا

نقطةتتخذ-حافرة41قولحدعلى-سالثةسكونيةاخلاقابها.ندين

!لأ*!-،نزر4انكوبنيالسرقةءنبعدكفليس.الفعلفيلاالمظهرفيارتكازها
انكعلىيدلىالمكارهتحملكولا،صادقانكيعنيالكذبعنامتناعكولا

-4تبذدرا؟باجهداها4التخلقي*لفكلا،سلبيةاخلاقفتلك،صبور

الىتتندبل،فعلعلىتنطويلااءتباراتبالتاليوهي،المجموعاخير

ش"-ابللخرالفلفيالمضمونلان،للحياةايجايبةفائدةلهاوديست،افنناع

......:ا.الحياةجمالالىويضيف،ألانسانيةيفيدعملاداءيشملانيجب"
برءدنسرهحدبب

ولهذا"الامامالىجديدةطرقاالبشريللئوعويانشق،الارضوخصوبة

القاهرة-الفكردارلأاع!نثاراته،دائرةدوسيعهوالمحاضرةرأيفيمجتمعنااليهيحتاجمافان

السكونية*الاخلاقوينحي،(لضروراتدافىةفيألايجابيةالاخلا!في!خل

:بعنو(نشعرمجطوعة-المفكردارعن-اخراالقاهرةفيصدرت."إ.الركزعط

الىبالاضافة،شعراءلعشرةمختلفةقصائدعشرضمت،"جمبلة))ووناى53لأ!4الاجمبيالمفهومبالاخلاقتععيالمحاضرةانبما،فاولا

...ا!حرمعبر!كمالاهـجمونعنهـ-قيفؤشرةمقياسبغرالاخلاقنتصوران(لمعقولمنليس،"وردها(لتيلملامثلةنظرا

اتي(لمناضلةالجزائرية"حردبوجميلة"مأساةهووالموضوع...معناهاوفقدتنسببةالاخلاقياصبحتوالا،ومطلقثابت

منوعةالعذابكؤوسيرسقونهاوراحوا،بالموتالاستعمارعليهاحكماراديعملذاتهالامتناعلانسالبا،خلاالميسالرذيلةءنالافنناعانثم

لكيالشريفةوغيرمنهاالشريفةالمحاولاتكافةمعهاوحاولوا،قاسيةعنالمبتعديكونومادا.الايجابكلايجابيوهو،الكلمةمعنىبكامل

...الحكمتنفيدوبقي،فنسلواولكنهم،نصرءلىيحصلواوالمتحمل،صادقايكونانالاالكذبعنوالممتنع،نزيهايكونانالاالسرقة

هـلىبالموتءميومالعالمبلادمختلففيالملايبنصاحتوكما-؟صبورايكونانالالامكاره

تطالب.ء91عامايضاالملايينهذهصاحتوكما،روزنبرجا)؟زوجينالواقعفيليسللخيرالفلسفيالمضمونانهالمحاضرةتعتقدماانثم

فرنسافيحننىالملايينتحركتايضعاهكذا..حكمتناطمعن4الافراججطنج!يقابلالذيالايجابيالجانبليسىانهكما،المضمونهذ؟كامل

وتأجل..العالميالعامالرايواؤتمرالمصيحاتونجحت...نفسهاوقيمة،الاخلاقتلكجملةمنخلقهووانما،الاخلاقمنسلبيااخر

..الحتىتفيذ0عنهاتيكلمتالتيالقيمتلكجملةمنروحية

..ثلاثبنتاءبممنهنجرجت،الديوانهذاحجمصغرودغم..وجودهذاقو!افيالمحاضرةتفترض،الاهمهووهذا،هذاوفوفى

(لشعراءاسماءاذكرانلييحقالثلاثالنض،ئجهؤهاوردانوقبلهذهءـومتمهئاايى!ةخقرمااولانمع،مجتمعنافيالاخلاقهذه

قنححسن،حجارياحمد:وهمالمحموعةفياسهمواالذينة:0.00.1
.-لمعسر،-الاجانببهايعوناالتيالاولىالصفةهوالكذبلحكمرة:بالذاتالاحلالى

صده،المثرقاوىالرحهنعد،الصمورددصلاححاهن،صلاح،الا!00/0

م......كبيراعاراالراقيةالمجتمعاتدييعتبرتادهايكنمهما(لهـذبانحين!ي

شولىقرهعادل،مالرصعيدمحمود،الجيارمحمد،حد؟دفؤاد،عثمان

.*دابقراءيعرفهمعظهمانحوواص..زوهلواما.؟لجميعلدىعندناامرهامعروفالجمةباتواعهاوالسرقة

يأتجما:فيماقالخصهااليهااشرتالتيالنضائجالىهذابعراعود.المعاصمجتمعناتاريخ!ياعليهنعثراننستطيعماأخرفهوالمكاره

ابد(ط!متجلاالتجربةاوللمناسبةالسريعارضمةلباناومنرلتلا-اولا:انبنايجدروجدتواذاالاخلاي،هذهاي!جادءالىندعوانبناواحرى

معركةاجازيرمعظمفيحرثكماتماما،ولشملهـاافجرقيوغى،فيا!جاباخلاقمطالبتمناسبيلفي"المركرءنتنحيتها"رونبدلاتعزيزهاالىندعو

جعلارديهوجميلةلأساةايضاالسر/!ارتمثلوهذ؟..سعيدور4هياخرىبعبارةاو،بالذاتالاخلاقهذهذتا!لجمنالواقعفيهياخرى

التصميمفيغرقتوتبعا،ناضجةنجرسيعة(لمجموعةهذهاشعارمعظم؟تخذنااذاالاوالسلبالايجابحيثمنعنهاتضتلفولا،لهااستمرار

الشمستصلبلن":للقصائدلنسبة4رحدثماوهذا،واتقريرتجريدوالى.والخيالالشعرلغةلتعبيرنا

الصبور،عبدلصلأح"وهرانعلمجميلة"،الباب!تحلحسنالجزائرفيمنونجرهالكلامهذاعلىبهعوالذيالوحيدفالثيء،(لمؤلفأما

،الجيارلمحمد"جميلةمدكرات))،عثمانلبهـه"جميلةءإىدمعة"ومشاكلناازماتناهيهذه":عه؟لصفحةفيقولهالمحاضرةأقوال

*الرسالة":بعنوانوهيالحليمعبدلمكمالالمستقلةالقصيدةواخهرافي"الملائكةنازك"ايشاعرةصورتها،ودقةتعقدمنفيهابماالاجتماعية

وهلتئاقضاتالاخطاءفيالشاعروقوعالسريعالتمثلءلىيرترتب:ثانياووعت،حقيقتهاعلىفهمتهالانها،وابرعهتصويراصد!محاضرتها

..قصا؟هـالديوانفينتبنيهماايضاوهذافكانت.جرائهامنتعانيهاالتياثدةاصولعلىوقبضت،الامتضمنا
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تاربةبخمتمثلاالأسافجوتصويرفيالشرااوهانجحفاد.واونضج:الابياتهذءحيمازيلاحهر((فدي!سوجميلو))قصيدففي!

تواوىالتيمالثورةورا.بة،والكومونفالمىفيثوارهتاوانتفاضاتفرنساصيترهاتتحسسلم

الشرااوعتيعكسهالعامالغئوهظا..سميدبورفيفاثىودكيامن،رمزهارماناوصارحاناغتنى

الظاهرةخلال!صورهالجوهروهذا..جميلةجو..الخاصالجوخلالىانساناالحباصررفيتكلمولم

..التفتربةتنفلحهناومن.لمتمينو1حسطمبمدوروم،.(لححبمسائهئفيقبميلوتفيراللياعرينفيهنا

يكونقصيرةبابعادالمحدودالقهصيرالزمنفيانهليتبين:ثانتمايرق!اقصيدةان!ايةؤيالنتعاعرنج!فانناماصدالىالم،ا!عاعنالا!ات

حدالىواستيعابهاالتجربةتمتلعلىاقدرالغنيللعملالشعبيالشكل:.بقولحينماا!عتناقضىفي

وحدادجاهانتآئاربنهلحتولوطا..الشمربستخيمتلاوبثكلمايقولوبرهامنترمللكن

اكثر((للامتلوبررأؤاللي)):خناعتبنتجربةكانهروانرظاالرحيموعبرياسقنيااهواك

..وأامولانضيباالثلاثويقول..اخرخيلفيالحباعريقعثم

سوىشيئايعيليسللامورالسريعالمتمثلانفأقولاءود..جميةالهـم،1كار

والصنعةا!تقريرالىيزديالذي!والسريعالتمثلان..الضررسمىمنأفديه

..انبرءر/هـاايارةامراهلإوة3وو؟ا-يبرددوا!-طارروتمثمتدظفهيرابمدوكررم"كان"المارآادفعلباستمملبومتنا

شلشعوالقا!ةرالتلاجميلةانحينفي..العالمهذاوراءفيما..الماضيفيجميلة

وهناالتجربو"لاسطبرا"ررور!ادناالمالعميالفعمبيقونوود..تعيبت

لاكؤ..اسطورفجميووانملىالهمامرنوافقلااييبا
-*3:بلميلةوصففيالئفماهريقولطأيف!االسرييللل!مثيبودتيينة

هـوساحروفيوالعين

رموعنوا-الظوثلهاصينادتكمائما

اهثءماثأذلاتبفنبفماالسماءمن

فياما؟وويحتواالفجبابناءفيالحورهيتمفائداماواتساعيب

ئخلهامين:تاليففيالمؤكراتمفهومفاناقشالجيارلمح!د"جميلم!كرات"قصيدة

صفحة176-بيروتالكتبدارورتورات:مثلتقريرمنالقصميدةفيماتركمع-الشعر

اثلافآثفاهفوقانا

بالثورهنادتعرامات

التادميللادوب.نورأبأنكتمركانيمكنكلا"اوورفاتتقرأ"اثلالاحر(رلتمبفيملتعمبانا-

الجمهور.بةاخبارءن،الفواشطريحوهو،يسألكانالذيالمعروف،ومكوناتهطروف!،صاحبهاانعكاسهوعادةالمذكراتتعنيهالذي..

انعاشااثحردواءرصيقالمفرحةالاخبارنسائممنويمتص،المتحدةالعربيةجميلةتكتبعافعند..اوراقمنيصل!اماعلى،معينزمنفي

ذ(ت"تقرأاد...الصيدليعقاقيرمنللعزيمةوأدفعوافنوىطنفس.معهاونتحوكسنحسهاقاننا،المشاعرحدددهالذيالزمنفيتها1مذكر

الىالختاعثبكوونتولثالروفبمالاروب؟ؤخوهامينصوراتنسى"العمار...بلميلومطكرأتفىاللاااأتدظيبفئلمسالاصتدوفيهنا(ما

كللاح":وتقرأ"نطمل1منغصور))فيمعه!ضعيشتراهيرنتوماسمكانالهلتفسحجميلةتتوارىبينطالقصميدةفيكيماالشاعرالمحانا

..توصفلادحمفيووببمرلاوموبالانادرا،مرالاوألوخروباببر/بىاهنيء...هوار؟دم

عظ!بهـاملا!له(!كلمالقيهتعرضحفلالىمثثواكنتاننيلي!لاحفلااخرلانسانمذكراتالقاصاوالشاعريكئباناعتقدلاو!!ذا

...عدنجنةسلاميشبهلصلأموسطكلهذلكرايتوقد،وفخامتها..الواقععن،؟بتعاداغرابمنتخلو

كانتوما،لتحصدتؤنولم،خالداالسفطوو؟إنت،نترفيوالذروكانتكلهفروبابلواممبباتحميتتسولىفرملعاتبلالاحبروو؟لاصهحا..

..الخالئلالئ!بمنكانتففدوتحففارهاالىو!واراافباراما!فطمبكوروموهاتتحمأللا(لتيالموافففيحتى"واحسرتام""ثاوولتام"و،"آه"

مننفتفيووروبووئبماالفتراتوكانت،متألاوبرافوملالكفالملبانوكان:وفوأا..والتدينوالمتحسرايت(لاهاتهكء

"...والمفنماهلالحيافالاينواهنباففمناوحههبللائرسي

الختالرو(لتموراتفيابعدكان"العمادمات))فينخلثامينبيملاالايبفاعبيمرفلاطائرمي

الن!بعنحديثهكلاذ."الطملمنعص!ر"فيتراهيرنمنلكسول1واحسرتاهانما

نفسهالمكاتبانسىالطيالعصرهطافيوالفملثوالألبرببروالتاقوتمكسورآلحت

عن"الحموي"لياقوتحديثانخلةالاستأذقوأولقد...الق!برنة!"تاهواسس"ضورةدرى1لاهنا...

الادبيةالروعةمن،ايجازهعلى،ذاتهالحديثوكان،"العمادذات"الشعراءلدىاحساساثمةانالمجموعةقصائدبعضفيليويب!و

اةلء،بأؤمما،الختابىو؟لىامسألاليتسميىوالتماءصممسوالتلألألوالبريأؤ..(لملاوبننفئلتهالكيوومهفيالحتىونفك(نفتوفموا،ئلميلفبنهاوو

الفراللثنايابتنوهو،ووينوثلودوتبين"(لبلدانمعيتم))ونسىلانرممللملرماوي"بمميلثوافلتبملي"احبتةانونفىلاكلههكا؟نعلى

القرانجنةفافتالتبى"الجنةهذه،العمادذكتارجاءبين،واللحافابش!طولالىالدروانقصائدأقربهياحيانابالخنابيةحالت(نها
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بالية.محطمةقبيحةكلهاالاشياءتاوح))ادرلىفوف.وماذا.ءريمةاحجاروبرودةوجلالاروعةالعلاءابيوجنة

محتيقةقىمركبقوزفي،يقالطرجانبءلىطؤلصراخمصوعة،والبياوتوالانهـارالنباتحتىشيءكليرىسوفانه؟يجول

المتئسصتا2وحلفيالغائصمةالثقيلةاإفلاحوخطواتوالجواهروالزعفراروالعنبروالمسكوا)درصواإياؤوتوالمفضةالدهبمن

قاجك"فيتزفضحزهرةعنتتوهمهـاالتيالصورةتزيفاشياءببا!هـ!-مطابمبةوالسواقيالانهاريرىووروف،والعقيقوالمزبرجد

علىجو/بىةوثي!كأكان،(العمادذات-))بأنشهدناقدكنافان،ويعدالاحمر:/الجواهرانواعمئالاذهارحصىيرىانوسيدهشه،الاحمر

حديصلازرياواسلوبها!%معريةوطاقتهالادببقىنخلةامينالاستاذبراعة،خارجه"نمفضصاكانالهائلالمدينةسورخنى.؟.والاخضروالأصفر

نخلةامميئبجصللامتى:نفوسناتملأوالحرقة،تنساءلفانئا،الامحجاز.الجواهروطرائ!اليواقيتبأنواعداخلهمنومطلميا

عن.برحدتارولإى؟"وجودلهادن!))ؤيتعينتىالجميلةالمواهبكل!جداراق!بةعقليةمشانحلانها؟العمادداتزائرمشاغلهيوما

؟بىناىهمكلءىالمه!غيناحادبثالىأرأيت؟الكريشنالصفاءالىأرأيت

ادبىءلبئان،اقسمهالذيالعظيم؟لقسمبعديسمعلمنخلةاجمبنأناماروابلطرق.رممرعالعمادداتيزورادنخلةالاشتاذ(نحياتي؟شاغلأو

؟خوريرئيفالمواطنلسارءاى،الضيافةقصرتنرفةمن:المشاعرقولؤيهميصحالذ.بن

..الادبحرؤكأادرعتهو؟نماةخمقصه،ل!تولالوفهما
سالرايفدضر5حما

وأد/بشاعركليسائل:الغفرانجنةفيالقارحابنبهقامماليقوم

ء---.!،اغةإاومبادىءالئحووأصولالهتابكأوقواعدالادبحرفةفياسئلة

رسيالمةبنللأمقارنةمجاللاانمحلى...والامازيح(لنكاتيبادلمهمويجعل

هداكتابهفيب؟طعلمنخلهامينقالال!جاد،العمادوداتالغفرار

.الارر-لموبهو:واحدمر1فيالاالاعرارمستوىالىيحا!ان

الوفاءوص،!للمح!تإءا!ا-وريىائلهذا.ك!هابه!خرابمضخممناكثرمجهودابذدقدالمؤلفانورغم

البريقشد/دةالتماسكقوبةدهبمنلبنةلمجعلهاو،الرائعالاحراج

بيرودتودارتردإردشرالقدلممة"الامهات))منكتابمئتيمناكثردرسانهورغموالجمال

يكونلبنانويغاد،لبنانحولءلهاتدورتقادالاحادبثؤان،والحديمة

العربيللفكرالجبارةالقممبقتابةكانتافى-ج!القدورةا!وارذ!تاذا،،للمول!(لموحيدالشاغليكونلبنانجمالويكاد،الاساسيالموضوع

..!ثا....(..ءحاناد-،لكناىهدامتنتأخدانتستطيعالاصطيافمديريمانخى
لهااجممعتالتيراهدهطليعه-مي(الصعاءا-وانرت(لل"ر(يت.

.الخلاق(لفكروج!ود،والاجنبيهالعربيةالمثقفةسعةولا.الدكلايةمش!وراتمنواحدامنهاوتجعل-المننعناكثرحواشيه

بالعشرةو.نألفت،تسترتال!لمماءمنفئةنتائجهيالرسائلوهذهجمال-،المبراقعيجلوكيفي!رفالشاعرنخلهفأمين،دلدفيعوابة

.......ء....يستنطقبهبفيعرفالبحاثةالاديبنخلةوامين"العربيالوطنجنة"

فصممرتيهمعار!ليىالرهنتمبيههرسائلهموصاءت،بالصدافةوتصافت

الوجههوانتراةاالفكريارقياهداوجوهواكثر،العصردلىفىعلومتذهادأتهمويتقي،نتهـوقياحمدحتى(القيىامرىءرون،المربادباءكبار

منحولهممايستمديزاللا،ذاكاذ،العربيالعهلوكان،الميونانيجبل":الاحباركعبيقللماو...وجمالهلبنارروعةعنالموثوقة

عنوأمسك،القيامةيومالعرثئتحملالتيالثمانيةالاجبلاحدلبنان

المعردىالعقلدمهوحدالذىالونانيالعقلولاس!ما،وحضاراتثقافات?...
.--000000003.؟"الاحرىالسبعهدكر

كالملثقاؤةالعقلفهالحترمقدلمةثهافةترى!انكلاعتمار،لهائد(
..ء....ر.....ولكن

العقل،.نقديسالىيدعو،مواقفهمنكثثيرفي،والاسلام.الىيوقابة

..لبنانعربمنالالوفمئاتان؟اهليهعنلبنانجبل.بنفصلالمولكن
لمنط!.بايستعينو

كارثةبانتشهدالعرب!يةالوحدةبعيدللابتهاجدمشقالىرحفواالمذين
المتريعةبينيجمعواانعلىحريصينالمسلمونالعلما!هولاءكانوقد

وربما.محليهااطلعواالتيالبونانيةوا!فة،بها!ريئونالتيالا!لاميةالاس!ن!ذأنام.اإتهاباتهاحدودافصىوصلتقداهليهعنالانفصال

قىانهإء:قولها!ادئهاو"ن،اكزءنجبن!بئاكو!قىحاووت!ةاولكانوا!طيقولاسمعه؟يحبهمالمذيرنللئاسالعمادذاتوبمتبلمنخلهامين

حصلفقدالعربيةوالشريعة،اليونانيةقهاديسةالاجاد!قئاء-ظمتالا،والادبالثعروراء،للعقلفائدةمنيكنلملمو":الكتابخلالمة

والعقلالدينبينالىتوفيقهو،الفئ!هذهعند،اذا،!ا!كمال"ا!كمال."...لكغى،ا"وجودلاالتيادرنجبماواتفيالنز!ةهذه

الييم!من،الفلالسفكأمن،رأيناولقد..العللعلةوظ.ا!سفي؟لهاوجودلا(لتيالدنياواتهذهتنفعوماذا

امسانعلى.بسمعنانفسهالمغزىوهذا،بأحكامهوالقولوترجيحهالعقلمراتعدةأ(لثنان"و"ذهب)ةلفظةتردانالغريبمنليساو

قوله:المؤل!سفةهولاءفيواحدةمرةولومننلا"للاس!تعمار)اذكريردلا،وانصفحةكلفي

!والمساءصبحهفيمشيراالعقلسوىاماملا:الظنكذب؟الكابكل

صوتمناعلىوحياباعتبارهااإتضريعةالىيميلونمناإعلماءو،نيزاللاواله،ريفياصلمنالعطيمالمرهفالاديبهدااننعلمهما

بانحنبار-كالمقدسي-(!شررمةعلىالفلسؤةيوزرمنو!هم.المعقللنقتطف"ارلبعطوقئاطرتحت))الىنرجعولن.الريفيينوسطيعيش

المتصوفهجاءاداىصفيمالاء-اءطبوالفلسفة،المرضىطبالضتريعةانللاسهظذسنقتطفوانما،بالريفالاستاذتعلق-مدىءلىتدلمكمقاطعلك

داعتبار،الانبباءعلىالاوإبهاءتفصيلألىوده!وا،الموصوعهداشققواالذيالوحيدالمنظفهبىالمضصعرلغةفلعل،يينتساشعارمنرهرة

ف!ن.تفسهالهاميتبعالوليبينما،عيرهمنرسالةيسشقيالنبيان:ييتسيذقول.السميكةنظارتهالىالصفاءبعيد
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الاد؟نبصحةيقولونالذينالمتصوفةمعاللقاءالىفادهمفكريتسامح(عربيابنعن)الشربعةرمنزلةالنبوةوكأنيرالفلسفةبمنزلةالولاية

:المشهورالبيتصاحبعربيبنالدينمحيالشيخدأسهموعلى؟جميعااليونانيةالحكمةن1الى"الرسائل))درسواالذينالمحققونويميل

وايمانيدينيفالحب،ركائبهتوجهتانيالحببدينادينجيلهمالصفاءواخوان.الصفاءاخوانطريقءنالشرقاستوطنتقد

الاله:مع(لكونبوحدةيجهرالذيالبيتوصاحبفيالاسلاميةللثقافةاليونانيالعقلعزواتقأين،الهجري.الرابعالقرن

حجرفيوا!ظره!-جرفيفا!ظرهالمختلفةتراثهابأشكالىاليونانيةالثقاقةانوالمعروف؟السابقببنالقرنين

الله!دلك،شيءكلفيوانظرهانشكولا.العباسيالعهداوائلىفيالاسلامهةالعقليةتقت-مبدات

،الفكرةهذهعلىخاصةفلسفةيبنواانالغربفلاسفةبعضارادوقد.الجديدةالامةهدهفيقرارالهاةهـوجدتاشجمةامعارضهامنالكثير

،النباتفييرقدالمطلقان"ة(!قائل"نتبلنغ"و"سبينوزا!!منهمان(ستطاعتقد"الصفاءاخوانرسائلان"القول.بصمحؤدوللأن

"كوذ(نوفيكتور"و."لانسان1فيويستيقظ؟لحيوانفيو!كنواولميةالعقليةالمعارفشضفي(بدعهوما"الببونانيالفكر"3زتر

به.خاصاومن!بالهطريقةالفلسفةهذه"نجعلالذي.وافحا!وجزاتركيزاالرسائلهذهفيوالفنية

منلونانهاعلىرسالتهموحماو(،اسلامهمفيشك(لبعضانعلى.،طبقاتأربعمنتتهونالرجالمنصغيرةجماعةالرسائلهذهومؤلفو

ولكن.عقيدتهافيالجماعةتكتمالحكمهذاعلىوساعد0الالحادالوانالكبرحتىالمصغرمنذ.بنتظرونوهم.بلدكلفيواعواناتباعولهم

فيمنبهممبالغةاتخفوهلانهم.الحكمهذافينسرعيجعلنالا؟لتكتمهذاباعتبارالتغلالىطر/بئهوالتقسيمهذا.انويبدو.عقولهمبحسب

لوتلاحقهم؟نحقهامنكانوقد،الدولةتلاحقهملمولذلك.الحدراكثرالشبانعلىالاعتماديكونفلذلك،اصلاحية"رسالةا)طريقتهم

وشأنهم،تركتهمولكنهانجعقيدتهااوسياستهاءنانحرافاسيرهمفيرات.تقبلهموسرعة،جوهرهملسلامة

تحلوالما،بالسياسةلاشتغالهماثرايفيهيبدلمالناسبينساويههملانفيارائهمالقول))وجملة:"الاسلامفيالفلسفة.ناريخ))صاحبويذكر

.و؟لموفاءوالمحبة،الدنجبافيالزهدفضائلءنبهفياختلجوما،آلاممنعانوهمافيها،مفبطهـدةجمماعكأمذهبانها

ورسالة.،رسالةوخمسين؟ثنتينبلغفقدرسائلهممجموعواماالفلم!مفةهذهفييلتمسونصبر.وهممنبه.نواصواوماامل،منن!وسهم

الاولى،الرسائلفيوردمالكلالملخصة"الجامعة"تدعىوالانجبرة.د.ونجهـمهيالفلسفةوهذه.لهاتطهيرااولنةاوسهمسلوىالروحية

وكتبالوحيكبعلىتعتمدانمامنهااستقواالتيعلومهمومصادرانلاعتقادهم،الموتحتىمخلصامنهمالواحديكونانالمذكوروشعارهم

،والطبيعياتوالرياضيات.الالهيةوالكنبالمنزلة،لكتب1وهي.العقلالانسانعلىفأوجبوا،الصحيحالجهادهوالاخوانصلاجسبيلفيالموت

و؟ما،الشرقىسماءمنتدفقالوحيكباما.لكيةوالةلطبيعيةاوالكتبعلىفيجب،جهدهلهيتسعمابكل(لعياةهذهفياخاهيساعدان-

والهندكاليونان،الاجنبييةالاممثقافاتمعانحدرتفقدالعقلكباخاه.بعامان(لعلمذيوءلى،مالهمنحظاللفقيريجعلانالملاذي

ونجرهم.افرادمنالمستبصرينبملىخاصة-عندهم-العلمانغير.الجاهل

وادخلواوالمربعاتالاعد؟دعالجوا-اليوناني-الرياضيالقسمففي"..؟لعليا؟لطبقة

ضمنها.الموسيقىفو؟صلكثيرخيرفيهايكونوقد،الاجتماعيةال!ناحيةمندسال!نهمهذه

النثسوءمذ!ب"نسميهما(لىفطنينكانواالطبيعيالقسعموفيكانتولذاولكن،والتعاونالارشاداساس-علىؤائمةلانها،للمجتمع

اعض!ائهابينالطبيعةفبم"التحول"قوةالىاشارواحن"والارتقاءليسذلكعلى؟لجواب؟بالاضطهادعوملتولماذا؟تنسترالفئةهذه

ليستالدمنفخضراء.بالنباتواخرهابالثباتاولهامتصلفالمعادن"واضطرابهبقلقهعاصفعصرهوفيهنشأتالذيفالعصر.بالعسر

تصيبهثم،وإلاحجاروالصخورالارضعلىيتلبدغبارسوىبشيء،تنهضصكأكلفبالحكامإرتابانجداالمعقولمنفكان.ودسائسه

.والنبات.،.وحشائترنبتكانهبالغدفيصبح،الليلوانداءالامطاراتذسدوهم.الفئةوهذه،الحركةهذهاليهذهبتمهما،تقومفثةاو

مرتبةبأولمتصل؟لحيوانمرتبةاخروكذلك،بالحيوانمتصلاخرهعلىؤائمةنهضةالىوتو،الفلسفةزيالحركةتلبسحينارتيابا

عليهايبنيالتيالطييعيةالاستحالاتفيصريحقولوهذا"الانسانالارنجبابهذاعن(لابتعاديطلبونمااحوجوالرسائليون.الفكراعمال

.والارتقاءالنشوءفيمذ!بهم(لطبيعةرجال".بالالحاديتهمواانخشية

الدينبينالتوفيقيحاولوننراهم،و(لدياناتالآراءؤس!موفيهويكونوان،يثورانالفكلمنارادوا،الفكريوعيهمفي،وهم

وكما.كلهاالمذاهبيسعتغرقمنصبهموجعلو؟-أشرناكما-والفلسفةالتعاليمفيمحدودةالئورةهذهتبقىانارالواولكنهم،الثورةعنوان

جميعا.الاديانبعلوعقلييادينايضعوا؟نارادوا-بوردي-ؤالالفكرانباعتبارالامراوليعلىالثورةلى1ابدايدعواولم،الفكرية

يرىان"بوردي"فاتولكن.والحكمةالشريعةبيئالتوفيقيتموبه(نهمالمتحردتفكرهممظاهرمقفكان.بنفسهاؤائمةثورةكانتحررمتى

العقلاستحدمتولو،ئحايتهاالىوحدءالعقلطريقتتحذلمالجماعةانتجروهداوفي،هم1هوبحبوالاحاديثالا؟تتاويرلالىيسعونراحوا

فيالتصوفطربقسلكتولكنهاالمفلسفةادنى،؟لىطريقهالهـانوحدهانهمالسمحتفببرهممظاهرومن.المقتسرالطويلبهذاالنصوصعلى

وفي"الرسائل".جتاحاوالعقل،جناحاالايمانوجعلت،(لحكمةطلب،والاديانالمذاهبجميعيتقبلونبل،منصبعلىمت!بايوثرونلا

آيةعنوحنانارحمةتقللاالمتصوفةيسميهاكماصوفية"شطحات"معرفةمنيقتربونالحالةهذهفي،وهم.واحدمبدأالىبهاويرجعون

فيالتعذيب"انرأيهمذلكوءن.؟لصوفيةكباربها(قسمشطحاتوالايمان،الكونتفهمفي(لمتصوفةعبيهجرىخفيصوفينمطعلىالله

برحمةالظنيشبئونالناسيجعلوهو،يدومانيمكنولا،مولممجهنمايمانهممظاهرمنمظهرالسماحة.هذه،كرىيا،فهل.(لمكونبوحدة

هذهومثل،وحنانرحمةهو،شيءكلؤبل،و(لله"وحنانهاللهعنتم!در،الاصلفيموتلفةالمتضاداتيجعلونهل؟الكونبوحدة

فيعربيبنالدينمحيالشيخالصوفيةرأسدهباليها"؟لشطحة"مجردهيام؟واحدةونفش،واحدوعالم،واحدةوعلة،واحدمبدأ
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يعرفهمافييشارككالذيالدليل:الخببرالدليل!دورفيهالمؤلفةتقومعنيخفف،الرحمةبدافع،اللهانوراى،1المكية(لفتوحات"كتاب

فهمه.لحليهيستعصياويج!لهعماالبحتفيمعهيششركثمبه،ويحس-.النادفيكانواوان،عملهاباطلاالنارفيجعل،المعذبين

ادلةيفعلكما،يعرفلامالنفسهيزعمانأويعرفمايكتماندون.،بعيدحدالى،شبيهةانهاالرسالةهدهفيالقوليمكنماوجل

إ..والاثارالتاحفالاولىالبؤورتحمل،المثورةعصرفيطهرتالتيالفرنس!يةبالمعلمة

المسلمةألىحدبعي!الفتاةالشرقيةولاكنادقىواصرح:قصةالفتاةانهاقصة،تتفجرانتريدنهضةطليعةكانتالمعلمة!ذهانالا،والافكارللعلوم

!ص!ذولا-علىحجابايكنلمان،وفكرهاروحهاعلىالمسدولالحجابذاتتشتملفهي،الذبولطريقفيكانتنهضةاعقابفىجاءتالمعلمةوتلك

ومنذ،اليومالمجتمعيفرضهالمحجاب(لمذيذلمك.بالفعلوشعرهاوجههاالعمقفيتهاولئن،وعقائل!مالاقدمينطيماليهانتهتمامجملعلى"

فيه،القناةتعيشالذيالكبتقصةانها.والانحطاطالتحجرعصورالسرضلمجطواليسر،.بالشهـولةلحيهاحكمالذي؟لتوجيهفاتهافما

إ،ن"واجبها"لان،هيتريدماحسبتحباناوتفرانعليهافيحرمكمثليمقهموفمامثلىوانما)ء.العنفبطريقةيئتلموتوجيههم.و؟لمتعيبر

الضائعةالحريةقصةانها.مفا5اواب"اارادةحسبتحبوانتفرماكل":!وقيل..اقتطعهشيءاعجبهفان،(لماربهيمربشنان

لنفسهاوفيهابهالتبرهن،مكانءكلفيوتشدها،عنهاالفتاةتبحتالتيأينوتنزه،شتكيفوأنظر،شئتماواختر،شئتماوشم،شئت

كانتسواء،لصالحهابرجليستخدمها؟داةوليستنجئريكيانانها-"ثشت

عنالفتاةبحثقصهانها.ابنةاوزوجةاولأحبيبةاورفيقةالاراةهذهتجافت،طيعةلينةوتعابير،واضحةبلغةالرسا"للهذهكتبتوقد

لها،غرهايرسمهولاهـلمخهاالمشاللىذلكيبقىانكفمن،ور!رهاتستجيب.المنرجمةاللغةشوائبمنوبرئت،القاسيةإلفلسفيةاللغةعن

فذريبا(لغيرهذاكانمهما،بببرهاتثقلاالشرقيةالفتاةلان.يريدونوفيمايفكرونفبمااصحابهانضجعلىوتدل،منهايرارلما

مكل،،القناةوتتيه،الفراغءنيولدالذيالشرقيالحبقصةانها.منهاهذهلتطور"العلميةالحقيقة"ناحيةمنتزولقدالعلميةوقيمتها

سنالرغممحكلى،المحقشعكالضثابيتبدد7ثم،عليهاكالغرببعالمفييخهاستركأعرجمبنمناباولانهافيتبقىلكنها.يومكلالحفيقة

...تغذيهالتيواـلامالتذكيهالتيالشهوةادب،ايفي؟ليهيسبقلمجديدنحوعلىمعينةبمذ؟هبتدينطائفة

تثود.واقعهاعلىالنمرقيةالفتاةثورةروايتهافيبعلبكيليلىتعلئ0الخيرة(لواسعةالثقافةعلىوتمم،المعقليالتسامحمعهاتعمل

ولا،يفنعبي!تولا،-بذتسليةولا،يصمدحبيبفلا،الحياةفراغءلىالعرجم!والتراثالعربيالعقلعنالكنابلهذا(لنا!ثريناللهجزى

وفي،الاجتماعيةروقاتنافيبالهوفاكلعلىوتئور.!فهـمون؟!لسيللمجرالاساسيةاللبناتيضعالذيهوهذاعملهملان0الجزاءخير

،بالمالالطامعات،هدىبدوناللاهياتزميلاتهاعلىوتمور.يدؤ.الئاس،صحيحةدرالسةالععورقبلالعربيوالفكرالعربيالادبئدراسة

الجامعيحش،العرببمالشابعاىوتثور.مكانكلفيعنهابحثات.موضوعية،متجربة

علىوتئور.سريرصورةمخ!بدتهفيوترتسمالابفنناةيفيلاالذيوالمثقفالهنداويخليل

تشعرولانها،ذهبمنقضبانهكانتولوحتىكبيرسجنلانهالبيتس

لها.بيتاوليسىلاهلهابيتابه

نعهدءلمجديدنوعمنصراحةانها.جر(تهاالمثورةهذهفيماابرز".ص!

وثر؟طوقانوفدوىعبداللهوصوفيالملالكةنازك-:العربياتكاتبالنافي

الفتاةاوالمراةامالعنعبرن،وغيرهن،كلهنسكاكينيوودادملحسي-احبساائا

تقاليد،بعلبكيليلىحرقتهاالتي"المتقاليد"يخرقنلمليلكنهن.والامها

شريكنه"حتى"يغمطالذيالرجلفليهاجمن.خاصشوعالجشبعليكيلميلىتأليفروايرة

احلاممنباناعترفنولا،الزوجيةالعلاقاتمتعةفينصيبهامنويحرمها

بعلثكي.ليلىفعلتكما..نهديهاويدابلعابهايرحقمنتجدانالرراءص328ببروت،شعرمجلةرارمنشورات

والمواقعالاسماءذكرحدودتتعدىوواقعيتها،واقعيةلانهاصريحةانها

ومقهىفيصلمطعم)الاميركية؟لجامعةتذكرأنهافيو؟قعيتهاتهحصرفلاليسانهمنعليهالنالبهىيجمعيهـادماأرددحيئماجديدءبتثيآتيلا

!"الحقائق))هذهتذكرعئدمالاؤ!اواقعيةانها.(بروتفيسامأنكلبمقدارولفى.هيمثلها،مراهقةاوامراـة،الانثىنفسميةيفهماحدمن

فيسمبر،حميماانس!اناويرافق،حيةقصةفييعيشانهالقارىءيشعرالادبفيئحريبافراغاألاخرىالجهةمننجد،الحقيقةبهذهنشعرما

القهوةارتشياففي.ويشاركه،وصغهمكتبهويدخل،الشارعفيمعه)(فكارهنانفسهنتشريحعنيبننا(لاقلامحاملاتعندواحجاما،النسائي

ألانكل"فياو"فيصل"عندالامودتلككانتسواء،الامواجومحادثةاوغيرفيالاديب،والمجرباويبلملرجل،الاديتيح،مماوعواطفهنوامانيهن(بانفسهن

مثلما،الكتابمنتتدفقالتيالحياةانها.اخرمكانايفياو"سامالىبالنسبةالفشكلفيينتفاوتعجزاعنهفيعجز،بذلكهويقومانالمجرب

انها.الخالدةالرسومباقيكللىفتبرذهاالجيوكلندالوحةمنتتدفقغمستجديدلقلمنقرالاننبتهجفنحنولذلك.بالمرأةالرجلخبرةمدى

فهيليلىعنداما،وليملكتحصلالتي،التافهةبل،الصغيرةالوقائعهي،اللبنانية،بعلبكيليلىقلمانه.الحيانياختبارهابمدادصاحبته

جمعتاذارائعةولكنها،لوحدهاتافهة"وصغرة،فسيفساءحجارة-."احياانا)ء

بالزيت.الطفلالكاهنيمشحكمافنيةبلمسةومسحت،نفسهاتعرفهيحيثنفسهاعلىتعرفنافتاةفصة"احياانا"

"الريبمرتاجية"الواقعيةوبينليلىعئدلمغنية2(لواقعيةووهبينالفرفىانوتريدنفسهاتعرفلاهيحيثالمح،ولةنفسهاغيالمبالىوتدخملنا

بريشتها،عاريةمود.بلاترسمليلىانهو(لاخرياتاديباتنامنعددعند،مجهولعالموهو،عذراءعالمداخلاستهـشافيةبرحلةنقوماننا.تعرف
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دبداتامرأة،!يةانشكونلاحقيقةالى،العالمالى،الواقعالىجزءا-اةصنضع2لياى.الضصوبربآ!".ب!صورذ،1فاز"نالاصر!،تاما

مامعهايمارسرجلع!هيتمددةراشالى!حن،ودمولحموقلب-احرمان!،الحرمانتصور،مثلا،انعها..نرورسمبينما-ووبجانامن

كموظغةفشلتالتيالفنناةدورفياصل!ينامتأت،"الاطفال"صناعة"دعوهواكنهـاالتأرف،ؤلميالحريرةوممع(مع"اوامهاابه".أشدةآالخا!ى

دورفيتنجحانالاامامهايعدولم،وابنةوصدإقةيةوفىوكاتبةوءالبةليلى.!ختلفة،ثاب!نةرصورة،ايضاخاصاصلمرمانا،آخرحرماذاتصور

فكراتعطيانلا-إنعطيانتريدالتيالمرأة...المراةدور:اهماكتطاء.كلنهالحرمانهدا.نصورولكنها.ماد؟معروبةشبهانهالافقيرة

ما.نستودعهطفلا،طفلأتعطيانبلمالا،ولا،بوبرارولاولافناولامع،ال11قروترت،كمليونيوة،كأرية،اروايةافي،نفسلاءنتردث

لياىاي)في(ضوليناووناالى.وللحياةولهلزوجهلاحبمنلديها.عئهحرمانهـيفيالذيلها،ليىالذيالمالإحتقارهـاتصمففيالواقعاذها

تماما.ناجحةبل،(موفقهةيعلإكيالمكهـشنزين.ولساقيهاالممترئبلهءدرهاالشبابنهـمايلىتصف:ثانمثل

؟-نالانطلاق)يهابرأتالتيالرائعةانطلاقتهامنتعودلصلىولكنالخيلبلمىلانؤوتوءراؤي،تصو.ررمجردلهسولكنه.واقعيهداووصفها

؟لتي،ذاتهاالمفرغةالحلقةفيلتقع(والبالبةالمهـترئة؟.نهونظرتمعالمح(يهماالجائعةالافينهـم،/ومكل،بروتحت)ساقيهابجمال.نأتز

باقيفيهاتدورمثلما-وضلالتيهفي،فيهاوكدور،المجتمعيرسم!الياىانولاليد.ازتبا!االت!يرهالاعين،لمكيناديلذي1الصدرمنمحرومة

اقد.الفنيلاالاجضماعبالخط،بعلبكيليلىخطوهئا.9!نساءالجميلة،جسمهارونالاخرىبلاقسامتفكو"ثاماالضامرصدرهاؤيتفكر

ووو،وجودهامبررهو،ا"راةجاةهو-الاطفالعطاء-العطاءجعلتلما!،الناحيةهدهفيمحرومة10.1تتنمهرانهابردولا..مدرهاعكس

اعظي"وانا"،"اعطيانا"تععياليهابالنسبة،"اح!انا".كيانها!مثلا،يجيدابرلولىونج!ئافيلمماتشاهدحينما(لاقلفعاىدائمايكن.ا

جهـاديننحولطوبذلك."احبلانا:طوناحنت!ائيفياصانا"زصنهبماهيهـخاط!المزعوماكورزل-بصدرهاتتغزلحيئماواقعيةليطىولهن

بطنها!،شتفخلانسعيالىالشرفذصعةالقناة..المادتنش!رهااوفخذبهااوببشرتهاتتغزلحينما

ولأئنا.بهماوبالتفبروبالحملبالحبحقهاالشرقيةعلىننكرلسنا،و!ا)وطن،!الاذسانادما،افي،وعر!صة،وا!*!ةبلى؟نثيم

ادجلينظراتينفسها؟لنظرةوالحملالحبالىتنظراننر،بىهالا،عيكشظفلانلونبايمانهايىلىتخبرك.وبالاشمراكية،وبالعروبة

متعةمجرديعبرهاالرجلانالثسقةالمراةتعاسةلر.بهااليهمامثل،حيالتزامها.حشرياان!زكوندونالوطنيةمش!اعرهاانتوتعرؤط

يبقىبالتحوراملفاي،التفبرهدافيتجاريةالمراةكانتواد؟،للسرير.لا!شعمار1تكرهانهالتخبركالاحداثتصطنعولاعناء.نبنالفلا.واقعيتها

الوط!نيةعواطفها.سعيدوبورئر1الجزمجاهديبطولةتقدروانهاع
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*رائدارعر.حأريثأادواامعهاوتلتحم،الكنابفيرسمتها(لتيالحية(لصورباقي.نكملالانس!انية

.-!أصاحباي)عنرهتعملالتي"المؤسسةمدير"تشكوفهي.بلادتكلف

أناأارو-ال!جرااثارأوواشنطنألندنيستدهم!نه(الاررممارمعيتعاملالذيالبيروت!بةالجريدة

"-،أتبتاع"حمرة"ارترفضوهي.تركهاالذيحبيبهاتشكومثلماكنناباتهمبى

..-

مثلماأالجز؟ئرفيالعربابطاليجدلرصاصالىثممهـايحولباريسيه
الئافدةا(لثلاثةدواولئهفى

....تعظكانتحاولليلىانتحسلاانكاي.تحبهلاثسابطلباتترفض

لملاأ...القوميةاحاسيسهاعنتحدثكقوميا.عندماوعظا

لىرأ11اططلوصففيحاسمةكانتلانهاليلىالىللوم1بعضيوجهوقد
السيءفجعلت،انضسهمعنالكشفحريةلهمتركتانهامع،روايتهـا

مهرل!ص
.ملاهيةالغامضاواللاهيةوجعلت،نهاي!تهاالىالروايةاولمنسيئامأم

.قصراكانالتاري!حيروايتهامسرحانلطيشفعربماول!ن،دائماوغامضا

ممماثحتىمجالابطللكلتعطيانمياقصراي،(فقظاشهرعدة)جد\

الجوانبابررمثلماالحسنةحياتهجوانبيبرزوحتى،شخصيةيبدل
ربمإ؟!

الغامض.عنالغموضوبنجلي،لهوهاعناللاهيةترعويوحتى،السعيئة

ا

مر0الينامثلتلقد.اخرىناجيةمنليلىالىفنوجهه؟لاهماللوماما

ردماءلرأص0!....
أدرئ1الروايرقى(فيتظهركمانفسهاليعلبكىألبلىوشحصية،الروايةبطلة)فياص

منلمراهقات1باقيعلىتعلوكمراهقةفهي،رائعاتمثيلاالفت!ةدور

اوتسثح.،الخيالغياهبفياحياناتبيبكانت،تفببرهااتساعحيث

مكتبةلمكلزي!ئةستكونمترفةأنيقةطباعةفي2ان.الى،مطلقماتنظرباتحباتهاوقالمحمن،-ونرنسج(لاحلملامعالمفي

.أفتصود(صوتهسماعاوالحبيبرويةمجردتكونوفد)ماحقيقةتصدمها
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تكنلملوالمجتمععلىثورة"اجاانا"تحبلبعلبكيليلىكانتما؟لها

هداعلىالثا"درةليلىولكن،فقطلىلمممعةانهاالانثىالىالمرجلنظرة

اللمئآلىأوواهـاكهقا-الىهـ-ءءكلء!مأاانا))شعارهاتحعد(لاخرىلاق،1؟لماذا.الاستسلامرالةرا.مةذدماة
.ممه،هربالديبي!ها،بتهاالىولرجع،بهم!عنر!لعودالوصع

وجودمبررلمبت"الاطفالصناعة))انتنسىلانها،"حبلىانا،ا!ا

8397؟تلفونالأ76..بصسورياشارعبيروت%لاولكنهالزواجالرجليمارس،الرجلوجودمبررمماهياكثرالمرأة

المحترمينوالالساتذةالمدأرسررحفرأت%انالمرأةوعلى،لهنحيالاولكنهاالمزو(جالمراةوتمارس.للزوأجي!حيا

القبلالدراسدللعامالمدرسيةكتبكمزنررواانقبلهوالذيالزواجمجالغير،واللذةدلعظاءالاخرىحياتهاليمجالاتنعنرف

ألاتية:المدرسيةالكببسلسبلاتعلىتطلعوالننرصأيقر!!وا،فيةمجالاتهـجموعمنواللمذةدلصاءفقطواحدمجالى

ائيةلالاأالنتهالروةبيةأجزأإالتعليمفييأحرلحديدلرليملمييااجانبالزو(جوالىغيروالمافةدلعطاءصياتهةيكيرةمجالاتبوجاورالمرجل

لمرحلةاجزاءاربعة.:العربييلادبفيالجديدسلسلة.الزو(ج

جزءأن(ألتكميليةالشمهاردية))1العالىآا!لىالمرلمعلييم"!فنغ!ها!و7اى.با!فرورة"احمباانا!!رمىلاء"!لىانا!!

لمرحملةلجزاءخصمة:الجديدةو(لعلومألاشياءسلسلةمغاجعةكلبعدتور-،تزالولاوتددتبل(دتي"الشامية))اعديقتها

الابتدائيجمالتعلتر،!هاالنيال!اة،تحياانهاالصديقةتلكححريعنيفهل.روجهامع

لمرحلةجزءأن:(لمدارسفيالصحيةالتربيةسلسلة؟.بانسانيتهيعشزانسانكلويريدها،بعدكيلمباى

والثانويالابتدائنالتعليم

يحكىاجزاءثلاثة:لادب!للأبأ!صصيةا!ية،ايضا،تعنيقدانها.قحسب"حبلىانا"تعنيلا"احجياواشا"

الررعندالقحمصىوالادبالررعنلج..ا،يتيمااربيانا،ضعيفاانصرانا،عدوااكافجانافكراء،انتجانا

والدكخورالبستانيفرام1فوإدتأليف.الموجزلبنانتاريحوالتنسكالرهبنةيفترضلاالا!(ناوالكفاحاوالازتاجأن،نعم

رستماسد

لصفياجزاءثمانية:الجديدةالعرليةالقواعدسلساةلماوالانتاجهذا،اخرىج!ةمن،ودهن،المعنويةاو!يةالجم!والعنرية

والتكميليةالابتدائيةالشهادةيقرنلماذاإءوال!وا!زوالال!ياةعدميفترضلاا!حسماناوالكفاح

.إدصفيأجزأءتمانية:ال!فرافيةفيبهجديدسلسلة/.الرجلعلىرنجطبقمثلماعلالمراةينطبقوهذا."الاطفاللمحةبصن!))

وألتكميالميةالابتدأئيةاكهمادذا

ولهوللأهل!897طاأ!73!لالاأح!4!مأ!!84؟+!مح؟أااحمدفانااحياانانظريةهنيفهمكما-المجنسهيالجباةكمانتولو

2ـلتعليملمرحلةاجزاءح!ه-ثرو!فلمر!يةحزءان!،اليممجتمعتايفعلكما-الىت!منكابوس!فييعيشمجتمعناكانولمو

يلأبتدأئية(القنمهادة)الابهرائييئدونكافيوالانهمالمجاهليناجدادناندومان،هدهوالعالة،دناحقلما

+هولولهلاول،97اأ7!م!4مأ،+يدهمح!09التيلمخاوفنااراحةالوأدمماريعمةالىنعودانعليناولكن،بنافهم

يلابتدافية("لشهادةالابتدائىأننعليملمرحلةاجزاءاربعةاضالياتاادةتات.د!روواوافي،نفوسناؤيالكابوسهذا،رزرء،1

آي9"هـ"أه!عأح+5؟اأ5ياص!5لامء3

لمرحلةجزءان-يلانكليؤبةالقواءةلتعليمسلسلةاحثلث!.والنغىارجدا!بة،وصرطنون،ت"ن3في،!اعلقما

"أالابتدأئيالتعببملمرحلةأجزاءاربعة-(لروضةااالعربل!ماغانفرنسواذنسم!بهادكن.كبوىامثانةبعابكيد!باى،وبعد

أ7ءي*رو*حءمأه2ول9ا؟أيح!3!*+،13،بعاجتنلبلىنريدهما.العربسهاغانقرنسواؤنكونانزريدهاولا

ثلاثةافىالانكلمزلةاللغةقواعدلتعلم!سلسلةاحدلث،بة............
.......!.لسلمماوت!بوتاهومواطعه،ادبربه،ا"كالالهـالرلمواىر!همالر.وحسب

(لمخطلتعليماجزاءخمسةفيالمجديدةالعربيةا!نخطوط%ؤكرا!تبم،ذلكجانبالى،و!كأا،بالزواجنحلماووتزوجرا!حب

العربيإ(اصياانا"ءقوا!-ن"احياانا))عيمارمنروائعوتضع،وفنا؟دباو

ألانكليزياليخطلتعليماجزاءخمسمهـةايومهممااكثرهذهمنأحسناوكهذهرشائعليلىخعنهانالمؤرخويهم

"!ل!3ء3أمألالا،أ؟م!ح397*4+،ياأ2؟ولا:01!اطغالانصنعان

لافردسي2لخطلتعليم؟جواءحمسةأانديلبعلبكيعلى،ا!رائعالاربيتاجهاوك"ابع،امكانالهاورتجقق

4،لا5لا7!اا!ح،1اأ9م،"ياأ9صم،3+؟،أ3!

،حس!اب-لابتدائييةالدروسلشهادةالعامالدليلوصهدتقدانهاتحسبانوبمجرد.الطريقاولءدىانهـ!نفس!هانعنبر

اصلاء،افرذمياملاء،درافميا،تاريخ،اشياء،انشاءو!.القمةاواووفالىالوصولدونان!تهتقدنكونالقمةاوالهدف

.لنكليزينوعمنالممتع.الجميلالكثير،الكثيرمن!انريدلاننالإنعهيانهانرب

."احيااذا))

ا------------------صأيرصعانجبمس

61


