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دامالفقرهومااـذن(لامرمنطقو؟8.الذهنئلعربيتغيربدمموى،والمكنباتاللغ!ةمتحدة،العربيتقرفنافي،والبلدانالاقطارمنمجمومةهيه!

تتحولالمذيالمدينالزارعذهننغيركص:الاساسيةمشكلتناوجودصالشمرعرسقوطعثرةمنتنهضانتريدوالاعولوالثقافة

ينالهاجا"لزةالى،وثوابعقابمحضمن،وعيهفيالاخرةالدار.وارادةالانعليهنراهالنبمبالتخلفوعيرهاوحجرهاالسنواتمنمئات

منيقبلالذهنئلذيهذانطوركيف..!الدنياالد(رفيعذابهلقاءالذيالتخلفمقداروعيعنجدامركراتعبراالاليستهذءالنهوض

تستاهللابدونهاحياتهكأن،وجودهاعلىويلح،فقرهفكرةالدوعي.الحديثةالاو!وبيةالحضارةامجاد؟لىبالقياسعليهاصبحت

علىالجوابهذااملىالذيهوالدينيا!نطقيكنالم..؟شيئاالتراثوتغير(لعربمة.،البلادتصنيعهوالقيابيهيالعامالالجاء

هذانغيربهبف.؟الاملمنبكيريحياانلهليمكنالمسكينالريفيوالتسليمالخرافةمحدوديةمنيقفزانللعقلليمكن،جميعهالزراعي

!أالن!نيةوهذء،؟بجوابالى،وخزياتعاسةالانسانيةالمظاهراشدمنمظهروهو،والرضى

.نتعاطىوان،الزخمالوجوديالتيارهدانحولىانتلفيقا(ليس.والحريةالعدالةتحقيقوطبوالمحاجاةالعقلانطلاق

.؟شيءفيتعنينالاجماليةوأطروفلسفاتمذاهبمنالغربب!(لمسكناتيكونفحيث،ميهالحياةبنوعيةمرتبطةألعربيالشرقفيألامكار

مل!ونفيالغارفىذاتهفرنامننبدا(نوالانسبالاوجبمناليسالريفيفصتبلبفيحاسماعاملاالفقريظل،اـلزارعاداةالمحراث

.؟!وطينحماةبمقابلةويمكن،معرقنهعمقومدىوعيهشكلتحديدوفيبل،وتأيخره

المادكطبالوضعتمالرالذيالشرفيالنهـنسيكولوجيافيهيالمشكلةاننستنتجان،عر؟فيواخر،الجنوبيالاقليمفيزارعبينبسيطة

كنبهبماوالتسليموالرضى،الحاكموعنفالديناووحي،المذلهوبنفسيةويقرب،الملامحيوحدانه.وهنارهناالفقرلاصايعالممعر*تر

...إ!)!(اللهفيالافرادواقععنتعنروهي،ذاكهاالاغافيانبل..التقاطيع

،ووحدالعريةالبلدانكلفيالنتلالجوحدالذيهومجمتعاذلككلفيبلمما،العربيفالام،موحداسمتاتماخذ،لمجتمعيةوهألاسرية؟رتباطاتهم

الظا!يرففونلاالذيئالناسمنالقطيعهذاوج!اضا،قسمالها.والشعروالقصة*غنيةكانتولما..اخربلدفيالعربيآلامذاتهاهي

وجعلنا،ألامراولويقولهمابكلالتسليمعلىيحضالدينلانوالبطش،العالمفيمجتمغاييعيشهاالتيالوجودماساةعنالتنفيسعواملهي

الطبقاتوجودعلىيؤكدالدينلانالعدالةبطلبتابهلاالتيالنماذجهذءمنهاشارة،الوجودالموانمنلونتخطئةعلىالمجتمعهذاتأيهدكان

الطيببالعيشولابالعدالةنأبهلاكنا!ذا..بعضفىىبعضهاالشاكيالمجتمعتماسكيفجرانيوشكالذياللونهذاتغيربضرورة

.اذا،خراتالمتخم(لعظيمالغنيالرحبالعالمهذأفي(لحريةفييدولا.ويمزقه

فولىويتسلقونيعيشوناخريناقواماوندع،وفى!هذلكفييدلاكنايحطماناللذينوالعوزال!رمنمنصلانينالعربيشرقنافيوالفنون

الخاليةالتظيفةوالحيلأةالطيببالعيتنوينعمونودؤوسنااكأفناويقتلنايدوخنا،نعانيهواقع.نعبرر.ءعنانها.الامرلأدويحطمانالاسرة

اذننز(وءننجبفلماذا،ذلكنرفضاذاكنا،والقذأرةوالنلالامراضمن.القبزالىمعناويذهب

الكهوففينميشلالماذا..1والحد؟ئقوالاسر(لمجوتونبنيألا!لنستعرن1،وواشعارناوقصتنااغنيا.ننامننغرانمجدهوفهل

بمسافةاقربنصبحالاقلعلىفهكذا..الموتحتىلمزواجببونوالادهـةإأ..تطويرهابدسثوىواغنياتهالغرباشعار

لله1وواجهنا،وجهبنصفالحياةواجهنارمما،اللهمنعظيمةاثقابختوالجمعيات،والمنابرالادبيةالمجلاتء!نشيانمصراهو

إ!إالاخربالنصف

يعنىلاقرلملمهذانثر.ناخرى)مرةيؤكدانالتحريريهم)*(

التىادنكبةبهذهتحسشام!بيمااشدصفلطينعاساةلعل)*(الىيرتكزلاالاراءهذهبعضن1وسيمالااراءمنفهـيهورداماتبني

الخيانةبزيادةلكنوب1وبالمقدردمسليم1يكلئالم،النفسىوجردنالوثت.والتحلديقللمناقثةواسعالمجالنتركونحئ.ثابتةحقا"لق

!!.العربيةالارضلهذهالمؤقتالضعياعلببممالغدر1و"ب1للاد!
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"لمنامر.لبقيةرهلقسماتواللونالنوعظحمثمنالوقت:المشكةعناعر

هـلعربيشرفنافيوالمفرون،المفكرينمسنوليةيعني؟لقيادجميالوعي

الم!اديةوالاوضاعلاالقادةوعيمسئوليةهوكليةالعربيلملنصتغير
علمانفالظامر،اخركارعيةمشكةوهذهالادباءحدودعنيخرجوتلا-3

مفكرايخرجان-كليا-شاتلا-في-يستطعلمالاربعةبالوعهالاجتماع.والزمن

الاساسيةالقيوديحدررانيستطح،القسماتعربيكبيرااجتماغيا،اخرىناحيةمنوالوعيناحيةمنالدولةبهاتتكفلالماديةالاوضاع

.عق"لعمالفصئلعربيلانمرافحتميةنتيجةبالطبعوذلك...!لفنايجباذ،وحسبال!ولهتفن!اسئهةالتصنيعيكونانيكفيفلا

وسلا!لوكافةوا!مناتالمغيلىعئوبث،كهذههلاةمشاكلمتابعةان،ومزاياءاخطاءهعنهوعر!*ودوبيالتمردطيش،ـلنيالفكرعلى

.سالواقعوالغاءالوفتقتلا!بمواثرالقالمهاويمنيحنروان،الصوابالطريق7برسميعجل

نهالوهبكل،وضصرنافكرناصورةالعربيشرقنافي(فنالاثبوالنعن،العامالنصئلجلفةذهنينهناد(ن،ذ،التطورتعترض

ؤحيالملامبلاةوج!نا.هلهحيأتناالىنطرنااثا.(لمقالالى*غ!منحيو!ةم!اذا!يمخذانلدولةامكنقاذا.للمفرينالقيادي

دلكض،شدباوضوحاالبنافيواضحانجدهالغبىالمسئوليةعممديخضعاقالقياديالن!نءلىوجهـب،االاديالامةواقعمنبهاتغر

01فقراءلانناومن،والتقاليدللخرافةرفضمنالعلميةللقوانينالنصئلعام

فيورغبئوكراهيةومذلةومركلجهلمنيبمهمابكلالفقرانمعجزاتفيالشساكللوعيشامل؟نهاضومن،الزراعيةالاوئانتحطيم

نفسيةفورتر(كمتالتيالتفسيةالاخرىالاوصاببزيادة،العزلةديدانتن!علىألحاحومن،اللهواولياءالاضرحة

اعظمكانتحيتة،الفقرلماضيهيغنىالذفيالرجلهذافص!تهالشرفيوبالحريةبالعدالةيطالبانيرفضاللىيالنصئلعاممنالخمول

مقيجلانيمكنهلاوالذي،جاريةاربعئاقتنأءهيالرفاهةمظاهر..النهضةطيهاتقومالتي(لالسسوبقية

اطرالليالفقرهذا..لمستقبلهولا..لهوزنا،قيملالانه،ح!اضرهالن!نتضيرفيجدابطىءولكنهفعالعاملاخرقناحيةمنوالرهن

بتغيرهنناليانيجبماكأفةرأسعلى،يظلبلونهوصيغهاررتلأشاالحاحتحتالنهايةفيتخضعالفماءلهافييةالادارةانأابمماوتحويله

...لبلادناومثري!صعمستقبلسبيلفيوتبديلهليستو!الطبع،وبطء(قنوطديالتحويلمهمةفتبداوضهـصه؟لزمن

فيفكرولكانواذ؟،لهنمملوان،بالغولنؤمنانبدفلا،و(فنالمثكلةلهذهفهماالامماحسنونحن،وجلريةمباشرةالزمنفعالية

بتاثر،الحيلاليواقعناعنمنعزلاالسنواتمنالكرةالمئاتهذهنحاولانبدونالسنواتمنمئاتوجمودناصمتنافيامضينافقد

رفعاليتهالفن!لأالممللطبيعةالخاطيءالفهموبتأير،العقءهـةدكا-نورية،لثيئايفعلانيمكنهلاوحدهالزمنلانوذلك..واكطورالتحرك

.القرنمئتصفحىعقولنافيغا"لصاالملوثالفهمهذايظلانكبرفعيبوبينالاخرىاتطورةالمجمعاتبينتقابلف!نيةمنالزمنبدفلا

فان،للحياةعاكسايرنان،لفنيالعملطبيعةكانتوان...العشرين.)*(وتحركوتطالبقنطالب،تقارنلات!رسن1وتحاول،الساكنالمجتمع

مقواشد،لثيةفيهطبيعةألاذهانوتحويلبالتطويرالخاصةامكانياتهالنيالمثقفالعربيثبابناكاهلعلىملقاةممسئوليةالقادةوعياما

..بهولنتشيث،ا-لثانيالعنصرعلىاننظنركد.واهميةخطراتلكجيلاي،هذ(علىالسابقالجيلان.ناتبعيونالتطوريلاحظ

والمشكلة،الشابلجيلنابداتانيالنهضةيشاركانيستطيعلابائنا7

المث!كلةمحنشاهمماالتيالبراعمهذء..القادموالجيل،الجيلهنافي،كل

قلبفيوغائصةعميقةجلورلهادب،الحدلثلألاوروبيالادبمقمراتان..الحدائقفيوبالورد،الطرقاتفيبالرةتلهوالان

في!اسهمواالذينالعظمرالرجال.المنلفعةاثتطورةحياتهمجسامةتجهلانيالصغرةالورديةاحفهذهفيكامنةالعربيةنهضتنا

وجوته،ودانتكث!كسبيرالاوروبيالفكبريللواقع؟لجديدالتكوين..منهامطلوبهوما

بكلموجودةالارضيةكانتاذ،الفنيةدوائعهمالهو(ءمني!:قوالممنهينتشلوان،الجماهروعييحولىانالقيادكيالنصعلىان

قدالحديتالاودوبيالفرعناعران.واشجاباتهاوتقنحهاوع!قهازخمهاوا!طالنةوالادراكالصلابةبدلهايزرعوان،عذبتهالتيوالشكوكدالخوف

المسيحية-الثقافة-ب-*غريقيةالثقافة-أ:علىاس!سابنيتوالنمن-؟لقيادي،والحريةالع!الةلتحقيقالوسائلاقسىباستمماد

معاكسةهذءمنقيمةكلتعتبروبالطبع.الحديتالعلمثقافة--والامراننمردط!،وعاكستطبيقيالعاموالنص،اساسهفيتخطيطي

المتعارضةالقيمهذهتد(خلتادنفكيف،تليهاالنيللقيمةؤمناقضةلاحتياجاتناالموائمةالاسسيضعوانيتحر&انالقيادبمرالئصعلىه!ذا

؟..الحديثةالغربلعقليةطابعهوالذيالموحدالتيارهذاوخلقت.0الزمانفيوجودهحيثمنمنطقياالتطورفيالسابقهوطالما

حرينةعلىواعرارعقلانيةمنقدمض4مابكلالاغريقيةالثقافةاى(القادةوعي.الزمن.المادية)الاوضاع"العناصرهدهمنعنصروكل

فما،لمسيحية1فوقهاقاتالتيالراسخةالقاعدةكالتوالعقيدةالفينفسيفيومخالف،التجزئةيقبللابشكلالاخرىالمنامرمعمتماسك

تقوضانوالههاوشرمحتهاوسلطاتهياتفتيشهامححمبكلاستطاعت

السلطاتالمسيحيةتولتن1وما..تزعزعهوان،للفرالاغريقيالبناء)صحراءلأبلكهففيلكناعرابيللضغريباسائحاانيقولون)،(

بالحد1وطالبوعربيبلدكلفي*حرارهبحتى،والقانونيةالتشريعيةالا،شانتقابلم1اعوعثرةوبعدواحدبقرشدجاجةبيفةمنهفابتاغ

بقيمةالعظيم*غريقيالوعيمأذهانهمفيوكان،وعنفهادكناتورنجة،منفي،طملةدبب،ضىانالمرةهذهراد1الل!انكأير،اخرىمرة

الدهثةوغابت..!احدقرشثمنهان1الاعرابياخبرهعندمادهحنهـتهانتكا

الغياضعةافىنااوق!صمىالجريمةبابراز-عندنايدقالجرم2امتهماانبل)*(بينالفرقان"..بقولهذل!كالاعراببئفهـلهعندمااللألحوجهمجن

ةخرىمدلىمنيطلبالليالمقهو!ثالفرديلذهن1لارضامضدعنيو!نعيرهولابالزمنلانهتمون!،فقرزمنمللةهىجة!الدجلالنيضة

الفامى.قهرء؟ل!تداعيبطريقيرضياأناخروقهر،!1!اتا
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،والصخورالرملسوىيشاهدونلاالذينالرعاةمطالببعيدمدىبدراسةالاهتمامعلىالتماكيدوهذا."لفرديةالحريةوقيمة؟لانسان

مجتمعهمانغلاقالعذابحدالىويقلقهم،والعطشويقتلهـالجفافالفكرةالموتحتىوصارعنازع،الوجودفيعضويةىقيمالافمان

نايجبفالفردوسواذن،والمرأةالرجلبينوالعلاقةالجنسجثم!الصنمالانسانالىوتحويلهالاغريقيالانسمانمنافبالغاءفيالم!يحية

انهاروهناك،الصحراءبازاءالحدائقهئلك:لحياتهمالمظهرهذايخالف.الزهدوالىاللهالىنهائياوجههيحولانيجبالذيالمقعد

تقعلمونشاءالعينحوروهناك،والعطشالجفافبدلوالخمرالعسلاطلاقاتستطعلمالاوروبيالمجتمعفياقدامهاالمسيح!يةثبتتولما

..الرجاللطاقاتالحابسالمجتمعبازاء،عينجمالهنءلى(الحرية.الفردقيمة)الاغريقيالاساسيتينللن!نالفكرتينهاتينالغاء

ذاته،جوهرهابل،تغيرالذيهوفقطحضارتناشكلفليسالاناماالاساسيالبناءهدمفيالفعالةالعواملمنتعتبرانانهمامنبالمرغبم

المجتمعحيماةنخلفكما،الواحاتجاةعنجذرياتختلف،لمعهـ،ئةفحضارةالزمانفيبانالاغريقيالعقلاستطاء.فقدوائن،المعميحيةللديانة

بينالشاسعالبونمدىهناالمقارنةوتظهر،القبلةحياةعنالكبرالذيالح!ديثالملمبمقدمنهائياللعقلالنصرتمانالىوعقلانيتهروحه

فبمقالمدينة.الاوروبيةلى؟حضارةحدثالذيالواسعالكبرالتحولفيلمهاالقبوريحفرزالوما،السكونيقالبهاوصارعالمسيحيةصارع

الاحسن.المدينةالىتتطوروسوف،أحسنمدينةالىتطورتالغرب.القارةمنمكانكل

..الاشنينبينالجسب!الفارقبكل،مدينةالىتنقلبفالواحةهنااماالسابقةرلقيمةألاخرىالهلاكفيداخلهاتحملكانتلقيمهذه،5منقيمةكل

ذلكيتبعمابكل-ارادياالاقلىع!ى-حيلالناجوهرتغرلقد،اذنقيمةتسودان-العربيشرقنابرحدثكما-ببساطةيمكنوكان،لها

الفضللاوروباوكان،والفهموللوعيولملمشاعروللجوللنفسيةتغرمنحصنالذيالنصئلنادرذلكيكنلمملوالابد،الىتحكمتطلواحمة

نلوسائلنصفنغرهنا،الىهناكمنتنتقلذلهـك.التكنولموجيافيالكنيرحسنةاوروباوكانت،بهاالتبشروحريةالعقيدهحريةعلىحصنمااور

هذاان..فهموفلقوجودفلقفينحيالاننا؟لغاياتتغيرنستطيعولا..بهوآمنتبذلكنادتالتيهيالقاعدةلانجداالحظ

منمظهراعمقهونحياهالمذي(؟ليايماساليسلانهاالقلقالطسكانكيفماوللتعبرالمناقشاتلكافةمقنوحاالقاعكانفقد.،واذن

علاقتنالانبل،بالربعلاق!تنافيفقطيتمثللالانه..حماتنامظاهراليونانيةالاساطيرشغلتهالذيالذصئلغولكلوربم!وبدأ،وخطورتهشكله

لونبنفس..وبحياتناوبالدنيابالاخرإتعلاقتناذلونانتستوجببالربهويروسالياذةفيتمثلتغنائيةنسعائراقامةفيربهيجد،جداالقديمة

الفردبينديناالاساللأميكنفلم،وضعناخطورةوهنا.بالدينعلاقتناوتاسووصافوفرجيلأشعارفيطويلةبمدةذلكبعدوقفزت،وأوذيسشه

فيصغوةلمدينةاصلاموادهوضعت،تشريعياتنظيماكانبل،وربهموبردةأصولهكانتالذيالتراثذلكأضنيفالشرقومن..واريوستو

..ار!ح-اءوفي،القديمةالمصريةالثقافةاعمدةاحد،الموتىكتابفيذلكقبل

واضيفت،والمهابهاراتاالرامايانهامقاطعبعضومن،ونينوىبابلنقوش
فكريااماناتبغيحركةكلالمسلمونالحكامحار!وقد.7

الاسثلةمنجحيماالمذصئلغربيلتحي!القديمةالتوراةاقاص!عى

تمثلتبطوليةحركةومالت،والتفكرالذهنبحريةالمولةمنوتسليمايدخلاليو!انياوونكاننكسةكلأثروعلى،والشكوكوالمعارضات

لتطورناالاساسيةالقاعدةتكونانلهايمكنكان،والقرامطةالمعتزلهفي..النقد(لىارر-لميممنالاوروبيالنمنفيرتد،الرائعةبصور.نه

لانبل،عليهماقضتالدولةلانلا،هـلحركانهافانماتت،النصنيالانكليزيالثاعرلضاعرضهااتيالمشاكلاعنبارنافيوضعناماذا

على،اعمىمؤمنايموتانمرةالفيفضلكانالمومنالجاهلالعرجميوالعواطفالمشاولعنكيرااختلافاتصننلفلاوجذفاهاشيكسبيروليم

وضخمكيرتعارضهناك..اذن.العينينمفتحملحدامفكرايعيشانا!حياةمظاهرلانوذلك،الحديثةحيلالهفيمألاوبىوبييعانيهاالتي

واقععنتعبراف1كاالتيلثقافتناالقديمةالجذوربينللغايةومتسعالحديسالبناءاناذ.؟لحديتمظهرهاعنكنيراتتغيرلم*وروبية

ذطث(تث!تواحكاساوامثلتناشعرنافيالشواهدومئات)صحراويلماوروبر،ان.الكيفحيثمنونيسالكميةحيتمناعطمبناءلاوروبا

هناكاناي.وجهمناح!رالغربمنتستمدالتيالجديدةحياتناوبين،لحضارةالنفسيالجوحيثمنوخاعة،عاماربعمائةفيكيراتتغر

الكلاسيكىيقالكليسلكالذيادبئاوو؟قع،وافعنابيكيفيااختلافاوبينالاقطاعيةبينمرةمنانررتقلبقدلهاالاقتصاديالوجهانصحيح

لاظلاقاداءهذافهل،مكانهواقفوفكزنا،سىص؟.فناان.القديم؟لثقادىالوجهافتراق؟نايضاصجولكنه،الاثنراقيصوربعض

؟..طمولالمقارنةنعقديجعلناسوفالصهـالذيالىمتعارضاليسهناكعنههنا

الشعرومجموعة،القرآنهوكعربحيانناميالوصيدالثقافيالمظهر-.العربيمجتمعناوبينلاوروباالوجههذابينالقادمة

ممتلئايركنفلم،القرانعناما..وليلةليلةالفقصصثم،القديمبيناليهتضا!القراح؟لماءمناناءيشبهالغربفيالثقافةتاريخان

والانذ؟ر(ت.والحكمبالمواعظامتلائهقدر،اتوراةكانتكمابالميثولوجيايمكنالوانانهاصحيح.المتغايرةالابوانمنقطراتآونةواخرىكل

الشعراءمنعدبةاجيالخلقفي!خكرانمنواجلىاخطرفضلوللتوراةواحدباونتوحيدهمناكنرقيهتفعللمولكنها،كلية(لماءلونتغر؟ن

كانحينعلى،الغربفيوالقصيرةألطويلةالقصةوكنابوالروائيينالزيتمنطبقةفهناكالعربينترقنافياما..جزئياتهكلفيمتحد

..للغأيةتعليمياالقرآنشوهاءودميمةبصورة(لابهتتحدانالالوانتستطيعلا،القراحالماءبدر

ومضمونهاالجامدبشكلهاصياتناعنابعد؟لتقليديةالشعرؤمجموعة.العقيدةبحريةالقر(حالماءمثلنااذهوذلك..للغاية

وعظيةاوشكليةغرقيماكتشا!عنالباحثتعجزبصورة،الرعويتعببرلانه،الحد،نجةحياتنالشكلمخالفةجمورلهادبالعربيالادب

..فيهاالوحيدةالامةصياةطر؟زطويلةلمد!ظلت،جافةرعويةحضادةعن

و(بجالبهايقفانيمكنشرقيااوغربيالراثدلا،وليلةليلةالفاماعنتعبيرذاتهالاسلاميوالدين،الايامتلكفيلفسيكيانلهاكانالتي

هذءتعدفهل...وجودنااياممنالمضيئةالفترةتلكفي،يطاولهاالىتعكسالفردوسصورةانبل،لهاوتاكيدالرعوبةالحضارةتلك
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ولنوضحانتاجناولنغربل،فو!لورنافيولنبحث،لنترجم:جميعابهاثقافةالىمنهللانطلا!محكمابناءوالحكا؟تالقصصمنالعظيمةالمجموعة

يكمنالوجوهالمتعددالمنطلقهذاوعيب،ونقيمهاالحديثةاعمالنا؟؟..جدية

ومتواصل0متفانعملفي،والافرادالدولهغزرتتطلبانهافي-كلقبلوحيا.ننا،تتشرلاالحاولانصافلان،استحالةذلكفيان

امكافياتنررسانيجب،عليهانقفاتيالارضيةنكشفولكي..بالتحول.نطالبالتيهيشيء

ومئالدينمنالحدكيقيةندرسوان،العقلوامكانياتالفلسفة":دوئنؤر

وسوؤء!وتوخرناتجمدنهااننيالاسسرملاحظةنحاولوان،التشريعلانالغريهةألبضالمععنقليلاقليلاونستغني،الانبلادنانصنعاننا

الذي!الراهنالقلقشهـلهمنادبناتحويلعمليةاننلاحطبو،قريباالاوروبرم!الانتاجيناطحوسوف!مي4علىيقفاصبحانتاجنا

..ذاتهاحيانناواقعمننغيرلماذامستحيلةتصبححياتناقلقنتيجةانضرورةمدىواررار،التحولفياخذت!ادذاتهاالعربينفسيةان

الىجمود؟منالن!معبواقعتقلب،منظمةماويةأسسالهانشططلماذاكلاثسهالذيالمشتوىمنواعقلواجملانظفمستوىعلىنعيش

...وتحررهانطلاقهمئتهىآبا؟نا

السغ:امكا"جأتالطبيعةنفهمكذاانبعد،الطبيعةوبينبينناالعلاقةتصبعالألهانم

وذلك،المسعيحيةعلىسابقةاوروبافيالفلسفةاننعرفنحن!اللهوالىالمجردالىنزوعنافيتجنبهالواجبالوحيدالشيءانهاعلى

ئساككانت:ومضفاعلاحياكاناليونانميالممثلالقذيمالعالملاقفوقفة،واذن،الاوروبيبالذ!قاصتكنالانناينغبيرنفسهمنطقناان

العالمبلدانمعومتشابكةمتسعةتجارةهناكوكانت،امبراطورية:طريقناباضاعقكفيلة،عليهانشرارقيالارضلاختبارء!مغيرة!ا

والمفاهيماللغاتوالثقافةالمعرفةوتباثلتبادل،والتجارةتقنرضالمعروفةوقتهاتتطورحينعلى،متخلفالحيماتناكصورةالمربيالادبيظلقىالى

!اياهموم!ناقنسةالاخرىللشعوبالحياتيبالواقعا!عوبو(نشغال(يظاهريالتحولىنمنعانلنايمكنوكيف،!تظمبثكلالاوروبيةالاداب

الفرعونيةلمصركانوقد،والحياةالموتولمشاكلالوجودلقوانينوارراكهم.؟ا.بعرببتناوينطقوشكلناملامحنالهادببخلق،الغربالى

الاعمدةعلىوكتابتهانقشهاوتذرف،القضاياهذهفيالتفكيرنرف:مخرجمناكثرامامناان

وقبرص،يرضتبلادومعفينيقيامعمصرلتجارةكانوقد،البردىوبفائفالوقتفيشبدأوان،المحيطفيبهونلقيبرمتهتراثنانلغيان-

ظيرةءلىموصوعاتفيوخاصوناقشفخلقالمصريالن!ئتحركارالاعماللكافةوالامانةالدقةوبممتىالنطافىواسعةترجمةعمليةداته

كانتفقدواذن.الق!يمالفكريللواقعبالنسبةوالخطودةالاهميةمن(لس-منانج!اء،الاوروبيالذهنخلقفياسهمتالتيالغربية

لمحلأنسغالنادرةفرصةجممرةاخرىبلادومعمصرمعاليونانيةالتجادةمغكر؟نتركوالا،والشعريوالروائيالمسرحيحتىوالنقديالفلسفبم

بوقتالمسيحيةمجيءؤبلالمكبيرةالعقليةالقضاياولمنقنثمة-المذهنياخلاصمنايخطلبوذلك،جميعااعمالهترجك!انبدونواحداكصيرا

،اليونانغنراالذيصالمسيجبةوريىالاسلاماقافترضناولو.طوبلالاذهانتكفانايضاويتطلب،الثساقالموأصلالعملمنعاماخمسين

كانوااببرنانلانوذلك،طويلايدومانالتشريعيبشكلهلهامكنلمانومنانرفترضوهـفىا،الترجمةالىتنحولوانالمعملمحنالمخلاقة

فس!تءةالمسبحوجاءت،الاولارطر(زمنواخلافينوفلاسفةمشرعينو-ناريخنا.وحاضرناماضينانرفضانمعناهذلكلان.الخيانةجيلباننا

التوجد.عبادةمن(لئفسيفراغهموهو،وجودفمفيملحوظاكاننقصا..حيلمالونفيولو-هملنبمننتنثبهوانذواتناقتلان

كلكانتوثانيا.الدينءنمشأخرة؟ولافالفلس!العرجم!لثرقنافياماونلفظالصالحمنهونختارونصفيهبرمتهالادبيانتاجنانغربلان-2

منالمطلوبكا!اي،لهمناوئةوغرالدينلسلطةتابعةالفلسفةعورالعاساالمختارةألاعمالمننجعلا!نحاولوان،والمحدودءوالسيالقمىء

الفنيةالاعمالنختارانيفرضوذلك،ال!ديثتراثنافوقهنبني

لى(صذاالخطوالوجه،تعارضهاولا(لحديثةحيلالناشكلتقاربالتي

خطرانف؟نقر!افيالحديثة!ياشاالصالحةالفنيةألاعمالانعدامهوالمخرج

كا..-..العربرجط

لاصلاحيتهبدكلوىنرفضهوان،كليةالقديمادبنانرفضان-ح

!ارتربوللجان:الجزئرفيعلعارنالاانطباقهبدكلوىجميعاالاوروبيالادبنرفضوان،واقعنامع

لادبجذوراالحديثةاعمالنامننخلقوأن،وثقافتناولغتناحياننا

وخنى..؟لاملبمجردنقنعانيجبالحالةهذءوفي،جديدمستقبلي

اليغلهنريالجلادوىالتيادحديثةاعمالناهيمما،جدامهزوزةلصتكونالاملهذاصورة

؟..قادملادبخلفيةتصلح

ونكشفوننظمنستخرجوانالشعبيالادبفينعوصان-د

تكوناناملعلى،الاسواقفينطرحهاوان،المغمورةالاعمالهذه

اد!يىوسهيلعايدةترجمة،اليهنتثوفا!ؤياغنقريرلمذ!نهامهحضاريةخلفيةلميةالعمهذه

ففسيةعنجدامكنفتعببرالفولكلورانفييكمنا(خرجهذاوخط

الاؤاننؤندفلف!ننا..الحلولهذهباستعراضنغرهااننحاولالتيلشرفي1

..منهالافراردائرة

فمملو؟ن،المهخارضنلفظوان،المخارجهذهكلنخنار؟ن-ه

92



العقل:امكا.نياتادوحيدوالعامل...تصوبهاوانالدينيةعلالتعاليمتواصانالفدسفة

بذلكمفيرا،تعبرضربيكونعبركماللقدرةوسيالةهيالمعرفةانانفالمعروف،التقليديانواحراهالضغطهوالفلسفةدوحيقهرالفي

ذاتهاحدفيغايةالمعرفةانيظنكانالذي،،لهاتقليدي؟لتفكرتياروحريةالافكارعنالتعبيرلحريةيابهماق!رلشيءيأبهلاالمفلسليالئص

وليست،؟لفكرغايةهيمنهاللاستفادةالاشياءقوانينعلىفالسيطرة...النفلآتمزيقفيجدافعالاعاملاالضغطهذاكانوقد،المجادلة

ابخنراريةملاحظةالعالململاحظةالذاتقلبفيالداخليالكمونهيغايتهكانما،بقدررشدابنوهو،المسلمينالفلاسفةلاصرالعطيمةالفلسمفية

الفعالالمقاللالجانبوتغطي،اللامباليالجانبفيهتنعي،هزيلةيقولونالذينالفلاسفةمنطقيةعلىالغزاليهجومحدةفيمساعداعاملا

ومثلتقوى:الانعليههيماعلىملامحهكانت،شرقاالشرقكانومنذوقد،والمسبثاتللاسبابالعنصريالوجودبضرورةويقولونالعالمبقدم

ورضىبالقدروتسليموبخوروتواكلواساطيرقديمةواعتقاداتوخرافاتالنناءينخرو(اناستطاعواالمفلاسفةاولئكلاناساساهجومهكلقام

..بذلكمبرروقبولبل،الحاكمبعنفالايمانتزعنىاناجوبتهاكادت،منطقية(سئلةيث!واوان،الديني

؟لشردانمبدليااءننبارهفييضعانالروحهذهيهاجممنعلىوكانعلىقضاياءاقامةفيالغزاليواستند..الجمهورقلبفيالتقليهي

...والعبادةوالاخلافى،الطاهرةوالرسالات(لانبياءالعالماعطىالننهومنوخوفهم،السلطةبطشمنالاخرين(لفلاسفةجبنوهي،الهيةمنحة

الجنسية،العصبيةبهذءالاعماقحتىيهتز(لنا!كانالمنطلقهؤاومن.العريحة(لعقليةالردودالقضاياتلكعلىردوالوفيما،والتحريقالنفي

مهمتهوتصبح..الخاسعةالروحهذهضدالاساسيةمعركتهوينسىورقةخضوعفيفحاول،الخطير؟لمزلقلهذ؟رشدابندلنوقد

الىتراثنا.الغربعطشمايسميهعلىالاخلاقيةالتبريراتهياقامةالاولىهذه،وفوعاضعفا*ساليببأكثرالقضاياتلكعلىيجيبانومذلة

نا.الشرفياللمنضدالغربيالنمناقامةليستابداالمشكلةلىاساالنصئلعربييقلبانواحدعقليلجوابيمفىكان؟لىالقضايا

الذمنانكانفلو،للتطورالشرفيالذ!نقبولمدىفياساساالقضتة..عقبعلى

؟لعلمم،احتضانالىالغربيفذهب،واحد"نقطةمنمعاتطوراقدالسلطةمشيذةلانوساكنةمعطلةالفلسفيةالروحكانت.اذن

تماما.منطقية(لمقارنةاقامةلكانت،الزهدعلىالحضالى؟لثربروذهبكانولقد..خدمتهافيوالنصالمنطقيكونانالاابتوالمقاليد

قدبالزهديؤمنكانالذيالغربيفالذهن،ذلكيعاكسالحادثولكنيعرفمناولنكونانأحراناكانفما،ايدينابينكأملاارسطا،ليس

الالهي،اتيارفيالمضرفيالن!نغرقحينعلى،عص!نالىتطورفاباحت،دكتانوريةاقلالسلطةكانتلو،الخالقن!نناعلىالغرب

ويتقدم،يتنفسجسدبينالمقادنةتعقدحالفبأي..ذلكعلىوجمدالعربالعباقرةالاففيفكروا..والنقدالمناقشةو(باحت،(لتفكر

وبعفي،الكحوليح!هاجثةوبين،الحياةمنطلقنهايةالىحيامناقشةاقللان،أعناقهمفو!مصلتةكانتا!تقاليدلانملالواالذين

؟؟إ..العققر..المه!موردتوردهمبأنقمينةكانتمنطعه

مماباكر،الذهنيلتر،خيناسبباليستبلادذافيالديننشأةانوالرهبانالمتصوفةبلافتاريخنايزخربالذاتالشرهذامنوبسبب

ألاهـفمنذ.والخرافاتللاديابئلخلقناسبباالذهنيتراخينايكون..خوضهأيبحالذيالوحيدالميدانهوفهذا،اللهذاتوعاشقي

العسكريةبالقوىوفارسالهندونكبت،العربيةبلادنانكبتالسنواتخطأ،بأكملهعصرخ!-بالقوةالغلسفةمنع-الخطاهذاكانلقد

تمتصالقوىهذهوكانت،شيءجبروتهايحدلاالتيالمجتاحةالغريبةشننافلو.ذلكنغ!انتبعةنحنوعلينا..وجمهورهومعتقديه!فريه

الخضوعفيتذيبهاانوتحاول،وقوتناوروحناوعصبحتناحيويتناوالا،ذلكباستحالهصدمنا،القديملفلسفي1فكرناجديدمننحيىان

الحرتلهذهفعالامساعداالبسيطالزراعيمجتممناوكان،والتسليمفلفة؟مامنانجدفلسوف،القديمةالضغطصورةبخديدمناعرنا

طالمااشبابهايلأركولاالثورةيفهمولاالحربيعرلىلافالمزارع:الباطسةكليةفادتوامااحرقتامافهيالعقليةالفلسعفةاما،وحسباسلامية

المدنييهتمكماالابالريفيهتمولاالمدينةفييسكنالمسكريالمستممرولمالنصئلعربيناقشهااتيالقضاياتلكجدبمننقيمانشثناولو

الطذيانتطردبةعسكرقوةيصبحانيمكنهلاالمدينةورجل،بهالعادبماالوبروانعدام،جهةمنالدينيالسلطانلمنف،جوابالىفيهايصل

..وجودهوتلغىهوزالمانعانيهالذيالوضعلاناخرىمرةصسنا،اخرىبهةمن

بعضتعلمتخى،البقاءوسعهافابلادنافيالظالمةالقوىوبقيتمفقودازالمااخرىجهةمنوالوعي،قويازالما(لدينبمفالسلطان،هو

وصغيرةكيبرةبقلاقلوقامت،والثورةالحرباصبولالشرقية(لبلدانمنانجداءجميعا؟لاوروبيةال!لس!فةنترجمانفرصةامامنافان،واذن

والانهـليز.والمفرنسيينوالالراكوالمغولوالبطالسةالحيثيينايامحثكماثقيلاالشراثهذاوليس..المعاصرالامريكيالذصخىالاغريقيالذص

وقودهمستنفلظ،عميقبضكلالزرأعةعطلتهقدا!رفيالنصان،لاهوتيةفلسفة،برمتهاالوسطىالمصورففلسفة،تعجزنالدرجةجدا

الظلماشكالمنشكللايالرضوخءلىلهودا!عة،الخالقالثوريذهنناترمبمنعيداناردنافاذا،كهذاذهنيمشروعج!ثنتشرانويجب

..لبطثر1والعظيمةالعمليةهذهفورانبدا(نوجب،لهحلا؟لذيبالقصرنامالذي

اما،داخليةحركةالىالخارجيبغضهيحولانالعامللذهنبدولاالقريبللمستقبلالعربيالكيانخلقفي-محالةلا-تسهمسولىالتي

اخرىحركةالىو(ما.،الرضىاشكالمنشكلوذلك،اماناتبتغيالتيارهذاالصرهذاالىخلقتارسطوترجمةكانتواذا،والبعيد

..الدينيعئيوذلك،والشروالقوةالعسكريالمظهرتسفهاخلاتجبة.ولنلاحظجميعالغربي1الفكرترجمةتؤديهالذيفما،العربي(لتفكيرمن

واختار،الدينيخلقاناخار.معاالحركتينالذصئلمث!رقيواختارولنضع،القضا؟على*نغتاحتمنيبل،التبعيةتعنيلا؟لترجمةان

السكونالىدافعاذاتهاالتبريرمادةواصبحت،امانااكثريصبحانمصرفي(لمفرينشيخلناقممها(لتيالجليلة(لترجمة(عتنارنافي

..تفيرامنها(ك!رمن(لفرديالعملهذاأداءوما،لارسطاطاليس،السيدلطفياحمدوهو

-2.1الصفحةعلىالتتمة-..والشباب(دكبارالمثقفينلاوسن!عظيمةخدمات
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المبثريالفعلواهميةب!رادة(لاعترافالى،والمكتوببالمقرر(لتسليم-

بهذءنقرانبدلا،جديدمنحياتنانندأانشثنااذا،إلتطويرفي!المعأصرالعربيأ!فكرعلىفىرة
للئمن:الاساسيةالحقوو

بها:التبشيروحربة،والعقيدظ(لتفكيرحربة-أ03اليصفحةعلىالمنشورتتمة

ابي،؟لاكراههوالاجتماعيةحياتنامظاهرمنمظهراول**،---"!نس!لأحسسسسعم

الالحادالى(والمسيحيةالىيتحولسلمالنتصور:الضميريةوالسخرةالفكروظل،والفاكهةالبقلتئتعالارضوظلت،؟لس!نواتومضت

بالكراهيةمحتشدوسطفييعيشانلهيمكنيهف:...خطصةبصفةوالسلاسل*صفادعلاماتوتنقلت،والتسليمالخرافةفييغوصالشرفي

(لتيوصداقاتهالعاديةحياتهيباثرانلهيمكنكيف،والسخطوالحقدوانكليزيةوتركيةومغوليةوفارسيةرومانيةبينما(لشرفيمعصمفي

منبا.لحطلخلةكليواجهانبدون،الاجشماعي!معيشتهبهاتزخرف!لحوفاتحبدونبنالنظرينقلقروحهثودتالذيالشرفيوفرنسي!وكان

؟إ!(..آبثهودين،دينهغر)لانهوجبان!معيفبانهويعير،كرامته..الر؟هيةيتعلماويثور.ان

على-القريةفيبهابالنافما،المدينةفيبشدةملحوظةالظاهرةوهذهالقوىلألخممةاصلاهوجوداالشرقيةللبلدانالداخليا،لوضعوكان

الاجتماعيالضغطوطأةمنللمهاجرةيضطرانالمرتدعلىان-ذلكندرةوناء(لشرفيمماهل!لىالملقىالهموزاد،السيطرةمنوتمكينها،الغارية

كرافنهاعلى(داس)!نه،عنهتتخلىذاتها؟ستهانبل،عليهو(لنفسيو*يسمعوالا(لشرفييتكلمالا(فترضمااولافترضالحاكملان،به

حيث،متازرةقألفةدينيةعصبةيكونونهناالتاسولان،وشرةمايخيوانبل،بللكررضىانالشرفيعلىوكان..يفرو(لايرى

يتسيدوحيث،ا!فراداليهاتلمالىالوحيدةالاعرةهوالمسجديصبح..لهمجلجلاالغازكطفيهايخدعهالتياللحظةفي،له

والوارالموت(لىوالميلادالزواجمن(لقريةشئونكافةفيالمسمجدشيخالدينتينيدعوتهمافيللمصريين،ونابليون،الاسكندربخديعةولئعتبر

(ننا.هنايناقشلاالاسلامعليهحضالمذبم!الدينيالتسمامح).السقيابالنسبةالهانفسهالاولصارانلألدرجة،؟لاسلامثم،الفرعونيالمصري

(..عقيدتهعنالمسلمتحولقضيةنعرض..المخزية؟لثانيجراقمعنالنظروغض،مصرلكهئة

أهلىفييصل؟نهبل،والسكونيةالصمتيوجبالعقيديالاكراهتساعد(لعاطفيةان.عاطفيونلانناليس،عجينةسناجةتاريخنافي

بالنتيجةلانها،مصدرهاالغربيكونفرةكلعلىرفضبالحض،لهحدههذهوت..فيهاتوقعناالتيالسذاجةتخلقولا،الانشوطةفيبالوقوع

العالمفيانقديممنواجتالاسلايةاسقيدةلانذلك،)كافىة،فرةبعصرناالباتجهلنا،-معخيرالعالمباننؤمنانناهوالسذاجة

اجممااو،المبسيحيالدينبينتفصلانتستطعولم،الاستعماريالمسيحيمنسرباصلاالدينوخلقنا،والانبعاثالتطورتحكمالتيوبالقوانين

وفي.مخلصونسميحيونيسلكهالنيالسلوكوبين،غربيمن!بزلناماوالابداعوالوجودالخلقفيوالمشاركةللعصرالانتماءمشولية

المواجهةهذهمنطلقكلإلحديثةالاستعماريةوالحروب،الصليبيةالحروبلتيعيالصفائحعلىاطفالنافيدق،بالخرافةالطبيعية(كاهرنفسر

ليسىالاسلاملان،ذلكفيالحقله(لعربيوالضمر.المستمرةديكةبذبحوالنورستانياالشيزوفرينياونعالح،تختنقالتيالشمي

الدنيويةحيا-شالتنظيممحاولةهوبل،وربهالفردبينعلاقةكالمسيحيةالاشباحونقاوم،هودسورةبقر(ءةالشقيقةلصداعحداونقيم،بيضاء

بالعالميكفراناذنالحقفله،وعاطفبمواجتماعياقتصادياساسءلىهذافيذلك،مننخجلولا،ثلاتامراتالكرسيايةبترد،فوالموت

أرضنا.لاحتلالبالقنابلويضربنا،والمساواةبالحبيؤمنالذيالمسيحيموادلاخضاعمقدمةفيهءالفضاءارتياداصبحالذيالعجييبالعصر

اتناقض:هناعلىالجوابتهضمانتستطعلمالضمريةهذءانغير.للالسانجميعالكون1

!نه،وينظمهويوجهه،الدينينشرالذيهو؟لغربفيفالرأسمالالعنرذاتههو،إلشرفيالعقلشرلىيسندالذبماالوحيدالعنر؟ن

فيتوزعدوكفلرمؤلسسة؟ننعلمانويكبم،الفائدةغايةذلكمنيليدقضية؟لىبالنسبةالقديمالفرعونيالمصريالجمهورعقليةسندالشي

فهل..التوراةنسخمنعدةملايينالمخلصينالمسيحيينعلىالو(حدالعاممحلولةايةالدينوسيطرةبالقوةيمنعونالكهنةكانفقد،التحنيط

فلماذاكذلككانتواذا.؟.الحبهذاكلالمسيحتحبلانهاذلكتضلالشرلىفيالوفعأما.وبالقدسيةوبالالهبالمطلقالسرويقرنون،للمعرفة

الفاقةامراضعلىتسكتلماذا،بالكفافاليو!وتلقىعمالهادمتمتصالحاكمدكن!لوبىيةالى،والالوهيةالرهبنةدكتانوريةمنتصفىلفقدالعربي

.؟؟!.منشاتهاعمالوصدوردمفيترتعالتيالخبيثةوالانيمياوالسل.عندتعطىاـزليةكبرشامةالدينو(ستخدم،تطاهرهاقيالثريةوالطبقة

علىوالسكوتالتقبلتوزعالديناحكاملان،الدينتساعدالثروةفيموجود؟الضعفوكان.والتمردالثورةسحبنك!لفتوعندئذالحاجة

يفتحققطالذيهوفقطذلكلان،المادةتجاهلعلىوتحرضهم،الفقراء،كلياالتف!لامنهتطلبوالاجتماعيةالمعيشيةمس!كنته!نالشرقي(ش!ن

..مصراعيهءلىالفردوسابوابلهم)ك!(..مضاعفاواهتماما

الفقراءتكالبليمنع،الثريالرجليحتاجهذلكمناك!رسندايالمجتمعاتتتبعهاالتبمالاساليبو!وحد،ا"ل!محيوحد؟لفقران

...العملساعاتوتخفيض،الاجوربزيادةمطالبتهمويمنع،الثروةعلىلثرقنافيالئيبالقدرعنيفةالد؟نةاحكامكانت(ذاخاصة،اكتعاصرة

(لغربيةوالثروة.؟إ.ايضااللهمنيأتيوسند..ذلكمناكمرسنداي...العربي

تاخرلانبل،ضدهاواقف(لاسلاملانلا،الالسلامتحاربالتيهيومن،العلموسالىالخرافةوعيمنذهننانحولانشثنافاذ(

...ثروتهاوزيادة،منتجاتهابتسويقيغريهاألاسلامية*راضيصياسيةأزمةفينتاشكلاثريقولدعربي1زالمد،الانحتىلهـ(

كانتممااكر،الصليبيةبالحروبقامتاقيهيالمسيحيةكنفلمالفقرمنتهىلانذلك(...الميشدقمةالىودنلتفت،هذامنثكلونا)

قومتهفقم،الغربفيالمسيحيللضميرالالاسيالمول!هيالهربرةتسليمدصنتهى،الذهنيالانحطارومنتههىيقابلهدعربى1يعيشهالذي

تقوملن..لله1عاصمةلانقاذووجههاوالاساطيلالجيوشوجمعالمعروفة..مواجهتهآمنوالخيةاللطاتالىالامور
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ميو؟لاؤرادللاسرةالاجتماعيالمستوىهبوطفيجداهامينعاملينوالجماعاتالافراديكامحومما،الحديثالتار)غفيفكربةمكانةللعرب

الخ!4لهـذهالبريرعملتعملكانتثالثةومصيبة..العربيالشرقلمما،وحرقهاالافكارسجنفيالسلطةمنتاتوري3الدالطغيانهذا

الاسرةكانت.التواكلهي:الجوعمنبالرءشعباعاتةفيالجهنميةتستعملهااقيالفكريةالشنقعملياتضدواحداصفاالمفكرونيقف

الاسرةلراساثهريالدخليظلحينعلى،قرداعامكلفيتتزايدذلكعلىالمف!ونصمتقاذا.الوعيومنالثورةمنللحدالسلطات

ولهولدكل):يقولالراسوكان،واحداشخصايكفيلاحدعندثابتايضيءانالنورعلىاننالوقتاطولفما،التمردنتيجةوخشوا

وانتشرت(إ!الرزقاويةلهاالمسلمينامة..اللهعلىالارزاق.رزقه.إ.واعوامواعواماغواممنالظلماتفيسنمضيهمااكثروما،حيلاشا

تعيشالتيالاخرىوالامراضا)تغذيةسوءامر(ضوكافةوالسلالانيميا،بعضامضها4ويفنيوتتعاركوتصطدمتصطرع،للافكارالابوابلنؤتح

والدعةاللامقاومةفي!موتنميشبابناتقتلواخنت،المتعبةالصحةضلىقدرةواكثر!ا،المنطقيالصمودعلىاقدرهانعرفانلئايمكنفقطوهكذا

دونماالىالاعمارقوسطتخفضواخنت،والسلامةالراحةوايثارانشئنااذااما.يديةالتقوجهوفي،النقدوجهفيا،لوقوفعلى

اراذفوان،ذلكيربالله(نونزعم،نتو(كللانناذلككل..المثلاثينوالضميريالعقايوتخلفناالعاطفيباقتناعنا،هذاالموئسصمسنافينظل

...لهالار؟د...السلامحضارتناوعلىعلينافقل

ا(جتمعلان،جداثرالتقويةالاولىالاس!لامايامالزكاةفكلةوكانت

ممكنا،الثروةحصروكان،نطاق(فقعلىوتجاريارعوياكانالا-لا!بماالحاةخصاضاخصمنهماتهاالاعلانوحريةالعقيدةحرية؟ن

وباطة،يسهولةتجمعالنسبةوكانت،معروفةكانتالاموالر؟وسلانواننتطورانيستحيلاقرارهاوبدون،الحببثالعصرفيالفردية

لا...ا.*الا0.1راذ.*تقلات،والمالسرونلناتفتحبحكومةخطوةكلفينقابلوسوف،نتقدم
...لد..ر4لسموعولىلايامفيتطبيمهالمسلمينحماسلكردعلى

علىالزكاةتنظيمواستحال،(لثروةصورتعقدتانوبعد،الانامابوخزوصدورنا،افخادناوتدمي،اظفارناوتؤلع،الزنراناتفيبناوتلقى

ادخلاضراثبواصبحت،حياتناتطورتانبعدلمهاارقديمالوجهذلككل.و؟مواتناشقيقادنااعراضوتهتك،اجفانناشعروتحرق،الابر

فكرةاصبحت،الاشترايهةمنالبدائيالشكلهذاعنتغنىالمتعددةلانناذلككلى..فهنفكرمابعوابنققدولاننا؟لرأي،نخالمفهالاننا

درجة.اضعفالىالتاثروباطلة،محضةاخيارية(الزكاة)فيدلانناذلككل..لعصرنانشجبلانناذلككل..حقيقتنانقول

بهاليقفزالحديثالعلمالاتنتظرولا،مطمورةكنوزالعربية*رض..نحياهااتيالوحوشحياةونطور،المبهائمغقليةنطوران

الحديثالعلمولكن.الماديالمنطلق!هىالى،امكافيتها!دوديةمناية..ذلكعلىبالسكوتنقترفهاجريمةواية،نميشهامأساةفأية

عربيابلداولنذكر،القاءالىالقمةمنالثروةهرميةلنقلوحدهيكفيلاهذءبثثببرالسرفيالفردضمررفياتذيالحسانعمملقد؟.بةجريمة

دخلهاالزا؟هـ،لفقرها،طقوسيةزياراتعلىكبيرااعتماداتشمدكاشتلسخة!كونانالسانكللفيتقنرضالتيالموحدةالاعتقاديةاهـحوكة

اموالعننهائياالبلدهذءوالستفنت،للبشولمكنشفا(لحديثالعلميكونوالا،اوكلىكلىآيكونان..المقدسالمكنابفيا(فكور(لانموذجمن

...ثروةالعربيةالبلاداعظممنولييةيومبيناضحتلانها(لزائرينومنا،اقترفلخطوقعمنمنا،السراطهذاعلىولرنا..وكذاكذا

رفعاو،ورللجهالمانيبالوضعالارتقاءيكنلم،حدنىالذيولكنجيء.طريقررمرسو!ةعبدايظلانعلىالهاويةفيالقفزفضلمن

خزائنفيعظمةثرواتالىالتروةتحولتانكانبل،الم!ثيمشواءوتتثكل..الفرثوسبمالسرابنحوالاخبياريةهجرتهمالباقونووامل

..ا!!ممامالقصصوحكايةالروىمجردمنالراهنالعربيالمفكرمسئوليةهنا

حريةعلىبالحض،الن!ببةالانقلابيةهذهعنالاعلانالى،المسلية

ررغبرلمار!لممدخولان....ايمريضاوالمريضفقيراالفق!وظل.المثرو!ةو!رالمشروءالوساءللوبكا!ةالطرقبكلذلكوقول،الفكر

اصولهتكونانبدلاالواقعتعير(نذلك،شيئاالماديالثسبواقعمن،والعقولالاعينمغلقي،مخدرينامضيناهالذيالزمنهذاكلفكفانا

ونجؤزيم،بلاشتراكيةمؤمنةالقاعدةتكونانبدلا.اولاالنهـنفيهيانما.!ظاماليستالاولىبالمدرجةالسلطةاناعتبارنافيولنضع

..الواةعوالامروا!عالهباتساس1علىلا،العدالهاساسعلىالثرواتافراداكانواوكأذا.النظامصنعهالذيالعرش،يجلسونعلىومثليافرادمثلك

اه!،011011811011.11011،.11810110110118110110110110118110110110ااها8"0(،5"هيا51،،011اااها!هاةا.".ا(.((.اا0/10110اا+اا5ح"اتعبيرالسلطةان.؟.لنابحقنطالبكنااذانخشاهمفلماذ(ومثليمثلك

لنضع..الارادةهذهعلىمشروعغيرضغطاول!يستالمجموعارادةعن

.."+مدنيةلاقامة،والدكثلإنوريةوالبطشالظلمولنكاقح،اعتبارناؤيذلك

الآدإسبدارسبرآمنت..الديموقراطيةالمدنجةوهي،العصورمئاتمحذالشرقبها،حلم

..للديمقراطةالحقالممفهومهو،حضارةمنللغربنقدمهمالبن

ادريس:سهيلللدثنور(للاتيني)رواية(المحي:بالاتنشركيةألايمان-ب

ادربىسهيلللدكتور)رواية(الغميقالخنلأق-او،قريةزيارةوتكفي،العربياثرقفيالاولىالمشكلةهوالغقر

الكالحوجههليبرز،جمهوريةاكبراو،مملكةاصغرفيشعبيحبم

4123.بصالآدابدار-.انحطاطاواشدها،قسماتهبافظع

دةهائلة)،()1النسلززيادةبالاضافةالىالثروةيعتوزسوءكانقديمومن

ملال!=نلاثةسيقلالسودافيالس!اتتعدادكان..!!عامفي)*أ

118011011011011811011011011011011011،11011811011011811.11011011011811،11011011.110؟هاا"ا1101101101101101101101101181101101..إ!نمةنمليوتحدارادتعدكبعا،1!358عافيو،نسمة
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لاننابل.الاسلامهوديننالانليس،وروحافينعاطضون(ننا،ماحكومةنادتفلو،جسيماارتباطابالحريةترتبطايهةالاشتراان

والعذاب(لاسىيحسونلانهمويعطونيتعاطفونالفقراءولان.فقراءبدعوىوالناربالحديدالشعبتسجنالحكومةهذءوكانت،ماباشراكية

بقلوبنا،نفكرنحنذلكبسبب..جبلالهمفيهاا(غمورةوالياسوالذللمكأنواصنحتاساسهامنالدعوىهذهبطلت،الالثراكةتطبيق

اما.وغريزيانطلافياساسءلىجاتنافيوذندفع،بعاطفتناونقدرالشعبلمن3وطالما،القمةوليس،الشعبهوالسلطاتفمصدر.تكن

..شيئالحنهانعلمولانعرفهالامطفأةخامم!شملةفهوعندناالعقلفلا،الارادةوكلسلسل،الطاقاتمكبوت،الحكومةبواسطةمسجونا

تعاطفالى،الجوعتعاطفمن،بخبنا(لواقعهذانغرانشئنافاذا؟أ.بالعنفذهنيإنجران.بملكالذيهوومن.تقدماوبصثفيفا"لدظ

الدينبنفاصلاخطانضعانءلينافان،المصلحيوالتكاتف،الثبعالاليسى،صورةالفوالاشترابهبة،بالقوةالاشتراكيةتطبيقان

...وثائرينوفقراءكأفرادحيا.نناوبين،وربهالفردبينكعلاقةا)صسورةفيالاعنهاتختلفلا،التفببشمحاكممحاولاتمنمحاولة

رجاللتنظيفاولىخطوةتخطوانالعربيشرقنافيالدولةءلمىان..والشكل

الريففيعاجلةحملةتبرابان،الرسميبنشبهالامثياءاو،الدين،الهامالنثاطيالمجالبهذاثانياترتبطالعربينالمفكرمسثولية

الاذكياءبعضبواسطة،والبسطاءالفلاحيناستغفالمنللحدوالمدينة4ءيدوش،حياتناجوانبتضيءفكريةثورةتقومانبدفلا،بهوتتقيد

ذلكنظيروفي،والخوارفىبالمعجزاتيأتونالذين،المعمميننخلم!ا.ولاودرجةالحضاريواقمناومتطلباتيتفقالذيالاشتراكةشكل

..ايضاوذمنهاو؟دهوطعامطعامهالربف!هابسرقونمفهـومطرحشكلةبينيهجمعالمذيالرباطمقدارهؤلاءيلاحطانبد

دلكلان،بالقوةوالاضرحةالاولياءزيارةتمنعانالمولةعلىوواجبالعقيدةحرلمجتمعالحشميالوجودوبين،مفنركليراهاكماالاشتراكية

ونسينا،نسيناهاالتي،الحياةعبادةوليس،الموتعبادةالىيحرنا0.بالنقدوبسمح،بالنقاشيسمح

خاصةمنالمدكروموالد،الزارحفلاتتمنعوان..استعمالهايهفة:الدينمنالحدسح

منالساذجةاظاهراهذهكلتمنعان..وعامتهمالراقصينالمتصوفةالحنففذلك،المدنيةحيا.ننامنالدينبشجبنطالبانذلكيعنيلا

..خالصةكتايةهيولا،خالصةتابويةلاهىديرانة.مضهاا-دبانطالبالتيوالصورطهئات،منالفيحررةالىيوجهما

ليسىلملارضاعدادانه..المطلوبالتطويرهوهذاليسوبالطبعبنصوصوجودنامظاهرتفسيرفيواغراقناالنفسيتعلقنامدىهي

فيليسفذلك،الجمهورثصنيةتفيرانبمكئهالا!الدولة،الانتركهبل،لدينناالحصدنضعاننحاوللااننا.الدين

الذيالهسشيريالتعمسجنونيقلبانفقطنطالباننا.صمالمحها.والاجتما،جمةالفرديةحيانناخصائصمنخصيصةكلفييتدخل

الاقلاعيجرانواملنا،انناخرةالهمجيةالاحتفالاتهذءمثلفينلمحظه..--..-

نم-:.".::ا-!-يم+%؟....:تا..:.:::.ء!-،.:.-

..وينطلقفيتحرك،مرقدءمنذهننا،البربريةالعاداتهدهعن.:...:..::.:.ا..:ا:...-ا:أا:إ

الدولةتدأانافلفما،الانتساودناانتطورادادةكأتواذا05+-ت:. .!صص!حرجا
مصلحتهاغيرفيذلكونفعل،نغشهاكنااذاحت!،كأدهاكلنبخطوةأ.....:.--:..."ا-..ه.ا:::.

...البعيدالزمنءلى!--55

وحعهومديئتهوطقتهوطنهفيسدأانءممةالعرليلمف*ر1علىانم5-.شإ.:!71
........001حم!حسفص

...حسصصسىا

العاطفية،المسكنةهذءضدمتوانجبةغيرمخلمصةحرإا،بة2و...-.فئتر.!.

يرىانهيحقارلسالتهكانتاذاهذاوبهمر"لهبحولومالمهلعظملنصفى*مجاد.بةا-.1.-يمبرا!ص

---ص!.-

اكلالذىابائناجيل:ثلاثةأجيالهو:.ملامحنعبث!هالزىال!لى:-ا-ه..أ.ح!- .-.للمسكلادربرويلمحع-ء

اجانا،فثار،ألازراكوالحكامالمالكةوالاسرةالاستعماراح!خبزرقمد=-"روايةولروعأح!ث

مأزقىمنللخروجمحاولانه6فعصتهو،الاجتماعيةظروفهافسدتهجيل

وارادةالتفكرعنعاطلاوصيرتهوامكانياتهارادتهفيهفتعطلت،وجود.عاص!اصطال!افهشللطحضفر!ثض

هذا.ايامهنهايةحتىبهانجنببشالاعتقادمنفتاتالهونركت،النزال

اعظممهادنتهولان،شجاتمناكبرحكمتهلان،فيهخيرلاالجيل

.والتجددالحياةلواعيمناقربفبهالموتداعيولان،ثورتهءننخماز!تقلفراثوايراةر!هربمة

وقلقالمسئويةفلقيدوخهالذيالشبابجلهو،الثانيوالحيل"

تصلذءيالخانيجوقلقلملكيمولجيلوهذءلعمولقيمم!هلعصرلشردقلقلعرجمطلمحت.ل.و2م.فنا

التمردهذانقلفيالرائعةالبطويةمحاورهاثناء،فقدهيكادالذي.2ص2صص..!

وتحاولتقهرهالشايةفالظرولى.العامالصيدالىفردي!صا.!13؟بص-ة،نجيروت----رأرالآدابملمنمورات
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المقاومة،الىالتسليممنالاطفالدهنةتحولانالدولةعلىانبسخرالاولوالجيلالو؟عبمبحاولعزلهوالتقليلمنشأنه،بمركوالمجتمعتحطيمه

المناهحبتحوبلالاذلكلهابخنأتىولن،الاقدامالىالنكوصومنقد،الانهويفعلهماانلحظةكلوينبئه،قدراتهومنامكانياتهمن

وهـن،والاخلاقيةوالدينيةالادبيةالدروسمنكلياتحويلاالدراسيةيثتفتانعليهوأن..فائدةولاطائلبدون،كاملبجيلقبلهفعله

بهاتحثدواني،"..العلمعلىمفضلالادب"الحكمةأمثال.إ!لاصحابهاالسياسةيتركوان،طعامهالى

بانتصاراته.ويزمنالحديثبالعلميؤمنجديدعقليتخطيطالى،البرامحاليوميوحلهافياقهيرىالذي(لوحيد-الشابالجبلهذا-وهو

(لذرةعاومفتدخل،جثرياتطوإراالمناهجتطورانيستدعيوذلدذلد،وجسارةعنفبكلملاحظا،الوجودفيالمستترصراعهايرى

الصفراءارملوممحل،العاليةوالرياضيات،الطبيعيةوالكيمياءذلكبعدوواقعا،الماديةرحلتهفيالغربيحملالذيالقويالتيار

والرجوع.اللغوبةواائاقشاتالالفاظاشتعمالاتحدودعنتخرجلااقيالض!يقالمنطلقهذامن،وعبثهبسخفهوالاحساس،الوجودتناقضكل

..واحكاماحاديثمنوفلانفلانقالهماالى..بائه2لتحطيمذلكقبلكافياكانالذي

اقلهووحسبفذ"لك،الطريقلهنمهدانينتظرالثالث(لجيلانالذبم!جيلنا،نعيشالذيجيلناهو،الشابالمتمردالجيلهذا

فهل....وجودناوبمعنىبشرفناارتباطاواكثرها،نحوهواجب!شاهذاان.وسكونجركةكلفيخضائصهعنونعبر،اليهننتسب

؟إ!..بذلكحتىعليهنبخلويعلم،مجهوداتهويوقفيعطلهالذيويعرف،يقفاينيعرفالجيل

الدولة:عنالعقيدةفصل-!جباتهقدرسسبهاالتيالمعركةهذهدفضالمجتمعمعتتأزرالسلة؟ن

الحكومةفصلهو،والصلابةا!منفبمنتهى،بهنطالبمااولاقيالثورةلهذهتسيمايبغىلا،ذلكمنوبالرغم،وجودهومعنى

الدولةدبنعلىالدشورمقدمةفيالنصوعدم،الدين!ناورنيةانتريدالاعواممنميونقفزةعنتعييرايديهفيالاقداروضعتها

الح!هـالحديسثمظاهراتانس!من.مظاهرةفتلك.الرسمي..تعيروان،تكونوانتتنفس

..الحضاري!ةرواتقللانحلالمدعاةهاواكتر،؟خراشرئس-،فيالدممشهـلةهيالجيلهذايطرحهاالتيوالمشكلة

وتفسبربقوةتشعلقانتريدفرديةارادة،صورءاعظمفيفالدينفنإ..قيه!ارضافيتتئفىاقيالجديدةللحياةتطلبهاومدىالعربي

ارضنا.فيالساكنةوالانحلاليةالحيويةالنشاطمجالاتبكلخارقينمنوفمير،والاسطوريوالاخلافيالدينيبالتراثزاخرتاريخناان

ومنالمعجزاتمنتستمدوانعقلانيتهاتعطلانفيترغب؟رادةهياتفاف،تبرانفقطنحنعيباكأنفلماذا،والتكنولوجياالالةحيث

القبلضةالعبادةاشكالمنشكلانها.التكوينيغذا!االاسطورةهاكبانزعممننحنكنا!اذا..(لاخلاقيالحستناقضالآلةبان

بهذه(لاساسيةصورتهاكانتفاذا،افريقياوجنوباترابفيالمعاعرةنحنكأولذا.؟العقلالىتحولناوقغةالعا!ماالتركيببيناخ!لا

كسيالسةورسمهالهاالدولةتعلقكان،وائصاسهاثفردمنار!ل!لوالئ!اوريتاقىلانهالعلمبرفضونولمناولكلهمالخليقةدونمن

.....)،(..الديمية

فيوالبابليالفرعونيالمحراثيستخدمزالماالعرببملاالزارعان

اصابسهيستخدمونجعله،عنهذلكنشجبلافلماذا،ارضهحرث

..!آلةنفسهالقديمالمحراتطالما؟!واسنانه

ا!ئنازرنج!رئنهرايةدونوحسبالحيوانيللمحراثسماحقضيةالمقضيةكانتقاذا

؟دقضية،كانتاذااما..تناقشانمناسخففالقضية،اخرى؟لة

اش..،السخافةالىالاسبابادعىفذلك،الماديةلى4تحولئامنخو!قضية

الصفلكاجمردكرباتقدمرقضنالئرقنافيا!خاسوسيتطور،(يئاامشئناستتحولالارضلان

.ا-.ميلماورلكراينا،صنايماالعربيث!رقنايصبحوسوف،أردناءامذلك

.!*!!خالدفعةوهده،الزمنومنطق،الوجودومنطق،الحياةمنطقلان،نره

)دفصنا،العظيمالتطوريتارهافيويندفعجيلنايشهدطالتيالواعية

يرو!ير!الدئا!-.نحوءدفعاحياتناوليدفع،ذلكالى

:!ىءصان،تطوررنان!رفوحدهلثزمننعطىأنمنبدلا،نريد..فقط

ك!دماكيمة..!شو!هصاـنع(!نبحىلمرسمناهماحققناانناعناليقال،الار؟ديةالفعايةهذهمعهنشارك

!فدتاضوالئىوللةدركرية!نملىهشموأحطىجئمن..لحياتئاكهدى

003..ل!ئ!خرةبىعة.ت..3حئودهمن!ز!ييميمخططرسماجلمنيكافحالشابالجيل(ن

الوقت،نفروفي..ولكن،جديدةحضاريةثورةمنطلقالىالقريمة

!نثرراثم!بةالمضارتفيجمغرت،وا!أنهبالهوصلوبراءتهمئ!ىفيالطفلاثالثالجيلملامحتطل

ير!ت--1*اص.بالذيما.؟.الابتسامعن.لكفلااقيالحلوةالوجوءلهذءاعددنافماذا

الذي(لتاريخوضدالزمنضدبهايكافحوسائلمنأيديهافيوضعناء

..؟ايرحملا

..بهينبىءالديهوصلوكناائما،حراحةذلكالدينيقللم)*(
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العاطفيللتاويلكاقابلهومابكلويربطه،وتوحدهعزتقمةفياليهلفردي1داخلهامن(لديانةيهانلنقلمنهامحاولمة،لوجوث!اومعتوى

انه..وعلعيمنطقيهوماكلعنالوقتنفسىفيويبعده،الكونفيولىسمها،السياسيالصعيدالى،آلههوبينالفردبينعلاقةوكونها

الذيما.؟.ذلكفيالسلطةدخلفما،الاسرارومطلقالانسانبينكلمةالغيثيةالتفاسيرهذهيتخطونالذينالبثرذهنيةبهاتحاصرعامةخطة

..؟هوربهفردبين(لحديديالوجههذايحشربتفسراتمقتنعيندامواما،لوجودهممبرراتكونانلهايريدونولا

اعتقادكإنواذا،وماطفياذهنيااليهنستريحبالذينعتقدانلناان..وذهنيةمنطقيةاشد(خرى

صورته.كانتكيفماوالنقد(لحرللنقالثيقرولرفلامرخاطئامنابعض،الرسميةديانتهاعلىدستورهافينصتاذامرتينءتخطى.فالدولة

بدعوىالتعببرعنوتمنعكعليكالسجنفتفرضالدولةظنياناماالذيالمستقبلحقوفي،العقيدةوحرية،(لتفببرحريةحقفيالاولى

يقابلهانالايصحلاوتطاول،يعنيهالافيمامنهاتدخلفذلك،خطئكوتخطيء.والعقيدةالوجودبينالكريهةالحربهذءالىمشدودايصبح

وهي،بهيمارتباطاحقوقهمباخصنوالمطالبة،عليهاأنفسهمالافر(دتطاولافرادمنفردكللروجواعيةكارادةنفسهوجودهاحقفيثانيةمرة

..بهالتبشيروحرية،اللتفكرحريةعنكتعبيرا؟لدولهتكنلمفاذا،فيهالتقدملدوافعواستجابة،الشعب

ألاسطوريالئ!نتغيير-وكانتو(ذا؟ااذن.نكونفما..وارادتي،ارادتكتكنلماذا،وعني

.أ!تقليديوننحنلماذاقفكرلا:ليوتقولى،عليالخنا!تطبق،باسعيالمتهـلمة؟لدولةهذه

يؤسبنان.بحبلامتدينمجتمعكلان؟!بالديننؤمنلانناهلاذا"..لدنر.بدالذيبالقدرالاتتكلمولا،لنايحلوالذيبالقدر(لا

واطاجة،بهيؤمنلاالذيبالمقديممجازفةذلكفيلان،بالجديدوبينهابينيتصبحاقيالعلاقةهيفما،ذلدفيتصفدنيالدولةكانت

..و؟لعدلالامانمنهاويطلباليهايل!التيالتجريديةبالا-وار،عليهامر(لظالىح!تماتصلالتيوالبغضالياهيةعلاقةفكنلمان

ا-م!عافيالاملوتبخر،؟لرجاءضاعلو،اذنللفعيريبقىالذيفما-؟إ!الوجودمبنازالتهافيوالرغبة

ينهبوف"الدنيافيالاغنياءان!يبقىالذيما،وحبعدالةكلهآخراهي؟.واناوهوانتتكنلمان،الدولةهيما،شيءكلوقبل

ملككما،وجنيهانفسهاالارضيملككانولو،وعرقهجهدهوينبهوناءـى،وبينهوبينيبيندالاجتماعي(لرباطهننام.تحكمنامجهولهقوة

بهيبيعالذيبالسعريتحكمانذلكبرغملهامكنما،وسقياهاريها.؟هووجودناافكارنااحترامفيمشتركةمنارغبةام،علويةمشيثة

بلانفاقالسعريحددوهوالغنييرى:شيءكليرىوالمله..جناهمايمل،البشريالقلبالىالمجهولمنمشدودسريخيطالدين

اولادهيموتبينما،العظيمبربحهجدلاويراه،الاخرينالاغنياءمعا.-ا

التشفيحسفيهترضياحرىبارضيؤمنلا-فلمادا...وقهراجوعاسرو!ت،صلمحعأ!صيسطااود

العدالةفيهاجديدةارضهنالرتكونلالماذا.؟.داخلهفييتوقدالذي-.

ماالجنةخيراتمنهويأكلبينما،النيرانمنالةعنيإعبايتلوونسافيها!!يير

عذلألالوعلىيلعىونألاالحاريموتلعارون،عثبمنقبكرلسادلجشععفلماظلفهلظلمهستدهو"ركلر

....0003"ل!

دعالعدكبماالىىامللطلم!يدالويمحوحارلنلعادلها،نسيكلحسلمنطقلمنطىلسربرإعتىهكدصنراجمىص-
علىسيهـدءمويهاحلاميه.من.وععابلوابوجودمىبددلاوادر

..!الحرامةمنبدلا،منهواموى

الداردامتوما،فريرقعللكلوعقابا،حسنفعللكلثواباوتضع1خزء!شلأئة

وجههالبائسالفقيريحولانبدطلا،زائلاوعرضا،بصرياخداعاالدنيا

والسمفةالتضخمفيالنبتةهذهاخنت!ويداورويدا.اللهنحوثو!ر!مرهـ:!!4يرلزبمرا:لحف!

التواكل:أبناءهالناوانجبت،الشرقيعلىوعلامةرمزاوأصبحت-

..للمكنوبوالانصياعبالمقلروالايمانإ.!!!!ا.!.!!د:9!!انرااإا!.!نر!افئ!ا.ا!.!3!!!*ا!!!3!ا.ا!!!!!!!!*نجنرفي!لاقيا\نرا3!!!لأ!!3في!!!!لأ!\ا

الىالميتافيزيقاثمنيةوتحويل،كليةالعقليةهذءتغيرارلنافاذا.!.!*تر!ا!،!ئ!معمأ!ث!اننف!ف!ث!!ثم!ندك!مهنن!يخيلاخلا!!\!!ح!

هذهميعظمةصمحةنطلقانوح!،المحسوسالواقعيالوجودذهنية2\خمش!احدحئ!ئنهنة.!قي.!*نجتمرزبز؟رتر!!!فنحففلأئه!
......!ا!!11....لأاا!19جمفكى!حمث11."ا*؟*!!!

تفكروانتعيوار،حقوقهاتباشروا!تقومارلهامطالبين،الميتةالاذنافحددح!!ب!ةبز\!!ه!ا!1يخافيإلأحعنت!:!كا!!نر!.نر

مسوليةولا،العربيالشرلىفي(لمغكرةمسمعوليهتعيمثىلقادةتجروأنوا!؟لح!م!محئرئر!!تج!!!!!9!!نر؟!ني!فيتجثمنن.!سالمجفبأ!مهئ!ي

القضايابمناقشةتعليميةقفزةيبدأانالقياليبالنصعلىان.سواها!لأ19..لأأا....لأ.91!ا12!.2!!.!.!1101لألأ.!

صورةفيالفبريللتقدملغظيمالوجهوابراز،وقتلهاألخرافية

عديدةواجزاء،المعربوجهغيرتاتيالنمنيةالنظرياتلاهمدر؟ساتع"لوجم!"ا!الع!!!ص.*لألجزبهى

-.(لشر3.نقمتهمنلاالمهـعايعار!اة.لىض!لأهم!فممى!ص

ويحبل،بلامكانياتينبضالذي؟لو،قعهطهلىثورةنحتاجاننا-/،11-

601



معركة،الاساسيةمعرثنناتكونانيستتبعوذلك،المغامرةوجيلتقللااذ،ايدينافيالامروهذا،بالتطورالتعجيلوحسىبالقلق

الىلريعاالمعركةهذهتئتقلوسوف،والتقاليدالسلطةفدالمفكرين..ذرةتنقصولاالئربارادةعنارادتنا

تنبثقاللحظةهذءوفي،جميعاوجودذاممركةفتصبح،الثارعرجل.0.لناوجواباابداعاتكونسوفاذيالثورةبهذهفلنعجل

والمناقشة،بالتقدسريعاستعبلاتيالارضهذهمنانبثاقاالنظريه-،:حيانناشكل

..الاصلاحسبيلفيالاراءكافمةوسض؟صطبغ،معينالوناالوجودا.نخذوكلما،الوجودتتويحهوالفكران

التيالوجورمعركةيخوضذاتهادبناانذلكبعدنجد.وسولىيعيشالذي*نسانهوفالمفر،ولريععاكسبتأثر،حلابهالفر

غلىاجر؟اننيلصرجة،المنتظرةالعظيمةخطواتهويبدأ،نخوضهاملىالوامميالأيقناحهرامنيعانيلذلكوهو،الاخرونيعيشممااعمق

وان..وتآليديتهاحنلاشارتابةمنبسببهوادبناجمودبانالقولتتركانما،لنكسةبدولا..(لياسوقيمة،العملوقيمة،الحياةقيمة

والتجارية.(لسياسيةعصورنالازهىانعكاساكانتالاربيةعصورناأزهىاليسومفرناطعمنجدولذلك،ورائحتهاشكلهاللعالم-نظرتهفي

ادبا؟نهمادامتيكتبهخالدوشعرعظيمادبفياملنالنؤجل..واثنمننهربالني،وجودنافيالقلقهد(مصدرء،عجيببقلقمحتشدا

بدخطنيزالمامشبعاالجوداموما،بعدتخطلمالهامةألاولىالخطوةنحضولا،الغربالىونرحلامتفننانحزمكحنفلا،وتأطرهتحديده

..والتقييدوالظلموالفقرالكراهيةهذءالوجودرحلةفيلنايصلحمامغهاونستخرجالامتعةهذهنصفي

يعيشر؟يت4(جلمنونحياكلبهنطلبما!هلماقرارالىولمنلتقت...بالالامالمترعة

00الصعبةوجودنارحلةفييصحبناثم،جنبئاويتنفسى.0.الغربالىنتحولنحنولا،اصلاءث!رقييننصيرن!نلا

..والعقليةوالاشنراكيةالفيجريةاقرارالىلنلتفتاليناتمتلاانهارهـمموىالغربيةالحياتيةالمذ(هبنرفضاننا

واتليفالكتابةعننكفوان،اترجمةعننكفانذلكيفبمولنأبمدالىصحيحوذلك،حيافناعنتختلفحيانهمظروفولان،بصلة

النقديةالنظرياتواستيظلاص،الغربية.النقديةالنظرياتواسببراداو!!زدرجات

..عصرظبلونتلوينهاومحاولةا!فانبراثنمنالشرقيةتغرانلهايمكن،عربية،مانظريةانصحيحايصبحهلةولكن

،الاولحرفنا،دائما؟ميئنانصبالمعركةهذءكلونان!نيبلفياشك؟..نعيشهااتيالقاسيةالظروفهذهوفي،الانحيافنا

وم!،ثيءكلبخروجتسمحالنظيفةيلارضان..همومناواخص...ارضهناككون(نيجب،نظريةهنلاتكونانفقبل،جداذلك

الروحدامتوما،والجراثيموالبر!المستنقعاىفيهاتعومارضناد(متالتيالاولياتعنعاريةوارضنا.النظريةهذءلظهورملائمةوارض

بحثلائه،مرضا*سميهالل!،؟لعجيبالقلقهداتعيشالشرقية..بالانباتتسمح

لئعمق،هكثايلامرد؟ءما،الحقيقةوعنالهدايةعنوضميقجدي..سوموذلك،الحريةهيالحياةشروطفأول

،ولنارارتوجمبفماشا!تكيفماتفيالعقولكلبترلرالخصبالتيارهذامالحتاجاولتحتاجاتيالبلادهذءمثلفي(لنظريةتؤديهما(لذيثم

تسودحريةظلفيالاللنظريةالجبريا!وجودى،التعميقذلكيتر.ولنتنفسهنظيفهواءالى

..*رضهذء،يسبقهاانءلي،ولكن،بش!مطلوبةالموجودفيالعربيةالنظرية

و،طتتقلاوللنبدعاوفلئزجم:قبل؟لشابةرسالتنافلتكنوالن..وتوجمماالفكريةالحريةوتؤكدتطالبعارمةارادةبهاويبثر

!قي!وريكونانرل،جو؟بئاثرايكن..ترأشظالىفلئلتفتمستوىرفعسوىلايمني،وبالحريةوبلاشتراكيةبالعقلالايمانان

..هواطئايو،صانهدرجةالىحماسياالشعارماداممندرجةباقصىحياتياتحولايمئيوذلك،وفريامادياالعربيالشعب

..(لموى(و،الفكرحرية:جوابناليكنكما،الفردة(لاثمانبعضعلىوقفاالعلميصبحولن،والقوة(لجترية

محمدالق!ينمحىالقصة+!-لماانمناكبروحر!ةتياراسيضحىبل،الوسيطتاريخنافيكان

....حاكممشيئةاوسلطة
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نتل!ينصرضضفض-%ر-اشقلوا-....و*ن
برسكأ!هـحوحمصر2.ب9أ/ص.-حكص+1كأووإ33صت

ضى.دم!هـ.منعاملالفخاضعا،لحيلاشاكصورةالعربيالالبيظلقىالى

اف!لزىثولاالمىدحودنااناذافكرنافيرعبا؟اننانموتالقلومنالصحراوية
فيباستمراريتنافكرنااذارعباولموت،الروحيضميرنايقتلالمادة

درتجىالؤهـح!هدكمه..بالتاخرواحساسقنوطمنءليهمانحن

.---!ص!!%!خ!-.3،ب!ف
.،كاقيشمم!!%!ه!ببهاقي.بخ-اممعإشهخنع-(؟.العملفما،واذن

،!ير!!ردرأ!ا!ت.!ر!ةق!ر!صدؤ-تشقرجكنالوكمااي،مسقولوغيرعامبشكلالمشكلةالىنظرنااذا

محمل!عورإمزوالاوسعرالشرمفعتلبتناتخططنظريةامرهوالامرباننقولفسولى،مسليةالهيةعلى

لإء!-حئخو(ض!.ءهقي-ضضصى!يقعصعت.0قا"لمةللنظريةتقومانالىالموىيعني.وذلك.وسلوكنا

-----..هـصضص.يخعهاعلإحش.للابرشطعىاحف

!!3ولآةئتىع!بئخء!؟بمولأهـ!!ر!فيصدنباف7.انر.ا!-صووضعنا،تزولانلابدسبيلنافيعقبةانهاءلىاليهانظرناواذا

3،،-يرلت!"،ص.-يطد-ش؟!ناصءر-دئطفت3.4-يرربمس!ات01اررهـسوألابخناجمطوالسياليوالنفسيالاقتصاديووضعناظروفناالاعتبارفي

؟لمج!!لرتيضس!امم!يصهـص!الحكناتارهـ!-:اوررعص!ا!ر.فيسوممر،ارر!الىلا،!متاجالامر؟نوج!دنا،امكانيا"ظبدسبالدرجيوتطورئا

التعويلجيلنحننكونانيمنيوذلك،للجوتمهيدالىبل،نظرية
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