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تما-فييثام!ئا!-!؟!متعصبونأمهلتزمون
9،*+،!ه!سههمب!***********:

؟صالديمطاعبقلم

وجود"،ترمةتحياهاولكن،مستحدثةمودةموجةفيجديدةكحليةلاوخاصة،الادابمنالماضيةالاعدادخلالالقصصنقدفيانتناميلفت

كيف..الئصرعالمامامهاينفتحمابقدرهواتهاتعمقتفتألاوحريةالقععي،المضمونتقسيمفيتبرزبداتقدمعينةلهجةان،الاسنقالعدد

بهاتخيقالكبرىانتصاراتهالىيرلىوهوالقلقهذاانساظعننبعدغلاةاحيانامايدعيهلئفسهاتدعي(متعصبة)لهـجةادعوها(نواستطيع

عرو-لانتصارتناالتيالحطورةذاتفيالاعداءربت!هاجديدةاخطارزمنالىيدمحيهكانوما،الناستكفيرفيحقمنالمتدينين

فينازكتراهاالتيوالنعومةوالييسرالسهولةهذ.ما..مصالحهمضيقةمنهجيةفرضفي،الماركسيةبه،(ءيالجديدالدينغلاةقريب

ضمانولاكلهامخاطرةكونهامنكلهاعظمتهاتشتقثوديةوهي،ثورقينا،ال!نعصبمنالجديدالطابعهذافيالخطرولكن.ا)ـكتابعلىخانقة

متمزفضتاقةحريةوهي..الجديدةبحريتناشعورناالا،تصميمناالالهاوهيالحقيقبةللحريةرمموةاكبرباسميكونانهو،هنااعنيهالذي

..لميةالاءمهمتهمحقايعونعئدعااصحابهاعلى.العربيةقوميتنا

واليميلليأوو-ينمالتمرالألهىبيكاامدمماطيفةاقعلمص!نعكمال!بمتكالمدينةكالرريسلشلالاالنهايةفيلاتر!يالالتزامفهمفيغريبةآراءقراتلقد

..عفوايلنزمهالذيالعربيالواقعوبينالاديببينالحقيقيالتجاوب

على،(دانقمهر.،اعلىصببلةشمئزارعلىمصرتاضاليلمعنىليوساننا،فلثنننهمعطايالعميقممثلا(.العربيةالعقيدة)في(المعلمعته)لفرعيومحاولةجعجعةودو!

ثورياكونه،ضمانةلدونلطلااولاكونه،لطلناحقيقيجنرانهصاسآسيةنقطةتركزانالماضيالعددفي1،لالكةناز،الانسةحاولت

...مسألةوهي،تامرلزكرياواخرىيتيملمياحداهمالقصتينمهاجمتها

الواقعصخر،الصخرمنينحت،قاسيا"فىدكل(كونه،لث!ورةعدةبدون

بعديلحركلاالتي،بعديعرفهالمالتي،الجد-بةالحياةينبى،الفاسد.(لقصتيئهاينفيالمتحركةللشخصياتوالاظرفيالقوميالمضموى

المعاهدة!لى،الكبرىالجريةسارادةانهشكوز،الاوكيفهيمالامعةلثاعرةاوى-لبةعنالاراءووءمثلتمدرانحقاعجبتولقد

لجميعمظاهركليرفضمعناهوايئس،يائسأولاهوواثئر..ا-جاووة(لعربي؟لبطل!وداويةمنجانبكشففيوافرنصيبلهاكانكنارك

نعترفان،المظامالجانبعننكتبان!روع.وتحجراتهقيمهوالواقىواقعنافيتمردهاوقصةالانثويةاتجربةخلالمن.نناولته،المعاصر

نماذجنقدمومشروعان،اقنيتنانفضحان،أزماتناءطنكشفان،بالامنا0الثوري

..الاعلىهومابعدلن!لم،اسفلالى؟بجابي،لحاقلكا"يناتسالعربيللانسانفهمهاانلنلزلرافولوانا

وتواؤنوعقلوط"يةسعادةفنيبونبانمنناموضوعخددانواماقوة،بطلوات،والثارءوالتقاليداللهسبسلاآيحيا،لمدنيةمحب

بعد،الفهمحقنفهمهالالعفيدةالتعصبهوفه!ا،ساذجوتفا؟لواور،والزهروالعبحالثعرمنظلم،دربهمبينقنح،كلهتفا؟ل،كله

وهذه،الحقيميةثهوتناروحوهي،الحريةتقبرالتبمهيالمنهجيةوهذءاطفالناالى!رمه،كرتوني،عسكر+ابطلامنهيجعللبطلناالفهمهذا

الانتتحدثولكنها،المصطنعؤالعنفيالقسريشهـلهافياولركسيةهيا!نهطالجدد(العنانرة)منك!اداىفيانه.الابتدائيةمدارسنافي

عربي.،ي!مالعرجماخيا.ادتطلبطئ!اةلهاعلاقةلاسكونجةمخيلةفيالاتمينتيلا

حى(ا!لىعاشفة)منذالشمعر.قيتجربئها.الىنازكفلتعدو(خرامنحدر)العنوانذاتالقصةلكتابةمحاولتهافينازكفعلتكما-تماما

،والعانلة.الكارثةداهمتهافلسطينعربمنعائلةلنافقدمت،)1((اكل
هـارولماذا،شعراداككارلماداجديدمنلتبحث(ا.وجةقرارة)

!حياعائلة،الجديدةالقاصةلوعبمبالنسبة،تصبحبهاداذا،ريفية
ولماذ؟،?لمو(رنةمردوابسالسواد!صمفونيةمنينبجس(الشعر)ذاك

....-كماالاسرويتاروقاتقبه.نقامبيتفياومستطة،غرلىفياهرادها

ناكريد،رون.حقاشماعرةجعلهاماالانرذلكوىن،درائهامياتر

تلاتذات،!صيرةمصة-.وميانكلترافياقطاعيملورديبتفيفقام

يهمغوولهمنروجههيكثرتملمنتعومطلقاالمنناك!لحغيو"قصالهنطلبمفغب!يقلمقولئفواحدكليطل،اشخاعىشةاوخمسةمنلاكثراعطاءهناكصفحات

والصمت.بالسوادمفلقمضاءفينحيلواحاسهـك!،سكوبون،مختلفوناشخاصانهـم..عابرةنافذةمنمحهم

ول!شها.؟لملازكةناذكمننقدعلى)1(رداه!ه؟لمفنييستو(نجرا...يرلا"امنعجلةبثقب(كاديلاك)صاحباحساسيشبهبالكارثة

)رطانيته(س!مواحدكليصحبانيس!ونلااليهودياماميفروئوددما
(انيةىد"!ضاليتاعلىاخئىوعرةلدرب-قليلاعنيفايكونفد-تننيه

ولا!ن،ع!كلا،وعورلهمفي.بنجرفواان،القوميةعقيدتهمت!جاءابحت"..فلطينعربمنريعيةعائلةفيهذا..

ة11(درألمئهـج!كأجمننوعاالفنانمن،المتكبروالتغاضيارتفا؟لمنبدامعالكادحافيسمنلخلق3لمالعربيةالعقيدةاننازكيالكفالمنئم

ررصا(تهامشببعافنميئازهلامىالشعابةالادي!تجربتنافيهت3بدوقتفيؤبمواصبحوامشا!للهمجميعحلو(قدالعربانلكقالمن،(لمدمر

الؤلمناناننايكونانيمكن،ويهفوالرفاهعنالجماليبحثونمطلقةراحة

حثلىا!!!و:"ا-دله،اصاأهـال!ص؟"لملخدالعرتسرركل،،ليودورظأدامخلبالالفدووالفلق(بغدادك)في(السحل)وغنانيشا!رمجرد

ايدرتا--رط:في!ه!أئهاهـ9!منج!كاهـ4ا؟صفي!اتلميبل،ا(خفودهاعسصاداص-ل،س!المأساةتعافيالبممكانكلفيالعربيةالطليعةنفوسفي

.ر"والهممربببنميرورلقحة1كتابخثلىفيرالذيا!ومي1الادابعنفريبعدد!ينثرت)1(
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!؟(2)كلوبت!ميذاخناتونيجهلاوو،الناسجهلهمالرائعةجدليتهفيهوممماالعربيا!نسانعنتبرانوهي،الطبيعية

-المصري-الشعبعرفهاالتيانجنسيةالوحدهعنالكاتبويتحدت.عالمهوفي،نفسهفيللسوادوتمز)بئمطنقسوادبين

اتاريخي(لواقعانالا-عنعريةلثوىلكلنفيهرغم-المعربيالغزوبعدصفديمطاعدمشق

كمسلمتفعبواولكنكعربين!بوالممعرالىن!نواعندماالعربانءدي*"-ء*!ء*لم!?بره*ء*****-سعم!عع!سم**عع!

باقباطيفعلوالمممرالىذهبواالذينوألمسلمون.مهمةحفيعةهدهء...

ذا،ثولتهمتقمضبعدهناكبلمسلمناسبالياميحيوكحدممامصرإ!معمدعنالفرعونبهاالعتدأعندما
اللغةيتكلموامصرانلاقباطيمكنكيفالريولا.اتنمرعصأيروءـ،!بدورعليبقلم

اسماهمالذينالمسلمئسماحةلولاسملمنيصبحوااندون،العربية.سيسههصسي رر-!هىسمىحمسي

ولكي!الهندفتحواالذين،-الغزاةكالانحليزتماماا!.عزاةغالىذالاش-ء....

المصيه،عناوينها،شكريعاليالصديىالاستاذمقالاتكلتعجبنبم

الشعبتهـلمهلأالهنميالشعبعلييفرضوهانالأنحليزاستطاعد؟...ء-.....
يلالي!انيليتلالم..العربتاج:بانهاالعمامهيص!..مرهمهو

علىلقنهاليروتسشاشالانجليزيفرضهلنجاليوميةحياتهم!ي!ا!غميقالخندق!لفعلكما،(رفا،العرببتاجالمقالىاخرفي

المثقفنبعضشعورحقيقةهيمانعلمولا؟المسيحياوءدوذبرالهندي....

..)1(م!مدعندلهاعةالعنوانيصعومرء..درييسهيلللدكتور

المادلةصيالطواهرالمانهيمرغمفهم..ممرالأمياهـفياخوانتامنالر!لات5؟لرصفي..راءه!1اف!دهييتالمقالخلالمنييداثم

ا!موريناقشونرزالونلا،5التارعلىالتطورو!رضالمجنمعح!ىررفيمن!لمولاو!كن،حبمبا!لموب،وح!يثهاقديمها،وانحضارات

واللغةيحيوفهاالقالحياة"ظاهرلامتعصعةقوسةيروححولهمالمحيطة......بة...

..-.ومنادشةودالهالىبحاجةهيالتي.الحاصهالاراء

كرعونية،لحضارةبل..كربمسمحمسيعيلدينولا،يتكلمونهاالتي.......

تنسبمان-العريبمنطعهمنهايمالا-غارالاستادمنلودلحئ

،الحافر"لتيرهـالحياةوالدامع،والمثل،والافكادالفيممنهايسنمدونوتش!يقهالقاريءاثارةهنهايقصدلاوان.مقالاتهك!ممععناويئه

ج!حثتفينفهمعرلعامئو!ليعبقدلهولابلنيكالالعاهرلمينماثعلى،افضمالهاولنفونللكلامالميرة؟لعناوينتضعحينالنشرثوربعضتفعلكما..للقراءة

.كلذهبعناوينهالقيمةاالكارهيظلمغاليوالالستاذ..الغثالتاقه

لفريتعصبكيفا.نسامل(نأ!يدولا..وهناكهناالمجموعةالاثاروبعضيفسانيربغالىالاشاذانهياستوقفتنياتيالوحيدةوأ.لنقطة

تشديط2!وولا،مشاعررلا،لغةلهاليس،انقرضتلحضارةمثقف..........

والتصرفوالمشربادكلهي،حياةطرافيولا،لعضالى!مافرادهاالمعنىعنفيايبعدتفسيرا،د!ا!يالصدي!الدكورموورلنا

...محمد"كتابهفييعرضلوقاالدكتوران(ذ.لوفاالدكنورقصدهالئي

بعصبهبياهئالمنيالومتميم،ويمسيالمواطن!لهيصحالذيالعادي..........

وتمثلى،و(لاسلاآوالمسيعيةالميوديةهضمالمصريالتنسبانالجاهلنىوتفهمهالعربيوالادبالعربيةاللغةافعالهلحمهالى"والرسولالرساله

ولكنل.أ.ءشوظلفرعونيارغمكل،نوا!عربنوالروماالميحياليوناوكلـ!،ملمنئئيدعلىصبياكانعندما،العرب!يةاللغةبداب

الرسالة.ومعنىالرسولفصةفيرأيهعرضالدكتوريتابعثم.القنطي

مونلصانياوئخايكونمئهبملدورطر(يظلحي!لهغم،،وصينيهولعركقفيهسالمسلميس!عيرسيحيالعربيةواللغة،ل!ديانوفهمهمنطقهخلالمن،ظليالاستاذولكن

يقولكمااخناقينالتوحيدابيالىبهزعلاتىبو-ءتهيمكوليسيفعةيكب!نانمانظميالدكورانيشعرنا(نرريد،والعرب

!المي!لاتذ5غابى،الاشادتفسيرات،اذن،نفسرجمبفوالا.واعرافاصوللهبحثا

....محمد،عندهتلاقىقد-انصارهاوالىاليهاللهاحسن-اخئاتوفيان

ن(يتصوراله.حعاساذجمعهومالعربيةللغةغانيالاستاذومفهوم

أثثضمن..بالحر،رمبطنةعليةميمصر(لىوورت،المعربيةاللغةانومااعتبارعلى،القبطيو-يلميذهالمسلمف!ؤطالننيخكما،والمسيح

اللغةان..اس!اذيالا!مصرعلىوفدواالذينالفاتحينالطفاةاحدبألؤعونجةالمؤمنينلالهكانان..اخنالونصلبمن"نحدران..مصرياى

البشر!منهينحدرصلب
مصرسهنواالذينالعربلغةفانها،!سلاملغةكانتأنهارغمالعربية

القيلبمالوجههربنسبظليللاسظذاعرضاناديدولا..ايضاالذ/ص،الناسبعضلدىموجودة،مانقصعقدةكانت(ذا؟دريولا

متنافضة.انهاذلك؟المقالكالبافكارفيجاءبمايسلموا؟نيمكن

بهولاء..هولاءامتزجوكيف،جوهربناهاالتيوالقاهرة،والبحري

..،ءادينلانبثاقوتشترطعلمياتفسير؟الاديافيتفسربدايتهافيفهبم

اخناتونبالمحترمتربطهعلاقةايةلهلي!مى،جديدنتعبولدوكيف..بة

......مبدنيابهانسلمفكزةهذء.انذأكالراهنةالماديةالظروفاغفالىعمم

..الهم!اهليومهلامواالذينالااللهمإ!منقىولا..خوفوولا..

اثافونجعلمعالمقدمةهذهتستقيميهفولكنسغالبمالاستاذفرةوهي
الصديقيتح!تكماليتحدثواالايامهذهفييستيقظواان.ارالوا

الى..العربوالطغاةالعربوالحكامالعربيالغزوعن،غانيالمستاذاكوحيدفيةوردبة.العالبمفي..للعالمولموحد1-اخنا.نوننعم-

والابرياءـالخداعو3وردلماالاستعمارالحانهاوضعمعزوفةمنهنالدمايعانيظاليالاسناذتعبيرحدعلىكاناشيالمصربماالشعبطبيعةالىهدء

(العرب)وكذلك،يينالمصروالمسظنبدينوالاتراكالانجليزالمستبدينمن
!بعدءمن

3،لاتارالماديبالتطوريرمنللفرمن!بعلىغاليالاستاذيدلناهلالتي11،ضيةانسانيتهعنيكشفانارادكلما-الكاتبيقولكما-

...القرونرواسبوتذيبالتاريخرة1هرلتمحو،اخنالوناكشفها
الاج!نماعيوبالكيانإ!والاسلامالمسيحيةعلىتسموالتيوبالعنصرية

العربيهأفىلغةوءوالمسيحيةالالمم!ممنمصرفيالشعببتخلصكيفولكن

مصزفحلبرناعحوعخطيدممرفىا!سنحماهـيةالسياسةمطبتى)2((لمشيقظو؟!الطسنةث!ئمنةنامواالمكهفاهلانأ(صظنونالىليصل

الفرعونتئاواحياءالعربيالمالممن91ص9591(الاولكانون)ديسمبر-الاداب)1(
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الروسيةالثودةكعصرثو!ياعربياعصراتعيشالعربيةالامةفانالواقالقيموكلالحياةومطاهرللغةمنمجردا،صلهيرجعانيريدالذي

منمنننتىالعري!بالثورةخاصعصروهوالفرنسيةالثورةوعصرءلى،لعضفيبعضطوانصهارالشعوبتطوراويؤرخإ!المرعيةالاجتماعية

منسنحدرةسلالةالتائرةادعربيةوالروحوظروفهاوتاريحهاطبيعتهااخيراويقف!والنعوتالصفاتقبيحمنهنالكماالىوطغيانغزوانه

اقدممنذومعاركهموتجاربهموالامهمالعربآمالاكننفتومضةكلرواها؟،ئبحياةويفسر-نقد!يمن!بايبحسبالرىولا-ليناقش

يقالانمفضوحةلمغالطةانها.الغرييءلاستعمارعصرخىالعصورالفكريالمذهبعنمعلوماتمنافكارهفيمالكلرمزانهاعلى،بقلمه

ادنابي!عالافمناليناانحدرالذيادهائلالعربيالتيارهذأانألاسشاذالصديقانام؟اليهويرعوبهيؤمنالذيالعجيبالغريب

فسارماحاكمبهتحامقالسيابأساليبمناسلوبالاهوماالاصيلةوالممامةحمدعنالدفاعمبادىءتوحيهمااكمالفيالانمنهمكغالي

يكررونذديلصدىمثلطفرةكل!موتحولوا)جميعاالناصرا?منلأجسامولكن..بتيجاناشبههيعناوينمنوغيرها،العربتاج

باهدافنايتعلقماكلفيأنناوالوامع(....الخواحدبنفسولمجحدونماوفر،التاريخحنطهممنطريقةعلى،ميتة..محنطةالافكار

،الجهازهذاولىدنسرولاثثايةجهازالىشحوللاالرئيسيةالعربيةإ!كظيمووجدان،يتشعورمنابرد،باردركلادفينافخكليحاولى

-نفرضنهاالعريضةخطوطافيالعربيةالمكايةنس!الشعبنحنبلبدورعليحمص

غاياتنا.تلتزمانعلىونرغمهاونوجهها،،-،!*--.!-ءلسي!ي،"،

التوراتفيكل،واحد.فيارفيالعربيالشسبشرمنللعجبمحلولاغحول
كانوالاشزاكيةوالقوميةالدي!يةالحركاتوكلالتاريحفيالكبرى***
الدوحوهذء،واحدةبروحالشعبيةالقاعدةتغمرانهايميزهاطالعاهمالدولمة((شالسمألسهمىالئئرإن))مصارعه:

.ء*........

ودو،التارحم!وصمعت،الفلافةالانسانيةالطاقاتفجرتالتيهيلوهث!،خمععععععسيبفلم؟كسهيسى!هي،
صودالىالسننىألافبهلرجمناالانسانحياةفيالسرهذاقيعنا.

.الظلامموىفدهتتالبالنيكبالراهنالعربيجيلناعلى)!(؟خطرلمشى

التاص!فيأنصرارطغاةاحيانايستخممهاقدالموحدةالروحهذهانالكبرىاوورافهافيتتشكثاوالقوبيةقواهتتمزقانمنهائلةعديدة

ذلكفينذنهاولكن،لذلكنرانولا،يضللونهااويصنعونهاوور.فنحرفاوالمسمومةالمثريرةالحرةتفترسهااونفسهاعلىتنقسماو

،والاشرار؟لاخيلراستخممهالذيالرفحالانسانيالتراثكلشان.وتضعسبيلها.نضلحتى(لجدليةالحروبمتاهاتالى

اننراثهذ؟نبذالىالناسيدعوانمستنيرمنكريستطيعلاذنكومعبهذاايما،فقدلوال!ربه!(سينكبالعربيالشعب(نشكولا

الحضارةوالغامالعلمبمحاربةلطالبناوالالثررةلاغراضأستخدملانهاقطارهاتنتىفيالعروبةجماهربهتدينالذيالتحرريالاتجاه

.الانساثضدماوقتفيأستخستقدكلهالانهاوالمدنيةاخلا!رنحمالحديثتاريخهافيمدةلاولموحدجماعيبطابعوتطبعها

بهامتلاتتا!يخيتراثالموحدةالشاملةالمتحررةالعربيةوعقيدتناعلىيئمرونالذينالكم!ينالاعداءورغمتحكمهاالتيالسياسيةالانظمة

معركةفيالك!يناعدائهاضدبهءوتسلحتالحديثةالعروبةروح.ومزورةاياناوبراقةمختلفةاقئعةوراءمنصوحهاتدمر

واهميتهاقيمتهافيوالتشكيكالروحهد.ندالىالدعوةوان،انرصير..
منالزعمالثوريالعربيالاتجاءتمزيومحاولةكل(مكرولااسهلوليس

امابمسلاحهبالقاءنفسهعنيدامعالنيالجيشث!وةعنتختلفلا......-

--معينيناشحاصاوشحصلزوههوانادزاح!الجماهريالتيارهذابان

.السلاحيلقيلاعمو.!لىالاتطيقولاا.حرافاتقبللامؤ!نةملتهبةروحاوليس

يتحكمواولمالروحهذههميصنعوالمالهتحررةالعروبةقادةان

فيهم.وتحكمتمئقهماتيهيدل،!يهافبمأالدرليةالسياسةفيالثرانمصارعة)مقالكاتبوالاستاذ

اجهزةكلبيدهوكانت،يومافيحاكمامثلاالناعرعبدكانلق!د،بصراحةالعرييةالبلادرزكرمقالهفييةمرضلمالماضيالشصآداب

اكيدةممعرفةالشعبيعرفهأنقبليومذاتورأيخاهواهـرظانا!سايةد!حماولا،وتهكماتهغمزاتهفياساثيلىيعنييفىلمنتكدونولكنه

الشمعب.ين!ثنولمكالرعدتهدرلهمعاديةضمافاتأمامواجمواففوهورومركةفيالنزاعاطرافيخطبل،روبولاامربكاولاسويسراكذلك

عتزف-هيحتىكثرولاقليلهيبهايتأثرولملاذاعن!،ولار!اقهوربماستأبخناقهنمسكحينمااتئصسيحاولوهو،العربيةالقومية

.تقتيعطيمل!الشعبلانذلك"الج!لاءصثة)فيالكبرىامنيتهاليه.احداولاشيئامفالهيعنيلاافهيدس

-...ايرىحيمنمابالذ!وليصاب*نسانان"الكاتبالاستاذيقول
عه-ادطري!عنوالعقيدةالثقةيلقناناليسيرمنوليسبسهولة

فكانداتهاالدعايةاجهزةالىمطمئنغريزاللاكانلانهصعافةأو.العربالايقصدلاونكررنصركماوهو"دعايةجهارالىيتحولشعبا

حقا.كانولوبهتماتيالمايتتككيقوللاولكنه،واحدةروحتقورهالذيالشعبهذامنيتقزز؟نه

للقيادةر!امنهيتخذولمالناعرعبدبجمالالشعبيؤمنولمجهازالىتحول؟تمالئعبالىفيثبراجمالا.!ملبلبصراحةذلك

وفيللشكمجالاتدعلاالتيالكبرىبالمعجزاتجاءان!ىرالاالمعررةواقورفخيقمدأمالعربيقمدالكانب،كانعليناوسواء،ر!ثاية

."القناةغميم"ففنهاالمقلاكاتبحملقدهكلالفاقدالأننعنقد:التحريرمنملاحظة)سلإ(

حث؟ماذاذلكوبد!الذينمقاكفييقصدانهبباللكايخطرلمفانر"يحخهلممااكنر

و-احتقرونهنالغافيمةالجماهويةالصربيةالطافاتتفجرتلقدا-دايفزأ!ايخرمنعا!بصورةيتكلمانهاعتقدناوانما،الناقديظنهم

الدليل"زقدلمفياضحتالتيالقيادةهذهوراءبالسرنفسهامحنتعبر.ئكفىولا،الفكرحريةعلىحوكاالنقدهذافئصفنحنذلكومع.0

والتهريع.بالدحطيةلاالضخمةبالانجازاتالقاطع؟،)الادابالناتدغلىبهيردماالكاتبددىانفى
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عئلهموتتخلىوراصمللسيذلكمعنفهاوتعدالاهداتتيكحيةلمايةاجهزةتملكالغهيالمتحررةالعربظ(لقيالةليستانه

الشعبفسيركييرةمركرةطاقاتعلىالحصولسييلفي4هاحريابر!ضوهيالأج!زةنذ!يملكونالعربوغ!العرباعدائاجميعان،وحدها

تصةثممقلهمفيصحالكبرىاهدافهالىواحدةدفعةورا!صكدلمالعربيةالجماهيفاتذلكومعواكثرتلكمناكبرمجموعهافي

عنوانارمذ!اعسصيحةبمجردا*حمش.نحرراتوجيهعلىهائلة.بهاآستالتيقافلتهاوراءالاتشدولاالتحررطريقالاتوفتكن

!عيفة.ميمير؟ترييةالروحتقوداتىهنىالقهرولاالسلطان!لاالقوةوليست

التا!ئابطالمنالنمطهذايميزالن!ييالحاسمالفرقيهووورامنالعربيةللجماهيرالعظىالغالنيةنجدفاناتصنعهااوالمتحررة

بالحيلةةوبالصدفةاوبالوراثةيحكمونالذينالعادييالحكامعنمحكلمةأقطاراهنال!انرغمالروحهذءعليهاتسيطرالمحيطالىالخليع

يرجهوا(نالايستطيعونلاسلطانهما!حفيوهميصبحونثموال!دطءالعربيةالقوميةتيارضدلرسمية1قواماكلموجهةوالناربالحديد

الشب.ضبمئانفسهملحمايةوهلمعفحاتاهـبرشايمانها-عنتتخلىلكيوتشنقوتجلدتضطهدالافطارنجعضفيوهي

تدةاننزعملا،القارىءنفهمواخراما،المقةمنوللمزيد.تفلفلا

نامناعجزانهم،الخطمئمععومونالكبرلىالهعبيةا!اهـاتودفعتهاجديدةعقيدةالهبتهااتىالاممسائركئتن(لعربانحقا

مئبدفلا،انيشرع!وبمنييرأواانمنوأعجز،الخطيتجنيواينشمون"الاسلامي؟لبتمنذمرةلاولاصبحواكبرىرسالةالمعترد(لى

ضدكيرةمعاركفياننمسوااذاسيمالاا!غهرطبمضيرفكبوااـنومذهبامعيناوحكمامعيناراياالصلاةكاسلوبواسلوبواحدبنفس

.والتعقيياتالمصاعبتكتنفهاظروفوفيقربصةماكرةعديدةجبهاتقائدهماوحاكمهملانلاول!ن"معينطريقفيبسرومطالبةممينا

كاتبيوهمهاوزاعملهيزعمانالقارل!لفهماحتقاراارىلاوانارسالتهملتحقيقانبعاثاكانوا؟نفس!مهملانهمبلرآءذلكاوقالالروحي

ساذجاصبيانياحكماالطادةالمعاركقادةعلييحك"لكيهيسشصرجهموفوعيةلاسبابودخلواقائدعموعلىالفسهمعلىوفرضوهذ!ارادرا

خطواتوفيواحدسمتفييسرواانالمعركةاعصارفيوهمفيرمهغواختاروهارادوهالنبممستقنلهمليصئعواطويلةضاريةمعركةفي

ولاأكمةورهءكمينالهميخيئواولاخدعةولابمناورةيتنرعواطررتبةلهذءيرتاحونلاممناحدشاءفاذا،وتضليلواغر(ءطغيانكلرغم

معقولممرد!فياقدامهميضعونوانما،يفرواولايرواولاحصنذلديفعلانعليهفلابلاغماءخىاوبالنموليرصابانا!عجيبةالظاهرة

.الموتخنيرتانجنهعلىيشرجنثزينغموراء.حركاتبفانه

رشعرجاتالقضاماتفاصيلفيالاخطاءمنمعصومئغرالقادةهرلاءاتعنهواراهاحسهكماتفكيرفيسطحيةولالشعباحتقادا0ارىلاوانا

صغا*لهماهموهذاسذلكبمدولكنهم،ومضطرباتهاوهياتهاالمعارك،و(لادرارالفهمعلىالكبيرالعربيالشعبقصرةيلشالذيالكاتب

العربضةالصوطمقينحرفوااتعنتامامجزايعجزونسالباصزةيرهمناانويحاول،وجماهرهاقطارءكلفي(لنضاليةبطاف!لهويكفر

ظل(لتيالاهطفتلك،البرىالرئيسيةواهدافهلشعب5لانجاءأشراداوفردارهدةتسرماالضخم(لشعبهذاتحركاتكلبان

وتحركاته.منطلق!لهبعضعنضمانتهاسبيلفيالشعباقيعيكبرىوتياراتتطوريةعوأملهناكأنيتجاهل11ويجهل

!ربماالنقاشهفطفيالان!فاحمنقليلانصحوانهنابعدوعليناوانوجيوث"وحكوماتهوقاداتهبجماهرءكله1!رجماالتاريحتحرلر

يكونفقد،العتيدالمقالكاتببمناقشة؟لفرهـغمجردالىنومىءكنا؟لافجاهلهذارموزاالاليسواقداستهماوسلطتهمكانتمهما؟لاشظمي

ثمومنشيئاصريدولاشيثايقصدلامقالهمنييدركماالكاتبهذامالوهذا!لىال!مهنانطلقلافانااكثردقةأردناواذا،ذاراو

اظريخيةوبالحركاتبالعقلنزجهناجدلنافيفنحن،شءيقنعهلااساسافلافرآد،متبادلاسلطانااوقيراهناكأننقرربل(لتمميممن

ومشتبلهومصرالعربيانشعبوبارادةومثله*نسانوبقضايا؟لكبرىامثورةمنهموتجعلرئيسيةأهدافالىوتشروو*شعبيةتياراتتخلقهم

مقالهمنعديدةفقراتفييبعوكماكانربماالكاتبهذابينما

الضخمة.الانسانيةالحقائقهفمنمنبثقمنطقباييرفبطلا

مصطفىيلدينلورالتاهرةالصراقفيال!دإديارالسحتورأمن

العوبيالمنافسلصوتبدوي
ء*حسىكبمسعي!عم!عم*حمسسىحعي*حمع-لم

برسليممصطفىتم!اكرالدثنور

إاوا!ثفاد!اوالارها،بالتعدنباساليبليفضح
!ي!اللطيف!عهيقطيتة!عبدبقلم؟!عع!!عمسس!الكبيرالعراقسجنفي

الرائعكتابهفي
عضويا،؟كونيكادارتياطا،ببغدادالموتيرتبطانالمألوفمنباتلقد

غررمصيرالبغدادترىانتابى،واثقاملمنفسحةلولا،الابدوالى-صص

عندودحقددعرببمد!الكببم..والموحيتتجزئعيدتكومانوفيو،فئىلمحبوفىمتعسيلمصيرءقىعمالوعي-اامم!صرمى

الرنوهببفيكضددسحنلهلمجهطويلادرحابد،،وجلافعشعرهإلدفيدحدمىالنيويبروت-والنشرللطباعة؟لطليعهرارعنصدر

عرفت..هنلاشعبناحياةعنامالحةالفرةهذءفي..السمميد
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السلامعبدللدكتور"الخلالن"ةقصتاتنكلم،الانحرافهذاوعنالاسوادذش..المعروفاليناءوهوالاوللنوع5:السجونمننوعيئبغداد

691الاولالعمد-الاداب.0صفديمطاعللاشاذوالسل!يا(.العجيليالنوريدخلهالاالتياظلمةاوالغرف..السميكةوالجدران..العالية

علييحملضابطدفاععنعبارةوهيءالخائن-الاولىالقصةففيفيهزجو(وقد0.الوقعظروفوهوالاخروالئوء..بمقدارالا-

التي؟لخيانةتهمةنفسهعنليرد.المحكمةامههئة،نجومثلاثةكتفيهو؟قعكيحبسوءلقد..التقليديةالسجونخارجالشعبمنتبقىماكل

الحياةحباناذ..بالحياةحبالا..المسكريالعامالنائببهالصقهااندون،فبهاالعيشالانسانعلىيصعب..قاسيةظروفوبر،اليم

افارقانالياحب"للموقطلباوربمابل"،الحياةفياحدايخلدلموتركوه..سجنوه.الحياةمنبالقرفوحى..والهوهـنبالمذلهيشعر

تجدلممالكبيرةالنفوسكل.بهاالتمتععلىالقدرةنروةفيواناالحياةترميمهالشرطةبهواوكلوا...ذلثلهالىادوابل..دمرىء،يعالن

بل..".احياناالذلوجدتانهابل،الاسىالاالطويلالممرفييتخلعياو...المغبارعنهينفضانحاودكلما،و؟!زمةادننموأرءكل

لايبقى.خئباسمهو.نلصق،لموت4بعدروحهتلحقسبةالمالخيانةلان...الاسيحياتهمستنفععالنروت

الضابطقضيةميا+مباتشهودومن..المضللالعنصرالارضوجهعلىلشعبناالمششركالقاسمالموتكان،اـلسجونمناشوعنهذينيود

..والذكيالثورةعلىالمدسوس،المضللالعنصرتمثلالتيسلمىحبينتهو"..القوب"التحررمعاركعنانننعبهداابعدوبدلت..بغطدكل

العنصر..*صيلةاهدافهاعنبعيدا..بهاوانحرف..عليهاانقلبالأستطريالمطارالىضهكانتةذلكمنجملااكثر..مهاأبميطييس!م

ليقتلواأة،"والسو؟طير،والحبالى،الاعممهاهلجمع"شكلالذي00المعاللر.فللىفيالدافعةالقوةعلىللقضاءاـلمؤامراتمنه.لمعالدي

،،."الثعبثورةولتحيا،اشبابناءمنربات..الممفالفتقدبضادوان..باقالوضعانوحسبنا

فيحاول،،المخربحبن*نتهازجمبئمنالثورة.حميلانالضابطمادفعاو!فىالامور.طبانععليهماتجري-يعكسنفكد،يذلكوكنا..ف!طفمانالعسير

والرمادوالارجاس".منالدكانالشعلةنوروتنقية،شعلتهافيالنارنفخلتقلبالاشدلعلاالثورةبانةصحتهديثبتعادالصححاـ!قالونوددن

قاطع،بسيط-كم"والى..ألاتهامقفصالىماقا!ه،بالذات،وهذاالباليةممالمهوتغير..فمهوتعصف..وتكلستخثر..داسداوا!عا

."الموتوحتى،بالزصاصبرور"يقضيعنهماالاتوبلايغسلكماتماما..السويالطبيعييضعهالىوتميده

رياحاان"كيفلعجيلي4الدكتورلنايحكي،الرائغةالقصةهذهفي...يتشخ

نورفحرمت،الأربعالارضجهاتمنثورتناشعلةعلىهبتنكباء...؟لمطلمةالس!الجدرانبئ"نعشيةالوافعذلككانوملأفا

"..ا!تفيالاشتراكعنبعيدا..والوحولالمستنقعاتفيالخبزعنوالبحت

الشهيدالعقيدوسبئ،(لبطلا!ابطهذابجنفر!كبيرارىولست...لها..ومنطلقاللثوزةخميرة"لواقعذلككانالقوميةاووكك

وكافتالتورة..5891عامتموزمنعنئرالرابعكان،اكما،وهكذا

لارادةمستمربطيء،خفيتخمر..نتيجةالاغراليومذلكصبيحةفي

الجفريوالتغيير..المستحكمالفسادعلىالانقلابفيصاقفة،اصيلة

تقدمببيروتالاندلسمكنبةداراعواتواختلت..المستوباتجمعوعلى..لركائزهالشامل
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