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واكأاكثفاف،ن-"لنفحير،يقلقوفيعراي،"يع!لى))فتحيد،مرةيديكبين،لسارتر(انغثبان)كتابوقعاذا

.بالانسانجديرمحشيرلخلكأ،فيهعمقالمثففالعظميالهيكل41.فيه(العصامي)شخصية

نااذناستطعت،الدىهذاعلىاطللتمااذالترانيالخحمبمنيكونولقد.أبعادذفينفكرالمسطحةالحعورة

الحي،المتعاظم،الكيانيالتوترذلكاتراها؟الثقافةاعرففهو.الحديثمنالاولىالاسطرهذهعلىبهنلتقيان

الانسانيةالقيمةولكنفحسبالعنىالوجودلايعطياًلذيالمعرفةالىالهوسولكن.صغيربلدفي،بسيطكاتب

أ،أيض!هـن،الميكا!يكيةالحسابيةالثقة،وأثقاوكان.سحقهقد

أزعملندمما.الجوابفي،المفصلعلىانيازعملستعل-*فما..الحياةمشاكلحل،فةبالعز،ستطيعانه

ادورسوفالتيالخطوطفي،السويةالجادةعلىانيةالقراءةببداانالااذن

موجاتأهز،استلةسأث!رانياقولانلا!وب.وأمحوهـ-نخطىفي،بدخل،ومذات،الناسورأه

الربيع؟ماأالتوقما،جراحااحك،الجد)بالمدىفيالكتب:الى!طتحدؤويشطر.اإغامةابىلدمكتبة،اإكبرياء

امامهاأالخلقشهوةما.فالرفوعلىخرساء،الكتبفالوعشرات،الكتبالاف

ازدادتماالضكطالكلماتتلكمن"الثقافة"كانتواذا.(الانسانيالعامايهامايكونلضرا:نفسهفيقالولعله

ككرة،غموضاازدادتالا،والشفاهالالسنةبين،مشاويرحسسبالقراءةفهـبدا،رفاولءلى،كتاباولوتناول

هـناذنبدفلا،تدحرجتكلماتضخمثمتضخمالثلج،حرف،سنواتسبعبعد،بلغلقد.الابجديالترتيب

مزرابعندلقاءنقاطمن،واضحةمفاهيممنننطلمقانالحنتراتدراسةمنفجأةوانتقل،،!-كبعدل-ك

التشريحي:عريهافيالثقافةمصاداةمنلابد.عين.إ.يقرأيزالوما..الكانتانطريةالىالغمديالجناحذات

المكونة؟العناصرما؟ؤوامهامااخرفي،الياءحرفمنينتهيحتى،نحنننتظرهولن

نستشفان،التحليلمنسربافي،نستطيعلقد.ينتظ.رهماذانعرفازا،ففوالرمنرفاحرعلىكتلب

هـكطالعقافةهل:اولاالفكرمحدانفي:نبغيالذيبعفىغيرلاتهب،وحدهاالكتبسطور؟الفراغغيرثمةوهل

ذلكاوضحقدوالاسفارللحمارالقرآنيالمثلان؟المعرفة.ارتياعلا،لايأس،يأسولا،السلبيالبليدالفراخ،الفراغ

ولا.لا.-وحدهابهاماهياو-المعرفةهيفمما،قبليوالولدبالحياةتمتعمناطمئنانمثلهمن.لبداطمئنانانه

يمنحهارفاهآلةولا،دماغحجيراتفيعلمتوضعهيان.الخلدجنةفيالبديهيحقهالىوالمحرابوالعمل

يكمنالذيالمنطقيالنسيحولكنها.للبشرالتطبيقيالعلم،الصفحاتتقرضقد،الحروفسوادفيتنغلحشرة

وتفتحا،نسغاالعلميتم!ثلالذيوالفكر،المعرفولورأءاعلىفي،حش.إ.حشرةتبقىولكنها،الصفحاتكل

بعالبمالانس!اناتصألكيفيةتحددالتيالخبراتوتفاعل!الارضبطينلصيقةعينمناكثرتكونلن،صورها

الثقادةتبدو،المعرفةزاوية،الزاويةهذهمن..الاشيا.ءالاطمئنانفيولا.لسأتحدثالحتتراتافاقعنوما

بعدلحظة،متزايدين،واحاطةاطلاعاالكونتسععيناالقراءةوراءأخرمدىثمة.المكتبةرفوفعندالكسيح

هي.منهاالمسطحالجانبهيالعينهذهولكن.لحطةوجودهبينيربطالذيالانسانمدى،الكتبوشراع

ببعدين.ولكن..ثقافةفراغايالوجوديرىولقد!"موجودفاناأفكر"-والف!كر

وهي(،انفكريالحموعلىالمترتبةالقيمهيثانياوالثقافةالىالمعراجمنمعراج!او،لبقاءحيوانياصراعااو،عدعي

ا،والفرديالصعيدعلىسواء،القيمتلكحدودضمنعملكانوانما،"كان"انماانهيعرت،ولكنهالملائكةدنيل



"كنسيج3،الرابععنصرهاثمة.الثقافةلتكونحدودابعدواحد-صعيدعيرألنهايةفيهيوما-الانسانياوالقبىمي

.الناسفي،اجتماعي-حياتيفيسيرخطة،ايضااخلافيموقفهيالزاويةهده-من

المجموعةضمنصوخطاءاخذ.جيحي.مناخالثقافة!بلى-الانسانموقفجمنقمزذهي.الفثريالنبلمستوى

ادعنصربدون.ليهااساسيشرهـالمجموعه.الاساليةالثقافةيعطيوتسام،الحكم-الأنسانموقفالىهد،الشا

فؤبهاله-.3تفردودكنها،ثقافةالثقافةل!شستالاجتماعي.الانسانيالحجميمنحهما،الثالثبعدها

لم.اولااثسىرموصشهرحففوقو،المنفعةوراءلأوجودتذوق،ثالثاوالثقافة

فيالمشاركةعن،التراثمعنىمنالثقافةفيولما،لهذاغبطةآلائه2بعضمنفرح،بديعيموقفانها.الديدان

تفه-!فعلكلمنتتغذىفانهل،بفكرفكرلطءوعنمجتمعصورةيعطيناالعلمكانوادا.والاشراقبالوصولالصوفي

كتابفن،الحاسمهالبطوليةالقراراتمنتتغذى.غظماممنالحياةصورهتعكسالقيبموكانت،هىكمما،الحياة

فيالصنمتمن،عتمةفيصدرقانون.،منبورقتينببعدهاتلتقي،الثالثةالزاويةهذهعندفالثقافة،خلالنا

موهفا.الصمتيكونفلقد،الصمتلحظتالجمالةنظرتناخلالجمن،زحن:هنلهاووى.-الرابع

برعمه.اوبطوعه،الثقافةعالمي،انسانأي،والانسان.الوجودفينايكثفعرمحبخلالمن،الكونالى

ألوقاح،كالشجرة،فكره.الشمولالىيردلمولوشمولي.كلهذلكبينالرياضيالجمعليست،بعد،والث!قافة

..وهواءاتجاهكلومعتربةكلفيوالفروعادجذورتحد:ليست،الورقجفاففيمعادلةليست

هلبىىء،تحليلنظرةفي،لفسهالىمنايرجعالذيذاومن.ثقافة=جمال+قيمح!معرفة

منضءبجانب،والانجيلالقرأنمنشيثمافيها"يجدفلا..نجثةألىالحىالجسمديحيلانالمبضععادةفمن

بعضالىقيصرجمولعوستقويممنوبعضا،ارسطومنطقوحدةهيالثقافة.التحليلمخببربعدماروضهااوالروح

ومنالقصص،كوبرنيكنظاممنوأطرافا،نابليوققانونعن."دينامي"صركيانسانيسياقفيالعنماصرزلككل

،ومن"الكلاماهلاحديثوعن،المتنبيروائعومن،الروسيمعاوقتفي،هى.صخفاءلمواركونفيانسجامهاهي

..أأينارا،اوقدمناول.،اوقدالذيالمجفولذلك،للمادةوراءمنالفكرونبل،نيالعقالعلمخلالمنالانسان

مضافاالتراثيةالمزقهذءمنالافانت!بعدأنت.ومن.أولئكبهلفوقمنالحياةوف!رح

رغم،يميزكالذيجوهرك،بكالخاصمعادلك،انتاليهاالفرديال!انبالا،ذكرلتااذ،هذابعد،ذكرتوما

القطيع!فيرقم!تكونانعن،التشابهتكتمللم،تعقدهماعلى،الثلاثةالعناصرهذه.الثقافةصن

فيالثقافة،الاجتماعي-الشخصيالطابعهذاانءلى

،ينداح،يتصل،يشتقانصا،زئبقيهمنفيهماعلى

ينطلقمهما.القوميالطابعاطلرفي،يرقص،يتمرد

بقدرالئئثعابهسمانج!هبروغمهمفيعدىحددحداولادطدردهنإدخطىيغزدمكرالاضئاؤا!!!صير!مء.

فاذا،الكودعكزفىفىسمفوبهميهلاخاتطليماحدتدرىدحنبكلدتوحدكمثاثةالاممفيالدائمالعيمحاييى

،الانسانفيانذاتيةالتجربةعلىثقافشهاظلتالهند.المحواءالمحبرفيكأم!ت!دمالى

قعالمقليقملألانسانادوببنلحسىابعدالذبدلتعىبعميقةد،لمجلىتكنتمفكا

اخذ،الحديثالغربيالعلم.غزاهاحينحتى."مستتر!01

ويتالم!يحسالنباتانويثبتيبحثعالمها./6

درالسةالى.انصرفتالصينثقافةكل،الصينوفيم!.0

نيهجبين(الحيالسي*كونعنجعلاقافولاجبينههالتينساتملابالنسعة.ولمحهطا.8مر

)ماو-تسه-تونغ(.ممهـمم
كانتعيونهم.الخارجيالعالمالىالعونانوانمرف3-

هوماحوللا،امونفيالانسانمكانحولزلموب

الشعارهذا،(بنغسكنفسكاعرف).الانسان

يددطبمعة7مماكماررقدالارلاعماقالسمقرانزاطدهالممنيطلدسمامجيئلى..السا!روئنادهالمنيالبلمغ!بأعلوجمياضصلمجهأ

.ندبعليهالذيالاديمهذاالى

الاغريقفةلثقلامتداداكانتالحديثالغربهذافةوثقلا!رلمجهاؤمنهيلفئدفاءص!م!ا!طاأا/"
فالا"نسعان،.اًلجسبرصلةكانامثيفالعملافيبضلهارسطو

كصاذع،والعقل.الثقاف!ةهذهموضوعهو،كحيوان

كلء،الطريقهما،نظركمدى،؟لماديةوالطبيعة،ادوات

ادعدغيمقردعكئية2عدىعمال!ثيرتتطدقاعيةفنهتافقاآدغربولإ.غلدطر3لنمفروالموخأراللطباعررىاسقا!تفارأتمذنو

،.جسارةآنةعنكجزء،كألةبالا.نسانصمران3وكلتاهماافاضرة!ضصءدم!ىجميمفيطماكة6003
.-01لههى-.ثر.!اضوءجمىء!ىره707**.-.
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بعد،من"الحغاروان،جوعهش،لكوكانة!خارهنالك!الارفمىرفاه،الرفاه!كطفيهلالغدجنةوكلتأهما

!الغذاءءرؤواقد؟الثقافةفيالقوكليةاًلحدودتلكحاسمةنهلئيةاهي

عمقعاتعلاسات"لفهكطامى-،وا)نمؤراكربةوا.الؤدقواصرفثقالةبينالفروقهذهالقدرمنقدرحقا.اهي

تكفىلاوللأتهاففط-ءللأصاتتكهكطلفد!4افانهاالحاجة!جغرافيحدطرفيء)ى

ش!ىءادوجوداصكارروشىءاديرا-،ةان.نلأو/يئعناكصرص--ع.ز---ط-عالم!ا)-كأز".،-يرإتكطالمخادضارخطوكدان

هـالضسولىا.زحص،جطلأرر+إكلي،هـ-اذءألا!ا.والخعا.اصرصهـ"لءلىل-ط/لى،أ-كطا!يممنبشمتيتمئ!تعيدان،الاسف

على،جمثلانيالمتالنباتليعخهـىيتمردلفد.لتلأون،المكونةالترو،ؤ"وبينيىخناأندؤكدانتستطيعولكنها.البعيد

الهرص"الجبلزعرورةوتتمتصبث.القفرفي!ينجت،القهرشسالىمنبصهـملارجنمللأرجنزح!،الواحدذ.الطلمية

وؤجمل.نا!روخصماذلككانصتىولنفتبقىبال!جلمغواكماوار--لمح،بحبقلبوتربية،باركىجبللتسوية

:نعترفانعل-خاانهـنالثجارعلىقاصتلنانياتوتدمير،وزنجىابيصلى

قيصهوبينللأزسارالاقتصاديةالشرومحلىبينبمااولاالذيحدبالسقريشوسيدبوذاولقاء،والتار!التراب

الجوفهذا،المعدةان.الوتيقالتهـابطمنالثقافية...ا(إالجلجلةعلىصلب

عاقبتهناللواتي،دازائيدبناتكبركليل،ي!تلىءلاالذي!اخرنساجيالألىقوميماتراثاالثقافةوستظلم

،القربشديدة،ي!ةقرالعدة،لهؤعرلاوصو،بماخا،1،لهة000

وادسا!ةالجمج!اءلىفيوالاعص!،بالعطمءاجةمنالقوصقينهصستن،بينالجسرأهناها،نضع،هناها

معفلشىواجترأرا،وزيفس،طجابفكرنانم!رأناستطعناءايو!ل.نجدردةعربيةثقافةألىالحاجةوبينالصاعدة

رفيعةثقافمةعنالك!مالعبثفمن.مكرمنالجوعغريزةبصدافهملمفانيأبسنأالحاجةهذهوجودعلىابرهنان

ولكنفقرمنتنبتلاالكبرىالقيمان.الجياعملايينبين"ق!مسيفرضاخذقدالمقدسرالقوميالز(حفهذاان

الر:مميف!:الكبردسفقيمتهاالفارغةالمعداماو.غنىمنم!،نتتسلمسراخذتعشىالعيوناشدحتى.وحاجاته

اخعليماشروطبينبماثاني!انعترفلنعليناانثم،السكونمنققزذهيفلسمفةبدوننهضةان.النور

الافبعدالافاالمتعلمونيكثرلمفان.4االص!منوالثقافةبعدمنوليستلتتسىءاريدتهىلارمالمنعاصفة

متنهمشبذرةط-ونتضه!ة1ان.ايمفيطهرلمالنسرطموحمنالعينهيما،النهضهمنالفكر!شيئا

المديد!وجنلحه

الصاعد؟القوميالالقهذاتسانذالتيالثقافةفاين

أء،،*،ش!لمإسإسلم،!ا؟؟فىحمسإإسوإسرون،الطليعةظقمنالفراعسعمقتعرفانلتستطيعن

اضلاعها!يعضالذيالفقرمن،غربتها

كا"7لا-!+"ا.7ا--أ-4-د!االم+-ط""-+-لاهدأاعنيولست.عينكلمنصراحسأنه!بلى؟التسلق

سبجوع20،0100/2/أ+.دا):ا؟وصممميحضارةيرهقالذيوالضياعالعدمقلق،المستعارالقلق

أ!أ..،..!!..9011.2اخىرشى.ءالىالعنيفالكيانيالتطلعهذاولكق،الغرب

كأع2-ة"سلا-."-.-+ت9!.3افضلالاءالتشميبسلككانادساعماالتساوسلوهدا،افضل

فيالحقل-نزوعما،ايجابيززوعاسه.الامكانحيزفي

وردد،ح!درفيالتفتحشهوةوما،العطاءالى،عندهادار

صبيةأاعطاففىسالعرمالشباب.وما

ص+!س-!!سص!1فئصش!بر4س-"فب،ه!عاانهيشعرمنفيناكم!بلىأايضلوالغربة

--؟؟!!ب!س!بر؟ايضا.هناكانهشعرالتنراعركباذاحتى.،عريب،بلده

اء---.ختطاردالتياللعنةهي،الروحغربة!عريب،البحروراء

؟؟إ(1"كا--يتكونلمقبلثقافيوحو،ماتثقافيجوبينجيلنا

إ"إ"ا؟ا-إ--،3ء-!-:علا-ولكن،مختلفةلغات،بابلبرجفيكمانتكلملاانا.بعد

؟اأ!!صشد!؟!؟.-.معنىيصل،نتكلمالتيالواحدةاللغةفي،انلالمأسلة

سإ؟ا-!!-....س؟ظ--.-!اثينبينلديناالكلمة

11إ3!*ش-*-2*ء3س7-طء--؟-كازورحمخ!---/"

1(11%أ!ء-صضيمزو.--*ء.-*!!قي!كأ3!الفقرتعرفانيعجزكلن.وايضاايضابلى؟والفقر

\،طلأأ؟-!--لا--ء!-*ء--6س-!+إس!خ!؟دى-!.*فقرعنكذلكمحدثكولكني.حولكالوجوهفيالثقافي

أإ-شإش!!تج-.-6-.--/ت"بريداليهاتمتدفلاالثمريرهقهاالشجرةالماعرفتاخر

أانم!زرخ!ز"ير،ةلإبز؟

ا،أ+-"!.--ظ-:كأار!كا!9كأفءئيايضاولكنهفقطيغطيمنقلةفيالفقرما؟لقطافى

*!ضلا!ك!فيج-!ء-ظ!؟-----؟!-.!-عالفقرفيسواءالعطاءشهوةارهقتهممن.يأخذمنهلة

"!؟+ىبرا.!،%-"-خ.--++،كصص!ي!هـ!آقدرالاخذينالىحاجةفيولحن!الحوعيمزقهممنمع

11.ام---ير!؟،لى!!-لأ.كا-،--!!ي--كأ-لالا.طائريطير(يكانالبل)قصيدةفى.المعطينالىحاجتنا

؟،بر-زر.دء--فيخبد+.خ؟خ!د.-يجدفلا.يطير،،يطيرفجبكل،الموجفوق،(البحع)

""11-!3!!،؟!:غزر.لألا"-:في؟-لا"فيمناقيرهمفيالجوععويلوسمعغادفادا.نصغارهغذاء

+لسإ4،11قي%-!!-3ءإ!في-!ة"+.-"-خدافئاطعاماوقدمهمزقهحتىبمبقارهصدر.ضرب

"ا،1،نجيعش+فيخ؟ص.ر-+-ء!ة

11"شء،!ولسخع!-1+لإ"؟؟ووسإإس؟كانازه،امىال!انبلهاالحطةتلكيعطيملان.للصغار

عا؟أ+إل!س-ط!لم!ه!كا!!حاإسأك!!م!-ح!اسإماحر-

"؟ا-+ء+.اليونسكلمهماتاثقلمنهذ.لعل)1(
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خطىبعدخطى،.القوىعليهتنطلقالذيهذامتعاونبيفمةصا-ونوتح!هموغ.وثصراشمجرةكل-هاواحدةلتحول

الغد!نحوازلمنذابننراخلقوقد!سمكةمنهالتلقحالسملثفي

؟والحدودملامحهما.الثقافيغدنا؟الغدوهابوذاومنسص-كاابنمنفيهمذافكم،فجرهتدرىلست

وما.:لعيصأألهوناهونايستمهـلمنيمو.فيكبياثنلاحشسبنابتتتصكتارومسستوننفيعألموفيومذاوكمآغوتهومن

ناقتعننجاريخنحعص؟.امس!عندوقذق.مواليس؟الامسىفي7،بهـمعيزة!ؤلاءتذبوروهلأوارسعلووالخوارنبمفه

زذونب.هـوفمانذونانقبكتكناماونحعي،محيرانذوهقوملايينالجهـررموعمهـصورحغذيذوزواالم؟مواتارنر

،الاببثلاقذ،الذينالماضيفيتمتدثذافذزحبي!بلى؟المودورالشوادمو

ابتكرناتجريد"حنىفيلسمونحن!سنةالافخمسةءعشروهـالمجتبينبما:ثال!ثازمترؤ!انخهـا*خاانثم

حسابا،بمدمبن،الرقموضمناللدزنهةابمبد،فالحر،الرإجع3عناقب،الاجتماءقيالتذتحأثن.تأاعلمووالهقأفذ

03ونطامالل!لا.رجنآسىوجدتنيماوكثببرا.وبيعولابد،ونهزهرلا

ءلىطذعنلعبةاذواز"فثنةئ،الذلكراوستعيننحن.ماكحبتحذيبمكصنالمعيتمبصيعذتوبتاثنقببمماتواالذين

ولينت.والتاريعع31ووتاهـماثنوغبتلهامصاعتاتهاماذا؟ليةللحر.امذانمويحملون

مماوانعىواسصاصمىانلهعبدما،التوحيدنحنادىمتوقعةفيثروةلاضافة،تى71لاغناءوسبلةتكن

قريتتعصحيهتحتىوابراههيماثقتالونمتذوتمعورنأعبمصنماأالحياذ

نا.2وقروانجيلاوتوراة،أولىءعحفاالتيب"االعررالنهضةهذهفيالانالنطراغدناولو

الد؟يااعاجيباحدىصارتقبير،الاهراماتزحنهـوى:السوىالصراطءلىاننماوجدنااذنبنماتطيف

طيبة،ومعابد،القديمةالدنيادوامةبابلوبرجال!بغششاسداك!ليمفيوآلافسايومايوما"لرتفعالمعيشةمن

تاريخبينالحدلوضع،والكاهنوالطبيبالمهتسعبقرر"كلءاكما-وحض،البمطاقةمناعنفوعطشها

وس2ابولودوروبينهؤلاءرجنالرروونحن!تاريخقبلوماالذيمماوهو.التفاؤلو!ا.لتفتح-تحجرمنبهيهتمما

والمهندسرومافيتراجهـانساحةصاحبالدصثجمااوفكالذين.زحجاهالذيآلواقعولكنهالكلماتهذهيملي

إ.،الحمراءلهم!ابذحانبالذفيالمبلهوليفوقالا-ثنبنرفياو،الذرعصالامصتذذرسمتهييعونم

ويممرعطاماقلمد،لما!مىلحقوحموهـ،لاايعلممانلثمرسلعةللرنحىنمستقيمصرا!انهدؤكدواالنيستطيعون،آلفبار.اليويهما

.الاسلامفقهفيبعدمن

الروماناعطتالتبت"ة
وبودسى،والاجيالوحدعرئثىدصمخرالرلمالرممفمجسدنح!هابطرخذإزلهـمكعو.الف.

الدنيلفيالعظيممكانهيبالىفماألحقلهلتكشفالرلسول!ا!خالاخ!طعهذالحضهور

ملايينعذاوداكهذافمنينقأئههتذانبالذببولىنثمو

...يومغونيونأالىيينالملايهرهتيبنياحم!كاحرهتنهصحماهمعباحعسبهـايصامصرعح:-:

..لى!الئاششسجمياب!سصينصثثرضىسلاجموصىحمشا.بة
لمحالا،اللنغينالعربيالرسوعنومنالمسيبقالسيهتمبيلحبيء---يز:.::.ت

..متالمال!ث---ثخ

باغفرالماممطالحملكلمةمكلىاحدخشبةو،احاضمطهاباهمائفظلجفهه،لهزاًر..ب.ه5صىمعاء+ا!يلوأكباودوتيبل..--ت.:-ة-:

!يعلموتلافانهم....رك!صعلسو!ص..طكربمارىيل.كص.كول!8.ا..:*لإ:.*.:لا،-!ت!

لهبذلوا؟الل!عبدابنالعربىصولالر!موقفنحنفي!رث.لل!ع..ئاصث!!حزهثرتع!زكل!...!خ:

والله:فيذونناليهمننيعوالذسنالحمديوبعرانعلىيشاءما..!.-3...*.د...ميننيرهلثئبتبيرتلأ

ناعلىشماليفيهزالذمركأيمينبوالالشممصىاصنهولعوالومث+.:"بيت..ين.؟ة:!.هبلأحل....؟%....-..ة::..سع...صسثصلمير

لرمرلر.-ث-ت!--في*:ت.آ!:ت.!ت6ة-عص..:!خ! صهرنئ،المربيذالدنياعبذرهق،الننلناببنعمرلحبصصت--:

وتدتسهوقدالناهلاستعبنوتببمتى:قولهفىلتها

و)هآئلعأقهصقولماثلفهحمسلقنيواتهاصهآغنعاستبوهوحرابحبرناحرمهآحمهما.!-*ثعهسصمولطتصم

فانعا":المهناععندقولنيفيانيتراذيتهماويشرهب(لمهومهتلهل "!وسابذتهوالربتضتوبقعن.والربأنأ،اوحابيتهالربمرن1-

تنقطع.فلاشعرةالناسوبينبينهيمدمعاويةنحن*-----

ايهاثلاعليلأمكلمتهدأالأبمامرفيقوالقلمبلمبلاقابوعلعهاولآلدحلانلمهبت!دالذح!تالرائعب-ا

هذاًرباستأجرك.اجيرانتانما:قالثم%الاجيروالنا!وك!!الثوانحتهتبأنجارحه.

اوعاقحكعلىضماهانتوجمع!لفعلوالال!حرمرالعت!دكفاكوالغنماهأسلأ!!!عات!اجم!بايماحمم!صر

...-+:هأئمصصهعمسعرنيص

فتلىمننبخنلل!قاحتىمصىكنلعلى،سمنتهندننىلفتعياءقولفبفرالممحر،ة-.:.002.د!-

ابعراقفي،بنائنامنجديدةمدقستوامصارهالعالمواللشروالتوزيجىواوللخ!اريا!تنا

-904ثص!عرالتتمة-عكبماصصألمجورض!كافص..لق..؟الئض
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ذللثمنترابا،الطبيعةوراءزؤكدهماطبيعة،الطينفي!جبن!م!عمي

مى-هههههه!ه.5!ههه!هأسه كن.ان-ل!لسانيعوليوماو!ولداللهمسشهالدىاتهـابأىررهس!ولفص لمحثلن!
البديعي-علىالخلقبىاول-ة.تالبباالملامجرإكومن-4الصيفحةعلىالمثتممورتتمة-

لتثلد.الجمالو!جلالجمالىموو،تفافتف،!يأدميم

،جعلواالأغريق.الميمتفافه.لثونكلهاالعربيهو"التص

منذادحديثة،الغربوحضاره.المنمنلغوا،الالهةخى.الغربوارضمصروفدعهالنتماموفي

عبدتو،دلعريالانسانيالجسماطلقت،النهضةعصرانهىالحبكانما،الوجداسطورن،ا"/وحلمحشىلحن

فيامد.الحيردوناوالحيرحسابعلىالاديالجطلولوعن!سموجنوز".قلبهوفيشمتيهعدىمنهواحلى

ليتبرزوالنترالخيرتند!يه.السيدةهيفالقيمتعا!تناةالشمسىجمنتمسحالطهرمندليا

المهـنونفيها..ج!انبضمرصدفةعنوما.وعمقمنعطفكلدينحة-استمماريةحرببعدينتصرالدينصلاحنحن

وحده:للجماللانما،الفنونتلكمنضمرصدفةعنومامنالمغلوبونخرجانألنصريومميكميهسنةلاملنتي.تمتد

العربيالتراثسمالقد،والنحتوالرسماللحنضمر!سيفهظلليالعدس

وقيم،حكمالجمالوراءفهوللطدةوتجاوزايجريداصاحبهالنزعفيوهوعليهيدخل،المحاسبينحن

الخالدهللمثلطرادالحياةفوقوهو،الجمالتحكممطلقهفاذا؟عدياعدتهافهلاكذامسألةمنكسمت:لهفيقول

.الحياةحدودتضعالتيانمنخيراعلمهماوأنااموتلانةلهقال،العائدتردد

فيالزمان.بالزمنالاحساس:ثالثاالملامح.ندكومنفلايغدوثمصاحبهوينترحها.بهاجاهلوانااموت

عنصرلكنهوعدمفييضيعغدماليسالعربيةالروح..النادباتتعولحتىالحيبابيجاوز

الحي.التكوينفيرنيسي،الاعلىالملأمندنيا،الفاضلةادفارابيمدينةنحن

مشدودوترفهولديناواما،الهندثقافةتهدرهلقد.غربونترك!بينالطبفيللقرونانجيلاسيناابنولانون

فالاديان.خر7باالاوليصلسلك،والابدالازلبينما(نفشىابن)و،الممردالفكرمنطوداالمعريمياتولزو

تحسبهاتكادسلالةوالنبوة.بعضمنبعضها،واحدة!-ناولالارضيكوروالادريسيالدمويةالدورةلكتشف

الامثلةويضربالاحكاميغيرافىمنوا.تجريوعائلةنسبا...الفضةمنكرة،كور

فرحنا.يومكلعددابالصلوات5لنعدانا...للناسوالخوارزمي،الاجتماععلمواضعخلدونابننحن

ناولولا.مجلداتهسر،بالتاريخاهتمامناسرهوبالزمنحيانوابن،الفيزياءابوادهيثموابنالرياضياتصاحب

...وقيداتسجيلاإؤرخونالحقهالماثروةاللحظة.تالنبلعلمابوالبيطاروابن،الكيمياءعلمابو

وعى!لمنحسناحديثافكنبعدذكرالانسانوانماازطلقما،وليلةليلةالفكتبالذيالمجهولذللثنحن

اهي،سحقماوجودزا.نسحقالتيهذه،الخلودوفكرةرمز.فسند؟دها.منهااروعفيملوناجناحاالخيال

علمولالقد؟الزمنعلىللانتصارمملثلةمحاولةمناكثرفرواب"شهرزادهاواما،رمزودليلتهارمزوشهريارها

راى،السبعةالنسورعمراعطىالزري(عاد)حنىانه!القرونعلى،القرون

وزفسا.وجنماحاريشماالاخيرنسرهأز،ياررعيفيه،الادإيالشعروملحمة،الاولينغلمالاسطورهنحن

ناالافبكرأمةلاالختمعوردابغشالملامحتاكومنوالزهراءالحمراءوقصور،!هاحروفيمثلجمالصلىما

هـ،.المميزالمخلوقاز".الاصيلبسموهولكنف!حس!بالتىالمقدسةوالكلمة،الرهيفالبديعيالذوقتجسد

.ألارضفيالهيةظاهرة4ولكن"تقافتنا-فيبحيوانهو!مناخيرفيانزلتمافلا،اللهانزل

علىخلق"فداج"حيوازيتهلانهتاذن...كانولوالثن،فيالتراتهذاان.نحنمن!كفى...نحن

!"خليفةالارضفيداجعلقدوان"اللهصورةيلهسم،الغربيةالذاتمنالعميقفيعروقنافييعيتى

الاكبرالعالمانطوىوفيكصغيرجرمانكوتحسبروحا،فميهمطبوعةملامحناان.الطريقويخطويقرر

ذلك:منبةالنبعةمنتحدرقدالنتائجمنعدداانذكرتاذاالملامحتلكاتقصىانيازغمولست.مستسرة

بةمطلقةقبليةالانسانكرامةان-:منها

باخرىفرديةالتقاعمنتأتىلاالانسانيةالاخوةوان-منبهنتهمماواسطورة،والماديالروحىتوازن:اولا

العميقلعهالكيانالتماثلمنتنبعولكنها،ترابمنلشزعلىاوالغيبضبابمنانا.اللاحدودفيوغرفتروحانية

انسانيين.كائنينبينانكماعناغريبة)1)نرفانا(.واحدمدىعلىالمادةكثافة

منها3لاعمق.الطينانانياتمنفكرةالمساواةوان-فىرسالاتنااخر،الاسلام!الرقابمناملكتماالمادة

.واخاخبينالرحمصلة،المحبةبالانسانواجدرفىللصلاة.قسطوللناس،قسطمنهلله:.الدين

تبلغانلهلليس،التساميمدىهيالانسانيةوان-منطقانسابفلمب!فتناوفي.الاجبرمنللمعاملةماالميزان

الانفاسذفكدونتنقطع.الالوهة-نصفاوالالوهةمشتالفكروفي.الحديثةالافلاطونيةبجانبارسطو

مانبلفيهاوتحققالانسانيةلكثفانلهاولكنوالامداء،ابنالهيثمضوئيلتمعواحدمن!نىفيعربيابنصوفية

!الانسانفوقعناالوجودوراءمااحجبماابدا.حيانابنوانابيق

رؤاهصغنانحن...الوهمعللمبحورها،عدنجناتحتى.الشهادةعالممحاولاالوجود

...فكانايكونانواردناهمثلهلمننعيمتصيدمنعتناماوالاباريقوالاكوابالعين

اذهاتكونانتسطيعلست.؟التاريخفيكذلكليساو،الارضعلى

انس!انافلتكناستطعتفانحيلةثورة،ايجاباالروحميةكانتماروحيوننحن

يدايتكلفلقد.نقبماالملامحهذهمع،بعداذهبولنما،الكونفيالانسانلوحدةادراكتكثيف،عدمعلى

انميتماانيلاقولالااثرتهاومل.أب!الشعاتضللنيولقدرفاهطريقلاحياموقفا،خلاقةنيةانسلالمادةكانت
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!الطهورالألقو:ميكياننافيهوماواعرف..العربىادثقافيالترأث.

التنبزفيبداتقفاجدئيالنقطةهذهعندهناكنلماالغد،واذافيسيكونكذلك،الامسفيكان،كماوانه

خطو!،،بلمساتقرى،بدأ!.الجديدال:قافيغدنا،لافدهيثرموتناالفكرمنالعربيةالثروةفهذه،الاتيابوابنطرفتم

الها.تروىوماالنجوميلتحطلتراتغريميوما.الثبرى،وخطىكيانافيناستعيش...نحملالتيالانسانية

حاجهيعثونودفد،الهيهبللغيبالرجمودظن..مثليءعميلأ.القدرسربارايت

،ماقبلوهذلكءلىتاجسوهلممان:نبوةمنئفاطاوهـذاعنداليهااسرعانمنبدلاواحدةنقطة!مهلا

!الرجاءمنورجدءالأمانيفيامالي،هـنيالطويل!التاريخيالتراثهذاانهي،الحديثمنالمنعطف

تثونانيجباوستظونادعربيةلعافتنادورةفياليس.بالحيلةيتميزلانهجف.الانجفقد

.مكررةلاألولمتحسلة.العربيبالضيمتصد":اًولاالقشورمنسنةمائةسبع؟شتاءلفصلمكانالحياة

الرهيبالعدماذنانه،عدالماضيالتمردعلوقنمافيوماالذيالزمن.سنةبعدسنهغشيتهقدوالتحجروالرماد

ظفدلهالعبوديهالخصبطوقنافيولا.نحنمنونكرانالزمنيكروهل.اليهيعودانممكنايعدلمتجاوزه

.جديدةتجربهسنعيث!هولظنا.وابدأعاعطاءاستنزفوالتطلعالفاءاياتتسقيانعنالينابيمانقطعت؟رجوعا

النوسةهده.لنتجاوزهلهجديدتمثلفياليهلسنمودطوالقرولئمنذ،موتوصفرةجفاففالبراعم.فميه

وكما.الخحسبالمدىهي،والمستقبلألماضيبين،الجداجةالبيرونيامثإلفينايطلحكانالذيالنسغ.عجاف

تجبربةفيالاغريقثضافة،النهضهعحرفي،الغربعلشكانونشفتيعلىجمدرشدوابنالدينوصلاح،والمعري

كذلك،القانمةالغربيةاحضارةاهذهلتثونجديدةكيازلمية!التركوكانونالمماليككلنون:وبهانون

منلا،التراثضمنثورةفي،الثقافيتراتنانعينىنحملانا!عبئايكونالافيجبنسغلالنسغيعدلماذاو

الماضيلذلكلدبانه.ظهرهوراءمنولاالتراثفوقوقدمعنقبينغلال"تحوليفيمولكن!بلى،فيناكلهالاضى

الفلكغلىاخرىملاعحبفيلهاطلاق،جديدةقيمالىالضاوعبينفيما،تطلعا،ثقة،نووايكونانالامكانوفى

موضوعيلاتطور،الاتىرحوداخلهفيذلتيتطور.الدائزصمالىكتانبامراسمشدودةاعينأملعبهوالثمى

فيتجديد.العميفةوصاهيتهاووالثقاجوهرحيثمنعلتمكبايمنشمىفمنا".تالاعينبئس!،نريدهالاجندل

اخرسيناابن،ولاثانيامتنبيالانريد.كيانهفيلالهفهمناأ"مستقيمصراطعلىسولايمشيمناماهدىوجهه

وليلة.يىلةلالفتوامانس!خةاوالحمراءتحكىبنيهولاالاضىذلكصنزجعلكيفنعرفانللغدرسالتنلان

.ولقدالارضيملأونالارضوفي،مكاتبنارفوفعاىانهميرهقعبثالاالقلبفيشعلة.تعبدنجثةلاوروحااتجاها

،جديدةخلقتجربةفي،نعيدثم"ونمسحصروحامنهمنهدم

انلصرل!قو"لتهي)مةجعلهميكو7منضفرخلقذآول؟اكمالممبراباالأ"لم"عاما?،حيمبد

،-الاقلغلىالمبدعةامتنالرسالةفاءو-لناانأالاخيرةأ""هإهااا""الماأااـ"السياستئوخفاياالصهحافشفي

الغدقيمنضعوانالاولىبعدالاخرىالكلمةنقولان"".%،أ"ا""."ا"""همالاس!اد

اذا،بهماالقوءينلتكوقيبمليالااخرامصىضعناالحقللصمل!بالمالدضمتىباااا!%؟اأاأءلا"8""ا!اصكئ!يرر،عس

!!رلدمنهانث!د!ا،1لج!نتتالغبرردال!علعقاربناما؟؟"؟ا؟""؟ا!!اإااا!،"اه؟"ا،؟ا""الراشغ!دعكمابى

ما.نحيرانصراالغربو(لمتكنية"ونقبس،اشتراكيةءا-

لمعس!تحططولقدمهنح!سبح-لفط!يع،ابعضلىمىتكوحدمه.5.كل.)-دكعروط

ولعد.وووماوطماحكبيردلك!يولا.لىبالىلمكا

.....

نكونلن،ذاكاذ،فاناعاينااقتصرنااذلولكنا.المتفوقة3

المميز.العرإبالاحنلا،فيالمجموعةرقمادحسبح.

وله.يصىالم!بر،المحيرعاى،وتمحم،ر.،..و--6ص

ئر!ومصاعطاءقيمالكوا،إالاخرلحعبلجدمىمن!دذستكوبممسهغإتنا!ك!ينغنغبيلىأ؟.

،عزلةانقطاع،تفرداله،اريدالتمردما،ثورية:ثانياا

فيالايفهمولا،الجموجيعيشنوالثوري،وحشينسك

وانماناهالد-ااذسعةاالوالعربيةورايددتضعامىجمامعهمرنناتعلاش!اراالمئياسل!لذىعتت!االولمجمكايطا!ا-

ألارضحمأمنافلاقةانهل،لتتجاوزهالواقعفض"برالثورة.

نريدأخركذلكفعورمعانلانفصعالالتخاالىفضاتذليعوفشنا!ئادزءربصراحيلبئافي0االسياس!يى

ولانهاأقفها.موتكونانلولاثورةاكاونت.قفمووالثورةعىءلدبا!رالفافو!0354

ايىاب،ميقسعوسبنبيمهلمنعهىل!دفعح!تىيدنجدلهدفيالىفهيمولوقف.ل.ى003الربي

حركيتها""عنتعبرإالمصرنماالم!د!ىقفنرفةتكونجاناالخالدنىفسر،%لحوزعغ!دراللطيارعيي!اا!ىمىب-!تتموراى.
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انه.عقلبىجوانه.ألنجومعل!العزلةيقحموصاروحاألحرية،ن.ددلكوهي.اصفرحمييوندفعلوالتورن

البايكولية.التجربة"شاطىء))منامتدتالتيألعقولتاكلنالاالم.نوريهتثبرنانلمامتنالريدوما.لثوييمنصزء

عقلا!عقلا،المجراتا!بأكناالنسبيةارجععحتىءدبحصرىىشراعبدل!!هالطيو،حردلعونانلريدها

والى،الكرةمنلةزاودلالىالغربثقافةتسددلتودقدبجطح،مالحريةبجفحهـطتصداروضيلانوادا.السبعه

قبل.مناخرىتقافةماعرفتهغزواكانت.صدرللا!!ءعهـهي،البثراصمالتها.هدابعد،الأضدادصراعومن

كانتولكنهمافق!فكراتكنلمانهافيهاالقوةموطنعمىماحلا!تونروهي.معاصرةمقيدهلانت!اصيل

-وانتصاراتورفاهانمماوكانت،للفكرممتازاتطبيعالتنل.نملسشطيعردن..الجناحينعلىوالنز،وعارلبماصها

عنها.التخالطألانس!انبامكانيعدلم،المادةعاىسدحقةصىراع،برعمهاااهما.!يال!!يلمحعفاحتيارالثونان

جميع،بالابعادعبثتانهاالحضهـارةهذهمافيوابرزا،حنيار!ع،تلريخي!احرلىرون.نمزوو!تعونانورر!

التكنيهاستعبدتهااودمرتهاوالزمنالفكرلبعاد.الابعادةزريدالديا!جرامع؟الحر

منهايعشرالحديثالعصرجعلالتكنيةتكامل.والسرعة:.كونأنيجباً)وستعونادجديدهولما!سا

عصراعاشواانللناسس!بقوما.اًلتغيرمندوامةفيبروقىمالعوميةده!ألاحلالىمنانساليه.اساليهطرزا.

نا،العصرهذامثلالتغيرهذاًوبسرعة،بتغيرهدوخهملزوراالساليهالىالتعا!هلعددموان.العربيديمالىهدا

الاعاجيمب!صانعهو.اليومالثوريهوالمهندسمعازفتثونانبهما.بثمافةمايستعنفواناواكثر

فعل.كلحسار.الآلةعاىانكمشتاًلجغرافياوابعادلأنس!ان3فيلا!مجرانالسطيمهالثقاوويها.ليل!ىجن

ملامحكلال!تقت.العالمكلتخصكلمةوكل.انسانيالاتسايعطيهلسىر!هاال-كط"بروميثوس"لار.اساليته

مرةقالكما.انقضت.معاوقتوفيلوجهوج!االانساناربدفانمما،يحملالانسان-لقوحين!فكره.هي"هذه

البحارتحدهالجنونفيهاكانالتيالالامتلك"الكتاباحدبومفيهالألهيالجوهرثانو(لمل.اسملنيتهيدرلثأنله

..بة.جميعاالانسانبنيبينانتنتمارهفتمنعالتلالاو!الادرأكدلكأ!و

الحكمةتظلذلكومعاًلمجنونبقيثارةيلهونيرونكانايامءاىاوالرحمةالطلجناحتمدانتعنيالثقافةوأنسانية

"...بكينفيعرشهماعاىمتربعةتكونان.ددحاصههيكمدللجموعتكونان.إويينا

نجيوالسعاذنالخيرابعادغيرتقدالغربوثقافة!طرقهمع،وثلملامبينالغربانبهياحقالمحراثمع

الدنياترهقالسبيلهذافيقدمتهاالتيالحلول.الناسالناثلوسنل!ع،العالممخبرمع،الحديدنطوىالعامل

حيثتكونان..الطفلمع،العليالشاعرس!مواتلممع

خلق.عنفوان،لالت

لمهـ"،.كه!،!!الكفلر!وا!ا!االثقةلتعيدانسانيةتكونان،بعدلثقافتنانريدونحن

سهـ؟لأ\دلمورز!!!!*!!-3أدم!أ!سأدصسبمبرئإبة.تكادأوايىومالعدمتجابهالغربتفافة.ا،نساليبالفكر

،\ء!؟صى!+ء+--!!!!كالم-بلأر-د!؟9ض-!:ء+ضص،سء؟عا!،!لفثيع!ص!!و-!كأ!يم"-ص..كلهاقلقاتج!لهما،المنهجوضلالالنقصمنشتىاسباب

لح!ص!!ع!تطف!-"!يصعثر:ء-سكا--نهكليرخ!-ع،*!حم!ء-طكضدد!"إسحصكأ!ر،!-!،"يبلغرا"،"للامنتمىا))نسحاالا..طفكصهـغراحتى

وقفاتعدلم.هذاالغربيالعصرميزذاكسحت"المخ"

و!ضكلسء؟كلو!،!!+!!!فى!الى.نزلتلكنهاو.بخبالمصابأويهذيمتصوفعلى

-!؟ءضى!ص!"س-!صخلاءلاخرسبيلتفجيرالىمدعوو!ونحن.الدروب

لأ.بالفكرالثقة)!يد،افكرا

!!أ!!ع")يعى!اناو،الحسحراءعزاًصةفيتولدانفتنالثفنريدولأ

:يمأ؟-----يم-ير-!؟---!؟ض:---كف!!افئالاخذوجودهاشروطمن!التخوممنأش!يارعند.نتكمش

ا%إ!أعا-ىتغنىفانهاخصبمااكثرلتعودتنطاقان،اعطاءوا

أا؟إ-."!،-،-القاسب"الجغرافياعاىما-نتالمغلقةالثقافات.العطاء

ا%أأإ!-،!خس.!.---.هلدولحد

أ،أ-:أ!-"!!--،الانانيالمركزفيالاالاولىالعرليجةالثقافاتكانتوما

إا!أة."-بر-.،*!"لم*3-+!حمادلةمنفخولا،فخوولا!منهالمهحوركلبىءالشلعلى!

!إأ--"،س-س--!ص-حلاس3"كلع-؟لاس!..،الهندمنعليناتطغىروحيةاوالغربفيحناروتشوه

أ%%أ!ا-.ص!بر-!؟.!!!ء!؟.:-!!-لا!.خخو:تظهرةان.ألاربعللرياح،فذالنوال03فذالنوافتحتالو

اأأإإلأ.-ثؤير!?!!.-!--!س!؟--هـنارجلخايدنيفكراو،روحنابالمادةتمحوثقافةلدينا

%إأا%%كا3*-!،!!-ص/!-*خ"النورمنفأكثر)ءاكثر،النوريتدفقومهما/الغيوم
-..ص!.،!!-قي-!لنحونالجدلىبى!الىاقهزةبهماتقفىلولا...نحننحنفسنبقى

!!)1ء-.لا!.كا-ث!ضدتوماسحنللااتدلكا..سنا.ا!ما 31-س3ء..س---س-لى37؟-تء--.ء.بنوريحي-بىولا

كاة.-ء--.سلا!"!!شص؟نطمح،بالعكسولعلنا،.بوذابمنكرالكندىولا،ينيالاكو

ا%!--ءبم.3؟!بم..،دلكارتتغهلاندونالمقبلس!يناابنعنتعبرثقافةالى

أ)أ-؟!ء.صسغسب!!.-،!سس-كألإ-+--!-معرياوتطلغاينشتاينخ!لمنالجديدالخوارزميوتتمثل

أ%ير.!-!س*!دء!ص،!خ!بمط-في؟3*"!؟.لاء!طاعوراعينلهاخر

أ%اأ!-بر-؟لا.!*ب.*---ء7ء3؟!-ظ!-:تكونانيجباوستكورالجديدوثقافتنا

أ"أ؟غ-ءلا!خ.محزعالمناالغربطبعلقد.الحدلثالعالمهذابنت:اخيرا

أ%؟يمنجس3!-في.اليومالعلمهذا؟آلطابعنمحواننستطيعاو.بسيماء

/-أك!ب1!ا!-!!صه!يمومادةله3لشىوهو،الغربابنهووعقلانيتهبألائه
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انضخمة،.ثالجذوعينبتبىنلقد.ههؤلاءالجلىألىيجرهالماامامالخلقيانكمئبىوقد،حيناس!لخنةحيناباردة،حربا

قواعد.ا!مادىلدرخطواتودفنهموحشيين،متمردين!ثارء!لل.ألكبرىالمثلبهد.ننلطقيمهمنممماالجطلي

رصالىبصيرأ.،بحادعاجهلتعاسلحمم،الأني!كطجسوروأدنفدالعقيددمناهماضحىالشكودعل.ن!داونسبيه

لف،يرويالمعرووروالي2الر،ثيعور.!مارادوملاعب3.التفوىمنانجض

...الحثايههدهساروي!.حكايههناهداأمالغربيةالثقافةهذه!ديهاهبى:لاسدلودست

بهتحي!سهبوفي،الفدم!يجموغلثديمزمنفيبينوالحراًعذلكيقررانيحيقومننجالروحفيروحانيه

الفبارلم!احدى.لعيننىدلت،"صطرعابهالثلاتت!جهلمنمايهمني..)تمزيقايمز!هااكسلاعها!يفالموالروحالمادة

ا!رى!نانلهولىالمبورأءمنلهااطاعأدح!فلكدولثنهـر!نتخلىانالوليدهثقالمحتناا.نستطيع.احرسؤالهو

والأنتجسارالنت!هوالسباحالظلامالى،الطبه!ابالىطردتهادلتب،قضيعضهابكل،العريبةالدنيما5هدعن،ؤاحده

اطفلامالخيلوبثت..أحداًلحتحامهاعدىيجراودمالتيتخسراندوناخرطريفا"دتنهجتتمردان1.جديدمن

معتنقةظلتالعملادةالاشهـجارولكن،ورجالأورسطء!ذلكاعتقدارانيما؟البهثير

الارضفيالجذورمتشهـبثة،ادتن!مسضدحنىالأغصانالذيناولئكمعلست،نفسهالوقتفي،انيغلى3

لأويتخطفالمئنىؤومالعزيفالريحفيهاتعزف،ا-لسبخةلعد.اولئكوكثير.الغرركطالمنهجمنفكدكا،يحسبون

اًلقويةالادرعاليأسوصعد.جينالجحاعدىالفببلسهأاختنوليحسبون،الفدريدليحسبونهحتىالغربيالالقاعشاهم.

..أدغزاةيدعلىالانتحارالىيرندونالقبيدةعقلاءكادحتىيخت!ولن،اوصلهالديهذامنابعديصللنالفكران

مجودانفال،الشاب(لمدانكو"فجاهالقبيلةفيوبرز.احسنألفربقيم!ما،ذاكولاهذاولا!اخصبطريقا

صفاقوتنانضيعانا.المشكدهلايحلالارضىءلىالتعثيرالنها؟يه،لمةبال!الغربيالفكرولا،القيماخرول!نهاالقيم

فلنمض.إ،طريقاشقمنبدلاالغابةهيوأدغابةالتفكيركلصة،جديدلطريقامكاندوماوثمة.ماقيلاخرولكنها

كائفالغابةانغر..ةقدماالقبيلة(لمدانكو"وصادو!مامصولاتكمللمالخلقسهـمفونيةان...تقالاخرى

تقفكانتكألافاسالاشجارجدور..يومبعديوءماتتكانف!جديدةعربيةلثقافة،جديدللحنمكمانفيهايزال

احتتتادفيكالعمالقهكانتوالجذوعوالاغصانالطريقعلى

..تمتليء.لاشرهةفمعدةالستنقعاتواما.مريرمريربنتولا،فردجهدليستألثقافةانكل"هذابعدواعلم

ادليه.ثقبتثمبهأطافتثم"دانكو"علىالنقمةوبدأتليفنىحتى،الجهدمناجيدلبعداجيالانها.س!نةاويوم

بينمايوموذات.يسيرأينلايدريالذيالغرالشاباا"ةوالتكوينالخلقثموالتكوينالخلقمنقرونوهي.الجهد

كأنحتىالغابةيلتهموالظلامالجباركالانينالريحكانت.الخإقغبطةفيورماركةوالدهنتىالاعجابيكفيلشىو

ال؟هااجتمعتقدنشموئهل!نذازقضتالتيألا!دليجميعانفسف،نضعلمانووسباةس!بيلاالارادةتكفىوليسى

يهددوأ"ثميعنفونهبدانكوافواواطاالقبيلةشيوختوقف..-باخرالمائدةعاىزالقلمان،لقةالخلالازمةمستوىفي

.بالموتعليهيهجمونثم.امكانومنرصيدمنمالدينا

فاعلا؟تراهماذا،دمويببريقعيناهواشتعلتواص!--اب-جاءالانعصر،مضىاسفا،مضىولقد

قا-"لعا!فوفشفهمدرهفياظافرهاننتمب..وفجاةجهـودنكدسانءايناان.معجزةمنفماتالرسالا

اك!س.اشتعاليشتعلكان.الرؤوسفوقعالياورفعهوابالنهيىء،لاخدزرابمنبأيدنعملان،الارض

بووهتضيءجهـنباتهاكانتالغابةءلىالصمترانوبينما؟البدعقولأ!المبدعلقدوم،فكراوودينااقتصاداالمتكامل

ت!ركهملمالناسوتجمد.الانسلنيالحبمنالشعل"التاريخان.المبدغينالعمالقةقيامبفرورةلاومناني!اجل

دانكوص!يحةسوى

ايضما!لنمش-

وراء"القلب..وتدافعوا،كالسحورينوتدافعوا

المرةهذهكانواولكنهمكثيرونمات!بلى.إشعلا:ح!يثاصدر

دمعة!اوشكوىدونموتون

سهبعنألغلبةاوانفتحت.الاشجارتقشعتوفجأة

هـنبحرفيفرحمهرجانعشبهكان.ابدولاآا!ركوير!لم

دتدانكوان،البهجةنشوةفي،القومينتبهلمو

وهزه.ذلكراىفقطمنهمواحد.وماتالارضءلىخر

القلتبتفجريف!طرموآلوكاحمشيةيزوللذمنفحالقل!لقدالجوحسدفديهواناًصث

القبيلة؟نجتاأالثرماذ"تيهم!الكيررالعربيللشاس

ع!كل.زلتمعالتيتلكهد!دشرللعابرينالسهوبمابقىفيمنهدليلالعيسىسلبمأن

المنسحقدانكوقلبمثلمنكثيرةقلوباقنحتاجانا

)*(القلوبتلكبينقاجياو!لبكيقبلانمجدوأيلإدابدارمنشورات

مصطفىشهحرلعشق

دشق.فىالثقافىالمركزفيالقيتمح!اضرة)*(
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