
ص-!ماسؤىاورإمرحالسةطنر!عهاوالاخ!رلمحك،لصتعانيليىالحملأالىبيةأ2+مراةضا.د!ةم!لإلر------2!!لافأع!011
العان!صر.اللسن!ة-لاا6!2(قولمحمبىر)؟ت-11الع-دد

ان!،ق!طهةالعالىمفيالمثقفينعامةعهد،اكصائعةالاع!قاداتمن

هـهـايسرونالباررينالمفكر!نبعضبدا،عننرالمتاسعا!فيرناو،تذ

تو!نهبيواًشبئغا4وتشهوافكارالمنطقبكأ.بارءم"صواتر.إدعهونهد

اليومهبئ.اًلثقافةنطاقدخات،المجال!ذانه

كلمنت!تب"كاد،فدةالمحهذه!.*وط-عاىادالةاواًلافترا!

لمختلأفة.اط-*،تكأ

اهد2النشهبطةاطاقةاارعلى،1تقر،انةفيدؤد،الاجماعان

.لضت،اثالحاضرالوقتفي،ارةالحف!ذهوان.ذ"دتؤد،ا!!فادةووبموالمتؤون!ى!ذء!ول

.)موتانسشامهف!بلبرأكل؟يدألجملى.نف"-ها

عفهـا!ضمعوبالسهـكان.ؤراً/بءدمبانااوؤقا،ا:*ضازطرؤطر.8332؟2:تلفون-وتبر،321ب.ص

ان!إعلعود،المتماخرةالنتهعوبفيالسريعكزاليرهب،لنصبة،الغر--فئ

لانصمانالفسهويوجصاك*وينمنالبيولوجهبئا!اؤ"ازة،داالى،بء:"!هد*وورول:8ك!مد!،!8"إهيهـ4)هـكاولر،دلأء

.-.نة.ولمحدا.ةر،فءتر01هـ!!5ولولل!-.حةكالملأ

ا!طاصكل"يرلمفتسوف،!هأ!واءك!4براًلتف،إ-ءقوطاهذاؤاجمةان.!.!:!204-.61!:ء83ء23

الفورل،هداعلىتيمبولكي!4،اللائماالموقفتت!شد5*كبما،5نحوالازص*،نية

نا،للإعبيمكنهالا،قوطا!مههـذا.!ءرووب،اقىبو!ورو!و)قشمعويروردوصريرمايزؤلم!اهمبم

لموبرصئياار!ليزي!ثهلى

طرالى!و!ه!ل!ل!ه3ل!ص!8!*ح!!ا،كاس!ولكا

!-سكلصهـبند
!رلم!بص!ه!لىصصىورعماصاسه

ير+ء.

قزصصم!الب!!ؤ3ععة3لم!ةما!ءس!،3ء"8،ه5

طهـولح!.كم3!ك!!

.دةجدحضارةامكان!باتاًلهاب!اىؤ،درةءبرلانها،مهيرهفيتتدخلى!لأ...---.-..-..*

طبييعقىتتفحص-انبهايمكنهاا!تيالرد.برةا!طرةتماثتمدلمازهاليلىيلاولئنئن

.نرنلى،اًصواظاًنالا.م!دودةورةولو،اًجلمهوتؤجن،السءقيوهنهذأ

هذاقلبمن،والاخراًلحينبين"رتفع،جنار"هامنارءماطى؟اه-ة-...

بواسطها.،اًقتراحاتوتقدم،الان!يار.صطرتف"علىلككب،(لخفيا!ركامهومربنايه-العميقالخندقداس-دياسوشادع

7رو!خ-.،المتداعك!البناءهذاتممتد،ضخمةاعمدةمب!قوطهاجل!*شعراكك

.ود!نوهـوت،ؤو./ف-كطءضت.الاصواتهـذها؟رزرمن.لررة15سوديافي+ليرة12:لبنانفي

ر!هروص*ءعقيدةعنير:حثانوهو،اصداوصلاىارقلم!هـه،3ودولاداتستةاواسترلينيانحنيهان:الخارجفي

ابادهـذاهـ!المسميحية.نكوناناؤخرح،وكلا!ه.الاببةاءفادقيالالارل5.الاد!بنفيإ+دولادات01:أميرىفي

.ابارد"الاوص"لفيارفءاينت!ان4"هكأاذي،ا!روبريعادلهآمااولبنانيةليرة؟5:الرسميةالاشتراكات

لدحمفسارةالمممعيحيةلكان!،بهالاخدأمكنلو،ءرربا!راحوحهـذا

"،المؤ-حالمخهوقهذاولكان،ا!صلإم!الثوبءلى3،!رؤهـة،اًلتدرف.مقدمطالاشتراكقيمةتدفع

تحق-قها:طكاإعكةونار،سىابانؤ-لىالتي4الررابر،تاالعمل"كتتاجبريديةاوليةمصر.حوالة

انناني.لصهصمحبواندآهنلررنب

**علاذقهيلا

فيالانالدودلمن.:اواسعاالان!ههاني"الافقفييرت!ردأد-والصنهمعببهأننايت!ئص

السؤالء)هـهداللاجابةتحفزونا!يناار.؟جد/دةحف،رةاعابه

طاقاتهـصارالت"االتي،الفطيرةالهتحعوبقابمنس-رزون،المرطير

الحدصث،اًلدوليالمهـطلحفيهاطرطاتناكنيافتهعوبد!تارة،فمر،كامهة-3



بها.الراحةبعف!تنالاو،طرلمفهاعنالضلاعىزستلميعووريلةعنزءتنتىيقيماواؤوابثموب،المتأخرةالنةمعولب،اقتصادير،افنضلمفةا!ث!عوب

اًندونالاشصاعهذارجولىانفي،فعالكعامل،،لالجميبرزوهنل.ضيةاللاتيوام!كلا

الذاتعلىيأتيانمنالمخرباًلخصبه!ذافجميدو!ي!4صابيرءرقحضارةبناءعمليةفيايىرءتتحفزسوف،الاممهذهمنامة

هذهلقوىالاولىالمطلائعالجماليرهتصعنمدء،ذإكرء!ت.كلها،الحديثةاًاحضارةسقوطظا!رةتعي،بمجمولحهاالاءموهذمه.جديدة

ع.اطافةاوحد.نهارؤيةاًمكانيةو،منهاالض،رجيلموقفها،اصحابهاوك!بهاممااكثر

/الذات،الجمالفيهاإوقعاتي،ا!خ!يةالعبهبةهذهو!بم.ونكاملها

.الخطورةمنعظيمحانبعلىظاهرة"فستر،.!هدياندونالحضاررفىلاننا،الجوابهذاتحديداًمر،للمستقبلنتركفلن،نحنأما

ابتلا،اًداةيصبح،الابداعلكوامنمببراالجماليكونأنمن!"وضاالاجابةضرورةاليتدفعناأ!تنالمبرراتكلنملك،ولات.اشفجالهزرير!

غايةالى،حضاريةوسيلةمن،الم!و.نرةالذات!د-"!لى!م،له،!ةجدصضارةلابداع،الانالدوران:تهوربكلفنقول.ألانعايه

جمالية،رؤىنفسهاهيتصبحالحضارإ"الر؟ىوكأن.وراءه،.اًلعربنحن!ناهو

قد،المجمالعفربالتوقفانهااالذاتوتمتقد،بينهماالتميهزو!طهـلى،وصابانظر،ابئأخرةأالقاراتأمممنامةنبرهنوري!ثما

قط.وظيفتها.نعيانلون،الماديابواقعفيلؤاهازتيلىحق!.العربنحنلناملكاالحقهذاش:قى،نقولماعكس

فمعنى،صضا!ةبميلاديبشرعصرفي،الظاهرةهذهسادتواذار!،ق!،كأدية،والتابى/غاًاقدرقبلمنمدعوةالعربيةفالامة

تاهتقدالطاقةينابيعوان،نجمدتقدالحضاريةالغاعلياتأندلكواضحةت!بضالةء،الحارةالنداءاتاًلىبذلكمسشجبجة،ال!ضارقي

لاحالاتمنحالةالىرجوعاتتطوريوم،الغضاءكيوضاعت،أهداؤ،1عن.باستجداءت!بعتواتي.وآىلحظةكلكلاعماقهامن،اًلرنينصا!ة

وسذبسببالفالراهنمجتمعنافيوانخ،صة.اإر/ف"اروماتقيا.كلهاًلانسانيعبم41من،اًنقاذ

ويكاد.الجمالقوقعةقلبفيالواعيةاًلؤاتلعزلمنهاواحدكلىيكفيتأخرقدتلعبهانالعربيةالامةعلىكانالدي،الحضاريالدور

.الحضارةافولعصروالاخمتباء،الهـروبعصرءن؟ناتايخمتلفلاهناالامرلهاكأوة؟افأريخمسرحعليبعد.رظهروايمالعربان!قرناعننراًربعة

واًلذو،!ب"نعيشيالذجمماالعصر،نفسهالعصرب!ذاذاصةالظاهرة5وهذواشطع،عقيدزهارلمحاهبةومناعماقهامنابنبهقة،اخاءمةاحضارنها

.حضارياارهاء!عصرب!أنهفسانارتلمالتيالاسلاميهالحفارةوما،اوودةهذهوسموونتمول

ذلك؟سببماالشعوبونفثقا!اتمن،متماسلمثمزريمالا،الوسطىاًلعصور

وفبم،ابداع-صبى(لسابقةاالحضاراتفي،الصه،لكانلم.اًلاممشتىحضاراتبقا،!ومن،ومعارقها

اهدافهاالمىتنطاقان؟منالمقوىلهذهصاجزاالموعودةحضارتناالذيالعربيخصائصلادقي،ملةالمح،المصافيةالعربيةالرضارة

؟الموهـودةآنوقد.بعدتولمدام!،الاسلاميةالعقيدةبناءختامفينهائياتكون

معطلة؟وظيفةالى،بناءةوظيفةمنالجماليرتحيللم.دلكتفعللكيالاوان

احالي،ااًلعصرطنيعةتحدده،الاسئلةهذهوراًء!كمنارزيالجوابشحنةيملمكون،والمد؟ضةمكةبيناًلكياملتكوينهـممنذ،والعرب

منه.ستتمواك!الجهـإدةاًلحضارةوطبصمةتتجس!دلكي،الفوارةالعصورجميعفيناضلت،لهاحدلاحضادرة

منه،تكونتاكى؟ا،قدماتمي،الارهامىعصر،لمحاضراـ1فمصرناانهـيارمنذ،خاصة،سقطتكلفاالمحاولإتهذهلكن.لر!ه!1ا!واقعفي

الارءـاعيأعصرعناختلافأشديختلفبعدتنكونل!ا)ت"!اًلاجزاءوفيجماعيعملمن،بعدهاالمحاولاتقاتجهـت.اًلمشرق.فيالامويةلةاًلده

،)الانساننالتاريخامتدادفيالقإئمةاًلحضارات.جميع!جمقتالتيخلاليمشبميزللم،الامتحادخارقلكنه،-ائسؤردينضالالى

.ذاكاوالوجههذامن،بينهافيمامتشابهةكانتواك!ه!3..اليناوصلحتىالعصور

لقوىتفجراًداةيكوناناستطاعقد،الماضيفيهالالمجكانداذاًاكصيالاثاراًلا،علوهاعلى،اًلاسلاميةاًلعربيةالحضارةوليست

الراهنءمرنافيقانه،الثراءلهقانجسيد،اداة،الحضاريا)ثراءفنحن،هذاوعلى،اًلحضاربممااجالاكلالعربهةالمحاولاتفنشلخبماهها

السابق،فياداهااككيابوفيفةعنالاختلافتمام،وظيفتهؤ!.يطتلمفتهز،حديثةحضارإةانثماضةأيةبأننؤكدهندما،الخيالالىنميللا

.الةرديالابداعيالمجالفيام،العامالحة"،ديالمجال.دياناراسننمصالاهيما،جر.إهـةحضارةلتفجيرطريقهفي،العربرلميالكيان

جوافينعيتركنااذا،لنارمولاًنيستطيع،هـ،تا،االجمالانمنددءااخطلقىا.العربيالتاد./غعبرظهرتالنبم،ألحضار/"فاكأاتللات

البعيد،المستقبلاريجيشتمان؟ستطيع؟لاأمحصادياًرهاصتقفان،حدبرئةحضأريةحركةكل/بزمماوهذا.اًلوحي!وط

حضارةابداعالىطريقنافيكنااذا،ينبئنالكي،الوانهمنورقتنهر!بينحا)تاكيالعميقةالخفيةالاسبانيامام،واجهادب!ر،طوبرلأ

لا؟أمجد/بة1اذهذا،باءمحابهـ،يلإقالذيالنجاحنجاحهاوبينألانتفاضاتتلك

لمنتغحص،دهـ،ننا2وا"نجبلتنافياًلرؤىنثتانعنستطبواسطنمنه.العرببىادتار/حطوالادتانيةالمرةجببريمننكونانأردنا

و"فسد،جباهنامقدمةفيتضجاقيالر؟ىهذهانمنونتأكدطبيعتها**

لصضارةأنعكاس!!،ا)جوميغيشناهدوءوت!،حياتناصفاءعلبضاالاوليةاكهـاشبرتظ،رلمحه،اًرهاصعصرعادةرشبقها،حضارةكل

يلمعكالسرابللإصيرة.نلمع،وهـميةصورةمجردولمميست،قادمةدي،،ضالاج!عما-اتالعصرهـزرافيوتكتر.المقبلا)ضدءنالمننئة

للبصر..النمو""لمةنجبرولادات

يبينكاشف.الارهاصعمرعلىبل،حضاريكاشفمجردانهاد-داتؤكاثريخصب!ب،الارهاصلعصرالا!،سيةوالصغة

ينبئنا،كاشف.اًلجدبالارهاءىجولافسكناتيالطاقةكمبةكلدىلناامردا/جعلى،بهبانهافبممحرقدويونروع،اًلموعودةلملامةنتهباار"ى

مننتأكدانارواحناا!زاراتاعلىسمهايراًليدالعوارضيرلمكنبأذناورفاهـية.مورود!،زضعا!ؤء"رمكنهامكارءنتةتشاكيبلىكالح

.جد،بىةلحضادةفعليادهاصعصرهو،نعيشهاذياالعهساندليلانهاعلىاًليهاننظرلجعاضاا!بريالظوا!رمت،دالجمالالاحساس

الاروو--،صلئيرالمعرضة،اكوترةاًلذاتلمبىلاًلذيالمقهاسانهالدرجة.فياصضاريةطاهـوةانهاوعلى،حضاريارهاصعصروجود

رسالة-تلقائيا-تؤديانعليها،حهطرر"داتانهاعاى،الجدبربدون،ة!الأج،1برو!بموزه-إب،حارواً!حمباىالذاتتضطرب.الاولى

أبت.أمذلمكشاءت،ععينةشيئا،يرفيهالافنتاجه،،وض*تولوتى،تادانبر،ستط،غهاربمونان

اًلمرصد!آلات،كوظبفة،الارهـاصبغثارملوثجوفيالجمالرظببفةيج-صءو!و،اًنتجتهمااجهجازالىتتطاعرو"الانها،آلا"ها.:وقةءولا

الالكتروليةالالاتكوظيفةأو،/الكونيالذبادطهيعةعاىتدلاككطالدديقة،صةالمضطربحركأهافيزظلؤ،ب.ارراًكهاولاحمهاسهامغاإرا،دوما

.الارصباطنفياً!ثهتقىاكادقاوجودءنكف.فا!"ك!و!!.اؤقكلالىوشطاق،مجالكلةي"هـود،والالامالهمومتحول
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الممتأر((اًلادإب))عللىاًنمتظرواً

ووضأمءمرتصتومأمأ

صء

مرء"11يكون،عامكلفياًلعادةءالوف!عاى،8!متإ"رإرعددلا?!العد5افنىرةا!!هفيإ(اًلادأبأ)قءارإر!ا*!

عرب!.ءنئقفلايعه"غنىلاووةءةاهـاًدبببةا3هـا

-الادبوميالعرلم!الادبفي"الح!)ثةالىروا)!!""-ادم))!لعاما!نةأزاولورا!فاموةا"ءو!ص*ونولى

اًلعربيها!و؟نصاكل،أىهـإناو":ةادااًلاهـار!*ينكبارءبضح!ريربرا!مهموسصوؤإءاًلاج!بي

6391(مارلى!)تتمباطمطإء2ؤ،اوءا*هورهموثاد8.اكل

!مممبنته!!5555"
طرتغر،آخرطريقالىيرقودنا،ذلككل،حولهاإهوجاذيأ1(مهس،الاولىإقظتهافي،اًلحضارإ"اكءخصجةيب.لصالتيالدووةان

،الممتازةالنخنةيخصمابقدرالواسعةالجماهبريءصطريق.ا!رؤىواللط!قى،اكواميرافثاق،ا!جباةمنالمنضق،اجمالاماب4أزةامام

.الحضارةابداعدههمة،عادة.لضطلعاتيا،روحهاصفحةعاىمن4اش!خصي!ةاهذهتتلقاهاالتيالمحرقةالقاشة

الانحرافبمون،تكوينهاالمستحيلمناًلنخبةبئن،نجزماننابل!--ذءاء!،قفي!ءور،علالذي،الضصباتنراءعلىدايلهو1اًنملم

دتي،كلياتحويلا،عنهاالوجهةوتحويل،ارؤىاطر/بئءنالصاعق.دوأهايرصعوالذي،ايشمخصية

المميق،سناتهامنوايقاظها،الجماهييأكلماقالىخارؤكأ/للنفاذ"حاولهلاز"،الثضارةأنتراًط،،تينصدا!أنيستطيم،هفنا،اجمالاان

عقب.على.داساالمجتمعلقلب،الغوغائيةسطتهاومن.وذجاو،!هارافةخلاصةإقفو،صةاأهاأسمىإءويو،طبيه"هامن

مقبلة،حضارةفي،الادهاعيعصرلرواد،الا!ما-يةالوظيفة.المفبيءال!الامتإ،ناضراص-ا

الاولى،اشكالهاتجسيدولا،للحضارةالاصيلةايثبيععنالكشفلميس،ر؟اهـ،د،زجاهالاعالى!الىت1اذأ،*هل،الكونيلصاروخىانه

الجو،لصنع،العمليالننمهيد،فقطهيانما.أسسهاوضعولاا)ذيانرينفي.بربمةهـلمهاؤياانالى،اخرىرمد"رصلةلمت-اؤط-ترم

ناالحضارةلهذ؟يمكنلابمونهاالتيمالتربةوتسوية،ابيئةاوخلقحول،كالننة"وى،.أفورلك!،الكونيكلدار!!الىالذاتفيه،وصهل

.هتوخالذبم!اهـادالامتتمد!اهـارؤ

الاعماقمجاصفيالكامنةالطاقةاطلاق،يقتضيوهذار!لادبير،راهـنمحصرؤ!،لىاء.،لااـوجدة!كالوظهـبئةوزلمك

بشريةبيئةخلقطريقعن،حضاريةطاقةباعتنارها،يرةالجماهير.جد/بة-ضارة

سوقمع،شاملاتغيرااًلمجتمعوتغير،جديدمنالمواطنتبني،ةجهيد**

الوطنارضيفيالمدؤونةوطاؤاتها،ائضخمة11،ديةاوارداج!بعو/كثيفو)و،ءعءتةقيوانبن،الحه"اديالا/داعأ-سنرد؟!.انأردنااـو

.الهدف!هذا،ا!*بببرحض،رتاعلىكا،آنفأكه،-علاه!اة،!لمحضارةالجماديالمفهومتلإيقأردنا

.الثورةطرإفمنالافي،ملنوهذالىة.رهن،الممهددربنافيزرعتمران،عايناالوإجبمنلكان،الموعودة

!*،جد.!!دةحضادة4،رهأصهاتأك!ربأالجوفي،ا)برهالوظيفةعانءلى

وابدبزعا،وفي،ءخلفا،مفهومأبسطفي،احض،دةأكات(ذااروابوؤكج.اهااؤةمهـ-!،الاؤلىءلىاو0الحضارةهـرزههي--ابداعانما

،الحضارةم9مفوفان،ر!لاوتتغييرا،و؟لتالي،جدبربةآواقواقتحام.،،اًليالعهوراًلم!هالك

ناباعتبار.2نثورةمفهوممعءاكتاملقاءياضة!،ا(!ى!ذاوواتءولتروأن،وازون،لءاىمه!فإ،اءكهتارةابأنإنؤمنلكننا

لهذءالا،اصلاتقومولا،والتغب!اقيدإلالىأ"ؤ!ألاخرىهيا!ثودة،مسهـنضا"-ةأو،م.هـر،!"معدثدةلمةأول-متخضعلا،الحضاريهـاًعالاب

السيل.اختلافءلى،الغا/كأ.ومكاندمانكلؤكبماتطيق؟نيم*ن

في،يصعبوكما.للحضارةالعمليةالصورةهي،أذنؤالثورةات،-و/را،زث.*لمهـاودارإغ،الاءةونولمجبة،إكانواللزماناذ

الجفا!ية.الررىوبينالحضارابئالرؤى؟ينالة!-ز،الاحيانأءلبارةصةء-المدأعالىا!حدسية؟طرتنا!يالقهموىالا!هءة،اعقاةديا

واراًدة،الحضارةارادةدينالتفر،فيصعباد.هةاؤلاءرؤلأذ)كفي،الارىاعءملءاتمنجا!.تأوء:قىورإءونان،مهـنوءا.جد؟.هة.

..الثورةالعواهـلءلىيطهفأن/مكنلا،اسالهةاللحضاراتا(خةاةكأالاء"س

ت-"-د،1بأن،ا.ةافيةاذ،هيمابوهمرمتقد،أجمالاسحبأن153و.أ!!روزالىسضارتا!!ةو!ايتن

الثوريفكذلك،ا!حضار،ة"دلاال!اندون،لالى*15/!ة?ةو،الأر!اء!ء"س؟هـ2ءلمىز-عءولان،زاكء3ب:*ة!،جظيمذ-!ر

سوى،نتائجمنالثورةوداًءمايرىلا،العربيتمعالمجفي،الحانيأ)ءرر.فى،!ذات/?"-أخذالذيالثراغهذادوا!.طة،ارا!نإزءاننأوي

مجردثورتة4فبتكونالذيالوؤتفي،اءضكأا)5اررطحبة،لا!داؤء.ا!اصرةا

لتحقيق،الحضاريةالقوىؤيهرزقمصالذيالوقتومي،حض-اريدمز-ذداًتا!هذهق01ىأربرأن4ؤن!ردءذ!كءن4هأرألىزذهبوفد

رقي.؟رءن(/اراد،فىد-فىج.ؤرو-*ء!أةء*أوو،رزىيى،تعهفي،ا"وح"،رهاا-تقو.للمبخالجم

بعدما،اصيلكلمةعلئ!نهس.أنهناو.:ءب،أ?لوريبكلإنء-لى1!ة\)دالاشراء-منهـوازها،اةةيواا!ةكرياجا)تفي،اـرؤىا

نهايةفيهو،القرفحمىوت-ور""طفلمن"الثوري))أفظةاباء.إهـةجدلحضادةاىالاوألأه-واءارتام

اقامةفي،بدونهاو،بوءي.ر-ما!ح،الحضار/قىالطاؤقىجر?ن،الاءرىاة،طراب،إمرإ""اانلأء!تةالرا!نأوا!عوا،"دإخ!اظاو!ن2ارت*ن
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.ابدامبلمنتمتدلمكما.جديدةحضارةلبزوغالاوليةالشروظ

ا(ممتقبل،فيتعقيدال!ةزدادو/!تكي،ر)زمانالجديدةالصفعةوهذهع.جديدةحضارةباعلابالاو-دالدربهي،الممنىبهدافالثودة

منيكونانيكادبل.الحضارةمحرىفيءنه،ملاكدخلتفرضالعمليبالتنظيمنقوماندون،حضادةنستشرفانالمحالمنويكون

عنبتجردولادتهاتكونان،المستقبلىفي.فولدلحضادةالمستحيلوتحرق،وتصقلهانثمينالمعدنتنقي،لاءـيةثورةنراًنلاشعالالوا!ي

الوأعي.ءلاداديار.هـخلامتداًدعلىحاليايطفوالذي،الخسيسالمعمن،أبديفناءفيوتذيب

بدءفياًنطلقت.النضوجبطيئةكأنت،الماضيةوالحضاداًت.المقرفةالتخمةحتس،الراهنمجتمعنا

أعلىعنتعبرقسوف،الآنيةحضادا"ضااما.فيه،وعيودون،امرهانلقتفيها،كلهالمقبلمصببرنأتقزر،حاسمةنقطةالىنصلوهنا

هـنتنحتسوف.الحلاقالبشريالجودومنتهـ!،ألانسانطاقاتمن-ايتناوت!ت!ول.اليهإقود،آخو!فالى،اًلاساسياله!فعن

أعلىفي،الانسانجبةللذاتىملاتعبرادءكونالروحمنوتقطع،العقل.اجيالعدةالمستقبلعمرمنتستغرقربما،موقةبصورة،اساسا

.بلوء4مكنوعيتصبح،جديدةحضارةالىالدعوة،الاولىغإيتناكأنتاًنفبعد

ينقذ-وفطماوهذا.فرضايفرض"بل.،التدخليوجبماوهذا،الحضارةلنمواتربةءدهي،جيلنامهمةلان.الثورةالىدعوةالآن

ءلاولى،المحطواتمئدلهاا)وعيكوفر،والتقل!بداننبعيةمنحضارئأتلتصقسوفوظيفةفهي،الحضادةابداعاما.داتهاالحضارةخلقلا

للصضلإراًتمتعاؤلماقداداتكونانمنب!يدةلمجعلهاس!وفماوهذا.المقبلةالحتميةالثورةتلىها-وفأجيال،يمدتو&لمأجيالبكيان

للحضارةاًستمراداًاو،الحضارأتكل+كذلككانتكما،ا!ابقةتنطلسقوهي،لابداعهاا(وعودةوالامةيلتصقؤدراًلحضارةان

.الشرقمنتأتي،لهابعثعملببةفي،الحديثةالغربيةالامرلكن.ألحضاراتكلفيحمثكما،دكوةأوتوص-"دونما،تلقائيا-

التراتعنللاستغناءالدعوة،يعنيلاهذا،الحالوبطبيعة،المكهربةاجواءهاتصنعمقبلةحضارةفي،جوهريااختلافايختلف

الحديثة،اًلحضادةانفتأحات.نجاهلاوورثناهالذيالفخمالحضاريالسرعة،سماتهاأبينمنعصورا،السواءعلىوا(قبلةالحدإخة"لعصولى

نستخدمانمنبدلا،ذ!كمنالع!علىانما،العإمةومكاسبها.والميادينالمجالاتكلفي،المتفجرة

المقبلة.حضار.فناخدمةفيكلهاننراتهذاونسخرونستفيدالعابر!قيغزلكما،صؤاظبوهجبتزل،المتأملوقفةوقفئافاذا

هو،الجديدةالمحضارةبازطلاقسي!ذدناالذيم!،العمليوالشرطوبتخمة،الابر!اعيةبماسينا"هيناوالى،بروزءاولعنداثطمسبقرص

اليهوصلتالذبماالتكنيكيوالعلا!الفكريالمىتوىألى،أولانصلانان،ذهـكعند،محلي!افو؟حب،لآصرحينمنبهنشعرالذيالخصب

جدجمدة.حضارةالىعنهاالانفصالىلنايمكنثمومن،الحدإتةالحضادةاكاريف!بالتكوينولا،المجضمعبأوضاعمبالينكر،أنطلاقناتابع

السابقة.الحضاراتفيموجودةتكنلماًلظاهرةوهذ.الجمالانما.الباليةا،!ت!ئةالاوفعكلنج!لم!لولا،لامتناوالنفسي

المشاركةوالى،الآيةالح!طرةمصلفاتحملالىمدعوونفنحنالتجسيدع-المالىمنهاننطاق،ت!ةمنهن!تلكييكقي،هنا

مرنمنلأففيامكاب،تمن"حققصماجميعوتمثلهزبرهت!أمعاناةفي.والابتكار

الىوصلتالتي،.العلميةايادينامنهاخاصة،المناحيوشتى،الميادينتطودفيمدىعاس،يءققوهاانالعثراتيستطيعمهمةوهده

كا.والجلالالكمالفييةءلممرحلةنهـضةترادها،هزيلةنخبة،أنف،ممنيجعلواانبامكانهم،بطيء

اً"قبلة،الاجيال،اًلحفنارةهذهطلائع،الحضاديةالرسالهصملةان.بطولةولاثورةبلاووهنبتعثرتسر،شاحبة

عاءروها،حضارةلآخر،والةكريالملمياستوى1!!ا*ونواانيرءبعد!!ة،ؤروناربما،الحض!رةولادةتتأخرسوف،الحالةهذهفي

الىطر!قهـمفي،وراً،ها-ءلمعوهاثمومن،ا!ازوهاان!ا.،أدهميكونأو،الحالميةللحضارةمتنصوهةصورةتكونفسوف،اؤبلتولوحتس

الا-بسرغةتزوللنا!ا!ةاروضصإرةلان.ا!بر!يدةرسا!فبئمن،تلقائياعليهاتنصباضافاتمع،لهاامتدادا،تقديربأعلى

اكثر،أو،قرونعدةصامدةوستقى،-نوويرةحربتوب،حالفي.العربيةالذاتعليهاتنطويالت!الممت!ازةالعقائديةالامكانيات

تماما!،زمي!لتهاتلاشيتنتظر!ت،ابى!!هـةؤ،لحضادة،اخرىجهةومنلدلالتها،العميقالسروانكشاف،رؤانايحقيقةالمزايدالوعيلكن

نفسهالوقت!كا،باليروزطلائعهاستجدأانما.بالخمروجزتفضلخىويقودنا،الحياةواً!عفي،العمليةلرسالىتناإدمتزاالراًكفييجعلتا

فيرأنهايظهرمااو،ؤوأء!كاملفي،الغربيةزميلنهافيهتكونالذيفياعالاسالىو!صو!"،الحضاريالقدرتوجبهبمصةولةالقيامالى

واتامل.دالاهتمامحريمة،جد/بةظاهـرةاً/ضاوهذه.ؤواءـاكاململالمفالحقلولطالىبقواهاسنسيرالة!الضشمةالاعباءتحميلنا

تصلان،ا.صربم!تصعباطليعةمنيتطلمب،!الماضفيإ*نلم.الجدءدةاًلحضارةبلهيب

الحضارةببناءلقيامهاتسهـاساس!83ربربئاوترين!حضارةصوىالى،مرةولاول.القدرهذاتوص4فيعطجوادخلا،هنالار"د.نناان

الةرعونية..نتاح،الانسانيةاةال!ئرنضوجأءنر!ادعاىز"خاقبالحضاداتبدأتوؤار

مشوىالىتصللمفهـ!،اليونافيهاحض"،رةافيألامروكذلكمكهربدص-،جها،حهـوداطراؤطءلىءلعيثر،الاجيألمنلجيلالفرءعة

والحضارة،الخامةحضادتهاالىورهاانطلقتثم،الممريةالحضارة،اراديةعملميةفكرة،الحضاريالحدسمنيجعلان،حصاديبجو

عنها.انفصلتثأالاسلاميةللحضارةامتمداداتكنلمالحد/ئة.والعصورالزمانعلىيفرضصها

،اًلحضاريالتار،خفي،فجواتوجوديهسوغكانالزمانفبطءوالامكانيات،اًلمتدخلهذاً،ءدى،الج-للهذاالارادياتدخلىان

وفي،حديثعصرفياما.اخرىواشتعال،حضارةانطفاءبيئما.نقومهـن،ذلككل.وفرضهاتوججمههاستطيع؟المتيوالقوة،إملكهاادى

التفجرهذابسبب،قطالصاقة11،وةهذهتوجدقلن،تاليةعصوربدء،فعاجا!امباث!رةالواًؤعيالىتوؤ.تدتعينالتبمالالاسيةالعواًمل

ول!ا!ة،الذدفيافاءلافيالذدةمةفجر،الوقتفجرهيرةالذي،المنيف.الحضارةءـذهؤواعدارساءعملبت

أعصرفي،الكتص-ولشقيقتهاالىبالنسبة،لراهنةاالمزمنيةاللحظةسيعينالذيءـو،اوجهاالاعصارهذا،الث!اؤبالتدخلىهذاانبل

اًلماصية.الم!فاداًتيمكناقيالاسيسيفرضالذيوهـو.الحضارة5لهذاًار؟بمبماًلمنحى

دوحبةثىوائبايلمنع،بشدةمضاعفاويما/خطلب،الامر،هذأ.منهادوتهة،عايهاتقومإنالحضارةلهذه

تختلطلئلا،المحدإثةارةلا-ضاشرهاالامتصاصهذاًمع.تنسربؤدذنجرت،-،وسيفلمت،هابرمتبأجي،ل،الوعبمسبهـ.بالىبتخلهذا

.الموعودةلحضادتناالمفردةصةالخادالروححدالبالغة،افئئكةاغامرةاهدهشنلتهـههاالى؟!،الطاقةمنالدسمة

بها،خاصةروح،أجديدةااحضارةا-.كونبئهن!دساننااذ.اًلاجيال.لهذهالاولىارطلائعستحرقات.بوا،511.ووكبا!وجدروءة

في،الروحهذءتحملاًرعلى.بالمئةمثقىةنقءصافية،محضةعربيةمن،طثيغتهامنهوبل،اًلحضارةهذهءنءر،باا--!رخلوا!"

-7-ا!ىعاىا)"ةجمبة-،الوقتلحظةوتهةهـفيها،المزعانةسعهـاؤ/زداًدسوفعههودطبيعة
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للخلالعكرصالارذ"دةرمالمشتركةاستق!!وتمالحهودفنينلماهتىمل!هبة8،اقائمةلحانسجانمأاًلعرييهإالعفهارة3!ي!اًفئرهلا،

أهـلآالىولحيلس،،كأفهالعربيهالسعوببسواظهاللحم،

فرةفأية،الثوريالمملطريقعنحديدةحضارةبناءالىالدمموة

-4أل!ص!فحةعأىث"!راالمهتتمة-

لتحقيقوتدفعهاالذواتتلهبانيالفرةلفسههوانما،الاستممارمن.ص!هـ.--

السلطة،تمكينورائهمنيقصد،سيا!بتضببلالاهوفما،الوحدة

اكثرالسؤة-،هذهلاصحاب،الجماهرعلىالنفوذممارسةواستمرارا.2العقيدةمنتستقي!اكاملةانسانيةعالميةقيعة،الحضاديتطورها

الوحدة.الىتقود،صحيحةعمببةخطوةايةينهيقصدمماانطلأقاطاقاتهاستنطلقوالتي،معطلهشبهزالتماالتيالاسلامعة

ء!.الحضاريةالثوريةالارادةبمثرات،واسعا
في،متينواقعيفرضها،جزديةفكره،الجوفاءالفزهوهذء

.الزوالالىالطريقفيشاذةظروفوتفرضها،محدودزمنيمحال.-لأكل!!

لا.....1..05...الثورةور،للحضارقيالاوحدالدربهيالثورةبأننقولعئإما

بكلامطرتطرلمصإسلائخط!عنطرعنلمقطا!ارالعرخرىلمميعد.وئمستملاالىنصلانبهانريدالتيالشاملةالنهضةتحققاىتستطيعوحمط

اً.../.اًلحضاراتخر2مستوى

بوئنيكبماطتبرزق!يمادل!قلعاسحرفالمهولمئآسيننعربيوتللثوه!ننمسلمطونلنفلرعماسليفى؟لوماديةبموارد،المستوىهذاالىنصلانالمحالمنكانواذا

كا.بهمالمنكوبالعالمهذاءلى،العرجم!اكطنابأننعلمفلاننا،-شحيحةلنثرواتوبيأبيع،-ضئيلة

واسطتها4إمكنناما،والخاماتويلامكانياتالثرواتمن(رضهفييحمل

وافناء،اسرائيلعلىوالقضاء،يلاستعماربفايامنالخلاصان.اليهانصبوالتيالن!ضةالىنصلان

.تقدهـ4،وتعيق،الوطنهذاثرواتتمتصالتي،العائلاتالهيذات

...ـ.ء..0000.1.-..لا..لا..ء.ي!دلموالعا!.العلمطريقعنالاكنجحانالحديثةفالنهصةلا

بمسولدببتهالمعممعلهحركةحاليمهستفمطلعمنوبسالمقمةالالهاحزيةاوكلكم!لكا،حزاهو،البافرةمنأدمغةعدة.فييكمنصاولا(والمواهبللعقولاحنعكارا

الحضارةاًدللعبورتشقهاانتيالمسالكابانالحفطدقيالثودوة،الضخمةالماديةبالمواردوثقاارتباطامرتبطبكنه،مشاعااصبحانما

!هتملمكالتيفالامة،الكثيفةالبشريةولالكتلة،ارهائلةالماليةوبالتروات

ومدنها،بالاموالمهاخؤاتزدحموالتي،الكنوزوأوفر،المضاجملكنى.

!محب4عملبالىبحانجةنحن،لحضارتناالارصاصبرمجالفي،القول.البببهيومن.العانماستغلألتستطيعالتيالدولة!ربالسكانه

الطالىإليلجمالتحويكولممصها*شقالوهنالديالطاقةبانتظارلجمالبرتحوبلنثور"سعحب.يجتمعالىلاوالفقرالصناعيالملمبأن

منانتقالايضاوهنا،الجمالعندمئهابدلاتاكلليةوؤفةبعد،3ورةا/خى،اًلعرجميالعالمفيمالنهضةبواددايةتظهران،المحالفمن

اً)-الفيمنانتقالوبال!تالي.الثوريالخلقادى،الفكريالخلق،الراهنالسياسيوضعهعلىمحافظادامما،هزيلةنهضةكانتولو

.اوبردا!كرهر،ا!جف!لو!لا.ارصعليهاتقومصغيرةبقعباستثناء،ارجائهامتداديمتدا!زيوالاتر

لان،لا.الممملسبيلفي،بالفكرالتضحيةمعناهليسوهـرا،الاشبدادىالحكمهراكزعليهاتقوماضىوبقع،الخرافيةالقصور

فكرة.لهاا!دربوتمهد،علإ"،تبنىفكرةمنلهابدلانفسهاالثورةحداخمنالسياسةومحترفيوالمهرجينالدجالينمنفئاتلجمع

لان.ال!ضادةفرةنجير،اويةفكرة.حولهاليستقطبالجيلتنادي.الشعوب

ب!دابمما،الثورةلمرحلةلاحقةمرحلةفيياتي،الحضارةفكرةتحقيق2التضسفواساءة،الطبيعيةالثرواتمنيمستغلماتوزيعوتخلخل

وان،افودةتسبقانبدفلا،المبدئيةالفكرةاما.مباشرةتحقيقهاو!ا،حتمطنت!بجةيرمرض،العربيالوطنلتجزؤنتيجة،اًلثرواتبهد.

!لىالحضارةتستندكما،محب!بهاالثودةوانشتند،لهادعوةتكونالاقطاروحدةبدرالاتقومانيمكنهالا،الجديدةالعربيةالحضادةان

.المثورةالعهدانقضاءمعانتهى،تقلةالمسهالحضار.بةالدويلاتوقيام.العربية

متعاقبة،ثلاثمراحلمنتتكونرةطالحضنظرربئاننسنتئتعهئا.ءنلا.للاغريقاًلذ!بي

هي:المراحلهذء.والتحققاًلنمولا!ربيةحضارةلقياماساسيكشرط،الوحدة-عامليبرز3وهنا

ا!ارة-3الثودة-2ا!كرة-اًوصدةالىدعوة،عربيةحضارةالىالدعوةتصبحالمقابلوفي.جديدة

-.عربية

عمبربالطبعهـو،النطريةاجوإء"هذهفييحومفكركب/7ء،عملوكل.الوحدةف!ة،تلقائياتصضمنالحضارةففكرة

الجسديالعملبينالفصللا،يمثنحيت،مبدعتاملتجسبدلا،ثوريتتحققولن.عربيةوصرةددون،جديدةلحضادةقيابموو

هذافي،هرهق1الف!يألعملوببن،التودجمما.النضالفيالمرهق".جببدةحضارةلانشاءمنظمةزعوةبدونالعربريةالوحدة

في،والعملالفكرالمتحم،للثورةاًلدعوة.مجالوفي.نفسهاًلنضال......

فيوبنوبان،الجماهيربو!االمومول،الداتيالو!!مندرجةأعلىتسشلهـوالبم،العريبهالامهفكوناتياًلرئيسيةالعنامراما

.النغالهو،مثرلر!حسدفهـيالخ..وافأريخواللغةنكالدش،منهااهداًفهاالعربيةالقوميةفكرة

...كانتولقد.الوحدةتحقيقسبيلفيخطوةايةتخطوانقستطعلم

الى،اًنطلاقهامصددالى.نعاد،الجمالمنالمسحوبةفالطاقة.لثىمناحيمذاهبها،فيتذهبامةوالعرب.وقرونقرونمنذموجودة

مشروعفي،اًلتوريالتصودالىاخرىمرةمنهاتنطلقلكي!،الذاتالامبمامئهاتتكونالنهيالخامالمادةالا!ست،امرهاحقيقةفيوهي

عببها.يقومفكرةالىبحاجة،تبينكما،الثوريوالممل،عمل.العربية

دأسا،السياشبةالفكرةالى،الحضاديةالر؟ىمن،يصبحفالتحولانالا.،اًلحاضرمجالفيواقعانهامنبالرغم،العناصرفهذه

.الحضادةلنظريةالتلاثالمراحلمنالاولىالمرحلةباعتبارها.للحافرانتمائهامناكثر،للماضي.ننتمييجملها،الزمانيطابعها

،الثورةعلىالسابقةالفكرةعايهاتقومانيجبالنيالاسسىاماقامرةيجعلهامما،والتقلببدوالجمودالبرودبطابعوسمتول!ذا

اساسيلئرطالىالتنبيهمنبدلاكانوان،بحمهاموضعهوضافلهصاطادمجردفهي.العربيةالوصرةفرةبالهامحاواةفي،لوخم!ا

الواقعوعيمننابعةالفكرةهذهكونانهو،اثرطوهذا،لقيامهاناريةىة8الىيحاجةالوصدةالىوالدعوة.العريبةالامةيكون

74



غرهممناكتريتعرف!ونالذينالاشخاعىمنمولفة،الحضاربةلل!وكة07منصافااًفيخاقاقكونوان.العربية!لأمةوا)راهنوالنف!صىاً!نماربخي

.الحضاريالارهاصلعواءعفأدفىفيشخصيتهاعنشاملادقيقاوتعببراً،اعربيةاالذاتاعماق

انفسهفييحسونالذينمن،هولاءيكونانالمةروضمنوليسالافكاربكلالنظراعادةإفهضي،المشرظوهذا.تها1ومميزخصائصها

وميادين،الثقاقةبمجالات،المسفنلفييرتبطسوفمعيرهـث!بأنالافكارقيمةمنوالتحقق،الانالىتروجزالتوماراًجتاقيالقومية

الفكر.طريقعن،الحيالواقعفيالتجسد.،حالمياتحاولالت!والمباديء

تكوناحندون،الارهاصلعواص!.،اشخاصيتعرضقدانماالواضجالمفهومتصئعانمنبدلاايضاالفكرةوهذه.والعملاًلنبني

هذا-اديحيبشتمونق!د.نفوسهبمعنثقافيةاوابداعيةفكرةايةلديهم.قيامهحتميةعلىوالبرءـنة،اًلثوريالعملولتبرير،للتورة

معيئةباداةمصرهميربطوااندون،ا!هربةذراتهوتلفحهم،المصر!!

الابداعي.التعنرادواتمن،*بداعبصميمتتعلق،رئيسيةمشكلةامامتضعناالئتيجةهذه

نادون،المصرهلىااطرالىعلىبانهميشعر،نالذينانبلاهدافهانحوالانطلا!منالابداععملياتسيمنع،انتحولهذااناذ

واعمق،اصالةاثديكونون،الفكريالانتاجوسائلمنوسيلةيملكواالاضطرابويشعل،اللواتويشوه،الاذهانسيشوشو،المرئية

نذيرا،اًلحضاديالادهاصمرثراتاعتبارالىيسارعونالذينمنوعيافي*بداعبتباسريشعرالليالشخصلان.الافكارفيالسلبي

هلىاو.،فنيةعبقريةاو،ادبيةموهبةلمحلىينطوونانهمعلى"ا!مفيلتجسيمصا،ر؟اءتضيقهدفعنيتحولانالصعبمن،نفسه

فلسفي.لابداحبنور!جهةومن.والخلقوالتجسيدالتعبرالواتمناداًةطريقعنالواقع

ء.عصرهمواقعيخنقصواولم.الدرباستعجلواقد،الاخمرينلاقمنبدلا،الاوليةبصورته،الذاتيالابداعهذاعنفالتعبيراًخرى

بانهموالركوا،يعيشهمالذيالمصرواقعوعواقداًلاوفيانحينفيعصرنافيالارهاصبوالرعلىبهنستدلانيمكنناحننى،وجوده

الذيالعريضالدربلأده،الثاقبالثوريبالعملالاعليهيتغلبوالن0لحالبىا

فهمخهةبعيمميرون،بلحماوالالساورالىدمهلة؟لحييعرفولناكفئرلفكروقوؤطالىلاجلالقوىوحشد،الطاقةفتوجه،واضحةذتيجةهيوتلك

........الابداعفرصمنيقللسوف،التودة

*رهاص.لجيلالحضاريةاًلثوريةاًلطليعةتتكون،وهؤلاءهؤلاءمن

تستندالتي،السيياسيةةالفكروضععنالمسؤولههيالطليعةهذه*الىلا،الثورةالىبحاجة،الحض!اريوعينامجالفي،)كننا-.

لتضيقه،الفرصفلتومهما،بمدمهما،هد!سبيلفي،الثورةعليهاهي،سابقاانترناؤدكناكما،الجيلهذاوظه!ةلان،النصنيالابداع

الوفهليهكلومتكأص،متالقاصافيابعبدمنيامعمرني!بىفاًنهالا..وليست،الثورةتخقيقطريقعن،اًلمقبلةالابداعلحركاتالطريقتمهيد

قزح.اقواسسيصنع4فما،الولادةبأوجاعشعرولوحتى.ذاتهاًلابداعمهمته

فيالمخزونةللطاقةمثرأكونههو،اساسيةوظيفةالتجمعولهلىا.علميااوفلسفيااوفنيااوفكرياانتاجالا،ثورياعملاسيكون

الطافههذهتستطيع،مساراتيحفرانيستطيع،الحضاريةاللواتمقابلها،نظفرفاننا،الحضاريةالامكانيات؟هذهنضحيعندمافنحن

كمية،راينافي،اًلطاقةان.فيهاتنسابان،بانفلأتها،المخزونةالتي،المقهلمةالاجيالتلدهاسوفامكانيات،واثرىاضخمبامكانيات

بعدها.وتأتي،الثورةتعاصرسوف

منكانولو،فانتاجهم،القاعدةهذءعنالافرادبعضشذواذا

العالميلإنسانبمالابمنممختارةقصصباقاشظحبسيكون،الر؟ىتحققامكانيةبجانبانهالا،الانتاجافضل

.الثولييالعملارادةمنستنبثقاليالزخمةاًلنتيجةمنهاين،هزيلا

.لقصنهاكحدرانمنبدلا،الجمالعندالقصمرةالوقفةفتلك،كلهذلكومع

175شعنانبهيجترجمة)غوربر(اولغوردييف.نوماس-افيماليظهر،ومعانيهالوانهبعضنمتصانمنلنابدولا،طافشناتمتص

002.شعبانبهيع.نرجمة)غوركي(ثانيغوردييفتوماس-2،نالرةحالاتوفي.الوعيهذابغراو،منابيعي،تاجنافي،بعد

ء17شعبانبهيحترجمة"دستو!فسكي""ساكين-3تولدفسوف،الثورةتجربةبيرانالخالقةالنفوسبدضتنصهرعنمما

015ايوبسهيل:ترجمةاللولؤة-(خلقموهبةامتدادفي،اًلفكربمرالنتاجاعلى،اررججةالنيرانهذه

7002تامرعأرلى:تأليفالدينوصلاحسناز،-5الخطعنشذوذوهذا.منهأعلىوتكون،المشرقاحضارياالعصرتسبق

(003عينيالدينصدر:تاليفبخارى-"6.نادرعبقريثراءفيالعام

006يوبا"فؤادلدكتورا:.نرجمةلغضباًعناقيد-011.0،7..00.بة..ا

..ءشعنانبهيعترجمة"غوربر!ءجم))الرغصفبرراء-8!!صلاان!ي،كله!صوءهـد!؟،المرهـههلنعطهلكن

2ءديبدمحمدعتايفالكيبراًلببت!وبالية،ببطءمنهلئنطلق.ر؟انامعالم!نببفالجمالع!د.ونتجمد

؟"شعنانلهيترحمةا!اةكمعةؤاوبملامحه،افيء!جههافرانامهما،الابداعمجالاتنحوشعور/"لا
.بة....ري.الغارقةالملونةا)دروبالىالمضيئةبأناملهلناانت!ارومهـه،،اًلعطوةة

*!المةا!حموعة،افرد!عملاسيكون،الطلةهذءفي،الابداعلان.الضحىبشمس

في.والضياع،اللاشعورعالمواقتحام،الذاتيالانطواءطريقعنيئضج

.لقمنهلك!درنفوسناذفىعا!يجب.ووساوسهاوهامهمنوالغب،المكويةمتاهاته

001رميانحنا:ترجمةانمانيةؤاس!ةاًلوجودية-اسدرفءحالةفيونبقى،عن!يفانزعا،ابىهالببشرةللمتصقةا

لا..3الارضشيختي!ميبر:ترنجمةالوجوديةأد!ورةة2،ة-ليي،حضاب.ادلتلاباستمرارواعتباره،،لالجمهذالحقيقة

..؟الارضشيئيتيشبرترجمةةد،ولرتيللأتكأ3قغةامامرج"وجها،النفوسءـذهنضعانام!نا،اًلطو/قةوبوثه

2.عنصو)اديبةور3الد:ترحمةاررولىدحل-4تقومالتياًلاولتةالمبا.ديءتحقيقطريقعن،بطاقهالشحنها،اًلثورة

..04بالتورةالصلبة!اداتهاديمالس!ياسيةالفكرةعايها

بيروتدار-صالمرردار:المئانتر04زفو!:؟منالط،قةموفععلى؟ددناءابقدرالا،.إ،منالاؤ،اجمال

**

.ء+.--.سسيى-........................!الثودلة-الشأبكأالطلإع"ت!ونان،!ذاد.هـكل،هـيابىءن
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وتوتر،مستمرضياعمن،النفسيةارماتهيوميابهاتطالبهاًلتي2!جوقيمجا!تمنمجالفيانطلاقهاوان.الانسافيةاالذات.فيمتجانسة

.اًلصرعنوباتيشبهمتننمنجوانفعال،دائمسلبيالتيالبيمةتعينهانما،المجالاتمنعرهدون،الابداعأو.العمل

لطليعةاليوميةبالحياةتلتصقصفةاصبحتاًتبمالازماتوهذء.الذاتتعيهالذيبالمقدادالعصرو(قعويرعينه،فيهاالذاتتعيثبي

عصرهاعلىالطليعةهذءوعيانغلا!منمتماتةهيانما،الجيلءـذا،اًلكيذسلآسماتهسااًلطاقةي!،ناللذانهما،والعصروالبيمة

فيه.تعيشالذي،المجالهذاالىذاهبة،نشيطةفاعلةاو،.معطلةخابدةفيتركانها

بانسدماًحساسلياوتقود،اكثرتشتدسوف(الازماتوهذء-.داكلحومنصرفةاو

مفهوموحددت،وجودهاواقعوعتاذا،اًلطليعةهذه-فيهتغرفىالمطلقسوف،الحضارةسبيلفيللثودةالمنظمةالدعوةقياممجردوان

تفعل.ماتدري!حائرةمضطربةامامهوقفت3،جود41هذا،اًلعربيةللطاقةجديدةاهدافايحددوسوفجديدةنفسيةبيئاتيغلق

**/بها.تحلمولمبعدت!جهالمواسعةافاقااهامهاويفتح،ثرائهافيويزيد

فالغبار.والترددللتاملوقتمنهنالكلشى،النقطةهذهدي.جديداتعيينااتجاههايعينسوفبل

ارتفاعفي،الجوهذاوحرارة،العربيالجوفيكعافةيزدادالحضاريالفكريالابداعطاقاتتحويل،الامورابسطفمن،هذاوعلى

لن،اًبااختيارهنالك.بكونولن،اًلاندلاعوشكعلىواللهيب،فزاًيد،للانطلا!والمستمدة،اًلمعاصرةالعربيةالذاتفيالمطبوءة،والجقاني

طريقان.فقطانما،ثالثق4طرثمةيكون.التورةخدمةفيتوضع،جبارةعمليةطاقاتالى،تحويلهابمجرد

المطلق،الانعزالىاو،الثورة،منشرارةاولانطلا!بمجرد،هئياتلةاًلتحويلهذايةمولسوف

اًلبطيءالموتاو،خصبهااعلىفيالحياة.الثورةنران

.المدمطوفانفيالغرفىاو.اًسيبالس!ةفيأرجالىئهدف،الاصلفيالتورةدامتفما،تناقضاًيهناوليس

يدوس،المصرهذاتركاو،المص!توجيهفيالاراديةالحركةالثورةفياًلمصبوبةالابداعيةألطاقاتهذهفان،عالزخمابداعتحقيق

.الارواحويسحقوالنفولسالوجوهعلى.الابداعوهي،بهاتقومانلهامقدراكانالتيوظيقنهابنفستقوم

اخرطريقمنثمةليس،القادمةللاجيالو!و،بعدفيمايحقق،ثوريابداحبينشتانلكن

.ابداثهاءلااو،التودة،مشوهابداعوبين،تخيلهمجردعنقامويننكوناننكإدعم!قاابداعا

العف!جيل،حديثاالحياةالىخرجالذيالشبابجيلان.السالفةالحضاراتفي،الارهاصعصوربهتلقيانتعودت

مقاعدعلىيزللموالذي،الجامعاتمنحديثاتحرجالذي،الثالثانتب!اءتلفتان،تحركهاأيمإتستطيع،الثوريةالطليعةهذء

الذيالجيل،امكانياتهواندفاعفقرهضد،المجتمعيكافحاو،الدراًسة.جديدحضاريارهاصعصردخلقدكولهحقيقةعلى،كلهجيلها

مراهقنهاقوتوالذي،فلسطينمأساةمنبدءاالواعيةطفوت!عاشصفحةيخرشاًلذياًلاشعاءبحقبقةتاموعيعلىيجعلهسوفماوهذا

،النضمبرقاشعالهضا،تواولذلاضطرحدافىتلدهشةالانقلاباطعالماً!لعرتقوب!يرفيفتننظطبيعةلهيعرلىولا.مبرداولا،تفسبداًيلانلهيجدلاوالذي،روحه

...كا.....كلميعة

قلقة.نفسيةكمعاناة،تجربتهاوعاش،العظيمةالجزائربثورةمنمتمكناسجعله،الحضاريمصيرهعلى،الجيلهذاوعيان

هو،الاملذرىعلىالواقف،اليأسعلىالمشرف،الجيلهذا

اًلمعذبةلامتناجديدتاريخي!بداًبه.الخلاصجيلهو،الارهاصجيل

التاريخ.اعراتدادعلى

علىلمجنمعلشعو!لعربلعربعةلحقيقيتولى*تنسيطرغواًل!تماالتيالاجنالعسعهوهو.قريب!ا

والتحرروالوحدةالثورةشعاراتوترفي،والفكليةالسياسيةقيادتها

تقدمانتستطعلم،آثمةاجيالفهي..واًلديمقراطيةوالاشتراكية

نقطايديهابببنمنومرت..السنينمنعشراتطوال،بطولياشيئا.

السيطرةبامكانهايكوناًندون،الاخرةالسنواتفيتشكلتاتيالمصير

بأشدبالمناداةوهزالمهاعارهاتسترانحاولظابائيهستمافامهمالوعلعهالسعا.الجئم!اؤكل!ة اجيال،لكوي!هاوصميمس!كلهاجوهراليلالها.مها..ء

يحدسونالذرنكالحشاء،س،كنة،.الخدففيستقعانما،الحضاد/ةدهـ4أعرأالةص"!!
الموبىبهالحركهديدوراىلها،كورلى،ممعرلهاجيالاًلها

واوصا!"ممرءمين،،المعركةسيريرقبون،الخلفيةالخطوطوراءالقرفصاء

.الخوفمنترتجف

!*

تببش.،نظريا،زالتماالتي،السابقةدلاجيال،الغدانطقلقدبرقلم

النف،لعنلم!عتنكفوابلبصبر"وكلجايالين،ينطفبمبناهذجيلىدأرورتولموجم!.شكربرغالي

-تى،الحضاريينللثوريمينالا،ضيائهبوهج،المستقبليبقىولن

قليلة.حفنةظلواولو

.(*)حضارةوينبوع،ثورةارادةلانهم

صزاًنور
......*ابدا!أردرأتمنثو

"الشورةوكأمبةالجديدةاًلعربيةالمحضادةلاممتلبمنفصبل)عي( .ـبرببروتا!دابر1دعنا!لبوعه!ذايح!درالذى"-!سمروأحيسسير-سسم-.!ر.سيم
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