
اببطيو"لملألاحسرلعد!امملامنملقاجمةل!قدلضنر"ؤطخرلموءلرقاصر!ي:اككانقاللعر!حمر--،بزاللما!ئماصبر!بر!ر

./ب"*هـ!لم4فىازذلكوء
عاى،لكشفانهأم-"ولمجرد-خطأذلك/بمونأنيكم*ن*ل

للمواجهطة..المجمعمنقئاتالسى،جدربئرعصلمهعحمءن،ا!فلصصصصصصصصصصصصصصصصص!ص!صص!صصص!!صص!!صصص!!صص!!ص!ص!صص!ص!ص!صصصصصصص!صصصص!صص!ص!صصصصصصصصصصصصصصصصص

!آ!واللة"--،للمهالد"ولقىإءقما(لأتمضاإفتتض.!ة

سقء:اانظهوالمعركةفيواجهناهماأخطربلأنلىلممظاذااننا..

..تخو!،الت-عيبا(عركةمؤمنةفرلصماصرقطاعاقهاركضؤ.،دةمصهصارر*لعدالم!أ!!

واعادةالبرالتطأجيلبتناديئيالتالاراءخطووةمدىءهور.نرآننسهةطبع**!

!"العدوات!اثارازالةبعدماالى."نظيمالتاعا-بو-رفعهاائلوولىشدواؤحهاأش،بها-الن!ةزالثما

اللحصان،اء،مالع!ربةعوضعند؟حدثالمهموي،ذالاشكانوازائءص!بمااوضوعالراهـب،ززولأنللها،قيترض?ى!دائمستبقىانهااظنا

هـ،لباذاهل؟الءه.،نامامالوبةوضع!وصورااوؤفينأقنينذلوبدا.ا!وبيالنوريالهـهلوءلىالكلربيا!فلأرءلىالممه"ءطر

.اهـىكسبيلاككسةالىأدتارءنيالأسهانيبازالةالعربيالفعبابحاث!نلاثةخصءهواذ0"ألاداب""ناًلاخصرالعددفي/واضح،

يفولانيمكنوءـلى؟الاءوريئمجلانهيقالانيمكن،اينكسقىازاركأكبماالسالمحوريةاورضيةال،ذه-ا،*هـدؤبءئيمههيةالرالابح،ثهي-

!؟نفمهصهاالنكسةازالةبعدالأانكص"اا!مبابنز!للناتاأص!اهـى-وءهلاؤ*را-زصلصظىزو*ءبرز،كلر!فيدا؟ه،ةقىأنين!ا

...لوطن!االمعركةظروفجم!تقتض":المهدوي،ذالاستإبئول.؟بوزهاصصيحاحلاحلها

للهلولةالوسائلكافةواتخاذالعميقةتمابمبةالاجاالاجراءاتتأجيلالمهـ!ويالىماعيلالصسإبئالاخلآدراسهواخطرهـ،الدراساتأول

."ص(دصراعالىالاجتماعنىالمراعتحولدوناذت-الالبءرضوقد."ال-هاروانجاهـاتاالوطنيةالمعوكة))عن

اعي:!الاصا)مواعتحولفونللحياولةالوسائلكافةازخاذالي!سارانمنها:3لهبت-.و"إريخيةنظرية-طويلةمقدماتالمهموي

مناورلمبالظرؤ.طولا،حادمراحهواةفلنشا!أجل..حادصراعالىالان!راؤ!فياوؤ!االىالبوميميلاقا!وروبيواليسارالمصري

تجنبؤ!مانهجحانبايضرورةيرمنيلاذلكلكن.حادداخليل!راع.الثوريهـارالي!خطءننوء،ارةعسارانهما،اليساري

القوىجانبمنفرضاعليناإفرضؤقد.اللح،داداحفإياالصراع،العرضقىطريففيالمهدويء،ذالا!معفأحتلقدانيورغم

علىوؤبرتهارلىوخهاوضمانالثورةزوازيزإرنرنحنانما.الاخرى)!(اليسارويسادا!بمهب،رووسهط.ارالي!إهيناىاايسارا.وف"هـموفي

الحرهـ-ةدرلهىهوهذا.معاوالداخلالخارجمنعدوه،ءواجهةيبهـاتقليدياق!ءسهالت"نهبىالغريبالترو"هيم!هذاتسميمةوؤكط

الاساسياللدرسو!و.رولبوثورةقبلا)وطنيةراللحركةبلأتوريةاوبخاءمة،اليهااين!بالاراء.اكبمنكثيرفيءور"اتفقفانيذلكدغم

ايضاوهو.الاجتماعيةاهداؤهانحواوتقدمهايولليوتورةتطوراثناءواؤءانحى-فيبرشقطا!ايوشكالورربيارالي-ا!منالتحذ/بىفي

تحلمربنالاادةالمضالثورةقوىاًر.والاولالاساسبالنك"قىدرله!.كلمهااللعربيةورةالث.ؤطورعلىوخهمةعواؤب)4.نكونؤدخطيرإه-اربملأ

تصمسلنالثورةوؤوى.اللداخلمنتحاربظمابقدرال!ارجمن،ص!هريرميننقط"-نؤصماالمهدويضاذالالىآ"الفذللكءعولكني

ريب.بلا،مغامرةكلضداننا.الامامالىبالازطللاقبلراجعبالت!.باؤ،ضةؤيهـمايفكروأن،باختص؟ر،ماأعرضأنارجو

3-جةالاشتراا!وىتعزيزان"نفم!"114،لهويالاسشاديرقولما3وا*ن3ءبئالاشةراافتورة7سىقيلءمايةلكن":الم،!ويت،دالاببقول

الوطه-قيال!عفوؤطجمععلىالقادرةالوس،ؤل0أهـبمهو،حدزهاوتدءيمالرز--ب"مالمهامستوىالىإر؟قعاالايجب،اليممينأطماعاوا-باط

لامعركةالاشةراكيةالقيادة.أدبم*نالمهمننااكاوكلما))..."صولها--ةفي-بسالرءهامهولىتط!غىداًخلهةءكلركةكؤالمجشيعزور!اتيا

."أفضلذلككانطنيةالو."تببمالاجالصهكريضهـالمد،انالرئي"ء-ة4ة3ومعر

املماىيوليو23صطاابفيالناءسء"سجمالالرئ!يسىأءفينلقحألىؤفعيرألاإجب3"بئالأشءراالثورة"-"تة"لفح!،،بئ..وادصا

المههطحة،الةواتلمبناءاعادة:رئيهههبيناجيبنوالجومالثوريركأ3ةالحر!".-يةالرمالمهاصهتوى

.انت!ممماااضظءبمالتبناءدةواعاا&:-"لحنمت:واالذربئالكضيررنشأن،المهـ!ويالا-ء"اذان

ةدوزيا،وحد"هـماوتدء"ك!،ؤوتهـماز*زإزأجلمن،بنائهمااعادةاهـزريدءب!كبماالرأ-م!بباءنيت!ررلواانأتقدؤ*ماموانس،ودسب!ابها

المرجلة.بواجباتوالاصهطلاعا"أفيراعلىؤلمدرز،ماةؤر?ا!"بابءنكأهبرازكا!ألقد.ا،ىفي"نحنماالىبنا!ىاد

نايمالنقطةهدهجولا"سويالاستادوبينبهياللخلاؤطولورله-هـاموؤفطوعن،"الاولىالضربة"يسهىءما.)حذزر؟،وثانوية

!هجهـ-امنباغتالت!الوطنيةللتورةيد!هل:.يسبقهخلافمن4نواحبلم!اواؤعافيويكظ...ذاكاوالملمكوهداذاكاواللقزد

اطسارالىاصوىمرةتعودأن،قم!ابجةالاجاثورةاالىكحول01مرحلةالمباشرةالا-بابيلخه!أنيمكنالفيوالعههـبئالواضجالسبب

اللخ،لصة؟طنيئالوالتورةالمجتمعفياررهـؤولهقىمراكزن5هشرا3اط:زقدبربريفيوهـو."نكسهة

نا،"العامةلشار/نجهبئاارلمقاعدة"انالمهـسويالاستاذإقولءواج!-4علاىقدرولاتر/بىلاعناعرأربيبينكانتوالةربيالمصري

.تواجهـ-4التيطئيةانوالج!بهـلةتولههببعالىيؤديبيالابالعدوان،ءيالاجةمالوفى،عباؤ-هواء.الا".بىكبةالمضحدةاو،/،تا.نؤودهـ،حرب.

-قىتجربنواجها!المهنمنأوليس؟صسء-داريحارنروقف!لول*ن".--،طاتبالارأم،الايرديولوجية؟ل-ربية3أم،الطئقيمةطلهاتلتباأم

3،ن،تادفيضامن،ء!يدةتجاربهناكليستاو.؟.جديدةبز،ريخية...اورةتراوالصر.وحوا)تواطوار-،ؤرة"،نةبالخص"ىاام،المحاطفية

الخاشتةالهنامرخ!يانةعنتكألفالقيالاداةءـوفيهاالاجنبياـمدواناهـ-بأمالمسلحةا!قيواقافيسواء-الت!العناصرءنثير3كانت

اقىواطئة؟العناء!روتواطولاوص!ولا!ءمدادعلىليست-اجالاتاص،زةفيأمالانشاجمراًكز

راءاتا،جتأجيصلتقةض!الوطنيةالمهركةظروفانإقولو."ابماأل!الركرالمصفيالاماللحولةضررم!احةحربالىبالامور

!تشدير--!ومهيارناان.قهةفكبلاوؤ!تقضفبؤد.هاعيةالاجتبقىار،اوا)ة"لئرؤاتبل،اكأخاذلوافنردد1روحجاءت!:اومن

هـاذا.الاجئبياالعدوانلمواج!ةالقوىكلوجمع،طنياًلوا!نض(ل?،؟هـاتءوضع-تكونانريواالاناكءةجقؤ-هايجرياتياني4ارشا

ار--ىبالوؤوؤءتتظاهرفئاتضرب)بئ!ضيالنضال!ذاريدزثكان.قريرباءبنية

ب---لم!ا!ظت/ووذهفتفرب.،لهاالعداءتضمروهـفياالثورةجانبصفافصق،ر*!ؤ-هـ--،ت!-ة!لىوفنمترةحقل،قثمةكانتواذا

انى!ؤوىتنتهراىيظإةه!،اكضالثا5"شدلمبكانوادا.وووادة،ا،ة،ربح!هايركشفلىوؤطوحقائقروءوراتالتحءضها.ل!ف-سوف
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."الاحيانبعضفياًلنقيةوعيوبلالاشترأمميةهـ-لىنهأ"وجبلازاتاورتياءأى-?لمنهنأك)يسانالعاملنما

فيه.شكلاصدقذللكاللجميسعوان،ا)تضحيةفيمسإواةهناكبأنتشعروآن،حسابها

2هةالمورراجلمنمتهابدلااجراءأتا"لمكؤستءون..لىواءالوءنا!ام

العالمفيدولةاؤوىاميركاكاروتهالناعرعجمدجمالاًلر؟ءشؤ،لالمصىهـذاوؤكا.ذاتهااوطنيةا

."معهاوانا..يريدالتتهعب"دولهو23خطابؤيالنض.،.رة

ف-،ليالاستاذ.نناولهالذيوعاوةاموضوعناعنبعبدوغيرالاصماعيةافئورةانإتىمناـجموماالعربيامالمافيانيبدو

العرهـ-يالوطنفيالةخات!بعضبهنادت.اللذياثعارو،شكري.بن15اةصلاالىسبيلوألا،الوظنيةعركةبالما"ءمتابلادزأفي

."العاللمفيدو/اةاقؤىأميركا"تحستنكونأنإئبغيا!حتكللمواج،!ةانالمهدشياذا!ستدقول

،المهـتوية،ذالاسى-استخدمكما،غاليالاستاذستخدماوقدويالم!ا!ستاذل*ين.الاشتراكيةحدةالولانةالوطالوحدةوةرا

.رامؤخياسيالسقاموسنافيدخلتالتي"المناطحة"عبارة،.جمونيالاستعيارياللهالعدواننااللحقييمققى"اخرموضعفيلىورول4زف

،"ايىماربار))الىممبهاوللب،منهاليممهخرالم!دوياست!خدمهاقيللاهـ--المخلصة،دةالقيبصف؟هاالاالاشتراك!بةالقب،دةيسننس!!فللم

يرففونها!"هـنليسخرغا!!اسنخدءهابينما."العرجمماالوطنءنا!مبنةوالمداقعةالعربهبئ

يى.-،رصدرهاتفتح"الاداب))انعلىدليلاذلكفيولعل،المعركةط:حةبين:!ختط!تهنقضيتينيبنؤ!رقانينبغيوهنا

!اببسارليمينتفتحهكمااليسار.خلالهاالتحركواورلوبقيادتهاوبين

منالموضوعاخرجانثاانحقفيش!يغاليالاستاذ+تناولوؤد."فاجئاامرايكنلما!وسطقااشرعلىالاميركياله!شانان

اميركا.منالموقفوهو،العرببمالعاللمفياللدالرالحوارفيالمركزيامترادعلى!الاتلمةسداللعدوان-فبلى"الا!رام))جريدةثرتوقد

،ال"دوانساندتالت-كبالاساسيةالقوةهـي3،امهربأننسلمؤكلنامرحلش-ةاءيركاهـعالعلاقاتؤيمبلص،انئافيهااكدتاشهرثلاثة

خططنازرسمونحنققديررنافيندخلهاانينبغيالتي.القوةوهي.فالل!

امصر؟-،انشعارتعتانطلقتاربربوالدعوة.اثارهوازالة4اجهةلودض-يوجهأن-باخراوبشكل-المنف)(ذابره*نوكان

،لماللصفيدولةأقوىمنالجئىيثمر))العالمفيدولةأؤوىهيمه،دئهاضدصراحةيوجهوان،وصهـها،المتءدةالعربية،و%برلمةالجه

ونب"لص،ابئنالقولو.بثمر...النضالضرورةمنابطهرلدرجة.اتوديةاوسياس!هاا!شتراًكمية

دةباعاا)ورولويثمر...ا"تحدةالولاياتسياسةفيتتحكمالتيهيلددوانالملموسالشكلجعللللاحداثاًرة،ريرفيالمرإرىول*ن

ؤفهـ-والان-الانيسمونهماضوءعاىالداخليةجبهتة،فيالنظروبذللك.بأسرهااأمربهقىا،مةضدالالرائيلبةالء"!ون!بةج،نبمنا،ز!ما

ا)--ومصحفئافيالرئيسيةالعناوينيتابعومن.القانونبصه،رةاد-ىبهانحنشةكسفهـل،ال*امأو!يااطار!،فيا*ركأ--رت

حتىيئعر،خاصوجهعلىالديمقراطيةحولالدازوةوالمناقنت،تالمربكبالوطنمنجزءالىءوص،ةاًزهاوز"صور،مكدودة".بئاطار

هـ-لىجدوىو!،/اثمرتقدالاميريهةالفكريةالحرببأناكخاع!-؟وازه،القوءيكيانناالىءؤجالةيىستاًنهاونقول،جزءلون

."دلكانكارمنالاطلاقآ!الاشتواًكينظامنا/الى(موج!ة

منالعاللمدولاقوىاميركابأناللقؤلغاليالاسناذتناولان.تص-صة"أ!،ةيكونبل.حقامضحكاموقفايكونذلكان

دالوحب-الم!در!وليسالطبيعيالثراءانوأكد.المواردناحيةجهءه،اخضاعيوأبىبد،جمبماعدوكماني:ءساحةالمدولناي!قول

الاحت!-اراًتنترايينالرلليسيةهامصادرأحدبلا!ميركيةللقوة:د--4فنقول!الاستقلالاوللوحدة4قائمبيئكمقوموات،لاراد"كب

.الاضىالبلادنجراتاتنهباككبماالاصمارية!بعضنظمناتعاديبلكبإنها.ؤور،ديلاوآلت،ؤرادىعدو!اأتبل!!

ثمراو-نالاحتكاراتاننوضحانايضاالحقمنوا*ن.حقوذلكلم!قادتنابعضاقصاء؟رودأنتبلرناأدمي2تقصرلاوازت

نقلءلىقادرةتعدلموانهاالتضلبفيآخذةالاميركيةالا-"محماريةلب!اذ4الحفصسنمنللكن.ء:كبامضحكاءوؤماءكونذللك

نا.الماض-يفيالحالكانكماوليسىب،ولةالوطنالىالدماءهـ-ذااوؤوفاصداخ-،نةااوالحماقةبهتبلغمنالمربيالوطنفي

ا؟كذ-رامنكلواجهتكما-الالمهتعماريةهاأزمتتواجهاءوماأميركا.الزعمهذابرهثلالزعماوالموقةط

سببهـذالملو.هاتهعؤنجمنمفرولا،الالستمماريةأزمتهاوؤرنساالهـ-دوفرضها!كدا..،ملةنةؤوية:اذنالمعركةطب!مة!ذه

تحديها.قبطناوهكذا.وحددهـ،

ئملا2؟نواجههاكضفولكن

منشوراتاهإل!-دازهـ-االمكركةظروفبس!بب-دتناقيمامراكزفينضعاننل

117أ-ظسا3"ره،اوتطورااكأرهاواله-دووأقوى.واصبىهاعناصرنااقوى

هم-بلاددك.والهـفابر"القدمبأ!بابالاختءط

:امولعهدما.المهدويبرادالاسهمع.تمامالازةقواني

الاردرىة"دابانترةاالمعركة!ورقىانهيال!قةوجهطىاكأالمم!أن3))

جيننىوسطتءركأن3"ةا!شتراالقاعدةهدهعلىتفرض،اللعدوان

منب-لىالاء!!راكيةع-را)وطنجةالفئاتمنعد/باأجشحتهتصموا!ء

."الاحيان.بعضفيالهلقيةوغبر

التكأرىالمكئ!اصا---!اواج"تهااللعريةالاءقيا!ررتا.شاملةقوبةالمع!كة

بة...منباتهناومن.الاشتراكيانظاما:نظمهاوأصطب،عناصرها

الدولفيالاشتراكبةالنظمتدعيمسداتهااعركةالمطاللب-الضسوري

المحتمسبموسىمحمدلصاحبهال!-ودةان.-صب!النظامهذاافإرا؟طورا)ضفجوابهابلغارت!

65،،ظفون-القسسةا!ث"نراكه-الارضفوؤالاشتراكيةعندةوالر.لمةمستحبللوراء

عماالاشترام"-قىاللعربيةالدولعلى!ن.!شعيا"-:-بئالوطباسمس
اترالنكمقالل-حسينالملكشارع-ن..ء.بةء....

..وبكل،!واهابكلالقومب"الهركةتحوصاطهراك!يةالافواللقادأت

يممسيىلسسيم!.لمغب-رالوظنيةالةئإت"منررإهةأجئحةوم!،ل،،الملافمةا!سالببب
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اخر،امداسيبقىانهوالارجح،قديما)ضجزئةؤواقع،المعركةعن.اثموبحركاتالانبهاتواجهالتيساوةالة

؟!ابدالمفامتسخسيبقىوهل،دائمامتخلفاالقكركانف!لللمالصسدولاؤوىاميركابأنالقولايغا،ذالاستو.لأول

يكوف-ااريمكنلا،والكبتالقهعروافع،النجز!ةواقعان.لعدلمانهاوأوصح،اهـوفياتيالاتح،دوبينبي:هاوؤإرن.!صكزيا

رإف-دمانبجبالادب.وريادةقي!ادةفالادب.الادبلتخلمف-ببا.ا&ومطالمفيهواهاءلىزءوررفاليدمطلقة

قااما.والظالمة1اللفاسدةالاوض،حرتغييروي!هـالارض،ةوفالءةاهـ-كراالقوةاننؤكدانإض،االحقمنأولكن.ح!وذلث

لا!:اخرىفيهـرة..تخلفهسببانهايقالا-رةا-مرارةمنالكلمةهذهفيءاب*ل-ال،زيمقىاة-تالاميركبقى

.اخيىاسبابعن-!ا-فحثان،علب،حتف*هـتط!ا!:ةحرببعدوريا3فيها!زو!ر3.ذانت:في.ارةابعد

***وركأ،مفييرومكلجرعهازةالتيوهزيى؟ها.،؟هاوحلةفواقي،كلللها

ولعل.مركةبالممباث!رةاةصلةاالابح،ثههـذهيكفيتمبماولعلهامامهاتقفا!ةبكوبافيوهزبمتها.طائثقىتحركاتالىتدفعها!والت

.الخناللص"الادبيةالاب!،ثقيئاوللىواي.شيئا!أزاءتتطيعولاحل!،"فيكأوكة

.وترديدهتكرارهمنرأسلاولءن.قبلمنقيلقد4كلهذالعل

حايمادهداقاهرةاولا،.ييأسونولااك،رار"--صنيملونية3رالامياللقوةدعوى!أصحاب

وخرابالدتضاميي2الجندءعنوياتاعنبال!ريثنواجهـ،مأنيكفي

6791رحزيرا5لاوث!لبقةمئاقصمةوجدواهالرهلهيصبجكلهؤذلك،الامىبى!ماارجةريلدىالضمير

تملكاقياالضخمة4اهـأولاان:وه.كط،4الم،ثااءحقيقير"ف-قيفي

جالسماًلسمي!عرير:بر!قلممبادينفيالواقعيةا)،زيمة"واجه.والمدديالت!ولموجباوةفوقكل

***0مراتالرةبدل،لالقت

منسحقش،لست.نفسىعلىاطرحة-ل!غر!لاوال؟انامن1قدرت!-،فيمتيثلة،يةسالسيااءيركاقوةغائياًلاست،ذو!اول

....:.ليفواذالمنطماتعلىالرأيؤرضعلى

نفسيترتاحكأىم!روكلا(ستوكذا،السؤالتياهفياللذةاجدىحت0.1

انساففط،أي-عرجمماانس"ان!نفسياعرفانا،اللدائمال"روبا!*ءتكأفيالاءمفيحمدثماانيقالانيضاالحقمنولكن.حوود)ك

.غديليكونبيوميامسبيتصل،ح!ا!تيا!ءطى،وجوديغايئكادرقوةانإوض!-الاخ!الاسرائبيى/العدواننظرعئدصتى-المتحدة

يقضليلالنسسةالسؤال.الملايينوعبهبونعينييغازلنورمنأؤقاتضكلالميداىهداقيصىوانها.مطلقةيى-ت،شبةالسباميركا

..ادورةاعقدتلقد.صسبانهافيالع،لميالعامالرأيؤوةادخالالى

جديد،منابدأاناريدلا،مخيلتيرضفعالبررالىوالعود،ج!مضجع.......اًء..

اناوها،ياالماضفيصادؤ،كنتلقد،ف!هكيمافياثككاناريدلاشالاءمجلسىواتح!.اءيركاهوىعيرعاى&حدهللاكلملطارله

!تاول!ذا،جذوريءنلنقطعلاانا،يناولضو!طوول.ؤراثا!ررفاء،تفيوأ!ب.امركا!وىفرءلىاك،راطلاقبوؤفقرارا.ز"

،ءالافوالرحوعسنذورهـ-للستوو+ا!4وحذورىامتاحمهـ،زتواذا.ولمسانديه،رلمعدوانادانة؟لىهاخطاباتالمض!دةالامم

:.............ىىازا?صدوانؤملتكم،-اجماعيإؤراًرالإتحذللمال!مكأالجمعية

عدتجدثىتنطق!ثنممالتيوللحرلكلماانهال!جدنور!لينمحبؤو)والغفاسيينواعلميرأيهـ-اأعلنتدولة05مناكثرفهـ:،ك،ن2االعدوإبلداًنة-5691
وانت،المنفرجايهاإ!وح!وسخطنارمنا!مدةالللامت!ناهيالفضاء،ننرص-الطلميماطاولرالميتشرحيمالتيالؤفيةهدهؤبماامشقلا

اً.....اً....بة.العاهـةللجمعيةالعاديوا،!ماعاررطورهذهنكتبولحن.و.ا13
رع!ولا،!معصنيرارلصيلااشياعلم،المستمعافاوىءاارهالا..

..0007العاء-فىالجهعيةتتخذ!اا)تيالقراراتاًنرى4وسهووط،الابوابعلى

-كطوا!ضاع،اة"خاعهعلىيصرمقتعانا.وضميفيالنطراتعهبان1،لامازتماماومحققةالثعوبالمصاللح.ؤماماجيبةمصفيتكنللمواط-

حول3تتكاانلكإ!مبللادي!دتو!ورتي،والثورةوالدما!رادولي.....

العظهملأالببرقذوالثوار!فيداما،والمهـزوماتائهواوالمرعوبنا3الى.لمت.ناهاوا.ميركاتريدهكالتماليس!حالكلءلىدهي-الوط!يما

حدلد!منصود"4ترسمانلكقلشىصضاريا.اميركاؤوةءنالحدأيثفيوأقأصشكويغانيوتحدث

....!وروصها..تصرفاتهابها.لغلفأتياقةالرقباءضارةاقشرةوكتشف

ي!موالحرجسمفياللعظملكن،عظميإق!لىميفالخكسة-2لىاالمقاللهـذاعابىا،ستمادالىهـي"إ.."و.

الطرإق،مننتصففيوقفوالذي،الجبان!العاصفةثديمنضعيرو

الزعامة،غرورينهكهالذيوالةرد،4"قابفيوال.سابج،والمخدوعالف!سمطجمنيهاوا!هألالةاأدر:ا

اجسهادهم،فانهعلىالنارموجيسنهتوليعندماالكل،واللدجال

اففلةاالغرف!لهموتلذ،7بخفوتايتكلمونالرعبجمجتلهم،ل*ونيرإهايالجزائرمحمد،ذالاستله؟ة،وماايض"،الموضوعءن!فيونجر

سليلالعتبيداكوريذلكفهو،اإوبرنالثورياما،الت!دئ"وعبارات.ادبنافيالفل!صطنةلة-ألامدراسةمن

4ص"تسالمعر!ورسمتالاحداثصنعتهارزيذللك،الكبادا،!وريبنوربما-الى"ةالالىالخلاؤطنقطةالىؤةطظرالآوجهأنواحب

بصوتيانسلا،نفسهيئفنمابثوريتجعللااور،.الاريادئن!ارةارر:بالاساسيان)):يقولقهـو.المقالكاأبوبتب:؟-دةاوحيا

صديى،منوفعهليشكليرتدلا،والانكس"رالخةالئلةوصدى"/-الفكرالترزئةواةءهووونمعركأءنالادبلتخافوابىنمر

رر!وفكرء،العمقحتىالانسمانينسيجهالجووالامسمعامينلانهلاؤءواخت،ج،ةمن4اللعربيالبدرانوحدةفياكهزقءنالناجه"

يشدهداخلهفينداءهاط.تزولماسرعان"هونةسحابةولا!خذولااررء--ررصركاتاقمعفيأغلبهال!*،همايتي-الح*ماجهـنرةاءبأسا

رأسعلىسوطابلن!فسهتقربعفيددساليستاللنكسةو،الامامالى-!مو!أالاحراروالادباءاكقدء!طوالفهـراللأستعمارا*اديةاهاتواللحب

،ا)ظاؤرةالحربفيينتصرا"كماان!.اتفيين!!رالثوري،الدجال."الخبرة؟طلااتهمعنبحر./بئول"عببراءا"،م؟!الطرو!د

واذا،وابعادهعزلهمنبوحيبلقيادتهمنبببيىءتفالنكس"وتد!السببهوهذا/*ونانيمكنلا!محمدأستاذياكلا

ور،موحاقدالفمنبرميةقسرامبعدفلانهالساحةعنالثوريابتعدؤ-؟ساهـءتورظماالموقاتلأمنوقتفيالعرتجيةالجلادكلفيعرفنا

!إالطغ!اةبجلودلصيقفالذنبذاكوبعد،كلمتهيوئدونلالكنهمتكىتانتصتطعل-مذلكومع،التقدطروالعكاكحررصركاتقمء

منولوجيا!داخلي،ارصدحتىاشاعرالست؟ابتدىءايرنلممن-3اولأمنكانتالظروفتلكلعلبل،انعلاقهتمنعاوالحرالفكل

3نهمعإ!تكبماجماعهبحقيقةاؤطنحضىءريقايااجتماعباختاولستا!وتقدمهالفكرانطلاقبواعث

ارشيوانىوارعجلديحرفتالتكماالظهيرقي!تكوينيسفراحملهـذاالادبلتخلفسبايكونانيرمكنلاكريةاللفالتجزئةواقعان
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فبازاللاجنفي،والبراءةا)ثضح!ةووا!ثورةالمجتمعءننضءام،هـاعديفيالمنجلالضرباترقهءتالص!والحقولحكاياتيهدتفى

العذابكانلوؤهـماانتمنالداخلارها.!؟!بااداخلنت،واني.نعلقاللواتيوالنساء،االامهاتاحضانمنالحنانيمةصونالذينوالاطفال

وحى!كجئتهل؟بالاصللمتتش!ه-وكيف؟البسطاءكلعيونيفقأنشيدهاالتبوالبيوت،السمراءالزنودئويرداءوراءنيحتمي

اكءربةيتقاسمعامبناءفيخلميةانك؟،اموحدتكفيموتوواوحدك،ولعادوتروىوتعادتروىاقياالحكاياتوملايين،االذكرياتمقرات

؟اء-انقبلاج،.ماعي.اا؟ةصحصةوالتوالظلملاممتوالصوالعذاب.وبخضيلانى(المار-ليز)يى!وت?دي،نشيدي(بكلمات.ننطقكلها

مي!بالىجددراناوها،انسانبخيوعيتاجتماعيتبخلالومن،حقيظتي3يغهوانشيديان،طرةالقنبؤ!اولاسيناءؤ!يتقاتلللمانكو/قول

4ذا.ق،كيانينفييح-،!المعاءسالعربي"):ادونيسىيالقرذ-6واللشباالحزننمف"يجهو،الاإديعشراتعليهاتحدبالتيالسئبلة

(4ال!ديثتالمدنيةاشكالعلىالمننهاللكةشحي،.نه،ال-لفىةفيالمكأرؤقىءببهالنشهءبهذا،قلبيفيرلىوءها"نودعاتياالظويلالاسىودروب

!!العرببالاونء،نكاءلطنسوءلانها،جدارائ!عةث!ءن.ةاذنهـ*ذاكلوضحكةوالحقيقةال:ضلاز"،امانيتتهادىعليه،قلبييطرب

ن"وازت؟ثانيامتهالكاوانبا?،اولاإةيا!المعاءسيلأونبرفادريلا3،ث!احتاجهاللذجم!شدويهوهـيونشب،هوقيىتسرقب!وز4،المعذبين

(19ةوري*يجالر)هـواما.ءسااءودكباانف"دوءـل؟!نرهامن؟.زإ،م.اصزانيمجتمع،م!ه!ا،ا(كلظبم!إلمجإمعهدافياخوانيارصي

ال"طةءون؟جطيماالامرايى-لى؟المكل،ءسعلىزرمي،أهـةت3دلازدواجءقى!ذهالداخلءكاية!-سا،ترءداذياالصوتليس!ادونى-لىياا!ربي

وجه،ادز،!م،ء-ءهه"ماذن؟ز،:ءة،سهم،اءدأؤناهمجم!ونوالرببنالعزلص،رؤطلاأيذيالانساىانه،اةردااعماقفيتتءهـث!ياالت

ار!م،وا!ء،صوينالاصرارمعكلة.ولطغ4اظالعطرومن،ةهـدوومهكس!هالملأصكاخمخلءصةرائعةخلاقةواص!ة.زجرر""،،رجالخولاوراخ

/تك.صكاقطيعءعبة/قيذفهمانالمحالومن،ارقياءادونببسيا.غفللااء-تواءدةصكاية4وخارجدأخله،اللأكضالض"جو

زيخريرةر*لهانطكاءلملاءربهاه!!معاتديرنانكادوفيمسياخطبثءنتخ"!وحيدةدوا،قي!كذاوجرحك،جرحكمنبرمدزةخلصللمانت

مس*غلهناهنى-،كانتقةوب!لنف"م!از:،!نةرؤءصهبىة.رطرزولمأزك،الطى:*نللم3اةأسال3ؤابهوالمرنجاازا،اناو!لمبي،لقلإكفصها

،ةو!ءفلواصراراواضطهادا*وطبظ-،تا،وعببداوس،دة،وء-نغاءنوا!راصبذاز-حيالمامنح،اص:"م،خبأرهناكيكوناان"قبل"مانا

ألبماض-ح-والمير"وذاؤولأور:الش!كلعلىغف:نبكلوزلمقيندأ!ولضكرؤب-تلاتكيج!امسرورةاناول،رزاقيورقىء3لوفييومل2وا-زاني

هـللفخص،ال!ربيلتعننااعداءادن،امحداءكاتهـم!واحدميزان.ديتيبعض

،ءذابض،و-ك!الوحيدةا.(صاحةواء-ء،بمألى،ت،وراءاواؤة-ناللئكاونظرتها!ثعبالىينظررر"خمه!اناهل؟.انامن:نساؤلك-(

ا"ربيالان،ظلم؟عدل4لادظلم،عواه:هاعلمى"،لمكاؤها.للهبأنأ"انموذجاراهـل؟فريدزهـممنتراج!ديزهـوذجانال5؟الارضالى

بةهـ-فمنووررؤ!ؤهـانن،لبلارهمخلص""حردثوري،المعامرتر-د!ي،.ؤهه!يان"رإد،يهـتخيم،يقا"تكيهذاتهاذلك؟جرالمها

لهلانمتهالهـاوليس،سلهيوناءداءهلانلصلفياليس،الء.ضحبةاذتاغلم،"-"ولقيوىبيانكدمغةكيالقد!طارئاجديداءراويىدا

يى-سفالعربي،ادونيمياتنجنىانك،ورجولةوثظةوعمقاح!.كل4نفم!بامامأخاو3،رضيو،شيءكلعربتض،ر؟ا!ورمةهول

"ور--كليوانت،اسة-شابجهازولااثاثؤطعةلببس،هـهـلملايئا!الىاسر/:ك!!،اللانت!ءفيقطراتايا!يك!ل3أن!ررجمببيف!مرؤءلا

تقهسولا،ا)ضوريمانوألانس،نجمااالعرالشعبكل.شهـم!أذاا:"*-ؤألالساصفالنةيليصىاوإ!نفي!تسانبعدجرريداإشا3نيوقدمت،العدم

اثورب؟اءاءداعلىا.أهامكع!ي!لنفسكا!هامكتعممانك؟حقبقةبلا؟ماضبلا"،نالافيكونان

تجثيايزدادفسمااقعالويخسرالثوريالعربي،الانسان)-7وأتق،صفيورةكطاعا!فانا،ةلمنييرقيماكرتساؤل،جهمياسقاطهذا

هنا!ءمكاتفقانانعم(ةبالعقبويرإهـ-كالانسان\!مل،لنظريةبامحءوراله-مت،كلليورضاو،ص،ءتلكأت!با،خطواتيو،ل!يبنفس

مدكداالدليلزلمقدمانتوها،(نيسيا،دوالضوري)طرارفعللأؤهذا.صمتبان؟وجودي.لل"!ينصاءت،زثيؤهل،تعديبزنزازقىؤ!ما

:-لمقولوكماهو(الادونبي):أنا.واكملا)ضوريا)ورربب!زرابئ،!وزرام3؟تركادونببسيالانك،الصيحفيعلموادونببسالصيحةهو

وء-ا،(الحياةن!نتمكهلمةاقبراف-4ايهافيخءلالكلمات"ث."-لمةيغبر)ءربيانسان؟اذنانذاها!الصيحةتجأرعند"اينقطعالقلبؤكط

ؤجعلمتتك؟اماتىكيلةمنغيرت-ا)سابقبندكوفي-لالكصدتك51اناجلمن،الصاعمضكاتتحيااناجلمننةعصى"يقتل،ذانهينل!ر

هنالكادونيسيا؟ولكنؤجهإ!ازسافيةلاو/عقيديالهواؤعلاذظرياالثوسيمن5احيايروميعملالكدائية،سجهناوةءجلاب.عربيلطفليركونلا

ا"ورب-"اير:،بيعمنوافبتهاالةرءلم"تخد"هملماخروننوربرونءرباجل"ن،بالحكايازاصروهويخلم.رانيست!علااللذيالتراباجل

"وربببرااراروواؤع!بون،نهـ!النظريةاخة،روا!ؤلاء،متجركفي،سراتم31ولا،اخبركذلكومع.الاسىسحاباقعل!نهاالتيالجباه

مى،،،نالافوحريةالانساناجلمن11،قيدةواخت،روا،الواقعواؤهـ!شخ!مانياا؟ونوقد،عبكبما"تالي،عواطفيلي،هموميئي

اذا؟.لجهـلمهـمانكام؟معاعريرنببسوا؟ثوريينرروا؟ب،مرأ،كلاالء-بطاوحيدةاكبحتلوا*د،جدانيلو،ون-جمماورءبهطهوما

،4"مصفحافيوبالأمكبجاءعمانهذةاعطيكفىنابهمال!(لعذزككان،لمجتمعبمال*ليبمااخلاص،اناوهي!!اناوالتي،الابديلاارتضي

يكونواانيعردونلاورطورون،مضحون،ايد/ولوجيون،ءصون"!وآة!ذاامااثلاحينفي"ا؟مامسرورفأناوللهذا،العالملكل،لارضي

لاز!س!هم،مخاصون،حدعةديقةونولا،برط-نتى/إهردونولا(اءورات)السمادةويبن؟سعادتبمادنأفهمتإ!عائ)تيالقوتنؤودااليوم

ولاثحعيءكلءنخاونو،،ممعلمجتالنجرجهالوهـيازفء"بملان؟؟!سترىحاجزايوالحزن

دكرومهلا،ول*ن؟بهـمرآيكءا!الشريفةوالقيمألازساظءن،؟كأاونرنجماعوكلمس!حةعالمن،،الكبيرالشاعرايهارايكفي-ع

(المسؤول)من!مبلحكاءا)--واؤ،م،للعربؤوراواعماتآللاورا!،الاخبرةا!خم!!بنالسنواتطيلةلانجرافنااوالفاجعة،خرزة

(ارتاجر)مومن!(ال:طال)و!،!(ا!ادح)ومة،م!(السجمن)وءتهم1،نسان،صصهة،،(داخلمنالالساناهـ،مالو،الخ،رجمنغيراتالت

امربيم!االعالانالموم..(الفتاة)او(الام)ومنهم(الفلاح)ومن!مذا!-عامهمفئنالذاصمنالمبتدأكانواذا،بذاتهقائمعاللماللفرد

للبات،4اللقاكللكونويمنلثيروناعداؤهـم!ل"محاؤ،رحم!بأيديهمليس؟الاؤراًحكلسبجمععامفرحوأي؟ا!ذواتكلهموم!جمعالذي

بنتجاء"يرموأونوهمينتة!ونو!،ويسرمور"مويشردونهاوعوائا،م.إحطموقال!-!ا!ميميتالتيكأاللكلمهيهدهأوف،الداخل،الداخل،الداخل

ولءت-ك،مخلمصمنءدإجللكامةو،بئرصون؟لغديشقونلازهموؤرحوراصنفيالارقيطرحناالا؟نقلقالا؟زتآملالا؟نحلمالا؟داخللنا

،أنت-ونه-ورهمال-قيفي!ةصفاز،ممن"جرد!مالانكته"لم!مادونببسياانوتقول..؟"لمكمجنوزةفرديهاية؟هذاداخلاي؟ابروخزكا4

،4ءنوفاشاعضء،ءشداذةازدواجيةإءانونم!وودءهـبئ"رؤببهبن-الاءلمموتهسءتمنتنظرانك،لائملاإ!ولاؤرديتنا(يتئاجماع)ءأله.،ورا

ا!رجمه!الانهـم!"ن(اجلء-ن.يناظونلا"موانكىلئر"مؤتلتكوتينبلاللذينزءن)؟نحنمن،اناز-?،هيتعلملو11؟!،ةاق،نظركعلى
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يضسعكطفلجدافرحانني"المح:وبشاعريياتهك3الا-001كلا?نهدااظن،(الرنزق)ليهجدونانهمو.،ورولىادالمثأنفكبماوازت

.لم!-ثيوؤرحت،لربانيالعشاءباليلمطررةمدا!ةورقصسءمقهفيتهممبمءاطااذ:ص!كأ؟رةلمة3وا!(قى3برب!)بحق(ا،ؤور.:ر)و)"يرة

هاولكن،4إاًلحرحول-بيانكعفوااو-تاهودكمقهـطفاتاؤ.راءتدكلا!:)ـلمرجعبه-ني!قولمناولؤأنابيدكلث"عبوا(للشورةاـبلاؤفورما)

عاهـ-،يثعيدونلاادوف!ا"لبونان،وءأ.وت-!بمائازيةمرةاخشمىاني!عل:*مدياءنراقد،ا"4مرصهـ*2لي

نويدصبحيتنمؤكدتحويلإلىيحتاجاالعالم!.)ثييدلان!جببداواهـت.يرهامفكبىبلعنيبدآمااوليبئالبشرأ*ن،ديرمن-8

عالممليوانهو.عنمكالملإونوللهـنجبارامنكاملاواحدا،(المر-ون)هـنقطعاالممكرونشببقى)4قلتوما،والفلأرالعربا(ة*ربربئلهخت

اللاانفاق،حرير4هيهدهفحريمتكلذا،فياتهؤ،ؤم!قربربوحدانيغريربالف"ا!ءعاىوورطفاتاالمنفيز"كوم،التإريخنهـوفيساالأءثمبا

المحريقهمكمنانطلاقا-نفسكوانتإكأالم!ا--ةهرةاا(:،ؤةهـ"يرقىصراوحاض!سماضيا،ومضموزالف"لاال!ربيرإفكرطهخةدو(.دجء..

نادن11.نطيمقفك"ف،هاتط!قيلااي،حظكأ9النؤ"-كر"جاوز-يرةل!-روالف،(غ،ليلو)الفالمرليكطامالمافي!اد-ز-بى،أ.وء-ءةة"لم!

ءصدماوانت؟لثبالنسبةشي!ئا(ةال"-ر)./،تكبماوهله؟كللةرماتةونتشرو!ما!بدلىلاء!ؤ،ةوريءباو?له-ونيولىوثورأ؟ءوطارؤد(برونو)

يرسرؤتامنبهنز.ثرزانلازر"تطيمنعدتمنصآفي)كماالعربا)-!عبولت،مون.ر*-انمصثاريدلا."ؤر،!ر:هوجودهـ3ء.رت،ربم3دوؤهءد

ؤءيبت،ر.وج.هاال،ءقىبط،قةتملكا؟نذلكؤمعنى(/ءرس"،ومنواأء*ةع،مدبرص؟ان4/المديناناولملاطونجبةا،"دشنء"بأةهـركااؤللأ؟وق

رسلشل)الهبةبطافةيهلك،الذي:ولكنا!ونرضبازت.تهنا،وتمىشتاالطرؤطفيوبناك،+وؤطالفيصش1)عظبم(بروزو!ؤ،ت،،بطرؤهـنبرء4!

ووضعصورةمزرلهصيث"زيران"بئا)خامسفيءؤرحصوببانكانهـرز!أيالى،ادونيسي!اًذناختر.اخائنا("وور*-يجو)الاخر

يستءيل)ؤقولىن!فلزتنأفضازثحينفييرتنا!ضلا(بلك،ءلمهزرءهـباذا--كىمع3؟الطرؤ-نل-ل*ن،11"كفيوأؤفيأتةلءصاكءم؟ش-*ةيور

ءلمىاكدتدي(عأ-ه،مف؟رايكنل!اذاعطيم،-اد"بالى-إ*ونا!ازاقيالخسب-!.منالىالانتراؤ!اهبطتقايكوة*ء*،.لمرؤعانولء!زكأذفى

بصنالممكر.ءنالصياسيبنءزلتحبنفي(لفكرا-السءا"صة)وصدةؤ-وىولدينالمنمف*ر،ولهـينفكرايرناالدءن،بر-ء!أدريالا!لاود؟ن

فيفر.تن،د--وقالسب)يوراياسبرالسوءلىروراا(ةكرءلىتاةبزوا.ودلكاولئككلي!ينوأ-دا!اؤولا!نا!ل*ن،عجصجةخلوقةدانبة

اخردورالمة*ريناىع)(فألقومياد-يال!يةةالناحي!ده"ناوناليء5و1،5،م!بجركشفال!!وةدما(ر.ؤزؤفىالس،ولوخ،طبا-وولياء!ابمحث

اء!!.اا!ة-"يم،تاوهـفه،(الحضابىقي،المرولننادلاذلاءنال*ث.فو!اذ-نذلكؤهكلنى!اؤ،ؤهاللاكه،وا):ريءلىه-رم"فيوقآطاءا،ووظ،ز"،م

ء-نز"*ام!و?هـ"،.؟اهم!بةاهاهلايربر،دهااجلمننقسكبرهدفيفت!،لقديمغرورمنوبوصب،وساش*ولوجنياءباصولهـان،ءهـزوم

صجمثالصءودؤ-يبرفيةاصمس(الخارقةيةا)"مهاو1،قدسة)برةالحر!.+كلىوالثللهااؤبلهولائعاشرال3

ورو-رة(!"كءكلبريدأحيثاتريقيامنبالبهـءالاالء-ءةالىودة2لااأ--!أن2ر،ك!هوم،هـ-ل3الفكروء-ناررمم"سةمنم!زةكاانت

نونكانف"تطيعلاا.قولرماءالمخاكلرةفيبرء:كأاحسىاخرىحه.ة-كبمالسياسيهىأكيى!رئن،ءبررمنيجنورؤ*رصر!"روو:،ك

المنءرطاانور-حبوطبه(ريحانظلةصرفيالازءرا!منددءاالاا!رأرانحيء*ةا؟كدرجلمتاروعوفيأزتىوحت.صةءروء"ورئيورر-ء،د-ب!

نؤقهنضلاانطرإخض!وراتضمنصريته!زتقي-بالت(ر،خة3صرفيءم-قلا!فوعيبفعللاأ"ءلممإخ،اةكاذياا،خرإةصرنت*أم!ة

مدفيبال،بزالىووج"ضا)نضثركا!"شا"ربل*ةك،ألفرررف،ت"،!وةلل!تأءادضدللكءنلم!2زةرل،قى3اتراة:لوء!-جمباءالاتل-دثر

بهصطحإهـثجهلياعلانمناخجللافاناول!ذا(وزوتراشعاعدوهـ-ئءلءكمحكومؤانتو)،ذا،داخهكفي/لملعبالتب!ةدبرهثرالس

،جواللظبوا)ةكرا)سياس"ء،لمءلى.نفرضهاالتبالطهسية(ةوتيالالي)اة-كطاالواحدةداتكبالازبمقأ?فىء"ءوكص،لاتاص-نفيوصتى

وهـ،،سحابياغمامض-امشوشاالحريةءنمف،وءكاء:ءالانوصنرىءا-"-،"وزء"اذياؤدرك.لكن.،ءرالذضوالءلق"ا*.هة*ق!،،منح

مندءتنفرقلاادمناوما(نفبحا)او(دمية)العربي(الفكر)دام..لهنمسا!ىن!ونانعلىأبر!ا"ج-ر.إند"نا

الداخلي()العالمعلىقؤكددمتوما(جمهايرهاوكلنالحريةءن.إداؤعبدبرأ3ء-وةامةيصلجالذي!داخارقحصريلىاء"لاحاي-9

لاوحدة"والخلمرجيخليالولابر"،طالعالمهـذاط)ان(دلادؤثموءنردياةأال،-فىا)*ه-رهر.الز"!روربه./"-،لثةبطثر4ؤودلىلاصأت!بئ

ارة-ىولامنهاصفى،مفهـو"،الحرية.ءنتقدمدءتر"،،(.وةءزأؤ،ل(وبياار-و)الىجديدمناذ!رجمشا؟رو-ءصلح.أهـئي"حببةوعالى

از--لأن!وا)حربيلاشعلويعالممنبلاءلملمنمنزء--!ازنةهبئ-ت417ءها-نرؤكطيت-اج،قذاهاء"ظئياخل!ؤءا.*ونار.أ.ريداركءم؟اذثزتل!

!-س!دوءمهبة*،وبقوانبنوب"أريحءررج!ودأرة!ءربيبمءتهـع"ر.ؤ:طبرةالحر)و(الداخل-الذات)مهولاتاالىالااذيرةوالارةا!وروو-:ة

ابعادءـا.لل"مهتلهني/نحرانبللاز،،؟يةصريرةذاتاقيرانينولآووالءورهور4كااللع،ل!اى!ءجدك!توز-ةاث.،رأتبةهعرالى(ةصدازترالو

رصازا."وجودةاجتماء-4دقوىمتأزرةا،!ؤنررةأس"للارهاو.وير.!،وصادونببسىياالاء-للأح؟المقوزةالخقي"ة4كاد-ماأرجأ/4في.أ-""حوربالت

لازتكطصصرانابلصسء"د.ي!قفلاءركآمتجوالاط*فايى-عتشنيوصر.إخسنتيمنزورءيانذاذارب.فىردلار:كطالذاتوالىاززاتمن.::دالا

ولاجل.شعبيحربةاعداءهممنواحاربءإ"هاةضوابع:ود.بركأيادرككل-!ازطقةال"هليهدهفيج!إدء!وجودي.وت-لأ"لإدأرثلوزالمي

ضهن:طوانفتحدداةآنا"بدءا!روعااف-،نبباوجوداصربرءب،*ونانصلاحباؤ"رتا،والاخاطىءنؤصىبوا؟،اد!!خاوأصدةارة--بئودةفا"ع

هـعرورة(اذا)ودءناءتهرداًتراصيحاتمنيركأثرال.لحرق"ةم!ئرتسوطأبداًزةعؤ"بولذااز!طثيررتأء*رة"ةيرءسيمهل"لأور!تاو"ن،كيزلأ"

ضه-نيرةالحرافهمازا؟كببرالماعاإمذذباءءاهمبماانيازووءىالىيرض*-لء-،،ير"لءتي"ا،"-كطاعظمبوماووت،اث"اا)ت:،قىصدودئينج

"سؤولاأاكونلاأنفيحرالستقأزا،قى.اووليألمسهو،ؤ:ا!ه!موجود4لاززكرانهاونة؟فيايرأيولا،ير-بزط-بهاوجودي

يىةالضرهذهلنسمعذصتونحنللمثؤ،لميداىاثعرءناءا-11لابربلكانوالافرديرقىارادات4"ء)موع-ىليهعآلمء؟ه،و*ير،لمءةهعل

"-نخفتهانةكطا-ووزت!د"لىان!فيلناصقولا،اةممةاال3اماتمنلس.بمونبل"تطوراؤ.أباظل"انين9ؤبلاكانولو،اج"ه،عهـكأؤوانين

ات-يمنف!ععلىواسجل.(لإنهائص،ليسمىىن-،عراثسلياؤولبرث.واوجهء-نبا!-ولهرةم!-قوعالموض..؟؟ا*نو.ألازةراض)4ء،

والشاعر!لث!عراءناوث،راً.ز"ءلممء-د"أرءكاحتصش--وءطبب*4بدقةيدركانءأصهبالاءطللاحيرف*راللذي.نلث-ارحيوا

:اخلاصةمنبدلاوهت،-12(9ءلالكل)و(ألانسان)عهرا!ة.عاتا!مالإنياقيوابر*ناوصرآكأو"طور

.غدهاجلمن،إومهوامس4منيرتنصللاب"ورياا!ورربي-اءهلء-إتوخلملال،التبديلفيصابهةالمهمنيرير.*نوبنا،ع-قىوالءما

الازةص!ار)الحلاتكلوفياطللأؤا"تنهء4منيتنصللا-2اخولإءا!ىمعر?هـناز"سم!مإءوظاالمه/*وناون!:رىارءهـهـيلو"راصل

.(.اللخ..اجعبترواولدمال،ةبرهوال(ز،ناثور!ا.،مماء.؟وجه،"ل"م1منبوصجمماية3سلووانحراؤ،تاءدبربىة

بحريرء"يرضحييهف.أمامابرمرؤطمسؤول!ادف"تجددحرهـو-3"ازعلاأنكييعنهذاانؤ،ل،!*ذاولاز(!م،،?لازولء"ناز")ء%-وا

ر!رجة،اساسمرزبطةحريتهان"،حراً?ة!عه،ور"ء!اناجلءتالثتب؟اؤوتر-ساق،با)ئتض-،يىناز،مو!هـ،وب،ه!ا؟4:،"لامنلهـيك
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."ا!عقاد،لىء،مهةة"انبعنوالزا!رة"الاداب"ءجلةمن(06791المنطاقهدامنيرتهتحررنترووو.ا:طاق(ال*ماعهفئيركأالءو

الطو؟كأررالى.4قجمطؤدمرمانيأسرؤ!الكاتببأنأء*ر!!أنوير،هـنير،وصويى-اولابب!هشاولاافكالياولاسلفب،ل.شالثوري-؟

امفكرزءندؤ(عهأق:اء.ؤي،الدامغةواللحقا!قاهـ،طعةا):راووءنمنسلاءت"اجلمنؤءوالهددةوالعقيبااف*رية-ءبانإهكقولااقت،،،ريا

"إتر))رطءفي-قىظالمصاتالمها"4ءواجفيال*قاد"ءممودسءبااكمهءراع."اج"ما!علامةئمدعاأةضهتشيءب؟ليضح-4لكأبقياثء4ا

ادجديدتابه3افيرضوانؤتحبمادالاور-تااليهساشهاؤد؟آن-خ،ءمة.?ة.صمة

!؟"للمورجعصر))بعملهـوبلخ-آللببااوغمافي،دوولايبياتجرلي!سالثوري-5

-وان-رضؤزركين-ال*ت،بهـذا،ؤلفببما":دىلقد،"قةوالح!فكبماير"صسؤطوالحببالورهـلبااتجربةالفإركجي!-صاصاهرليتءما

زرة!ىأو5"قيرآنانة-.يرؤون"تارر"ورلماولاءظيمألاهة،دا؟،اء"ؤي"امس.3ظيرقيلكإةبميدياوعبءدااسالمىءهىوله"لوكهاعمألهءووهل

ء*ه-.بإبؤء*وناورجإل!ءس-4؟ةارعاىأطإعلوبروددت.به4"ءاغبرؤبوهوالقائدء-رهدام"أ"ثوولا)-را-وريا-6

ا"،مامنإ،!اللأأؤيماءلى-النت!ما!الت-ازبخلأمد*!-التإص.العربالثوريرهـنأء!اء5-دإوجهادازفئدأ-لكأ-ولوالن،ا)تقيه!ي

...ء.هـوءلي""تموالترالبااب!هاساهـرب-بئاالثورةاهروالثوري-7

ء-صؤطإ:لإ"صلبتء*"بابعضويال*،،باجدولم!.والاباطيل.بر!4الشعبوسباكةء،ليالماضيءمفتةزلطءج

..?ماة"ة،دارسأ،ؤ،رئ،ء!.314"ءتو،لما!رةكاؤ!.لدر!لء!!قء-د.
..-....بة..ءراعشوثسوطها"هاؤوانيءنإءكأإملا(فوراتاواجتهعآلمياؤض،-8

ا(راجءقياهـدذهؤعااىداط!عيمزهإدزكها"!"م!إأداوبمكلإقوره)واحي،ة""!لممدت)؟رم،مات!بارلشاءريرةقصبرةغباراتفمناءكل:ةاانفسهـ"!بر--!ةزؤون

ء!ل-ؤاةم.لأ!.!ار!رهط-نحددوراللهفيالا-ةادسلمردوانادءفاالاأم،وداشراءبا،يوميافء،لايرورءتءو!لىازذيناتوريهنا"ظ،رلينالمولللى،"ب

...(ةخوراا-بمعث!ا)ياأقية"بر

العرنجه4ارةءتاأنر"ضه"ةءر31ءريص!اناجلمن-واررضؤيرتفىر

))لن!"خه((،حى،ده؟ل،ر،ذلاصح!ده،ال"،طإكألالت،مرالمنة.الةؤ!ميق-،نااحيو!وة-رة3"وةءوعاتفييرءكرمادوزءهسا!-9

.....ء.!.س..!ربهـدطالا"ازة:بقانونهء.للأ)4بكامازرءورباإت"ءرازاواحيصقبقيماور-ئا

إضهالعرأ"احيطولؤي-3،طوا&ةاد،(إ!ا)للاج-جم!با)عم")قى(..

ةاوفواراثوألتلاة*(رللأصااخالعر!اينالمة*رأثدادحماؤلةننبصصقتواجدلتءةهي4وشموفيواطللاؤء؟"و/ورثرهطءالاصاجل

بةوحيت.كانانياالايديولوجبم،جالمنوؤقيداناولاالث.اعريرةوحالر:يهؤ

:ظ3اداللن!وضا*رريةا،متظظ.حبفوعجبت..والانسطلية......-...!...!..

ادودهـ-ىء،!منأء-ىادن،لورير44لظريربدشنلوريولا4لورير3"صرلا
أبط،لاأؤزامنامننجمل))

أنذالا.اؤ:ابرانجعرمن"الحركاتلانجهـيدعربربانسانوولادةنوريصثرلءت،ءيرخططان

3"،ت،منواحداز"رضوانفتتيفيأقصراليومؤبلكختللقد.ابب"،فيزي!قب،امنصرباللبتا"وريةا

وللكنك.ا)ءقؤولىؤيوالانصاؤطالاد!فيالالداععلىالاؤدرالغر!-ةةقىهـي(6791صر؟راًنر""ى)ا"رد-وم.ادونييسبب"ى-.ا...

...اطجتارإء.قيضد(باوندعزرا-معيستو)معادوريهرإممدهالعيت"

بهـلانهـبيركأها!لىوؤف"الري،ظذطالا!!داؤ."عايىت/وؤذ."تضاعدةوصركةنوري

ءمى-!للا"-ا)ننهامخةؤ،ء*"دكل،مالعإنلعقادا-دنامفمرأنترف..4..،(.ا.0.00
..0000007وتظ--لالاصداثاراءصلمبهلوريه4ج،"وفيدهربىالنا-011

ص!طاءنر؟ارضوانوةحيوكط-لعد-آظنترازئيما.."ممر511-نر
.ء-ريرنعربيلج.لنورياءةدادواف،الثوريالمملوليدةاخطا؟نا

!زور-ى!زالح-!كأبئن-أخرى!ر.-ؤطوريكلوبرثزرؤهنؤة-نول(داللإأريرحامسرحفيذنبطو!تشدم

-اؤولا-قوا-ر،رزىؤقد،4اللعبدحسنالحسانيأءاوالعربيوالت،ريخالعربببةوالحضارةالعرببقىالاءةعنمناالقطمحاولىةايركأ

ءنهلا!ؤلأعمدي4التؤ"دشرلاالشرفاءعندهومفلارءنالمجيددؤلمعه1!مالمالعلىامناء3أحرارالءا"أرإغآندصلال"ويةوبهـذه

الاخرننرم)ذواز،1ا.ؤورو!،!بدفاعلازثم،المداؤم!نيشرفمابقدر(إ!ادوز-!"ثوري).كبور!فاروز+-!لا%ماعرتحب،.ني-12

ني-بأ-اخءرةمرةفوأءنر.إ"لؤ*راتةهـقةلىلخلمه!ا.صدقاءانهـم!رولم!دالماًإ*"*اهإداثاف.ارداب!د

5.ريووبطللأنهتها-تهوأظ،رودالمهلةا!قيولأهـدرزقداصياتيفيؤرأت"،

فبمبهـاللهس-قء،نيزةهـالصؤعلءةلمما"نةوالكاالظاهـرةدوافعهللك!-ا"انيتحعلإ/4

..وانرضؤنحجمطأفوال

سي51االكا.زب.برراع،-ةدبجةهااء؟االة+!ةةادرا!ايرقىبرروؤرأت

ءش(!زادهكلءأهاراحلبيرانحز)السادلىرالهددؤياللهعبدنصممهاص"نانياذ.تاالالهل:"هـفا

تطتطد5ه555!هههه!ه!ه55!هحع
شاتدصراحديثاصلر.لم

لهر!ه!ماولى!لرأ!ق-)بى(.

.

ص?لىدلا!..
-أتاللف

.لاليئهالركؤايبرالفم!..
لأ

الاداطدارمنثوراتط-لق..25الثمن!

.+
جميرحم!حممد،هـ!!!طهههطهتهنتهط
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