
بهذء(لمتالتيالجسامالحواووتلكمطاعةمنوالانذهالالروععلى.-؟

مىسط!!م!بمالهااباستقرروبوحرعهممتطنلةجيان!نولمتعاهبةوببلإسنتئابئط!تلامنسكافيصلمجإبرلج!ا!ظيمل.ي!أأ؟

وما!اللعشائرثوراتعنتنجماالتيالداخليةفالحروب،العثمانية

ومايلأ!لمبلمجإلالافطوفةلاوبنةاخلةومنخمالوبرعثمنشنىتصحماغولتملحمهركميهابقيضياًلعدبجثا!را!تاريحمناجتمالمجبهلمحاكث

هيي!فنيرومسخهابعثمايمانيينلبللمعرعلئهمصشمويةلقهرهبرواحكممرمجلىلحرطب!يعةالورديعاليالدثنورتالببف!

بماانطبعالتي(لمياسمهذهكل،ونقائهصفلالهمنو؟للحدوافمساده***

ولوقفه،الانسانيالركبعنتخلفهاسبابئطيلالهافيتحملوطنناتار-!سعندناالجامعاتالساتذةاحرصمنالورديعليالدكتورلعل

المياسيين.ايامعهدهكسابقالانسانيةالحضارةفيالاسهامعنالجمهوراجتذابفيوارغبهمالفكريالنتاجمتابعهعلى-العرا!

علىنصكما،العمركت!عدهوان،هذاآالاخيرالوردبماكظبوامكانومعاينتهاظروفهبطبيعةوالالمامالاجتما!ميهواقعهتدبر!لىوحمله

منقفميةحول،عمومهفيجدلالا.يثير،المقدهةفيالتحديدهذاالسريمالتطورمنحالالىبهوالانتقالوتعديلهاتغييرهافيمسماهمته

بهاالقراءيفاجيءكانالتيتلكموخصوصا،مؤللفاتهكسابق،القضاياعثرثمانيةقرابةإزجافقد،الراهنكصرنافياللبشريةتشهدهالذي

بحقبةاهذ.خلكلشهدالعراوانيخفىلااذ،91ع8تموزثورةقلباقبالحظيتعديدةمؤلفاتخلالهااصدرالفكريالنشاطمنعاما

الحيا؟فيخطيراوتحولاطموساتطورا،الاعصا!الثورةمياممنالمقدةوتفرد،والمذهبيةاللفكريةوانتماءاتهمالناسا!،!مختلفمنالقراء

المئقصمخيلانتراوداقيالاحلاممنفكعير،والاجتماعيةالسياسيةتار!الىوالصلاتالاسبابئياوثقتمتحساسةموضوعاتبتناول

الحضاريالمديواجهوهوالحاضرةوظروفهالغابرالقديمفيمجتممنا

عدمردام!اع!عفكحققهاليوصيرف!يبعض!همي!شبمداافلوش!ة!وايتعلييحقيقةالعلبموالتطوراعلاختراحركةفيا!توسعنتيجة،المع!دةيجظحا!ذي

اللفظمجالفيحتىاللظاهرةهذهنستحليوقد،المحسدةا!هلقنزعمولا،وا،رافقاالمجالاتافة3فيالهصريةاللحضارةباسبابوالاخذ

يطالع.فيمها،الضجةواحداثا،نالهـارولفتالأستثارةالىينزعاإنه
وربماالدابرامإرإفيكانتلاشتراكيةافكلمة،المجردةالعبارةوميدان

والمجالسالثمواتفيبهايهمسالتياالكلماتمنقريبةلسنواتمنبال!رخلالهامنيعارحهاونجماالمتتاليةلكتباهذهمنبهالجمهود

وا،اببعضقلوبفيالنيردبيببهاالتفوهعلىيترتبوف!!ساحولهاواتناقسابخنلالهامناثرونيتجافىالتيا!صارخةالحقائق

الاجتماعيةبالواقمعاتالاصطداممنتهيبودعاتهاانصارهايعننريقدتسلفهاللذي!فاعلاالقويالائرهذاينجمبل،وماتيهاأسبابهاوتقصي

،والتداولالشيوعمنا!يومفدتى،طريقهمشزضالتيالصيرةوقدجهداسيبهافييبللىاوالمولفاليها!عمدانرونعفويةبصورة

علىيقرءلااويتبناهاقياوالقيماًلمسلماتحولمعهالقارىءيختلف

عملهفيويرسمهابهايستهديلااللذيالسياسي"الطرفيعدبحيبإيمسكلاانهغيبر،الحقائقوالستخلاصوالاسننبتاجالاسإنقراءفيطريقة

مطالبتبنيمجالفسي،الاطرافبقيةعن،متخلفاجامدا،الليوصطالكاتبهذا!حورإالاءحإابالاسزاممشاعرياصولالاحتفاظمن

نامن،لهمحيميلاالابخظعيكالباحث،رغباتهاوتمثلاهـجماعاتالمربر!يناربرافيهمهوما،الثقافةاللغزير،الانتاجالوا!ر،المجتهد

!ب،العرا!حياةعلىلا،استجمدا!ذيال!لإرالتحوللهذايرضى!اوعاولوفيمنا5خلصةموا!زايالقماصرةافهامهمتطيقلاالذين

معادد!علسىيقضصراندون،ياسرءوالعالمبرمتهاالمنطقةشملبل.الموروكا

الهغعيصازدواج،والحضارةالبداوةصراعثلاثفرضياتتدارساديوعواللهثيوعبمؤلفلاورآيلةمزمةالورديالدكتوريممملاوقد

في.يينقد،تاريخبمكل!ملاحقلك!ابةبالتصدي،الاجتماعبمالتنالر،الل!بسيطالعبارةيسيربالسلوبيكتبانهذلك،التداولوحرة

المط،الاكاديميالجفالىمنوخالشالقباسلوبكتباذ،عئهاغثىوالقممالمؤ!ات/ثفاشعلىاطلاعاوادناهمتحصيلا،الناسىأهونيتفهط

واالاعجابعلىالقارولأحملفيالثثإةملاحقهالمؤلفقببنانيمكنالجمإهورقإ1وجدفيالعاطفيالتاثيريبإغيلا.داموما،الراقيإةالادبية

التيالسمابقةمؤللفمهمنيستافهماكاناللذينواللعبيرالنكهةأجتنماءبانؤويقنجبىفما،ز-ق!فيالاخرىهبىوتضيعك!نبهيتداولابذي

وكمنت(الشعباماقيبينلخطيرابالتعارضتحفلظرولىفيصدرتيزجياثما،الم!ولةلحقةااوالعقيمةاللبلاعةالىيعمداووالتميق

يعنيلاوهذا،المستمهرينوصنلالعبالاجواءالممثلةالسياسيةالسلطةافايعنيلاوهذا،والاحكامللتعصنعفببهاالرلامحفويةبصورة،عباركله

،جهارإاالسياسيةالعارضةلواهحملةمنكان،الوردبماانحقيقتهفيدالةمنالتهوينيجوز،انهحسبانناففي،تصبيرءطريقةفينشايعه

الفكركالن!ثساظمناحيمنالمنصهذاعنواهتماماكهكتبهأبعدفماالموضوعاتخطورةعلىا!ستدلالفيأهميتهامنوالضقليلالصياغة

تسإهيدففكريةدعاوةلايةبكليتهءتطلعاالمجتمعكاقانما،والاجتماءبكاتبتفردانالىهذا،أبعادهاوكعديدبمعالجتهاالكائبيهتبمالتي

الجهرويمتد،والعقليةواللغويةاتاريخيةومواضصاتهب!يمهاننشكيككحظىمكانةفييضعهانكفيل،التعبيرمنثمطاوالاداءمقبضربما

المعادفنةالبيلفيبهاويسلك،المثالىالنادرةالجرأةقبملمنبها.والعقولالاذهانفيواكفلغلبال!ولراًرء3وأفكاو.معها

عئالاولىبالدرجةمسؤولىهواذ،وقتذاكالقائملالحكموالمناوأةءسناجتمامحيةلمحات:الورديمولفاتقائمةفيالاخيروالكتاب

لما،والمواضعاتالقيمتلكممراجعةعنالمثقفينونكوصالرائن!جموداوالحوادثالوقائعفيتفصيإلأدفمتيهبينيضم،الحديثالعرا!تاريخ

،الحرياتواحتجا.روالآضطهاداللقهرمنن2كلبويمتحنوقبهميحيقبلعثمافيابالنفوذاهـكبطانمنذالوطنهذاشهدهاالتيالرهيبة

دلكمواستنثاربعيدحدالىويتفقيتمشىامرهذاعلىعليهمافالابقاء،ا!فارس!ة(لسيطرةمنوانسلاخهلاديالمبعشرالساسىالقرنمطالع

نإبغبمولا،الوثيرةوالكراسبمالطإيرةبالمراتبرإالهياكإلالانصأبالجارتينهاتينبينللصراعناميداعديدةعصودطيلةظلحيث

في،الورديالدكتورلدنمنلأا"بلولالمجهورجسامةمنالتهوينمختالففيا؟برميئحكأمهمامطامعومهوى،وتركياايران:!ائؤنركين

وبهب،كتابهمادةمنهااستقىالتيا!مديمهوا،صادرالمظانصراجعة!يتألمجره!ىويستدلذ!كالمؤ!فيسحتقريكماوالعهودالفتبرات

ا،هتمامفيهيطئىوالتركيمبالتاليفمنضربفيول!كبهاتصنيفهافي.والليومأمسفيالسائدةالاجتماعيةالحياة

بمنمرطبمهمما،ا!لالتار!خىالسردعلىالاجتماميةبا!ظاهرةما!وازجائلاسردهافيالمؤلفيغلبالتيالحوادثهذءان

فالقين.واهتمامبشغفيقرأ.انمعهللقارلهوتأتي،والاسرالرشاقةعلىالاقتص(ربديل،الاجهماعيةالظاهراتمنبهوتزدحميكتنفها

كللا،القارىءلتحمل،لذاتعساالتاريخيهبالحادثهإوالعنايةالتاريخياإلسيد
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واسلمتنابنشطأوقتحتى،الزمانامتدادعلىوشيوعهاالمسحةاوالشعر:المعنون-الثالثالملحق!استهلالةفيالمؤلةطيقول

.حزيرانلنكسة6791عامحزيرانفيبنماحلتالبمالنكسةن!تائجمنكان":والحضارة

الىوتمستأئرء،الورديمنطقعلىا!رطقةاهدهتغلبلاانرجوتإلمومايلقيولكي،للنكى"4سببايجدانيحاولء:اؤر،بئكلصاران

يستم!ونحينالناسان":الاقرارالىبهفتميل،المعيباللحدهذاغنحاءاءضبرانهحدالى"ضالهعضبااللعالوصلوؤد،ويسهترإجعلميه

ف!دالثطعريكونبأنجافهمء!هميهتمونلاشاعرمنقصيدةالىفي4تغفلواواحداسىبباولكن،اككع!هةتلكالىبالطاحدلمثوم3ام

-يثمنالمصيدةجودةءلىلم!صبءهماهضماكل،كذبااوصدقاقالمععن4غفلوالماداادريولست،؟لملسعرإةرطاوللعناهواصدداهدا

ناحيت"هـنللش!هريطربرونانهمأي،قوافيهاوانسجامإلفاظهاروعة."كلثومأمغناءمنلللنكسةسبباإ*وناناجدرانهالعلم

وا-متناسيا،(ك!طلبااوحقمنفيهالمايركترلونولاالمجردةالفنبةموجيايناذغةفيجا!دوذ!ص.ووضرءثفيراحوكأا

!ورقى،متيمنوقوام،للحقطرزمصنوالاداءفيال!يمةان-قغافلا،الوررون"واييعا-ىإهاوؤحاو"ضباءجنهاوتما-كبما،ةائنصعراو"!ا":،

بالكطربيتسمع!لاوان،الناميةاش!ريةا4تجردركي!نةودعاءةتوهـىانفبعد،والتدئيمسبا!نباللعربرك!الشعراتسامالىفخلص

ءهاويرجعليههـايتواضءالمقولةو!ذه،الجماللهلأاوباللفنيةيوسملاالى2ة!رصدأهـء!اد!اا-يئخراحهااورولفيوالمبالفةاقيبلةاخإدءقىعن

يخفى.لاكماوالث!عوبالاممآدابفيالنقادمحالبيةا!طافبهوانتهى،"ءوللهـموهداعبةضرضلمئهمواسهالسلاطينأهواءتملق

اءبناوتقاالجامدةمواضعاتنا4الالواءفيورغب!ن!ناالمتجديدتوفظان(اللكراماتمنعليهفخلعوا،عطفهواستدارا)تذ!عببأمجادالتغنيالى

دالاتهمنقاصوالازجبتراثنابالازرأء.يلزءضالا،الم!زوزةوقصه:ااوروثةاؤ!ي!ولاوخلد!مبمايدرلمماوالبطولاتالمخوارقمنلهولسبوا

نااجيالاجتمبصالمناا!رىكانو"-لم،ا!حدنجئةانه،تالاف!لىاطاثلةالمضا-ةلكةالون!دهءنالورديعليالدكتوراغنىكانوما.وجدان

لمهدوالاصيلالتراثهدابهايعتميالتيالباقيةالرفيعةاللقيميجتلي.حزيراننكسةاسبابتحربم!في

.!نن2منالانسانيةالحضارةبهاالمنجحةالطرائقالى؟ماسفيوالقصدالموضوء4بئبامحتمادأحراءوما

.إالريعهان!س.قىاهذهوءواقبنتائجتفاديفي

ا!عبيدجم!مهدياللهنبقي-الواواناثكبراء!ابصة!ضمتاا)وردياستقراءليحانأخشى

-.ال!اطفةبوقيداويتسجروبالضرميتفجروالا

****

ص!ثء-،والمحدثةالقلإبمةنماذجهمنالكثبرفييعمملاالعربيالشعر

..خ!يءصها)شعبالاؤحا?لىوالائمةبا"لتوجواالمجابر!ةوهعال!قيرتصر

م!!زهرهمنو!!4ءيى"ويرطبقيلازمهدهاوالتتريد،اهـدامحلىوصرهواتقانته

ادربرممه!س!سلالدك!نوربر!ممسح!ةيح!اندور،الحكامءلاقواللخشيةوالمروفىالكذ!ووارةدديسفىالنظ

اللخبلدرواتفسي،والذمالتقريعبصرالمك!ننزا!عرهذافائو

الةاهرة-ا!عررىلكاتباداراتمئمفولى.والوهم

*!*دديالوتوهمههـلمولقضالمشؤومه4بااضكمىالشعرءلاؤ"دءمددو

هداهلاولهـما:سؤاللمينلسألفانناصرحياعهلملاننا!عندماطوف،نرابراهيماللجواهـريقصائدالىنشه-رانيكفب،فيهـاأ!رهمن

وابالكنيكيتعاق!ؤالوهظ؟لاأما!دراميبا!،وممسرحي!اللعملعنغ!،ماردم،ا)خمسينات،ةبلو"اتوالح!الىمرببىالشعببفووعفي

حيثمنالعملوواقيمةء!فهـواعانياالهـصؤالأءاالففي(الشكلإؤولاويم!-،!مااندون،"و!فع4أمادرفيوتمق!ير!15اداهماالخطر

وجهانووماو،انمامهروصلينالينسؤا"،ملمه:اأننامةللحقيوا..المض.هـون.والمكابرةالغروراىابهمأ

هـ-و"*4ثكروبئدتو))يقولكماالادببمالعمللانرلكواحد&مؤالاللغلسطجمني!ةا!ثورةد،-!يحييالتبماقصيلمدتهفياالجواهرييقول

ز!رة"ةءسرحيفيهناونحن...والمضمونالشكلىمنيةعضووحدة:ارثلاثيناتن؟با

ء--نواؤ"-"مسرحصلأا!امادروس!س!-للإورالهـ3كتبهااككبما"دممنحكما،ظالمخصءهاارتفميتيم!3احتكمتصدهالخصرومأمةب-،

هـ-و..ةلعربباجماهيرنااهتما"،تيمثلموضوعاعاللجانهاحيثإستكيالممطزسمعيمنرمتاناوؤ،طقةكأتاناورعتشهديبالمدفع

كطفى-الفعالدورهللادبيكونوبذللك..ال!لع!بنبقىالمقاومة"وضوعظلم،منالل!ونفيمافأحقراولالأمظاه-ف-فىرديوبالمظالم

دافع--،"لقد"يهاالادب،بمونأيللواؤعيتهمرؤو"ولمقههراجمااتحريكاحترمااًافوةوعيىرورأياحقاعرفاهل،التاريخالحوادتسلي

نااًلادبر!ص.،-ولا..والسي!اسي1،جعنماء!ماءوؤ!4ثحيمنلاثورةقدهـ!ج:ارةهامةعلىض!بمرصهـقيالجبارر!منتطلبيلا

عنيبههـالهملهذاانهدلمجبناللبعف!يكلنؤدكم،محليةور*لةيعرض!مماواجدامنهاافضلولستجانبهاالمعتىزبالقىوةاقسمت

ءيقولذللكهـ-ناللعكسءلىانهبلالعا"لأوالاذ"-لمفيةالشمولىطادعوالاهـ!الشول!الااللعبرورقىتصه!تماحصالاسلامفياتامحان

ورلمكلفيفطيت!معندماالاديبان"الادبول"كت،بهفي"رس،ر":يسنتهلها4791عامنظمهاللجواهريقصيدةوثمة

ذهـصكفيكونالع،لمالانسان!المستوىالىيصلفانهالمحليةمجتمعهيقعاان4فخوفازومنشرطمعايتسعلممااللياسالىردوا

...ألافقعلىمهايطلافنيالناؤذةبمثابةءواجهـ-ةؤ--ك!ولصائكأوبفاهـةوصالاوننات!لحممحنامنقبهاير-خر

الكا-ب،لاحساسموضوعبممعادلاورمزف!ب"دممنز!رة"امااًدذجم!المج!ودجساءةالىبالنم!بة،بدايا!ااسض،نتا!باادكارثة

!مبوغةحمراءزهرةان!صابيضاءليسمتولكنهاهنفلسطهيفالزهوةبعضالىجوعلروبا،كيمانهمو-ر!سيخوجودهملتثبهتالصهاينةينفقه

...بالدمعاتىالعثوريعجزنالاا!قدإممودوثنافيا)سامقةير!ةالشعرالبنايات

نمنهالفدائيي(للبعضهسخصياترتقابلناعداممهتااوتدمايفتحيالتتلوبقااوروالشروماحالآفناظموكلـاباسضووبا-يلهجرائعةزماذج

فاديهواختهزياداخوءثمقزيهوكذللكوفتحيوالهاسوسهحيد!"ام،بالاطبرد/ليا"!،صر/"مل!!لملألق?والىووواوزتها،!رهمفيتفثوت

حمداواخمراالاسرائبيىكأالمجن!دةوراشيلالاسرائيساك!الضادطثمواءهاإددرناروءقيء-ورة.ل،!ألزائ"طالثه،ءوكهليو"مالقهماهـ؟!احهـ!في

-شصراذياأيالدالريلنوعامنشخصيتهقعتبرالذياللجالمموسىقصائدووعض-ا!مالخيبةعلي!ماالباثكانوان-الطةرائيولامية

درامبمبموقفلاصطداًمهنتي!جهاولهافيعنهالمسرحيةآخرفيسلوكه"*ط-ارر،رديالواستاذنابهوصمماا!تفنيدحيقىاهثلأة!ى،الروءكابن

منالعكسعلىوذللكمقدمابسلوكهتتنبأانفمتطيعلاانكبحمثمصينا!سمةهذهوطنينالباطلوتمجيدوالتدلليسالكذلطمن،الشعر!ة

!!



..الزمنمعتغيرهـااووتطورهااًلمربيةالدولالنيايا،سطحالنوعمنبخنبرالتيالسرحيةفيالاخرىالشخصب!ات

فيالازدواجيةهذهمنت!خلمىقدادريسسهيانالدكنورانقلنانجحوقد.0النهايةح!نىالبداًية1منذمسشننمخطفيسلوكهايمصير

المثقفينوخاصةالشامبسدفيالئاسانذلكفيساعدهوقداللغةوالسببكالؤجبةالفسيولوجببةلابعادارسمف!ماادريسسهبلا)دكنور

ناكممامصرفبمالعاميةمناكمرالفصحىمنفري!ية!غةيتهـامون...ودملحممنحيةت!ن!ركوهبمبدتبح!يت!ضخصياتهوالاجونماعية

احاديثهمتكشونانيسعنبعدلاثقافتهمبحكلمالمسرحبةهذهثءخصنإتوالاسرأئيلب!يناللعبرببينالمراعمنينشاهنا/الدراميوالصراع

ادريسىسهبلى-ورالد؟نرالعواصهـذهكلساءدتوقد..با)ضنحىبحرهـقىالصراعيهسداو..اصهبونيةواليةالاءجرياواللعرببينصراع

جاءكماجهةمنالشخصياتوواقعالح!باةلواقعمطلمبقاحوادهفجاءعلىيقبضثمالعدوضدالروابرؤأبطالاللفدائهونهـؤلاءبرهاقامفردية

...ادبيائصا/كونهناحيةمنجسيلامكثفاشاءريا(يضااخواف"يقاوموكذلك،قاومصهلكةويحاكمليعذبريلدوهواحدهم

لناقدمقدادريسسهيلالدكتوراننقول!انيمكنمايةالتهاوؤس!و)!نسضمرارباالدرامياالصراًعي!صاعدلكماوباتالمقاوءكأوتتصاءد

منثورياالشكلناحيةمنامت!كاملادرامياعملاآلمكمسرحيتهخلالمنالمسرحيةالالحمالفياللعادةهي؟،ايةالنهافيحلالى.بئننهـبىلااعاللصر

...لمضموناناحيةهـ!ذهعتد؟السشارو/غلقذروةالىيصلالفراعواذمااكلاس-"يةا

عثهىصلاحدكنوراننحدةاللعربي!ةالجمهوريةفيت!رتولتصاء!تالمقاوهقىانالراديوفيهتنعلميسمعاذ،الذروة

نتيجةهـصذاجأءوقدالغليانجةدرالىزصالمقاومةوانهائللىظبم

!!ح!جم!سصرلد.اىلالسمهلمءلحرلورلمسسسهلورلص!ايحولوى عى*.!فسييدعولاادريسسههلالدكنوراراذلضنو!اءعال!ممكللطابعه
مهقعد":الطا)4احدلسمانعلىفهقولياسدللاالمقاومةالىالمسرحبة

ألافرم!ر!فىالفميلمدةوالس!عابارزواجويحلانداديرةيحبهنتماملآالمسرحيفيونجد

..وا(صلاملمودةرلميحاصونالتسككىل!مفتجئب-نللفلدقيةنوكذل

ص013سوالنشرللطمباعةالعربيالكاتبرلر:نشروحرارةالصدقشخصياتهماكنممبصوبذللكاللحياةالىقلوبهموتخفق

نديماسعد:وتقديمترجمة...جريديةدطولاتالىتتحولولمالحياة

**،وق!-!والامربادواخيهافادرةمنرلفيلدراجممالالحدثويبدأ

بمدالمعركةعنكتبلسسلةنشرعلىا!عرببمالتاتبداردأبنقفيهموبيسنما،ا!ء!اوءعمعوكةب!دا)ءمسةالفدائيون!ؤلاءليهماعاد

حرد!عسينالعموانحاربتالضبمالشعوبءئنشرتحز!انحربولكصالمنزلبنىفوهددوهمعليهـملله:ضيهـوديةف!رقةتأتيحوارهم

المعركهفيالفبلممكتابتنشرهيوها.الخا..الشعرعنالعصاباتوخئبنفسه!هحىمع"اللذينالاخرينارواحان!إذفي!4وب!زياد

ولكنهالا*مفيالفاثيةتقاوماالنيوالصورللافكادينةوضلاواللكنابأكثرالدرأمبمالحدثيتهووهتا6اليجنالىفادوهحبثنفمىلمهيمسلم

مناصرةالىهوليورافلاموبخاصكأالافلامتحولكيفبةفىيكشفضدهالتعذيبعملياتتتىمحيتانءطءدافيالدراروكااءساعاوربدا

إفاش!ية.واالتاريةتلى-كوفيمالمقاوءلأالاشيءكلويرمضرباخوانهينت!ه!انيرفضولكنه

بأنالهـننابمقد!ةءنونعرفلوسنهـ..ج:تاليفمنوا)كنابمعركةف-!العهـومءواش"بئ،ازير(دليمننقمخرجؤدهتن!(مكانالائناء

عندهوليودفياالسيينماكتابلاتحادرئبساولكانلوسندالسببرق!بةهىرب4،بييينزفإءاجر4ءيىقبضوامولكتهقيهااسعمبسلى

العيرا!نشاطلجنةبأنضااالمقدمةمنونعرف،3391عامفي4قكوينب!لالذيووواصهدسيدجاسوساونرى..بعيدةء"ادةلىان!!

لوسنلصابنهـالسميدنء4وكانهوليودءلىهجهاتهاشنتقدامريك!مااهـذابنذفابنأول*ننا،موهالةوزيادالبيت"كانعلىالاسرائيلإين

.5391عامفيالكتابهذااصدراذياأنبع-دالجريحووشامحاهلاالمغارةإىايصلاصمدلدعواالجاسموس!

اغابفانل*تاب01صلمورءلىىعا"،عثرس!نةمروومنارغموبارأىاد-ذيبااوقفأصطدملحندءاالدرامي43ورطولتضيرننيجةانقذه

.الآنوحتىالكتاباصدارهفاريخ"نذصيح!.صاءتقدالمؤللفنظراتيحدثانبرمكنهذاانشحاممتهاواحسالارضءلمىدمهبرسهلهشامؤ!ه

بفيلميستن!مهدءضطماالنازبةنحو!وليودتحولمحلىالمؤلفدلل.لكونا/فتاذلكاثنماءوفي..لضخصبتهمياخحولىاحدثوههلملابنه

لونستون!أوتيهرساد!ةالفيلمؤهابةفيتقراحيت،الصحراءئعلبو!ماخا!اينقذمميترجوهإي/الاسرائيالضابرطالىذوويتقدوإدية

ال!از!ة*المانيا)ا!عظيمةالديمقراط!ياتحروبءلىفيهاينهكىتشرثلا!را"ىالحدثذهايةأء!ح!بتالمة(رةالىننتزوث!...يعذبونهاهناك

.باللدماءا!د!قراطيةكورياالاءلسي!رفاغرقطللذيااوقتافيوفركوهجديدةمعركةفيلصقاتلواوانهأحىدهببينماوصرههتعطمؤ:جد

البحثفيفحقيقا!،2واصلتوبهبفالمم!ابقةاللجنةعنيندثما(قاومةهـنلزباتتبلىوانهماالتوقف،هنيلاالجراحلانجراح!وءمه

البطولمةاًيضض!ات-ناسوهوممحاهماءنتميةفبين"انتبوممبمأالنفودعنهـصنونضاليايرجابي"وؤفع-خاتعبرو!ماةاروحيفكوةهيوووه

."الفاث!ةفالمشه؟ررالكفاحفيالسومييتيالشعبقدهمهاا!تكبمااوز:ظ-هـهاالمقاو"-ةفطهـدز-آعادير-5اؤ-ي!سامو،شمع،2نباكاا

مندولةبمهاجمةترتبطلاا،نالشيوعية!اجمةانيرعرفوالكلرزهور"وص!"ولرتايضقوبافيسب"كأولوتراءتواشتدادءـا

صدور.وقتففنا،ا)ك!ابعناللحديثلحندهتيانسشثني(ولك!ثولها...دممنزهور..ح!راء

بدولها.-رأند5-بئالاكانتاإفةبالمكلنهها"قىقضيةنجضرفهـوالمسرصيةفيالل!وارعنا"ا

!ةادواراؤلعباقيا!ثخه-إتاعنللورةءوثيقةوالكابالتيا،ردواجيةازمةا"حنينخلصاناستطاعلاز4دلثالفصحىالعربية

..لمء....،ا00000اخرىو!هجاتللكتابةصاص"وجهـلغة؟حيثهموفياسرحامتهايعالبم

للحاكا!يى(-لل!صحمحط!لىللرن!ك!وع!ىلئأقوعؤيمكلم!هوأئعلمحطتنناهوببوءصرفياكتابامنبربرافطبركلماالصيىةةالقيفيال!"ديلاما

الكأبكانواًناللجضسيهولديها!ثيماوضهوعاان!بدووكازاناط"ةاللبواقعال!لام؟إبقك!اورسحفيا!عا"فيباالمغةال*ضافيالى

اءا00،00000ء..."-نكثبرالسرحبىالصهل5يفقددلكو)كنالمرسوهـكأافسخصبإتقعووا

كا.خمىي!ةولىطالمولفبرب!مدوالقدطكم!ميكلمكتمعافىهلففىخبيومنالهنتشاصفبلىلمحااًلت!هـرءندوخاصةالبقاءا"يرك!بانيرمكنادبيكفطوا!جلالالاللجم

الكاص،جمالل!ال"صحىالعررجةللغةانادالتراج"ديئالواقف!

مناحهسهنديءعاناةءنتدوراللمؤلؤةقصةلشتايتنك-41ع!ب"ء*ومفهوبالعاممية("كأوبممملاياننجدبجمنماايضاوجلاللها

قصةقىبال!ذيوهو.لثهينة(لللمؤلىءالاحدىامنلاكهتنيجةللمكنبكقىباهـذبماالزمنوداحلمنهاخرجالنر!اللبلدداخلا(ؤبدجنبالم!

ايضا.المكسهنبطلزاباتابريناللهجات،خنلافنطرازمانهلممدولابلدهخارجيفهملنلانهف!به

ص!!



مولان"فيلمافتتاحيةيحلل69صففي.الفنيالنقدصبغةعنهينفيكازانانشكلابورجوازيباحثوهو"تاننبومفرانك"زابلالاحياة

تمهيداللقطةهذهانكيفيبينثمتتقاتلانعاهرتانتظهرحيث"روجبالتمردفيهقاما!ذياليوممنذ)المكسيهـيةالثورةعنكتب4يعرف

ولكنهلوتريكتولوزعندالليلحياةعنتكشفوالتيتليهاالتيللمناظرسلاحهيغمدولمابداينهزموللمابدايستسلملممصرعهيوموالى

والاخرىبيضاءالعلاركيناحدىانحيثمنالفيلمنقدليتابعيرجع."ابدا

.سوداءمتىهولميودتستخدمهزالمتبهااسلوالتحررحركاتمنوالنيل

ا!وافعجهةمنيئ!كدءالرفبهاسمهاهربةلفيلميتعرضوعنممااطلقهالذبم!الرصاصعليهردابلغوكاناللخضراءالبريهاتفيلمكماالآن

زنحيةاوكارمنسالملفيةفي-الموسيقىكأتيكماالبدائيةالقهرية.بممانلعسيناسينماشالفلأعلىالعربفدائيونا

اللمموانيةالغررزيمةالجوانب"انكيفيشرحكما..مجاورةالتحليلياخذجعلهواللذيوالاجتماعيالس!ياسيالكاتبونقد

..المولدالاجنببمتعادجمرنظربوجههتركبط"الفيلمفيوالجنسيةعنلنايكشففعندما،عندهالرريةبعدعلىيدللهطريقاالطبقي

الفاشيةومحاربةالطبقيةالنظووجهةعنيتخلىلاالمؤلفانويلاحظ.هوليودافلامفيالزنجية3ننابمننصاينقلهوليودافلاممست!قبل

الفيلملنهابةيتصض112صففي..للافلاملالنيانقد.عندحتىالعمادمنحلفائهمعالمتقدمهالزنجبمالشعبحركةأن"

النظارةيسمعالسذيالمثقفيناحدهوكتوهي!-السعيدةالنهاية-وفيجديدعتيكيتنازلعلىا!عدواجبرتقداللبيضوالتقدميين

فيرتكنلموالتيلجريمتهاللغفرانطالباالاخرالعانم-منالقادمصوكه؟كثرجديدااسلموباالتنارلهذافيترىالواقعية!النظرةنفسهالوقت

يصباكىكشرفلىصوقنسمعكناكماتملالمومؤسمبطتهاالمولةفىءكفكيرءة!المت!صبةالعنصر؟الطبقةاي!ماليهيلجاخبثااكثرلالهخطرا

العظيمة.الديمقراطياتحروبهلىسيادةوهوالاشبراتيجيالايديولوجبمهدفهاننحققاتحدةاالولاياتس

يتخذهطريقهعنبعيدافوجتهزاباكافيهيلقيالذي(لمشهدوفيالاستاذاكخنطالتي!حقيقةاهذهان27ص"هوليوداؤلامفياللبيض

هىالحيوانيالجانبابرا،حاولانهحيثمنكازانعلىالمؤلف"ضمونخلالمنلالمستقبلسليمةرؤيةعلىلتكلنظرةوجهةلوسن

السوفياقي"الناريةالخيول"فيلمفيللهد.!طابقانجدوقد.طبيمته.ا!ضر

ودمو!هاكو!لمر!هاكلظو!عنهبصي!داامرأتهيلقيايفانوالدنجدحيثرعورسمومهادالماعلإضساهبوالتيهوليودافلاماغلبان

بطلالبسبطالرجروهلىا.لرأسمانيامعيتقاتلانيحاولعندماتظهرهالذيالوقتفيثستهللونيكرهونهالبيضانيعتقدزنجيا

!ق!مموةر!رهلاالاخير-،اللقطةهذءانمنوبالرغم،زاباتامثلايث!ابالنسبهنقولكمالا"الخاطرولاالبالعلىهولا"التاليفىاللقطت

!بئهـجمماا!لقطتينلاتفا!ا!دامماعنتشائلاتاالا"زاباتا"قدهوليودافلامفيالزنجيةبانال!ولمنيمنعنالاوهذا.للبيض

.؟الغربمنوالاخرالشرقمناح!مالا!ا"بوشهشبدني"يمثلهاالتبمالافلامفيكمااحسنالىتطورق

وحتىصورهؤمنمنذمندئاالكتابهذايقرأانمفروفاكانلقدهذهلكنعلي!هيتفودربممابلالابعيضمحنشيئايقللاايزنجينجد

اال!ت!الكة.هوليودلافلامالمستهلهـيئنحنمقاييسناتت!غيرانعسىا!نانالابيضادفرجتعل!م"الظليةالعبارةعليهات!قجمبعهاالافلام

البيضيتسامحانينبغي"ق!سة"مخلوقاتباعتبارهمللزنوجينطر

الرزووهبدمحمدلق!لارةا.27ص"ممهم

فماالكاتبعليهادللوالتيالركريةالمخابراتعملاءافلاماما

عنوثيقةالآدابمجلةنشرتوقدالآنحتىنفسهالاسلوبتت"ءلتزأ

!صصعيما؟لاف!ذاوالسياسيالاحتماعيدالنقدالك!نا!امتلا-منودالرنحم بةيمهرلاالذ!للصميللكرسالميالامريكب"الافلام

لديااًلصهيوليوكفكرالفروأقىاًث!!دي!مييرعححمحي4!م!عيمىلمحىءحه5ء!ميى-حهصييطىه-!هء"ء

جرجهمىصميريالدكتلور:قاليف

حديدثاضدر
***

كماوش!وعاشهرةممشبتالئفسعلمنهرياتمنفظربةمنما

هحيياتخلمي!ل3لمعائدلم!درواماأدشعبميحةالنفمصميلمعواكتلبتلوجيهالنأمر!اًلج!مياداعنا،!

له.ومختعاضفس!ا

الرفمعلىولصاحبهاالنظريةلهذهالشهرةهذ.سرهوفما

الفبرفمياتالغيبي!ةعلىلاعتمادهابهاتتصفاًلتياللقصووؤواحيمنجديدديوان

المخبري!؟افت!جريبيهالعلميةالدراس!ةعلىوليس

قدالعربيالدسأنمؤداهاحقيقةالبدايةمنذاقرراناحب"دوارشمسيفي"!صاحب

والقصوروالعجرالتملف!واهلنتيجة)ارقرنهذاخلالوقف

!تس!صمسملبياموقفا،الاستهماريةحصيلللعهودكانتاللتياللطليعياالشاعثر

المحيوالفلسفاتوالنظرياتالافكارجميمهـنللأموالاستباكهشة

واللوفبدلل!رالنظرنمابمعاهذوبةصلملتي!فرتحرليكحياكإلغفيةتعزلمولمنرحذلهة.عي!د!ار

.والفلسفماتاي!دابدارمنشورات

القرنهذاخصالعربيةالسيكولوجيةللكتاباتالمتتبعوان

قدكلهايكنلمانا!عاباتهذءمعظمانيلمسهماجملةمنيلمس

والنظرياتالامكارنق!وعلىلقطالحرفيةالترجمةعلىاقتصرت050،0.حيحهيسيىكيسسسر
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المصاللحرعايههواظاهراالجمعيةهذههدفوكمانالصهيونيةهذءالكتاباتلااصحابقبلمنمحاولةدونماالغربيةالسيكولوجية

اللحقيق!فهوهدفكاااما،والخيريةوالثقافشلأاللحضاريةاليهوديةكأرىابطريقةصيافتهاأووالفلسطتوالنظرياتالافكارهـذهتمثل

ايضسااوللفاأضاواوضح.العالميةاللصهيونجبةخدمةفياللصملفلسفات،نظرياتنهماوى،ت!ويمهااولنقدهامحاولةودونما

للمالص-هيونجبمةالجمعيات!ضوبةمجالىفيفرويدنشماطانكيف.واللقداسةبالكمالقتصف

اللحركسةعلىومرأحةجهراًيعطفكانبلاللحدهذاعنديقفالصهيو!ياي!ودبم!افزاث)الكتابهذااناللبدح!"نذوا،قي!

(اولهر!لنيودور)يعرفوكاننشاطهابدءمنذالحديثةالصهيوني!ة!أرةعربقى!ة!طواول-رأييفي-يمعتبر(يديالفرووالفكر

احداليهارسلوقدالاحترامويوليهشحصيةمعبرفة!ارئيسرا!ركثو)الكنابهذامؤللفإتمدىوقدالنفمىعل!ءجالفيورائدة

هوالكتابهذاانا،ؤللفويرجح)عليهشخصياهداءعبارةمعكتبهلاشهرعاللموقوهـةعلهيةوبمسؤوايةووعيبثقشة(جرجسصبري

."الاحلامتفس!ير"علمالمنغسىنظرياتمننظريةولاكثر(قرويد)وهو،النفسىعلماءمن

يةالشخصفيي!فروواراءاًفكارخلالمنالمؤلفكشفوقد.(النفسيالتحليلنظرية)وهبمشيوعاونا(صتجدلااثارت

الليبيدوومغهوموال*بتو،الللالض!ورا!فسهقىوالخنميةوتكونهاالليهايسيقهولم!الجدةكلجديدة4قضييطبرحالك!نابهـذاان

النفسوطبغراهـ"وا"وتاللحياةونمريزقيالاوديبيوالوففاف!حميلكانهل:"وهوسؤالىصيغةفييطر-هاوهو،أحد

لناكش!..واللديناللجئسيةوالاخلاقياتوالمدنيةالمراةوسيكولوجيةحر!كأعلما!ةهـانانهاوموضوعيعلميفكرمجرديدبمااللفروالنف!صمي

ومئنتقةوءضفقةمشبعةانهاكيفوالاراءالافلأارهذهخلالمنالمؤلفالتيال!يالل!رنطاقفياللصهيونيالليهوديالتراثروحصاغت

فميه.وتشبعاحضانهفيقرويدنشمااللذيا!يههودكبمالتراثمن؟وباسلوبهاللعصرساد

وغلفهادفيقمنهجيبمشكلوافكادهنظرياتهفرويدصاخللقدويتكون.محنهالاجابةاللكتابهذايحماولاللذيالل!ؤالهوذللك

بدقة/ورسمهابحكمةلهاخططاهدافتحقيقبغيةموهومعلمبمبغلافرشويشتملالمتوسطالنطعمنصفحة(4!3)منالكتاب

معهذا،الصهيونيةاليهوديةخممةالىاللبعيدالمدىفيليصل:اراليةالاقسام

ءجمالاالليوماصنحتومبادئهالنظريةافكارههنالكثيراناللعلم:اللصه!يونياليهوديالتراث-الاولالقسم-ا

اختلصنأالانسانيالتفكيرمنمتخلفةمرحلةزمثلواصبحتللنقد.التراثملحق-جالخفيمالتراث-بالظاهرالتراث-ا

ازصمداليومولا.اعلميابالطموحالوهميةواللفرضي،تالاسطورةقيها:وفكراحياةالرجل-الثانياللق!م-؟

جدراونقاشلاي!ويدوا!هإرنظرياتمنفكرةاونظريةاية.مرويدفكرمن-بفرويدسيرةمن-أ

ل"ميةبانتصفاسطوريةمجولممحمؤهروضماللقنصرو!ههميةعلم!مصبجربإلتعص!ف!!يومنابعهيدبم!اللفروالفكرمنمقتطفات:الثابثاللقسم-3

الصهيوني.اليهوديالتراث

افكارهعلىالموضو!قىاًضفاءفرويدمحاولاتمنالرعموعلىاللصهجونيةفي:عنواننحتختاميبفصلنابه3المؤلفويختتم

زقرهـلنعضمنعليهانئهـشملتوماوألافكارالنظرياتهذهفانونطريانه.والفرويديةوالامبريالية

وععهومواللكبتوالللاثكلورومكوناتهابالشخصيةالمتعلقةالهـحقائقا!الودي!تراث!اريرنجةفوةبقى!وريملفالوا!ل!!ر

هناللكمااللخ...والموتالحياةو!ريزتيالاوديبيوالموقفالليبهدوقدىااش،ب)للتوراةكاملاتاريخياوء*ماقدمحيثاللصهيوني

!مي!سدلىكانانم،نوالدبباللحضارةت!نعاقوافكارفظرياتمنجوانبكل"غطيمقدسةوثيمقةاهم)وللتلمود(اليهودلدىالاول

صلاحي!ةمدىعنالغربيالانسلننفسفيالشمكاثارةالىورائهاومن.الخفيالشفوياليهوديوللتراث(،الليهـودحياةفيالنشاط

عندالعدوانللونرةوتقرير.الغرائزلاطلاقدعوتهفيوان،لهحضارتهوشري!تهمتاريخهم،اللي!ورقم!ةالمؤ!فلناكنت!فالتراثهداخلالى

الوسوالسعاليالنفسبمالمرضمنكلونالدينواعتبارهالانسانولق!،الخرافيوهكرهمالشعبيوقمصهموعلومهموتاءللانهموادابهم

اعطتهافيماالبشريةعهـلىفضلهل!والحديثلليهـوديةوتمجيدهشرمنابتاريخعبرالليهودبه4؟صفمااللقمسةهذه!فاعكمممت

الىيهدفكانانماالتوحيدمف!ومالىهدتهاوهـاضميرمنوانتهازيةواسحتعلاءوغروروجشعوتجسسوخيانةوغدووتحللوعدوان

نحمرووهوالابدقةيعققهواخذعينيهنه!بوفمعهاساسيمهدفومدا!نةواباحي4بالرباتعامل2ووتمامروخداعوغثىوكأبوانانية

وقمجيدهـءاالصهيونيةالليهوديةواثارةوالنساءبالمالوا!نفودا!قوةلرافيوتوسلللسيطرةونروع

وموضوعيتهاستنتاجهصدقعلىالكتابهذامؤللفيدللولك!وترالهـمالمقسةكتبهمكأللالمنالاخلاقهذهتكشفتوقد،للقنن

الفرويم!ديالفكرمنالمقتطفانطبصضىلنايقدميالعل!بحثهودقة.التاريخعبرالمجتمعاتهـنغيرهممععاملهمخلالومنالخمفي

لنعاويكنسف.الص"ونيالي!ودبرالتراثمنوير!ا.بمنا!هاهنفرويدعنالمؤللفي!نحدثالكتمابهذامنالثانياللقسموفي

فرويدكتبهاللذكيالمقالخلالمنوالعلافةالاربزباطهذاعنالمؤلفقيالمؤللفلناويكنتصف.اف!ارهخلىومنالشخصيةسيرتهخلال

هذاخلالهـنثفحيث(/ميثنجلو)للفنان(موسىتمثال)ءنلثمخصيةالمهنيةواوروطلهفرويدنسةانك!يفا)كتابمنالقسمهذا

لفرويدبالنسبةضخمةدلالةلهلكانتموسىشخصيةانكيفالقمالانعلىساعدتهالنشطةهذهانكيف،اليهودمنافرادعلىالمقصورة

الارتباطه!اايضالن!اوكفسف.طفولتهفيالتوراةيقرأبدأمندالعقائديةوالجوافباليهوديةبالحياةكاءلمة"مرفةعلىيكون

ناكي!فلناوكثممف(والتوحيدموسى)فرويدلكتابعرضهخلالمنو!د!فةاليوودبم!والادبللتاريخشاملاطلاعومحلىلليهوديةواًلطفلية

عهنك!ناباتهفي!الصهيوا!وديالراثالوصقدفروي!لناواوضىء.ا"نورةواقوالل!مونك!اتهمدا/هموعاوعهلانع!ماء!ودا

واللجنسوالتداعيوالكبتوالاحلاموالشيطانوالللاشعورالتحويلمن-هودمؤلفونرواهاكما-الفرويد!ةاًللسيرةخلالمنأ(ؤلف

فياللنبراثيقالجه!ابماالمفاهيمهـذهكلرب!وقد،المحارموعشهـمقاءمقالىيهودب!فيشعرك!انفرويدانكيفه-وكلريديهتلااونته

يكثفهاانالمؤلفارادا!تياللحقيقةيؤكدم!االص!يونيالي!ودكي-.رعمهحدعلى-ليهوديتهبالاضطهاديثسوكا!انه3!فوالاءماق

لمحبمالراثيقابلهاماللهاالفرويديةوالنظوياتالاقكارانوهي1(كوببرنيك)الاول،الاساننرجسيةطعنوائلائةاحدانهراءإباعلى

خدمةالىوتهدف!التراثهذامنومثعتقةالصهيونياللي!ودبمماوجهالذي(داًروين)كانوالثاني،نيمةالكلالطعض4وج"الذي

معهاوتلتقيوطامعهاالصهيونيةارووقىوجهايذي(فرويد)هوكانوالثلملث،البيولوجيةالطهن!ة

الصهيونيمةفي)ء!نوانتحتاخي!رافصلاالمؤلفويعقدباللصهيونيةفرويدارتباطالموللفلناوكشف.الم!كولوجية

كيفالفصلهذاخلالمنالمؤ!فويركشف)واللفرويديةوالامبريالي!ة(العهدابناء)او(برثبناي)لجمعيةانضماء"خلالمنالمعاصرة
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ومناطقوالاستغلالىاًلاقتصادمجالفيعنصريةانشكلىالامبرياليةان

المالرلم،!!....(ال!عنصرية)هيواحدةواحدة

اًلدينمجالفيعنصريهتئمكلالصهيوليهوالليهودية،المالوذ

اللعلممجالفيعنصريةيشكلالنضهيالتحليلوان،والعقيدة

لآهةمنوعهميادينفيمختلفةمظاهرجميعهاوانها،والتقافة

*كللا4

جرجسءصبريالدكتورالجاد"ؤلفهقدمتهالذيالكتابهذاان

بعداستيقنىاللذبمماايعربيالتفكيرفيجديدااسلوبا-رأييفي-يمثل

اً!9.عاممشكتبقليلةجملةمنلكتاباوهذا،6791سنةحزيرانمنالخاسس

..فىجديدانهجاتشمكلوهياخيرااللعربيةالمكتبةفيظهرت

جتلاخذالذيوالمسؤولالواعيالموضو!ياللعرجم!اللعلميالتفكير

العدوالاشتعمارك!معالمصيرقيمعركعتنافيلمحعالكس!لاحاللحقيقيدورء

مسكينعاشقواني،الحبهوقاسعديدةقرونطيلةالعوبيالفكرهـ،نانبمدالصهيونياليهودبم!

التسكنلدوأغرته،العدانصهمنهالانسانعالىاللذبماوالقهروالاضطهادللعسفوءضلنتيجةمخمرا
"...المظلمةاللقرون.للكطيلةالعربي

صدرها!من!فاينمجموعةاحدداناحببتالكتابلهذاالراج!"هذءختاموفي

العين؟منرلمواين:للاعتبارالنقاطمن

..مسكينعاشقواني،الحبهوقاسموالفكرا!وشيالليهودبم!التراث)الكتابهذايظهر-ا

اللعربيةالبلادفيجامعاتنازالتمافيهاللذيالوقتفي(الفرويدي

**!هعلمالنفساقسامفي(والفرويديةالنفسيمالتحليل)موضوعتدرص

عدممجمالفياللعلميالفكرقمةانهعلىللطروتقدمهبقداسة

اللصلاةمدينةويا،الحبمدينةيا،قدس"ياالتمببلىع!وقد.المعارضةاوالنقاشاوالنقديقبلولاالنفس

والهوانالذلرلوعقى!،قما!و!ت!صاورصرت(1،ا!أهـا!أبعضفيالنفسعلماقسامبعضعئسد
....بةالنفسعلممدارلىمنغيرهدون(النغسيالتحلبل)علىالتدريس

دروبوالعلهته-القائمينمنوجهلاولمدرستهلفرويدالتعصبفيامعاناالحديث

الحبيبصوتههاوبينبينيالصميونياليالوديالمخططللطبيعةالاقسام1تلكعلىستجاهلااو

.الحياةوجههماكان،فتاتيعفت!اليهاترمبمافىالبعيدةوللاهداففرويدافكارخلفيك!ناللذي

الحياةواكاذت.الصمهيونهبئخدمةفيالتحلإلميةمدرسته

الفتانالحالممفتاتىرجهيحتذىنموذجايكونلانرأييفييصلحالكنابهذاان-2

الأيامومرتوالادبيةوالعلميةالفكريةحياتنايسودانيجبجديدكاسلوب

والهوانرالذلصضقلةيفدمالجميعوالتقويموالمراجعةوالتمحيصالنقدفيواللفني!ة

فكرهـنعلينايفماكسنأخذن،1لاالخارحمنفكرمنالينا
وجهها؟حمطفأين.والتقصيروالعجزالتخلفاحساسخلالومنعاجزةسلنيةبروح

لعين؟انهيأرأينضمنمواداايةكمادةالدتابهذايدخلانافترحانني-3

..مسكين"عاشقواني.ـ،الحبهوقاسجامعاشافيالنفسعلماقسمامفياً!لبةيدرسهلالتيالدراسة

صة.ببلعرا

**"ليست-إصهيونيةاضدامتناتخوضهاالتيالمعركةان-4

يسبقهوانبدلاالعممسكلبمماالانتصارفان،وحسبيةعسكرمعركة

ا!عثاقبيدر،سلاما،ا!ءبررررياانالافتصارالبديهياتومن.وفنيوادبيوعلميفكريانتصار،ررافقه

صتقمتيماننى؟أراهاهـىواللوبهتفببرهونمطالعدوهذامعرفةيسنقهوانبدلاالعموعلى

،ا!عرلق.اهاا-انكيفلناتكشفقدمتهالذيالكتابهذاوفي.التخطيطفي
يرديرمىلخممةالمزي!فالعلمياللبحثويسغراللفكرجانبيسضغلالعدو

الهناء!بسمةفتاتيو!فيو،حمط(لخد!ةالموضوعيةبغلافرويغلفهاالعلميةالنظريشاتويزوراطماء

الضياءفانما،قىأشرحبيشمسرااقوىفكرة.لصارعهاوانبدلاالف!ةفانهناومن.مصطاته

العينيناثراقةومن،الوجذمنلون!يكسبللمعدونابانالاعترافمنبدولا.حجةواثبتمنها

...البينفيعاشقواني،الحبهوقاسعلإناانتصرقديكوىانبعدالاالرةتلوالرةالعسكبريةالجولات

القرناواخرمنذيشنهاؤالوماكانالت!بماالنفسيةحربهفبم

الماضية.سنةاللصشرينفيذروتهاوبلغتالماضي

ا!حسسنيعلي(العراق)اللحلةحضاريصراعالصهيونيالممووبينبيننااللصراعجوهروان

اللصراعهذافيلعربياالفكريساهموانبدلاهناومنوايديولوجي

وحقيقةبالافسانعلاقةلهاالتيالعلميةالمجالاتفيوخاصة

.الانسان

!.اللخطيباحمدعمان
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