
.ض!
صدزصور،الحردر!الوفصبالددقا!وائهلثئنناطا

مناسبهارساء!حظةكليبمايرهمللنواللذلى،ناحيةمنالعرب!ي!ةالوطنيةالقاهر!"رسالة

:ا)صورةهذهطويرلةاوالاج!مالحيةا!ةورةللبدء-فيابلازمةالاورسى

بمليهمابمقدارالاكتيكيهدلىايوثلبتلااذياالمن!جنفسوهوهـ-..،عسم

المختلمفةالقوىتتحدهاالتياواقعوا،1للثورةالاستراتيجبلمةالمصا!ح

!.الثورةالذهوأحدةونت!جةخطران:لمجدالناصردعكرفيالعروبة-

العرنجه-لآ:الوطفلأللثورةبالاهداهـالاستراتيجهةالتزامناانداتعقهاناصرإلااا!ثورةتطرحهاالتيالمسكلاتاكثركانتربرط

اهـ-صالمحطمناعربياللتوابالكا،لايوطنياننحررااهداف!وت*ههاا!ثورةهذهقائد،انامزاعبدانهي،النظر!ةالناحيةمن

المتعاءلمةاكلقاتواوالجديدا!ةديملللاسنعمإراثر؟لومحو،الخليجقادةعندنراهااتبىا"ورةبالهنظريةيركتب""يم،اسسمهاوواضع

الم!حولواعدادهاكأا!ربيسيءواليإالاقتصادإ"الحيماةومقرطة،هعهو"":ولحاعريضاتراثاالناصرءبدتركلقد.الرائدةيةالوداالتجارب

ناكما.واكخإ-فالتجزئةالقصاءلىبهدلىاكوريالاجتماعي!لالاعم،عضفيالهكارءمناوربروصاغ،وا!بياناتالخطبمئن

الاهـهـالىاتتشببمن!ج:الضاصرياةورياالهملبرممن!حالتزامنامارس.3وبرنا!ج،6291عامالوفيالميثا!مثل،الرئبسبةالمكتوبة

الاهدالى:!ذه،لحلصشبأ!ي"جمود"3لءنوا!ليالاستراتيجبةوا!هـ،منزلا*مادساًنهمثلاا!ثاوعن!الو!":6891عام

ءخاطرالمربب4الثورةقوىت!تبعلىالقادرهووحدهاًلالنزامذللكالوا)ء""تجاوراذاا)ثوريةالحوكةعكقيدالىيتحولانينبميلا

وىالقىتلكتجنبعلىا!قادروهو،ادةبراًتحولالاختلافعنقالكما،الميثا!يرسمهاالتىالخطوظوالاجتما!يالاسي

ا!ولاتهذهانبدءوى،ميسنها!يلاتتجهبش!رك!يالوقوعء!أطر3،نوان،ؤظريةمنجزءاووو!،للهملبرناءجانهمارس.3برنامح

نابعد-البريهي1منولكن.اثوريةاالتماصرعرقيادةعنالمعبرةهيا)ثورىمليواللهال!ريالمنهج""منالاساسميةالخطو!الىيستند

تهدف،-كثجىرةوتحايليهنظبر،ةاًجتهاداتتظ"وان-اًلناصر!فقدنا.التاصربرأتبعهالذي

فىوتستد،ا(ناصرلحبدلفكرالمخناغةالجوانبعناكثفالىاًكامريى*لثووهالرسمية"ان!ية"اكتاقي!دماننعت!قداؤئا

.اتهددة"واقفهاوأ(سجلةالناصرءبدكلماتالىءوراولازها:متقأباءظئجانبهمنموقفمىيضصانفسهاًلثورة!قي.قإئد!لمم

تفسبرعلىلافالاصالموقفهذايعرضناكد-!لمب!ب!ناحي4فين

اللعرب-ء""اللقومةموة!عاتفالا!كذلكالب!ك!ومنمع"لأبلحظاتمرتيطةكانتانهااساسعلىومواقفهكلأمالم4منالكفو

ادةكرة"،ادهربيكأ"ءهـةالو"،الن،صرية"للثورةادعرجم!و"الانتماءومن.معبظف.اراطإواوموقفاتخاذاءإتالتورةمسارمن

لقضيى-كأالمخهنفةسيةالسياواثاكلاله.ءاذأتهذه،"العربيةداخلانف-نالحبيرانالموقفهذايجن!ناس!وف-ايجابي!ة-ئاحية

ا!كرينءاثبمنخا!اا!اماقنالاناورريرهمامن،"العروىة"مرحلةفيبولاحددة5مرحاكأ!بىصاغتهتمتم!ددقولياطار

ببث،اللجر/يالوطناقطاوءنغبرهاوفيامصرفيالمربواالكتاب.اثورةا*سارويتخطاهاكطوريتجاوزءاناخرى

.وظو!ره،المهمعوت!حديداً!ناعرعبدفكر31*ثإفلمهـمةيرتصدونمنتءمفلىاثورتنااناه!اءبدلقيادةالاساسيةالميزةكاتلقد

لا.وفيقةءلاق"علىيكونانالدواملحااستطاعانه،-الصثرينالقرن

اللوصتلةبرل!اولممصبمثوفمنلعرب!فصابهط!وو(1المتيعلمقة"ينه!!دهناطوانافكا!ناالناء!ورالت!عهءعاىقادراجطهالذيالامر،الوب"اثورةاحركةبنبض

للحركةباالضرسبخنوءللاقة،الابخهاعء!رالثورةاووالاشرا!،ار!و!،الوقتفس!يوقادراً،وةروداهاالحركةهذهورظابات!نداًئما

هذءوزاد،الاشتراكي-ص!بماالوانشحرريابجناحيهالمهلأاعااالثووبرلآالتىاثءمارإتواواًلقضط!ا!اماالرئ!يسيةرواهاعلىيطرحانع!

4العرداثورةابمصالجايع!!ارتباطهضوءءلىوتمديداعمقاالافكار.ا)ءمعبحةاهدافهاوالىالصحيسحطريقهاالىكدفعها

الثورة9جنباللذيالارتبأطهذا،وثورإؤئباياالاكثبروقواهااوطن!االال!!--طرمنوالشاوتالاستراتببجىالناصرعبدموقفكان

ادهاقيدتالتبمال"كزجمةوالانتهازيةالتلفيقوهدةفيالوقوعا!اصروؤوىوالاف"ديالاصظع!ارشخه،طو"نإ!رب"االرجبةومن،العالمى

2.عاراتترفعالتيواحزابهالثالثالعالمثوراتمنالكث!ر!ادات3لآحربه/قبممىا)ذىا،ساسى"الممهـياري"الموقفهوالىربىالوطن

والالثراى!.الوطنيادخررهذ.توىحدهاتةانيئشبمالتيالصحبحةوالمواوف،الهربيةالثورة

وامرحلةكلفيترفعانينبغىالتىاله.حبحةواًتو"ثعا،اثورةا

الناصرءمدمو؟فانمعناءوهذا0مرحلأكأمنكتكي!جزءكلفي)

المحنتإفةاجوانباا!شماف!محاولات.تلونانايضطالبدإهيومنارتنلماهـ-االرتنطةالعربيةالوطنهكةالثورةمنت4اثاوا*ستراتيجي

نابالو-بالذاتالمروبةب!قضبةالمتهلم!والجافب-الناصرعبديفكرالوطناجزاءمنجؤءكليىماعبئالاجتبالثورةوءصههـواتاويخبا

زلمكبعضفيترتطمانكذلنالبدي!ومن.اصحابهان!ظراووجهاتالطرقياضاءادىاهووالثابتنرابجىالاسالموقفهرا،اللعرببئ

صحي!ةبئتائ!حا"،اتوؤمهاذيراسيماسيةاالفجاجةثوعالمحاولات.الناصزبةاللقيادةوالمرصيى*التكتيكيلآاواقفكلا"،مدائما

ءقدهاتهلمناستخلاصهاالىادتاقيالممليةباالتسلهمي!صعب-!د؟ررثفىللافانه،ؤظر؟كتبقدالئ!اصر?ريركنلمفاذا

.انيحأولمعددوغيرغانمفلسفبىابر!كراو،المتسرعةاوالخاطئةاللثو!ةبحركةار-صاطهءنالا!دافاله.!وحى.منوجاوالتؤماهدافا

)كلاصلاهعاديةفريةاصولالىانتماءهوالتوائهبغموضهيداريهذءقوىاكثربمصالعاًاتزاء4ومن.الموقيوالاجنماعبلأالوطنية

الذيللتاريرخالطمىللمفهومومعاد،لأاجتماعيةثورةاووطنبتحبرر.اللثودونوا(ثقفونصودوالشوالفلاحونال!مالوهمثوريةاحرة

نلولكننا.لهومتجدداوخلاقاحياتجسبرااًا:إمرءلبدثورةكانتالتورةاتماملمرحلةالاسترات!يجي!ةالاوواًفيثبتالذيالمنهحوالتزم
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انبورجوازيأتعنهاعبرتألت!رالعربيةأففوميةوانةألبورجوآريهأوأفكارةالناصرعبدنوقفانتحإياكأنعلأميألمهـورعنىآلعثورنمتعلى

الوطنيةالمجلية؟2حركاتهافياقليمياتعبيراافطارهامختلففيالل!بيةالناصرعبدبرهاقالاقيالاسسنفس"نانطلاداالعروبةقض،يامن

جملى-ح!عللا،اخرىتارةقيسعيا"و"تارة"رومانسيا"تعبيراثم.!هاوانط!نفسه

هص.نفسايديعلىالاوالانسافيوا)ر!موقراط!االعلميالخعبيرهي،ال!ظيماو!ارروفاةءتا!اولاتتلكاهمكانتوربما

.الجديدةالثووية4الاجتمماساللفئاتالمعامروا!فكروالكازبالطليعةمجلاتفينشرتالة!االاربعةالمقالات

ءبد"جم،ل:وهيال!ثاني()زشريننوالمبرش"راعدادفيالمقاهرية

مجموهـةبمجردويى!-كاملفكرىبنموذجةصطدمولكنناهـجلةفياللهعبدص!ياسماعيلللدكتورالعربريمة"واللقوميةالناصر

حسينالدفتورمقالفي-الفحالتخليطاوالمتسرعةالضوراتمنالاهوانىالعزءزعبدللدكتوروالتقممية"العربيةالوحدة"،الطليعة

ةدلا!تح!للاالتيطلمحاتالمصبتلكاولا.ل!نصطمم.النجارفوزي-!صيئللدكورالمعاصر"وافعهافيا!ربيةالفكرة"،الكانبه!ةفي

امسياس!االاجتما!يالعلمفياس!خد،مهاحين-ماوافعيمةسهيا-ةعبديلدكتورالعرر!"ماءالاتو!ضيةالمصريةا-ورةا"،الضجارفوزبر

وضىرهـ-االانسانيةالجماعةوجدان:مثلمن-التاريخبماو.المعاصرالفكر"جلةفيانيسالعيم

فى-والفكبرة،الجماعة!فكوةوالولاء،بالفزالاحساسوا،الاجصماعي

اللخ...القوميةوالروح،الحماعةحيماة

اسمايلا)دكتورمقالفياللسماتالواضحالماركسيالمنهجورغم

مقالمناقفةفيالوصعبماللغويالمنهجالىاللجوءشويلااننا-رنخولاقلهاليسالمفالطاتمنبمحموعةسنصطدمفاننا،صبري

صإحاتهسالىالاشارة"هذءبعه-نحبولكننا،ا)نجارالدكتوروهـ-رتقوور4ظاهـرةباءممتبمادهاا)عروبة""الىلىطرالتيالمغالطة

المن!حاى.اولاهما:مقالهمنهمايعبرحقيقتينالىنشيراننحب-.الخلافة"دولقىانهيار)1ءتاءهاات!تميالتيالنت!عوب

فيميطحافالمفةانلالماتحوللسلأثيرالوفيآ!رلىءخندض!لىكانظعلىالمدشكسبةال!اجيويخ"الهرب"انالىالكاتبيتوصلونمائممختلطتحلإلعلىفبئء

ثاًللذبالوجودىاوالوصميبالتياراشبه-كبيرزيارالىالمصريةفحطيعيتونكانواا!ىاررولانرضواحدةقومية""يمثاونكانوا

اخرهوالنجارفوزيحسينالدكتودهيوثانيهما.بعدفيماسادامبورايع!برالمتضمتركالحيوأن؟اساسهافيديربةثولاكانتظلها

لوعتهانفقدمثاليةكانتوان،مثادتهفيالعريقالمنهجبهذاالمظلرينا)عئمانيةالعولةوأر،ء،لوعهنةقد-5عربيةوحدةلقياماساسب،

.فىيئ-كمعرلهالدواةتيناىالىعشرالتاسعا!رطفيانته!ت

وجوخرحاهـ،جمنلامجوفختةاالجردرلي!ئثعئل!نحصيل-واولعاسنباحولاميولعصدخاء-وبركل!مقهايتكلهونحباسمتإمبولرلملاطفييصبون(لاجلنبمنخهيطامورهل

اللقليديةائدائرةمنحمدانجمالاللدكأور)امروق"ولولا.شبنجلررعية.اًلغربياالاخنل!القبلجىماالعربكانللقد..4اقىياللغة

التاريفسوللمنهجااًلصودولوتعكيالمنهج،زجوهـو!هادهحذا)معالالتمرمةزبىءاولم،لصرببلاد!يحاوحيصما4!اس
"...الاحئلاللما(

اك!-سارخور3!ارلاص:ح(الماديالتاريخبمالمنهج)وليسالا!صادى

الطريف.!هجهتبنيفيواحدزميلاللركىالا!لالالىانصهرياسمابلالدكموريتوصلوبذلك

واعنصريةلعلافاتنتاجماليستالنجارالدكه!رعندقىالقوميإ.افياللعربميةواللقومية،العربيةالوحدةفدمعلىدليلاكان

دورهامنهالكلكان)الواناقهصاديةاواجتماعيةاوثقافيةاودينيةانثعارالىالكانبقيوصلاختلاطهفبممشابهتحليلعلىوبناء

ويضطوبالقومهنمئأ2وانما،ونموهاللقوء!عيالوتهيئةفيالفعالفيا"صريةالبورجوازيةالوطفقيالح!ركةرفعتهالفي"للمصريين"ممر

وينموالاجتماساضميرهايتكونحينالانسانيةالجماعةوجدانها4صناف-ع)ءنالامةحزبرفعهشعاراكان،العشرينالظرناوائل

تحكمالتيللعلاقاتاكهاوادرلذاتيستهابوعيهاالمئنركالوجدانلديهاايبورجوازيةالمصر/ة)وتننتالانجلإزيمماالاحشلالمنبتحريضعمار(تالاس

الوعىف:فاد!با!فرةعنهنعبوماوهو،وتهي?صرهاارادنها."العربيةحدةلوافسعاريديلاكليلواديوحدةشعار

تكلينفيولىالاالنواةوهبمكظاهرةعية!زة-اجتطوهي،وتحيددهالمصريةالهورجوازية.بانالقائلالماركسيالتحلإلالكاتبويهمل

الخ"..الخ..كأداةالانسانيةللجماعةالابخطسالمضميرشعارضدايضاتكافحكانتا!نجليزيالاحتلالضدنكافحكانتالتي

ل!المتراكمةالعباداتطوفانبقيةنقلفياستطردناانيناولووسياسيا،اقتصاديانمتقدإبورجوازيةاهذ.!ان،العثمانية")امصر

بتعبير"ايىايات"اوالنطاطةاللواللبصناعان:واحدااكتشافنابمصرعليمحمداسرةسلطةحددتالتي8(18سنةلندنمعاهدةبعد

مجاراةفىحتماليعجزون،القاهريةاللنلحوكالةفي"اللصنا!عيقا("السو!عنقق!ورترتبطاببورص!ازيةهذ.جعلالذيالامروحدها

لها،نهايةلاالهتاللغويةلوالليهصنعفيالانتماءا!جرمانيالدكتورفداؤيةالنورهواهذ.وأن،المجاورة"الاسوا!"فىالمنهزلةالمصريقا(

.ب!انجيتالىدا!ضبطضءكليحتهيحيثا!با!"!بوهاوضعهاالننبما"العاطفية"التر،يمةظلفيوجدانياففت

برقة-دقيقا!نن!دامءلأاممادي!دجلمنننتظرء*!ناماالرغمتفركانتواك!وغيرهممباردو!اك!اوالطهطلوبميطالعطارصنمعل"ق

مثهلمنعليهاالمتعارف!للمصطلحات-الاقلولى!هحهمء!اس!ة"ال-اسىوالا!صادي"ا)فصلءلىتأسشماالمصرية"يةالوكل"فياطاد

اللعلاقاتمنلكدبأننقاجأفاننا،بالتحديداج!اية""مصطلح.كلهاعربر!االوطنجسهموبينمصربيناي!يهاشرناالذبمما

والثقافيةوالدينية(الكاتبعند،لضبطبامدناهاندربمما)ولاا!نصرية--ةالمربيوالوحدة44العرالقومية!دايض،ايكماتبويخلط

(والاج!مماعيمةعندهماثقافيةامئ"لمكاللدينيمةجزءالعللاقاتان)والمفروضالوهـدة":رقووو،واحدبتعريفالملاثنبنتعريغهفيواضحاخاطا

ناطالماالاخوى(اللعلافاتكافةعلىال!!ايطلقانا!روضمن"لتيوهـنالاسه!عطر!ةا)!طرةءنوكل!بماتحررصبركةبروهرياهياله!مية

.!اهرةاجتماعية""ؤكرةهي"وتحددهالو!يتبقاالتيالفكرة"المقامفي!اذنالعربيةفالقومية"ثمالاقطاهـن"الاسقطرعملاء

وانالقوميةزتج""لا!ذهـاولقاتانيكتنئفنجاراركتوراانالمهم.الاقطاورن"وعملائهأ/لاسغممارضدايضا(1وكل!تحررحركةالاول

الةوميكأ،باف!جديدهوالوعيهذاولكن،بهاسالوتهيئةفيشاركتحدةالوبأنالقائلالمار!صيالتحليماذلثا()ايضاكانبويهمل

!-ىةالفيوهذء،الوعيهداتسبقمافكرة""هنادكانتوانللحركةالدسهةودي"القانوني"والضمبمبسراخمرةاهيافمأألعربي!ةقىاللقومي

وقتفيمحقايلاعاطفبموشعورفكرةانهااي)مشتركالوجدانا(غش!ر)العربيمةالثورهـ!ةالاجتماعيهالفئاتتقودهاوكل!ه!تحرر
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وال*ارلى."--ةوا)ضركبة")المةوليا،خةلمفةالورو"ءفىلءذوروااحضاراتا،ماعةالجلدىالايما!مااللضميرتمونجطةمرإضااوهي(!واحد

الء!اللعملمية!ذه،وا)-جاوربالاقتصاديلم!تقلاونموها(والمربيةالذىوهـ-والا-تماعب)الة*جرك!ونوا)وعبوالفكرةالوجدانولكن

اء،للمااقطم!نف!كل!ئالمءاء"ا)ءورجواز،اتزهو"عالاتب!ال!ا)!ة-اصر!-ثهرينمنوح!!أوال"كبرة(إفااالوجودالىيمهمبقها

))الاءاجم"ره-طرةانح!ه،رفيرالاربل!8؟اضسىةتبدأولم،الاسلاميقى؟ختب*-تث!ه،لاانهارءم،?قىاص"ما-ليوالاالعنمروهي-

صالنضخلملال"رالااخوريااكأمالهاتبلغانيمكنولا،با)عرءلىإ.إالاجضماعيةللعلاقات

الالمهضعمار:لنالم!،صر))الاء،صم"صدءهـليؤطركلفى)ةالثورإ"ثلمتا
.....كاكماننت!ي،النطاطةاللغويةابالاوامنالطرإفةالمجموعةهذه

ه"ع"المتع،كللهوالطمقات

واضءق:نقيضطرفيمنمكونةاو،متناقضةنتيجةالىمتوقعهو

-ه-ذهحاءلللاشمعباحمقوتحقير،ائقومهكأ"الم!فكرة"مثاليتمجيد

والمناوث-ةالمعرضبرتةبما).ر!للةهذهتمحلوودوؤهـكأ،ؤروح:4بئديمتوكرونىمنمستمدللفكرةا)ضمجب!.نفمصهاالقومية

فىالا!واشاللعزيزعبداًا!كأوراكطمقاو!نماقنث!ةاعرضتتسعحمى،دلاالملأ"نج!4االاست!طراتالى!جم!،)وطاولتعملهااةكمااافكرةااوالامة

--اولكت،المماصر"))الوركرفياب!الهظبمعبدوالدكتور"ا)كا؟ب"نء-اروي!ثمنبر!لالروحاءنثاللحدمنبدفلااجرمانيةامن

ىؤصبويعبلاسهمال!كتوداءقياليوصاقش"ءرض،ت!نقفاىنحبات-صاو!!بالؤمنءلىوتارإخهاءطرهـ!!ءكما!يهـ!ارة(9اد!3-

لهـى،اء"صراالفكرفيالنجارفوزى!جنوالدصر،ا!عةلمختارهوكلهالت!اريخان...المعاصراصاريرخهااتفجراتستهديها

!ء:"بدلااءياالضروريةالم،هـةنيواجهاخطريننتبيناننمتطيع."ا)حطصر

لعامىاللمنهجلتسعاالاس"خدامخطر:يةالعربالثورةق/دوقاةبعد

!-ف!تحلمبلمجمالفيابعاميةغبر،هجالمتبروزوخطر،ناحيقىمنء-ص!جب()وو،"سفد،القيو"+قيحا*لبالشمعتحقيرولكن

فيالة*رهـزاضرباتيا!ختامةقىالعربياثورةاوءجالاتا:اعرا!!اوائل"ضلىلحاضر(اتارإغهو)اللذياكارإغتعقبفبعد!خلدونابرن

ء-ن"وعزلذاتههكأالع!ائهجت!شولهاًللى،ؤدىلاولااللخطر.آفاقهانتسجوما،العربيةةالجريرالىجهيعااص!!يرجعاديئاالساميبن

.......السامهلأ،لصبغةء."غهامنالقر،ءةالبقاعالىموطنهممنهجرتهمعن

اصحل-ل"لثول"لاوضععنبا)ءممرعيعجزحيعماالوورو"جماهرلاعولول!ضارةوجودءن"خميظتمن!رهومااللجايهديالعصرالى،ا!عربيةا

ال-وللىقضوقيخطر!ر4نناوترلمعاصر"احنحتها!ةفياءثودالولثورةااتبصرحدالمقضنصل،اللخاليبغوالرنجدرمالقعتدلىتلانهامفقودةمهكاملةعربي"

.......فوصى-فآثارهوعرفاطابعاهداخلدونابنادرد"وقد:انالى
الفكريلفبهااقياالعقليالضبابطبقاتوتكثعفاستهبرارالىيؤدي

برؤديوماالمصبريةالقضية"هذهالفلسفي"صورناعلىالرجعيالطنياسرعءاوطارءيى2غلبواواذاالئسائطءلىالايملبونلايان!مالعرب

عنتعرزحبنمصجرهاقصببةا!اماضرة،1جما!ر!لةمنذإكالي"ولايرةأونبوةمندينبلآبصفةالاالملكلهميحصلولا،اللضراباليها

فتكفصالتوريةحقيقتهاعنعزلتهمقدارطوتكشفالهكرهدامت!ابعةهـافع4ك،و)5."لمكسه،سةعنالاممابعدوأنهمادينامنء!ائراو

لىماكاهاالحقي!كأاللحلولطرجءلىبقدرتهوتكفراء*لاا!كرمةبوفيانالا،قالو-ماظدونابنءعنتفقلا!رتنابعضوهوالاستعلاء

ايدميق.ا-ياسى!اانطثيووذاتؤء-ةالواقىوحيوالرالروا!ة"نكانواوءفر.إهمالهربعاماءاعظمقانأكذا(بصدقهشئبأالنأر!خ

خ!سةسامبىالقاهـدةء--ناتخذوا!ماليا-اطانواالحكمانت،ىفاماإكذاأاًء!ميةاصول

..انت!-ىا"رهمولط4ضفلماوسي!اس!تهالملكادارةعلىاعواناالاعاجم

***الاضاجموو!ف،الاعاجممنندلجااءراءوزراءالوالىوالسلطاناًلحكم

.3!ؤلاءانالا)كذاوالمغؤللميابيناللصاولمالاسلامبيضةءنيلودون

"برئر.بط.الخ..لغاً..اللخ.".ا"استعربروؤدكانواالاعاجم

إءمى-نفام:؟لاقياصبحاللذياًلجرءاليا)هـكتورينسعروحبش

المضحكبالإزق.دحصعرحين،افه"دوولااًلعرببخلدونا.نيفما!
بدمثق"بلآد)اورلءرمص

-لالتحابمهمةعنوتجئازل،ال!لبيتحليلهالجهبهسؤدياللذي

الاسطداططالغإطدهحببنائطتاري!"فيمستمر:سكمونياانجلويصبححينثزر:بر،لت!اريخويكتفي

ول!ن.الناساتإرإخاإصتعءمااكةر!غااشارااكاسيصضع"))إقب"حيثالتحلبلالىينتو!انليفضهلكنهو:انطونيوسجورجر

الف؟هـذ.العبربر+قىكأء"اشخاصفيتجم!.دتا"لآاومنجئسماوحدويا،وعربهواشتراكيااناصر!،الممريبالتعهجمر"إطفو"اي

العربيالعاللموقصة،مرمدانبيابعثةمنذاي،باأورررستةواررومائقىإ.إمالعفيوالله

الفتجوالسلطانءنلها"قةقممذات،الجبالمنسهلأسلوكان!اتنبلحقالخب،ل"صورهبهبئ":اقضهن!!ومماءفداريكثفلاانهالمهم

ادإ-ن،اصلاح،ليدالوبنادخا-ءظيمةتاريخيةبث-نجصبباتلأممثلىةوتهاء-وعسبرنجدرامالتحتمدؤ!نةءوبيةةل!إميحضارة""عن

هذهوبيئ-عبدالناصرجمال،عليءحمد،بيبرس،عبدالرحمنوالشاءجة1،راًقءةااالحضاراتكلاقوءن،اياخااوالربعواليماءقى

تغاددأنبعد،المنهارالجرفعمققطهرووديانوءـ؟دتنحدرالذرىصاؤواا!لمهاانالارججلانا)!بية"حضاداتاهدئياللقد؟هةوالمصربة

."العظمىا)ممىخصياتهذهاحدىالمشهدتغلبصااذا"بانهـمللعربالمزرياتحقهراوبينإ()إالعربةالجزيرةمن

فياناموعبداجمالا"العرب"كتابهءفينتعاتوني/سهلمكحينيمنشيماإمرفلاافاللبافيولائه."الخرابال-هاعااوطاناعلى

!شرمناكثرولايتهعلىيمضولما،الامةهذهابئاءمنخالدين51ءدادالاوطان""فيإةاليلموت،عاوالصاتعلءمواوالتجارةالزراء4ازدهار

مثلم،والحدسجرةالبصبلسانيت!حدثيكونانمانتغفان،سنوات،بهدير!!ونهامنهـمارعربكانمحندمالملامالالىبصدال!ربفتحهاالتي

؟ولمتلميطانيةا!ببر!ا)ةجريبية.لي!ثوالبالاستقراءبلسانيتح!"ا،طا!رهذهأدهورءنشبخاإمحرؤطولا،الاوطانهذه)،نعريب"تمان

اذافكيف،بخاصةاللعربيالوطنو"نعامهاولللممندورهايئتهالآسيويبنالاعاجم"الىوالسلطانالماكانض"ى"حبماالحفارية

والملهميئالمثقفينكباربهايتميزالتيالذلاقةبتدث"صحوبةكانتونظمى!وسيطرةصكمااعرببئاالحضارةعلىؤرضواالذينالبرابرة

اءضيشبينحتى،والمجاواةوالأاًلمءطءجالفيالاخرواحدهمبطبميزوالطبب!4ا!.مليةمعهاو!عواال!طورمنالعرر+قيالثقافةواومنهقبلية

-؟نوحضارتهومصلح!تيىنومرحالتينىانفص،ل4عمليوهيالاسلامبمالعاللمتالورتحكمن11الممكنمنكانالتي
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.،ص؟الاخةصءوضوءاتفياًلباعبرطولاوالاجنبيةلثقافقىباولامعرضفيالمةءص!ر،ذاث-هاد،الا!هذاهـفاالهءوقاننكلاعلى

ثعرضالناسمه-5وق!ر.و"!كلاقهاالاء"!ضايامنء!ررأىناًلورلمكادتجوالزلطلقءنير:*"دص،!بر-،برو"اق،قا!رذلمعظ!ةعاىاللبرووأن

ا/هـا.يضءعهـمولم،ر"اء"م،"ؤأسلموا،المؤمنالخبيرعرض!ح!اياهمهلىا.تراذالازصى.فعلهاردودوطر!قة"فيضطىعاائروالا"قىفي

!لربانهيدناوصفهبحبث،يدرولوجيتهافيالمنطرونحارماكميراهـىالووعن،والبر!ا!العيانءنابتعدتورأ؟وى،الخنثهنالركب

وجطلعه!ه"ءمداثم!خينا"واًثالىالدارله.-نبمضر"ووصغهجديد-اخرشكط،ءءلىبذاز4برهـانهـ-اللذيالجياهيريواللنةمعورالهاريحي

،ا!خرونءلمببهوز*ى.الاسلام-جديدسبءليفيكعا*لالافغانيالد،بئ"ءاً!صدف-اؤوال"!إولةلواادثورحيرالى11"د7،أ4أ+ح

الضقائصىتجريبيرجلانه!همالءربظرياتالاصحابوبرخماصصةممن،والغرضوال،وىا)ز،ةطمنالكثيرؤ"4حيزوهـو.والخه.وم

...?..ا0..00،000ء...قئفةصوا،غشاوةوارصارووم!هور!موءلى،قلوب،مفىدصرصابتلوا
مىالسمالدءلعمالدمنهعمإيصطدامالهبد)&يعه.لمون.ءرحلي-.

يتمرف4وافال*قيدةزلمك"ثلى،متقصزب،لاوانهاءشربناالقرن،تلرةعء"واضءنالكلم!رفونو!م،ا)قائدحياةخلال،حبانهم

!!دةالايمطنإ-"!ا:لاؤ-اءلوانني.-مرحلى"كلتقلباتبحسببل.اخرى"،رات،الاخر4بمضإكفرونواخاصربداببعضيؤمنونو

للتلى!العقائدجمجعاجاهامنتس!خرءقبةوتطور!اوحريئهاالامةراتباعلىى،ء:هـاداصرؤىالخلافوي!هاباللذاتاللحبزهـذافيان

فرط!حزب)4يكنلمولئنالرجوةيبعةهلنباوتأتيالاف!.لالعقيدةهـصهـمس:يالهفيقتاواواوقاتلو4دوآمنواورعوهاووهاللذيطنأن

.يوج!"انىيتجهحزباومغاربهاالارضوو،رق!ءااالعربلهكاشتطروااذيناانحينفي،اثموراهذاوهـحصلاتالوعهياهذاعونات

نالل!م!نشرحانبدفلاالمنطقهذارمثلالبصضيؤمن"اذاوحتىاك--ورووذاضناوو!وااًلذبناو)ئكهم4لبيلىعنوضلوابه

فليؤانبمم!!يمكنثمرضىعرعاموأي.كوإنالىبحاجةا"ولا؟اناًلقائدفىاللجإجقىزحتهلىاخرىصوواعالى،والحماسةبالايرملنالانساني

بعدها،فيرهااللىعضهاانصرافهوبالرحلةايمانهبخصوصاما.صزبا!وا،وانالحالمر،-نهـنفكانوا،الاولب،تفيوالمحاجةالبدإهيات

بحسباراحلا3لفي"صرفتاة!االمولةاص!أيىصاور،ءور!ق.حيناللىبعدهورموامحبدالناصرر-لوانا)زائلجنمنوسب*ونون

صيادية؟الور-كررةوالاقتامصاللح"عنبعيدا،عقبهـتهاعا-!اتمليماالظتيصةيشرحماخبرنهبا،قتئاعبا!!إنجاسهذااوردتلكنني

تكونفقنوجدتواذا،بعدالارضعلىتوجدلمالدو)4هذهءثلانالقي-ودرغمالمطةقة،،صريةالنالزعامةظاهرةفياولفةاللقومية

هذامنوالسادسالخامسىالعقدينخلالالعربيةالمنطقةضمنعلىتنتثرالتيلملاءوا!شالخرائبعنرغم،المنضصرة،التقييدومحاولات

طائفياقبلياعربربوعالمااقطاعيةمصرورثقداناصرعبداان.القرنوالاصطهـ-،دضبى!ادالالىايباسامنبالرغماتسعةا،!،ارضنا

جهدءفكان،الا"فاقىمواضعيرىولاالخلافمواةءيرى،مسئعمرا.فطلةغصربراطنيةعقيدةالىلتحوالاضدهااتيعتاينيوالتعسف

الاقليميةءنواللووبةالتفرقةمنوالوحدةالفو!صىمنالنظاميخلقانارواف،.إمعخطقة،مصناصريحة:الآوميمزاجناتوافقزعامةانها

فىوليس.البةريالفنانجهدوهدا:اللطائفيةمنوالملمانيةذا"اووذءتظؤظشطخلالمنالعالمونفهمتتاقفطت!نابكلتستوعبنا

:قوةنقطةالىضعف4قطةكليقلباللذي(للقائد!ذامنامهر3العالالمز!لى!أ!لمب،بىالكاذبةترشوثاباوعودلاولكنهااحتياجاتناتعرف

فيالغر!مصالحواستغل،يحررهاكيلمصدالمصريمنح!استغل
*..بةثمعورنا،لافيالكاهـنالاستشهادحبفينافشثيرالبلرءعلىالء.برمن

،واسفلمناسبةكلفيبهيرهددسللاحامنهاليجعلالعربيةالمنطقةالتصاض،كطاءلمنغافلين،ن!ثلهاالتيلنقائ!صهاواًعهبئؤنتبعهل

يعتمدبانها)لمعاديالرجلهـعروليثيناصرهقويحزبوجودعلمخىلمك-5بانهاثقضنامقاليل،تفرضهاا)ةب!اتالتفوكلراضين،نجالدها

تعرقنشعوبرهاكانتالاؤا.ميةالحكوماتكلانحينوفي.ءباشرةعليه....

هوبدالناعرؤان"المالمي"ا!حرر!لاتاوارريى-قى!*لاصها.بدمائناجد.برةإجعلها"!.)،طا*ات!الاحلاصو،لي،!دناألا!"اسمن

كىاحديثاويتتباللقوميةوهثكلاهاالامةيجابهكاناللذيالوحبالجماههرالسنةبهلهجتالذيالمعجبالهتماوطذ!كفحوىهووهذا

ووءمنتخذوكان.ور-ءجلاذللكالىاستظاعماالمحالبلأاوركلات.."..اثوارالت"بالدم،بالروح":العظهمالحزن"ويفي

بذهـكماست!حقدولةوكرئيسقومىكمفكبربهليلتزممواؤفاثطكلاتغابلانه"اللقو"بالمزاج""وضوععاىباللظك-دااعودةمنبدولا

اللقائدبتحريرالتزامالىموضو!ةنظرةي!نظرمنوان."القائد"لقبإتصا"لأالم،ةعاء-االعشرينفي-عهـداغيباو-المحلاجنانظارءن

والفورات،وعدنواليمنالجزالرلروتحر،اقتكل!ادياوةاسيا"صربىا)عراةحرراصر!انء"تيم.عبدالناصرجمالواشر!ف!!ارزغ

دولةانالادراكتمامكيدر،الايجلمبيادالحبوكتلهالمخت!مةالافريقيةءوةو!ماعا"ل"الوروميالمزاج)ولكن،صت!لأتاريخبكأ)قوانينتخضع

:هذاالصائديةبمواقفهاأاتزاءاا)ءالمفيىارولااكثركانتاناصرعبدااهـدفهـميم!نلاا؟4،-بلهالاخرىا)عواًملبقبؤعناهـميةيقللا

كما.فلأس!طبنوتحريرا)ةحدةاجلمنكفاحهعنشببنانقللم!اًذاوعبد6791عامالى،591عاممنذ9.الاطلم!!طبدولهالناصري

عقائديةاكأدواوجدتقدعبدالناصرقيادةانعقائديمتاملاييدركلتخيلان/محعبرحيث:حجابودونروباشرةالجماهعيريخاطبالناصر

اضىءلمفاانفلر.ابداةبلهامثلهأقعبرلىالارضز!نم5صرهـا.بدوناذاعةايئاصربةالرعا"عليهتكونانيمكنكانالذياللشص

،4اهداؤهـلتهفيذاللقائي!شعملهاكانالتياًلمادةفياالوزونالمزهـئتسجبس!اعادةطلهءضهافي،متعددةاهدا!ا،ذلكيحققالقائدوكان

بهيقعدلموان،حاسمةنتائجالىصولالوعنبهقعدالضعفهذانالنطصفمنةفيوالالراكالفرسعنضططردهمانبعلىااعرب

اليها.الطرقخدودوالبعيدةالاهدالىطورسمالمناوش!"عنالننسيسىاعادةومع،تقويباعاماةطامنذاي-الميلاديالتاسع

ىبرالفسبعونالسويسضفالىوعلىمصرالقائداستلمالدولةله.لمطةفيوالشريكمصيرهصانعبانهالهربياشعاريأتي

العشرين،القرن"نالاولال:صفاسةحةبافضلمزود/صبريطانييخاطبهالذيبا!قائدومتصلرورء،لقىحاملانه:ذلكمنوالاهم،المقبلة

اسرائيليالفجنديةمائةنالقنا"4الشرفاللضغةوعلىوغالرهاالقائد.خاطبالعربياهـائمفيفظراالديمقراطهلأطاشروووـذ،بنفسه

تفضحمابقدرالناصريةالق!يادةخفاقباثهدلاهدهعالواقعةانخفىباوص،طههمواحدةامةانهمفألىعرهم.حكوما!موراءمناعربا

!لت!-افيالحديثةالعربيةوالصلهببلأالاستعمارشراسةالىادراكهموذلكفأست،نف،العالمياوضعاا،دوبية-وحقائقالاسرأر

العجببودس.الوجودفيالعربوحقالعروبةانكارعلىالقائمةمواؤف-4يششرؤونصاروابحبثوزطويرهاكشعابهعلىوعملالعام

يقربمابرسالتهويم!يرالقائديرطهرانالعجيببل،هذايحدتانفبىنجاحهمنكبيراجزءااًن.اتسباوعيهـمخلالمنبهاويتنبأون

الاطلسيحلفيسلحهمجنديطيوندصفالجزائروفيعامطعشرينمنةالعادا!لغةمنكثربايخاطبهبملمانهالىيرجعالازماتوقتفهنم

الفسبعونءهـنوفي.الفرنسيينالمعمرينمنالمليونونصفومليونا!ثوريةلمصطلحاتباعليهميتع،لفلم،ا،!يوميالكلاملغة،المحكيفي
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جنشدئفئمعيبعثو،يسثهدجثدبم!كلمعيستثهذ،لقاثد9السى،دسرالاسطولعن.ووأ.وئيبيلاألعرا!فيومثلهمبريطانيجئدبم!

والوت.الحياةفوق،المعركةلىبيكونحتى.!قسوولكنه.يعيشالامةشعوبودفعالقائدظهرذلكوءعإ!السويسشرفيواسطول

بنى"،"سيهاهـياناتواليىالفرق،والشيعالاحزابانمال-حتىانه!دينالمستضدوالسياسياورلمحالنضالالىالعربية

...صةاً..ء......لقد.قواعدهممنالكالرةالكثرةءنبر!لمهمالاالدنياعنيرحل

ور،قةجومىنهـنراتقويضعهاللعب!كولعثا!ن!أي!دو!معه!الطالةيعهكنعنوص!ننعلم!رجزلهلكانعاشولو،ا!وبارضمناقد!ماالاست!ماربانهإءحياتهأنى

تب!ت:اخوشأن-يالي:روالامهطانيالاست-لجديداالاصننعمارمع

ذلثانهـ،.المتمرةالشصا"لمةالمعركةابرضحةءنوفيحل(الكبرى4ا!ردالو!رةوازمةالعالياللدازمة:متمددةازماتفيملا"حه

يبعك.اثعباانطالمااخرلثيءولالابقيادتهالامةنف،لانمنواثقاوكان.الصهـيونيالتوصءوارمة

هـنباركتثممعك.فياركهذاكوباركتمعك،فلصنههذاللصنت*د!هاو!حلصىاولاال،جمةهذهحدةلكسرص!يفةتجدانبد

ا!ىالكلضممتوبمدها.هاسنن!جاب،باركهـتمنولعنتلهنتالنصرانهـنواثقاوكاندلزمانعلىيراهنالقائدكلان!د.ذفي

.ص-دركدر!لف"ثقتهولعل.النصريخوز4فلرالرمانخانهولئن-بجانببما

اء!زلةاررياوانما.قولوال!مل،وكلالقولا!ءرهـةميون!الدوامعلىهـلمحهصةالمناغضكأااً!ئفسبهلاءعلافةالرمانعلى

استم!هدتوفي"-،،المعركةفيولدترانت.الننظورتنا!ف،تقيجاوزايم!،بقلالجبولاصءيهابردايخاطبللم!بدالناصرفانللذلك.المشقبل

وهـورا،اله.فوحدةظرة.!ت4راللذيحيدالوالم!،سهكانت!يور،طوصبئ!ما"ك"اًهءبطالاجال!!غاطبالدوامعلىكانبلله

.؟الهد!وحدة"سبقتالتيالمعاصرةلوالابرياجيلهاما..والفداءوالتفتحالحمسمة

امةفيفيماتالتونماولكن.؟.غبرهوغدا،التطهمهذاال!ماكتفىكما!اج!امنوي!!طالاخلا!يةازمت!ايدرككانفقد

!ديما؟ممارالاشسنهاوجعلى،ركاملىلالانحطاطحولهانهاورخاوبرشراهتها،العرريةالانصلمجنض-*ياان..باادعاء-قبلهمحمد

هـذهالىتحتاجاككمااالامةفيوالتفتاللضعفعواملاحد،وانانيتها

ممااللمريحالعدوطيلاللضقمض!اإثدبااطلوومايعتبقىأءلمنودلمعر!اكإرراولمعبئوطىرحال!وميةالمثكللاتعلىوعلكلهافرهالتسلطالانتلبيا

.ر-.رو.اللفويى-ةصةاوولحمراعاةعلىقادرةللتطبيقفابلةوا!حةحلؤلا

اكثرنفسكمحاىهـوتلانكاذاكءلىوصبروا،قالء!قنلالعدو

.!كعلىفسوتمماالطاؤأتهـذهجميعويتمثلإهضمالذيالاقله.!الاطارمن3للخروجوا

.والقدوةباللدء،ءلهايكتفبماعبدالناصرمكان.لمصلمجتهيسخرهاو

ح!قةفينلتقيخطوط،عظمتهاعلى،المراءكماهذهولكن...اب!الهلىافي-وإلمقائدوخبرةوعاماي!انعنالمنبثف"والبلاغة

اها.و"ثاصورز!اعلىصاغتكالتيهي،ت!ضمروحنا!،!هاضلماثورةا"الثورة.ؤمريففيقوله!ين!ا.الاعجازب!غحدكل!لمت

احدف،يدرىلا-الا"وا،وهاالصحراءامها،امةار!!نتاعطىلفد"الفا-فييةالقضية-!ريففيوقوله((المجتمعتغيير

..أ."يستحقلالمنوطنا،يملكلامن
حالحلوترعلىؤيه!راًلء،،.اءلاامحهـدودفسمتهـا-!هحدلارجيهمىا

ماج!والى،ح!قةهـولكل،"طكةشي!ةكل،امةفردكليمثلالقا؟د"عاا!ناررعالاتبمجتبقلف،اذازبايغلاواننا

-4رحوم!ولءشها.)هنتقماخصمات-ر/قلاعوا!جم!،حذرةالمخالفون.الرحل!ةهذهفيالعربيافعوالوءةاللصاثفههـقىمساوىءجميع

بعصاهافهخرجحراءالمهلضرب.!ارة،(لرحمةانف"علىكتبكالذي)هـ،5!ذ4نففي!صلا!طنلانه،!ائا؟يعدييماناانعلى

ماتقلمتاذا..معهافتجف!،رمالفيلغوصولادة،فراراماء!طءصمط!رالاطالباكانحبنبللمظاهراتاضخراكهؤما،وشبابه

-ودالو!لينم!دها،عاشتوتماطفتامتدتمىاواذا،ماتتانهـاريبولا،تما.صجاالوعيرادهاالتيالفظريةالحميةه!ءمظاهر

.واولاوجودليلهخحىقال!شمناتهاتقاتقديمالى8،91عام4دفصذاتهاهي

اسقاطؤيالكبهـىالمغا"رةاللىذللك،ودعدهلسطينفيالفدائبما-بالعمل

ناءتامانة"حمك،اللقول"لىء*فولمنولدتامةابنأنتءـ-ذءفيبذرولقد..العربياللعاللمفيوالرجبةمصرفيالملكية

تحته،رزحتثم:ابررولاكيهمف"لادفلا!شرنه،الجبال!اسناإلعنهابردلاو؟:جتالاحبةمنهاتموت)نبنوراجميعطالمجالات

.الموتحتىبصهافيماتصطرعاشلاءوخلفهاا!رخيلفمزق!امصرنركانه4فبيقالمااقليكونبصت،والجهادالعطاءمن

وحدتها.سرهوالجللبالامرهوىتاريخهافرارةفيولكنهذابانالعلممع،تماماتسلمهملمافيوعلىاللعربيةفىالقميمة

الفتق،وحزازاتالفتحبمنجهية،وكلرسباتهبامجارءالتأريغ،هذافرداجممعال!الومحتىينإقىلاوسيرتهفودعلى!ددالذكياللحكم

هطقه،ولابمن!ه،وبهبوطهبصعودء،االسخيوعطاروالمميتةبأحقادء.باكملهالعرسالوطنفياخرى!ؤ!ةاو

ذاله.يىسهتعيدفي!نتجمعالتاريغهذا*،*

م!متقب!.الامةهـو؟واحداصنواالاالكيك!نانترضفلمانالوقهاودكأت،الغاليفترنر،طولممب-هـكلتبرثاء2"متوالي

:ايىنافضحاتاريخاجممافىومن،انتءائادء.ميممنف!عظمة!قالتهفجماءت،كتبمقدسيانطونتاذالاسلكن.مدمه

.!مهذالتروا،كلهاالمقاللةارءكمخملتلواودوكنت.!ظيمةمنا-بة

ص!.عاى!نامولاالضيفيقريعرب!وانوابل!غلانه!دهللاتريرباالاضدادمنينتونالديألكتيكيالاسلبوب

.ولدتفلهذا،ا!خيارلكيكنو!م"لىختارلوقد.لهوتضىيرالواقعءنمهورةلانهقذهلنا.بلاغه4

وا)-ك،حوللكاختهـ.وا،ادانوكاتهموك.و،!مجدوكرفعوكلهلىا.فالامةر9وصالقائدفصور"الامةهذهصفىهة"اناعن9الاستأذ

(..الخصامؤيك)بالمحدلرينهملتحكمعادوا0نصجرلهقلالممانيمنتلاحم

ب!ذافعلت!م،ذا،عط!كسرهوكلناعتفائضا!ناناللهـزيمةوانما.كلا؟قالواكمانكسهحزؤرانمصكةأكانت...

هد؟الرص.النصرأبعادمسنبعد

ء--ناسا"ل.ئلأنالتاكمانف9اسائلفمانا.رجلياعفوكفكنت.باًلر/قول(نمسيتقيأتكباردااولاحارلستلانلمثل

ك!صدم:الذيلاءصامو،واماءكامامهذاهلاواففالىومبكيك.ءمصيرشانوذلك.شرراير!دحكالصوان(بارداو)،المحرقةكناد(حارا)
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ءو!نفالموتمنالعرديقالعرءوقفان.ابياتهافياعيالولجند9و."اورنا"للمبن!بةمسوو!مافي،رصيدأألأمةتاريح

ناهثاه-اءوتالونط.هأور،ةولا،رانهيفلملأ.الواقعبالامرالتسليم1.معلقاالسؤالوسيبقى

.حياةايضاة،**

دينمنالعربىعايشرفىيوبماولةكاناصباحاتباشب!تلا!تثم!بلنبدأ.!كملولمابدأطويلحوارالاكلةهذءين4وبصن!

التا!هـء-ةرءيدنض!بروجدتصهـتهدىغيرعلىوخرجت،محبدايناصررحبنن!اريخوا،التاريخبرصزانيقالىالقائدفعصر.بمحدكوبم!نمر

:حدةالمهيئالعررا!مهوريةافارةسمنمقربةعلىصذاحا.-كمابدي!"

،8ء91ء،نماو!وريل"صردينحدةالولملاناءبرمب،يذكرمنقلبواي.الداخل"نمز!ك"ريرصراع،حدنقننهفي،حوار

منفانطلقوادءنخءقالىفجأةاقبلمحبدالناصربانالناستسامعحبن؟يخنفجرولاصورتهالشعباليمهيرىقلباي،التاديخيتق!ص

والة-رحبالهتافالي،لياا"ضواانبصد،ينسلونوصوبحدبكل.حررة!نهاينجعلالخشذةاتتفحملتوثارتصلبتامة

وطافواالممامهاصلمنششدواالفياهـكأؤكقصرالقانداناعامواذاحتى؟!زللةفيوضعكلقراراه!ا

ارجاءب!مؤفاضت4جوافيمنواللفوارع4ايىالمنافذلسدواحتىحولهمحنهء-ؤو،تقولهالمصمير2ءأمرصيداجعلتكللصورةلهذء

ذاتهـ-،الا"كتكأرهمصهلتك!لك،ر!هاعلى"إنةرءو41))شارع.وحدك+

هرعوا.وعجائزؤ"ياتمنئحوقلم،كللع!لهبصصوهمالف!يعهصبيحةالثتبولكن.ادريلا؟!لكما-ا!بعلقاذيمماأنتا

ارهـومررواملمبروهانالىزمئهوقواوطالماير!هانا!ادواحيثالىاك-ىا!ساةعمقيسن!برا!ذىدافون.رفعكبوم"علقك"ايضا

.،......هـبالشعبول!ن،استقلمتان؟حزيرانمناتاسهءيومثت

الئصفا-ئ!م!لاثزفيلثار؟لممصا،ور!.فابهاكلوالمالسمنع!خو%جمممافملآعداماا!فوقكلالامةاعطتك.تشقيللاالأمة:وجهكفيصارخا

اروزنهدهالذيا)م!.فبرشخهر!يرلقائدرولمحاةيعزونااـبرصةمببابناء.كانكلاللهاطلت.خاصءميرلكيكونان:واحداحقا

.بالايماءيردقصارواقهدهرليصاههثىليطصنان:"افىئاة))فداء!يها"اللفداء"هاساةكانتثم

الاهليه.اللحبربوزلىتحملوان...اخاهالاخ

يون/فمنق3زاءد"د!!اقهاتغمءاقبللقلم!ع!اءاصدىهولاتعلى!اامئمهأعظم.اثمالةاحتىالكأستشربا!ألاعليكيبقلماللحظ!تلكفي

.ففعلتر

.انحزيروهز)مةاسرائهلو"جابهة-نالل!اليبذبجاهوالشهيداوكنت

حاج")هطهـبرص!ئالرالذيودحاعرببموالعاباالجنائزيالموكبان."الفداهوكنت

ا)،--ر!خلا!ىؤىاى.م!8وصلملأت،محكمتفي،العر!الىاللعالم
،،"....

.إة،)تهنا*"ءلفيالقازدالىم!سبثتاخاريرحاوان.اللعالمخلاص،وحدىاس!كىنجثال:هتالىعدت-النمبمابتحين

ن-مةطلؤ!انالدأخلوفياداخلامنلفغباقاممناولفهوفيهـلستاطواوءاا،نحىحتىاللغرفانطصمت.فيالجول،واخذت

5صومصبا)ملئدفيا:-،وان.ا)"!دولىانا.ا:يناالفخحسرايااتص!ر.كنتلم.امكرأكنللم.اقرأأكنلم.اضطجعتثميررالم!

"..اقدا"*موي!ئهتإخصر!ماللهتصرواانو".!نةلاسىوةخاوبارأسيموكانهديراذنيفيكان.الفراغفيشاخصاهامدا

نيببأإر،يئامصبإدمئمىق!-ذهتطف-وكانتوالخينا!حينبيسن.(.الناهـيابكاصم)

.الهد!لو،!ىشبمءكليغيبثمصوتهاوللقائهتلكاوالص!رة

رأيتل،مضطرباانتبهتثمسنةأخذليصباحاالرابعةبجمبد

لماصصءمنالنالى،كبيماوحنتدااعرفهـمومناناالسمكمنحوضفيرأبتي

ضيئال!فيأاخصشتخمعنهصينتخدمهاوزعانفغلاصموص،سمكيةمخدوهاتكلن،كنالكنا

زجاجعبر/الخارجياللعانمارىوكنتالماءوسطوالعومالغوص

ئيا!ظا!لمارةعنوراوز"ا!مامح!اك-اصبه!اما"-انبثقوف!ةابردأغبررماديا!أن،شفاف

4بوء"المطممحةوبسمتهيضتناالعروكتفيهالفارع!قىبقامته،باجممه

ل!يصويهمقا.لممحر!م!صوص.ئ!للبئللىا-لمحللما!ثلا،النفتمستعجلةبخطىاللحوضمنيقشبظد.الملاءللئنينالبهيتص!

..س%ء.ير-%3التفت.سمكوكلمنا.الانسانهوهدا:قأئلاحوليمنالى

لمح!5فىباصتها،لبرحي!حلص!،لمجئسدمومممكصاكملللمولكناصيحوبدأتبتنادونوكانوانحواللجبم

الطلمترةهؤعاغ!اد!طمحدودة!ميهظللنىالعريضةك!فهورأيتالحوضنحوالطويلةيدءمدلقد
حمصصص،ص!س .ـب

؟6891ضألخماتهااه!9سئسورهاصط!بدء!صىعفقسديصيوق!طبالهاءاحسسمتثمتمامااونوراحضجبح!

صصق!!-!"صر4وابناالماءوانساجالعملاق!بكفهازجاجياالحائط

ملا!وسئهمخرااوعالىمئهلص!مم!وىعو2جموعلؤصيدةعاىوفعتحىامقلبابحثواتتالقاليظوت!امالي

502168"تصلالميهفبماطلموهالالها!فردم:نف!هبهايرفيالريببئماث

.ماليكه-ابنئور!فجوانيخ!الي

للمؤف!ىهـاعصلطبلللانممزهـلثممسمهلا!ارمفقباد/باصع:صاوماليقبلكتتفقد

بيرهـني1102.بصصندبرتالخ!لاذاعطافاكنتوقد
دعانيامنالىالهيجالدىسريعا

،ةبالهقص9!ثانيةاالقبراءة)دىاطمأنتنف!!انالامرعريبومن

ثر3قاكأبسنومجهوعاتخصسووةريهديةالعورىسىا!جهقفلوتجشدافضلالدوامءلىاعت!ره!اكنتفقد

صفحة065لزراعياصلاحا،وقوان،صحوالونالارضق!ءة)مجلدالممنفر،والطةل،النفاذةوثىفاهيضها،!الهاديبرحزنها،الموتتحاء
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