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-والدبالةاتبماا،ا(متعالةصلعنالكلو،تبعضاؤولاناود

النويهـيمحهدالد؟ةورالكب!راناقداعدهالذي،والتاريخيةالادبة

"ءاضر4من*.طرفبئرأءنه!علىردا((ا،داب"منالماضيا!مددفي

قإلصداتبلكااأ"ضنانبالفكراان،اولا،إداًرو.((لحضارةواالشعر"

قراًء"كدراست4اثروجدانبمفيصداقةمص4ليادوودتلقد،اجل-

عء،اصغيراءبالحرؤ()الاداب))منصفحاتعشرمدىعلى،المسهبة

احواراواطال،المريرا)ضقدهنركثهرآراثنتناولاذنوي!الدكتوران

،اءترفموةهوعساحةفي،ثيةةوممرؤةعن،وبرالوصال،الصارم

المثقفبنمنلاف3ل!:كههـءضل،4!بمختصايممتبانني،جهتيمنانا

هـنتعلهبئكهافيالواردراييوانهذا،تماماعنهغريبالستالمرب

نعإكنلم،1،ضءفىا"ا!داب"اعداداحدابحاثاستعراضيجملة

سوقدوربمحددآراءههـت*ملاادكأوراؤهاافاالتطالجديدةالابعاد

ا:صداوةاقوىين4صراعمنفيهيجريكانوما،القديم"المربد"

وبد.إسكماا.الاسلامصدرهـجتمعدي،لاميةالاسوالحضارة،القبلية

اتطاالافكارعلىلا،لاالمنث.ورالقسىمفيؤرأته"اعلىحكهتانني

الروحانالا.فبيشهبطاقاتعلىاوالدكتورراسفي!الماكانت

اممهجالية،الرا!ت"علىالنبمإ،!الدكؤراضهاهاالتيالاخويةالودية

بادىءتدءونن،اعتقدكما،اخطائهاوآرانهمنايعنيضخلىاندون

ممه.الحواراتأنفثم.الجزيلشيياليهلاوجهبد،

،.لتولكما،الجدليةالماديهمواقعهنينطلقانيريدالدكتور

ادبناتاريخمنيعالجهاالتيللمسائلوالتاريخيهـةاكقديةالدراسةالي

61طهم،يسرأمروهذا.والحفاريالثقافيوماضينا،المربي

الجدلية،الماديهإبئراباخلاصيحملانايضاهويريدمثلياشخص،

لدراسىصةالصالحة-اوحيدةوا-الاساسيةا!ملمميةالطريقةوهي

اد.،س!اعلىاف-،نينضالوتاسههرافكرواوالمجهمعاللإيعةحركة

هـ-لمىادنوي!الدكتورثناءان.الافضلذحوالانسانحياةلتغيير

ودليل،كبيرعربيتاقدمنايجابيتقيبيمهواجدليةاالماديةالنظرية

لبىيسىمحانارجوولكن.العلميةالنظريةهذهجاذبكأقوةعلى

ا&ظرسه"منالحقيقيالجانبانالىنظرهبلفتالنويهيالدكنور

وصيانمتهموضوعهتطوإرفياليهيلجأانينبغطكانافىيا،الن!جاو

علىساخاص4يقوم،نوادري،ان!نقازكهانحوعلىلاعلمينحوعلى

اعتباطا،،ا،،خوذةالابياتوالشتيتةالاحكامامنبمتفرقاتالابهتشهاد

حسه(ةمنالاواىوالعقود،الاسهلممعهدرادبمن،وهناكهنامن

الدكو،يخدمانمخولاكانالذيالجانبان.اقول،الامويةالخلافة

لمجعوخضأل!بر!ض

ليشلئاائي!،

دبصعتدالهف-سح

نقطةجلاءفيباس!اما)ي؟أ،حفاعلهية4تدراسلت*ونا،جالووافي

،اقدب-!ا،ريوالحضا،ددكوالعقافي"اري!خخامن.ةغامضنغا!او

الماديه-قىان.باطلاق،اجد)جةاالماديةلا،((التاريخيئالمادية((هو

الادهاله-4اكهـابرجةوالمهرؤيةالار-ة-ممولوجهبئا،بادىدن!هنالجد!ة

،حالكلعلى،لصهاهااة:وي!ادكتورؤا.ا"ر!-يةلذكلريةالم،"ة

جازب!ناك.اديها)ضطببقؤ!عكبيرااثرالهاقجدوامدرالىتهفي

وبزطورها،س-بره،وحركةالمجتهعات)،ريخبعلمم،خاصالجدلهكأالماد.برةمن

هـنجانبلاة-،ءةخدمهوإسة،اليه!تهـيانبالدكتور/حسنكان

اجهانب،اهذا.الاهمه")*بيروالتمقيدايدلشدوااخطيراموضسع"كا

ا"اديالمفهوم"او((الن!اريخي!ةالمادية((هو،القول-جمقكما

"قولاتيمهئ!خدمانلابا،"فييخطرلمالدكتوروكون.((للتاريخ

ارر!"،ت"دراسهعبرزر!ميةمجرديمىمههاانولا()التاريخيةا"دقي"

:س-4ولمهرعا،ابرمالا،الجدبىالماديب،ل:!جالمام"انعلىدليلهو

نا:اقول.الممردةعلىوغيرنر"،المحقه!ةحب4يعادللاالاساس-ة

دراست"بناءفيالدكتورتخدماندمقدورهاكأن"الئار/ف"الماد/بئ))

الاءهرافلهمنددلاالتبم،موضوعاتهمنف-ماكأاءةو،ابحاثهوقيادة

اجانبعلىاتقتصركانتلوو-المعط!ياتمنكهيراوللافي!ا؟متلكبأنه

نوعبقىمعطياتلكنها،و*دها،والرجزفذضالئظعلى-الثهمري

المطروحالموفوع!ميمفيندخسلمخمتصةاأ(أحغم؟؟!!9)

الشطرلاندراستهموضوعمنفقطقسماض،ءة:فلت.للبحث

من،ءهوالموضوعهذاًع!مطبقا،ءعامةالجد)هلأالماديةفيالرئصم!

)*(ةوالاناسى،التاريخوعلم،المارك!يهالا*ته،ععلماطتصاص

العلسىالادبيوالنقد(اطهقالاست)الجمالو،لم(او"ياروالانترو)

بساناخرامبكلاقراريمعهذا،الاثسنتراكيةلأالواقعهاس،سعلى

يفتلكانه-التوة.يحي.،اننالي4امقافي-اثتالئوي!الدكتور

هوحه-داللغةف!قهلكن.الدراسةهذه!فياءعلميافيلمولو--،اساسا

الدراسةتتطلبطابعادعدةمن،واحدبمداًذ4.المجالهذافكظيك!لا

العربياًلمجت!عتطورحركةدراسة:بهاالقي(متورالد3ارادالتي

والقبليةاابداوةوعراع،الامويوالمصرالاسلامصدرف!ءالاسلامي

هبمتلك.ا!ناهضةالاسلا!يةالعضارةومبادىءقيمضرالجاهلية

اعتسهدهالذياًلمصطلحمو(5"35،أ+!ا995)الاناسة(كأ)

أحنمصرااضلفييبحثالذيالعالمعلىالمدلالة"المنهـل))كاموهر

(.ج.م01ومعتقداتهوعاداتهوأعراقهوتطورهالبشري

\



نووطقضمن"ن!مرانالخطيرةالموضوعةلهذهيمهنولا،موصو!مه

لاء.النقالضاوالرحزمنابياتبضعةعنؤض،وحدهالادب

صقوتنسبلفه4اءاميركفيلاولماذا:الادمؤ!نايوجهاضويهياالدكتور

ؤياسننطاقهاوواسضبطاز"(-لملاوتحلوتفسببرهاو"لمقابلتطا)نصوص

لتمسه3ا"-اًلموضوعصمبملتع،لجلنصوصبانهذهاعاما،لصددااهذ

-ورالدكتان:وهوواةهـحاءوابا؟((احضارةاروحضدإقبليةبا

تلككلحشدهوراءمنققطادبب"است:ضاجاتالىاوصولايريردلا

منءدرستيخصوء"،والمستمدة،اث*ريرةوالنصوصعهقيلوثائقيةاالعدة

"طموحيددع"يةاجتماعؤضهةاضاءةيقهررهوبل،لر-ازوالنفاإصا

بر--ل،ابريىتبضعف.عجزاًنبدلاو!،.((يةءفلأر((هاتسميهالى

فبلمادةفيالمحترما:،حثاخد"قيعن،الحقبةتلكشعراءدواوينوكل

التيبآلضبهـتاكهي،ثانيةوعدة،اخرىوساللتةزء"عانت.عمله

،،لحطسكلوعلى-فيهانواقكل"كيمااتىنالريوءبغت،عإىسبهايدل

"نالاستعداددرجاتوحد،اجألاهذآفيالهدةءكتملباحثيوجدلا

ااستخداء،ومعرؤة،الموادوصياغةالطريقةوات-عابوالكفاءة

نابالقولاندكتورأيليسمحواكن.اقصوداا"دؤطااًلىالموصول

نق--،دمنوا-وايلياياهانالىبايوردهاا)تيوالاخطارالنواقص

-كلهـشاحبب،-جلديحاولاكنهورالدكت.صمهمام!أجدليينيبنماد

لنض-ءوءاى،صحيحقىوغبروهميةاخطارونوافصهي،(عنهمنيمابة

مرحللآعنسدأجمدبئننيقيتنبيههءثلا.بعضهافي،السذاحلامن

فعاراتأرددانتيو،الماركت-كط!والمنهجالاشتراكهقيلواقعيةا.ءنسابقة

ا:ولهياالدكعؤرنص،ةحانقوايبصددوذلك،الزمنتجاوزهاؤارغة

إكنلماجدإداالشعرؤجاربلمجملورويتهالحددللثعراًءإ"التقرير

ا---دىأحولاثمةان!قولادكتورا.جديدشهيءولاغنىكبيرقيهـا

ء،اعضىبصفةهمالحماءيةالاحاسبممىمن،المجدديرنالعربالشعراء

ءثمهرطلملأتطرحمنافردقياالحمبهكأا)دوائرالى،التاسأثعبهمؤى

يم!ث،دموقفهوتهزيزالموة"وعةذههـ-علىوللتدايل.اوجدانا

"ترزلييروتزاروااصدؤاءيبن-وفياادبراءبآةواليهدمافىاايدكتور

الكتابهـعا"كريةواجةالادللظءانهمعر!،((ا!داب))وفرتا!ابيع

تؤإس-دامم.وفباتييئاالاصدقاءاراءانالدكتوريقولو.اللبئنيهن

معبث---قىءتهـمرحلةاتآكهبباجمدتوانني-!هتفكيريوتدحضآراءه

اتث!عارارددزات"،واتي.اكيةالاشترلواؤعبقىا"طورمن،ماضببة

اص-"---راانلوافااًوروؤ-،تالادبر،ءانحينفي،فارغةجماووءرية

اجرا،د)بةااجماهـ-رإةاالنزعةمنيتحولحينمنذاخذقدالسو!باني

ؤأة-ول.الاشخاصلدىالحهيمةالفرديةاوجدابةاعنعبيراةاألى

بهذاءلمي"4ح!هقن،الظاهرةهذهعنالن!ربصرف:هحمدللدكتور

العددفيزءلالهلابحاثنقديكبفيةجهدايقراامانهعلىيدلانحوا

جورا.((لحض.،رةاوا-"عرا))لهمقافر؟عد((اب،دا((ءنلت(ليا

اراءاداقشحيث((؟ايناًلى...ادرإس!فيو((قرة9معلايقراان

ادريسفيولىالدكتورادبت!س-ورحولعطيةمعمداحمدالاستاذ

النويهـكطالدكتورير*ونانارجو153،ايديولوجب،الادبهذاوتفسير

منالماضيالعددفيلجرادياابراهيمالالستاذعلىرديقرآقد

الدكتوريثبرهاذياالموضوعوبرصدد،حالكلوعلى.((ا!داب))

هـفىاظاهرةبأناخبرهآنأود،حقغيروعن،بت!ديد،الضو!!ي

،!الكلعلى،جزئيةظاهرةوهي،اس!وفياتياالادبفيارة-ول

الادبابداعاتو"مددلا-اعنطرآالاحتراسمنبكثيرتقييمهاويجب

ظاهرةانأقول،غناهاوكبيروتهقدهامسةويات"واخ!تلافالسوؤباتي

ءم!-صمنطو/لزمنقيلحتى،عاكر"خافبةتكنلمهذهاتحولا

اىاورؤاقهماوسفروزوؤطزرههـنياكاملالاصدقاءارروف!با"هـبئالكتاب

واهافسمنمعتاهلىالدكتورو4يسثهداذيااحد؟ثاو.بيروت

الادبقض،يا"نسواهوحولحوله!قاشوجرىاهـوفياتالاصدقاء

لهمسببللااعرباالكض،بمنكثيراانهنيامتضكلةالكن.الراهنة

محطلمةؤلولا،ورمراحة.ابعضابعضهماعمالعلىالوافيتللاطلاع

ا:وير!-كاا"ءهديدعىكببربر:اقدلصمعتكنتء،،ربما((داب7ا"

افنباًلفي"اقىاصآلفيمجهدهمنوالافادة،الهالقراءةفىنفضلأ

مجاةامدرتوحين.و(مجلافهمايلبنانيينالتقد".ينجرالدفيعادة

علىعاطخ!نمروربرمناسبةخاصاعدداا!لمبئنية()الطريق))

الادبو،ط-ورنفوءعنصورةاعط*نه-سكان،اوكأوبرثورة!ام

احدىوفي.السووبتبلادعمرممنهذآالقرننصفعبرالمىولمحيالي

((الطريق))مجلةفياثورة،ال!ددءـذافيدرات!مقرات

ورد(6791الاولكانسطون-الثانينشرين،الرابعالعدد)المذكورة

اواحداا!ثخصأدقمن((ةايلواربولسطغةان):حرفيايطيما

بع!،الس!وؤيآتيالادباًن.معرودـةصيغةهي((اجميعااءقالى

!الاعمالالتمبر.صهحاذا،ا-نالصيفةهذهيرعكس،اًدفمرينالمونمر

الىالتغلغلارادة!يهاتريالاخيرةا!ونةفيءررتا)قيالاديبة

كللجيآةباسسةاسؤوليهباوالتتعور،1روحدلوداخليبتكل

انالاووةهام،.كلشخصلا!قاجميعاافقيقدء"مامسألةيطرحشخص

لشىو،تركزور،سنواتعشرمنذلصادرةاأيةفياا)سوالرواياتفي

الثورةجنؤدعلىبل،البارزةوالشخصياتاجماعاتاروساءعلى

ءبرادة((فترةائناءيعتبرونكانوااتذيناولتكعلى،البسطا*

الحياةحقائقآزالتلقد.واغراضهالهاريخاشياء(9الشخصية

الجمهوراؤرادبرينالفترةتلكافناءمفتعلمةبصورةاحدثالذيالانقطاع

وامعالها،الفقرةهذهمن..الخالخ(((العكلبمةالشخ!،ت))و

صفحةعشرينزهآءاشفر!تتتبم5،المذكورةلراستيفيالفقراتمن

اجمدلاانحاولتاننياكويهـبط!للدكتوريتضح((الطريق))مجلةمن

ذلك،مناكعرل4.الاثتراكيةالواقعبةتطوراتمنامعبضةمرحلةعنذ

ال!الادبالاتاجفيالابداعبةالهـامةالقيمارصدسنينمنذ-دنتلمحقد

تنبى4هـماكبروفيها،العرببةالمغةاالىوانقلهاالسوفياتيوا!هكري

اراءعلىاعتمادا-جديدةظاهرةواعت!برهالنوي!يا)دكأورمؤخرااليه

علىاذكر-بيروتفيزاروناالذين،مدقاءالاهار-.وقياتيينالادباء

والتي،اجيدةاالمتربرماتمس:توربماءثراتعنؤضلا،المت!ال!يبل

ف-طنطيىناعهالبعضتثمراهتمامي،4خطادولادعائيةكلهاييست

،جداوخاص،برداصمبمقصصيالصلموبذووهـو،باولتوفسكي

الالوانعميقةفتةروءخطئربصنما،مزج،وملهموص-ءاس،ث!اعري

تتكونوفكن،وهالةلاولبر-.طةتمبدولم!اتضمن"-ض!ةوملهحهبئ

اقدارونمزق،وبطولةبناءوملاحم،ارطالممطئرمنكبيرةلوحةءنها

على،وايطءة!عةوزولعف،يونبرفور!يروىذاك-لل،وعراع

وادب.الانطبامحييىنوروروم،فرنمطفيس،روتناتاليطريقة

ا-افرةاالدعايةاووالضجببمالخطارةالاشيا?ناًبعدباوستوؤسكبما

لسوهـطفطاللواقعباوستوؤ!طلدىدعايةاجملان.المبطنةاو

الحيلةيصوراًنه.جديردةوقيمجمالمنفي"يثفهماهوابجديد

وقد.اثخصياوطابعهاطرا!هافيمدووةورويةوسحربادداع

لهذا"متازةفههصيةمجموعةا!قاهرةفي"ا(فمرقيدار))اصدرت

يعرؤطانهبدلااءويهىااالدكأورانكما،اعظيماالسوفباتيالكاتب

((السوفيفيالادب))مجلةيتابعكأناذاالكأنبهـرذا

داه7أهـءمأ"هولأ3+هاو،إكأالانكلإزالمغةبا457أمأص!اا،مأء"أداس!م

ال!رن!قي.باللفة)واراءاءمال)

اجمسا!ااطابرعمنبرحولظاهرةوجودانالقوليجبواكن

الط!ا؟عالى،السوفمياتيالادبفي،الاقلعلىالممئ!دداوالصارصأ

والمصير،از؟وناماما!ردا*ضكلاتوطرح،الحميما!رديااالشخصي

،البوماس!وفياتاالادباءانتاجفياوخوليةاكلاءـرةاهذهوجودان

ءندنا.يحطدثمااةء:لسباهوذلكانبالضرورةيعنيانيمكنلا

واكلءتنيطالمياسفيلية7اهذهاعتمادمن،ا)نويهمطالدكتوروأعيذ

؟أسهاهاو،كعا4مابالضب!هوهذاانمع،الاحكام

***

صملهتعندهااتطيهيادنومحمدلدكتورايقول،ثلنيمةنقطةهناك

-67-الصف!لآعليالتنه-
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!كأا!كومع!دالدكمةورعلىردلم

..
-اس!-الصفحةءيىاصشمور1ؤتهة

حى55ح!ه!!05صح!55ع!ت305!(

"--نأ)راًهتةالجد)ـ-ةالماد-بئ،ولمحف-مهـميجهودآو-!هميو،ي

اولرس-ء-نالمعثرينمن!زايداعددااناىااكويهـكماويثطر.الدءن

:-حر!،اسكتوراءفوللى-يقبلواانيحاواونانفهمالاجانب

بيلويلصاحةا،صاء*،،ار*فيسووانبرديدالاا!بلالتدينظاهـهـةعلى))

واهـرارالاوضاعوؤونهـ-را)فلراجديدمنالاذسانيةتنشصده!قلحقي

و؟ت-.،ءل.((ادفيو!فىاحببافهمفيا)ـ:فتر،يئا،:،ءواسعاداعللمياالسلام

حذو.حتذيان،الم!أه-بئألهربنحن،رة،الاصدرمىايى:ة،ور3الد

هـ-نحاجةخر31وزءنرر-ه،لا،(آبالاصالمارى."يئالمغكريناوائك

.(؟.إءمعماوا!!اديهرقء،ونبذوالت!صا!يالتمازراىا)بلدانهم

د!بقي-ايى!اظا!رةالهـته!،مهاناىاارلمدكتورنطرامتاانواريد

غاروديدروبر-4-اص-سورةاوبهذه،الطكهدبهدالي.محولب-

تور3الدكأنرليمااذ.اناأوالالطالهونالغرنمه-ونالماركسيونافكرونوا

اتهـي-صاظاهـرةءعاء""ءما))بيقيوموناإكونو)م،صي!ء،م(انويهي

هـ-،نزف،ثص،اي،لم**"ا"وارااما"واآقددل،"اخا...سهبببلفي

ناعنؤف"لملاهـذا.اصي،نااء:يفاالجذريالنفددر-ةالىيشتد

أزتورادرة3؟"ااءصسرواانلىهمرر..قفدكانارهـييناالمغكريبئاولئك

حادةء-مابرلات!يا،اشءتركوا"اثواءيكأاا)كنه-مةةولوءضيفةجذرية

لزا?،نة.ياهذو...اخاثوليكلكاالعلماءوالمك!تكأامنتقد.ب!م/ضهد

--،باسازنؤك!،!لملأدءف،(و،ير:هفيكه،،ء.كنفيرا!نحتىتحقيقه

ات!رضوااهـ/بئااننقادفيخاء"فيافةآجدلاذ-!اذاكاقوللا"العربءة

،واؤء-،رر9لاذأك-ا،ولبل.الاجلاء،عاء"افيه"نواواوض،ء")فيمه

ا،-صاديانهجااممنومصتفيس"ارقولو،ياتوااهـ3ءوركارصلملأمحاط:،

إ-سيوبصراحةمالكلو.4صكأزبتودالن"بمهـذاأنوررىاجدايا

رغم،اث"خه"كا؟اصز!،آؤ!-تانني،/اولا:قلمحولضمهريعلى

"مه---علانا!رزفحاو.المىخانجبةااكقد"جةا)تركةاىاازإ،-،ليكط

ور---كيابخدلبكأا4"المادالص"،سء)ىاقائرلمهةاال!ربرتر"اضقد?ةالمت3ا-را

،اضءسو"وفها"تءذ-اللإ:اذءةصرمخاديهارما-ا)ءربيا)وطن

س-مالا،اء.لملاإنادا(مسأ)ةطرحءةعوهواجالاهذافبمظوثابصارءا

هـاىوإعهلتهولؤ،ي،لي،آعكسدلى.الانتقاديالسذبيالاتجماهفي

د!-رح(لثوريا)تء-،لصةوؤ!اىانيئاقى!ب.جبا!اسطس

ية"اجاعنؤضللا"ذا.اءامهم4"4"ءبررايةالنفاءقيالاجتماعالقضا؟

نءا"وربراالا!.لا*كبماإناداءوؤةطانلاءضاللادائهاافنقدمبكألحركاتا

ب!ةىءواؤفءنالاسهلاملحلهظيخت!لغطاصررياحرريالتالنضالفضايا

وؤئا"هاث،ور،مقضايئ"نبنافرراالدإنورجالالكلهنوتمؤسسلت

لحندنا،اصص!ت،حالكلوعلى.والاستلابمارالازتثض!حيةالكادحة

ارر--اعاوا!-دادرتولمككههوليةاسلاايمةمؤسسات،المهوالحمد

اكهنوتارعضحالهيكما،بلدانهأؤ!ء!لموالاراضالئرواتءجهوع

ء--نجزءابصفتوم!نالمساهالدإنورص،ل.اهـةاررأهـهافانالبلمفي

قي-،ركون،ا).روايتار/4إطبقاتوارلاصغيرةااًلبورجوازيةجماهـ.ر

ورةاًلثطومثال.ازتحرريانض،لاحركةفيالاحيهانمنكثيرفي

.ذأكعلىدا-لحتر،مراراا!"ةوبدايرقى،اجزالرقيا

ةاتربا:لدانااؤيارلصهءةا3-?فيالهارأحرتاقف"وان،اذن

هذهؤيعا"كأبصورةيالحاب"و!ف.ا)رينمصألةفيلد-للا:هـو

ارر-كلت---"ءكررال:ولهيااىكأوراإت-،ءلوانبدلاوهن،.القض-قى

،باقيلابطي:ة4المغءهو،بضء"")تحر!،لغةاطروااساذجةا،لدةاعدا

لماذاذن:اءنقانط"وضوع،الماضي4ا*قاؤباردةاوا،?أوؤكاؤ!

الاسلملأم،ارسعواالذ.لنهماعربا"انقائلا،/ناس1قناة"نهكذالفهز

كوقبرمعاثجم!،ا:ور،كمااالمدكأورقولفئ؟((وحضرهمؤ"إئلهمجها!ءر

المادب-.!!الىطءاىالفا؟ةكأ،ا!بت،ب"النقد"ءقىالحركةا)ىجطانتم!

موضوايءعالجتيادىفيتقةللحركةبئنأحىدلزنى،الحديىكأ

اخىلملاصمنآحاو)"ليماةورلما"4نجربرعن.لثقلانها.حساور،ك،نكهط

هـاور3)لساوضحانارير!افاك./كأررهوحركهب4امتىاخدءةفيقىرفيه

اةا-ءأ*،هو"!ء"ددووكه!كأ:ت"!صهـدفياى.،لص.ت.يئ"نلقطةالهوإهي

عا!بانا،اًولا.من"؟ا)ءلهـي/أتقداوءوؤفاعربيةاابلداناديادينا

م/ف.خب-و،داهتبكا/ولص-ء!!بقتمهاطرإهـكباكوضورالدمعلمىاًكثبو

كأصف!ءوالالاىءةاطرادثم،فيكأءة!ايحجهلانيدبربروكأذماحىضها

هـ-صذافيا"ع،برةأكه!ا-كلماعلىلمحاكمتي((الاداب))منصهمحةونصف

واكبر.هبئالمتحزباءدينبناغلاةءنمؤامةإ"ء*مةاءامرآت!و،!داله

برهـ-فايدةائه.!اآلدكتورحساسهةهواـصدداهذاافي4-خربراس!ةما

6المنطور!كشولها-يةالجولا(،دإبئيتبنىاز"يقولانه"عالخصوص

اظاهـراتاعصهبدرا!ءكألمةولا-ةالحساكاديةو-!آصهـءرازير-ب

ووه-((اجماهيرا))اىا،انض"ءباالىحقائقهاوتقدرمءالاصته،?"

.إء:!صالا2،"ضالنوأ)ـدكتور"ا-هـاياالمادبم!))اندبموالتيالكامة

الةربارء.-نابا"نواءثاله!،ي)تواالمدكتورنولااريرهـانو.-كميرا

جذريةنقدبصملإقىء،مالمهالاوانآناقد:تنكرلااقياالقدراتذوي

ء(يي-سةالايا.ذوراواستخراجسيناسا-تراثناالىعادمنالبعدلهذا

؟.4الاجتماعلمكأكورا.لقدءت،حركةفيخدامهاواسة،يدةعدوهي،فيه

ارولملأصاا)ىاعصرإهذاحياة/دعوكالونالبالميةالجوانبواى"تبعاد

ب-ل،الجدليالماديالمو!فؤلمق!يركونانفيبفىلاذلك.زعفنهامن

اعرب!بما.االم!نهصعفياـ-نا!لميبرااءهـناراًديركاا"وقفهوؤهلااء.بحاقد

ا!ء--صدلمي!اةوا)تكأورا"تلمضرةءلمىتعلهقي"عرضةئا*2تفط

ا)ةقيتل!بل،ا)غادبربئوا-لملأمالا!افمسااىأ،؟لتأكيد،ا)تطرق

،ءثايى-،ليبداباور"لوبلمحعلاودةالمكالدكتورعباراتببووضمصادؤة

ي،8يرلةوااد*تورادراسة"ءهللىابسيءو،4رآلصعلىمهلوبا،غ!يبها

جهـت"اسننطاعتبم.ت!وير!فهؤح)وأت

،اـجد)باديآ،1!جالمهوت"نىانةءاىيصرادكضورا.دانازااء).

،صت!فدا.له.أءااغءواحدةكأمةيقبلآن!-تط.جلااووتأنفبىفيللأن"

ادكأ-ورايحهدانبر-بواسةم(عيئثقاؤب!ةمعضلةقهذه،ا(خيبة

واء"دؤلم)يانا،ا"ءااوبر"لانه،بنصحنص.حاابادلهانهناواريد-

منها.اخلاصىايجهـدان،جب!"أزنه.،ئح*نكأرادسبب!يناكلراكفاد

ؤاز!ا،ا)خقطةلى!ذه"!الجتةبدءلمحيالدنرورؤ،لكما،حالكلعلى

احاضراوقتاافي،اهمه"كببرارىلااخلاص؟كلواذا.مههقىاجمست

.رء--صيوانبىلااتك!اقادقيالانتاصمليةاتلكلتحقيق،الاؤلعلى

من64كبيرث"ولرفي،الصربيالمجتهعلان،1الورقوعلىنظريا،مايروهـ،

فيا)جتمعاتاهـلمبيةالمطاهربءضان.اواؤعاارضوعلىؤعلياصققها

.الكبهراثورةاخ!يرىانمندهيا!نوتهثع،اراهنةاالعربية

اجماهراانؤولهفيزمامآا)توإ"يالدكتوراخالفانوار،د

دوراتلمعب)م،"عالوا!انتنتمارهاصتىالدعوةبدءمنذ،لم!ميةالاس

ظلىتالقبليةالهص-يةباندعواهفيوكذ)ك.ازتصار!اؤكبما"يااساس

هـزا:،رزةااعىمةا!كبماكازتوانو،،!العوبهعالمجتعلىكلياتسيطر

ديةالملاطريفةاحدودبه-دد4إرآفيامهاخااناريدكذلك.ى.ماز"

موضوعاتءلمىيقتصرانلجبانطريقةهذه!داناناجدا-ة،وؤولها

الاؤفىلىزثءريااجانببا4إرأؤي4اغاخاكط.يتعداهالا،محددة

اتبماا)قصائدونتفالرجزابياتاهه"كأمدىؤي!:م!،اتئبياعند

?هيلمفييعينض-ونوهمحتىبعصبيا.هماعرباتمشكيرث!تكيقدم،1

نفعرااوالربرازمن.لقريبللة!اعرلكلانالعلم"ع.احفريركأاالحهاة

بالا!--ا!لم!فعمةاخرىقصالمسبهملدكنورااستث،ىالدبرنئضالنذل

اـجديد.االا?لملأروبرياحظا

المادىانالدكأورقولعاىصخبرةقىبكلهاـتعلبقااربرد،واخبرا

مذهب.لامنهجاجدايةا

***
.ء".-بأن!هلنفهب!حوأم،ا!كاكلةظارااأدكأورالصتءهـم!و

ا--رأ،،بلأا"ا"!ليةالظظرور2عثخفيثليحباخهءوناتفاصهـلؤي

هـءراجطااءما!اعهقمنانبثصالاسلاهيةاحركةاانصورةباوضح

لا



ووو!محادءاونلأ!!وكالت،اليمالضمتاةميأ!تاتروان

4-حاولا!"اكىو(مىعربمنابى،سىاكهيراد1السصول!ي،ا)ـرليعص"""

ورر-!عرو!4حمال!،صده.ا/"ربيهوء/!؟/لىمرىلمواالمد!سط،ر

ادا"كاراجلإ"((،مثايى"برملأرةيومنال!3.ورا!.رووى4اأ!ب!،بر"

و!هـكتبذاك،جازمايعسداءاي،"ب"ننويهلم)او،اد!جرصء

هـن!ليلهموءخهلحبهان،اد!سلهـذا("وعىردهحؤلىءرارا

هـتوولض!ومالاسالتمراسممر!ااصيمىالم!الوو"الم!سح!ء.،!

-مصسصلا!لارة!ده.الدعوعالهعرتحيالاء*ليىر!اعط؟!اج!ه

ةاذازب،المى-ئهلالها!!!ي،.ديرصي،لناريخي5-!مد،ءت

!لاز!-ا!يوهي.أ"الشفرالأسود))والمنخبهارلى!نرأ!*!لم

النخبةهـدهلمن!و/جاهلضوباويسةاوهمعنعبارة،سوء1الادل

ب!عدذدث.أسل!ناحمهرةتموصعقيالنبيي5،انجطليعيةالاسلا!ء

المو"تةالنخيةتلكجاءتاينمنةيهـيادنواددكتوراء.،ل.اجل

صتمعهواستمرت،كفإحهبدءعغد،اتعربيننبي1دعمتالي

((!أوواجااللهد-!دييدخلونا!نأسورأيتوالالتلحاللهنصرجاء"

ثناياإي-رز،الموحىمع،ايضاهيادسماءمنالنخبهتلثهبطتهل

الدسوريمجاهلكي!ةاهميةاكتراخروسوال!الامينجبريلاجنحة

عشى،جزيرتهمب4منخرجواانذينالمسد!نمنالألا!عثرات

بعديشللاصبحماارجاءلمحيالاسيلاملينتن!روا،واافتحاددعوةجياد

جما!-رالمحاررلين!العربيالوطنوا!طار،ألاسلاورلةالخلاههبلادذلك

نجادنوإهياسكنورايتجا!لمهمديف،هولاءاد!رب(والمحدسنوالمعمرين

ءحاان،!مادة،1الدكأورلدى6منه!ةنظرةهناكانهيالحقيقه

علإ4-ابىرم!ةيستلإعلأاددي-وننبيهه.للجماهي-رمعاديةنمل

هو،الكونامامالؤدواسئلةالحميمالؤديالطابعانالى

ليسواف4،الجديدةالعرليةالعصيدةيس!وداصبحادذيالعنصر

الجدد-نا!ربالشموآءندىاجتماعئياينتثمرتوريانياراانصحيحا

اثعريعضيانهعلى،الثورياثعريااتياريفهماردكأوردائما)

،رايناها!ل!!طرةمنمسص!!هوانى،).بانضرورةالصابي

حكلالالىلملامكيالاسللأ*"الجما!رلورانلأارهفيثافيءمرة!نجلى

الهربية.'لجزيرةترجودنره4رفصنوسهيعوز؟دة

انالالى،اذهيا(حمقيقةبل))الحرفي4رايارركتور،بنصتتمةوايىكم

تطرةوهىالجماهيرالىسرفةتقديسيةلنطرةيخضعيزاللاعيتاني

التيكافتالديماغوجيمةوالادعاءاتالرنانةالشهاراتعهدمناستبقاها

الفوىاليهات!تميلحتىظهورهااولفياليهامضطرةالماركسية

الادطابهبئمنمستغلإ،1فددل!ردهاآنمحاوتنهافيالجماهيرية

اراسماد!ين.وا

--وملىابنالةد)م!-كويكياالمدكأورزالهاوالكلام-اكهنا

منؤء"مطمدىو-بنااجدلمب!الماديالمنهجوضحانب!!،حاجة

ا"ن!-بمذلكيتبعيم!نامواننزيهمفكركلبهايسلمماءيااوص!-قى

.!!!((لفاصلمهكل!ي

اتيا((اووورا!اباولدي))اوو!،الدكأوررايف!؟وهكذا

اولركعيهنكقادااكالى"ائراواكاصاكفاث!ا"وة"وع)4مفانناءاان!ولءرار

رووافف"/كطاهاتدنجمدولامنطوريندص"اءيكليبنن!ونلكبمبالنصيحة

فانالنويهـبيالدكتورمملوماتفعسبوهكذااقول،الةاريخ

والادعاءاتالرنلنةالنضء8،راتاستحدءتظهـورهـ،اولفيالماركسية))

افى.:-سه!ولىهذا،طه*ا((!الرماهـ"بىتتهـ-لابرالمديماغوبة

،ولالصالجهةءنمار!!بظروضوحفيهالدكنورخلطبرالافتبراء،وور

روبو.لكبن.3ولهنإنببن،لملأنكينجاسروثادهـن،اخرىصهةمنبرودونو

ااوإ"صوراسكتايولوركهفظراثم.لفوضوببنواالماركسيينبين

اك،صجدي"!مدىننببآن-سورم!،رالان)):هذهالطر،مةفكرته

وءا(ا)طنلنةللىمارا!حاح"لصهـلمةولمم،صحةمناجدا!طاإلمادي

هل:هذهالمدهضةالفكريةبراكيبهالدكتوريعنيفماذا.فالكما

الالنضوفف"جس-4اجديىاالدقياصحةايضءتانبرعدانه!ني

حياةعنالدكتوردرأ!ل؟وتنو،بىهاتوبتهااجلمن،الجوا،-ر!-ن

كل-عاى؟اعه،لهبهضعلىاطعوهلالجما!ربننض!،لهوعناينبن

الدكتى-وراسإلاناربس:"ولبن!ن"،ركسآىاتذهبلماذا،حال

،اتحدةافي؟ال!دميما&ظش"مانقذتالتيهيؤوةاية:النويهي

ما،الج-زةاهراماهي؟(6791إبىانحز!،مبمالعربيةا)ثورةقاعدة

الثمىعييةالجماهـيرام،قئطها)سيدام،جمالنادياام،حديقتها

-؟ابجرارة

الدكت!ورعند،خطآهااوضءتالتي،اا"كرةهذهمنو+نبع

اث*باانيقولحبنوااة:اسااشهـخط،اخرىمقولةالنويهي

خضعقد،الاموءلمهاخلاؤلآاي،ةمنالاولىالع!ودفي،الممصلمالعربي

الىولمحئانهفبائلهجميمافتحابعدفه،دت((الفعلوردا)فعل))لمبدأ

نا،نويهيدكتوريا،هذامننستنتحؤ،ل.البداوةبحي!اةلمثالتمس

عندكيررافههاالمباشغ-الارتدادقيالطاهرةقلكب!د،الاسلام

.؟الح!قةهيواين.ءكنلموكأنهجاءسالدكتور

اشعاراساسعلىكلها،اورآلةدوضمهالدكتورانهيا)حقبقة

اسادرعلىلا-الاغانيةلآب3منالصفحاتوبعضوالنقالضالرجز

كانتالتيالواؤهيةالاجت!مايلأالعللاماتودرا--كأ،ات،ريخيئااولدية

،و!راتوالازتصاراتاصموبرلماتاماؤهـا،ت!رير-قىحركة!يحينعذ

ونثوروالزضانةارعهوديةاضظامالنهائيالانهيارحركة.والانتكاسالتقدم

للاهبالالىلعربياالمر.هع(في.يئاسالىبئبعدين؟وازنمعالاقطاعىالعهد

جانبا!جاهثما-والعمرانالقه"لمة.احضرواابدوا-العهدذلك

انت!جاهل.العباسيالعصرمطالعفي،للانتصارا*مراناهواساسي

والعلاوةوالازتاجالعملعلملأوإت،ا!ءبئالاسالمادرةنهـلعلافاتالدكتور

وحح!اا)تجاريةوا)ءلملأوإتوزراعتهإواست!صهلملاحهاو"دكيت!،بالارض

ال!،مل،الاورلمصاديوا):ضاءالالازمالاحتملعيا"كوينالمجملبالهبة

ال!ودةاو،اضحضراليمهمألةكببرةعلافةذوههاا)راسمالبماوالتراكم

بيتاثهعرعلىدراسته!ييهـ؟النوالدكتوراعتماداكن.القبليةالى

والعووللسلعةن!اهلهاكن-شكولاوالوثائقالادلةاحدوهو-

اهـءضتاجعدميالىاوصلهقدالفترةتلكفيوالانتاجالملكشفيوعلاقات

كانثماوبأعنف!جدداالقبلإقىالعصبيةعادت((:الخطفيمفرط

،الامويالمجتمععمرارزياؤهنوالا.خطهذا.((الجاهليةفيعليه

وا)و!"هـى1،لميإاااطب!ات-الازدهارالشديردا!ضإليارجتمعثم

اتورةابر*))،النلهظ"كاال!دللحلأماهـلمتوراأ"-مةاما؟-الاقلعلى

.لم)كحقاتقهـنؤلميلةاشبلمءواو*رؤطلمنالمعجبقغا!ة"الفارسهبئ

وقيامالاءورةادواقىاازهياراًن.لملاميوالاسالهرببمالتاريخمنالفىرة

!-كبما:رئب--هـ"فوىتلاثنرالفيبلآزةتمالدا!إسيىةاالدفلة

فىضشجماءنيرتحدرون،اوثاحءرلط،دكةوريات!لممكماوهم،اعباسيونا

ازء-!ا-المهـديبنا!مابربؤءامة-بونعلو9وا،اير!هـولعمالعبلس

تاكبمارناًاـ!نا!ىيخ!ءبرضر!م2الاناوحاحعرباي!ضلوهمالعاوي

ةوافوأ.ا)*رباز".ار!ماىا4بإلاضاف،ءةهـمااللهرضكيوابيه

ادو)"اا!هـ*كأد"فودداخراد"ازياء"!اجم!اليكطبزعاءةامرد!اهيالثالةلآ

!،رونا/-لآم!فيله"،ررءـمايغ-ضدوحبن،ال!ءخداهـاالفرسالهربءكأ

العردءبئ،اخلاوةاعلىخطر!!واتضحا"رمكياحهمربزع،مة،يدالرث

د-41*رووة0ا!اصمةاالغر؟فىلل!كمعروفءـوكماجدالرفضربهم

دار*"--فىثورةاذنهي)ـ"-تالعهالىهـبئؤ،لحركة"البرامكةنكبة))

نا،ور-.-قيالعباءخلا!ةازتهاءاحركةيفغيهـانو"صا.نويهيدكهوريا

بداياترها.علىالضءرذ!ضفىفيتعكس

***

"،رك!!يبظزفاداهناكانالنواهبم3.ورازديقولاخرىجهةومن

/--تخنوزوان!!الماركضء-"ا)عدةه!ت/،ماساًنجرد4انهـ!!تظدونعربإ

علمىورهماعته-،دا،لانف-،ميسهحونو،اختصاص،متعميقعسن

!8



"كلوء"(دازادا.،بمةهـ،موهذا"مارمم!هون))انهمادإهماوجدهوهم

؟خاس!ى!ارااةنواا،وورءيقى!اضيعبم!،لر!"لانف!هميمى.محونبحت.

موفموعاقمنودبهـبو"4الطممه*ء"ثعواصولالاغريقهكأحيئوالمس

افى!-ع!اني!قولفالدكتور،/و،ذاك،كضببراشينالحفكالصفونلا

الغروريمنواجسا(وضوعاتبعضءلمى!قتصران!جباجدلياالمادي

(إ)!4الانسانبإةالءموضوعاتجىميعا!لأ"ءإمن.لتم!ناوابميعاان

وللأنكم.اجباناحقعاىةوراد3اادو،اى9الال!لهقيطةوادئ":ة

في!ايهوالأفبا/،تد،لادمانيدكلا"4ودعمالا"برا-قيفرباواتمنىكنت

كيادجثوجدي2ب!زاهتاىااولاأنتإروؤ!.أ"ءقامنالاولالضطر

احف،رةواالمربد))،وة.وع9-!ا"اقالىا*ت"31ت:1،4فيواخلاصي

1اماا"لبسا"-ت!فياانةواضحا،"ويالاولاالععرفبم"والشعر

الدراص"ذاتاناعتبراناثقالىا-الاهذااوةبا.الموضوعفبىكاف

!سذا؟لااًم..ابثوابر-لافنطار"ناؤضلا"اهـ!صينااعجا-ءنا

هذاريدر!الاعوامطوال./بئء-ى4از.ءيوا(:ويهصبا!كتوراانحيشفي

وان،عامكلاتقريه-لى-)عة05)الجأمه"ؤبتلاءدتههـعالموضوع

اتنا((ا!داب"منصفحةونصةط?فحاتوثلاثلمةالقلبالصفحات

ساعةا*م!ه!ينخلاصةهبدئقدهااراوقمت،الموفىموعهذاءشنشرتا

يتصو!انيهكنكببفادر!ولا.عامكلواصلاإةللاما3وااجمحثامن

احضارة)وااك-حر))انبهخوأهافلءقرلكنو.ا)خلاء*قيههذااقارىء

هـ-ي،صحوور-رجه*و"ن.ذاكر"د،ليحكم،لهانقبمديوايقرأ

ء-!ن-ةاجامةافيق4"للأ*ذو.طبما((ا،داب))فياعطاناادكتورفا

مرحالأئنابانلاا:-ااعترفطلانهانف"رهصألكلوعلى.معلو""ت

الثانوية!الدراس--لأ

ناالالا.ف"ءطبعالماركسيةانوهيا"(نيةاللئقطةبالئم!بلااما

رودنسونلمكسهبمفهـرة!ىا،معددةءوصوعاتدرا!هـ!ةءلمىتقتمر

اا"ع!هـاكتابمقد"-لأكيإوجزهاثماجلاتامنالهدإدنشرهافي

دنسونورويهـبالنوفكرةو،((اًلمعاصرة4بهالعريواوجبلأالايد((العروي

إفولء-،هذا؟،"ذهباكونهااىاكل:هجاكونهـ-،منبالماركسيةتعود

.إريدةلاانهاانوبر!

ا(ارى*ء!ان!لنذكر؟المجرداملامفلوأذا،اخرىبرهةومن

الاؤ!تصار،!ي:فبهاوابدعتوالمعادفاعلوما،دإ-نمجميمخاضت

الفبيزياء،و،اطفلانفسوعلمم،ارئفس!وعام،،1،ةار،غ،والاجتماع

الاء"ولعيةاعاوموا،إحياةاءلمو!ي،المض-بوطةالهلموموسائر

"يادبن-بهضثيالتقصبربهضثمةكانواذا.ارخ،وا!نسانبلأ

)الا!"تاطيو!لمالج!العلم.!فىسواءحدعلىوذائيلاموضوعيةثلظرولى

جماهـ-لائظرهـء.مارك-يةصهء.عة!ىلاتقصالاساس!ءارم!بب

الموضوعهذافىكامةاساىهء-!مراًجعوجودوءررمالانحتىهنكاهلعة

الجمالوعامافنام!ومىاسنالاساسيالفطري،الاءةلأفاولاهو

امثرقاومفهوم(الماركى"؟الاوساطرلكبربما1الئربيةاوروبا!ي

للعملبقىاعمبرصورةاسولياتىاالمثرقوا،مساحدالى،الاشهـئراكي

حركة!يالانطلروعلىاخريزائ!!اخربب!ةا؟ورود،لي.الفئية

راتب"فردإةاورسءلى،اهئونامبأرد-نجمبلمعدي.ورورةتطوردة

الي!االاشارةمجوداوحمر!-،إص"بو،وشكلنزءسلاا!قتتيب!م!

لايكادهئ-؟الاختيبارياة"م-!وا،معينا%جاهاومدرسلأاوبئزعة

!-"دالاو،افقانحبنكبما9،اجتمابي"ضرووةبابلايعترف

اجتماءبان؟طنان،ماتريا-لأالاشالواثعبةذهج!ىوتنظيرهالسو!باتي

علىوا!صر،"اؤ؟.مباشدهوا)حؤبالثوا!ن4شيكونانمنواحيانا

لا،اًخرىلما-.لا،ا*?؟بعدةلمةاًذ-افىمثانبيالاسا!لشبب2هذا

كا!يلأوترء-بةا،داعيلأنقر؟-لاقدرات!ورءلممهو-لذكرهـامجال

منهـسى!ا!!هـارءتى،اثادك!"بئاًاجطليينالمنظردسنمختلفلدى

اما.واراغون،وغارودي،ولوكا"دئد،وقبشر،تومبسونو،كبليخانولى

الحقينسلاكيأهيكائتصاغاهاا،ت!بما!التئ!راتوبرإمفتغوربر

ومنجهـلا،جهةمنهذا.اءكليمينااًملالببنلابداًعاتاولي!ةرسو"-ا

اًدسمالم!11،اله"ء!رخااقافم!افاهـ.4أ!ةفأهاأ'--::?':

ءراحا4،لي"ض،ثياء"!اا-ءكبمالأاا"!دالضغوطوالسوفي،،؟3!ش:رالا

التيالدوكماليةللىكاثارمنني1نهاتزاهالكنها،الانأحررتؤررث

اتوا،دواابقاء.اعلىءصتقلةذاتبةؤهـراتإةلكمؤسسةتصبحثادت

لناديكما،نويهيدقىوريامئهجال!د)بسهؤالمادشلأ،ذانخلافا"ا

جمهء.ضوتونثء،ءل3بحثن1يجباتهيعئ!ه!والمنهحنفسكانت

صةىارزرةأءن،\)طهء*ةظوا!روجمبع،ئةالبتذرا"دننتإطاتمب،ديىن

هـرورابواهزرافةا"ءلاصخااخا--"اوامن،والافلاكالمجراتاةصى

امنهج-طهء،ت!نيلأهت،"نهجوكامة."ا*ضارةواالمربدسوق))

،اهـ،يتهد،دساء-صاتادءحدو،حصسعلىعارمو،جاسمدر

صجاوزها.،لاوموضوعات

هـنحدبثهد،5اق9!6دنو،،با)دكتورتطرقففد،واخببرا

ء،-صاردا()ى،المجدد،نامربااءلشمعر1لتجاربالراهناطابع1

فأكد.يهـبالتوادكتورامقإيبسحسبالمتنهنيلش"رنوعبةحولتمص،ؤ)ي

لفهـرإروعانعاىانقائداهذاءوة"؟عالمسهبا-""قافيالدكتور

تجرل"مناخارعا،احميماا)*،طةبامساص!اا):وعذلكهوالمتنيي

ء"((?بيأءدتحالة/،،ءيد\)قصيدز"مثلشخصبةآءةذاالسى

ا)سهـ،س--!اطادعااناذ،لههـإةمقامرةاقه.ءدةار،ذهاتمثلا"ان

جبةط11اعاطفةانجبراشب-،ءوهي-افىرر*،ويامراءيوأالابرةماء!و

ربصابة(("،لبار-كأعىد"ؤخبهـةثي"تم،"واضحة-احميمةا

ء.حهء،وهذا.صدد؟هـ-،*ـبالمقصبدةا)حاهـقيالنبرةاناا:ويهيقال

ننإفضاهامجملؤبظاهـرةابةاىاتنفراجدا-صةا!ةالمادبللأ-ن

صةوروب.اكاهـ-رةابروانبمنواحدجانبفينظرقي،تحصرولا

المتفكياث؟عريرةنتد!هـ!المت!نبينشءرؤبالا!ضلالمجانب9نويهيا

ادكنؤرا)ضو/"ياوزنملفيتاقدمن/ممهفرب2شيوذلك،العملافلأ

ةاحميم-اوؤ،ءازدهالمتنبيغرا-ساتكلتس،ويماذاذا01وقدرته

ادةخا"لمحمبةصورمناولءبااروقدمهبرماؤ.بمهتاذاالساجب"

ضدءـجو،تو!اركهال!مداًنيالدولة!ءفا:ضهالاتاووظبما)فنلوهح

علىكقص"دإ4)((،الادهارتفنيهاانروازمع"ي2-امصوذاككل،الروم

ص.الخ"العزماهلقدر

الماركب4؟نقور"،-ئببه4ءأىمراراالدكتوركررلقدواخبرا

!-هـا،طب!)م،د(خلاصواقواها،اكأ"."مذ!،وا-عتمنهج))

علىللردةءالمكرس،الاخبرة4درافيفيالمذهبذاكحتىولااكنهج

منخلبه!:القراءرآهماهوالنو!هيطبقهوءأ.افكإرهاء"فىنقدي

ص،حب!صا،لدىفكريرة-ةألمهسوىببنهايجمعلاةانتقالباف*ار

الاىنسجاءوبرمبوا"يغرركقدممنكإهـلرر:اءفي-صوغهـإانق-ضطهبم

انقدامحكعلى"حليلهعن!دكثهرلشبءمنهيبقىلاواكن،بمضامينه

الحديي.

لاهتطمه،ا!نويهىءح!دالدكتورشكرمناختامافيليبدولا

والتنخيلوالطعنوالغربلةوالنقدالعر!رفيتدقيقهوشدة،كتبتبما

المما!للة.النقائداسالببومن3،ااطريقةهذهمنتنبعفالحقائق...

هو،الكلامهذاموضوع،السهابقةالنويهبدراسسةفيمااروعان

سائريلفمبدعةنارمنقمهصالىإتحولالذي.الفكريااسررذلك

حوافزمنخفيةقوىكاهـمعا!يوووتسريائو!!ب-ؤاالدراس-لأمقاطع

6ابىرهانواجب،نواادفاعافيال!ويهيحملرر.-كأان.والابداعالفكر

دف،هكهملثوقو/رغزوعلمء-،تقبمازنمنتومنطقمنيرفدءوصا

ا!فبه،نجبلةاعمدةعلىؤ)لو!اكانوان،الجمالرائعبنساءافامت

م!ر.هم!اسألانيجب؟البناءهذاقامفكيف."الغزار))بقصب

،واحدةدن،"بحهكلامبمانأنهياودلقراء.و1والنويهبىواسالألدكتود

النوإهـي،الدنمنورءللإكف-(بهـإسخاالتيالنص(فحمنالعديدمقابل

يدرسانهيال!ئصيحة!ذه،ا"رهـلبببنانقادازملاليوبهضانا

المعرفةيرةونكر،اتاربخيةاوالماديةالجدليةالمادية،الماركمىيةالئويهي

اتدتعقبدورناكأبراانلبرىحبنئذو،يةجد"دراس،بهمااخا!"ا

،ستزول،ءقي"لاز4ؤارى،د!اإءساتيوا،ا)4دراسفيتواجههااتي

!تا،،والقض-،يانلالممطوافرة،الغنيبالغةحلولاوراءهـامخلفة

المحسالحميموالميودالمخلمىوالتقديرالاعج!بتحيةاكررواننبم

،ق


