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ء:لمزرإ،خاصرا،الحديت11،وبي،وكرناويالمثكلاتهطنررة

اضخفاورقى،ااءورفي،ا-ظرةاونرى.و!رالثمحب!حالبحثمنمزيدالى

اأوضوعياكقاش-كالضقاشا-ىو.والاخلاق،وا)من،المجتهعو

!-با)حؤ*!ةتبينافىىسببلساللأراء،كلا)كتوحالحر،الناليف

؟.النابرءءلملأ-ه!از،ال!"روجعصإهاالىوا،هت!اء،تلكمشكلاننا

الاداضلال!ابمنخمسةوج!تحهبئسعادةاكبرس!دتلذلك

دديع!فيافيلهةاهذهاينشو-؟!اا!!جمنااافا)ضتبئب،ا:كأديتناواون

ا!-م!اناؤشان،إبؤفيء،وساحاو!!.أبأ6وتموزأافطسويوييو

الاكألملأوطومواطصالانفاقاهـنمو"بب!ا،اثارو!،اككطاءا!روالمهالل

الشلروبرهـ،ترهـبئبروازنان!إقارىءوتاركا،منهـمكلوبينبيني

.4ةير.فالذيموقضءضهاوبرحمددالمعروضة

واالغق!ارك!"8قيوالمالدافيا-ا

والانمتقاليةاجدايةاالمادير!بين((ءيتانيمحه!الا!تةذاقىهقاجاءت

اتواراعلىاصرمثالا،)إلمولا)سبترود4فبئ(المئشورة،()المث!الية

الؤيرلآ،ا)كماماتليءضؤهـكالنيءت،!ياةا،ذالالىانحق،الرصهنالجاد

واص!دةنآتو!م،4"نعروعءواضعؤيكلهكاكانتيقالوالحقلكهـنها

لمعي!نانياسثاذعلههايردالنيف!قالتكطوبرعد.((الحزامؤحت))هنها

ن!.إ)،ر"!صاارصو))و((اإرمرزقدا))هسماممايضاا!طقخل

،!ضوء.فعناءضرااىانالوءد9ارظهذا9عيدلمهذامنشيئا

اثخصية.الحزازةاىاوالتدربي

؟ركبنبرهبئاوو"*بممض"ءفيهـ،جزءاانالمعامرنقدناافاتمنان

ناتلآ!دبابين،دلا"اقربرنحلىوالتاسرفةالجا"لهةااحم!ما.نقيغصين

ام!صياا،وؤةء،م!عحنى،ام!ريهاالاء،نهحسابعلىالمتحاوريق

ولانهمطا.ول"مال3.لبؤةطايقإ!رياكارىءايكادولا،لكليهها

ء-ناطصشاالىكايأمااوأءدههاد!ءالنيالمهرط!الحساسية

اءجر!صحاالىال!الجلغصءبا!"طوةتحتوالاندؤاع،ا:قاشاموضوع

اهنالثاكاتاوفي.الاصآ؟نبعةطفياحضاالبابالىوا،والاتها!

لمواطنا!وةهـجمحازو،دةمناحوارا*نيرتجىقد"!القارىءعلىي!فهيع

اةكرإ-صةااواقفاؤىارأ/4تكوإنمن،بئفىصكأاووقهمي!ةالخلاف

اقىظؤتنى-ئم!تطيمكيفبينتفؤدء*تاننالاستاذمقالةاًما.المتصارحة

ؤ،كط.وا"رآنفياالمناظرةلادبو،رأعبموقفهفيحاز"ايكونان

هـي!حتذىلي،نجدبرمثالهذاءلمى

ببت،اةهانطابر9الاصلالموة.وعبأن؟لاناتراقط!،نيءضماذالالى:دأ

اأقييىقىا!:هـاوة!وىببنبزنتهلذياالهراعؤك!اقديماالمربدثوروهو

لءقىصءناءن!و"ءى،،الاور"لملامصدرمحتمعفيلملأمصبئالاسارةوالحف

.تو،ه،ء-"ء-اغرايطاء!باالمثقةءبئمناطمثليكنوان،ثيه

ر-متطجعلاالذي،يرةطاشتراالا?راؤطابر،تء-تانيالاستأذبداوقداما

حى-!ن،ما.صيىماا*ا!!لمهؤ،ني،الفلأربرةامانتهمقويتمنالامثله

،وء!برل،ا)ءدةءكأهـلبا!ح!روجدلاحالا!علىاًنهفيقوليتمر

،ا؟واد!?ير،خ!11،رؤواستيعابواركفا!ةالاستعداد/!ندرجات

يراؤاؤ/نمههـ،03المفصودا!،دؤءاىاولوصولاسض!خد(،هاومعرفة

ا*جلت!،اذاتادراجةاناعتبراناحقاليالمجالهذاوفي)):يقول

!

ء".

/؟قو11

ل!ؤ!يلرك!ؤ!ابقما

أ*!ا4لى،اصل."؟لااًم..اهبدوابلاؤطارمناؤضلمتيناسهاا

نءالادبدرا!*"فيقلي!قيالتا"درس"ار:اعامنءبركتؤكم،تأكيربكل

كيفي!ر!،1اندونلموماتالمه"نهائلاركامااءخاخهمفبميحوإون

يرلمصنكون!،بهبفيدروااوالحنؤ!مغزاها،ك!موناو2منهايمشفيدون

تمشبموعاتمومى)ءالانجليزيمىمي،م"مطنائكاو.يهللونهاو!حللونهـ-،و

((.ارجلعلى

الماديةموا!عالانطالاقمنفيرغبنيبركماننيب!ا!طمت!اذالا!يضقد

"طب!يق،"نبهجئتفههايجراثراجدلي!ةا!للمادكنل!،اجداجةا

،!كالضظرابئهذهمنتطبيقهعلمي"يئبغيكانالذيالخاصاجانبافان

اصمجانبوهو،)ا!اريخاالماديالم!وم))او((النناريضئر"الهاددة((

مجرد"اتاري!خيةاالمادية))ال!!لمبانيهذاعليويستش!ح،است!مله

بنيتالذياوصءبا،سالالىانوي!ض-ف.ا"مىهبةقيدراسعبرتسمية

يكفيلاوحدهاللغةؤقهلكن،الفيلواوص!طالاساس!ودراشتي4علمي

ا)ءرنجيالمجتمه--ءتطورصركةدراسةو!و،ولصة"افياالمجالفي

ةرالخطبا(وضوعةهذهوان،ا!تار!خمنا!عصرذلكثيالاسلامي

،!نوان،وحدهالادبنطاقضهـنتنسحصرانيوكنلاطرؤتها.التكه

.المحالرطبيعةعليهاالاعتماديجبالتيالمهمةدرظالمهمنالادب

درالىضي،في"ريخيةالتلالمادية))اصطلاحا-ضعهلامحقاوانا

برالمن!جالماءكمانقصءلمىشاهداهذاالاسه؟خمالعدمينهضهلكن

با!تعمى-"لليسصالعبوةان؟لهتطبهقيعدماوالجدليلمادي2

هـصخلوابحوثهمتاتيثمبلايثدقونمناكثرؤما،المصهطلحات

كلها،كانتففددراستكطا"ا.اهااصحيحاالفهمفيمخطئةاوتطبيؤ!ا

للازطلافيلابردارقىنقطةللتماريخالماديافن!هيرلانخاذمحاوا"،اغقدفيها

الب!حث.في

)يازجح!داثيادءباناست!إعلاوانيلاعترفبرهةهنااقف

الذي؟لقدروف!باته؟خاصيلهوانةنا!هـلياالماديالمنهجاتقنان

اعتقدف!مااـء:*.عيتابطالاستاذ"ثلءةخصصماركسيلياحثانيح

مجالفيبهانتفعانءنيمكننيالذيالمتيسطبالق!رمنهالممتقد

كانماكال!نايفعلواان.نالدارلهجمبءدعوتكط،/ا!دراسيتضصصي

المتما!ر:ؤولءلمي!ميرةطهفمهنون3االاارحىوا؟،و.تخ!"ء"!مءوضوع

فيرايه"حدلا)كريمالاستاذولعل...فيرها!غسارجلااي"11

متعددعلىاطلعلو،اهاواررءخدامي،اتار.رنجي"ابالماديةلم5119امدى

الا?لهيةتهبالمقالالاولنقده*ناتضحما3و،فيمصسهطلكطؤ!و،كتبي

هذهؤكيجمقالاتمننشرءاالالمجييقرألم،"والحه*،رةا)ثهـر))

يرحول!مدفي!ها"ؤاكاتيتهدادالواهنالموضوعؤك!اريدررت.المجلة

واحد،كصاباىا?نج!اضماالاستاذاح!لول،اةش!دفىواالز!ورنين

)يرى916ع7سالةنفترالذي((اررودانفياث*ر،ةاجاهاتالا))!و

رو-!الالجلهاتسلمك)ت!سهءبرمحاواكأالجادءاىااجلدةامنانهكيف

9كلواحدةمرةالاصطلاحهذااست!ةملاندشن،انجهكأالتاراولددكأ":طإفط

بتقدي!ظةرالمذعورالكتابج!لما!وهذاًولعل.4وعرضالكتاب/طول

ا؟تموا-احدهما!ف!ال4"!حسب-ينلفىا،السوفيجتالمستئوؤ-ن

اجاءفيا"ء(هدهمؤكبماالحديثادفي،دراس!ةفيأس!قىالاسالمراجطمكاحد

خصصة.اقى

.



كفايةوعدم،الادبكفايةعدمعنع!تافيالاستاذيغولهمااما

موافقةعاجهاًواؤقفاني،دخلتهاثياا!دانمثلفي،اللخةفقه

اناثف،الموضوعهذاوفي.كتييمتعددميوكرررر،لمحلتهوور.تامة

ثقافة!)وووو،واحداكتابابالذكواخصئبل،الاسث،،دمناكثر

ناهبمالاسابة4ؤف-ةن9091(!اسنهنشرالذي((الادرجملأافاورا

ا-اءبماافنياتظوق41ولااصحبحاالمفهم-كفيلاالادبعلىالافنص،ر

ألمكتى!ابهذامنيمراانا)كريرمالالددتماذيكفيوفىد!ن!"4للادب

لمحبممن!ور"!!أ-دادكتوراار-ومارأي!يهاانافشاةك!ا،خاتممته

من!بم،ف!كماا!لمةالمنه!سهاهـ))ماعلىالادبلراسةفيالا!!معص،روجوب

لمم!ويكفنالادد!دينطرناركزنااذااننافيهاوافول،)اقلةلأفقه

وعئاحياةاعناجعدواأتهثعواالهقيم))الىالاالادبيةبالدراس!ةت"

النتهء-ة،اضدةا"ننت!يءفي،ابجبنثم.((اصدقاوءنالطبيعة

وما،"ندود-زف."3*ورقدانقدعاىالاعتفادذلكجابهـ!ا)هتياضارةا

أح!قبم.االعمقمناخاوواالاؤزانمنوالخلوالاندقعمنفيه

4الادبانصو!طاوضعوجوبفيتما"ا!فقمانفاننا،وبرهد

والاجتمايى"المادربئاقوىواالتاريرخىبئالحركاتمناً!صحهحموضمهل

،كتيمتعددولهـ!ابنبتحقيغةا/ضاوهذه.نة،بر"بلاحاطهـتاإتكط

وفيفة((3ض،ب"نافتانيالقسميراجعانءيضانيالاستاذيكفيولكن

،67!اء-ءةنث!راأفي((اجما!كيمااوالانفصامانىاالأاضزامبنالادب

الادبعزلاىاتدءوالتيالاستاطيقيةا(!رسة"زاءماكندك!بفليرى

ذ،لو!ءبدا،داخالهمنرمؤإييسالاءلمبهااحكموعدم،ا!وىهذهعن

الاسض،ذعلإ،1يردجم!االىةاقيمقاا)ىاءودلكن.ؤماسهاكانانهانقاداعنه

ناحاولتهلي"الا!ؤقهمنهجعلىحقامقتصدةكانتهل:ءيتانن

يلأ-نالم؟والاحضمابةا(-ء،سيةاإتارريخيمةظروفهعنالادبتعزل

مههاز:تالضيا)نتار-ء.بئللصراعاتوتحليلاوص*ورامنهاالاكحرالجانب

.لستحقالمحكانتكذلكتكنلمو)و؟ف!،،ولش،ركحوأهاودارالادبذلك

طاأتقعتذرةاالاءمدةمنواحدامحموداعيتاني،ذةالاسضتلفضاينفقان

بهادا"تافياأمهميمناورصةنفدهمع!ميأتاوأم!؟لمضفدهاخصصها

آفي،رها؟وليهوازء!تهة!اا،دبذ)كبعأةكطاار-أر.بخيةط!ركات

تيى"بفتالذياوبداالاور،سان،مالكرالاسضأذذاكيقولاذنكيف

اوصك!؟افيطواالاهـاسهودراسقي

عا--ىالركلودءن4ايىن!بت"،جمماع!طإلاستاذيردؤ!هذابعد

)!تطوراتهاإرنه"-!اوعدم،الاثتراكيةاواق!"بئامنسابقكأمرحلة

.(؟،1علمهلا،قنرطوراتالهذه.لطبيقهب،أطبعء-ءبفوؤد)اللاحقة

ءض،ب*!الاحرى4ورء،ؤمنلاحدهها:برسضين،لالمسهذافيي!ت!دو

اتقد!-ناحرالدفيلنترت)4دراساتثانيهبة!و،المجلةهذهفيآخرين

المجلاهذهفيالأخريناحتابا"!منماقشاذ"اما.ومجلار،ماللبنلنيين

ودراس،تاءهـ،ل-ولزدوركانفلار"،،قهـمهااحسنا!بنيفاعترف

اضحاور.رناادع0ااناسضطعؤلمم،!رأءر!،اكبماتلمهـنا!اصدىصحففي

لملاتوالمراجرالداكط3شرتاو،كبما!رأ!،لهواممأ.جدل!ملدكاي!في

:ب!مب!بلمصب،عاء،1اطلعامحالبمال!وءقلنيا*!وءهـقىاابة!ارهـةا

حهودءن104انسصتءلمقكن.ءصرإىا")صللأجموعاتالمطهذهانهو

اءبئالاصا-كطلمقازقدهمناسثبطت*اعاىمقصوراكان"سه،يرةوعدم

ع!ء،اي!نلإقلاز:اخنياامالةبطخرىالمهخابأنه3كانتفاذا،المربددورعن

41.الاءتفارعلييروجبو،سعا!ةاكبريىصهدؤ!مااثولدءاؤ!ثادعيتما

نفدهؤبالاف!را؟يا!وا!هيافلأراأظورالم!ماربرةنفسابدىا-خهلكن

دؤال:قدذلمكفبمانهء-لصااءتورزاث"،!اني،ورة3المذرءبر؟إقل

قالءهـاتت*!ادالاساع؟انهنالي!"وزولا6إسايرةاهذهعنف!

اكاتصاإمصانا(*اصر.ورب.اهساوىءءندان،!ناقنتت"فيؤلمتوول

نإورينض"ضىوءبىؤطولا،بهااداىانسنقا!نيحج!"نفس!يكرر

الاعه:لىانموهء"اضيفها!اودء،وءل.للهراًءاحكماوير؟ركوبخف

ية؟لئبباتاي!"ت(كه،1،ا)ديرةب!21!كمءجم!!فيبالنياتنتكوقد

،!لىد.و!دهاصثنخبقوليابالتحقصقطيبل،اكةهـياحكمامجال

رو--9اواااةكىراتطورص!ب.إيريكضطما3لؤكاانهمنهتمأكد

كاتبفالهبمااستشهدانالصددهذافيلييجوزربما؟ضراكيالأنف

ابوعادلالاستماذهو،لهلقصمةعيتانيالاستاذنقدعلىيرد،آخر

اظنوما)):)العددنفسمن81صنأردهصامميكالا!ذي،شنب

علىهـرأتالىصبالتحولاتيد!والمالذينهؤ،ءمنيىتانيالاستاذ

وان،نفسهالسوميافبمالالحادوكل،اًلادلط"?أ؟!يةالاث؟راالواكعب"

)الاخبار)!يالأت"يرةاهـلمسلة"ءروا!وخاصة-وكتمابالهووصد4كاشت

فيرلصطليتزالىما-القصصي(منه)عنواضحةوكرةاعطتنلالتبم

ا-وقلست((./شتالينء-،تمنذ،وشربعلي!لاالدهراكل،فد*مة

لموألي،عيتانيالأستاذعلىكحجةشنبابوالاسضاذءنالكلامهذا

ابوشنب،،ذالاتاليهايفيرالتيوالكتاباتاقصصئاتلىكعاىاطلع

ف!ه!لاتقبللااانالعيث!اهدفيروشهادة،آنفاذكرتهالذيللسبب

ا؟الاسفللفتلهلمهادريثةكمجرداسوفهانما،النقدفيولاالقانون

كانتماكائنة،النيةءت،قصرربمااأبيالتخقيقانالىءقيكي

.واخلاص"ططيبتها

-يعود!فانه،الديناصلعنبضانيالاسضاذكضبهمابصداما

ووهتحنبضرورةعلىتامةمواؤقةديوافقني-الساطعةبنزاهته

ا!رب!بما3صراعنامنفيهن!نالذيالطورهذاميالشائكةاررألة

اصارماالواضحالمولمحفهـوهذاانيصفو،والداخليالخانرجي

المادفيا-اسعلىالقالمةانعرب-ةالتقد!قىأحركاتالج!عوالثابت

قا!؟نهفالمى،يربررلكنه.اللبنانيةالرركةويهابما،الجدإية

الابنانية.ا)تقدميةااـحوكةالىانتسابهرغم،مقطاثكأصيباسمه

عاتبوانه،عابرةكلماتكانتالصددهذافيكلااتهانيقولثم

داريوكانصطحبةهاوتضخيم،كاقهيوةءفيلطريرقتيكترا!ي

نااراد))يقللم:العتابفيالجمتلطفهلاحظاقبةمنهااجعلان

وفد-فال.-اما(،يريد-اكأنه))قال،بل((ف"حجتهامنيحعل

ء.وسب)ءفيوعذري،ارأسواالهينعلىءتابها!بلفانيكلههذا

لااسضمزازا!يها-ارىزلتوما-رايتناحيةهنانهكط((كامته

تامغثىفيكان،وفمثلهمنصدورهادهنثي،للمشاعرلهداعي

سادثرمنيمسصتضبطانيستلإعحالايعلىأظكياوالقارىء،ءنها

.واننياًلمفرالتصريحذهشالىحاصقىدونالمهلألةتلكمن"ودفهنقده

دداءاخاطبكنتبل،وحدههواخاطبهاكنلماخرىناحببقىمن

ذلكالا-تمفزازمثلفيتهورواالذينالمارسضنكأابنا"نغيرهفل!لغير

باجلىوصضحتهماوهذا.يفيدهاولاالتقمميةالحركةيصزا)في

اكعركررتهوءا،عب،نيللاستاذشأقشتيمنالاولاورطرمنذعبارة

لا)الماركشجمينفاكتالي))اىاحديثيءوجها،ضطا4معاخلالفيمرةمن

قال!!ن،نفسهء"ضانيالا!ت،ذادركهماايضاوهذا.وحدههـواليه

معجبب!دوانا((.عنهمنيابه-ءبعاحبيا-جلدىحاوللكنها

الجاد"))هذابت،نيالاستاذبهاترملالتي"الطيباهـوحبرااعجاباشد

ء،أ-!يانبدلاانهعلىهـ4ازفق2هـدوانا.زملائهب!ضهـنفي،بة

وغيرالسماوقياصولهوالدينمسالةفيهتنلقشانصجبالذيالومت

كذ؟ونانود-ى.احريةاتارو"،الصراحةتامةمنافشةالسماوية

خاوصراعض!مارالاسةمدالخارجيصراعنالم"دنصربيتكالجنقريبا!تالو

يمحصانالمفهوحالحرللنقابنسيتسنىذاكاًذ.اذنابهة.داالداخلي

1اطلا،ولا:ببةادافاهبالمهحهواًكالهالحقوا."!.طلالبلمنالحق

2نهو?هص:ء4.ءلاالطرفينمنلكلانبل،المادير"المذاهـبعلىوقفاكله

مزءناشىان4هناشكولا،اً)ي"يى؟أنيالاستاذينسبهكبيرخط

اوطزاا!طركلفي،ا!مفيمما،المنشورة،م!ؤلفا"كبماعلى"اطلاععدم

إر،احتفنظبىة((اجماهيرا))لىاانظراتي،دهاعضقلوووذلك.بياامرا

:ء-زلياسؤفىلبمضيانهحتى،((نهضثضوية))او((كارليلية((نظرة

فنهاما؟العوبياخبيادءمتالتي4المؤ/مهاأنخبقىتل!كجاءتاين

الذ،-لأا(سلميخءنالالافانراهلكيف؟العربمةالجماهيرصمهبممن

حذرزلانيهذاكلالخ...."لامالا!لينشرواجزيرهمشبهمنخرجوا

ا--داودعوت،((!سفة"فديرصص-كأؤظرة))اجو،!ء!االىن!نطرانمن

امان!بكلوتبرلدقةبكلحلل،وا!عيةنظرة))اليهاننظران
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تاتتوااضخلفوااأنقهرمن-بلادنامتلبلملأدكيوبخاصة-ئهء-:،1

مو!،ض!غلينالمسآدبجةي!نبدء،وىالانخداعسهولةومن،بالقديم

اءماهبرايست!د!يالاسرا!منحذرتاذا!هل."اعدالهااعدى

كأتواذا؟1.1"ورقفرااواهاء،،د؟اذناكوننقاف،1عنالئعاورك!ومن

اضطراهذامنغرفصكبمااف!ل،نقالص"!ا!كماالامهنالد!قا&ظرالىادعو

انفالص؟ا؟نكاء.لملاحغرضياو،ار!اوا!قيكرههاورتبهـاالتثشببع

المخلصاوؤفاوحدههواءماهيراآ!وؤ؟ة?نهذاانافول-اذندعني

5-س(وان،،(د!،واسهالقاذهافيحارةحقيقيةركأبةعلىيدلالذي

ولا،اءماهيبرااهواءبئلقررخي!صدرم،جوبركه!كلوقفسوىلبسس*واه

أذ؟لاسءمثل?"انزهموقف.الضرراووحرضر!أبلبشبمءيغيدها

لوءداأض!ددةمؤافاقيعلىاطلعالكريمالاءم!تاذانولو.عيتانيمحمد

يحدثو؟معماوزضهـا،انسانينش،ط؟لءدارهيالحماههرباناؤ"ناني

وا،ءتمعالموأءأريرغا!!ي،شياءيحدثلامعاورممنهـاونوبديحدثماكل

ا)-تيال!يئيا!وحيحش،اأ:!اءله*؟احثك!ءي!دثلاالاؤلعلى

أ،سالح(جاأركأ3يهبهـاسهالطالالهيةاذاتاادنمنيهـ:!برانهاومن

ارو-يا،وانقاذهإلمحتواومهخدضهااجلو،ن،والماديةالمعنويةالملحة

فيا؟"ببدأتء:ت،لإةولالادبفيرأجم!انولىوجد.مها!المادي

اء-وكبأن!هـهـ،ور.بهليوفياصلملامنفي"بمارماانههو،ونقدهثراسته

حه-لات-ماتدداثباوبردو.ا:ضةا!به"41)ءنلموالاوالثقادي

او--وىمنوان،ال!ماه!رءن2!لادب"زلرر"دفىنمنكلعلىمتعددة

البماهـ-بىءشماءرالمىا؟،انفمرر،ودانهالرديىبشةرزاإ.!!بادوا!عي

الحهةالببو"ء"اورت،"منالأدتنراب19ىبإسصلموبهويهكأدالحيويةوحاجاتها

اص--سرزرواأض!!ص،دقلث،ويا!ءإوبأكلعيلالاهالمنبعاعدهاالهكا

لوبر!و.رل!حممالفءريلالىلموبااص!3المفيعن!،الابضهادمنالشعراء

هدفوو-جار!،ص:!احبهالذي-نظس4اقديماللادبدراستيان

وميسه:هل،واذوا!هاالمعامرة!يرالجملاةلمهـ،مالىتقري!بههوالادماسي

هـابرغمالدارجةالمعرقيله!ت:ااىاابهأتهزرجمةعناتورعلمهذا

صءضا.ا"سخريةواصت،ضنكارالاسءنامملاهذاليسببه

ا!-فيالثططاأىردؤمنيلابالجماهب!هذااي!افيانحقا

الاؤراًددوراز3(رفيممههن3المارمنكثير-يوتكبهكاناو-يربةلكبه

اخرىمسإلةوهذه)اًلى.،ريخمجرىوتسه-ءرإهيراء5افبادةفيالعالام

انكارؤكمااا-مابر!ةاغلوائهمنفخففالحدإتركسي1.1الفكرفيهماتطور

الاافيأدةاهؤلاءعلىاحكملااكأ!0)،التاريخ،حرصكؤكيأاًلقادةاثر

زاصؤ-ةومكريةمادية،عصاحةمن.للجماهيرؤدءواءابهقدار

ار،ظهةعاىا!حكمأميوالاخهيرالاولالمقياسر!وءضديوهذا.وجمالي!

فيكازتاخرىءوه!ةاو"فدرةرأيي!تحفق)ماذااباليلا،الفرديرة

ا)-ورر"ان؟اوآله،لاىازءت"اوكاراهلنظرةهيهذهفهل.المفرد

رحد4اقاءنيهـل:ننع-ظظفيالالىير-أككبماانعجه:،وجدت!د

اجما!يراببنضالالو!ةطبرجباجد).ةاالماديةء"ءلأانضحمتان

عليهالاجابةلانعجبباالالصولهذاوجدت؟يرهاوننوتوعببتهااجلمن

سهـولةئ4ؤظتمابعد!لتؤمد.مقالتكنفسهـاص!ميموجودة

اءدا،الااعدىوهموالمسضعا-نارجع!ببناب!ء،وىصماهيرناانخداع

فياورتقيائلاعلىا،مءوناقوىةكثيراحيانفيأضكونانهـ،صةى"

اة*:ءلةاالر،!داولا،":!1ب!ةءرونال!يأفالى!ةاامتيقةااوضاء!ا

،لهءبهبرهاوبا!نتري!ةافد،لبراذاتالوأعيئالقلةنإلهاالةفي/الدالية

.ا!ررواالءورةعاىو*ثو،اهاحاررلموءمدىءلمىوا!لأعأبخطها

ا!ا-بوإنه4القاتلكعلىن!"!،ا-ماهبراتثيرماكثيراص"ودوهـكي

تدوء-5ص:رفيقش!هإ،"اكأ،،،خةالادويةالماهةالبليةارالاةس!نها

ي!رأر!انواة"حااًفلببس0()تموتلاوتقةف-!فلاواءلواضحية

"وءش--قيفي"هضبمان!يا)؟ءرىرلسا)ضأ،انهوا)واعهةالقلةتلك

.رر*.ط-بملااةكماااإة:يرد-ا!رزهفي4،فوان،وؤتو!هاا-ما!را

حدا!ا-تىوالائسآكأا-اطواكلإ"8مضتوصبر،دأبؤىعنهاالتخا!ما

اماو؟اهـ-را!5ااىان!بنتهو./لآاوقىكارلهيىنطرةهذال8ؤ؟ايتضحبة

ا؟،ا،امر!يااضببادءوةآزرتا!با،ن!!االمؤ"ءلآلمةالقيةفيااقل

4،ءفاهـه؟ه!؟*دأ،احه،هـ.اةنظنة".حض-.دارو.!لملاطه-ء،!ا-ا!!ت"

؟"وءمارسانهالهاوعادااوضاء"وقه!اث

واصبءنرأييوفي،اج!،هيرامن*وقبمفيدإثككالذيان

ذ!وبرهدوقت"نب!ات"اككليسبى:انم،،ازاءهاالمثقظةالقلة

اح!دىمنالنحثروبداتسئةونلاثيناثئضين!نالتدريسلدأت

.لمريرسفيافع-ور!اثضخهميحاوا"ماكلعاكبماو،،دم،سنةإنعنتر؟

اتحدثاناريدولست.ودراست،مالا*يالاسوالفكرالعرديالادب

الاذىاصنافومن،جريحوارةاط!اوالان!متحملمنووذاكافنيمحما

ليولهس.البغ!ضا،نمن!كونالحديثهذالان،لىا،5واالقوا!ما

ليهخا؟رهءارة(راضيامرتاراانيت4فازماأخمالتوماف!اتبماأمنان

اتركان-طا?ياسةفييزالولا-استطاعتيفيكانوقد.؟)مثمما!ه

يرة*لكيا،*بالرو!با)رس!يليا)ةلمريساكنفيوانممهالعناءمذا

ابرراح،مفيالمتظوفهءنالاكاديرميينظأذاسامنكأءبىونالش!ديدالملاورلمف

يهر،نجات!ممنيممنه-ن،لالمبوراحةاشحخه*-"اال!لملامةفرين"و،المحاصه4

لأ،الازانه!ةلاثخاء"هموالثقاقبة؟لماديرةجالميا!من.تجحوء،أةصخوقىا

حجراتخارجالش!بجماهيرنجاهعريضاواجباعليهمبانيسلممون

*،م.تدريس

ؤوله:!رأتحيناسةتكميقدرانءجمتانيالا-ضاذب!طبعوالان

."كثيرايحه!الاير"جمما/لنوا..انب:ثواةك!ااكاهكأاهذه-أ-ما!را))

ا-!ا،االعت،نيالاسضاذب".:4ذي1ا،احب-روا،الاخه-را!هـأا

بمضعلىي!قضصران!جبارو!ا!ااولدياو!جانارىا!يدعواه!و

جميعأ!-لآ"مامن،نجم*ناويعالجانيممضط.عولا،ااوضوعات

ؤهـ.عيئتهوءاف!!فاوات/ولوانا.عافيةالافالحباةوعاتموة

نايعضقدونازرينااوألثكعلىاصتججتاننيمف!فهلمتهالذياما

ياعلىيمطيقوهاانيستطميةونجاهزةنقديةءدةتعطيهمالماركسسهقى

لل!ف"وعمت!مقة"ةخصمهةا-عةودراسةالىلمجتاجواانيونموء!مع

صينو"هؤلاءبوجودس"زوووعب،نجطتاذوالاس.لععروالقطروا

انهيه"كم!الذيالامر،ؤوسبنبعين"الماركسبين))يفمععنهميئحدث

ينكشرولاوجودهمينثرلااكنه،ا)صحيحمهالمارسشةءنينفيهم

ثالباصيض!قنان!واذنالم!م!)):فلتثم/.11،ركسيةالىازتسابهم

((.الجدليالماديانهجاضوءفيمهمهيي*انع!يداتياالموضوع

دون،تموضوعءلمىالمنهجذاكاصراناريدارزكلاواضعاافإبس

الموضوعجمط((اشضص))هوبر"افالبالذيانما،وعاتءوة

*الثقاتمنكاناو9مايهبرأيدبىاانء"4أمنحدثايحقانقهلالمطروق

فأتوالذياضفتمهالذيا(هامشنفيايضاحارأييزدتاننيالا؟فيه

منهويسئديستخدمهانيجبءنهج))اجدلياالمماديانهجاانهفيه

هذامنلهطلعه،ؤيهتخصميالذيوعالموةفيمتخصصباحثكل

تقديرهفي)خفلهاانيففيلاالاهه-ةءفي.كأمعينةجوانبعاىالموة.،ع

هذافيرأيرجمييصلالا.((نافصااوخاطئاللموضوع/صورهجاءوالا

((يجب))ؤأتصينولني؟شككل2لقاكلعاأبينالوضوحااىا1،،امتنىا

اضهجابرضطههـق((اسمح))ف!باكنلم"متخصصباحثكل"وقات

((اطالبء)كنتبل،جميعاكلهاا)جمحثءوضوعاتعلىالجدا!ه!المادي

اًولا.اجد)!ااالماديطاقالمهمنبحثهفييبدأبانكلةف*صباحفكل

بصواتموضوع((كل)ءفيهناكانضقادي9اعلىلمةالجهبافييدل

هـ-ذاورموىعليهايطإمحهوان،عليهال-،حثاالمنهحهذايطلعمعينة

وا؟نافصااوخاطئالأبةوضوعتصورهجاءاغةلمه،اذاوانه،المنهج

اقىضببمالمهارح!؟وضوحاموق!ازيدانأىاكلههذابعداحتابم

...شيءالاف!،مفييصحوسن:قالاذ

جوانبكل)*-يرديوحدهالمنهجهـتا)بخة!هل...ولكن

فانل.عي!تانيالاسهضاذ?اتقيقيااصةلافي!نا؟المدروساوةءوعا

نحتاجاذناو.معيفة((جوالب))علىالاا،وضوعمنيطلعنالاانهاعت!د

ف-!بما!لانحضاح.اخرىمضاهجالىو!فسيرها،وضهوعفهملاس""كلمال

فحبمايكمنو"،صراءاتءنبهايدورو"االاز-ء،فيةالنفسمهلماستملاةإل

اولرمممسبكأظلتادذيلمم511ءـذا،التحلبأ!النفبءلمممئهـحالىعقدمن

4ر!،لعلىو"مب،ب،نا،لمردترمضهجداةريبع،داىاالكلاسهقي

!5-الصف!ح!4علىاً!تتمةس
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زء-نءئذالا*ء4ات!فاهـمالم*"!؟ي":دافام،سهاواعظغضبهلاقصى

الاتحى-،ددافلفيالمارىب-بئمنؤلملأئلايديعلى،جداوجيز

رؤف"ايرفضونهالانحتىمعظمهميراللاواكن،نفسهاسوفيي!تيا

.)1(احرارةاعطبمةحهلمةعاببهوإءملون،قاطعا

(1موضوعات))علىالجدليا،،ديالمذهبباقتصاراقللماذنانا

كنت.ءشهكلةكلهـنمهتة((جوانب((فيتعمدهزءمتبل،معهئة

اًلمار!في.اىاض?نانغااواولركصميبنزرةمنفريقبناعارضاذن

اجاهزةا((المارىعهقى((ا:قدرةااعدةبااز"ي!ضقدالذيإفالفرا"مااو

.4درادءتفي"خه.صدونموضوعكلفيى/4إبرايدليانبستطيع

!فىاو،((اصباناء!عاى))!نابازغىاكبرإطمنفس4عبضانيوالا-ة،ذ

لللألىءفكثهرة((انالاحب))!-ذهاناضءةءكنتوان،كافتسليم

-قىالنيالاليداءات((بانيسلمم-هذامناكثر-وهو.الشديد

اءواد"وؤيإأىالاثهراكيالشرقفيوالرم"بىاة"رياوتنطيرها

الى!دضخوطعاجهاضهاففرةاكاهـوغه،ئبلأا!يارمنت!إفياتزا

ممث-ةته--ءنك،دتاءيااادوغمائبةاتلك،مراحلهبعضفيالم!ضاليني

ا،دىءـفااىا.((قاءوالها!الننواءاىم!.ضقلةذاتيةقدراتتولمك

.الاءوربوافعت!سايههوا"انةنزاهتهتمالغ

ب-المذ!انإعتقدالذيفهـو4عارضرالذياصافياافريقااما

.يدرسموضوعايفيالجوانبكلاثمرحيكفىوحدهالجدايالمادي

،واف!حهـوممازكبماع"ظالاسدتاذومنهم،غلاةارضاهمنظريفيوها"ولاء

اذطاالمن!جميان!نما؟4وبحكم،وا")نته"ةنزا!منلاحظناهءاكلبرغم

الجدلبةا"د/بئانائ"مقااولفييقلاما.الموؤفهذاعا-"يحضم

)رواساحةالهط-اوحبدةوا--كأالاساساعلو.ةاالطريقةهي))

اد-ا*-هاعلىانهطنينظلوتاسيسىافلأرواوالمجتمعاطبيعمةاة3حر

؟"الافصلثحوالانسانحباةلتهيببر

اكلهلأووهعاىإماكرائاذالا"اوافقاناسضطبعلاافي،وسفنيا

فيهاواًرى.((-والوحيدة-)ء:شرطتينبينووضعها9!ااضاالتي

ات-يعيننانيالالصتاذسيقولهئا.قبوا"استطيعلامذهبباغاوا

لامفكركلالمأركصميببنغلاةبر!ايرد!غالتيمالصفةوهي."انتقائى))

لي(كال.سواهء"وانالحقجماعامتلكقدوحدهمن!جهمبعانيسلم

وكرهت!-"لاهكرايرفضان،حغقىاعدهاليل،ن!.ضةاعدهالالكني

وان-ومبنها:8ء-باهـوفذاك-كانءاكافاواحدمت!جحلودفي

.الاصلمرى4الفكلإاناءـبمافياحقاجوائبيرىا؟نفيحقهعلىيصر

ءناصرهنلكانصحهح.برلمهظثراسىواحقباتةردقدمنهجمن!ما

مهـا،لثوبفيالاريئهاالجمعيم*نلابحبث،المناهجبرينمتغافضة

اذا،"ضكا"الأمحناصرإضااهئاك)كن،وا&ءدىفاسهـاللحمةالئسيج

الجوانبمن"محنجانبتجا.لأاىا"مهاكلادىتخبرهاالمفكراحسن

لي!ه.ت9،احقيقة.الوا-رةاظاهرةاويأتجتمعا)قيالمعقدةالكفرة

اًوائك.منهبمكلمتعص:و4يتخياافىياوااتصطيحبالبساطةدائما

زوعمن،"نلقمغزمتضبق((صب"3"الى"انهجا))يحولونالذين

ا؟-لأ.الا؟-برهاقيهت؟طاولا)خيالمتهصبةادتبئاالمذاءـب

الاورةادبئوربيني،ا)-ثري،احقيقيااخلافاءوطنهوهذا

وعا--مالمار!ء-كأ((نونالمعا)،ور.لؤي"ة!لاهذاشرحت)1(

.ةب،بئ))كهابءنا)ثانبةاطنعكأاالىاضفتهالذي((الح!يثالنفس

ص--"نالاورءتافىزوردعلى"ؤةورددت،3؟2-212ص،"نواسارعا

اا:"-بمضوءفيزقيدبركأدراسات((اقيماكتابهفيبا*ظااهذاءروة

."ا)واقي

ا)--فىيوحده!والجدايالماديا"!بماانيصتفد!و.ءجمضاني"حمد

واف"،إقياملأرواتهإعه!ةالاصوةءبزااط"اظواهراكل،لمفرانيستطيع

اضوا?:يرة.برفيدمبانهاسامواًرا.صوانبهاكلمنهايفصسانإستطبع

اذا-زفح!،ناصنياظاهرةصتى-لهايرإتاوظاهرةكلعلىولازءةورو!مة

اضهجاوصده!وانهاعضقدلااكأك!.درالسضهافيءضخصميد،صثل!،/ضاو

ومط.اظاهرةابروانبكليفسرانيصعضطهبمانهولااله"حبحاعاميا

؟ما،ا:قاشااطلم!مابرأ.ليا*ررماالاورءت،ذا!نعانتطبعالصاظضي

عاىقكخراةى.ات*لمشىا/طهلمهـ415ربرا،فنهخيانيم!ضطبعبهاحم!

ثم.ء4اتء*يرافيالكاءل-كهوعلىرأيهاءة:،قىفيمناكلحر)ة

مىدىاء-وررفيهاوهـو،آراؤز،ؤ."ازمقتاتياالمدىاىالنضهإون

ؤصير.فير

اتياالاصرىا)ةدع-قىالمسائلخاقضنمة4اجالااكباتم!عاواودكثت؟م

المتنبي.ثءرفيرايه?ل-الزاخرةعبتاني،ذالاستاقى!افكبماوردت

ناا"يا"ارزالولا،بر-:ممااتواراجوهرعاىزائدةفرع!قى!ءازلطللأنهـا

ازةكبألا.تء"كلاعلىاض!لمبقباكرمونييرنافااثكنابمناربهةانافش

اث!انؤ:خلع-صاتب?مدالاس!ة،ذ*!صواريانهياناستطببملا

،ءخاصة?:قىفياي!امدهإالغني(ارز:-اة4-ادؤالمهبدعلى،بحبرارة

?ه!الاستاذاًن.*قالى""منالاخيوةاورقرةاويم!-!اقمةبفتإخيوا

ا!لأرير!اامان!وبفضل،ناؤثت!اارتهالأا!هبءةاحدودهبرغم،عجتاني

وحلمى-4ورزانته،أحقيظةاوراءالمخاصالدائبوور*جه،اب!رةا

ءاىاكبرىا&*هكأا!ولتواضعاو-اءهءلازواضعهو،هصدرفماعوا

)محونز(منسوءدارسهم"ذادبهمزت13ء،قئةكا،لاءالاصاءا!لىاللأقاص

.اء4ابان!نمالهـماًاحرجمبا!راوب-ع!،بصدا!"،مالمرء

**ند

الاستاذ3تافئقياالى،ني?مرمدالاورئاذءناقئكأمنانتقلحين

ايضا!-ويتسهماخرماركسيمفكرا!اآتيؤاني،!تحعيابراهيم

بأكثر3ءنجتهمابعضفهمفيآوسع)كنه.اءواواورصازقىر،لموة"وبمبة

.الاولةءفيا4صلملأؤه!اومن.اتؤ"ازءى4إجن!ماءماباكثروعنبء4مط

والض!ادنأضص،لحاالىادعواثيؤةحيابراهـ4!الاس!تاذيرقول

ا!رىاؤفت"نعرةهـ:-لىفياتلةلآاافرربئاالا*لراهـاترءن

اءضناخلبصو،الاجانبءورةصه-4ا"لم،اوطلطاتحوير8ؤف"ءبئ،ا(زثوجة

ابوروالاو"ءطديورلالالاصو*خامات-كأارألىهـ،)واالاؤطاع1بقاياهـن

يقفوهنا.الا-لملأؤكيما!اتمعءنواالاصت!اءياء!ودواالعريةارج!يةا

اكثرائهـايرىفهـو،لأ2اء"ءااؤب!اخلافءابعضاغغجمااءخاقصءرةوففة

يفإراللازظرهفيا."ارأسهافا،وءخلةإتورواسببقايرامجردمن

بعضفيهتوجكل"ربعوالاؤطاع،اءنيانامكضملمةف،ءالاعةسا-5بلادنا

؟وةمنيزرداء*!اغةافي؟لملاؤطالاصهذااناءت!دلكني.وطتااجزاء

ى11ا)ضعاصلأبروز!ىصداللاانهقاللاوعاقثم.يضعفهاولادعويبما

اقوىاءمثاك!اكلوتتممصععددتهاالتيالاءراًضفض!دفثقاؤيئجبهة

وءدارسهم.":اهـء!ماخضللأفطءاىا"قيافيةاقي3ا*كرافياوطنبةا

عاى/قومانرء*نلااثقا!هفىاالرجمولأ؟ءفا*نو)):،فء*ةطانهالا

ولملا،داخلهـ(لمةقيالمختالايدإوأو!!لأالالجا!،تر-ناض!،دنوااحهالمصا

قاللا.تمرويرم!.((الاطلاقءلمىايديواوجبةجبهـقىعنلا-ديثمجال

الاجاهاتب!بنوتهادناحةءصامنالنوا!طادعإوراايهايدعووما))

ءقيبطيبذاكادتحوراوة!"دانلون-ا)واقع!ييوديالمختلفةا!ريةا

لا،د.يوا،بر-لأالاذعاناىا؟د،اءطاانهـجواا)-"ازدالفهـرتبني31عا-احمالا

."اةكويااءخافاتركةملىاماً"الاذء:اعاىا،اص!طرةااطبقيلآا

ءما-ئاثهاؤصد)مانيمنفءل11،1الاور"تاذا"قامافاوكداباثر

هذهيىررمام!اءقيلماميؤباءسانها!"هـةطل!ي،حموز4لخشى

نااو،7--يتهـمءارعن1،رك-.ونادء-لىانداقصىام.اخثميةا

الا"كانؤدرإتحالثبىانالىكلملأدعوتول،-دي!ئهمعناتدبئونافيخلى

اجوا"عايد3تاا)ىااطرؤينكلاودعوت،الاخراطرؤءاصدوردوغر")

اوصءبئامرءاتنافيالاولىالا،5ءقيوا!طالهاوابرازهابضهه!تجمعاخىا

"تلذالاسإسميهء،إبئتلأوا-ضزوءلامنبانيىلمممناولاكأكبابةالراهنؤ

!ا



هذهلان،دطا!تعهلمهامز!يروهو،)ايديولوحيقىجبهة"ؤضحي

وور،المنعارضةالفكربةالمدارسبعضيتعلىالاتقومانيمكنلا

رايه.ءناء،ماالض!بيرافيكلحقعنللدداعيأبرازي3منالكثيركرست

يواوجيةوالاذعانلاإ!امطلداوالمنهجا-،أداالكرزبنييرقبلمنآخروانا

ادبلكي!ف.الفكرياءخلفازركةكلاماموالانحناءالمسيطرةالطبقة

ذاكعلى4مةء.لحملاتهواطوالاا)سنينع:ركتبتماوكلهذا

في!زرهحهلملاا!يبدأتولقد.والنركةوالايديولوجيةوالمنهـبمالفكر

ضعمارالاسكانبينماسنقىبمشرن"ناًكثرمنذالسودانصحف

فوى"حهتض،اون،الشقيقاقطراذلكعلىءجثمفياللاالبريطافي

افكريااءهودواادينيمةاالرءميةودوىإلالوألاسي،ليةوالرأسهالادطاع

وسببتننترتمظلاتضبت3هذه*نكلوضد،إماعيالاصوالتخلأف

الدكتوراناعتةدولا)):فولهلمحتحي!لاسهتاذاثكرانا.ل!ببنظمالي

ء!؟تخب،-حرءت"،لهنركالعاولةالمإبقةافكريااملاحاززعيستهدف

."والرج!ةاحادظةواالاكلإريقيللنزء،تمذعص"6التلقائيةظلام

اخرىمقالةايفياوي!قدهااتنا!ا)قيفيوجدهماذاادريلالكني

.هذازخوؤهابداءاىاداعياالفته3ت،باوكتبتها

المفكر،-نمنمتزايداعدداانقوليعلىيواؤقنيؤدحيوالاستاذ

وانجديدااقبالاا)تدينظا!رةعاىي!لمواانيحاواونالمارسضضن

مااناىا4اطهفانواحب":يضهفلكنه.احةالمصامهها!قدوا

لينين"هالفيا)يهيرجعانير-تطيعؤديمرووقفهومصالحةيسميه

لعطيما1،رىبراؤالمفكر،يئادامنالديمقيراطيةالاشتراكيةموقفءن

ء-االماركعمبماحزباداخلؤسهـمس!ولالممكنمنانهعلىدللقد

ا-صةالمثا"عمص،احةذالمثنيةكطاًندون،برنامجهعنيدافعدام

.)الفلسف!قى

يم!ةطبعلاالضىالمرةا)حقيةقى؟حدثماذااكن.تماماصحيحوهذا

نهطا،انلمكارهاسيححاولانهاعتفدولا،انكارهاالفا!لالاستاذ

ا!عداءالدين."صبتقد-ت!نا4اقامابرغم!القديمةالماركس!

التفاهم،منمدى،أيمعهالتفاهموابت،شعواءحملاتعليهوحملت

نفوسمنالتدينجذوريقتلعواانمريرةطوالاسنيناتبل!الاوحاول

وعررا،زاء-ةمنالمحاولةهذهاستءالةلهمتتضحانقبل،لمنلسا

نءقديةلةااحركةاعاىابلإغاسرهاةبلاراه!نةاا(رصلمةفيفرورزها

ولا،ولائيزمنعوبعد،اخءراموقفهمفياً)هصرؤجلء،اخرىناحية

ذاكعاىويصروناجديدةالنزعلآاهذهيرؤضونمنغلازهمءنيزال

ارسه!ه!االموؤفركمعلىالعربيء،لمنا!!افرادومنهمالقديهـ،الموقف

بلادنا.فيالماركمىيئللحركة

الحلافموطنأول.ؤرعيئاتدراكاتاشاخلاؤاتهذهكلاكن

1،ركسميةاانقولهدكيؤ!و،ؤت!يابراهـ"ماالاستاذوببنبينيالك!ير

كل-ن!مةفله"!،البتنريال!لبقهموراقولاالىابدا!ف!بلا))

عن(القه"ور)ذاكان،اطلاقاللمعرفةقابلغيرهومااكلواهرا

الاسةهاهـصالتطوردرجةفيتارإخيقصور،الطوا!ربعضمعرؤة

.)الشل4طضيهفيوليسالعلمبما(بحثوادوات

للهعرؤ--كأقادلمةغهبىظاهرةايبوجوداقلاماننياولاالاحظ

الجداكيالماديللمذهبيمكنالطواهردلانؤررتبل.((اطلاؤا))

النقاشمنلبقؤصهاواضفت،ب!االمعرؤةمنصوانبيس!نكضفان

ناؤ،--ونفضت"الذياءا.ندسهالتيناظاهرةعلىينطبقهذاان

،اظاهرةا((جواقبكل))فمفسهيرالىاوصولاالن"جذلكيسضطيع

فياءة"ب!انق!لاكن.تكرارهالىحاجةلابهانترحتانسبقكما

))ا)*قلطهء*لآ)1يهئهد-"ااىاعنستهد?،ؤونخبمءاذالاسمن،قشة

برانه4،مةهالذياعقلايحنددفهو.مةرؤقىايعنيقصرلايراهالذي

رفةالم!)1هـوبل،((ص--مةتلمودة11-فداةردياقل511))ا-س

ت!بلغء،ماعهـن.:راهلاماتدرك))انهار!ن!قدالتبم((إقيابىئنرالاجةهاعبة

((./باناليه"!للاولونمسابىصرحدةمن

ء--او!ودفيرو.يمرأيمنخطراا!تراًبر(،اكلاماهـرزافيارى

صدورهيد!شنبمااًبراؤةوهو،)اتماعيالواءباًفيراعقلا))إم4

يصبيكنا!فان.*،رآسيغيراوكانءارك!هـا،"اديء*كر"ن

والالات،،سةالح!الننصوءر،ةوالالات،لقربةوالكبرةااا:اظير

،افراداخترعطاك!ه!المشرعاتمن!تهوغير،الجديدةالالكترونبة

ا.رؤةاهذهز!تكونومم؟((ابشريةاالاجتماعيةالمعرؤة))بيصكبمافماذا

هذهمنعقلكلكانفاذا؟يكونونهاإناتاالاؤرادعقولهجموعسوى

قتحيضاذالال!لصامكماجسميئماديرةبحدود،حدودااهرديةااعقيولا

انا"بماأليأحعاعلى.وزيدء9الىالمهرهدة،إكزتوصليئاؤهن،نفسه

الفردلمخةالءةولمنعفلكليدرء4انيستطيعءطمجصوعمن

ايىنصللاماو.لملهسىؤرديةعءن"راهلامازصركصش،لواالمكونة

زسضلضعاللدئناءاماءنب:وعيع!قددت!حيءياذالا!زرىام؟ؤرديدا

الذيالالد!طاًلعلمجظءرالب""نوء،لانالبشريةالابرةماعيةالمعرف!"

ؤيكون.اليهيتوصهلانالمضازاقردامقدورفيانالمته-وؤةي!ضقد

صءالخارؤةالمقدرة.لمكنقلانمناكثريفعليامابذلكؤتح!بماالاسنناذ

البشرية؟المجموعةنطاقاىاافردانطاق

ا&قلبانيؤهنالفافل،ذالاسضانهو.حالايءدلىوالواضح

هـ-رزاؤيااظ4ولست.4لحدودلا،صماءيااوؤرد؟،البشري

اضاسعاالقيرن"فكلريمناممرؤ.نالعقلانيبنلصصدىحاكياالاالايمان

اىااقرديالعقلانطاقمنيقولونلئكاوكانماإنقلهـ،ندضن،ءنتر

غلوائه.منيقلللاؤهذاالجماعيالعقلنطاق

اءكانياتعن!*،ءمايرهـ-نقانا!عبرافتحيابرا!يمللا!ة،ذلكن

41ادواناستطيعم،وكل.بحمودزحدلااليبمالجطعيل:قذرياقل51ا

وان،هذارايهنث"اركهلااخرينوك!م!بريئاننيهـواراهناالمجالفي

عنتر-ا)ن!سهعال!رنعلممخلفافيا-4نفالحد/ثايهإماتجاه

يتخولاهاإنابنترياالعقليستطيعلاحمودبوبرودا)ت"لمبمالىيميل

نسه-طبزعلاتطورالراهنقكوينهعلىيطرأاماذا!ذا،تكوينهبطبيعة

ناهذاومغزى.؟هخيبادجمعلىيقومانيمكنلاوالنقاش،حزره

اض!وراءصاراهة-ةادرجضنافيمرحليقصوراقى!صأليستالثضألة

ا!ثريالش--لزكوإنهىبل،ال!له!طابىحثوادواتالاجتهاع!بما

التدلءللمحاولةالراهنالمجاليضسهءولااطلقهادءوىهذه.نفسه

قالمة.4امقاةعبماهذااحاولاناستطيعولعلي،عليهل

والاخلاقالفن-2

:هـ-ددالمنضضورةاتي!اؤيلوصوعاهذااعالجانحاولتحين

كطهذالانا،احضاا:ظرياال!ررلالىاجااام،(تهوز)اجويو

درارر.4اعطيانهيهااص؟واقيااطريقتيكانتبل،الغناءؤيلقات

ال!قشوطواة"حةانهاناص-ةمنارىقديمةعربميةلقص-دةمف?لمة

ؤاخذت،الف:ءبئالابرادةبارعةانهااخرىناحي!ةمنوارى،الاخلافي

،الاخرىعاىاحداهط.خابفيبرأييوادلصت،الناح!بتىنب!ناقارن

ازرب.الىسوعةالفندائرةفياة!يدةاإلمنادخالرفضالىوانتهيت

لرجاءبتوجهـت)فى(ك،رأير!بماعهتةالىالاطمئنلن"مام"طهئ!ااكن(لم

؟!ن.ؤي!ارأير"موابداءاقصيدةاردرالسةبرهاونونيانل!راءاالى

بفتاةغرر3.فؤ!،،ير-كيبردونبرثهارنط!االيالمث!هرةالرائبلآهي

.ارادصه،منهاؤلأز-تهابريثةصفيرة

نهداشرارةاولطفعبالالمهزر،ذكهب(آب)انحسطسءددوفي

!طالتقدةالمعالكثبرةاءوانبراالواسعة4درايضؤيهتجماتلدراسضكط

ومقدر""يرقىاةكراحصافتهتجلتكوا،به"قدمتازرياالس!واليثيرها

كما،بر!اادلىا)تيا:ظراوج"تبعضفيافهاخاكأتؤان.لنقديةا

ءدىإوادور!بمااجدهانلرني!ظلد-طبصءياءروهذا-دعدسافئرج

.الب"،وصاتالني:ضهجةالوعلى،ةالقصب"نالاور*،سجم!ءوقهكبأ

عا!كاإواؤقنباولاهو.ؤ:كبكعهلا)مصءرهيرفضايضافهـو

"-نالاخلادىاب،نبااناما((:ؤضقولالاخلادضةاضاحهةامنرؤضا

إ:هثو،والاشهمئزازالنفرةوفنهبر،تقارالاصالىيدمموالق!يدة!زره

.م!اجماا.لدكأورءع4را!امماؤ!ذاً،و!وء4اقىاعرزوبصخعاىحتى

15ؤبآ!مانأنصاقدإبراا):،ؤدهذامنبمإاتاهذافىنتذكر.((ءطلورا

.اسللأقيااًاقصصدةؤقبلاافانيخااخرينكازبينا)ىبعد

؟.؟



الر!ضهذااقامتيؤييواؤقنيلالكنه،ؤنييرؤضهاكذلكوهو

-المحم.41،خالصؤضياسه:،يتلمسبل،الاخلافيالرؤضعلىافنيا

؟رواهاذيالخالعرالهفيالسببذلك

ديلانها،اوحدةامن.بىةالقصخلوهـوالسببذكانيمتقدهو

الائنضاالاتتاتوهو-ءضهاالاولاقسماق.ذانهاعلىمنقسمةواقعها

ا)خاصةتنؤونهفياة،ساتدخلبشارفي!ايشكوا!ةكمالاولىعشرة

ا)شاننقسمطمعقيغأرض-الشخصيسلموكهعلىباللوماياهوتتبعهم

اغرات"ووقىبنئضارؤيهايروياقيا،التالي!ةعشرةالثمافيابياتهاوهو

وهذا.عفادهايمسلبهاانهرةءلممندرجةخطواتفيواستطللخنهللقناة

،أصدقابمنط!ؤظيعاخلالانى،ؤديلثرارةت،ذالاسرأيفيامالاننس

الذيواننشنبتالاخلالهذاماهيةيشرح.لم،القارىءلروحوتنتتضت

ذاالنويهـميالدكورلموؤفطتفسيرمنواجممى((:اخيراويقول،يراه

شهورهسوى..وعةالمشرالفندانرةدبماقصيدةاهذهادخاليرفض

11ىبسيومضها،فىالة:وحدتهالمحيءسريالذيالمنطقيبالخلل

المهنافقى،ا)جاءاتلايدعاىا!ةفىاىا،نجلعىالذيالعامالانطباع

،اقدرؤ"ما،غامضاافإكههـظلأالتخلخلبذلكث"ورهولكن.المتخلخلة

ذهنعلىفتكاثرا)تكب)بكةالمتنتلم1،ءددةا:اراتالات)فيدمجهلانه

((.اة!ميمعاىال!كمءتدانسانكل

:لسهبين.هذاايا".د5عاىالجليلالاستاذاواوقىاناستطيعلا

الفضيةبالوصدةالقد،مةالهربيةاقصيدةابىونيطلممنل-تانياولهـما

يعيبون"منو)-ت،الحد!دشعرنافينتطلبهـاما3والاننفهمهاكا.،

ارىؤانا،اخلواا"ذاوضيأيرؤضونهااوالوحدةهذهمنخلوهاعلي،1

لشىبمالهوءط،أب"اقديمانئضعرناعلى،وتج"ادسا!اءـؤلاء"وؤففي

اغلبفيإجفقهان"قدوره!كطايلأن)ملانه،بها:4نطاانال!دلمن

و!د.ورهاداءلعددفيالايحصهو)م،الطولذاتالقديمةاقصالدا

اثهعرا((كتابركبمنءنتراء،دياالةصلفي،،ببراسهذارأييشرحت

هـذهانا&"ببنكماا،نو.((يمهرقيوودراسض"!كمامضهج:الجاهلي

ؤءققانهااتكاتقدااقدرمةااقلازلا،ئدالقصمنبالذاتالقصيدة

ق-مم"ااجدبل،خالاولاانه-،ما!ي!،اجدفلست،الفنيةاوصدها

ي!ل."ا"ؤد،،اثأنياورم!امعالانسجامآلما-صجهاارتمهيديالاول

فآءص!-ةفنبب-ةوص-دةاهـصقؤديةكأء)-عضوإ--ةوصس-دة

م-اوو"-سببصا-ااضشيفصرالاولا(قممه-مؤذلك.الاطراد

،االثمانيالقسمفيإروير4ماي!فعلانا)،!بئ،رادفعتالتيالاسباب

منؤتاةباؤء،اكوعذبوهاضطهدوهطالمارناذاالناسيمنينتقمانوهو

-بدثمابنئ"ارؤيه،إتصورالتيياتالالينتذكرانالانيكفيو.ؤتي!اتهم

يتصوره،افء،ز،مأحدثر.،ءلمموااوءراستااغضبامنالفإ،ةلاهل

روحدةاهفىاعتقاديأفئا-تو.عنيفةيةقووثمازةخبهتبظذذ

ؤهو،هـابخ)4!اق،غامضاشعوراتحتهيخفيمنيوهـمءجردالقهء.د!

.ؤجأ،وا)تأملالقصهدةفراءةمنكثيراتسنواتمننا"بماءهـقاد

هذادفهننلألماديلآبخللشعرت)ـوحتىازكيأهوحالأيءىوالمهم

كث!يرةاخرىبقص(ئد!وانتوانذذأءجبؤآنا،وضي،8،رؤضاىا

ال---رزيللسبب،افربزقىاا)وءدةانعدامتامة،مالاننسر"ضةقدي!مة

.ور3اقىاؤصبرفي"فجلاشرحتهافيوااليهأشرت

ؤ--رآ؟ابداًءعلىنقدهفييقتعرلاثرارةذالاسظلكن

،جداممتعةبهقدمةلهذايقدم!وبل،ءنهـامومفيوفي.اقيء.جدة

الفنءلملأؤةؤيالمساؤلآهممنءدداتشيرايجازهاعلىلكبها"وجزة

اوفي.االاي!جازافيالموهبةههـت-ءرةصا-ف!بهفلأا"ءهـح،ر،لاخللاق

في!صا،ؤريرةؤء"جدةاصتأرفيعبةافيعلىإوامقنياور!"4اءتهوؤي

اجدلاإجسمإةولكهااثلالان،ؤضاأ!-ء:لمهءاءعآخلا!ااص-:"ما

نايةةفدالموافقةهذهبرغم4آكض.والمواؤفاحالاتامنكثهرقكب

طريقةوهي،كلرحهطربرمةمنيثء*والم:اقشةطرخهاذيالوضوعا

الاخلاقيةبالمقاييسالفنعلىنحكمهل:اسؤالليابداتهاذ،قديمة

هـذافيافندلمجيقمنانف"،إتانبعدلبمصطرماآولوم،ن((:ؤ-!ول

بالمفساييسالاخلاقءلمىنحكمهل:ا-ؤالااءننان...ا:حتا

الفنية؟).

خليقا،ر،رعاءململأكانشرارةالاور"إ،ذؤملهاذياالعكسهـذا

اولليسانهحقا.يواجههمنذهنفيلكأصيباالتفكيريثيربئن

ا،لتثهالدقيفيةثمكلاتالمهعرضمناولوا"س،الصؤالهذاسآلءن

معينة،ؤص-بةدراسةبازاءاتارتهفيموؤقاكانلكب4،منهتتولد

بل،مجردةقيفكري"ض،قنى-"ننأقشهـ،انا-سا؟لالمسهذهفيؤالمهم

الذيوالواقع.محددةتجربةد،زاءحارةشخصية."هلآناةنعانههاأن

بساإسهدا)قيالمحقهقيا--صةهونئرارةاًلاستاذ.!،ؤلاًليهيقودنلم

صؤالوساللآقوىمنكثيرةأحيآنؤكبماكانالفنانوهـي،اشاريخ

النفاقمنؤنهاماعلىصلملاذ،السائدةالاخلاقيةالمقاييستشيير

كللا?!ةاء:رءقي،يبساىاودعاالمستجدة"كلروؤط4الصلاحبوعدم

ا)توعهذافيتدخلبئ،ررائيئأظنلالكني.الجببدةللاوةظع

مامر.معفي"،وقتمجيءاتصوراناستطعلالاني،افنامن

احقيقياالحببداؤعلاغريرةؤتاةانتهاكمنبنئنأرؤعلهمايجيز

الوقتذدكوجاءفان.اضطهدوهالذينعصرهرجالمنللانتقامرل

ص.العفاءالمجتمعذلكعلىؤقل

يحتشزلااذياالامروواقع)):قيقولشرارةالاستلذيستمر

انيالانسالحسفي،تنفصللاالساميةالنبيلةالاخلاقاناجدلا

ا-لميمكأاالفطرةذويمنآحداانبمعنى،الفة!ه!ا)جمالءن،العام

تضءقي،مطهراو،بطوليعملؤي،د"امةاو،قبحايجدانيمكنلا

عنقيمةادفاعافيلمبا)صدقفبثاو،النفسعلىايثارحادثةاو

!ملامةفياثكوجب،حقاالفردهـذامثلوجدواًذا.القيممن

((.!ه!وصحةذوقهمندعك،عقلهوعافية،ؤطرته

اقديمةامقالاتهفيالعقادقالهانسبقماهوهنايقولهوما

ءنازائفواا!ءهحهخ))همامههتءنمقا)ضينفيقيوبخاص،ةازةالمه

ت--ابه3احتواهم،،((وامانيالاسلوبفيالتحمهلي))و((لثعرا

اصحة،امنكب!برنعببالكلامهذاوفي.((الكتببينساءات((

الاءثلمةفيلئرارةاًلاستاذا!تعروقد.التبسهيطمنكثيراؤه"لكن

هذهتنطبقهلهكن،ا"حقؤيهآوهو،الاءمالعلىضرب،1التي

ثخعركلاًنرقولانيس!إطيعهل؟ايضاخاصالالثعلىالحعوىا

ؤهـ-صوجميلثىخعركلآناو،صميللفرورةياايضاؤهونببيل

الثد-د،لللاسف،الدميماتاضبيلاتاالنساءاكثرء"؟نبلبالضرورة

ص1اناجأ)!اذاهذا.الاخلاقالفاسداتظواتالح!اكثروما

والحسهن.الدء،ءقيتعريفؤيسفطة

:ؤيؤوليستمرصينشراًرةتاذالاساواؤقاناسنطءبملالهذاً

لفنياالجمالبرين،العامالانسانيالححسضمن،التلاصمهذا))

((.واحدةاجهألواالاخلاقمقايبيسانيؤكد...الاخلاقيواررمو

هـنكثهرفيتحققهعلىشرارةالارر"تاذواؤقتالذياتلاحماؤذاك

انمقاهيساىاحالأيعلىيؤديلا،كلهاؤيليساكن،الاحيان

.منطقيىااتضباعاهذابءت:علافهذا.واحدةوالرماللاقالاص

41اصشأمارداليهنطقيصطأفيوقعقدثرارةالاستاذارىوهنل

اوسطحدوص--ودعدموهو،ؤيها:طرايعيدص.نله!.يت!جلىالا

نسز.بءلاثبءهذا:هكذا4ؤلاضه.اقدمتينابهن"-عتغرق

.الجمالهوالنبلاذن.صملالشميء

للاخلاقؤتبقى،الجمالماهيةغيرالفضيلة*اهيةتجقىبل

،الا-يانبعضفيتلاصماوان،مقايببس9اجمالوتبقىمقاييس

،نوء،الإخراعنءختافمن!ه،كلالان،الاحيانكلفيتلاحمالوبل

للحكشممقاييساستضبا!اىاا:احثينباحاجةهناككانتلماوالا

الجمالي.للحكممانوعا"خايرةاخرىمقابريسباطواست،الاخلاقبئ

نايصنبملاللمادة"م---،ئيةوالهلفيزيائيةااخواصاتلاصمانكما

زاالقارىءتطيعوبرب.اد.مياءاقوان!يننفسهبمالفهفيلم،ءقوانين

ابيفرا)سكر:اصءفةاهـ-ذهفىطر،انويكفيه،الافعلةيعدد

خاصةالطةم!وحلاوةاللونبياضاذن.اطعماصلواسكرا.ارأون

.واحد.لقانونتخضعواصدة
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تع511نقدهءاىشرارةالللإورءء"راًلاست،ذؤ،ئت*رأعودا*:ي

.اتضجانارصومتتمأو5في،:اةااهذهثلاف،-ق،اخهء.باالمفءد

افاة"لةاالكا):كأ"ضأ!تةاىا"ت"أنضقلو.!ةوران11اوة.وجاطرءكبمامن

وعموة"-فيرأ!هااءىدانق-!ؤيعرضتاتيا،اهام"ريالصلاؤة

--مافيساانيهزرقدون"هنءثايوهي.رنئ،رورال!يةوالاخلاقالفن

كثه%-رةاعتبارات،ةخلاههي!قيديحكماي)ها.إءفعا!ة"ي4الففب

،الاصرىالاءت:اراتإبيه،اذوفياالاعف،رزرتلمى/لملاأوا"،،ابكةمتنف

والاءت"--ار،املأريا؟الاءت--،ر،اًبرهازتعران.إم!::،لاالتي

:--،رلا،تاو،كبما(ءاهـواضإرلاءةاو،دي.11ارلاعة:-او،الاجتماءكط

ي!.فخلالاا

زورضصءبئصمسيمااقتراقانفترقىاكأ:،،"تفقانزحنه:االى

،---فامنزلمقها!اب"،!إذا،ارافيةاءنب9الاءلااء،نتافيرأير،1

؟ذاك1.1لت-خىفكيفط.الارولافياس"قيوكلاء:هاوق:هي،اجانبا

ز?ورال!ء*بزفةان!كطالاولىاحج!ا.حجت-نعلىرأيهاتبنيهي

ازكى-،رهةايه*لاواصلملأء!،ءةو!ةبه.دقالئهف"ءةرث-ارا"لاق

ق3.-رباساوبا،واقفأدقءدط،الب*بيرءلمىؤترتمهس-مالا،أرىا

كو"ل،الة،ضحاروا-سرايحالتعرعناءهءلابالتلهيمفي"استهاض

وهـي،ارشهاؤةاورض!كاص!قا.ثلكبرث،ر.إء"ورهااتىاالاخلاق

اتاسراومنمه،صر!4*قوالانت!امالضضفكأفيورغبنهوحقدهور"خطه

،دعوا!قيررهـةط3(كن.ءضروعةع،طفةالاد.ريةاكاتةازراها،برهجه،

ءاطةة))هبىا*را!-لآاب،در"انهـ-ا1اهـ،ايضهـ-لاتجهآواطف51اهـتهان

ءاء!بررهوماؤ?حءمىءنبشماربهأص"ب"بربة":ررها؟((،مثروعكأ

وعبثهم.النال!عنتءن

أ!ءىعلىورءة:دةحقيقتهـ،قيوءـي،الاواىحجتهاهيهذه

،*!ياواقعةااءاطفةا!نامةءهرافياءصد!ا"جرداناهاأو.زللا"قي

أ!تلزمفانا،علمبهأواؤقلاء،وهذا،الفندائرةفيا)ممللقبول

ره،-يدراورتؤىرزشءأت3(ما،اء"دقااىادالاض،ؤ!ةاوررىنئمروهـ!ا

((برمال"و"اوبالالهرنتإؤة"ءردانوفافي،،.؟*رارهاىاحا!بركألا

عءن!وثا5اكن،اخلاؤء،ؤ:ولات؟الادباحهلالقبوا:ايكفياتلمبحا

وؤ-وةا-ث،ر!ا:فىااضطهإدانهـوو!الثها.ءلميهاالمضءافللآأالم!

الءزءوهرزا.بر"،اذتقمي1اليإاطريقةبشه،رانننقاميهبررعليمالطب،ءةا

أش-ده،.اىاا)ف،ة.اكألللاد،جة"خالىفضب!قء4صلاذياهوحجتهامن

الاضطهادوذلكا)ط?ميةا!فةتاكانقالتلووافقها3كأتؤد

وعاىعا--"اء*-ماؤي)ا"ث-دداوءدمبنةصارعلىاعطفاعلىلملانتاي!حه

در!ءتارزياكأابيطولقيات"ص(ث*،ره-:4وهذا."48التامح

ا-4تلصكهتوآلامهعيوبهبركل"-"لميكليفهع.بمضهار*.خصه"ويه

ل!-ن.تذكرهام4وءهلأالفاةطاكا"-قىادكرتهء!االمخةةكأهـ،بالال!

ءلأا*لصناداهد؟است.خرآشيء((بربرتااً)ءويءشه(("حل"-!اا"

هـانا"،ارتكا.4انءاىءواة"تناير*ضىلا!اارتكبءريرمةءلمىمصرم

1،بىةازدركوهل.لوقفينابرءنامرقا"بهر!ها.""شروءا)ءفهلملأ

ؤ--دمةالطبانوها:-قيولانهاءعزاه؟هذاص*ه،1مهزىافاضلةا

عاناذن،بالاض.ط،(دعببهؤ--واؤ!ا:اسواا!هىبابىارءلمى!مم!ت

اضط!دوهاد،ناالرجالومنا-.ىءا-ظهمنر:ضقمانقىلح!ا41

!!-ذاتهعياناهـ،وروا:.،.نم!ائ!مءنغرورةبربئةؤت،ةد،نتهاك

طءا(:ت!راة*لاارد":"ص!انء!ثءاانهـوته:ء4ا"انظ:ىواءلب

"قبولا،أ---اللاقي!بر.درالبسهذااكن.4وظروؤ؟به*!هويممله

ا:احص-ةامنمقبيملابصصلهلاوطبءهء!ومفهوء،ء:تكلراا"كلاردفهـون

اذنفىأء!،هنهمدر)مص-ؤ"لردكلا:(سرالاصزناواًلا.الاخلاق!بة

ل!4يضض!وا؟نا:اسااب.طاانح!اءناثياالاخلاةبالوازع

مثلايريوانإ*ونواولابانسهانبتهمبح!نفظواص؟ىواعهاا!مساوكهمفي

وردوداً)مرا!زأءرداثاة"--عاالاخلاؤياالوازع"ناباخااجمالاع

؟اولب!عب"االةعل

،ؤديلابشارقصيدةانبماثفيوافتقولالثانيةحجتهااما

تؤديرل،افنناةامنوورءخريتهمبهلقراءا41ء!-،باىاآرادكه،

ف?اىاوازءجماز!م"فعلتمننةورهماىا-داًردء"أذاب،ء*راؤكب!

ىفؤهب،وع:رة.ءظةويهالقصيدةخلفضهالذيالائراذن،الفهاة

د":-،ما09حرهاتهاهتكءصاحبهاأرادحيثمنالاخلاقصانت

ويدخلهـالملأفيالاصالسهفوط.?18،نجفيؤ!ذاوءبرةعطة"ة،"فةخلص

.ا"سوءةاافنادالرةؤب

راواوامص"كاتب?رداربرفت3،ناو.ؤ!حكانتاحر"اهـثه

ارص-لا!"أقمطةالاؤمادع!تدورقداثوارفااولأفالمقص.)رواية

،ور-ا؟ط-"كاروا،"اوقءمة!بتكؤناندونس،قطةامرأةاوساؤط-

لاناءا،ع،اءنج!اصلاؤهقىروابر--4اوق!كأزمامااعكم!اعلى"كونليل

لانهوا"(،لالافعا)تلكا)صر.لمحةالادانة"وؤفؤء،،اتضذ4قدبمهاكا

ؤء.تءمنإ-ءخرجالقارىءوقىك*-:ارداءوثة،ا"!رفؤدالاقلعلى

اتنه!ورةااهـواياتامنءددفينوىماما.اللاز"!ةالهبرةروايرضهاو

.اقص،صواائبجناروا!هـارمنصبرون3و،هـر!!،وزولاواوب"!وا:لمزاك

يل.اكوعهذامن4فه.-!هتوليها)توعتا5ن5اهـ-ىبرث"ارااكن

ليهـ،متفاخراو!حكب،1غنال!بةةصبدةؤبلهنتءص!ىةلجربةإ-*باهو

الئص4إبىاتبراهـرزاؤانور*د.بفملنه!هـالم"ا?ابء-تدرا!4ءدث

نءنف!-4ءلمىصجرهورهاالمزريباوكها-ك!يراهـثاان:يقولبمن

-بهرانس-"وعبرةعظةربراه("ن/!طيالمة،سراواصتقاراهابرقىاور"قيوط

3!بللى،قطالبسيل!لموكهاًذن.اد!أنهاعنفيعزفالخمرر!ضار

أخلافي!له.لوك

وفياتطقاء؟ءخزى!جمااضظراةافاةطااكاتبةاتعيداواودكم

،ل،راث"2اًكني.صطأهءىىلهالبتضحاوحيدع!ا11،طظ-ةز".ء""

ا-4ازحتاجء؟ألفد-!ان،كأنمماكافاإحامرارابهار،رداءاهتما"!ا

كمهايرتلآاصاآراف،عننه:بىاًنهـواراهـ:ةاالثقاوءلأمرصاةخاؤطا

ربلتها2وء"8!تمحهفينشمارداناخاص!شىبةر-تى،واؤء"،فيهي

!اهـءمتااؤأكل"إ،هـضئلعلىره،،ءخطعهامن!حيءهاظهيبزوونقدهـ،

هـاربىسأز.ف"حةووذهو.ةاباباالا-لملأو-بئؤ.هـ:اوة!!لسداؤءلآاثهاا

والاخير.اخا*-ىاتا!دي":افشهةاىاا!نإتآحين"أءلملا

،احهت-"من،بردبرنبث"ر،تأههـا!وير،يالدكأورله،حب))

((...الاتهامففصقياءف-48،ا)-نين"نافأءنأكثرع:ر

مرصكأ،اكأءقاإوباال!ونذوالاستاذيرءداالمرحةاعه،رةابهذه

قفصي009بشمار))وانءت"حت،)ايرل)!":تمبرء-لم!ؤ!ا

."خهـ--اموقةيوفى،هـ"ررالصةفيرأيهفي!ايبدي،((!الازهام

موضوع"ساولؤىات،ءةا4جديرةن4،غفلناالالم:بغيهذامرحنالكن

الموضعة4بةكاهـةو!و.الصراءةكبجمرةآراء!ء414الحرجبالغشا"ك

عدداكبرلدى((مبفوءة))هذهآراءهيرءهلانالاءرقةءقيؤييريد

اثيا،ثوليرناردوأ-ودتذكرنيهذهوطر،قت".اقراءامنءمكن

في،مجتم!4فياساع!االىرفؤيهاافخامحبرةألثهاءاد/"انت3

اتورا!وا،الجشهع"اهـلأوالرأسها،الاستهماررةاءتلإ،هـةاعلىصبةلمته

فوضوهـ-ساتامنههتوغير،افثتورياهدا)5امنالمور،ثالاخلاقي

.لكونؤدالمفهحكةا-طخرةاا:لمهء"ال!لاحانالىؤا!"دى،الحسصاور!

ال!ر.شة.اجد.لدةاراز24)ءروإبم!-لاحخير

،ايوبالاستاذلعرضهيالرارايارفضألىسه،تتهي3:تواذا

وقاللاهذاانأقولأناليداانيجبافازي،رؤفص4فيل!،ئىخدبل

-ليمىو،اكبيرةا4اصتوءس،الالمعيب،ذالاسثءجاعةاعجاريمن

اممهجاع-لأواالصراحلأهذهمل8ؤ.رأ،"عن،عبرأنؤىاالهامبحقه

.صرف،الىءإئدةالاخلاقبمةءقاييسئانظدفيعوزأبلغيهوزنماكلا!و

مقايببسناانثكلااذ.لها!نامخااوالمكا:بءواوقي؟تاعنا!ظر

،احازء!"اإء.اءلةواالىظراع؟دةمنكثيراىابحت،جهذهالسالدة

والعمل،اقولاببنالتناقضومن،ارياءواااخفاقمنيسودهاوانها

اة*ء،فا42علي)زداماناروركتوريالانكليزيالنفاالطعنيقللاما
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-لاطالاختصةى-الاخةلملأطلحريمؤك!المتزمتيندتنف!زاحي!ةمننرى

"لورصطاخرىق،صي---كأمنوذملم.احخسبنابجنسا:ريءاا)ضر،ف

هـروق!!يضربت"دىأيوالمكأالا(تواءوإنواعواأثنتوذافصقا

كليفثالثة4ناحيىمنونرى.افىطارههختلف!طالمربطهجتهعنا

لاءراض--4لا،المزوبر،تلمددأد،يئال!ةارتحتاطكنبرونابر-تمححل

اخن-!احدودهؤكمااولا،جوزه--نلملأمالاسارر*ضهد!أاءتكيماالمنتروع"

دونل!علاالتىالىح!-صةاءشهوةنه!يدلم!روبل،بهاحدده

منء!دا!نهرارعنفضملا.ادحدود!تطكءراء،ةوبغير،ةظا!3الا

انكلر!مبرغم!صور!م!داصلالمحطياتاواءواريااقثظءفيالاغنبباء

يعنهدبرفزملمءه،.ا"لأو)ءيئاأ!ولا!كطأنهبرتكلمااءقبقةا!ذه

؟خنالعالافه،ليرر/*.واانا،مير-حإدرسهبطاؤواجاعفدانالمرررون

ورسورطةوكهم!!بةيتش-ددونهمر-ض.،((التترعيأت))زوجا،،مء"ع

.الشبابنزوةاليهاددفع

!وةءىديةا!-مهاالناحبصة!!الاخلا!يةحالنناانأاحقا

،اث:،باعفولزبل:لعظههقىحهرةاىاأدى،بلهيغوتنافض،لا"ة

!؟--وناـن413!فاوءلملاج.ا)نررو،دحففسخالضف--ال!موا-:لمب

ؤحت2الواوو"و".،رلىءا!،وء،دازضاثدةاررتآييمسضاهثلمكلبوضىصعالا

رحردةس!محنااذاالافيآتىءنو!زرا،الصارمأ)هـ!قاب!تاءضطار

اراهتفى،االاخلاوفيءظاييسضاإنجاونتيأنإبر،يد"نلكلالأخا"لم!انم:.برا

رر*للاحالاعلميهأردوا!،ضخ"فيؤ"!تعهلامو،تفي!يرهاالىويردعو

لاحا)-.هـزرانه-خعهلانلنل.الجدلميةوا":،حتة،الفكريا-وارا

!-كبلاالا!كارهض،دشمةدطزثخكلملهد"ضاها،ووةءننريدروابأشءد

قابوالهلصادرةااىانمجاوزهلاد"ظوما،الاشش-صاصتجريح

عليهـما.برضاكحرأو

،ال!-اةولا،رض،رلاانههـوايوبالهونذوالاستاذراي

4،،،وبمغامر،؟،)هتاة2م!جببئنهحيصر!وبل.!ءلموأ"،عاىيرؤاخذان

اةصةبراراير"إدع!و.بهـ(اءهءعامناع!قريأ*اعراللهذلل!هكنتاذ

و-ي،ا)ءمض!.رن!*ن!تا-ه،لا4برارعإةداكبماروتولقد)):الآ،ية

اظغأبولرآزك!بروم.داف--ا"،امبروزيأتحاتبااعجاب"!معرة

بهقيري!نه.امحجابحب"ديءخهوكله!صهريت(اخرسكهـلامبروزي)

((.!جبضاؤطى"اتسخ!ء4قبل!ذان13

ث،ر4ب.بئحفاصدثاذيآ!والاء:،دلالاءجاتهرآفى3كانءو

ي-"وهن-لما)تطإءبرقياهذهفي"ضظرهسخحدينكنالربما،وفتاته

تض""فاو،ثءكر4هساهـء---قىاىا،مبناازنرواربهأ،يوبا-اذالاس

واا--ام!ةابطابي!ةبالاءايروبأاذالالصض---اكن.عليهالىقوبة

أيردلا)):في!وليطدؤعاذ،التا"كأ)مهرزكألي،اب،طابل،اتكأفيفا

اىالىبرهوء3لاو!و.((عليهتارؤاصذ"،والاخلاقالفنقانونفي

،ى.--دثبهاداربئبشع،راىاسعتاهتاةااًن؟دع،ءالاذاكتبريره

"لمصور!---اانكبااحىثبثةاضداو!ذ.اوء"و"إ!طشة،4برراضء"

والا،بيت!ر"ة،ا،،تندراسهفيبراد"!ابحللتهـاكمانفسهااقصبدةا

اخىاالماكرةوا)حل!لتدربر"اتالخووتلك3لاىارثاراصءاجا،

وءتحهأما،"رياء8ااىاة!.،"4وبىأدرت،ا!قناةلاغراءءلمص"،يقصها

نابوباالاستاذوادولء.ابىروزياافخانافتاغفهلتمهلمجسرو!ا

دليمالاليثأرء!اءواللاليضلوخادهته،((طرد!((اتخ9هط،ةالفت

:ز"أا-طعاىبش"،رؤولانرل.ا!صيدةافيءايه

يننوررفيث":ك)طصلم!-:،كف،نلهعنكالهومليتعآؤر

4ازيررصحوق!د،/هـر.بر!،منبرسفىاماءاةنخلآا2!لمبرأن!ش،،د

بناسضههـرااممن4اأمثاعلىتصهتح!لادت.لقىا)حاةتقى.لمرو)ىافىا،!
...."ى!.

برنتىاريرقيحطمنالأولالبهـتزخدكرانمنايركةكبو.ا-!اناووفا2وظ

لماق!صة:

والنظراروديتاوءض،1ء:كماكافتلي"ااضىاوصثبء*ىد

سط-وا"ان،وب!(ءاداظا)ىوور-ءىالىصنها!اأفياهوا."اء!رد

.ا:ريءاا--ىإتا2"بىء:،1إجةيلاانهلطبربز!رران،!انتالاولى

واحدةدر!ضاهااانبماليةالمتنالاخرىأخطواتااتبعنالاص*ء،لولا

.وأ!صدة

ددىعءآانبادعأءالاال!:ريرذاكالىيتوصللاايض،وهـو

به.ثارتا)قيالعنتتىونزدة،1.1حيما"جرد!وها2انتهاالىبث،را

بشاريبديهاات!ياا"(ئلةااقن!وةلمحا،نفيهدبماجهديبذلتهاوهذا

ءضط،الاخبرابى-تورخاص--"،!مببدلهمنالاخبرة-،تالابمي

آطهىاءلممرو!ل!ضلةيرحدثانبدلابرمااك!نرالهءتميرءهورالذي

،أخظء"-!ةلتم!دياال!-مببناورضويوالترابرهـا،اصابهـ،؟ما

ور-ه،،،ونجهنالمومبآاياهو!تبعهم!"الض،سد18اضط!ء"يش!وا)زري

ا!لمها،مبمدتهولفهلملل!،ةصدت!.مانضماننهؤ-لمهيصوراًلذيالاخصر

رفي-"وهط-(بهااتهكنعامطرغبةجانبالىب،ئهيرشهدوواكل

"ضضف!برءها!هاافنكا*نأ.لخذور-ءضهء-درتانهاأنؤكطلاطبيعية

يرخذ؟--رء-نالاكبرزارزذهإعطيهماوهذا.عهرهربر،لمنةقاميلاق

الب!ت2""زربرودءولخلذذأوواو،أ"مصءبؤكه!ءيىضايقص4وصدث"ا

.اقارىءاآجليهانحاوثتكماالقه-ءدغمنالاول

من.بةالثصبافراغألاهنبريرا"برنج!مقلاإوباءآذالاسان

تماء-"الاصسسبئوا-نآاؤهاظروءنلهاوبرءز،التراًبهـأكاءلاءضمونها

ا:إءتايرووعوولو!و.عصرهأوض،عمنوهو!فهزاظهلمهـ،ص"،!وعن

اتاهـكأاالفهـماس،ءةالى4ريروديوور،اخإامنكأئررفيالادبرط

!ء،ان!هـأليمنطاواقالاححقيقةبرغفلصهبئ،الث.اءلاءقديراوافأد

"--نثل4أءرضيرةافيااكبراأخطراهـوو!تا.الفنبما)عول

وا)ظروؤطاء--اريرخصجةاالالاحوعنبهءزلتجم!إةاالانتاجيدرل!ون

عرضب،س،لمةاو،بهآحاطتا)ءتيا:جموفيافيكأاوالحقائقالاجتمالمجبة

ا*لاؤ-4ا-!-!ا)ةحه"قوعهـمالفنبمبالاؤ*،جرليط،1واساءةال!واملهذه

اثدإهـ.اللاسنه،طابروبالاستاذلىلكوا،بيئولمااص!ج!ةا

هذا)):وب41ذلمالاد-نيرخهدفآأقياا)هـراسة!ك!بضفءطدلتافد

ءفوبر!،اءوقاض*يفةالتجروقى!لبإهةعرزراءاؤ-اةاغراءهإ?فرجل

حصىفبمهاإارةافياتدرجوااغواؤ،1الىالخطواتاتخاذ!طدهاءه

للةت،ة،ولءلشقال!يمببرآا!تررتإوء"ة"هوو.وصوو!ار!بت!اعلىيمإ:"

ووء-دةنقبلقد...!هـلض،5لرره،،"صابهاعلىاعطفات!بعهاو

عؤء!ة.و.اةباغرائهيفخربلالمحرامكببةء،هـ"اثإعراؤ-!ايزهو

أهمه،،ربر-*"ابيرنا*مرالنوعهذامنؤءمالدفعلانقبلونحن

أزتنهمآلامن:!?ءفر"-بالط-عءضبت)اده"ورةتهرائي5.1وأعظ

صقييقط*بءنيهءر10.1االثار!ءمائدهوطعمر)*ن.(ؤمبكرغاد

يكنواق(!،بهـنصادقوصزءءلميهنضهـير!ظطفعنيعبرو،امتياا4

."منهحدثء،علىصادقابرحاء55،نليهبرانهحصى،سببههو

رونلمو!"روضيانإوبارلالصءإذيرءفحانأربروكا"هذامن

"تنههـهـدغ*طهـ-ويرةصراًءةاواصلملأصيأتزمتعنيصدرلاالق!دةتجربة

من!لإلملا4أظصلااقدرء"أ"ت*دؤ،تا.الةف"الازظجاتعلىاءكمامي

ت،ذالا!يربلغهاذياالحدا!ىلاا*ن،،انت،ول-ةاهفووال".ماطفا

وو-زراوفي،عا؟"يؤاخذث-ئا*بفعل)مبشاراانيقولحينأيوب

7؟ازنعلمبىسادءىص!ن،ء:*طله-،ظلهضطودإوبااذالاتارىالمصدد

برورول.اخغوشواان:ولا"تنلكرص"رنفهاالرنسهبئاىالصليةاازظر

نابب"تالطود*د،ءهـرلمغلم*راًتف!بوليعنقلمتم!قاتانبعد!ذا

،الف!ن!،ةءعاء:"ءجةاا!يا-ةاء"ردىافه،!ل!جها-"!لبفئهارادادتي

ت*فيوانعدإموا)وا)نه"هازةألف!وةمنوزب!*"؟،ذااوترنءاكل:عث!،بل

اىايشيرهذه4ت،.تو!و.اة؟،ةاليهص.ووالاكزراتطةطوالهال!ب

ء--،ربنا.لرلمفىانهـوو،15ءا"متافرة!9اذكر.)،،أخرىأ("ءا.ة

"--زرهمناحخ-!اوهـانأذكروام،افى!بهيعرضاننستقبح

اقهءبةتكبمادراسأ)ىيرص!انهذهلهـهضهلدح!ويركأبما.ا)خ!جارب

يؤا(جاقىهذهنشرؤ،)اتطا،((ؤءيناءنأء"بئاسبور-))ابدء-للأح

قفهـهـة))ك3،،دءناجد.!دن!اا)ـولءهةاكطاوأضفتها،6591يررف!براعدد

قىا*ما-اان!طرأرببمااأفصلأقص-دةاووفىهؤفط.()اجدبربىامرالنضت
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عةبالمتتر"قيانامكنامن،متبادلحبعنصدرتاذا،اجئسببةا

)(المصوؤ"قى))الثوةاو،لب"ا"طاالروحبةالنث"وةاىاال!"-كأ

كاملة.موا!فةادعالهعاىوأوا!قه،وصيدلم"فياثاعرالدعيكم،

لازواج،ار!مبىااعقىداوجوداشترط)مالدرا!ةيلك!باننيرل

المتحطدثيينحدثتالصبورءبدصلاحيصورهاالتبماتجربةافان

.ء:4أجئببةامراةوبينء!ةالقصؤكبماا

يؤإفعارزياهو1.4اقولانا/وبء،ذالاساييىءمحبل

الانسص،ن-الاؤ-انأجهايآصءنجةالرتالعماهبئبهنا!ةم!وو"خط

ؤ---ي4فوافيؤلنطمل.احهوانايرآ".هاوحهن-1تباالرفهع

المشاعر:هذههويتخيلكطبشارااميتحبناًا!،ةءثاعرنصوير

الأ)حومقتاريثيركما،الجنسيةةالشهبتثيرالآرصورالحةوشمت((

احبواز؟توا،ؤصلاللقاحفيأريجهاتطاقازووورااًن.!ةالمهسوالل

4،د.ازاوقط،المىكغزالرالحة،ءئ"،رفه8فيوما،ضااذاكتفعل

خاء.-قى،نكهةذاترالحقينطيمبهماءن"نض.ثا،ضاوالمرأةوالرجل

.()4اواؤعاو"ءدث.ا"ص،لهـم،ببنيحولوهميق"!كلتحرق

صءب-نوالمرأةارجلابر-ني!دثلماايوب،ذالاستت!ورهذا

اء-واناتاذكوربجمنيحدثمثاماقىجسمه!-جمةشههةمجرد،يلتقيان

،نوالشاحنينامنال!"جنببئيحدثهااين؟الربأ،بئ.واتاثها

؟والروحاروحاوز:افيوالمناجاةوالملا؟ف"والتراجموالرقةوالتعاطف

.ا-ثء-ةادهلمهبئإوبا،ذتالا!"ء-ويرفيا،،وجودلا

،-ةخاء.ك!قىذاترازء"((:4قوافيالتماملثعبددعنالكن

بخبخ؟وهميؤءبكل.((ا!اانصابءنيحولوهميقيدكلتحرفى

اني،الانسمعالمجضو،والاخلاق،يناداأفقبود!يوبااستاذيا

فارلكلمااو؟((وهمب"فيود))كلأ،ا،ةلكياس،ا،المهذبارزوقوا

ىاع"صويرهفي"رصقيلاالتياثهوةهـذهبهماثارتامراةرجل

الاتصاللهطوجاز،ا!خرالى!،ماكلؤاندفع،ابى،ءميةانى،وة

،افاتلمآوا،اضهـ-،طفامنبين،ماا"ا!دندمراعاةدون،الجنسيا

كص--اؤماما،احبطةاللظروفمراعاةودون،والمصبلأ،والصداقة1

ء-سلاو؟اتانرائحقى-ماراو،قرةرالحكأثورثمعندءايحث

قىالمملبءن-بالموذارؤيعاانالانض-الانسانءلميهيحصلما

الذبرأالضلمذذفاء3او،الحبوانعابهيحصلماكفاءهو،الجنض*-"

فأؤارانفهالىؤض،رهبلطعالذياللحمطعميرذوقحبنالجالعيتلذذه

الت-!يةا)قصإاكااايوبالاستاذيرصعلوأودكم؟4معتسوائل

الفاربراحلامديوان((في)اء-:وراعبدصلاحشعر"نالبهااشرت

يحصاهاانيرسشنطبعأخرىا:ثوة!صرتصو؟راًا-رى،)((القديم

الع(طبصةمنالانسانيةاى-مرتبةايئننمبمانيسضحقاذيانالانسا

.الجنسب--ة

هو،اًزعاجأيملوبزعجني،احزانكليحشننيالذيانعلى

الجنسلمثفكلةاتاريخياتفسيرهيبدأكاتبمناكلاماهـرزايصدران

يةبا)ئظرياقو"أثراا!ضفرهذافييبديو،بمارثئبالاستشهاد

حبوببنزوجتهعفأؤطعلىرجل5احرصبيناقرنافيالماركشية

تبمالاشنرابهبةعند"ا:يقولونالاشتراًكيبنان)):يقولثم.التملك

والضي،الازلمنذالازضانكضلتاليالقيودكلستسقط6اعالما

ابئ--اءبقيةعنوءئهها،والجنسالقوتاشكارمصدرهاكان

."البشر

ءنتزعا،الكتاإطبعضاقوالبعضايوبالاستاذيىتءدمهكذا

ظروفأيوفى،،قيلتمتىذاكرغير،وملابسطتهاقراًزنهاعناياها

آراءاىاأقربويجطهسا،مسخايمطخهااًلذياًلاءر،قيلت

الانكليزيالمئلير.رؤطربمايوباوالاطناذ،الاثنراكبينلاالفوض!ويين

ب،بالدنسإطةث!دأنعيستطباثليرطانان)):يقولالذي

:نوابرلابريالمتطرفالبيتيعرفانهشكولا.)1("المقدبر

7ي!75ءأا،،لأ9لا!52؟ح3أأ!لام9)1)

لامصلبزنا!ويلربكؤ،لبلف!قواللااـىو؟لرةنؤالءا

"اركىجم!!الاشه!رابهبةانالقراءبهضإظنانو5أخثماهافيق

وهـذه.فيودكلمنو،طلمقها!هأاجنساا)ضحالتبيح2-ماركسصقىفياو

الشيوعيصنوهايركلس-وناراسماليوناظلاًلتيالشثعاءالتهمقيهبم

حملفيمبهـاو.،:جحىون،كاوالالضنءنالاثتراًكبهنمنوسواهم

ض---ح.رانؤجل،"ضهـماخوفواوكرهـ!ماحتقارهمعلمىاجه،!را

ا)تحللمنقصيرةؤترةأعقهنه،قداكأوبرثورةانحقا.الحقإقة

عذاأدازواكأىلميثوا"اورة3الفادةاكن،ا،،وؤتصاا)ثورةفتيانببن

اتيااحقهفةوا.اثضراكيةلاؤوضويةرأوهلانهم،ومنعوها!؟"ءلمل

هيالسوفي،تيالاتحادلمحيالاحوالواقعيعرفمنكلا!نبهايسلم

الضزمتآقولكدت-اء:---كأاإقى--اةفامنع"مجتمنصببان

اء-ركا.وؤياوروب،غربفيالصرخمعنصيبمنبكثيراكبر-التهـكب

ساؤهـ-سقىسبمبئمالبقىواؤلامساؤطةرواياتالات!ادذاكفيف!ت

ارر---،رحاعكءمثلتوخباء،تولا،ار!-ءكأاخريزةااثارة.دتمحمد

ات!-وروا،والازاثارزكورابيناءتكباالا؟ضالفيهـاويعرض

ارحارر-منكنهبىفيا!نيعرضكما،والاناثوالاناث،ور3والذ

صورولا.اميرىوؤكباوروب،غرببلدانفيللجمبعألمفتوحةلعاءةا

زئ!اعكوننبوتحءويهـ-اوا(جلاتاء"ء،طاز"ثمرهـااعرىافاضحةء،رإطكأ

ي!ةفلال!*لمعمختلفعنتراريةاءلملأناتولا.الاسواقفيءلمتاا!ن

أدواتيها9وته،عتعرضمعارضولا.أ-هـاس!تغلالالجنسفي،1

فيتنتشربدأت؟،اضىا)كأسبقىاللذةزيادةائلووسالنضهـ"ارةالا

فهـاز4علميااىابعديصلوام.سنوات؟نلاث!ذالفرببما)ع،ام

التيرسقىالمطتلكننيرا-وفياتىاالاأحاداركانءنركنايفينتض"أ

أودوكم.اًلزوجاتتضادلءمارسقىوهي،امبركاؤكبماالاناستتذرت

يراوو-،وهل،اظواهراهـذهفي4اراعلمىايروبالاسء"ذ:اأطاعاو

،عليهايرؤاءذماوالاخلاقالفئقاءونفىيجدلا،منروءةوسائل

الجت-.يئالنئهيةلاثارة،والنكهـ،تاروالحامنره3ذءاالىتضطلى

رء-ولوهـمييد9كلحرقعلىتاء!حنى،والمرأةارجلابين

اتص،)هما.ببن

الاحتجاجاتة"عف41بضبدى؟ا"ذا5بعداإوب(زالاسضوكأن

الاوأخيرا)):فيقول/5---ود9!و،برثى،رفهلمةإراتبر!،قهاالتي

علميط!مجنياثمةتكونقلر،خيالقىخيالاجةالقضكلنتكوانيهكن

-ورالدكضوليتذكر؟بشارعلىإببغرذاكوما؟ءضهمةولامضهمولا

(نالاتتلك،ا?جمدلانىابا"(نثقاءإتالذيالحمارغرامقه"ة

((.(1اثئفرانيخد"ثلأالاسبلالخدذات

،ا،تفاصبلودقة،لجةالقصفحراًرة.4قبوايمكنلافرضهذا

ولفحةالتجرقيحيويةمنبب!بيتااهادراستنافيلمسناهوما

هـ-يمبل.((خبالفيخي!ال"مجردت!عونانيدحض،الواقعية

اثعريرلأبطبيعته-/بشارجمنوان،شكاقلدونفعلاحدثترجربة

سءضعم-لملأ،وهن،كوو:ا((رتوشا((ايهاااضاؤءقد-الشعراءككل

دفايضايكنوان،وصزاهاالوافعةالتجرقيتهـء4فيالفنيحقه

.نطم!اءنهدقهالىالتوصلبهاير!دعنامرمنبب:تمااضاف

ا-انعلىاهاقاافنياهزليةاأ"أبياوبينبينهاانىسويةيمكنولا

ا&ه-(كاشارا!ضا"صةاهيوهذه.المنامفيأ70رانهادعىحمار

يقارن!صاان!القارىءيمستطبعحتىكاملمةارويها،ايوبالاستاذ

اصحابه:احدبرقول.الرائةفىبرقص

صماري،:ماتفقال"عضما*؟اك:ماا"فقا:اءيومابث.،رجاءنا))

:فقال؟الهبئأ!نأكنالم؟متام!:لهفقاتاكومفيفرايص"

الاصبهانيابابعن!-داتاناكا4خذسبدي

نيشجا!ؤ-لهـدونناببكي--تيمتئط

احس--،نابثناياهارحنايومتيمت---ي

بوبرافبميد-صلودلالوبف---بم

كانااشهفراخد!لمنطيلسأخدلهاو

"لم



((!وا؟كاهـالاذنتعشىوهـو،متولمذا

ص-افرا)قارىءفلهتصور.والمفاكهةا)عبثواضءقى4قصهذه

ارزيا.المنكرقهاونهي،دتهمهبنانارن!ارحماررواهالذيكلالغليالاتمان

التكافكأمةاضانهاالىو،وبراه!مهلهلوغشجاشجاهقددلايراه

"ا-5ب-لملأ.يراهالذيالخشناعريضاوخدها،ءساناثنايايراها

،اختراع"حضباراخترءهافلفظة((ضؤانالمف))اوفيفرانا))أما

هـصناهاوا"ثا،اًلحلمنتيشى،الخصونار:العاميةبكلماتنااشبه

هـ-ذاعلىوالدا.ل."داولولا)ـ،،معنىلاال*يالفكاههةالاافاظ

،نج!!إدرءا:فال؟اناشيفراءاله:ؤلمت)):إ!الراوإقو.لقصةابقية

((.!ؤاسأل44لقهتفاذا،الحمارغويبمنشيءهذا

فةالشفيالةصةته5بر-نوبويانايوب،ذةالاسبصمتطيعكيف

اضام،افيح!رثتانهايزءماقيوا،افكاهيةابى،ر"لكةاخوعتهاالتي

--كألراءبواحداثثيفةحفيتجربرةمنبهتزخرمابركلرالبتهوبن

انتكونافضراضهصنلوفقوكيف؟اساخنةاالبشريةبالانفعالاتنبلضة

*علميلاتمنؤدمهانسبق"اكلوبين،خيالف!بماخبمالاكلهـا4الراله

ؤدؤءا"لمه؟الفوناةانركلنوإ"برثارفعإ"ولإراًتو".رتجربت!الحدوث

اقص.ءدة،افي/"أارايوبت،ذالاسبهاقدماتنااةاريخيةاالمقدمةا"ا

ق---ك!وعه،د!4تقديصولوعن،اههيتهواجنص!اازومءنفصساواك-!

ؤ-راا/وبالاستاذانولو.عموءطمعها!فق،فاني،الارضبلأالمديانات

عثمرةثه،ني":فاىالاوطهعض4صمرتالذي((زنواسابينضسهلأ"كأ،بي

"إ:"ةادااثوةا"انبعنو،كاملاؤصلا؟يهصمصتقداوجدني،صنة

لجنسءقىاالغروزةوبيناضثصوةاهذهبيناو"يقةاالعلاقةعن4فهتحدفت

الدو،ت-اتمنالعلاقة؟هـفىعاىالامعلةعشراتضربتقدو)وجدني

الدي،نساتفيا!واؤفطواالمذاهببعضفيثارهاآتت-،ت،.كأالارض

نفسها.يةاسماوا

السماويرةالدياناتالىفص(تي،تلكمقدمتهفييستمرصيئلكن

منبكثبرالالاء34ا!للاثازك!،الاسلاموالمسبحبلأويرصةليهـدا،املاثا

ازانياهـعاقهلأكبما9فعا"!ااكثركانتالمسيحيةانحقا.الضحمفط

تجعلالملاثباتبشروطالزناحداحاطقدالاورلملامانوحقا،ا!يهوديةمن

نااستطميعبل.الزافيلأاًوالزان!بماااعترافبدونورضحيلشبهالاثبمات

اءطديثوهـج،ذكرءاكلمناقوىتكونقدح!*قالولالىاضيف

يبذلانه4مرحمضبهتبلمغكهفتصورالسلامعليها)رسولعنصحيحة

بالزناوءلى4نفسصعلىاءترفالذيالزانىعلىالحداإقاععدمفيجهده

هـدرءش:هةايتلمصروفي،بالزنانفسهاعلىاعترفتاقياازانيةا

فيتناولتهااخيااجوانبامنجانباهذاكانو!د.(1)،الحدهذا

سودانبلأصعيفةاينشرته،"الاسلا!فيالرحمة"صنوانهمفصلبحث

فياستشههادهايوب"تاذالا!عاىآخذالكني.أ2(ى"نةعثرهثملنيمنذ

اهـدوكلاوابرلممووالزانىاازانيةا":نية2القربيلأيةالمجالهذا!ي

ي!ت((.لادد،اصفءعقاب؟))بعدطواضافته)3(،((جادةكلائةمنهما

الحدود،كتاب،اًاف)سرالجىزء،مسلماص!حيحانظر)1(

بالزنا.نةسهعاىاعتروطمنباب

03و24و1(اعداد،اخبرطوما،((العاميما2الر))يدةجر)2(

ا-":".نهصرامناكتوبر91واوهاًو.5واعداد30916سنةسبتمبر

نقلها.ا!و-لأبهـذهاستشعهدحينايوبالاسضاذاناإوسفمن)3(

بص،ؤة"ضهـم!-اكلافاجلدواوالزانبةالزاني:"هكذافكضبط،محرفة

يناذامناظنهوما،الحالهـلابرطبمقصودغيريفحر".وهو!"جلدة

كانكها،واحداالمعنىدامماالقرآنا)فاظفيالتدقيقعدميجيزون

ب-نعقيل،الاخرىءقا&:أفيذكرناهاذيااًلاءويلث،ءراذلكيفعل

متعمد،فيرربمنوانالتحويفءـولءاى4اومااًنفيلكن.المرىعلقة

،الاافاظصحةمنللأتأكد.حفالمهالىيرجعانعليهسهلاهـانفقد

فابر!ث."قاك"في"با!!/يم!نشسهدانقبلواجبههذاكانوةد

قيثددو،بهااباحثا/-ةشمهدلتيااصءالمرعنالنقلدقةفينرطاله،مب

4افوتعتق!الملايينقد!4كتابعنالنقلمندعك،الاش!نراطهذافي

الحرفي.الله!لام

لملامالاسوضمهالذيالوحبدالعقمابهـواجلداانيوهممارةرزا5فان

هـنسوخةا!يةتلكان،يعا!انيغبم.واو،/عامانهروء،للزناحدا

والمراةالمحصنلمارجل،النبويةاءمنةافيجاءالذيالو-مبحدصكه-ا

.المصضء

ن!--ومماء!حااكثر؟كلرةاىوايدعىانوباالاستاذحقءنان

كص--يسهتطيعونؤإللااثبابفورةبهمتثورالذ-تنإفضياتوااهتيانا

صبوالؤلر،اكبتمليء،ء:،مجتم"ثلمحصمعفيبخاصةو،جماحهـا

فيالبحتايضه،انا4رةحاوءاوهذا.إفةا)تنرلاتالمجلفيصتالجنسهبئ

ناهذاالطيب4غرضسبيلفيحقهمناهـصراكن.4الياثمرتالذي

اتاجعةاالصحيحة:هلالمص!جم!هذهولهست.يهما"،اواحقائقاي!خالف

وهي.فوتهممنوالاقلالتزمتهممنبالتخفيفجماهيرت،افاعا)ى

لملأمالاسفرضهااخياافةابااوا!شروطالاح!نياطاتؤيهايراهـونلاقوة

.ال!دلتوفبلع

بوهوتقدبشاراثخصهةالكاييوباك!ذالاستصورءن"،ذا!كن

.وهواتاسكما،اتفاقعلىمعهاصدني!ا؟ا)فكريةومقدرتهاضعريا.امنه

منمقالته4لاستضبطتهـقىالملمجلامواو،دنمصارعنبيكتايقرأ)مانهيقول

ع!-ى(بشارايعن!أالومهولا)):الصوالهـذاج41ووصانهوكص

ليلمةافا)تعيباتراك؟الدكتورسصهبىييااء،مي!ةايىبوءا.عا"يض"

الادبلقةعمابشهادة،واخلدهالعا*قىادبفيكتاباعكم،ا)إصا)4ايإو

الوملافحسبلستاوجدنيكتابيفرأواو((؟ائنرقاف!لا!فربفي

رباقتىانهعبقريتهماتاعظمءناعدهـ،بل،عاء-ء4علىبشارا

،ءصرهوبايوور-يااكلاما)ـفةالحهةاللغةالىاثمعريابرالاسهاو!!

في!ا./قاداص!االفخه"قهطئده.إةةهلىأرز؟؟ااث،ئعاائوفىاافواخا

تراثناالىعما*واكبرهشهرهاعكلماًنوا!ول،مةاع"اا:داوةاا!لموب

ء4ا*باذياالسهلالعاميالنوعذاكهوابقاءبراواجدرهالمث!عري

الىثءعرهتر!هةفيعوإ-يمندءك.-جد،!!اؤكيأوعاوناشصالف"

.المعامرةالداًرجة!لهجت

)سوءاير-وبتاذالاساعطتقدبشاراراليةدراستيانوالظاهر

عقءخطئةفكرة-صاخرؤراءاءطتقدتكون-اوربه-ا)حظ

تارةيتحدثوش4يدا!مؤراًح،وكم!رر4وكشاكرجلبرثارمنموقفي

ا!اضىارةو6ثقا!"وس!"ؤ:4ةو?قر./حوالص"وفءتذكاذ4عن

ؤراولو.4القارى?يىلصفضدراراالمص،(والقبحاعمىامنبهرزىء

نبقهذا،الدفاعهذاالىجهيوانالىهحتاجغيوادكيلوجد3؟ابي

مقرناظلممابشارانقاذفيجهديفيلتحبث،كأابيطولفيو"لمتما

فحيق.والمتعلميخالمعلمينمعظممنالمعفكأواوالازدراءالمكرهءنباسمه

ثم.المخففةالظروفلثرحفياجتهدترهـاواعترؤتنقالصهعنتحدثت

اً)تياهما!ا،شخصيتهفيالخيرةالكثيرةاًلجوانببا-تجلاءهذااتبعت

اشصائعةالصورةتصوركص!ي!نلمانهلابين،والنقادالدارسون

ب!لمعترفاراليض"درلستانبعدو.والانحداروةالق!تاموحشا

شعره،فيفريردةانهاالىالقارىءفنبهتعدت،واجراء،-!فسوت!ا

والمحبةالرقةبا)غآخرغرليشعرمندثارءطألىالقارىءولفت

علىالكعيفظل!،تإقىوان4للأراًئبىايسمحانمنوحذرت4،والصفاء

للاسف41امقادواحصجمنطهنقدفيفعلتكما،شعره!،ئر

يد.مثهداا

كتابي-)قرالمايوبالنونذوالاستاذانآسفني!انانلك-ن

نظرتهاجدانالسرورجدلرنيفقد-مولفكلمنطب!بهكاشموروهو

وصلالتياضتيجةافهذه،لنظر*يمطابقةوعبقر/تهثاراىاالعاهـلأ

لوجهةءدعيمةحدوواا،بيبكت،لأفءعردضبرو،اورتقلةاستهدرهـن)يهاا

اكف-ادبعضتضكارال!صاثارتلصوا،الكتابفيبصطتهاا)ةيؤظري

ثت-اتحيا/وبا:وناذوالالمهيفللالىء،ذ.نمشرز،!مى،اولو!فهم

ي!.اجزا

الؤهيمحمد!اهرةا

!ه
3'


