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 مرفق لك نص احلوار الذي سنجريه معك يف ديوان العرب

وبعد وصول االسئلة سنكتب املقدمة املناسبة، نأمل أن تزودنا بسرية ذاتية عنكك  

ة البيانكا   كما هو مرسل لكك يف ملكث نكانع مكع هكذس الرسكالة لنعمكل علكا حتكدي   اعكد

 لدينا وال تنس صورة حديثة أو عدة صور حسب رغبتك

 شكرا لكم

يف إحدى مقاالتك ذككر  أن اخطاكاا الليويكة العكابعة بكا النكاص وط وصكا   -

الكتاب أنفسهم وأهل العلم والثقافة مردس الالمباالة اليت هتيمن علا املواطن العربكع يف ككل  

هككل نكتفككع بلككوو املسكك ولا  شككعا، كيككث حكككن حسككب و هككة نذككر  ت كك ي  ذلككك   

 والبكاا علا اخطالل 

العككرب واملسككلمون بو ككه عككاو فككا هككذا الاككور احلككاو مككن تككار هم يعككانون فككا   -

، وأر و أن تقول للناص إن هكذا امل كال   بكك"البالهة احلضارية" أغلبيتهم مما حكن تسميته

دركون أن الكدنيا  أهنكم ال يك  هو من عندياتا حتا ال يلاعه آطر ويعزوس لنفسكه  ومعناهكا

م سسكة علككا  كوانا تتكككون مكن مقككدما  ونتككابت، وأهنكم ال يتككذو ون طعكم احليككاة ولككيس  

احليكاة ععناهكا  واملق كود   أية رغبكة فكا اكتسكاب هكذا التكذو فا ذا  الو ت عندهم  



العككامل ال ععنككا اخكككل والعككرب وابمككان وحسككب  ومككن هنككا فكك هنم ال يفهمككون معنككا  

  الذى هكم فيكهالتخلث العامل  ستنقع  يذلوا فا م  أنبوا  ضُملا رَ ، وإالالكرامة القومية مثال

  بأ  ا ما حككن ت كورس مكن سكرعةٍوحيلق فا الفضاا اخعلا  حي  العامل جيرى بل ياري  

يتقهقكرون ويتلكذذون اكذا التقهقكر  كمكا  إهنكم لبل  ال ، علا حا أهنم "حملك سر"،ةمّوِه

وإال ملا كانت نسبة اخمية لكديهم فكا القكرن احلكادى  رون ماام  العقل والروح،  أهنم ال يقدّ

كراهيكة العمكا  مكنهم  والععرين هكا مكا عليكه ا ن، وملكا ككان الكتكاب والقكرااة مككروها  

وفكريوص الكبكد الوبكابا وإنفلكوانزا الايكور والوحكوو واب كوو   وابرب والكص  واييكد 

وال كرامككة وال    هيبككةوال   ككوة  مككع معرفتنككا أنككه ال حضككارة وال تقككدو وال إنتككا  وال    مجيعككا،

إال بالعلم  ولكن علا مكن  أو فا الدنيا  ، بل ال إسالو حقيقا وال  نة فا ا طرة  إنسانية

، وهلكم أعكا ال  ا مزامري  يا داود  ه الا ممن  ال اهلل فيهم: "هلم  لوب ال يعقلون اكاتينّ

اا، وإال فليقولكوا  منكا القكر ، وهلم آذان ال يسكمعون اكا"  وأر كو أال ييضكبيب رون اا

دارص  ، ودعكك مكن املكإن ابامعكا  العربيكة و: مب ن ث وضع العكرب واملسكلما ا ن 

مراكككز  وعكن أن تككون مراككز اكو اخميكة،    ال تزيكد فكا كثكري مكن اخحيكان  ودور احلضكانة،

و كت، ودابمكا مكا   س، وتضييعُلْفا َه سٍلْفا َه سٌلْلألسث، والعملية التعليمية َه  فاشلة

: إن من رمحة اهلل علينا حنن املعلما أن املسك ولا فكا الكبالد العربيكة ال يبكالون اكذا  أ ول

الوضككع املككزرى، وإال خغلقككوا ابامعككا  وسككر حونا نعكك ذ فككا الار ككا  وعلككا أبككواب  

املسا د كا نأكل ونعرب ونعيش، إذ حنن ال حنسكن شكيئا غكري التعلكيم والكتابكة، و كا  

ا بالد العرب واملسلما  وليست احلكومكا ، علكا مكا فيهكا  مهنتان غري مرغوب فيهما ف

وختككبال ال حكككن نكرانككه أو التقليككل مككن  ان ضككمري  ت ككوَوغبككاا ومَمككن فسككاد وعفككن و هككل  



طارس، ها وحدها املس ولة، بل الععب مس ول معها، بل  بلها، خن الععب هو الكذى  

العاليكة  املاليكة  م  خم  كاهتيعقا اذس اخوضان، أمكا أصك اب السكلاان فك هنم يأطكذون  

لككث  أى ضككرر مككن  ككراا هككذا التخويتنعمككون بامتيككا اهتم الضككخمة الفخمككة وال ي ككيبهم  

املتضكرر احلقيقكا، املتضكرر  الضارب جبذورس العياانية فا كل مناحا احلياة  ف ذا ككان  

نلكككوو    ال يبكككاو بعكككاا، فكيكككث  ، وهكككو العكككعب،مكككن هكككذس اخوضكككاناخول واخطكككري،  

ل الععوب باحلياة واحلركة والتالع إو اخعكاو والتكأمل ممكا هكا فيكه  إن مل تعتع احلكوما  

فكا بكدهنا  واملنتعرة  يأكلها  سدها بدال من هذس البالدة املتوطنة  إن مل و ،من ر ايا وباليا

فككال أمككل  نعككم، إن مل    كياهنككاوروحهككا وعقلهككا وشككعورها وخمهككا و لبهككا وكككل طليككة فككا  

حلرككة وجتعلهكا ىعكا علكا العجكا فكال تلخباكه  تت ر  الععوب وجتص حكوماهتا علكا ا

فككال أمككل  وحتككا ا ن مل نسككمع أن أمككة مل تكككن تريككد احليككاة احلككرة الكرحككة وال التقككدو نككم  

د، ومكن   كَ حَ  نَرَ    نْد، ومَك َكوَ  د  َك  نْتقدمت  هذا ضد مناق الكون الذى نعرفه  مَك

تسكاال فكا  ودابمكا مكا أ   رَ الليكاو، ومَنْ ط ل بَ العُكالَ سَكهِيزرن العو  فلن جينا إال العو 

: هل انتهت ال الحية احلضارية للععوب التا ننتما إليها  إنكه خمكر حمكري ويبعك   رعب

وال تكرى فكا اخمكر شكيئا    ،علكا ابنكون، والعكعوب نابمكة فكا العسكل، ال بكل فكا ا كارى

 ر من وضع كهذا ذ ت نْغريبا  ترى ماذا يُ

طالب مهمكا ككان خت  كة جيكب أن يككون   يف الواليا  املت دة حي  أ يم كل -

كورسككا مل ملككاذا ال تابككق    3بككا املككواد الككيت يدرسككها مككواد طاصككة بالليككة اال ليزيككة،  

  امعاتنا ذلك علا طالاا 



بل إن بعض ابامعا  العربية تفعكل  من السهل أن تتخذ  امعاتنا هذس اخلاوة،  -

عكككلة خن املعكككلة أبعككد مككن  فككا نذككرى امل  لّلككن حتككو  لّمل حتكك  بيككد أن هككذس اخلاككوةذلككك،  

، وخباصكة إذا ككان  خى علم معنا  فا اليالبتا ال ترى  ذلك  إهنا فا الذهنية العربية ال

تلكك املعككلة لكن يككون هنكا  أى  لكق مكن     كلّهو العلم باللية العربية  فيوو تنهذا العلم 

حيسكنون   هذا ابانب  والدليل علا ذلك أن طالب أ ساو اللية العربية فكا ابامعكا  ال

الكتابة باللية العربية  ولو اطلعت علا كتابكا  كثكري مكنهم فكا أ وبكة االمت كان فسكو   

ت اب باليثيان: فقر فا املعجم اللفذا، وركاكة وتفككك فكا التعبكري، وعبكارا  تقريبيكة  

مهوشة  وفا كثري من اخحيان تععر أن املتكلم شكخص أ نبكا عكن الليكة، وفكو  ذلكك  

ومتخلكث وال يليكق باينسكان، ذلكك اينسكان   كر فض ل وتافكهفهو شخص غبا  أما الف

  والسبب هو أن الثقافة والقرااة والعلكم ال  الذى حباس اهلل عقال وفهما وميزس عن احليوان

يكة ال تضكع  ا أدنكا غرابكة، فاخسكرة العربذىثل هلم أية  يمة علا ايطكال   ولكيس فكا هك

ن أوالدهككا، أمككا عقككوهلم فلككيس مككن  كككل  هككا هككو حعككو باككوالكتككاب فككا ميزانيتهككا، بككل  

 اطت اصها وال من اطت ا  أى أحد   

ملاذا ال يهتم الكتاب بتاوير ليتهم ويكررون نفكس االطاكاا حتكا بعكد ععكرين   -

سككنة، فكككل مالككع علككا الن ككو  ايبداعيككة الكثككرية علككا العككبكة يالحكك  أن أغلبهككا  

 يف تاوير نفسه مكتوب بلية عربية ركيكة يكثر فيها الل ن، أين دور الكاتب 

واض  أنك مل تأطذ بالك ممكا كتبكت فكا اي كابتا السكابقتا  ال تضك ك مكن   -

هككذا الككرد العابكك ، فكك نا أبككأ بككا احلككا واحلككا إو مثككل هككذس الوسككيلة كككا أطفككث مككن  

، وال أظنكك ترضكا و هكذا،  ، وإال انفجر ُاحتقان نفسا باملرارة من أوضاعنا املعو ة



نتها مكن اي ابكة علكا أسكئلتك هكذس التكا أت كبب ا ن عر كا  علا اخ ل: ليس  بل أن أ

مل     مكن املقكررا ررٍقكم  وأرجتث  لقا وأنا أ يكب عليهكا وككأنا تلميكذ صكيري فكا امت كانِ

حكدس بكابواب    "كرحكا"يقرأ منه شكيئا طكوال العكاو، ويلتفكت حينكا ولكاال علكه جيكد  مكيال  

ن إو سك الك فكأ ول: يكوو أن يت ضكر  املالوب فا غفلة من املرا ب  ما علينكا  نعكود ا 

تربكا    ذلكك أنكه  كدالعربا الت ضر احلقيقا فسو  تزول كثري من تلك العيوب وا فكا    

ن، وال يبككاو أأسككاا أو أصككاب  نعككم تربككا علككا نقافككة  سككْ أو حُ  فككا حمككيال ال يأبككه بعيككبٍ

ه وال اهتمكاو  "كُلّعِنْك ان"، وها نقافكة تقكوو علكا تنفيكذ مكا يُاْل كب منكه تنفيكذا ال روح فيك

، اللهكم إال إذا رأى السكوم مرفوعكا  ب واب أو طا  أو مجال أو  ب  أو إحكاو أو تفكك

  املهم أن يو ك بأنكه عمكل مكا تريكد، والبكا ا ال  فا يد آمرس، أما فا غري تلك احلالة فال

، فكال  تقريبكا يهمه بأى حال  إهنا نقافة تسديد اخلانا   وهذا مالح  فكا ككل ا كاال 

، مككع أن إتقككان العمككل  يمككة  إال علككا سككبيل العككذوذ والنككدرة  هككتم ب تقككان عملككهأحككد ي

إسالمية، ومع أننا مجيعا نبدو وكأننا مسلمون متعددون من الارا  اخول واخطكري معكا   

لكن الس ال رغم ذلك هو: متا يتم ذلك  هذا هو الس ال الذى حار  الصية كلهكا دون  

فيهكا  هنا  بعض حلذا  فكا حيكاة اخمكم تكدب  أن تتوصل إو  واب شا  كا  عليه   

روح التالع والتونب والتقدو، وال أحد يعكر  متكا تكأتا تلكك الل ذكا   واخمكة العربيكة  

 ككد حباهككا اهلل بكثككري مككن العوامككل التككا مككن شككأهنا أن حتككر  اببككال وتبكك  احليككاة فككا  

قكوا علكا  لِّالسكجون وعُ اأصكواهتم ودطلكو تْ  ك  وككم كتكب امل كل ون وبُذاهتكا  اخصناو 

أعواد املعانق، واخمة وال كأهنا هنا، بل تراها ماضية فا هلوهكا التافكه السكخيث وككأن  

الدنيا  د دانت هلا ىاما، وال شاا يعكر صفو حياهتا  إذا كان عنكد  حكل فكأر و أن  



مككع طالبككا وطالبككاتا مككع أنككا ال أتككر  وسككيلة حلككثهم  مككثال  ختصنككا بككه، فقككد عيككل صككصى  

وعلكيهم ومكنهم   والكتهكم علكيهم والتنكيكت والتبكيكت معهكمعهم وخنسهم وتعجيعهم وتقري

إال اتبعتهكا، عكا فيهكا إهكدا هم  كلهكا  وإليهم وفكيهم    إو آطكر الذكرو  وحكرو  ابكر

فمكا بالكك    كتبا وبعض ما حن اهلل به علاّ من مال، ولككن النتيجكة النهابيكة صكفر تقريبكا 

هكم الكذين حي كدون فكا  الكذين تكتكلم عكنهم  ب باخمة كلهكا إذن  وإذا ككان أولئكك الكتكا

ع هلكم  ف دْر كتاباهتم فكا ا كال  وال ك ث احلكوميكة وتُكعَنْا ام وتُف ت  ْاليالب ابوابز ويُ

وكأن ربا   اخ ور السخية، وأينما و هت ب ر  و د  أمسااهم، وأمسااهم وحدهم

ليككتهم وفككنهم    ، فكيككث تتو ككع مككن أمثككاهلم أن يفكككروا فككا جتويككدوربككك مل  لككق سككواهم

إهنم أعقل من أن يضيعوا و تهم الثمكا  أو فلنقكل: السكما كأخمكاطهم السكمينةمل    وأدام

فا ذلك  أنت مثلا ر ل طيكب، ولكذلك تفككر بالاريقكة التكا تفككر اكا ا ن، أمكا هكم  

، ومكن نكم ال يفككرون اكا، بكل ال   آسث: بل أذككا منكا أنكا وحكدىمل منا ومنك ذكافأ

ال تككرد  العنكبوتيككة  أو كمكا أ كول أنكا: املعكبا مل   تكنس أن العكبكة  نكم ال  يفككرون مالقكا 

عنهككا المسككا، إذ كككل مككن هككب ودب يسككتايع أن ينعككر مككا يكتككب فككا كثككري مككن املوا ككع  

املعباكية، وحتا إذا مل جيد من ينعر له، وهكذا مسكت يل أو يككاد أن يككون مسكت يال،  

ذا أراد  وال شككك أنككك  ككد  ، و"بككبالو" إكمككا تعككر   تخككذ لنفسككه مو عككافمككا أسككهل أن ي

واحد مكنهم أن يكتكب  ع اليعلقا الذين ال يعجبهم العجب ال يستاالحذت أن كثريا من امل

ة ال إمالبيككا وال ليويككا وال فكريككا، ومككع هككذا كلككه يذككن أن عسككتااعه  ميكلمككة واحككدة سككل

اسككتخداو "أفعككل التفضككيل" مككن   عبقككرى فككا الو ككود  وسككاحمنا علككا    "رق ككبْعَأ "ختائككة  

   من نفسا أنا أيضا يا سيدى ولو مرة!به قرى" علا الن و الذى استخدمته"عب



جممع الليكة العربيكة يف م كر هكل يقكوو بكدورس أو أنكه أصكب  عكا زا عكن مواكبكة   -

 التاورا  العلمية والثقافية 

ال أستايع أن أحكم حكما د يقا علكا وضكع ا مكع، إال أنكه ينبيكا التنبكه إو   -

ال حياول ترمجة امل كال ا  والتسكميا  ابديكدة التكا تتعلكق  أن ا مع فا أحسن اخحو

ولككيس مككن املعقككول أن  دا   اعخرتعككا  ونذريككا  مل نبتككدعها حنككن، بككل اسككتوردناها اسككتري

ولكن حا تت كول اخمكة العربيكة  ناالبه عواكبة كل هذا وكأنه هو الذى اطرتعه وأبدعه  

البعكر  ين باو بالك من فئكة الععكرة علكيم،  البعر الذ الإو أمة من البعر، البعر احلقيقيا 

 رتعكون ويضكعون التسكميا  ملنتو كاهتم وإبكداعاهتم فكا التكو والل ذكة،  والذين يبدعون 

را  متعددة: جملة وكتب حمققكة  اسو  يتيري الوضع  أما  بل ذلك فال  وللمجمع إصدف

مع  إهنكا  وم لفا  ومرتمجا  ومعا م، وحبوث ليوية د يقكة  ولككن مكن يقكرأ  ومكن يسك

فا معذم اخحيان بضاعة ال جتد من يعرتيها خنه ال أحد يعكر   يمتهكا بسكبب التخلكث  

 والبالهة العلمية والتبلد احلضارى الذى تكلمنا فيه 

 هل ينا ش الدكتور إبراهيم أهل بيته عا يكتب  -

ابنا الذى يعتيل معيدا ا ن كان يرا ع و جتارب الابع إو و كت  ريكب  بكل أن  

ا ويتكزو  وي كب  رب أسكرة  و كد  كرأ اكذس الاريقكة كثكريا مكن كتبكا اخطكرية التكا  يرتكن

ألفتها بعد أن دطل ابامعة  وأحيانا ما كان يعرتض علا بعض االسكتعماال  الليويكة فكا  

وككان هككو  م لفكاتا ظنكا منككه أهنكا ال ت كك  أو أن هنكا  اسكتعماال  أطككرى أفضكل منهككا   

اعتمكادا علكا بعكض  نكالث   كص ميكامرا  كتبتهكا     د  راافا طفولتهما وأطته الكصى 

كتككب احلككدي  والتفسككري والتككاري، ايسككالما، وملككا و ككد  أهنككا  ككد شككدهتما وشككد   



أهنكا   عرفكتكذلك بنت الناشر السورى فا الاابث فا أوابكل تسكعينا  القكرن املاضكا 

سككو  تككنج  فككا ا تككذاب ال ككبيان والبنككا  الككذين ألفتهككا هلككم، ونعككرناها علككا هككذا  

و بل ذلك كانا  د  راا الق ص العاملية املخت رة املرتمجة مكن اي ليزيكة التكا   ساص اخ

بككا اككا،  جِعْعرا عككة ترمجتهككا فأُ  فككا نانينككا  القككرن املن ككرو   كلفتنككا دار لو مككان للنعككر

وكانكت  و تكا،    ومنها علا سبل املثكال: "الكونكت مونكت كريسكتو" و"النكاب اخبكيض" 

ض  م علا الور  ال بالضرب علا مفاتي  الككاتوب، هكا التكا تبكيّأياو أن كنت أكتب بالقل

دس مككن صككف ا ، وكككان هلككا أحيانككا رأى فيمككا يذهككر مككن حككدة فككا بعككض مككا  و مككا أسككوّ

علككا رأيهكا أو ا رتبكت منكه  وكثكريا أيضككا مكا أبكد  رأيهكا فيمككا    أكتكب، وكثكريا مكا نزلكتُ

كيكث أننكا مل  ة  دّة وحِكدّبعكِ وتسكتيرب  ،تتخذ  انكب  و هكاف هنا أكتب، وككل  و ة 

أنل العكهرة التكا تذكن أننكا أسكت قها، فيككون  كوابا أننكا دعكو  اهلل أن ي كر  عنكا  

، فتسككت  التالع حنو العهرة حتا ال يضيق صدرى من تأطرها أو ان كرافها كليكة عنكا

تككرى هككل عنككد  حككل آطككر  إذن فعلككاّ بككه  أمككا     عندبككذ غككري مقتنعككة، وأضكك ك أنككا

بكذرة أديبكة  ولككن    لديهاو  ،امة موهوبةلثانية ايعدادية، فرسّى، وها فا اولصيريتنا س

خن سنها ال تزال صيرية فال تقرأ و شيئا بعد، اللهم إال مرة واحكدة  كرأ  فيهكا مقكاال و  

وفا بعض اخحيان أ دنا فا م لفاتا أذكر شكيئا مكن    سَر هاعلا املعبا ، ويبدو أنه 

تكا كمكا فكا املثكالا التكاليا: وأوهلمكا مكن كتكابا:  ا  التا تدور بينا وبا أهكل بيعا نامل

، والثكانا مكن آطكر  سكت سكنوا حنو  الذى كتبته منذ   "لت يا اللية العربية يعيش سيبويه"

الضكوابال    -، وعنوانه: "مسكري التفسكرياخسبون املاضا فقالملفا  ما صدر و من كتب 

ا اللية الف  ا واللهجكة  وليس الفر  ب: "هو املثال اخول واملناهت واالجتاها "  وهذا



العاميكة كككالفر  بككا ليتككا خمتلفتكا كمككا يككزعم طاككأه، وإال فكيكث يفهككم العككامع امليككر ُ يف  

اخميككةِ وابهككلِ كككالَو اخلايككب يككوو ابمعككة وا يككا  القرآنيككة واخحاديكك  النبويككة وأ ككوال  

اخطبكار  ال  ابة وأبيا  الععر اليت تتضمنها اخلابكة عكادة  و كل مثكل ذلكك يف نعكرا   

والت لككيال  السياسككية والكلمككا  الككيت تلقككا يف النككدوا  العامككة  كككذلك كيككث يفسككر  

الكاتب مقدرة ابنيت ال يرية اليت ال تزال يف املرحلة االبتدابية علا فهم الق ص وا ال   

والكتب اليت أشرتيها هلا لتقرأها وتستمتع اا، حتا إهنا لتفا ئين برتديد بعكض عباراهتكا  

مككا فعلككت الليلككة  مككثال حككا كنككت أهدهككدها وهككع جبككواري تقككرأ يف إحككدى  الف كك ا ك

جمككال  "ميكككع"، إذ انالككق لسككاهنا  ابلككةه: "ملككاذا تُرَب ككتُ علككا كتفككع يككا أبككا  ": هكككذا  

بالنص كما شكَّلتُ ابملة، مما  علين أهتث ب و  مسمون وأنكا أ هقكه: "تعكال يكا أسكتاذ  

 ال باستيراب: "مكن اخسكتاذ العوباشكع هكذا  شوباشا، امسع!"، وهو ما دفعها إو الس

يا بابا "، فض كتْ  و يت، اليت تعر  اخمر وتتابعكه معكع أ و اله بكأ و لا والاريكث أن  

هذس ال يرية نفسها كثريا ما تسألين عن بعض الكلمكا  والعبكارا  العاميكة الكيت ال تكدر   

ت أصاحل يف روحكع" لكوككب  معناها فيما أحب االستمان إليه من أغانٍ مثل أغنية "غُلُبْ

العكككر ، الكككيت مل تفهكككم منهكككا عبكككارة "صكككعبان علكككاّ اللكككا  اسكككيته، يف احلكككب مكككن طكككول  

  :، وهكو فكا الككالو عكن بعكض املفسكرين العكيعيا  نم هذا هو املثال الثانا"اهلجران" 

ويستمر الفيض الكاشانا علا سنته العريرة فا الاعن علا اخللفاا الثالنة الككراو بككل  "

من سورة "التوبة" عن اليكار الكذى   40تفسريس لقوله تعاو فا ا ية ر م  ذلك  ومن سبيل

ت نْ ُكرُوسُ ف ق كدْ ن  َكرَسُ اللَّكهُ إِذْ   ّّّ إِاليق أننكاا هجرهتمكا إو املدينكة: "دّبأ إليه النبا وال ك  

قُكولُ لِ َكاحِبِهِ ال ت  ْكزَنْ إِن  اللَّكهَ مَعَنَكا  أ طْرَ َهُ الَّذِينَ ك ف رُوا ن انِعَ انْنَيْنِ إِذْ ُهمَا فِع الْي كارِ إِذْ يَ



فْل ا   وَك لِمَكةُ  ف أ نْزَل  اللَّهُ سَكِينَت هُ عَل يْهِ وَأ ي دَسُ بِجُنُودٍ ل مْ ت رَوَْهكا وَ َعَكل  ك لِمَكة  الَّكذِينَ ك ف كرُوا السك 

  ،: }إِذْ يَقُكولُ لِ َكاحِبِهِ لتفسكريفكا هكذا ا   كاا  "، إذاللَّهِ ِهعَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيكزٌ حَكِكيمٌ

}إِن  ٱللَّككهَ مَعَنَككا  بالع ككمة واملعونككة  فككا    ال ختككث،  ،}ال  ت  ْككزَنْ   :وهككو أبككو بكككر

الكافا عن البا ر أن رسكول اهلل صكلا اهلل عليكه وسكلم أ بكل يقكول خبكا بككر فكا اليكار:  

ى رسكول اهلل حالكه  فلمكا رأ   و د أطذته الرعدة وهو ال يسكن "،ف ن اهلل معنا ،اسكن"

 ككال لككه: تريككد أن أريككك أصكك ابا مككن اخن ككار فككا جمالسككهم يت ككدنون  وأريككك  عفككر  

فمس  رسول اهلل صلا اهلل عليه وسكلم بيكدس    وأص ابه فا الب ر ييوصون   ال: نعم

علككا و هككه فنذككر إو اخن ككار يت ككدنون، وإو  عفككر وأصكك ابه فككا الب ككر ييوصككون،  

س التكا تسككن  ّ  ّ نّ وّ  ، }ف كأ نزَل  ٱللَّكهُ سَككِينَت هُ  أفأضمر تلك السكاعة أنكه سكاحر

 يكل لكه:     إليها القلوب }عَل يْكهِ   فكا الككافا عكن الرضكا أنكه  رأهكا: "علكا رسكوله"

هكذا   ال: هكذا نقر ها، وهكذا تنزيلها  والعياشا عنه: إهنم حيتجون علينكا بقولكه  

وما هلكم فكا ذلكك مكن حُج كة، فكواهلل لقكد  كال   ، تعاو: }ن انِعَ ٱنْنَيْنِ إِذْ ُهمَا فِع ٱلْي ارِ

 يل: هكذا تقرأوهنكا   كال:    ري اهلل: "فأنزل اهلل سكينته علا رسوله" وما ذكرس فيها خب

وغريككبٌ  ِككد  غريككبٍ أن يككتم تفسككري آيككا  اهلل اككذس الاريقككة املفسككدة    هكككذا  رااهتككا" 

واحلكق وال كد  والتكاري،، إذ  للنص القرآنا  بل أن تكون مفسدة للذو  واملرواة والكدين  

كيث يُتَّهَم اذس الاريقة البععة الكريهة أبو بكر، رضا اهلل عنه، الذى لُقِّب بككك"ال ديق"  

متعكددة  حامسكة طاكرية  لت ديقه النبا فكا ككل مكا أتكا بكه وت كديه للكفكار فكا موا كث  

ا  لزلكت  كذّبوس صلا اهلل عليه وسلم فيها، وخباصكة غكداة حادنكة ايسكراا واملعكرا  التك

إحان بعض املسلما أنفسهم علا ما هو معرو ، فيقال عنه إنه كان يعتقد أن رسكول اهلل  



سالو وبعد كل الكذى  ساحر  وهل مثل أبا بكر، بعد كل الذى صنعه من أ ل ن رة اي

تلقاس من اخذى وأنفقه من اخموال فا سبيل اهلل، حكن أن يعك فا صد  الوعكد ايهلكا  

فا تلك الذرو  بأنه سب انه ناصر رسوله ودينه حتا حيتا  إو أن يريه النبا أصك ابه  

ك فكا هتدبكة شككوكه وخماوفكه  الياببا علا ذلك الن و ايعجا ى الذى مل ينج  رغم ذل

اب أع ككابه، بككل  ادس حككرية وضككالال  أسككتيفر اهللمل فأضككمر لسككاعتها أن حممككدا  واضككار

ساحر  لكن إذا كان اخمر كذلك فلمكاذا يكا تكرى اسكتمر فكا رحلتكه معكه ومل ينقلكب إو  

مكة "ويفضّها سرية" ويت كول إو معسككر املعكركا  وملكاذا اطتكار النبكا هكذس املعجكزة  

  مالبمة للقياو اا و كا حابسكان أنفاسكهما  بالذا  فا ذلك الو ت  وهل كانت الذرو

داو ن مّ مكان للمعجزة فا تلكك الذكرو ،   فا اليار علا مقربة من أ داو املااردين  وما

أفلم يكن اخ دى أن تكون تلك املعجزة ها نقلهمكا فكا ملك  الب كر إو يثكرب بعيكدا عكن  

م مكا معنكا أن النبكا أراس  اخلار ااد  اما، وكفا اهلل امل منا شكر احلكرية والضكالل  نك

 عفكرا وأصكك ابه فكا الب ككر ييوصكون  هككل كككانوا حتهنكون ال ككيد أو الب ك  عككن الل لكك   

، وهكم إاكا  حتت املاا فا احلبعة حي  كانوا يقيمون و تها  وأى حبر يكا تكرى ككان ذلكك

  وملكاذا هكذا  كانوا يعيعون علا مقربة من النجاشا فا عاصمة بالدس بعيدا عن الب ار

العروسككا    عبككد علككا بككن مجعككة" لنكككور الثقلككاولقككد  ككرأ  فككا تفسككري " د بالككذا  املعككه

هكككمل روايككة تقككول إن النبككا أ رَى أبككا بكككر  عفككرا وأصكك ابه راكبككا  1112احلككويزى     

السكفينة فككا الب ككر  فمككا معنككا ذلككك  هككل كككانوا فككا طككريقهم للعككودة إو بككالد العككرب   

ما هو معلوو، حي  ذهبكوا إو املدينكة مباشكرة   لكنهم مل يعودوا إال بعد هذا بأعواو علا  

داو    نم ملاذا  عفر وأص ابه بالذا   وهل عبارة "ال حتزن" معناها: "ال ختث"  نم مكا



أبو بكر طابفا إو هذا احلد، فمن كان أ وْل ا االننا ب نزال السكينة: النبكا الكرابال ابكأو  

ذا تككر  اهلل سككب انه نبيككه يامككئنّ إو  الثابككت اب نَككان أو أبككو بكككر املضككارب اللهفككان  وملككا

ص بة أبا بكر دون غريس من ال  ابة فا هذس الرحلة البالية اخلاورة ما داو فكا إحانكه  

دَطَل  ولقد كنت أحدث  و تا فا هكذا اخمكر نكانا يكوو كتبكت فيكه الفقكرا  السكابقة  

 هك الا  الالحقة، فك ذا اكا تسكألنا مسكتنكرة مو كث العكيعة فتقكول: فمكن يكا تكرى أطكصو

الناص عا  رى فا اليار  فقلت: ليس أمامنا إال افرتاضان: ف مكا أن الرسكول هكو الكذى  

روى ما حدث، وإما أبو بكر نفسه  فأما أبو بكر فلن يقول عن نفسه إنه ضعيث ايحان  

وجتكاس الر كل الكذى أتكا    اس ذلك الكدينايسالو ما داو مل يعأ أن يعلن معاعرس احلقيقية جتب

بق إال النبا  لكن من الذى روى لكه النبكا مكا و كع  فليجكب هك الا الزاعمكون  به  فلم ي

إن كان عندهم ما يقولون  ولكن هيهكا  نكم هيهكا  نكم هيهكا ! وإال مكا سككتوا طكوال  

     "تلك القرون  إهنا كذبة غري حمبوكة اخطرا  كما نرى

وا عنكا  الفضابيا  العربية، هل سكا ت يف تاكوير الثقافكة  أو مل تضكث شكيئا ل -

 املتخلث 

طالفكككا  الكتكككاب واملفككككرين والعكككعراا العكككرب كثكككرية، تكككرى ملكككاذا  تلكككث   -

 الععراا، واملفكرون، واخدباا، وعلا ماذا يت ارعون 

 تلفون كما  تلث كل البعر، ولككن خننكا أمكم متخلفكة فك ن االطتالفكا  فكا   -

النككد والعيككاذ  ا فكا  ب ك، بسكبب وبكدون سكبب، أى حُحياتنكا أكثكر مكن اهلكم علكا القلكب

أمكا ملكاذا    إذا طلت مكن تلكك اخلالفكا    اخلاوية  باهلل، وإال فكيث  نقضا حياتنا التافهة

 تلفككون فاخسككباب كثككرية: فقككد يت ككارعون علككا املناصككب واملكافكك   وابككوابز، و ككد  



االشرتا  فكا  يت ارعون علا العهرة والنعر فا ال  ث وا ال  والذهور فا التلفا  و

و ككد يت ككارعون علككا الفككو  بككود السككلاة ورضككاها وذهبهككا وفضككتها  عككة،  بككرامت ايذا

و ككد يت ككارعون بسككبب إحسككاص  ،  وطعككبها وحابهككا و مامتهككا  وصككفي ها وحديككدها

بعضهم أهنم أ ل موهبة من غريهم في قدون عليهم ويعملون علكا ايسكااة هلكم والتكنقص  

  فراغكة عككا،  مكن  يمكتهم، و كد يت كارعون علكا امككرأة، و كد يت كارعون علكا الشكاا

 بعيد عنك، وعنا أنا أيضا!

كثريا ما نسمع عن طالفكا  وانتقكادا  ت كل حكد العكتابم عنكد ككل مهر كان   -

أدبع رمسع، حي  تعلو أصوا  االحتجا ا  علا طريقة تو يع ابوابز، وعلكا الفكابزين  

 اا، هل أصب  الكتاب العرب جمرد الهثا وراا ابوابز 

 ابيل الذي سبقه، هل هذس سنة احلياة    كل  يل علا ما نرى يتمرد علا -

رعككا لككو  يككل إن كككل  يككل يأطككذ مككن اخ يككال السككابقة ويضككيث إو مككا أطككذس   -

أر ا للقبول واملوافقة  أما التمرد فقكد    املفروض أن يفعل ذلك، لكان الكالو  منها، أو إن

فكا    ، وحتكااملتمكردون  تمكرد علكيهمحتديد خشكخا  بعيكنهم ييكون مفهوما لو كان هنا  

، بل بعضه فقال  أما الزعم بأن التمرد يعكمل ككل   دموسهذس احلالة ال ياول التمرد كل ما 

يايق ذلك من املتمردين  لو كان هذا الزعم   يا ترى شاا فا املاضا فمنشخص وكل 

خن ككل  يهم  فا أيكدتقريبا االستيناا عن كل شاا من املتمردين  ص ي ا الستدعا ذلك

 س عن السابقا  أال توافقنا الرأى ا ورنوإا  تقريبا شاا فا أيديهم

 عن تأنر الدكتور إبراهيم فكريا، وأدبيا  -



املككا نا  يكككل وتككأنر  بكككل مككن  ككرأ  هلككم مككن ااككدنا والقككداما: تككأنر  ا -

وتوفيكق احلككيم  و ككا مبكار  وطكه حسكا والعقاد والعي، شلتو  والزيا  وأمحد أما 

وحممكد مفيكد العوباشكا  وحممكود تيمكور    وسيد  ابوطاهر الشا  و كا  يب حممود 

وشككفيق  الككدي يكككن    وووّو يككب حمفككو   وحممككد اليككزاو  وحييككا حقككا  وحممككد منككدور  

وأمحككد  وحممككد عككزة دَرْوَ  ة وعككادل  عيككرت   ككصى وحممككد كككرد علككا وطليككل سكككاكينا  

  اّ ِكمَو ابُة وابن سالّبَيْت وابن  ُوالاصى واباح   ،ومالك بن نباو واد علا السباعا  

،  ويكا و  احلمككوى  والسكيوطاوالعهرسكتانا  والتوحيكدى وابكن حكزو واليكزاو وابككن رشكد  

واملتنبكا  وأمحكد ماكر  درويكشحممود وونزار نا ا وشكرى والسياب حاف  إبراهيم وو

وععكككرا   والنابيكككة وعنكككرتة  وابكككن الرومكككا وابكككن  يكككدون وبعكككار واحلايئكككة واخععكككا  

هم، مكع  راا  ولكوال  راااتكا هلك الا وسكواغريهم مكن املفككرين واخدبكاا والعكعوععرا  

مكا ككان العبكد هلل  تكرى  بعضكهم،  هذس الفكرة أو ذلك املو ث من  اطتالفا رغم ذلك مع  

ر وعكا    هل كان حكن أن أكون لو مل ينجبنا أبكا وأمكا، ومكن ورابهكم أ كدادى و كداتا

وحتكا لكو      فكذلك اخمر فا دنيا الكتابة والفكر وايبدانإو سيدنا آدو وستنا حواا

هكا   يتيكذى اخسكد عليا أسد، فهل حككن أن تككون نكة أ سَكديّة دون طكرا ٍ  نادعيت أن

أما ادعاا بعض ااسكوبا علكا دنيكا الكتابكة واخدب بكأهنم مل يتتلمكذوا علكا أحكد  كبلهم  

وبالهككة    وسككفاهة  وأهنككم ال يككدينون ليككري مككوهبتهم، فهككو كككذب و لككة أدب ورذالككة وسككفالة

عكدحا املوهبكة  امليكرورين مكن فا الوا كع وأغلب من يقولون ذلك هم     وبالدة ووغادة

  نْكله فال بكد أن أ كول إن بكا مكن  كرأ  هلكم مَك  ومع هذاواخدب والذو  والفهم واخللق  

ل العقكاد   مكن دينكا ملكن عكداهم  فأنكا أفضكّ نا هلكم أككصيْرهم علا سواهم وأرى أن دَونِأُ



غكريهم، وأعتقكد أن فكا أسكلوبا عناصكر  علكا  مكن ااكدنامكثال واملا نا و كا مبار  

، فضال عما أضفته أنا إو تلك العناصر مما ميكز ذلكك اخسكلوب  تركها كل واحد منهم فيه

  بدورس عن أساليبهم وأساليب غريهم

نسككبة اخميككة يف الككدول العربيككة ومنهككا م ككر كبككرية  ككدا، مككن املسكك ول علككا   -

 تفعيها  هل يكفع إلقاا اللوو علا احلكومة 

يكثككر احلككدي  دابمككا عككن احلككوار بككا العككر  العربككع وايسككالمع، وبككا اليككرب   -

 أمريكا وأوروبامل، وال جتد هيئة، أو م سسة نقافية إال وتنكا ش هكذس املسكألة، أيكن حنكن  

من احلوار مع شر  آسيا مثكل ال كا مكثال أو مكع دول إفريقيكة، أو مكن أمريككا ابنوبيكة   

مكع اليكرب اخوروبكع واخمريككع  أيكن حنكن مكن احلكوار مكع  ملاذا الرتكيز فقال علا احلكوار 

 أنفسنا 

تركيزنا علا احلوار مع اليرب سببه أن اليرب  وى، وأنكه ال يرتكنكا فكا حالنكا،   -

تسكتير نا خماوفنكا  ينبيكا أال  داد عدة  رون وال نزال  ومع هكذا  وأننا عانينا منه علا امت

  لككن ال  والت كاور معهكا القكوى اخطكرىاخليم معه عن االلتفكا  إو  من اليرب وماضينا

مكن  أن  بد أن نعر  أيضا أن اليرب يعمل دابما علا إفساد ات كاالتنا بتلكك الكدول  كمكا  

 با صفوفنا من ينفذ ما يريدس اليرب   

الرتمجة من الليا  اخطكرى إو العربيكة، هكل أنكت راض عنهكا  وملكاذا ال نكرى   -

ليابككان، أو ال ككا  ملككاذا نككرت م فقككال مككن  ترمجككا  أدبيككة لكتككاب مككن اهلنككد مككثال، أو ا

 الفرنسية واالنكليزية ونادرا االسبانية 



حركة النقد يف الكدول العربيكة، هكل بكدأ  تك تع نارهكا، أو ال  الكت تعكانع مكن    -

 اي ال 

بعككض العككعراا أو اخدبككاا يتعرضككون إو هجككوو حككاد مككن بعككض القككراا نتيجككة   -

  اخدبية من طالل املو ث السياسكع للعكاعر أو  موا فهم السياسية، هل حناكم ايبداعا

 اخديب 

 وانب خمتلفة  وهو حكا يكتكب شكعرا  ذو  إنسان ،كيريس من البعر  ،العاعر -

ف ن هذا الععر ال يليا ابوانب اخطرى غري الععر  كمكا أن العكعر لكيس أشككاال فنيكة  

أو اخطال يكة       ليس إال، بل فيكه أيضكا املضكاما السياسكية أو الدينيكة أو اال تماعيكة

  كيدة مكا أو أنقكدها ال أتعامكل مكع ابانكب العككلا منهكا  أطكالع وعلا هذا ف ننا حكا 

وحدس، بل معها كلها كيانا واحدا  ومن نم ال حكن مكثال أن أ كرأ   كيدة تنكال مكن النبكا  

حممكككد عليكككه ال كككالة والسكككالو وحتتكككوى فكككا ذا  الو كككت علكككا بعكككض ال كككور ابديكككدة  

أهنككال ننككاا علككا صككاحبها،  و ككور وأفنككا فيهككا وأبككدى إعجككابا اككا  فتسككتير نا تلككك ال

وأنسا ما فيها من مضمون ي ذينا ويزعجنا  ككذلك ال ي ك  أن تسكتير نا   كيدة مكا  

نذمها صاحبها فا حتقري م ر مثال ملا فيها من براعكة لفذيكة وموسكيقية وأذوب إعجابكا  

ريكب املسكألة أكثكر وأكثكر أضكرب  ولتق لوطنا  إهانة ناا وعن نذمها وأنسا ما حتتويه م

مثال من دنيا الل وصكية: فلكو أن ل كا اسكتاان حبيلكة فنيكة بارعكة أن يسكر  الك كل مكن  

عا امرأة ما ف ن هذا ال يعفع له عندها فيجعلها تتناسا ما و ع عليها مكن غكو وتبكدى  

رور  إعجااا خبفة يدس وتعلن أهنا ال ترى فيما صنعه بأسكا بعكدما أدطكل علكا  لبهكا السك

 حبركة يدس الساحرة 



هل أنت راض عن مسريتك ايبداعية حتا اليكوو  أو ال  الكت أحالمكك أككص   -

 من أن حتققها 

أككذب لكو  لكت لكك إننكا غكري   هل أنا راض  هل أنكا راض  هكل أنكا راض  -

وإننكا راض ىكاو   "اخشكيا معكدن"راض ىاما عما أنتجته، وأكذب أيضكا لكو  لكت لكك إن 

 ز  شيئا، ولكننا أونر أن أتر  تقكويم ذلكك لرطكرين وللتكاري،   الرضا  ال شك أننا أ

، وإن ككان هنكا  مكن  بعكض اخشكياا، وهكا ليسكت مكن حيك  العكدد بالقليلكةلقد كتبكت 

  ومكا نكون تكأنريس فكا دنيكا الفككر  مكا كتبكت  دمكا مكدى تفكر   كتب أكثر منكا كثكريا، ولككنْ

ض اخحيكان، أن مكا ألفكه شكاا  والنقد واخدب  ال شك أن كل إنسان يتوهم، ولو فا بع

كبري القيمة  بيد أن حكم التاري،  د يكون علا النقيض مما يت ورس عن نفسكه  والعا كل  

علا كل حال ال يرضا ىاما عما صنع، بل يتالع دابما إو ما هو أفضكل  و"أى  الر كالِ   

شككيئا،    إذن فلنقككل إننككا  ككد عملككتاملهككذَّبُ" كمككا  ككال نابيككة بنككا ذبيككان فككا اباهليككة   

وغابت عنا أشياا، ولعكل اهلل يتقبكل مكا عملتكه، وجيعكل حككم التكاري، عنكا إجيابيكا ولكو  

عن طريق بان الرأفة التا نعرفهكا فكا امت اناتنكا فكأ   ولكو خبمكس وأربعكا فكا املابكة   

فال شك أن هذا طري من الشاا  ما رأيك فا هذس اي ابكة  أحسكب  املهم أن أ  ، 

رها إو ما تراس أنت حسنا حبكم رباسكتك لت ريكر  فقل و وأنا أغيّأهنا  د ترضيك، وإال 

علككا سككالمة احلكككم فككا مثككل تلككك  مككن نككم  إحككدى ا ككال  اخدبيككة والفكريككة ومقككدرتك  

 اخمور 

ال  لككت أ ككرأ حتككا اليككوو مككن يهككا م الككدكتور الراحككل طككه حسككا ملوا فككه مككن   -

 ق كل هذا اهلجوو الععر اباهلع، ومن  ضايا أطرى، حسب و هة نذر  هل يست 



مثل من يا ترى  مثلا أنا طبعا  ألكيس ككذلك  نعكم لقكد هامجكت آرااس فكا   -

سر ها من مر ليوث مع بعكض الت بيعكا  التكا ال تقكدو    فاريةٌ  الععر اباهلا خهنا آرااٌ

نذريككة مر ليككوث السككخيفة التككا لاعككها منككه طككه حسككا،     ُدْكمككا فن كك  كثككريا وال تكك طر 

قكار  مل قككا برتمجتكا لب كك  مر ليكوث السككالث الكذكر: "أصككول  وهكذا التفنيكد جيككدس ال

الععر العربا"  أما رأيا فا كتاب طه حسا: "فا الععر اباهلا" فمتاح ملن يريد فكا  

كتابا: "معركة الععر اباهلا با الرافعا وطه حسا"  ككذلك بينكت عكوار كتكاب طكه  

ة منعكورة فكا عكدد مكن  : "مسكتقبل الثقافكة فكا م كر" فكا دراسكة ماولكاملسم احسا 

 ق طكه  وبابيعكة احلكال يسكت املوا ع املعباكية، و د يكون مو ع "ديوان العكرب" أحكدها 

ذان من آراا وأفككار ومكا اختكذ مكن موا كث، وإال ككان هكذا  حسا أن ننا ش ما كتب وأ

والفككر    لكه   عا كتب، أو رضا منا عنكه وموافقكة منا تعبريا عن المباالتنا به واستخفافنا

دب، مثله مثل كل شاا فا هذس الكدنيا، ميكدان ملعكار  وحكروب، ومعكار  اخفككار  واخ

معكار  السكالح  وإذا   ربية، إذ ها أساص ككل شكاا عكا فكا ذلككأطار من املعار  احل

كان طه حسا  د اختذ  انب احلضارة اليربية حبلوهكا ومرهكا وطريهكا وشكرها، وككاد  

أنككه كككاد لإلسككالو، فهككل نسكككت    حنككن  هِمْنككاأو علككا اخ ككل: ف فككا بعككض كتاباتككه،  لإلسككالو  

  م أمرنا هلل  أو هل نكتب كما كتكب، ونكرد عليكه مكا كتكب، ونبكا سكوأة مكا كتكب ونسلّ

لقد كتب الر ل ما كتب، وهو يعلم أنه ما مكن كاتكب إال ويكرد عليكه ا طكرون  و تلفكون  

صكرين،  ا طكرين مكن  كداما ومعامعه، فمكا املعككلة إذن  وهكو نفسكه كثكريا مكا هكا م 

، واهتم أبا العالا فكا دينكه، فهكل حيكل  مثال  بعارا واملتنبا وأبا نواصوانتقد بعنث شديد 

لككه مككا حيككرو علككا غككريس  هككل علككا رأص طككه حسككا ريعككة  طبعككا ال  وحتككا أطمككئن  



  أحب أن أ رأ لاه حسكا وأسكتمتع بأسكلوبهما  لت هنا  كلرغم إننا  ضمري  أ ول لك

را ، وفا ككل مكرة أ كدها أحلكا وأحلكا  وكتبكت منكذ  كثريا، وطالعت "اخياو" عدة م

حنو نالث سنوا  دراسة طويلة عكن "املعكذبون فكا اخرض" حللكت فيهكا أسكلوب الر كل  

هكذا الب ك   معككورين  إليه  وأغلب الذن أنكم  د نعرمت و   تُقْبِبتف يل ال أظننا سُ

 م فا "ديوان العرب"  كعند

ن  وْلكتككاب امل ككريا بككأهنم يتعككال بعككض الكتككاب العككرب غككري امل ككريا يتهمككون ا -

 عليهم، ما رد  علا ذلك 

الوا ع أن كثريا من امل ريا يكتبون عن اخدباا العكرب، سكواا ككانوا يسكت قون   -

  عنهم أو ال  وأنا، وأعوذ باهلل الواحد اخحد مكن  ولكة "أنكا"، واحكد مكن هك الا  الكتابة

السكعودية و اكر مل جتكد ناشكرا   والاريث أن الكتب الثالنة التا وضعتها عن بعكض أدبكاا

ينعرها: ال من القاان اخلا  وال مكن دور النعكر الرمسيكة  كمكا كتبكت مقكاال عكن   هنا 

ر فكا جملكة ت كدر فكا النمسكا يكرأص  عِد  يوسث عز الدين وذكرياتا معه فا الاابث نُ

حتريرها أديب عرا ا يلقب فيما أذكر بكك"العبيدى"، وكان ذلك منكذ عكدة سكنوا   كمكا  

ا جبامعكة املنوفيكة  أستاذة اخدب الفرنسمجت من الفرنسية كتيبا ألفته عنه د  نريا  م تر

بعنوان "تلقابية" وأحلقت به بعض الف ول النقدية  ولكن من ناحية أطكرى ال حككن  ع ر 

  إن  أن ننتذر من ككل كاتكب م كرى أن حيكيال علمكا بكاخدب العربكا كلكه طكار  م كر، إذ

أن يعككر  الكثككري عككن    رة حبيكك  ي ككعب علككا النا ككد امل ككرىاخدبككاا امل ككريا مككن الكثكك

  ومع هذا ف ن الوا ع يقكول إن النقكاد امل كريا رغكم ذلكك  طار  م ر غريهم من اخدباا

  ا النقكادُولِ د و هوا كثريا من اهتمكامهم إو إطكواهنم مكن اخدبكاا العكرب  وأطكريا فهكل يُك



بعكددهم وريكادهتم  ككذلك مسعكت    الالبكقَ  َوامل ريا االهتمكا  امل ريا اخدبااَ  غريُ العربُ

يعملكون علكا التقكرب  إاكا  العرب يتهمون امل ريا الذين يكتبكون عكن أداكم بكأهنم  بعض أن 

 ذا  اليسار   من ذا  اليما ومن منهم  أى أن امل ريا متهمون 

لقد رشك نا  للفكو  جبكابزة أدبيكة   :لو ات لت بك م سسة أمريكية و الت لك -

 ل رد فعل لك علا ذلك    يمة، فما أو

طَلِّهككا  كككن حببوحككا يككا ر ككل، و!  ة واحككدة  هككذا كثككريتَّككم سسككة أمريكيككة حِ -

 ككل وال      ومككع هككذا فهككل و أن أفهككم أن فككا  عبتككك شككيئا و أو نككالث حِت ككت  نيْت ككتَّحِ

لككك وحلسككن رأيككك    علككا كككل حككال أنككا أطمككئنّ  ترتكنككا أتقلككا علككا مجككر القلككق والتككوتر!

ا فيككوو أن يقككال إنككك يككا فككالن فككز  جبككابزة مككن أمريكككا، واملهككم أن  وتقككدير  لألمككور  وهلككذ

تككون  ككابزة ىككأل العككا حتكا تعوضككنا عككن الق ككال ابكوابزى الككذى أعككيش فيككه منككذ أن  

أصكك بت كاتبككا، إن كنككت أسككت ق أن يقككال عنككا إننككا كاتككب، فسككو  أستعككري  أول  

   افيكا ككا أصكدّواحد: ف ن  لت: طذ ابابزة وتوكل علا اهلل فسيكون هكذا مسكوغا ك

و أن آطكذها، أمكا إن كانكت اخطكرى و لكت: ال تأطكذها فقكد   أننا أست قها وأنكه حيكلّ

  واض  أنكا أضك ك مكا دامكت املسكألة  رغم ذلك  أغضب وأحرن وأمد يدى وآطذها

  إال أنككت طبعككا،  ا أمريكككا يعككر  عككن العبككد هلل شككيئافكك  نْضكك كا فككا ضكك ك، إذ مَكك

تكار   ، اللهم إال إذا كان الربيس بوو  د اطريكا شيئاوأنت مثلا ال ىلك من اخمر فا أم

  منك حتديدا أن تعاا إبكراهيم عكوض  ابديد وطلبالو ارى  ة الثقافة فا التعكيل رالو 

ن  بِْهذْيُكك  تكفككريا عككن سككيئا  أمريكككا املتلتلككة عمككال با يككة الكرحككة: إن احلسككنا ِ  ، ككابزة

 كابزة يكرو اكا  هكا"،   ُمْت   احلسنة   لسيئة ع ابِتْالسيئا " وكذلك احلدي  النبوى العريث: "أ 



كسكور ابنكاح ال  م ر كل يتكيم غلبكانمه ويعص  اا نفسه ويذو  للذا  طعما، فهكو عذ

ر  وال  أذى ا منككه ضككُ ، ومككن نككم فكك ن العمككل  يهككش وال يككنش وال يُرْ َككا منككه نفككع وال يُخْعككَ

واملهكم أن   ه ورابك جَكا مكنال احل الذى يُ ْنَع معه يكون طال ا لو ه اهلل ال مل كل ة تُرْت 

ينبيكا أن أطكرح الضك ك  انبكا   ففا هذس احلالكة  هل كما اتفقناتكون  ابزة كبرية تستأ

خى  سكتعد  ومكن  هتكك أر كو وآمكل أال تفعكا طكص دطولكك الكو ارة عمكا  ريكب  وأن أ

نا فكا م كر: "دارِ  عمكال باملثكل القابكل عنكدلاري املسكافر فكا السكماا  لو كان لأحد حتا 

أحكد "الز مْبَجِيّكة" مكن أدباتيكة العكامل العربكا امليكرما    د"، طعية أن ينقضّتك ت قِلععلا 

د اهلل ال احلا، ومكا أكثكرهم، فيفسكد عليكك أمكر ،  ابالنكد وتضييع الو رارا  علا عب

   وعلاّ أنا أيضا بالتبعية، وبالتاو فال  ابزة وال حيزنون 

 اا م الت رير كلمة أطرية لقراا ديوان العرب  وا رتاحاتك ل -

أشكركم يا ديوان العرب، وأىنا لكم يا  راا ديوان العرب حياة عقلية ونقافيكة   -

 وفنية وأدبية غنية رحبة واسعة 

 
 


