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بشكلوالمثاعرالقوىمعبآ5791عامطليعةفيالمجترإلمصرييقف

والأحداتأحاسمةابالتجاربمليئاالماضيالعامكانفلقد،قويواضح

فئاتمنمعينةفئةعلىقاصرةوالأحداثالتجاربهذ،تكنولم،الرتيسية

.ي!نولم،مثيلطايسبقلموأضحةبص!ورةعامةض،مل"باركانت،المجتيم

دل،وحسربالمجتمعفئات"نوالتوحيدالتقريبعلىقاصراالش!ولهذأ

هما:فعاكانقوتانأبرزهاومنالمجتمعحياةفيتعملالتيالقوىإلىأمتد

أكبروكانالتوحددرجةإلىالقوتانهاتانتقارلي-أقد،والعملأفكرا

فيكانالجامعيالثبابأنمنالمعركةأثناءواضحاماكانالتقاربلهذامظ!ى

ظالمعدوضدوتارنجهموءأ-بمعنألدفاعفيفع!لباكاأش!ر1زكىيئألشطليعة

مغامر.

اطإسص"تجاربهمناكعددةوق!ىأهالمختلفةتهبفئاموحدأالمجتمعخرك

السويىر!قنالشركةرأميماعلانمنذالؤويةالواضحةتهاصورعلىبدأتالتي

زرهمصايواجه4اًإنىركلهوالمجتمعاليومذلكمنذ،5691سنةيو)جمه

ا،كالطكأركامبينمجتثيأنصلرحكانفما،ووضوحاحةصهـرفيال!كرى

والودحيببالترفنلقاهالأصدقاءثيابيلبسأنلعدوكانولا،ا،هإلا؟

كانولا!مصاعبمنحياتنافيهفييرأنينتوىمماوبر"إ-ساسناوخني

حياذ:اوملأتأقاقتناطا"اوهامخشيةفضحهافنرسلامفييدهيمدأنأصديق

.ددالتروفحولي!

الأ%ببرة"حكمرفيادصريالمجتمعمم!ابدأال!الانطلآقنقطةنحددوءندما

التيالتكل:حةهذه،والعمليةوالفكريةالشعوريةاًلتعبئةأضيفةونحددأننسخطيع

هذهمح!ئروفي،الجديدإعاماطليعةفيالحياةمجتمعنابهايواجهاًلتيالحالةتمثلى

با!المستحيلمنذعيشها،يص!بحالتيالتجاربهذهوامامبها.!رالتيالمرحلة

الرئيسةالحركاتعنمعزلفي"الثقافيالحركةتتبععلىنعملأنالحطى

التاريخمسرحعلىاليومنقف"الذيفالموقف،أطثاةبههاتتفاصعلالتيالإخرىأ

أخرىمرحلةإلىحضاريةمرحلةمنللانخقالألتهيمىوالأستعدأدكلوؤفدو

هذهأ!امفيتساهملكيانثقافةبيرثاومنقوانابكلنستعينونحن،%ديدة

زيمسية،الرقضءلمفا"برآخرهدفمنهناكليسو،الحاسمةيةروالضسالإ:ورإ"

إلىالانتقاللنايىموعندما.يغصاأوزمن4اليمنظوربهامرتضطشيءدإ-

يتطلبالذيألوأعدالعاريشاطثهاعلىونستقرالجديدةالحضارية!.هـ-كنا

ق!ىىمنكعاغيرأوالثقافةءنستحد:ثأننستثطيبعومها،الإمتادءو21خححلىيد

يهيعةالسرالدراص"طذهالرئيسيةإوظيفةفا.نبيوتخهص!!لىراذفص!الاخياة

،..عملياتكلء!ازسخمدالتيوالجديدةالرئيسيةالمنابمخديد

ءمصىصذ-5يينصتاكنخاحةو.واصراكأحااتراددا-!ا""اا

-،سإياا،:،بيمبرياثا!ا--ص-ثرجهءاسزعيخكضورر*لء،لاكأ.

1!ضبي(دع ا!طىشأ

المصريالمجخمعبدأاينمن:هوالآن،فالسمىالالماضيالعامخلالاتضحت

امملإجابةعلىضوء؟وةلحضاراوالوعيوالشعورفينقطةأيمن..ةلأخيرا-ركتهه

ا!ه.كأار6جمماةباازكثدوئهبناءلىنعماىاذيالجديدائمدعانفسشالأزوضحأن؟كفا

منتددفيالحياةفيالجديدةحركتاإنزقولأننستطحع،الفوروعلى

اليالثوراتكازتلقد.التصافبهذاوشعورزاالشاملارياطضاتخلظنا

كلتتبتدفياليومالىاداضيالقرنأواخرفيابيءرأياممفذمصرجم!قامت

الحياةتغبيربفبرورةالإ--اس!نتنن!ثالثوزاتهذهكانت،البدايةنفس

المصالحمعلاأبنائهغالبيةمصاخمعجديدللمجتمعيتلاءمبناءإقاعةوضرورة

وكازت.عد"دخيلةلقوىأوالمجتمعهذافيقليلةلفئاتادمئروعةءير

ع!فةعنيدةبعقبةالأولىموجاءيافيتصطدمالرا!نلموقفنااًلسابقةالثهوهـات

.ءيرالقوىوكاذت،به!حميأيواحولهالناشئةوالمحالحالاستعماركهي

*الع!بةبتللثعرالييةثورارتطءتلذكو،الماديالمستوىفيقىنجاصوم!كافئة

ودضول،أجلهكلنقامتماتحقيقفيالفشلالىالأمربهاوانغىالكبرى

91901ثورةى!فيتا!لهاللةالعقبةنفسوعلى.1882سنةمصرالابخل!ز

"التارىبقيمتهافيالثورات3هذوتتفاوت.6491ثورةو0391ثمىرةو

بذلالذيالشعبطموحمنأقلنتائجهاكانتأنفيكلهاتتفق،ولكنهابالطبع

منو،وأتباعهبالاستمعارترتطمالثوراتهذهكلكانت،والجهدالدمفلاا

ضططاترسمشاملةثوراتتكنلمأنهاهيثشكةرثيسيةبصفةاتسمتهنا

الا%حماءيةوالعلاقاتوالعملالفكرفيللحياةجديدةمفاهيموتقدماًلمجتعأبناء

،وماعسكريأالاستعمارمقاومةهوواحدجانبعلىقاصرةكلهاكانتبل

الداخل.فيوراشرةقو!منيساندهوعنهينتج

عريقشجور،وبالتخلفشعورناأننستنتجالسريعةالمقارفةهذهمن

المختلفةللثوراتالأساعىالداقعهوكانوقد،وقل!نالقرهذامطالىمنذ

!برورةاطاالثوراتأنهوالواضحولكن.اليومحتىءرابيمنذقامتالتي

التطورءلىيساعدهتنظي!االمجتمعتنظيمفيشاملاتف!رأتفكرأنطايتح

الذيالبدتبصاحبالثوراتهذهأشبهكانشما.وتأخرهتخلفهعلىالتغلبو

ءيرالهفعنالساكنهذاوفيخله،بيتهمنمعتدمتسلطساكناخراجعلىيعمل

لا?انياتالخاءداوالاصقيخمارواظدوءارألاصتقرخلىلمقالبيتحجراتتنظيمفي

.المنشودالحقيؤيأبيتأ

يةرالوالموجاتساه!تأنبعدشاملةيةبدلبدأتفقدالجديدةحريهنهاأما

الا-خماءيةالؤو!،أشذت.لقدعليهالؤضاءالعسكريوالاستمارزصفةفيالسابقة

تعنىا)يالثاملة.الجديدةلحركةاخلقسلجيلالعملعلىفيتتركزوزرظالم-فرة!

تيرأنالواجبواحد..منأمجادفييتركزجانبيافهماًلاعاماف!لمماالحياةبف!

كذك،اغفاطا!كنولاكاملةدراسةالانااًحمخهادريمكنلاهامةزقطةإلىهنا

اتجاهفيتسرلمالشعبوبينمصرفيالقاز!ةالحكومهبينالعادقةأنهيتلك

وترددنفورتبعة،فيالبدايةزأييدشاملهنازكانفقد،الأولىاللحظةمنذاحد؟

أنزتبرأنهاىمتتركزالنقطةهذه،وأهميةسريموتعاونواضحالتقاءإوىا"ض6

مصرفيالقائجالنظاميطبعوالذيخممعالمجتغييرولحياةاالثاملفيفهمالامجادالثورقي

بينالشاملالالتقاهوليدحقيقتهفيبلهو،الحكومةهوفواحدطرليدوإول-!

يقطرعنتملالتقاءالذىاذك،بعيدحداًلىاًلختعبلحكومةوا

ممحسرقيأن.منهنانتبين.الثمعبلأهدافطيماومةااخض،ن

خدصلغ!علىت.ءهروالشعبصخعهاشاملةيةزهـر(كأ-"اوا/لآن



النمهقاعل!القافىأ)

ويهدفالشعبيطا""لماخاضتهاالتيالتجارفيفيأخلصستحكومةوتطويرها

تحقيقه.الى

،متخلفك!ثعبمشكلتنانواجهابتدأنافيهانعيشالتيالجديدةالثورةهذهفي

شاملةثورةأضياكانتفيالسابقةالثوراتعناختلفتالجديدةثورتناولكن

بالقضا?لىأهدافهاتتحدد!إذالمجتمعبنا،فيوالاتجاهاتالأسسلثتى

قىاذادليالناحيةمنحضإرتناتغيير!او)"الأهدافتلكشىلتبلالاستعمار

.الحياةمنسليمجديد.ولإفالوصوللناقييحأساليبشكل.الفكيرية

الشعبالذايمكنولا،مهينةقاسيةظروففيالحياةيمارسشعبفنحن

ءلم!مسيطرةالعنيفةأظروفاهذهطلتماإذالحاضرهمغايرامستة:لملاينتظرأن

قيدأالنقطةهذهمنأمدمرتقييدأالبشريةلام!،نياتهمقيدةالمختلفهقواه

ابىادئمنعدداالثورةهذ.تقررالحقيقةتلكضهـءوععلى،الجديدةثورتنا

مذمانستىدوأهىيتهاكمناخخطرهاعنالتجريبيةالممارسةكشفتالتيالأساسية

وجودها.-كلوعملفكرمن-اطهاةتوى

بطبيعته؟متخلفشعب!كنهلى

قررتأنبعدعليهتجيبأنالجديدةثورتناعلىكانالذيالسؤالهوهذا

لابو،صراحةفي،والت!أخرالتخلفوهو،تعيثطالذ!؟المصيرءواجهة

والبناءالتغيرباسلوبيتصلؤيماهامةأشيياءالسؤالهذاعنالإجابةتحددأن

بش!كليترجالسؤالهذاأنكما.الراهنالمتخلفوضعناحقيقةيتطلبهالذ!ي

اللازمةالثهقةانعدامخطر..صفوفنافيأشاعهأعداؤناالذياًلخطرعنطبيعي

ضرورتهـافان،الفرديةللذاتلازمةالثقةهذهكانثوإدا،با)ذات

بنفسهاالجماعةثقةانعدامفان،الجماعيللوجودبالنمبةةكبيربدرجاتتتضاعف

بةوالعدموالنلاشيبالانقراضيهردهاأساسياًخطرأكثل

فيحقيقةافتعالفان،!فتملةإجابةالسؤالهذاعلىنجبأنلناؤليس

افثورإجابةوكافت..ضدفافعليةحقيقةوصودمنأخماهـبكثيرلهوطنا!ل

الاجابر"هذهاعتمدتو،بطبهعتنامتخلفالنلسناأنناهيالسؤالهذاعلىالجديهدة

كلعروؤقىمناقشةمنالانسانيةعلماءبهقامماأوطامنها!ةرليسيةأسسءلى

الإنسانأنمنإعلماءاهؤلاءإليهوصملوماالسلألاتوالاجناستفوقلقضية

منالآخرااوبعضهصنعهمنبعضهاأضروفوالتفوقالتقدمالىبدفعهإكا

الحياةتجاربحدمن4مااًلأدلةهذهومن،القوىمنهاءكرأوالطبيكةهـنع

الآن،وأصبحتاًلتخلففيمغرقةكانتا)يالشعوببعضفيممتلاالعصرية

ا!ضود:الشعوبهذهرأسوعلى،الإنسأنحضارةمنلىالاؤالصةوففي

وأالمصريونيكنفلم،محنتاريخناأيضاًالأدإ"هذهومن.والمحينيون

جهدهم:لقدكانالبشريةتاريخفيالمغىورالجهدبذوىالعربمنغيرهم

.أتواووارالشوبوافيمطليعةيومذاتكانواحتىلقدواضحاًبارزأ

معووفة.واضحةثروةفهيالمادية(مكانياتناأما

لاجو!رد!اعنصرأليمرالتخلفهذاولكن،حقاًمتخلفونفنحنإذن

الزمنمنحيناًءلمينافرض.تظروفواكنها،طبيعتنافيت!كره?ن

!!وذ!يرنعيههاأننريداليومونحن،الأحيانمنكيرفيضجنمرالاواستسلمنا

ألانساقي.غيرالجانبولذلك،لمصالحهمعلينايفرضوهاانءمنللغرباءنمنعو

قيم.أوسادئأياعييرر!الذ!والمصالححهـذ.من

1!رردلو!تاظ

*"راليذظا!أنيريدها،شخصيتنايقيدالاستعمارأنوءرفنا،نعيبدأناو

!و،عي(ووثقةالقيمةهذهمنفتمدألتاريخفيقهمغ!اتعرفالأ،ذ/جملة

اررتعىروشركا:4خدمةكلوص،4ؤوا!اكالىفتظاط،الحاضرفيامكازياتهافتعر

أحدطريوريئ:اختيارصنالمشكلههذهمواجهةفيلابد،وكانىالبرومصاطه

ءيراحهءص!أ!هوتحةظالمستع!ر.يرتضيم!احلولا)عماسفيننحرفأنإما

كليةحكلأعباءافي!!نتحىاطيجةصرمواجهةالمستعىرهذأنواجهأنأواًلمتنروعة

مإرادةذاتقادرةش!!يةألىنص!!!لكيندفعهأنينبغيالذياًلثىن!ي

ووررددةمعاركفيألاستعمارمعدخلوألى%فيالطريقالبدءمنذالشعبواختار

4الم*ركهذه؟تي،م!سضلىأخءلىتدارالتيةالأخيرالمعركةتلكأروعهاكان

نصيذنر!6أنءلىهـص"!نءنووقفناخطظهعنبوضوحالمستعمركأءف

ءلىتعىل،و-احياةالفكرفيحركةكاطت!تيلعلىتعىلالتيالاستعمار-عقبة

تتلاشى.وتذبلحتىفالضروأسوأفيضعهاووشخصحتناتجىيد

ال!يمبعضأيرضانكتشفكنابلعسكرياًعدواناًفحسبنواجهنكنولم

القيمةجازبؤئي.الجديدةحياتنادعاثمعليهاتعتىدأنينبغيالتيالكبرى

وضرورةوالجهدالدممنذلكثمنكانمهاالاستقلألضرورة.هيالأولى

الظوىفيالشكوضرورة،لهالفرصةإتاحةأوالاستعمارضظمنالتخلص

الاسهتعمارمنالموقفهذاجانبإلم!..شاملاضكأالاستعمارعليهايعتمدالق

القطالفكرةهذ.،العربيةالفوميةفكرةفيتبلورتأخرىقيىةهناككانت

اًصالة،وضوحاًودادتوازقوتهاتفاعفتوقدةالأضيرالتجربةمنخرجت

.فياكتسهثولكنها،العقباتمنكثيرتعترضهافكرةتزل!حقاًإنها

،وشىولبصلمدبةالعقبماتتلكمواجهةمنتمكنهاعناصرالاخيرةالتجربة

متهـدةارادتناتقيمهبنا:بيةالرالقوميةأنهواليهنشيرأننريدالذيأنعلى

رلمقمائيهفكرةالكبيرةالفكرة5هذوليست.الواقعفيالموجودةالبذورعلى

ؤلسفكأينشرانالاستعماراستطاعفلقد،جهدأوصراعبلاتولدأنكلكن

ء!سبينالعلاقةسثم!كلةيرلمصرمامنهانذكرو،بيةالعرالبيئاتبعضفيلةالعز

دتأديمنوالمحمياتاليىنفيالآنيخلقهأنالمستعىرومايريد،والسودان

هذهالعزاةلفلسفةانولاشك.مفتعلةجديدة.لتجزئاتوخلقخاطئةلتجزئة

نأليوكدمماالعديدةالايجابيةنتائجهاولها،العربر-يوطننافيطويلاتاريخا

جهودتيذلأنبدفلا؟قوىارتباطهوادةالأربعاملالعربيةالقوميةارتباط

،والاقتصادوالسياسةالثقافةفي..الوق!رفسوفيالمجالاتلثتىفيللتوحيد

علىللظضءأخرىأديهإرمجه!دمواجهةأنهاالاراديةاجهودهذدتعيأنعلى

إذهـا،اسرائيل:المعاديةالجهودهذهنتاثجأبرزومن.العربيةالقوميةفكرة

الاتحادم،نبمزيدويظالبناالعربيةشخصيتناعلىللقضاءيعىلالذيالمباشرالحطر

الضسياعوالفناءعلىتستمصيبحيثوتنىيحهاالمشتركةخصائصناوابرازوالبااسك

..نة-هاائيلاسسمستقبل!وجيهفيالرئيصيالعاملتكونأنتستطمعوحتىبل

علىمت!دينوجهدنابارادتنانخلقهاسوفالتيالعربيةالقوميةففكرةإذن

!اأبرزالتيالأفكارمنشكدونهيالفكرةهذه،بالفعلالموجودةالبذور

يدقابىشخصيتناخلقفيفعالوعاملأساسيكعنصروعصقتهاةالأخيرالتجربة

وتتغإب،وجودهامسئوليةوتتحىل،حياتهاتعيشأنعلىالقادرةالقوية

ا)ذي"الفراغول"انتستطيعاخروبتعبير..تواجههاالتيالأخطارعل



فى؟المخااللمنفبماعلم

ظ!!أنبعداحمياتمسرحمنبعيداينسحبأنالاستغراضطرعندماجد

نأنستطيخلاأرضخافيصرباءمناجعلطويلازمناًشخصيتناعلىيضغط

لىيعتمالتيألام!ازحاتزلدث..والانسانالطبيعةفيعالناامكانياتمننستفيد

.ته-ار-ضمظاهرومؤسساتهمنفيكثنعلي!سا

تخلفنانعيبدأناقدأننافيلممعركة3ه!حةإلرالتاخفيهـإىانإذنز-سطخ

ذاومشاءرومساكنناقوزكافيبنامجارالاستعماراًنو،يؤحةالح!أممبابهفنهرو

احتلالررلةليستالمسألةوأن،اليوميةءصائرذاارسطوفي،برلوأفكارنا

موا-هةمنلابدوأنه،امعومدىإلىذلكمنأبعدهيبلللأرضءس!ري

من?لناص،مالءنيفةيحةصرجهةمول،لاستعمارلظاهرة،القاتلةالظاهرة5ذ5

الاستعمار"قبضفيوفنماخماوةنخطوأننستمايملاأنناإذ،و-هدمشقة

أدتهازح!ميةبذورلهافكرةبيةالرالقوميةوأن،المعقدةوأساليبهوناهره

تح!قلكيالأراديالجهرإلىتحتاجالفكرةهذهوأن،وي!لميناوضوحاً

عليهـاويقضيوالعملاجهدينميهااً-خماعيةظا!رةؤالقوميه.ودةالمنزنتائحها

نأيمكنظاهرةالعربيةالقوميةابئ.والادراكالف!مفيواظطأا%يا)ش

وانقراضهاعذصثا،ءادقفسبيلفيتبذلالتياظمارةلاج!وداسآسلمنااوتتلاصى

أئيلمالصرفيتتمثلالتياللأإنساريةعةاشاتلكا؟هودهذهاًسروعلى

ي.أساسهاعلىحياتناتثحركالتيالأساسيةالمبادفيوالظيمهيالنتائجهذ.

فياسقرتومبادفىقيموهي،الثقافيالاتجاهرأسهاوعلى،الاتجاهاتصى

قيكأاللاالواقعياستقرارهاإنبل،الواقعياستمرارهامنأكثرإوءيا

تتهأترسوفالاستقرارهذامدارفعلى،مشواًصلمةةحبير-!كىدالىحصا!ئ

الثقا!هحياتنافياساسبتغيراتمنهناكفليس،لمختلفةلالحيويةأ،تجاهات

إسحةالاسالبادخارباستقرمرهونالتغيرفهذا.ذلكغيرأووالاقتصادية

!!عناصرعنالصركةلاوكشفتعنهاتحدثناالتيالمبادفيتلكوهي..لهالأولى

زالتلاو،الثاملالفمتهريعافيالمصريا،جتمعزاللا..إختلفةاوقواها

اًلتفوقهذأيكونأندونالفرديةالجزثيةظواهرهافيتتفوقالمصريةالثقافة

ظا،رإلىثيرئمنوحسبيا.وانجماهيرالشعبلوءيبال!سبةعاماًمظهـرا

زالتوما.مصرأبناءمنةثبيرنسبةبسترمثغزالتماالتيالأميةان!ار

نهائية.أعسرعلىمستقرةكأرمضطربةوالجامعاتالمدأرسقيبويةاذرالمناهج

حيثا)صبابصنالمثقفيمنأوساعليمزقوألقلقالنفسيالاضطرأبزألهـما

كلا.عايعتمدوعيمبدأالتيوالمفا!يماللأفكاركتلكمتناسقةليستحياةر*لجشون

فيايجالييةنتاخذاًتليستقضحيةوالعماىللفكربينالارتباطزالوما

اقرب!يالثقافيةالحجاةفيالآنتشيعالتياًلأفكاركانتوإن،العامة-جازخا

الماضيئفي!ماعتالتيالأفكارتلكعكيطعلي،والواعالعملإلىالأفكار

الوأقععاتاليعدفيمزقةنظريةكانتوالتيالبيئاتبعض!فيقشيعزالتوما

ضابط.أومنطقعلىيرتكزلاخيالعلىمعتمدة،الإنساقيا

تمتدلمفالمعركة،بوضحوحموجودةالثقافيةحياتنافيالظوأهرهذءكا!

خريطة""أنصركةهذهتغيرلقد.والتجديدالتنهييرفيهليتمألواقعإلىبعد

سوف"التخطيط"أو"اخريطة)!مثالوعلى،النطري"تخطيطه"والوا!

مرحلةليستألتغييرمنالجديدةوالمرحلة،الوأقعفيوالتعديلالتغييريبدأ

نأالطبيعيمنوليس،طويلوزمنجهدءبيرالىحاجةفيهيباى،هينة

13

!ضد1لوطررا،

النتانبهذهتغفلسوف،زضحياتوليلاسعةفيالمنشودةالنتائجننتظر

فجالذيالزمنذكعنيقلأ،زمنوبعدطويلصبروفيقاسيةبتضحيات

عرابر-ية-منذأيامالأخثرمر-لتةفي-دنابالنسبةبدأ،والذي"التخطيطاأفميه

هذا!نحاولولس!ف.العزيزةالغاليةوالضحاياالدممنالكثيروكلفنا

الؤيمضوءءلالثقافيةالظواهرفيتمالذيالتغيرنتابمأنباستمرار-المكان

مصركةإخارخافي2ضرهاكانالتيالطويلةمعاركنامنبههاجناخرالتيالافكاكأو

سعيد.بور

كخطوطبرزت.التياليهانشيرأنلابدللياتفكريةللظواهربعض.هناك

اتالتغوهياظواهراهذهوليمست.الأخيرةالفترفيالثقانيةصر!خنائواضحة

بواقعناوالتبشيرالدلالةمنتخلولاجزليةظواهرهيباطننحثدهاالتيالجذرية

الجديد.

أخذوأفد-نحلصينوءغ!رنحلصين-الكتابأنألظواهرهذهأهممن

بأساليبهمظواهرهاويتتبعونفيدرسوخها،حياتناتجاهأفكارهميوجهون

ذقدرانونستطيخ،بعيدحدإلىعامةالظاهرةهذهأصبصت،وقدالخاصة

حركتنامن-سابقةمراحلوفي،مصرفيالمفكرأننعلمءحدماخطر!ا

اًندونالشرقفيأوالغربفيمشاكلدراسةفيجهودهيبذلكان،التقافية

لنا.فائدغصاأو،بناارتياطهايةبزاويععت

جركتناعرقلةعلىتعملىكانتالتيالمؤسساتبعضأنانظوأهرهذدومن

منع!يطفيالتقريبعلىسقطتقد،قاتلةغريبةبعناصروتسميمهاالثقافية

فرانكلين.مؤسسةللمؤسساتهدهرأسوعلى،ورفضهاالقار!ةالجما!رهلتجط

مزعجه!ركةقامتأنبعدواضحبش!لالمؤسسةهذهموجةانحسرتفقد

أصويلة.لفترةوحياتناثقافتناضد

ويتأصل،يستقرأنيحاولجديدأسلوبالصحفيةالحياةفيظهكذلك

البعضأشاعهااًلتيالفكرةعبهسءلىللمشاكلاحديةالدراسةأسلوبهوذلك

التيارهذالواءومحمل،العملفيالصرافةؤأوألسطحيةالتبسطضرورةعن

."المساء"جريدةهيالمعركةأحضانفىولدتناشئةجريدةالصححافةئالجديد

موصوعينأهمدراسةإلىخمةازسحركةتوجهأنكذلكالصركةأستطاعت

وقد:والنفسيةالماديةأمكانياتنا:وثانيه!!،الاستعمار:أوطماانابالنسبة

توجيهأيعلىيعتمدل!ألذيالفرديالاختيارمنلوناذلكقبلازر!"كانت

الثقافيةالحياةفياًلجزئيةالظواهرهذهومثل.ألمجمعظروفمنرضكث

كتىبينوأفكارهالمجتمعمفاهيمفيحاسمأساسيلتغييرالأولىالبذورتحمل

ولينائهالمجتجعتنظيمفيجديدةأساليببطهورتعدكما،الابرحماعيةالفئات

يىخمطيعحىيحملهاأنعليهين!كيالتيالكبرىالمسضولياتمعيظل!ءم!ث

ت!هجاً.واكأرأصحصورةعلىالإنسانيةابقيمتهمجسأنالإزسان

منخاليةالقادمةالمعاركتكونولن،سهلةالأخيرةالصعركةتكنلم

تغيمسديىفيهائلاعبءمالبدأنانحملفلقدالكبمارةوالمصاعبالغاليةالتفمحيات

وممهددهـ،بهاريطالتيبالأخطارالدائموالإحساستحكللمفهارة7امرتعاتيالتيالحياة

.انفيأءظمهوكثاالجديدألطريقأطولوما..الدوامعلى



!ط!لمص!مااا!ماكل

جمهـصضبطط

*1ط!جم!ألصعهث!صجمىال!

..هـه.ءبمةأ-،؟ه

الآدات(سعدصاتب)المراسل

-

مؤإلا،وعيةالاسح"الطايعةا.صحيفةفي(سركروراحسان)الاديبكتب

تخوضهاالتيا،مركةمطحاتفيهعالج(1الادبيةالمفاهبم.وا،عرح"."ليورنوان

قريربامدالىكناالادبمنللونثرامخبعاًغدتوكونها،اليومامقا

قصكلنيخمبالر،5ز!ثيرمراجعةاوخصسائصهاًبرازنستبمفلمعنهمرضىيئ

وع(.امهسمصالبمسؤولياتهموكتابنابوظ!يفةالو؟يقوارتباطه،دلالته

يرسمالذيالدليا!،المعركةهذهاصحبحت)لقد:ؤولهالصددجمهذاالكاتب5داور

ذلاث!!ان.اماأفزاوواقعيةصضىفجماسحيميدانفيوالادباءالكتابخطوات

كانلمننفسهعنمجلاءيفصح،اليومبهفاذانقاشموضعوكانفكرة

))الادليحبالىاظاطئةنظرتناعنيتحدثادنرتم"البدعة5هذعنلتساءلليالأص!

ذاالواقعيةعلىحكمناو"جلهماوالكتابمألوف!افي"باعتبارهاًاساقعي"

مستجلبوأفدا!ابهتوصفمااقى،الادبيةعاتإكزافيبدعاالواقعيةكانت

ولا،فيه!اي!مت!تصالحةخاصةتربةلى،اكيةالاكأرالافكارموجةصلمته

الادبيةحياتنهاوصفالىويخلصط1(00اخرىتربةفيويستقيمينموأنيمكن

يساوقمافيهاالناطريستشفلا،سوهاءعقليةلاادبيةنزعات11سادتهاالتي

خهاكاشأقعيةالوتوضحعأنطبيعيا.وكاننمزيعقبهلاقخلببر..يدانيهاوالواقع

نءالمنعك!رالانقلابءلىالحتمياجواب،امالاإشيكونوان،قبالتها

كألعاتا)كىتللثوعانت.نفسهاوالاجماعية4اسمياسيةالحياةفوضى

،ععبممعلووكفائ!3فييقدحلابارعونيهاب.الافذاذكتابهاالااربسملى

11الناس-ممياةيلامسلاعالمعن،عذر!3لهميكونوقد،يصمدرونولكنهم

بالنسهكأبعضهمموقفيظهرو،ناادباؤاليهاانغىالتيالحالعنلنايكشفتم

نأفيغرابةولا":فيقولالمعركةسبقتوالتي،بناالتايتيللاحداًث

بمكم،لصقمماهؤلاكلمنلينال!ديرعرت،الكبرىالمعركةسبقتاليالاحداث

وتجرمجه،اطلمديدالاتجاهبشنماكتفىواخر،لهكللاوكأنبذافثعضدهم

وبجانب.ألزمنمن!ويلاردحأفيهاعاشموضوعاتيلوكراحوثالث

فادرك،جديدنحنبعينينالرياونظر،الدنياعلىعيفيهئفرك!رفتع،هؤلاء

الىر،زعثم"موعدعلىصرالكلومستلزماتليكوننفسهيخخظىانفيواجبه

اخذتالتيالوأقعيةوبن،ادبناسادتالتيعاتالؤتلكبينالفرقتوضيح

:ؤءيمولجثاالأخدبضرورةاحساسهم.!اانبعد،ادباثنااقلامعلىتسري

تمةظكانتال!كأعاتتلملثاًنهو،الواقعيةوبيناززعاقيتلكبينالفرق"

،عديدةموامباصحطفاءو،شمناًيقخضيانطلاقاالاالواقعيةتكنولم،ونهاية

الواقعية،صاعفيكان،معهيعمللمنامينحامميفوووو،الزمنولكن

1شماللوغير6زمالليىنالفرقعلىيطلعناثم"الأحداثلضغطنتيجةفاسدان
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لعف!زد1الوطرر،

ركةوالرءنأهـهىاموز1،1ء!طيملىأؤتمحرالجس))بيغ!حماالفرقانؤحلىا

*1ا.0عا.00001عا.االشأا.كلاغطده51جحالأل.
،!لمى.ء-صو،وصم!،-ووى،س،و،000.1.!.!!

،4زاوأروا-داءودأفراهـحياةيخاومالا.لاكلو،أأنإصرص.عددكبرأحياة

حاتوضأ،وتساصتاونخارعبأنتسضطيع!و،وخمسعهاا؟كانوس!تمي!يي+

"ءااليوو11ةلاؤالممؤإ)4فيءو11الناصطكثراحياةتعكسهها1)ي،ىخرأقي

لي-يال*كأوطص-اءلأا)!اءكأإفرحاو،وذليمتنطق،%ها51فيالمقدسه-المعركة

الإز:اعبه!هـ(ءت"ا!اديةيما،خارةطألواقب"اقةاثرتبدوأخادص!فيإشير

ؤ:إدةرهـدتص،اليوصيالأمرويمأنهامبالإأشيسمىمايبدوو،يدون-إلمهر

نص%رتالأنه،ذور-"صنيأت:4عفو؟!احساسكاتكلبههـححر،ضكة4

.11تطولي،هـداسةوصإو4فيالمشاركةالىالواقعتأملطاق

للمعوكةفيادباونا

احد!"ءذاخ!زفاط!ا!!تفاعلوأقدادباءذاأتقلتاذااغلولسصحت

بم!ا،زكارصرأياص"لد*زصادقةاستجإبةاستصإبواواضهـم،بناألمالذيا.فأير

بوس!يو،ءج!اوءلىواعانونا.علإناوعكسوها،ع!!بوأواعروهانصور

2تبدواةأ*زأضد،الراهنةمعريههناعنسجلوهاا!تيالانطباحعاتاناأحآحيد

بمبلإاتهـ*بن،-صدكثاتكاد،ا،تصطلقوية،ألشورسادقة،حيةكليقة

.بوأهيرء!وأتصرال!،ب-اتناإطاقياريكونماأشد،جديدثورىلأدبخاصط

ا:ذرعا؟مأح!انرتؤرص!كازت،حجهموامغااسحممدواقياخ!الدوانوأخال

.وصممص"كأ!هاجو،رفيا!محيإةكأسلانها،اسخلهامه!عنالمندحةلاو

حقيؤ*يفهمواوان،الصكامححيحةطريف!ويههابنهاأؤناشعرمجدانغرألي"ولا

.أؤكأءا!صاةا-اطصنماصر7كفاحفييسهموأو،بوظيفر3ويؤو*وا31ًرسا

صادقةاس"برابةللهروركةاسخجابمناطاو"ؤ:اينزارا)شاعرنالعلو

أ*اطفةاليمخوةت!ينالتيأ(السويىطفيفيمصسرنجديرسائاط"رائعتهفي!يقة

لوررحةأصوركأشكأنلمبائرةوروحفمركلوباحساس،وصحدؤها

رضز.%دليدشوررىقالبفيؤ،زت،ايضااتهاأحخإرنتاضقئبلصحسب

ناأستط(غاذ*و-صبه،الخوصءلوعحصس،الاداً،وصقالتعبيربصورق

هـبو11افليناينتقلغبر(ألىسويىر)فيا)ظاذرجنديناعانمهاالتيالتجربةيعيما-.حز

عإ?!ويعكس،الاحرأرالماضلونعاشهاالتي/التجربةنفسأجمعيش"سعيد

ليءرر-!اهادارتأياالمعركةلاويررسما-إكأروهاإياالحارقةأبصولغ-م+-ور

،3شجاكأصووكفاحهممليطول-7ليلتهاوعل!ناويررض،بيخ!ء3والمعتدينالغزاة

ا-ىأكأانتهوم!توأص!زايموفزعورءبهولورنرالغزأةماحطويىبرهـننا

،ادغ3وار،!!موءز،با!اح!مالمناضإونحقؤ4صيئنصرمقالصركة

الطيبة.ارصه!بوتعلقهم

ند،أقى!ااافؤصصدو،ليشاوحخاتنااشربعضتنجدأوليكأااالمعركةتثاراكما

أستطاعوا،همومنثورهـظبىمهممنالواناًعليناهـاضوعرالمقالاتاأنشأوو

،3ا!سذكأفيامل!رحصةا-دثرثاأياعاتالانصباأعن،وسع!ماف!حماي!هـوأان

الى-اىهـعليظطلعوقد،اذكعا!مفيعرثاارزسمتالتيالصورةمجلواوان

الشر،غررمنأخقفيوهيسعحدبورعنبقص!يدد(الامينالمطلبعبد)

بتهقيروصحدق،ألقوميةأصفتهعاشىهـنفيضطفي،احاسبسهفيهساةصقأبرت

!!.شعورنااثارح،،ا،عركةيخوهروتأثره،انفعا)"وقوة،الشربة



ا!ما-فىءالمخثماعل!

!سصورهكلاو،جوا%بم!ام.ناظهره!او،.ثعبنالاتبد،منعليناعرضه

.الغادرالعدوانإثرأحديدةاصإتنابهانتكأخراليئأحيةإتأ،تخفاضا1

سخأبلاءأبلواالذبتاكاضلونببطوممةمثيدأقص!يدتهليمسه!اليهفلنشتمع
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