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مارديميلفئانة2مصرض

مخيالفةلوحة99حواليبيروتفىاخيراماردييعائدةالفنانةعرضت

.والطرق1!شكالوا!حجام

دليلبيتربةايةعنمسووليةتقلىلالسيدةالضخمالنتاجوهذا.

جانبايفيلوحةتخلووقلما،؟لدافقةوحيويت،االجمتتاطهاء؟ىفاطع

العفويةمن)مسحةاللوحةتعطيادالغنانةلدىالحسيالاثرمنمنهما

فهوتعبيرهفىطريفاكا!الىعملامامانهيشعرالراؤيتجعل(الىتؤايدية

تادعبالغئانة(نوالواقع.ماحدالىانجازه!سيعوهوعميقغر

كتلةهياصرلىوليمة؟لىالناظرفرعو(والتوننى)والالوانبالخطوط

ازاءالمتفرجيقفوهكدا،حربرتحر.ننضيدفىفياضةحسيةمشاعر

وعو(طفهوأحاسيسهبقلبه-الفنانةتر.ربىكما-يتملالرسمأو(للوحات

...و.نفكيرهبعقلهلا

هيتحسبادالموضوعمنمكانتهاعلىمارديني(لفنانة؟عمالاكثروتدلنا

عابراوخياليشبحاومبهموهعيانس!ان-الواقعالعالمهدافىافيها

فتسجل-الطريقعثورهااثئاءاحاطهامماوداكالمشهدهدايرسمطريرق

الشكلية(لانطباعاتمنووضوحاحدةاكثرلوديةانطباعاتعبورهافى

عملأالفنانيعطيالجديالتأملوبدون6جديتأملدونوالتفصيلية

مسيرةمدفوعةسلثيةمشاركةالحياةفىيشاركاوماحدالىسطحيا

اما-تريداعمالهامنكببرفىوىئهاهامحياتيوافعاوبأمرمقيدةغير

الكاملوالتخليالمجردةوالحرية(لمطلق!الر؟حة-للناسوامالنفسها

تسبرناالامورالىنسعتسملمانتدعوويئهاللفوضوعالجديالاهتمامعن

.(لصدفتثا،كما--

ع-..-++4+.-ا..----+-"كا-.ء؟لأ.-!09غ!بر!لا--.!!ث!فيعج!ت

ع-م-9!ضيىله ،1!ىطور-

ففيمحببةرائعةجديةمحاولاتلوحاتهامنعددفىشاهدتانيغبر

؟فضلالخشبعالىالحفربطريقةلمرسومة1(لبنانفىالحياة)لوحاتها

الترامفوضىيجهلمناومن(الترام)لوحةومنهاالحياةهذهعنتعبير

(المرفوقالخثز)و(الكبةو)(بيعةاول)ولوحات،بيروتفي

الختضعبعلىالحفربطريقةالمرسومةالاعمالهدهولعل..(الدبكة)و

مواضيعالاخرلىلوحاتهابعضفىانولومارديعيالفنانةاعمالافضلمن

الحياةمنمظاهر)الملونةللوحات1منعددمنهاحسسةوتعيبراتمفنازة

(الموربياع)و(ابينسالكلبيماع)و(المجد)ولوحات(لبنانفى

خاصحسيبتعبيرالمواضيعاظهالىتوخت؟لمناظرمعطمفىالحصاد.ولوحتي

ا!ربعطلبتفادا(؟لجوأعنتبحثفالفنانةاراديافكرياتعبير(ممهاكثر

مطاهرءنحسعما"ل!برا-تاقائيةموبةعبطريقةولو-الالواناءطت

مقمودطةوليعبت!وحاتطبعضوفى.الخىريفعنفىلوحا.!اكذللى،الربيع

يوحالطالقاجملبعفمهاوفىمر!طري!جميلرخرفبعضوفىسادجو.نفير

على(لتجرير!.تعرقماردييالفنانةوتكادسنكعيبيانهجافيهانهجت

ئ!حنيفؤكب.الجميعلد!ىواضحةمفهو!اللوحةتكون؟نحرصها

التجربربالىاقربعملااجد(الجبلفوقوالقمر-البقاعفوقا!قمر)

اثنوهكذا.اللوحممينهاتينفىاطللاقاللقمرأترلااد(لهئدسةالىمنه

،والماءبالحبوالمرسوقين(الحوروتحت-البقاعمنصيعة)لوحتهافى

بالرغمانهااقولانالمحتر""الزميلةليفكسمح(انتظار)لوحةاما

أجد؟نيوالحق.رلهو1والعبثروناشياءفىطفوبىعملطرافتهاكين

يحتلو(لتي(بالكواثر)المصنوعةلوحاتهافىماردييعائدةشخصبية

.كبيرامكانا؟لابيض(لانبوبمن؟لملقى(لابيضالخظفيها

ايرانيناظم



ا!ماء!مكلام-صر-!ى

ادبيةأشتات

نبنيالعلأيلياللهعبرانشيخعا!السوفياتيةلاكاديمية4عرعت!

واشترطت.اجزاءعدةبعد(صدارهعنتوقفالذيالكبرالمعجممشروع

إلمعجم!اخراجعلىنفسههوالعلايليالشيخيشرفادط(نكاديمية

00.موسعكو

عمنهاممئلينبايفاد؟لاخيرةا!فترةفىطبنانية4النشرلورنشطتعي

ولاسيما،العرببمللكنابجديدةاسواقلايجادالشمالية(فريقيااقطار؟لط

دار)ءعاحبالزينحسمئالاستاذالناشرين؟نشظمنوكان.اللبماني

مجموعةبمئتيالتونسيةالمعارفوز؟رةاستركتوقدأ،،للبئانبمالكتاب

ناكما،الد؟رهذهتصدرهالذي"خلدونابنالعلامةتاريح9)من

نصفبمبلغالكتابهذاطبع(نجازلمشروعتبرعالمغربيةالحكومةرئيس

فرنك.مليون

باستمرار"الآداب"مجلةلبما!فىالشعوبيةالمجلاتاحدىتهاجم-*

كأن..فكريةمجلةتكونانعنكفتو(نها،بالسياسةتهتمانهابمعوى

ولاسيما،الواعيالفكرباستطاعةكأناو،الفكرمنليستالسياسة

...السياسةعنينفصلان،العربحياةمنالتاريخيةالمرحلةهذهفى

الثانيالشعريالديوان،،الآدابدار"عنجداقريبايصدر*

قصيدتهاوفيه"وجدتها"بعنوان،طوقانفدوىالكبيرةالعربيةللشاعرة

.(،وهيهو"المعروفةالطويلة

فرسم...،(الآداب"منالسابقالعددغلأفعلطخطاوقع*

سناءللفنانلا،وهدانسناءالمحريةللفنانةهو،،مصرمنفلاحة"

...وهران

،وخت!هس!ا--.

والسياسةلادب!

صعديمطاع"الآداب"لمراسل

في(لج!ورعنبحث،مستمرةوإصالةتكوينازهةلاالعربضا.لحياة

ازمةتتخدوآخويو!وبير"و(لقوة"لأب!س!عوفبمالمجتمعوفي،"!قاويخ

بعضعنهاوتنتى،(لوإقعوصوو،ـترحممباشرة،شكآلاط.المكوين

ا،لشارعافياو؟الفنمجالفيإو"لسيا!سةفي6ظا!ر"عفوية،حؤادث

نموعقتنبىء6"لوحدةمترابطة،اعماقهافيمعقولةولكنها،وءلاندية

ععر(5وعن،فيهاستنصبالتياالقوالبامعطاقا-دهصراعوعن،لتكوين

المتصلبة.الجموحالمادةاوالسديمية؟لمطواعةوالمادة،الخالقةالي!

؟،لجؤءهذافي"لاذمةلهذ.(لاخيرةاليوميةالصورنستقطبانويمكق

هي:ظواهرثلاثضمن،سوريا،العربيالوطنمنالصغر

ولألانقيآدالقيادة-1

والخائنونالخيانة-2

والتعبرالنصنية-3

و(لانقياد"لقيادة

قي.سووحافىا!ع!اةه!متويالطج!عمحلي!مهـا!هـا!صحكلهف!وح

!-!!ا-لؤ!!م--01!سرريى

يمكئولعاله.والادبالفكرفىكماالفنوفى،السياسةفىكماالاجتماع

ألاتي:الشكلمحلىعدصها

حياتيهمحتاعرفنولمحر"عمةلجؤءمناولامهالن!و1هراحلهنمرحلةكلفي

يفمعولماقلهالافيمةالحشاصرهذهءالجديدلا؟لتطورقيعا&فيهبعثوة

فعالةنماذجصووةعلىثانيةهرةيخلقهمالمو(ق،هعينوبر*جودها

،والسكونالمحافطةالى(لافرب؟ل!مادرالجمحابرالوعيتلقاكالترز،مباتنرة

هذه،التنميةعناصرتأخرانيمكنلافانه،اخرىجهةوهن.جهةمنهذ؟

بينمتناغمتقابلثمةيكقلمان"الموجهةمالنماذجضمنالفاعلةمرحلتها

.و،نهوالتوجهالاستقطابلهلىانقياديةاقابليةوجودوبينالمستقطب1الوعبم

إلاستقطابأوقابليةالاستقطاببينالارسجاموأالتقابلهداوجودعلى

وقاعدته0الهرمبرأسعادةيدعيمايبننيرتجانم!كليتوقف

ولألانقياد،للقيادةواح!ةعلاقةلايعنيالتبمذسهذاانمبدئياولنلاحظ

(لداخليالتمركربببنافقيةعلاقةهناكبل،فحسبهذء(لهرميةكعلاقة

فحسب،اعلىمنلاتقادفالجماعة،الواضحالخارجياوالاشعاعلاالغني

الطاقاتلمجموعلأاثركزيةالخميرةهناي،كذلكاعماقهامنتقادولكها

منظوروهقعالىوالتعود"لخلقنيةحولالمتبلورةالكامنةمثانجهأتوافي

الحضارةمنالمرحليةلخكلطه(لو"عي،التاريحيموجدانهافبم،متكامل

الغموضالىاؤربحاسيةهلىاـالوعىكا!و(لى،الانسانرالتكوينوا

الفعلطريقعنوتنب!هو،يقافتنويرالىيعتمابم"ملذيالاوليوهلعدس

0هـالحياةبحلبمويملاعالمخط!ويعقق،الضيةيحسدعندما،وحد.الايجمابر

الألئوعالبدائيهلىا،الهرهيةالقياداتمنمتبدلةنيادجالنايقدموالوافغ

(لر.اهعة.والابرتماعية."لمعاصرةالسياسطإش!(لنافيهتملورت(لذئن

اممماسعلىاوجودها!ك!نبنيوالفقوالسياسةللفكرالجمعيةفالمؤسسات

الداخليةالقيادةبينالانفصالىفكيف،وقاعدتهالهرمبينح!شالانفصصال!

لفعلة1والعيهبيناي،الخار!يوالعنفيلى

!!نا!و(رىووبم(ن!ادب!(لوبر!ةهذهمنسورياالطنظرناالاذ؟

التوجيهفي،والتحررياالقوميتطورهادرجةعليهافرصتهالذلىدفىرها

وفيفيهاالقيادةانهو،التوجيههد"علط،لحقيقيهفدرل!اوبيزءوالقيادة

علالهرميةللقيادة6(ي(لبرائيللشكلتخفحالحزبيةمنطمإقهابدض

الواقع.المثلوبين،الانشاءو؟لمخطظبين،الفعل(لنيقويةببنالتسمو؟سالىمحدم

يختصمابينهاانوجدناالقياداتهذهانو،عنحصواناردناواذا

وهو،و،احدينبوع،،لىكلهاترجعولكنهما.والفكر،والسياسة6ببمالنظام

منكجزءالتاريخيةالمرحلةهدهفياليهاوصلتالتبرالحضماريةالروحية

مسووليةإناالتنقضومن.نموذجبمسباقبشكل،(لعربيةالامةتطور

هذهوعيالىفملاتحتاجالقياديللنموذجتحقيقهمايخثهن-وريا

وجرية.اصالةأكثربشكلالمسوولية

الىا!عوةلفيالسباقةتكونلىإنالقوميةاروحيتهالهاهيأتولقد

والعريةالوحدةفيالعربي!الامةشعار"ت"اجلمنالنضاليةالمسوولية

سابقبشكلا&أتنرالاسحتعمارمقظرصهاوكان.الأجتماعيةوالعدالة

بدالمملأالئلضلةللاجطل!ةحطفز6العربيةالامة"جزاءهنع!ر!افي

لا!كق(!موا(ع!/ال!اتي(لملومحيدوى"ف!ى"فىا!ئ!مهة(لوو!حة



فى!له!مااكلالنمهقاا

اخذتعربيةطذبةالقومي)التوجيهحقلكلبرزتولقد.ا!امةالاهداث

هذ.نجحتوفد!،(لشعبفئاتلبقيةبالنسبة،لقيمادةمهمةنفسهاعو

الهدفيا،لسعيتنطيموفي،حولهاالع،مالرأيإستقطابفي(لطليعة

القومىالانقلال!بريهياتالىانمقلبتادلبثتمامع!ةشه(راتضض

.الاكبر(لوطنهنالثائرإا(لقطرهذ(فيالعربريةالجباةالهتحفرالذي

الذا.ني؟لتحريفرمننوعامراحلهااولفىالطليعةهدهعملكانقلقد

لسخفيالكامنةأ؟.لقوهيةالروحيةلامكانياتالكأش!إا(لمنميوالأ.برضصاح

!د8محمإ؟وتحميله(لعربيةهويتهعر.الشعبتعريفعملهـ،كان،،لشعب

النراح.حدود(بعرالى".لطليعيةلقيادة4تنجح(لمرحلةهد.وفي.الهوية

النسبة.بنفسنهاقابلةمطواعةتكونالائقيادعناصرفانمقابلةجهةومن

فليسمق:مثمرمتفائلحدالىنمودجيةالطرفينبينالعلاقةأءانتولقد

مئنوءاالانقياديةأ(لقابليةولببست،الهرمرأسفىلتقبعالقيادةهذ.

؟ني.خلاقاتفاعلابينهمل(لعلاقةكانت.الهرمظعدةفيالفطييةالهلبية

والثوريةالانقلابيةببذوريحدسفالقائد.داخلبةرحميةبرينهمل(لصلة

نفسهوعىوقدالشعبهولانه،الشعب1اعماقفيالمسكلرةوالنية

فىيرىوالشعب.وجد؟نهفيالمبادهةعناصرليدوكذا.نهعلىوانكس

وم!.المث!وعومستقبلهالجديدالباعثوجيلهبر(ءتهالجديدةفحادته

هذاشروطوتنفيذ؟لانقلابعلىو؟لقدرةبالنفسثقةيبتهما؟لثقةكانتهنا

نتائجه.تبعةورحمل(لانقلاب

الق!ادةلعناصوبالنسبةوكشفاثارةكعاملو!قتاذنالمرحلةفهـذ.

المكشوفةالامكانياتتحول((نالتالية(لمرعلةعدىوكان.الانقيادوعئاصر

هذاظهرولقد.متضامنةننفيذعمليةاليالمتبادلةوالثقة،ا!مالا!ى

6دذ!تيالمستوىالىجميعهماتخفععالتيالقوهيةالمولسمعاتبعضفي(لضعرلا

نثمحوءلشاثجاستجابهااولالادبوكلن.الؤاعدي(لمعلقا!نطري(و

اللقومهال!اريحيةوالمرحلةو(لانقيادالقيادةيبنالرحميةالصلة!ذ!9

(لثصكلغير،عميقاتيارلمالنفسهوشقالقوهي(لإلتزامادنيفظهرءال!رييكأ

متجاو؟6برمفاهيمهمثقف،وجيلاءاملةمدرسةلنفسهو(ننأ.والمحتولى

وطرح.؟لعميقةالجديدةلاذواقهومعانيا،لمشاريعهمعديا،!عواتهمع

وفي،أكيةوالاشتراوالشعب!الصبيةالؤديةلمحي،الاتقلابية!ائر

(قعبالمالخاصةالشروطظلألمندلككل،والوحدةالحرير"اصول

وهكذ(.(لحاضرةالتاريخيةلمرحلتناالعلمةالروحيةاشعاعوتحت،(لعربي

مئتعيربدأتانلبتماالصاعدة(لاجيالءلىجديدةذهنيةسبطرت

انوا!م.مختلفعلىقواد.(لىونطرته(لشعب!لفيالقيمء*لمل!

صدرعلىالر؟بضةالحاكمةالفئة)هوخاصمصطلحضمئلحجصوا

(شكالجميعالمصطلحهذ(منتعنيالعرريةالطليعةوكانت.(الشعب

و(الفنإوالادباوالسياسةفي(لحاكمةسواء،لفئة4هذهرايرلوبريات

الفئةهيتكونلانذ،اتها(لطليمعةهذ.هيأتولقد.الشعبيةالجمايرية

المجبولة،(رادتهعن؟لمئبتقةلنت!عب،1صدرعنالئابعةالاخرى؟لحاكمة

.الكبرىهالهلااوالعط!مةلنياتهلاهكلمحققة01ونف،لهبدمه

!هتر(لر/\بضهالفئةوبراتالسياصالع!رفي(لذهنيةهذهؤدنع!مصت

ربر!"لعه!و(ثطيم"لكعولثع!14نجاررأم!لأانطبرأ(!،نش!(حح!(،تر،2

-آتحز.يى!!-مالؤأ

.هدهالقيادةعملهةفيالجذريةالمرحطةهيوتلث

الواقع!ة،(لانظمة(لىتسبالاولى1المو"لمةحققتهالذيالو!اأد

حتر،انقلابيتهعنيعبرمن(لقيادةمذه!ئيخرجانالثمععباواستطاع

فحررتها،الأنقلابي،الطابع،فق!(لالخاربم"ن،سورياسيما!مةاصطبعت

.الحذرالندموفمنهووقفت،،لمستعمرالغربتلقاء(لانقياديةهن

ا،لعالميالمقلفياعزب!ةللس!ياس!وضعاواعطتوالاردن،صروث!كلمف

؟خرىنذتيةعلاقةتننتيءوان،الصراعظروفءنتستفيدارلهايممح

.والتساوي(لصداقةمير(تلهاالثعرقهع

كد،الرسعميهالسحياسة!ركةدخلتوقد،الطليعية؟لقيادةقكان

جعلهـمماالخارجيةالانقلار!ةالسياسةلمحوالعمليةقواهل*ميعحولت

سمح،واختلاطو!موصىمخ!بفةلسديميةفىتفرق(لداخذية؟!سياسة

0فساداتعيتانالمنقرضة،لحاكمةالةعة!ب!ايا

العاهةبالانقلالمحيةالظقرعئ(لداخليةسةللسيلالمؤسسماتاذرانعرلت

و!قعيةانطمة(لىتتعولادالذهنيةهـلأنقلابيةتستطعولم.سوريافي

ايوعيالقوميذ!وةبينتدريجياالهوةثعطمت.الموسساتهد.حدودضمن

بقيالذياليوميالعمليحياتهواقعحضيفيوبينالشعباليهوصالذك!

لها.حقيقةلاتقدميةصورالعتيق4المتت!وءلوجههزيفانه؟و،هوكما

الفيقءضهوصماجاوزتقدبلادنافي،،لسياسةفان(لواقعوفي

ومصهرالامةحياةتعنبمالسياسةان.الغربعالمفيعليهالمصطلح

مشلة،توجدو"لاالأهةهذهتوجدانمشلةتملماتعادلفهي.وجودها

قدرإ.هاخلالهامنتفتعافي،الامةهذ.تخول"لتبمالمعقولة(لئصروط!

االىالسياسةتقسمانيعقلفلا4ولهذ.الاقتصاديةوالوسعلئليةالذهنية

انها،وشععيةدبلوهاسية،ود(خليةخارجيه:ا،وجهالم!او!!ع!ير،ت

،!حو!ل!،!رمولاوأسلأ،انخفاضولأكيهامحلول!ذ،تلا!واحدة

مخاية.ولأ

لح!،!69ث!ا!لفلاا!وبر!و!!(ن!عاو!-لملالأ،فه!ذهومي

إلى،الو،فع!و"لعكل(لحياةشكلوبرجند،لشعبد!ميةفيهفخمرت

لمالقياديةاالطليعةحققتهاالتي"لانتصاراتل!نحتى،حدتهافمى

الديالوقتوفي،الانقلابيةلفروراتالمجبالوجهتتعدىاد.لهتطم

اشكالضدلوجوثطالممهدعراعهااوجفىالقيادية؟لطليعةهذهفيهكانت

ايديولوجيتهاوتمتزج،؟لاشكالبهذهتختل!(رقبلاكه،الفاسدالو.أفع

كاليمينيةالفاسمد(لواقعبحر(نفيتسبحاخرلىغربيةبايديوعلوجيات

في،العربيةالحياةخارجمن.المصطنعة(لمستوردةواليساريةالمساومة

بجميممشعاظاهر(للجمهوربدلنسبة(لطليعةهذهوضوحك،دالوفتهدا

والائقياد،القيادة،؟لانقلأبيةالعمليةطرواوكان.العزراءلجدبدة2قيمة

بينالعادالانفصال!زافبمأدومو،لالخطر.عجبقينو!غمتحلد1عر

(لعقيدةمثنلوفي6رتباكها،،1القيادةغموضكي،المتكأمليزالطرفين

المناضليئ.لدىعملهاعنالازق!ب!ة

هذهلام*انبتمفاجئةورورسعيدالؤللمنذالقأصلةالحو(دثوجلءت

!ف،في9الا!بر.المص،دههعنالمطلثمحجز!اكطللثعبفبرس"دةار!9

ي!!ج؟،!طه"إ"1*يى(3ءيخيمثو+-"!!عدمو!يمأخثسوكأ،لى!يمتاث1



4فىء-ا-قم!عنماعل!ا!ما

عممبيةفعلردودعنعبارةعملهاوكاق..تهومفاجاللمستقبلصمامل

علمايطاقتهاو5هدفهاعنتعلمولالأترفهاخارجيةلمنبهاتهوتورة

حقيقي.

"كثر،هذ?لمعتكالةلناءتضحتومصرسوويابينا!وفعقارناوهذا

فقظ،اصعابهابرؤوسمعلقةالانفلأبيةالذ!نية.لبقىلامصرففي

ءلشمعبويجهز.الواقعألىالمثالومن،العمللى2الفكرمنتمتطورأنها

ضمنالذهنههذءفيهإي!حققالتيبالوسيلةيدءوتجهز،لذهنية4بهذه

.يومبعىيوماالشارعابنبتقدمهيحسمباشرواءت!اعيحيلأءلينطام

الىالطليعةمن،را/ئعةبسرعةالذهنيةهذهترعرعتفقدسوريافيوإما

اصالتهاعنو(فعيابرهانالائمااعطتهاواالأحداثتهاوغلىءالنوريالشعب

هذهولادةولكن0الشعبفيهاالتيالمرحلةضروراتمعبهاجلوو

منظجلوالسياسةولأالثقافة،لدولةفيننطيميةموسساتفيالذهنية

وتجتر،لحمهمنويأكل،مفرعةحلقةفىالاملويدور،اخرالىظر!

العمل،لعقيقي.سبيلفيموقتةمرحلةإنهاأتش!حتينفسهاالرهنيةهذه

فتفقد،لألطخليأالجويفب!رصدررةالجديدةالقيادةلانذلكوكل

اقعالوإووسائلاـلرسميةالظروفاممبعتانبعد،الانقياديينمعتجاوبهـا

هنبخبثهااقولىوعيغير!ووعبمعنإشكثهالتزمتالذكي"لفاسد

4فاذ0"لبكرصفائهامنبالخيانةالعريقةوبتجربتها،لأولية5بر?تها

وتاخذ،ووضوحهاعنفهاوتتناس،مهمتهاتتجاهلالانقلابيةبالقيادة

التيالعتيقةالحاكمةللفئةكانتأالتي"لوسمائلديتتبنيفيتدريجيا

نإيجب،لصراع(قمنهاظنا،اهاقوأوش!لتعطيمهااجلمنهذ.قامت

قيادةمنوئنتقل،مغالطة"كبروتلكنفسهالعروبسلاحتاخلىيجعلها

(لى،اممالةبكلعنهاالمعبرالخارجىو(لعملالداخملية(لنيةبين؟لاسمتواء

وبهيد.غامفر،القاعدةمنمنظورغرس2(الرفيها،هرميةقيادة

بعضدخلتقدالانقلاب!ةالطنيعة"نذهنيةفيكأمنةالعلةاإنريبولا

الىتمتاخرىذهنماتنماذجمعالعملفىلها(لممثلهفماذجها

م!نالذهنيهـاتهذهقبلمنمجهزةمعيئةاساليبإضمن،الفاسد"لواقع

!الذهنيةتنشيانقبلوذلك،المخا-فلةولممائلهمافيطويلةخبرةولهماءلماض!

نتقبلغيرهاوسمائلدتبنت6لألو"صيةونظمهاالعمليةخظطهاالانقلابية

هالطليعهنفسيةفيهتتازمالذك!الحرجهذ(فيووقعف،وسائلهاتبدع

المعطلة:مالهباشعبخلفهامقويحتمارتحتار..)كآملها

لاتتلورفلماداالقيادةووحدت؟"لهكللايوجدثلماذاالأيمانوجدلقد

-؟حيو(قعفيلانعيشهمافلماذامثلناوعرف!ا؟الحياة

../القيادةقضيةهيهذ.

قهلتانيةهرةالنضالالىيعودواانعلي،مالذينفهمالانقياديونإوامما

صدرهم!علىاءرىحاكهةفئةتجثمان

لخائنون1و(لألغميانة

ائقلاايىفيذهنيةبينالحاصلالاختلا!هذا،الازمةهذهاعوافرمق

طبيعيةظ(!رةنحسمات6الهفى!واسبمنهه8وورةلذهنيةتارعة!وسيلة

لصريا؟فيالخ!انةهيفها،الخيمانةهيالارمةلهذهبالنسبة

فهي.كالها!قومبحقا!قومجؤ?نيقترههامحلمةجريمةنعني(لخيالة

!أ9!وص----.---ع-------\.ص--صب!أ

بالجملة،(لقنلوه!فهاالنعبيرصحان(اهله)داخليهجري!ةلذلك

تماما،داخلمننسفهوهدرنطورهاتجويفهولمورياخيانةفيوالقتل

و(لشص!.لطليعة1فبموصيد!(منالقياوةكنجويف

معركهكانالناريخيفتنرطها.الخيانةهلى.نروطبتحديداولاول!بدا

كائتالمعركةهلىه.والغربالعوببينا!حقيقيةالاولىالعرب،بورسعيد

لممتعد4فلفدءالقوميلئرطهاواما.الخيمانةهلى.لظهورالتماريخيها!داة"

الغربيعتبرهعندماالحربترفوانعظرمصرمعيففلانسورياشعب

هدءبقضيةوهذام"لمكشوفعلىجب!ةفيفيعماربهالكلمةبمعنيعدوا

ظولهموهن،الامةمنافر(دهحاكمهاد،داخليةالىحربتتعولالعرب

وعصورهاالقديمة(الشعبصدرعلىالرابضه"ءلحاكمةلفئةا4هحاكمة؟إل

نها64سوريافبمالعامة"لعياةمسرحعلىظهرتانمنذاعهالهاوجميع

(لنفسيفرهشاواما.وسلوكهوقيمهعقليته6بكاهلهعهدهحاكمة

.ءلأودللوهلةغريبامباغتايبدوفهوائوجودي

الثمعب،عليهاحكم!العديديالافهامقفعىألىتنقادانقبلاـلفئةفهذ.

"لتبمقيمهوعىءنمنذ،قديممنءالجديدةالانقلابيةذهنيتهتأثيرتحت

تحاولالتي(إلاستبداديةوالاستعماريةالرجعيةوالقيميحققها"نعليهيجب

حكمالصمماء،قوالبهاضمنوهيمرورتهوحيويتهكرامتهوخنتىعليهفرضمها

ورهتعاوليةوالطائفيةوالعائلية(لاقطاعيةفيوعمدهاالفئةهد.دهنيةعلى

المستعمصخروبمبعدالواعيةطليعتهلهكشفتهاانمنذءالرجعيةوا

معه6و،لتواطؤالمستعمروسائلبنفسالشعبحكم،لفئةهذهومحاولة

مباشر.و(ستعمارجنودالىحاجةدونطم!مالحهعلىاسعا2حريجعلهمبشكل

يموريافيا/لعربرالشعبمنهاتملكالتيالأنقلابيةهنيةاللىارافور

والتجسمربالخيانةعليهموحكمتقديمهنالفئةهذ.ذهميةفضحتفد

الانقلابيةالخ!نيةهذهفيهوقعتالذيوللتنادض.الاجنبيل!الحوالعهل

و(لقفاءءلسجئفىمباشرةزجهمعنالشعبعجزقياد!امحشلاتخلتعنلىما

هذهنطذجبينيدبالتعاونحعلتألتي(،لغامضعةللظروتوكانمعليهم

التيالفئةهذهح!ايةفيءلاثراكبو،الانقلابيةالقيافىيةو!اؤجال!قى

وهمئليالشعب(ربا،الجددزهلائهامعواخمتبأتالنقدميةبسعتارتغطت

نوعمنغامضةاحرلىجديدةباسعماليب(ثاضصية!لطتهاومارسمت6تقته

بعتبل،بعياتها(طيلوهكدا.الئممعبحدسفيهو!عالذك!الفموض

طنانوبحد،الاخيرالطاغيةحكمعلىالقضاءبعد،اخرىمرةقبورهامن

.الا!الى!ر.هسوحمناختفتانهاءلشعب

تحققالانقلاب!بةهنيةاللىلجعل!كبورسعيد،مناسبةمنلابدوكان

العهلسيكونالمرةهؤهفىولكن،الفئة1هدءبحقالجخرية"عهالهارعض

فسلأطت،(ل!ترافي،ءهنالاهناءحر(سهوهقالشعبهن!القاعدةمن

ن5لولا6الشعبهتتقةالىاعناقهموجرتاللامعةرووسهمعلىالأنوار

الخميانههذهفضائحوعرضت.تماماالشعببهيمسكلمالمشنقكأ"-ل

هذهحدكلافي،تهواهكفوا.ولث!حذتالعربرالوجدانولماهتحئ،(لملا"ءلى

عهدتمكانياامننفسخراء!تجهزضبةخراعلىلشعبجاتفروئلة،لهاالفضيحةا

مننوعمهزلةءاىالشعبونفرج.تامفرنربعبقيمهعاتر،بكاملهماسد

افهـار!ف!د.ا!ا!لمةادار!خ!قى!ةالمط!ذهف!لعآخرح!نهـ،آخر



ا!ثمئهاصفىءعله!!يمعس-ا

!شيءمنهاانهار"حانفسهالوقتوفي،اعينهامامكاملةطبقة

ابتلعهاالتىاليأسضربةهيو.نلكءالقياديةالذهنيةعبزهو،ذلك

الحاكمبتيبنالمقايسحةعلىقدرةكلفتد..ذاهلمصامتوهواتعب

!ابدامجهولةيدفيالمشنقةوحبل،يرينالؤ!ولرالوها.والمعكومن

وهلتعبيرالذ!ئية

ؤهااا،إوحدةأؤهصولى

(الامم.منلامةواقعيةل!اةتجريدىانعكاسمجردالثقافةكانت"ا

الوءودعن.مثلىمنف!هابماالام!روية!ؤئفاـنهاعنفضلاةالثقافةان

وهكتشفت،وطريئهايمموهاوتداتهاوقدالأمةياةف!ي.والإفتطن

نحوتوص)هارسمالةبذووالىالعناصرهذ8.فنقالبع!ما،انسانعيها!ماصر

ثقما!ةالىتضيصوكلن!ما،الداخلية1أليتهافعاهيوهذ.،الصصاعدةاجبالها

(لحارجية.فعاليتهاهىوهلى.،ال!هنيةوأالعهل!ةتجربتما!ائجالازم!انة

نفسهاوجدت،ارليشبه،ئوموهاقيمناستيقظىوقدخةالعروالأمة

وليس،الوجودهعاودةفيهائلةرغ!ةمنلا5،والمع!توىالشكلمنىأريه

الانسال!قيمتهـاعنرحدسهايببقاللىياالوجودهلىابلءوجوداي

،ألاتارتاريحمنجزعهوراريحيخصبعلىبناءالحف؟ريةوجدارتط

الماريحفىالتقدمخطوتطويروالابداعالوجودفىقدرتهاكلشاهداكان

!نعليها2لتىوهى.ال!ديثمصيوها*مثل،3لرغبة!لىهان.العام

انتاجها.لمعاودةالمناسبةالاشكالتعطيهاوان،الامةروحيةتننتىء

فعالية،(لبدءفى،ا!عثفىرغبة،للىاـتهاالرغبةهؤ.اتخلىتولةد

كائتاتيفيها(لحياةبثرةوضغظوالكثتال!تلعناصرلمقاومةسلبية

داخلية.انحطاطيةورواسب،خارجيمستعمرمن؟لامةتلقاها

واسلوبلقواهاوعيمرحلة،،هـيدةبرمرحلةتبدأانءليوملهـ(وآن

الفذةوظيفةانهرعمء(لوعىهذاولعل.ءلجصلاةهذهمنوهدفهاجص؟)ها

6بر،لوحدة.و(ديعيحدةللامةءاماعمقايشكلفانه،الامةمنالنيرة

1لخلاقةالوءهـةبل،الخر(فياوالاقتصادي(اواـلبشريالتجميعلب!مر

آخر،عرلىجسدفىعصرىدملبعثالامة؟جداناعماقمنتبد؟التى

"ديد.موسممشروعفىائربرجعيةالدفقةوءرة

يقومالمهـشعمر،كانالوحدةهدهبذرةفيهتنشقكانتالذيالوقتوفى

،باللى"تالثهـصعورهلى(منقجويفهاطريقعن،للامةتهجينعهليهلي(كبر

(لجمهودوعار،"حرلىمرةركامهامنالمتقنرلآبرالشخصيةالأيهارهرافي

الاستعىارية،و(لموش-اتائر:دطريقعندي141الاءتلالالىيشتبهالعربرى

!مبويشل6حمتماز"ضمتهسي!لملكار،للىلىاولحقالخطرالىينتبهولا

قلبمنهيرادجديدجليومكليرضعها(لتيالثقاثةوهو،صهالحياة

الأهة.و"افع

واساليبهـاها9اهداواومعلوماتهمابىاهجها(لثقافةواقعكارهـ(ومن

الاشعماريسمحفلم.الاستعماربمسيكلوجيامعطياتعلىب!ناءتمامامدروسة

لر؟ثقا!!يعط،؟ولم.كأا!خاصم!اب-.هاب!بجةالعويالذهئةبفمو

وادخلمالمها5منوغير!ص،1لفوهبل6هىكها!لادهالشاصةذهثيته

الغض.العربيهناللى"لىالةاهماأثم،والغموضالاضطرابةالفوضىفها

ا!ستعهاريةااكظلمحهمننوعاالقمقمدالام"كلتجزءكل(نعنؤضلر!فىأ

يئبرصى1الؤطرر!أ

هيالمثعكلةانمصلحوناوصد.للأنغلسكسوناوللاتينخضوعهبحسب

لمائخدودهذ.ضمناثشكلةوصوروا،عقليتينيبنءلانتقاءلانعسئاننا

الاقل،علىف!يهماماجر6معا"لاتجاهينبيننحمعاننافلو:السطحية

ثقافتهماسسو،1الذينهؤلاء.يدرلمولكن.المنهجنربدةرن(ا،ان

دهنيتهما(لى،بالردهمفي(لث!ائعة(لاستعماريةالثقا؟فةاسسمحلىالشخصبكأ

تجربةضلهماكياالثقاففنء(تنحقائقكلايتعرفوألأن)مدلاتوهاهم

المضاهبمقهديلقيهـيرلفي؟التودديمم!ذلكوعإن.العضاري!شععورهها

الانقلابيةالعاجةدراسةهسألهاب!أتكلحولم.سوريانرواخرحينبرش

،لعلمي!ةالطدق!تح9والامةوء!ةئخلق/المص(عدةل4الاجصدصيةتثيهاالتى

المعلوماتهنالعاجة!ذ.يشاكس!وها،ا*إصرالعربيألاذطنلانثماء

والقومية.(لتربويةوالتوجيهاتوالثقافات

وممر،والاردنسوريسابينلألثقاؤ-بئالوحدةاتفاقيةاحيراوتجيع

قدهي9،ءلوءدةدواعي"ملة.نالجزئيةالسياسيةبالاسبابمرفوعة

ولكسن،العربجةالاقطارهذهبيناالثق"فةصورتوحدانا*يئلأ(ستطاعت

تعانيهاال!نيالائقلابقي(لذهنيةعنلتعبرالوحدةهذهتت2لأاهل.هي(لخسممالة

تعقيقها؟تربلىمعيئةفلسفةللىيهاهل00للامةالصميمية(لوحلىة-،جات

امةكلتتبناه("لتي(لفلسفةهذهمثلعلىمملهاتقومالع(لمثقافاتان

"جيلاهاخلالعليهات!افظوالىتعذ،ها(روتريدوالعفارةاالحياةفى

المتتابعة.

"لمناهجتعيهلولكن6الو*دةلسياسةنمرالاتفاقيةهلى.(نشكولا

في)نقلابمناهجتكونانمسوو/لية(لوحدةهذ.ستنفؤالتبرالتفصيلية

العلميةتعقيقهو(ساليبالانقلابهؤ((هد!اؤظتعيوهل،العربيةالحياة

والتربوية؟

سوىالانفاقيةهذهبنودجميعفىجوابالهنجدلاالذيالسوالهوهذا

العربية.الحياةمقوماتودراساتالقوميةالتوبيةحولتالتعميطمننوع

تكورارعنالاتفاقيةهذه!فيتقصيرالنقصهذءيوضحالذلىو(لبره(لى

مبعثهاعاميةمشكلةلتبنينفسهاتسوقانهاالانقلابيةهيمةاللىعنتعبيرا

وخوفا،العلمفىالعملياوالنطريالتوجيهمشكلةهي،(ستعماريةدعوى

(لفلسفة،دروسعلىمثلاتقضىانرأتالنظرك!البعرانفيتقعانمن

الم!زاةالاجتماعيةالدرماسلتبعضالىتحولهـ،وا!،ساعاتهامنتقللوإن

!!سرندركافىدورتربوياجامن8زصثمىءاريمكئفكيف.افيةعالكغير

خلفهاي!نلمانتضحانبيةاتر5لهذ.يمكئويهف،النطريةالتربيةهذه

مقوماتإلىضلهامنننظرالتيالعقلية(لزا،برةا!تنسكعميقةفلسفيةنظرة

نخلق(ريمكننابالتاليوكيف؟الازص-اروأالحياةفيعقيدتت(والىالوجود

وهدء؟؟لذصئلانسافيومشاكل؟لعلملقيمةنتعرضلمانعلمياذهنا

خلقمنخوفاالفاسفةمنعفي.0ميركاعنخذناها5.نقليدشط!كأكذلك

الماديرة.وقبمهمجتمعهاز!فمفتناقشاهيرع(!ا"صادعغدالنقديالذهق

تببئانينبغيعربى"بهجلكل(لصصجةالتدبويةاـلمقلىمةانوا.لو(قع

ذاكا(لصعيحوالعملالصعحالنظرءنفقيرورنحقحدايالىروفوح

العقيقية.اهدافهـاوعنثقافتنامبرراتعنالملىهبيةالوحدةبعدلازملك

الوحدةحققتؤدانهاهيالنئقافيةالو"دةهدءفيادلىالأولىفالخ!ة



مم!-فىص----7أا!ماعلى

عنللكشفيجهدو()(رالعرب(ثرببنا!اموبقى،الألسياسىشكل!افي

علئهـ،منلبعبهعماو/إصحة!السفة4ءلازش؟لانقلابيةالذ!تيةحاجات

والعلمالفهـمك!ي!لقفوه(!ماوممغكيلنالاجيالنانريدهومحماومدارسنا

.والتوميالتوبرويواتوبر"

مقوماتههيما،ارراعرالعربي"لانسان(ف(ءمشكلةنطرحادعلينا

تتجاوؤ.،لهحيةنماذجاجيالثامننجعلاريمكقوكيف،قيمههىومل

لتغنيهكادأظتقدمهاحمسبلعربي1الوجودمشكلةوبطرحها،بعريتها

الملائمة.اثناصجلهوتجد،فاكثرإكذر

لنايكفل(للىيهو،وانشائهالمعاصرإلألعربري-(لازلنمئمعكلةطرحان

"لتيالاتجا.هذ؟مبررإتوفيالجديدالعضارياتجاهناعرإلكثمف

إعلقىالع"لميةالغلسفةمخط!ضهمنالخاصةفلسفتنماشخصيةلناتولف

(لتاريحيمة.الانسانبةمراحلعليهاتسبر

وا(ل!لية.الئظريةيئاءت"إلعلممنموقفنائحددادبمكنئاوبالتا!ى

دفعة!ضاريمثححصقالباك!لهاتحقتىاوستطاعت1؟مةمئولمجس

الو"و!،ن!!اف!المادك!لوبر!ةالمثعكوهمالقمايب!ؤاب!ون(رقيل!أ!دء

محلىتررويةقدرةلنف!اإدمحت؟نهـاا!(!هلىهءرلمكبتهخطآأكيرولعل

ان!اافةاثباهلىهنتيص؟هنوكان،ينبعىهماائر(ل!لثاكلثهم

لسديميفشيءروحهواما،كهيكلئقافنناتشريعبوصعلنفسهاسمحت

تغر!تبريريةولواحقمقدماتبعضمنالااللهم،بعديتسكللمغالم

مئها.حدوىلاتعميمإتفي

؟التى،علميةثقاثةكلمحصلةهيالتى،لاالفاسفةعلى(ءالقفوكار

و(لوسيلةالنقديالعقلخلقيثمنأ(لمعاصرلانساننالم(!عميقالمقومهى

المقمارسهوءعرفتهشهـ،لها1جميعفىحيائهقيملقياسالنقدلهلىاالعلمية

بحريتهووعيهيخلقه(نيجبالؤيوللواقعفمهيعيشالذيالفاسدللواقع

/(درأوءثالمناهج!رهتقصيركلبر!لماناسطحالفلسفةكلاءالقفعافى

قومية.وترريةوتعليطثقافيةوءهـةههلربدالذيالخنيقىالسؤإل

لغبء"سفن!جة؟لنانسةعنل(نتعتقدزالت"(إقعالوافىاثناهجفهذه

هذا(اعرإقيمكنوبالتالي،قبلمقمجهزةمهاهيماءلاحتواووعاء"لمطومات

عسلىيطلعانيمكئلا،والتكاملالحريةمندعائمعلىالانسان

سبيسلىعليهقطعت6(لمجحفةالقلة،،ذهساء،تهاقتلتاوةالفلسفةا

هيوما:(لدر(سةمنسئةغشرةماثنتىطيلة(لتعلمهذأثمرةالىالوصول

انقلابيحققانيسمتطيعالذيالنقدي،لعقلانشاء(نها؟الثمرةهده

كوحرةالعلومالىينظر؟نيمكنهالذيال!تركيبي؟لعقل،العريبةالحياة

قيمةيوسس؟لذي؟لنقديالعقل،واقعهوتطوير؟لانسعانرقيعلىتعمل

علىيطلعانيمكنلا،وا!تك(ملالحريةمنردعا"لمعلى*نسان

لمسائلالفلسفيةالدراسةقبلمنلهالمقدمالجدليهجالمهبواسطةالاافاقها

الثانويةالدراسةطيلةيظلفالشاب.والتقدموالعلموالحضارة(لنفس

والفرصة.الاستمادومنالدرسفىلهيقاللمامتقبلا،الفعاليةسلبي

تحديدوفىالمعرفةانشاىفىا.بجابياطرفايصبحانلهتسمحالتيالوجيدة

؟لفلسفةسعاعاتهي،انقلابيجلمنوكخليةكفردمثلهوابرارسلوكها-

...العلياالصفوففى
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1!ضدالوطررم(مصء

لنايقالكماامورنانحاكمنزلىلمانناعلىالواقعفىيدلناهذاكل

العملية،التقنيةامامالمجالافساحبفرورةمقتنعوناننا:الفرباءمنعنا

فلسفهنتيجةالاللغربليالنسعبةحتىالتقنةووهكالتمتىولكئ

لحببف؟والعلمو؟لعملالحياةفيومدهبية،خطوةلكلومئاقشةعميقة

نا،الحياةفىمذصبناوالىوجودناقيمةوالىموقفناالىشعرف؟نيمكننا

لعواوانالطبيعةيعرفوا(نوهي:.نعليمهمثمرة؟جيالناعنقطعنانحن

تلقاءها.العالمالانسانقيمة

العلمي،المخنبرلنشيءانفقظمنايتطلبلافهنعيش(لذيالدور؟ن

كلقثليتمكئالذي(لانساننخلتىانولفى،حولناالطبيعةنوضحوان

نفسههويكونانبع!،الطبيعةعلىالسيطرةومنالمختبرصنعمنشيء

نسمحلمانيوجدوكيف،الكلمةلهذهعالمليالصحيحبالمعنىوجدقد

؟والتقدمالثقافةقصيةفىطرفاذاتهوبوصعوالجدلالماملبحريةلعقله

ثرطالناحققتقدالوحدةهذهاناخيرانعتبرانيددعناهداان

الجديدةالعربيةثقافتنامسائلطرحالىننطلقلكيمنهبدلاكانألاسيا

اقيألانقلأيبةالدهنيةعنالتعبرمنتقربنات!ريجيةحلولىالىونصل

لقد.علميةوسائلضمنالذ!نيةهدهلناوتئظم،اجيالنامحليهاتثيثي

الوحدةهيوهذه..الوحدةاساسعلىالايقوملاعرفنافىأصلاحكل!ان

عنيا!كسفدعائمه!تقويةالى(لمصلحونفليبادر،تحققتقدالثقافية

الامة.جسدفىيينها1شروتغديةامحالتها

إئصض-،

المصرية؟لثقافةحول

الظررورلتغيرطبقامتغيرةمغعددةالاشهتعمارالساليبإ.تفىشلىلا

اذاعيةرمحطاتللنثردور.نأ؟!شيبالاسلهذدومن.الوغبورقى

العرباذهاتتحويلإلالاسيصرضهادورلةوغ!دوريةوفساتوعجلات

محلولة-مخها2موقفهععلىالظلاأىبعص!القاءإوالحقيقيةتضاياهبمعن

ا!فرنك-واوإلجنيه-أ!دولارابهتببروالمترددينالننوس!خعافاجتذات

كلبهانقومالتيالالستعماريةالاساليبمدهكلنعيانلنابدلاوكان

اقعللهيانعياتبدلا،لمرائيلى1وربيبتهيمو!رنلوانجلتراامرلكامن

ونحبط!اباتمنهاانفسنارنحصنالحححيحالعلميبالإسلوبوندرسها

واضحةاصبضتاصسياسيةاوالمواقفمصرعلىالاغداءفمنذ.مهدحا!

!شخصياتاواشياءوراءتختفياوتتقنعاتاستطاعتيلئ.الخيانةتعدولم

زخدعلناننا.احدهتاؤههمومن3اعداؤههمنع!هـيكلعرففقد

ن!تقواناعلىمعتمدينارجلناعلىنقفلتعلىصمصأفقدذلكبعد

وموقفر*يذوو...موجودوناننااصواتنابأعلىكعاتفهيئ.د..العرب

تحللكاتررنالقد...رالسهلامالحريةاجلمنالعالىانحاءفى.نتعوئقافة

النصحنقبلنعدولماوصيلءعليتايعدفلمبالاستعماريربطناماكلعن

ثقافتناندعبمانعليل!طنلذلكور"يهنصحهفىونفتنعنقدممئالا

ويدرسيكتبانيجبتاري!ات.تاريخنافىاخنظرونعيدبلونعمقها

الذيادبناوكذلك.سليمةع!ميةوبنظرةبوعييدرلع!...جديدمن

متفتحة،صاعدةواخرلىمتخلفةسفامحيعبصب.والحدجثا!دنجمألينت!جح



ءالطء---أالئمهتاعل!

الاضي،لىافكلرناوتخلفالاستعمارلوجودنتمجةتعثرنامنوبالرغم

وحرصر-لرةاليهاننتيهلنويجبطريقائتقفعوانقهناكزالتما

وحدهلانهاهلىأمعنىقليرمص!فىيجريماعلىالاعثلةسنضح!!كناواذا

لانبلالعركياتأخواتهلعننفصلهالأننااوالعوائقهذهتعانيالتيهي

تكلمناواذا.اخرىعربيةدولةايمناكثراما،مناحاضره"مثلتهل

استقلالهاتدغمن1تريددولةوكلبلعربيةدولةكلنعنيفنحنمصرعن

يينماالعالمبهايمرالتيالعصيبةالظروفرغ!بشخصيتهاوتحتف!

..اخرى3مووروليامرةامريكاتهديرات

واجتذابعذاهبهااختلافعلىنحاهـالسفاراتالعوانقهذدمنان

حسبلمفارةوكل،الصغارالطلبةلوالواعيغيراوالساذجالجمهور

كبيرةمؤسسلتانثحاءاووالحفلاتالافلاملووألمجلاتبالكتباماطريقنها

منكثيرااجتذبتالتيكرإنكلينمولممةثا!وذلك،ثقلفتات!رقل

رجلىتحربرهويرأسلاالختار"ظهور-ابلونهاتف!-!ولونتأشبان1

وقد.بنوايلهمالناسيوهمواح!ى%التهلدرعدزكيم!!دا!كمع!ي

وكانكثهيرونشثان(،الخكار"مجلةوظم!رالمولحةهد!خطرسر؟3

النقالضلىرجاءالاصقاذكتبههـاالوضرع!ات!ك!مىاواع!قاحم!ت

مثلازوالحق55911فمثونو،1653صخهمايوالآدا!ءراجعا

تصفىفرانكليئفولسةاليياالحاجةءشدفىنحنضرورةالمفا،تهذد

العربيةللدولبين.نتنقلىفهبىوهكرزل."لبنانفىتبدألكيهنلاع!الهل

يجبعذاغلى،نماطهابمزاولةا!اتسمحالتيظروفهحبكل

.الثرقئمجاللهايصبحلاحتىمجالكلفىعنهابةوالكتلمحاربتها

مجموعةوهى"الثرق"بمجلةالشهرهذااوائلفىالقارىءفوجىءوقد

مكانتهلهرجلتحريرهاويرأسللعربيةمترجمة،سوفييتيةعقالات

يرأسكانحينالسياسيةحياتنلفىدوهـخطرلهوكانفيةالثقلحيلتنائ

صدقي-مثروعضدالثرفةمواقفهنلىكرزلنلفما"الاعةصوت"

."مندورمحمدالدكتور":انه(ا7،!سنة-6؟91)بيفن

نأوهي-عنهاالتجاوزنستطيعلااخطلء"الثرق"مجلةفىانعلى

جهلاالمجلةؤبالترجمةالقائمينجهلعلىتدلىقهيشيععلىدنت

لاالكتببعض2الملاوالقصصنبعضعنوانحتىالأدبيةباعمالناتاما

وعذهالشوليةهذدمندور2الدكتورنحملانن!ا.ثاعنهايعرفوات

:الاخطاءبعض!هي

سبيلىمحلىوهذا913-138ط"العرب!ا،دررفى"مقالةفى

بللمجلةنجدهل13دمايبهصق"حينابفدإديشوقيمجموعة.الحصملاالمشال

الدمية"نجد!ا(،هـتبخيالمطلدعية)اوقصة"الدميطفححيناأ!

البرقغة"ئالحبل"نجدها(،انشوطةداخلالعنى"و"أصاكاحيةا

الخياليمواهبامل،(والمدنيةللانسدن"نجدها"والديخنةالانساظ"و

مجموعتهأضاترجمةالىيهتدواانيستطيعوافلمالسوريالكاتب

وله-43!!4

أ)بالمجلةفوجدقاها"البيضالمناديل"أتنمصصيةا

بللجلةفالم!ادردريو،حفمجموغه"ليلليارخصط!اأماابماصيضاءا

السمحارجودةإجميداكلعبد"الجديدالثارع"و"الرخيصةالليالي"

للاستاذالممرلة"الثقافةاإكاخاباعا0،أالجديدالطريهت11بالمجلةقهي

راي!لممصلفادفيزأير،العقببمتلدوالدكتورألعلليام!تهـحمود

لأبر-دص1لؤطرر1فى

فىصرنرىثم.البداويورالثدالرافعيالرحمنعبدهماالمترجمين

نانؤمناننا.بطيريدونماذاندهـيولامعنىلهاليستفقرات!13

قرينةاوالمعنىعلىتدلبأسماء،(لياليارخصر"لترجمالروسيالكاتب

وباللغةبمصرظهرتوالجلةمصرييننحنكثااذاولكنيريدكمااومنه

السمهاغيراسمانطلقدهلمصرباالمجموعةصلحبتبالكلكانواذاالعريبة

.أالحقيقي

الىنثراننريدوانما،قصحدااليهانقصدلابسيطةملاحظةهذه

درغم-المجلاتهذهاعثللصدورجراءمنبقافتنايلحقاللىيالضور

مثلا-خلى-المصريللقلريءخصيصاتكتبلمفهيلاتالمقلهذهعمق

لثوموق!عنيتحدثتبفالكل"برناردثو"عنكتبالذيالمقال

.،!مصرمنموقفهثومننحنبهمناوالذيوادبا؟هلللروليابالنسبة

هوهذا-المستعمرةأنجلترامنموقفه..دنشوافيعحاكمةاثناءموقفه

وجهةمنتكتبالمقا،تهلىهامثالان.يعرفهاخويحبالصرييهمالذي

وقد-الصرييننظروجهةمنلا-الرويمللقاريءالروصيالكا.نبظر

تقفاللىيالوقحتفىولكن،المجلاتعذهمثلتصد:انالممكنصنيكوظ

ويص!الإحدإثالقاريءبعياللىيالوقىوفىقويةارجلهاعلىتف!فتن

راتبتيلجهلهنتيجةتيلريجذبهلابحيثالثقافهةمنوللعوىالى

وثقافتناواديناانفس!نانحمياننريدالتكويندورفىاننا.خرى1

التفك!فىالرشيدةمناهجهانتبع،نقلدهاولاالشعوببخبراتنستعير

الاخرينعنلاانفسناوعنبارادتنلنكتبةبامكانياتهالابامكانياتنا

دراسات"عننقوله"الشرق"عجلةعننقولهماوان.منهموبامهـلا"

هيولكنهاابحاثهاعمقنقدرفنحن-الفكردارغنتصدلىالتي؟سوفييتية

مناكثرنحسهاومثاكلناروسلامصريونونحنروسيةنفروجهاتايضا

تعطلاوتضيعشبانناجهودمنكبيرةجهوداان.نحياهالاننايخرنا

ناذلكنتيجةوكانالرجوةبالفالدةيأتيلانثاطهاالاقلعلىو1

.الجهودوتفرقتالجا،توتعددت(،مصريةكتلبات"توقغت

كناوقتئظهرتفقد،امالناخيبتفقدللنثركدارالفكردلراما

لاكلنواذا،المخلصالمصريالثقفامامغلقةفا،بولب،فعلااحتياجهافئ

ا؟داب،الاديب،مجلات)مصريةغيرمجلاتفىيكتبفهو-الكتابةمنبد

هذ.فىكباراكتلباهناكاناشكالفىوقعناوقد(الوطنيةالثقافة

دثيءالكتباصداراهـا.ثحيئلعنهبميعر!لاالصريوالقلريءالمجلات

...المخلحينهؤلاءاماممستحيل

كتبتيلاحداثجمعل...لر!قاوي(،باندونجلاكتابفىرأينالقد

قراءتهابعدحملستهاتفقدليةانفعللاتومقلالموتمرانعقادحينالصحف

جوركيعنوتحدثا،الفكررواد"لسماهعاسورالنعماتوكتل،مباشرة

ومع،انسطحيةالبسيطةاشتعريفاتحدودفىوهيواراجوخوبرناردشو

الشعبي"الادبفنون"اما0كلىلكنياحرمترجمةمقالاتفهياغتذاري

الالستعمارمثلالترجمةلصفيرة1وكتبه.صالحشرشريأجزءانأ

كتلبهبعدكلهااتتدعد.السودأنعنكتابهأويرالوقناةاوانبريطاني

الامرهذااستفلالف-ادواطيبارواجااصابالذي"الئمعبيالادب"

ألاناجحاللونهذا!تاجزاءكهالحلرشدييصددواانعانعلاانهورأوا

.(والطلبالعرضلقاشونوفقلأيريدفالقاريء*..مرتفعةوباثملن

امريكما"الداليلعلىكتالانرىت!5!.المياتيديوا*ظلىفصلوهماوهذا



ميا!اب!كل،:س،ا

للامورمتعجاطوفهمتافهةسطحيةو.عليلاتتتهلئبمانه"مص!علىوالعدوات

ماهرنسيمكتبفىعلدةنفغزحصمالمحرلءتهبعديمزقهانالاالقاريءيملكولم"

والض--كا؟م.السطححيةفىثتر!صاتولكنهما-الكنابمذاعباختلافمع-

!هـرالفكرداراتتقولالاحصائيةوات،التف!فئالموخوعيةنريدا؟خا

حيا..ا!زإمااعتباهذداييتسطءأالقارفيءولكن،كتابا05حواليعنها

بمجردأصكتاثاننىات،؟.الثقاليةنا2وحيااثرادنىلهكا،نوايها

نرادلانضعاالدارهذد!تصدرعااخرالاذعنافىبعلقولااخرصدور

الباعة.ععمكانكا!ث

الاثيلءلعضفىالسحابقةلار!"النحدر،ادار!)هياشهـىداروهناك

عنهاصدرانهالا.لمصهـيلوالقاريءبالكاتهتضرةكحرجما!الىشككثرة

ثورة"،ا،العبيةأصبزأ)امكلىفبهاموفقةكانتالتيالكتبب!ض

وكذلك،علمرلابرالميمالثهانى،عودةلمحيدالاول"القوميةممر

نكسمهملالكبهذهات.الشحلقانيلملى"الجزائرثورة"

وكابهامحمريةزاويةمنالقضايا-نعالجانهابهميزةتحتغ!اخطاءءنفيها

الداروهذه،وافكلرهمكتاباهميعرفوااتيريدونوالقراءمصريوت

الكا.تاوالوضوعمستغلهالسرعةفىاحيانل"لفكرلدار"زميلتهلتشارك

سريعةانطباعاتوهيالدينبهاءلاحمد"روسيافى!ثهر"عنهلكيصدر

اليو!ف.روفيفىقراءتهاكفىوامحن-قيمةمنتخ!والاحقيقيةلزيارة

تا..الكتابهذاخرجلاذاندريفلأالحسينيلمازن"اسودانت"عا1

مندصولبعض!ترجمةوفيه..وعت!ةواضحةاخطلوهلعقد.مةفيه

الفصولهذهالقاريءتفيدبملذاندريلا-كبيرةقصحصطاوصمرحيات

للعربية؟مترجمةكاملةقرأها2ريالقلاتمع-ادس!عة

مجلةتصدرلكيالضائعةالمجهرداتهذهتتجمعلتنودكنألقد

نحن-امامناالطريىوف!ادبناىتوواضحةكاملةصورةتعطيقوية

سليمةفعلميةبطرقمثاكلنا!توالحدثالوضوعيبالنقد-القراء

ثقافتنا.لبناءوتحددهالطريقوترلم،للعاليوالاطارالاجتماعياطارنا

ا،مكانياتهذهبينتضيعان!تخوفلالثقا!يةحيلتنانحمياتنريداننل

اتايجبانهكما،الخارجيةللثقافاتالراسخةوالإفكلرالكثيرةالمادية

فعؤيمثلسليمواختيارالمترجمةالكتعلئدقيقةالبرافهاكيكوت

الخاطئة،احكلمهميحكمواانللاخرينفرصةاثهناتكونلاحتىتقافتنا

مصهـادبعنتحدثتحينالسو!ييتيةالادبيةالمجلةفىحدتملوهذا

ادنىتثرولمبلللحقيقيينروادهغيرنلادبروادافجعلتالحديث

ومحمود،حقىويحيي،محفو!نجيبامثالىالحقيقيهيئل!د-واداشارة

النقاصنز(ءلرجلا!صط56العددال!!حهحثلح)راجع.كاملوعلدل،البروي

الفنوتمصلحهفىيتمثلونالذينمصرفىالثقافةحماةنطللباننا

أنيمى،لعطيملعبد،مندورمحمدمنكلاورالذاتمعاتالجلواساتذة

مسطفى-.العالمأميرمحمود1!!سنألرزاقعبد.ض-عولوبط

النقا-طرجاء.محمودنجيبزكي،انيرمحمد.مراديوسف0لمويف

صالح.رثدي.الراعيعي.ابرلهيمياوزكرحقييحي.محفو!نجيب

منهـواءالترجماتاختيادعلىالتامبا،-را!الجميعنطالبأتا-

اق!ريخمحكمةامامنخسعهمانناكمل،العكسىاوالإخ!رىللفاتالعربمة

نانريداننا00المصريالقاريءيحتاجهلفيرداشياءعنتقصب!همفى

عليهناومالنلمانعرفلكيكفلحنانعرفاتنريد،الحقيقيتاريخناأنقم

،م!

يرلمحأص1المحىطرر+

قادهتنريد...التقا!يةالجالات"أصفىجديدةتخطيطاتنريدأننا

..وادبائناادتأعنابحانانريدةأخقافةاالىالطريق...الطريقلنا

وامكانياتنهااقتصادياتنهانعرف..للنقافةالحقيقيةالمنلبعنع!-فاتنربد

لغا.الم!رينالاعداءكأفنريد0..

لناتكنفءتابةمحفوكأنجيبعنيكتبلمانهالمؤسفمنايى!

يمسط،عاداطننىأ!أصلم11منيكنالم؟الك:!ألكاتبهذااعماق

تخطيطصاضسعلواحدىكتابانجدلابحثناولذا،حقييحي،البدوي

جالإستعماركمهحعلأ!ايوحقيقيايضتارءخابولا!امكاشباتناحسبيادق!صلل

فىالمتمردينحرض!الذيمن-:عضنقرأذلكبعدثم.فرتهطوال

ئهلذا."الرقمجلة"المبؤوالولادد."ييتيةسوفيساتدرلأ!المجر

الاتوىحمففالأبمغيءوصففاتالحادتمنرالمختلؤ!نجددمحؤف

الىحاجةفىاننا.ال!...وألاوهاموا،رهابوالبهلوانيةبالسخف

يسكسخئتطورهضلىولاهـدالحديثالتعرخطواترحبعمنهدور

الحدوتالتخعريهاجموتالذينمنوفيهـهماوالخميسبئالجنديصلىالسنة

لش(هـدارالىاخهيهاجفىونصت.المتخلفةذواتهم!-للدفاعسوىلشىءلا

تفيدبموكوعاتتكافانهمبلالشبانجانتلتصدرالكيالندي!اودارالفكر

لسليمة.ديموقراطيةحياةالىالوكولفىوتساهمالتقافيةحياتنا

مصريةزاويةمنواقتصادياتناوتاريخناواقعناعنتحدتناالكتبفتخرج

وتطورها.امكانياتناوتدرس

نالبيتياريد"لاقوطعلندي-منارائناعنتعبيراافضداخيرانجدولا

اريد.مغلقةنوافذيتكوناتاريدولاالجهاتجميعمنسورايكوت

علىانكرولكن،حريةمنامكشمابكلالأممكلثقافاتبيتياعمىتهبات

."قدإميلمنتقتلعنياتمنهااي

السيدنبيل-القاهرة

.--اىا-لممتوب

سريعةبملمحة

للسودانيالادنيعنبحثتقديمالى،الكلمةهذهمن،ارمىلست

النهضة!ت،العامالاطلرفى،فكرةاعطاءالى.ارمىوانما،المعاكر

.السوراتئالادبية

منكثيراكتب1اتاوشكتوقد،العربيةبلدانناشعوبمناكأات

العروبة0الحميبمالعربيالقطرعذأعناليشيجهلوت،العربالثقذين

المنزلةفىالاستع!أرمنهلتييلكيرةعواملالىيعودالجهلهذاو(مرد

منالعطمئالاهميةا،دراككلندركاتالسوداتقىهناونحن.الاولى

كآفخمالعريببماالقوميةفياء،يتجزألاكجزء،العربيةللمعوبتلاحبم

اماممنيعاسدايقفباتصلميهتانتادحمهذا.وأمتنهللبناءيكونما

ومفاهيمه.أنهوالوانرالهجميعفي،الزاحفالاخطبوهـالاستع!ملري

ناضلنهافقد.الكبرىالحقيقةبهذدنحسربدأناقد،نيهيئالسودل،ونست

مرنلقمقموخرجنا5391منذسنةمم!تقلةحردبلادناأحبحتخنهى

تزيد.او.خةخمسيزحذيلةالبريطافيا،ستعمارديه-ضعناالذي



ونقعلىبهونتاثرقيهذؤثرواصيحناالعريضالف!يحلمالعلنحوأز!شنا

نممتعمافيا،لساسيالدورسيللسيلالوعسلعبلقد.بهوننفعلاك،

،كانالعمنئخالشامئاالوالثقبمفهومه،الادبولكي.استهقلالمنا،نلمجت

يقفكلوالزسثالادبذلكادنبنعب.السناليقالحركةمنبمعافليقف

فبلارنا.المنفائثلالمثرقبوجره1شالايبرراخذ،2عابيهي،الرامنشعلى

كات.الخقادذمنمحرومذكانت-البريكاننالاسنعمارحكمكيلذ-

ك!مايعدلهاا،مرولبر.البناء3الانسانيذالنقافقامام"مقفولذ"منكقق

هـإى،الومنانعفالكتبات.شيئءتئعهـكطلاكد.برع-عيهكا)خ

اهتيزواالقراء-محدددازدلهدر،الئقعافاتجمنالالنوالنمنقبهن،حالنرا

صغةينالثسنجاوزتطوهد،المحليةوصحفنل.مكحوظاتزايخابالاتب

وسائلضعفمقوبالرمخم.تولصقحلبعخم!لهونمردتهنما،رمئنلذ

لادبائناننلجاتهنالكفلو،الباهيبذ.نكاكهفهامندعك،علملادنلفىالر

طب.اربيبمسنقبةن3.تبشالسودانيميئ

فىالايبتترهـحركألىفمالمدف،سعيخبورلمركذكانتولقد

،.نزلهطولا،كاثإوالرووكاتوايقالاتوالبحوثفالشمر.السودامن

العريبذ،البلخانانمثلمالكقالروريالمئبمحوننفاعممالممركةتعدهنجمهمرا

شقمقناحريةعهلى،سعيدبورعلىالوحثيالاعتدلءابات،وعملافكرا

ننفصم.لاعرنبواياعتربحمناالالعبالممرافالثمحنه

الادبمجايمفىتسوبمادبمذتمنضملا،الامييرةونذ71فى،برزتوقمط

للادبمذالندوة"ر"السموداننينالكتانيبطةرل"منرانذكروافربقهر

فنزالثقكلللانهأذعدا،،بحرىبالهنرامومالقصذناداز"و((درملنبلم

واليم،بدوريقومالسودافيالثبابامبحلداوكما.الفرعنيذوالممرودات

فرثقوهنالك.فعالنذذاتنثالذادبنذحركذلنلدب،ا،قالنميمعن

منالكثيرالىتفتقرانهااذالحريئعبدايذفىتزائطلاوالمومهقس1التهيعن

التب.ممانيلي،دمبموسنقمذنمثنلنذفرقامنهلتجملىالتيالقوسات

هلرأقوتدبنهرضمالغرعبعذمنقابا!للتيالمشكلاتمقئنمذفىللرحوأأ.ني

-.وازتعارعناتقدمرل

عن،الاوذبالمجالىفىتوويحيذ،ناطفذلمحذعيالكلمذ3عكفاووبعمن

لكياحربمقاهمإرنافىانبعثتالنيالجديخبالثقاننذالادبتذأرهخذا

البلادتهمالتياللملذللثقافنذالادبنذالنهضذبركنبنلحالاعبشهعطيع

جوانببعخصتعركأ!مناتمكنكيماالفرحةليئتاحاتوآمل.أسربية1

.ا،دابالا3)امجلقنراءعلىالنهخذهزع
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