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النقاشرجاء:ا!دأبلمراسل

؟لانمنحابات!ركهنخوضانا!ىمصددعاالالذانهطرئيممم!انسببان

واتمصرع(نهللبعبئتراءىماالسببانهذانويبرر،الوقتهذائ

.الجديدة؟لمعركةلهذهبالنسثةللوقتاختيادساءة1

نطامانه،مصر!القائمالنظامبطبيعهخاصفهؤ*ول؟لسبب(ما

عنتبحتالامر؟ولفيالجيشثورةفامتولقد،طبيعتهفىديموقراطي

مثلتهماهوالمعنىهذ؟كانهل..للديموقراطيةالسليمالععريهـلمعني

الامرلهاينركانيمكنكانبحيثمصرفىالقديمةالسياسيةالاحزاب

النظامطريقفىالظاهرةالعقبةعلىفغىانبعدثكنانهالىالجيشىويعود

للديموقراطيةالصحيحالمعنىهوهذاهل؟؟لملكعقبة..الدستوري

فيهاتعيشالتيالظروفخ!لمناكمتشامهينبغيآخرمعنىهناكان(م

الراسمالي،والنظام؟لاقطاعوتأصل،والجهلادةشيوعمعلمعر

لقد..للأتجاهوفقدانهمالحزبيينالوطنيينوتردد؟لاستعماروسيطرة

معنىاكتشافالىفيهاانتهتمتعددةبتجاربالوليدةالثورة!رت

..وص!بةحزموفىتردددونالمعنىهذاوالتزمتللديموقراطيةجديد

التسوية:موجزةكلماتفىهوللديموقر(طيةالجديدالمعنىوكانلا

معنىتحقيق!المورةوبدأت..الحياةفرصفيالناسبين!لصحيحة

!ددالذيالاقطاععلىالقضاءفىحاشممةخطوةفقطعت،؟لديموقراطة

الصسعكري(لاس!غمارعاىفضتتم،و(لانهياو،لخواب!المجتمع

فىالمحالصرال!دخلفىوب!أتعطيمون!مالوجهدصبربعدوالافتصاوي

الىلونيودكطفوضو!احراانجاهالضجهلاح!نى،ا!وطني؟!قتصادشئو!

ا!وقتنف!فيوالمتعطلونوالحيارى؟لمظلومونم!ميز!ادالاضطرابمنمرير

ه!لط.هن!قاوساليم!مابطىدونقاليالةفئةترواتلافيهتزد(!الذي

بة،-ا!ح!!تركيؤ،ال!!!نيوفا!غمكلل!!اكلنا!خ!ىوكا!

بار!!ير!!طا!ل!االثوو!لممالكمفوق!.هال!نرددوعدم

ال!ل!ب!ءةالتقكلن!!ناصح!ل(!هطه!كيزيكنو!م.*نضقالية

(حمإنما.لشو1والفا!واىرونصحعهممطبالرغم،الديكتانورية

المرصلمح!م!الحطءن!لمجمادي!قراطياتعص!ر(المالطقيتركمزكمانبل-

لمطالحط1-فحقيقالامكا!فىيكنولم.النئورةفيهاقامتالتيالتاريخ!ية-

الاقطاعالقفاءعلىالامكاىفىيكتلم.الاللوبهذابغبرالطبيعية.الديموقراطبة

يكنلم.هامةخطواتراكيالانتصالطر/قفىو؟لمضيوالملكوالاستعمار--

ا!خطواتتلكالثورةوخطتالسلطةتركزتاذاالاممكناذلكمنشيء

-.وصمودحزمفى

!كيز.نظامل!لديهـتاتوريةفاش!بةنزعاتذاتكالتلثورة1انولو

الشصى!ربآالاسحيتنجهكانارتريهزهذاانبل،قائمماالسلطة

ثوريةوطن!ةديرموقراطهوظيفةاد(ءفىالايستغللمولكنه..ومطالبه

!تجهابت!أال!ابرلة(لاولىالوظيةةهذ"مراحلىمنانتهىوعندما.م

1!ضييالؤطررقي

اءرهوالعالمالشسبعاهدالتيالديموقراطيةطبيعتهءنالافصاحالى

الثانيةالمرحلةمنالاولالفصلهيالجديدةدلاؤتخابات..(لبدء"نذ

الشكليتسعسوفالجديدةالمرحلةهدهفى.المصريةالثورةناريحفى

السلطة.فىمباتذرااشراكاالشعبانثشرالثويتسعللحكما!ديموقر(طبم

طبيعةعنالكشعف:هوادنالجديمدةالانتخاباتلاجراء(لاولالمبب-

بذلك.تسمحالظروفاصمبحتانبعدالمصريةللثورةا!ديموقراطية

تنظيمالىطبيعيةبخطواتتتجهالآنالثورةانهوالتانيالسبب

مولسساتفيللثورةالعامةالفلسفةوبلورةالداخلمنالمصريالمجتم!

القضا9يسهللابحيتالفالسفةهذهتدعيمثمجدي!ةوثقافمبهصناءية

يمكنلامصرتنتهجهاالتيو*ستقلال؟لتحررفسياسة..ابداىليها

المعري*فتصاديتدعماندونباقيةراسخةحقيقةتصبحاوتستمران

احتياجاتنافىالاعتمادمنويعفيناالاكتفاءمنلونايخلقبحيثالداخلي

القويةالصئاعةتقومانبدلا-مثلا-هنامن،كيرنامحلىالرئيسية

يسديقظلنظاموتخضعالمزروعةالاهـاضيافيتتسعبدولا،السليمة

العامةوثقافتناالتعليميةمنامجناتتغببرانبدولاومطالبنااحتياص(.ننا

الراهن0الاستقلألبماتجاهنامعيتلاءمبما

مصراستكملتادا*يتمانيمكنلاالعريضالد؟خليالبناءهذا

سماهمةيتيحالذيهوالبناءفهذا،مرحلةبعدمرحلة(لديموقر(طيبناءها

والتنفيذ.والتخطيظالتفببرفىسليمةبصورةكلهالمجتمع

لاالراهنة(لطروفولان،وحرصحدوفيتتمالانتخابية(لمعركةولان

التدرجينقصهابقفزاتوالتقرمواحدةمرةالقوىكلباطلأقتسمح

لامفرمنها،عيوبولكنها(لظاهرةالعيوببعضمنتخللمالمعركةمانوالوعي

منالادنىالحدتمثلذلكدغموهيواحدةمرةعليهاالقضاءيمكنولا

المرحالة.هذهفىسليمةتقدميةحركةبهاتصابانيمكنالتيالعيوب

جماعةكل..مضفرقيننواجههون!ن،مرالاسمنعماردخلانفمنذ

،الكفاحفىاسلوبلهـاجماعةوكل،الوطنيةالقضيةفىفكلوجهةللأ

ثللاثبلدنافىهناككان،للخونةحنىللجميعمتاحةالشكليةوالحرية

..حزبيبنوغرحزبيينالسياسةورجالوالالمشعمارالقصر:هيفوى

حزبيمثلهموكانالادض؟صحابالاقطعيونكانالاخ!رةالقوةوضهن

،(ألرتورييئ1الاحوارإ)حزطذل!ب!ممل!ث!الامراول"لامة1"

ذلدفىا!ثم!صبيةالممادةحؤلطالى!لالوا(نالامو؟خووالم!عطا!ا

(صحاباوأسماليونالف!ا(لمسيالممةرجالطض!نوكان..او!اةل!مبئ1

معرفىالثروةمنضخمجان!محكوالمسيظرودط؟لعطلوسادةالمصان!

الامر،اولالشعبحزبئفىهولاءتبلوروقد..الاسنمنعطرم!والمتعاونون

فىوهم.بالمس!قيلىيئيسمونكانواف!جمنت!،الشديالحزبفىثم

غيرومصالحهموالاستعمارالسراي؟لىمنحازين1كمانوامر!محقمبقة

الحكمتولتالمتيالاسماءبعضهولاءبينمننذكرا!وحسبنا.الممنروءة

وخضعوا..للشعبالمعاديةالقوىلمطالبفيهاخضعواطويلةتراتف

عفينيحافظ،ماهرعليةاسماءنذكر(نح!سبنا..الخ!طولعو

عا!تامرواالذينهولاءمنويخرهم..صبريثريفلموي،حصيئ

قوةلكلكار.كأالمشروع(لعادلةلقضاياهقظ!خلصواولمالمتمعب

مدفوعةكلهاالقولىهذهتصوفاتوكانت،مصلحتهاالقوى!همن

وقدالقائمةخر2فىفتأتي،(لقنمعب!علحةاما،المصلحة.نلكبدافع



منلمخما-فىاعل!لن!ثهثا

يكرهونالرأسماليونكان.بالمرةالمسئوليناولئكحسابفىتاتيلا

الانجليزيكرهالقصروكان،المصربةالثروةفىيشاركونهملانهمالانجليز

عنالدفاعتصطنعالاحزابوكانتوالسلطةالثروةفىيشعاركهلانه

يكلهونالجميعوكان..للحكموطلبهالسلطتهاكمبررالوطنيةالقضية

..الاحايينبعضفييسمونهكانواكما((والدهماءالرعاع"(والشعب

الانجليزيرهمنيجدلا،عنهيدافعمنيجدلاضائعاالشعبكان

الالستع!اديحاربمنيجدلاةوامنهقوت!وسارهوالشعباعداءلانهم

بآولالانجليزيلوحءمدماالتفاهمفىالرغبةمنتخلوجدية!حاربه

.رشوة

و؟حدةجبهةالاستممارنواجه،تاريخنافيمرةلاول،اليومنحن

دنحن،قثولهايستطيع.اوالمساومةيرقبلمنفيناليس،واحدباسلوب

السياليالاشنعمارنواجهولاواحدا،وشعباواحدةقيادةإلاستممارنواجه

الاقتصادفىجدورهتقتلعشاملةمواجهةالاستممارنواجهبل،وح!مسب

والسياسة،الخارجبةالسياسة..المصريةالسياسةوئالمعري

عنسسمفنمنعوالسماسةهـلاذنابنفوسفىجدورءونقتلع،الد(خلية

ونحن.والتخريبالاستغلألفرصةعنهمونمنع،والبقاءالحياةفرص

..الوجوهكلنحارببلى..الاستعماروجوءمنواحداوجهانحاربلا

ونحارب،-الاس؟ئيليالاستعمارونحاربالانجليزيالاستعمارنحارب

العالمي:*ستعمارمعسكرفىالاولالقائدونحارب،الفرنسيالاستعمار

ولقد،وصوره؟لاستعماروجوهشتىمعضخمةمعركةفىاننا..(مريكا

يهددناباقيازالما؟نهنومنولكثنا..مصرفىالاستعمازعلىقضينا

زالتماالجزائرمعركةانوطالما،قائمةزالتمافلسطينمعر-كةانطالما

والثقافةو*قتصادالسياسةفىالاستعماريةالمشروعات؟نوطالماقائمة

..قائمةزالتما

الطفيليةالاجمطعيةالسل!ة!قضيناوؤدانتخابيةنشوصمعركهمرةلاول

الاقلي!يةالعصبياتواصحابو(لرأسماليينرللأقطايمينرو!وحةالت3المعي

الرجعية،القيودمنخايهان!خاباتتقاممرةلاول..وهناكهنا

لطعسلطةمصعلصاحبولمس،الفلأخعلى5لطةلاقطابرفلي!ى

الادلاءواجحطمو(طنكلوءلى،والترشيحالانتخابحقولالمرأة،العاماط

.الشر!حقنتريفمخ!لصمواطنولكلبصوقه

ف!و!ف،احزالطف!بمامالىندمحوان(لخطأمنيركونالطزوف!صهذهمثلقي

لبعضيتيعموقففىوتضعنا،الوطنيةجبهضناالاحزاب!ذهتفرو

اال!ماومة،تحورلاحيثالوطنيهالقضحةفىيساومواا!المصالع(!حاب

القضاءنستطعفالم،م!ؤقين*ستعمارلواجهعاماسبعينظلكالقد

الحقيقي!ةرسارننناولا،الصحيحطريقنانعرفاىن!مع!لعولمعاليحه

هذاالى.بشسبو!الذينبعضنتمعبناابناءطىتسلظبل،الحياة!

المشروعة،العواطفوحق،العلأجوحق،(لقوتحقفىفآدوهالشعب

..الثقافةوحق

معالمامامناوتفتحت،طريقناوعرفناالاس!مارعلطقضينا(ليوم

(لبرلمانوظيفهتكونسوفوالتي،الصحيحةالس!ياسيةلنطريتئااو!ية

ا!نطرقيوتقوم..تطبيقهاعاىو(لسهروتدغيمهابلودتهاالجدرهـهي

خلألحبرتهامنالمصرية(لمورةاكتسبتهاثلاثافكاراساسعاىالجدصدة

القوميةفكرة!ي*ولى(لفكرة..حاسماقو؟اي!انابهاو؟متتوتجماوبها

لتصز!1م-.لةا-كام
!ءلننس

بعديوماتتأصلولكنها،معرئالوعيعلىجدودةفية7وهيالعربية

فىتوحيدوظيفتهاوتتحدد..جدداوانصاراجديدةابعاد(وتكتسب،يوم

مستقلةشخصية(كسابهاثمالاستعمارمنونخليصها،كالهاالعربيةالمنطقة

الامورمن(لخاصموقفهالهايكلونشخصية..-الواقعفىهيكما-

بةوحريةوعنفبشدةالضبضغظوتواجه،حريةفىالاصدقاءتختار

موقفا(لحكومةاخذتفالقد..الاقنصاديةالاشتراكيةهيالعانجبةوالفكرة

عاى(الاجانبسيطرةمحلىترددوبلأبعنففقضتواضحا"ثوريا"

،الثروةتنميةنحوتدريجيةخطو؟تتخطولاوبدأت،المعريالاقتصاد

ت!حعيمهيالثالثةو؟لفكرة..عادلاسليمااشتراكياتوزيعاتوزيعهاثم

اتاحةتعنيولا،اقتصادياالفردتحريرتعنيالتي(لجذيدةالديموقراطية

لاماحتىوالثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةللأتجاهاتالمطلقةالحرية

إلحرو؟لاقتصاد،الدينيةالافكارمثل..الر(هنةلمرحلتنامنهايصلح

الحاجاتسدلمبدأيغضعاندونوالربحانننافسلمبدأييخضع(لذبم!

؟لعامة.والمطالب

اساسعلىتقوموهيالانتخايبةالمعركةتدورالاهدافهدهحدودقي

...والتهور(لشكليالوعيمناساسعلىلا،والحذرالعميقالوعيمن

بالتفصيلفيهنعرف،حزبيجوفىالمعركةهذهتدور(نالممكنمنكان

يفسمحسوفشكدونهذاولكن،وبرنامجهمرشحكلاتجاء

..انتصاراتهعلىوتقضيالشعبقوةتحطمرهيبةلاخلافاتالطريق

ا.لمعركةلاهذهفىالظاهرةالنسبيةالاخطارعلىنقضيانالممكنمن(ن

المواطنين،بعضلدىالوعيوانعدام،المرشحيئاحدفىالوعيانعداممثل

حدالىوالتضحالوعيمنيصلونالمرشحينبعضاننعرفيانوحسبنا.

نانعلمانحسبنا.*واجباتهمالىوتنثيههمالالافقيادةمنيمكنهم

حالم،القادرعبد،صبريعلي،الدينمحيخالدامثال،المرشحينبين

،فواد؟ح!د،انيسالعظيمع!،سعيداحود،؟ل!مالمامببنمحمود

المرشحينبينمناننعالمانح!سبنا..عوضلويممى،حمرونتياحمد

ملمولممااخلاصالوطمهاالمخلصة(!اعيةالناضج!الضخصباثهدهمثل

لعودطالجديمدالبرلمانانلنعرفهذانعرفانحسبنما...ستيرا

قدآخرعدداواىا!اعيةالمحددةالبرمجذوجم!ا!وطنضمنعدد!دخ!ه

داخليتمثمكلل!موف!ا!رنا!جهذ(ولهن،م!ددبرنامج!ديهميكونلا

طالمابالبلادتمزاقيوالاحداثالظروفخورمن،؟لجديدالبرلمان

يمما7حضور-لهفر

الادبريةثارهآفىبعض

(صغببرةمسحيات)مونةصحون!ا

(العربتاريحمنرواية)اقوىالحب-2

(ول!صمو!دراسة)الحديثالعربيا؟لفكو-3

ببووت،المكت!موفطدارعنصلوت



--!!ما-فىا+النسس!ماعلس

الشعبلصالحبرنامحتحديدمنمصلحتهتمنعهاقطاعيهولاءبينليسانه

الاستعمارمصالحمعمصلحتهتتفقسبمساراوراسماليهناكليسطالما

خاضهاانتخابيةمعركةاعطمشكدونهيالانتخابيةالمعركةهدهان

فهناك!كلا.العيوب"نخاليةانهااعنيولست..اليومخىالشعب

بلأدنا..احاطتالتيوالطروفبهانمرالتيالمرحلةفرضتهاكقرةعيوب

الرشحينمظعدتيسقظوقد،واحدةامراةالبرلمانتدخللافقد

..والثقافةالافقصيقيمنعدديدخلهوقد..الواعبئالمستنيرين

تماماتنضجلمالجديدةكالافكار..للتشاوممبررولا،بأسلاولكئ

دورفىولكنهتماماينضجلم،الجديدوالمجتمع،التكويندورفىولكنها

هوبل،والاكتمالالنضحفىمثالاالجديدالبرلمانيكونولن،التكوين

..الجدي!ةبهافكارناوتمرمجشمعنا،بهيمرالذبما"التكوينإلدورعنتعبر

قدالاوسظالشرقفىمحتمعاولىعنتعبرانهاشرفاالمعركةهدهحسب

المنعاونةالافكارمنوتخلص،الاقطاعمنوتخلص،الاستعمارمنتخلعى

تنضجلمان،واضحةخطواتالاشتراكيةطريقفىوخطا،ألاستعمارمع

...وتعدتثسفانهاو(لاقتصاديةالاجتماعيةالحياةفىبعدثمارها

الاتية:النقظفىالجديدةالمعركةفيالوعىمطاهرنلخصىانونستطيع

تفاوتعلى،التورةمباديءمناساسعلىالمرشحينكليتقدم:اولا

الوطنية:الجبهةءمباديهيالثورةومباديء..المباديءهذهفهمفى.

والديموفراطيةالاششرلأكيةسبيلوو،صورهشتىفيالاستعمارضد

العربية.والفكرة

مصلحةصاحبوجداذا..مصالحاصحابالمعركةفىلير:ثانيا

والرأسماببينكالاقطاعيينعامةمصالحيمثلونمنهناكفليسهردية

الجديدةتالانتخابامعركةمرةلاولو(لفلاحونالعمالدخل:ثالثا

...المعركةفىالمخلصينالوطنيينالمثقفينمنكي!عدديشترك3:رابعا

عندكاالنيابيةالحياةعلىتماماجديدةالطاهرةوهذه

0..الجديرةالمعركةفىايجابيااشراكاالمراةتثمشرك:خامسا

للمجلس.كمرشحةتشتركثم-كناخبةاولاتشترك

بالتدريجتولد،ولكنهاوليلةيونمبيئتولدفلنالوعىمطاهربقيةاما

(لمسرتنر.الواعيوالنقدالتجاربمناساسء،ى

الطريق.بداناولقد

أ!يومأخبارتأمي!

القرية!والمواطنونالواحدالبيتفىالاخوةيختلفاناحيانايحدث-

وتأتي..قاسياعنيفاحدااللحطاتبعضفىالاختلأفويبلغ،(لواحدة

الصفاءمنلونالىفيهاالنفوسوتعودالخلأفاتفيهاتتلأتنىمعينةلحظة

شملفيهايلتئمالتيالعظيمةاللحطةهدهتأتيولا..والتعاونوالمودة

فىمايستثيرخارجيلعاملنتيجةالا(لمتنافرةالقريةاوالمختلفالبيت

...عريقةمودةمنالقلوبفىوماكامنتفاهممنالنفوس

هناكولكن...الظروفحسبوضعفاقوةالعاملهذاويختلف

فى*خوةبينالنتائجاعظمالىويصبل،العواملكليفووواحد؟عاملأ

وجودهوالعاملهذ(...(لواحدة؟لقريةفىوالمواطنين،؟لو(حد؟لبيت

اع---كص----م-9!عطربي-
عازئس

ويهدد،فيهمنبكلالبيتيهددخطر..عامخطر،شاملخطر

بينهمالخللأفانالاخوةيشعراللحظةهدهفى..فيهامنبكلالقرية

الداهمالخطرمنالبيتلانقاذوطبيعيضروريالتعاونوان،لهمحللا

منالاساسالبيتكيانيهددلانهذلك*خر.دونواحدعلىيبقيلنالذي

الخطرذلكلهميلوحعندماالواحدةالقريةفىالمواطنونيفعلوكذلك..

ويسادعونالخلافاتيتناسونانهم..كلهاقريتهميهددالذيالعام

وما،الكبرالوطنفىيحثماوذلك...والتعاونوالودةالتفاهمالى

العامالخطر:الانسانيالقانونهوفذلك..المتجاورةالاوطانفىيحدث

الانسجاممنعميقالونابينهايحدث،المبعثرةالمتناثرةالاجزاءبيئيوحد

والتوافق.

بشكلصفوفناتوحدتعندما،القريبتاريخنافىحدثماهووذلك

وتوحدت...مصرفىصفوفناتوحدت..عليناالع!دواناثناءعبقرينادر

التيالبسيطةالخياناتبعضعدآفيما،كلهالعربيالوطنفىصفوفنا

...الجماعةءلىيعتمدانسانيعملمنهايخلولا

نبهتالتيالعوأملاكبرهواسرائيلخطرانقلتاذامبالغاولست

واضا"لعاكانالذيالنممعورذلك.."العربيةبالقوميةالش!عور"فينا

الاحايبن،بعضفىموجودايلأنلمالذيالشعورذلك..قبلمنخافتا

موجودااصبحلقد...هدفبلاولكئاخرىاحاييقفىوجدوالذي

ار(ءكللهاالعربيةالبلأدتتوحدانهدفهواصبح،وقوةوضوحئاليوم

توجدالنوعهذامن(خرىاخطاروازاء..اسرائيلخطر:الموجود(لخطر

...المستقبلفىتوجدانيمهئاوالحاضرفى

وبينبينيالخلأفوبشدهبالكزاهيةاشعرسابقةفتراتفىكنتوقد

الافكارتلكمناساسعلىالقائمةوالموسساتمصرفىالشائعةآلاراءبعض

وعندما..تجارةدور(ونشردوراوصحفاالموسساتهذهكانتسواع

فىوبلغنافشيئاشيئاالحقيقيةمعاركناندخلوبدأناالثورةقامت

فى...الاستعماريةالقوىمعالعنيفالمباث!رالاصطدامحدكفاحناطريق

كراهيتينسيتسعي!بورمعركةبعدوخاصة،كفاحنامنالمرحلةهؤه

و(حدشيءسوىاذكرلاواصبحت،اكرههاكنتالتيالموسساتلتلك

نكتلانوينبغي،شاملأرهيباموحداخطرانواجهعربمصريونانناهو

مستوىعلىلنكوننهائياونصفيهابلالسابقةخلافاتناوكنسىقواناكل

ق!!!ح!ح!!!!!*!!!!*ك!!!!ح!!!!ح!!!!!!!!ح!*!!!!!!!!!!*ح!!!*ح!!!*!!!!!!!!ح!!!*!!!!!ح!!!!!ح!ك!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ح!!!ج!!!!!!!!!!!ح!حر*!!!!!!ح!ئر

والنشرللطباعةبروتدار:ءنصدر!ص

ممر!بخارى!ىء

ممه،المذكراتادبمنرائع!ن*!!ي

اجلمنالعذابص!وفلاقعفتىحياةقصة*!:

عيثي(لدينصطر:تاليف

ءص!!*!ح!*!!!لا!!!!**!!ح!!!**ك!!!!!!!!!!!!!!!!*!!!!!!ح!!!!!ح!!!!ح!ح!!!!ح!!!ح!!!خ!!!!!!!!!ج!!*ج!!!ح!!!!!ح!!!!!!!!!!ح!!!!*!!!!!!ح!!!*!!خ!نر*!*!!!**!نز



-!القا-فىالنههتناكل

تركيزعنيكفلاموحدخطرضدب!دناعندفاعا-نخوضهاالتيالمعركة

وجدوااينماباعوانهوالاستعانةقواه

موسسةوالكراهيةالبغضمنكبرالهااكنكنتالتيالموسساتومن

هذهانالمواطنينمنحر3معاحسكنت!ننيذلك.."اليوماخبار"

ذلككانولوحتىالربحلهاتضمنقوةايمعالتعاونالىر"تهدف1الد

..البلأدومصلحةالمواطنينمصلحةحسابعلى

آنسىاوبدأت-اليومحتىالثورةقيامم!دالمتعددةمعاركناوجاءت

تحيظالتيالاخطارتكوقانوانتظر،المصريةالموسسةلهذهكراهيتي

مصلحةتلتزمحتىانحرافهاعنتكفانالىالدارهدهيدفعدافعاالب!د

..0والعربمصر

لاالدارهذهباناحساسا(زدادكنتولكنني،تمرالاياموكانت

فىتمضيانتريدلا..منآلاحوالىبحالماضيهاعنتتخلىانتريد

..شريفوطنيطريق

مومئةتزاللاانهاعلىبدليلالمختلفةفىصحفهاالدارهذهتخرجكليروم

جميعايهمنا(لعربنموذجاللقراءاناقدموحسبي..محليهيصةحربماضيها

هذهعلىاقديمسخظمننفسيفىماابعدالنموذجهذااثاروقد...

..شبيهمن،كعريومكللهواحدنموذجوهو...الصنحفية(لموسسة

..العربيالوطناجزاءشتىفىجميعابنامتصللانهاخنرتهوقد

هذهحرصمدىعلىيدلنانموذجانه...للحصرلاللدلالةاخترته

يتامرحراـيالىيكشفنموذجانه،والعربمصرعلىالمصريةالدار

(،البعض"هذا(نمنبالرغم،العربيةالوطنيةالقضيةعلبىالبعض

0.مصرابناء.قلوبوبينمصرخيراتعلىيعيش،عربيةارضعلىيعيش

بينهيحولضمراوامانةمنوازعلديهيوجدلافانههذامنبالرغم

هولاءوامام،الحاضرةالظروفهدهمثلفىالوطنلقضيةالاساءةوبيغ

المتعاونين.المتكتلينالاعداء

5791سنةمايو6يومذلك-كان

العربيالوطنالىتزفكلهاالمصريةالصحفخرجتاليومذلكو!

دائرةالتكميليةالانتخاباتمعركةكانتفقد..سورياعنوضاءةاخبار

العربيالوطنابناعيعرف..مخيفةرهيبةمعركةوكانت..سوريافى

الاربعالدوائرفىالمعاديةالقوىشتعرانمعنىويعرفون...اطرافها

سورياعلىحاسماخطرايمثلذلككان..لقدالانتخاباتفيهادارت(لتي

!والعرب

ضخمةعناوينصدرهافىلتضعاليومذلكفىالاخبارجريدةوخرجت

الخبرتكشفانا!طل!قعلىتستطيعلابحيث،عاديةجانيةلاخبار

جانبيعمودفىسورياانتخاباتنتائجعنالجريدةكتبتهالذيالصغر

له..اهمية!الخبربانتوحيتائهةضائعةاسطرعثرةعنيزيهـدلاوفيما

ضابظاعتقال"فهيالجريدةصدرفىظهرت(لتيالكبرىالعناويناما

يشهدونالعالمصحفمراسلو-لحسابالتجسسبتهمةسويسري

هذهوكل"آلانتخاباتيوموالمد(رسللجامعاتاجازة-مصرفىالانتخاب

1725،

1آسآراسىمآس !طىاشأ

نشرتوقد،الجريدةتنشرهانقبلمعروفوبعضهاعاديةتافهة(لاخبار

اهتمام،اوابرازدوناليومدلكفىالمصريةالصحفشتىفي؟لاخبارهذه

سوريااخباركانت.."الاطلاقعلىدلالة،لالهاخطرلاأخبارلانهاذلك

(لصحفلكلالوطني(لواجبوكان...اليومذلكفىالاخباراخطرهي

ونجاح،سوريافىالامرحقيقة..الحقيقةبهدهقراءهاتشعراـنهي

الانتخاباتفيالوطنيين

منوتمتد،يومكلتتكررالمتنالحاسمةالواضحةالظواهرهيهذه

معاركنااخبار:الدارهذهصحفشتىفىالصورةالىالرايالىالخبر

لاالتيالعاديةاليوميةالاخبارمنركاموسظوتضيعتطمسالاعداعمع

لها3خطر

يشرفوطنيةموسسعة(لىوتحويلها،(ليوم""اخباربتأميماطالبانني

المواطنينبحقوقمومنونالوطنبقضيةمخلصونومفكرونكنابعليه!

هذهتدعوهـفىفلأ-...الداخليةجبهتهابصلأبةتعتزمصران-العرب

ثقافتناتسميمطريقعنالاخطاراسوأمنهاتدخلقدثغرةالجبهة

الوطنية.وقضاياناوأفكارنا

النقاشرجاء

للخياطةقاتببا-نسيمرابيكبيك-ا

للخياطةبطاقات-عربيالفبا*بيكبيك-؟

الاولالدقتر-الفرنسيةالاحرتلعبة-3.".ء

؟لثانيالدفقر-الغرنسيةالاحرفلعبة-؟

للكتابةتحضريةتمارين:كوكوغراقو-5كوكو

عربىالفباءكوكو-6

افرنسي،5لى11منحسابكوكو-7

انرنسي01الىامنحسابكوكو-8تربريةالعاب

غربيءالىامنحسابكوكو-9توجيهيةواعمال

عربي.1الىامنحسابكوكو-.1

للخياطةبطاقات،بيكبيك-11آلاطفاللحدائق

اول-وقصتلوين،كوكو-12

ثاني-وقصتلوين،كوكو-13

بالاصابعتقطيع،كوكو-14مشمورإت

اول-وقصتني،كوكو-15انطوهنمكتبات

ناني-وقصتنىغرائب،كوكو-16لبئان-بيروت

اول-القصغرائب،كوكو-17

ثانى-القصئب1غركوكو-18



فى!االندهتثاعل!ا

فآسبمنا

يووتفىفئيةمعارض

السوريينالفنانينمنتلاثةاللبنلنيةالوطنيةللربيةوزارةدعوةلبى.-

ألاونيسكوبقحبالعرضقامحةفىالزيتيةلوحاتهملعرضوذلكالمحدتين

قصئاحدهمامعرضهـينالمافيالشهرخلالشهدتقدالعاصمةوكانت

الدراسلتقاعةئوالآخراليوعوسلافيينالفنانينمنلاننينوهوالاونيسكو

هذهفلأشوالين.فلاشالينالغرنسيةللفنلنةوهوالشامطريقالعليل

فىاللبنانيةللاكاديميةفىالالوانتكنيكوفنالنمتريععلممدرسةهي

التيفلأشالينلاعمللعامبلستعراضهذهجولتناولنبدأ.ببروت

لوحةيصبحانقبلىموضوعهاتعيىاجتحاولفحانةانهاالقولاستطيع

تربيتهامعتنسجمالتيالمواضيعبعضتعيشوهي،بللالوايمنقولة

انهلولوالتجربةتملني.نزالمااخرىمواضيعفىهىبينماالغربية

.نحاولاوتميتىأنهاعلىتدلالتىلوحاتهاومن.غللبلناجحةتجارب

(الخرفا،ناوالخراف)ولوحة،عزالمللوحة،موضوعهاتعيشانبصدق

هذهبعضوفى.وف!هل،محجبات،ونساءللحهقلمنالعودةولوحة

ويبدو.التأليففىوجرأتهاالتصميميةمقدر.تهالفنلنة1تظهرالاجكلمال

منكليلحظهلكادعيبمنتسلملاانهاالا،غالباذلك-فىانها.موفقة

تدلماغللبافلللوحة.باردايزالىماعندهااللونانوهوالمعرضزار

يتطلببينمل،مثلابابىيسىفىبهوكاني،خريفيجوفىصعتانهاعلى

7-ررش.لالهالخرفان

.؟-:."!!..3:.إئنفيت!تجض.!-.ل!د..ة..؟ت.نر-++.ت++.قي،.ع.بر-2-.+بز!كأ!غا..!.إ+.:لا.03-ة+-؟2ش!هج!في."بهمصؤ!/.-فيكأتحثعشء

.(..:-ا-+إسال!كما!:(7-+!--(7ك!س،-،+لأ!+.7-!!ولالأ.ت..يرسوء+دب؟.ير-

--كا!طبلا-!-د!-

-؟!+لأأ.ة!ه!*ض-!في6ولء؟برة!.؟*..سظ!تم*!!،نر-!-3د!.

.ب3هـ؟كغ!س:أ،*-*!ص!ب!لا!؟!،-:و*-:+..-ل!-!!ث!؟!*4ش!!!،..حي

بر1!ش++؟خ؟7؟"!يخرو*بيمأ-..-/-!لا؟ا!--7خر!غحم!+-+ء،-.روءكا!!

4:،غب!!*/ت0-ئ-..ب!،-ا!-(؟!هب!لمق!طح!!+لر.-!كابخ!*،هـ!.!--ب!؟!-+.

"..-.-..،،لا7-!صه!ثته!ب--!!!س: .---؟--خمبت!لون!،!ول01،-كا!،ء!..؟س

!!-!-س..-فيأ-07،!!!-
.س)!س-.د!.-م...بن.محثي!ء..*.؟---7-!جم!-.؟3!.+!مر.ا

لى01.بزت!!.7فقيلأ-؟..+.-7في--.خءس-لى.

ؤ:!!لى.-+دأ!لم!كيمابهنم!!3!حم!ص...د-"ت.،+.07!+.؟ش.كأ".ط2لألا--..-؟-./.،ء+..+-جلإلأجطماححا،73؟.-

ئجفي!.*؟-.ير+-.!.4لأ،ج---ب-...9-كا!--فيآنمخ!!دبمبز!.

*!!..+ي.!ج!!جبم.+،أ!-ع!لا!7-..ل!.؟.:..!أ-!-+-ل.س:؟ب:-!!:ت:خب!-قي2ب-!ير!ل1"..فبم

-...يرجم!لو+!!!.!هـأا.إلى".*ا+!لى"قي

،!:ج.-.؟ا؟،،،؟!!-*.-+.--إاأ!لى؟متهدلحماير!-!!--.+؟لا:!+جم!آ.

+--أ!؟؟ا..!01-،-.يم.7أث.!،!لى؟مفي

!6!+.:.-نجبم++.%71ش.بربخ.؟.؟نر-.خد--تءض!!ثى،:!ش:،.

.-!!س!!!!ة.+،!3!خيز+

ة..ني!!آش*!::،.لأ..قي!خ.-وت.لم.في9س،خى-.؟.م

..في.؟؟،.ل!!أ؟فىول!"لم-9.خ.،"خ!نر؟نن..+..+..-لمح!د!-بر.0001!؟لا

!،.أةك!:ء!..-2.:؟+-

؟..حأئجئجى*نم!01-.لا02001+...لج!3نيكا

.!ط-*!+ك+..س*--كا؟!---؟!-!.-ء-+س-!.مو!،+--..ئز!رفئ!/.،

:!-،-.ةننيرح!.--لم!بمهـ،-!ت؟كأ!ذن!ذثي.*جم!!ك!إ-ثهخ!-!خو!تج!!-.!!بنا.-!؟طنخس

-./!--!!لى-.-!06ء!--ء،-.-ءدؤ/+!اأ-د-"..-ا-ءط
!*م!"ع!لإلخهظج!-+في!--!-كيم.،؟-حسق.شب،يش!يخ!ضجمج!بمءخ؟ا"*-يل!3كاط.

1!رردالوطررثط

!نن-!رنربهش!؟-كا+!:لأ.-،.-،.،!-.؟!!.-..-9.--!!وفيجلأغيهماكألحل!و+-2.

/"؟"!،-+-ء-*.،م.!:بر؟!:تج!نم4.؟+"!:في..ك!.،-؟-!؟!+.

(--ت!نج-%سلىيراي!...؟!دكا(:و-"-!،!جرو!!

بمقينخوحلأ7ب*ى؟ع!"!لر.-ثء"!!-01-كبم

أ!-كاجصي؟!:ب!"!ب

أ++-؟!!ثجلا،!نمقيك!!4الم!*خة؟.!!نر!ففي.+ لإع!-ف!ي!!،ت!!ظ!في+

/--*ط؟أ؟يم"صحيم-حمم.ختو-كلا!-

-خللأ!!يم4قئبم!7-بمكأ!+س1-لا!.01

ك!ه!+!كي-!613خ!!ك!ول؟-د!.خم-!--

---لأ--!يوعهجيم!م-نر،ة!زر...--.-..."!

:ةبم-!!--ء.3.!؟بم-لا!!!.

الت!ب-2ول!ا+دد-7ط-إخ-ا؟!طح!!جبفى"؟حم3-

+"ته!9!!؟لاب!ءا؟!بم"تجح!-؟+-،*يز

اسماعيللنعيمقبعابص

ذلك،علىوثا،،عليههومملواقعيةاكثرلونياتعبيرامنهاالوضوع

الكثيم*يعوزهالوضوعهذامثلاناظنفاننأالحقلمنالمودة)لوحتها

نفسهالعو-قتوئ.الصيفخلالالحقلئالثمسولفعالحرارةمن.

كاناليوغوللافيينانفنانينمناتنينتللوحلمفتوحاالاونسكوقصركان

يطضانههـحعوالتقنيةوالجودةالاحالةمنبهباسلاقدرعلىنتاجهما

السريعةوالنظرةوالتثسي!الزخرفيةالناحيةالمعروضاتميعظمعلى

وهوتقريبلمعينهدفنحوجهودهماممظمانصرفتوقد،؟لتاقبةيخر

تفتقرالروحةانولوح!،وحسبالزخرفيةللونيةلالثروةعنالتفتش

الممئ.الىعندهمل

ل!سماعيل،ادهبم:الحدلينالثلاثةللفنلنينفهوالاضالمرضاما

يعتبرلديهالعامقالا.تجاهالاولاما.باشيئقصابومرواناسماعيلنعيم

ازويمت،اختلافهاعلىالواضسيعشرتنالطابعزخرديحديتاانجاها

،(العربيالفارس)منهاالتهيلوحاتهامنكبيرعددفىالبارزةليقوميه

(باك،بيمبري)الفناناعمالتسميةويسح.اخرىولوحات

واحدبخ!اللوحةتبدأحيثلوحاتهمعظمفىهلىا7أ"مهـ388!أ

.وركى3وتارةصءضاالمرنالطويبالخ!؟خذة،احيانابخعرجوتضعثسلبك

عندا!لمواحدةار-أوحةفىيلخسهأثيوقدأتكعيبية)لرحةتلد-الخفوهـلكي

وا!خطوهـالمرنالتعرجالحنطرهـكللخ!منواحدنوعمناكثر-ادهم

ار-صصاليكالف3هـفىىنتشكوتحيفاخيرابالخ!يضتهيوهكذا،المكسرة

المشاههـن!!"ليحسبحتى،معيناموضوعالنيكرضممينةواحجامبقع

موفمحوعمال!عطيلونكلمنالمقطحالملونبالورقمصنوعفنيعملامام

لوحالم"فالورإنيسلكهلذي1التعقبدايويبدو.إلقطعقالصملبعد

بدأان،،حنىالفنلننفشفىلذلككدىوجودعلىدليلومواضيعه

،%دوادهعالفنانفاجذلكمنوبالرغم.تعمديااكطنلعل،طلبمياخذ

لونياوابهاجامرحاواءضرمرواضزعيا،منتمقيداوأسلموصوحاأكثر

وقد.لزمي!ليهبالنس!بةارتكازاأكترنحوانحااواهتدىقدايضاولعله

أفوحا!ا3*عظفقدتحيثالعددفىالكثرةعلىنناجهفىهناالفناناعتمد

*لىر--المحسنوءةويهيالانئللرلفتتالتيالبارزةلوحاتهبجللبرونؤ!ا

اءروضةاادء3.لوحاتعددانبالذكروجدير.ذكرناكم1(يالتابيم)

الغمتاتحياةمنيبةوسبعيدةمختلهةمراحللحاابرزتلوحة62تبلغ
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معالمتحديدنحويسيرانه

نهووشخصيتهطريقهباشيقصابلمروان.ويعلىقيل

.المضطربللقلقئهالتلالفنان،مروانشخصيةحولالبحثمدارهو

ا،مامبحيصلعلهبلفعاثهايحددلكيطريقهالىبعديهندلمانهواكيد

سحيقة،هلويةالىيؤديوقدالخيرطريقالىيؤديقد،النورمن

شخحيتهيقودلكي؟ونفسيتهمروإنلثخسيةمعالجةيمكن،اذنفكيف

تكمنواين؟!المؤعلالفنيوالخيرالواضحالنورطريقالىنفسههو

!؟تلكوشخصيتههذهطريقهمعمالمتبدأوكيف

وقبلاولايتطلبالذيالفنيالانتلجفىالكميةالفنانمنتكفينالاانه

الىخباينةالراحلعلىتدلهئا9تمروااعمالولنر.(الكيفيهة)ثحميءكل

ولوحةلما/المرسم"لوحةاللوحاتهذدب!تومن،ال!نلنركا!وررال"ى

الفنيالنفسيالاستقواراللوحتينهاتينفىويبدو."طبيعىمنغذر"

الففيالكفاحمنالاولىالمرلحلفىسنعكااللوحتانكانتولوالبويء

باإنسمبةشيئاتساريان،اللو-خينها.ليمتاتمخطئايعشقدوهوإلفناتء!د

ءط-دليجنورون.اتواضطرققسوىفيهاأرىلاالتيألا-رىلاعماله

مرواتيرجد!يءهافيوبالذالقعورتهأ!لنف!ى-4رهـمفاالتي4أسصتالاهـال

ازض!لتبعف!ئؤالأتالعموم.وطلى.أحاشحكل"أالحح!لرات!نخسث-3فى

يحا-حاثاز"اذللمجه.،ورباإنعم!ةمذاواو*!ضصامإلمخأم!طيردءوص،اوأ،تصلى

واحكن.لمشكلةمعللجةاوانسان!بةمنتءإولاموافسيعه!ك!جمبهة،عنإ!-ص

ليسىصووعالشاملوالوعيا!-عمقألىألضليخدكلو؟ماف!قيلهبالنسبة

يكهكمتوإكي.ا،زحانيةحيماتناف.المظإصةاحجوانح!ااكثوءأىالنوربص

او!صع.بر!كحةافي!ة!روالجةمن

عرت!فقد..وتنوعاغفىاكترجوأىااس!ح!،ءجلؤوويمأس!-أاتاين!لضانم

مراحلءبرألمفناتااذخقالمجموع!افىيلاتأ-لحبملوحةلمحبع!ت-والي

اعما)كموعركأ-واببلادنامروايىت؟-ليت-الهبئد-،ؤكأنجددبل!خنإق

برء-؟:جمهاؤهيلماوحما،مىكأؤحماة11لوص-3عذالألر؟تلىوالدليل.ءخدنا

-بص-:-يوخئمخ!*!الفخاتت!أ"تهىاحداهياأتتءفؤكر"ربز!اعطتنااللأ-يرزين

الذىالاجنبىبللفنلت3تأترفقطروبالتائيةأمكوةوا،كديور"اوحنكله

واخرىءدلأسيكجةمحاولاتنجد3ن!يرالفخاتاعمادجحجعو!.بصي!دنامر

7!3-

1!سزلمبالؤءلىفي

صنلوحلتهمنلرحةتخلوو-تى.الانطباعيةمنشيءفىوتكعيبيةمةفزخر

أنفعالاتهيبرزاذلوحاتهجميععلىيطغىموكسوعيارزخرفيلرقيأثر

كبيرتشابه،فعلاحدثلحلهاويحدتؤقد.بهتحيغإالتيببيمته

انزخارفاوالفنتح!ويوفياحاولالذيماتيىللفنماتوبيننجينام

موضوعهيعيثمىنعيماتبينيملالفرقولكن.ماحدالىرفقوقدالعربية

هزهاحضانفى.نربىولانهالوضوعهؤاصميممنهولانهاإشقي

فىنثتموهكذا.العربيشرقنلوفىمنلفردبكلتحيغإاإىالزخارف

مغئللاالاياممنيومفىيحبحقدعرببىننمبلخرعبقنعيملاعملمعظم

.التبلورنحوتتجهنعيمسخصيةاتويبدو،حسنا

يبدولاغيرهاجلنبالىتعرضالاالافضلمنكاتاعمالوهناك7

نفسه.الفنانعندألاخرىللاعمالبللنسبةالاسلوبفىتناقضمنفيها

لوحة:براكاوسوبيكلا!لو!عنوكأنهاتعتبرالتيالاعمللىهذهومن

(،نثموة"ولوحة53الرقمذاتامرأةولوحة،اتعتيم"راسمها8رقم

وعدد"الازرقالوجه)\و"الاحمرذات"ولوحة"بثر"ولوحة

تتجهاإبيلعيمريثةصمعمنليستانهللنليخيلحتىبىهااخر

تعتبرلوحاتهكأكثرذلكعدلوما.والارتكازوالتبلورالرصانةنحو

التيللنيئةكادقةإنفعالاتتحملوهب.ماحدالىولوناجحةبحق

الزخارفتلكالنظريلفتملواكثر.حولهالؤيخمعوالىبالفنانتحي!

حنعت-والشالثراشفحواشيعلىالمطرزةوالرلومالعربيةاإترقية

اللوحة.فىهامامميزاعنصراالزخارفهذهتصبحوتكادالعربيةبلليد

لوحة:منهافاجحةتعتبرالياللوحاتمنكبيرعددنعيمعندويوجد

وغيرها.،فحامولوحة،مسافر،ماذنة،قنلب،البطيخبانع،السوق

كللعقلللهلعربالميزوالزيالعربيبعالطلنجداللوحلتهذءمعظموفى

ذلك.وبوالعباءق

-اير2فيناظم

اسماعيللارهمالففبدكر!.
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