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لبنانفيالفكرأضطهاد

الساطاتفيبماتحاولجديداعه!(؟لانيجتازلبنان(نفي!ث!كلا

عليها.المحافظةكلالمثلمضربلبنانكانالتيالفكرحريةخنقالحاكمة

(لجديدظبالسياسةمرتبطةالفكرحريةلخنقالمحاولةهذءانليشكولا

تحقيقعلىوالعمل(لاستعمارركابفيبالسيرلبنانحكومةتتبعهاالتي

بثدنا.فيمشاريعه

؟لمحاولة،لهذءباستنكارهمالمجاهرةالىلبنانليالادباءتنادىوقد

يلي:فيمانثبتهاو*دباعالمفكزينمنعددوقعهاعريضةفاصدروا

الحرياتعلىموامرةالجريئةالواعيةوالاكللأمالمتمردالفكراضطهاد

التع!سفية1ءات؟لاجرفيوان.لبنانفيألانسانيةبالقيمواستهتار(لعامة

مختلفمنالصاعدةالمخلصة(لاذمظعاتولكبح،؟لحق(صواتلخنق

للأنحرالى،لبنانبمص!لراللعبمنخطيرةظاهرةاللبنانيالشعبفئات

الحريةلصرخاتطبيعيوكمجالريمقراطيكبلد،*صيلطابعهعنبه

الوطني.والنضال

الحريةمحنةاماما!يديمكتوفييقفوا(ناللبنانيين*دباءيسعولا

يعرررلموجهعلىاليوم،لبنانيجتازهاالتيو(لديمقراطيةو؟لفكز

.ألانتدابعهوداحلكفي.

لتحطيمالحاكمةالسلطاتكشنهاالتيألارهابية(لحملةفييرونوهم

استقثلعنللذولمشرعةحربادوماكانتالتيالمضيئةلاقلأم1شوكة

المخاوفوتبعث،لبنانمصلحةتخدملاحركة،يكرامتهالبلدهذا

.بهيا-لابنا!له.الذبمماالمستقبلحولىوالشكولر

فييلعبهانالحرللفكرالذكقدرالحاسمالدوريعونكادباءواننا

على(لخطيرعدوانهمالحاكمينعلىنسجل،السليماللبنانيالوطنبنا

.الحرياتهذهكفلتالتيالقوانينبحرمةوعبكأماللثنانجبةالحريات

السلطاتتوجيهعلىقدرتهمن(لمنصننقالفكرلتجربمحاولالهمونستنكر

.السواءعلىوالمجتمع

(لفزيالتمتيمخطةمنجزءاالحرالرايرواداضطهادنعتبرواننا

؟لمر-!راتوللقضا?لىب!دنافيالناميالشعبيالوعيلشلومحاولة

.الاشتعماراطمابمدونمنيعاسداتقفاتيالاستقلأليةوالقيمالوطنية

يوسف،العل!يلياللهعبدالشيخ،الصضير()الاخطلالخاوبىيبشارة

حسن،حناجورجتور3الد،لحودالاءءصد،خورك!رئيف،غصوب

صقر،.موريس،سعدءليورالدقي،مروهحمعيئ،جردافىجورج،*!يئ

عثمان،بهيج،كنعانفواد،ابراهيمتومق،سو!داحمد،ادريسسهيل

محمد،عيتانيمحمد،الشهالرضوان،عويداتاحمد،بعلبكيمنير

كامل.صلأح،الحوريصعبهنري،دكروب

7ء1!هضبيالؤءثفي
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"نسمل2شمانيو/قوميتركيبن!

(لخاص"الآداب)ءلمراسل

بالفناحفلانه،المستجدةالقومياتحياةفي،التاريخيالتطوريمتاز

تهدلىسابقةنطريةايةمن،العميقةالمودفولوجيةوالتحولاتالواقعي

ناالواقعوفي.الحضاريالمحتوىفيممستقبلنمولكلمتقدمتاطرالم

عمقهاعلى،تنجحقدانناريخيةالحو(دفيمجرىلعقيلتريدللسفةكل

مخطصرسمفيقطتنجحلاولكنها.الماضيمنطقكحليلفي،وصمقها

ومادته،الكبرىوتحولاته،لفاصلة5بحوادثه،الماضيان.(لمستقبل

ووجوده.موجودكلهفهو.المكشوفللعرضقابلأيصبعانما،*نسانية

روحهولشىآثارههوالماضيمنالموجود(نلثلاحظومن.بارزسحن

هذهيستشفانمنيتمكبنالذيهوالصحيحالملتزموالخدس.الخالقة

يابىالطموحالعقلولكن.والظروفلحقوب5عبرانتجهاخلالمن(لروح

و؟ضحمنطقضمنحوادثه-وتعليلالماضاستسفافحدودعنديقفان

المستقب!ضمالىويشرئب.الص؟دثلهذءالمحركهوالمتطقهنلأكان

المثط!قإستمرادمجردمقمعقوليتهاتستمد،تنيرحركةضمنكذلد

؟لماضيهالحوادثبعضوتعتبر0المسشقبلوالى،مالحاهركلالماضي

هوكلهالحادثفلشىوبالطبع.المستقبلفيتترر(نيصحكنماذج

؟لتتابعهذا(ي،الشكلولكئ.مطلقايعادلاالمحتوىان.يتكررالني

يشل.مايعيعقلعنصالربذاتههوكانه،العقليللتفسير(لقابلهو

9لاكبر!(لخطاهووذاك

لاقول.مباشرةموضوهناالىلاصلالمجردةالمقلمةمذهالىلجات

الانسانيبالتفتحمنهايتعلقماوخاصة،المعاصرةالكبرىالعالممة*حماثان

جداللاوبشكل،بعيدحدالىاثبتتقد،المستعبمدة؟لشرقيةللقوعيات

(لحقيقةو(ن.معقلهيتجاوفيالو(قحق1و،منطقهيسبقالحاثث(ن،فيه

بهذهواقصد0حريتهمدى(لىاي،الحاثاصالةمدىالىترجعكلها

وامكانياتهبوعيهاتحادهشدة(ي،بخالقهالحادثارتباطشدة(لحرية

قد*مممن(مةلامكانياتمعرفتناانبالقولىيعترضوف.(لحقيقية

ناهوالاصحولكن.المستقبل!يالامكانياتهذهتحققاتنلمحيجعلنا

المستقبلنات2لكلمعقلأومنطقانبوءةتمنحنالا*مةنياتلام!معرفتنا

*مة.بمستقبلثقةبنرهنفوسنافيكفرسانما،المفاجئةوطفراته

؟لامهـانياتنعرفانحقاباستطاعتناانألادعاءالخطامنلانهوذلك

الشعبحياهالىطريقهاتاخذانوقبلالعياليتحققها2يبدانقبل

دويةانها،الادراكمننوعا؟حيانا((لثقة)هذء!كلونوقد.الواقعية

ساحة،المستقبلمشارلىالىالممتدةالساحةالصاد!بخيالهاتستطلع

تعر!اثهاتدكيلا!ويلأاذنفهي.الامةستجتا.رهاالتيال!نحرريةالاعمال

المستقبل.بهذاتومن(نهاتزعمانلهايحقولكنها،المستقميل

حيثمن،الامةبمستقبلالايمانولكن.الحاضربذرةعلىبناءتومن

الععر.بمعنى،بالععركذلك؟يمانهو،*نسماننالتفتحعلىقصرتها

يلجااناؤمناللترمييم!ن،امةوإثعفيهيظلماللبمالوقتوفي



!أ!صصالدنمميت!ا!1

للقدنعياتالاقساننالتقنحعقههو،الععربانفايمانه.العصهعلى2

دنفي،شلناصياتهاانشائناديالقمميقلامباهـهقالتحررعضاهو،الايجابية

العدالوعندباقعيقمعطياتحمسبالانسانيقأبخلضاقباناااعالمساهعة

المثلماينعناقعمنيقفيجعادالايعانهدا،المأاتاققلاالعالميقوالمسونلية

حتعا.زائتأالظلمهكاانيناعنلانه،المناضلموقعا

يلبثلا،ننهرياتمنابتهعاءدائعاقيصهيحايدالعالمدنالالوعداومنعاا

منلرؤتاقأسيرايبقىانيرعثنوعدنمنما.لانهيحطمئناانذائعمن

النضالبنالسغقالماقعيحققهمنخقبنايبداانمانغلاقفكل.صنا.

حتتالهـنباءيشةانماانه.ايتامتهعنداتهالتحقيقهذايبتعمدسع

ابعءالغيمالنعييقسرالكيوهن،حقيقتهمبعثدهبنتغرء،يتقينع

..وثالثةاخرلىمرةيعيانعلى

الخيبالهوميافبركهبمعضئلنقهاقئثانيقمرقالينئاالنظراعدنافاعاا

،جديدقتقوناعيقعناصروجدنا،الانبعاثيالعربيقالامقواقجواعاهيتعاكهق

مهبمصحع،عنلتغهرولكن،قحسبلتغنهه(لقنعيالئرقيبهدادعألم

.ععناعنعنبغا

ااعربيا،الوطنمنبقعقادعفي،امتهلقهقهقالملتئتبمالعيعبييذاحأص

الفاصلة.الايامهذ.فيسورياتتخذهالذيالانقلأبيالموقفصرامة

المنععهرويقنصب؟رهاثناعاىالعالميالصراعدتقمنيزنادمابقعرعنقىبنهن

منينباعههمابقدر،الفتاعلقمحهالحهئاههالئائلاالمسقحهناالناغنععلى

مئاتمنناالمدفونق،النببهعقالطاقاتنفبياجر،ئقاننباايئما،العبهبيفاهانت

المستنقع.العربيالوجوداقبيةفيالسنين

لاسياسقالنلبارجيقالوجهقيعقسانعاالانقذهبالمياقئااساعدنامقان

هلاقعععنتجاندينامعصقعباعييبءعاتقاعتالتيالصعاسقعغء.(لسمنتاق

كلضدالانسانيةالمورةولكن،فحسبالعربيةالعورةليس..الثورة

ا-الابمعاعهجمنىالتقدنبامهـانهقيهسالذلنالسياسيالتلتعتالعجال

حقيقية.حريةسيلفيالامعيوالتفاهم

يخنايانماالدبارجيقلالسياسقالحاسةالعقائدحبالتعراقهذاوتقص

ااععيبنغ.قبيرداخليقومهارقبيتفاكل

النمننئجيبدنرهادوعاتهحنيانكاقيالعيابيقالطليعقكانععفلقد

للصقهققهعمونلاوسجنحوباسئعرارالميفتج،القيبعهاالنجهانارناءفي

حسنمه،بناءاعتقاعلطبقبق،يقنمهالقيبعنتالترقيبكان.(لبنعبيق

هخانبلطن.العربيالنفتانلااحدقعطهرعائصايجحسهالذللئالثبمعنما

وارمصق.هاارجيقسياسطاامنظنبايارانعنغنبناتتأزيالقنعهاافركيب

القهقلبلغرهرانعيلاابينالعربيقالكليعقعانههالذلبجالعئيصاالتعارضو،ن

الىالسجينقالمعاناقمنالانتقالئعلدقصرتنباعيدتنبين،لالتئياعكعهومعاناتها

الاجنبي،لحغماعنياسهرعندئتحورانجندأتعايقاا..الايجابيوالتحقيلهاررثر

.قاقدتتابعتالصالارقالعربهقالاتلتراقيقعئاهالحقهبمقحتىتمزقههاستعهب

تسنكهعانعننسهريا،عإهدالجلأء،عنذ،مأاتلاقحقيتاتنسياساتعهند

الئنموهبعاعيتصتتنفهاهانعاههاالكيبالقبيرالتاكقبمالدنبتنادراك

اقليمية.حكوماتكانت.وقومياوطنياالعربيةالقضيةلجزئياتالمخلعي

لانمتشمارالفعاليةالمجرمالمقوقعالتجزومعنى،العقبة،معنىترادفواقليمية

1!صلميئلهم ،1!طى

قمقمه،عنيخفحعربيشعببفنالمستمرالانفصاماكانهنانمن.القممهق

الاصم.سدامه،القمقمغخاء.دذا.نمثدب:حقوعات

.نستندانيمكنهاتاريرامبدأمنليسانهالمصريطالثوراادراعتولقد

مبداعنمعبراطلأئعهاجزءاكونهاالا،مندحقيقتهاوتستمد،ألهه

هجدانفيكذلكواضصاتبريرالهيلقىالذدبالمبدأهخا،العربيلانبعاق

ايجابيافيهتتصقرعصراتجتاز،اتهاالانسانيقانههو،لانسانيق

الاشترابر،الشعكلضمئ،الصهنيقكالقوعيقخلاققكاقصقفوعهات

دذه،العرييقوالقوميق،تطخريق(شتراقيقضمن،الهئديق:القوميق

القائمقالشرقسقالقوميقنبيعة-بفنحاسما!مالياترقيباتقخن؟نعلينالتي

اقتصاعيق،نقعاليقنجنعاالاشتراقبئالاقثرالشقلهبين(لرسالق،التزاملات

والعالمتيفاهمعمايق،هلامكانهاتمفرغةرنحيقلقهةواقعيا.تنخيعا

مطهرانمصرفييتىققكانالوقتدذافي.الصناعة:المعاصرالمغتد

القوميةعبدابرباالثنريقالصكهمقمستوصبفعلى،الياارجمن،شعارلاان

ترتقزانجزئيقثورهكلعلىالتي،الطبيعيالثحممومبدذااي،لعربيق

للقعالياتقعصرينسمصريمبدنبرنب،الداخايقاليههعةعستوهبوفي.ليه

المفروضة،العربيقالحكوماتاكضعكسعلت،الصثشعطاناي.لينعبيق

القنمي0الشمندبقيالصقهقينهدعتدمبدألوعبمالمصردباليقعبسبقت

مقلوبا.،الحاليقالاشتراقيقحكومتهاقبيب،سشريافيالصاياقارينعا

عربهةمعطياتاساسعاىالايقونلاقضهدهحلبانيومناليبعبينالوعي

لاالىالشعبايمانيصرييب،غالباالمقصند،الصقوميواللأوعي.نماماق

نااولاعاهدفكان،الصاليالصلاهجاء.ضاريقبد(ئقعقاومقفينميء

القوميةفعمهلفي(لةعيدذاالىفهدب،الواتغحالعربيالانجاععبت

ومرت.العربيسورياشعبعيدمستمرنضالبايارهالخي،لعربيق

مملماشلمجتصو

!إالهلايينلة!عغى!كلصا:

!إالملايينله!ر؟!مباذا

له.اقراء

لمملمخماامصغتمئ!لمع

!فشلزكغاعظبص،ختعى

ا!!ضع!ضابهضعزسلحبرو!
ما!ثى

!همىصناع!معبىصزفا...هـناب!ثى!ا
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بزمىت-هـىقياقياوتوفجنض
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الخارجية(لسياسةفيالرسعيبابتحقيقفيهاالحكامانشغلطوبلةمرحلة

.جم!عيةتعبئةمع،السلييالداصليالتنظيفوفي،العربيةللقوميمة

الشعبية.للفعالية

القوميالوضعينلتطورمنطقيةنتيجةمصومعالاتحادمبداكانهناومن

تشعركانت!سوببا.معاوالمصريالسوريالقطرمنكلفيوالتاريخي

السياسةفيالدعمبمجرديكونلاالقومي؟لشموللمبدأالطبيعيالتحقيقان

فعاليةفيهانمتالتيالكبرىالقوجمبةللتطورات،الرسمية11لحارجية

0مصوالثورةحققتهاالفاضلةاقيالانقلابيةالاحداثيدعلىالعربيةالقومية

دولة.نسندكدولة،بارداخارجياعملأسيبقىالتبادلالدعمهذاان

ال!تاريخمن.الحاليةالمرحلةمنطقكانبينما.العالميالصعيدءلىخركط9

.فيهتشعرالذيفالتجويف.عربيتخارجهناكيكونالالانقلابي1القومي

وحاسم،مطردخارجيسياسيتطوربيئالتعادلىعدمجراءمنسوريا

تنطيماالدولةواجهزةالشعبتنظيمحقلفيداخليجمودوشبهبلبلةوبين

منيحعل،الماضيالاستنقاعرواسبفوقمراوحةلا،-حلالمحاجديدا

تضحياتمنيستحقهبمادائماالخارجيالموقفامدادالمستحيل

لهتتأرممبانثرانقلابيعملعنوكف،نفسيوانتطاروقلق،ا!تصادية

انفراغاتعادلاللاهداويحتم.واقعيةمحصلةدونماالشعبروحي!ة

جميعفي،للشعبايجابينمواكبرتتطلبفاصلةسياسةخلفداخليا

بالنمبةالفاتحالثاريخيالدورعبءان.اصيلةنهضةفيالمطلوبةالحقول

اكبر،العربيةالجماهرصميمفيسورياتلعبهالذيالعربيةللفومية

العربية.؟لامةمنالصغيرالجزءهذاعلىموقوفةتغذيتهتبقىانورن

سوريةسياسةبينالفعاليةفيالتخارجيبطلانالنتيجةكانتولهذا

قومبمتربهبباساسعلىقوميتداخلمحلهيحلانوان.مصر.بةواخرى

ومصطئعاصورياسيبقىالعربيةللامةبالئس!بةوالتفاعلفالدعم0؟شمل

كلادركتولقد.الدويلاتلهذهالتجزيئيةالتشكلاتطريقعنجاءان

محاربةيمكنلاانه،العربيالعامالرايووراءهما6ومصرلسوريمامن

ا!راخشلفيالانقلأبيةالنهضةومتابعة،خارجمنالاسمضعمار

لى!تع!لكأداة(لاستصمارماءصئعهعلى،لنجاحهيعتمدقىالنضالان

طافةصلاوويلاتلفمكلتحتطاالياس!ةالتجزئةمب!أوهو،وتحطيمهاالمضماله

القوه!ة-.فروض!البمكالسيالم!ة،فاصالةتفجريةسياسية!ق!بادةلها

-.اليوبمالغربية

ا!طلى!ا!ومن!ن!وم!رد!و!وم!ل!وريمابيناذنفالانحاد

التىالعالميةالفعاليةهذهلكل(وليةثوةاليومولكنه.الواقعايى

العربمة،الامةبالممموسموريامصرمنكل!ويةخلالهامن.تبتف

المضحمققالعربيللنضال(جهاص!والاتحادوعدم.(لعربيةالقومببةولمالممم

.اليومحتى

مبرراتهالهاالتيالعربية(لوحدةلنطريةتحقيقاليسىكذلكوالاتحاد

وجدافهفيمثاليتكافولتحقيقيسعىكانعندما،الجيلعقلفيالنطرية

هذهعليهتنطبق،كفكرة،كانانوهو.الخارجيالىواقعظلمضد

لتطورنتيجةكذلكانهبيد.فق!الامةداخلمننضاليتهانالا،المبررات

في،سياسةانها.الشرقيةللقومياتالايجابيالتفتحسياسةفيءالمي

قوميةكلداخل،وتناظر،اشملانسانيتركيبلحوتسير،العالم

.ا!قومي!!بن!حو!رلم!ل!،ممصح!ة

.صءـ

يى!ض!ملو1-ء

تنفذهاسوريةقوميةوحدةلكل؟لاساسيانالنتبرطاناليوماتحدفلقد

توفرهوالثانبموالشرط.النضالوحدةوهوالداخليالثرط:العربامة

مؤتمرالظرفهذايمثلماواحسن.العالميالنطاقعلىالانسافيالطرف

00؟خرىجهةمنالعربيالسوفييتيوالتساندجهةمنباندونغ

المصرفي،السوسبالانحادخطواتهاولىفيالمتمثل،العربيالا.نحادان

العضويالتداخلوتحقيق،الداخليالسياسيالفراغملععليهالذيهو

القومياتبينوالتساند.والاقتصاديةالثقافية،الاجتماعيةالنهضةفي

يولفانعليهالذيهو،السوفييتيالاتحادوبين،طرفمن(لشرقية

السوريالتعاونمجردوليس،الخارجيالسياسيالتسانرعضويا

.(لمصري

تركيز(نشاهد،قوسينقابفيهالعربيالاتحاديصبحا!يالوقتوفي

(لتيالعربية(لوح!دةان.وسورياروسيابين(لاشتراكيللتفاعلهنطما

منالمنبثقةالوحمهاعادةعنيعبرومصرسوريابينالانحاديباثرها

العربيوالتفاعل.جديدةحضارةبميلأدويبشر،الامةروحيةصميم

وهو،الحضادة-لهذهالعصىالشكللبناء؟لمادةيعطيالسوفيعتي

القومية.الاشتراكية

صورتفلقد.المتنببمءالنطرعلىالحيللواقعتغلبكذلكوهذا

لكلالطبيعيالنقيضانهاعلى،منقرضةمرحلةفي،نفسهاالماركسية

وظنت.انسانيةنهضةكللتنفيذالاوحدالشكلانهاوعلى.قومية

الداخلفي،النظريةالىيرقىانمجتمعهاعلىانالسومييتيةالثورة

بذات،الخارجفيالسوفياتنبالا.تحادتحتذيانالانسانيةعلىوان

التي،الشاقةالطويلة،الاصيلةالتجربةولكن.السوفيتيةالطريقة

العالميةو؟لتجربة.جهةمن،وقادتهالمضحي؟لسوفيتيالجمهورخاضها

انتهاءعندجبارةكدولةالسوفييتيالالحادقطبيهااحدكانالتي

الاشتراكيالتطوراناولااظهرت،ثانيةجهةمن،الئانيةالكونيةالحرب

تطوريةخطوةكلانبل.فحسبوالنطريةالقائدينفذهلاالداخلي

المعانن.الشعباعماقىفيانسافيمورفولوجيانقلأبيقابلهااقتصادية

اقتصاديتعقيديقمابلهاالامةداخل-تقدميةانسانيةخطوةكلوبالمقابل

وفيبذرتهافيتغيراتتقدمهافيتأخذالامةروجيةان!معنى..لميطلمبم

ادركوقد.تحديهدهاعنالسابقةالنطريةتعجز،الاجتماعيةاشكالها

يتكسرانيجبالذيان،النظريالستاليني(لجليدذوبانمنذ،الواعون

بالنسبة،وبالمقابل.دائماالمتجددالحيالواقعولشي(لنطر.بةه!وي!يق

الوحدةان،السوفييتللمسوولينتبين،الاخرىالقوميةلالمجتم!ات!

اداةهي،خاصةوظرو!وامكانياتاستعداداتمنفيهابما،القومية

بدلللث!ورةمنطلقايكون؟نيصحالقوميوالتجمع،الانسمانيالنضال

يستوردلااشتراكيالنسكلوان.بحتةاقتصاديةباسباب(لمدفوعةالالبقة

التنطيميةالحاجةداخلمنتثارالاجتماعيةضرورتهولكن،يحتذىولا

الداخليةالنيةسوءمنالتحرريةثورتهتحقيقبعدشعبكليعانيها؟لتي

الحضاريةواندفاعاتهالقوميةخصائصهبحسب،الخارجي؟لتسلظاو

إلتجربةمنجملوكانت.بهالخاصةالاقتصاديةوتنروطهالتقليدية

لاعادةحافزاحسناليوموالعربية،والهندية،واليوغسلافيةالصينية

وليس،انسانيتوحيدسبيلفي،المتجددللواقعالاشتراكيالوعي

.بماردنظركطانصجطمل!ف!



أ!ماعل!1!ه!مي!أ-)

وتبررالازسافيةالنجربةتعظممححدئيةالصو؟؟لنئاقضاتتحنة!ومعذا

ياخذفالسلام.لهومنفتهللسلأمفعلأمحبةنزيهةروحتطورهامعطيات

المنمية(لحركةولكن،7للحربنقيضالامنهيفهمعندمامباشر(،معنى

سليمقومبموتركيب،اعظمداخليتفاهمسبيلفيالانسانيةلمجهودالموحدة

للعضو؟لخاصةالوظيفةيغفللا،انسانيتركيبعالمينطاقعلىي!ناظرء

*نسانيالتركيبوتكامللتكاملهمجالاحسنويمنحهيغذيهولكنهالواحد،

اكعرواقعيمستوىالىمثاليمجردمستؤىمنينقلهبشكل،معه

مجدية.وفعاليةوضوحا

تجربةتحققتكلماباستمرارعمرنايكنسبهالعظيمالدرسهذاان

يوماماركسكانو(ذ(.الانسانيةلسلامالمتعاونةالاشتراكيةالقوميات

الصراعمع،اوربيةلدولمشوهةمهاجملأسلبيةقوميةإجتقرقمد

الاشتراكيينفار،شريفهوانساتيةفوميهكلقيمةوراءوو(الاقتصادي

ألاصيلالث!رقيخلقهاالقيالرائعةالحقيقةهذءاليومتبهرهمالم!صين

انسانيةرسالةتنطلقالعروبةالىالهندالىالصينف!ت.اخرىمرة

اشتراكيقوميوتنظيم،داخليروحيتحرريغذيها،بالسلامزاخرة

صراعاكانضقد.؟لعالميالصراعطابعمئيغيربدأالذيهو..منؤخح

وباطلمطلقةحقيقةبينواحدصراعهوو(ليوم.حقيقتين(ودولتينبين

الحقيقة.هذهبرزتكلماالاشتراكيالسلأمقومياتاتحدتوكلما.مطلق

ولذلك.لهاالمعارضالباطلعدمالى!ديالحقيقةهذهتعاظمومجرد

عنتنبيعألاالاستعماريالغربفيوالعداع؟لحربروحاس!نفلحتما

.عاجش..شاللانممحانيةمستمرؤ،ور

سليماالوعيلمحكونلكي.ضروريين،قطبينكبئالقوميالوعينمافكلما

وارادة،والجمودوالانحطاطالاستعمارعؤباتضدسلبيتحرر،.هماسو؟

امالةمناصاتهيستم!داشترلأكيتنطيمصمنتتحققالبشريةالعد؟لةفي

بالمعسكريسمىماخرجكلما،صح!يحهقوميةلكلألانسانيةالئزعة

،جمعاءالانسانيةملكنموذجيةتجربةواصبح،معسكرهعنالاشترابر

(لوحشية!الروأسبمن؟لمجموعةهذهاو..الغربيالمعسكربالمقابلوقبع

رهيبةعزلةفيالمغربقبع،اليومالبطيءانتحارهاتجترمريفةلحضارة

.(لمصتومفنا"لهءةوا،تهيهذهوعررظه.صقبوريانمممانيتعاطفا-ءلطضد

فيكب.!ولماأع

--!ضهـا

اـل!ريث!عرأقييلادبتيارات

الدينعزيوسفالدكتوربقلم

ماالعرافىونالقروراربعةحو؟ليالعثماليالحكمتحت)!(العراقبق!ء

هيالنيالمطبعةتدخلولم،وانحطاطتأخرمنالعثمانيةألامبراطوريةنال

لثسهـع؟ك!لثوع-ة!.و؟ءر1اتنصدبرهدالاالعثمانيةرهجا؟!؟لثظ(فةات\،مى

الد!نية.غيرالكتبتنببعان

نهضتهافيالاخرى؟لعربيةالبلادولبنانوسوريامصرسبقتوقد

ترءلممافرات،مبشريناومحاربينالديارتلكالفرنسيونوطيءعندما

اليعقوبي1نديوصدوربمناسبةالكلمةمذءكيبت*(

1!سضلمحالوطور1ظ ا.؟ص.

.وقوةوثروةعلممنالعثماني(لعهدفي

عميق،سباتفييغطالعربيالركبعنمتأخزاب!قيفقدالعراقاما

انحصوتحتىيومبعديوماالتقلعىفيو؟لالغةوالادبالثقافة!اختت

الدينية.والمدارسالمساجدفيمعمودةمححودةبقاعفي

ضذيلنورمن(قباسكانتو(لموعلءوبذدادالاشرفالنجفففي

الرزقى،لكسبوطليادينيةلاغراضالعالماصقاعمن؟لواردوناببهايانس

الذيالبفداديالتيار:همااثنينتيارينفيرالمدارسمذهفييكنولم

طريقبرفسارالاستانةفي(وبغدادفيسواءالتركيةبالحياةاتصل

والحاكمين.(لولاةحياةورغباتتتلاعمواتجاهأتواه!(فمثلى!يهفرضته

حريصا(خرىرايةتحتوانضوى،لحكامعن؟نعزلالن!؟لنجفيوالتيار

ومقاصمعم.وافراضهمبالحاكمينيثقلموجلأخائفاكرامتهعلى

حتىالعر؟قفي(لعربي*دبحياةتتارجحكانتالتيارينهذينوبيئ

.البصرةاووكربلأءظميةفيالكاسواءفيالموصل(و،العشرينالقرناوائل

فاك!باختلألىشعرهمجودةتختلفالعصرهذافيشعراءبرزوقد

كلاخرسفيهالمجتمعتاثرومدى؟لحياةفهمعلىالعقليةوقدرتهالشاعر

.)1(كتي!روغيرهموالعمريوالحبوبىو؟لحهيين

بالثقافةبتاثرءامتازثالثجديدتيار.ظ!العشرينالقرناوائلوفي

تصل(لعربيةالجرائدكانتفقد.ولبنانوسوريامصرمنوردت(لتي

قراءمنبانهميتفاخرونكانواانهمبلوالمثقفونالمتعلمونفيقرأهاالعراق

فيتاثرونوالثقالةالرسالة.واخيراو؟لموي!والم!ننبسوالمظننطفالهلأل

الجرائدهذءفكانت.مترجمةام،صليةاكاتسواءموادمنفيهابما

الممتازةالمصادرمنوتعد"لاوربيةالثقافةءلىتطلكبرةنافذةوالمجلات

صدقيج!ميلعنيوماقإلالرصافيمعروفانحتى.العامةللثقافة

المساجدمدر!سةهيواحد"مدرسةمنتخرجناوالزهاوكطانا،الزهاوي

اثرعلىيهدل(!ماأ!ثقافتيعلىثقالتهزادتفكيفالمحريةالمجلاتونقرا

يكنولم(لعراقيةالنعنيةعلىالمقتطفوخاصةوالمإتالجر(ئدهذء

المقتطف.فيالعلميةثقافتهفيعليهيعولمصدرللزهاوي

الرايتوجيهفيبيناثر-يزالولا-المعريةللأحداثكانوقد

فيصداهاظهروالحجابالسةورمعركةنسبتفعندماالعراف!ه!العام

وقسمالس!فوريحاربقسيملكار،نأسهمعلىالعراقيو!ا:ش!العراق

حياضه.ء.!وقي؟:يناةح

بظزالعشريتانقردااوائلفاعملهاتعمقكالتثدر"ةتياراتهده

جديدةتياراتظهرتحيث9391حتى(يالثانيةالعالميةالحربخى

.أليومبصددهالسنا

العراقيونانقسمحيثالمعالمواضحةالتياراتهذءاثارظهرتوقد

علىجديدةمسحهبدتاذالجديدالىتياراثرلمقداربالئسبةانفسمهمعلى

للمجتمعواصبح،واضحةالفرديةوالتجاربالذاتيهفظهرتاسفارهم

:ء!فت.عشرالتاسعالقرنطريق!ظالابتعادوحاولوااسفارهممنجزع

دهـحمامحمدولديهبرب!السبيبيجوادمحمدشعربينبينافرقانجد

اخيهابنوبينالحثوبيسع!مح!دشعوبير!فرفاوفي-جرب!!دمت!د

العصرهذاشعراءاسلوببينواضحااختلافاونتلمسال!بو؟ءمحمود

الحليحيدروهماالحلةالىنسبةرالحلي!قالغفرعبدالاخرسا(

القرقفيالعراقيالثعر)اهدافكتابيفيذلكشرحت،الحليرجعفر

الطبع.تحترهرعشر(التاسع



--أالمخما-فىالمخماكل

*خرسالغفارعبدثمعر3صرس!؟لتاسحع؟لقرنوبينر؟لزهاريمممافي3؟ا

الحلي.وحي!رالحليوجعفر؟لممريأثبأش!ر-

بالثقافةاليعقوبيتاثرمقداروما؟انشعر؟ءهولاءبيناليعقوبيمكانةما

أشعرءفي؟لنجفيالتياراثروما*ال!ديدة

؟لنجفطيابععلىنتعرف.انينبغي*سثلةهذهعلىنجيب(نوقبل

فهوالاسلوبفيوالقوةبالرصانة(لشعريالنج!فطابعيمتاذ0وكي!ار.

؟لىتصلكبيرةعنايةبلالفا!ويعتني.جه!ده؟لشعربعفوديللمتصق

الشعرية.وألرصانةالاسلوبقوةفيفتوثروالسمخفالابتذالحد

والفمز.والحماسة؟لرثاءمنفريرلتياررئيسيمصدرالنجضومدوسلأ

التحردعلأئمعليهتبدو؟ويتجددانيوماحاولماالتيادهنهولكن

اعتنىفكد.القصائدفي*لفا!واجبرتهـيهالمعانيكررتفقدو؟لتجديد

ثنايتهمن،كثرو؟لمجار(ةوالتشطيرالتخمشىفيالنجضفيالشاعر

شاعربنكبيرافرقانجدنكادلاانناحتى.جديدبشيءشعرهبتطعيم

يلشعريوالينهحألالفاشاستعمالحيثمنواحدةفترةفيعاشاو!عاعر

سيطرةمسيطر(النجفيلطابع4ويبقى.افعرركابهفييسيرالذبمي

بجيديعجبالنجفيفالشاعر،النجففييسكئالشاعزولمماكبيرة

عطافه4جعفرشعرويهزبالمجو!رياعجابه.منأكرو؟سلوبهالحلي

محصمر-.نتلاسإ

أجملمتهاودةباسعارتعرض

فيليبباتيك

الاءهي-لة،+2،الساغاتلتصليححديثمشغل

الهرياضشارع

دلغادويىبابى،

ا""3لا!ااحلك!!1811

81ه!ي!أماهحأأءهـا*ه!4*ههـمأول8

"أع5هول!!حممبة

هـدا"فى40؟وله-

.اهـ35542ا

-!ملا

9!طىيى7ملهام !طىاشأ

كخبويز؟لىلابلرف!)محمدوارشيبيالرصا!!شعرمق1ك!و1طفهوعو

برءتبمراحلتأخروأدت!عر؟ء*ولىنةالمكايحتبرونادنج!شعر؟ءمن

ب(لر""متاثرةمحدودة(لشعر؟نحراض!1لىت!زولا.؟لحديتطالعربيالشعر

والحماسة.والفخر

بعوالمواتصلترك.النجفقىويثبغونحقوييربرزالنجفيوالشاعر

النجفيالصامياحمدسفكمايسوروقدالنجفبيثةمنوتحررجديدة

بينو(ضجافرقافنجد.الجواهريمهديمحمدمثلويشمخيعلواو

فبموبالبيئةبالادبئرا"اك!ر.فاليعقوبياليعقوبيوبينالفرطوسي

ورنئه!رالفرطو:!يديباجةمنانصعديبابرجمهف!نتالضجففيمنهبغداد

فحكانعندماشعرهمناشراشاواشداجمل-هـندينمحيالرذافىلحبد

ال!حبوببى.محمودشعرعالىو(ضححألحضارةو1بغدادواثرالنجف

و(لتجو؟لالترحالدائمولكنهبغد؟ديسكنفىلمالنجفيتركلم؟ليعقوبي

يريدفهو.بغدادوعاملالنج!!امل،شعرءفي!؟!رأت!عاملينبينفهو

ال!رغبةهذءفيمخلعىفهويجددانويريدالقديم؟سلوبه"ئيتخلعى؟رو

ألتيو؟لتبعات،الواجباتولهـنيبدعوانيجددانفياراديةبصيورة-لا

مرةويجمدمراتيتدفقنراهلذلدبالقديمتلزمهعاهلهعلى؟لقيت

النجف.شعراعمنكثيرمنتجدييدااكمرولكنه

!يد?

لمشسصرعستهاأرشإ

ساعاتمنتشكيلة؟افخر

اوعم!او

الثبانيةعلىالساعةلضب!-نوعهامنلى

1،355ت!لفونطح

22922.ن

ماك!ه؟ا!ي؟

7هدا؟!هـ3!؟ول!أامءا

!؟؟!هكاع"ل!ااطا

أ-هـهـآا.2؟822



ا!ت!ما!ا!ما"فيء

العراقيوناكنوىفقدالسياسيةالمشكلةهيالعراقفيمشكلةابرزان

؟لحكمادواراكترفيالسياسةمنوالعلقمالعذابوذاؤواالساسةباعمال

حديثف!قلوبهموملءجوارحهمبكلالسياسةنحو(لعراقيونفالجه

فياثرتالعراقفيالسياسةلانواحداثهاالسياسةغينللعراقيين

لدىنغمةفاجمللذلك.واصتهحريتهفيواثرتورزقهالعراقبمحياة

فياثرتالعراقفي(لسيالةلانواحداثهاالسياسةيخرللعراقيين

ويننالممسلمةلانها!يرانويتألمعربيةلانهالمصريتألمفهوخارجية

مربئا!راقان.بالحريةتطالب!نهاللمجرويننالمثرقيةلانهالليابان

وا!اكأ!كلماتا!ي!نل!ال!راقيعلىومععالحرياتفيهكبتتدوار

أ!ما!فيتحدثثورةايةفمانلذلك.المسوولةءالجهاتمنحددت

قليه.اعطكطفيعارمةئورةعنتنفشىوانهابهايشعرلانهيؤازر!ا

الشعراء.شعرفيالاودر؟لاوفىالذصيبلهالسياسيالشعريجدفالباحث

فلهمجموعةالبابهذافياجادوق!السياسةفبمكثيواانظمءليعقوبي

الحريةلهاويتمثىوالمبمرارةمرةيذكرهافهو)1(فلسطينفيطيبة

وبلأ!هاجهادهاويصفلاجلهاتنعقدالتيالموتمرأتويحيو؟لاستقلأل

قائلأ:العربويلومواستغاثتها

مغتفرغيرمنالعمركذنبمسامعناللشكوىتصغولمنشكو

بمايبالوالمالذينالعربويونبوطبريةغزةشهداعارو(حويحي

ولاومرادةاسىالقلوبتهزماسيرونفيهايحمثومابغلسطينيحيق

(لقطريرد-السلأح،2وحدهاالقوةانما*منمجلسمنترجىفائدةيرى

العربية.البلأدامهلاحضانالسمليب

مساعدولاعوناتلفلمدعتكمانلفلسطينما

والمكائدالغدر-اولىبينفيهاتستباححقوقكم

المغابدتهتكوتارةطورااندماءفيهاتسفك

فوائطىمنا!منمجلسفبماقيمتالتيالدعاوىفيما

والعقائدمباديهدونيذاضللمالحرؤيخيرلا

فيهاشعرهجميلرمن

الشقيقهفلسطينحاليلثرىمعيعرجالهوىفيشقيقي؟

رفيقهواسىمناثرءفرفيقاسىاثواساةفيواعئى
!؟اريقهان"عيئيدمعاحرامبهااراقوهزاكدمكمم

فرنسا*ستعماربةبسياسةفيهيندد)3(العربيالمغربالجهادجزءويفرد

:فيقولفيهالغربمجازريشهدانبغد

والجزالرتونسبينماالمجازر؟هالمكأرايت

المنابخر؟تلكعلى؟دماتفيفى!الئواظراي

المرائوتنشقفثممررتانمراكشوعلى
الدوأئزالسسربعلىدارتوهذهتلكبينما
جائرفيهيحكماضحىوادعشعبحالبيا

و(لجرائرالجرائممناللئاماقترفماوامض
الحرائرحمىواستبيحفيهاالاحراردمهدروا

2؟-اصالديوانا(

-04-26صالديوان2!
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العراقشعراءمنبالمعماعرينقورنمااذابالجراةاليعقوبيامتادوقد

منانبلالماضيالجيلشعراءتهاابتعدسياسةاحداثفينظمفقد

فلاالرصافياستثني!نافاذااخرىمرةينشرهولمنطملماتنكرمنهولاع

الاتحقالمرداقوا؟لىبعدحرى1مرة4191حوادثذكرعلىتجرأمنيج!

الشعراءمنرهط-فيهاوقفالتيالعراقيةالثورةفيونظم.والتثنريد

زا1فر!ايرتجفوناليومولكنهمبسبثهاسهعتهموارتفعتفيهابناضلوت

الحيونئىانتصارفيقصيدةالشاعر*لشروقد.بشعرهمطالبتهمما

وفيحصاراكوت)؟(الاولىالعظمىالحربخلالط11(الدددنيلفيا!صث!انية

الصىوانف!بهايهاجمف!اي!!اوويواوفيلشرث!فيهثماءويذ!هـال!

ويهاجمهاانكلتراي!رف!و.اكلقواوكر3ل!ج!قظمممجلبيمنماافظرثيم

!قولط:وس!خويةبعنف

خعاالذيم!غ!ووتكض!ملد!لامحبهاف!وتعلئ

تض!نلاالعربوحزيصةالمعت!.بنحريةوتضمن

يحسئلهأحليملكلتسيءارلفسهالقدعاهدت

ديذدطلهاالعهود-ونقضشانهامنالغدريكنالم

مكمنتحتهمنالنارسناالديكالرمادسياستها

يركن-لهاشعباتبقولملهاصديقمنتركتفما

مسترعلىللهجومدريعةالعمالحزباتخذ!االتيالاسثابنفسوهي

واديثبيفانمسترمنكلووقفلندنفيالازمةاثذاءكنتفقد.ايدئ

الاغر-مددينالطرفساحةفي؟لعموممجلسفيالنابئانسمرسكل-

الهجوبمبهداافتتاحيبمقالميرورالدايلياشتركتوقدايدنلسياسة

دعاةمنداعيةباعتثارهالحكمالىابربىنوعل.فقدايدنبسياسةنددوا

حلفيالقوةاستعملعندمادوليابريطانياسمعةهدمولكذهالسلام

بريطانيامشاكل

فييلتوولمموظفايلأنلملالهالسياسياليعقوبيشعريصعفلم

شعرضعفوكماالموظفونالشعراء(لتوىكماابسياسةفشاكلمعالجة

متصسلاليعقوبيلان.-الممويةالكنبدارفيكانايامابر؟هيمحافظ

بالشعراءلن!دف!والعامالمث!عودمنقريبفهومباشرااتصالابالشعب

قائلاالموظفين

الكلماتبعضوحدفالكلماتبعضبهـلاليعقوبيانفياشكلا

عراخهيفقدهلموالتبديلؤالحذفذلكمعولكنهقصائدهبعضمن

!شكلةلناونجئرحواكباراعجاب.نحيةالناعرعبدجماليحييفهو

العاليوالس!السويسقذاةمشكلةعلىويعرجالنذيكلةو؟سبإبمصر

فيقول

الكبرىنهفننكالشرقعهوداعادت

ال!كر!خال!ةالدهرفيفلابوحت

بالمح!وته!يما!ئو!ط.تح!ل!

بالبشرك!تحييكالدنياترلىبلاد

فبىعاشوكألهالاجتماعيةبالحياةكثيرايتأثرلماليعقوبيانوالملأحظ

والمرضوال!رالفلأحمشاكلاستفزتهفماالنجفمحيظفيمحيظ
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-ام!:!ا!ا-فىء
الشرقيوعهىوالجواهريوالصافيالعلومبحراستفزتكماوالجهل

كالرصافيعصرهفيالشعراءغمارهاخاضالتيالمرأةمشكلةيرلموكأنه

الهن!داويوخيريالارريالحسنوعبدالشبيبيجوادومحمدوالزهاوي

هيما)1(الديوانفياليهااشارالتيالاثاراتان.البناعالر!حمنوعبد

عدمعلىتدلرجراجةعائمةالفاظداتغامضةسطحيةمعالجاتالا

انهبلعميقاتجاوباعاطفتهمعتتجاوبلموانها؟لمشكلةغودالشاعرسبر

الفقيريخاطبفهوالفقيرهمةتشبظقاتمةتطرةالمشاكللبعضينطر

بقوله:الغنيالطالبالىمشيرا

ح!اخالكولاللأمتحاناتىاذاالنجاحلهالثراءضمن

يزاللافهوشصهفيالقديمالشصواثر؟لكريمالقوآىاثاروتبدو

الحزن.رياضثوقمثلشوقهوانعا(2)صوالدتهلقبرالغماميسنسقى

لاا!سيفوان1(ع)صوالاسلالقواضبنهبالقوموان18()صللمطر

الذيالقصدعن3هذايخرجهوقد؟ا()صويسلبجدءيضربيزال

ومدينشعيبفيحشرسعيدوبورالسويسىقنالعنفيحدثيريده

ميقول:

مدينولاشعيبعليهاالعذابسوطعبانينحولم

فرعونيذكرانارادوعندما؟وبور-سعيدمصرمنومدينشعيبفاين

الناصر:عبدوجمالالانكليزعنقالمولىوعصا

السحراتلقفارتي-موسىعصافكنتبسحرهمالبلأدكادوافراعنة

اليعقوبياظنولاموسىعصاالناصرعبدوجعلفراعنة(لانكليزجعل

موسىعصاوانومئعةعزةمنعليهكانواوماومكانتهمالفراعنةقوةيجهل

ناجازؤاذاسحرهمعلىقضتوانماوسياستهممركرهمعلىتوثرلم

رجعتوقد.بالعصانجفاليشبهانيجوزفهلعنةبالفرأعنةالانكليزيشبه

وعظمتهبقوتهجمالبقيوقد،يافكونكانوامالقفتانبعدعصاالعصا

تهنرانسوىفيهانفعلاعصاالىيستحلولمسحرهمابطل(نبعد

ورفعالقصيدةمناخرىمرةانطلقاليعقوبيوانخاصة.الغئمعلى

الجووجعلوالبرطهرالذيالمقاومينالابطالمنزلةالىاالناصرعبدجمال

ومع،لسديدبرأيودحرهمبطائرتهالاعداءواختطفجسوراالاعداءجثث

فيه.فقالبئاءبنىشخصايمدحالشاعران

رتبةاسنىهاشمياحزت

سلفمن-قدابدايحزهالم

بناء؟ويبنيامةيبنيمنبينفرقييوجدالا

:شعرهلطيفومن

موصولايزللمالعروبةحبلفبينناالديارنأتانمصريا

وبديلابهعوضانبتغىلابينناتجمعوالاخلأقالدين

المشتركوالتاريخاللغةهيوالاخلاقالدينمناقوىسببوهناك

بينيفرق!اليعقوبيانالطريفومنالاعلىمكانهالهالشعوببينفاللغة

الاعداءعلىتنقضوهيالمنطادمثلالطيارةوحسبوالمنطادالطياره

:فيقولكالطائرات

501و88و76و66و52و45صا(آ7
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1!سمزيىالؤطررفى

فضاهامئهاضاق(والمناطيد)الفيافبمتلكبالجيمترغصتحيث

:ويقول

وتيرانقنابلأيقذؤها)زبلين(عهيهاحامفلندن

يقولايطاليا،معالحبشةحربوفي

الصعيداملأناجنارهم(بالمناطيدأالفضاالنجدضيقوا

مصطفىاستاذن!يسميهكمااو)لذنمثيلمرسحكلمةاليعقوبيواستعمل

فيوحرفيةعروضيةاغلاطبعض-وهناك.(لمسرحعنعوضا(المحكىجواد

الجديدةالطبعةفيتصلحانادجوالهمزةكتابة

يكرمانالتذماعرلهذايجوزالا،الناستكريمفياليعقوبينطموختاما

المشاركين.اولوانا؟وتقذيراوفاءديوانهاصمداربمناسبة

الدينعزيوسفبغداد

الآدابكليةفيالحديثالادباس!ناذ

-ا--انلممعصدا

القاهرةلموتمرالتحضبر

الادباءفرابطةالنشحلهـ.متصلة،دائبةاربيةحركةبلادنااليوملهد

ورابطةبحريبالخرطومالقصةوناديررميانبامللاربيةوالندوةبالسودان

لارساءواسعبمجهودتقومالروابظهذهكل-بالخرطومالا،بىالتقدم

بلادنا.فيالادبقواعد

وهوواحدتفسرسوىهناكليمى؟الادبيةالحركةهذهنغسربملذا

يلتدانبدلاال!حياةفيدورالهمبأنشعرواقدالسودانيينالإدباءان

وتأديتهاحملهامنبدلأكراههلهمعلىألقيتسهاعيةرسللةلهموبان

التيالادبيةالخدهلىهمعتفاعلردهىوليست..واخلاصبوغب

العربيةالشعوبنضالععفتتبلورالعربىالثحرقبلدانجميعتنتظم

...الاجنبيوالقهرالتل!من

هذاقصةوتبدأ.السورانيين2للادبامؤتمراولترالخرطوموفي

غيدالنلهللاستاذ،القاهرةمن،صدقيمحمدا،ستاذبعثهبخطابالمؤتمر

خطابوكان..السودانية"الصرخة"جريدةومحررصاجب،رجب

للكتابالثالثللمؤتمرالتحضعوخوعيتناولصدقيمحمدالأستلذ

الخطابوكان،القادمديسممبرفيالقاهرةمبيعقدلوتالذيالعرب

الاتي:الالستفتاءيتخسمن

ينبمىالتىالرطنيةثقلفتنافيالرئيسيةالمثاكلاهمهيعا:أولا

اقتراحاتكهيوما..القاهردفيالعربللكتابالثالثالمؤتمويناقشهاان

؟دهانعقلبكل

التيالوضوعلتناحيةمنالاضيالمؤتمرعنملاحظلتكهيما:ثانيا

!..الرتمرذلكبهلنعقدالذيالا!سلوبناحيةمنثم..فيهنوقشت

الودانيينوالكتابالادباءصنكثيرعلىووزعالالشفتاءهذاطبعولقد

،درمانبامالادبيةالندوةبادرتولقد.عناقثتهفييثتركوالكي



-فى،ميبم/المخثط!ا

الادلاباءمنلفيفااليهدعتاجتماعافمقدت،الاستفتاءنصوصلهاحينما

أتخحترويهض!نقلشوبعد.الثالثالوتمرموضطوعقثةلظنيين1السود

طابعهيأخذانيمكئلا،الظدمالوتمرفي،الودانتمثيلبأنللموتمرين

با!سالىيقرمالسودانيينللادباءلاكحادصنالألككاناذاالاالحقيمقي

مؤتمركونهاللىي،"الدائمالمجهـلسلأمنهيطلبانبعدللقاهرةحندوبيه

.السودانتمثيحل،ادنىبلود

اعضاءمسبعةمنلجنةكونواأمطحادتكوينالجتمعوناقرأنوبعد

داروفي.المبرضوعلمناقشةالسودانيينللادباممؤتمراولالىلتدعو

في،لهممؤتمرأولفي،السيدلنيونالادباءالتقيالصحافةاتطد

محجوباحمدمطمدالسيدالمؤتمرحضروقد0.الماضيالشهرمنتمعف

ممهـثل،النورعبدلأمحبيدالاستاذايضاحضركما،الخائجيةوزير

الماضي.بلودانمؤتمرفيالسودان

عننيابةمدثرحبيبالاستاذالقاهاالاولى.كلمتانمنالكوكانت

.الاستعماروموقفبلادنافيللادبئايتمراضاكالتوقد-السكلتارية

افاقادبائنااحامفهـتحتحيثحياتناحاضرالىتطرقتثمنحوءالعدائي

بمالادباتربطناالهتيالعميقةالصلةايضاكناولتوقدالعرفةمنجديدق

يعقدونها.التيمؤتمراتهمذيمعهمنشتركانفيالحاحاعليناوتهـلحالهرب

بلبنهـانمرلىبيتموتمرعنالطورهدهكاتبتحدثالثيائيةالكلمةرقي

المؤتمراصدرهاالتيوالتوصياتوالقرالىاتبسولىيابلودانوموتمر.

عبيدألالستلاذذلكبعدوتحدث..القالاهربمؤتمرعلاقتها/ومدىالثا"ني

انطباعاتهعنتحدث،فيهواشتركالاضرالموتمريذهدالدنطالنورمبد

ثصولرنطولر-

ال!بيرلشاعرل

ولهتغعطرمط

خهلىطفولة

لىمترفةأفيقةطباعةفي-

1!ضبي-الؤطورفي

.هـمربررا!تحدثوجعده.وتوء.-جاتقراراتكناصدرهمامؤكدا

!؟إ...لإ(لذشدب"ءرممرموجأهـلة،ذ!ش-.كأاصىارتيروفيطمحجوتاحمد

ألاثباءودعمابلادنانىالادبضديففكاناللىيالاصتصمارعلىوحمل

السودانيقالأدبلءتصرضزطالتيالمشالأكلالىوتطرقالفنيالابراحالى

لتكوينمتراحبلحديثهالمحجوبالاستلذانهىوقد.النثرمشكلةومنها

.بالاجما.عاقتراحهاجيزوقدالودانيينللارباءعامصاد1

الىنتطلنعاليومونحئرويدارويدا(يذوبالحلير)اخلىوهكلىا

كراتنصلولحمايةوالثقافيةالادبيةشاكلنالحلالثمرةالفعليةالئاركة

واثدالعربيةالثموبيابقضلايماعنانكونملالثدلننا.والثقافيالادبي

القفايا.هذهثطريتجهاانيجبوثقللأةتنلبأضادباايملنانكونما

قبضتهيثددفالاستدمار.عصيبةجدظروففيينعقدالقادمإئركمروا

..الفربيةالقوميةتفتيتالىجاهداويعىالعربيلنرق1شعوبملى

الثعبلابادةبغيضةاستعماريةمجزرةتدورالجزائرفيوهنلك

وتقوم!والاشذلالوالهكرامةيةالحرمنحقطهسرىيطلبلاالذيلريالجزل

المربي.الوطنعلىالاستعملريتهاممهااعتلأعأء9بتكرارالصهيونية

يؤكدانوعليهالقاهرةصؤتمريبعقدصوفالدصيبةالظروفعلىءفي

!والسىد!لرخاءواالحريةفيالعالمشعوبوجميعالمربية!ثموبناحق

المالكعبلىم!وبالخرطوم

قريباتقثم

قجايخماترار

"لنافدظالثلأثة

ليأنمط

-امبا

مكتبةلكلربنةتكون


