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هـ"كانقدالمنظمةهذهنشاطعلىلبنانفبىالوطنية.

،"فيحو!انسائاطلسةلمثقفينبرلعرمجلةمختلف!يماأتعرصددىن-ن!ععت

مرتشكواصبحتالمنظمةهذءعنبيروتفيتصمدرالتي

مع!،التعاونعنانعربيةادباءمعظمامتناعمنالشكوئ2ايمهلا..ا!ق!فةحريرةمئظمة

ىأإتالمغريةالماديةالتعويضاتمنبالرءم،فيهماوالكتابة.

...مقالاتهممقابلالادباءءلىالمرلةتعرضهافإئيالمشبوه"الثقافةحريةمنظمة"نشاطلارزال

لل!قالاتلبنانفيالادبيةالاوساطارتاحتوقدهذاانباعتبار،عتدناوالنقادالادباءاهتمامءيثيرلبنان

المت!دذالعربيةةالجمهورصحففياخيراكتبتالتيمادامت،الرصينالوطنيأضتاجاسمعةالىيسيءالنشماط

هذهأنمنبالرغم،الثقافةحريةمنظمةنشماطفضحفيمبالاوسعأ،جتبيةصجلازهافيتفسحالمنظصةهذه

فيالمثقفيناوساطولكنبة..متأخرةجاءتقدالمقالاتؤيمالعربومهاجمةاسرا"يلأوتمجيدالصهيونيةللدعايةلا

التيللاضراريلمسونبدأواالمتحدةانعربيةالجمهورية.وثقافتهمقوميتهم.

وجو!"بمختلفنشماطهماتمارسالمنظمةهذهتركعنتنشأ-إصاو-!ةابهاقاصتالضىالح!ل"انفيشكولا

ننتماطها.بوقفويطالبوناخطارهاالىيعبهونفأحذوا

اذانهمي!حممونمايزالونالمفكرينبعضانالموسفومن!ر!صعىجما

الىريروتفيالعربىالثقافحءالناديويتجاصه!ذانوهر!دأدحكا.نبدا"دصبهمضيابي

لجنازييناباءالادمنعددهمماشمهدوءمقرفيهماءقدجلسمتين.هـون!جورما

رصيت،نقاث،المنظمةقصضيةمشينالبلهاتينفيناوضموا-

دأرلدعاتمولةيللل!صهيوكم!منجلاتممماءالاجنبيةعلىفاتئنت!رطهااأ!طلعو..اأير!طصي!3

هسذاحولبياناصدارالنهايةفيوتقرر.واسرا"يل

ارحددفيولشره،اللجفازيونالادباءقعهيوالعالنتن!اطصديان!لمجش

فياكالياصمدصدقاءلكمااًللكتإالضداءجمعيةمنجاء.م3+ك!لمف!----ع

بالنتعب.نزلت،التيالحضاريةائركما:أاهم)م!لقدمكتبةنس!حل7صديغ!طبعة

المستعمريناقدامالتحرريةحربه.يالباسلالجزائريصبأشسد3 الالوؤ!مئاتواحراق،الجزائرجامعةروكتجةنسفءلى

الجزائريةوالحكومةتضمها.كانتالتىالنفيسةالكتبمن

كلعركتهماخص!مفي،الان-ونيعملالجزا؟ريوا)ث-عب

وتزويدهاالمكتبةز)فىبناءاعادةءاى،الضخمةالتعميرية.-

مهمتسسالاداءالجزائرجامعةاليهاتحتاجالتيبالكتب

الناهض.الجزائريللشبابالثقافية

يقومالذيالنبيلالثقافيالمجهودهذامعفتضامنما-

علىحايىمعهوالحرالر؟!مولمكتباتلدولدلقيمينمكسههإلموافي!ى!جمص-.-3
مىالكمابأصمدماءجمعيهلدعو..ل!مميىعربى

والؤلفاتبالكتبالضبرعالىاطمينالمووسانرالكتبدور

الىالاتص!المتبرعينمنيرجى.لبن،نرسالةصميممن"للناضصصللص!لاتحمبممريمءمعلكابءهلمزهماللب

الكتبلتتسلم(27.192تلفون)الكتابقاءصدابجمعيةت!ا-سروت56033لأللفرء35ءبءهـصلشمارءصا

باسحهم.سالهاارتتولىوادضفب1ألعاافقالهكاباضممرمهـمى
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سنة.خمسينمعذاللقديممجتمعنأصوءفياليهانظرنأاذالوريةأفكارا--

اران!-عالىقائمالاوروبياللفكرفيحدثاللذيالثوريورطورفالىاكرولأاله!وصلحصمممرخىة

والاشرافالاقطاعيينمظ*معالمجفئاتمن!مئةلاي،الم!!!الحقوق

الفرنسية.الثورةقبلالا،روبرفيالمج*معفياللسائدةاللصناصرءنوغر!بروأسارحر

فيفسردلكلاناسماسعلىيقومالمقدسةاللحقوقهذهوانكارادخامقالادابثرا!ل

ضغط،اواستع!اداورقيدونالحرةالمستقلةاللحياةفيحقلهالمجتمع

وعند،الكنيسةركالمنرجلاوملكاوشريفاواقطاعيمن

قدكعا...السيدللظفيوقفالاوروبر!طالثورياللفكرمنالنقطةهذه

التعليم،اللىالوالسعةدعوته:الدعوةهذهعلىورتب،باللفردالايماناللى.عاماوتسعينواحدعنالسيدللطفيمات

اللممياشةاللحريةالىالواسعهـةودعوته،المراة.فحريرالىالوالسعةودعوتهلات4.اد!لأتاذءـومصرفيعندنايسمونهكماالسيدوللطفي

الكاملة.الاقتصاديةواللحردلآاللكاملةالاولاخيلا!لاموكلواولزنيوهيكلالحجبمووالعقادحسينطهاستاذ

ارس--روشاهماناستطاعالذيالعقلهوللطفيصبحاوبذللك.مصركأبمن

لللاستكماراللخاصعالاقطاعي!نمعالمجظروفمناخراجنافيالمساهمةيمالعرباللقكرفيغظيمةمكانةجدارةءنبتلالسىدوللظقي

شكولاالانتقالةهذهوكانت.معاصرمدنيبورجوازيمجتمعالىوبينا!رببيةمصربينالشرعيالزواجعقدالذياًلرجلفهو،صرفي

ثورةفيه.نقومانيرمكنمجتمعللقيامالاكبرالاساسمهدت؟لتيهيالظلالمينتخبطاليومحتىمارللناللكناالزواجهداولولا،الغرب

ومبادئه،اللسي!دلطفيافقارعلىطومبادئ.بأقكارهاوصشقدمةمخنهنلقة،والظلامبلظلألأ(المليءالعثمانيالحكمصياتناعلىتركهااللتيالسوداء

وجودلولاوتنت!رشظهـرانالس!لكل!يكنللمالاشةراكيةالىفالدعوة*،رة.الحضاوالشقدممعانيمنمعنىأييومامعهيحمليكنلممواللذي

.91ع2ثورةقبل؟لردن(فيشأالذيالمدنيالمجتمعحصات-!فيارتبلىللطفيرعبهاللذياللكبببرالدورنفهمانويمدننا

واسصةحضاريةتحرريةموجةايجادفيالسيدللطفيساهموهكذا.دائماوسذءهايردد!اكانالتبالالاصةالد،تالىرج!ناادا

فيوساهمت،المراةوحررت،الجامعاتأنشأتا!؟بالموجةهجما..اللذي"مطويةصفحات"اللكبهركتابهواهمهاتهتابا3راج!،واذا

واللعصرإلاقطاعظلاممناخر!ء!ا!خبماللحضاريةالمؤسساتكلت!عيمكتبهـاا،قي(لاتمنمجموعةيفم!واللذي،6(91س!ةمصرفيصدر

.الاقطاعىهـزراراجعنااذا1291.00وسنة8.!اسنةمابينالسميدالطفى

...والليوما!سب!للطفيتشغلالتياللرئيسيةالكلماتانبوفوحادركنااللكتاب

الليهانظرنااذ(ارائهمنكثيراالسيدلطفيطىنأخذانيمكننا.-:!ج!

اللحرية.ءنالمخنتلفةومفاهيمهالاتصراكيبمنهجنا...اللحاليبمنهجنا.اللفرد-أللحرية-الدستور-اللديموقراطية

الديموقراطيةالىدكلوتهعلب!نأخذ"نيمكننا،وارتقدمواللب!وؤراطبهبةولم.لىالسبللطفيفلسفةمحورهيالخطيرةالاربعاًللكلماتوهذء

فالاشترأكية،للدلمموقرإطيةالاقتلعاديلللضفسيرواستبعادهالهرلمانيقياللبرولتي،اللديموقراطيولللنظابملللدستوردعامناولباللطبعهويكن

بالمساواةتؤمنوانمافقط!الانشخابصناديقآامابالممصاواةلالؤمنكاتتولقد،اصماعيل،ويالخطاياممنذممرفىكبقائمةالع!وةفهذه

.شيءكلقبلألاقتصاديةوالدسننورالبرلمانيةالديموقراطتةالىدعوةجوهرهافيالعرابيةالثورة

اللعرابية..واللثورةعرابيفيرأيهملأخطاءعليهقخذانيمكنناالسببورلطفيو!كي.وحكامهممثليهانتخابحقللشعبيعطياللذي

نظرةوانماايثورةنظرةلاالزع!بمهذاالىنظرعنمماعرابي!اجم!قدمفهو!لبلورةصشط!وداوبذلاًلمعانيهذءعلىسهرالذيهو

نأخصذانويمكننا.البطيءالتدريجيبالتطوريؤمناللذكطالاصلاحبمالوطنبةاللحرلمةامامومعروفة"ة!ومةعامةحقيقةوللجحلها،اللعلمه!

رجلاواءتبرهزغلولفتحيمجدفقد:مننهرزغلول!تحيفيرأير4عليه.كلهاالممنرية

دنتنعواقيمحكمةفياش!شراللذيانرجلهوهذازغلولوفتتي،ظيمافييرىمساهمةيساهماناستطاعاللسيدللطفيانشكولا

هـبالاعدامالفلاحينعلىوحكمالمنتمهورةو!!ي91!اثورةقامتحضى،المعانيبهذهاللعاماللعقل"شحن))

اهـىين!وللمكفردرغلولفتحياًلىتظرالسببدرط!لانذللكالثورةءانتهاوبعد،اللجميعامامالمحددةالواضح!المعمانيمنمجموعة

-علماءمنكبهبراعالماواعخبره4الصن!.العامةالحبباةفي"دوره"اًر:رلمانيوالتطاماللدستوراعلا!تحققتارتياهـ!اقهااهممنكا!

ومن..بواؤ?جت!هأر.نباطهفياليهي!نظروللم.والادبالقانون.22!ا.سنة

.وورووموتةرريرالاشخاصفهماهـهـفيلطفيخطكانهنا."اببمااللليبرا"الغربيبمعناهاباللحريةمؤمناالصسيدللطفيوكان

نطلمهوللكننا،الاخطاءهذهمثلالسيدلطفيعلىنأخذانيمكننامقالهوكبعو.ىلويساللدكقورأوضحكما-الأيمانهذادفعهوؤ!

أئمةمناماماكانالسيدفلطقي.إريخالت3ونظاالموقفهدابمثلالاقتصاريةلحريرقىبايناديانالى،الاهراممنمارس15بعددعنهالق!بم

في-اللكبيراللعقليفعلهانمايمكناقصىفعلللقد.عصرءفيالتقدمتوجيهفيالدوللةتدخلانواعمننوعأي4واضحرقضاويرفض

الاقطاعيوننسجهمخ-فظلامفيغارقةكانتالتيبلارءتقدمسبيلالاقطاعيينمنمجموعةتمثلكانتالوقتذلكفيفاللدوللة.الانتاج

نفولانالسيدلطئحقطفمنولذللك.والانجليزاللخديويواللقصرتتناقضبل،اللشعبمصلحةمعمصلحتهملاتتمقالذينوالاستعماريبن

دنيأنا:ءنرحلوقدالليومعنهالدوهـ-كأتدخلانيؤكدكانمما...واضحاتناقضاالممساللحهذهمع

عظيمةكلماتاجلمنصء،تهطيلةعاش،عطبمرجلعئارحلللقد.بهاوالاضراراللشعبللحقوقالاساءةالىصخمابؤد!ل!وؤط

.التمراتخهيرودفاء4فهمهوأثمر،بعمقعنهاوداكعبعمققهـمهاراجعاباللفردايمانهوكان،كاملاايربةانابهيرؤمنفكان،اللفرداما

الليوماننا:السيدللطفيفكرأثمرهاالتيالتنمراتاعظمومنهوالمجتمعءنمقهومهتحدريىفيالليهاستداللذيالتراثاناًلى

وتجاورء.نقدءغلىدللكبعدوقادرون...واستيعابهفهمهعلىقادرونعشر،التاسعالقرنفياوروبافياللبورجوازي"الذوريالفكر))تراث

علىوترةضحق*لميممنبلادناأصابون"ماكلاللحقيقيالروحيالابفهـو.الةرنسيةالنورةمفكريمنوغبرءروسوعنالمفهومهدااخمدلقد

ط-..المهربيةالحضارةكاملينوصماسبفهمالسميدللطفيالليناحملهااننيالافكارهدهوكانت
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..اسمكليتذكرحتىاسصميللكاذكران!حمودباللعزلىأنا-لربر!يهبراثويراا

:والثبورالويلصيحةصوتهبأعلىالمعممهذاوصاح

العبوديةمنتحرروناانأردتهالاحراروصحبكانتاًنكأسفاءوا-

بعدءمنلابنهثم"العماد"لللطاغيةعبيدانبقىانواثرنافلشحرر..هالرن..و"رر..الاتظرن

اللخ"..عبالتنتللتعذيبأيديهمفيوآلةلللطغاةاذنابانكونانورضببنا

منالدجاللينالل!هـربةبلفئاتا!خيالليةرحلتهفيالزبريأكىالقد

واسهموااللدينحميدبيتأعانوااللذينالاذنابمنوالمخرفينواللقضاة

مكانوكانبهؤلاءاتقىالقد..نالليمفياللعربيبالشعبالتنكيلفيأسماءكتاباالزيريمحمودمحمدالاستاذاصدرتقريباعامينمنذ

وجنكيزخاننجبرونآمثالجهنمبأصاهيرالتقىج،خمفي..جهنمالللقاءعن!بهايعبررصيبأسلوبكتبهاقصةوهي.."الواقواقمأساة"

"ا!اد"اللطاغيةعلىيطلقونهاسمااللجحبمعلى9يجدولم"ارمماد"ووعلىالدينحميدختعلىج!جاالارضوشعوبوالملائكةالأ!لأةرو!

بكل.ممرارةبكل..ذروتهاوالسخريةقمتها..الأساةتبلغوهنا..عامالا-اداغتألهاللذياديناحميديحببىاللطاغيةالا!ىرأسهم

ظلمأبشععنالانظارتغضكانتيوموصحافتهااللقاهرةمنتسررةلقبواللعزى-اكؤلفأي-"اللعزى))انالل!قصةومجمل..4891

أهل.."انلامهادنة"سياسةبدءليرغماببمنفياللعربيانبالاتحلمنمجموعةفوجدالازهرالىذهب"اللخالاسلامعزيقالكانلمحمد

معاورا:اللزبيريلسمهـقولا!طاءفيالمذكرءن!جموناوبرحيم،مببشاشت.حيوءعليهماقبلوحينالارضمشاكليتدارسونالعلماء

.."ا!برجمداىل"وللم"الواقاللواق"بلدمنانهاخبرهمصينمنهوضحكلاالمعهودة

الا+1.101.101...العشرينالقرىفيتوجدانيمكنالواقالواقأسطورةاريصدقوا

سهر.سمهدكرعنحجاميفيلتملسبصلسب!ببكبم2-الىاللذهابعلىمعهواتفقواالفضاءوس!نواللصواريخالاقمارعاللمفي

والنانئرونالاحباءاللصحاقيونبرلباللذاتأدتمالسببلس!ننم-عجائباحدىضبئنرةحدثاللحبيسةدوحهيظاقللكيالمغناطيسيالمنوم

عناللصحفيونلامتنعاللكاملأسمبماذكرتلوانني..المطابعوأصحابمعالروحوتنطلق.."السعيدةالواقالواقيمنة)العشرينالقرن

المطابعوأصحابوالورعونالناثروىوامتنعكتابيعنواحدةكلمةلمذكرالسيفصرعى!قطوااللذينالاحرارباللش!راءتلتقياللجنةاللىالملائكة

كأ"حيثالثيطانننجهـنفوذهوهكذايعه.و.!مهء.وغيرهمالورتلانياللفضيلللجؤازري1واللبطلجمالجميلالعرافيكاللبطل

فيالمماثلةالمشاكلنعالل!انيمكنالرائعةالرمزية.ويل!رهذهىالمطافوضط..والمسمريوالحورشيالموشكيأمثالالابطالمن

تسربتلقد..اللجديدالادبيالاسلوبهذااتبعنااذأاللعربيا!وطنللامامللقب،العماد)"باللعماد"اللجحبمصلبفيلظتقيبالروح

بهاوتأثر..الليمنفيالعربيشعبناالىتفاصيلهابكلاللرمزيةالروحرحلةوتعتهي(الاللقابمفيمرادفلهاليمنفياسموكل-يجبى

وبيناللقعورفيتدوركمانفسهااللحياةجوانبلهوؤلىمت..!طالل!،وبئ..واللطغاةوالشهداءالملالكةمعوتداورتتحاورتقدتكونانبعد

اررعبأما..نفهـهأ!-ءيمهوا!صوررمزكانواناسعبمفوف..الزبيريالليمنشاعركتيهاالتيالرمزيةاللقصهـةمجملهوهذا

الجنة.فياللزبريبهالتقىققداسيشرباناللزبيريبهااستطاعنوعهمن*لمثاولتعتبروهي

للماننيهيالافواًقوهذه..مجنةأذواقاتلائمالرمزيةكانتسلواهاللشمعبفيهاووجد..الليمنفيالحريةالىالمتطلعينقلوب

رائعانجاحاالليمنفيا،رمزيةصت..يوماا!كرأوبالادب!ععملوأنجحاصلحانهااعقاديودي..طبعن!راررهـض!م!!ور!ا

..ء.،..01ء00جديدشيءانها..الليمنفبماللعربيللشعبالثوارالادباءقدمهادبي

اللعاللذريىءعانالعربيكاشلعادىنعرللىومالتمحدمدللي!مىلجد!للفراغ.هدوللكيجمممتابغت!اواللرقالاستبدادمشاكلمعاللجةفييعتذر4انعربياديبللكليمكن

....وأنجاصهاقوتهاأكسبهاالذيفونالليمفي!وحىالعرببمالخليجسواحلوعلىاللعربيةاللجزيرةاللكامنةفيواللعبودية

بنتاللدكورهأسمت!!اكما-الواسعبالمعنىمسرحيةتكنللمالالفوريينكأقلبنم!اللعربيالوطنفيالمشاكلبعضتثرالتيالاقلياتلدى

حتىولااللعامشكلهافيلابصلةالمسرحارتمتلالانها-الشاطىء.يةالعرفريقيا9شمالفيوالبرابرةالعرافىفي

الاسلوبالىأقرب!ببل..الا!طالالس-نىلىدارالذيا!ح!ارمنطقبنفسعفونةكلضدالثورةعلىتحرضلانهاعملأنجحانها

في!!.الثوريالارهاصبفي"..اللومفءيهتبىا!ذياررقريريبهاليقاومالزبيريثنبها..منهالبقاءويستمدوناللعفنيلدونأللذيئ

."ا!جديداللفجرودعاءالادبياللبعثطليعةوتعتبرذروتهيقولوهواللطغاةاسالليب

فييبواللطليايامهأحاثفياًلرمزيةهذءالزبيريكتبللقدنفساتناعهواللعربيالليمنفياللطغيانلمقاومةعملأنججان"

علىشقةفيوالمحنةوالتشردالضياعيعانيكانيومعامينمنذ..ؤلمبهيحكمون"اللدينحميد"بيت..اللمتمعببهاللطغيانيحذرالذيالاسلوب

الشعبلافهاموسيلةآخرأوالاضرالطريقأنهاعلىكنبها..السطوحنسعبنا..نفسهالد"بنطريقعنمقاومتهمفلنجربا!دينباسماليمن

..حكامهعلىيثورأنبدلاأنيعرفهاولن..هـادالاستمعنىاواللحريةمعنىلايعرفاليومال!بدائي

الضياعساناةدوىشيءالثوريالارهاصمنفيهايكنللماللذفيالوحيداللصيقعنبل..الرنانةوالنشراتالخطبطريق.عن

لللفكرتمهيدالارهاص..خصبيعقبهالارها!رلان..معاوالتشرد.."الدين..قلبهشغافيمس

اللعربيةوالامة..والانتاجاللغزارةالىاللفكربعدهاينتقلمنهومرحلةاللجديدةرمزيتهيبرروهومجملهافيالزبيريكلماتهيهذهكانت

الارهاصمفوومهوهذا..المنظرالبعثبعدءيبدأارهاصىمرحلةفيالزبيرياستمدنفسهالشعبواقعمن..صدورهايوم"الواقواق"

اللعادياخقفاقرأهالو".الرمزبةالزبري(رواية)وحتىأتصورهكماوالشوافع..الزيودبيناللصراعواقع..المؤلمالواقعوهوكابهمادة

دينيةرمزيةمجرد.هشيئاف!يهاتذوقأوادبيةقيمةللهاأحسلماالشريفةالمصاحفيمسكونكانوااللذين،ئمالعماصحاباللدجاللينواقع

بدأمرحلةفياللزيريكتبها..اللديرنباسمالظلميعانونللذينكتبتيلتقي..بجهنميطوفالزبيريهووها..واحدن2فيوالرشاوي

وقتفي..المتعفنةالملكيةضدلللنضالجديدةمراحلعنفيهايفكرتأكلثمجماجمهمتقتكعالجهنميةعمائمهمفاذا))واللقص،ةب!المعمميئ

الاصدقاءأنظادتغاضيوزاد..الفسادوزاد..اًلعزلهاسواًرزادتبةفيسقطونرقابهـ8الىتبلغص.ىووجوههمادمغتهم

سلالياالاحرارلاصدقائهالوقتنفسفيبهالليشيركتبها..الاحرارقائلامحموداللعزىبادرهصرعقهبعدمنهمواحدنهضولما

صذا"بروتس"يكنولمإ..إ"بروتسياانتحتى"..لليقول..؟أنتمن-
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تثيرممجوجةرمزيةكانت-الزبيريرمزية-الادبيةناحيتهامنكانللزر..الزبيريأمثالالمثقفينم!اتلعتاباول!زبريلميكترث

بنتاللدكتورهأسمتهاكما-أ.دبيبمثطليعةتكنف!3والمللاللضيقيتخلىأننفسهالعةنبأقناعاللعقنمقاومةبالامكانانيتصوربرونس""

المثقفونقراءتهاعنانصر!للقد..للها"احتراميثريدمع..الشاطىءولا..العفنيقاو!"بروتس"مضىالخيالليةاًلنطرةوبهذءنفسهءن

معالجةطرقمنقديماطريقاوعدوهاوملوهااللعربيالىيمنشبابمن..اةتراحمجرد..اقتراحبالل!اءىحتاللعفنأعداء!حراربمح

..الزبريقدمهجديدآيفيهاولليس..يثو"أفيهاليس..اللقضيةمناخرطريقأنهاعلىالزيريكتبها..والمتعفنين..للاعفنمجاملة

اللثسكانللقد..الديئيالرمزيشكلهافييةاللقضتقديمسوىالمباتنرةالثورةكسيابءنهي.نكنوللم..وتنويرهالثممعبا!هامطرق

الزبيريعاناهاالتيالاجدابعواملاحد-البؤسوخى-والضياعالشعبلان..(ذروتهميهاالةوريالارهاصيبغ)حتىالللامبتنرةأو

اليهأوحت..أحداللمه،بتفتفلم..القاهرةفيتشردهفتراتفيبينوسطيبحلقةاشبهكانالشعب..فراغبعدهمافراغايعازيكان

لتحلقعقاللهامندوحهيطلقأن..التذمعبأحزانفيي!ملأناحزانهالهائلاللقراعمنامةدوفييعيشكان..اللقرنوهذاالاولىاللقرون

..حتماالنارومصرهماللجحيمفيالملوكأنلترىالمطلقالفضاءفيأسوارهاداخلوالاحياء..أضعادهاثلاثةصنعاءخارجالمقابر..اللقالل

من؟-المضمونفي-علامة...الرضوانجنةفاب!ا!بائسالشعبأمات!نعوااللذينهمفقطالمعممينوعشرات..حفاةعراةجياعموتىاشباه

الىزد!رييريد..واللذلاللبؤسعلىوتعصبيرءالشعبتطمينع!ماتوهؤلاءواللعشرينءثسالتاسعالقرنينبحياةالمتوبهلياللحيظلفي

للشعب:يقولأنبرمزيتهالقرنكتباليهوصلتوبعضهما!عشرينالقرنثياببعضهمارتدى

للمفاذاواًجبنانؤديوالفرقاللتمزيقبرغمنحنها..اصبروا-الىخمسةالملايين..الواسعبمعناهاللشعب..الشعبأما.ا!شرين

اللت!هرالجنةلمحالىاز"مأما..حتمااللجحيمالىذاهبونفالطغاةنفرءو-ينوسطيحلقةكلهاالملايبنكانت..وعاريةجائعةكانتفقداللعرببقى

..توعدونبهاكنهتمفلول"..الانجرةالقرونفيحواءوفلولالاولىاللقرونفيادمفلول

جذورهمناللعفنلتحطمالثورةانتنشبمتوقعاالزبيرييكنللموخيرومساواةمدنيةمنقيهبماالعشريرنال!قرنعلىاللظاهرةهيحواء

..ب!جزةأو..طويلةاعوا!بعدالانشوبهايتوقعيكنوللمعامينبعدإ!"وجمال

وكأا"تابه3نهايةفيقاللقد..الوقتنفسفيوحزينامسشسلماكانافاضلأسماءوبعضالاماكنالروايةهذهفيالزبرياستعارلقد

-.:المقادير.يخاطبواستعار..الشهداءوبعض.."طاللبابيبنعلي"أمثالا!سلام

:المج!ولوطنيفياللحياةللحقائقرموزاكانتانماتلكوكل")عنواًنالهااعطىرمزقيفياللكلومزجاللحقيقيةوالال!ماءن3الامابعض

اما..الليهأخرىرحلةليتكوقانأرجواللذكيوطني(الوافىواق)وبهيمبةبدائيةمن!يهامابكل.."الواقواقي"ءـويناسبهاركلزيا

..الواقعفيرحلةاو..الكتابهذاسجلهاالتيكالرحلةالاحلامفياللزبريتحسسها..كلهاالليمنمأساةجذوروذلوفقروعرىودجل

يأالىيدريالزبرىيكنلىم..وحقا("الاحراراللعائدينموكبفيالمشبوبوالتحديباليأسالمصبوغالنضالاوناتمنونة7فيوأدركها

رحلةفيسيذهبعامبنبعدأنهمتوقعايكنوللم..سيذ!برحلة..أيضابالل!طس

اللعقليةتخريرنضال..الاخرالنضالللييدأالاحراراللعائدينمعالواقعبانقساماتالعربيةلليمنبالنسبةتميزت5891عامالنضالىظروف

الزرقهمحمد..اللعربيالليمنفياللعربيةدخدتاللطلائعهذعبعض..الشابةالثائرةطد!ئعهاصفوففيونمزقي

وبعضها..الثائرةالعربيةالامةللركبمسايرةالعقائديالالتزاممراحل

ر-555..والقوميةالدينتمييزعنبعقليتهولليتخلفاللدينظروفلليسايرارتد

ظريحبة!رينالوطنمةالحركةنكعةهذافيالزدبرى..وراى.الزمنوصةى....والم!دأ

ولاهلمييربلاالاساءكلهاللعاللمكيليرىدللكمنابعدالىلطاولوبعصها

اللعقليةفيتتفاوتاقساماللىالنضالطلائعانقسمتأقول.....مر!

وكفرنفمسهالىتسربتأوالعقا!هـيةاللعربيةلمبادىءبافآمننفسها

اليتوببكبة:لمط!عةاعنصاثرةلليساير(بالدينيةالمصبوغة)لوردتهعلىوحافظ..واللحزبيةبالاحزأب

يكن.للموللكنهالاشتراكيةالافكارأعماقفيوتغلغلت..الاخرالركب

الوطنلاحدأثومشماركتهمالشبابمنالثائريناهتماميحبذأويؤمن

علئوقف:العبري!بن،-الدولهختصرتاريج-1..بالاهتمامأحقهوآولاالعررمااريمنيكونانيرىكان..العرجمبما

لا(ثانيةطمعة)صالحانيانطوناشمهحوووضعطعهأجلمنالعملأنيرىكان..كلهابالعروبةالاهتمامهوبهوا!هصام

.أننفسههويستطيعيكنولمكلهاالعروبةاجلمنالعملهواليمن

ءا.ء.....2الليصنآحداثتنت!غلهللم..اللعربيالوطنأحداثعننفسهيصرف لمد!عتبقلمحمد،الطبريلاريحلكملهس
يوسفالبرتفهادلسهووضعوحققهتهقدم:ا!رائيوالامةالعررىالوطنتجاحالتمحطالثائرةلللاعا!يرالانفعالعنوبؤسها

ثا.قي(طعة!كنعانكانانالى"الليمذيالاتحاد))تمزقيأنالنكبةورادت..العربية

-..عدن-الجنوبيةاليمنعاصمةفيالاحتلالسلطاتأغاقتمهأنمصيره

اذ!ربقام.:*لم!لامصلرتاريخفيمقاللمة-3سىد4يرءدايم..وحدهجانبهمنعملعناللظروفتلكتميزتو!كذا

.--(ثانيةطمعة)الدورىلزالعزعدالنشراتلاصدار(اللجماعيلىبالعمللشنابالحاحهرغم)اللفردبماطررلقه

.......المذكورةواللرمزيةاللثممعريةواللدواوين

.........4الشعبقضببةاجلمنأت.اللعملىلتوكد"اللوا!واق"جاءت
لعل!حياطاسعدمدكرات.للبمالامنصو!-..الساعةقف"هيالقضيةا..وأنفولىبهـأأنيجبالبمنفياحزبىا

ه-.صواباميخائيلالان!ليزيةعنجدب-!وطريقجديدباسلوبللنضالوطر)قافردياتعبيراكانت

-55!!يه!هههه!هه!هه!صأ.عفنمنفطوماالماضيمساوىءلكلتقترنكلهللهذارمزا"اممةا"

....:....و!سادالامامياللحكم!ساديوكد..صاكاللالسهالادوا!لرئما!صأ

اًل!سولركي!.اًللنحمةلمكسهلمماسلىبيع..الرمزيةوالاماكنوالاستعاراتالاسماءبنفسىأنفسهمالائمة

..جموع..الليهموتزللفوتذيلعاونر،ممنبكلاللجحيمفيفالملوك3

اصمحتحتىوالعفنوالنقاقباللدجلعمائمهماقرنتاللذينالمعممين
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ناالطبايعيهنو!يسالانسانفيماأنعرق!والف!ان.حيا.نهطريق..-؟،1-.

ماكماببفمثيئترجاء"امرنخلبحقدلاكمامثظه!يرد!طوومندنترقيخ!خلىاللولانساضح-لهاللمثوب؟

.يءنت،مهـلأ"،هدللمو

يرضاهانيص!والذيمثقفونارقفهالذيالمخجلالموقفوهذاا!4أرمتئامنجاب

حسهبتلاخرللى"نجاواص!مرفع!ااحدلللولىصمفؤ،عوماأهذاوفرلصدصفيثتبرلاوكلع!"

باللكتابةمساهمتهمورومانزوائهمفيالسببعنتسألهمواخدت.
دعصهمارر،منتصففياللشمسوضوحلللعيانالواضحةالاشياءمن

رتنوبسبيلفيوالندواناوبالمحاضاتالمحليةصحفنافي!.وزرمناحادةفر!ةأزمةمننكابدالآونةهذهفيأننا..عتدنااللصيف

ونطىقىدهـراصمت؟ر/!كأعلىجب،منهموسمعنا،فكريامواطنيهم،يخشوناللكثيىونباتحت!تفاقمايومكليزداداللذيالكثبيفبضبابها

ويعفونذللكفيغيرهمعلىاللوميرمونانهمحدنجئهـ!منوضحاذ،كفرااليس،معهمايهـتحيلوجدببركودتصيبناان،ذللكفيعحقونوهم

واخذوا،واجباتاوتبعةكلمن-دائمادأب"موهذا-نفسهم

لكلوالصحافةالادىورانامتلملأءهوانؤوائهـ!قىالسم!لأنيتعلاونان،بسيطاكانمهما،داءايكثثنتماماالعلاجانواعمننوعأيبعد

...-....مصدوباءالىمحاللةلاسيتطورسريعينوعلاجتشغيصعنلهيبحثللم
ولذا!انفسهمصحفييناادللكفىبماثقافياالمؤهلينخبرمنودىهب.

....3*.0مى.خطير

والصمت.الالزواءاتروا!!قهم-كذللكواللحال-

ىعسةلات!وع!برجكلةها!ووـرز!بئنال!ولالىبناحاجةولااسبابهابعضعناللحديتبصددالاننحنالتنالازمةوهذ.

تا5علىنجببانوقبل.واهصيفوتبرير..قدتهاءلىالوقوفسحابةانهانظنانيمكنحتىعابرةبس!يطةظروفوليدةليستاللهامة

الميرانانجدلاؤرص!اذا،وهو،بولطا!؟الازطرحاندورالادعاءوسر،قثعيةج!وروليسدةوللكنها،للحظةآيةفيتنقشعقدصيف

اللسبب؟؟ترىذللكفيال!ببذماودبهبنوكلبدكال!ءا!ؤانعيخط..الامكانبقدرالازمةتلكمكمنعلىأيدينانضعأننحاولى7

!،للا،ذلك!اليتمتدرمنيةفترةالىالرديثتاريخنافيونوغلالوراءالىنرجع

إيؤول!وللبيكما،امنرمدهمءتلىلزوكلهممنعنهتهعاويننامفرمروامناعىلام!اربهاوأعنياللبا!هداتاريخمنالهامةاللفرةتلدف!.بةتقريباقر!ثلث

ذلدانوبردا!ة،المعروؤةا)ميزيائيةاللفؤاغنظريةاساسعالىوذللكعليههوعماكيرايختلفاللحالكانبقليلقبلهاومااللثلاثينياتهترة

ذللكفيواقكارهمبئقلامهمولاهمواورالملمملأهمنوجدلوالميدان!ا!ر،نموفيوالحبميئغايةفيواللفكريةالادبيةاحوالناكانتاذالان

لعسداولوقفوا-اللحاللطصيعة-محالااللدصللاءاولئكوحدلمااللصددوسعايدخروناوجهدايألورلااللحرجةالةترةتلكفيالمثقفو!وكاى

........اللطيبينمواطنيهمآماماللطريقوينيرونوالفكرالثقافةمنالنهلفي

ثمارادتهمبمحضالمثذقفوناوللئكينزوياناما،للغرهمالمجالوترءواووضعهللافواءوتكميمهالمسنعمروجودمنبالرغموذللكالبسطاء-

منبكلامتلرالذيالمجالعلىشفاههمويمص!مصواذللكبعدوا".
.والا!فلللعحسطي!ثومرقش!رهـود!الىمعسفضروبمنذلكوغيروشنرفيوسجنطاردةمنالعديدةاللعراقيل.

....وللكن،ومكانرمانكلفيالمستعمروندائمايجبع!االتيوالتنبيل

رانمااذااذنغروولاالسموداًنيينالمثقفينمعظمموؤفتقريباهذ!الطويلالشاقطريقهمفيوالستمروااطلاقاعزائمهمتهنللممثقفينا

هـوةالىباينحدرااناوشكاالللذيرنو(لركودالحمودضبابعليناوظهرتوغرهاالثقافةروافدمنيريدونمامصرطريقعنويجدون

.اللغوربعيدةولث،دتا24!اواللفجر،2191النهضةمجلتاومنهاعديدةمجلات

حسبويساههونؤلمةوهمالادبياللحقلفيالعاملينبقيةوأما.اثعرمجالفيوخاعةا!بيةنهضة

لآخرينحىمنالصحففيواللكتابةوالندواتبالمحاضراتظروفهمبهـونولكنوانخفاضصعودبين،المنوالذللكعلىاللحالواشنمر

اللذينتاجهمبطبعي!نعل!قميماللغايةصعبة"ض،كلوكأة*نويعانونالمستعمرونوخرجاستقلاللهاتنالاناليلادللهذهةرر-اناللى،كوقف

ويقينا،وتكالليغها)ئشرللصعوقيالظلامطوايافيطويلزمنمنذيقبع.بأنفسهمدفتهايديرواللكيللبشهاخاللصةالبلاد،!صارترجعةغيرالى

سيلاقيكان..وغيرهاشعريةدواوينمناكأراجم!عاللذيالنتاجاًن.التجربةوكانت

المحدودةغيرعباسأصسانألانسماناللدكأورمساعداتلولاالمصرنفسحساباللهايحسبواللمآنذارمثقفيناانواضحاكانالتيالتجربة

.اللصددذللكفياللصعابمناللكثيرذللاتالتب!ومجووداتهمحددواضحهدفللمثقفيهنكان،موجوداكانعندماالمستعمرلانوذللك

مشكلةالادبي.نطورناسييلفيتقفاك!العقباتآعوصيمنولعللاكانذللكتموعندمانرهمنالبدذوتحريرالمسشعمرذللكخروج*وهو

فيظوحاندونوتغاقمااستهحالايومكلتزدادوالت!المستحكمةالنشرمندائماهيوالتيال!رجةاللفهرةتلكالمثقفيناولئكتواجهانبد.

يختصؤص!اادباءناانالمفارقاتطريقومن،!هاحلمنبارفةالاؤقكانتاذالداء،بذللكابتليتالتيالاممتاريخفياللقنراتواصعباشق

لاوللكنهجيدنتاجلديهقسم،قسمينالىينقسموننتاجهمبنشرالاستقلالبعدمامرحلةبمسعؤوليةالاضطلاعمهمةعاتق!معلىتقع

فتاجلديهاخروقسم،الليدذات.لضيقلللنوربه،ءرجانيستطيعمثقفيناوللكن،ذللكوغرالثقافةاوالاقتصاد*مضمارفيلسواءوبلورتها

تمكنهمالتيالمادبةالاكلكانياتبعضلديهمافرادءوللكنضعيفمتهافتعداما،ظنوااكتافهمعاىالملقىالكيرالواجببذللكيقومواانمنفيلا

اهـىبهو!!رعونذاك"!هنتاجيتأبطوننراهمماكثراوللذاطبعه"نغيرشيءولاالمستعمربخروجانتهىقدرورهمان،تذكر!كلادلا-قلة

ماوهذافنباممكتملونجرنضائهانتاجافيخرجلطبعهيبروتاواللقاهرةنشاطسهمكافةوتجميدوالخموللللدحكةيركنوااناكنوعليهم،ذلك-

اصحابرهاانيبدووإ)خيمؤخراطبعتا!ةجم!اللقصصبعضفيجلياوضحوالمكلالبالوظائفوراءاللجريبعضهمو!ثر،واللفريالثقافي

شيءولاكننب!ماغلفةعلىمل!!وعةاللكريمةاسمائهمبر؟يةفقطمغرمونلستالزجاجيةاواللعاجيةاوراجممفيالافزواءآخرونوآلراللشخصية

ذللك.غرفيوالدورانالتفاهاتفيالوقتمضيعةسوى.لهمهملاوصار،أدري

الطريقيرصدلاولماذاعندناالنقدردوءناللجضيتساءلفدوهنافيمااللدوامعلىخرجواوبالتاليواللامبالاةواللضياعالتمزقيمتاهالظ

ذلكمثلبطبعالادبيةحركتناالىيسيئوئواللذينالادعياءهؤلاءأمامبشاركانلىتمامانعمأولاءنبالصمتوغرهايةاللفكزبمشاكلنايختص

اللحازما(ركزبالنقدداًكنتاج!مويتناول،الركيكالضعيفالنتاجفياللكبرىالتبطاتيحملانهوالفكردوراجتماماوتناسواالخالدة

؟؟نشاجهمطبععلىالاقدامقبلومراتمراتبرويةيفكرونيجعلهمحتى.امامهيتضجحتىالمتشابكةواقعةخطوطتنظيماجلمنالانسانحي!ة
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فعلا.نقادنما4ريقومانينبغيكانماوهذا،شكولاجميلهـؤال

."،اللبعضب!مهممنلئ"لبا.ؤم،مانمشغولو،بذاثالقيامءنردلا،وللدئهم

.هالنقدصاروح!نىوالمعارفلللاصدقاءصبوالتعوالتجريحبالسباب

عن.اببومصلر3:طريرقهعلىي!سبرعموماعندنا

.هالمساوياتبديالسخطفيأنكماكليلهعيبكلءنالرضاوعين

لرو!-طلمهرو!ة9ارفى5عراىالئقدلمف،ومأ!ة*يقةاللنظرةكنمكاللحتميةاللتنجبجةوتكون
-.

مه5فيجبوضحماودللك،اللعراءفياللقذرالغسببلوتترومهافرات

بينجرىهاوآخرها،!رةمنذزثبتارتيالعديدةالعنيفةالمساجدت

1813.بص5حولالغموضوانصارهماعليمحمدومحمدفارسالدينمحييالاستاذيرن

المتعاركانتركاناللنتيجةوكانتبشير،وسفالتجازيشعرفي

ارأفلمجةاثتأرل*!.وتفصيلاجملةبعضهماوتناولاجانباو!ءمرهالتجانياللفاضلان

وإك!اجيقابىداو!ن.ها!فهـمنطريفنوعمنالاخرينأدبائنابعضمخيلةوتفغقت

البيطارالدينص!حالاستاذاجفتأ!قضاةأنفسهمونصبوا"الادبمحكمة))عديهاطدقواالعابثالمهتريء

تسمعهلاخرحينمنوصرنا،التقتيشومحاكمرقضاةيد،رناءماللادب

لانراًأزدا*5يبعرومماحكاتترهاتفيالضعائعوؤنر،مرمتصالذياللعبثذلكعن

المحكمة"))تلكلدللكالامثلةوآخر.اللبعدكلا!جاداللحقالادبعنها

اللخكومةأفيازراًعياا!ءعلاحوريراًويغارعم،رتال!بفاالشعربعضيكتبواخذتجرآ!نهالشحراءييناصحة!حدشكلتالتي

4ريةلجرالارمةجرصارتالجديداللشعربة،تادمأوى.اللجديداكمط-عدى

الجزائرهالثورةتجربة5وبينمالاهونوهمأدبائناببعضي!يأثمينااللوؤتوهكذا.تعتالر

العر!وتحرلةا"ساة*،!الثقافاتترج!أرقىعلىالاخرىبيةاوراللبلادأ

...!-ونوينفعأدبهمفجمغذوناللقيمةاللجمادةوالمقالاتالموللفاتوتصنيف
ام!هم.

اسماعبلص!يقيألاسنناذتالليف
أصابتهاهفقد،عايهامعقودةا!مالكانتوال!تيالادبيةهيئاتناوأما

لوازعهاه!يابربيهاالنفزتماززعني!ن!ور!رمحسيبحث5الادبيةالندوةوص"ت.احياناوتخ!نفيحي!ناتظهرواخذتكودالرعدوى

!.الحاضووضحطالنىفلىحتىاكمالريخعبر5اصابتهاا!دبيةوجمعيا.نئا!يئاتنااننتمطمنتعتجمركانتوا!لإىدرمانبأم! في!اتخدتهاالتياللهامةؤراراتهاكذلكواصادتالركودجرثومة

فلمممفهمطس!القلقصفدي*كامرةنذكرهاانبأسو!)*(.6!ا!ت"فيلحقدالذىالسنويمصجانها

ءالدير-كفاذاالاستقرارعدممعطصاتلكلعنالكتا!هذا5،المخنفةالسصدانافايىمفيادبيةجمعياتق!بام.نشجيع-ا .........نر.احرى

بيمها.والتعاور،للرحلات6وتقوية،ربظهاعلىواللعمل

.آلحبةفىتساف!لكيثيرما)كلوفللجىسرح5أديبةهـزةاسا!ا!كونسودانيةصداراذشاءعلىالعمل-.؟

ا!ياالفكراواقع*!اللجمعياتكلكهزةمثلالسودانيينءلللادباآ-رمؤقهرأقامة-3

طرابخيشمي!جورجترجمة-بوفوارديسيمونتاليف!.الادبيةالمشروعاتللتنفيذالعملةالضطوأتللبحتادودانيةالادبية

ومؤلسساتهاليمن:الاجيالخديعةعناللثاماماطةحافةواللص،الادبيةواللجمياتبالادباءالخارجفيالاتصال-،

الاوسطالشرقفىآلرلمجقع!قعأرةووحمرمنبالرضظفكأداللها!.للمالقرأرأتىووهفان!لناوكما

عالمي.لطاوفيالسوداديالادبوسر،الادباءبيىاللصلاتولدعيم

!انتشالفيا!مالعليهابرمقدوناكثيروناو!هـكانعلىهاكاملينعامين

اوكلاغارأ..ستمأليف5نفت!قدللانلانناللنشرداربانشاءيتعلقفيماوخاصةوهدتهمنادبتا

الللذةامنازكود!اتفيالملاسحاتلاأعمقفيقضىقي!خطرلحثكااعنففد...وءهـكمالراهى1للموقفمحملةيعةصوتقرطهذ
....و،..الاس!معاللدار.للثمملتماما

ؤرباناأاللذةمذبحعلىمةالما*لنسانلآكرتمحيحيثالملكيةواللقمور!و!دئها"اورؤا!لمين))منا!كيرينزهـبربلاوؤدالشيءبعضؤا.تمةتكون

05نرضلمأمرضيناؤربعنررصتهاكماالمجردةاللحقيقةحالكلءاى

تموزا!اثورة*!نمارسالافيهااوالادبيةوكلشاكلناقضايانامعاللجةاردلاانوعلينا

تلك!مشاكك-،ابرازعليئوللكن،ارمالافيؤوسالردؤنسمياسة

اللعراقفيالشهوعببينوحديقة!ان-جادينمخدصينكأ،ان-دنا/ضسنىحتىعايهاكافضوءوتسلط

اللعرسة!الاشراكعةاللقومةعلاؤة،اللقاسمياللعهد:حدلدةطععة
.اللدواءعنذللكلعدلبحتثمالض*فمكمنعلىايديئالصع

ه

7ىاللحصرل!اطعخالمونتأ)مف.بالشيوعية5ص"(راحمدءسمنسودانبور

ه-....

ه!النشل6.1!االخامنهة-ايلولد--"أت،لا-ح-1أاأمدد-الادات)،(

بم.اال!ربيالوطنفيالكقهاؤي
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