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تنبرالمجيعن!لمج!

المفيد.اللجادلللعملنفسهير!هىءللماللؤياللكسولالمتبا!ءاللقاعالىاللقائمعلىبالوعىن!مهات!ملحانالىتعتاجاللعربيةالثو!ةوهذه"

اعضاءبعضمنانالىاناقصدللماننيالمقامهذأفياقررانوأوداللحرةالمناقشهمنوالنانجالمس!ن!بر،ال!رهـناللنابعاللعلميالاقنشناع

المصلحينيداضعانالااًلمقالاتب!ذءا*،-ؤطو!!،لمهم3اواللقبائلهذد"الارهاباوالل!نع!ب-ي!اطعلىنضلمردالنني

باللخطركذللكواللسياسيةوالادب!بةاللة*ريةح!باننا/نج!داللذيالداءعلىالثانيالباب-الوطثيألمجثاق

والمشاعر.النفوسفىمعاللجتمهيهش!.صوو!واحشى،الحاطمالدا!م*م!

من؟مضا!بتانئي!ز!نأؤررانمم!!منيلا!زاو*ناكنللم"م!وفىاكقدبربئالل!لميه"السا!قمقاليكنبتحينما

جميعاوهؤلاءهؤلاءلميمعضح!نعم،سأتاولل!ممنوررم!بغضهب،تناو(ت،!اللبلادفيوصدهاو!م،وكتدهاء!رالقبايىقىفيهدءوجوداعنيم

افصدقدرمامنهمالنيلاقصدل+باننيلى"!تاك!بديصنظمبالىجءلآالعربياللبلادفيوجودهـ،اعةئيكغحظوان!،،الأخرىالعربية

مالها،اللرائدةالقيمرلزلةلهمامنكهذهخظ!رةءش!قلةققو:صر،الل!ادةهـلىوأزورافها،أورضى7!،صثههـر،احدمسضصىعلى

اناسوشبمش،وسيقولون..وسيقولون،وبخض-ونشبغضبون0المرتقسبوخطرها

...ؤي!مايرج!وىالمديمةؤى*ن!؟اللبلاداللعوبيمةؤى19!(ئل"هـلمفيقابا!ب!،معر!كأتامههـماكنعلىولما

اًلقبائلللهـذءلمامصرفيوخاءسةا!مفراءب!ه!علا!ييشفقوروماا!صبر!دلاكأى،قاط:ةاللبلأدتللظمض-وىعالىعنهااتحطثلكي

بالنقدللهاينعرضلمنمس!نقيمةغ!بروجولاتصولاتمنالنلقدةصوجودةغيرانهاطدارمحىولا،فق!مصرعن!صاديالحديثاو؟ر

...يض!تعرفياثلانمهر.،م!ءر!الى-جهاؤ!هـير!انطو!ءص!لانيبإكأ،)وووالبلاد؟ك4كي"لضوورةبا

يهـستهدفلااللذيبقلميالخاطرهداق!نلتماسرعاناليبيدخ!فأإخلاهـوزوألم!،!*قى(؟غمي.في.أور:ش-بم(ن؟!ء"*-!د(يمحطفيووح!ة!ظن!ةهيا!ما

مناغلىهيالتيالوطنودممملحة،والجمالوالخيصالحقالااكبير،اوكربيايوطن!وابىزو؟ىودللكم..ش!قتهوجمعشتاز4للمفي

.عمديشسىء؟لعلىا!وجمبوالصالأدبؤىك!مائعأفى،كأوادةلم9الجزءءنوال!هـيث

فىبهيستفيعونعلى!مالمصلحينالىهذابحديثياتقدموهأنذا.سواء

والمكروء،الايداءمناللخوفاما.اصلملاحهموميادينرراورصاتهمالالللمبانعبدالرحمناللدكأور!دلا!نطم!عنانالمقالهذافىواًجبناومن

ممنتئتلرليدبماالتىوالاعاصيرواللخطوب،والالواءوالم!،ئبطلعللواللقاردءيودإ)قيواهكه"!صرؤك!الئقدةةقاللابل!قيعلى"علقاللذي

للهاليسوتلكهدءاناللقارىءؤيلعلم،للهموضتا.نعرضلهـمحتتعرىأ-لالل!انالموبقولم""،النق!نج!ا!:!خما،ت!4!رغبعرضاللكاتبعلىت

..يركوىماولليكىالتحديالاالللهبم،.حسابعديع!نح!ناجمد!"كلةوور!ه،صهالال!العصوركلفىمعروفةالئاقدة

."والادبياعيالاصل!نىونامنال!كلةي(قيصراح!فيزلنلماكوننا

اللقبلية:بواعثءلى!صرينادئ!دايبب!ن،الدكورالاخن!ئ!ىانواجبنأمناقولط

نمثسيرانيجباللعربعئدعاءكأبصفةالقبليةبواعثنفهمءلكي،وأخرياتب!خرىبئ-حع!4ألمهممؤ"فيسه:ور!مهابل،السابقةالمقالةتلك

ترجعوالليهااللعربيالتفكيرفىاثعملماتمنتكونتكادالىءلماهرةنحن"نعاليقهؤىنف!لمهاللدكب!رأي4أشاوكياحعيثناح!ل!تقظين

فىتتمثلاللظاهرةوهده..ال!وبت-دالقبل!بةهذءنشأغ."وأو*ديبم-ء،!ء،جماالا!نمونامنالطفولةمراصلفي

،نحوهاللجليلةالاعمالفردكليمركزبحيت،الفويقروحان!دامالموشصوع،!قي!راهـممام4ثوجأ،حجهازمم!!اننان!ضد!فانفاثمشمن

،اويسكنهاللذىاللحىفىاو،بهايعملالتىالمؤسسةفىأكانتل!ى،اء،القيملىلزلةفىجلا!ها!ضر!ا!-!ألى*ىتلك..المشكلةوص!يم

اخرهالى..او..او.ؤيه.!رعا!ذيالشرانؤىفلاءحالح.و؟ه-قاء،ألؤر!!؟و!.وصبرنجه-،!!انسمانصجمقمبدايرئواهدار

الاحرينيغمطانمااليهوسبته،نحوءكملىارالل!!مركزتهفي!هو!و!فا،لصمه!،ن!ؤفكلث!ىحأ!!كأفي3?ت،6:رزنر"نما!-كىقجمهاالامانةولعل

اللعمل.هذاتجاهبهقاموابما1ي!عصحقو.،ال!نيحقوؤ!مءلمف،ضطكأفيء،/"لم?!أئم!و-كأ!ؤ!ءف،أبرماف.شكذ!(ت،لسانعنالهاةاو

هدهاىنقولحينمالللصسوابينمجافلسناانناونهكأقدالشخ!بةمطرحستءإلأفط.نظ،ار-ضو!!ذ!فىدةا!ريا!وورزرقومان

الواحدياخذحينما،اعمالنامناللكن!برفسادميسبباللقوررةذهنك!3كطت!!صبو".!-ز(ف!لمموواءاينمديهاًولهطفىهذءبافراد

شيئاانجازهافىيتوالىثم،مماب!همهاللقيامانقهعاعلىمن،.رال!إ،لوالخيرواللحقوا!طنالله

يديه.علىالمشروعوأدويتم،مهمنهةفىيفتنعلحتىفثبصا!دءجدورنتتبخانعلإصايحشبمدورنااننعتقدادئاهـأ

تهدىافكارومن،كتييرةمحركةابدمنعملللكلبدلاانهذللكامرها،ويفمنهح،حق!بقء،4هـدطنمك!صمفء،لكبىارولاتفىكلاددشة

تلكتسلكهاللذبمرالمنهجللهوترسم،السديدالعملنحوالإلي!يحضىارعهطصفة"ظ،زر-،،ؤبمع،)حف!!ء!ا!وط.يا:،ءمنيعاللجمويعرفها

وحدء،مابعمل-انساناي-ماارءصاني!قومانيمكنولا،الايديبها،افئم!بنأأجكأظبد3الأصكلىأواخ!خمالهىسشها!وااةخلاءهايص!نطيعوا

الانسسانانوهبم،الاجتماععلمفىالل!دهيانطلاولى!خافمذالان.ل!اوالمروبئ

بعضلقولكذللكومخالف،خلدوقابنرقيولكما،بطبعهمدزيانبر!!لاانهالمؤ!ىايعربيالوهـ!نصنجىونس!ذللكؤىورائدنا

."باخواور4.في4!ف!لالرء"الحءهـ-اء!نهاوروق!أبرءبى!!!رفونروؤء،،عل!يهـافقروطالتيالارضنختر

ياتيانيمكنلاقاطعبدلليلاللطاهرةنمشدلعلىهذءاننيمكانهعلىانح!اللغايئ1الاهـ،الىغ!!،!ف!ممصرحيئئذ!-أويرتممنى،!فنهح!ترعلى

ويمكننا..للكتيرينوملموسواصجلانه،جالبايمنالتكننببالل!بهاللعربحمر،!ل!ووكعطال!عظك!الأنتواح!قىتحق!بقاللى"!دفاو!ىاثودة

...جافحمبمناكثرفىزل!4اني!وىجهـبر،وو؟-،!و!!كأأ؟فىشالىليصكلععد،رلممواطنهناللفرصوتكافى؟
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مششابىبهطريقعنالتعليمعلىالسيطرةلللاتممارتمتوللقدضه--ةالريافرقنا.ؤرىفانك،ةءجةياالراللتربيةجانبومن

وهولاء،كأالعربب-اللبلادقىالتربيةوراراتعلىلصبهماللذنجنفىو!زم،الاقلالقليلى2الانغلبلاا!فدمكرةكفرقاللرماعية

وانما،مليملللأكأداًة"العربياللغةيمحواانعلىجهدواالمسشارونتبدوا!"زيمةالنمكرحاكي:أء-ن،الحاككوؤى،الاكثرالم!بر

لفكأنصابنصفحصصهـأنصابيره.لىلامئفصلةكمادةتدرسكانتتلكالروحتتضححبمساانهغير،الللعبفىواحدمستوىعلىاللفريق

وطبيعةكيمياءمنالاخرىالموادبهأ،برسىكانا)تيالمهـصنثمرلاعبكللان،ذلكقىمحالةلااللفريقيهـزم-ار!رو!اروحاتعدام-

...وغيرهاورياضياتمكترثغيرللعبهفىعضلاتمنعفهكلهـ،يعرضانمالفربق9من

علىالسستكنفلمالموادتالليففى؟للفر!صةالاسسناحيةومن.اللكرةيناولهانمطينتظوالذىبزميله

والاجتماعي!واللسياسيةالثقافيةالصلاتتدعماوعميقةلوررةاللكرةمنيأخذ،صقرعبداللكرنجماللابانمنذللكعلىاللوليس

بينهوببنجعلتبل،بواقفهالتلميذ-نربطران،اللعربيةاللبلادبينمف"ياخذانانسانلاييسمحولا،راسهقوقاخرءالىالملعباول

فرصةلها.نيحتماادااقتحامهعلىيقدرلا،منيعاسدااللواقعتعبقدتجدهاللنهايةوفى،فر.لقههـرزاعضدكانولوحتىالكرء

..ا!حياةمعتركاللىالنزولاللروح5هذسيطرتاذاافول..الاخرينللاءبيناللكرةمنهواخص.ت

تمث-لىكانتالوصفبوذاالعربيةالمرلسةإانشكفيهلاراللذييفوزتراهاللاعينبيناًلروحصذءا!متواذا.يهزماللفريقءلى

تمى!ل.وكانت،ماحدالىالواقعياكوريالميدانعنتاماانعزالاضديممجلهاالهفطالاصاباتفىإقرباو،يلاعبهاللذياللفريقعلى

..اللعصردلكفىللحكاممزرتلآاما.الدولليةاللفرقمنالاولىالدرجةفىتعدالتىالفرقىبعض

لللدعايةمنبرابرتعمثلمراريخاللهمادةانمنذللكعلىولاادلهـانلواجقانك،الفرديةعلىمدؤ*4ضيةالرياالاللصابكانتاذا

لللشعب..لللجيشفيهاالبساللةكانتاللتيالواقعفمثلا،الحكامللهؤ،ءالخمسةمناو،اوللهمويكون،الدوليينالللاعببينيتقدملاعهنا

المعرهـكأعنبعيمدينكأفوالاناساؤ-"الشجاعةتنسب؟؟نت...وغيرهمااللقوىوالعابأممباحةافىوذلك،الاقلعلىالاوائل

هـنوعبدالللهفاشوقكأمرالحكاملاء!؟امريكونوقد،تمامابلغناقدالاخرىهي8وهذ،الفنيةالضويةهوالثانيراللجانب

يزعمانالذىاللجيتىيخونانثم،احربايعلنان،فلسطينؤىمعركتنا،كلثومامكذللكوعندنا،عمدالوهاب!تلافعندنا،مردافردافيها

زعماللذىوطنهمنهـماكلويخونطالاعلىفائدءمنهمارلاانفرقةعندناليسوللكن،اللجشيئمنوغيرهم،وفميروز،الصافيووإبع

ايصشامعهمويخون،وه!ولاءهؤلاءمنهمإكليخون،مليكهانهالشعبههذاروحعنقيجمجماعياغناءتغنىانتستطيعجماعية

تنسباللعربيةمدارسنافىالكتبكانتذللكومعاللفلسطينية؟لقصيةوفيروزكلثومباماو،اللصافيوديعاوبعبدا؟وهابجئت!وانكبل

الاعلىلللقائدتنسب..واللبسالةا!شجإعةاللطرازهذامنلللحكاملما،اخرينمعاللفرقةهذهفىمنهمكللليغنىجماعيةفرقةفى

ينزلللماللذىالجيشقائد..مخموراسهرانمعربدالليلهيقضىالذى.منفردايغنيوهونبوغهاللجماعةاطادفىمنهمواحدنبغ

مكانها.يعرفوللم،قطالمعركةارضبهاموفقيننكوناللفنيةوالتربيةالرياضيةبالتربيةاتمثيلئوللعل

كتبهاتتحدثالتىالعريبةاللغةمادةمنايرضاذللكعلىادلولابيناللفريقروحانعدامعلىدليلاوضحلانهـما،التمنلذللكفى

مجد،ومنالملكمبلادعيدوعن..الحكامؤبرقيلتالتيالمدائجعنكلاانالىيذهبوناللحضارة!نانعلماءالرغمعلىوذللك،العرب

الشعب-ظالمة-اللعربيةمدارسناكتبوتنسسى،واجدادءآبالهعلىالدليلاكبراللدلليلهمااللفيةتربيةوالىالر؟ضيةالتربيةمن

ابطالصنعاللذيالفسعبتنسىواجدراحقياللحديثهواللذي.الاممرفي

هذامجد!سى..وشاباتناوشبابناومفكربناوعاماءناثورفيضاتفكيرانه:اللعربعئدالتفكيرفىنقولانذلكبعدوذمتطبيع

به،حلتاللتيالازماتعلىصبرءتنسى..الملكمجدلاالشعباللطباعبحكملا،اللقانونبحكمجماعي،الاعمالاغلبفيفردي

اللعليا.الوطنمصلحةسبيلفىالاخرىبعدواحدةابخنازهاوالتي.والامرجسة

فلاللحينذللكفىمدارسناتلاميذانلواجدفانكثمومنيظهرالتيالاعورفىالايبدولاالل!ماعيالتفكيرانهذاومعنى

علىوالخروح،المودرنيزموادعاءوالتفرنجالانطوائيةمنهمالاكرالكشرالسببهووهذا،معينمشروعنحولللمفكريناللدولةتوجيهفيها

لامتهخيرامنهتنضفولافانكوكذللك..نشأمنهالذىاصد5المافي،فيوامانيهاللشعب؟ماليفلسففكرياتجاءتكوير-نعدمفى

وشعبه.روحيحملادبيمذ!بايجادعدمفيايضاالسببهوانهكما

لللعمليةاًللعامللاتجاءن!رضانبدللنالافانهاخرىناحيةومن،ونظرتهمالحياةفىفلسقنهممعونجتسق،ذواتهمعنويعبر،اللعرب

نعلمانالمقامهذافىوحسبنا،اللعربيةمدارسنافىاللتربويةالاجنبيةالادابفىاللخلطمندلا4؟ذللك،والوجوداللكونالى

وذللك،التربويةاللعمليةعلىيسيطراللذىهواللفرديالدافعانجنسعنهيعبرولا،معينامنصبايمثللااللذيالخلمطذلك،اللعداهـة

واذهانالمناهحفىمدونهوماحيثمنلا،اللفعلياللواقعحيثمنهذهاماموادبائنامفكريناوقوفثم،بعينهاللغةعنهولابعينه

اللعربية.المدرسةفىالتربويةعلىتقوبمالعمليةيرسيطروناللذينالمربسرباللغاءالحكممع،والمحاكاةالتقبيدعاىالمدربةالقردةموقفالادأفي

،وانماعلياقيمةلللفرديجعلانهالالجاهمنحيثذللكنعيبلاونحنللدارسيهاوزللغىقرباناالوافدةالادابهذهمذبحعلىاللبتزيعقلهم

المواطنين،فىااللفريقروحانعدامهيفقطبهالاخذنتيجةلاننعيبه.اللغربيجنمنومبدعيوو

هدفبانتقولالمناهجانحقيقة.جسيماخطرهكانهناومنالىترجعمااولترجعاللظاهرة9هرقانامرمنيكنومهما

حياةفىالمساهمةمنيحمكنحتىاجتماعيااللفردتشكيلهوالتربيةوكجماعاتكشعوباللعربتفريقالىيهد!كانالذيالاستعماران

اا!علىالمدرسةفهمواهذااجلومن،نشاطهاومظاهراللجماعةاللشخصيةفيهمينمىكاننفسهالوقتوفى،"تسدفرق"مبداعلى

ينمىمابكلتزويدهافىانجذ،1هناومن،باللخيراتملىءمجتمعالشخصيةالمصالحاصحل!العرببيننشأثمومن،اللفردية

التلاميذ.لدىاللهدفهذاواستمرأواانفسهمعليهموهانت،لللشيطاناوط!انهمباعواالذين

ايجادحيثمنفعلاوالمنفذ،اللورقعلىالمدونهوهذاانحقيقةمادياتسبيلفىالمثاليةالقيمبكلوضحوا،واللخذلانالخن!م

؟لماداوللكن،هداغيريحدثاللذيلكن،الوخسائل.غاللياإللربيالوطنثمنهأدفع،حسه

حيثمن،الذاقياللطفلبنمومهتمةولاعابئةغيرالمدرسةلاناللهدفذلكالىالاستعماروسائلفىاللخلاصاتوخلاصة

2علأمتدخل،وفدراتهبتحريرولا،التربويةالعمليةفىاللبدايةنقطةانهالدورلاهميةنظراوذلك،تعليموالىالتربةمجالفىثدنكانت

لمجنحتىاجتماعياالتلميذتشكيلالىلات!رفكما،نموءاللكباهـفيفىاللعربيةالمدرسةبهتقوماللذيالفكريالمجالفىاللقيادي

الجماعةحياةفيالمساهمةومن،اللحياةواقعمواجهةمنالنهايةفي..البسامالم!شقبلبناةوبناتالابئائنااللكبيرالوطن
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اللعربيةصحافتئأتسلكهفيماالسببنعرفوئسنا..ماكتبتتكتبان..نشالهاومظاهر

منمصلحةفيالوظفينمنعد!بهايقومالتيالمشاريعبعضنسبتهامنفيالاتجاههدابتنفيديقوماللذيمن!دنقولاكثرونوضح

المؤسسة.اوالمصلحةرئيسالىالمؤسساتمنكلؤسسةاو،المصاللح؟؟إسناءدا

ناسبةالمصلحةهذهلرئيسصورةوبجوارهالموضوعتنشرح!بنماوذللكانفنقولنحنونجيب،المدرسقا"للااللفو؟علىاللقارىءسيجيب

المؤسسةاوالمصلحةفيالمجهولاللجن!ديعنغاقلة،الليهالمشروعهذانفسهوبينبينهفيماواقسمتخرجرجلبارنتدريسيرقوماللذيالمدرس

الموظفينءنغافلة..بتنفيذهوقام،حقيكقةالمشروعهذاابتكراللذيالىبحاجةولليس،ناحيتهمنوقتعندهلليسلانه،ثانيةلقرأالا

ابتكارهمعلىالدولةمنتشجيعايجدوأانيسرهمالذيناللصغارالنقود.هدهالىحاجةفيوهورحيقرأهاالتكبلللكتباثمانودؤعاللقراءة

..بهيقوموناللذياللعملفي3واخلاصهمالاتجاهمنهذاهذهمناذنيفهمور،.لطورهفىوقفانهووذاومعنى

حاسشءلمىانعكاساهـإؤكأحانشناور!وكلهذاكانلقد.اللفصلفيتطنيقهبلمتطيعولايقرأهوانما،شهئا

....والمدرسينبينمحققالليسنفسهالاتجاههذاانؤدللكوبجانب

،ععدكا!وللوقتللباحتين"للعربمكالوطنتوقتئمباكلاللحكومعةكانيرارمسنللخطومصألتي،الل!هاتكلمنعليهتهتشتىنعواصفمعوصالتلمميدالىادانفهم

......يرقبمشدوهاانسانامنهتجعلصتىتحطيمه؟يانهافيتحملوهي

اللرللقيملساشا،لهابلدلونازعلمفدللخىلمقيماددهـمتعدىيقضيومملالماحليا.ياقم!ميننمنيجعل!ماللعربية.المدرسةفيواللفصلى،وحدرخوفجمااللفصلفيمايدور

وهـحرريهااد!فمندوبيوراءلاهثاو!جري،ز!له!لد!مكلااتفاقولارابطةلاتجمعهمالذينالمدرسينمنلحتندمعرضعنعباثة

!هـررونها.ايخرالمصالحفيالمنفذةالمنروعاتوءنت!!كبونعساهميجباقياللصلاتمنذللكغيرولا،اللعملفيوحدةولا؟لمتاعرفي

المحاؤ"،فيلآحيثمنالصحفيالتقدممننوعاهذايونوقد.دولهونكوينامةبناءالى.بهدفالت!الحديثةالمدرلسةفيتحققان

،اوزميلهمايعمله،الدممدرسكلانذلكوكأاءمنتهرزألتياتجمجةوا

عملاببهاليئسب،كبيرةننعخصيةاورئيسعنالمحرريبحتان/وهو.الاقلعلىهويهـنبمادته

معا..والقؤاءاللجويررةفيالمسؤولليئبتقديرموضوعهيحظىكيلاخرين

وتعدمهااللفرلقدوعتحطمهذالعملمهاالصحافةانن!قدانناغمرالت!وطبيصهاحوالهله،برأسرهامعارررسكلارهذاومعى

......زملالهمنالاخرىاللعوالموطبائعبأحواللاتختل!

كانولو،كببر!وبماالالاتعىلاتها،وسطحبتهاتصيجهامذبحعلىمددسصهاانالواحدةالمادةتضأنفيزقوقانىالىبحاجةاولس!

مولممممؤولوللنتبامنعل!ه!ملالبوبتعراللىيئيحمقلهموهدلوص!ةفيللصغالمصلم!ةظف!ملوغبرلمهالمؤهلمختلفولانهم،اتجاءاورأيأيعلطأيضايجتمعوى(دورلا"

الشبابتهملىووابعملهااللصرا!ةان،اجق..فيقدروهماعماالمخلالىبمكانأحقانهنفسمهفييرىمنهموكل،.الشخههـكطواوننكوينبيةوارةة!

به،تهتميجعاهاالتبالوسائللايرملكواللذي،بالضحاياطريفهالمرصوفثمنيدفعوللم،طتهانفسهواقعمن،مبررأ"5شكاواوله،الصدارة

واللدعواًتوغيرباللو!اياالم!ررعلىفيسخوقادراكاناناًلالانشرانهااذأبنائهامنثمارهاوهولديهانتكيءأعزفيامتناور.وىغارياكلههذا

او...او..المحاصياووالطبيبالمحرربينتؤللفالتيالاشياءمنذ!ك..الاعزاء

.اخرهاللىاللجامعةفيا،فريقروغوجودعدملاهرةتكمنالابودناكانوكم

اللعربية.الاقطارمنقطركلوفي،جامعةنلفيالعرباللجامعيينبين

يصهراللذياللكبيرالمعملذللكفيموطنلهاي!كونالابودناكانكمنعم

لاسواقفىفياللجامعاتيعملونالذينلانذللك،وشا؟فناشبابناعقولبوت!"في

..بنافعلليسهذاودناللكن،اللجامعيةالدرجاتارقىالىوصلوااناس

لمول4لم6وونللظطيخيلالذيكالسرابالااللصدده!أفيحسبانناوما،ثمافعلاو

وميروءولض!لم،تكمنلانخصيبميداناللجامعاتان-قيقةثبتالذيلان،ماءانه
"-.لالريمفيهااللظاهرةهذه

يشتسركحينملماللعلعيليفاللطفييبدومماذلكعلىادلولا

،المادةهدهفيكتابامنهماكلريضع،مامادةتدريىفيأسناذان

لدكموريقلممنالمعدوماتبنعضهذاطلتهاحديأتياناننالويلكلقاللويل

الراهيمزكريافيمائةالرسوبضمنفقدهذالهتمافاذ،اجابتهؤ!يذاكتاب3

فياحاديميالمنهجهوهذالان،دللكفيالاستاذعلىعيبولا،المائة

الدكأاسة

قبلمنالعرجم!الادبيعرفهلمجديدلونعبعضيقدمانفيكنمثلاخرىصورةهناكفانهذاوبجانب

وتتناولوالحعاةبالفكرتشتعليومجاتلطر.و!طالسنفييعغرهلهزميلكن!ابطبعمنناشرمنععلىالاسا"لذة

وتذسنا،والظلاموالعدموالموتالوحود+!اكلمحاربةالىاللكيبرالاستاذويعمد،بهيعملاللذيواللقسمالكلةزو!لا

..ءليهيرغطيانمخافةزميلهه
مارسيل.وغللرييلكركحوردميات.....

ب!و.علىاللعملفيكبيردخلللهااللعربيةاللبلا%فياللصحالمحهانكما

.---.اللجبابرة،للخلقميدانهياذ،اللعربألمواطنينبيناللفريقروحانعدام

حلكهوسطالمجوممنكلمع6لحفامدبهراوركاصيهلعيللوحتتركاللذيالوقتفي،الشوةلايسنحقمنواشهار،اللقيموردزدة

واخلاصهمضميرهمللانيعملوناللنسيانزأويةفيالممتازينألاكفاء!يه

..-.-5كذاعملواانهمليقاللايعملون،باللعملاللببهميروحياتاـلمذاناهماللوطن

لا!لعرلتهلكور"طرليكرالتعمثرلريعيسحدقصييمافىلععيرء+اللقصاراًلاخباروتشروتطبلدتهدلحيشذالصحفتيوق،وكذا

.....مسسناللكترينييرالذيالامر،بصورهممتوجةاللطوالوالاخاديث

الارا!دارزس.ارق25.ألثمنايضاالراشدينالقراءييركما،مجهوللينكجنودالميادينؤكمارعملون
فيعتقدون،الصحيفةعنهتتحدثاللذيالوضعحقيقةيعرفوناللذين

للهاماكانوالا،واللبلاهةالغفلةفيهمتفنترضحيفةاللصانبدءءذىبادي
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القاررين،أل!اربراثنبينيص!بعانمنللشبابلاد!كانثمومن

.:شوفيقولحدءلىونابظفرللهانا!حياةوتصبح

..برهانهاوالظفرالنابمنالسناعكدعوىاقوياودعوى

!لم4!ورفئوه.اللرليوطننا!!قالفر.ر،حانعدانم..خلقمنضرلا-اللعمل

بلهيبيك!وورالديىاللحماعهاراء-إللصحالياللحلمىهداكارو!ور

ميدانفينلم!هاالتءالماضيةالصورةعناللحديثويسوقنا

اهتمامالى،والكباربالرؤساءفيها،حافةاللهتهتمالتيمالجلالةصاحبة

..الشعبمنالاعظماللممصوادبهذامهمإةاتهاوسيدالمجتمعبرجالاخر

لاتهتماللصحافةاناًلصورةهدءفيتقالاللمتياللخلاصاتوخلاصة

اليهـ!فيالحربةف،داءوحيمنيعملاللذياللناهضالشبابوترك،تسميهمبهمااللكتابمنبالنجومالا

قماالاف--ررائقفىإء--اءا5ة!ؤوق!!كعنالتنويهبدونتتركهم،هازلونوال!ناسويجد،العملفيويخلص

....لمكباربهايحظىالتي،.اللطويلةالاحاديثعنفضلالهمأدليضملاي
والشهـعبيشطيلقىجبالجيتروأجالتجملينممص03ـ

الضفقحأءادما/وغ!ذه،الابط،رومل-وا،واللتيورا?كانتالت؟المرأةمناللحديثأحيانا2تتضمنوالتكيما،باللكظ

تن!ثقلالفداءوالحياة،الودر-،نزقي--ل،"".؟مجدهفيسبباكانت

....لايجحدوفضل،طوللىدللهااللعملبهذاالصحافةانهذاومعنى

وانها،المواطنينبينقاللفرروحانعدامعلىواللعمل،اللقيمزلزلةفي

لمواذا،الشبابمن!ياببنهافبمالعاملينمنللكبيري!نتميبمنالالاتفغ

..01بهاولىاورحلها..اللقتحيثالىفليذهبكبيرالىاللثسابينتم

تمد!ف!عاحىردالهء-محهلمثال،عرينالنصر!ع!عال!وؤمامايشاءلليفعل..ظهرهامنله!ردطنهالاى،الاوضبهتميدان

-نوالتللالاءهـورلالفىجمماالطرول:فركماامامهغلقتقدالابوابلاى،صوتابره-صم!ولا،ساكنابرمحركهو
.......اغلاؤهاوأحكم

المنافلينطلائعمنللمخالدبنتربة.**

في-،اللفريقدوحان!دامظاهرة-اًلظاهرةهذءلوجودكانوقد

هذهظهورد؟يسجتهمنكان،اللعربيا!تلفكيرعلىاثرالسمابقةالمضدين

الؤصودءلىمطقوالظلام"وا"علبعمث!القبا"للهذءطريقوعن،عنهااللحديرثبصددنسا)تيؤلىاللتي
(..حصرريىانوفزكمتحتىفاحترائحتهااندرجةالى،مرقدهامنالعصب!بات

اله!ودفيا،طفال.ر--ق!وانمنطموالف!الادبشداةاصابتنفمسهاللوقتوفي،المنصفينالدارسينمناللعفلاء

!الي:ودعالىينشرونالشر،وقونرهش!-وأاللذينوالمفكريناكقادهؤلاءفييررجونهكأنوا!بمااملبخبكأوهوا.ته

ا)تلودواحياةاهوىؤ،جأيقتلىون،ؤيقضلمونمنهجااتخذوهاوإ،ومهرجانات،ندواتلهاوأقاموااللعصبياتتلكعثواًابرة

.هل.المقامهذافينتساءلانلناويحق،نتساءلونحنونصيرا.وهاديا

مايدورلايرىللكي،اخفاءهامحاولاالرمالفيراسهيدفنماانسانيوجد

السلأمزحتتىفاقرارالاهـنالوادىألىكا!افياللحالةانالنهايةفيروولهمطرذللك،والادبيمةالفكريةحياتنافي
....ا؟مايرامعلىواللفكرالادب

إلفلامفلب!"لردوامناروأونكألىبدللكيقومانيرضىا!يالانسانلايوصهـذللكانهاعتقدانني

!للأمص،ما!ىيخاهمو!ب!يبناتسرىارواحهممنفلحساباللظالمةاللقولةهذهوقالوجدواذا،اًتفياكبمااللدور

3الوسامالفخارصدورنا!يتشعجراحهم؟ادقوإها

منبانواعتمورالنقديةاللقبائل3!ونفإنأمرمنيكنومهما

التفكيرفيمجالاتهاشتىفيالعامةاللظاهرةعلى.فأشسظاللصرأعات

.سيرج!ونانهم،لالوداعالمثة،5نخدفقلا..عنهااللحديثب!التبيالفريئروحانعداموهيالعر،!ه!
بين.ماحسثفمنها،لحديدةصورفياًلصراعاتهدءبدتوقد

المشينهـدىعلىناصرلالربيع!يسيرجعون-:والئباباً!خ

الغصونفيؤالطيرالرجمماوالحصعادفيسيرجعونيعاصرانجيلنبينماءجدثهوواللشباببينالفشيوغوالصراح

ونالع-قرةالضغورءلىبسمةسيرحبمعون.اللفر.عالمفيوالشيابالشصيوحيمثدنالجيلانوهذان،اللبعضبعف!هما

لايتيحونلإنهم،متعصبونالشيوخانعلىالشبابيتفقويكاد

الوقتوفياللكنابة،طريقعندواتهميحقهوالكبماللفرصةلللشباب

حمماهلروحهرفتدى7هـقالعرلاثمعم!المحذ.انفسهملايأخذو،ى،عاب!نوناللشباباىعلىيتفقوناللشيوحا!نرىنفمصه

...0000005المساللكوعراللطريقهذالان،وأدباءمفكرينيصبحواللكيباثدة

ه،الطفألءوأنيمهرجىلبعدجيلاراجعتر!مما!رث!ابلآوغيرمناسبة+ثلفيويذكرون،باللضحايامرءمو!

ه،وللسلامدوحةاءبالدا"للخارسين/ الحب
للعا.لليهماوصا9)ىوصلواح!ى

الحماهفلنرؤيع،سغيشهدونئددعن1ارلا...
...-..ومن،اللكباطرلروادتوجيهلىيسضمع.النن!بابفاندلكوبجالب

فيوالتعبيرالمضمونفيوالسهـولةاللضحاككأالىينزعونفانهمهنأ

الما!لممحححسناللقاهرةلا،.ولا...ةاًد..ءبة.،لاد ..لصعب،تمحاسعباربهملترىانكحىبيةابهـمتجاكل

واللكتابة.الليقراءةتعلممنكلعلى

-77ال!*فح4عاىالتتمة-
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،لكءالىالسبيلكيثولكنزر-*?*ء!يءحععيحعي"هـعم*بر*رر"رز"*"""*"*ة

حيتمنالاذتاجمقاطعةيتضمن،بسيرسهلذلكالىوالسبيل:..ا!ض!أك!ديةااوف!ليةوأ

وغيرهاوالمجلات!الاذاعةاللصح!فيعنهوال!ريثوابرازهنقدء

ينتمونممنزملائهم-انتاجوالمسعةبالرحبتتدقىالتي"المؤسساتمنا-03الصفحةعلىالمنشورتتمة-

اياها.للقبلية:الىعسسسم!هـ!ههي،،له!ه*!هله

للهميكفلهاللنيماالتقديروناللتشجعتلوالعناصرهذهانونعتقد

اللفانيالسلوكلا،والامتيازاللكفاءةعلىيعتمدالذيالانسانياللسلوكفنذ!بنصابهافيالامورنضعانعلىحريصونكلههذاازاءونحن

والتقديرالتشجيعنالواللونعم.والانتهازالخطفعلىيعتمداللذيعلىاللطريقيقطعونمتعصبونحفيقةالننميوخهل:لنرىألشبابمع

منبهمايقومونسبيمفيوالنفيسوالنفس،واللجهيداللجهدللبذ!وه؟اللنسبابلا

منبدلا،فيهوالتجويداللعملفيالزيادةاستهدفواولا،فكريعملهلدعوة:للنرىواعمالهمالشبابسلوكنتفحصاخرىناحيةومن

.يعملونميمااًخلاصهموعدم،احجامهمونشرالتشجيعلايسضحقونالشبابهؤلاءوان؟قائمةلازاللتالشيوخ

الادبية:المذاهبعصييةللهميخجباللذبم!وانما،ثقافيةمؤسسةايمناجازتهماوانتاجهم

..انتاجهممصادرةوءـوواحدشيءفقط

اللمراعذللكويتسم،الناقدةالقنائلبينيحثاخرصراعوثمةعلىاولانتعرفانيجب،وهؤلاءهؤلاءعننتحدثانقبلانناغير

الذيناللشبابهؤلاءمناللظلامجنحفيتمالتيوالعصنيةبالعن!لنايحقفقطوحينئذ،متعصبونانهمالشبابيزعمالذينالشيوخ

.مذكوداشيثايكونواانويريدونالارضفيعلواونيرباللشيخفيصبحالسنعاملعلىهؤلاءمعرفةفينعتمدهل:نتساعلان

المنعبعلىنتعر!اناللعراعذللكعننتعمضانقبلبناويجملعلىمعرفتهمفينعتمدام؟؟باللشيخليسالمعمروغير،فقطالمعمرهو

بينهمالبونمدىنعرفلكيوذللك.!يريموناللروادعندهوقفاللذيذللكالىاشرناكما-ذواتهميحققوالكيللاخريناللفرمةاتاحتهمعدم

الرومانتيكيالمذ!بهوانهبسهولةنعرفانويمكننا،اللشبابوببنللهذاعنونتنا.نصبجهناومن.عليهايهيمنوناتيالمؤسساتفي-قبلا

القرناواخرفياوروبافياللك!سيكيإلمن!بانقاضهعلىقاماللذيالمؤسساتعلىالمهيمنينعملستشمللانها،موضوعذاتغيراللصراع

اللذينمنهؤلاءكانولما.(1)عشرالتاسعالقرنواوائلعشرالتامنيحالاللذكيانايضاميهاوسيدخل،معمرالليسمنومنهم،اللثقاقية

عليهماوفعت.اولىكان،معااللعشرينوالقرنعشرالىاسعالقرنادركوا.شابالايكونقدذاتهوتقيقازظجهنشروبينبينه

المذصبومباديءيتفقاللذيا!دبهولللقراءةالمتطلعةعيونهمغير،اللشيوخحقيقةمعرفةوفي،اللعنونةفيهذايفهمقد،اجل

،وهذااللوسطىالطبقةهمالرومانتيكيينجمهوروانخاصة،الرومانتيكيفهمامن-اللقبليةالللونهذايصطنعوناللذينالمعمرينغيرفينفهمقداننا

تعصلالطبقةانءسيمونلانهم،كبيرحدالىامباركتابنايرضىشبمءوهو،تصرفاتهمحيثمنعداثممفيويسلكهمبالمعمرينيلحقهماخر

ومن،والاجتماعيةالسياسيةحقوقهمعلىآنذاكيمثلونهاالتي.طىاللو!التفكيرمنمعينخطعندووقفواافكارهمفيتشيخواقدهؤلاءبكونان

قراءةفيالاعتمادكلعليهواعتمدوا،لهميقراجمهوراوجمواهناهناهـفارقيكانوان،المعمرينعلىبغريبينفليسواهناومن،لايعدونه

كبيرحدالىيعتبرونكألوااللذين-الرواتهولاءواصبح،نبونمايك،الاعمارلابتجانس،التفكيربتجانسالمقامهذافياللعبرةلان،اللب،

فيويعيشون،ويبلورونهاالوسطىطبقنهممطالبعنيعبر؟بئ-مجددينلللجيلومواءقهالتطورلدواتجيالاستجابةفياللشبابيسبقمعمرمنفد

فيشواضعبمطنيقنعواانانفواانهمكما.ومشاكلهامسائلهاصميمضيفاويعيش،المعمرينبعقليةيفكرشدمنوكم،بينهيعيشاللذي

على.الاجتماعيةطبقنهمحاجاتتمثللاقيمعنفمهيعبرون،المجتمعواقام،التفكيرفي-السابقينعند-وقفلانه،وللداتهاقرانهبين

كأنوالانهم،الانسانيةوالمشاعريتفقكانيقالواللحقمسلكهمان.لايريم

وهم،فيهانشأوااننياللطبقةوهي،اللحق"هضومةطبقةعنيدافعوناللشيعحوللهيجمعاقفينججقدالشيوخبعضهناكانعلى

مناللطفيليينطبقاتضدالتحريرمعركةيقودونبانهموعيعلىهؤلاءصورة.فبدووقد.والزمروالطبللهبالترويجلليقومواوالاحزاب

ومصاحبامصرفي9191لتورةممهداشكبلاادبهمفكان،الارستقراطيينللهممكناللذياللكبيرذللكعلىالمتتلمذينفيالاحزابوتلكالشبع

الانسانية.برسالتهوايمافيحريةعنوذللك،لل!الافكادهاللرعوةفياخلاصهمنظيروانفريةاللثقاؤيةاجهزتنامعظممن

فيمقتضياتهوعندالرومانتيكيالمذهبعندالروادوقفاجلالتياللخاصةبأسالليبهمالشبابمنوابففرينالادباءاذهانفيولحلاللها

واللفن،الالبفيرغناتهموافقاللذيالمل!بلانه،واللفنوقالادابعاللم.كبيرهمعليهاملرباه

بعضهماللىالوسطىاللطبقةوعنانفسهمعنيعبروبئوبم!نضاهمنضرباالاليسهذاانيتضمنألزمهوسؤالهناينشأوقد

..لبنانهاحياتناتتطورحتىوتنميتهافيهااكوسعبنبغيالتيالفكرقيالتلمذة

المنمبللهذاوفقاجاءتانما.فجاربهممعظمفانالاساسهذاوعلىالتلمنهان:المقامهذافينقولانناغير.وقوةثراءوتزدادالتقافبة

بعقوللهم.واختلطارواحهمبهكشربتاللذيالمجالىأغلقتواذا،وا!لرةالاحتكارمنضربالىتحوللتاذااللفكرية

النقدمقاييسمنمقاييسهيتخذانماالاخرينلتجاربنقدهمانكمافرصفيوحبراتهمثقافانهمممارسةمنوحرمتهمالاخربنوجمهفي

طبقتهممنيجعلانيحاولاللذيالمن!ب،لانهحدثهذاوقدالرومانتيكيفقتوقد،اللفكريةاللتلمنهتغ!موهذاحدثاذا،الاخرينمعمتكاؤئة

المتوسطةالطبقهمطاللبعلىحراساالادباءمنويجعل،مذكوراشيئااللىالتظرمنتحرمناالتيالقبليةمنصربالىواستحاللترسالتها

نفوسهميرضيلانه.انذاكاللشعبمناـلاعطماللسوادتمثلكانتالتيشيذامثقفيناتحولانهاقلنااذانغاليولابل،كامل!ةبعيوننااللدني!

الانسانية.بالمشاعرلللسمووسيلةالادبمنتتخذالت؟اللطلمة.واللطصلا!بتكارعلى،القدرةتفقدناقلةببغاواتالىفشبئا

للها،ءالمناويموقفالواقعيةمنوقفوااذانعجبفلاهناومناللقتلمنضربانهلوجدناالصنيعهذافئالنطرأمعناواذا

فيما-للجمهورهايحدثبمالايحسونقدلانهموذللك،بهاالمتربصهذهشيوخبزعامةارجلهم.فحتاللبخورلاتحرقالتيللعناصرالادبي

ارواحهمتشعبتانبعدبهاانينفعلوالاي!كنأنهاو-اعتقادناعلىيغلبطريقعنوذلك،لهمبموالاتهاتدينولا،الليهمتنتميولا،القبائل

..الوسطىالطبقةتمثلاللتينفوسهمبمطا!ب!تهملثم،انتاجهمالىتتخللضوءنسمةابم!مناللعناصرتلكحرمان

وجدواانهمالادومانتيكيةنذةمعظمهمنشأوانالنثمبابانعلىفيحبيسايظلبحيث،اللجودةمندرجةعلىكانمهماالانتاجذللك

نادونويموتالانتاجذللكيلوىحتىوالفحصاللبحثبحجةمكا!جموم!

بعدهاوما3،عصهلالغنيميمحمدللدكحورالمقارت؟لادتراجعبر1)..اًحدبوجود.يحساو،النورإلىى
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احرادبيااتجاهايتجمونالذينالشبابضد-الصحفعلىسببطرتهمبجوارالرومانتيكيةالنظروجهةتمثلكانتالتيبتجاربهمتائهينانفسهم

اصحابناحاربواقدالروادكاناذااقول..الادبخإالروادا.نجاءيغاش،الوفيربانتاجهمالاد؟ميالميدانعلىيسيطروناللذيناللعماللقةخإجارب

وتعطمبوا،بالمنلاللروادتصرخإطقابلواقدالاخرينفان،انتاجخإمفيانلايريدونوهم،ججخإالمطاللحارةالرومانتيكيةنس!ماتخمنهتشعواللذي

تحتاللبخورلهمرحإرقونممنب!ميلوذومنالروادضدلانفسخإمفانخإمهناومن،انتاجهمازاءانطوائيينيكونواانولا،امعاتيعينإموا

منها.مظاهرعدةاللخصرفهذااتخذوقد،أرجلهموما،بغببتهمفيهينشدونوراحوااللعالميالادبالىالاخرونتطلعواـهم

افصحف:علىالم!هيطرةمخإظمعندالحديثةالادبيةالنظروجهةتمثلوهي،وجدوهاانلبثوا

فيالصحفعلىانفسهـموزعواانخإمفيالسهطرةهذهوتضمتإللايستطيعونلانهم،منهاروادناأنفالتي-الواقعيةوهياللعاللمفيالادباء

للصحفطارقايعلىالطريقلمسدانشافمنتوزيعاأقسامهاجميعوثراسةدراستهاعلىفعكفوا-بجمهورهااوبهايئفعاوااو،يتمثلوهاان

ويكون،وآراؤهمأراؤهوتتةق،بهير؟منوقبمايؤمنممنكاناذاالاجديطإضإميءعندوقفوايقالوالحقلكنخإم،عندهاووقفواادبا"كهاتجارب

الادبركاتجاههـمرتاو!ونمن"عايجابربيهونبجبثلساوك!متققاسلوكهوانلانهم،اللصرفالواؤعناحيةمنعؤيهمجديدادبائناناحيةمنلاله

فيها.يعملالريمصهلمحض4فيللهمحاجةأيتنفيذميمنعلانفسهملايسمحونوبالتالي،بهالاينفعلونكانهم،درسوهاوان،قرأوها

لايإصمحكانبحيثهؤلأءعلىجمدتوقداللصحفترىهناومن.اللعاللمفيروادهامعظمونطرةيتفقبماباللختابة

غيراوخبإرااومقالةاوقصهرةيتسانالادبياتجاهخإميعارضونلمنللمالجدةكلعليخإمجديدشيءفهوالقراءجمخإورناحيةمنواما

دائماينشروناللذيايوخإتفي،للكببرديلاامكبيراأكانسواء،ذللكالاثبفيتجاربهااسضقبلوافانخإمهناومن،عليهفالتعإللكليسبق

وحمسبنا.شاكلتهمعلىهمممنغيرهمانمتاجوعنانضاجخإمعنوابدابدأتالتيالصحفرواجذللكعلىيدلكداوالترخإاببالتهليلالموضوعي

،بهـميطتقونممناوور!موشعراءدواوينتناولواقدانهمنملبمانمنالدنيااللطبقةمنمادتهيستمدانذيالواقعيالشباببانتاجتهمم

والندواتا(صحففيالراتعشراتوالضحليلبالنقدبدست!ويؤمؤر.المواطنين

دسإملحوظاامراعنهاالحديثارترإاصبحبحيثواللعامةاللخاصإةالروادعندماوقفالتيالمتوسطةاللطبقةفيالنظرأمعناواذا

انتاجفيتقولهانيم*نهذهـاللدواوينفيتقولهواللذي،اللقراءجميعلانه،الوطنهدافيضفلمدعدداتمثلواصبحت،انزوتقدلوجرناها

ذللكيجمعخإمالذينزملائهـوأخوانهممنبا،ذاعةيعملونممناللكثيرينانهمهذافمعنى،لاتزيداوعاماخمسينمنذيكتبوننواء4انهمصحاذا

ممنغيرهمانتاجفسيهي!قاطعوناللذيالوقتفي،معهمالادبيالانجاهاي،المتوسطةاللطبقةتمثلاللشعبمناللعظمىاللغاللبيةكانتايامبدأوا

بدويعيبدهالشاعرمثللايناوئهااو،والادبيمةا(فكريةاتجاها.تهميناويءواذا،اللج!لللهذاالاباءأباءيعني"اللجدود"أيميكنيونكلألواانهم

اللشعرءطريقةعلىقصائدعدةوقالالادفياتجاههمفيانساقاللذيهذامعثىكان،واخوتهمالآباءبينقسمتقدالآباءابا،معيةكانت

اوص!الت!والمجلاتاللجرائدفياللثساماملهسبيلالتكوناللرتقسيمدللكبعديأتيثم،مثلاانصبةبضعةاللىوزعتقدالملكيةان

لااللحرالشعرفيقصائدءانمنوبالرغم.وأمثالهوج"4فيابوابها.نحرإجيلنامنمواطنللكلالاخوةعددعلىالابمليئ

مناللونهذاعنرجعانهالا،وغيرهاالادبيةقيمتهاحيثمنقيمةمايقرباللجرودمنيملككانالذيالرجلاناخربتعبيرهذاومعنى

الثاني.دروانهمقدمةذللكعلىتنرإمنهكمامافرطعلىوندمالشعرالمصريةالاسرةافرادعددمنالمتوسطعلىق!سمتفانها،فداناثلاثينمن

وهو،اهـطرةمناخرلوعالىالمصحفعاكاسيطرتهموتسوقناوهسوافدنةستةمنهمالواحدنصيبيكونواذن.افرادخهسةوهو

فيمإنهمي!ملوناللذلمنانسابرقارايناوكما،الاذاعةعلىسإطرتخإماًبنا"لهمعددعلىآباؤناوهممنخإمالواحدملكيةقسمتواذا،الاباءجيل

المؤلسص!اتفبمزملائهـمواضإاجانتاجهميروجونانمااللصحافة!يدانالوسطىلللطبقةلايؤهلهوهو،تقريباواحدبفدانسيخرجفردكلفان

فاننا،ذللكرأيناكما،واللفكريا،دبياتجاههميتجهونممنالاخرىبمطالبهلايكفيلانه،اللدنيااللطبفةمنيجعلهانهبل،حالياجمر

والتليفزيونالاذأعةميدانفيمنهـميعإملوناللذينانايضاهنالرى.اللضرورية

وبينانواعهااختلافعلىاتجاهانهمفيمعهـميكنللممنبينيحولونالملاكمن.نحوللتقدالوسطىاللطبقةانالىكلههذامنونخلرإ

مأ،ثقافيةآدبيةأكانتسواءاركانهماجميعفيوالتلفزيونا!ذاعة.همماوقليلالموظفينكباربعضاللى

ذلك.غيراوسياسيةاجتماءيةلان،قرائهممنكبيراعددافقدواالرواد،انببساطةهذاومعنى

واستعرضاركانهامنركناي،واخترمثلاالاذاعةاللقاريءايهاودونك.المواطنينمنالعظمىاللغاللبيةمطاللبعنلالعبراصبعتتجاتبهم

تخسإجعلكهذااصنع،الارجمانتلكفيالاذاعةمعتتعاملالتيالالمبماءسإجعتقدفانها،قراءهايرضيبماتهتمالصحفكانتولما

وهي،اللعملبهؤاتقومالنيهيمعيناوانتاجامعينةأسماءبأنمعيوبالمطفات،ناحيةمنازتاجهمبنشروذللك،الكتابةعلىاللشبابهؤلاء

فيخإلصحففيالنشرعلىوالمخرجينالمذيعينتساورالتيالاسماءهيوتربعواوالمجلاتالصحفعلىهؤلأءوزحف،اخرىناحيةمناورمخية

وجرائدهم.مجلال!هماللقصالد"ريحفيهخإرإباللذيالوقتفي.الادبيةصفحاتهاعرننعلى

جماعات!،منالللإلفيتتلقطهمانبسهولهيمكنكوهؤلاءوهؤلأءمنواصبح،نزواتهموعنسهراتهمعناللكنابواحاديت"اللعصماء

أقوللهماانللكوأوجمد،فيهايجتمعونالتيجمعياتهمفقلشئتاناووهر،السؤادقيمةكانتمهمالسؤالاجابةيكنبانما،منهميكنب

شطط.ولامباللغةولاخإيهالامراءاللياللحقيقةهواللقاريءايهاللك؟لاأمالمواطنينعنمعبرةهي

بهيكيلالذيباللثمليكيلانيحاولالشبابانهذاومعنىاللقلمفيووضعواوالانزواءالاعننظفافىواالروادمن!يقوإهناك

فريقوهؤلاءهؤلاءوبين،مواقد!مامامالبإخووللخإميحرقونومنالرواد.عميقسباتفيوراحواجرخإبه

كحالواقتقاقيةالادبيةالميادينفيحالهواصبح،بينهمضاعاللناسمنظلوافانهم،لصحفاعلىسيطرتهمفقدواوانالروادانعلى

."رحىشقي"بينوقعمراللدارسينتشجعالتيالثقافيةالمؤسسا!علىباللهيمنةيحتفظون

عخإ*/خإللعاقينهؤلاءضدحاسمموقفاتخاذمنللهملابدكانهناومن.والادباء

الادبيلانجاههماللكبارلتعصسبمعلكرداللشباب!تعصبللقد،اجلالموقفهذاوكان،واجماعهمتقالليم!معلىخرجواالذينالشبابمن

نالابدالادبياتجاههمابرازفيينفعخإمخإنيمكنشيءكلانووجدوامعهميختلفوناللذينالشبل!انتاجمقاطعةفييتمثلانمااًتخذوهاللذي

قدفانهم،اللكبارعليهايسيالرالثقافيةالمؤلسساتانوبما،يقتنصوهوقصروا،الليهنظرتهمتغايراخرىنظرةالادبالىوينظرون،الرأيفي

المختلفةالميادينبهذهالانتفاعلليعمواللمصحفالاذاعةعلىبدورهمسيطرواشبابعندنظرهمووجهةيتفقاللذيالانتاجعلىمؤسسانهمتشجيع.

،وال!ساطةاللبساطةمنعلىشيءالثقافةالىالمتطلعينالثمباباودساظفي.ا!ريئ

منلللمتعصبينآعلولا،والاذاعةالصحفمنيطلبونهاانهمتعنبمهنافقدواالذين-الرواداتخذهاللذخإخإلوقفهوهذاكانواذا
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منهانعانيالتبمالنقديةالقبلياتتألليفعلىيبعثوانما.المواطنينالشبابوحسبهم،يليهماللذياللجيلفيولا،الشيوخفياللشباب

،المس!عورةوالمعاركاللحملاتتليمننعاني،وأقساهاالمعاناةأشدالانوكبارروادهلانهم،اللتملقكلويتملقونهالطمعكلفيهيطمعوناللذي

انمساربيناو،المذاهبهذ.دعاةبينتدورالتياللطاحنةوالحروب.أدبانه

معاركفييشتجروناللذينالجامعةأسالذةبينأو،إداكاواللكبيرهذاالاعلامضروبوجميعوالاذاعةاللصحفعلىالسيطرةفانثمومن

،وتنحرفالسبابمننوعالىاللفنيوالافجاهالادبيالمذهبمنبهمتنزلاللذيواللجيلالروادوبينالشبابهؤلاءبينكثيفاحائلاضربتقد

..للمشتجرينالشخصياللجانبتجاهكذللك.الشباباواللشيوخمنهولاءولاهؤلاءاللىلاينتمونواللذين،يليهم

المعهدية:والعصبيات**

اللمراععنخطورةلايقلاللصراعمننوعيوجداللعئوانهذاوتحتبينيقعاللذيوالتعصبالتناحرهذاائاعتقادناعلىويغلب

اللطوائفبهتقومالصراعوهذا،الادبيةالمذاهبفييكمناللذي-السابقماللحفيولااللوطنصاللحفيلليسالادنجيةالمذاهبفيواللشبابالشيوخ

والادبيةالتقافيةالميادينجميعمنهو.نعاني،العربيةبلادنافيالمتعلمة

ملاب!همالحدمب!موىالمعاخرالئغغىيهدطننا!ياللئقأللالك!ابالمشاردلعمناللبعضىكويهر3س!ع!غور!ثت!ثما!لمس!"جيم--ث!نؤخ!كل!لمجه!!شث!لج!بمء3

يخبفيما-المعهديالت!م!هولللرفضاًللحققبماللسعصكانوانبؤثمفئ-لآءيم3ي!ي!عض+6+.ملأ.7غ؟؟+*كارأ3لإ
....--..:-.فيحر7؟ير-؟.-ثثقي-مح!لمثوءث؟*3رر!دمنتير

حةوذللعقبادتلمزلىخطر.للتيكبروفوذفتللةذلكمنعقبهلركموللاكيةهواعبقادناعلىتصعكع:!جهى7ك!!ثكلههع.!!نحتض*-3-ء

سعليطهذاونحنلعوربمدبنيال!قتكيفلدفيلعجبفيبملىهرن!فبنسمااطرلسلورلولمممووجدلعمل!؟!:!ءأ-!!سهكفهيم!ونجتكينمطم!دم.اييمءكعت!ررص!

بينالوجدانيةلللرابطةمحطمأصنحبنشرللعصبمهسلولمعهدخلابلاشدفكراقوىأكحتملأ*تجبه!غلميمجمض!كلء.

،والاويدعمهالالصايالايحيطاللديالسياجهوال!عاوىلجعلاىللهاللده

صحاذا،الاشتراكيالخلقعنكيرايبعدهماللذبم!الامر،الامةطوائف!نج:لمحثا!تقاث

لنوعالتعمسبلهنقصدفانما"المعهديبالتعصب"نقولوحينما

التعص!اننرىونحن،ذاكاوالمعهدهذاعليهايقوماقيالثقافة

الاخرين،ثقافاتاحتقاومعناهيكونحينماالامايوذيفيهللشيللثقافة

بشرالعربيالوطنيهددحاطماداهماخطراالتعصبهذايكونوحبنئذ

..01اتععبمناللعجيبالللونلهذاا!اضنبببتطيرن-ولليع!حئ1ورخاة

اللديالوورصإراىاللىمالكوىاحوجلاسا،بهلمامبللا

الاسننعمارلةاللمثايارزتأصلمنالتاشئةالمشاكلهذهأمثالعلاجفي

حاحةفيننا

لاسالياللزميمفيانفامهمنبدلاالامةهذ!فيللبناءالوفتهذاوللىفكل!هـل!مصراسف!ع!سصر!هل

تقم!يالمئالمولىدةاعدىفيةللععمنياليةتغالممكىمنهانتبمماءلدععئبئادسىدتيالمعهديةنجئا!ورك!ا!!هزلل!أ

وللعلبيةلللثنن!حسسدةيةللجمهوطئمااللتيلمكرفعتفيهيوللتتىلبعليميةدفهألتيللكنقولميابالف.لإن،..النر

رلوهوالعاميحعلهدللىانطايظهرلهالهاامكاحوالمتناظرلمحهلافمهلايجو!رلةبحالحممع3ءنمع!؟بضور
المعلادحريجيبيىمحمومامراللعكرفيالالسراكيهباىالايماىالى

-،-
شكبلاوذلك،ويدمممهاسعامةبصفة-يالاشتراكيةيحيطالذيالسياج

كم!ايبعدمماللذيالامر،المثقفينطوائفبينالوجدانيةللرابطةمحطمص!طلمج!ه!ص!

واخلاىسلرالاشتراكيةاناعتقادنافيصجاذا،وفكرللحلالاشتراكي!ودرىاا!دهررللصما

وطننافيالنقديةاللقبائلبهاتمورالتيالصراعاتهيفهذه

نجسىيتهافيهبمالثصنىلىمحلايقللعااإلتيللظاهردالررووسسعتنعدمجدىللتي،للعراللتفكبرا.إاق،..لإنرإ(

تحدثناالتياللقبائلهذهإلهورنتيجةمنكان،اللعربيالىتفكيرعلىائرحنجمهيهيشإن

النقدية،اللقيمزلزلةفيسبباكانتواللتي،السابقةمقالتنافيعنها!لمحأهـبز!!ر3ء!!ك!-

الفردحرلةعلىلمواحةالوطنيالمعثافىشصاللذىالوقتفيوذللكح!ء.-.حعتجق!م!صثك!لآآ؟ع!كىح!!يمثه للاصلح.واللبقاء،الالرص.نكاهؤفيرتمثلانانساسينمبدأينواهفار-الب!ارى3!ك!.-المحف

اللىيةاللحرفبمللثللحماحمنمااللفرنمصان،يهلسممامث!رلةوعيإكدفطحقاج!للععبيرالاعينانفبم!3ء*حمخم!هيي!رو-3!جمه!يخع!حيجم!يبءعب!مح!ج!-يمم!؟-ؤ؟ممر!ثض2يماغ

لا"دس+3-ص-!ة53خ!-؟*كا--س،.+-جمبببم؟هـة(!د!!بر!!هش-أ؟ثالى4-ث-لأ.ث
ولللحسابالدنيافيلللعملأساسااللبشرامامالمتكافئةاللفرصةوضتعمنبد+ك-لمحر!،.!-ح-+-!3*-فى-!ثر-3بم..سة!3؟6؟

اخرئقاءالاحرلىفيث3!ف!-"!جيررهيهي!بكهم!كص؟صشهمح!ح!عبهتثبرء!صقرء-كمت!برقي!ئرعكيم

ديل!اللحيعيد..اللقاهرةبر؟!!-ثبتميرنح!!غلح-بلإتم!ةتتجتتهبخعحهم-ث!!بنله!ع!يىله!ي!طلمحشجمعب+صولا،ئن!تفنر!!
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