
طعو!لرس!افىص!ل!صطهىالاهضما
--

!صيجصرثرصلمج!نج!ص!جمسط

الانكلشزبدنءصرأهلاندرناولو،التةتواآنوآوهامهـم!امأنيهمأو-ا-

أنفس!،هواصس!علىاننأسحا!"بوا،ديار!مل!!ماأفدامهـ!متبةتلو)1882(مصرفيالعربيةالارضيمساللبريطانيالمستممريكدلم

ببالهم،يخطرد-اهلماءقولهماستعدادعلىبل،قاوب!م!وخطراتيمهـن،المقاومةمنشتىصودفيالادبعاىحضورهانعكسصتى

الخامسالعدد)"التحذيرف!ونغرقالأنذارفينباللغانناانناءسبىلقالللمقاوهـةكان،ثلاثاءراحلعليهاا!غاللبةاالصقةحيثمنتقسيمها

.(ألوثقىالمروةمنمبنامتهـتؤقدالاولىالرحلةاما،مميزةخاصةمنهامرحلةللفي

وكان-الأولالعددمنألاولىالمولأ)4قرأأنالقارىءوحسبخلالهاالمقاومةجاءت،الاولىا!الميةالحربنهايةالىالاحلالللحظة

اللبلادحاأ!ةوصفت،مبينةعربيةبلاغةبأيل!برى-((مصر"عصوازهادحاقالذي،اللداهمللخولريىءضيقظواأدطللظسءبانتراتنبيها

حالةعلىأسفاهوا"ةبأمورهاتعبت"عمرالمساصابعأخذتعندمابيشماف!ترةح!لامتدتؤقدالئانيةالرحلةواما،واللعقيلدةبالوطن

الوطنيينمنالافىءبطردلحكمهدافعلامنحكم.!ذأب!دل!ماالاهااشتعلانذي،المباشرالمسياسبمالادبالىاضي!فتوفيها،الحربين

ولا،واولادعازلةوقي:مهالاأحدمثالموما،الحكومةدوافى!!الموظفبناقول،9191عامالوطنيةأثورةاعقبوالاشقلالالحريةالىباللدعوة

صفحاتوجمطءتلىانين!مصدىان...عائلهـم"رت!امنالالهمووتالثانيةالمرحلةخلالالمبلشرالسياس-االادبهذاالىأضيفتقدانه

اللأحقون،منهماالسابقيناوس!ببتبع،والافرنجببةاللعربيةاءوطنهقىاللرراثدجوانهوو)،نتماكاتة،كذللكهيحيثمنيةرالل!فيبحوث

بالانكلبزييليقماالا،المهـنمناللنلادفبمامنهموطنييجدلاحءتءلابطالس.ير،النظريةاللبحوثبهذهالحقتماوسرعان،وميادي!هها

الويلوزاد.اللهنديةاللبلادفي!و3ما،الامورسهةكاسفمن4ت!اطيهؤلاءاختيروقد،عاشوهارجالفيمعانيهالالناس2تجسدتاللحرشة

وابلمع-ضعفوان-بااشبمهوالاخذ،اك-خصيةانحريةبمحقالمرحى-قىجاءتثم،تارةالعربيالتاريخومنتارةاللغربامنالابطال

منال!قلوباللفزعأخذخى-ا-ننحالتاوبعدتوان-الة"بمبواطلمنقسمة،ءـزرايومناالى19ثانيةال!عالميةالحربمن!ننمتدالثالثة

وراءهيكفتهو.وا.لابطريرقمارايرىفلا،مبافهكأهاوبلغ،مأخده؟نانيهمسىاوفي،سافراعسكرياالاستمما،*لانآ،)همافي:شطرين

،فداءمنهيهتضياو،نلسجنيرقودهشمرطيبأثوابهتعلقهلللينظراناءلى،-للأحولاجندبغيرالف!يةحياتجناالىخفاءو!يتسللاخذ

كلوفي،عثرةخطوة+رلفي-ينتظرالمصريينمنالاسم!روفوكلبشطريها،اللثالثةالفترةهذهخلآل-الادبفيانعكستكما-المقاوهة

."هذامنأنتصنعحياتهفيينتظرهشقاءأي...سقطةز،ضةالطابعاللىبالقياسنايجابيطابعهو،متصلواحدبطابعازر.متلاؤد

ءلبدهوءحمدالافغانيأخذ،أصريحةاالمفزعهةالنذرهذهبمثلالهرةهـذهالمقاومةأاتخذتاذ،الاونيينالرحكلينميزاللذكيادلمبي

فبلتجاوبها،التلادخارجمنالاولىصيحةا)5اطلاقعلىتعاونان4تفتحو،الاصميلةاق!وميةنجصائصناتحمل،جديدةلثقافةالبناءطريق

اللهعبدهوذافها،قوتهامنو.أزيدهارسالتتبلخاصداءالبلادداخل،الحديثالخضارجموالتطورللعوامل-نفسهالوقتفي-.ابوابها

اللدورعلىتدلصماتعل!أطلقتاللذي(6918-1845)النديمالم!تميزالشخصيوصدناوتعصين،ذواتناتقريرفيمنارغنةوذللك

وقد-"الشرتيخطيب"عليهاطالقاذانوطنصةاليقظةفيأداهأللذي-.بدالفر

اظلقك!ا-السياسةشؤونفيقومهي!خطب"صريخطجباولكانج!ها،الثلاثالمراحلهذهخلال،!رفيالعربيالادبيكنوللم

فونكلرهلملتهاداءفياتنديرمضخدماور!قد."ا)وطنمحامي"عليهاللعربحه!الوطنمن-منزوعة،وحدهامصرآرضعلى4مقاومتلببمهر

والخطابة،المقالةالىثم،وقصة"سرحيةالىوشوررزجلمنالادبأدجاءفيرر"صعمداهاآخدبالتاللتحررحركاتعنمعزولةأو،الدنير

:بهـوراحمديقولبعضالىبعضهاعند،ال!نونهدهنسبةوفيمجالبأ-رها.هياللعربيةالامةكانتبل،وافريقي،اسيامنمختفة

الغايةولسانه،لسصانهمنأقلونثره،شرهمنفأفلشعرهاما"تلأ،لباخرىبلادوكل،الاسلاميةالبلاد(كانتكما،اللكاتبىنتداللكتابة

أدبهالنديبما؟نارمنهنايهـمنمامأانعلى،"هذا!مرنافياللقصوى،ا!ديتسي،قعنيغيبلاءوضوعا،نحاصبهـتعمرمنبحريتها

مجلةفيمنهاوردماخصوء!ا،اللاذعةالصحفيةومقالاته،المكتوب.االوطنيال!تحررياقضتأمنقضقي-الحديثمسكلملم

يلبثللموالتي،الانكاليزيالأحتلالعهدفيصدرتالمني،"الاستاذ)

علىالنديمهجماتمنؤيهاجا.ءما.للشدة،باغلاقهاطاللبواأنالانكليز-2-

اللغاصنةالدوالةعنقالهممافكان،والاسلاموالعروبةالوطنيةخصوم

المصريينتمكنلاخى،الاجانبآيديفيالاداراتمعظموضمتافيها،الاففاننالدينجمالعنهافرحل،مصرأرضالانكليزاح!نل

البلادافسادرورار!اكانفان"،البلادفاختات،بلادهماصلاحمنباريسفيمعاالتقياانالقلبانللبثماثم،عبد.محمدالشيخ.ونفي

فكيف،لابئائهاوتسليمهعا،ء!لاحهالريدكانتاذاآ"ا،أفلحتفقدالموجةمقاومةاللىبالسوةءناطقة،الوثقىالعروةجريدةليصدرا

هـنوتبعدهم،الحكمفيأبناءهاتسشعمللاوهي،ذلكيحدث،بعامىلآالشرفىأقطارعلىتطغىأخذتالتيالعادمةالاىتعمارية

يقول"أضعهامنيدؤييدبم!هـذه"بعنوانلهمقالوفي"؟الاداراتاللفارىءوان،خاصةبصفةالبريطانيالاحتلالمنمصرتحريروالى

منخيرفقظعها"،المخلصينهـواطنيهايديفييدهيضعيماذاانهالوثقىالعروةمنأصدرتالتيعثترالنثمانيةالاعدادصفحاتعلىلليطاللع

واه!لآ،وأحيل،كاذبةبوعودالليهيسمتفصلمكأجنجمييدفيوضعهااًبىريطانيالاحتسلالعلىينقضيأنقبلالاولاللعددصدروقد-

فيالاباطيلللكويصور..لتفدمل!وحبه،صالحكف!ماس!4لكيظهـرلو.ازنا":استناممنوتوقظغفامنتنمهقويةصع!حات-ءامان

افكارالىاللهمرقيةافكاركويحول،بهايخدعكحضى،حقائقصورةبحظوظهمواللاهين،استيقظواانالضلمئمينو،انتبهواانالغافليننادينا
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باللعقي!دةكلههذايربلنبان،فيلكيكتفيلاثم،الحياةومي!أدينضباععلىالادبروءونهاللقويةيده/فتكون،بهاوتقول،تأخذ!أغربية

عنوانهكاب!ي4918سنةاميىنقاسمعليهفرد،الاسلامية."بلادكواخلالاًخوانكواذد!ل،حقومك

ذلثهالوطنشابقدبم!فامعش،وأها"وطنهءنمدا!عا"لصريونا"اهـىاككررةانه-،راتهالنديمعندالنافذةاللمحاتمنوكان

مباشرائرهيوانما،الاسلامالىلردانمحالعيوبمنواهلهارضناغآصباغنصبمالأنه،ا!صناعةقي!اموضمرورةالتعليمضرو،رة

بكتوور،اللدهرمنكلويلاامداالبلادبهفيتالديالفاسدللحكمالانعرافلان"اللصناعةعنانصرافهمبسبباوابنائهال!ةجهاببالا

الفرفسهيين،من،داركورؤرألمننب(ح،باللفرنس!بةهذاكشابهامينداسم"لاللجمعوالثورةار"،وران"،"العلمعنوط2انهءراهوالصناءكهءن

الموقعلىررهمنسمثلا-اللعهـبارة!تهاقوأ،عليهالرديطال!عواأنعلىلتورةنجاح(ولا،"الخهـذلانالايفيدانلا،!اتالمهمنوالفراغ

اشنع!وفيماخه،مهيومعردااهلهعنالههمةرد.ثيمفرى3ل،داركوررنصرةنجحتومشا":والصناعةالتعليمأساسهاكاناذاالااستعمار

اللفوارقجودوعدمعليظينعبمدا-كورمسيوانيظهر":منهل،الالاتسفيوال"فةنالمصانعءنوبعدتالعارفمنجماهيرهاتجردت

بالموللدالاشرافظائفةظوانفنامنليسلانهويعيت،،ءسدنا،عببةالاجتم.(2!18-8-03!يالال!ناذمجلة)"الاهواءخالفوانددعت

ء*ناوونهماسلاميبلدفييقيمونالذينالسكانوكل،المولدبعببراواثرانذكرانؤبل،الماضياللقرناواضرءنالحديت(نتركولا

."وديانالهماجناسهـمبيئتفردةبلاالقانونامامهذه-*ف،دخ*لىاومستعمرلكلالوطن!ب!ةا"قاومةالارمنشامخا

حر!تقد،ونقيضهاالدليوىبيناللفلميةا!ركةهدهانءلىالنض،ملة،المربيةللنضةالاولىاللبذوروضء،بنأءاي!جابيانر-المرة

نجغمضلاصتى،مىبانهفيالاصلاحبعبع!الن!وضالىا!ربياللكانبحرهـةالرا،ضةسنوازلمفيتصبححتى،السن!بنمعستزدادالتي

(!918)"المرآةنحرير))اللعظيم.لنابهكك"ب،واضحنقسعلىالعينالشعرنهضة،الاتربدلثعبتاننماو،العربيةانوحرةلى*حقيقلورية

وجهور"اعلىبهيرد(.091)"الجديدةالمرأة))باخرواعقبه!ه!!الامراذ((.91-!183)الباروديساميمحموديديعلى

نقد.منالاول4كتاليالىاذمدهـ--لا!!ا!امةلليكونذنكيجلوزبلوحدهالشمعرعلىيهءصر،

المؤييد"))جريدة3رذلمجستدعي،المرأةتحريرلكأابذكيرناوان.قىالرء"اللقو"ية-ا!اف!ةدكامةوهيالا،ادليهـةالعربيةالقوءية

فيهاظهروالتي،(1391-1863)يوسفعلبمااًيشيخأنشأهااتياقرونخلالىوالاج!ماعبمسثطالسياافضعفمعالعربيمةضعفتانفبعد

!هاترالتي"ا!جريدةنفسهاوهيشهر!نعلىاروإدتدكلءولاالكابك-،تعورانالفاعلمراللبارودبم!آراد،نيال!تنملمالحكمامض!مااص!دت

الاست-دادطبائع"كت!ابه(.2191-9(18)الكواكت!مالرحمنبوهءالا،ا!صحيحةبدايتهامنبادئةوالاجماعيةالسه،س!ي!ةاقوةا

ا)روربيالادبعردهاذنبملاللكنبابرزمنهوانذبم!"الاسننعهلدومصارعالىمتطشنعوجديدشامخقديمبينفربط،ا،وهبةآسعةنهو،اللغة

الممهتبداللحاكمعنالكاتب؟اليهير!ول،اللحريةءنالعديثاللع!ر!جممهيمعمارضولا،والماضبمالحاضرفيهينخلاصملانسجاوذ"!بم،ا!!وخ

!واهب!-ويحاكمهمبارادنهملابارادتهالذاسشؤونفيقيحكم))انهصيوالماض،انخاضر4!حمبر:نسحهوبل،التقليدمعانجد!دافيه

للحقوا،وفاللهمايةاللحرعدو،انحقعد،والمستبد"."بشريعتهملاومدحصوص،-اللحديثادبنافياللباروديثعرفجلأء،سداه

جملمحعونلانيامايض!امصب!يةوالعوام،امهمواللحرية،البنت!رابوالمستعمرواحهـتل،رجاللهااحدالشاعر!انانسننالعرابيةالثورةأخفقت

بالدينويلعب،فيفسدهالعقلعلىيهءغطالاستبدادان))."شهمابمث-ابةأحديتاادبنافيا!قويوالش!هذاصاء-بلادناالبريطلني

طذعا*ونالمستدةالحكومة"."ميفسدهاعلماويحارب،!بب!فسد5!دايةعلىفيهالم!ءيرنواصلنزالء،طويلطريقفيالاولىالخطوة

اللفراش،الى،الشرطيالىالاعظمالمستسبدمنوروعهاكلديصمص!بدةاللطاب!عبينيجمعاساسعلىا!عربيةافن،فةؤجيءانهو،عاممبدا

الهال!لمساخلاقفيالاستبداديؤلرماآور"."السوارعكناسالى.ديهنعبىاللديالعصروظرو!ء،النهـببزالأقومي

-السيئنانولبئس-والنققاللرياءالفةعلىمنهمالاخياريرغم

الانف!صادعنحى،امنيننفوسه!غياجراءعلىالانتداروي!ت-2-

رداءالاستبدادعليهايل!ا،مستورةتبقىاءمالهما-رثرلان،واللفضحمة

."الشهادةتبعةمنالناسخو!،العشرونليبداعشرالناسعالقرنويسندير،نالسنووتمضي

لتحربسرامينفاسه!و!االتيالاجنماعيةاندعوةلكن!!ذهلم،اوالادلمجاءالمفكريناقلامبهتجريؤ-ماوظ،وراشدةالمقاومةفضزداد

إوائلامنذاحذت!النيالسياسيةباندعواتاالصلةبعيدةحربيمةاالمرأةصةاللصوفيالماضيالقرنمنالاخيرةالىكلنوات!!نجدانوصسننا

نفش"هو"المراةنحوير"ؤصاحب،الاوومااصحابتشغلالقرنهذافريد،ومحمد،كاملومصطفى،اجمبنوالممالقرنهذامنالاولىالاعوام

يوم8091سنةمبرير11":يقولكاملمصطفىجنازةءندتبالذي،وحافظشوفياثعراءومن،ج(وبرنتىاللعزيزوم!ر،السيدولطفبم

فلبفيهارآ!تالتيالثانيةالمرةه!ما،،كاملمصطفىبجنازةالاحهفاله،المستعمردبضةالىبالبلادازننهتددجمماالس!با!أفسعفاحالهكانت

كلرأيت:دتوابمماحكمتنفيذيومكانتالاولىةالر،يخفقمصرذلكبأوهاء!مقنقلوا،الامرحقهيقةعنا!ربمفكري!نطائةقىوخدءت

عصبيةودهنتصة،مخنوفاونورا،مجروحادلبامعهتقآبلتلىشخصالاسلاموالى،جنصرهيحيثمنالعروبةالىالىياسةمناللضعف

."الوجوهجميمعلىالحزنكان،الاصواتوديالايدبم!فيبادية،لذلكيضصدياانشدناوالادبللفكربردلا!كانا،دينهوح!بثمن

أتأه،بالعاطفةجي!انتىسياس!ادباالىلنقلناهذاوانتونسفيالفرنسيالمستعمرامامالاملانفسحصدفتاذاالتهمةلان

فريد،محمد،كاملمصطفى:اللواءجريد.همدياالوظذياللحزبدلدة،واللعراقمصرفيالانكل!يزيالمسشعمروامام،وسورياوبىنانوالجزائر

جاويش.العزيزعذدالعربيةالامةامامالا"لانفحفقد،بطلانهاوظهـرالتهمةردتاذاواما

لطفيعش"!الكما-!،و(1891-؟187)كاملمصطفىامافيفدماوتمضي،مجدهـ!لتسترد،الطارىءالكابوسعنهاتزيلأن

النظر-وجهةفيبصداخنلا!منالرجلينبينكانمابرغم،السيديرتصصلفببماهانولور!عوىبينحدثماالقبيماهذاومن،طريقها

وحيا/4،الوطنيةوكتلمبنه،الوطنيةووسهلته،الوطنيةشعارهكان"عبده"حمدالمت!يخورد،ايسماميواللجنسالاريالجذسبخصائص

وا!رفي،ارزهـتيالتلازمبينهمالمحصا)ر،وللبشهلليسمهاح!ى،الوطنيةالاسلامموقفءنريناندعوىبينحدثماوكذللك،دعواهللبفنيعدعليه

قلتالوطنيةواذا،الوطنيةتطريفانما،ب!ركاملمهطفىذكرتفهـاذادتفبعليهالافغانيورد،للعلممضادالاسلامبآنوزعمه،اللعلممن

هـ--وكأنما..كاملمصطفىشخصخيالكدبمين!تلماأولدانلمجهـعى،للرديتصدى،اصرلمهـتهجمثالنثةدعوىذيهيوها،دعواه

مننق"بمسه،واحدمثلهناهنه.يكفيظ."احدوأشيءوالوطني!ة.امينقا-م

:(17!ا)الاسكندريةفيالكبرىخهـ4،نالمصربعن2918لسنةكتاباأصدرقدداركورانذلك

الاالاستقلالهذانلنالماأدلحنانواتلممعرأء!اءياتقولون"العا!مواردعنللنمهماءحجي،معليهمويأصز،باللطخر!ؤيهيصفهم
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:صبرياسماعيماقاللحظكأثخرن2للناجازبقو!كمسلمنالوانافنجيبكم،طويلصينبعد

اخرق،ءقضوؤضءىاهـلهافياللهـوىحكمؤر/ةغثرةواؤلتوهو،اوطئانعملبل،لانفسنانعمللالاننا،العملءنواحدة

مطوق!،كاوبهجى،رناو،ب"مم،بالسؤي!اانانوهـ-!،مصرصياةفياوالايام،السنينقيمةوما،زائلونونحنباق

؟رزقواانعاقهمماوقض!اتهم؟صوالجناتهـمادااوارحمضاهولن-!-م!والخضارةالمدنيةوابتكرت،كلهاالاممموورنىهدتاالتي

شوقي:احمدوقال4كأفامامهالنجاحيرىالنجاحءطالواثقالعاملان؟كله،نيالاف

الا،ب-صامربوءك!أبأنسذهـبترر--للامرباكءلىادفئهواي/!ب-4وفي؟هجالمصريقيللألالاشهذاالانمنىلرونحن،واقعامر

امنفعتيتالنتالشملهيهاتلظرؤواالبلادفيحكةكاءشهد...محالةلاكذللكوسيكون،ثلنجةصقمةكانهلهوزدعو

العامالقيودفىعليهممأومضىأهلةاللحودفيعلبهممرتغايسقياشرفدالىوأعمارناوقواناونفوسناقلوبناوجهـنااننا

خامالاراصبححالوبأي؟رجالهابمهدفيكالاراملكميفالب"نر!مامطلبوأعلى،وحاضرهاالبلادماضيؤ!يالامماببهااتجهت

لاموفوصتنمةاللثمالضءةبعداوازلإأد!ى-أقفرتبيت،ث؟رون،طريقنافيتق!،اكهديداتا،لا،تخيفناالمسالسفلا،مسضقبلنافي

؟وحىاممنيةابىصوجفك!أمصمائمابىصوجفيش!ريليتيايحىولنور"الموتولا،تزعحناالخجماناتولا،فيناتؤثرالشتائمولا

الاحكلا!ته!فذيهفلعرفتكروءرء!ادرآتلو..نيرون...غايةكلبجانبهاتصغرالتيالغايةهذهوبينبيننا

ابرا!يم:حافظوؤ،ل،ووجوديحياتيلك،والؤاديحببملك..بلادي..بلادي

واشبداداقسوةضعفيهضعفوجئتمم،بأمرجهالناب-،ءتأففأنت،وجنانيللبيلك،ولساننبماعقاليلك،ونفسبمدميللك

؟كيادااماردتمصماصاقص!بعفوضن!*!مانال!لأص"نوا...مصريابكالاحياةولا،الح!باة

؟جماداأمأصبتم-أنفوسابع!ص!ضننتاناللقتلأضنوا،ظيعةواجمل،شأناوأسمى،مقاماأعلىوطنااللهخلقهل

؟عادانبروندء،أملحادت؟ينة!التفمحكمةأتانشعريليتللحبوأرعى،ماءوأععب،سماءوأصفى،تربةواغنى،ا؟ناراوأجل

أاللقيادااليهألقىض-عيفمناللث!فيويالقمنيحلوكبفأنللوددتمصربااولدلملواني؟العزيزالوطنهذامنوالشغف

."مصريااكون

س5-وهكبانني،الرائعةالوطنيةالسياسيةالخطبةتلكمنقبسذللك

سنى"الصادر"وطنيتي"ديؤانصلحب)اللغاياتيعليبعدطنظم

فيا"قاومةصورةخلالهاجاءتوهكذا،الاولىالمرحلةكانتتلك:فيهايقولكاملمصطلىالىوج!هاقص!يدة(.191

وقد،نالحربىبينف!اامت!تا!تيالنانيةالرحلةجاءتثه!،الادبرج،لادعوتانجئدكفالقوممقالا-اردتانب!قولكأءصدع

المأصا،والدعوةبالحريةالاشأدةهيو،اخرىءهـورةالمماومةاتخلم!اهـصالأالامهابهفتىرى7ثؤهـ"حماللضسوىمحمرتدرللم

صريحا.ذكرااللدعوةسياقفيولمرتالمصر3يذللمولوصتىرئاسة(9؟91-1876)جاويثرالعزيزعبدتولى8.!اوفي

تنتهبمانقبلحى،الثانيةالمرحلةهذهبداًياتاظهـرتوقد،البريطانيالاست!مارفيمهاجمةالواضحطابعهللواءوكان،اللواءتحرير

برمهـيداالنفوستمهدأبداياتىذتلا!ن!ا،الاولىالعالميةالحربمقالاتالانكليزمهاجمةفيلجاويشفكانت،الوطنببمةالروحاير!قاظوفي

الشعر،في.فكونامااوضحظهرتتبدإياوهي،9191لثورةمباشرااللبلادان):اللواءتحريريتولىانقبلحتى،نأرمنوكلمات،حامية

عزفت،ثلاثةاويندوظهرت،اللقرنهذامنالثانيةالاعوامالعشرةففيا)ض"فو.يمهافيتتدلىالمشؤومالاحننلاليبدءمنذاخذشالمصرية

منلهيجبوماالانسانيالفردنثهيدعزؤتاذ،واحدوترعاىكلهاالثقيلةيهدهالاح!تدليرفعانسوىللهامنفذلاوانهوالاضمحلال

4الثلاثا!دواوينوتلك،نفسمهازاءمسؤوليةمنعلهيجباوماحريةمقا.للةفيبقلمهيصنعانالكاتبارادماذاتعلموللقي."ءلنهاالمفسبة

والجزء(11391)شكريالرحمنعبدديوانمنالتانيالجزءهيكانتمدتكلاةسيفاكأتلو.ةاللقلمايها":بهيخاطبهمافاسمع،اللعدو

الاوانواللجزء،ر،ماالعقادقدموقد(ا!ا4)المازنيديوانمنالاولولو،قلوبهماعماقفيلانفذتكسهمااو،يحاربونكمندورءفي

الدواوينهذهفجاءت،المازنيلهقدموقد(1691)اللعقادديوانمن."والفرللكرمجالاالنبزالميادينفيلكلملوجدتجواداكنت

الثلاثةووؤلاء-ولمانهم،اللجديدالازسانلحقوقاعلانبف!ابةالتلاثة"اللواكلهجريدةفيالوطنيةمنالمشتعلةالجذوةهذهيقابلوكان

وللحريةالقوميةللنهض"لازمشرط!2الادبنهـوضانليؤمون-الشعراءاحمديحررهاكانءالتي"الجريدة"،بةجرفيهادىءمنطقيفكل

حتىنفسهعليههانتلانسانالتقلال!ولاحريةلاوانه،انوطنيةعن4يقولكما-السيدلطفيكاناذ(6391-1872)السيدللطفي

منالاولللجزء4مقدمتفيالعقاديقول،بهااللشعودعنلليعجز،شاملةمحيطةنظرةوالاجتماعيةاللفكريةالمسائلالىيهـنظر"-العقاد

والليذكر،التاريخقليراجعال!قولهذافييماريكانومن":ديوانةاثصدمنكانوللكنه،والاطرافاللجوانبجميعفيهات!ادلأنتوشك

مسبوف-4هذهنهضشهاتكنفلمايماعيةنهضةنهضتواحدةأمة."والصلاحاللخيرفر4يعتقدبمااهتماماالمفكرين

بذللكشبيهـة(بداياتظ،هـتاكمابة"ادابهافيعاليةبنهضة"قرونةاو

التي(191()هيكلللدكتورريتروايةفيمتمثلةالروايةميدانفي-4-

ال!-اكللمةالظبقةوحياةالصميمةبىبةبالمصالش!وربضكل،ئراولىمنهـ!

ع"الروحءودة))روايةجاءتالذينفسهالمغوروهو.الريففيؤ-دتكونانالقرنهذامنالاولىالاعوامالغت!برة(و!+ب

.(!!91)للؤكدهالحكيمذوقيقؤلميس،(6091لهءضةيونيؤمن13الاربعاءيوم)دنمشوايفاجعةشهدت

مطالبى،،الاولىاللعالميةاللحربانتهاءعقبثورتهاشعباويثور،نابضواحدقلبفيالامةقلوبيوحدشيءالكبمرىالكوارثكمثل

اليوميةالصحفأنهرونجري،اللبريطانيالمستعمرمنالحريةفيبحقهاللضباطمنخمسبةاليهاقدم،المنوفيةمحافظةفيقريةودنشواي

ماسرعانثم،الثائرينبحرادةالمشتعلارراسيالادبمنبأنهرفهابم،الاهلينبعضطبرصاصهم!صيب،الحماملصيدعالانكليز

وفيالحربةة!روبفيوكنبمقالاتالسياسيالادبهذايصطحبال!بدفثار،أحم!م!ماتبعف"م!فأصيب،المعتديناولئكا)تاس

بألؤانعلاة*هاوفيالحريةفلسفةفيالعقادفيكتب،وأبعادها.مراميهالمحاكمةخاصةمحكمة.وعقدت،كرومرلور.د،هصرفياللبريطاني

للفنونبحبهايقاسانماللحريةالاممحبانوءبقول،جميعاالفنونعلىوابسيوبالجلد،الاهاليمناربعةباعدامف!قضت،المصريين

اللعيثرتساقمطالبمنءطلبالنفعيئالعلوموالصناعاتلأن"الجميلةفعلردللذلكفكان،علنلدنشوايفيوالاءدامالجلدونفذ،ثمانية

تدفعالحياةءنالذودضروراتمنوضرورة،مجبرةمرغمةالامماليهي!نظمونوالكابراًءالش!وانطلق،وعرضهااللبلادطولفيعن!بف

فيغخذحينالحريةالاممتعرفوانما..سعخرةمغاوبةالليها.واصاءووطنيةورثاءبكاءوينشون
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مى،اكثرالمجلاتهيسالاساسيةانقلاأداةوكانت،الحديثهجمنببناقمييزاالى،تتوقي،منهأجهلونفكهرءجميلنت!ءبينالتفضببل

الهنقولةبحصيلتهامثقلةاسنىكلتمدراكنجيالمجلات:انعبأهيكانتالنوق،ءارضالىوادنىاقىلمبفيوأوقعا"جاومطإبمحبوبمطلب

المرحلةفيالليوميةاللصحفكانتو،ذا،ونقداوتعليعقاوللخيصا)رجمةمنظورا،السمالزحبحبين(الامتهاذلكيكونولا،اللحسواعجاب

دفي،نفسهالعبءهذاحملتقد-والجريدةواللواءكالمؤيد-الاولى.((5ص،واللحي!اةاللكتبفيمطاللعات)"مسموعااو

نذكرهمااول،وشعريةاسبوعيةمجلاتلهاتخصصتالثانيةالمرحلةعصنك!أبا2791لتة(91ع8-1888)موسىسلامةويخرج

ا!لنوفيه،1591سنةالاولغددهـ،ص!راك!اا!سفورمجلةمنهاانهالةللاد!صفتىدياعنهيقول"اكلمريخفيوابطالهاالفكرحرية"

فيفقال،بعنوانهاالمرادشارحا،منهاجهاحمديالحميدعبدصاحبهافوزوالتقالليددهبىدمنالبشريالعقلوانطلاقاللفريةاللحويةقصة"

ذللك:الاضطهادوبضرمنالاحرارلقيهماذلرهامع،الضهصبعلىاةسامحا

محجبةوللكنها،مصءر2فجمماالمحجبةهيوحدهاالرأةببست"استش!ادمنصفحاتؤ(رئهعلىيتوع."!لاناللعصورأقدممن

غيرعلىيبدولش?وكل،وامانيناومعارفناوكفاءانناوفضائلنانزعاتناودينيمةوعلميةسياسية:انواعهااخلافعلىاًلحريةسبيلفيالابطال

وفد،كاذبةظواهرمتهابادية،حقيهامحجبةامةدنحن،حقيقتهومنالمسيجةومنالقديمةالليونانمنامثلةيسوق،.و!وذللكوغير

!كاوانما،الامةنفسفيطبيعيةاليستاللملاهذهانللباحتبن.السواءعلىالشوقوفيالغربفيالحديثةاللعصورومنالاسلام

"...اسبابهابزوالفزولعوارضالىاالداعينمن(5691-1888)هيكلحسينمحمدوكان

نفهاهي،الكتابمنمجموعة"السفور"تحريرفيواشتركتللبي!تمدرولموجاكجانعنكلتاباؤ!أللف،معانيهامنكثير!يالحرية

واكب،،ثلاثيناته؟ةقرنعشسريناتفيبأ!هاسيشتدالتبمالمجموعة.نورتهمفيالعربالىيوجهـهادعوةالحريرةالىال!ورءوفهذادعوةمن

الغربيةوالثقاف!ةاللغربيالفكربالبمبابالاخذالىاللداعيةهيستكون(2691)إلاسبوءيةالسياسةصحيفةونجرج،الحريةسابيلفي

مىنالمةتصبةحرياتنااستردادفيسلاحافعلنفسههوذلكله!كونعملىيمئرفكاناللنىالسياسةفةللصعباسبوعياادبياملحقالتكون

،الرازقعبدلبما2و،حسينوطه،هيكلكبففيها،المق!بالغرب!وارداللياًلجديدةالثقاكةلنى.راداةأدوىمنهاولليتخذ،تحريرها

ثقافيةسلمسلةفبموسطىحلقةال!مورمجلةجاءتوكآنماوغيرهمتلكالبذوروكانت،جديدلعصهرارهاصمابذورهايبذرواانومعاصروه

السصياسة"واخرها،السيدلطفيبرئاسة"اللحريدة"اوملها،واحدةافاقماسرمهـانثم،صرفاغربيةبذولمرا-الامراولهيكلي3رفي-

الطبسنعليهايغلبؤكريةمدرسةوهبط،هيكلبرئاسة"الاسبوعيةصةال!-اصولهااللعربيةللنهضةجمونانعلىوصمم،خطئهالى

اللفرف!ي.انذلكجانبالىبدلاللكنهاتسشعيرهمااغرباامنتستعيرالتي

البلاغمجلةفيوتمثلويوازنهالخطذللكيوازفيخطقأموللذللكفي!يكليقول،تسعتنبتهاالتياللخصبةالتربةماضيهامنتس!مد

اللثقالمحةمعينمنالنهليؤثركانمنالكتابمنحولهواجةمعالاسبوعيوحياته،المعنويةاتغربثقافةلغننيلابناءانقلانحاولت":ذلك

العصورمجلةفبمتمثلكماوا"زنيالعقادواشهرهم،الانجلميزيةاننيلايبعدادركتولكني،ونبراساهدىجميعالنتخذهاالرأوحية

الثلاثيناتفينشآتثم،موسىلسلامةالجديدةوالمجلةمظهرلاسماعيل،4عضستتمخضلاثملهضمهالارضاؤاذ،هـ4عيرفيالب!راضع

شيبئالتحد؟ناث!اني!(الثقادة)و،اولا"الرسالة"همااخريانمجلتانعهـ!رفيآلبعيد/ابىبخنافيالصمسوانقلبت،فيهالمحياةتبمعثولا

شخصيتحنانقيامتمهيدا،والعزبيةالغربيةانثقافتينبربنالجمعمنالزهـ(نداذا،جديدةنشاةفيهينشأالعصرووالوحبمموئلاا!فراعنة

احم-دظهروؤيهـما،قليلبعدعنهاسنتحمدثاللتي،الجديدةالتقالمحية-ص)حسببمنالعهدذلكوبينبينناماقطعاقدالعقليالركودواذا

يعدالذ!ط،الرصينالعربعماباسلأوبهالاول،امينواحمدالزيات،صسنادشذروحدههوالاسلاميتاريخناأنرآيتثم،جديدةللضالضةبذارا

والثاني،ودروعهااصوللهافيالعربيةبالقوميةاعننزازءلأمةذانهفيولابن!اء،وتربوتقزيجعلها،ا!نفوسحياةفلإ"،ويثمرينبتالذي

بعصرالتثميرعلاماتمنعلامةيعداللذياللواضحالعاميلمسلوبه4للتؤتياللصالحةالفرة!هاتنموقويةنفوسالنض!رقفياللجيلهذا

للحديت.صدرهويفتحالقديمعلىيرتكز،جديد.("الوحيمنزل"مقدمةمن)"حينبعدثمرها

ثرينهـاتفيالفكريةالحياةبهانصفصفةنجدلاانناالحق

-6-يفامجديدلبناءتمهـالارضحياةكانتاز،(منأصدؤ،ال!قرنهذا

فيجهعاالكتابشغلوللذلك،المناسبةالفرصةتحينحينعليها

الرومانسيةالنزعةتلك،كذلكالثانيةالرحلةهذهيميزلمماوانهوالفنيةالعقليةاالحريةيمسفيمانوبروبالت،غامةبالتنويرالحقبة.!لمك

بصفة،وتجلتالنثريةالكتابةمنكبيراوشطرابل،اتشعرغمرتالتياللعصرلذ!نالننمهيدياكث*،طهذاوفي،خاصةبصفةوالسياسية

باسمهامجلةواضرجت)3291!نةنشآتاكبابولوجماعةفيخاصةعصرعصرنايكوناناالحظقضى":المازنيالقاررعبداًبراهيميقول

وابراهيم،شادبمماابوزجمياحمدشعرائهااهممنوكان(ء3!ألصضة،الطريقتسدالتيالحبالهذهبقطعابنا؟هيشتغلوان،تم،!ي!

نصاحبهاكبرىلوريةحركةكلانتذكرنافاذا،طهمحمودوعلي،ناجياللذيىنالعماليذكراللذيومن،بعدهميأتونلمنالارضوبتسوية

انواعها:بكلاللقيود.لفك،باخرىاوبصورةالادبفيرومانسببةصركةاسمإءءنبالبحثيعنىالذيمن،ولمرءمفو!،مهدوهاو،الارضسووا

كانتكمعرفنا،الناطنيةالعاطفةوقيود،اللشعريةالصبباغةفيودتمهـدانوبمد،اللجلاميدهذهفيايديهمادمواالذينالمجاووينهؤلاء

وللاثيناتهالقرنعشريناتاباناللعربيالادبفيومانسميةالراللحركة،اخرهالىفيهويهـسيرونبعدنامننفرياتياللطريقوينتطمالارض

علىالناسنفوسفيسريانهومدى،العنيفالمقاومةتيارعلىدالةبقصور!!مويذكوون،باذخةشا"هقةالقصورجانبه4ءلىويقيمون

الاوتارمتعددةاواحدةصيحةهيكأنماوعرضهاالعربيةالبلادطولوالذين،رائعةشاهقةيرفعوهاانللهمأتاحوااللذيننحناوننسس

جميعا.العروبةلضعراًءبهاصدح،والانغامتبراكمولنسآلاذنالخلودفلندع،التشييدعنبالهمهيدشغلوا

ؤصيمدتهفبم(91ءع-918لم2)شاديابوزكياحمدفهذا.("الهتنيمحصاد"مقدمةمن)"الطريقمنمهدنا

والا،مواطن!بهفينفرطالايستوجبالوطننداءانيعلن"ا!ضحايا))التنوبوفننرةابانوالادبالفرمجالفياللحاللسانكان)قد

:يرتدعلاوظلميشبعلاجشعدن،نهباالمواطنيننهبواالذيننجاملىالاو!اللعالمبةالحربنهايةفبلىمامنذ-اليهااشرناالتيوالتم!يد

والهـونالبؤسىجحيمفيغدرهممنللهاعدادلاضحايايوموكلقدالغربكاناذابانهناطقاالثانيةاللعالمي!ةاًلحربنهايةوالىبقليل

زخرفة؟الشعرنصوغهذاأبعدبعلمهنتزودانمنها،كثيرةشعابلهالخلاصؤطريقبأدضنااستبد

ابواتوف!ياللنضاعرفياوجهاالرومانسيةالانفعاليةوبلغ!ت!-نيميزطابعابرزكانوللذلك،بالحديدالحديدلنفلوث!قافته

مثلا"اللجبارنشيد"قصيدتهخذ(3491س6091)اللشاببمال!قاسموفىرنسابريطيانياومناللقديمةالليونانمناللغربيالفكرنقلهواللقنرة
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"وبنوهعلسي"و(7(91!"عثمان))و(.591)"الحق1)وعد))الىبهوتطمح،بهحلقدماعاىكمداصلمحبهاتآكلالظياللوعةل،فه

هـأنفضلا،.1691(2الخطابوعمربكرابو)"النضسيخان"و(ا52!):والرجاءالاملدنيافيالسماء

التعليم.فيالواطنينبينالفرصتكافؤلحوالقويةدعوتهالثء،ءقيالقىدفيقكاللفروالاعداءالداءرغمسأعيتنى

الماديةالحضارةفيبوع!والعقلدامما-اللضلعلىالثورةواماوالأنواءوالامطار،بالسحبهارناالمض"ءضةالىالشمسارنو

"مسرحي،ز4في.اءحكيمتوف!يقبهاصاضطلعفقد-السياسيةيعاتهاتفربكل.........

الحكيم"سليمان"فاصدراليهاشت!يرالنيالغترةاباندرتءار"كا؟اللظماءفيالسيراخثسفعلامجوانحيويبنفلميفعبرأنوا

وحدهالعقلانت-نك،هما3و(9(!ا)"اوديبالملك"و3(91)اللجذواتهـصذهامثالنذكراستطردنالوبناليطولالقولوان

ذللك-بعداصمرهمااهممنوكان)شيئاالحقعنالانسانيغنبملاالتي-اللحربينبينمافترة-الوسصالمرحلةخلالبوطنبتهاالممةهـ؟كلإقى

الابدي"وأ(7ء91)"الصفقة"الاشتراكيةالثورةلروحتع!قا.الحديث"وضعالانهي

.(63!ا)"فملكلالطعام"و(91ع8)"الناعمةدائماوهد-كلهاالرومالسيةاللحركاتفيالملامحابرزلمنوانه

بينتوسطتالتياللفترةواعني-الفترةهذهمعالمابرزمنوكانباللذكرىاللعودة-تصياحبهااوالسياسيةالثورات"عقبللتحررحركات

اصدرههـا-ا52!-نةيوليو23نورةوؤيامالثانيةان!عالميةالحربكانتااذلاف-حه،العربيالادبفيالامركانوفكذا،الاباءمجداللى

بوايه*ورواخرى،اللحكماستبدادبهايقاومسيا!ليةرةبمنالعقاد.منالمثالوبضرب،جهةمنالمبدأبثمرحتت*ققاللحريةالىالدعوة

"الميزانسفحيهظر"الاولىالمجموعةفمن،الرفيعةالاسلاميةالنماذجابطالفييكنلصماذاصورةال!مىفيالمثاليوجدفأين،اخرىج،ة

ومن،(.؟91)"اللحديثالعصرفيالحكمفدسغة"و(.(91)جميماادباءنارأيناهنامن؟المجدذروةفيوهماالاسلاموالعروبة

الادبية،جا/4فياف!تبكتبماا!ممنوهي،الثانيةالمجموعةالاقدمينالشعراءاغلامءسنبالحديثفبدأوا،الوجهةهد.قيجهون

والامام(،291)وعمر(3(91)والصديق(4291)محمدعبقرياتفترجموا،اوسعميدانالىانتقلواثم-الغرينات.فيذللكوكان-

نحوشملتاككطاللطويلةالسلسلةهذءاخرالى.0.(3،!1)عليواعلا"هم،المسلمينقادةمنكبيروعدداللراشدينوالخلفاءالرسولل!سيرة

اثرالكتابيخرحاخذفقد،الخمسيناتطوالاما،كتاباغشرخمسةاسلءةهـنجعلاللذي،البلادروووجهفييقالماابلغذلكفكان

هىذافبمالمستعمريدعيهمايبطلحتى،الاسلامعندؤاء،،الكتابوان،جميعهـااللعربيةوبالثقمافةالعربي!ةبالحضارةيمصشنخفانهجوء4

المجموعةهذهاهمومن،اعتداءهبهايبررذريعةيتخذهمما،الميدانالانسانيةوالاخوة4واللديمقراطيالحريةمبادىءفيالاصالةلنفس4يدعى

فيالديمقراطي""و(ا57!)سنة"إلاستعماروالاسلام"كتب.ا!بنئصرافرادبين

(ا57!)"خصومهواباطيلالاسلامحقا،ق))و(5291)"الاسلام-7-

وغيرها.(5791)"اسلاميةفريضةالتفكير))و

اشىزراللشبانالادباءمهنكبيرعددظ!ونف:هااللفهرةتلكوفيالمقاومةحركةفنندخل،ع(91سنةاثانيةاالعالميةالحربوتنت"ي

يب"-،كانودمافسادمنحينذاكالسياسيةالحياةفيكانبمالموبهـمالاولىالمرحلةقوامكانفلئن،ثالتةمرحلة-الادبفيانعكستكما-

فيظهرتاللذيرنالشبانانفسهموهموروابط.صلاتمنالاستعماروبينالشوروراورتثارةبهلفصد،السياسيةالخطابةالىافربه!طبةكألم

اهـىلتخرجها91ع2نورةجاءتالن!ب!الاشتراكيةالمعانيبذوركتاباتهموقكبالتحررتناديروماضلببةالتانيةالرحلةقوامكانثم،الوطني

يومض،الىالنةصبابهؤلاءببعضالادبيالوجودامتدوقد.الوجودعاللمالثالثةالمرحلةجاءتدقد،التاريخابطالمنامثالهاوتضرب،اللقيود

الرموقين.وشعرائهاالاشتراكيةكتابمنفاصبحواهذااهـىاللقوميةالخصلأدصيبرزنحوعلىاللجديد-الثقفياللبناءلتقيم

،محفوظنجيبادبهمفيالمقاومةانعكستالذيناللكتابومن،الا-اسيةالادببةالاداة(تغيرتهناوها2،الحديثةاللعناصرجانب

ولعل،الراهنيومناالىالثلاثيئاتامنالقصةفيانتاجهامتدالذيوذللك،والمسرحيةالقصةاصبعت،المقالهـةهيالاداةكانتانفبعد

انعكالبىوهي،االادبالىالانمنهاننظرالتيالزاويةمن-اعمالهةمةنحوايعلى،والاشخاصالواقفلتصويرالمواتيتانالوسيلتانلانهـما

هيابخبدانهـذافياعمالهقمةللعلاقول-االادب!لىاتحرريةاللجهودالادببةالاداةاختيارفيوان،لريدماصورةإيةوعلى،نري!هللا

السكرية""وا"الشوققصر"و"اللقصرينبين":اللكبرىثلاثيت4نأخذهما:واحدةحياةفيالعنصرينتوحيدعلىضح،وءاررليلااللجديدة

المجتمعللحياةوالتفصيلاتالدؤائقكاملةصورةالثلاثيةهذهففيالقصةؤاللباخذناقدكنافلئن،انفسنامننضيفهوماالغربمن

تطوركيففيهانرى،الحربينينتقعالياللفترةخلالكلهاصريانملأكيفعرفناؤقد،لكعببرطريقتانهماحيتمنالمسرحيةوقاللب

كانتالكبعيرالجدعندفالوطية،المةعاقبةالاجيالعندالوطنيةمفهـوم91؟عو4591بينفببما-عليهغلباصيلمحليبرمضمونالقالبين

ال!-رابنهعندوالوطنبة،الزعماءةبنهساللهمنودعاءللهبرعاتدفعااحاطالذيالؤستصوير-(الكبرىالاىماعيةالثورةسنة)

لقىلقدح!نىالمظاهراتفيومشاركةالسياسيةللمنسوراتلمتوزيعهيهـ-ذهلان،ماديتهالمحيالغوبيةباللحضارةالكفرمنشيءثم،باللئاس

هي(عبهـاللجوادكمال)الاصمغرابن"ع!ندوالوطنية،احداهافيحتفهالاورودكاالاستعمارحركاتنحوالاولالدافعهيكانتفيهاالمادية

الوطنداخلالمكاؤحةالاذمانيةاجلمنبلالشعباجلمناللعملصةقريناللحديثةالماديةاللغربيةالحضارةكانتولما،الشرقللشعوب

ف-!الوطنيةم!ومدشرىالحفدةالىننقلثم،السواءس!لىوخارجهراللكفهذاانقلبفقد،والاتولقهياتعلوممنينتجهوماالعقل

هـذافييستغلونهمنهمانوءنفأعداء،الا!صاديبايدانارتبطالشرقعودةالىودعوة،الب"يؤديوماباللعقلكفراالماديةبالحضارة

ومن،المستغلينمنكلاهماكاناذاومواطناجنبيبينفرقلا،الميدان.ازدهارهابانميزتهالتي4روحانيتالى

عبدبكمال-خاصةبه"فة-الكاتبيفتم،جميعاالاشخاصهؤلاء4طىالدكتوربهاضطلعمنطليعةفيكانؤقدالبؤستصويراما

لجيازمةوهي،الفكريةازمتييعكسانه"عنهقالائذي،الجواد"البؤسشجرة":اللفترةتلكفيكتبهاالتيقصصهفيحسين

."بأسره"الارضفياالمعذبون"و(5(91سنة)"اللشوكجنة"و(،،،91)

-8-ان"دعاء.اللكرو"الا!لىقصةنشرقدذلكقبلوكان،(9491سنة)

هـلمالابىبحيةتستفزكلهاالقصصفهذه،نفس!4الاتجاهفيتسيرالتي

صء،جميعاوالشعراءاللكنابمحولهاتشد!رىاحداثوؤحدثاللعيعاةد!وبمدلاواطفاةايديعيلىكرامتهفيالحرالانسانيصيب

.(5691)مصرعلىالثلانيوالعدوان(8(!ا)اسرائيلقياماهمهايمضياندونيحلللم،الخاصالادبيالانناحهذاانعلى،ومنعطفاتها

هـنكلهالعرجمبماالوطنشملتالتيماللثوراتامنوغيرها،الجزائرولورةالمثلىاينماذجاقافةبمعظمهاقصدالتياساتهدرفيالعربي(الادبعمب

هصذهعلىلتنصب،وشعرانثراالادببمونؤتفجرت،اخرهاللىاولهكتبفقد،يكونانيمكنوماكائنهومابينصارخةالمقأرنةلتكون
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-"ا!شعبروحتصورالتيالقصصكتجت،الكبرىالانهانيةالسي

يوسفقصةمنهانذكروالاقطاعي!ين،والمستيدينينالمستعمرازاءالثائرة

حديثاصلر"رجل!ا.في"القدوسعجمداحسانوقصلآ"قلبعطرد"السباعي

تصورالتيحياتاوروكتبت"المفتوحالباب"الزياتلطيفةوقصة

اإسإ*نس!،.،،فرجالفردومسرحية"جميلةماساة"اللشرقاوي.الرحمندر
مسرحيهمهالذكر،واللح!العملحرماتأتسهكحيىالعاشمةال!موه

..ادريسرليوس!"الحرجةاللحظسة"ومسرحببه"اللحلببمسليمان"

منهانذكر،اللفياضاًلوطنياثعورعنتعبيراياسرهاين!واوونظمت

ص!!لإبنرز!!!!ج!بر!!ورقيرز+-س!،إإ؟*تن-لإ-يخ!!؟لى!،لا-!ءفي،!؟ب!؟"!تيتن!!!!بررز!،!ذكرياتواعيدت،اسماعيلحسنمحمودللشاعر(قوس"ينقاب"ديوان

"ة:-سكاع!3فيبر؟؟خدرو؟!،؟،ش-".!؟لأ!"ا)---؟"-."-.:*3+؟:."خيزخ!!لأ!زرص!زردنجى--بر!-.؟ط.في*!!ئج؟عيدصلاحفصيدةفيمئشوايكحادثة،جديدشعرفيالماضيها"سي

؟؟---برس!د!*ء":--كا--خد-..-م-3-ءلأ-.!ررترإ.بر-خلى3نر3."-:لا---نربر*7ج!،كافيؤنج!!!-؟؟!عبدلاحمدالجزائرلو!ةعناوراسىوقصيدة"زهرانشنق"الصنور

لاير-،لا!بم!في*.*!+!كا!!دكا-"-!---(-!3!-عفي"؟33خسبم!-؟،-**د،.بطولةوفيفلسطينماساةافيوئظمكتبماانالحق.حجازيالمعطي

في؟بر!في-*-3ىكاكا6*يخ-لإ-.-"لأ:..-ءكا"ء-د-!-؟،؟أ-دء-المقاومةحروبلضتىوفيالكولعوومعركةالجزائرمعركةوفي-سعيدبور

-لأة.!-.ء+*--؟-كا.----لأ:.لا"!؟نم--:.::خ-7.--."-3!فيل!!؟؟ش%تحتتقعمماد!عامبوجهوأفريقيابضاصةالعربيالوطنيبديهاالتي

!في--.،؟3-)؟نر-خخبزخ-كافيكا!؟-2!خأفي!.!.الادبيةالصورةكائتاياا!قلاماسنانعلىحاصرفالموصع،الحصر

!--خ--خ؟خ؟ل!!.ةة.؟لا+خلإ:لاس!".كا%-لا++؟كافي؟بر-كأخ02بهاتجريالض!ا

!:نر"؟.عخخ-ص؟*!ة،.--قي:؟رزش؟-ىإ-!التالثةالرحلةهذهابانكذلكالاقلامتشغلاللتياالموضوعاتومن

س:لأ.*3-!:ع-كاكي07ء:-"!-+3نر--يستهدفايجابيجانبوهو،الكلربيةوالقوميةالعربيةالوحدةموضى

في:-ا+.ل!---؟-(الثورةمجردنس!يقفو،.سلميمةألسسعلىتجديدبناءافامة

عس-+-)لاالقائمةصالعربيةفالدول،والمستعمرالغاصسبكلهاجمةفيالشعورية

--لأءوللمزتكونلم"اللحصريساطعاللكبيرالعربيالباحثيقولكما-الان

-!.لا--ءلأمنوتعددت.فكونتوانما،طبيعتهابمقتضياتولااهلهابمسيئةمتعدد

كاءحش-..-.؟:!ص*+،لإ:البلادتقاسمتالتياللدولبينالمعقودةوالمعاهداتا!نفاقاتجراء

ا-الم.!!اولثكالىاللوماللحصريساطعويوجه"عليهاوشيطرت،العربية

،-؟لما!!-،لم---!3؟-لأ-لأ!!؟ءص!-ممابشبمءظفروامااذاحتى،المستعمرينمنليتخلصواثارواالذين

.--!لاءالمستعمرونبهاحددهـ،التيالحمودلبلادهمتبقىانعلىاصروا،ارادوا

جمبما-ء-+؟-

لا."فيء+ج-.كاالانجلبز3نجلىلرنالقد،العربنكناغربناما"المستعمرينلصالح

"-ى-ولئرظ،*ء+ء--!--:!-كادول:-والرنا،واستعبدنابلادناعلىاستولىمنعلىلرنا،واللفرنسيين

بم!..!3--سبيلفيوقاسيناالستسينمنعقودعدةوالذيضاءاللحمراءالثورات

كلنيرمنتحررناعندماوللكننما،والتضحياتالعذابمناناالوذللك

هوتشنرا.بقلمانبعدلج!دنافياقاموهاقدكانواالتياللحمودنقسياخذناهولاء

..ا!نفراديالحبسهيكانتانمااللحدودتلكانونسينا،اوصالهاقطعوا
اءلمطوطيماهرحمه

لر.عىنبعضناقوىوعزللاضعافنا،عليئافرضوهاالتيالجبريةوالاقام!ة

اراء"ابكتذلكفيالحصريركتباهما!ومن"خرىالاباللقوىتتحدان

يطلبهمنغوايعاىاقبلشابصحفيهوتشعئر."وخ!وروهاسياتهايناللعروبة"و"والوطنيةالقوميةفيواحاديث

اللحديث.،تعطنيلماذا":لهلآ!ح!قهبقولطردحدلىل!امن-المسشصمربمقاو!ةيثصلف!يما-المرحلا!خيرةادبقلان
لإمير!بائروائيفاستجاب"....لكي،الفريدةالشخصيةخصائصنابهيبرزايجابيبطابعاتم!مقد

طوالكطهيلازمهصديقااصبحاللذكبللصحفياللكبيرالفوىفيهيسودالذي،اللشمولنياريجرفناولاعلاقدامنانقف

موته.حتى،عاماعشنراربعةهـزافيءالادبابهعنيمااهممنوكان،الضعيفامواجهبينويضيع

اصالوهادمدياهناباءـو"همنعواي.ب!ابا"و،الشعبيالتراثلفاثفمناصولنااسضخراج،اللبناءالايجابيالاتجاه

رواؤباباسلوبوثنبةصيأةهم!نغوايعناًحيراهوتثشو-حتى،الشعبيةوالاساطيرالشعببقىوالاكانجماالشعبيةيتقصونفأخذوا

الئقابسفببهوكشف،ئفسههمنغوايياسلوباشميهدضصيولسالعميدغبدالدكتورباشرافمجلفصلةصدرتلقد

وهوخطأيقئلوئم،!تئحارا،!حو*ميركيان.اسلب.القصةكأبمنهلليفيد،وتقويمهوتحليلهالشعبيالتراثعرضفي

الل!وىاقهامتلت!ازوجتهزدمتكما،ور-لس!ه.اضفناقذا،وال!ثم!عراءأونوالنحاالمصورونمنهيفيدكماوالمسرحية

ع!ئهاكأفالتىامث!رةلاسرارلسبب!وتشنرعلىيقلباًلل!قرنأولفبمنهضتنافجرمنذقائمةدبثتاخرىحركةالحركةهذهالى

.....لناتبين،وتحقيقهالعربيالتراثتترحركةبهاواعني،يومناوالى

ومئها.،الخحعةهمنغوايبحبب!اةواالتع!كت!ابهفي.المرب!ا!ركائزهعلىنقيماننريدالذيالمكينالعريضالاساس

التهربومحاولتهالممبائيافيقاصرةفتلأاءباغوااتهإمه،ويدحضهالقديمليعارضجاءقداللجديداننقول!وعندئذ،اللجديد

..الخ6لباًلضردفغ.من،وشرايينهالماضيعرو!فيلوالصبهديجدجاءقدالجديداننقودبل

اوساطديكبيرةضجةيثيريزاللاممشعثن!بافيالاستعمارفترةتكونفلا،بحاضرماضياتاريخنابنايتصدوبهذا

..لانرةار!ائمالت-!ءلىحيناطرأتغتاوةلمجتابةالاالوصولاللطويلالطريقهذا

وقوته.عاف!يتهاللعليلاستردحيناحتفتماوسرعانالعلةاحدتهع!ندما
الادابداومنسووا!

محمورن!جيبركيالقاهرة
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