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لمصرؤا!ولررطنيلوافيفولفقاا1اثلتنياط

العربيةأللعناصروجدت،المستحيلةشبهالمعادلةهذهامام

علىيجر؟اًرزيالوحيدالالرانيلبمأللحزبالىمسوقةنغسهاالعاملة

!لسطينعربانعلىنؤكدشعاراتاسرائيلسلطاتوجهفييرمعان

أصليين.وكسكانأرضصحابى،فيفلسطينالمشروعةحعوقهملهم

فيهاانفسهمأدعربوجدالتبمالمعقدةآلسياسيةأتنركيبةهذه..!ذدآرحوللد

يهابدلاكان-شيوعياكانوووحتى-اسرائيلبمحزباطارداخلسحابالباله!:بفام

الايجاببم.النضاليالحركخلالمن،ماشيءعنتتمخضءن***

جناحين:الىالشيوعيالحزبمحهانشقيومجاءفقدوباللفعلبستهاؤةخبراالاخبرةاءدادهااحدفي"الانوار"بريدةنشرت

كاملاارتباطامرتبطهوبينما،بالشيوعيةيتسترعنصري!وديجناحيرشدرومحمودالشاعرينانمفادهالاردنية"السمتور"جريدةمن

وهـأن،الص!ونيةللمخططاتمئاوىءوجنلح،الصهيونيةبالمخططاتفياشتركاقد،المعروفينالمحتلةالارضشعراءمن،القاسموسميج

ضمنالعربيةوقيادانهالحزبجماهيرجميعتكونانهيالطبمنوفدضمن،وةياصفيالماضياللشعهراقيماللذي،الشبابم!جان

..الثانياللجناحالاسرائيليالكيانميهايويدانبتصررءاتهناكادلياوانهمااسرائيل

الركبة:العقدةاللشيو!بىللحزبالجديدالتش!يلحلهلولكنوافاف.بالاستعمار41ربربطونهمفقطاسرائ!يلحكامأنويؤكدان

كانولوحتى-اسرائيلبمصزبالىفلسطينيمعرببمالتماءعقدة.الاسرائيليالعامحملقدالقاسمسميحاشاعراانيقولا)ةبأ

اسرائيل؟دو)ةاسمهبامربالتاليالضمنيواعترافه-ش!بوبمبااذاعمامتسائلة،النطهذااللبنانيةالصحفبعضنقلتوقد

تأخذانالجديدةوللتفاعلاتيدلتمرانللنضالبدلاكان،.للاووذافيصوفيارسال"راجع)."الخونة"منالشساعراناصبح

العملهيةلهذهبديلالنفطةالعربيةالعناصراماميكنوللم.مجراها.("الاداب"منالعدد

المسشسلمالنهائبمالاثخراطاها:اثنينمنامرسوىالمرهقةاثقةفيهافكب،آخرموقفاوقصاللبنانيمة"المحرر))جريدةولكن

-والهجرةالاموراستسهالواماالاسرائيل!ه!-اللصهيوديالمجتمعفي:فيهقال،آب21يومظهرهقالاسحابالياسالاستاذ

.مجاورعرلبمللداىالى-نئوداأوتسللا
......قلمهيشرعانمحربيفيهيضطريومسياؤكيانهاحسبكتما

هوالذياللصهيونيللاصتلالا!اصالوضعظلفياللعبثومنعنهماويرد،عربيبلدفبمالقاسموسميحدرويشمحمودعنلليدافع

جماعاتم!لهوأحلأدضهمنبأسهشعبطردنوعهمنفريدوضع.لاسرائيللاءانووتهمة،الخيانةتهـمة

اوضاعتهكيطه،كهذاوضعفيالعبثمن،الدينالايجمعهالامتفرقةدائمةم!مةهو/المناضلإناللشاعرينهذينعنالدفاعاناعرفانا

بالمملولتائعليتلكمالحدنلتالاعنحمالرفضنفمممهالمنبنطرعلىلىقاهوعرماب!ية!لهلهلصغيواللدفاعبل،محسبباللقلمالدفاعليس..اسرائيلفيلرفاقهما

:االكفاالمترددينمنهماالقاسموسميجدرويشمحمودانذللك،برالمحامين

ملا.لمسلححهـبر!ائبمندكونوقد..اسراذجملسبونمحلىدوريةشمبهبصورة

معيئممةظروفووسط،المعقدةالسياسيةأللظروفهذهوسطفينحهمادفاعاالقراءالىطريقهات!أخذالاسطرهذه(+كونانالزء،ن

ل!المستمرةاسرائيلمحاولاتووسط،بشعةونفسيةوا!ماعية.اسرائيليسجنفبميقبعانهمابينما،اللعربيةاللبلاد

وللدالذيالعربيالنشىءنفوسمننهائياوحسههاا)مربيةال-وحسجل))قصيدةصاحبنفسههوالمهمدرويشمحمود،اجل

استطاتاصيلةعربيةالشجارنمتاًللصهيونيالاحتلالظلفيوزرعرعالست4بسنواقامالذينفسههواللقاسموسميح"عربيانا

اعماقها،اعمقالبىوصلتحتىالعربيةالالىضفيجنورهاتضربانايمراجطائراتسكلشلاسراللسلطاتيقولالضئيلوجسدهوالعشرين

القمع،علىقدرتهاعنبعيدابل،الاسرائيليةالسلطاترقابةعن7بعيداأهـصا!أايسوااللعربايدروزانعاممنذبهاحرقنناالتيوالمستير

فترةبينالرنزانةفيالاشجارهذهوضعتزالوماذروتهاكانتالتي؟..الحكايةبداقيهذههلولكن.لهاوءملاء

.واخزىارضعلىفيهاتتكوربدأتالتيالفترةالىتعودالحكايةبداية

زيسادوتوفيقالقاسموسميحدسويشمحمودالاشجارهذهمنالاسرائيلبمالوجوداستقرانبعد،سياسيةاحزابالمحتلمةقلسطين

..وغيرهمجبرانوسالم.اللدولهفئ!كللنفسهاتخذاللذي

القصة.منالاولاللفصلهوهذابرادفيفلسطينقضيةوضعتانوبعد،نفسهاالفترةهذهفي

العربيالعاللمالىتتسرببدأتعنرمافيبدأالثانيالفصلامايهجروالماللذينالعربمنالحيةاللجماعاتعبدأت،ضخمسياسي

كلاحسيومها..(وغيرهم)الاربعةهؤلاءقصائدباسرائيلالمحيطالربمعنقليلاينقصاويزيدرودهممعدلوكان)قلسطينادض

اهلصمتيشبهصمتفيالمحتلةفدطيئعربعاشانوبعد،عرببماللصيف"اجطدلمج!وكانت،.نتململلأالجماعاتهذهبداق(مليون

فيتسريعادتعربيةودماءعربيةروحاآرعربيكلاحس،الكهف،السياسيةارادهمعنالمحتلةقلسطينعرببهايعبران/مكنالتهب

..المحتلةفلسطينعروقا!ةالادرالىلتمحياصلاقامتاسرائيلفدولة،المعجزةيمتب"شيئا

بدأتالحرودخلفمنالآتيةالعربيةالاصواتهذهانتشارومع.فلسطينارضعنعربيةصبغة

بدأتلق!.اصحابهايعتقدكانممااعظممهمةمارسالاصواتهذهلهبدلاكانعربيتحركايفانث!انيةجهةومن،جهةمنهذا

فلسطينارصالالىليبساله"افيةالاص!يلةالهرريةالدماءدبيبتعيدبينما،اسرائيلدولةوجودمعيتنافىامرايكونان-جوهرهفي-

بجهيوسمحتلةغيوعرب!ببةبقعةكلاوصالالىبل،فحسبالمحتلةبوجود-عملياولو-اعتراًفىالعمليةالناحيةمنايتحركهذاكان

هـانتالتجمماوالانهزاميةوالرجعيةالتخلفبجيوشبل،الصهيونية.اسرائيلدوله
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تمتدالتياللعربيةوالاشجارالاصيلاللعربيالئبضعفوولكنكلفيازرهاوتشدوتعديهاترع،ها-الصهيوتيهحليعهالامبرياديه

ا،عشابسيقانهاعلىتلتفددهاعفوها،ارضنااعماقيالىجذ!رها.العربةالارضءنشبم

."..السامةاللطفيليةلمحت!خت،المحتلةفلسطينحدودخارج،العربارضكانتوقلما

بقوله:مقالهسحابالياسالاستاذوانهى،كاهل!!ن.نسقطاللعربارضكانتوقلما،جديدةحياةاختلاجة

-مهـماسراًئيللان،القاسموسميجالدرويشمحمود،وعفوا"القاسموسميحدرويشمحموداجراسكانت،بالبقديما"ششا"

شعركماذفهملائحنبينما،كيانهااعداءمنفتعتبركماشعركمااللحياةلاخنلاجاتاللقضبانخلفمنت!صدحجبرانوساللمزيادوتوفيق

.اكيانناعداءمنفنعتبركما.القضبانخارجالعربية

وصلتكمالو،القاسمسميحو؟الد!ويشمحموديا،خجك،وياكناالحقيقةفيولكننا..المقاومةشعراءنسميهماناوب

وانتماوصلتكطلوعارناويا،اسرائيلالىعلبكماالحملةاخبارلماذا؟..الشعراءالىلاالانبياءالىالناسيشتدبماالليهممشدودين

."..اسرائيليةزنزانةفياتقبعانمناقربوالاساطير،الحمياةمناقوىفيهااًلوحيزالطامةلاننا

الواقع.

مانجدوللم،بالمرارةحلوقناوامتلأت،حزبراننكسةوجاءت

ورفاقهمااللقاسموسميجثرويشمحمودشعرالااللحلوقهدهبهنحلي

ص:،جرالاقيهيختلجيكنللم،الزمنمنفترةالعربيةالامةجسدوجمد

خشبةساميمنرسالة.القاسموسميحدرويشمحمور

..واليسمارأليمهينبين:ال!صريةاللولةاللشعراءهؤلاءنرىلاان-كعرب-لنابدلاكانانهويب!و

***01والدماللحم!ؤية،الحيالواقع!ؤية

لناءضرورةثهمعارالنكسةلع!رفعقدالدلنلهاءاحمدكانهل..كالاساطيرنجبالنافييبقواانولهملناالافضلمنوكان

.ص.؟لماذائعرفون

تويمشي!نط!امبعضلةالنظرللعموعنكل!رطنوقاللعرببمالالدوجتما!ئيبعصرلس!ائدفيفبئولحميهما..بشحميهماصوفيااًلىوالقاسماللدرويثسذهبللقد

لابئكويهـنتبئولكنها،ادحديثةالمبانيتثييداواهـحديثةيهلاقاقلاكفمنيذ!اانالا،المرالواوـ!قوانينوحسبطبعالهمايمكنلاكانو

امللأقاتا.محلىالمواطنينبينالحمريةالعلاقاتوباحلالالعمريالمواطنالمؤ-مر،حصورمنمم!وعةكانتائيلادولةلاط،اسرائيلدولةوفد

عاممنذالكلامهذااللدينالهاءاحمدالاستاذقالوحين.اررلفةاركأباللثومحي.قواعددمثلكان،شمعبياسرائيليوفدفيذهبابل

زعمتكمااسرائيلعلمالقاسمسم!بححملأنابدايحدثولم

مغاك!بمرله!ذضحاعتقدبلآفيح!نذ"لثتجريكل!هاالذفتئماآلرالهال!،ائقرلجاضمتىصوفيامصجانحضروامنالزعمهذالئانفيوقد..الاخيار

اللصاخبةالمناقشات!يلصوضانفسهيجنبانآلرقدبهاءانارر!فين..عربيةوثود

العصرية"الدولة"موضوعفتجفوانه،الامورتستبينحتىالعادة..؟صوفيافيحدثماذا

هذهفيعليهايسيطرانلاحديمكنلاالتياللفكريةللمشاكلتجنباصفولىفبىوالقاسبماللدرويشسارالوفودمسيرةاثناءفي

واًلعقائديالروحيوشكناالفكري"عرينا".فراتمنافىحموولاارفترةعلمحاملارومهلوفداأعضاءاحدوكان،الثمعبياسراببلوفد

المؤللممنالمناضلانايدفعهاالتيالباهظةاللضرسةتلكوكانت،اسرائيل

فالياالثمنودفعا..الصعبالموقفمنبديكنللمولكن..كرامتهما

بنالهاومهمةلعصريةااللأولةشعلريضعلكيمارس.3بيانوجاءوهـحمودللقاسمالميجعلىالعريئالوفوداعضاءبعضبصقلقد..

العلميةالمؤسساتوثكو.ينالجماهيريالسياسيالتنظيم2ءفيخلمنكان!اعاتوبها..الاسراًنيليالعلموراءيسيرانوهمادرويس

مجإ،تهكلفيوقياد!هالوطنياللعمللوجيهستتولىالتيالمتخصصةالىا!ل!جثينالفلمسطينييناخ!اتهلاحديقولوهويبكيالقاسمسميج

غلىمبدلمستوىشعاللسامحل.لأاهمعةحلةتناغمدلمقبلةف!اعصرضحهذلصدغترابينالرشعاسمف!-اولئكمعلحقيقيةاعواطفيكالت،المز!كنتلقد":العربيةالبلاد

........"علييهبصقوناًلذين

موضوعاتمنرفيسيموضوعالىثلتكماالشعارتحول،وطننااشر!االذيبا!كلاللخبرتشرثم..طويلةاحاديضودارت

ارورولمهـامحولبلادنافيالانالدالروالسياسيالفكرياللحوار!ا!ة..صجفة!هاونقلتهاردني!صحفةفي،المقالمطلعقياليه

نفسه.الوقتفيبالآمالالواعدبالخطرالمنذررأ!اهماولاللقاسموسميحدرويشىمحمودعنالقمسميةهالةوسقطت

الاسبقالشهرفيالقلارية"عالمعاصرالفكر"مجلةاصدرتوقد..ودط!حما

تجميعفرصةالعددهذاوااتاح،"اللعصريةالدوللة"عنخاصاعددان!نوكظ..المعجزاتيجترحونالذينالانبياءمننظنهماكنا

اللدكور:بينهممنتذكرالمصرينواًلمفكرينامتابكبارمن)عددآراءفيالعربيةالروجويزرعاناسرائيلسلطاتيقاوماانيستطيعاننهماا

حسميسنوالدكتور،الدولةسيفعصمتواللدكور،حمدانجمالوالارضاسرائلتحتلهاالتيالعربيةالارضفيعربىانسانكل

العزيزعبدوالدكتور؟محفوظونجيبرشديرشادواللدكتور،فوزيفاننالذلفى..ضريبةاييدفعااندونالتخلفيحتلهاالتيالعربية

الخوليولطفياًلقطالقادروالدكتوهـعبدا.عالمامينومحمودالاهوانيصهونئجمةوراءسيراصوفيافيالغريبةيدفعانشاهدئاهماعئدما

.عودةومحمدالصبورعبدصلاحواننصدقلم،الوطنيةهالةاسقطنابل،النبوةهالةعنهمااسقطنا

نقتبسانالاساتذةهؤلاءآراءنء)بعضاننا،قثىانقبلونحب.الاسطوريالنضالقواعد:سالمينقواعدثاالىرجعنا،ضريبةللنضال

بينمنمقتطفهتنابكونانوسنحاول،اقوالهممن"المقتطفاتمنشيئاينئسبسانوالقاسماللأرويسانفجماةنكتشفانمخزيااليس

بقدرنظرهموجهاتاطراففيهاتتركرالتي"الجامعة"عباراتهمانمعاسرائيلبازالةيناديلاالذيالاسرائيليالشميوعياللحزبالى

اًلامكانالاتنشرلمالمنزلالكلاممصأففينضعهاكدفاالتيقصائدهماكل

فقطتاريخللعلم.للهاالثقافةولكن،لهوطنلاالعلم..".؟فيهاعض،ءكاناوعندما،الحزبهذاصحيفةفي

علىصوجغرافياتاريخوللهاقوميةالثقافةولكن،افياجغرالهولليسما!قالقاسموسميجويشدرمحموديقولابئيفترضماذاثم

التفوقمنبلغتمابالغة،الراسماليةالدولة".."..السواءمنهمانئتظرهل؟الوطنيةبراءةاليهمائعيدحتىاشعادهمافيقالاه

فقط.(لميكانيكىبالمعنيالاعصريةدوللةتعدلا،والتكنولوجياللعلمي؟حيفافيبيتهمابابعلى،اسرائيلىبازالةيافطةيرفعاان
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سموا.ينموانواحدن3فيونفسهواقعهسلبياتومعاللغيرافكارومع."الشاملالانسانياوالاجتماعيبالمعنىولليس

اوسعيلةوا.؟.لمابعاكمالا،البناءفيووراركاور-ؤولايصبجوصحياحمدانجمالد.

الابخنماجمية1باهداؤ،اللديمقراطيهممارسةهيلذللك4الاساسيمنه.7لدخلانتريددو)"ايةدونمغلقعيرالعصرباب"..ه

في..حمبماالسيا!ال!ملفيوالمستوياتالمجالاتكلوفيوالسياسيةتنتهجدامتماطريقهاعلى!تقومالتياللعقباتقكنمهماالضقدمالى

انصهبمعنىاللخ.الارارةفي..اللعلميالبحثفي..اللفنيالخلقالعربنحنفا:،وبالتالي.العقبات،تلكلخطيفيالعلميالاسلوب

لاالحريةندووحدهالخبزانالا،الانسانلحياةلازماالخبزكاناذانفكركيشعلى.عليئايتوقفهذاان.عصريةدولةنكوناننستطيع

."و!ريةانسمانيةالحياةخصثحلكييكفيالدوللةعنحديثنايكوناننستطيعولاننا.نعملوكيفذدبروكيف

الخوئيللطفيحديثنايكون،علينايتوق!الامرولان،فائدةوذامبررذاا!رية

الحرية؟ما:سؤالهوعليئإالمطروحةاًلاسنإلة؟ول"..ةالانطلقالىدحثوةالعصريةوالهولةالعربيةالوحدةبينالعلاقةعن

ابصدكلهعصرناضميرعلىالحاحااًكثرالسؤالهذااصبحوقد."فكبىياتجريداويى-انوحيداللطريق-مفوحطرإيقعلى

قصورهاثبتأقياالليبراليةالحريةاختباراوللهما.هاميناختباريناللأولةسيفعصإمتد.

تساويبدونحربةلاانهاذداخلهافيفسادهابذورعلىواحتوا؟هاالالثرإاكإهإالثورلمزيإنتإفاعلنتاجهيالععرإيةاللأولة"ة

اللدولةفياً)حريةقصورثبتكذللك.اللحريةهدهعنالتعبيرفرص.إ(والتكنولوجيةلا

صيغةمنادنبدلا.الواحداللحرإبفكرةعلىتقومالتيالشموليةهـءزيحسيند.

الفرسإوعدالةلتعبيراحريةوبنوالمجتمعالفردبين"قوفقمق!سةمن-واحدشيءرأييفيوكلاهما-!الديمقراطيةالحرية".

اما...الانسانيالوجودلمثإ!كلةوالاجتماعيالاقتصادي(لجانبينوبينءـءالتيالموضوعية،القيمالعلميةفالروح.الحدبثةاللدو)"مقومات

اكتسابيمكنهلادقبمعنىاوالتكنولوجيادورفهواًيثانيالسؤالالحريةالن!اسيمارسلماذائنهارالحديثةلدولةااساس

."علبمروحلونالتكنولأوجيا،الن!ويوجيالنجاجهنشيئا4لدوااصيبوقد..والديمقراطية

الصبورعثبدصإلاح."مؤ(قتانجاحايكونوانبدلااًلحرإيةوجودعدمفىإولالك:"

وهي.وموسسماتونظمقيماولاأءـيالعصريةالطوله))5.0رشديرشادد.

تماكيدءـووهدفها.وآلاتاسلحةاوواحصاءاتارقاممجردليست!ءياسيةمقدمةتتوفرانإيجبالسحياسيالمستوىعلى"..ة

تكمونانيمكنلاالعصريةالدولة.انسانيتهوحمايةالانسانءكانةتبدأالتيالحقوقتلك..الانسانحقووإفي!تتلخصاساسية

اشتراكيةاولاتكونانبدلا.بوليس-قىاورأسماليةاواستعماريةفيوحريته،الحإمونظامالحكماخت!يارفيالفردحرية..بالحرإية

عصرية!عياسيةعقيدةعلىتقومانبدلالةالدإهذه.ةديمقراطي..الرأيوابداءوالحوارالنقاشفيحريتهثم،اللعقيدةاختيار

اطارهفيتمارسالتيالاغلبية/مثلحزب.احزابعدةاووحزباولاتعصبايمنالعصريةالدويهزخلوانيجبالاجتماعيالمستوىوعلى

شعبيوجيثرإ،الفعليةالسلطةبواسطنهو،لمارسالديممقراطيةالحريةبشكل-تقومانويجب..عقائديةحتىاودينيةاوعنصريةلاسباب

شعبيحكوميوجهاز،الدولةلأبحما/يةيقوملهولابعبالتنظيمملتحمروحتس!وداانبمعنى.العلميالتفكيرمنسل!بماساسعلى-عام

."الحزبومناللعقيدةمنالنابعةالسياساتبتنفيذيقوماللأردبحياةبتصلانسانينشاطكلفي-وحدهاًلعلملا-اللعلم

عودةمحمد."المجتمعاوالاسرةاو

***مإحفوظنجيب

الرئيسيلاالثلاثةرالمحاوهي،اذنوالاشتراًكيةلحريةوااللعلمالدولةهياليهنتطلعاللذيمفهومنافياللعصإيةالهـولة"..ة

المونتاجهذاخررمن،ومفكريناإبناكتاكبارتفكيرحو،لهايدورالتيتستطيعلتياهيثم،لعلمبىالمنهجباتستفيداناولاتإستطيعالتكب

مصطلحماتهنادلكن."المعاصرالفكر"مجلةفيلاؤوالهمالسريعوآبرزكلهاالجماعةتعمشاملةبصورةوقدرااتهاطاقانهاتفجرانثانيا

اننا.واتميزاشخصيةالاكثرالنظروجهاتخلالهامنتتحمداخرى*-م.4ومستنقبلالمجتمعحاضرفيمشاركةاًلعريضةالجماهيردور

الديمقراطة،،العلميةالروح:نوعمنبمصطلحاتاللدوامعلىنلتقيومستقبلهاماضيهابينالالزانقيمانتستطيعالتيالدولةثالثاهي

القيم،اتكنونوجيامواجهةفيالايديولوجيا،ائديمقراطيةالاششراكبةالمحيحةوالر؟يةلمستقبلالهذاالصحيحةالر؟يةعندهاتتضجبحيث

اصبحت!دالكباروالمفكرينا)*تابهؤلاءاننزعملاونحن.وحيةالر."الماضيئللذللك

هوالعكس.مصطلحافهمتوحدتطالماموحدةجامعةفلسفةلهمالاهوانيالعزيزعبدد.

مصطلحوحدة:نفسهامناكثرعنتعبرلاالمصطلحووحدة،الصحيحاللدوهـةلافاءلآالسبيلهماواللديمقراطيةاللعلم"..إه

علمىالانسمانسيطرةهـوالعلمانعلىاللجميعاتفقؤإاذا.فحسباللعملهيلديمقراطيةوا،باللضروراتالوعيهواًلعلم.الديمقراطية

منالقواثينهذهلورملواخضاعهلقوانينهااًكتشافهخلالمنالطبيعةوأتوجيهههـاراتالفورهدهعلىالسيطرةاجلمنالواعيالجماهيري

المختلفة،الانتاجعملياتفيالمباشرةوءيرالمباشرةالماديةمصالحهاجل."ذافالانسانيتغيروبهذا.الائسانلخهمة

العلممية.،الروحلفكرإةفهـمهمفيجميعا/يتفقونالهمالموكدمنفليساللعاللمامينمحمود

كلشكثإالىالنظرفيالماديالمنهجسيادةبعضهمعندتعنيقدانهايحققفهو.الانسانهوالنهايةفبىألعلميا19تقهمغاية"..ة

البعضعئدتإعنيوقد،المشكلاتهذهمإاللجةوفيوالافهانالمجتمعمنراقياووجدانياروحياوعالما،ناحيةمنكر/يمةماديةحياةله

والخطأالتجربةفيالحريةاطلافىضرورةعلىالتكيدفيقااغراالاخرويأخذووأجبهحقهفيهانسانكليعرفمتكاملاومجتمعااخرىراحية

شاملكونيللقانونجميعاخضوعهاوعدمتجربةكلتفردعلىواللحرصينبغيالانسان...السعادةمنمستطاع،قصراكبرالارضعلىلحياته

منمزيداآخرينعنديعنيوقد.الجزئيهظاهراتهالقانونخضوعهارغمتواززأنقيهـموانبدلا..روحياوطميتقدمكلهدفيكونان

غسإرةفيننساهالاحإتىعليهاوالتركيزالروحيةباللقيمالاهتمامنحوشديدااندفاعانندفعفلاوالروحيالماديتقدمنابينمعقولا

وللرخاءا،نسانيللتقدمالماديالاساإسواقامةالعلميباللتإدمالاهتمامومنالنهضةهذهيصئعالذيالانسمانمغفلينوحدهاالماديةالنهضة

الزواي!اهذهمنزاويةكلاصحابان/بل.وألاجتماعيالاقتصادي."النهضةتصئعاجله

البعضعنديعنيفالماديفالمنهج.بينهمفيمايختلفونقدالثلاثاًلقطاللقادرعبدد.

وبصورةوحدهاالمشاكلهذهتطرحهماخلمكلامنمشاكلناا)ىالنظرمنيأتيالعهسيةالدوللةفكرةتحقيقانتقديريفي"..ه

ب!اهرمسبوقهكانتانهانعتقدانيصجلاظواهرمنمباشرةوضعيةاللطبيعةمعصراعخلالمنللانسانفيهيتاحورحبمفتوحمناخخلال
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تكوينهنافياللجغرافيالدخلانثسيطة،نكليةوصفةأيلر؟يبءنالءوأهرللهذهمعالجتنااننعتقدأنيصحورذلكوعلى.ف!بهها

المت!صوشةاأضفصيلإقىالمعلوءاتمنالهاتلمالرىلتنشكهلصالحةاء*ونيرور.جماروؤ.اخرىظاهرةلاقيسابقةمعالجةآيةمنتستفيدانيهكن

4واطلاءازالكتيرةقرأءاتهمنحمدأنجمالا)!كتورمحليهاحصلالترجزءا؟عت!يارهامشاككلأالىننظرن5ألم؟خرغههـأللبعضيءرزلفن!ج

ألواررعحة.ا،ء--،لهذاالىنفظروان،واسعموحدمجالفيكببرةظاهرةمن

اكثرصمدأنجم،لوتاد!ةالل!وة!مبباهناكاننعتقدلارنحنارصينى"علىبط6تتركلياوشاملأممجألمنجزءاباعتبارهتفسه

ء-نالكاملوبعده،برمتهالمصريانوأقعحركةعناللكاملبع!همن!انوهـ-"خاضعا5بآسرالكونالنهايةفيتكونلكبمالمختلفةالمجالات

السياسهةحركتهم..المصري!يناللفلاحينجماهيرو؟اقعحركةا،جزفيكأاللقوانينمنمجموعاتاطرافهبينيضملذي2أعلالتفلوحدا

والمركبالمتميىصوالحضاريوحيوالراللفكريوواقعهموالاجتماعية.الجزئيةالمجالاتلهاتخضعالمةمي

كاملاانقطاعاب!مصلتهوانقظاعالواقميةحي!تهمعنبعدهثم،والمعقدتكونوقداللبعضغندللدينمعادلاال!ونفقدالروحيةالىقيما"ا

ءلىطيبعأامذكرياتمننفيهخيالاتباعتبارهمالليهمينظر4يجعلممااللفنويشبعهايجسدهاالنياالمعئويةألانساناخياجاتعنعبيرا

أفقدير.اقلعلىوالشقاءالسعادةءواملتتئازعهعاللماو،ير"قذاكثر.المثالسبيلمحلىوالفلسفة

وحدصا،اللك!بمنالنظريتصورهعلىيحصلانالىمضعطرؤ!واكتابهؤلاءرينا!لخلافا-حةالوالاصمالاتطذهورغم

رؤلألىيئيستخلمصأنيد*ساقيللحياةالواقعية*عايشنهخلالمنوليسهومؤكداشي!تاتعنيانماأنجمعهمتياألمصطلمحوحدة!ان،والمفكرين

هيأكتبا-ا!قوانينهذهوتستوعبينهاقواللفهمتصلحمحهانظريةالعقليسيرهماتج51ووحدةوالسياسياللفكرياهتمامهموحدة

مشوثتوجدبلادفافيفاليرجدمصدروهو-حيدالومتلوماتهمه-دولدى"سميريةالله"اليقظةمنبنوعلمتنبىءكطالمتحدةلو2هذه.الع،م

ومفكريرئاكتابنامنء-رهعنهذافييختالفلاوهو-ووهم!ه!ومخنلطنوع.نوليفي-كمثقف!ين-المسما!مكأالى!ليهاأبناءلتطلعونمثقفينا

فنحن.خاصبوجهالسياسيةبالدراساتبينهممنوالمقمين،الكبارت!اللفكبديل،لبلادناالسبباش"نقولولاالاجتماعيةانقيادةمن

شا،اللقظالقادرمحبداللدكتورمثلادبياناقدأنحالسباننستطيعلا.راللجذهحتىوعرتهائئءسةاسقطنهادذيالعسكريةاءبيروقراطي!

صىلمرحءثلدرامياكاتباشاعرااو،حفوظنجيبقنلرواذياكان!باتثشرالمامالعقلي!المهلمكريناللكنابهثلأءسبيروحدةؤانكذللك

مح!وداوحمدآنجمآلبهنحاسباللذينفسهبالمقياس،آهـورعت!ذظقضات!-،بكلالمصريةاللعقلبكأزتخفىهمموحدءوففارىبوضوع

.المثالسئيلعلىائخونيووكطاوعودةمحمواواغاللمااءشللموقفمعاكسمحامموقف-صادقأ؟تمثهلايمثلونهاالمتيوخلاؤا.نها

ر!انهالمصريةاللدولةعنكلامهمننلمس،مثلاعودةمحمد.السابقةالثقفيناجي!العقليةساداللذيبهبمااللف

ومضى،اللفيتناميالثعبوكفاحؤيتنامنموذجذمنهفيوضعلطهـصح4نأبرأالت!جسيديرلكونانعنحقاالجامعةسفركفلقد

الدولهإنكونانينبغيكيفعننظرياتصوراالنموذجهذامنيستخلصزالو"ا.،الامثالسفر/فيالاذانحتىعارؤجننزاللاكظوانعقليتنا

حصلقدان4/ي!نقدالثوريمدرالمهبهذاوهو.مصرفيالعصريرقيب!رين-ازعهمنوبةلاجونوالمثاا.لجا!افهمبذلالمادرون-منثقفونا

دونالمصريالشعبكفاح؟ونانينبغيكيفعنالنظرياتصوراعلىفيالحقبقيءةالتوريألمثقفوطيفة،اللحقيق!يةوظيالتهممحنلاملابعدا

-بحقيقة.لربرطهوفوية"باشرةعلاقةبآيالحقيقةفييسنرفتدانيرمينتىالذيالنضمع!بيوالمعلمال!اعي!ةوظيفة-اررخلفاكالثعالمنا

ا!ظروف-البهـةارننفصيليةالظروفءقولاالمعرياثعباكفاحكأاء*-لملا.خله،لي(اطا،أرتي?مالحهانر*لبظالتيالجماههريرةدكتلةآو!مط

كمائا،،التمحلهبصماصهاؤركتاتياالموروثةآلتاريخيةوالظروفل"،صرةايرفعهاالتيباللشغارات-آلريرالمتخلفواقعها-اًلواقعالاءووبحكم

والمتشصة،ودشناكترةآمئسرباتهابينالمصريالشعبكفاحويدورداروا،تاليوناولبىبرونفثقطونا..الفللاحينجماهير3*لكأ:ارزقفون!ؤلاء

الموءجة،الفلاحينمشاكلفيقليلاولوبالانغماسنفسهتغلانتشحولالت!ح،،ا)كبيمةالمئاصبوفيالر/يرحةألمطأنبفيالعمليفضلون

الكفاحعبءيحملمواوانبدلالتصولىهطقياالدرنالميروووممزيدلصكء!صدروالىسياحيةفكرةالىطريقهاءنيفالرعنفكرانهم

الفي!تنامي.النموذجمحلىالممودةاللدولةاجهزةبن،ءوصصؤولجة!يومكلفيم!رجاناوحفللاؤ،ممةفرصةالىاولشعارات2من

لطفيورو-اخرتقدميسيماسيمفكريكملهاءضلااللصورةوهذهالزراظيالاصلاحقانونمدورتاريخ،اللفلاحينعيديوم)سبت!بر

اخ:ؤاانمحنبثلامهنامنهاق!طفناهاالتيالكمةيحتتمانه.الخونيالقرىاحدىالىبعضهميدهب،(ج.ع.مفيالزراعيةالملفيةوتحديرر

تصبحلكييك"فيلاوحدهالخبزانالاالانسانللحياةلازماكانأنحتىرقمحاتويعر.ءون،واهـمماواةالضقدمعن:ونفيخطنهارهمسحابة

ولكن.تهوعظمنبل"فيشكلا؟لاموهدا.وعصريةانسانيةاللحياةومرتبةمزركمثعةفنونهمالفلمرحونب-اهدحيث"آءش!عبية))فرقهم

جماهيرواؤععنكاملا(بمدأوبعدهواءللاقهتجريديرننهفيآيضاثعكلاالبو!جواري?4يئءاوبأنيرمةناللديباقالافيومصبوبةوبراقة

منهاواحداللفردنويارراللدخلمتوسطيبالغاللذيالمصريالشعبفيونوالراقصا!ثقفونيرحلالنهاراخروفي...المدينةساكن

ئ!ةايشرايمهةاللجقدرةانخفاضعلىعللاوةالاكثرعلىجتهاخم!-نمجلةمنخاصمحروصدورانتظأ-فياو...المقبلسبتمبر9انتظار

للظفيان.دكأالمهدسئةهي!اع6سنةكانتاذالنقبىدبااخصفاالىتحتاجلاأنت"...حمهـإنجمالالدكتورق!اله،،قيولوالكي..ما

ببم!"طة-ائحريةوهي-اهميةالاقلويقدمالقض!صةيؤلمبالخولياداالمحصرلةالدولقىلمعنحديرتايواهموهما."لتدوكعالمعلمالى

الخجررب،"ناطارفيفكرتهمقدما-الحريةدونتانويالحبزانويرىزمولولاالبدثيشه:"أجدشياالمغلقالاءبالمتخلفري!فضااغفلهو

وراهرساحريصمهابلدية"بوء"فة))اشبهكلامهيجعل!االعقلي."الامالنتكلةانه..والاجتماعيةالعضويرلمةامراضهبكلاللبدائي

تباءدهووي،جزئيمةنظريةقضيةلصاللحولكن-الامراضكللمعالجةافض-لاهـصيصلمونا!ذينالاساتذةبينمنحمدانجمالوالدكتور

،بلادهفي-فقظاًللفلاحيناقولولا-الناسواقععلىتعاييهاو..توثصاؤاكأرهاالمقدماتا!مجبطريقءنتق!"اواكثرهاألنقائج

اشيرلكيهناالخبزكلمةاستحدموالا)الخبزاهمية!ؤيةعنيعجزلملمجسرانظلى!قممابئفيدائمايصرر!و.ج!نالاصبعضؤبوتخلفا

اًشيرولا،والمخبوزالمعجونائذرةاواللقمحطحين:الناشرمعناهاالىلمالجغراف!ياانالىننتائجهفبمتم(ديصلو!و،!بالجغرافياالتماريخ

مظهريبورجوازي-كرمفياهميتهعلىويتعالى(مجاريمعنىأيالىاخرىتفسيراتمحناللبحثمنبدفلاولذللكألت،ريحلضفنسهركافةثعد

ءلىشبنجلرالااهمي!تهافيينازعهكلاائثاللحويةاهميةلجمؤكداصبلكلم!-"الىجديدةمقاطعاضافةبطريقةير*قحهامقدماتهالىفيعود

اًن.محليهنالخبزاتفضيللموقعمخاللفموقعومن.المثالسبيلووربهوا؟ونوموجرافيا!-ستوجراؤيااوبيوجغراؤءا:قبيل"نفياجعرا

ومطروحةال!باوالمجلاتفيمكتوبةطلقةبحرإيةلؤكأوالنالفلاحينعنتنبمالتيالالاعيبهذءاخراًلى..ر3اذماعلى؟!(بوغراًةبااو..

اؤول-اللفلسفياوالسياسيالمسشنوىتكا-محلىالمؤ!مرافي4للمناقئورغبتهالعالماريخلتفمعيرآلجغرافيالفايةعدمءلىالنتمديدحزنه

كليفهمواللنلانهمالنوعهذامنلحريةيابهوالناويؤمنوالنانهمنفسهالوقتفيتنمكما..ورطتهاءنالجغرافياانقاذفيالصادقة
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للزمن-اومأنماكما!،اختصاراالثنائيةا!ريقةبهذهوضعيهممحلىهيبهاويؤمنونمعناهايفهمونالتيفاللحرية.حولل!ثلاممنيدور"أ

فيماعانووازدهرتاخ!ليفاحركةذلكبعداستمرتثم.،حةوالمص.مجازاوليسحقيقةوالكرامةوالارضاللخبزا،متغفلالتياا!رية

اسودافيقياالاسماءمنعددايعر؟فأيعربيالقارىءوبدا،ألعرببماامالماشعبنااناو،موقفناتحديدفياننا!وبب!ساطةقودهلإربما

النشرحركةافادومما.والئقدصةواللهالمئمعرمحيطفي،برزتالتيحبصاللخصوصوجهعلىالريفيينوالعمالاللفلاحينءئملالعالم

وجود،المعرودةاللامعةالاسماءدائمانطربهمالدينالنانترينوثسجعالمحلفييهـتموأننالحقيقةفيفانهم،ماقضيةمنءوقفهمحدرون

العربيالوطنفياعمالهمخلالمنبررواينالم!الشعراءمنحفنةلن.قصيتهمبهات!حالتيللطريقةالعلسقيالمحشوىبمنادشةالاول

الرحمن6عبدوجيلبم،الحسنالسروتاج،الفيتوريمحمد:امثالماديةر؟يةعنتنمالزاويةتلكاواللطريقةهذهكانتاذابمايفنموا

ا!قهةمجالوفي.الخليفةحسنوهبارر،أبراهيماحمدوصلاحيهمهمان!هفزعمومااولايهمناماآن.يمينية!ويسارقي-مثاليةأو

،في-مثلا-زر،قيواطيب،خالدبكروابو،صاللحاللطيب:أمثالح!ايوالىواقعهممعايشةتنالر!يةهذه!عبرحدايالىهو-

صابر،لهـيناءحيوالدكتور،الطبالهاعبدكالدكتوراللدراساتدوريأفبذلكابعدثم.لممئصاللهمحاولا.نقدمانالر؟يةلهذهيمكن

احمد.محمدجمالوالاستاذالحلولتقديمعلىاللقدرةوهذهالمعايشةهذهاننزعمونحن.لفلسفةا

ارووءوا!ات،ا!لاقةارطا!تووزهان!ولانالمؤللمومنو"حبصارالمفكرواقعيةمعيارهووالعملاًلفكريبنالتلملأحمو؟حقهق

الخرطومفيا!نشرحركةا.نحنطتفقدصالسودانفيتج،وباتلقلميضىعان!ريستطيعلن.نفسهالوقتفيفن!عبهقض!ية4التزاء4

حركة.فواكبفلم،العك!مةعطالتهاء-"مرنة،غينوبتهافيفاستكانتىلمتيهنانضعونحن-و.نكنيكهاالثورةمتراتيجيةلالهواقعيةروية

تكونوقد.الاستقلالعقببدآالذيل!زد!اراتتسعولمأجفالتألاءتقادناالعصريةاللرللة(تحقيقللعبارةكبديلوالتفتيكالأ!عتراتيجبقى

آلاءررهيببشكلألامية1انتنممااهـمها،معهوللةمبررأتاكأاالعطل!ذهدللكيفعلاىمفكرى.ستالعلن-ونزادفهاانتوريةخبمايمةالعصربئن

حيئمساخصوصالميم،والنشرللطبا.محةمشروعايفيامرتجعلااللذياوري!اسميةوالدوريئتالكتبمنيقرأهلأمااساسعلىاومذبهفيوهو

منهالمطبوعقيخطىلاالسودانفييطبعكتابايبئنالمعنيونيحس1ن.اًلسفاراتحفنفياوالمقاهيعلىيسمعهوماوالفلسفية

لايهاكصجالىالاءمالفيحجزالمطبعيأللعملانثم.،افعخمنالاللفين!ماالواقعطلىاللعلويم!تصورهلحرضبطريقةذللكء!كريستطيع

العسكرياللحكمزوالوبعدقبلتكنلمانهكما.الادبيةالاعمالفييسخطيعلنمصظلحاتهمناستعارومهماالماديادفكرادىتصورهانتمى

الوحيدالحكومبمالنشرملأنبباورعتثناءللدو)قىتابعة،اةشردارايهـدهال!قيق!ةالثورةوووىلم!وياافتحامايلتحمللم"،ذلكمفكر

مع،اللقراءةفيوللمبتدئين(لمصبيةءنتيحاتطباعةعلىقتصسواللذيتبنيانلا-تطاعتونظمتاثوريااللعملالىاندفعتاذاالتبمالقوى

الدولةولا،المكتبهذايسهمملمذللكوعلى.للصبيانهـجلةاصدارالنظرية"الوصطت"طريقعنلا..حقيقياوعصريائوديامجتمعا

حتىعسضمراالحالهذاظلوفد.الكبيرةالفكريةالاعمالنشرفيوالخملالثورياللفلأربينالمستمرالمزجطريقعنوانما،المتعاللية

بطبعالاسهامفيوالتعليمالتربيةررارةبهـأتحيث،ؤريبوقت.اكوري

فهمالىالمرنصدكتاب"تنل،.لؤبويةصبعةداتسودانيةمؤلفاتبمضسحس!،كلكبماالقاهرة

صفالعروليةكتابوقنل،اللطيباللهعبدتورللدكاعربياالشعر

ثلاثقفزتوفج!ة.الاهينألرحمنعبداللمهعبدلاصرحومالسودان

الت،ليفمجاليفيطونشلمبهمةزعملبدأت،الخرءومجامعةمنهسات

اهـودانيةالايحاثوحدة:وهي!أمعة،اللجمقآسانذةلصراف!با،واكشر

السسودالط"شعاد.نعتعالميامؤلوا5تريب!قتهداقا"تالتييوسهطاللحاجاللهحسب"الآداب"لراسل

شاتمعهدبعهللدولانثسانمروجهااالنشرمعةباولجامعةبجنةاتلمامنونعوللىلقاطعع(هـولفامشر،11الطئببففيخطوة

لطلابدراساتطبععلىدرجوقدللجامعةابع.لاقسموهو،الاضافية**،

قيبوانتالبحثعلىتتذمجعهمبقصدء!عيرةفيباتفيالجامعةودانالسيةجمهورفيالمزافبيلاحظهاالتيالمتعبةاللظواهراحدى

الج-دسوىفمصيءنخضعلاالجامعيينصفوففيعقليةنهضةولاقامةالطباعةصعوبةالمكلالةهذهعلاماتومن،الفكريةاةالعطاطاءـرة

مكافاتالجيدةوالدراساتاللبحوثاصحابعادةويمنح،والمفيدقكونالفورالىبررتالتيالسورانيةالمؤلفاتجعلمما،والنشر

."السلماببماحمدمحمد"يدعىررم3ورواطنمنءمخحةقتةمجي!عب!ةالادباءمنصز*ةجهوداخراجهافيزوحدتثنائياتشكلفيدائما

الا!ماطيةوالشثونالا*موزارةانقريرجة!ترةمنذطهناوقدا)تيالنئائياتهذهعلىوكأمثلة.والزمنللمساحةآختصا-اافي،ب

عميدالطي!بالا"،عبدالدكأوربرئاسةوا("نتسولتألليفللجنةكونتقدبكرلابي"سودانج!لمحصص"مجموعة:التباعهالغيرمجالهناككانكلا

برناءبماعدآدفيفعلااللجئةبدتوقد،الخرطومبجامعةالادابكليةللزب!ير"والشتاءالنازحان))قصصومجموعة.زروقبوالطيخاللد

"رىانؤ:لكلأتواالذينأالمخفرهين)الادباءبعضانقاجلنشركببرلصلاح"لصغيرةااللبورجوازية"و"جموعة،اللهشكروخوجليعاكما

السودانيا،تنابمطبعفيللهااعطالمجعةاوستحهس.النوراتهمهخطوطايرواوهـ!التذعراءسبقهمدلكقيومن،المكوعليابراهيماحمد

!االحمالاولوءلمن.ا!ثقافيةالحركةمناللجانبهذالانعاشوحسبقصائسدمجموعة"فهممرت،الثناليالنمظنفساتباعمنمناصا

الحظولحسن،هجذوبالمهديمحمدللشاعر(المجاذيبنار)ديوانودب-وان،الحسئ(السسو"دخ،جالرحمنعبدجببليديوان"ورمودانية

جبريل،صاللحقتوفيللمرحوم(ولثمفقافق)وديروان.زقيرحيانهبالذكروجدير..الخ..خليلومحمودبكابفضللمحمد"اشواق"

،(الاحرارهـع)عنوانهصالحمحمداحمدالكبيرللشاءروديوأنلطهورنتيجةوذللك.السودانخارجطبعتقدالللأخبهذهاكثران

)"نانخاصةاشقيقةااللدولمنمامالا!فاندللكالىوبالاضافة،القصبرةوالاقص!صةالحدلأيثكالشعرالادبمنالجديدةانالالو

فقد،ا-ودانيةآالمؤللفاتلطبعملحوطبمئمكلازدادقد!.ع.مج)وفترةفيبدايرتهكانتواللذي.الاثخشاكيالواقعيالانجأهفيخاصة

فكبوبااخحرربردبيروتفيسنتينمندالمؤللفاتمنالعديدطبعانجزالصصحاؤكأمنبتشجبعالخىباتواوائلالاربعيئاتاواخرفيواحدة

ا*ربي(انبااًكادار)مطبعةاللآا!رةوفي،الجباةءتبةداشمطابعوينكوان.والقاهرةدجروتمنكلفياكرباوالنقاد،العرية

ءنها:كأحديثادر-قيكتبار،برحةالعامهذاخلالجرةالاصاخرجتوقداللخرطومفيربمنولم.الميدانهذافي(الاداب)مجلةففلالمراقب

اشفواالجواد)خا)هـودووأنبكر،بي(المرالنبع)ب!"وان!وا.إكأ.الادبمناللجديدةالكتبهدهكللطبعوسائلاوصحافيمتسع

السسلتاج(الاخضسالقلب)وديوان،منالرصعبدللجيلي(المكسورتحايلواوقد،(السودانيونوالكنابالشعراءفيهاعانىفترةتلك
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اللحكمايامفترةءداشوااللذيناللبريطانيينوالاساتف!،اللبريطانية(وبهـيهالصمدعبد)بعنوانقصبرةاقاصيمىومجموعة،اللحسن

جمعها!ناًمكنقدالمؤللفاتهذهمعظموان.السودانفيالبريطاني.زروقالطاهرللحس!ن

،اللخرطومجامعةانشأتهاالتيالسودافيبمكتبةيسمىفيماوحصرههـ!"حليةنشردورلانشاءجادةومحاولاتجديدةخطواتانببيد

قسمااللغاتبجميععنهاوالسورانمنالفمالكلخصصتوقددار)براسمتنثصمأوسوف،بدأتقدوا!فرادالمؤسساتبعضقبل

"خطوطةوكتبىااخرىوثائقانبل،وحسبهذاوليهـس.منفصللأوهناك،الاشتراكيالاتجاهعليهايشرفوسوف(باالخرطوما)مكر

منالىبحاجةباللطمبعوهيالمركزيةالوثانقدارفي!تكدسءطبوعةاوبأمرهايقوم(شروالتلليفلورشيكاندار)"دعىجديدةللئشرداًد

دصورةاتحرجحتىوتحقيقهاباعدادهايقومومن،اللغبارعنهاينفضمجلةتصدرالتيالقلمداًر!كذلك،آخراشتراكياتجاهعليهاويشرق!

.ةوماليدمشرفةا.يضاهيوستتولى،بيروتفيحاللياقطبعوالتييةالشهر(1القلم"

ماثلةصقيقةالسودانفبماللفكرعطالةانقدمصماوفجرقدلدارفرعااتكوننكادوهي،والنشرللطباءةعامة،كالةبأمراللقي!ام

طاهـصةباعتبارها،ومحسوبةمرصودةالسباباللهاوان.وموجودة-،ذالاستحالليابهايقوماخيرةمحاوللةوهناك.بلبنانالحياةمطبعة

ونصفقرنمناكثرء:ذاللبريطلنيونحاولفقد.جذوروذاتمتأصلةوهي.مثروالهوالترجمةلليفالمطالفتيةالوكالقىباسمرجباللهعبد

ىثكلفيذللكوكاناًلسودانياللفكرمعا"يخفواانازمانامنقرن.ا!سواقفيبعداتاجهاي!رلماذالاروادطورفيزالتما

.بقربونهمظلواالمواطنينمنفئةاستغلوافقد،ومخططءضظمتكريسالتتمجيعحركةمنوموقفها،صامتةنزالمافانهاالدولةاما

ئحتمللاالضيالن!ودقطعتصاغكماصغواانبعد،بالمناصباليهمافيوالضشراللطابفلجنةوان.ومحمودقاصرالنشاطهذاومن

الضعوباناعتبارهمفيواضعين،"زيتهافقدتوالااضبدلوااتغيراحقلفيجهدايالانحتىتبذلللماخيراالاعلاموزارةانشأنها

بالطبعوالخعليم،جانبهامنالمتماعباحتمالاتاردادتقليلاتفتحتاذاقصصبلمبكتالانحتىبرنامجهافيليسانهكما،اللحديتالادب

ةمااهـوداًناستقلالوبعدالاناما.بالمظالمالرضاعدمعادةيسببت!هـ!للمانهاكما.المحدثينكتاباتمنواحدنقدياوشعرياو

؟وا!نكماشالخمولهذافيالسرهوكما.وجادةودائمةمنتضةبصورةاعمالهافهأنبانئرمكتبابعدللجنة

والحكومةالجاهعةفيعالمختلفةالوحداتكلتتجمعاننقترحاننالم!تتسهياومساعداتايةتقمملا-جدامؤسفوهذا-الدولةان

لرعايةاعاىواحدمجلسفيوالنشراللتماليفمعالجةفيبدأتوالتيبالرغمبعدقائمةلهاتقمفلمالترجمةحركةاما.ا!هليةالنثولدور

زطمعلافانناذلكنقولوحينما.والنشروانطئيفوالترجمةالفكرولكي،المحليةاللطئيفصركةتواكبلكيالطورهذافيضرورتهامن

وابنواللبغدادايخلكاقوابنالطبريطباعةدولتناتتولىانفيبالطبعجوانبفيخصوءطوهامةضروريةشكبلاوايترجمة.سندالهاتكون

المؤلفين،لتشجيعفقطوائما.مثلا..اللثطريقوابنوالاربليالائيربايديكا*تسجيلااللحظةحتىيسجللمالذيالقوميتاريخنابعث

انش!اءفيالاهليةالهيئاتولمعاونةالحديثالطئيفحركةولتعضيدالسودانتار!خحولتدورء؟لفاتمنهناللكماكلاناذ،الوطنيين

افسوداني"اف!لدارالمتينالاساس!يتكونسوفاننيالمطبعةاسغاقفةوالسءإسيةالاجتماعيةالظروفوحول،العصوراقدممنذ

وادبائه.السودانمثقفيجميعبهايحلماتياالكبرىلرحالةاجنبيةباقلامكتبقدهذاكلان،العتيقةالمغتلفةاووودفي

يوسفأالحاجال!هحس!با!داًرةموظفيباقلامكتبوبعضها.والمانوفرنسيينافجلميز:اوروورش

ه21*،حمع!*حسح!هـ!!م!هم!هيمي

جا!حمةمالهوالحكيملودوابقلماثى!!هـفي

3
3-3

ه

!ء

ه.
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كا(عنتراشلاكلضواءا.)
حكايةكذلكوهى.النازيةايةح!،العامةيثاخطوطفي،هيوالحملالذئبحكايةان"

قيممنللانسانيةيزاللاماويهدد،العالمسلاماليوملهددالذيالجديدالخطرهذا،الصهيونية -5

مهجرلاأبهايرتب!،جوهريةقضيةعلىالنورمنمزيدانلقيأنهوالكتابهذافيومطمحنا.... ..ء...لساميه
..والاعوامالشهورمنيأقيمافى

ه

اطصحمفحههمفعطرلبازا،،ولكنقميصالحقاجهإالليلشلعدفولةلهال!وجممامقلممه!ماكثيرالمظرفونلعرلكوكلجه!ةاناجعبالو

ول!مةافلسطينلشعبتحدياليستالصهيونيةان":قالحينحقعلىكالنالناصرعسدوجمالاد
...اسأىاهذايثاركونهمالعالمفى"اليهود"منوكثيرون3.

."للانسانيةتحدهيبل،العربية!

صادقةشيقةفصولفىيفضحاناللذانلووواومارىدومالحاكالكتابصؤلفايقولهماهذا
-.

جمال"كتابصاحباهماالمؤلفينانبالذكروالجدير...واجرامهاوخداعهاالمرائيلاساليب5

."المسشيلةالاستقالةالىالفالوجةحصا،الناعبد
الفرنسشةأاللغةفيصدووهقملالعرليةاللغةفييصدر"ألتحديالصهيوني"الحديدهذاوكتالهما ..ر.م!صر

ه
!أجهزةتأثيربسببكبيرةصعوباتيلافيوالانكليزيةالفرنسيةباللغتيننشرهانوالواقع..الاصلية5

...وخطورتهالكتال!هذااهميةهنامن...كلهالغرليالعالمفيالنشرصؤسسعاتعلىالصهيونيةالاعلام
..

..لق0.3الثمنحديثاصد!ر
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