
جمركىلمج!9ال!ردب!.لوافالف!ميافداانللثا!ا

واكتبهبمصودرتممنسواهدون،بالذاتالكاتبهذا

حرياتهم.فياضطهدوالألمج!

اسملتسحجيلمحاولاتهناكانالتحفظاتهذهومن

مسطينيةالفلالثورةسجلعلىالعظمالدكشودالمولف!هلبمصادرةقصهبة

انهبحجة،وحمايته.نبنيه"ءلىالثورةهذهولتحربض3*"

الشعبلقيادةالمرصودةإلوحيدةالثوويةالقوةلعتبرهاهاهـ"قضيةالشهرهذاالثقافيةالاولساطء،شت

لشقمشهجوهةمحاولةوهذه.المصيريةمعركتهفيالعربيلمصادقالدكتىوركه،بمصادرةهيا،الفكرقضايامن

سائرفيعامةالعربيةالثورةعنالفلسطينيةالثورةبابعادوراروصدر"الدينيالفكرنقد"العظمجلال

للثورةاستغلالوهى،لبعادهاومختلفاقطارها.الطائفيةالنعراتاثارةبتهمةلبنانعنمولفه

الذينوانخاصه،لففنحهالتصدييجبالفلسطينيةالىبيروتفياالعربىالثقافيالناديدعاوقد

كما،الفلسطينيةلالثورةحقالمؤمئونلااليهيلجطونفيهووقعواالبنانييناالمفكرينمنعددحضرهاجتماع

،لبن!انفيالاخيرةالفدائيينازمةمنموقفهممنثبتابعادوقرارالكتابمصادرةضكارباستبيانعى

ويستتكرونه.البلدهذافيالفدائيالوجودينكرونانهماذ.ا!إؤ!ف

الفصصئيةبا"لثسورةيومنواانيمكنحف3ندريولسنافسثرتبالمشامصن!ة،القضيةهذهالصحفوتناولت

ذلك!بعدالفكرحريةتاييدبينتترأوحكانتمختلفةمقالات

الإذهانعنيراودتساؤلاخيراالتحفظاتهذهومن.الكتابمضامينعلىوالرد

القضية.هذهاثارةفيالتوقيت،امرينتمييزمن،القضيةهذه!!ط،لنابدولا

لرغبةاسشجابقدالمؤلفيكونانالمؤسففمن.ا(وضوعملارساتوالثانيالفكرحريةدعممبدداولهما

ناالىيتنبهلنغحيرمن،اسففلالهفي"النهار"جريدة،فحريةالحدودابعدالىالفكرحريةمبدامعونحن

فكرهتمجيدغايتهتكنلمملحدماراكسيئكمفكرابرازه.الوحيدزساطناوكلجالكرامتناضمانهيالفكر

الماركسيةضدمعركةاثارةفيالرعبةكانتمابقدرفتللمث،الحريةهذهيضمنضانياللىالدستوراكانواذا

العربيالشعبمنكثيرةعناصروبتحريضوالشيوعيينسيفةفهذهاإصمن!يكنلموان،)"تحسبحسنة

بمعركةللمقياموذلكوالتدينالايمانشديدةهي4ومحاود،ا)كتبمصادرةانوالواقع.!علمي"تسمجاص

الفترةهذهفيضارةهيبل،جدوىذأتغيرإبيةجاالدإعوقراطيةهذهان!لىدليل،اجي،ناامؤلفي!مصادوة

القوىتوحيدالىالمتجهاالعربىالنضالتاريخمنبالذاتودعوىزائفةقراطبةديموهي(لبنانبهايتثححاالتي

جميعا.العربمصيربهايتعلقمشتركةمعر!"في.باطلة

01سبعضتسجيلفتقضبىا،الوضوعملابسماتواما

يشحقه"ينياالدالفكرنقد-كتابانومنها.التحفظات
!ليمهط!كونظرياتهرواودفهاواءفيالقودمجادوان،الناقشمة

القادمةاعدادهافي"الآداب"تنشرفوسو.سعةذو

....حصهـارمؤامرة.ظرياتوالقالاراءلتلكمناقشة

***اكتاباتبنتالتيالاولساطانالتحفظاتهذهومن

مجدةوولتسماءللثاهقبعوله*!(اد)روبحممافبم!جمود(بشامقاعرالجديد""النهار"جريدةاطاولى،ومنهاعنهفاعالدجانبواخذت

الحركة،هذهالراًئيلفياللعربيلما!دبحركةعناعببريشيئااللقارىءبمصادرف،قرأرصدواضىكشباتبنتانيسبقلم

كده،العربياو!المفي!هاواسعاا!اماتثير"اناشطادتالتىلةالمسطانعاىيدلمما.لبنانمنمولفيهاوبطرد

اللغعسماتقراءمنضيقةغيراوسا!الىالتم!للمنوتمكنتش!خصمسألةهيصاوانه،مبدأمسألةليستعندها

("؟اًلا!نبيةالعظمجلالصادقالدكتوراراءأنذكرناواذا.بعينه

بقود":التسلالهذاعاىالشاعرواجابمم!،يويو23لثورةالعدأءارزمدمعادانهعنتكشف

الاشقاديهبالتماذجواضحااهتمامأالاخيرةالمدةفينلاحظانناىرد!افي"صواف!"محلة!رشهالذىالمقالمنيتبين

لجمهوريةافيوخاصة،المربيةالبلدان،ف!الحديثلعربيااًلادب....

الخامستأثير!ن،بغزارة،هنايكنبون.ودبناناوررةمىدعر!لأالعددهذافيصفديمطاعالاستماذوناقشه،الايخر

!االانسانكربةعنيكعبون.العريالادبعلىحزيرانمن"النهـار"اوساطتشبنىلماذاادركنا،"داب71"من
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ءبرهعلنحصاروجودالىاننامالتجا!لهذاظلهرةءننخصالادباءلهر*عرضالذيالفكريالارهابعنإبمضبون.القربىذويعد

مساءعاليهود،هـنبميدايضما،الصإدخةالادببةحركتناعلىال*ربياررعهـرتياراتءنطويلةابحاثاويكتبون.اللش!بابالعرب

،ويددعهااليهـودياللعامايالرعاىاخلافيقئخيواي!كدونللجيلوية.االامةوالادبيةالف*ربلآالقضاو،هـئوعيرهاالمعاصر

نساا.التفاعلبامكانيةوالكفرلغربةوابالعزلةالاحسماسالىادديةحركةوجودهـنشيءولا.يرجمونو،دلثكلوبمت!بون

ضائعا.حواراونجري.يفهـهنالاجمهورانخاطباللحركةهذهفيهقنت*لصارتاللذيالوقتفي،اسرائيلفيعربية

يهودلكتابالطب!ميغيرالموقفخطورةالحمصارهذاويزبد.المعاصراللعرجمطالادبرواة-دمناءزيزرافرا

جميزاالذيناالادهؤلاءان.،الانسا.ئةابتقدميةيع!نواانيحلوالمتكونانرمكنلاركةالحل!ذهالتاماللتجاهلظاهرةان؟لماذا

البلاد،هذهفيالشمائعالمسكريالجوورفضالانسانيةلروحباادبهم.!ونان-مكنلا..أو.البريءالاهمالاواللصدفةعنناج!4

ءصعالايجابيا!حواراشكالءسنيغ*كلايجراءباالانحتىيفكرواللمالنف!ممىةوىفييقفلاالادبهذاانا!ت!بارعلىنقدهـ،موقفا

انهـندركعندهـإهـ"حدالىمعيبةلةالمممطتصبح.العربالاد؟ء.بالملاح!قىجديروغهصر

كنتلقد.هناعرببةادبي!كأصرء-لأوجودعنشعيئا!رلمح!نلاالاجابةهـووطابه-4الادبهـذامضمونإكونقد؟ادنلماذا

فىكه،الاوروبيينالادباءبهختلف!لقائياثمناءا)مفديدرجب(لحاشصبرالاهت!ىامموجةاندركنااواذا.السؤالهـذاعل!-ىالمباشرة

ادبف،كاءلعنيرسألوننيكافواءند"-،،اوروبافيمناسمباتروةياسب!.!دوافع!!ركهاكبماالعربا!اللمفيالانعنقاديبالادبالاسرائيلي

وعنين،الادرهدينبيناتبادلى1اللظثيروعن،الحدإثالعبريبالادب4اء--كرباوالرفبالاختيارنوءبقىردلليل،لألعربياالانظمة،دانة

صوارجرىواذاإ.ا-هـيعرؤ:الا:دازماجواببىهـان.،المتم-نركعمل!ف،بالادبالاهتصامل":كأاسرائيلفياصحاب!االانيمارل!الضك!اللعالية

ين.ضمدبينحوارايكونفانه،ز،ددوهو،ماهـ-نبعيدونالخبراءهؤلاءانالفورعلىادركنىا،المعاهراالعربي

عن!ااتحدثلااني؟-ايغاضهونالادباءهـؤلاءاهـن؟هماينالاهتمامممارسحنهمانايضصاوادركأ،،الاكاديمهلأبالنزاهةاتقع

يتعرضهاعلىاحتجاجصرخةاطلاقهـنورؤوليء!موءنالتضا"صيدهـنلاق"حرجءوقفافيتضع!ماسرائبلالعردكفيا،دببحركة

إضعارفابمجرد!ااطاللباني.اً!صغيبرةالبلادهذهفيزملاؤهمولاءحيماااالسهـيا-ة،بعنف،ويد-نالحرهـةهذهاذبتالذيالواقع

كاذبةصرخةان.ا!بعضبرعضن!االىفيهنشمعحوارواجراءواللقاء.اللخبراءهؤلاءب!لمينباهى

"بفوالارضاق!صىفيمعروفاوممهوراديبيطلق!اصادقةاووتقد/-م.والادانةالرفضهواسرائيلفيالعربيالادبجوهرا!

الكلمة.حريةءندفاعاالمفرطةوحساسيتهمالادباءهؤلاءضمائرد.قهللفهالماءغا!ةصورةامامهيضعالعبريالقارىءالىالادبهذا

،فتلثادبائهصرخاتاتطمسوان،حصارفيكاءلشصيوضعاناماالخلد،جنانيضذمبهفيمايع!يشموناسرائيلفيلمربااًناللقولالل!

..أخرىور*(لةمنضرباالاليس4ديتعرضونوتميبزاضطهادعنالعديثوان

فانانزيي!،عابرةصحفيةبلمفتةالادبيةحركتناحظيتواذا.المعاديةلمرإيلآايةالدعاضروب

:اللفف"هذهعلىطغىا)رخيصالرابرطةيعالنواانايضاالاس!تراًقيفيالخبراءهؤلاءيريدولا

الشعاراتحملةمنهـجموءسةبانوم!اتقدمييناءناادبايصورونالعر؟!الادبحرك-لآوبهجنهفاالعربيالادبحرهـةبيناللعميفة

الادب"فهو،اسرائيلفيالحقيقيالعربيالادباًما.لليبمودالمعادية،فياسرانيلللعربالقواميالانتصاء3ءيؤالالحلانهذا!ن،المعاصر

القرىاجت!احتافنبمالوالىعةللبأءاحركةيصورالذي"الايجابي

اوةال!دمنسرائيلىافيالمربي4ءتوعاانتقالوكيفيئ..العربية!هههـههههههههـهههـهههـههـههههههه-

ش!بعا!معبريجندو!!لاحسينبىالائنغساذيدبمكروغلىوهوءر"الحبنحةابموجمئطيمادلصاا!طة

يسممعلااسماءاخنراعمنبئسلا،او!مياالادبهذاعنحقيقيين

ممثلةالصربماءال!ارىاىاويقدمونها،هناالعربيالقارىءحتىبهاالظله،ءم!!مال!هبملم"المحضالارضالتن!لعر

في"موكب"صحيفةفعاتكما،اسرائلفيالعربيالشعرعن

الم!لمخرالاغنقادعزز،همادهمنسمعلمعربءشعراءنءقالاتلسملةاجل"نمه!اعربا*انالافكفاحؤيها.إص!ريدةج!إبئلض!رماءهة

عربيشعابكلان:وهوودالي!المثقفينمنللعديداعندالثائعف-!قاعميصو-"فبيهات!فعير،التي،والالة"ءر،اكيئاءر/بئواحدةالو

.إشمراإكتبالثانوبةدراستهانسى:الس!اسيةانتاهاتامنلاخلاصرالدءوة

لشى(دلومحمود)،إحلربامتلضما

حيبة!لراطتيلمبخارملضفا

هـ..،خئتلتحىيةا)ورجماا

يرتةلغنغراح!دوحم!صادما،ظء،

خشيهسامييلادابمراسلم!نالاصدقاءلكلثةةؤبواقول

؟أوا!حريةالقومية:السم!ن!هئاتثقافةا!زينةالدزي)وث!ةفيقولوا

هـوالمنقضي1العامذيكوكان.الممزقةا!سشيظتهيرونكانتوالبكاءالمحارمخلوا

اووفعظ،افدا"ناوض!قد-نهاي!كللثعأنأيةماولكن.آخرهايبةالقرعودتيلطقوس

بالوقماتالملجم!اللجديدالمقدبدابةءلىخلاا4منأقدامنانحنصص

بالت!حدياتوالحبلمىالطهـوحءثاتالسبه:للخ!اوا!قاء!رشارعبيروبئ-لعودة!اراالنماشر

كاملة،حربكأح!راالوطنيترابص(اصبحوفدءالشيناثبدأتو.االلعوبببةوا!بلادببمبروتبئ!كبئايحةمهـئصور

وفيظروفجديدمنطنيالو-حررفاقض"يةبعثتوقدا!عقدانضهىو723611.لزثيدفوى

!ةالجديسالوطنبمتكحررناممركةنخوض،اذالاختلافكلءختلفة
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يكهثهثلكثتابنثأثدثلولكن.جامعاتاربإلاووثلاث،والامحلاملترتبهظ،وموإثهمستثمثاهءبهباانصثعحثيثيةوطنيحقيثدةنحهي

واوسىء،نسخةآلافخمسةمناكثبركنبهمافضلمنيمبيعموناذيالمالاجشماي"جردنابقضبب!ةالارتباطاشىدالوطنيالتحبردمعركة

،هتسعهتلنسنيذثللفمائهمنأنل!ر-يوزعتظنلصمث؟ملارااصحثبيا.المعقعثالسهيهاتعيلهيغصبهنفيبالثعألبدأظهكان

هللإت،كببلمإلالسينمادخلىهاكديكبلنهياللهآثعبنامنبالمااعةكتمج!ذربثا!هابثبنبئاهههربلي!هغوقد،اللتييناهع!رأت

عيونهماًنالظىنوغالب،"مسح"كلمكأتهضصهماذايعرهـونيكوفواصدرتنفمسها!دثناياوفي.ازمتهايضابلغخضههاوفي

قدثذانهـمتكميهلم،ثباإمنوكربائيمصيابلءلىدلثسع!رعبيللذصاهفلفيتمثونال،الميلادصرخاهياولىةتيانلاللعثدجيماعه

للراديه.-جمهيازعهصابيبصهتالتثتكا.العرياناثظهـرعلىالقيرباهي

علىرثلناالسمتينماتقبةلالمثلالتثريخالىعهيثةواعرثونظرث"عاصريننآهفلاؤل!هبنلا"دورإ4دوبرىيثهفلكماولكننا

اساسييين:ءبإنيينايفلديداللفصإييدماأي:"ولنعايتثصلفالتاريري.الحاضرلرماننثتمامث

يعيشونلمنبالهسبهصحي!اهذاكانواذا."السابقاللفصبقن!اع

لهات!ممحولمطممستقدكانتالقومي!لأحقيقتناان:اولاهماصكلةبا)نسبةاكثريركونانبدفلا،برمتهااحقابئصورةفيالتاريخ

تتضميبثثلوالاتراكوالمهلهئيالشرانثةظأافيانثاريخيهاللظروتثبعملهماأيعيانيتثتزلو"رودنبثسنواتفيالاحثثبتلكيعيشوإللمن

فكربمماوتراثثثاثيهوكلؤسساتوثلسثانيكعاتيفيوميهلوروتنضجافىيييدعوفتملهكانتروافلا.المتبياهثاةالتمإورعصعرومذامحهم

القوميهللشخصيتنأتسمجلكي،القوميةبلمفتا"كتوبو!بالحيالحعاضروجهـ4ءنالميتجلدهوبقيةالماضيقناعازاحة!ط

يالانسا!باليمهبرليتياتسمأيولكي،والنضأيوالتهيبلبالتححد4ربابلتبوسلاكا.عرةقإد،االشصببلوقسىاتيضثأةبمثليشكلوها

فيخبراتهاواختزانوتجاوزهالتحدياتامواجهةخلالمنا!ماعلىالميتةجلوده!ادبغتكثيرةقنص"انزيحانعليناكان:حقا

وتلقائيىلأعر.،ب"رعإبتظفيول-هي،وناربلأ"عقلية"صهارة.بقائهإيربوإلالعيةوبلبثهصيا

وإشلا.مإيولثمةحريبل-حر-رلدةهبلظأيفيالثهبىبيهيمثثببينثوظيثذكانهي

الاجتماعيالصراعتقالي!منتراثعلىنحصل4اننا:وثانيتهـماوا!قهرالاستعبادهنلملأجيثلا*نينبعدشعبنا4يعيشكامله

فرضتهاالتيوالعقليةالسياسيةالسيطرةللطولنتيجها!روالفكريالا!ص،-يوالا!ادوا!نقلبا!وافهوالتجهيلالحض!اريوالتزييف

اكثرتحولتاًنفكان،حضاريةوغيرمتبربرةاجنجهقوىعلينااكتشا!يعيمدواانلمثقفينا!ؤلاععلىكان:الارواحواذلالواللعقلي

"محركلانع)الىالانساث!كلعفإلحهبهؤلالهااقعانلذرءوتانعاتبيرالانسبرثيملبإيلميبشركااننثسهثتالوهفي،انةلهميثحثيذتنث

هيالموضوعاتهذه-اهموكانت،منهطتقةوبانعةو!ناءلىممموعالت!صبشركهـ.الوقو،ذلكمعيحذرواوانانسان!وحيثمن

بالعملالمتصلةهماء-لآالاجتوالعلافاتوا!جئسوالحريةالدينوكان،اخرىذ!!لأمنالذاتا!وهاو!لآومننا!لأمنار!ومي

الا!اديه.بالاوضاعاوالاسريبافيطءاولكنهـمالتيواللفكر/"ا!فردية4الحريىبقيمةيبشرواانعليهم

ةلمثثثيإلعلألقيلىلأالثيتااللتينالاس!اعلينةثثبلفابنلثبالتثليالجمحصمنقلاخرافجفنبءلىثورتهاافلهيلتحيهلوعيناكامهلفي

في:تلالصسىةلمصريبهي!بشربلنو(1يلتأتمرإاقهعلبيهمكاتإنثس!4الواتوفي،الأيماأيفي

خبرالناكهشالىواعادة،ا!قوميةاحق!بقخنااكتشالىاعادةةاولاذلكرغميحذرواواناللفكريةوالصلابةضمامحيالاجماسكارنربضرورة

دروتنلههانىكؤاثثسرثلهلظي!يمهاهالثملهيةالمظاهبةالثهعستثاثيدمنثكميتراثمتببتإاللجهكداوا!ننسببرهـهياهيرفيالوثوعمرب

ةلوثت،هثبمناحيةمنريهالثيبالالمثائيتأثيرهامنهلتخليصناعبببثرهث11ءليفمركاأل،صلابنأللدعماهتحرربجلتبررر"اليفايشندكإع

ارههةلة"ثيد)تثدميةكثؤاا،نسانيةالثهميىلأحىحنالابرانيذانهطههلصبإهلفيهحمثهالاروأيفيهعيرهصنحعلىالانسثفإبثدرث

.اخرىؤاحيةمنمنورثو*ـطؤهوداًإحهلونكاتوا4نفصيالوقتفيولكن!م،المصير

مهضهعانيتحثأل9ؤلة،ةللفكرقيالحبريةقثاليدهارساءتاسيس:ثانعياغذلملاللقعرآتلىبيا"*بيباًظتعاوفبالحبضرلريهوسلعتيفالتاريحى

درسهثسبهلالتي،ءالتقلإيذمغيرالتثليدبال،مالهاثثعالثئثر.ةلهيهـق

القديمة،بهد!التقاليدب!تاثير"تابو"اًومحومةكاثتاًلتىوتلكا!عقدذلكوراًءالممتدالتاريخكلالى!بقةواحدةئظرةان

هترةثالثييىةلفكراسهيمنتيالرهحيايةلعثلب"ظثظانن!اتحربر؟حلثلعرةلمثللينعذلهيعلىالمقعيتالتيةلمهامرلسامهعالىلتهبثثالمنتكى

التقابد1هذه-وللانشانللحريةالمعادبةالفكريةالتقاليدوعصرالجغرافيةالكشوف!عصرعنمجتمفائخلففمثلما."صرفي

ثعيئبيهثراعثرثظهعليثفرة"غهظتيالتيث،صيبن-راثمااءتااتلريبالثلككرباءهيرتبفاربأهلوثصبثهالانتثبثالصنثعيراالانثللاقبالببأثر

ثهثسنظتأاءتنث،اـثثهاللحااارثمءعادعب"هعسكرهاثاثطاعيلآللتكبيلنبيدياههيزاةاهعاهههالتكنهلوبييإأهالثورثوالالكترمنيلثت

سنة.الفطوالىوحكمتئ!اآسيىاافورةعصرعنهجتم!نماتخلفكذلك،الا!طاعيةالعلاؤياتبقايامن

السياسيةيحدياتهامع!اتحملجاءتال!متناتو!كناللفلسفةوإالعلمبمال!فكيروعصراًلتنويروءصراًلدينيوالاصلاحالانسانية

اللقومياليهارهعالعللأقاتبازولبدأتيالأ،اعالخطيرةوالاجتمالت!مواذتشاروالملماني!لأاًلقوميةالدولواقامةالتجريبية

بتاثيهـركلهحرريالةالةكريالصع!يدءلىانعتالتيالازمةوه!وسب"دةالفكريةكأالحربعصرعنوتخلف،السياسيةوالديموقراطية

ءالقوبلاالضربةتلكفكانتالانفصالازمةجاءتثم،واضحل!لممبىالواسسعالاجت!اعيوالتنظيما!علميةا!فلسمفةوعصرالانسان

انعكثسلمحبمسببث،مالهيديدثلثضالثهمي"ثسىعهرث"(نالمرثلتبمالصذعيعصركثارلأه،هالبيهلبيثيااظرتراهاللبهعثللععببالمتبيصص

الاصعبوهمر.الثافيلأالمهـمةاءا.الاولىبا!ها)وهـاء!اجيرأورالنطا!علىالاشتراهـ4التورةوانمطرالفاءوغزوالا!قرونية

منالقوى،اللداخلهـنتفمعأنحدياتو(اجهـتفقد-خطورةاحثرووالفينومينولوبرلآالجدليه)العلميةاللثحثظهجوسي!ادةالمالصيء

باستمرادوتأفيرهاوجودهايرتبطالتينفسههـا!ةوالفكرالاج!ماعجمةالنعاليميةوالمقليهالاميةقعبودفييحجليزالهـأوهو(واللبنيويه

فبااىرار،العثليت!يمهكالاءهـءثلساليظهباصلثر،ثلثكرتاافنظلفهإسبمبعهـامثلسياصيالتحررثثرلانث.هاتألرثثبيثلثيبيكالثإأر

الت!ظثلملسيامثركبر،نلث،هثلخراثذ"بنيكالجالئيبيثللكرااثصيهـإثتثصلمناالتيالهائلمظلثرلهث11تلبإعبهدضرهرثفيتتلألص

تفديتياراخلقو،ا!حرالفكريوللصراعاللفكريةلاهيللحرثبللمثبلامهياثإييعصيرنايبثكهلثلبلثلابااثههبسرعذثلمتثعمهالانسهـانيأل

(ومؤثص.دويإ.الباةلدةالانك"قبائلاوقرطاجةمصير

لاصرارنتيجةالانفص!البعدالقوميالانتماءأزمةلقدحلتاك!ثردورمنوروة،والصحفيينالكتابمنعشراتلديناكان
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الشي!نات)1(حراوافيالخاص4اسرحيهاا!فبر!انتشصارظاهرةانشي!قيوليس،إسيلمصباالفكريموق!عهاءلىا)سياسيةاًلقيادة

العروضوامحعر،الهارطائشبئماليالانتاجسبلاليهامضافا.التقافةئإجه-ود

سهينماجانصالاث!ساناالىيعيى!انما،التلإفزيونفيارررامببةالايديولوجيوالوضوحالفكبريةاءرهـةااًلىالافتف(روركلةولكن

انمجتمعناهذايعنيافهل.5291-6(91سنواتفيا)ـحربأثرماءارتباكفي،ببتاللجديدوالاجتماعبطالسهياحمبتحررز-،بدايةفي

الثقافةقيمكلحهاباعدىتتسلىانتريدفئةيضمزالماوالبحسثاةكرامجلملاتفيالتحررية!امهملأامامالثوريبنالمثقفين

ائؤ!ة-ائهاب!لأهيقيمهابذدكفتنشر،الانسانيينوالفنالةرصةاتاحةفيذا-"!االعا"لانتصببكما،الفنيوالابداعظريإا

حتىت!نقدوانتفكرن11مصلخطمنخرى3فئاتببش-وال.مليةانقحدياوللفكررالعقليةقىالكربللحويةمعادبة!ةاصرامام

التسلية؟أثناء،ؤوميى"وفنيةثقافبةموسساتتتصوريل3مانيةالاتوالثقافة

.االخلاصوسبلالازمةبينما،اوبعاراتهمأر!رروإاكورةباسممنيابرهـاؤوقمنؤت!حدث

بموحبقييدؤعا!شانهءصماكلضدتقفالعمليقالتطببفيهي

يرادونماادبائنااكثركهـان(ا!خمسب:إت)مبقالالها!عقدفي.4متواء.عوداهـةالىحتىوالثقاف!والعقليالفكريالثحمرر

اتدوسملةئسولكيرلابةسئلةجافذاهـ9للىواكالقاالانممقعاءعنئيهم!عكريببجثوطرحر،-،***

الادلاءهؤلاءانتمى،لأخرىاوولدر!4.والحرلةالاحتماعكاالضقدما.لواقععنت!فهملاىالثقافةفيهتشطيعلاعمرفينعيشاننا

.......ال!باةالانسانبقى،هماو"وضوولالفكرهـ(دةاراصجلوامنف!بهواصبح

"ننفست!صرلصاسغاداأكثرإص!مة1لماعندزشمكللمةالن!قد.لم-ةءصان!ائناالفلممم!فاهاودراسي.حثااون!ربةفلسفؤصورةفيافكراهذاجاءسواء

.....بة:.الجب!صاةنقد"ف!يهاءمبحعصرفيلصشاننلكما.قنيابداع

ووا.دعكرقسهاجمتماعةجصهثرعالئقعر"لمقلييرخنورلوهاامإقعكالتلدصاعا"لمر،ونقأدعبيرفيفي-الرياصيالفكروخى.المفكرىالاوااإهمةهو"الانساني!

منالجديدةالتوريلأرسلطهابدأت،ذللكصالعكسىوعلى.الصراعيعثدداندونر!شانبمتط!علا-الل!لي!االبحتةالريافياتووران

الاجتماعيوالحريةالتقدملتىولطرحتالتي،الوا!ه-"كلالئصا.اللانس،نالاجمإ"يا!ملمجالاقءنمجالفيسلفااتطبهة!بمااهدفه

والىالطهيالتفس!رالىتفتفشكانتوانعمبص!ةاكربهمورةالفكريا؟"اجىلممنالاءكلمالجانبابشغلان،عريبإبمنللمولذللك

وتتخصالمثقلة.اووصن!والمنقدمةلحركتهاالشامدةؤيةالر."خنفةروابهـنالابخنمابءحياتنادخقداممهقسيناتافيوالثقافي

الرغبةمع،للمجتمعالتحتيالبناءتغييرعلىاكبيراالتركيزفيهنااللحربقيزمهو(1،ناحيةمنالقومبمبالانتماءالنئمهسورازمةانالا

عرواو،عليههوماعلىالفوقيالبناءعلىتقريباالمحافرةفيفيالمصريرينالمثقفبنوضعتاخرىناحيهمنالايبيولوجيوالوضوح

وافكارقيممن-الفوفياللبئماء!تغييراًكخطيطاهمالمع،الاقلعلىفىاف!تالاض،نياللضميرازماتمن!ويدةازمةمواجهة

فيالممىلمطةشرعتاًللذيلتغييرامعيتلاءمبماسافلمدةوء"خقدات)الروايةالادبيةال"!-و!فيووخاصةوالور:ى،إلادجممااننعبي!رصولى

الثوريةالس!هـ"اء!نتوث!ا.ا!نيافيءءلىثورياةرضهالعقدينجبلالستيناتفيانتج!ااتيا(كأوالقصوالنععروالمسرحية

ورفض!ت،الاجعنماعيالواقعلغغي!برحتمياطروفا"الاشتبرا،ب""رصور*.لاقيفي،طالارمة!تؤقدالب:!ااًهـط.السافق

عمببهالتغيير،لتوجيهنظريكدلببلالعا!بةالمادية-داتمهالوقتؤبفىوننصهيها!يم!نهـ(انتاجفيالادن!ب!قحتىعرمتحينما

تبعوما،تغيرهايمسائدوالعقليالف!يللواقعانتصديوت!جنبت!نقببلةاورظءاتمعرها؟هـ")1وافءالعورلملبهبةالغيبوبة

نشأت،انتظامهاوء!مالاجتم!اعيال!نغييرءمليةتعقدمنذل!الس:مائيالنف!ظاهرةازدهاروء!)1(شبانفنا.جمنعملمنلكثر!-،

.برعالم!الإيديرولوجيالتز)1!مبينعفهـادبائئاالممزقالضمبرارمةفقداستطاتا)نرشكيليةونالفنىاهـا،شبانكتابأبديعوالادبي

الذيبالتظامالوطني1التزاءهموبين،والنقيوالمشرقالمكتملاللعقليجم!ر!!ونجحز،ا-ودةابريةالتعبادواقهاخاهـقىلاعتبارات

طريقوبدأالقومبمالانتساءقضيةوحسمالوطنيالاستقورحققهالاتجاصاتذاتوالمعارضب!الا!اجالازء4تكجاوزان)اس!مطاعت،المثقف

الازمةطرفيمنكلواجهنفسهالوقتوفي.الاجننماعيالنموار-"نفسهجم!رهـامجالضيقولكن،الرؤء!ةوالم!ممتوياتالمتعددة

بيئتمزقاتهجيالايديولوالالتزامواجه:الممزقةالخاصةتناقضلالهالازمةسايرتفقدسبقيحةالواللفوناهـ،،حقيقيىقيازمةعنيرعبر

ارءريدةوالاضأفاتاورفسيراتوبين،ا!رلمةائسأؤهـةالاهـكار،اأفنيةجياننافىالمثابيةوظيفتهاعنتعببرذكيكاملىةمسايرة

التيالوأقميهغيراوادجردةالا!اروبن،بها-اءأئرواارخارجفيهذهطلبتسواء،لمحزوقلآاالنفوسعناةسريةواالتطويبوظيفلآ

التأثرمرحلةكجاوزفيالرغبةوب!ن،اللداخلفيلشطراأ!بئاهابل.تفكيردون4راقبمت!لأاو،وعابرةرصجصةتسر،بئالنفوس

وطاةتحتذلكعنوالعجزوالاضافةالخلقمرحلةالىللوصولوفرضهت،الوجمنةبلآالاعنءلىنفسهااءسريةاوظجمفلآفرضتلقد

.الفعالالاجتماعيتأثيرهموانعدامالاجننمابربالصفسالاحساس،الشعبيةالاغئيةعاىنور!ا"تقلهبة"الىالاكتشافتحويلعادة

الوسطيىةءوقفبيناتهتمزقأواجهفقدالوطنيالالتزاماماحفلاتاحتكرت-لمثقفاالقاهرةجهـ!ورمنؤلمةاو-القاهرةواحضكرت

ءنالحياد!كرياالمعبرالموقفالهالموقفهذاأصحابمنظناالفكريةالموةفىءجالفيالاي!جابي!ةالاةءاقةولكناورميمفوننالاوركشرا

انيت!جسديحاولاللذيالنقدكجالدي!وؤراطيالموقفوب!ين،السيالسياثئ"نعليهايرمئرلىالتياللعبربيةاوصقىاةرقةاتصاءفياقتمثل

،وبينالمواجلآهذهيستطيملاولكنهالواقعءصعمبالثرةمواجهةفي!بموي!العوفابروشةقجمدا)الس!ابقبنالعقدي!نفنانيمن

حركمتهفيالواقعيرقدمهماكلبصحةوالتسليمالمسايرةافتزامبالتراثالاهضمامظاهرةرصبدالىلآاللؤؤوتضاهـهذه،(يرةنو

وغث.سهـمينبكىلالمعملةإإلجياشةنئسىانبناويجدر،قليلبعدالليهاسصنعودالغنيواللفمنياثقافيا

-،ونادراكاتبلكلالفرديهالمواقفبرزت،اعاماالاطارهذافيذيا)المسرجلعا(لمالهابرطةوالتسليةاللعقليةاللغيبوبةثقافةءزو

كانوان،متكاملههدرسةتمثلاللكتابمنمجموعةفجدمااً!يمهنابرمندقيعماوربرايكونانالحه-دمنهءعففيإستطاع

ؤياًلتعبيرطريقنهماسماسعلى"تجميعيةنظرةاليهـماًلنطرباسننطاء"ئاكمتابناواجهـتالنتيالضمبرازءلألظروفخاضهاظلوان،الحر

الواهـع.1هـنم!واهـء!معنقكاانمبالضيننكونلا!وؤ.مابقينالمهاللعقلإينابناءهـنالكبمار

قدمت،9691عامصيففيفرىعشرمناكثرعددهـابلغ)1(ويوسفكمالحسينافلاموبعض،صالجاتوفيقأفلاممثل)1(

سابقة.هابطةاعمالمنمقتبسوبعضها،هابطةامحململاجميعها.عبدالسلامسإديوفبلم،شاهين
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النقدجانبمنميلوا)صراثالتاريخعلىالتبركيزمني!رووللقدماساوبقي:وا)نقديةالموضوعيةالمواجهةطريقةهئ،ككانت

كما،الانتماءذلكجنورأكت،ؤ!واًعادةالقو*!همالانتماءازهةحلاىايوسف!ر،فيقىالانس!لامرائيةد""-94و،"حفوطنجببمحئدورمزية

الوضوحازمةحلالىميلالفكريةالجوانب1ءلىأتركيزامنيبدوقدجينومتأرجحة،عانسورنعم،نعندفوقوغرافيةوتحليل!بة،اددش

ولكن.:يالوطوالااتزامالفكربم!الاتزامبينإرضوالتعص!طالإبديولواووتعبيريمةلموهبهسعدعندالمضمونورمزيةاللقالبموضوعية

بل،الازوريخنحلقكفلللما!نقديةالاءمال!ذهفيالحقي!ةالمنجزاتباللشعاراتمليئةالرروامعلىزاعقةولكنهلمطهيعيةاوتجريدهـقى

لودسد.ين!صفبينما.تعقيدا-،فنافضا!هملزادتربمااللعكسعلى،رومانميخائيلعندقبةالحقياوالزائفيىقىوالابطال-ةلصجيح/1

المحىوالتار.!خالتراثفيقدمبمواء"يل!وكل-ماارجاعصحىعوضالتبليبرجنقأرجحة،7"الخواللطفيع!درءز.بةاومباشرةواجتماعية

وصلاحالنقماتنرجاءلرى،بالتحديدعربيةوغير،قوميةءيراصولمؤكدة،النجاابوالمعاطىابوعئدالشعريوالتعليقالتاريخي

مختلفتين:زاويتينمنولكن،المقابلةالناحيةعلىيقفانالصبورعند.فياضسبب!لنعندوا.لالقافقياقعالومحنفعلى

الاستنادويةوز،1،رجاءعندا!حضاربماوالتفماببرامقلياالتحليلراويةالادباواال!اريخالى؟المجوءالواقعنجاوزطريقة!-،كوكانت

احمديوكدوبنما.صلاحءندالذات!يةواللقيمالئن!بمالذوقالىنشع!لالواقعتناقغهلمتكل:!نجاوزةالعميالخميالاوا!

نرى،النقديلموقفهوالحضاربمرسبمالسبالاساسعلىصالحعباسىالىورامزة،اللمجمتومقعنتالمجردةالمعانيبينلآالل!هنيىالمعارك

يحللهالمحكليوالميتا!ؤيقبمالوجوديسالال!طعلى!ؤهـ!شكريم!عانيباستثناء)الشرقاويعندبالموضوعوليسا!امةبالشعاراتالواقع1

النقد.موضءوالاشخاص!لاءمالو!قي!بمسيا!بضحليلسماءفي"محلف("اللفلاح"ورواي!ه"بوبردج!لة"مسرح!بة

***كعن!ا1بولردطهاتجا!!*ثم"جريدهابصد4الواقعبالقضايا

النتائج:من"جموعةنسنخلصاننستطيعاللعرضدلكخلالمنالنف!يالتحليلبينمتادجحةالفريدفرج،عنشدواللعصريالتاريخبم

ناادمابقينالعقدينللب!لا)تاريخيةالظروف/تتحلم-اولاومتذبذقي،رنسديرنضادعندالغوغائيالنقدوبسناللجنمبةللعقد

الىذللكرجعوربما.لثقافتنااللقوءيالانتمماءازمةحلالىيوققءالاجتصاعبمالاخلاقيالنقدوبينجديدةميتافيزيقاهـنالبحثبين

الىبالافافة،اللصقدبدايةهعاللقومبمحسنا"لمقاهاالتي(الانفصالضربةللعبرةمصدراباطتبارهالماضيالىوناظرة،عندالصبورصلاح!ند

ثقافيجىوفينثأقد-الحقيقةفيالجيلإناو-اللجيلذلكان،عبدالحكيمثسوفيعنداللغزالاصالةمصدرااو،سرورنجيبعند

ربالظضاللةاوآانعداالىوبالاضافة،الادليه!طالقوميالأنهماءبؤكد.عوضلويسعندتهاواللعجزالاصالةعدمعلىدلليلااو

المخظفة.اقطارهمفي(العربالمثقفينبمين.المت!بمادلالعميقالتقافي"مرىاجتمايذات"كونانالصرحالطئيفازد!ارظاهرةسولعل

نااللبملذللكواهـ،سيةالاجتماعيةا!ظروفتتحوام-ئاباالقمىةسوىكتبواقديكونوايمكتابالمسرحاًلىاتجهفقد.هام

اوننعارضازمة:عليهاالمضرنجةالازمةولا./ولوجيالإ؟ضوحالوإزلمةيحلادريسيوسففعلكذللك.قبلهـنوالشعروالروايةالقصيرة

نا.المحدرغيرالوطنبموالافزام،الممزقالايديولوجيالاذزأمبينونجيب(أثرقاويوعبدالرحهـنعبدالعبوروصلاحا!خوليولطفي

الاخعاقهيالسببالاولللهذاالمصريرءيئلامثقفينالتارانجبمايوضعطبيعةوهـ!النقادكباراحدللم!مرحلفول.ءبالحكيموشوفيسرور

ي.الاجتماعثيراكومنمنالئفوذحر"ت+!تار،نجيااجتماعيةفئةباعتبارهم.عاديةغيربصورةغزيراالمسرحبمالانتاجوهـ،ن.ءوضلوشالدكتور

الىغاللاسعواقد-معطممفبماللصغيرةالمبورجوازقيكأبناء-ولانهموهبهسعدالدينوكتب،"ءسحيةعشرةاثنتيرومانميخائيلكتب

الخوضمئب!لابهايلتزمونونقيةومشردةمكتملةءقليةللمعوالاؤامةعبدشوفيوكتب،ستادشديرشادوكتب،مسرحياتفمع

8.ولصيرونقده،الواقعافسيبرفي؟نقافمتهموالصننحدامافعالوتناقضاتفي.مسرحهـيةلمخمرةخمسمنيقربماالحكمم

الوضوحعدموهص،الاخفاقلذلكالثانياال!يببادناعنأيغربولاالسبببن!ماالاجتماعبمالطهور،اغراءولا،ا،دياالاغراءيكنولم

حقغتاله-السياسيةطنبةالواروربلمدةجانبمنالايديولوجييكونانيمشطيعالمسرحانفالحقيقة.لوفرةا5هـذلكلالحقيقيبن

الاجةماعي،التغييرمرحلةوبدأت،ا!قوميافماءناو)ءكدت،الاسننقلالالةكر.ين،فشوانيفكرانيريدلجمهودالاؤك!ارلنقلصلإحةاراة

الت!لي!رمعا-لاءمالفوق-جميا!بصاءتغيبوقضية"!ا!،كأقجنبتثم!رحاهنبمأاالتعبيراتدو11اصلحهـوالمسرحكانفقدوبالتالي

مجملمه.فياقديمالفوفياللبناءعلىالمحافظةوفضالت،الجديدكبماراناللعقدينمثقفوعاشهلاننيا!ضميرازمة!ضاسا

غضونفيالسعابصيئالعقدينجيلانضجفقدهذاووغم-ثالثادوردواللجمالورهذاعلىآثارهـا،ورصدجمهورهمعلىالتينات

مجالاتديالمهبللكطورأساسلم1تصلحوادبيةفنيةاشكالاا)ممحتبنات.اراءهافهلمه

يينالمكرالدارسينجهـ-وداناؤكداومن.المختلفةاللفنيالابداع*إ،*

مجالفبمقبلة5لاعمشالمرلثداديىلااتصلحقدوالنقادتيوالنكلررلكيوالفئيةالفكريةانهادواالنقديطورانالهريب"نيكنولى

اعمالهناك.ونقدهماواللفكريالاجتماجمط1وافعظتاريخنااكتنتطق!و)كأضأ.امية!الال،(الادب!بةالانواعفيحدثتالتيالت!راتيواجه

.م!مولو.للإ--دقداعه،لوهناك)1(اصدداهذافيايجابيةوئبفةعلادهعلىاه!ألر،يناساسيةظاهرتينءندنقفاننستلإع

فيقيلمس-لمممهىمقبللرفئعليزعديررلمفيدتأالترحماتأيعنبهلفهـ!لقلعا(المخالها:فيال!شيئاتالكبار2بادبائمشااستبدتالتيالض!يىرازءةب!بجاني

..لا..مرمواؤفوتحديدات،ريخواالتراثدرا!صةالىلمأ،مقداتجله:اولا

اس،ت-ذة"شماركةطريقعنئم،انيالاتطفكبرألاساسيمةالموةموعات.نرىعصرناألىةدةالممالاساسيةلىهائهماواسعتخلاصمنهـهـاجديمدة

ابثقافيةا،ؤلهساتطر!وءن،اليوجمبةا)ثقاميةاللس،ةفيالجاءعانا،"الغفرانها!طءلى"يعوضلوالدك!وردراسىاتفيذللك

جدالدونا!تاب!نالعقدينجيلبمعونةاستطعنا)2(المتخصصةيخ))تار،"ال!ربميةوالملاحماوريهـصتاسطورة)1،"خلدونابن!دمة"

هـنالانشانية1للثقاؤ(تمحيحاللهالممثلطريقعلىاقداء:ا!عان-ضهنشااقيالنقائنيرجاءدراءماتفيونراه"(اللحديثالمصريالمفكر

أنعتق!لوحولىد،روحلغيأمدمنضاشطفةنهاالالخانظلملفغيللىالتي!لفعلفيونراه،العقادعنالناقصةودراستهمعاصرونادباء"كتابه

م......فيونراه،الاورلامفيوا)-سارءناديمبنصادحعباسياحمددراسة

ثانيا.قىقفهاجد!رةقراءةو"؟"لثاريخمنهميبقىماذا"عبدالصبور!للاح؟نابي

لأع!،رةومحمدللىكياللخواطفيولأاللديربهاءاحمراكلمالمثل-1."يمالقدشمرنافي

.حمدانجمالا)دكتوراعململمثل-؟.السعي!دورفعت،4والادبيالفبةالاعمالالفكريةالجوانبءلى،افترجمبز-تانيا

والجنائيمة.الاجتماعيةللبحوثاللهومبمالركزمثل-3.وانتكليةالجماليةللجوانباهماليقابله
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الفني.لاجيالصراع

9المجلاتطريقعنواساسا،ا!اهرةمنابربرمضءطريقوعنالذيالجيلهعالاةقاللعقدجيلاشتنكاخممسيئتابدا"قيفي

ا!زينالشيانالنقادللكالث!عو!جالثلبالنقدجورر!بما!تيق!لسرورزتيةم!ا.اواخرهاصتىا!يناتفيازدهادهحققثم،وجودهواى،سبقه

تاقبل،11!جديدالج!يل!ظاهرةاللعامةالملامحهيتل!كانتالفناءيعمبمجريدجيلطهووبأننةتقدانشيءفيالوأقحيمنوليس

ا!فزصةاتاحةفينموذجياوطنايعتبروطنناانبل،عليهاللسابقللبم

!عالدكتاب؟ليةجابسالن!قاشفيفياللعالعفيلاخيرائيمينقضهلق!م!يةفكرلققالالتتننحوليلدبىلجاموكبح،القديمةللا!الال!اءعواملوتهدئةالاجيالتعايئنيامام

.العام-لرايةفيافى-طنارنصةبدأانغريبايكنول!.اللجديدةالاجيالتدفعالتيالانسهلاخعوامل

......الخمسببنات،بداية"عركةمنالفكريةمنالناحيةثقلااقلى-جديدةمعركة
قصصيهمجموعهظهرتحتماوالابداعال!قدبينالحوارو(اسضمر.....

يرسفلمحمدهـوايةثم،ايخصانيالجمالاخرىمجموعةت!،هلسا(ظلبفياشصراللديالجيلبين-الاس!معمكنوباومسجلعيرواكثرها

براهيهـماا!،ر!عوثالثةقالما!كيم!زءخرىةؤرواار!رغضون!طالوجودالىس-زالذجمماا!يلوبيئ،الاسبقالعقداوائل

رجبحافظلمحمدالقصصمجموعاتولوابت.شلامةلفتحيورابمة.المنت!العق!

هاشمواحمدالشرقاويروضياءاالبسا!ماأومحمدنج!بالدين0وعزصواتهاسماعفكه!لأعشرقدالجديدالجيلهذابأن/القوليمكننا

شارك!صيرةاباللقصةخاصلرودا"68هـة"وءاصدرق.الئريفمسن.اس،"لذةعليهاإشرف!سميةورلمبرخلالومن،العقداوائلمنذ

وغيرهم،اللهعبدالطاهريحيىوطاهربهاءجانبالىهوءانخرؤه.يسىادريوسفءخلابتاليوالجلحقي،يحيىءثلمبقالالمالجيلابناء

.......د..ا00و....دأثارتواعمالاكلاهـاوقرأناسههناالعقدمنا)ماكرةالفترةتلكفي بالمصهحاصيىيىعد"لمجله"مجله"الدل"مجلهاصدرت
ودمشقبيروتوفي.الشبانالكتابمساهماتفيهملمءاابرز،بملضاالطاهـصيث!!،رجبحافظمحمد!ثلثبانكأبمنالالمتغراب

دفقل،أمل،مطرعفيفبمم!مد:شبانل!ثسعراءدواوين!رتوا!اهرةالذىالاول"باكالاشميدان!ي"اللقصيرةاللقصة"وكانت.للهاعبد

!نة،أبهولأا!"!"ءحمد،عماركمال،السيدمهران،لوف!بقبرر.فحاياودوناتهاماتدون"ابض))اتنتباكاكا!

ديابلمحمودمسرحياتوعرضتنشرتالقاهرةوفي.تودصقحسنيثهملونلكاب-خصوصابيروتفي-عديدةترجماتوظهرت

العاميةشعبروفي.مسمعدورؤوفمصطفىبهجتوءصطفىسالموعا!بماادبقىجماءاتصهناكوكانت،مختلفةاتجاهاتفيالفكبريالتجديدلواء

نجيبومجدبم!حجابولبميدالابنوديالرحمقء:!اويندو!رت"الفاصبئ"عرىخلااهامنرةعرفوناثبان!يهايتجمعوفنيه

01.-.د.!.5.،ألايطا)!ة1الحديدةوالواقعية،اللفرنممهيةالجديدةوا(وجة،الانجلميز لمسرحيييالمحرجيىهـ!عدا!سبا!منطهربل.الحياطوم!من

خرجتايسينص،وفبم.عبدالحليماحمد1و"طاوعكرممتنل،المو!ويناللجليدذوهـطنوفمراء،المانيافيالتسجيليةوالنزعة،يهقيالامرث!

مجلمةاحتهاالشي"اللغاضبمن"جماعة"الفيلمحمعية"من.اللمئفيوالشىانلطلبةاءبئهاحملالتيالثقافيةوالثورة،الروس

مجلةفيالسيينمائبماا!نقدانالواضحمنواصبح،"الكواكب"القا!رة،اشبيليه،اوابفيلمجمعيةمثل،فنيةج!عياتهناكوكانت

قادداصالىوالا-بوعيةا!وميةاصحافةاوفي،اكش!صة"ا!سينما"وميالجد.!د!الخميوةتشو!"ربمن"و"ايزافتى)1مثلومقاه

الفكريةافاحيتينمنجديةاكثرمست!ىالىالمعرية1السصنمادفعءلىالن!سةوقعتحت!ى..نفسهاوتهحدىاللعالموتعاركوتتغذىتتهيا

ولاعمالزملائهملاعمالالتعرضفيالشبانا!نقادواستمر.والفنيمةنظسرفبمكازتالتي1،العسكريةالهزيمةبعد6791محاماللعضارية

عوفلبوالرحمنوعبدحافظصبريهناككانةواحدوقتفيالكبار.اساسيةبصورةاًلكبيبرةالاجيالالىموجهةادانةالشباب

وابراهيمطاهروبهاءاسكندرواميراللقادرعبدوفاروقكاظموصافينازباتايكتاعلمى"الذا%فيالنقد"يقتصرانالطبيعيمنيكنوام

تسنمرانالبديهيومن.وغيرهمكلفتوخليلهلساوغاللب!تحيرديقتصرانالطبيعيمنيكنلمكما،الكنارويخنكوهالقياالسياسية

ع!ىتنشوموغالبا،التطبيقيانقدامستوىفي!نقادا!ولاءكتابات...المجهضةالمكلاهراتاوالمقاهبمئرثراتعلىاثإباا،جتمامحياالفعل

!من،واضحةنقديةمناهجتطبيقدونالنتخصالت!وقاساس.والادبالفنفياللفعلرديظرانالطبيعبممنكان

وص!ياغعة"النقديالتنلإر"عنبعيدينا!نحىت!ظلواالبديهـانفقد،اتنبانيسءطيعهلاضخماتجاريامشروعااسينمااكانتولما

لهمالموأكبةالابداعيةالحركةتبلورانقبلال!،مةوالرؤىالمقاييستسجيليىقىوافرى.ابقىدراقلامبضعةءلىفيهاالفعلرداقتصر

ةعاءاتجاهاتا!ؤرةوفبم،الاعمالمنكبيرك!؟فمضلمنخلالمنبعضعلىفب4الامرفاقتصرالمسرح1كذلك،"جديدةموجة"صكللا

فياوالفنيةاللفكريةءلامحهاوتحديداكتشافهاهميستطيعونمشتركةلمالفانالكتابمنمعدودعددجانبومنايكنارجانبمناعمال

نظرية.حدودا!عرضمنصةالىبهايصلواانبلهاعماالمينشروااناكثرهميستطع

روز""جلةف!ط-جديدمنالقضيةتفجرتالل!اماواخروفيا!قصىلأمجالاتفحطالجديداللجيلظهوربرزفقدوذلك،المسرحي

ههناكتكونانالبدصما!منوكان."الدقى))مجلةفيثم"اببوسف01الطنيقيالنقدثم،الروا!ة!،ثمرائمارقصيرة

ا)ك!ارجانبمنوالتسبامحواللتشددوالقيولالرفضمتفاوتةمواقفسف""تذ،المسساءلجريدةالادبيةالصفحةبأنا!قولونستطيع

مهذبين،يركونوابئنالشبانوطولب.معاآنفي2ناثباجانبومنوا!نقدكأالقضكتابمنىيبر!عددالمجالتفسحاناستطمات6691

-علأنون"ببان"لهميكونيانوطوليوا،شي!ئايرساوونلاافهملهموقيلاستقدلفينفسها!نتبحثكجماعةظهورهماولثمةوكان،الشبان

متمردوفيانهمعنهموقيل،والفنيةالفكويةوانتماءا!مملامحهمفيه.الكبارعن

خطبصةاجتماعيةظاهرةانهم!ناهماوؤ"لي،الحب1بدافعولكنمنادسريجمعهايكنلمالتي"68مجلة"مجموعةظهرتثم

انهموقيل،ايضااللعهـسوقيل،جادشيءممنتنبيءلاادبيةوظاهرةيلشوااناللبدايةهنذرفضوا.لانفسهممجلةامدارافيالرغبة

...ضائعونفرادكلانهمركسمفكريتيارالىاومدرسةالى-كجماعة-انتماءهم

"هكنايكونلئعاليهماولهمالصحيحالحكمانالمؤكدمنو!ن.كاملمببنوطلاقةبدقةويحددونهاانتماءاتهميعرفون

منالكثير1يخوضواانوق!بل،لجيداالاتناجمناللكنيريقدمواانقبلودمنهوركندريةوالال!والمنصورةدمياطءثل-الاقا!يمب!عضوفي

الملامم"1فتحولانيمكنح!نى،كبيرفكريمس!توىعلىالحرةالصراعات،(القصةكتابهـ-نافرادهايكثراخرىجماعاتهناككانتسوالمنيا

انهم.متذركةوا.نجاهاتمعشنركة"واقفالىبينهمفيما"االشتركةتجم!منظصةالقاهرةكل:،رروالى،عداءاكنرنظرةالكيارالىينظرون

اليها:الاشارةيمكنناالتيالمشتركةالملامح"نشباالآنإيملكونالاقاليملابناءالتقليديالتمالصكبحكمولكنهم،اءوالازدر.الاشتهاءبين

لتيارالاستسلاميقبللاالذيالنقديالاجتملمعيالموقف-اولاالمسهوىناحيةمنتقارباواكثرالفكريةالناحيهمنتعددااكثركانوا-
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اللع!مانيةبن،والتخلفالتفرمبينيجمعمعقدللمعاالىجهةالواوس!يةاو!هائلةاومأساوية:هتعددةزوايامنويعأرضه،الواقع

والادانةالاغترابرؤيةوترقبط.القيودوفرضاكحررابين،والخرافةتعملعاىحقيقىقدرةءنتنمزوا-اجميعاولكنها،ساخوةاوعبتية

بالانعتاقحلمايكونقد.الخلاص،جسدحلماللىالانتماءبرؤيةانشطكما،عليهالشمرداداورفضهكلسسؤوليةو(نحملالوا!عذللكهموم

الاجتمماء!يةالمسؤواية1منالنملص/معالمن!ءالىلعودةباو،اللفرديبماسطسالتبشبردتوىاهـىتصللا،فقط!"نقدية"يازواجمي!عا

يكونوقد،عمومهافينيةالانم!طأووحدها)فن4ءسؤويى.لحهلبزعم.جديدلعايم

واستيعابه.لواقعباعيالوبرمجردحاماالارفيا!فرلوسحله!فقدانبعد،الشاملالانهي!اردؤبة-ثانيا

والتراجيديا.واضحةاجيديةترملامحيحملاذناللجديدالجيلمرحدقىفينشأواولانهم،الحقيقةلمعافيبريقهالسابقالجيلعند

الاحساسمعنىترملوانمما-ا!خلاصمناليأسمعنىترمللاهنايتجاوزبناؤهيكدلماللذي،الجديد1الىهبقاياوتسلل،القديمتحطيم

بها.المياممنبدلاااتيالمخاطرةوفداحةبالمرارة""النظريةصميتهااالاجتماءكهاالتطورقوانينفقدتانوبعد،اللبداية

***والانتماءالمكتملةالعواللما!امةدةعااسلاقهمءنورثوالانهم،محيولهمفي

.؟اذنلفافت!نااًلمصبعبناتتحملء-اذاتناقضاتفبمالخوضولدةعصرهمضغوطمنيكتسبوناكانوانوا،اليها

غالبظروف!ظلفي-حتى-عاهة"لامحرأيالت!ب!ؤالمخاطرةمنالمناقشةوم!ن،اللطملمنبدلاالعملمنيقيمهملاةخلاصالواقع

وبين،ءضعاصرةاجيمال.للائةبينوقوياطو،لملاصراعاستتضمهدانهاالكلن.!السلباللطملمنبدلاالايجابية

ولاالرؤيةوضوحءنكثيرإضممتعلااة:يةوااللفكر.إةالافجاهاتمنوريد!،دةاعصرورةبرؤيةالثمعاملالانهياررؤيةتكتملرئامن-ظقنا

ملة.13حريةفيصراعهاتديرانثملكء"وزهم-الدللبطة-د.اعادقها"كانيةعنالكشعفوضرورة،البناء

ثقافتناازدهاريرؤهـ-دانيس؟طيعلناءهـاانال!بقبنمنولكنمفرمنثم4لجسولكن.او)قىالمحبجموىالايمانيعوزهموفد،النظري1

والامية4والكت!ادااقراءةامية)الاميةعلىنقضلمماحقبيقيااردهاراومن،إتخلفواوالجهلالفقرعبوديةمنالانعتاقحلمقان.بديلولا

وعصرية:علم،ؤجةدولةنقملموما،(واحدوقتفيوالفكريةالعقلبقىيدؤ-عاحلماهذا..الجنورمئقطعةاولقيطةثقافةالىالانتماءمذلة

اللعامانيةللمقايبسالاتخضعلاو،السلمطةوالاعلاموال!انونقيهااالتهليم.والجهدالطاقةمنبا)كتيريزودهاوالمحاولة

الخوفو!دصللمتعلمينالمقنعةاةابىطاءلى!ىلموط،وحدهااخؤلقءلىالجديدا!جيلجاد"11؟ونقدالتياللحلمهذا-راًبعا

اننا.عقااهلممناًلت!رروال"*روالابرداعجالانتمردةنطلقلك!الصريإتأرضاوازء--ةااقوجمطالانتمأءازء4صلفيالسىأبإناًلعقدينجبل

اعم،وحرية،ا!ءهـ-لاةوعدا،اءهقووجمماا،ش31?برفةالىنحتإجرؤبةبذرةيثكلالذي1هوطيالووالالتزامالايديولوجيالالتزامبين

اكثرفكراننتجاننمه"تطبغلكي،ضآلةاكثرتوممنوعا،اقلومحرماتف--يوالصحرريةالانمصاذيةالم!بماكتشأفاواعادةالاصولالىاللعودة

انسانيتنانه-اننستطيعلكبم،واصاللةانسانيهاكثروفنا،ت!حررا.الانح!ماننالالدمبرؤ،بئالااتزام1ءعاطريئداواالتداث

اكثرصورةفيباا*،ليونحققها،عنهافنعبر،بحر.إقىالقوروجمبةوحقيق!تناالمتاعبال!ىلاة"،فةبا،زفسهالقدومالاخفاقولكن-خامسأ

وااتكريم.بالحبباةجدارةوإكثرونبلاعظمةمحافظةقتم"سودهءجتمعفيمتمردبر-ليرواج!االتكبماالضرورية

حشبةس!امئالقا"ـرةوالادانةألاغترابرؤيةفيالاصلهويكونقدذللمثكل،الانخى

(،الاداصمافىكلناءالأن
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بحيثصفحة61صفحاتهاعدديدستز(791.الثاني/؟،نون)العدد!ذاصنابتداءانها"دابألاا"رعلن

المادةتشوعبلكي،ثمانينصنبدلا(الغلافذلكفيبما)ورححةصص!ةالواحدالعددفيمجموعهايصبح

والفنيةالادبيةالمادةمنبمزيدالمعتادةالابوابيزوتعزالعربي!المقاومةوادبال!وميبالفكرالمتعلقةالبديدة

جصلة.لمشراوهـ"ضولموا

والورقامسةالعاواليدالطباعةاسعارزيادةالماضيةالاهـ-وامطوالتحملتقدالمجلةادارةكانتواذا

الصفحاتزيأدةفينفسمهعلىالتحريريأخذهاالتيالجديدةالم"!اتتجاهفازها،الاخرى،ع!"الطبوالمواد

العدد!ذاكلناليتداءرجسبحبحيث""الادأإبالنممخةمنرر-عررفعزقررانالاتستطبىعلا،التحريروتعزيز

القارىءيجدالسنويالاشتراكقيمةءلىتعديلجرىوكذلك.وررزر001منبدلاقرشا015

الجلة.منالاولىالصفحةفيالمنشمورالبيالئفيتفصله

.هذهظروفهامقدربدلاالكريمالقارىءانمنواثقةوألادارة

(())*داب
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