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ف!اا!فؤحافيااثثتن!علاط1

الكتما!اصدظءءمعبةجوالز

يلي:كماا079(ماماًلكتابا!دفاءجوالزمنعت

ابضانيةايرةالافخمسةو!عيمتها،يةالجمهوررئيسجايزة!اولا

اثارلمجموعةامئح/قد!يةص،ئزةوهيالوطيةالرب-ةوزارةتقدمها

الجم!ةهررتالعربةر،للعةوصدرتبر،لجودة!ميزتلبه،نيمؤاف

.فروخع!رللدكأورمنحهل

يةلبناةلسذالافثلاثة،وقيمت!ااعالمفيلبنانجاةزة-ثانيا

!فاللبنانيينرجامعةالمابقالرئيس،دنياجميلالمغتربقدمط

وص!درتاجودةباتميزتلبنا؟كه!كلؤلفاثارة(جموءوتىح،العالم

.خلا!اضناءرؤكتورمنحهااجمعيةاقررت،الفرذسسةباللفة

قدء!ال!يناتيةيىرةالا!اربعةوفيمتها:اجمعيةاجائزة-ثالثا

صةالجهفخارهه،يدإنفر،ص!"ر"ءاصةصةنمصحالبلديبروتامجلس

لبنانب-انمؤافانالفهما0791-9691علءجمماأالعربيةباللغهصدرا

نءي!ر3سررامزخايل5منح!ماالجمعيةورربئلبنان!ءونسثرا

عنادرشسه!لةور3و)ادعبدا!نور.جبمرو!الدكنور()جعيما))كتابه

((.ا!هل))الىرجم!الفرت-!ب!صهـم!ا

واةلكيميافي1اوالبيولوجيةالعلومفيةالعلومجائزة-رابعا

دتحدبغيرمناعرريةأابلاداءنمؤافا!ها"بئالرياضاوائيةالروز

0791ايالول03و6891اولتشرإناولتيدوءهدرالنشرومكان"!ة

لحشرات2((كثابةءنتلحوقعبدالمنعمللدكتورمنحهاالجمعية!رت

((.الاو!ىطالشرقبادانبمحاصع.لا!ضارةوالعناكب

ا،هـةالافارد!ةوؤ.يمتها:المبنانيةاادراسصاتاجايزة-خاءسظ

عللءنعلةهيح!ثمنيةالطافةتبحثدراسةلافضلتممئحإبنانه"

الاوليئ/تزاولبسنوصدرتلس،نوكياوالابرةماء-ةالىسأس"-قىالصاة

فهـرتلسانفيونشرت"بنافيمؤلفافهااا!لول03و6891

الجالزةهذهحجبالجمعية

فيه:جاءبياتانجاردؤاديةالجمهربمسواقى

بهنقومالذيبالمملسرورناجانبالىنفوسنافييحز((..

فداصابرتبنكساقعليناليةالمتظالاصداثنرىانسطكأكلثرةاحدىمنذ

هـ!اىااوهنفاءنرراهخلاصخثه!مبةاردناهالذياللبنانيالفكر

الصءير.عنالتوؤفنقل)مانا!ب!اءسيرهفيالتباطوء

فيهءينته(دأوالذيبهويهةز)بنان4دينلدياءلذيافكواهذاان

فيالتائهيناللبنانيينليفهمب!قةينتصبان"جب،4قبب!

امورهـازعللحلااوفاء!امنامصيبافيالاوط!انانكاهوانهم!اؤ

التيالوهاجةفةبالمص-وىح!ؤ!ات!أنلاوانالم!(!بالاةوابال!ض!ى

وثرخيرمنالاوطانبهـصذهيإ!ورابركست!ام

-ءع،فوايهانءطلققيصرداواقعاهذافهوءفيثؤونهـا-وتدبو

تة1ااككرااىاا)-ومابنانحاجةاتسدماحدعندتؤفلاةوتفح!

عليخاتظلعااواعيةااجرأ!واالعيبطي،تءنجترقابتمم!لبهءيرةوا

لفؤوذنامنتسانفيكللغفلابالقول

اوقتبعدالىا"".للمالاننجظزهاافتيافريدةالازءةاتكونوقد

يطللموما،تئت!رافىياإروركرمارد4فيعد:،إطلانيرحت-مالذي

.دالقلسلاءسصموباتمنين!نطرنامافانهـفاهاردف،لمعلص:

اصاالانفيهنح!نيقودنا-مالاانفيجبالاءريرهـنوميا

..لل!زيمةمعيدطريقسوىإوماالياسيكنولمالياس

991مفيلزبالحرل!ءطولل!ا
رضي

افىث.بثحقولهتستى!كيا-ؤولااعملباالقرونبالتفاؤلعلسن!ا

.نثدالذيال!لاصحيتمجالاتهسايرؤ!اواع!ااني!ر

امرين:!تتلخص،وما.امناسبت!ا

ؤمنظبمايتعلقوالثاني0791لعامحصيلتنادنمتالحتعلق4الاول

امكلاناننا.به/مىمحمانطاقهيفي،مالعه!!مناوبمابه

في:رظا!بهفمناما

0791ح!0691منذمستحور!اا!ىقدمناهاالتيابجوالز-ا

337اصلمنمؤلفا؟7علىوزءتلل000،215ميمنهـ!اب!غتو!د

..وجودلااكنسنةعننرةالأحدىخلازالمباراة!اشتركتمؤلفا

دلبعاىوكلز!ةهامهامف،ياخدمةفترداهاال!المؤ!ات-2

اص:!!!،اء"درناالتيلمحلهـىطينمضيه!دمتطو!!يلم!كل

م!ولولاتيشصوهو((لم!ىالصبههـ!ي!لمسطينمراع))بعنوانىبنط

مصب"هام!طييعىالاوريانجريدهدـ!ع،جوريريف"رممرهـا("هـ،!تمن

ومرابر-عش!صيماتعلى.الكنابهذاوزعوهد،6791و0591بين

.طديدةلميةلى

عبدا)!4جيعيتنارفيس!يلائبا!هاخر!؟بالمة"!اءصدر!،وو!

اءكتابهذالادىوور)والفنيةا!دبيةالملكية)):بعنوانلحود

مراطم!اندعدا!ربيةالبلدانوسائرلبنانفيواهبالااستحس!الا

الح!ل.هداميهنهننفهـوفى-أ

ال!-ىلعرةىلبنانفيالكتابالضييةبصواننمناباا!حدرف،ء!ا

وطر!بهادئوضووس،نلتهع،زهاالتيوالازماتالدنانيالكتاب

..-وبر،--4

ءهـك-اء-ياقفيوجدناوووبخاكطباقرىامكتباتا"داد-3

المدنفي"حصورةنبقىلاانيجبايكتاب!،ندةان،،باللأهـ!حقل

!نل!فيءوزعة!ىفيكئيرةمكتبات!زناا!فابةأ"ذهودحفيقا

لامحمدودةق!ونلدامطناتناانثعرلاوعنمصااللبنلفيةسالمحافظات

المراحعمنفقدورنماالقرىفيالمكتباتهذهفصةنستهيكماتخدم

ايمر!مكتباتفمفذيةمحترءكأمبالمحغبرمدي!ض!يباقراحالمخ!مصصة

درسمهمتهالجنةوالفواأنذاكالمسصوولونامعتلجاوبوور،با*"ب

موفالمننروعهذاوضعوفدل!نن!هـهامشروعووضءالهض-بةهذه

..بهالدائمةطالب"رغمنجهلهدسببالحياةلهتكتبولم

ف!:المقيلةخطوان!اميبهالإامننويمااءأ

بهواضيعماتعنى!ل!اتولكن"لصالزمنحفياستوارنا-ا

أفي،االعلومحقلفيةمالاويهاالط!الىبحاجةنحنوامور

خاصة.بصورةولىل!طفالعامةبصورةللكبارهنهايعود

ثبت:ءث!روعزحقيق-2

اهـلامتمضهـنبس:لميوءرافي،امعجموهواجمنافيااالتراثموضوعه

هـنوزبذة0791سضحتى0018سنةن"اللبنانيينا*اةين

المراجعاهموذكروالمخطوطء:!،المطصوعأ،لمبمؤافاوبيافالبرهم

امحفاة!امنكتدصرةجيعيتنااغتنهتوالهدأ:حثبا!،وكهماو"فا

رغ!ا!نطيانا3توروالدداغر،وسفءنهمد،لذكراخصا)حقلب!تا

وهـىوالمالالجهدمنكثيواينطلباتياالعهلهذاعلىفاقدمترم3

لتخقيقه.اة!اسي!حاالنجاحبانمؤمنة

ن!ختاره!اكن!منيصدرلما!قييم+4-4دورنثرةاصدار-3

ا،-رثبةلاة*رارجالمننخبةالىبيراصمضهـ-ا"هـدواجمصكأا

اصدفاع))الص!!ماالسترةلهذهاعطىوقد،ا)ضأليفكلواضءعمختالف

اؤطىوانةور3الدمنوضعهاعلىا!ثرافلجن-"والفت((ا!تاب

سعد.ابواحهدوالدكتورالصغيروانسامكرم
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نطرص،صا؟وكمف!عط!ةا:القعلبمم

((الوطنية))القضا!أاهممنزالت،اما((افنعليم"قضيةكانت

،وكالعادة.السمابقةالمستصمراتفيوالاجتماعيالسيال!كاالطابعذات

بالقضي!اليهارت!بطت،مصرن5خاصتاريخذاتالقضظهذهكانت

قياداتهانعدماوبطبيعةمراحلهامنمرحلةكلوبطبجة(1الوطنية"

دربرلآاشصىالغكوي"اثذفاقيبرتاريخناايضاوارتبطت،ونكوصما

علادنننالنوعيةانبيازكيالخطاتجاهحقيقةنتبينانمعالانستطيمغ

منالقو*يبوجودناارتباطناولقيمة،جانبمنالمعاصرةإجضلرةبا

فيالةطيمدرامعاواهـراسقىا)ءناهع))دررونانحناذااخرىناحية

الاهن!مامكان.اًذاالمحددةالتاريخهكأالفترةفيالمتصاعدةالتعليممراحل

فد-الغالبفبمالصحافيالمسشوىعلى-التعل!يمبقض،ياالمفاجىء

ةبداًبفيفوزيم!بة!داردكأور-الوزراءربى-بتصريحاتارتبط

ايضاارسميا.توىالمصوعلى،لشهوبشةن!ومنفىمنصب!مهامتوليه

أغكريا-والصراع-الجدلمجاوراحدكانتالقضاهـ،تلكقان

،سيالاسانشغالنامس،ئة.تاريحيا-طرحتمنذالدالموالاجتصاعي

وا"تقدا))مساهـةءنوبموؤغنا،ناحيكأاركبءنالحضبرمصيرنا

الحفىاريافتخلفءـرزهمنالخروجوسبئ،احإقةافي((تخل!ا((

الوا!حة.

وبا،ةقدم،ثةالحدالعلمميةبالمناهحالتعيمارت!باطمسالةكانت.

والمنجزاتادراسةوااكدرشواساليبابىورتمياديرصفيالعلمي

قيةواو!ميزالانط!ةالعلمهذامجالاتفيكل-احديثاللعلمالتطبي!4

وربما.الوطنيالتحررحركةباهدافالدوامعلىمرتبطةمم!ألةس

قىمصرفي-نالوكلالمثق!نمنكثيريناذهانفيالارتباطهذاتم

اله"لمانثالثسمناخرىمناطق5عبالفارنة-ت-!امبكرةمرحلة

تنرعتفممرفيالوطئيةللحركةالاجن!ماعيةالاسسكانتطالما

التحررلمبرحلةالسابقةالمحاولةان.بل!الماضالقرن!فىاواخرتمنضح

فبمتعتمدكانت-عليمحمدعمرفي-ؤويةدولة!"أل!يسيا"طني

عناصرهي!صهى،تعايميديردكيانبناءنتائععلىجوانبهاور-نكثير/

الئقماىالتقليديالتعلهم!قل!سة-القديماًلازهرابف،ءمنالبشريظ

مرا!ل"نمبكرةمرحلةففي.والثريعةالفةمسلئلفيالمحصور

ذبالاسال!يةالمعاركاحدىدارت،مصرفيالوءئيةنفوالحركة

التياًلئ!نانيبانثاءحولهسيألةالوطنيينا(ثقلإنوببنالاحتلالسيطة

وتعليياقرآنااتحفيظالبريطانيالساميالمندوبب!!يطالبكان

الوطفب-وزالمثقةونطرجكك!1و،وال!ابوالكتابةاًلقراءةمبإبىء

الحديرمثوالثافصويالالتدافيالتعل!!تئم!ةقفي!!ابلهافي

انشاوهياف!كانالتيالمصربةالاهليةالجام!ةانشاءفيوابثروع

الوطنيألاحركةالانتصار"ننوعاالقرنهذامنالاولالعقداوإلىظ

العربيةباللغةالتدريستصميمكانمابمثل،الا-تصماريةا-لمطةاعلى

.خطورةاكثرآفرانتصاراالانجليزيةمنبإلا

الاجهممهساعبصوافي!ا!اكانتالتعليممسىألةاناجياناعنوغني

هـسص11متعبرهيوحد!االدراىصيةالمناهع.!نفلم.الواضحة

علمرير-ةالممرابىورجوازي"حرصتالتيالمثقافة((الطبقية))النوعية

مفي،--!نفهاالتعلإم)له.ياسة))كافتوانصا،وتطمهمانقلها

،اًلمدارسان!،ءمواؤعكانتفقدء.النومحيةهذهيحلتوضدؤةاكثر

المطه!ءو)اكهباواثمانالمصروفات)اأباهظة-3التعلوجماليف

راعلىفدل،-المدرسومشالتلميذمنالمطلوبانحص!هااالاجتماعى

ههـطاهـ،،التعلصملنغسهاحتكرانتنويالمصريةالمتوسطةالطبقة

العم!ومراكر،ابيووقراطياالحكومةجهازلنفسهاتقهـرانتوي

ولم.وارسياسيالا!ذتصاديوبوجودهابمص،أحهاالرتبطةلمني1

)ح!مةالوفد)البورجوازيةالاغلبيةحرء4تتبنىانبالغرمنيكن

صكوهةولكن،المصروقاتبالغاء،التعليممنطيةدييوفرااكثرموق!ظ

العلاقةعبيعةهـنتغيرانتشطيعتكنلمالبور-وازيةالاغلبية

كانتما،بقدرطبقيوبيش/ملإم!التطيممؤسسعةبرءنالطبرظ.

يق،نفس"لكعليماغكريةوااثعقافبقى.غيرالنوعيةانءنعاجزة

رالالغصال!4السلثشدة،اطبقةالتاريخيةالحركةعليهنحممجتمع

ثقا!ىتراثبلورةعنوبالعجز،القوميالثقاق!تكوينهعنالتدريم!ي

الطبقةهذهحرهـةعلإ"نحكممابقدر،((القومية))ضغه4دجديد

الاجتماعىوللمناخوالسياب!ةالاصتماعيةللديموفراطيةالكاملبالافتقار

ك-!راثكبديىالغأميةالنزهـةلنموالملائموالاقى،جيوالاؤ!،دي

والجهل.الفويةالخرافة

فيممثللة-5291فبل-البورجوازيةالاغلبيةحكوءةكانت

بهذهمجتمعناصبغالتاريخيةحركتهاكانتالتيالمطصةالحقيقة

نغسالوقتوفي(العلميةغيرالديموؤراطيةفيرالاقاليمية)الصبف"

رحجميتعلقفيهاايعةليبرااكثرمو!مااوفوم!الىتضطركانت

قيزيعه.وطر!قةالتعليم

حكومةازاءالجد-دةللىملطةالتقليديالعداءكان،5291وبعد

واضعكزيدليلالىالافتقاركانكصا،البورجوازية4الانمري

الثفافيةولاحتيهـاجاتهأيويو23بعدمعالمصلحرهـةعلملمتهكلورصع4

المحاف!والاخلافيالاجتماعيرالفكلسيادةكانلمبةا،والعلمية

مناؤضالتصلإمعنمولمحفاتخاذفياثرهاالميملطبماهذهعنامربين

وأمثلاالاسثعمار"ناجديدةاالقيادةإتخذتهالذيالسياسيللموقف

"جالاتهىصافيالاقتمصاديمةالتنهيةور،للمناوالزراعيالا!ظاعمن

لدرأسى."1اناهح1مئبر،لكثرلحققدكجفيا.لغيراانصحيح.المختلمفة

!-ال!م!التعليمانوصجي!ح،)!بالذاتالاولىافىدراسةمراحلفي)

المو؟اعلىكانتلك!العماا"ةالحركةول!ن،خاصااقماماك!

هـفىافحليمفيالكه!الوسععجزجاهافي)نادرةاستثناءات"ء)

الةصورتغطيةمحنعجزهعن،ع!وةا!كانفيلأالمطردةالزيادةملاحقة

.للبهب!ةعنعجزهالىبالاضافة،قبلمنمائص،ىنازرياالهافل

تالاقتصادبوالاجضماب"ميةأل!تلعملية-الهلأصةهيمةال!قيلطلباتا

!ناقظفانوبذ)ك.للمجتمعالانتاجب""الطاؤتنميةواعملية

البورجوازي!لأحكومةكانتالذيالقديمالتناقضمحلحلفدجديدا

مجرابالطبعاجديداالتنلقضيكنولم،فيهوفعتالدالليبرالية

لتعليم2باهمهةالجديدةال!،دة؟منتفبيمنما.القديمللتناؤضعكس

كمار،ا!افيااسماعيل)والتعليمالتربيةوزارةهـنالمووولونتبنى

المئاطؤفيوتركيزهالتعاءمحجمتخ!لإصمؤداها"وفغا)بنالدبن

فهـديرفرياديب!الراجع)الننطيميةبالاجضةقبلمنالمحطوظة

3"ص-7191شباط-فبراير-الادابمناناصريةباالخاصيالعدد

اصياعبالش!احتياجبشدةالقيادةهذهآمنت،وبتما(بعدهاوما

الموظفيممناحكومياالحهازحاجاتلسدوسيلةكمصردلا((ا!علم))

الاجضماعبالمثروةكوظيفاساسيةكود!عيلةوانما،والفني!نوالمهنيين

سلإماوعصرياا!عحاديماتوظيغاالاخرىالماديةوالامكانياتالبشرمن

برحا!س!الثعبجماهيربانا!فحاالقيادةهذهآمنتوبينما

هـ-ذثويرس-لفيحا-دمةكوسيليعةايض!ا)العالم"اىااساسية

ورحقاءالتجمتواجهـهاالتارءخ!ةوبالمهامتعي!ئورالذيلمأعلباجما!ر19

سبي!فيحالىهةكوسيلةاي،والقوميةوالوطنيةالاجتطعيةوجودها

الواعيىاالث!عبيةالارادةبصبغةوصبغهاالسياسيةالبةمؤطة

ءقدرا!ىعلىحقيقةالىيطرةءنالعاملةالشعبجماهيروتمكين

ئدةالمطالغيمب"ا)تواكلإةالعقليةو!غيير،والاجتماعية4السيماسه

هـحاسمةمواجهةايةتخوضانالقيادةتشالمالوقتنفسفي

!رفةاسط!قةمجتمعاتمنوالموروثةالس!ائدةالفوفيةالبنى
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الياسىوالمور،ا&ظريالمسؤىعلىالاخلاقامجالات!كا!وبالذات

)(السلوك))ءجالاتفي،ايالتطبيق!توىعلىللمواطنينالمبانتر

الذيالامر.لفردي1والجماعىالمستوىعلى،والسياسيالاجنماءبي

الهملمجرداوللملاكللملثيةالاحزامقيمترسيخالىالدوامعلىيؤدي

،والاوماركذلكانمهملمجردالادارةورجالالموظإنمنوالخوف)ملاك

بالم!مالليتعلقفيماوخصوصه،((الحكم))رجالفياتنففالىالمطلق

مباشرةوالمرتبورلآالث!خميةاصبغةاذاتوالماليةالاقتصادية

ارر،ف،منلضرايب2جامع((لصرا!2))زالمامثلا)المواطسنبمصالح

الاصلاحوهيعاتلتعاويسلآ2اجعتتاوجودرغممرهوبةلاثخصقى

ايفسطسلطوقيصفةرجا!مااكتسباك!االهيئاتهده،المزراعي

والؤيةالاداريةالمسائل.تذؤونادارةعئ((مسؤولون))انهملمجرد

التسوهـقوهيئاتالتسليفببتسوكالزراعبعلافاتالت!اقنة

.)الخ..الالصماوني

اوقيامهـءالبدءعو!الذي،المباثرالسببهوهذاولعل

م!و؟انذلك.بلادنامنوءحوهاالاميةلمقإومةجديبرنا?بتنفيذ

طلبايكونانيم!نلا،ظروفنافر-إريخيةظوو!في،الامة

يرم!نلاك!،،.الافتصاديالبذخا،الاجتماعيةالرفاهيةمطالبمن

والمهنيبنالموظفينتخريحلعمليةاسننمرارايكونانمهيتوفعان

يلما!2فنظيمهمافيالعاموال!طاعالحكومةاجهزةبهمتضيقالذبن

"حويتمانتوقعانيرهـكئلاوايضا،الحاليةادارتهماوباسا!ب

مشاكلهافيالذارفةالحكوميةالاجهزةعلىالاتكالبطريقهالامية

،واداريقومال!ية)دز!"اجديةعمباتبالفعلتواجهـاوالتيالخاصة

فيعامين.اوواحدعامفيالا،يةمحوينمارومعدان!طنلاكما

دهظ!عةوكل":كأفي-هئاالمم!ألةهذهلمنافمئعةابىاشرالدافعان

لويمىالدكأؤرنشرهااتطالمقالاتهو-وا&مياسيالصظري،جانب!

ءشاهـلحول،اقاهريةالاهرامجريدة!يالماضيالن!هرفيءوض

احزان:))واح!وقتفيوجميلماساويبعنوانآحرهـ،وكان،النعلإما

ا،ولمقالهفيعوضادكتوراطرح!قد.((مصرديارفيبطوءةابن

!-!((ا!توسع))ارتباطلمسألة-كالعادةالمبؤر-الميالى!تحليله

.لقلصارتبظمادمثل،الديموقراطيةالوسشالحركهرض!والتعيم

الربرمية.الاقل!!ةحكوماتصاربالى-؟591دبل-اتعليما"حجم((

؟591،بصدء،ى1اعوضاويسادكأوراانتهل،اثانياالمقالوفي

الديموقراطيةالحركةانتماروبينالتعليمفي((ااتوسع((بنفربظ

انالتوسعتثبتالاحصإءاتمنقهمةبمجموعةوامدنا،المثافيبصدور

،ودالتالىالسكان-!دادن!ملاحقةعنعاجزاك!نانفمليمافيالص

صدورعام-6291عسامعذاءباسن،الحقيقةفيتوء-ءنصففهو

عوفىالدكتوريرعقدالمأساويالعنوانذيالثالثالمقال.وفكه!الميثاقي

وءمرفرن!ه،في((الج!رافيا))عا!مناهـعبينمهةعةمقارنة

للاجتهادات!""جاللايقولكماموضوءياعلماا!فرافيااباعتهار)

ا!ررةالجغرافيا!اهحبا!ارفقىضصو(الايديواوجيةوللنماثروات

اعهسارمنالتلاءيمذتضما)قيبالديص5ا!يالدراسيةاصفوفاعلى

عاما.01،12سنبينت!نراوح

لهامةةا،لاتالمرتهذهعلىنلاحظ

((،الننوسع))ا-ة."ء.أمئاقشةعلىعوضالدكتوري"مر:اولا

هـ-نالكمياج!نباكأداقشةعاىيقتصر،اي((احجما،))()النقلص"

ادت"ا))بيناتعارضانناقنئىاننربدلاون!ن.التملإمدقضية

غضيةمضاقشةاقتصارانالىنشيراننريدوانما،((الكيف))،

عقباتمواجهةفياندقوعمعناه))الكم"جانبعلىعندناا!تعليم

"اجالاحت،الاداريالتنظيم:عقباتمثلمواج!!اومكنلاعملية

للمدرسهب-ن.كانالاله،ومنئاكلهالهةو/ل،والمدارسالمدرشنالى

المدرسيةوالمواعلات.الادوات،الريففيوا)كهرباءالانارة،والموظفن

((نوعية))جوانبعن!فصلاالقضيةمنالجانبهذامنا!شةاناي

المشكلاتمنمتاهةفيتوقعناانيمكنعليهالقائمةوالاجهزةالتعليم

عكعميا،علىلاقتصاذنا"المحدودةوبالقدراتا.لاجتماعيبالبذاءاناننعلقة

هوما:جانبمصالمنئهكلةناقشنافاذا.الدكتوريفنفدما

فكي؟عليهتشرفانيمكنالتيالاجهزةهيما؟لريدهاذياالتعليم

قعلإم!مش!متلةحلعلىالممليةالقدرةصاحبةهي((الجماهر))نصبج

-فراظةالبيرولابالسياصية"صف*ها4لذمشكلىفسصندون؟ابئائها

المجنوع،مشا!لببقبةارتبطاا!صحيحوجههاعلىالعضيةوء.ضطبرح

و!تفياثمى،كلىهذهلىكلتحلانالمطلوبمنيدنوناندونولكن

.ابدامن!،اييجللااوواحد

انتصار))علىالننعل!محجم((تقلص))مسالةنعلقحينما.ثانيا

مظلبتحقيقامكانيةننفيىننمافحن،تم!حديددون)المفادةالثورة

النحلبل،فيالمضادةفالثورة،اهعلباونردمهفصللاتحفصهيمكن

76-؟6ببنثم،61-52ب--نمنتصرةت!نرنالعلمييالسياس

والفويالهمياس!التكوبناىااهلمياالةظ!رمشمكلى"هيوالمشكلة

الاساس!ء4الناهـ4مناهـا.الثافويةخاحية4ا"-نهذا-القيادةلعناعر

للظاهرةالسيا-ي!احركةاجمصس"التعليممشكلةربظمنبدفلا

له*خه1درفيديمضرياديبرالظكصا-التعدمان.ككلةملعبب!الاص

))صضاعة))وليس،الأستهلاكيةالبضائعمنبرزءاايس-آنفاورة3المذ

للرجحيةرالنسبةكانثقيله،وقدا-تزا!يجيةصنأعةهووانما،خفيفة

الطبقيالت!قسبلمنسبيلا،والبورجوازية،طاعيةالا!-المصرية

المرادنزعلىالرء.تلملأءالوحيدةاوصلمها-ءزالوء،-كانلانه

دونالاجن!ما?االعملثمراتعلىوللحصولالحكمجهازءو،الحساهـة

احتكارألتعليمعلىالدوامعلىارجصكأاهذهءملتومد.نقبريبامقابل

المطعص!الزراءيالنج!ريالتكويرنفاناخرىناحيةومن،ناحي"من

،الرجبةا!صذه،لخفيفها3يةوالاستهلاالتمويلي!ةبالصئاعات

ديمودراهـةتزعةايلضموالملالممالاجتماعيالمناختخلقانمنمنعها

هم،ريالاستالتوسعحرهـةظلدـبطن!ان!،0ايضاولاحظ)علمانية

كاصاانا)يوبا(،اخرىناحيةءندالمفى"ء:!افورانظلوفيناحيةمن

اخطيماناب!نى،اكعيممناواسعةاالاستغادةطنعاجزةظلتطبقة

"،جية،الاقدراتهالتميةوسيلةاىايديهالمحييتحولهـملالحديث

رأسالمال،وبقوة،ال!وقبسسعةمرتبطةالانتاجيةاقدراتاهـرزهلان

احتياج!اتيىخدمالنظري((الطم))يرأييثم،الاسنثماراتوبضخامة

هـ!ذهقكنوهـم،ذاتهالاقئاجيوللعهلالانتاحوعمليةفعلية

ليمساعد/التعليماص"كرتاقي،يةالمصرللبورجوازيةمنوافرةالشروط

على.الاستيلاهفيوليممصاعدها6اصلااووودةالانتاجيةطاقاتها

.اخرىناحي!ةمناطبقبةالحكومة

ءلم((كأي))وهو)،1؟الجفرعلمموة.وبةعنالنطربصرف-لثاثل

الموفوعيةصنمتهيفقدانيمكن)وصصاعلماكانولوحتى،آخر

((حجم((بينقارن،لويسالدكضورفان)النطريالمجالفياحتى

التنييدرسهاتلكصبرملوبينالفرنسيالتلمميذيدرسهاالتيالجغراقيا

و!هيبهالححمهذابتأفيرمتغلقةنتالحألىووصل،المصريالتل!

ءلم!لةعقلإة"كونانفاهـا:الطةلعقليةعاكاعرضهوطرإكلةوتبويبه

ناوأء-ا،مغن!ا!اعنالنطربرمرف((كلها))الحخالقطرحمحلىتعودت

والنفد.رراتالعاءكأ،بالاوصافتكتفيانثطليى!ة"ء،طفي!ة))عقلي!"لكون

اطفلفا:س!ه،!جممغزىذاتأخرىنتالحاىاوصلكما.المحددةغير

إد/ةوالاقتصاسحإنيةوااوصهفيةا،حقابلاده"افيكأجغر))يئمحاماذيا

اح!اساوء:،هاةدون،المنافسةاوالمجاورةبالبلادمقارفة،وغصرها

ا!خرين،قويدوجودواحساس،وطنبمقوياحساسلديهلعار،س!يتربرىبا

وجهـةصفيربانجديرةكانتستمامااصائميةا-الضتالحوهذه.اًلخ..

/ة؟ل)تيوا،الاولأقالافيطرحهـااالخي!ضلويسادكوران!ر

،!!؟رلسنها!6(يرةاصهيىااجهرتناتشوعبانفينفكرانبفااولىباله

أ؟!ءباو.ابمبنر5-صذؤىنفكرانمنبدلا،الالزامسنالىو!لمنكل

ناينيضيائتيالمفاضلةدهذهنخضعانعلينايذبغيوكانما.الان
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اساسا.طرحشانرفض

ا!يناانإقولوالا-ص،لى-ات،ال!ابعه*نمحندظيبأالاازامنلة

ومه:!--ى*.اررنهذهالىيصاون-الاؤلعلى-سنةاكلمليونا

طفلءلملأب-نسبورةهـن؟ةخاىانءـو؟وضلويسالدقىوراؤتراح

وسبصةواحد!لمببنتراوحبةترةالاازامسننجاوزوا،الأورعاى

زامالااس-نالؤ،دما!لمسيبلمضونمنعاىنركزاكي(ءثلا)اعوام

ا:إنرانصرفانهوكلمحناهفان،النظرةهدذهطبمضاواذا.4نف

اكثبرهم)وتت،ئنارجالتنامنمليونانونحترلمصمص!44عقذن/ضييرعن

وامدادهـمزوعجت!معنالنظرنسرفثان(الثلاتينتحتكانوارب!ا

نااي،)-غاً...جمماالانسااثكلورو)علمجم!اافكرواضااوطةااحسبا

ق-كطالةبرجمطاشعتبخيالححوالياؤثراالانسمافيالوجودعننسحضكا

ؤ--ء-ءوضالدفنورنت!المء!فيالواضهحالتشاقضهذاوسبب،مصر

4منافقنةنوبتدونانعلهماحجماولابمنا!نتهةبدأانهإىايررصع-رأينا

ةزاويمنا،!ه،ا:وعءقىاهذهنادش،نوعيتهء:ا!نة"ةفيشرعؤاه-ا

ارلبمصبين:اناجانبامشافمثسةلمحييةابداامنذيف!رولم.حره،صا

اهـثىافنهيىمونوعيئ،ار-5!ااضهلميماعلىالمشركةالابر"زةماهه"

نامدتناإتكيقىأثعبا،زةالاص،ونوعية،زةالاصهذهمننريده

"قدمه؟اذنانه!ناتيالهيىما1ونويىةالا?!كأ?وتجبردقيعاىتشرؤط

ير!-5!ا،اإتكبماالهءورةصدق،رغمنتالجهتةاوضيت!بانلاستطاع

.بمىب!،اءزانهفيأ-74مشارء"ض!،ورغم

أواؤ"يةا"شاكلناازاء-اعلأهـ!ه!ااالمثقفواجباتاحدانأعتقد

علىىنطرحهاانعاىدالمانصرانء.اتاتبااوتماءمأ"ص*كلةنوعمن

نصغ،ا،حلالى-يهواونكماساسبيلاهوفهذا..الصحيحوجهها

.إا!خرالنصفسننالىبيلالسهـووهذا

!تتنتدلقاهرةا

***

جبلإنبرءبناالعرامييةال!مه

،غالدبغانمبقلم

كلالقصيرةاقىالقصدرعمنماالحاليالقرنمنالثالثاًلعقدصلال

(الخممى-ةات)اإخاهسالعقدفيازدهـرتوقد،غضاالادبيةاجوالنا

بها،الخاصةالجمالي!ةوالم!ماتالمحليالطابعم!بةملامحهاوتكاملت

ال!تالىطفنقلتالخارجاانىت،جهابعضشسبصق.مجالوفي

عنه.وتطقمجتمعهاصورةلتعكسالإجنبية

الحديث،نتحادبنلالواضحةالمماإمكأحدالقصةبداتعند"ا

منالاختوةاصفحماتاعلىتراوح،احتوىاهزيلةالشكلضامرةكانت

بالهجانة"!صمهاأو،القواءءيونعنهافتزور،الادبيةوالمجلاتالصحف

خاصا.لكتيكالهاتؤيمانزمكتالكنها،الاصالةعنوالبعدوالفرابة

.تالخهسيئعؤدفيبها

اةصةالوافعوتقييمنقد3ةحرالادبركياوس!افيانتعشتوقد

اث-صىااماطفياومنطلمقه،قلتهرغماكقدوهذا،الهراقفيالقصيرة

واثارت،علص،ءغهومااحتوتالدراساتبعضانالا،كتاببعضعئد

:الفكريالطرحسلحيةعنتجردتموضوعيةنقاط

الفني!ة،انجربةاعراقنيتجياززالتماالمراًقيةالقصةانشكولا

شءخصيشهايئوتلومعالم!ب،وض!وكيانها"شبيتالىطريقهاف!اوانها

دائلم.ورفدهامستمرفعطاوهاهذاوعلى،الممزة

والخمسيناتاًلاربعينلتص-للالوعيناهاالتيالبي!ئةمفاخان

ايبلورايتصارعان،جبلمين!رصراعا-عصركلفيهيكما-شطت

للمفاهيماجديداالميلادمخاضوي!انييتخلخلبدأالذيإجتمعاصورة

الجديد.العصرءنتثقبداتالتيالجديدةا

ضرورةسالمدنفيخاصة-يصبحاناوثكالتعليمعلىفالاقبال

مىنيتخلص!اادللادفيالعامالسياسيوالوضمع،ملازمةحياثية

زح!وليقفزاواقعالللامسرالاستسلاميةوتنبهاخسوعواالرتابةروح

إتبعيىةااحكمالانصياعسرطانوتقاطعركوده/تحركجديدةديشا!يكصقى

.الاستعماريواينفوذ

عالمهاقه-نجشبر--ل-نسبيا-اليومالمراة!يكما.*نلموالمرأ،ة

41.1الا،ا!برىاالمدنفيالتعلإم!حركةاتتشاررغم،البيتفيالمف!

هىاو،الابوابوراءءاناوءحجبةالاالكا"ببهايحسلابعيدةكانت

.والرواياتالقصصفيمحنهيقرأياشاصوووماكانتاو،جاهلةقريبة

صنجبنيتموكانرحم،،وهـي،اثانيةااإعالميئالحربنذرنجدات

هـصسيالعصتاالجواهتزثلا!ةبئعوامفشوب"وفيلوالتبدلالتطور

قمةاص،ب،كأالهربيابلادافييحدثسباسيازقيلأباولعلىالعراق

شخصياوعراعاكوقياكانلانهانىمبقلبالىيصللملكنه،الحكم

الشهبضويرفيينضجذلكبعدالسياس!الو!طواخذ،الحكامبين

زحددواضحةنطريةدون،للانكإ.زمناوئةفوةكلتجاهعاطلإ،ا/لتزاء،

فلم!طهنكانتالعربةابىلملادقلبوفي،اءتاريخمسبرةيواكبمنهجا

التزاموكان،احا)يةامأسماهاجذورةممارالاسيفذيقضصةتطتهب

وكانت،القوءيةالحمركةءنالوطنيبموؤفهيحددال!ممياس!طالمثقف

فوقاءربا)العنصرياننفوقيلتنمارترؤءغامة-كأمبهمةنظرقيآنذاك

اجميع)افوقالمانجيا)ثمارالغاشيالمفهوماعكستكما(الجميع

اوطض-ىاالحزبلاكتساح"بريراكانا)في)الوببرروسياالصاق)و

للعالم.-)النازي)بالمعروفالالمانيشتراكيألا

اخخبةايسمتقطبكانلكض"،الماركسكخافتااليسارصوتوبدا

المثقف"اطبقةابهناته،طفبردأبحيث،والادة،ءوا!كتابالم!ر!نمن

.و!-ظاتعاملاتعاملاإتياس!كيالفكرهذاوادبيات

خاصة-بصورةاعرافيوأ-العرواليالض!هيرن13والحربونشبت

البرءطاننىاتغوذاثهاص!ولإتيعيفهلىكرد-الم!ورو*عاإحلفاءضد

طبنت"ص:"مصاقالذءسنااًيم!،سةاضمائرو"خر،بنكباتمنابىللادفي

،الأقطأعىء!!واعدهاوبنتنةوذهعلىارتهزت،اشعباعنءعزولة

تساءالوطنيةالحركةا"تء.،ء!علىوءملت-الثمقا!يالص،لمستضلة

التطهـعحركةلمحقاحتومبةااإوظالفطلأبءنمتتامكادروخلقاذمما

العراو،بونيعتقدانطبيصهافكانات!-بماتنتجيماواحرةاأالاعمالالى

المنالمزعومحريرهاوالبلادلانقاذالمحوردوللهمتمدهاالتيايى!دصدق

.الحربهمكسمبوالوفيماالبريطانيالنفوذ

سلالمربرهقليئ.لممكرانلهايتح!نهف!الجماءـيروعكبمايكنوام!

ر-ءلبب-نارر،ف:بئالمحربإله*بالسىاكنمببكحقيقةعاىآض!فللامور

كنلمكما،ادعايةاتلكوراءمااتعريةفتت!صدى،والحلفاءالمحور

اهـصمربوطةكالعراقصضيرةدولةتقفهسليما"ئطوقاالحيادصياسة

وؤيد.قيدبالفالاستممار

سعارها،فيقمةالقابةاحربوا(191ءامالجث!ثورةواندلهت

كتوتزخموفوةمشروعوكلجمطت!ذشححركةهض!وز"!يإثورةاتكانت

،غلب،؟4اوجلللأست!ممار،ديالم!اشعوراةلمغحبثصق!رانبدلاكان

كيح-للحركةديةالمطالاخرىالقوىونة80ب-طاليابياضدمارالا!لكن

للبلادعسكرياصتلملالبنثء*لجديداالىتعماراوفرضاثورةاهذهجماح

القدامى،ءليلائهطرلمقعنو!بضجع،الضمازرمنءبصماا-خربعاد

احرباظروفوطاةوترت،والتنتريدا!لواوالنفيإبمات!وواالارهاب

الضفوط!-ثهل3تحتنمت،اخذاليةاالموادوفقدانالاسحار؟غلاء

اولا،السالدةالاوضاععلىه"النظطتيعبمكتفبر.لغالمارتتبماا)فكز"عالم

تحددتكم،.والسهيدالمن!ررالمجنمعاىاللوءهـولنهائيصةي!كحل

.اوة"حصورةبال!ماهبريديابءبئادبيازو

العالمبةأ)حرباواخرفيللعراق،دىيةالسيالصورةكانتهكذا

وفدالوستةالارر!ا!اتوداتتىاوزار!اوضعنانماالنيالثانية

الانفجلراتوعادت،"ريشترهتجاربالحربءاصرالذيلجيلااكتسب

المصهاينةسليمهاعمشار،وظهرت،الفلسطينيالقطرتعمالدامية

مةظمة.ارهابيةقوةاعسكريواالسب،سميالمسرحعلىظهرواالذين
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ةواحزاباالواعيةالمثقفةفئانهبقيادةالجديدافىعبوعيوبد؟

ديوطغانهجلاديهوجهفحيبلسخطيقذف،والطنيةالسرية

الشارءمدرلى!ةوامدت)5691)و)5291لا)ا8(91)انتفاضات

.غزيرةبعماءد.افيالوطنيا)ضضالصفحة

كتلب!ؤرةف!ييعيشالشبابالكتابمنالخمسبناتجيل؟،ن

الس؟سي.وطئهممبريقررزطوركلترقبرصيرةعينف!،ح!دث

هـنماذا،الكألحةالملامحذياالسياس!الوامعذلكص،نبالى

؟..الكاتبعالمعنسالالهام-اًلمرأة.وغيابالجنسثور

الفوناووالشعرا!قصةص؟للادبااهالميةاًلم!ىيرةخلالمن

يستقطبالذياالاسماسيالمحورنهاوئالمرأةنبدوالاخرىالثكيلمية

وضوحااكثرالفكزيالغطاءميبدو،الالزامجانبادىالعاخفيالجمانب

الصحراوكطا)جدباورصحةعنهمهراح،أبشريةااطبيعةالىوا!رب

اجتماعيةولماحةكبيراماطعنفسعانيمحوراالملهمهذايكونووروالعقم

صميف4أ"ءهايستلمسسم،المكالباامصصث!ثالحونصورمنمحددة

يا.ارؤا

انحريقية،!حوتةالدانبذهن!ي./نجقوقعكانالانم!-،!!مالمحورهذا

الغفصةمش!اهداتهاوالثقافيةمحصلاتهطريقعنيستشفهارهاصااو1

والبراقع،الحجب،راءيشتررابعكبعديبدوالمرأةامافعا،الاخرى

وا،الرخيصهالملاهـ!خشباتعلىالبغاء!جمي.ثورمب!لاينالهوراو

دوندهي-،مالال!-المرأةءفورحالةوفي،اختيردونزوجة

ا!سلا-!العاطفا)ظطصبح11أتار4يحلمالذيالفكريالمستوى

هـو-بيولوجي!اتعريفاالمراةلا-اتمنال-المرأةوةء،ب-الجنمس!ي

ال!ريالابداعهـس?مليةا!كاتبتعاءلفيمباثرةالاكثرالموضوع

الوطنيلوعيهالدادحةالضغطقوةكاهلهعنيرفعكبد/لي،للكاتب

السلطةصمذمهاحهه،قيوهحكانالثي.اسياسيالنقاء11اىاتطلعاتهو

و!صكراتنفيالىاعتقالمن،اصورةاوجهيللتبدالمناضيىنوجهفي

سجوناوالاحزابالىالان!اءمنبراءاتاستحصالاودسريتدرءب

.جنسيات1\سقاطاوجبريةا!اماتاورهبة

منالارهابردز؟ولهملاالذينحتى-ط!اندديهيااصجمح

انتماءالهماوالوطنيةمشاعرهـموكتمعواكلفهم.خد/رالى-الكتاب

عنتنفصلشخصياتهمبدأتكما،ا"لباراتقياغراقهاالىالىياسية

انفصامالىادى"هـسابهلشدءداالتصاقهمرغممجتمعهـموافع

فانه!ع،فواهمبكليرفضونهاحياةيعيشونلانهم،هذهلثعخصيافهم

رحطبفيانسانه!تع4عهوسمهواثر(وااًضءجمعالىابدايطل!ن

.الو-ودفيكنزائمننسانالاويعتبرللجميمالحرياتيتصححكم

البلاد،فيشبةانتفاضةكلتعقبكانتالئنىالخيبةمرارةان

حماسا،ويلت!ونوطنيةيتقدونكانواممنالعشراتوراءهاتسحقطكانت

والمتنفس،الئتيانبلسموالبارالماخورظلالكتابصعيدوعلى

الباغي!ةابفئةعلىالكتابنق!ةمعالكؤوساقيهسكبالذياوحيدا

العسيرالمخاضوعبرالمكانبالاخيرالملاذءن،هئاكومن،البلادهي

العراقفياقصيرةاالقصهةءلملأمحبعض"ميزتالطو*كألهةالثعبلم!برة

وهـيرةآلامهى4ذاقيفيسيرابطالهاآلاملحكياخمسيناتافترةخلال

ءوزولوجاتضمن،اللاوعيمنمتدفققيارفيالشمبمنكنيبرقطاع

تحتارازهـ-!ةوا،تاكالممسهومةحياتهماجواءكتابهايتنفسدأ\خلإة

اهـى"ءرقأظىفي،الاجتماعىوالتخلفالاشعماريالنفوذوطاة

.-الحياةلجفافكبديل-الجنس

تفىتاراخمستاتاقصصفينجدهاأتياالموحاتاكثران

اف-عاوأإارفضاوراءءنسةوالسئأاءنسا،ا!اعدفينهاقينعيلى

وصت--ىافترةاهـذهاؤاصيءراىاننظرانيصحلذا،الاجتماعي

وان!.،ا!ءياةبواقعافضاقاأثدكانتبانهاالاربعيئاتمنتصف

أش"تمهكت!الياالبؤرةاوان!،،صادفةعراؤيةأرضيةعلىتقفكانت

سابهقلتكماهىيالتي،لفاتيةاا!كابلسيرةوضوحاالتجارب

اسبراووقوعا،السردفياغراؤهاورغم،بالذاتشعفهمتحارب

بالطوداويهتحلمقتنلمفانها،شكلهاقيانتكثيفوفالةارتيباالوصف

جديدعالمالىطموحهوتنفستالشعبلمحلبمننبضاتهااستوحتبل

،الاسانمشكلةامامبوضوحيقفون،اففسهممعصادقينكتابهاوكان

لخقلان،اللفطةعدسىالتامالارتكازدوننوازعهويعرونيجردونه

المصرسةهذهاهدافمنيكنلموراءهالماالكلمةواستنطاقالمشتقات

عندبالفصةيقفانفلاكاذلكفييجمونانهمظنيوفي،الواقعية

اللغةان،-اللفةلمفرداتالضيقالتطبيق1،،الانشانيةا!ردةمجال

عن!ال!صةعندعتفففاصلاحدالا،القصةلجماليةاثراءارالوها

الصو.

احديث،االاوروبيبالفكرالخمسيناتقصةاًستنلرتوقد

هذهلفربةالاوروبيةالقصةمدارسبعضمنلسكلهاجذورفماستقت

،الارضهذهبترابمجونابقيمضمونهالكن،العربيالادباعنالجذور

،.الشرعيةوليدتها!هي

بعفيلئأجاتوصودرتالكبيرالشعبسجنعنالكثيركتبلقد

لكن،الحياةمنالبعضابيدبلالسجونغياهبفيوالقواالكتاب

الكتابمنللكثيرينوكانت،القطرخارجوطبتتسربتكابالهم

الذيلوحشي11الارهاباساليبفضحعلىوالاصرارالتحديفابليات

يهموكانت،حينذاكقائمةكانتالتيالعميلةالسلطةتمارسهكانت

الاستمرارعلىتدفمهمقوةالمتواليةوانتفاضاتهالشعبصرخاتفي

.الاولوحيهموهواابداضميرهمفيالشعبكانلقد،والثضحية

كانواالخمسيناتواوائلالاربعيناتاواخرفىالقصةكتابان

حدوصل،موضوعيوبتجردملتزماواؤع!ياوعيامسؤوليتهميعون

.والانجنذالالاحترافصرعىيسقطوالملانهم،الاستشهاد

قطاد)الصةفي)روزنامجيمحمد)نماذجفيبوضوحذلكنجد

الالسمام)وزمنوارضبشرو))العنكبوت1خيوط)ودضة)الجنوب

داقمكرفضبالوحدةوالاحساس،بالفربةالحادوالشعورافثيان1و

.الانسانكرامةتسحقحيثوالطبقيةالعبوديةاجتمع

المدينة)الىالطريق)-)االتكلليفؤاد)أقاصصوفي

علىتقع)ا!خرالوجه)و)مبهمهمس)و)المنطونالقنديل)و

لضفطتخئءبشريةهياكلاو6الرتابةحياةمنزساماخرىفلقةنماذج

منازالتكللىؤؤادوحي6البينهفءا)طبقيوالتفاوتالثقاليد

بهاويمسكمةالقصصادلإتهيملكفهو،المتكاملوالوعيافئيابالصدفى

.جدارةعن

(الارضنشييه)و)فطومة)-)نوريالملكعبد)نماذجوفي

لشخوصعرضهفيالانسايةباللمسةتحس)الصبرالرجل)و

كرائدةالخمسيناترحابتدخلالملكعبدوؤصص،المعذبينابطاله

وا(غرافهاابممردفيبعضهارتابةرغموالموضوعالاسلوبمتكاهلةطليعية

الممق.عنبعضهاوبمدالوصففي

مجرسز)و(الكبيرالطفل)فيس)الع!قرعيسىمهدي)وعند

والسياس!الانجتماعسءبالواقعوالوعي،الدسدقةعلىنغثر)طيبون

شسوز؟اؤبلماانسانعذاباتوشموليةواؤغيةفييستكشففهو

وانمسحاقه.

همالملتزمالادبلقمةعكسا)عليالشيخاقالرزاعبد)عندونجد

فيالتازمحدةيصورحيث(ف!ندياعباس)ومحموعة)ا)شوكحصاد)

الشعبأفيهيفر!كانالذيالدمويوالمدىالسياسيةالصاقاوضاع

ويفالاحداثيستقطبالذيالقيالحوارمنفيضفي؟لككل

.القارىءا!امعتمها

.كاقياؤاصيصبغرعلىضوءايلقيانلغيرياتركتواضعوبكل

11،المدرسةتلكتحتوتنضويالفترةتلكالىتنتميالتيالسطور

المدي!"في)عولو،الم!!الماء)و(المخموراظلاما)قصهصان!نقد

.اعصالمنبهيمتزماتمثل(الصورةو)(الكبيرةالسوقفيو)

خبم)و)المصائبخضمفي)مجموعاتهفي(صبريادمون)اما

الشك!!السطحيةحدادامينافكان)مزعجةليلةاو(ايحكومة
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امتمداداقصصهاصبحتاتإالجديدالتكنيكضرورةمسدتالطدة

ل!ن،اخلاثيناتواالعشرينلتفيظهرتالتيالعرافيةالقصةافجر

الئاسحياة"سرواقتطعواعيةبباصرةشخصيانهانقىصبريادمون

حية.شرائح

اكلءعطيا(صرآمدلول)بمجموعته)فرمانطعمةغال!)يقفو

واعيةوباصرةالمتميزولون!ااخا!ىاطعمهاوالاثخاصوالاماكنالاشياء

واضحة.سمةاقاصصهيرمئحمماوالزامهكنئفهفي

اءرؤطفلا)يان)بننوقليعيكتبالذي(المجبميدعبديرحيى)اما

ارئبضاتادقعنوالبحثالاستطرادفيالطويلنفسهلهعرافيماقاصا

افاصيص"منيجعلباسلوبوطوليافقيبعمقوالفوصالناسحياةفي

الملل.مرحاةتصللالكئهااطويلةقصصا)

صصباك)شاكر)كتبه!يماتجدها،كيرةهذابعدلنماذجوا

يرحيىى)و(هخانقااء.مداعبد)و(عباسنزار)و)سطيمنزار)و

)ءحمودو(رسةما-مدءحمد)و(الورماز!اعليحسمين)و(النجار

مجموعتهفي)ءم!ديصهلاح)و(الناؤذة)مجموغهفي(الظلهر

،يدةالهدمجهوعانهف!(اطفيالم!دعبد)و)الربيعياتيكدا)

يحي)الفناننشرهوما(خضردماء)مجموعةفي)الجويجاسم)و

اوانع)نجيب)و)الصايغيوسف)ومنصناثرةاقاصيصمن)ادجوا

ءحم-داحمد)و(الكبيرالسجن)مجموعتهفي)سلمانصللح)و

)عارفكاملءحمد)و(جابرشاكر)و)سعيدسنان)و(العفار

وغيرهم.)نيازيالمهاعبد)و

وايحاء،ار"زيةأومفاهيم،اجديدةاالاقعوصة)يةجط-طبيقان

مناللفظة،راءمااستنبلطفيذكالهواستغلالالقارىءواسهامالكلمة

خاصةصورة4او،للقصةالموصوع!!البناءرزهنه4لتكملغزيرةمعان

ادب،بأعضبارهاالنقليدياثخصياتاوخماقلواقعامحاكاةمنالتملص

بدأهـتاكلمتكاملةموة.وعيةالىويهدفالماضييحذفدستقبليا

برديد،براًفدايرمدهااررتناتاواخرفيالعراقيةاًلقصةبناءيدخل

بر!لبرعضانالاموضوعالاثكلاالمخمسمناتبكظبعضهذاباشروقد

س!ق!افربجةاالمقصةالجدهـصداثكلإسشوحياخذالذيالستينات

هـداهـىفأنزاق،وهـ-لمةلا!دفاارمزباههسهكااللفويالفخصريع

نعهـةا!راجرةالقصاقصةاابعدممااًلدخيلةالا-واءوخلقالعبثية

عي!

لا55!رص1

ل!أألمجىلرالمث!!:عنحديثاصدر

للتال!والضخت

البخاريصحيمترتب*الىالباريهداية

المستقبلوانسانالطلاب

والحياةلدينافييسالونك

الالمملامتاصغفيفدالهون

الاسلاميالفقهفيا!بة

الئفسىهماالولاية

الجعفوبةع!الم!اث

الف!ءطبقات

وآلهالنبي

المسافرازاد

المختارمولدفيالازهارنف!

بميمضاءالمشانل!النساء

خدمتكفيلمم!يلة

السياسببةالع!ة!ادمعارك

والثافيالاولىللسهئتينال!بيالالففيالرالد

الثالأيةالثانودةللسهـئة،الجفراف!يةفىالرالد

الحياة،فييتطورآخرشيءكأيللقصةالفنيالتطورلتتابعالتحجرمن

الافكارهـنببداالاحطةهـءوروياهاالانسانهوالاولوموضوعها

الهنحنىهـتافيالواوجاًابعضصاوللقد،سلفاوالمىجمقةالمفروضة

طفوأيةممارل!ةءة"،وخدواالادبيةالداًئرةاعنبالقصةفخرجواالجديد

اكلماتواالااغازحقلضءنتدخلحذلقةكتابت!اوا!تالمللعلىتبعث

..المتقاطعة

وكلودساروتا!لموناتاكر!يه)لافكارالاءينغيرالتضهنان

مح!القصةبئاءوعملية،نعشهالمتجلربلنقلءحاو!ةهي(سيمون

البيعةاضمخلمفواعغيرحسديالجديدةللقصةامضةالغاالرويااساس

النطر.اعادةمنلألكثيراىايرحتاجمجهودالاجتماعية

و"،الممعت:،تعقدفيوتطويرهااخصميشاتاقصةامتدادعناما

دف!-قصصىفيواضحةفنماذجها،العقدهذامطلعفيمنهايطالمعنا

مج!ءة-4ف-!يالاميربدوخة.يبر("ضاععدن)بمج!عتهالاسدي

ؤ-صاظلا)ءجموءةفيالربيع!الرحمنوعبد(المهزوزالرجلعودة)

)صرءتأقتو!فيلألرا)مجموعتهفيناصر"لستار3وعبد(لرأسا

!فردو!ف!يهـرح)و)والمطرالانتظار)مجموعتببهفيخضر"موفق

(.ورءةىالمدبئةف!ااصوات)مجموعةفيكريديوءوسى)صغير

خضيرومحمد(ئستحيلا.اً!قمر)و(المص)كالعباديغازيقصص

مصةفيجنداريوءحمود)الارجوحة)و(اثفيعا)قصيهفي

اثامنة)االمرحلة)ءجموعتهفيالمجيدعبدوطلدل(لرالحةواالقفص)

واطفبةالق!يمى!أوجليلاللام!ه!وجمعةخلفلاحمدمحديدةوف!صص

اصدرياوئوسف)ارخللااحزاناد-ىممر)مجموعتطفيالدليمي

الخ....)المديةكرههاذياالرجل)مجموعتهفي

ؤ--ىاورصهـرةأال!هتجتازهاانيااحا!رةاالمرحلةانشكلا

روحان،اميمزابطارء،،الفترة"دءغوهي،خاصةبهلامجتتميزالعراق

اذصنانناإجر!ويرحيهـبالعاهـ-ماهـذيالسريعا)ضطورولهاثالصصر

هـ-ىجديدار!ءا!ذيالنسصغنكونبأنكا!اجديرة،برياحهاعربيا

صللألء--ننفص"هـنورحثه4وغرقيالان!انعذابؤي4غكوناقصةا

هـنتجعراتيااالااهامواوحياهو،كلأالعرباةرداوحيرةالقيمتخلخل

اءأروزهااملصأتالعلىاضطةا،ءك!./كفبة،أةاةال!ةءة"ناةالمطحيثازراتا

الدباغظنمبغ!داد

5!!ص!هع

01-ترا!

2-5عراا
ؤلعسرا

الطهطاويالرحيمعبدالسيد

!عالممعدالدكنور

الشرباصياحمدالدك!نؤر

الشرباصياحولداالدكتور

بهفسيفتحبماحمدالدكتور

زهرةاًيومح!دالاستاذ

ز!رةابومع!ه!الال!نناذ

الشاقعيالشميرازياسحاقابرو

بريابراهي!

التجيبيالمرسيص!انبحارابو

الجئديع!الاستذ

لقيوساعبداحسان

القوسعبداحسان

العقادعامر

ثانور!ة:

الحنديانعامالاستاذ

مأسبممجبابر!لاليمتإذ

-مب

اسله


