
في!الث!سافياندثثاطأ

صثءهـةس،ءيءناقياهرةارسالة

ا!طئياًلع!لبرئامجؤجم!والح!يركأافهرا

.لجضءعا"رحرز-ط"صردلةراإ"-ر-

الاز-صالت.ءكللميإروز:ووالامبة،لالحىمقاومة-

ةؤاخقابىنتخور-ت"أزدهاررللأزص،نل!ك!ةص،!وا!و!ن-

.ارستهرلااءلىةروردلاوصنبر،لايرتررسر!،ردزاو،لء.،لمطاو

ف-،ئمضرحاوهـو/الزصنعبررو!تديخز،ر!انؤ،لف

.المثحتركالصه،ءي)تء-،لوار،لروءلزفءضهوم!-خقبى

الا-!-،لوهو،ارلي،رر-فرللملأشعاعلالقالياثال-ر4از

و!و.آلارءى!--ذهءإى-"ودهاوثكلراتالتعاقبة

برتهاحىرولعادلى1اث!،م!ربر:تظرأ-يال"الم"ب-ص،لجالا

نظج!واوطنا.الء،رول"ضرالت،أججالرونوكرام!،،

.الازمان3ل!فيالشعب!ذاعكلل

و!وال!ءل،كلعثصقةلاروتمةلالع!يكونانيض-ءإئي-

..ن!انالالى-"،دمماأء)ى.إكل-حملضيا0لص--ةلىصالاالفء"ا

جتص-عالمو،وبلملأأخ-از-،نامايالالثخرالاز----،ن-

إ-ترممجىتءح"لاز،لي!صاأفيأخلملأمجضمعاكىالإشتر

،"ةالغهلو"ل!لعملايسحشرمو،نص!اعةالالاور-ورةالحى

ور--يبألحقوص"ءنؤ:"الازمسانير-وررانا)ىليمىمى

.روةقفالامنيدالزرديلىرأنألا

-رو"والطبقعالوااز!نقوللمحهمسسلةالوهوأحلءئي!اال!حث-

هـوالعلملمكءثفاتيالصططهبى-قوالش.وعقباتهما

الفهم.!ذامنت!ادةالالبو!بة

و!وءيةالعلللعورإ--ةالاساسبةالسمهة!والشخطبط--

3!ة.للاشتراالاقشص،دلي"العقيدةفي-اسيةالالىأ-!ةا

الإزت،جلوسائلأعارو"اوالملبمبهالقومبىللعملاكخطيط-

.3ياالالضصترالبناءعصبهما

ءالكاملطالانتهوابهبةألاشترالثقاؤةالفل!سفيالاساس-

يترح!قانيمكنلاالذيالارور،معهااجدوالشوللجماه!ر

المدىاليم!دةبالممث-،كل،بالواقعالثقاؤةارزجطتاذاالا

اف،ررلايعيشهاالضيلظروفوبا،اليوميةوبالمشاكل

منها.بتأثيرفونويتصرظل"،فيولتحركون

***

حبالتالرئبس-ةاكقاطهى،ا)تعالنقاطهذهكانتربو،

انطا-قالذيالمفكراعامةا!سفيالاساخطوطانمتمببنانءضهـ؟نسهضطبع

لمهساىا-صاداتاانورالرئبمسقد*"أتياااوضنبممل51ابرناءبمور4

عقدالذيا)*ربيالاثضراكيللاتحاداع،ماالقوميالمؤتمرفياثصعبا

!رزهكانتوربما.الماة-ي)"موز)،وليوث!رواخر2ؤيالقاهرةفي

اخاصراعبدلفكرالطبه"يالا*ةدادءة"ؤتههـنانن!تط!بع"اهىا)نقاط

وفي6291ءإمالاولالهوميالمؤتمرعنصدرافيااوطنياالميثاقفي

حمحمحهحمحممححط-خمحمح!طحححمححهصححصح!.

صض

صزرلمج!؟9درلحراط!لوا

عالمر-أصهبحتااالت!انالوثيقتانوهـما،6891عاممارس.3بر.،ن

ءمر.فيوا)تخطبهـاوره؟دصيالعولإ"بمبىراالاولا&ظري

الانسانبأندؤمنالذيالم.وعذلكمنؤكرشديدإجازبراانه

ءض-صاوونا-راردشمري!شبدهأأفيابناءاواناوصودآكي9ماأثهن

وهو.ينهدمولاابدا!رلاالذيابى:(ء!وبىون!"/ة:(متاندون

ضرورةهواساسيارنبر،-ات:ء.ارءن":طاقابيآدافيااملأرا

حلتكتبسوضرورة،حروةنرناءأجلمنوالجماءقىالانسانتحرير

ارخاءالا!نائلمه)يمفلقويوطندن،ءاصلمنوالجماءكأاك،سجهود

.واررلاموالامن

الكتاباتمنا)كثر-افهلباقرأذاوؤ:-سنقيرآنجا/اوكداءن

ابرزاهـ!جااهذاالمختلفةاجوانباوتشرحشوحتا!يا!قبمة

.(ؤلمهلرمدبارء؟زبهضعهاوله.:!رض)

ا-نريا((ا!طريا))ا!س،ىىد!-وىلبممىالبرز،ء:-هذاو)كن

وزاراتسنمض"ءهاالىهياأهها---ةأ)ور،لصطةضو*"علىررنف:ى

والموافقةكاؤسنت،،المركزيةاللجنةعاىتهرضلكيالمختلفةمةالحكو

برالغرورةسيت!عوضابرنا"بماهذاعنبا(معلك!نبكلاومعظم.عاجها

البرنامحهذاكاناذاولكن.هـاكطب.قي.بئالخطاتاكامامةالاخطوط

ا*كر"))فانالتطب.قهجةاخطةابهرر"ضةـكأدياقىياالههلد)يلهو

ائطلقاتياالاس،س4لا،صآء.4اهـ!ة،*ت-با!لبلىاهـتامثلفي

سيواجهنا"اكلوبوا)ة-صلا،حكا!واماعاىس.كونولان"،منه

علإ".الاتفاقيالىنس!اوحولهتهخنناةطقدءاكلوفي"شمكلاتمن

ص--صلالقكرياوابر،نامأأصطران)):ابىرنا"بموقيولصينط

احرإةراالاشتبراكيةرءنا?طنءاالتةاقضذاكهو1،ض"ءكأاا:واتا

"..س!واءصدعاىيرةالصراءاء!والاشتراًميةآعداءاؤت،41والذي

اواؤعالعمليافيئصققهانعلهئاسيكون.15حالهفكرلماخطايحددواذ4

الحقيقبىالاعلىالمثل"حهنجقضرورةهو"ضهونه،ال!رةقىوالممارس

والقهرالهوزمن!طياصءريراالانسان*حريرروهو-المللاثتراكبكأ

ضرابر،43البناءالاتصوالى؟حولصطواتخلالومنأ؟نناءوب-والخرا!كأ

وتحريرالاثصراكيالبسن*بينالفصلالىسبهلهناك/مد،ماذ

لمصءاحة؟لظص---لهذاضرورةزعمعلىالضافيقى"آجيلاوالاد-طن

.ا-ىالاو

لضئرناالحريةؤكرةالرنامجؤكببة/رسمهافيااحطاتتبهناواو

صورمنكا"،وتطاقبةرئيم!اتص،هاتاىاتثسيربارزةعلاماتعلى

برب!نا!وثبقايترابشهوأساسمهور"ص---،اأءربةعنواحد

الففرمنالانسانلمتحررالتيلاثضراكية091ا-ريةوا34الاثضرا

ومنال!خوف.القهرءنا)ءاملالانم!.ان*ءرران(إضأمي.راحاصةوا

حدبثفيوردتع:،رةعندنقفانيملأضةا،الهلملاورلت.للكمن

تقولالنن!،ونيةالماكبقىءنابىرنا"بم

?!السوانتخابالانضمامدةحر!وااضه،ون،سواس))...

((...و*هال!را-رااننك!شابراالادارة

باعننبارهـاالحريةفكرةتتري)الاقضص،دي((اجالاهـ!افي

ناشرطعلى،اجماءةباارتباطهمنيستفي!انفي،نالانسصرر"

((الادارةمجالس))أي((الجماءحبماالتعاونيا!ملاقببادة"تكون

الف!رداقئاعيكفلوحقهقياحرا-مثهبلااجماعةاتهئلهنت!جةقيادة

خلالمندالجماعةارتباطهمنبتيراىا"حقيقيةؤرء"ةبوصود

الجميع."نهيمظتف!اكييقوماتياااتعاونياكظام
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:اصرىعلملأمةعندنقفاننستطبع(اتكليهكبالمجالوفي

عضصاكل:يرعوالتالرايصررة.عنيئاادرمقراصكأاان((...

الملالئمةاظروفاوايجاد،افاأتحاقوىمنقوةواكلمسؤىولكل

((.اتذاؤمبالنقدوءمارلىقياءقدال!:كحقكيا،احرقياهذهلألممار!

سكبما-ا-بإاا)خنطب،يالمجالفيالبرىامجيحددهـآأ53-لةاحرفا

،ء.واب،رلىاهارزياالرايي*ءتقا؟ياًافرء"قيا،رد1-،حانتعئي

اية"-اتهةباكأ،1و.ال!ماءةءواج!ةفيا)رأيهذاعقيهبر-واكي

ان3--اذااأرأينق!فياةيرق،الا-صر/نالافراد+و،للحماعةان

اجماعة،ا"امانف-"الاز"ء،نإنقدانوءلى،4الجماع،صلحهمخايفا

بئنهاؤت:عواءولأاهذااكتثفطاذا،هخطءنبئفس"تخلصآناي

ا%ص-قىعن)ءدإشهبروحرير(ا!ال!-اا:رناءجا/قدمور"ذا.وجمهوقع

فسهـ،اتحكمانء(ىاجه،ههراوقدرةالاز-،نثمخص.بئ)ء!ولفرص"ا

بنفسهما.

دديح--،المرةهذهاورياالابداع"جارووواثثامجالوفي

:الكلماتبهذهلحرإةاعنتمورهالبرنا*ح

،الاهـلامأجهزةفياعاملينوا،وكتإبناوأنافي:إأد،،ءناان))

هذهالمرحاةفيخاصودوبر"،الثوريالموقفهذايقفوابرأنمطالهون

الدوا---4وا-"زةتراكيالالفالانحادوعاى،حيا":امن"يريةالمه

دون3الابدا!-روؤطلهم"يروانءونكلاهمت!دمان،المختصة

((.اورهـا!مء*-نلاساوبفرضكا*لونتةكهر!محريةفيتدخلما

ؤ--ياعا"أءنواوا)فنانهنالادبىءا.رقامجاابيطا.إةولالمهفي

ا)-"هورحددلها)ذيا)خوركطالموؤةطهذايقفوادآنالاعلامأجهزة

بقولها:مبإشرةالسإبققي

اطفصيى-/"واوالرلفوةالجشعضدبشدةنقفانيجباننا))

،بالنساسواأتث"يروالتملقالسلب!بةضد،اكذباومايةوالولة

((.يفعلموهاويقولوهامبمإعليهموالادعاء

يسمء"كمااثوريا،"جوهره))فيالاخلاقياوقفاهوهذا

.لاءيبنوالاعوالادباءالفنابنمنالبرنامجصطلبه1)ذي،البرنامج

اسس،سعلىالوجدانهذايقومانبدولا،الامةوجدانبناةانهم

وتقديراءملاواحتراموالفعاقيقاءةتوالاساصدقواالشجاعةمن

وان،ادداعههيجررةافناناحريةانيرىادرنا"بمواكن.الانسان

حرإ-قى،ؤبيفكروانصوابايراهوليقولانفيهياكانبحرية

توف.رهبىالاث.صراكيالاتحادووظهمةواجهزتهاالدولةوظيفةوان

ؤ-!رضطدون"ا!ديةاهذهوالمكاتب!لم!انحققاكنياالطروؤط

."لعمأهممعينلاسلوب

،**
الدوالأ،صهازعنالبرنام!يرقولهماالىالاولىالنظرةان

بضخامةوصص"التيلأهالسيا!القيادةاحساسمقدارعلىتدلنا

ارقابةاطريق،لمواصهتهاالصحيعوبالطريق،تواءههاالتيالمشاكل

؟الهباثرإلشعبلأا

نايمكنلاالشعبصسهـء4فىكهاالدواقىاجهزةوة.عاًن)ء...

ص--لالمننبنالمواطومنحعليهااجماهيرارقادلآ"ر،كيدبدونيتحهق

انحراة-(يرونعنلممااعامالدعىااالىيالجاواانؤكه!الحقتنظيماتهم

الىالابوابتفتحانددولا.للىلمطةاستسخدامسوءاوالقانونءن

خس-،صوبوجهالمثقفةاثابةالعنامرامامديةالتياأئاءمب"ولي

.()..بةوارفلاصينالعمالابناءمن

تتحفقوان،لأسعبخادمةالىادولةااجهـزةةحولؤان

اءالقض-يرصبحوان،الاجهزةهذهعلى:يةالشهت1التنكلينهرقارلا

-طنالشرعب))مسارعنالاجهزةلهذهانحرافايردععلىقادرا

البرنامجبهايكتفلممجتمعةا)ثروطهذه،لمجتمعئ،((الاشتراكية

وانم!صا،المحهاهيركخادمةفتهابوفيا)دولةاجهـزةقبإملضمان

المناصهبالقيادابئاًبوابتفتحانوهو،الاخير،سيالاسثرطهأضاف

الهه---،دابناءمنخاصوبروجه((:المثقةةاشاقياصرامنناامام

((..بة.والفلاحين

رهـانمنالسهءاسيةاقيادةامنولاالبرنامجمنون"هذهلبمست

ا؟يتنماالطميةالنظرةثمرةهبماوانما،:اوفلاحها*،ملةاصلمقت،عاى

ؤ-يظهرتا)تي-لمبباتالمصاجوهريواالحقصيبا)--بلوءيأاعن

اسابكقى.اا)مشرالسنواتضوالانمووالاءقدمالوطنيةنجررضنل

اقبادإبئ،ال:اصبالتلك-معالمحلىالعلياآفئاتااص"*آران

الا-ءه،ءهجة)1ةهبماوحباهـرالمص.برهابراعوة.*"،فيوا!تمرارها

ل،--ه*ااءت،با))ة-فيو،ضامه؟"ءفي((ةد-ب-د)ا))و-قيللأصلااو

ذههـ-ءنراإيةالافىءةولتحبررواالثورةبروحالمتقهين"افلاصبنوا

--ااظهرهكانالتنيا)ءمابب،تتلك،ءكلمعناورؤولهو،المنلصب

خادمكأولب-"تاثعبعاىورضعأبةآجهـزةالىادوة"اآص،زةنحول

"صكي!"لم.ضرورةعلىياؤوتآبرداابىرذآمبم)ف.عازتيالا"روءـو،ا"

***
اؤ-صشىورء:4انطلقاتياالمفكر"اعأ*قىاالملامحهذهاذن!دلنا

"مصءة:دا-الاشتراكيالااحادحقبقيبرنامجاوليض*عوهوا&-ادات

زدلفا،هـمرفي-ء،رس03ودرؤامجالوطنيل11،5ميثإقالى

اس،!ء"-ن:.نحقيةولكا

اهـراًداولايعثيانماو/طورهايويىو23ثورةراراستهان5

.المهوماتكلرغم!وؤطاواتوا،ادثنازورياوضوص،،

تح!وإضحولاالملأزمةا.-!الا!ار!8ءل!-بيلفياهـيرهـان

ر-اكثكأنتربمامهمت!الدوامعلىتراؤقهانينبغبمالاشتراية

-يوالتى،س،رقةعصورفبئ؟ضغلمالتيالمهامانجازوهي،ءمعوبة

وف--ىالموة"وع-كأاء،ريخاظووفاـولا،يتجؤهاانشهبناعلىكان

عبرالمةقدمةا)ءإلمثفعوباتجز؟هااتيوا،الماء..قيالاربعةا)قرون

قيسمورورهخت،العلمانبةدوا،1ئه!ازظفيحقلآت،عاماربعمالة

الدبرمقراطبة،تقالبدهاوارست،الاميةعلىوتفلإت،الفرديرةالحرية

ةلاخدم!-"ؤسساتانهاآساسعلىاءلآكمةامؤس-.اتهاوأفاءت

للوطن.اولاءوبراالقوميبالانتماءالا!؟سوالة.اءت،الاجتملعبقى

ناعلينايجب)ءآبئوب،اك-*وب!دهأنجزتههآببنالفرق

لارتقإتيىقيالطا-ء-ولرةااطارفيق4"ء،حقكلتانهاهوننجزه

ات"-دماواذ*رةاءفدما("مادإبئبحتأءءاسع،فيآضيااـ-قىارأ!هاا

التحرراطارفيتحنيقهيففيمانحققانعلميت(ب-:،1،ذاتهـ،حدؤكما

نص-وءمرفيالاثىةراًكيئالدو)ةوافامة،المسبطرةهذهمنا)عام

باثى*دولةوافإمة،اوصكبمااالتحررثوراتوانتصاررادتلأالاشة

لللانسانقبمةلاحيث،مص!برهوءالكانتاص"ادواتمالك،العامل

و"بشربة.وطنها:نبملقدمهوبما4يعملبماالا

*3*
اهمنعرضونحن،هنالوماالتعرفيمنبدلاأخرياننقطتان

الاشتراكيللائحادالوطنيالممللبرنامحاأفكريةوالعمراتالملاممح

"!ر؟فيالعربي

التئظب-مفعلي((عملبرنامح))لوجودكريةافاالا!مهة.

لقال!د.الممباسكبماا

حوله.دارتاةياوللمئاقشاتالبرنامجالذاالقو*تةادلا)كأا"

يحدد)برنامج"دونل!ياسيتنطيماًيبناع*بمترانيمكنفلا

السياسهيةالاهدافهذهويرسم،بعينهإمرحلةفي،المرحلإلأاهدافه

الخ....والثقافية4والتعليىاعمرانيةواوالاؤتصادية

بافكار4رأس"متلىءقدهيكلبرنامجدونلسياسيألتئطيما

فينتظرانعءناهوت!ل،اننتجانهءملبلايداهتظلولكن.عظبزمة

الوطنبمالميثاقوفراقد.الرملفيسائختينقد"!اهوتطلفراغ

عليهوتعصمدالرأسبهيمتلىءالذيالنطريالاساسمارس03وبرنامج

ظلىتا)ءملبرامجوأكن.المستقبلوتصءورالعملصورةرسمفي
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عدضصاجهزتهـاط9صرواحكومةاتضع!ا،بروهرهافي((حكوءية"

لآا-اط---ا"ء"توياتاىارر،1نزارل"،،ر-ةاؤك!وننقدم،تفيءبئهصا

واعلإ"-،لمواؤقل*ياءل.اااسياسيةااوالتتريع.قىاوالتنفيذية

ا*ملاهذاهـنغازراهـ،ناقازنداالاإظيمواكن.تهااتراًظتدي

باره!،ءة،ايةالاشممشلىاتحولآ"دوؤكط،ليهابفربرهـانلاافيا

.إة"حي*،واعظمفيجزهء-اوابرراء،ءلااثمبابر"/ءإمء-،اصطو

3--ل"نوء:طاقاواز-،زياجديداسن،ءالوهـنبناءءهل:اجلهمن

النوا-جما.

اةزامهااعكو،4عهابرقاءبمعلىالمى"-ا!-باتظببماحصلواذا

اتثراا-"تواتءاار!ا-ةي!لإدا)برنا"جوهـرزا)محددة"ركلالآفيبه

صمسعاى.اقضءرا)تيالاء-لأمحومثل4اهداؤبعءدباستثئاءالمإلمة

ير--نءثساىا"مةراتك!اامرياي!اراقرىناءباءإدةاو!!سنوات

ا!بموبررزآهـء4!خة-فعنمسهؤو،ال!-ال!يالتكا"ماءسبحو(عاءا

اجماهببراته،ردررؤ،بر-قىههضةواعاصادولةافيا-لمطاتا"صدرهو

اء:ظيمارء-بحصهـضئذ،ا)ررواةاجهزةعلىرقا/ضه،ننطهماتهخلالمن

صة،:الداخليمة4عوانقوافيتطبي!عاىوقادرا،ءقاقازدا،سيالسب

اءه-تا-ءتويااهذةوم!لألة،ا)قبادرةمصا.ضووإيهاز؟.خابؤوانيق

وما،عهلمط!ء،لات"ندر*متهوءا،ابىرناءبممنأنه.-؟هامنانجز"4

اءج،ابىرتلك"ن4ؤرةذوء(،المح،لاتهذهثيبرزفيكأبرامجمنوضعته

--لوو!،فا)تقدإبرواوجها)-4توجهانيمكناضىااكقدوأوجد

"ابىرز،?"إء:صأ؟حفصار،/جابياتالامضاعفةاوالاخطاءاصلاح

ضا!4،ووعهولماتغظاأ:ث*اطالمأديالموضوعهىوتفيذهومهمة

ا-.،سيااتغطيمايه9يربىافياالمجالهو1،دياالموضوع*ـفايصبحو

((.اد.إهوؤراًءهبئوااحكماءمارسة))ثيهاجه،هيراضعامو4نفسى

"ت:ظبمء.لبرزأءبمأوجودلأالاس!ا!بكريةاأذاقيءه!ةاهيوهذه

ء---،دي?الؤيلتنكليما((تخل))ؤبىقى:مصرفيلسه،سيا

م-وتعا-،زذص.4اتئظبمالمرد."وؤ.مة،و?روؤ!?ددو"وء.وعي

ثمهبقىدهدؤطقي*هااوءرو!اوقب،داًنف!!ا((نت!ميل))يلأ!ةاءبةاء-را

اوجوديركأوـكرا"لمقباهات!صبح،ابربتجرونض،تعمهاكثربتع:يرءتهاحضا

،وا)ءهاه،رالتظ--م"ربءبة:وعملبةقى!تربوقهمة:البروامجهذا

لاحتىتتحققا)تيكغ--،تالمهرحدوداوطنياا!هلااؤلمقو"حديد

عنتكفلاا)تبالمسضحبألات!،وبؤفياجماهيواأضيعواا)ضناليميضبع

.بهااحاما

*

داًرتاتيا:اؤتفاتوولهايرذاءبمالهذاالقو!بةالدلااةعناول

زاويتين:منالب!ازظرانؤيجب4حوا

واقاور"4صلابواوومبةمصرفياداخلياالبئاءاهميةزاوية.

برنجوض،،اثعبالتيير،بئالمصالمعركةاجلمنءوضوعيةاسسعلى

.4الض،ربحربتهراسمصروتىكلكلهالعربي

على!.اضكىء((مض"،دة))اقاءميةنزعلأايمنالحذروزاوية"

مشاهـ-9علىا)وطنياأءهلبرنامجحولالدائرةالمناقثم!ه،تتركيز

7الداخلاصهاءنص:حث"مرانتهإنابر((مصرفياداخاكطاابناءا))

افووااءالبن!انيظنهـ-نكلمننحذرانعلبضا.منفردة

أانعزال((اىاور-يؤديربيئ511اقطارلامنقطرلايوالعلميالوطني

ا)قومب"اهويت،كتشفأمءشلا"صران،العكسعلى.الهطرهذا

ارتبا،ظلوفي،وبسببهاوطنبر،ااانت!صارهاظلفيالا،الصيحيحة

وسورإسفا-ط+نفيلوطب"ابالعاركاءلميةاالوطنبصةمعركتها

صء"مضولم،اجزالروا.ءسنوالباعراقواوليبساوالسودان

،خطواز،-ظلؤجمماالااصء-ءقىااقيوءجةاا،ويتهااكتنض.،فهاتاكهبالى

انتفاكأبر!ابإجةق.تاءا!اخلامننفم!هادناءزهيداناجلهن

-الاقطا!*نسبهاهقبلبكأشبه)تخلمفهمرا-لمنكلهاعررياالشعب

الملأرأسماهـاا)بنا،مبرحلةاىا(الاستهماريةشبهالرأسمالهةث4

،اقدمتالتيهبىمصروكازت.الاشتراكبةالىالتحولوبداية

ءراًهـلواولاوطهءبئاالثورةامراحلاخربهنلاردطعربريى"خطوة

اعربيااًاثء،بواصالحكلها)ءربيالم!توىعلىةضماء-الاصاثورةا

لاثورةبارقةتلمعاوالوطغيةاثورةاشرارةؤيهتهلىقؤطاركلفيك!4

.ة--ع"،ةصلاا

ملامحوأكضدالى)!دفاـذيا،"صرثياوطياا*هلابرز،ءبمان

بيناترابرطاتا.ك-دلىوا،الاثىضراكهةاىااتحولوااي/الارادءماا،اله

اك!سضء---اتابربن،اأ-"-4!-ياواءناو،ءرراديالاوةءالضترر

له"نحوا!ر.اينكرالمةومناؤثطت،4قراطبالديهووبصصاكهصةالاتفتر

احمدالاهبرامفياؤتتحهاا)ضكبمالمصرجديدة/هـ"صر"ولوخ!ءوص،)

لدكتوراحهدانوج!الادكتوراابرزهمكثبرونؤه"،واثتركب"،ءاًلدإبئ

"هدفالىالمناوراتوتاكابرذامجاهذاانافول(س"ةعزتمحمد

ص!-لعراقادرةاأفوءب"أاًلهوبة"مرفي،ء:ا!"،لىكطغرض

بعدهـ،امفللاما"صكةوفي،ات!ربلآ3معرفيا،!مبر.رةمسؤولبضه،

.؟عمراوا؟ول*دىار،دوانمعقيدثر3اتكونقدلضياا

خشبةميسالماقاهـسرةا

!**

تلأ!!..الفكرهـ!م

صب!جم!بئادمحييامندءثقر!ءإاكأ

،كطالسوريربريا81ااقطرافيالادبيأ:مشاطاعنحديثئافي

التي((العربياوؤفا))ءجاةعندو؟مةمنبدلا،عامكلتعودذا

7191.اعامايارءطلعمنذالقطرفياعرباا!كتابا"حاديه.درهـ،

وفيئمختلفالمجلات،ختلففيمبعسراالى"وريالادديالغشاجؤقد.كان

ثخصعية51تركبزعلىتههلءجاكأته.!رانالمرجوو!ان،الافظار

وتسويروتحيى!اونقلمهالأالادبالاعهالاهمبرساقطرا--لآالاد

وؤصةشمرمنالجديداالادبيا:تاحاثسمع،و":،قث.ت!امضمونابةنها

القطرؤ!ثاالادبياطالنش.عنمرجعاالمجل"هذه"!بحبحصث،وءممرج

اش!اطاؤان،لواقعاوؤي.ا:قدإةواالايداعس-ة،4نواحبمختلفمن

ع)يه،الض.وءوشلطتسهتقطبهمحلمةيستحقاقطرالكتابالادبري

بسل4-فيادمهمء"لمفاب8اضثهواالانثار"نرا-غانبعدخاصة

مث!اشماءان.قاطبهال"ربيالادبي9وا)ـتطويراضجدإدامنواور

العجيلموعبدالسدالقه،كأي9تاءروزكرباعرالش!فيقبافينزار

لمؤيتطوتأثبرهـضاعئدبلملاطونقفانلت-تحقابكأوالرولآالقصفي

ذ،ا-بع"امشارؤءى1ا4*طائهم-قد"يث-:.نجاتاؤيأالعربيالادب

عمالتعبيراكانسواء،امةعنالتعبيماىاوطمحادببثفلأ

الاقسض،وضربالاشتراكياتءولاعطء-ةؤيالداخليالصع.-د

الخاصهالههومعرضكىالث!مه.ياء.ءباعاىاو.اجةوالوأء"ما

تسلس!سلفيماوتقاليداخلاقتحكمهزالتمامجتمعفيواعافرد

--جراففيفأ!نعصورالىولادتصابرانا)ـ"كاتاوأدعهمورن5

!!ءخففةاسبابااقائوناا،هطيها)تي((ارفبعاالمثمرف"

الاثظإجبالمحليبالنتاجاجالااا!تمامان،إفارؤيواكن

-ءكاطاعبأو!عوالاتص(لالعرببمالنتاجزمثرؤى3-ةالمشارعن

اهـعنيعبرواهـدادبجوهرهفيالادبهذالانامرباالادباء

ثلاكظلعاكت!طكوط،حتب*والتاموقيةاالبئىفب!ا4تتص-اب،واحدة

اهـالمجلةحاجةذلكالىأض!مماواذا.والمعاركوالاخط،روا!مال

تظهرأاآتبالادبسلاوا)حركاتالعالمبمالادبعلىمغهاتطلنوا؟ت

الصولديمئاكتمات،امالعاهذامنوالمتخلفالمتقدمالقسهجمن

ءجلىعلىوركراي!ونالحكمانومع.المجل؟عايهاضكونيلةا

بداف،للأحظانبد!لا،بعداعداداربعكأمناكثرتصعرلم

.'



قت،1الذيافسماوهو.ضهجمىفيهطالشرر)برفم!مان،الامانة

.مثرفيالتول!ءعكانكذلك،آضض،هـآ)!لياوعرضازدتبوهراجعات

ؤجااله،،جةالافراهاتعرضح!،بعلىكاناعربركبماواالمحلبىالنتابم

ثاعروءووةط(("ر(بهـو،برحقطلإعيا،بالياجلمةافيانالا.الادب

عثاصريعرضويبئالشعر4؟جرركب!يرنتآءركلبسداباباا"ـثففي

نس-وهاوتطوره"راًحلوبىسدنقافتهكونات5ولذكرالفنيةرؤيته

اباباا!تءة،صر.ا!ح.يه".و؟ةوره8ثتقص"م!ميوالضمادا)ضةورباثر

لةقر،بىادء-نوءؤ)ةءوالانطبعاتالمذكراتلي--ن/ءهعالذيالفربد

ص،ء"فىبرويا،ادنياءلىيطلءو!وباوررد7ك/النة.ءصاحلمواالموضو?

وازع4جاذد.!ؤو"يلماطارةءهنإخت-"ائ،راارح!قياهذهفيشويعي

ءما/لملاتاتوالياوءتىآلانصتىابرريتوؤد."،متقيوضروراتشتى

ءحمد،ياتي51اهابع:دا)و،الهيسسيمىان:اءاآسمرمنكلمع

رئه-!الاواكااقابأ-4ااجرىوقد.حجازياطياء:!،الحريري-

بلورةاىاصاللأا"من!"حى،بنفسيالمقادلملاترقبفواصريتالتحرير

ء-نانوعآهذازراكماًن.ايهابحاجةنحن،الادلييافكبرامننوع

اإنظرةشي?نالىانهايةافييؤديوانب-دلا1جارباتحأيلى

القادءةا-:واتاف!البابنوسعفاذا،اث.عراؤنالى-ةالعربي

مفهوهـانبلورانبالامكت،نصار،اصينوالقصالروافي-نليشمل

تبسلمر،اجالاهـذاوفي.-لأالادبوالاذواعا-ديتاللادبعربيصا

ا،مح!د،تا،.ربيالادبفيجمننفستبئدرالصتالىا،فاالاشارة

ت-ادالالمورثطا"لتحربررئيس،ءلاسماعصدقياًلات،ذكتب!مل

ا(دراس!ةفيءالجوفد.وا!دابرلمةةونالاعلىالمجإت!ورئيس

نهاذبمثلاثة((لور؟صراكبماالعرب*ديربتجربةفيالاغتبرابازء"))الثاذية

ف-بالتجدبدكلدصعتحهل))بأنهلوصفهاالسييئاتآدبمن

ء-،وا-سةمن((عء:،ت))تكونانالىاؤربوهي،والاداءالمضمون

.حوارروالق!ه.ةا)ضمعرفيالاغتراب*-ربةعناغتعب!ر

عددادى(احب*جربةفيالاغترابالاولاغنموذجفيعالجوقد

،بغداديثوؤب،كنعانعاكك)سوريافيالجديدالجبهلث.راءمن

..)عمرانءحمد،عدوان،"هدوحالجنديءلمي

ا!خراجنسالبتخصيةتتركز،الكبتوراثاتاجميعورغم..)

اتكنتاللامأطبيعياالبديل.الزوجةاولخطيبةااوالحبيبةفي

بصزلفيةطماالاجيهاعيالقسرولكن،والمتعةاطصفي:ةا!مطر

نا":ف،للجنسوالاسمهبخابةالحبعلىاقدرةسلمبهابل،المرأة

ث"كءا،ر.لاياد.تخداء"ايهكن"اداة))او"وسيلة))في!"وجد

ثعورمصدداككو؟إئا،"لشرفتجربةموضع،المالاجلمنسلص"

9-س-يوبالئا،ا)ثقةمنالكاياحرءانا."اتوؤعا))اربالهدالم

بسمبى-يار،الاختل!ريةيخفءمحصنعاطفيموقفبكلالارتياب

س"الانثوي"اواؤءاهذاامام.للرجلاوللعانلةالمطلقةتبعب!ا

،الانبتظارهنغمرة،ولالحبتجربةكتراجع-التعبرصلعاذا

قصوءحديدمنوميمن،الط!ولةالى،الاما)ـىالضهنويستيقظ

01(والفراروالحزنالاكترابعلىيحرضالذي"المجرمءا

هـادزالتي((المعرفة))اىا((الادبياوقفا))عنءضنافاذا

عغه(درجتخاصاعدداتفردتموز9يوجدناها،العانئرعامهاتهلمغ

المفكرلماوائلمنوهو،زكيالارسوزيالوبيالمفكرلذكرىعامكل

عجب!ولا.بوحدتهمالاللعربخلاصلاان!وعواافيناالعرب

.فا-االاس!سروناواءمن-،(الاولىفلسطبن))منفهـوذلك

اإسورهـاأعربيةالاراضيمنسلخهعلىودريطاتياافرنسااتفقت

صداؤودليلمنهـماعربوناالوليدةالتركيةهوريةالجهاىاوتقديمه

تبسلماحياداعلىوقوفهابفيةالناشعةللدولةاحليقنهبئاادولتينا

ف3891غامافيوالحلفاءالمانيابيناوروبافيالناشبالعراع!

عردمواطنونما.بذلك!تشرد،سوريا،نالاسكندرونلواءوص

يمنعوبحيثا)ـ.رفيالاستعمارانواعاسوا"حتآخرمبيونوقبع

.فمها..التننلاوابعربيةاللغةتدريساوالاراضيشراءمن.

اص-رعوببمملهونشرد!ثاثافيقيافلىطبنفي8(91ع،مفى!هءمبلمه

6791حزيرانبعد41صديدمض!لنشآومهسآ،اخر"لمي!ونواستعمر

9ربي4ااالضغةدبم"غبونواسههمراقن،ةافيءرببمءفي-ون!ثرد

..باكهلمهااجولانااراضيوذ!ت

وزيرومسطتالمهرفةتحبر.رررفراللجبماديبتأذالاسوا-ت

الاسكنسدرونلواءؤضيئلعرضالصفحاتمنءددآخصصالهقافة

الفصلء"ا.اذاواءابنهـنحديثهلممهرضفيبالى،!7والا!ة"هار

وءمازء-4،اتاريخاببن،وسكاذ"االارضببن،اربرلوأإقف"قىابرهن

ب،لع-ربالمحءط-4الدو)يةاظروفاكانتء"ه-،ءسض-"،غفيرفأمر

..بقضاياا-طالهواؤضبقيعنيسنمتواانعلى/متجبره

لعبقريةاإتهددةابموانبامعالجةفكبماواؤ.اجاءاعدداانءاى

اءربميى"ااتوحدةوكبرةاسماع.لفاترضاذالاسء،أجفةء"،الارورءوزي

لتياو((ت،1اابى!))آميسا!لمصمانالشاهـزوشرح،الارسوزيعند

اكانبوبءقي.ابعثاحزبانشآءفيوبخاصةالار*.وزيارهثأ"

ناكىاآلارسوزيادى.القو"يالوجدانموة.وعاسهاء،ليهـؤيء

تسلآا"9فباالارسهوزيتطبريةالىتطرقاءسناعبدا(-ميدابىا"ت

.-"ببلوا

فاف-ز!ت،ذالاسقيهاذكرياتاومذكراتا)عددفبىاًنءر

ياملمتلإ،وحدوابهاناالارسوذيمتعاأثرالهمتهارزياارصلا،اسهاعيل

ؤوىيصادمرياتسواأعرب!يمااقطراداخلالى!ءاسا)عهلفيفانطلمق

يتى4وحدوسبيلفيإتحهلو،اتقد"يواآلبرصعيبروصهـء4الانفصال

فيمجابهتهاوحيدايكناـمواثقاءالملاحفكأوالاة-ط،ادءنالموانسا

.واًناامباتواللهلعلابةومنلاالمصاد"هنضلبء-"فيعتندالىأ)**"

ءهامهغهرةفيواتمنى،يثتبء،كل)"اؤرأبئنسعتداغلحقيفةفي

بكت،د-"اهتممثاهامذكراز4ليكت،؟قىء"؟ماي!ونانلأالجسبمةالفوء.قي

.الارس.وزياوانهوابنواستاذهزميلههـنذكرلاته

لا"،الارسوزييرددكسانماالاذهاناىااسماء.لفالز!بعيد

((.عداهافي!والخلاف،اعروبةافياخلافه

بنض،اتسانبرهناماذااعربربيةاالامةالىاتسأبناوزز،ما)ء

((.وحدوبندونوحدةلا))((الانتسابهذاعلى

-واداًكلمااالعربامحكامايدعمكيفالاستعمارترواالم))

!ال!:--بىى-ةالقومقضهنجهعناًهثص.عباؤهءاءؤفيااهه-الحهي!اون

!"الممئعلالمحليةاث،كلباوالهاله

الذونفسهالقطر،،هوفيعليهمنالائته"،راتغض،ة-"يرىلااز"

إلف،بكلعاء!سا،ضفياالمهترئةاكرتونيةاازعاءصاتاكانيخلق

اصفيأاالقوروجوفيداءتمالفكلباحسنفببرز!-،،البطولى-لأ

وهـ".

11إلعبوفهوولل!روبةالعروبةبال!مناملأثمة.لمكونحيناما

.تهرفونالدبماإلشرس

بشراسالقوميةالاحزابيحاربكيفالإستعمارالىانطروا

و-افهوالقطربرلأالاحزابيحاربحيناما،علإهاالقضاءمحاولا

الملانتصارعليهامامهاالمجالبافساحولمويدهـايدءههاالامرحقيقة

وصس"الىيدعونالذينالقادةيطاردكيفكيلمفتروهألم

.إ.إبالمقابلالاخرينيدؤ51العرب

للق!لأالقوميليفلىفةؤطرير-،احزابلفسههويخغقامأ

جهوداوبعثرآ،قومياتالىالعربيةالامةتجزئةسبيلفيالصعتر

.الوحدةنضالخشيةهذاكل..

اساإوحهداالسبيلوانها،القدرهيللعرببرالنسبةالوحدة

.."القوميةانتصاراتناكل

اوآوفى،الدرسوبحىقياسماعيلفاصلرالمناضلانيقينا

لهجابابذابئالفترةهذهفي،ابذكرياتمنالجانببهذااختياره

لرس،/)صهالوحيوية/وتوضيحاللارسوزيتكريماواتمهاالمعانناعهق
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نااو،اء-دلاتثبرلاابحاثعننضحدثونحن،هئاالى

امة.وءخاوتةيدادحضطهااةتصديدرحةاىآيستفزلامآاحدا

هـ-ناوتيرةاهـتهعتىتسب-رلاوالفكربة4الادببا)حبلأةانالا

اته،رضاان،بل((وا"ث!.للا.ثرو))طري!"على،احب،دوا"-ةالمس

اءعاىاقتصرناوتوحتى،احياقعنيفةخدودالىيصلوالتضارب

..حرجولاؤحدث"السروةو))إشمفهيةاالاتهاماتاول،مكتوبهو

؟اؤبللخلاؤطمثاداراوه3وغدتالضجةهذهدلاثاداذيوا

اطيىعه)ادييكبكان.ؤدسطصفواناسمهدمشعقمنءئابممربط

دوروط.منطاقمنس.،آسيةتعليقاتحزيرانبعدهـامئذالسورية

"علىاامبناخااخلا!قمر/،المرحلةوةبهء-ةاجلةاطببصةانالا

الثه*!ةصلمدونواكاقدغررس-كماصفوان(/ت!فقاناًآى..باردةرثود

قض،يا)ءباسماثورةاءمحببفةؤ!االبوعيةفكريركأصفخةاصدارعلى

بعد..قعدولماور:قع"الفكريةال!ء،ةقيامةؤقامت..""ماعرة

حيايرنس--افيآ،سنةالمياهءركحتىؤدلسطصفوانؤعلفماذا

البليطة؟افكريةا

:الاواىا)"سفصآتآحدىتقلإبمفيقدسدصهواندتس

اعالمإسةكثمفاطفلب،ينا!عا)مترىآنالصصحةهذه!حطول

.الاواىللمرةالطريةالعفنةباصادعهويتلمسه

ءواج!لآفي4آنوهي،اسالى..بئؤاعدةمنتنطلقإحاولةاوهذه

عفىابىءت"ن"ة،ء!لا،والالفاظا!اهـ،تمطني4فبضاعتءدا"

.جدإدةوالفاظكلصات

"فىزوعءمارسقيعلىآةزمنبمبروراعتادالذي،العربيوا)عقل

عاكاةادرايص-حبص-تبهيحفىمضادمه*لال!.احتابم،ءقيخاءالا!

.مؤثرةبماريقة4فعافيءمار!4

امكزالضمحاظاههـةا.رفلمكفيءلملا!4فدوالعقليالاسترخاءوهذا

هـلمخلبةقؤوقالمطهوعةاءمابعهـاووءمص،تآثارهـ،"إص

وا)?ء4الجاهزةالاؤكارلقبولاءربئااا"قلااستعدادو!مكط،تللأيانا

دور،وم*آنزمهـ،نفيكلداولأة4ل!الضوال!اراتاحفوظةا

الاو؟،/هذهافربر)ةصقيقيجهدرثل،باخرىاوبطريقةيحاولان

(..وأخقبضههـ،"ضفيتهابهدفاعباراتواوالصيغ

7191-عس03((الثورة"

اخى-رأحطوةهدؤهمنقد!يء"فوانيتقرب،اسبوعبعد

فيكسب:

ود/،فيآن،تت"تعءسآبرفدر!تحاولكتاباتمننماذجهناك

بران!الايحطءمنذوعبثطررقعن!كرباارهابراتطرسروان،العقل

هت،ؤآن،ذاكمنواكثر.الحقي!قفمفآتيح؟ةلمكاقيهيوحدها

وكأها!مآثبرهـ)بأكهنوزآتصءآنتحآولكتاداتمننماذج

.لمماللاومايقالمايقول

هـاانو،ابرعردياةكرا"ئوويشكوادنيالمرضيةالطاهرةهذه

اعربراأعقيلاوضعاحلىمنالمبلولةنلمصآولاتاطببعي!ةاالمحهعلمة

ء---برلةفيثةسا)،رببماوبرودالوبرع،موصدةاؤفاصداخل

..عوبية

21ا!تئ!طالىوالدعوةالطاهرةهذهابرازاءال،ؤاناوبطبهعة

ء!-المطلةزواؤذنالاغلاقذريعةيتخذانالاحوالمنبحاللميعنبمالا

ؤىاعقلااست!هممم،لالىدعوةالاسالبىفيه؟وانا..العالم

...كماعلادؤبة

ثقاؤ،اضهابرثا-4"هافيبجهودلاة!كبراقيمحاوادءوةاوهذه..

اجاهزة،ا:؟راتوالعالمصءوفةالنصءوصسطوةمنللتحرراخرى

تونغ:ماولإسييكتب

اء"هبئالقديطقلبامنتطورتوخرجتقثالحديثةالصينان))

نق!-لاانيجبللتاريخالماركسب"با)خطربرةنؤمنالذينونحن

.تتعرفانجب،العكسءلمىبل،ماضينأكلعنانسنا

(..نتفهمهو

اءضو:،يمتبو

ء--ناروله.يابمهمهالا-ةالروسالثورةيحققلماينبنان))

ء"وارياىا،الاست!هس!هـأ!كهالىل!جبيربصافياثلموجاء.حاري

الىظريةباجادتهارنئورةلين!بنيحققو)!.ورطرل!برج"وس!ووازق-ة

والعم!،لاروسراللفلاحبصنالمبنثرالاورانيبفهمهحققهـسامابقدر

ماوتيبمعض!سينالكلفيادثميءونفس.اوروسرالمثقفينوالروسر

((....تونغ

:وريكوتورياحمدوي!ضب

وتصلاوروبامنتنتقلحب!،فى.لذوبزهبخرالمارهـ""ان))

((.الاسغنواءخطابى

سص51الا!تلأارآنعدىحب،شاهداادن!"و!ىهذهأتيىت..

مقدرةتملكابتيهيمالمباشرهقىالحبالتجربةانوعاى،مقدسةكتبا

المناسبة؟الافكارعنال!ف

!اتء!لااعآصرةاآنء"!حبلآشاهداالةصوءرهذهألمجس!ت

الافكادل2تنقبلآنالاظلاقءلىتعنيولا،تميهزدونشي،كلنتلقى

(؟بصحضهامسلمحقائقوكأنهاالوافدة

791اًس6-6العورة

يرءمطآنؤ!!.كيء-ةوانيرريداتتيآلمحاولةجوهرءأتضاقد

عنحدوءيضرجءربب،"آرى-ياؤكرايديراًنه.اليهاالعربرءاةكرا

قدهبءرببادكرا.،ر،بانه،يرقىا)قطرالاكلرء-5-نالاشترابهبةتطبيق

يراث!،المزدهر،ررتوعبمثلهاآمتضتطإء،تتستوءب"قوم!بضطرة

داخ!يتقوفعولااضء،راتازردادة"ه-نقيعابلاؤكراد!)بى71"

ر؟ءاورولاالاو،امز!ركهإفلاب4الضعلىقيهـ،اىولااللا"إناتازمزال

عليه"حافظه،منق!!ةؤهخ"ورونهاحتكارهونيدءذيناةعقلبعند

اثلمالضىيلتا*اماتيقتاتزال"،العربياقارىءاان)

!و،عالمهاخبركتبتاء!ه!ااكء.وصعلىي!متىزالولم"-آ،?سه

إكوااندوناحنطةارالامنىمنوج!ةابءنلاعاىاط-رإ"فذ!نفي

النن!هـيد.وجهعلىيفعل"مامهأكدا

!زاءطاعر؟--ىاافارىءا!ان،احموالا،المثالور.ببلوعلى

اةروإدقيوااولرهـ-ةين4طلاؤاهئ،كاناقائلىةاالفكرةعلىيعيش

هـاءلاكأثآدصمهفىو-لىقى"ءاولاتثمةانبالعلىلهيخطراندون

بةبينهـسامشترك

؟صررهمنالم!صرال!ربيالفريخرجؤمتى...

وبب-بينهرجكللالذياءديديااتق!صارتداءعنيكف"تى

.تءبا-وازما،واررت-.بئ؟اشهـورتقاسرلاءساؤةاعالما

7191-6-02((الثورة)))؟إ"موئيةا

الذ!برلأص،اةسهلاهـ-،لتمهنمهلمالا؟علمتاعاتالمطاانعلى

ازلتونويطاقالمااثهافياالموة.عويستن!رونبالاصاهـةابونيطا

يرثبنهير*ضرفآ"دلااا--،رايس!اراىااوالهبيارالىسبثدونه

.اورباالىاوامالاروالىاو)اليميننحو

(إةآنقدد*كب!ةوانبامكان،الدعاوىهذهبء!،فهل

؟التقدءسالقوميكظورهعهببا-ركببا

ء2رابرء-،ث-كلعلى!هددةدراساتفدمقدسبمصفوانان

دهـثاقارم!لمنمقنظورتبتقلوس،كضفي.ا(فكورلمن!ورهتخضع

الرجه-ا!را))بئمارلمقا،"صفوانقدموقد،كبيربنوجدلا

((اله-مارمطلةتحت))المقالوعئوان.((التقدميئبئمارامسلء

رجعيؤكرالاورء،سىفيهـوالذي-اًالاقوميافهرااًن...)

إعربرالثكأاؤم"اا!حياةفيآقدامهيرسخانيستطيعمابقدرحاول

!ؤوهكذا،هـ،صتهءتبريالت!بمااللافتاتبعضالىتعارةطريقنء

ءمسل!رجع!فكراالثقافهبئحياتنافينرىانبالاروهـاناءمبح

منذللأا!دفاوكان،ايسارامسوحيرتدي،والانعزاليةبالاقليمية
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هـنلنخماة!ا11،ن!رواظ!ارهـبرمظكطرا!قوميا)فكرادانةهونل"

النر.موضاتاخرمجاراة

يجاهلالأنايلا!وء!ماأ"يسراانهيهطلم!العجيبةوالمفار!ة

يساركط!ولرالن"،في-"حه*.فتهفيافو"ك!ااا"كرانمفاد!،حقيقة

وص--دةلنطونانالاالمطا!نكاية!ييرهكنلااووررب!-كأاوحدةاوان

طنال!ماء.-ار!ء"511هـ،نات.دوبوص!وح.ار*ربيةالثورير!هالقوى

نا*مفناا"ربيةاوحدةاشعاراتلحتانهللالوندالاعتفا3رسخت

هذهز-،نامربةاالوحدةد*هواله،\،خرىالم-ءمارات-للتندرج

هـذا-شآنونهد.رسه،رب!دش!راتسعدنوانر!لااررهطارأت

الادةض،ل.جربة"ناورتة،دةالدروساعظمهـوبالفعل

لآموبرارأوب?سيناذ-دليف!كابمحاودةذاكدلويذكرزي

ناحآولكلمابراءةث!ادة41رفمانتيالملأكتاتاوردعالي!طر

رإال-بئسم!،وااللالمحتاتهذهبغيرفودهعلىيجرلألالثن.يخايقول

يويبحتان-ء،وداء-إراباسموهو.لمممرعروبةفييطهطن

وهـو..فانهو،لمعا"صم"مرانلدقوحاليفةعنالممريالىاريخ

4!ورعلىيجولمولاثن.ضى،ادناصرعبد!!كييفولان-جاول1-،راباسم

النطريخ.خارجوو?ءخهـماتورةاكماسقطتا)دي-ناولعكغير

ولوخرا"!هـرالذي((دثءريغا)ء))هـوالممريلناوراهذا

من*.رالاصالنشمو!!ي.()ن!ةستفاؤةرآت3ءت))توانلحتكنطب

..اناصرء:دا)عن"طو)"صمحأ!ثنءريغالينشر،ا)كتابهذا

...)والمثقفون

هذاحقيقةءنغيبرصمناكترلندصحمالحات51اهذهانوييدو

"-"إحامجطأرجعا!!ةكرزرهودبر!ثورالمذكأابهيشمطلهـالذيفا!ظ

.تقميم-"بشعارات

:ع:دار"صرفيزهعنشكريغالييكتب

ا!فدي!سةاروحا6دجأاننهثتهل؟مصر4اراإلذيهذامأ((

الماكميهتوءدمرءوناعبدأيناصرفييرونر!ه!و،ذاامرينالحضارة

ناب،ثن""عيصد!-ونلاقديممناوتا-ونيرؤضاذوهم-؟والاله

..ماتقد4اللى

ابرئبب!"كأاةء-مل،كبوحدهااطحون!هاآلجىوو-بىكأنتولماذا..

قىهـ--4ؤرصتكآهذههل!ويلات51قأشتايتيوهي.للبئزة

ابويا،ءجتم*،ززآللامهسآنام؟ركونانيجبأ"-،اةىالانظار

اصرياا)شهبانام:رآراا!!رابيعنبمموته!اناالابفوةورغم

قاصرنء"ب،ء!ار!نهـماو،برالضء!فبجهي!قبارر،د-تةمريض

؟.((بطلؤانهأوصبمأكانو"كمطااحمايةايطلب

اضحار،انااخطوأاصوابا"*ء،رهي،افنيبر"ه،رس!فىثبتلقد

ؤحيما-"،ريةوالبااقيو""-"ي!ض"سقنها!قومبةصختهإخصسبن

اقيو"ب،-!ةا*بمسب،الانهافومه"اصفنهيكسبحينوازلمه،واحدآن

نفسه.الوقتفيواليسارية

7191-8-ا((اثورةا(((.ي!معمن!اكفهل

وا!هد-ء.!وانءلمىانهـ،لتالىةكه!الرلوداعرضآناودكنت

وج!إتز*رضلاإلاسهفءعأخنهـ!آ.ونتذرتتتبتأقيااأردودابها

فهوفذاكو*ء.ص*وانير"د"،1كألتيوصلإةمت!ماسنطةنطر

:الردودهـذهمن((يىضة((اورد

واحدجو!ريلى"ء:بة،نة"لمةف!دسميصفوانمحاولمةجآءتوقد

؟-نو!ب،جدارادوة"ء4،ا،ركم!-14فوقمنابى،اوا؟كه!ا!ةزوهو

،لغاروديكنابعضوانهذا..با،:اس:""اعشريناامرناماردس."))

هـن(ؤهـاطتف.8اأانهأ!-ب0002!دمهوكتب!م!ا!حم!4نزيترج!ه

الظ،ورفياليءق4برمقدمتغاروديكتاببآنعامطا..ء*ةوانمقالات

ماركسية-((برديدةءاركس!-ةو)).."مهاصرةقضايا))منليفالثمن

،ثبتانؤ"4إء،ولءرقص!الاافى،بثوانايض،وهذا-عصرنا

-ى1اتروات،ا"ردسيةان،4طريقتوعاى،صةوانيثتكما

وببصإ..)اطغةاأح!.مةا،فاكتثمقدرةيملكوثوفي.مذهب))

الرسميةالماركسهة))اوعنترا!امنااوءتنرالضاء-عاقرنا3-5-"مار

.و"اركوزغارودييرسميهاكط((أ!لهديةا-

مرفص))ء-نهـصلذراغمنبء،ةافياأو!مياآالرهـاران

اتجانصيوغبراالمتأقضالخليطهذا..((وءاركوزوغارودياحنموا

لانصهوهمهوتسقطبر!ويهـ،نورست-بب:!ماثء4بعد"ع-

مادياجاباتهـملاما!اقيالخطرباتل3ب-ناوصجدةاهي1،رثن"ا

وهي،الانهأنيةالحياةجوانبمن()ا!ة!سييةاءإجاتا))روصيااو

ا)ت!ه!أقوانهناتلث،عامةوانينبفمحهـومالناريخانتهلمنطاالتي

احسط-!مصا"نر!اؤعيتحبردونآفيرناآلأفرادصلألىءنتهمل

(...والفرديةقيالطبقب

7191س7-18((اثورةا((

اقت-ببحرفبتهآقمه!اووفات!لأنتههدتا!بامنرغموبرول

4"جهل)!طبء"حماسالااللهـم:شيءي!ل،علىلانظريفيبرا.4اءبزر!

ضربواهـ؟ساتوالمهتقنداتا)كامطتلي--نيصربصاح:كا

.عشواء

9نغطلدر0يئسنلااتيأامراعاهذاا*لوكصا!ا*نو

علمح!ور،عرايههلبزثص((اجمهتا((ءهحبةقىأىا((اثورةا))ةء.حمف

يوميى-كأزاويطةويتتب!ب"صاادييىقيصةمحةعلىفيشرؤطاجنديا

اوراكل.عنوابعدالاوبرمهدوءآامثرجوآيخاقانمراولا

.4الادببالصمفحةفيئا-:!ياءليكأب

سلمفيهوللء،من"تءررجدبربابداعفيالرفية"جردان((

اًاءورءبقى،لالا"منآلا!طو،خقبقهاالرغبلأفيبن.لابداًء".،كفيلا

..القاتلالانساليوالر،!والفبمإ-!ة

ؤ،!!،الرهـبنةء"ةآتمنبتكإ،يرةمز،والمتمردالرا!ضان

اله"خبرةالاحقادولا،اقىلولااتنه،رةالبس،ا!قهمياالفنان

.()ثذااكلتجاوزانه،المرأةولا"هـ-ةالى!.خه

7191-لأ8-13)ابعثا))

لكجةفي"ترددانتنالجنديعليالنءاء-رآنفيرإبلا

تلقىورجاوزوارةالزهدالىاث!راءامنا)نه"هـ،ن"ودعو.صهـبرنجه

اذاخاء"ةاثء:طنااثهراء"نءولهإتحلف--نأنفوسؤيء-دد

وتحس-"وززهدمنفي""،يتصرون-ا)ـثءريانتابر"اىارج!وا

زاويتهو،،بهخاءةالادبءمفش"تركناواذا..الا!فادووالمرأةاوناتا

4تعليقافاحدوى!زظرناافت،هموء4ؤ-!ا)عرضاتناالهو"جىة

:قوهـ-4

وء--ونودبر،"نطماتذوييهودوا)م،ا*صساهفاأنبباء

الفحم4!ه،بالماطخةوالثورةالبؤسوبروهاز!م.."راحهحزينة

..اتقيولاإأبوالمعفرة...

امارةفيالاذق!ة-لآقلدوا"هنواحدوبر"زآم!ثاانئاواو

)-رأ؟:ا4ءيىاللإضأ!قيثم،اتالثاالع،)مايمافا"نمملكةاو

وببنو"،".قذبهآلىبرنادقكمفوهاتالمصوبمنجلاديهوجوهبرءص

تردإط-،اذء-برامنطانلنهباوجكهءثىلاحس!ء،،الاملورمحة

."سيآتيبماواعتدادعزاةوابتسل""

*

الازبرزة811"الا-داب))فيآلمقالهذايصدرلنلممالختوفي..

انتهوبالهررجةااستةتاءوتمدمشىقفياتلاثةاأرؤس،ءااجتمعوقد

الاء-ةءواؤقةبرت(?اىامه5ؤواعاناثنلاقكطاالا!حاددستورعلىالمثلاثة

3-ةواد"ريةوالارر!إرااوحدةااهدافت!+بفيلتطامات!اوؤحقيقا

طر!،آلآدابؤرآءاى/انقلتافنيالحواراتهذهاناظ-نوما.ة

إفلأ-رونايرر!!هـلأاتيااثكلوا،ةاوحتا"عرهـ"عنبعيدة،منها

عليه.،كطونانالقوهـون

صبحيالد،يئم!ب!يد!ق

9)



ال!ه"!هبالبه-إمن

الف--،ؤيوأزورالداوديز!ديالادباءكلنت!لور-ت،

الهصان))ءحةةعل:"أطلقواالذيالبب،نهذاكاظموصالح

العراق!ى-"الق!وضععنموضوعاتتم!ع-!حمميالق!

"الق:لوزطورها

.ابنئرياادآربرخؤكبماحاس.هةأهمببةذاتمرحلهءمبع،نعاصر

ا--ةارأسماامنأزوولوااشكاء4بكاؤةآلاله.تعه،رمنا)ضحرر"رحلة

"زرررانس،نيمجنمعلمةس-برالىانتقآلءرحلة.الانةمتراكيةاىا

القو?قى،واقلياته؟رادهوأبعربه،ببةلملإبينهاًاءراقاًن.فلالالاورءتمن

اصهيونيةواضهـالاسضعه،را)عربيالنضطلص:،ةمنهاماؤطاءايهثل

بر:"ةمنهآء،قطاء،تمثلبدورصالحس!ةو!فه.اعربهةاقىارجعهوا

ي!ا-بااس-ءقلاا،،علىص،زتاتيا)اضا"-4اا:لمداناؤيااثمعوبا

الاثضراكهقىالمض!مةوشعوب(ذ)كأصلامنتكا!ءتزاللاالتيتلكأو

م!ثل،اؤجبهةهـثه،الرآسهمآأيةكبادانافياضقدميةاآقوىاوكل

ءلملأؤاتالانت،جكلسهت!لأنسىا!،،اقوةا،الاست!هارثراسةازديادرغم

اتهددةاوالتطوءوآ)خض"الاثكألعبرءوت!يفلالالاستعلىالقاؤهـقى

اهـرى4للاون)نهشاولةقالةلانتاىالاواخطوةالمةةالمختالبلدانؤي

الان!لآني.بهءةواهيتههزالت،ريخمنء!د

اعربب-قىا1،ترراحر،ةفيدورهيؤديآنأجلمنالهراقان

باالمربر4يتمو!فا.صدأؤصطاىآالذاًز-قىكاؤا.لهكلبطورانبردلا

،جالاف)اءرا!كبماااهعالمجتا"دياللاساساًلضكل،ملإراءطوايراىالاو

.(ازراعكوااصت،ءبا

وءوورءس!--،تظواهر"دا-لأ؟مرز!رزهء"،د،ةالالىدهالقاعان

افيا،ءاءةاآقاؤياا)ضشأشفيبعف"،1فياكبةثلةالغوفيؤ:اءا

ع-نفببهاوبرؤنررالاؤضء"اديرةاة(عدةافي،ء4عملبةءمنينهوانددلا

.11،دؤطهذاآجلمنههـول،وحنتوننظهمه!اجماهيرا"وءيةطريرق

إء.--م،!امئهأفيوزطاعاصته،عيةظاهرةلذلكتبعاوالادب

.ةاوظيفباآهداؤهاصه-ب"قسيمهايجريوجرى،اكضصببرمنأشكالا

ا)قصة.:الاضكالهذهومن

***
ايةاهاااءرباؤهلنث.آلم"،"نالرغمعلىالههـاؤهةقصه"51ان-ا

.هن(تاخماعقدؤيالاالماحوظبتطورهاتبدأ)مانلأالا،قىالثانى

اقد.ن!جه،حدبرثةابرتهـاعب"ادبيةظاهرةمواجهةفيقةحنواهذاً

ء-نعشرارابعافيتاريخياالتهطالتياخمسيناتاء،:واتكانت

رالاتءمط-ارالمهـا:ول"الك!ةابسيطرةؤميزتسنوات58!ازهوز

اتياالىضقد".بئالقوىكلدةمنطممتواصسلوبقمعيغدادوبحلف

الن،صهبئمنآء،.ا)فاء-دا)رجعيا)فظامذيكلاسقا!تكافحكانت

ن*شع-4يعانيمتأخرابراداال!راقكانؤقديةوالاجتماعالاؤتصادية

ؤبمبزةاؤطاعشبهءلاؤلآت)واتقوميوالاجتعيالاؤتصاديالاضط"د

اوطضكلحةاالبوربروازية،المدنديضنىلميةكومبراًدور!قة،الزراعة

نوتكط-ستكاداوضنيةااص:،عةا،ا)تطورمنمنخففرءستوىفي

؟لاضافةهذا.(التحاريللراسهمالنهمه:ء،عآيىةوتوظهفاتمعدومة

اطبآ-كبماااككويرناءأ.ء4الاهمنتعانيكانتا)سكانغالب!بةانالى

اء؟ةامقوء،تأبسظمنءجروء--"فلاحيةغالبيةمنافيتأفلأ،ن

والصغيرةاوطنهبئاابورصوازيةاثماعاملةاالدبقةتلب،،،الانسانية

طبقةءوابر،"فيهولاءكل.اثقفهنامنصفهبرةؤثةتض.مءانتالتي

اةة?اديلنجلإنالمروء-رالوروا*اجمورصوازير"نوامنالاؤطأعبهنصغيرة

.آلابرنب!-هالوالرأ!الاس!تهبةاربمؤ!سات

اصتماءيةكظاهـرةاخمس--،تااآعوامفيالقصةتطورتلقد-2

"!ةالقصهذهمتوىمثاتحياتبقىكضرورةا.رافياالمجتمعأؤرزها

)كتبانارادتالمثقفينمنؤخةلانآء!لاتوجدولم،وصودهاومبرر

ناافرورةباتعنيلاالحقيقةهذهانعلى.نفسهاعنتعهداو

يو!دانمعهنز،ريشي!ظرؤطفيالمجتمعوتطورة3حران-!

ا!تهـور!ؤوانين-ةالعملبهذهوتحكم،اكءبير"عء:قىلااشسطكا

هوافياا!ردآخلالمنالهملبفىءـفهاز،كاسواكن،ا(وضوعبة

ؤتن"طعامعءنأزءراؤطيحدثوؤد،معقدةعملبةلتعببراواس-طة

اواصلةواالتهادليء.جميجبحيتاجتهعواالكآنببهبئاصلةاولءمؤهكأ

الذيالاجتو،عياوافعامعدىطحيءتوىءللىاووع-رهـ،،الذاتءع

الحالتينكا،،وود،اساساالمعنيةاء!يراءملية!بمظهـورالمحرككان

.ا*ملمب"لهذه،سيالاسالهد!ءعنانحرافيفع

اصتهاعيئ،تع:روس.يذة3،الخمسينآتسنكطؤيانقصكأان

"سنعانت،وا!تانراخجاالابرت!عيااضهيرلكل!وتبالاصرىاو

الادب"!لوموؤحولاسذذجةااوا!ع،-ةاديوالسقوشالمباشرة

نئهعاراتالىاحالاتااغلبفيالاشترابهبةواؤواؤ!4الديرهقراطي

لما"صلمء"ينالانذاك،العراًفيالمجتعاظواهرسهطحيء"هجاو

ذافكيو!صوباولااوعيامنكأءلء-توى!برآودان!مالهم3يكونواً

ادبيةوتاري!خبلآاجتم"ع-قيا-اباىاارجاعهإمكنالادبيةا!كفاءةفي

الستوى،هثلاا)تراثفيكأللقصحقيقيتقليدوجودروم)ثانيا

وعلى،(اًلخ..الامبلآد!ميطرة،ا!قراءواجه،ورللقصه،ص-ناثقاؤكبماا

العراًؤبلآ،للمفصهةتقليدشبهالخم!-ناتؤصاصوثبهتهذامنالرغم

العرا!ي.الارب4ريفخرتقدمي.!فل!!

-راقاءا1فبئاممهقىاؤطورمناخالبقىاافترةازمهزتاوقد-(

ش-عنص؟دبئذحراؤء،6791حزيرانهزبرمةوحتى06!امن)

خاق؟أجاهوافأاؤضجرلي"نلكنواؤهنتلافي؟تجاهلاإخمسيناتا

امراعاالت!ولهـ-فاأسب،باهممنوكان.(جديردة.)ءربر")

وانت!الأسرثر4ةراؤفهاذدواالهللأدفيافئه،ءلاا"ءبا"ياوالاضطراب

آ?ةي!-ةوآلاصتو(عي()تغييبرواآزجمشاءمحمأ-"ورجمل!يبطكبءولطور

أغكبلذلكضيجةفانقطع.الملكيالعهدمنالموروثةالاؤض،جعلاؤات

اكة---طجإص!،ءلالى؟.شاليةءناء.سهةاتاقترةمنالقصكأكتتاب

فيهفكلوآ)قصةكتتتي/ءنجديد-داملصهلوبرزاتفدأ!جمطاحمطالقصه

اوظفبنوااءا"ءاتاطلملابمنفهه51االبوربروازيرةء:لأهرمن4ابهضغا

افياارريآسكطالاةءطرابؤ"ا،بم"ننئعخص.باعانىواغاب!م،م!بنالم!و

بذ)-كالآفرا:*!!اًو،!زر.الاجتهاعياضميرا!كبمارتجةاحدث

اء"حفافينذجهبنشرلىالجبهذابرداوقد.ءباشرهرءبصورة

مفاجمي؟كميارؤماعووؤء،ؤصصيةمجهوعاتشقلو!تىوالمجلات

ايألرواالازةكاس!سنواتوفي.قبلمنمعبلاامراق!ا)4يشهدلم

بر"لمالا،ؤمنآوررىيهدوآمذألهآدىاجيلاهذاآحوليينالسياسه

الولايانومنا!وآسماليةاورود،مناواؤداالقصةلمنظتجساهموؤد

اجديد"االادب))أو((اطكي!قىاادب))بر-نعتلأيافواالا"يركءقىحدةالمه

نيالانماو"صهمون4اءورجوازييناوثءكلهبمحلإواه،ص،تءةورطهمة

لامراقرؤقطبي،امهأابالتلخيصرواكتفاز4الانحطاطةوبقبمةا)كاذب

!هذاابةموذجواابديلىامهحفي،ا)شكليةعلىو.لأكهبىهالرأسماليه

محاهـاةبرمارسآلر.لهذآبدآوقد.مخرجعناباحثاالجبل

اتطرؤطبماحداىابرنفم!"اوؤتانفهرفي"نبهراًالادبلهذاوعيبلا

زروي!فيقىخاءبلبناناكثنمردورس.اهـمتوؤد.4اءةللبرامننصا

غير.لااربحابئصدابضاعةاهذه

اصهأكهنابامنعص،ةآ!اد((ةاطلب8اادب))انمنارغماوعلى

ذادونؤول-البحتةإلفنبلآالناصةءن"كأهمنهوذصامنحهمبئن

نسه:.بمفبدامروهذا،جديدةلميئزاومنالمغةارويةمن-بتحفظ

عزاقص.،صهناءزلاىاوأدىهاللاكأناحدثهاذطااضخريباانالا

وجماهيرهم.بيئتهم

***

11كل--هطآلانوحتصى6791رانحزبمنالممضدةال!رةاما

جيملانوذلك،زسبيؤارقمعسبقتهاالتيللفترةضبهعه،ا"ضدادا

عقااأىأنضقليناتا)مىتبجبلعادةيسمىاذطاالقصةكتاب

!عنهجتالتيالايجابةانتحولاتمنممهيحملولمااسبعيئت



اظهلاالاعاءةا.شبيا"-ةهعفياطب!يواالاجتماعيوالاستقطاب

ةأءرد!--ااتتتررءرا"بهنأمراعاءدادوالتحزيرآنئرتةان

اكترزوعبممسهوىأىاأ"أ*4-نجياأحاةكور-وأرنفاعوالصهيونية

زنس-،جدكيسطح-،انعتثاس،الالحداماظواهراهذهكل،تطورا

بهض"--وىوءلىاكتبأدحب-لهذاانعلى.القصهكتاب

عهلية!!ه!اهـووءومه"ءفالفصمنموفىكهفيالوضوح"نلبناالافراد

"---نعددبرهودةايض،العنرةهذهوزه.زت.الاجتماعيالتطوير

والنمئر.ازكألمقياىاالخمسيظتكئتن

بر!ىورالأنوحنى06!ا"نذالعرا!قيامصةا.لطورلميز-5

لالشكلالمض.،دل4اأماانه1!ضيةالذي((اجديدا))بلنمصلثلب-مىما

أءطلمعقمفيءطروحا،(آلجدلمد)ءال!فكلهداانالا.التقلإدي

ازسانيوغيررحب،المضمونءدىضارنأثكلااصبحالفصهكتاب

المض!ونعلمىضارىء،اتنفلأإىلخذهبجدي!لمظوهو،5"حتوافي

وانص"---،دينفدميمونالمض،الحألاتاغلبؤنز)مصهمتنادضلانه

لىءساتخعر!أىااًد!لميموصولآةيمنعلانهرجعي،(!مةهادف

تتغلالتكطالمثكليهالممذ!ية"يالىاساسهفيلانهالموضوعيإواقما

الى-صاخفوذأبصحاوإقيوله"!ء،لمحيزصهيالمهبال!نئل"،رىءواالقاص

ودورهن!صه!رد"عتىقارىءاممى،لحدةتموبنومهرفتهالوادع

أداء"ناءقصي!علأنهابفيغير،كانسانوحقيقتهالاصخاعي

،الثعبلم?،ةالابرتم،!طألتمويرءماليه!بموالمغبرالمحولدورها

لدىا:،دصااهـوعبمآنحوواض.التطورندوافي؟ذلذيعاديولانه

الانفءغسصالآهفويجعلجهلافىياال!جبهوقىالقصكثاباغلب

.ومقنع،ءمكنالتئنكلبراالميتاقيزيقي

افصقىاتاجااىانصلانيمكنوح!هاللتئةااضياتباليس-6

القصة3.خاب؟-،تان.كأ"لملأالابرضه،ءجمطدورها؟ؤديالتياجيدةا

ةذا!-الغالبق!.ظلافصكأاكنابةواكنوءخلضمةطيبةالعراقفي

اعسةالمبماء-نوايس.4ميتافيزي!قبهلو!اتبض!لآديمتولرةمغلق!ة

يح.بواننغس"معوصارء"جادةمرابرحةبراجراءالقاصنطالبان

؟..افراءآاءمآههراكنبكيفبخ..ائمتبأن:الاسشلةهذهعلى

الأ--صك!دمدورياوديكيف؟..تمايالاصاواقعافياففاين

لمجباقاصاان!ونق!كطمتقورهومالمكلوبر،نوربرميمهآخرهوما

صاوكأن!زدوادذا.يالةقد4ءملبيجولالذيالوهممنيرتعبالا

.نماء،ح!هحا"اهواعكئىول،أ"4واصالحرينهفقدان

د"لضه،ياالارتب،كأبرظاهزةبعدلإ*ميزامالعراقفيالقصةاًنس7

!---رزا)ورخ!!2إ:،دىاابسى!مناًن.اعلصيأبمصاهـأالجماهير

عةلمت"سماراء-"نانفم!،ماقه."اكأثابا:ولةغااتملاخالارتباط

الازلممس،جيفذرضوهذا.الصغهرابورجوازيمااوانن!ماز!موسلوكتهم

ام!-مو?اواقىعلب،أانرمعوعدماءهااوالانتماءاتثعبجماهبرمع

أبورصوازيادأ)!لوكصلةكلوقطعوطموحاتهاو"ماناتهامشاكلها

قي.الالهفعواإئع،بالاز؟ماشطاىاالننفليديوباإتلالمتقلبالصضهـيى

اب!رضموا،والحقلالم!ملانى،ا:،سااىاصونالقكلئألينزل

يتطهءونلااذإنااوائكليحدزوا،والفلاحبنالعمالعلىأعمالهم

المضجاربفيتس،دلاسهيحلمونوعندلذ،قصالممحنوالكتابةالقراءة

،كلا.ضابوادء،م4وله"*--،و!ض..جايتوقمونهيكونواا!والاقكار

سس--ابصلمنؤ،لات!ملاإت؟،هـيرالجهببندالماتهيشرفا)حكهلآ

ا!نحتىيرعرؤونلااكهثطت!اكانوأذا،للمجضمعالمادقيالقيموانتاج

51مس-الا)!مفسميقولبالصهـ،يفهلموهانعله،ميجبالذيما

الفصةقي!-انعيشءفارؤةيةأتدلذولهبدركونذازروا!لاحون

لعراقية.ا

عهـله"تهـوى"ؤلفآةكماأؤونصالاجتماءجةاررمؤولي!ةاًنس8

بثبتانآلضروريومن،الطفيمحتوىذاتسباسبلآمهمةوانتاجه

،لي!-،والك"ولا-وو)-ةا،فه"ءحديدالاورالى-يالفلص?يالمنطلق

في4وا.محكاسا(وض!وعينر،والوءيا!واقع!4الهلملأقةاةمسآأي

الاره-صانار/أةا!سمآهذهة-.4-.!ختا!..،ء-!اءا-ا...ء.8....

الش!ا)ءة.

الاء؟،مءنالخلاصاداقمصةدآت"--؟وؤرآالمبهذاتتبمءتان

الازطلملاقو)جدليةوحدةوووها)المة"هونوأثكلاءلملادةءولاخاطثةا

?حيحأف!بيماىأسيؤديءم!لاصمه،لةالايديولوجيااءرزرأمعردفىمن

يت11اجنثاءاألاجتماعيأفدورءهـىؤهـاد!مناساسنىعلىلا"ضاج

به.قيوم

الجماهيسسررمضتأياار):اضهولىإفاصم،عيئالاجتالممسؤواهـةان

ابو!مانقديوكم!لاد!اءملهسبارر"يكخطتتتانءجبونض.،لها

قييوحقبجم!بلهووماحقيقبىهو"،كلهوؤ،لجميل،لناجهإتقييم

،حادث،واقه"،حقيق!ة+دلهوالاجتماعياتطوراعمليمةعلىمقاسا

.هذهالصه،عدةالتطورحركةتئفى-!علىتساعد،ظاهرةعلاقلآ

أدبدخاءفيبس-دورهـ،.!فومآني!جباعراق-"ااضصةاآن-9

و،تا.اشتراكي-واؤءك!ادب)بناءاسه،دءاإ؟ونديهقراطيعراقي

اهـقييلاذهـزامضص،دم!موهذا،"حليا!ط!!منإصدرآدب:يعني

يربتطوبر؟خذءحديءضطلق"نبر!هدرآدب،ةمىوالاقيىلثوفيتبةوا

رمارسواًفيتبناتهرهث"والهللمق.خهصى--"الاي!ابهةالميزاتوابراز

للا.اص.ليءرضخلالمنانفسنازضرقءل3!ا-لبم!ةأالحوانبكشف

يذع"لميأآدبمىةوىالىأءرافياالادبروءنرواواىخطوةوهذه

وليقض!-ةالهواًقفيص.اههرنابقص،ي،يرتبطآدب،انساني?توى

ارممىالاتة.!الكة،حدكطويرسا!م4"لميهاااقورةوااعرببنم!االنتورة

ا"ربر-جممااالشهبمماحبرقوةوير-ماؤتمههوز-"وا)4أعربرءلأااربرءجةوا

اىواوالهـدفالمنطاقفيوضوحاىايسعتدأدب،الفلىطب:ي

لآقيراطيىالديمصواز:"كلبرزللتراثءوض-وءيشاملنميببم

سة.فينمسالااو

!د**

أت-مع:ااوضوءاتاهذهءنانطلا!،

راخ!با"نآلض"ص!لاف-!رارغمجناتاسىازجرب!آن!"لن-

ءفا:اوضرورةنهـ،إة،1ونةانخاضئةنجربةتركتهاتياالايحاديا

.4اأعرانيالقصةفيجديدةحاسمةتحولبمرحله

المءاهـ-اتمنايض"،بهـ"كل،ومل"أ(طل-"قىآدب)1اداز!هن!انس

،هى-فا.بذلكونلتزمتامةادانة،ا(ءلميآوكلت!اا"-ةورداس!واء

ء---نؤانا)تت،جهذا"ئلنتصر-،ا"فيانهرايناقياايضايعني

اقارىء*ايضطنأ*كط،داتمابهنقببينوت!م)ةسبراءةقاالضروري

نوور"ء---!عاةىورء*ىآنيجبور،افابلبةحكبفي"4عتىقه-04من

فيالنقدميبرالادبامرا!.-ناآقارىءوااكا:ب.لهرإفءمل-لآوليدءجة

اتاإيالمالهلمودولاراً!لممايىكأوا"ضراكبقىالاشادولواامرر-بئاا-لمدانا

.لادبااهـتليدقاودة

ادض--لء--ن)(بث-تاورهـافياالزاءرءغا"ر!ز-تهرانيجب-

-إهطالؤببناتبادالآاال!للاقةحلالمناضمونواالشكلبينعلاقة

جما.4الموةءووالواوء

ا(وضوعات!اؤتء"اىااءراًقافيالقصهةكأآبازملاءناندءو-

.آلاعلملأموسانلكافةفي"ورءوحبئنكلطرحئاهاا)قيالت"ع

وا"ؤرر"-طتاووراًفىاكبما9الادباءوا،كأ-أدالاعلاموساتلندعو-

الموضهـوعاتاى"ت،ورعةارسهـهيئغبرامكانتردىعيةالثقافيةوالهيئات

بمح!اولاتا&دءولغرض،ايجابيةتائجالىا،و?ولودراهـ!تهـا

عبوة-وذلكوجمهـورهال!،صببنالمباشرةلملأقة511اتآلسب!اولى

.امهلاممحلأتوقيهيرالجطامامءكيةقصص"فياقراءاتبرنا"يم

ءضنء،،و"كأؤ?ء"ه"لغةخلقاءكاني!اتا"ةحانءملب،لممكنوبذلك

ركأ.اكظوااا!راءةنعرفلاتزاللااتكيمااالجماهبراغلتيةقبل

ؤ--سيءيااطإةادورهةوصروبحيوقيدائطاًلهراقآدىلقد

ا*وبر--كب،واالمرا!المستويينءلمىا!اءلأاالادرءفئالةحولاتاحداث

.ا!وراهذاإواء.قانالهوم4وعلمب

.7191.زه-وز.اكلا
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