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اثمحررحرحهفييلادبثور

الثانياكانون24الاربها!مساءالجنوبيللبنانالثقافيالنادياقام1

"بالوفاتحرراحركة!الادبثور"موصوعفيندوةالماضي

الكتابلالحادالعامالاميناثريسسهيلالدكتورمنكلفيهاشارك

والعصحفيي!نللثشابالعامالامينعلوشناجىوالاستاذاللبنانيين

سويد.احمديلاستاذدارهاوا،لفلسطينيينا

الوطنيالتحررعلاقةيحددانقبل،اثريسالدكتوراوضحوقد

العقائدي،او4سيالبالطابععلىفقطيق!صرلاالتحرران،بالادب

الاجتماعي.التحررسيماولاالتحررالوانكلعلىينسحبهوبل

ودور.بلاثبجئرياارتباطامرتبطوالاجتماءيالسياسيوالتحرر

ي!ضائهاعماقهفيالاديبيشعرلمفاذا،فيادتهالاديباوالادب

وارتهاناتءبودياتمنفيههممماقرائهفريرعبرهويحاولثربا

معنىهناوءن.فعالطاليبرثورذايكونانفيينجحلنفلأله،مختلفة

التزامنقول"ضمير"فقولوحين.الاديبضميرفىوالالتزامالوعي

اض!راوتربية.الخارجمنمفروضلا،الاعملامننابع،داخلبم

الاجتطعيةللمشكلات01واستبطا2"واطلاوداباجهداتتطلبالملتزمالادببم

اديبهو،مجتمه*بقضالايلتزملاالذيوالاديب.*ديبيميشهاالتي

ونضاله.مجتممههامشعلىيعيش،فهويعيهاولااثمضاياهذهيحسلا

ايتحررموكةفىيس!همالذيهونظريومخ!فكريضلالدوالاديب

الاجتماعيينوالمن!برينللسياسي!ينبالنسبةخصوصاق!يادياثورهويكون

ولكن،اتباعهاالوا*بلسياسيةابالحلوليوحيبان؟لكوليس

الطر!!فيورخلفااثعبتجعلالتىومثالبهمجتمعهفات7بضمحه

الس!لاحثورعناهميةيقللا6لذاكالثلمةودور.لتحررهالمرسوم

اذايصمدانهـكلءسلاحهناكليسبل،تحرريةمعركةايةفى

اثستقبلية.والدريةالصاة،فلسفةالجئورعميقةفلسفةلحاملهيكنلم

بصفتها،الادبيللمعملال!يةتوفرضرورةءلمىاثريسالدكتوروألح

ائروكلمنفسهالوقتفىولفاعليته*نتاجلقيمةالاساسيالصمان

اشكثت،ااعمقوعالجالموضوعاتاهمكيناولولو،الفنيةللقيمةفاقد

النهائي.ال!قييمفيساثطاثرهو

العربيالتحررحركةفىالادبدورعلولثىفاجيالاستاذوتناول

والنقدالابفيالجديدةالمحاولاتانو؟كراالستيناتاوائلمنابتداء

ناوتحاولوجماهيرها"العربالاصالةءنوالابتعادالتغربئحوح!جه

ادبناعالشفقدولذلك،واكضامعشسعجملاالفربمنبمقاييسقر

وازمىلابجماهبرهعلاقتهافيمةهىحادةازمةلماضية1السئواتخلال

ليم!تاـثقافىاالصعيدعلىالمعركةانعلوشالاستاذوقال.مقاييسه

تلعبانالثلم"ولمقدور.السياسىاصبيداعلىالمعركةمنجزءاالا

فالثامة.السيفيلعبهممااكثررهاوتحيالأمةكعميرفيممبيراثورا

السؤالواكئ.مرةاورالنفسبةالحربل!طحاوكمصدىقثنىالتىهي

فقط؟المثقفةللنخبةوليسللجماهيرالادبيكونانيمكنيف:هو

الناحيةمنللموضوعيتصدىانذلكبعداثريسالدكتورواراد

التيوالملاحظاتالحضورمبلمنالاسثلةتوجيهولكن،التطبيقية

هذاتفصيلثونحالتطويلاو!تاواستفرفتالحانبينمنورل!

76

ءالندوةفيواضحانقصاذلكفشكل،المطروخالموضوعصأب،لجا

ب!دصدراذيا،جالانتحولسى!الءنادريسادكتورا!واجاب

كانالتحررمعركةفبىصرالمطاعربياالانتاجانفقال،تمثرينحرب

ؤهلاحما"التيهبى،ال!وبيةااكخسففىاقوولاصصمةالىبحاجة

الواسعاجالا)قطام!الصدمةهذهاننجير.تشرينمنادسالسا

والفسادا)تخلفادراًنمنالعربيئالنفستطهيرومحاولةاثرهالتعميق

مئالهبدولا.الداخلعةالجبهةعلىثمومن،القتالجبهةعلى

فرصةتشرينمعركةفييجدونكانوايئالذالادباءآثارعلىبعكسان

غني.ادبيلزادذهببلا

ال!ثانميناكت!لاتحادبببمان

الثانيةالنورةعناظاباالبياناللبنا.!نا،كتاباتحاداصدر

وافريقيا.آسيالكعابالدائمللمكتبعشرة

والافريقيينللاسيويينللمك!ابئالعامةالامانةمنموجهةب!وة

ينالام،ادريسسهيماالدكتوربرئاسةاللبنانييناتحادوفداشترك

اجتماععاتفي،السرامين،صادوحبيبوعضويةللالحادالعام

،التالافر!قيينالاسيويينللكتابالدائمللمكتبعثرةالثانيةلدورةا

.القاهرةفيالماضيالشومن01و9يو!عاستغرق!ت

واورا!المختلفةبالمشاريعحافلاالدورةهذهعملبرؤ"مجكانلقد

،السي!!الناحب!ة-ا:حولجميعاتدورالنىالممصرةالعمل

التنظيمية.لناحيةا-3،الثقافيةالناحية-2

المجالبهيضيقامرالدورةهذهنشاطاتكافةعنالحديثوان

.المنجزاتاهمالىبالاشارةنكتفيهنامن

السياسي:الحقلفياولا

فياللبنانيالوفداسهـم؟سياببياناالدائمالدتباصدر

كلؤيالوطني،التحررحركاتقصايالمختلفشاملاجاءوقدصياغته

بالاهتمامالكبرىالعربقضيةوخمىاللاتينيةواميركاوافريقياآسيامن

الحاسم.واوقفالخاص

الثقافي:الحقلفيثانيا

يكل:ماالحقلهذافياتخذتالتيالقراراتاهمان

خلكللبنانفيوافريقياآسيافيةالادبللمجلاتندوةقد3سا

.الجاريالعاممنايلولشهر

اللبنانبمالوفدلطلباستجابةاتخذالنلأروةهذهبعقدالقراران1

ؤجرتالعالميةالنطوةهذهعنمفصلبرنامجبمشروعالوفدتقدموقد

حينه.فيالتفاصلوستعلنعليهالموافقة

عقدهاالمقترحالاطفالادبندوةبشانعملورقةعلىاوافقها-2

الفيلبين.-مانيلافي7591ء،مفي

اؤترحفقدالافريق!ي-الاسيويللادب"لوتس"جوائزحول-3

اوطنيالنضالشهيديمنلكلتقديريةجائزةتقديماللبنانيالوفد

لائحةفياسميهماادراجعلىالموافقةفتمتفيروداوبابلوناصركمال

الادبية.لوتسجائزةلفلالمرشحين



الوفدفاقترجآسيو!ةافرير!قيةنشردارانشاءعلىالعمل-4

ريثماالشانهذافيالبتارجىءانمابيروتفيتشااناللبنا.كط

المأدية.الثروطتتوافر

ليعملوالاسيويينالافريقيينللفنانيناقحادبانشاءالتوصية-5

لوالدااشاروقدوالاسصويينالا!ريقبيئالكتاباتحادمعجنبالىجمبا

علىالهربالتشكيليينالفنانيناتحادالىالاهتماممنبكثيراللنناني

به.ويستمانتجربتهمنيستفادان

اعضاءبينلقاءاتالدافمالمكنباجتماعاتتخللوقدهذاً...

الفلسطينضمةالمشكلةتوضيحجرىحيثوالافريقيةالاسيوجمةالوفود

لدولةالاستعماريالاجتياحيا!جود:نالناحمةالعربيةوالمشاكل

للكتابمؤتمراقامةالىاليابانيالودددعاالصدد!ذاوفي.اسائيل

الصهيوفي"ضدالعاللكفاحهافىلعربيةاالامةدعماجلمنا!يابانفي

سي!،ولاجميعاالوفودشكرمعالدعوةهذهكنلتوكدوالامبريالية

العربية.الودود

***

-س*لا

.ع..اما.001.ائا.-..

خشبةساميالادابمراسلكا

اتمنقاؤببةانث!ورة:اكضؤر6ثقافة

الاصيل!مجراهلالىا!تاوص!ودة

اعمالالىغالبااذهنناينصرف"الثقافة"عننتحدثحينما

يفيبماوغالبا،التعليمفينفكرماناثرا.وحدهاوالفنالفكر

علافاتتكوينوأساليبالاخلاقعةالقيمءنتصورأيتمامااذهانناعن

.الحياةوممارسةالعمل

القول،المجتمعاتتعييرعلم،"الثورة"علمبديهياتومن

بدلاوهـكا)عصرنافي،واقنصاديةسياسية،اجتماعيلآثورةايبأى

لقايسة.ثورةتصحبهاانبدلا(لأشتراكيةثورةبالتاليتكونأن

ومن)الاشتراكيةالثورةعناعرمنالمعاسيطضصرالثقافيةوالثورة

مصطلحا(،الثقافيةال!ثورة"نظنان،الجهلمنانهكما،السذابرية

الاشترإكيةالثورةسوىفيهاتفكرلماو،تنجزهالمعمليةاوصينيا

اعادهضرورةمعناهيتضمنمصطلعالثقاف!يةاتنورة.،الصينفي

كميةالىالمعروفةالمعلوماتكصلآمن)التربرويالنظاممجموعبناء

الالثزامثرجةلى9السائدةالأخلافيةالقيمنوعيةومن،يعرفونها"ن

مجالاتالىالطميةالتفكيرمناهجومن،الانسانيةالاخلاقيةبال!م

العملعلاكاتفيكماالانسانيات!ءكماالفيزيقيةالعلومفيتطبيقها

فيالناسبينتعنشالألتيالتلقائيةالاجتماعيةللعلاقاتم!!اراوجعلها

فيهدهالتربويةالبناءاعاثةعملميةتتمانءلى،(مجتمعكل

الامةئقافةمنجزاتاسمىوصولبعدهالثورةتضمن،معقولوقت

بذلكتوكداناجلمن،الجماهيركلالىكلهاالانسانيةثقافةثم

ساةالحبوتوجهـيهادارةفيالجماهيرجانبمنالمباشرة1المشاركة

ادارةفيتشاركلنهكلوالجمل.والافتصاديةوالاجتماعيةالسياسية

الاصبلالأتجاهوفيالتاريخيالتقدماتجاهوفيبفعاليةالحياةهذه

بالمعلومات.واعيةجماهيرتكنلمما(لخامررالانسانيالقوميلتاريخها

السلوكومعاييرالانسازيةالاخلاقيةبالقيمكماالعلميةالتفكيرومناهج

ثسدرةايةتصاحبانبدلاالتي،الثقافيةالثورةفي.الانسطني

الاهدافلأنجازاجلمن"التحطيط"يقوم،اعبلمةاشتراكية

!لا

التكاملبروحالجماهيرتربيةاعادةهدفاما.سلفاالمحددة

ومنالعملمنالأشتراكيوللموقف،للاشتراكيةوالاخلاصالاخلاقي

لبقاياالكاملالاستئصالوبهدف،الانسانومنالعام!1الممتلكات

صياغتسهفان،اًلهدف!هذاًأمل:القديمةوالمتخلفةالاستغلاليةالنكلم

الواجبمنأصبححيثينبغيممااكترعامةالامورتجعلالشكلبهذا

زر-،ولانسالكرجم!إلوطنفيبالذاتنحنواجنناومن-

التخمسص.

والروحية،اديةالمىالقيممجموعهيالثقافةاننعرف!اننا

وهي،تبادلهااوونقلهاواستخدامهاالقيمهذهخلقوسائلومجموع

منمزيدالتعمناواذا.تاريخهمسارفيالمجتمع1يخلقهاالتيالذم

الثقسافةبينالتمييزالمعتادمنانهفعرفانناقلنا،التخصبص

وفصمجالاتمنالمستخلصةوالننجارب،والاثواتا!لات)اثادية

وببث(الاخرىالماديةالثرواتصورومختلفالمادياالانتاجائناء

والاثبوالفنالعلوممجالاتفيالمننحققةالنجزات)الروحيةالثقافة

الثقافةانايضانعرك!ونحن.(اًلخ..والتعليموالاخلا!والفلسفة

الاشكا!والتراكيبتلاحقخملالمنيتحمرتطورهاوان،تاريخيةظاهرة

ايضانعرفونرحن.3أ!ه5-حأ*هولهس!ءالاقنصادو"الاجتماعية

والظروفالمأديةالعثقافةبتطورالروحيةوثقافة11تطورارتباطرغمانه

التحولمرحلةفيوخاصةسالاولىترفان،الافتصاديةالاجتماءية

طويلارمنايستعر!انه.اوتوماتيكيةبصورةيتملا-الاشتراكي

الاشؤاكيىلا،"رثقافيةالنورة!في.والظئرالطثيريتماناجلمن

توحيهاجلمن،الزمنجانبالى"كفاحا"و((خطة"يستلزم

اللافيمالزمناختزالاجلومن،الصحيحةوجهتهالىالتطور

.للتطور

اننالوالنتيجةتكونماذا:العامةالعاديةالافكارهذهضوءعلى

عش!يىلأ"ثقافتنا"الي(الامكانبقددموضوعيةولتكن)نظرةالهـقيما

"لمجيدأ(،اكنوبر6"

مثلا:العمل!شاكلعن،"اديةالما"الثقافةعننتحدثهل

بشكلتتغيرلمالتيح!ياتهوظروفالمصريالفلاحعملظروفعن

مناللأييناصإةظروفوعن،ءنالعضمنآلأفعدةمنذ،جذري

يصفهالمالتيالظروفوهي-المدنفيوالخمماتالصناعةعمال

المانيافيهاوبتماناوؤكانكلترادي!زوصفهامثلمياأبداادبنا

التيالظروفوهي،فرنسسافيزولااميلاوأروسياميغوركياو

وبماسيالكبرىالكونيةبالمشاكلالمصرياالادبانشغالرغم-نستطيع

نتحرث،هـل.ودقيقاصادقاتصورانتصورهاان-ا!ثقفينغربة

ومشاكلتحر-هـالمراةءنأم،والمسرحياتالكنحطعن،المعتادهوكما

عنضهل؟الصحفييناالكتاب"تهويش"عنأم،والدينالجنس

الندمة"دفترعلى!امش"كتبواالذين،حزيرانبعدماثوارا!ن

ل!اواو،(،صيئلدالفقرانقد"و"يمةلهزابعد!لذاالنقدا"او

الياسرع،صوتا"ال!ر"لرابى"الثواراعلىوكاى،الافلعلى

راى(لنظمهاالكافيالوقتيجدلملانهربما)نثريةقصيدةكتابة

بمد،الثريامثليتل!ونقا،ها،يسطعونورها6تتطهرمصرفيها

الضيمة!خزيمنانقذتهأن

ضى"يدخل"البترثلرءوءاانبعدن7االثوارهؤلاءقنعهل

شبساببينما،متزناصادقارصيناهادئاالمصريوالالمحلام،الموكة

ويطردهبالقوةحصونهمنالعدوويقلقلوالنارالدمبحاريعبرمصر

بكرامض!مشعرواهل6العراءفييقاتله!ماالصحراءالىببدا

العولمحةاوانآنقدانيتبينونبحيث،واستراحوا،اليهمتعود

،النهسودوحلمات،المريضةالحبوعلافات،الكونيةالمشاكلالى

قبلالوحدةام،الوحدةقبلالتحرراهي:الثورةأهدافوترتيب



منالضخلصاوانآنقدوان،لجميعاقبلاثرام،الاشتراكية

اليهوالانتواء،المقهىهوالوطنحيث)الوفىفيبالنفيإلاحساس

وحيث،يثرثرونالذيئا)ثمقف!ينوس!الجلوسعرءالقروةهو

والجنسبالموتهناكواللصبالمفابراحدىالىالهروبهوالخلاص

ذلكعننمتحدثهل؟(قصصهااحدىفيثوريةمثقفةتقولكماإ

تليفيزيونفي"زورباعزوز"عننتحى!دنأم،يعضمهاو،كله

الهزيمةبنسيانمتلبسارمضانفيالحربماجاتههالدي،القاهرة

صاحبهقلبهبالحربشعرفلما،(والاشتراكيةالثورةنسيانعنكدع)

رضا"لممالمهقهوة"الى(يوفونلالمن،سالممحمدالاستاد)

،"الكنابل،(عنويتحدثونالمالنىالدكاعملابسالرجالكل-رتديحيث

"معركة"،لذالتبرعاتويجمعىئالتمريضثياباجمعالنساءوترتدي

،)1(ابراهيمسيدناعهدمنذالصهيونيةتاريخالرجالاحدويحكي

مالسبب"بدلا"المخرجانهيالمسالةانالنهايةفينكنشفثم

سواءوانه،سنةكلالمألمنمبلغاوفرفتهرضاالمعلميمنحان

فطمتاو،رمضانفي"ل!ربقامتاو،حربدونرمضانجاء

فلوسه""علىرضاالمعلميحصلانبددلا،العيدقبلانتهتثم

سوىشيئايهرفلارضاالمعلمبينما،بغيرهأوفيوربابعزوزان

زوجاتهتكايدهطيبابلهبلدابنمطموانه"القهوة"مسالة

الضاحك،العاديرمضاناطارفيذلككانسواء،منهنويهرب

وسواء،ايضاالضاحلد،"الحرباوامرظلامفي)،رمضاناو

يفسولانءليهكاناووالصهيوت!ةالحربعنشيئايعرفكان

(1والسلام..!ىءاي

الثقافية(ثورتهامنجزءوهو)القاهرةاعلامعننتعم!هل

"رمضانفيوحرمهسيد"!لمن،امزورباعزوفيخلكلمن

متلبسين(المرةهذهالاذاعةدياايضاالحربماجاتهمااللذين

،تهالحسناواتلجاط"السيدسي"ومغازلات(،الكحك"عنبالحديث

،الحربفابئتهمافلما،الجائلينالباعةمع"حرمه"ومماحكات

السلطانجثدينصرانللهوالد!اء،والصلاةالصومالىانقلبا

لمواتمىتعدلم(،حدهاعن"الامورزادتولما.الاسلاموعساكر

الخيراتدلائلالىالجممعفانكق،كافيةوحرمه"السيدسي"

والمماحكاتالكحكقعصمؤقتاونسينا،الصالحالسلفوفصص

لبوسها،حالةلكلنلبسانالقدهاءحكمةمنتعلمنافلقد،والمفازلات

كة"الف!"الىواشارة،الحكمة!لا،،الفهلوةة،عنتعبي"

هذافيممرثقافةمصطلحاتمنوالفكاكةوالفهلوة...المرونةالىلأ

4المغزىادبعيدالثوريالصر

لثىدي،مدد،مميد"عن،نتحثامذلككلعننتعدثهل

،(،اكتوبر6"سرحهوهذاانلناقيلحيث،"بلدياحيلك

نغماتعلىتغنىكلماتتصبحالدراويشتلوح!فرأيناونظرنا

الجديدةالمرحلة"هيهذه"ناساسعلى،حماسيباسلوبالجيرك

الموسيفىتطورءلمىانفتاحها!الممريةالاغنيةتطورمراحلمن

المراحلببواطنعليمموسيقيناقدتعبيراتحدعلى"العالمية

التصمصرنافرايناأخرىمرةونظرنا،العا&!ةالموسيقىوحقائق

(السقوطوشكعلىامراةاوبعاهرةاليهايرمزإنمسرحنااعتاد

الاسودترتدي(فهقطبالماكياج)القسماتصلبةبامرأةاليها-!مز

كلويحسبيتفرجونوجنودنا،اخلصاالحبيبتنتظروالاخفر

ال!بعثلىالربفيراسهيترنحبينما،بعينهالمخلصالحبيبنفسهمنهم

لحماسة!واالجيركخدهةفيوضعوهاالتيالذكرطبلةدقاتايقاع

جي-صلمنالراحلينآخر،حسينطهموتءننتحذتترىام

خطواتهتاهتالذي،والحقيقةالحريةالىالطموحجيل،9191

فاصبح،الخطوطالمبهمةالصر"ءساحةعلىالمشتبكةالطرقفوق
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خاطئعةمفاتيحاستخدامعلىوالاصراروالنكوصوالتقوقعالخيبةجيل

منبدلاتتحطمانينبغيكانالتيالصدئةالأدفالفتحمحاولةفي

عبثيتها،رغم،(لمحاولاتهدهوكانت.المجديةغيرفتحهامحاولات

الىوطنيةمظاهرةمنالعنيدالمهزومالبطلجنازةوتحولت.بطولة

فهوخطهناككانفان.الصوفيةالطرقموالدمنمولدفيموكب

غبارالخاصةكواهلهمعننفضوا:وجيلهنفسهحسبنطهخط

هووكان-رحلوافلما،مصرعنينفضونهاانهموحسبوا،القرون

التياحقيقةاعنالعيونتعميزوبه-"فيالغبارانتفض-آخرهم

زاثوهاقديكونواانونخشى)جلالها!محاولةفياعمارهمأضاعوا

كا!ا6ضروريان!حممبانيقولالرجلكان.(مؤكدةنيةبحسنخظء

وكا)أنتعلمهكيفولا؟ماذاتعليم:لنايقللمولكنه.والهواء

تصادمعنتعبيرال!حققة!هووالرجالالعقائدعراعبأنيقول

كيفولا6القوىنلكهيماالنايقللمولكنه.معينةاجتماعيةقوى

الرجالهؤلاءكانلماذاولا،غيرهاثونبالداتالعقائد1هذهتكونت

خوفا،يقولان!ونومات،يعرفكانلعله.غيرهمثونبع-!نهم

.يقولانجدوىفيشكااوالمللبدافعأواستخفا!ااو

عوت"و"زوزومنبالكخلي"عننتعثانتشاؤونهلأم

الكاراتب،اكلامجواراًلى..."الحبيفنيعندما"و"الحبلأ

الضاحكينوالمليونيراتقبورهممنالخارجينوالموتىوالجريمةوالرعب

اًلخ..اًلخ..واحدةعشق(،خبطهـة"ميالثروةعنالباحثينوالشبان

علىبالقدرةالكهرباءخطوطتمدهالذيالسشمائيال!عارهذا

الريشنكاتولاالشرطةالورياتحتىتصللاحيثالىالوصول

مداهـصعنستطعلمبالذاتالحصاروهذا؟البنس!ينحقنولا

كانواباللهكيفاذ:التهابهاقمةفيحتىحلقتهتفكاناكأوبر6

بالسرعة(،مناسبة"باثياءالفضيةالشاشاتيشغلواانيستطيعون

الراديو!فياو،مثلاالتليفيزيونفيذلكبهاتماتي

التيالمضيئة"لومضاتعننتحثثىامذلككلعننتعمثهل

اكتوبر"6"الىننظرلممسرحياتاوكتبفي،آخرونمثقفونصنعها

نكرواانما،اثرثونماوستمضيبالصدفةجاءتمناسبةباعتباره

ولحظة،الامدالمتطاولالنضالاياممنواحداباعتبارهاليومذلكالى

اذااثرثنتمضيانباتكيديمكن،النضالذلكلضاتمنندوة

لممالمص"و"رمضانفيوحرمهلسيد"و،،!ربالعزوز"تركت

اذااو،لخاوية4الاضرحةومجاذيبالجيركطبولوثراويش،،رضا

الذينلاولئكاو،المقاهيلثواراو،(الفرنجة"للمتفس!فينتركت

القراءيناشدونراحوا"الارتعاشة"بغيراكتوبر6فييشعرالم

ن!تعبرانتقدرتعدلماقلامهملانالكتابةعلىيساعدوهمان

!(،اكبرالله)،منباكثرالمدهشةارتعاشتهم

وسطنورهاوخباسطعت،العمرقصيرة،مف!ئةومضات

منتيارالىتت!ولانتستطيمولا،الباردةاللائقافةهذهظلمة

محىودالاستاذعنهتحدثماتحققاذاالا،ومتزايدمشمر،النور

يتجمعان:"الاداب"منالاسب!العددلموادنقدهميالعالمأمين

تتشكللكي،التحر-و!ميةهي،واحدهقضيةحولا،!ثقفونهؤلاكل

فانما،تنوع!توان،داخلهافيهمومهم،واحدةعريضةجبهةمنهم

.الاتجاه1نفسىتتخذ

لعلهبل،وحدهالسياسيالتحريرهوليسهناالتحرحر

المثقفوناءثهمنيعملاساسيكهدف)اصلاالسياسيالتحريرليس

والضروري،العمليالهدفاننعتقدانما،(الحاليةظروفهمفي

الحقائق""نشرهوجهودهممثقفونالهيهـرسن1يمكنوالذي،+ن

منالارتباطتنبعاخلاقيةبقيمالصارمالالتزامونشر،الافكارنشر!ل



أساسهايتضحلمفكريةبتياراتالالتزامنشرمناكثر،بالح!كة

المصري"المتعلما"انتصوريفي.بعدالاجتماعيواق!نافيالمادي

بحاجةاصبح(4الساحقةالاغلبيةممتل،المصريالاميعنكدع)

،صروفموبويعف،شميلوشبلي،الطهطاويرفاعةظهورالى

الوحي!ظ(وربما)الاساسيةوظيفتهمكانتالذين،مكلهرواسماعيل

بتياراتالمعرفةونشروالفيزيقيةوالجغراك!يةالتاريخيةالحقائقنشرهي

اساسعلىولكن،(بهاالتبفراوتحليلهيامناكثر)الحديثالفكر

الحقائق"هيالانمثقغوناوينشرهابهايبشرالتيالحقائقتكونان

حقيقتنا،كل:حقيقتنانعرفانارىبحاجةفنحن:اساسا"نحنعنا

باعتبارهالانناقشهاوان،"3حقيقة"ار،واجهانبالفعلنتعلمحتى

ءف.نواتناعنمستقلاموضوعيااوجوإباعننبارهاوانما"رايا"

الجغرافيمصرموقعيتدكرانالىبحاجةالمصريالمتملمانتصوري

الىوحاجته،العربيبالوطن-وبطهاومانيلهاومجرىوتاريخها

"فلانيأ(الدكتوراوالاستاذرايمعرفةالىحاجتهمناكثرومثلهذلك

خ!لكلمنالقوميةلشخصيتناالاصيلةالخطوطاكتشافكيفيةفي

لبهضعشوائياخت!يارعلىالقائمفلانركيالا!الاستاذمنهجتطبيق

مقسالوفي)ملامحهاواهمئباتهااسبابعنوالبحث(،الثوابت"

الفلسفةاستاذاخذ،الاهرامجريدةفي،محوودنجيبزكيللدكتور

الغزالي،الامامالاسلامحجمةالىمؤخراتحولالذي،المطقيالوضعي

عشوائياثوابتهاخذ،الذهبيهالدينبيضةعنالمنافرصمنواصبهح

اشياءاًنها..كلثوموام،المصريةوالقرية،الهولابوهيفكانت

الوضعية:النطروجهتيكلتامنذلكاثباتويمكن،ترونكماابدية

هوذلكانوبما.واحدوقتفياللاعقليةوالصوفية،المنطقية

علىمعيتتفقورزالا:الفيلسوفاستاذنا!جانبمنفغلاحدثالذي

.،أكرويةالارضانحقايتذكرواانالىبحاجةتلامذتهان

انغسنا،عنالبسيطةالاويى"الحقائقتذكرالىنحنبحاجة

هـذابوصفالرتبومنحالاتجاهاتتوزيعالىحاجنننامناكثر

التخصصالىبحاجةنحنمابمثل،الاخرينعنالشرفونفيبالشرف

دائمايدهشنا،غيرهامناكثرهنابهانهتمالتيالثقافةمجالوفي)

ماذايعرؤصونلااصبحواالذين،الصغارالسياسيينالكنابمن

الثورةيحللواان-السياسةهمركتبوااًنسيفضاونانهم.يقولون

الادلاءمع6المهلكةلالمزالقصنجازيمبابوياوالص.حةالهندفي

صالونصىفياوالمقهىعلىثوريةواكثرهاازتحلي!باعمقشفويا

واحياناالمسرحعناخيانايكتبوااناكثروإهضلون-المقطمكازينو

الباط!نيةالمعانيعناللثامكشفواتهوراازدادواواذا،السينماعن

.،!محفوظنجيبلقصصالعهكة

والاتلزام،الصخصصهـع،انفسناعنالاساسيةالحقائق!مثر

الاسرهي،بالحقيقةالارتباطمنالنابعةالاخلاقيةبالقيماصارما

الاسساكنقاديفيوهي،الانالثقافيةحياتناتفتقم!االتيالثلاثة

بناءلامادةاألم!ةلضرورةاتنجزثقاديةئورةلبدايةاللازمةالثلا*لة

تضصصن،معقولوقتفيمجتمعاتنافيالتربويالنكلاممجموع

الانانيةثقافةثمالامةئقافةمنبماتاسمىوصولبعده"مجتمعاتنا"

ثقافيةثورةعنهنانتحثثلااًنناالواضحومن.لجماهيراالىكلها

معالحقالقنشرفان:ليبراليةثقافيةثورةعنوانما،اشتراكية

القيمهيبالحقيقةالارتباطمنتنبمباخلاقياتوالالتزامالخصص

.التاربخفيمستنيرةبورجوا!يةثورةلاي،العامةالاساسية

ناعرفت(النيربذلكواصابها)الهـحقيقةعرفتادافجماهيرنا

ناوعرفت،واحدعبقريكلهايعرفهاانمنواكبراوسعالحقيقة

بالحقيقة)بهاالارتباطمنتنبعباخلاقي(تالتزامايتطلبتغييرها

الحقيقيمجراهالىالتاريخيعودانعلىنساعدقدبذلك.(نفسها

بحريةعنهيتفعومااطبقاتاصراعيرسه"الذيالمجرىةالاصيل

،(اًلخ..والحريةالاشتراكيةوالقوميةبشعاراتتلعبانقلاباتدون)

الىالتاريخاعادة:العظيممغزاهاكتوبر6ليوميكتملقدوبذلك

اللازمة،الخطوةهي،الخلفالىخطوةتكونفقد،الحقيقيمجراه

!الامامالى،اخرىوخطوات،خطوتيناجلمن،الغرورية

لقاهرةا

تقدمكلصثابلار

الجديدد!انهفيلمححبوراحمد

أدث!!ت!ياةو

حوكهتعطلعمدةفمنذأالفلسطينياثشمروصلايحالميمسوالعلىالاجابةهودحبورأحمدلعل"

الشاعرهذا.الجديدةدحبوراغانيتعطيهالمذاق!ذاالوعدوان.جديدالونااومذأقاالشعرمذا

".فم!ء:ايضيئاالفلسطينيالشعرالىيضيفلانالمرشحهو

يسددرومحصد

الاهرامجري!ة

ولذلك.ويعرفهايفهمهاالتيالجماهروشاعرهو.السلطانجمهرهوليسالقاومةشاعر"

..الحالاتبعضفيالا!اعميقةجذورلأرومانتيكيةحالةهوالمحتآةفلسطينخارجالمقاومةشعراواعتقد

تسص!.للانسانيمكنالذينءالشعرهمنآخروعددا..الثورةيغنيالذيدحبوراحمدبالذكراخص

."جداطليعىوعدانهاًعتقدلاننى،الآنحضرئيدحبوراحمداسمولكن

كنفانيغسان

لهاذاعيحديثآخرفيحديعاصدر
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