
1!ضبيالؤطرر-فىا!ما-فىالضمثماعل!

الحلقةهذهلتمحاضرتتناولأنننتظصفقدكنا،يفيدانالانرانهمنليس

معالجةبالذات.قضاياناضودععاعيهدجااولى!و"بعدتتعدالتحنيالنظ!ااقعااقروبتالمط71لآث

مدرةةحةلةفي...يلناقف!ا."اطويةمفاهيم"حلقة

ا-يتنافسعامكلخطابيةحفلةوتبيرفيالاسلاميةالمقاصدجمعيةتقيمالاوسطالثرقفيالأقيميالمركزاقام،الاضيالص"رمن42و23في

النصوليءالدينمحيالأستاذةجا!لاحرازوالبنينللبناتالمقاصدكليتيطلابالفكرقادةكنعددحفرهاعا!دراساتحلقةالثقافةطريةالعالميةللمنظمة

الادبيالموسمالوانمنطريفاًلوناًالسنويةالمباراةهذهتعتبرانيمكنو.لنانفيوا!دب

موضرعاتاهم،سنمحداثةعلى،فيهايتناولونانالمتبارينلاسيما.و،لبنانفيتحدثاكيعزقولكريمللدكتورالحلقةهذهفيالاولىةالمحاضروكانت

والقومية.الفكريةالقضاياخطرايعالجونوالساعةلحقوقالعاليالاعا!نخلالمنيةللحبرالثيوعيواطيالد!وقرالمفهوبن"عن

فيبعيدصدىلهاوكاقالماضياشهرافيالخطابيةالمبارا!هذهاقيمتوقدحمىاضح"تناولالذيقويتيغسانللاشاذالثانيةالمحاضرةوكانتء"الانان

فاثبتواالعربتهمالتيالقضايامختلففيهاعالجواقداظطباءلأن،الاوساطالددوروتحدث."ارهااسضعدمواصالحرةالمجتمعاتفيالكامنهةالضعف

الوعيهذاوان4والم!ارساكذياتطلابصفوففيتعل!دالوعيانحاضسثم."ءامضةشخصيةالمعاصر".العربيعنوانهموضوعفييادةزنقولا

ماردأ.جبارأيصبححتىويكبرينموانلابدصدورهمفيطفلاعرعيترالذيالاسناذواما."و.-سقثلهاواقعها،القومية"عنلمغيزجوزيفالاشاذ

العمليةءالحياةالىيخرجونحينفيالقوميةدور"عنحديثهفقدكان،اتاإ-اضراختتمالذيجنبلاطكمال

هذهعلىفيهاتعلقكلمةطوبيا!ىالسيدةالفاضلةالأديبةمنجاءتناوقد."تقويضهافياوالحرةالمجتهمعاتتؤوية

:البابهذ!فيهاننمثرانرأينا،المباراةجمةلمحاضراتترهيجنبلاطوتوينيوعزقولالاساتذةتامحاءسانتبينوقد

اللغة:تلقىخطبسمكلعلىتتفجرثمللعروقفيتغليالعربيةالروحرأيتالاستاذينتامحاضراما.ميلانوفيالثقافةلحريةالعالميةالمنظمةمؤتمرفيالقيت

كلهط-العربيةالوحدة-العربيةالمراًة-العربيةالقومية-الفصحىالعربيةوالانسانبيةالعرالقوميةعلىالتجنيمنفيهماكثيرفقدكان،لمغيزوزيادة

واسعواطلاع،انباشوعا!ا،ابلنسينمنا!كاليينسبيبة!اىلمواضغافيالمشتركينفبلمنعنيفةمنافثةالمحاضرتانهاتاننوفثوقد،بيالعر

بالسياسة!تمرسكسياسيالوضعيتفهمهؤلاء!نالخطيبةاوالخطيبكأن.الحلقة

بههذلتعنىهاباسالدنياكانتيومبعيدا،.تذكرتبعيدأاظيالحملنيوقدولكن،ريبدونطيبةفكرةهيالحلقةهذهاقامةأملتالتيوالفكرة

جعلتالتيانطونيوسوخطبة..روماتذكرت!اظطابةفن:القوىالفنفيالعربيللفكرملحوظةفائدةيؤمنالذيالتنظيممنظمةتكنلمالحلقةهذه

اصاتذةوالاغريقوتذكرت،لهاثا!شعبهاالمقتولقيصرعلى.الفاشالشعبمنوهي؟واضحةنتائجالىيفضيبحيثفيهتسطرخظلموضوعاتهافليس،لبنان

الفنهذانتقنرأيتنا،نحنوتذبهرتنا.هوغيرثموستيكلسامثالاثينافيالفنيعالىولم،العربيةالبلادحريةالىمباشرةبصلةيمتماالقضايامنتتناوللم

القائدليتكلموحتى،فيههزء.ببلاعهكسرىايواناماممناالواحدليقفحتى..الاقطاربعضفيأضحلهادمنتعانيهوماالفكريةالحريةقضيةمفلامحاضروها

الذينالرجاليقودثمالعروقفييغليويتركهالرؤوسالىالدمفيدقعجندهفيامر،مناسبةبغيروبمناسبة،ومنافثتهاالموضوعاتطرحانمئفبالرغم

ولعرلكمب.متاأكبيراالتزحماعدتأالماالمثهره!ة=&!هاتستاا=وقدوآداكا.الفارسيهاللغةي!لتدر مراللبحاليةالجامعهاىاحيردسن*

النتاجامنكثيرةالوانعلىالحضور-م"-الجامعةرئيسالتدضنحفلةفيخطب

يعرفونها.يكونوااي-"!والمنقولالمعقبرل"كليةعميدو،طهرانجامعةورنيس،اللبنانية

بهةترمن،الثابالمستثرقينمنوهو،بيرولجيلبرالاستاذان!ى*المتدبالاشاذهومالىجلالوالدكتور،طهران!امعة-الفلسفةكلية

وستتولى.نسيةالقراللغةالىادريسسهيلللدكتور"اللاتينيالحي"رواية.وآدابهاالفارسيةاللغةلتعليم

قريب.وقتفينجةالترمذ.إصدارىالكبرللفرنسيةالنشردوراحدىذكرىبمناسبةمحاضرةفالقىطهرانالىالبستافيافرامفؤادالاستاذدعي*

الموصماولفيالهامةالكتبمنعددلإخراج"الادابدار"تستعد*.الطوصيالدينجلالوفاةعلىعامسبعشةمرور

المقبل.(شتمبر)ايلولشهرمناتداء،القادمالادبيالمباراةفيةالقصيرالقصةةبجافئنجيمرامز،الناشيابلبنافيالقاصفاز*

لمعجمبيروتفيالكاثوليكيةالمطبعةاصدرتهاالتيالجديدةالطبعةمازال*الىوسيسافر.الفرنسيةباللغة*مأ46عول!ححذأ؟ةكا+!!3أتامتهاالتي

بهتتميزلماالادبيةالاوصاطحيبترتلقى"والعلوموالادباللغةفيالمنجد"ءالأدبيةالاوساطالىتقديمهستتولىالتيالمجلةنفقةعلىفرنسا

..سمولالمعلوماتفي.اتساععنىمناوائلفيالعربيالثقافيالنادياقامهالذيالعربيالكتابمعرضضمء
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1!صيىالؤءثءفيا!تماءفيا!ثتماكل

ء.العالمليفتحواهمدماوغلت

!رصئظلىالاسوعكاظاماىومرت..عكاظصوقلنافكانت..فناًناءقدلقدو

...امابكلالحفلةهدعوراًيت.الخطباءيقدمالحفلةوعريفيصفقونحولمطمن

نقلدانالغريبمناليس:عكاظسوقحفلاتعنالأعلطبقصورةفيها

ساؤب*دا(ا،دأب1"اهـاسل!3.ءا!دبيةحف!ممهمفيلئكاواجدارناينالعئرالقرنابناءنحن

فوتوغرافيةلموحاتمعوصايةمنقادملكلالبراحالأرضلتتحالعراء.فيالحفلة!قيمونرأيتهم

يفد..حداناووزرافاتالاجماعمكانالىيتوافد.نوراًيهم،كانجتقبيلة

للتص!ويرمعرضاقاحةءلىيفاكسامىيئألد!رالموهوبالفناندرخبسلا!وتزلينالطودلثوبهفوقالفضفاضةبعباءتهللتفوقدمنهم.الرجل

،+با؟دنا"عةصلفيافى-شلي"الجمالصورالمف?زيبر،عامكلفيافيغرالفو"بهانت.الإجماعمكانقدماءتطأانقبلجانباًويضعهالسلاخ!هذايترعلكنهو

الدكتورويرجدو.ايى،ةالمعبرالو-وها-:!أتفيالرهيففذوعنض"ويكثفياسمىتنبتالتيالأرضانها..سينيدخلوماانمناقدسنظرهمفيجمككاظ

العاليةالمعاهدطرءي4أ!جمايااولقة"فياقامهللذياثالثامعرضهفييف،س!اتثورلئلاسلاخيدخلهاانعنبهاباونيرفهم..البشريالفكربذور

اداماًلم"م!كاناصتلتانأق"لوصة:بنوث!ثاضمالذىو"بدمثوا!عرابلئكاوس!اكيفارايت...قدسيتهاوتنثهلث..دماءفتسفكاهواء

ا،!،أ،4!احح+حتوكيدالتقنيةرالعافيفيقأديوفقو،التصويرفنبراماليبوايماً؟..الفكروقدصابالادب

نسجاملاساسءلىتائمصورهفياحلشلو،لوطففياءكأالوضوحوابدة-رجلايراتبهنتجدتالمرأةتفدثم،بعاًمترالأرضعلىالرجكويجلس

الصورةرقعةفيالتباينةال!تا!لف%زص-ث،الصورةتركيبفيإن،الوحدةعضوأتنتخباوتلتياويلقىمافتسمعالحفلةفيلت!ثتركتأقي،استياءولاجمكلها

تعبرالتيالموضوعوحدةعلىايضاقائمهو.كماوالظلالالأنواريمتوزفياو..علجواشلامامهاوواحدصففياللجنةهذءوتجلسءالمحكمةاللجنةفي

لها،الملائمالجويخلق،5اًلوجوتصويرفيفتراه،ككلالصورةأءاجزعن."نيكونانبدولاالاولالخطيبوينهض..وامراءملوكقدمهاجوا-ءش

واالصورةكلطابقةءفلأندون،ييصب"الذياتجيرعلىالحصولالىراسياًبعضفيوهوالثاقياظطيبينهضثم،شكربكنمةاطفلةفنفتتحالاعلام

ذاتهاازبابرقمينة،الشخصصورةأنموقنلانهماف!وزجلاوصافشرمكاثم.،الشعرموسمعنفيتحدثطالبابيبنعلالامامالمفوهالخطيبادنين

تماما..واحداواحدأالشعراءفيقدمالذبياقيالنابغةيكونوقدالالثينهض

كعي!ي!!!!
لا؟!6نج!!؟؟!ئنئن!لأ!لاج!،وتاقشالمحكمةاللجنةتتناقشثم،هدءحفلتناىالحفلةعريفيفعلكما

،د-3.!لابر-..إء+!؟ببر!!عفي!.3*؟".الحفلةوتدو،شالجواتورعو

لأ--ب!خ"ءة.إ.+/!91؟أئيزوو؟في!لألااى؟..تلكحفلاتهمعزاصورةاليومبيةالخطلحفلاتناار!معيىترافلا

3ض-!،-+.-سرز3لأ.)%س،!آا.لابز.أ3!بخ!3!في"..؟!ا؟...لالهر؟ء.يمثدالثعرنوعمنايء.عكاظييذاعماذاكانولكن

!برش.-"قح!+لأ-!ا!+!-%-س-س-ط،-02-902.-.-د-:..-+7.-إإ،الايديلايقبلالذيالابي2الصرالئوعمنغرلهممقدكارصحولووحى

ئمأ!2+-ل7د!-لأ.نر.س"!3--بربرآ!3!ش.6لمعت.لانهاالسيوفيقبلالذيالنوعمنبل..الحبيبةلترضى.الدموعويذرف

ول:.،-ط!37!.تغثننحم!بر.س/؟كانم-.سء.المبتسمهاثغركبارق

!..-خم."!*-أ!---؟لملا.-في..!"اد*-ص--!-!!كلإ*به!673لمس،القبيلةممفاخرةالتهغني،يسيطرالذيهوالقوةادبدقدكاد.بالاجمال

ط!!ص+!+"4مبدثع3لمل!+س..:

:الا.ا-+.-؟؟--!.بر.!.!.--خمي!يبعثماكلوهكذا..الخيالةعنفعهاتر0.إقدامها،وروسي!ها،شجاعتها

؟-!بة!.برأ+،،..2بهزقي-7عكا!!إ!!فى+لأء.،(.

ك!-!!أقنجلىألأ/-.2،!قى،/!؟!عىي.:بمبمبر!ا-ييلج!آ.:،-+لى!.،(.-!ن!مهل!./!اوالبن.طلأإ-/7!!(!!.!م.أط/...س2:

ء!وا41،أ-الأ!02+لأ،ا7لى0*فى/+!-اكأ6-كا0إج-اءربوكانت..للحرباستعدادءلىدائماًكادواء.الرؤوسرالىحارأالدم

-*؟-لم؟ضيم-"إ-:-+++ضلاخ-.إ+!-خفي-7!؟+نج؟فيولبر-ولكا(كا".تئ+اءلأ-د!؟فينن!+س..إ؟و+-".(:تجإ:ةأ!.طيمقوياموقظاًادباًلا.االرماوبلحراقودودكاوما..لهملنسبهةباموتاًاوحياة

اليهاحوجناما،كإلتهابهاالملثهب،كرماالاالصلب..الباديةادب..القوةادب

لا"مجاولونشعوبنحنوا.كلا..قلبهاعلىيجثمعد.مجانبهاشعوبنحنا.كلا

-.-"-انالعبدعلىحرام..وحرام..تتحركلئلا.قدمحهايديها.فيالاغلالوضع

"-.خ-04-!+-*!./م.ذنيهلفيالقيودوصليلينى

ء"وبة-+س4إءط-2لىللغد.تستعدالتيالمجندةالقافلةهذه..أرولطيزالمسرخعلىاك:ابكان

!+.+إ:؟ا-4"!4،-.بر-؟:ددشهيوالغاليالمجاورالجنوبحولءتحوم.بعيدأووحينسغ.كانت

ول-..--سأكأش-لا-+..لأ/ل+*--+---9؟!*!د+!زرييتين.ا...؟تهارليللهصلىعابدالالهيسىوهل..انسيناك

.ع،،!"؟-ش.-.!.ول!ول+!(.-إم!!ف-!!س.اقتدارظلماًلاوعنكفرقتناالحياةواحداث..ناكامجر

-/ممجمكبم!.!ال!!-"--!+سآ!-:+*4.-+يز3ب.،!!!مبملي9يطكظ

برلىنجشلمج!؟!؟6!شنجهبما!زر!فييم!م!د!!بننينجكأنمجميمئر!فئ-!!-!.+!.ء؟إ.!!!!لأ3"ى!3!".!!غ؟ا!ذكارجحيمالشوقيلهباكبادزا.لي.بةاسلوئاك

7!.أ-لم.-+ء+ا--إ-+؟كنم!!؟ف؟ذ+-.غ-+قي!"؟إ!!ة؟!ه!،!ىضإ،!فيبرأ!!+-أج؟!.ارالنففوقدقدتدمانامنتوتارا.لحمرابةلترباقسماً

ع،:؟*+.ةلد-/سفيالم-"يزبنج--دط!-!!+،-لا!د!!أء".ط!-*!!!!-..2،-.!؟*في+-

"-.يدنوالمزارانلابد؟..نعدإناك"رقبلنا..أميا..نعدان

زقتربا)عاصفةطوبىاس
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ءا!ضيىلؤطفا-!!ما-فىاالهمقماعلما

.!2ألاما!4اوجمةأ؟إفيرالإكأاءة،العخايةأضلىيعنى،اطيعيةاالمخاظفىالخقاطهفي!وو

؟؟في.يخ!ء:في؟!!!نه!و!ح!؟!؟!؟ل!-:!ب-؟قي9،.-إ؟،خ!-بئ.جس،.!!-6؟-س!.3+ئرع-خ-:-.-دتءبرنر-3لإ33!!قيج!.كاتء"-..)شلإظ!-!!+!إ.ة*!لا.ظخ-:خ*ظ-*؟لآ:قي.ص-ءخ07؟لاكا-في.33ى+!عه!خ!بز

ح.2-!"،-.د!--.؟ع!!-طخلأ!يز!ل!!-كا؟قي-لآ.دشتيلأ!،2!؟.د؟صخ-خ؟فيد!"لإد!إخ!!*لى-!؟يمقيبر.خولس؟!+؟؟وفي-؟!لا؟-؟.ول:-!ش-لا؟إ3!!!."-.!.--ير.

؟نر؟*-ء3سشد!!بيم.ءش!ش!،س!بئ2!ءبر..!+--.ء-،*في!""--ا--:---".!،"لإ.-.تم!*كيملإ،فيض9!؟بئقيسظ؟ءياسدكيرز-لانر:"؟نج---*:!ء!-س-ح-*-س+/ء

.-*ء-خه!في،ء!نن-!3.3!.-.-،ءفي-قي..3+بر؟!ص-ءلأ!لآ!!*لاض،:،..رز!-ع!في!-خ؟،ؤش+؟-!قيء!3لأ3.7!-،.،-!خ!:*-كا3!إ؟نصي،!في!+ع!!3!:؟غذ..ع-لألإإءبررو!!رز!س!بر!أثالأاا:*دااو،أل!ءقصتعالو،الصورةءلىنص!ثيمهاواحدةثللان

-؟:3د*ضظ!-ظ؟!-ئخ!3رركلا!سقيكاخملآعء!جم!يئ:لا!بر-ع!ء-سش!.ب-؟!--*-3خ؟إ..*بز!يملا!07،؟شقي.(:--:إ!.3دقي*لا.لأ:لأإ3ل!!لى--ل!-3؟4كالأرز؟!*قثغلى/خ!----خ؟!!.!--!حضخمثححم!!!ء-ير.س

!-لا-::!*!جم،ور!،؟ول،،*!غ!إ-ء!5!.لإ-برلأظلإة3)!!--!.ء+ء.!!س.".-كا-س-!-!.---.ءفىش،كا-"ظ.لأ*!..يئ3كاة.*+:%ص-*يم+ور،ء-صليةالغاةالظا!رو.التعبير!.هـهـظد!و!ا."و،ةتالصوفيسسعارساعد

لاول"ظعخخممي!!كا-!ببر!+!!!،ع؟!!-!حل!!ش!ير!؟*ح!ظحنكللاحجعخ؟!؟3جم!غءكا؟+!*----*؟!!!!ير"!-73-س-دذ،--كأب3م-ؤ!?!،.--،؟بزخمثك!،2.!----!-!كاوء

عجيتي!ءبز*ءخيم"..:ءنرين-%؟قي-!؟ججرزفيش*تردو؟؟3ء.س-خلآكاتجؤ!!:؟عسءنر3*بر.*!سطنص؟!-لا.غ.-ء--ع!!،!-د.*-7ل!--.بر"رخم-ش!س!س؟.،"!-..-أ؟..!+ع-001ى

؟.شيز-:"1-""-!د-فيلإط.؟لأ%فية-*-ف.--.؟؟-،لاورسقيص؟ء-ثرش!خ!-،.--...-لا-س33"د9!!7!فطضبم؟.بز7!-:بر!!؟؟؟-د!.!+-ش-.*-علآلاشفييز3-
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ألحميلةوالفنونالادبمكانة-2

لصذز"قاعة ما

العالميةالآدأبا"بينبيالعرألادبمكانة-3لاعتقاده،النساء5جووجالعليانرو-وهتفضيلهفيموررضه-يبدو-كمافنهعلى

والناقدألاديب-4!هـمماأكر،شخصيتهتبرزتعابيراتخاذ.كليسورهالرجلوجهبان

والدولةألاديب-5صنيمكنه،الرجلوجهتصويرفانذأتهالوقتوفي،المراةوجهتعابير

وبر:تاللجنةهذهاجتمعتوقد،للمؤتمرتنفيذيةلجفةنشكيلأؤرتكما.صورهفيينثدهاالتيالتعبيرقوةفييدش،عنيفةإضاءةأستعمال

مولفة،كرالميلأجنهدأئممكتتشكيلوقررتالمختلفةكلرالمؤسوونفي.ولعلهطلوحاتهفيمايلتقظاقياللحظةيعيشي!فشرالدكتورأن،والحق

ا!ضماني.هـبد،الثايبفياً!،ار!!ححأ-مد:السادةمن1!ةالمقدفيهاتجلت،رألعةلوحاتبداعامنتمكنالذي،عكدزاالوحيدأالاوي

لوحاتهبعضناًلىهنانشيروانفا،فحبالروالذوق،الاصليةوالموهبةالقنية

.!وذو!هموهبتهوتهمقدرعاىللدلالة

فيهانفدتعابرةطظةأهتبالا(بتقرأعاصفةا)1لوخهفيحاولفقد

!ا!م!جهـلآص!،المهلبقاعدونبقعةعلىفانسكبتالمتلبدةاًلغيومخلالمنالث!ساشعة

ثارز!..يومفيوتجهمهاالطبيعةبعتوحىفاو،والظلالألاضوأءبيتألتهافراظهرمما

.-صفعا

ببروت!..سورياشارعاالندسيةالحطوطبنألتوأزنخلق"خاب-11لو-!هفي-اوكمما

97062:ر!فيونالانسيابيةالحطوطمع،الإنسابئيدابدى!االتيلحادةاالزوالاو،الصارمة

م!".فتآمح!!والوحدةلفوالتاالانمجاممعافخلقا،أ)طبيعةيدسوتهاألتيالمنحف؟

،الغيومتلبذعفدةالعابراللحظةالفناناننرع11الأصياراكائم"لوحتهوفي

مضيفا،الاساسيالصورةموضوعيضمرأأصاأالنخلتينمنبحعا!اويةشاز!لىم

ئيةروا-مدرسية-أدبيةكتب.لكبانهاالا*1كأمأسمقاءلميها

قرطاسيةدواتاالعوبادباء2رمؤمع

ليةألتاالموضوعاتإتواقرألعربادباءممرلمؤيةألتحضيراللجنةاجتمعت

:.-:"-هىالمؤتمرفيالمنهاقثةوأجحثامدارأ%بمونالفرعيةاللجنةحصثاأقرالتى

ورهملاكتومسرىمبيعا!لثسادبهمالعرببفلعروسائل-ا
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ا!ضبيالؤءلى.!!ماءفياالمخثماكل

!مذهليطخكرأنررظج!لي*دلمأطا-بزثء----الفكروميلاد،اًلصناعةطهورمع

قاءأ"!رزضافف!!ايرأنأوا!فكارأفئاؤلآاكل-فا.ف،يعل،ابخأيمعةفئظهرتا!شراكي

تخظماقفيعاءبراتملى"يركلإر"!با!،ايىا3وثيقاتباطأأرأرتبطتحديثةعةشهذأ

.متفاور"سثالمختلفة-ا"...

..الخقاثنءرحا"الاداب"لمراسأيميالتهاميموالمعاصرلالمحتمالصناعي

حدودعندابخاببمحركةتقفولمامصدرأوصناعيةمؤسسةتحويلأساسا

ألثقافة""7ألىتعدتهبلالماديأألعاملكيةإلىالعامةالأزوةمصادرمن

ملانكمظهرالتهأميمإلىيهدفالذيأليارالعامضمناًلثقافيةلتاميمعةشفظهرت.الشعبفيتخكمفرديةسيطرةتحتتكونأنبدلألدولةتخظمهاشعبية

تلاثهيالثهقافيلتإميمصورةأو!عوكات.الجديدءالاجماعيالتنظيممظاهر،ا)مام"وروقاتهألثعبلحمايةلةالدونخدخلان!والتاميممنالرئيصيفاالدف

اكلساملزطاقعلىأكيةألاصربرالؤإ-فةأخذتألتيالدولفيتحققتالتيإدارة4فيتركزاًلذيالحكمذظاميكونأنالتأميميتملكييرخحتمهناومن

ثيرأننحبالدول-لمكفيإنرقافياعن-أكأميمذ..-دثأنوقبل.الحياةفاتبرتتناؤفراوتختلفالتيمصالحهاطا"معءطبقةعلىلاألمثعبعلىمعتمداالدولة

س-ىل،ىةألقدا!جختمساتفيتحمفثذدالثقافيألتأيموطسنسبمضأنإلىللغالبيةتتيح-"حقيةسياسيةايى"ديمقرظلفييتمفالتامبم.المجموعمصاعمع

صجلادبعألحديخةخمم!اتالمجفيألاققليخصلمىوالثرأباةأؤقلمرالماديابخأميمالديمقراطيةهدهجانبوإلى،لةالدوزظامءلىوخطخهاادحم!إإركأ!تفرأنالثبءقي

أتمديمةاتمحاتالمجبعضرزلى.نإخاكمااكي"الاشترالفلس!"!وميلادالصسخاء"اًلصردبينتحولالاجتماعيالتنظيمفيأكيةأشترفلسفةتتوفرأنينبءيالسياسية

نم-ستمدفهي،كاملةذ:عيةإ"للدوعةتالياًلم-تلمفةصورهامطالتقاؤ.:كانت.وحا-إت"ممصالحهالماجرةوالمجموعاستغلالبينوألحاصةااوسساتأو

الخقافةتاريخفني.المختلفةاتجاهاتهاقيعليهاوتعتمد،البقاءامكانياتلةالدوالثعوبزارخفي!اوتشق-"ألصربةالتأببمعةشتولدا)كترءايرتهذ؟تظلوفي

اوأوحىليناايىهمأ!أ!4أططاتاوأذرفياءءانمااتحبرألاصلم!مجةالمجتم!اتفينفسهاتفرضعةاًلنزأنهذهالوأضحومناجحا.أطريقااطديثة

يرركنماي!لونت،ا!زهم!ؤلاءوحان.و!4التو!هـأي!ا!لوأصحمابالشقافيعلىالمجتمعاتتللثاءخمادبتفاوتتةاوتبنسبةوالغربالثرقفيأطديثة

التيالظهـأمرمنل!نر؟!اءصدرالوضعهذأوقدكان"اًلدولة)1برنب"أنالدولقوانين!نمكانهاالنزعة5هذوقيد.وؤلسفتهإكيالاسترألىظام

جفافمصأدرمنرأمصطكانتأنهاعلىثأخدالعربياخقداليهاينظرالأفرأدسلطةالتاميميةألفوأفينتحاصربريطانيافني.نؤمهاأسماليةالر

أ%زىهأ-الي-تفيأبهوأضطرالأ-ابرإعضفيأ*رباعن!ابىعالوبمدأنضيصتفا:يازإء!نضاءعليهمازضتقدتكنلموإنوهي،احإصةالمؤسإتو

،راروأوفي4ألنهضصوعصراوسواالعصورفيوجودأ5الوصكانهذأومثل.بمازت-ث،الماضيا)كلرنفيعايهاكازاالتي-الصورنفمهراعلىأمتدادهممن

الثقافةفيوالسيطرة4التوصءصدرهمأ"والارورأ،إوبخوالياباواتؤ!دكانةفيألاماالاخعارمنعانيالذيالعالملعذأبمصدرااًلفرديةعاتالأزهذه

ر-:ءدونوأ.ةأدواولشلونوالعامةالأموالءلىإسيطروناذكانوا،بيةالأوروكانتكما،الومحتخةالآكلأالمسالمةبالمجتمعاتتعبثبقاياهازالتماعنيفة

و،د.كإملةةلميمافالثقاؤ!واؤكرىأة!لسيطرأضرىسا!ةا!4،ذهكناورظعة.كوف".نفسهااأنجلترفيالعامةالطبقاتلعذابأمصدرعاتازدرهذه

اكافةو!اًلقشبيةالصاًلىورافةوضعربينالمقارنةعنيزفيسؤالإثهفايكونبأقليةالبزالامكانياتامتصاصفي:"والرخألاستغلال.مماالماضيالقرنفي

تابهعبيالأوروال!نك،ذدؤ:إعرباية*!لماذأ...؟4القدءةليالأوروهذأوحدوف.بموالرالانتصارفيالفرديةاًلرغباتتلكتغذيةسبيلفيثمن

4مقارزإلىف:اجألىوالهذاعقالإجابةأنوالوأقع؟الدولةأضلفيوطإفعاىردالاتغلاليةالرغبةتلكحنيالانجليزحعالمخنءإناهالذيالأليمالعذأب

تاميمبريرتقألؤوالأبعضإلىنش!هـحناأننستطيعانناغيرةمفصسلةمتانيةؤءاازطقالتيايراتهروفيدوبمنزمايهكبهمفهنذحرأنحسبنا،الأدبفيعنيأ

ألسللةوقي8أل!ليالسلطةاأطالوأضح.ة!تطاإءفيالأوروو.نميم!شقاؤ!ال*ربملاالأيألايختظلالإوأناصتليالكثرالمجهدينوالعمالالمستغليناًالأطفالشقاا

فيالدإ.في"أسلماة.االجنماكاؤت،بيألرالخلإنمةشش!رفيمو-لقيت!زظالزتقيبهقامتماعةالنزمذهضدالفعا!دردومنكماكان.ذكألحينفيادبر-خوأقع

وكان،أءالأمرواالملوكفيزيرهـنر!ط!:"الزألسماطةواًا-اباواتفيتتمنرلليارواودصورفيكلالاتهارمنرلذخرءخيفةنضاليةأتتورمنالمستعمرةالشعوب-

يدهـصي3ذيماالكنهيسةتو!،الكنهبقي!سلطتىفييتر!دونأتاًلباراوطيلةوالسسىواًلتطوربتوبرلجنهـأحالتالتيوالمتاعبأ!لاممنههذأقتأنبعد

إبمذاه،ناسيأأسممالبافيلأخمااومسوالرءانتفؤر،!صبيرفنيلنثاطمصدرأ.فياتاتمنفميحةأ-لص

ابمطاصترؤ؟-امطلباذكبمأزبألىالموبلىوحانت،أدينيأالرمزهذاوالاستغا!لبالظلمالممتلىءالماضيئكلاالامتنفسهااسماليةالرلالدوهذهمثلفي

11موضوغ11ءنسلطت"إ-:مدكان!ألبابانأي،أفيسةافيالديرلمدب4اإظا!رببعصلىالاحتفاظأجلمن-يمةباالزدأئمشكلورفي-يقاومالذيوالحاضر

لمأذكو.أسفنياإ*ماطءوأحبرمجالكانالموضوع،زافيو،ءفضارخبيأنطامكانأالتأكليمعةشتجدلالدوهذهمثلىفي...لمالظاالماضيأنتصارأت

ليا!:صبرااتمصحده)1ءاطيعماىأوأليأبا11يمدح"أنهيالفنانمهمةتكنالتاميمص"عةأذتفليست،أعملاوةولشالعامةألاجتماعيةال-ظيماتوالقوأفين

.3نالدليمم!وأفيهمةأكلىمنهأبابأايستمدأذياللموضوعتمجيداأساسهافيكانتصنأساسطءلىتفاصإ*كلفيألابمكاءيبناءهاأقامتالتيلالدوعلىةبةورتصس

باخوودأشنتنيأنجلوميكائافنونولدتهناومن-أسدولابعضإلىعةابر؟اهذهاًختدتبل،الإشترصهيةالفامؤ"

باككدةأ!زجثلتانيأغنيااللإإداحامظامر!تذكغيرومصص،أية1زا!ثالي:عصرابىا!ئالأخذام!نبداخد!اأ-يإأسمااجةالر

الملثنهزلحيجةممصاو2بدا-هـكانيمثلهاألباباكانصت"..-.--".01-.-ا...-.افالعالم.المختانحةصورهافيالتأميموركرةاسفاروغو
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9!ضيىالؤءلىفي!ماءفيالخمقثماعل!ا

وضغهاللحهاة!ثروطمنوجودهالستمرتوإنما،منابعهعنمباشرةتنبعأما:الأخرىالثقافةوألوانالفنونتوجيهعلىيسيطر:لها)-وحة

عوث.التيالتجاربالمزممةالثقافإتهدءاختارتوقد.والمسيطرونالحكامرأسعلىوكان،فالترمنألوانإلىينزعونفقدكاذواوالأمراءالملوك

لمالقديمالثأميمفهذا،ودلج!عاتال!ثعوبتحاربمقدمتهافييكنوأ،عنهانفسرأننستطيعهناومن،إدثقافاتالوأنوبالفنونالاستمتاعالترفهذا

!صوثووم!ارسخطهاالجماعافتآلامعنللتعبيرميسرةبفرصيسمحيكنالأوروبيةالشعوبحياةمنالظلمةالفتراتبعضفيونجاحهبالمسرحاهمامهم

مساههةساممتقدالثقافاتثلكفإنبىلهذا،للعالمتغييرفيورغبتهاالحكامكلههذاإلىوبالاضافة.وثشجيعهبنشاطهوعنايمهمبهالملوكلاهمامكنتيجة

مباشرفيرراًدوأدتقدإنكانتوالوجودةالسلطةنظم.بعضخدمةفيأساسيةقداليونانيفالادب،والقيمبالأشكالغنياباكاناوروفيالأدبياثاكرفإن

حياته!ا*وايععلىالعام!الوجداناتنوعيةفيقيماً!يقةوالباباواتالملوكسيطرةعهدفيالأوروبيةالثقافةيمغاناستطاع

تبينتعندمااًلاشتراكيةللمجتمعاتاليهلجأتفقدالحديث0الثفافياقأميمأماالثقافةكانتأيامأوروبافيالوضغهـوكانذلك.للتمبيررحبةأضكالاو

اقي/التيارفبعض،انمجتمعتنظيمفيعميقةآثارمنألثقافةتحدثهمامدىيقينعن.للدولةتابعة

الوعيزيادةعلىيساعدوبعضها،والتدميرالتخريبعلىيساعدالثقافيةواحدآنفيوالزمنيالدينيالرعؤهوالخل!!ز!هـركانالعربيا!ارفيفيا11

ظفرتسليمآمنجم!تمعخلقفياكيةالإشترالنزعةهدفومع5والاستقرارباروبهفياوارتبطتالذيالعنوانإلىاحتياجاواًقلموضوعيةاكثراديناوكان

محددةثقافاتخلقإلىالجيودوتوجيهالمدمرةالثقافاتعلىالحجرفيالرغبةكماكانالفنونمنمعقدةالوانإلىحتميةحاجةفيكالكنيسةالجاحيكنفلم

للكائبنتتوفرانيدفيالتيالجديدةوالانفعالاتالعواطفتاكيدعلى-سلتقامالتماثيكبيتماكانت،الجامعفيالتماثيلتقامأنيمكنفلا،وروبالفيالوضع

الفردظالدواقعسيطرةمنفالتقليل.خلقهإلىاكيةالإشترسعىالذيالجديد،فنيةولؤ-اترسومف!تقاملأن!الجداصلاءيكنولم،البسةفيوتتعدد

التيوالعقدةالامخرافمنخالصةانفعالاتخلقعلىوالعملالإنسانداخلفيثبتتالذيالانطباعبسببالإنسانمنخاليةتجريديةصماءرسومهفلقدكانت

اعأصرداخلهفيالأفراديتصارعمتنافسمتحاربمجتمعإلىالانتسابيخلقهاتمويربيقيقرنالذيالانطباعذلكء..الاسلاىالعالمأصاقجذورهـفي

وفيإلااهدافهإلىفردلايصلبحيثاربحواالسيطرةأجل.نمريرأعنيفاًالموسيقىإلىحاجةفيأيضاًالجامعيكنولم،الوثنيةالىوالرجعةالإنسان

الامنةللحياةالفرصأبسطخسرواالذينالمهزومينمنعشراتانتصارهمقا!للق!حتىاساسباًاعمادأالفنهذاعلىمعمدةالأوروبيةالكنهيسةكا؟تبيما

الثهقافةتوجيهعلىاكيةالإشترالدولطتالأهدافهذءسبيلفيءء.المطمثنةباالوجدافيلأورويخاقمارات!رمنطويلهةفترخلالكاملااحتكار2احتكرته

وأيتعداهاًنلأحدليسمبايشرأرشساًالإبداعحدودورسمت،كاملاتوجحمازالولا.العظيمالموسبقيالأبدإغمنخاصللونمصدرأةالفترهذ.وكانت

فقد،يسترباننفسهالوصعلهذاثسعحاالتخاربولكن.عليهيخرجوالفربة،المرسيقىفيالإنسانيةتراثمنعيقأهاماًجزءايمثلااونهذا

الحريةأبوابفغإلىالثقافةفيالتاميميةالترعةهذءعتقىالتيالدوللتجهتأنخىمما!عظمللدولةقبيه!رةفيالعربياثعلتالترالتيالاخيرة

لاتكونحتىوقوانبنهاالدولةيقظةمنمعقولةحدودفيوالتفكيرالإبداع،الموروثةالتقاليدمنجاءتهبةالضر5هذ،ابعرومنالاوروبيالتراث

إلىنفسهبالإنسانتعودجمةمتاعبمجرالفوضىمنلوناًالنهائهالمطلقةالحريةلإبداعءتحبحيثالموضوعاتأوالأشكالمتنوعابراهليالادب!كنفلم

مجياًتدرتتخليأخذتقدالدولهذ.أنالواضح.ولكئمظلعةمتخلفةمراحل.لقد.اليزفانعندوءوضوعاتهالفناشكالاتاحتهالذيالإبدأعحذإثعظيم

أدتالذيبالخطأ.شعرت،والتفكيرالإبداعحولالمفروضةالقيودعنوالتفكيرالتامل.فيالطويلةالرغبةتثيرالتياياريخيةالتاقضاتاعظممنكان

النهايةفيلةالدومذءوآمنت،قبلمنالفرورةفرضتهالذييمايامبةتجراليهالاسلاصيالحالمقاملقد.والجاهليةالاسلاىالعالمبين-للعلاةة-بألنسبةحدثما

الإنسافيالسليم،الإبداعفييتوفرضمناًالذيبالضميرتثقلاالتيالحضاراتبانىشالوقتنفشوفي،الجاهليةفيالعامةوالأخلاقياتللمثكاساسيرفضعلى

ازربهيالناسعنمتكررةمتشابهةصورخلقإلىتسعىإ.كلاالحضاراتهذهاعماداًعليهاواعتمداالجاهليةمن"الكثيرةالقيماستمداقدوالفنالأدبأن

يتناقضالوضعوهذا،"الإنسانيةالكائنات"إلىمنها"الأشياء)(إلىالنرابةمنلايكونالأمرولعل-المرا-لبعضفيالكاملةالعبوديةحدبلغ

المختلفة.الاشتراكيةءاتللترالإنسانيةالأهدافمعأساسياًتناقضاالثقافةأ!اباقعاًوكانحالايعلىولكنه،الامرأوليوحيوالشذوذكما

الحياةنظامأنتجهحتمياًتام؟كان،القديمالثقافيالتاميمأننتبينهذامنعكسعلىالتنوع4وقلبالتخلفالخصوصوجهعلىوالأدبوالفنالاسلامية

الإبداعمنرانعة.ءاذجخلقإلىأدىإنبىالتاميموهذا،العصور"لمكفيللدولةالكاسلةتبعيحهاحمدفيالاوروبيةالثقافة

اصدةأأنظمةتدعيمعلىالأحايينبعضفيساعدفقدالمختلفةصورهفيالإنسانيالمحئمطتفيتحقققدللدولةتبعيتهاكلعنىالثقافةتأميمأنترىهناوش

ممار!ةمنالمختلفةالبثريةالجماعاتحمرمانعلىساعدكما،الحياةستحقلاارصرفياقيالاشترالشظمبعضمعالثانيةالمرةفيبتحققأنقيلالقديمة

الخياةتمغالتيوهي،الحقبهذاأجدرهاوماكان،والت!وقالإبداعفيحقها،اطديثالعصرفيالامجدثاالذيالماديالتأميمعكسعلىاثوذإ،اطديث

،العصررتلكفيللحياةالرنييمالعصبفتكونوجهدها!الدانميننضالهاعنوضعفيالاضكاروستىالتأميممعتىبين،التقاربمنشيءهناكيكونوقد

صيءعلىتحصلأنلتستطيعالدولةأوالدينباسمالمسيطرةالطبقاتتكنولممقصودةبصورةيتوفرلمالتأميمشروصرمنالثافيطا)بر.لأن،القد!الثقافة

فيبهئقومالشعوبكانتالذيالمناضا!انلاقالكفاحهذالولاسلطاضهـامنمنالأ.لالثرطهيللدولة"فالب،الأحاءئنبعضفيتلقاداتونرإ.مماو

.نادرحمالاوعبقريصبرأكنو،اثعباعلصيةالتعهذهصممونهوأنالانيطسالنو،ا)تاميمطونر

خطتهتعديلفيوبدأ،بنفسهاتجاههخطااكتشففقدالحديثالتاميمأمااأنهامنبالرغمالشعبغذاءهيكانتالقديمةللدولةالتابعةفة1،ظ1الوأخ
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1!ضيىالوطىفيفىا!اا!قنماكل

الرئيم!قالهعاإلىالمجالإفي+هذانثيراًنوحسبناءالداثوالعملوالكفاحذلكعلىمالزابرولعل،القيودشتىمنسعوبهفيالإنسافيالوجدانيروتحر

.رأسمالياًاصخغلالياً"مجتمعاً)أزلناماأتامن!هصحفيحديثفيالناصرعبدجمالمحيففيشاملذاتينقدبعملية-تسمحبدأتالتيروسيافياليومبجدثماهو

التأميمتجاربأثبتتفقد.الكاملةاكيةالإسترمرحلةإلىوصلنالووحتىذات"الجليدذوبان"معركةزالتولا،الثقافةرأسها،-.وعلىالمجالات

منالشرإصفيوأف،اتيلإلى-اجطفيأ!ااسالإص!رأالعافيالثقافيرؤيةإلى.يتطاحالتحررإلىيطمحهناكالوجدانبداًفقد.ايومحتىصدى

افقافيالتايموفثل،إو!راناوللعقلأومعطاقعلىالفرصةوإتاحةالتاميمتغلبلقد.والحتمياتالقيودخلالمنلاالصدقخلالمناللعامباضرة

القوية.والأدلةالواضحةالبراهينئؤاليهمنطقيةنتيجةذاز4احترامإلىميالااصجحو،الضرورةعلىاكيةالإشترالبلدانفيالوجدان

.طتتصللأكافذلكومنطيةناجحةالماديةلحياةافياكأميمعةشفاذاكانتيةالرؤجملىوقدرتهمجريتهيكتشفهاويدركهاكمااظاصةعلىعسئوليتهلاعمادول

يع"ئطالذيالماديوالوسطبالبيئةتتصل،الإنسانجاةفيومستقرثابتهو.اك.الإدر

للغايةخطيرأالطجيعيةوالإجحماعيةالبيمةتأقركانوإذا،البثريأكائنافيهبعصرهناكإن..ء؟التاميميةالحركة5هذمنالمصريةالثقافةوضعهوفما

فيوالانضباطللثاتقابليةأكثرالوقتنفسفيفهولإنسانيلللتكوينبالنسبةالثقافةتاميمإلىتهدفو،صراحةفينفسهاعنئعلنماكثيرأالتيتالدعول

!عيالمحدودةللقوافيتوالثاب!للضوابطإخضاعهفانهناومن.قوانينذكفيوالأعماد،للدولةكاملةتبعيةإلىالمختلفةمظاهرهافيوتحويلها،لةالمصر

ضوءعلىالاجتماعيىيئالعماءبعضلاحظوقد.الوقتنفسفيوضروري،الثقافةوإدارة،والإذاعة،الفنونومصلحة،القونوالادابمجلىعل

فياتءلى3-افيبماىتدلالقيالظواهربعضالتجاهـبوالإحصائات!شاتءلىالمعتمدةوالمجلاتوالصحف،الاخرىالجديدةاتالإدإربعضو

نأمثلاالعلماء!ولاءتبىيئفقد،الاجمايمةالإفانحياةفيالماديةراتالضرو.رسمية

يقللأ-انابلكالح!كأالضروراتعلىالناسإقبالزيادةعلىيعمللاالرخاءوضعجاتعديلإلىالطريقتلتسىوهي،شلصدونخاطثةعةالنزوهذء

اتبىيىالضرعلىالناسطاقبالأنيؤكدمما،نفسهاالضروراتهذءعلىإقبالهمعنالمجشسمعأنالواضحفمن.لهاضرورةلامعقدةةأخطاءكثيرنجلقالثقافي

خاء.الرمستوياتحازتمهـإالأحوالمنبالعنهيقلأنيم!تلاأدنىحدلهالإجماعيللنمط*مةايرجديداجماعكي.ممظخلقإلىيهدفإ.مماكفاخهفيالصري

ا،ستنتهاجاإمكانالأنملازومطلوبهناانىيئاًلقوفوضع،التقصشويادةالزبيناجلمنحياتهاقعوعلةمسيطر،الثعبعنمنفصلةفيهلةالدوكانتارزياالقديم

تلفة.المتإعلميةاالماهجضوءعلىلل!اةالماديةالجوانب5هذفيمتوفرالنهائيلةالدونظامفيالمنشودفالنمط.اجلماعةمصاحدونان!صةمصالحهاعنللدفاع

اظطوطفيعرلاويتوقفلاوتيار،دا!!ةفحركة،والفكرالثقافةأماوحكمهلتمثجلهيختارهمءنبواسطةسيدنذسهالشعبمنتجه.لالتيالديمقراطيةهو

العامىتضياتهؤر!!اتالتقاؤ"لبستأجلى...النهائهالقراراتلاوالمستقيمةالخعطهذاأنعل.مجتمعهداخلفيوالإستقرارالرخاءإشاعةعلىتهومعاو

مرةوتتغيمرالعامبنائهافيمرةفتتغير،باسترار-ديدصنتبنى!لياتباطعفاصرءلىيمهمدمالممجطياًذأز4فييعدأالتجاربأثبتتكماالديمقراطيةمن

كأأكازتأخرىندورتمكيةالاهماءدفيثالقةمرةنبروصياتيافيأخرىتلكالديمقراطبةلاتكونحتى،الأفرادبينكاملةمساواةتخلقأنتستطيعأخرى

السابق.فياهميةتعديا!تإ-داثمنلذللثنتيجةبؤ!ءالالاقيمةشكليةصيةءلىمعتدة

،-الج!خمعنماء-فيخاءالرلإتاحة-عامةضعلة-تكبزءالماديةالتاعيمممليةو.اطقيقيةيةالحرهذه.ء.يةالمتسلواًلفرصهذءتخلقالاقتصاديالواقعفيأساسية

لحذقطببةذاتها-وسيلة.في،هينفوسهمفيوا!ضمارابالحوفوالقضاء.ءلىالأفكاكأدا%ةفيالاقتصاديةافنعديلاتهذهتدورأنبدولا.ا،لمشودة

علىالقضاءو،يةفالحر.ابرمملتوفكرمسؤوللإبدأعكاملةفرصةنشيرأنحسبناو.الإنساقيصقيهاووقوتهاصلاحيتهاأبمجمتتالتياكيةالإصتر

داضا!فيالاجماعيالنظامءتلبةبالمسوولسوربناءو،الاقتصاديةالفوارقيفيايهةالإشتربالأفكارئأخذلمالتيلةالدوأنمنإليهناسرئمسبقانإلىما

وتحديداتجاححأتهاصثقاشةاوالفكرفي1/لإبداع11أضروف11ي!ي!هذا.ءل،الأفرادمجتمعاحمهالتعديلمحاولاتهافيعليهاالاعمادإلىاضطرتقدالكاملةصوشتها

المختلفةءخطواتهوزاوقدذحر.الأفرادنفوسفيبالعدالةوالاحساسالاستقراروخلقتنظيمهاو

الوصازلءتوالممبالقدرشاصرنليكو؟لتيرننفييمالخامفانالأساسمذاعلىوالنظم!تافأناضطرتالتيأسماليةالزلالدوهذهعلح!ثاليرطانيابر

زرسءاكاإثا-،وللؤفياًلفكريالإبداعاوفبض!إاتصلمال!!ا!،ءنةالمهالانجليزيالمفكرجمرضهاالتيالنظروجهةيؤكد.مماالاشتراكيةوالأف!سار

نظ3تعديا!ءاالمساءدةوكذلك،يمللجميةالمتياوص!الفروإتاحةارلاشزراالظرجهةووهيسء."السلامدعائم"كتابهفي"حارحاكادوار"الكبير

فيالكامدةوظبفغ-الأداءسليمةتهيئةوشث!ئتهاوالجامعاتالمدارسفيالتعليماكية"الاضرالثورة)ءهيالعثرينالقرنحركة.فيالارتكازنقطةأنترىالتي

كاملة،ص!ارةوررحطرالتأميميخدأنيفبغيالجوانب5هذفي.التقام!ةاررركة."الفرنسيةةاكوش"هيالماضيالقرنحركةفيالارتكازنقطةكانتكما

أما،4المضظكأوطاقا.فإمكافاف"وممارسالؤردبينعقباتهاكتكونفلاءلىالإننانيالمعاصرالفكراتفقصيءكماعليثق!الإنساقيالفكرانأواقعاو

أخاصةشضص!-أغصمم4ادكأفرالمجتمعأباءبه.بركومالذيبداعيالإاجملانب.فيكتابه""كارعرضطالتيالقضيةهذه

يبررماهنهاكفليس،ف!صر.اًوعنهش!ا-فيالتفيروللفهمتيةالذلمومحاولاح!مإلىبحاجتهالعربريسيالمصالفرديشعرالتيالنظريةالحقائقهذهوصظفي

فيالثقافةنسانيالإالإبداعجوانبتمالجاذصهذافي"التحمبءاه1"ابخأميم"الإحلادقأءلىةشضروتوجدلا،حةوقاغتحريلها*إلىعلىوالعملتطبي!تهها

الثقافيةالوضوءاتضديدصورةيرأحذالتجميدمذاو.المضتلفةبألوانههالبسطيسالمصفالمجتمع.لةللدوالكاملةالتبعبةحالةإلىتحويلهاوالثئهلفةيمبخأص

فر*الفردعلىكله!ذافرءقا،التف!يرهذاووصاؤا!التفكيرواخاهاتالجهدصتطويلةمراحلينشدعماوبينوبينه،اكياًاشترديموقراطياًمجتمعاً
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1!صيىالؤطررفىوأال!،اللش!اكل

ضوأبطإلىمممرتوممطمضطربوسطفيالحياةبجمالويشعريتحررأنلونبوجودأمألدوعلىيشعروهو،اجلىمدةالحدودهذهىنكأءأنربسنتطيع

صورةالادبياًلتارخفييعكسأنايلذواستطاعولقد.ودعائمهالاستقراريدءيرمابينوأهيروماهويرءيدهمابتالصراععننافئالدأخليةالرقابةمن

يقعنطرالعالمتغييرفيها.،مساهمةوروعتهالدقتهاكانتالاضطرابذلكمن:أمرليتأحدإلىالرقابةمناللون10هذبهكالوديوسوف.أهيروما"الحارج"

أكارفيب"أفياربأثبتتوقد.خلقهفيأيلدوساهمإلمذياالو-لىافيالوعيوأدبمتشائمفكرإبداعإلىوأما،لي7موقففيوالتحجرالتوقف!إلىإما

الدعايةمنلونالحقيقةفيهـوأكأا!لمنترسارىتشاعماأنبنهاالملكصقةسبقتهمقررةأفكارووبرود،حاعالفوبالعجزلا!حساس!!يةأصدكنتيجة

قاتصاايقبربرتملمهشصاروقفلقد.المغلوطأطاطيءوالتفسيراًلكاذبة.وواقعةمسيطرةيجدهافهرذكومع.أللعاصةانلىرت!رومعفتفقةيجدفالاقد

احتقدمواألاستقرأرنحوألحياةنضالفيويساهمالإنسانداًخلفيالمقاومة

ص!قة.مسا،لمة

التيأوعياحالةفيقدرفىوصحناءفيكونماأكثريكوفحوخلق!ا0اضمميرإنزهـا:أولهما،مظهرينفيالثتاقيللتأميمالعامةالأخطارنوجزأنذكبعديمكن

..والصفاءالقدرةية-.الحقيقةالثقافةيةثب!ههمالفكر.!ؤأز!ةتعن!لامعينةظروففينثأتتقافيةمؤس،اتهنانحأن

.الإنسانفيالأميفةالإرادةريةهذهتنقدأنويبونيوتماورهتقدمهحركاتمنحركةأي.فيالمصري

خة!الأميوالإرأدةالصفا،القدكأةتؤمموأفادأنهاتدعيلىالأوإوسسماتوا،ضد!،أأخرىمؤكسمهاتبقيهامبالسماتالوشسات

سسسكعثث!أجلكاوتنثروت!بعالرسبنالثقافةربرالعراوق!تدالتأميمخدمةفي

...صصص.ءص،اطاصرصالحهاكلهليذكتخدمأنهاأنوأبخو...ا(اضقاتحةأالحركةتنشيط"

..حعبريهاوصراة1فىصهاطدة-نهذينحدودوفي.خاصةلأفكارالدعايةءو،سبال!وتالوإماومو

-حصربيهضاسلاكللى1هأيىموأخبارزراؤكا"يئوإعار!اوداراال!لدارمفلموثاتتعل

001ا"م!لمحضىجمحلى1شؤفآصن1!،مي35-تفيوو!الثقافيإنخاا-!طاا!فيتالمو!تموا-هق!مذهمن!ا.وأ!درو!ر
..05الوقاخضشد-16اخياالسا!قاتوسلمل!اأدالمفيأعليمزعتمدأتياا،قفادية1الأسس

------------------------
صءأ.صص.-.الأجخبجةا"والكبارأهـأسيةأ،ؤ!ساتبتوبيحا

لالمحرهـ:الهصوصىكمماصثر!!رملىحجتمخالذاتيألغقدالتقلصءالىيما!سوفءالتأمفةهـا!اشا!!أالمفهرأط

.ئاإبتهة-لل!اةانماديةأغوافيناكانتإ*او،إكائهإعافيعما!لم!!اصداحلامن

ئا5نرالمافاتهناومن،زإبتغ!سأ!حصانيأالتصرففاناوحتنطاجهاوبهاأحتنبؤايمكىو

لإكا+ء..ء-.ذدلمموما.خثلاواافأ\نخر1ضدضمانات.شجمادأرو-ذلتضرراريوصرالذاتيالقد

الذأزوأنقدافاندائةحركة"وإ.مماو،أمحلقأجمودالحرالاجماع!انحمطا

نرلمجلىا!تة!ثمناكيكونفاس...المبرأصكلدرباطبميةيخبرطاوحركهاإلىافع-بىأسا!ىعامد تخلفاجكماعيوظلمإلى"نؤديخاطئذص!كةثكحظرمموقلار،-هـودوصكون

ء.حضاري

----.--------.-------وال!نناسف!!ياالإبداعاص!وف-6-!"!!!متر!ورةاسةامدووكأءنحةفلت!-

لرصةهـئهعالهرك!ةلإلمحررولىطئالرىلهـطث!ء11هذأفي.هـىفنس-،حاسماتحدإداالئكاؤ"اتجاما!خديدفيزكدخىأندون

-ء!...تكونأنفينبغي،ةحتربأخطا!اخنسيةاواممعقديةالأصيا!يهددماالموؤف

!روهصهاساهـ!رلململىلرفتجعااهـو"المؤسسات-هاونجرا،ذاء"اوالزونمصدحةوا،دابواالفحونمجدس!اخيفةو

هـيرهـوكىيم!ا!كى،حم!فء4فىاوروءاالوصاؤلشهئه...الإبداعأ11وفظو11حىايه:لةالدووكلحفةنف!ا!يرالرسمية

مزبرس!--ى!ل!.لمر!ر!كاصص،ىء!كما،!بعكايدعحيرانسانألضو?لىمكافذف!يم...وألامكانيات

.،ءالفههـ.وثاع111صت؟!اصصعا!ئمقاباخيا!،يؤصتكما

!ىالمجسهه،دىدهطلرضصلبر!اعمهاهـفاساأنحيمامة-ميقةنؤكدأندوناطونوعهذاصتي6نتاسيمكلشولا

.........500050050055.5مفئومالصموليةومفهومأساسايختويمر!باسمنئهولحافةيالعصربةالمفهوم
صورءنثأتلقدو.التقدملحدمةالإنسانيةاالضماناتكلوتحوي،الضحمحر

،!ض::!ؤالمل-لوطالصلم!ا:فشر،خاصةظرودتفيعدهماوتساعدالححد!والفوضىألىتدعوالي!الثقافات

ص--ء..هورحاماكانأ!ا.العمقست-وهرهافيخلرثقافاتهيو،خالدعأياتوحدخها

مرسا0015صرهـ!سءالمجلالههـهب:دوريمفحثاد.مجملهاأنيرتمع!ضناقادصتلهاريدألتىالمعانيأ!يحمافإنهقويأعميتا

.

يديراز!إنكانودكنه،أغرا!أطدأعيةولامنخد*أيلدكاتباواوصكاريكشلم
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