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احضاريةامواريثهبينحائر-حقا-العربيالاديربهل

الثقافيةالقيموبين،والاجدادالآباءلهخلفهاانتيوالروحية

بينحائرهوهل؟المعاصإعالمظبهايحتدمالتيأملمهكأواوالفنية

نبضالمعامرةت!مبهحافرشيءوبن...نراواصبحمضىشبمء

؟المتغيرةوطبيمعتهاالحياة

والحافر؟المافيمتميزينطرةءنبنوامف،حقاهوهل

با!يالصؤاله!فاعلىأ!بأناريدلا؟وأة!صرةاتراث

الحاورمة.التقريريةالاحكامأسهلفما،الحاسمالايجاباوالقاطع

هـصذهطبيعهاتدتفان-البحثهذافي-احبوفى

الكور-منحوللأثاروما،مشكلاتمنلابس!ومل،القضية

واضمحالجوانبصمكددخاهماتصوراننفسيآكونحتى6!ش!ة

التيأقضيةاهدهعلىالاضواءبعضالقاءؤيبهأسه!القسمات

والادبيةضالفكريةحيا-نناثقلالتي؟ياالقضأضرمنأتحبرها

جاهدةتحاولالتيا!عربيةامتناتاريخمنالحاسمةاظروفاهده

وهي،وأ،دس!وا!كر-"ارربباسبةقيمهامنكتإرص،غةاعادة

لعدةالجديدةمعالمهاتقررالتي،العربيالمص!يرمعركهتخوض

قادمة.اجيالى

الكلهصاتومعانبم،المصطلحاتتحديدمنبدلاالبدايةوفي

وتثابك.الافكارتخورلمطلاحتى

الشعرأيكتبالذيالمبدعالادوبهوهل؟بالاديبنعنيفماذا

الدارسالنافدهواًو...يةالروااوالم!رحيةاوالافوصقىاو

هـزهفيالمبدح!نالمدباءنتاجواكحليلبالدراسةيضيءالذي

؟الادد-ةوالمذاهباتالت!ياريدرسث،.لهايؤصلو،المجالات

والاقتص!اديةوالم!ه،سيةالفكرقيالحياةنشغلهالذيالمفكرهوام

والاجتماعيةأ

منالقضيةا.نناولباىالبعثهذا!يليمحيم!هانوأرجو

ماذاثم.والمفكر،والناقد،المبدعالاديب:جميعاهؤلاعخلال

ال!ربي؟بالتراثنعني

هـلفيبغزارةوأنتجوا،كثيرالمرفوالاسالاجدادةب3لقد

يص،اذاجهوالنتااكلـذب!ضولكن،والانسانيةامرفةامجمالات

مسارفبمامآنحوعلىوأنر،وة!ميرهوذوقه،العربيالانسانعقل

ا

!فىلع!)

برالعزكصالهـير!

وانبلالؤءيماجملالاخرىالحضاراتوألهما،نسانيالتماريح

المعاني.

لى"وكتبالزمنضوقنمنانفلتالذيهو"البعض))هذا

.هذهأيامناا!ىوالظئيرالالهامعلىقادراوظلالبفاء

اصاذلكي!وفيبل،الادبحدودعنديقفلاالبعضوهذا

المعرفةضروبوس،ئروالافتصادواررلياسةوالاجتماعوالفذ!فةالعلم

ألانسانية.

الاباءعنورىاماوانضجأكملهو-اذن-العربرءؤا!تراث

.والحضارةوالعلموالفنالادبمجالىؤبالاجداد1

بينهحائرهووهل؟ا!تراثهذامنامبدعالاديبموفففما

وثقافيةفكريةفتيممنا&ومعالمفييموروماالعمرثقافة.بين

؟متجددةهـاشةإفنية

اثاضيبالحافرتؤجفنيةبحاسمةمجهزالمبدعالاديباناتقد

العمرثقافةمنبهلينفهمامعالهراثمنبهينفعلماصهر؟

ا!ىوالمعاصرةالاصالةمفخول،شعوريةلادائمةبصورةإقميمه

واشعراآنتجمافاذا،وثمورهوذوقهعقلهيصوغجديد!زاج

معاصإيهوالهمالحقولفيوأترالوجدانهزمسرحياتاوشصصا

هذاروبة.الضيالابداعنمعافيمتميزاخطاواختظ،فههم؟أئر

الفن.دنياالىبرديدايفيميفولا،الاديربيؤئرلاالجديدالمزاج

الاعص!الالافا)حاتي!ةأمواجهبينابر!لهعقدالزمنطوفانإلعل

نمطإشا*حاكيماوالماصيفيش،عنمطاتقلدااتكاااتت!و!أءالادبية

الحافر.فيزاع

ادب-،ءالطويلتاريخهاامتدادعلىالعربيةالجياةعرفتوؤد

هـء!لأالماصتمزجانىكي"الفضلميةالحاسة"تلكيملكوىونت!عهـاء

مزاجذلكمنف!خمرجاصرةالمهالثق!،فةمعا(تراثوندصهرالحاضر

جملاوربيعةابيدنعمريقفاماميةبنيعمرففي...جديد

الجاهـلمياشعراؤ"مبينحائرإنالشعراءمنوفيرهمكتيراو

لونعليهادخلالتيالجديدةحياتهمقيموبين،لباديةاوالجياة

جديدالودايبدعونراحوالكن!،والرفاهيةوالترفالتحضرمن

المتمعى-رعىيختلف...!فردومذاقخاصععملهاثمرمن

،الروحواشواق،النفسوأهواء،القلبنوازعيصوروالجاهلي



الب،ةمعزرمات/التياتمردواوالمجونالشكحياةيصوراو

وفي.عمرهمالىتسللفا)لتيو!كأزالالزهدحياةاو،الجديدظ

المعرياوالىخبءاوبشاراونواسارويقفامالعباسبنيايام

تحولتبل،والمع(عرةالتراثبينحائرينالشعراءمنغيرهماو

جديدمركبالىماضببهموتراثحاضرهمثقافةمنهمواحدكل!د

.)فنيةحاسة)منبهيتمتعونمابفضلشعوريالاانصهر

واضافوا،عارمةجديمةثورةالعربياثمرفيأحدثواوبذلك

الطريق.علىمضيئةءلاماتكانتالشعرمنجديدةانماطا

بفضلوالغنىوالتنوعالتجدددائمةكانتالعرب!يةفالحهاة

يشبعماالاضيرحيقمنيمتصونكانواالذينالمبسثهبئ!-لاء

حاس!!مخلادمنيتحولثم،الروحيظماهمويرويالفهـري:ء،قهم

واحدكلذوقويصوع،المعاصرةثقافتهممعيتفاعلفنيزادالى

كأ.الادببالتياراتنشأتهناومن،الفنيةرؤيتهويكون،مت!هم

وتلاميذه"القشىامرىء"مدرسةانشكفلا.المدارسواختلفت

المدرستانوتصءنف...وتلاميذهبشارمدرسةعنتختلفكانت

فيغنىالتكها،البديعمدرسةاوالوليدبنمس!لممدرسةعنمعا

هذهوتختلف..وغيرهموالمعريوالمتنبيتمامابوبفاوتاهلرظلالها

نواسابوتزعمهاالتيالمعنىفيالتجديدمدرسةعنجميعاالمدارس

.الشواءمنوغيرهالبشريظلالهافيغنىاتيوا

التراثبينحائرينيقفواولم،الشعرفيجددواجميعاهؤلاء

تعملالتي"الفنيةالحاسة"بتلكزودهماللهلان،والمعاصرة

ا!لاضيك!و!طالمستمرةالمعقدةالعمليةهذه،شعوريةلابطريقة

الحاسةهذه.الاثفئعنمختلفجديدمركبواستخرابمبالحاصر

الثقافةروائعمعبهاانفعلواالتياكراثروالموجدانهمفيصهرت

همرؤيتوتميزت،الفنيذوقهمتكونوفياكاستهوتهماالتيالمعاصرة

.الايامهذهبلفةنقولكما-الفكرية

تخرجالعربيةالارضتزالفلا،ابداتقفلمالعمليةانعلى

خلالهاهـنويقودون،الفنيةالحاسلآهذهيمتلاونمبدممينادياء

.الايامهذهحتىلفنواالادبفيالتجديدتيارات

الشسرفيالتجديدمدارسبعضالمثالسبيلعلىوأذكر

الشعريةاحياةاجاشتالقرنهذامطلعففي.مصرفيال!ربي

شوقيظلالهافيوذىالبالوديرادهاال!كطالبعثبمدرسة

اخرىمدرسةجاءتثم.الشعراءمنوغيرهمومحرموحافظ

التجدإدملأرسةهياالفكريوتصورهاالفنيمذا!هافيعنهاتختلف

والمأزني.والقادشكريرادهاالتي

وناجيشاديابوقال!ااضياابولومدوسةذلكبعدوجاعت

والشابيجودتوصالحاسماعيلحسنومحمسودوالصيرفي

.الشراءمنوغيرهموالسحرتي

مصنروادهبهضتمكنالذيالحرالشعرتيارجاءاخيراثم

يدخلوهانمن-المأضيابتراثالحاضرثقافةوجداناتهمفيامزجت

والفبية.الادبيلاحب"تاصهءبمفي

التجديدقيياراتتحت!مالعربيةالامةاجزاءبقيةانشكولا

،التياراتبهذهلمعرفتيفقطمصرعلىهنااقتصرتواكشى

.المدارسوتلك

بظريقةوالمعاصرةالتراثبينموقفهيتحلمرالمبدعاالاديباذن

العقابالانفعالفيهايهملمعقدةعمليةخلالمنترددوبدونتلقاءلية

"افنب"االحاهـة"أسميتهماوبفضل،الوجدانيوالاثراكالحار

التسمية.هذهصحتلو

المقمماتفيالمبدعالاديربعنفيختلفانوالمفكرالناقداما

الاديبمثليمتلكفالناقد..النتبجةفبىمعهيتفقانولكنهما

وتصهربالحاشرالمأضيتمزجالتي"الفنيةالحاسة)\اسميتهما

مجموع!عةالىذلكبجوارجيحظولكنه،العصربثقافةالتراث

-كونالتيالعناصربهايدركالتبموالتحليليةالعقليةالعملإ،تمن

مم!

...ومدارسهالادبوتاريخ،عليهالموثرةوالعروو!،*دبيلعمل

الوجدافي.الانفعالعنبعيداالمجردبعقلهيلأركهاكلهاته

...العقليالادراكخدلمنعملهفكلالمفهـراما

الوجدانحرارةمنوالناقدالمفكرنجردانيمكنلاالحالبطبيعة

ثهـصاعمنالمبدعالاديبنجردانيمكنلاكما،العاطفةنبض

منبمصيبيتمتعمعهمواحدفكل.الطريقلهيضيءالذير.قل

واحدكلعلىتفلبولكن،العاطفيوالانفعالوالوجدانلعقل

.الصظتهذهمنسفة

النتيجة،فيالمبعالاد-بهـعيتفقال!والنلاقدالمفكرا!س

ويحولون،جديدانسيجاوالحاضرالهاضيخيوط"نينسجان!ن!ما

مركبالىالصالحةالحاضربقيممزجهابعداحةالصاالماضيفيم

والفكو.الادبوطوراجباةايثريبديد

أساسيين:لثرطينمنلهمابدولا

واعية.عميقةدراسةالتراثدرالة-ا

واتجاهاته.وتيارا"4العصرثقافةعلىالتفتح-2

ولست،هذينءنجديدمركبصياغةمنبدلاذلكبعدثم

.مثالكلمناوفحفا!م!الة،امثلةذكرالىحاجةصي

نهضتباروادان،حياتنافيالمقررةالحقائقمناصبحفقد

حياتهمبداواالذينمنكانواثقافتناواعلاممصرفياوالفكريةالادلية

واالشرعياقضاءااوالعلومداراوالشريفالازهرفياممليةا

عنايةتعنىالتيالمعاهدهذهامثالمنغيرهااوالطيالممينالمه

العمرثقافاتعلىتةةحواثم،عميقةلراسةتراثنابصراسةخاصة

لهمنوكو،الماضيقيراثومزجوهاوبلال!امعاهدهافيبهااتصلموا5

والفكريسةالادبيةالحياةطورالذيهوجديد-5ءورذلكخلالمن

وحي-نمباركوعليالطهطاويرفاعةهؤلاءو"ن.دائمةبصورة

ومصطفىامينواحمدحسينوطهالعدلتوفيقوحسبنالمرصفي

الزياتحسنواحمدعزاموعبدالوهابالخوليوامينعبداًلرازفى

وغيرهممبناركوزكيالرازقعبدوعبمعلامومهدياللهخلفومحمد

جديداسامركبلانفهموكونوابالحاصرالماضيمزجواالذينمئ

كانولقد.القديمينالمركبينعناصراكملبضمجد،دةخصائصذا

بها.وينبضالحياةطورهوءالذيدائماالج!بدالمركبهذا

الاغلبالاعمفيجميعاهؤلاءوالمفكروالباقدالمبدعالاديب:اذن

العربية.والحضارةالعربيةالحياةانتطويرهامةدعاماتكانوا

مهى!*

على-بالذاتالموضوعهذاحولالمثكيتاحتدمتلماذاولكن

وكثرىالآراءوتععدت-بهصورفاهالذيالو!وحهذامنالرغم

تراكمالذيالضبابكلسببانرأهطفي؟القص"يةحولهذهالمعارك

الموضوعهذاحولثارتالتيالمديدهوالمشكلاتالق!سيةهذهعلى

بسبب:نشات

المفكر.اوالاديبثقافةنقص-ا

احاصر.واالماضع!ابيناحساسهاضطراباًوس2

المأضي.بتراثالحاضرثقافةمزجعلىقلصرتهاختلكلأو-3

فحينشهدهاالتيالمعقمهالظواهرهذهكلنشاتهناومن

.المعاصرةوالفكريةالادبيةحي"تنا

تكويبهممصلظموقضواوحد!االحديثةالثقافةمرسوافالذين

لتراثنامنظمةدراسةر!مقاحاندوناميركااواوروبافيالعلمي

البصراثهلىاتذوقعلىالقدرة-شكلا-يلأقمونووؤلاء،لقوميا

يعس!بعضهمانبل.ولاءياينحوهيشعرونلاهناومن،فهـههاو

!إالموتىاكفانالافيهيرىولايحتقره*خروالبعض،منهبنفور

لراة4،علىواقتصروابعمقالعربيتراثناثرسواوالذين

يحتس!ماعلىيقيفوااو،العصرثقافةيمرسواانلهميتحولم

فسيالاالاعلىمثلهميكونانيمكنلا،ومذاهبتياراتمنفيه



باستهانةنحوهاشعروا،الحاضرثقافةالىنظروامافاذا،الماضي

شديد.باتقارنحوهاال!بعضشعروربما،نفوراو

والحاضر،الماضيبسنةالمصطيءالجفوةنشانطهناومن

،صلمةالمةسهدفهاالمناطراتطابرءغخذقضاياحياتتافيوترددت

."والمعاصرةالاصالة"او"والجديداًلقديم)ءبين

ء!لمىيقتصرلمالصراعهذاارنقررانالحقمنكانوان

واخذهدامنثكماءالماضيفينشافقد،فحدسبالمعاصرةحيابزنا

بناصراعااو،والعروبةالسعوبيةبينكااصراعمختلفةاضكالا

واص!صاباللفظاصحماببينالخلافاو،والمحد".بئال!لفيين

المعئى.

الن!يماا!تهاراتهذهبانتصارالماضيفيحسمالصراعهذاولكن

وانتهـت،متطورجديدمركبفيوالحاضركماأالماصبسنتجمعكانت

ادعواتاكلوتجمدت،امحرفةاوالنزواتالشمادةالبدعكل

كلواكأفى،الحضاريةمظاهرهابكلاحياةاوقفحاولتاكمبما

المةحددطريقهفيالعربرلميالفكروسارالرهيبالزورنفبومنذلك

هؤلاءؤادهالذيالخل!التطورطريقفيوالفنونالاد(بوسارت

ع!قويدركون،الماضيتراثيتئوقونالذين،والمفكرونالمب!ثون

ويدركونالعصرثقافةعلىي!قفوننفسهالوؤمتوفي،كنوزمنفيهما

.واتجاهاتتياراتمنبهيصشما

هذهيحسمونالطرازهذامنروادالىالآنالحاجةأشدو!ا

المرضية.المظاهرشكلاخلىتالتفياالقضايا

التيالقضاياهذهمنواحدهفضيةعندقمصيرةوقفةوسنقف

؟هممنوهي،والقديمالجديدقضية:الموضوعهذاحولثارت

ثقافة...المفكراوالاديبثقافةنقصعننساأنالتي،ياالقض

قيجددالموسمسكأكالظواهرا،قضيكأهذه،الحاضروثقافةالمأضط

الاوكار.والحبماوافىاقشاتت!تجددولا،مرارباسةحولهاالصراع

الفورعلىلادركناصارمةعلممةبصورةوناقشناهاتاطناهاواو

.اولسلهاليسمصطنعةقضيكأانها

جدب*اكانومايتوقفانيمكنلاالجرياندائمتيارفالأياة

.القومهؤلاءبمعياراخذنااذا،وهكذاقديمايصبحء:هـلأطة

القديم"تلازمالىبحاجة،مف،هرهابكلالحياةولثن

منز!ان،الحياةعناصرمنهامانعذصرانوهما"والجديد

)1)ضةوالاجتماعوا)ئفسيةالجسممانيةةالح؟لبقاءوضروريان

الانسانفجمهما.(اللهبرحمه"الحصريساطعالعلامةيقولكما

ملابنوتصفيالخلاياملايينتولديومكلفبى.التجدددائم

الاعضاءشكلوكذلك،هيلمكماتظلاجسماهيذةولكن،الخلايا

،الص-إمبالطابعويحتفظبالقديميمتزجفالجديد.وتركيبها

.المرات2لافالانسانشكللتغهولذلكتبعايتغيرالجسمانولو

اجديد،واالقديممنمزاجايضاهينعثهااكنيالاجتماعيةوالحياة

ل!لميراثاتبقى،وتقاليدهوقيمه،ومؤسسالها!اضيأفخبرات

الذيللجيليسلمهاثمويطورهاالههايضيف.الاجيالمنصلي

بداياتبىجيلكلانتصورناولو.الحيماةتظوروهكذا.يليه

.الكهوفحياةتعيشالآنحتىالانسانيةلظلتجديدمن

القدبسمفيهايمتزجانبدلا،النفسيةالاس!نحيلاةحتى

.بالمعاصرةوالتراثبالحاصروالماضيبالجديد

تماما،بالماضيصات"فقدانسماناالجدلسببلعلىلصورناو!و

4انسثكلا،وتفالبيدهوعاداتهوقيمهالماة"ج،تمعلومكلونسي

والتصرفالادراكعلىالقدرةويفقدتمامابالشللويصابسيتعحمد

يادواتبالجديدنفكولاننا،العقل!!ةالعملياتوسائر،والسلوك

-والاجتماعالتاريخفيواحاديثراء3:الحصريساطع(1)

نلملأي!ينةالملمدأر

،'ا

ا!اعميبا!لحها!عاصره'لحياهكيوشصر!،وحبر'له!اصي

.الجديدةالاجيالالىدائماتنتقلالتيلمتطورة

الماضي،ميراثعلىوافتصربالحاضر4صذفقدشخص!اانواو

التيوالهـ"صاكلكالبقايردامنقرضلثميءالىسيضءولالشخصدذا

المتاحف.فيبهاحتفظ

"خرجمتوازنةعمليةفيوالجديدالقديمامتزاجمناذنبدلا

والجس!ءبةالنفسية4صروةالانسانعاىيحفظجديدا،ركبا

تختلفلاوالحضاريةوالففيئالفكريةالقيمانواعتقد..الاجتمابمبة

اهـىحاجةفيفهي،والاجتماعيةا:مسيةواالجسميةالمظاهردن

منفصلا)يسفالحاضر.بالمعاصرةوالترات،بالجديدالقديمامتزاج

دائممتدفقتيارفالجميع،السةقبلعنمنقطعاوليسالماضيدن

يجدونهـ،الحياةلحظاتمنلحظةعنديقفونوالذين،اجريانأ

تهصارعنوينعزلونيموتونهؤلاء...بعدهاوماقبلهاعمايعزلونها

احاضر.افياوالماضيفياللحظةهذهاكانتسواء،الحياة

فيالموتىاكفانمعيعضونالماضيةاللحظةفيير*ءبثمونالذيرن

،الحاضرةاللحظةيجمدونالذينولكن،الرخاممنباردةاضرحة

ادهماجسىوتبقىيموتونهؤلاء،والمستقبلالماضيعنيفصلونهاث

الادبفيوالجديدالقديمفقضية.اكفانبلاطريأنافيلمحارية

اشىدفيوالفهـريةالادبيةاحياةوا،وهميةقشة،؟افى!فكر

التراثالىحاجةفي،والجديدالقديممنمزاجالىالحاجة

.المعاصرة؟

"والمعاصرةالتراث"حولنشاتالتيالقضاياكلوكذلك

وا!التراثيننذوقوالماناسأثارها،لهااساسلاوهميةقضايا

حقيقيا.ادراكا4وثقافةالعصرتياراتيدركواولم،بعمقردرسوه

الماضسيبتراثالحاضرثقافةمزجعلىالقدرةتنقصءهمأناسأو

عناصريضمالذيالجديدالمركبتشكلالتيالسسبيدركونلااو

النس!راثمفهومتحريرمنبدفلا.والمسنقبلوالحاضرالمأضيا

منه.والمفكرالاديبوموقفوالمعاصرة

المفقراوالاديبموقفوتحديدالمفهومهذاتحربرانراييوفي

اضطرابلان،احضارياصراعنافيوأهمهااًلقضإيااحارمن":4

دماري!نالامروكلا،الانعزالاوبالانفصامالامةيصيبالمفهومهذا

م!ننافرةواحزاباشيعايجملساالمفهومهذااختلاطانثم.محقق

مثهـ"تصوراتونتصور،،ابداتلتقيلامختلفةلغاتنتكلم!لناكرة

واحد.هدفعندتبنمعلا

الىنصلان،وتحديدهالمفهومهذاتحريرمنابغيولست

نن!اقشانارجوولك-ن،والمعاصرةالتراثلمفهومروانعجامعتعريف

ألسسعلىونتفقالامرهذاحوليثورماكل،وصراحةووضوحبعمق

السىونتحركجهءعاعذهانقفالمشتركةالارضبمثابةتأونعامة

واللعنات.افنهمنتبادلاندون،العظيمةوغاياتئ!ط،اكبرىااهدافنا

***

:انالىتوصلناقدرمناوما

والاجدادالآباءلناخلفماوانضحاكملهو،العرجالتراث*

.والادابوالفنونالعلوممجالفي

حائريزيقفونلا،والمفهـرالاصيلوالناقدالمبدعالاديبوان*

ويخرجوذبذاكهذايمزجونبل،العصروثقافةالماضيتراثبين

قي!ا،حضاريالتراثالىو،ضيفالحياةيطور،جديدبمركب

جديدة.

والمعاصر!واتراثوالجديدالعديمبنيع!ثالنزاحوان*

للتطو!ادراكأسمفىاضطراباوالبعضثقافةفينقصنتيجة

الفكرية.رؤيت!فيخللاو



القضيةعناصركللنحددالنقاشمنكثيرانثيرانالممكنلمن

افىمربي.بالتراثالمعنب"المؤسساتعلىنظرةونلقبم،وأبعادها

،ونشرهاكراتبتحقيقفق!لتعنىالمعاهدنقيمانيلأفيفلا

وفهرستها،تصويرهااوالعالمانحاءمنوجمعهلمخطوطاتهتصويربعد

احثر،نحققانويجبالكئيرفيهحققنافدالجليلالعملف!ذا

:اتراثتجعلاخرىخطواتا)ىحاجةفينحنولكن

الجكل!يع.متناولفي-ا

الشبابتغريجذابةوالاخراجالطبعمنصورو!ي-2

.والا!ئاء!لمطالع!ة

واستلهاماثراسةبالتراثوالفنانونالادباءيعنىاقبدلاثم-3

وقصصمسرجاتالىالتراثصورعندهمتتحولب!ث،واستيحاء

.ورشاةء4العصرنبضوينضرها،الماضيعبقيطرها،وفصائد

دوريمؤتمرعقدفكرةالعربالادباءاتحاديتبنىانيمكنوهل

دبمتمتاالتيالانجازاتاهمخلالهندرسثلاثةاوعامنكلالمون!اث

4ومواززةالعلميبالتراثخاصةعنايةاعطاءمع،اضراثاخدمةمتال

الادبيةنهضضنالروادمهرجاناتيهثرمكما،العلميةالنظرياتبأحث

وتقويمهتراثهملدراسةفرصةتكونوالاقتصاديةوالسيماسيةوالطم!ب!ة

تعيدجذابةمعالجهخلالومن،النظرياتاحث5ضوعلىجديدمن

وتضيء،الجديدالعربيالجيلتستهويبصورةاررخصياتهذهبناء

ا!اصرة!ا!ا!جفيوتدخلها،ونظرياتهمافكارءـ!

كلفي"العربيلا،راثكرسيا"جا!اتناتخصصانايمكنهل

م!سالفيالعربيالتراثبدراسةيعني،.قىالمتنوعا!هاكامنكلية

؟فلملمميابالتراثويرعنى،الادبيةالكلياتفيوالادابالفنون

فودىالط!يا

هـ!الا!والثورةداعيةلأبعتبرالذ!روبينجيري
قوكان.العبعيناتفياكعايرالاميركىالجيززعماء

ذلكلاقلبفييعيشبأنحظهعلىفبطهالذي

الذ؟الجيل!ذاكابيان"هو"!الثورةالىهئاء

تشغ!التيالهمومجمحعلىخطيرة،وكقة"وهو

وتعاطيالجنعىالتحريرالىالدعوةحتىالفيتنلمية

سرحا!اغهتالىحينلا:بالعنفالعنفمقابلةيجبو"

الاميركبالمعسطةتطرلىلان..البيضاء*ميركية

يمارس!حضارةالىبحاجةثحنو"."..التطرفهذا

..وقتمنبقيمافيوا!ب،الظهربعدالوسيقى

إ
تبدمغالاةمن"الييبيزنظريات"فييكنومهما

هذفييووبسجهيعبرر!يرلتيجملىالذي؟لوالقأمضهافلهجمبيردةأ
عل!يمولم!اعلىوهى،،بهكحح!كحد"

..الدفةانىالرفةمحاليهرىء

الىمناقشماتناخلالمنونصلنناقش!،انيمكنتساؤلاتهذه

المؤتمر.توصياتفيندخلهقد،موحدرأي

قصبصةحولتثارالتيالمشكلاتانكلههدابعداعتق!ولكنني

الجديد،العربيالجبلمن*يىلعالايحسمهالن،والمعاصرةاكراث

منطلائع...الهزيمةبدخانواخننق،المحنةبلهيباكتوىاتيا

فيلهاتتاحثم،بعمقالعر،يقىاثمالراسةلهاتتاحالحيلهذا

الطلاثعهذه،واسعةعلميةدراسةالعصرثقافةثرا!"كأ4نفالوقت

فيوستمتزجارايةاسضحووالتيهي،الجديداءوبيالالجمن

جديسصدفكرلهاوسيتكون،الماضيبتراثالعصرلقافةوجداناتها

وسةصولح.جريدمنالعرب!بةالحياةستصوغا)تىهيا،جديدةورؤية

نو)...فىدمةاجياللعدةربما،العربيوالفكرالعربيالذوفى

ستمسهمبلالعربيالمصيرمعركةعن"ثقفةالمفكرةالووئعهذهتنعزل

وحملالمعاركبخوض-والحضاريالثقارثااسهامها!وق-في!ا

المعاركو-ضحسم،الحروبميادينوفي،اقتالاجبهاتعلىالسلاح

الله.بنصرالمؤمضونيفرحويرومئد،اللهباذناعسه*رية

ارزي.المقبلونالروادايها،الجديدةالعربيةالطلالعأدلإها

ابوابتطرقور،العربةالارصآفاقعلىالعينراين7اأراكم

امتكمعنوتغسهلمون،اغارااكاليلبر،هكمعلىوتحملون،النصر

وجههاأمتكمالىلهونوتيم،!الاندحارالتمز!منوتنقذوننا،العار

اخرجتأمةخردانماكانتكماالاو)ىاس-ر*،-لتعود،اثشرق

.للن!ابط

الدسوفيالعز!زعبدالقاهرة

سسمييرعسس!هىممي

لوبيينجهريب!م

سرريمونترجدمة

واحد(الهيبيينكيروهيلالييبيزحوكةمؤسس

غيفارابعثئكوبافيليلتقيكيلومترالفعشرينلح

هذاوكتابسه.الامحركيةالمتحدةالولايات:"حش

..واحلامهمانومهااميركاعلىسد

الحربمناههـضةمنابتداء،اليومالاميركيةجيبة

تتحقق"هىفيماتصنعاتمماالشورةان"..درات

القوةاسطورةحطمفقد،كنديروبرتحان

مثلالىاللجوءالاللثصعبيتركلاكندياللمطة

وبعض،صباحماالزراعيةالاعمالبعضالناسا

حآ*11،

فهي،التزامهامنبالرغم،والجنونالشططحد،نا

منبدلاالذيالقاسدالاميركيالمجتمعالشاببل

علىيعيشىالذيالجيلذلكركابفيتية7،ضتماع

يشدجذابساخرباسلوبنظرياتهمختلفعن
د.ل...ءحديثأصلد

!س-----


