
لمحع!+لمحص

الجماهيرالعراقيةموتاذاعةوقدمتهاالندوةهذهاعدت
الالساتذه.اضدوةافياشترك،بالموصلتمامأبيمهرجانفي

هوالندوةموضوعوكان..خشمةوساميح!ف!وصبري

.الاستعماريالثقافيللغزوكأدواتالمشبوهة

موضوعبتحديدالحديثالباتيالوهابعبدالشاعربدأ

:فقالالنلوة

منهاالعربيالوطنفيالثقافيةالحياةفيظواهرهناك:البياتي

عاموبشكلنلاحظالايجابطالصعيدفعلى.السلبيومنهاالايجابي

بواجباتها.العربيةالبلادفي(لوطنيةالثقافيةالمؤسعسماتنهوض

الادباءبهايقومالتطالنتبطةالثقافيةتالحرىكذلكونلاحظ

وهطالسلبيةالظواهربئحدىمتعلقندوتناوءوضوع.الشباب

العربيةالبلادفيالاجثبيةالاس!إعماريةالثقافي!ةالمؤسساتنشاظ

نقصدهمابداءةنحددانعليناانواعتقد.الثقاؤ!للغزوومحاولاتها

الرجعييىنبعضيستخدمهاقدعبارةلانها"الثقافيالغزو"بعبارة

وكلالوطنيةبالثقافاتالمهاسمحاولةنحددأننريدكما.احيافا

معاركتخوضالتيالبلدانوهي،خاصبشكلالثالثا!المبلدان

عنفيحدثناخشبةسامطالاستاذيبدا(نواحب.الوطنيالتحرر

عن"داب71"مجلةفيالكثيركتبقدكانلانه،الجانبينهذين

.الهامالحيويالموضوعهذا

كيخسيدالبدايةفياطرحهمااناحبنقطتانهناك:سامي

الثوريينوالمفكرينالمثقفيننحنبمودفناترتب!نوهماالموضوعهذا

الاوليالنقطةتتعلق.الثقافيالغزوهذالمواجهةوواجياتناالعرب

الوحدةوهي،المثقفينهؤلاءبينوالثنافيةالفكريةالوحدةبواجب

سواء.بينهمالمستمرةاللقاءاتخملالمننبدأانالمفروضمنالتي

والقراءةالكتابةطريقعناللقاءاتأو،المباشرةالشخصيةاللقاءات

العربالثوريونالمثقفونيلتقيانفدون.الثقا!كأالمنابرمختلففي

بينهموالايديواوجيالفكريللاصإكاكالكاملةالفرصةيخلقواأنودون

امامكلهالعربيالوطنن!قعلىومبعثرينمفككينيظلونفسوف

العربيةالامةأعداءيشنهاوالتيوالمخططةالمدبرةالحقيلإكأالهجماته

والايديولوجي.انفكريوقكوينناوعقليتناثقافننناملى

معي.نفسهالثقافيالفزوبطبيعة!تتعلقالثاذ-ةالننطةاما

ناينبش.الغزوهذاوخطورةطبيعةنحددأنأجلمنأنهتقديري

نطاقعلىالانتحدثالتطالواسعةالحركةمنالملامحبعضنحدد

يستفيدالتيالعربيةالبلدانبعضفيبالذاتونحدثالعربيالوطن

العالمعلىالمنفتحأواطالليبراأوالمتحررمظهـهرهامنوأعوانهمالغزاة

وحريةالليبراليةوراءقنعزت2التيالثقافيةوالمنابرالمؤسساتفيقيمون

ترجم!ةهوالثقافيالغزوليس.اغراضهاتحقيقاجلمنالفكر
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م.لئمآث!جمض

للمشاركةبالعراقالندوةأعضاعوجودأثناءفيبغداد

مطرعفببفىومحمدسعيدوحمييالوهاب!الببعألى
الثقافيعةالمؤسساتبعضبهتقومالذيالدورشة

العرب!مطالبونالثوريونفالمثقفون،العكيعلى،مثلاالادبيةأكلمال

التلمياراتكلعلىبالتعرفومطالبون،بانفسمهمالزجمةبهذءلقيام

النظريشكلهافيوالمعاعرةوالتاريخية..والفنيةوالفريةثقامية

عمرنامعرفةعنتماماتحلفناوالا.الابداعيةثمراتهافياويالفي

خلقاوالمجلاتاصدارهوايضاالغزوهذاوليس.العقلية*محه

بخلقهذهعربثوريينكمثقفينمطالبونايضافنحن.المتعروةنابر

،ومنناحيةمنالثقافةرفعةتوسيعاجلمنوالمتعددةالكثيرةضابر

للجماهيريوميةاستهلاكيةمادةالىاجاثةاالثوريةالثقافةتحوبلبل

.بانتظاموارمرباتشنهلكها

اعادةمحاولةفييتمثلتقدرريفيالاستعماريالثقافيالفزو

معينةنظروجهاتمنالاخرىالعالميةوالثقافاتالعربيةالثقافةسير

4بانشاو،لتخلفنامصمرمجملهفيبأنهالثقافيتراثناعلىلكم

اوبانه،المستقبلفيالحضاريالانطلاقمنتمنعناالتيالمعوقاتشد

المجتمعاتبنيانوهدد،ماوظيفةتؤديتعدلمثوديةنرائدةبرد

العقاسبتراثناعلافتناتنقطعانمعناهوهذا.المسنمربال!رمربية

طارئاوجوداالمعاصرالوجدانيوجودنايصبحلكيكاملاقطاعا

اوفيغريبةارضؤط.الجثورهذهعنيبح!ثانوعليه.لهجذور

(لتاراتتصويرميآيضاالثقافيالغزوويتمثل.خرافية،بت

وافدةتياراتانهاعلىالعربيةالثقافةوفيالعربيالفهـرفيمورية

..العالسةالثقافاتمنمعينةجوانبت!ويرفياًو.اصيلةدير

..العاثيةالثقافةمنالوحيدالوجهباعتبارهاالابداعيةأونظرية

انهعلىالعبثم!مرحصورمعينةفترةفيانهنجدالمثلسبلىللى

فيؤترةانهلدرجة،العالمنطاقعلىوالمنتعرالسائدالوحيدتيار

نحوبشدةيتجهالمثاللىبيلعلىالقاهرةفيالمسرحكانالفترات،

نا!"منالعصريةيحققالشكلبهذاانهمعتقداوحدهالننياردا

مثل.ممرفيالعربيةالروحوعنا)مقليةعنالعصريالتعبيربعبر

العارضالوجودفكرةعلىوالقائمنأحيةعنالجزنيالتصويرذا

هاتينمنالعربيةالثقافةتفسيرواعادةالعربيةالثوريةتيارات

الثقافياغزواخطورةنظريوجهةمنتمثلالتيهيذاويتين

.الاننواجههدي

يحدثنا(نحافظصبريالالت،ذمنونحب..شهـرا:الب،يي

،الاستمماريللغزومنابرتعتبرالتيالثقافيةالمجلاتبمضثور،

فوصفهاخشبةساميالاسظذتفضلكماتخرجالمجلاتهذهانفاصة



الاستممارلان.يساريهواحيانا،ليبراليةبشعاراتتخرجبانها

باساليبهالمنطقةهذهيغزوانالعاجزةبوسائلهيستطيعيعدلمالقديم

محاولةفي،مبتكرةخبيثةليبراليةأساليبا)ىيعمدبل.القديمة

نأوتصوير.والناشئينالشبنيمنكثيرعندنقصمركباتتوليد

ادبالععر،تماشيتعدلمآدابهيوالوطنيوالقوميالثوريالادب

المنابرهذهانبل،الاتجاهإتهذهمنالكثبرتفسرأنوتحاول

وتصو-!،والانسانيوالثوريالقوميالادبتديناخذتمتمماريةالا!

العا!بم.الادبتيارفيهامشيةالاقجاهاتهذهأن

الاستاذمنييطلبانتيالنقطةالىبالاضافةاحب:صبري

مواجهةبهايمكنالتيانديفيةالىألثسيرأنعنهاأتحدثأنالبياتي

نأذلكقبلعليلكن.الاساليبباوصالثقافيالغزومحاولات

افتقلثمالبياتيالوهابعبدالاستاذعليطرحهاالتيالنقطةأتناول

مناطىاهممنكمنطقةالعربيفالوطن.الاخرىالقضيةالىذلفىبعد

والمنتهبات..العصورعرعلىالاستعمارميهايطمعالتيالعالم

طوالالمنطقةهذهمنالاستعمارينزحلاا!ىوالافتصاديةالحضارية

علىاليسيرمنكانواذا..تحصىانمناعظموحدهالقرنهذا

اهـلمولاستمزفتهقىمروعةأرقامالنايقدمواانالافتصادعلماء

ميسريعةجولةفان.وحدهاقرناهذاخلالالمنطقةمنالاستعمارية

ضخاهـةمدىلالراككفيطةوأمريكاوانجلترافرنسامتاحفاعظم

وغيرهااعراقوالشاموامصرمنالدولنقلتهاهذهاتيالحضاريةالمنتهبات

الانسانيللمثففالعقلصياغة!يساهمتوالتيالعربيةالمولمن

الكثيرطمسفيفيهشاركتالذيالوقتنفسفيالغربيوالفنان

أبنائهابنامطيعةاتكريسوفيالمنطقةهذهحفماراتملامحمن

القديم.الحضاريوتاريخهم

والافتصاديةوالجغراكيةالسياسيةالعربيةالمنطقةولاهمية

الحضاريتاريخهاوامتدادالمنطقةهذهولعراقةمماريةالاشللدول

عبروازدهارهانصالهثمعديدةلقرونالزمنضميرميالديم

الا!ستعماريةالدرل.وجدتوفيمهاودينهابفكرهاالاسهلملاميةالحضارة

وور،الاستعماريالغزوبسهو(ةتستجيبآنيمكنلاالمنطقةهذهأن

لزاماوجدلكنهالسمبيلهذافيمع!حظهبالفعلالاستعمارجرب

بعمرهقيسمااذانسبياقصيرعمربرهدويرحلعصاهيحملأنعليما

الحضاريةالواجهةهذهازاءعليهكانهناومن.اخرىمناطقفي

والمؤسساتالقافيالغزوفكان.مغايرةاساليبالىيلجاأنالصلبة

الىسبيله5!مالحضآرةعريقشعبمعتتواءمواجهاتتحملالتي

كانالعربياثعبلانيجةوو.هدفهالىمممهينفذصدعاحداث

عليهالاستعماروجد.عليهاويرلنتصرويفضحهاالاساليبهذهيجابهما

الوجدانغزوفيوساتلهمنيجددوانأساليبهمنيحورأندائما

فيتش!يدءسارعحتىلهفلص"تسقطانفما.عليهثيروالظالقومي

المتهاوية.ا!قديمةالقلاعتجربةءنبنائهافييستفيد،جديدةقلعة

كطوردراسةواي..ختلفة4افلاعهبينالادوارويورعينسقثم

الاحىبىة،السنواتوفي.القضيةهده.لؤكدقىالثقافيمؤص-،نه

الاستهم!،رحاولالاشتراكيةصوبالمتحولالثوريالمدواراء

مدخلاالليبرالية"ئيتخذأنالعربيةالانطمةبعضأخطاءمنيدامسته

ذاتهلحدفيوالليبرالية.العربيالواقعقضايامنالكعيرلمناف"

لق!ساتبعضا)ىبالقياستبدووهي،عظيمشيءمجردةوكفكرة

دبلمحيلكنها.المنالبعيدحلميمافردوهـ،المعاصرالعربيالمشهد

منينفثرائفةواجهةمجردادسةحولانها،اًخرشيءالاستعمار

"اهدافمخملهطياتفييخفيناعمقفاروالى.سمومهخلالها

!دةالستصخاتخلالبرالفعلصدرتوقد.الواهمحةالاستعمارية

الخارجيوالاهتمامالعا(معروالانفتاحالثقافةحريةشعارتحتمجلات

الحوارشعارمنرؤعبعضهاانلدرجة..الثقافاتوكلالآراءبكل

الحقافقخلالهمنتظهرالتيالشعاراتوأنبلأشرفمنهوالذي
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وجهةقيبنىالحقيقةاليكانبينما.لهسعارا،"لا!ديب.دعصح

وجهةوهي..الاخرىافنظروجهإتبقيةحسبعلىواحرهكلر

بسخاءتغدقكانتالا،بمبركيةانالمخابراتفيسبباكانتانررالتي

الثقالمحة..لعريةالعالميةالمنظمةهوأخرقناع!لمنبالطعلميها..

ثمى،عوفدوشقيقاتها،(حوار)مجلةتجربةالىاشيراًلنياضح

مثقفيمنعدداستقالةوخبرخبرهاطويلةفترةمنذالجميعين

والامثلة..ونحهوهاانكاونترمثلشقيقاؤهاتحريررئاسةمنلعالم

خلالومنؤرالنكلينمؤسسةخلالمنمسشمرةوالمحماولات،!ثيرة

مروعمنم!نة!3علىمواكزهامنمركركلفيتركزالتيطبوعالها

مثلاالقاهرةفيفرانكلإنف!مركز..بعينههدفاورائهمنتبغيلمعرفة

بالحضاراتمهـةمابفدادفيزها3مركانبهتماالتربيةبمجال!نى

.وهكذالقديمة

التحولالسريعةالنشيطةالموسعةالدائرةهدهاناعتقاديوفي

مننوعاالعربا،ثقفينمنتتطلبالثقافيةالغزواتمن!التحور

طرأالتيالتحولاتلكلالدائمةالفطنةمنونوعآالمشمرةلمجابهة

الممزفة.القديمةالافنعةعنبهاتستعيضاك!الادنغعةولكل.لليها

والىالجوهرانىوالوصولالاقنع!ةهذهتمزيقالمثقفينواجبي!

الثقاميللغزوالمختلفةالادواتهذهتطرحهااليالاسا-ةالقضايا

واشددالضوءدحضهآميثم،افرادااواومجلاتكانتؤسسات

الاسلوبهيليستالمصادرةلان.هداالضوءفيدحضهاتعبيردلى

منكبيراعددايخدعقدبروربالفملتقومالادوات!ذه.مثللا

قرارضدكسبتهمربمابلبموئهآتقنعهملاومصادرتها،لقراء

بل،يصادرهالمأحدامان(حوار)ورلالىعدناواذا.لمصادرة

.القناعوجههاعنتهـراأنبعدالتوففالىاضطرتالتيوحدهاكل

تحقيقعلىوالعملالة،كيدهيذلكلتحقولقالمثلىاطريقةاانتاعتقد

دائىكأجسوروخلق،العربيماالعافيا!تقدمبيينالمثق!نحدة

التيبالدرجة.العربيةا)بلدانشتىديبينهماخلاقاالحوارلن

ا؟راءمختلفعلىالحرالاففنأح،ووذاالحوارهذاخدلمننتيح

المه.وحة،اخافشاتواالمستهـرالصراعخلالومن،النظر؟وجهات

والحقيقة..الحقيقةمنالزيفيعرفأنمعاوللمثقفللقار!نتيح

منالمزيددائماالطريقةبهدهتكسبفانهاولهذا،ثوري،حدها

وأي.بال!ليحدثوهذا..باسعنمرارالمثقفينمنوالمزيدألانصار

تؤكدالماصيةالنواتخلالا)مربيالثقاديالواقعلتاريمخنراسة

هذهفيلفترةخدعواالذينالمثقفبنانوتؤكد،الحقيقةهذهلنا

انمانمن"بقهاغوارهمفيزالماولكن،!خراولسبباواجهاتا

ويواصلونالفلإراتؤترةمنفيلهبوهاالتيأدوارهمعنيتخلون،تريف

*فية.الحقال!ربيهالثورةوبركبالتقدمبركبألااتحاق

ورو:اضلا،ياطليعشاعرابصفعتك،سعيدصميدالاستاذالبيا!كبما

نأنودفاننا،العراقيةالاعلامورارةفيهامامسصباتشغلتلانك

بتفاصيلهومعرفتكتجرقيكواؤعمنالمهمالموصوعهدافينحدئنا

.قضاياه!

أودفيهاأ"حدثأنوفبل.القضيههذهتابعتلقد:حميد

ضرورةوهيخشبهسإميالاستاذعنهإتحدثهامةنقطةالىالاشارة

ولكن.واحدوكنفينعيتنىؤنحن.العربالمثقفيىنبيناللقاء

الجديدوالأستعمار.المصطنعةالتجزلةعواملعليهفرضتالوطنهدا

يتدخللكيالمختلفةالظروؤءهذهبتفلالجديدالث!فيوالغزو

الحريةب!غلأنهدنجد.الاقطارهدهظروفحسبحياتنافي

قعدثالىتكماالمجلاتوهبم،رونأبرلخلقالا!اربعضكيالليبرالية

بينما.حافظصيميالاسضاذالحد!ثوأكملالبياتبمخاذالاسعنها

توفرتالذينالمثق!نمنباررةأسماءعلىيعتمدآخرمكانفيانهنجد

ءجاهـعحولهايجمعأنيحاولهؤلاءخلالومن.الشهرةعوامللهم

اميسهـتكملواالذينالجددوالمثقفينوالناشئةاوردبينومجامبعاقراءا



ضراءأسلوبيتبعاخرىمناصفينعدهبينمالقافتهممواملرر

ىزبصنواديالعربيةالاقطاربعضفيهناكأناعرفوأنا.بدعين

لهمسيكونانهيتصورالذيناث!بانوالمبدممين،الناشثةلاسماء

هذهفيوخرطهم،والادبوالشعروالثقافةانفنمجالاتفين4

والثقافي.الغزومحالاتفيبعدليهسشغلوائوادي

يتعمدالثقافيالغزوأنفيهنجدآخرأسلوبأيضاوهناك

يستفيدلاربمافهو.الستعماريةبثقافاتمرتبطةثقافيةتياراتلمق

الحاصرفييهيهنفهـريك!قعمنهيستفيدولكنهكشخصفلانلأ

بهذاويرتبط..لهومبشركداعيةالمستقبلعلىظلالهيلقغ.

يستفيدقي،رعلىبعينهشخصخلالمنادبهيدمحاولة!سلوب

علىان!بهيدمسالةبدأتالمثالل!لبيلوعلى..الاستمماريالغزونه

علىاًلتبهيدتحاولمجلاتوظهرت.الخ!ميناتأواخرفيلشكل

منالشكلهذايحملهما(هميةعدمالىوتدعوفعطالفنياشكل

.الاتجاههذاحوصروقد..ضمون

ض-ب!فيتماماالمضهوناغاءاالىا!نتدعوان!بل:اليباتغ

...لاحيان

علاقةهوبينما،فقطشكلمجردالفنأنزءم،محلى:صبري

واحد!يلوحدةكمكونينوالمضمونالشكليبنحادةوجدببةكأ*وية

مدخلالواقعفيهووالفصلالابخزاءوهذا..الفنيلعمل

الغمزولان،اخرىمجللاتفيافصلواالابخنزا"لتكريسىمهيدي

الحراسسونعنالمداخلابمدمنالدب!ثةرواهيطرحلاةمماري

المجالاتبقيةالىنطاقهايممدانيلبثماثم،للريباثارةاقلها.من

.لاخرى

العنهالىتدعواكءالنماذجوبعض..صحيحهثا:حميد

ضدرر!توانا،الغربيةالنماذجبعضمنففيدمجردلش!لى

نأاجدلكني.الداخلمنمه!دمجتمععنتعبرالقيالنماذجمذه

كالمجتمع!ات-الداخلمنالمهددةالمجتمعاتبينكبيبرةفروقامناك

وفن!،ادبهايكونأنفي!باخارجامنالمهددةوالمجتمعات-الغربية

الفنوعلىالغربيةلحضارةاعلىاتكيداننجدلذلك.مادفا

تعاننوهيالداخلمنمهددةمج-معاتعنيعبرالذيالغربي،الآدب

أساليبمنأسلوبهوالخارجمنالمهددةمجتمعاتهاالىلنقلهاالانهيار

يوظف.انيجبمجتمعاتنافبىوالفنالادباًن..افىقاف!غالغزو

فيفعاللهدوريكونبأنوافماوالمباشرالمثسطالوظبفةبمعنىليى

منوذلك.مجتمعنايوابرههـ،التيالخارجيةالتهديداتعلىالرد

ويميزوالابيضالاسودبنيفرقواعمثقفبناءفيركته!ء4(جل

.*لوانمصإلفب!ين

بعضلمناهـةنتيجةوعزلتالشكليةالاقجاهاتهددتوحينما

أصحابهااتجه،ودحضهاحججهاوتفئيدلهاالث!ريفةالعربيةالاصوالظ

الالجاهوهو،ثابتاالجوهربقيوانالاسلوبقيهتغيرخر6أتجاهالى

دونالثورةيطرحانهالاتجاههذاعلىوملاحظتي.الثوريةالمزايدةفحو

ملاحظةوألاحظ.وميتافيزيقيةتجريديةثورةفهي.ملامحهايحد!ان

نآفيتطرحالمنابرهذهوالىالمجلاتهذهالىالدعوةانوهىأخرى

مسدرداخلالصراعاتفيلكفتخلقمتعددةثوريةمواقفواحد

المعسممرالىدترضاندون،التقدكاافكرا5"موفوبينالثورة

المشبوهة.المعسكراتالىأوالرجعي

الىثماولاالمستمعينالىبهااتحم!اناوداخرىنقطةوهناك

ب!ضهناكانلاحظتفقد.والاعللامالثقافةمجالاتفيالعاملين

الرج!،الادبعنمسالةعلىيؤكدالثعض2ناي..المتبادلةالمواقف

المحاولاتعلى،كداندونالكلاسيكية4الرجبأوالكلاسيكى

فغاواثكلفيسواءتقدميالبوساتاخذالتيدةالجدالرجعية

الحبديدعلىيؤكدالآخرالموقفأوالآخرالتياربيثما.الضمون

فشحنكمثقفين.الكلاسيكيالرجمغ)الادبيالموقفعلىالتاكيدوينمسى

هذينمعنتعاملوان.لتينوالحةالموقعينالىنت"نجهأنيجبعرب
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ونرفع.احمجاءهداولمربأليممىي!طيرمعاى'بر.-ص

ولان.متبادلة3الصورلان،الآخرا+رجاهونضربالشرىا

المحاولة.هذهبال!3الجديدوتلمسالموقفينعلى!كدبعية

تاكيدماخلالمنقيالحصالثوريالجد.لدتهاجمانها:الباتي

الزائف.جديدها(

ضادلمنيستفيدونالحالتينوفيمتبادلهجومانهاحميد

أقع.

الشبابالمضراءمنبصفتك..مطرعفيفيالاستاذ:البياتي

رايكنعرفأننريد..الموضوعهذافيأيضاتجربةلكفانمصر

الاس!تعماريةالمؤسساتأننعلملانناالجديدةالنشا*كتهذهمل

الثقاهـصالاستعماروأنواف:ضحتدكتؤدوحوارهرانكلينا

.الحالاتهذهاثلجديدالبوسمايلبسأناول

للوجودتمامامماثلةالعربيةالقافيةالحياةأنأعتقد:مطر

هيكما.71نهيكماالعربيةللامةوالتاريخيوالاجتماعيسياسي

جيل.بعدوجيلاعامبعدعاماارضهاوتقتطعمقتطعةهيوكماسمة

اهماًن.الموقف!نفسيتعرصافهـريواالعقليواستقلالهاعقلهااى

علىيترتبالفكريالغزوهذاازاءالعربالمثقفونيتخذهانجب

امزلاهي4والثيافيالفريالغزوهياًلاولى..ناحيض*بئهناكانأ

نظرمحددةوجهةنتبنىتجعلناولاتهاجمنامعينةثقافةهناك.كري

للحياةشاملةنظرية*كلوينعلىيساعدمامافتبنىاواحياةاا

الثقافيوالتراثالثقافيةالحياةعنعزلناالوقتنفسوفي.ربية

عقولهموفيالناسأيديفيووجودهتوافرهمنبدلاالذيلالي

رساك.ومتطورةمعاصرةعربيةثقافةخلقعلىهذايساعدى

عنطريقخطواتنايصليعالغزو.العزلوموقفالفزوموقف:إقفان

العربركبماالعالم.قخلفناامداطاهـلةفييسطهمالحقيقيوالعزلجديد

اغانر،هنا.متخلفوبعفه،؟متقدمبعضها.متنافرةرؤءالىفس!

ناآحرونفيهيعا!لالذيالوقتدفسفيا،التحلاوأغاني!رب

.ورتوىأعلىعلىتش!ليةوفبونسيمفونيةموىءيقىهناكون

المتعارضة.التياراتهذهكلتتقاسمهممزقوبرهـانالعربي؟جدان

اذاالام!بزحيلةالهوبريبنوالعقلالوجدالطحمايةا!كعوريي

جميعفيالعربيةةالم!4وتخطط*حوتوكلتف!رشاملةنظر.لةمحمعت

الانساني.الشثحاطبالات

ون4الثورالمثقفونيعملأنالىاولايش،جالاساسيالمطلبوهذا

فيمااهمنقلعلىالمتفتحةوالعقولا،حيةالضملأدر،ذووعرب

للعهلعداءحقايصبحاحإهىتراثنافيئمااهموئف،العالمغتراث

يحاولىالذيالغزومواجهةعلىقادراالعقلهذايصبحوحتىمربي

انف!سنا.عناوالعلمعنكاذبةبتصوراتعقدليتنايملا،

خصوصا-العميلةوالمجلاتوالمفضوحةاث:وهةالجماعاتان

مختلفة.عوالمومنسفاراتمنتمولىفانهابيروتفيتصدرلتي

لوحتىوحصارهاء"*ههاعادةالشرفاءالمثقفونيتولىالمجلاتهذه

.لفترةظحع!تنا

اعقبن2واحبتماما!صبعفءفيالاس!ناذقالهما:البياتي

شعرلنالثوريإثقفاانه.المثقضنعزلةحولذلكالىاضيفهثعيء

العنايةمنينتظرلاانه.الطوقيكسراًنويحاوليعاركوهوالعزلة

لكسريكافبوانيناضلانهوعليهوانما،تنقذهلكيتاتيانلالهية

هذافغخشبةساميمتاذالا!رايءا.يكبههالذياحديدياهـةار

؟!وضوع

"نسعادتياعرباناريدقبلهاومن،بسيطةاضافةهناك:سامي

هذهمن.هئاالزولأء!كل"!ااتىا!ةاتحديداتبالحقيقية

اكدهاوورل!عيدحمبالاررتادبهاقالمقولةالىاشيراناريدلتحديدات

مطر.الاستاذالاخيركلامهيا

الكلاسيكيسةالرجعيةبينالتراـبظالىح!يدالاستاذيشير

عفينيقالمهااننيالمقولةما02العصريالقناعاوالثيابذاتالرجعية



المثقفينعزلىاليتهدفاليالهجمةاو،التمالمحيهالعزد5الىص!سير

بعض!.عنوعزلهمتفتيتهموالىكذلالعرب

عنبعضهمالعربالمثقفين.انعزالبمفهوماكتفىعفيفيانوالحتى

منثانيانوعاسنكتش!حميدالالستادكلامالىعدناولو.البععي

يا،ناحيهمنفاريخهاعنالعربيةالامةعزلمحاولةهو،العزلة

هحذاتقديمومحاولة،والمستبرالتقدميالثوريترائهاعنعزلها

غيرالمتحجرالحديديالتراثثيابفيآلحياةعلىالقادرالتراث

امةكلتراثفييوجدافهندركاننحنوعلينا.الحياةعلىالقادر

فيتستمرانتسهتطيعولاوضقطوفجفوتضمرتذويانتيالاجزاء

وجودذان!ئمةوجودهاوبطبيعة،أمةكلتراثفيولكن،الحياة

،ةبال!والتشبعوالمحطورألهطاءمشمرةاساسيةعناصرمس!مرحياتي

والوجدانيةالروحيةودسماتهاملامحهأللامةتكوناكيهي،المتجددة

فيالاستمرارعلىوالقالرةوالضقرالماضيفيالمستمرةوالعقلية

معينةفوالبتجمدانالانن!ولالكلاسبكيهوالرجعية.المستقبل

الثوالبهذهدونالعربيةللعقليةوجودلاأنهوتقول(لعربيةللعقكة

ا!كأرالجانبمنالعصريةالرجعيةاما.اقيةوالحجريةالثابتة

جملةتظخإىانلهافينبغي!اصرةامةتكونل!ك!العربيةالامةانفتقول

كلتسق!وانبتاريخهالهاارتباطكلتحطموان،تراثهإكلعن

بها.تتمسعكزالتماوالتيبالفعلسقطتالتي،المميزةسماتها

بينهماالحقيقيالترابظنكلشفاننستطيعالتطرفينهذينمن

ناتريدالتيوالرجبة،تقتلانتريدتحجرانتريدالتيفالرجعية

فيحمثمشهدهنايحضرنا.القتلهوايضاالحقيقيهددهاتفت!ت

الغربية.لالمانياارزر،بعالثقا!يمالمعهدفيتقريباشهرمنذالقاهرة

منالاتجاهاتالعديدتوليدعلىقادرةزالتماالعمريةفالرجعية

العام،5الات!(خلالمنوتخرح)تخدمالتيتلكوخاصةالمخادعة

مضموندونفقطوشكلاولاثىثلسوىلشىالفنبانيقولالذي

،ال!فمانعنهايعربانسانيةوتجربةانسانيموقفوثونمحتوىولون

نجربةهي،الاعيبهمجرابمناستخرجوهاالنيا،شكالهذهآخر

.المحددآلشعراوالمعينالشعر

لهذاالغربيةلالمانياالثقافيالمعهدفيأقيممعرضهنأكوكان

-الشهرعهدتافدونحن.بالممدفةالارتباطهذاولشي،الث!عر

عنتعبيراالشعرعهدكأسالتار!فيالشاعرةالامماهدممنونحن

(ةلل!ونظرتهوانفعالهودؤيتهموففهوعنومعاناتهالشإعهتجربة

هـنالقادمالجديدالشكلبهذالمحاذا،يعب،1التيالخاصةوللحظة

حميد4ذلاست1قإلكماالداخلمنالمهددةاوروبا،العربيةاوروبا

اها،معنى،أصواتمجرديكونانيجبالشعربانيقول،سعيد

نغميلااو-مجردشمياحستإلسالىتؤديصوتيةتربباتمجردوانما

نايكنلا-تجريداالفنوناكثر،الموسيقىوحتى.الحقيقةفي

هايدناوراخعندالكلاسيكيةالموسيقىوخى.ا)نحوهذاعلىتكون

تعبوالنيالانسه،نيةاللغةيجعلانيريدالان!ههذا.كذل!ليست

واتكإص-يجعلهاانيريدالفكريةاوالانفعانيةالانسالى.لححربةعن

انساني.معنىبلاالحيوانات

هذاصوقعوالذي،اليهاشيماناريدالذيالمشهد(ما

نف"ي!نالذيذلكاوالمصري(،الشاعر"بينجمعفقد،المعرض

النصوصى""كنبفيث!ورتقببديناظ!؟وآخرشاعروبجنشاعرا

،الرجعيثلانمنهموىن.آخرقمىءهليديدارسىوبيناوحد!المدرسحية

علىالمملقة"القصائد))شرحيتولونالكلاسيكيانوالرجعيانالعصري

...إ!هوهوفاتوتى،كا،كا،كا:الجدران

ميةوالرجال!لملأسبكيةالرج!هـيئبيئوالعينيالمباشرا،رف،كلهذا

فييوقظسعيدحم!دالا-شاداليهاشارالذيالارتباظوهوالعصرية

المثقفينالثورييهنوعلى،الاننواجههالذبماالخطرنوعرربالةاذماننا

تهدفافى،ىالمتضيرةالالاعبلكلتاح؟لودونفورايتنبهواانالهرب

ناالوقتنفسفيوعليهم،التفتيتاوالتجميد،اهدفينااحدالى

والعقلية.الروحيةسماتناإفآكتتنلاعاهـةالحقيقيجهدهميبذلوا

والاصأكالوعيمجالالىالتلطنيحساس81وم!د'سم!---!
..الواضحمقلي

وهامة،جداصص!ةنقطةالكلامهداالىاضيفاناريدةصبري

سماتيكتشفونوهم،ايضاالعربالثوريينالمثقلإنعلىانهي

واسعانالتاحخلالىمنالدوربهذايقومواانوالمتميزةال!صةلعقلية

.الهعاصرةالثوريةالاتجاهاتكلعلىندا

فقط،المعاعرةاتتوريةالاتجآهاتعلى(لانفتاحو)يس:فيعؤ

فيذهيتراننانتص.ورانبوسعنافلشي.ايضاريخيةوالظالحديثةانما

قدال!لمفيالثوريالفكرآصولتغوناندونعقليانفتاحشالة

هيجلاعمالالانحنئنترجملماننا.الانحتىالعربيةالىنلت

ال!سبالفلاسفةمخطوطاتأهمفانالوقتنفسوفي.كانط"

1والاستثراقمعاهدمكنباتفيوضالعةمخلوطةزالتمالثوريين

مدروسة.وغيرمحققةيخرطبعاتطبوعة

تهدفالدوبعيدةخطةهناكتكونانيجيبعامبشكل:صبري

العقلاوالاودوبيالعقلمسشوىفييكونلك!العربيالعقلتجهيزلى

وروامدهوالمعاصرةالحديثةالعالملثقافاتهضمهفيالمعاصرلانسماني

نفسوفي.الثورب!والثقافةالفكر!موعلىساعدتالتيلعقلية

والاشكالالتحوراتلكلالواعيةالمجابهةايضاررضمرانيجبلوقت

اليثقافي،الغزوخلفهاويكمنالجديدالاسنن!ماربهايتقنعالتيلجديدة

منالتمكلكنوعاًلفنيلي،لبناءنلعباشكالخطقطريقعنهذاكانصواء

بلبلاتخلالمنهذاكانسواءاو،ذلكشإبهمااوالمصىمنالفارخ

المثقفيعتنقهاانيجباقيكطالحقيقيةالثوريةالافكادحوللهاحدلا

العربي.والانهأنالعربي

عنذةحدثونعئاليهانشيرانيجباخرىظاهرةهناك:حميد

وتقابلهاالاستقطابظاهرةوهي،الاستعماريالثقافيالغزوظاهرة

المشبوهةالاوساطهذهاننلاحظ/فنحنءوالتهديمالتمجاهلظاهرة

الاصواتبعضتكرسوائالجديدةالا?واتبعغيتتقطباننحاول

تتجاهلانتحاولسنج!هابالمقابل.مسميرتهامعتتماشىاتبمالقديمة

التقدميةالاصواتتهدمانوتحاولقوتهارغمالنظيفةالجديدةالاصوات

العربية.الثورةخظمعتسيرالتيالقوية

فيخاعة،الاخيرةبمآلاوفةونلاحظ،جداصحيحهدا:ال!بيازي

مريبه،جهاتقبلمنتمولالياوالمشبوهةالاستعماريةالمجلات

الاطلاوعليمهروفينغيراناساتبرزانتحاولالمجلاتهذهاننلاحظ

فيكبيراعربياشاعرامثلادةرىابداعاوأصالةايانضجهمفيوايس

فيقورلأالمقاطعةكالكلص،تالفياءيعشرنكرةاصرعنشخصيذببيروت

العربي،الشوفيقصبةاعظمهيالقصيدةهدهاى

فيونحنيتذكرربمآمطروالاخ،اخرصهحؤديكتبوؤد:حميد

الفلالي،الشاعريدعلملم:يقولكتببيروتفيالتنحعريالملتقى

الييدعلمانهويسضضثر،بدعوتهيطالب،أسمعكماعكليمشاعروهو

فلينا.ؤ"يقرأولمفقظ!4"يسمع)ءوهو،الملتقى

ناوهو،جداخطيررمحكلرجداهامشك!ءملاحظةمع:عفيفي

افىرةعليالفيرةتشندفحينما.اكورةضدالورةعلىالةههـةتكوى
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