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؟ثدصححمصحبسىئماهكل!ثا

!!!!!ه!ا؟ل!ك!!ه""!!ه

اى(،1الجد/هـةوالاجيالاالادبنعوة"اىاالمنموبونهبطعندميا

ضيلابرءلفلااعقود!ظارهـم!ا!بانتكا،لنيليبينانرلأ،لم!نةما!ارارض

الحمببلاتالصقليديات،اميلبصينافمتياتبهااعناؤ،بمتطوق،الصقليدية

كن!يرا)تلموة!يكان.نه!.التقل!!يةا!ترحيبابتسماماتيبتسمن

والندواتهـاتا،ا؟ؤ!المنتسار؟ونيرمر!هاا)!جمطاكهليديةالض،صرمن

يندرنحصوعلىاأءومتتفتنهىبل!مماثرإتاج!ماعوهي-الدوليه

رلت!نفاقم،تتصمحمراقوالاش،تتشابهوتتكررفببهاافى،!ثات،بالق!

فوصنالملموسهالنضافجاًما..المرةبعدالمرةتظهـصنفسهاوالوجوه

بعصعلىيفتلمماوهلو..القاليلمنآقلتكوناناللإي!

الختامي!ة-إسضه!فبموبش،صة،بااداتاأندوةهذهفيالمتحدثن

بعضيقظقىعلىتدرمونءثصةطرلم"انفاسحقا!اهبنالت!العلنية

ؤقدكانت.اكل!،تاواجترارالذآتتكرارمقال!رهداالىالكشاب

ومث!يوةلافكر:،تقلإديةغيبرع!اصر-ش!+كلمنالرغمعلى-ائنههـنا

على-جاءواكتابمنتتلاؤىالش!بوالضهلملالحيويةعلىثلائل

،مناص-ون?يراو،نسنغاؤورةمن!بالاخراحدهمسابقة!رفةعير

..ؤلمسطبصومنالفيليببن

بعد،الألمص.ولمهـىالافريقب*لىا؟تالطاا"حاداطارفيالئدوةلصقدتا

،؟حفرهاب!وتؤبم!"الادبر-4ءبئتاندوةان!ف!ا-منش!ينءناقل

51وفحو،واس"اافريقيمامنبلدا18منجاعةاكازب!اثلاثيننحو

اوروباؤفيابلادثهازيةومنالانريقب"الوحد!ه"نظمةمقجاعوامرافبا

هـىمكونا!كالءادة-الفيلجمب:يالوفدوكان.لياواسترايكاوامر

وصصفا.،ومراؤنجا،بديلاومندوبا،مندوبا63

ؤيهجلسةيتاجبرا(،نيالاخهوةالتمدإلملأتيعد،ا!ااعطجدولوكان

عثمبكأ7591لممنةبرضاير03الخميسىظ،ربعدالو؟سودد!ساءعقدها

هو:ا!نثوةافتتاح1

والصضء-الاو*"لميص!،السصامتعزيرذ؟يودورهاأفريقياآداب-اولا

احمملإ،نية،وااحنصر.""والجدوراكم،رالاسضوماروالاستيياليةالامبرصر

ال!وحص4!والعا،إص!راتظرير،وح!ءالو!م!"الوحدةتوطيدوفي

الاءميويببن.الافرجميينللقراء

يىيقاؤرؤفيالجما!بريالاعلامووسصايلالهقدميالادبا،دور-ثانيا

."اجديدةاالاجيالباأنسبةواسيا

!ةاجض!4ءاتت!ظيىررجرتكما-ايضااج!لسةاهذهوفي

ببن،الالمصيوالافر،رويمءيئب!4ال*زرواتحادالاس!ويالاؤلمر-ميالتضامن

الجلساتورلا-اتا)ندوةرئاسة-ترشيحاتاقرتاو-اشحبتن

27

.العامالبيانص،إكلهولجنة

رئيصيجمهوريةزوجة-مماركوصرايمعلداالسيدةترنئعيعحأقروبذلك

ادريانترشيحواقر،المندوةشر!رئيسة-الاو)ىوسيدلآكأالفيليببن

الفبليبين-كتابلاتحهـاد4،ققتاالعامال!كرتيروهوسكريستوبال

الاتتد)سوفرونوفتو،!اناف!لرب!انواباما،للمؤبمررئيسا

البنانا.ادريسوس!*لى(انجولا"ديودومينهـجوسوفان(السوف!ي!يتبم

ا!كتمابليرص3الضعهبديةاًلجلسةهذ.انقفستماوسرعان

-البلا؟آهلمنوالمضيفاتوالمضيفونواكأمحظمونوالكتابسالوافدوون

حلقاتهاأريآلحاشدالح،ؤل"الاجضماعيالبرنامج"اوجهاولالى

الاجتماعي"الرنامح،و"هياأفيلمبيقاقاروتناايامطوالهوادةبلاتدور

وا"دب،الحفلاتالىاقسثواتصلسلةعنالرسميآلتعبيرالتق!لإهـيهو

الرلألصوعروضالسياحيةوالمصا)مالاثاروزيارة،المفتوحةواأولالم

للازب!اءعرضايضاهالناككان)،الشعبيغيروالرفص،اأثمبي

عداءعقبصدؤكأجاءا&!ساتية((اللا.لجيري"لازياءاكثروبتحديد

ب4كصبالقرءقىبعض،ب!،فارجوائزوصاحىتهمانيلاهببلترنسطحعلى

صصهءهـوو"ذ-دك!!ا!رأ"فندقماعضاءال!ت.وو.(!01ا!ويهجاؤرا

تمامفييبداالذيالضجولحهركلوعدقهـببل،صىالمتر!ةالسصيإحية

صياحا..الرابعةارراعةوينصلاللهمنتصفبعدالواحدةالساعة

لى-*زالتماالذييالهسكرالحكموخ!ت،ا.فيلب-يئافء!ن!ن

،وادماثةالبادخةآلصافة)كرمالرائه!ةا)نعومة.لحت،ومخالبانياص

رلمقاءالحقيقيوفرصم،العذبةوابتس؟متهـالتلقائبة،الىأسخلق

اوأصةالعربوالبلادالنائيةافريق!ياانحاءمنالقادهـنالكتاب،ولاء

الرائي!لمعوالحربالبهرولثرواتعنمهتزةنجرافيةصورةتدهم

اس!افطارمناو(!هناامربياالاعلاميداقصرما)الاسلاموماثر

ايضا--كانواوا!وا!قوبى،والجنسالمغيةاصلن!ة-(تربطهما!ء،؟ا

..القليلاقلالاادابهماعنيوفونلا

الندوةاًفتحتا791ع!آلثانيكانوى)يناير31يومصصاحوفي

،التتطوظصالتجريديةالمستنصلمي!ةب!*ثسته(،النئقافياًلمركز)ءقاعةفي

علىفندمجففالارضمن!سانمشارفعلىجاثما،اجرماسةال!ا!ل

افنجارمقد3تذكريافيهاغاصتوقد،امواجهالساتية،مانيلاخلإبم

الفولكلوريةافنسمصةبرتريكماالصسبعة"اخدو!نا،"القدا؟.ىاا*رب

ا،مريكي،،والحكمماجلانوصر،الاسباني،والفننحوبلسلنهمعندهم

فعلى،الفإجعةالمثافيةا!عاليقىالحربومدب!!ة،اليابر،فيا!زووا

ايةؤ!انصب!ااكثروالقذانفاقنابلاءنصب/االخليجهظ



الحربمقنلةخلال،الشهيمةوارسوعدافيما)العالممناخرىبقعة

الثانية.اوللمية

فسبق،نمولهماد!شاجمفرالىالوا-لموناللأتابذهبوبههـان

الطرفق،لهمنفت!حا،-نرةبصفاراقهاالمرورسياراتلصغكل1موكبهم

الفخمالمسرحمنئلانةاوصلإئفيواستمرواا،مريكيةالطريلمعةعلى

السلكورجالوكتابهاالفيلببينشبابمن؟لمدمموينا!لمؤوفد،اكبيرا

سذراءالمعوةمنيستثنىانعلىا)!نموةمنظ!موحرص)الديبلوماسي

وبعد(":يةالوط))والصنالجهـنوبيةوكوبىباالجنوبيةوديتناماسرائيل

افتتاحكريستوب،لادرياناعلن،وروجته،اج!هوريةارئيسافبلار

مائهم،باسلميبيئالفوفدواعضا،الواؤدربئا)كتابيمسعوواخذ،الندوة

..الحاضرونلمفيصفق

وقرئت،افتتاحيةنرحيبكلمةماركوسايميالداالسبدةوالفت

وةهـ-الكتابلاتحادالعامالسكرنيرعىالسبليوسفالسميدرسالة

رسالةوقىئت،الاخيرةاللحظةديطارنةاعذاراحضوروادونهحالت

،كأجمهوررئشىماركوسفرد.شاندوارنجل،اكلصرةالىا!ساداتالرثدا

الاولى،الاحت!فال!يةالجلسةاخننتوبذاك،كليلةكلمةالفيليه؟ئ

ؤندلىفيالغداءالىالعاصمةمرورزحاميشقموكبفيالكتابوعاد

كارلوسالاجتماعيةوالشذونالعهلوز-!اليهدعاهمانذيهبيلنون

روميلو.

اىاآلتورال!ندوةجالساتمنالاولىالعامةالجلسةرئاسةكا:ت

معهاالرر،وحاسمةفسرةكلمةأدروبثىم!هودفالقي،ف!سطين

...الندوةجلس؟تاولىلرئاسةفاسطيناختياردلالة

أ!ثاشةاالجلسةنرأس،يومينمدىعلىالندرةجلساتوتوالت

افلماويسهبيرالدكننورةاثةالثاالجلسةور(ست،ماليمنشابكلكب

واحد-الكثيرالباكستانيا)ثفكثرالرابعةالجلسةورأس،مصرمن

احمدوييض-الابويالافريقيالتضضنحركةروادجلمندضرمين

كربسنوبالالزياناخرىمرةراسهاءقداخناءيةاالجا-عةاًما،فيغي

عامسكوتيرفائب،ص،رزالعزكأعبدكانالجمشاتهذهوطوال..

ها.بملالكلتسييرفيجهدءويب!لرؤساءهايساعدالاتحاد

الباكستانبرئاسةتشكلتفظدا!امالبيانصياغةلجنةاما

والاتحاد(الياسكوندكر)بنجالاديش:وعفوية(ؤيضاحمدفيض)

ومالي(ادريس-هيلد.)ولبنان(اللاريانيجورام)السوقييذنى

مرهود)فلسكنو(لقلماوياسهير.د)مصرو(اراياوداسوصو)

لم!باو(ي-ياد)يعامو)،مباوز!زكرو.ف.ص)لفيليبيناو(يشلوو

.(الخراصادوار)الاسيوينالافرر!قبئللكتابا!دائم

حاولتوتجد،التاليةالمطبوعةبعاصوا3الوثائقاكدوةفيقدمت

موضوعاتها.حسباضسعهاان

:للندوةالاولاووصوعفي

الفيليب!ين.فيالاورلامي*دبوتمه!ةاكأشاف-9

اللإثليبين()كروزاندريىؤدمه

الوطني!.الوحدةاجلمنالاب-2

الفيليبين()الولانموتينيمقلأمه

.واكنابالقراءشباب:كلروحيةالقيم-3

االفعلببين()ديمول.بثممه

للسيهالميةيةصالىا!اجة:8سيويابقىاالافىالاب-؟

المي!ليبين()بوتسهيتا.سقعمه

الجديدةوالاجيالللامبرياليةالمعاديالادب-5

تو(!و)ايبالياوكوقوقممه

الادبي.اتراث-6

البثسمتلا()فيفياهمدفيضقممه

السوفييني(*لحاد)سوفروفوفاناتوليكلمة-7

السوفيبقي(*!د)لساقيائيجورامكلمة-8

بلغاريا()ميببفيورلىانكلهة-9

:للنموةالثاز!الموضوع!ي

الجدير"الاجيالاب-ا

مصر()العلماويسهيرالدكننورةقممنه

الجديدةوالاجيالاروب-2

ما!ي()دياواراجواسومدمه

الاجيألمنا!واصلاررحيعكسانئباببادبالاهشرام-3

ال!رائر()الربهببيعبداللمهةكمه

اجديدةاوالاجيالالادب-4

السوفييتي(ا+لحاد)ريرت"كويوريقدمه

الجديدةوايرجيالالادب-5

(سنفاقفره)سيينحبوهجوهالدكورقدمه

الفيلبببينضاكيالاطفال-6

الفيليبين()الابادوسيريزقممته

افرينياء!ريهالجطالاعلامووساكلالتقمميالادبدور-7

.النشءادبمجالكلوأس!ا

مصر؟)يوسفاتوابعبدقممه

جد)هـتصهر،اتاجلوحيةباللغةاسسينمائيةاالروا!ات-*

لميبيوناالكل)ءويرورراكا/يلفدمه

وكوند!ر،مشطينمنبسيس!ومعببناًاجلساتخلالفيولكلم

فرنا!دوولودد(لبناناادرلىوسهل(فيجالاديش)الياس

كوكرشيينيو-يل(مانيزيا)حسيناسهاعيلوالبروفيمسور

موقي،مبيالهئديوافعاعر(فىامبيا)سياريووليام(سوراليون)

الجلسةفيموثرةكلمةكنفانيآناهك!القتكما،!ك!/منالقا3

الع!صزييرالارالكاتبالنصرةؤمبماساموالهنبمممنوكان،الختامية

سارويهـ.وليام،السنجابيبشاريه،الصوتالمرقفع

مسله!فيليبينيكاتبوهو-كروزكربتوبالانمويسبعثيبدأ

تنظيمفيديرادورالصب،وشعوفنشص،الاعطالىدعث،باسم

العربيبادبناالاهتمامشديد،اخاهيةااروةنتعهافىوالمملاأنموة

الىينرجمهاهواذاثمالعربيةباللغةالاسلامبتحية،العربيوعالمئا

المس!لممة""بنداظ!رفياثمولالىمبالبرةويمضي،الالصيزية

ا!ادينفيالاترعميقةتطوراتمرحل!ةتجتاز،الفيلإثبيمنجنوبض

اًلأتفعرواتلونهتنصيلايبسصثم،والثقف!يةويلاقتصاديةالاجننماعة

الحكومةبهاثوماقىالديمقراطيةالثورة"جناحلإحتقجريالتي

الا-لاعيةوالطوائف،!ملمجتمعنالتث!-س،ماركوسالرفيسبقياكة

بهمليةتقومالتيالمؤلسسكيمددوهو"الواءعلىالاسلايةوفرر

فيميةالنتوبنك،"مينملاكاتهيةمؤهمة)ةومنها،اثشوبر

المعاطلأتفيالاسلاميةالشريمةتتهيالذي"الامانةوبك)ء،الفيليبيئ

ميئداناو،!الثولةوجاععة،الاماريةميئدافاوواكاديه"كأ،المصرفهـية

فيها.والثفافية*تعليميةوا"ؤدسات

نضعهانالانملكلاالعتعصيليالعرضهذاالىنستمعاذونحن

الفيا!يبين،جنوبفبمتث!ورزالتماالتيالطائفيةالاضطراباتسياقفي

التحليلفي،تجرياضطراباتانهات،يفيبان!ش،كانوان

القوميال!كبعتوكيدالىفهمؤ!وطنيةحكومةسمسافىقي،الاخير

المحليةاوالقوميةللثقافةالمسرةالاستعماريةا!لاروتئلأهضللفيليب!ين

ت!ت-اثديمالاسبانيالاستممارقركةمنكانتسواء،الامحعلى

العمدال!ديثةالامويكيةالامبرياقيتركةمناو-اماثوليكيةستار

الفادحة،بصماتهاتحتكللاالفيليبينترزجكيلةتركةوكلتصةا-؟سبيا

المجتمعفيوبحاصةالحياة-ميمالياحارهذهوقفشتتغلغلتوفد

امثالهمشان-!ماك"كتوالجزروالجبالالريفاملاما.الضرجمي

الثقاكيةوالتقاليد؟ثغديمةالحضارةحرس-كلهالثالثالماذمفي



الوديعةمان،جمهعابلاثذافيامثالهموشإن،قريقةالعية"الشعب

على-اليهث)الاعلاموساللاخطياركلكتهمععااي!يهمبيناليالغالية

تنافشها،اناكمدةعلىكانالنينغسهانكالجماه!يرية،الاصح

منالنهايةكلالوسانلهدهالشمت)عابرامساالاتمسيلم!لكنها

منامل؟ة!هاالمظغيلورما؟فغطالار-،ل!رفهوواحدكر!

التكتيكيالطوربفرورةتذبلولكلنها.لمينةوديعةهي..،(!القليل

..عصيرها!ففالذيالجار!

الب!ثلفديممنيوممرورب!!ورعتالتي)المقممةهذهبعد

يتمان،القاتمةا(ظروفكلفي،افن(ضروريا)كانفعد،نغسه

انىف!بلمنهدمفدكانالذيالاصلياءبحتيبدا،الاسىراكهذا

شر(ور،،اد؟غالبهميزالما،(المس!لم"الفملإبضطالادبيئن،الندوة

.وجهصةقرةمنذالانشجيصايلوننمواته

فمنه،انواعالىالفيليبينميالاسلاميالادبالبحثفىصنف

اوتالمتباللغةعليهاويطلقالعربيةبادلغةيودوفهاومم،الصلاة

بالعربي!ة،،ال!تحةيفراونوهم،الهـمماءومنه"هاياف!سامبا))

خطبةويضىونه،بهويعنزون"الحديث"ويوفون،الحالبطبيعة

!الفعليبونالمسلميونبنالزواجكقوسىمنأنالب!ثويفول،ا!مهزر

ونفهم،(ا)فصة"أالفتياتاحدىنعنيان"ات!اوسوج"عند!بخ!صة

موسي!قىوتجصاحبها،الزواجب!قاليدقتعلقفصةانهاالبعتمن

،1!مممان(البيولا)و(البامبوعودمنالمت!ذالاكسيلوفوئاو)ابن!

التفمعبم(الناياو)السولينحاو(النن!عبي

ال!ىالاسلاملمخولموجزناريخيصفيالىالمبحثيمضيثم

الحربعلىالنوءويلقي،عنرالرابعالقرنمنتصفد،الفيليبين

الغزاةضد،توقضثون،الفيليبينميالمسملمونخاضهاالتيالمستمرة

*!التآننياالاسبابيفصلثم،الاسبانيالعكمنهةيةمتىالاسبان

واحد؟لفةالىالافتقارابرزماومنمكننوباسلاهياثبظ!ورلون

والحروبالصراعاتوننن!وب،للتطيمجامعةوسبلمةوالى6"ممتوبة

ا!غزاةوبنوبينها،البضبعضهاالاسلاميةالمجتمعتبينالاؤطا!ة

واشتغارها.الخلاك!ةالطاقاتنضوبالياثىمما،الاسبان

لتسجيالهج!دوئمة،وحياؤإنماذالماالشفاهيالابوبكن

الاثب:ه!أانواعمنيذكروالبحت،ونشرهوتر،قهاكننساممهواعاله

ونتبعالانسابشجرةحكايةوهي"الترسيلة))او"السلسلة)فى

غناءاو،والقاءحفظاتروىطويلةحكايةوهي،ااًلف!4)ءوالاصول

والسو!،والسمليةوءلموعظةالماروةبيروقجيمع،الموسيةى،!صاحبة

فصيةنحومن"*صول)ءوفصم!"الكون،)اوالفلقومفاقصص

احبس،والطعواالالاكهةاثجاراصولوهصة،(حصاءوامناثم2ابينا)،

بالعقائدالغديمةالتاوسوي4الفنمعب!يةالمائوراتلسماص!تمنزجو!ها

الاسلامية.

الفولكلودحكاي!وهي،باماتاكانمايعر!ما!ثبهذاومن

والاحاجي،كازالالاخيراومنه،والتن!طارالسلاطينحكايات،الصريع

اورة،افيوالحكم"يخهخيلا،كالغعص،لصا:"السائرةويلأمثال

"اماهـ4مستق!بللاعندهعزملامن)،او"باصول!الناسىيعرف)ة

علىالكلضتةلبحيت،الملفوزالكلام"او،(اثاميماتا*،منها

المقاطعوتت!اكأصل،بالبعضبعضهاومزج،وقحرف،و*وهها

الاستطراد-بيلوءلمى)بالالفاظا!لعبأوالمشإعرلاضلى،والحرو!

عرةناهكما،الطريفالفنهذايعرفونزالوامامصرفياطفالناهان

العربييةالبسلادفيالاطغالويماصسهايعركها!كعهلست،طؤلتناكل

.(؟يلالجهالفنهذافيالطفولةعلىنحاف!مميفنعر!وص؟الاخرى

الى-واضسحا!ويكلورياعنحىينحواخذطد-البحثويضي

مدخلتدخىلوعي،((الحبتعاويذاو)ء"ااحبرفي"يسميهما

وت!ري،بانواعاالعباغنهيولماخيرا،واستايمبةالسععر

فاضت،سفينة-لىقبكلانارملةبهاشع!افنيةاصلهابانالحكاية

بآلامتنسدووراحتبحارتهعنال!عةنباواخفتمعكماباع!نة

...صول

المسلمينعناككؤبالاثبفيتناولال!ب!مناخانياالقسماما

مؤىخوعو،صليببمنجيبكحاباتادىحاصفيويننببرادفيل!بين"!

الىادهايه!ويغلص..ال!بمنوغهره،عربياصكمنامىل!

فيالمسلبصلالبالثماليآسبعتسبمل!يضورياا!اتبصراهما

النيل!.

،اخباري،اك!اديميسيا!فييندرجالبعثهذاأناذنوجاضهع

كأ،كشةدهـعوولا8لضاياءشيرلا،وجدنهقيمننهءىوسو،و!لكلود!

!فاوط،وله،وتواريخود!انععنو.ل!ت!فمعدوماتيسولىمابغدر

أهمينه.ولضا"،السسيافى

يبدافانهالفيلى:نمننينيورلافالدوفدمهارريالبعتاما

نا:نبيذفىواحدةغايةالا،الوامعفيللالد!ل!ر،)ةشاعريةبعبافىة

يامناكثر،الادبان.ابلدانمنب!لدفيالروحوح!دظ!هزي!ن

لانه،الحياة"ىحظاواعظهها،الروحلهذهمرأةاوضحهو،اخرص

الشعب.حهاةس!يرةضانقرأانيمكناللنةلىفى،اللغةفييتشكل

الاسلاف،بمهضابعض!3لهماسملاأتيناالاسلا9ءينادياللغهمي

فيالمسننيقنلبمديولموالموالذينالبعيدالماضيطماتفيفابرأالذ،ش

...((ا!نون

"؟ابداهـجددة،ألشعبذاكرةهوحقاالادبليساو"

الانهانهبوءدهاأدذاكرة.ثميئ،تس،الذاكرةامتلاكان"

.بئلذاتالومص

بصل،والايديالقوىفغللاصفاداالنقانعدإدست،ا

والاسمالجمالبهمي،واثصههـرانعتفقعلىيميدالاصلالتتوارتهكهـدهي

."...لشرفوا

اغغلاتكا!فىامعنىفاليس،كله!لكا)ثناءانر-يكنتواذا))

الاكثعكالشنيانجاهراوكلهالعالمسودالننيالخطيرةالاوضاععن

ان!م!ىأو،وآسيااكريؤ"!ااشىىكلنج!والاكساأحرنيت!خذه،التي

الثالت،ا*،لمبرابههلمىمطاخرىحمهـنيرةبلادوفى،بر!لاديص،اخامها

الفدروبئض!،الرو-يةامجادنانناراناففسنانذكرانالمهـممنفاؤ"

ورؤو-:"جاودنالفصببءا،نبتالعهاالارزلقمهعننبحتاًلاههـلآمن

فرطهـنالمهترىءكا"-مقلوبناوتمزقمفأ!لمناوتتحللبالقروح

.((الكليان

لمحكر!اأىا-افيئةاخا!ااضعاعربةاهذهبعدالور!وتضي

الاسا--يئ:

تبقىبفصا،رثول!هةولويءضاعلوءضالصبءانيمكنالا"

كأالووى!؟/ءنوملى!ء،نعن!نوتااي؟?اكظة!وفلسفتكنوننا

ناالا!"ناولمير41!لمازمكيالنا!رضروبكلمعلعيهئىك!يفندرس

كل-ك!مانينبغيالا؟انبادرةالخفية،حن،انسانيتنانوطد

؟..(،نحن"ءوهرنانعالماميالاخرىالشعوب

اث"فيراًءو"برءمعاتاازبنلادابوخاصة-الادبانكذاك!رض))

...المطمين،جملهوسالمنر!ةالارواحوعالمالوفرة

اكلوث،الغرباءعرمشطة!تورصانيمكنالادبخلومن)ء

كاذابكأ،غر"قاليمافيبجدوره،تضرب6لت!اكراراتواالغريبةالفلوب،

فيوج!كعلىهانمافجأةنفسكتجدفانتا!جبالسكانمنكلنت

والادواتوالاوشة،والبلال!شيكوالاسمنتوالزجبمالمصلبمون

ناينبغي:الفولعننؤ"ث!فانعندئذالصعبومن،الحاسبه

زفكيركو!ي.وا)باهـوالو"لعالم:عالميمنافلتاكيمنهما،كوئ

.واحداشيئااصضبيافريربا.كونوانققدهب،تكونانمضىيصبح

ورذاللكبشرتكولونؤصشعركوطريرمةطعامكوملاب!كلكيبموومجاة

...حواجزك!انتلوكمإ،كلهاانسابقمة

بالنثرة،اننقهـقربق!مةاوحيانالىمضطرااجشيلذلك)ء

واهتى،المشالىوالعودة.دائمابالرجوع،الوراءالىافتشامية



نادلك.تطاقلارائقىمتهوتفوحالعشهذاتاكلالصنتراتكانت

((...والرجمطالنق!مرونعندياهمونباتهاآلروحتبلور

جديدة،.جاربانىشعبر!مي!دوأا!حقاالكتابواصبمنان"

منيخرجواان،ابدا--نجبلاولكن..جديدغوابوابنوافذالى

الجاهلةالجماهيرتحدومم،نادنريلمنننزيقايضالاته..البيت

الحداءهدافي،نمئسهدو-وف.القوميالشع!رحفظةحقاهيالتي

التء!الامامالىالحرلة،أ،مامالىالفروريةاالخطوة،المتبالل

وبعد،شيءتلفوقلانه.الثعبانكحركة،الوراءالىءهـكةايضا

يوكنالتيالهامةالمثارىوب!دالاجتماعهدامثل،الدد!يةالاجتماعات

ال!و!ء،العالممناخرىاجزاءفيواخواتنااخو!نامننجنيهاان

"...وجبماك،بللادناكتآببلالعالمتتابلانكونانواجبنايبنى

الاجيالفيالكتابكليواجههالذيالنحديعنديهوهذا"

هويرتنايفرواان،لاثسعبالاصيلةبأنمحساسيةيحتفلواان:الجديدظ

4لهوقيتالوحيسع!المراةف!ييثروصوبلغتنايح!لنواان،الجوهرية

القوميما.

شلمانهداكثراكثرادركولكن!ني...صبيافي"هذايبدوف"

.،(...الوراءالىاكصفيمثيرةفضيلة

بؤررر!ك!تيمةنكونانعلى-هـصتالتيالمقتطفات!هفي

لم،94!هكالىتءو،غ):هـة1ثاو*،؟دفءفىبررف،ابثاامحمى!ط،؟زر،وا

ارئمسية،ااككرةوا،ايئ!ماللندئرةالعامالبيانهمياثرهانعكسجدلا

الىالنكوصاي"ا)بمراءانىالعودة"تاكيدهو،واضحهوكما

عاىوالثكوفالشعبيةاكبضتتالىبالسمعوالاصاخةالقوميةالذات

منت!لهأ،الذكزةبها!دءتالتياللغةشاعريةكانتوايا...لغتها

امالعابلادكلؤكماوكتابنامثقفيناتنؤرفىالننالقايلةالحقيقب"المشاكل1

وا!تراث،اكعاصرةءواج!لآهمهالاصال!ةبقضيةعندناوتعرف،العثالث

..العالميةموابرهةفيوالمحلية،التجديدمواجهةفي

،الباكستانمنؤيضاحمدك!يضالفكرةههـذهمناقهـثمةديشادك

ةرديناندولوإد،ينألفيلبمنوبو-يستا،لبنانمنادرسىو!عهيو

..إليزيامامن

دايدفرؤرة،العقسعلى،هوالمناهـةفيالعامالا!لجاهوكا!

القوميكأوالخصالصالاداببينالشاملالانسافيوالتضامرالتكامل

فيهوالمحئميمةوالنكهة،القوميالظابعابراروان(فهبىدينأندولويدا

!لىواور!ا!ةالملادبالا!ا!يا!إبما!رازفياسهـامالوقتذات

الجوانبعاىن!،لهظانعليناوانلماادريسس!يل)لهواثراء،السواء

خيرمنفيهبمااكراتكلعلىترائنا،لامن"التقدمية))الغنيةالحية

.!!ضاحمدفيض)وشر

والبانا)مامايي،نمشروعمنكلفيالفكرةهدهصباغةوجاءت

...لاهميههاالمنتديرنو!اعلىشهادةا&،م

فليببءكانبكتبها،للفكرومثيرةهيامةورقةذلكبعدالقيتثم

الادباءيوالفراءعندالروحيةالقيمموضوع،تناولهتنجواديمولهوفساب

.الشسبان

للتعريف:بمحاولة،الاكادب!ميالنحوعلى،مباثمرةالورقةوتبدا

بالقيم"نعنيماكحديدهيالورقةهذهدجمهمةاصعبان"

وأكن(،الروصيهبال!3)،انمنيمايعرفمنامناكلااناظن،(الروحه!ة

واسعةالكلمةاًن.القيمهذههيمابألضب!نقولانالص!بمن

...المدى

ومن،الماديةللنيمان!ضاالروحيةال!مفينفكرانالممكنمن"

العريضةتطبيقاتهاللكلمةككلؤسوف!ذلكومع،كأ!ان!قللفاتاهشا

وؤلمسغ!يةواكلتمم"عيةوثقافيةوجماليةخلقيةقهـيمع!،تشتملالتي

لاقيم""فه!يضاالفىويقىلقيم"افينف!را!المض!االممكنومن.ودفيية

هنل"ال!ومانيةاووالانسالية"الهيومانيةالقيم"اوالانسافيةا(

!طثه!ءكلترنرا!!امالعاالىالنظرةاوالفلسفةتلكالىثير

م3

بالانسانالايمانيتناؤض4الروحيللأوريه!انفلأ!وف!/!دا.الانسار

الخلاصرهصاقى:4بااللهالامانمعيةالأن!،ا،يحيدالخلأصباعتباره

المعنىوب!ذاالتناولا)ىواؤرباسهـيلتعريفوهو.؟نشناوحيدا

القيم"اينصانشميهانيمكن!-مانهكرور،06(ة!ضاوعاتظولسوف

...حيةر؟ارروصه"اتقي!آكثرالأمرنهـ،يةؤيو!كور((الدجنصف

الثق!افهيتإريح!رص!سو!ءوآو-جم!عرة!اىاالوش!زرعإكافكطئم

اس!ت!قرفقد"اندر*ي!ان!)!كل!فمم!االمثفث!نو"و!!طال!لمب?بفي

ىا"الىالكازبويرنتعجر!اشوحهةاأنمتيمهدهانعلىالكاتبراي

اذ*شييةالمناووبما!رفييهيتوىأنمابلادتا!يوا!ن!شمينينالجامه

اقيما"ءنبرا؟خجلآحسال!لموان،الاد-في4ا)خرببوالننفاليد

وخاصة.هانسائدةةال!دب!!ودةالبأعا،بهاوا!خ!،ذئ"الروحية

ويعننبرونهاالروحيةالقيميعادونجأمعيونطبةك!عناك".الشباببين

يبالونلامنهمكبيرعددوهناك.،لل!!راداةبل،الخرافةمننوعا

الروحية؟لقيم!!ونم!ب!ضهمههـناكانالا،باخراوبئكل،بها

دلك،عنهمعرفء،ادا"وح،رجسونرل!ارإحف!ولكنة!مقوياايمانا

".لذكائهمواهافة،سيه*تهم؟ت!م!وب"و?هكلةالقيمهرهكانتلوكما

بهايؤمنالهضكط2أل!!اكوىمنهيالروحيةالإمدا!ذلكوهع))

الثعبيةالعباراتؤكابوضوحفيلقترىوانت.اقفيليب:!الشصب

كأ.؟بلا؟ثول!ازكن!م!مةأردط1،ت((ص-أدآ)رغب!و?-اب!عهضدة؟وإءاءفراوسيالمه

بل،س،ذجةنظريةديأنةالمووما!يرتلمارسه،ا)!ينةاأديا؟نيقالوقد

هذهكانتوان،ائخرافةاىاتت!،مأوغالباارظودكسيهصهيرتكونقد

وصثقو؟وتها،ةالووحه"ألقعمحقينةان.مشه"!ل!ظفابلةنقاطاكلها

..م".نكلانهيمفىلاامر،لميبتءالفا؟ثعبعند،ب!االايمان

!سميهاانيمكنن!روجهةمن،المسآثهمناقشةالىالور!ةونهضي

تماما:محطدمنطلقىومن،-وسيواوجية،اخوىمرة

الفلسفي1ج!لايرشملبحيث((المرو-ض"مثعىو-من،اذااننا))

بسم!لة،نرىفاننا(،بالثمافبم"ارةعاءسممىماه1اك!والم!هاوالاخلا!سىب

يسممىفبما،الروحيةال!مامامالغليظالجطكي،ءرالم!الهمىذلك

،،الافتصادية-"لمم!الىا"نثميةاالاآضعفلهالاالوو!بمالضهلهء4ارخطط

..للبلاد

طرازفيالاعلىومضها!هوذص!اتجدانخططهذهمعظمان)ت

ؤمجبالفربيين!رنحنانظو!يحعيأ.الغربمجتمه؟تمنمعين

التيالمدنيةان.فيهمشكوكاعج"بولكنهالغربيالتك!ولوجيبالتقدم

فيتتردىالتيهيأليومجيالتكنو)وال!ق!ممنتفارحلا!رىبلغت

وجلانني.!هانسطوفهاانفي"يجدولاالذيالروحيالجفافاغوار

دق،الغربيالتقدمهذالتقليدمحاو،تهمفيالغرب!ينغيراًنمن

هذهانااخاطىءظنهمفي،للروحالمدمرةالغربيةالمواقفايضايقلدون

هذا!فترفهالفيليبينؤك!هناونحن."للتفدم"ضروريةالمواقف

"..شكبلا،الخطل

الطبقةؤحمطالاالروص*القيمتن!دولمالفيليبينفيهنا"

تضيفالظاهريةوالجدظالظا!يةالراديكاليهانواح!ى.المثقفهـة

حي.الرو41رضهذاالىجديدالمعلنا

لحسنزالماوامريكااودوبافيالممتفشياروحيااوقل!هذااًن)ء

."...البلاده!هفيالقلةعلىمقصوراالحظ

فيفرمثل،الاخصعلى،كتا؟القضيههدهاثارتفقدأطبمحوبا

بالنف!تاولهافقد،4خمضرماالمجهاريالشاعرو!و،!ضاحمد

الرالسمالية:الواقعفي!كطالغربيةالمادية"انالىمشيراالءليف

الروحيةالقيمان"اىوا..،،مختلففشيءالديالكتييئالماديةاما

الروحيةالقيمبئالتفرقةواكد،(الان!انيةللور!الاسىالشكلهي

علىتعليقا،،الوجيزةفيضكلمةكانتفقداضاليوبا،قىالديبوالقيم

ويرى..الانسانفيف،ءكليركزالفيلثمذ!بتاكيدا،الورفةهذه

نفسه،الشابديمولبولا!ثطر،ك!اللانسانالوصيىالخلاصةيه



مرةاخوى،"الدي!يةالقيماهميظ)فأكدالخظميةالجلسةفيعاداللي

ادديتقي،لقيماالتد،دوجهعذىهيض!دهالروحيةلقيماراىاواشار

كيرايالىا؟:دوةتصلنموب!ا،!،!االاللانسانخلامىلاوانه

د؟لطبع-زرارالىفي!اتصلانممكناولامطلوبايكنولم-الفضمية

.أ!امالبه،نمنوحيؤة!رةوجايضاانعكشتقدالمشكل!كانتوان

هـنجأء،-الفيليبينمنفينثلأتبوهو-/ونيس!نهنا.ظولوفد

الا!يويالافريقيالادب:"بع!وانم!هاورقةمي2الفضيةهذهجوالمب

فقال..إ(للسلامايةعارؤتقىالىوالحاجة

ناويمكن.الروصيئقليمهممدىيوسعوآانينبغيالكتابانا)

وو،ليةالأ-دثرا(وسي!هوالكانبلأن،الفقروسظكيحصىذلكيتم

للظرو؟طبةبالفبل!حسبالأقمماديةلاكرو!بالنسبةلىللتقدم

الر-م!مشاكليهملانينبفيافكاقبانذل!يعنيلا.للبلادالتقالهية

المشا!لءنالنوعينهز-نانالواوع..الروحمشاكلعلىويعكف

ةموؤايفسالديهانشكفلاعآلهيةىؤيهللكاتبكانفاذا:منؤابطان

الروحيةالدمعولتتهلالعالميةارؤفيااى.ادررحيةبا!عيموا!ية

ايضا!ل!هموأص!"فهميحسنركيانهعندثد؟لثاتبيعرفوسوب..

كثسفة،يبن،ول!بتا!زيقيتمهم.وفالسالهم!مدياتبيمالفروفىيفهمان

واحنىانهيد-كدسوف.الاخرىاشعوب!اوءتاميزيغياوديانة

واحدةفييةههـناككأن،أدينالمياهذهفيالشهوببيندرووهناككانت

وفيافسانمت!،في،اجالاتاهده!ي،جميعاالشهوببيناساسية

ترجمولو.ا)جوعم!يتافيزيقاايضاهيالحبمي!اؤيزيفاان..ا!داهها

.لمحدةيوضحسوفهعنى:واحداعالميامعنىسهفان،الادبالىذلك

كرامةعاىيعكفوسوف!،ادعمالميةوالاحوة،للانسابةالجوهرية

،آلس!!ادةعنالبحتكيانسانكلوحق،العملوكرامةالائسمان

"..حيانهوتحسين

إرانالىكيللك-النإلثا!المفي"الفقر"مشكلةكاتتوقد

تكلمالاخبيرة11،امةالجلسةدفي،هامةتهيىقاتمثار،بوزهـسض،اليها

الىايةحيةازجى4!وبر!د،مؤئرنحوعلى،زاى!بياءنسايديوي!يام

عظيماحدثاباعتباره،7591نوفمبر11في)اتولنيكانجولااستقلال

كي"آلفقر))قضيةاىانطرق،الانسافيةولكل،كاتبلكلبالنسبة

،للنحاسا!تجةالبلاداكبروهي،زامبيا،بلادهانففال،بلادنرا

بهفىهالكتاباههـتمامالىورءا،فقرآافريقيابلاداكثرمنزالتما

الىءي!ةا!سبدخولان"وقال.انجرشيءبأياهتمام!قبلالقضية

السماءمل!وفوان،ةضعلةالفقراقاسدطورةخ!وراىااؤف!اء!باؤ

ظلفي6ميونالاؤرنشآئمومن،الفقريقبطود!والذينللفقراء

حافزمنوما،ألالهكلمةالىا،بهمحاجةالااساسعلى،الاستممار

اواؤءاضدالنضالخوصىاىاولا،بالثقافةالتؤودالىيدلوهمانن

الىبهحاجةمنف!ماالروحبعال!الافريقيآمنوطالما،المهينالمشين

ؤ!دالاستقلالوان،انتصرقدالضلال!هـانحسنومن..اكثضال

1دقعاالفقرعلىاالضوءيلقيانهيعنديالاواىالكاتبمهمةت!قق.ان

الاءجازاتعلىفحصلاني!سصدناوقد6باسنمقلالنانحتفلقد.بلالنافي

الفقرةلهاتدازالماالفقرانننسىانيرم!نلاولهـننا،التمكنولوجيئ

وجوهعنالفساد!ناعنكشفانيجب.اللقمةمجردالىالعوفيبمعهـنى

تسمحالتياجكانظمفوةنكشفانيجب.اليومحكا!،بعض

ولا،الاسيو!!ة*ؤريإقيالبلادبعضف!الذليلوالفقرالبؤسببقاء

.(،...اخلاؤيتمها

سنغاؤورة،منس!ضجبوهجونالدكتوركلمنفسهالمجالهذاودي

لاكلهالندوةموضوعاناحسانهفقال،ايضاالختاميةالجلسةفي

للاجممالادب،وجدلاانهكماالجديدةللاصالادبيوجدفلا،لهمضى

اما6"هراء"واما"ادب))اماشيفناحدالاهناكليس،السابقة

وادبا"جيداادبا"!ناكاننقولاندميم!ناالادبالباذت!لقنااذا

الالب.والجعسوا!منوانتاريخالجغرافياو!ممالاثبان.جيدكر

والغروقالسياسمةالحمودبنالزائف!الحواءئرعلىيتغلبالع!ك!يم

فهوالحفيقيارننقسيماًما.المواعهابكلوال!ضنيفاتالايديولوجية

بينامجوةاعلىالحربتشنانيجب،والفقراءالاغنياءبنالتقس!يم

العنصريةالتغرقهـةؤهيالثانيةالمشكلةواما..وال!ذراءالاكأنياء

هشكلاتنانواجهانيج!ط.التلمؤقةهذهنحطمانيج!،والمجنسببعة

التحديثمشكلات،والاجتماعبيةالاقتصاديةالتنميةمشكلات،احف"فيةا

لكلنوفرلكي،اثسانهلوالفافةوالمسكنازراءضعمان،و"ماصرة

اسال!يبعننجمتال!اشكلاتامننتعلمانيجب.كرامتهانسان

الاستهحية.والثقافةوالةلمويتا،غتراب!كلات:الغربيةالتنمية

هذهكاتبسءف3،وقدالعامالييانءمشروعلااًنايرضاالملحوظومن

اك-9علىالافكهـارهذهمنشيئايتضونكان-مسودتهبصياكةالسطور

التالي:

خصوبة:ادابنايربدمماانهاىاالندوةفيياهـ2اابجهلمد"

حرصتالنىالهريقةوالحضاريةالثقافيةالقيمعلىنحافهـظا!

ال!ءيمهذهلهيهظورالذينفسهالوقتم!ههـببرناوجطشهوبناعاليها

الخارقوالعلميالتكنولوجيالتقمعصرتحدياتمميتفقبماوتج!حعهـا

،(.الايقاعالمتسارع

للادابالمميزوالجوال!جمىوالمذاىالمحلإتالقيمزؤكدوان"

الانسانيةالافاقعلىليهتتفنحاذيانفسهالوقالتميالوطنيهوالثقافات

".محلبالانسانيةتتعلتىاننيوالمشاكلالعريضة

المتقسةالتنكييئللوسائلالخارق!ةالفوةمنتفيدوان"

عنفيهتننىالذينفسهالوثتفيوالابتكارالثقةمنبروحوتستخدمها

خصائصمنوتجرث!االانسانيةالروحعلىالعلوانفراوةالوسائلهذه

وتشجيمبالقعمالاتجارالىالاتجاه:الجديدةالاست!اريةالثقافةشبه

.".الاستهلايةالحوافزشراهة

جماعلىالتكنولوجيةالوساظههذهكلبألستخدامتعملوان"

الذينفسهالوقتفىبألحياةوالهـغرحوالتفاؤلوالايجابيةالمبادرةروح

والتل!يخريونالاذاعةجانبالىالمطبوعةالكلمةاهميةتايدعلىفيهتهمل

لهذهالوصولعليوالمقثرةالجاذبيةبمشوىالارتفاعوعلىوالسينط

".جمبم!عهاالوسال

الادبفيوالطليعيةوالخلقالتجديد!وحءلمىتضفننحوان"

الانسانيبمضمونهاالادبلهذاؤيهتحتذظالذينفسهالوقتفيالجديد

والطباعةالنشرقاعدةتوسيععلىتعملوانالجوانبالايجاب!بهالمتدد

الشماههـيةالتقاليدتراثؤيهتصونالذ!نفسهإوقتاؤجوالتوزع

،(.صليبعدجيلاشعوبناتتناقهلهالذيالغنيارمثعفاهيوالادب

الذيوالروحيالماديللفقرالعميمقةالاسبابءنكمف!فوان"

الذيلغس!الوقتفىالطويلةالمظلمةالاستهماريمةالمحنةبشعوبناانزلته

شعوبأضميرؤيابداوالبا!الكامنالاصيلالغنىعنالقناع!4ننى

،،.تووتلاالتىوذاكرتلا

الاجيالبينلاوالتوامملوالتقاربالت!اطفروحتنميوان"

ؤيج!ميعاالناسوبينالبعضبعضهاشعوبن!بينبلؤحسبا،ننطقبة

الثقافةشبهنقعاتؤيهتحاربالذينفسهالوقتؤيونرمانمكانكل

،التشاؤمتنميةعلىتعملالتيالجديدةوالاستعماريةالامبريارلية

البيئيوالتلوث،والعدمية،والانهزال!ة،والاغراب،والوحشة

وتشويه،معنيكلمنالخاويةواننسلية،واءا!م!علىوالووحي

بالنسبةوبخاصةا!شوفالادبوترويح6للجنسالانسانيةالقيم

".الجديدةللاجيال

ترىومناقشتطاليهاالمقدمةالاب!،ثدراسةبصد9!مدوةاان"

المشكلاتلحلالمجالاتكلفىيجهدمنبذلهيمكنماب!كلالقيامضرورة

مش!لات:وآدابنافقافتأعلىوؤؤثرشعوبناتواجهاتيالاساسية

الضذاءضمان،والتحديثر4والابخنطبالاقت!؟ديةوالتن!يةالتحرر



رصريف"الم*-،نكرل"ةعلىحغكهـا،الامبةوم!ووالسعليموالمسثن

((.بهالمساسي!حنلاالئيميراثهوهي

ا!ء،سيااهـهأمافهـيهأاسهمور!-المبياقالى:هافيتالص!اذةونكن

ضلمدءهـالاختصاررر!زءجاءت-!ضأحمدميضيابكلستاد!ا!تب

.الافكارلته

*،*

وص"،ءن،شاعريأ،عرضهذهلمثب!دكيضاحمدويخي!ئمهجاءت

هذهواليث"الادبيباثمرأث)،يس!4لماواقمحة!ركسيةععالديهنظر

اداث!.النقا!يديالتبمممبطيبالهرضنبدا،أفثاملفيصهاالكلعه

ىش،إنييهضيب،هيدهلملمهبأعلأنو/ضنهى،ا،اركشأفيللسوسيولوجحي!ا

...للادب"بىيجص*لكيمها

ويمرالأولالانسانمحاللالمو!سعاعاولأف،،عندماالادبولد)ء

وغضبهالأسان!المهولذلهمحرخاتاتخن!وهكذا..الننع!بيردرصةله

؟من،اننإرب!ذهمن!جربرةنكلمناسبهاصواتصورة،ورضاه

الوثيفةالجوماتحلتنفسهاوداتاوكل.الكلمةوحمةولدتتمة

ن!فكاألوحدةمصوردهالععلمجمعالى،حتاجاسرشتل!ي

بوظي!فكأانثلمةاضطا،تايضاوهثدا.البدائياإضي،،"منهايعاني

اررءثغتدكوعند.الا/ء،،لوظيعةوهثنالا،ال!تم!ب!يرخلا!اخرى

و)كن،لألا.او:كأ"،،اداءمجرد-تاللألمهاقههأتالمجسهذ.

اظهرتمقد.عد-لحةآخرىوظالفايرضاعؤديبص"يتتطويعهاالممكئعن

)-!لقريقكا،الجماعيللعملبالنسب4الأش،جعواملمتعاملانها

الوانلبدلخلكلمنا،عرفةإزيادةاداة:كلف.ألايةاعيةالحركة

وفرآدغامضةلالقوىروابتعاثادكلاءوكانت.الماديالعالمءلاحظة

الوكرهعلى!منواليرعدوأ)2وآلمطرال!نوروالنارفيالمتمثلةالمعروفة

وقعتالتيتلحوادثمستودكا.ننتكما.*نسانيواإغوزالاتسانية

.الجماعاتجماعفمنكلفيتاريخالمشهورةوتجاربهموالن!ماءللرجال

احكمامزجتور((الادبأ)المسماءالذلماتمزبمعمليةفانوهكذا

واحد.وقتفيجميعهاوالالهاموالذاكرةوالسجر

وعاشت.الكلمةبقيتالنحوهذاوعلى"

واتحدتقويةقبائلكيوالجماعاتالاساتعدتالزمنمرورومع"

المادتءالمواردعلىالمتزايمؤالانسانسيطرةوادت.اممفىكاالقبائل

عامل!روعنشذ.القوةتمنيآلثروةوكانتالنئروةمنفائضخلقالى

السيطرهعاكلوهوالا-،البمتريالاجنماعيالوجووسمطععلىجديد

اندادها،باكيعلىتسيطر؟لفبملةفيوالقوةالثروةواخذتوالاستغيص

حظه6-اءاقيالاخرىالقباتلوعدةعدداالاكثرالقباثرواحضعت

القسمةمهكلوظهروالامبراعورر،تالملوكوظهر.اؤل.دركالىفانزلها

اكشيطينوبننابةمنالالراغواصحابالامتياراصعاببين

فبمايفاالال!،بداالقسمةهذهومع.اخرىجهةمنوالمحروعين

ناحية،منيعولونهمومنوالفوادالملوكلغة:مغ!تلغتينبلغت!ينالتحدث

اإتقإيدانوهذان.اخرىنابقىءنوالسقائينالاخشابقاطعيولغة

للجماهير،الشعبطوالتقلإدللبلاطالكلاسي!كيالتقليد،اتوازيان

حالاتوفي.الآسيويةالافريفي!ةالبلدانفيادبناسانرماضييشكئن

لمحسصمةبلمجان!بةقسمةمجرداللغتينهاتينبينالقسمف!كئلممعينة

طفلباكبريثياوالادبالسانسكريضالادبفيالحالهيكماحرفية

اوروبا،برالمحايةالقو!ةاللغاتوادباللالينوا،ب،قارنناشبه

صوالوط.بئالهخاتمختلفوادبإمربياوالغارسيالادباو

الولصطى.وآسي!االاوسطالثرى

حسبتنحطاوتنهضللقدماءالكلاسيكيةداب71كازتوقد))

ي!عانيالقليلكاناإتئسعبيالتقليدولكنلممثليهاالاقطاعةالنظمئروات

.الاستمرارمعاييرءناكبربقسطويتمتعالاهننزازاتهذهناحيةمن

بطوليااومواليااوغنائياكانسواء،هذاالمد!يابخلقوهكذا

البلاطكلا!سيكي!ت.الكلاسيكياتمنمتوازيتينسلسلتين،مدالصااو
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والتلاسي!!ات،بيىاالزمنحفظهاوكدمؤلفونانفهيااينيأ!ءلأفظ!ة

انافءضيبعيتوالهـدئمسعبيونوحكماءالعسعراءاتيأامسص-"

منها.كلىا"قلةباستء

صللاسص!يا،اوفنعبيا،ألأدبمن،المنظملالفربمنداويشفل)9

ذكرتكط-وهو.والقاكصةءل!اضرةنلاجيالالادبىالأراتمنجزءأ

والأحلاثو؟د!ماتوالار-غوالمعنقداتوالتجربه1!حكمةيض-فيلىمن

زشخصيتهاسجلايقممفهوئمومن.الاء"،لطذهاجدادعندةادجماع

إالجماعيه.تجربتهالاستمهـارالدافعيقدمكماادعوميه

القو!كأادتجاريةاللإظتظ!ورومع،عشراوسابعالقرنوبعد"

صحبوما،االغربيالعالمديبه!فيماالرأكسواليهالطبطتلمأدت

عهدردج،وعلم!و"4الانتاجي-ائلدياشعلتهاالءبرالثور"تمنذ)ف

واحدةوافريقهاسيا7بلدانوسفطت،الاستعماري)يالاهـريئا)صوسع

الطويلىألوحشيالملميلهذاالقارتينعإىينزلانكلبلا،خرى،راء

عن(رجلألااهـ،دةيرضولم.الاستءماريةلأمبرياليهروء:ودي!

وداصك،وحدهماترعاياهماسيانسبو؟ستعبادالا!ضصاديالاستغلال

بيد،نبماماتحقيقهاالامكان!بمايكنا!ا!عمليمةدظاناثركواانهم

محواخرىوطعبارة،المغلوبةللشعوبالقومي!ةال!ثقاؤ،تتدء،يى

دلكضىواؤ.ثقآ!"كوحداتالشهوبلهذهلفردية!الشخص!ات

ومعتقداتادبمنالشخصيةهذهيشكلانش!نهمن"،كلاستعصال

!تو.ىأجنونوجودت1سعادولقة،وأ!صاسنةكيروا!،ل!ممبووي!

وكلم!عخ!،ماضيهاعنالشعوبهدهلعريببهدفمحددةحص!ود.لرنيب

سادها.صورةعلىتشكلوالروحوا)قلبالوجهعديمةدمىصورةفي

لموافريقياسيا3شعوببينوالشجعهمالناساضلوكن"

الاةادضمدمر-راكفاحافشنوا،يهزكلواارالا!حقعؤىيقبلوا

الكتابشاركالكغاحهذاوفي.معاالثقافيوالايستئصالالسياسي

فربظهروهنتذابدهائهـ.،!ء،ناف،ركواكما؟قلام!اكاطةمشاركة

هي:قيالاساسمكونلالهو،كلأدت.المقاومةابهو-الابمنجد:د

الادبي.ماضيهمدنراثالكتابتقييمواعاثهاكتشاكأاعادة-اولا

و"قبتصويراواحمباضاتهاشعويهمعذابأتتصويرسوئابلا

.ومؤثرا

.والاضطهادالعيوديةهذهعلىالوحشالاحتجاج-وئالئا

والوق.الحربمستقبلهمالمتوقدوالايمانالحيالامل-ورابعا

وجميلةخيرةالحي!اةيجعلانتنهمنم!الكلالصا!لا)ـحباكلههذا

الادبهذاويشكل.الاجتماعيعةوالحدالةوالحريةالسلامباي-

سجلفهو.القادمةوإالحافرةللاجيالالادبياإتراثمناثثانيالنصف

الاجنبيةاهـبطرةعهدخلكلالالبويةالافريفيةالشعوببهفامتثا

يعد.تفزلمالتيالكفاحلالوانملهمفهووكذلك

اخذ6(العظيمةاكضوبرثورةنجاحيعد،مضىمرننصفوهـف)ء

بعدنمرعلامةمن.لدريرجياينتقلوالنىرالحريةناحيةالطويلالزحف

نهايةفيالفاشيةهزيمةبعدحشداالزحفهذاومار.نصرعلامة

اآسيبلدانجميعتحررتفقداليوماما،الثانيةالعاقيالحرب

اخر.تطورالىهذاوادى،القإيلمةالجيوببعضباستثناءوافريقيا

البعضبعضهاعنعزلهاطالالتيوالافريقيةسيوية7اوللشموب

الالصالعلىفادرةتكنلمالامبرياليةالقوىاقامتهاالتيبألحواجز

فحسبالفكرفيلابالايديالايديووصلتتقاربتثم،والتقارب

وهكذا،المشتركةالعليامثلهاتحقيقاجلمنإيضاالتطبيقفيواذما

القارقينهاتينكناببينوافخذت.الاسيويةالافريقيةالحركةولدت

.5891عامطشقندفيولدالليآسيويينالافروالكتابحاداشكل

ويتعلموايكتشغواان-،ولاآسيويينارفروالكتاباستطاعوهكذا

ثانياواًةطاعوا،الاخرىالبلدانفيلمعحريهمالابداعيةاًلجهوادمن

رهينيالمعاركزالوالاالذين!االافللاشقالهمثطو!وفوقهميرلهةعواان

والجزائر"الصيفوالهندكوريافي،المالممنكثيرةاجزاءفيالسولة
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كايميمم!
الجديده!وا،جياللالادابليلأوة5

-؟!-اال!ف!ةع!ا!نتنمورئمابع
!مممصر

والى،راضيوملسطينافريق!وجنوبوروديسياالبرتذالومستعمرات

يهحققولمالمماركهذهبعضكيالتص!تحغقولثد.الم!تلةالعريية

ا!افا!زةهؤهكلالتجالؤيالابحققوهكدا.الاخربعضها!ي

الماضية،ركالمههذهصهيعكلالويةسبيلفيالمقاتلينلاسلحهـةؤوية

(،.مشتعلةقئللمالتيالمعاركفيذلكيواصلوهو

***
الى،بداينهاديتحية،سوفرنوفانانوليكلمةوكالت

ا+لحادبين،والتاريخيةالثقافيةللذلاقاتوعرضا6الفييلإبين

وعلاقهالس!وفيمييالا!بهتانجازالىواشارةوالفيليبينالسوفييي

نلموففسريعاعرضاسوكرونوفقممثم،الاسيويةالافريقيةبلاداب

آلساحةفيالآقافيالعاملمنموقفهلص.،ئتمهداالسياسيالدولي

السياسية:

اررشنقاةالبلادظهورهوعصرنافيالهامةالبمانباحد!ن"

الشعوباصب!تلقد.العالميالمسرحعلىوا!يقياآسيافيالناعية

قلعباصبحت-قرونلعدةانتاريخاطارمنالمستعمروناخر!ماالتي

وتدخعل.الامبراغفرياتو؟نهارت.العالمشئونكيفعا،دوراالان

اكة!اليحولعندعاتنميتهافيجديدةمرحلةالفتيةوافريقيااسيادول

9مميادةواالاقتصاديالاستقلكلمنمعركةاتىالقوميافنحريراجلمن

الاتجاهاتوتتسم.الصوانوسياسةالجديدالاسننعمارضدالثفافيكأ

المعفعه.مشاكلهالحلتنصر!يهيسيماسآتطفيللاميرياليةالمضادة

الا!ننصا!يالمسرحعلىال!صرالىالحاجةمنالمثاكلهدهوتنبعث

اساس،جدلدا-،سعلىقصيرةزمنيةقرةخلالطلميوال!ثقا!ك!

.4و.اةالممى

السوفييتياتشيوعيالحزبمؤ!سىلينينكلاديميرت!نبآوؤد"

وورطس،القوميللتحريراصلاالموجهةا!المسكأنمعقمحركة"ان

."والامبرياليةللراس!ماليةالطوكلالمدىفيظهرهاتو!ي

مالاءوعملثروةنهبالاستمماريالغزوهدفكانلقد)ء

تحطء-مهياكفسب"للعثوديةالاستعماريةالطريقةوكانت.المستعبد!ا

مضولذاك،المضطهدينلدىبالنقصالشعوروتنميةالثقافيةفيمها

الىبرباعنهاوالدفاعالقوميةوالثقافاتاللغاتعلىللحفاظالجهد

الا!سيويالادبيتسمانوطبيعي.القوميالتحريرنضالمعجنب

دلألننهأ"ومما،القوميهبالتقاليدوالنمسكفارة(1بألوكنيةألاكري!ي

اجلمنالقالفيمباشردورلهمكانالقارتينكتابافضلانكؤلك

".اجلهامنبحياتهضحىمنهمكئيواوان6الحرية

الكنببمتسهيلعلىونعملالايى"علىنقضيانالمهمانانه))

الظروهـالجهـودهذهتخلقوسوف.معقولةوبأثماناتساععلىونشر!!

وصياغةالجديدةالثقافيةالقيمكثرالفئيةوالسكامةالفرورية

الشعب.لدىالجديدةالنظرة

وفي.المعبةالقيمنوععلىكلهالامريتوفف،ذلكومع)ء

وناتح،الادبيعر!وناصبحواالاميينملاييناننجدالراهنالوؤت

الاستعواريصبحالظروفهذهظلوفي.يالمعاعرةاليومزسمميهماهذا

وآدابها.الناميةللبلادواحدرقمالعدوهوالزائفةبثقاعنةالجديد

وساللهمكليسخرونالجددالغربيين؟ألاستعماربنان"

واففدةبهروولوتتلاعبمرئيةغيرثقافيةامبرا!ريات،نشاءالاعلاعية

الهختارةاطبقةاعقائدينشرونانهم.السابقةالمستعمراتفيالشعوب

الافكارلمحاربةالمنطقيةغيرو؟لافكارالديموؤراطيةالالجاه!اتلمعارضة

والى.ا(قتالعلى*رادةلقتلوالخشوحالياسنشراجلمنالملمية

"لحيوانية،والفرديةللعنفيروجونالمكشوف!الجنسيا،دبجانب

تقلولاخداعةاكثربطرفىالجديدالاستمماريالثقافعاالعدوانيث!نكما

نحو،ثبءكلوق!بلاولاالطرقهذهوت!ف!.ضرراسابقتهاعن
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تاهـغترييفا!ر!هدهوتفهن.وافريقي!اآ-.،!،ءلشبانالأاكث!هين

الألسانيتدعتلالاحلافىأىالهدلىالنيوالدعايةالنترنيولمحلسفة

يرصسطيعبتور-إ،لءأا!ديييتئ(لفظر*نؤوآقىو!د.ومبادئها

.ا!نز،ماتاقيمحنبعيدايبفىوأنيريدمايفهلان

ألاول!ه-،ء.حيميق"أواثراسبلأ"ك!!قد*.يىنا!فاتامحذدرعضدول))

باج!م!،صهـا.نمدمي!ا)*"ال!ظالتفافةوحد!فىكرةكرحوا،ف-تد!ي

*:تتىءايةوءفضألفعالةلألص،ريةءاسادىعلمىاتتنفاءيئهورهوؤلمحوم

الادبواجبلتواهم.الهتصر-لمةاوالوليةاو"اكوءا!رءنر!ةهورءو

بشعوررامدإدهالوفنيمةبروحنلانميانثالحدسالنووذج!صزج!كه!اليوم

اجلمنالمنضالمسع!عدايكونبرتتجوألاواحدةازمانيةالىالاز-.اء

تجربةتستخدمعندمأأنهك!دنكالطبموءن.الاممكلثكرامةووذدة

م!اي،ئقا!!موفففيخلاكةبطريقة،والغربيةادشرؤء!ز،الأداب1كل

الاسراععملإكأفيتساعدؤقضعندئذ،المحليةالادبيةضقاليور؟4وتوبم

الفتببة.الآدابفياجمالجم!واالايديرواوجيبا&قمم

وهه،،ات!،حاءصرنامطالباكئرهما،والام!"انيةالانسان))

الاسمتهمارايديواوجببةموا-!ةولأءاتننقثميلأدب'يض،5"كاانيجبما

".الباليهال!جديد

هـاالئ!وة!ه!ك!-السو!ينالوفدءو!فاننرىوفيلك

التيالمقضايابافىأء،ومحددوواض!ؤ،كع!ءالمجالاتمنغيرهافي

ءهـيدهلهر!ا!عقائدي!منيقنربيكادموقفوهو.داتماولثاراث!يرت

..اهامظفشةويس،السائدةاللافكارونوطيدترس!يغ،:يفكاوهـو

ضمةا(ضدوةفياسهماالالؤينالسوفي!تينالعضوينكلمةوكانت

ىتتا-فقدبلغار،ومممدوبالكونغومنلأ!بكلوة1،،0ذاتهاللمرلمحكار

ا-داه!ماكانت،تماملأالندوةاطارخارج!قعان-الفطعسبيلعلى

وخطابادعائيامحرضاو':،خرى،ادكونغوفيللؤددانبالياتاريخياءوضا

..بلعاريالمحيالادبعندببطوماسيا

***

اما،لذدوةالاولالموص!3!طوالاوراقا)كلماتانتتوبهؤا

جهداالوئائق؟اكثرالركيبمى!عبداللهوركةكانتفقدأنانياالموضوع

نلرووضوعءوضهوكأن"الجديدةالاجيال"موضوعمنالاؤترابفى

والهابقة،ال!ديدةيالالاصبنالغروريةالهلملافةابرارؤ!قيركز

في:-اهااذالندرةمناتنبولموضعالورضة1نهابربئفياته0توصهوكانت

طفيفة.تعدي!ومعتقريباكاها-لكدوةالعامالب؟،ن

!ها:مقتطفاتوهؤه

الملاداببا)فهجةالخدؤىالاملييثلالكتابمنالجديدفالجيل))

/يجد!نأكمالحطاأر-؟لعأ!حسنرروين،اده،ر؟صنهاتين!يوللثهيب

الاسالسهينئه.وبنابينالتضامنفكرةكانتوالا،وانةهمالرعأيةمنه

ا!ضامنهذابحقيقفآن،وافريقياآسيعالكنابالدائمالمكبانث!هاد1!كي

تساعدالىالايجابيةوالمواؤفوالسهيعاسةالادبفيهيسهمانينبعي

اجاداالعمليتطلبالذيالامر،واسضمرارهالتضامنهذاتجسيدعلى

التضامن.هذاعلإهابتيأ)تيالقواعدلتركمهبحالهنواصلةلجودون

بنالصلعةتمتينهيكلهلهؤاالمثلىالقاددقفاناعتقاديوفي"

بينالمنواصلروحنعمقانعلينااخربتعبيراو،القارتنفيالاحيال

واالعلاقات-ءمدلاحننىالادبرئيالالتاجاميدانفيسبقهالذيالجيل

ا)ضاثئةالطلإعةوبينالوطيالغلهانمرحلةءاشمنبينالاواصرتنبت

السزائر.ؤياكتاباجربةعن!ذافياصدروانا

تتميزمرحل"عاشعطا!لهاوجوبلغوجودءحققاالذيفالجيل)ء

خاصةدىالاءبر!اتيةصدبرصلابةووقفالاشن!.ارصدبا!نضالى

ءلملامحهاؤكالمختلفقدتجاربوعانتى،ارقرنهذامنالاولا&صف

الاخيرقهذا،اًلاد؟ءمناجديداالجيلتجاربعنوسماتو،وظروفلأ

وفيوإلالهضقلكلالحر*ةفيشعوفيمهظماهدافتحققتانبمدظهر

ولعلالرواد.ظروفعننسب!مختلفةفهظروفانهناومن،الاشتراكمة

عليه.السابقين!مومعنمانوعاقخننلفايضاهمومه

كافحائدالرااجيلاانفييتضءالحيلينبيئالفرقولعل"



اوطانناواستغلواساطيلهبجيوشه!ظرقت،غزاالذكاالساهرالأستعمار

بينما.المتغوفيالفويوبمنطقوالناربالحدفيشعوبحناوظ(وتحكمرإأكوة

كيولثنهائغازيةالجيوئرهده:حيلعلىأعي!نهوتحالجديد؟لجيل

تركمدهانحسرالذيالاستعه(ثهذ!انيدركزالماتفسهالوت

نجثمحر،"المتفوهحضارلهودهيطرةككرهوهيمنةالغاريةوثفافتههآفار

مقاومتهاويعاولكلهاآلافكارهذهضهجديدنوعمنمهركهيبض!انه

ألجيليفهمووو.اخرىمرةعنهاالطرلىيرعض3دوصرةعليو!ووءيختصر

ناعاى.واحكامهرائه2فيالموفوعيمةحكمانينصفهكداوال!اثد

امرين:بينوهوا!واقعهذاويشاهدال!نجربةهذهلعيمثيالجديدالجيل

ف!يخضعوجهفيالطرقتسداوالنضالفيواضلالفرصةيجدان"لا

وبدافىالجديدنةيمكلهفيالاستعماريا!نفكريللغزوويست!نويستسلم

فيفمهمأنبامكانهاحيةقوةشعوتداضمروجهودهرتبددطاقتهتهدم

...وبلدانناتنامجتمط!ور

مجإلدبممختلفةبرهحاولاتي!قوم"الجديد"الجيلهذاانثم"

مرتقة-بمسواءباولمجريبوحمقومال!جديدمضم،رفيويرغامرال!معبير

رؤدتهح!مبالجديدةلافطرهالاساوفيوتطويعالمادةتش!لىاوافبيان

التيالمواهببعضانبل.حولهمنفي*ردآلزيللواويعا)خاصة

!اةاليمثهلواسعمصمونعنويضتذت!فصوا؟كلمةالاداةتملك

!)سبقىءمااخرىب!بئاتف!ولكنا!*ليةالبب!هفيلا،والانسان

هـقلتان

لت!لمققألتمااخرىموا!ب!دفاكاناشرك!،نآدلكومع"

والتعبيرالوا،علتصويرنستخهـهعهاولدهاا!تقليديةالمعرومةبالاسالي!با

.وتعقدهوسيرهحركتهعن

،،وانبعض!دىباننفسوا!داداواسرافامبالغةنل!وفد"

وقد،والتعجلالسرعةمنش!لاديالوجولأدونحقيقااك!رفيرغبة

ولكننا،وعصرجيلكلفيالشبابشآنللامامشديدانلاندداعا

كما.آلمصنتمعاتقدمفيوثورهورسالنهبألادبايماناند!كايضا

ادبي،اتتاجمنينشرماخلالمنوالتعبيرالحسلمحيياالصد!نستشف

ا،دبيبيرانتهاشكالمنءثرهااومهالااومسرحيةاوقصيمةاوقصة

فانالموهبةوذآكدآتمهول!وااننسعورفيالصدقايتوزوو-!ينوال!

لضتتقبل.بالنمصبةا!شاؤمصحليحلالتفهاول

واوالقديمانجديدبالنالصراعمننوعاايضانلحظكناواذا"

التيالحياةسنةيؤكدهذآ!ن،والاسلوبالرايلمحياًجت!ادانلمح

ذلككأنسواء،فيذهبؤ.مةنهليسوما،فيبقىق!مةلهماقصفي

هـناالجديدبألج؟ليتعلتىالامركانولسواء،غيرهكياوالادفيفي

.الاخرىألاجيمالامنغيرهمااوالسطبقالجيلاوالادبأء

يجدانالروادعلئحقهومن،ويجربيثورالشبابانحقومن"

لهايكونانالطلائعحقمن.التغدمواوالحياةالادبلفائدظالرع!اية

تجدوانوتقدرتجاربهاتحترمانحقهاومن،الجربةفيالجرا؟ةحق

انغسهـميصبواانالاخرينحقمنوليس،بهاوالرؤقمعهاالتعاطف

لاتخمذريعةمنهاويخذواالوصايةدوحيستمملواناومرشدين

هوالئيالطلالعهذهمعالتعاطفان.واحتكارهاالادبةالحركةفي

نطمحالذيوالتواصلالوحدةعلىويساعدالاجيالبيسالحواريخ!قى

وبينكل،قاربنابيسنولكنفحسعبالاجيالب!ينلااستمرارهالى

."ومطامحناوظروفناوا!نامعمتشابهاوافعايهثرانسان

تجرفيعلىلافكارهالفروريلألتطبيقيجدانالكالبيفتولم

..موحيةالبسراتذلكالىفاشارالجزائريالادب

جهدفيهتضحالن!البحثهذاعلىعابرتعليقالاليليس

احمسست-افنيذلك،هحهوداجهلأإاً،الندوةموضورمنالاقتراب

بالوصايةاهـستحفيلصروا،الابويةبالنغمة-الطيبةالنيمةكلرغم

؟دب"ا!سمشينااعرفالوا!فيولست،الشباباببداء
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فيالعشريرنات"شباب"كتبهماالادبيةالروانعاعقمفىمن،((الشباب

اما،(ادبلا"او"ادب"اماوالادب،رمشه!رةكثيرةوالامثله

بانهالأاكعسبيلتحسن"!ممهييكنلاثسءواولوجيدعظيمنتاج

!(س!ك!ادب)

افنيالحاميةالمناقثه"نقطبالذانثتنالانقطةه!رهكانتوور

وكا!،إ/لظمللبيانادصيامخةلجنة،يادريسسهيلاسكتورااثارهسا

الدكتوروهوسنعأمور!منا"مهوةجاءا)ذيالذكياللامعا(كاتب

ال!جلشسةفيال!؟هةالضيالمئيرةاثحيةكلممهكي،سين!جوهبوه

4ائرأيادريسسهيلالدكتورشاركقد،للنقوةالختاميةالعامة1

هناالمفصودبأث3الانجاهذاعنىالقلملويسهيكلالدكتورةوردت

اوالتاسععف!رالثامنالفرن!ييحدثكانعهاتمامامختلفشيء

!اشبابكن!اباتهوجديدالث!يئاشهدمدالعشرينالفرنوان،ثحر

بهالاحنةاءينبغيخاعااسهـامالهمأنوا،ال!مرمنينالعشرلحبل

تدتجءقدانمرياونملا!ناصجالادبهووليس،وتغييحهورعايته

،ةعالذيالكتابأت!نالنوعذلكهوبل،الىجقريالشابسبالاد

العهلخمه"!لهتحك!تائذيآلم!ملاالا!بوبينالاضالادببين

الكتاباتهذهمثلعلىللعكوفحقيفيةحاجةثمةوان،الآ!جيدال!

ال!يا!ل!هاتثيوتنميتهاعنهتللكشفالسبلوالاحةوتشجيصا

روو!ءىن،(نبادطبححخصبةفكرةو!ء!.وسليمةص!يحةنراها

وراءها.سمحخفيأرميم((الأبوية)2ادنقمةتلكايصاهوهتاةناقمثه

في!أ،خطرابل،اكف!هذهمنحرجاخيطسيالسطورههـذهكاتباما

،ناسرارانظميوفئا،توجيهاووص"يخةالىبحاجةحق!نانمنفما

مواحهةعسىمقدرتهـساالاصيملةال!نيمةو"ئوهبةالحقالفنىالابد!اع

ناعلىمقهرتهابالتحديداي،ايضاأالمواجهاتتحديوعلىالتحديات

الخاصبة،الداخليةوصلابتها،الخاصةبحساسيتي،ضرلمهانشق

ضغوطشراسةاي!فافيهاتكمنالتىاتخارجياؤءالواغاباتفي

ناعمةكانتمهما،القدامى"وزوجيهات"،،(ورعا،ض!"،،الاباء"

النوايا.وطيبة

***

سهيرالدكتوسةكقمبتهاافشالو!!هاقمدمانالااماصي،دبقلم

اساساتنصبوهي"الجديدة-لاثقاكة"ءنوانقحتالقلماوي

((صناعة)رمجالفيتلخلبناءةم!هـحاتوعلى،ا،طفالادبأعلى

تجيشمعقدعالمفيأهايصمرضالت!والا!ار،للاطفالالأدبهفما

.التائيراتوتتضارباراتاكفيه

نتصبل،،فحسبمو!وعهيهافىلا،ادئوةهذهاه!ةتكلن")

التياذنقدةالمشاكلأبعضلحلملحةفرورةكونهـامناهميتها

المضادةالقوىمنالعديديواجهنضاالماان6تضامننامستقبلتواجه

نمحصونعيدانوعلينا،اجديدةاالاسلحةمنالكثيروكذلكللانسانية

.والخنيقةبالفعلطهخاهاالتيلخطواتواوادواتنااهدافناتمحيص

نايجبنضالناانهيدومانب!اانعلينايجبالننيالكبرى

؟لأقل.علىقادملجيليسعمتمر

ملأديلا...فيههـنانجتمعالجديدالجيلهذااجلومن"

والثقافةاملماتحصيلمواصلهـةيستثيعلااليومألطفلإاًن)ء

البيتيعدلم.اجدادهاعتادهماالتيالطريقةبنفسالضرورية

المصانع.!الانتتمالانتاجعملي!اتكلاًصبحت.للمعرفةمصصرا

والنسيعلخبز6أعمليةعنشيئايتعلمانالطمفلبمقدوريمدولم

صنعهفياتئاركةاوثؤيتهاعتادمماها2وغيروالحياكةوالتمريض

وامحإثةوعدرستهبيتهخ!ارجالحياةنع!ولم.الزمانقديمفي

،كليهما،يتحركمنيخخانه.مفهومةاوواضحةتهسدلم.بسيطة

شالثتيوعلىالكعبفيمنهويقترب"لعالمويرىالاميالالافويرحل

والسبما.لتليفزيونا

وغالبابسرعةيتعلهون،بالمعرفةدائماشغف!للدغاران"



مشاكليع!جديدانهيى?ببلاانوعلينا.فيهماورث!يسهلما

طريقعنعليهاال!موليرمكنهالتيواماسبوالفائد"،المواقف

البشريةررتقبلالواضحةوالنكرةت!قيقهيستطيعالذيلتضامن1

.نراهانيمكننياكما

واكغالناش!بمابناعفولفييصشهالذيالثقافيةالموادكوف!انان"

فيذلككبيرةمسا*ههالمحيطهالماديةالاشياءرووتقعضحمو!نربهم

اًنروالاثثمياءيركبه!افشوالسبياراتيستخثمهاالتيالالاتطريقعن

معهالعملفاذ!ا،محليةمنتجةكلنلمانآلاشياءوهذه.يستعهلمها

ثولةالعادةفيالدولةهدهكانتواذا6احرىثولةتغويهكرة

((الأطلالىعلىصي!غيرالمحسوسغيرالانطباعكانامكليالية

،الندوةهذهفيموضوعناوهي،الثقافةعنتحدثناماوثاذا"

نا.بابناولضما!مالنااعلاممياكواحياخطرالىناتيفاننا

بحقنسميهوماالموجودةالقوميةوالقيمالقومياكأراثبينالصراع

عا-صنفرضاننحاولوعبئا.وصعبمعقدصراعالغازيةلألثقافات

شغف!اللاطفالوان.يجبلاومايتقبرهانعليهميجبمااطفالنا

ممار--"يحبونوهم،الاختيارفي!ريقتهملهمواكنبالمعرفة

لهم9رروماهوالن!قي!عليهيحصلونوما.الخاصةارادتهم

وبجذبهم.

واهدافناالقوميةوثقافنشناقيمنعانجملانلنايتسنىكيف"

جذابافيهفعيشالليالعالمهذأالىونطرتناوالسلامالحريةفي

والر-لماوسميكيضافسةنحيناماواذا!لاطفالنابالنسبةومشوقا

الطفلنصيممافا،شابههاوماوسوبرمانبوسذوجبيمعمىالوطواط

للطغل؟البديلهذا!سولىوهل؟منهابدلا

الاور.علىسنواتعشرمندالمشكلةهذهنواجهمصرفياننا"

،عربيتنندوتينوعقرنا.معانعمللكيامربااخواننادعوناوفيد

والاذاعة،اننليفزيون!الاطفالىبر؟مهحعناحداهمامحليتين

نموتانوعقعت.العربيلعالملمفيالاطفرومجلاتكنبعنوالاخرى

،والاخرىللاطفالالمصريينوالمسرحالسينمابرامحعناحداهمااخريان

ؤ-!اخرىتمراتكذانوعقدت.العربيةالطفلئقاف!ةمضمونعن

.ذاتم"اوركلةلمعالجةالعربطالعالمانحاءامنوغيرهاوالكويتبيروت

وتدفقالتقليدمشاكلجانباًلىاخرىمشاكلنوهشتوقد"

ائكوميهوالموفوعلتوالقيم،المغةومشاكل،الاجفببعةالمواد

.الاعلاموسائلوفنونوالدينية

ورايستحفرتهالشي2الاجتماعاتهذهفيخبرتيواقعومن"

الخبراءالقالريناعداديوكنكيفهيالرئيسيةالمشكلةكانت،معغمها

والناشئة.اطفالناالىونقل!الجذابةاكالةخلقعلى

.ونوجدالعالمان!،5كلفيالاهتمامبابلغيصالموضوعلإن"

وفي،ايتراتوراديتسكايامثلالسوفييتيالا-لحادفيخاصةنثمرثور

عديدةفرىمنبالفعليوجهماجانبالىامابيتولنجدايطاليا

وبرامحوالاؤلامالمعرف!ةوكتبالممارلىثوانرثناليفتجتمعمتخصصة

بالفعلوتوجد.العالماارجاءكلفيلتوزيعهاوالاذاعةاننليغزيون

نأخذونحن.للاطفالالعلميهـةالا!لام!المتخصصةالوكالاتبعغى

،ونعتقداحيانابينهانفرراندون،واسع/ظافىعلىونستخمعهاه!ن!

البر،تقدميالتطوالتسهيتر،علميةلانهادائمامنه2انها

مغرية.انهابلمشابةلاطفالناالموادهذهلتقل"لغرشية

والسلاكونتركالعدالةاجلمنالنضالنواعلهلأثفعلماذا"

الاال!فهذافيالشاقهالمستقبلمهمةكلداءالستعدادبلااضالنا

الامهبرياليينافدامتطاهامستغلةامماليعيشواونشكهمنصعبلم

67

..الرهيبة

وصهـفي.وعيمنبهتلمي!قبهاكلهالتحبمنقنلانعلصنعاان"

فرفيتتلاقىانويمكن.اشكتيكاعلىي!صلواانكتابنابالستطاعةان

النفسوعالمالطفلومعلماتبسطايملىادرالقاالعالميستطيع.العمل

ق"ءالالمجميص!ي!سشطيمون،الجماهيريالاعلاموسائلوخبيرويالم!ءب

المادة،احتهغانناالىتنقلالتطالثقاءيةاقىدةلانتاجوالفنانبالكاتب

الذيانقادمدورهممعرمهعلىوشبابنااطفا)ناساعدالتيالئقافجة

وا/هم1،3.لكموا؟ردهآبانايمانابأءتهمراسخماايمانايمنحهم

استفلكمااحدامتهميستفلوتنسشنخدمون!الذينهم

بعضفبمي!فعلونيزالونلاكمابلالعاملةالطبقةالر(سماليون

لم.لعااءابرصا

،الطماءاوضعلليصبحواوقصمبلبنالىطفالناينمواني!جب))

النضالجدارةعنيخدهونسوفلانهممجالايديال!يينوافضل

مواصلنه.جيل!م!علىيرخهينالذيالنبيل

وتمرربلمطحميمع!ووحدلنا!صلامننا!يعزمتانؤكدانوينبةءا)

ياهـطاتفنييناكضلنهدانداتماويجب.ا!ضطالىثفاكةخبراء

لاكلفالنايتاححنىالفر-!روحت!ودهعهلفيبىهمونقربمجال

حاليا.لهـايتعرضونالتيالصحيةغيرللثقافةبدليافضل

طاقاتتاكلؤهبيءان،فصاعداالندلا!هذهمتانجداءودكلونا،"

فيليعيشواوالوسيلةالامللصغارناولئعط،اييفهذالتحقيق

يجبءاتمبل،ارحمةواالخ!يرملائكةلهمتمنحهلاعالم،افضلىعالم

والقيمبالانسانيةاالستهروايمانهمالمواصل!بنضاليبلغوهانعليهم

.،"والسلامالعدالةعالم،الانسانية

***

الوصةببة،الاشارةبمجرد،لثااعرضاتيالاخرة"(لورؤكأاما

ؤكلادبم!خصصةورقةوهي،مصرمن،وسفعبدالتوابورفت!هي

الاعلاماجهزةولأتور،الناميةافي!لادفيودءرههوتطوتاريخه،الاجمفال

وتصاول،الوريةاللادفيوغريخهلاوفاعمهوعوض،تهبالنىبة

الوطنيةلتضاياوأ"الالتزاء))قيمابرازعرورةحيثمنلمضمونه

فيه،والصنصريةوالامبريالية!هارالاستضدوالصراعوالانسانية

ييئ!قىيكلد،ذصهكأفيأئم!!كبب!ث9اكأثرتو،وأ(!حاللنهى!الم"لاكث!زو!رر

التاليالنحوعلىورقته

،خيالنمرةسوىثيساواثعياالعملانندركانعليناان"

"ماما،حثوكماهوكمانقدمهلاواقعياعمدلانقدمحينواننا

الرؤيا"يفممالفنانأنما،اما!امااتنقلتصويوالةلشىفالفة،ن

ومايراهماينقللاوهو،ا:لقلماوبألفرشاةامسكسواءواقعية

ومانكرهوجهـكأعنبهيعبرمامنهيلتفطبلابصاره/حتيجري

الغلسطينييناحاسيسوتصوسر،الوجدانعلىللوجودوقعايراه

وبيت،وبيارتهددارهفقدفلسطينيايكونانالك!اتبمنيحتاجلا

هنام!الم!ان..عفاويعبرعره4بىويشعردورهيتق!ص!و-اةما

فطاتجهناسواء..الاطفالمجالؤطوبالذات..كجربة1نقلهو

"الحيوان،41تعالىالمرويةا!حكمقصصاي،البولافصصالىهذا

واالقديمةالاساطيرالىاوالشعبيةالخرافيةالحكاياتالىاو

المهم!..علميةاوميتافيزيقيةمجالاتفيجديط!خياليةاعمالاخلقنا

ومضهوناشكلاممهـامتسقاللتجربةاطا!افرويهمايكونانذلككل

ننناكيدوضروريهامهناوالخ!يال،ومثيرةمقنعةبطريقهملتحما

للفكرة.والناقلالموثرالشكلواالاسلوبلاختيارمنهبدولا،واكعهوما

منهمانجدلضفيرنانمعاوهما.هدفهوللواًقعهدفهللخيالان



تص،حبهلىملاذاكالىغيوالعةلصيالن!وان.ونفب-"الطفلحياة

ي!تبذل،حئيغيةجهءدنى6منايحناجوكلاهماالوجدانئاكإسو

.((اتأتنعالبناعسخاء

منالابادو!.يريسالكا-بةقدمتالمت-صصالاتجاه!زانفسوغ!

هـ-الاضفاللادبوتيفصملإ،ثع!ائقاعرفاكاإدمت،بعثهاالفيليبين

،الاطفالابعنمتخصصةند،ةأوا!عافيمكانهبحثوطو،الفيليبين

اكدوة،هذه-عنلمالفيلميبينفيندوت،انرأبا!دكنابيىما

انبجواتتناولبانواء*!ت،المجالفيهذاتتخصصلسمالاصيحعلىاو

ص؟ءامةعنامحرايضاتمسوان"الجديدظالاجيالاربعنعامة

ءلاجهايصحبى،الجد-دةالاجيالعلىنقتصرلا،والادبالثقافة

اواقع،واالضرورةبحكم،هناالا!واءكا،ؤتانوا،بر!يلكلاتبف!

."الثالث9مبالعا"نسميهةيماالابمشاإلالىتتب4

وهو،لالندوةالعامال!ممانعنهاعبرالتي!طالاتجاهاتهذه

-:الاشوييق!الافرالادبحركة.طورفىك!-مهيارباي!هامةوثيقة

***

!9أرعإسي،أأء:ء؟ظه/لم

السنحدوديتجاوزوالفنيةالادب!ةالابداعاتاةضلان))

انتاجعلىوتجددهثراتهفييضمدالادبولكن.والمكانوالزهـ،ن

الاكب))موضوعاختيرالحفيقةهذهمنوانطلاقا.الحيلب!دالجيل

قفكنتمابالرابعةللندوةالرئحسيالموضوعليكورا((الجديدظالاحيالوا

2الىبارر31ءنالإترةكيماب!لافيالمن!هقدةاكبويبىالافزو

الفيليبينيين.اأكتابات!"دلسوةاستإابة7591سمة!برارر

اسيوياوا!يقيابلدا26منومرافبونوفودالندوةحضرت،فد"

والمولأإس،تواسةراي!اوروبأمنالمعروهينلإءنكتابلبعضتكأ9بالافا

.النالوةفيالافريقيةالوحدظورظمةمثلتكما.الامريكيةاكتحد"

ض!دوا!نضالالهالمياًثمسا3تضامنفيالادبدورافىدوةناقثمستوفد

لصهيونية.و9وال!نصريةالجديدوالاسنصماروالاسنشمارالامبريالي!ة

الوحدة151-ممهـءكت!يقاايمديولو-جماكهإعل*دبإهميةعلىوأكت

الافروإالشعوبونهغةالمصيرلقريروحق،ا)وض!نيوالنحررالوطنية

ا--لالدورخاععااهتماماا!ندوةاولتالخصوصهوناودي.ييويةا

اجا".ينن!ناوقينجهاتنيوالاثبوالقرلأءالكنابمنالصاعسد

اتصالاقيصل!الادبالعملانعلىاقىلموةفيالمثممتركونوأكد"

اةوالحبوالعرالةالحريةاجلمنالدائبالأخسانيبألنضالعضويا

الاقطارفيبدينوالمشنةالمحرومينكفياجفانئإسكأومن.الكويمة

،وضداثكاا!ابكاكةوالاستعمارالامبرياثيةقولىضداسيويةالافرو

يضضم!ءانتجبالوط!نيةوالنهراتالضيقوالقعسبالت!صريالتمييز

الص،ءدةالاجيالتبدكهالفيالادبسيماولا،اجديداالمعاصرالادبأ

اجلها.منيبدماو

يتجزامنلاكجزءجديدةابعاطااليوماتخذقدالنضالهذاان"

اساسعاىمجتعغتهابناءاجلمن*فريرقيةالاسيويةالشوبنضال

اجلإطورهاومنالطبيعيةمواردإسغعلىسيادتهالتاكيسدمتكاف!+عادل

الالتفلالىالاجنبيمنالقوهيسإثرواتهالحمايةالاجتماعيوإالاقتصادي

بينها.والتعغونالتضامندوابإلوتدمي!م

حركسةاتضتهاالتيالمواقفالنلوةسانلتفقدئمةومن)،

في:اسوريين*فروالكتإب

امث!

آلامبرياليا!هـالهدوانهالبطولىنضالهفيؤيتنغمشمعبمساندة*

والدالم.الهاللاهـلملأمسبلكتفيوكمبولأ-يالاوسولضةب

هـصدةالمؤالصهيونيةض!العربيمةالشعوبنضالمساندة*

وكذلك،المفتصقيارأضيهاكافممةتحروواصلمنالعالمحةالأمبر؟اية

الممئل-اغلسحطتيةااك!حريرءنظمصةبقيغدةاالفلسطتطالشعبنضال

وحقهمصيرهوت!ررر"ابرلعودمننضالهفيمطينيالفكللشعبالشرءفي

.أجدادهاارضعلىديروقراطيةانيةعل!دولةافامةفي

علىدللتدداكأوبرحربانا)!نموةلمرحظالخصوصهذاوفي

للامبرياليه.اديةالمهالعالميةوكةبأل!المسلحالعربيأ!حررا)محا!

ا!كررةصالمسالحهالاسرابليةالتدخ!لاتأالندوةوئجب"

ومخيماتوسوريامصرضمدوالثقافيالعمعكريوعدوانهالبنانجنوب

ال!فلىطينيين.اللاجثين

الاخضرا)رأسوجزربيساوغينيا!يالمناضلينمعنضامنضاتكيد*

*سهضةحلسبيلفيزحفهمفياتنجاخل!3صونرصوانجولاوموزمبق

اكامل.الوطنسمما

ونامبيماف!ادرانحياوجنوبز/مبابويصيلإنافمككأ:غمهاندتأكيد*

ن!ينهانلجبالا!سانيالذبم!إيراإأهن!ريإ-لأضط!اتضدنض،ل!

مسذوليته.يتحرلوانبأل!رهاالبشريةضهإربه

نسيل!*التدخلاتفيالفاثيةال!عصابةترتكبهاالتيالجرائمشجب"

اللاثينية.اءريكااإلارفيالامبريا!ية

وشهوباكحرهـالوهـيحركاتبينالت!حالفضرورةتاكيد*

الفربيالصالمفيوالتقدميةالديمو!هـاجميةوالقوى،الئامية"لبلاد

الاشتراكية.والبلدان

وا!ريقمااسيافيالكتابانالنموةكلالمشتركونراىوقد"

اثهمتراداخلالهقدميةازكناصرتضمينسبلفييسمعواانيجب

اًدبكلاثراعسبيلكييسمعواان*خرىالناحيةومنناحيةكاالادد-

التهدماأملهصيتحدياءهةلمواالمعاصرتينوالت!إنيةبااضجربة

والتكنولوجي.

بكافةبااحيماةوالغرحوال!فاؤلالايجابيوالعملا،:،ثرةدوحتطوير*

والمرئيةوالمذاعةالمطبوعسةاًلكلمةخلولمنوذلكاكررولوجيةالو!ائل

ورفعالجمالىيئالمستوياترفعخإلومنلينهاواا؟لتليغزيونفني

الاعلامية.الوسائلكاكةتمقدمهالذيالمض!لىمستوى

حمايةنف4الوقتوفيوالتوريعوالطبعالنشرمجالتوس!يع*

إي-لمنشعوبناتنافإلتهاالتيالشعببموالابالادبيةالتقال!يد

.جبل"لى

وراءتكمنايتيوالموضوعيةالحقيقيةبالاسبابشعوبناتوعيكأ*

الاستعماريةالمبطرةل!متواتكنتيجةالثقافي،ىاحرءواالفقر

متددة،باشكالهذاوقتناحتىمستمرةفىالتلاال!ءالطويلةالمظلمة

لشعوبناوالروحيةالطبيعيةالثروةعنالنقاركشفنغسهلوقت6أوفي

.الثروةلهذهالشرعيالورلثتعتبوالتي

ومواجهةالشعوبكافةبينوالتعاوىالتهإطفروحتنمية*

والان!كل.والعنفالكراهيةثليعاتياالضارة1المؤثرات

التعبيرحريةفيمكانكل!يالكهـنابحقىعلىجديدءنادبهيد*

الوية.قمعمحاولاتجميعواداانةالت،ءالخلإوالللأتي

يلي:بمااكدوةوتوصي

القارقين!الجديدةالاجياللادبمخضصةمجلةانشاء-اولا



دوتسمجلةتمثصيماولىوكخطوة،كابا-لهموتقييمبشرتقومبحيث

.الجديدةلاجياللادبجز"لخصيصكل!

هذهقيادللتسهيلال!جديدةالاجيالالبترجمةتشجيع-ثانحا

المتخصصال!واتوخلقوالاسيويةا،فريقيةالبلدانبينالترجمات

.المبا:لاتهذهتعقيقعلىالقادرة

اتصعادرعاب"تحمتارحتوء!و!اتالذواتتنهيم-ئالثا

كأ،مناك!تهحب،بممنالالنع!،ءالتهالكنالطلضمكين،وافريقيااسيافيلكتل!ا

وخبرات!م.قجاربهموتبادل!شاكلهم

ؤيائ!بمراتاتخادهاتمالتيوالقراراتالتوصياتمتابعة-رابعا

بئ)كتصابتتعاقىألتيوااسيويينرو8الاالك!ناباتحادعقددسإالتي

ا،كأ!لاازباراتوااًلدراسيهوالمنبنبالجوا،الهتعلقةسيماولاالثبا!

والاشتراكية.والاسيويةالافريقيةالبل!؟رتنظمها

الم!بفياطاراجدلمحدةاالاجياللارل!خاصةلجنةنشاء7-خامسا

الاسيويين.يلافريقبنللكتابادالما

الادبمسبمالافريقيبنالاسيويينالمتخ!مصينكليف-سادسا

والاجيالللاطفالالمناسبةالمادةبووتط،اعداد،لعلميةالميادينوم!شتلف

ي!ه.لسا

*،ن!واء،الاص!يلال!الاثبانترىالنطوةالمطلقهذاومن"

الضكنيك"ةوادا!"الفنك!إقالبهكانوأيااكحدثينادباوالقداهىادب

الجدبردةالاجه،ل.وررودا:كترياا!ظلاءلالك!إ.اتا!كب-ءريرتجفهـن

والحروةوالسلام-،نبةبالاالعقليللابره-انشريعةوهـوللذاتبه!اًة

والمعاناةالانسانيبالااصمالمرهفوالقنورللحساسيةومناخ،العدالةوا

،وكنزوالقهووالقمعالقسوةفدللقتالمدوي!ةوصرخة،الانسانية

."والحقوالجمالوالص:وبالمحيةتث!دوالتيالرفيقةالاغنياتمن

لألتفي،لكدوةالختا!فيا)ءلمسةفيالعامالبيانهذاقرىء

"القريةاي"ف!ليبي!نونا/ونع،"!لم!فيالاجتماعاتقاعة!ئيانعفت

ندوزناؤيهوعقدنإفيهافمناالذيالباذخالفندقوهو"الفيلبيبينية

،البه،نالعامافدارتمالجماعبمصفيقوبالت.المطارمندفائقمبعدةعلى

ا)اصااميط،رمماؤتالمشاعركلـزكلمةكريستوبالالريانوالقى

الى،راث!دوكار."ألحقيقيهمهمتيناهىؤإده!وكتبذ!لصي

الا!لالجدوانبين،سنس،جولغةفديانعقدتالتيالثعريةالاممسية

كريص"خوب"لىتحدت.ايابر،نييناووحعميةالاسباىكغيالىمنالباقمة

ب!سيىومبنفصيدةمم!صابالذكروخصالق!تالنيالقصعلندءن

اء!سةا!ئياخرىومرة،واإوتالحببينحوارااسءاهاال!تي1

الكتابان":كريسصضوبرالقالدرركلاوجودهاؤلسطيناثبنةتالختام!ية

."صااوول!يلاالا،!رؤ!وللاكماوالحبالهوتيعبرفونالذلسطينبن

ال!راظاراثوهرةلقاا

هصنيويبنبنبال!ل!

عبدالملكانورالث!كتورتالبب!

الجيلقطاعهو،العربيالعالمفيالقراءجم!ورمحددمنقطاعا)ىالاولالمقامفىموجهبالكتلهذا"

واًلعلمالانتلجثباب،والعملالفكرشباب،والمدنالريفشه،ب،مكانكلفيالعربىلضبابنمامنالجديد

السهماما-"القدومععدموعلى"كانالذي-جيلنامنوالعملالفكررجالبعضفيهيجدربمة.والسلاح

النهثةع!فيالعربيالفكرمممتقبلعنالتنقيبمنهجان*اذ"البعض"نقول.الحضاريةنهضتنافي

احرتقب.وا،9591منذالقائمالنظريعملناهرجو-وهوالمعرفيالاطارتغيصرمنالنابعالمنهجوهو،الحضارية

وذلكالمنهجهؤاان:نقول-والغربالرقحضاراتتفاعلضوءعلىالاجتماعيةالفلسفةتجديدوهوالا

وهي،الحضاريةالنهضةوغايتهماالتقدميةطنيةالوالثوردمرحلةالىالتحديدوجعه!لىيمتانالنظرىالتجديد

اغلبفيالمتأتل!ةالوطنيةحركتنامنالسابقةللاجيالالموروثةالغكريةوالتقاليدالمفاهيمعلىحقاجديدةمرحلة

سلفية.او،اوامميةاسشراقية،يةف!س-فيةثقااجواءفهـ!الاحيةن

نقيمانيمكنكيف:وهوالا،المعاصرالعربيتحركنمافيمركزيسؤالىعلىللاجابةيتصدىكتابوهو

والهدفالاجتماعيةالثورةالىالمتجهالتحررىالوطنيتحر!خابين،متصلة،عضوية،جذريةعلاقة

،علىتكون،اجمعالعالمعلىنفسهفرضآلذقيالمحركهذاتواكبفلسعفةاقامةوبين،ناحيهمنالاثتراكى

المقدمة-من-."؟العربىمصروالعالمفىالحضاريةالنهضةفلسفة،التحديدوجه

ابا!دادارمنشورات
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