
اتجيا!طتصفي!ماقي!فهثماطىا

ادالاشترعنيت:كممائينالقارتقديرفي!دلأنهعلىثء.لىاقيإجلاءةضالاج

العربيالقارىءينصفهملاالذينبيةالعرباللغةدفونالمؤماا0القلماهلعفىجوافيلأ.لآلمس!

المرإيةهطانذاكاكاصف.لصافهاواال!لمل5اجمعيةبرءايةاولىهمفهؤلاء

بةالرلسهابلادالفة

جاشةالقماهل!مية!حم!انيقينالفررينال!زاعلهذاحلخيرولعلالةلماهـلجواو-ول

!الاجف-5با،غاتذيناللإنالمؤلفاتخاعةفياكللإشنر-الثانيكانون9ء-4الكلىذه5بة3-ا-تىليتقدملم

الذفبعنرانذلك:المباريات5-ذهفين!اقرذرتا-رىوشكماةمنبعكلقيوقعهسسانالذيالعدد،3591سنةعنالقلماهلمباريات

صدرثثم،بلطواوصيىوقتمنذالدنياذه5غادرواقس،1فاشتركوامنمب-اًراةفياشتركعدداكبرفان.دتانفييةكرالقاةالح)ثؤون

3هابان،لاناحتىلهباراةز!دموقد.3091عام"طوعةلفاتمؤلهمكتركيناغدديزدلملمبارياتامنير،وكثلفين.ؤبعةارهواقلماهلامباريات

،سلممانفؤادارحوماالادبلفقيدشمرا"نديواولهما،النوعهذامنانريناعلىزي!!

3591فيعامتوفيالذيدكمنانتريدولا

يمار!ب"سةدرانيهماولأع،ةهـرالظا.هذبسمااعن

ا!/ازطونيوسلك،سالت-ارا)عددثبرايحينتهااغدادال

من)اله""طوريسلارنهضةعنات.بيرفيهفرأوا،وإلادباعالصحفساقلامالإدابامنلممتازا(،القصةررغددلأراكثيرةالجواشانزر!

.(عثرالتاممعالقرن0والذوقوالعلمالوءديمناساسعلىمبنية،العربيالعالمارجاءمنقتنههانزوشكفحرية،دلهالىةالةا-منا)-ىاء

ررف!ان"نودالىغموثقتهمالطببةعوإطف"3على،الممتلزعددما3اقلإمي-ركالذفيجميعتشكركااذالادابارروم-ناءالاءر!ثيرة

،واللارساتالظروف!فحاتعلىءروةصيناذالاتةيها!أشاداليالطببةبالكلمةتنو.انزود،تحريرهاعلىبالقا؟شو-ين.!وليمالما-.4الء!

الئالمؤلفاتبمضتجعل،جريدةفيلنقاشلكدالاستاذكعةتنوهكاالأدابا((رراتبذلهالذيالادبيبالمجمود"ررالحياةيدةجرالمؤلفاتز!ريمي"وعد3يرأة

جديرة،اصحابمافقدناالداخلفيذعمةان!ا،بهاينهوانللبنانيحهتلمابتةقيمةدرلآدابافييرىكاوالذيالم-اًع!يروتلى)-د"اي،اك؟رل!

ا!فلم،ا!51ئزجوابتيلرهطوسطإفالكفعلىابرتمصامنتعيماشالناصعةكالعذراءاخمها،اطارجفيركةمبادائمةوسفارةنااؤ-ت!:،:ءيناس

المؤلفاتلهذمال،خكانان...ا"ترفالعيشسداطفي""!ىيةكلقيب!نات-رالفامناككر!وءلىإ:حد،ث

لابابايرفتعبالاشتراكوا!رواةءاو!ظالناشتيثجيعاعفافاهذابفضلتستحقإلادابار،انالنقاشالى*/مشاذيرىثم0دةة

ذلك،بعداءلاقهيمكنطفةعابعالتثبمنوحسبنا7!اىلت!اءأطلأنناالفاضلةلدولةابتث-بعذطمعلانوىك!...الفإضلةكا؟القاليبرلاو

التي!!وطاتمئاتفممةمع(،الآدإباشصفحاتعلىالبلةفولثهكألمط،عيترقبونا!يناءالقرامنلمتازةااكخبةهذهامورا-تج!اب"ا)!ءحيم

سنينمنذصحاحهااخ)فما-.بااغرواقاكسفيةلمفكرااطالقووطشرتحدد"المهـ*قدة

اكيحإذاق...طود!ةانإقلمااهـا!جمقيالىرغبحينمقالا3!النقاالاستاذبهاختمالتيتلك!يدةلفتةنهااريبولااير"وقو،راةالمبا

،ئزةتنالجاانإهالأحد...،،الاد-بة..4.الاد،ابرلإتتبذلهالذيالعالىاالجيهذاش،هائزجواعزوةحين،زاسىلا.واضهوهـا

ياذلكفييك.نفلمن،لهاءعزاصير،الفكررجالمن!تحفينلماالىاقلمااها!ءزجوا.ةخفيشى،،الادابر)كااءيىا(سص!لالأتهذ.من

ا)ثجبعني"عامنءعنى،افةلث!لثسفيمنيغااوتحققت،حقهانالتقدنبمااز.!بر،ئزلجواامنحة،مؤلاء5ليةالفصينلمةليصارااوطثسان

الس!تابا،الذيكتبلاقلم.القراهوخدمةلموينالموهووخثسعهـا!:ا:اراةال*ةدف

منه.رثقاا،يوالذهـن--عبميام،بيةلسل!

ممطرياتالم.ليةغاكآزتبيماةا...غ-رهحزةلجااو-":إل،"اتق!تبفا)صكانلع،ا)ءمناوعوديةالساملكةافياةلمبارانتكاولولااسه"*إءدوناغاتا

ونبوء!م.لقمزأليزداد،الانتاحعلىعدخهمومسل)جفالتأعلىالكآباتثبم-عؤ-يةوالفرةر!511باللغات"أؤ.ادف-ؤالذيلي"انفيماام..نهممفروغاعسالا

ا)-اوقة،لمشكلةاحتكا،المشكلةممذهتحاانص!ااا؟رمنولعاالأفءة.لوجكالاأللىفان،جروالمهاطناهافي،والاسبانيةجكزلةوللان.

جمبةتنظرانعلى،اص!اب!اوفإةبعدطبعتالقيالمؤلفات--لمبع!بانوذلكفقدالاصكان3،وم0واروةلغة-ينلما؟راةاوطهـ:سدا"ا"دوالى

الادبارجالورثةمنالمعوزرةيستحقوناذينإبضنةات-إفيالقلملحلاراةلمزةدمكا،وفإ:وساد:ؤ؟سعنأ-يةفر4-يم-سحيمةلىسالمباراةتقدم

...هبانااذام-نكبيرعددلغة،:يةبالأره-راان.ديرولمز-يةربالةر!د-واش*را

وستحاول.91هغالثانيكانونخرافياؤلفاتاتةديمموعدو-ينتهي!أ"بمناك!زاللضانيا)بر"تفيكأا،*االذيخا:ينالواط

،القلمل51ئزجوالنيل.-تحقاهترامنهحترشهالقادمالعددفي(الادابا)،ىلاصراباللفا-تكا"؟ينالرينلمى-االهولهـ.داًعنا؟"ورليلىلذينوا

هناونكتفي.صيقة-ةدرالمبارياتافياكتركألمؤلفات!تدرسانبمدلا،بينهواواو.-إعدةال"كرلآشجبح؟شلمتانماارياتإبااانلىنيقو

:الآنحتىللمباراةقد.تالتيالمؤلفاتاصماهبسرد..إابينإوالاساوبا!بةالمرلي:اصةالىالأنازة

نية:لبناشخصيةسيرةافشلمباراة-أاللفاتفيليفأاةاإنيرون،ريهالعرلمؤلفاتاعنيدافعونوالذين
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إلم!يلمحهصا!طفيقي!ما1طىللفمهـث1

:وتباسعيافنبيل-رهبودماروئليلأسةاذالريحانيامين-9

الديننقيمنيرل!ستاذاستقلالولادة-1جبرجميلدلا-تاذاإصطربر"-ياخهافيةي-3

اةناطيوسالابوذرللتطوريلبنانبللمار!خسنحته-02روإلةافصلم:اراة-ب

ا!ووصي.طنوسحناجورجلدكتورلاجئة-1

صيه:مسراقضهلم:اراة-هثابرتباركللأبالدينف*روالامير"يفاءالاميرة-2

المبينر"دمبسهع:دالملأستاعيالمفوذ-09سمعرامبيودليافلجالبرمبا-ج

كيلحاايوسفللسعوريا)ض.مان--2س"هليواءتباللأسكاعبمسدائميةصا-1

كبلحاافليوسريا*و،لاا-3رسليمااهبمبحومللىرر؟رفيعباا-2

ز-ية(رلةبا)ررعباةالاسمولىوةبةوميديسدوا-4(ز-يةبالمبر)مبياديجيرتبللأ(-خاخابا!1اغي،أ-3

15،ل!شرلمصاعدةاتطإبءظوطاتغدةايض،القلماها!جمه.زاف!ثدم،(بالأرمخهة)لم!حاادجربانذ"للأساندليو-؟

مبحجمبملذسمعي!صممييج

إهارمياءن)ءعبإاضي1اميهرامبحمياحاللوصأر05رمبجوزإياةأسةلاالا.:اؤ"4انةالمبناكأ5يباا

دنجغ!؟-/.!بر7إ--،س/،ل؟؟-..،!ء!.:-!جم!!ء!!الفللالوالةاءلحطوطارءمفيغ:.ةمو!بةذاتنةالف"اارروهزالذيه!الاحظوقد.جتا)*اً

.!عح-:..أ""بر+رر..-.+ور.7.لا.ش-!ء9!س+ف-/.عغ:؟،++تم+-+9اإثرئسوالتفاميئيصأم8الالأ.ا!مبابمجلوحار-ايميزالذىس1ءىئالجامساليمسوا.الىالالىوزعت

ش:.ط!تج!.*..*س..س.لا.؟لا..؟-؟لا.د.-.غء

حم!،تم!!..ق*رز!قع/قي"!!ا.ط؟9!ي!!.!...لملاأة،رياو-ووفلمسطينرلنامنبد-رعةطجيعية.خاظرئحةلمااللو.حاتلر"فىو؟!ا!.!ةىءا-تة:ا!لموا

7-!!!"!اللوحاتومن.بوبهصردماءهـ!يهسبروسع،ـاناناف)ريخءا!اليالاخهارمت(تار-؟ولا

!-!ئم؟.بةأ..ة.جدا--.يداتوزعأوالكأالالانالألوفياًتوزعتالقيأاءطراثإرعةز!فو)الىا-حة

!!ء!!لا!الدكالوينالىأةامباراوجم!-ب!ي.-بر..-

خم.!ح!؟اسعالوعب1هعي.فيالمرسمجمة..:

-؟زو--!ش؟!يض-"-،تلحظالعدحماحجسضرنأبو.سس/د.)؟!-*..+غ!كا-!س.+2.+.2

!!قية.ول!!كد.7-ديه!ء!.--ط!،--بخ!-.ود-ول-ا--.-ر!.بز؟!؟.ءلم"إ!!بهبما..قيلاأ."؟لما..70ا+!.!..:.!د.د.+.....

جورجلدلةالففاز9..لدااوالكآ!دا0ملى%إ/."دخ1/1"لم91؟...أ..إ

يا.مسالمباللومعاتومتب

!صف-"ـ.بفلبيهملذر"الفنالداوقئا!وهكي7(فىقو!زعم)لوحةألهميقنيازلاالحىا،-2اع!./..إد؟..2002ينإ

.؟3،.::

،(رمسقفييرفالطرظلإل)نبسوا-ك!ر،ميراشانظارالةتوقد؛كتابمن.!+لمم.لآبز!د.+07إ/!لم.

الرحاتكثرا"نى5(قا.لةف!"را)لعلالم!ءا3110تملط4ظا-.ا-01-00/09+ش-:.....0،9آد%دضإقيأ.إ/ ،.و.ر.روو؟رره-"لوولاء

غرفه.لةراوفى"اءدلوالىمساةدةمكةصةرسموة-؟ا،از،.يرج!-أ،..ط+.-نمبرلى.؟!لمأ/ة...-ا.ب.

نديةأملاناط..،0/12،ظ.!000؟-+؟+!!.2!كا%إدقي-6-؟

+!*-لا.-،+...شت.خ+خ!+./.إ-اطس3!؟1!لا(ط!

.-!!صيصيش*إد.أ..؟-،ء-في!ةت.خ؟ا.-افببز...."ط.ظ؟!خ!!برل!ؤ!!.أببملمقىقي

!+.ج؟إا/نركالى.....لأ.:::.-بةز-غب!جمس!؟كل!؟ن!ءلمكإدطتاةبالفر!ماا-طج!ا!ل!ء،،!77دءشأ---،.؟:.-ب+.!د..ء.1*!ثغ7؟

طكل!.ج!بم؟+!،ظكي!9!.02،6!1!إتخر.00034؟.!ولةد.لملوالفعءسالح-ا-سة...ىحم!*..؟،5ح!++!م6!+مم!"ى.،--نر؟!في3قىت.اة:؟.حم- -..!يي+ك!!ول+،بم.!بخد!!-،سلابة*خ.+،دف،"-لم..إج:.:-أ..ط!به!*!خ!".."!3-ا..!+أمىع-ار"بو!..+ح!-،!،!-..أ؟.ت-2."أ!؟وإ،لم؟،ءكاد:!:.إلأ.نم-بز.كا!..!بر.لا"نرا.!ت؟-7:تلا

.--+!لم.-!..فءإ

يويكيي

9م9..-.؟!كأ-!!*كئ!/*-!-ا!م!!سلأء-بر.،.م2

تر/س!

.!كم+نح!!.-ولأكأ."طا/؟"لمح!!ن!!!م!!+إ+دا؟نج007.00س!!!حمىش!.!دلي--.-ث-..+-.؟9.ا.!-.عد+.3.+.،9ء!ح!وا.م!.أ"لأا"-ف..د++!مىذاخ

؟...بةلا.*-+..-س-!...".!لم..بع.:.ء"د03لأ.بز"!-د"--ء،ة--.-ط.!..د.،..+!.!.!!!س.+.!،.لأ؟".أ.+.لا+.!؟-إس،؟!،-م-.غ.+....لم!4ا+-ج؟-،،خ

!

!..*..!.لى.ممو...2.ح!تهبمبر-ل!9!كاحع!+نن
عؤثو،ثلخلاا*زوطغءكاكأ..سفي.!!/ء..د.م(37+

.-إ..-،:"-،:.7أ!نج*ةأ-؟--س-.!؟..؟ء

*!لأ!"،!!*ى.ح!س+ورب!.3د!7+.بمس+.--ال!طةنه1برولاء.-ء.بم-/.خ!-ش9!س-اجد!،-،!!**فى.-لىولة

ء3-.س،*،ءصكل.لم-.!طبهو!سإ+-

س--.!..*إ.-د-".اء.-كأق:والطم-أ.ت!برنر؟أ+لا.؟:-7**اة!ط!+.؟بئ.؟،./-/؟

7!.+/!+1نج!إنر../ا!-!--:ركلى-+.!!-،ء-:..؟-+/لمس.يهم.لم؟د02!كال!ء؟ا!.!ت09

ب+.خ+3-نر09!مءح!.أ!-!:!....ع.طإ!هش3+--لا!؟حمث.ءفالصمل"!-!ت9!د...أ!لمد.م//:-.بدبد!ووة!ول9؟لحت"؟:"

"إ+،،؟ء،-؟ر../..+.-....!،.د.و+نم!لأنجيط.أ.!.!،،ضيم..!ح!+(!!*،!.."نر+ء!ب!!!.-؟نجلمأول+؟.

.-+.*-ج-.لا"--!-!أ!ن"-اةسر.لم؟-أ+!"1،
!.)!-1!.-!.،*نمغ..-....-ش..-أط؟!!،،3-د3كالما!،..!.1.-،.6طعركا-!!

..نجد-ظح!،!-:غ--.--؟!!-4،هـ-بز.!إ-!!ت!!!نيشكأ3!.*..3-.-ء..!ع،ء+خ.

دمصقفيبقالطرظ-لملأا!ازف!قنع!ا
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ا!رريتصا!ط!!ما!اطىف!ت1
لطببقيىغيفالحزبا.:الثويةوليين3االاشتردمي4اكالحزبينب..الشعرالمصةميدارفيا5اكثر

والحزب.ارورةعلىتقوم4اكيوعبيما،أينالقواسنبوإسطةكيةالاشترادودؤو،لمؤلفاتابعضعنلوننايسأءالقرابهفىا)سةاعةبوقد

ألةزق!لااكيو!-بيما،يةالاجماعالنةعةنطاقفيالفردليماعيةالملعلىيهقي.مناصيرانئاهمرساعلىوالجوابا،الباراةفيالمؤلفينبرعفىاشتراك

ؤ:دخلالسيوعيةبيماإتروحه"الفررمحياةتحقيقالحزبيدوير.فردليماملكيةجنريةتكونان(سهترط)والمباراة،دين)بناؤ!واوهمر3ذالذين

والحزبا.الماديةالتعاليملشلفنهةالروحاقل!اةعااع:هفضمنعلروحبةاحيا-ز"فيفارسزإ.-5لدصوراانلهؤلاءذءينلىاالمةبمنولعله.لتأنيةلفتالمؤ

يدوريرفالفوعيونماأمصعير.،يرذءرفيلحقا،دفعافيثرية3الايعطىاسحقلدكتوروا،افيعرحسينفيقنوكد"آذلاسوا،ا؟نميةاميركط

ليما.الاككرهـزبةعلىظا!مفىفر..ري.5لأهـلا"دسينالعزوعبد،"فيفلسطالح-"ني

ناالقملى51جمه"زمنلىأمل،وعرثطعربيبرينتفرقلاالقيلآدابوا

يدةء8:القومى1)ءداء((انبهنومحاضرةلصلحللدينابفيالاستاذوالقى!لمصطعةاجزاالحوهذ.القادمةتهامبارافييلش

يةالرءالثورءاصرالذيال"ربيابل-يبةمطدعهافيوصف((وزضالد"ةاللي:فيللفدوةافيالملتزمةالقوى

وتقط.عوذلاستصادمن3ازكلةيشاليهلتآما،مد،زء13واشتركالثرى..-
...-.مطالثقلنثاط!ااسرلس!املاستادالمؤس،1،،نيةلل:نااالندوه((رةتاسنا

الهربية.بلإدهفيوتيدلادوتهسيماقبالاتلافياتياللمامةاضرات21منسلإسلبعدة91ء4-35399او

اصلوداقوليأبفعلىث،دابل!أفيعزيمقهةلمقفتريرالمالخيبةهولكنهذراتسدلةبعنواداضرامكلـذأهممنوكانءلمثقفاالبيروتيبرورامناكهير

الجديدالمستعمريصليو،يداشدعةيفأا!ادذفل!تأ،عةيدأصلإاوشب..الكبرىاللبنازءةابالا-زممثليمنعددالقاخهافيشاركىتزمةالملشالقوى

لىا1بمفيصلبةلنكوا4القفىءعب"ةكبيهعلىهـلويحه،اجديدعأاعركيةالاشتراصةالتقدميةنظرءنابعةوضرةمحانعيماد.ونلاستاذاالقيوقد

موعودآيومأب!اليبلمختلميهمنالىوضاءة.وهاجة.:تشةإس!3اأو،غايت!ام-نءبزيضىحواإنالسا"عينالىطاببانا-تهلما"لينانفيوتطبيقها

ذ!كومن،(ءاالند)تعالىالجيلذ!كمنر!:لنقا((دا11مصثر)اافىلياتحرمنءبزاكضحقيهذهلأن.الاخرينبؤستخ!فسبىا!فيياخهمرص

((.(-.لبى.-.احجريضاإباالاجماهيةالعدالةبناءفيح!رأزقطتكونكالا،الناس

العصبيةاعكثوكيف.الدجمنيوز-اءحهالجليهذايئزفسي!فاخذثمبعضعناك:ازلمنبدلاكذلك،.والالميالداخليالماء!فيخرا

.-ىجالفرالازصداباحاررءوكيف،الدينيةالصب!ةدون،ال"وميئسدليما!فياسالنمنالختارةالنخبةجمماقعمالتيوالكماليةلمادلةازاتالامتي

يةعوياناتال3باته!اونقدالتيا)-5يلسهجةا:ظراة2وجيفصلالمحاضروراح0إلاشهتراك!زتحقيق-

اإ:انيلالتكيانتقبلانيمكنلاالةومهـ4النظرةانلي؟ول،عإث!اورفي،الدرسيةفهوم!اوماهبتهاية3األاشترمعىتوضحالىالمحاةرتقلاثم

"ذهمعقيعارض!لابر3الاادربيالوطنكاوجودلأن،الكياناتةفيةاوصلببرمدهـ!اودخل.،اد-لمفة13نوااوالى،.العالمفيضانشأيخلأرالىثم

الايدينلابيالعرانذلك،شأن!الةوصآز"شألضخامة4الم-ليلاستقلإلاتابالحزاوض"ـلهالذياالنطاقوحدد،ل:ةانفيولادخماعنفتكلم،صوعهمو

((/...ءالةنال:ةخهيطلب!وزيه-عتزوبمابيةالعربفوميته.العالمفيالذولبعضبورتهالذيا):طاقز"ـخوقار،كباالاسترميا)لتهلى

بتونتانتمتانالى،بيةلىلعرالفكرةعلىطرأالذياكطورعرشثمات4استهر)اضما،المدرلهيبمفمومهاوماهه"،31-ةاترالاشمعئعنوقال

وصحلح.رياة!حومالمريدعلى3491الم"اقاساحمىعلىاللتانياكيانا4.839!هةبيناليوالموالاقتصاديلاجماعيلبمف!ومهااستعملتماإول

الذيالحفىباذا5،تهو،"-قداالحزبا!كارذلكبمدإضرالم!ويلخمىفيالاختلافعنتمثم((الىواءعلىان!كدترواز-افرفي489.وتة

عربيرلمدفي-انررباقةولد.الثافيكانوناولفي5491عامندثاكلحالاقعوالىظربالة!عففهاالقياقيمعاتبينالازتقاليةإلاشترايمةالنظم

لبنانيكهانوجود-"منبدلا،ولكن،،،فصدلموابعلطاولالارومةلأنذلك،ىالتقدم-5رروصفتدفيلىابحزبممحداماهذاانوقإل،ءنها-

د!ضارتزقرالتيالحاضرةحدودهفيفوميةوطتةسيادةذي"-"قل+"وحدواقعلةدمموإزاةايمةالا:ترفيالتقدمالىيشعوقالحزباذا5اعضاء

ءيةالقوفيدةبالهالتثيرحشرلىاذلكلمحاضهـبعدانتقلوا"3499صة.لعلمولالاختبارتكةشف!االقييدةلجداطباتالمعوا*"ـ،ايلىهوزلذياتعا

ءيىأول"انفيءسوا-يقولفاطزب.ال!."زش!يةا)ثكوينلةرر!الر.الانسانيةيخدمارمراحليالعاليةؤثأخا،موجزةلمحةفياستعرضثم

.لامارص!الد:لةعنالدينبفصل-بيةالعراليلادمنمحاضر:هصلمبالى)يخلع!وذلكأ،العإفياكءةالاستراعزو!الىمنإهاواير!ى

لبنانشفاءسهببلفيتطبقهمنبدلاالذياكا"ا!البرنامجعنتصكلمثملبنالافيالورترلمالاشتراكيةانةقال.لتانفياصزالاشترولادةوءـو

وفال.صاديةلافتواالاجماغبةبالحزادىءمباهاد"وثسح.ئفيةالطامناساسعلىمجتمعبوناءلى!يرميلذيا!الاشترالتقدعيلباالحنربرولادةإلا

ءةالقومتهعفدصيممنزأبعطيمةايمقرلداكيةالاثترالحزبادىءمبالىًانوا،ية؟روا!والسخاءلىوالاجماعيةإنينةالطمأفيهتسود!حيحاطلطديمقر

صمماعىاتنطيمبقيامالاوشدهرو":هـوزةورةحلا!زالعروالقو."".بيةالعرلو!-5ععكنةنية"دأعلىوت!يقنيؤ-إلااالعدلمنصليق-طاكبرتوقير

جميعبوعادلةةمثمر،و"اديةهس.يةمثاركاد121الىبهدفاقصصادي،الخزباميثاقفيالاشتراكيةنظاقعنالمحاةستكلمثم.الحاةسال":ري

قراوالفولاظالبوافرةالباسهااعلىءلقضابالالذلكيتمولا.ينصكاولماهـنقاو،،ريالادوائيلقضاواالتهئيليخلي!لدا،ز؟هااعنولااءر!ا

!.اطزباء؟بادىال.مليقطرعنالطبقاتبينالاجماعهةلاقتصاديئواا-4لماالسيىاسةلعن"اًبوراحماعيةلاجاالةماناتعنولماكاالمجتهع

قص-أديةعالاقالوحدةتحق:قورةضرعنلإمبالكتهمحاضروأنهىالقرقوأوجز.إطارجيةاد*إسةعناًوسادسروليماالترالسياسةغنوخا.سأ
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ا!ه!يفنص31!هتط.جمأفي!ماالدفمفماطىا

صص!.؟.شاملة"رعراقتصاديةرةوالىدعواطزبلأن،سوريا

زيةللتااوالخقد.يةزطالكتا)رعنؤ-يةلفرباصعبردوااذلاستااضروحا

والةاهـرةيروتين-ةالادبالزعا"ةعالوائع!خصاتيوب،الحاضرةابفانحالةصدل((الجديدماهامرفي

الخاعى!الأدا!))لمراسهـل.شدهرذمواننيم!3ز"ـلاافأكداللبنانيةدم.44العنتكلمثم.اللبناني

!ان؟كنلانهوا،ىابالفازفسخابمحاوبةأي،هو.حيثالداءبئبمحارلال

ةقاعيلقاه-الالتيمحاةرثهحلإل-حسينطهت.ر3لداعلناءندمامبطيةالد؟فراكانتاذا،الشعبلبومطامهطكواعماطبينتناقضاًلفهم

الىهـةلقاهلمنالادبيةالىءامةأخقالا-ر3ش.ناككر.ةذ((يورتث!.الثعباعول،1الشعبيقطرعنللشبحبم

!!فينامنوناكثيرا-إرع،وتبيرص-،اسلجذريالاص!حتحققب!ا!سفيجبةواليىتالثورةناالحاضر.يمتقد

ال"!ريح5-ذابارالظنالى!رفي.""03.عتابرنامجاًا!تاقطالتقد?4لذه0،ال!نا(ء44التقدىعنإلمن:قالدواءنماول

.ثاهرافخرغموضشكلاصبكورالأ03الكتائبيينبينوءعركةتهرفيدوتحدوقف4ا!اذ!ا؟ا،محدرةعقيدةأو

هوذافه.وسوريال:-انفيا):قافةس

لا-(-.ثازيايخالاخراوبينبينهمثماولاانف"موبين

بيا،العلأدربانردناشرةداعأكبالحدكلا!بمالعميدةع-نمنبثقة،حماى،الاجءبالكتاعفيدةانلحافرانب!ثم

ا.ير"وتشهد!عت!سإخاا-حد-وأصر!لمم،(نطؤعالمنيقوداللذيناالاتجاهينضوءعلىالع!ءدةذ.5حددتوقد.فيةالفاس

ى.ر.م".ـا"الترعة،رةعقي!؟بالكتاختارت!فقدوهكذا.لية!األرواالسيوعيةاليوم

ا)!ربا.ادبةبنعاممنلم%!.صانالع!"ع،قديراقخ!ليالهالاءخقادوجوباالمحاضربين:اكاوهاسهخصية

الحقيقةت!نلمالأميواقعوفي-لم.دييلازلمسفىتحديدهواطالقهذاتحديد

الدلتيقالاكو"ـ*دأاداإأأاالكا/لم!!صكللأنالال!ثيءلا،ؤبذهادوجوبافقالالقوميةمنموقفهالىانهـتقلثم

إنالفاهـءالفورعلىزدركقيعل،بيالا"نادتئسوظر-فان.الثهطءليءفىومع!تخطاهاد-ز!هحسب-العلمولأن،بذلكقالواالغهـلحينبعض

.الذيسوا.دونباريريفرع!فتبنى.الامةمف،ومتحديدالىينتقلذلك
عالتاادبيتلنيضتينموطنالاضيةايرهةالقرال-يناتع:رفينترا2كاوبيروت

الىقالهنةات"كالافذلكاحداهماضوءبا.فاذا.طولير\زمناًمعأتأسايرانقدروبمث!ئةواحدةبيهةفييعيشونالناسمنجماعة!الأمهش:يقول

جلل.خطيرحإدثمنالادب:ةبا)كاضحةألمماالىفييرمابقدر،الا-رى...نيةالابنا((الأمةءعلىينطبقالتحديدهذاانورأى((.واحد

علىالادباءضى"تعقيهاتب!ا:فمااتماقةالض.يةالاظةالنطرانغيرظ1):فقالالأارك-يئءزاا."تماعالاجئبالكتاعقيدةعلىضوءاالقىثم

نملىعامةاالنتقابانهالامصصورت،المميدورلدعة"ـااذاعالذيا)ةبأيرهـا-لم.ا،1بتفاعلنؤمنانيمكنناولا،بالمادةنؤ"نلاكروحاقين

،النضالعلىأنوعوالحفاحفياخو!ةفقدتزدوتريرانلا،قطرلىلؤطر.((.ونبوغهالانسانيالمقل

الءب!ز.الربيلوطناءرجاالى!ظلالاء:دعادقدعرادباصا!منلمفكرافهمهاكانهايتتوءس!الكتابانةفال(اكخصي"الرعة)لىاوعاد

والغيظ،لح-داعإيهاغلبلاقايميظاهـرة!لاتجاهازبهذاجالىابدتوقد.(نييهموئيلنوعما/لىثحيا

اسماعيل!الا-ظ15أشرالقيالةال!كفيا5في،الةيظأولل--دلمجلملاصثلحل!حاالقرداحصا):شعارهمفحددصاديالاقةالبرنامجعنزكمثم

...:ظ4اللادبوكلالأديبإللفظليعض،حاجازهكالىةوممي.م!ر.((.،المجمرم

اا)قاناهرلةمهد!زللىركقلصأولمبالآدحاصكوصرزط!الداانأظلله!نج!؟أاولرباكلماًنايمااء"ثييههـ"رتاءسعا

دوبنوال!كتورط"ـ!ينتورال!كلبطاافاني،العربيالعالمفيالادبامنقلق)اتب،:وبادفرؤ-يةتهمحاةراسددةحبهـثيرينهالاستاذويتابعط

ةإمزععإطاستولتحدوتبيرانقاطماًن5بربرايظهران،.عاعوفىالاوضاعبعضإولتاور:مةمحاصرةالقطوقد.(وامالهالحديثللضم!ر

لمذهبااولاديىالمذهبامنلاو5فما،بيلادباالعلمالبع!ريةابلباصاالادت(وكاموزطث"ـو"يد:الع:ثمامارجالثةثلا):لىهاتواوكان،الوجودلة

لشازتونادباءيتزص!االقيلمدرسةاكط5اين7وتبيرعنناهتلقهالذيا).ةديصرايومفيتحدثكا،قادمعددفيالمحاضرةهذه،،الآدابادوستترجم

اًليقان!اا.؟.!قادىالاعاوالفحريلالتحواشاءر!االادبافي!الالثة.حاةرةوفي.مار-يا!وغبريالسإرترلدى(والوجودالنطرة)عن

عنديذاكفل؟س،اد)ي-لماراآبمامراوج-افرادباءعنشجمتبيروتانوفي،غريخالغراهام(المشكاة!يم)لةروافي(الخوفمكما)عنتم

ةزءاملي:قلاننهشأمنسولي،ايةعربرروفءريبإدبانقلمنباككر(ص"إرهوالل!ل)روإيةفي(ونلل!ةالاجماعيالمعنى)عنبعةرا.حاضرة

راهـىالتيالقرعاء"ا!بممةعالىازة5مثلكانوإلا،زءاورةيىإبانولايا!قىو)عنحصثيللاشاذمحاضرةخراوكانت.يرتدوغرنتيااةور3للد

!ى..خضهاابنتإث*ر0برنازنوسءلجورج!إ"بنمالكررحوا)لهروافى(اطوف

المجلاتتوقفتتد.اا؟رح؟إحهمقدوتبيرفيالادباءلفىنالفلأغلبالتيالمحاضراتفيحامن!:-ثيرينهاذالاصاتء-اضرانفيشكولا

.0لهالفحرض!3حبافيلهمهاديا؟أرانتعلكاش!ملكبرززطفأتفام!رفيإيةلادا.)تانفي4بيلاداتالندوارفتها3
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العهريا!ماتمص!أقيكقاا!هخما!1

الادباغنتصدراش.1ءلابىاز!ةاشهونوترقيةالشعوبلحا.تحسينوالتضير0كلمششاعيالسفيلرفةاع:هاو!ص"مزةفينتكاةقدالىءإمةماا

وكاهرةكاعنالعبيرثصدروكأالشمنعنالضوءيصدر؟يعياًطيعدورا"...راءطاا"س!الادب"

عنهايصدرلاالشهـسفضوء.لبالجماالثوومنز!يرمابئسكفيوضةلىازثير!اع:لياعلىص7-اردكلىةاخ!راعوضر!لى/وركث!راأشروقدالى5

ع:كاثصدرولنما!بهز-و."تااتحققهاالتيالغاياتوليلوغاشالاغركح!قاووتييرأوا)قاهـرةفيلاادإجةشءامةالة5"إكتعدؤ"ـلمار3وذمظ،ر

تكغابابهوتبلغاغراضكبوتحققيضأابهوت-تتعبهنتاوتلمتفعبعلإعظمطارالاسالادباناعإنأىجإمنوأنار)...:ء.بغداداودمثق

.يتاحيههركتجدهلانكتتيىعماوالىيدشماالى3لملههذامنجههونو!ا-%فبىقاًا؟سوهـوال-رعةجءاحءلىوتلىيرالىالقاهـرةمننق!4؟كن

((بةالقعمنفبهتجدمالكويتيحوجم!ديك،)كد.ازالىدوازمنول!إزيومينبليتولالرابعةةالنفطلمثسوعمركزااو

ولايجمدألاو5-ويطلبهية!مه-كاالادباننور3الدر3يذثمانكذلكاعلنولكني.اكهماهـوعلىءاوروبا)تاسمننفربارادةءعلاً

نمئآوالدنيايمنىوانماءغيرلإسللماضيصدىيكورولا،جذوتهتخمداغ!-ازهوزليدت.عود.جفقدوحدهالمصريالأدبلاكلها)عربيالادب

.....ضب!افيصورهاكاوءس!قيللاصاةرحافييصورهاو.عهاطورقيحولايازاو0سصأوتبكروقودمثادبغدوهرةالقارضاعلىقهورااقطتر-او

بصدورأظامهاقيغيران؟حنكالثروةالأدباانزظىان8:فييوما..لزوا!ارجالداخلفيالطغاةنفاسامنباردةصرصرتجرثالادباإشجرةعصف

،ـقواماًتوزالثروةيعزوزواعاديرةالكب؟تالماكالغىالذيالقا؟ونمممااذنالاولى!ادركأ..لهاحدودلافوةفيغاماء"رينء"ذعديونابت5

ح!اوا،!إدةلأدباول!س،ءالاالأدباو)ليماس،ارصاًلأدباافلهش.لالعد05ببعلراكد:ءدفءيةفلا-ر.0لمعركأاز!فك!ة!وقديةلحراركة.5

تتم!لثميىيغثموالنطرليماؤلرافماوتلمحينظرويرىلروحوا،روحلأدبا0((.!داايجمرحو!ن..:عبلراةاب"تقيمسوفا)عهـيميضكالةيةلحراتيتأوريرم

الا!ادرألاطورنيتعدءكااحدإ،لذنلوتنااألااعبوفمامكلعلىمافسفيأمدءلىبمنكامدشتطهاةوالحالادب!ءعارك

الىاطلبانالىالناساصعل!كنتة:هلرغبةابم!رديتحققاوزبنبالقواحين9لييخه-يبإو-ي"اكالرياحاصإحتىياةوالخالادبمعاركًانيبدو

الاقتصاد-لصظيمفياخذيظم"ـكاوات!اورابمذاليقنىزونقااصدارا)ةورةالادبيةابرلاتاصاليتالجماال"حصةس؟بعيرجيأرأثمةلأنذ)ك،وحين

-يئالايظهرلابطيءالادبافيالقوانينثيردان3و،الحكموسءونثيراولةد،واط-إةالأدب،ينإطشالتيال!لةزلمكعناف!اا!ررالىمرفي

((.0؟.نالقولبمذهكا!احياةاكأتتاًفثه:اركجدلميةايوا((ليما؟؟ور!ر)يدةجرمنلادبيةاالصفحةعلىاخيرا

.ذسثولح!:داوعبدءظمرع"ا!لماواتدورموءدعوضلسولىحسنط"دلهما

والحديثالفديمبرينبانهية2الماكور--بل01ادبعلىيأخذانوأوظ!!تد-

ثاوموقفالقديمالادبدراسةعنص"اًقراقدحبينطهرتعالدكوكآنيدع.نازينافيهولؤنايدالهمللدكتورمقالظ!رثمءطاعواقن-اءادب

السخفومن..*هءا)-خفاوالقيمةصيثمنالحديثالادبدراسةمنور؟لهاالاورةزر،قوناذيناخطرالىو!ح،بر*مريةإ-ضيمار!ؤبلىالى

الالسازنيهعليهءاشتادباعلىبالعقمويمعرس!ولةفييحيمانالسفكل!رماوبالذاتكاقيالىإشيراندونالمإةىعنالاعراضالىالدءوةفي

منوخصبقوةمنبهيمتازمااكاديثالادبإذاوأثاحقروناادخةرةصفحةعلىفالشروهـو،عوضر!لىالدكتورلأانغير.نهبمك:وبا

قحعرفارصمهذا!تبالذيلاستاذوا...ش...بم...وجمالروغة..ا-تإذهالىتلإذمن"ان:و"العميدلىابأصظاوجه،الادبيةالجصورية

أشدمنعةتوقدالحديرثالاوربيإلادبمنبانغضاخهملنانيالمعرفةالعظيمةءوركامفامواحينصييننالفرانيرعلمأذيفاتت...ل!...:4ؤتقال

فضقاذا.ريئالعرا!.فوللىابهورةر.افكطو.صاركأفيهشفلاسالنماحلى،رخالتإرلي.دأةا5:الى-!،نلانساا،:وبمامقاثورةعظماوهمما

زمصبهذاالىيدةعيفلااناةولارويةخير،كماإرزيعهالذيصمال:يذاونز-ا!فرأرمىوهـحذا.بخالتارفلم!ص-ابافيدخلال!ورةورلكاق

علىلطوالاعتداالقصداتثاراليهيردقعني؟اوا،الحديثغلىبتعاوإةديماص!اءغيروا)ك.شيةا!شرا-خ،رمن1عامو!وه9871لإديالمءا!م

ودرسالعربيلادتاءحيااعلىثةلحدثاز-اح:امتقاوقد.لج!وخوافالاسااجددءسمااللصم!رربتدعواواصةيمالقدو!ارثارآمنمدلولاتهالأنالىور

ط.إةاصرعنا.نينالهفرهذينعلىئماداوسفوم.يئةطداب،لاورابالاداذااو.ةرالخرار3وشالضباباش!ريأورهدهوشيميربر:لهمقو3العقللىةرباا

-يسإقا!أوالفدمإءالعرباحياةا؟تحمانة-3ينالمنصهذينوعلىاط.صبةىيزلافلم-،مبانفانالايمذا5كلاؤم:وانئوركامفيينللةرفجاز

التي:إ"ةالاجال:قافاتسود.بيالسالاد.بءحبااعلى؟ةالقدالاسلا.04الامةىبة.؟جياطكلمرةمخفةةبصورةاطظأهـذاافيطءوانيينل!ءاستاذي

؟فبمالقدماءسلك!اللتيالط،-يقزفسذ-لمكقىحن،الءصورإكفىعرفت!افبعرف!"وابإةالادباانًبه:و!فىمقالاذلكلى"ز:سءدمانالهيىر

".ةدهرلزاتلكرتيحضاعليهءالقدماةاماءاعلىنةلحدازةاحصار:لاصلإحواالقطورمنالادبقض!موولؤ:اثملم-تفا!اوأدبالأاةيالأدب

"للثورةلوجيايديرواساسلاأهـثىءلابوالادوسيدةحونناا،:غيولالمةوسهيد؟سكافالادبا...

لامقلذراخاليااليومفينيكتبلح!.ةدورعدالدكشرانعلاالادبانماواز،كاواغايةاهذه؟غليولاذاكاوالشرضذا5لي!ققادبه

يسةروونهضمهالأدبازعاورفي)هـورةلهـايرةلىالدعوةاموضحا،اعصدلإ-خرانزاما..يركتبانلالإ-ةطثعلأز"ـلايكتبلاديبوازة-"يةغا

لتورتهم(يديولوجيا)يفكراساسوضعفيافتياالادباءجبلركأةعنصياةفيالتصيرسبلمنسايل!اوالاصلاحزلوسا"نوسيلةليكونالادبا

همةلىا!،يردوايرناوليأبغي،وناو"فكرادباؤنايرتدنماوا0كاه...الصاعدةمهنىوليس"ـ،فز"ورطناولاالي"زساقناي"ثيلازفكيرة؟ذا،الشعولت

ةادضمأساهمكاايمالسوالذوقصاسوالاحالفكرءالقي:يةالوطزورتنافيلإحالاصان.عنا.با!رطع"ـ،أشالادتبوانعقيمهبعلإالادباانهذا
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أ!تسري!ىا!تطفي!ما!ه1!صثنماصلىا

الفكهـانرر:بقولهطرحهالذيالالبؤالجوابعلىالىالكاثبويةةهي5-ذ.انالبينومن.والاجتماع،والاق!صادسة01الىمجالفيويساهمون

،ىالعراقفيةالاجماعالحالةتتفيرلماذاخديدعهدفىي!ورلاالعرافينضاالىل.صيقحروأدبامتزنحرتفكيرالىنيف،انيجباونقةاالثورة

العراتي"مهعرلىءو..ءعوكةلماليمايدعواقاالادبةيةالفكررةا)ثوانورقررذا5.ندأ"لىالنذهـب

الورةلتلك3دتالتي!لعلمم-ابل13لىفسالثورةمناقدمالناهضبصاشبا

اةارسال!منالاولالعددفيمقاي!الدينعفىيروسفباذالاتكتبالعا"فة!ينوفياصةإدتإفةاك"بطهفاتببنالىمممابئءسالن!اخلهاوضذث

43معرلمقالاهذااثاشوقد.لمماءراالعرافيالشعرعنفيهتحدث"لجديدةاا!ز-ايلة-اقاار8اميالراوةودالتيالطفةهيوتلك،.اناكمنلىرزيرةإ

-4471الدد-((اليهظة))صفحاتمنالادببةا)صفحةفيطلا!عهابدتوالأدبالتورحمرف-لانالىزط-حالجديدةوالدعوة.الساحقةاكعب

يقولوالتجردكا.ه"ـبعدمو-:"ملمقالاذاكيرتقدالخليعليالاستاذكتبفقدنختصر!ر:ث!هالمتحفرالعالمفيوالأدبافكير)إةزطورةمجإراعلىثبئلمصرا

لاءشعراا!اءر3ذالىدفعتهكاالقيادإملةية-بانبهاولىكان))نهاءالطيللةطورزة-ةاانتركانمنبدلامةيالطلمصافالىونقفزالمراحل

وقيمتهم.نتهمجلهم،سهوريناءث"روا!اليقالظراولفييزالونس!زتانبعدجديدمنز-ةالاؤ-اا-خلأر!ذلكنميمدفتاًوكأالمرا-لالمتعدد

-71ةءالهدد-((في*اليقطةعلىناقدهالدينعزسفيوالاستاذردوقد((..اطاضرناعءسفيالي"وصإتمالىالتصللةطوقرونانيةاالاونتلك

لماحماءاءرالمعافيالعرالثعرلى،ـغن/يةويكتابافييصبفمانفوعد

لاجزاا)تهملهيكيلانالحليالاستاذعلىخذاثم....قالهفىيذكرهالماةياالعامفي.ءرتفيليدأالقي"اةوالخالادب"عركةاقنرىوهكذا

ا:"ـانالىالناقد!لةذلكبعدورد،النز؟العلم!ل)بحثجادةغنويخرجصيانةالىميش،واضحةمعإ!ئواليوماقي!تقد،زمنا1ًوارهانمدثم

...اءالشهرالماءفييهـرجلمرةثثانلجثقتوز!فقرنمناكثروم"ذ.الحرالفكرمنإ-صاخالورة

الم!الصاحبردعلىاًتعقبزثسإن-لبثطاالحليعليالاستاذانعلىمصرفيالشبابفأدباءاليوماط،نت!!.وومووروسواتيرقوعنقرفافي

هـلىاطلاغهلةضاعليهوأخذتيفةمعاجمةجمهفها(1769العدد:)اليقظةالىنرنوذةاا..كا،ؤلاءاحرارصفكرونا"ورةاظنولب:قانفيصدون

0اقالهرفيصرالمماعرميالشالنتاخ.الجهدذا5يتحققانيمكنكيفلنرىااستفا!

"الجديدةالةالة"مجكل!!لمج!!ا00ا-

عامةثقافيةلهشغرسصلة،الماضيالثانيشساولفي،بغدادفيصدرت

فيثإركوقد.لرحيمامهديالاستاذكااصاح:12يدةلجدا"1)ثفا((انبعنو؟ريىمرع؟دتياقيااعمصلنمراهـال

ن.الثانيالعدديصدركادمالكنو."لمثصريئهاىأادباحىااقسةلراةمتهعريراهـ2العدد)((للااث!يدةجرتهاصرلامقاي-لمحااالهءطةءودلاتاذاصب

ه--.هذاعنفيهئد،ثلح،؟جديردع،دفيافيال"رالفكرل5ل!بعنوان(97

ياًإ،امتيازه!لإلغاءذا-ف،الراقية-لةالرمفيبراء،تحتفظاذ،..رواكااهتماموعن،4ال*رهلاح!مااغإءابرهدالحديثافيالعرالفإرذةاجمناوهيض

.كا!نؤمناللقالفكرلحريةطعنةذلكوزعتر،الالغاءهذا8-سنص
..ءاا)شعرنماعدد"ناتبكاالض!افواءالةتاجابهذسيةا)سباالصحف

الجمصاهـممبمءفشمعممكأبخلمطصااوشكتاحقعبلمطاالىالفاخهممؤءسوداتقدمواقدوالا!باء

((!شديدةازمةفيزص!حانل).غدادلة

الادباءوببندبيةاثهمعر،(يدةالجد،رسااث!افيئالعرلىم.لة!فيزةومصوأفمتواةحقبةو5الع!دهـذاهـلر):ذلكد"الم.طةالاستاذءلوزسا-

ردأوقد.هـريالجوا!ديءدالكبيرإفيالعراكاعر:عرحولاءوا)قرثمى7!افقا!ور!ةو!الحإفاء3،رو!فال!يمكا-!ابو5امحصحء

تهزشر((لادبيامجد.يهرالجوافقدهـلر،ز-5اع:و؟ورالالجليلعبدوواشمودهفاماصدزرةأل،يئالعالمارربد"اقيالعرمحرا!فيان:ٍبقولاباجا

اذياالعميريحامدصبريمنهمكثيرونعابفرد،الأولعددهافيالمجلةالذين!باكاءعالمنب"انإ-*3لاتددظ،راذ...بذور.وا؟رت.

لر-يصة،اصبلةإ!مناًكثيررفضؤ"وا،للثعبلايزيلاهرا؟وان!د31لم!عوارو؟عبدافدهروالىااافوضواايدجدخلمقابيالعراكعرخإقو!

الادباالذيحركةكلسع:همبعضهمتلىفي.ى!ماالذيالكرخف؟ضونا-ياز!اوالما،!صةته!ابمنعددوظ"ر...مجد.ؤمفيالضادياك+ريعرفها

لذياوياعقرقوصد،الخقيقطرسلوكلىاابر"عويرشداءاهيريرعىحينوهؤلاء0ايدخرووعاابداءاكسلعنوفلونلاءنوا):قيدسةلدراوا

لذياالحةينبداغبديوغاز،عإيهري5لجواازصارانقلمبانبايىتغرفيانلاضاانب!لىاوازوج!تاكفااويئرءا(الأم)مو!فييروالم

-.الاولالمةإلبكاهـاصم.ىئحهمقرا؟ارمج!خهافيوافدسالءربيإلوطنمنالخإةالاجراء

هري!لجوافيمنايعنقدلذياعطاردسهععدؤةهمتبالءوايدالذيناام!-اذن-جودة.وفياالعرلادبايقظةنالىاتبالجشإرانابعدو

الف!ره"ـفيموقفالثاعرعلىخذلاالذيابةديالىهرةوعهـد،افلقدصحيحةورسالشه؟ار.كآملةقيتإلار،إلادباذا5إنؤال،الايامهـذهءةا!

اص-خالشاعركاانيقول،وءهسلى"ـاوذهاب،9ه3-059ئنقعةلواافيلملأثماوالجو،الا"ورلهذ.لملاثماالجوخإقلهتتملماذالمام-اًوتفاعله

.،عالثبيعيشكانانبعد،لفصهلانايعإشازياوهو،الصلاتثقباوالاقئ!اديالعامللىا؟:ال!طة،ذالاصيرا

.،الجديدةلرسالةار)الرمءلةفيحاًمفتوالنقاتربابالاينولاارز05ا!ىوا)-حماعيلاجاامالنعااسلمفابلىايؤدي
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ا!ريلمحصا!ط.فيفي!ما1لعفهفمماطى1

ةواؤ-اققو!ةرهـالةالادب.*

حديثنها":!زقر،والجديدالقديمعفيإلاخ"إرذ-يبالاستاذحاضر19!ش!ظ!أ

3!وةز.ينالجابيهقيقفلىامنوا،ةف"اوبرفقنةيرعالجولأزلا.خذالناس

((.الأصداءإلاىفولا،كوذاهذا!ففللفمقاءرةبلايث،يراسةثسقواالتئي

)حالصان!كدءوا،لجديدواالقدجمدبينالفرقلاختياراالاستاذبينثمقدمتبان،يدلجدالدراس!الداماتهاضمحاموسمالسوريةالجا،ع"افتتحت

.رمناو!اعبأنة.رهولأئيءاقيمنوا،عصكلفيي!اعلاماعصرفيلاذار!موضوعفي،فحاضردلإشيرريجيسالد-لتورال!هيرنعيالفرثرقالمس

اواناوبن،والجديدا)قديمبينرطشم!ماس!كةوحدةاطياةلنا،وةا3+((.المتنية،لت

فىعاينفي-اتهايهعن!ذظهر،جحماع:ةواواقتصادليماسياسيةمنثدةالساالأوضاًعلذيابلإشيرالاستاذان!قال،لمحاةراالاستاذابامعةثيسرقدموقد

اليماسةظرمنوه،ك،اةمةامناةلحالىا!ظرمنهناك:الأدبامنالصوربونجاةعةفيوادإبهابيئالعراللغةرسي3يشغل،الادابكايةصنس"و

افاعدةاء،بريةالعرعداالقو،بيالعرلأدبا:لفاتلمؤامنوله،الشرقيةللغاتاءعهدوفي

لاموآالح؟ةبلهءنبصدة،عابرةءنليب-ةءرتعيشالاولى،فا!فيفهيزفسهالىالمحببةدراستةاما.جزاءااربعةفينللقرعلىيةترجمة!رجوأ

لىجعقياا!ةيمعنزعبرقدبى،!!حساتسولاز.حيره-.كرفلا،الشعب.المتنيعنوكانتلادإباافيالدولةهتورا3دكيل6399ءامصهاتفدمالتي

الأعلى.المثلىفيماوترى،وآدابهاببالعراللغةخدمةفىبلاشيرالدكتوربتةانيالجا.عةرئيمىو!و.

.بهرهيفنيانكادحتى

نية،ألافا؟--كل"ا!زؤمنالفورلأخمالهاب!بالجممالمكط،نيةالاال!ةورااغلىلجا"عةارئيسفش!ر،مالفصحىباللفةحديثهبلاشيرلمادالاسوباشر

أةهورلاثاإءاقيمل!دامتوما.اةعلىوا4الحورقعنهقاا"لأعلىاوبالمثلاله،متحدثانإودهكاننهاوقال.لهاسهتةبالهمحسنعلىوالح!ورك!ه

ارث!أتكونلأنزصلحالتىهـينيةا)ثاالف"ةثارافان،،،الى"نوضاعأإعت!انوهالقالصكلورةهذم،القراءةفييدفاهاالتيبةالصهونن"لولابااعر!ية

الادباءةلذاكءالط؟لأ:لواالقيم،فتخوفب4ـالمفاهـيمز!طورزمنفيونموفيبئت"ـواخاصة،فيةالفرباللغةالارقياليةضلف!ولذلك.ايدالطاالاس!اذ

ةقلذااخهم!تصورإحضلفتولا،الثعبعنيلضةدوالمالذفيالادباءهمبردوناالا"ءةثمرفونلاوهم،نيبالمةقيينالفرطنينلموااتهرثتفييرغب

.الاساكثرإلاعن.الإحيرالترر

التيلقيملءادلوالحإةح!ائقاقياًهـدولىجعين!)نلاخفاراالا-!!!ا!وقإعندةرردةفالفرباالنةإلأضنيعنة*حدثب!شيرالاستاذخذ!ثم

ا!اتي.اعا"امفياكاشونواالخ!قالعلورءعزت!إو!انبب،المتيىسيرةعناطلاصةهذه/،نالتهىانورعدوثقاة:"ـ.تهوصيانشأته

حيهموواتمدواهمعصشواعاقدابرددينناالفوللىاةرلمحااز:هى!وا.بريةالعرءا:ر"ن.يخرعلىعرالثاالهذلهتةضعنءلرسا

اذندالأدب.نهملأوطاالتارفييالصه!توكانوا،4الأ!اياطباةمادةمنإلا،-ثيرة3اشياءفياءالث.رمنلكثير.سثاركتهمنبالرغمنهاة"ال

.ـأ-ازه"وإقو.يةرسالةلاجديدةمادةفيهانزث+رفنحن،ا)ةفاطمنكثيرفيعطميئتافنهإ

هنمك-:ة":تدمس؛بالبثر".عرهوممقالفذةالشنضيةتلكفيه؛الناسمنغيرهءةدجدنو

حيةصورة.شعرفيعكسقيعلهاليالم!هفاتفيه؟بهما-"كاكهلطول

كأالعربياناديد!افيالادبيصهكينةبدىء،لماضيار2خرالثواافي،!منحاالة:يةلموهبةاؤلك"ف؛15وابما4الادورالع!ورازهىمنعصرعنبدةفر

لذيالدورا،الس"هنة!باشا!يدهدةزا،صورةاوضشتاوقد.شقربىللغةارابا،روالخقيهاشسابصناعةالبصيرناعالص!نالفنامنهقيعا!التيملةلم:يما

ناالىواثارت،رلي."ا)5لها)فحراباةفيتدىالمنذا5يإعبهالىيمكن"اا.كثرالواحلىابقيانضمقيلهالتياطماصةبهذهونفردو3ف.وخفاياها

ا)ءقربتةطلبالتي،لادب"!واليماالفكرز"لماحثامن4قممانجلاالرحلةاهذهد!فييرأتيلمتنياج"ل:ا.معاًةالح:اوقياربيةللغوالعارفابةنتته.يه؟كن
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