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ياشالجزسب،لاحامإحلمي،يباكاادقؤ،عادكاملكثورإإركالطوالدكثورثةربوابوصرالثاادفؤلفامنمؤسورياولدوكار

ءصطفىوشاكرالمنجدالدينصلاحوالدصورللنصغزة3ءوروالدع.اد

إلحديث.للهربيالأدبفياتظرحولالمح!الي!امي.اللحاموحلميهنداويوخليلإشيا؟زوس!ء.يىالكياليوسامي

إ.الشعرمنعددفى؟االقىشعريةليالثلاثتمرالمؤاثناهفيواقيعت(اطضورغناعتذرالذي)عباسالحليمعبديفمالاردنوفدوكان

.انفيلت-إ.ينالىاءاكعربعضفي،1شأركزجلإةوليدة،3منطمنئدقم!اوكان.فرينوحسيالاردنمندوبمحاضرةالقىالذيالساكتوخالد

ته0راومقرتمرالمؤتتوصيالىصعدالوفومثدوبيبعضمنلجنةلفتوتأ.ادعووحسنلىفاعيإينالعزعبدمنلفقياديالىعوالوفد

راته:ومفر؟را)ؤاتمحاةرعلىالمناقثاتتفاصيليليويخاو!!اءا)!لملأهلإلاداريةالاءةةاعض!اءيفمفكاراللتا.نيالوفداما

االبضاتيالمندوبمحاة!رةمةاقشة0الوطف"اللجنة

الاستاذمحاضرةعلى(المرافيالوقدمن)بطىروفائيلالاستاذعلقوازدواجيةا)عردطررالادب:اولاهااتمحاةرستالمؤتمرفيا)قيتوقد

لماذافقساءلك!للغةاجيةوازدوادطالمركاالادباغنالبتانياماةرادلؤولةالجءاتو!!نيةوالثا،الرتانيإمافرادفؤالاشاذنلبنالمورثا!ىللتا

الكلابةليبباساهاوثصيح13عاصوفواطرالامغةائنموضولإإلمحاضرد!حوامبلإقالأدريئالمإهقيئوحمايةإلاتيافنؤلوساز-،-لن-يثفدالأدباءفو

0والكاتبونالناظمونطرز،!التيإوضوعاتواالعصورممرعلىبيةالعرفوإلادباءوإجبثم،لهما)حربمال!لجقوتأمينوالقولاكفكيريةحر

والمتح!ورينالقارئينلجممورلالاخاعةالكتابدص!،1النثرفيانماطتلمكالحليمعبدإلاستادالهاكيةالاردز،ةكةالممللممثا!!العربيوإبئمعالدولة

كأدإلاا).وماديبالي،!ايلجألاادبنامعخلمارفيمدونةصفحاتوفنلتعنتعبررداتمةابإدالىتؤديلليالفعالةالأساليبد!والةالثة،عباس

اليئالبقودفاشالتجارمكاتباتاعةثرلماذاتعلىلاثمر،:وا!اف.راكونهـذهتوبثم،والأدبول)هفلسفةالعلمفياطدلي-المجةمعحاجات

والقصيدالفنيالنمثرمعيتساوقادراالعواموأهازيجال!حبيةوحوارمصطفىالدصوراقا)-رلم!ل"العربيةارعاالاقجميعفيالمصطلحات

ءااد.كلإ-توعبهالذىوالمح!صوبا!سارادي!ال!مء..إدكم،عيادكاملالدصورسوريالممثل"الفحرحريةر)اليعةوالى،إدبر

عنزعكرانكماإع!زالمايةوإللنة..ءا)!ححيح؟عناهإدبأليسإلمجتمعتيمورءوداذالاشمءركااعثاطوالالهامالواقعبينالفنان!والخامسة

ناذإكعلىدليلوأوضعهوافيآتعبيرآالقابواحاسي!الفكرإلجخوالىدلةاهـؤالوسا؟لد!والساد!ة،(صسمينحلهالدكتورعنبدلا)

ظل!ظولموحديثاقديمآالفصيحةإللخةعلىقامتالعربعزريئالادبالن!ض!ةرءضمنمبص2وافادة،"بالعرالاقطارفيالأدإ(ءبينثقالعلإث:قنو

العاصيف.جات3للبالمكتومنا"هقاليىذرالتررالاالوحمقمثهإبترإلادبييخنالمارءواةام"الحرالازرورالقللفا!اسمممإيمببنظمإلىتضصيبوولةاكاثمؤوزبد

ومءوبم!.!ء12بينالازدواجهذ!فيبدعاًبيةالعرلفتناوليستالاستاذالى"وديةريئلإعراولحةلمءث-لى.عربي،لمدكلفيادبيةبطةإر

الحيالادباط8زانشلمنااذاكثكيراًنخطىءإتارظيالاست!ذوقال.(-)عوادص-ين

الرفيع.الفنسماءمنالادبننزلبذلكلاننا،رضصماًمبتذلاقولافنجعلهرينهللإستاذاولا!اياناخرمحاضرتانا)ؤ؟رهامشعلىالهيتوقد

وق!قهالعربلغةفياردو)ةواادفلمكراعلىحملتهةرالم!علىوأخذللإستاذنيةوالثا"والقدمإلازمةبينالحدليثالهربيدبإلار،عنح!ثي

وسصللباناجادةعلىىيخاادواتهىري!ماوالمغلفةدالمشعاةعباراتهامنالهددهذ!فيالاولىرعالاراتالمحاءرز!وصللقارىءءد،()

إلاندبعيللدعبعهصقرءممتعجمروحدهاجالعالامعامعفيوعارضه.البلاغئواء-ت،زررتالنمبقبقدالممرمإالمندوبااةرثمحاما.لح،الاداب،ر

للصعهيمالثعجالادتاصمثوحدغاليماستمبولملقليلةللفامثًكا،4الأدعوضحيفيالاعتبلربعينإخمنتفيةفاقترإحاتسدخإلل-المندوبمحةضرث

والحكاياتإلاقاصبص"رفمحهير،المحضرالعا.ميةذحنلمإنهاكيدالةاع.خراءكانفيهالقارىبدهـاا)تيإؤ؟رازوصإت

!هرر!طاورا!تط.ثطفي!ما1!دللنهثما1
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ا!يل!صا!طعفيفي!ما1لعفيثا!دا

لاردفيلالمندوبضرةمحامناقشةنماول.الأطقبتعاقبعلىالذليوع!أصابهاقدالمحاسيالشعرمنئفةطاهـع

،موابر:ءوالدودةالأدتالرفيعباسالحديمىدإلاستاذمحاضرةا"!د"تة!4اج!ماىاراطومن-ت،وديةليدةبالفالمستشرةوننق

اداضفأقرت(يالمصالوفدمن)ا)-.!دإمينةا)-يدةعليماعلقتفقدفييزاللاالعربيالادباانثم.ديناترانهوسفيىهوعادفتبيةالحر

التبير،يةبحرليةالمطاعلىوالاقتم!ارالحكوماتزةم".بتركا(طالبةعلى،يملكرلآنا)ةرف!اتبرسمعيرناكوباها!وبخاصةالعربآذان

بدلارالتزاماتوتثقلهبفيودالأديبتصلالأدبيةاوالماديةالىاعدقلأنم"ةفيالة!احةفيالذواقةا)ة-،معيتساوونسذاجةالافرادإشدفنجد

عل:"ـيمليهمااعلإلخفياحتهوءررسالتهاداهفياخلإصهدورتقفان.تلاوتهواسترواحالتتريلولع

نإلتفقاالناسمنإركاتبنيهليماممااءرة2احد-ثعلىغلقثثم.صير.اناسا!علناالدةيقةللغويةالعابيربا؟سكناانفيراداةالمعلقلفوت

بىببالحكوماتتشددمنتعانيمااضععافالعامالىايمنتعانيالاقلإمدانلميقهتعواضهى،يةوالاجماعالنفسيةالناحبكقمنمزدوجةشض،يةذوي

ا)شعبءاداقربرينلكقإفةضف؟فتضفرغ،ب!ةالهرللبلادفيالحميستقيمعندماطجيعيأحلأتحلالشكاة

الأدبيتناولمعطم،اانالمحاةرةعلىاخذتالسعيدالصيدةولكنلاصلاحبالموضوعالمعنيةاتصةا!اتتعا.خهاومجتمعةمنفردةاطكومات

والأدبا،-يالنفمالأدباكةفه،ف!بسياسةليسالأدبرروياسىالسيةالدرسهالكتمبووضعالجديدلملماوخلقاعدهاقووضبطاللغةتعليميقةطر

جوخرسيكسيالادليباغنلحديثفا.ـ..زهاليذورتقلكفنلأدباوجغاسلاا.يثلحداالعلميللتقدموفقاةبئكرا

ومسرعاواقتصاديأسياسيأمهىفيماإلاديبققدكانةالرفيعفنهصيمعنكلفيردلاانهجاماتي-يبفقال،إلادباءمنعددةةادراوناقش

.الحسياةيمقداوالاف!ريبلبلفمااطظابةصلكلىإتهوكانت،12وموجوزيسيرهاالف!حمى3؟لفاككاةلازالةوسيلة-يروانوعاميةزصحىمنلفة

،وتوزعالفكرنتا!نقسم!إذ،لإفالاتكلاليوميخ"لمفالأءرإكنوداتلمفرااستمارةورةبةريخورفاحفاالابالوقا.العاميةىتوورفع

ءتاصبو،-ةللصحافالىايىاسةلىنقاتفا،واتصاصهفنهلكلىواعب-حالكلماتتتبنىهيثةإبإدجبرجميوواقكرخ.الفصحىطويروبرتالماميةمن

يصحللا،وتوج!!وزةتفدهاالناحيةهذهتناقثنانالجلإلةعاحبةهة3م.ء

،،.مه.يةحدودفيالالرفيعافظهـ+رءلى-الادءدراناذناىالارضعلىالادلىبإع؟شرباوطالب،الجديدةالمفرداتوتكرس

..لااق!راحاداراغوثرشادواعاد،الواقعمنمفرداًتهمادةينزحان

مففط3خلىل!قلإشهاا!ض!لألها:لكج!آشلبذفاطسنفومحنةان"لىدهةلايماونهببكرا.القلىجمةرالعصولىاعاجوريثالحدالعهرمنإلادباسةدرةورس3ب

وا،لآخر.الأمدبالىيبيرونهؤلاء،الرفحيعالفندسةورع!منهارضإ-عكامنوممط،المسكلةفيصيرا3ًبالغالمحاةانبودعبدال!هوقال

..-!منتقربحقميةرإلعاقلإلرزعرإنالحلولإ-راانواضاف،المشصت
ءةاسصهداوي،قياد!ه!بدللهاوالانقءادالجاهيرمسايرةمبشه

ء0.لحفوعللإلاد!كرامةوتضبعوالنفاقالخقلاخفاهطناالىازدواجيةعلاقةعنوت-اءلالماهـةزقارباحتىبالفصحىورزخففىالفم!حى

بة...ةللةاجيةابازدوالثتصية

حق!الاديربتمنحإنفاتالحكونظالباذونحنر)السعيد:للسيدةوقإلت

حدوديةمنالحرلهذهورازقدرانعنايغصبفلا،المطلقةيةالحرمناكرعيرإنمثلالذلكوءرب،اللولإزدواجيئنجطراويهندخليلواغترف

،ادكاتبهاإسطركالةجمكلال!إرىهفيمامنؤللتيدلر!نافياماتوالكزفيطانإستطعفلم،رالعاميةغثيليةوضعلليهطلبتالاذاعةدورا-رى

،دواحارفيليماوتردوفف"الكاتبرسالةقيعلخطيرةمسؤوليةوهذهص"دساتإبئ3إلىفاضظر،كارهافقيلمالعاميةلقوالبلانإذحرفل

،ثسطولاقبددونيتناحرمعزنطإقإنالهامةالمصلحةمنولإستوبةالمحاللتانيىنيهذاإنوقال...العاميةالىرهربم!بدأثملف!حىبا

هـؤولةإللغةول؟-ت،بيرناوتعزفحيرناقوالبعلينافرضتالتيللغةا!

خلها،دا2نمنف!احنطومنعنماولالمسؤنماوإ،لبلالقوهذمامناإيمتخدعن-

في!!...؟تكبءفإلىااخيمرودءا.لىتظوادباءبل،تطةقوالبلكهناةلميست

مم!!لم"ذت.إد"!؟!بمس.ة!.ناومجتمز:احثاثميل!تكييفاالفصحىللغةا

!كا!--.."-عب-.-"..بلاألمول.؟يرم؟..ادبوار،شهبوادبلغةادبهناكارشرارةم!إللطيعبدويرى

/+ض.ح!.بة.؟*لا.أ.-01؟!!ق!:-ني%!الذيوهوحراجيهانواكعبجهليوارويابغي،إطانحطفىا)يوماللعة

.!ة-+/خال!بز7

!.،(ء-خ.هـبر!؟."طس...-.-!لم.:ديلءإرولواصفل!وقا..ع"وبملىف-،1مابسىالذيوهوللغةايصنع

--!؟.!مم!+به!!.!!ل!....!!ننأ..:،،../"ء

مأ؟9-!.-..---.ورم...+*.د.!س.اللغ"قضم!ةعا!لطبيعيلاهامجرفطيقيراطياةاو3اتر

ة-.!،..أ/فى.؟.؟!ا!؟!لأ"!إ؟نج:.-ش!!في".؟!..!!فغ،لم2!!.--..

..+7..!ا!-؟./..ءلىا!بملمإزهأطؤقاثسوالمنافاماقاعلىالد--انيإمافرإدفؤرد

!.!كا؟.-لأدد-بربة-.ط!--..!+إ.و،)!سكلةواضحلىتحديدجنخرلمن:اباواضاف،ميةالعانا!رولاالفصحى

؟لا-يمثغ01..--..-.".!ج!".لا-؟-لا"لم!!ةالصمةتضءيقطريقفيالار!الازدواجيةراراعتر!ولكنه

..1.!.-"لاانتشارتعرينفيتضحافرناالمث!ةسنحلواننا،صحىوللفالعاميةبين

،إسادرس!يلكت-ورال،هـصطفىكرشا،اويهندخليل:ا)يسارمنرالتطوم-صاءدةورةسبةلبوطامافيومايرورةلعلواالفصيحةللغةأ

الث!ابييحيط،الجنديقحلان،ا)كباليساعي.وقرضهإفتعسالهلا
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المحرربلصا!ط.ثطقيأ!ماطىلبفمثطا

معركةيقودوانوالاضط!اد.الظلميحاربانفعل؟،ثطالعرللشعبيةحرى.والنفوسالاذهاننضللانخئية

فىوالاقياهبينرورةبالةخلإفصاكولمجس،بيالهرالوطنفييةالحرالمحيظةاةلل-جابةالاتفيتمقصيرأبيإلعرالاديبعلىالمهلقةوأخذت

الذاتي.الاد.بخلقوبينيةالحرتعلإقهاوختمت،فلسطينعنالدفاعفييقصروالمالادبراعانويالت،به

العوافيالمخدوبمحاضرةمفاقسفهة،(الهـثرفكاميتاقوظ،-5مانة-2علىع!داالمؤتمرونالادداهيقطعبان

...ء*.--م"بليوءلمزوما!يرهعلإهيمليهماالايكلبإلابمقتض!اهاديبيتمدكل

ائعحثان،أ-لهداوورالدطكاوساأولطا".صطج!!عالمعدو!زهلىوقععأصدنوقكالواعديهالىوينصرفيىكتانمناقلفل!الصراحةئجنةاخافوار،نهايما

-"م.-حاناذ!الكفايةوفه،الفنيالأد!الاورآجيقطرعنالرزقطلب

الل!قيعرفونالل!و!فيانر):قالتم،ليالأساسفلسفيةقضيةالىغةكاق...اديباحقا

المجاعوفخلضيولنا،غواصفق.ـولهذا"عملآاح!هامنقا!ولكن،ع!!الأديبلاحقإنف!الدارخوث3رشاالمناقشةفياو3شار!لىوكآن

البمحثان.اطاةرناسعمبخصاتعنزعبرالتيالمصطاحاتايجادفييةللغوا،الفوضىتجاورالقلمرجالبعضهايمارسالتييةواطر،واجبيقابلهيةبالحر

.ن!مانابدونلغةلااذ،اللفةيئكلمالذيالاؤ-انفيبحثهـواللغةفيالاديبءلىوانبةبمارادباءلغدبم.وهناكهناالناشئينبعضين!فىكأن

نوعه،بقاهام"ـوبه!قوبما،ءينه!ينبل،أصانالاعينللغةاكازتلةدورلظلتلوصغوورا)ةرعبودياتمنبنف"ـفيحررهاأيهدانبيالعر

نإ.تياحيانهساقآاانالازءكممنقبثقاولىملكةاللتانيعنيو!ذا.الأمةفيالقيادةكزبمرأخليقربرلأفيكون،المادةوخساسات

فوؤاللذوح"إة.يةإللغوع!المجام:ظقلا،الببريالطعشطقء"طقهاتوالاديبوإجبهـومانحددانغليناإن:-اماتيحبيبلوظ

-.واشتقاقاتماهاو!و.صرةهااعدقوتطاتواصفوءارضى.دل!وادا-!و!لم!وط،وجمهورهوحكومتهوطنه

لا!ايةاللتإن،الم:دأهذاضوهعلى،الحاجالدصورويرىهوبلحريةيطلمبلاالذيالاديبيوجهانلأحديكونانرارودي

ناينبغيايضلهذ!وغلى،الانسانلوجودمءاصروجودهـالان،وإسظة.وإلاديبالمتأدبابينبالتمييزتمرالمؤيعئانواقترح،بقغا

تاتيحينئذ،بالقولثظدبهاانقبل،لفعلبالض"يعلجقإلا)صانينتركوقالوجابانيالسعيدامينةالى.يىةعارفىفقدهينىحسينالدكتوراما

الىمالة3انرر:ويضيف.للحمياةام:-داداًاللفظيةر!"غت!االمفرداتقدإيلأن،الادباعالمفيوخاعةقيدللحريةيكونانءوزلابأنه

فءزت،،قكنمثمدئيهذم،افض!لالكبترأتقولواصياةيملغةاموبالتي!لهباحدودلاالىالمطلقةيةوالحر،للإستبداداساس"ويةللحر

اضاظلحاتءلىالمصة.(موان.اثذانلاواحدةالحياةومش؟ءة.الحياةمشفيةيع-رفانيستط:حعالذيهـوالجديرال!تبوالاديب،!نفسهقظم

و5عنهاياتصاوكا!مسميالىازومر5515اهااااااااااا"أاهااااااااااااااـا"ا5511111111115(1111هاهااااااـا"،551515105ه"ااهاااااةـهههاـه111111111111)4ن!ماا.جبهاوودوحدحقه.دحد

ا-نالحيا-سبصاقيولغ"ـلو؟لىفيتهلونعطللفح!س=!س!&اتسئمال=تسينيفمذاللحريةوقيوداحدودأنضع
----03بازفسنالناثقةلااننا

--"ع--
فانهذاوعمى!ض.ذاتهالههلمنايتء،-!ا

لأ-وانيمامعااولينمنيضس!االمصطلحات-اها!جمعيةرء؟سلءحىصلإحالاستاذق"اللبناالحكومةمن!ت"سارقرتخاذ.بطىيلروللبىوطا

فوالفيلسوحد.فمىالمإتحمفيبةي-الادداء؟رمؤفيج،ود؟منبذلهومالتاجهتفديراالارزوسامار!ا--،اطالدينالادباهبعضلمارالاحياه

-،الحربا-الادبابينالتفريدنطضرورةالطدعاثم

ولمثاثماولاذال"ألىوالأعه!حالمدصيإالتوصعيدلللإيليوعكبدالئه:مة"ىيخاءنلالامماتذةصنهيابلوحظ5--محنةانيرىوهو،ايىاصيةةابةوال!

.نلإصرةوالقولللفهل"او،ثانيابهت%الي،سعمت03وا)ة!أهلصيئانع،المربادباءتمرمؤعنعقل!بعض!رثما،!وبهممعالادباء

مما!تالمع!ظلطو!عإنيعنيوهذا"..لاحضورخاصةإتدعو-الغالقو!!ينإ!تيمناعظمإفءرها،

-.--،طفالموكللزمجلةاصدارباعادةوفصرادفؤالاستاذيقكر5ء.الءزبصريةمنتحد

اوسعمما!فهدا.كلهاالامه،يهثثرك-

ماأ!4اسةقضيةانه،ال!بفىماك!..-الىدلعيئاداةهذهف-تود،ذدلمثتمؤاًذا.ريروتلماذ!درانءلى:ا!فيمندوب)فةفتمدحتوقال

النطقهـووالاصنعمال،:ىءكلفلت.مرةاولكأ+اابثةتالتيورةالص!فيال!دور-بفرورة(المربيةالجامهفيالثقافية يسءلى-

--صنارهم.اماالأدباهلكبارألحريةإعطاء

،الصارمانهاعةفوالحياةبهفىتالرالذيتءعالمرر:ةالتالالكتبللىلإييناللمدارعنر3إلثهذارتصلى"

الةوللىاالحإحكثورلدادر-تطرو-يلولدلكا،،لقمرللفوارروصلطزلياا؟لرتو3للد((دلمراالفكر-لىقيعملوقدلأ!ميغمحرتقيدارفيجب

ءت.س!للاساءةاطرية

تجاريانعلىقادرةالعربيةاللولبانسعبدللاستاذمم!الاستراكيةظلفيرأولبكىالبعمنيرإلاةإذوشجمةتإلم!ضرعندؤاعافرينحسيوقال

هذءفىننريدانشرط،اللفاتإوسع-وتربمسةلتشيضوف.-رحية،؟الكرزبستانر)والأدكلىالسلامبطدمةادبنانوجهانالواجبان

تعحكساةءراشها.الواسعةاةادإرس،زعبمةا!ميخائ"للاسضافيمم!دروبالروادري!سصهيلللدكتورتانمنانذاكلنامناع!ولا،مجتمهةا

-جا!إعدقومي،إلامةال!!وس0قلعبهيقدريللاستاذ،لسابقونلراو-وعدي"ـفيجب،السياسبةبالامورنعى

الذفيهمالناسصاكانومنلنشاطاتها،-سإ:أخرالقادمعددهاان؟،الوطنيةألثقافةدالى!لةمنجاهنا5-اطريةقضيةمنيتخذانالاديبعلى

فلإإلمجاعرأاخنإةعيممنإلاول!لولونأمزدوجعددأسيعكوننهابسبب،الش!رهذامضصفصعدوره-/.الاساسهقضيئاؤسءاسية

ولاارفالمعىاتإروزولا،ليماالاغو-دمثقفيللعرباالكتابمؤتمرفيالقيتالتييةالفكرالابحاثيحتويت-حريةإن:الساكتخالدوقال

بئالقاف-الداولاريئالعراطكوماتس.عنهصدرتاليتاوالمقرراتمنجزألا0جزالعروالأديب

1111111111115111111ا!ا711111.1111111111116111.141111ا.ـاها6اا.ااااااأااااااا.اا"اااا1111110.ا5387



---------ع-ص---اا!طور.فيفيا!ماالعنيعماص!ا

.ا)ثاريرعزق.يإلتيالل-انالىالاموربثركوتارضاطديرمثةل!ضرعات-بخ!-د(!؟قي؟؟!-ح!و؟؟ء؟+م+!

يصلحمامة؟افي"ارلإثعاتالبمازءذرادرااص.أكار!3!.كبم؟+!؟!"ا؟:ى!..+بخ،؟،67!7،ك!أأ-:.بعم.-!"-،س

ر.ي.ر!ويرو،قيم!+؟حمبم...\-!%3!قيكابمسئن-!نمأ..-+"

تعلقالمصطلمحاتفىضيةإتارةسرفيالمطاءبدوؤال.يصلحلاماو!تإ؟!-!.+ا+!في؟لأ!02

-،*-"-أإس!طيم-إلأ..!ئج.ا،ا*كلح!،.7-..!؟+-1،+!؟ك!!لم.د:جم!+بم-تم!ة
مجاءعأصاءاواقرح،فىإ-ة-"وومه!لررتواإءرر"وروعمىفرعجمص.ول+.02-*؟!*؟بم،فيبمث*نجنرلىشح!أ.كاأ؟،ة

هالعالم!اد!طماتليبورعرةالةدبيةالعرلر!،تفلمسفىومعجمع!ية".7؟لأ!!9!،؟؟ث!اض؟!-*جمهبما-نر/ط؟!.؟لمض-فيورإكأأ*4ج.

.اص!!!أ12إث!ل؟د..ة!-.؟لأ7!--ط!؟ا.+-ط؟أ،6،ئن%!فيلح!غ!؟نمب!ع!ك!

ا؟7::س.،ءش.(1.لم!++لأنر.7*4\.-؟213د-في؟-.؟ط+،دكا،لم،..!تج،2كيهميهتنببهط6!!!ثئ-7!

؟حمصزقدمزهإ:فةالقثيىاناا5-لىادجوم!طفيىتورالدء3ورد.--.فيلأسإ.م"6-4ب!لأغلم!!*شط!تجي،!لإءكلول-!"!-.!ع/؟أ!

--لاخخط!!-+.،لم..-7،؟إب3!ا

يها)،غوادامعالىالأ!رليكللماظوقال،اي!"ةملىصقيرهالمراحا!فىكربرقيبر+في!!-أ؟!،؟قي!!!!!+!!افي.؟ب!!!-%يخ+-فجمم*بم.ع.ت2-.9في!فيلم؟لى؟!*-خ

وقال،إكثرلارموزالأصطلمرحاتانواقر،لجانتاليفالىدعابل؟إا.+أ!!ي.؟6!*لأا!س؟-!لد!-!7*،\ا+أد!لم1لاأ/يم!-و++إو؟؟.!،*"+ط!غبر؟لأ+.+-

-.+.".؟،و-+-ا+؟!د6ث

لىعمظد-اكاراداالالي-كرجمارإتيى-علا"ثلايدو!الفإرلأ.لمذش01..د-ة+لإ؟.جمبمآفي!إ"ة(!.الأ-+/في-!3ش

الصإ*رباعنالتخليالىودعارهيةالرالم!طاحات؟!أ!لمح!ش!!تج!!بن،ب!بخأأأ؟؟ي!!يمول+دنم*؟آخ!طئيئ!ىبهيما!

يراسواوبا،تدءس!محاقثةمنا،يثةررواممر،عيفإر!يزإلعزعبد،غصوبيوسف:ال:هـفيمن

علي!اعلقؤ-،علفكرليرةحركا!عنعيادكامل-ورالدكمحاةرةاماحكيمف!حتور،ىود"ارون

إوضصوعاإن:فقال(اقالعروفدمن)الكاظماطمدعبدالدصور

رراني،الافحيروالويالاريرخ!ظوكلفردكليإةلهلازعاوءعقدئكظاذاللشعبعلىواحدام!طلحآتةرضانعلىبقادرةر."السالحامتفي

اليونانكأ-دالفكرليةحربحثهعندلو؟3اطالقدالمحاضرانولاحظ.ذاتهل!ءبمنمرورجوازاعطافهفياولابءللاكان

وو.المعندوخاعةالوسظىالقرونفيزظور.اضهاش"لمرفيواختصرورةبضرا)ءثيرتمرالمؤهـلىتمتىبانتعليقهالحاجالدصوروانهى

ولكنهمقتدةيةاطررلقالفقيدئ"ـ،راابعضفيواصحايكنلمنهاثمالذوقمحكعلىليتهاف؟ذماعلالفإظأالايرديبينزضجعص!ث،ا)كرجم"

ولكنهالعادلةوغيرالعادلةيةبالحروقالوشروطهال!دهذ!حدودلنايبينلمإلمجامعمماىيأتيثمومن،تذذإنوامازقملإنفاما.،إعيالجيل)-لميم

نايرىؤ-رة:التناقضبعضعنفضلاًهذ!،الفاص!الحدودليوضحأاللإدبينا؟ر!ةإجزالحوفف8-يراكذإك3و،يةلإغولوا!بىان

نإواطيقثم،والحغولالجهودإلىالامىالعا!فينغىاتدالأمروال!لمنونالعصلىمإعطإءورةصروكذلكياال*رالكتابوجهفيب.ةالعر

إقالمعوعارض.بيالعرالفكرفي8مميةئلراليدالةقامن!يةالفكريةاطر.ءاتوالجامارسلمدافيبيةالعر!عةبائعوال!ةإ

ة3جمنميةالقوبرصلحتنامعيفجملاهذاإروزالالطبقىبإلنضالقولهدارغوثرنمادبىطإإدجوورةالدكءاةرةعلىالمدإقشةجرتوصلمين

ثو،إهددانلقولهعارضهكا،ىخراة3جمناررتيةبا)ظاهرةهـوول!س،،يون،زلتلللرو"ادارالىدركالاتلشأصذالعالمثطروج!نانيممبان

سقراطعلىاحوانا)ةحرصيرةردتؤاليرنانفيال!رىد12الاضطومجامعهاللغةاعالاءإشاركانجاماتيصبيبوقئ."..)خل،لحاماالى"كرررو

كآنح!ث"انواضاف.لة!رليةحرسلظانعلىاهددكوأروعمنكانب،هامماخيراالمصكلةيحلونالمرحفيينالأنإوقال،اللازمةالكلماتإبادفي

اكثهىزهاكاديةا)فريةبالحر11وعلاقت8.ريةالعةالظبالىرقال-منخلواللغوياالعملعلىانفياإعلقكامةطودادلهعبدوايد.والادباءا!إء

رأيفي،!اليالفرديةية-الحردماركأ،حماعيةالاجإةالحرعنرالإرغفيلعيةا!المؤسساتنعاونانلناينبغيولكن،صاتيامملانيحوان

،نر3،م-.+-.ةط،كا.-!كا-.لا..لبإدارلفيالثا!لعةالم!طالحاتش،رخلالقيمعمجلةانثإءواقرح،أع،اىا

-س-أ؟إ"م؟طبز.ع.م/"!نمط!د.لا-ا--7بم...::.15حيدتوالىاك*يالىرليصمإموقتاعلاضاءلىولىزررهـ!لي""!عر

+..-أؤت؟-تم+-!\.طد..تج!:يزتميخ!+بكأس.

!.....م؟-ء!-لميم.فيكا--+!بم؟./؟؟بئهعد-إد.لا؟!د!!/-،؟إ-؟!-بر؟ا!000004الفلىمةوجفي"ظلرهااعلقاعلىا؟رخليلركاتواللىخدوأ

02../لم..!ء؟ذ+!ا+)ي!س.+!دكلة...؟+لم/؟ا-ب!؟!ة؟؟!بم،:.ج!؟!،ج+...)؟لمقالمعقالكايةغاالالاةع"ير"اسطوالإتإلىوقال.خالملالواؤحءىاب!:لى

.....!،!.؟3،؟زرد-بن.*نجقى3:ير(نخ،.-،7دآ؟!!؟بز،.د.فيحالات!نليعبرماالأول:المصسطلسشاتمنءينزوصاكانالىوذهـب

.*.:.:...-ننوثر-دقئثحميئ-ح!!؟قي!مد؟جذ7

:.م-./؟!..:يمش!!م"!كئم!!+3*بزركأس؟-كا..!+عنيعبرماتيوا،إ،بم!ؤشعرانليعد11ضفرنجوزعيص!اهذهو،نت--"

+-خة0.ا0لا-.بمحؤ؟-فيكلضءث!بربخاب-!إ.بر.!أفيمحضلليإلاجماالإغةوإن.اك!رلاموزوهذهـرلىأ-إالأاخا!دااهـترموأ

ولة.002افي.،؟+بيخكأعانج!أ!-ف!7فيرزس؟!يأ!.؟طيبمبه!فيلانهلا،سههاحرل"كاما)ثعبليعلجقناياروصرللجم!و،تا/-ام!وعا

..؟:.خ*!9.؟بر"؟لحأبزة؟زر؟يمظ!.!!!زز؟!أي!!!بزنرم!!+.-،تم!بخ!!إرخاه3ساداوءن،الكلأإتمنالالىفاتعضرب*!اربة!ع

..إ-03+ة9إبخفيد!-%لا.لا.(مو+؟.6؟+شبم؟لم+ط؟؟(ةفئ7-لي

!...؟غد-.؟009!!5+لى؟ل%!نخأنمش*!نمتزرش؟!ءلم"ؤ؟إكأ!!إ:.أائيب!!العلايةتالكالارتكولىامنبدفلاوعاب،ضىفوفيوقعناتالحالا

جدول..إ+.+.-؟تم+....إت،:؟أ..ب.إ،3:.؟.بر-%-أ.؟ترفيلم؟-نر-،!*-سلمنئضت!02،،0ةحدمو

+أ..-..3بخخ+أ

بوطالدمثقءعود3جعناتجدالدينصلاح3ءورالدوتحدث

،قدورةزاطيةالدكتورة،إلمنجدالدينعلإحالدكتور:اليسارمنعوداف.المع!طدحاتإجلاستخرللقد!ةللحءبإلىا)*ودةبضرورة

بطى،روفاثيلخوريجميلةالانسة،نانيالاهالنيابيالمجلسرئيسعصيرانعادلالموضوعةالاجنبيةالكلماتباخذوطالبالمحاضرعنبطيروفائياى
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!سر!1ور!طا!.في!ما1صلى!ثا1

شصح-لاقتراجكاتهحنارج-والدكيورواهى.و-لإقادارم-5ادبا-ء،ميم"!ر!س؟فيطب+؟.؟!!+!-د.م..--
....،..ئريرو!ش+شك!!.ة

الف!رلى-ةحرطةقليةالعرمإتاطحوخذهازالقيرةجرلىلي-هـاا)ةد!!ط!نملى.؟إ-"أأ-لمول؟3آ-إ"-+كا+،.لا-و؟شإ"ور.؟لأ!بزقىس
/.-د!ب!حكا

له.جارد؟اضطاو-+و!ا،أا!+..+ء:"

كرةكثاترققرفالمم"-!د،لقوعزجمر3هور3لداذلكبعدوتكلما+

.-!.دى-71!،.يرعش-!ء+طأاتئمكاطرز!+

هـ"،ازف؟مةءآرة،يةالحرم3وبزةاقصءلىتدلعبادا،صورةمحاةسملى!+.،.ة.،؟-..دلم!.

+.،.4"ولاء7-؟نن-"بز؟إ--!:+/!لأ-لم!؟لا1ة7.ء!لم؟إ

ءسإلمطالىيىدوةوقال.جمدةالمقيةاطرالىولمارة!ةالمطيئالحرالىالدءوة7.ما!/-،كا4لإش++يم-لمباحإئر".دب؟!؟ن-لىرت!+%،+لىي!+!7-برثم!إ!

-+؟!ت------أ!*-!5،زرنرألمليخ-+،؟/-أ7هـ-+7-كاإيئ؟!د،/

حيدةالىلة!الح!ةواطر.لةاطرل"ةييدم-"قىرافكرهوفيال-ارةردا7؟/-.:....!...ا--؟قي؟،-إ+-؟في؟ا-ب؟ب!لى
-..-..-في....-؟:-.،.-.أة-.كا.-اكر-+!.؟!-!أير-احد+نذ!!ةك!!إ-

ك-ورلداوهـى.-!له"غواوسإممكااً؟لمافءكرمىهاليدتحديمحىلالتيا..إبر،-!؟+3.-3!!.إةم..!.،-.ل+ل،.د.+-نيبنحم!1!3غز"تر؟ا+-لمش،برشأ!ئيبم؟طإبش

-،.ءأكالم.،...77.+ابخ7--؟!!!!؟م!-!01؟ط-:لا!و3في؟؟،-؟إ--..!-م!!61ئر

زة-اها!واكاا،ليالحايخالإرمشكاةهولمادعرصلملمحاةرةاارلقوعرا،0،7..نينرا.لافى؟-لمث(ع.7+-.7+.3أ(؟/ظ7!!،7-أشب+!،-،أ،++!+!7ء.لأ+أه+ءإ"أنر..شة4اةلاتن!و-أ.-بئ/لى.دألأ.:س،1.نم+6إ7ا-فى!.نمبمهقبز

ير..-ا-*.ذ--..،!3"،ل؟:+-!،!ا+!(كااهـ.-بر!.7+-!!+؟+-في؟!--م-جأ؟--بزإ+!-(بإدنمآ6بزذد.!كهال!لأبب

تلمىاركااهـاصلىلىكاشهاوا،ماليوإلعالم11يعاطال!الاساسية!كللمصااط؟خ9-ة:-"إلا!.لأ...4لى.-إحكل-سأحد-تآ.أ7؟بلمب+!؟يم"-أع!ب--!د+؟-07ط"أعكايخ-+،!؟بلما

.-..ير!؟ا-ش..!/+أ.+:،-خ+ط-!+-جو-ئر،خ-يزفيلأيخكأءألا+كاأ+6قياو.نجكا!!كهث!فيلم+لىأ-!داسضرلأ؟!،تم؟لاخلأ!إ/:+كاأبم+ئ7،-،+--

.م.ةمتيع-رمهند!إ*-بم:.!--ا.د-.اط-ؤ-ت*--*أ-دط-!لأفيفييم-..ىبم!،1--دثح!طإ؟!!+!؟سإ؟+؟دفين،!!؟فيأ؟برح!فيلي!!1!؟بن-سنر-ع؟

سا!علىزءاةا!إمةراطإنابراهيم3!فاراميليالسيدةوقا)تيحإد،جوءصطفىالدصور،ال!فيالحدعسدإلد!ور:اليمينمن

منلار،الغإلةكانتم!مماالفكرايةحررءقييدتلملاانهاعلى،صيم-

رغماحمهم،وقيقيقإكهمأرض)ةراكقييداهذلىسيستغلوالىلظة)عدمقابيدهماويلراطهحارث،كجارل

..

تمارسهالذىا)ض!فط!ءتلورمنالبهارإجأالتيإبحةالرالإجرةمنوحدرت

ابراالاف-احمناككرزريءقدمعليمالعطفمنجةمولخلقبحغمالسلطات.الاجآعيةللحرياتإساس،ادلق

ية.حرجمحإكهمآرلثررامماممحموضوعمهفهاسىءموضوعاهنالكاناعتقدلا:لكاظملتور3الدوقال

داممايةلحراتحديدمنيخشىلماذا:فلصماءلالصملي3"ورالدوتكلمر-بب،والأدبلجتوالبلس-اسةولال!ححافةوفيالدراسةفةغرفي،يةالحر

ج!ة-مونشائ+ةاإداة12يرعا!حوءلمالةالحرةفحرقظيمليدالتحدمنلمقيصودا"ينلاخرإيةحرأتبدكأدماوروقفيتناجرنفا0وحدودهاهالممناجهلمنا

نايرىوهو.ابر-ءحافرادفيالابداعقالي!اتمنزةوي،ابئمعفيللشضصيةتوعلىيىاعدواسعالحدهذاكنيةالحرمجالولكن

ويرى،عابرةفياءوز:!مميةؤريعيئةفحرتكونانببيةاروفحرةعاكهـتوبا!اليشض!وقيانماءفيالأنسانمساعدةولايمكن،وازدهارها

ناواص-ب،تهدمالييةوالحرتبنيالتييةالحررين4تقريدحدودوضع:وءةهـلهإ.لأفانصماةفيتلعبارتينقوهناكانادركنااذاالايةبالحر

مجد.إزةإجايتقدمإن؟حنلاللمهرهذافياإطلقةلةاطر،ف؟ال"دنةالقوىهينيةوالثا،اشوغرمءولمنورثهما!الأولى

.العامهذااصالهقصلحراإؤانلوفتمقادريسس!ثيارالدصوروزكلمزالج!"ابرهـوت-ينهـاتينبينلشفيقبالاليةاطرزهم!مانيمكنولا

نهواس؟لا،ا-،5زوصوعموخطراهـوالذىالفكردة-رموضوععلىوليس،ك:ة"ااذاحراولي!للمناناشهلغراطلمقاذاا.حرالانس!لى

--سإلىزوصلاذاحرهـووإنما،13عليلاراذاإول!قالبدخضكلاذ!حرا

ناهذاوءعق،الحكرىالادرء"قص-ادإنا"نلعددورءقاازصالاليءعل

"ص-.--.لةلترلوظيفةوهذهلانمحماماواليدهفيق

هذهمن!راكثإناصمر8زإنبم!-ديراكا!مددقةتفم!حمليةدراسه."اسدر.-

.إوضوعامنصةإلفإ-ةيةحأ!المااهمادأصراعلىخذأنممىلاخراإف!رتا:قالا!الففماحناجورجرا)دكتوذلكبعدلمحاةرةإاناةشوممنوكار

لاوق،وا)ءقعءيىيز3ا)كرمناوفرحظ!عهصومولأك-بذلكلاولىالن"م!سيف-ا!في!ساءوادباعلالحاةرة!صفيقومنبينيتراا"د"

أهموكدت،اليو!!لةمنكازواءندهـ!ورجالهلفكرلعلىالمصلت

!--لمحح!؟أ!.نم!ةءكغأ9؟نج!!+نرأ!بخ؟!-؟سنن/حم!في-،برطأ7و-!فيإفيفيفيش!فيأفي-هـحم!ولأ؟!كابم+لمرو؟به!أد!3!طظفيفيوط-!!-+حد؟!عأي!لأدلأس!سبماك!ء!غ!ء..م!المومةحرلولالارإيفعلونهومابالأءسنهيذعلوكانوامماا!بسؤ
؟شطيآ+.يم!.!بمكأجو"-ش-إ

إ+!-.+-ا-1لشأأ!لما!7أكأ!نن3بم!،3!آفي+انجكا-م-3يم؟شولخ!س،،!:!!كا!؟+!!!يلأ!،ف--بفه-ادصماغةغهورعوالأدبايك"بمنليسبنظريةإلاديب

؟9؟ث-01++.ءلآق.!؟؟برنمنم!إنج!ثط!،-؟/طلا.3!!!تمكا7ت!!+!-

+.س!.م-!أدكا-21!+؟-أ-ءا،"-شفيبر؟س.-قي-ع+فياممين!!كوإعالادبصفو!يكارس!واءادبهليعلجشمىالاديبانما

د.!!ح!.-كالا،-.!-"-حبئا-غ!لأيخل!!.،....3،،(.بحميلحااء!ليدلأا!عهو
!؟ع!"+-بةد-!:.؟+"

بئكووول!؟.بزك!ع-

طكا؟.ادص/؟-ا؟؟نم.ين!لا-ا+!!035-رصاليةطرامف،وملجحدلدكفاءةالناصراأقلارحناةور3الدويرى

.كا-،.%*%في؟،)-،بتمفىء،،؟--؟في!ك!؟++:+ول؟يخ/،حهبم!ح!ح!لاأ!-والعلمالفكرةء،1-لاالتيالب!الىفيالاخ!وعلى،بلدايفيالىباسة

؟----قىد؟9ند!و/.؟؟د؟عغ!!7!لم؟،؟أ+.+زهيةلاهـواواقعلاعيئإوإثيةوراءتجاراتمىحيليوقىكمبل،والمعرفة

!و-،شبنلأ..-لمو!ط3كاش!كلميم

آ-%ط!لم؟:""!.-!غ.لميرفي..أ.عج!7*-"؟ا.!!+"دعلىسممبد-م6نم.دلميمطت-!الذيالادباعهموم3اإفهد!ل-حديدالاكافاءالىيرىثم.استعماريةاو

.:ا!:ول"--+ء!!أإ!6-ا---!!لحه!!

إ؟!خ.أ-؟!طث!.-.3.9(!"قيخ7م1..؟!+!"-!ز!"أ!"+د-!5!:!،ابإةإصولعنانف،ميسلضولىولابلغتهقوتك!ومجتمميعيثولى

تكونمااحوجهـىالعربيوطن"!بهايمرالتيالحرجةالفترةانويضيف

لي،الكيماساعى،خؤلةمينا،جاماتيصجميب،اءىراحمد:ليمينلمنلرجايديافيلعبةالمفيوم!هذيبقىفل!،الصحيجمه!و3مفيةإلحرلاعطاء

غصوبا.فيو!ىيكنلمماالعردالعالمفيبرسالتهيقوعملنالادبوان،والحمالسياسة
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القرخيىا!الصفيثقافيالدنهثماطىا

---/أورولمحمااادلاءموعواصماه!وو--ح! !ر0ء!ها!ه

الف!رية"ر-2"فدمة-ا

نزطللإأحدامنحةرمنثكنا،-حرداصتقالابانلمتماولااعحالهرؤدلنللءيى81بين،-لبنانعريإ؟تز"-زدفياانصيابالعاماحصشإن

لحاقأوا،صع،1وا)قيافهـبىلل!وزقا4591(سه:مبر)يلولا62و
مغصقدااو-أأرلهنيكوانفينف(اكللةحرمميلفحرليةحرروبا

4قالانسااليزعاتاصقعنتعبريةالخرهذهوان.عنهليعبرانوفي:ليانيمارءا،ن،ؤهإعضاالقاه!التيرالابكاث

اماخترالحريةطبيعةومن.والرفي"للتقدمإسجمةالاسالدعامةوهىواللغةاروالجوبىالقربرطروالهافردوالتيبيةإلعراكعولبان

تلزمهالذيالازصانكرامةاحترإماصحريةوفصإية.الاراءتعددالا؟نسانياهاالىمستولترقى،انكار.الىسبيللامما،ترصالمشصاحةوالم

الجماعةممةفيت"طه-،العا!يانيةالانساوالقيمالاأسانسبيلفيالى?ريريالت!ربخضالهاالارفع

تمر:المؤابيطاولذلكفىهم!مصمتركنسانيإمج،ودفيتمثلتالتيلذاتهاامتدادهو.النضالوهذا

تود-افيكأهوالتعيرالةكريةحرنةصماعلىا):ع!ليةرورة-ا

يةهالحرهذهيه!ماكل0ل!اولوزررورإكاايئبالرالدولمعتمشيابيالهروالفكر.افضا!حياةسبيلفيللسنينالافعبرةكامل

بيثهمفيماصتاونينعربيقطركلفيينالمفكرزض!الب!رورة-باقوالخواطيريةالىإلاينشدلانيةفإاحركةهىالتيالعروبةووح

منسبيلهايعترضمماكلوازالةمملإاًطيدهاوتويةالحرهذهلت!قيقموالاكأ!اباوالطغيانالظلمضدويعاضا!

.العقباتنحتلفلىابالاضافةوحيةربظةاروهي،بيةالمرللامةثمينملكبيةالعرللمغةول

الا!ضعماريه!مدهماكلمقاومةعلىإلادرإءتيعاونبمرورة-ج.بيةالعرالجماهيربينفاهمالةوصلةلعربيللفكرلءنال-عبيراداةكاوخها

الحربي.العالمفيمآرجمهالخق-قتغلإليةالاس0ارجميةإقويواهذ!سيادةاحترامرواجبالقومينهكياقيإهمكمالعربيوالاديب

.الحرةلهارابىببفاناد3يضطبالا-دبلأديةحرولاؤوءلينلهيلإسلأديبإن3فلاقيهوحرالك؟ن

اعتذارهسببيوضححسينطه،مواطنيهقياهعىترواصبملزمثممنرالاديب.حروطنفيإلا

الدكثورمنرسالةالقلمإهلةجمعئيسرلبكيصلاحالامصغاذتلقى،فالوطنه!قيحرعنوهوالدزإعألاالهثةقي-بالذىا)شعبجم!رةأى

مؤتمرفيللإشتراكتلقإهالليا!دعوةشكرمعننيهايعبرحسينطهيةبررإلالوط-نحريةولا،حرةبسواعدإلاض3فيلاالخر

يلي:ماللدعوةتلبيةعناعتذارهسبمابمص؟ناوييول،إعرباادباهلمما،وخرافةوهمالتجقىينكروالميلفحيرليةحروان،مواط:يه

م!ر،الىوصبرليغسداة/كروتالىأبحرانمكزمانهتيأثدًاوم-ايئاطربقيمةشعورهتوىالىمواطظالادإبيرفع

تصيريوسكرزوجيإصط!بانكذلكمعشم-اولىصتء!يىمو!ؤووعيهث؟يةحرفيلي!ص
في--ؤلاالسفرفيلاش؟فانفيتهنمامنإلجماعةاكافلاانء

تنقعحهنيةاللبناملةان؟الىلسف!يظسع!رإللسفرلىالسفاردليهىفيالإقاآمةالإالفلسفةإنبصل،التاريخغلىبالغاثيراتأزؤشالفإ-فهـةماتو3المفان

ولم،إتالطاشفي"السفر!ربونالناسكلوا؟س،فيهثظاانيشثم.قضيةلكلالعمليا)ةظورخاقفياركانوليثالأشيتبادلانيخإءاروا

هـنليبدلامننففاتا؟اعةىلىولاالسفارةءلىلأفرض!كناالاغرضااليومبيةفيالبلادالعرالفكرلةلحرضيعرلمنهاايضحاالمحاضرعلىخذا

فيرأبيل!!بينركيللسفارةزت!لانالممكنمنكانوقد،مراف!،موا!عربيلجدمهناككرفييةالفكريةالحرنيهتعامماقيحدثفلم،يانظر

مع،العقادالاصثاذج!تكالني3جالسةإرةولكن،له3الأمرهذاكالتهوانهـى"ء.اقالسالشقيقالباحصفيسماولا،ومحنرهابلمن

يةوالعنابر!الالاتأحسإتوقد.المءرفةحقرفنيتعكازتأف!!يةالحرعنلادفاعج!ودهمحيدتوالىالادباءورلىعوةالضعطهذاباسةحلر

الدعو-تلمكسنينمنذلبنانح!ومةتاهاعلي.ا)ناض!يمةح؟لىأل!ر!.اةامرساتأديةيخ!يةللفكر--اًتهموقوامالاولءظثم!التيليماللف!ر

اضطررتحينالاسفاعمقإسفتاتيىاخرةمرمخاعحاؤكدواوطالب3"زءاج"ـوسوافيإلادبيئ-جمانالىدارغوثرشادودعا

زيارةإلىالثوقشديدزكوماصتفةد.الىحلاهذمءلأنلا"دوذم!باتزضاءبا)تطيملمعاهداملىوا،لع!(لحةلالكةببنشرالثردوراملىليا

ياقاباصمفىفيالمهـودةذوأه!عدء!ااتلى8افيمبمأمنوليااللكاولقاأنألحرية-بلعىالاجالمف!ومبددلمانهالمحاضرءلىطودعبدادلهواخذ

ه-بير....يرهكليا

فيالاثير،زةسيالىالحبإبالبلدهذ!زيارةالمقبلةالفرصليبحترواننالةولدبفيىإلتفكيربئحرزقبدبأنليطيئيلروزاوطازب

نادونألصحدليقالىال!حديقسعىا)يمسهاعيا،انابهااخهض،قلييئالقوم!لحةوالم

حد.اعلىبماأشقالحفيكريةحرث!هاةاوصحءةإث"علىءحإدكاملورةلدكلردوقد

والمعذرةا)ت-ةهدهأفاقروتفضل،وءعنهرتي.وشكريتحيتيز:قجاط،ويذفيدةإلمجرالمفاهيممنئدةفلااظوقال،تعوالواالإرث!في!كا

ناقريب)قاوالى،اللبنانيينارملاعمناصدقائناعلىاشاقيودكلمكافحةالىدعاواحنه،الفحربم!يةيدالتيالنقاطندرسان

حىينطه.ء.إلمجتمعرغباتتمثللالانهاالحكوماتتفرضها
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!هرر-باا!طنص!طفيكمت1صد!ما1

فإ-ط!ن-3
ال!رد!الكتإلبمؤتمراإهمالهدي!التيةالقوملقضإ؟لة!!فيفلىعلين4قكاألما

لح،بالهر!رالكتجاباغرمؤضيلمااليلوا91و9بيندهـشقفيزعقداغرالمؤرفا،م.!يربقولاداامكارناقرقدوكناملةسابيةعرثةكارلىا

ر؟المؤاعدرو-د"يينرالسولح"إبالبظةارررعقدملىادعتلذيا.ميةا)طياا)لقوالةفه."هـذمدلسئا!مفيوسصابجصملةضاالىالباءلادالىدعو

طةرا((الكبهإعلىملسضواعجماعيةيهعاوسيايةهـك!أللعكدكأامقرلعآأعربياالافتاج/-4

كا"ـللهربيالادبفيالنظروإعادةالف-ةحتاتنافيالخلإقةالنواحىاوسائلفيا؟ختلفاإ-ا!وانا)،ربلل!تابقىالمؤيوءي-أ

وءلىالادبتكوينفيالجاهـكربهنهضتلذيلرالدوراظهاعلىلهملول.كا،1الامةط:قاتنجينال!ل،ث؟قلتوللغةاتهـكر

النسيان!عا-امعفىاوالطغيانط!امالذينالعربينكرلمةا3-فطاتإلخطو8ءرإلها)عنامنبدلمزليالي:ةا)"را؟امعة؟رالمؤءيليو-ب

ومساهمة،العربي)تارليخلتتميققضيةفيالواضحالعلىىج3بالوال*:اية!الهامةال!تبدورعلىطاتالخطو(افلإم)واتمصووتعءيمر؟ةرال

الشعوبعندالوطنيةإومةالمقاذكاعفيواسعةء-اهمةالربالصاب.ارتوالمصهذهءلىالحصولمنثينالبإوغحين،بيرالالمإ)في

/،العدواف"4دهالحروالمثاريحءماريالاصالاحتلالضدبيةالس!رور".ةالالمتالادابروائعشجمةان؟رالمؤيرى-ج

إلىاس-ةالر؟،الثةإفةر)فيية"!ارالاصهاتالاقيامحاربةفيوا(صاهمةإلىإبرعا،وهـوفلكألءسورةعنزقللابيةالءرإ!!قافة)ءغذيئا-بةو

وفضحاطيةقرالديمياتإطرعنوالدزاع،لللاوطيةالروحاشاعة.ؤعالروازإكرترجمةيةالغةاالادرإء

بةرومحا،مارالاس!-عتتخدمهاالتي.يرةلأاوالأكغوالكتبال!حف!!طلحاتالايح!اديةألغةاليدمنارلي!فيةأثقااةاشأداغرإلمؤاصلىيو-د

عالالاتوزقطعليةال"رهو!السبيناكقإفيا)ةمادلقا!تعرالتيئا!الويمكلإلا-ص!اصااهلمعواك.إولىورةأ)!رأ:!دإفيده!حوشأة"ص"واالع)تيئ

.....والادبا)علمأطصاور

فىن!روالل-صابفىحرلنضاالوباطاإهمة،ةللمطاا،)-قدال!ماارلمكطستلانبامطبرعلىلهمللياإهـقافجةالمؤس-اتواال"رببا)ح"لمر4إؤايوصيهـ-

والمطالبسة،قلينالمصوالادوإءال!!ابإحءواطلإقبيةراللإدالببطرلحماسالالحديثةالمةاًهـيمء"ضوءلىوبحء"إ)هقديمبيا)"رألتراثليعث

فيز؟ةهمج-!وئيابةدلااالةعايممية!لى!ميمتعولام:ةافحةمكاعلىإ"!ا!اب-هههههههاهاههههه"اءههههء"ااـهه5515اـاهههه،ـههه"اـههاـها"اه5055ء"ا"هههههههههاـءههءهأهاـ551555ههههه"اهههاـهههه5اـهاءا51-ت

*.-..االىشصؤصآعءو"-تسالم!2ل!ض!هت-
صمةالةالت-قإءزامأءةهاءإمةرطاًليفتاو،بيهرا)راممالآا

بية.ألعرإلت!ضحةسبيلفيعنهإدةوالافليالخاةساضىلماسادهاا-تعدزعلناهـقي"ابالأد"ح!ورطافيطصعت7تت

بالاديفيوالدولةواج:اتلم-م-خصقاأطبعاالت!اريةوالثرراتوابرلاتع-الءتبلطب--

ليية:ال"رتماالح!ور4لمؤالبليظا--.تىكمةماتوولااغ2الاآعلى،!يعسروتت

الكلةاببعاطللمثوذإط:اعةاقورءلىكءةالجيرئباالضلغإءليا-أت

.علجي"اواطنا؟تيىالعرت-تقياالتدرعشا--قالغمقطضدا-توير0--ت-

الادرية.المإكيةصق2!ايئ-!-/
..ت!2لح3.5ون4تا8501.ـ!ك!

والادبيةا)عإميةعات"والمطوساشبيالسالكقياباز"يئإليةب!ر-جت

هاءهاءههههاءاـه?ه"!سءههءه555،ـاهصـصـههصـهصـهعر"صـهصـصـهصـهأصـهصـهعر،4ـهاصـهه?صـه(15ءصـههصـه-"ـهاـصـصـصـصـه

!3ء?ئر
اتماك،التيلالوساإف؟-11وث-جمعالادلي."الحركةبدء+-د"دإثاغر

...!؟ةو!يكتولطن!لا

(...الخ3"توطجع،إتغرمؤمةإقا،إزمةثتااءهماد،اشح!و

"لتغزررة،1ايمف*ةاالشالامووسدا)ءام"-"اتالم!د?يمءـ-نج

العوبب*دفيالاد."ةاطر؟ت-ؤةظيم6:انر

بيةإل"رالاقطارمخ!فيا)ق!ليإباربمإؤ؟رايروصلي-ألمبمايعصلرو!يوفي

.جحماعىانوضمافيزةازظيملهانليكوألة!لاهـا!!*-ات؟سبشأ!3

فيالادد"اله!ئاتعنه!"لمينمنداثممحة-ل!ؤ،ريتألف!س-ئربرةلمإسةدرمع!زر

..-.يزحبما:::

)تنظيملم!روعاتلوضعموتمحتبإ"امأاهذوي!شبا)*رر"ا)بلادخ!!عقلغر

الم!لة.دورتهفيتجرالمؤعلىرص،ال:!!.لمق0.2/الجديدالثرقارفى::

هردوولعقديةرالىوالحكومةدعوةلق،وغرالمؤرقروقداهذ!اتت31و!4كامنا!لى"!!

إلجممالدورةالهقدديةالسءوبيةل"رلحةالمملدعوةلوقهورياسصوفيلمقبلأا!.!..

الشقيقتين0للعرليتيننالدو)ةمنكلالىح!"ا)-!سنومعللادهافي!قي!بيرو!-ريالح!االمءعبريعلو::
-.بةم!!*!برص!صص!صصصصصص!!!صصصص!!صصصصصصصصصصص!برص!صصصصصص!صص!صصصصص!!صصصصصصص!صوصص!!صص!!صبريرصصص!يه!.بر/م!مميك!ءممصص!ءصص!ءسصصصصصصصصصص!صص!صصص"كص!حبرصمم!ممير

!لا983


