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الئقاشرجاءةالآدابلمواسل

قضكايةفيهءابرعنيفامقالا"اًهـاء))نحريدهالراًعيعايالدكتوركتب-

الس*ابلدباءأنمقالهفيالناقدالدكخورويرى.للشبابالجديدالاأخاج

يروالضرمنوأن،الأدتهذاينتجونمماأحزالجديدالأدبءنيتحد!ون-

دورإلىاجلديدعناطويىا!االحديثدوركلنالش:ابمجرخ!أنأدبالتقدم

وخلته.الجديدهذاإبداع

ايؤ..اكحوفيهيعبرمقالاءوضلويسالدكتور"كتبالشعب"-هـيدةوثي

ورالجمهتطحنحمتكاا)تيالحيويةتلك،الأدبيءالمنافيللريويةافتقارهعن

وايىإةالكتبفيمطاأعاتيثتبالعقادكان.مصفيسكةثلا!نمنذوالكتاب

أعؤادالأف!ارقلبهيفيحالؤارئالجمهلموروكان،واضض.بالغنىمنءايةعاى

!امة.لالعميقةا،وض.وءاتمنذاكوءيرالإفانيةالمابيعةوعنوندارجمن

الجاملىالثهـرقضاياويناقشالقديمةالعربيةالثقافةعنيكبحسيناصهوكان

اصاتالدر5لهذؤلبهيفتحايف!اال!إرئالجمهورفكان،الاسلاهيوالشر

حابةفال!اليومأما.يمةالقدبيةالرالثؤافةو%القدالعربيالأدبعنيةصالكل

علىسيطرتهاتاًنحصسوإءلتتقدأويى!الدكتوريرىح!الجادةالعميقة

قلإلمة.مناطق

فيأسلوب!!اضفنلفوإنو-هـد!اعلىإحاقدانأا"فق،واحدةظاهرة

ءخمها.الت!ير

أيا3والنقطة.ومناقشةمرأ-عةإلىتحتاجلإناقدانبههااحسالتيوالظا!رة

الأدبيةالحركةفيهانشأتاياالظروفبينهيالعلاقة،هنالهانرضأننحب

الأدبي4حركتناعلىتسيطرأيا،والظروفالأولىالعالميهالحربابعدعندنا.

ظمتالذيالوقتفيموهـومأرفيأستقريعيشالمصريالمصممتمعكان..ا؟ديدة

فقدكان،ححامهدعائمعلىيعتمدأرألاسخقرهذاوكان،الأولىالأدبيةالحركة.يه

والعنف،ليا)ضحرزطسءإسهـ!ليدسوكل!سيركم!اشراتجليزياستعمارمصرفي

المصاخبعنحصفياًلاسشعمارحتفركانؤوتانالاستعمارهذا-ولوثان

إء-!ىنوالاقط،اياءساهماال!وتان!اتانآ-حاذامعهتختلفانوالرثيسية

،ايوالسرالاستعماهـ،:خعالمجحرحعلىتعصلؤوىأربمإذدنهناككان

وكاشت.اخرجافيفيالمختلفةتهبظيادااًلشعبو،بمانبفيالإقطاء-ون:و

وكان،ءلميهالضكطواك*باسرءكلالمحاولةفيكتثشالأولىالثلاثالقوى

كلنقلإلمةوفكة،الفلا-ءيئعنصر!والس*بور"يخكونالذفيالرئيسيالعنصر

ارويدية.كالسكتازنوألدضإنمصحإخ-يثالمدنفيتعيشالعمااى

ءنتحفلموإن،أصةمض.*ومطموسةالشبقوةكانتالرحلةهذهفي

ح!يا)رثدشيةالظاهرةولكن!متؤإوذ"اتؤترفينفسهاعنوالتعبيرايظ!ور

ينغيكانالأ-رىاوالؤوىالشعببيناعالصسأن

الأخرممت-الؤوىةوسيماروسكونهاضحةالمشالحركةنجفوت

كانالظروف!ذهمثلوفياًلصمودوالبقاءمن-كلكخهاو

فيصبريعملونلفلاحونفا،مستقركنسا1،حصحممع،1أيلوح
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فيه-صاا)تن.يتصرف-جانهمممص!إئرألاطلاقعليالمدخلولا،و!هـود

وعلني*قيادأتمنالحجاةمسرجيخللموإن،والاق!اءيونأيوالسرا!خعمر

اًلث!افة.وألد،-حورولحريةءلمللثعبءامةمطالبعنأرباستمرتعكركانت

ي!ونانالىالشعباضطرارءننيجوهياستؤرارللر-اةتوفروهكذا

أ.كلاطوالأهداف!اتحددسصاكعنةسلبحةقوةءان.مصإئرهفيافعالةغيرقوة

تجددهـاأنبعدومطالبهاحقوقهالتنزعهيتتحركأندون،المختلفةاًلححاة

.والتقدمالخلورفيأحهاتختاجمامعيتلاءم.كلا

وقلةالشعبسىلمبيةعنإخاقغاالوهميارالالمكلح!رهذاإنقلنامانبالىءاًذالا

،لىةجدليمعركةأتبرلىصث،0591سنةح!ىاسضمرقدالمجتمعأمورفيفاعلسحه

صازبصنايوالاقطاعألسرووالاستعمار،%انبصنالشعببيزء-فةواص.حة

وماباتالانتظفيإوفديةااطكومةووزفيتتمثلالمعركةبدأيةوكاذت.آضر

للتطوراتالتمهصليالأزهـفيابعدالاكانحسلجيةديمقرأطيةتنطحماتكلنأتاحتهه

.ذكبعد%رتا)يألحاسمة

الفكىةتلكطيلةالمصري0للصجتمعأزمحالذيالموهومالاستؤرارهذأكان

ذلكفيوالثقافةالأدبمنحتالتيهي،التقردبعلىقرننصفاستغرقتالتي

.اليومأدبنا!واجةالتيالعنيفةالابرحماعيةالتاثراتعنإةالعزمنلوزأاصن

الاستقرارهذامر-لمةفيالأدبيانتابمنافيهادارالتياًلفكرةكانتلقد

الحضارةلتلكماقدرالقوةمنلهاحضإرةوضلمقالغربتقليدهيا،وهـوم

الثقاو"فيا!لطيدةقوتامنابمعنيفتشحسينط"كان.ال!وةمنالأوروبية

العقادوكان.الحديثةاًلأوروبيةالثؤافةمطاطربكلضوفيالقدممةاًلعربية

وحضارتحاأدبناعنويتحدث،الغربأدباءيناقمثهاا)قيالقضايانفسيناقش

امينقاسموكان،مثاكلهمفيالغربأدباءبهايفكرالتيليبالأسبنفس

هيكلحسينوء!د،الغربيةالمرأةمثلتصبححتىالمرأةتحررإلىيدعو

الذيالقص!!ياًلشكلهذاينقصهاًلعرلي-ياًدبنالأنا(زلينب"قصةيكتب

إلمط"ال!هفأهل"جيةمسريمالحكزو،حقليقدموصيئ.الغربلأدبيخوؤر

05أدبناعلىجديدشيءهذاًإن:قلبهمنحسيناصهيهتف،والقراءالنقاد

شكلعلىالكهفليأها!كأصلأناًسحماعنالقد..حيالممرالفن..حيةالحس

النقادويصفق.ؤطكلاضحنافيعلاقةلي"لنان3ليلم،إ)"نأشكال!نجديد

ظا!رالىأؤربءارليقهىننصبحلعلنابهويرحبونا/لفنيللشكلكلهم

حكمةفترفيالكهفلهاىظهرتولقد.القديموضعنا!نالغربيةالحضارة

فيمتسهابد8اررألحاكمهذأض*طوكان،(3391-391.)صدقي

حازتذلاثمعو،الث:اب!نوالمثقوريئوالموظورنأفلاحيناضدهصه!راقصء!

الىياسيةالأحداثعنمحخقلضطفيرريالأدبأنهيألشائعةالفكرة

ليفترونالمثقفينمنواعيةبىقةخلقهيالأدباءمهمةوأن،والابم؟عية

علأقةولا،بيينالغرعندالخاثعةريةكاالفكالأضمكالتلإثيشب4وفناأدبا

فهيسياسيةو-ركةأديببينقةالورهذهوجدتواذا،بالسياسةللأديب

علاقةلاذاًتيةمصحلمحةعلاقةهيأو،(1فكرية"علاقةلا"شخصحة"علاقة

ا!حئةخلالمنإجمهااوي!ءورالمف!بهايؤمنعامةمصلحة

بها.تب!يراًلتيابىحاسية

لحياةابتياراتا)خمأثرعنمنفص!ل!زياراإذنالثقافةكانت

اورخنيرةالطبقاتطموحعنتعبراًءانت،الأخرى
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فيقيروخهاطاناضجة"مصريةشخصجمة"خلقفيالمثقفة

قييكنولمبةالغربحضإرة:الؤويةالحضارةتلكإزاءالعالم

ألاظاءير.بادادةيصطدمما4فييكن،ولمبالسراييصطدمماالهدفطذا

السرايفقدكانت.بالاستعمارمباشرااص-طدأمايصطدممافيهيكنلمأوأ-!ر

المدية،فيجميلةشوارع:الأزياءأحسنيلبساصناوتكودأانلمصرزريد

دو-ويطلمبونلاقطاعييناسادةوكان،كباروكتاب،ووارحو،وبمإمعات

الموبرودة!اذركيةالأصبعضرأبرزتهاا)قيالشخصيةرنافسلمصرشخصية

الىميتكللاظافرةشخصيةفىصريريدونالاقطاعيينمفكروكان.مصرقلب

اً)خمقدمكلظاهربعضخلقفيالسببلهذاالاقمااعيونساهموقد.الأترأ)دءلميها.

يشعرونلاكلمنوافقدإكزالافيأما.ا)عامةوالمسآشفيات-افةالصوكالجامعة

للقوةابىاشرةالأهدافيعكسلاطريقفيصسيرالذيالثقافيالتقدمنجمار

الثؤافيةالحركةأمنتهاومن،الشعبقوة:ا)!قتنفسثيالضيفةاررلبية

الذيرنالمتعلمينمنناشئابم،ورل،ووجدتالمثعبالمعاديةالؤوىضغطمن

المعلمينمنطبقةالجمهور،هذارأسعلى،وكانوالثقافةالصعرفةإلىيطمحون

،وهيئ-القرنهذامطااعفيتعاحمية-ركةأخطرا)كيهموكلتالذيناًلالزاًميين

4كلهذاإلىأضف.المجتمع!الثؤافةوا)تعببملنشرالتمهـيدواًلأميةية-ار

مثهاىالثؤافيالاتاجعلىإحأثيرافيالأههحةقليلةتكنلمأ%ر!لبيةجاءواًمل

بعدحدتكماإواسعاالا.متهدأدبينوالصهـحىافةببنحالالذيالاليالتقدمضىحف

والإذاعةالس!هيماضعفومثل،الحانميةالعالمبةبالحواذخهساءبعدخاص"،ذك

زأدعظماالثقافيا،نتاجمناؤسةفيالكبيرخطرهماطماكانمشافستهدنكؤوتين

التقافي4للحركةأمينةفلسفةمعقيازرلابشكلسيطرحم!كاواتسثتانآثارهما

وحسب.الماديالكبوفيها)شاقعلدويخضعبلابدادة

نويعبركانوأ.الأدباءمناإإضياًلجيلحركةقامتالظروفهذهنتلفي

ي!و.والمو،للتطوراءاربمحةالأسسوىلرسهونللمجته!العامةالأهدافعن

ص.تالفلا-ونأص،1روعلىلبةالظ3طبكلازفيالثحبأبناءإيههايطمحمايعكس!ون

نأقطاًلسهلمنيكنولم.المجتمعتكوينفيالتأتىربعيدةءددةأحهـداف

لتظورالمعاديةاًلكلولىسنقاتللئغصايترضواأندونالدوربهذا!!وموا

طرليقعن،الحض.اريللتقدمالتمهيدفيبدورهمهمقامواهناومن،السسب

في:أوءياهذالرولمشرصالحةشروطوجدت-يثالعامللثقافيالوعيزثر

ء"وفىنثرمار

إعةالأداسا-"ودر4قمهصبعضفي

ىنىهصرم

جبابرةاقزامم

الرووسم

(يإلمعرابوالعلمرء)إدهوراعةليزوم

(لبونانيةرؤإءلىجميو)ريالحورهبثارال!ثيخم

منال!بهذهتطاءب

توبير-.المكشوف-دار

ول"لا--.4

ثقويى1الؤءلىفى

يىت!الأدباءمنالك:يرالجيلعذاوكان.أعامةاوأخياةوالمدأرسالجامعة

فق!.بالفعللهاكوفرةأم!افيإتهإلىيى!ندلمإنبهالابمخماعيةالإدارةثقةعلى

النشردوربهفشوتكل5وزشاندوالصحافةالجامعةفييعملحسينطهكان

فيناجحعمليعلى.كفاحيعتمدا)عقادوكان،مصسفياًلموبمودةال!برى

هـصرفيإ،قاثىقىفرص!اىلىلىأراحتةاسأبناخ!يمتوؤيقثانو،الصحافة

شحص!يتهينضجأن4لياستطاعوا:ءاا%خماء-اأم!الىاًراكأضماحإرجوفي

.الأدبريألانتاجفياليماوصلالذيالضخمألكمذكإلىويصل

كانالذيوءحصر"فيالثظككلإحهظروفهيو.نلك،الأمسجيلهوذلك

وقليل،ةييررئيسيةبعقباتطدامالاصقليلالجيلهذالقدكان..ؤيهيعيش

فيتقدمنا.كان،الحجمنذلكفييتحملهتمعالمجكانالذي،.العبلذلكالتحمل

وشعاراتهال!ريبةأهدافهيكتشفتقدماًثان،الأولىومثمروعاتهتجاربه

،ولاالأوضعبوديةمنالفلاح-ريةقطتكنلممثلافاصرية.إبامرةا

والأحاسبسالتنافسء:وديةمنالشبابولاالر%سماليالمصحنععوديةمنالعامل

البد،-هـيةالذهنحريةكاذتبلالقاحميةالماديةوالووإحالمسموكةألفردية

المواتب!الظروفوقلةاًلدملوبالضغطتتلوثولمالورفيولدتالتيالنظيفة

وكان.الثؤإفةمنال!اجم!اًلقدرعنفضلاالطماممنكافقدرعلي.هـلللح!

للمجتمع،كاولبت!هـرمرتبطةحةالقفصتاكت!نلم،المعنىهذايأخذالمرأةمحرر

لمالتيالريفيةالمرأةلتحررطريقاأةالمرعن5افكارفيؤطأصربئقاسميرسمفلم

تختلفلاصورة..أخرىبصمورةبليتص!هـرهاالتيبالصورةمستعبدةتكن

يناديالتيالحريةلقدعانت.الفلاحةالرلينطالرمجلءجوديةعنعبوديتهافيها

تتحمللاإكطاا)وسطىاًلطبقةأمرأة..المدينةأمرأةنصجمبمنأمينقاسمبها

ماكإد!وذلك،فيقياإرأةا،رظروففيالحالهوكماالضخمةإمبعاتاتلك

تتعدلم..ذلكوشروالدستور4اطحةيمكلركالدأضرىأهدأف.علىينطبق

ينبغيأمأعيأزرءتمعاًيظلهل:تمعالمجنوعتحديدإلىالمرحلةتلكأهداف

علىالفلاحنىصلأنينبغيأمالاقطاعيالنظاميبقىهل؟الصناعةإلىينتقلأن

لاالذينالطنيلييبنالاقطاعيينوطردالأرضعلىباطصصولالحقيؤحة-ريته

يمكنهل.؟.أطيةيمؤرالدأواًةالمساوهيما-شيءكليأخذونوسلجئايعملون

مأةللكيرالفهائعةواطقوقللؤلمةالؤائمةاتالامتيازتحميبقوانيمنرسصح!سا،1

نضارهافيمرقلاوديمؤراطية-قيقيةورإواةهناكتكونأنالضروريمن

.الحياةفيبمهده؟ايمتازالتيالقيمةص-ثمنالاوانساننسانإليين

فييكنولم،اًلحينذلكفياؤحةالثقالحركةتطرحهالمأتناالقض!اياميهذه

الأدباءمنالأولالجيلسيطرةخلالائمةالقال!اروففيطرحهاالامكان

لمقييينالحؤالقضراياهذ؟أصحىابلأنيةرالفكوالأدبيةالحركةعلىالمصريين

،سلبيينأمرهمعلىمغلوبينكانوا.عانذأكالتعبهيرعلىقدرةذوىليكونوا

اخإوطياقطاعو،ظالمقوىاستعماربهيؤومألذيللضقطنيح"ورة!اإىضز

ن!عية.يرةشرمطإمحذووقصر،ناش!ةأسماليةور،عيف

نأوريارضرءنبحأصإقىد.اإعبء!زاالأدباءصنالجديدالجيلوتحمل

نموخرج،الشعبقوة.لقدازدأدتوا-حياجاتهمطالبهعنيعبرمنالشعبيجد

الأعداءالمستغلين.أممظاأوعيأازديادليلبنائهأبينا)حعايمانتشإرزرأعلىسلمبيته

ورلجئا،سلجئا3ساكلوصوازدادتإظنيةإاًلحرببعدالجديدةالحركةوبدأت

الهدفيعدولم،الماضيالجيلأهدافعنرئروجات!!راأهدأفهلموت!رت



!فىمص-5!5!رو،1

هذاأص"خإ.حىا،والغربشخصحجمةرراويشخصسجمة-لمقهووالأدبيالثؤإفي

نإ.فيهكلمةتؤولأنوووطعهامصحيرعلىتسيطرشحخصححةخلقهوأطدف

فالحرك"،وحسب!منتجيكونأنلافعالايكونأنهواليومالكاتبهدف

"ؤظرومنابتدأءيالمصرالمجتمعةصيإإلم!!منابعهتمدأنتريدلجديدةاًالثقا،ية

الابمخماءحةالأزكلاتوالنفسىحةالفعلردودءتاًلتبيرزشملوحتىا،!ادية

!احمةكلوأتيةوفظروخلقال!نساناما-يرألىالدءوةوتعز!،زمةالؤإ

نأعلىتهوقدرواستقرارهتحررهعرقلةعلىتعمملالتيالقوىحوتصفيةخياته

والوعيالذاقيوالنقدالتعأونقالكبيرةوبقيحمهبجههدهيخلقهامجياةلمستهـ-لح

ظلمنتيص"ءابيعيءيرلا12انفصءخهاانفصلالكأيةالبشربالتياراتوالارتباط

.واستغلال%مرو

ول!خمهاالانتاخ!كممسألةهيالجديدةالأدبيةاًطركةنطرفيالمسألةفليست

فالأديب.العامةالحكاةفيفعالةبنتائجارتباطه-جمثمننوعهقضحةأواقعاين

ورحولم4يتحملإنه،الأدبيالانتاجتبعةمنأكثريتصملاليومالحقيقي

يكوقأنارادإذاا،وقفبهذايربر.بطو!و،-خمعهإزاءوع!لميةأخلاقية

ةؤالثقائلساوشاعتنأبعدالشعببيةلغامنليتكونالذيلجديداًللجم!ورلنسبةبالافعا

رجالترغملامطموس"كإنتانبعدوإلحاح-بوضوحأح!معبأاهدافتبرشو

امها.وا)!زجمهاالارتباطعلىالفكر

تيارهـوجديدتيارفياً)يومتمصيالمخحلفةبمظاهرهاعندتاالثصاؤي!فالحركة

والحرك"..وحسبالفردتقد،فيلاالجماء"تقدمفيرساهمالديالفعالالوعي

يأصدبدأالذيهـوعالمصفقضرايا،إءبعةاهذهتتحما!صتميةبصمورةالثؤاؤحة

والفنانالأديب-،1يص!لرالتيالشائعةالرثىححةالقضىاراهىحلليوماطحاةفيدوره

ا)غاليةالطبقماتهذهرحثغا!التيالقضحاياو..عنهايتخلىأنيستماعولاوالمفكر

القضحايامنأ:وعاهذاولكن.وابرحماءيةسجمالىحةياقضطهياهن4ا-لرةالفترفي

عنسيتخلىموحقتنوعإنهبلالنهائةالقضاياهوالأحوالصتمجالألجس

وهذا/الاستقرارمنلونعلىالمجتمعمجصلأنبعدالراهنالرئيسيكلركزه

الىماديكونإنهبلالأدبر-يالانتاجعلىرئيسيخطرإ-4ليسالقض!ايامنا):وع

ليوألى:ؤإسوفبطحئاظهورهكانآوالخىهوراعحنتاخرمه!اجديدلإنتاجالجديد

وإن،القديمالجياىانتاجخصوبةعنأبدالايقل،عربيمصريانتاج

صاسمة.جوهريةاختلافاتالانتاجهذامعاختلف

لويسوالدكتورالراعيعلىالدكتور:الناقدانءنهاتحدتالتيفالظاهرة

وءيلحلقمنصرفا!ومالأديخبفجهد.و!وقةش!لميةظاهرةهي،ءوضر

"تمتصلغإلىمنصرفاليومأديبأنكما،لهأساسايكونبلالتقدمعلييىاعد

ةتائجعلىاًلاعماددونواقعهفيالعملميةعلاقاتهمنيىشنتجهااليبالنتائجأدبه

فيالمخحلفةالثؤاؤحةبالمداًرلسالاححتكاز.ومنالوعيفيتولدمحض4فكرية

الاستحىتلعفرصةالأدبيةللحركةالجديدالوضعهذاءلمينايظوت،وقدالغرب

اص!حقدالأدببا!الإصاسمتعةءلمينايةوتلنلكنهو،يكركميبانتاج

يمارسإنسان،وطننافيجديدانسانخلقعلىتعملاًمجابيةجىركةكلالتص!ا

الماديةحؤوقهلهإنسان.ظبرولاؤيهااستغلاللاسىلميمةظروففيطا!اته

فيه،ىعكدالةلايعاتوزاططوطلتوزعيدؤيهاتظ-ا!لا:المحثروعةالعاطظيةو

أمامناوليس،سليممنطقدونواًنسانإنساقبينالتفرقةعلىيعتمديعاتوز

3186،

يىص+ص1الؤطرر!أ

تعوقالتيأرئيسهحةااضرالأكلرمناللرهـوعريضرأنءووافحيق!روىس

وممل،أل!وسإيمقن!طعلىطاقاتهممإرسةمنالفرديتمكنصىرطوره

والفنللأدببموهنرالذيتقباىبالىد::يءدلالةهيالمجى،وعلدىحالوعيظوأهر

اعدةأوابذور!افيالمنثودالتطورمذأمظإهرقي؟تصننبزلنو.مجتعنافي

فيالثعريةوالحركةالأدبيوالنقدوالقص!4المسرحفيالأدباءشبابأد!

الذاذ:*افىوأهبت:ووغحابماعيالماوررراعدولىوف.اجطيدتميارها

والحلق.الإبداعلىودفعها

والا!خماءيةالىياسحةبالقضساياالجومأثباتاأدباءصتالمخلصونشمغلفاذأ

الموحقتالانفغالهذأنتيمجةمنوكان،أ،ن1ءحمتمعهحيخوضهااليوالعملية

منهخطرلاذلكفانالكمنا-جمةمنوال!يالأدبيألاتاجيقلا!والطبيي

فيدمالذيالعصرياًلإ،فافلااوعيالتبعاتصقيؤحةممارسةإنها.الحياةءلى

ليامضطرفيههايعيشأيأاهنةألرالمر-لمةمنونقلهالمجتمعتغىحرفييساهموالتقدم

ا!ق!الإفانخصمارصراؤيمصاوتكتمارنضص"فيهايكتملجديدةمرحلةإلىةلمقا

،!نستحط.،

ئبصاسعد"بادلآا"سلالمر

الفكاهة-لإلمنبيالعرالجتمعرتطو

ال!اهاةممححاضوالا-خماعيالفينشاطهاللفنونالىوريةالجمعيةاسحهكلت

."اهةالف!خلالبيمنالصرخمعا!لىبمتظورعنوأنها"المافيالكريمعبدأل!كتور

لي4السوربالجامعةالآدابفيءلميةالاجماعوءلممالجمالعلماستاذاليافي.الدكتور

الأدبتارخعلىواسععىحقاطلاعذوالعلمينهذينفياختصحاححهالىوهو

العليالموض!وعهذاًممعالجةاذامنهأولىفمن،الريةواللغة،أحمربىيا

الاصيل؟إطريفا

هذمعالجةفي"يسلكالذيإنهجاصحةببيان-إاضرتهاليافيالدكتهوربدأ

منعنصستطورخلالمنالمجتمعتطوريىلمححفانيريدجنا،وضوع

رريئباولونالذين(دالاقتصكعلماءذلكفيفهو.الفكاهةوهوعناصره

السلعمىحسلعةسعرتموجمن،أاا-حاتمعالمجفيالعامةالاقتصحاديةأجر!ء

يمما-حىووؤاضور

آثارمنضلفماا!ح!لفي

السودتىفياديب-2،بعةالارالفعى.ول-1

الل"انيةالحقإقة-3

توولر،لم!مثهوفاراد



--!ى-لمخماه!في-عل!لا-كاالمخثإهما-ا--

دزيتجاو،أححبههذايؤكدأنبعدالمرإضسلكنو.محلاكالقمحيةورأ)ضس

.واصحاسلم،اهةالفكخلالمنخمعالمجيدرسالذيإبا-حثاءوقروانىفير

ميأألساعسعرخادلمنالاقتصاديةلححاةايدرسإلذيالاقتصىاديالعأ.لمموقفمن

أقىللدوامكن،مث!؟محعالغزراءحةالىإعةهذهءانتفاذا.اهمبتهبلغت

ص!مر؟تثبتوأن،ادوألاصخيراإحبمارةلقبطرمنه-إ%إتملاتكصفلانناءبةالصى

4-ردتءنفيوحدهمثلاالقميهحسعردراسةتكتطلاوءحدئذ،بعيدمدىالى

.متعددةأضر!/امورالىالانؤلماهذاداذيلزمفي،الكلاكةالاقتصحاد

الصؤ"فيكلحلاألؤ!ح!تقاءرالابمخماءحةفةالص!في-فانهاالف!إهةاما

الإبمحماءبةاطياةفيورتهضرلاتقل،تمعللمصروحيغذاءأنها.الاقتصحادية

المادية.الحياةفياكريزضرورةعن

أتناالمتعددةالابمحماءجمةإنيةالافالجوأنبتفصيىالىالمحاضرعمدوهنا

هذافيرينوالمف!الفلاسفةمباحثالىذلكفي!لمن!ا،للضحكاًوللف!اهة

نطأطاصإ"الحديثةالعلهلميةألاتجاهاتتلائمتك!لةاًلمباحثطذهمكملا،اإحأن

"بالدراسيتناولالذي،ألدقيقالا%خماعءلمماو"اًلميهكهـوسوص"ولوبمحا"ميدأن

اهـ"ألفكازأهـيرمنطاقةالمحاضسعرضثم.الإفرادبينانجةاًلاونألعلائق

كثفبحيث،!يا)!اراًإكسقفقوض!"أءرو،كلوف!آااضخيارهااضحاربيةأ*را

،أررالق"بيةالكلركلنةالازغضىونفيادأؤربينالافانيةالعلاتاتتماورعن

وكان.الانحطاطعصورؤبدأيةفالعباسيالارووياًلعصسالىال:وةعصس!ن

بية.الراًلفكاهةهـياضفيلميةالمسأحهحلةهةا)نزمثابةالمنضىودالعرض!حذا

بو-"أعربيةاا،بمخماءحة1الجاةانتؤلمتكيف،ذلكبعدالمحاضرأبانو

الى،أخناصراولالتعاونورءبةمتحؤزئضاطالىارولمندالتضىامن-ألمينءام

وأحدبر.،كليةوارادة،واحدةوعقيدة،واحدةعاداتآ-هـنمم!ودهلضحاصن

لاينيره!ص!بزوراءهاألافراديسعى،ؤيهاًلشخصيةالمناعتسيطراًصخماعالىثم

،ايض!ؤحهالمتقرقةاًلاراءووتسصطهـالاهواء،عقيدةترفدهولا،كأهـير

يغفلولم.منسجمولاعادلءيرتؤإوفلاافرادهبينوةأشأتوزعويتؤأوت

بيالعرإلأدبتارءيصدفيجداقيونكخإعثيروذوأدرفكاهاتثمةانالمحاضر

4مكلروةطائفةدسرعلىضأص"يعتمدانثرآولذلك،العصسواًأواضع-*ولى

إيءاحصأالاجماءقيأ)وظجمفةجحثواك،بيإعراالتاربصفيالفكاهةاعا!مكلدت

.-!ك!!ك!عك!-عك!+د!ا-!ححم!-ه

لبم-صارل!رأولفياوقمود3

!3.د+

لاالمصريالفيلممحاكمة-د!

لأ،زقيدوخان!ثأكلنذولآالمءسالممميمانماضعر
بيب؟

لما،تباطها.اركلدىوشكىديرد!اتمااتجال!،
بيببم

المصريالشعبرواخل!+

ل!3ل!3

بق-لمل!+

6؟زكيوفت!ينثأتربلى!3

د+

++..!كع!+رلك!خكك!!+ع!

عع.931

!ضد1لوطررا،

أخلاله.فيعاكأواالذيخمعالمجفيادرهموزمىف!اكلاتهمتوديها

اًلى،حىناهـاايااًألمعناصعرتاماجلاءبمل!أنبعدحديثهفيالمحاشسي7ينضو

بعضلىدءوىحدعلىابتسامتهخلالمنأ،رءنفحةعلىنحكمأنمجوزكماانح

المرح!حعلىفكمانأحايصجر،كذلك(1دوسمتويفسكي))أمثهالالؤحانيناثيمإروا

ء.ءند.الشائعةاًلفكاهـ"بنوعءلمه

بجة.ااعرالثقالعةالو-دةمنروع

الأردقفيص!ريةوسوركرالاردقيالمعارفوهـبرم!خبفيابمحماععقد

إوحدةاوعمحسر-هـل،حهحثالبصدار،يةالمصرالسقإرةفيالثؤافيرالمستحإؤ

ؤيلمن،بالؤإهرةسباطشهرمنتصففييبحثالذي،ألربيةالثقافية

الاءورعلىالمجىحمعوناتفقوقد،وألاردنيةيةالمصسويةالىورالفنيةالوفود

التالية

ألابمخ!ءجة.والعلوم4اللرادءوفيضاصةو،هجعأفىتو-حدفيتالجص-ا

اًلعلومرووأضسحصمنزالمحرأعدراعلىالاتفاق-2

المدأرسوانظمةوانواعهأحعليماأحلمرعلىالاتفاق-3

أ*أصقىاوالمبادئ،الادارةأعصال!نام!ش!اتوحيدالىيص!إران-؟

قبلمنالاجماعيبدأأنعلىاتفقحما.أعلحاأالمرإلساجهز؟والفيئللجهإز

علىبيةاًلرالبلدأنبؤبةالىاتالمؤررترسلبىالثلاثاًراتأوزأفياللفتشين

أجمدءأواًلاتقاقلتوقيعآ-رابمحماعاومستشاروهمالمكلارفوزراءيجتمعان

دالتنفيذ.

اعالياالجمعتيل!لينمولاعصاعاؤت-حخاب

!!لفة4دول!نلهأسليقاعض!ا?ردمثقفيالعربيالعلفيادبمحأض!ار

منيروألاستاذمصرفيمرأسلاعش!وافهميمنىوراًلددحورانتخابنموقد

علىحدالىو،الهندفيالندويلحسنابواألىحدو،أقالرفيعضوأالقاضي

كما،يلا!ا)ير"فيريضوصإيمرشحد"ويالكلرواحتاءر،يرانافيا!فر

هذينفيمراسلينعضوينإءلمججاواررودأنءلمماءح:ارمنأثني!تحالمجاًزخخب

.ببنالعرينال!طر

،.ق!لألمجضاا

5691ءامتيالعراتيدـالةكوحمما

%ليفالموفي،اًلراقفيالاذبيالانتاتفيالاءواماضعف3691عامكان

ا:*هـ!ةواًخؤوقيةالكتببضمش!اكتابا(521)ؤحهصدرفقد.عامةبرصصورة

فيضهـنا"الىفييرالعامهذأفيأقيالررالفكحصحادفكان.طبعهاوالمعاد

فيعمدرتألتيألكشبأءبىو.وملموعمةواضحةاشارةاًلذهنيالنثاطممادديئ

يكنلمقيماًازخاجاءإبهبهنطلقانيمكنالذيوركلاالؤلميلوالؤحىةتافهةالعامه!ذا

رءالف!دزجافيواض-!اثره



فى4القااللمهقماكل

الجزءإالصروفالعراقيالمؤرخإميالم!العزاويعباسالاستاذاصدرفقد

ئ!ىيئلجزااصدروكذلك.الكهتابانغىبهو(أقماالعرعشائر)كتابهمنابمالر0

انخ!ىاليضم،وبهما(احتلاأينبينالعراقتاريخ)كتابهمنوالثامنالسابم

ي!ومحيثبهماقالريفخرالذينالمؤرخينمنالعزاويوالاستاذ.الءخاب

نمالمرتعدهذهوكبهه،وإخلاصوحرصبامانةتاريخهمنة!رأدقليتدوين

وألاجافي.العربمنةالفكر5هذدراسةيهمسهملمنأو-جمدا

قئتار)منوالثامنألساجالجزئينألحسنيالرزاقعبدالاستاذواكسدر

اقالعر)يهابوكذلك(يديةينال)كتابطبعاعادو(العراقيةاراتالوز

تناول-يمثاوياررخاذالاسلكتبتكملةهيالكعتبوهذه،(لا.حديثاقديمأ

.الآن-ىا)هـطكنياطكمتأسطسمظالعراقختارظوينافيور*ا

أومناوئوه-4لي)نتاباولمهذاخلال%عفرلموريالدكتورواصدر

التاريخفيكتابانو!عا(الاسلامومبادفىالامويينبينلعالصمر)وعشاب

4ومقارزتحليلدرأسةةالفتهىطذهألتارفييةالنصوصفيهمادرسالاسلامي

ير.تفو

رواجاكبيرالاقتوالعامهذاصكرتالتيقئالتارؤالتحل!يليةال!بومن

ثظافخه!قعليلهدلجومردا؟جارعبدللديههور(الرشهدصون)!اب

حفهـرهاسبرا)تنبمةالقدالكتصمنالعديدةالمطانعلىالاطلاعفيهوصبروتةبعه

تها.فتالملمو

نسض"(00،7)منهوبجع5691عامفيصدرالذيالوحيدوالكتاب

للدكتور(البثمريالعقلمهزلة):هوالعامهذافياكيعركخاباروجنؤى

فيوالفتوالمجلاتالصحففينقدحركةهذاكتابهازاروقد.الورديءلي

االرضءبدحاذدلاس(دلجيعسفطةلىاهم!اعتابدنكانكتبعدةونقدهتحليده

.صادق

بغدادفياكعر)كتابالعمامخلالصدرتأثناالمهمةالادبيةالكتبومن

في"درسالجواريالىحارءبدللدكتور(الهجريالثالثالقرننهايةحتى

مدقق.عالموتحليلمطلعمتذوقاديبدراسةالعباليمالعصرك!الادبيةالحياة

ابوالياس)كتابالمامهذافىصدرتالتيالمهمةاكحريةالهاتالدرومن

-الثاعرهذأتحليلةدراسةوهيرزوقفرجرزوقللابمتاذ(وشعرهشبكه

..اطياةوالفمقوالتحإيلفيشروطهـاجمغمستوفية%ا،تالمعروفاللبناي

هي:شعريةينأودوبع!ةارالعامهذا-لمرلحقظتاووصدرت-

قديموصحفيلثاعروهوشاؤولانورللاستاذ".اًلزمنهمسات"-ا

المعروفينفياًءوالشعرألادباء7ومناقاشسلكظوفيرقةشعرهفي،وقصاص

مالعراق

ورسحدالماائيخضرألاستاذينوتحقيقشرح"العرجيديوان".-3

للمكتثةخاذانالاتفقدمدقيقوتحقيقفاخرةوطباعةيقةامجلةفجاءاإمبيدي

لولاهما.ائعة0ضكالتيةشرةثروبيةالمر

وه:يعاتكةالدكتورةوتحقيقشرج"الاحنفبنالعباس؟يوان،ا-3

جهلىوهو.بونالسو-منالادابفيا"الدواءدكاورءلىالحائزةاظزر-ي

ولول،03

15!ضيي.طا !صالوئأ

المفكرينوالادلياءفطا-لألابهيظوملا

لصاًلموكلنقصيراهـصنيوسفألاسكلتاذ!كلقيق"فاءإرايالسراندلو"-4

شاعرلديوانأهـلمياإت-كلحقايتمالمبه.طالمحتهقيقملمالثديدالاسفومع

.معروف

وس!إذ"الراقىالريمفشءونفيتىحثك!بثا!ثةالعامهذافيوصدرت

فيلقريةدرأسةو،وس،يممصطفىشاكرللدكتورا(الجبايش"كتاب)1(

"أنلمعدا"بكما)3(لجميلامكيللألمكلحاذ/"والبد"كتاب2()اقألعررأموا

.الدصيباقرالاستاذذهـجمة

الآإحةةالكتب5691عامفيالراقيالمجمعاصلىرو

والدكتور-وادعلفىم!يالدكتورتحقيقالاثيرلابن"ال!بيرالجامع"-1

سميدجميل

تح!جمقبهانجاالاصالدينأكماد"العصمرو-ريدسالقصرخريدة"-2

سميدبمجملالدكتهوروألاثريبهجتتعدالاسخاذ

علىبمهـادللديمصراظامسءالجز،(بالعريختار"-3

المجمعحبملمةمنواحدجزء-4

الصروفوالصمحفيالاديبألحليلي.-*نمرالاستاذأصدرالعامهذاوفي

مرابم)إوهابيان.-لمدويدالىو"ا)ناءرهؤلاء"باسمقصص!جمدعة!مو

فواتالاضإوووألتدقيقمنالك!يرألى!سحاجوهو(العربالاد؟ءت!اجم

)محجمصءإر*منالثافيالجزءاطلألياًق!الرعبدالاستاذواصدر.كاسمهخإحص

أهممنسحكمونقريباسيصدرهالذيأثوالثاا،ولىالجزء-معوهو(العراق

لحجموية.اافكلخاءروال!امةنفاءؤوفهماللباحفناجعالمر

فليلةتمبدووحرك،5691عامكأالراقفيصدرتالتيالكخمبهيهذه

واظوف؟سالناوانعدأمينالمث!غمنهاحسلحدهاعلىعواماىعدهنتخعاوجدا

الصحافةتشجيموعدماقميةا)حرالمطبوءاتاذكمثارإقيةةنتيجةالماديهاكر!سار!من

وذيوءها.المطبوعاتهذ!نمثرعلىيساعدالذكأذا"كألى

عوم:رصد

توب!رراد-ردصاراد

البلدانمع-م

ا)عاثر-التاء:الجزءان

7!!ه

للعوبلسان

)::ازحةةاير591الثمن-اًلكاملةالنسخة


