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اليسر،كليسرالظهوركلطاهرالموضوعهداانعلىيدلشيءوكلديسمبر16و9بينالقاهرةفيالعربللادبا،الثالث(لمؤتمرانعقد

تثارحتىفيهستجتمعونميماتأخذو؟انمابانكما!نمنلكم(تنبأولكنيوالفنونالاد؟بلرعايةالاعلىالمجلسمنبدمموة91ع7(الاولكانون)

الطليفيعز(لتيالاشياءهذءبين(لطليفهي،دقيقةمشهـلة(مامكمالمثةيناهزالعربالادباءمنعدد؟لمؤتمروحضر.المصريةا!حكومةباسم

".بينهاوالمودانوليبياومر(كشوتونيوالجزائروا،لعرا!وسورياولبنانمصرمن

لمجونانيجبالادببانالقولىالىحسينطهالدكتوراستطردثمفيالاشتراكعنالاردنواعتنر.والكويتوالبحرينواليمنوفلسطين

عليهتفرضالذيفالفنان))،حقادورهيؤديانالاديبليستطيعحر(.المكوةعلىالسعودية(لمملكةتجبولمالمؤتمر

وكذلك؟لفنانليسفنيةليست1قيودنفسهعلىيفرضالذياوالقيودقاعةفيالاولكانون!الاثنينمساءالافتتاحيةالجلسةعقدت.وقد

فياوالهـو؟ءفييعيشمطلقاكائناالاديبفليسذلكومع..بةالاديبحشبشهالدينكمالالسميدبحضوربالقاهرةالزراعيبالمتحفالاحتفالأت

عببه،ماموطنفيمواطنذلكبعدوهو،انسانهواظ،اهـحابالىوجهـ!اكلمةالقىالذي(لتربيةواتعيمووزيرالجمهوريةرئشىنائب

،عربانكمحيثفمن...حقوقوطنهعلىو!،لموا!4و(جبات،العربيةالامةمنكجزء،المصريالشعبباسم":بقولهو؟ستهاهاالاعضاء--

ادبكمعلىالاشياءطبيعةتؤضانبدفملا،حقوفىعليكمالعربيولوطنناانتمبكمارحب،اقويةروادمنكرائدالئامرعبدجمالالرئيسوباسم

تحدثثم."(لعربي(لعالمبقاعمنبقعةكلمنوالفهـرالادباهل

لاوطانكمتؤثواانمنبدولا..منهاتتخلصواانالىسبيللاقيودايستهدفوالذيالمشتركة.قوميتنامنجزءهوالذيالادبيالتراثعن

قملحقهلطلثانلاد!ش!غيولاشيءقعل.كلعنهاعليكمعحقوقهافنونمنننتجمابين(لملاءمهيستهدفتكماوتجليتهعليهالمحافظةالمؤتمر

العروبه،وهو،لوطمكمتودوه.الىعليكميجبحقواول،

".الحاصرةالقوميةنهضتنااهدافوبينالادب

"..واجبهيوديان

.-فاستعرضالعربيةالجا!ةعنمندوبافهيمسعيدالاستادبعدهوتحدث

الهيقدرانالاديبعلىيجب":يقولحسينطهالدكتورواضاف
يقومونيزالونماانهموقال(لعربيالوعيايقاطفيوالمفكرين(لادباءجهاد

هوثماولاولئ،اماممسؤولهوانمايكتبماينشروحينيكنبحينفيوهم"اررفسفيو(!عبئةا!ةكري*عدادمعاركفيكاملابدورهم

!ر.مناوقريبمنبوطنهتتصلانيمكنالتيالاممكلاماممسؤولماضوءالي!يىهـلمونهممالسندبيرجمعونانماهذامؤتمرهم

بخ!فيهايعيشالتيالبيئةيلائمانيستطيعالذيهوالحقوالادببناوررفواا!!ةوو2كمواالتديبرليحسنوا(لماضيتجاربمناستفادوه

!،!فيانسانيا(دبافيصبحالبيئةهذهيتجاوزانذلكبعدويشطيعفيارمرورةا!جاهـةدورعنبالحديثكلمتهوانهى".الغايةوبئنفسهم

."بهويستمتعونجممعا؟لناسى.الفكريالتراثباحياءعنايتهاوفيالعامالثقالمح!الئثاط

سلمى(ابو)الهـرميالهـريمعبدالاستادالاردنعندلكبعدوتكلمفتوجهالمؤتمر!ي(لمصربمماالوفدعنمدوباحسينطه(لدكتوروتبعه

الادباء(جتماعهيالمؤتمرهدامننجنيهاالتيالاولى؟لفائدةانفدكرفيالابرتماعاتلانفسكمتطلبولهاواليكماطلبهماكل":قائلا(لموتمرين؟لى

جثالطاهرمصرصعيدالىليصلو((لعرنجيةالارجاءجميعمنوالمفهـرين(رمربسة،ا!قومي!(لىباوقياسحقيقةالادبواجببينتلاثمواانهوالمقبلة

خلدهالذيالغاليالعرب؟لوطنبترابيقسمونجنبالىجنبايقفون
----+--؟.ع؟جحبن.؟!!إ-؟يز-حكل"،-آ،+؟9أ!."!جبملى؟.-!بهتيجب-ف-.!:-1!،-ثفئم

..-.شجخ.--،3+"2يزحؤ--،+!"+--عم*يخو!حمحمقي،ظ-ك-!9!ص.!.ذ!!ج!كم-م++ةث--ول*ت

الشعبحريةعندفاعاالمعركةسيحوصونبمالهمالغاليالعربيالمم-!إ-؟(8!بهرجمؤلمج!جإرز+؟-!ظ+ايخ"ش،-!!ش-لا=في"!+؟كم!.!،.في!!ئم+.:؟.إئرئو-!؟ز
--+!؟خ.-إ:يملىذ؟شب+!ءك!%لا!--+!!ط!ت5+،.د-خؤفي؟:حؤكات.9د؟دإكا؟?نمب!-.كا؟!بم.ذ+%ح!!\.ولنمبمنرة!بن؟آنر

بواجبهميقومونهدابفعلهملالهمالعربيةالقوميةعنودفاعاواستقلاله*!حمني-،--+-ح!+-؟جمد؟!!بمشل.حح!،؟!يم-ء3وواش!د!بتج!!!حس.-..؟++؟-ترقىسح!؟

--"آ.--.!،!"لآا-+-+ب+ا"+..-7---:"هـ7:--"7-.:قي""ء!؟!د؟.-!غلج!بيهجع+ح!

ناوبعد."العربيةالهـلمةث!رفعنالدفاعوهولادب1تجاءالاوحدلى-؟!صةا-!--أ!ىد+-هـ،.-:-.قي!نرأ!!ل!شفيص!

-ا--ى.!ل!-.7.غ6ء--ل!:في!؟-.؟+ءيى-سإأ+"م؟بز---2--فئ*.--"*-.في"ت-+نم!بر

تاريخئالجراليكماتينا))قائلاالادباءالىتوجه،فلسطيننكبةعنتحدثو:-لمع+!!ش..!و!ل!!؟!"-لا"-3إس--.-ج!-؟!"هـأ!ئج-ب.نر!...؟يخنبم!حإوو-7

الاحرارينووالمفكرللادباءءتضييقطركلعلىتتساقطالدموقطراتالمخضبخب؟-!!شه!ول--"-!"-ديز!ب!-!!-!!؟.غي!!لآغ

."العرليةوالقومية*د!يىطر-!ج!قي--شير-*ط*!!!!!؟!تم-لم-.لأ!.!لا!.شض%!؟
..دأ-+لىس!.+

د!هـ!لم-!ه!!ه!ءبز!43--ير-!اى-7-+-3حنئذ-،+.+؟.ثر

ف!هاد(كلمهفألقىال!حرلنلاسمالعولعىالرهعمالاستاذوتح!تفئبرخدكبي!غش!كل!ئلأبقى.03+نملأ،.--.!-ص+!أ-+"؟آ

........-...؟+!-+-+؟بملاص.-.بز-.+..تؤ/3.ل!ء،!++.--نجضفيكا!+،خ+

...د.--!-طاتخ

شوكلبقولواستشهدالناصرعبدالرنيسلأ؟!غسإإإسفي+!!ش...ج؟.:.لاى!!!.-ة.!!عم؟د.!+-إس-!!لأ؟د!-

الحوز؟ءرفرلىيحطمذ؟منحطموالكوائماحطمولثما-يمجج!3جلالم!!!ظ!!.؟ير!ب---...*."!-!!+ء.3في!!--6!!!بهبم!+7

./.أبزفي:-2!،.إس.،خإجمو!0سإح+ة؟--!-كا

..(لنجاحللمؤتمروتمئىالعربلوحدة؟يمانهواعلنيرش!؟بز.++شجميا!+بض؟بخ.%ط!!ي-.ء!!لأ!يم!--*-ء،./ءوء!ح!رز-د-.-،1-يرس.إ-ء-د. -*خلاول!!"سح!-!-مصر؟؟"-م.!-ء---:،+بر--؟؟
ف-وو-!-!-لأ-،.--!؟،+--.+ا.ممع!-

س-ء!ء.-+ي-؟-+-2ت!فينفي.(-ح!؟سإ.سإ...*+

تر!ءشر-!-س؟...-بر!خ؟+!بر:ءيبم-ش!-بم/ك!ئ!يه!اخ2-

الادباءايمانعنتحدثفقدتونسمئدوبالمسعمديمحمودالاستاذاما!،خ!**إس؟نجد.!+".-!+آ.نجء:!زحكيسإ؟+-.بز!!+إ؟دصلإ؟-يخ؟بمول-نمىع!-.-+........في+

الانسانية؟لمجتمعاتحياةفيساميةوظيفةمنللادببما"التونسيين+"".-....-.-3.

مصوهاوخلقالتابىبحيتطورهاسكلييف!يهالئةؤمنلهوبمالكامةبصفةالرلحمفيويبدو.كلفتهيلقيفهيمسعيدالاستاذالحربيةالجامعةمندوب

خلالالروحيةووحدتهالعربيالشردجهادعنوتحدث."الانساليسكرت!المؤتهرالسباعييوسفوالاستاذوزيرالربيةحسينكمللالدينالهيد
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--كا-لأ-!،لا.--،-----الحريةقيفيمتهتقدرلاددساعليناالقىقدماضئاان"وقالا!رون
ذ7!ن!،،ت.عور"ع!دك-ضعه!ا؟30كاس+!--+؟خئن؟إتما-6--تخد-حك!فئدز"%.تطيم؟-،:،فبم!عكخ!-!-ص-بز+-!تك-.--!-سإ-.في؟بفي.ش"-!أ-حيمآ+إ-حطآا

؟لأ!ؤ-أ.!جهو*،!.-!؟س؟ت،3د!-أاغا-إت-أ؟بم"تإ:يم*!"!6؟بسد+-س!+شكا!شء!"!!+.-بم!د!قيت!!لأورقي.-علىفيهيكونلاللفكرتوجيهاوضغطاوححركلوان،والاضيار

-+.ء...دعفيغج!تخ!انجقي!7؟!و!.د!جمس!.رر-!+بئ؟،ء/-!!ش-!-تجههبما/صير+!نر:!7؟ت!قئ!لإيهيهسطقي*-ض!ءكأءتوصيحعلىولنعمل،الجوهراعيننالصبفليكئ،والموتالاالوبالالفكر
7!!،كأإط+-!..غب!خج!لإلم4ج!.حم!-!---...يزكض-ج!حي!-خحيمخذ-؟!بة؟+حمش-:ير،3+،.-غ-فىلحلا!ذ--ب-ت:+ح!؟قيبة؟لآ-!ذءلإ-ع،عس!

+"."3!ط..:."..؟...لج!!.7حل!-!.-،-!؟رز!ثنر!!،اش--"!ءآ!.+!+%ةكا؟"..!ةول!3!6!3منهشخ-*لميزير-خننئبرءلم؟-ء+أ

--.!-..*،س،-+بم.ول.-!!---؟د-؟م!بخء!ومدمحض،-!لآ!لم+---!؟!،العربيوالتفكيرالعربيةالحضارةولرفيالعربيللاخاءالقالىةالعوامل
:إ:؟.د-؟لأ؟له!؟-!.!جئ!9-ثكلجموتخىتجك!+-؟--+!؟-"؟بر!:*و--*كاول./++س9"-!/3-آ-ء+!.-ح!لكركألم!ح!-ك!يه!خنيح!ع،

9!-يز"!!2+!-بزلإ+د-عآ!هر!-ون؟-.س!!دئر!".،ؤ،لتمبر؟ذا-+"!عيئ!"!ى!كا!غيد؟!غ+بيم!خو-ىدط!!عكا!!ول-؟آ+-.!+-."+ا.((قبلمناجدادنافعلكماالزمانتقلباتاعراصءنوورضين
-،---+!*كا--+--2-ا-.كاصح!!+!س!-تر-فىبخ،لم--ش -3؟كا-جشبمكو!.خمثمك!!،..

.ؤإ؟.!-ت3؟بهبه!0ب!به!.":!ء--3!ب؟!6-حا!!لائ!!ح!غس،3خ!.+-3،ة-.--يرلمحح!ق.حسقئ؟ط-+كاك!!+، ..!!سمأ:+.:خ!لجين؟!*تحكئيحغ.-.!.-تم!س-!؟لى!!!ا!جمي6+حي!ج!ح!و*غ!!--!!!كأ--لا..في-!-

-.-!،جم!*-!ئندفي!م-نم!تن،-6!كأك!بمح!ت!ت!شتهضي-3-2-؟زر6صإ؟!تمى--7-ء!ينفيفي!ب!ح!يمكأ!فحملالجزاثرعنمندو؟غافرابراهيمللاستاذذلكبعدالكلمةوكانت
!....!!*.،ا-+-بزحبمإ+---دع!لمور+لمض-نه!9كأكابر*!-د.-.!..+لاعلم-!-،كحم-.!*!هما7+قي.2!.ممضغ،!حيم

.-!-؟-*01بع".نم!*-سلح!كا:!خشش-.بز-؟لأ+.+.خ!لم.ثمكبز!-؟2-ص....

قيأ!كأ..إ.؟+9!ا:!+بز6بئرجننز+-كأفي!كأ-:+خبم!!س-+-!-4+و.ط!لمنم*-.!-+..-.-!-طيمء-..-ا!".ي!-. ول.يىلى!-؟ئجزرهـ=+؟!؟ج!سسء+".خ01--0!حي--

.--.-،.!*ءخ،ءكفىب!في.!هبرنر.!فينجلأ.ب-فىبالؤومهوايماز،،مصربجهادواقتخارهاالمحاهدةالمجزائر.نحبةللموتمرين

؟ع-!:س.*!لادجيمتجتسجمرجمس--يركا!ررس!ى!!ج!!ه!!غ،*بركيئثتن!قي%+؟"!.!س.هـس..!-ن!ىبى!-يحههد

:.-:+ءبإفي...-سبر.كا،ب--.-!!*!1،+:!!9حمم!.-ش،!نحي.007+ء.!و--!-!ل!-،بم--+.بيةلعرا

2:.!.:--:!لا--لا....:.!ء!جيم-ص؟يم!!/.:!ت-ءب./.؟جمهنه!حح!جثمبن،ت%ءشفي

ب".7"لأ....س...؟!-نجث!تجدرو!ح!ج--!ث!!!بز!سكأ-ضعء!إ*!+!---كا-فيفص*اصابرالدينمحييالدقىورالقماهافقدالسودانلمة3اما

2:"برلى؟سنر+فيء-لم-..01-،؟ب-لأ؟"3سغ-ظ،آ!ى!"3س!-!:!-يش!!!!لا!*-!-!!تمي(

-+ش-!!ث!شحه!!6ئ!!.!!؟!ج!حئه!!..-ب*بز..ث!!.،صد.ء.!كئ!.+*-ءط---!ي!!خم!كأك!ح!-ظلإ+.بهة!حسج!لىيزء-الامةسبيلوهما))العربياللآلموكرامةالعربيالفكرامالةالموتمر
لإتج!.ش-!-107-.!:.ء"-ض+3"؟-صةاس-.حمأ.ش،.9..جمخض"3...!لإ*كر--،!-+--كا

-ممؤ:اير!!أفي!بمش".---7+يرم-ح-ش-5".*-++د!-.!يهكليه!!ك!!جت!حيهبهيم!لمح!5!،الصورةهوالفكركا!ادا))ؤولهدلكالىواضاف."الحريهالىالعربية

و-ءجم!ىف!.!سنجو!إ؟ي!!إ...نن*!.-..دكا؟!-!مملاكق!++++كلإكا؟أيمجم!؟؟صرف%خج!-قي!المفكرب!نعاتقعلىيقعالذيالدورفان..لمادية1للثقافةالحقبقية
!م.-!جمى:!ع2!

حصيحو!إ"نرس+زب-.سبرج!حمو*-4

!إ-/!/.-بم!هـهـفي!-".بم!!!؟شتح---شع!"ا:-+،.7.+كأا؟!اقي!*ب+خم!إول!ب؟ا!طيردةالر!الايديولوجيةخلقفيرئيسيدور،قياديدورهوالعرب

،"،خ-+!طد!-حغ2---.إ-بم!-ابمخ!-صحمج!قي!!!ب!قرر؟-لأا؟ف؟+ش-!بر!

-2-.---!ا37قيحم!!؟ص.3-كايمخووخ*يخ!ه!+!جلى:-شإ-+يمكا---بحم!؟3!كل!!حل!!!بخ!أ-والثقافمات(لحضار؟تبهتتمثلنسقعلى،العربيالمجتمعهذا.نصئ

المؤضجلساتاورىفياووضورشبفانهافقالالجدبربمفهومهافيالعربيةالقوميةءنوتحدث((.المعاصرة

الاثنولوجيالعربي،الكيانتتخللة3متنعترومصائرممتشر؟ةحيويةمصالح

ممارسةفيممرحقتأيد؟حلومنفلسطنءن(لمن!ردالعرليالشع!......
.....واجبان))ومال".العربيهالعنصريهمنمدارااوسعلهذاوهي

العرببادباءرحبثم.الحزائرفيالالادةحر!ووقفالقوسةسيادتها....ه.

....الاحداتمستوى(لىيرتمعصحمواجبديهدهاللحظاتالعربالمفكرين

".جذورهاوأعمقالعربيةالقوميةدعائماعرق))-."العريونالامةتاريختضعالتيالضخمة

العررجةالشدعر"والقوميةفلسطبعنان"فقالىفلسطينكلمةالسوافيرفيكاملالاستاذوالقى

والقوميةللشعر"مخصصاكانفة!،المؤتمراياممناكافياليوماماالايمارنورنكبتهامنشعوالتيالعربيةللامةالسبيلرتيراحترقتالتي

دو!رئىعليمحمدمحمدالاستاذالجلسةرئسفقد،"الرررةاتجاهاتهطجمماووجقهبطابعهاطبعتهادباخلفتوالتيالعربيةبالقومية

،مقررااليمنوقدعضوالشاجممامحمداحمدالاسنادوكان،السودانصوالقوميةالادبمناقشة.فيتساهماداخواتهامعفخورةايوملتقف

العربية"

.سكرتراسورياوقدعضوفيصعلشكريوالدكتور

الادبدورانا)فقالحسينالعزيزعبدللاستاذالكويتكلمةوكانت

سرؤ!الدينمحييالراؤقعبدالدكنوروقفالمحاضراتالقاءوقبلخطيرجددورالعربيةالامةت!تازهاالشيالحاسمةالمرحلةهذهفي

وفدهتأخرعنفيهااعتدركلمةفالقىالوصولفيتأحرالذيالعراقفد
..وهذهابناءبينووجدانجبةفكريةوصلةالوحدةروابطاهممنرابطةلمحهو))

ابنا+هاالىرسالهالئشر(لعربيهالامةوسيلةالادبانوقالالحضورفيا!كيبرادعربيبومظمرتالتيالاخيرةالاحداثاثبتولقد..الامة

وتجد،باحيلىالادبهذافان،الاخرىالمنمعوببقيةالىمبهاهوثم

متعاونينايمادينهـوفاليا!حررةارعريةسيالتاتوجهالياليهووبئوكان،الوطنهدااجزاعمنجزءكلفيادبائنابينالتجاوبمدى

.-الاهسدافووصوحالعربيالشعوروحدةعلىديراكبرا!تجاوبه!ا
متاحين.

"مالعوية

السموصاحبمنبزقية.نلقىالمؤتمرمك!نبانالمجلسةرنيراعلنثم

حسينالعزيزعبذالاستاذوتلا،الكويت(مرا!صباحا!برطبررررا!4الامرادباءاجتماعان))فقالالمغربطءامةجنوناللهمحبدالاس!اذوالفى

عبداللهالثيخالاميرسمويرحب))وهوالبرقيةنعيائقوبرتو!ررئيسالئريريةتالحرىكلهقد،الكنانةبلادفيوالمغربالمترقمنالعر!

!وهويسرالقادمالممامفيبالكويتالعربالادباءمؤتمر!انعقادار!ياحالاربر!ولبسمويوصمماهما،العربيالبعثفيالاتطلاقونقطة

و!،مفيبهموترحيبهعنهوالمسؤولينالموتمراعضاء(لىتحياتهتبلغواانطالماالتيابملادنابينالاواصرورب!الجهودتوحيدفيفاعليتهوقوة

والشبر.باترحيبالدعوةهدهقوبلتوقد"الهـويت".واركأدابرالفرقةمننت!1

العربية"والقوميةالادب"عنمحافرةبعدذلكطهحسبئا!رفؤروا!قىأ!بالادبعنفتعدثالشامياحمداحمدالاستاذاليمنكلمةوالقى

الاشناذمحاضرةنصيجدانهكما،(لمكانهذافيفيا!قاريء!برووااهدافهاعنتحيدولنالخالدالعروبةاطارفيستظلاليمنانودال

."العربيةوالقوميةالشعر"عنآخر!كانفيا!هو!ضابراهيم-.وتقاليدهاولغتهاومبادئط

نر"..."..!"..0003السسددهدافيمنت!ورتينوسوريالبنانلمندوبيكلمتيالقاريءو.بجد
السعرء!اولهكارا!سامللالهمنبح!االسوداروورورموور

(العددهذافينشروقد)صابرالببنمحيللرك!ور"واسلوباوففةيوسفللالاذفكانتالاماححفلةفىالقيتارنهبماالاخيرةالكلمةاما

ا!ذي!ليمحمدمحمد!رساذارهرورةوا!قوميةادمرعنثانيةوكانبلودانمؤلنمرعنفتحدث،العربالادبا-لمؤتمرالدائمالمكنبءنالسباعي

العربيةالقوميةوتهيو،(لاسلامقبلالعربيةاللغةوحدةعنتحدثالىيقفواانبهممهي!باالعا"ادباءالىوجههالذيالنداءوعنالماضي

القوميةيخلىيمالالم!لامانا)وقال،لعالم1الىلاسلام1رسالةلمحطالىالمقنصجةالارضاعادةاجلمنالعادلةقضيتهمديالعربجالمى

"5"
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--5!!حىير--!د!ش!.ا؟-أيخ؟!--!!-!ا!!ك!!ى5!--7!كا-!!!-حنميرت،لآ!4..ر-+ءت

مظاهرةول!ئهللاد!موتمرالضمىالموتمرانبغداديشوميالاستادوقالنه!-!ت!.--ب8-؟ض-س"سبر-خمف!بيير-!ا!!!ذببم:ب!:ط-"ء"-+!-.ء:--

-طخ--!--حمئئ!؟؟-.يرضنج؟+شبلم!كخ!فيكأبزكحرئيبه!!!--+-."-ح++3خ:"..!الاإ-.-

القنفبىحديرتا!مربيةالقومب!ةشعارتح!السصياسةفيوالحد.برتقوميهحح!*يز.+:7.-اشطم-!!لا..د؟5تم،في:!ب-جبزفيخلإ؟بج!س!-91.-.+".9-يم-؟-د"-+ذ؟--لاخةإ -...:+2.ج1ات؟-حى-(ط؟-؟لا.؟ا:قيء--لاس؟2-!.-!!كا-ءدبم-"!2هـ-
+-02.-!كل+،حى--حيلاخه.إ)شرر!!-مح!!!-/:...-!.+:3
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--9-ء+سمإ.-كأ-د+،ح!-.--!ا-.حإجث!!!!!هي!2".؟...ء!.-،-\،-طحلا:!-.!2-
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.ا-.ءس!!أ-تعررضش-+قي--2!؟فيدحلا+-فبنفي!تهمايث!ع!س--.س4-.-بم-،+!!..ا.-ع

لسر"س!+ور-++ش..!3ءك!كا-!؟-
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--.4أ+"---!--+؟..-:ت-،+،.س:يهيخم!!+يح!!جشب!7!ض.ا-)---.،:بر!-007/+خ--:خبة-

فىرلمعمق!اواىالعرسةيا!قومةارالعربيللشعبتتيحالتيالسبلا+".--؟--!2-ب-*+..:لى+ط"-..ب؟إ+بر------حم!شتذش.3ئجء!ة++لاب--2!-.لا-س-+=!-+.:--خةبم-4.؟لالا.-إ؟:-.؟ة-:-
..........-!يي!94ظإهـح!يه!،تج!!.اتر-!%+72!اخ!بهن!تبهي!ح!لىكأبخ-بر:".*-+--!لبهـا--،؟لأكأ-.121.إ+ا-!ط4ء

الاخطاهب*وجه

النسطانقوا"حسننطهالدكتورءلىسلطانحيمالدكأورواخذإء..اح!ا..رر001طهالد؟-ل9.يلنفوالا:د،ءسعخى
.....ولمر!.ىصليحسصبورحو!*س.

أ!بهمبب!سالعرببمالاعقانجبتهمالذهنك(لشعمئاءاىوقولهعربغنيءانوا

وابيوالمتيبيبالمعييمستشهداعليهورد،رومي؟ونبطيو1فارسيالااندماجءلىوساعدالمنعجرأقالعيمر.بقأك!اربهطبهاهلكنهال!ربهكأ

...تواسنحصر.برقىليستقوميتةنااطالمحافروأهضح"ثوكل-قىوحدقفيالقبائل

المربرجىةوالقوهبة"الئثربل،اإدماءلىائرعاىالعربيالهـموتفضبلالجنساساسعلىنقوم

اللأصةحهلتهالذىالصراثحوليلتفونجماءكأبرشصولمبربئرابطةهى

هئهسهكانغ"الثبيقهالقمنمتةالئثرلملئثابنثالثالثألتوللوحصدل......

)ؤلمصطين(أاخرةهامزالاستاذ)سفئهها(هالمقره(لدهاللسامنؤالدكمئهالجلسة-.العرببق

الاستاذالقىوقد.)مصفئعبداللهالحلهنؤعبدمحمدالاستاذوالسكلجرءممبداللهللشةيخنأسهالموثوعأبملسوداني1أاوأدالثالصالبحتوكان

فيبالتقئاالعربوالكتابالادباءفدهاتهفلبحثا)الاهدط(عويةةىيعقوب.العرقبقالقوميقفيلشعييم1الصسيبراتاست!رضالنيالبنا

وفيالحافرفيوآمالهارغباتهاوءنالعربيةالشعوبمصالحعنالتعبيرمنالبمنيينجهادفذكرالبصيالوقد!نالخزاناحمدتاذالالىوتحدث

تتضمناندونالعناوينتابة3والشعارات!بترديواكنفوا،المستقبلب!فه*قصيدةاننممدكما،ثمعرهمبعضوأنتن!دار*زيبكأأنقومهقىاجل

للدروسبهفحاجةلابانهمثعناههمتقصيرهمومرجع،لتق؟مهبل1كتاباتهائ.المنا-ه

مسؤولياتهم0بتخملال!بطالبلم،والاطيؤعالواجبمنكانانهحيدرسيمةور3اررولاحظالماقنتاتبراب!حزم

نشرتوقد(فلسطين)السوافبريكاملللاستاددلكي!دالهلممةوكانتولاصظ-،دراستهامنالاعضاءلب!نمهىمناسبمو!دفيانبحوتارسمال

)ممنع.تعثمحهزالاستاذمساناندفتبكماأخمبمكاىفلاكلمتهافت!مرلاالعربيةالقثيةفىانشعروروهلنيحثاقضامحلبانكذلك

كلمةعلىفعلقجبدرسببمتور3الدتحدثالمناقشةبابفتحوحينالعريرضالاست!اذمحبارةدلكبع!واز.قدوحد!،ال!وبرجةالقومجهولاوحده

اظاعلىاللثدقىاقوعةناننؤيااأالاأنللدكنئالانحنقائلاالسللافبركي ............عنوتحدت،الابداعأيبينهماووقيلااأ"وقال،وانتاناالطانجبنءن

جهودننكرا!يمهنولاالتاريحبواقعنأخدأنالايمكننالالانهديي!الجدبدالشعرفيرأير"

اس!نش!دثم"العربيها)قوميةحقلفيالمسلمةيخرالعربيةلشمعوب1انحس!طهالدكموومحا!ردأال!عوقاوينا!رحمءبدالاستاذوقال

العهتلمق.اأرهحنالطكنغاطكواالذليثالمسيحةبهالادلاءعددباسماء

...........يوكدونالعيبالادباعها!،الكعظب.نحوكاتمشدهانعاالعربيملقوميط1

ءلىالثبيقالقهؤقنقتماننستطهبطاننادبىبى"1سههنثالدكتنبروقال

الد.بنلآنولكن،فحسبجبدرالدكأور3!هاذانيلاسبابلادينياساسالاع!?اىي!فقبانوطالب،ضوبهمءنيرمبرودأ!مابرقدرالعربي!ةالقوم!بة

اهميالموضوعاتانلاحظزم".لقوهيتناعلميامقومايصلحيعدلمهـالصا1.ا!برقيالقومية7كلنالاديبموقفت!ربربكيءل!بهايلمنقوناسص!

ءنللحدي!ثكثيرثقرصاضببعبحببثالتععهممنكانتالوترعماالقبت!نابالذلالحديتانتعرعطالصبوزبص-لاحدالا!أمدهوتلألمم

الاشناذان(يضاولاحظ..والمقالةوالقصةكالمسرحيةالنثرفروعانهوقال،الحدبثالعصرديالعرببىالاربفيطهرتظاهرةاهم4ر!إفي

يهلاللىبسهئدكزهلمقلسطيننكنتمعلثناجعاحديثاهتحدثلمالسوافهمبلاالحديثةنالادباءيكونهانالعرببةالقوميفادبءنيعبرمنإوجدط1يرجب

لانتهاءكلامهقطعالىالمتكلماضطرثم..الميدانفيهامةاثاراانتجواودكر،الاخرىالتراثاتمنونو.ب!سنفبالخامىلمراثهممنبربئ"بىونادباء

..متحدثلمكلغالمظصصخالثلاثالدقائلالجلإبر!ةالاحتياجاتإطاجهلانصلاحيتههيالحد.برثالثعر!ببؤقان

دعامئاالىصوتهيهتمانهفاءلمهثحسيناطهالدكتمارنللكبعدوتكلم.ها1مدز!(ع1ءاىرلععر

دولة19لا،!هالزتبعاىننكرمبانناالعنتب!بةالقوميةعطالدينلفصلالمقوميةانحسينطهالمدكأوررأيمحلأىتعببقاعلا!مهـخثالدكتوروقال

!171الصفحةءلىل!نتمة!المن!وبقالى!رمالالال!هدومقبل?كماالعربوجدانمنذوجدتإركوبيمة



ديسبحصماركبلديوهيجييمالسمعودعرسيدىكسافلفةسودعنهاصقرقعىجعردموفيليتحتاوجأ.رلا!لراع!!!لصيوماشعأ-

والاحمماد4.والالمحمصادلهالساسمهالادطرا!
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ناوذكر،العلميةبالروحالناقديتحطىانالىحيدرلسيمالدكتورودعامعناهافيالالتزامبفكرةيؤمنلاانهقالثم،فحسبمصالحمجموءة
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العربية.القوميةعناخرماب3و
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...،رئسوورر"العربيةالقوميةالنقد))لموضوعمخصصاالرابعالميومن13و
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،العربللارباءعامشنحار.نحكيريقلجنقالدائممكنبدالموتمريعتبر-4عبرالعراياكديبحالةالكويتورديئبستعرض1انةبص.نننازه
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...يشثر-
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غريننغمالزلوشركه!امتالكتاب.يجدروالكويت

يذدبرضهباكأرأجبنرنوضىهمرشعفالاتاذ-ادريسسهيلالمدك!تور-حيدرسليمالدكنور-12ش

لبنانعن-خوري
لشحرلفصف!ةلثلاثنن3ومزلد!قحة
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