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يومشاالى،ألقبيلةلسانالجاهليةفيالشاعركانأنمنذ

همطاك-حمىلمرتحملهالاوشمعرلفمهتعكه!لاألوفييههمهديهالذيو!ثفذ!7لا!!كاا.

.أخرىامةأيةحياةالدووبيساميبقام

7!ثاحدأفيونقدونثوشعرر!نألتفريقكانلقدذن

ناهذابعدعحبولا،محمطتعازفربقا/ألعربيةالقو"يةعنالثال!ثالادريمؤتمرظ

-نفالحديثامربهمني!أزرينأالمحاضرينجميعرأيناادريىلههلللدكأور

ة!والقومب.ألنثر"عنأو"العربيةوالصرميةادثعز))ألادب))إؤتسراضوعموأحشجاركانفقد-،أذن)1

.نريتحدثون"العربيةميةوألقوألنقد))عنأو،"العربيةوال-ق،وألا!دلأق،رالافعنبعيدأ"الصرر-ةوالقومية

.العربب"وألقوميةعامةالادبإحتتفرضكاالحياذمياديرنشتى.بوالتطوراتالاحداثأن

اكادبصجةدرأس!إتأعدأدهوإؤتمرأهذاهدفكانولولل-!ثتط،رحوهاذالادباءرفعلولم،فرضاإوفوعاهذا

العربية"الامةحيادفيالصربيألادبلعبهالذكبالدورعن،ذوأتهما!صاؤ!سنزخبعالتياتهملرسالستجيبواانألا

تقسيىأكلفييلاح!ألذيالمفتصلالتوزيعذلكلففرنا.".ولإبتمصارالفرضعلىبىوتط

وتمسههش!الدرألسةتيسميرألىلفصدوالذي،مدرسيلع!دتقديمهويأدرليصسهيلالدكتورقالهماهذا-

والر"قرأراتألىلينتهيالععدقدإؤتمرأوأنأما.الصرضإؤتمرا!لى4ج!الاوكلهوقفهالذي،الادابمنالماضي

لىحث.الحدالعربيادبناونلثؤمنبصينهاونلثؤفيصياتتو.العربللادباءالثالث

جبصسلتورعاالفرءيةالموضوعاتتوزيعينبعىدانفلقد.يمكن:أكماانصرذفرتهاءلتلقدحى.حققولوهو

الحديث.مدارهيالخاصةالضوونهذد.ع،زوأاذاالموضوعهذانجبرلؤتمرهمالادباءيختاران.

أتههـلىحتىالادباءإؤتمردأئمامكتبانفياقيمولستويترفاءاون،لر!،استهموليستجيبون،الر!،نلمحيسلعيثون

بهايشهصطانيسبعيكانألتيالمهمةالسريعالحديثهذافي؟رنؤثروترينمطالاحداثمع

هناكولكن،الصرعيةالبحوثتصجئصثمنالدأئماإكتبالو!و!في"أ!عربيةوالقوص-"الادب))صوضوعأنغير

اكمتركبجننالادباءهـعظمخاطرفيكازكتالسائلمنعدداؤيليورىلعأم!ااطارأاخ!،رهكانواذأ،الجوانبمتعدد

ينت!!وانلىتنافوأنتثارانينتظروكا!،إؤتمرافي!فقارورأؤت-،تمظمزفيهيدورول،احاديثمنالؤتمر

والفصحىألعاميةمشكلةمثلاذلكمن.صياتتوالىفيهااورصال.أوقشصرنشىءءاىلى-خملولا،الإش!جماءوطبائع

هاقيإقيالث-كا،تاخطرمنو!ي،الحدبثادبنافيهـ*وا!قىأك-ءر))وطاعاتارب!ةالىالإطار!فازفببمفان

حرصشولئن."جةليأل!رميةوالقوأ،دب"بجمنقةالعلأا(الورربر-ةصجةالقوزالنقد11و"،العربيةصجةوالقوألشتر)1و،لماالعربية

،ولصقلي،لضحمحىالا،قنتلمماتالمتورتدلاأنءأىلينوإؤتماأشرلىزرا!ضزأالفاصليراعى"،لاالوررلي-ةوالقوميةربالإد4ء،رو"

ألصاصيةوانص،دالفحسحىأقرأرمعنىيرحمرلمه3هذأكانبرلىطيى-طاصج!!فكاالطبيعيةعناصرهيفكود!،كأو،الوفي

كرتعربررورتهاكص،ضلةالمسطلثهذهت!رداتيش:كيكانؤإفد!نحطوأ!أ.أل!طابروصلطف!وء)ى!هـايكصهـكمحو

تنت!ىو،علجهاوكل،لإونسحىىماتب!-ط-و،المختإنحةاز-،!لسوا(ا!كازبا-4وهـؤ"عنلهذضرمحاف!بفرققدترساربولط

...ال-حجةتدعمهقمدرو!رأيالى--"أهـ-ؤول!جهثسنوالنشرالنشعربينحاسماتفريقا

مح-،فهـأتلهاتفردانلم!فيكماانألتيئإوكموء،تاورون-الىبهدفلاالت-عرانألىذ!بقدكانواذأ/ا،شصاعب"

!حددةبمضامينهامهرحيةعناور:هازكونوأن،بكاصإهاجمالء!!بالوروأؤيألالف،!بينالمزأوجةتإكفيآجرثيء

الصربيإلادببهقامالزريألدورصوعمو،وخطوطى،،لخطتهازأ?ث-3اتآتالءبإنصحرىالء-قأتضأانأىشاةوغش،ء

تعصإرالاسىحنهسدالراهنةالعربشةألامةمعركةؤيالحدبثءلىر!!رثؤدسى،رتربولبجانخاصرأيفذللث.قبعة

بههيقومانيجبالذيوألدور،خروالخوالاقطاعإ"ءت--،وفيأعربيأأد!خافيللث-عر!ن،يألرالنتعر

التر!"حركأرعا،*"إؤتمرأصياتزومنتتفواقدامشت،فيوأ)عرممماا!بنافيال--مرلان،العررفيأكصعر

لترسخسبي!تكونحتىوالمعئويوالادبيألاديو-ممونهاألاهـموفيئا!خرىا!دابوي4مشا4ليىث،ز،العررر"

والادابانعربيا!دببينوالتفاعل.وإنمائهالادبىالنتاجالعرليب"4ألاصحياذفيالتبعاتمنيحملوهوةا،خرلى
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العربية.امتهمقضايايتحسىواات.ونقدةوناترينشعراءوأعياحؤيثماالمحاضرينمناحدحدثنافهلةأ(العالمية

الاجتماعيةوالعدالةوالوحدةالحريةألىصبوتهايذكواواًنمناهلمنألاغترافالىالعربيالادبحاجةعنشاملا

اهابةوهذه...الارضفيوالسلامالشعوببينوألاخاءضرورةتنظيم،وعنالحاجةهذهحدودوعن،العالميةالاداب

لها.يستجيبانيرفضألعربادباءمنأديبااحسبمانبلة...؟التوصيةلليهتشيرالذيالنحوعلىالترجمةحركة

لىمعالاالعربادباءمنواحدااديباهناكأنأحسبمابلعطىالتوصياتتشتمللاداذلكيعدادريولست

اًغراقلوادبائناشعرائنااشدفحتى،نفسهذاتفيندا"هدولا،العربيةاللغةالىالاجنبيةأللغاتمنبالترجمةعناية

،واغراقااللفنالفننظريةعنالدفاعفيوأغرأقاتالذاتيةفي!نغيرهاالىالعربيةمنبالترجمةعنايةعلىتشتمل

الادباوالمبتث!هـ.الواعظبالادبنهيس!ومماالنفرةفىوزدبنا،العربيبتراثناا،جانبتعريفان.ع،اللغات

وافئدتهبموبجوانس!مخيالهبمدجنحةأنت!إواقد،الداعية!طلناألىافظرلفتوفينثننارفعفىيسهم،المعاصر

6كبادهبم.فيجرأحاتجراحاتهاوأحسوا،سعيدبورالىهذاومثل...التحرريةحركتناعلىالعطصاًجتذابوفي

ضسيرهبمخاضهامثلماوأقلامهبمبلهواتهمالمعركةوخاضوافاذأ.الاستعمارربقةمنتحررتالتيألاممجميعتفعل

احسنمنلعا"قومياشعراالمعركةابانفقرأناطببنادقهميحرصطالاستعماركانأدبالهاانيعرفالعالم

او.نارانفوسنان5بمرموضو!هو*نلاشعرمنقالوأمطالموصوعلهذأتفردأثينبغيكانأما.مجهولايظلأنعلى

منذلاروة!نيتسهفيبإنلان4بل،خسبخطسةالدائمالكتبيظنام؟توصيةألىفيهينتهئوأن،محاضرة

(،....ا!درىوالقوميةالادب"بموضوعلهعلاقةلاالامرهذامثلان

ناأحبالمستجابةالاهابةلفلكاصفقوانااننيئعلى"؟!(،العربية

منمعينبضفراهابة،اخوىاهابةالوتمرتوصيات!ضبممنوالمناقشاتللمحاضراتبينايضاألانفصالآياتومن

أكضسال،ادبغيرادبر!لدضيقصدرهمكأنالادباءانتشتملألتوصياتاخرىجهةمنالتوصياتوبين،جهة

بينماترفايعدونهاوةالابولبعلىالعدوبينمالهوأويعدونهفيواحدذكلمةنسمعلمبيهـنما،الاطفالبأدبالعنايةعلى

العربيةالامةعاىخطرايعدونهاو...ألخبزالىالحاجةصلتهرغم،كلاممنسمعناماكثرذعلىالموضوعهذا

.الانحلالفيهاويرتحيع،الحيويةقضاياهاعنيحرفهالانهادبالاطفالانحيثمن،العربيةالقوءيةبنهضتنا.الوتيقة

منبألواًنصدرهيضيقلاالادباءمنالفريقهذ!فليتصؤلاءيرضعانويمكن،العربيةالشخح!يةتكوينفييسهبم

القوميةعلىأدخوففيفصولا،ي!بالتيغيرالادبوأن،فيمتهميعرفهموأنغألعربيةالقوميةحبالاطفال

ليتهسم.نفسهدرامةشاعربهايغنيقحسيدذمنالعربيةفيوألتضحيةالفداءيعلمهموأنسجماياهافيهمينمي

يوشكزجاخعلىاشفاقهمالعررحةالقوميةعلىن....لشمعولا..سيلها

ذابلة4ث!اعاىأشناقهمأو،بوردةولومسكلخىينكرانقلاو،إؤتمراأليهاإنتهىالتيالتوصياتاكثرأنالحق

فأرقومية.طريةنسمةوواهبتمتىورطفىءانتهمخاويةأإتىألخاضراتالىتمتلا،للصياغةلجنةأليها،انتهت

اًلطملألىلثاعرانحرافيغيرهااتمنبأسطألثدا!عربية.صلةبكبيرونوقشمتالقيت

أقوميةاازرمنيشدلم!اكل"صذاانبل.قزحقوسفيللؤتمرفيونوقنثمتعولجتالتيالاموربعضىاًنثم

ويرفعهم.طاشاتهبمويفجو،ئهساابفنفوسيثريأذ،ا!عررر4متلاذلكمن.بعيدولاقريبمنللتوصياتلهاتتعرضلم

طهحسين.الدكتورقالكماالثقافةفيموطنالىموطنمنعدداحملواقدالهادفبالادبالقلألا!نمنالغلاةيعضان

فوكتامينالتكمنعددكلامأثناءمرةغيرتساءلتوقدأنعلىحسينطهالدكتوررأسهموعلى.إؤتمرينامن

يزيدلاألخيامكعمرشاعرالاقبينناكانلوترى:اًلمنبرهذاعلىيضيقوألا"وبان.غاوائهمهنبالتخفيفيطالبوهم

كاناماس.والعدموالفيبوبةوالانحلالواًلقاقالشكيفنيانكلمنأن)1يح!مدقواوان.(،علينااللهوسعحيثانفسهم

الحدادبالالسهنةاو،وبالحجارةبالعصيلهيقومبعضنامنورفعهمالعربمنقراءهونفعالكتابةفأحسنكتب

ألسيداتاًيها.ذلكومع.تقديرأقلف!بالعراضوالحلوق،فهوخر7مكانالىالمعرفةفيمكانومن،هـوطنللىموطن

القو"يةالفارسية،فيثمبتشيءالخيامعمرفان،والسادةومن.حسينطهللدكتورالكلامأ"العربيةالقوميةيغذو

كأبيبشاعرنحننزهوانيمكنكما،الدنياعلىبهتزهو(،حادبتصفيققوبىقدانهيجدألجلساتمحاضريراجع

((.وأضرأبهنوأس.المعنىهذايحملشيءعلىتشتمللمإلتوصياتومن

توصيس،تتشتملهلترى:الكلمةنهايةفيوتساءلت،القبيلهذأمنكلاماالممسعديمحمودالاستاذقالولطند

يحبمنمابغيرذرعايفيهتلاانببعضنااهار"علىالؤتمرالىدعوهانهبقوليحديثهعل!قحسيرتعقيبفي،أسميته

الامم،منغيرنااليهانتهىماألىننتهيوهل،القولالوانصيالأتتوتشتملبانوطالبت!لالاديبمنألاديبحماية

تنبتانبجببستا"نالادبانمن،مثلاالث!عبيةالصينمحضرمنمنقولالنصن)قائلاذلكمنشيءعلىالؤتمر

؟الازهارجميعفيه(الجلسة

4اتمع.ذلك!تشىءألىتشيرلاالتوصياتولكن،توصياتوألىكلقرراتالىهذأورؤتكلرزاينتهي1اءلى

الوتمرين.منجدأكبيوعددرغبةكا.نالعرببالادباءاهابةسحضمالتوصياتهذهأنكأكيوأغلب
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فيعقدهانظنيوأصحلب.الوفاءكلالغرضبهذايفلممنوالمناقشاتالمحاضراتبينالانفصاليوضحهذاكل

(لادباءكانلفملقد،ذلكعنولالمحىؤهو3((القاهرذ"صدينةتنبعانوالمفروض،اخرىجهةمنصياتألتووبين،!!ة

فيساعةوبعضلساعتينألاوالمناقشةللحديثيلتقؤنلالمسوءالاالنقصهذاسببوكل،.للمناقشاتمنالتوصيمات

فطصد،والليلالنهارساعاتهـنذلكعدافيمااما،المساء.الفرعيةالموضوعاتتوزيع

عمافتنتهملقد:وتتسدهمتمت!-همالكبهـةالمدينةكانتاإؤتمرينجميعمنبالقبولتحظىالتوصياتكانتولئن

مذهب.كلوتناياهارحابهافيوأذهبتهبم،اجلهمنبءواحظيتقدالمحاضراتجميعانأظنفما،طل!لىعلى

كانبلودانصؤتمراناوولاناستطيعاًلناحيةهذهومن.بشيء.منهاوذلكفي

قمةعلىهناكالادباءقامفلفد،القاهرذصؤتمرمنانجحعلىاخذهالذيالثانيالاساسيالأخذالىأصلوهنا

قذمااليهميحسللا.واحدمكانفيجلالجمالجبلمنانالدائمالكتبظنلقد.واعدأدهإؤ.نمرأتنظيم

سنأحفىوفترقونولا،اصواتجمنغايتهمعنيذهلهمأعدادفيالعربيةالدولجميعوفودتشتركاًنالضروري

،المحاضراتالىالصبماحفييستمعون،ليلولامساءولاعلىالمحاضرأتتوزيعانعنديوالرأي،للحاضرات

هونعلىالاصيلعندالمحاكراتمناقشةعلىوينصبونعلىبل،الاقطاراساسعلىيقوملاانيجباإحاضرين

الليلجاءأذاحتى،الشفقجووصفاءالوقتسعة"نذلكاقتضىولوحتى،واًلثقافي!ةلادبيةاًلكفاياتاساس

يتاشسدونالحركةنشميطةالعناصرمتنقلةحلقاتتجمعوامنقليلعددأوواحدقطرمنالمحاضرينجميعيكونان

-بعضا،بعضهمويناقمتى،بعضعلىبعضهمويقص،الشسعرمحراع!"علىمفتوحذلكرعدالمناهـ!سةوباب...الاقطار

اسهاسىهدفهوماوالودألتطرفاًسبابمنرينهمويقوم..!اكومن!امنت!ءلمن

الثالثإؤتمراوليت.اإوتمراتهذهامثالاهدافمنالاضيمللعددتقديمهفيادريسسهيلالدكتورويقولى

منالج!ميلالف!لهذافيباسوانفندقفيعقدفجميعألعددهذاًفيندرجاننستطعلمواذا)):ألادابمن

اكمل0فماءوالغرضبذلكفىلواذن،هناكالسنةفحبملننترناقدفاننا،محاضراتمنلادباءمؤتمرفيألقيئما

ج!يع.ادركلقد.فودالوتتمكيلتتصلأخيرةوكلمة.وقائصه"لجميعوافياتلخيصاالمحاضرلتأهمالىبالاضافة

"،ؤود"الرسميةالوتضمهمانيجبكانادباءهناكأنألناسدونالمحاضراتبعض"بننتر"الاداب؟مشررأكتفىهلترى

منلهليرمنفودالوهذهاعضاءبينوأن،ضمتهموماانتسطلمجلتهيرضىلالانهام،المجاللضيقالاخربعضها

ولا.إؤتمرافيبلدهيمثللانرؤهل"ماالادبيانثما!ىنمنألومولست؟خطبمزألقىمابعضمسمتوىالى

فتيكلمةاقولأنوحسبي،الوفودلجميعإتعرضراناحب...خطاى!ال!اءفيالح!يبأنهماكاتناءالقاعةيترك

إؤتمرين:امنكثيروتسماءلتساءلتلقد.السوريالوفدمثلالهراءاحتمالءلىالقدرةمنيملكلاالناسفبعض

كانانهالتاريخسيقولالذيالشاعرالعيسىسليماناين..!
الاحر.بعصهميملكما

القمانمي11يننفلبنائهاسوأي!وأآيرعر.يةصفيلطراللممميميةوألماالذيناتالمحاضراتبعضضعفاسبابمنأتانتكولا

المتحدثينفيسيكونونانهميعرفوالمباعدادهااليهبمعهد

يعصهممن-مالظن)هلابم؟،سواريادللباشعرأريحرسبحاولانتمماهمفجةاحاديثهمتأتيئانعجبفلا،الؤتمرانعقاداثناءالا

؟أالسملطان.الدائمالمكتبعلىتاخذهثالثماخذوهذا.!تسرذ

يتساءلونمنعلىادريسسهيلالدكتورردوقد

المربيةالقوميةبماةهمالادباع-2:"نحنبقولهرد؟إؤتمر.زاجحااكانهل:بخبثاوباخلاص

صرطهيلدكهتورامتوصياتهأنفذتلم!واء،ناجحادبيبهـؤتمركلاننعتقد

المحاضرةنتمواردتخملانيمكنالتيألا!،لىصةالفكرة."(تنفذلم

قبليكانالذالعرجمطالادباتهي،عندهاألالتقاءعاى!زرهأمثالنجاحأنءلىالموافقةكلالكاءبنوافه!ولحن

أدلاحتفالصعبدعلىالمتفرقةالقبائلاشتاتيجمعالاسلامفينجاحمنتوصأتهتصيبهمابمقداريقاس،إؤتمراتا

صولالعربيةالامةوحدوالذي.وفهمهوذوقهلالثصرنفوحمطفييثيرمابمقدأرايضايقاس!بل،فحسباثنفيذ

يغزواانطحربمكنوالزري.البينالعربيبالقرانألاللامافادوابانهميشعرهمماور!قدار،شكلاتعناؤتمرلنا

العربيةاللفةهذهبقوذبلوحدها-السيفبقوةلاالعالمالحرارذفيهموي!ث!يعو..حرضهميلهمهمماولي!قدار،منه

ولغةاًلعلملغةوأصبحتالعقولعلئنفسهافرضتالتيح!انقلتاذاالحقيقةفياحباننىاظنومط...والايمان

هونفمهالادبهذاان.بهاحلتارضكلفيالمحاطبة-كشهـا.ك!ظافيلماؤقمرأ

العربيةالقوميةرأ"تحتاليومالعروبةابنماءجمعالذييتعارفانابخساإؤتمراهذلمثلاهدافصنىتواذأ

..ا.ا،دلاء

درحبتوتفاوتا!صالوانواختلافألاقطارتباعدرغميتبادلواوأن،الصداقةصلاتبينهمتنمحعد!و..

تاةانفسهميعدوااناذنبالادباءوخليق...الثقافةالثاهـثإؤتمرافان،المحبةبعطو!ضمخحوفيالزأي
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تحرهميةأحهماهمما،عربهمزثومهثزهأىكلامهفهوالاولأنالى"الاصلامزثيلذالهاوعتمنذالعربيةالقومية

هناهماهزوالحق.متمضرذجامهممههمجعبثوالاخرىتعثيثريةفيمبمتالاسلامبهاحارإرزواليمبحقيقتهاألاسلامب!هـها

هماثعهمهثالشيالعربسنبالزومسنيتنزحبثاانيحاولانمرزهبيناخذتانوالى.والمحبةوالعلمينتتىهـالنورومعربهاالى*رض

يتجاوبولاحاجاتهامنينبعولاينأهـجهالااحدهما،حىامةأنهمالعربفيعرفحقيقتهانداءعلىالمومتستيقظ

همالاسمر،ببهوتهمالهفمتعترانتسنعثيمول!انعملاقهمامأيئ.رزمهمرثحرمهمتحررعمماهثلمنوينانحلون+وأتمغ

ريحهثرامامالهماتهماههماويمينثمنهماويعبرحصلمبهامنينحدوالرزنئألحعزبهدزاتلتمهـمنئؤانتالمحاضرةسمواردواممز

المبدعة.تفجرهاطاقات.بفماتحفلنهانسيتهلكدعنهاحياناحتىتنفصلوينظمةحماحينا،

النزيالاهمبيالنمهداوبتصورهفهوالثانيالالنمباهتوامابجاليردلاالالساصصبالزكرةهذدعلىا،عتراضهزاهزواذ!

همضمراهزثواهدهتوضعانيمتههزلاالمربينزاأموهـسييخنمؤزأمفهمهزالمزدالشواردبععيمعلىالاعترأضزانةاحد

هوئهمأضواأثهاتسملصتمربيبزفلسفثزث-وءقصه4مئايبصالفئواحسهمغريبومن":حسيدزطتالدهزتوريقبثلم.خاغئر

،الحق.المعرفة،الاخلافت:الانسمانيالفكرمشكلاتج!التيالجديدوالقوميةهذهحياةفورتلاحظونهاالتىألادبية

الحب"،الالم،العهمأء،الصهلود،الهمهز،الموسه،ألعتمالةباليزممراحتأثصهاالذينالشعراءان...إلاصلاهزهلاننثط

الهثهثحسزهممتث،الانسازهمنز،النميهز،المجماأي،الحأزدبممناعساالمربعزالامةألسنةهموأحسبحوارئ1وأمتانثو

المعالمذاتالعربيةالفلسفةتلكنشأتاذاحتى،يالانسانبعفهمىن..خ!لصعرييشاع!رمئمهميكنلم،الجديد

يقيمانالناقدوسعفيصار،الحددةوالواقفالواكمحة!ن!ميكنولم،يونانياوبصضهم،زجطياوبعظهم،فارلسيا

فيانوأ!د..الفلسسفيةالنظرلةاساسعاىالفتيةألاتأرافبالاممهذد!نجميعاكانواوانماخالصعربىشاعر

النهئرفيالبسامهنزمهزأزثهماالمهورحزرئيفالاصتاهمتصسسحرالعمديمتزععمهملهماحثالفتميمسععأززحنوأحربتالستحربت

العسبيى4للامثزسييثهزهمانهليززجثزحنئ،الاصهثرالىوالعمبثالمسحبهماليمممر،التزمرفيالفصيموهزداًنهانزم

هـزر3بومهردرهنللعربيبزالححميبزواسه،وأحأدمميزازيزيأما."ا،عرجم!والوهنثانالهنثببز

البمأنسهالغنهمبزالعربيبزالنزساهممهم،الواحنمذاليتافيزيعزابمالثمراحتأثمهاالتزينألتزمراءهئبعأنصحيحفثمحب

المرأقثزمنرألراهمتزيضاهزيميزهزالاتجاهاسهالتزحيأمأمم؟وألييثنانوانصمالفهمحممنهزانوافبئوامتانثرا

مهلبميغيراندرن،مهدهاالتهثالميثيزلاهمتهماهالخضافأزاأزحمراءمهمحهماوالتنبهزالعلاءاباانهازامننئقس

مئوماتها.مننتمهثءمنيبززمهاأهمحثز،الحتميةوحيمقهثااليثصمراء؟فهزيميموانانولاقستحعمهثالتزعرفبزيمتانزوالمالحربى

حتههدامهلأصبمدالثمزرئييهمخامهالالىاهمعرهثقدوول!م،اهئالتزهمهثميهزاحصاءالى،بمد،!سبيهمو،

عندنا،أالحديثالنقدهـخاهجبهاتأخذاصبحت))التيالارأء.المجلىالكطمةهذدؤمميبعضها،ءليها،ودفعتصثثا،والتعليق

ضوعه،مونجأطرافألمقديرالستاذتفنيدالاراءهذهفمفنداثعربيةالفوممةرسالةس3

رصينةبثقافةلمعالجتهوتسلح.بهالمتح!لةالتجاربوعاشثشايبد4فؤللاستاذ

عهممسهسه!يئاعلجهندهثعزاننستيزيمهولأمنم،.قوسموفأزراأزيبزهـاحسالمحطمحممحارزهالهثميلةالمعمال!لمهاثهلهمست

هـن.بالمناثنث-"تناولهاالتهث+راءبصضهثثفهزالدهمةالدئ،!األمسهثرهزالهثفدكلممتههزوانما،المؤتمرفي(نأحت

الص!لأنالىيذهبمنالنقادمنه!اكانقولهمث!ذلكنحة،الفظروحهفيهادستشف،الشايبقؤادالاستاذرئيسه

هـصابموربماد،أبثلاأزىلامبانه1،محضزفنهزهمعئألادبىألامامالثهزعلتفنتحسر.الهزهمسثءوفنمهمهتالهثاحمةوثقافته

الىثميدهوالنمهاداولئبئؤزنييحمرئيهزالاصتاذحديثقلم/حمورصهئقلمصاحهزالموئمبالاديهزهازأفهماك!لن

ءهزبيبالىيبثهسهلماحهمأانممه،حثأللهئقالاهزلاقيالخأئماأئالراوحه:.أهزمأماوقهنحؤمزوهئ،اًمضهمأوكالسهمف

انهبمعنىاةمه+!بأز"الف!يالعملوصفوان،ذلكمنولكنه،وظيفتهاعمالفىذلكبعدغرثقداو*ديبأن

+اأكا!هيللاخلاقمناف4ازبمعتىلا،بىلاصلاقلىطنلا،ألادبيفقدهوأننفسهيفقدأناوشكأنهالانيحى!

اليهننبئرانيمهمنالادبيفالعممه.الاهـرينببببمونتمتأمه:فحعنا...الاواأزفهماحستجبزغلمهالىةمهثدأنعلىفمبنم

ننتهيبالاهزلاصهلهاهبأنلافنيةناحبث،أثننينناجيتينمهمصزتثمئكراتجهعلىاللزهموؤمتحملهفيماوانم..هسهم

عنالنظربغضج!لغيراوجوريلبأنهءإجهالحكمألىبهاتنطفىء،لمالجزوةأنعلىليدلحينالىحينمنمئنرقة

إهـاههماننتهىبالأنلهالثأنلااهثلاقيةوناحيةثأهثلأقيتهالهثحرفاتزأ،يسهمقنئعزةالاهيئفما،نلرأللرمادتحتو؟ن

م"فنيتعنالنظربفضزبيلغيراونبيلبأ؟"ءا!هالحكم.اخرىمرةضهـخ

اك،صض.!-نتع،رضولاكمربيةالقوميةحصةفيثثاقدواجبات-4

الحديثإلنقدقضايا-5خوريرئمفللاستاد

وواويسهيرللدكأورةعنحديثهألعربيةالقوميةعنخوريرئيفالاشاذتحدث

الدهزتثزحويثحولهيهمورانينبنزيكانالأزصهالمهمسهوعماوهحعا.سحأثهئالمربؤيثالهمميتزههثلاالائعبمبملهحممامم

أنونححاول."العربيةوالقوورية"النقدهولسه!هـؤلمماويفياحدهمادفعألىاضطراثنينالتباحييمفحمأوقمه

للموجهة،فكرتهاوالكبرىخطوطهالحديثمننسشضرجاثناءالثا؟بتوضيحالىوأضطر،مقالمههوامشمنهاهـش

والمعلومساتلإفكارمنروختلطةبمجموصمةألانظفرفماالالتباسفأما.المعترضيناحدأعتراضىعلىرداالموتمر
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ذلكبخثلأليومتتعرضالعوبيهالقوميةأنالمحاضرويرنطرأبطةبينهاقليش،ببعضبعضهاالصق،واللأحظات

منلشعوبيةاليوميستهدفألعربررالادبوأن،الصمراع.بعينهراينقريرالىتهدفوليست/عفوية

العربىالتراثبقيمةبعضهمأستخفاففيتتمثلجديدلونوالخلقبينالدينيينوالمصلحينالفلاسفةانتذكرفهى

علىالغربيةألثقاف!ةمنالاغترأفالىوبدعوتهم/القديمماالادبعلىيملواانحاولواقدوالسياسيينوالاجتماعيين

ولكن.الخبمالفصحئعلىالعاميةوبايثارهبم.ركأروصكلير.عليهيمليبمايومايعبألمالحرالادبولكن،يفعلانيجب

عليهف!مينتصر،الماضيفيالباطلعلىالحمقانتصركمابهفاهيماختلظقداءربصيةاآلقوميةمفهومانتذكروهي

محسفظااخرلىمرةارعربيالادبوسيحرج،الطتقيصلفيمف!وم،الجغرافيالوطنمفهوم،ألاسلاممفهوم،كثيرذ

الىضسبوتهاممث!ا،العرببيةالامةروحعنمعبراثباصالته..الخ،الاسصلامسيةالثقافة

العليا.مثلهاتحقيقسبيلفينضالهاوال!هـ!مذكياالحقمعانياوقاصاأوكانشاعرا،العربيالاديبانتقولوهي

وفهـءي!ولانيربدماذااذنفيعروأريالجىفألدكتوراهـىذلكوترجع،النعربيةالقوميةمفهوميحددلم،ناقدأ

.أرحاماوللنطفيهمحاللاتسشالقولهانررردعماء-رومحاول"مثقفيفاعقولعلىا-لكض!ذأفىب-ةالنظرياتهجوم

.......أدب،تغنىنحنفاذا،تفهمهاقلالنظرلاتهذهتحهس!ق

ولكن.الوصوحهداءلمىيساعدتطر!كلانادحى!.-...

الو!ائع31ش31الىصاحبهانفىلافتيسهلالمتمذهبالظرفطازمانيهوماكلأثقالينحترازحالمثسقبينماارسساز!كا

ف!لوالا،الحواريالدكتورفيهوقعماوهذأ،قلناكمافيشيءلابيبمارومانسينيارفيننجرفنخنواذا

..-.-لا..؟-صالحبلسماواتفىالتحليقأدىردعوالمهذبالممزقالطزق
وريبهأبنأمثالوضعهاالحيدبيئاأننعد!وأعدانحخمبح.-

.نسانيالاواكعاطف

ظهوكعوشعركأعوعلىابعينهواعيااكالا)يداًتحالبرسوخهـلىابعيمهابقاقاموأالفحسحىاللغةعنرافعواالذينانتذكر3!اووو

للقهـضاءالشعوبيةبخانبمنمقصودةمحاولةوالمجوناللهو.القوهـيةالوحدةأ!سا!لىعاىلاالديرناساسء!!رفاعهم

ظهوردحددتخاصةاملعوهباكاتأم.العربيةالروحعلىمنافةفيحسمنابلاءا.رصاولملانهمالنقادتلوموهي

هذأيشاوهلثم؟ألوأسعالنطاقذلكعلىحاردواتستجديدهمانعلىالمهثجرشعراءوزإوم!نولستوينظرية

.؟أنسانةقيمة"منكا"يسمفههالذئألشعررس!-ممنيمكنانفحصاودرسمناساسعلىبقملم

"-.تؤجملالمس!وتشوفالطريق

؟لتعيبيرثولةكنيلمح!لمةشاسة-7وءت-علىساعدتالتيألاسبابذلكبعدنوضحوووب

حمبثو-!لمهمللدثنوركتابوتلوم،ادبنافىالقصةولنف-ثء،الغربفبالقحمة

فلسطين.اةمالىفييكنبرالمانهمء)ىالزصة

للءؤت!هـالقاهـ،ألافتتاحيهالحفلة!لبنانكلمةهذد،الحديثاعربياالادببامكازجاتأخيراف-د!يثم

بالروحتمتازانهاعداوهيئ.حيدرساي!الدكلمتوررئيسمه.الحبببالتلملأفيفضللهكأنالذياؤزمرباوترحب

ؤسيماال!روفمنكثيرفوقالنقا!وضعتصدةأك-،عريةالد!!ورذتقولطانتريدماذاأعرفانحاولتلقد

ذالرتكوحمةاثاوالمحإالفرلصإئؤ:التزيمالتعميركيةمنلكوتسا،فناالبهجكلجة.ص!اجمءامذيكلفوقو،بشيءأظؤرفلم،ؤلماوي

!حاثعملا-مألساةاسرذاوؤردصفويكونلماذابل؟ف!رأالعربيئوا!قوميةالئظث-6

"؟بأسرهاامةمأساةوصفالفنءنويهصنعالجوأويالستارعبدلادكتور

ليلضسوعهبكلولهاشأنلاالفنيالاثرفنيةكازتلئن

ر!الإثؤبلحضوالمواخلاقيةتضيففقد.فيهالاداءبجمالواتجاهرآئدذفكرذالجواريمماالستارعبدالدكتورورمدلةؤي،

الىالمحاضرأتمنكبيرعدداالحهيفتقرماوهذأ،وانحسح

للتفكك.مقالتهعلىزوخذلاكاناذاولكن.لوتمرأفيتالقى

شدزوديالذفيالتمذهبفرظعليهليؤخذفانه.والاشطراد

،نظرهوجهة!ييدعلىقسراالوقائعقسرإ)ىبتهاحبه

!ا-م!لم!مصتدوراقيالالسالسيةالفكرذان.تحتملممااكثروخميا!ا
مالقدبللعرريألادبخصائصانهيكلهاملاحظاته-و!

العربيألادبوأن،وفضائلهاالغريبةالا""سجاياتحكى

97.6؟تدفون-بيروت-لوريالثارعالسجاياهذهمنتنبعلااتجاهاتذلكبعدعلصهدخلتقلى

قمرطاسيةادوات-مدرسية-ادبيةكتبالسصوبيونل4ارادهاانحرافاتهيوانما،المحضس،ئلوهذه

آذهـرصنح!وفاذا،ألاصبلمةالعربيةالروحعلىلقساء

ع!6؟6.!فونبيروت،*حبشارع-هاشممطيعةوكان..روفاصروسجلثرمايواندىنأنبعدوعصلهو

فيالعربالخاقوبين،المنحلالشمعوبربالاتجاهبينصرأع

دلافراحبطا!ت-قيثربةمطبوعات.الثرعلىالضيرغلبةالىأنتهى.إلادبميدأنفي.ا!يل
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ضأك،رشعلىوجودهاويفرضبراًلفذذبخ!،ئصهاالعريبةلاالوحذقيالوض؟عدمامد"صازحتلئن.جمالهالىجمالا

انسعااألىيدعوانه4منيفهمماهذافيفهللم(.فرضافوعأنالمورجمالفحري.فيهاالفنبمبالحمالمنتنتقص

ءمضنفسهوأبعادةالعربيةالقوميةعنالعربيالاديب.اللوحةجمالمن.الاتلعاى.ينتقصر.لا

.......؟قضاباهاالعرييةو"دوجمبةألاديبحماية-8

..وجودبهلفمه:هده!الالنكيروعليهأقامخراوفريهت

اخرهاالىاولهامقالمحاضىذف!برأيتمااننيوأشهدا!ل!مم!عديمحصدللاستاد

ربقرمزالوجوديللذهبالىينتميالرجلبانشعرمايق!ولانيريدماذايعرفاًلمسعدفيمحمودوألاسنناذ

ألى!النظرفىألالتقاءبعضيكونأنالاأللهم،بعيداوتوإفرلاثقافةآرأئهلعرضتسرحمحوقد،واضحةمعرفة

الوجوديةاليهتذهبماوبينبينهالحريةمشمكلةبعضلتحدبدمحاولةاولهما:جزءانوالمحاضرذ.كتابنالكث!هـمنا-

قكل--قىالىقدميهاخمصمنوجودىانهعاىقاطعادليلاأنالىالمحاولةهذهمنوانتهاء،العربيةالقومية-مفهوم

؟هذأفيمسبةفايةكذلكوهبه!رأسهالتفافاهيالعربيةالقوميةمنهاتنألقالتيالعناصصهـ""

العربيةالقوميئحدصةفيالحرية-9واثترأك،العربيةاللفةحملتهالذيالتراثحولالعرت

الركارىحودةللدكتوومألاجتماعيةوالمقتضياتواًلسياس!بةالاقتحساديةالمحسالحفي-

....ارادةمتجميعاالعربقيلموبفيوه،،العربيةللبلاد

جودهالدكتورمقالةانينكرانيستطيعاحدأ"أظنما!،نوما.وا!و-جماعيوجودلهم-يكونانفيمشهـتركة

امافصفيالمقالاتلسائربينالوحيددتكونتكادبيالرىاهـتىالمجضءبهذامحاضرتهي!هـرأنالمس!عديذللات

والتناقت!فيهللتحدثأجلمنالؤتمرعقدالذيللموضوععنالحديثصلبمنيكوناندونتقريبانصفها-ا!ستفرق

اورحولهوللتناقشفيهالتحدثمنوالانتهاءحولهعليهانتصورأنهلولاا(العربيةوالقوميةألاديب"حماية

يكتبلاأنهلحظةبالهعنيغبلمأذ،وتوصيات!راراتهـومتحريدح!ل!ام!!زيالكثبرالجدليحسمأن

ألىينتهيانيجبلؤتمرحديفايكتببل،مامحاضدللمصالحوحدهعلى.بعضهمقصرءحينالعربيةالقومية

سطركل.مشكلاتمنيثيرهمابصددوتوصياتقراراتالثقافيبالتراثا،خربعضهمربطةوحين،الاقتصادية

ول!،بهويلتصقالموضوعحول!يدورالمقالةاسطرمناشتراكمحضيكونأنثالثبعضلهارادوحين،وحده

ملاحظاتمنالمقالةعليهتشتملفيمافقرالىذلكيرجعنناقشاننحبولا.الخ،الاررضعمارفكافحةفيطارىء

وأ،وحدةالكثرةجعلفكريوضوحالىيرجعبلواراءالقوميةبهاتقومللتي"العناصر"فيرأيهالمسعديالاستاذ

بترقرقماركامهاوراءتخفيفماشفأفةالكثرةجعلقل"عناصر"منتتألفالعربيةالقوميةانصحاًذل،العربيه

تجيءأنذلكليعدورنضماالمىلفميرووليبس،محنحةفيهاتهاولكن.اءرهيطولحديثفهذا،هناكومنهنامنلهتجمعش

.كانالذيألظالمالهجوممنالرجلانصافمنلبالا-بد

العرببالترأثفيتعبببرأووبمبفة-المتمعر01النيةخلوصمعالفهملسوءنتيجة،الوتمرفيضحيته

صالرلددنمحىللدكنور.ا!ضالاخر!دىوالشنيللاغراضونتيجة،البعضللىى

..".استقلالالىيدعوالمسممديالاستاذانبعضهمحسمبفقد

اًلدينمحييالدكتوركلمقالةهمالللتانالصفحتانهاتانهوم!أألىوأدثمراف،العربيةالقوميةعنالعربيالاديب

تستحه!المحيالمشكلات!نجدابرلعددعرضتاقدصابر!!اني-!لىالشراف!ناوإلللجماصنعمندلكفوق

جسملمنجملةكلووراء،برمتهمقاللهايفردأنمنهاكلرأركهذاكانأذا:يرولأرفقغيرفيفسألوه،الانس!انية

خاصةعنيناواًلذي.غنيةوتقافةوأسعةمطالعاتالمقالة:ضوعهموأنتعرفوأنتإؤتهراهذاالىجئتفلمإذا

الشصر"ؤتمر41فيعنوأنهكانالذيالبحثهذأفي!اسس"مطانوسندي؟!،(العربيةوالقوميةالادب))

يعبر،اناستطاعقدصابرالدكتورأن،((العربيةوالقوميةمطمكل،ألقأويلفيالشط!هذاكليحتمللاالمحاضر

للسرالفقنظريةبينالصذرأعانفيرايهعنذكياتعبيراعين،تنصب"فيماحرا"يكونأنللاديبارادأنههئالك

الساسهامنالشكلةوأن،هـصطنعصراعللمجتمعوألفنولا،حملاعليهانفسهيحمللا،موضوعاتءنقريحته

:"إيريقولفهو.أصلابمشكلةليسمتاي،زائفةمشكلةتلقاتيساقريحتهتفجرت"فاذا،حملاعليهااحديحمله

لف!الفنأهليدعيهمابينالتنالحضمنش!يءرأيهىفيالممجدهالقصةأوبالمسرحيةأوالحماسيةالقوميةبالقصيدة

منيبدأالثعرانقدلرنالولاننا،للمجتمعالفنواهليخدمصادقاأدباقالفقد"القوميةولعظماءللقومية

الننسر،لاالشاعرهواسالسايتطورفالذي،الشاعرألىقريحتهأنصرفتوأذأ،مباشرذخدمةالمعرلجثيةالقومية

غيرالعلأقاتمتعددمجتمعفيكانساناليومفالشاعرقالفقد."للعربيةالقومية!نالسمياسيةالمب!ضوعكاتنجير"ص

واذا.،االعلاقاتمحدودبدأئيمجتمعفيالشاعرالانسمانمباتنرة،غيرخ!ةايضاالعربيةالقوميةيهخدمصادقاافيبا

رب!عيههيشتملماكليعستنفدلمصابرالدكتوركانالسىنظرتهمألعربيةويزبدألام!أبناءفكريغذي\)افي

!خاكثيرفيللاصطناعفضحمنبالشاعرالشعرألا"ةامتييازؤيعزز،خصمب!ءؤوضوحالحتاد79الوجود-!إلن
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ألىوالتطلعللقديمالتعصببيقالصراعالمخضرمينمنمناكتفىقدكانواذا.الجدلحولهايحتدمالتيأكصكلات

بفكرهالعركةهذهفيشاركانهوعلى،الادبفيللجديدفلقد،الشاعرمنأبتدأءالشعرفرالىيالاشارةكلهذلك

لمولكنه،لهيحمدمعتدلموقففيهالهوكانوعاطفتهمنكثيرعلىالخصبالافقهذا8ممنيطلأنوسعهفيكان

فيالعربيةالقوميةحولقامالذيالفكريالصراعيعثرمنبسمبيل"كانبماالوتبقةالصملةذأتالاخرىالمسائل

ترجعنسمعنزاللاوالذي،قريبوأمسىبعيدامسمنطلقهذلكيجعلوأن-للعربيةوالقوميةالشعرفيبحث

القوميةصوتيكنوأن،نقرامابعضفيالخافتةاصدأئه.للشبثاتمنكثيرتبديداًلى

فئينتصرالحقصوتلانه،الانيغلبللذيهوالعربيةأروبجفالعربي؟رضعرلوح!-11

.يومبعديوماوعقولهمالعربكتابفلوبالعريض!ابراهيمللا!اد

القوميأدب!افيفلسطيننكبه-13بالحديثلليهعهداذ،العريضأبراهيمبالاسهتاذكأني

السوإفيريكاثرلإستاذيتحدثأنعليهأنظنقد،العربيةوالقوميةال!ضعرعن

ألىهيحرارةالسوافيوىكاملالاستاذروقالةفيمسمتقلاموضوعاالشعروعن،مستقلاموضوعاللقوميةعن

انهمقالتهمطلعفياعانوقد.اقربالمرأهقينحماسةسنالكلاممننفسهالعريضالاستاذأعفىوقد.آخر

في"!والكتابوالمقالةالخطبةأدب))دورسناًنيريدناحبةهـنالخلافموضعلسمت"لانها،ألعربيةالقومية

!كرانعلىيزدلمولكنه.القوميالعربيالوعيايقا!م!ا:اولافتساءل،الشعرفييتكامواًخذا(المحرريواقعظ

القوميةبالقضيةعنواالذينالكتابالسملءمنبراعددالحستفافطمظاهرمقمظهرهو:بقولهوأجاب،الادبهو

مقالمنبفقرةمستشهدا،العنايةبعضاوالعتايةكلافعروضعثم.للتمعريفبهذالعنيهماوبسمط،بالحياة

هـالمناخرىوبفقرة،ألزياتحسشاحمدللالستاذفىبحثثم."اًنبرىالادبدوخة))منموضعه!ب

الدسوفي.عمرللالستاذفيويتقلصينحسرالنتمعرج!لتانهايرىالتيا،سباب

،(،القوميالادب"فيبدرالسةمقالتهمطلعوعدنالقدلإدبكا!سةأخسىمنلالوأنمكانهبعضوبتركهذاعصرنا

ألارب،كلناللونهذأيتتبعلمأنهعلىيدلالمقالةفقرولكناشادكل،فالثذاد،الحديثالنتمعرمشكلةطرحثم.هاوغم!

جماعلخأنحتى،ايضاالاخرىألادابالوأنيتتبعلنمولعله،دأبوس!رأيالىفتهيأ،فببهعابهماوعاب،منهول

القراءأتبعضمنلهبقيتالاسماءمنعددالادبيةثقافته07القلديننتريقيناانالله

حسنا.موقعاالمتحمسةنفسهمنوقعتالعباراتمنوعددوفخننا،صيحاالعريضالاستاذقالهماكليكونقد

.بالنياتالاعمالوانماور4؟يتحدثانسئلا!زيالموضوعهذأكانهل:تساءلنا

الدروبيسامىالمقاهرةا!حد!ثادبئافيالتحرروثبة-12

تيمورمحمودللاستاذ

الاديب!بموقفليمورمحمودألاستاذمقالةمنتعلقما

صديثاصدر5حريةبينبالتوفيقمنهاتعلقوما،مجتمعهقضايامن

يصدرالكبيركاتبناأنعلىيدل،ألالتزأموفكرةالاديب

فيها.التفكيربطولغذأهاثمعاناهاتجربةعن

.!08000معشهدهصراععنفيهايتحدثالتيالقالةفاتحةولكن
للقوميةيتعصبونالذينالادباءمنالمخضرمينءنجيل"إبناء

تدله،عليهاويثورونلهايتنكرونألذينولادباءالعربية

8وربسفاربشد1القوميةدعوةبينفاحشاخلطايخل!نه1علىواضحةدلالة
وألانتقاصبهوالاكتفاءالذميمالتعصبمننوعوبينالعربية

العرببلادفيينبعاوالغربمنيأتيجديدكلقيمةمن

أليهاالدعوةظهرتماالعربيةالقوميةان.والحقنفسثا

صعصصجم!مه!واتاثرومفكرينكتابلسانعلىالاضوحألوكلواضحة
فيالقومياتظهورمعوتجاوبوأعميقاتأثرأالغربيةبالثقافة

وليسوأ،قوياتجاوباعشرألتاسعالقرنأبانالغرببلاد

بنلم!.الحديثهالثقافيةالتياهات0دوننفوسهماوصدت

مما!ممتبئلرش5صرأعايكنلمالعربيةالقوميةحولقامالذيفالصرأع

.هالاسمتاذيقولالمجددلتكماوألادباعالمحافظيقألادباءبين

دعواتوبينالعربيةالقوميةبينحرأعاكانبل،!مور

رروت1!دارالاد(،لإسلاميةالرابطةفكرةاو،الاقليميةالقو"يةكفكرةأخرى

.،.ع5.الخ،العالميالاتجاهفكرةاو

جيلهابناءمععاثر.أنهعلىتدلتممورا،ستاذمقالةأن
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