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ف!د.وارعلميةوا!جارلةالياروار3لأتألضا!لبلمروهبناية-الغميقالخندقداًس-سورياشادع

هـادذهفذةتمثيثالضادلذةتتئثلمافق!اانبلاداممرحت

اقصىمنيتنقلالفردوكان،الحقبمنفيكثيرمشتركةلاسعراكث

حراجنم-بيلهتعترضاتثدرنزالنثرقاقهثالمنالنزرهزص

تبلذاءالعليبطلممفي(لمالمنحله"راحصبحت.ءنبائنبارليره15سمبديلفي+ليره12:لبنلتضفي

كاز،المددسةاوالمجداناى،اساسيةعلميةقاغدة3أدلممادولاراتستةاواسترلينيانجنيهان:الخلدجفي

تتوقفالعلمية!نزتهكانتثم،المثقفلحياةحةالمحلال-دايةديالا15.الارجتينفيىاعدولاوإت01:ا!ىفي

اختحاح!+تنوععلى.قطركلفيالثيوخمشاهيرأقاءءلمى-:يعادلهاملاولبناليهليره25:الرسميهالاشتراكات

بماقرعاكطلمعلىكتبهالطبقالمانهماوالمذاهبفياكتفىاوإدلمقدماالاشتراكقيمةتدفع

وشطتالاقطارتناءتمهما،والمذا!بوالحديثألتفسمربريديةاومصرليةحوالة

لنضاتضرنرانمناوضربمألوفذظا!رثرهذه.الدلاد

بالشواهد.لهاولىؤتىالاءظة*علائ!

ونيسمابعثببثدادالنظاميةرالكليانمألامنهرنبكانزالادادةممقبمزأنوبايمذمث

المراكزتمثلوغيرهلقرطبةوجا!عنبنصريذالم!والمدرسذ

واذا.الرابعالقرنمنابتداءالعصود.تلكؤبالجامعية5!و!ي!مميمم!



جمعيتهم.الباباحلحين1773سنةعارروهفدكانواأنافتتحقدوجدناه،المدادسهذهعلىمثلاالازهراتخذنا

تآسيسفيالانجيايينمنن!ثاطااقلا-وء-ونار*نورماكثرعليهامضى،العربيةالعلومتاريخمنجديدهصفحه

.الذكورمدادستاسشىفي!افو!مألهمبل.إدارساال!جندلكومند.مشرمهلاصعهتزالوه.،عامالفمن

فرواوتواالعربيلتراثالشببنننرايسموءيوناتيعددثويد!نماالىفيضدمثانجديد،بدون.لتإونلرجالىاكتبحدتا

سنةيوسفالفديىجمامعةأسسوأثما.دداستهاءإىالتيالجامعههدهفيالعلمطل:"هيجديدهكفايهلمالعل

.1875وتفلبسةالسيلأحداثصنبهليحي!بطمتالرذتتطوركافت

...،-..؟..لألا.06العربلنغهوملاذاحمىللةهدالعدوتظل.المذاه!
جالبالى،الديميهالبصد!لهاشنااالتكطدسالمدهددء.....

ددكانتنتت.قبلىألىوالعاليهالابرالةالوطنيهأئدار!لىكاهـواالدينألواءسنالدخلاءغاراتعنهماتصدوتراتهم

ونثرع،لبنانفياليقطهخنعلى5!لتالتيهي،ور!دهوسب"اقيىباعاده،العربجةالثفافةالقضا?لىيحاولون

فه(حضاديةمرمومكانهللبنانوجعدت"الأججيهال*!،ل!!صرم-.السياسيالعربكيانعلىللفضدء

الماضي.القرنمنالثانيالنصفمنذالعربيهدى.؟لمنطعهيومناحتىءضصلاوأخ!،المثرقالخطهذااضل-و

.عاليتانمنارلانالعربيلمالعلفيلاغكرر!عوهكذأطهر،.ا.الذينالعلماء!نمق!ء،لميننذكراًنوبحسبنمامهذا

س!.شواطىءالمتوعلىوالثاليةإلنبلضمافعلى؟حداهمماالدودالعإهىخطرهـننددكثات،سعاالمرنيقظهقبيلفيه

ا!راوآالعاالمجرىالبيتتانهاتانضحدتالحينذلكومنذالعالمانهذان،الألفامعواله0هدهحلالبهينهضدانالدي

لتصبالاوشالوالحدرتالجداوككه5تمرعتالهـياوعط-م."الاتارعجائب"اؤدف3الجبرتيالرحمنعبدالتميحهما

بحسبل.3،العربيالعالمفيالاخرىالفثريةادبرحلتفياوأصرفيالمجددالمحافخلألعالممثالالعطارحسنوالشيخ

هاتانالتقتومد.التطورمنو؟صيب!الثقافهمنحطهل.عشرك،سع1وبدايةعشرالثامنالقرن

ثقافيقعاونفيالماضيالقرناوانلمندالعظيمتاقأدج!ختلن2

بعد،فيمامطاهرهوتنوعتجذودهتعمقت،العرىوزيهت

.اليومامامناتمثلألىح!ودتهالحديثأل!ربيؤءرر،دء-حتجددلعررء".1الرياةاخذتألاضىال!رنبدايهوفي

هاتجنالىببصرهافصدوص،خرىا!ا!:ث،توز،رتوجهاتمكناككطالحقبقكطوهمتألتىالصلاتهذهلاء،دذ

اقطاده.بمختلفالعربيالعالملمورهماغمرالاءجنرتينالمف،ءإكطمحمد!حرفييجددها.،العربدقابمنالأجنبي

واصر5الىتهاجرأعربيهاالاقلامنزىحيناذنخجب!لا.ر،؟كأءضمشإفعاى،الحديثهالمدأدسفينتتلطء

فنراهمحملتهاايديفيهـرعهتذهبوؤد،)بنانإلىهـبالحىأركانرمدرسةيةالجربالتجهيزيةكالدرسة

مريئا،هنيئا/ادنيلمدءصنوينهلونالكنانةاًرةلىرهـ.لى،دونيتبعوما.ندسهوالهازرأعهاؤ!دهرسالطبي"والمدأرس

أ!وارف(رزهظلو-خفيشون،لبنانشصموخقهم/ت-واو.والاعداديهالابرخدائيةالكاتبءنليةالعلالمدارسهذه

لابدالحديثةيةالمكردنهضضناتأر!خكلفدنو)ذأ.اط،-لا-نفؤونهايرغىولهايخططوقبها-رألاعدارلسديوالاتصكلو

فقد،اليهما،وتتهنىالعظ!نربئالقطربهذين!داانكلنمربىدتنهخناروليةألىوألعمل!العلميهالجعثاتيرسل.لم

،الزصنمنونص!قرنخلالالمتعأوزة7زةضتهمافيجمع،محهمانكلرونواتجرجيمبالعلماءوياتي،والصانعالمدادس

.والحياةالفكرفيالجديالى!امض،!طاصرصه-حيالتىبالكتبوالالساتذةادتلاكلفيتزودمطبعهوينتشيء

الفكريالتعاونهذأتاريخبدراسهاغرانيماو!ذأفكانت،قرنزلثفيءحرفىحدتهداكل،يحتاجوبر.ها

منصفحةكلتنطق،مجيدزاهرزاريخوهو،ابىددربئر!نةالحقيقيةالشهضسهبوسائلزود،عربيراداولرزرلك

.خاءوالاوالسمودالومعانيجىلىباص!اشهالحض!،دقيمراكزمنهـ.ركزاقوىالحينذلكمفذواصبحت

العريي.العالموياالحديثة

-3-التما!رفياخذذم!سفيالعربيهة،دالحىكازت،وحين

الف-رنيقظةقبلصحرالىالاجنانيين!ووهـذبدأتاللبنلنبينءيونكانف6الع،ليهالمعاهدهذهبفصل،اهـ!يع

حينالكبيربكءنيفنرى.الاقلءإىبفر،جنعنترالت،لىمعالخادجمناتتهم،المعرفةمنجدإدذفاقآءلىلتفتحأيضما

مصرالىالقدومءاىتصجعهم1773سش"ا!حكملى،والفهـنفيلجنانتؤماخذتاقياالدينيةالبعثاتتحملهما

فيعددهمفيبدعرغيداوءحشاوطيئامكاز،فيها)همولي،:بءحلابع،وياخذيتضحاخذادحقيقبمااثرهاولكن،ءنرالسمابع

ناالا.فالاثلاثةزهاءعهدهاواخرفيوحدهاا!،!!رذ+.المافيالقرنمنصديدا

والاعماليةالحكومالوظائفءلىاًقتصرآنذاًكنشامحلهم-يخجسقىالمتالازبايةاًلبعثة،البعثاتهذهاولىكانت

ابلنكان،فيهبرزواثقافيدوراولويعل."التحارلبنةريروتفيمركزا)هااتخذتالتب"رشبتيريةالبر"

عدداالفرنسيوناصطنعاذ.مصرءاىالةرزس!"ا"الحمؤ-يملحوظانتناطاالبعثةهذهاورادابهـىوقد.؟18.

.الديوانوتنظيموالطباعةالضرجمةفيليساعدوهمرونهمصسواليعددهابلغالمدارسن5عددا-أوافأنت،.الشهعا-م

!نهم،عددامعهم-اخذوامحرعنالوررزسهوندحلوحينالمعلمينلهاواءرروا.مددسةوثلاثينثلاتمننحوال086

الثأنيالثقافيالطورفيلتسهم.محرفيكثرتهموبقيتتأليفها!-ألىامراوءاوالتيالنا.ؤعةبالكتبوزودوها،الاكفاء

ءلي.حمد5عهدوهو،الحدبثةحجتهاصن+ا-المعواليازجين،صجفكاك-يخالع!رادباءصشاصهجر

علىوالحضاربةالثقافيةاًلاعش-،رأتءني"?دتل-ب!-"الكلببتألىيسنشاطهمروجوأرمكاالبستا؟ببطرس

ألاجالبا،منبعددنهضتهفياستعانولذأ،أهماسوص،؟لبعد-ؤجماتدعىاصبحتالتب1866سنةالانجيليةال!ودية

اعظميفيدان،الطبيعيمنوكان،وأرطاليين-جمنؤرن-ورنفيخطير،دورعةاًلجاههذهقاءحترو!.ية3الاءجرا)جامعة

فهي،البلادلفةيتقنونالذيناللجنانيينص"ودورناًؤ،دة.الحديثةنهضتنما

!ؤالشعبابناءورجنبجنهمتفح!لىلاازريناو،لهـ،محل-"فينرطفرسصىوالجسو!ونالانجبايونوكان

،اصطنعوامو،جنالاجانبلى!نحائلاتقفك،زتا-ياإ-ز11-وؤردبون،اشعرالجمسموعيونماكاداذ.التووايمبالسباق

وتراثهيخهتاربحكم،العربىفالاحش،زب.البلادخدمةصنل،درع،1183لىت."4الجوادعاحشى،ل-نانءلىالالججا-ين
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الريب.الشعبابناءنفوسفييثرلن،وعاداتا.ولغته

الخدء"إلىانندبوادا،الاجنبيمنينتظركماوالعلتون

3:عنحببتناصلواه!*يحدمالممالاله،العمن!ييحلحسانلنبدلمحلز!العل

واصنحدورعليمحمدعهد!ي.دلبنالينردلن.وبلاده

والصحافة."والرجمالطجاعهفي

نئائ-س،ول!ئاما?م.11.40راالذيكلص!ابكينقولابالذكرلخس!الناألطباعةلمحياصا
لممعصنونليتعدم1815سنهحلالو5الى!ليمحمدبهبعث

محرالىبعدهدعادسنواتاربعميهدمعتو!د.الطباعه

دهاكانالتيبولاومطبعهوأنضمد،اللازكل"الالأتومعه

العربي،اتراثبعثوفيالعلميهلمحهالث!ونسفيا،تراءطم

اً!إءإفريفيأرواًبي.أدظميعتبرفاهـ"اترحمهفيأدلمشاريناسهام51،
.0183سعهسابللو!يصلهماصدإراوعل!

ال!ببيوسفترجمة-الوصف!بةهـمضةوايرائ!ة!-كطالمترجمهالكتبكارتاد.العحرهذافيلهم-ألىهام

معالحوادثأدوعتعيثز!حغسكاكىالور!ةا!حربووون.والفلميهانعمليهنهضتهفيعليصحمدعدد
...ع،....هدهفيتدرسعدينوالشوالزبىاعةوالخمباعةوال!-خاعة

ومعاجأله.ودوعهسحركلهطبيعيداطوى!هفوايادضعلىكطبقال!مماءالحيادالىتخرج.فماًولاالثشب

الاعت!،دمنلهمبدلا،العاليةالمدادسوتلرميذ.الكنالة

.ة!.."الأجنبيى"باللغلتفتهـممعررتبهلاذالمترجمةح!العاوءاى

ولاًصبرتنوتوقد.معدومةاقولأكادبلخميلةآلداك

الهئدىالما!ههالاخصانيرانهكارمادصزالع!!اءأ!اتسكاشتالتيالخطومحلىبتنوعالثرجمبماش-وء.تسو
.............ع.:.هـ!تعطىدانتالتيالدروسوباخ!ف،اليقظةعرل"

حمارحيريترجمه-برهب4الا!رالفة"ا!ون!ب،ا!لمؤانفيتدورج!عاكانتانهاعلى.العاليهإدارسىا

ادق-تحويالناهضةجةالافريقللدولشاهل"دراسةابانوابعهسوالهندسةبفروعهالطبفتشملوتطبيقازكارا

01الافريقيةوالزعماءألاحزابعنالتفاص!لابلترجمين!ؤلاءبينن5ندكر.!نونهابمختلفوادصنلعه

المراجعفصلتوقد،ؤرعونويوسفدوفإئيلانطونا،ب

ابووالدكتورألالشبالدكتورككتب،الحديثةيةالمصر

اًل!سلطأنالحديثالكر!معبدعزتاحمدوالدكتوردفوإناله-وح

تلفتألىوالظاهرد.قالوامالتكرارهناداعيولا/عنهم.

حمادخيريزرجمة-رادءلىبرةرالدفاةلاأالىجنبايجلسكاناللبنانياقهرجماًنهناالباحثزطر

.والنفوذوالسيطرةالحكمفةؤا.أور-ةدأ?..اللغهيحعححوالثإنييترجمالاول،المصريالعالمصعصضب

ر!الىالكتبتصللكي،صقبولمفهومعربئ.بيانفييشمعهاو

.والغموشرالعجمةشوانبمن.خادصةبهاالمنتععيناردي

للئئعوببةاً!متأرلخمةاًلرزرورا!رةهذهفياللببانيدورقن،الصحافةفياما
.....داكمنالاليالنصففيكانكما،رارزاقويىلم؟نلم

اًللورىاًلعزلزددالدكهورتادفالكبىاللبنانيالكاتبجهودالبىأشيراناودولكننئ،الفرن

.......-183،-1828يةالمصرقائعالوتحريرفيالخديا!فارس

ثنية7واالسياسيةمعوبيةالمتلعناصرواقعي.زءا-لالدينشهابحمد5والشيخالطهطاويفاعهرعلى3ورلمذو

واًلادبية.والدينيهلهأتيحاذ6حياتهو،ئالاثراعظملهاكانألتيا!رةاوهي

فئليقوم،وشمول.تعمقدداسةالعربيةاللغةيدرسان

نهضتناثفيالخطيربدورهالماشميالقرنمنا)ث،نيالنصف

اً!اً!!اًلخممزاسمتطالتالذيالمدققادلغوياموالعاإدب-دادكازبدور

..منفيهعمافكشفتالفيروزاباديق،موسباغتكأىؤ،صت"

صا"سغعبداللهيوسفالدكتوراببفتا.خ!ر!اب!

الاجتماعيئالاقتصاديللمضمونعلمئ"نحل-ل.6--هـ---

العربي،القومبىللمفهوم.ان،جدز!دالفشصهذهفيفي،نالىال!ناواذا

--!-كملهـ،هي،قدو.سبباهافيسائرذالدتيهابتاتا

اًلش!و!مبنببما/أنسم(18.س!أ-ا832)للبلادباشا0أبرا!:م

....،و!د.وجهاكملءلىهمتها5اداءفيتمضيان،ل!-،مح

حمادنجبريترجمة-لادمكمبماهارولدتأليفيفظ"فيالاولالدورألبعثاتلهذهكانان!الىسابقان،أثس

ء--نعاصلا،ابراهيميكونورذا.الم،شميالقرنؤئيلبان

نظروجهةمنللشيوعيةالمحللالوحيدالكتابف--نياللبناني!اليقظة"!-ئءاىور!جعتااكبالعواصل

ارريمقراطييناالاشتراكيين.تلكؤدون،ب!هلها

-66الصغحةعوالتقة-
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بةجديدنمطعدىالمدارستنظيماليهاعهد"نظارذ))هـ*؟...اًلئدلم!اًورت
وكذلك،والعلياوالثانولةالانجد-انيةالدلرسنشاتق5.....

عهدسابقبهقصريكنلممماالحديثةالكلياتاقامت0.4

حعوسو!فتالفتوالفمنائعلىتحوصدلمتسهالعلوالمى،أدلااراكمدرليمة4-3اله"!حةءلىالمنيثهورت!ة-

..سص....رحرحم-مي..هـ....عيييي.سييير

الىيعودذلكفيالاكببرالفضلوكان.عينالمعلومدرسة

واقامروحهمنالتعليميهالنهضةفينفخالذيحارك3ءااجما،العسكربةالحملةهذهأنخىرندلزأحيةمنونرند

اليومحتىالبافيهالمؤسساتاعظمصنهـؤلصسشينمصرفي.الثقاؤ-يالتعساونزوافذمنجدردةنافذةفشحتقد

الكتبودادالعاومداركليةوهما،وجهودهبعضإ"ور-"دي!"الم!سألطبكل-ةفيفاعد،ذءتسيشصتلىؤ،براهـ-م

قامالذيالخطيرالدورنغفلأنهنليسعنماولا،الصريهص:زرمصرىء،1التقاطرفياطللأباهوءفيأخذ،للسوديين

عادخذ3مصرفيالثقافةقافلةحادي.،الطهطاويدؤ،عةر"صثماؤةص-خازجلفالدعخور.بالماضىألوررنفيمبلأروقت

.1873سنةفيتوخى1831سنةباريىالىرعثتهمن!فدتلاصفياحدكلن،11،فياقرنافيلبناناًطباءاشهر

الترجمةحركةتنظيمفيللفضلكل:الفضليعزبدؤ،)جهفلىيووأكجاروابرأهيمالبعقا-تبغددبوعذلك.المدرسه

والدرسة،لكتبالمترجمةالمترجمينتخريجءلىافقوالالضصتىتجع،دالضؤلجدهذأظلو!د.هجصرسفيووالبلخ

،جلالعثمانمحمدداسهاوءإى،المترجمينصنإولىا،اللبئانيينالتحا!يستمرثم،الماكأيالقرنكلنمشأخرقتو

يرذالكفكتبهانالى!ذا.جهودهوثمرة"يدليءرسءيرىالاخر"المصرالجامعاتوبلأ)بتتر"المصرالطبيةب!ال

الثقافةوتنوعالباعبطولله.تشهدالفهماأوشجمطاتياال!خيرلةالمقاءصدج!عيةألم!ستوعندور،.هذايومنا-شى

المنينةالاسسوضعفيالمخلصوالجهدالصاف!يةارؤير،واتر!لانواجباتهاأول!ن3رات.188سنةالاسلامية

.البلادفيالفكريةللضهضةشب،نصنخمسةفاختادت.صحرفيللدداسةبعثات

الةتدفعهبل،بهوينساقهذابكلاسه!اعيليتأثروهـاجمالانس!كماالرحمنوعبد،ؤريظمكامل:همبهـوت

منالبلاددخاءلههيأبماالنهضةهذهفيرءىدفعاالتطورو!-أت،لىاطانيومحمدالاسىروحسنسلامالدينسعد

اودوبا،هـنقطعةيجملهالكيبسخاءمصرءلىوينفق،مالى"بكلبالالتحاقسبيل.إةالمحرا)لمحكومةمعبالاتفاقلهم

الاجانبورشجع،الشرلىفيلىن!ه!لىإدراول.ؤ،لكم،لوادخجديدن5اسماءيئبعثهااثرعدثالحريةالطب

حدبكلمنلاهاجرين"وافلفتندفع،،الجيرانالضىالنهض"7بؤنافعهااداةتجورل،،التياخحسيناتاءا-ها

.وى--وبمفصلةالطلابهوءاخبارونجد.اليطالجلاديس!وقع،ن

البطيعسيرهاتسيرل!يقظةلكانتفقد،لجن،نفيامااررتوو!وو!فيو/كلصفيررلىالمدارانديروسبلاتؤي

تغدوالانجنبيةواللغات،المتعلمينتضرجفالمدارس،أزتالوإتيأا!-ت،زيور:ك!ا(الجنان)1مرلةأ!!هماومنألاجن،نية

قتصاديةالافالظروبحكم،البلادانءإى،متدأولةش،ئع"ءاب.ءإجهـاأ.حصلواكيالت-هاداًتوبتخربأخباد!مءتيت

لم،ا!نورةهـقبؤ!از!اىتاقىوالا!!!ةدرأسزرفيتجربتهممالىجلاقد،الاطب،ء!ؤلاءمناتنهيئات

المتعلمين،منللعد.يدالعددهذاأستيعابء(ىقادرذزوردابرا!-ماو/الدليرازبابرأهبمالدكتورا-دهملب!صرةاطبا

هذهانطلاقدونتحولكانتالسياسيهالاحوالأنكماكت،بب"فيواعماهـ-"درالستهءنتحدثوؤد،الطجيب

.الهجر!منبدفملالذنوهاننأالىالفتيةا)-رذؤلملأماًلاالدكتور!والخازبو،ا(القاريرنز!ةا--،رياروصباح"

رزمنمضىانبعدتنهضومحر.البصرصهـمىءاىو!روسو?ا".ادرألىيةاحى-،تهتفاحم!لاوردقدوالخورينتاكر

نايمكنالذيالاولالكاناذنفهى.أستبقاظهاءإىا!جولي.ا(راتالمصجموع)1رفالطرمخا)"فيالمهنةفي

ويمهـلأرووسهمالعلمبثقلالذينالشبانهوءلىجتذب

وضعالىمتحفزةقلقةانظادهموتتطلعجوازحهمالطصوح3

هذهتتفغلاولم.رالاستعمالالخداولضعصو3ءا!هافكبو.ال!ابصنحسفحهاوء!ضزرال!صنوج؟!فا

اسبابكللهتهيأت،عربيبلدفيالشمابةالفكريةاعمالبرالتي،د!سيقظةزت13الماكأ-،المرنصنالثازياكصف

فيالنيل7واديمنأهـخىو!ل.ا)ت،وشلىطلابدعااذ.نهضةألىتشحول.ءإيصحمدعصرفي.ز!ت

اهـىطريعهماتأخذالايجأبيةالخيرةالصلاتتبدلهنا-نصالمرتقبفيالثقلبدور!ميقوصونواخذواالجعثات

الماضياقرنمنالثانيالنصففانولذا:وزقوالىال-ت-كلالور،لبةالمدأر!زيشوخركانكما،فوتأليوترجمةيسىتدر

الحديثة.احياتتافيخطيراوحضاريا،فىثقاحد!اتجل-،ةالتبفيفظرهمكاناًلذيالمراغونيملأاخذواقد

عليمحمدعصريقظةءاصتهالذيالمحريلهلىترحينذلكوالفلمطزصرع،مصرالىزتجهزذاكآالازظالىوكازت،ر"المحر

ورتالذيبنازيواللاًلاكتفاءصورضى،أرر-عاع!لسع!نهض-*وور؟،ز"ءررور--ؤا)تياترعةاشقعنوالاحاديت،المنطقةفي

انعىإمءلعشه...،ةا!غاهـصحصالطدص"ؤ.الص!ف!-،وتنشرالالسنؤاهاتتفا،العالمفيحمر. ى-و!محر.و!وح

هذانغرسحين،الدينيةالحعثاتصدارسؤي.بالغربالبعبش،ترجالمنصستشاروهصولهوورن،واسماعيل

اغصانهاومدتالسما"ءفيترعرعتص-اركةشجرةالاخوانال!التمابةا):يرةالعقولهذهؤ-ونير،الكلياتوخريجنما

دفعتالتبإلناصجةثم،دهاوطرحت،ءلهاكسقفأظاتوتدفعه،العاليةبمسمتويىتهااحديثةأالثقافةمنارتوت

جديدل.نقيادما،العريقالترأثحهلة/ا)!ربرجنشرلفيوقلقهماكمباقفوءتطلعمنيراهكانوماالتطورعجايه

حمسدهمدارساحياءالى،بمصرالنهـوضءلىوصرصهم

-6-وسعبدعباسعهديفيكادتاو.توقفتانبعد،ءاي

،عدةاتجاهاتفيا)وثيقالتعاونهذاملأمحت!-.ح،غايت!تكنلمجديدةمدارسواننتماء(افى9-63(18).

:رل!بماا)حدي!ثةحياتنافيأثراأخطر!أولكن،واتجه،ءابمحمدعهدفيكالتكماالاولالمقامفيعملجة

"الصحاقش-الهافأنشأالمعارفتنظيمالى،مست!تصارر"منبنصح
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الثقافشةبالمنتروعاتوينوهوأهلهماورحريمدحتمالفنيةللمواهبالاولىالهجرة-المسرحب2

مفاوصتهخبرعلينليقحنثمؤيهـ،تحققتلقىوالعمرانيةالقصة-؟

منالعرلهفرقتهسفرلابشأنالاوبرامديربكلددانيتالنتعر-،

بعد،سليمعليهعرضهبماهذاواقتناع،مصرالىلبنانوالترجمةالتأليف-5

الفرقةهذهصطتوقد.اقنعتهماالبراهينكلنلهقدمانىالسياسيالفكر-!

المواهبص5عددأاعضائهلرجنتضم،1876سنةمصرالمددلى--"او،أللبنانشينش!صاطمنألمجالات!ذه

الثلاثالنقاشمادونص-إتمسرجعبتهافيوتحملالفنية-كتبالادبفيندعوهااناءتدناكما-المتمصرة"السود

منهما،مصرفيلتمثلسليماعدهااخرىورو-س--،تهـ-نالنظرحادفين،الحاضرةهذهفيتعنيناالتيهى

مسرحعاى.لتمتللحنهاقدؤرديكانالتي"إدةعا))،هـااووالدور،اللجنايخينينللمهاجرقتصاديالاالنشاط

ادلبصدر!،سلمورردعي.سنواتقبلالاوبرأوطفهمحياةفيبهنهضواالذيوالس!ياسيالاجتمماعي

المسراحي!آتترجمةفيليعينه،العروفالاديبا،الىورق.ألثانرولم

اطالفالصديقينيجتذبه،سرء،نولكن.ايفه،وتأ-7-

فيتركسان،دائرتهقطبالدينحىمالكانالذيي(ـلفلا
بحركش!ويلتحقان،اؤرأدهاا-د،خيا!فيىرقهالورالعزشدفي،مجرفيالصحفياللبنانييننشاطظهز

صحعفةولصددان،الشمخلواءتحترانشضوواصعثاكبر.ر،تمنتزالوماكانتبصحيفةالماصيالقرنمنالثامن

...-"......ا-..:.!...ل876سنةفى.اكبرهانقللمأن،العربيةالصخف

الادبيى"الدينجمالصاعدهبهمى((ركالتج)1وم..((إورحر"ا!ددلسةفيالعريس"للحةالاولالمعلمتقلاسايماصدد

.دب"وامددلصةفيالمعلمبشادةوشقيقهبيروتفيالبطريركية

بمنةحتى.التمثيليالعملفيخي،علىيوسفيست!رووأتعاها."الإهرام"جريدةالاسكندديهفي،عبخطودا

الممثلالفرقةأفراداحد1882سنهعنهوتضسق.؟518جلولوزهالنقاشسليماصددثم،(ا877)الاهرامبصدى

يرشكسهادواربتمثيلاشتهرالذيالقردا-،بهـسايمانالدبزشةفرداسعلىمصرالىدهبااللذان-اسحجقبأد

الفرقمنعددعلك!الطرربئقضطعخاىذؤرقةؤينمت-ىءالجراث-دتوالتذلكوبعد.التجادذجريدذتمث!اية.-

.ا!.9سنةفيفاتهوحتىا.لمهـضةهذهفيليخالوا(مصر"و"المصريالاتحاد"منهافكانالصريةاللبتانية

حجارقيسلامةالشيخظهـر،تلكالخياطفرقةوفي"اونم"و"المثير"و"العربلسان\اأو.(لمالاحوال"و

نصوعددةابيضجودجز-لممذارورداصباوءاب.!،ركلااول!ور!،وكان،المئاتالجرائدهذهعددبلغقدو.وسواها

وهـجستمثيلهموتصهدآت،ز--ءعكأالذبنإءثا!نإاهـتحصسدتوؤدوالاجتماعيةالسياسيةالحياةفي3-!

.ربو-رؤبفيينحىالحمىاكتابامنكبيرعددمواهبصنفحاتهاءاى

م..العرببىوالشرقمصرا

-جنالمترجمهـنعددطيرالفرق!زرد.ج"زبوالى.لالموكات،ااجلاتظهرتالجرائدهذ.هجانبالى.

تخح!حىعثمإزالخدأنحلامهممحفديمدكنحمتعادح!لالممكارحاالدينبةمنهافكان.اثرارأعظمتنوعااكثربطبيعتها

...."/.والفكاهب"والادبيةوالعلميةوالزداعيةوالطبيةوالتجادية

ألاعملإهنطوالمغزرو!فرح!لىحانلىءاالشاسهبم،)كأرزىيرمإلا.در-ةارل!تبا،لمجلاتا-هذهبرعض!ماءافقطولنذكر.المصودة -..!-ا10

.ا!ة--؟ر،ءبوالفوالهلالالمقتطفنذكر،اكثرهانعؤؤ!اونعرفها

الثقالأفيسةالمنابعاذهانناالىفتعيدالثرقوفتاةعةوالجاه

-9-والمجلاتالصحفهذهوكانت.منهااستقيناالتيئالاواى

المدرهـ*اعف،ءصنللبناز!ينكان!ال!ورحورلفيووالاجف،زيالمحريويقراها،ومصريةلبئانيةعلى*اقلامتعتمد

زرداتفقححن.اصيلواضحنشاطحرةالتم!ريةالسكلةباالحديثةا!رريةالثقا،فةمنهاوتفيد،خاصبوجه

أنعالمفيالتارلخيةالقصةكتبءاجهماتتلمذكمدرسةكازت.عامبوجهقطهارهمالمنقطر

فرحقصحروكذلك،كبيرةنقديةضجهواحدثت.العرربس8-

البستاهـبسعيدوقصحى،الفكريةالاجتماعيةاًلىطون............

اللبنانيسوناصدروقد.فوصرلعقوبوهاشموليبةجمباللبناليهاشهاهبلمولىالاوا!جرهكارتورو

كانواكما،للقح!ةخصصتالمحلاتن5عددآ!حرولتالمتستةففي.الماضيالقرنمنالثانيالنصفمنمبكروقت

هـداقدو،اولفةوااترحمةالورصحنهـفهمؤىونتت-ومسرحالاوبراجمسرح.حرعرفتانوبعد،1875
؟.ء...........هـ.*...ل!د،صنوعيعقوبوفرقةالاحنبيةوالفرقالكوميدى

هـبالصح!للكطهورععبصبكرو!توباتصإ-دا!داالعربئيالمسرحدائدالنقاشما.رونلجمماابنالنقاشسلجم

مصر.ؤبالتمثبلبعملهفياستمرارهامكانمنسا)يئيداخله

.-.1-:ويقولمحرشطرفيممبيروت

لحركى--"مهدوانالذاللجنازييناءاتعرأمنر3وزذ،حا؟جءنقاصرةالماديةبلملأدناوسائلىكانتولما"

ونقولااسحقواديب،الحدادنجيبة-كلحسرفىالتجديد.!هـهافيهقصديمعالجةالىافكاريطمحت،مطلبي

ثمالدينتقيوأمينفياضوالياسعبدهوطازيوسالل"رزق،الامصاوبين/الشأندفعةمنمحرنالبمااسمعكنتواذ

،الشعراءهوءتميزقدو.مطرأنخاليلرنالقطرشاعر-ذربالتهسفيقيةالشرقطارالامنسواهامافاقتاد

وباطلاعهمالتجديدفياكمدريىةبرغبتهمالماضنيالقرنكذ5،والعلومالمعادففيعظيمانجاحاونجحت،التمدنو

ناننسىولا.الشعر.بنقدوبعن،يتهمالغربيةالادأبءلى."قصدتهل
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،النقاثزسليمكتابيعتبروكذلك،العرابيةأمههـلأضودةاشعراءعلىتتأمد،ماصيأبو،.أيليأادكبيرالمهجريالشاعر

باجرإئه"للمصريينمصر"العرابينقي-عارعنوز"الذيقضاهاالتنلامطنواتوكانالادريةحياتهمطلعفيمصر

آلذالثالمصريةالحكومة.حرقت3انبعد،المتبقتكأتةالسواستحصادشعرهتهذيبفيالاثراعظمالنيلادضءلى

العرابيةالحركةلدراسةالمراجعاحسنمن،الاولىاجزاءه-.ملكته

العرابين.و.حاكمات-11

--13وكس"،زيدانجرجيالتأليفحقلفيويتألق

الحياةاننجد.،.الحينذلكفيلبنانالىالتفتنا-راذاآدابكتادبخوالباحثينللعلماءمرجعاتزالاماالتفيالنفيسة

ففي،المصريينالادباءمشاركةمنتخلولا،فيهالفلأريةيعقوبونذكر،1للالىملاميالتمدنيخاوتارالعربيةاللغة

6891سنةأؤهااننتنااعيدالتيالسوريهالعلميةالجمعيةهدافعاولالشميلكطوشبلصيةالعلوكتبهبمقالاتهفصرد

الاسراكبرمناسرةالىينتمياناعضائهمامنعضويننهـىس!فجةالفلوكتبهانطون0وفرجوالارتقاءافوءنظريهعن

اباظه.واحمداباظهليمانلىوهما،الصريةالمب!رةوابحاثهألعلميةوكتبهصدادونقولا،والاجتماعية

فيلبنان،واللغويةالأدبيةالمناظرات.نحتدمكانتوعندماالستطنشؤطوطيمانالاجتماعيةوالعدالىالاشتراكيةعن

هذا.مزيدفيفيهايشاركونوءلماءهامحرادباءنرىكنا،منذكره.حينلمدلا،فيض"نغيضهذا.الالياذةمترجم

في،كثيرة.راتهذاحدثوقد،المتناظرلينمنذاكاواصحابةوشجعتاحتضنتهالتيالبيئةبفضلننوهان

ممنساظرةوفي(لمباديسبرجيسو""لمالجوائب"مناظرة.والتقديربالاعجابأئادهمواستقبات

مناظزةفيووالشدياقالنترتونيرجمن"الطالبغنية"-12س

الابن.الي،زجيوبينبينهالفطحاط
الكأ-ابهؤلاءمنعدرأانمناءظمدليلهناكوهل

محيط"قاموسهالبستانيبطرلساصددحينوكذلكشرعمنم!فكان،المحليةالوطتةالسياسةفيانغمسوا

،فهقؤياس!همفالعهد"لمنت!ر)وعالتئرفىمجدنموئلالجناهنالحمريطن(الشفودومحاربةالاصبلاحيةاددينجمالمبادىءدننتر"قل

..اديبكتاباتتزالوما.جل-زيالانوالاحتلالبا3التر

الفئخمةاكاتلتىلمعرككعاتليمالمنتروبطرلنحق!قالضممههذأيامأ"لر!السيمالىبالفكريدرسصنلكلصرجع،الثوديهاسحق

الاحيرالثلثفىواصدقاؤهوابناؤهبطرسإمالمعبطرنجهض

الماضى.القرنمن

نيدلامصمطفىومىصدمحر"سنةاهيم188نفيهغ.!حمدالماجورءرىلاقزف!صالاصيريتالاد الرمرومحمدجادوحسمنالعمارعدواحمدالرحيبم.

الىأنسلنقللمح!ثنتتلبنطهيومجليهتنطوبقالذفقدكاكانتألذوأدكالعرلب:رفصلى

ثرلتبمتماونحنسبنافيفمكرروالاالىهايرالنم!أبمهـ"تيءربممن!و!رلم!!ثا-

احدشسهادة،لبنانفيالفكريةال-اقاتفيألا،،مالاستاذ-355ءقى.دصمدص!امحتلجى!مم:لمجرولرص-قربهضههـلسفالى

:قال،ارسلاننتكجبألاميرا)تجباءيلأميذ".!الفصررةالقصة3ء

لاهلعظيمةبيروتفيالشيخمقامؤائدذ))-وكانت!ض

بحسودة.منزلهاصبحوقدالامدةعضتمافان"ور!ةلىلم!5ء3ءق.د-جمىء!هيم:-لفجمتل!.ثىت!س

لىداوددطلتقا!لقصدانولاكاهـحالذضرئرمىبنالاصاستفالزذإدتهلقرلمرفئدحض!ة!لمو!ا-3

السوما،اجمعيجفظوإ؟ترا.فكنت.ضالفظهمزا4ضابىصادو!!!003-بيريرلمحفز?ص!ا:قربههلمحىهمحبورصا-س!!

اتثناء.تزدحملدونوالطوائفوالضرلالفرقحمعورىيك!!غيخةاصد!المحضقة2!!لآ
!كع!،لاحدملهامعلماحماعالهوأ)ولوعأحلالهءت03

...-.ا

ادداكهوعلوعقل"بسعههووكان،العذبلمىالمن!ذلكحول!:.ب!ا"د!.0.4-عهاصى:3لجىيثمريخ!-قرجمض.عثزهـصرر

ولمفيهمنشأكأنهمنهمقبيلكلمعر-فا!منظرهواحلمطةة:.؟؟،ء

.م.؟.لم.*!!:ا".ا!كرع!ا!5- "أ!+رر-ودابعر!.4:صركاالى

-41-*11م،،لطرشص!!كلبب"مرلىت:لزشسزصس!-عتبرهـهـيد!عل

بينالوثيقالفكريالتعاونمظا!رعنقل!لةاورخلةهذد..:+.:ض!ا!هـصطماعئا!م!الع!بهلمل!جمي!مفم

عميقهامثلةكلهاك،زتوقد.الماضيالكلرنؤيطظنول!.-..--.ء

تمتدالتيالعربيةفيةالثقاحدةبااو"سميتماغلتالد!عرلة.....ةء2س!عب!سصهلإصصصييزم!مصالمعللىذ

هذهقفتتوولم.أليومكأىالعصورقدمامت!حذورهااصص10:.ة..ا-3كعء.58-؟مس561:للعفس

استمرتبل-ألعنترربئالقرن-!ؤاً!رررافيأ!لم!تا....+*!ص،ا:.ام!مىث!صم!الهكمبل
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ا9ًاا-بشةبيروتالايطالىالاشطولضربفحينمذكودة،ختلاف!نظراجديدةبألوان!هـتلونتكانتوانتوتهاعلى

شعرية.صرحيةحافظونظمدوائعهاحدىشوقيقال،رتمهـيداعدأدقرنالماضيالقرنكاتؤقد.للعصرطبيعة

الحميمةشنوفيذكرياتننسىوهل.الاوبرافيمثاتاما.النهضةعصرظهودقبلحدوثهامنبدلاليقظةقرن

وظبائها.بحودهاوغزلهجمالهالمعاهدروصفهلبنانفيبفف-لقدمبهماءاىالضهضةاستوتفقدالفرنهذافي

الواديجادةبهخاطبوما.بكفيافيقالهماننسىوهلفيالثقافيالتعاونوظهر،الضخصةاون"المتعااًلجهودهذه

عبر،دائعاعربيلشعراذلككان.ئيالبردونضفافءلىبينما،والاصالة.الابداع-روايفيوتجىلى،قشيبةحلة

يتألم،لبنانكانحين،مصرفينيال-ماءهـالعربألمءت.والخقايدلالنقحق)يفيالماضيالقرنفييترواىكان

في.الرواسيالثم.واثرلبنانبلقاءالغامرةفر"حتهصوراواء

نفسه.قاعملفىوالشلالاتالجداولوصدىحه
..المهجرفبللبنانجبيناستوتالقرنهذامطلعمنذ

-91-الكبيرالكاتبدأسهاعلىكان،قةرموهادبيةنهضةيكيللامر

ازدهاركانفبينما،للمواهباخرىهـجرةتحدثتمثالشعراءالادباءمنكوكبةحولهومنجبرانخايلجبرالن

المواستيجتذب،الماضيالقرنفي،مصرفيسحالمهويخبررا.قلمهنفثاتالىابصارهموتعشوبهديهيهتدون

هذهتجتذباليومالسينماغدت/،الطاصحةا)ات،نقيعددنفوسفيوقعجبرانادبانالحديثالادبتادنجخ

،والنجاحالترحيبالكنانةادضعلىقتلاؤي.اهبالموفالمنفلوطي.وتأثروهبهثروافتلموقعاحسنمصرادباءمن

اخيه.للقاءالمشوقالاخمقابلةوطنهفيالمصزيويقار)هاؤرحطررقعنوعرفالمتمصريناللبنانيينبالكتا"بتأثر

.بن!بةلبنانتمدالتيالمددسينبعثاتذيكبعدوتأتنسواهمولتيرفوووهيجورولىو"الجامعة"تهومجلانطون

في/مدينةمنبل،وطنالىوطنمنالتع)يمرجااط!نثارهبالمرسلوءان،المسرؤةوبعاطفيته،رجررانزأتركما

قي،العلمبالنهضةغراسوا)يغر!.احرىمدينةالىوطت"مقدو.فيه!رأيهمبروا)كيريكه51فيالمهجريينالىالادبية

همرها،.خىلصةحانيةبقلوب،وترعرعهاهاازدها.راا:رعووةءتواذ.هؤلاءواساتذتهقائهلي،صدبرالوطيالمنةكان

.كاناينما،وطنهارضفيحىادمالعربيبانالااء،نالمو!فبسببمنهمتناأطالاقلاماخذت.حينعتهميدافع

عة،خا.الثقافيةوادادتها،ااكأالعربيةابىصعة!اءت.الاحشلالةمناصفيمنهمؤاةقف-"و-الذيالنت!،ذال-ياسي

قلألماواقعالتكرسبل،جدبدةثقافجةصلملأتء..وتللاتاىالادر:"ا*ظقييعالجبدأبان"تيمورمحمودؤءيعترو

واالقرنونصفقرناالعمرمنوبلطش،ءايهالغهدرور،دماثرترىوكألك.جبرانساوببا"تأثراالنسفورصفحىات

ذلك.هـنثر31حسينكتاباتفي،واضحىامةوالهجريينجبراناسلوب

ء-دركت،بخر،1،ألانحشىيلأتبيزااطص،الذيعفيف

-2.-.."تترلاا)ا.!وله

نهضتنافيتمعماعجالة،وسادتيلىيداتنهذه-16-

قلما،عربيينرلدينبينوثيقثقافيتعاونمنا)حديثة

وانهما.ثالحديختاتادفييدوالشحداضهضطاءبعبزشيألفرابوالازت،ا!91يةالصرالقوكلحةالثوردبصدر

ضميوا،دوهتكونوانتحضذىبإنجديرةامثولةاورعري،أبىادين!فيرفئاتفيالادبالمجلاتظ،رت،لبنانءلى

دوحتناهزتكلصا4الينلجأضسهيرناج،نبالىاحضتلافيت!ما5كلطفيالتجددليةاًلادببةا)-ركاتوكانت

.الغربمنعاض!بهاعبثاوالشرقمنديحا!عرقيوكومبالاسبوءيةفالسياسة،الاخرالنجلدفير،قوىدى

لتكشفيومكلتطالعبانحرلي"المثرقةال!ص!حاتؤ"ذه*،ن،مصرفيوأل!،بوالكاتبوالثقاؤةالةوالرساالشرق

اطلاقوالانلةالحرالاتتاح-جن،العربهةالنفسحقيقةعنفيوالادابوالاديبفوالمكمت!ووالجمهورالمعرضبقابلها

فبشعالححبوتخترفتالحدودؤكتحاوز،الضكرحىرولفى،مصرفيثارصماينتروننصاللبنانالادباءواخذ.لبنان

-:.0000.00005وهنس،كهناالادبيالنقدوكان.االمصررونفعلوكذلك

لطلع4يالالساتبصعبهـالععل،صعيدسيمىالحفهى،إىلمحماعنتصدرو!أزهاالخقجيموب،لخقد،ا.أ-ادينادباءتارايتناول

....واحدةبر-شه

الردوالتعدادألىلخأت.حبنامللتقداكونانأكأمى
-17-.

التشعبضوعالموهذاانوعذدي.المواقفصنعددفي

المتنوغةالعديدةالصلات!ذهمثل.وان،دلمحاضر4رزلملاإلمن،سباتالورلميةتمراتوالمؤالادرجةالمهرجاناتركانت

.معدوداتردقائقلاج)-لبسفرجدبررةبينا)وتق،ونالتعصورةؤيهاتتجىإىفرحا،الوتا:-ة

هش،كاوهش،يقعوطنيئاو،ادإيحدثرونؤ!أ-ال-ادربئ

!*الادبيةاانديتهموؤفيال-الدينصحافةفيحمداهو"زجدالا

الفتيةالجا.عةهذه،لسادتيسيداتي،فيايستا،وبعد،ذالاسففأةؤو.ينالناشروصرو،لاتاك-عراءرزمعرفيو

كبيرادمزاالا،منبرهاءلىمنبمخاطبتكماتشرف!التيفيرعختوحاؤظ-فيونتووسعدكاملومصطفىالامابم

فيبالامجادفلالحافيالثقاالتاريخهذالناليامح!!!جدليدااكأ-،5الجنازبشارك،تم،هواقامتازااحزكلهالثصق

هذامظاهرمنالاخيرالمظهـركانتوانوهب.تمالمالىلأتكذلكالخا-لومهرجانفيشوومهرجان.فيهاالمصري

*.الل"باذنالمظاهرهـذهخراتلأونؤان،ا)تور،ونوحبهـتعت!شعرفيهصاقبلعرب-صهبئمناسبضجمنكانا

.عديدةمقالات

نحميوسمفمحمدالد؟تور
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العريبةبيروتجاءعةفيالقبتم!لمضرةنصجي!واةء!ل-:،ناحداثفيأيفى،صءسلنت-عراءكانترقد
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