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يو!ا!بزيافههاوالهمالى

والدكاترةألامينئدستاهـلجسرمحمدو!منلبنألحشيلانععاتذمثللثئيخومثلحسنأنتبصاهـ01

زايد،محمود،نجميوسفمرمد،يم!ادىاحسان،حاويخليل
ادريس.سهيلالعربااا!دباءمؤتموادملا

ومنه!م،المؤتمرفيادلالهمنكميرعددشاركفقدالعراقاما سا.***
،سعيدجميل،الدينمحييعبد!الرزاق،الدورياللعزيزعبدتذةالا

هحبوبه،ارهاريعى،جهيلحافط،شريفبددعمحم!،جوادمصطفىالخامسبينمابغدادفيالخامسةدورتهالعربالادباءمؤتمرعد

ا-ف،الحديثيخديجة،الملازكةنازك،ا!خزرجيعانجكة،الزبيديطليوكانت،الماضي(مبراير)ش!بثطلص!هرعنوالعشرينوالخامسىغر

ماهرنممان،الشوافخالد،فتيانفريد،ا!لوسيجمال،مطلوباليهدعاالذيالشعرأهرجانمحصصةمنهالاحيرةا!خمسةا!يام

ولب،بلىءجمنء%،الوالخطاحمد،ال!لو!ءالرزاقعبد،الكنعاني.المنن!حدةالعربيةالجم!وريةميوالفنونا!رابلرعايةالاعلىالمجلس

الرميدعبد،العربيخا)د،حسونفيصل،قأجيهلال،اخاؤأنيا،رسميةبوفودالمؤتمرهذافيالعربيةالبلادجميعشاركتوقد

الديو.جي.سيد،العلوءجياللجنةمنخاصةثعواتنلقواالادباءمنوفدمثلهالذيلبنانعداما

ص!فةالمؤتمر"بعنوانمطبوعةيوميةنشرةيصدرالمؤتمروكان.للمؤتمرالتحضيرية

وتعليقالىالمؤتمر-والوفوداخبارتتضمن"الخامسىالعربا!دباءمؤتمرمحمدالاستاذانالعربيةالدوللجامعةا)ـعامةا!مانةو?ر

.كثيرونوهمالحضورعناعتنرواالذينواء؟ذارات،الادباء.الخطاظمحمدوفاسمالتهامي

الد؟تودةالاساتدنةمنمؤلفوؤدالمتحدةاللعرب!ةالجمهوريةومثل

ا!فتتاحصلة،ادرج!،وسفالدكتور،ءملاممهديالدكتور،الفد!اويس!ههر

عباس،ثمرقاويالرحمنعبب،السباعييوسف،مندورمحمدالدكتور

فألقى،شباطاعفيا!تلنينمساءاعمالهالمؤتمراف!نتحوقدالاساتذظفهم،شخصيةدعواتتلقواالذيناما.غضزكي،خفر

بو!ودمطلعهافيرحبجامعةكلمهعارفعحمدالسلامعبدالرئببساله،اخلفاحه!محمدالدكضور،الفأطيءبنتالدكنورة،اتوثياهين

ابفأءبارخظءالزاهرمجدهاماضيتع!بداعروبةابغدادانوفالىالادباءصالح،راصاحمد،ءبارككريمة،القلينيروجبة،فتحيشريفة

هدف!با!ثملبمعارإربيالوطنفيلاشقائهايدهاوتمدالعروبةعبد،ا!ماعيلحسنمح!ود،محمودنجيبزكيةور3الد،جودت

تخدثثم.الكبرىالوحمويةالعربدولةفيبلواحدوصفواحد.ساعحكمال،الحوفياصمد،صدفيالرحمن

محاولاتالى،وتطرقالز؟هربشدادماضياعنالعراقيةالمجمهوريةرئيسوحسئغلابالريمعبدالاستاذاشخصيةبوةالمغربو!ل

عد-قلي"ضاءفؤاهويعبيءاليمنلثورةيكيديزاللاالذيالا-نعمار،.ارروح

لاوا!*،عادرةانسانيةقويةقوميتناانوقال،العربيالخببجعروبة.خرفيوصالحالركيبياللهغي!الاستادار(لجزالرومثل

تهيئ!ةالىا!دباءودعا،اعوبيةاا!مةبوحدةا!الشرقفياستقرارواحمدالظرسيوممطفىالشاييامينالاسبانذةتونسومثل

حكوعةالعراقانعلىبالتأكجدخطابهوانهى،القوميةثوحدتنالىاللجي.اللغماني

وثوصيانهم.م"رراتهمتنفيذفيا!دباءيسندوشعباعليوا"جريورجبا!ويرياللهعبدالاساتذةليب!باومثل

القىالذيالدينامحييالرزافىعبدالدكمتورالكلامعلىتوالىثم.القادرعبدصدفي

وام!نالخطاطقاسموالاسات!ة،لذم؟تمرارخحفريةاللجنةكلمةعاهـروالننيجانيعج!وباوويمحمدالاسانذةالسودانومثل

ويوور?ءجسيمءأءهـوحسنوارتجانيا!شد(لدينوناهسالشابي.يمقوباللهعبدوعلي

وسهيلالبصيرالرزاقوعبدالحسينيموسىواسحقال!سباعيواحمدنعمانالشر؟فيومحمدالمشيباليسعيدالالساتذةالهمنومثل

ومحه-!الجثميجوادوحسنالعسيبانيولممعيدالماجريورجبيىادرالحسينيموسىاسحقالدك!ورالفلسطينيةالتحريرهنظمةومةل

العزيزعبدالدكورالختامكلملآوالقت.الينداريومصطلىعديالحوتوحمودعزاموسموة

العراقية.الجمهوريرةوفدرئعيسالدوريالروسانومرمودا!سداـادب-ننأهسالدءةورالاردنوورل

فريز.وحسني

"والثورةاالادب"م!حا!راتوعبدكبيوحسنخميسبناللهعبدالاس!لذةادموديةومثل

.الجبارعبدالله

واعمالالمؤ".رابحاثحوله.دارتالذيئيسيالرالموضوعكانوشم4يالركااوجودتالثايبدؤادالالسانذةسور؟و!"لى

الابحاثانفسمب؟وقذ،"والبناءالتحرإرمعركةفيدوهـالادب"لجانه.صفديو!اعف!بصلشكريوالدكهور!مكاكينيووداًدا!زركلي

والبناكلا(ا!دب"و"والثودةا!دب)ءتناولتفرعيةعوضوعاتعدةالىسناناللهوعبدالبصيوالرزاقعبدالاساتذةالكودتومثل

هـنلكلثمملتوقد."وؤلمسطذنالادب"و،،والتراثا!ب"و.السقايءواحمدالشملانمرزوقوسيف

(قيوخاصتوناقضتها.الموضوعاتتدارستخاصةلجنةا!بحاثهذهالاسناذالبحرينومثل.اللبنداريمصطفىالاستاذقطرومثلى
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الفرنسيالادبانف!لهمابذ؟رللثورةيمهدالديالادبشواهدالباحثانالأدباءلاتحادقانونلوضعلجن!ت!انشكلتكما،بشأنهاعامةتوصيات

هذهشفعاثم.والروسيةالفرنسيةالتورتينتحرفيفيوالروسيشباط21الاحديوموصباح.المؤلفينحقوقلحمايةوفانون(ل!رب

وعالجا،الجببدأإربياوالمجيزمع؟لثورةعنفيهتحدثابفصلالمقدمةالت!التوصياتالىليستمعواعامةجلسةفيالمؤتمراعضاءجميعاللطم

ومااليسمنيالتاريخعرضفيفاطالا،اليمتفيالثورةادبمنجوانبطفيفةءضاؤئاتوحعدعلههاصدقواوقد،ويناققسوها-اللجاناقرتها

درساثم،اليومصشالتركيالحكمءلىالثورةصذادبمنبهيتصل.(اخرمكانفيالقاريءويراها)اج!اعبهباتصديقا

الشعرمنكثيرةلنهادجوعرضعاوالجزالرؤلس!طينفيوالثورةالادب:فكانتالمؤتمراياممنالثالياليومفيالقيتالنيالمحاصراتاما

طويلا،بحثهمافجاء،الإربئيالعالمفي.الثوراتموكبفيسارالذي،مج!وب"الديمحمدللاسماد"السودانفيالتحررومعركةالادب"

وفد.واحدنطاقفيمجموعةابغاثعدكانانهفقلشئتاناوالادب"واكصيباليسيدللاستاد"العربيالادبفياخورةا"و

وانارا6ليمنيالادببدراسةاكتفيا؟نهمالوالمطلوببالضرضيفيانكاناالعيدمحمد"و،القادرعبدصدقيعلىللاستاذ"التسحررومعركة

فذلك،الاخرىالاقطارفبمالجعرب!بةالامةابتاءيرهاهااقيالجوانبعلىعقبوقد.خرة!صالحللاشناذ"مماريةالاستا"ساةمنوملامح

فيهذالكلالةاسفيةالفكريةالركائزونلتمس.اقدرفيماحسبهماء:التاليةبالكلمة،عتاساحسان(لدكتودالمحاضراتهذ!

ناذلك،يسراقدراالامنهانجدورالكريمينالاستاذينبحث

منليسصفحةخمسينيتجاوزمدىفيالنماذجعرضفيالاستمرارعميالصاحساى.الملىثنورت!ليق

الضربفانالصورةمس!تكملالاسراسخموضوعايصنعانالممكن

الال!نملاحهـننوعاالعرصوبجعل،حددديقفلااتيههذافي"وا.لثورةالادب"فيتتحدثااربعةموصوعاتالىاليوماست!معئ!ا

ادمنيالشمعراريخعناليحتهذافيوردولانغير،للمث!واهدفيالادبدور)ءفيببحتالمجنوباهديا!حمدخاذالاساستهاها

مانجبروهووالاسحبابوالبواعتالاحداثفعرفةعلىقائمموضح!يدعرضقيالمجاضراطالوقد،"السودانفيواربناءا!تحويرمعركة

الخلاصةكيالكريمهنالباحثينانلواتمىوكنت،ا!ب!فهداتض!نهصالعربيةالثقافةوانتشارالعرببااسنقرارالمتصلاتاررخياالجأنب

المماحكة.الى،تنزللاالذيارملمياننعببرجانبأ!ؤماقدالف!يتاقى،اليومحشاً.05عاماربجيمعوكةمنذلتاريخ7معوتدرج،السودان

الصارخة.اـلانفعاليةالىاوالنعب!برديمننسبب،وغنىخصباالادبفيهاشهدالننيالحديثةالفترةبلغفلما

اثوضوعالفادربدصدفيعليالمحاءيبماالاستادءلميناوعرضفغوتممرعابهامر،السهودانيالوطنفيالتحرررحر؟ةصلتهحيث

الحديثمنأنظرمةاالناحيةفيمقدمةموضوعينفيبحثهفجاء،الثالثالاطالةعلىالمجذوبالاستاذيعذروقد"لهأالجانبهذااستجلاءعلينا

منلجوانبعرضثم،الادبفياأثوريةحدودوعنالتورةمإنىعنلعلهكبيرةحقيقهالاذهانفيررسخانشاءلانهالتاريخيالجانبفي

لهذاالمس!تمعاوالقارىءالانسا!يملكولا.ليبيافياللثورةادبالىبحاجةالاخرىالعربيةالاقطارفياالعرباخوالهاريحسكار

وردتالتيالن!،طمنكثيرالمحاةهـءلىالاسنناذق9!.بواانالاالبحثالتقاميةالجذوروعمقالسوداًنفيالعروبةاصالةهيوتلك،هاتوي!

ينطلقالتزامالفنيالإملانكقولهوانتثارها-بددهادغماقدمةفيالادبصلةعلىامثلتهانتزاءفيالمحاضرالسيدوامعن.فيهالعريبة

هيطبي!تهوانموففايمثلالابداءكطشكلأهفيوانهواضحةر؟يامنا!الىواحتاجالدارجةالسودانيةباللهجةالمروىا!شعرء!بالثورة

الفنيالعملانايضاالمحاضرويقول.والتغيبروالنتفسيرالطئميراهلانالمستمعببنلبعضفيلكنجيلوربما،فصحىلغةفييترجمه

وبعو،والرمضالثوريةوليدالابداعوانالرفضمميزاتهمنالثوريم!فان،كذلكالامروليس،والمننىالوقع.كريبةاهجمةيتكلمونايبصودان

العربيالانسانمدخراتكليس!نكشفارالىاأنضاثيالعربيالادبلدىمفهـومةتصبحانالسههلومن،سائغةجميلةعرببةالسودانلهجة

شعبهمفضاياليع!يشواالحرفاصحابيدءوكماالنضاليوموروثهغير،الالفةمنؤليلشيءبعدالاخرىالاقطارفيالعر!ةالامةءابظ

مبادىءمنمستمدةلنظراتمشوعبةالمقدمةهذهجاءتوقد،اًلعربيالمحأضريهاسثهدالذيالعامبماثعرانعننجمتانماالصعوبقان

للفن"الفن)!مبدايعارضالثاحثانفمعمتعارضةاحياناثكونورقالت"مماواكثرهغصرالتأسعالقرنالىيرجعؤديرمت!إرهوانما

هؤاحولالدالرةالنظرياتصممبممنالادبطااحكامايسنمدانهالاوووقى.بهن.خاصايكونيكادمعجموبلشواعر،الشعراءلااثواعر

والتطبيق،؟لنظربينالموواةبعدمثلتقدالمقدمةهذهولعل،المبدأهامةناحيةالىنبهتناقدالدارجةباللغةالمروكطاش!راالى"لالتفانة

جاءتالليبيالادبمنبهايستشهدانحاولالتيالاهثلتهانذلكعلىدراًشهاتقتصرلاانيجبالعربيةالاقطارفيالادبثور،لآانوهي

عرضأكان!كىصا،مقدمتهفيالباحثيريدهيماالوفاءعنفاصرةلدىالحيةالروحفان،اخرىدواحف!يلانلتمس؟لالفصبحالادب

.والدرسالنحليلمنشيءالىذاكتضدىولا،لنماذجفيالمجذوبالاسنتاذ3ثفوقد.مختلفةصورؤجاعنهاتعبراللشعب

الجزائرممتلالخرفيصالحللاستاذبحثالابحاثهذهوهـابعادودانفيالصوفيالادبانحدثتاحينهامةاخرىنقطةءنبحثه

كبيرتينمرحانجبنلنافصور،العيدمحمدالجزائريالشاعرفيهدرسالهممتسشثيرشعبيةاعنيةكانبلانعزاليااوفردياادبايكنلم

والبؤسللا!م.والوجعوالانعزالايىأسمرحالةاؤلاه!اوشعرءحياتهميللادبمأترةوتلكالضييلةالغاياتسبيلفيوالعطاءا"بذلالىوتحقزها

الثانبةوالملمرحلة،اأبكرةالثت-خوخةءهدنحسميهانيمكنما(وبعيدمنعودفيالصوفيالادبفي.سائرلعنقدهافدالسودانيالصومي

وتفجبروالتحديالعملالىوالدعوة،أعزلةااسارمنالانطلاقمرحلةالتيالابياتنسيةاستكثرارهنايفوتيلاانهغير.اللغةانحطاظ

.الناسفيالصحيحةالذاتيةمنالسوداليونيردذهاالتيالقصيدةفان،ودكتولضةرحلأشي!جروأها

بكطءالاولىفيفكانالرحلتينهاتينالعيدمحمدشعرفملوقدالعصرالىقىجعمنهااببباتاوجدتوقدريبلونمنحولةشصرء

باللطفله!أؤت!كيراالمس!نعمرةالمستبدةللسلطةواستعطافاوصراخا.الاولالعباسي

للقوىوأستنإاراالقديرمةبالامجادمخراالثانيةفيكانثم،والرفقعرمدالاسضأذوزميلهالشيبانيسعيد،ذللاتبحثالابحاثوثاني

اذاص!ى،(الودؤ،ء"او"ايلى-)ءباسما)حردةءنوكنايةالوطنيةاليهاالص!نمعواالتيالخلاصةانللمس!نمعيناؤكدانواحب،سفي

شعراصبحوافينالاشعماروص4.فياتصاراكبرالجزائزحفقت!ذاسرايادرولست،امضوباللبحتعنكثيرةجوانبمنتختلف

الاستذبح!اجاءوقد.سعيدةوبس!4وحبوراتفاؤلااهيدامحمدتعريففيمقدعةتناولامتوبالبحثانيقينااعامواـكني،اتفي!هر

تدلمخنارةجيهـةنماذجتؤيده،ءتكأملا"تطوراءتدرجاالخرفيءتأ)حيضطلقادبالثورةادببانالقولالىالباحثانفيهاذهبالثورةادب

ا!لوبه.فيوجزارةادبشاعرقيفياصالةعلىويلهبالمم!ةقبلطريقوينيرالعص!عبالىوينزل،والانعزالالتقوقعمن

حركتهافيالامةتاريحتناولتقدالاولىالتلاثةالابحاثكانتواداالحقيقةهـ-يعترانسانيادبواثه،وا"ستعبدينأتسلطيئاجلود

جمسعاالموضوعاتعلياقتصرانماالرابعالبحصؤأن،بالتورةا!طورةوتلصى،والخيروالحقللجمالمصنعالثورةوانال!بمباةولغةامظومة
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مدهونعليهالحيلانايضامتفاوتةالادبهذاالوانالىالنظرةممانتوغلبالتاويخيالتطورحسبساوتقدسالمقدماتبعضباسيتثناءس

المامة.والاجتماعيةالسياليةللظرولىصلاحيتهبمقدارقصورعسلى-نفسههذاوفي،بالنماذجوالاسثمهادالعرضعليها

الىنظرناان؟دائماالادبتفيدهذءالتغييرعمليةهلترىالافكادفيبالادبالتعريففان،محققةفائدة-حدوده

يجبانناغير،بالايجابذلكعلىالجوابكانالنمومنخطةاستكمالضرورياهرالتحرريةبالحركدصلتهجانبهـنافعربية

جو،الىجومننقلهالالبهعلىتفرضهذ.التغيرعمليةانننسىلاانالناحيةاضعاففيسبباكانهداانغير،لازموتمهيد

فيفتوقعه،اوسعنحوعلىونظرتهموقفهاستيضاحالاديبوبتببسيرالثورةطبيعةتحديدعنوالتقصيرجميعاالدراساتهذ.فيالئظرية

السابرقفيادبهعيهاانشأالتيالاصولعلىبشدةتضربلانهاازهةالذلىوماالثورةتبعتهالذيوعا.الادبفيالثوريةوالايديولوجية

الادبيصابماوكثيرا،مسشحيلاامراعليهالتحوليصيحماوكثيرايبقىلاالرفضولكنرفضالثورةانالمحاضريناحدقاللقد،تههمه

الادبحياةءفيازمةنسميهماوليس،اننحولاثناءبافنزازننحهفيايجابياعاملايصبحلكيوتشديدتوجيهمنلهبدلابلابداكذلد

نحوومهماتهالادباسسفي-الانطلاىلضرورةالستشعاراالاعرالمطالفلسغةعنيتحثلمالياحثينمناحدااننجدوهكذا.الامةحياة

قوالاديبعليهايتغلبماسرعانموقتةحالةانهااًلا،مجديدةظقيالز(ويةمنالصحيحةالنظرةاًو.التوريالموقفالتزاموراءالكامنة

القوية.لشخصية5.النمافىجبعرضاكتفواوانما6اليناءنحوظورهافي.للامةالتاريخية

وحدهالمضمونتراعيجاءتانماعرضتالتيالنماذجهذهانثم

"والبناءالاثب"محاضرقيوبعضها.التعبيرجهةمنصالحةغيراوصالحةكونهاالىنظردون

وكل،متهافتاوضعيفلانهالاصيلالفننطاقفيادراجهيمكنلا

بعنوانمحاضرةالقلمماوكطلسهيرالدكتورالقتالتالثاليوموفيالذيالادبوليستعبير.فيالمباثرالنوغمناكثرهااوالنماذجهذ.

والقوميةالادب"الننداريمصطفىوالاستاذ"ابعريةوالوحدةالادب"،الثورةمعاليبكليوحيادبهناكبل،مباشرادائماالثوريةعنيعبر

."الخليجعروبةة)الشملانمرزوقسيفوالاستاذ"العريبةبل.ثالرادببانهيصرخاندونالشرعلبى(لخيرانتصاريصورادب

والدك!ؤر(ثوائلياحمدالشيخقلماويالدكورمحاضرةنافشوقدبين.نزاوجانالطبيعيومنالقيمةمتفاوتالثورةعنالمتا!ثرالتعبيران

ناجيوهلالالبصريوعلبمالواعطالديننوروالاساتذةزكيفاضلالانتباهالفتانواحب.الوضوعقه!انعرضحينوالنقويماتاريخ

.حجازيالمعطيعبدواحمدالبصيرالرزاقوعبدحضراتاسششهادوهـجعالاولىالثلاثةالابحلىعلىغلبتقاحيةالى

بعنوانمحاضرةالاسدالدينناصرالدكتورالقىالرابعاليوموفيالحيرومن،جداحساسةمسألةوهذ.،نظموءمماباشعاراللباحثين

والفسزوالاب"الملائكةنازكوالسيدة"؟لجديدوالمجتمعالتراث"علىالحكمويترك-شاعراجمانولوحتى-نفسهالباحثينسىان

ايضا،"الفكريمروالغزوالادب"صمادحمنوروالاستاذ"الفكري.والدارسينالنقادمنلغيرهامتهقضيةفيودورهاثاره

وقد."والتقدميةالرجعيةبينالتراث"الجسرنديمالشيخوالاستاذ-العمليةالزاويةمن-الشعرانوجداًلابحاثهذهتعمقومن

القىثم،عاماتعقيياالمحاضراتعلىالخوليامينالشيخالاستاذعقب:مراحلثلاثعلىبالثورةاتصل

الملائكةنازكالسيدةةمحاضفيهانافثسكلمةادريسسهيلالدكتورضسدوعويلاوصراخاوشكوىتململامراحله،ولىفيكان-ا

يلي:ميمانثبتها،بالخطابةشبئاشبهالرحلةهذءفيالشعروكان،المستعمراستبداد

العربيةالشعوبيمثلالشاعروكان،الوغظصورمنصورةوالخطابة

ادريسسهيلالدكنورتعل!قوالمفاوضةبالاستلافيتمالحقوقنيلانتصورها!يعلامرهاالمغدوبة

ذلك.اشبهوعا

يلي:بماالملائكةنازكالسيدةمحاضرةعلىاعلقانلبمليسمحوالتعبيرالانتصاراتتخليدمرحلةهيثانيةمرحلةفيسارثم-2

القديمادبناعنالملائكةنازكالسيدةرسمت:الاولىالمسألةلمالمرحلتيئهاتينوفي.استقلالمناًللشعوباحققتهبماالنشوةعن

ادبنافيهـأدكل.جذريا.نناقضامتناقضتينلوحتينالحديثوادبن!افلسفة-الثؤديللشاعرلان،الدقيقبالمعنىثورياالشاعريكن

منح!الحدينظادبنافي.ماوكل.ورائعومبدعواخلاقيعظيمالقديمتثيرهصحتالتسميةان-مسهت،دا-شاعراكانوانما-ووجهةومنطلقا

ابر!اثبفيمثلاالفاضلةالمحافرةدابماما.ركيكمتحللضعيفمرتبطاتلقائياانفعالهويجىءمؤقتةاستثارةالانتصارات(والنكسات

مرجعأتعتبرالتيالادبكتبفيو.ردوما،واللجاحظوبشارلواس.وطنهمشكلاتالىشاملةنظرةلديهيكوناندون،بالحادثة

فيرأيهاوما؟ايىهاوماوالعقدوالكاملكالاغاني:مراجعنامنر"-سيامنالتخطيطمرحلةهيثالثةمرحلةا!رحلتينهاتينوتتو-3

وميخائيلوالعقادهحفوظونجيبامينواحمدوالزياتالرافعيتاجهذافياكساعرلوريةفتصبح،اللكفاحبطولتحققتالر،الاشياءخلال

..وووالثبييومطرانوحاففوشوفي؟وسواهموالحكيمنعيمهنفسهالشاعرويصبحواشاعتها،الصحيحةالر؟يةاتاحة"ن!عاالمور

بعضاناصحيح؟واحدةعطفبهلمةيستحقهؤلاءمنوهحديكن"لمد،رهبانيؤمن"نالتوريالشاعرعإهىخطرواكبرمهنسعااومخططا

القيمة؟الاثارتلكجميعيحجباليومالمتحللالسطحيالا؟تاج-يوتوبيا-رسمفييسرفاناو،الدعةالىفيركن،انتهىقد

القديمادبناالىالمحاضرةبهاتنظراقيالرويةانوالحقيقةالدودهذافيالاديب.حولهمنبابواقعالصلةفيفقد،لاقهمثالية

اللشريةالطبيعةلان،اصلامشوهةخاطئةرؤيةهيلحديت5وادبنافعالةمشادكةالبناءعمليةفييشاركفهو،لهومصنوللمفكراخ

عاكسةمرآةوطبيعتهاصلهفيالادبان.الانكاركلينرانهاوالعلم.الجنباتواضحة

كانالقديمالعربيمجتمعناانأصحيح؟فيهيعيشالذ!ييللمجتمعالبلادفيالاوضاعبتفاوتالتوريالادبطبيعةتفاوتتولهدا

عصورصيفلماذاـسقطناكذللك"لامركاناذا؟العيوبجميعمنمبرأمنتتخلعىكيللثورةيمهدافيالىبحاجةيزالمافبعضهاالعربية

مليئاالادبيعكسهكماالحديثمجتمعناكانواذا؟هذابعدالانحطاطوتاثيلاترسيخافيهالادبدوراصبجقدوبعضهاوالاستبدادالاحتلال

التيالعظيمةالتوراتبهذهيقوماناستطاعفكيف،والعيوببالنقائصللبناءوتطويرامستمراوتغييراوالتصحياتبالمكداحرزتالتي!م

هذهنقيصةان؟والاملالشمسدنياالىاليومالعربيةالقوميةتدفعالادباءبعضاننرىولهذا،مرحلةكلفي-افضلوضعاهناكلان-

الاجتماعي،سياقهعنالادبتفصلانتحاولانهاهيىالرئيسيةالمحاضرة-،المستعمربجلاءثورتهمانتهتقدالتطورعنعجزواممنالثوريين

اثواقع.تربةفيجذورمنلهاليسمستقلةكصورةوتعطيهيعادعندماالمجتمعاليهيحتاجلاشيءالايديوثوجيةانرأىوبعضهم

مرقبطةالالبيةالمظاهرب!ضتعللانبالكاقبةاحرىكانوقداستقطاباتمثلتزاللافلسطيققفةمثلالقضايابعضانكمابنا؟ء

نتهاجفيواسماعكاناتحتلمثلاالجنسيةالقضيةنجدلماذا.بالمجتمعئبمومح،المراحلجميعفييتمثلكماالثور!الادبالوهنلجميع
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نادائمااليسيرمنليسانهاوضحانالىهناببمحاجةولايقبلولماذا؟مسرحيينآاروائييئامكالواشعواء،المعاعرينا،بعنا

،وحد.والرائعوالجميلالصاللح4القودالامةمنالضعيفةالامةتقتبسالعربيالمجتمعلاناليس؟الادبمناللونهذاعلىاللعربيالقاريء

هذامنمالحةغيرجوانببعضاليهايتسربانمنلهامغرلافانهوالقادةالاجتإعلعلماءالاينبغبم؟الجنسيةالعقدمنكثيرايعالي-

ويماازديادمعهذاتكنشفانتستطيعولكنها.والفكرالادبالسليمةالحلوللهاويلتمسواالمشكلاتبهذءيهتمواانوالمسوولين

واصالتها.لهاتدمموالتيللهعوةالستجابواعثدناالادباءانولنقرض؟.والعحيحة

عنحديثهاسياقيفيالمحافرةهجوئمف!ي:الرابعةالقضيةواعاالمجتمعلاصلاحكافياهذاايكون،الادبهذاكتابةعنفكفواالمحافرة

ومثلما،يهودجمالارترانذكرتوف.لنارنرلولحانءلى،اترحمة؟ويضاعفهاالعقدهذ.يزيدانهام،عقدهوحل

...ءوينبغي،مجتمعنافيخطيرةقضيةالسادةايرهاالجنسقضيةان
الفرلسي،الكلا-اصلشوهتلالواقعالاد!علاقةالمحاضرةهت

..لوعلىكشفهافيلانومسرحيةوقصةشعرا،مالجتهاعنالادباءيكفالا
وهوكلالوليكيوالاءلروتستانتيةاههان.يهودىانهصحعحا

......!ليسهذايعالجمنهناككاناذااما.معالجتهابم!الىالطريقحقيقتها

يهومييترشا،الفاقدضلهشربمنهدلا"مخاضحداقذلماكرميالكلماصل!!الى،اصملكتاجعوينهارامرهيفتضحماسرعاىفانه،وحمطالجنسيةللاثارةالموصوع

-..تتخذالمعنيةالدوائرانواثواقع.الفنبمالادبيالتقييمعند،يكتبما

الصهيويةيويدسارترالاعلىتدلكلمةايةالا!لمهئعلقرا.حتىوونااهداكاىوان،الافساددلكمنالناشمةتحميافيالتدابيرعادة

قضية؟لمتزمالذياثواعيوالاديب.المواقفبعضفييستغلاحيانا

برلك،تكتفبمولا،انسانفيليستصفةاذنتختلقالمحاضرةانهوؤيما،بناءةايجابيةمعالجةالموضوعهدايعالجكيفيعرفقومه

اخطرعنمدافعواعظمم؟يداكبركانسارقرانوتنسىتمتجاهلبل.والتقريريةالوعظعنوالابتعادالفنيةعلىالابقاءعلىيحرص

انهوتنسى،هذا.نتسى.الجزالرقضية:العوبيةنافضايامنقضيةالمحاضرةتمد"هاالشيالمشوهةالرؤيةهذه:الثانيةالقضية

انحاءجميعفيالحريةعنيدافعونالذينالاحرارالمفكريناكبرمنينفصلامروهداالاسملامببةالحياةوالمحععنتقولهمافيتندوألفاضلة

هـنوبدلا...مكانكلوفيالكونغووميامريقياوفيكوبافي،العالمعنها.والحديثالقرآنعبركماالمطلقصفلالهافيالاسلاميةالعقيدةعن

علمي.منهـجايمعيتنادىالاسفمعوهذا،يهوديانهتزعمذلكدالم!مناللعلمطلبعلىالمؤمنينيحثانوالحديثالقراناننعلمفنحن

)وهواليهوديؤيداو،يهودياكانسارترانالساثةايهاولنفرضرجالبعضيمنعلمهذاانغير.الصينفيكانولو،اللحدالى

السياسةوحسنوالعقلالمنطقمناـفيكون.(الاطلاقعلىكذلكليسالفلسفةوتكفيراللطبيعية؟لعلوماضطهادمنالافحطاطعصورفيالدين

قضيةميلناعظيماكسياكانالذيوهو،الاسلوببهذانهاجمهانوالسهرورديالحلاجامثالذن!سىاننستطيعفلا،التصوفواضطهاد

نأييدالىالفرنسبمالعأمالرهيحولوامنداـسعلىكانلانه،الجزائرعلىمعلقاسيفاالتهمهذءتزالوما.الكبرىمحنتهفيدشدوابن

الاؤضلمنافليس؟والاذىالاضطهادذلكمنونال،الجزالراستقلالمنكخيرونضحاياللكنيسةكانانهتسىلاانناكما.هؤلاءر؟وس

فلسطين؟فيالعربحقتاييدالىكسبهنحاولانوعمليااًيجابيا.والابالفكررجد

هنا،!ماذكرانالىاضطرانالسادةايهالنفسياسمحاننبمعلىالمحاضرةشنتهالذياللعطعقالهجومهي:الثالثةالمسمالة

بتاريخسارتربولجانالىوجهتالي،غوغثيةولاغرورولاادعاءدونالعوبيالفكرواقعيهملايضاوهذا.الشجمبماوالادبالغربي.الفكر

دلساللةضمن،بيروتالىالحضورالىدعوةاولضياوثافيىا!ون.3ؤهو،نفسهكلينطورفييزاللاآدبناان.الحديثنتاجناوطبيعة

علىوانا.للعرببالنسبةالفلسطينيةالنكبةمأساةميهاشرحتمطولة؟صيلالىيس!عىهو!ما،احياناويقلدو!سيأخذانالىمدممو

يشماءمنعليهاليطلعالمؤتمرتصرفتحتالرسالةهذهثوضعاستعداداًلحضارةنودمنقرونطوالاقتيسانللغربسبقولقد.ذاته

الىا!هاناريداليالرسالةهذهفيلهقلتوقد.الادباءالاخوانمنجمبانفياتئرهذااندرجحتىبهاوتأترةالوسطىالقرونفيالعربية

وهذا،لبنانفيالفلسطينييناللاجئينمس!كراتاحد-الىيومذاتفيونحنونقنبسنتأثرانعليناعارولاعيبمئؤرىمذاته!كره

اليه.الرسالةتلكتوجيهمنفصديكلكانمامنماليمنقبسحيناننا.الجديدمنوفكرناحضارتناخلقالىطريقنا

مهاجمةمنافضلطريقةهذهانالكرامالاخوةايهاتغنقدونالابصغىونستردوعراقتناوماضينافكرنااثاربعضنقيس،ايضاالغرب

واروعاجمسلقضاياناالىالحرافكرااكةمساباليس؟الحرالفكر؟وا!اسدا!طواالمتحللالافصسلاانناصحيحملولكنفضلنا

منليساو؟وتنفيرهمهاجمتهمنالعربيالفكوخدمةفيواعمقهـئودرالاتهمالعربوالمدققينواللبماثحنالعلماءهؤلاءجميعوجهـود

سارتريدعواانالعرببةالبلادمختلففياثو(عينا!؟ولينواجبزهـهالذيهذاان؟المحاضرةبهاذ!تافي،الاجنبيةالادابعيون

حسومونجتبيناعربياالانسانحقيقةولجشبعينيهليرىزيارتهاالى.المحدثينالمترجميناعمالجميعيشوه

.؟الصهيونية

والاطلاعوالصدقمالمعنرنةهيلسأقضميةمثلبكملعكرإلةلهاصمممفعدقضاطلتمنبرخطيرايرمعبف!يفص+:تأليفم!مىصصثوظ
مضيةوللكنها،

المحاضرةفعلتكماالسارتريالفكرتشويههذاالاط!ععدمدلائلومن

اخلاقيكالىااوهاتبامأتكاملةكنيحسماضععالرنقاكرشتطويلفلممبفإمولهضومدإععةودرلعاص!لةروء.طه*ماأ
ا)حهالمحاصرادعو

كثيرةدروسامنهنأخدانالغربنحننستطيعواننا،الاولىالدرجةفى

ابىلعؤيحرلمصريفهب!!لدعامنلاالكائبةكعربهضسهش!رطهلفكقمعببم!مقصعفهامعفكيالمسولرلمحماالحصساجريمه

انهااذكرهااناخيراواحب.سطحيةبأنهاالا

ع!نبائعهلم؟ياموصبولثنا"اظمفمفأدلهالئساحدرترب!ح!ثبهتصلقنرةهم!بعبقيدكبلمكشوث!!ارا:ئمئئر

اخلاقي!لاكانبانهالىاللحظاتمنلحظةفي
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الغربيةبالحضاراتا!نوتحتكعربيةفظلتوالهنديةوالفارسيةطزبيعل!!دكنهنورتعأجق

قب!ل.منكانتكماانسانيةعربيةتبقىانايضاوتستطيعوالشرقية

فيالمنج!للخطرتعرضولاخوفاتثيرلاالتراثقضيةكانتواذاء!ىازبيدياعليالدءتوركتبهتعقيباالوتمرصحيفةونشرت

طبيعةمنهووجدلاخلاماتثيرفانهاالتطب!يقيالعلمىاوالاجتماعي:يليدميمانثبتهالملائهـةالسيدمحاضرة

بصطرةيقالسلاوت!نميتهالادبيتقبيم،الاتناجلانالادبيالمجالفيالاشي!اءاصبحتا!نمنيالقوبةالايديوثوجبة-اوالقوهيةالفكرةشعرض

الوعظلعناصريحصعولاوالطلاحالصلاحبهعيارولافقطوارثزالخيرااعربى(لشعبتوحيد.استهدفتوالتيوعملاوعلماوتطبيقانظرية

ال!يالذوىفيهحهم!الادجم!فالانتاج.عيرليسالدجم!اوالاخلافيالىالقوميةومقوماتهالعربيةحضارتهعلىواًدت!توتطو-سءوتحريره

ي!صعبا)ـذيافنياللجه!الويخضعضوابطهوتحديدتحليلهيصعبالتراثمنالقوميالموقفحقيقةتغهملمالمنيالدعواتبعضسريان

وجدوانوقطمحليلمعبأريخضعلاولعلهوالشراللخيربمعياروزنهمنكثيراتتجاهلاوتجهلوالتيجهةمنالعربيوالحاضراللعربي

والأمرفيآنواحدالمعريالعلاءوابىالجاحظادبكانول!االمعياره!ا.اخرىج!ةمنالتقدميالوحدويوسشقبلناالقوميحاضرناعناصر

واهوغو!وراورالنيناولثوبرنارداوثكسبيرادبفيعينهءنتراثناعاضىاغفلايعنبىلااخجديداالىقطلعناانقلنافان

اذنضيرفلا.ميلروارلرتيلاويوجناولبمارتربولجاناوابسن.اللخيرعهطدر

الادقذفهشعىنجظنامنمامعاكللعر؟ءلةيعحفملنقلنأءاوغيرهميئامنوهوولومنلحفر-يبررلاالخيرتراثناتصديرنااننفسهالوقتفينعنياناردنا

الرديءي!وتالرديء.وافكرالادبلانرناو!3ادبنأعلىخوفةللأاطابعمناصادرالجديدهذاكانسواءالجديدمنوالتحرزالتخوف!شدة

وارخرا!حيدالارورولااملثرقيقى.كانتغربيةالاخرىالاممتراثمنمقتبسااوالطبيعيتطورنا

نجعلبحيثخيالياعاطفيايكونلاانيجبالشراثمنفموقفنا

:هذاعصرنافيالادبمؤرخيكيادمنوهولانسونالاستاذي!ولاتزويقايبعدهازومانتيكيةمث!اليهصورةاومقدساءهبداالماضيمن

اليونانميةادماذجأة3محاشعارالاوروبجةالن،ضةعصررفعلقدشرفييه،كانكهخيرتراـثناففي.التاريخيةالحقيقةعنواًلخيال

عادةانالادبيانناريخعلمناف.اـدبيةعادةاـلمحاكاةهذهوجعلاهـسدروةبينوماحضيضوفيهذروةوفيهقييجوفيهجميزوفيه

واـقتبس"خراجتبيادببمطكاةاـبؤ،ماذاتثمرأوتنتج!ذهالمحاكاة.وموقفناعنبعضبعضهاويدلوبعضابعضهايعلودرجاتمنوالحضيض

تحهكيانالىالعادةهذهتحو)تاذا.اماجديدةو!ون،اغراضأمئه(لمغرودموقفيكونلاانيجبالحاضرةوالخلقيةالفكرية"هتليات،من

بعينهاامةتتاولةبةةالادبالاجبلنمادجاتأضةلآالادبيالاجي!الوهوننئحصوالهجاهلوهوعالموانةناقصوهوكاملانهيظنالذي

يرتقدمالادباناي.وتخلفجهودعا"لالىتنقلباًلعادةهذهفانالىالنظروجوبالىنبهعندماالخولىالاستاذقولاجملوما-كسول

ادبيةفنونا-بعثاوجديدةووـيةاًديبهعناصراق!فساذاو!ننطورعلى؟نجعتهانلقيانقبلالعيوبهذبةعن.ذواتناومحاسبةعيوبنا

منتجديدالىبعثهايؤويبحيثاد!وبادبصاطاانقطعصقدي!مةءنمسؤوثونبلادظ-اسننعمرواالمذرنالهربيينانصجبح.الاخرين

!لمما.تكنلمكأنجعاهاالماضي!ايافينسيانهالان.اخرثوعيجباذواتناو-سابنااعظمص!ؤوليتناولكنولواقصناعيوبنامنعدد

الادبية-الفنونفوستعثهالان-.اليهاوا-تملكوعأالنالىمالب!ثت-الاجنبيوجدلماوبلادن!اعلىنفوسنانحننقصرلمولودسااشديكونان

وففحيثتقفلاانالادبيةالا-بلعلىولكن.ايضاجد!!ةبمماءنف!،يجدينالنا"أضيفتقديسى.نفولسناالىولابلادناالىسبيلا

-لتجع-ائمةالاسملافهؤلاءمنتتخذلاانوعليهابىدعون5اسلافهاالصسشسةالتاريخيهحقائقهىشفموضوعي!ةمواجمةالمافباخذواكن

..بلعةالمقد!ءبربانها-ئجاوزلامعإبد5؟لفاتهمؤمنوديدنادينا"3اتباعومسنبسا.حأقوتحسينالحاضرةاحوالبافهمعلىتساعدناوالقبيحة

الابداعطرير!فيايضاهيتمضيانالجديدةالاجيالعلىيت!-م.فيهاالةولاطالةالىموجبولاالتاريخمبادىءابسطهذ.

فيالمضيارادتاذاالاق!نباسالىجئحوالازدهارلادابهاارادتادا

المئصرحيسةشوقيلخللقد:!لا!ش!كو!فرب.واتبرص!!رالاي!احجهابذةاكد!لماوتراراعرارااًلناصرغيدجمالالرئيسىاكدلقد

المسربةوصارتالفنهذافنجحالحدي!ثالعربيالادبالىالعثمعريةاو4دصريرلاانمساليةوانهاتقدميةقوميةقوميشاارالقوصبمااـلف!

ا"..11ا010ا001.-الا..3ا-ءاوهذاارتكاسيةولاسلفيةلاواعيةوو(ـمعيةسلبيةلاواـيجابيةجئسية

ولنشأيطولملهبيجزط!اوقيرونحماكيهامسرحيأليهلالمبععر-محليناوبئأينمووالثمي!نالنفيسالاي!ضملامئتنجعاوتجعلهال!أضرتقدسلاانهايعني

واخصب.ابه!مغانالىلنصلفوقيميهاسأرا!ىالطريقفي!فيطوندر!متزنةها!مةمواجهةالحقائق!يهانواجهلآمدرستعتهرهبل

..-...واعيةموصوعيةثراسة

يذرولايبقيلاتعميمفيادبالغربعلىبوروالتاويلاإءللانان

الغربادبننمتقداناردناواذاالادبيةافاقناتضييقالىالايؤديلاالرجعيةللدعاوىالخلفيةابوابنافشجيخولنالابالقوميةايمانناان

ع!دالكاتبهذاادبمنا!قسممهذام!قولننقدمانحددانفيجببالاقنصارلناتسمح(لتقدمولامنوتمنمناالزائلالماضيالىثدناالتي

المدهفىلواسحةكلمةهالغرب.اوفاورفارالجزءوذاكجميلاوقوميت!ناعلىخوفولاجديدغداءعنالبحثعنوالقعوداـلانجنرارعلى

اليابانواللصينتشول9!اشرقاكهمةوكذلكا)فربالىلا!ق5كامتدادالطويلتاريخهااكسعبهايقد.الاجثبيةوالاغراضالمئحرفةالاراءمن

س!القائموالتعميم.بدضهمعئ!اةرإقي؟اقطاربلاسياواقطارالغذاءهضمعلىفادرةقويرةشخصجلآالعربيةالثخصيةجعلعئاعة

فا-شى.وتارديخيءاميخطأالعصبيةاوالحذراوالخوفاوالعاطفةاكب:،وقدونبذ.اضاراوطرحالعربيبطابمهاوطبعهوتمثيلهالجيد

ا.؟ا*..11100001و(حذالزبد،رحعلىاللقددةالمديدالت!اريحاتيالممروهداالمئاعةهده.

يسهخلونريينسمطبةوسعوببنمنلعرببهههلعوم!بهءعداق.الارضفييمكثما

سيطرتهـءلت،.ولن!بريرباللجمودلاتهامئاالنجديدمنخومنا

لأحاضسبعضناوتقديسمتطرداتشبثابالماضيبعضئا.تمبثويس-تغلوروراءمنالقادمةللاقطارحضارتئاابوابئفتحفنعليئاحوفولا

اذامرحوى4همبل.والسلفيةبالرجميةلاتها!،دي!يشبهتعدبماالاستاذفالكمانهلمكلا"وهداعصرنافيزستطيعلااننابلحدودنا

والسلطانالقوةالىفادتهاتياالسبلاماعناتنةتحلالكيذل!وءلناوءناليي!ناالقادمةالامكازوجهفيغلقهااوالفكريةح!ودنافضجالخولي

الشيخيجةصر،01كلأضينااجترارعلىنعش!ورراءض.فاءنبقىلكيتعبرطالرةمغاوصنبهبركهربلاليزربادارةتأتينالانهاحولنامنالعالم

ن!ا.ذلنيجديهاندوبئاالشباباياماقاصيهىاًلعاجز.ساعاتفيالعاللم

الا!-قعةوادهنربدهابلفوقعةفيتنحصراناقوكليتنالريدلاالقوميىةشحصيتهاءلىبمحافظتهاامت!نالاامتازتوقدنخافومم

منخومنايجديهااناقياالاسبابمنالاجي!البهذهنف*رانوعليئااليونافيفبالحضاراتالعربيةجضارتئااحتكتلقد.طوالقرونعبر
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الادباءمؤتمرشهدمممنالسوفياتيا!تحادفياللاجشنالعراقيعينمنعندتقفلاالزمنفعجلةقراءتهافيالمضيمنالاجنيي!ةوالاداًبالافكار

العربا!دباءمؤتمرفيمايناشدون5891عامالكويتفيالمنعقدالعرببعضالىيحببهمافيهادبانصنعانحه،بارء-نكنااذاوعليناحد

.اللعراقالىانعودةفيلمهمالوهأطلآااخامسقالوقديما.عدهمالنكيراعلانمنبدلاوتقراهلتستسيغهالاجبال

:.......المكدث!ينادبالىومالوااللقديمالادبمنالناسسئملقمدالمصننزابن

د!بعصهملزلم!اقانسم!دم!علىسصعهعحهلهوضموي!تهرللجمإلمدفنىمنابرلقووعلىلىالادبادباخر.ليبرزادبوينسحبجيلليبينجبليروحالحياةسنةفهذه

وحصلتالامرحقيقةلمعرهـةباهـ؟ولينبالاتصالاسجئةقامتفقدبعيدالافقواسعانسانيوحدويفقدميفوميعربيابفالى

ا!تيمة:المعلوماتعلىباورجمالويتدوقالماضىفيمايأخدالصدررحبا)نعصبعن

واتسإقلم6391تشررنمنعشرا!امنثورة-كو!ةان-اايجابيةقوميةابيولوجيلآاومكرةوالى.ارجديدالادبو!ةا!وريما

ستب.!يالادباعاوارالكردنمنا-راًرر!فلفمعىذدةاسربيةاروتناتتطلعنمرؤيةولاءرب!لآولاسافهةولاعضصريةلا

الواعيالادب.ا!جديدالل!وجمطالادببناةياوعزماالفكرقادة-أ

منوالعقائدالافكارمنتحلى!ناحدجنسيةتسقط"انها-2بالاشننراك-4لمقالمطايرمانهيمنعهلاالذيالادبالحليملألمترنالوحدوى

حنسيتهلعصهمالىواءأدتمنهممعتقلاكان"ناطاقتانهاللنوعاى.........
....هـريهوماكلوتعبلجميلهوماكلتدوقالىوالوحدءوالحرده

اهـساالمرعيةالقوالينوف!العراؤيةالحكومةالىبطلبنقدمحين.ا!جمالبماءمترقرفىبالاءبرأب

العراقتركقدغالبهمؤاررسالتهـمعنهانوهتالتيالاسماءبخصوص

ظلامص!مكومناقلعر!لطفيكابل!بىةليعملفمىلوللحكوبضغطبرغبننهفيلاوةووطين.الاددئ

كماالعورةبعدللواقلع!يديعدقاسبمومنلكرفررلممصالصمدرفيلشاعهبلهع!انهمحاضرةالحببنيمولسسحق1الدكنورالفىابعالراليوموفي

كيالادبدور"عزامسصرةوالسع!بدة"وولمصمطينالادب"بعنوان

فانونبموجباعراق!يةاالجنمسبلآعنهماسقطتالذينان-3الوفد-باسمكلمةالشايبفؤادا!ستاذوالقى."فلسطينمعركة

بالامنمخلةجرائم!رتكابر،م!كانبرهاالمتجنسينءنا)!ثسبةا-"،ط.السوري

عمىنالجنسيةاسقاطيجيزالقاثونوهذااللوطتيةوالسلاءلآالعام.....

فيهالمولودينالنائهمنلاا!راقاعلىادطارئينمناءف!ا!ها!يواعلق،ارتو!ياتمرا?بعداعمالهالادباءمؤتمرواحسم

.اتحادبرؤيةوتل!بت،-ونسفيا!شعرمهرجارتأجيلالختاميةالجلسة

كماامرهمفيلمن!ل!السلطالحضمم!ةبطلبتاي!نقدلهماعنلععغمرهمفعلتهالتحضبريةاللجنةمنلوصيحتبمكما،أ؟تمراتهنئةالسوؤياتالكرأب

...:لصههدا،اهـموفياقيالاتحأدفيالموجودينافيينايصالادباءحول
للكتأبالمجالفسحبادرةادريسىسهيلتور3الدشكروقد

.اعراقاالىبالعودةالخارجفيالموجودينالعراورنوالثيقاؤةالادببقضايااررهخفلينمنعددمنرسالةوردتقدكانت

تويثةأؤ"-بر"ثرداريصر

-الوحميدةلوبهبلةابصفتها

بم-ةمرلر!إعمالاابىلد

ومركشالجزإهمروتونسىفي

بعيتطالاقطارهذهفيالكرامئهاوايخدماتلعملاالهءصهيلاتكلىتقدمان

..مصروحسمسعرلابمفسبمصرالمعارف!دارلمنشوراًتالطلباتتؤمىن

يطاجهلمنمجانايرلسلالفهرس

بريوولق543ب..صالتقافةد(رراجحوا

...سيحر--سسيفيم!ى:مأ-..ث

"ل!دلتمةاللكتبعمموممناليهاتمخناجونمابكل
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