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+!!غفي؟ضني.ابخا-في-.*إمفحه!الئقافيالنشاطموضوعاتمناساسيءوضوءالىمعهالمصريين

ملخصاتالاهرامجرلمدةنشرت.انتهائهاوبعدالريارةاثناءفيمصر

!الاقتصادالابخماععلوممجالاتفيوخاصة)الاسلامبمواللفكرالالصلاهبمانصوص"الطليعه"مجلهنشرتلمتالمنافوبعضللمحاةساتكبيرة

المصرييقالمثقفينردودمنجانباونشرت،ردإئةترجمةفيالمحاصرات
.(الم!ساسة

..وللمحاصرأتاكاملةاالنصوص"انهنشرتهماتقدإمفيفررتانهارعم

الفنالىجارودينظرةاصالةنكتشفانلةوراعاىسدحهـ4والمأقثةغاروديرةلرياالا!ماسيالمفمونكانلقد."والمناقمئماق

نءالغر!ةكماومؤرفوهالفننهقادواداعهفررهاماتذكونااداالاسلامي11...00اص-00401م.
03ءحسروللعا?مموحلهلبلىبكللمصركطالعكرماءاللمرصهتاحةهو

علىىبرهتهايفنهذاقياموعنمجموءفيسملاجمماالاالفناصالةعممتحرراواحرهااوروبافيالفكرتياراتاهممنفكري،نيارمعحرحوار

نابك.الاسلامعلىا!سابقةادمىاس!لانية-الفارس!بةالفنون(ساسافنناعانونصتقد.الذاتعلىاًلهنغلوغيرالمبدئي!لفهمواستعدادا

هذامنابعدالىيذهبالكبيرالبريطانياؤرخواالناقد،ريدهربرتوانماغاروديمن،قثةفيانسركممنبعضاكلماتنصرعن"اللليعة"

الاسلأ!ةالحضا!!ازدهارعصورفي"القانين"غا):ي!ةانيمقررجنرئيسلهزفيررسهأ"اللطلبصة"سئنتهالذيللمبدأمضاداموقفاكان

الفندثوريب!رورراحواوانهم،نفسهاا!انمنيشوردوىكانواانماكلماتهثلا"اللطإ*كأ"تنشرلملماذا.المناف4بهاافتتحالتيتحبىبرها

حدودءصنلملأهكبماالالىالهاللمارجاءفيحلواحيثماالقدوماهـاسانيمت!ناقشبئعلىردودهوفيلجاروديءناقفشهفيحنفيحمصنالدكتود

القربيينونقادهالفنمؤرخياكبر،روسك!اما.الاندلس-برىا!ينالقاوور!ز"الكاتب"مجلةفيمقالاحنفيحسنكتبلقد؟.آخرين

افنشكيليألالىلاميا!فنبينارتباطكلينفيحيناب!دخطواتفيمضي!ارودبم!ندواتروءصلنانه!4قال(.791"التانيكانون"ينالميى)

والمهوررالمنزببةالادواتوزخارفبسةالمعماروالزخرفةاللحائطبن)لمومااثارتهوماياقظمنبينناطرخهما"ل!سيعالحوانماوهحاضراته

والنثركاثعرالاخرىالمجالاتفيالاسلاميةالثقافةثماروبين(نفسههـوالفريةالامانة"لمظص"الاجدىمنوكان،"افكارمنفيناتثره

الاسلأم!ةالث!ل!ةقالفنون.الدينوعلوموالفلمىفةواثتاريخدلي(اا1.ول....
.......نوولحن،المعاقساتفيبمصهاح!اليحسنكلمات"اللطليمة"شرت

!مصرفنىلوسىلعراقئصعطاكالفنمانت(ةهو)))آلمطيلس!عصلىاكالثقافمهثضلأخرلح،ىدمرللعقليمكثب!فيالرسالههـدهفيهناحنفيحسنالركورمعسنختلفكنا

......-الطليعة"تحافظانعلىنحرصانناالا،المذكورمقاللهفيجاءمما

اًفريقيا.وشمالالمبدأهووكان،فسماقرر!،الذيابالمدأالتزامهاوعلىوءلمدهاعلى

تحلمي!لاورسدم،الساذجاللعنصرياللتصورهذاغارودييتخطى.اًلمبدئيوللف!رولنالهانفعاواحثرلممالاس

مقدارعنمتكشف"الاسلاميالتثفكيللفنونوعمهبئنافذولكنهقصيبرا!أرأر

يبصدا.مجموعهافيالاسلاميةالثقافةوبينالفنونهذهبينالارتباطفي"الطليعة"نشرت،محاضراتثلاثةاروديروجيهالقى

جزئيفنيكعملداًئماوارت!اطهالاسلامياللفن"وظيفية"منعارودبمماالحضارةارسر"موضوعحولالاولى.منهامحاضرتيئالاخيرعددها

ولايحتو!هقنيبعصلو1،الييتاوالممىجدهوهنهاكبوفنيبعملالاشتراكي!ة"موضوعحولوالثانيملأ،"العالميهالثقافةعلىالعربية

الواقع.جزئياتمنمعي!ةجزئيةعنالجمالمحباا)!صبيرحدودعندبهيقف0"والاهـلام

وال*ون.للوجودشاملتصوراوالاسلاممعبفهمالفن"طارقييكشؤ?نثماناسضطاعغاروديفن،الاولىالمحاضرةمولمصوعتقليديةورغم

الاسلا"كمااللفن"واللفن!ذاتحكمالتيهيوالموسبقىاللهندسةفقوانينعلىالمحأفظةفياللعربففل!عنالمأثورةالاقواللرديداطادءنيرخرج

ياضيىفيالرباللقوانينالتذكيربهـلالمظاهرعالمنقلرسالتهمنييسوفضلهمالغربالىبرعدفيماونقلهاالاغر!قيةالحضارةوافكارمكنثمحفات

فيالثافعهالنقطةشبموهنا."العالمهذاتحكماتقيوالموسيقيةلاوالرياضالفلكويالاوليةاللميةاللنظرياتمنالهديداكتشاففي

هومابين!فصل!لا!!فنهذاانقولهفيالاسلاميللمفنعاروديتحليلاكقلي!ديالاطارهذافىجا!ودجم!خرج.والجغبرافياوالهندسةوالطب

يبداواللذيابفنهذايحكماللذيالتناسقان.دينيغير!وومادينبمالفن:واانقديةالفلسفيةعقليتهمنالقريبنالمجاللينالىوصلحينما
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عاتفسيرهاواعادةطعيمهاأساسعلىالتقافةهذءمنالمستنيرهندسيتسالسلفياكبرهاوبينوحداتهاصفرابينالتنالىقضرو-ةمن

الحديث.الملم"كن!سمباتضوءعلىا)دوامفييصلالتناسقهذا-رتيباابداوليس-منظموموسيقيو"ئطقي

"والاسلامالاشننواكية"عنغاروديتحدثائاذيةاالمحاضرةوفيبر-نتربطالتياكنطقيةلأابطالروتأكيداكنشاف!ضرورةالىنهايته

الضاسه-فالمنطقةتلكاجت!باحفيالاسلامنجاحاسهبابعنحديثهوبدأهـ-4شب-جوكلاهـما،اللقوانينصاتصمهكلا!ا.ون31وبناءالبض

غآدودييلخص.المحاربين!مننسمبياقليلبعددالقديماللعاللممن.الهائلالنظامذللكفيبدفةمكانهيح!نملاقالمتحكمةالقوانين

التيالمتقدء"إلاجةماعيةالعلاقات:نقاطستفيالنجاحذلكاسبابالصعارودييقفزلا،اا!سلاميةانجبةالانسومالآعنحديثهوفي

الافطاعوتحط!بمالعبيدتهحرير،الاولىالفتحد*هـقشرةالمسلمونبهاجاءمثاهـاالمجت!معاتتطو!عن"خلدونابن"نظرلوجهـةاللختاميالتصور

حضارةواقامةواحكلاماعدلااكثرضرائبينظاماقامة،العبودياؤراعبماابنانالحقيقيهـنيكونقد.مقالهفيص!يحسهئالدكضورقفز

وحطمتوالثقافيالحضاريللتبادلجديدةفرصة!جأتضةورةحةتجاريةالمثكلةولكن،التاريخلحبركةفهـههفيارائرياالتصوريتعدللمخلدون

امنفاقوار،ا!ديمةالرراءيةالعبوديةالاممبراطورياتاللجامدةالاطركانتوانما،ال!اميةخلدونابنتصوذاتهشكلةسكنلمئحا!وديعئد

لملكيةالمشروعلوحيدلألمبرراوالسببهوالعملانالمعا!ىعلىالملكيةوهـي،ألانسانيا!عققعلىخلدونابنطرحهاالتيمايااللقةهبىمشكلته

جصل،وايتجارةللعملالاخلافي!الجماعانننظيبم،والثروةالارض.القضاياتلكلطرحلملأميالاسالفكراكبعهاللذيالمنهج

التركية.الانهيار!راصل.ث:اءبالهق!بمةلكلأساساال!ملالاسراتواصولا!هـلآتأةقضاياخلدونابنيطرحفحيئما

اللفهـرمهنوليبس)الد/نمنلماركسيةا"وقفغاروديويشرحاق!ادرجعله"النفدبرفيوالحشمالتمكنمنحدايهلمغ"فانهالحاكمة

التقدمىيالدورؤكدؤني(والمجسمعال!يعةالفيهكطالتفسيراواجمااوع!ما!طهكبال!ن!اريخقواء!"الانمى،ئيالةىفيمرةلاوليضعانعلى

مراحلوفي،ناحيةمنتكونهمرحلةفي!خصوصاوللاسلام-للدينتصورتقدب-موع!ى"النناريمخنقد"علىقأدراويرجعله،"الاجتماع

الاولميىالمراحلفي.اخرىناحيةمنالاستعمارضدالوطنيالصراع.الاحداثتسجيلمجردمنبدلاالتاريخيةالضطورللعمليةلركيبي

اسياسلبةواالاخلاقيةوالهلالدينيةللحركةالاجتماعياللجوهركان...واللتطيلقوالتحقشالنظر"عنخلدونابنيتحدثوحينما

القيمومنالاصمابكأالعلاقات"نارقىنوعايمثلانالعلياالديةارعامةالاسبابوعن،واسبابهاالو؟ائعوبهبفياتاللكائئاتمباديءوعن

الثانجيةالمراحلوفي،للدينالانسانيبالاساسيسمىف!يماللاقيةالاخالتاريخي!ةالظواهرخضوعوعمن،الصغيبرة(لوقائعالىت!لمالتي

الثقافةعروالمحافظةفيالاساسبماللعنمردورالاسلاميالدينللعبوعن،قد/هةاو-ديثة،وخفيةظاهرةنفسهالواقعفيقائمةلاسباب

وفسي،غاروديخبرةحسبالجزائرفي)المسةهمرلقنمعبالقوهيةاوفهأع!-اوفيالناسجبماةفيوالرهاالمعهـاشعلىالعصولطر!

حتىعشرالتاسعالقرنايضافيالعرببموالمشرقومصروالسودانليبياغاروديعئدهوقفماخر3الى..وعادات!مافكارهموفيبلالحضارية

فيحعياعضصراالدينكانفقدوبالتالي،(الحانياللقرناوائلاذاجديدامضىجمتسب-عموماللاميالاسالفكر(و-خلدونابنفان

علىالمحافظةخلالمنالمستعمرللث!عباللقوميةالشخصي"علىالمحافطةهـنالسسعلىايحديثال!لمي-افكرتتاصيلزاويلأمنالليهئظرنا

الاستعماريلأاللثقافاتعنميزةالمنئقافتهثمراتوعلىا)شعبهذاكةوضهعقدخلدونابنكانواذا.ترائنافيالمتفتحةالعقليةالجوانب

شخص!.ند"ير،بهدفطاً!قومية.الثقافاتهحلتحلانارادتالتيالبشريالمج!صسعوحركةلطو!التاريخيةالل!ليةءنيوةالمسفا!كاره

لمالنضا!يةصور-4فيالدينانعاروديويقول.القوميةالمستعمرينففدالمعئىمحثدةعلميةمصطلحاتالىاًستنادودونءأئمةكلمات!ي

فيللحضوروسيلةايضاهوبرلوحسبالعالمعنللتعبيووسيلةجمنوفيعمرهكبمعموماوالغل!فبمكبالاجتماعايغكرتخلففيعذرءلهكان

طمس!همحاولاتوجهفيالانسانتميزلطكيدوسيلة...العاللمهذاوالفلسصةال!وبةاًل!صرهداًادواتاستخدامالى!طواكاناف

لوح!نىانهويقول.الاسنمعماريبذلهاالتيالةوم!بةخصائصهومحوتاريخب"،"مابىباكانخلدونابنانثتصورانالمستح!لمن.والعلمية

فان،اؤمنينالمطالبوهمسيباشباعالاكتفاءنحوانحرهـالدينأر!ومبمضجزاتالعقلبىتأثرنابالغلمءلبةالمطا.جضورانلالمستحيومن

"الدنجبويالتحقيق"هيله.تكونلنضاليتهالمتف!مةالعلميةالاشتراًكيةايضاالمستحيلومن،عنضرالثامنالقرنمثذوالعلميةالماديةالائسائية

أبءمنالعمليالنضالتمثلفالاشتراكية.للدينالانسانيللاساسشقتالتىالهائلةاللعقببةاًلفجوةتلك"فكيرناومنتصورنامنئلغيان

ومشادكاافعالهخلالهـنوللعالماذانهخالقاالانسانيكونانتحقهقالايوبيةالدولةئهابةمنذوالاحتماعيالعقل!التقدمعنواوقفتئاتاديخنا

هـنالانسانيةياسلحظاتفيالرينحلموهو)السعادةتحقيقفيالاسلاميةاللحضادةعلىالجاهلةأثركسهيةالتركيئالعمىكريةوسيطرة

.(الادهنعلىمستقبلهاانكذلكالمستحيلومن،(والاندلسالمغربباستثثاء)هـجموعهافي

الطوباويةاشتراكيتهاانت!جتالاسلاميةالحضارةانعارودييقولوهـصالهقلب"يقظتئابدايةمنذالتاربخيالواقعفي!علاحدثمائلفى

اًبنا!الفبى!يها!ؤيئ!هاواؤصجت،طقىالقرافيووولاكتمسابات!اهفيبداتالتبالليقظههذه،عشرالثامناللقرناواحر

ناويقول،خلدونابنفيممثلاالمادياجتماعهاعلموانتجت،رشدقطاعاتمنواحدوعلويراسبىهلاعوفيالغربمنالمعادهـجملة

خاصةعلميةاشتراكيةنكلةل!ناءتصلحوايلاصيلةالقوميهالاسهرهذهمهناًلعقليمةالاستذارةمنلشعوبئاجماهيرحرممماالاجتماعىتكويئئا

فلسفةمنالعقلانيللجانبمختصراشرحاغاروديويقدم.بالمسلمهنالعقليتراثذامحنالحديثةلاالعلميالدتسباتفصلالىوادىجائب

الفيلىوفعقلاب4فيجمةالجدلالمواقفاستخلاصالىويرئتهيرشدابنئطالبانالمستحيلمن.خر2جانبمناحديوقظهلماررياالمستذير

الامتدادليس-2،للحركةتجديدسوىالرمنليس-ا:الاسلاميوالقرامطهرش!وابنخلدوناينعنم!أوقفالتيالنقطةالىبالعودة

تنقسلمبهردليهستالحركة-3،المجسداتاتسماعتجديد!هوىفيذلانهوالصحيحولكن.هثاكمنوالفكرياللعقليتهـورناثبد(لكي

.وفسادولوالدتغييرهيوانماميكانيكيمنعصارتهأصفىوا!تقطارالتراثهذااقاظاجلءنالعلميالجهد

زاويةمنالاسلاميةالحضارةالىالنظرمنن!رتهعاروديويعكسهو!ذا،اعمىرفضاولليستسليماليس:صحيحئقديموقفخلال

ضوءعلىالغربيةحضار"4الىالنظرالى،إلاورو)بياالعلميالفيلسموفجماهيرعنالعقليهرجعيمتئالعزللصحيما"السياسي"الاسلوب

اجتاحقمديفياتغي!يراانفييؤكدالاسلاميةا!حضارةمنالاولموقفهتراثءلمىالمحافظةارضببة:الوحيدةار!،(منوحرما.لهاشعبئا

طاقاتوبننحررناحيةمناللعلميةبالكشوفالتاريخياًلطودمعدلإءوابنىالفكر"مستوردي"وجه!ىء!نهواًيد!اعالصالحالسلف

لفكرهائلاوعقلياثقافيارصيداتضيفلكيالستعمرةالشعوب"زرء"الىالمؤدياللصحيحالعلميلموبالاسهووهذا،اللقيطةالثقافات

كانالمضطهدةالشعوبثقافاتمنالاستعماريالموقفان.الانسانيةجماهيرشااًذهانلمحبماالعقليةوالاستنارةالمسبتهيرالفكبريالثقدتقاليد

القوميللتمييزاثركلوتدميرالثقافاتهذهمحومحاولةفي،يتلخصالجانبوتطويردرسخلالومناللشلالعةثقاقتهامصطلحاتخلمكلمن
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النزاهههـوعنه!قالانيمكنماأبسطمفكرعلىالتنديدوالافتئاتفدالماركسيةكانفواذا.الشممهوبهذهعندي!الوكلللنعبرةللمغذي

وظاللم،متسرعنوعمن-فكريةبمغالطاتطيئا،لأبعيدحدالىالفكريةوالاق!نصادايلألمانيةالمثماليلآالفلسفة)غربيتراثمناساسعلىقامت

مسم!نخفا،متناقضينموقفينصاحباقولىاناريدولاالات!جاه"زدوجاشخلصتؤ!كاشتواذا،(ا!رنيةووةارظوباالاثترا!قيوالا!جافيي

اًوسطرفيقاطعةجازمةاحكا*افيهايهمدراساسيةفكروةبقضاياواذا،التراثهذااىااسمتنادااللعا"الىوديناميكيةعلميةنكلوجهة

تقدم!يومفكراكاديمياسلوبيكونانيفعيهكذاوليس..سلرينمن-نمجححينالحقيقيالقوميتحررهاتبدأالمضطهدةالشعوبكانت

حنفي.حسنالدكتورمثلهستنيرثقاقاتهاوطا!مبممضطهديهاض!وا)س!يالصيالاقتصاديالصراعخلال

يشانهغالوديعنقولهافتعاتمنالكاتبفيهوقعمااكبرليسباتنمقافةلاوار!،طهاا!وميبتميرهااحساسههااستعادةفي-اللقومية

احدوتدليلدون"لزقاخبطا"هكذا،"!دمبمكا*ولليككبما"مفكرسوىا)!قدهـبالتطورففأن،اللخاصةةالقوميبثقافاهااذماوالاستعملمرية

التدليل.هذالمثلارفرصلآلاناحةتم!لاووالدينا!كيةاللحلمييةاًلنظرةاًلىالوصولفيهوايشعوبل!ذهالصحيج

المادةفيبيئنالرددهما-تمعدللمالاولىالمحاضرةانفياللقولماادفكطوألانسانية.ت!ميرةالمصالالسمىمنانطلاقهااسماسمحلىالعاللمالى

هـل؟اصريةاجاءماتنافيالرابعةالسنةطلا!علىالمقررةاللقوءصةالكبرإبئللمنجزاتمنواستفادتها،ناحيقىمنقىالقوميثقافاتهاللهاتقدمها

..ا!نكلةسهضس!تخدمانهاالممابرقيط:قما!ريهاحف،رةحققشهاال!يالتقمجبة

ا،رسىهـلأليخلحمالف!نروبجهالةننفسلاميو)ضمالجامعامناقمئ!ةطلاابالصتحلإلسنقدفيواسلوباللتمكيرصحبحامنهجاباعتبارهاالماركسيةفيالعل!بة

خلدونابنعنيدرسونالطلاب!ؤالاءكانواذأ؟فيهاخننلفةاالتب"بميليكيفاذ:المحيحةالن"،ئجاًلىصولالواىايؤديوالواؤعالثقافة

حف،!مالتاريخفيالدالريةخلدونالنرركلريةءنالكا.فإسرهمااوي!الاولباتالي*اللهنداو"صرططبادفيعلميمفكرتنظبراًتترتبط

.هن!اكانحينفيالطوباويةفرنساالبننرا،يةاونجليزيالاالاإنصاد

همعرفت!مفييقت!صرون!!مااراءهيقفوران!او،خللأونابنيعرفونلاتي4!ن!-دالشائعةالثقافةوبر-نالمفكرهذاتراثبينكاملاانقطاعا

ملمخصالىاللقارىءونرجع.الكانبيرددهاالتيالمعرفةنوععلىله..

...المةضمديدودالانحتىوتلعبلعبتالتبما)خربيها!حضارةتراثوبين

فىجممااوردلاهااللتيالاجننماعيهخلدونابنفالسمفةفيعارودينظروجهةالحضارة،دوات!رالمصدورنفسهالوقتفيتلصكانتوانوالمزيف

!كرايظلمحثبابينالفارقمقدارينبينلكيالرسالههذهبداية..بة..

وا-يك!هففر2با-ثوبينالختاروجميةمقولتهعنالحردبالوقووءالم،رورانعارودىيدول؟الهملوترشيدالاجتما"كطالتطيممونماذج

وطرحهاابررهاالتيالاساس!يهوقضاياهالمفكرذلكمنهج31*شالىلعدتستطعد-ماداالغبربا!ثقافيايتراثاطارفيبرلملتجمدمهددةنفسها

....محجزاتباعتبارهاالعربيوالشعبوافريقياآس!ياثقاقاتاخواء

تطورمراحلفىا!فكرذلمحكهمجرىبهاوغذىالانسانيعلىلممخلفةلدكرمراحلوفميمر؟لمفةاوطانفيالانسانيةقلأمتهاكببرةوفكريةثقافية

وسعادةانسافءوتحقيقواقعهاتجاوزسبميلفيالنضالمنمختلفة

تذوفأطالبناكعاىغانفاحمالبمحسننعرحسمن"للدكتورفئماعجهـتحسعنهقونحنايكلمناان.ابنائها

مدادسانالمعر!فمن.للمسلمينفيهاللصدارةتعقدالاسلا"ك!الفن*،*

حسقالدكتورانالمصو!ومنالغربفيلدأتالعديثةاللفنيالئقداخضارتهممنبينهـن-المنافةفيالمشتربهبنردودتفاوتت

..اضافةالىت!دفتك!يليكأمحاولاتبين-ردودهملنشر"اللطليعة"

عئاقلضلدكتولضاحسمنررصببمافيف!يلعرففللدشيثاثفهغ!علسفةهدفي!لحعم!أت!دالدكتوراضافةمثل-غارودياوردهاالتيالمعلوماتالىكديدةمعلومة

وتقدهية-نقد!ةنظروجهةمن-كثيواعنهاكتباننيهيدجرفلسفةالىالغربيةالحضارةاستخدمت!التيالمعابرعنالصفعبدبعوي

قولوما؟برليناوباريىجامعهفيروةل!فهلدزأي!مر!،ماوةدرثظبرلوجهـلأالمناقضةوالغيبيةةالمثاليالنظروجهةطرجوبين،اوروبا

وعنبل،الاسلاءكبالفنعنكتبمااحمرانفيحنفيحسهنا!دكتورا!حضارةهـنايمظاًللطهفعبدالدك!نورقولمثل!الماركسيالمفكر

هلهفيالم!لمموناللكعابكانبل،مسلمونيكتبهلمالاسلاءيمةالفلسفةلان.الاتوىالحضاراتمنيآخذانيشرفهلاالاسلام":الاسلاروية

الاسلامملةغيرمناو"النصارى"منينو!سف!اد!لامذةاربرلاتصنع!منالاخرىالحض"راتأما-اللهصعءنالاسهلامحضارة

؟العموموجهءلىالمفكرينموقفاورغبةعنالشاطىءإبنتتورةاًلد3قولومثل،"البشر

ارب!ع"منذالقرآنلهمقررهماالىالانسانببنيالعودةفيالاسلاميين

هذاعندوهفجيعامندهشااو!ووطاالايملكلاابرءانغيرا!طبعلىوقادرةايضاواضهحهغاروديردودوكانت.قرناعشر

:اًلدكتورمقالمنبرمتهانسخهانالافضلمناًنادىاللذياللحديثجدليطديكمفكرموكعهءنخليموان،المنأقضةالنظروجهة

للاشتراكيهالنماذجتعددعنالحديثهذامثلان"...الاديانوحضاراتالا!لاميةالحضارةونالتمييزعنؤال:وتاريخي

انفتاحهوعنالماركسيالفكرتجديدوعنمتمعددةبطرقاليهاوالوصولىمنالهستطيعلا...-فسطكملحدوليسكماركسياانني":الاخرى

والتعااليالمفارقةوعنلهاالمضادةكانتلوحتىالاخرىاللتياراتعلىاناستطيعلاكمالكنهعنكمصدورهافهـماللذيالتمييزهذااقرارجانبي

والنزوعبالذاتالذاتوخلقوالحريةوالفردوالذاتوالايمانوالروحالاخرىالادياناماالالهعملءنالاسلامانتقولونحينفيهاشارككم

تشبعت/بلئةفييصلمجقدالحدبثهذامثلان،الخ..الكمالنحوظاورغارودياتهمفقدحنفيحسنادكتورااما."البشرعملفمن

(إكذا)قرونمنذ(!كذا)الجدليةبألماديةوآمئتالعلميةبالاشتراكيةقضيةوارجع"الحادهءلىالخة!ذهذهعلىدد.!بىا!تصربانه

الماديةالحيل!كفايةبعدوتأمل،فكرهاتجديدالعصرتطوراتبعدولودغاروديموقفو!داًد."والالحادالايرمانقضيةالىلملمياالتفسير

العقائديالتحرر"ظاهرببعضوتطاللباالانسانيهعنتننحدثانلهابنتا!كتورةاكلمةعلىفيهءلمقالذيالاخيرردهنذكرحينوضوحا

منبنبعائذيهواًلقائديبالتحودوطال!بالذيان.والسياسيانولاا)صفرمنيبدااناحدباستطاعةيكنل!اذاأنهؤال:الشاطىءا

التيالغربيةالبيئةفيقصحالدعواتهذهمثلان.العقلالدكطالجموداقولانفينبغيالرحمنعبدعائشةكولحدعلى-النهايةثقطةيضع

المعيشةمنالادلىاللحدنطمهالهاكفلتوالتي(!كذا)بالماديرلآتشبعتهـذاللحظاتاحدىهيوالحديثنوالقر2الاسلامانالزاويةهذءمن

زا!تماوالتي،لتحررباالهراللحديثة،ا!ئاميةالهلادفياما...الاسلاءيةللعقليةحددتموهالذي2المبداساسعلىولكن"..التطور

ال!واهرؤغسرزالتماوالتي،الغييةالاسطوريةعقليتهاوطأةتحتانيمكنيكنل-موانها،الصفرمنتبدأانيمكنيكنللمانهلييبدو

النعم.مظاهرفيترىوالتي،اللخفيةالقوىالىبالرجوعالطبيعية."النهايةنقطلآتضع

،الشريرةالارواحمنانتقاماالبؤسومظاهر،الخيرةالارواحمنهبات***

العقائديالجمودمنبالتحرريسمىماالىالدعوة"كونا(بلادهذهفيبالمغاللطاتمليئااداهفأ.لاحنف!حسنالدكتورمقلاعناما
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الهسحيجا!فهمموضوعهوالآنلناالاههيةلخباموضوعفينظروجهةبكلللقد؟موتثبصننا،!ريةالاسالعقلهلأالىللرجوعفيهمشكوكاستارا

واصاذا،طنيالواللكفاحخلالمنتبعثلماذا:اللقومهةوللثقافةللتراثا!جدلوعلىالمادةاهميةعاىأكيدا!نرويكون،ووهمخرافةمنفيهما

واعادةالمستنيرالتراثبرعثيعدذاو،1،رطمسهاانالاس!*!مارحاولسبيرفياللاماديلأالعواملتدخلئ!انمنوانفعلهااجدىالتارإخفي

ايقا!عمايمةمنحيوياجزءاعلأ!مياساسلى4اقيوميةاالثقافةتفسير."والانسانية(!كذا)الظبيعيةالظواهر

اشخصيةاهذهبعثيعدولماذاص،المتحررللصمعبالقوءيةالشخصهة"!زن!ما"،عتق!هـانكانانالفاضلالدكنوراسألاناولاأود

الاستصماريه،ام!ميطرةاآثارمننهائياالمحخصءمليةمنأساسمياجزءاانهأم؟الجدليئبالماديةوآمنتلاشتراكيةباتنئمبعتقدعاروديوطن

الانسانبةركبالىالمتحررالشمعبصم!لإلآمنأسهاسياوجزءاًوالالفضراكةاللجدل!ةالماديةظ!رتوهل؟فرنساغيرآحربلدايقصد

.؟(حنفى!نالدكضور!فضلهالذيلتعبببربالجةالدواو)!ئرةالمظوهل؟الحماسفيهااوقمعهعاللمهفوةهـذهانام،قرونمنذاوهلم!ب!ة

اريدكنتحيثهـننظريوج!ة-"كربمبرفي-ضمنتهااسلةهـدهفس-كماطحأتالمصاست!-دامضرورةيعرفكبيرفالسصفةلدارسيصح

ول!ن.ئلتهواسه"قالهضمنهاالتيالركتورنظروجهةالىانئيراندون"بالماديةتنببهتا)تيالغبربيةاللبيئة"يقولانالصحيحموضعها

قادما.آخرحدلثاابضاالحدبثل!ذاامالمحددالفلسفكبمامص،!ا"المادير-صة"4بكلويقصدكانانببيئاًن

اللحبةوامور،الحماةءاديات"اًاى!شيرال!يالمبتفلالشائعمعئاها

حفبة!ماميالقاهرةء-ننجبىرهاوغاروديالحمالفيالحد/ثذلكوص!واين؟"الدنيا

سيرفيالملاماديرةاالعواملتدخل"فيهإبينالذيالمار!سيةمجددي

اللفلممىفة4قررصهـاينفيادطيريدأنهام"الا؟سافيلأوالطبيصيةالظواهر

0معمرع0جعدداجمرأ)مانهعاىب!ذافيدلالتاريخفيالفكردورعنالماركسية

بنص""ندكرهانإ-!وير،لحئهايدافعاالتيالفلسفةاعمالأهمكلن

صبحيهحياللدينالآدابلمراسلاكتسثبتالناسبهااهـنء-أاذاالف*رةانفى.4يقوللله"بئءشهـور

دصتطفيلأددب؟.التاراغحركهدوافعمندافما!واصبحت"اد.إ"وقوةمادياوجودا

فقراًتمن"فاجعة"واحدةفقبرةالذهنالىتدفعهااسئاةهـذه

***فيالاساسيةاللفجيضءصدرليستولكنها،حنفبىحسنالدكتورمقال

اديبا،كاناذاخاصة..."الانسطنيجباوحدءبااخزلي!ى"الطفوهـلأبمرضهصابهـلشأنيتصورانه.التقدميكات!به!تصور

كما،شهرممل%01ءلىتزيدبئسبةا،سعارنجبهترتفعبلدفييميساطلقان!4لمجردأفكارهتبئيعلىالواقعارغامعلىقادرانهاليساري

.دءمفق!ياللحالهوهـصئفسهيرةصور.متحصمةراتشعاصورةفيوصاغهاالافكارهذه

دمشق؟فيالادبحالما:تجسهاءلونالعربزالف!اذاكومعوالجدلاولدةاهـمهيةعلىالظ!دضرورة!طالبجنشخهميااسلطةا

اسبوعهـلوقصصقهطئدبضعءلىمقصور،دءشمقفي(لادباني!تصور؟.لمادنافيالمستنيرال!وصراًعكلاذنفيم!التاريجفي

الحدولاً!رفق:ح!سطعناءكسرلونواحصاؤها-مدادهايمكنر!حيث؟-صةالحرالىبحاجهنحئاعامبمااالفكرلاصحابأضهحتقدالسيطرة

....امثالك-المسنيرونوالاحراديتمكن)كيوالتعبيروالاعتقادالفكرحرية

توقبتهاالاديبةالتعليقاتالقصائداًلقصةالمجلةاسم.1حوفرونا!كاروومصالتهبيبرمن-سبرييا

عددعدرعدد***

شهرية142فةالمص4مصنت!هقكثبرةبافكارذلكمعلريحنني"ء-ناركتورا"قال

اسبوعية112اًلطليعةهـصدنأمصههوكانوانغ!اروديبمحافراًت،للهاعلاقةلاواكنها،عليها

اسبوعية111الثعبجيسانبئاجديراكاناءا:يقولاو،ويهاليحاضر؟ا4علبنطرحهابانطالب

اسبوعيملحق111البضصحيفهان4!ىنطلبانيسشكرمقاللى"ودايلأفيانهورغم؟عليهنطرحها

اسبمسملحق111التورةصحيفة،والاسلاممتراكيةالالةوعنالا!.لامىالفكروعنالاسلامىالفنعنإحاضرنا

/الشهراًيواحدفيقصةبنعشرمنواقل!صيدةعشرينمنأقلأياو-اوو"بة!بايطلبفانه،م!هاحمصننعرفهماهوهـذاانزاعما

فصفهم،طالبمليونبينهم-هـلملاي!يناللخمسةعلىتعدادءيزمدلشعبنوعمنقضاياعل!بهئطوحان-!"قطلإلهبئنيقجديركنابمايذكرنا

الابئدا!ؤ.الر!دلأت!اوزصاديوالاقةا،جتماعيوالمىياسميواقعئاقضاياءجهـوءها!يهى،آحر

البحثاذان.عمدلحن"الادبيةالنعاجقات"مصطلعاستخدمتوقد!هـلاالجد.دإنتنالسا!4الالبتعان.!ا!نففالذيلمحاصرا

.الردودواضبمطالافقولضيقالحيزلفببقمستحبلالادبيأببس،صت*3جمعلى!مهوبأطفيهنفكروبانواقعنمانحلل)بان

الادبية،ا!حيماةلانعاش!الماليةالمخمصال!بحثالىانتقلنافماذالكل-ءلمخصا-يقوللكيغارودي"ركوب"منبرهـلابالدكتورجديرا

وسعر(س.ل.؟)&قىوالتعاللقصهمنكلسعراناساسعلى!4يتعمقوانء!،وانيريدهاللذيهـذاإدرسان،قولهيريدما

قطعةعشرينسلغالمدفوعاوووراناس!ا!!ىلى(.سل25)ال!لىةاللذي-اثاللثاالعالمأو!صاععنمحلمياتحليلاائهايةافي!كأءأ!كي

!لىذلكمناقلاللواقعفيوهو-ااثللاثةالادبعمننفن*لشيل*ءإته1وءن-اوطانه)بأحدمرشبطومفدر،لمدانهاحدفيمواطنهو

تتلفىمجتمعةالادبفنونانلوجلمنها-النوعواهمالالكماساسالسبأسبب!لأوانمكاساثه1الاجرماعبىتقدمهواطواروثورا""وانقلابلا4

منأصلا(سنةفي(.سل؟ع.02)ابم!إش!رافي(س.ل21..)اسرلااواخقاطاتلكاغا..اشنراكبي!نهبناءومسارطبقلالهواًدوار

ماايإ!(س.لووون015.)تبلغالتياسنوبةااررولهميزانبكأ..غاروديال!لى!ها"لئا"!كرلويريد3"نالتيالمطولةالثمانبلا

المبلغهذاالىاضفنااذا-المعلنةالدولةميزانيةمنا/..(منيقربتاروخئاع!نيكلمناانمنبدلا،الحالليةحيا"خاحو!طتدوراسئالةوهي

برامجعلىشهرياواللتلفزيونالاذاعةتدفعهااجرةزس!مائةءنيقربماواني!نعلمهاانا!عالمفيمفكركلحقمنثقافه"دةمااصبحاللذي

يمكنالحممابيةبالتفاصبلدخولودون.الادبتخصانهاهيتعونلبرهامئالطاتمنابعضاذكرنااذاوظلثه،ثافيلامرةاللا4بحان؟فيهايخوض

ض!نااذااللدولةميزانيةمنالادب41حص.13/.نسبةنفضرضانهـبماالدكضوريقدمهيا--ا"اطفواك!اا&ساري"اس!بس!ياالتحليل

ارربريرورزتوا"كاىوايترءؤا!اايفء-!اتالادبةا!راخيلالى.آخرحدإثالىالحديثووذانؤجلولكنن!ا..ابرإئةا"اسئلته"

الدونلرعايةالاعلىوالمجلسوالاعلامالثقافةوذاراتمنوالتقلإبريهيضمحنفبمحسنالدكتور!مقال.اختاماقبلاخيرةاشادة
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م!منوىالىبهاهطناسواء.والان.الاجتمابميةوالبحوثوالاداب

أوهربالادباءارحماد.1/05النسبةفجعلنااصحابهعلى"الادب"يدرهاللذياللغعليالدخل

تشرلىايقيوالاجهرةالكادراتعلىلةالموتنفقهمافيهاادخلفااو

اتحاد!ريافينتكولاالماضادلول!ففييف!لاذلكولن1/..3ا!شبةتكونبحيث"الادبتشجيع"على

وهو.الخثىلنليمانذالاستبرئآسها!عربالادباءاقلا!الممنيخونلاانسموفىادباء"اشطر"لان،علالاطلاؤتسئا

ص..ه.5..00لل!قةواجلبهاالاحوالابعدفيلليرةمائتيمناكثرابتدلوها!ما
"ابوابوي!حالس!جمىالمطرلىجعيينالطلالادباء

لسعب،اناي،العرجم!االوطنقيالعربالادباءلحميعبحف4والمممملمبهفالمعترللكانبالمتوسطةالحاللةأىاي.والاحتراف

ماوهذا،اليهينضمانسورياخارجءربياديبايهـع،دخلعلىزيادةاث!رفيلمجرةهـ،ئةلهتضمن،اللنشرفي

قوميةصفةسوريافيالعربالكتابلتسدعلىلضفىث!تهنبيتاجرةوا!،ليراتبثمانالل!كيوا!نسبةقيساس
......وجدادا-شهرياليرةينوعشروخمسبمائةتقدرعرف

واصحه.

البرهانية.المقدمةهذهمنبسيطةلآنعي!أصلالىانأريد

015علىيديزماالانحتىللاتحادانتسبقدوادبفهوكأيكداموسا.المج!عحياةهامشعلىيعيشالادبانوهي

رو!،والاعمارالاتجاهاتمختلفالىينتمونااديب!إءشءلىأو!االادبإضونالادب!برفيننائكف،نوبا.ها"شي

كما،ادبيةوخربرفكرهرامامجلتيناس،ءانتاجافيانتاجهمفانوقتيبشكليكتبونانهمباعتباراذ،حياتهم

كتاباينعشرونشرآثارهمنشرفيادباءمساعدةقررتنثرء3.القيالمجلةتاريمخبزواليزولوقتي

.العامفيمترجماكتاباينوعثرلفا!ودالهـلىومردود!أالادررةالبةطاقةاقتصرتانابدايحم!لم

اختلافهاعلىالادبيةالاوسا!رحهتوقداللحيزه!طانابدايعدثهـمكمما.لجماعةوااللفردحياةمنالادلى

يبثالتوينتطر،سوريافيالعربباءالادلتحادبقيامالاممالمنالحضيضهذاالىالوللةواالجءمعفيدلادبالمخمص

الادبيةالحيماةفىوالحيويةالنشاطالازحادفذلعليهاحصلتاتيمكاسبهاالادبيةالحياةخسرت،بحيثالاهبالاةوا

..الراكدةمتع!دة،مختلةومط!وعاتو"جلاتمنتدياتمن،سابقةاجيالخلال

تجف،بفوراننغمسهاعنتعبركانتالجامعيهالحياةأنعن!ضلا

لأجوبوالمينيالشرلشونبنطلاتتلوله،شاحبهدوءالليوممحلهحل

.الاحياناغلبفيمقطبوجهتحت،اللقصير

الوزارة-مطبوعاتان.فيهيخوضوالانالمحدثينالادباءيس!ويما***

.فهي2791سهنةمخذالرحومةالسوريةعلىالثورة،تقتصروقكادرصينةالمواءثمنيجدواوللممرضوا:تعذبوا"الكبار"الادباءاناعلمأنا

عادتثمدوايةالاحداثهذهطبهتمثلصاتاريخياأحداثهاطبعتقدالبو!يسوملاحقةغغقراوطأةتحتتشردواانهمكوسا،لاولادهماولهم

،فمنللجميعمفتوحوالمجال...قصيرةقصصانفسهاالاحداثفطعتللادبكانأيام.عشر-اكاسعالمقرنجوكانذللكلكن..السياسي

فليتقدم.الكفاءةبنفسمهيأنسالتيالدولةوتحطيمالقديمالمجعتمعتحييرالىجوهوهافيتتجهرسالة

الادباءمعبالاتحاد/المسؤولينعلاقاتتكونالاوالاخيرالاولالاملعلىاللعالنو!السرفيت!ملادبيةمجتمعلتهناكوكان.-مثله

بثثرمرةمناكثرالوزارةاصطدمتفقد.بهمالثقافهوزارةسلأقةيسيطراللفردبم!لىالملمرأسوكان،المجتمعلاصلأحمتعددةرسالاتنشر

جبلثوارأحدمنوفصةسيعناريوك!تبحيدرحيدر:أديبمن.الادباءجهود"سصل"والنشرحركةعلى

السيناربوثمنالوزارةلهودفعت.هيهالطويققاطعياو-العلويينالتجمعاتبقايأحتى...تمامالرديهسوريافيالادبيهالحياة

تعوقبعدمالوزارةالكاتبطالبحين.السينمامؤسسةميزانيةءنطماالعفويةواللقاءات،الادبيةالتجمعاتوبوادر،السابقةالادبيه

بالطائفية،:الكاتبفيهؤ؟همالوزارةمنببيانفوجئمنا،الفيلماصداربادرةايةثمةولليسمفقوداغدا"التجمعات-تحت"بانهلصنف

هذءفين!ريلفتما.ا!خ..واللاادب،الاعروبةوا،اللااخلاقيهو.لانشاله

لاالقصانفاما،المتلاحقةاحداثهاجهـيعفيالمنطقانعداماللقضيةالكتابا-حادانشاءهي،واحدةايجابيةخطوةانجزت،باللطبع

شرائها،عناللحالهذهههالوزارةفنمتنعوادبياوقومياخلقي!ال!يفلأاليهايضفللمواحدةالصوةهذهلانلكن،السورلىالعربيللقطر

لاالحالهذه.وفيللكاتبدفعاللذيالثصشتسضحقالقصةانواهاوظل،بطابعهالادبيمةالحباةطبععلىلفردي11اللشكلحافظ،خطوات

قبولها.بعدرفضهايجوزالقصيدةوثمنبيرةاربعينالرسميةالمؤسساتفيوالقصةالمقالثمن

عينالرضىتبد!تحتىالكواليسوراءجرىمابمعرفةاهتملمطبعايشمرانعلىجامعبمطاللبلتشجبعيصلحمبلغوهو.وعشرينخمسا

اساسانيبينالشكلبهذاقعةالواهذهحدوثلكن،السخطبعينيؤثروالنشرعنسيرغبعمرهمنالثلاثيناتفياكاتبالكن،بالكتابة

يقوملامحضشخصياساسالثقافيةوالمؤس!ماتا)كانببينالهلملأقة.الفرديةالادبيةوالتجاربالقراءةعالمفيينزويان

المترجميناسماءبعضذللكعلىيدلل،الموضوعيةمنقسطايعلىناشرمنوما.المخطوطةبالمؤللفاتاللهبلاداغنىسوريعاترىللذا

الادبيةالروحعنبعدهممنالرغمءلى،الادبيةترجماتهمتشرالذينوعشراتالدراساتبمئاتءحملايخرجوالاالقطريزورتحريررئيساو

عنها.ينقلونالتيالاجبمبيهباللغةالمعرفةعلىتهممعلوماواقتصار.وفنونهالادبابوابكلفيالمؤلفالط

التوجماتفيتحبالوزارةانغ!ير،يذكرهامجاللااس!اءنوردلن؟هـحز!لا!ال!

اديب.مترجممنبدلاءحلفبترجصلمنتسقينانالادبيةحا!"منوالادباءلادبباللخروجحلولالديهانالادباءاتحاديزعم

الفنونلرعامةالاعلىالمجلس"وبينالادباءبيئالوضع!يسءجلةلاصدارمشروعفهئار.ألادبيةاللحيماةفيهاأسنتاًلتيالركود

4اسسسوى،غيرءمعالوضعمنافضل"ألاج!نمالحيةوالعلوموالادابالخهـثىسليمانالاستاذالالحادرئيسانبل.فصليةواخرىشهرية

افليهتمانسانايان.وسخيفامرعباانهياراابدىانهايةافينشرداًرلانشاءسوديةليبرةملميونثصفعلىبالحمصولالادباءيمني

رفضت:يأسفويتعجبانالايملكلاواًلادبالفكربقضاسااهتمامتفرضهماالتياللقاسيةالشروطعنبعيدا.وق!جماتهممؤلفاهمفمدر

بدعوىالحبرالشعردواوينفيتنظرانالمجلسفيالشعرلجنةتش!رطكوثهامنيضذموونالذينالادباءمعظملهافيالثقافةوزارة

.شعراليسانهاي.....اليشاذةوالحمالاتوالطبفلأوالعر!والدينالجنسمنالابتعاد
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فيالعربالادباءعنللدفاعاحداهمالجنتينتشكيلاقركماأتثارانتسنحققضيةهذههل،الرببحق

وحريةوالتوزيعالنشربموضوعمتخمصةوالاخرىا!ضلهالارضغدت،والتجديدالثقافةلتياراتمفتوحةكانتالتيسورياان

الادبية.ا!قويهلنحنبجديد.يسمىانيسنحقيصدلمماترفض،الرسميبوجهها

فيلعاماالاتحادشبصدرهاالتيالمجلةبموضوعيتعلقوفيما!وقبل91ع4منذسوربافيالحراالشعرتاريخسردالىبحاجة

نفسهاالعامةالامانةمنتحريرهاهيئةتتكونانالمكتبقررالقاهرة؟اللحرالشبربحسبينظمللملشالحرسوريافيوهل

سهبلوالدكتورلللالحادالى*امالاءينالسباعييوسفالاساتذةايالكيفيةالمواقفقضيةالى،المفاجىءالشاذالوضعلتفسيرنعود

المم!اروونالامناءصهـادوخيريالدروبيساميوالدكتورادريسغيسرمناعض،ئهاوانتقاءاللجانتكوينفيالشخصيةوالعلاقات

مخنتلفمناقلامفيها"ساهمواناشهرهـلائةايكل،فصرهصدروانالشعرصنعةفيالمحترفينولاالمشهورينولاالممارسينولاالمختصين

اللعربية.اًلدول.والتثر

اللقضيةلتوضيحعالميهندوةعقدهوالمكتباقرهمااهمولعل؟فضايحاسرداننيأماذا

الاستاذاللعامالامينالص!دهذافيالمكتبفوضوقدالعوبيةفيمالوفةمشاهدلكنها-فضائحالفكريالتق!ييمفيكونقد

ا!ثموبلتصرةالعالميللمؤتمرالتحضيريئاللجنةمعللبحثالسباي4الادبيالحياةفيقغربثهاءمنليىاذ.اليوميةالادبيةالحياة

ال!ادمال!،لميالمؤتمرانعقادقرة!لارروةهـف!ةفيارعريه.كذلكتكونانهيوترضىهامشهعلىالمجتمعيضعهاالتي

العامةهذاخريمففي!شكيفيالعريبةالشعوبلنصرة؟ضاءالىسوريافيالادبيحتاجهل

الدولفبىيصدركتابكلءنمئويةنسبةتخصيصوتقرر!مثقفينالىيحتاجهل

ال!ولحكو،طتلدىوالمجماالالحادصدوقلصالحبالاتحادالاعضاء1(الرعايلأ"منمزيدالىيحتاجهل

-حمادخيربماالسبوقالبذئ!اخاصهاالتشربعاتلاصدارالمعئية.هالالىيحتاج:واحدةبركلمةلأ

نورالديئالدكتوربانالعاملللاتحادالمساروالعاموالاميئ-فلسطينالمخنرفونالكتابسيتحرلر،مراتوخمسمرةالسويتضاهفحين

المكتبا!عاءوعدقدالسوريالوزراءورثيسالمولةرئيسالاتاسيوعندئذ.والمصريةالللبنانجةالمجلاتبابحاثهميغطونلذيناا!فاء

لور؟فيلذاثالخاصالتشريعلاصدارلهما!تق!اله!لالاراءاالفراصالوىلوبردهامبررلافيةاسماءالساحةمنشط

.-.لمالمجتمعهذا!نيعبراصيلواًدبجر!لحهفكروسيظهر.الحاليالادبي

يرافقانالمقررومنالشانبهـذاالحكومماتلدىتبللجهوداوان.والمتململالصامتالمتقدم

فيالاوليقامللشعرمهرحانانيعقمهوانالعر!الملادلاءالثاهـنلمؤ-مر..

...ذكرفمد.الادبعالمفيالقائمةبالازمةيشعرونالمسؤولينان

العربامئهعراءاكلمنقوالى!هماؤثروثاركحابفبوالثانيدءثقيتهـءلاانهالمعرفةسلةتحررررئيس2اللجمياديبالاستاذلي

السبالحييوسفوالاستاذالدائمالمكتباعضاءقاموقدا"وراصرينزدفي!ذه.الاذاغةاسعارالاقلعلىتوازبمااسعاراالمجلةفييدفعان

السوريينالمسؤو!بنمنعمدبزيارةاللعرباًلادباءلاتح،دالعامالامينءض،اي!ا!ؤ!فلمدةقصيرةتمثيليةثمنليرةمائتيالىمائة

دمشق.فيوجودهمفترةخلالسورفيمشاريعوء!د.التلفزيونفياربعمائةالىالمبلغوبصعد.فولسكابصفحات

!يروه.مر....!يهـ!ب...هم5ء.م..-.!ممى...م/يخط!اللخشسليمانالاستاذالكتاباتحادرئيسانكهسا

ومائتينالواحدللبحثسوريةليرةوالخمسمائةالثلاثمائةبينتدمعلمجلة

.عمروياالاحلامءمحتان-والقصيدةاللقصلآمنلكل

سيصغهبر!الحيزحتىيملأانيستطح!العصمةالظرولىهذءفيالكتا!يطرحه

مالار،الكمالهمجاللدوسيعمجالفلاأمرمنيكيومهما.

:تموضوعافياحدايحرجلمايتعرضونلا،حقا،!م.لللادبالمخصص

يشتكونلافانهماللناسعنهمانصرففاذا.والاخلاقوالسياسةالدين

.ضوندافهمالرزقعليهمشحواذا

اخر.حديثاذلكلكللكن

صبحيمحيالدفى-دهـق

صى!آضماالقادمالعربادباءمؤتمر

دمشقفياجتماعاتعدةلعرباالادباءلانحادالدائمالمكتبضد

والعراًقالجنوبيةواليمنوج.ع.م.ال!فحادالعامةالامانةوفودبحضور

ا!فاصوداو!رما.ولبنانوالمغربوالكويتوالاردنوعمانوفلشطينوالجزائروسوريا

:بحثه!رئيسيةبنودثلالةالمكتبجلساتاعمالجلأولوتضمن

وور!ا!هاللىعللادباءالقادمةاًلمؤتمراتاعمالفيجدولسصدرجاتىوالمواضيعالامور
...العربالادباءاتحادسيصدرهاالتياجلةمشروعومناقشةالعرب

للادباءوالسابعاللسمادسالمؤتمرينتوصمياتمنتنفيدهتمماومناالمثسة

منها.ينفذلمماتنفيذوطرى

يثا!صدرلق25.فييعقدانللادباءالقادمالمؤ"تمرلموضوعبالئسبةالمكتباقروقد

جدوليتضمنوانالقادمايولشهربدايةفيالسوريةالعاصمة

المصرلمعرهـلآالعربيةاللطاقاتتعبئةحولرئيسيةموضوعاتاعماله

.ا-كا.ه!حمهه.اللعربيهةالامةتخوضهاالتي
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