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 قـامعة دمشـة جـكؾؿ

 ألؼاها إستاذ الدكتور خالد حؾبوين

 عؿقد كؾقة أداب 

 

 اًمسودة احلضور 

 اًمزمالء اعمشوريمون 

 ي اًمثؼوومي واعمثؼػلم حتق

 اًمسالم قمؾقؽم ورمحي اهلل وسمريموشمه

 دـا بعـأم

ومنن إمي صمرّيي سمرضموهلو، ظمصبي سملقمامهلو، وذًمك طملم شمـطؾق إمؽوكوت اًمروح 

واًمعؼل، وشمتحول إمم كشوط يػؽمع اعمستحقل سمزطمف دؤوب، خيؽمق أوموق، ويثوسمر قمغم 

ػمة يؼظي، ووقمي يوفّمف صمراءه ًمتزيمو صقوكي اعمويض سموسمتؽور اًمعوامل، وإزاطمي اًمشوائى، سمبص

 اًمعبؼريي، ويتجوهر اًمبحٌ اخلالق.

وينمئى اًمديمتور حمؿد إطمسون اًمـص ًمقامرس اإلسمداع قمؼم ؾمـوات طمقوشمه، 

ومقؽشف اعمضوملم، وييضء اعمـوهٍ، قمؼم يمقـوكي قمصّقي قمغم اإلقمقوء، يملهنو ؾمحٌر َمُصوٌن، 

ذم يكقي اًمبحٌ، سمعؼل  شمتحؾى دؾماًم يستحرض ؾمبقؽي اًمتوريخ إديب، ًمقصوغ مـفو دراؾموت 

حتؾقكم، وكظرة صموىمبي، ورأي طمصقف، وأؾمؾوب يّتسم سمخصوئص ىمد يتعذر دمووزهو يمواىمعي 

موضوقمقي، وكامذج يمتوسمقي متتؾك رّس اًمّرؾموخ، وحتّرض قمغم كبش اًمّريموم احلضورّي، 

 وشُمغذيه ومقتوّهٍ ظمصوسمي وطمقويي.
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ه سمتالوة مو يمتى، ومنكه ادع كػسه ووممومن شَمْؾَؿَذ قمـد اًمديمتور إطمسون اًمـص، أو َمتَّ 

ؾمقحظى سمؼمهي مجوًمقّي ٓ يستطقع اًمـلي قمـفو، يملهنو كجوم مشدودة سملمراس إمم صّم ضمـدل. 

ومنسمداع اًمديمتور إطمسون ىمد أطمسن إمم اعمويض إديب اًموردّي اًمغوسمر، إذ أسمرزه حلظوٍت هبقّي، 

وب إسمعود اًمثالصمي ًمؾـص ؿمديدة آرشمواء، من ظمالل مـفٍ متؽومل طمرص ومقه قمغم اؾمتقع

 .، وحتؾقاًل و، وقمؿؼً وإديب، اؾمتقعوسمً 

 أهيا السادة

وكحن كجتؿع ذم هذه اًمّسوقمي شمؾوح ًمـو مـورة اًمديمتور إطمسون ـ رمحه اهلل ـ شمتجّدد يمّل 

 طملم، وشمتالمح يمؿاّلح يؼود اًمّسػقـي ًمقفتدي هبو أظمرون.

 ومـحن أموم صورشملم ٓ اكػؽوك سمقـفام: 

 ي إدسمقي.صورة اخلصوسم -

 صورة كؼوء اًمّرؤيي اًمـّؼديي. -

وهذه اًمّثـوئقي شمتواًمف سمتواٍز واومٍر، يمؾّمس ًمتقور اًمبحٌ اعموضوقمي، واًمّرؤيي 

 صمبوت مؼوًمي أو شمـػقذهو.إإلجيوسمقي، ومقؽون اًمتحؾقل اسمتغوء ا

، سمل هو ظمالصي وطمدة متؽومؾي وومؾم يؽن اًمـؼد إديب قمـد اًمديمتور إطمسون شمؼؾقديً  

طحقي إومؼقي، ومحّؾً اًمعؿوديي حمل أ مو وراء اًمّظوهر، وحتذف اًمـظرة اًمسرمتامؾمؽي، شمؼ

ظموّصي ذم رؾموًمته عمرطمؾي ذًمك إومؼقي، واؾمتبدًمً اعموضوقمّقي سموًمشؿوًمّقي. وشمبّدى 

اعموضمستػم، ورؾموًمته إظمرى عمرطمؾي اًمديمتوراه، طمقٌ ؿمّؿر قمن ؾموقمد اجلّد، واؾمتجوب 

  ًمتحّديوت اًمبحٌ، ويملن ًمسون طموًمه يؼول:

 دــم أتبؾّ ـل ولــم أكسـفؾ ُعـِْقــت  إذا الؼوم قالوا: من فتى؟ خؾت أكـي
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 أهيا السادة

إطمقوء هم أصحوب اًمػؽر واًموقمي، وإن همودروا احلقوة، ومنن يصمورهم شمدل قمؾقفم، 

 وؾمطور إسمداقمفم شمؽورمء دروهبم اًمالطمبي، وطمدائؼفم اًمـوسمتي ٓ شمـدصمر.

ومحواه أّن قمؾقـو أن كصـع و هومػموس( درؾًم وإذا يمون )هموشمه( يؼول أكه شمعؾم من )

سمذهبّقي اًمؽؾؿي،  ه مؽّؾاًل ؤصمر أن يؽون قمطوياجلحقم ذم إرض، ومنن اًمديمتور إطمسون اًمـص 

وظمػمّيي اهلدف، ومؼّدم دراؾموشمه دون ومؾسػوت ومورهمي ٓ معـى هلو، ومنذا سمه جيؿع سملم شمعؾقم 

، وقًّ ـومـِّ و شوق اًمػماع ًمقفى أدسمً سمؾد، وسملم امت منضمومعي وأيمثر  مناًمّطؾبي قمغم حمور أيمثر 

 وسمالهمي يرسة، وؾمػمة طمقوٍة شمستحق اًمتؼدير.

ًمؼد أطمى اًمديمتور إطمسون اًمؾغي اًمعرسمقي، ومؽوكً مطواقمي ًمه، وؾمؼم أهموارهو، 

قمـفو، وموكسوىمً ًمه ضموهريتفو، وهنل مـفو، و قمؾقفو، مداومعً ا ومحّقته مضومقـفو، ويمون همقورً 

 يـوسمقع متدومؼي.ومـبتً ذم يمتوسموشمه مراقمي خمضورضة، و

 أهيا السادة

هذه هي اًمشوم ىمد ودقمً أطمد رضموٓهتو، اًمذين أضػوا قمغم إدب اًمعريب، 

 واًمؽتوسمي اًمػـقي، سمصؿي إؿمعوع، وإجيوسمقي شمصّور، وصدق هويي.

 فالشام ما برحت مفـوى خوارركـا

 

ــــّل د ــــور  ــــا و ك ــــام قبؾتـ  والّش

 والّشام سقٌف دجـد العـرب قاربـة 

 

 اٍن ومـــــلجورخـــــوّ  ةَ فَ لْ  ـــــّز َ ـــــ 

 والّشــام تبؼــى عــذ إرضــام حــا ة 

 

 حتــى تعّؿـــد جػـــن اوـــّق بـــالـور 

 
واًمّدقموة ىموئؿي ًمرقمويي رموز اًمػؽر واإلسمداع ذم اًموـمن اًمعريب، سمسعي طمثقٌ، ًمـنم 

مو صـػوه، ًمـرومد احلريمي اًمثؼوومقي اًمعرسمقي سمدرر اًمؽتوسموت اًمشوخمي، اًمتي هلو أصمٌر ذم سممرة 

رضموٌء أن شمتحؼق هذه إمـقي،  يُمكمِّ ضمذوة اًمػؽر، وومجر اًمؽؾؿي.و اًموقمي، سمام أسمدقمً، ومفي
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ًمـحوومظ قمغم اًمػعوًمقوت اًمػؽرّيي، وكحرص قمغم إضػوء اًمطوسمع احلضوري قمغم إمي دون 

شموىمف، وكؽون سمؿستوى اعمحتػى هبم، أوًمئك هم صـّوع إدب، ومعّؾؿو إضمقول، ويمّل 

ن محل يراع اًمعرسمقي، واطمتضن ًمغي واًمسالم يمّل اًمسالم قمغم م ،واطمد مـفم قمؾم ومرد

اًمضود، وطمرق قمؿره ذم شمعّؾؿفو  وشمعؾقؿفو، ومحؼق سمذًمك ومعوًمقي اعمحبي، وأسمدى سمسؾويمه 

 .ٓ ُيدّ و شمػوكقً 

 ويمل اعمحبي ًمؾسودة احلضور، وهلم مـي واومر اًمتحقي.

 

     


