
 
 

  مريكيةاللبنانية واألالحتفاالت ختاماً ل
  )بوسطن(جامعة تافتس حاين يف مثال أمني الريرفع ِتب

  
فيتشر  

  مركز التراث اللبناني

  جامعة اللبنانية األمريكيةالْيف 
  اشتراكاً مع

  ة اآلداب والعلوميَّلّكُ
  :حلقة الدراسية اخلاصةبدعوتكم اىل الْ

  ميةعالبية والأمين الريحاني في أبعاده العر
  يتخلَّلُها

  ) ثانية٣٥(حاين لريظهر فيه ايالوحيد الذي قصري الفيلم العرض : ألول مرة
  ) دقائق٣ (صوت الريحاينالتسجيل الوحيد لسماع : ألول مرةو

  
  مدير الْمركز يقدم للندوة

  الشاعر هنري زغيب
  

  ٢٠٠٥ كانون الثاين ١٢ األربعاء السادسة مساَء
   مبىن الْمكتبة– LRC 21ة يف قاع

   بريوت– قريطم –مدخل الْجامعة األعلى يف شارع ماري كوري 



  عن أمني الريحاين
  

  م الرائدالريحاين الُْمَعوِل   )باإلنكليزية( ي ديابِولَار َموالسّيدة ُنَو *
                                            Ameen Rihani’s pioneer call for globalization 
  ة العربيهبعادالريحاين يف أَ       )بالعربية(  مجيل جرب.د *
  ةالغربي/ةالشرقيبعاده أَ يف  الريحاين  )باإلنكليزية( عسافنوفاك أورسوال . د *

 Rihani in his oriental/occidental dimension 
  حدة العرباىل َو مستقبليةٌ نظرةٌ: الريحاين      )بالعربية(  لطيف زيتوين.د *

  
*  حاينالوحيد الذي الفيلم عرضعلى ظهر باخرة، مع صديق له، مطلع القرن ( يظهر فيه الري  

  .)العشرين، على شاطئ إنكلترا  
*  ماعالوحيد الشريط سطبةً حاين يلقي بصوت الريباإلنكليزية(خ( مه يف احتفال تكري  

)  نيويورك– غرباً ٤٣الشارع  - ١٢٣" (تاون هاوس"يف نادي [ ١٩٣٧ حزيران ٥مساَء 
ووردت ، )من جامعة هارفرد(فارس معلوف والربوفسور هوكينغ : وكان خطيبا االحتفال

  .])يف لندن(إليه برقيتا نئة من مفيت القدس الشيخ أمني الْحسيين ومن األمري عادل أرسالن 
  .)فريكةال(متحفه يف لبنان ِلريحاين يف الواليات الْمتحدة وللصور جديدة  *

  

ةتنسيق الْحلقة الدراسي  

  ي ديابِولَار َموالسّيدة ُنَو
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  
  .)٢١/١٢/١٩١١ -نيويورك(ذي بوكمان  -"ني يمزج بني عالَمني مميز ِسحرييف كتاب خالد مفعولٌ"
  

 نيويورك –ذي نايِشن ( "بني العربية واإلنكليزيةتيح التالمس بني الشرق والغرب،  يالرحياين نوعاً أدبياً اكتشف"

٢١/٠٣/١٩١٢(.  
  

 جونسون ِهِلن( "هو شاعر يغني للكون واإلنسان الْمتفوق. الرحياين مواطن ال ينتمي اىل الغرب وال اىل الشرق

  ).١٩١٢ –" كرونيكَل ِإند كوِمنت "–كايس 
  
  
  



  من أمني الريحاين
 .قَيانوينه  اإلنسان وروحجسدما ينتعش  العظيمان  الْجدوالن،ا الروح وأنثاهكَرذَ والغرب رقالش

س أُي، كليهما عن كليهما أغند، لكليهما أكرجأعلى ف. موتم وأأجلهما سأعمل وأتألَّّومن حيايت، م
بصفاته العليا مع العبقري األورويب والنيب  تركيش من ليس أوروبياً وال شرقياً، بلالناس تطَوراً 

   "كتاب خالد"من                                      ".األسيوي
The Orient and Occident, the male and female of the Spirit, the two great 
streams in which the body and soul of man are refreshed, invigorated, purified - 
of both I sing, in both I glory, to both I consecrate my life, for both I shall work 
and suffer and die. The most highly developed being is neither European nor 
Oriental; but rather he who partakes of the finer qualities of both the European 
genius and the Asiatic prophet.                     The Book of Khalid (pp. 266-267) 

  
وأنت أيها الشرق، يا شرقي، دعين . ة يف الْحياة الراحة الْماديم الغرب الْجبارة، أَعطيين وسائلَميا أُ"

  النورر األصالة أنِت، منِك ظهأرض: آسيايا و. يا أمريكا أعطيين يدكِِ. أشارك يف مرياثك الروحي
التنظيم، القُوة و وأنِت، يا بالد. لغربم امات أُب للمرة األوىل، فال تشيحي عن ِهت الروحوأشرقَ

  "كتاب خالد"من               ". ، فال تشيحي عن خريات مشرق الشمسفيِك العلم واحلرية ساطعان
                   

If in modern trans-valuation of values, which is going on at a rapid pace in the West 
and at a slow hesitant pace in the East, we can preserve the universal  knowledge we 
have attained about man and the world and make it universally communicable, if we 
can preserve, in other words, the intellectual wealth of the West and the spiritual 
worth of the East and bring them both within reach of every people in the old, as well 
as the new, world, we shall be contributing something solid and enduring to the 
advancement of mankind.                       My East and West 
                                                            The White Way and the Desert (pp.30-31) 
 
To us all, life is a gift, liberty is a right, and the pursuit of happiness is the object 
supreme. But our conduct in the pursuit differs in accordance with the measure of 
justice we uphold. A common measure, irrespective of class or creed or race or color, 
is the pivot of the equality we uphold; it ennobles the individual and the nation; it is 
the only safeguard to peace and progress; but a common measure is only possible 
when we begin to understand and learn to appreciate each other’s point of view and 
point of direction.                    Where East and West Meet 
                       The White Way and the Desert (p.21) 

  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )للنّحات بيار كََرم(َتمثال أمني الريحاين 
    ١/١٢/٢٠٠٤ مساء األربعاء ٦:٣٠الساعة  مي رسالْمرفوع باحتفاٍل

   كلّية الْحقوق والدبلوسية- قاعة الرايات –) بوسطن(يف َحَرم جامعة تافْتس 

  
  

 
Man gains all that he strives for - he attains all that he asks for if it is attainable - 
provided all his strength is gathered in his endeavor, and all his heart, mind, and soul 
are confined to his quest. He must be steadfast in both cases and must sacrifice on top 
of that everything that does not achieve his greatest goal. Training the will, in trivial 
and grave matters, increases its strength and flexibility and enables man to constantly 
strive and persevere. Indeed, the will is the spirit of perseverance, and perseverance 
holds clear success. 
                       Extremism and Reform (p. 53) 

Translated into English  by 
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