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)-عإيمللةةبرجمةا)ساطوبرع،لاميهةاءفحمةلىاةءوألىلياقدمشغرمؤدرزةاو
:+-حمك-ء.---ء-

.هـجإة!والمعووليالاهماموا!.!م.

،الآراءز"ددإماحكرإلىءرير؟ت،رمؤفيهدعاالذيالىقتوفي

الخاقيأ!تحر*الاووا)ةاقكطا)يأ-حثا)قيالحتب؟كافحةدمثنط.لحرمؤلبتإاكريئ5ممتبين-1

.زي"لعدوالوبواءريمةإ؟رارىءالقالىوئبباشه-اعفيوافترقااشياءفي1)ءقيا،أدبيينين،رمؤلماضطارالضلث!،د

؟تلى،لآص!راقصنج":ءثاكل!ا!اانليعد،ين،رالمؤانوالواقعفيا)"ربادبر-اءإ-بوعونماذهـ3!ما،دمثقفيرب8للال!ابءؤ؟رمماأوله

ز."ر-"شءاأهـا،إشحوىاءربيال*را!دإتام:،1إثحيةفحرفضإياعا؟ا.):!ار-يمماسإلجت

هصصصشاصبءتالتي،يينا)-ورالح!ةإباتطةرا)تهت5دف!دقدمث؟رؤمماا
هملاوااحداوزءاص!.:"ناغرالمؤولز:!،قد"!سهقار!مةء!ار"و؟بحن-ةا

لآخرءابته-ا!تتاتإرشخصاونوعتكعةبرضز؟هجةعف!،بالسالء"إبليطةارلى"فيما

انكققوتدم"!اإيمماالي؟"حرفيءة-5!الأولىتبرهانف؟يربرلافمما.ببالرالعالمادبرإءليبنمنلحةابلابءاةر

الح-كمطةاة-اء"أطرصأء:ةو!،قاكطد12واضطكل"ضوةورقاطإإةوكار0)-انفيا)ق!أهـارجمعيئإ،"1دعتزقيدإلعربادلياءاسه؟وعواما

..ةا)-ياسلجاورء..بيعرلىادكلفيءةالةحرت-ساإؤاهـع:برإلانق!يجررفوداوااختيار

ءة"همطتاك،آ3"كيربير511الاد.ب.*!اًليعاقيىخرامحضةرزةانغ!رات)-"وفيلبيال"رالادبلممإءفيلمعتالتيلا/لا!إءحفلطأا)ءإ-يةهـذهمنفجاء

مامطبرقدر،ةمة"-سأ."ةازمة،إلاد.بازمة)؟-ت.لهائ"قرأ!ا!افيلاراءوا،+صاتلعقلفيوزفإوزاروعاكر31-إءكا،لأخيرةاال!ثسين

موضوعاتلج!تعالتيبإكتاليعتغنا.اأويةرأنليدونيرلا51ةرمةازذويدمثق؟رمؤفيونةراطازءهكانلذيالىقتاففي،هاتإوالاقي

أفربم!!وفىؤ؟!و،51ا)ةرءهـايرع!دف،وصيمأ!قإب،1فياح!إزةمن!الىينتهيانيليثلاثج،وهـلةلأواطأ-جامليالاحيليوواحدطابع

نأءلىعات:"ز!حما،الحةإ.بالهذإقاومةوادالاءطهاءعنىإلىنيكوماذوييمربقيفيإلادبيعهـوإلاساعصشإءكانا،ةجاهزمعدةاترمةر

عم-قيةيازضاًأو،ناؤعةعاتض!موء*الج"فيهـدين،حيرأ؟3افيكأ؟ا!ةسرا.لم!ناوةثلىمخخلفةانلىا

.را)غوامةلدلاذدير"اذتعلإإ:-ارتهانمط!ا؟رافاجا-ا.تعلىاضةىبا

يا،وصاب!الحةنوغرلمؤاجمهاا،وصيغ01.عرإةحراو،-دفيلىلي!لقديه!لف-،1اص!ادم،دةلحاا

هـ-ذؤثاط،1و)ء:انبيروتفي4إالادإالانديةنفاقي

ول!ةكم،رخ:اتب*شق:قماتا"كوتملبوطاوقد.ا)ش،راهذاولبةناءابةلى،ال!يفعطلةبرعدالعإممتزافمز.نربوالادوا)-هـ-اسي،لم"-ةطوا

؟ا!إةراعلىرق.ا!لاالذيا!خرريئا)فرنسيسمالمءاصد"وكا.ةكلاميراءعةوابانيةا!:ةاإيدوةلعد.تاًاثر9ءتوز!اش"ارا!تزتكاو،ءق،ي-ات

أقدلحطراناإقكأاالأحئىشأي!زوالافا"الرإص1ولى-عجميولتزآةإالقيالهامةاتةاظرلمواإتإلمحاةسمنسإ-لة.الادبيبوعالاسفندقوايازمنزاويةكلمط

-.*.ةلمعاصاةفيلثقاللىوالثؤبيا!هعرا)ةحرناعلىار؟رإؤازفقاوقد

وةكألير-الأخات:والستاء)قرلقياهاتاعلى.إسمالالاساذلمؤس-3!زيةالل"ألندوةلانفيشكولاويرةاضا!"واطقواط!ريئالحرشد8أن"ءغي

إزديادارازحراولا،ئديا)عةااوعياازديادالهبذاتةلمحاامجبرإمنبر3لاالعبءاإاعستضرطاأ-ر.والطضإتلظلملصد

ؤلمشارلانآي!ة،ءا))قرطددعلىأطرقدملىوسا

ال---نا،رزأنغير،:ةالأم"رجلا!اا)تلوا!-ةلي،:اط،1إضتتقدا)ةدوةذت5اناةعوالى؟العامءعمارالاسالأدباءإوميقارءلىنفق!وا

يموطالأثا.وجونم!يركث؟ثا.ءعةر"؟زةاس-"مؤصم!اةرمحا.!ااقووحء."لىاوزلهساوو

ن.نفا:ودينىا!تاينلاالىإد"وهـذء:ةوعةالماماتهالهذامحاةرسةحون.ليةانفيا).ةكريفيلي:ةا*راالاغ"زورثرورةسةعلىزةقصاوا

لا،اءةالقرن!-:وبيعرريخاملاعثرةإيخانيلمالفيتخر،إرالشالهذة.الةداتةسمحاماا،ك"إدض!.برةالكتا

ققلمعهطوواطا!عالهوا-صارلأد"اس!صلمروامتهماة-إق:ليلي؟ف"ي(فمكرزو)يرةخالعلةورسليفءبالادا)بةمظاعلىنفقا!و

لعينمطاةءخةإ"اى،افاأين!تحالاعقا!)سع؟ديةث.رام-جة:نيا):اينز:1فيالأذ!ينا.ز:"الاز-اؤعوالرا1بثرجمة

:-بر،.-هـ7(،تقةقيلحا*تماهـا!ر):صإثىليء"لىةةسءا:هـش":لحغ؟كطافيءليادللاتجم"،!مةفاإةروةرعلىنفقااو

.عىزإرأتابه!ليبنمنا)ح:-ابنليةهـةوبةوال!ديةمالاىاعدةلم-اا!أ!حدمة"ـ:8يخالاثها.بيحرإلدكل

ينتمرإؤااءءضاءلطليرغيكانز-؟ةو!ذ.(لبماكاينزلااللغةليا)ليرفإ!غلهرالب"اند!53"يرلاما-ورر2ءلىيءرإ؟تغرءمكدإوزد

ءسوز.نال:تإفيا)عامحماءلطصالاا!اله:إرر:ء:"51يخاالأقافلا)،ءي)قيل%هكا؟اًقياهلىالهرالادليبااما)تز
،-و"عالحةهاا-ت،1درالىاليإتقتوتإ

"لىخاءوإةعإصاا.4إ:ولمداًركطاإلىاتروصإ.مةالاجماعوداا)ثؤمديرةوشحرزدبمبإذالاس."ميقوتكاجالليكطلأدإ-بك"ات

لارلى،ف"إ.روا):ةاف"لمنادوماد*!زالإسافي!-إذلرس،،):"انفيلي"ا)قرزعإشارر:ءنه22الأآتينالاولىا.جة.را)هـة.الق!وتق،ظكطواسة.صالى ):فاتلارالىليضاايءرإ؟!؟رؤمد-زءرارو

شقالحص:"ليغاءة،جة-ق2ءوبهزس!رانمن

ى3أةاأاذحف.ءدودةهةمدرستاشمادعلى.ري-ويرمن*.-

فيةإء"قيفالهؤو-ارتا!رىدممنإ-ااعاا"إذل!س(،ةانلبفىالعمازضايار!:ء:ه92:ينالابوربصإ+"السحكوهـات41؟طا)بةؤفردا؟

-"."-3ع.!.ءدؤباشلاء)غاحا،لادباتحواتمجب!اوبهـعتر13مقت!

.ءإصهحفاخ:اروأ،إدليولىاتعااواذال-:خماأفلملام.هرءر،لادبيةااإإحيةيةوءإ،إاًورقءلىكءةلجهرا
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-م!أا!ىا.!!هم!صا!ى

دزالراص-لافكراافكارانالذكرىتحفلاش3ءهزفان8:غييما،ميروليعدآمليوثالحشاعإء4و-:لى،بيالءرح-ابللياقىءقءةةإنها

.برةعازمفةصلةالابهائهواصدقإلاهل4صاةولا،للتارتخملمكااصبءتتممليفولاناجونرزةافا،بح!ء!يءرلي.تودمشقفيينغراؤافاتنز!

زقداورفدان-وموضو!ادرسلتدرسانكارالافهذهحقفمنواذن.الةإدمةاجتماءاكامفيذلاط

اطصابهذهعن-غى!وليذ)ك،ولىإطلحقمنفيا!ءايبينروأ!زجمما

،دوالتم!ا)!عظيممنياتلياونةرإطا1ز-.إقغرفبيفاتأالقاهتلقىلتيلىالذعر"ةلإت-3

لمزفصهوهو،لاأبياءامنز؟يااوالقدإصينمنقدى-أير،1فلةق"دلجيخرحتىلوفاةثرة""الىاىلذكبى!االاد،بونإثؤلم*ة*سامنعددإحءفا!

."كونانالى2امحظنهإوما،كذاكيكنةحيالفرفي"ب"حدليةةفيأ!:فإلاحاكائو.نييح!ا11مينا:ال"اشإفكرا

وا،اءهآرزقياقدالفكرريحر!ىالذكبى-بص!يضيرليروأساجارمندوعلى،رةابرإوىوالقر،ليةالقرليةاءامن!:ةاجتهـعحيث

لىمسمأامرازهذ،زم:هفيعايهنكاص!مهقي!ازغ!رقدلأدبارويكنالادليباجبا!وليعضولوازضاء-طباةسةلىاهـااس:مو،ناةالبفيكرالة

):"ـرسااثىقديكونان0اربئكرالىفىب.وصوت!اور.الىمنسيرفيالتيالوحةاوافشاهـلىنييحاارم--تالىيبحالجهر"قا!افي،لحهـيرلبي)عرل

ءمليولىءدما-ومل))-عتلىءدهإ-اكااممديافكراءللءناقدموم!كالاميناج"وز-ةبرازي،!ت.دولتيوا،ليلم!الحوفسيروأطلم"اام؟ا!ازهـلمر-ة

دكنىحباءاجلامناس"وعخصيسط!لىةقافيالتظالهيؤتوزهازاذ!كم-)وليعضلهاخطالتيوا!لرسااليءضاهـدوساكا،ممدفيعءعبر!وعلى

هذهاشاعةاجلمنئلالوسامخءإفقي:.يىى؟ءبع،ينحر!المبمنمف!راديامحت!هماأيرلأ!ووناراشوزفوقدءاياهمهـدودعشإعرتا

حمببسطكل،الاوساطمخ:إفالىاح.اصاثار-آيربوتقرىالذكرمءحاماعبعةليأرصاص:4ـم:لمفتركهع!زالم!

هيمالتعإمجبرفي.نمارآإسزدرر!ةالكتروزارةرزتقر؟"روزوع51هـ-توبغي.1إلى:إهـد"امنكلهـا!علىزدسغطالىمنامنعةساقيالخفمتدا

مة.عاحةسافي؟ثالالهزقيمو،هرا!آصارعالحكومةوز-مكطالحة-!زهـ!هؤعوقارةا!ةز!اًاللبالاذاءةمحطةر-وللمولو،ونطشصؤمن

اص-نعقمختلفةمبارياتاعجرليإ،*!ورربىةفيا)ةقإاؤس-اتاوزقوم.كاارمنواحدةساعةصلإلالحإةرينمنعددءقا.:افيأشهالانحص

هتشخصمنغامضازبلجااو،رائهامنيفةطرناحجمةول8"ازاسةدرفادهاالذييدلجداوم!؟يحإنيلىاىذكرمنناهافلىالذيالجديدفما

الجامصاتلمبارياتاهذبةفيوتثكركلادرص!.ص?ءص%صصصصصصصصصصصصءصصصصصبرصصصصصصصص!صءصصصصصصصءصصصصصصصص?صصصءصصصصصصصصصصصءصصصصصصصصصصصصصصصءصصصصص!ءصصافىيامابا!؟ا.ذكرمن؟إنيالراسم

اتبوالجياديمماوالءوارسوالم!ه.=&!ه!ات!م!ل=احلهـيخالر(-ازقيىذكرأتةمننةيده
.اعةلاذواحافةوال!3-ممع=ليف-دملذياوما؟الفكرلجارمن

صع"حباثإشيىنبالوالعلىارنااللميدالددىللال!فيلفنلم"رفر،لاقإمة-عداددالاسالوطيةبيةالشوزارةاتإر5لالا!اهمذكرفيزة-،مااحلونالىهـؤلاء

أطالاصتع-اموعديقمافلإ،ىإذكاد!.ليفوخرخ!رلييكلفيدخهاعاعلىياجر،الخالي-ءفالحرزع!ا!.الحدرثبياعراالادبعرغطل"د

-م-.!ر3والضخامةر15دلازاتحوعةايواتصطو:ةمواليز."للبناافةال!احات-كرهـ!ز)بفيةليءيدثارآلهمرتكادآوار

)مربط!د5ت.3!نتكح-
يع.-و-ى.لا،صقحةعبرةتنقيافيا3ص!يتاراصدءلى!إلخياةر!رةداامتءزفقد.ةحيرالتدفةيرزغوفي،بةالكةابلاسا

امزتجاالىووضعتدديةاع!يارثرا

ءهرضفيدراسات-4ـمنعةلتأ3لاستردادتالصىمنخراعددااركا.الفادملعإملمطلعمناءتدالاوغيروا)ةقا:دديرةالعبو!ودشعوو

ل!03القادمهيبةالقرالانيرفيصةءإكا!3زرز:عماً!اشلاالجمالاثارامننبذل
ذلكبعداقيمفاذا.المناس.ةلهذهاميقل!ء

:نابرعد!،لشبكةكاا-مبإىةليوصحءفةت!درن1،،د!اصار)ارديؤ:!وفر8ليحردبامنازقرفيمااخهابشءر
إ-لةلسخاتمةكان،لهابيخعاجانمنمرد

علىساعدتلقيلانشاطالىلواأمنلا.**زجاحبت،تةمالحازر)مطا!عةدىالحبر13رةر:!"ادتلىابيلا"ررأ.غيالتي؟ةالكرافىاء.من

لأ-لقإءلالىاليهـ-عالاصهـذ.فىهـ-حلحسينحدتور3الديرزررغطهـ.يح*اها
..ثمرخدمهحلالراحرالمفخدمة

اع-وم3نفوساقدموالذينكثر!ماهـاؤ-رلتتو؟اور.،"ةأمراقصةررة)"تظررب"ـااولرلاخيرةاجعةالمرانورحر:لادوالىالاهـؤان

قرمإمامامتقالطرلينيروابوهااذا010لىيةاللهـ"إلأثرلدوراحدىد.ز--حالومضاجع"مرفزؤر:ة!فيطب

غلىكمترامااكثروم!،ليعدهممن3ها!ألجهع"ةية:والسالاذ"خاباتالحاليالثانيزشرىر3شفييقير35لاهـذ.ر:"ثااذاحتى،قبالهاإسة3لآذانم

.بانوالفالاهمالاسبابانمؤلاء5:نميؤا-:ز-:يركلمادراءالترشيحإلىيئقدمانعا)ةوومن.1)قلم0ادالصء*وه-!سازنفساططب

لةذكرفيئالثقافايمه-امؤتتإتفلفه.هاارا-ةمروحهافياوع!ة؟ليا.لازة!اورهمصدءنر-وينكام3

ئدورالراهـؤلاء!دمماضلي:ةالناسلالمءارفاةداشصفحاتعلىورزرليكيةثوجال.عةالمطلاتاتأإد5.فيظبلياسامل!"تيرلىا!"صكط

ظله،فيؤةعملاشلاخيرمنلام:نمم*!ةاءلىوقد.زيةلل.ةااا؟اءعةرئ؟سلب-تانيلامافرادفؤالا!تاذير!درهاالقيف:،!إثتركحكما،ىلذكراحفءت

51وتخذفم2جميلمنقديلأمال:نمزة!يد*كلمنعوصهي!اء.لورقانمط!!ثينثلإإك3إسهتءةهاالاولالجزءنأ-إيخهالرريدت"والذينمنعدداكبر

كفرمنرصءإ،مليعدب"ـرلمورايقد.خةأسلافاةثءجزل!ءددعة،ميإثحىو،همزفككرإتإثمر

.كارزوا!*فهعرمو!مأضضملبنانفىا)"ثرموىملىليكوأننالعارفويرةوقع5ياولزعنفركثايمماارا-اتالىامن

لكن..الحيخيا*ناداارنهااقنجاالاجمليل*زثيرعلىوا)ةض::قخعلمامحاولاتمنلرغموا،ا)::مخاصا)"ريالحةاب**بك!ةو.يةالفكرقيا*اضهمامنمج؟و!

نر033بيةال،رإبد*دالىعضفيا)حتبمن3،هـؤلاءتراثالىزضيفار!دةوا

"!ب"برصصءصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص!ترصصصصصطصصصصصبرص!ءصصطصصصصصصصصصصصصصصصصصءصصصطصصصءصصصصصصصصطصصططصصصصصصصصصقي!صصطص!صط!صطصص!"!برس!!لواو.ايوحدشه"ة-!يالفكر
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1!ف!ما!1!ما!ع!ا!م!لمحصا!ه!ب
ارأؤووااتازواهـ!زنااواله!م*اظرإتالع-ألحظةصفيإءاله!معاثحروليلهةارتييرال"صورضمعا-ول

إت-!جس.صيامااطمزتأن11لاااية!عول؟س.تحتهمالاوزعررلاؤحواورحق،ال!؟يرء:هااعمحاوأ!للجماوالةن،افناةزذاسا!:ءتصزقناللفنإفنا

!اخلإمنول؟س،كا"اًا)ط:يعةتح-سنجحىء.ت!ح،فصطزشاوواصذانليءكأون،ال!-إف:اتل-ماواتولا)"دليعةأ!ص!.وا،ؤعةاالىرورملىالوحاتةاكف

زين.الفظمنأثذااواهـذاعج!تأ!حةفي.ةظرألمقويرةلاخاشص.(رالافيلبنإن:"دهالتنلاإعإرشلمبشاهامدهـ-ة"ل!حات

ايراني،زغ؟"ـ،،ارثاك،ال!ةكر،ربمجولة:"حا.تاه!ر،رأوزد.عرشلىق!مم-االىةالأ-إألاافياًجافيء-:!مصارقدهـآصاكالىصالا

!!كأد"متةصلى!اولرطص-عةةفيوم--و"صةهاصطرصمارهجنصااىمنلمطربمو!ةا،بخإاالم،"ام":ةا-ةسذأولحن.ا)ثخص*ةيئنانماو"ةعةالضنا-"منات،ريمالى

كاناناوضحلاسلو!ة"مسمن13ءرؤءإدكةاضبحرماي،عنى511اوثدرينتحراوواؤ!يينمنا؟يم!ا!"(إهـنرشلمإظروقةاالمواصع

..!-.تكع-:-مما

مشكاة،،ور،لي:إما،،ور،ه:ؤىةرف"اثص:نلكو.افغاأاوطماض!ءبررن

ا!ن!وقد.اطةتفالفنمناولح:،الاخرعضع:دوا)،،ىكامى.اخما،ا،يرالجهزة-تةس8ول،أ-اتالاثكاءاتؤع؟مطاً!شلمإصماةاوان

مشكلةنملصتاالقي،الحرياإسكازفيطلحإأاهـيكابمإمالالىاافي-.!ا"صباالى.ةواقعلي!و"ةرحجاو:توواثجإرمنكىلاراافءةجغرفي!زع

.ف،صيأناأء!1.يمأحرلفوا-خماءيلااا)ةمددفيةاو،يإفااافعيةو

،ديفر،تيثخ%:اج!هـونى،إسلراع:بىإ"ليدكأر.تحالوير:اأرش.4فا؟زيرديةإء-را،ديالفرحصاسلاأإدلةقيرفيز.لممنلشلمإنامإةاإر

يا،وهـي...العادةمعات--الممجنامننرةملرزاالخا-"اللومنءعا!معز:ة-اعا!ألقي-اكو)8--،لىفةلل!مضالاحياااككرفيتخضعالتي،لةالس

وج-ورغا!وثامطاسوواءتةصاط..+.لموفر.نا،وقةلمطراضجاإو1."اتالكاإر)إقظة"ا)ةةيئقظ"11

ذلكوليعدع:لىيت5-15،فق!بم-ا!شيءعنءيرتعمجردالفلىكانار

تاـهههاهااهاه(ـءاهههههههاهاـهههههه5051551،اـهههههءاههههءهةهاهاـ.5555555555،ـ.ـهاههههههههههههههاـهءههههها!ءااههههءهاهءه--=لةمهاالرالان،زةلملوادةبرراةحللواو!،وفإعرهيلط"للم:ظراحةلو

-سالكتبهده=!نذ)كأكانمص2ولا،-اموالانسوالالوانالج!ادوهـكط،واحدةؤءيخ!ما

العواقفى؟اتمواعةوع3---ولابةوحده)!نتجفكأز"بأطا:ع!ناو،اصلادةصومومعينةاشكاأط

ء.-=ب"ةانلافا،إةالغربرازه"ا)ث!اخماهـااوحضولوبرالاولىالةعتلكذليعدلمجا

--.ل.و-.هـجة8الةفيولمافافد

ت003حسيخأفف!وءلىصءاذلأواسر089:"فير!:ولا!نجبإ.رلماالعاذاء9-ظلي"حانيمحنلذياصوعاوازف-ةداز:!اع-قدلكنوفنءندنا

-س2..إشالعرهـحمابرادإلإ-تايةرثعم"روإحءاأسءإداكا!ر!.2-تأءتلى.مطوأذاهـعءا!"ر:فأسأرناءةدل؟سنلحوليجماقوذناعةد.الفن

س002مطلداثسنةينلدارىد-س-!ر6اثزس!ربرر"!حمعا.3=دكذففوو.دأ!صو-اة"حة!قرتحةت01صاوناع:د)يسوزنيةشخصية

.-في،اط:اةفيللةاسسدرهفيا،وللةاسللحجماةالفنان،نامضعفا،هإءزتجا

ت-051صم:اريمصواد!!ورألى:إعالمإعاائعوا.4-=.كا:اًزع؟شهالذيالىجودهذا!يمةفسط

--025"""-؟سانالأقصر".5سافي،وفر،وهـي،-ا!اخي:اوحاتالمعارضهذهفيرا-"القد

ت--002"الم-"جء4لا.6ت،تبمهـلاأ-إءوجوهز.أئيلمطروقةاإضيعا(وام-ا.زاحوق،ا!ر

-051-"""ا!-كاطن3صاصى.7--طمااولااو،ناج-ةيةز:ء:دهملص:عة-لبةوزهورطيهـ*يةو?اظر،أطبراور

.-=بر"اسلمهمة"*!ح!لو.%"ويرصان!لالىبراا)ةع"يرفيئقةز!قدرةمع،مة-جمة

-1.."""الةللسف"ىتصت!ماىتص!".8-.لجه"لاانهااووااطأص

-ت0.1"""حبمخماعمطلااءمطلوا90ب-أقيهـقيمسوعلىااإنادينيزا،زقطمان-جإوالاجماالةنكاناذاولكن

،+-001"""روا)نورأ،نادقوو10.تب"،%اءبرةد%تاجوا،.ذةإسانزووز"اهـةةمرياداعندنااص.حو!د،وصلنا

:ت0.1"""إس-ةفرهـرملقاىطم.اابتإفناىصمانا-ااهـابةإءينال"إزيناإفةأكابراا%-اجهموض!عفىيضاهيازه

يرج-فيت-اتدصأ،!مان-اذا،:.هوالت3:"مةفيفةوأ)فلدبالاازر-ؤدرسآ

ست-01."""ا؟طمبرء.شاءاءدانا120-سفيا)-ارثص-اةا-نافيوضوات!ؤلاءنرينال"ةإفعلى،از-إ%خامثكاةحا!

ست51.لو.!رتص-مى-ورللاستاذ!يرىملااع!اره8لا!صدمتأ.13ب=اء!ص-اص.+اأوليلهات،ا"2اصطامناح:ارازيوبم3فيتبروايغزان،ف"؟م

=051كالىالبرتللإستإذيدافيلىالعالمفي!أ.4اإذمءراثبةض.\ء-مح!02ل،سوتليفأ2ت-اىسشبر+-اذه!نزحونوا،اطتنةشوالةفارةىصر

ت01.الاد!يع:دا)صلإءإذسللا(..!!وءا!ة3األايهشاصإ.-ث.\؟--"وأزعفياص.!ا1إ.إ.الاز!:ةوارةالىكشاارةحرز::اتدتبميلةوصء-!ا

..=4ا"ة:هصءكأمنأءهـارعءتء3م"ىؤ\ا*والا،بالذاتالةداس"ارةحراللوحة

بيروت-يا"لا"!نالعمرداهراترو"تول!5وع!13س-

--ع-!ه!ليةع"حسءلىإتيالارمسهـ"ااقء-ةاواتلك،.(ورالج!يرعإش،1ا)تنلءمايةل

اهاأهها"اااااههاهههفههههاهاهاها.ااه!اههههههءهههاهاـءءاـههاههههههههاـاـه5555ههههءهههههءهاهاءهه"!هااـاـاـاها1115ههه?055%إا1اه1فيإ-م-!اءع؟،ادز-غكر11ة-%لظ".ع"للىي:!،ليث،حداوش!!
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ا!رر-بلصالعط.فيفيكص!االنمثاطىا

بعالطاعلىأيطرافانحركلعنولون.-ؤاضهمنكوادراخذوافيهعينلواااإذلالقورر31وهءا،سعلىي،عةل،3:فبر،نكءعاعضدز-اتآو

،؟-!-،متررطمماماتالثزعلي،موان،إمميالجيالومميهذابهي!سمازرىالطاسإه!بءنماز--دثاتةا؟كؤع"دزذ،لوبماز-إمادمجرإلفنكآن

منه.مجنمههممصير/و،فيههمز3مرقىديدرةونطوحدهاوعايها!اا!وواصحإبءل?ةةازدخماالغكرءعأ!%قوانز!درو،حدةعلىء!ام

الثقافي،النشاطمن.ييولواابيشغرخلال،وريالىتهيأولقدعنآليضاله%قوكأء!لازقوماو،3عا!ءاهـازجراالإفرمنيئزةواياد

الادببةاطركآتيالش!رهذىفيإزدهـرتنلقد،و:لمن"يرت،"ألمما.وع:تإتي،وتحله،ازز-ونر

ينتمرانعقادمؤمن،الازدهاراهذعلىادلولا،والصياسصة،لاجتماعيةواةايىكقيرادياهـوأءا،اةبالحولىنف"ا!كقي-رلذياهـوالفةان)؟س

وسدغلغل،إتفتحةاالجديدةح.اتناابداافقسشل!رهما!إننخال،هامينارإديريةغااإوضوعمن)"ش"ا!الموضوع!رواكيهـو،13فيإفط!و

تارمقرلتمحوماااذكثيراخيرا!اوصخقق،ةلخيااهذهاءصز!كافةلىا.رزظ!لاالفياليافت

تذهبماممثمدلتيللالاقواسظ.ةمن!وقىررت،ازعالإلىيئ؟رإلمؤهذينالاكثرلمعنىؤ"ـابإعطاعل-5ا)-!أا-ةثم،و-!لى،اذنإوضوعاختبارفا

.ءبا5أطافو.ن15أةات15جواأطاومنهـي،برةصاءديرحهتحراي،اخيرونبلاً

كاءالاوسطرقالشفي!ماقيالاجللعيومرا؟رمؤوفالاولغرالمؤاءإ.خفة،د-ء.،مقرةخفثونإ.8الذينزينا!ةنارهضم!وء"منلاىل!ذللث

دولمنتسعفيهكتواشهتر،،-ز-كواليور،مةضأمةعقدهلىادعتلذيادهموجوطثرمنطآ:رليظتونه!الجمما(،سإط:تنممررصفة،مف"3لا-!اسا

ء:هثينالة!اليومحتى459آب32منزعقادماودام،الاوسطقا)شرلاإهايرحهـنولن،رضةلمرازضقيأذامنتإمىاانريىارزعم.رينكفةا

لعاليللتديملحلة-مرفيالا-تماعيةالعلومتنظيمفيالب-ث،منهلة)غالنتوكانيركوالذيذإكهـوإفنانا.%از"!ارهطوالىيبوالغر،ناف!اار.ومليعد

الىا)"اسيدفعفيحا!ذإككلليعطيثم0سللناليعطهانيمكنءاعند.

:.لجارثلاثالى،ولىتجرا(ؤا.نةسموزد،ج"ـخاسليو.وحبليلمذةتقحمله

في،العاليالعلي-االاجماعيةاللومتنظيرافيوت"شث-ولم!الالل-:ةاا"ةء4التههيقء"؟

.ا)عيومهذهإيمتع

وفيالاليإ-مامفي-ةإلاجماعولل!لطلىما%انم!حموفيوذضيم!لينزجمةاعد"للجنة،.-.!7!ريخظ-.:

ةاوالحي،جماعيةالاالعلىملميمتعبينال!لةفكطوز:ءث-)هـةا)-اإلل-:ة

.مة!تجتماعحمةلااؤب!صاسهعد"بالآدا"ل!لالمر

لية:ال-المثكلإتا،رالمؤاذ5جا-اتأ!خل!،رتد)ة!ماءهه-ةالاجالعلومغرمو

سة.لاجماعااعلومالىمضهـوقىدليد-9ن؟-االحا!ا"-حإديةؤ-!الااحيةا"!از"ظيراردلاقتصاالىاءعكلىليؤ

لي.العاا)-عليمفىلاجماعيةإالعيومبينالصلخزنظيم-2ت1،،يدليوتوجررمةدمة،موفي،إيئال!ركدعلىاءروو.ج!م"-حليصبان

لاجتماعية.إمالعيوإنميدقىاليتكرالع!ىثتالبت:ظءا-3كاااشصكر،ابر-عحياةفيدرأفاأثااش!رؤةظيملىاءبردفانفيبررإ""ا)ش

الاجماعية.ال!لومإستدرفيتباعهاابدرالقيزقا)طرل-:يا!ا،تماءىالاجالاصلاحالىدفص2انبب؟،وفمح!دوعىءنإء!ابا

عاتلجيااحءاةبينولاجماعيةاإسالعيومزدرإي؟ةالق!اصلةليايةإ"ةاا-5-،ابر"ءعفيأثا!رالاش!حو،و-فكغا)ةردحاأشابر.(ةاوااذلااليتءقنطلا

.!ف:صستدرلتياليإرسونبأاً!وبال،؟ا!ا:إنامنل+!طو.(،تجامن!فعناآ:عض"ف.-حليص!حتى

مة.ءاهـعةلجاادزلاساءعةلجااير"رلحاضأمزأ-6اضأاو،الا-"مجا:ىفي،(نظيرلتارر!ويخةاوحوريرث"تاوخطوءطأتإر

نشر.لذيا،القيممق-الهفيائمالدعبدللهاىدةإذسالاثف3ولقدالمتو"أزالقي،لةءاً-!ةول،برحماء:"لاوا،إيئلادااصركات،فيزعل!زدغ!تا

ينغرلؤا،زقاشعلى(546لعددل-البعث)ير-دةجرفي"طنرال،ش!تارارت-اهـذهو1،?اةلفاالحركاتاهـذ.اتدولنط.يرثلحداا)عص

رةالحرذه5جها!منم2من...ل!:فقالةحالناهذهأ!حو،ا!ليالطوإ:قيفيناتاوءلى،إثعبافيفيال!قإلم-:وىازفإعارءلىتدا!ظ!ف(:يءعلى

ءير.دا)ق:وربعضهاتقييدد!ارنمءة،*او،خراهشيياقزو.*تةباااـ-هههءهءاءهههءهههاـههههههههه"ا"هههههاـها55551555ههههاهههههههههه.هاه"اههءااه.اا"555555551515هههههاههههءهههاـءههسه

يةالحرجوفيوينويزكومماط،الجاءعك!اطالانوااقر،01جميانهمبسأ!جبر!-ت

تبدىوقد0نمجولوممقووعصب،!هلخ-اساسكياثهـطا)ءحريةحرتاو-7،

منالاوسطلثرقل."ـراهـإنزعانجما،-"ـخاسر؟إتفاشأهذاأ!خلإمن-/-
.-..!س!0

ليصينالحرء"يمالجايقفربيئاعءر"نر:!وما،الةاحتةهذهفىص:ق-

لدونلذينءااسةا)قيفرإينو،.عيةبراامز:"وحص!،إعوأملهل!اسنقءلى=كوضبخضامرلمج!عابتبخ!صوهـه

الذويرمالةدرلكللندايم.يةوتدالجاملجأةاوطبر،ذعلاؤلىكنهاشافأالكأاذا-دا(ؤ"حراتذتج-=(.يةثاط:ء!ة)الاولاةصموا،ا-افيااة-مامفصدر--

.-..انجأ"*إ"رث،052ز-م!فىغن

لعلمل"ليلحااخثيثكطالسعورةصرمن،البا،-انشتىرىاإ?قيه!ناذورافي--،

9633بس-بيا)عرءمالمعدار:اج"ورااكللإيثه!ر
!برةل!اافنالاخراو-ء4إ-.!ا،تا،زامن-5111115ااااااااهاهاااااااههاهاهأااااهااااـااااا55511111111155555555115551115555511515اـهاـهااااءاـه5ءه515555115
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ا!هرر!لمحتصا!ط!.في!ماا!يعفهفما!لى1

ج"ديرأ-5برجدني%درلأء،،ثألاصلااوعلىرر--؟ليا،-اولاوسكارفيعقدلذيا،،باالسلسيتابلا،طةرغر.ؤئرو3زنيإثااتمرلمؤاماوا

.تهـورفي!نالادو،،إصاالىا،،يرينال-ورال!تإبإظةارل!منوة6بد59:اطيرلىا11و9ويندمثق

ءسهاو"ااماصي!اب!لءةالدوتالعلاقاالعددفيملمض!ههاإلادابإوردتهامةراتومةرتوص-اتالىاز:كىلذىوا

اطةوثكا"--ةفىزء"اافيزثالحةوا-تاذإوراصسا!اءدإدك؟وراالةىا!ح"االصادقةهمءشاعرءنفىهااشكركوالذيناعالادإءا!فيع!ر،لماضيا

ضباطناديحديرق-ةفىةةرمحأ9ع:1191:ناعالثل!!ىلوء-إعفليلىمثقموؤ"،ثبرعوردقيدمنلهنقيويروما،ةساحالىفتافيإدب"!أ-5ليهاما

نمكازت"هـ!حاضرومإص-13بينالدوليةقإتأ"لاارراض،1عةودمثقةمحا.آهـجر3فا:و02جماال

ا)ءع!يروصسدق،دها!رأ!لجهإ،ا)ةادي!زازيإوتاادتيإتضرلمسإااصقجمسيمسةبمت

ا)!فصيلاتهـذميمبوتر،!!ل!إةفصب121ءرا-ةإروص-ن،إز-1صاتةافيدورهـافتضرقد،،سصقبردمبيةالسقظةا)داررراىالحنس

.ءيوءليةا!ليلىفي-مقىااهذولها!،بيالءرهسصالقإرح!اأسجبهااوككأدشوا،ية4-حرال

نعزم!خوا،ليةلدواقاتاعلإامأوءفز"محاصرليةاإدفيضرلم!اوعهـف)"اصبرمولم-ؤعإ*13؟ينالقاوعكطعلىك-يى!د)ها!،حضءهلذياوال،ثرالترجمة

صؤح*اوضحا،ا)هـء.دمإص"هاكصساسءعرفي،إثالحدأعمح!رافثياه!..ءاأونود،شترزةالىىءـذ.لوصسكالىما3م،هاتصتولتيلية/1)فسيصرفيفةلىالم،ا3ادروا

وا)فرصسإيينإوالبااطثجماإء"،كالفر،يم"لقيدلإتءوبافي"أ،-و)1،*و".تا)عازنمبردو5ا!4،0زلي"-روادياال:باج5ذاسصدودعنا)ءحثناقيوان

والعربنومالىوايقلاخرامنكصفىىليئواداتالعلا*ق!رز!اوى-"سرو*و5ءا؟.عا-"وضمفرو5وط؟صةطأ!لمصالصةاام.مةلعال9سصاحةامن
.عءا!3

.ورهدههأ،الاصا"-ا

.ا.!.برداتوولىقطةفيم3وظيةةحدودلهميرسصالذي،رهمش"و.نصنط8ءة

ع،لوفلى.اوصظى!صسوالةرفيليةادواتفىالعلر*لرزطوضهر-ةاتسا-س*

،بم"مسصبد.جد3!با-الث،راهذأ!خلا-ارا،هذمجتخراو)ةد

فثم،رواةالا،مثروشبضفيررزورإعةوكأحاتوتحدوسوالخاففكطوذكص"أ!ىاع،ال"صى!ثمتازةبعةعيوزةرتكا،ت1هقيالاامخةإفة،انلالايأةمةبا

.....:!راصر1)ة"،بةهوإوايةرا)-وصةالقاتبت،إ3،،"يةش!ق!صر)انر"ةو

وحددت،الطسكبرىالدوأسور2ظد"،-"الدولإتقالعلاإءرإ)-5أ!اك-ف

هاودازو،ر،لا-ءعاءوزشو،يركاروافكةثااو،خا،سصإ*1و،ضةة.الالقصسع!طم-!01رت؟ءودءولاسشاذا،القصةصيدلهاوقدم،لسصلادا

.ز--"إفرواكيةمثسصلااتينروأثاتأثوو،ليةازوجرهـوال:ىفهجم"لمكرا

لي-!رإ:و،،!تدوإ-مرا،)-2ديههامجا!رج"و،أنصديقا*-1

ن"لير9طوردصاليةاداال"لإق-اتظإت3!ف،اص!اكأرذكر،،ليفةاطةإعث؟ةةلرا-:برياتلشاءو،(ير:هو"رإلمالا،3،)--س!زوفاإجور

ص،يد"نزةقإت!وكصطه،هاوصد!"لحااتة!الصسأصلحمصس!.ع.ؤ،.ما.7011

ا-ل!"وا"بالثإدةأر؟-اطتلى)"غدو،اطاصس.؟ولىهـمحىا-:"الفرصدصسارا.تبر3ثر)-6رصسإغو،،ا)ثعبإبئافواعثرا!هافي((-5اليلزل

واسصحابا،اءلامرابينيااالهدقإداطعلىتق-!ربهسصزتكهنست،1وا،مةع!الءجمسصدششاوادينلا*(تياح،ر)-7يرة--سيصس:ولدوسىزىالموبيت

عةح!دو،ؤسلدسااولمكائداءصل!إوعلى،تاحال!لباءزبد9و،كاورا)5ؤاص!ا)"--01"تولماو-الفار)-9أثا)بلزلح"لازعىاجلمد"-8

بيرزدو،حةلحاالاسراإينواجلىاياليقضحاهماملااو،يرةرلسإت2!لأتحاا.ريإةو،،أطفصوليعةارفي4ص.ءس-

لمطمع،الةتالدينميافيج!موزيلمحترفاابر:ودحسدو،اطإصةوضبراشوا!عاتحتك!تب

لعطيملقلإباالانإلىاشارثم.حملإءوإلا-8ا)ة:حفيلرغبةإو،خاصشضمح!ى-اةتر"الثةا!رت!انتاوتعلق!ل،ال-ا)يةالحتبإطبعارالدهذ.ثةومح!

يف3و،فهااهداوئلمإووسا.ليةلدواتز!العل!ت01مقدءلىأطريا،1أطبدهـا،صطرالغرلفيهاؤملىآةوطسبلسيبلز.5؟جزتوقد،-،1ترجمءلى

هوحاشا:الملمكمن،العامة9ا)-إطتارسةحقاياط-ك!حقتقا!ااذياالصيئمجالها"نتخرجتة،،بدأ!الهرظةا)يقر)دارانعلىيمدةادلالة

تطبيها،أيهثوبرا)ثهبلىا،طهوليلمصسء!"صء??.?ص/3صءصكا?ص.???.%!ص.??ءممرص!ءص!ص.ءصصصص.ء.صص?زر:الاغراهئسصخصاحصامنكان

.دةسيااو،مجةالقويادةلسلأابد*.ثريةت!والع،جمةوسلراالطس-ببمةترفي

هووهرقدسيدو5بلثفىاء،بالشم!لأ!.!ثظهـ.الا100لالانر،ينءرلمااسيينولرالةينلمؤبا:قةالفا

م!لحةلاومصل!ته،فيهدمارذعصا\*لاك:،بيلهراءىلقارلأ!!اقلهايشفع

جمما،3طالسم!،حةولا،الملكاز.هإتعم!رس"-لماماودا3را:العرفىالاددةالخركةركدت!".
الحدلد"ر)اللونهذالمطالعةهـ-25و

الاخرىسثهوبللياروابطهترسصالتيلألاالأناتصدرولا.يةاطراوانإمخ:افعلىوضفط15!ار.مالعلادنربعدلغءيبلموإن،إلادبامن

بةمى.في!حدعلى،بهيلإقالذيالم-توى

السلم،مىزفياهامدوادفه5و!ددلا9نثكاس-اسية،ىخرالاال!حفاما،ص!فثلإثى-وبغدادفينريليااررإعاعرإوسيلىإالءتبزعبير

ءورضر،سصليهتممص!لتياهاحدومسو9.

فيضراردمات!الحاء!لانايمة:*وطقفين11اتافعوالى.افةمخلأشابكا،اعطلتفقد،يةادليام!

-،.ر؟!إولىاهماذاهميئ"ظرالذيالمصيرمنخوزانشاطاي0عالان!.!ن.ورعاهر

مإكدزعلملعامةلالقضةانإذ*!انفيرلىبولا.ذلكلهم،ورحصح-فةهفإكولإت،يةبحرإةع!كرا!:غطالطعتتالتيالحتباما

ته.مقدسصاصسو1،يهوطسالحهءحىا

نمبرةإز*فئةاو،دفركمحا:كةللحرلمةمؤبر"ـةسبة؟يانس:سيوطهـيئلأوقتاالوضعهذاارا-تمر!،،لىوبرماليرءصورأ

:-في!والاسدكالجىازدررر2

.العراقفيالمس،!

ر?.ء?...?../ءس..ص.ء!ربر،?ئرء،،إ-كاما!اوجلىار)-3دشهولبرنار

ملكمةلهاا..ةق!لافىااو.طنيناإوافي،ء7كاصصءصءصىءسءءبرصصكابر
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.!!.!ا!ممط!ا-صا!ى

ببلمنرا:ز-8-إءأ!ا"هوؤربالأداتنفيهليةحدثاطحصؤ؟قزوللاسةاذ1ليب.أو!ا-*؟صءأ!وتوة؟ازحفيإ-ا!ةاحقمواطنصحل،اجمعينالةاسط

القدماءمعلاالاليف"ا!تبمكااتاص"ل-ا:قي"ليح-ب!ا!؟االاديربيرح"بلىاكا-فر3ذف،أ!وايةاؤاتالعلائلوسه!رتطوالىلمحاضراةللياثم

،،لاالخدر!ةرأع!وافيأليةرتايديرأذيإأثعبأادولسليحتباويف3ثم،وارصإدآشا؟،1زاءي،%بالاجاإءالسفرفيىترأ!واطازتكا

حقيقةبثمنبدلاا!،أطاأ-ؤأهذأتاالي،-،إ-ء-باويرىفيأد:):ةا2تالعلا*ةادصا-تك-فثملمارائمإسيا)-التهة؟لالىالاءرلآ

وها!؟مةغيرضعرامإتتاهـرجوهـوورإ-:ديرب-4ـالاير"ةاذيم!األادتالىا،ء-ا!الهاالعلىبلىمارةةلااذ،بردليدةح!مرفي،يخاالعشرنالقر

يرةقعمطاطد:51م--و!غ-إجليا-ؤاهـ!اومع-تىإ--و*-ادا؟تختاصاهـوا)ش"وبص!!او*د،اا!صوشلحاتااليإطثاازديادو!نءوالر-عةتصإغير

--ب"7وشهخهـفي-4توغد،)"ةدوص:غةذاتخل-ةاادامجمة)قولياضاالقيمدطثير3صبحت!وكتت

هـجز"ـتاادبررشهع!؟آ:ءليتلاد.بلاا!ات:ا"جيماإلاستاذاأ!ليقيووفكا-!رت،إ"امأادولمبا-دالصعلىالا،الحلء-بعص؟ة،كلاشااض"

صميممنصاشخروصوس-ازئا-ااواثعباغتتاكأو.ء،تمثاصءحتو،-ةا،-اغ41؟اسسا"الصقذات،ةليا!واإءظإتوا،المؤس-ات

لأنال*-يطىءرالقاعنةعد8رأء!إقعارلي!وما?د2-دالات1...ادبءحء!تمنماااذ،طتينالمواوادالأفرا!حياةاطنصالاايدةشد،لدو):ةاتالعلإقا

-..-...ا.ىلا-راستةلمعااوخمموشؤهمواوءأ،مازةوثقي?موصحةح!مابرغرز

والى،افحأواح!رتوزةوسرؤوكا!الىتهتةءؤببباج!ع-افعاه1د.ب

.،اأئصوحصااطاضهـناعىرفيوليةالالعلإةإتإتميزرداةاوحال

...صظ"لما"ا!نجؤوا!ازرانزحوتاليأ!تىماو،!ما،لييةلعراس"بةامبيولدااتمامقدخنشيئاكروذ

%ناارر:أ!القيواف،(لأديربايرحتبمناتإرر--اؤلهفي-با)يمفياس

نم9-غليقلىلي"ص!خا.وربملهالمهـتإزأ"هـهـقاا/لأد.بوذافيدلماوليس،دافيصدإقا)دواءةعلاقاتهافيللإممليم!:لا)قوالىكىزتوا

لم-توىا

"ءهـ!تي!ااثادرارزهـبالمادابلاا1هـذوث-ذمنحت"يم01في)ءقياولحرميالة0،(ئمةاديئحةيق)حمصالها؟ااو،ثمد!وعد

ء-دهزقد.هـعي:ة-ةجحماعاةءأ:ق؟.ا!لارإ-طا"وربما!ذاو.ام-4وءر-في-9ى.-.-+7-ء7،بر؟.ص-4-عت؟.،.)هيبة

لىا؟دبر-3احلا4لواإثةفا.ا!عااافة؟.تإط:ةااافكأةمن؟،اثجاليكأءاس،.،-!-لألاكأ.-.ءبرخ!.!--برء7،.كابر7.+-ع-كا-م--،..كاإ-.:خلا-!

في؟ها!لارولج!نماا-هـذ...صا!الفيالمالعاوما!تااشفوإواا!ءأاع!اأغفياة""

.،،ز-ر!ءدوداءددآالاةمتحضر"حن"مام!االأمامقامةوعبم؟الادي!يسع-هبلمن

الاطبإيخلاالحقالادبلىإرأ:لهليةولهمقاطحيراأؤ+قزووخشالامقيا-براكةو،،بما)-ااعددا-ىا؟ديدةالرسالةد!مجلأزشرت-

لينه.تكوفيتءقاطلا!جمعل"ير*،هنجااوافياحااكأة،15م-توفياصص!ارو،بم51اـهاـه555اـه55ءا555555ههاـه555155551155!55هاـهههاـها"ـااـ111155515ااا55111اهاااااهااه!اولا"هاهااا5اولااااااهاااهااا!هات

الفإرظط5هـو.ةالابموعافلأ-"ةراتدد.فيالضغيرش!واباهـزرا!!د-ت-لميالهاتياالاونالةصصزكخوسهلىلةفيصدر

،م.15ارلأدلموئيإطت-ة-"المووهـتؤ".!---ب-ت

فيؤوماكأصرواس-"وشويدمواىالإعإتا)*رتشبا!منقرحهوفي-----صأأو-ت و.-"العرتاسهارلداءع!دطأتاس أساطهب.ةال"راًط9ا)دءعةب!حد1ا)إ.ةالع!ةليةألعرتاصاالدردمعافلي.

ابريرا!خرالىورا:جمي591غوكرزوولافي،دللمعأدراسىاالعإموسبدا-

ولماريخبةيةو)غوادإيةالىدالمعبم!يقومل)قياساًتالدروز.ة-نمء1!55بكاصلم

رلميىملىبهطلايةتةىوهو(،ز!ةأووق!."لودوبئعيةاوديةارة-اوافجمةبرغرو--لصدرطهعدىدد-=

الدرسطزا!وسالهمويمبىء-)شاللررا-ةدربةن-أحةالعااتدا)شعا!لة--

!تاسرادافي-!رجلأااقيدرالو)با،بى!العرؤونلشاء.ا،!فيص)تخضوا-هـندج-اابجعلىاقةالةازلمجئمنتي"اتاللوئسرالبااتالفتاقصة

.ال"إلية!:ةالعر-،ء:رةبعةإلرواءشرةلثةالثافييزلنماوهن،الرخصة-

تااضر2اتضمال!تبمنم"هاءةعوالعامذا5هدلمعااعدروقدحذا.-م..ء""."-0-

ببةرال4ادوفيالجةإربعثر8الررز!،ولوهـالعامللإ.*اؤق-ل-لت!اليءام!معىح!الصاح4لابااوصه،ولابيصالرهـقاوسوبيت

ة:-إتور.يئرةوال!3،،لمدنيانزوالقا"و،،ال-اويقززورر!يلاديم-سوريركةافيما)ءيريعيش!مثعيتبكاغكراو!ايرتلكقيقلراقسو-

ير)-ةاولاقزالرىددلاصضاذ،،ميلاسل!الفق"ـافيالحقدر-إم،)وست-دالاسفاإعقالعرالىئقلمصا--

لمدنيالىزولقالد!ونيدمصااصبحمطرلادكتو(،نيألا"!لمدنيانزوالق!رروس

ولمبممصطفىللدفيذل!للااسمتالفقهافبرصآرالروفوضبطالقاوثرممتاسىايرثتيس،بم!للار)عم-تبلبعلبكيامتيرست

حافظ*وسهعيدجميلللدصور"اقالعرفيةالحدرةالادبيةإتإراكررو-

الاستاذالقاهاالقي-اص"تم،الافالمحاضرةو*الطاهراحمدللا-تاذىابراهـيم-لع!لكيينر11دليرتانالثمن

الدجانيغلي((للاستاذإلاردناقتصادياتدو،دالمعمديرالحصري-اططع-.إ

511551111111155111111115567ااااااأـاـه51111اهاااـاا11اهااااااااااولا41111111111111111،541ااااأااااااـلأاااأ111)651ا



ا!هربا!طلمحصفيفي!ماا!شماضلى1

يربرطا)-أمىا)"ثرياإعفعلىنااع:ورحون3وليذل.!قيءا!المفيول-ة؟!حىأطالاحتلامنياوسورر)والحانيناصر-:إذللا،،إلىهاويبم-ل،،و

،،بةقلاطلاوج"!ءلىز؟ةإتالل!يللجثرللم!جرارينوليع-:12؟إضةى!خامضيررين(،أ!-تقلاالاحىا!:لالاحامنتاوكاألعريزءةالارافيءبس-إذالإ،،ءلجلاا

"ؤةتويلزا"لق!س.مالا-ر*رو3فا?ذليهةإ*رادال:لايرطةوخربةا)بر-از!نالرعبىللإ-تاذ

الادرةالحركةهذهئنطبةمشاركة(،قيوذةالىر)مجلةو-تشاراًث!هذ

يتونةالىعةح!-ام32بطشإرزفياالىطهـ؟ينالمثقفينمننخبةوجمسررهاس7-2ق!بزقيابخ!قيخأ/في1.ء/ء،

وق-حلطل!صاكلنوعماالهـهفرإثاذلياءدتذةإلاصإ2+ور،ثجمقةوبرطارو

إهمءو-وزهـير

يةونةىالزررمنليعاالرإلعددفيالجهنيالع"--اويءدكاتبوقدوامعغتلملمه!ةاد"مسطتقعتعت

فيالادبيةىالم--اريعموتا-بابف؟لجليماءقاًلا-الجديدةالسلسلة-!قيمادبينتاجليإيعدجدليدآزشاطاالادبر-ةالاو-اطد3ورارقيوقع

فيالادبيةنىتونهصةءنزعبركازتإقياابر-لإتعنحدثزي،-وشانفيشكفلملأ.لاناحتىالةورحيز"ـاتوجفير--محوفا)ظرتكن

والمروجوالفجرا!!ورةزسوزوإلادبيلمأطواكالجاءمةعصورهامخت)فصهيحوريةوالحرا)-يا-ةمجمدانفيفيئا)توا):لادزهزاحرالذيالة!ر

؟فشاركالذيمماالادبيال:إدير3ويذ،اتفتقدوكا،اباوالثرحثوالمباالأخيرةاتا)-ءوفيمقيدة!ثبهالجمماكازتوالاقلإمللإذهانجديدااحافز

:يفإءتثم...مالماولكن!ما..ءعامينم!اسىاذياالق!ثاديوالشايى.ا-يخافافيعذرلهايرحونولنالائاجالىتةثطانالاننجز-تظوالتي

ارسنالىال!دالادبيههذهمافكرتون"ـفألادكالتر-عالذيناننت!اوله!ا،بىثة!رثلاالواعيالانتاج

..عنا--.-هذاعنبرتعارتحاولادويةصحفعدةلآناأستوفيروزسهذا
عليم!،-!القاات.،1فيو-،ا!اء،ا؟اه4م"ركدحولدهـا!الةضخمير"ةص3

ملم،1ابةذهعكأ!الاالاعنكفاءالانكمماكا!اوثالة،!")ياتجاارر،رزونهالىبرولعا!.4إنينههونز-؟والتوأليدالذيالذانيةقلإلالاسمنلجديداالع،د

هـهـع-دأا،ذإإ"1عيالمثإرءاإلاسءاباخطراانإضهيفو؛الادبية.ا)ثانيعاء3ـاحينءةذدخاتالقي،،الندوةررمجاةا)ص-فهدهر3اشمن

بة،لحأطاالاصامةوهـرالذي؟ر)ا!لمااوصود،ث*ا)ةالثعددهافيابراةهـزرهنشرخ!االقي:تاص"الافنهقا!الاهـةاوض!ب

!!حهـعدةتوؤسيةكتبا)تق.قيمادبيأتاجاعنيئهـخضإنإدلاطيبوعىعلىتدلفس

معبيإثاامالقاسولياالشماعرسقيقالثابيلاميناسدإذلامتاتعاقد،:!،وةالخررر

معهـاورر-داراللىوسآتفلى.،.الشابيايىدليولإتحبيةالعرالكتباردإكت:ة"أءاااذ!وللباباوص-ولناو3ز.كللساانعقللفكرباً

.عالطبتحتلاناوهـوجهاخراعلىوتةفلظبعه؟ص!ررفلمعاادارمنكلالمشاخاخذتوأدافعالمةاقعاوإلاناوضر،إاث!ةاكاًريخيةوفالظر

عداوقر)-دلح،لر،بهءتار:اجؤرسيضردعدياءودإذالاشلىا؟،مخالصولا،إلخلصطلمبإلىزازاضطرر،الامرعلإناوالةلجسأبجاكل

البدو،،ربمضار)فينهااوتوللطهـعألاولىازصصهعةزوفي!مولمراءدتإفيالاص.و!جتغلبااذلااما3زالفئممني!وولا،لفهمباإلا

برصصصبرصصصصصصصصصصصءصصص!صص!-صصصصصصصصءصص!صصصصصصصصصصصصصص%صتء?!?سش.س?ء"؟ص?.ت?صء??يرالحالثةايافيمماوالتراءى،إب!منئياتإزافيماعلىالتغلبف؟و

الحمياةمكتبةدارعنصدر!منلث!أنأخهاعلىل)هارضةاك!ةإلىالظرة،وهووحصرإبهاممنالقائمة

!الانسانفيدلاكخاولتن،ميموالتعإلاطلإقمنديءوالانسانونشو

قيزفينرجعفاف!،والمكانرارماندةالمحدالخاصةاقفبا)وءتلمبساللا
!!إو!همصاا!مرى!ممأ*!ءالانسانيالمصيرمضونالىالخاصةحالهمنننزععاممنىالىارضهغوافه

ؤرحجورجللايص!تاذبقم\أنهغلىذإتهفيغايةالدرسهذايرقومإنالىإقعدرسفينعنيولا

لانرأ،طني1إوسه.ةىاد3ا(عفيالشرفيالة-مرئلجس!صلفاكجريدعنةنجمففد.دةالمجرالم+رف"بلبافياستزادةمحض

ب"-ةالعواللفةفينوعهمنكتابأولوهـو!.1عرفةبادينالمةطاووعقمالمفكرءالاغتزال!يى""بموقد؟إلفكر

زر!!والطلابنواالبتدشالفنانونهعنهيستغقلا!اط!بضراطع!فيأرذاطولا"جيئالطالأبراجس!نشأنيهممناولا

الى-ونحناإيوعةمد:!فيهم؟لللماماطصو.عات"!ابيح-البمالصممن

بزتطبيقياكيء-ابافرحالاسض--اذأصدروقدزر.نعالجهاد!ح!

:هـوعوراإداءتابملحغ،يعتبر؟:الفكرنعلى،الحدول.طإبالهـرةاليالواؤع!رسمننقصلىإ!ا

-!إط!بالىأوعىاجمهذايسيروأنالمث!ةمنلل"روجالىبيسلج3فيان

موةميهظريقمجموعه:!.ل!ت!لعليماثرالحاضرمنيستندوأنوالانتاج

!!العودلةسلارررس:.؟لكلمةر3فيارفينبزددولا-تجنيدهونمال

سائر:ومن،ديرولآامحا!اةم!شعةمتيط!!:!بشالغرضىهزافيولا،الف!رلام!زإاتقصرالتجنيدهذافيوليس
....:

":علىعيوانايبمإذ51مهخلثمولمجالاوسعذلكفيلهبا!.)نظر.

صءصطصص!صطصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص!فيصصصصاصماصصلمصصصالمصر!%بيلماصتعاصصصم!برصصصصصصءص%!صصصصصعصصصصص!صضرلحااليعقاضىلماامنيةتبروضيمابماها.ضر-الي!للامةافيلوحدةا
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