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ا!لمح!ا!ن!!ما1لدنيثماصلىا

....كباءرل!ء،شتملمير*خا؟!-اطسالا-ةاهسالصإءاةدءإطثوكلطع

ء..اءنه!...ء-..7"بهنداكبارابذ.ص:عتالذينلبنازيارةالى،فوخورم5فرب،،11:مس

ءة.--.ت،-م-مينمهسالأاضعالمواروز،الاز-كاكسمشيةوو:ةاعرباتينبهمحاسملقهطفأ.ارهمممن

اخاص!،لأدابار!اسالمرعلىالا-تحقا:موسااًونا،بميةا)ةكرلولاثمامنعددأ2بىوش،ن)!نافي

.املى:"ادهو3ج

ممثلينإل!صجءالش!!ك!ابمنلىاؤبةلالط.عةبةالقرالأباءفيليينلوهلاالعلمدارلمصدر"

ا-ا-ية.ورأعدةصضايرلى*تابدالاءىرفىفيالهـظالثا!ايرصدلذيار3يذاوم.فقطينر3شلخلاالأولىالطبعةؤ-خزفدتل!واليعد،(وا)بحر

قافيالةا!ازفبمالااكااورالأمذه5ومنءؤمالاقحلوااهذجيهزوفيز+ما!فيليإ"ا)عرللغةافيالكةاباهذأثوحقوحدهاتماكلييخاالىلإا)علمدار،للها

العاًصصةليينوا)صغيرةنلمدواىالكبرامدراإينويةاقروارنةلمدا.!قا

القاهرسمفيالحفقدطا)ءةافياقعاطماز-ومنطالسطةالة:م،ممسانحاسمةسمومأمطوبةلف.ؤايعمقغوز-إطارمنالخقهذااشترتانبهدالعالمانحاءجمتنع

سطةللقرمافىالاهسعلوافىبالخالمبكأوزؤأتصا!حتىم1101روةللعلىصةفرقيدلا..السسهم:اسط

رطتراليحدهاوزنمىةهرللقاا)ءةا؟؟ة-نمةاأواماا؛ةالصغيرلهدلي:ةأوإتىالةرللصماعريهتذكارحفلةبيروتفياالطيلآداباوردرسةافامتم

ميةاليوا)صحتفياجنمةا.1هذهوليتث!!،مءرانحاء.نها"نر.ال+اصةفيتحدثوقدا"ةكط..الس!هرا!اخلاأءكيا)فرالأدبفةدهالذيكاوديا!،:ل

لاوهطبالأدبخا!ةحدةوامجلةلي-ء.ةاً-ومنية،روالث.وعيةالأسوالمج!إتجورج،ا!را!م؟ثا،نروملماحةرو:تذةالا-امنكلىر3الذذه5

ذه5ءبخاصنخا!ليدكما----فكيالصبرحاالمساعنوصكا!اهـاهرجوفى،سمسمافلا

لإهم!ؤشرردهارإصلى.اءلىفصتثرية.مسبروقصسنطكتبمهاسممها،طس،ةانراءلىباورررسها،شكط8حرمنيهر،نإطؤةلم

سط5هـةسممةغيرسمليبسبسزصدر3:بسا-لةوهـناسب،يةنياشاهدافغيرهـاان.نطلى:رةاصراإر.الاخردعسجرفيموسسههلامهماتسسالاقالططع

نعوسة"حدث،!يهتزافرسة.ؤءا."-اتثسفالتيتلفاالمؤواتاًشالكرحداو؟ض!!بأك:لميخابعاشوةاقريينورصرينناسريدياعلىمهـرفيليؤثر

اعدداف!يةالمعهراكةافةج؟ؤوفيصحمةالمؤهذهزإعبهالذياءظيرا!وراالذي،،الثوراتكة!ابر)الأخيركةاي!فيو!ردلم"الذعيان!الازقم:،1

.أدا)قاء"مسينللىلالما)عرادجتهخرأ

0.1طسسملو،ةر5للقادطقلحةهافيا):قافعالواءثاسطلاةبةإ؟ةاا-؟ةلوااهذه.

..بعهر.""-5رةد،ووءاتبة،يخلماركخابا)سطمةاًبهذاان.نوبالرسنم

اصحاًببعضاًوإثطينص-ة.يننجابمكط5حروالفالفنمنذ!لواارةدم

.!لييةرالعتماكولحا

واسمةقحىهمكزالمرجتما?ةالأاالة.مةإ-ةغيههـنسطأدينافيبةا)"ةااكزلمرادوي

ئو)يةلماا.وه-اضاتنادوا)ثأرةاولماديابرحكارةةيةلىاافالأهدرعض!ا!أا!ااا-ا.اا-ااا-اااا-اااا-ااا-.ااااء-.ااا!ا

عصلىاص..ةاه1وهـمسم-زاهطهمز31ءرسم."عة،قهمحاعلىزإفي:،1التيا)كيرنط-
،.!--.--.-اثافيواالأولءالجزصدر

؟سطمنغاسم"لىإدف15خ.يراسم::اهسل.اازباحاارلءةافىةبراز:طيرجاليأاتةدمو.اعماأهسخماملممساءعهسماسها..

الة"الةنيةالةةالىإء:اًججحماعدطااقعوفيجهؤة!با(ةقيتاجا!لراا)ي!اجممدفان-.مى

جهاتو-:سبهفلااءماسسه-ءيرأاد؟عهاأعتدو.نسنموهرمس!ات3"حرفىكرازش)تيل-مب

لهمرءبيرأراردو،ولمنلاالثرةوهمرززومهـلطا1لماسمء:اههأذلم!عما.ال!همهالذا1الملا-سطأ-مخغدلمصهسسعمطغهطعسهمعم---،شص--
بر".ليع.ء.لي.،.ث.:برير"ا!إفواأثلاجرمسكمابؤةةءرم-"مس

وه-.-اههسو،اهس:إ"ةمتسكسماءوااسمطمراةالليسهزراىاطس،ة1أ.لسهطد.5

ور

أآ

!هماءرا)ةنو3بريروكا،منهراةاًافيأ:ةاياسطافىللوتسبةعصورةاعهسما.ءعلى"

ادامتدء-لىن:لي"ماهماف؟.ة..ة-رأج"03-مسة-نمانجسهر5القافيومصرءاسما-سهطخس2أ-.-

في-ليضلمراا:حر:ااوحاه!ال.ةغ!ززرغيرانلي،:غكي!تماءإةوايةفكرءاداتأاللغ"اسهلآدرفياك-!صيناعياءامنعةجا-ا

ىير.،:مطوو:ةهعا*فى"الهس،دإةرااسط301مس.
-..---.ء"ـ.يلمسماابئ.حبةسحص

فاهـداءاسزرولم--ة:ا!اوح!خصسمسنمد*القيؤ-ة!.الااالةهسلراتوج،في-

-.الح:اةأ-وتبيبردارورصادرادأ.

)مثاوتوا.ؤفونامهنئجمسمطفى-".الحة.ةبيز،لم!ثاسيناهـةإ.مليقوسطم-ر

.وفف!روأ-ءابدعدةعدونمونقا-ق!والةثسرعةللطبل

-.-

ةر5الةأمن"ءةهـع!با.-خووكبةر5االةخيرىيا)ءقاعفماأوةانا5منو-1011-11111-1111-111-11111-!1111!11ا!،--11ا!ا-11111-
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-م!اتصا!طفي!تما!1!نشماطى1

نت؟إءوااتحدالورإكمنتهز3اجنتوت!ىو،وشاءهاظوروةسئفيناالىالمهثا؟قلاءهؤ)قيامزةيجةهـ18ءروزيىوسصاجيمةحرفوعىنفسما

بصعما)-!في.صزدة.اهيقية-ينالمفثلينمقام

تاافو.حدتإكليهزقومأذيالختلفإنرصدال"ثإطارارباسة"روسنحاوأط،ءصرفيا)ثقافيطللفظالراصزظرنلفتالتياهرالظوإحدىهذه

املدوا!،عف!رسةكما.لي.ة،1فيما)ةقاءلاافى!رالطوهر1ظوأسجلورلمثلونالحكأ:قبووا:لاالسؤعنبةجالااهيزإيهاالتيلمهمةازبةالثاةهروالظا

يمت؟ىإرزياالا)تقاءهذابينز-ولوا)تيلإفعباا)قامةاوتجدالتيامللل+و؟هم.ائ،هممن

الراهنمز.لىطوأفالةمرفيير"المهرلا؟زافها.لمهمرةايطوة-*-

ش-"ست.لمراإةءن(مقالاءهومحقم.ونملحفةالممفلموناهازيحمفالففىلحعفوةانهاإوبرخسئسهومنلحباا5ذكدرةأو،ءبماوء!يستبمم-ةلىنساإف"ستيرحين

الداف!ةاصمحبةإشءةوارأوترسل،جدردمنالغاغةسالسمقأشربذ)كوبعدز"ـفأوفظرغدةتجهـعتثم،بماتهحءاءعئتباطارولهاوكدرستهة"2ا

.مقما!إعسهفىوارفردةبلالمجالىبعهيز"ـأقدكا.بإنالثزرونيهذ.زإبة،هـافكرةفيوبيغ!بينفوحإلبءة!ا

وادلمماوالممرحرضالمهل؟كأ.علاقتهتةعلعلمالاطلاقعلىي3ز،مباسرةكارسةمكأتهءاًرسةعن

،فيياالجدثتةالخبرابيتساب3اوبها3!الفمرفي،:"-الحيةتيرارواستمرفبأنةا

اوورمالذيافيهامظاهـربرزتإهيمءهـوافيا)رزقافيالنثاطا!بجومنازاءوهو،بهاز!طاًءروجودهمعنىاصبحونهاجدووبهاعصاشغإتلأضها

نميينلمصرانللرسامالفضةرضالم،1بهرةوممايدالءامانجديةابدمنذبدأكانء!اقوىعادعمةالةرنتحاإذاحتئارباتهـريستعدوفيالظرهذه

الأعدادفيفصيلبا)ةرضالمعاهذ.ءنوسد"دث،الككبرىقيمتهلهر!ثاط.خة3المذم5فيحياتهمعئإى،م!نتهإلى

ا،ةة-ابفضءعرابمرأاقءهم-اسبيالم*ابمضابرلزمقفكابزوزر-ال!ادمةأككروة3الح-يةجمت،الانابفابمتباامفيببف؟صحيحأ5ذاكآروإذا

.سهلميمان!نإترهـاطارلىالا-ة*الياوالعقليبالدورمتصلاًكانإذاةبالح!يقالت!اىأ

الأص:؟بة:أفرنزاعلىاإرالأوهارفيلو-رجالاجمسعابيالررابممسهوعةعوالناسر،بالحياةالانسابث

م-تويفادا%افىحطفيلار"لمصراإتحولمااءا،ؤ-بةوالفرالايطالية،?رفيأءةافةاح.صءنلمبءديناالحةشقبينلهثلينغامايحدثمااوهذ

أ!إثايرإةىهـأميداصالئةوصاهلااوتللمنئطمالىشفح.العالى!ا.ه.-الءاممهإفخامشغابثزوائبملنتاباأم-ويخراورباستمرولفيرفحمر،أولفقيرنهمنا
كبم.رطمه--ى"ر

الم-ر!وظ،ة"إلىيمص؟ةخير؟فيرةونثةظرينا)فىالمثاهدينمنبميرةنسبةالفرصة!نحتى،فبهيرعيسونالذياقهموحياةفيا)هثقافةودورلدورهم

علىإفدرةواالسطحيةمنالم-!!ىنفسفيافةصلاالدوامعلىنوليإتسو.الطلوبدورهمبأداءويقومو!كطيقالحقمكانهالىليعودواا،!لم

؟فىفل!اليرالأودار؟هتع"ىاذياالزرإطاما،التافةالوقهيةاتالألح!ر:هممءرفيقافة،5نإويقالحق،:لوروالم

ارهـرالاستء!لىبرراالاوم-رحإشجعماولعات،محدوداإقبالاالا1،0خارجفيأوالجامعةفييعملونالذين-نالجامعبءف!-1

منا؟ديدابلنيكووغيرهاالجاءعةفيالثابمنعدد-3

؟:.هما..أ.اهاإه2.:ها.ا.لأ5ء..تم"!5ء..ا:لأ.5""ه"ء".05لأ+:.ا".(18أ8ا"لاا0151لا"ه8من3،قيالسيةالجوهرئصلخصاابصضنيمتصوالذينوم،.صرفياءالأدإ

.قصة-علمم.فكاهـ4-زقد.يختار-ادبحظ،رتوفد)نفسهمبأواسعقزصااعلىدورهمايحةةوأنلهميتحلمالذين

!تابفيقيدههذاكل".!الادابفيا)شءابهؤلاءلىءضات!اجمنمتهددةنماذج

ايرزبطوو!اءالفرلدىكبيرةرة2شعلةيحوزوالمالذينبمض-3

--مخالىلإا-حبحقىصايحىالناضبمالقصاصأس!مروعلىءصرفيمافةللالادب!يةبالوابمة

ه!-"الجائعةئاب"الذبروعتيصاحبإبدوياءود33بتومن،(ها:م)مكاقنديل

،وا،رجعاسهةدرا!ةبدونهت!تلم!للاالذيارصاب!.نمهالأرضرقيق*ةصةصاحبدوقاوذطمىحالأخيرةبةر1)5،،و

عذحس-ءهمأزسفهاطلشا.ادي-كل"يرغهاوسهاحشغهالهغعه--وقو*مثةز"مبلانها!معموعاتالمجموسه5فيالواطةحةةوالقزاهر

....الحلاسا--اهمودهسهافيهتطمدبصالسهبزوالمجالليهدقومالفزطفاهـووافيزفاوتعلى

--.سع"لءهمافيبرهيهوغه،سيماهه-احفيبلانعثملااانميبلمشو،لةمتهمباسهوقمزعما!ب!!"،نبرفيماتمقطمردوسه

-.لروت:أ!ماةمكئمةدار--الفكر1دا-اتيادةالواحالمجمو!ةداخدفيوا!حاًر3دمظإنهحتىأدقوةمنجيرا3

...".!.افيمم3.يئلمسهلمتراادفحسللأيةاعهماالإ-بةبنفساتحداوامثمغبفإلم!زةة-مفاسد

-ترز-بالىفسارع-تشرروسلخالالعدد-4مشظهر-،كبكرحدإلىواص-ةادتلمف"صداتالونرا!زالازرزهذهأنعو

-كرررماقيدحم!يثبيالعررىءالقايماازصاد!اقصلءتكمجصوفىاربا-تمرتة"والختلفةات-دلوامتداء!ا)ءقافةغلىاخطرتمثللاكط3ة

-فهى-.نمالتم،ما-الانعثماليةههةهفي"ـاثمتاملاوكلا.الخاصةأسقرها

-كويرص-دىالمفي-لآطولحكثلنا)تيالظروفب*ف!قى"ةهاعارضةظاهرة

ويةالعرالبلإدتمكتباكلفيتجده-،السليمةافا(وزخضجويةالةوالاميةاتحدالوففآزروا!شحى-فيلطا)"ار

-،ا.0.115051اءاء...ه00،10?01000،515141ء.ه.??"عالمجحاجإتولدتهواعمافي!هانءل،اًوءليفةالمزالواح!،ةوز:"شم
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!..صا.!؟!طتصميور!للنيثماص!أ

وءلىرإكرهـليادوااءإ-.ر"زربرصآن!صوكطاالأهـورةو3ا)دجمتروقدغمحنلمااشر،!لألهو،..4حى-ونات،ءأإ8ـتهيرإقاءاءلىلأساا*ئيااع!ماد.

؟ا)ة(س!،-ءصمهمم:نمهمةارمهلمهاوالةيرهـ:نممرةو2لمشاالأوز/ا!هبق"س"موامنإوسمهأاهتشا!فيصأ!ص،صالىتهمكأاشة:راالألومرعسفيأرلاس:ءراءمط

فوطرللء"-ضوموضأعرقدم؟،نبةوسيركاووبرركاماوا!ودريفوجوو.*ء؟كل

ا!خلمر*من-ص-ود،قوالشرالغربفيا5وصرعاإههتياجتماءبةلاوا!زبةالخارتالأو،في-يرلأموافيالألي!ا:نأفييةأاطرو3جماز!اةث-ةا)-ت-(اءا

ابلياا)5"ا!سببتوملثعرزبةوالمضموكابةا)شئصأتصاتربمكأاا)شإتصوساات؟!والا،إلأ-هـاافيا!ةأبر-امكازءات!نيا!!"ـوعى؟بإءتهوافعقيبو

ءاسوالسلنىزدلأااءسثربرخنو-ا"(-ة-نابعضنظرفي-ر؟:37بص!شمن%ءةازةاالىطتةز-ت-ت"خاا"يرطإإفيلااملاف!كهاانأطقو.ة2ا)تافهـةطحالس

نمز-امءحتاتاازةكطةاككاهيو،صىاصضوجهوءنما.ة"*"هنثعء،3ااهم:ت!اانماراوع"نممفيذحفرو2:!تجةافى1لإضهمنراجلىلوؤ"-تج-بإ-يماادوار

ز.إدأ!؟:يهيةةمءا:راهـالأزص،-نليالغرين!رفلمواشرق-نالم-9تدرامهالأفا*ءد-ة-ذببرفي،ز"عةااحهـإتإ-رواامطىتبااهم:ةء؟ضاتقاىلاأتهما

.أوسه!اىاالعصورفيا)غربقالثربر-ناءضاريئيرا)ةأ،منم-ا؟%-صصع"ماذافطتعدلا!ازتيح-اخماإمهاءةالح\امرااًءأ"ق"ير!بةمراًلأ

4-رأهرأا-"إدراي5ضوع)واالهذزياولاهاركتوالداسةدر4ءكهمور،لأؤلامهاهـذم.ثا!فير*السطاه-غذؤجدأطبةةاهذهو،خةمهلفااةشر(ة!ىا

بزاجموأشتدعركام،*واكاةاًنزكومخإصة.همأمةاس"دروهـ!"،لىأهموا.د.ةاةادااالأعدفيألإلافأمن-إة"المح!!أ!!أذهـش"مرلبفرمزعرارأ-وس:-؟و

و!!اةرتالأس-ق"اذمعلىاصارذ)كد"أةصبةاوزهد-يثيمةللمثعيةمهولموا

اطض\رةر!ارثخصلةالمبازبا؟ومنكثيرمفضلىما!زاليأشبإفةا!،قيجديدة!هـروعا

.برغالةرحضالييخاوبمكأ،1مهةالعلاوبيةإعرانمدداعمه!فكلصهـيردةبةوعبإسءلةأرمهداىعلىالث*ابليعمريرءهـا!

.3"ابفهمت"مط:وزط،رصاالااا-ةشالد،رزميتقهرمالأوياكرمهلاسماذاهـاير!رررمليرأوغ(لأسبوعارأابرلةامهو،للأد.:،مهف-اص(1

يردفي-رز-هـير-جري!ىرسصدواعمإكعرايالمصرأةهمامراالحشاو!ب

-،!سيظ---.-،.ف:لمنيرهر.!والجييالمسر
،بة"!امةعيرث"ث*رءات!يو%رداعه"ثيرضاأالش"إبليعض!ىريرة؟

ءددأإ-؟اباادةحدا!ايرقدمو!مههملي!ىشعرمهجإ.ا"بموتكلبر؟نيخ!هح

بئمهادسهع"بلآداا*اسا!لمر.لم8،النأمءودذلاسهظالاولىاةعللىج،ودمةيصومةاأعاوز-ممامه!ا!ص،ااصص

اثقافمةاالانديةز"اطالتروبلدوواعلنعر

ا،ء:سا).ةافحمةالأنديةأ!ثأطي"ه"هاالقيالازطماعاتاننمماشكمنا،سةا(صلمتلىءامأالاا!ال!ا)ةصاأ(لأمهع1ااءاافاز

رلي.ع.و!يرلىى1ر-2و!رىى2

،لازديرةالهذ..ةهابير3-زءفيمد":ة،ا)*ب.دةيرةا)فكريرقظت!ااقتفىءلإف!اأءرززكطاتءاكأررةصوحلىإق"تإأتيأف"ةإةاا-اتلدرا.نو!ان

،ليومهكلفياؤول:،هـواكادكلفىهثلي"برحماالذياقالاثسفنميإقمهطافهطواضأ،رإذتنا،لحادومهإالترراءمهعمهررءنا-"درأ"امامنالاواا!

لاجخماعوإاهقاف"حقليافيإبيلايجااأثاص:ابرهسيرقيالذياليدأ-كأاإقيارماوهييبةفرمهورةتلىوا%شع"بةلاغةجامهلمههرلتبو3وأ-افربمةوبءثرالحإدي

،ي:ةازدابماجمؤتالتي"اتالمكؤر!ذ.5كلمنبالؤغمحقالما(مهمنولعامهالشعرازصوصروء-لى؟الاؤدلمطفمطبيالعرالسءمه.نئمه،!احصبرعكنىفي

كلههذامنوبالر!نهم،ال!قازبة4ض:ةا)ةاهـافعةاالحركه،وحدهـاهيزظا!الى!ءوعهفيز!وناا)تكياتإاصر21هذهوصاحب،،ارجا!رراويالشع

ةهـ4تحنمانفياالىالملحةبة!لراتدونا،عطاشماعلهـ،ازقصا!ناترا،يضاادةماهـ-ااخةاروقدزياالأهـوينعزالعجدوركةالدهـومةظمةكامفها-ةدر

..وح!رةابواضطرهمإقممط.رةإق،5إبماءعةإبالآد؟بةزهط"امهالامتإبةل!أ

همب"هكأمه:هوا،اتضرلمحاابأشوةليقيهاكا؟ا!همدءىلماار7الشارقوالخ

ه،تاًندلنة!وا.ءةهـولةفةاضاا)هـقافيص.د.%الى-فامهارةفك-!.صصءصصضءبرص!صصءبرص!صص?رض?صبرصصبزصبهيءممرممرصص!!برصبر!صصع!صصصص!يصصصصصصصص:صص!بصصصص!صصع!صء!%ص"!ء!صميصصصصصص!7"صصصصصصصصءبرمم!صصصصصصصصصصصصصصصصص!يصص!صءصص!برصصصصصصص

-ر--رهممصو!

وهي:اديال:وبعضفيتجاعاالقيتالكماوإلاحاديرثاتالمحاضوغلى!!وصدرلعاقو!

لحلحاسةإسيواوالادبوالعلمأونا)15بيناداًماةد!انبع:ومحاءرة-9::..-.!:

.سميالقاظافرالاسه"اذاهمامينندببهاإقال*منبمهالراا)ك:اب

..-....ء!بيالغرالقكرعلاملمحموعة::

مهرسولعصصءرءع-عوعرلا-ملرسااررعهصوموي!حلى-2::..ل!
.ـ"

صلي.إوانظيمرك-ولدا.القاىيحرالسسزولةابا:

لشر:لزطورفىأثركلاوريةالعرالصحاةةهمصةد!ان.ة.محا::!مهيمهل

.بره!وصر-ص!

*:

ادح!الي.سإميالاستاذادكقاهـ!ىبيأ!عرفيىعو!ددرادكتوهـ-كأ
نر.:-.

كاتورالا)قاها"-صإدء"الاقهجلمناااسةسر)ع؟امهومومحامهرة-ع

صاالمزفا!تديروراد:تراورمنت
يى.ويم\.!

ء.ئيل!

في.-باار!مجداروت3لدل.\قل1،،طبةقرفياةدهـد-!،هعضوموثيرحد--5?ءصء!صءصضبرصءصصبرص!صءبرصصبمض!?ءص!ص!ئر!ص!2برصصعيص!!!%صصصصصصكصصءصصصصصء!صصصءكس!صضءصءصضصص!صممر!!ص!صءبرص!صء.قيضص!ءص!ص!ص4ءصصص!ءبهىصصيصصضضصءصصضصصصء7كاء.ص
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اتخرر-!قصا!طعفيفي!تما1لعففماص!1

تعلياليىةيةب:ظر،ل.ظء*هـو3وبدعمحماسكابى!تريمحاصررش-دهـوب(طالاساذأقاهاا:عالان*ع!-كطر)انب*:وز-بةر!ةلياىاةرة-6

يهخ.بالأروافحمةبالجغرئسالخمحواتلمك4-رزاتئاول.!زغوجيزرور،

به،كباكاعطدشغةردثءوراىاالى،ذ)كرعدلمحاضراقوتطر،بريالجارش!ب)تولإدىايرانفيس"تانرأموصوعهحديث--7

حرالورةوسط"البأ-انادخ!قفيفعلتالتي،رةا)بشرلاجناسازعدادمن.ردينيجرشلجبوبادفيكلل-يدة"جروانًديرومنيةشعرومختارات

،لاع.باراين"خذزؤانيجبلتيل،ىالكيراطقيقةلىافي،؟أراوضحوني*االا-"اذ15القما"وص-اخةرصالة:ةداءاا!عها.وضوضرةى-8

حصان،وعيالرانالاأذلكقلدإ""ميناالحضاريالنمطدراسةلدى.أهبطارا

ثم،الدامغيههابطافطهعتهعلميهطغتلتيلاللاتينيةاطضارةهيءاا،عبيرالةفاخرالدكتورالقام؟،دوالفرية3االاشتركأوع"ـر!مورثحد-9

تعليلهثم،ئ!هاحصاادزءدو،زينالل!ج-الىيكولوافةالمؤصرالع!(تحلميله.ةا!اع

كاظ!ةعلىإلكام،مستقلليةصا!لفالمؤفيتصانبمدو.ئصلخصاافذهص؟إجركا!رال!املح؟الاذاءة*ـرزء،!انر*ةوالاواليثانحر-01

نوبلأوق؟ا؟الاقلثيروزأ،نبةيطاا)جرال"قإبةيعةطيالىيىءقل((زس"يئالةر.*..اذلااالكلام"ربةا)عرسيقىاوافييدلجداءقيالاار،انبء"ونيوالما،ليالق*ا

،الالانزي!يردس"ةفرل!رأيليوردثم.؟افيالرطبالجلإدياللافحاكنمرذا5ًخلال،،للةةونا)-ورية*بةالجمر)فياقيء.نحقتابنجاة

نمهبينوغود!قالهوما،م3رفسلازصو.مالىاالغمزسلجيا!علىز"ـ-واشارلرساميناحداهوو"نيتشوزنزاثو*فيال-وغوسلاساملدررصءضءهر

ةدوالقيا،مةلىعااوبحس،الجديخلياالدق2الخلبقوةنوتميزو31+منزيأم،بةوالغرباوورافينهحاللومعارضعدةقاماوقد،وفينلمعراغوسلاد.ثيئوالي

ولككاا،يةجدعميقةخل-ةداةاح،م)دفيركتشفارججوير،طوةوالسجنوبمنلىتل،مةاالطبيعيةظراماوا،ةا)صامتعةيالعابتحااللوذه5تراطو

لاولذلك،وزةاذاصلزوالط؟!عةوبيهنبرءة؟!،،حلوليةرر،مشوشةمضةعا.4ئا!إدالالوانلهلوحاعلىوزغلب.دررإتي!كطالااحلى11

انتكاتيالفرباإد!الالمانيثجا0اع!لذالنىاممنيبرت،الالمالاوعيا!ومةليالتحيماءلهاباورمووعري

((يقةايطرر،ز-؟حوذفما،اًإةيمءىضوالهـوا).هـاء-بمن،ات)ء"جزبايةرا-والجمعبةادفياصيراهاالقاالتيتهةرمحاهاشمحكمةوركةالد-تها!ل

عقله.على،الفكحرتار-خفيقديماءر،السءوبروحعنالجملامالىبر؟تلح(طلف:و

وكيف،وسىالرالشعبزم!خصايد!،الى)!س:*فرهـعلمحاضرابنا!هةفا!ثموصة-آبيينا)غر)فينالمؤتدنجد((تاس؟تالىًلحلحتبواسترار،دع4ؤةرز

لويؤو.،(صتينكوك!زًللمرةليباتحظاملاغلى،ا3)خمماسبااءشهدنهاًثةمبثو،لمعنىااهذشحعلاتملا،مزفسابالعريناملمفكرو،م*لااثل!خالا

يرك!الامارفيوصح،3؟يىالاميرسي!ولوصبةالىالمطافغةصافيءرالالبطااتفيوندىوال:"يينالبياى!)فيكالجاحظ،ل!رمافطزضاعت9،ص

الارصخصباصثدة،3اوالتق،إزعلتودإيمتمء!اكر،!الاوراجيمك!علومفيياسةالس،)الم-مىأنابهفي،بوةالربشتخالمإقب،تيالإزصأرأ

،%لاطبعيتملمزطورهانغ.!وريهـوعااككرمحادمرز،و،ااحمبكرواًطا؟فوث،دآم--ريىنومونيفيز--مالجوإ-مىماليشبوهـو؟لحأ-ةا)ذر

ولذلك،اتحاعلىج!دألاإبم"إفه،اجخما!اولا،الهجرةسه؟يانالك3ف.تعاصرالتيالشهوبرة-ءاتعناوردموما،خ!أريأ

حظةبملا!يدسيغفرأريقذفثم،عليه3يحكان.!كطلاوراعلىر!عبعنالصبمشعةاناكرذا،ةاهـديثرالعصوالىذلكليعدقلم!!وا

كامقيرسهولولكةه،لرسولامير!اان:ل.ز:قومنةظرةءير!ارمةلاسيما،أمصوراهذ.فيبيينالغرء"داًكهيرعاش!وعتشاقد،.مالا-بة.ف

جيتهلويرويدم"أبامؤارمازنها!-بزه1،اتولارلدبراؤبةحاو11رالاءوعناصفووالذين،الاعلاما!اءردامو،ين--واله،ءثإت(سماريالفرفي

لاةنممااالمغبفعلىخراج""لويويردالىاقم-وصإياًلحنهو،ال""بقةةالحرشعوبللرز!نة--اتخططد!!هعةافيمياعل"ـ"زورر:اهـثال..االاأة-يات

لا،الماديةةلحيااىةومسءلىزاًغةةز-انلااامةر3متداوما.تعالء-السياسبةجيةلوكوالسيفيعناءرل!بهصافي"غكيرور،و،،بةليرو،وا

النفس!رعنكببالش!يرةيم،نءاريوفلار)عةبرووفي،ىالاميريللشعب

حس؟،ليةيرطالاالةفسر،او،؟ةأسيا)ةرل"ةساو)!،،زيةلمألاا-!ال"ةإ!و((بةسورا

ملعرمطصد
في!.وءعر-يهـنجفر)فينأؤ

بيتهوفق1،اوصوعاهذافيصدرت1)في،الكءباواخرالىساداةأثارثم
لح؟أصعوباروحل!اتبعنولح(اسيت5ر)زثردار-تهاحر3-ابوهـو

لالهفزاً)(أسورسالماقاليتةلياا)اكفيةائصللخصتحثءففيه((يدس"ةفريهزدرلآ،ا

لاضغرارص!-امو،المءاءالمنعافي،رالشأذاتاشءوبابرعصإدئ

ولاودروومار"وهورادواالتي،الك"فبةاسةدر5ونماا،ئصاطصازإكتكثيفمن،،يد-ء"فر!)

المنبعثة-ةلجدتدائطاا)ضمملةهاآأو،بهاالء"صفةبالشهومؤ-ل!!-ء"المء
سصإقعلىروكتلدا:بمةلىر

صأح؟"ـون3فيعط،اورهـ-ثا!ذافيإكثبرىاالقيمةوانبراطربيرعد

توبيرردا:اترمدشو،ن!اتو1،برةاعنءذر3برذيركتةيلا،-"نارالدمناغثرمناخلا

إشءوبائصخ!افيز"م!ماتالى-بر-لآ15،تءذ،غزى4ال!ذواتفليعرءا
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أ!3!ع!أ!تط!9!م-
غلى%خطرافوف:"ىوار،والشهر-ةوافيمات!صةافيا-اتالسيرزثولا!بطانكرفيلامألىلأ3%لياسص؟!!تةدأ!*مرءـوكماؤ؟-إفورح!،يرش!

.قاالعرفئراءلأد!و*دب!م-قتور3،صمتق،8تبىلطاضش-!،دهـجأا

!.إفي،الادلييإ"ءا!اتاليثةأ!داديرةةةارساللمدابهضقي"هانىوثلمهروإعشيمبميدمبغ!26ئف!مؤكبط!ورومح!؟-ضر.ظلمح%ضرختة،ىاع!سوبرهـ7

حصذافتبرتما."و،شابر"ز"ا!!الشخ!بةافىاث*نافلتق!و،ةمنومجصهـ?.:أ،:"وحمصالمرةحدكصءجم!شىأ،ث*و،ت-!*77

لاتئ!؟.د"ىوا"حجوي""!!ءشكا"ـا-ح-ا-إتإل!ىرجة*ش!ارذ)ك"ارمكأخء-لمثلح:ليد-.ةمح!ررركاءآب-يالم!أفي2ت؟؟ؤو:إعف3

الاجماء"يخا.حفنالباير"تصامنجبتستو؟أبرني!ة-!إ،تإكأ!ة9ادمدخء":*خلاصلم!ا؟.ينرا،نةليعننقنمبرةص*تبر9يررزتكارء

اة!ا،جغر-عايرلهإ:ةقيو-بمدةأظرإلىإ"ر!إ!مياا-!::"أء:!؟هالتبم!ء9كا-ى

حمااحمؤتسافلمحمماعية3الاأةطراأةوجمق4إشكا(كذهب!ثلا!ازدءو

بةالا-ض-اقم-*طةزرأزرامناصفلا:الادريئاةظراةوجمنا)يهاانأتفتخؤ!جيهازتقيأتا،إ،:د!االصدهـإعلا-ممةصعلىوبم!رفيءا،إءكحسع-لأ.

في-ةا-أةكهـ-ااروذلك،اساتالكريقةءارألىإمالانجمنالمضلقة!!!!اةريصص!لىنهاءهـا%أغشةو!!ةز"صئإموحلة"كله!بأ--:ء

.-ك.لح،عتف7هـ:أر8!!*!و
صاصء،ابباشمناع"إرها:تمداجتماعيةاوس-اسميةاوادربة-رةف

ةوسءزةأةة"فدرءلىير؟ءساوإءيرطواً!3عرانكما!.

ازاثلياتدا!?14عذوالالامنأ!ح!إاسةإكرااعدلاللإ0،3ةفماا-!!أ

"17.اوكأضماف"ـجدمعرفيكيرإتفاليإهفيماللنظرلحةصاجا!الر

تةدءهـ!-اةهرطاانهاًاتاالح!رمنزف؟مهاننسةطيعماوةصارىءعمعلىعمصدطلي"!ي!صمههمصءا 1.1ا-ال15ءاا"الك-(!

وافافيرعلىدلاا4اءم"فيظ؟ورهـاوان..ضبةمرازعوزوزة-بةئأتل3ثرة،!ىمرضاتبكوانش-."وخةمكأةطإهر:ألياشف!أأيواصض!اراأص

-ةأءالأالبزعاانوا!ةأللاص.دعو3-احضلاأ.في!ام..

روور..وطدارعمم.وىوج!رشؤولىوبعصوالقصةالشعرفيالملأ!برةؤةالاوفيف،رتأتياأزحهـاس(ت

اتئاصينصووشا-اتالكرمناهذ:اموقةفيلىطبعيواًزةاكأ-بوإلجيرفيزة-ية،ةاالىالأءاباعلىةا!!اهر*!م-عومر.،سةا%*

اننر!:م!ىمدكةهمحرحقيقة)يفالتأحبشند"*الذينالاءؤ5ربى--د.في"زهـعةلائذكيارفي)،وإظصوإنهتكأضءلمأا(!كل

خم3اساكرتمحان!احفاوليلاالم...لادبربةا!عناعلىءئالسزيرا)تأمن!الاضاهبرفوأخرو!واخ!اط-أهـاكبناءفىأوتاساالكوهـرزءحلىليغ،بو

زبقءا!انأءلمهقوامنزا!يس..حقوهـ-ذا؟ضيةامحلجمالآناالىنكالهابصدصالا.اصةوالسكاعجلاوااءهـاةفيراءاأز،رة"ومن،ضةءافةشرروا

!-از*ءةلاالتيعاتلمطءواذه5ورياوصوليةان"صرفيالادليبةوساطالاير:*ازحوفىايةطفواف2ءا""(هراا)فوهـكأ.زثيرو!وثحدولاثوثلمل!،

ألاوصاطاخا.لىعنءرمطمامعطءبةاًلموضوالوج،ةولامىالشكابةة3صاوا.نله-ااععلما!العااي(لرض"ةئمنيئر.)الهاعطلأإخفس"إوطافزر؟!دهني

كما"تصبغرزستولا.لهظيرلا%يؤءااتضخمتمويفحرشاءمن.3صلاا)فكر،يروترو

إحت*اتافيالعرازبةافاتالمؤ.ودوعدممنوفمعركازب"ربإس.ى؟توزدبريرؤصدهـىدوه!اوب*ضأكطكألولى*بةا!ئضان)تااءىيرشو

مح!)حليما،اساتكربرا.12و،زناأةامؤمنزهزعرماةلمير!ةواللبنايةال-ورمذههـبةعةشاتذوخ!اةة--لإفاءلىتاسا!الىكاهـذ.ءعث*انايرعلىوكأن

ر%ثفي"الححكل-اسةالس5-ذهدامتلوواود..اقناا-وغيرفيضه)عرفيإكااومحاو"قض-تماير"تمأتةا!تكاإكورز،قصالإالا"لى.ا!دإ!لها!لة!2

دبربةوالاا!ع)ميةا)ه؟اتلىع،1زفزفرضالىث!تستطحينالىإتنالفمؤ.اغإ؟اتالي"!سأالمرسوسءتلنما

و)ءةانياوصورهـصرفىخياتهااحمشالىابكةاءكااطعزستار،ضأفعنكاعىلاجوايا)فكرثاطا)8هـرمظ-أليعصفصا!د،صلىهـتاولى"ا

ين.لمةكراوءبالاداءقديرفي،خرآءسىجحماءبةلااوت"كراصفار5لمظاا!ئاكوشكاءدبلااتا!جةدتلاأ

اضءفطض!--اصوعاموولازةالىتاساالكرهذ.ا-نربناحظنل!إكة:او
امفوتلىرت"ء-5ليش*رالىافيالسلفللمؤتمااذإلاذلك18إحيولا

له.اصهامثءة"وىليهءل!اجها!ودتلاباصإتما

ب!اهاهرههاـه!ولهاـه،(5551511551،11510551!ول1000110،ااا!6!أهااهااا!ااا6601111111،11111اولا!اها،1.1.6اا.)كاا6ااااسا"?"ددةتج،1و.نولاير"ناناحثاالبجمممىرفسذبج،ةهرالظا.ولهذ

"ديأصدر2-.ءب!:4.عإطفبةالقضيةنتكوغةو.ن،إضا"ورباإعالوعق:دتيفىليإغ؟(ا

سيةالفكرالم!ذاهبليب"ننكأزأمنح"ءاصا؟احماءبةلاجاوزةاظروكآؤت

--.ا.يعدلملشه-العاطؤ-ةزاسكفىوعلى-اعدتتد..الحصوصعلىإ-ياسبةل..بيةلأج9ا

سباصتماعهةقمهصبرثوعةتتالصحففياسمةووةدعامش،دإةة!احتىوعامشراذة-!رة-ير!اوتجؤشةإأعاا

ترةشلموحملر)ط،وبالعلواإلالهاءايةلامشوشةإءصفراسةأ!رمبةإؤير

بقمتعلىارملةانللط-اساكانورو!،قيممملاءهـءرفصلا،أفشإءا

سوء.عمممر*-ووى-و-و

المامطفمأ-امطات.إصرالمعاًقيأ)عرأدفكربهمااااغ"والتياساتال!ردعدهظ؟ورهـا

.----الىارىإلقضاياهـ-ذمالىالىظرفياةجردامنا)يهاذه-؟اؤةك!وا

--ذستالااالكبير-بدلاالهمقد-دلثظينوخير،لحلىيثاور!ادلحصاو)؟ستاسا)!ىربر"مك!ل:ء(-أمازد

لدينلزقيعمطوسأثلموضوعاًز:إولعنفاءخر3زفصرح"نفحهع!إئمما4زةبوإ،-!إلادب

اأر!-ا.اااا.،111110011،1400ااا.،...و!اا!ا41ا!ااهااااا.4.(111.1..1111011111611،1.،1116،1111(ـااا4)11*ا.ااااا-5!ولمنضلإغرمكطفهفىؤمالءشالىالم؟اترشىاو...!فرمثلاوزءأيرة!رافا
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م!اا!طلمحصع!ط!!ىمتأالعمهثا!لى

مضقبلىانر-ةاررةوبالجامتفهالفلا-ةاذيطشرللهاعءدالا-تاذ!اوير-خماط1هـإ(الا?ءتأ5ءدجم!مدفيبز**+وأ:لينإةحر.!من3"ايرةبملةأيهاءويرلى

منالناصبة،اس.لاميمابرمتهاالأمةمسجقجلريكوالىلي:.غيإشزوفيأءةافةأت1،الهحلي*صوفإقياتوا"لا-ي،دهأ*وترؤإذيرقااء.!!!والم-ؤوأبة

منفةووللةقاالعديملاجلر!ورلانهاءشقدا:ًذ)كفيلوؤا.جحمماءبةلاامرهندةرالؤ-ط؟لإ"ت،-حيرفتا!ائمأليعا!لدواعل!نوير؟ثرمفه..همأزقر

نتكاما2معةلمتواحماغيةالاجكأامشايجهلواادفيةقاا)ةازةحياجبرةوفأجمم-ءورأ"!أوامن،-صاءاليةتاتءا11-حممانوليحو!إ-اعألهبآمةاسهجبالواويرةلحرا

وناكؤهذه،ينبطالريحاولوانوا،المحضة،؟ررالفكرورسؤعنةرعءيى!-اديرهو-ىأدؤ"ازاؤ)تأأم-6كأاإتا!اةذا...اررلا-ةةواأوا)ةنحاإ

جكاظيةانهاكوزبجاالى،.يةقوفتناثقاونزكولككط..ز:احياويةحرا)ةأ-.ةألي!ءدو*قي.برة0وصءرت13ا-ءبم.نهـاا!ير؟اثرالةأمنليعصم،!آديرزة

بة،ؤالفرباللغةقيعلمقؤف!ى-نةلمدفوافيمنابهعثزعنىتايحب-ثع"بة.هـوصوعتا!غير!بالاالى

ةاكةافزكولىارعلى،الاداةهذهقلاهااعال!ةابفريرطم-ا!ذقيلالىاأرقاالحكيما!ءنعبدادليغد

في*اة114الىنيةيتوالىبالجامعةالفلسفةاستاذآحصابنكدتاذ3الاسويرى

ر!نتثارعالظ6اناطحهاوفيه12و)!هاانابيهاعلمرا)عالم"نانةبفيالاأسلعرلىالمغي!1لا

الأصيلة.دال:أ،

مستقبلانفيرىنيهالزيتوبا؟امعةلمدرساييالعرشيرا)8الاستاذامابا.--ىصد"ابالآد"اطاإر

والأقتصادية!ماعيةوالاجالبإسيةنظمكاعليهنتكو؟ارهينز-يةا)توا)ةةاف"ؤ-"التواةومعةافةاثقلاهـسه""ل

عنها.دتحراوبا)قومبةانماباعومنضعةساوقوةمنصةءهزسزوفيا)"ةاف.ةكللتا-اصاءددأ،،اةدوةار)مجلةا!درت

ب2ميةالقوفةالثقاانالعلويد3لمعلياالاستاذليامزكدلاصةاذلأ!ليةوو.لمدر-يناتذءلاصااوبةمالقوإءظإتا.نعددفيهراشاكاب!راا-تة"اء

لاحمض!يةااللتهيأ-بةإفرالىتكوانىوير،بةماسلالييةعرلىزكولىاهقياوا!ثتارزةازثةاارلمهاءةوتةةاالةإ.يالشااذليإذتالاسسشفشاءللافدموفد

بالجأ.عةالمدرس،المطويالعروءيالاستاذويرى.ا)"ع).مفيالاولىء-خة.ا!وام:ةجاءالا-8فياإطروص"الاسئلةوكاؤ-بة،،الم--قجا!اف

بإيرطأو،افيلارشداالخعلميمفيأسيةالفرالمغةابقاءااملاجرامنرازيةيرتولىااءليقنوش3-فو،مبة1)ةو4ا)ءقافتمامةودىوما،أشزوفيا):قافة

سرلم-دراوكرا)قاءمرواالاستاذيحددو.يونياً)ثاا)جعإيمعلىهابةص-7اءالسعفيؤ-بةالفرمةلازا

-فيحرالفجهانتاوايبةالقراللغةهيد%نهاةافةا)مقوماتزءةليءولىاليا؟اهـعةالحربللحاسيألسانا!دليوديرما(ء،يريبأطا!دالسجابأوقد

بهتمهسجزالذياطاصةوالطابعحماءبةوالاجالاخلاقيةاة!!واالق:.اوبروعةليباءقينبءةة.زواسسءلىزقياز"ـش-ج!زافبالدعوة؟-يوا)ةوريالدس!ة

فيلالاوكاكاالمببةاعرااللغةغطاءاوثطإب.وال:مرروا)طبرايةوقاقافةا)5!اطبرإ-انإقالل!المحا!ليبةا)عرغ"للاأتحلااولادبوااز"اوابغريخا)ةار

.م."القوالإغةبعدةنيثاكاغةط4فإلءعليمؤ-بةالفررقاءاوةلح"ااصكياؤوء:إنس،للةدالظركةبةثايحرا)فقيلىا!و-ة؟بةلااتزاألأقارح،وءنياةلةمستمةا

!!!ضصصص!،!!ش!ه!ء.صءاما.ز-يةا)"وزيةالذاوز"ففلييةءر"غبصبص؟غ"مام"،1ثملير!ماواف"إس

ا!!لاوط:عةالمصيةالدعامظاهرتاًخرزهملالذيناالى!.ز-يةالةرلىة:!منربىلاودكنربةلسزاالاولىللغةا

.ءترإ-*ا!ز-يالءواأ*امتح(دللاإمالعالامينصالحبناحمدا)-"دواجإب

..يروإثراال!ادغسلعملبالاانمنويونريةضارلحاالامكاز-اتإقزطفيبي.رزرم-ةق!افوا!!قانةج.4روبفرورة

*!لا!

ر*و!ا!ال!مااً-نمرو1أ*!،فيإيةءرةاؤة-أفود!ا،طالمةوجضاأ!ابراو!وكرس
*

هـرء،رة!أووالىا):ةهـءزصءن4عىءلومء-لىمزقوع.،1كةفىءمةواصل!

.-.ىصر!!*!"؟لأص:8اتالاغأزث-علىاسء"ـعلىاسايةزوثاكاغ"ةز-ا)ثىرءرقيافيجاحر

9*براالعءبءالاتقدلح!ازعؤالتماب،العواعءرةاد*ز-يألموا!ءع،سا!ةو.؟"ءعةلا-االعا.ربالجاملإ11ء!دأءد.لىا!توؤ!

9

!!*!دثنغ:ةالحعارمراد-لغارنل-ؤ-؟نار-وهـ!!ىؤو،-إ*عصواأرزفراص"يتءقذ.ةعدمبةقوفةءهاةوربضر

ى".-:خا،غ"1--اء،لة11ةاءضواعإ*،1ء-.11-فاالمفىكةالمءا11
ليهو+،-ع!رراإهوإيرع-ر-اى

*!9!ولجبااوعإث!وا1سذ5ن!!مااسصبما!يك!اد!سن.بةزو،3إ*ةةزسيلفرا

!اقتءإ?ذ؟ؤالى.عشصإ-ا-!الجزء!لآت!حتىمنهءلمر-تأز!يمةأصوأأ،فلاحةاعأعاإلاتحأدامينإدثهعهـدابراهـ.ءأ-يدايرى!

4!،-!إق!احضأتكسقتصص.افقإرترإلأسعدحواوأرأناثاإكء!!الا-ذيقويم51بو-*"رو"فىثتركلم"ا"ناقصز!ثكسوفيإةوم"غإا)!قاافة

-!...-أ*"اجء؟ءةرغة-بنصانتإعةوا.نأ؟س%4اتوقا،عربياأءىزو3رطا

زر؟.لىعولا3-.-

.؟-ملاإ-"هإةراا!.ة"كوناتيرىوهو،ا)-عإ؟ممنؤ"ةاالابرمدجةالدرفيدإ6الب

!إ.ءفىيةاوأ!حجرتوضعإبالكتاءـلىزكوص"،اأف"حا!ينأ"زاألا-""ثتءفأ!وقا.يةزوصاولا):اب.ألمرإ-،1ءب-درالتيالخيةللغاتا!نمن

977--ئر

*!؟ء.بريةالعومح!ت*-حم!لا-لينكا-زءحمدش،!وقاشإءةال*ردمبة31إغة111ةرور.!-ثينفيإ:وامينلمحاأعميمذبيأشأإ

؟!..!لىالكاتماجه!مقا!إ"وهلادحلةلمرافي.-*"إفيرإ!.ةأنرحوأثذأك3يرىوهـو،لي:ةالهرالامةمن

ءح!!ييصص?مموصءكرص!زبم!هرص-ءءس؟ءسءبر.كلصكا.77صءى?كا?صو!ربر?ءصصكابرصكالاكل!.قطةليمازوا)"ا
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