
-.صاأ!طتمى.فيقي-رو11!عثصلى

5-ذمءهاونةعنايرةةطهونأمنزينوا)ةةاالادباهعلىأ"هلو)يى..

عإل!اذأدقدة!ااأمنراذنحولا!يمانإ"ـملهنأبروماأعكا3ام!ديؤ،4ددعإاقاووهنا،لآ!

لادنراقرالشمحطةاراغرأقدأ!دقاخ!امنوءددا"،كاالآدابمجلةأسرة

أديحالاديمكفينقالاشترانعمإع!امننو،مءقاطء:أن-نينعذالافىـزنىمتالثسقوعطةالادباء

نء-ةالمطز-ورعو!.سوالسقةاةحوادث.نذ08يواوق!ا،إ):،1ا!ل"نالنضالفيعمايةمشاركةاو3يثاراىازينوالفتيلادباءان

.ثممومواة"أمعلىدونإع!افاًذءالم.-:عيهقلالهؤةالقديمالاشرطةبءشف:غلأنمنبز،للي.مقبلدورهمثأليانيةبغيوكآن.بلالالاسوا):-رر

لييةأسااليلاداذاءإتإلىث:حولواأنمناستهعيناعلىأ-"لوليس،هذ.د!العرالةضالحدةفيالادبدوريك."نانيئ،ةىكان،طويل

.ز-*ءلاتمننغ:ويرماإذاعةعنتاًضلاالتي،الح:يرةبرتقييرالطر،صأم2ينممبقااةاصلمينجميماًوطليعةفي-يرالذيثداالردور.

ةإذاع:وكأررهمبالعرنهضةمانبقاواذاعتانبيالهرالها!في!"بنففي!اسارةدإكونانبعد،عليهاويدلهم،13وفيق

بينالهأثرلا،كاعالوهـةمعر،الخطرامرةفاوهذ.،ا،لاسالادنىالثرق!لةمذيعينبراتزالتوما،الكاماتهذ.اقول

،والعذاب"اوالعدوباطة،1-ةلراءـار5ظ!لمدزىالاتا)ض!ةوإذا.بالعرالثقاقمدولهبينمثيرة،والخخاذلقالتفرال!بالعرداعبة،اذزىفين-ر

.ئهلااسهررسالةعنورةخظبقاطلا1)باسيةات،1ورساثةصرحاديثاوفي،علخأءم18تميوالوة"ةلدسائ*ابظبينو،عدباوا)ة

!للجص؟-قيقضاكشةتناوقد،فه-اشرعندف-اعاًمصر2االي-جأ.!ا):د!لمحسالتقفكر،صلةامت.

بهي،"ثلههعلىعملذيالللشرف5ذا،طينف!فيا)ثلمومالعروبةشسف

اثا11811011011011.110110أهأ118001011811081181101.110118118118110110118110110118118110110110110110118118110110-"ا..نيمزلاا.نةلمحطاهذهو:سم

اد،،أشتات--به،-ضتطالبلاأ+اعودبئالس-ةبىالعرالماءةالمحطةجم12وت-3

ت=..-تضداثورت!فيالجزائراجم3وت،يميالبروا--ةفي!قو!ا

ت.مرالم-ت

ه+الازكليزرغباتوزكلطدمبربةعرةضبةكلالادنىقاكرمحطةجموتها

عنمار3وستظ.!الهاانبةالاز-ازعاوالرةجملترإ:ةا،وللجنةاعءا5-كلهاهذهزرطاقانالمنيؤ،حةارةود4وحم!إؤضاش"ا،إةالا-ص.ممار

-يرمركالد"االهمكاؤة-"م،و-طلار!ةهـاسكاا)؟ليةا)ةاالكلبيىأقرنةخيامندف"بماكأسلاجولحةااهذمن-أء.ءئةعرجر-ةامن

)كاودبر!ار"يرخ-بالااالطباسةدرلىاخللمدا"،بىكال"طراخوء..جرلحتااهذمب!حاانجبتاالتيلامةا!ابفي.طعن

-+.لرث:ان"ادعلمهـ-نقب!،=ارضفيوم4تفهي،13معداوتحطيمالمطةهذ.وفنجدكلااننا

+ح"أومعلىلإهالقلىاا!ا5ةعأودنةلزاآلاسالاالاأحىاتعذ:للإانمظايفاالعلر؟-المحافل!فياطةهذ.قضبةتثيرانتملكبيةال+رالندولكنو.بيةعرءير

.لاداا!المحاءضاءهملا!اا-تماالحكوزظ!انرالعافمن،ءامبةبلولداتحثاالمبافياو،ايةالعالدو)يةا

بة.!ريس.ءرزجبن!اطابرلدى،ر-.ية/!ورة،الا-تجاجعنالانحشساكتةربةال4

--ا-جديدرالأحءإءواع؟د-افلعلىمق:زإغازبةاللبالكنبداران"!ثاتدكومالخزىمنانكما،ال+ربعلىالم!طةهذهدسعلى

=)ف:نللممؤفيماغرفخ!صسداتهاجوءصاءموام!انفبعدء..والنموتقئاالتيالاذاعةهذءقصةال:حدهالاممفيةمجالسفيزهيرلانليهالعر

هاةامإةة-ا)ةاءيةلةكونلا--اءافىوعفر،1سجقامكما،اجعينارواح.خطيرالاخلاابيال+رقالسرفيألامن4

.ل:قفائ"،101لحا-

...:ى.!علىملتعأنةالحرث+.بناعلىفان،كتةساتةاماحكوظلتاواذ

دمي3اروالباصتالا-ةادويقطرفيأ!ةالعقوضارلاصنرووالاحاديرث.الغ،ءى8اوسامعةاا:ط*،اةكرةااتالاصوهذءإسكات

.توعاالمشرهذ.بق):-8عىيالذيالدارمدير-

-=.نجاجأ:ق.وزوبعلنخإيقوعلبهاوالقيمونء-الإدبيةالبرةئةحادفيمأنثمتريالاد،ىالشرقمحطةان..الادباءأجمما

...كاكااتانعنخاصأعددايةالمصر-اعةخرامجلةاهـدرت5ء..هاء:موج،فيتقذةاوشتائمبأ-بابها):غانس

دالكات"ة3شرو!"اطكرشركآتى!ا!صهولجمأالبلدا!ذمنفيهليرو-ابين5تعبرللتيكماوموس.4"الجميل!العرممغ!اإن،ننوالةةاأيملم

+لافاخ:"أؤ.علىااما،زوءوف!اادباؤ.وزه؟روعااءا!ولات18للمتأتجاءاذاح!،استغلارأفيعالاؤءيزءطة11أ-ضغا،"اوأصدقمحاس؟أ

.هدالبكلصاعةخراءة-اتعنبورديئنوابم..الواب!متج،ثاووالم:بمرإصوضاز-كالرةاجأتهمفا،بينطرحينفرسماعمملىالتاس

وقد.،5.اتإالتيالوعكةمنللشفاءعبودءارونالاسناذغائل"تءاالا-"عمارلهوستاستي!ال،لح-

؟د."وم:امج-بل،:الجديردبهكتاالمطهعةالىدفعب-نءخمموذلررفيلعزحم،نهاز-معواءشياتتطإبون،نو؟-الممايها

11801(+.ااهاأ-ا"أا.إ51ا.إ؟اا6اأ8118118ا.ااهأ8116،81115.1،5؟اأأ1118اآ"اأ8إا8ا116116،1811"اإأااهإ18،0أ815!اااهت.ـ...درونلاش!ثمن،!:-ت،اًازثروءأالاذاده5إحباءفي
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-مصاا!ماقصفيأ!افياللفهئماصد

االنانيةلافدوةنثماط

العاماهذاضاةسمحاسم)وكأ-ممجببرناخيراًا،زنبةللبنااوةالند!طلعت

ر!ألميشالاستاذاالندوةصهسمؤزصاطعلىيدةجددلالةيعطي،65-5ء

الخاصالآ!ابا-للمرلاءطاءعامكلفيبيةالاد0يةوا)ف!راسيةالستالمواهبيجمدفتيءء!الذي

للثقافيالأ-!اطمظاهرأهممنامظأرلتتؤالتياق.مةاالمحاضراتمنسالعلة

مإإابلمسسماملى!أمعمإمسمهرغفةقعة.ممة.نإنفي

صاوا)ةلماافيمختدفوضبرعاتتنتظمال"اهذاللندواتومحإض

ين:المحاضرواعاء.ت(وضواهيهذ.و.الادبو

"الذرةتاريرخدر-دولاتوردوبر.كاللابيئهوعبقراثءإينشخصبة!

الخطيربالدورو"رمانلتس:طجعوحدهان!:نفرامممةمؤتكنلم-زص-ارسلوىةورة3للد"يةالذركاالطاقة-فيهمثحسنللدكنور

اد،والا"؟دا):موعلىزةهاولمعافعلميةبلميةؤاجدتولملوهـصرفي-بهزلقومالذير!ةوكا!ل!ديجدبئ!ا.اكا-رليلاساكاللأبليةلحااينالفد!غلاكاشو

وال:قإدةالفكرانا)!مضاك"شتعندماالخصبةبديةاالةهذءجدتوو)ةد-.يوباهنري:وركالد،نيساالخفالطبك-صوانروامار-جل

الارباجوراعمامنتضمنكارافيةكاصماعالىيتحولاانالممكنمنلمفوضاوزيراليونان،يادسسفرجورج!-يدكاسمؤدطابواالفكرت01كاهقو

تك!خفانعلىساعدضهاوفظرفيالفئة"ذهنثأةوكانت،الء:يرة--الرافعىهـصعلفصكااشيخوا)صومالامسبينكاالا-لام-.بجميروت

فيثلاهـتمكانوفالظرهذ.!ىبو،وال:قافةبالفكرةجراتااامكانيةيمارةللانس"لتانفيتطبيقهاومدىوربةاليترفيدةجدخطوطكابعض

كآناإعض!و،مصرفيوا):ةافةللفكرلنموالمختلفةيخيةالتارحلاارا-.يقزرفططينرتول،3!يثةلحدافةاالثقوبد!العر-لحصاا!نجا

.م!2ااءلاذكاا)ةجارلاءمؤطيبعةفيمةمثلاًا-با-ةار،-لىبروادجوللاستاذ"لمءاءسارلل.ةااةبةالجغرالا-سكاا

فوإظ-راإءامةح.لملااإةة:ينينالعصررلقرلمطلعلىاقإيلالنمدو((نبةللبةاااخإيةالدسةالسياش-.عمونادفؤكاالاسقاذنبةللبنااجبةالخار

زقدمماتياليةوصراال!قافةكانتفقد،اءينذلكفيبةالفكرالع.ينيحسينلل-يد"أيةللبناااداخلإةاكاالىياسة-.زةلاإجبفي.ل!ستاذ

وغيرهمالحكاممنالاعيان:ةئتينعلىة.قصوراكنذاشراادوامدلمثلاالباسةء-ب-درالبيرةور3المد"نيةاةللادليمالار-صااسةاالسيد!-

الىءأسبالقلةضءالف!:ينزين!اال"دديةا)ء-يةنتوكآ،الدينورجالىيةبروالترالس؟سةلز-شفوحرمكرءالةورة3للمد،نيةاةالدبالا-تماغية

دحلىاةم-:اةضينالف؟زيخه15لحهـصانثكالطبمباوكد"ـ.الشعببروعبريخهديةالاقتصاالازفاةاتعلتفا*-.!دقه!بربللدكتور"قبةالضاا

الع-لموء*اهـدارسلم!اكانتفةددلكومع،ابىوعلحمصامعك!بر،3نيالجبهولة.1الءاليلتعايملد!.-السكافنجاللأ-"اذ"بيةالعرانا؟"ا

اوربا.الىيةلمصراع:اتفيالباوزة-!امصرفياءسوثباًقرماعليمةمقصو،،/ينلمغترواالاتترابفيخواطرل!-.الب:صانيامفراادفؤالإستاذ

بر!ةالت!ر:و5حداوش،ءمنفهارمعا-مدتسزثكاةكدالمثبلبيةغااءا.غ-ازىيزعز،للزعصزءة)::-!رحطيا*-.عقا!س!ءيدف!!لاًذللاست

كفاحو،راست،4باجكحالين،بةالتجرعذهمرمطااختلات.ءلىإيةالهما،ةالصحء-ملح.دورفك:--إذللمر،قلاخلاالاممانمااود!-

طدم!والحاعةاررفيالارضعلىهـةهروقىايل،الدولةضدائب"ابراه!اذللاست"لت(رنبيك؟فث!--!ا-حبا!صللا-:لمذمم!للب:انيةل

فيا):قافيللو!عالعامهالصورةهىتلك.ء.الح!ادهذه!ةظيموو-ائلم:روعش--.فيافىميبىدة،لبةالىلنجمكيفل!-.العالع:د

ين.العثرنلقرللعمطا!استوىاورفعفىالحبريرعلمشارا،ر-ءلحودسإيمللإصهتاذك!الإ.طأني

امنإفةالازماتخلقتحينعةمرفيتت!يرالصورةهذ.بدأتواقد.فييهةرحميدللاستاذىاللبنافيللبيتتعميرل!-.شادرجوزيمسإقللاست

في؟إءاًجديدةطبقات،الكفاحفيفيهوتارعرؤهومن،بالشعبتمرالتي،،نيةاللإنتج:،1وا)تووالثقافةالعلمفيلمحاضراتاهذ.نبجاوالى

لوضعباالرضاءعدمغثلثأ!اكازثنل)ةرهذاخلإلم!رلمارثخبيايرالادبفيالمحاضراتمنهامةسلىلةالىتيةاللبناالندوةروادعس"ست

الوسطىوالظ:قة-طىالوالطبقةمتفا...جديدوضعفيلاملوابقاالس".نهاوتأهئرتأثرا."،لدالخاانجبرفى:مكرننطواتذةلاساافيهايرثترك

دودحفيثه؟أشيهأيعما)ث!افىالوعيبتدأ01،اع!الاوط!ةال!غيرة:لحودو?دالله.كا4ـوأد!هزصباكيمفيلبكيعلاعر!:ادحدوفؤاد

فيالجديدالوءلىهذاوتبلور.البىقاتتللاعاجنهاالتيالختافةوفالظرالمبمفيرئاعاالادبل!:دثبووديع.كاالاديبحقتقةث!

ثم،وابا?إتفةامإالمدارسص"ـالىحاو،ا!حافةاالىالصهب-ةحاالقصةفييئالثورالشعةل!:ادريس3ءلسورة.الدك.كايركماالام

صافواكةش4أزهـازمنالخلاعرفيلهكاًملالمؤ--اتهذهعلياقبالهالف!ريالتراثهذ!!:خوريوروت0"الحلىيئةب-ةال"ر

مطه-ااءة)قرلإفطرعنأ):ةافةأصبحتلةدم.ءزياتبمامنلهما."الإبتادالادبفيخواصارر:ص:ينوادوار.،بيا)"ر

الحكم!-.ار:اهم--:ت:ينطداإوولا-فءنينعلىمقصوريرغءات.ضومالماماهذةفالف(ازهءاضرفي-؟ثيإ:،رالا-:اذلتا.وسيئ

-جاب.ك:ترمةالعاالمطامح"ذمتعب!ثىكا.تواكن--.الدينورجالأ،س-اردانريلار51،و"الثانيوالجنساربوفودو-".ونن!

!اخ!العص!منليسو،أبقىإنترعدمسيطوةىتحواىقووهةا،لها"0بيلا"ر/فكالفهفةا)ف!ثط-ات،و
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ا!هرريلصا!طعفيفي!عمااللفمثماطى1

التيالفترةهذ.في،ينالعشرنإقرالعمطلولماضيانالقرخراوافيوف-وة،المستع.رةقو:هناككان..7ةريىالجدمحلمطااهذ..ضهـوان

ينز!ولبع-د21!إهةشاربالارةحرقىترذوب3اةهيالمصرتمعالمحكآنالةوىاصط:عت!االتيأديئيةاال!وةهناكوكآن،.بنالاقطاعوقوة،الملمك

حلةالمرءذهفى...الجديدةظروفهمعنتلاءم4بصورةجديدمن"رف...وعابرمحمصالمعناقضةاتاءصالحهءالةف3ارست3الا"رى

ومطامحهمم3ةتبف!ل!.ق،1مج--انهم3نفظة:جارال?رط:ةةمنعلىوفد"تفيتعترالتيالقوىمذهعلىالقضاء!عنيللخبا)ثةافي)ا-ءوى؟واظ

كثرأصاًفولهمتتحالتيالوا-عةقا)صالى...مصرالىاة-اءوالمة.دقةالوعيانمدام:هووا-دشرعا3لههذالهاديرروالذيالسعبحقوق

يدةالجدوقالسفين*بحثوواخذفاًبينه،ومتجاراًا،وكا،ا):جاحوللمحسبيكتثفوفيموأبدل.عيلاهذانغيرء.اتأزاإقةال:قليقطرعنالشعى

ءالو)يدةماًلهآوالشبذا5مطامحمنخيرايح!دوافلما:جارخ!مءادةعنحقبرالم-يطرةوى8لاهذ.و5وعذابهألم"مصدرإن:ال"اتلةة4الحقي

زإكفييلمصرا:ءالمج-اجةغإينمستلل!حافةاًردونليوو5إواال*جاروفتحلمفاقامعيتنافضلايراتبرةا)بطرذء5ير!كرسبيافييربذلجهدبلاو

ومناء2اأوااختلافعلىا)ء"افةمؤسساتإلىيخهتارمني!اطام!ةالفش5إ:مالالانساني

إلىم:دازالعامالسعيادالاء:ديةابدو5الحينذلككانهقد0ا)!*افةارينهر:-نيئتشرال:فافةرقطرعنالوعىكلاأبدأتياوفالطرمذءفي

نملدلأء:انخاصكأرثءمت"اصومنبمتخرا)ث؟افةذم5بد"ت)ةد.الثقافةءسلىلل-يطرةبدورهاملتعىالاخرا)ةوىكانت،تالمختلاشباطبقات

):صبح...جمجما!"بلهـ-فيبم"ئلأاملا)-!؟حأطالماواكايئوالحمجالراوادةتةصاراظاروث!ك،ـفي،يرقهطرفيالضبابوالارةالوعيهذا

فيرزتطوالتيال"مذوحءاخمه+نبةلمالازغلاؤانهمفىالشعب"أءأفةكللوسيلة1طف،زو؟كنيةبشرئلو-االىجةحمافيىالقوهذ.وكازت.ا)ةادمة

تدروهدافأولان،النشرودورالع!-فنيةشءولاءؤ5ددأ...سرعةاعةالدىوا)ةزلكبينما-!فبة..التصفيةبد.رقوملتكةلمسامزمفي

ت:افضبأيابداًتعنلمفانها،ب!ةةيةتجاركانتال،شر.دورالعححفالىكليرط،ئنحىوذلك.ءالثقافهثقطرعنالشعيالوعيوبينبمةز3لل

يةالتجارالاهدافمعلايضاةف!"ذفءذادامهـاافي.وعلحهـصإبينو*جنها-((كاالمفدورو-مه

هؤلاءينبمنكانلقد:زةولأنو-ب:ا،ومؤسات!مض!.عاولمضكان.باطياةالوعىضيةجلامنيمفحتالتيالشعبطبقاتورنجأ.

يةالمصرالدةةامفتأم"اعان!ر3ونمدرزونوراوونمفكرلوافدينانتكا،وقد؟تىةتارصرءظمنالط:!ة!فضمافةمدسيمدةطبقةهناك

يينلمصراوجودم"نىمعدهمجووم"فيتناقف!لافاهشررينمصرصبحوافأالحي؟صالوعيهالزبةباالخطيرة،ما83ً!لةللضالطبقةلهذ.العامةالفا-فة

.ءهـصرفيس-اتمؤلايخامصرادأأفر:بالذات"ؤلاءوأصلمج،ة-!مأالثعبلح.صامع*نافضم،ماا)فرديابمسب1ةهي،يىالطوو،ريخ،ا

ديئإلىمم!رفالواههؤلانأذلددبعدؤك)ةاكلـذلزقوان--؟ظالمعاهد.ؤدمهانيمكن15صيرغلىيةالعابقهذ.دكلإهأتعلملقد-يالمتر

كانوا---اتمامإسص-وءبتمموءىر؟ثل:3مالذ-نئلالقلاادالافرباستثناءاإم:السعبعنيبةغرفيهالثقافةكازتالذيالوقتفىمصرفيالعهية

*9ف-:يةءصريهفكراتسمؤعلىافللاشرمالحةغيرءةاصرجباًصو،ةالمقطيةالفارالا-وجودلوإماو،فةالكثكهفياءة"امشغ.للانه

علىةادرةإ)قإءلةالواعيةللطج!اتولا،الةاريخيلدوره،1ءأواعللسبفىبااورالىالمابقةهذهابناءمنصئرسافرول؟د،ا)-بيموبينبينه

فيالنشرودورالصهحافةبةقير-13ع!الجديدةيةالتجراضاقإلىالفاذعلى،اغلوبةايةالمصرالفوميةمعركةطاتواست،افياًناك5الاووتع

روذل.ـ...بةا)ت-رلهد.-يالقرالصيرلةرف-اسعالوالثعيالنطاقا)ةهوحركةواتمدت،الطبقةهذهبناءارءضا)جم!اتجذبانهاامر

،ـح"ـ.كةايختاروالشعبو)ةم13جموامكازأ"لنفاتخذالذيالمصيربينها.نكانالمخلصةالاساصيةا"،ـودمقبعلىئةالحدث،صرفيفيكرالنار

قيحدثمنهم،ارفسلواعيةاالط*قاتمذهبناءافى4وب...افتافةزه.ريلوضرمنا)قومبةقيلمعرابتهم-تذاينلذاللحبارالممتازينلابأءالاءهؤفاح3

المحموعاحمصاهـمفىتاما3مالفرديبالكفةف)لمصالحوعى:عنهـم:حاةالح،عرفت،تاريخيااليهاينت-ونالتيالطبقيةالفلممقةانيابلىن

.بالكالهذوسيلة"لمزفسءوعالمجلحهـصاكانتولوحىرلفيتزع!كةلمعرا.لكنبة..ثدفرءد،امءنةاس،،كآملمصطفى

نمعببليو)فظأممعمجتمبهمصاقالذويئافدونالوا:-ارا5ؤلا.ازش!أ،-ةالصلإذه5ا،نجاءمن3ثيرةىاخرفئاتاجتذابعنالوقتنفس

دامماالاخرثنأءإزالتزاميبأتسلاالتيالوا-عةديةالةر2ـمهـطامحديالفرالح-بفإسفة:بهاارطوارا)كطالفا-فةتفيرعنأ*ضاًتوعجز

ؤ-ساتماونلا0.0مباشرةئل-اربىشلجئانهامويلزلاونالآخرلاههؤءالمبمموعلحصامعو!ساءبهزةا-كلتمكلما

عإ:13دتاءتملقيل*اتالطه%ء؟1ةهـ،1تعلمالتيلمدرسةاهي"تكاءدثدةلهحرفبرلاءئر5ياجأمنلىا

.برةادكك،ارءعامنءعركةكلروجتدميرفيلمصريةدلمعاايوادقد:مدة1،عبيممزبةلحااروادصدهذه،اشعبيندألمعاالح-كامرصدولىا

الراهن،اإوقفورةءرب!انلز.خااكئراحة!روفي،الوسيلةوبهذملاءؤ5،يدفالذيأ)ةمنو5تحة!قهالان،الح-اةوافعفىةإ-ةت".لنحةيق

طبق-اتحضاًنأفياصحاب!ألىتر:اخنإةكاإلطاليرعخبارألؤجتخرونيرتع،.صرخيراتعلىينكل--!اراليظدوص:ىالشعباهأعدمناهـكام

ةااررإلىبرواخرثم،الايراممنيرومفياصريااطيربم!ا-:ه:"ترعالموكان...إرتافي!يرمنوازعأورادعدون-"ات!اسخ.عل

:،!نفوسفيتاصكالتي!وم-ةالمفالفلسفةفيهط.قورلمجاعنيىءونضات3"يرةاحز،قالعربلون:ياكأارأ3:-فشةافا،الدمبلمون:حمرأ

كليربدأكمااو.دأو...ينالاخراهإكأالترامايردوءخصيالبالكالاةمر؟؟--م.لا،بر-كاءالايرغيلاالذييئكالمىاءاالفلإخقلب

اناز"هي-اتهفيالا.لىحلةالمر:ا)ةررفةتل!كلقيقإلىهادف.ذليلأسودشاحبتار-خقصة8-امتهابللالتروى

ذلكوبصد..ءالأولىا)تءارياطداعوسءية!ملكميكاال:كفهيئنر،ك!أيضاً.ؤلإءللجأمنالى..
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ا!رريا!طورفيقي!ما1فهثاطى1

قاغرلواةشراردوعلىةطربالسىاخروتارة،ءصرفيينلمفكرواعملإاًا-تلالأاككةيكفيابفوقاغلإلاستحلةءر،ة11،اليحإةلمراواليدأ

وإلا!ر.ليالذيلىالحقيقثاتموإ.لا!ثيرةبك-بيةالفكرقالسونجالافىوليس،ال!-افةطريقعنالوعيإلىحجافالشعب.جاً.ـ.تطبيق

وءإلم.آالاصهءعماررصوشىمنللتخاصىاولآ:جةبرالحااجل..ا.لحاجةوكبيربهددونالصهعبلحاجة-جيبتساتيالةبرالمالحرةالصحافةت!قومأن

أ:سالاعلىالاستعمارهذايعتمدلمالةوتارة.بةوا.نرخاءفيلإجاةفيجصذوزهاثبماكأاليالمفمومةالفلىفة"نأساسيتنازلوشاقاوكفاح

نا%-ب،و.ضاًاالجا?اتوإلى،15مدومعا،رالترنظموسارلمداالىفلنقدم،يقطرأيعنديلفرلالكسبتريدالتيا)طبقةهذهبناءأرفوس

مؤ-سةها"!دراتياىوالم!ر-ينداهإلاا)ةةسعلمكسدلةإلىا.يرمانثيرهذهديا:ؤةةلاالمعروالءضقيتوساًئل.نوسجلة3إطلوبةاالصحافةللصمعب

جم:،صا.-رهاارإصدءلىفيشرو،أس.وعكلكتإب:ة-بةكاينافرامنزالأيندوديالملمرالكسب:الاساسىالهدف)يحق*قلكنولرسالةا

يحلبحومصر.يمع،د3كرأ:ربةالترمم!دعميدوصىالقيزالعزعءدروة3لدا.ينخرلااءا)ز

هييريرمحيماالامالتربيةنظمأنإلىأيضماًنشيرأن":او--المدر-ين.ءصرفيلاة!!كالكبرىالمدرسة-هناكوكانت

خرىأءرةنثيرأنو--؟:ا،المختافةومعاهدلمامدارسنافيالائدةظمالتعنواجمجبزأن-د"مصرإلىالوافدونالتجار:المدرسةهذهزصأأ

!لىالعامةةطرالسد-دوزدتقرنكلينافرمسةمؤةءبطرأنإلى.بهموكأاقتنهمءامجتمضمفلفظطنيناو3تبعاضكلئهـا!

!درةقد،المخقلفةالدورهذهزفاصيلعلىالجا!ةطرةالسيإلىللزشردورأ!حابلمتعوكاهالهلالداردر:هطالككرىالمدر-ةهذ.كآنت

اكثر.نظلتالتي"اًإقوث!سإصاةفيمترجمحممابأولالماضيالش،رفيغنمصريبةغرأرض:فيهناكالاولىالراسخةءابادىكااومالكاأ-!ار

ملمترجاالكتاباهذصدروةد...لفة.ؤريةعركتباًتصدزات"ةوعبر.مصربقلفي؟ة.!

وء،ين.افر!س!ةمؤافإشرءتالكثرىمهاأعنمنقصلةلةءستشخصية3كاؤظهرا)ءومرخباأ*تأبدو

،.،اغرباءاأوجهكثيراًيح-هـلثمدلم.المجتمعاًنأ!حاجمهاوجدعندما

و:5ةانه3إلىدعانااؤيوا؟رابطإلىيحتاجزاللاموضوعناإنعلىينا-يطراأن،كلههذامنوأخطر.ه..ةهوطبقاز"ـالمخ!فةوأن

اك-رفةي!يماالاءرالمؤ-صاتمعازفقتكاقدمللجوا-هـلمركادارانالنموامتدادإزاءم2زاسلماعلىوقلق.خوبئفيكازوايالمصرالحير

المجلاثم!هواول،"بعرجماتترفيءةتظمةبةا!ريكمجلاتإمدارعلىمنالشبيةالمعركةو-5فيالضبابإثيرمنإلىحاجةفيم3إن.والوعي

اد-ؤفافإشرتتق:انمتصدرنتكاالتيثكيةالامر"كاالختاربحاة.والمطامحللاماارفسلخلا.ن:جل501.مح"اوءطلممالهاالخلا

فاإثر!تكامالبوخجاركاأدارعنجديدمنت!درو-وف...وفصرناحية.نغاءاًض.إتأند"،1لترسالية-اثفي"ال"ومخباركاأأتودو

دعزكطمحرر:و5اكءإفةبةفيالوالهـعارك15.!ثىعلىعالنريمصركاقيكبرأهووالوفدتحطيمجلأمنىلملكاا)قصراحتض!نها05.ا)تك.يك

جديالترامايالاياممنميهفييإثزم!الذيالء:يركانبلل...ا)قادرارأخبد.مضت،الحيئذلكفيبالخطرالملكتهددكانت:عهبةة6-

نمجديدةجةكموالختاردرزصو-وف،ةالورءاصرفيبةالتاركةةاحرفيالسلمط-ةعلىللهضاءكيتك"-ف.قمن4الي؟-صلمتما.كلكاكدا).وم

المجلةهـذهزصدر،ماليويرةرلمصاا)ثقافةبهاجالذيالغامرنزاالطواجموأمنليس4-م..ةوغ!ةبطرالثقافةفيالشعبمحمطاوإشباع،للوفدالشع.ية

نعطرائفطنهفالمر.نالمكافحيينوللمصلتكتباليومخبارأدارعني.ص-رجهوذاتلأنهاإء-إط-ةالشعبك!شفم-اأنا)-،ك

الانسانعن.فصلةتلاومقا،.الينالكرعنليسيةو4حكاياتو،ةالذرك:"التكفيوقالتف:"منيمكنهاكبيرلملرأسذاتولأز،لم

!ائقالحقمنكثيراًفيهالعالمث،رفالذيالوقتفيذلكفى.ه.الاليلهابر؟ودهمغوا)يتفرالمصرثينالكتابمنعددحاجةاستغلالو

يعرف،والدرقعن:الدائبوالءما!د3الجمنأساسعلىالقاممةالموضوعيةيحمىالذيالكفتارا)ستذدرو-وعيبغيرواًعيرو-اؤووليكو

وبم-اوصرالدوليةالعلإهـاتطييعةعن!وعيةالمولقالحقامناًكئيرهنيفةفلسقق2:فيتتلخصالتياًرسالهتلمك،لمؤصسةالهذهيةالخفقلرسالةا

نسانوإءمومأرنالثرنالةرإز-ان"يهويحتاج،نلفةالخ!ا--هاو:كااوقيمللشعباءكثيرونعدأها!ورومنالمللالاما:قفيةو،الحياةفيأصحابها

الانهاًنغيرة؟مةلتأك؟دكبيرفاح3إلىالخصوصوجهعلىقواكرءصرذازهفيخطيراًيكنلمالذيالوفد:هيزذاكاشعبيةقوةجر3أدم5في

كانيازهازطاقوتوسيعادتلفةغلالالاستالوانصدعتهوالدفاعالآ)!.اشعباوءى؟اكلمائلة15قوىمنعتهلدثقوف؟الخطركانمابقدر

الذيالآسود!ذلكًا)ةرفثنزعانويستطيع،الءقاهيستطلمبعحىئهوراومناللمكآمالعورةافضلاالدارأصحابفد-فةكازتولما

م---فياتفيإءا،العدمخالج.ةهـ،ركهفيالدوامعلىويضمهرفسهيملأ.ه.ويسرمه"ولةفيالمؤ-سةولدتفقد،لإشعبالمءإديةئالاخروىالف

فيإةبازياًومام،زاانجدالوخلدافياو،ارعالشوصنةارعلىاوإ-لا.اًسلحةذووأزوياءوالاعداء،سلإحوبلاهقعيلشعبفا

صدرميالمصرفسحثوالخدرق15لاراات!اوفي-المحر-لمفةنهعلا-الا-خيرةالاحلةوالمر5يؤأاعمارةالاسقيطورو،الشعبويةطور

نف-هاءإزتهحران؟قد:ماًسازهعنيهويعز،بإيهمماهوغير-نار"ل!للمثقطرضنالوعيورةرضرور4الشازديادي5الش.بتطورمن-ئيةا3إنا

يرخقصهالاالئالختلورةائفالطرلهيرةكأمكما،فويعروير."!م؟بنصالاكاالاسةعمارتطورمن-يضأاائة4ا)ةلا-الاخيرةحلةوالمرالهكلإفة

كاتبافإشروقىت،ءصري4وجذاتدارعنزصدرانةا)مرذء5وشل،اكتلفةهاوءصإدرل):قافةعمناعلىللسجطرةيةأضاراالمحاولةهي

يجاًمن"ؤنت!واناليضأليةةص،1لاو،نةلرماواالجدملامحعليهزبد.الطلمقوالهواء!كهسفثاتياافىافذهينتكوانيمكنال!ىالقو

صقتنأتكاالتيالصفةتللا...لي\الهصرالاقلامويكيةالاعرباتال!تاالكتاببعضفيهايعيساتياةورالضرباستغلاقل!رة،يدالجدعىالوالهذ
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ا!رريا!ظ!صفيفي-3ابخئماصدا

علىالاولجومه5كانفةد،لمالطمحمودناذالاسلمهوالثقاهيةح.ادءا.قىلمنز!دركانت!:خما!2ةارا،

وصان،لهابدويالرحمنع.دفدمهالذيم3الفصداًمت-2ةالوجودك"ة--عإنبل،الطوةإنهذافيجةموآخركاابتكاافئارإن

ليوجوديةا)"أمذا5نأكووكلةطرالىيطجهانالهبومبهذا،لاثتكاالاحرىمجلةتصدر-وفربالقرال"دففي،تذعها-وفىاخرءاتمو

حريالففيا.الازةافثىان)1لي:بغىلاأه"ذ)ك،بدويءبدالرحمنء:دزسأتفيالتيالدارنفس:ومالاخ:اردارعنببةعرط.عةفيكيةالامر

هـةاجإقطرعل!ء:امااامإة3هء:اصروقدووثنضحثء"ملانبصدجشووا،امك-يخأموغيرنجارإدعلىكةيلصإلتوزعلات،المإدحضانا

دب؟ببدويكاةورالدفيرةوفرلمم!ااوهذ،اءمنم-ةولىمكرارادوعشرقوبأت،3"ـ511:في--ة?ارفيالهعتدلهباتالضىرأقوبالسع

ءسسالى.الاةواللامالتعاليعلىإمدةالمعبقةالطرهذ.،لل-؟اةفه،ثقة!ر.المختلفه،كيةالامووعاتللمثولتتسعواحدعاممناقلفييرة53

،و!بفةلمعرا?إتضمولارأالمعر!اا!دز:8ان:اوعلي.!!يىايءاوموانغلبمم،كيرة.-ةوليةيينالهـصر:نالمث"ءا-قعلمى!ن

،.وءةاصرزفاصيلهبرهضعلىزوافتىلاللمعرفةموضوع5:اكنيكوفقد.لدءوعراولوم..الطوةإنذا5

ابئ،ا)--5لالوصوفىصاحبهالتزمهالذيا:،جانحترمدنحنذإووكلعيةفىلوجولء*ركأ

فىةدذا5وعلى،إ-.ةالاسا)فكرهـ"خلاقاو5ضوعالموةعلاولااة،جا00.،00.

..كا،"صرفيالو-ودبهفللمتكماريحهفماحدثث،حرىمدهبيرظلملم
اله--ممء-ذاير"-5وان،نيكوالاالعالماذآالاسكاحوماًحديرن

ع...الالمجا.هذابف،موصاتحقيهقت!اعلىاثاءعةيرةلفهمالاذهان،تاتسةإفد

در-ةجووإل"فلمعرامكاجإلى،الشجاعل؟ولمااركازبهوو،د"وء"دوالمناثاتللحديثعاًضوموالوجوديةاصبحثلفدو.هـرلمعاايالفكر

لهاعلافةلااخمل-اهمناةهجاهذافيوملمبدويا)رحمنأءبدعندلهذااحتضانهبدوياهـحمناعبدهـورالدكو5جام،ىدارساعدنمنذ

15رصير":دجوديةالوظلىتوهكذا.-يرينالاط.نصئنفيجوديةبالوعفدمااتمهنوعشرعلىيدينماقبلذ)ككان.قد،ر"زهيمااوالاتجاه

العالم.ءودوعنديليدوحمنالرعبدء:د،هاوعدوالو!وديكاالىم-انعندراسته.ةالجامالىبدويتور3الدقدم

عام!ي:رءنمالذاتبرأسلمرنروعنالوجوديةعن.!-:نطهك.بوقدا)ء.محتىالحينذلروءت-ذالكازبلهذاخهـبرتثما.المدكتوررسالة3

ذ.5بمعتوقد"4ويالمكاتىكاالمجلافيذلكوكان،91ء.و5491الفكرفيوالاأصاليةةكاالوجودثلالوصودبعناساتالدرمنءوعة

دإةالوجوعنالء!إدكاابوكذلك،،ألوانبمابل!فيذلكدءدالءابراتقي!امامكنا.نهل"و"لاسلامافيتلقةشخصياتءو!العرفى

دير.يئجولواعنفصلاًكتبكاوكىوالتاالءقيكادءبئ:به3"أفيأثرهمافضإ.نة!مة.ني!دوحمنا1ء*ددراساتنخلوأ..."؟ديةجووقخلاا

تكنو!!ينرعع1ان--رال،فيينكرلمائدعقادكتا""فيمةجنالمؤوفالطرالىاس!اهقبباكأء؟إةكانثمةالةهذهلكنو"عيةوص.ولر

ديم!صوالوالاتحاهجشرفيؤءهةلاوأكلةذاتال*ةإدولا--عنطه3"ا!اته0
---صثكلويإفكراالاتجاءهذابدويالرحمنعهدها4الكزمالتيىالاخر

لىعهاهمام--ينءأهكزرفدد،يلمصراراقارىءلزبةبااًسايمحاشرالرحمنفمبد،الخصائصمنغيرهاعلىغلبترزهسيةئصخصاءدفكيرهعلى

كاالطاعوبةصةكذ)كهنيكما:ةصصهوم.رح.اتهسارتراهآربعضتلخيصضروراتعلىلمةطيؤةةبنفسهيثق،الحدودأ،عدالى!-رعكاتب

عرضفأددال،1اما.اليهأثرناكااوذيألوانشبهاكا-8فىافلخ!3كاموليتخصصانالضروراتهذ.رأسوعلى،ءو)ةالميرةالفكرالدراسة

"ـجوماًاتلذر!سارترجمهااذهمنءملربازبهيئ!.قأ-"اً-رصصاًترع!للابتعدبدله-محلاصقاًئ!صاًغيضوالموزفككرهممجالاتفيالكاتب

العرض5ذاةاوشب.البدءءةذاميناًعيضاًءعرضهانيدنمهوكارشد-داًةقديايةفكرئجنتاالىح،دمي-ؤالذيالحدالطا)تخصصاذ5مجالات

الاخيرةالم*ركةالىلةشيرهـصرفيالوجوديالازكأا.أصابتالتيالمللافاا.للإتجأ-اءتىاخر8:قةشوهة؟ك،غأمأخاط!ةت!نلمانللق:مة

صابالصشف..نعددكيمربينالوجودبةحولالاصىفيالضرقامتالتيلاط!قلعلىيلتزملمكاتبوأ:بدويالرحمنع:ديدعلىالوجودي

:اماخصو((ةدحوكاالواناء:و.ارلاخافيلىة3ر"يالتاممد3تىةلمقد.ف،.اء
...جوديورب13و2صاتكاةص-عرمم-لانهايفكرامالكزاي

دضت-لانجأه13انلرعاتهاغلبوانالوجوديةعنشدايعرفلاانهوهو،وغيرمافران!طينةمؤسمع4.نؤتالتيالانجلومكتبةفيومساهم

اى--دةائ"حداذلكعلىويرء!د،!ماعيالاجكوالماوالدينللاخلاقمنيره9طيركنولمالدتورلجنةفيكعضوثتهجةسياسبم-:ولياتزبطمر

.أ!والرفككالامخلاذا5كاث!ديهلوجواانًجدوافوي!بارازاروالذيناث!افي-ا!صورمنرصورة-3ةمظراو،كطسياساًيوذاالايام

*الوجودية:عنفكةبيةر،والجميرتحرئيسرجودةقاسمحمدأ3اوتلقففسمويبدوالرحمنعبدءةدالوجوديقفاواان...ال-ا-بةءصر

ظاهرةا)،!ابنسوفيدةديةصوالواج:ةكاأالجامعةشباببينوالالحادفيو،فضطكيءخ4عرضالىالامرية3افياديمهـا،م-:ولغيرات؟طي

الءاداتمنغيرهامعالجامعةشبابرينانتثرتإنهايقولالتيالالحاد:اريخىالالوضعادراكوفي،الوجوديللاتجاهمامةبةر!بجوانب

ورد،م،لاةواللاوغةالموصكاءىوألالافيالاخكالانحلال:الوجوديةارلىطوهحذا،عندلافيكطالةارصولووغييز،باواورفيالاتجإهلهذا

وللشحوأءلةالأسض"أل!رو"اليوسفروزد!فيالفدوبرغبدإحسانأول5يهذهنت،وكاالأطلاقعلىوجوديغيربكازبجوديالوالاتجا.

كا،وريةالجمفىررداوودىساكأكفيلكوكت،جودةقاسمكنبهماح.أ!قد.4ـالذىالف،ممنساسافعلىءهـصرفيالاتجأهبهذاحاقتالتيلمظالما

في:خطرهم-يمةز3ور،المجتمعفيالوجوديينرأيعننحدثحيثفىتاريخهعرفهمجومأعنفالاتج!ههذالقل!وروديةللوويربرتور3الد

منصورؤيسا،كقياخيراًوالاجتماعي،والتفككالفرديةإلىتهمعو2فيلص21الفعالودورءق"متهلهقلمعناصادرماله-وذا5خاكاو،مصر
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ا!يتصا!هطفيفي!مااطىلعميثا

.دافعبالذاتجودةفاسمتلىب،1ردةا-يةيه-ةعلمة3"الاخبارفيً

.يثتههل!هن"31ة3لرله-ذهلحقيقةمل.المنأ.!صادهزةعال:أا3دفاغاًوجودبةالعنةءها

لأ2--...7.ص-!وديالوتجا.الاصابلالذىالطمصلامرمنىخراحلةمرأ،لميدهث"ـا

زاا)فزديماءاص(الآدا!)اسللمرهههفى-ودلهالواهاجموالذين-ظمانالواصحةئقا4الحفمن،مصرفى

.قددداو.ديساةاذلاسكاالعوا.بوثاليسوالذينء"تولمكةلمعرا

اعواقيةالل!تبؤث!رزح!اهكابردقي،دوالاطلاقغلىلهاعلإقةلاخ؟الهممنجوديةوا!ةهو

ينوالةاشرلفينالمؤكر3لاءدالوحالملاذهيلمعاوفاارةوزاص.حتائق8الحومن.المهاصرا)فكهـالعالمهطة3حرفيةضوءاواجذوره51

لصةت.الاولىفا.مت؟ا-خاءلضاوافإش!مؤمبخلطا)؟؟اجأونر"4اوالعرفيءنيخةلفلادية-وللودينرلمصاينالصحفمفهء-؟وىاناكأء-ةالو

ا-وروالورقةةةقاتزقومدثتار(003!01اةصامة-ةةار1لوللمتةدمسطحي.-ةوىة!و،،1ضون"رالتيا)فضايامناجثير53"مةوىهـست

إ"ـكةامنأ-خة(05!ءتقدجم!لم.اغاا"ذلمهتسلقاهلفالمؤوث،رههعالط،فةلم.واهـذ.و)بة"-ؤممااولااعورءقةاضوهيةاوافةلمعرامامابئب:لا

اء.دم،ىخراعدةء-اصاكثم.الم*ارفةاروزلىاطررهنجازادذ.5فيماقامتالتيوفالطرفهاعرمااذازتضجالاخيرةةالحقيقهذ.و)عل

أزاحهايخائةلماازبدغكاةء،ممنز-خاء:روهلطؤافينلماؤلاء5الطةارلوزاوعيبغيراو.بنفال!حمنءهطليواجإ"ـ،منقام-الذيوا)-ببكةلمعرا

العامة..اكااومكةالوزارةس-اتمؤعلىا)-ابقةز-خةاغسينءعزوزعكالىوةد،يدالجدالجامعىا!ءاميةابدفية3لمعرا.لى5قام-فلةد

ةوزارالىطلاقد!هرثماطابهحاعلىبهكتاةيطعزهطالثاالصنفاما،كاهىلمصرا-ءالمجاقعدوتنصلء:"فة؟شكلاتز-طاًمربالذاتالعامذا5

--بليءون،اوإ،ءدودغيرالفخ5ذهاءوشر.تهز-غاءاشررفلمعاا3بصاقتال:هط"اتالجاماسوارخارجمصر"إءامنكثيرالقفوفإقد

ا!-مئةلمشتراةاخال!عددزبلغزأح.افالههمؤومكانةومإدتهللكقاباهميةاسفيلمكأتثىبنا?صرامنالكبيرةاإة-ةهذ.تكالةدو،العامذا5

.الحاضرالظرف،ةتضيات--بأقلاوخةنس(3.)لىانهبطزا-ياوادخلواالذينعفل5اركما،!انبمعنظا.مةااسقضلاليازوارلجنوألم

نث:،ااميمزفي!اارصدتوالقطارةلوزا3!زةدمعةالك!دوااتغدا-ااوهذ.اخءروفيقاسيةاوصادليماوفظرفيليعثونق؟مناوالءا.اهـذةم!اا

+ا،وادنشروادكربمة)جفأالتعلى)فينالمؤ3لمثرأتسجعادتيهيضض"اًمبإغأا-تب!افيواطمئضانامنعلىاطصوداصدمنشديدةصمةاومز

مثلوفيهاحدامامبوضوجوبمهعنثةصحلاالذياءعر.طبكالمتشا

ا-"ا!-""اا-ا""-"ا"-ا""-""ا-إة!-ا"اا3"اي!ا""-""ا-ا""-""ا-"ا"-""ا-4"ا-ا""-""ا-"افيك!والتشة-كطلةلابلاضطراولدو،القلقلديروفةا"ةابراا:جاهذم

الطفولةفىس-ة8الجالغريزة5ائم!ا!لءراومنهاجديدةم-توياتعن-ثالبووالتقاليدوالعاداتا)قثم

لغ!نا):الغ!رلج:هعينهايها!مر.3ل)تهاربالتجمع2ـماشخاصفىزتلاءمان؟كن-ةهطلم3،ثجديدة-،ريخبة

3.ن51لرا،3اقوفيقصوةوإ*:فنماثوعيلي

نمالبلوابابوعلىالفتاة.!يماعنالدفاعقهوجلهاقامثمناذياا)-باما،كةلمهراظر.فهيهده

اهـقهلمرلخهإارل.ثالشابابعنللدفاعالطبيعهطيقالطركانوقد،دلحالااضدممهطا؟اا)ش!اب

=-حتلاملاوا،بةرالسدةالعا.7ث-لكان،هـنهالشبابغلىنالع!-ة!وفيشىيفكروىهـستضدالجاء*لط

لحهسافىانسلانحرا"!تماصولهاوبحثكلىللمشءبةضوالموالجذورعنا)بثيقطرالكةإبلاءهو

مخلهر6علاجتةديميمكنوالادراكا)ف،ميلىطروعن،اد:لةومبرراتملم

كىتابفيتجد!اخرىمواضيعاو!الهدقسهوذ!هسكانها!لكن.والحإيقكطفالهرو5ذا5كاناذاإ!شءلة

--ا-ثتىفياب،ثبكلةةاالروفلظرلهيوكةلمعراوفظران7الحقيقهط

=ه!ممااو!فطااولملاغا-اء11ة-قجفيماًتماحنثهبةوالنفسعيةلاءتااوفيةقاوالثديهض!لا،كل"ـامشا
ء.ءسسممرتخ!..رهسةي!ى،جوديةالو!دكةءعرد"-توإعإها،اهدافهافيكةالمس

1.6الاقيذا5ا!طةاعهل11منانوجدتىاخرةضايالخدمةدفة15

الج!سةالمعارفدائرة-لسلةمنالعددالاول1.18.؟يبهببرالح!قيةالاهدافتدكلخدمةكستارقا.باا)فكري

--يس1.،=6لمص:ن2ا!اش"اببعهولدى؟!دوءليةهوتجامافهيالحفيهبةدليماجوالو

يعتوز!رم!واكةك-رال،ةلحياااقعوعنلءةعزهتجاكايرةمولاوهو،نلبوإ-ؤا

الءحارهسلمنهت-ا.ددلحدلالمرنسدار--للظروفتستجيباناربإ-"مرتعفتطف:،-اجمودلاط:عةيةف!ر

....أاناط:ةاعي"هاطوفي.ته-طع،نانسالافييا-.يثرالتهطيدةبداحقاوا)و

دـلماي!امالوقرش1..اكمنب،ةبالح:لم)لمدوعيلةقودفعص،بةن)ة!ىولمخندفةاتةااورةرلخل!منثت!دد

ا)5أاا-ا""-اا-ا"إااإا-أاااا-ااااا-أاأاا-"ا"-إاأاا"ا-أا"ا-ا""-ا11"-اا-""ا-ا11""-""ا-ا""+""ا-"ا0زةسهاةلل-:ازم
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ا!ه!يتصا!طعثطفيكمت1!شاصد1

(.المرفىالسوقفيصابهزمريفاوانتاجهطبعم!2"علىللسيرمنل!نلولاها

و-!ى:بالعامفياعداد(4)درز9اهرمجلةافيال،را!ءلىىوللى-5ع4ااعرالبلادامنالواردةوالمجلاتالحةبدياتنثروقا)هذهلانالمحلإة

الوانووالةق-دالأدبمئاكلمنيستجدفمامطولةبوثاًف!هاهااصاؤيقبلونالذئ!قةينواوالئيبالطلابالىالمحببماالثقافاتالوانتحملوالتي

.ىالأخربيةالمواظتالثقال!تابعلىال!ب.ناص؟ع!يثثديد.شوقزائدبنىممطادة،1على

واا-ويسلمانهم-ايرهتحوع!المشرفينءلىاواغةعلىخذ.بؤمايتجاوبفيهكاناذاإلاالل،مورا!3الى"صه)امهطريمشقانافيال!ر

3ةأبه!وئصهاوخصاميراضما!اج:بيةاءفإفةاوجنياادبدجو4بر1لعترفو.نا:راوهذ!لهشاابم.رءإونهاج!وز:ضاتصاس!هواع

ناالظاهرول!ن،.يرةالحىالمجلةهذهمنجزهلهيخ!مىان"بافيةا!4.هـ.ةالعرالكةبا!ثر!صفيالففلصالفضلألمءارففلوزاوة

!با!للايحدوناوالجملبم.نيرينالونا!بعلااضا.ء-لىف.اض!رةا!ا12كتالقىلماج-ريرواارهالدصوئلرساوخامة

ادـبيةانماء.وغرباجالباةافلعلماه3بغ،قئثموبحغاتد.بقما

الدينصدر)!تابالش،رهذاعدرتا)لةيالم!مةا!بامن،ولووللتأليفوالنثرالترجمةحركهبتش!عافيالعرالعلميالمجمعويقوم

بإةو.اسعةشاهـلةترجمةوهوياسينل2جعفرللاصتاذ(للثيوازممي.ا(ؤلفينابعشئدةنامنيخلولاتشجغهولكتجداًضهقنطاقفي

حبتروقد..تةةةوبطباعةمشوقبراسلوببتبخ،اعظيماالفيدوفاهدلد-!رر!اطبيعيةاالعلرم)3لمثابهومثسعلىالمجمعءدصاكتابأصروان

وذوي.فال!حفيالةقإدعلبهاثئحماالعراقفيالثقافيةالد.ائربصدورءجدا2ًاروجهدوعمقوابداعاماةفيجداًيميحثوهوتعفرزوري

ال:قافية.ؤ-اغا4منهزسغاءشرالعارفتعوزارةالمجفياللمائر)عنا):اسعافصلافيبالبحثلفسالمؤتناولهماوخاصة

اقالءوز،ء-ةعنكتابوضعالجليلائر،نغبدنور3الدلنوى"
-اااا5-5111ا-111اه-اا(ـاا-111511151111اـ11،155،،ـهااآا3

م!د.نضابأ3تاقيهاس.ذدلااطدلان!ايزيةللإدبيا؟ا!غتيناقنصاطديرةاالا!هـسلسلههمطحديممدر

فجمه31)لهالانددكرىبطمدرالاناابنىجالدنعمرررالعاودم!عمسرملمى"قكرفئهش!ل!جكلاءلىاواا0 اعلرجام.-5لط.را.الدكامولقسمعهاالمرالعلميهالبمههعضودم5،

?ستةسهساآ

ثم%الزشااكألمحد"افىالصتروااالمدلوبمفيبئمحلةدتعرفاصفبينالصادفنايبذلقلآ.هصى:علأصى!م!

!ر-.ررر-ز.-.ء-.-ىفطسسمصمخ ثقإوة/شرةاهـدافالمعاةالوالثقافةللعلاقاتلةمدسئدوى،

فلداوز.ميم؟اوالادبا):ةافةل4وحفيطهانثاوتماليافما.ثجلةسمرء"صمرص!

1ا)ىحالدعدحالدىرالمصءر-لل(رالطواوهدا)وغحا!الرعلىآلإجفيالثيميزصتااآ.
و!والجيدء.د.لدينانطامبه!(ييفيدمف!ءل)ارببو،يمابمدرردب

بدةجروصاحبروفالمافيرالالقاصالخليليجعفدلاتلمذبف،أطزصلر!ا

ا-اجينااحوالاسة!ررمةعاوعاًعرافيلداااليحلا!اتفلى(الاأآالاءباءوالمدرسونل!قلماطاالقالخالدةالعالميةالراثعة

هذماتهمحثمن"ثرومدأالسجنالىة!مو5وو،تكاملةفىق!قةطبعقفيايدجميبينيجدوهاانالىوللطلاب!

!يهعةابخفيوام!رطرروهاألجمووا!نداارلاادلىن!احأنوالادصذهذذاافعملها"لابوتدوآعصريىفيربالندنونقمدقصةاان!.الواحدفبالحوآ

يبأ.قرال؟!سمذ.آوالاضطهادـ،الظىلمقصة،الكبرىالفونسيةالثورةآ

اة!الاهدقى؟يقأللطلمربيةبوترمجلةارامدالىلصارفاوزارةأية!تا.

ضآرانعمهسة-!ونىالة!كلرالصال!!مستوىرفعالىاممةالرآاالمقالقصةانما.ضحيةو"ةواطب،نيةوالافاوالغدر=

-.-.-:عدةاأث!اشة?وا-رجت،اللغاتبمالىتر-تإ

العارلاادقبةهي:كومدالبلإانمافا13بر"رمأ-ولمئةاثالجةعلث*ونجهأراوآ.!ممدكتباالملايينبمارفيو،مواتآ

ستاذتلماالعربيةالىنقلها

لىاصاالصطلموالازولامةاأ)31ذأإجمايرغدالجز1ج!وباصهتماايإرطوئدكفاع(2!!البعلبيمميير

و-و5دفجتورنوا)قانواطق(4)دابعدينالعنرىددلدصورآلال!يينالعم،ـارليراتستالفنآ

لحسن.ابرواسعيدلبو)مرا-اااا-ااا-،اـأاااا-اااا-ااا!ااا-ااةا-ا!اا-اااا؟اا-ااها2-
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ا!رريأ!مطتصفي1!افيف!ثاطى1

منشيئأخمرفىكلمايمن5،لرفوسالىالحثيةومشت،اءالافوفءث

لىاعندعمبدو.التر"دلحبلمعىمنوافالغلقافيوإزهانومااالغابهروراخأهابالمه.ردممةشويخننسط.

نفبتفتيثعاولءنففتشت،لديهااجتمعما.الدزهالىطلب،الترك

احدظمه،بيةإعراالثورةدواوينمنواند!اًع.مكذا،سدىمائب-ول"كاالادابا-تلمر

اطباةعلىورأ.-،ينالمماصرب11اء:عراكزمن-:االبزمسعر.ئهالازمكلدالثاعرةوفل

وولع،عليهالمصائبالحاحمنياقىزالوءالقيفةد،برآلام!ا.:.وراًع-دالثاعر،دمثقفيا"!كىا)شهرمنعضالثانيال"ومفيزوفي

ئ!ا،ارناكثرامنةوزفر،للحياةهاكرنفسطفيولدمابهالدهربناتاناووقث.ق!.الس!ينهزي:اعمرعن،،!ا)عرالع!يالمجمععضوالكزم

فياذفقواة-د،بيةوعروادبثعرمنلفازهومؤآتارهل4ـثريتحولمهـ"ونلى،الرضقيعدهانقبلفي"ـ،ك-:هاةوفيةعلىعنهدةبالكناإهم

اعدها،قوفوعر،هاارا-رففيم،ماًتاثينئلايرةاربهـا،بةالسدرس.ا

13ليغل!ا3وسفيهاكلحامنف.يمجدفو،13ا!حابالةقا.بة3ءاجزاارثافر.دبهاوح"فا3وتهح.ا"ضاببافتاف"3خار"لادواأ

وال!ب،إجالرلىاو-ءلمةل"ناتكووعقدهافيا"اابمندومنط!بهاعنئق.!14من014لما،هنا------------.+

.ممر.فيهزفقوارهزامملاهم"كىةبالعرفيزهاىاا!شروولاال+صامليالشاعرهذانضال.-5--!...--و.

:ر")فامؤبعف!هيوهذهبأسلو؟ءصرمكأدىالذي-+جمل!-""د.

ودرس،بالعركلامفىالل-نفي-5ن!8توقد:الل-نكتاب-1الذي،ديم2اليالشعر.ربر،كا*:.!تن..+......،...:

وازواعه.اسبابهأش،يهأمفتماتط"ـلهـ"+!،ش!!+!؟!%لم؟.-.-.

ب"مهاو،بتومكلمعضهاعداقوهوو:قعالولو)ثلباة3-2!اتىاوس)ياءيمر1.!+..:أ3ن!!.ض!،.++:..

!حىهألوحاالعارستيةمالهاح!لىااشالااةعالاالى؟ك،امهلذي"-اا)حتالمبالىالصذا11راللة،مةفحولط.ىهمااكما-"نر!!س!ئح!كل!-ثدكأ:*بز-ت.71.نجيم؟إ02

.السليمحيحالصا!ازهـاو،لهاخلصاو؟....

فيجميدةس،لةإيةالعرالغةانعلىالد)"بلاق-امةوفيه:الجحيم-3بر"ـ،والمعبودمذزهزد!!!"!/-2-غ.:،خ--

علىحملةوفيه،-ارتنىأاط:اةمعإ-يراعلهوادرةهيو،فةوكااءامةوالةح-غنالهقويرددون!...ا.،1ء!س

لبخلةوا-اواعدهغقدواأذيناوا)ة-اةال)غويرين"نالش.وببينال!ربفإن))بيالعر..س-

وملوككا"سأاعاقءاهمواو!وهومايلهكالماثوآنجوإ،18بعلمجما!ءالكنو،ةفطر

.المربفاإء"؟سيو33رأسوعلى

..المحلاتواصحفا"رواباأادالبزمددديبنهدوعةدوالبزممحمدعو"شا
يسيريجزالاومالهكأحمنه-ةشلم.هو:الديوان-

!2ء)خلإلا)تعليمءهل،ـفيولكنآلمار*ـ،طءععإستلم.عكذاينالءشرسنهقارقيوقددثقفيم4981لسةةافق1)و01135معا

مب"ـالاسومحدثل!رهاظهرتعم!!،اممت!كزافيعاماًغيريعلمولا(اناقرامنقصار-ورررفىالااءةا)ةرمنعإملاوهو

-،فحا،الشاعرذا"علىجارقدمانالزانفيشكمنوليساليصلىةب03،ءالشظلياليادارفياًسمرورزدكان-وسيراةاصيص

اوتالءاو.وحدهنهاارومرقياطأرويحسو،1نررا!اةمأ!حيا-5بتهماوأوعند،لييروتالىيةالتجار.اسفاربرمفىفيصهصحبان،نالسهذه

ا-اااا-ااإاا-اااا-إااالا-اااا-(1اأا-اةاااا-ااا-ا!اااا-افيالاالمجلد/يب!ا.لدرالمحيساحدايدفيعمهىأفر(نيابدلىاًبلدة5:طا

-!-لتا!اول،ئهشرامندهرر.دال!ا!هذاف،ن،الخسلاقى!اء
وسيرةوئف!اد!م!هعاد.مجرعلىبخى.ىبا.نسر،كاللإب"ىا!ًالم-طرتكمن

االفصول-!ءدرللطةيلادبافهمفيلاتمحاوآارأ.نكرمطالعةعليهب3أفثد،يةعدز"ـالأدرورة3باكانبلعرة"ـ،

-ه:لبناتصقر،وسؤالر-فاخوريرءمرلارقيا=فيللقابلةياتالابيرةطمبدأو.قيلاالاأء"رعايرفقهيركنلموان

-غ-ة!ا.لححاجادعصنلماروقيااكدسرقا!داآخمر*اليومعنوانهاصيدةةئدال!صلممننظمماواول،مخةلمفةعاتكأومو
.-.-ء=4قوم-ةطوعاتوهـ4مائد4رال!حفيرءياخذئمةومن"امروغدأ

-منلنخبةش:كةايوساليا-شرارةائاطءفلعجدبالعزآألتيم8ب!8.ذوالمطالبة،اغفاهتهممنالة،وضعلىبللعرحضمنفهاا

دواءلاا-.ايوماحىنغمتهءلىيو!ر،وتر.-قرعيزللمما،التركاغتصبها

..أافدةتل،بحمما،للهص-ةالايامت،رومثا!فيصائدالافتلمكنتكاوقد

1581ب.صبيروت،الم!كثوفدـارمناطلبهامتابعةعلىشجعهماوال!ولالحظوةمنودةتت،.الغضبمةةبراكبالعر

---ا؟ماهـطالنفيرالتركشهرحىنيرا3ًطا!أذلك3دامولحن،الةشر
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!ترر-ياورا!ماجم!-قي!ما1ص!!ماا

،زطرقو،ء:ةاوحةءةةرة!هصا!فيشكرروةلدكاغلىخذيأانبعدو،لحبااىق.وح؟لالذينم!ذهتل!وعرزد،زهماًسا-منحهااراذىا

!-رنومنغمبالرء:"ـ؟حةشاالافياة"وا-ر،ذهشأمنلالالاقتحوماالقيزهلفإمؤطقطهوفي،لهرقامب؟"بةذأصفإةفيا.ذكراص"اءلىاة-نادوا

ثقرء،كاما!والتال:ءورطوفيزثكاان.،عليهتدأ،اتروامادلائلنجاةالادببعنهلقا!ا-لرهلءدكانفلةدعجبلاو.مخطوطةزالث

ملا)ءاا)فاعلعيالوذا5،الحقممماالوانماًء5دفيهثقولالذييهرأعلىاضاداللفصةافيوالاعتزالحبإشعورلاءمتاا)ةأساككر-حسنةصاب

)5حومتبمتبوز.م،ءاطفهـازااور.جزو!ءاطفيةوكيدروبف*الذيثرلمؤا15دا-5التياةاشئةاةإبلىاازالاء:زاوهذ،لحباذا5رقلعلىوأةدره+

((فةومعريةكالىا3:اًء:ت،آرو:ظمءملأذ)كبعدنملتةطلمق،لارادةاشعلة.ه.!يرهريىعلىفةعإمتل2صظ

ليرمأوالا!وهرز8انكاة!خإءن":اا"ـا!االاج)فابوا.وعءلطىرةدالزوراتوا%ألدنه3رهو،رلامياقوع!يالو..كةءعرام"تدا

رةدرولم؛زرأجإ"امنا)تيالغاليةبعرلغيبلم،ءبطكطفزحادمجردة-5،باو"فحرئناادبابينة-عرمسلومدطاعيالولصوكةر511شلى.لم

إسدذلك)أةطإق؛ادةالارشعاةلهحومنز-وهحد!وء:اً:.!هاغتهله*لااسعلير-هل":الهاسؤفيالا-بويمة"ايكاالرمجلةعإي!ا"مضتحرانم:ذ

وهي:أوعياءادة:املزعنمافير5فعأزايراممامىبر3رذثمىم:ظهاًعمل!؟كنالتياماطال"وهيوءا.؟.زةإفضفياويداشفيمىالقوا!وعيان

عيرونوا?3اترغ،رلهموعةنهمذوافيدونيرونهـفكر-1م5،ددجمةإضلورالشكر5ذافيبرزوقد"؟الوءىذا5يادةزبها

..اًصادقاًيرتهعضا،يرعوإة!اعيسىوسىو.سلمماننااذلاستاو،بإ-كطاالطرمجدارغننو!وا

ا)قو.سبة.نيهامااو،لامةاتنجا-امعاسيهلدرااةإهجاجامنسا-2اجموترو،.ىوا)18)وءى،لمه:وياةحىراأطدلمهااعن،جم:ع-(ماو?ر

بهاجتوء!اجوتو12وض"ط،الشعبيةلا-ركاتابلاحزاصإاط-3.اوعيااوهذتآ-قالتييةالش.ورم3ت15قيااتن

.انهفرالحومص!بلحزامصإحةعلى،لامةامى،شةمهمةد،بناءمياقوممطالاند!"ـلب!وبهاجوبرإ-دياالطرحبمداروةلدكاهلاستوقد

و35-اة5لىار13كاوادكأ،ذاتهاجتماءبةلاار:لمدمه-امؤغيو-4ددباازفيو5-ةبرجالعرل،ةضيةا)ءهـيقرياشءواإة-مااي-لىمالقو

13ءوهـةيرشكا)تيج!ماعيةلااعإ،"واض"مرابةمحارهـكطيرء!اغاناو.المجتمعاصجلىا،بر"ـاجومنآخرمكانفييرشيركةهلو(03ذ)كفيشكلاةهرمس

خ!اارادغلىفطثشر،ع-نمأمبدو،جهومت،1من!اص-الةافياد-ءهالينطمئنار-هـكةةاالذيلحدابرإغزهاثهلاراعكطالواذ5يدالىزنا

.و،تت"مء-ؤرو"شعريس،نفو4هننم"وقوحكو.:ةااعاصعارلىا"ابلامهايآءاز،(بةمالقوء:ااوضاكينترجلامن

منو،101!اومن،لامةالبماحرمنقىدلا،عبةواماتحكو-6ثةاحدلىاثم،مليووالقليالدو-أه!!13فيلي:المت"إو،1رفسعاى13زة-اموا

00!إدقجدحرةصءاةفيخلم15رغصادث-ةالافةاه-بئوالم،بة8جةالأااتثرالموالىو،بةمالقو3ض"أز

اـتاهاااهاهءههة(ـه15".ـا4ـءه45ـ،ـههههاـهاـ،ـ4ـا15،055هاهاـا"؟.ـاهه."هاهاـاهااةاها"ها"ا!اااةا.ا؟،1101011051ااا.ااا4،)أ"اتاكدؤ.اخيرا!هاوج3يختو.ناعصربر،اىضلأبمتناليةركأةاوحبةجت؟لااو

ت-س-ااانطررت-كأ-إولا)تيا)+قباترغ*،اعتسواارنإثلتومقياأقوء؟"اليان%عتهد

إمةايعلأعةالوامنفىإثااالة-م----..امجرتا!تو

-بنإ"!دوازوكالذيناةدوعدعدفىدهن:ليينارفىةدموسىن-د؟،ذلا-تااماا

-س!ىهملونالذينلاء5ءبرينو،قاةرااذ5ءا!واافيا)عامةبربةا)،رةالفكرفي

ت-لام!!الىفاوتتأنابا"قينالىر!وخ،عدض!مةووفرعدد!وككرة،أ"وماةا)فكرلهذ.

ت،الطبيعمةوج"تهفي!ائراذ5زطورناان،و01.لااالىء-.مرتطوردلر

ت."المالعوبشهبة)5غازطورمعوقمتسإ-

-تال!وريرؤيليابرلاالكاتباؤسهقمست15ورة!ر.الوءيزبادةبما؟حنالقياماىا)+وبرذغراب"جوفيءمثم

تتت.."الا.ةادفرابم؟مبينيمهو.40،يرالتعزشر،رعلى

ب-امادورجبمنج؟الا)-ؤاهذعلىز"ـاجابليالموهفىةديالبراعورء.بىالاستاذاءا

--من،الحديرثفيهوتارارثالكرالنهبزضاللن-ارزصويةارو-،العام5-ذامناذارش،رفي،نعمافيبيا)عراةبديافياالقا5ةمحا!ر

ير-لو..كادحينالئرش-ئداق...كهنالميعةااةاءدصإةلخل!للاجمارا،كاروقد،"هـىالشععيا)وجيهتوفىاةةارسار)ع،1ضووءو

."الاملسفاراسمًالشعبعلي"ا!إقالذي،س9برسلوسكارتلىع،ماءاينبارقبا!الأصايفضا!جدلصةى(اقعةاوعلىناؤاأئرقي

و-ةتالعرالطءههلهذهخص-ص،لفالمومكاص"هاخاصةهتهس"تتاًوعثزدعوعم!لاند!ا)ةومكطالوعديفيبنليهاجيخشو،الهومل:!حا

-...ء."!ابطضالاضىوفوءاطفبةلاتقياارمنكشا)"-ط

ت-تمهعراحمد:ترجمةت،وق-ومىذاقيالى"مماالوع!)ق-مانف.هدأ-طوراذم5كاتباءا

ص.-تنرامةينالمؤمنةانجاء:ةالحمهماضوعلىالذومبةزأ.ولامح!،زعماوعر

--اجديباقر،.علراوالثال"ارينالكتاصدوراتررر-ذزقصمندهنجومابزمو.يالةوالوعيخإبقدعةدناالقومىالشهور

تس5432ب.ستوبير-يد؟داالهسيمراردتإتمقومووةيءةاز:ااوزاان2صث،عإتاًرالث"واذ5طغثانم".""وء؟ةافي

-12922ءـاتف-سلق0001.ا)ثيرزلناماواز"!.زاا!وجدلاواطةةاب3طزدرولجز.ابرحتما،جودناو

...عر-ليبغ(ف101ا-الحاللهذهأعإء؟،انرصمااكاة41،حإ،1فيبرات)إصموزلمقى
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