
!بد1لؤ!ت1!أ!هطصفىاعل!لمخثماا0

ودلرالكةبارودالح!"وداراجاء"بينرالإعودأراقالعر.دار

ب-عور3ظانريبولا،الندودارادالابنابلبملودادالعردركاتب1لآ!ث

--ععنيردقئلاة4قاكان:ا)حاالدور!موعو،حدوأءامفيدةبردةدوو

فييةكارالفالحإةر15ازدبى:ءامن،صيرةاشبا.علىيدل،دارأةعثر

ظدهفيث.يث!الذياطريةوجو،ة"المههذم9وددالما:ااالوار!إنعامفيالادبحصاد

الاءفي"الدتاثعن،!لى01عدرانالصادرةا)حةبل-د.نظاهروو5م!ااء-را)-ا؟كةواتا-5افيلبانفيال"ادرةالحةباءصاهكان

ناءدلارلكانلأاف!إ"ووواهلاسبشدبأاإعامم3فماعدد.ا،ترين!علإ"كاننىغعماتدالاعوامفياءا.-ماؤ.واهحصري!3لدأءدوالددكاند4ف،الان

بحالنشرء-لىلهااف!من-فتقدالفديماثالشنثرالىالنشردورمرعدلمهرآث،رت"اللإةاخاالم!ل12زفذةالتيعددالءةب،تدياة؟دالاخيرة

ضن"انفعلىأخذتفدالهثردورمنعددأانالمعروفنف.بم"اا!رةداشالاة:!-ادةاروزاوالاذ"اءهاروزاوبأالكرةاوزفىكآنولى

ل!عا-ذاني0كالاالكءال،!الا3.ءكاتء-لىالصعادرات0ارداتالىتحمى؟،تةصراقيااء:بالاصصاءصةتل
يه-وع5وثخوو.دبعمن.-يرعسومو

لسانوانا)ب!ر.عجموا.والثمرلثهر.1ا)عشر!إقاتوالمالا-بار.عءيىنردولتساة،دذلكومع.محكاأدقيقا%جالل!دناحصالكانخنلاةكاا

:ءعوقد.وا):-لاءواط"وانال"+؟وبيولمارثخالاميرابنولماريخالعربلدصيعةاءقموزع!و12ءةكلثرماشعتالتوز.عردالن!و

ا(و-.ءاتمذبةم:لعلى10افرااهـإلديم"4اتالتراصاءعلىين)كا:رةوءشس%نمثل3قابرإث،91ع5آعافىتر2ظةادأ3ويب.وركأ"وئان.

كلحقمناللمذين"مالمشاولفالمؤاب.جناح."مننادرةا!!-تإقيا45910عام6ـهـتظنب3

بلآ.ال!:افىح"د.اتفىمن!فاهالبثعاان2،ا.ةالا.ثينءنيزدلم4419عامال!ادرةالحةبعددانفظعروا!ا

لمءاهتينطأةوقى:-ارياًالزماالثديمبيالعراتالشزشرانءلىهااءطكاراًكنا.سنينسبمةعن7491معلعد!ءايز!وا،!أتا3

حد،ااساالحةابمنتفاهرا)ئإماء+اتاتضاربلاكلااوبعدمة،ماور"ل!هـي"3فياطصبيتزايدىمدايالى!:اادر،اكءامذيئا)ةاثرقيادا

"الهدببال!بماكثرور2ضا؟.لممماول!،وا)هظرهال.ربول-انكالاءافيا.انيعلىادلالقاهرالفاوعىباس-لانوحس.يللفكرالا،ةاج

ال:جيمنيرفيمذاوفي.حفتقوالت"ن!حيميرد153ندرانغيرمن.صدرما"،نازاوات؟دانغيرمنللنثر

ابرل"يرفرنيرلمعوالذين51القروتحوالاقدمينا!حابمافيوذاهالاوالاطية"كااؤسيأثرءلى-دةدورولادةالنعاريافتما،م!دمفي

كاندعدبئ!-د!أدادو((أنيدمخادف41أ=اد!صه.ثأ-عقا=ألا-:اذإكلماد951-صرنيىبين سخمسلر=.-.رها)اناتءربزالت501

هذالقيلقدو،بجةا)عرابلادا-مىع-الاداري2إسوا،حنىينادوار

طريقهالاداباصلو--و.كعيراًحضلأوللتأيدالاة:المنادددالقىاطدم-اتمذ.ء.صدءازهعنال"ص:تلجنة-اسةالذيا)!ابق

ومايريدما"عرفواعدعرمواعان!غإقأجاطمنل!الاف،ثديمفيإءأ-باص!موا"اع!اهفىفائد!اتافم

إةهل.انبب،قاءمفؤادالاستافية15ومنذ:اءرأالاذاء"مديرمنصبزالسا"

احادإث-لإلهايبئرفيث،رماد!ة"اف!الةةاف"انا-وبمع.ةرتقو"ئتداولالذفثحينالمرلاءؤ5احدةأزواذا..عديدونصونسوالر

ا):كر5-ذاااأد!ةدت8ا"وةدهاهالعث.-وثاسب.وا-ظعيةأدإيةمنباوغم-اءرأم!يفالبل،4إءنالم؟-لىءةلن،ا.مما.مالاو-اط

والا-ناذحيدرسايمنور3الد.نكلما16الجدثدةة-انرعلى.ة:هتميية"

.صبح-ورج..هـضفىةانالابنوريةا؟3زيررجافئةعأل-يدالفنانيال"

ةاحالجرفيح:انإ.دا:4قرالىقربر.أعبودمارونالاتاذيهوي5ياح،ا)ةمةوتة-اشيماا!كا،،بالاصنرةاة،وصقهعن،تاطر

اخيرأءلى!رءتااقي1ء،ميروبافيالنهر*لوحتهعنالانسيصرالةفانوالا-ماباف

-"ابلاركاا":قيقوهى-"ال.لوم،مجلةار)سدةفحو).ةتهاش!لارللخوبدميالإبللهاءبدي!ستاذلةا!رااطحومة-5!ت"

طا(1طا-أ!إبه"؟حوناناةوقعا.من...اروعلدىحاراتر--!القيةالةبمرالاوساطفيبيرا3ارت.احأالندبيرمذاىا4.فد.يةصالمه

.الهربةون461بهاأص.لهوالحرا)ةحرمالمفيال!صضق!رلعوف
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1!زيىال!!ىفيفىا!ماا!سماصلم
ءدلهكأا.اللالافو،(وكااا!دءلى!كا"ثلجم"لمشاتحيالم-راذأمد!عدإةثراءالاهمالو

."العادلون*وىيةالحر؟ن،."رق121)ءلور،و،الماضىالعامفيا)صادرةالكتبز-خءلىزلقىالقيالاولىوا):ظرة

فكثيرأ،بميزيةوالان!ه."افراعنغاليأ!دتالترجمةالىمقوبالرءما!عا-رحقوت!ممخمكبرتدالءةبمنوافرعددح!مارغلىكدل

ماالعمطدنا:3انوجصد.ىا-رلفاتالىمة:هـياًء:"مالةقولاكآنءا)ق،،اؤوا"ألمترجمالك:بذلكفيوزة-وي،51اجز:ة"تيزالىونالا:ر

نموءيرهءوركيادبمنريةال.والىلز"قال!بعشراتالاسببئ،واحدأاًكتاببالسلىانيى،قمندما.القديمةاوصرة11.1والء:ب

اةبالحبةلمت!ماازدباتبالعقا،"صلكانالماما5ذأقلمانقاساووادباءادىاال:-"ين،كثيرة51ا"زمنهاكئلأانمنء3بالر،مهاهالبؤ.هثإهو

الئالادابالىإة2الةارا،قاواتي!ت.يةا)ةفار"اا-وصرة11.1الموفبا.مة.إقةا)-االاعوامالىبا)ة-بةالن!ثراهخعاالذياسعالى

الهةديالادبعنالك:ب.نعدداإدارز5فظ،ر،ادبنافينادرةالشماسدفى،-وفينلينافياةثراعلىءجيبأطغياناًطاغياًالاددبعادعدازالوءا

3"برت3فأ؟ءاغورلعاومموما،،".إ:-اليدو"الشار-فى،:م:لنعدانأستعايع!تابأو-بعينوء-،مدينبينؤن،اظنفيمائالرالعا!

نم*و،""نلماأكاهضمىو"ا!ةديالادب،انةو"مىاتريأويما،مأالءووزراءلمةال!ليوان5ةدس":ممالطالهماللمفىإبنكنا

،"لى3الترالافىبالىافرب"وبالكنمناخلمكاوءددأف!اراكاذللىموالمابفيل!لثاً

ا!اهينوااكاريرإي:!نزم،برم01الاكلـذيرق،زالثءو"وىات.كانت،الديالحقىالم:ماقولاثءليكالنطقاه!الخاالعلملىامههاية4،ئدالعالف!!فة

ةرزوعنيقوزعبير*وراوىالع")-لم؟ن،غ!ارفق،مل-.ةو،نقاطو:صاديةالاقالقضهـايا!و.كايكيةلكللدبااميمذءو،الطبيع،فيكةطراو

.الث.ابزوواتمنالىياالعلمالح:بز-!ادشلمالةحوهذاوهلى..غبرها((كيااالاث6تر

فيأصعا!عالئالة:اراتمخة!!تصورياشأالئد14الع!ثبزالتماو،الء.-يوا):-اؤا!الى؟دعونسبةميواة"بلءسةغنئةالادلل!ب

،"ب"المحرفوفمنحدوارفعلى3إ13=؟عفالعثرترن4الديخاواذا،-ىءصا!قبال.لمعلى49ةاالحدإ:ألحضارةاان04ئملالاقما

عا:كأمللدطفئمذلووو.ع،به-إة!قالذيليةاصا-ال!ةاتوضعء:"اوكلهـبنبي،للغدعالمفيع".باًء!ر.فيي؟غرنيكولام-:فبلأةبقانسصنا

وعا-نفي:ثوقو"اصحابماعب:؟أمحوال"يةالحرمنحبر-وفيلمعافيتاد!رعاو-ا)كأوالىيؤديالذيالعلممالىلأاهقرنوبان

كاأيئ3االاثترالمذاهبكاةاسةة؟ليةلالةيناوال+ةأو8فة،.حدوا.-مادوالافوا!دسةوالطبالص!أعة

اكااباغوكاه"اللإ"نإاصهسء،"هارز!لاو15ضههومبين3:"االاثتر*حىلمإصمهرةاالكنبواطجدفيملىوههأعأ-ةاار"القصف.9-ةعتار.قد

ا-رىغةمجموءلىع.:اكزقعانزإبثلاو.كااولاوبةكاالالس،"وا!و-.با!البرالىوايات؟-!ةاهكناباًو-تينحدأ01ال،صكليةال!ببلةت

،ومالر،،زهلما-واى5كاها،،الاصطلامىالدك!روج،:الحتبمنفي51ر8الفيةرىلىيوالحباعرراا!زوررلوقدهامراتالمغوسلاسل

".وبإطت"مفاهرم:الدروز"،"الاهـام؟اث:صةامعشلاالهـصهطمذهمنع"صواواالءنبانزةلمعندهـااولكتصس4الالتهام

مرنحالركا!في(ما،قيهنغارئائوبميا،بم*نفلمتاليافي.دا!نيومنلموأئيينالرفىفي؟عاالذير8الة-رياًلظ!بينكناهـأهثرالئعنشيد

لعل..،الجذيرةبي-ةومن!دءاانا،كاهإقيوهأائادالاشكاهنيةم!.افيناؤا4!مميينال

كاإويالترعيالى*كظبمالط.!اءإيرتالقطال!را-اتكتبخيرنبكةت3ـرففلا)ةصرعا؟فيالعامذا4،ـ5ثطرا(وشيقيإةناوثق

بمبالعرء"د!ياكاالمثولو.وزميلإ"ـث"لر-ورج3*ور)لمرفعركا،.كورساكوف)؟-تاشوفروتشاثكوف-ءىبينةوقنعن

.تطواددهو.ا1..1111.0.111.1111.11111..111.1111.11111111.1.11.611111111/11111111111110..111"10111111110151"0.1411611111.11

فى

ىط!رانف-سايركاا)سفتاي3:لوحهافييدةالفول)ءتمنب
..و-يم

ال-:قهلكشش،فيج15اركاالذمبةاب3و،%ليفىلطان.وس،الحديث

مربههلةغههمهيم
عددأاندتانفيالةثرة3حرلسب،1البارصرالفيأاإضاترمراالابراجتتللاطفالوساليهلب

هـنم3:بهم)ب:انابعءعاثرتالذينوا)كرجمبناؤلفينامنكبيرأ

حسينطه:ورالدكمنكلأشر"وقدو!صىهـ،لاردنا.اقالعرورباسو

.اقبال.بيروتفي-روهـلممبعفىوغيرميالح!ر.ساًطعموسىوسلامةلصورلا!الح-الممتعأينحزمنلةةمؤسلسلمة:بي-ا

فىللهرصيءالقارال:وم؟*ضاالي"ا)ظعلىد)يللي:انفىاكشرعلىلفبنالؤب...؟ت

مذاظلهافيئق4اليلهاطرت."غلىار!اًيدل13،الابنانىللحتاب3.زةالملوتلبطاقاباالقراءةزعلم:اللأزةا،روج

يرالفزا)-!ل"ذامنفقطت3ثةثلااننعلممانو--بنا.ا)بدالعل.بت

هبةدلر،د"الثورة،!بيةالعرالفضية،:وهطا.لال!دمنمة،تقدكدهث.ءاجزاء-ة:بيالعرظطلفييدايى

.ءم"متركنى8اوكل،"اط-ةاء5ء-

ذ.

مميرةالام"ذامن،ن"ناءرفةدكبيرألفاتالثرالناهءدديمحنولمبم!..ءهولاه!ا!6"اك!ااا.14ا!ا..."*ا.اااا"اول."ااااا!ا.ااا111+اا،1..1..1..11.1111111111..1111111161111
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9!ضييالؤ!ثفيفىا!ظالمخهعطعل!
!-ودعلنيوا"كاندبدا،كاومترجمةالبمالظل،مؤلفةامعز

ةزنبسنط-:3"4"قاسزنرء:ر،7لةمؤماحسكاوفىبايةمجهواة(.رلةرسا+متر-"

لفتمؤدباغء"انريط.ؤداد،"ا)س؟بل.عابروةإف"مولرةءرنجوىو

.،بيةال"رالجزيرةفيالراضر*

مائبسعد"لأدأبل،لمراسلالديئلط4ب!إلب-لص!ءارا4ةصالمدو!ماالارقاءبااكثروكان

عسلإس(مالوله)لل-اوسطارر!ةارفذفرهرادتوقد،عمياسبلأشعاتال!رتءادر8بادبيةمناقشاتننرلمانمل.اقى

الدفط،!لم!اكاه!مارتاب3:ا!امحعلتب3لملائةظررالىالتصةمذه

،!دمشقالوطيا*حفافيأثهداق591ءءام!امفي)ةااز:حا،مارثرو،ح:ا-ورجللدكا.ورحول)تيررالما،1*و،نمر!!يب

اثةصاتفيهاثتوكالدي،وا)ةح-سمادر،!)-ادسيلاحرراونإ"ا?،رضمم!لاليثي،،لإدي

زمير،نجاشيدالةر:إدادةزونالف"ام،دينهـءأزلإثةوأمرساو"-ون،لاسبقاما)15فىشمدناا3اجوت:ف،آلرةبأ3مكلىالذيالعامفينهـثهدولم

فإتح،رثه3م:ش:ل،يثورىزصيرتباثىقصابوانمر،ص.أنالىء.يىا)حنابعوياطعسرءاطعللا-:أذ"أولأ"عروبة!،ب،ودل

الانمه،لمالم.شام5،المؤذنالدينصير،يالجعشأظم،ادرسا.الما!!المامفيمردينطبعالذي

ء-لطنورا،في.يهعدأن!،ز؟تاسالب،برلمرنكا.ز،افرو-وء(والمر4إ1ل51ئزبراانالةأ:فىللح!ناباقث"ىاظةعا:وامنكانوت!

،ضهـادتجصةه،مور.ليةا-.يىا،ء+اذ!الد،يرنزءر5شامأ-وطزاؤالارمنوآه"ارراةزورقء:ا!انيبالفوولكان،فوزكلابعدظاًماحو

بارنو،شمليا-دةا،طوروسالقجيمز،زليو3رو3الدينن15برففىلاالا-؟ابلعلوءد.14التايثيرلمانهما!اا.ر8الاثثيرلم،بلادي

،الاخرسكي!اث،ا"يرميثيل،لا-مماعزعيم،ه%شيه،مبافيانااحرعلى

كرما،لد!-اءد،المةديفط-ار،بمرالدي181ع؟د،ن،*كاوء-ةز:رد6ةإ"كأ!أالعافيافهنلمزاراغز!نارج-ررالدكتووكان

اعلى،ا)-ةغ-اق،،وبوىد،بماقهقرارثب،عجملية.صما!،لط4%إعشومدانةلىاذءمبنالمكراكزرهحىلمالبمنيركانحما،نحتلظكنب

د!،قصلاير"زبيه،زعبىنشاًتاءد،الجفاناص،عبدزا-ى،افي5بر.تهبس!عةنقلالذيشع.انبمبمويليه،كنابأ

عدجان،اق.دراءد،ق!افطفال)طء.د،حدإديدلال،الح-اءىانء-ير.الفحريالالمةاجفيكلب41-لثير.ردأعاعا.دعناد4ل

نية،ارحوةعؤ،ابدسياسين،اعوليدو،يثح!)بمالحرعبد،م؟-رمنليةءاصة8النتوكآ،العلمبعاعالاالادبطابععابهاثطةىكان"واليد.

ء!لالصأل!،قد-ىاءولعبىالاهـفيبالغأدافا&؟معيةوالترعاتاثد8الهكآنتكاالادبتونئن

?..زة-هـاالقصة-لةب!إءوال:؟دوالاءكاع4دة3811:ب.نكث!ووفع
،المةيدهالةنيباضهضكالاثمنجمي!ثحلمرض11،ممراهد؟نولقد

وعنوان،ف"انت-ااغلبامب)وحبأبمسأا،زاته:الوقفيمماكان3"بهي"

عنالنباحبلوغالى،الا!ر))"عش-عىعلىودلالة،إمف!ماهلرراتجا

فماكرحاعنائ!.بق"ذاعإأ،بت!خفاقاارىخدايوالققلميدا"بالتعالىاا!إلمدرقلم!ع!!أ؟فى.،

..اتتارةوصبر-"وهمراشفلة،الالوانوينالملا.مة1طرفيالياارانق!!--عنطبق

تثئلاثالىم3ت!ةية،قتص.ا،حقةاصةدرالعار!ين%زيناهودرامه،

نفو-،مالفناسمةرقالذيئاولزرر،قى،م.ن.:ع!ةونف:ازونف:مة91م6.سئةشباطشيهربرأمح

وعران،ف-ذةوموهبة،دقيقاح-اسغن،4))-.حبالرفي"فعبروا،اطاليةافأيثنا:.اغل،:بلاسارجاكالاب-شمباط3افيبس

التيبير،فياًة.-ر،رإطة،.صدق،:ضص."و5و،فنيو"ة-وو،يلطوابلاغتوافيطراخو،:عقل-عيدضل،الاستاذ-م!ثا6الالنين

ك!،ابناهواالاعشبارفيريةالش"وم31صطومقث:ةة،وناضمعلى)دلرر،منوا)ءةتو

نذكرانويمكظ.!لاعملا؟مةر!ديردةقوللب-لمىفيم3تياحولصوللئةافةرب4ال،:زربققعطنطينللدكتوو-شباط13الاثنبن

فيوء-ا:ووىنصير،يالجءشنلفام،اط!رلا-المبالسب!على3ت"الحديئة

لمدرسافايح،شعليالسبدة،شهر3ميشيل،نص؟غياإرزوو،1)طلإ"،لمية8الهاضالامرمامية":س"ش:،نور3الد-طضبل69اءيى

هماانو،انلاخيرانزاالةةاانمذو،صليا-ممانعيمو،مدصبيررودهم!ني:نراالنفالطب،:يوبا!ءشالدكتور-ئمباط02الالنين

الاداهالذيفىا!تلفااضهماالاكا،!هـ4!عء40الرسمفياطديئةالدر-ةاز+.ا،مينمظوءرمى

.للنازى.!وحفي.برؤ،الا.لكوضفىتجلى:ليناليةثعبىد!:ءأزيعزينجاقالرميمةشباط37الالفن

،!طريةقيء-ونات-ذ.االذتلثل!او،زاشونقوراةووغلما،ومشامدوبو.
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1!زبيالؤءتفىاللمهتياعل!ا!هقافى

ظ.طل،وبعثرة،انهااركاا:وعةآلارمررال!الا،-ء"ارعلىالمءهرضوهذا،الفنالىال-دإدالمهل"ذام2.ة"كيعجوا."ـ،ا).%تدواإ:8:ور"و

الفءنيى،بعنى13ابرداليالروائع-ضمفيءابرصىةد،اجوا!ا.فوضى3!اوبم،انارواوالتذوقد3بالجزا!"-"ـ،امةلإكألى21"بالماموح

بةرزينا)01ال:أثثينبرعمخ!ف.!افقونروأمااع،مةشاًط!آ.عالمنلا:ما)تءونرممايربرلاوآصذون،رحاص!مدلت

الفناننلىصفوفيصممجبةالبئلات!ممحاوودعل،ويا)يىلالالىالفةيةةمبرةتيرةهـادةالىساعون

-.ياكا.لىغااونكأ-لم31ءلىدلت،مآث*!ااتاءلحالىة؟"انت؟،جممااموقا

المرفر.ذارائر،وملةلاولننءثتاليرزةإ)01،تالى"يرلمكأما،هاإلغواضاثإىولا

مبتم،ازو،صبرالعاغإببالمثا،أثحداود!ااحوغ"كاىلو،الفنيج،مازإااينةؤالة-جأحةقو!-!!ىعسص،فىكا!+نن--،سلا3!ء3!!!في!،،*!+"!:ءح؟رر-!في.!!:+"

ظق3ءييةمنناؤ!نزدزوني.دااصوفر،33زةوسفيران"روأقادىح!:تجينرغ-!.يخإصه!!؟بر!ع؟!-.فياء!-س*33.ص!-!ي!ق-*.شنج!-شس؟!،خو!دد9*

بيىو،"ب5اواإدو1،ر31ءبه!-؟.،علالاك!لا-ء.-،خ-لا-!س!3:.س?لا-!2!ج

-.جمح!عيئ؟هـ!حطس3؟،.د6.7!لاش-!لإ؟ةكا؟-؟-نر.--+!ءلآ.قىش*!برعدء

.8.لا،وميرث"د،ءلالج!قهـمر:اهاطبرمىل،4اؤاال:حءهه:4لاجنةبا،الفنءةلا؟راا؟عروتدوهـ"م؟-!3!-.-ش.علابع-!!كانن!.؟بر-د..حىشي+!!!!!-!-ؤ!ت

بةءلأ.،7.!.3ءا؟ء.خ،ظحتهبمالا-.لا+-3،يز.س.-

!لءحلى،رعمأمءلىاللح:ه؟،تفإةد،انكادسنترهوولىهس،غاراك.م4.ماالمدع-ال!..دطا--لأملأيمفي.في.5ء*4*بمسس-).-،"--23ج!!-:-.حع .،ا،--لأ،--؟-ء!عبماترخ!!!*حء!+-لاط-.ص---*.!*.!.!لا!كأ!-

.-.ء.-برىم.لا02ىد!!رز؟غ!لأيم-ءفي!ئه!!كاة-----+--؟!خئ!ط

ة،هرلىباةةت13ا-إ،احء3في13أعأ-اةلىاىادم!!،حاتللوزة!اءـا11ا-ط،!للةبةففاكاني!-ءلى.تر.3في-؟--..--ح!!صيخيز-!-في!.--فيء!-ثرفي-ء

.ممم33و.راىطح!3لم!--!،-؟3تر-*!-ترسع

لم"ر.ش"احاتا.اافض1)ءه-4لىال"مي،حاًتلوزةةا?ثربا،،:2،ء!و5؟،إلاو!+لأ"---3!-3.--!"*ء:إألا-3!-د*لإ+"---ء!.-لى--ء!،غ!فينخ
...،ةالمألالاصاع-العالا-!بماخ!3صحعبر!هيكأء.--؟لا-!ء-ني-

.."ررووالىر1--بم.لا،ءصبهغغلإ-ء؟بر؟.2.لأ-.ء-ىء!بم.--.7؟--س.ل!-،قئ!-!!!لا

منلوحاتمن4-اهن،ةلوحالتافالإكل.ة،ءاهاوأرماداا2ر.ارةاللوللواتاموعثام:ننالة:لملاهوه5ومن3-!.ء-ء-ر-ءكا?-،*؟-فيفي؟نر-+-!س:3-ف

حعرتاحوأو"ب"-ء--.-و،-لأ!ح!+!ط)و.ئر--بج!

الفالىةحاتاإوةةازت،الاخبرةالثل!!حاتللوعةهـا)تاتالاصو"لىإ:!ة!ابالى"ر،يلىرمر-.ظسد!ت+!؟--؟--!-ع-بكا"-!!خص!"؟

-.ه-؟--..-س.سجصيمح!-

:موو3ءالاا1لىانعد،ذن(ؤا!لداأررخل!.--.!ضصسءرر-رززردفي؟ص-محنيد!!--،ءط،.ء:.لا!!

...-،-؟!جبماع-كا-لا.ء.--2!م!!ح

الاحركط،اثع:،ء"لهاة.!--!:ك،ترء.عنج؟.3بئدلأ!*--

+"ص!--ء.!--دنم؟+؟كاض!!لأ9-!!-م!+""ء3-

لى،لاوا9جرإركاايلىمر-رم!كالأثهمةصاأعكاط.؟،ص!أ)-عارلغى،تلار15113ظأءنر،-زرل!+--".عخ"لى.لالألابزفيؤ3:-.ط!3

ء-،.يرش-خ!،-+،!،طشجل!!ع-"ةص!،ءلا-..س.!.*ب..،خ

نية"ا):ا-؟الدر"ىثورلة!!رىيةو4للح"ساء،حديديدلال،ث"ادقة.ء"ءصش-ى؟----في+-!!؟-!.-ء--!حمد!!*

..جبرجء"نم!شع"!يزير%ب-!*ع.":يه!ةبن

ىاه"1)هـا-9الدردرياتلا)عاس"كااهدن.-لإلحالد---ءل!لا-مبركأ.!..-!بر-:-؟؟!.ء!و.---لمور

55،رر-،الاولىق-44للمارعلى،ا)تثقماعافضلا-؟!ارى-رثم،"دئونالمبا-ثرأويرأقي2!-ش!"-؟3خح!!..-!،-*لىلإ،بكا.

ل!ة:الناال"ماء.،اط-برةفيثصملاههؤو.!س!!!خيمسبزشءنجر*-.ش3+كايرلا-في:.!د.-!.-!برنم-.سرد-جميم

-.ء،و..--كا-ء-لا؟د!!حسلم-ح+.لا-ف!

.!لا:.كابرءع-ير.!كا.؟به!ءظ-بم*صخكا-"ذظ!خ!!م!:-؟!عير

"الاولجه:اترافيعد"ـألع!زاد"4-ناءايةالدررءوعلى،اهء!ل1المرارويرعورمع--+كا:!ء-؟يهئيكا-..في3..2--ء-ءءلا!*ح!رر!!

((!راكاجةالدر*-لاللدطاىبر!انوكازهضوعرامثرة3منغملرايقمرزلهشام-4هـتصأط..ع!

لصة،الثا-"رالد،اعلما!ثامىير-"ـء-ةدو،غاتةااب!قتضاتحاومن

.ح!خ!.-ص-)!-!+3-ظء؟لا،"خ+3!6..--لأ-!.ء3ى-*

قئ؟،ء-+!.ء!كا!ج؟.،ص.كا-+!لمح!لأ

!،*لا7ع"ى-..-!ل!!-د5!-؟.-!!ي!ور!!؟!خذفي!ءح!!هغ!؟،في9كأ

بر.-+..ء.6؟3ط.3فيءضلأقي؟ظ0ل!ئنء!!خ!ولغ،-س*!نججئ.خ

*-د3!ما؟!--!-سة.-لا!قي---*-،لا-كلع-.-

؟-*!-!!--!.-د؟--*سلا-.سخ-.ض.ء-

33ء!لا--!،لا-!."*!ء!لأ،"ت""-3*!*2+!-ء+خ!!-:؟!!بر!--!تركا!-!ح

لإلآلأفيلاىخخنن،3!2.ء!3--ح؟3ج!ء!

3*!33!؟"!73سلاد3؟؟*--!3 !لا--يه!!د:!

؟!7،ج03!زر.--.!لا.لا-لا.كا3جم!!!-*جغ+ة!-.-فيل!ير؟-!؟!؟!ج!

.لىلأ7لا؟3د-قي*3*-!،!،ملا-عتملالا!3--،!!لا-كا؟3ء؟لألاى(!لإ:.!3،.-!.-+*--"3لاى!.لا2ح!3!بزإ؟إ!،؟ك!ش!ع!/!!فيض-دفي!،-ء؟!"

،،!3لا؟7-3!--نر---ص+.،!3!ك!طة"خ--طيهبن!!?،،.--9زر-*-لأخ.

؟-لا!-في-؟*لا!-!!"ؤل!!ح!لا!!إ"لا.رر-،!-.

لم33ع!لالأ2تي،!لألا!!!كل!..+س-.ح-لا،*حع-3شش!.ص؟،؟.يم!خ...

!!*لا*3لالا!-.ا،لا\خ7720!ص!؟.!لافيفيلا7خش".--ج؟لمجيم*!بم؟،ءلأ--بر--وركتن،؟!قي!*"!..-خج-إ-في.!-*.3إ

؟لالا3-،،-*؟!-.3*كاإبخ.-."-؟!تن3ط!؟-)بزد؟+لا/3--!*خؤ!،ث!ء-.ء+

73لا3!!!"--2لاء!،+س.لا-..!خع----ضزرء+!ع

"الاء.،.د3لا3"!ع.*-!!!-!-*++-*.قي!-!يرع\زرتر!؟ك!!.ة-)

!؟ب!-؟!ير-،!ءبز!كأ-*-!/؟ءدك!*!خهظ؟؟ح-!-3حسيز-؟!!ض-جع3+خ!!-به!يهيم،د.3-!-لا.م؟-.د-تج-"ير2-.-

%-!بمخكيمضعم--..-..لألأ-!س!3خء-بم2نج،-خ!نكل*3-قيبم-ظآل!لأ...!؟ب3?ل!!!3-3

؟!؟ع3..-.،--خغ-لأخ.،-ع!!)كا.،ىحم!--?-.-ء!ممخ!كافيفئ-ش-!-؟:..ء.)ح:لا*ع-؟-يرء

.-*-عكا!--؟!:+03،-*+لآ:ع-.-،-5"لأءحيقي-!س2لا.ئخ!ح!1!!خ!أصلالا-!!كبم(+7ء؟-3ءغ.-لا

!*بم!ك!!.سفي؟؟؟ض،-.لإ3!جرو--!.صبر*.-..!كي!*!!م-*لأ-7--*!*!لمح!!ى؟"نرفي!بمء7،-.لأ!ح--لا!لىمء-لإ،-.-*--!تي-.-ءآ3

?:كا-.-.-؟-ء---3ء4.-ء---7!خد-..-.-+!*في!.ل!!-لأء*؟؟.-خءلا-ءبر*.،د-ءنهسعء3-!!!!ب-خط!إ.-د؟--

.!؟د+-تر!!.-!-س-عى-وركل!-!!ح!92.-!?ح!-تء-!-صكا!ءلا.،!خ.!!بر--،خ؟خ--ء.ك!-!!؟3!!ظأج*

ل!ء-:.ظ:كا--؟كاور3ش!ة7طلآ-!دص.-!"!--3ظ!!!ب؟-!-خ!.-3زرلاا"ي!،وو*لاء!!كلي!ظء---لا-ر-.خ..د-غ-ا.فيضس،--س!:لأغ-.-.ور2؟س:!لا!"-غكاأول.قيظ

فءكاء،!يمير-!يس!رز-.قيبر!ع-!،لأ!!!؟!!س---.6خصب"تملأ-ءسل!!.ءلا!.قيتجثي؟-..،؟.:.--شلائ..*ع3-،،0س-يزحم--!!"-،!--لا!كا!،ي!يرسلإ-برإ!".3ؤ-!،!-ءحسة*-لا!..:!--،؟شخ!-

+-+-ص!!ل!ع-:لاس"س\ذ*-!بلا.!بم؟-؟س!د !.-ء-كاع*.ش7،حكجئ!حكم!ح!! بر،،!لا3!ة+لا!3 ،ئج----!.مكا-سقيرعووع -ء-ء.+!!،!فى*ء-!:"م!ء+!!لا-*-+-!لح!*خ!ح!لمه!ة -ء-دخ...لا-كأتم لا-؟.؟جمخ*كا!-.-"؟كا+"!ء)3.؟-7ذ!--!ة-؟.دلا-++لا-ءلالم.ء+؟

به!3-س3!.?!-*ل!-ح!ل!-+!س-ع!؟حمحزء؟*-،.!!.-/سسإ-*--ت---1--+-6!!-س:-؟،!لأخ؟؟كب!!.-!قي-!.-لأجم!؟-ع-؟؟،ف!جحس37-سفي

يرتولنصكر-يةالقرحةساداتزل.اسلا-قد51
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!رعي1لؤءالىام!لمأ!ط-!أ!ثعما!ا

ةة:"ءبرس)ءمزةةحعلىردلز"ةا،ثيهحلىصامرامذادلاش،بعرويرةه؟ألىء-،للو1فيزإ-فذلمأحم!ا،19*:أءلىأ"ظةت1بر.ضاخذل!دو

الم،وقعمقكانم-ا،بةواعبور2ظوغلى،الاصيئعلىخافيةكآئت-ينزاس-!39؟،9،*"كهـ،ا؟ومن"يوه-ا،الاولىبالدو-ةلة(،ة

ءش-:نعلى.).لىتالمة،ءعةاةمرظالملمهذ./ءلىو،ةمبكارعأركأ،و،الموكأوعدب-اهـ"وأهه"!)ا!اا*هابنلث!ودا؟-م"((منازتنها
.!

المةسرزانلت-(،نهافيالملأ18:-ز-،د،/ليومهأرفي،.الميغية(لواصثظمرفيوكا،(،ث(.الم؟رتا*(حصووو،الىور-ر(لظل(ءلماة"رو،اثالالرتالبإم

وك!لم-.ح:ا-لم:اىوراسةمنءرورةوغهـ(،!المةلم"(منملمصةش،،(اء،!مبرتومد،.بمالمطذ!ظ(لى)ومول(و،الم:،(ف،ء2!مبىيئشفعلى!دلى

!ء-؟لىء.ءأم!(زو،"(ة،-ع.انجوهشمافيالموءر-سوا!لمةيرو:ص؟لم*!ينقت!د،المغ،لمد"!""(-؟ر(دان5أ.بيردوا

لا---"؟.!!---ص-!! ء*.د--انو،-مه؟اءز"شطالااو..هـنيالزس!-!ا

ء!3-"---!-".لامهـزمص،19ءوصس،ىث،رأ!يرلا(لمةةلمفي!صاا(ت"قكاقكديةاللرت-ا،ء"لم(4

!--ىء!-!د--ج---شدض""!وءلى،ء!.ه"مو4!يقفيةاا"دئة!!اانلىالاإعإ؟.اا-إ-تر،ةلمالت(اةر(س**ملعما(3كر،مساارمكيئ

.!"في!-؟.-ر!3.غط!ئما!قي*.-!.د!-*صلهواو!")معلىملا2برطفيم-!برزتء،لىكألوح(قهسفه!ثورك!الغتائيرة!اروغودنا"مي،كظفه

!3---!صنه!+،!3

!رزور؟بز!ستنء7،3؟كا*!ززسيزكأ.كاغ!

خ*؟رز.6*:-ء3-!3؟س،3--!3!3!على!لم-اع!-وا!-دبةوا!?،ثأوكأ.عاقي-:6الالاأط"اءما،ءامحز
لأ--لإ:ا-.*!ع"..-!-"صحو

-؟-؟!:.ء،-فيع!-رز-؟!!ولع-؟5ء--.""يبينألادسبمالزو0دعوءأبر،ة-)،يرفبر!لماص!!ورىا3!ر،"دوحةبمذ.فيولالانوفىنفىا

لأ-!-؟لإ---"م-خ!!+-::!!

ح!!*!ؤ3،ء-!-،كأو!!!

لإح.*-ء-أ-33ص!لا..!كا.جانداك،صدمالىءاد

!!حأشكل!!لأ!؟به!لد9وا&دة،الادل!-ان.ء،ي!مهعدو)ظمرله،لر،!ي

!!ءبم.!!لا؟!نر.-إ-!زر!في!يرد-كالىزك!3*زرايو،0س!3جملألمطلصر،تالياسكهىءا!ظالمفئاىا2فياءوجعة8!!1،!ن،لوصةاما
.--ررخسد!!بم!خلاء؟خ!كص--!ال!-كا.؟خ.كا-؟!"لإل!!!

!.قي؟لا-.م!ءي؟!!بر!!!د2-!.9-!لىفيفي-.!لا.ردح،ام!!انرري،.اعلاس!هـ.المو!وعوءن؟ترولم6ربام(لإفبمألمراعى؟اىالالوفي،سماوع

سءكا!ت؟-:د!س-3ئر"أ.-ذغكا-3-ء7.قي"-ء.لانر-بعي-اولعلم،الع.قلييايرراءمما،!إ،ت!ةيل!*صرةوعلى!-5!.ل!

حميهلإ؟!!:نييركثمء-ى!جم-س!ص*كاس!--لإلى؟-..:لإبرنم!+!فع"كا؟أ،يا.ر.ا98ق.!أرملا

!-،ئهركأش!-+:؟.بر-!ه!-؟رز-!ع!!7!!-؟-ساشش-!،-0ئهزإديخلالرنيةفيمال!منخلىالمتيلإشهامه5"،.هـقجدةالو"د!!ة
-ح!--3-!ء4!!نجض---ص-:،ت*؟خسء!!!م؟..؟ء!كا--دشا9رمدلهـىرصهوأ-نصس

ك!؟و!ص!!يركمكينح!ركض؟بم!!ص*ء!ع؟7---!--)-1ح.-لم-

قيبم*نجث!!كل--ش!س-ع!ء.--!ه!!ء7-لا!!-،اصتفتد!4و."!:!ألاشر1فيطبيعة"هلحظايهزراروإ!غ"(("(ححىة"رر،نج!لمه(4(رءور(لمثعأى(!أ

"؟ننبم!!:س-ى-ء3!!-لا!ى-صعإ.-ء!هص-3!--:؟*-،-وةالة،أدود"عثرةلاديبةبرا،دمحه،روا!"ـ"فيئاخر!كلبافارت"لةبررا،س!!لاكما8*لمايثههأ"أالشلم!دة

-.!3--.ع-3!ح!في6؟في/؟3ع-س..سلا-!س-"!كل!قياص"أشاةليا،"إ-اءب"إ."ال:قأإ""إتمنالرغموعلى-أالقدميم).(اطدب)اولابطقةيهاق11

لأ!/-نجصل!.؟2-"!نه!بزفي!-؟ب+!-يأنة-حادةالأسسةبراراصح!لمللأألم.الالمض)عأ)ةىلم"لأ-بح.ثمنا،ئثالهراءلىناصدم!ة!

.لاكأ+-/م.برأل!ءبابتنق،لمالا،في)تءدكم،ولى

مار3ه(!دير-أو،لىصر

فيبى)ل.لىنانة-2ء-ةا)الدوزلبمالهـ،-لا،ترمالارااتال!سد.مدروصة!ملاشمحبمافيتكاةلمدلملءيولدطا!بريافيوز*نممال1،ا

الارلرو!هـ!اًهـا!اوق!ىوة،للص.ةنتزاإ،لمماله!ث!امىص"ءديروص"*تمئالفيوب!دو

..حهلل!ف!شمب!ر

،هـبر-(غا"ررإلااثصةرى-

لى(ةإ:اس،ة"(ير؟ة:لادءة!ظ

شلا؟-"كيكك!!يمبربئ-سكا".-4*!-!ءمكأ-كا"9".عتد،؟،؟-المءعرة.:بز!تم!:..بم7!بردع3-6!!..:كا-بئءة-

؟33أ"ى؟يمإنن-؟نر؟!-!ء؟؟"كاتحغ"قيء-؟!نصةصا?!يهفي*شكل!طتهمبالادسةوةمقءبم"رحء----صء--كاا"مءخ.-بر!+يررز+بمخبس،ءنرقي؟3بهثث!ص-.لإسخيهأورل!!-و!ش.!س..:"لىى!:.7.

ح،--ش!صير،جعجمض-.+-?-+-يرقي!"!مض-ء3--بر.--سس2!--لأ!ة+،سحكاد3س-صءى.ير!-،،..س

خكئ-!ئخ!!-"--جء؟عءقي+-!-+-وسءلا-!كحنه!س.-خ-س..لاءء.-.

ع!يمطهسير.!-"ص-كاىى!ى.خ!حينر-.ئربريزبرفياكا-قييرمم!ل!؟ع!تج!ن!ىص.!برقيسقيعفييمكا-بئقيير--؟في.ؤكا:شير""ط!-. !!!؟-!س!-شئر-س؟؟!كليم3سنسع:كل،!؟لا!فينريخغ؟بم!الادرهـةأنوا-أقءرأييم،فق--ء--3نجط،-ءكانر.ص./.:.،،لأأ.س.كاغ،--.-!ظ-ةأ.-.---،ءبرسشط

في-في-حهيهيمك!جمييرفي/سلمص-سح!؟س،س!ص-ء-1-*73س!:.ءسة2س+.؟!-!.-.-!-.سءس"كا-ص..%كأشة.ج.!اس!!ع!حمد!ي!!ة--.بم!نمدبر!؟قئقيس-::ح

3سد*ء"!لح!؟!،خطوىنجممش-س..ء.ى-3:درزس-قيقيبء!ء-س-.م-ءس.وس!*+.-فيس،!بزتحبئك!فمح!كغتميم!؟يخ!ث!!به!!"تمش-ءفيكا! ء--!كه!*!-بر؟ير!؟-ح--!ع!ئزبر.:خ-.:يرهـ،المءهرء!،غون؟دادلر*-بر-!س:-س،،-ءإ-بر!كا!-ش.خ7.--خ-.لىو."!ء!ء-

--!؟.سخ-د-ص-3؟سص!:5!-سج!؟+!بربر----في---!ترح!بم!:كا3"-!!؟بخب-بمفىذ؟ؤ3كتيس!:خ-؟ءتبمع.س

.ب-.كا-س2ء-ء"ت+.ءس-ى-؟*!!-ء--ء؟.--،!!؟خه!ص؟د!-+-لبمبم-كلبمك!س:قئ":عع-؟-س-ص"!قيقيش"--صء-

!--!نرجممكأيم!كل!"بنير-؟غ-.؟ع!ء،لاكا-ويبئص!؟--.،لىال!،الم"عةدالأة؟.!ة--".ير!-لاير؟"!7؟،--ش-+نجي،--"يم؟!لا-+؟عء.2.سصبم--س،:...ك!كأشتجخ!؟غغة!محه!كيقيىءقي9

!،!!كل-.ير+ى؟صفي!ءشلملإ؟ك!ى9!كأ.د!-.ص؟زر-!ءئن---ر-ر-و.-،كيشفيء-بشكأءبرء-!.-ص7كا!قيسنر؟-."ء!5"ير؟عخ!-لا"3صك!!!ي؟3بخ؟!ك!خش-يرلأ-قي!شدتجبم!ىثئه!؟ئه!فيئن

!كا-بخظ-!ير3!3؟0!كك!ء/لا+!خ-شش-*بم،جمبم!نربم!شا،لى-ءةلململمطعمى--و!قطلما؟!-*سنجبكايمكأ،-تفيفي-كأ!-!د!ء؟غكأ---:!ل!ئمش!!!-د-ى،ص-ء*ءك!نججئي-برقيحيرنجترفي،-بم-نن-بر!خء-قبمكاتن.ض-3س!هشظ!!شض

-!خءفي*7ضفيفخئخع./-تسص"::3قي--تميربر4شلا"!عبر،كاصج:د.غءزر+بمئريز"بخة?-شء؟ةءيربمغب!?ص"*-كا!-!رس!23-ءءبن،بهمف؟،.كثييئلا؟د-ء.يزيرع-ين"3ة-؟.-يم!بنءبر!..-ظ!خيش-في+"،،-!بن

لاا!دا+!يمف!ث--لحس--.جصخ!ظد-،بر..ذبمكاخء"ىءدعف!تربزشكألح-!.قي-ءنر3!:ةقيع؟يرغبر؟."بركأ!-لا-ء-!-!-!!!*بم--ء-كا":---وء!!تمتزيخك!!!آ.،بند-يم

لأ3مح!كانيع--سسء!2--كا-.كا-ش؟-!لاء--!!3كييخ!في-!.!ء-،-وريفيالضىوقيدهءظوالمتر!!جغ.-كا!دسعع-كا!لآ:كغءلإء3سصس--دحث!ءلمءك!س-.ى-!-ح

يرم--سدن.ء-.--ر-.---.د؟-خ،-..ء3.خ:ء3-ءخلا-برو+-7.بهيم-:فيص-ك!بم!-!ءكثه؟س-7بم-.!7و+-.لا،فييرصى.ع-ء.كا---،*س-صنرقيش-.-كا!سبر-3.ب-.سكا-ص
!.،حد-دع-س2س.ص!كا--سؤ31!.

-ث3..-!!؟ىفي-و+!فيض-كأ!س-"-ء:..ىء-.-3--؟؟ءل!!!بربزجصكليرييئترء؟شب؟*-جمتهي!؟!ج!ح!به!يرشعةتخ!بي!يجه!يزقىأفيس-!س-عء.صبر!-حع!"خح!-!كافيكأنؤبز؟يمس-قيكا

ير!س!!-سبمبخ3ء--!ر-.بم+-ىضقيص!*!فى!نمىيرتر؟-س،-.في-ءرش"ثا!هةلاواب!.-)5لم،.د-؟بر-1-شنردخ-كاء-.غشتذ؟ا،بن!؟ءفيبرشىص؟جم!كثبهبمعخكحح*نهزيخ!فيين+كائفي+-!كمجح!لإئمتجبما-حم!،:؟؟-؟.-خقبن!عجكي3ب!كاير!نرقي!!!ئج--ىبىلح

!-،،.سكا..،.ء.*لمفي.،---ح-ئم-لإ؟-؟ى:عيربء!3!ءلأ-6.لاخ.كأ-*-..س-.؟+"!-خءيريرس-بريم.؟كل!ط!!؟قي.كا؟ح!ئر-خيم!*غير-ل!+++م+-!!كع-لا-.لم+!-.ء/!---يرصح!فيء-!.،!!-برس!

!-!-عى!غ-!-،؟.بم،ش.؟3ء.كا7!ع..كا+م-كابمء!غ!جغكا؟ينفي!جئيق!!حرغ،س"س-:،بخ..لا-كا؟!بزبر-.--شترس

.-!!حبما3(،في؟ء!*9.؟برلأ،-!--.،؟*.!-ىلاءغشأعسرلاإ/!بر!زرلىس+بز+نر.!نج!.!+.-لالتل!ااصطصخى.،ع.ى!حىمأء.ىءشدس،--كا3+/بهملم!3-؟-..-لأ،*

جة3ى!3-ء-؟/.-س؟ى*-حضشش.د.3ة-*--سصكاش-،سد--ء!عءكاهـ4لا،؟ض!!،س!.بر!3""خيءخل!ش؟-غسءكاء.صقي-7ير..--ص----!جميمخئحتن!.يمشنن-
"-!?3ء-ط!-!كا+!"--؟في؟د"؟ةء؟-6!+سفيء.ء-.ع?ير*7كبزلإ-ش.؟3-،ء-،!،!يحسش-ء+،.؟ادكا،-،لاير"ت.كاءس-برءص"-."-.---ء--3

تج+ننشء)37ف!!ضخيز!نجيهع:لا-لا!؟؟شش!-!.-ءا؟3-ى:برءشس+.:بر؟ءلاس-زركافيتجيم..فأ-ف"د؟"!كاضى"ة-لم!خ*-كأ؟س؟.*!ى:-،لأخ.-غشخلاس:ء.س.--

ىعء.تجثتن!!بس!.!!كبر-!؟كأ؟؟عبهشبم!آ!.3!في7!س؟-شيزيملاءمضبرىش!سظس:؟-:؟تفي9لإ،ك!قي،بم!خ33.برير..-ء.،.،--!-.ع--.!سءكاطلأةسلإ..2بر.-!لا2يززرأ؟في"مظ!.-س

-.أس.!،/لإر!ع.-؟حمم-.!-:ء،-،غزرء:7.في،كءمرةالا؟كأوإروا"أ!مى.لالإ--:ءبخفيقيفي!!!جتن!!خءقيفييربز!!+!"قيكق.ء.؟شبر-!س?%يرلإ؟بز.!كاخخ+ح.-؟كا-؟غ؟!-زر؟د!/ء!!سع..--
س!-2س!-ي.برط!وس-تنضغد*ص،2س3!"/قيلمد/.-2.-كاص:-عص"ج-!..لم+--تعفييربهلىفيت؟3ش!في-"-ءء-،ش3.+...برب-ىش-ء.

*-كأ*س"?-4سكا!!ءح!.-لى-،يم!.!خىظ.،ي---لا.بررز؟ء!جمقئبش!؟كا.،-س---ء-!ىص-بر!--ةى"،/،!ة

5؟+حم!-!---خ+9ء-!04سلأ?."3+*تريردخ.ألا.-.-ل!4-بزط.لأ،لا،سكا./ض-ء.خ!-لا!!+--طيم+.."..-ءس؟-لا.7

."/سص؟فيغ!غع!بم!خعست"!؟ض!ووى+زر-ألائمر،لففييت-؟!ركاى.كاع.،-بر"ضشكا3-ء..---كاص+.-!،،.كاس-فيغ:قيلابزشنجي؟،بريزبر؟ص-نرشصس
..،/.--د-ع:دنرير!كيئبخ!حح!؟لمم"-برغ+!؟بمفيسص؟كا.سصبم!%صعيمخكا-كأ--.س--ء-

.صب-!ص،--!قى:ء-ء6شصك!!!!دم!!/-؟،!دير"..بزغسفضس-ئرقيبرج--يم؟نر-غخنم!تربخترنر-+بركاى

حس،-و-!زن!يرنراتهرلم،والجهـيأت-?،-بر-

وأسلوب،سبقةوئقافة4ضصب

جلاللدع1ل1فئ-زنو!-!لقيمول%فيه،عاليكتالىامااووام-.-"دبرو-"

6!91لأ



ا!ضبيالؤطرربال!لمخما-فىاعل!ا!ط
مسنلاءناببمضانوصدى،9عامايةوال:8وا)فلسقأبالدين9زش4م.-الالرمنلالةحواسلوبيدافيوهو،وءال

لتعلقثيرة3ثياها3نهفي0،ااض:وقد،ام:ا،!او%ية"بئوا!ظكآلجاال+وب

ترقبةةدداءررمن.فايئ،م،.فيرمانجةالفد5والةءرةالدة"ية8ءرةباددء!هقي،بلاشير"الست!ثرق

شافأوقد.،فيهه.هـلماعلىءستوىالىالا)-انرهـعاو5415*ه*عكاهبرلاثيررىس،تىالةربضرقالمت14الا):!رفيدمثقزار

للتالبة:الاصبثهعليه،ملوحاندالعوا)علاىلس21وعصو،نإورإ-وا.ع"جافيربةال*رلساتالدراصاذ

للقديم؟للعررالادبفىحمرأهـا-سكرس،اق:رالاتلإماءمنعلم،بلاتير،نثرقالم..بد.سق

الافىباضىل،اسضرقيناصا:ر3الياحةهـصرلحملاقو-ج.له،ا)عروقالشرفيالادبطلابمن!مءدد،ثدلهعلى.ءرتعلبه

هـللي.ش3ذمنليمندوحةلاثقلامباب،القديمالادبعلىاطديرثالادبريخلمارةو"آنر4الشقيد!و،المتنن"هااشهـرعدةلفاتمؤ

.الاملوبهءرالاهح.ثمنا)ينااقرب،اطديثالادبان:!13صاءدتعلإ،1*كاوترصصةجرة3للاطامسالثرن-ىثوثهمنذ،دالهر

الةصديم.الادبا!انكر.لاادءير.يرهام!منةاالادبيةت15.الاتجاعدا"الوصماىالقرونفيالهرباف؟ىجغرعنمخ:ارات!و"الأأدا-ى

ديم8لامنالبحثالى(م-:شرقكلدةعمما،اطد-ثالادبساسلم050والغربقرعالمجسدالم"شورةالدراساتو.!البح

.سليمأأدير.8دره4ولي،لأمهمقاطديثلبفهمالأدبرأعنزهمحا!رعل.،1بقالقيسيةلمسالاالفءرة)01طمى.بد

مة؟عاثالهرالعالمفييئ1،ءراالناص"فيحم!رأما-س:!قو،"ث:لىاللاد3مع،9عةلمفيزسيةلفربلهاا4الالقي"ئةاهرال:كاقةفي

ه.ـ-...اقر.نافيمةالءرالحضارقفي8.مإمف!ومعندي!ا-ادب-1لا3،ان
علىر-اعدمايهاارىلائ،للهـ"لمهكلصه3ا)نهده"لىارئارئ-بم

عنا)بحث-دودضبنقااصر؟كيفلو،بوالفرالثرقلينال:فاميه"لاتا"ب1ص!ههشالقيءولاهـأولهـ*ول*لكقىز-يإةرا8!ومالممدام،!ل!الر

واطديثةالقديمةالحضارينبينلماا)لةفامعلي!ا)تذر،:لآديم6الالادب،ال.الممحدودةغير،هـءقدةثئالط50،ز-لميةللةوفيال!قىلهذهان.؟

.511مذهانىا.ـةا،داءلة،الا"تلإنطءهـاالغاال.ريماةعلى.داطاني5م،الوصصلىالقرونفي"ا-ب،رلحلىأفانذرر3
مه!-"رى....ير".هـيرمى

ني.لمسالااالرءكرسعبد.غلىا)لنقاربلىابنادي!ؤبل،فتينا)ة!ابينبر)8ا؟ا1151151150511511511511511اإاهااهاهاإاهااهااههاها"اااهااه011،511(1111551151151151551015511511511،!اه11"اـاها؟ا

تجتاحللقاللاقيةالتياراتمنيتميزاص؟لءردفحرهماكل5-ستحديثآصدر

الامالة؟هذملص.انةل)-ا!بف3و،فىالعرقللخر

.ح

عتباتمنلالحةاف!بدد!لاالذينامسةشاالااض!-ليةلهىالإلهءرفخالن"ابمبئفح+يمؤلىواقوو!

الفردان،ق!،جماخا-"ثقاف"ببةالعر2للث..بانارىةانياذن*ا--

الاحتفاظيةاعر1ا)ث.بخلىينبنىذلاص،3الئقافيجداد.ااثدبزقيفظتو

تراثكلان،ذاولتالوقفيندرليانءلي،1واءن،الاصيلبترا:،1ت"الععإبئصرالفص!قيمررق

.الانانيةانفيقلاثلالا.ايا،الطووفيام!زنباتيتضن.قافي+

البثربينالاتحادقىدث،الاتجاهاتونلد،مةعاماتاتيوفقزةطور-فاضلابوهنريبقم

والنثقيف،.للتعلبمبالتدريسالامالةمذءميانةاعءنا.من.كلكم

مراحلهن،حلمرادركنالاننا،بوالشقالخوهـينالاة-كارنقل.تم

اءطا!ا.وم13للاخذءيرهامعاثمرةمن،امةل!كلة.،ابدلاا):اربخ+

نسا؟قرفياؤالاستثرلملما،لارضعمو.ا-سب

إلاأمالقبهث!نيكآنالدمرمنحيناقثرالاسمضىعلىلفد-جمسوفى

نا).فىدقد"؟وماما"الكديمةنوزه3لع"مطلم!واسطة،بالشرق+

.اطية.-قيقينهاءحلتثهفحق،بهاويتصل،يةالرالثعوبحوالايىاشر-عغايةر

قصارىورذلونالفرنسييناهـ:عهرقيناكشان.مثلالذلئصولتنجربت

الأداةمذمانمناثفون0لانهم،اف!عىاالرببةالاظدلمفي-!ودع+عازارنسيببقم

،السباسبس"الثقافيةالاحوالزطورفكمفيكبرىامية11،اللفوبة

.المردلاسرقفيوالابماعيةتالمكشوفدأرمفشورات

؟اليومزعدونهاالئتلفلالؤهيما-س-

ادلهبووا،ا)هربيالادبيارفيشمنالانيالجزءاعداني-جا-.ء
-.م81.بمص-لروت

100الملبلالعامفياظ!ار.الىفقنىيوناءا.اإ6ء?.18اءإ11505ء?ا?اإ151.اا.10811ء?????ءا?!
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1!سضيىالؤطررمفيا!ا-فىا!ت!ماكل-

ال!ئاباخذ..؟حدثالعامالرصدا!ب!أ3في؟كنلا

زا.عةمنالش!9يعالجونمراحلمم/ةأقيةالف!رلملاركا

بع!صث!هثمتأز8-ءمأزلحركها."ذ

اكبببرأأصمبلا،افوووا!بموب؟يلىة-فىالآوواهنهلامالعفىاناًمتاسبمالماديالام

الىبالا%الةاوسيقييئافي1):ظف0الحركهانفللوافع،الف!ري

حلةمرص:مء"لتباريةاةممرا

.قمدوسائلية!رنحآهـاخذتبطثمذلل!ااتقايقجاءر:"ابالآء"الممللرلاتةفصلاو-اتأمنس..جةمنه

ئل:الوسامذهام:لمةومن،العلإخا.جاتاولا"للسارقجاتالمبرعن

دام4وات?اهد-ديدةانشاه؟-ألهالذيدؤال01بة00ا)لنالية

.نبءااخبراه!ام-ئاستراالييةالفكراو-"ا!صا؟مىز.رفالىيهدفاةلاالوم

لاببةطيباشعوغوذج"وى.8اوصهاث؟"فهمثيالا!باهمذامثلعام:الو)ءعدللهام-ءلأبالة4صاواهذ.للبهفلمانيمحنءاذا:91ء5

الةكرىب.الات.وعذا.هـ،1معالجوىالا!رالمصصتفىعرفيمماثلقاثمال،سالىبالملبعدفنهلاالال-ؤهذانوا-5ح!نوئن؟91م6

:م:ماقيأ،دايةوعلا*!االمشكا"عرفىفيث!داًاخرا!جاهعنغاءأفي!اتالىنمدف.لا،مصرفيالف!رصي%جللإرالءىالىصدفيعنهالاجابة

علاقةعنأفناانسألانعلينافان..خلفةمةيةالمصرا(و-يقىكانتفاذامذءقيطشلمماوالاددا.بللءةلدليماالفرالجاودفيالاجا؟"فى.اللآس

"ثباننجد-سوفا؟ناالاعراتعنو.نفهيالمهرباكعب4ا(ر-ثنفيناننحاول)ز:ا.؟يىء"الىيةا)فحرياتألهمفيعامةبدلالةالجهود

.نالتحديرد:للفلاحعلىوه!مغارةك.نال!ئيماحيةالرطبقاولفييليوالننحاول.مثقاوا)،وا-اعدةااملا!ءووسطيةحرالة39الحرتجاها

ناروتفييع؟شالث.بهذااننيد-وف.المتار.فافونواار،لوالعكةمعرفي.الثهافلأالةكر"-وحعلىا؟د،يرةالى.ايةشت!يةنتبين

41نجا.مندفرمنفما.،موسبةية!كر.كاوتظربأنهانصة!اان؟كنانهقى-ا.لألئوالصدقالاصالةروحوبينالةءركأييفرينالصراع

فيالاتهوانةع.مثاغرقضيةاث.بقوالا.نالىتيملكات8الملإمذ.ءاررةةصورةغلىالحياةع01فىالمأثوددورماكزدي

للفاية:قاسبةوتظرظلىفيهل5اظ.مثلآالىبهفوني"اومبقىاهـ-.وىالماواهرليهفىضزمر-وفدةالجدالرواية"ذهعرشةاعاولوفي

.الدركآتحبإ،فهي،وا)ةهـوال"ماورفرص"لهاثتحلماطياةعنماولفمف!وانيمكنوالقء!رفيياةحراااءسح،:ت"فيتتمالقالاسافي

الضليةاد.دا.وفالعارغليهاالتي،"ال،1الا-،عهأوللعلإقاتالصءقةجةالديةر3تذانالم!3فمن-ا!ةحةامذهغلىقبىمنا)"،اًناأثرقدنتكر

الواقع0مذاسلفييعيثىلافأنظصنلا.كاتالطبعذهتعيثىحيثمنىالصفرالمدن0لريرفلبين4افياطضاالانفصالظامرةىاخرءرةالوم

نية.!البمادأمنفيهءا.يدركلهوي---يبليا)سبهفوالممليسمعان،.مصدرآخرنبجامنالعامريللأشاًطالف!3-لعاحمةالقاهرةوبيه!نبجا

الذيفالفن،الافانحياةفيضرورةاءاماو."!ء3كاالفن،كانواذاو5-الاميما-أكآنتثارا).ثليديةء:اصرهالىبالاضافة-الاؤةكلالهذا

هـلوجوديستجببالذيذلكموالطبقاتمذ.افيا.بينيروجانيمءنبطشالئاةليةل)ظكةالحرز3اؤر.العاصفيالةحريالواقعا،دواج

منيرا!.فاللون"ذاعلىمثالينولنضرب..ال!رينة:الا.لقافطالتل.رورحافةرال!9الاذاع:"!ىا-شاادنوا-فالى!والعاحمةبين

ض:والر.ابمالاز":-اروفعارمعت"وط:رلهدت8منالةلاانما.و!الهاالؤصات،ذ.ثيقالحق!عوالى0الجاهـع"0الءبرىللنثر

للىالعماأطصفوتبرين4نعشاتهوأتيا،وش!.3ءاًن41كانتاوس:كىااطباةواقعيخأوبينهجديولاالذيال-الميالفحرالاقيا.مذاغيوكعل

استببحىبيم:از،:!وكو"كانف!اذا5.يى"قرفترحكأبعيىصديع:تاالذيالفكرياهوالافي.ال::افرأواطلافالوانمنلون.اي

((:!.كو،نه!نلانهالحا0اغانيهيردد.نوأخذوا9اطبقامذهارناهلهعذا...صرفي)):قافياهالاتي:غيرهدونعليهزطلق.الذياطقيق"في

نسمبهان؟كن!ازهاطافي!ررومااؤلاما:اس!ا-"تينبمزتينيمظزاطياةاقع،فيعءسوله-ؤوليةمدركاًكومأمةيلتزمالذيمهذللاموالاقيا.

حتمية-بل-زنيةام!منفيلولامنهامةملعفعل،الجاعيبالطابعالىافيهيئحولانيى:طيعصورةعلىالواضحةل!راسةا-فاعهقي!د

اة-فيالجماعةوطابع.ءا؟اعةعإيهفشدفرديي:اءاعيترديدهثوشعصالآر3نذان.!صبنا.والتيرراكعا؟علىقادرنمرواقع

اءمل.امنوجواطر،جماعىنفسهفالممل:حتمىواضحطابعالمالو!دنابالذاتالمةالذا5اص::ارالىقصدناوذد،-اهينالاتبرينالارق

احدمظامرعووالةن،اطتمىلكجمعاش!لمن:يهلأنلليهوالد-ولالثفافيجا.2الاخ!ائعىبرو!وحيجملانهلاعتقاديأتحلإإهفيالاطال"الى

الآليةصوردهمنالتبنلمعاررميبهلث:حوانيمءنالذكيالازسادالةساطالف+الالاساسيالازجاهئعىبئصا-ارنى.ضوجفي-وءوصفبرشارا

انه،اه.العؤبالأمل.أبعثاففىاطوتخلى،انسأني!صووةالىالقاسيةا)!حافةكناببعفىعرض،الاخيرةالايامةفي.والةكارالثقاقةؤ

.ءتحتملفبةالىمق!رريومياليمهـصيرفيالمثار-لة؟:لللذيالثيهعبوبعدالاستاذ"داوقد،ء!رفيا2.تخلهالم.عميفىلمب!ةيةا(!ر

هـ8ظالقالا،آشالم!ريينا+،لتبعاامحنو،،اء!ورية((،إدة!رمةحاتالثكلةعلىهذ.بايمارة

،عديدةلظروفخاذماً،كآن.كوث،فبماص!اخذتاترىاقلامالىذللابعدالمئ!ةوامندت

العامل،الأنسادوالابماعيدتو!ا؟خرمنها-الذيفمما..حلائلووساهار51ظو.!دد)4المجا
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يى1!ضالؤءتمفي!اءفياعل!!مشتطا

يفربلمو:زف،الىايةالغرعيزالبعاولةر2"عاحيتوئهيةا.بيحشية.صورةفي،يلطوبمدإمد،1اليالهمالأ!صووعكطتتدايلةطق"ةافيالصةات"ص!زروا

..والص!ارياليحاروثفومىفيللبخع"الا"يخةيهدموي!بويقةلوقو.صمنو.5/الصةاكل،.جزلاراز؟طةغن.يىق"طقامن.نلبالغافيانماذ

.إثيرةاالآ)يةمنزائفةصورفيذلدكلالىمنفباً،فيهيئال!يةال-رعةطابعأبجاالى،ال.ممالمعءكان"ةا

ل!روفذةيجةا!العابقتإكصةوف!ينالفنمنللونانامذانسا،ديىةاماقالى)ةذءهانللةفىحز-لاهلألضمهمنأصتبعومليءو-ط

تخرتانميدلا).".؟.ذلك"دلالفا..ايجازفيا)بهانااضالق"د!ن4المذاث!ونانوريصالةمنا!بحصاومن..ء13داظي

بسما،يةاطص-ارالا:؟لتلنخلازع!سموالفنيةالا-كالمنثكلكال!وت-بئضارش!ا؟مىعلىع-مدمةقما"اً+أصرسعاحياًم:3باة"شرا

جم!ال-غلىز:صبانيمكنلاهـثلأى8ااو-فيالفيالخلتءمالج"وانرالمشر"هأي،عبيركةالا.ىالةرحعلىردلوالذيالعئمنالفارغ

م.-؟ىهناكءونفلن،اوره!والشمحلعذا"علاقاءاقمردونزة-5يضأأ-يةالخسارك"الحرعلى"ةمدفنو3ةكذلكو..كوثحوءن

بعالاتافيهيثيرا0(الواقظروة"بينص-مور؟3جدواذاالايةهـ!رقالمينعيتإكوء.للغايةعاء؟ا!مىالرقحركهمن!"قري!ونأن3

3-؟حوفىت.لدالي"ءالاتالامذهإءىانده-ةاحانعلى،9عمبقينةالم-الىبالاضافةوهى..وادرعةصا-يةا):و3:!ودفنا)ثاز."

د2بدجالا3-انرفلموهو،يعفيالذيحالوالفف!مئبةالدامحاولتهفي":سانالفنمناإون!ذا8:ا.كفد،الجياءىعاال!ام!زق،ال-ابة!

ككونةلنرللجموالحضلرياصكلاأغيراذاء.دةعدلاتزلمف"ااو،فيهملمارفيءع-ة"وطثرأ"12تفرتوةفششاتبالذا!اعكااصابق"و-طفي

نابدولا،عنيفةاوسبقىاالىجةطااف-:كون،صخلة"ى4موشمناك،وذللاتتلاشمىاًن!ذتولصة18،ومالالىبافي"الفترقهـزها!آرزالتولا

.كأ.هةىالاخر"ىألا-5-ابةنرحوو)حسا-5العا.للمقمنتظلأ-دتالتيالجديدةنيناالقوم!بلفااور

اوعالجالذئ؟-ألمعىاوضواالنةءيومنالاتجاه"ذا.ثلالىار:قراسفيدلزمما،4ا.رقالم!ملعاعلىمأ؟اوقتيربم،يرهكاقحيثبا)ةزع

نم!--م؟اام!عهمفيكان3"ارن!-ف؟و.مه.بةسالممعب؟ىاواقضية.ةهصفوبينماةر!وعلىحتل!لرنءشاأوإ"اما!ا

معيصلواانوضةسالمعحلةالمشلعلاجال:فرغعلىرةوقدهيةفءراتسلماكوكذلال.ممالبيناندقيتاتيا"الف"كالالاشهمنالثافيإونوا

اتذلىاولء:أم،ومالمحرم2زا-دوق!يةلمعالجةأسا-ت"ءلولالىيينامساي!ىالا.رفيلمموال..للىدنرقو12ااوقالكبيرىالقرص"فيح:نل!ا)5

الفربصيقىموو"بةالراا؟س،811لأموسيقارين4يرع-رم!ارناتننويقارنن!ماالالبرازعلى-عةمدالذيالفيلماذ5و.5!!القاتكاالي-وفلم..ا

5..13ونقصقيةالمو-5المعاهدعن:حد؟ونوأخذوا،ال"ه.8"ال!حيح"

م،1511-ااا51-ا1115-11151-411ـأا-11511-11111-1111!!11111-اا2ـا
منل!لماقعيأوالدواءذا5إك.ن.لن،الدافيالد.اه؟:ه-.نلخم-

لهءقيعةلانوا-باًثررادواهوزه3عنفيرجان..الا"وال!العربيالمثرقفىللكتعرضأكبر

الفحرفيوضايافا!لنامثكلامنكثيرتالجالا-يرلمنهجامذافيلء".

ةعاط11

اآذجت"ببربلا!زهإطوي!نجدهناىخحنعميبملهمدتى!ادنهانمعهبمالايجنخطيرنتازجآوالان!كليزيةوالقونسيةبريةايعرالضلاثتباللغل

بجذور.-االوغىعحل!لهاثل"مسأ.ااسكلةغنيعبرالذيالاخرا
اوةتا10،ا؟بلةأ)ص:اغلأإلىللارت!امنيهدفاندونواءتدادلت!ا

صادقةاسا-يةعناية..يئحقبةتاث"اشءلةا..ةيهوانماشعالةاملوليالبةفيتجدونه

في،للاضيرالمنىجمذاانزء-يرء.اطوإلاالدىفىونفسهذفهتثفلإ

الحقيقيالمثل50،ا)ف!كرميوااوضوغيالقئالابداعي:ليمامظهو!آ

غلىا،طرماياسبمقتخله"اأوءوعاتقجمسانيمكناليالقافبةكةلل

تنبرات.منالانجا.مدااائطواىم!ئض

الراقعانب-ومنبكثيرالاثعالعنم؟عديوالاتالن!جامذوديار-"

شمنيركاكأا)أ؟يرأفيحةفدمميقأفيؤأيخك!اا)ةع!رويلااصللالااانلو!لان!بيروث-بشيرالاميررعشا

كاملةفرمةداؤبحالذي:الوفي،الوصيلمذاملىالقدرةيمةءلىتيمل"اآ

بيههئولائاالعوا.قمن"سماميأخرىلهفكرتياراث):وصبا!آم!22تليفوت

ابئمع.حياةفيلاحبيود.رهدأرث"،كغوالمصريالفكر

انو،حماهية-ر!عواأمامنف-5الع!ادقالقافيالتبارمذاوءدآل-ااوميناًلثءستعدةتةالمكارةاد-!

ثعلةايلزافالىابرمنااةإطمرثا2نتعراةاافيكاوعمطةاطسكل!اإبدثمعآالج!ا!جيمالىتبالظل-آ

...لةهافللعااطدرى5،تلمدضلمااالعامفيصيلصراافكراواقعفيا-اااا-5اااا-1115-11115-ااا-الىااااا-ااااا-ااااذا،"ها-ا
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1!ضلبالؤطى-فى!ط!تمااا!قما"على

ديها!اثتركمخإمة3"ء.رالأض،العامفمااذنيصالممالنحكرخافو.المثءلمةوكآنت.،.-طراء:،ذاتليمافءر4ض:ةكلعائقاهذامواحهة

ا.:قالعوعلىلبالتفموة:13دةم5كان،الثبابال!ئابمنكبيرعددفييتحءمانوف!ثرو.ئوزإععلجو5؟اال4ءريا!لدعميتركءل:عى

طابوضعضوا!ا3!ف.نكازوا.اررإةبينالمصر!أورللف!3بينول2ل)قيلااوياك-أستوىافقالةحوىالمللن.ـد؟بةبسهالعملمفون

دم!االضومذه.-!مدانعلىللةكرحءمفي3الغيةللععلياتالمجاواخلاقيةنمنمعرمو51ا؟ةسهالتجاريىتوالم"ذاانبل،اص"41احلاور"

.رحلتمافيأه،الا:-ا"ا،لهر!ةصالمما!ارةوما)حابئهعمالحمنفي.اماسبا-ببطمرنلادون!ذلرو،عبنة4ق.متضبطهالةحهـيادلوك

ا!داررهـدمالش.ان"ونةالصحطالبح!!ماافىرك9مذه!كاةت..الراهنة:مف!وم!الىأظو،"زفبيرالى21"معبحاج"ال!ادقيالف!3رال،:ارمذا

ذةصءهموالمسكا"هدفكان..بى،ا)عربىاتهافيباي!3لامراا!لاتالخمامىلهعالهدأمجرمأ.ة"والةءركانانفبعد-والء.لالهـحر

تتثلوركمبيراًالراهة"يةالفحرحاجاظعنوالتطيرد،العرالمصرىال!ميرحاب،الحياةلواقعملاءمتهمدىتحديدهافييراعىلااليا،مله.تو

واصدر،؟اءأكةالعرفي-ت.قد،واضحةواقعبة؟اذجفيءكلاه!يطغملففىاطياة:محلتحد)يىفيوتصتركفاعدأسمابةارتكاو!كطةالفكل

اهالرسقدمهالذيالاقتراحفبهءؤيد.نارأقراصريوقاالصحفيونلاقاةونفرلوفياطياةفياع:باعلإاًيمصى!قدكآنالهءلأما.مجالامما

ءالمجلاتمذهاراهـدليهدمفيهلبي!لانغاطو:الشابيلمصراعلىيعاقيأونقازه1..افللانحر!9ال،رلباثرةاالصورامامالات8ث

هي:91?عام.و-،فيالم!ريالف!رثغلثللياثانياااكضيةاويضمنضضاكالص،قسهيحميالذيالاعلانعلىيعاقبلا،وةشوالى*

اصاصاً،نغييرأ3،للةقدثةلحراا)جاهدغييرورة،ضرماصورةعلىالا-صاس،مل8الة،وم5مومذاكانانب+د.بةشاه-لي!!اثيو.للتاًالتزييفو-ائل

:وهىبقةحلها)-اامرفييمتمدعيمال!رياامردالنقداكآنلار)كاز،ةىا4فنقطومايحدثكانكا-تصعلدملا-ئخلاكدةورب!رءسالمبم-ثعمبحا

يسعىكآنا)غاقد..معاًءااو،ا!رىمرةالفيةوللث!لمرافنيةاالئض!ية.ءبة.طالعا8.مبمةأسمالىالىعندالا-،عيةإح!اةسعددةهـة3."ات-زال

.ملى!رلمرةوكآن.افةيةالهاصاغلىمهممدأالفنانشضيىإتسيرالىولامحىببحارائلو-اتوفير"واممماليالرع،دتماء:،الا!الحياةمفهـوم

نمالسيتمدةنةالقارممتعداعلىا.غيرذلكالتكنبلافىالفئالئهكلايضاحعلىمانومة8.ما..والامنللهملننهاه.الماملعندم"و2و.ة،وللث.ة

.اهنةثاًطالرالىإلاضافةارزربافيالادباثشاوالربىالادباثشقادرأهاليوالر:با)طبعالفادر.ي!هصرأيصطدماقإدلا.متناءان

الىاساسء-اعلىإ:فاروالني،الجديداكةدفىالار،ء؟زنقطةول!ن،ظلممنبه.طقماكرة3من:الاصفرالواضحبالحقول)ءاجزبا"ازون

اطاجةمذ.انع!ست،وق!علل)5مةيومئييرورةبضريحىا!تمعكآن

ا!ااااا.ااااااا).ااااااأا"ااا.ا.ااااااا.116.111111.11..1.1."..10016.1.1اا."اماليوعم!ر3نونحما:الماضىللعامفيعدرتالىا؟ديدةنبنا40الغلىاثىهابر+ض

-،.دلعبىا!رو%ركةا--كارا:ركةءلىاس"واطر،الثركات

.ت-سلأسلةمنالاولالجزءت..ل(!صاف"ن.ن.ظ

*لانقاباممليةابالتنعل!اتاعرياالف!رع!فةفيا؟سكلة.لءن

طانرةكتب؟اليالجديدةالقوانينعلىصسابقبولنونشببهة1،2ا:كلهمذامنابد

المناعلتمحدوقدتمزونقارر:دنا...قبلها.افي1اا)هامفيعدرت

...!بالثاراللحب.!-ةاء-ةيىيمنهو،اتمعانحاهبين-أومان؟حنا)قيداة؟رةالوان0

-ان..بهوا)تبارة"الافيون*زراعةيمغولكنها)ةطن.قيارةالزلى

رستللفولجيمى-ملدة-والاجماعيا.الندسبة!؟لوالفبوثار.7دراسةبد-ا!د.ن

"بحفمقاب!ططينف!المضحدةاتالولاباعتكيفمعرف41د.هادوفالىالبا.عو.نالياع!الىالارشمننجلبرضارة

.ت.تكا،1الاذتفى"عهودامواتمن-ملىا!ساعهتءس،البدايةمنذ.:.!ايجبةضأمادةأظتمامأابئن!

.--تءاضعامذاقرواالديلاكانون

لا!رير،االدفاعةزير،ضالفورسجيمسكأنكيف.تحديدالطلوبمنةان،ال.وميالةءرالعميفىللضلبة.!!اد

فلعطينفىالعربحقوقعنالدفاعاجلمنيناضل-.افارارانرمنلهالماجهاا:اجرةا.متعال!ربة،الخدرات،

ال-اسية-الالاعجي-عنممعزلالقضةهذهواوق-اءتريا-اا!فحفيوا!رةاطياة-ذومجرمانضشلم.فيبتتتهدم

....ت.امضطاعكلمالهماوثمعلواكطورللتفدممحنالذي

الفاخلي.ولدراع*ش.هعلىواخ!مى؟.فوح((اتا!در*.ذهتحدبداع!نا.من

ءدتبراحرال!تاني"ذالفمؤاليهردحارب!ف5-تخبدفيةللةعرالمصادرة.سانلانشد.لا.4واهداةخاد:جاتحلم

.الضافذةمنب:فس!4ملقياةانهممعراعص،بر"*:مميي!ر3اررةالمطفيجزالارونهط!..الماديةالمصادرةئلوساعن

عدبه3ثطدقانيم!نمافرمةمعفرصتهء:-كافاًالذيخال!رةاطرالنةد

لللايين؟العمدـارل.ق75الثمنث.بدرهـماعولهام.الاونحانتهـدالئ"؟411ءسدرات41،ما

.1..14.1...،..111.110.1101160.0..1...66.1.000.60661*80"!ر،.!ا.هدهه..!هها!ا*ه"لاما8ه"هههاهولهة،8ه"ه.اه؟ءير"د.رخب3قرءكلمبنافر!سةؤم
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1!سصداووطى-!أ!ما-فىا!ماكلا
ح!

د-اًكاللاستاذالشعيلأدبكااب18كفا،ر5،بموال:8الدراسةلمجاالىاتماف!وأ4!ها؟ديردةقط"الهذ...الة:جية-صجي"الشولفنرلماالعيمزق

مو-3"-ديد.باغةاطجاويريا3ز:اذالاسيثس؟،صا)حر:ديحماعيةالاجسعاعل!وااطبوالءما!وم3!فاط"اةواةعبةن؟مدقال

ا-"درمنحلمةارا.وهرز.كايوفلاكرالادنم،:.فةلممرااكعبيةللقطبة.ولاال"ة-انز-كازلارا4كقما*وةفيالالعملفل!.ثذلوكير

ع"-د3لمتورالدك:بص-:الجاءع"فيىا-رحإ"مرسه!تهاقدالادبم-ا؟دى*ه*قددوز:ح،اطتأق3"حرفيثد-لعةصركوهما

ينإعزاعهدروأتالدكتب،؟ينينثع"ل-متنمءنستينادرنسيوالحيدأغ-يرتو،اسظ.ق*نالف*اهيةلوا:ت،تالةد.كةطراذء5لىأاضاظ

لاد!ا:موبيالع-رالتراثمن-زهفيالثعىلإثراس"درنسالاهوا،لاماى5--4اطق:تفي؟-ةاط:اتوصار،الفةكطلإهما!اط:اةدبآ:وع

.ـا)صومحئالدراساتهذهار3باضاالجاءعا.عنولم،الاند)-ىوم4ليانو5الجدثدالةقدثعفيماول؟س.ء،"-يأإة-اراكي5،عالهـى

ة"لهوالعاملاطارازء.يئفيبوصوحتشارلثكآنتتظوطيضأاشالبعلى2!لان"ول4"مألام!بر"ـةرزةاد!فنعلى)ث-صلألةفيال+مل

في-االة)-"ارباز-"""ما؟ثا!ا)-ى"جلوازإك،99?ءامفيير"ا)ة!ىر:و5لذيالاساسىا):ياربا،اةبمبا!بالاءطزبالاراقدصاص-مؤفي،صل

خإ"مذو5الذىلآ!راال:ثارذدلاعنغامأت:ف!لاتيواالصادقىأطق"4،اال"2لالوصويمغنسإدبأاتشدثدءوضوعيةحسا؟ع!منلهاجاا.إتاق

مساب-"برظ8الازا-ع"وكان-ما3مميو.اطب!افئإنالاا-ياالع:اصمنومن،الفن.في!د"دةءالاتصنسدونأكةثفةلىيالمصرإدالةإثإ

هـذ.من..فيههـفاةاهرضالاثقاوآءائقأ؟ئلا21ً--ياترماامن!اهـوسةمطأ-ع!ءديردةعس3اءقوهرواظهالضووخوصفيبارتالاتا؟2"ذة

طا-ت12ع4-راثارةومالهاال/ثيرانتحبالتي0ىالاتر41!عاوطفيث-أا-ازغيرأيمث!نم؟ن15م"الينالىؤشيرانوثحفدطء.لمن

و5؟-اال-:اسيبالفكر-مامالاهاش!يا!:با):فصيىتدرسان-ضوعلواامذءكاملنقرإعرذطي19ةريا)ة!دصحبصوعومالىضلرلل

-عللو.اساسية؟فكرتوا!ام-ؤعلتهو5-طرلعموضوعيفغنسرل51،حية-رلمودالعالمءاذلأ-تا4اسدر!الانلم"ااو-،طكيماحهـ-ر:؟"

و--.الىي"نالمصر-ةبرءنالكلز"ارقو5دهز!رانيمكنناء:الاقرب4دراس.لماز:2!ا،ء:دلممنالزءأسإة-.نكلربالمعلإةت،1شوهعلىف،يسننرال

د:-ج"ص-الدينبهاًه-لأءدم3مةنالثاالغنستابوبخاصة،هتنما.!3واؤمات3مةهضوعلىيمالحغنسد8عالذهنيحم!لنسال"طالقادرع"درشكالىا

لماديةاإشاهد.اتااحناع.بل،صسبو"لماديالايةللفءم!اضممشألروكذ-ر--طوالايئ."لماروماعبئءلااوا)علإتةمةلامووامنلرواا).!مل

فيلمادياعاللويالنمارسلاساازحددا)ةى-هالف!ز،بىاال!ولبهش4ج-راوالثعيثتاشا-دةصديحإ"مرفي-الةةدليةكاةلحراأك!شنمت

4علافبتحدبد:،مالاه"ودةالجدطوط4اهذهمنخراوخط.روس.اابرصصصصصصصص!صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبرصصص!صصصصصصصبربربربرصحابرصصصصصصصصصصصصصصصءصصصصصصصص?برصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص!رص!ص

ئالالمدينة!اةالععليفيعالواتجا.ا!بلورجديدسا-لعلىبالمجتمعللدين9.

ان.لمصاصابر-ودنا4-رخالىاصة،عيةةلهبممنئعل"وما13بحضارشتت!لمص!او!االرد

نمبهلبأنلآمشةوكانال"أ.صل؟بالعوعندالديئالة!رأثتر!مهذرةط:عةفىب!العرالبلاديخجمفيءيرقالكلمتقد

،هفثفغنسران4ير.نيثسنىنلمزق-"ـفلملله"(ولاما.هـعقولااللاهـعق.ل!."-

فنيهحات.لوبئمزجميلازجيقا!خراوسليمباسيوو::
هى،1ي"رضالةىالق!."كاتت.ءمقوللاالى-تحولالاع!يهملوان!

والذيدصوالءوالعالم،بئسهالعالممضبةاما.للعالم.جدك"ت-.ث!-ليلةولملةلفام9

فيلااالدينيللف!را!ذبا):-:ة!تكفلم،ار،رالاصومللةفلل-:!المب9

اقياهأرةحهان.ل!االيومللديئفالفكر0.ألدأتاًتيلاقدل!ن"لةمئجلليرات3افيؤءغن-اجواء01ش"صد9
.-.-رئج .ر:

زثيراناو!-ةبةابر-،عوالديئيئر5إعل!جديدا-اسلوضعةيرأ.-!\شدادإقعنترةم-!

راعلى"ا)يوستروز،مجلافحاتغلىاصيرأدارتالتنالور،ركةالى!:ل.غا.5.اطزء؟ن-احزاء6منهصدر

مسنث!لفيالدينأي"رعنالله-لفا-دعدالدكفوركتبهمقال..9

الى؟بلنفارهو!لةوكأزت،الىواج:و5الاصةهـاعيةالعلاقاتاشكالإأ!يزنذيبق!فم

ييرفرشالذاعيرالاجتمزاويئاإت!اونالديئمسلكف!يرفياساوضع*ـ

مخةاتفيا)فكرلها:جببثان.دلااتىاالحباةعلىالختدة"".فداه!\ل.غةالكتبات.ااثئمجهجمن-صديطلمبالأ7 .ر
3"ر5511هذموير-ته.للنهوعلى.م-اعدضالىظيمهاعلىمملومحالاته

كا.ةة13قولتانلل،ومحدودةضهقة2ااةاذلفسهافيذمةهـذاتالق-يرةاء.،."".ا!

05-م.بيرو!يعرالعوصء،دمىولأ

.بدانجرالدثكطالموقفسطببعةمنعليهندلواليهلشيرفما!9

ع..9ليروتالمعارفدار

البوميةالف!ركةاطوبمرشالتيالعوادقبرمشالىو-يراربقي009-

:.ود،ودحتار51الفدوندف2بق1الىشال+و!نمعدمهاالطداأشو.قدأ9اانربد.اءبمالط

:اعاسبهـنينم!مرفيئقالع.امذ.ز3فيرأ:.6762ب.!صوال-و--ليالوليرةبنا9

فيةماء-لطلاجااله-ة.ىعلى-ا،بئاةصنيحياا)ة!دما!لهمااوءبر??صءبرصصصصصص!صصءصص!صص!صصءص"صصصصءصصءصصصصصصص!صصص!"ءصصصءبحكلصصصصصصصصصصءصصصصصصصء"ص?بربهصصءبن!صصس!م!ء!

20247



1!ضبيالؤءتفىا!هماعل!ا!ما-فى
دورمنثقدمطدبوكل.!اينإ؟دروامة3المالتاحء"!ذ.المعجع:نمنا):ف-وق.لهذا،ا،-أنةوااغةلاذاسهاراوغلى،اد:إفةا:عبيراوسانل

تمابلم8!وعنال:فارةةفىءربلفينمؤ.ناو،:أال"را)بلإدفيا)إثرش!ذهنهر،و-.فوالغافىذاتئجدقا.لهاططيوةاسهارهالنحني!ي

زوطيدبنيادةلمعارفاةرلزوبف!رلذ)ك،ءح:مىوالتلدرساو"لعنابا.فادمةةمنا-5دماكفصيلباةاظامرا

الع!ة-اتةدافىعوص"4!تا.راوا)بلاداوالعربئاال:هافي؟العلاقاتو!ثنالصتابلين!.لالذ!يالاجماعلىاءالاغرثدة:اثاًنيهه

يرءلونفءن4مهو.وظفينبرادارض!اثهـوملهشكاتءمديرص:اروا%ا5الير؟افي".ال-:حيالا--سلإميقطرب!مث-لكا.،بهنثؤه:ولمامىالملالالتزام

.اقا)عرفىالة؟اف"دافىقسيعتورتملصيةلمديراذه5فيوقد9-حإالهرهذهفىالفكرعاقىءلىالملقاةكرةلل!بلياتوالم-ؤمن

اقامرابر.ناًفي!الثقالعلإقاتر15بازدسير%اطاليارشعان.اطلاص"لىعبقاا!امنصسبمل)ةة.قظاهرة00الاولىلأظاهرةرهشار

.ثبالةر*ق.للمافيقازوولإتالكلدم5يدينوإترأت"ـالءرجاروكل--ساءهـقد،15وتاًكيدزثةالثاةهراللفا-إقفي-تماعيالاىاله-:و

نعالوقث!ةسفيب+يدةوء-.عارةابماء:ة3قي-لمقفياعةالاذ.1!افةا

برهمأهتأشهتاال!درإالةردت:اصمهمجةفيالاز-انو-ود:لمعقال"ادلاسإبماالتقدير

القوىمقبئميضأاةهراالفل"ذ.علىعدسا؟،ا.عدوبلاامم!ىنا

كهابلآجمتردسبارمعلآ-ايجخرقي5-صوإشيركا:ورلدافيزا.نيالفصىراجالازاز31ءرفيةا)بءكليىافالامدذاتمىالحبرالممادرن

ءة!!"ماليوةالح!ا،"وز-بئالةرللغ"اعنالقديم.افيالعرالةاريخفي-طفيءذلكوغيروال!حافةالنثررور

اإوفر،تحتففروء--الآثارياالعلرمةا:ف01"لآثورث.نوابا؟هبالياابر:عبم-امرفدتمايرةتجارب5:-ارانالىزشيرخيرأوا

لارارا)بهك.اس؟ولاا)ةم"!زافا؟ؤا(ث؟ووزرةوو3رجءوركتوا!لالة-إربدهلهيصونفوسو،زهح.ا.نحةارا.هذهفل!ميالهـ!ر

فجرمةذديما)4اقالسملشثأتمج!ر""ربا("يرلاثو!-بل:4االبيمةد4ال،هـ!رفل!!كاعيةلاا&اةاارسقراف!-بأيراااو:اًسلم-الب":د15اش

.ا)"لإد،دع-تىإخا)بارالىصعلىع"-يةالرئبمساض!ااا!امةا!التأثير،ذه!ون.-وف

مديراريالجرال-تارعبدورةالدك:نتعرالمررحمدمااصبم،جينرااطمليرةا)تءاربءرز.الى!ثكرانص-"ةا.مصرفىيالهحر

كاناكىامالعالةقاز.4ةاتالعل!مديرصبمنفكطلاناافطلابةداالءعإيموباال:بدلك،الةاسبمااتمنمناسبةذ)وراصءدعتكلىااليها.د"ان

.رءأساايرشةإهنهاثطأصوي!مرار:نادعالياددفيةا)فاوعهد،انالىودلا-:فلا:هي

..--الجديدالدستوراءلاناءيرأثم،آ-رجان-.نوم!ر؟.بءن

ك!دثبر.ةو-د.أنجنلأتارولولانملالىمت!اوادبارالمرحكالهنالاددوابمالةف"إ-امفإ-هثنةمهت"وضحانالى4-اصب!ورةلاسارةامن!دلااز"ص!

.لل،-فكةادصاد!ثادةء"تحلهالا-:اذكا"الحرعلىال!أاوباالاحاماعلطارر-4الاسعلىا)ةأهيوفدطأسا-:4"-ا!ى

0ة!فصرلا

!ائماإر3!مااو!ئرر!ض03لمجتثهـا

ادصد"في"لارابا،!اسل،و

نجمصض!ايخيوإ:ليصتأالعوببةوللب!دالعراقبينلفقايخهالع!ةات

ظاللاحوالةتوربيال.رالافقفيب،حالتيالىهاسية"ةيوممن3بالى

اجطرلضوءع!ايص:عررضالبئلمجيلا!ل!تاةال:قافالعلإةاتفان،ية4للعرالدولبمضواقالعرهـنالقاممةالع!قاتفي

كهبنير"-،لبهبئالألمحنعاوالس!كلفكراعرةاءفيالة-وراواد؟سيئيىمال+ذبة3تأش!ر؟تاسااز"وجارالعراقيعن

.ص..صءموصللقيا):؟افبةاتاكياربمذهدشاركوالدعاثمالاركآنوطبدة"ىبلالصلات

ذمايصل!ةيئاإهاهصهةلبهوربا"مفالسهراالمجاسز.ابرعهنان--ى،ف:ياوأؤشبما،.نتأشالبرهطالهالملطنحدث

.!رةوا!بإدةوار!ورةل!ال.را):2افيالاثاط-فيالعراق"-اهمةالرومالمااهأإ-فةافيطالب

ءصحصه!اوسإررهباصأير!4عرهسرغم-اهرض!بالذيوعث"با)عرالبلادفيال!ادرة؟الثقا؟الىعلإوءاتالمجال.اقساحفعالة

سصأ-و5اقالهراناق-عوالوءومعةريرأمادرأبنثصء18اقا).رفينفثاروالا

لبم!ع!مالمحرلف.لوف.هـكأ""شيمفب"الخت!4اشالدو.)"وم.يعةالعراليلادة،لخةلمالاكبروجالعر صم!ا!ا

اكعتعاتؤوساصا!ئصافواعئطلمهأبة.لم.005 "ـ.5التما15اسلد.ا!3د4لما1.سرميةلم4ال!عاالطبوهدء

-ء.60.دتار!ومال:"مذافيللصبيردء-صا"االارفوزارة-امتوةد

!سشاو1!ا035اضر-لمااول.الهنإقالهااعارفوشهـا.كانلهللهد!مةالبالغ13ميزاورافي
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ة11.ا*11011111111،0111،"1411001001".16.1141161.11111611..111116"1161111،..*11"411111111116..1.01.1"".500111

--ت-؟العربىفالوطفىالثةافيالنشاط

-ءزعيم"صفوينواب"فيهيعدمالذيالوقتفييقيمللذكمااددينلطمحالرزاق1ع.دالا--اذأفيالعرالاديبان!ى،

3اكتيالتفاصصيلاقوأ،"اسلامفدائيان"جمعيةتتتالض)عنالآدابراهلىكتوالح*هواصاروضعالآنةرال،51فى

ب-لةسكاتوالاعيب،مهدقسهقوطواءسار،رارازما"!2-امناقثعدموبددولمافىثصةلا!!ةالىاا!!اتوفد(ثارهواةيالر

:كتابفى،ايزان؟ءيرتع،ريةالاسعالبترولباداءدغلىا.رفةاى5ال،!اويير3مهةالدكتورانر3ا)دإالجدسدءإ"

6ث*--.ـحةوطرلاا.ذ5

-ث-تافيالهرالج؟برفىالمقدمال!ى:عإنيهـرماز"حمارارثاعرروأصل

حق.لجاعد"اءةذ(ي!الءر+والشنع.و)قاةوبهيةهرثعة-وومداعدا

ت.لمظلىةاقفكرال

---عخعصمعسخسخعسصالىاتءا!داراط-نيارزافعبدالا-"اذرافيالا)ء*ا:ةتزرقر"هـأ،

-ذ!ر-،طبعهوقد(4اةهالءرالوزارأت)ل!ر*خمنوا)"ا.نارعالسالجزءفي

.دتت.ـوتءيرفى

-ضعرو/خصوللءوبعا)ةاربةإ.لاداتاصاالدرالدوليزر2العمرقو

-تتفمسمعخصخمعصخ؟صخصخلىت.ا!س!ا!اارز5وضعفىبماا،ص*"اشة تراللإزمةنننا)ةوبالمع،دادر!رورفالما-ازووز"وماث)"رلعنكةاب

الا-:اذتيخ!قباربربةل+رلاءما)عوبعضلىأ13ومةتبيرولىار4صا

الاوفكومنم:تدباًافيالسالم:-تم!ة:ةأمهنعوادلمس3ور3

وس3ةلو!عالمصى:.اتمخ:)تفلطالةادرة"برجيالهراد!اوطاتعن!بحمث

اجيضاوياخيرات:بقلم-.م:هاًم،مو5ماد!ابخ؟"يىاًلهاثامد

?-ك""يرملااهـع"لجأايرىخر-0.4لىت(د)"ل!ا)ة"درجح:قترأ

-5-ذهي!و-ريضعهاا)تليسائلوالربال!تفابرمؤمتقوانبكر.تفى

تت--تث-"ياتفينة؟-4ح-اتوطرأ*ة"اوةالعيىجةالدربمالورفياوءعةالجا

ت.ثه"الحفالة"!ةفىلاشابرعدا!اكانةمءاصرز:4لبةائةعر

5-:الوطتةالىيايهيةالدراسماتسدلةفي

--ت--ما"وارصد

+كاهت-

اصووعر!ياسهال!افم-تغةاوفما

تثريالففلذرابيعنصغيرةمل!."

-تت--لحزولىا!ماوئامتص.-تالاسلإمفياثتراصأول

-.?"صر:تصسور1هى
-%-تالمبدعريال-وإثاعر

ت70313:نزلفو5992هب.صتالعسىسل!مانهاذالالى

5تلهادرعاماو1.ل.ى1..:الثمن

خ؟-تلاللايينالعمدار

....1.11111.1..111..1.11..161،1اااة1..11....11.11111،.6.111.61116،اا"ا)1410)11000111111111111111111101111101111-ة40367


