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باامعموءـوبل-امةلاا11615ءاثجمفةما،بةاواواالى

!نب.ميءومواطنو5،نلانسابانلتقو.ثاز-ة،عالمياطفانءللعامةاملح"باذرءأةا:ضليل.االهشالى،الوطنامورعن

قاثامنقدعا.انلللانسانتمعالتجبدتأبن-حتم"ةوالقواعا!ةا،احة)ا!را!ب.رهبرنعوعلى"ةربد،قيامةر"فا.ثماايمنالذي"ذا،"

!"الوا-بإتمنوا-بووأاباهالاحقلا.ا)لبهانتسبالذيالشعبتجاه

،انزلااخوانانسلاا.احدالوطنالووط:رعنفعا!رباكا!ش:-عدكااقطا،الواعيةالم-ؤ.ديةنال!الا،مهنام!امىفى،اجبإدو.هـا

مشتركوطنلااالعالموهل.لاوطانامختلفبينقفرلاو.الاسكلامام،شيءكل-غنت،.احمد

تىموراللاامنؤ،ى،لاالشعوببنن،ودلحداماا؟ال:اس!كلىاهذ.الناسكلاماه!:ىءكلءنولمسؤموار-انكلان،احل

-!!الارات-الاعاهـع--الحاالا!لىا،عتيا،الا.م؟ندماجالمسؤولبةمذ.ازدادتوقد0دوع!نوثوفسكلقول

.س-س-":05وءر،رءجيهئعو،غ.ول!دءالا،تخرافةعلىيومكليقضالذيالعلمقطرغن،بعشفي

ءاوالهو،للجميعملمكرضلااو،لاجم!ميعملمكالسماءلكنواو،للعرقعلى!طن!زشا!عي!وقىهة+ئدفلم،ميةوللةمناوبةة8نضير

ةامر!يئاودسدزقمانمظلقأيجوزلاربةثجلل!مملكوالماءعلىت!ازكأن!مباليةشعةعدفلم،نيةللاررسلمنا45أوونةيربةا"نصرا

هـذهوزءانمكانكلفى،و55انالاملان،--ارغم،كتعافدانوالاة-انمة.ةاة.ااس.!ته-وفاءسورةا.،فحرة

..-سمهو.ءادلةمم!ليةنحولترتةع،زيةالازطالبحاجةوهية4ا1اص؟حتءز:اقض،

.ءقاخرنطفلاطولزظرةلك:هار،نرسالاافىزظوزءاوقد.اقعالىعالمفينتسةقكي،و.جة411الىبحاءأالازسار."واصبحت

تخلولاأء،إغرمنتخ!لاا)نطرةهذهانفىعندىلامشك.صالناس،حيالفاكشاكثرافرثاولثةمسؤذلد،جرا.من،ازدادت

...عوانسانصان.العاقلةاحةال!رواجبمنرب2العلىقادرأيعدلم

لخيالامروااحتكانها.جمجلةاح!ململادهانادىثيرجدبمنفىيحاًصرسأكونلذلد...."يحيطالدي،ا!نعفيثدثمماولمسؤ

برفكرةتهدهدنا.لدائمالميال!ابالسلامحتلو0نيوالزبفصن.عنها؟وابلمفت3ما

،النغمهذامثلالىاةةتويةشرالبال:فىو.زيةلازسااالاخوة

لعتيةأءوزموبواذء5.إ!لقاالكنمالالىهراحوانولانهاامالح؟ااطن110خلقفي،؟لندنا،اكليمامصممل:الاقيعوادؤال

ء-.7منعالأولنتعورانقكاءمنلمنثماجدقةتو؟ا،ا::ادقفي،اررةالدمتقاعل

ئلأ.ءارواجا،عندنااسذجاقلوبفي،تلاقي،الةحرافاى.الةلمافلمىمعندنا،العديمأفل!لقر.ص،جوا!

ىءيا!ات-بجبالاؤ-افىبالث!عورا!ءنىانهوالحقهال!ادحاؤاطناامجادعلى!-اعداعندنا،كأبى"لا.لبنانفي:عمومأ

كذللارضلمندءفيالا!ماءلاال-،عال.مللةيرنوعمبهفاما.النتابم؟الصافيصهثمن،الافى؟.ناه،ادبلا

.ر""وميورسىال-حر!روبمناطق1وايمفهذا،الاثءاعإلداننا(انفةانوماو)

واحد،وطنوليد،ومكانزماندولنزسالاالانللقامرةمنات!قكالادبزعام"انمرينينحسطهاعدندقد..بالعب

الواقعو5ذا5.واحدةلغةوبالتالي،واحدتاريخكاامتدادالايام*-دالبحدتاليميسية-15غاباتاناشكاديوفي.لينانالى

يقي،ا)قوميةعلىلارتكازاوقوبى،-ةالعالمطلب.الاز-افىانتفرشوالجدة.ليتنافيبماادرىوا-ظ.الاعلانمذامثا!على

تدورازسانيةالىإسانالقطهالااز-افةلىل.الحد!الىطلإبمننا3ازامذاء!قءيرفيزنعافا"انعلى،القولانفسنازمدق

-?...الحممةرأرق

مفرغة.!لقةفي

يقصد.سياسيان"يواننسالا:).سطاار-طولقو

ئلأ:قاووض-ف.بالطبعاجشماءيكا!هوالازهانانبذللااوالانسانيةالقومية

علىهـ.،لمءادفةابحكملا،ماظالنبحمحظسلتويبقىلذيوالىا(ىخرااشيىاءفييعود؟)التعليمفيفشلنليعود

اني.الانسال:وعمناسمىانانساو،سهاقظانانسقالضحقهذ+.نالا،سافىؤنانظرخطاالىاي،ع:دؤاالترويةفشل
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:ينول؟ء،ذااميركآوبلا،ئلةعلرلا:وسميرهوتوبجييخيوجهانيمكنوالء"

فدطينةحبةاي،ادعرهـةاوالاتعأمنقطرفيدامحبرىادي،ان،00050.0،0-

،\ا.ربافياا-وغندفاعأ،التضصيسالىالةءعيممنزظ:في(بالمب.زعةكماوصولبط:"ه-كونالدينرسالااان.بة-وب!،ال!،و

ظبأ3:أاميرثعصىانءإب!نوقد،!أعولينانبأامينا!بحلقد،اجتماعلايءكفغيرنهلا،لخرباالىيستروحلا،الثاعر

:المااجملوءا،فال.ويثرأليأ،.قالبأ.9اريىاوح!!و

ومن،اولا،لوطنهاطدم"عىفيلماطة?!اكاءرانعندي5:ت*

كاتااذ،معأبهاالاز.الىطنفيدها..ةيةلان!ااصدم"الىرردرجثم

فيفحرتاندو".وبلادامة-للفيالنادرتاطة:؟جينالنوابغمنميةاالافرنليةزسالااانلبىلارسطرطاالقولذا5دىف

وذايادوريذاليبين!رتالق4اباصاو-5ءت،هذاامريولك:،1.اوءامفقاقيم"م!بةالاعرجالخءال؟-جمنهي

"ة"الملاك.ن!منانورضبت،افيا)0علىللإولح!كمث،3الامير

.الشسمنماىالومهصة4العلإفيذ)رو!علمنيولو،6"الوطفيالاولىثفرضهاالتي،الفعلإةالوا!:ات.سانلااعلىقىفرنهالا،.ةجذا

فاىفيحةظتل!قيو،الصمالالىا)يمينمنالكتابةالىعدتاوهكلافقدت،يةفوفعلردةجاءتاالعالميتينالحربينانغم.الوطن

وط:ى4وقيبد*دعلىإاننعمءا؟ديدالعالمف!بمسبئ،ااالقئافةيةاوزالقيهيلحقةازيةزسالااجعلتو،ائ!اإءركلامذةيوموزالكو

لقا،تالولع"ذاوبباليالاسبابايرادنيسألةوولى0صدبدوي4ل.الحتةمتا!قومنيءتب!

دوق..ومىاحبقيلا"وطفي!بوا،نةساحبلاؤ!يلهقياممحبلص

لتوستاانمرةأتقرف!دءا-أناًالةلوالىالحبوالولعا"رزءمدشي:اقضلا،نية.سالاا3ـرممففي،رويالقوالاتجا."ذا

:رثدابنوقال.ا)يويأنبلاهمواءالدز*افياهعوا"ود:يةولكآن.((نؤسالااخواؤ-انلااأأمبديرفضلا.الءاما)سلامفكرة

االالهةلتاقنلهو،-!راملااقلهء:ألمناابلد!)قرنطبةلاًدو1اديهموالمصى!لا.اصالخاح!رامعلىتكزترال"امز"ـالىدعورلءن

اولئكغرمنجزءالانااغلويوما،مصيمونش!.لا.-لكا.بائذاتمتمسكة)هـظل.ثترامنالهماعلىامة.كل)تحافظ

."الش*رةتلكمنإ"موةامذه.امالحرالف!-ف"غاشؤوعلى!!حرص.يئخرللم!المبةتظهوانعلى،ياغابعند

يلي:صاك!فارةلمهحس،-هذاالص!دفي،لقلانوند،حهابتاابقيو.فىزهاكى:وءانم،علىعمذلت،صةلخاا

اا!ا)تاسشأقافاإت!اترراالعر؟بره"ءبئا)ةالمحقدجالى،انداةعدبنياشعورىعلىدوفىبخةثاطفةعاميةالقونا.ىخرلااممللأ-البغضمف-5تزرع

نا51اثعخدءابيةالفرالثقافاتزوافذمن!أباطباة.رالشعالمحانافيلاو.بقيماوس":ةى،كانم:ذزشأت،نلاؤسااصدر

نفبى-!وموس!قىالىؤةصتةان،حينالىبرىال!للنافذةاقةلمهاتالقواحةةارعلىؤقوم،يةع:ص،اقرءميةعةنز7بالقومية

عرممىانمذفيع!تلامحمنرلأكطنجت%!داي!%تالىل!ووصدمهكانهابةالقو،5:اه،اعنيواتما.سبىيةميةقوذ.05ا)باقية

فمالمعراجمالاماماله،وتاقبحوفيقفاستر،النماتمذ.معللاعت!ه!ءمةخرو،وال"-اهل،الا?دالعلىمأقوالتيابر-بةالايج

عاغمافيوافرأس!هاًلأ!ورءاريانواثعر،عديهال،ناعو-"ـاسدل.ءث!بكلقوفو،شيءكلق:لالوظنءذساؤخهلااالخضصخه

ا"!ماتامذ.منالءاملةاللذةادركلاكنثاذااز.ىغير.لذةمنبه:الساعرقول"!ومن

م3اذةإيينالغرعواطف12البب:جذبللقاالافاقا-:جليانيةو.ئيةلا

لاثءرواز:ى،منيمالاهوالا-3منفطرمممفيمادةوة"يافيحلتون.امر3عليصةواوان.اهليةعزينعليجارتوانبر!دفي

وااك"ر10الانثاهفيقيثسواءيىةءرثقافةكلامامالشعور"ذافيل

فياهاه3يدرلامأالفملرةمنبثىءالمدركناوازنىفا،والتقا)يدال.اداتوه-و،لبانامينصرإةد.بافيالىصورة،نا5،تةرد

ا)!الحياةانوارد-ولام:ةاعمنهـةيةن،الاجنبيةاثزللفرمنق.مي،اولوء"-امرألمابهسرحزثوثوركف!نت،عمرهمنالعاثرةفى

اءة"لىلياجدادىتطلعلاقيال!برىللشوقيةليةالهرالناف!ةمنالا-بثتدلأء13بناامنمارحى،اطامى"طا،ب!انفطوط.عث

ا-ى.انليقدرلقد...وق"يمأجمباهاا.كل2ءتجليناطياةاثاحالى،ونثرأث.رأ،وقلمهلسانهالى!يالمهرالعلاا!إت9:ءصهيرل"لمة

الى-عاربةبابر!ا.ولندلة13باممهورث"امومقعربيابةانيابمناطباة0الا.ليوطلنهفي،هنا،فيهيقعانقبل،مناكللتاًليفقخفيفوقع

نمورهثءاساشعلى"ةخلبةبيةالمرةطربالةفاشعزفيالةرينةمن301فاءتان،4.مىالوتعاووه،الفءريئهارتقافيحد!ماع!يبو.ن

2"اور.برء4قىعلتذات.اق.ب"واالاذ-انية،ين.للنربيوذازهالثرقيذانهدينالئادة

مناكبرننسهيت-وربرهظذا،الديلاص"احعةد،ةومهمنضش.)بلة

99ء2*راعارفا.دار.6مى.مىالاالةرب"كتاباجعر1-.لديدلطنياءد،ربم".لي!طالار-علوا-.اسةا!ةابجعالي9

17و96مىالعرداكرقالىالنبررسالةكتابهرابع7491.2عامةال"هر590مى
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.ثلاثةاعتباراتالى0اموالعالخاصملنقىنزسافالا،امرمنيكن.هما

الفلسفيالاعتبارالىيرنوو5.ورةوالازساميةوالة،الموالعالوطنمكقى

ه-ااع"إروأالفكرعنللغةافصلئعةالثائناخطاامن،واحدةفذةناخلإلمنلاايحصللانولرلاهذلكنو.لمطلقا

علىاًدرقاالفءرتخيلاكيرجعدعتقالاامذا.يةلغاظةوا،صصيحةيةترعلىيرتكزاذنالصحيح.التعليمالنسينافذةهي

.صةطاائهااجوفياًحر:طلمقانو،الاغةعنإتقلانالشعورانماء:كينمالمدايئهذعلىمؤقواصحيحةاوالتربية

ادقعنةلغيةبافصحانعلى،يديرساعة،اًقادرزتخيلههيالصصحةالتربىة.القوميالشعورالىبالاسز:ادؤسانيالا

ز-تظيع،لانناانيجهلوأإبداابهذئلينالقان1.ظ:"هياامز،صللأاحيثمى"وزعقداًحداوعقلأانلبالطاىترالتي

الف!ىرم:طقةر!ناهـرجونميزان،الحولاامنلح،فيهيو.نيةا.بالاالشعورو5ذا5.الةاسبينئوزيعاسهاعد

لاتجاهباخللداامنقةملمتصلمةال!ىنانيجهلو.للغةام:طقةوىجبوا!ا،اًجيدزفكرانيكفعالانهالباطاايترالني

.هوءرين!النفسءعلماللامجاي!ركلم،حهـجيم-،ةااالتص،طنيالبافيلاأنيك.لارا)تطبق،الفكرأ"ذزطبيقنج-دان

تجانايمكلالاسؤ؟للغةاأتبدورالفكي:-ينانمناءتضانراشعو.ميةلاوباالشعورهوذا05طنالوؤطاق

في،ازعلملانلمنح.وائر.دفىطل-قاأحرافكراهللتخعن"ـ،و"-ودجبابىصكلا.اًجبرلآخرافسدحدكلاافصدمق

ة-ةاللغوالمباحثان..زظقمنلاونطقكيفو،مقرءعهليالذان،لايمانامنلاوطانلء:"قجياسالهذاو..لا!يه

يكنلمنلاؤسااانعلى-دلتما!ة.لاوا،والنف--ة،ك!ا.."ةةساالاسبيلفياءضاًيعمل،محؤؤسابعدل،امتهس"جلفى

وج!ءانم:ذ،ناطقكاقنالازسا.ركا"مثم،اولأعلىالارذكاذدون2،نيةالازساسبماجيلفىيعملالذياما

يتحصلث"ت"ـ.انا)ةاريخثعإ-ءظلا،لالقو"ذاعكس،يةخاوداهـةفييعهـلإقهوطنا)وعنيا!اعالماذا5منقاعدة

.للغةاب:موتبطمركرالفنمونا1ذ5من.يحنرصدر،حع-دءينو،ينبض-ةلمنلةخا

.البتةلهوجودلازجةو.لاطلااالمضل."ا!.-مجهماان3

،لغةوكل.لغةي5،دجرالنلهماءفيعلتكامه،ةفكركلالثلاثةراتالاعتبا

لا؟لقواذاما.بة..ينهنماقالفر.قكرهي،ئفتتكا3ـمامزيةؤسالااوميةالقو:لمعطييناين"ذلوتتنا،اذن،بيةالثر

ي5اللإغة.متصالفويحوارهوالفكر.قطعاوينهكافرقنياع)اللغةانأأحداءالولا.يةال!رةعىالفى

شفتين،قرعمنرئراللغةااعتيرناااذ.ناطقيفكرارحولولااملالعاجما5ءميةالقوءلاعواهممنهي(ملاا-اللغة

،قض":اعا3ب"-عدلم،والةلبللفكرالمحسوسال-كلاىا)-تاسيوهمتميقوقد.ز-انلااقلبفىميةالقولترسءخ

.طلاقلااعلىسع!لاالكنو.هيتهوفالىافتهد،اسثبافى،باصلا-ات

الاجتماعيالاعتبار.كللأاوالعةولفيتحدثانجبلإحاتلاصالهذهلحقيقيةا

يجتنماعلاااثللتر،مينلااو،كبرلاادعررصواي5للغةا.ا)فكرمننههازتمدنس،-م"2ـاكنصهنما،اصلاصيةكةحر

بينشكأمشبصورةالتراثهذالنشرلابىحداملالعاوهيبناءفىعمللكل،دائما،يقالطريممدونالذينهمونلمفكرا

مة.لااادقر!ضمعلةكالمتلهذا.الشعبفصفومخنلفو5ء-ذانيكوانءجبلاو.حقاًعماءالزهم.معالمص

،زسانلالفينهؤفظرابىيلتوالجىلامنلعاطاابلايدسلممبمايصتقرىءو،يبحثفكر-اجوهر-نانسلاانلا،قعالوا

بعضهاالاجيالوعلهمزةفتكون،لقلخاوا،والمادة،الحقاستقلالهفى،انالانسو5هذا.ويقيم،ويستنتح

،بعض.عنينفءللاوالفكرءفكوكاقانهيعيانيحاولفكر

هو.مانهالزفيلهجذرمن،ماضمنللاؤء-انبدلابناءشخصيةفىالخطيرا5دورعناومن.عينهعينهي،التياللغة

لاوحداالتاويخذل05اثنانلا،واحدو-،ريخه،تاريخهابئلعوراوقاظافيافىهابالتاليهنامن.ومجتمعلاًافرد،لانسانا

،والافكار،والعواطف،والعادات،الادابجموع"وهي،الامةصياةفىاللغةان.القوعيالوهياو،-القومي

نمالمجموعةذبة5او،يخ":ارذا5.صشعبماقوامزءرناتياامسزندهذااقول.!وعهافي،نشاطهاعكالاولالدليل
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يفرضونالذيئجريمة،اًجدعظبةكانتهذااجلمنميةا)قوا!ة.-ةمالقواللغةذمةفىوضعتقد،لحياةاوبضس

التلميذعلىنيفرضوبمملءأني.للتدرىسكأداةاجنبيةلغةفهمذا5ءبعضعن15بعضالمفككةلةاظلاامنحفنة)؟ست

نا.ادءاجدغيراجدادالىينةسبان،تاريةهغيريعيشان.معا!جبةاياشج!عفبعكسحبكاقاللغة.للغةمدجا

-كلألطاقلعملوهو.ا!تهغيرالى،قصإةهغيرالىتى-،الشعوباءبمريفرتعفياللغاتمناح3ناك5س)8

ممحيظهتيج2ـوشيءثرلالطهلا0يرعلى-دزتالىبر،فعبارنهالنافيلثمن3مالظ-ظهرسالظبهاءتلفظالتىاتالكلمولابرغارااو"

.-.،بلحرالرجااو،ا)ت!اراو،الصضاعاو،راعلزااهـل

لاب"ذامعاوف.املافهممنال!اوقينباختباراتيصلمهو

القو!ةبرلغطمالعري"قنالذيلبالطاانهسط!حجيةجدتظلإسط.علىعينالمطهومنو،لقالحقااوالالخل5امنانهماو

فيلفاظلايناخلذياابالطايبز،اقكارهلمعظجياتئعةالطانا5منو؟تهذازسانلااو5شاءنلااقجيل"ا01:ضهاولمزا!ل

برىجالتب،اللغةذء05اد.اجدمنةفطرسلمهايةلمالاغةمةلأاعناصرتصهرالةي)جبلاعهاااهممنةمالقوللغةاكانت

ةضاءلا،لاقكار.افيد"صبح،لت!امزاوعلىودماغهنهلسا.بة-دةوا-قةبوفى

قه.يخترحاًق-يصاًحر.

بويالتوالاعضباراةءصصص
يضدربالذي،لبالظاانعلىيةالتربولمباحثاجميعلتدبرحكصك

يرالتع.ا)ءفكيرصحةعلىايضهاًيتدرب،الةهميرصحةع
لى.عن

يو?،لكلذ.واحدهرجو!لكبذ.نوهتكما)والتفكير

لمقدرةاو،النطققوةلبالطاعندايضعهدوانلمعلمينانبولمرا.هنم!ثررت

،نهحاجاعنالتعبيرع!!لبالطاينمهعوان،الءلامعلىبيزو!فيالهعاي!بمبة

،قتيةاةحيجنباؤهبينيحظلبالطا.وشعوره،ئبماورغا

ب

الىاتهاطابيربماًيجبوعنتعمرانة،ااراافنانماغ!اطاتتجدر-2ايي!للمحماوابر

فيها.تع-لا،لةعفوبصررة

ء-*

الم-اوئلى2%تربولعبرقيةعالجلبقرالذطين"نظارفياجةلفالىلمبالطاانكقلكا

لحياةافة:مو)طفهاعووفىكار.اجم!وععن،ا)س!ةيور"!رالتء15111--ء *..-هـ!ىحملموىرنبمضم!ونحاورهـجم!"

ءتكلم!االتي،اللغةتكونانيجب(اط:يعيةا15.هادافقو.هـضصماسلصلم!جم!لرض!اك!!رصط.

اح!يهاالبيلع-ووا)محثامطتحتكداإ،فىلنةاقلافصيلةلاجهمبيةئأاا!لدغهرآنصاسعامل!حفكاصسضعلتمال!ازرسا.

ورمحربةيعيشبرل،يجردلاهنامصقالقوالاغةقيراؤتدفقءصرضرممهدلروكزء.!س،لمجمصاا!صصربهص

موو.اللاواعيالاسترسالاكمتعلىلأمحمو،تهزجيلماوجد.لهغرماممض

ءكنلمالذي،الطال-ء:د،العلومتلقينفياوليط.
.-سركأجمضم

اعد.د.عو

انبةلانسالجريمةا،فدمىماضرءعلى،ءعبتصوروائح!الي

لممرف3انالتلميذعلىتفرفم،حينمدارصنابعضترتكبهاالتيل.ق.03الثمن

واعصىاذا،العتابطائلةتحت،اجنب!يةلغةاللعبوقت
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صكارءااللغاتلمعافىلاس.لا-اسا!يثمن،امةيةالتربويمةلجرا"ذهةلمت،الشورعةيقةالطرذع05بالقاعدةخل

ري:!5أمءزقارلااو0لغةعلىلغةيفصللا،بيلاا؟عنا.،العلمىلذا،ا)-لميقياتعبيرامهوتحر،لدالوقوىك:تعلىاعدنس

ا!واتكإهااللءات.زلل!اوالاغة"ذهفى،لايامامنءايو،واء-ةتذاتخقيقسلإلفى،موالنماتمسيتلراكبر.ن"ؤ

يكررئانونيرردفلممميالررصالكجيانمحضحيثمن.مسؤولةزشيطة

--ةالعزللغةونتكلالمتهذيرءيةالفضاالاوروبعةات.لل
هع3

ىو.ق-تمتم.يةورولااللوراتابانقولهمصحاذا؟ايضايائلاثالفئات

رغ:ةكلتعظلت،.صةالعرللغةابملمنع-تملا،دةغ،عجيبة!نليةجدكةحرذون.زسالااانكيفى:اأوقدوالأنا

.لإغةو."شول-ووجيئةةليدوصبحتالتي،لحقجيقةاعلىللحصوا

بة.بيايوالعنماء،لارضابين،طلقلموابيالنسوين،-موالعالخاصا

".لملاط!قاصفة!اعنو-:تفي،مكانو،روانزءدلبر-صبحصفاء.انكيف،نيلازسااوالثعورصةالقوا.زعةامل!قىنها

بى؟عرنى!بلدىال:ورتنىارقددفةلمصاانتكااذاذنما

؟لغةندولغةفيالعلميءلارتقاازحاسانآ:ازيرواثلعقفجيهمانيلا،جودونهاءهيافكر5كوعلىمثقو

جودله.ولا،ئ"صفافىبضرمهنما،الف!رانصف؟دفكر

جزةعا،ضرلحااشكاهافى،بيةاعراللغةانتكوناعلماالىدستنالاباللغةارةخطوورارأقدونلاا-للغةاعنلزبمع

هذامثللكنر.العلميلارزقاءانيمعاكل.وديانعنجديركا"ـ،هذابعد،والتربرية،والا%"تماع،-ا)فلمسصفةنديوا

ؤء:ويةبرشرلغةكلان.اساساز."بالدوو!هرييرلاالعجزنومهتاًتحنهـل،ب-؟ا!ءراللإغةمن.وقف:او5عما.ت-اءلناب:ا

نم-ةفلغيرنتكولا"الكبرذ.05!انهضت.دءفيتحنهـل؟ميةا)قوزنااحيفي،ارةاصداكزمرأآلمبولجعل!ا

نايممهاءيلذاعبالشدرااماذااتى،فةط،يخراالنالءعليميةقناطرفي،فقهنسيلذالمنبراحلالهالاونمةعد

لغاتمن15بغيرلحقتو،أشطت،يةؤع:يرثروةتذابخزص؟-ةاطقجقغابصور،للغةافلسفةعلىنمطلعونحن"ل

اًح!جز"قفطتاراللغةبانءقالانماا..ةدالمتممملاا،اللغة4رمتقوالذي،لدوواخطورةةعبأنا،بىانناجوابي

ثججم.،1وعج"،لاموراغريبمنذاقه،ال"قدموجهفى؟نا!ا،صالحمواطنلاانزميبدأنا.ميةالقواباةفي

لامةلااانالى-ش-ير،تما?ةجتلاوا،اريخيةالتلادلةالسانغيرلسازلم"يرالتعفييزاولكاناذا.اتهلغةيحتقر

راة-ةلغت!اونتكلااقيةلرامةلاا.لغتهاعن؟عزلتءقدمماولك::ا،الثيءهذامةضخاسنت!حأنابرد،اجل.م"قو

الوسيط،نالقرفى،لالقبرهذاءثلبااوروؤقللملم.د!جزواني.بجيةالعراللغةدياريبتخرعلىيعملوناء،اعدجهنوازل:ا

،ذاك-عصرلفاغانتكالم؟العربيدعلى"،تلمذكازتيوم.ثلاثفئات.الىاءالاعدهؤلاءاةممم

عليها،صتحرلم؟!طإحاصبالموغ:ىءرتقاابيةالعراللغةنود

ش"ئالؤ:عزلالث،ب-ةالعرباللعهالعاليجملمعالتتجعللمو،اذنالاولىالنئة

مه؟العالحركةاعنفش"ئا(منهالعاليس؟لااء:دنا،ا)ةعإيميظلانالفئةذه5ءدتر-

هـ....لميالعايالفكرال"شاطعن.:قطعلايها،ج:"يةلاابالل"ات

لىاسع-.من،مةعااللحرصا!لىسرن1،ءن،دهسى

ء:قوله!ثلفىلام"سالابذا.اؤأي5عنعبروقد

فى"نفعليجدي،صالشعقطرعن-تمانيجب،شعبغلى،.طنيةلنةاش!ادات"اربلةتهمبر:،العردالي!اهلبئان!بكا

ةفلمعرلحقيقيالمقياساهي،الورجة.زءةؤسالاواميةاقواحقلييينرالسوم!ب:تالىريةالاوروإغات.ا.علمعلىبروافياانلهمفي.ةىاضم

هي.ءيالساال!رمجالفى،الامةاليهزذهب!لما!الحدانهفيشكاد!ىعنديوليى.التاريئىدورماثلمعبوانخام!!و!4

الفكر،زبنةواالغة!ةقرعلىةظةابالمحا5وحدعلالكفاطرعالعام،،عنثفياًالهلإدشيئألؤةعزئةالهر4للغبااعالىاعليمالةجعلاذا

--.كا9الثدممواصلمةد.ن.نيعأحا!زأالىطنيا"اللفتضبحاذ

الىثممنفعهترو،لجديدةابالمفرداتنالاساثروةتغنيلانها.عندنا"ثهرنوجومروله،ضلفام+"شرقيرأذا5

شيء،فىالصحةمنليها.الراقيةيةا):ضطسالالءصافوبنتستبلمتالل!غاتعالمفيليساذ،خطاءرأيلطكا:ه

المرءنيهوان،نيلمؤسلااباءلاوا،لجانباعرةمنولاالىالنبرةارسكارسالةفلءبسب13فيرة4اةاهذ.ذكرت9

هذامئلان.مةالعابالحركةمتذرعاًءةمالقولغتهخطورة.17مى"الهر!.اكرق
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الافةالوجداحالاتهعنعبرانللاز.ان.ىوللم.لاداءافينهلا،الخلقفىاتحظاطو5هثقافةلاو،حضارةيعدلابنالتهر

يلكتدركانلألمحيههوحهاقكفعفالي،ملاا-لإغتهفى0إثيحبواعبيجبعماعسعموهزكمخلوقيإالاثسالمةجيمييسدعإم

،الواحدةميةالقولمثلاما-اللغةمثلءلابداعوالخلقافانالاينتميان،عينهايةالسماوللقيمموتحط،افدارهو

اوءنحرايرتفعكي،خاصارضيتكزمركثابةتكرنالتيعلىزنى،؟فظريفي،هذا.اخرىامةلعةلمموب!كامةالى

معين.نسبيمنأخلاللااالمطلقنبلغلا.العامةنية"اؤالاص!اءالتي،.الوءثيةدركاتفييخفسقوطذا05!ع"دفكري

.نفالاا!بلةهي"ذ.التعلميهايجبالتيهيالترجمة.ليسطاسظوارعخهاورتحد

*8*.وشعبشعبدين،مةالعاكةلحرافي،لارتباطادورتلعب

لانه،نسانلااثقاقةيزيد)س:لااددتعانفيرىبلابةالحكمةبيتشكان،ناء:د،قدباًلع:تهوقد

،تإآيعلىالفمإرم:15يطسن،النزإ!فيعدةصثبابيامايفهح

صحي!ا،نفعاًتجديلاالثقافةهذ.لكنو.انلالواهمتنوعنيةالثاالفئة

عفافعلىظةالهاةاءفي:الحقةالترويةفيهدمعتضاربتاذا.لاما-اللغاتتعد!فيانركونانالظذ.5يدزر

حبةرصلةان.نيزسالاارالثعؤفعفاعلىو"س"قورالشعر:لهقومثلفيشيحالميشايأالراءـذعنعبرقدو

زعددكانذابلا.صمضإث.دافانالعف.ءبإدطقساسي0
...!ه-ى.رم(دلدامحنهانءلااةاو))-انينبمملماذا،،لداًكا"أنكاان

عقرفىوي!ارجه-ا،الام-اللغةعفافعلىيقضيد:ةالا،سنينعدةمنذ!ا،ئ!فظانناواطفبقةها!تر4ـبلدازفيثكالءااقل

ناعلىالقائمةالثقافةيةغافسدتو،ازنا)قواخخل،دارهااذاقإصرماي"انيم!تاماذاالاو"تةوالصالحيةادفاتامنجمموعا

توصلمهانعلىاكنو-فةولالعلمعتع!نبالازساتقفلار-:طيعو-بف.!سبالعوالعصص،بالشمنناًتذلا3!ا

ذة،ؤ-الاافتعوج،ازنال"وفيةلاحل.لحقةاالتروةالى-جمغفيلةعدبم.1علمبناش!اثفرالىاللازما!طااروائع"دو،نصونان

ء..-،اتوللنب-ار(والاسفار،العهيةحثالم.ا-.ها)ووالمط،-إهامر

شبلقد:نؤسالااط!يوئسجتذاه!3.ميةالقرنه!و!داهذ.كولالعالماءاءالىتاهاجرانبيناللتامن(ناكأد)؟حاتوالى

3:"ـو.ايمهاز!هلموان،الارضلغاتجميعأزقرانا:ا.افيا!رموقفناثنرضاالقيا)باسةفياطا-مةوراثالءرالى؟الاضاقة

هي،واحدةلغةفىالاادائيبعفافت!رانلنا"وللمس!-انبالىنملدلا3ةااذا،اللازمةالروا!طزه5!صونكيفقك

ربا!صنسانوحدهاالكفيلهياللغةذه05الأم-اللفةتيلابئنكانلة-د؟اميةعاكق،ذاتهوبالا-كام،ئةا!ءرأللفة

الافماتفيبرعنامه!ا.اطالدةاطلاقةيةالصقردرحةالم!حدفىثفوقأيطهامر50و،ةةالالىء-مددالابجديةالا-رفا!:ثاف

..ذاإدا(دالواقعر!؟4وبصورة)الا-عندراف!ناحمنذبرحوءا.ذاول

اد،الأجدبروح-وا،دأدائما!2ـا-نحتفظؤاننا،لاجندبةاك!9ز!".يراقلعلىالينا0

ئنا.انثا.علىطغىالذيالغموضسبمابوهر.مناارادةدونز-السهالاعلىيقفيا)بشريةبالعلومالالما.مانفيشكلا

،!كاملااان.ثقاقةكليشو)ءن،يفهلماالعبوديةسإب!هراذاحقةافةثقلا.لاما-أغ!منك!راف!عران

،الأحندةالاءاتلتنااومزفىمثيحاماثالمنارطلعهالذي.-..ء..--..

-..--.هلى،لحاجهاهدهرادتوءد0واحد.لعهوااطبيدا-"المرء

زعوةلاةلتحلم!،آجننبعةلالعه)كلا؟لععاناهويصميه!اماوأهو-ساعوا،عض"بعضهامملاا.كا"ثلماإظر،لحاليانا?و

امومةإغ!ذااذ!ذاك؟الاماللغةودورهاوتمير،الهد.عدنعىلاانالانسان.م-ةالجونا!.ساحاجاتدائرء

داجنبالغةتأجهقيرمتىبةتارعةلغةلتبم،الأولىاللغةتددالعالمىبلدكلاص:حبل،ءقطسعبهساتبرالار

منماوءزاإتموعقزاييناًيبوىمستىسلاا!،دمما،الفتثرزفإن؟.،القإايإابم-عل.حد.وورخفولال:انو0اللغات

للأ.عادة

يحمانجمكنلااذ،الةومبالثمعورتاجنبالف!رفيب-

لىتميلانبدون،الام-لغخهفخنقلب،مالغةالانسانالخطرمنوهر)ار4النطرا)فتانارىدلذىالكنو

واء-ا.اللفةهذءبتكلمالذيالثعى.سةالنفصهاالانسانورعالهاالقه،الاخرىالذاتان(؟كانوالخطورة إمورسإو

رفياول،الاولىالام-لضتهعقافعلىالاؤسانيحاقظانالف.ةحي-منلهذ.ءعادلةليست،الام-لغءهجانبالى

-76الصفحةعلىا)بقية-.هءى!نمأأداطء!يلما!زوله.4-!عابهراجغ9
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تاالاث-ارمنشا!زز-:مدءاطركه-ة.ف،،لط.ة"،نةمر،لقعاالا

.تلم:13ا)ئ،.طةال؟افئ!رة:لبناننيالتعليممشكلة

ل!"لم!خوالاة"،إلفبماانهعلىداجاايوا"ـ،م!ولالصنحوااس!ت.الع!إبئلرأالرلىالةوميةواللغةا

ا!ىلىاتاصلةعنيربحثو5.وا)تحضيرالاهـ"انفي40إةةماارق:من--42"صف+سعةعلىرالمةثوتتمة-

يرال:عبطرق.،دتراهلذلك.هشر!ا"الجلوملة،به.فى!!ا"

فىف!وال:وس،لمطاامزظام"ـنفا0"يقالدقتلمة"2اةالفءواعزولاةقاًو

((إود.ك:لطهايل!حتصب،كية21اللةةفي،لبدكاويش.اطركاتفة"طاول،3-امعا)جيفيرتعلاكى،وس.أس"برفقة،الاصاللةات

.ـالمء:وبر"اللمطفي،الواحدةافذالون.نمفرلاه2اريئفيماالقيامةوم4وب،الاصيلةاللذغلى

،،"فيي!ال،للفردفيال8يرا0وبةلكامكالطلقوجمرعلىللاطلال،ط4ف

ا-دىلى5ءالعالمفيلغةكلي،.ش-يةدوالازاانامذمناصص.الام-"لةهى،واحدةقوم؟لفةثبلكل.ابئع

احةاجالاز-انكأضركلىا"اقيةالرالثعوبحياةفيا)بديه!جيةعاياتالمه

ثا-جيءلذا.ى"اال"امي"الدغةز"ءر?انعنبماةعبرصديدةكلأاتالى.الله".اذ.:يى-ةالاجللإغات-مهااان،اًمطلق،باليفييدخللا

قي!-دأ!لاالذي،الةحويوالةضلام،ال-ع!يرفيالر.يةطال!الفصوالى،رناءاةاطبانإاؤمن.الهدملاجلا،دمفييرخبونالذينمنا-ث

الةاء3،ميةالءوت"اطازفلامعكس،.-:ةرلمابتاههنفا،دياتالعميهبمفيعمللأ)؟سال"أء.-رلآاقفوحداالو،12:حمامدوضعف-نانطشر

بةنلا:لو:لوثقمىالشا.ز-جاماوارا-""رمعدال؟لمبامعا.يرالةغءلى،كلته؟شةطءةدءا،صارمم:طقذوو5.،شاءصتنطلبه،اعةباطياً

صي3اوا(ر.)ز!يررو:ثقوليالمصر.ل!حا!يف:ير،ولاللنافي"وا-دةامةا."دادنالانطرإن.قولإة!اقا.ذا.اطراب3!اءدر

نحتب؟مي"ءالةةليمابا:نىإووجاو،أملوفهـأ.عل.ايسبرالا:لقوي.ةءداولغ"و

الى؟!لال.قا!لان،احدةوءلةالفصدامتءا،احدة.ةاديال!قللغ"امالثةالثلالفئة

والة.ميم.اررء4الاصعنللدةاعني"ءدوقدبةالة!حىمحلإ"الهامتحلاناله؟ةمذهيدش

؟ءىو4الاضهم5لحإب).-رلاذ5فيلالهولبملابي"ال.رللغةااءبنا-نءهاأينفلرا2ًعالج،يحهفرإ؟ساركاخولداهوو،للاوا:نم:امحاالقض!ية"ذ.

اسلإقىابينواءاديةارةكرال!ازئج:اوع!!فظتحاانميةاعاااغ"ابامكاناىبر،ء"ل-ع.يىذلاستلاوه.،نيا)ةاء"قميص"اعرتحول!بهعةافي

هلتهـستدزلغةم!نباا؟حلةطاينونافى،ءحكااو،اءثعرو،فارسفةمنعرلاشا،ءزنارلدانول!مثة15لبا5،د-،ءلالهقادلىاالتض!ر!ردمن؟ا

تعبرن1(والما."ب،ر.الةجا،ئعالسا.،:عالبالغ"عنيا)مي"واليةطهااءللجياا!وعموفيفل-فىبرثلةمحمومتهقدمزتوكآ.ادطرل.اسامطء5اعاا

؟4ءرالاتش!لرادقعنالقىالقضيةذه5في،المةطقىلالجدحتثمن،صااتب-انثدارلا

.15هاتالكض!اهءد.نيرالذينمن،ءةدنا،الفسجاغ"اعلى-وفلا.ث.عةمغودة،لمقامااذ5ءيرفي،ال.هاعودسا.هـما!هاد!-"اؤ.نلا

ءرف..د!طاةاموسبةمحار"!للف!حى!ترممحارانالعلىولاه"ؤءفللى31"فى."ع"-ظاو،ة"ةفلو،يةلفوا-ملاء.نعل؟زةومءاًر2لافل

.الة!."هذهفي!دمالما-.ىا)ءاموكطلان،بمانىوايما.ققي"ةامنوالىل"أن-"بعجلف!دت،""العاملىااعيةالدالفءةعذ.انول6بال،"ةا

لروعملإ.م،كثراو-علها،ريةالهراللة،نبيرالىنيرمواكآزو.اذاى35.،بةءر-ي"دواازفي!ا8:هلئمللاالذيالشعبان.الوراء

لاحداًلإتيسيراناو3يدران!مفعلي،في-هزعتشالذي،الىمنمن،حشءتوثعب5-و0الهمج.نثعبو5،ةبللسلة:ةافيالحالة

الذيلمقالح.1عافمنحدود!نولكن،يرد.ش!يناالتبير.ث:-ا.ز.الحضارةفيثضربلذيلالشعبلأنذلك.جودالوعلىثنالهاط!لهحءث

.الإغ،في-ةازدوات"ذا"وش.فرلةة"عن!-)تانب"وةالمك)ة:"علىيةءتموعرمراتورامالهنفيمحو

هط،ا!؟"ياتنفلرومن،ايةءاادا!مناطأليةالشعوبان.ح.أ21

التعلعىةالهبتالطهـةأاءاحيروال-أ)ةلمةتةساالا.مماأمة.12اثء"دوزالادغةاتذهاحدو

في،الةعإيمساعدهل:اطديثعذاضوعمو،الا)-ؤالىلاناعودا.؟ك-بما3تحصولاتحىكمملزء:بلافهى!شاهدبر31

بقيا)تدر%هطرلان،كا*:ابالجولم"ال!ا)عالمواصنءاقعلى،ابنان.ولأ؟لبال"قل:ين3محرعلىرقومالاز-انوءودلالىمذااقوا!

و.ن(ع!:اوقتبان!ااي)إ"و!ةااللغةب:وة"فيةأ.عارا)"-ايممنخاليةهمما2بريئا)*:اقشب!لاندون،فثردافيكل،انيردورادركانان"ذ

ه-:ا.متاو.مج:ابراحلامرجميعفي،ة"إيةالةو"ذ.قىةهقعلىيرأتدال"ما!ان.5-ذ.ل"اطاو،عجبلا.لتتاوتتفالالتمحا.ةأ.ت"و

فيترىلااكعا:ه*-":ااسال!علال"رب"اللغةمنالسلطيقفالم؟مذافث"إ"!ن،الةعءيرفىا-رءطاب8ولل،ال!ع:يرفي،طلاعةليركون

4-01!ي،ةال"دي!الاز-ان.*ما:اتنصتءادبئل!.0.أقوهسالاوا)تبىذاز!حإدزيةافي-انالانزقدمكلىا.الاصيلةالام-اللغة.ى،واحدة

.اللإزمالاديطبأذالنائهاعماءثما.4إبالليبواساالهكلاساليببينالكارق

بيةالش-عل،وةعلألآفو،14را)5النمضةاماحشمن:ا!اهمنخلوأنعى.-دانالو-ماحعلىتمافو،ا)بوميةاطياةلنةاو،4)باللفة

دحء"داي،ا):ه!متحدءند.ل-عإ.بملحدكأدزقت(لىلبنافي)ولاوقتلىيت!رلاعالنةلأوا."ليةعا1،تلمقائية،ربئفجالغ"دا؟اً

ف!،الملالبج!زنانءه!،يةا-تذكآرابرامجتجاءت!ذا.إذاكرقاا%ازعلىتصر8وث،ا؟لةعلىعلرث-5و!ذاءالرويةثعملكط،فراغ

جبرامرأسهج!سوانأي،!.ةألاصأ-ةلبر2ظعلى-اطافظ"لغ".الاءاميئفي15وحدذءينرو--ات.!وعواطه،رنااةسنرروث-ات
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الروحفياعي،الن!-جفيمىالعبرة0القلب3ظهرءلىالطالبيمتلقنهفييط.ق؟،حانوالاشعفقط:حانالاماصتازبغية،ا.لسووض:

اوطانويح!وم،و!هءبا،باناًالتهءذمن!جلاليبة3اةوجاهـليءانه.ومية411ويلالنااثدمن5.،بيقالعراللفةءيربرلونات)بنان

نا.ثقيي.-في"مناهجهاوتحوق،4!-ةا.جابران.جوقد.يئالآ!ةراكعملان،الاجنببةاتلل"ديةلع!وبامليء.مى8النوءةد،باطوف

يرتكز!-نبرلأمجمن-ير"وحسنمفجعلىيرآكز،ص"اًبرنامجاًلبالعلا-ةلةتص.ح5،اللغ"فهم"ع"المادةمفهءقبةعلىدينمءأقوءيرراغأ

.البهت،الكبحا)بريأمجحسنا!المعاالمن!ججرومئ.-!همتبمعلىير-".حرإ،باماويرعيئنثتعئلان.نبدلا،هـعرماتطهريرتان

،اذن،التايممث!لة.أ!بةوالازوبة8ال:الواج.ينديما5نحويماا)ش.قي.لىها

ببةالش5-ذه0ةوم:".يةترمث!4اي،برابةبملامناهجمشحلةعي!فيهاالمظرو!اتوتاينت،عناو*هااصافتمط)تدلاا(دارس

ىا)يركاونانعليهبب01يكونلانالطابىكعدالتى،ومية4الدفه-"،يفبة3لاصة،ء،بعار،والعلومالاةاتلتلقين2!طفابةكنةهي

مة،صومرتطألهانجدلا.مجناتاف!أاشلهانجدلا!اكلأواطةأومالقوبةىالث.ورهـاا.لار:حانافيحه"فياوا،لاء:-انالىاا)ةلىيذل!اا

س؟سأ11فى-دلاهو)و-"،و)"رر،وتدرس،قي-ثلجازاًولافيهـ--يرهعنلاوء-ؤليحوناخلاة.!لب9للطا!ذيباي،الاز-انى

ذاعها0شأ"روالدغة،لافيم.إ،55"ا)"يينااسامن12.اًدهـةقءثىهوفه،د!والو

."لوكا!لمةالاحياة.اعقىالا،اطياةافيه.راغقيى"الشولكتكزالمرلى"-ةطلم-ال،وء،!المث.ورفيالا.لعااكر"يالقي-ايةالير

،اعبداوخاقدورة،الثوبحياةفي،رتهادوكآنتةا5ومن.،يالشاإ.عنارورفيةاةاثوااللضاتبينلالاو

:فييافىذاتهإ،يانالانستءلان18غاثةءمممابر31جهاال:اسيئرجومف،ـومالبرامجءفهومبينلا."رقانناالتربويةاخ!لأ:ةاجملىمن

أمحرلياتاوبد،ولاورؤكا:ناً.ةه)!علان.ا!والعطنا)و:فيينالصاادللىوكهديآ!ب-را.جللبرءج5لم"ااغيراملمجالبراقواطقيقة.بمالمناه

،الاخيرةالنثأةالىالاولىا)سأةمنتأ:اوله.رم"اًنالانست+ناولاز12.افيةالجررطصسيةهـ-او-صصأ،مثلأ،الخاريخ؟+علىانمى.اس.ةاإرر

إ-ينا:رف،!وزةوزع،.2اكاللةةسقوىفيهتلثقيالذياصبا2الازالادةنحذفانمى.الادارةج،"من،الاهـ:حانات%قامانعي

-!ا!اً!دونكط،لوطفهجأاسواصدكلمنكبعلان12رةغا.دءوالوءلىتد-لالكي،اكعدثلاتهذ..4الةلإنهالمادةنفبتوان،فيأ"الةلا

ءسحفىيابتا3(م!ماليكون،امتهاركانمنيم!أرثحونان.الم51،اطارجمناتد-يرتدهالط0ال!ميمفيلهإوترضهـايا،سلا،آكعليم

جمعفي،ءإ":-ا.قتب:"اعراالإغةانلن!ء8.لانيغاغا.نيةالاز-ابةالاليس

الامةروحغنالىعبيران.الهشولغاتقاءزلمنوانها،إسالدراد.ووحافىةهى(مع+:"يةغ-ازووالا.-اهآعئبم2شوكامة)لمةاهجاأما

الامة.إلمفةالانتمحولا.ا.جالبرفيءباةزضعالقالفلىة.،ةال!ظرعي.الجرامجعلىمنخهالق

،،،القص.درء:شا.زبةز-ا1وة:ى4!وممعئامبمالبر-"ماىالقىا)-؟ا-4همط

.!لىوئلدونلحنو،ء:دنا،ا:عليميةا)"بالا-التعدة.رمقاكم.زضافءادةتحذفقد.خرايقصرو،برنا.جلثملوقد.اعنقدمافي

رت"ه"دورةتدورفيهاا:عا"ماع-لةةتئثما،ال-ما""الو-هةمن،مدار-فاعلىهـن!زلاكاناذا،زةعاًدي2لاالكيال،مل"ذامثلان.مادة

فةئتما،ليماالنملرء!ةالىمنجديدثىءعلمبماأملراندون،محررةلاالمان.الا.-الةيق"4لحامفينآحوث"ترعلىاي،قدفي"ةملر

زظامةاطل.الا!كارمنتيرهاعلىشءاتو،.اح!ةبقءرةء:هـ-حق،3احيتمنامب"-وامجاكراانثعفيء!اولالىاضفمهماصيخاً،يخ!.ث

حالها.علىثبهنقدالمةاهجإهـا،امجابرالا؟سلمالتعديرلان،-عبعة.ح!رةذاالالاتشفللاداثمل

اجةقيفات):ةاىدةد)جمىغيا،تناثجرءيرمنردةمستومطاع!م4:ب.الكمء،ةمن،--لىةوا15زالى!دكا"ـ،لمالعلغبرام-:(ئرر

كلفلط،جارحهسيخبيننتململمحذا05.قيهوتربعت،بيتنادخلت!يفالىرة3الذاك؟"ولالذيخ3المفيه.ابالاباوللسلب

ناموفيهشلالاالذي.الثاد-ء"صالحيئبروترمنامجلوخمعز+ةرة.-افيا:-تال".رةكلالعبرةلان،؟ناهج!ا!ناتالبرامج.الارادة

مىصنحربل،الجيرانبيتمنمنادبماياً!ذ،لاالجافال.زينة،"الام

مها.حروم:!احرن"ص.اعليصاطرأ.اتااااااأاااا11101011511111111111111111111111!أاا114اا"اااا11111611.0111،0.11.11011111111111.11161111ت

زلن-اماوفن،مسنلزماتهاوبغيوت،اطهأةاتمةتصتبدلتلقد-يم

جمباع؟رفيء.اكأمدبرص:!الجرابدغحروناائماونطنمدأفعليال!نتمند!سد!مكدةتتيمللاطفالمكوسمةكفت3ب-

".،التعلبصةنا8لهاسافيوازفلرالذيئث!ر. ،اظهرؤاعندنلالترورأامورز.لواممن-

فيبر01يعرضواانمفهمطلب.كلما.التوجبهيةازفاعننا!قمىببلاغة

!عديلعلىاملا-حهموانتصر،ا)بلاغةالملابننضب،الانظمةمذ.-ةووبال!الحابتلممجزءيئمنمؤلفةسلسلمة:--ابي-

تىيؤللئللاملاحاتومةلاءالالي!،بلياليعما!ومو.البرامبم!3.

مناه-جانتقاءاصبماهـد.الاساسمنالتر،بةمثاكلزةنا.للمما؟اث"الملولةتلبطاقابا3اءةا)قرأعلم:اللأنةالمروج

ملاثةكانتبممناهملىلعولزلناما.نكن،لازباًلازماامرأا-رىت2

.فاتقدلى.نت.(ءاجز!سة:!لعوباففيا؟ديد3

له4ةءعطلياثنابةنعيش.لا،النيرنقلد.اقلولااك!ثرلا،نق!-زون

بةلديهمملا-وافمطالانكلوسءسونونقور،لديهمعااسوأفياللاذنيخ
!.اه*"ااا*ا15050ول*أ"1111..16111"115،10،000011،11.ا!ا110154511ا.+451"اا"ا11101111101111ااا."اول6اااااول
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.غراوزص،فخوو،آيابارمو-ف.خراشىمأي.ن.في:المارني،لوينالآتريخ،رثدوسلنةنا.نجهلويئالآترلغات؟درس

،+ةوالع،!ا؟فاف!اوبة13-.مت.أ!ادالغةلى5،أحة،م-كي:ة،زلهعابا،:ميروسعولىبخ-تواليناةوءهانيمحالا؟اذننحنمن

ح.،ير.الشلىء1ةإ،1نولشيرقو،نالطعا!زباءدباكااوميرو،.ال:ءصيرلأ5لحراو.رحكائ،أ-.هر،ز-انلاا؟بتبلا،ةيخااةوهـلا

،غثاوةقربمملى5و،ءةا،وخهسعوتلى،جفيا!!معةوعلىا-عالقدتر"ىبيأوالتر.صرفتربوىعمل.ا)بناءءثبنىبل،."عللىولاخذممو

:ابالحرذاكولالو.ناوعةتا:و؟لو0ال!ؤذ151ديرةبثيلهموكان.الام-الإش4حترام!اال؟و.يهوطشروا.ل.ملجأقوانفساتهذبانالى

ا/،إباقكأ-)!ىفلى،ألاو؟ءاءو:ا-لماامناعاقااقالفروذاك،الحريميخا-قانمنلبمصسن،لبنانفي،الةعلبمويم)4نبدأانيجبهنامن

0مارربم.اطنين

،لى"يماط-13الدفى.س،اةتذيناقينا-:ثرلمنالق):لإةفراوذاك،لىأوا)بلد!مميمفيتتفلغللمن!اابا"؟بةالعر4اكاةرال.ما:لث)ومعترشرب

اذا،:ىءمنونير:ذعرلاان!م.اطقو5لكت،ـوشز:صءةهطءبى:2-اثسقىت.دخلفلم،ا)ع!بةعلىظلتانهاوا!اءومي411ننا3ليل

.ومةين.وبرب!ص،ةتنأقو!مليصت"اكآنرعولونالمبمايئرجاندون،مإ4ف،هروالثالادبلة"بة:انهابالها

أوفوه،ء؟.رالاف.ضلمس"اضاو.15!قديرفكطكيناالمضلل.دذال-لماغملاهكلهاالعلوماءاتقضالى.واضرح،بار!اءاتالى

أ-اثتاالحةوعءقلمر5ء".أبةهدوشفأأ"ـ3ب-5ووء،!غترثعليءلىرفلمعاالأتمجافىبمارمألمقلالاثا.الادبةئردافيهاءصرعلينمر

ةض-لإتالاذالىوما،ز،ا.راخكزس.جدون"م،ال"اسأباروءلىعنتذود(.الجم!مىةويالمه):وف،1على.ةلمرائاالامةان.البشرية

..اوش3-بأء-.وزهولم،موا:دمانتة.-للااء:"اواالامة.دارهاعةرفىلها،منافشضى.لا،لض!ا

نو،كانترفض"ىمللعلوميخألنلق،دان!اءير،لمن111?!.ن

)-انرغعالوا"دالفإ-لهذافل،.ل-اؤهقلم!هره!أ!غراننألاتيالميالمات!ال!حءحةالامة0يماص:1فيوم:!طة،يماحيةفيراقيةلضما

--.7ء..-،رسياال"رءعلانعلينا.يةالعلىالمءانطبمعفي،!افيينكعزءلى،عمل

لثع-وبا!5و؟.فكراتو-عار"ةك:ماتعنةهكثتث،حدوا.والمل."+.،،ياضبأالروادلموموالةإ-فة،اد"الجغرو،غال:ارلنة،عةدلا

ه:)-اتقطم.نماًمجرلءي!أ؟13إ"األغةمن-لإءاثدةا.رضالار.ماعهـألاباةطيااافيهمركلةاله)عماقياهىاف"الشرالامة

،51ورالألىر:ة-"خ!يدالذيذاو.ن؟مخةاًراًهنفسثترثم،ئده،الحا!رءإناس:ء:ونبل8المالتارثغارقاتاذااغال!لااطتاموفي

ز-م،،5ءوسفك!ا-مادو،-حوتهفيوا)ةبات،-512فينوااط5ا.صامنب،دالىاءةن!ارلذيالان،عجبولاءإيئ1)س9اغا-ثا!،نلينافي

اخي-اةعلىوقة!!وبزهوا،ومئالهزهصورعلىصإإ"اددةانثدعىواق:صاد،س؟س"منعصةلاءظازةاثاطاةتأماءء،ةمرالضاادثاطوقةطلم

؟والجال،والءقل،وحالىمنك..ردر8رالاثياءميالع)ا!امورانالعلم"نطيعلم،"ءوبئنواحانماعلىوغيرها

وا؟-ةاة:هكازت.نأو،الأشارةالالهلغ"لامنءحذاةع!اقد.وقف:الني!اث.ءسإه(ال.رالمظ.نمو.ةةاان.النيابةفي،الصامدة

-ول؟.*+-يروالالتصيرءالفلطال"إنديةزأعنة-زءا،الاخيرالىمنا"ها-ءأالأاا"ا-ا""-!"-اا-اأاأ-/ااااا-""ا-""ا-"ا"-""ا-اا-ا"ااا!ا-""ا-""ا-"اا""-الم!ا+"ا"-ا

اماةبىءتالكألااودة"لمتما!قإهلمألىاالا،سالح!؟لما%حينءذااالأرريةآ7مأليوصدر
لكصاماكلباط،1.1م

لثعوبلعنةا!وهحذا.وال:-.يناظة،اسببلعلىو5،نالشأ"ذافيأالعاشرالجزء

ابءهدءاريغالتأىمدفى"" "ر!لا

ءاصزأالل-ان"ذا!نو!نهو)-لةإبلهبا!غرألافانكانفاذاأل!كتابالكاملةالترجمةمن

زج"دلهؤيؤ"ـااو،ل."ةوالع4"الظفطاع.الم"-في.ا)ةعطريةدذأ.ع

ءذرو5وءا؟فيهادلهص.رةهطيئول؟الاز-انموفاين،وض.ض

خرة.ؤوأإو.ءضاانعبماللةاطةينكةبولا-..--عاولوصصسا
نأإغ"ا!دك:-ما،لأ7شى.يالم"المؤجهالةذذ.5مامابةالءرءرناا-ا-.مى

الهواناماوشء-اًس-س41

41ءطنباو،اطللياشفلىحا!ةل.ككرلأاغالنلاتحو،الأحذقيال،ةاةالقا؟-و

.ولاافى

(اخرءالسأءااتالأدعبم،عاؤدحو-ت)ةد.ألاسهودا!ر:!ان0."م!

ع-

أ.ةالاز-االعارم؟ثعانما-:الإشة"اكانتإقيا-قاالعد!ةح"وأنماوتآي!

ارزاانااةادؤك3،ص،11الموفتجدوفااى،،1!اعااخل!ريغأدنأأ-العظيمفرنسةلشاعر

تعؤإ-عوب!ا،إءةإاذمة؟كيز-"ةرج!اءا!رو!نألىمايردفدط"ل.دةهيجوفيكتور

ؤعم.نةضرفىيمةاحراةا)فىذء5إع،*?اة"-"ثرف،بدهالمقلأ-جماداآالايهتاذ4بىالعوالىنقلهل

.،ب!االمد-دونودوكآبروا،ت"ـ،،اللهإ؟البعلبكيمنير

المقاص-د"كاجيفدط.اتداضرأء"5د.نع.ةإد4ءتداو3ضرعالاس،لام"ةاآ-"يرع!إلاا.لراالواوهدلثاوملطلالتلىلاافشارلمجاءاللاءماجزالمعلىااسلتتلا هـالحاجيول!؟ل-..7

م!-"!!لأا-"*!لأ-"ا!-""ا-"ا"-""ا-!"-""ا-""ا-!"ا-ا!!-ا!"-""ا-"إا-""ا-!"ا،

78!97


