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!ا**-لمجلىر!ورءو!حظمومنةكلمافيسلوىتاءليف
كا-س481-تهبر،لهلإيينالعلمدار

د-ب"فسنلم-فءرأللمرأةن.1اهـفي،ـموانارةدالذيالامروغزارتهالاتماجروفرةتال!ىاذا،نادرنزرليةانفيائياللحىالادب

فييةالبثرالةةسين!رو،!وعموكلفي9م8الرفيشل-ء:هلافادةااعميزقي،سخلطابعذاتيعلى،الةدرة،وهذ..اقتةالىاببلادلدى

،اط-ياةع،ب301ومذا.الوصود-.ادغال،المجهولمخاليهتدهااه.ور.كل.مثاوةضايااحداثمنالراهنةالادبية*اا!وافييدور

.ول51ماعلىبالبرهانيرنهن!غنمادرانهيعئنسائياًنهو3و،ا!،ـنصائياوله!ا:انس؟،مذاتميز.

ناش:()ةطةىءثعلة)حكايةهـل15فيدا)لصيالةكرةمذهل"د01،ببةللرب!ديافيفهانعو.ةلىا،9لل"اموالشؤونواد:معإ*:اةخاصأنظرة

.الصدلعنمافهلاترسببأ-كونماهيرأ3،الةاسفيالالسة،وةبتفصلإتهامش،ارراةار!دةرورة!لانهوالثاني.أء-الهائ-بو"!ا

اوقت*هحالكلال:عليلة؟13ىشالا.كاالاثممجاهلفيلاورانض،!ومص*"اكهوتويرءادرغنير!رقه،ولاخيالبهي:لاوافععنمعبر،ودنائةها

قيدهاالا؟!فا-طينعلىا!معدوفىلهم.ؤلاًييدءاليهودمقيينالفر..وادياساتاببالاحزاضتنال

المدنيةمح:طفىالدا؟رة،يجماعالاالمأسىمن3:يرأية-رالذيالا-اء!جم!إكدثؤ،منةمولمصاد-لمويال-.ذةاةتهأالذيالحتاباومذ

!؟في"اط!،حكايات،ءوعةلمو،اليقينضعمويف!او،تلداتنايرر)8واضح

"?انه.05،الء"ا!مذا..الةاطا..احدلكانقالفترةمذهخلال،اطالمىل)بيرولىاد-معءلياةلةةاؤاا)-:دة"يمالعرش
و.همو.ممىيرب.علالىب

وفي،الابئء-يئ-الا:إيئتديروحاةمنءةتزعة،اقميةوحكاقي،،.مواعلىاى05"الصدقمميرصوفي،اهعأراًفقموهـأعر،يئهلمارمن

عن7كثنرولاقلبلفيفءلتلاىة2.خامةاًم:8لإميةالاسالاحيا.بةالاساغينعنوالقيمالءادمناطفي

فنواط!ية.فيهاوصااءاةىن-،ةرحين"انالتو*حكايات،صنيفةالحا-،:"يح!يةعشرةضدفقيئنال!تابم!افيم

مخيرو3ة،اكاءبراء"فيهي!برعانلرجلات.حا!هاء:إدلا،ءضنطي"اءد.رةا،لخفيهثلةا-افهـ،ا،آديل،9البئ.م،لكبالغمنطلتلم

فبفىلق.م،الامئو،بىغير،وايةالىوغير،الاضومةوغير،الة!"،ال!كبالع،الفداه!بثى،الا!وان،الايجاربرسم،!ا"لنااولم:

وت(زمها.كعاورها13ثوفياطادئةى5ممااكز،ال-رد5لىاطركا.ال،!،1)!حية،الفله"ا،رص

وانما،أحربأانتظاليتاصيلقيهخبفيولا؟.فقاهاو2امخدارماوولففي،عضاأف،حاليالةءرةتلخع!جملةحكايةكلمد-لفيوترى

يةا"تحنلم.لى،،!مغاتحسض(يحعادقرادرد!،لمنورة-!ا!ةرضلل!ممىنماول"مطاكروتدا."نالةءرة)ةلمدته!ديلال!ندو،اليها

.-".لها-يركا.ناءو)قودك،الطالء"علىءملك

فيئأنها،فءرةالىتوصاروح!ةأكلان،ا?كااةفنفى01(،م0قيةمنذلكبعدوتمل،واصدةواحدةان!راتا!للاالىالانارجع

العلوماوالا-لإقهـادةفيالبيئإفى،ـالعاالذي((الدرسشاًن*الووافور-الف!رةمنهااق!تالقياطجبةوهو-ر:دوماالذيللةكل

:ا"13اصيراو،،فءر-ؤ!رشاندون،"دتجد،.اةكاراواه.ناررأة-عاحهـهيعجلمااكتاطهفيالناليا)ءنل

هـدوكانت،!وعاًماؤتخادم"كاحكاير"فةح:اطاج؟*انتأ.ل!عالمة!ص-لبارمعنزضقي،سلوىبا)-دةهناممبلةوهى،أةارا

اطلعلكببشروتمحز-رلوء،313بلتعاكالأثتايعاًخ!يهغرةلتالبإكادنتبأ،د؟ك-او،شاًنهافيلتفل-تاو،الاحدا!م3تحاانند،و-يابذتهم

.....هحو"اندور

اليتي!ة،?قهثراس-5تلثلاكطبهئقكرنانرةضت.ل!نهاقبلوردتالقالجلةب!ذ.نةي3از،وا،اادتثالاسفيعامكاطيللن

موتها،بعد-الحيعن.كعكانههووا-قى،مالتفتاةاحبة:ىحكايةحيا.!هـ3لفيالا!اناعمالان،:وهى،الثباكمنأطلت،ح!ية

اط!ياتاإ-رالىم0وهكذا.للضاسغنخف؟برهاينور.اخذ.((:تاهاوصادةمنبله4م-ةبهلااالاولا)-بببءون

،ودم3طمناشخامىامام،ناسا10\م،اصإهاماماذنانت-را!لمز-االتيادرسيةااطتاةمنسلوىاصته:!االئالةكرةمذه

يرعاليمنهما-دووكل،سقة،كاملة،لمام"معاناة-و؟الويانونتجدعموعلاهالفلاصفةا)يهانغىمااكهـرتلونمى-ءا::،1:ثقولوننجةوالةر

يطمحفي،خامةوشضصية،-امةواهـكاو،تاصةبراطفو!ودهرسماطةةوشوحوتل!ه،والمصيروالمتقبلالصيرورةحولبمرامنا)ةةس

.51.)دوغلىالادب"وةالماروام!لأتهوءلمادات!قاليد.د،ظمىتين.الته-يرفيويسر

الثياب.صت،الىصتفيالدقةتارو،اهـكاياتهذ.فيماددع01تهلشعة*كل:2يراكثيالاالمالفبدوت،لنغرثأوركآينماتأمل

لوحة،،ح!يةكلفيتجدب!ثالنةسيةواطالات،.الالماث،والازقةانيم!-نماكلذاأهفي!ها!ضي.وكل،الراسخة15حدودنفافي

ام!-ا-اجهايتمب!!لوحةوهي.ف:"ااناسوحياء،بيروتامامررش-.،الم!يرإناءدوءاًدنعانمبدئبأامكنامنفان،.لذا.عنهينجم

وملاحظاتوبروصاف!رمنطيران؟!هماا!سنفي،كاالضهالط.وقوعهقبلزت:ظرهان؟يمن؟

ومفهالىسبيلولا،،ا،-كايةفن*.وجأ.زممزوجة،.دروسمدخلاس!ىاديدةوص،القيالجلةبتلكالككلمذاالانةارن

.ء.ذللابرغير.ءئءمانوحدكولك،الشباكمناطلت،يةح!الى
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ا-ااءااـاا!ااااا-ااااااا-اا-55اااا-11155-ااااا-اااا111111-االقلصمنلثلحاد--2

!.

القراءالما!ظوبياصالعيدةتاءديف
مى%ا.8-بير.ت،قلةأطمطبة

%آ
--رسالملمناتخذت،.الهوىالثأة4فلسيد"لانية:"ادومذ.

ء!فدطئحياةمن،القلبمناحاديثهاديه!ثفيايىتنقل،منا-لم

تصندوقانإعالاوالةراءالافىباءياخذاقالوصاء=ومرت،ددكارثةشهدتوةد،ىة،فا-طينبناتو،فدماينوا!اء

ء-اكل-ا3درا.،!اعو.ةد"و،12عقووبلة"ا5!.فكر،وغنلنها،بها

ادلأ!،4123رعيحملاصهح!د"الاداب"مجلهبريدآصنابدأرفرغلادنيافيلمه3ذ)رومنبعيش،وفوعكاحينلاهكاا

أ

ت32832اصبحقد"تلفونرقمان؟،بقلاط"رقممن-ء.الاستنفار0ثةناوالاتمنة،1والاسلاستن!راعلامات

اءالهيمفي،الحاثيئيالةط((لب8ال*مذااصا!تال!رثةبانذللا
الوقمين!هذيئبوايصطقبابرلةالاتممالصجى=اند"،-؟.لالمفييرتانما.؟!نوهد.تكل،ابةالعاالوطةء4

الجديدين.!ةواطصالالمء-يراحاصو)دحولم،ا!تىفيدئمابرخلطاحث

يم=!اصعقةا،لمثيرةا،ةيرلمراتيار3والذ

ء8ل،افلباذل!ءانبالى..هناك!ثيهكلمذالس.!.ول!ن

اءته115-اهاا-اا15ا-اااـاا-11155-ااا-11155-اـءهااا515-اههتيفلفهاماعلى،.-لد"اذمنتخلولادرقهاةنظرللحوادثينعار،نير

عناتحدث.ايما،اطديثادب"المارينحفيامرةأفااهذهالىاسير.وحماسةوةوتوثبمن

نمثاحادث،3"ابمطادىخلإلاتلاني،ط.فيا)-.بىةكالات5.ء.رلإدنا11إ3كا/تالتيتلدالى:*يليكاالكتاًبمذ!اهداء-اء

هـبارو115تض!ع،وا)ة-باط،والتفح،الق.لفينينافا"القلبةا-طينانكاايعء!الءةب،فيافلو.دماعاقلإمةاهس%سنظلوالي

-بالنوفي2امنوافعل،سالافيالأ؟!رسلمفيوارقىالة4الممنةقاًا،ب"اض!اوور"العراء!امن.الةا-عايفإتصأيئبينالف!يلإدكا،1الترلا

تسدءدما((.القياتعبيراال"،13ت!فلااديبةاماماثي.لمثتالار:ادودارمبفللو"ش12ح.اشوان،القإبوهى،ا!وىعيوصتظل

اغةصفكى،.!ولاربعديمءنوما،-قولم!بيارفي،المورالةاغنيد"اشولا..ك-ابوكل-دفيكلفي"31:بوو!هة،الاحادلث

ثبين.مماعاطةةواقوى،ءعاكرمهافحرأ!ا!-ي-ةاطنيةال.ىذ.5إ!اكارثةذلك

فىاهـ"راكهرتفةدحيث((اؤناوص+راد؟.ةادب*اقمقا.-لا!رز-ادتربلل.ةازاد-بالا.عو.-يللقروالساعرادح"ابذا5قدم

ائةا-مرعلىننعىو،المعاصربيالهررخاءنارااثاحط.نموقفهفىدالجداانم،:ةءيرة4كلقدموءدقا:لأ،الى"""!هفياياء15لا!:؟رمنع!اً

-اظ.جد"المقالمذهخذ.بال!رثة3احساسوضالة،اكعريانخذا!مو"لرز.نبهور-مماالىفس،3.ثرءلعل:هيريئ،بير3قلباحاديث

!تاف"،،شفافةحاديثا.والجالالنفاسهاشتات-اءع"،ومنماقو-د

جديدةثص4مقاوضعالىطلصتبماتو-متفلو،كثيرةاشيا.فيهاؤقولفي!ال4يت،اعقافيسخية،اللفظفيةصدةهـ4،اطتاموالمطلعئنبباقر

اغيشكآت.3:يا.الةةادبمباًرممماففى،اتجعليالش.رالقدفيالادب.ء-5فياساريرما/3هلءأ،قلإدةالىكأسالىباقةمنالطرف

?اوالقر،يدهاولمةةافي"ولذياوالوقت،الصحفىوالأش،ال!حبفة،ه-الملإلطتبأعرلم.لمااعمقعندة!ح

ص.بئ،اؤياو5مذاالاساسى.ف:مها،ءكالةت!ةبكآنتاغاايحالواكلاطفءومناصةى.لا،ءغايئالقرويالثاعري!نلم

ذلكعنم-ئرولةنماايعقلاوذارو!والتممقا)بحثأفاقامام!افي.قولازبادةءيرمن،ث+ر؟اعكرانهاحسبل،دانثيرانهت؟رفيشبأ

الدراساتمنأبمثربيالءرالادبعلى)ءيمالمقا!م!.لةانررفيوانماالنةاسصةاشتات،جمعتالكيالاحاديثمذ.هطمءاولءن.ؤق!ان

.ب15اواو*؟"كلجياا0

فيالحمامكانة:!ا؟عرضىالق"ناهبلادنيا،"قالاذلكرعدخذثموطشيات-1:هيافام"بعارعلىوزعث"قالاتمجهوعةا:12

فاالجنىفي؟امأونعا-يراًوصلللعلم،انو)فترصر،و!سهالجنينصخسففيثرضها"،نصات-4،للياتنسا-3،افانيات-2

4دوخلسبدةكل.ورة4الا.ر؟ديءمتحون؟الدنيافيبدثالذيبة15سارلىوا15نشرعدمونبمالءتابمذاادنملر،ورعضهااقوالمرلإئان

،ذاامالاغوو؟ر...ذك.رأتر-ر،من!اونحن،قبلأالثرالبلادفى،العلنايةباوفربى،الهرالبلادفيحظىالذيالاددا)توعهيوالقالة

وتثتديه،الوجودنادرشىه3شمهاعر2تلأة؟ارواذا،قلةبالا،ثمتناولفيالازأولا،ل"3سلاة!الا،غيرعاينلهلمهـااءودمنلتوبخ

.ءمعحو!.ل!ضا،عويصةمشكلة،15اعطرعلىعمكبيةاعرافةا"حلالانبل،شوعموكلفي،كآثبكل

ية،هـةر،متحكة،4را:عحبة!راية؟الموضوعطرافةالىأيتاًرمنفجن،حيةاا-ر10ئلاالةمةس.بلفيجهدتمماا!لثرلها.مهدت

ببالا؟ظرتلوصوبرناردح.لهثءتبهاكآن،طرثة"-الاخمىءلىال،ربواديىات-الادبيةالوا.بفووين!رفانللمل:هي

طو.بىاممىالسليدةبحتبكاانيمنعماذاولحن،:وبريارد:قلت.بةالادالانواع.نمداماملعلىلطضوان،توهل
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حالملاموافحةوالاءادا)-لصي!.!*اتعاهر،الج:القىعلىبيناغارو؟!لةالقلغيراضرادئنوع!ووج،ثقدكآنثلوءثلا

ءالا)جاهعنيفةاهار0،مبثوثةاطرو!.،بةثورةاث!رمنإءتاباا"فىفيماكل

فيال.ر!اكبا*بعضبذد:كا!قومكاالقيالبعثابيملرس!لةولعلانك!يؤ،الاتانية0الأ-تماعيةكلاسااعديدحولومناكهناالقبت

لاه"ؤث-تطيعلادق..ةالنضالك"اطرفيلمصماهمةامن"وع،ن!ىكواذاو.ءندهاوالوقوت"لمقالةا،.نإنخلمىمدعوإية"عرأةاراادب

بقدمونانأمأيهما5لحنو،حقياا)ةضالية)يتم.-"وايرةوانالثابانقاذمالى،العربتليم!الى،ددهاكآنرأا،يةال،رالاديبةو!:

رقديم"ـ.ث-تصا".ونهـاباخلاص.ددقاناصطاعت،عر!أ.لاطولاشدادلاا)قىاقالةاحلقةمن

هورزيمالكرعبدالا-ناذ1القاهمحاضرةمطلعاةاس""ا"ذ.فير3اذ.55مفيداً:يئ(ادج!ممنتجعلوانالوا-ع"ابرالاتالىلجاالر

امول!ن13؟لىانإودللينهمحاضرفي!بريدلاقدباًزه،نقللسلميةفية-اب3عنهيكثفمامذا.ثبدأالىيدهاوفي.تدأانالمهم

اليمابلغيقللمماياقيلافاعطيب:.الاجادةبرضمبلونا!ا!يمم.؟القالبمناحاد!ث،

لمماتءةبلاوالض!نبالاوجفيةصدنه.بنلمماتظملاوالباعرشرارةاالطيفعبف

وكا!ترحمولاعارتةلاالفضا)يةحإ:ةامرب!يما،الفكرات؟رخيردم8

.الع:تالنضال،ا)نضألت:عال-رءيخا)ءراتظحياةمنطظة.----

*..

ان.يجبالا--لإمىانبيد،لمانو،أتهـ؟اًل.-تبالمابخالاجادة-سنس.

؟ءنالتيالا--طاعة-بتأنيادةوالاج(اعهلالاولائلوالىنث

.ـتفدج-اتوشىمقكف4
نمايضاًوض!مةا،نضاليعملى5حفيمناذقا)."ثسا-لةتممؤا

لغرعديىووصاان"،الأرلوبئلاانإروحاون!ادألمرليأر!ااديدحا!ابأصلشإسثممماحمدا:يةفيرذبمنما-وكرسمالقابوا:للعملاءند

في.ءبررةو!عركلقدبفينعثواو!بحةالما!وإبعلا!مرنضااليفع"-يلحلثوامحمد:بياكاح-حوحوارض

منليددلا،برءلى،لم!لمة11ازةاولاناحاول.اذ.وطتااةطاًرساشم-لإدبنمح!وب:ادواكنيكتحر

قد9-رءعتحظا.ملاع"جوى-وزكونلنالكقىعذ.بأناءقرتان

،مت.ددةالك-بهذ.لهااونتةالتىيحاضالمولان،عيةبالموضوأ:صفلاهرنو-،ثا)05-لناب،-إسلة

.وبكأتسطوفد!يرأليلاعنمااطديث.فىحرضواو

و5وءدميلابنبمحجو-:اذللا"ن13ال-ويرإهتر،اليدءفىلولةةةاً

اوليمل"و-؟وماء":"اعنيىيممولإميةالاسالفلمسفةث".رةضرى(.لبالئصاره-اتحا.لالتئكةادر،لم-يرلءمركة"ىبيةا).ركفا!!ر

الوبيالف!رفيالا-رىاطضاراتز.رتاًبابازض!ترف-بيلالمذافيزوصثانوردبهعلقالذيالىائفالح"انمنال.ردالمجتمعتخامىان

؟ةعا-قويرأقي15وتأثير؟.ة؟االيويرا)!ةص!3رقةطر-اص"بر-ورةاولوهتنابدألإتلأ،ءالانحطاطءصعورمنذالفاسدةالا.ضاعرههوباتفيه

القاريء.وكلىصعونهبما،إسلاا،مةوث?اىالةأ.بيرم!اءلىلشااعشلةاارقتفيمينماوا،ف-سبالاصضعمارمنالتخاعىالى3دفسلإيةكةمعر

411و،.4الاسلام4للةدفعلى4ا-:،ةاءيرر"مح-وبللرمصكلاذدةاءاومذهفي،لىال.رالوطنمنبقعةكلفيالجبارةباتهاصوالم-:همرالىفيه!"ثواذىا

رواءهعلىتاً؟يرءاوعنبيا!ءر،ورالجهعناب.د.1الذيال،شصنل،1الاجماءياوا)باسياطقلاهف!-وئالعرنالسلإمةللضيلالاسسئناهزقوم

؟:.م"،ويل!ممنبر"ةائهمايةطرعنوير"!لا-.اك"فيلء.!ثىالعرلى-.الفحرىاو

ا-رشيةاًهالةاريويهسءيخل)بارىبرهـ""فىارالاصةرعلىد!اظالارشمنجزهصزأالتوفيالشعبجماميرالم.وكةحهذهوزقوم

الهص-رفيئةالعرالدإ-ةة،ذهال!ضوي:اهبالهءلم!.بتلذالاصايمان5ويجدوصثثومعنيومأكةالهرفيالثعتركينعدديندادحيثبيةادر

زمةاًوصو!مانكرانيىبابراز.الىيدءوالذيالتاه،الا-لامي.الابدالىلينتهيءنهله-بدلاالذيالازقفيج،الندرينةسها-ةه.را

ال!صءملإمحهرك-بىفلمغ!-5التىأ*ةاليوظل!إ-فةباامره.لك؟سطوثل!ادليالنضالان،للع-تنضايهبحرفيبنضوجن71يدرد!الهر.انشعب

فيللهملدعوة"ىمحجوبالا-ناذفمحاولةءفيهالءر!الفكرملامحا.يقودهاالياهركا1منجؤهىصو)ءسا-تعمراطردالىيهدفالذي

بةواءاس"الاصلاص!منالكثيرفيهاا)ق.مىاطقلمذاءفيياوام!نيانهق.اءبرعي!ع.الي

ء-لىيعاًصهرورأمرامربان"نامحجوبالا-.اذليلحودحنادربكة.عر"ك+مرلتدباملصرفةاسراالمظامرمن.مفلر

؟غال*ن05الهدع.ناال!يالءملبر،ادبق4"المتلما-يئالاسالةاطبنىالشعبيرقدر.حيتوسضاهبذلمن--"حق01-لةللىعوثثدمصثالعر!

يةا؟عص.البنبةة،3نعاولحينماال:يةءسنتم،،ور-بقالرالنعاوةنضيعماالنضالذاكمذبعريرعلى11الدموق2ةهنضالهاميةريةالس9الب،عتلدفيتمامأ

..يةصصارا.ث،والقخرسبةا)-با،،الختلفمه!-ابا،بيال.ريخرالتالف،م.لنف!ةاوا):ق"ليعاولةبامليئأ

ءالاسلامعمزموضبقزه:،مجالعلىيرخالتارذا5لمق!راننامواساسيأ-"برمامةف:"تهطقالذعيالىقت.في،المشرفا)ةصالمذاكاروفي

بيةالهرالام!زياتف.،1ت!دفقجدأجبارةكات،مالاساورفاضةان-حيحباتهاتجصيمنفكيرهينطلق،.اطياةامةلا!رفيبحقهالدويةالبطل

هناكانبيا،عاطةتامع(و؟فحيرناعلى13وبوبىنف،1.طغتق.؟4اًتدةابد!هـوويدعمهمامىارابلواتحتنه!ناوم4ةالذيالصليمءهبربه،القبلة

فقط،الاس!م.عثبدأ!رال.رالتار-حانهيى8،والاصنالهاح،؟9.الرصامى

اففش%خمةبيةعراوجاتاًمقراط"اريةحياتهطيا"كآنبيالعرالىطن8الختلة،مملإالاجوالم!ظتللع!الية،المنظ،ت"ناكئةالعو3"اعرفا
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م:عشةحمبصعانفيمحجوبناذالامهاخالفان!نااقصد.لااثأهاا!ىااكتافة.المحارات"اوواراتافدمانقبلش،ال؟ديمالنارثغ

ركونلأهليلجااالشعران!ح.ح.-ة،فلونتصىلاهليالجاللشمرفيمستمرة-لىلةمنحلقاتزكون4مختلفيجةد!راحلمرلياعوبا

زكونليا)تباوودجارفىةأمارن-ءووعأا؟"ممليةالجاةاطياا،1وفلت".بىاعصارخ.!،ريةالبةءواب:يئاع،ا؟جهو!ونوت

ا).ونا/في.يفسرلنغبالاولكن.فل-ف"لفتوقاءلامنءهروضرتلبإىال+رلاةاريخ"ث."الرالنفلرةمذ.

ريآ-ضبإ،الانان:"ال:وف"الف!ان"ت!امأفن-4،مكطء-وبذالاسباعلالةىا!مكانياتطبي.،وف،م،ا)عضو."ال"تلإيمفها"لمن.121،ميةوا)4

فدفةالمنء-زل!55سز.وعإ"12ييئعلوالتىقافءرةا،ف؟صأارسطولاواءا:ءةصاامحملاد4زة%رفاةانغلراذ.5زافولااذو.لامةابهاتتهـةع

...نيئنالبوااعذب!-اخرينالل!"اله"يقن.،فالاا)كبذ""ةد،ءهجذ-رىمىنر

،"،.دلا،ىحرلابايالفحرا)8+ثو1،الةإ-فىثال؟لة!افىو.لايشاا

أالصادأ"،كأكلإعالدلهمالا-الحىصالح*اًتضاإكايلااأطلكأبرطيولنذلل!يةاطياراتإهرا)فااةوىإةكرالانا2؟عضا):ارثخحلقاتتصلان

لاد-اقلباصاقتصلالشاعرلانورقبالضرعامةللصثاعرةفارل!ن)؟ستءاررل!--5تمثي!

اصلم.ويل!هةاذاس-لانبدولا.فء-با)ةفصىيرفىبهواسلوإتملةهلا؟الا.عمل"ذالان،صير8رإلىمحجوب:ادالاساضلاافيبدهي

يئ-طح.أ)ر،شيةروال!رصاالةقاًبهضص-4ودوردطالهرالادبءندؤاعولالمبع!رةاقالا.رتلكلثاوحهثكاململآحضارثةحلةءرفى!اب!ملببةال.و

قاصلموضوعاانلا.وانمن؟نعماا-دلاانىببد،ريللغربالادبالارضاعماق..نفينالمتثراثديبينمنبمحجالا-ةاذا!أزةاإتلطا

-كههثوفلمنهوادواء4ركثيرد"،=ريدمنبىال.رالناريخلى08و،-ديد"نالارشفىبناذا

أمماذجبعض)ةعلبافي!اق!محووحالا-تاذةان،"يةثرنماذج*ماأمح-وبلاتاذاافقاو،اةاسب"ابمذءو.جدءدةاتواءعإ؟.ئلع!ان

وححوألا--اذوكان،لل!حيحعئلمبانجا"ثحنلمزةاو،ااندبب،اءغهرمىلإالاس.ءىال.رالناريغعنالن:قبفىاًكةيرابوتعق.نلم-تثراانعلى

فةحقجهنمازض"انمعاًقصاصلااء:مملعيأظأملاحالتناولمذافي!دثةمحاولةلواءاوولمايستط:هولماخ!ميير،اءية،1!اولما؟قوجمعوا

صا.ىوالعبرعاءشةفياعجانا5لهوا-جل.سبيلهافيوال:.بالصادقةالءنايةدالعرالوطندو!مأتصز؟.م!زأد8ل.دالسالتاريخافيوان

نتمقءوالعم.اثعقرارغغشممييةحضارصاصاتسوىء:هث*ماوناولم

دالف-و،رو3للاسةاذرزينمحاةبروعو3ف"لل+ملكانداهاماف،مرال.ونانيةفةبرادفاالفدفةاسمبطصمحجوبالا-تإدالىليج!:ل

اديالشة:،ماا-ب.رشوقد،لييال.رالق!ارذ)كفىاعملنداهلةعلبا.ةاب!وفالى!بز"اىاروتا

حيثنستوفيلادعمفياتام!واءالياقى!ياهاتمحيثاقادرفىواءع؟تاًقوكآنبر!موعهااليونانيةواطضارة!انيةوالبالةد-قةحظانصحيح

.ابالنضاالحقلفىساعدلهعنشركازتأا؟يةا):وفةالف،انا-ضأحو!-5،كا.لثيه%الاا.ال-ةاات4قا!

؟نذيلعددمشقة-ىتمااظراعد،قده-ح:ثالاز-اًثيءرالفتارتخفلط-بارة-طو

يفالنرإنلسةب"اعطت01،ةالةظرتلمكهبنافيجماسلوا،اتمرالظازةسير

!علأإيةالقو:-ص".!ا!اش.لهـاكل"ذا5و،فا،-ة"لىابرةمة-وا-3فلسضوقدمت

وونا)قفى-؟لا؟-موعهاؤيالامالةءرفىاشتوطغتالنى

فاقآالفحرامام-ت5وقداليرماما.الحديرة"اله!وروفىار-عاى

مة-ددةةيد-ديمممفاى!وهيملمفاابخءلفءرلامذغيرو،جداًا-م"و

روسيافيشهرابمرقان.هلعارفدلت،".فه:عإق2ف!ااو؟وا!.عهيتعلقفيما-وام

الطرازء-لىفإسيت12تقدملما3انلمجردديمة8الالحضاراتعلى9الفدف

الديئجم"ءاصقي.بأودةبهيساملاأمر،نانيا).و

لأم!69.-للةاهرة،اكديمدارمنثوراتالىخيلانهبيد،احةءرمذال6ثلممح-وبالام!.اذاناشفيولا

..فلسفةلديهمرءنلمجاملإ-،مفىالءربانملىاءاببى.رءةد،1ذلك

،فا،ور-رق،1طرفيكتبعدةمن.ا-دأي!ونوقد-العتاب.ذابةءيرماز.بىملمانهالمجردديمة411اتاطضارءلىالفدةأاازأرن!3ان

نا.قبلءاقيا)-وفالاتحادالىالمءرىال!عفيالوفدلىيلرةصةز!.ولان،ازة-،-ما)يوزنانعلىالفلىفةازةانءرصبهذانىا.وا!الا-لوب

الىتقفاطرالنيالىهودتلل!في-اًصرأيلي،الكنابعنتحدثاء-ن،ا!الافعلىماحدالىيئ:)تاو،فيقكللفدفةاليومؤهر،فنا

.ـإ:ةا)سالب!دفيالهىاتنحتلفمنل)صوفياليالانحادتقدمولم(فلاسكل()لنات!دملمالقديمةالحضاراتانصيمه3+ويةيم

اثتين:ينضلفرئدثاننمااء،!نواعلىالوفودمذ.ان،اطكيقلأو.كل--يرأللوجودنعلرةقدمتنهاا!بدعإ:هال!طاحرإلم!ى(فلىة")

بيةالعروا)بلادجهةفياليمنلاتحادالىوابينالسياسيةالعلاقات.يقتو-افهلاورءم.ةعم:4نيةة-ااتجاربو،"والطبعنيةلازسااالخنلفةاتمر!ظا

،نية.جه،منفينوعلبنا-ودةموالة!علر.هذ.نفا،اح"!رةالفملرنلكدوءاً)ررملم

،،دم.منالبوفباتيالاتحادكه4حماءدىعلىا)بلادمذهاطلأ*ع-2جموغةعلىر!"ومفل-فيةنعارةعلىملويؤةحضارة.كل12تةش"ان

نكول.لوفدازوعيةنتكا،مامنح؟قثقو،للاواضللخرةلنببا151ال!ف"ل3تمااقئيةابدو!-"علةز:كاما2مةا)ةفلرمذ.و--تحق.9فل!فم-لىات

.ففاومنبهيربماءبعلكاًنيفىالغرو5جدهاو!والمثممةيئلقماا!اولاتفيب-كانقارسوىالفلمسفةلة"ملالذاتباال.وملاتعاالةدفبة

لرم!بسات.الاز-انية
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ا.لكثاباابئملينايئوبملمالدئ!اهاحمدل!ونذا001بة.اوىارزءىاو،ءخلألمان!البرالىفدحالةى%

الومولبام!نهءونةلنبانهالبدايةمنذن%الدئبهاهالاص:اذاءدوأالةت.قي

امينأافعاباعاًير-جلان50فيهيطمعانيمكنءاكلأ!اا..8:ولاظالىالتأثراتف!"ء"ه!ملآالىفدافرادمنفردكلعودةهطا)ة":جة

.ةلمك5يثاًهد.عمابرعضالىبهاي"حدثاو(إ:ف-5ب!ا!*"ظةد1):ي،0:ة،المعأتلمشاهدرل

.،الدتبماهاذللاتبال"-"امناًهـحونةدالاؤطباعهذا.لكاق..متثعلع"ء-فيةاءاد،ثفيهـ"،"-دلجةدوا-يرأ.ا،ـ.صد-إولم*ارةه

يظلالازطءاعمذاولص،تلقا.ل4.1أسكاحالةثقفنهااساسعلى!ءةلةة"دفاطالةحفيالكلللوفدب"لةباولكنء.!لكلرزاشكليموتثم

ا؟ا،منكل:اا-عبرلائللحالةبالنسبةنهامامدى9فلم.ر،مى،-الىجأ!كا:افعينبدوذلوو،بةللكظاًم!!ارة-5!ددت"ـ،عود"ي)،-5فا

.من،بمأمنمذا.العليلأمذهفيار-الكحالةأ؟ت.لاقي،4ابلةالم.ال!-ف!"المادةا!اد-1

أعدامااواممازلتهعلى-الانعلإاعمذا؟يز15ابرزاقنئا!ثانيةجهة.أئمة8الالاحوال-ولاًيالربابداءإبا.ا.القرجماهيرا"ةهـظا-2

ا!ريع،اةطلمع01ددابرةاساهدةامنزاًتيهاقياسطح:نهو5-الامانةمذ.اي:جاوزلاارطةامذهفيرافديحونأنيمحنم-اصانو.ع

حلبة.الناهذهلناشحويم15ئل3اتلخوزالك.مئلألنأخذ.ء-يرأاو،حءصا!صع،و،،ثلدوايئطوزو3و،.لتماثبونص!ع"ب

؟اذا،لتالؤ15زاراليزات!وال!وحداو5(كالى:ين)زع!تويت+دىلاليما))-والافىادمن%ركلمااناي..%شقالمة!تا:اابرعفى

لفالؤكف"ماصو..ريره،؟لا)المشامدةذه5فتيجةثحةبانبا.؟نه7نكااثيا.ةابة3فية*.راهي،ش"ذاكلمع.0-ةاروراءمنتتراءىاضلة

.ءطوزاحواحة،ء-ا:وادعاحيةةمرالظاالايثيا.ث:ءدىلالا!رلخوزعن.بة"خ5.طكموا،ل"هلولأةلمراو،الدينو..يةالحرعن.ءةيرق3

ادارةافافهرثم،يمامحهاالياناتاطيوعدد.10)+املين4نب..-كانهعدد(!بههقي!قيوالذي)ثمحتبهالذي"ذاكلفىهوو!تيإهواللاتحادافي

بيئناساءومورةفيارالافرغلىجهزةاا..وز.ع،للهملعلىاءولحوؤا:مختلفينزأ.بيريئدحت،يقالحقفيوأوساًنكوث

لد!ذد"ثيهلاثم..،..ال!علارمقدخ"حةيراكول*علتلاال-ىقدجيةابر41هرلمفلاوااتهدلمشااثيرتأ-ا

-يحددانيم!نوما،بالادارةادالالرارتهاطات.."نلاول!ن.اطة:كةمن

علاقةعليهاأقومللتىالا-سثم،الاحوالمختلففىطاتالاريمذهحيحةسن!ونقدوالقي،))بلادمذهعنج:،اطارالها-5معازأ.ئر-3

ضحاويرط!.إارةلاداوادلافوامنكل"اطتوار،ببعقدبةضهمادالافر.تحددهاا)ةيادتلة"اطامللعوتب!أفةمةحر.ا

فأنوبالتالي..ره3يذانلتالمؤبام!نثءنلممذاكل..عدد6مثلاانجدترا10تافراواميركاعنكاأتال!ةابةهذهانولى

وصهوف.،نالاذهاعلىيسيعلرسيظدإ-وطوزالىطكلالوصتذللااإواحواعلطرالدولمذ.اناع:بارعلى.اعتراضايصاككانلما

غلىوذلد،ال!وطرزبئايت!اقماكل-لنابالنسبة-بالتالىدد2واكاثى.ميانما،الوإلاحوالظمجهذ.يحبمطامعوبجم،تلفة21

الام!نياتنوفرعدمانالجليومن!ال-مل-يالومفمذامناساسللإتحاددالف""يختلمتياسالم4ول!نءا؟يعلدىوفر."،ءدد

ماحي"""رضامذيبررلا،بف"8اطالىللةة.ذ،لتإ.ئرالختدفةا!طر-الديئبهاءاحمدظذالاسث؟ول؟-شأك-،ومح:ث،السوفباتى

فىا!فيألجزبجمبعالمالممن"عالبقمذ.لان.ذلك،الةاوثخ13ةعوغيةابئ؟جربة

ا)ءولحوزعنا.،؟اءنين-لوطوزعنسواه،اتإؤاكتابئومناليومت4ب،اجآعيةامافتصاديةأمكآنتس؟سيةاكئاةة18اواحو؟ظم!ا

تحىيجسل!انارمف.تطيع..طثةندفي!اهد.الذيالا!رننيبةكآنتولوحق،كامة.كل،صرالعللاز-انل-:اةفيص-!كآستذا.

،لنفكءددهالذعيالدرراز+ملان؟حةووحيث.ءوالدعة2-احبالارح.لرأياخمااساسعلىنة-رانالا؟حنلا،ولم-ؤىيرأنما.اع

فانتالاحوالكلرعلى،ا!رمنعملدمعينناسبمامشأخذدمثماوكأ-"يةالمراكم"؟إجماهيردالنسبةالاقلعلى..القا؟مالا-:فتلء"ذا

00م!ةارنصفمساحةوحؤلم،باء؟لكهرمزودنظيفبيتفى؟!شتفف،الجاميرمذ.لانوذلك--.ء:2،1فيالصحافة-أ.ئنمدىمرف

،0(لاقوك!مر)لما"ت،لإسبركعمان،والنضمةحقكلتأانميثيمكلدوماالىالتطلعت!اولماكثيوأوهي،ارصاًحيةب"تجراببواءلىاليوم

والياشين!سهـزالاوصدر.كأت،الجئةفضم،معرهاتمنيتسربمااضاتةأنظرو0.ادالاتمذافي..تاكمجري

تلك"نيحتبانظبام!ي!ن!ولمحن،ذللاالمؤلفذ-لرلقدمجردبة.ط4ة،ث!للماجمصالايمانالىم!ف.عةنفماا؟اعير0هذ.جد

ن؟التيالطر-قةوعن4،شينال-وفىاكيللئاغر.فبهـاءاشالقرعاالمزفيذابى.!عدايدفي..اءاميرمذ.لدىلمابةأثمد!بصهححىء0يقالان

لم!اتاتوااحدىفيالارضاعلتوم..الزرعةرئيقبهاررلمةب.الانطوض!اتتهبأالتيتلل!ع"اطيةبغات*رتو-ليه

.مع..بهور!لاوبظهد..لملانه،ذلدإصبلانبام!نه-!ن:اليفي-ؤالتحفظءنتما؟اتخلىان،ام!نيامسذلككلمعول!ن

وكلياءهالصولخوزطبيع؟ثحددالتيلحئبقةامنهامجزه3ثفلل!وذ!الاض..على.ا)هـعةاتمذبةوراءمنفياليالا)حادالصويربةجهمااءومذمل

اد-وةلمياثي.الاتطررفي؟!اد!حاه؟ةا)؟مةات

-للمذلتبالن!بااماننهعلى-الانطبلعمذاةان،ومحذاالمسؤونةالكلمااهيةننعشافمن،اهـرمنيحنمهما..ول!ن

النيلل!ورةبراًلنه""امانتهمدىلف!دثدالتعحيسالىبحابةظلمن!ةولان؟محنماالىفودكلةإتفلراذ،الاحوالمذ.مئلفي

!اكأعبر)منمدهـا)ية.-ؤويةاءلىمنقولاث"طا!ماتبتع"ليماو-ثوافا!ر

يرةتذانا-!لاعو،الدينبؤأهالاسناذعنها!باضياء.هباكولحنا.رملةادبمجردنهاا"و!لبهكقومماكلةكط(القاثةحجا!ا.جا.

الرنبياوضوعااطةبقةفي!صالتيالادليماالاثمياهميكدد.صفيقها.الى!.مثاهدات

.النوعمذامنضاطفاصلألى-قاذالاانلى-الءفابا.ةقرمنافيفولمعد-؟نيت،قلدلصو
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قل-لهلادصوص-منتءونكافرحواش،منضفهعلىادتلهبماو،اثاحف،1)فصب،اطدا.!،ارعاثوا:في)ة*صرالاشياءومذء

-لةلشوفامالةدر!إبلةالأة-!ا:كاملاوا-رداالى-؟بالنولءنما3الةائدة..والازارلدنوااقعا.وا

هار3ذيأتيالتي-رىالا."المنزلالاواثيو،لهاللاهـتاًوالاسنانذاتفيب!ايلمانالمؤلفا-!طاعالاثياهـا)لةىمذ.ص:النىاةصولىااما

ياعلىولكن!االقصة.و%وعفياعتقدماعلىشتولاارأود!وارأمو،مؤسءوفيالشارع،مو-!وز3:و،كب:ت.):ة2!،حلةارامذ.

14قايمفؤ8الليفلالواقععنير-فحانيردلمكالبللانلاًد3نؤحالنم*:الف!ولبي:"اما.(ادبرلي"،ادصالينبر،صآلينهـ!بف

شر.حمنا)ة.اقلوبين،الالمانيةاطقيقةمنا-ةمداالعاما.شوعا!ينابمواالروأةالمر0،والادبوللصحا،"الفن،روسياء-الذى

الأ!-"يداتمز.ن-دال"16كعباس-بعضمرأيفي"لطاوصافو،اطار!؟لتالؤلمطالهاتج!ظ4ز!؟جكانتالفصولمذه،...اطب

كاثيرهلمولءدمبالاطارلنعاة،ااطاصذوت--بد-و!اانبال!2ثتظيعا-فرام:فاتجسه2ءلاندود!يءته"اانلتالمؤبا-تعلاعةكآنا:ىا.

بةناطارمنالااوصوعاهنا.هىالصورةعلى.ا)بلإدنللاألى

ثم،الاداهوفيبيرللتعفياطةال!ايضأكاكبالعل.،يحمدوالذ!.قيازلل!هالا"ثادإلىا)-فرالب!ا-،!نلمالينجم!أهفالاستاذ

.ذءز)؟-تفقد.،ازا،وخصوماالثلاثةلابطالهالفسبةاسةإلدر--نالتي.ىيهالأظران.،رأديكتأكوكانلينستاانمهيرفيمرحى

م!بالفزعبألاوجودلة،رة2!ف.و-.هعدةوارتدت:خصيلتعدةمذا.ودلى!ليماالحرمن-وفىةمولاالادباناو،روسياتح-

شالعب-طبعلىا)هة!حيةالى15وثدعوبالصبرهاكأمرعةدماالاخلاقلةا:ىاحدةالر-وعن؟(نلاحامنكثيرفييعدثكآنلتاؤةا،لىالإسا

ه"للطبالعوارفىامامت؟:أتطيعلا-برلها-رىدارةوه!،الهنيه5حلالهامنال!تابد!ىمبانالواجبمنكان

،ريتشارد"،مخاطبولهاالىدانظر.أام!نيمجرد"ىبل،والا!9ب!ذهاتهظالديئ.بمأهالا-"تاذانلر،اقولاخرىومرة

نااسقعل:علاا!ا،:،كآرل،فىوانحيازهاربررانارادتوقدال!فحلأتطفي.بة.أ"رنمطفيج!ااز"ـءاءلو-بىاو،الانطباءات

ء-ليقدردقد،فيشاردرياذدكعليقدردقد!ا.-وا-دمعت!ئ!51تدذء0ا!اعيلوداليمانورالطلاحتابة:،1اهدىالفي،"ئلاالاولى

وقد.ا!ارةالةدرلةآسحقنهال!د؟كامناناا*وجوديةفايئ،ءذاورانلو.!.اكأئدءاعلىارطةاوفي،ال!تابفيص!ءاجملكانتافى

للا:ىهكلفيالواقعالىتحتمبراًلارشمتطق،الا-:انبعنىفيا5ترامذاءنتحهلمفجد00اخر-تابإدث:اابركأل!ناذن..حدثمذا

)طلامىمةاةذ12علي.قطع12داكلاذاادةوماصيراعنفيدانعنا1مءنةاالآنيطالمناالذىا!ء:اب

5ودلى"عندبني5مااذا::صأامغانهاسمعاصاعقذلر،.يعظل!ى01ئنن!ايرافهمب!طوسطر

اقعية،.ويةو-سبىديةو-وبينت:أرجح،ناا"بةلف!هنجدهحذاو--

رالالميرنب"عات*أندانا.ع!ايةأالأاخرواهق!لإبقفرناع!رفب!الفارفةوثلالةعة!اص!هلا3!

الاخلاقية.،نت3*مءلمديءعلىزمناً-ارتانيىبكاهصيىءير*و

ن01ماول!ة"-ا،دثت"روحافيالاا
ةفداعادتحق،ا)ةيئش؟".الترعفينيناأاقثلتملاطأهبنجذغ!انجمابقلتيةدضورجلانةامرا

لميدل!رنعدييبرلمعؤ"لبةاهاابلمو!دبدارطيالذى.وات..بدطعاثمال!فركلا"به.وااذالبعابيممخيرذالا"!تاؤجمة-نكفراناردليوتأليف

أ!طيالطافعالويم!او"تطهيقمجالاز!زللاالمجردةالهكائد-لإلص211-بيروت،ينلهلاالعلممرار

لاافيالااالشعبزفارقلمالقيالمكزةى2ةمالوارع-"اءاءهلمجرفيفبدل

وز-واليا-وادث--ءكأخاًرصهوزادهاوبا.دمد.ولااطربقبل

لمصير.احدةبويماح!ماعبالواااكلةووبالارشالااانفعلق،ئباماا،انا.كآرل*ا."-لانوراةامر،-!ةاءةفرمن-راً.ؤفرغت

حبةا)ةالتبرزا!زحن"*لمناا،ست!بةلحوصيرة8الالجولةهذهادالازصالة!وزبمبةنوهلي،ازكفرناردا-وا!بيراافيالالممى14لا

اححمالات.ن13ذافيتبيتاأالجدلمداره!،زافاء.-صة41الة-."-اش!متىث-ولىوالتيلللإ"ينالعدمدارطاع4ازدون،!دره!القيالعالي

هـو"!رلكا!انعا3على!ءنلماض!اقاثلزن.الافوولضارب.أبعلم؟عياةبر5الاصتاذ

ماوم".علمعلىتا"\3اخمهاقاءلو!ن،وفادأها--ةتكأدءلزو!!لفىنىشاملةاز--انية?انمنلهقى"ولماالممبقالتأملتدعيوال!!ة

كا!،رلكاث-!-.ةمنب!ءطراعملطعى،كاازافش-صيةي!نوبباطرثقيتامةكلم:،او.فيدريئقيااخنلافعلىالارفىثوببها

.اءل،رلةلوبلىألش*صهـاتلباقران!ا؟"ردفيارشو0والناراطدةدارباواصطلت.

زق:دغدمو5أ!ابراعذاديره3ذمنبدلاالذيىهفاكواخيرأيرظن؟الاضارس!لعلى83"تة!ةو!ها3تهـولا،الق!وهذ.

خ!نم،ةاينلمماصراتابكالمنةير3اهي".1عكسالةصةجيةلوبفزةو-بناكاليىانيعقلام-:هدأالح.اةمنكاننوأؤوضوعيا،الاولىملةللو

فيدأرونواياكاملر-وعقدةا!:داعفى2،دونا!أليففىوعاشرافبل!رتادث!والكلا"حيزالىل4فيالذيالىبعرفضلغيرفضلاجب

ايرادعلىدما"ث.علونثم،المدروسةال،وازلمين؟ل:هحمبمااطواريير-تلعبماالواقعجملزهاال!تبنضلبل..الصدقاقهيةالىمنجوفي

ك،ذه9اسدر،.ودماثيرا3ًو.الغايةليالارثوط"لحلاتيامؤثفةطر،معأوقتفيصصي4الوا؟إلاقعالىئءىحيةرسوآمنابطالهملى
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الدئءلمطناصرافلاسرسفالكا،ءصيصيىرالدئرصاءبكلماطعايئة،ء

.-.المحلةلىاوردتثف
!!مة،اأرد---5درا..،لاملامتبايعزآو-ةصأ

سء67-تبيرو(ءمةقااعدادفيبعف!ماوسينقد)صى8.-أدبفر

يرليالعلااللهعبديلمقللاعلىا.*ا،ن،لاعورالعادبقلمصفةالعانذير،

!م819-اطصمأدار--9لدرص611-التجاريلم!تبايعكوز-قءصعةبمو

حمدينا!يكلم4زنساءاربع،فرزاتحربءدبق!سوريافىإيةاطزارراة،

ص89-دابةد،فلعاراءعلإ"-يئا.رص462-مشقدبىاد.الراردتالثور5-اسةدر

ر."ا+رالولدل؟امعةبعالنايةالهرتطلاك!لوءع،دءلة،ترسارلربرنجالمهـقامةالدو،

مى561-ء!رمعا:ت-للاوالجزءا،للاوالمج!اص869.-والنشرغةللعلإا.لميلألاا--4لمؤا-يبرلجااناومر،جمتر

بريال!زاطنارسربقلمزوايا،اططاددالهرىرةلموالغدمالبر!د"ث"

عى1ا6*.-؟مسرفل14اارد-حكاياتوتصمىمى01ء-ناتماو-ثبراا

!ئهاؤلازوردكم،الديز-امفي!هياسلآ!ءةر!قلمازيالثير،

ص011اد-بند،ا!دودةغةاطبماا01ال.جارةشركه-ةصصعةءوم!749-ادبتد،لممارفامطبع"-اتدر

هظباايزعزله.8ريايرث.يمرالهو51؟3برابقلموة!يتهالشءر.-

مى511-ةهرلءادام!رمطب"-يةنممرحية-ر.ص861-فاليحروتصاترم"ثو-"دراس

7ا)-ممانا-دورللدكن،لقلمسوريااقنصادياتفياتعاصر"مع!فرياضبقامالفيابورقز"

رم611-هرةاثاا،ليةالعابيةال"را-اتلدرلكامعهدتمنشورامىأ2ء-ابصيد"ال+مرالم!صةبة-عرثانود

يراقا)-3.زغبدالر:.ركالدبكدمملطلاسلإاالفقهفيلحقاهـصادر،نتربالنلن!ىوتأ)يفث:ينوالعالمل،

مى242-ةهرالكلا،لي"1)عا4بىالءرا-اتلدرلمع،داتشث.رمى829-((أقرا،س!-لمة-قوفيأبرلطتءاءدجمأش

لجديليا-نرعهدالركةولدللمم،4اقر511تاقتماديافياتمحاتر"الخطليبيوستبقلمرواةالفاماءناله.و،

ص662-ةر5لةال،ليةلعالبيةالهرتسااالدرد2ساتملمثورصا-.2-بدمسقميةالعمولمعابع"ا-ث+رن01د

بيةالهرالبلادكيردسا(9)مر،ز!ووئقل!."عليءدحيملراعبدلمم4ربالعرعرشاظ.لما!كاال،

ص34بة.-ةبى5القا،)،"لماابيةالهرتا-اراندءع!داترمنثومى219-(الةص)ثةطدثايلغرا9مابعم-"أسدر

للنهىعزة-ورالدكلمم8ردال.زال،المفيانسكاناحوال،مسعدسبرولالابلم8بالماهي"و-ودالو،

ص623-ةهرالقا،ليةالعابأا)+رتاساالدر?،دترامثومى231!كاالصيادل!رداخمطااسفدر

يئلىاعليركلمدديبااقراو"ادءو-لممانرتجلمممطوالشتالتضهإ؟ل"

ص632-وتبير،لفحرارا-دتساادرمى48-ةسادر

ثحردافينتوز."إمحم!ور.من،ا"-لمم-.يدءدلم4برلإمالاحثفق،

ص69.-،ير.ت،ا)نصرمطبعة-ميءاثرمى829-وتبيرالصىشباردمبىعة-ثرنادث.

و-زل3فيصإن6!بالمينيةالنرفه،ا!نعافياهرملشمانشبمةزطلانااكصمىامن"

!م46-الامليةاؤ-"ااتمنشور-يغصانيسا4ششمى029-رغداد،اء4والطبال:-ارة:ر-لة-قصم!ءوعة

"ذيابنرء.-تلم6رطيلددا،3ادءلطلمم44بلغو101،زر،

صى66-ادبف!،لمعارفامعلإعة-سهرغةبرومى031-بممررفلمعلاردا-للثؤلمصترا-لىلة

فيأالاز-لماكةس-راءرعلىو)نوصا!ولدائرةبوسع((بروزقيرص:دال-اليففيال"دءقبا!ا)هقاصحوزةفييكنلمانالاشعلىباريل

فففياراط.الىدة.ثمطصلميايأءةوورأمربرالثدةقتمر؟سليمبتدرج.و-لهاسارابئحاط!الو!"وصأمنالاصالةومنال!افةمنإهيسنهانلا

.المةفلمالي:لطاسياقواالتهث"لبلبدطةلازشوا.:حلتيرأواموحدلا،ح:اةكل.ن-اليةقضهزتاكلىابطالل!ووام"ساةواركابفياعثبا

حسعلىقصتهلمفا.،نلافرناردليو،بةلىرزالدرسةمذهيدعلىدنارداهـأل!ليواذسكار..الى-":للاعوتص:دإدءةت،أيهاولارواهف:كاماه

ء"صيلفيال!)بمدقمهلمغإةاتبينايةارواخلإلمنخلة،الالتظارعلةااكةطعلمللئالحدليغصة4الروادمنبحقنعد.انفجعصظانلا،فر

نها،-ةفياقو!اا-يرةكقىليو.والن!تلا!شةعن"ادهابرة0،-لمته،بروؤقياملجط،و،((د-"و-"-كى!4؟درسايللقديمةابىرسةبا

وفومىاالتأليفذا."ـفيالىكاتباان3يرانوميالسط.رمذهلمالذيئللقممامينكبارمنوغ!رهيا"اك،لزد!و"اوسكماجين،و

،خارجمننم-لمهمبدأاوةاءدةالو-دانمحليحللاوانللقصةكاتباو،للهـهـ-،ولى-يئ!يز4الك،بفيوعاكرقبلاءظدءاهلىايدر-و

كا.صةاع!ادبلاحقادبتذللابعدلهليصوننف!ةةصممماكئرانتبل5اطواربدقاؤقال"هلفيالبد.قبلاواا

المعلوفاميلكا!لي،برم-،م.واخذخيالهمعندئذةاعمدوا:ه.ينةحياقيةهـ"لتجر
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