
1!صبيالوهمتا!ماص!-فىالمخ!ماكل

الي4:اتالهف!13اجءاا(ةاصد!ا؟ة!ىء:-ربمعيهمنةوعبرد"رال*رإبلإدا3

مذاحولرندرالنيعلاتاواإيةرالالأهـ!اديئحدقألرة-اءنا(ولودع1نم+ثآىلمجس!1

رروتالاميركةاطاءع"فياه"العرالدراساته-بر"ازاء:وفدهذا

..-ءم.-.--وعلملهاقتمماءعراتمحا

-امالعء"ـمذاموضووكآن،لماضيار3الشء::ع!فو1)-ادس15عرمؤء

م"هطاعراا)ما!فيالعلىتاليحثد!عأ،"ايقبلالقي-جية))بكيروالةدواتفياًءرازاتداضا-مو-ملاينما

فيللنهمأشارلرلدعكلوا-مرالمؤعذااتمحاصرالقاءفيداششوقداذينأيئ!رلماوا)بمأتعالقيءاًتاوضواالىبالا-""-:فأوتة"إلان+والم--

ةتفيءطنعمانث.ثلا-تاذكاواالحاصرا،ع!وفيع!كىال"ثالبلرضوعمو.ةطلجوضا

كاه،وماتوشوعمفي.وف!رادفؤوألاسةاذىادعركطا)5-ثالىبيادعرأادعاالة!ىروالحهـاةالىغتأدقيوناثؤاخعبماترةأدا"ذ.لو-ءة.و

ليللعلىاهحث1كااةظيمضوعموفينفاءفمصعرفىرادكةووىالعولى1).-:أ!أء-9ىر3ازاب!اةالاتااح!فعدةرالثذا5افيم-دف8!،

بم.ال"ردالعالمفيعاتم.صوفيمخ:إة،ةادرءاضراتيت4اوا،فءيدو-:ولرةاةوا)-عين

الادـبيةابرلإتؤشاطم!ا،إومكلكأدادضادقيوالا،أ)علهبئاتاداضانحظلو.احنءثتى

جالازباء"ادرمنمأا5ء!درأاءنانقيعلأفي1ر5المضاام51مننازفحيرفىالعلىىا*ةكلراادخمالةورضرالىوا)قادةيئا(ةكرقء"عنينم

ا-*كانمنوبالرغم.ف؟بصدرالتي*توال!انجلاتزثأطالأديى،.و-اتا

تطلعالئال!حفعددفان،ن-؟عاًمحدودالادليز"أجلل!فياللمناإهـيءالقافيالةقا):اديا3افامالقيتاووضاديةالافاتادافر31وكانت

الصكأمذم-طهانمنارغ،وبا،ومدبومآيزدادالقراءعلىعنتوقفقدوكان،العامذأ5ءعا،عءةذه"اح"1اعيداذياال.رل!

الا.-تمامفي!رزشاط.نزبذلهمانفا،ةكزبةرهوأصحدا؟اً--لنذةاالاس.نفؤ؟ةا)لمهاديا"رزيضمو.ههىمؤس31لفيبال"مل

خر.اءودب!ص.فيةانلبفي،51القرمنةاءععدواً!ا"منوثيالة!ىرا!ع؟داءلى+هـلمونالذتال"رب:حينمالقووالشبابرال!الإب

اوكأدموسمكلفيخاص"اداعدة!!دارالاد،لي"ر2الثال!ءفوض!تم-"رالعرةالفكروصدمةالةام!ةئهالءرا)ق!ايا!يح.وا-ا!منالثقافي

يرءخواةعمرعنصأخاءددااً-يركاالةسالراد!مجلةترصدافةد،-ب"مناكل.لمه،ا

ة.يو.كاالمرص.وال*اب*عاح-ادبلحواهوالاربالمقالاتحافل!نمةدعوة،يةرال-والجاهـع"شهـدا)-مماناءدتور3ا!را،قي.قد

تملنهن.،رة-هالاديربعن-خاصاًءددأزصدرانىة."طلواا):قافةث!قعلهاعمقالهاكآن"نيالص،هـوكأادكاالا"عنقمحا!ر،هطالهرالدافيادعيالة

مأبالقي"ةخاعدداًاك،رهذامهة!درأبرلةهذهانكا،صاصةنضلرو-5"ا)!-ارةدا"رقرئيماس-ادةمهعيدألا-"اذالقىكاذلك.المالعةالاوساطفي

رل!جيربالرمل-و!5!مامأا0الا!يرةادمااءدفيت!تم،التيي!"ىكااطمجلةامافيأةيالارا--ةلاذاشعنقهه"ةمحاضرببيروتالاميركيةا-يامع"فى

بزا)هأءا:هلبمبثاصاًخاادعدبأترربصدفف-و،علاسنف:ااوقات*يقاو.وسطلااقالشرداقنصافيربا01ح

م..%-ية)فربرانيالل"أفى"صادالاقزوحهـدعننرة3مرقئاضرنيالدجان15بر*اذالامهوال.ى

فاس"؟لا.ال؟الابرلم!ههالدئواقالتشافيط.-&شه!1!تماشتاا=ء-دقرعد4لعالغا"ص-عودونرما الا-ة-اد5برالكالأدد-دا-:هل"

ادوارالاستاذ13رئإبريءاند"-عد-وق.الاراءغنة.،اأ،قعاعث،ور

في"م3إعداكناونووينامىباليه3،1وصالقهاالمهرضةم3ا)تمنح:يخا.ا-"الوقلأ"ـافيةالفارالادبيةبروحهقرائ"ال!الا-:اذ؟ع.ود5اد

.لجي"ث"اصة-وفعنزة-ابلاالانها،زيةللبةاااضلطلارالدخو.نبها؟.اً"أيالرءثدة-رء:.ت"

عاماًو-بصينشسةورمرىر3!ذنيةاا:،1الم"ارفوزارةاحةفلم:5((زشماشبرلةمحءيما،بةبة!العرمىالقوه!اتياايواض!ءئةجرير"صر

مجدواعلإبالهات14.3لادار301نمعددل!لىفا،د-نوية-حى.ةاةعلىةارزولوعىحىفمرء.!لبالصوبدنبمكلفيبل"رل"مبهااليأ-يئالةر

زية.:"ـالاز-اعوقيالك"ثرسىلروااهطالر.فنزي13!"للبازاالانباء

الي3،،طرءديا4ًهكأ1ؤيةللبةاا،مالحكوفي4لؤولماأ"رالدوةم53كانط-لآراا"كااأشرالقي4ا)كلىعلى"ا)!ءاد،مجدةحبصاعدهن"

يىالندرورةامغفيالا-نه:"للغاتامحلب-"ل.رلإكأةاللاحل!اً-يرانثملت،ابلآدا"ءبما-م2،،ف،"ال:ومخبا!كااعندةاعه-ولالماضيالهـدد

.ني"اابةاسبالمدارزوي1)ثا0في،.بماصاح!ا)أءث:!عال!ئيةالةوءأئماللثةيثثهبمائلته.!ا
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1!ضيى"لقطررا-!ما!!ي!ا!ماكلا

:-يرفي-لقىاتالمحاةرمنالةاءضالكللهيخىاذ5!دجما،ت4لمةالماعيرتالمضكلإعضكا.ئيركاالش.دةباسمعية.اتبومجلةأثارمنذصدرتوقد

،وعالر"-ذاثذ.بطولشد،الشاراياممنثومكلفىلاقوكادواقلمعج!قدريالا-:اذات؟،الا-:ة:اها-صل"!وحا"ا!ا.ل.الئالادإية

هـنب!ملهر:3فيثعت"و-الثتاءةصا!فياتأدأضرعا"أ"ذر"حينون/بالشؤ-اا)طا-لادإء"،ون)-ؤلياغتماقي"ا4تاطر"مجلةمدةمنذاعدر

هفنستثعرفلابةا!وزلذيا،ال!بفةكلبيى،005الفصلاذ5را:2.ىلاخراف،ـالمجلاتأهولاام!.(،ىلاخرا

لايمالتنفلانالطورود،لمه3ذلكدمران01!ال0؟،افيؤشاعاايلة.:التي،.العلوم،مجلهإلاضيالثارفىئنللاالعلمداروامدوت

فيارالا-ة؟-رمسعر!نغيرناهاي:فبأ؟ظلالهزتفبالااذ،.،رواتيةازقاف"الىاءرا)4حاج"علىدا-عاً،واقمال-:بضكلا)علميةالاوصاع!في

لادء.رمنروالاجماعيةا)-.يا-يةالاوضاعوكانت،-:از".صةالادم2؟قاف"انبالى.-ينةعلمية

الئألاشهرخلافعلى-ازهيراك،ر"ذافيا):فلريرققومنلإتالمجراصاطف؟ساذاءدوداًظلالادبيةالمجلإتثاطارعلى

نملحفيباخراز،القيمةاتضس121منيدبالعدفل-ا،ح،ب-،زرس،نالف،ر-بالاخماصفحاكلسحروت،يئيركلهاءدديداثيرالنيالعضصة

أمتعمنكاذا،تينسمحاضم:!ا!"آرانوب!-.نا،ام"عةاا)شنق"لأحاديثاوالمالاقأرواجادثو-وا:ل!!تواالم:لميناخبارالىيئحدرإذيبمة".مها

القاها(عثرالتاسعالةرنمنية%ء:،ررة).ما،القيتللئتلمحاضرااءلىثديز!متطبختلم-لمرامذ.ش/5ان!.ةا.مد.م!3فال!عواله

فدطينأ0،اطقغبدعادلصابمتور3الدونللفةيةووالاطع."فياش*معما:ات.نعما-ة.ذ.ان:فى.لا...وعاسكلنسخة"تالعص!رئ

.رتالدك(اهـل!الشرارللمايرلمادي)في15ال؟ا(ننكبةئنعها.تاومزا!ا-!اياهفيا)ةف!ىيرعن4فوصرفىامراا؟اور"إلهاء،

مل."-حري.ء.اططيرة

عشوالتاسعللفونمنفنيةعبقرية

زغيم!دولاكروااو-ن)ز-لىافىالرسامى3ه؟قيا)عب؟رعذهاماىأا!ظ.11
3:ورالداداضرلنا-لإما،وقدعبراكأسعال؟رنفيزطء؟ية01وار4ادرساكبملممم!!!

(واردونم3)قيهعاشللذيالفنمصا!يطاًوا!ف،اطقعبدعادلسإيم-بس-صسبن

مياهذاكرأ،ارصمالى.يلهالىملمعأ،بخةالءوزظرياتهاًتهحفي-ائفأ

اينهموالىمثيرا،:لور-لممقالاتمن"نشرة؟واجادنهالادبالى91م6أيسانلثمرعاضوات

(ف11!ما،!امية)إلةاةع!ةاا!ةااازمسهلىنال.أوتياءرفىث!اثمار.زاًى!هالىلو.مواليوا!مسب!نلإمالاس:انعىالرءصطةىاث"خا-زيىان5لىفيسا

.-.نيلابةاالادبامطر!ا-و:حضيناردوالاسناذا-نبسان9ثنينا!

(لامهتند)على،ا5فهتعرو،لادبيةاناكألول!اباتهقاعل!)ةافىفهب+عر

،..قخلالاامملاا؟ااكاو:دلحوءتورفلا--اذا-نافي69ثنيننلاا

البهحتاويلذل(إير.ن)و(اشس!وتوا)بىوثةت(ارجير)و

بب!ةالهرالجياد"دراسعلىبهنحبااثم،حاتهلوا!يحءومندد"ر.:طلبةبالاديح،يقة.لحودادلهعبد:اذالاص-نب-ان99ارفيى

فيزدض-امصا.يمانا)يوعلىعطفهثم،ر-012ة،ـفيوةبو،ليماحاكزنلاوا،نيئاللىظضادثةلاها؟اسةلدا!:ددر3ت.رالبرتلدا-زلإ-ان32ثنينالى"

ثيى(مذابح)الئهيرةلوحنهم.ةوعاليهحتاووقد،يا3ترمعحرب!ا(ليصوا)ةالدلأمحييالاص:اقللموتوعثلدم)

ىخبوة-*"ن42815معاعرء+رفيةتعرحبنحةلاوا"ذ.تهأيمار15و5-اس"ا!:ضنر،فوءرمر3لجمارةالدكتو-زهب!ن03ثفضاالا

ة-ذيرفيهاا-دو.للذيننطبقي.نوماارايعقو،!ال،قليدرن!الف"اهـبن.نيةاللبنا.صء:اعيةالا

الثوريةللنرغاتالحدىيدالبجفي!اواكضشف.ا،رم:مااغدالذياطرب

نبحثالق،للع:فةاماتهءبة*الدراتلل:أثيريمقيفيابضومبخصرأردوخ!اال"هـرلمجتتتظ

ناالواقعفي*:/،وله(دولاكر.ا)عن؟"!دترالمطويئ":ممانبد-5(الاداب!لمراسل

ارالرامبقةتكآللاسالطرساك"اثنقلانزفةعاءلىاخذاقيار.حه

ررذلفيانمبم"وما،وعىوالىبمربالاف.ا-15ا!-اةيالأعانمويالععهينألارمفي

،حبأرأافنهد-لرد..:،ىالموسفيوده:"وقن،يرصوا)ةفيانتبربرام4حقبقغدالاذه(ميالةءر01جمود)عنمةا)55ارمصانولطالست

الالوانم!،،م.شةعاطفبةث*ص:ةلتةذ)روفيوا--خدم،مرنبةو-مد،1كلابمعاناحا.لحبنا!ىعلى،ان!انحوالىسببللالةمؤ.ا!ة

ةعاهـ-18،1.13تات-اعوافام+عيوةوالمحةوالمهرثنةالحز4!لوطوا،غامفي3ةب.ن!!در01صكأرىوا،سهرفياتعاصربنى4يلما

نه.الوا،ايقاءار-مهنيمف،خد،الداالجاةعنوءعبرةمو-.،15وصيرأيفكرعلأنثانكاوما-لاش.كانانو-.!أ؟تساتهاافياناجد

((هص!ت-الية"نأ.،ءوسيق!م-ا.لثد.زأح"ااث!-تىتاينوص:اًتثةد،،ةالح؟9كامإرةصوجملو
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ا!ضيىالؤءلى-فىا!اءفيا!شطعل!

الاصليلهاصلمهالىالث.رذ!نوبتينمنينهملسطين
؟مبةموامو!:اعةءلمأثرورفيالخهرءـل:سبمنذه25:.ال!همحاضرفيوازن.ق!!لف:كري:ورالدكاما

لكلاو،ءاناوواط!اربةلدر-6اولبيتلا-:ملاغةلط..مب"مو:ج،الزشة"ـهذهفيوضعاابينبر،ييبنالصلفي"فرها1ءزحينفلىطبنوشم

لسئط"جلاتا.ل!3،ءالمااو،وفاًف:لماوفاقى-اًت:ةدعان3ا،"رالسا)ة،!،-رك"ر.وقانفيدا؟اجاهدال"ربانألىاقيه0

!وحدهأدثهاعبداثالشاءر..:اعر3ق"دعانع"همجتربالغم"منوا،والإةتحاررإقألى12رةطرةءنرالة،ءأهذهوجدت

!جديدكتاب،اريالحتأقل)ةطعنال.وبيىرانالى،.رةكلفىلن!ه

الشو"امذمطلعفيء:ديأيةوالة!رالادبية-اطالاونمام51ال!رفي!-مثءونلاحتى،البحارعنةداًب،اهالصحرألىايرد.وان

شحزثو:"منذ-العر!الاربدمارثخ)تاب3منالاولالجزه!دورالمحاص-رةوكآنت.زص.بال!ىر؟"اةاطفيولاأ-!دالح!ارةمذه

ا-ةشرقاتأليت(2-رةإال:امهع-للإلادءشرالخامسيخالةو-راواالة-:ة"ذ.ودهن(صيةالملال:صى:ةبر"ن،الالت؟اهنقاطرصدعلىن!وم

و.و،ليالببراعيماعورإرايبوز"ر(بلإثيرب؟سر)ز-ىالةر،الوصةلطفيىرا)صلال"رضأمزب*دراخهاتمينتو،الجدددة3ب.نيةللص

،التأليتفييدأفرض!جألفاؤافجم!اطك،ا-بأوغلمارفيم":كرةمحاولةيةلاماساللعثرالركاشاداضرا-10مافر-م:،بيةايجا!لأوازجهت

عب؟هما.غاير،الادقي:حوارفاههاتالمبتطوربينبطيرانفيهحأول.ةدطهنلازوراذ

مخها:دمور"8مفيا.وبا15ر3ذباموردبالازواريغمنف53،ارمعمىقو.!ث!.ور،ساًقلماريئىلج،دنت"ةاةرة4وا

للعا!فييةميرالةاتوالةيار1اهال.4اكزارابا:هاءاتالهةاية-9للذي،لومطالاسزوجمافيفجاءت-،وءاطفنهو?لهدرابنهالصافرفيه

إدط.ال"رلاا)ةءديراس"هعوناطالا،مع-ءاااش،فيصلاادمنورقراهفمرور

(ح")!8؟،384"!هـ،ةإية4إاالى.ر.)منااواع31"ث-اف-2

اوصبحفا،مرءصوفياوأشيئلذا،بير51الادباةقرعبامنن!لمحوا0ءلمنهيث.اطد

فىإذجاومذابمناوجدو.بما،بعدمو-اهمءاًصرلمنير-رزىالا50اطديثالعربيوللثعو"الجبلبدوي"

هيدة"دببئادير!بالعرالشاعلى3،ش؟بةالدم(لاخبارا)يدة-رتدوبعطر

وءيرها،الةقهيايةا!غووير!"والتارالفدفيألآلمارامن3ثيرإبعاد--3،الحديث!الهرالشسة!"".لزة:االي؟لم"الاسبعنى(لا؟بدوي)

إنتا.التيالالمارءلممانصارالاه0،ال!رفالادباقنعافيإدصا!لاءا،الصدلممم:-الىة.-13اد%احة،زة3مريةصواجاباتعلميهلنا-اب

يةالصرلبالحا(ليرينا)هيسما5ءيالةارتدزثيروالقي،تق"قيلفا

0("!،ك!س!ولا،،1،5!)فياركوث،"!يةالش"ر!"ا):*رنىعا،فحلثلمءرءنعارلصدو

!ا:واروعاثاركةات!ون.1ناحعلىابداعه

ا-ا""-"!ا-!ا*""ا-!،ا-ل)9-،"-ء!!+3ا-""ا-ا"اا-""ا-"ا"-ا"ا-""-ا"اة!+-""ا-"37!!ا"دالعرال!لادفياش.رااينثم؟ال.ر!نجالشءراللهل5ما:س

الهشرهذايصدرؤاللخيوالعاطف"لعلىيرؤكزالشس.ءش!،دونعءفاهفشةان!ا:ج

ة.ءالروح.ءنالناسبماثفل?ر-ءادةا)،مص.مذا..الروحشفوعلى

((-هنمضهمصمملاهممنمصس-ة2كطزمبان؟كنولا،إةل-اا"داعلا3ً،وللفنوناتا:.وواامضارات
،4.61.-االد!رءمانوحدهدداليمءنلاار،،طولدىكلمر.واءكها

ار-((-لةاضالةإلمصىا)ةوة-تأمز؟بالىاصمىااط!تثاك،رمذا.فيرأب!ما:س .6ء!الدا-ر.:صابالاا3ألهرا

مه-=يور41رثارةوانوهـعلرةظحاوثبيمونفا،5الئعهـالذي3اةا،:ج

كأ-5وعمر،ي.عرالجواو.كدي،تحلهمينوا،طهءودعلىو،مرالجاعلىو

-!سارتربوأطلجانرائعتانمسرحيتان5.ح"الصيهةال.ر-"باالدواةم،ـ،5كاالءريالث*ر...أم.ا،موفيأابو

ه5-.ذا0005حدةواروعزينةباجمل،:ى"وكلفاللحل-تتعالنى

ايعو-بيةادئقلهماثراتراي!الج!الث.رز!ارا.ندت!افااك.واز.ا.اركافبعالىلاثر

مطوج!وجلالاءري!سيلالدكتور5اذ،ردالرال:طابعمعثة-جمانهارىولا،قبةا،1واالوزنمن

:حاتاوات.رم:فااتذوء.-ضا2ًـلي:ت-ةمومذ...وءهطاادبل!ل

منللتاسعةاطلقةةاصةظرلوا)؟افعةالوزنمنتحررلمازهمنالرغمةعلى،الانديى،

العالمي11وحروائعسلسلة6-ومء،بن"ال!رالاسر-وبا-"بادتاص:ظانهمنالىءموعلىء0يهما

-ا-""-اا"ا-ا"ا-""ا-""ا-ا""-ا"!-!"-!"أ-ءا"ا-ابماءادو،!العرللثسعلىاة-شأفرانثحاتاوا"ذه)-ةطعلمدلك
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1!ضبيالؤءث!!لأ!حهمما-!م!أ!هىمتص15ء

التىاعال!رنالؤأهط.لب-5ز،تدء!رفكطةةءا):قاخء-وعلى

خ!فاكه!شرالو"لن،اف.كامدالىالمح!!!ةلمحهمالإل!صالىاادورتكا،-الظاهراركالم"!
اله-توىا"ذمحتىخراوم-ار

"!دعن-ديوبؤمحفثرزصبدىمرفمإ"طهـ--ماإ:كرأوهرالظااراشح

مق3:يرطمسلىا--ةصدغيروأشقا1)5.حارىا!لآدا*لمهـاسا!.روز-5):اداوبوةهـرالفالر-فال.01

،ىترلاا6-قيلحااعرالصانلىأحسصص-ذ.5مناثير3هالشيهز"تأما:لم

دبة،رمظ،وفوظررتمكيحىللش-!ل!اعالصامذثراي:ة،كطولنطهـسر..نيمكنمامااطصا؟صمنئملنمااشدنالو-.رةاالفاركاعاا

اطيولتا:هسافة.ا)هـقحرالفمءرحعلىال!-هـيمعوضعاااطقهقةكللمشااف!يان!لم:ثع!أط!اذ.5هـ!.رالظ،و!ينورب:!اابدولةولاولىاالهءارك

.فههزع؟شلذىاللىج:عالءامرالةصاوفكماالم-أكلةوساءلصإقالىى-8و،ث-صراجمة3ماو:-م!ءنالدفاعا!حورتدو:-صهـ"هـعاركلبالةلم

ئللوساعةارلىا-ضاعاو"يمالتص5قيااوهيردلج!ار!لوإتامالعاقيإ.لا!ا0هـذناغير،.1ةفكرلطثفرا)شجهدأكلدنليحونألممكنلومن

ةالدحأإصلص،فروزءاحءلطوالقالدخلاردموليذلكمنطتعحىث"حد"ةفكرو5؟االش-"ىدمنا-اسعلى"ءقولا15ع-ةلدلوم:"امسإياله"ا

يعءسالث.بلدىالع-اماهالاقيوهذاءالمضماربأزومااأد-5عف!طنوم.ذأكوتلمبروشهرةمكانةهو؟ا:اأهءهطحولزقومال

دقال!اضلطاك"رنألىانسيرلىاوش-؟ةا.لادولةيردةالجدر.ثعالهظعلىهزفسلز!ل-وانأ5-ظاهفلىدةحأنتكوارلش-صهث!للمعإركاذه5صابصعة

مةا!ءويئرلي-ال.اداأ-وعمشرتصاوفامفيةسساالحامررء!ف!سهد%هاالثخ!دطاعال!راهـذبمايةميزا)تيىصرلاائسط41ءاومن،نسبيأ

و-؟ورم!ر!رمفاوصاترضأاوث،د،ميركل!لاالي!لدولبنكاوبينالى12زفسمنز-+ىوا)ةلط،اةصاوءها.اصءااتءلىءيرا)بئلوساثوزع

الثعبهقيالاسجناى5أتالحعاوهذهكا،"دمةم4يرذر.عاما!أثاهلااله:شودة4ـللقض:هليعاالدفيا5،دقيةو12كواءتل!ئلالوساذه5علىلإطصو

الاولالالىئرو،ليوماعلم-5.مى3مااعةالررو-أئلزغ+يروعال!نحو4-اداتاولو)كاة!ا،الشخصفكيز3رترماإرء"دالفحرعندزةا)تلي

ا):لاؤءمدىما:"وإعاماالاتجاهذا5إزاءغل:هفي-بانفيبتىالذيذ)روعلىهـاغدو،الةاصواءاما!حابهاامامرة-!اكبورلفكرواشزتسان

؟أددودإضحالىالا.جاهمذائيروأدهامهأد:قافة.سائلبر"نتح!صونماءاًءاد،؟3ـىد3زفسليةها)-اا)ةه!رؤلوسلمكه":ءه"أ-اسيةعدة.سا

اجازد.فىرةهـثلأولى.،اساسب"ء8عنأفحالويكشفمان13وسروليهم-ئرمنف+ف.،1ال:يكلإتالمشطف.ابةثالالمارقمناساسعلى-إئمة

افةالثد-بر:ناعالصر.ثحكا"زتبركل:امنو،مصفيا)ةء"يم.،)ةضامأ-ماتاالكزمنللنوا:يرالتعاذيرتهأاب"ـ5؟اجيف؟الحقالمسكا،عنالةعهير

اهـص4الجفي..لةز:ةالمد4التنافوتهكاايا.هده؟ءاهرألاشفدطم!"لةيةالديةاعلصرارالوامنبركةعلىالش-صياعالصرانال.بمضببرتلةا5من

راء:هـارهالازهرعنز:-د!وسونس.ىالا-راًلمدنيال-عإيمومدارسعنيكشفانلا؟ءناطق:قيالصراعفهذاءحينالىولوألا-ير

مه.لإؤمدى)يرىةافى11اقمالىفىاتأءا!اصها-وظاهرةبرزوأأولاعرصمنانلىا؟"دأمتومأذلكألىالوس.لة!دلادامما؟ةسه

امالازهربمدةمثالج".5فيود؟س.دلم!-عاز!امالحضاري-بخاهالا.علوز--وهنعوقوالقاعدم؟تص!اح11عل!يلأطوتي؟ىانتريدزائت

.ادلامبداوا)هموبينومهرمظاببن
ملىاانيعهطذل-كانبل،كاها!مسلزعإ.مال.امالمدفيإةعل.ماانرعئ

مةوالمساماورالت5-اهـةفوةالا-اعالأدتالالنقماة"والمدليالتعلعالق-ضابامغطبلحوكةمهرالا-يرةا)ةترةفيهـ!رهممادارتةقد

--مكةلل-رالراصدعلىوكآن،كةابالمنكهيرعددف!هااشتبكاك؟د،"،و

"ـ.دهفيالرءئسىالفكرير2المفاالم"وكةمذ.ف!يرىالىم،رفييةالف!ىر

يةلم!راللمحعضاًرقرىلماالاطارازغ"يرو5ؤإةا؟لل:صأ.رلاواطاسلاساامغالاةندو-ى5القا؟ةكةلم+رالكنوءلفتدةل"ذءفي"ه!االاحركه

عادلتقديرعلىالم"-مداعةلزراوعةالصتالىاخلفةالةع"للىرامنفىوثلهووانكاالكتاتلاءهؤمنرفء:،مح!ه:!!و!4سركا-قينلاو

اطدثمةئلالو!مهاغلىاعةالىراء-مادبتح.ل.ذ)ك،رارعاللفلإحلج"ودمن-صة+وناكآزوثم،؟الفحرمواقفهمعنلاا:خاص،!غنيتحدثون

ر.والامه(-!نافىللحءاقتماعىصلااالسحا!بيروت"ا:*)ف"اثا!الو-البدر-برمنمادو-.ج.الإزياا)دتملأ،حمكاملاض21الش"!ىثاسادة"ذا

فمص.فيلانمااار،رالاتونتاجالازيادةعلىعد--ا؟امل8العلإةاتوءدالا--اذكتبمثالينمقاالىذالم!؟عدنفرنا!بنا..لذلكحقيةي

لارشافيالىد.نلك:يرلليبذيلصرانانلاوايلرطمدأذمنعد!ازربلدمنينخيرلاادديئ511فىعيا-باًاريىسفلأ-:اذاودلهاعهداطديمعبد

لىتافيم:،أوضلاراعلىار-يرلامها.وهلهداورنح"ـناحنيم؟ايرضافرلكىق!تينل-وتبه3فيماطلةادرلقاًايدر!ولدكاف:"مانثاكاتاةإدلجدالةساكاالر

نئكنفيئيا!رانذ-.ة؟ثزكولمتقراعىالزرالمالعاامذظل.فيء"زفسلىالاتاقاالىااروذ3ثيرو!صرلمعاايلم!راالادبلدكةاب"ـعنفدى!عا

لاالارشفييالمصيلفاه120ثايف(ن،ءةهكآنمما2مارالا-:قوالىلازت3ترأ)-يالمصريهكاوالقصهمنانا)و*عةبروظ،ورعنكتت

صولاخرايمعأعهيرة:فاوءفيصالذياهللشقير-اوي.-.نا:راضهامفيولكنااصحابمعنالدةاعفي

بدأاانالاأيلجأةلم،والةنقلةالهجرا)بهتؤديانيمكنهـىم!"اذلاوا!:نطهةور3لدا:اوناقدجه،عهالمجر

ضهفىالارضتالاصبما.كآلالتظإ-وةواالىم!رفى--...لعالمأمود
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1!سضبيالؤءلى!طفى!تمااالمخثماعل!

الةلوطةهـعرف:هفيءل!وا-:-لامهويرةهى-وفهثتىاذ":!لمااشإعرا.نو.نةهالمجتمعخلدافيالة"كلإتواتالهجر"ذهتمت.وقد!يدهوتف!هق

تتوفران"دالدور"ذا.ديؤاديناانثكولا."اءالاصطدا:ق-ديوانالدد،فيأكترى.اللحبرىادنا؟الداهرهحباةفيالماًلوف

الىاثدالاجه،عنيوالنظاماليدافيالهمل0الجهلمنافالافىرءذاوطثوجتحتلالئعميروالةال"ناه-لةسهرافهاايمعلى-(ومالعمالمنفءةامدهاريئ

الم:حوف!نيالد،ومالمفمذاتتمبةعلىر.موبشفيساعرالذيلاالعالف؟اتالةئةمنمذ.فاسيأ،فاًءا.ص*أالانسانتحلمفعمإباتالى

.ودأ!يد.با!،اةااررا،قاعنغاوحمةالعا.نحداونجفىادنةاسهمموط؟"-:ثرت

ة،و؟،عدردة.ظا؟تبمصريةةالرثابيئةافيالدفئزدى.م!دا4،ويةداوقتاالاعمالمنغيرءأوالاقملا)5مذاثءونح:مماتةهمانها

؟:ي!بئالعدالةعدمبةنإحمهاو5و-دمام3الا!:،عبل!اطياةنعلام،ةلاحيبررالظروفلانوذللا،الص.بى.نال.!الفلئاتمنالة.همذ.افرادمعفلم

نمؤ"ماحرمناهف-4ـعزيجدهوو،مفلآغيينلاولاامنعلإ،عللوااظلميلىاالساوو،لةالداارضمناقلكألارشفا،اً.صيقشدةكثرا.ةاكاعيةارر

:مادمايل!اتعدونهءاحراسهابتفييرلىاف؟2"اجالذيقثالوفياةلحافئاتمندق2دأبة8اثاالةنةمذه.لناادفييالرئلوسا"نى-رلاادماًهى؟4قلا

بفل.امرم!عالمتفسيرأليتأاف؟يجدوواش-أ،وموم.ص..ءيئالاسبابمذهمنصادليم!و،افياًوصحيتهالص.:دفىاعىالىرال!.قةو)5!مميمال4ال

امدة-ساكنةان!اعلىاهرالفلوهذهتصورالىبهدىؤةاالصا-عيئارت:اط،موينإلم!ومن"لعاملالطبقاتارا-:؟رعدمعلىتدا!ىا-ر،:،

نوابالام!زلياتتفيفىامرظوانهاررركفل!،ءامضخرافيعالمالىبذتسمن؟-أطوة*ترةحلشالقا!ماملةالفئةمذممهوىبالارف!أعميقطاًار).1

الذياطام!ءالمهحئلهنفيراناس!فلالهاتملىالام!ناتهذهاعةامه:صافيلتض-ى..ود؟3الد)تامدنفياوالقامرةفياتعماطللء+بدعنا)-ةةايام

الةءث".ذ.!مناواذا.ا-نةااياممنق!يرةفكرةالممؤقيناملهابين

خنق،لىقادرأهـ-حت(وتنحه%جالارعلىألارفىقوة.نلتزيرد""يىيثى

رميش؟نعلإقاتهو.ةير،اءاةفيرولت!و؟كنا)قيارونيةل!أوىكلعنينث-دلاالمجموعانف!دةاننام،رفياةا:ةةاا!اءثااع!كةالىابرهدة

ن!-تمنبحهييراكثربالارضنصاوتبالمرلزاماغا!،دفرما:ون

علاقاتتصب!حبلايينالات،عشفيلمدلةظلانينتكوانعلىعلاآئلدت.ام!عإفلائتعاكىبارملاكمن"ئام!ماخنلافعلىحونالفلااض..ياصرااد:مع

اغبيخا.زرلوممايئجرم-:أوو!غار

فهي،المتيارعالىللةلاحبالنسبةالديئوظول"س"ذ.كازثأذاوقالع!الاحساسولدالطويرارر4بالا-بزريئتالقيال.صء4مذ.في

الدعايةميناًءياافتهفيفو.اسفلاللالالالفلاحلدىوضلإةظأفصلإتضيق؟!يرحاسماطارأ:ققرمتو-دل!االاحساساذ5طوةشر،باددئ

لاحقوالتمولهالتةطبةا-رىز!ا!اوعي،مجت"ههفيووص.هلىج.دهرف،اًص4!ازصوانة-5ما):اس!تحملالئرفىبالاءدودالماديالمفاله

.لو.الحقائق.ادراكاوشوعيام6الة4نقمل.ناطة:ةىالة،حيتحرك؟-ود"الاابدأكةجددلمهـةأ-رةوساللعلىءعتمدأعةزرو،طظ"

مذاانجدلالومبلأالد!ىاةظامافترة!لإلةاطدةثلمارىةاالىزفارلاالاكطالطيعالعالم"ذامثلثأنومنء.ءدودقم"اطقوفياعالاةما

ا!-اسكلعلبايرعنمدالقياتاالدبر31منالامىالديئلاشعوراةات،-رفيهب!ر3جن"!افيحونوانللا:ياءعيأمو!وبفسيرأي!دم

ترضانبالمابعنحب..لى:-ايينالمصرمياةفيءطيروا-تماعىوطئلل!يئء:حرفوم2ورةفيكلهمذاؤ3وثترءالغاًمضهدرية81اوالنزعات

!غامةطبث!على.ئفدكآنت.الجاعةفهذه،المسلمينانالاتولجاغةبالتحإيلاهروالفا-وإل.للم.غلاشهبالا!-انالاذ-انعلإق"علىأم-:عارثظل

...الشعبيةلإحينالففوىعلىنع:ءدتكلولم،ا:،فيناشمبابمنابرتمعتنمايمفيا-تفلالهتر3واط*اةءلىالمة،ومرزا5سءماراط:ثع؟،وقدا

!حنولمبيةاطزالننمليماتصفى؟اطاصوضمهاالجاع"لهذ.كاندلة13مملوكفي-أأتان!يرامتح!3ن!نلمائاالعا.!ات.نىفيلىمؤةفلإمأ

علإ"اعتمدتقدكآزتوانا)!امالدييبالش..را-؟اس9علإقذاتبةا؟دي!ة3اومصاطيئفيال!ارمصالحهاءحمكاتماب!درة!اعىالاج

.تهوا-ةفادتماهـواحى"هحبابر.!بلازهرا؟دظليلذاالدإفيلمفكومااعذماماودنقت

تعل:ميرإطانالىال"ريالفلاحيدفعكانالذياوشعاموهذاأير:افيظلكار،ومالمفهذا-بمونلثد.ئبث،الىوصصائصههغناصرلنرى

.احدجانبه.الىصعوهذا،.رالاشفيالدثنيةبالدراتا"أ:هنيبدا!أوسانلعلىث."مدمتخكعالموهـ.،!ةقرزراغيعالم

فيالدينيةالدراساتفهوالصانيانبالجاهـاءص-"8ال-وازنبمنبةافيبمعداق:طو1إالتر."لعاب"عميقدراسةعلىفيهراع"ومالز6اعةولاتالىر

.رةس".رالازا-ركائةهوهـصوفيضالارعنئقا4الحكلف.رنسانامناكوانكان

.الح:اةعنجم!ملالازعزالءاالدراساتذه.فيثلاحظماوأولغدة3القطنأع"بزرى-غرالذيا--عمرازأهوا":اكآنلد:الفلاحغير

كنثد-للما)هومحىاطالينر6،لمطلعمنذنهاشىالمثاللس؟لىفالوضعامذعلىوذللالملبترزبءانالدخوالهبدأ!بةالمصرالارشا-اسيةفي

يذ!ر،لاالذيالمتخلفديلا)4لاااطدفي"العدوممنمرالازبرامج-ا)ةمو"ايديرالقي-.هرالمواردات):ضىالمجتمعجةحااراستمرمناء!الىر

13ودلالاايخةالجفر3!فاتكآلاالحديبةالعلوممنيةا)ةظرا-اتالدرفح:ىاطارجلطصان8للربيعالذياعىالاةعاءوى-راأاحباوكانر15والازد

الدراساتهذ.كل.ءالاوروبيةالدضاتياواطديثالعالمغلماراوئي-ةالىامذم.لفي.ءللداخلل!مح81يى.همنعدبهب!لماعلىشثدبأرباح

ذلدكل،الازهويالتايمبرامج!ن!دأ4ضئيا!صورةللاتو"دلا-ولدومناالاث:اء!طلما3فهوعدمو-وف-ونأفيالفلاحثعيقالعالم

هذهان..اطقالءيميل.او؟لطبيعأاحدير:"يبيةالن!رالعلومغنفصلآء--ناسئلةمننفهوذءة"فيفيورانيم!نعماكصبو)"221"ةوى

ومعاهدم!الجامعةمذ.فيتاساللدرأز3مرال!ئاتخاذعلىمترلبةالظواهرهـذهقهيةءلى-فالنحراطامى؟ة،ومهتالدفويهعل،وا!نعال!الم
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1!ضيىلؤطورابالأ!ما-فىأ!تماط!ا

اكاسواقعفيالةالهدوة؟رابئعوالح:اةتنفلإم)..:دى404اطللد،نتصووالةثهيعةبالشرلم"صلةا"ىيةهرالازالدراساتفيالىهة%!قلعلومفا،الخظفة

افوالايرللعلرممذءخلقعلىاعدوسهالذإنليحىنلم....زفوس،ممليئةكل،1العلومهذهو،الاسلإميئ4النلسةو؟يقالساالف"ثمءينلامالاس

اقعا)وعلىا)-:طزةبرفرص"،1وللىماحتدرة-"امثمأوز.ه:!ا14تعد"دفيفيذ-لتدلاواليلهاق"م"لالليجداتوا):ء4وربةاللاصربالاضافات

لبالدبن9-دمإذ)&يرةصدونانويرحولمم0يلطومدىالىالءةافيار-الالم:سءبلرر-كتالممفمن."ت"للمدينذ-يةالرجم!رالاف

ة-5ءالدين!دوةأيىاضدى!رااضعرا-دم"كلعنتإماًةت"ـ.ث-:غفططب-5مجاوددعد.انالقرحكا!اال"اديمحهللرايب"م

الدينس"عر41ثابرافزهرلازاخليردافلإحايلمصرالباالماكانخل.دالقيةالكثيرالعدثدةةاتاطلازال!،الن-اةبينرق-واوافاتاطلا

فيو؟حثإدقالمعثةهالمرالموادهذه)؟درس5ا،وغلىال"افيةحرفةاةاأ-درسانحاوأةاولو.رة-13النصوصالىزسيء"-رفة)ةامبلفي

فيء*ما-ورة.طيفةزأدية-ثتعاعاندونيئرج.ئم.لةطومدةالازهرةءدهاتععلىأعمدوالذينالع!اءأنالت!ةالهةدةالعلوممذءنشاًةوفظر

،امل"لدىامةو3ومةقد.تزالتيالدرة"ةفةلمعراتلكح-5..مههمجتمثل0ةبىبحدالىكاملواطم::اناغقرفيذاكالىاقيهواقد،قهاوتم

الىحاج"في-زللتوءا-فيهيةالمصوللب:ةكانتالذينفههالوفصفيفيالدينىمجرعنانهصالهمبعئكانتا2فهيههشونكآنواالقىالحالة"ذه

وزفيرحالفلإهـ-كن"غيرالفلوافح"لق."الحأياتماوراالوانمنة!ر3فآابرةموكأوعالىإنصفالعر--اءلاءمؤ)فءكرثءنفلم،الةاسحهاة

.-ذاير!بححقمابها--ا-1.4ةهحقوالىثهنفلرزةيرو:هزراعوسائلبل،."يرةالدالعدال،ننمار-3"ومنزهادارعلىافوالاثرزهعلإقاتنظيمو

خصهاًوطنأ-لاسىاووال!جاع)ةخلفصمثقلابماءصرقاعفيعاالقيفلرا،ص-بوعرلمشااواتدلعباباتبطمرديفرسلوكو5بمانالديلىأافو؟م!را

.حقيضهفى.وا?ءه!ادينعلىؤه:مدظاميللاوا15ءأدفيلاسلام!،ا.ةارالحض،حةيقنتكابلمبما

الدينر-لاناولاما،:ينحقيقالىالانمارةمنذللىد"بدلالابرأانةيمئلانكاناساملةاج*نماع:ةوعدالةخاصعيبئأ،ضلامالىيدعو

رجلالاصانمنكثيرفيزف-"و5كانالعئريننال؟رقبلءصرفيفيجودةإواللةظمهـ"تسلباولإمالاسظهورعلىابر"ال-اللص.اةبالأصبةحا!أ

امبالو-وددفىانيمك""انه"ا"ناؤمن.خةالشعالقيادةءلورالفكردليمافرعوامثوداتلعبا4ز:فلإالدينيكن!.اكنذآالعالم!قاعثى

-عشرالتا-عناقرافيالشعبقادةاكبرمنحداكو-مءرمصرءادلهورةصفيالا-:مماعىفلامالةفيديدءلىأساسأومء4كانانما0و--ب

مذ.نتحوفىعد/دةعواملتد-إتةقدة"لي:الدوقاة%هؤالازهرالىدهبمومنأهـاسعلىير؟-،1مقاوقيهائددوبالاتانثؤعتر.ت:يرة

1)ةاز.تارر،-)،و،ا)ذاتيووء.هم--!هبواقعظغلإقعمقم!13الشخمويةعلإقصاتإنما.يمالدلةءلاةمساوفيكذلك.فبر،العالمفيال!فرة

يخرةاراهممار.بطالذينعلهيةالوق3الحروقادةالةكرجالران5يفيو.ونالذين"ؤلاءو.ملاز-انلاعداءاواضحنحديدمعإه"فىا!تععات

عه-دهوءدالاةغافينالدكجمال:51وهنالعثرالفرنفيهرالازظ-اهرةهناليار؟،وسلإمهامنهالىوريرلةوناويس."لونهوافطرده

تلامذةمنابداًزواي!ولماطول!مبن01وط"ـ--ينزغدولوسعدا!اءعلىدرةا)ءاساقلاق!تدلى،اتدرالبيفاتأشدفيوافح"

ءلىنداةمرامنم2ورفامنكافقد،والعرثاالزفيصإةاو3!ينيالدحرالفبسارفيوهلهداوارلاستقراواي!دلمالذينلا."ؤم5ال!باًدات0وفىالفر

!ا!-اصصةاكاملهمكازتزمو-ةديدير.تماوفياداروينا)فكرذا5الىيتفي05حةرةدراةمزة،طيا.اصبحوزقا):د.كلعز،ا-وفخرالمجتمع

وتعاورهلتي:ير.ء-ورنيرةمناهجوقىدثدم5ا،ودراسةكىالاخر"فئميالدينفروضاداءعلىقدرةالعمالةلةاتافلانض!دهيا!را

في-ينتبطمرأدقامماكلهووذلك0:قهاتمابا-لمناحالص!فئم:ووق.نير.ماونلبقرورزتالىمالال8لاهؤ5ظلةقد،اعيبنالىرللع،ل

ن.اعل-مارلاويةهرلازا،م؟!اهإدأاءوليىورالتماوريغبتارلاذهاا،"ى"بالدكطالفروعىكآملاًافاًن!ر11فون"رفلوحهاءرصىالشس

.ال،ربءةدنيالدلفكرباكآملاوز-ىارا-؟قرعلىبطونمنعلىمق،ورةوضالفرهذ.وظات

اكزلةاذاتأما.قاتالر:هـء4الاهبخما.اًتنةنفالد.الا-:،عيةحهأتهمفي

ة"من!رصورةموالمدتيا)ةعإ:معنف!لا"ةيهلازاثجاال:جودوانال!غاركالملإمنحهنالفلإ4"طبالىبالاكأاف"يةالأرزةعةفيالمر:داكل"الاج

شكولا.ر!لوال.طي!الأبخاالاودممادمزءاه"الابمرأددتملنفي11لبرتبلاو-رلهمماأنجاارالا-تمامم!-؟رالاسس.قءلى"واضحدلالاالم:الهذأوفي.ينا-ةاًءروا

را-رستماو،

فىمحيدةك-كحامعالا.انفلهنإةامذاخلإل-"مابالوضعالاهتماهسورةةس!شهكآنمها،قالدي3إالمسصور.علىادنىفيولو

برى5.رمر..وررستالىالاجوهقبىكام!زالا)عدالةمناساسب!ليللدءنحدد.كاقماعيالاج

يتيحهكآن؟االماضيفىرهرادىدقلإميالاسالر!الشرقلمارثخوهوالديرنفيالفرديالش.وريالجانبيئمىة!ادق4مععديدةزفاصيل

ومحا.يةدرات،1الحياةونثؤفيثالحدة.اتجعالحرا"رصمنم11صفلمئالاعلامالةكرعلىواس"طراذ؟نااءا!على.لكن.العبادات

الدراسةثكلومالي"ننوقد.افزواطو!ادوا،ين12ة3حروعىفياراسعأ!مفرا-."لوابا!،الا-تماعيةالح:اةون.في-الغالبفي-

ذللا3وللمدنيةالمدارسنفلمنإبةقرانمل:-اضعةةاصحتالازهرفيتاًزيرأ.ص.ه،ا)ةاسحباةفيسهلميماتأث!يرأيرؤشان؟حنلال!عرحلق

.اصبحاد:معاتجاهاتودراسةاطياةم:صكلاتغنا)ةعهيووساهل-ة!ر!كاماطيتهصحى-ابا.قض"عيدعلىإعهلوارراةعنادةكرثه.دان

الازمر،ازصأوأينكاالذللةاطهبينايامعلمبهكانمماماسا2ًاًإ"مخ!إفالدو:كلإ.ايضاانوللعباداتالو-ى4اسدرفيننجويسرلمناغالفرصهولاذينا

يأثالاسلامالتر4اسدرسوىالازهر)بثاه.بررشاكإعدوا،خيرما.العلميرفعاندونظالةافأولأ-لومنظالةبوسائلولوبطرين
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1!ض!طالوءلى!أا!ممما!كلمممصا

لمة.-.34-امع"!قيأاذالالطعبرا"!ايتملاو،هـة:ثرةحدئةدرا-5

!إهـا-01يدغالج"ح!تاةباعيالوء!،تالوزفسق-ةةصللا!لذلص!ا41اةبطا،ا

حىالجا.هبةحةالمرعلى"ا)-ابق"ديركىم"بعلمالغاهثتماتلهذا-:"فيش

الجا.ماتمنه)-ء.دماالذيال،::عرف!منصا!ايةالازهرا؟اءعةتمد

الادـبية؟اطركةتبعثك!يفالترببةرفمفيالضارالازدواجمذلءمةأى.صق،ا!!هرىا،!ريرها

اقيمنا)مرالادباءمنعددالىهاماًالآمشالا!ار،،دة-روج!:وفيواضحةعاميةفة018الىحا-"فىتن5،يةالء،رالمدر-؟فيافةوا):4

وانثالها،اقالرفيهالأدببةالحركهبىثنهترحو4تالديءا:*،ضوعموهـننحيلولهالقوحباةفياقاثماا)ةخلامزفيرجدثدةص!ارةالى-!حا

،؟فيلى5اللىياءودمن،ابىلوأفةر4وأشااروفظرمن،خا،سغيوةديرنةمالىان!اعمر

:.؟الاجاممومذهوالا!اجاءالهماعلىا)كادرة"المبدعالقوىداكعننهاا10فيوتكثت

:ا)-يابشاكر،درقاللازساناحياةضدالا؟ممنمدوفيىاط؟-8الدجمأءن.ـولمواطبوالةنا.

بهعإهالاديب.نيؤانبب.ا؟انمألة،ثفيهصقبل،لممألةاشاع!ل-م؟ظونكانوااةاريخافيبةةيالدالحركآتسو5رفكل،بله6وم-ب

ملىالثيمذة؟هو،العالما!ا.هـعفامفياطاضرةاطياةوففىانءالادب-م-ن!مما!اا).يااارتسبوالياط!اريةالادوارفي"الافانالا!*برات

ف!ا!،وة4والالمالبرةيرمنتؤلاعصوفياليوموريثىوفينهالروص"ا-اجاب،عنتبيرأالاديان!3دلإموكان،ءإص"واوضاعظروف

.حية؟الريم4إاعلىبرىالحىةامرالمؤمذمثتدىانالاديبيىتمايعة؟دلعا-ءاضأ"صورةالىو-عددولأق*وير-"لىاطا--!ليةطو8الأ-انالا

وا-بهدانمنةؤاناث-:صا"ج؟الالشماقاًمام-صمدانتتماييمهلوالثهورلال.4اغواراعمقتنجثخرلان!ادصاوليةاس"جابر"11حوه!

فيح؟ال!ص8.-ليرع،2ا؟اناً،ال-حسهالق:م.ىةغهوانط.4داجبحباةفيالقوىلاةضالبةكلعلىاء:!دتكا،نا!اذاروفيفيبةنالافا

ءالا-ؤاو5.ذا؟الاربسبيل

لاالذي،الايمانامذ.:اطير.ورماقبنالمرالادباءاءلباناطقولدوالاس!م!طا)د.نو،-"ثود11الفاضلالعالمذ)رو%ء"فيآال!انلارأ

.ـنهبدوللادباةحفي-(هـثالقيالاجريرغ،رفيالمجلاداتطفامج!امنكاتتطن!اتفي

هذاءنؤاذا.3كااقلولماقبينالهرالادباء-اغاب-قكافدالبصرالواضعالموفوممىالةح!رعلىيضمدكان،0وتطويرالعالمنفبير

.لاةظجاءنعاعز:4لاافبينالعووالكتاباءالثءر.نفئةورةاك؟الي"ف!فدلمةالظاعيو4التل!انشدولا،فيهعدال"لاأظءالم"ملمقاو

الاراجفييا.امذث:ثرادبىأمج!ةوءودم،لصهالةورىيرلااد:ابماول!كنالدين!ينللن!وذإوربمدال.ر!غيالنارحمسرعلىوبرءاظعاودت

،ترىكا،زرن5.النتاجبرةشرالاتتملاالقياطلقعمليةانالمعلومومناط:اةفيالاًئيرودق-والانهانبالمجتمعيمنمصموشوكةكارالجديد

ؤديانبد.لا.ننشرانرون،ء:ب.ءمس:موإئ-اشاءا-فى.يمار3بلاطوا-تغلإلاا--ةل"هوةدبل

.ابالابالعقمالىاطالمذهمةلارا-:هرالة!الصناعياا!ارهمذ.،رنانطوا)لميهايحفابمالئدةالجدةالحضارة

فييندهر،المةثرءالاومات،بالادبالادرأءادىأ(اايمت15لا-حتنلىظيمفيالازساث!العلمنتصاراتا.علىال.دليالنظامعلىتغجمد

كاءاد!اقرل%
غنى-أ:8ء:لىدياطضارةمذءء.الانتاجوال.ملفيريخةالانساتوالعلافل

.:مودان!-؟نوقالالئقافةم-رحعلىالهومرةومح!دصراعفىطرفاًيمثلالذيئقالعلذلك

ز-معلا.لكتظداثمفورانفياقالادببةفلىالهراطركهانكااطقيقةالمستنيرءالاز-انيةوالنةسوال!فاعةوالعلمنةالهدةلقاف،يىن:مصرفي

لء!ديري01ا)ةطاورفعمااجنفراحدتولو،ا)ثدرلطاطافتالماهصوتغير،يحئوقنواثحواح!محضاناببنتاليل)ت!قيدأقاف".بر-نلا.:صفره

اطديثافير511الادبان.0يرأغزالمطرولداقطعاليأالتار"علاراكئيلعلىيهملون؟زوادرما8رنالدعنندافهولاوث"وبهماحم!اعن

بمثأرا!ومزر،ىطفيور!نهارمس،زه.ة-ارأواته!داءاافيطفلازالما3ءيىأءاالتنىلىءأوقيا41!.لالىوببالثؤديانثيمحنكلسلأع4قيم.ن

كلفي3نىلذلد؟لكيرل"شمحع!الى!لملث!امليرليلىقيطلعمحوايرليجدبا.ولاقد!يومطيةنما)-جلابلالة"اليما،فىتتسرسالاولىالئقافئانقينشكولا..13متمر

يملوللنالمرشدورانوارى..السمرة.جنتيفىونلم!الذرولمس"اًميك:طوراناجلمنا-رى!عاركتوشيوماكلاز3ا!صا

الانةلإقيحدثانبد.لأالداخلمناد!نار?غفىالىاةمةا!اةقوةلأبئ.ول!نهـحةا)فالخي!ةوظيفتهاتاًديةبينوببخ،قىولالياتالءيو.دقاوم

وما.النارضتطيةاوملاالفاينانهطالبالنقاد-يهدركطهـ8رغندثذف!واعيةءناصرخلتررلملرشملادونثطولاعإصرالنلقائيةكةاطر

وغدماالىك.دمظامرمنمظهرملالنا.جاعدانسليعةئةاردامض!!نامعفيلاهمالذيالجابهوا!الصرمذانب!وامنجانبترجبح

ن!طالملإصلفينتفشالصبحئ!ةةوثرقالا-.دالليلثمبريسةمر.الجديدا!ارى
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1!ض!الؤطىفىالمخسا!طا!ماصلم

."-.-دنحتضنهالتيالا.مقيمةمنيرفعريحظطا؟عفالاد-،وليعدفي"نعلرفي.ما)بقد.الاد!ة43الحركآزتذا015الاع!اب

الازانبةنذعانهعن.يرلل"الث.بمذام.يىلعلىبيا).رالثعببخل!رد!!اتمفاص"المنض!نللةزمم!احدقى-احافاثي3-ث-أةؤعين4ا،لثا

.حظريتقدملومحاضراذنالأد،صةفاًلحهـيةقف"،!صيغا/فذةالذصيالوقىتخاهارولتهللارتخاهاحيازأ.-"رضالادبان.المعلاق

:!ريأطبراندوةالء..الس!مانطلاقي-ق

ءرضعحالاتآخرفىافيالعرالادبيخالالؤلذا5يسعمنكأعمخاكواورااياد"رالادبا؟ودفي.نزوعاى"ناك).عبىواذن

لت-اقالرفىيفدالمرليلى-ة،ذ.،شدبلا!ص-اًذ)رروليسمنفلإسيمركلفيملبةظقالارش.الازدةاعالىمنفذأبدلاال!ى

15اراصفر.انيضةمرلي!:ول!ت!االوك1مإئة.بمونوقد،في"ماالادب"ةةنذىولصانسورياتمن-ةظفيينر!ادبهاشىانالعجب

بخ8،!ازالاثهئزدلحبا-:اًيدا3تأاقء،1وعلى3:دوذأما!امحمنجزءقدف!لثجرة،ت*م"علىبيةالمرحتوالصالمجلإت.نوغرماالارابو

ذلدءيرلهاإدفىكناااذو،ق!!18دةات.طيئ.نألى4ج!ال!تاذنالهمقة3يرادفيااباران.النخفىجثتوالعصيرلكنوالثر9دسياتلوح
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