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-،499-وتكيرب،امحثأفااردتارمنثو

سةاتتدركلاالبدا:!يةبائل6الانفيدمذاوعلىءربةالمتظالةقا؟ف!انئعالجهنماريوعحينزصورت،شخمعنوانذو3:ابمذا

.مرتلالاضا،:ثالثو-ائروار-دةوالاثءاراح"وال!رال!دقمختلفوفي،ابوماالىإع!وراافدمماذالسعيلسيلاهعرفاًغرف:ه-أصد

ا.لعروفث،ئل.واطذلانوالانانبةوالرياءكآل!كذبارذائلمناًشداد"ا.نليساذ،والا.مالث.وب!تلفعند،والمماطقوالاقاليمالبلدان

فونث.رلا-قكاكا-لانهم-ودها،وأصحابهايئرلااص"لة+البداثيين.ب!ورتهالذيا)ةصوو.ذللابمثلو!ىثانالاانالضوامزثأن

".ادماأصد،الحشابة51قربر!دلم!تهينة)د،3إ15اثيئم!ور.دمالواقعانبيذ

لاتلا،عبب،أهاالا-ةىالفلال!ممذاأمفاناستملإعلاائر-ودحض،معينةمهبا-يئفحرةلاثباتلتالمؤج!اةاممحاولمةأنه

افرةتة،نيماءعاعنلما!هاات3ثت!ك.نالقالالفاظلانبل،تطأولماريرغ،الفدفةيخلأرقدم؟اذللاالىمتذرعا،تخالة!االئاتالةحر

الفم"،ينفرقلاكأنهة!اتلا،ثما1)".ش3ابعضغنسيىة،باجماعهارفهوصاء.وزظرياتوقائعمنال؟ثرمةالمجفعات.لمارثغ،ا!ارة

3(نعهيأ،ومنهوغمةرامرودلغارالإليكضاد.كأق،،الادراك،ولاو،الم!في،اةة!يلولا،االرمئبالترب.بيرة!دلا،رأمضطريخيالتار

كالطاولة،،كآلخدة،كالكرسي،الاكمياءمنيوهافيثيئانوالعباح"الرءمساخذ.ماضخاًمولا.لاحقكلفدقةقي،9بةساقا-ة"!أثيرغباًلءر

!الشعورحالاتمنحال!انلا.السيامميةبلأاتجراإطارفي،ثبغنشعباو،عصرعن

والايانب؟والرباهاكذبانعرفلااليا)بدائبةالقباثل"ىاتمإفهـء"فيألمار،وضعةدراسلاندبرشالشهيراث!يعاالبرالفيدوفكان

اكبالصسومن3بكوايمافي؟عالمايفي؟!*شىايئ؟والحذلانالىفةالازمار!رمنوالاجماكلةا)سباسبةبالظروفءلإقاتهافىإيةللنر

.ألظاشوراشياالاستاذكأ،لميحدقأاليالقبائلألهذ.؟ادهارة.االثابتاعنمهـدم،فيواعتذر،منص"169فيمذاكتابههفب!الحافراليوم

لمواذا!كاكعرلمالا*الياطليا*زمعلىتدلألةافا3الغافيومليرىالذيبظسلاةأء؟-"وم"اقصته!اةلاسفةالأراءالعرشفية!وره

وبينببفهااةرقافاكثدير،اقلعلىثنخا!باو،3انتفابملطلهاة!نادرامصهفيتعمقانل،س!ققدكانانهأو،غير..نثر31درصهانه

؟اناتاطيومن"بداثية،اصراولشام؟اناتالح؟وصأبشوانمنأء-مكتابهوعنوان،الث!وباثىالاسنانواءن

اةةوداس-راهفىعاشثاك!ا)بدولبماابالاهرقبلثلل!.نقدعنفع!ايحددأهـأدمةي!نبلم،ذاكوقصر،مذاطولرغم،راسل

قرنينا.بقرنالاسلامقبل،ا،لرالربعفياو،الدهناهفياو،ئلأاوءوعامذافيالهةرمذاتأفيفينظربة13وو،ووسائدة،داله51

مذ.لدىنجدونحن،ا!دائيالانسان،غلىاتا.يخااءملا.مثلأوشع.!.شي.عن،الاعتذار،فىفكرولا،الجلإل

،الكذب،الىتثيىكهـاتومقابلا،الم!دق،الىكأيركلماتئلالقبا،إفلمسفةالهامةهالبادي:ومى،النسعةال!كتابامذة،ولالأنك15

للا؟ذمعئفا.،مالث،كه".هاازاو،كرم،كالمةفيد؟الفدة"،):،الثاالقدة،تكج،)يةلئااالفل!فةءد!مثا،.الهظبقفياكضلر

حياةاعاثياكللائيا،للثقاهعلىتازمهافي،فاضاناتاارريرأمااكفسير،الواقعيةالفلمسفةمنهج،ثةالراهالفلسفااسس،"هحتةالمادية

شلرأث!صسبيرلظية،مونكاالناسيفهعابلغةعنادعبرلمان0،.اتيا*.للتاريخاقعىاوا

،واختلأفيماءتلفتانضبان،والحياة،اررإةقهم)ن:افولانأريدعناويئعدةعلىيئمل.ية-ليكلولكن،الة!ولجمل5وهذا

الاولى.لاضرىلفيلاحداهماتأئيرلاوان،ببنهمامةلاانثعيلابينفيلطاكرباضى-بمدالاسناذان،تطالعانت0مماتحسب،مفيرة

عقله،وتكونزثوئهمنذالانسانلازتاتاذءأقضية،اطياةلأمايفي،السياسابئماوالخ-مضظمعمل8.قلتحال:فلمالتةيوهي-أالفلة

ضمية،اطياةايوالثانية.!اوكهدرجةاو،برداثيتهدرجةكآثتأليمالن!ن(1:الا.لاف،لكاا*،عفيريناتتأمل.ارصولة"صهجم!ور

عمليأا-9مراهال-وعلىانواطيوالانسانيمار-يابذاتهاقا*ح.وازية.الواةحةهمكيف(3الواةعيةالاسة.مارشيبف(2!وافياي!

لقيملا.الئافي"،منهلهاق!كلا،بربالتمر؟ءطةالاولى.راهـ؟ميادئ(7المثا)بةثأة(6لمثاليةلفةالفل(ءأاثاليل"ومن(4

راا-:مرفىغبوقي،محهه-ودو3دما-ووثبجاالىنأوزنعثير5فياال:4العنصر(01اطتاوةصرعنا(9الضديظهرالضد(8ثةا،الو

0؟"صاسهاابمة(31لىلاوامدو-فنا"الطب(21ابحتالمادعياللمنصو(11

"النقائنى،وديستءةإحيلفكموجد،!عبيروجدحيثانهيفيدومذاءوص،مق*،ءمريئمدىفيموصوعاًعثرثأثلالديدانأي.فةل)لة،1

القول01اطياةمننتادامااحاسيسءنتكعبيرلالا،ة"ا؟ن!شاهاللقحو.أنين111عنصنحانهعدديقللا،كاملصابالىيحتابم8اتواحد

مناف،نقانضافونمرلالاض!م،مب:،صفات.نفيعرلانيينالبدابأن!با:ىالثواذةالا!يى-بكا"فةفل،أزةرنتأ،ذلد

الوافع.لذددللسحيحةلل!وولدتقاطعنوجمز،صةمناط:اةعلواءثحتنتبماللئ!اتلا-ذتعالو،15ث،روالفااتيراعرامذهلاحظثم

نم،عنهااكعبيرفيبالفحرةاللحاقعنو-!هير،"ل!نيجهةمنلايدركأو،!ضدهالا3ثفلاالفدانالمهروفمن،:ةليهـااقرأ

.آلةء!ة.5.مءذالإلباول!اول،اةعبباحةللروا،0الث8بايدركلعيم،0بفهدملاا

التعبيرفي،بالف!رةاللحاقعنلك!عيراي-الاض!يوةواللاحظاء-لىالاتقوملاالقياطياةرفهمانفطيع،1):ديهية0مذأساسءلى
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اذافهرم3ذإغاسافيواثترو،عنهمكنبالذ*كاوارةساهبرالرجال.-ذا500اضرهالىا.لهكاهنا-!اميئاالةإ-فة*تاب3تثمل-ت،ا

عي؟من-ا:ر3إذانمةجهكانل!كاهميادهوءى*ءن*تحد!مثظ،يبهتيويةطرمن،؟.شوءاتها!ىهـاباأنء:ورنةهـ14منواضح

.بماخاص"نب3-04ادطوطةلفا!ا.ؤ-3،وعةالعاب.ؤ)فاتها-2فيالاح!ماطلاقهمن،اةالسفيةاكلالمصاأعقدعرضفياياط!ابهأصلمو

فيء.او.!ذ0،،اهر1ل!المجلالاتهـقا-6)ب-ث!اا2لتوا!كتب-ء51بآريخا)-وهرومرمقأخيرا10مشبعةسه"سةلدرالىجفىتلياوقضارامو

ماهلالعووا)با-."نينصىروالفالادراهمنلهفىبهرم-نك!!شاًقم.اءال-وعلىوالمحدثينالةدامىالؤ*سفة

.51اثعوا0،ت-يوة،نيةاز-ا،إيةعا،ال!ةابءذاز-ودالقيالروحانغيز

بثرجمة-فح،77..لأانة:عد،مذاكنابهفي،بذلكيكتفلمثم"ا)!ةلوقيم"،نالاز-لمص"60دةويحارايمانذولتالمؤنبئكسمر

الم-ثسنجين،0اقثرالاسالىاز."لعشالدرا-اتدرهـ!لوذكوالاعلامقمحازيا)ال!لم!"!اوفيال!ةاحالىءعوةعنزةيء؟!ا.رتا.-يعة

مفصلاافي"لاستسولإدارصوا،مطلمعهافىاق"ثرالاسحركآتعننحدثوودرسحالواة3م.اجالىوزةب،!م،والبدانارالاة!اإ،شفيكاسبل

نمكل3ا!يزتاكقااطط.طا%-اًو،ت،اكص!او8!منمص"مدرصث15قياا!أ-د*:اتا)ءإجهذمةصةلطلحقابزاءزغييرمعلىملوا)5،لم،معوا

،اقلمشرالاسفيالاميركيةووالاءطا)يةوالان!كزيةنسيةواليرنف"الالماادرسةاالاقدارجداد8اسعلىقيغابان1،هرفةز)دمبرا-عا"الاز-اقا-:طاع

ور.عو،ديارهماختلافعلىا-تثرقينااتغرمؤوثءريضاند.ن..و.ح!ا."إ؟وهـاتامابيع"اوت!ديد،ذءةهءلىافاتاطروصعلرةةبه

وءصادر،ا!تسرةينأعلام،عناضيرأوتحدث،وا-قماصامم53"و!م،كآفة؟اراذهوا)ءثويالمابهءيبادالاتعلىغلإته.نا)ةمءند.ءلي

.كأهمافي،علءههيمنةاية،ا)"شروشوات،القدرلم-ادفاتطتصواندون

ا)بحث،فيجهوء:3أبخعل"آلءفيالضخامةمذ.اهإز،ئ!للطهمنكان!ومة.يىأ!قيمأادبياًنابأ3م:،قيعللانكافيةحدءأ...عالر"ذه

ن.كتثرغنيىاوان،والنابمينللاهالاعمنك:يراًلف511يصفلانكآنص،وان9تانبالاللإيمان،الدءاةرث!301ء:وىالىلة".ؤترفعوان

اثياهعلىالاطلاععن-دفرمؤ-بهاص*:.ايضيقن01،ادرح!.ـ..فلىةيأأسفريصونانعنبه):أى

كاالرعص-الةأ!در-"ـبملةالىالحاصطالهددم.ير*ر3يذلمفكو،ثيرة

ربرا!لىعا،لاع"بولهكاكللناعررنير.تهكاصلهلىابيبملالا"اك!بلعننلدامظاوط"بيةللاداسةيدرامصا!رس2

"?دملنفي،سهاصاول3ول،اضلمناءةالعنملمرةمنكهوا

واورد،ا)!ى:ابحجمؤصخمالىا:ارصث،آخرهفيو)ن،3!ابااءرفىاسعدويرل!فليفتأ

.اصضمإوروا):+رض،عغمتابةال!ىة-"طعلمالذيئالاعلامباسنماءلائ-"ص168-تبيرو،لتاقرجاممادطالثلهالجز

لام!،:اقا؟لاا:دأااء"بدالمؤلفانل!هذلكخلالمنلوع

االىبيةالعرل):ءانة-"فهريقاعدةتخذ.كاوا-اهي!تركلا،!هركد.

استناداًحاولو،-ث!ور،،1الى،يةالمناال+ربلاد4فية."ا):14المؤ-اتنو"اس"درعلىتوفرالذيدحالوالل:ةاثو5داغرا-عد"و-تالاتاذ

.واط!وماتالدولعادةر"ونمببماءقومان،ا)ةاعدةتإروالىكان،كابيرةدأبمواطةلامذفيرذلو(اياوءراببل)ا!تباعلم

عاى،اييداغرالاستاذالنللف-لالولواهءن!ارجلأومياة!لهى،"روعونيي"قر،ينالموصوعهذافيافاتمؤسا-لة؟ارهامن

بفىلاإن-وان،"الحد%بي"اسايةباقةحلميلةحدمة،ادصتطاعدراطدنةولل،د؟"م!ادرهافيبيةال+ر،9ا):،لمتفععلىدالهر؟-ثء.وان

.امارباالادبلاعلامدر-45ـفيالث؟ناجمال3الى:داهالاهعلىال"ريو!طابى

.ملارالاقوانال.اورنحنلصطفي،بيبنا)هوصروا)ف

نحرصصبدس3-"اطلقاقن،رت،إ"ـ:تا3منالجزءذا5دم"8مفيلفالمؤيف.ل

دير4عاه.5)91ء.عامصدرتالقيال-إ-لةمذ.حلمقاتمنالاول!

السبابشاكربدرترجمهاعلا."ـامغ.ثوالادبرؤوسمنرأس5ا0نحوعلى(صدا-ادإمى

!م301-ادد"م!.!فعليممجللفااسمالحتعن،الملمياليةميةلإالاس.ال"صور،الجاهليال.صفي

جلموففاً!براماعنلاعلىاقروا)5ء،رويةو-ور)بنان:ن0كا!فيس!بةالى

صامعية0ووءا)ه"يمازويةمن؟ا"الةليم

الثبابمنهوو،"وهوبافيغر:اغر،الى:ابكرتارليدلاسناذا"احإينلىا":للا.اة-مهليبةاو،ق-بنغلىدلجدافياةااءلجزااوهذ،

ايئوالموشوضاتلأفاؤا.نله8وز،الرداكعرتيررثديحا.لونالذيئةفىغرمللصا5نذالادة:"خ!!تالطيثاطددالهرالةحىر-لةهيرمشامن

مذافىوهو.وم.ضوءاته.اطديثاله!رفاقآالى،تي!مننياءاشالذي1)ةاليق-55بزراولصا،99ء.عاماواضحقعثراتاسعاقالةر

ولابلددفة3فا4ترلااهالش"رمندموئصا؟د81امنباف"يجمع،ال!:اب((مء.ةهمءاهالاحاوضهنعئ

،لتملمو،الوت:مأ:اعر.نثووعددم،اتيإ.ولاء-رولا،لىىءفيههير14الةع-بان،تطير،شخملاهما!"ذاانثررلا

،ممبندر،سسكلباةوص!،دان!رو،س؟:ول،طاغور،حكثناظم،لوركا4:،5خالىيروفقلاءاعووةا-:ينابممنفرديدعلىتم)-.أ"-ب"

يفبه،بر،م!يرلا،فيتياة-.و،ندوبا،لحير،سثلر،يئرما،يرم!.ةحداو،ع!الا،تاع*ا!ويو

فلميتثرء،رام:و،ملارينطقماكلفيوالنفميلالاسنة"اامماقوتمأا.بعلفهمؤبانذلد
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اههسلااخرتدةالانةن5،كلاندالقصامذءقىجمث،:كنابهاخردبدرول8ث

بة!!،لوهو،جمالشث-ادفهااكطابةال!.ها"ارياعلىئفىولا.الانكليزفي

م!وي41ساظعألاستاذلدتتأزادوكاا.ررقالاص)شاحننا!إلى،هابلىور،مشجمةقصيدةدنةهالى

ية":رجماتتركانتالترجماتزلكاغلبانبة!.والامر

مى689-؟ير.ت،للما،يينالعلمداز،اءالةرالى.النحدث،الثس)ةاولفييقةالطرمذهعلىاعتراضلمي

الئبةالصع.يلينلأ،يهملىعملفيبةركلعوالادةبرثوانوعو،ممأ

.عنمااعتذر0ا،لهاا.صحه)نو،هريا؟ااتعشض

عثرالات:واليالاقلامعلىج-در،هـبح"ةعذبة4و3بةا)"روالى-ما!تودمثاندط5غيرما"يةطرولا،حدةوا8،شثطر"ناك

ن.صارتولف"اياثب!نلممنساغهااصحىلال-:"ال-اااووتد،يوةالاش،ف؟ال!ا!ا.آرو.،د!رهوآ،:ه!رااو،عرلل!ثابحياةيئعلقماكلذكر

ض"تخذءافا،")ال:"اووبى،.ا):،د"اطيم-ركالدفيلمغرا5ثةاكاالحلىات

ءدوناجماعاتاإ-ون!ةيؤات-الرسالةورمزاأاكأوا)ةاساذاوففحى،حولهمناةأ"!اصواتفيوتأنيره،ب!ازفرداليوميزاول

-اتوالةعإيقوحباكرزةومقر،ع!،1اوةصائدهينةل-اناتطاع
بينءلمطراو51اثعرارعضالقابمنع!ا.واوهط،حاةات

وضعتاكطاالمة"امن-أأربم"الشنزحوانطثر،"اللازمتحلالايضاو

"ة-5إءدبيئال"را"لادافيي.للف!را-ءإسىاالبعلوردب.مند

ددت!-أفر،.لااوتدعأث،يىادرش"مالفتالحلة"ذهخذتافإ-علينمئدالقصأبما

ناوفسل،ئةالحدثلفاتالمؤبهنرالىبثز-روقد،ا!حتواابرال!امر1.5اءنقاديي%،ايضأاثعراومن،3المترسنتر!مأناما

لل!س-ا!موشومأو-علىاترديدهاعناصبوعيةاوثوميةفئى-اليومقيلو،ذلروبرعلى،انقاط4الاحلى،ولحولا،اسهريارانجعطاقةعنخاربم

سيئ.لل-لياوخهللاا.م."وافا.اعس3أدرهـاازرعواو،ح:"الغامذ.ؤنا7ااددركاا5ًقدو.منهدةةالااو

رالاغس..ض!ادونالبلإدبىبفيبقكتالقيبر"والسلة3ان-)اًضع.وط4ص،مح!مزرواذا،-متترلاكاالثهر:لقاالذي"وشظلجافا

،وانوتزاعثز"اناليوم!اك:بقد،مج!ول،م!ملةاو،سميةهـةمط.ليما4لشجمتر!"علىاطلعلذا.الا--!اذ"ذار،ولمازاكاههـةهالةجب

غحتمىاوعلى؟ةدرا-ةد.نلحن،والباصتالة؟اداقلإمعلىتروت؟االث*وجمةذر

خبوإر4اروابعاواشهاوت!اور"وبللهرثأةيتناول،ءكيبةوصواعرفوانا-رامبوأرزورة!ثدةذ-قاراند"ذللىاةول

اطعاع!سميرو،يئرلمضوا0لم!عفيايفهد،%ى-زوو8!ىمهاءددا،ءقا؟هـ18،قيلانكيزاءن،درحثنلصانقلهلوقد،الكاتاب"ذافي"!ثورةا-لمتبةا)ةر

ش-وءعلىالجدثدةللح:اةو!عدلموالطالباتامالإبات:؟:تفيا؟بلل:اةاالاءاءاتفيو-ج!ن،إعانيافيوإن،الجوفيان،شاسعالءونفلذا

9"وا)عرةب!يا!يطالفطيةاةحوواالعلا؟الحقيلتتؤلملنو.رلمنااامذإ!4طفالعا.الفمحر-:قىموفيانو

كل.في،حذ.ورعدحذمر"الراش"إمظاالىاث!اا"وعاد15ةات.ن،س؟ةولثايدالان!يزليماللشاغرة"طفل!ا-رفطأم،قءيدةفياما

(!وب؟ةةان،نماسو:عاعفب،1حو2مصفيو،أدبال!ثن!اقرلد،
.ءريالةايرلمثتحرالى،-.صاقالي،؟ينثكطء-ا.إءماالىإدر.وفقف؟د

رزا"منايازوتصووا،والمحورةالة!رة"ذمضهـةتالات45والىللغ!!ملمشا4فومهر،زة-هوعا)وض:لسإعينذلكانوظنى.ثيالهر

ابكةظهرظا(لف.أ.--"*يبالقيببالضيت!لمقوءاضوعاوا-

مذاح-تيالح!رطعساالاصةاذالمةحرز"لابحا"!لااووبةكاللعر!لم.شوعابمانظم

ناحيةمنالجدي-ثالمبأاسمرا.:4ورفسجزي".لمارعلىيةأاسدرالحتاب.قه،اعالم!ااكءرمن!اذج.فلمحا.لت!فيرأممذوبدرثحونقد

.اماليهتمنالاب-ماو؟ح،ءديدةحيرولرتقو،01!ةبدلاثم،!اسأوباكهو،ال+المتأبالإدابيمقيمن!اددائنا.بينبدلا

موو5م!ةلالآثارل%وي!-م.ن،.بةالعراتسأهمنة"يةالاجاللغاتس2داان

اطافلينال*رو،"دعامندا؟ب.ةورلتمؤذا5"-!وبينةنجيت

زانوا)"؟اللا.يئيةوابةري!والا-ب--انوسوالىالالمانء:ديةالثمر
فيدق"منة:هعهد؟ادماير41ضوعاوالناوبنانلارد،15ر3هاوذموبرلم

؟مأالحةاب،تأرحينا-ةلطكانما.ثد.ل.ا)ءحلالح!مفياياةوا)ء-ث.ثيناحبىا

بمااصحامن،بمابالع"ف!"عنكاعكاءةارهـ!اعلىلفلمؤاوعض!افيعلقلات"ار3ظودرادارفول.ونلآخرا!هةم3انجمب،د-دحقلامذ

"ال!طارحوبين""أاويربطا)يما)يهوفىاختزنهاديمةقواراء،مازغ-5!فئعلىيغلبمامذا؟!01-،3مالىب"ال+وقراه:بها!ايىاب

ءوا)غربللثرففيللبالتثفلحدةوا)فحرةحدأا0موضوعاًنفت!كو

لماالمدئينا.احثينا.ؤلاهتو"ةفيمادةفىمجالازثدهافيانلاولىشوارهاللطيفعبد

بجدثدولا،ابر"وأسحباشصازىالفه،برهنااحضوعأوم12"علو،ب!اعئ

-؟البللأء12ءة-فتاوالعناءهذا5نفكلسنحىيرتروالةيالرافي

كىالواهالاهـىفهءعرب"وبالعر-ثبعرمنبهكتامعالعفيجاهءاان!ء-.*لا

لإمالحذا5ديدترانلتالمؤصبدو،ا:هـفواالم:علممعنففلا

هللقارىثعره(1ان2-ءام-"اوتافية14:قحعناعلانموال.دكي
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ه!سا.فيا!فارأراهااطا-لديالصرالىغيمل!ن..عفاحيففوةبالثوم"و.ورأا!".فاهاإرولةرل!كرارمافياناو،".ومالعرد

مذامنلفالمؤفاتخذ،المثماًنهذافيحاور.داهدوجوابه،ال-باس!.النثودةحدةبرالرالايان.وثبيةاعرا

كاومجالاوالاتحادكاالوحدةعلىللحلإمموصوى3ابر511ديم4الأيارال!ن،واعدهعئاباؤدفا؟ق"-ذااحلومن

علاطبعلرفاسلانهوكا00ًارفبالا!،يةا)*رالبلادتثابيهعلىللتعا.قسوريةفيأت،بىصيا-يةاصداذأ0لماريجةوقائعير-ردانة؟قوا!دايةعلى

لعاماللام!نآ-رئ!بيهنه.ايمابىإزهليعلقةديم-جموفي-اءمالاًويرلفيونمهالثورةمنادةا"يةبوراز!لماذكر.م،عنهاالترك-،تذ

هـ،اعااز"لاماكااباثاامعؤ،يثبهنكآاذ،؟""هر11ءع،الجافيبقالساثتحدالئ،حبدا):ووحداكو.حركات،انفيرى،ودفيم.!ف!كلا

اىاالمراة5ذهةوععنث:-اهلف!اؤا-ذفاًهءآةبا(ر"االعسالدولإ-ل،بورياوةعفيماتفرلمالةريننالمافيفييعةادرالاقطاربين

وعد.سة"ـسياستهوقد،إيئال"رالجاءعأاسبمإالحينذلكفيالتكما.صنعالقالاحداثلفالمؤفا-ةهوض1بى"إعراالجزيرة9ثبفيثلايماماصدث

تلالؤشةءيئايقاريهعلىكأولم،يم:!ا.ومزالجامعةخيبمامنالم-ؤولحداتوالىمنفمةكآنتحين،اد..دبيةامرا"الماحبلادفىوفت

4-داًز15ورهدلماذ،اعما)"منوف:دإ!شعرفيمارقالطالامينعلىازر:ة-تحق،بالحع.از،رد،آ-رعن.ضابنىاصةكلة!سياسية

ح"ا-2عام.فوصاص"لم.ناتخذبلواطادؤ"الحصةعلىمه:اًضوصأمو.تطيرةوتظرفيالمحبرىالورةوهبتئةاساا)ةحرة

.لر!ءاتالهـاهو.الاتاففكاو!هراللتارثغ!:بثرويهاكاال!الاحدلفالمؤتتنان.برعد

والىوحرهاسةالسيلالىان،رفر،ااتااؤنفارفىاممحزيرةوصربهدانمقررةباح!ماوشوعاانهى،!واوشارفي،1اعا%و!نياهالاح

ذا5جركوالعلومات".نم؟لولماأقلا،تيلهاارادثثوالاحباططابلأء"الجتهامءىكجيو!غرمننال:اقيااللمر.زقداذهون8ص"اطلا؟مهطوفيكاثرك

م"ـقوعلىر!وانقحيمصريأ،""بهطلمبمالذيالا-ئرا3ر)بذشوعالو،انشيياتااقمزا،مما.كأوانالىلفالمؤقامرقئم،:+داربهالى

"؟زتا.من..اناكامن:ان!ارةوالىزالورةد3في،!كءامأث!.ينقبلماالىلفاؤاارتذحهىالتماوشو!امذاوفي

وء!.ادر-،1،ولةفاتحلقاتا(.-5الوزيرال-ؤمنكأاةروقدلجديرداالاستعمارنةضاوفداتالهبدءفينةالعرالثعوبيخهاكالت

بةنةاوءوق،لإموالاسبالعربنكا.علإهم!ويمنلنفءيلباافيكبئوبرياًوأالحينذللافىءصرزعيمزءلولسعدةقال،الفاثمةسياستهنكارمزه

الا)-ؤهذافترك،ءلمماس"عيخا"ةذبا)ةرب.ا-مما!ا،وال-ودانرييلافرالبلادكانتاذ،عا!يهاويدليمثلهابمااصةاةهغلىدلبرليةالعرالوصدةفي

((ا"لإلكادارسارعت-:ى؟صوةانةوالالةحرمحانلفييأدواط+عايرموصعاطلةاهمناةاصبينانةوذيتنازعهاوال!ركياط!م"نضلصتالئ

تحاورواوالؤ11التدار-و:،ةالوطوالرأياعلإممنطا:ف"دغوةالى

موشوعهعلى.افة"،،"مت؟!اكا!.صث.رالجمؤمنعم-علىفيه63م!9

--"الحاوالفحرتعاورفيلاسدءاطاوز"ازوالىويتهوفتتبهته،هدثهو

"أدالم.كآنت،والنقاشا)بح-ريىيرانربيوفتددىع!والامااركاا-0110111101101111111،دراساتذتهاا!لد،ارساامدراءااالمطاااا".اا"16.1...6.تإاا

هـنهجواوفيرفيه!وايئوانالمتحاوروناعاش!ايمشائ!ثهائقام.ضوعا"

فوالمفؤ-ر.فأقاوطدبوها15نبيةو؟ة"قيقلخلإصواأةو-ربدبا!ة-جمىوتفيلب!برلمعرلم!بمفيلنتقلىم-

ناايمالرائعاراصوذللىفيقيلىوقد،القوبة؟ون.الثؤا)-اقي?ت
ا.لاىب!و.ؤلتكاا)+رد-ن،و!ت،موعر!لإدمةء"ـمعد-!بمارينالم-رت.ورةلحدابيةالهـرياتنظرعلىانطباقاوأدفهاالكتبثاحدت

كآملو!ينزكياحمدالا-ا.بئةمومن3لإملل!3.ئالمدعاقوالغلىعلق-"ت5ت

بدم:و؟ا؟ايريىجبه.وشنمله؟وند!ماثؤواا"واأصكلاىءنوإعزلتزكواالرعبدسالطيلتبيبرالعرالانشاءف!حديثةيهلشلة:اكتبكيف-ت

لمد-ا!الاولى،.انالأدفيوعا!امبينيقا:فرافيواودغو!روياصذفأ-135لثالثاالجزء09الاولالجزء

.يجف"اانيم!نلاامرينوينيأ4منعل-2..الرابع"151الثاني"

فانهالمئردفنرفلمرناعامنالىئرودينصمفيوردءالدرئم.علىتالعربيالادبقيالتعريف؟5

كاوثا:ق):!وناخر"شغن،ء!"اوف!ل،ا2ددرا-تطابىءخوريرئيفللاستاذ2-

منذ،صرفيتنثزلتيل؟"الئدلةزرم"لالطلتءلماءادشاو"تمعلومات-6.لولاالحزءا

وفنكا،بحضارتهاالارتباطالىداعيةاو،هـعونيةبالفمتبايرققرنربع.

سطىورفيا)+ووبةبينوبت!ا.قرق"اولاور،العو*صاحبف-فههات065الثانيلجزءا

:س

مندحلن!وموالمالددولبيندلمقارزةوضرورةرابماًثمةكاًن!دودةتفيالعرمحديثةكتبسلسلة:الاشياءدروسفياطديديم

الىنبهاب!ثامنالناسان!تكىوةد،.بةوالرنيةعوالفى:الحهيينء"

سث!اتالىاتالؤءضى،ا!رورااوفوعامذاو.ن،عابه1،ةاق012الثاكالجزء080الاوللجزءا

ةمقادوفي،القدميلأظمة.ر3الدالجابلدا-وريرة3مذفي-هاسيلأ/.03-الرابع"012الثانيآ-ة

لىاهـتالعؤش!اخلس،مينأ.!عاةىالاستاذيلمصرافيللصحايمةقد.10084*ااا"ا80808."ه..ها"1.1.0.88..8).10100010ا"ها.!.اا"ا..اا..ااا.اا0111أ..11،1111،11111111111141116،11"ا
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مء!قرللنشرعدها-اصالاامقفيطدب.لي"الهرا-قطاهاتنجاالامننجاهااكثينوفيد،الم"ل"فعدوميةوا)ةحدةالوءهألة

ونف.بئالعييةالدراس-ةاليبهكدأالبا-ثلتالمؤانعىرفولو،صةالعروبئ.عنهالتءوثمالورةقبلمكلرصحتفيسائدة،نت

وثتيفهوده2المعانازهفىنق!اءالاسو!الاء!اًءكالمعلوماتواكاالولماءقالى.سه"بيل"الق.لمذاعلىقعلفاولام!ر:دالقائلينضاول!ظ

"-الحابأ%دتحنلفات.ؤبيال،رءوالقاري،ر"4ال.رللىحر"لفىنالديقلوو،يبال،رمنا)زفيالابةوالستهرفلمم!رانالكلاب.ينار

.-،االم-نلاعروب،ال!الدعاةلذكارص،لضهاعلىوففاوالمؤلتنصتا

سكاكينيوداددمشقدالوحداامنرءن؟و!حفيمبروز2وفي،ف.أمو،14ايب!مفىالمعاصريئ

تءلت،ولات*؟د.نببةالعربةدإلقومالثءورايقاظغلىوعملوايلأالعر

مملأ*!بلبنانال"يئلقية.الى"!رفي!"للفرعوالىقرنبغرمنذدعواالذيئنان
عدلو.ا.بها.يقوممااعدلوثماهقحيراوايالرفيزا.نساقلةانوكا

فولفارولمبةوالقا!لح"ا.؟تفبماريلأموا.لامءر:2ولللبنروشئان

((الثانىالمعنىصرالدين!دفىلعنان"بدبمنوثعتازول:تفدخأمدةاومتاصدة4عروبويىن،ا!رامة

-ءالقيالا."وام"3والشعوبعزةة!اعربية.حدةالىمنارماءلىإ-ير

عيلىاهمافىإسسالفتال.ل!!ااستقو!3.1؟اً-ب"وقءاكلمنر.)نحربالضادأ:طق

م-ن؟نالذىزكياحمدبهصوة4ايعروشيخلتالمؤثت!ىوهل

ءديد!:ابكاذا5يومناح"ىعثربخا)-االقرنمرزرلظ"ل!ر"خلتاؤاعرفوهـ.؟الدفينة!يةالسالذ-اشبر"ثالىالداعبناوائلى

الاولالجنرهالانء:ىم:هاضاهر،اجزاصتةفطبرةع،ا)فرز--"باللء"
-رىبا.سبااقحاحاباًعرمهـ:8لادركحقيقتهمعلىدأمعركاالممرث:بن

(؟636-0901)"ا)ةانيالمصنيالدئف-ركلدفيلبةانء.موتوءهربالعارباا-وؤقولر)1لاة!ىر.اعلاماإ"ر.بةاىعوولممعرفى

أوالاق:!ادبس،-.(ا):ثالئلالسةانلاتلحاق-5"ا-"درلةهمؤف!هرددم

-ء.-.للوهإبعبدف!را)ةثهمنبغالذتنايوادنرم3مو،وعهوهفيها-ددوو

جمعفيللبينالاشمنالعفأيمالعئل!هـيرماكانر-أظ،وللا-تماعةكاناذأالةربفيدرس.االذيئءصرثانمنالففية!ديرثالما.وكل

مو-وعوه.فى"ااباةم-ة.ىك!ور،قذ"-وب!ةما،ال!د%تثافجه،وب!دهافيئةغرلة4لثتتاةووهال.رورة!دم"فيتفانتفئةهمف

."الدراهده

هالفعذ.يمئلوكان،ةام5صرللظز:اضليالقاا)بلادبهطالبالمسنهمر-يئ

ننلخدل:أن!فيآ؟رضعغةرلماذضكافاعه،ماصفمااحث-ا)الحكلاال:ألثيىالاتمتا،-الةالرمجلةفياونثرءناد.ندواالد-.فيعمرالا-تاذةاطر

..هدفااتخاذهاالىم3ودعوالأمبل-"وبتهمعرءنعبرتبرليغ"يافىة

صحححص.أرا4ةو

عهطحديثاًسهمسصمالذيالرائعالمقالذكاران،لاالأال!ر،ر)تمءفاتقد

--...-1.."ا.-"-فةد،،للهل!ا*مجلةءة"اداو،9391معاعء.دمم!رلامشادام:ب"

أ!شر5هـأل!ماعة-ييرلرترواالصرقكاان:أعيخاالةرعهدرزمنإبةعرم!رانعلىواطجاقهلجاه

.و-.%ءا"و،الجارفادنررادةهارماماضامنوادةحدةا).الىقيحافيدللهر

نجتن-!ة!وتجكش،للشرننجايئا!لعاذ،رتة"ةورعناءصمنة13وبماوبتهمبعويومة.اارالىحاجةفياررو/"

"حق.!االاجنيما"البلادتخضعوانزاهرةحضاًرةث"نىاناستطاعت

وسوسمثسبئاإ-ا-1"افيمانمنبلأطو
الاصولوامتداداطضاوةناء.4ومن،الجهةهذهمنعربمحن،

الموسبلمقىاعلامجموعةمنمىاظلال!تابو:بةى،للعربيةالجزيرمنب!دأالى15-رالذيللا.ىالاعلالى

فيتأ((ونينمتاث"اطروالمجدالىون!هى.تضامهينتما!ان

مؤلفيحةزمارشيدمصمرياةطبللسدثدالةولمذابعدفيل

ويتولدجانكولبأنيتمنأياواوذوصياف!ريئاافىواعرالغ!ىمالى،،اولا.ر،العر،

شعبانبهج:دزءةوابىحنينرلالاحروملمجأالهوبافئد.ىم!وب!دم-علترابطةحير

"5*-؟لهامةا

.نباع،واطيادالسدادجانيهد4ف،اولاإلعسوبة،كناباما

-ثءتهـرهب!دهـ2وكانو.ء"،زعمهبرديعهئرونلااياسعلىوالفتنالنن!!-طورهفي

الشعراعلامعوعهمنللهافيال!تا!مجدةفيءصبالثفبقا؟ديلللاسناذافيماا"الغلىهامزمنهدعفيفات

.انعلى،العصبتحاداومهأالاسلامعةالجا،وموتوء"،لالهلا،

ترجمسهلمقيمبقالمؤرتف:،1غالطالق.الحقالقاء:.نهالياهالارعسمرالىارءوعا

صكيسافوفوغيمانهنريهيجوبكتؤر."-فم!رمل!ستاذمىوفيغرو!.
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نلومروالفبير.اناقاالدييابةصتمناعقابالغة،5تميزت.ما-5عة"اطقائقبعض؟دتصنى:اتوالاقىاهكروالافيهالثوالى،يريئالات

بةلاسلوباال":طاعندما،يبال،رالا.س-:د!كذالىلاطابقدطوقد!تطمس

،والتعليقاتللعامةالعلموءاتفياقةطرمنءةحا)5به!رتزما-6ارةوزء-اممدير،الدتنةىمنيواشإغ،لاستقلاولادة،تاب3

بةالةاشقيء-لىالاثدوملاال-بما)ةارثخانيت3ة؟ياأفر،:ىالوطالدةاع

:13بعتمذهامورفيلفاؤاا!الفبانيمنعلا.ذالحنو،لىا).-ومت4ة،اولافن15.و،عألىةاعلىالايرةأشولا،كتاطقا

ءرعصواقدمفينلبناعن،"المقد.فيلقومنلهجاهما:ولاا،لصةتاريهعوث*-.قاعفلمعنبالة،1لة"مؤفيهءثف،يدجدسةر

ذراءتطيوكآنت(3ذا)مح!ة.صالءهنت!كا:وهوالتاريخهةالديئفخرالاميران؟ارقرأاذابا!وازعدولازةاابل،:ان)بفهاعر

(ا!)نملمدانس!ثنضذهابهثهازتكا؟(!)اراتلمزوا(1)بدلممااا.ةأن،-9ترءلى،:"مالشالدبار.ان!"نهاوط:فيكمحالاعفامالئاني،ةيلما

ابئوب"اوالث،لمنعليماتنكآنتالئاتاغاراايام(كاذا)!ىهملاوباعثالحديثليونانمؤ-سءنرج!-يةا)01اطق:كة.يتإلى.ك،ابارا

8ـ*،3سير،لمجلة3.المجلدمن05-42ه.سمىالىرجوكأاودىيضنبعض،ا!ء5فماًذلدومع،ام"والحررالعزةةلقوباخرشفيهضضة

،اءمازامذ.4،ددخفا.ؤرعابهاءةمدمالمطالعة3591لامارعثواحدعلىعلش،اىعل.،1يحتإرنالمدنمنصةيرةبرتعليه

فىدياتولمزصيا!ةرالههددير0"أ-3-!رغ!يمنرا-:وا.!ولما.مو.هقىصيناولهمماومثرومحمل،ص:"علموتبير

لا،طياضم5عثونحاسمنصةيرةثيلتمالبضع"9قيماسةدمن.تبر:ثليفيماءةإ*مىبالح،1ميزاتان.ا?"د

ابئوبي،الىاتءفىبل،ا).لالتالؤيطلقكا،لبةارجبلد!في،لبنانءانضافبغب-"الء:أبوت"همنلتالمؤهدف!.-ا

جدنا.جد!"هـ.آاللمةبليليللممدلثافيا)تنااملابكوالتم!ت"3ازةالىعمعسلمايوغلميرا.يئهير3بعتهشولاطاقدلذيا

--..أةء40؟از"ـالدقيلس"فىو-لدصبر.نبهتحلىما-2

مذااتلويثأكريم"الش-صةءطغالوإةعةعىجملى3(أ81؟،4)صبملىاعلىرلهاب!انورفتلدامى4والينلمعاصار!ينالمؤمن4:"رصاش!"ـ"فاقما-3

فى!84،.8!!اهطتاباثوكفرثأةرفىزةئلا(ثلالتما)منوجدوةد"نغيرهغا؟اطلعماالى4بالاشاف"ت:"فرأقواورس*لإتعلىاطلاعه

ا-طالبة..-حلاتاقراو
مباحاجنوبمتراتكيلونية؟ابعدعلىاضيخاجبلقدمءةد،حاصلياقضهاه

ا-:؟لإابةعةشونيهصداو،؟ظةمنءةدهال-صديرصاحبلم-4-155
مصافةعلىىاخرءمةعلىوعر..حرسطحالبعن(مش0.8)نفاعارعلى.

مزغنسعمالعحر(؟0.2)ارراععلىئجز-شبات3؟ومشر!قارتكآجمهما-سقمؤاوثخساىد4زمن.+،1يرةورعلاادهـبخوجراة

عيةهالا-3قىولبماوالعه:4مما2قيهة

.لعلهمء.ن؟الفتء!ومناسحا!ااناة!ماهبلالهذ.اسةدرمنت"لمصو

نا!،ء.اطهئيمااول-قالايأ!واوالاب:"الث.وبالىبصإةنوو:و115-ا-اهاـهاا-ااءاا-ااااا-اااا-ءااااا-اااا-اـهاهاا-اااـه)1-5

منل؟عزءعيشمونكآنواازعء2ماانعلىتدلانما4الصتحيثمنا!:مانيلإلكاعوريعلهى

هذ.تءرن%-اننا،اس(كذا)!-:اذاا،،:وازشةه*غيرآءالقراالىءقدم

ا)ةصتفي(ذاك)الج!وبي)بنانث-ءنكآنشعبصعمنا)تماث:لآ

.ا%"ى،اديرابق1اا):افىالااتمنالاولائاش!"لمطى-1

اليت14بال:حرلتالؤقام.مل*::لمبنبلفالان.نبدلاوهةا

:ول8ليالجارفالتميم"ذام:لدةف!"-وغنجه03سيرغا-براما،ظآانيوالوجدفيالوطثعرالمنبروعة

يرةجزفينبحنو15و"ماكانبل:يق.لحبهصابيما،لتانكاحلت

الثغلو-.للفا-ط:نبةالحدودبينالج:.دلبنانمن(كذا)!فيرةآسبة.لواحدةليرة:الثمن

((؟)بنان!بل،يعفيالقولامذوهلب

قودهفي،ال!-مز!رفمنبهوشةعناانالئررتارادءا-لمادأآر!-سوحماه-العربيالوائدمجلة:الهاضر

الظيرذابالقوكألق!اللفابز"ندمنسوطونةثحواجننيةالدينيهومىالامقدماممه؟91الجامحآ*،"

التاريخيد4لل.ورت!-وفبل.ذل!فيذالاش(7!).فأطلهاكآقآيؤهـلالمممصفحلى-2

..بر-هو!كدمأحدكأديثثتانا8ًصاستطاعصاحثناليتالا"وحده""

الهديداءاسمنوبالرغم،79مىفييةولكعطل)يهفدنعدالانو!طينسفافيالك:رعىالعربيةإاساة1وحم!مناقاصيصجموعة-ا

،ةارراحىةوفيابدعهلا(الثاثيالدئف"ر)رخو.ؤبفاهرهالذي

صدرنافينضنمران-:الافدنه،\والاجتنماعوالاقم!اديةالاداريةا.ش.لواحدةايرة:الثمن

الدئتعفلدمارءلبأعحاتأاانفعشآئلينككلمامةو"ت-5فهلممب!نساًلقلق"آائماأ!"قدسا-الافدلىم!كتبة:الئا.س

سه-----11111-11111-115-آت
ثطمعلمنهاامجزأنلناءاًاصنق!لا،ا+ألياالباب*عن،الاسنقلالتأ111111515511151ا!اـاا55115111551ء
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يةلم،را-ةورحبةاطالدةنميسلو"

افىا:لىاد14الدعةدمالمج!لةالىوردتكتبااطاجدمملم4ب

،افحرادار-س؟!مار،.مة(لقادمةلعداونافيإعضهاوسينقد)،االروادداررات.ض-.ءرح:!

مى39-.همرأقلامىء.-مثقد

لهءلىملاححوملهـرالنمرارجوحة،ال!ثصت.فيح-نأوة:فر،لماحا-و"

مى29-تورير،ث!باردار-(نية):الالعاءعه)ثهرناودثمن؟6ء-تو،ير،!يابخملا5-طراخو

للتاعوريعءصلم4إثقولالسيفخلي.ءرغوطاتزاابئدرالىليء"نجا،

مر،8،-ادقدس،دسالاندمح:بة-ق!م!ءوء"ص08-وتبرير،الآ!اببم.طا-ى4حيخبدتور3اددبتر

يرا"أعوامإىدبر(ميدياناث،حيدرامزرلم،6لارةدمى4

مى2.1-ءأم،بيلعرللى51لرااتر.ةثو-ث"رانودثص46-دلساطر،-:اطةحمطا-جليز:ر

ردكفوثدا3ل،4كبةالامير،حضارةالا-ة!اديسالاسا،الخن!يزيعليللهسغدلها"عبدبقيلمماطنيزياوعيمىذكر،

مى،..-يةلم!راالةهصأمءتءة-حجاجح)هو-داش")رص469-لةجفل.،العلىلما"أا-اسةدر

-ا؟رزويلروبقاما)!حةالىسلهياك،اطإ.ليجمفوبكلمالسهجنفيمعأم-لنت،

س29-ث"لم!رااةأ!"ا"مح"-.عبدسع"دروكةلداجمة-رم!442-ادبرغدفراعاا5!لإ."-اسةثر

نس/وا-مدميمبالب"لم140الايروم،رطاغودراناتبنالرالىناءجارلي4

!م69-بيروت،لمحثوفاراد-يةواومى819-والةثرالطباعة"لاءـ!للؤسسةا-ثياح.ربولوجمةقى

ا)::ى"-!لةىسف،و.دلم):ئلانودث،نماوءتزايساليفتألطفاال!جهاعيئالا"دالتر"

مى839-؟!ردالعرالحتابراد-شعرانوديس2.1-ممرءما"م"-ل-يدلا)5،ـيادفؤرتو3الد؟"قى

درلفو-ث.ب.جلمو؟النفسء!ندث.يا،!م-اي"دمق!بة)ؤ)ؤامم"ل،

مىء01-؟"ررتامااارد-ادمر-تثورةو3لداشأترص16-ناط"ر،سرةا"معا"-دببةالاتا4م

خلتناشلد!لمالحباةوالادبفي،الط.يوس!المرءدببلمبرا)8ؤامر"

ص821-ةهرال؟ا،ميزءارأا!لآدامحنة-تاسادر--

....!69-إ:وز--5اكهالثرطبع-ا-،در

ه-!ملسبرلم"4الرياشع"د"دهءوعد/،لمل)ث!عبيةالمين،

مىم89-ي-احر،ا-يةاهوالمطهـعةا-أثعوملحمة.ـ.!-

..-هو999-ءر5قالا-يمدا)ةراد-سهادر

رعداوسلان.؟لمخمارات،اطوليلعاف!بهلم.وحديدرجال،

س83-"إساطرفلطنوا"ااردص91ء-ةرال،51،النديمارد-ق!مىء"برو

اطوريحةلإوالابلم،4،دادكاررفيلعيعهزليا-ميخاعلىرد"ةاضلبروا"كريبغزيئرنرواقفي،

ص412-اص.د،صةهفلصا"لمطهعامى6.-توبير،فاحشواراد-ممةارر

سياويلقبلاقبةلمالريا:دىرباعيات"طهمهجورج3:ورالدلمء8لايربئش.فلة"،

ص731-الورودءلةمنثورات-ث.رص479-بير.ت،ال:كاف،دار-دراسة

ى3؟سرمزار-ل:لة(لمئبالفاوتص،جامينصلاحرفلمسلإملا؟3!!

مى4ء-وتارو،نيةلل"أاةوالنداترمنثو-اصةدرمى.4-.الكاهر،الفحرارد-ثصليةاد!ا

.سلملان.نعامهالهءبمن!حة"عفاوفظرمنب"حاعاا،هـذا-؟ال-لطانس؟طرةقى-فبهث.كى،-ليدا:،لإلاءمنثر3را

.ذمدم4زاذ،ث-عةالاونحنااؤلتعلىاخذزاهمابعش"ذاانهحهازهمناطاسمةاللحفلةفيفا،رفقدذ)كحو!-واب11عندلهلبس

ناالااس!اىلءادلالا-!ا!ر،:حةةا!ءباةتابم،"الما"ورة3ال:االو-اهللديهن13ملول!ن-ل؟:لنب"ا4الاولاطلفىيرغبك!ن

لاب،ـون!مد،!ز"ـولمارنلبئ-ببلفىرةا(:ءوء3-ود.على3.ئهن"ةع-لقدنهاز":قدفلانحناما-؟قيلمرها3.تعرفومل؟لذللا

اطلاعه.و!ع"غلىهعاىثياوف-5طر.اؤلفاكامىا:-5

اة-اباللء-ابالع"ممامنالعربمنالكثرةت"مءنانزنعنىوكممناءدافيدلماذالشابمؤرثةارهيطاعمااءربيرناأرفياومن!

مضه.ئدةالةا)ةعميضاًاأفىاعراا!رددوالث3ا!وبلمثااوقتا1مذثقتا):اددفا،-ريمالفلا"ارماتيؤرة

الئقاشركيفيربراقلنامريخلق!تناملم.الوثوحكلالواضتاهداقه!فهمفن

،-لا.؟ااصدلمةالمكامديرللاصتقلال،الوضعمح!م"ضطةر-3انهـ.دعملقداللبناليالاميران

بيروتفيماءي،1ا)بحثيجببا-15فلذلورء-"ابةفياخةقانهاما.الناجزالنام
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