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الصفحة األولى...
هالل الحجري
من البريطانيين الذين كتبوا شعرا عن البالد العربية
الكاتب والخطيب السياسي جورج وليام فريدريك
هوارد ولقبه اللورد موربيث Lord Morpeth

الخالف األخالقي

الهواتف الذكية...

دين اإلسالم...
آ ّني لوران

ريتشرد رولند

نيكوال نوفا

( .)1864-1802كان من أنصار التسامح الديني والتحرر
الكاثوليكي واإلصالح البرملاني .يف العام  1835ع ّين
يف منصب السكرتير األول أليرلندا ،ثم خلف والده

يف منصب “إيرل كاراليل” ليكون اإليرل السابع .بين
عامي  1850و  1852شغل منصب مستشار دوقية
النكستر.
رئيسا لجامعة أبردين يف مارس  ،1853ويف
ع ّين
ً
الصيف بدأ رحلة قاّرية استغرقت اثني عشر شه ًرا،

زار خاللها مصر وسوريا ولبنان وتركيا واليونان ،ونشر
وصفه لهذه الرحلة يف كتاب بعنوان “مذكرات يف
املياه التركية واليونانية» ،صدر يف لندن عام .1854
آثار أقدام...

أمة جديدة...

أمريكا الروسية

رافيندر كور

سفيتالنا فيدوروفا

دافيد فاريه

وضمن هذا الكتاب ،وصف اللورد موربيث سوريا شعرا
ونثرا .كتب يف يومياته يف  17من ديسمبر :1853
«نهار رقيق ومشرق ىلع طول الساحل السوري
أوحى لي بهذه القصيدة املقفاة:
نسيم ا ْن ُ
ش ْر ىلع هذي ُّ
الذرى
يا
ُ
الربيع ا ُ
مل ْزهرا
س ًما ُيحيي
َ
َب ْل َ
حيث «أنطاك ّية» قد َن ّو ْ
رت
بي ازدهرا
والحري ُر َ
الح َل ُّ

سلطة التخييل...
فانسان جوف

يسوع يف النصرانية واإلسالم
إدوارد فرهوف

الخوف...

اتمان أن رايف

إصــدارات عــامليـة جـديـدة

هل القيم ذات شأن؟...
جوزيف ناي

سور ّي ٍة
ونمى «العاصي» ىلع ُ
ص ِبها حين جرى
ال َت َ
س ْل عن ِخ ْ
ليلة َ
ش ْرق ّية صاف َية

طرا
يا
نسيم ا ْن َف ْح عليها َع ِ
ُ
ِم ْن ُذرى ُل َ
«طبر ّي ٍة»
بنان ،أو
ْ
بقلب ْ
ب ُّ
أق َفرا
النوَر
ْ
اس ُك ِ
ٍ
وم ْن
ومن «الناصرةِ» ُ
العليا ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ومن تلك القرى
«ك ْف ِر
ناحوم» ِ
َ
سيا ،عسى
سَّر ا ِ
ألق ِ
هلل ُق ْد ًّ
ِ
َ
ْ
الورى
أن تنال ال ُب ْر َء
ُ
أرواح َ

صفحة  22و 23

الدنا
لم أرجا َء ُّ
و َي ُع ّم ِّ
الس ُ
ْ
ْ
َ
ً
البش ُر ك ْونا أط َهرا
و ُيوايف ِ
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