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طبوالاباءوافا)ضكت"ـ.كثرافينتتردداكا،تإن"والاباءا)شرفل!و6،وغدا،وغداً،اغد))

والخسة.وا؟ث.ع4لمادليواوالجريمةا)ة-إدقوىبمإأحاطتوقد،والث!اغةميولشتوماالحقيرةاطعاىبمذ.فيزغدكل

خلؤبةفوصىمنبالعالمحللمام!هراابئوبقصةفييرىةوككرفان،المكتوربالىمنمنالأخيرا!قطححتى

س3فوانةيا!وقد،وقة3ءأساةذلكيويرى،اجتماغيكألالوالم!اكيناللحمقىذارتأفدأءاساناكلواذا

إغذيبذللث"نكا،مرع.آاوق-لمشأكانماالاث!لواضامني"تقىلا.ابوالؤلموتاالىقالطر

ارا!أقد.اليهيرء!ماماعكسالوافحفيوهـذا.لىءاقراافيالدنيا!زاالغر!اوصنيزةا)شهـعةيتم!ازطفئياالا

صإةفيفعل!!يرى-ي،زبجاكامنوتتفحصكا،ا)ضمشكلةيجابهان،-؟ضىفىإلاالحماةما

!به:فيم؟زالهايجدلميمةجراورذيلةيتركلملذلكوهو..الاز-انساعةولي-"سيطيفختررو-كيم!ءثل

ا!ليفت،زتحاروالاوالقتل،-ملىابذوينالىواإبوالسلاغتصاباف!ور.حدأ4ورهعلاثم،لىرحاعلى

الييضىوجاوش،قبور11ومملب،تالم-كروااتلمخدرار-ادموا،لاخ!وةا،أ،تفواا)صخبهـ!مإؤ،هصتومعهايقلهحكاخهاإ

،للسثخصثر5لجمااوةتاط،ءا.تاواء)فحثاوا،زىلمواجعةومفا،دا-وواى.مطإقآءشرياتعنيلا

،(بالجةوا)ةساأ.رزصوكاكافهي.؟"!طادانكرو4زمنالأاونةط.!او(يرح-.)شتمكب)

نعتعبر،ءا-"4ءة.فةلفإؤاةامن؟،!ذطاإقو.ز-انلاا-اة.!ليلتاوبا-1-

-:الزوالفيا-ذة15ايراتياؤإىالةض!ا!اءهإزيصحولك:".شمئزاز.واءضىه2\لأأااا،أ!!ا)"لة!!ا!اظخ2لاش3فو-وليمالا.ر-حىزبأيمامنحءندم!

....الثفقة-،لاباءا،فاإن،طبا،1)شجاعة،مةالش،اقدنوكا.سنةوء-ينثاثلاهعورنكا،0591ءامللأد.ببرا!نوئزنمجا

عددوللهـ-احةمافاروا،فيةاصغرا-دودزهلاسممماوركشفووصحوقدوهـكط.ا3.كرددا132مننجزوا؛ياتوالىالي!تابةنقررليحمنكثراقضى

هـ-ذ.جعا!و.ص،قي"منكا،ا؛ووهـىه"ءاص"عإطللمقوجداو،الىكانءباذىونبدانوكاءاإلقرثهرانالي!!.ءةاالقرةيرال؟.ةبلكبالي-ت

.ةئم-اوءا،ى15باتوكا:ايورربم،1او،.-إ-يلأيةووإجةالحء!لمقاطعةا،لمبفىادلممةا،الصوركبلمرا،لجااليلالطوكنرفواسلوبفيلاما

.!أفؤالم-ةطت---،اكا-"!!دليا،-ةاكاث*!ؤ-هـ4وهـذه)،،جفهـسنرر4الذ!ةيإفوصىا.نةس!الىرةاشا،ياغةالمهالمزدوجةبالكاماتالميىء

،توو-طاو-ا1!رءوامزثطراوز؟تاولحا!-ا!ااءدنالسكا)كروا!أمشوظإطكثرفىووأحنف"ـ.زذوقعنلهمؤقاوءإ،لفلمؤافيوالعاطفية

ةةإ-!دضة"5إءا-إ-اإث--وأياالةطنبالا.تلاخإباعلى!تممصر1حاو،(م--ي،كسفوردا)بريةالجشولولاياتاحدىافيةصغيربلمدةفي

.-تات)!ا!عكا.!اءحا!اًشءهـ3س3و4وبعاها،ص"يفةوهـده)يدة"ايممظورةخإقوقد،بر،ـسيووابتهتا3لى!لادلييةاإغاركاعنةهام!صر

،ؤ"!ىاء!سلية،دو!،صحه-4وتليلىيميقم3وروا)بعض.(-شةفاايدجدزفي!ىل!3اليك"ةواركلا)ي!اتضحبف،الفروعمةتثرة،الأصول

اشا،وء-ت!جرقيألاكاشاما01بماليأسلاخث؟كلة.ةازل!مالا-راوالبعضغرصوراناط،لاقةالاسطورةذه5يجادامطئد.را+وكان.جديداأزساعوا

.4الاهاتالحهـبزءاءماياماأع؟يدا4ةازلمنبرض!لليام:اكألهمول!صحتالتيلولاياتانميتألفوهو:(الجنوب)يرحيرلىرالام-دعوهء!

ليطإحانبب،اكرلهوإتروامن؟رواالة33ةالقار!ءبنو)ككطانؤيرنداعتاانلىلرقيقاالزنوحمتواشفالقطنزراغةعلىازتعثت

.مضواشه-4اهاصزياتوالىامنخعلا)تنللا*سظورةموجزءلىمقدء--ا،الرقأغيوا،الخربا؟:وبإخ-ر،وابئ.با)ثالبينالاهليةالحرب

نمفوميرإهلهكان)ا!،ء)انجا،5ا!ا؟(ي2الؤا؟ءوب((أناهـ-!وفحو.ؤيهاطلمياة."الموتعيرتا)طرقفيشىابر"وبممااً!الشوغزا

ةءوجما،إبرزورر-اةيرعث3،طييناسمتقررلاا،سموواط!حط!امنفء4بما،لتغييرااوهذ

س"ين.نه!!لىا)حوأ!امثا،الجددالفادمينمن..ع!!نهنيميىلمإ1يخنير!بخق!م-3جرامن-!ة"ـوتلاهبما،حقارةاوشهامةمن

ئجداجماميانطام،نسااءلىزمةعاجمامتيناوكاتا"."!.فوكنرموضوع.و5،عرضوهتكاعوءس
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ا)بعضهاس،،بوالاسلوالصناءئعةراروايةكتابهفيورأواعلىيحاقظزرلبتظبوذلك،اطرلهنودا.ن15اءتبواليالارافيع!

-ه00.ء-صلبفيزتكاولكن.وسيةوالفراكرفليدز،اوهي،بيةلاورواليدالتقا

وفيطيءهاتدولىيحماجالقارىءانعير."اجمينالرواايهرو))بمئاتيقباافرمنازنو!حفروااسةاذ)لرقاوه!،لازمةخطيثةخطتهم

ال!ابؤكان.دةشدوأناة،مرهـ!بنفنيةسية-ساالىصعوبات!اا!اربوس؟ب،الارفىلىعلمنةالرقفوضع.(الغرفىلهذاالآلاف

.ااً!اديانصركبئلمإفيو،حبهلصاأدبياانهريصيبوافلم،خرىابطرقخطتماستعادةرادواا،خصروءافلما،الاهل!ة

!خالا،رينالعءاليحوؤوكنركات-دوقالآنينجنوبىءاعدانيممظهرابريناناكتشفواالى.نوبرور.ءياجزأنياحللا

.وبلالرقاايامكانواالذينإبيضاحفاد،الجديدةالا-ةغلاليةفةالطبوم

زالما"والعتفالصخسب))اننجد،ةء3ـاخطتهواتصمحت!يرلاطبةةوهي،س:وبسلافي"الطبقهذ.وتتمنا!.أراضاوأم!ك

"ابفينور"يةلروالبعضعيضعقدبةجم!تبماأصن!ينالمراعزصاًواذ0الماديبالكسوىلهاغايةولا،وازعولالها

وله-ات!!ر-سأالعليتةالمرفي(3191)اث!!وأ!)ول،في!از،ا،ولكتبتقدالهزيمةكانت،سنوبىلوا(اطيينالارستقر)توريسصازلا

.العدوسلإحاستعمالعن3!،تالتيتقاليدهاب.بي،مقدماإ-!-ارتورلاعلى

ام"والعنفالضضب"فيالففيالركيبانغير،وضوحهاويحدموااننفس!3اإس-نولاعلىكان،النهراهذلثمنودفعا.كينا

.لاطيامعجزاتمىءعجزةوبراعتهبمالهفيلزاوهي،اخلاقياواوربة-فوكنرا5يرا-بممدزيةوهـك!،الاليةالشمالمدنية

بة،(1)إلجنوبا.ل51للف!ايةفيأفسدتالتي
تاهـتحالاا4فهمدو،ةإعثيرنواحمن،الكتا!

!..وعلىيعتمد،ليواماديالضمالانعلىمبنيفول!ررواياتفيفالوضع

نموهـي..391.و0291.ينشاعتالتيكايةوالثلاسر.يةاوان،شخصيةو!اله.جهلاالم!يينفيهاتعيماشالتيةالييالمدقعلى

نمددعلظيورلا،يةالرواتارييخفيهاواخصالف!راتاهمعلىض!اءبالقيمددالارعناكممالوتيار.باكرفشمبهيعتز،يزراعالجنوبا

!احو،رباا)تجاة!ثربل،فمحع-بف-،ارالكبورفياولراتدثو،لوهموااليلىمنكثيرفيهاليدتقادكنهاو،يقةالعرلجةوباالدتقا

مثلءاعرشفيهالمعالتيالفيرةفجما.القصةفنفي،3ـامنالكثير0(2)لموتائةراشكا

-3-

قدوالنالشعر.ينبجح-اوكلاد،ندباوازراوتاليو.اس.نيلوأ،،ا+ح،ولهولا(ولا،+؟ء7"اح!ا3!ا!إ"ال"ضفوال!-ب"

اصكااط-تبفيتراوكلاههـا،عقلي،لممالعاسعووكلاهماكتبقدنوكا.هـذهبلجنواقصةعل!لكنرفوهالىشريةروءا

الىالقترةوهـي.يضااالنثرل-لءفيفقطالشعرفيلاد!الا

..لقيو.بعدف؟ز-رمالك:هو،"س!رتورصا))يةاورقبلها

اكلالمشايلاةطوفىلىلنتحقئ!ر!اثنيغطلللم!وؤيد!فث"ظةرباالخفاالدتايتتروفي3ـرءبالشيحظىانلنطاإوكللأالكتا.ترزبنهـ

س.-سلواماا0يتيندعانتاكانمالا،ئوجدندول!نو،ينيخرا

التيالقرارةيبلغاتلىا،إسفلىالوعياتطبقايكورفو،أسي!ولرالشعرباال،شيدشد،الشعمنديوانؤهوزشرما

اترلالوالياوتهووتهلحلانمهاظرومذكردلابها،لطحا""ةانج"رادفتاسبظلا)كك-يركيرفوانعلىليرداذ5و.س!دانءذ"ـآالبيل!ة-لم

!ءس-ر-يه2ـريمأ.اعرشادبمةلاا-ياتهأبرد(السبإزبمإت،ـممنواءيينلروامن

مفال1،عظيمثيرتا!مكاناءاشعر"يةإسحراالك!ا.ة"منو.يكتبماكلفييةعرالش،لروجابقيتيرالنافلترولماو

.("مليزياأسرا"!لمننختيلذا))ينيرلوامغصوورغوفلاوم"وارص.-."..

.ادردم،قعهلمتوايرخظلفالاامنيةال-عورإصوبانم"مم!و!!ره

اثرزاالفترةهذهفينمهمتانيتااروتظهر،اكوذاهـذإلىوبةظاللفكركسشبر!روةر!احءاالةارىء

ئع"الضإلوقتاعنا)بحث":هماو،عد.ف؟كاتبماروعظممفيقدو.مسالخاك!رفوباكىت"والةنفبلصفيفا"

ذيناولراوكاتا.ليسحوكامايمزيز)ءسيو))و،ستوبررسللما

.ءرثحرهءن-دعمرهنوكا،اتس:وثلملاثءهازعلي"اشتغل

.بهااسلولكللكنو،اعيوالتدالذكرىاس"ثارةعلىمدتروت،هالالنقادالخفلالحافيو.سنةثلاث!نومين8اث(9291)

نيةالثاتعتمد،ق-قالدالمصمهبدا)سرعلىلىولااتعخىدفحدكما

.ة-ازةالمهمةدء!هلماكاوليلمالسماللجم!تا5فيمدينانا(1)

لاطروالخوادثالحواتجهـعاتمنلىالنففيمااجا-تخرعلىص!ول+ل!عا"*ا-54ح3ا؟فى،اكل!ا!اك!لكتابا

نولوغالموو.اح-ليلدالوغنرالمويمططرعن،دفقاًبلاءردتكننوا،فجأةتهشهرالئيةلرواافينطالى)كنرفوويرمض(2)

-ورصوال،ترةالمتوازوملراو،عياأتداعلىيكلت!دخليالداإففيه.!كا،ا،حياثغ3لا((لحرماء:ىلاخراكفهمعضامنمقيعةقلا

ويرمز.)عنيناكنهو،وباالجناها!منءعذرافتاة،لال.نرجليغتمب

اتادنوفيفبيع،النهايةفيفوكنرة-عاطالاختلفتولكن(1)الذرةكوزباستعمالور:هاوطرهفيقفي(الشنمالنفسفي.الثللالىبذلك

رواياته.مننسخةلممل.وناللاثينيقارباماالاخيرةالبلاثالجنوبا.فيالقماخهيارتمثلبذلكفكأنهاش.قا،تد!بذلكبعدالفتاةولكن
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.زهانجافينججمابطلفبااهذولىادهاوبالصمن،عادةءلادباا.!نتنثراو.ددةا،لمكر

-3-اسطورةلىعقصتهاوقصيدتهالىكا-بيلجنيانوهـي،اصلها

.حدثتة-دادثالحومعظماننجدالءتابايبدأح!نودتعادثحوتا.تهيمفييدصلاناو،يثحداسلبفيقديمة

القارىء،كاًنوهـناكهـنااس-تذكرإلالفالمؤهاالبي"ودلنو-ىالموودفنالخصبكمراسيم،ئية.دااص!يممرالىالواؤ-عفي

ن..فيوم.ق.أـاا5اثريرىانإلالفاؤالىعماو،اعرفهاهـتدكأاو(وبولوجصهلانكراياتا)نظرنتشارلاكن"ي!ة)

ثادلحواإنبرلبةايردد.اءضومرةكلعيىهاامإقي،لبطالااآحد،شك-بيرلةعمةطووالأرسطوبكتافيرةء:اعلىادثلحوا

نمبهايحيطبماتقيساإذلهاورةخطلانتحودتجح2ـانفجيمزفهلجم!،واحصدكتابفيمعالكذكلعيجماناو

-.--.قيذا10الكءابليبالا-اهـذهي-ت-دمولم."يوليحى!ز))فيجو-إس

باالحستادراءةثبعوبهوالص.وءعن-هـومو!.

أفالمؤاليهاي-يرالتيثادللحوىءرالقافةمعردمعفيوت!درضلاا"قصيدته:مثل!)تالبو.اس.تيلمما1،ؤقطنالعقليو

فته!معرفيي-ءولناقعالوفيهـوو.رىءال!ال!ىمةعلمومنهاكاً،نليوياالىريضه!ااستمم!دم،ابل،يس!بموجيمزو("حلمةالةا

يةالروااءةقريعيدانحينئذعليهو.بالكما2ـييشححينإلا.هغيروكتو!لولمثاا

-ة---!عيةالجاةالدواسسئموقد،الشابفوككرانيقدوو
لىالس"بهواهـذاعاطو.كاملهالالممعبهاا"سصصمعجديلىمن

لهاكتب،ماًاهـعءشب-تةيةاولراؤسحوهبرعد،فوك!رات،الثعرنظملاووح،(2ـادةشعلاللحصواندوا5فترك)

"فليشبرح-كمقدمةلحديثةاالطبعاتفيعيوض-ملء!ةااللاتينيلحيوا،اورلينززيوفيا!ؤس!ع!4شاءماوزسكع

كبسنلآدافرايصفو،بايجازباكتاافيصةالمهث،الحواكان،(كلسسبي)رداكسفوهيرالصغ"ب!تو،يسبارمن

(الوراءلىاسنة.ئقياليحوم3و-ارفيراجهآ)آواحدااحدوكانكيفا!دثونويروي.2ـلمعلىاتثيرإهـأاهـذهبيثر

.،!فهـحا،مةل-اياملااتلكفىرداكسفورعاشوفييتمشى
يدهجدرائعةةطعةلملحقااهـذااؤو.الةصةفىنهممكاويوصح

،ادجدانورعلبتلقيو،باالك-اصلمبمنشكلاوهـيعندكينلدكااحدامدخلفيءفصاالفريجإس،قنلذاقحلميطير

تهي8يربيحما-5491سنةحتىصة2الفراداخخيتارفىيستمر3ـوف،لزنوجاوثرثرةا)ناسحديثلىابسخمعأو،أبقرولإتالمج

لافعبالكتااشخاصنفءاًبة2891نزل!-ا8يومباالكتا.ذهـنهفينةبلمورالجنوبطورةاصىو

.نفوزيرءحيااتاءيررأ-هـضمقدنكا"الع:فوبالصخ))بتيكجعللماو

و!اسن،3اااولع4ولنتن!وهم،ثلاثةاخوةقصةايةالرو.ةبعمح!لكتا.ةةعدمنهايجعلاناسخطاعبحيث،4فترت

وا)صندكاختأـماو،كاحأ"!4!ر(شجيبو1)مكنبنمح!او،د.56!!إسوججيمزثيرتاو،خليالدالوغنولمواعلىيعتمدبلحضافا

بعداخالهباءموسميت)ن!نكو2ـاة8ابو،ح،،1،ا!،1!!((كادي15طخطوفيأةوالقص،ممحط"لاقخلاتأثيرلكنهو،واصح

.(رهنتحاا،،مءقص"ةصاأممقرةوشهمةر:العرز*يلوعتوسييضةالعر

كل،امافاربعةفيةنيسفوشكلعلىكمبماتوقد!ريع(ا-وةو!)7ـمينلماأتح""ااش!ا+!13منشحنوكل

،كلبالدوولاخوةااحديتلموهلم!الاوال"لاثة-املاقامنق-م،ا(أالهو:إد.روالهحماها1)يمهاع-4اللم!وتصي،ال-جفحدىاعن

:اهـكرز،لفالموي-لموهخيرلااإقسماو،تهيةطرعلى؟--لم!نبرلىت،1اوختلااو،11!اا()ا(-بةا(-.ءلىلأانالأاو،ا(-.انالأا

8291نان"س7خ!يربتا:بنءي-1مء4لجلمسا-ة!طاليأ-لاص"يدوا

0191نازيرح2:ز،قكو-2قفيتوف،سوو.يةخالاص"لمةو(أأحضو.ك!رو.ءدة"هـذ

2891ل!ني-ا6:جاسن-3رليص-وانهـييتهخاو"يرتهخامنباصام!ارمقدءلى4حنجا

1!83نلمير-ا8:لفلمؤا-4ال*امفىلملألالارطاا!ن،111)(!(!ا)(*)ا9ك!-نلآالهرةافىلال

ةرشالاافيهارزلمضكر،تمااسماًويجما!ا4عومرنيةوسفخما%.اثرمؤ،افنياش؟اكذمن*ليجناعإيهو."ب؟نو1))في

نعةفومإسفىا"فوفم"ةثادكلحاًنك(صهافندثالحولىاا
.---ليق-5عريرص!اوهىبن-ةذياطلولكواتقصدو5ةلاسساسسمؤ(1)

فيهاددي!ريةا)نهاحتىغابدمنو.ةمختلفلةآةمركلفهازعز.ت"ـا!سمثا!ليدالتقد

!!



.ايخ!الممم-ل!لىاعصمهيئمحبهوثهرب،(لاف-دولارا7حوالي)نهكأ،تضدهوروهيالحياةعلىنوحنهكألمالمعتوهبن!يبكاء

.."اديركشى.والعنفالصخبفوقيرتفع"لهصوتلابؤسصو!كل"

نمشد-بىعطفهـعاكنوجاطدمدهبعنىالسنينهد؟طوالوبنجي

مقد،طريقتهعلىالىكينالمعتوهصجمهاعإقاليهيندسكاولكن.دلىي،خرىلاامقصالااعنلإفالاختكليختلفق!مموكل

لىكياسمهاسمعكلماكاناختفتانوبعد.عديهوكأةوتلاىهكانتولكنعإ-م!*توهفبنجيةالاخوهبينالثديدءللاختلاف

اوئحةراننهايخصوملههاالىااحالمطرنالثبفيطلفيبا-بحدوانرنخاقحفتانيسغويهاكلماينو!ايفلوحينهوو.العويل،واخلصراالاتطبعيىلاوينطىلا

جا-نفي!ح،الامغوت.ثم،فيجىفيضصىالاب؟وتانالىم،بدوىولحد!ماو.زمنياترت!ب!!ت:هاانتطيعلاالحوادث

يكرهـالا(وكانا)دلىياطادمةإ-رحو(3391)نينالمجامصتشفىفياضاهفيالاهميةمةساويكلاهما،ابيو!حدثوما،ستةشريئ

.شىءالاسر*منيبقىولا،شلالىيحو!لرجلالداريرعو،واولادطيراهنهكأيبدوذكرهفيءوكل"الوضوحمتساوي،سرء.

-4-حكايةإنها.وبراءةةج-دمنفيهمابكل،مرةلأول

!ممقدايعرقهناءلمربافيسنو،ئ!سيةلرادثالحواي5هـذ...ةمعتو3ـايقص

منه.لالاوالةطعس؟لأو،الكتابافيالشروعقهل-السابقالمقطعفيكما2891فىلا:0191في-نتنوكو

يرقص،متقطع،المعتوهبنجي4يقصيلذا،لجزءافهذا.ةسرلاابثرفيدالتعلقشد،الحساسيةمفرط،دهارفرفيلبطا

منلزااتفيتر.ينلنتقالاا.جائي،طلارتباايدباغير،الجمل(يدسا،ءرس،فظ-8291لىادنعوو-جاسنو

بلمعب-ةأشبههـخاوالحوادث.ءعانياآموجودةخهاممهاثاعن،اروةاونجم!عاحالنجالحياةمنيبض،اناني

.بطءاامكنتمفياجزاءهاالق-ارىءيضع،ثرزلل!!3ال-.طريقاي

بقدرذنمولاهنا-والقصة.الصورةفتكشملالجزءمنيةرغانلىااقظر،ءلبلأالىعنفسهادثالحوالىايشيرمنهموكل

فنرى.ازيةمتو!-وطفيكتتع!روأنفصهاعلىروتدما:ءـيدثاالحوذه5وخلاصة.يتهوزامناليها

الصهحة.نفسفي،ض!االصببةابنتهاىوفى،هـاصبافيندسكاخدت!اوفى،جةرسنخةمدفيبميرةردافيلمفيمةا)حبسنا-رةأن

تقوشرسةابنت!ا-انحينفى،ونجيعلىتحضوكاؤدسولكنطيةاالارسهتقرايدقابالةا)"هسكتحاول(دلىيالخادمةاهمهم،نوجإلىمنعدد

كاتافىهـوو،ألدواهنرو،ملاكارحلاًسصنحانرىو.عليه!لاسيكيةالالكتب"طاكعلىيعت!ف،ار!مبليغهو،فالأب.!بتاً

..كاسهيدة*لأموا؛يدةالجدالجاةر.إرنسيانفيهماينشد،يسكي-الىومعاقرة

.مكروهنسء)تينالحااشارفرفياوقإتهاا!ثرزةةيالمرضدائمة!اولكل،وال!ترفعالكبرباءشهديدة

سصكولوجيةفي"لهوا"و5.!ولاافانلااو5بنجي-الهمايسدبوهو،جاسنبابنهاالاتثقولا،لاجماعيةامنرلئماعلىمصرة

.-ل-لم-.-ء..الىنقكولأرسالاراضيهامن؟تة!اعةةالاسعتد.اسهخصيةلأغرأضه
ه،ممادالايهـوو.-54طلكراءهاا4ويإ-داليهوا4يو.يدو

.رعلمعةدمااًجدرتألمولكنه،اشديدحباكاندساختهيحبوهو.،هارفرد

الثماسس!وانبرل:فةطاحاسيسعةمج!وإزه.حولهيررىخه!فقدافكرةتحملانعيسهط"فلا.وضاجعتهغريبأرجئلأعشقتانها

لانا"قفالسإسهع"وفه.ءـنااجديةقوواللمسا)سهعوا،يهـونهالأبيهفيدعي،!ا-نللشرف.مممنذلكفيوما،ادفاف

ز"ـيح-لاا)نارلىلميدوير،لليلايشمو،(4عإييسةطلمطراش-ال،قصيرلأبمدةذلكورد،هارفردفيوهوختهاتتزوجثم!ماجما

لارضا:ثلاثةاءاشالا،نحىأحما".كيرفلرقللا.،حبردجفيثارلىخهريغرقاوور،الاولىالدرا-طالسنةلها.ا

...ب.و.وءم7-!ر،فيكتصفكاندساختهأماة191.حزيران2يوموذلكماساشوستول

نفقاتخودهـارفردالىشنكرلار-ال.صعتاتياالخةرا.،كونش*تهسميهاإفتاوتضع.فيطلقهاخهـء،ارجلمنحاملانهازوجما

واناحوكلما.2ـباللونور،ندسكاهاخءو،ندسكااجزو!عتم!ور-وءخراالىرجلبةنوتنن!ا!لها51لىمحئ!ر،اخيهالذكرمىاياء

".سكت8فلح!علهازهـرةالزفييلدالواعطاه،صرخفياشهااخيرانسمعانالى،(بيتهادترنكةكوأبنتماةالاصاخذتوقد)

..باريىفيالمانيلجنرالمحث!يقة4391سنة

،النغمات-قصير:ا)-مفوزيةمنا!ولىالحر!هـيهـذليصرفالنقودمنمقدارأش!ركلا.لكاندسترسلالاثناءهذموفي

تاصوبأمفعمهـاجولكنو.هانفعلىتلتفورتدو،متقط*هيثاكىو.يكر،ويشابهسها-يكرطتكاوقد-جاسنولكن،بذ!ااعلى

،بنجيءيمو2ـبللاوتراقصلمطرابخفق،افىهاوورالطبيعةدولاراتةعضعدا)نقكوافناةعنويخةيه،الاليتسم-بف!اًابنتهاا

.الموتااشقهاف"تحعائلةاد.1وشالتناح.التحااضطىإد،تحتالفتاةفتنشأ..صنهرفتهنحبأفيقصدفيويمط9!"سكل

ح.ومو!ر.-رودبا.وضاليإبرالاجشبرةتتسلق2891نيسان8ليلةوفي.منهمتر

لجو،اتغ-رو،بسلولااتغ!ر،نيةائااالحركةلىاحئناذافالمالاوتدرق،"النر3-تذو،الزجاجو-كصر،سنجا.غرفةنافذةروعها
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دالابالى5لمد".4و-ءةيما،الأبدالىهةاك،1فيحرس،ا؟حيمفي!ئهوافه.0191حزران2يومنقعرهنالقإصؤا.منلزاصفةتتغيرو

ولم،خرآثىءايمنا!ثرلموتاعشقهولكل.ايةالازيرانالنو-ط،درفرهابجام!ةفقغرفيب!ةإساابعيد4نموضساعةمنيمدأو

د!إثقكن،لموتاو.ةوقعاًامتصدوغاشفعشق.لموتاإلاليعشق

نعيعجزانالى،عة"ـمتق!داًيح!بمولكنالم-تسلملموالياالظريحبيبتهم"-اهفيامنتحر4.نفسيلقيماجمندءامسم:ةالثاحتىرسخمرو

غارقا،ثيءكلاجر15ة-"ـ،ريقذفوفيلمقى،املاحجالالماتحهلبعكس،اصلمةمتواخلمةمتديلةطوأتبدهناالجملو*لزثارزنهر

((000ر3ا)ةفييشعر،نمحارلااعلىمعزدقو،نتنكوو.بقالىالمقطعا

،بوسطننخوسيارةفييذهـبو4فتغرمننكنكوويخرج.ءعئندو،نيةثانيةهماتدقالتيتالساعاوعبث،منالزبعبث

لاخته.ولهحدثماإسيذكرهـوو،م-دةالص!ر؟-اذاة:مكبثلقويفصلىهناح!رفولعلو

فالمؤلفميهايعرضنالتييقةالطرفيهـيهـنالاكتابيةوالمعجزةيوماشيوماالحقيرةالخظىبمذهيزحفغدوكل...

رإقىلتءشىإذنتنفكو.كلعا.الوعيمنطمقاتثلاثلم!احيا،ءوبالم!الىمنمنيرالاصالمقطع-ى؟

..ابواتمراوتاالى-قالطركينالمساأنارت!-مقىقداماسلجناكلواذا

خبرا9!لىفيحمثتري،يةذكايرلاا-تكلملاصغيرةليةايرطافشاة:الزمنلةباوعيهعنهـونشكويذكرمالاوو

يماجم"يةا)ن3ـافيو.وثاعنا)بحثفيعد!اإساو،وكعكاة"الابينالساعةكازت،الستاشعلىا)شباكعارضةظلسقطعتدماث!

نجدعينهلوقتالىلكنناو.افه-طااخلةوبمحاإيا.همامتهاخواز:كا.ا)-إءة-معاوأنا،ق"نمالمظدوباالىقتافىاذن-اةقتفقد،إثا،ةةوا

وغض-هباخمهكدههإحذكرهـوونتنكوذهـناخلدنفسخااكاعطيإني،!رزش:قالابي15يااتيإاهـدوكأدما،جديساعةتلك

3-ايمكلخستعجلألمثاالألمحتىالاسبلمننهوا.كا،!رغ*اتوال01الاضريرح

الذكرىهذهلخلاو.8!اسي!صبامترع.تةصيل3ـافسقعلى
زأ-جمالتيوهـكط،ا3جميعنلانسااتلأتباراءالح!قاالطقيئيئالغإبلتكس

اسثاء.ظةنقمعاليحاوهوولهعضفاخرمش،ـدعلىنطلعاعطكاني.ليهأأوصدكوصإجات؟-جمتاءااكئرا)ثخصيةنكوحاجا

المعاءسالادبافياناعءقد)-ت.رو-المطر--:52الطينفيناتالي9تتنفنلا،وا%رىنةاو!ينزفإ.ل!ىإل،منكاتذكرءلكيلااياها

السححر.وهـذاحةال!راعمهذهتكء8"الوعيسيل))منقظعة2-اربحمعركةمنمالأن."نلىا"قمرانلامحاسزةمنعندكما!طا

..ي!فلانإيدافا.حداًفيي!-اربامعركةمنمابللا.بياقإل،حدا

نمخفيةارتباطاتا)ثلاثةلاجزاءاهـذه.بنانريبولا."برانينواالفلاسفةاوهـاممنوهـمإلاالفوما،ويراًسه!اق"هعنإلال!رء

4ـتبشهوب!ا"تعلقواخ-4علىغفب"نية!رإذ.يةءرالسولرغبةا..--

.ارةالقذو-ءلمصاالىارمزمنالطينفيماكلءع،تاليلنا:إوركتحه!ارس"هـرا2لكنو،ا)ساعهبي:يء-رعقمويقوعم

جيبه.فيا2ويضع.ا!عدونافي،ا)"4زشيرلاوالزمنصي2

علىينصربحتى،ئةبرعدةمإصغير،.تاةي!اعدديكلماوط-لتحتيتحرك،يتهنهاالىاولهمن،المقطعوهـذا

القصدهـوفيطىءلمبيما،القصدأ!طأ9وقداخمهاغضه-راسهنياآكا"ـموج!ودا!جيمقطعفيمنلزال!كا!ضيما.السا-عة

0اخت"عشيقعلى4غضصفيروءاتالمديىاتسادواتنتن!وإ-5عهـنا،فيهترزوبلا

زهرهـوآخريقورمزلنايتبديلمةطعاهـذالخلافيوقد-وجيبهفيقتدقدبينرالعة-ورةالمك-اعخهلىظلو،ربعا

ناإ-!طيعلاكما)اهيلماننتنكويعيسخطلاو.العسل.وونىمن!هاماكل.طل

ندسكافيههيمرت2ـي"ـويشمالكلرمزنهلا،(ال-اع"ينسىاختهض!عتكيفهـينتنكونفسفيالحاجالةكرةو

،مطنت!ارالااخفهو4لتومحاعنيتذكرهمش،ـدكنافهين3ـرشقب-لنهااوكيف،يحتقرهرجلمعتماربمندسكا

وتخ!تلط)عشيمهالقتلالةاشيةلنهومحاثم،لكذءن،مااقلاعوانهـواستطاعلوفيتمنى.ههبمرغنيآخررجلمنجتتزو

دثةحا.عد-إقالىقيصدضربإتهوبمحا.عديمافىكرلذاهـذهدفساوفككالمنسرة!افيحفصل،لنفهيححقطهادصيضاجعها

نمو،الع-لزهرابشذنمشحولحىواو.(ليةيطالااةالفتاارةبعبملمشط،"قا.لملمح"فيفوكنرلهيقوءااءـذو.ملدا

:1نفهالكاندساًرمزاز"ـاضحىفىئانالءسير:يةسولاانتنكوشخصيةئعةرا

قميصهاعلىووبمىبكثمااوجعلتنيةثايدها.ولمستبكىاجعلتعةدهارر

الماء!رورأ!يةبمحاذاااتهزظرنطلقتواظهرهاعلىاستإقتثمطبلىاوهو،حب!لىلاشرفعىمافكرةعشقبإط،!اخظجسدعشقا5لر

-غينيء،-ات?تحت.العيابةامدا-أيفيريدممأ،الدقيقالنور-فيمرخهاغشاءعلىاومؤتمقلقل!المحمولالثرف

--و،5-بر"وع!.مىررعثقوما0مدربةؤقمةنفاعلىالشاسعةالارضية-للكرةمصغراوإزنان.

ليوحيالذكرياتسدفيالترقيما!يهمانالمؤ)فعادةمن(1)العقاباعنديذ"فكرةبل،فترفهلنماوذإك،!بالأختالىنافكرة

.المستهرةلغابىهيىيقماناللهءنعوضا،هويستطعوبذلك.!تلكطظيئةالابدي
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شيبمسأالأصيلضوءفياناويث!تدالمارانإماالاصيلوعندالدار0الىالسفلى/لميابنيالاءفيانتوجلستخادمنامات.ءندماالذكرين

علىفيامستلفاجدنيتثتدئحةالراففدكانت.!ةراإقوىحبنئذالسذايجعلىنعم

حملالبابامنالهواءدخلواذا.ستقفمى،ستقفمىاقولوانافراشيحنجرضهاعلىسكينيطرف.وضمت

ذلك،اعيدوانانفصيانوم؟احياناوك"ت-.ستمررطبكفسالماءرائحةابضااناحنجرتياطعنثمفثطلما.ةيةلمانيةللاتممتغرقلنلا

"...والقلقااليلالىيرمزذلكؤأمسىكل،بهالهسلزهراختلطانالىبئفلىتكحنبرتطنانتستطعابأمىلا

الواحدفيرمز؟،أدصوكاءوالا!ء-لزهريخ!طوءـ-!لنامقد،نججيانبدلاطوتدةفاكفرةنعم

لخطيئةابتلكوالشرزبانتحرانهفكأغرقاا!حراذوالآخراالىؤلمووأألاوطخاولثانجيةإلاتستغرقلنأيم

علىت!مهذلكا!رنكلواذاا،!ر!ااز4ورصورالتىوولالمعينيكأكفي!سنا

بة..ر?أشدبعرمتضفطانعليلاهكذاوذمتهاإذالا

،محتومةنهايةعارها،اضحى،ثرفهاثوتلوالاسرةتزعزعبيدلسالمسيهل

تبهقىوذاكهذاوالى.م!عا!اازعاتاذلكعنتور:رلأ!ارأسيفاذاةظرانباتساعمفتوحتينعيناهاوكانتتتحركلمولكذ!ا

نالزماضحىو"قد،الزمنعلىتدلولا،افىلاكذ-الىاعة.اسما!االى

و.صرحالسفلىثيابكلأنعلميكتصيحدلىيجعلتيمتاتدكرينكاندس

الاتحلالوبالموتإلات،%لملمامؤعبثابالطيزفءت

هـ--تباسلا

لمقطعالنبدأ،8291ننيسا6لىامنيازنطفردنصكاماوندسكآيا.كي-الست

هـرة"عا:رأساًلقولهحاسنعهنا!احتى،نسةالسمفومنلثالثاتدفعهاانتريدالاادفعها

..0-ذلكإفعلاناشيدينني

رجلمعاننافنعلم".أنااقولهماهذا.يومكلعاهرة،يوماادفعهانعم

لاعلى"االأنا))هـون!نكوكانفاذا.نتنكواخيهنقيضهـوبيدك13ابى

-"لأنااهـوِِحاسنفان،ةلاسرافص"ـتقاليدتتمثللذيان!كوسهكينتبكلا

-ءالصلبصدرهاعندبرأسيفاًمسكتالب!ءعنالكفاستطعلمولكنني

الرجلوهـو،حقدعنميةالناإلمغطرسةاففيه0مظاهرهقبحعباوالماءكالمطرقةيفربدعاوماءوبطبنباتي!بضقدبهااممعوجعدتالرطب

فهو.خسةمنمبلاستمللبمهماادبسإاالشجاحعلىالمتكالبتحتيو!تفيذراعيالنوتواظلامافيالصفصافاشمجاربين.كركأ

كانكس3ـاترساالتيالشقود!رقو-،في"الواثقةمهالمايختلستفعلهالذيذا5ما

هـ-.-..-ء"ء!.بصبامفجلستعضلإتهاوانجتمعت

01ومج!ل.مهوالباعاماعرسبع!كواسابل!الربيه7ـرياس،"13اسقصادقدس!ني

ارفتاةتغرام!اعلىنقمتههـوتقليديةاخلاقمن.-5يتص!فاب5الذعن!عهاانلووحاماقاكيفتذكرهويستمر

-،(....يوماعاهـرة:لابقو،ـايعنيالتيوءـي)نتنكوالناشئة

:البيتالىديعواناليهتطلمبوهي،عشيقهابلةلمقا

صباهفيقبايركانكما"مياجلامن"ويللأحقهااسرقبهـافيرا

يتصفو.م!ف"ص!فيمسموعصيقتهفانهـذامعو.ندسكاامماالىيزاناسهعانواستطعترذاذإشرذاذفيالصاءزهرتساقط*
((..حولناداشةفيترقبنا

نتهممكاعلىيخثونلذيناعنفا!اع!روالرباء.كلجاسن.انالزيزمهمعليوهـواكمحوبينالببتاتجاهفييعودواخيرا

فيكاندساخقمورابلةفحمهفير،"الناكاكلام))منعطالا-ظ:الع-لزهرنسيانيستطيعلاودعا!فاوا

دولارمئةيقاضيهاولك:ه،ساءتقدتماسيرلأن،عاناولدكاتشتدالعسلزهرئحةورانلالىيزبينالاغبرالحثيشعلىوركفت))

علىيصر،ساديوهـو!واحدةدقيقةالصخبرةابور+ـاليريهاالاغبرالعسلزهرلوقفيالماءإرىجعدتثمالماءرائحةو-ذلكوتثتد

وجمادونفتاةعلىتطاولااسكيىلأناالمعتو.اخيهخصيثماش!فلما!ال"زهرايثملالعماالارضلصقووجسالضفةعلىوارتميت

للمجانين،مستشفىفىيض*هثمفعلا4يخصيانالى،(يفعلبما،...الماءالىاصفيثيا!تخترقالارضىاشعر.هادمدقىتدلقي

يتمشىلزاماهوو،الذكرياتهـذهمنيفر!انبعدو

.الزنوجالحدمبمرافقةسلوىويجدىاحدآيؤذيلاانءوغماضحياقدوالماءلالعزءـرانندرك،الجامعةتحوعودة

للحقارةوكوأتن.لفتاةلهبجكاتاذنمهبانلىانااسجيطلب

ةسحصلوقد.الابرياءالزنوجالحدمعل!ف"ـيحقدفيالتي:لايقوثانية3ـرالنيرىحالمالذلكو.اواحدشيما-اعنده

--.-.شتمهاوابالميا.اشعروجعلت.الصباح"ذاءرةلاخرالنهررأيتهناء،

لمولكنه،جفرسنبلدهالىددمالذيللسيركدكر-!نعلىالشذالنديهميالمص!اثمالربيعفييتفتحانىهرعندماكان.الاصيلورإء

اليومطيلة"اممستر"الصيالخادموكان0الذهابإستطعالقربفييأخذالاميلعدالثرزاقانالسماءامطرتقاذا...مكانفيكل
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تيويخى"ميوكلةهرءا،مايوةهرعا"يرددءـبوو،ن!امكا،كالسيرلىاللذهـابةتذكرثمنعلىلللحصواكوذهذايترجى

لية.الماافةالخصفييوركنيوي!-ود!4ـسيبزن"ـبأنف،واحدةواحدةالتذكرتينكاتاالصبيمامايحرقجاسنولكن

نمةالرابعالخر!ألانبدح!نلالحافيباالاسلوليتبدو...توسلاتهغمراحداهمايعطيهولا

أديبمةطعفكل-ن"-انمنمنا)ثاماليربر؟حالكأاب.-نفسهايقة.العرةلاسراعنالناشئةالتصدعىقويمثلفجاسن

هتصوفىه-عيلذاا،لفالمؤيق!7ـاو-ءكلسا2ـيينةوحاصباوكما،ابخ!سيانطلاقهبا-آخركلشفيندسكاتمثلهاكما

لنايصفو"...ا)يردؤارسؤاحلاًالفجرطلع،:ءرهللأولكنو."ـللموتبعشقنتنكوو،اقعلوامنبهو،رلأبا.يمثلها

لمقاطعافياهـدهـانثالتيهـيو،دلزيالزنجية4الخادمعلىطلموعه!عللةبالحضيضابلغقدنهامنهمايعلىالحكمالصعبمنليس

فهمزعر،لهرةالافيدؤركلاحةرعلىار،-!مربات*ملبقةاا)هـولكنهو.اثض،لمقطعااهـذعخاصرمنمهارعنصالزمنو

مووؤبعطفعليهمتر:وو،بعضابع/ضهمفيرعرا13يرخ!يعامنلزفا.بنجيكأداونتنكوعندمنلزاعنيختلفإلاخر

.3ـممنءضعفينلماسيمالاولدفعايخرتواهـو(مةرنالرا)يمالتقومنزهـوتنجاعند

بمااوث3ـاوقفتليصف:فلالمؤإصفهالىولاااتافقرافيوبحف،الاكلتقاواعلىلتدللااعةالساتدقلاو،والقبض

نمضربامتهافيج*-ل12برسمإلىتيءاًثم،ا)بابتفتحوهـي-5فيعرنممنالزءـوعندهفالزمن.اغلاقهأاو-الدكان

ية:والشاعرلدقةابينيجهعيلذالوصفاهـذافيالقدي-ةسنجاعندشيءكل)نبل.البتةلهاخرم!غزىلاو،جرالتا

سر،ينتصبا!ن12هـكاولكن،ى4مفيماصخمةامرأةكانت*ليعمغضبوفه.الخسارةإوحالر.ناح"ةمنزلالىقيمةلا

ئفودفالعضللنكا،!يالضابطنهاعندثانيةيشتد،ثمحشوغ!رواسعهـ(باللدفعالأرض4قطعبيعتانبع-دإتحرالأنهنتنكوانتحار

!ةحالالمفوقاوعانلمو"ولسم!رباضأماكالخلاا،تتورجلمارااي!لذيااًيالعوضأالهكاك!الاان(سنجا)هـويستطعلمالمبلتباو،دهارفر"ـفيمليتعتنفقا

هعطامبانئيللراحييواعمتدوج"ذلكجميعورهلو،تشقلااليلوستإؤهااخت"ـانيلاحظيدفينوابرهتيمووراًوعند0م!جافييدرس

".قدريالقسماتفيبتعبيرالمندفعاللارمماأتفعير،للحماخارج(الب!رةهـلأ15يتب!نلئلامحجبةبيهاادفنلت-صرءتجاوقد)

-برالصوحملالتلهـامنمالاينس!رلأانعفيتإفلزيفدىوتسنهاا"لليقولللحاو،رلزهـوامنكبيرةكميةتاحضرقد

ضيحلاللااوللانخلاالىا12يقطرفيةلهرلاانتكااإذو،والعطف..."ارلادوخمسين

."يخلدووإيجابقونينالذ!--دم!إلااسو8ا-وهمالزنوجنفإ!ع:هتتفرعالتييةالمركزدثةالحاانالمناسبفمنولذلك

تلاء-"حم!بسنورسز))سءيدخ!ابينويدلزليينالفرقأشدماوادثالحالىإشيرا2بأغلو)الذكرياتوالاخرىادثالحو

،موأقاامكرتماا-إعلىارداةالمءر،ابداإيلمةالعا)سيدةمنصكاًسنجايزسلمكيف:ختلاسلااي5،(إهـافنعرالتي

إط"فلنجىب":هالىع-م،دورفوأجم!بااكضلمةأقماشاقطعةووك-ف،أتنكوةالفتاعلى،ـافقلينلاردومئتيبمبلغ،ندسكا

لم.لأا3ـاعنأ.4اعيفيد،ا)نقودمنبشيءلب"تطانكالدلالىأتنكوءتهجا

ةدثلحااانلاإءيلزدصبملامقلا!دجوماطعلمةااهـذلعلهمفتشت،ه-اياالىعطيه!اترلادورةعشإلامهاامنيتسلمملم

زسإقتؤدج؟،تءوالف-اةأتحبما-ن8-إفاكهـجمأهـ:ا!4المهفيالسيركممثلياحدمعالظهربرعداهـ-ايرثم.دقهتصلالأنما

زجاجت9-رنا.عدف-هغرفام:ه!-ءتدوجإصلااش!رةسحبعدهو.هااثرإفقد4لكنورتهسيافيبهافيلحق،سجارة

--لحمسإتءـرو،مالهاأا-يردتأوؤتولهس،ال:اوذة-هذهو،مهاالىخذهإاًوإغالمبسبنفصكاريرو،الفلوس

4ناإبدووت6إ!-عءقلل:-ث.جفىو،-ن-!فيءق.كأسيرا-سزدك!اب!زتهاةس!رء)سولمتتأالتييفةالثرالىيدةهـيو

نعرفلا:)اوء-لىلماعترلاأحنهو.هـاجدواإذ--قءل!اسهنجاهـردتظاو،ءشاالفحرجواتهاحفيدعلىفتصرانترفض

ءيبرار!حبمء-فى-ديرصع4!ماصة4نإبرل،(المثذليعداء:3،ش"ئكالصيهفقرتحلاءعولهاويحضر(شهركليفعلكما)افقةلموبا

.كهـ:اةف؟ضاالواعض.إ:قذهلملو-لمهليقياهـذدح!و،إبحثاءا،:ا-نجال.دخولليلافيلمقطعا7ـكاينتوايرهـاءلضمرضاارولمزا

لىابهـ-الذاقبى،كارا)با-احالصبفينهاؤايشدماايلذاالمخبأالصندوقويخرج،إدةشدبحيطةبابهايقفلإتياغرفته

ء:دماجاسناءضوصبعتودوخالمطبفيخزهقب،الحنلم!سةالىإعيدهاثم،ثازيةهافبعد،قةوالمسرالدولاراتفيهبجمع
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:ىخراةمرمنلزباناكررذلفلمؤااذاو0نتنكومرااكتصص

لالم!ولهى!فلةأللجئ!أز،3،وعمقوتاريقتكزك،تكنك،زدفالاعةحتوراي!

.0"م..ينلينرىخذفأ...زفهعىالمةداال*قيؤ.ض!ذلك

!ق.طبااادؤهاوالكتب-اصلجلمجددةاارسلمدالىا-قدم،ابفثا3ـامعذزاًخو،لزنوص!اك:8-ةلىازذهـ-ذ)كبعدو

:عن!اصدر.اثةلحدااليرليةياتنظرعلى

/-.ميو،الح-يرا)عيدحداهـوما)ءوو،ظةعاوال"--ع،بنجيو

اءةافواتيءديثةكتبلهلسلة:المروجظعللواتلمكاماهـاعرمشاتهـزقدو،كهـن!و.تجيالمبعث

اص.ق002ابعالرلجزءل"ل.ق01.اصولاالجز،اخديمالىعدمع"انتدحرجت"،مة"اوالقتلمواءنالرهـيبة

522سملخاا""051نيالثا"عيدانج،يدعبالتاينيلامنمناج!ؤرونلاختدههـ!و،م!ندسلمها

داى052سدااسا!!!-751لثاالث""...منلزاواتلذاانزكروا)تضسحة

داعوقد"الملمونةالمروج50ءتابلمةل11بهدهيلرق

الءخ!سةمندلزيوضؤرج،ه-طبتمنالواعظيفر!و
قرشا.57ثمنهولطفالاا!قالحدصيصاص

اعلوماتي-ديتةكتبسلمسلة:ء!لثيااو!ردتييدطدا:(ئيوفر".نهااو.نجيقةبرف

مجارجم-افيكأريوالدهـوعوج"ا3ثيرذولم،بسدلىيس8قلم"

517لثالشالجزءا001لولاالجزءا130عدموم-حأطرفاتاتدوءرفوعسبرأو"ثت،إدةالعدبر!اةا!ا

002ابىعلرا،51.تيا)-ا"زةا؟يرووا)"اسلاءهـء،مإهاياذلكءنت!فيلاذالىرر:نيوفيفقال

،(.-صىلماليبا)قومص:مرلحظاتدوو

بيالعرثهاءالازفىءديهةسهلسلة:بكتلكيف،،.كءليلا0له)*،!وا؟اا)ءلىتليأرإقدرر:يدلىدتفقا

اية؟شإوالةبدالةايئ-

571لثإثاالجزءا001لولاالجزءا،،0يئالخماىارنلاانااوهـ!،يةاا)بليتأردةلى.ءإيلالا((:دلىيلتهـفا

052صعالرا.7-))051نياالث)،تال-8ربإغونص!نجدلىدءنإنوحورنجير!رخإذو

الرياصهات"ن-ديتمسهإ-لةبهتب"اب4اروهصدا؟مدكلهاخقبر"اهـدأ"المةير/ةالىرةعرفياحضذهعلىي*اب:هادلزتحض

003عبالراءلجزا521اصولااءلجزالكنو.أ3ـدفيملهابخةهـرز4ط"يرووكلذلينهااؤيةعل0لم-تحرا

053مسلخاا"571نيال-ا".ح""ـمنئ-ا!ادعاقدو-بخةلمداانميدفيبةالعريرىسنجا

2؟5ل-ال-ا"رصةعو،بةالعرقفيوو،اخفب"طثست8ؤ--4بةلأاةا"تااعن

داعالهوتيينص-دكتبلمةل!اس:لىءةالعرغكأللاعداقوفيبهلجدا!امرأإو،روجمارضمإطيويصلا

002لثالثاءلجزا001لولااءلجزا--نأدعوصف،ت8أب!لم!اةدوعلبا

052ا،خعالر"051نيال-إ":--و--.-د-!م-"ورةهـرةلزاورضوحو.:!بمجما

!-!حم،ء+-.اس!-"4اأمنلىدهفيا)ساق

:منأجم!-باءـذهأطلمب-؟9!ابقيغ+؟.يرغصدىالذهـ2ضافيولىكردد

،إ3!د!؟-3-ء

ناوزطا"بح*م:-،حمف!!ب؟غ،ع؟ضمام"تهـدصااملىع.يلزدتكلما

ءنر؟!ء"-تج!لمه!،به!غ+7آل-ليلىلىورءوعنص!ب

يرينلملأالمع!لممالكبرد.-"ةحم!!،؟.تالك--اخهكصأ،نسبحم!

ثومصلم!اراد-.؟!!-سةلىةء"مخرلاا-وريإآأفيسرالكو

ناتلبمكتبةاجبربراهـيماجبرا،0يةأ!ا):ويةاا):دإتأرلقد"

اصنانفيتتاكلمائر-!منو-!،سشو-ا!م--دبخبر-

فا(دإت!ا!!لالوا)

ص!!


