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تدعالماو،النضربما"شباكنر،ازبهغاريقطرعلى،ضاعتفاًتمضالمتناامنجبصتالي-ةجذشخصيةةيصخصبحسة

تجدولم،اام،.نيهتجدلم،بعينلأراسناليحونةسهالىاان!ع"لتوحاالتي((كلالمشامشكاة))،كالحياةوح!ت

اأصط-عه،قحقوتراخصلمام!نلأكانقدأصكذلعلو...بهاشبا،"يلهيزلاواأصظلملامراإصوفيهايمازج"،ساغرخليطاكانت.تحالا

.مما)الةرالطبيعةم:هانتقمتفايكنلألمعءرفي،انجكرءجا2ـامثاو،دلوجواذا5الىجما.ت

ئبالمصاومالهموهـيهاو،ا)كئ"بيفلحراهـوهاوبةرحلثررةغروجاءتبةفغر،لاستقبالهابعدصستعدا

لمبوواصاعيلووفءساين،2ـاوامابوهـ-ااين:الى-توأيداال-4ءلىثارتو،الحياةضحيةفغدتالحياةعلىثارت

الحياةلتعتزهـي!او...حهاورفيقرل!ابرجايئ8ـل؟ينلدابيد،نت5ما!ء!رالتناو.المنيعةنهاحصوممااصرعيفوقعت

اصغيو!وأيايط،اونكاترااءين.قلاتتوراسفا.عد،إشوتعلىاوصلتمانهالأبهحظي-ماغليلهادييرلمىظ!اًظلىاعها

ئم،"يبةالغرضاراو-صويءةلمرااحلامهاءينكاالونعلمشة"ةالعدزعدمن!ااعلىتهـ4لىايدةجدنطلاقانقطةتهااعقيحققمة

هتونخرخ"فوريةادص"دخلؤتلجنونامنراتثربهات8-اانو،،ة!ادطرلاوفيلتزالاانهاترىحتىتباغهافلالاقتحامها

اهرةفيالقموت.يرفي3ـالتعزالىلضعودكا"تثرثمتثفىالمالى.يرع2ـاغبلوو،نائيةتزاللاالمحجة

.إبهغر-يدةوحتةهاتلافيصيثياهـاالوانافإ،غاحياارطوامخ-لففيم-اجبرجمصلرافق

.4كاتافىجميلأجبمزلخا2ـاصحكاربةالمضطرمي-ياةهـجماهـذهس-

ق!لنههدهلمماالدقيقفيساالصفال*حليلمنعهدواقدوخيرلاارض--"،ةصالورشسة؟8ا""،ـابتعاسب-!زعرلاكئيبةلبةطا

2ـينلمكتبماكلفيهوو،بيالعرا)سيرأد!فيلكذش8إ)نفص!،تعيزةعزاًثرالني"ةلهسولكض!ا،الذكاءحادة،اطاق

!هاعكرافاوميتأصفامصملىاودفيع،!ابيعه.يمد!لاإرلأفاا."لاحلاماغهـرةفياتومر،مرةافعالوفي

،ا.عحهاأصصلخ!رامهتقصف!هـا.ء.اتداشألىقد،.ويةال-فتهاارتط.دفةارمصو،!ءرلىاكلعهانتقلاو

،-ءح."مبيءسروهـمن2ـو:-هـ

.الواقعالىلالاسقي:الك.فاط!علي-.-اماااذصعوبرلختوعابىتا))ات!لورادتاردو-!صيتهابدو
د.دوفعل،لوسء"-ج

ر"تلاكاهصلتحيحمامنهااترات!ركانغ-وتر"بةنضباطلاا

فظل،الخياليوذ-ذاأصشلموضوعايقودهانيخثىناوكا

فيخ،ريالتاسبيلعنيخرجلاّاعلى!يصحر،صقةلحةاعلىميساًا1ح:3ـ12ؤعيدو،مسلابا2ـتهاشتماماليوفءمقت،لحاعلى

--.ء"كوا.ظةلحكراودإتمربانهااخواثارا"علىفتنكبإعةلمطاالىاللمعرفة

،مغوقامنعليك!ردهماإلىهـتاحءورحا.!2ـرودصمفكركباربيناأصشهرةالى!يقطرلهازشقثم"القلقو

ظهرفابةلمضطراةعفدلمارويثخهـيةقعماالم!اتغلمغل)-قالاًمحلمو

بةيخماالضعفطناموعنإسهواننودةالعظم!نامو3ـافبطصااوفيشةةكلعلى3ـااكا"خؤيصب،غالارجاوادبائماوورءر

-يرةلحاواأصدإقائمةد،راضيةغيرتظلو.الثقافيةالقاهرة

والمفكرةكاتبةواأصأصلاديبةعرض5انلونردكناقدووزظللرط:ةاابنإناظلالالىاو،اإوسيقىعذوبةالىفتل!أ

قد،التوملبالتحلاراءهاتناولان"ولو2ةأللمرعرضامدر4ر

لىخصصءـذاءتابهفيذلكيفرللملعلهوهإ5شخصلتناو.كماإزاءن-انلااشعور.تمةخا5:هـيلءقوكما،.هاوالك،كئيبة

له"..0التصرولجراو،حةاأصقباولالجما

.يباقريكوناننتمنىملمستقفيبهاتحفناقلامسالصةر

الحمصخلول.-.ان"وا.":2ـ"كافتنشاكاتبصلالمنجيرانالىتتعرفو

(،ادر-ةحإقة"خوتة،اةالحقيدفيداممادامتاسلاتءر

.+-الأولى"ةالادبالندوةفتص-ح،مهرفيالفممررجالآ-هاير

!لا3!سبيلفيالنضاللواءيشراوهـدىخوتحمل،المعرقفي

قيما،أتاج!وانشاطاًوأصجدمفعمةحباة،العربيةالمرأةتحرير
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مل.ول)ةاًالتفكيرمناًجو؟،ءالقارلدىفتخل"ا!اءفىلكلذوصإغيرةإءالثصه

لتدك"المؤولف"انوخماورمىححرافي،س%اصعالغ"فياليزملاااساحءإامعرسييوهة-ةي!قصصعةصو

7.3-سص69-توكيرر،ينيرالىل!!لعاراد

يحبسلواللكذفيهـايرفد،ةبعيديةغامةمولااتعاقىيرزصوفى،يةصصإ)قعةموالمجءـذهفي،ماءزةبيرلسزسةلاانفنهضي

موسيقية.ولجيةوعص،خ!ءصلقوالاو،صناعةواص!-صارؤءهثرقمعددفي،أفةلمؤاح!وآب.يالنفالجوصلمقفياءيحلااةقوعلى

يشكو"ماما"خيرةلااصةالقهلهذكيبيليراءالبشالكنوهـ:*أـامول!بااثأـدإيلالتحفيةرفيءرجةد،صءصقالأامن

"ـزوجتلىارجلبهايبعثلةر!صافيقصةيفه:!طاضوصعف!ءتنيامكالااعظ"م"ميةالقص

ثم،سليماالدىو!ايقدءماننعع-زصين-ةهايرط،انثراالتيةالءفسيلحر!اوزبد،لاثم"ةيرالصغءشيالاا"4صو!قاجماؤف

كانماوهـذا،تزوجتحتىاتبس:وءللاثالخار!الى-اةرق!ةوهـيعتولمسالفءاتمنعا-4تضطويابمالغنىشديدة

فيمةموالااءلندتجيبنسانفىمنهرغ-4،!ا-8-مح!هانيودتمحبولح:هو،هـفءرءإطةيحمح!ىقد:2ـافييكمناةؤت

لذيابالط"لي!نثماهـورسلاً،الدوةألمراقتزرقدو،ت"اذو،امذ-بخهصاتاسء-عرإليقظ-4لهز-محعتاااذحتى،مومحر

الزوبخانةالقصفيالضعفمنثأوم"مةمنغوة.كاس))غلمحه4ترتالذفيهـذا)"سو.ق:لمنإهتعرفلم3ـة)كوللحياةاًجديد

ناءع،الوافية2ـابصفاصيل3ـاكاهماحكايةا)-ارةةخهلزوجيوير،ةفمغاهـي!حاس!سأهـيبل،ؤ!-ةصااص!حةومشاعرةالةظ

إفثعرماوهـذا،إيهاابها-اجةولادةالح-طهـذهرفتعالزوجة

نسةللملأاخيرنكاقدو.ةالقصتركيبفيص"علتبا!ءرالقا،سينمافيصلسهو،ةرسيافيبر)قا?ا:بميعالرضىاوالقلقفحها

يقصدالى-مثلا-لةلرسااهـذهيرلصللزوجاقيعلانامء.قعوو،محيية".سارافكرو،كففيو-لامس،نطرةءفدو

التفاصيل.بهذهاقصةالهيفيرو،الخارجالىسةرهسرعنللهربحأقلأعماامنز"اد:ر-ي"ةهشفاتجارغو،ئشالحشاعلىامقدا

بعضفيازهإبرفيجتنجلةةؤالمنفا،المحلىاللمونمااذهـ:تل5:.عدءللنتسااةالةتإد!و.نةحضاوحرفيم3-ضطر

تصورالتى"ح-!نلىا"فيس؟لاو،عةهوالمجهـذهقاصيصالخيالهاتثقوؤاتفاتفبد،إ"ةصاتهاحيا.تكاالتيهـب،اب*ءد

الىاخ-3ـماابض-ةتشدجديدةطفةعاتجاهيننسعاعمتفيهـلك؟الناساتاضعبموأجمهزاًجديددربا

،ج!ء-،:يرالعواو!!وفيهـرةظاا!4!4و.انالجكربئا"لمةكرةافي"اقصوصةايضاًفيلقهبيالنفالجوهـذامثلو

ىلى.ع:-ودنماووراًداصصمحأترةارقصةهـذهانوا!-بالوحشةوبالوحدةلمرغاشعورا-مرهفبتوتر-رتصوالني

ليآ.ويرتصعلىأـاقيازكاورةتقصحينيم!ةعاللموناءـذانءلاماتمنعددفىسجد-ىيالشعوروهـذا،طةيالعامانلحراو

"ةالمماجزو))و"كومجمرخالشي"قصتيفيكما،عيسرظلتو،مالعالاوتهااشترمفكرةفىالىطلة3انحطلاسمفهاما

.و"سامالأنكراننكةأوطرفةفيهـماماوقصارىفتدير،الع-امقويخف.الجواباالىاابدتحنالعلارواتذه5

ضااستعربعدلذهـنالىاتطفر،ا!يرةملاحظةلنابقصتإدهيز،ب8ءئ4متشابداحويومو5اذفا،ذهنهالىايامه

يج-ديكادلاىءالقارانهـيو،لأؤاصيصالهذهماعالجوا.عيشلاو5كأنماكيخحرلاهـو،وهعندتعملرجل!مماجهو

.لةةالمؤا)يهتنتميالذيلىالعرائيالفءهـعالمجوحيمنشيماً،الرءلعيتيفياللحلةتلكتشعازسانيةمنةلمةحولكن

،بالمجتمعينالجفتمييزفيرغبتنامنبسببذلكنقوللاوتحنفينجح/قدانهضيرهفىو،دالجدالهامسهرةالىفيدعوها

،الموءـو.ةاهـةالقصوهـي،عزامنسةالاانتحسبولكأظ،القصةتترهيهـنا.المفكرةفي!ي!اشيسآتخطانعلىحملها

نانسالهاو،ئيةالنساواءالاجتصويرعلىالالرجمنأقدربردون-تن:ضد،المةكرةإن.يدتميلن4توحيماولكن

منلجواذا5في""تلاقماو،بيةالعر"ةالفتا"جوفيتضخرط،حدةاوةاحدومن!الاستفهاماتعلاما،ستهى!صيجديدةبحركة

ف!لمر،لمعاهرةابريةالعرللقصةمادةخيري5اجتماعمةمشكلات.اعدةوةاثير.كاممات!ويدرتهاصفمحهاوستمتليء

فانما،طبعاالفنيبالاطار،المشكلاتذه5تعرضإذ،اخهاعنةواضحانسانيةبترعةتتصيزاخرى!يصاو!انعلى

خل-قفىالادبيشاركبذلكو،لهاالحلولالتماسعلىتلحالىأقرباوأولاكلا"الدواليبنافيخ"و"صحفباء،ك

.!الكبريتناغاماليوهـي.هذو،ف!للأابيالعرافيتمعجتماعيلااالظلمق!جةتثيرنيةالثاو،قصةلا،رةصونتكوان

ادـريىيرو!ل،المناقشةتفسدهالأهعنصةإثارةمونلموالمطيواجههوكيف
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نر

أئضاهمما،5!رالار،ا!د!ا

هو!ر

كأولنةط"سجلتالئيثارالاالام"لمهد3زثلم/ءةالادالاوسهاطفيكبيراا!!ماما"ينياللقىالحي"روايةا!ارت

رهـاء-اشه،رزلاثةصدورهـاعلىمى5واا-نالاصئيةالرواز:-اولوقد.لىثالحلىبيالعرإ:اادرتطوفىجدريىة

لمأوالووايةاية،مولمالكتاببهضانءير.صالح!اتيمعظمممآراءكاؤتإ"ةللعرالاؤطاركأتلفمنكاتهأيئءثس

الذيالالتزاممبدأعلى-روج،لكذتيجدواؤو،ا؟اؤبهـذاهـلعنالحديثهـ!!موقد0يالجةا؟اؤبلاسافهـ،1!ودواإ

وفووهم،يةالرواعلىهؤلاءرةؤوانزعخقدوفين."للاز"ىالحيا"لفمؤةيرءـاقيرس8ورؤثأابالآفىبدأ-!

كاؤتيةالووافكأن،رحووالتالمحافظقب!ناعالصسدهلي-و8-يةجة-ءاو-.؟ممنزفتي"اعلىيةروشهعلارةثو،هيقلءل

طم-وها،انداف،ونيحه"ؤفىيةاشكلةواؤتءاح،!منقولهتي4ك-%ااربىا/ءوتاانونودابلأصطرميمير!ة؟ا

هـذ.مثلالى"الحاجصدقعلىايلدكبراهـي،ل:ارأتي،الظاهـرةوهـذه.3!دهح8،ح!هول،ا):ةوعلىاء.إدعوماوءـذا

باننؤمنوفين.لف،ممااساء!موا؟في-ءةشكلمة11ازاعبيالءرش"ابالولىكأاعنالاولىبالدرجة"تفمرحالتييةالروا

.ا!ةل!زلاالىنلر!مهاصيممن،؟لت!اءعا"؟فيتاللايلحا!اتو-اوقد،الهفر"ةهـذ.قيءعا

.ز!؟لوا!دروفيالظلهفيوتاذيئالالهبةلميةالرواأةدفياينمةابقاسلالعددفي"اباالآد"نثستوقدهذا

إقماو،،اينمةارتخضاانمنبد!ايكنفلم،يحىاقيرفياويةالوواعلىالخناءفيمقالاتعدة"شمرهـذاردت!اوو

حبصا،ري"ن!اعوىع"صاذالالى!قلمؤ-،!اثلو،يةر"-وا؟امعةفياتفىاوعلم"التراا-تاذ،الدائمعهدالثهعبماذالاسظ

الحي"لووايةفمه-"فيزنلمةمءازءة-رالااقف!يةيكادااءد!انللةراعول!يرىمالمحت!ى:ة"ا؟ديدايقلم"الز""لة

"ابالآد".جميعايينلرأاقتةمتااءللةرزتركوفيدط،"تيتيالإا

الئاظياةبهتفضيء!حرارةفيتص،هـوشول13كا.،زفصكعنأحدثكنةسيعنأحدثكعندمارر

تقدةليبواسائلوسابعودلانه!او،ء:هايرع!رونع:دالداحممع:داللهالأسهتاذمقال.((نتأدستننياطامنيد5روغير

.-،-ةق!ةي!ىتور)ربهردالذيالبيتهذاذكر؟نا
منهاجرءاًلعدووانماوهمساكااطيا،ءانيللى

لمعانياجمهذ.زصلالمن!عةطازىزتأط.عيةديةعائجوزتا-3رأوعلى،الممرسيكبينالادباءعمامز((غوهو

عندمامثلآودناايرالذيهواكهورهذا)يساو.الههـاتزإكءتصوااعالصريذكرو!يفا.الصسي!كيالثعرعمضرياهس!لثاث!"اوا!و*

اصحابمنوغير!وشحسبير)--ريتوويرة-كىلدو-توياتوارأقرأتهافتخاصة.بين(!بد!كرومو))يةلروااك"يرةمقدتهفيمعهمساقهالذي

ال.ميقة!أ:4ز-!لااربالتجايثحدإن*لهقووهو،ثهول43!ا:أشا"نتبنيكامومن.استقويلذااًلمبدا

وحياتهمنفسهماعنلفونالمؤفيهايتحدثالتيياتلرواا؟نتنا5ومن0،منفرحدبثنفسهعنالكاتب

الىواياتهذ..ملفيفهم.الاحباناكزفيثكفونمااقوىاطآصةغال!وهذا،مناوإحدكلفييجرياطياةفورةمن9نسضانوالحق

نمءاًفيلنانقلونبمذاوهم،اعصابممد-اشنوهاعاحة.قيةد4قيريتقيوندزقةينلاخراالىننقا!انا-تطنا،واستجلإ"هعنهالكشفةةاعراذا

الكثف،الكصفمقاملىايصلمونفيهانهمإ-مرةاعاااط-اة،اطةيفةلحءإةاهـولبارعلتبوالكا.مكاانفوسهمفىماعلىرطلعممنوا،15ومعناةلحياا

-إبيربرعضنآبىاناردنان01،بهاالاتحادمقامالىبل،الح"إةعن"لنةأعرهوكشفافتضهحتى،!يقأعيشاالنسغهذامنجاراًءإشمن

ماًطبودواوعر،للوصوامعارجفي!وارزقو!عارعوقدمفه.لمتصوفةادقص!ابم!ان!،لفاتلمؤااكىإرالقارىء/"يشعرلذيوا.فيوللاخر

وبساطةامانةفيذه5!ضحاعنهمينشرواأنالاذلكليمدعإ:،موءا؛ةحقيقوسالت،"ينةيسيرةفيوجرت،15عائوإذالحياةرأوا:واوابصررأوا

3تابافيا5نجدالتيالقوةءصدرهووهذا.وإ-رانل!رإنه.عتماودوناًع!وكتاباخهممن

وأ،أسفرالأنانول((صديقيكتاباد!مثللايهعدونوا!م،بلسانهمينطقالذتيهوالحياةلسان

((تفاا!-غتركااأو،لمو-ء4"العصرفشفاتاعتركااكالألمصيدلمج!ذولمححاة،حيهيروونللسااذلكيل"مهلماءا.ءانا!إينانوكويان

حسين،)طه"اوًالأياء،وفطينايقديس*نلابنهـ**"!ف؟دالىواثثوالفنوالسبكالالفاظانيثمربل
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سباقمنز-درذانجبشاوامنول!ن،ا)*رباالىوحإ""ـالجديدةفي.إسإدود،.لي،،اللإآينيالحي))أو،الجابريبإثك!يل،وقدود!أو

فيهلهت!حلمليصة"ـ،انلاتعرفعامقلقمنجزءةب!الناهذةانلي:4حدهـو،عطاياهـاوغ"-5لهلمضلمصالاز-انمناطءاةت!طإبهواحداشثأإن

ين9تهـةابالحيولالىبانالأحضى"المرءفىيةرلأف.أ.ا؟انب!هـذاخيريرعاضماو!فهايكلرلم":3(نبجواءنيدشرثوالا،13معرفتفييصدقأن

لنفسلعلىالتهرفمة-اح."الجفصبةلتجرلتاولإ؟-را-لأي*رفلانةوسلىلرعاسسيدقيلثحرحكلعا.لمراف"عرنب%ااىعنحديثيوا

يخزوزهذاوةها.طرعنور!سوسهيلةلفلوالدىا!ها؟الذاتراغواو-ير؟ب؟ا.ءرفةأيبل.تمموذواحاسهـ،م"ـأفويجدون،ؤلمينالقاراو.امعينا)

كيمرفيبئالهوء:عدم4زا)نسالمؤإثعراؤلا0فهرعروبهش.راوجودمبماإلىحب،1صازوعلأربدلا،حقأص"قة"ءرؤهكازتاذا،الخباةمنعمير

امالم،(اضحةوالأبعادا.ةهيزةا:ة-"ـصورهميرسناشعجزهل!،انثالأحمنإلى-صاحكا!صا!زونارلىلابل،لأخرىازبابوابعضعلىمنم!اي!طلإل

ةصدف،فةاثوالكءمتلالاازهير"وغأرفاش؟ئآ!،لم"33الىةه:لف!ا؟4ص!-"ـةا3ًفيليصلذ)كوعةد،وهـره.جودلوجواكاتثقلبعلىيدهيضعرأ

،ادةهـوبل!،ز-"ا!ؤ"القشهىمنآغرفاءودا،طكطءثارملعلىةملقاجوفاءلاءا!قياطقامنرصإبو،ىطقلمناملالتحلإياهفىء"لاوشلإلىهفكرو

يحاولكاءفثت"روااهجزاضى4"بفي!زليحدنهلملم؟4ص"خ!هـصاصبم"اهـاغثننرىهـناومن..ذهومحركهـاد؟اط*اةزحوناذ،؟اًءلماًو5ثعيه

حالهلايرصفو؛ةلمراليرفطرعنلؤجؤديئاالض.وبةهذ.ن4يفيقلطاني.عإمنلفاضممؤم؟قىتومازة-،م!هم،لون2با)حبار)فينلمؤوانين.ا)فنامن

موراًأ-"ارةامتطياوارلمطاافيعاه5وخااليعدرق"ـ،عدقيةرفا)-"ـ3طا؟تعةدمااءج-وو!

إثحشصي:هشعورهعنالبراع-ة"ن3ةيرءفيإظيحرول!ةشيمسلهارةدمانزة!خيرا،تماماا)ثاوهـذاب،غقد((ت!نياللاكاالحيصابانعمشا-:او

-:والاحجامواط.جلإطيرةدب،التإفهالطابهذاإكأعلىنه3"لوذههـبيوغتحوبرى3خطوةو،ا)-؟يلهـذبةفيللضميرليماجررمحاولةفيهفيد

نعاكلهيم!قطت،اباصوالاضطروا)!رددبةوالهاطوفكاىوسقط((ب"ـوءاناهجرصاالايح!دثناانيردلم5صا-وإلى،!ةتيرفيهإن-.الرزبة.

دالىابرةب!!حقاكانادقيدم"ـ.!،1وسمايد4زاعريش:دأهـوبل..كاهـبه01ودون،يةرنو"!دونز"ءازطباواأحاس؟سها"ااينقلنأبوجر،حقا

في-!"،إشعرحى،م"هىلاخودعايهزقترحاقاوصيكارةةأاصمةهزطاصب،ببحيثعد.12وحمل،يأهـغيحيثلتفاهةبالاحاس؟ساذه5وصفو،بثكأ

،موفنهـو-با!،لاناابهايخيل؟صرؤ-ان1،-يورإناباز"فيكلرحى..ياقالأحآك!رفيرة-"ـ-ولومع"عماوصدق

فولظرلعبميعلى.ورتصزهوا،الموقتزءامالل-ظة5ذ.مءذاكز"ـ"ااويمهء"فيان،غيرهككثيرين،دعيامعهء-5يئكرلمعربيثابافهو

.4مى،،ج!كااس!ثواجماافيحرولم.وصيفةتوجسءادونز!ارهيةب-موالرببزويرإ؟سأنب!ءس

لا!ارا،1فيعروزساناكلصاإ"رفه.-قتقةعناًتعبيرذا5فيفيدفلااورفوافظةلم!واوا)قإقالجذيلخرماناسبروامنفبهابرتمعخإة"ـهـذاءا

واخما،إةلمرا"قطرعنوجود.على"رفبالةإ"ـلىبدأاو!،خاصةالعربيعربيشابكحكل،تأفيحرإز"ـلم..الذات.ناطوفبل،.ا؟!ولمن

تكشفلاالتيالصةاتمنير!ا!"ـوغواضطراخجلهمنكثيرل-طيموسيلةء.4ـ.ورسالتهاأوعناحاشويب-ث،.ودهووتهذايتلىسيزالما،خاص

نما!شابذا5ثليتضلصانل!؟الحتاة7ءعنىكادرافيخهـقعنالالأ!كر!اادعىولو،ازلرسااوتلكالو%ودهـ!اولممعرالىاة،ـوصا!دعولم

74با)ت-رهذهء.لمطيرفطرعن،ك،1وارتباوزةإق)!ا4زفس،،?سد!دثةةق،قياتارمنلبةلحاإلمرحلةافييربشعربيص!كلنهل..ذ)كعليه

في،أ"ةلمران!ني،((اركاثف،رذا5كأاوصففيليبرعلمؤلفاإنلى،يدمنلهتةيء،أعلىو"ثلأرصالةغة،شيئا؟ةانإثمرولأصيلاوجو-5

نمطلاكيفسانخيرلناويربهين؛وألقوة13البال.قةواءإدةنةس"-عتف"تفرحتىت)بثءاول-13،لىف!هإتولمعتهلمحا!عضفيعليهاودكلءض،/وتو"ض

ؤقإتهيمفبا!.لحياةافيكاثيرةزاق)على،ةلمراابةقير،بةالت!رذه5ا)فاقالمعذبا؟يا!ذلكمنحدواإزه.؟الرا.5ورامخإفة،قب!تهمن

لهكانتةلمرااانلحفوا،3..،مالقوةالفكرتني،زقيضماورءلىقدم!لىاشمدوشتهحيا.جهزويئحقيققيمعلى!عدت-تقرولم،الحيرةيشكوالذي

ان!ا..ءاءة"فيتهو-!لتهؤ"ـورساذإعنلاح-فوسيلةاًخروااولا"تلموالمه-"خذىاحن،ابلاه،ت3.مض،)يرولكفه0سلوكهسبيل

غورهـاوسبراحمهاوإغنرة-5لةتيصحوست-لةاخ!اع..يةغانكنولموس:لةيصلوفلي*،!انبإول،منهوا?ةكطلي.ة،و5نماوا؛زهحيرمعوضاع

ةدجدومشصتم.دعةلمقاثارةالىذ)كدبو-يلةخهاوا،ء:13كدوالتأخ!ررسالتهكانتنوا،الرسالةصاحبالملمييخأالامورويرى،وتبحث

)قومبة.ز"ـل-.إبفلب!لةلها-ا!امرحياتهاارطوابعضفيفتمرلاممان1،واطقد."لمعالماضحةوا

نأ!إاغ!اإذ4ـوو.بلمردهومش!تز"يىحزة،ذة-"رفتءتاذز"1،المهـحيحال!ادقلموقفاد..وح!وحلعنحثالياا)قلق9.هايكور

رسعنسوينساناصص!ثلموإثوههأةبالراب،ل"ج،"لاواسهوزأمواأويفاوزد!صزر-ةوطمأحلالىالوصولادءاءؤ.13يكونر

ارهفثقلىنفمهاالم!دامممثاعرلىاإل."علافميرةوءإاتهرساوء"نىوجود.ذاكومثل...اا.ومإلادنا12ؤرتعالتيهـيحلةلمراهـذ.وءثط.و.-كنه

:الت!ربةذه5طريقعنخإصلونذاتوغدتلدليماير:"ـ.روافيالمؤ)مسليوة"الذيهـوا)ق)قالموزفا

خا)كلةحةأص-صداقةص!هبع"ـلص!ب-يصداقةان.نيقينعلى!نكانها.إغرببات!الها-تطرعن)!المؤلدىحثا)باقإظاهـذاوتتءلى

الىحاسإ-"اوشدعقالهامنالح*يسةمشاعرهزطلمقبةتأة/م:لهي،-قكطرومهـلويا-اءللأ...بهوصاايةفاهة"4ان،*ءةدءالمنة-"ـالىمنيفرانيريد

27ص؟"حوووؤإب"من.الط"يءىوضع،1ءاراو5وكلا،اقاهلمميلذياءاكفاهـومالإسأو...يةالغاذه5بالغهـو

هـذهمعنىم3الفغامم2يف،4اةة-يلةالحيازينقواعنثإ،!عرفمنوكلذفي5علىباجوالايعطي4زا،لحفوا؟الدواءلهو-:!سءةهيفرا!دى

!ىبيذهـبولماهموالقومية،عيمةالاجالح-.اة!معانيعهـقبرأوصإت،1ا)-جربئالتيالقلقوجهاوص"ـمنوهـذ!.ءال!الا،عرففهو،زرروافيرينلأا

؟موجوهرلوجودا؟:.عءإرادصلا؟:ميةال-ربئ!أناةوليالىاصينا)باالماإشإوو،؟اما4رفلايعشإ"ايفضقدإزه:بلإدنافيبيال"رالشابيعيماش،!

نازنكرانقيزستطفإن،إب.يدإالمرزءـب!ذانذهـبلأاشناافينوانالروايةمن"ـبطليفيكوالذيالداءانزقولانوخطأ0"وضعهيابينلا

ارصواللذيناغال.تتأتىوالاجحمماعبمةالءومي"إطهـاةومحبةالاذ-اذةيةالمرأةيإءغىزهبألهالىوايةبدافيلنايهرحأها..م...إ؟أ-ي"انالحرهـو
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المادةءحمأاالأبىفيمغيراىأهثيالذ(الىرءطيةالقيمالىقاايتو(مترياااحهرميامروبيخازاظهءرةرواثبمرروـا.ـولرلاقلةةلااع2زفوسه

.عانييروعا؟صد.عانيغير.مانا-ةطافالىقزوانها000الطيه!ورجس.شاملآمأعاالقولهذا،؟عاةابردارالتاومنلمعأبداوإزصعيدأاح!.تاومن

عهرفرانن،الفتهةهذ-ءرلةفىوصخودهيرىانيريرإنه.ء.الاذةعا*3-ايوها!لانهاالمؤلفلغمصالبءربةلهذ.الا-حماع:ةالتيملفيوينيد

قيعه"فؤاد*قهصدكأعولهذا.الفردليمامتضه-لالمنالاجتماءىجبهواممهامهعالمبذا5حبر،كلوهـو،قيشرههابل،مجت.عحهصهبروامن"ةطاقأ

طبلراهذالديهيعجلانقدللص!هذاوليحاإذلمصتدوزةهوتئماخاعةمن-"أزءأجايالسيضأا55:اوهو،"ـبةأم"ـو+أقاراتتظرمئقل،إد.وزقا

الىالتواقةالنةصوتة11!لألوةمتع"ما،ابراعةوقيربةالفردتجرربةبينبين"نففيثفومالذيالباطنيللمراعلتالي!فاذ،العربطالفردتجارب

شبع"ـوقسلتضطلعانبي؟ح.إدهبانًويشعره،القوميفىالأعإ؟ا!اطلاق،"نبالاتملبةحهـةةحباب"!أنالىيردعومزبجا:قيجاذبانهؤبمينص(

واك.-للقصدف!رةعندهويوكد،141كاصغايةالىوز-"ى5-هئوليةثابازظنوما.تهوعاداقاليد."ـومجتمعلىاإصدهنبوجا،ااخقاليدا-س

ثتحققلاالمرءوصودان.ناطديبةا)فلسفاتتبنهمالهمبذأ،شيءكلفيالواقعفيا)تزقذا5فءةول!ت.)عسوالهالتمزقذا5يعرفلمءهـ!"ا

الأ.لللقصدالقوعيا)+ملثوليةمنجاعل!،وغاجمةهـئولبة!نإلاانهقيهب،ـفيرا!:عقليتيئبيناعوفئ،نهليصةوكا،جيايئرينءراعنهافي

رايحارلنهامراع:أممتا-اًولافبك،مئلل!اةصبالذييرالثخلونهولجةلناهظحلىالوالزرهفا.حدالواالترهصاظافيكاءهتينشءرزينميناعءص

اليرزوةالج!تلكهروسهفىيلفىواظ((.،رمتود.كابورانميةفيرجه.ةدأهرا،رر،نازعازهةصمتانهنت-4ـ،رارةفيا"ياريناهذينيمزلمثا؟دتر

ورالاحدابطيرمادياًضوءألحإةألىاتهنظرعلىلمقك!كافة،ةه!ااصهانضطرمزظخهمومحارعر!انماوا،و5رتحرره.غسمحازظةكأحرصالايصارعازوهو

بلادفيالقومبةالقضحيةخدمة...ومم!واحدةس!الةفوويتوجه،،؟:،1ف؟-ررالتحدوداممقء-*ررق!و:نف"ـازدواصآفيان...ايض!آهـوب"-هـره

.461مى"صيهاو؟ةالعربا!...المحعاعظةزمغرسخهاعلأزرفسمحافزطنةصهلوزتافيولكنه،از-جماا

نه،البحراطلم!وابادللطماز"يخةالىلالوصسببافىهذهرحلنهولكننف!"ـيوهمليماتموإ،،و5م-!،احياراعاخبايظمرالا-يالعنيفكأررهإن

ارسالةعنا)-حثق!رفيالعربىالثعبابارحلإتمنةير3تخفقكاتخففالخيفةالاندةاغاتليعضأل؟-ت.داظةاإ-ارمنمةط،ق-رنهة"ـاطرعن

صدإفهيفارقحين،الأ-.إن"تتير3فيفيا5ف!و.3هـتالمرجوةأليما-تو-وف؟جبنعنتبيرأ،ةوالجرأالثجاعة؟ظ!رحيازاًازآ"دىالتي

هذابدلهيروسنوا!..والطفوبالعومالسثورودها"ار)ن1،،فؤادر،ايصأ؟لخوفاإصفاءفن)ابتاو7امإملىاارارة،يقولون،كاالشجاعةر"ض

الذيالة-"حجذلكلتمامفيفيففان"ابثمابل!!...ير-تخفهالذيالهراغ،ليمارواافيالمؤإف12"يتاالتيجم!ةاإشتليثالعربىا)ثابمث!طةحةأاخها

كلـذءالصل4ـعلىريماةكاتو.ا3جازيخادمعصاتهز--بم،خيوطها.لحاك،النفوسراراتفي"عأيناطاروا)"كأررالمحافظةبيناعا)صذا5مصص!ة

قفر!:ظورودبهفاذا...العالمالىظرتهورفس،ـوفيمهفيعم.قانقلابامنمم!اكاعرواورى.لات-ررادءاءاوللمحا،ظةادعاءاكثرهاةهـاراتوفي

جهـأهاحولهمن.مجةمع،ـم""لآراءرصنىونف!"ـ،منادافظؤبالجاالى،بفيابا(لاضمةاتاعلىمالاتلانفاواقدر،لمعنىالمزدوجةالمصاعرا

يةصاذمم!هـرآ؟اوالمحاف!ا!الهمذا5علىيئعإنىاولآ،جانين*أفلا.وق-متينحدفيعلىواحدنافيتحتوىالتيئا-كهىالنفسيةايىاة

آراءمنرضاايى:ق.4،.!ومقاتفعيربماجوالزاعننهووعزاف"ـت،ازهسامن،الةة-ياكحايا!ءع!اعةهايحلمدثخاالي،م:لآ"وديبأ))عقدةثموةقيتأ

بينالمراع،عنهتح!دزناالذيلي3الدااعاصا!رزوجممذا.!ة"ـةؤادصدحدوالشخ!.هاًوابةللبفضاءع:ءسءلىاثحمالماومنفيماج01الاردهذا

عنيفآ،شد،!ا،م:اامماقصفيالثاويتينالمجددةلروخواطةإلمحاالى،خ.الافانيةطفالهوامنفي3واطسدوالغيرةعاطفةومثا!ا؟الاليوينحدامو

،تمتاءالافءهدفعتئمهـ،افغزماحالتي،ادثؤةفكاراتمد.انبمدسماولايراسمدالذيمبائظبهبالاثمافسمرذلخيعنبسمدثهالمئتلمعاسةىوهيذا

!ةءادن!الموارعتىلءبريرةمتر؟حيا،1.الذيالقلخلرعغلمخ-4،تجربةءلىيزدمعنمه.1مجتحهافيالفرد

الئلحمالىوالعرمبةرالضعفجهخالتراهذار5الرراليمافيماخيرو)علطمتتلة((،ميزهـةءارسلعياتصلاالتيالاعنلىالمرأةنثلطتالبابااغلقحيننها

ا)عورةهذ.ث!تحننرىولا.علييابالتغلباوهمتصلمرابد،لحيرةواوء!هـ.*ون!عنضراغيرنهأالال!تعليلهةدركلابضيقكادهروكآن

ذاك.و-411صوانباحد13ةنرىوإنماالروايةفينق!ةالبدالةرةط،الىوه!ذا64.ص"...الانيفعلهانيفبنىالذيمايدرفلم،الحيرة،"

فيهبخيقالذيا)ةلمق5ذاو5،إ،رأفي،يةالرواالوحبالا!ا-!هالن!مانالطالج!دية،بالتجرهذهمنيرقىان،ورو!هالعري!!نز!ة،ول12شاه

،جودمعنىعنباحثااليهتطاقلذيممااالةاشا!التلأسوهذا،رالعرالثابهذ.ثمل،ضعئناأن،"العرثبما*التبرير)يلقى،بالجسدلروحافيماكزخلي"قير

ضالمطانها.رظن01ءلىمحى،!ا/فالحارفيلهتزاءىالقىالوا-اتوهذه..بة ى،يلهطعرجيالارواسبكاا؟العربيادرومى!ىهوالإسد.المحزارب

لكلسترب؟الذيالأص*اطمهحنابل...اباىلسئدط5فاذاورسا):"ـ،89مهي"ونقاليد.ماطههالىتشدهالمرأةمنسوالحوفبتوالنةاطر!امل

وكلضلداإذخولأ،45حياشه44-4أحالأبدىإعودامنبضو5باظاذا5رهاوفرا-طكااخ!لةالفاشماوتجر15طرة"،1ب.2..022كاثىروحثا
ء!ر15وجسد،حسدهاعبرو!(كاريحبكاوهـسحا*بر!ولدلك

لممعانهفيزفسهيرىحىيلثءائم(و!لازهوتضوهم،:-ثفيمر.تجر.الذياطاصرالوضعهذاوقه2ا،و-داخل"ـفيتمضغالذيوألممااهل،1ن

...يفارقمالمالبداليمانقطةوفي،-بر-هانيريدأنما3و،ال!حياةقذارف"ـ؟ظ!رام!ميظسانيريدكأنما،"عها

ليما!الرواتينتهيبهذا،"اصيياقدأالآن!رر

"ر:اردهشالتيالم(يااذث!عبهصزيهرر-اءهئذه5بت"ـالجنتةدةقيريمنح

..كآ،ـ.والأملصلا؟ضسماالمرنطالثاباسمهيواالذيبماقاامروفي،سمزارصما.سنفيتتحللأمكلرملاز!خنصميمرمسنتتخذإمشقنوميضه!دق

.جلا"اغ"ـبفراغزاةوان.ادوليمايقاطرافيإسيربداًز9اعن."ـينبىءااشفقة7تحبهاحفأكنتانتحبمالاذاحفاندريا؟ء،مكآءندوننفض

علىيطرحهاوا%ذيمةاكيرىاخذازه...ءلىبدايةو5ا)""البحثو!ورد!ا!اةصهذهاءجإباًام؟ارفرام-،كاامماطحط!!اليالألفتاةتلكعلىوطفا

ءـ..العلمكانصفبكون،يق.ل،كاالمثمكلةوطرح،

لالنفور.لوحونلاانهم.خعلأعلىنكااصسىقأنا.عزينييالا،افافا!الرالضا!لءه،321.لذاكعنألضأ؟"يالىحثنها،احل
-.((لاوبثيرو--اللإمع"ـدكاء
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اضهمو"ا،4الواقفييمرقهكانالذيهوالقاصيةافدلأفاقالاضشروهرزا.انفسمعنيب!-ون،قدقونشباىاخهمادررطاذ!منمتةفرلنوانت

...اركازهفوطدادزؤجاءثم،هرفس4ـفييصارعكانلأنهالانينب"ـجاادبدولا.ذواضمعنيفتسونض!ئعون،العرباثيانئنأجميعلناا

قلقاًأشدد-ل،كانكاقاقوهـوا)غرباديار"نالفتىعودوهكذا.9.ص"ذوا-ظنجدانتيطاقاتامناًكثيرنرؤءب

ت-"ـوا،كثرااتضعحقلق"ـقدموضوعأنالأمرفيماوكل..،وتساؤلا(رعرفهاكثيرةوجو.،إ:رية"وقيفي"!لتراءتحوله،فيماواإولتد

؟فسالنتفتيحفيضهاشاوأةلرامعئلان!يدركنها00.بموأوأغىأصبحإل...-عيىا،ا!د،لحصا،يخرر،كا.ل،زهـ-كر،عدنان،صبحي

لي-تجربةلتلذه5انوهـو!1؟امقبلمنويىركهيركنلممايدرك*لكنهوتبحث،ضائمةرواحإمن؟اتطا!عيونهميرةاتوتصحولهمكله..بةفؤاد

قيهتهاز-تدبا!،6خهذافيقيمةتحمللانهاوا،وسعابةقيرمناجزءلاا.الأ-اءذرعابينو،لاحإ*اهى"قاوفيت15ا؟إممقاعدعلم!،؟فهاعن

ء..ودجلىاتواازانىمهـت!االىاتوقوحثرغ،فياليمنةسا)ةفي.وريرع!،ا)قشمندلعولاهـذ،ء؟وةااالصدفةذه5،الفارغء،التاهذ؟نة-"وهو

لةلجعاهذهفيوزع-ةا.9.ص؟،روحأدهموا:نةساًاكأيعهم5وأليماس
!الأنامتزاجوللنفوسكاكاحتمنالحياةمعنىاكثافعلىاقدر؟ةوهل

الفرديمانينتكوفيلاضاابنصبهيايازاورالي:كروهـلاغير؟باوهـو،ئعضا"إقثاباتضاًوفه.،وفؤادبات*:فطالمؤقولةالاخير

إ:خصخه؟وش!ورهغ-يرهمنثءوراا-د4ازغير..-ترشد.التيا!ادليمالروحابهـديماكلا

:لأقوياءاالءرببا)شبامن3:يرقعواو5ذا5ليساو...مخلاك!اارةورفر

.وهـر!-اسنهانمتقدالةلرافينبجاكأدلىقوفاز!لقهـاش،دوبوطرقنهومضعوالظإعذا5زفاصهاطلدجمهمولإس،قالو0لتطدعللدجمم

ةالنفاملس؟سبرلأالض!تحليثاابالقدرحررتضجوضمان1الذصءىتنا،الفنواي!محوارماكديوجعلهذهاهـويةواا)ربطا!علىزضلمنلفؤادماكلانفيه؟مابلوغ

لأنهالالهت"بسس"ـلم،يقنوانغير.موفق!يها5رزفيلتوالمؤ..الدقيقةلى)غنها،15غيراوجانينقربفيفيهركادانإمد،وص!:"ـوقلقهتكساوله

جاهعاالذيالشكماءهذاكانف،ناهعافيراووصف،حبةم-ءةعلىقهضىانمرةلبالهيخطرلماو.الغواثهارف-5لااليماا،ط.ئةإنوإيةةالس!3حال

.ءازلمفايكورناألا؟نحنمنز.رفانت؟:اومالر:ئل!قاجانينيخاطب

بة05نهشاراوازهراىإلغوص!،وهـ:"؟اسلو)دراء

؟وجوديغايةلاناتحققيننكاينزثعرلاا؟خربالاحدناايع"صىئنانكا

ماالداعمداللهطددمثة!"؟صيةالقاقلافاافين،شرفذا11؟أينجاباينتبتعدافيلما؟!ذلكناوا

إ:-اعورياعلجسىاذ؟0الأسلمما

،اليومسادرسيملبكت؟بماالقارىءيمرأنالممكن.نفإ؟سواذنفىالدكتوراهشمادةلتل،نمافرالىإسادرسمبليذهبانقيل

!انوما،جنسية!ىأقاص"نالقديمممميلث!تبهكانبمايمركالى؟:!،ز!صبةءوءاتثلاثاصدرقدكان،!ونورالسجا.عةمنالآدابا

لاناحقنامنصحأنماوا؛لةرساوأهدفلهايكنلم؟ءلةدمىمنيع!وغ4زهوبمتاباهصهصأقالمابرعاوكةت،(ؤساءكا،ن-ثيوجوننيرا-قأشوا)

،بحرارةيدهخهزنأ،يدةالجدتهدعومعتفجم)ءاز"ـوكتاباتهمؤينارأاذا،نيةللهنااال!-فمنيرهماوغ(الم-اء.ترير)و(-الأدي)فيالأدبية

ذاوا،(("عككاتاوفن،ف-قهزوود!ابركاع-)!مضكاا:لهلنقوو،هـةصالقصهب-ه؟وبباعجاشساو،غ-،اصاشإقةرووتهاليظل6تل!زذافكت

*تعال:لهوزةول!عنفصقهب"ـوض!زنلحقأن،ن!جهاعنغيينرأينا.،باتبالىاحةفيقدميهيضع،.وهوباأديبالادبينالةذا5فيز"اوارى

،،االيدعوتناالتييقالظرغيرالآنبناز-اكهاالتيقالطران!عميا."ـبرراةزفسعنوإ.لمن

!"؟اباال!وليقهكطرينأ.لهدفيرحتبولاكان،رسالةذايكنلمذاكادريسسه،ءلواكن

،،،تحنفنمنئ،3اعابابديتازرذو2!يصوغالتيالج!هلةلدمىاتلكم:هزبفهلفكنا

ثلإثمبسةنحوفيتقع،ميرة3ليماروااًخيراإسادر!هـلصدرإلقددعوةعنكرتعدمىكا"اوكازت.13ص"إغتوحسنبجمالهاالت!رذرك"ـفيثايضاًا

من-رةصوف،اير!مانحاول،!قىالا،إطى!باسمدعاه!،عفحة0لمسلماالثابافورةفيونتاةشهإباكلصدروفي،!درهفىةالفاشس8الج

.ىالنورمدي:ة*-!وغامافيالعرباالطلإبالحياة-هيةلواقذ"ـاا!رافيعرة:إهللذيغير،جديدآخرشخصلاناسادرس،ياىانخير

ونقد،دراسنظرةيةالروارز.5في!ظرانللادبالاخلاصومنهتاوالى.الادابافياهةور3الددةش،1يمملنسافرمنعادلقد.بقالسا

س!يللدصوراوليعذرنا.الأدبيةسالةلىاومبدأالخقلغيرابراملةتعرفلالاشخاصاقيمير)تغوءدهاتكةيلاك!ادةفإ،رالذوشيءلأمرافيلاش

؟قاييى:اءالاشنهيسانالىدعاناالذيوفه،وظر.نطرنارزفقلماذا"ـنبأ))جديدااش"وريحملءادنهأالأ"رفيلم"ماولكن.واعتاراخ!م

ملة.برااءقاييىلا،الخقيقةنهمدعووا...نيماوار!قةا)بهىلي-5و،.ريىيرالذيفعر،يدجدننساا

،متعددةاعمبارات-نقدوسةدرانظرة-لقروافنيمما!فيللةظرإنمن،،لمقاومةواالنضالحياةيبدأنهوأ..بلادهفييع؟صهاصراعحياةلىا

:ينارأفي،!ها!.(زينيالل!لحيا-492ص).بيةر4مة"ـال!جلأ

ارواطوالسياقخإقفيللت!رفحيثمن:ةلل!ةالناح-1مجلةانساءفيلذلكواشترك.أهدافالىدعوو،رسالةيمملءاًدلقد.

.و"قيدرةعة!كراج"133وبو-والحوادثبالالتزام)دءإممافيزتلمخصالتيفهدا51تهثو،رسالتهتحملبرى3دبيةأ

.ر!الحوعةوبرا،وسلامشهاوجمالهارةالعباثيرتأو،لاز--امواالفالسل-2-ةلخدمكاهيالفكروالنشاطلأدبااكريسبتيقضىالذي،(الادبافي

العقلياعلصلفوموا،إيةمأوالتواكحلإإيةالتصويريةقفااوا-3،نبيلةوبم"لةةدعووهي.يدلجدالعربيلفع2وا،لجديدةابيةال،راطثإة

كللمفة.21لاتلانفعاانلميجة،ف-ىإتوا.باخلإصاليهادعوويحملهامنكل"عهاكر.قانباركها
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.ز-؟رهـاوالاتم!زفي"اوايةاروااانطحوءومناقيباينز-ععنليقا!لا"ااهومدهمثيرنأوزوع،تمموشخصيا323وسلوعمالهموا،-الأشخامى-4

-لي:فيما!!)تحاولاقثةباللىسةعرضءاوهـذا.ابرء.عسلوكفيوبالتالي،القارىءزفسفي

،"،.شهـاواواًميت!ا،لانفعالاتوالحواد.ثا-5

ءأشزءدةواش-صتة،رزةالبايةلروااات-!يثبرينمجدالقارىءانقيإهاو-عين،يةواا)رفيررالتيلأهدادطوا.المبادىءيمرالأف-6

يمأاًذاالم!ذ؛(دافؤ)يرا)-ولبالطاث-ىيةكي5ز،ك.15إكايبهعجااو!كله.ةلحياواوالفنلادباافيهبهومذحبهاصا

،الاخلا-ي!ادؤهاباعيالواكاهيفسالثفيالسر):خلابأإسبارفيعاش،الفنيالاطإرداشةفييدخلادتةالاعتباراتذه5منالاول!فوالت

،،ام!لاولايةواالمر،تىرعكس،وعياى.تةوالقو4يلىطةاقجباوواالمةياليهوتحبب،القارىءنفسفيف"ةهاطلاوةيةلروااعلىيضهفيالذي

ين.خرلآؤاق"ـارسإشرصكسوةروعنتوقدطحمار،يةواللرجيةاكهرلمظاالحقيقةافيوهط.لعتهامطالبما

-ةزأفراة"ازه!ارخؤدذهاىيرفيح.ارالامصاد،ؤيكبروللقارىء.الأولطالدرجةفي،الأخيرةإ:لاثةاالاعتباراتعلىتفاهت!ااوالرواية

نمصيرة!3واملىاالم-تق!ا!فيعوونمدزتاار):بقوله(ز-وازفرا)حدلىاوبارعافيها"وفةاسأ"ايئكانزفد،الأولىالثلاثةاراتتالاعاما

-:د-ةا!جةزتا،ةداعلاناوا.ناا-وارحانيتعلاالقي"همالقوياناةضايىتققىيةعةبراوهـي.الاولىالصغيرةلهبروعليصدركاننامنذ،بيى

زإ:ننايدرازي1.يااالقصذه5ثا!ناةمعأفبا1جوزينتعنان-تطتع.الكبيرجاباالاععايها

،ماليو-توشوان.?كأمن.قةلرافيماى!،ا4ًححياتيرة!قةزوجتيازف!المويدجاباكدالاعرة-"ـمني!مالكلن(اللإتيئالحكط)ءىو!ار

نهاقبصدهمارضثتوقد.(661،769)ى.لييئعرف"آةإلااكأوخف،ز،الف!لفيكآلذي،ليمالرواافيا)ةورىالصراعإقفومو،مليةراكأالتصويرية

يرزثب"دتاضارعآشا،كااذاكلىعدرىءالقياىيرثم.جهذاعلا،!مح!إرخ!ا"وكذاك؛متعددةىخراقفاوءو-68لىا87ص-منالثا

الح!يرمنياافر"ايمةتمماالتقتافرافىز-:ةافراتإ-01ال-وادفؤوزاز-وافرصرفإتو،اًناص!تميل2سيملكالتيص!ةالفمهوبالقدرة،ارهاحووممانسجاوا

؟،.تهماعقيدجا!امن،حءأأ"!-هـاكان"او1،ماح"3اي!-تنوا،*فكرقانانعيناو،ذ)كعلى-لةةالأمبزءارالعهثومن.ةبميرببراعة؟ا

.(962مط)منلعاو،فيهـ!ةيركث،"ئنالتاًاشديدةواا)بارعة؟:لةاقفطلموافا،الصفحات

اة،ايةابم-ذهالظيراعطبس8يحانإ--عا:-عفل!ذ)كالقارىءيرىالر-الةرعدا)ةةءياعهوءر.ومذكراخها،جانينئلرسا:ثيراًلأاشدها

،ادلفؤحءاً؟تلىءانلأآإ-ظ"-خولا؛ز-يةالفرتهرفتاادفؤقاتلعلإ:عةالىا0أ!الأوليماواالربطلوتبيرمنالهاارسلهاللتيالقاللة

ساشيرىانجما،(اللأ؟لينيلحيا)فيلىحيداالم"االيال+ربيلبالطاتبرهو"الحكيليماروافي-3-اعاثماخذنانظ،الأخيرةا):لإثةالاعتباراتأمابة

بن.3تارءخا"ااماقز!فيقلبااا)طإ-ةأكولذ.اليوالطيدل!ثدلشنقااليىت!قمابعصهاوفي،قليلةغير-اللإديي

فيا-لفؤالحبهذاكلليعقدانا-ءط-اعالذيلكصالمؤانوالحقيقةوان،ب13الاسمنلؤاليغيرفكا!ثلحداتفصلالىمضطريننفىفاأنجد

لي-تطعلم،كا،1يةوالىافي-ءدةلىااءيلةالصورة4مةوب+ا!،اقارىءازفساننودكاةااتيانبالجواووض!تركإنعلىسيركأاالاسهاباهذايكن

لأزه،رو،فوالازالأتبنابغيرللاوايئاولىافىحم!ويرشسلقارىءلبعا!رأهعر!بةعو1،موقفه:لأولا:نبانجاواكل،1،سةلدرااهذهفيلهانتعرض

الفا!منمجردا،بةبادئهفي13تاة،زاصءا،الىجولةض"-فاًليطا.ةهجعلفياعرباالطإبةنحو،وغيرهما(98و88)الصفحتينفيعنهاعرالي

لا-يةاوفىافى-5"نو40زإحتى،ميالىقيوالضميرص-وومدط،اطإقيعةيرهـاوا،ليثلحدابيال"رلادبااعلى15خذاالتيلمآخذا:نيوالثا.ي!بار

.(3؟6!فحةالصمفي،(ص*اناوٍ،!با):ذأطزة-"ـرريدعوداعناكثحماعلى-قإرلجااذان3ة.ا5وغير،49ال!فحةفيدكرمكالذي،فيهزفصأ

ية"-روا!ةوالشفةءظ.بالركأوأقارىءاإث*ريةوالىا"نلأخيراالة-موفي:يليفيمالهاسن:عرضالقيىلاخرازبلجواامنشأنااقا!نراهما-اكلتهما

.كاماارواقي.-اثفي--ارص.لأيكونأنت-تطعلملأنه40

علىإعث"فياصةا،ر-تارتحتليسبارالىثالضت"ادرنماالةلرواافىاندارلذياالأولبط،!-اشخصه:لروايةافيالالذإهيلفتمااهمار

.ورعددةطنا.ووفى"ارباصر6رف-عوررة"؛ننهالل.تاإعاردطازارةوابح(نترومونينجا1ا)بطلةيايهتم0ا)غائببض!ميرلةنرواافيكلعليهالحديث

البحثلأجفى،ا؟ا-يممات.!لحرواال!شمنيمرباغااز"وأ،يةوالىامنريا)-ولبالطاشخصيةقييءثم.وايةلىإفيالأهمالموض.عاليطلمعومي

وم-\،!ةأغ!ازة"اوا...!دماو-ةلمرأالأجا!،..يسبارلميةالمرأعنا-مابطلاذالهكانلووءبذا-ل!والىارطلامنيىءكا،(إدفؤ)

:ا)قصدحقراًاووهانم،ة3لمافعديدةىخراشكأص.إتوهناك--وصف،ـبا):ماولةعنليضينا

.هـا!اتجالياء،151ؤ"ا)تيةقالح!تى5نإك...ةألمراعن...13عةن:-ث،!لبالطا(عدنان)و.الذاءاق:نامطفيليارعللبالطا!صبحمط)شخصيات

(62))صفي-ةلفيش!.!32ص)((...13اجامنيسبارالىتإكأألقداتيا(ناهدة)و؛باريسةابفيوهووالصوومالملإةعلىيحرعىالذي

ةألراأ!--!ى-و.نهببالهرأثغرلمأثذااةثشر،با!أ/ل!:يلهـ2!و.الحنينوالاعجاباوالحبابمشاعر،كا-همنلثالالفصللفلمؤا13علوض!

ليدشلاإ-مةزؤط!انللا،زكحءافيقيةال:ءاًةلمراختةاءا-وى،ةرالغر؟شاعر"ـ-نع!ة"نكثرا-لثالثاالة-مكاالاوللفصللثم؟المحرق

ا)05.دفافىقاده،صكربئتلحتاااني5كمساوقد...نا.1حرلاات01لحرامع"ـ13يتنهاوجعل...حف"لميسبببدون،وا):فورابلاستغرواالكراهية

نمورصاو،ال!-بمناً!فع!وزثأدا.وفيطار.اخاقتلذىاا)-ءتدؤتكامالهتكونارتتطعلماضاًلاا،منماذ)ببدولى،المؤلمالخذلار

ذا5ربزةرلىارنزعكا"زكتا3اذافروماتص.حوا..بة!درقاتمر"غاوفتبات؛فؤادقهصدفتاة(فوازفر)ايضاًوفىالي...!سبارفتياتله

.ىوج"ـا)تدةيقعلى،ايهاأ!15الاراو،ا)بعب.خاصةسبارفيخرونآ.فتيان

لطا-افرلأجا،!والتي،ومدرا1)ةى51،ليدهايرالتيةألمراعن"بحثثم؟يةلرواافيومةفوعةفكميرة،.الانفعالاتوالحوانطلبادىءاماوا

ةرو!هوولااعاءهزط!!ك!5قاذا..بةنءالحراواح"تاوقدةمنبأر5باالغر-ج!-اوالتفكير،ومطاردخها،ةأبالرلاستمتاعا-ةلمرأالحصةولكن
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الةئ،مدهايهود،يدةطورأشموةلويراذء5علىببنهـمااللاقاتوغفي،شراباسوكابجدةجهماغر،لمانعردافبالمانوكل!...وديد.انتخرءر

لممشددةئلرسا.ص12يثلفىوضالث.اههلىبارةالصم!جازةافيبيروتالىوهذا،...يئاءكاحرايعيش"بأنذاكاذف؟شعر،مع،!افف!يلتهوينحرإ.

به،تفعلماذاتعرفلا.نهضإةأاخا!افيانبهاتذكررسالةبينهاوالجذلكمنالتحررفىرغبةاليهحتدكانتاما،باريسالىافرارا

استشارةردون.بأميتتصرفانحبمها"نلي!لأن،تلهمشورتنتظروهيتعنيلاحيمةحباة31ا!،لهانهايثههرخاصةحياة-وقالىو-ءي،الفق

دمعوابتألميرو055البهوصولهاقب!!لرسالةاام،ـعلىو.دطلعء،،فيهي!،إ:ر(531صكاا!إ.سواًحدا

لرسالةاع!عبانالابىمهأءم.عتابماابةاموالضف،امهمنجمل41ةأالريد*يران...أةاراخ4الازطلاهالحجماةهي،إلىهةالحياةد!و

،فتاىيت!مإذ:هـمهاصرجمومنق!لاخلإوالةجرلراتبرأ،قصيرةبرسصالة.(34ص)"،اةكاكورلفعل!ثم،عصاهال-ص

ا"اأ:ويقول...ابنهليساررينرإن،رفة51احقبراءضهايعرفالتيإلاركضاًيجدفل!،منه77الصف!ةالىالكتاباولمن؟نئوالقارىء

(...!ئ"بركآنتباضاثثكينلافأبك،الاثنين!رن!علاتالى،الوءدخ!اثموعدتاتياالس؟نمافتاةمن:المرأةوراءعوءأنأ!:و

النشوةلركائتكا-"ـاذاالتقدمالوصفمنيوماذا!؟ئةبركانتمذاالروايةفكأيبررو.نترو"وجانينالىء..ثم،ايليانفالى،يتمرغر

رال!يضىم،ماالذيدالواحوالمرير،الج-ديةكاال!زةو،الروحيةلص،-يتهصد!انمنيقينعلىكاند!:بقوله(27)لصفحةلفيالم-لك

71بريشةعلإقاتكلها...ءتلإحقةالحيسةمشاعرهتطاقرفتاةبةملهيليقرإوم،(1)لصةخاص-حةإقةعدستصبح

والاء-ذار،الىسالةتلكتل!الذيا)نم-كطالصراعانىءالقاوهر.،وروحهل:""نالعلإ"ى128"وصالىحاسيسهاوشد،عفا!امن

اً،وايهام"ـصذلاًزفسكاعاقيةعانءاوليةلرواا-فكانالتىراا!بسببمكاياكاموامواهب!م؟وتا)ثسقفيإلجالرانٍاخريمنفي-ؤكد

?.-ى-!بررو.ىةلمراامننم3حرمامننونهيعاما

عنوبحثه،اإوغدبلباريىالىعودتهثم،اةذا!وازة-"ـبالجبانوؤ-هـيته؟برعدوماذا

جانين،ثمالتقا!.جممافي.حانفاالط،ئة،وعرص"ـعل!!ااوواختكفيراًعن

نابعد،حرارنهةقدصإذ،لهقيعةلابارداًاصبحذلككل؛إ،"ـس!و!ماكلهواةإراف-دليث،هثناالمراةعنالحدليثزطيلانيى!غر)لي-ط

يخدعنهااع!احقلعلموهو،اطقيرةالرسالةتلكلكتارةلنفه-الف-ميالقولضميرليصه-وارليءدحتى،"ةهاجدالأخيرةال!فحاتلىا،الكتاب

...-.-.--00001ىخحيماالقارىءانحتى.زهفتامعفةالعنيالعاطفيةصدمتهءدب،يةوالىافتىفي

علىليىجارداتهرإدلامىالهارىءحتمار(ديرداو.بها.!يريخدعو-5ة

نين(جا-بث!اعةمميريجهوا-أ،شكراأ:وهـو،تلكلت"سا632الصفحةمن-يةوارافتىفيالضهميرصحوالىطةيةحديثلىاي!مل

قمخ!رببأنعلميهاالىوإجعرضهعلىترديراهاحينثم-(352ص)لروايةاخرافي-ثر.ةالحدفيرزا5نباصيقاث*ورافيعر-فصاعدآ

قتىبهننليعومف"علةيقةبطرلااجسىءلمالضط!-ونوا،اناشزاششر

،التم!لموتلهفيهاالرمطيعاونأنمالقلباباولسعإتميضاقطرتحلمآشكتبكاإأويهام""بوليغطي،الغربفيةاًالمرمنالقإءيدرالجدي"نهمماصرءعنيةلرواإ

-لاحةقارانم!وهءىرالقارشعولليحوتم،أفهفيء4طفا)عامةال!دشا
ومات،"تقرغتفقدانا101،اكضحالتداالان!كابة.ملىضعيفشخمى

لا--.-.حديثهءجازفد،لةلسخروالشفقةابةيريفزولم،قفوليفلم،بالاعجاالىا

بة.ءكهورامالىاتلمفتولا،ح.يي-مدمامضىفا.ء.اةسىمطاةصالاحس

لا-لما!:فة،والتدفقوالصدقارةإطرمن،صال،ءمماط"غرإثيمناك5

شمرقكالىالعربيحبييءنتاوعد.:ليماالكا!احتىيقكماطربعا5نادعنيالكتابأصافع!و

.(492أ(ونض!الكلكشماالىويحتاج،يرنتظركالذيالمعيد.---

...التي"لالعولمنممماالصدمةهـد.وحقية"،((طفي"الع!المدم"*ت!ل

وحقارةجبنووغدر،!يةالهرالفتاةفيوسرءوفاورل:ةمتناقضتصفازة-5و5نفراكانذالهويةوالرافىجبنمنالنفوركلي:فرىءرالقاتح*ا!

(سالىإللأزيخطاطيأ)رو%رنوافيالم-ما)قارىمهلك.يخرخاللكقي!لمحتىالأ،العاطفىاعالهسخلأدافيريرثوتفس"ـحين"ـءلىزفسو5بئماوكا:-5زفمن

.....:ةتؤ"ـالبرلمقتا-أة"2!حطم؟إة"ـ،رجوبم!حطمالئلرس!الةااش-على

،جدالمات!ىم"ـ،رفساللاتينياطيحياةوامما،هناكالعرباالطلبةح-اةةبثةاليها-،-!ت،(نترومونينجا)ا!،1فتاةسبارليفيحباإقد

قعيةلواالفلمؤاتراتبااومن،يةواالرمنىءالقاريتوقعهكانمالىعكسوفي0لاخ(لاصى!كل!!صتوأقيلماضاح؟كااعن،رال!4كشفتو،ةمط!ة

.إسبارفيشلةا)طو:لىعدهـاوءا(951)ا)ص"حةفيليقوبمامن"علا

،4"اظلاموابالدفءفث،ليتا!ذاالبهتصاير،ةالاثيرمملكت!مماالل،ا!وكانأ

النقاش!!توجبموضوعيةالروافيزالق،نذ"ـبعصدولمهناالىالزثوةفا.1،شطهـ؟احدالاق:علبةنيىرفلما!ءيهذا،الحب،والحب

التحمسةالمريحةودعوته،الشرةء"المرأةثيالمؤلفراًيو5ذلك؛وراطالطيناكظرايرفلم5وباط،وحدوواديةالجاللذةوإما،وحدهاالىوح.4

تنطلق)لكي1(الرجلوبينبينهايفصللذياالجدارهدم)الىزيئواوحذانيئاوإما،كلوزأ"تلإقوابمتإما:اثءلاا-وأفيال!ا

لكيثم(الطبيعيموضعهااحاسيى"ـالىوشد،غقالهامنالح.؟!ةهمصاعر،انىحإفيالى،ردركانانانإوسعانثتصور-كنولم.نحطاطوا

.."ـ.!وبالم!تهعنباوااهبه.وذفةخثةإلانورهافةمنكما5وكانتم..زينجانبجاالىإدرك!ماكا،ي!ماكاةتينالازر

،المرأةلأجلباري!الىلكبت.1الحرمانمنرب5الذىالفىكاإوالمللالصجرحتدو!يف،والعطاءالاخذتعا)جكءفزهىنتكابحث

ءفهاعاشنهوا،عنهايبحثالتيالمرأةمناكوجدقد511رواثتهفيارانااياماربت!مماغامةىقدوكان.ء.الم:ا-بالوتفىإللذتينا-دىة"أب

سوىمناك15وجدالتيالمرأةفينجدلمئاءول!ارادهاالتي((الحيمةالح:اةل!انلنانالقد-:ساعةذاتدطاتقضت"ـ5اذ،ولمعزشباعافيوهما.

ثم،ليليانالى،مرغويتفن،سبيلعابرلكلمباحة،عابراسقمتاعوش!زحيواناتر!ااالمؤسفان!ةالصفيراليوميةئنااشياالى،الناسءالمالىتعود

..اد-.عديق"ـقؤ-فتاةفراتوازفالى،-الوفية-اطبيبةنفماجانينالى(!اجتماقي

-97الصفحةعليالتمة-.اانلإحقةالستالصاداتذه5نقلاما(9)
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،بناسلكلط-(ح:ءا-)عابراستمتاوسيلتكوثبانهاهـفىان"ص..سص..!قي!

،الحترةانرخبنههذهكل:،!!اضىسانءوزولا،اجنبعأامعهتعرت!...يض!ا3ًتيىللألالحىلا

لح.الضالبيتةلى،ليمل/!ار-ا!كأقانهي،اسمىوطيةفاولكنلأ..لأ

...م.،.ة.ا!:.الصفحةمنالتتمة

تقعي*باثالقدصهعهـأولأيرصى.لاالمرامرومةا!افدسوائذيلم

اليهتحناديااللتتبرا.نكا!رامماطبدون،ابى:ا-دمابريا!وىلاتت..،المربياتبلادهبنات.نيجشاناتالؤيريدهؤالامصنطواحهـةا؟ترى

بة-المبانجتمعابىو!بم،اص.ةصاشإهنعلمنومن،!،كا(وائروحيةدبئ1،)المتعةق!ممن،حهأ:!!ات

اضفنحيثثمحدأجحة!(تقاللأاطي)روا؟نتع.ذاوب!دسيعبحنوانهن!"تن-ب"يعابرةا:انهموا،حباخههةىعابرةاشا-

!ة،تحرفصودالا!،ء.ءاالادببةا!هاو!احثمن.نهأ،واقىالر!+-نعيعن-نبنلتطكا(نماتفؤ!ات).عد!

ضنعلىنيندبحتى..قدةكأير.جنية:عاتكلتآتعبيرنهـلكوعلىيدشلايبحئوءضاعنئيالذنلثمنفيا.ابيروتمعاتصمرا.ت...وبصراحة

ىءنتقد.اافيا.!ادييلرقصعثيىومقوفعهأ)تإؤلتاكااال!ارىءيرضىفد-،غنماكايبحبووا!حابه(تإفيالا،اءك!)!تىكاثالق!انرفسالمتعة

لاسكو)مسرحبةعلىاستعابة-مجا!مط:ايتهرء.ن(9؟)الصفحةحلببلءافؤادولصدبق،ا"اكا-0،هـ.وتببرءخياتتكوءنا.نكاالمؤلف

نافي%يب"لا):ادءؤ"عديقفيا-.اني(-ينربى؟لأندرالصنير،حمدوا،وعبحي،دميا\خر!ت1فةباتالنعبةأاو،نوازاوهـرزيئ!

نةحجاشفياتةايهداكدىخدفالا!ي؛اتا،فيةلاحبةا-ساهذهوت/برلياء،مماتلا!!ت!:ءحهذااء!؟ثتر.،قهمنعيرهمو

ئلأ:تذهكدعفى!ةارواا"تدىفيببة(الموشوءحو!-!وراليزوجيةااو،لإففاتدب،ثصتمتعوهو-منهمكاي!شفات.ث-لم*

من-رءافيتيتماد:تراءا"لا؟حبةال!هذ.وئي.فمرا:!:أالي-!)!؟نعةانضت،عقرأبجواعن.-.ع!نوارواحدهنبات

("اسيدا/:قاةسنورةمنخبه،جاتخ!القالمىكازتمهتكبير3%ةإ،وحبورمةبئصت3"صاز5:واية،منها--!سلنق(نأهدة)و

.(9،--)يتمعائزونمقفىواقفوهودقا.وعننصهكلتيذما-الفق-عأ-حي!

انالاخ!ن!دارتو،(-ياةصورة)(.-ئللا،اءى/يةروانتعاطدعودتهعندمنهدنرفهإفكأاهذاموفإ،س:كورد/وتالافشعااف

نصخاياأقوده:!ياحدبدائالعرلهـجلعء(حباةرصاةا؟!وءت!؟دالاتفياءا!ا:لاسترمنض3ار.دكأةةوت!راتالاو!ا

وانا.ائقيردصتالته،:ةريةاي!اف؟ةالنزعاتغيردبالافرصانة.صيص!امطءتراج،بيةالعرةالمط،ة:ةال:ءةت51ا)ذاثادميمرأىأ""

إلاستانع،،لأسعرنق!،!إفصمية-!ادرسبلتجوهبة"عجباصلثاذاوعينلها،(تانر)اء"احطاء؟نرءرةستناي--ابن،-

"-هـاعلى،ا:محيحهوحهتهـأخيراف!صر!ميهاهبةالوهذهاشىاذضل!ومد...اض!وةهدهثيإلآاتءمهتوا-ب:.ى،!،وف!.حتا"ت

نط?جو!ومناالادا!ا)ةمحاط-كبا-للبهيدغو01عنوء،اث-كااهن.لا"؟وا-"لا"ءى.بطوإ.مط،اه:ىازهدة!:اير:فرتلنء.هةء

يرهاتحر،ييهمىالنقصىا.و،ةو.مل،لعرىل.غتعامة،في!سلةلحةلتلرحفافيث،!اشكلىليينعراحننةاء-،فىاءك!اتكا:-ات،بالعرنث5ا

-،..وعزضضتهتدو-كوالقءداوىواا*يو!ا.نو-أ،مترشحاوئاع."هاتب!كفيقة--ا-وجاالر!ودببنمن

ريءوالنلعيهىست.(33:ى-)(نحد؟!ترث

.:رءوء!.ضايىس:يءعحص!ظثءلحد"-ذامب-أء-%ىءوا:ت

عريتصو،-ءتبانه1،-كأينا!ةا!!.كأ!ين؟لمتءدية%!ة.قارو

لفطقوللىماللىوطللاطدلماهـمنصماناعءرنط،ستاي5سابظا!!سةطنما.اءةاءراةا!+تدنا،نكف-انكا حريلثصرلاع.تء؟مها"ردتلة11ءىرء4الثتسة؟ر--!،ل!لى:ائا
.-

.لأثء%إلخصبمية1ءسوالىسرقي؟لف.بنقيسزت؟:نجدنجلنلهاوةءزريااةهـسم.ا-.نرواظ!طوف..!ةتا.ت.ت!!لأ.تتااء

-قيفينت..ت-.سزعه:نيهنصا-ءاتءلىط!!!ساكققث،(وشموتلمجل)تال؟صامس!تةاةالضءب

ضتز1هـمعف2سميقو-(33ءائعهت،ك!)"هـةو،ينبييبلةإانق

صيزلمبلبكل!)ح!ورعرحسدطو"ها-!سء-ياورء-!ا"أبن-إناوا

ومع0.1!اجدؤ!ةتعر!؟نتلأخ!وحإىاممة:ءرف؟نتشلد.

ا:مضهاصدر!!ةع!.ض!ةلتعةح،بتثمص3ا.نهأتحذءء3ـوزا-

003وستابسقيا!يه:اةا،صنت)ءتوالمي"ا-كو-1إدةلنمملةا-،وا،بةخهامواءد!فئمةاارةاا.اتلث..؟او)ا،كأ!ةاوو

003ر!غ!(!الاوا)نوفررمواصة-2تهادعوابشجابة:!اتلويالفتريحاوثانجدأسفا:تر.ناليس،ابنها

2ء.غوريلمج-ء(للئافي)*،3فىبخجبئملو!ودكآتالي،اشعد%تانجنةترفمتاو،اجديدة

051ست!واردط!ا"لاو!)بيهاتوءطنلمواا؟!"ذين!معاجمهاو!-زريااخداف

002)!*ااكتي)كيئزوماواضنا-5رسا!ةمنجزءاًالمر:ةافالنضرةهذهنكوتلااتهـ-و.اهـي

001عور!لمك!واحدةةوفتلرجلأوعروتصتة*فهي،بيةالعرا.تهاف!ليحمهءادالقى،ادريى-ب!لري!ا-تالأديب

001غور!لك؟لهايطمنتحيم7انجزءهداواصعاداخهافطر!"همطوالا،يبربلا،نطيفةنظرةليت

9ء7غور!يلمكيمائعابالردينرعت08المراةعوا!ي،الانانيةاومنا.لا.ةمنالحي

،لايمكنالحربيةا.تنا،فعنةفيالرحأ!لاراثانلهانر:دللزالمراةان
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