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.هقاص.فيةكييما

مدشني-رمرتجي

؟ملأناعنيفعهارفمقطهـوهـل؟شخصيعنميجسيزيتمهـلءامضةي5كم"ازهـرةلماالاغ!انخلالمناحييك،خطيبتييا؟ا))

بم!عطفهـورل!،لا؟تيحا4فيتكءملحيرخارطااهـوهـلحةءقةماتمازعرفلااننا!لمعاصر)االمءرحبةن،ميرة،تبرزالتيالت!ةذه5

ولين.5((الىكمعلما+.لهج.هـورييروجمهاالتيال!ماتتلكاليهنمدفما

علىاو-،استصقظفهوانامفحه:،ااردعئ-ترقرفلاإنه
--.-.-القيهـذهالصانشودةا،ديقاترا.((أ!اهألاس!6الأ53ح330فركور

.نايةفرلءالفل!،قطتييةظتهونو.يهـو4منوإن:الاصحعلىالت!حةالةض!ي"الىهورتلكيقصدام؟الفة!ةبنضارخهالينفىيرقيدها

نمكتتحرلاةرابماهـوإ؟او،اًابداراحامللمىدذهـوماومعنماحعطاءفيبلتانبعد،البحرجسدهاعلىذةسىالبرصلانخهاصرخا

/ىلذارولدالع-،أ.ةساالمأدمرامشرنها،2ـاممملاالتمأصهاةالماًاصعاد-؟با-ا!اهطفخفيتومفيلابرص"اد!.!ختأ،4033رو!د-كر.كابوجه

.!-البما!ذلكيح!ارولان،دعوتماالاسآخمماد،دعوةلضاايقصد.تراام

عنياريش4ن!-.إياملماغايلةننيوف-4نيبجردملذاوليوءيح"؟اءطراهدلرازهورفتعرفسو!يعيلرا

م-ليمضخا،اراإن".يىإيماوحرارةيعرمتاووتفكيريحبي،تحيتههـوريجاكلهيحمثةا)ةلإلمقاصداهذهمن.ءميلىايندريلا

سأنفا،اهـرماوالموملالرغمو.يحدومبدركانعنو.مد*ثلىو3جفي،هرةلمزااطد!قةفيا5ؤاصداتت!اوبمتعددةيقاعاتافلكلمات

8.-اوحتهاقدكانتاذا3حلفيلانناغامضةخف؟ة،تحةاروح"ةدعوخماوفيلينفيو

.ما-حصلمسنييعلاماج-مغنىنه!.تةتظرهـاالتيا!ولةالمأساةام،الرءئةالاثودةهذ.،فيولين

كانوح-ين.الملاسفةوالعلماءماليوعليهافقتوماهـذافيبىيطةيقه،م.،مةبىاطتهانا.4نهنسااحقأنتكواذلمفلاتالكلما

فيحىرويم"ان"نالاةساعنوليةطتوساغال!ديسخاصةتلكتال"،ا)!-اخهدفاقياالحقيقةفيممقدةولكنما،نصما

لىع،يةالكماممبمابم-كرلم"روحهفىحتىلحمجمآ،لحمهس؟((البشردمكاالجءم

دواعتاامنبعضعلىشققدالكلامهـذاسعاعانمنالرغمودلمقصاليسإذ.كااليشريالج-م"بتعرءفلناكيف

هـرمظاباندلاعتقااعن.تنعلشننماإو.الجسدعنالروحقرقفاًيركثاوقليل!المتحركةفجةلااوللحمامن4ءالرهذه

تفرض،مث-لادالغدظا؟فكولجسيمبااًتعلقكثرلااطنانشاالعصلاتسقاتتمع-ملدكايةرالج-ا،مهدلأكاال:طيئة-

لملخاًكا،وحلرباصلةكثرلأا!اتفاؤشاانو،الفكرقيمشار)يس،لا.ةالمغلقاصةلمترامحيميةالجمالقبةهذهتحت2ـاظائةوو

اصيبلقد.قجةرلداتنابغدواخلاطناومزجتناباًنةكلعجو،مثل!ن!،ؤ-ةالمراتلالاوانإع!اءبرزىلذاالشكلاهـذدلمقصوا

حتىالور!"-ةقواهفىملشاوبارقئ-اءنهلسافيبح؟سةشخصان!صاتابهليقصولااليومنةسهإبالط4رفضقدالجسمهـذا

لهالىفقو،يدةلجرافيا!-دةوكلمةقراءةعنجزاءاخاصيكةسبلا،نظرهفيلحجمانلاالنحاترفضهلقد.ايضاً

دفع-ةقراءقمنتمكنةوفا!رخعلىنظرهوقعانيوفاانن"ـتحققلاالطبا:ورفضم"،ئا8شلهيعنىمااربمقدإلاقيمة

فيللس،هءقاصداعزأمناشخصفىلمتوانكالقد.احدةو،كاملمةدةحكونزسالااعنريقهتةيمكنلاننسالااصيا/ةعلمم

،دوالجالروحبينالوثيقةالم!لةعلىدليلذافه،عجبالأمر،الاورإنعن،الاصحعلىاو،جسدهفىيع"شالازسانعن

ةأف!تترءسانلشخص،ت*طىلقيمة?اتسمحالتيالصلةتلكء.جسدهيعيش

نعسغسطينواوينالقدلهقاماعلىةعلاوو.العقليةفةلااعلىنباو)الحقيقةنرسباناعتقدءاعلىأنابدقدتحنهـاو

نا))ي!يفانعنمواليع-المثرددفلمن،الوثيقةالصلمةهذهالجصعمهـوا)بمثري!مالج؟(بهتبثرالذيللغنىايضاربنظ

فاناوهـكذ."لجسداروعئوالنفس،النةنر3مظهـولجسدالكاقالمطابق،شخصجةرتجربة،الداخلمنيعاشيالذ

فيتشددالتيديكارتئيةثنامنيحررنا)،آ:ث!ص!3"خكايأ:ءلتدسالعلكو.يذفرفيخريتاعنناتجعيزلافان،بشري
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بهذ.بدأإالان!سانيلخقيألاذلكالىبالاضافةممنالممومن،امكاناخهمالطاهـرالمع!!رهـونظرهفيفابىد:وابىدالألووحب!نقالنفر

وعلى.التهرقدمهفيهوجسهاينمابمقدارتدريجياًجعتتراانهاإذالحدود.مءناها؟سدزعطيالتيهـياغاحينفي،لروحلعن

تكاناذا-اطدمةهذهلناقدمتقدالاكأفالاتمهسكرفان،حالاي

مدىاجماعيةبصورةلناةأظرت-البربريةادءةهذ.فيتصحخدمةكامةالج-مووص-دةانالانسىالمر!ةالصمةهـذهاروالحق

طوفايدطرءلراحيع!"دمافى.،زسانلا!فيتكمنالتيىلقصواودلحدا،م-لكهمفي،نويتمادالكثيريئناحتى،لهاقبواجدع-يروحلراو

الى-!اانالحت!"اًت،احلاتقااهواألارا"لع!كتثارفنفامجاالجوإلك.الجسدوالروصأبينا)تفر-قعلىممابريئئيةالثنااعقليةاإءاحفي

برياءتنقدب-ان،الرةهذهتحاورلدنلهحر،مطدقدقير"مفليماحربة-فةالفلوالعلمعنمختلفةهـناتبدويةالمعنوتنا/تصرفاانالواءعو

الانسانيكفي.وارتعاشهابضعف!االغراشهوةامامنشعرلاخها،أوزهوفييسشسلون،نرق-ةةنيبروحاااخذون3ونءثيرفثاك

لمةكنو-ودهاانفيخالوت!إكالفورعلىتغورحتىحضورهافييرغبألا،بمانويشيدالتيالكاذرة2ـارةالطءـذهلكنو.جسدهماءازدر

للالهاوجودلاالتيالازسانيةالقيمخجميشأنذدكفينهاشأوان.عكنا!اخرقاجلالعناو،سإيمغ!رجسدعنخ"!مااعادرةال!ت

يموتلاان.كاكادءيقاللقد.الي!ا:فمليبه:هاعندماإلافان"نبدعوة

،نصيءكلنخطىءسانبوسعناإن،إرادتنارهنفذدك،العالمفيالاملإلاسوهيكوربلاانلانساهـ-ذانكا،نالازسالشخص

((.ءإ؟بيننكونانبوص!عناوان،نءبالعونيإغذآخرينهناكانعلى؟سيةلحسااب!ساعلى

الةحفينيالمعاغنينها،يالبشرالجممنشأهـولكذاي-تطيعولموحيرلاذلاعندرةصانوقدك"حقودةية!اد))

هـناالقضبقان.عنهنغيبكلاعندفيلمءاافارغسطحي،حضورنا!لروحاالقيمنلأن"ةحاولرالتضايل3ـمؤيادةاوعناو،منهءالشفا

،لل!-م"لداخليالابرا"نسميهانيمكننادجدلمجاقض-ةعلىالعإشيصعبالحرارةمرزفعاصوفيناقكألملالمناال!عبة

ية.دلو!وابرالتجابعضخلالمنلناظهر.هصعيد

ةإكاذالالعفةغيرهـواصءاء:ءايىبةبتجوأولاانبدأنتقامابمثارةهماال"زقةةنيحاالروتلكودةالحقوديةالماهذهان

.قليلبعدسثرىاكما،الخجا!عناي!،يختلفوهو.والروحلمادةابين-دةالوحتحقيقعنعجزوال!ين:ةبالنس

نظرفىاي،الحدتثةة-ةالفلنظرفى!نتجاركاذ،ةالعفةان"ا)كاذ!ةةالعف":متقابلينلهماء-لمكينمنهـذلاءيعرفو

هوو،لجسمايبدوءـناو.لجسداقيمةفىحممن،يةدلوجوااعشقفا.(،سأص!اه+8ء*كوأ)ضياإروالعشق!لاث!ح!3زس!4!اس!)

ارتباكفى،اًمح-قرنالثأضحىل،الروحعن"تبطبييبغرافئللغرالعناناطلاقوالجسداظهارفيالتماديهـذاهـوضياإر

العقلماتجانسافى،لأعاليافياًقائملانساناني!و،بيتمامخزس!رهـوكاذبةالوالعفة.3ـاوتذلبللروحاعلىالطغيانقصد

منهيخجلالذيلل!سدتنازلانءلالروحوثباتتثيرهاالتي.الانسانسحوكلتحتكرالروحانبحجةازدراؤهو"دالج

باجذمقلقلهرمنفاخويض!انيكوقدو-ويخفيهصبهصانقضعن))كلاهماالقناعنيكثفا"حكاتورياقكار"تصويران

-...-.ءبة.نائا،دنمصلك.ىال"ننرللح-ممةالمركةالصةلتلكااصلى
كاذبه.الالعمهص2هماهـذا،اورترما)-5منرربيءيروص-."...

الحديثةالترجمةعلىالحصولمناتمكنلمفائي،الحياءماوا.البشريالجمهمنيحلا

.3اس!كافأ+8ءا""شيإيرلوجوديالألمافياعنهكتبهاالثيللدراسةيكونلا،لانانبةاالقيمككل،هذاالبشريالجسمغئلكن

-يز.التيالعظمةمطاهـرجميعإن.حضورهفناردناإذاإلااًحاضر

يجب:اعتقدماعلىغا.شايقالانيمكبنماافهد،لكذمعوناسايعوددلانهكأ،نفس!اعندتعدنبالذاتدرتتا.باتنتظريالبشرالوجود

نورأانمنبالرغمالجسدو"ياءطفةالعاصياءبيناولايقالتفراطريةانفالمعروف.الحريةشهأنمثل!هووهذا.بشريعالمخدقفش

نااود،ميلادهىدفىليصديقبنيارةاقوم.ضووه،ااحدو،ا)برهانطريقعنرتاويلاز!كي.كارهاإزيديرلمنن15بالبرتظإهرلا

است*مللكفيو،طياتيصحاتهتعنيهاوعمعاطفتيعنلىاع!رلمعانوكا.الىابيئبالمواضعاتيقللذيصاطةصابيةمسالةسوى

.تدعولافهي،اكظرية-يةلخراهـكذا،لهسبمافياحدقيث!دلمالحساب

نعالتعبيرءوريالتفاهةهذهانوالحق.لاخربئاكلاملذلك.احداًلمشهادالاسالى

،الأخيرةالدقيقةفي"ـ،اتركوعندما.الحاصشعوريطاوعسنةفيد!فىانهابةتعاشهيوإق،نبالبرهاتظ،رلاالحرلةان،لا

صسلىعلىحرصتالتيالوضيعةالهديةعجلعلىدهفىدسأى5ح؟خداأ،،أ،؟4+38س!ولالحتميةوان،اجلميامنىازفانسةىك!

نالنفصهاتخشى،الكلامعنهاقهرت"ةلعاطفةا0ا0هـااخخمابدوزهفمي،يتهحرةصرايمدكلالذياءلمرافل-فة،الف!كرتقلأرفلسفة

حر-الممكننم.لةالحراًبادعنثىءكلنيكلهذااجلمن.لهاوجودلا

ص!اءهوذلك.لىحدلامماالىمنهاثمنلأن!اإلعطاء،بهذاتشبهحدودالىالوصول."اعرةحاولو!الذينهؤلاءجدأظيدينكونواان
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بنجارخلالمنلنايظهرىلذا،اخليالدلابرااهـذإن-لخقيقةابرينسلتباالاليم:عةسهيحجبتككماوتحفظ:العاطفة

منراهللمح!مي*طي،اخلالدمن،يالذهـو،الخبمولحياءاءلىدليلملأاكذاذءلحباخبفيص.اع:5عبريالذالرمزو!ةةالعم

اكدىزعطيالشابةبالأملنفكربمأباهـرلباساا-ياناًبلبسهودحدورجاوز:ةالنيوان،ماليمالابتذمنمااع!قالعاطفةان

بائوترتهـيهـيوعرا?ايتهممنامن.مةعاحديقةفي!الطفل،جديدلانفسءالظاهـربالماسيةلاصفيخنىأيلد4ان.ءالعطا

غيرمنملقىيهجلادذءضةفىالشهيدجسمهـوهـاو؟مةمولاا.عمجمقةدرللباىمغزو

فىاءهاعضيعرض،المتطلعةنظارلااتحت،ازاحترو4!يطيحنج!ببة15لمةسلطريقةبابشرحهـووايضاًحياءهللج-حمان

بم*طف،تلقائيا،زسترهعليهتقعنظرة!ان.يبالتمذبلبلمة5بورلأ-حو،هـؤهنظرعنوا،الغيرنظرعننةسهلجسما

نمصدرإطاالجص!ملهذااللامحدودالمعنىاناكذ.الح-اءمنحدأل!كطو-ةمرآامإمكالقبرة-بنفسهيؤخذانبينو

.ا!ىكلمنيق-5ووا)-موإن:لبافيلفهداخلهءعنىهـي-احقفسالننتكافاذا.اهومإغزكلطهرهبينخفيا

يراضالاللإكسورةر!بإمهل!متالإص!بح،اخليالد،امجالةرىلج-ءئمن"شلصبىمنحنعنهاابعلىحابىدي!ررانيخشىن"ـؤا،"ح!كاي"لفا؟،لجسما

هـوىالمسالجمان0فبهوفامهريالبزالوجهيعدلمعضاخةمفيلهاجسداراء،-ةءالحبغضاواذ.حمحد-3ـافىمانجحااذاكفس

لالشحالمردبإبلاحيث،لالجامبارياتفيا.فىالذيالج-مهذايضاايفيرالتيوضاعلاايطقفلم،بئالآخراعينعنسترهاواذ

عضلة!فياوابئ-امةفى،رجلبطةفيفهجصرصءبلالض!مطهرهاطا"يردانءـ!ايخفيانمنخش!ة!لكؤاءا،لاتهمجاعج!يفيؤيهاابىم

"ينالحصان*لاثإنتعكهالمبارلآلاتكاقهذضاعديهادلاملإللذ!الدعوارإلالتيانعلىيرؤ-ععكاصهـوءلحيااان."ليالدالجسما!عنىارررط

يعرض.ال؟-روي.!مهخا.كاملغيابافىبرضالذيالجىمهوالعاريم!-مفالجمنهـناكماكلعنالت!بيربسعنيلا!5ص)):لليقوالشفة

5رزاتمقلةدهة!!هة!اولااهامحةورف4ولاتعطى-إت.بة.يىلمليءنهوكا"يهبلس.ش5قصيدة،ةفجاًتياكرذلىايعيد5ان."اشياء

.!:الالقيكولاأ،مالحظة،لجسمالرحلمةلنا":ءيضابصفحةوسطحداوبيت،حداوبيتمنلفةلمؤا

ناعتتطكي3ة،رياضي--معريعلىنلفيهاالكطالنظرةذلكومثل
.ح،تأ"31أ!اأ!مم!اكه+ا،رعا؟31!فال.شأ!ث!كوه!،""آخرنمكاالىهـىانما

فكرنااذابالاحكزام،تغلفإلىيمكنهاكا،زهعضلابشرةالىرددناهاذالهتعر

يقالان"نةألامراهازةاشدديس.عدت"ااقاليةالبطوالج،ودبذخيرةلجسماحدودبعدالرحلمة-بداًانما:ليقونهذاالححاءنىوكذل

لبربيةزراشدأكاولإس!جمبلةبنتمنلهاياد!:اعجابا.عرضفيلها.ةالمغامراليهتلممحراًقأمرىسوم"اـالجسليسو

ةالكرامبعضلدلهكآن)ن،إخجلآدجمملكفتىكاليسةشاسب!لالفتىلانمنالتدلل5ان.باللبعذلكغيروفهالمتعمدالحياءاءا

.شخمميته3فيماخيري!نحيثخليالدامجالهمن،منهبالرغم،افرغلانهيوقظو،نتباهالاترعيليسالايتح!بلاالذيبماحثاي!هانأ3ا!

اصعبمنان:!هامةةة"قهـنان!83ثفانظواء-ب،اخليالدمجالهيةقدانإلاينتطرلادللالنانبةوالفضولالرغ:ة

خفين-5لأيلف-سبنادرنهلألا،لالجهاهـومتلاكاًاالقيم.يندقيرفرقهـناك.ىريعلأنالم-ولكنهالعينينيفض

لخطوطاوللاشكالغملمتناامنتفظالاااهـذيتمفكيف.متطلبفىماكائظءصنفنلأفكاقال"راهذلكنو،للوالتدءلحياا

والنفسالنطرفشالذينتظامالاهـ-ذا،والألوانوالنسبحدودلااولع.قهمود!دلاالذينالأتحاصمن-ة

،اليها؟اليدعوناداخيمثرفمنيكنلمان،الضظرعجمربة"!ملسطح

هزابريلذااخليلدالالمجاهـذاعنيضثااتصدر،السفرلىادعوةلخجلاهـوفما،ءللحجاكسةروعازةبرتابةنجرفهولخجلامااو

كاقالاه-ذويبدحينكبرىخببةلدينايخلفيالذولالجمافعندكلا؟معناهمنافرغجسمازاءامةالندتلكيكنلمإن

تذشأان5منج-م"ـ.فيم!طحهـووكأءا،"كلهواجهة".لانهالتقيؤرثيرجسمشيحسوىبقىلاالداخليالمجاليفءقد

كونانبعداظاهـرةااشكالهعنديوقةنااذا؟الليةمسؤوللحضهوررحطحنينمع،ياليثرجسمانيكوانعنكف

مدكااللالجماهـذاعندث"تناويحد،ي:!زلمعدونها،---رنابيننةلمقارانهإ.ءعناهكلويكسبهالج-مهـذايعمركانالذي

ينحلالجمافان،ذلكمنلىالعكعلىو.لهعمقلاالذيبعدللجسانهإذ-كاقهوماوبينكونانبوسص"كانما

لهوزنلاشفافشيءكلحيث،الروعةمنعالمالىيجذبناالذياهـ-ذ،باط:ءبةأيةدون،يرىالذيهـذا،هذاسوى

نفسهالىكالتمغريزةنخمدو!يثثقلهامناناقوتفقدكلحيثو.دةالمفقووةالثرعلىادحدفىو5،اوكاً،ةفجأ-ملجايحجب
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يتوحلاخليةالداالقيمةهـذهو.مهمااءضروهيديرانلاإيظهرع!فومرظروالن،شيئآتدركانيرغمنمفتوحةال-دفتظل

بصد،اج،!امنطرةالمخايديرلاو،ع:15ؤباخاي:قىيل!بشيءلالجمااننجداكذإذ،ا)نةسئعاروفىبانسلمولصواحاضر

واموتمامااودمهوفولآخرقتومنينازعهحنداانلاو،واخراءةفتناشدداًجداوعدأيعلنالابوعدهيفلم

الرحلمةوأن"طريقهضلنه3اعلىعيةيهخ!فىة0.5حب!-الللسأ!.ةامرالمغجرأةلهلمندحدويةالالجماح!للرحلمةيبقى

."خرانمكاالىهـيإءاابمذ5نةءـوءسكوناً"ت،نالاقوندهـاشالاعلىالقادركاقال

هـ-ذه،بيسالنفالح!هـذالتربيةوس"لةثمةليسألكنوم،لابوجداإذحئ،لا-تدءاءاطرءالذياخليالدلالمجا

للكسبءعروضاًلحسااه-ذكانلئ؟اخليةالدةال"صيربهل"سطبدلكلمهيمالقدماالنظباإقاشخصناقعماامننقذفا

لآنافقشاانذهأو"يهديتويفاطرانشكمنءغيشرا)8.((اطاسةبقوة))هسوملتهبام-اديناماطان،أيدجدهـانظأ

قخ!"3ـ!ةمعنتقللاشاقةمهمةنهاا،دهاوجومكاناعنيثةلحدافجةسالفلالعقليةعلىة4القاالتحليلاتءـذهعبميان

.ي4ـثصانعلىوللب!صم،((يا)بثرللجسمحةيقي!كذ،ارلاختاقطروعن،اليدلمسنلمسنانجعلاندتر

ياوناولدامفيفيكاألمامنل!هماوهـيماذلالكاالىفااف11ا!-سمدماالطفلداهذابىياًءلحيافا.يالج!موااه"عتالج-مثكسبلذبياا-ليلدالالمجا-

يوممناكثرخأثيىكاانناهوفبها/تناقضلاالتيفةالحقولكن..قةللخل،الج-مأوالكلامو"-حدالت:اسكل"-تء"لصنماإلااءإعر

م!ءلزاومةمقاليماا،السديةلتناحاوفي،اكمذيرونمدكلافنحن.ولاد"ةاج-ماوعدنلمسلاذاكإذبةلرائعةااخإيتإما،د،لحظةكلفى

فىلبثرللجنهمىا"ودحدا-لةإجماظركاوكثيرا-ألمانهوعاراصلائههوعرغضاات!رشالعك!علىو.وحبر،ع!رهما،نتصلغااو،كلمةهـعنسلاو

يقللا.ولدنايوم،عمرنافانو-واءآدمفيجميعاندتقيانناصحاذائمةصاا!مر،-حالمسجسدعراءفيعالمريا!مر.ان،ذلكمن

تخططتحمىلاح:..إتالمضنيةخلإياناز:ابكفيوان،بالالاجلوفاعننهاهـولاهـوتياالعقلبهيقبلولاقي!متافيزيقالظثيرالذي

.والتجعداتديدبالاخاالطفلوج!نا،خفثةمنإلىج-ردبل،4ـف!حسبج-ملىانانسابتقلمىصيكتفلم

ذاالخميثه-(د؟ب!قفالولبو(ركاكبأ!تفاوايرواظاناألعقدنو)انالةالبماحكل)لفحاهليثقلكما،منلؤافييتها.دتسليدوجسدهفيأهـءصريرتناهـياللاعمقه

اهلنا.نظرفيايامكناالذي(ابمننبالملاك)حالايعلىليماىفانهاكايلؤتوج،اتبالذعرائ"فيوؤيد،س8مكفيالحغرءضفط

لاالتي-بته!عراذنوس!مةممتهرفص"ـ.اجبهةالجديدالىولودلإس.ضعف"فيبذليسارأسهكالسمو

يكنلملذيا-إيهاضعفقدبحقايحملنهابل،وصسب-ئدةبالعالهاصلة،بدةلعركل-ادة،هـذااءالعررصانافي،البعضجدو!ةد

فيهلأ!ضالهئلاصصسدستصلونفموشتاالفووفده!!اقلبهيوبمملاسلإفصرعاشىيرك1نت،بااوشعرن3،يآصرانحين!،نيةشيطابلدينية

غلىزمنرحدللاىيمودنالقيلدتاىالقو"نعدالصالداهذالفحيااخليلداليلمجاالكلذىقصوع-ادة!اقواصت!غر،المقد-اتمةحر

يب.الغراللاشخصىوجود.يملأالذياإت-لإطملموجاالهذلانا،إ-تسلمنوجيهها.،حقيقغ!رهـيح!قةعلىالطهورةنجربرةييالذ

فا!"ـج!محفيءالتربويمهصلابإنتذلطليلبعبالترلياتمم!خيرلماولىضعيفقدوتكوكا!اللج-ثمانهـوا)تحإيلاتهـ-ذهمىش!8يءانفاهـذاوعلى

يةال!فيهبما(دفرو)ظهراوقد،بعدفيماكستها.عاعليهيموعبجديدةمبولاع-وهيددقو""ليالدالبالمجا"هوعندخفياءعنىىا)بض

التيالوخيمةبالعاقبةفقطكفكر.(1)بكتر)او(وديبا)عةدةس!امماجمودهفتع-ميالج-ممىيذغث،صىالبالحموخرمىآ

يطاحيالزرلاًغداشعورافجمهتمغذي،والولدالام،ينوثيقةصلةعننتجور!ةحالأيب4ـعلىيبمسبون!اح؟فءإةه2ـةجكلمىطةحو

الشعورهـذاوار.امهعاطفةينازعهمنافسالى.نظرفييت!ولالذيء

الرجولةسبلعن،د"فماالىلد،حينانيوشكالرجل-!.إلالعدائيداحشكو!عنهيعبرانارادماوهـدا.ىدولاتدرك!

المرأةفيحيط،حياةهةر.ولاز.جةلاا.اًاصأةكلفييرىانعلىويحمله:لقاإذ"3اراهص!أ43شاولأ!!3"لابطا

ال(طها-فر!دوخانطئبماحوانإفك!أ،،الى-لرمنالكلفيالولتشجعهالميةكأد-ويتحتالروحانبل،الجسدفيهـيالتيالروحليست"

ل.يحانهوا،منمنحدةانرو-"ـلويستكرعناًجزعاهاجميزلهنفيغاءالهصما.((كلهكتنفهولجسدا

الرجل.علىنتصاراًالنفسهلبجمحللمتزوجةالمراةابقدكيح!انخاصةبرصورةذا5او-لياالدالمجالهـذايملكونالناكاخجميو)"س

نهاأأزرالعوتبعتهتصعبفماهاريهلصاولهحاتمريكفللامائطبيعآالدلافينشاىا!ايجبالحهمادفي،مهك!جسااسطحيةفيءيحيونمنؤتهمنفا.حيلروالحسا

.(بدفرو)ير.لا،يضاأركما،اذ5اننسلااعمقانلكذ،ار!االهرعنعمى
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اسه-لن،ةعثيررمواهـى!!ا.علعماللعازفإنوالصملاءسحياة"ـكل5د؟ستأ،1هغيرالكنيرخوالعقباتالمصاعبذه5انبد

-/--ءسوداإيةالارتيتحيزياودون-فقطن!بيناناردنالقد؟بمهاتواان

.ال!اععلما)-ومالكااإس"ند،بحضافي!كرظرةبالاحرىاوالطاهرةالطفلنطرةنطلرم5مقعدعالمايعلى

ابىماووـذبعبءنقملمانلثث!تفررلاا؟-مءعرف"ان.الداخليللمجالدعوةعلى،نجطوي

4ج-مءباعباامالقىيرفضءنانةلثةالأالمةالمرحهـيوهذهفما،الدا!ليالمجال!ذاأيبدالجثمرياابىمخلقانذلك

"ـيذعننامافا:ينامرحدامماانةسهيجدجديدمنإيخلةهمةالهاطلخطوابت!ديدهناكتفيساً؟الخلمقاهـذاحلمرهي

شاالغر)تلمقاملا"-5ؤيعرض،يتجاهـلهنهامااواضحالج-م"ـر.:ثلاثاحلمرالىإلاثيرافلا

باعباءامالقيوإن.بميرتهكاملتفقدهانتلبث)نالتي2ـولةالمج-الاأعكاسيالوجدان!ةيفظهي:الاولىالمو-لمة

لجسمابمعارضةلناكيفاذ:كستهمعاحتمايعنيلالجمافيا)بثريالشخصطنيةمكاااي-أ!سأهشأول3أشأس!!ئاولآمم!3*م!اع)

تربيةهـوالمقصودان،لا.الم*ارضةىقواككر-كمنوؤء"نفسهفيرىباطنيايزدوجان،لالداخمننقسهيعرفان

صئل،الحاجةعندليلكاتذو3ـهالنوجي51قواسبعارةايلجسماهه!وضعةها!احدوفزءررةالمشهوالقصبنبتةان.ع؟شص

ناو.يدةفرةدعونبوغمضه!ع"-ا-"ةذحدةو2ـابمجموعلف-ؤانظارنةبااكطشافنلآاو5نالوجدالكذإن.تماقو"ي

بشرية:وديةجمزدوجةبيةترهـيهـذهيالبشرالجهمتر."ةنوعاالجسمعنت!إفداخليةحةفصفشااكتانه.قوةخيص

هـنااشثر/افىو:م-ةالعاوالثقافةن"ةاليدلرياضةا2ـانطاقتحدداوالقلبفىاوالدماغفي،معينموضعفى-ءرهـا؟كنلاو

؟جه.رمالفللمؤ(3+6ع؟أمم!ا!أثاائأ!13،قل!3شا)بكخاجعةا؟رهـذهإن،"ريتبمدر))يعلقهانكا!يثيةبرالص:وةالغدفطرفي

جة؟ودلمزابيةالترهـذهفىرالتطوللبدهـوما،لكنولمكمناو،لي!نالةضورالكباتانظرمنلدلواملاذ،يةا)سرفةالإغر

:،يلكارلءسصئلأ"ابلهيليفرالتعاهـ-ذفنعرانن!نتكوقدو،حقةشخصية-وثبةلاومنهتنفجرفسويلذا

لاالذيالجسمهـو-الصامتفالجسم"الج-!صمتهـيالصحة))ايهااالأمت-يءمالمستترةقةالحقيهـذهان،مثلاكذبةلاو

بايتنذرلا8-جءةمض"ـمتوازنةنوابكللان،الجهدتحتيئالولد:أـة.على2ـاقتخرجالقناععنهاتكشفانلتحاوكأدما

نازتوعلىلأيدهـيالصحةهـذهانبيد.15نتباهاثدغلليخطرعنالضميرصل!2سهلة"ـحل!.لخة!ةااياهنوجمصععليهالتقرأ

نالصحتهقيمةيةفأ"يالبشر"الج-منود"نيالحءوا"الج!مخر-ؤفتصراءةإسلمح!نهو،المفتوحةديلأافةنظاقطر

حقة؟"إشرية!بح"اةاز"شيرتكنلمالولديحدانيوشكاهذالأمإلحاحانذلك.اصليلداالولدغو

ليللداستعيرسأ؟"يةالبشر"ةلحيااتلكئلدلاءـىماو.4ج:ينعلىصيرهيلمصقناًوجسمهسطحءةفي

تحليلىفى"مارسيلغبريال"يدجولواالةيإسوفمنلمرةاهـذهردةفىيظهرنهاكلاف!،لل!ظةاتإكمنابتداءالحءاءيولدو

لياخلدااتحرراانسأ3ا(أ3راهأولط4الاغا"-ليلداللتحررعلىدليل!نيكوا//"ماإو،الفظةالك:ارغزوةضدورةاعدفعل!

نتصاربا4ـي:بىءنااذ،فىاولحياللج-مالصحةبمثارةهـوناللانسكلمنكاإدراأبعدوالعالممنأغئخليىةادبحقيقةرالشعو

نمبدلاا-ليالدحررالتاهـ-ذ3ـمنخف!ول.لي5لداللالمجاعاضددفالىالاوالحالةفيالح"اءفيكون.عنهالتعبير؟كنءا

صغير.حتعر.الغموضالىميلو.التصنعلىاتزعةكلعمينوالكةيءتجيرالغ

زضحلكالوهـم!*ا)غ-كرهـول-ارترًا؟حيمالكلماتزإكر3نذتحنةطنيالباميحيرخفيغنىعنعبارةايةاالثلةالحافىنويكو

ا؟حيميكونولماذا.الغير.عر!اعلكلنشل+اثطاشا-303!رصتهفيب!ا.وض،ءاًنور،حركةكلعبر،يشعبنبلنىانالافيإف

لاإطالت!رنهفيالذيألاللجلأ!بهذغتحققأرى؟فىلذيلىبه!!ويرالة!ر2ـامفهءاسيوقد:ايت!مولذاكاواؤ.ةالمر!له2ادوؤءل

حالهفأواقفه.من.وقففيجمداذيتهحرس،بهالفيرإن:الياباثقبمنمااًكى-يرنيالنفساغناناوانةسناوعيلمن.لىالاومناع!ر

!ودالمشبالجرمضوليا)4ائصءانببيئصرا-ةعيدولكي.كماءالىقنتحقانللغايةهـاملأمرنهإو.جسمكافةممرعنناغلانيش

نيذظرءاجر.ناسئاعفةورمبد.ؤيصئتب.باالباأقبعت"ـعلىصعأاوصسمناينفصللاحدقيألىامنافهكنااذ!-زءةلج-حمااعناضاوا

لبعرالترهووق-دالضكلكيرعلإقالهـرمع12اااتحدقي3-ام!بارصادلأن!هذ4اا)يه!غفيهام-ةوالمقاوفالضمطناوملنتب-ينلكذو-شخصناعن

ات-إدك!بعلأهفااطبفربةالىالاسا.سيالتراعهذاانتقلفاذاي5كما،دعوونامادةستعطيلاخهااع"ةالطووالقوىموا!نو
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المرءكونان.الدا!ليايرالظفربذلكجلنساطريةوانفىقكذشيأ.ليجعدهالشيثجةصفةفيعشيقهيجمدعاشقكلان.ذاك.مستحيلا

..ء-.ءيدهش،سارتردعة،!طس!3*ح!33اللإطفةتحلبلنواو؟تلك"ـ0د"

ذاكاذ.سواءامرترلكدا"منامخري!وناوراالمهوسابىمفيالغيرايقاعالىخهدفبرأليما،الملإطفةان.بواقعبتهاح!اذاً

عاتندفاواالح-ولمحاوراتالمسفةلعالمقامهوريننكونالىخهدفانها.فيه!يرقد!مهالشخصورعدقكمافيالدوارالمارةوالى

-.نلايمالهطالقطهذ.شوالفا)-ابمملةففل!"هدورةاسطحيةعندصليالدالهمجاحدر،

.،.-.ء.....-المثالسارتريرى،حبرةلمعلالقيامالىمن!اوح!صيسنورنيستأالىاقوب

كاصةلاليهذهامحعرممهلدسرالاآيكل،لمرلكملتحابحلضحهط!بلعنالاغيرفيليقووكاا(اغيراهـوالجحيمة)لذلك.وديةعلإفةدصالاصلي

ب...(الغيروجودهيالاصليةز)تيان)مكان

نادونثروةالحباوالتعارفيزيدنامرةقكل.جيدعضدفي"ـيرىنها.سيلمرغبريالءشدالافىإدهذافسلفيالصببنجدنناوا

تحرردل"لذلكركون....ازهولنتلىءنفسنااالىنرتدمنثف!ملم،لهاًرفى،فس!رتر.حببةبمحاورةمنهكثرالكينمالىينعاًأنز

م--.ا.احلالالى.نهماواحدكلورىئنينكابينالمنافةزلابان.شيئاالحب

الحبويناييرمرهوكل.يلناحريريداءجصحيحداحلى

وكل،منا!فىسطحمةاخلىالد،امحاىد.اًاردوالعارفاودمانهماعلىلدديلاممط،رفقهاتق!!فيالايفدحفلااكيئبةصءةفيا!خر

.--.-.بئفسيممانهماك!ماابىببصليالدارالتحرورذابلغا

للحريةانفةددلإلذلكيكون...ةسنامنن"سناتمتلىءمرةدلغيرصاحبفتحالذيخليالداالتحرر5ذايكندمانالحبو5ء!

.اضهحلوالداخليلنامحافيهرغوراكخصكحوقاناكمنيهـوالحب؟نفصمهبةناكثررةيهملإذاًاغماقهفي

دهشتنا.ز:يرنظرة!"ـاللامحدودغناعلىنلقك!غندما،جصمهمنكثرالمحبوبا

فىلجسماالمرضالا(لروحيااءلدا)-يالبشراءلداأنعظموا،ضر.حامنعمقواماضبهمنو-عواعمالهامنكبراو5الغئقإهذا

والموت،اخليدا!ماكدقي!ءةأويةللحرفقداندفقةإلاليسالذيالدا-ليالفيربم!الارالايمو5الحب.م-"4:دهدهس.جققماكلمن

4نا.فةءعروعيوعنلمرءاالعهايس"سلمملنهولحقايال"ضكئرا،هبةمتظلابعهورة،زكونلكىلنامجاحفرلىازفسهبالوقتناردعو

ظاهراًهنحنمماوا!قجسدنامن

فصهاورق-غ4فسةل!عكاه.قونانس!اف-5-ستعينور-ار1،لمماسكةاجادماسطحيةفيلاشخاصابدأهلأ،سارترعندنقخالحبا

لجةسر،انيكوان،ديعتقابا،حقايبإغراامنو"ـ.تحرالذيالحبولكن.حقيفياجحيمأاي،خرلاابوجهعقبةحدواكلفي!ى

اييا!نرالجسمموت،الط:!ءيالموتعلىددشقدا)"شريألذيهوالمتبادلينوالحاسالا؟انشيداكتثاففسحةشضصىكلفييفتح

لىعالاك!رالحدادي!لثو!انمن،.لمدلأوتألمم!فتأفى."الغيرهـوالنعيمر،:القولغلىمارسيلغبريال!ل

-......مصدرهنا.!اا"نمتحررينكنااذاالاممكنأالحبهذاول!س

قحهـيالتي،هذهلداءاةلحظفي،الثريالج-مموتوكاز"ـ3ااما!ففل!"ـ،نفعنالمرءءإبرةرضخليالدافالنحررملدنور

ءانالانسموتج!جبشخصهالىيتطلعمنان.منتقداًاواًمعجباليهاينظرةامرامام

.،يفال،كا(نفسهمنالتلىء)الانسانان.الانفتاحعنفيمنمهكيره

عمقيندادالداخلىالمجالفان،دلكمنالعءسوعلىا)تحررفهذا.د!خرينمكانهناكيعددمصكيث!ذاتهمغم!انسانهو

.ذاتهمنالبردالعمتحررسنلىالحريةا5ءعسعوت8د!خرركلالانو5الحبدامما،والايمانالحب،الحباساسو5اذاً

،فنوهـا،عديدةلاصبابحتمءاتمثقلهـرمجمممفيولدناا.نا."بكاؤمنانيش

،ايدةاتزاظيتف"ـحرزادتج-مفىنعيشلمطافاخرافىان:التتيجةءـذهالىلاصلاردتهالذياتعريجاهـوذا5

وانيالحيمناجرمفه.اخليالدلنامجا،فيناردنامابقدرالصحةانفكما.الداخليقيررهو5نانالافىال"طوردليل

اموتويومالبشريجس!نااثةحدسوىيكونلاانيم!ه.النفسصمتنهفا،اخلىالدالتحرراهـكذ،الجسمصمتهـي

.اظلفبالأ!بولاتلاعخ"البةصهورةهـرزهللستو:مولدنايوماهكل،ثقلكلمنالنفسليحررالصمتيلزمالجسمانوكما

لأ،؟تجزتاهـمل،جديدمنج-مناخلقمهمةلكنوققبلةمه"أختصبوتهااذمنلتتحررهاوربدالصمتتلزمالن!س

لشاتخبىء،!اوحدبةالتجرانعخقدأو،ما!ابعدتن!زلمنهااارحفةتلكاو،لوردةاتلك)-لمعرفةااتثرو:مقهلمةةوثركل

خيرها.تجامفا.لحباوثروة(الفنية

.اسفلمنالبحثولاتناانمنليبدلاوهـنافما؟الحقةلحريةامعنىهوالينالداخليالخحررذاوهـ

هـوإطا،ب-يطةحقيقةليسال!مهحمانالعلمملتاأظهرلقد:حتمياتهامنواتالذمنتعضاقالاهـذاتكنلمانيةالحري5

اؤب!تقدو،-ةنيثاحقيقة،لصانةانود،فيهتع"شمحيطضاتةر2لكتو،تالحتباهـذهءبعبمالقيالاشكوتفرضنهاا

كتجرر-ةليلهاتحابعضفىنيةالثاءقةالحقهذهيةلوجوداالفلسفةبةتجافابالممليءو"س!لةمراتللذخلمقفيتجاوزهـاذاتهبالوقت
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داخلهفىقموبلرستقالذيهـوااءنفسهمنلايقتلعهاإوتمنينتشرالذيالداخليالمجالذلكحقيقةان"،ثلااطياء

التييتهلحرالاخ!رالاكتشافنها.لشف-"-حكتفتبهويرحبهـذاط-ونهاعلىلناظهرا-ليالدالتحريرانثم.ال-سمخلال

الىابالهـذاوردتالداخليمجاله5وجفيعقبةكلقظعت.الحريةطريقعنالاا)جهوصوللاالذيالدلخليالمجال

بةاقتلاعلادانناعه:ةطابنهابةحةيقتهجوءـرهـومابةالاستقصاءسبيلعلى،ن"ساءلنالآفىنهاو

بية؟إيجامنإيشاايحملاوماخلىلدالالمجااهـ-ذ
م!نلتواالجشري-مالجوانيالحيوالجسماليس:ازيدانيو

،منالز!يكخملللاواانبيد،ااحدولعمرلهماان،لىباهـ-ذمفظاهـرمنينمظهرع*د،قلميلالوو،التوقفيجدر

الفضاءا.ورمافين"ـيكتلفا،ا)بشريالجىمايفياثاامااو.كرةالذاوسيكنعلااانلوجدا:خليالدالالمجا

القولويمكق.هيتابدالىدءابر-ذو-.لزمناوارىماعند،ذكرهعلىتاناافقدعكاسيافيانالوجدماا

!فرفي،نياالحيوالج-مباسضعاالىميلاشري8المللجانئيةفضالاةحقيقاختبرتقدناكوفرحااواًينحزنفجما

،لحاايوعلى)سرعتبةالىهـنانصللكخمناو،اخليالدورا?الهكلافييكمناذنالبشرياتلوجدفا:5،4ول5راأ(ث!س!افى

-!--ايلافيان،الا-تباربا(!عم،يجص!دالاجساثانبعانفا.لالاور7المظيخصف؟.هـ!ذا.3*"4!ئائأمم!!اءشا!32.إءالفض

.(هـلىهجومن"ةزلاحقيقةدبوجوءتني،ةنيلاجهةمن،صرةالذاانو

دقبقةتفىءانحقايبالغرفمن،لموتابة:زرتبدأالخلىدانللبعضيضيلالزمنعلىاانتصاريكنلمانلةيءذكرهـوفم-ا.اخليدفي

ماذا5:اطلودمنواحدةذرةلمدلاالموتان،الموتبعكسوتنالمننيلألى8افل،؟ضيالوقتانلاقوعندما؟انقة!الذي

وهوإ-.عل)-ببوذدكالموت-اجزوراءتقعلاياطيود."إرالاخع!نامنفما،قتالومعمةىق!فيءنحكلانقلو؟مع"امحر

نبجاكامناليهلريفيناهـواتفغكلفيلحظيواماعإصثىااتنا"أ.لإ:ذبلىندتاًقدزهانا،مرلزاعلىنتصراقداًش"ئفيان.مض"هلألاحظوسيلة

تيمثكث:-ح،طظةكللطنا-طاليةةفىرء!مونافياًاا.عضار"تقدو.منصاًرلاشرواًى

لحباةافعرقد+أنا4!!م!س!+ا((بريريد5نٍاو.قةالاتبادومايىعى،منيزلاوئيفضالا:خليالدالنىامجاهـرجوهـواهـذو

الشهـحان،لا.منه!رجعةلاإوتالىامشيةاواإوتالىبرخهش-صباضها."أ"ةنسابالا"تسميتهف!لانياو"نيةبالروحا"عادةنسمعهو

وتحجهيح!لاتإعسوىاظج،:والل!واكونارالدحالىثهـآل!لمةزلصاالىادوتردتنظورالتيهـي"أ-ةاا!نس))تلك،"الروحانية"فتلك

لكلذ:عإيهبهلةيطعنالحباديوالذياطالدجهلراهـذاوهو.ضلودناحليالدالنامجالتغذي،منلزاالفمراءواتوفىمناءهـاغذدةروستم

0بالحدودبلمق!حقحبكلنفأنا:لكبذواؤصد.يتنابحرايتيالذارنابتحرفىطىتجعلناو

ل!قي،زةحتهالذيالوج"ـاطالدرزاهـيمثلماذ!:زرساعلودعدكج-ما:اداخلفييشعلكنهو،منلزواالفضاءفييتحققج-صنا

وة،شكلان.جبنا!نناا!للاء..الجواب2ـلا)سمن؟بديراًات!اظة4.الزمنوالفضاءوراءمافي،هـو،!حققوراانسا

ظم،!ة-ب-ليالدارناوتحر!يتهحرنقذااكتثمافوكل،ءبةكلو

؟دوثادقيقةالىنظونا،هـذهلمهازاومن،اذآهـيما

:محرم،الحارجمن5الين"ظرالافيجبالموتعنالفكاماردنااذا

هـانإشوةم!لجااإيتا4جفيالةاسية4الحميقواقالفرلمأانلكذ

-مثقد-،اخلالدمن،المحتضرمعاليهننطرلاايجبكما.ماتمايةلرواا

ام!قاهـورعرفلفه.لمةالمطتهعاو-ادجدمناعهقىونحيا

وورماهـلو-!ماباباتلموافيان،!؟العينينخمفاليهيسفلممهل؟قمرهو

رر4ا!.ربا؟زيرةتعودصريةصوعةج!داهامأصروهذا،المب:بنمغمضالانسانمنهيدخلضيقاً

ا)شعردنيافيلةالعاهانهمكاالمط،.فضلتوصلاذاو،اخليالدمجالهانماءعلىاننسلااعملذافا

نفخاحايكوناند-4ارامحضعلىالموقوفلداخلياتحرر؟

الفماهـل!عيةريع"يرصدالج-بمديعولااكذاذ،5زفسمنوامتلاءغرورالاوحرية

نا.بربحارقغتعإقكمااانرابيبج-سهكعلقالبشري
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يعكسلا.نهالتصريىحهذامدهشنها."يط،ـرهاإ-صيهداردناانلخدتعاشان؟كتلمها2ةيالقيالدقيقةان.4اللإزمتصفةلانا

رالاماثاوالنفسيطهرالذيهـوالحسدان3ـلف:رلادوااحلانصسدناخلاياكماخلإةكل،صيود.نجذ.ةلحظة!كلف.ذلكفىن

فل!.الحالفيزقيلإشىجمناسطحيةالىشدناشوةكلان.كاليديالةرح

يلتةيوزفكيرهحقعلى"اريشامارتر))ان؟لكذعكحم!علىنفألدك.المدمفكمانغورحىتعاشتكادلانهاا.وص"ـخدودنافكما!تمثل

متحانلافرصةالج-مفىجدواخليالدلنامجاان.بتناونجران.ذاخ!اًفيالنفس-صرؤدهراكانان)ساءظه؟وتعقيم،باطلارهو

نناوا،كافةءالمالاتثروخلالهمنتقهلكاناذهاوزوتجانفسهخليدارتردقىقةماا(ابداً).00:سقط!افي-هولخليدا31"كدقبقة

.(ئمأدا...):الفورعإىلورةوت!سقطلانهافأ

ذظفرانلنااتاحإذةسهاال!-مررماومقامىحتىفدنااة-دالموتدصتبرونخيودهمفي،ا!ن،شذيعإشونالذينفانذلكصلامن

خيودنا.بإيخاءوانفس:ابخحرير.تاممومننيةالثاالجمةقىن!مكاوتيأآايهاونظرفهم.يفاطرحادزا

...صص..صخليةالداحقيص"ملفتهمتواماهإذا،انمم.ج"ـصةو5،لىقااوج؟اًتدهملهان

خاهـوللدي-منااجحياللخناناهـدالارهماف،
ءاالجبمكالاصصاناتحفظالداخا."الحقيقةهذهانحتىادهـو.منكفنباول

الىنرةحانل"ت"اوعخادهلضااناحةد.الصءيرالاخةبمثاب.مثلااقديىيناامكاج،بديةارةحدافى

جسمشا!باننستطبعالشرطهـذاوعلى.لخلودام!هتضوىفيويتبعثرابايرإلى-عودزانالبسر.عظم3بةان،حالايوعل

.والحنانالرأفةبعيناليهننظروأنحقاقدجديدمنج-مهماحباءفيدئكاومهةانيرعنيأفرزالمث.ريىحكل

؟بالفشلت3ذا

،خديؤقدفيالدالنامجانباللتف!يرالعبثمنايم!و،لاكاكلءالج-مبقاالبثر.لءلمعنالينالظفرانلأواإضلاحظ

جمععلىفيعهل-مناجلحيلهـلالجمعرؤانعوريش،ز:امودبع

طبصعتهمنهـوهباءمنخالرنشهكلاكلبمع!-.تاتهمنعيىورطردماكلمعخولسفعلواوراذا،ال!-مذافه

دنا!خلوشعلة،جسدنافى،ىغذماكلج!عبل-فانالفضاء7ـ4كان،شكهيلاجسمنهالأفاتواوضعفوراثات

ال!ممنداءاوتزظهرالحماةهـذهقيروحناكانتفعيمانابالمملهكيفنرىولا:الففاءفيي-قطانويجبوالزمن

.-ء.لن،حاجةفل!،لحاايوعلى.خلودنافيهميساان،ت:ارالاص

لاصالدمن!صناينزحودزمينلآاانهاها،بهطةومشروالعقباتاقامقدنيابالحيودعوناهلذىاال!-ماهذامدم!االيه

نلنااننالالقويمكنكان.ظفر!افيالجسماهـذاهماصاارالبمقدال"اخليالدلنامجاوحهفى

ظياالنمال!صمكماصلاففىاننلوااوفنالكا!محقهتي5ساالقرنفيافيودالمالمدءـشدحاتصاهـزراه،كانعلى

ماءتكان!يمكنهبل،دولايندوالبضاعطيتسالشفان!:قالاذ"،ايشارمارتر))هـورعشالتاعهع

فعلا.-نطلقالتيالحقاليثريمالجمغامرةانها

ح"اتنا،نب!وغهـوجديدمنح:اننا4يخدقالذيالج-مانلىا!الىبىى.!افؤ!ىل

مااج-نةمرماجسا.يتناحرعنناعجءيزشخهيجسمنهاا!رلتز1!صحصيةستواغاليرفيآلعربيسو!افنجدي!سلشله

افة-شفاج-ام-الروحل"-مةم،تحةماجسا-لهاددولاآ!لذماليتةالنزعةذاتالمحاقي

منب"حة-مجساا-ملالتأوسلحماامجساا-فعةمندفرصهمصسااايعصنجةلى1ونقتهاانجارها

خا.وحيفنااك"شاماجساصنيزلمبلبين

ينلاصرايعلمواانا)ب!حريالج!عمسرمنالعاءدفيعلىانل.قمن!اصسدر

لاتكاف-ةحقولءة!4يال"تر2ـممحسوايحانمكانهملاان00.2وسظدتلهر(اكإف4ا!ط.عة)شمالمكوغ-1
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.*ئمالدا.سمولآنامنذتمنحه2ه.ريهمايمولمص(1)ثاني)لر،ا-3

051س-فاردوادالا(لاولا!رينزومطنلمواا-4

العرلةالىنقل،0021شد!(الثاني)بينتومالمواطن-5

-.01.غورىلمكليمحدةواوفتاةجلأرونوعصرستة-6

ري!وازطون051ششاتطإليةمن-؟يات-7
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