
نفس!افياشزهءامدىعينيهافيلأرى

:هدوءفيلىقاكرصهـشارعلىعفآواةت3 لتي،زع

!المساءات5الازءتعارفسلمنحن-ائةلأالمتالأزوارالىاتطلع"تغالمانكو

قدهذاالهادىءعتب!ابانشعرتةنواصيوعلىالبمانيقةز؟تالحواتفيواجها

.د.ء!ئيسىالىالشارعهذافيالفخمةا)بنايات واطفأعروييادباوالماسكب

ل--ء--.ة"اتينلمحت،حينستوكمولمارعسومن

خجلنى.وا،افىجوفيمةرالعاغبةلرا-ص-
قالت:قليلاساليسكتتانوبعدردططالحاحفىاليز-طلعانجانيالىتقفان

الشوارعفيلعضا3ًلعضيقملالناسانلس!*!رلمجماكورعيك1يفما!صمهك!2ازاكنولم!-لرفيقتهااحداهمالتةا
لوريموعباري!مىفادماررو-دول-.لىيسافيلىهـحدع!ركاحمماودحدل!لى

هنا.هذاترىانقلولكةروبةهناك--دعدف!اليروتهساليولكنحدي!!ما

صاناحسبذاواحوليفتطلعتلرف"قن،1:الثعرالحمراءاحداماوهثلتقا

صاليالىلكفتولما.احداارلمولكني،الينايشظركاقالساحةفيمنيعجبنيتها7الع!فينالأيمهودالوجهرالا!الفىذا5الىترينلاا-

الدقيقةخم!ةالركفهاترفعثم،الكري:!ينالرماديتينبعي"جممافيئدقلمج!اأر.احدثهانواشتهث

...خديبما-حفتمالاصابع:ا2صاحبلتما

فيكنتففدزاااما.النهاراقإءللبريددائرةفيتمملساليوكازتيمفولكن...بالانكلفييةتحد)يهان!ىربي،غربات-

علم!هاالقائمةللجزرالقديمةأءالموائقوالحدالمتاحفابيناتنقلالاوراءتلك؟بالكلامينهتبدأ

علىلةقيناةا،ساليمعموعديءعهحلءلمصلاحاىةاذا.كهولمصوينةمددةق،بةجاالا.زةمؤعفتهانكطاغلى.الأحمرالسعرتاذتجبهافلم

المدينةكموفبيننطوفا-خرثمرئجغنالرثئكارامناريكةةوغولممنكازتااذاالص!دؤداز!اأكامافبىما"3وحداليتطلعهما!ت

الارصفةغلىاو،القرصالىازايامطرعلىمطاعم)ةصبححورتالتيال!تيقة:الأولىلتفقا.مةليءة؟ايبتانغرانهماام

ءلاعبفياو،نبجاكلمنالمدينةيتخدلالذيالي-رساحاىعلىالمقفرةمنفى.5"تيوصاح،البرءدفيظفةموهناوامما!لوندمننيا-

كانتالاحيانبعضوفي.بالانوارالساطعة،اللاهيحديقة،سكاذ-ن!يسورةواحدةفةخرنسكنونحنبةلطبيبتيرةسكربعملوهيغوتحنبرغ

للتيالعهوربروهـةورقايبفتتلهى،الفندقفيغرفتيالىمعيزصعدسالي.غيرهاغرفةعناليحثسبيلفيق،فاولذلك،اشوحدبايجارهـا

غ!ودمناو!مشقفيدراسقيالماممنورص!بارمنياقيبذكرفيهاا-ةظماتلمعلهاهذهكا!بهمارفضتاللذينوالبراءةاللجحرارىزاوافضحكت

الىانااتكىءبيخما،سوريا!الفيالحدودودادفي"ـعلىبلديفي!-اي:وقإت،الي

علىهاعيئوقعتكا!ياماعلىيبدوالذيالثديدالاهمامارقبجانيهاالم*رفةقلياىنافأ.هذافيل!االفاءدةلكليربادتنياعلىاسف-

الحينوبين.يخولهمور3ظوعلىالبدوليمام3ملابىفيواص-ابياهليصوراناصطعولكفي.إسبإرمنقادماامساولبهاحلمات،المدفيةبهذ.

بضهمهادالم!ورالاهمامعناءسفمااوشعرهافييدياخللىكنتوالحينآرىالذيا(ق!ى،كا"بيغرفين*فيالقموةمنقدجتناولالىادعوحما

يديهابينمنالصورتلقىليساكانتحينذاك.15ثغروتقبيلصدريالى.كاحمه،قزجقوسبالوانص،-4ـمضاءةواهنامق

فاذا،رقيقةدامتماتياغبالمدوداعةفيمسفقىصدريعلىرأسهاوزضع:حديثهامنالبراءةلهجةيب-ءاندون،الس!رحمراءاتزقا

رف-هاجذبتثمانتفاضةءرتهاضعفانفسهامناحستاوحاالحامفينستااجيباننيتإءرزاااما.موعدع-لى،رفيقتي،بيتميران-

النظرةبتلكء:نيفيتطلعتوبعياصابكف-4أء-كتوااءيذربينمن.تلادعو

غتابهىاتبتنيعاحينتملءفيالذياكورليذلكجديدمنحسةاالهادئة،ءتميرليووء-ةاجمادبيغالرفينمقهىافف"قدمتني)ةعا!باقو،1نتوفر

كل.الظرةنإووبعدليحابهن-بدلمااعجبماو.ليلةإ،اوق:قلرا.موعدهالىاصةذا،تهارزيق

ناً.وتارفقاونصبحزتبضراكهيالصجيا؟-دهذافيوقيعرب3زإرىةؤتكا.-توك!ولمفيبةسالامتدكفىلىي!-وارليساعرفتوهـكذا

الترامقفموالىلأوصلهارهد!اخذاثمشفتيلىللي!م!اكفيؤزرءةدرفعأ1شةتان!ا،الثرةوردلةذ)دفىوقنتوكاالشعراءحمر،قلت؟،ليسا

يةلح:وداضةفياعمإ"انفر-تأولياالتماليرحصبالة-:-ةظ،تلوااتفوز:ا!صحةتنةجرةلفتاالطيمعبةكاما!هـرلىاز"دونتاف!زصبغ،حماتكنلمنمخامضهو

ئية.شاصمنئةبرعلىوخكسانماكأأةارالونالىتكونمااقربلى!ةغر-رة،باوشبا

لىيجةمعاةارحلتزتوكا.ر-الااالى،ليوساناا،مهاحل:ارانلىابةكفأ،ملإءةغلىرش-والمإةوفا15قدوكان.لمل-نمباهـاشعرلونمما2اديم

ز"،اغرمنوهيا)ة*دقفيغرفتيمنانا،ص-وكهولمفيف"يناغرمنلطردناذياطذاءبلبماسعهدحدفي-ةمدرسةزويذةكأنهااسرعت!يمامشإتهافي

وكالى.بيتءيرفك""ـهـعنصكاالذيال!زلفيعي!ذراهـاخصر!وقتو)ةد.زفحلمراالكعب

للة"دق+ك-برتمسفحين.ليةجأمفانااديطرمنجةاخرلنبعدلليلةاتلمكهاشه-وقبلت

ثطلوحةبيالخاصةالكوةفيوجدتباحالمهذلكوفي،نبلانر-كبروةس!احفي،،سه!ا،،ملس

درةءغال.رليتسديدءجارخي!اةةورلاءالةزنجثيمت،امالتربةعرروءرفي!اتنتظارةا3لتيايةواكا

تحتللمتكاالتيةالفتازلكمنود!ت.اافندفزقبيليفيتتعءاولاهـاخصعناءيذرته*دفلم

نوياا-تاني!اق)توا)تيالادارةمصتتها!ءإإديبينخذتاحين،ولكنها.شفتيها
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كمولم؟ستوفينت3،فلقدالاسفكلاص!فةانهاليقالتيخاء:"ادهشت،الفندقتادرة

:وتقولالمتكفثة؟شورةهاترعوهيتنيوجربيديساليخذتفافانهملذا،وا)ءومهذا.نبعداالى-طوللنئاقامانقدوءىميوانبأخمم

نامنبدفلاابىالارةةادقسلكل.ا)ةلمفونفةغرالىميتعال-اعظائيتسضطيعلنانهاعلىايرضاًآم!فةوانها،جدليدلنز؟!غرفتيواحجز

فجما.عليناليعطفمننجدعلىمقبلونلى-ن،عينلاسبومح!وزةالودقفغركلاناذىاخرفةغر

.طارالاأتردهةفىكنتلمنماف.ليبداءاعلىصيخالأءريركنولماىيرقبك!ولهمشوالممومنموسموهي،ماسا.لىاريكسانتجاناتمهر

إصالافخادز،ا،.نبالتلف،تطلبساليإنتالهإ"فد)صلمجلداتبتقليباتلهىفيم!ذبةجدالةندقفئإةو؟نت.وصوبحدبكلمناروارفيهعيها

تقلبوهيالخابرةغرفةزجاجخلالمن!الحيوكنت.فندقبعدفةدقاتجدفلمالمدفيةفيقني"كلاتصلمتحينلطيفةجدكانتكما،إلحاشمةالفاظ!ا

قطعة.اثرفىوردنيةنةدالاوتوماتي!يةظعةالالةثقوبفيتضعوالدليلادارةبروساطةزجدانهـوعاليهقدرتيا،وكلشاغرةغرفةصةهاواحدفى

:لتقووهىاليجتخرثمتقطيبلطوبعديةبسطكا3وجأليتورتسضض.ةفيانقهاص"ت،ولمنكوضاحيةفيوحيدةسيدةعندغرفةالسياحة

زعلميتا.المقبلابىالابقطارلفلحقئقدقاوعشرناساعةامام...وجدتها-،الواقعالامرغيراماءدطيكنولم.روناتكوعشرةقدر.يوميبأجر

لتيررلائقاًعذرأتجدانان-رروعلي،جسهولمنكالطبالذهابتجلانالبناءالحديثةلنو3"تكوضاحبةالىاجرةسيارةا-كقلمكوامتىتيضزءت

.ضبقفالوقتها.واحدةليلةفيهاتمضيانقهاىهناكغرفتكترككبيغالريغنمق،ىالىعدتهناكيامررتإتاردوب.الارجاءالفسجحة

الثازبةللمرةامقعتياحزم.ورينماكنتايضاحااسألهااندونساليفتبمت.ساليع.موعدي

لاهيو،ارالدصاً-ةمعتثرثرساليكانتحقيبتيفيواض.*احدوايومفيمن!أيومآخراف!ع،قماومتفنهاغرمن15طردكالىفقدسالياما

الشهرمنا)ياضناصعاكايلاا3رأسيحملا)لةدنح!يلةالسنفيطاعنةعجوزفي،الأزمتصلالى.صربقيصدلي!ضازصلانزأملكانتولت*ا.ا!ارط

منال!ملبىتنيالعجوزدادرحق!"قياحملفةالغرمنجتض*ولما.لجبالاشفالا.يدالبردائرةفيم!تبمافيرةمل،سالياءفي،!كاتورمااليومهذا

كاوناتبمد!بوءةالىواشارت،اياهالمفإرلىقيآسفةاخهاتهفهمتئإ-بةالرا!لةمنهالتوةإدمةانهاعرفتبيغيرغنالرامامالىاءفيناالتف

السريديةباللغةكا-بانهاطظتالكتبتلكقلبتفلما.لردهةائدةماعلىملقاةانذلك.انحطةتلكفيناتلامااردهةفيامتعتهااودءتحيثكمولمستوفي

زفضتالغبارقدانها،ففهءترياويهوبيةا)عروالبلادالادنىالشرقغنتبحث،ليةخافتغر،ماساريكارزتساموسمفى،تبدلىكمامعجزتميربيت

،هذاالليلةهذ.غرفت!ايلقىعنشيئالةسفمكتدهامنال!تبهذ.غنالضيقو!ت.تتدبرهاءرهاالىساليوترممتلهاقريبةضيا-فةالىفالتجأت

تشبهبرغةالتبجننظريم!)"كأكوديرمماانأهب!كأ.جمابةالربيولاالوديعطيممايالفهلمالذي.والغيطلهووةفريمهاليكانتالذيالشديد

باليدالمسبتوبةاوراقهابينجدتوقلبتهافلما.اًمخطوط3تاباتكونانواجرنابدهافأخذت،دمعاًناهاىمةهجرزء8انلتكادحىالرقيقةنفسها

منالثصمربيرتبجازنبخيولهمعلىابلاعرالقديمةالشمسيةالصورمنغدداالمقفرالرص!الىانتهيناحتىتليهاالتيالضيقةوالشوارعزورماستورغحةسل

الصورصورةتللابينرأيتحينعظجمةدهشتىكانتوكم.يةمنصووخكيامكناوبيما.الملمكىوالقمرالاوبراداربينيفصاىالذيالب-ولسانغلى

لا،منهااناالتىالهشميرةرإديةفيبلدتيقربيقعاشيبناءوهو،للخانفيالقمرونةالىاءاصوانعكاساتفينتاًملفازا-رسياجالىمستنديننقت

ايامسفحهنترلكناحيئصباياياممن3رتيذافيمضقوشارسمهإلين:شقفيساليصاحت،ةالشعمياهعلىكطالملك

فياضيعهوقتلدي-يسينولم.المشبةعصولهفيمنااظوشعىالربيعنسانواناافيهاإ:ةةسلامةفرةالملاكيةالقلعةفىالحجراتإكأرأأمل-

للحاقتستحثنيساليكآنتفقدادطوطالكتابعنفاموالاستالصورتامل.ج!ذاالملكالىسأكتب..اجدفلا،ولمكستوكلفيخالسريرعنا!ث

عنطلقتواهـعتذرألعجوزلالسيدةيدزتة!فى.الوقتقواتقبلبا)قطار:كالمستدركةإتقاثملحطةكتتوكله

نا.تنتظركانتا)تىالتاكصيصميارةالىسإلي

سالي:لىةالتالمحطةالىالس؟رةازطلهـظ،!ا)ةلط؟ا!يلةذ.5ربيثاناماين.تالوفاتؤوبعدذلكسيكولى-

هو.الترعةذه5مياهفي.بنفسي

كلفياجد.لمواحدةغرنةفكيابسالافيسننام.اصلمبركارأ-يمت-تا-..-..

الل-لةلهذ.فةالغرهذهغيرفنادكلانة-هاملقيةانهاحسقيلقدحىبتها!حطوحاف"ـابىرفما!ووتقدمت

ء:حكامتضالافوزاوابهاهـكتفأ،حقاً

لكل!ات،15هذليرقولوهيوحههاعلىت!عمالمرالتعيملارىاليهافةظلمعت.ء7

..اثركفيليةة-ى)ةىسا.تفعلينمادا-

المنعطفاتاحدفيتدورالسيارةكانتبيماءويلفمح*اهاكانار!لامولحن-:ةاك

العطرشعرهافياغرقتواعيدذر!13صئذفطوقت،بيساليالتصقت
.51مإلاليزإيىانااما،لنو3كاتفي!ريركفيلةالايسذامانت-

...سفر.؟بىالااحالىالذهابتريدتكنالم،ل!قل.للترعة

ملت:

كانالذيحيبالرللس*ربيتفيالضبوفجناجوهي،الربعةمضافةفي.اياممنذعاليكذ)كترحتادو،بلى-

لدانيعلىهمسفيافضكنت،الخالىقربالأكحلركرعلىمقامنافيلنا:قمالت

اخرالوقتوكان.ساليخضتيبعضدةالموبا)"ار.ينالمحيطالشباب"مناا-اه؟هـذانذهبلافلماذا،احدأروغدا-

وكان.لضافةانباجوفيكامنوفييغطوروالضيوفريعلراليليامنليا!؟دةالوحالسيدةفةغرالىبامتعتياداذهبلي:اليز؟!ذلكيخطرلمكيففعجبت

ذراغه.وز"ـمتوشدابةرملتفاًمتايباقرنام،العجوزبيتناخادموهو،دحام:ليلساوقلت،مساءءةةالثاالىحونتوكآ،عتيسالىانطلمعتو.لمنو3كنتفط

5ذافيعنيابعدهاكانماالتيسالي،ساليمفاتوصفالىوصإتفلهاواجدورانناتح-لمين؟وه!!الساعةهذهفيارسالاالى!ءاراثهناهل-

:ليقووهودحاءصوتورافيمنسمعت،المكانوهذاالل-ابم"امإء"ـلناابىالافيلب"امإةاهناكزارتطراريكنت1ساناميرؤولية!خدتا
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انحئحانرعصبايفي.هاهاوهمثرةناربعكلمرةدنابماتجددالدنياان/البنمعةهذ.اهرىيافي-

الىللعشبفيواخوضالربيعفيا)باديةوردلأقطفحملمريظ!ورغلىمننظتهونحناك.خهذانجوانابعانمندهش"ناليهبرماً:خافالة

وشققتالرمال3اغلإفصفثالارضمنإجركةاضاغتثم.ركجتيدورمايرفعفرأيناه،وجههالىاللهبمندإننوروتسلل.رقادهفيغارقا

هي.ها،اءالستوا)صقعفيال!ففيالقفي"!واهلكاديردالأخصفحتها:كداًمؤيقولو-عنا.قدهمرمنرأسه

اشبيهما.العامهذارإيععلىالنيىصلاةيا.الأولىسصيرخهاز*ودالوم-اغرفهاانينعم-

اوفدفيهوزارناالحانقلعةسفحفيمنزلناشلناحينخالربذلك:احدتابهفصاح

اورزا.ينوالعينيئبالملمتهالأ-رالشحرذاتالصبيةتلكوبيهمامالارو؟تعرفهاالتكطهذهمن-

.النسمإدلوإخصامنمصافيتانفيرننئثكأقبهما:ةاتب

ناًفرمابملونامالأرواولئلاكان...عاماخمسينفذ.ذ)ككان3زعالوردبلمونوجتاهاالثرحمراءفئاة.اعنىتتحدزونالتيالينت-

ستةجكانجا.لوالبنااتباتوهرهقاممةئنمنيوهلىتورلجزنوالس"طانمن.ذرقاوان.عيناها

بجا.قجآسمرقبهلإبةمن!3واحسمابنة،جهيا)كلتاثت"ك،.زتابالرجاعلمن:وباحتثااناقلت

الحربالبفحاءهذافييحفرونرفارجالااجروأواسالخانقربخيام!م.رماديتانتيهارزا،دحامعمياهذافىخطأتا--

فاالايامتلكشبابتحناما.مضواقومتاراعن،قولهمغلى،ليبحثوا.غضبكالمةصاح

تطلةنو،ءالقها-حناالوجهئباتبةالدمتلطمرؤيةالاامرهمهنيهمناكانمما.بلوناو،الصاهـتالةيرجثببلجمعانلتجبإض.إوائالهرمابسئ-

مجلتاالنارعلىمساءكلفيممناتجساوالأهيفبقدهاصباحكلفيعلينا.جيدااغرفهااني.غارضةنةمز!وا!بعدالغيم3اكأتقشعاذابيعالر

بلسانهاتلثغوهيرصوتهااسماكأاونمتع!اخدمتعلىنفابقنحنمابي،هذاتكنفلم.ن.ءهفيراهحلممنحمذيكاندحامانجميعااليناوخيل

غنائه.فيتجإريهاوكلامهفيمناواحداًرقلمدانحاولتكلماالروميبيننامكانهوأخذمرقدهمنخهضقدوكآن.حديثهفيباديةالمزاجطجة

الطرفاءجذوعاطرافيدهفيبحوديحركومةىالعجوز-كتوهنلم:لهدقلت.الليلاخرقرمنليستدفيءايئيديهيمدا)تارعلى

فيرسقيربات3لنبرقابابلملمكاسحبقالنصبهنثءأبعتثالىبعمنإهاوثاللمالملتهبة؟دحامعمياعربت!اواين-

نبقاطمنصنىاليهحهنلهوفنجدبظالىهاهالي.ثملمبلبمنا!رمعخامترهاعماقوهخفاواحمعا)يهجصاائاىاللرابة.نضيياًنفساًهمبوانما،يبفلم

.لم.ك!مافصحالعريبلساتابكا،نالجماغةتلكمناثنانكان--انظارزانثبتوانفيهلتباهنااكزفىانالىادغىتهسصكووكان.-اكت

حيثتغ!رإبعيدةاتلدبلادهمعنمحيبةاحاديثر.جالرذللاغئايافي!حدم!:قالانليلمبثفلمكةايتهفيهمالنافضومنال!رنهبأ-*رولعلمه.عليه

بلاًشياهولاابلالإتالقطمانوحيثالس"ةايا،صطمفياعيممصالثلوج..منذ.ذلكوكان"الخانتلعةسفحفيالأكحلبئركأدهناعرفتها-

لنا،يرويانكاتاماعلى،البلإدتلكفي.اكتجرةونالفرتذولمنوعول.ماعاخمصمين.نذ

يستطيعنورفيالليا!مت!ففيفهممتغيبولاعليهمالسمستغيب:الشبابمنواحدلوقلدبضةاةضحك

.المصباحبنوري!نعيناندونالابرةلمفياطلميطيسللاانفيهخائطهم...تهذيفانلا،ونممكانكالىدحامياارجع-

ناالا.شعرةوشقرعيونوزرقةقامةطولالستةهؤلاءمثا!ناك5كا،م:لهتولحلبئيازهكلهييناينالىىلأريئحلأانعلىاردتهولكنى

كحمرةيبةغرة.حمراكعر-رةفيالمبة5ذممثل!هناعشهناكالفتيات.غرفتهاكيفليوقا!دحامعميايقولونلماتسمعلا-

.با!،هناكلداع!ارينبدعإفتاةا5ذهانبدفل!.عطيمةنارفيالرمثجمرطيهأا!ةفبعينيهالياتحلعوالموقدحفرةحافةجلس،"ـعلىالعجوزةأحم

جمم-ذادقنيننيمانأعلىلباكنا.اجمااالعالمصبابابينبدةنشلاولاهي:ياليثم،و-3ه!اغيراءدر

موجهوالعلام-صلمثالأيامنلكشبابزين،غليهاللهرحمة،شاولاربكيعوفياهـ-رزمكزلناوفي،عاماخمسينمنذذلككانبنيبانمم-

.حمجدنهنث-الط.العامهتباربياأ.ثذب

لليومنتا.عاماخسيينمخذوفارمت!اوحدناكانلةد...-ودعملا7بمأمو،قيحد.ثانرطلقياز"ـثمذكررستجمعكانكأنمازلميلاوس-ت

وايةالقرتو1أسهروتديراررقاءسيارتروتمةطيصدركيفييقحينبنييا:حديثهليا

ااء.همكغنل!)زرريالبحروراءالتيا)بلادالىاوالكبيرةالمدينةالىلم.وماليهـءلهاوكافت،اليومإهاةالدنياتكنلمعاماخمسينمنذ-

اذافالافلونفيذهبيةاءصقر،الهدباءفرسهعندم!دكانتحمودعمكوعثيرةع!ن!احم:شاحموريشكاثيرينالخاسولاضيقةالأرضتكن

ياانكفلو.بالمغعنددونهذرو!اتخفىالشمسوكانتغاكأأالافقكانفياتالصفرءصميرةانبل.الأكحلبزوالخانارضعلىاتالصفر

قيلرا%صفينفسلاالىونطرتالكحيلةتلكالفرسملهدباءامتطيتبنيجدكرقبا!انيىبالالأكحاىابئرتردانعلىتي-ركازنتماالايام.

ثافة43ـووبو!رةقامةطولىلمهفانك،فرسهظكرعلىحمودعمكولكن.ا)جشهذهعنالباديةرعاةرعحدركلانوبمدذرائحها!زجماض

التيالاحمرالشعرذاتصاح"تىهوىفيوفعتاذاعجبفلا.حاجبينكرلليعلى!هئعالرنترأ!انفيهنصطريروموجاءبنيلياًتزغيرالايام

.ولاالهايخةتلسمجئن5فيجنوببنننطة"منط،لاصحابنا13ابترجتررهمسق:ت.الاراههةههجةلاحإوروههـ!.ناتالصثرلن*صمحناسلاعلىابدين!و

تاروفيةعلتفكذلكاكو5فياذزفياالىصا-تكغرقتاذاكذلكعجبا)قوي!لىاضعيفا.نأةجرا)يومءهـكلهاءاماًء-جنمنذالدنيات!نلم

ن!زلهالذيالسهلهذافيالخيلحوافرمواطىءنعاقتولو.مملاهـوى.داديةفوراخ!بمال.وءثإ؟اكاةتا3ءةول.الحقعلىاطلىالبسمن

سفوفىةرسجمماظ،رعلىالضاةوتإكالفىذلكجولاتعقطدثفا1)-وم،وال-ماءالارضغنصكيرةاشياءزونزعوارسلمدافيتعاءتم.الفعيننتموا

الفسيحةاديةالبهذهمنجو،ال:جومماا.يةأةدادعالواارءومعالمعج.ةاا!إ-ل!ا.حناءاد.صدئ"ـتباقلرامنتياواالروسنإيلاسمواًصرعاجيشيخو)يهيخا
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بالمذ.ةاباكلنااانتريدنيام.؟.لتوأملشقيقهنكأ3صكشبهنكاانندو،لربعةاهذ.فياليهاطلع-اًنإست،يهظمرعلىممددينرأتهمافم

هذا.منفيدعو..؟هخبأنهاقرناواالاخرحديثمنم3يرفاحدهماكانوماتكلماانلهماكانأصوا.رلتلإ

الكلابر"اجلهماتفعارئدتانبطلةتار،اهذحديثهفيودحام(تودو...حدةوالفظة

بياف:حةلالعجانبجامنزةعتاركما،:ادقبنالناووز:اكنناماامننافزرفافي.وكار.يحل!ترو،فتهلفامناضيقرفساًليجذبمدحاوسك-

هدأالفزلنبجامنتيااانالا.قادمزهواظاؤ"ـاستيقتعلنلوفةإلمأانا:ةقلأتله.يهذييزاللانهايرونكانواكأنهممصدقينغيراليهصهون

نرلي-ددحامكانحيثالىز"دنا،ا)بالإشغلماهناكلى،سأن4الضجةاحدغيركمنبهذااسمع.لمالليلةهذ.دحامياعمعلينلتقصهماليبغر-

الحدليثفيالافاضةىجمويكنلمدحامانغيرحدفي"ـ.منادةالاستر؟?12كاناوأباهاالةةإةتللم!خعلإبانشعماولم.قبلا

:كالمحذروقالادفنحةؤفعلمتارحيثالىاشارنهااذ:دحامفقال

تن!أواانوانواياكمءكممضاجعالىازفرفوفهيا،بادمازه-بعدان،حر"ماللهرحمهفياض!دكلأنثالحد.هذاتسمعلمانك-

المإ:"""!الجراحات.مجلسهفيا)فتإةتلكا)ناس.ناحدليذكرانحرم،جرىماجرى

مننبجافىاناندسهشوااهلهصباءالىا!آذكانمنذهب،ورةاةفرزاوا.رباباكامعلىاءالشعربهاوغنىكبانالربهاتحدثةةدالأيامتاكفياما

.اشىفرفيالمضافة،الليلةهذهفيالحديثبمذاتحدثا)يماانالىدفعنيالذيمابنيياادريلا

ابةإءرباباتحوا!لاًليطوتسهرزلمقد،ء-ةىغنبعمداارةوميركنلمالللي،واالصباحاديثذحدثونواليقظةالةومبينناواعتملأنيذلكلعل

ترخطساليولكن.آخرهفيدحامحديثوعلىاايا!اولفيضىيهيجالموقدفيالأعوادهذهاحتراقوصوت.آخبىفيربيعرلترونكما

وفتيت!ا،جمالهابكلخطرت،اب!هالافيلنالبلةخرافيأيخمماركمافيى،ةالربكآ!رؤوقهنامناراهاالتيالنجومتلك،النج.م0،الذ.كريات

يروزالفرلونزرقاوينكانتابلتنرماد-نائكولمعينيم-اانالاالذيكا"ـهوهذالعل..،بذاشهاعاماخمسينمنذاللجاليتلكنجومهي

ناأوهاادوعادتامارإرلعةرلولامح!لاالمامدالربيعمنانذرلملومن"لمسلمهتاروكعلملو.المحرمالة:اةتلكحديثلأحدثممضجعىامحرارالىدفعي

..-"م..راضياعنيلماكآدهذابحديثي

الىبصلةغتلاحياةاحيااطانقربالأكحلبئرحولالباديةفيالانقل

لمهناكدراستي.باريسفياللافيالحىفيمزمنحةوقكاطالبحياتي؟هذامنادجمهموهـاذا-

كلانرأى،-،1ءالانالىغيللاا5راحيناليهفياستدعاابيلأناغهانصهكأ،الخباهمنالعيالحناححيثالىوراءهقيلمفتوهودحامفال

بلاديفدمتومنذ.بيةالغرالبلادجوفيبا)تلاشىم!ددةالجدويةئليزضما:حديئهابييىعانيخاف

،رومذات،لأحاط!ااءدفيوالتيهوعات،1التىالح"اًءخضمفيبي1)قى.00قلي"جروجمنفديماجرحايحييذل!لألى-

بكهالمكانةومنوارءتالأرضمنح!اعلىا!إطفيادثيرةمنمحله:يارالفتاحدفصاح

هـثا،بقريرةالكبلمدفيةوايةقرالبينتنقا!اقصي-3أاماغوبعةار.ئرالعشاتوا؟الروميةالكلتاةتلكامغرفي؟هـعهاالأءرنوقعتهل،ماذا-

دقالاربعةالأعوامهذهفيكطاحسبن."اافاطرفيارعناومزالبادليماوبين؟قياتكنالم،زا!برالسيحاجمها

راوه-و،واحداشضاالافي.غىماكللأبيوحووتالاءتءاىجزتآخ-عبوانما.!للالسالسرعلىيحمببولم،راسهدحاميرفعفلم

ذلكاعدفماماا.وحتشولااًلدواعق-لمرافا.احفمدعق-لهواجشوا.ء.ء

..-.فيمداواحف-رةحاقةعلىعقجماباطفاءيتشاغلاخدمإفافتهمنرفس

لىيمعالرهذاكلمقاءدطفيسيماولا،ءقومميصيمومنابنهازكطلأبيثبتةقد،هامسارفهاستأحديثهنفساستأولماالطرفاءحطبرمادقلبفيدفنه

حولاواءالهداتالصفرةثيرجزناالأك-ا!ابكرعندنالخاقلعةسفحفيفقاًل

اطلإفو5الأكحللئرلاديةغلىات.الصفراثيراةنناا!ولر8الخلإفال3ريغومنازلمذزلكمهيالأكحلكر!قىهطالتيوا)باديةالخارل2سار-

.ء.-ريفي،يلتسكادتاو،كساءاًطنمسينمنذو.تجاكم33ادجداوئ-مآبا

وماحوالالهؤنميالباديةفيبئراحفرمنكل.الايامهذهفيارضعلى،كلنهاادلهوفي؟د،حمراءرومبةةتاهموى5فيتةازعااخويندمامالس،لهذا

ا)شاصعةا)س،ولهذهيا-عاقبةاالسنينفيمنزلاشلومن.الارضمنعشيرةنولك.!يهلاشين،عذرةوبنيليلىء:ونكهوىهوىكان

ديةليجاتذهبالعالظوفقب"لة.الملكفيئلالقبا:ر"عةعجبأما0لهفكوزرجاوز.اندوترليلالشطمنالياديةهذمحدعلىاليومزقفاتلصفرل

تلداناابرناقاعنمما!والرشالمثاسمد"ص"لصم!ثمددفرلما؟نرثهجاحكللىاتليطرر3اهلكغنمةعاراءبنا،شبابيا،نتمفأابمذرغبتمذافا.طك!لاابئرلىا

فمهاالحقؤنازعنااتالصفرعشيرةفانالأكعحابئرباديةامااتالخكر...ابائكمبناهاإستمو

.:ليليقوقتهمزنيالاا.بعةلرافيعليناا-كوتافخيم،مدحاوسكت

ر-!ص-الااخ!ل8وصالءكفياوالبررااالرينميا)طوفيلارا!هـاوراوالصورالالذينيحفربأراحاتحمم!ألل"ابانسهر.زااترزك01دحامعمياصة2المنتتتهرانولقىالا-
-ح

.اؤبالذواءرالوج،تالورديةنالعمواررقرص-إصفىيهيتصافحالذيإ"يىمازر"ظروالصفراتروناجزةفيالصمأححتى

نااا---تو...دحمووصي،وسالي،لاواد-ا،نطأوا،ك!غكاولمنامنتا؟ة،1احهلاءالحمرتلك،)ةلمفللكنو.م3بنادقبرصاصبنادقنا

اراًلم.والصوراإءافيهـذ.كلبينتر!طوطروافىةبانوا)ةومللءقظةبين-اخطس؟قربعلى،قإ"؟االىباقركانالذيمنكذلكلناوقا؟لا

العجوز،:ضدةعلى(لأإقىادطوطالكثلمبذاكصةحاتببالخار!ورة؟ح!ودعميامابي،منها

لة،إللتلكفيسالييخلمارت،التيأصورةوا..؟.3لمكستوفيلمن3ن"-"وفي:ا-يرقووهـودحامذضاحك

.ـ.؟.الي-الافيءلةاللذللثلكا"الىألم.اخىادبئياوادفيواناوادفياز-م!الش؟ابمناه-
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انضقهاتعلىابداًبالآس!ف:لسفانيذلكساليحبتافاذا..بسالاافي3

دنمى،بارفيالىواصدصديقاتيالىاعودح.نليحوز!عالىلنليماالسخر...الل.لاتلك

لط،ستكوىلطسدالىافكرح.نهـكرةزشوةفي،ةثوفيدكةيبةزءرفوا،سهعيدةليدةاةاغنىانبعدا)غرفةباباءمورالخإدماغإق

ليساأا)-فتتحتنفةالغرفييردةرالبداعزعلةاهيابيمضط-كي؟نم!اأازكلنتذلل!بعدقتراشرالقطافىحلةردبلليلامنتصفدعدلاإساانابالةقد.وكنا

..ذااماا.فيةخا،رتكلملا،كتفيغلى!كثةليسا"فضتهاعتينالسامننحوا

:باءا)كهرزرعلىويدها،اتوزاالى!اصا3في!ول!ني،حنةالرتلكطوالءينيغلىاجفإنيافيض!فلم

ز-مح؟ها!-ه!ديعلىالمتكىءاجميلسالرأبهاقازعجتيبحركةاانا-اذرساكفا

هابي-صكاه!فاًا،حقدولجمسارللطالمحرنتظفكيلورتاديوابال--الونطجنتافهاروكاونتغلالةلمفكاروااتثذكر،رفكلوالأترابالذكرلمش"نفكايمماطرخاماا

ائالست..وقننتلملمفلةءضط.--خلله-..كادظلامك":فساا)كلـذيريسوحداعلىزيابيبكلحمفطرناوانةلاواهذهفيحكاحنىز!ار

س!"-ءوحيورلصهـورال!ازطدع،ابسالافيهفي!زلناالذيالةندق9-قمفيالانيقةالصغيرةفةالغر

ؤميالعحقيفخهةافرأبعجلموصعدهاعرنحيم15صإمملي)ءتيمإضوؤماطنتحآامناطمفىذالنوافعلىالىتائروتسدلهدوءفيع-هاوامتعتيامتترى-وهي-الي

-.-.-ى.إيذا؟زقادقبما!إ-كورانمقةأ"وبينمبينيتطيلادىتتعمدكاًنهار*اطؤ

-،ضوءهـادوند،ئجالبديهاعرفي،ليساىار،اراهاك:-انيهمتزوو.الحجبكالمالحجب

الوردله!انوغلالةلدنهاعلىتضحفىانقملالغرفةظلاممنبغلالةفةمإف
...و،لابساافيناا.فةالغريريسرحداعلى،بيثياجمص،حامنطركنت

ةاراح!-ووانيقلبمانهضاتونفاسعااددشاسمعاني!ةتكدلكهمتتووعطلةكلن!اسبوعينثقضيباريىفيقحقوابطا،الشرقمنفتى؟ناامن

والظلاأ،مالصمنفصحاإيئناالذيالص!منيكالى.!ديتل؟بجمدهـا

)كط:ساوت!مت،ضوءافةالغرامتلأتوفحاة.رالنومنحاعريلة:االذيالجوالملتهبةالصغيرةيةالقرزإك-بينمارعداما.يدالسوبلادفيالصيف

هذهوبينسورلياكالسكولفيوالضائعةل)بداوةفيللغارقةالأفقالمغبرة

.مفإجأ-لكاعددت)قد-الحبرىاوروبامدنبينضاءعةله-ثيةقر.كولمكستوضواحيفييةالقر

مخا13تخلأ؟الماسالورفيا!هحتالتيالصمفافةلتماغلافيا)ي،ازتطلىتبهالةاسمهاطتحااقد،الشهيرةبسالاامعةجا،معتهاجاووجمالهايزهاتارنزا

ورللاعارولما5ًاجسدركنلم.بر!لرءفحر.كط،الورديج-دهالونبجاسةبرمتلذياتاا،اليحىالناسالىكلرارتهازحببصاك،رةمن

.الوردورقمنومة3فيغرقتاورالغمامزرثرتعأ!اكاتبلالغلالةنتكو!ردقاكاااليور:اهـىالتيالساعةان.فج!االةاسملةوبدروسىبارإس

يتهاحنافيناوعلضحقلإاا،ات!!اسلإدهلمملعهالرل!مهون-عارسيفماا؟ملطيث؟أوادعسبلادار15ب"إالتيالجبارةالقاعةساعةاولجيالرئبناكهاواج!فيابسالاجاءعةصاعة

01--عا!ةلةا-.31أ.مضتونقرخمسةالىترجعالتيالرائعةالكاتدرائيةساعةاو،-فياملوك

.ءموضفي5رفحبهرىكأقدالناغةالدينةنوافذفىالستائرفرجخلالمنليتلوجالتك!و-الاضواء

سالي:إتقا،الاعلامالعواءحدايقلمبهااةكياالكتبتمجلدار:يرا)ءكطاءالاض.تصون

ن!ونان،.اجأ-هذدل.لهاقإجذاأاعدلاددكالنداروعسا.عايمقينخلوةفيالحباصواءاو،مختبرفيباحثاضواءاو

ص"بي!.وروفيمأكلمناجملولكن!الي-الاابهلوماالصغيرةالبلدةهذهفيلليلا

زلمت:ولكةى!واحدةةحءرفيلايلةاهذ.ناوحدليسا.يهاالشصلةالنارالصدرالةاهدةالشعراهالحوليا.ساليلاليساا

سالي؟يا-مفابئايتدقىثمقدهـ-امفاقيلفالذيالأزرقاكوبهذاقليلعماستنضهوالتي

:تقولوهـىبصورةاليهاديىؤدت...صدريوءلىذراعيبين،جم-لةاًوروحتناًفاج-دا،بنف-"ا

انظر.-فيالسويدالىالرحلةتمرحءن،كنتها!!امالاليبهزأتيماعجيب

،!دبع!دمنذاخذتيرهـدوانها!-بة!ورةأيرتفرالصورةفيفتطلعتافكرنذاكحنت3؟ساليورةلف!اةمعهنااميإاسأقضيرأنيافكر،بالي

)لمى:سالتقا.ادهجووة3صغلىبهيعرفار-!صورةفي،باريسفيرف-افيوصديقاتصديقانيمنرراومارترودوغرفيرافي

"عرؤه؟5اى-دونننااحضارءبئاللذةعلىيقبلنكناللواتيالجميلاتالءوردياتلثكاو

غرث.-ة-ليس.ا،محهانلياخبلغاوا،الفارساغرتن31لم،ع)يهفنعرإ-ةلمجمووراهيسع!ناصثاتباكاأض!ن،لكضهانودو،تردد

في:)-اقلت.ءنمط"فكفتعرةفتا،ذاكغيرز"إة)كطساولكن.ر:دزعنولارعنرةولاة؟ن

ليعركلاعرفز:ياتح:ينءـا!لكنو.بلاديمنزارسهـذا-براءخمامنبسىرليتسل-نوا،،1بنفسههـفيشاندولىحديءةلىزوقةةى

تراءاخايامفياخذتالصورةهذهانلييبدو؟؟ا)شمستحكأسيبرل،ا؟روهاضاعالذيوازاريىمذاتفيا)يهانقاداص-بيئنت3ءا

لم.رادمن)كطكأ-.ثنفكم،اء:يا)-نيناتءثرمنذ،افياتوغرالفواةزةلىاةفظمناهو5-ةقلإسدارفي،الدراسةزاك"ـفيصنجاو"استدر

:وؤا)تؤضحمكتء-وبةماديةليماغااوج-دليماعارمةش؟وةوحبا)رعلاقةوراءكلارليك!شمف

!..ةآلمراالىهـ:اكنظروااجيدالصورةفىعتط!-حل!اتفيصديقاقييةوسخراصدتائيدهشة)لمتاقىنفىياعد3:ت0لارنامبا

واسهءالع،رءة!با!لىي"دوكانالذيالةارسجهوفيا)ةظرمعةكأفأ"!.تكيفغليامفأفضىسبارفي32الياعودحيناللإتتىالحىهي"قا

صحت:انأ"ثاولم،الأرتطويا!الوجهقيدقالع-:ينوكاكا.ةزق:تيةافلاطوعلاقةبريءعذريليدفيهوىالسوليلادفياسبوعي

ني!ر!ونتكونأكادت.ةشأمفاذ.5انيقتظ-انلهاولكارتختاالتيهيرفسهاليساعذ.و)كن.)يسامنص-يذأك

:فهإت.عج-:أ-ء،اًحةأةى-3هىا)فإرسوكانزيالداد9:لياقصىص!إطعزلمنادىءالهان3الراهذفيحدةاوفةءرتضمتا
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اخلاف:انهعخوكار؟الفساىذإكالىءتوكانماذارفتعهاى--؟لطمها-االصورةبهذهص":اينمنولكن-

دية!االبل51:لتقا

:صبريفرغوقد،قلت!س-زمءشغولاتانت3لء.ما.لنكنغس"وفيالسيدةتلكمن-

.م2ءننازأ،داج3اخلإقماعرفانى-هذ.أيتفر،المخطوطالكتابذلكصفحاتواقلباحادثهاكنتالأمتعة

:ؤقا)ت.منهاةاستوهيتهاكثيرةصوربينالصورة

فتث!عرلقدطوط21الكتابذللاز"ـفىأزرماعلىيباًغريصكنلم-؟ت!شهـ،ضي(لذيا)ع!بالشبههذامندهثةفيازاللاناواقلت

ومابكفىءعرا،لجةهذهبستكذاتراكءاخلاقككرمفرفتذل!قبل:الصورة

؟قومكبفيوإك51عاشرالذيذاكءواطنى3قيتلكالىصورتهانتمتاينومن؟الفارسهذاكورمنترى-

،دمادفيغبةلرالثورة،تبنالامتاصانااظلكبيما،ليس!وسكتت؟اسيدةا

قيولها:افص-تانتلإثلمانهاغيربةقيصديقتقولمامش:سالىقالت

ف-اذا.لأتسانهذاتقولانمثلىفةاةعلىليسهلاً.احبكاني-غنكثيراغتبورحإلةيااشلماًعاكانزوجماانحدثتنيلقد-

هذااناغلمكنت.ص.رتكنة-يفيقىطمفل!لكحيمثلفكط3ةتب!ةمعالأدنىاكرقبلادفيلهرحلةعنكتابايعدكانوانه،رحلاته

الاخرمناحدنايبينقرجدنكونان،الأثفننحنعلتاقاسياًةكون.عاماناربعءمناكثرمنذبهشباريعانفيمات-ينالآثارعنتنقب

نتاثفىوشجع،نفييمنثقةواكنتلطولكل.واحدانفيبميدينجدو...الك-ابذلكمنالصورة.هذه

فتنىلقدعر؟الخطوطالكتابذلكفياصفحاتاوتلك.بكاثقانعلىبءريور!س،،يىبمنلأ-الهاساليالىللصورةعنعبيفرفعت

لي!ةا!..مخطءةاكنلمانيليؤ...13طتفيببئثقتيانظ-لرداصث،صديقتيمنكبمنالغلالةحمالةمزلقعلىف-حزل

ماتسهعهاصدق3نالم.حلمفىانياحىكتولكني.سااقلفلمفوضعتبةا)ثديمغدعنالذراعمنبتتفصلالتيالثبةفيناغمبنفس!ى

السكاوةكللتوئوبرليقيغ!صتانيتقالتهساليشعرماوعيتةلما،اذزيكاشهالقيحرةالطالحوريةكتوامسكة،زااًجايرديمنالصورة

فيقمتوانماشفةببنتانيسلمافيغير.اكالىظالىدميفيالثائرة:مغمغماللىوجذرتهاكطامام

ناودون،عمياء!بر-اءجذورنفصيفيالخعظايقظبينما،متصنعهدوء

فىل)نورزرالىقمت،الورديةبرغلال"الإفوف-اليجسدالىبنظرةالقى!لاليس

الثي.فرالىعدتثمةالأسودالطلامنافخمر،تهفأدرالغرفةاضىعنخطوزينقدروريداصيرءاكآرحثإلىليسا،،لدهـقيفتراجمت

يبة:غربفامةاشفتيهاوعلىلتوقا،صيري

اسحةةيكآدما.اء-وا)لمساء:كلؤها!تفيلنفسيقلتطويلحمتوخيم

لم.كهوستوفيفنكقياريرلىااغدكتبمأ.هـاهالحمالة!اةبهذهتع،قتحينأتتيقرابا!.العجوزا)-يدةتللمثعنداي-رالتيحد!عاوليستال!ورة--

بهذانةءياحدثكنتوبيما!افلاطوزيةويةعزريهوىجم!!جهنمالى.افوطالكتابذلكمنضلمنجزءاً

3ا:اشفرفيأدستاانلي!د،زةول-الي!عتب3ا-ريفيزإ.::،عروفيفيةإئراالدمدفعقدساليتمنعوكان

-فلنكط؟ماا--:وهمست،زالعجوتلكوالصورو

جنب.الى-بمنضجتيلتحو،اشيفرفي،ولكةدط.جبافلم...اليليتعا،ليسايااكلذولناماس-

لىاكتوخف"فةاتز:هد:قل!بعدتهيضه،اًمتقطعءآمك.وتأصووسمعت:فيهاحدفيتراصتمليصاولحن

ماءال"فعراكتو.إشدةز.كيو،تثكيلىسانتكا)قد.حهثات

لي،سايرصهرعنسريريتفصلانكانتاإإتين1قينالخطواخطلمانيالا

أحكيصثا"لحلوةثةالصجبجاقمارع"لم!طريلحاا3بإز-كصم!وبلحترادكرفييئا5وو

اح-دىزفى.دمشقفيالأولىدراستيسنيمناتةاظكفياغازلها

صوتسمعتيرالكب،3بناسر"يحةةيونقمرهلاكانصيئ،الأمسياتهاادستعداتعلنالتي؟الآداب"يغمطافيطبعت

عالبصوتت،1رفيهتقمة"ـوز-كلمتضح!لم!كانت.الشرتنافذ-كأتالحبيبةحيقاأطىعايةالتجارالاوتومالنتحردحكعةولاتهاالكتمبآلط!!غا
ة:ةىىا!ال"افتحارنجطاسوافي،فةاكرئتانهاًوتعلمىلتوزظةي7

الأخيرةحنةثااذكهـت)كني.وعيدفيالقومدامم!خيوةفيحلوةئقدقا

لجيىاع"غاالاعق1111ديل!والىتا)ةار8بمببالذلاصظارؤ؟تضطتاذلهابىلىراقإصداسثارع-الغصيققروداتبيرو

ىراشهافرفيليساكآنت....جالالرنحنائةككبر!أمنا.ءالكيشوقا/69962ن!فون8501ب.ص

بيةا،و"ءثجتج،شيدوالسبلادملمنإ-الاافيةالأزيقالحجرةهذمزاولة

...!ةاكفةالسرفذةذاتحتبةمرومشقبداحل+نااكاةت
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اث-ااااا-ااا11-ااااا-ااااا-ا؟111-ااااا-ااااا-ااااا-ااااا+

-املكاثم-ا-مباسمسمي.بادية.وسط5صتبةوهو،جاسمرجمان

ط---،براملهصراعرحينما،أجاسم،لانبعده،ةاؤ.واجاسمحولها)تيوالارض

آ-صو!ومم!اراوا-اوباديةعإوالالامروكذ)3.الرجاذلكقمة،عرس"ـعلىص:وانبئ

.-!ر.ء!رورب.آءرعالقيءصاهدفنجدهمانثهـتصيناف-3الطوالعحقليت،الخبرات

-نرارض!زإةازة-اوا!ناما.اتالخجرتإكاحدىقاعفيا)"علببهلم

5ىالمثسرلئزجمةشالف!تأاالصفراتءثيرةكاتواذا.عا،1جنخممنذأنالخوباديةحا!3الا

4:10313طفون3193:ب.!!-صةابفكطددهش،1سجا!هـداًشا،يردلاهداشافعراةانيدناو3شتردء

-افيالشمييرالتصوكانح:ن!-يةبصورابالكتذاكيردوامخطوط

لا=عءابهنفاقضىقداكاهدكانواذا..اًعاخم-"نءةذدم3عاول

-أء..يدا)-وصهعافيلنوصغ-3حيفيءجوزأةامرمنصدةبة!قىعلىأطايز

دصاصعدتمصطا.مرص-اةصتهدحامةي-اعإت!قصىالتيا"يئصبحةفابيالىحديقيذ)ككان

كلفيبهنكطكانوالذيزهرصوإتأرالذيالفارصرذالىان."13زعرفت

.أالىصفريفيزاهداًكاناليىولكن.حمودعميغيركانماإثبها

آلص.ق-.الوحيدان"اولادحيوهو4ينهبليرىقئوبيفىراكأأ،كا،ولمس:و

اثيراهالذيهدالزذا5ذنبالغربدرارفيالطويرلةاةامتيءلىيا/قيوكان

اهـدز:ورغايرليا:إءفزاًالجلبدذوبات-11ونةالم(5الديرارتإك-الىجدليدةرحدةءترجىانوقيشى،اخالزوفيمكي

.-سبوخانغير.اخرىسنيناربعليرفيقةراصتبفي-فككوي

051يويضاالباصجما:ترجمةافلما.غلالشام3ثغإات"صفرؤهماعدوكان،لهأرمنانويركو!العشيرة

وهكذا.يليسفرورضييكتهعرلانتعلبهوخالشبأو)ئكتاستت.

اآشمءكوؤون:ليفتأللهعودعبدالعزيزل2--اعماقفيلملهحةظثاتىاالدرارتأكم.ءهـاًدمشقمن!:اجذاتطرت

-ا-،1وعذوليتصإبهانة-يمنغحوانعلىلممالا-زقولمياتذكرنف-ي

=052يح"ـعصرينماركتولدا:ةهـجم-.ىلخد151دبر،

-أء.اةلبعغصا!ك،و-تورجز،دنفييراردر،رزوروست،نسسيو،ماوبر

.----فيرتكالما،الىترملانعلىبتدأا)*ي)ىسا،وسإ)كط.ء.)كطوسا

12هىا):-صاعصالدهصدا!امية4لرجماكانذلككل.الجديدم-كن،ـ-(انءنوهيواحدةكقى،لهام-كناً

-اً-كتاب؟المثج!جوزاشعناف"3اص!ثالتىةالسفرهذ.يةصهافينيدءةظر

517يواب-ضااتخيرا:رةلممرجيةاميركااظاسة-سه-ا4!العجوزتالمثعلىعثرالمول!ةي.يةصالفلم3"ووستاح:اءحدافياًمخطوط

-تحىنلماعوامصتانذ)ك.كةغ-،ولمنفيذاكبد"افيالوحيدة

-1.."!"دطيالسمةولهءاالهند--م!ولاأعجوزازإكجدالم.15قبرحافةعلىهـ-ةةةأمراح:اةفىالهينلشكطعبا

ا--اياديةفىزةاءشيرحفعلىاًجديردلاًدليلا،طادطوالك"ابلذلكاشا

ا-001""!فعصالاصاءم-لاقا-6-.-اءالربخ:بةابىالىعدتفةدولذا.الخانوسص،اطحل3الارئر

كتتماأنيالا500ظنيكانذللمث؟صقاابيءربخابل5ولكما

ا-ل..،"""بوالغرقاثسابرينؤياالما7--!نكاءا.لهرق؟نتياا)إويرا.هافيليفضلويحتماذالأعرفبىاقل-في

-"!احركانماولكن.ذهء-اوليةءتلمعايهالأكءا!بئردية11اهـون

لل1.."،"ييالعوا!لغربفيرالناومىض8-1عد"3-ايعلجقا)تىا!رضذ.5علىمهامازدرجمخهحبةبعهةيرىانعلى

ا-عإص-الأخيرةيتيخبرعدافا:"ةت3وماماق"ـ!افربرقربيحسبىن13والتيا)بوم

-001"2قيءفركفكل!زقصليوان-9-و5؟-اكأحةالراونينةالطمأةزظرز"ـ.رظريتراحىعلييرضىهذ.

"اعلىا)قا!اوظرز"ـالةى،أزصالأغ!يةطولبعددارهالىآبالذي

-.بة.-على.رةلاوللررقاهاتيسيار.نالكزولعلىاعجمن!الييدهاخذتاا):ىزاك

001"ر)اصي!ت"ا!هـثللييرحوالبحر---1.1.ليساوجتيز...فيساء:ى1،غيرةا)ص9ةارقرفىيرالحبةاب؟رإب

ا?.ليساي5هز5

-ا11-11111-11111-11111-11111-11111-11111-11ل11-11111-1111-االعجيلياسلامعبدليارسو-قةلرا
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