
ءكل!-م
اثمدوه-!قي
هطرصغ!الكة!جمى

فىتضصب"لخاصاالمعبد))زقاضاان.لىزلااقالث!رسمود،*.ايثيلتماالىدت4زةاقدن:!لروماااتمازبىافيالة"صاالاس!ةاانتلى

جدرانوان.اسودتالتىخلهطهاتصااقصللا.راالص"دالاةناف:انمن،الجهالشبجواغلىت"والمنىاتالنتوءفي،بةقىالبروأءكأ

--!.مغاراتصبل،تعماًرا،ءبةاطريقطر))بد?اليست.والباصءفيكحى

،بهالمعثهسورا(رفييةالابدالك-لمعبر"خملمتختلطاللجشرلمجر!ابانحلىجدأ،ثديردأاًمت!-قابلمعفبهاإة!همالحتواسلوب

،سلرأاكهضا-يبرزانماو،-انهالضخلالهوبياماقد"قىىفلاء!!3كاي!ء!نغكانغ،يوفيحتا:اا-اتلغاركآ،هالمهجوركا!.-دكاأ؟هق

محلحكو،د،جسمغيرمن،العالعامصرثقوقمنلعاًءلتدكامةانفيثص!ولا.9ديئتروحبو!ودنقادالاععلىبيينالفرت،ل

طالمضفر،.!خزةسه"وسرأ،يةالءخرا3-لةه:قللحاتالسافي3الداكآلماثيلأعاريةوابنبةاجماتإواحيتويةالم،ممارإندس"ا

كأ-دنامألىفةمياليونازيةإي،الابومكدءللمتالاعمدةانبسبب،اةد!ةا

يدعوحثن.زبج-ليياءبكيرزهصورلاولىاينةالمدنازساتمحن.لم،ماريةتءوقانعنبهيدةفكاائياتدروالكث.كطرقازا

اح!ارءمئةعليهايضفيالنقصحدلىاطلخظواذ.5النحدربالةرحقىوءتردهاإندااتازملوال!قعد!ااصة.ةاهاالتيالعفلمةبماتإهالوا

كاجنحة-ال!عرخصلاتتحبطو.لمقدسةاالالجبون!الشيطلافاالط.4ايةغاكآنتالىلهندسةاهذ.،اغ،الةرندسفهعرقدرةسه

زالمصاالذيءيريالمهالعوءلضالوجهتالبربريةالقبعاتان،كيةالااالساكننشددهامناكشمقدسةام!ةتإقانالسنين

الطاغعةلالهوالىار!اضوتغدو،يمحو.اكلااء-بدتصرللىالصخعاللفاعدةبر*،1اما،الاأ-انفبوزترقال-رزكة!و
-..ءبءس،لا!ةاانذلرو.ناة-حو،لليليرلمفهالذياعبدا15بحةواما،.بالنجوم

اد!اءالقفى:حرفبالممشبيهةاشارة،فيةوغلهالهير.ن.نءطفااسلوبوفف،4مةم+(لدانيووال:حت-،ةاالىفان،العبمدقكنعندما

الذيال*سقلكذالضائعالوجهيعكسو.شةافةالفىما..واحد.متحسسوتكريم،احدو

لاش!الابرعض-ةقابللملو

لىماا.الك:يرمالهريسعود-3!!ئننمئنك!!زر!!!كنهه!!حبهوننجك!\زر"زوإ؟!ايمي!بم!،!*.

.كا.-،-.لا-.لأرز!\كا!زر؟في-ض!-9.؟!خ!رز1خزر-،"ص--!*-،-.+ى-د-س؟بم--ياىتءكشهـلىلاالفضاءاءهلتا
تاصةعاعاو-ءتدلمثلثاالظل-..1*!؟غع،*ء+سلا-ص.؟!ل!.!ء+6

.--؟تن!؟ال!ح!ظ-.د-؟!-+:بنج!-..--.!--.؟---

"لو5باا"ح!رةلااارلولاا-إدبخء6!؟!!يم*-*في-ة-ص.-*-:-..،!لاء؟!!"*!!ع-3!!--لالإ-37خ-:لادي!ا-تكش!.التيلقوةبانمكا

يد،لبعليو.اصحموكبرا\!زرتجرز2"-؟بنج!رز-33.لا--بر-.-----..+..!-.ررير-ش-د!-3في0-.-دء،ا5.عصلوحا!جثلجيرةبا

كا-5ط!رزصبز!!-3:كا3لالاخل!لاء.،--ء!3؟لى.-د--.-./كاادر،ماقدا5ءرواو5م!ا

وم!علالم:ظ.ور،الهالىمالهرو-د-!ظ!ة؟بز-،:؟لا--3في،+-ح!.+.

.-*3!!.فيلاخ*-ج.د--ع-؟---!،!.--نا"يريم..هيمتناللااءالفضا

المحزنالعظ-يمالق-اعمن!.لا".-!،؟خ!بئلانر.--لا.-لإ

دصبامهصوشركار!ىا3سبئ-:بهىكلبر!عنر--خلاء-..---.،..ء.--لا.)خد!.-،؟ح!في-حى،عاكسةلىهامنئا!-ةا-ءظر

-الظيهـاضداءالصح+.:--3+--!فغرززر!-ح!-كا..لابئ!ع!؟في-وحقدراكلااء-محجلهلعدو

.!ور!مو*-.**-ع.لإ-نر.!قي.-.*نرلأ.-د:.لإ"3-شفيدتر!0لاابعدللهواابوسدولا

اقدملىهاتنعع!!افياال-اعةائما0لا!63!-كا------!زر!3-ى!-؟ء.؟03-عجزقدو.ئلاهـاسكينم!ص

الكالثالمحكومةالاشكالخ-،3ترد"-؟ل!-*-ع!-فيلافينء

-..رز-سلا-.!!؟رز--:هدهس!ةلق-عىاتصويرا

ليهو-كلممالالهةكائتالذي---؟لا.ء-ني.؟-ءح!!!س--3.،---لافي---"-د.!+7..بز؟ل!!-رزممح!--!"-0003-.صا5تصويرالصعبمنلانالاشكال

،اللامحدودالاشعاعووظرد"زرتمئر!3!*!-،،؟!؟إبزلأع،-!"!-كا"3-.لأ-*ءنج!!-*!لا!!الا!-3لأخ-3-.!-!-ة.!3.دلاءيهلم.تك"-بالتيعة"ساد

!!-!هكو!،جمخع!-رو!ئزلاءب؟9ء-.+!لاح!لأ!يإكل!نم!*د-------د:-كالاد+!-مادعن!كلو..ءلركاا15اعىم
لاا!ايبدوالتيمالن!جبومرورالأء7-+--ء*-

؟6،،!!عيز--د.-ص-خكأ!-32برح!،!!ح

لتدورالاالليلمنرج2!يمحيلإ؟-*3ءيى!يلإص-رز-.منلا،القريةمندمله
ط--؟؟ة-6فيزرءكاخ!قي------،خ،!خ+-!ة!خ؟لا!،!لأفي؟*؟!!-بر!لإى7طلإلا؟بر--.-بب!-

حولها.مئجدبهلإد.ىلأ!؟في3--دج!رز،رزخل!+د:رزقيبر!في"!!!*غ!-؟!!فيني-*!---*..--.نر*،خل،،1يهبطالاممر!،يقالطر

الالهةتكنفلمذلكومع-د3الحوير!ست-تتن!افانه

كافيةالمو!ولاالعالمولا!مثف.ث-ت-البم!وةالنية""ـالصحراءيجيبالذيالكبير
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فت!عريحة.زهاوحدخم!لمقوناش-الااده5يكسبذ.ويغجايوجدكما،مالنجوراءال-حرحد.يوقيلذاجقالعمتالصوءلمل

ا!ملاتةلاثفكالاهـذهولءنء.الاهرامءعؤ-يلاءمالهولإبيالو،يانو،الظه!يرةوثهسالء:يرةالإغابةتلألؤاخرمكانفي

لىنطةا؟ثةامن،تكأطههاالتييرةغالصالقيرفةغرمنءعادأصدلحصاا"ةن!الاو،ر15.اللدموو-ةئاليادوالقرتفابمتاإئةلمها

دهلخلوامعهاتوحدان!همت!اكا.تيالتقكاواالص-قةأيغوردب!ر"فعموو،عاءالءوصفاالصجفي

خلوديلإقيكماتالمودخلويلإفييلمءراالةحتنالكذفيذتظهرتعوديواا!!محرغابرصةاان5وةداالبرةلقدةا.رضلاا

"سبلىالئيالناتئةللأشكاواالتماذ-لانمنبالرغمالنجومشيءمشلتركيفا.اباتالكتدرافيحتىالقد؟ةؤياتلمدايخجم

معفتلاءمانمنبدلاكانيمالقدبراطوريالاا)ع*الىالوسطىونالقربهيملأظلالذيولناالتنمكلبيناذنثقوم

اءالصءر-علةالهوابوزلاءمكما،المعتمةطبناتالمصخ!لميةاتلرعالمجبرهظبعتيالذالطابعبينو،الء"جيسةصحون

.الموتعلىإسيحيةافرضتهايالنال-مةؤسةبعداندبمجر.نصيبهاؤلثةولالتيكالشلااجررجبين:العظيمىلمدليةالمص

جاجم!5لانها:نمحزارنافهو،يماتمالم!رىادفنانوعلىاوخراالمءوجودتفرضانها.قاطهالتلىسبجللامما

نمنجعلابعن.كفعندمالكنو.اصشاتتعارلاولهاوجاجهنملماعاليك.نانوريرالة؟منلبس.بهتوحي

مهممعيةلعنينامدبىوادوللااالمطر"ننة!برلنرىنااو،فنألمدالمالعا.ضرحاآخرلمعا!ل،دةطتالمو.عدمالمعالاسي،فرد

لينم!،لخوداو5يفلراهـذاان:موثرةلةطفو-الذهبعة،مصةاوزةدر-اتوعلى،الىجيخلجم.--ةبا"ـاراقعات

ارضية.مةديمولا،يةنهابلا!ةديمونها0امؤثرلاولثاطفوهوو5ليس،اجودمواخرءاشهـناكانلحقوا.م!اـر

زفعلانتحاولكما،موجودهـومايخلدلاالمصريالفناناودهثقواممع.دياًلأا:شرات"هاناقإ،ةاق.امظهر

و.3:بالاجمال!يةحجرصورةوكلوماز-ةا)رالتنماؤيلازصاف

الجىزظيالبيزمالرساإصلكما،دلحلوبااليتيصا!،ليهسلورا.

الارضاشكاللفزؤاالتيالاسكاليخلقاؤه.بالقدس5"امغ

قؤولف-اةالحجاكهاشاان!لالىلأدرايلمالىمغاعنان:!المأطىض-.

.ح!ءقةو3المظيجعلاذهاالعالمقازون.يمنالديئولم!دء

،*!!

....-...عتحهلأمنالقذمة

اصاراتحصعر!مهـاحيرامصرحصاره!لعروىن؟.

-اسبالاحسشعرنالا"مرسو"انوالحق.ينال!نهررين32:تحلهمينلاأاتر

نملكهاالتيالفخمةؤارلاادبصد"ءفيس))أعلءىفرضه!الذ.أرطوقناطرتحت-1

"يغورالزا"و.-اارهصرستواآة-يق!اروب!ترتيبهامف؟النزلرنز-2

ذءصةئح؟صف-اسضيية13حورو،ابامنهيا!-ومريةالم!دكتاب-س!

-..-.*الرةيخةلفكرةا-4

"باد"صوملكةيح!ؤرعلىبرفةمرار15ازنتكاقةءسعو

اقدامهثارباحيخرآذهـابيتطبع!جي-الدفنفةغرفي+..7منتطلب

..الفخارعلى-!يروثفيالعربئالمكف"

لتوملك،يخا)تارماق:لنهاياتمنن"يةفيحلىانها4+ى.

منابجيا4تدينمرفدءيونبينبابلمنجودالعوعلىؤسبح.7لي-كا

نءيةراتح!تالا-لخلال"النمور))ءسلمةبورءاو.يثرر

ايرما.را،حبن،المصريةالرءلرائحةضاًاهتااص!(ةلرلز-
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تن"سبوال"يأءعرالافرؤوسذواتفالدمى.الامثورية

-.0109ا،+...لأ".!ألىدغداشدظلماتمنؤ::م"ةكالملال-لالاتقبلماالم!

!.+.-..؟تا-...لئل!ارمنلاقلاعلىزعلمزناا.المةبطةروءرع!اؤبمى

:؟،.+غ(.......--اع002لماكؤاشوا".جووو،"بات،الخءو"ءالأاعي!ا2"ويلذا

هـه.ةر.غ..طد--.+.3109-..-،لى،نم!!،منر-.!.-:.ب.ما.1،.إ+يص،اكالوارهم1،ئعاالرلمنو،ما"قةرو"سأرزمحشءةلوا

-".--.-:.-.+--خ+:-لاإ---..)+.!.-.صس--؟بس-.ءنج*خ!.-!.-012د1سا/3!-!ان.ادراكهالىيل8سلاماتهمدعوعمرتلذيالأكاومن

*-:-.--..-ة--..-ا--2.!.-.كام،ا-في!نج".4إ؟-.؟-،.؟..-ا"--ا!!.ماورزااح-و،ةمرلولى*،بلقا،يةمرا)سودال"!وصومر

-.-:..س.:بة+،كأ+-..م.----!إ.+.عم....:.-.....؟؟..إح!.+د:..ة3؟بر.!-مذ.-ض/++الم*ءصةوان".،يبشرنإكويكادصه-برو،يحالتارفىبل

روسا)!!.017.3.-ا.---/-.+حنر--ا--3.فى"ا!!.ط.لم!؟ا!.:+!!..!15سوراسيال"ياوسدهابجمنالرقاعمامقتنمع"الك:يره

ش!،2؟إ.:!دكا.!.-س-،!!بم1ء0.س(:-2؟.:،مء!!ت!لى

.-(كاحم!حم-:3--.س.-3-.لا--.9.ج.ا.-،حما-+..-2..!!علمحإ:ت!-!،"مك:ث"بصبالىةحراالقناععهادناوودالشريئرالطا

:(+.؟!نر!--.-:-+.!:ا++-.:.../..لمبن+"وء:صبيءبقرلف!ايأم!98!8!شعالا"لىتيس-اًبعد،ماو

+6ا-3-!-.!خد-.ء-لا؟-...-و-.."ء191\المبم

*كا"+.-.*.+..بة-سا/...-1!+خ:"!ضير؟ع!!كثب!!.المءمحىرولكهجمهعالم"خلمهايؤ.اًنلاحءلاطاجهوثبنز-!لاا

ءلم!+.لم-.س:وإ-د...؟.*!،،س.،كل؟نر-لا.،../+،*ع"!-د:--

.4.د.-.101في....-س..،9+ة!-اسه-!.!+.،ههندسلةاييرلا.5امىعملربا،لحمما!ا،!4!اهح"ءادعو"كلنا

..ث!+.!.ء.4.،-امء:دروصرياهاتعلمنامااءـدبة2ا،"3؟،!!"اريعور))نرسااهـو

بن-..ا-.."آر...+منيخرجيالمصأرأسدا.مشابمةاشكالصمعتحاول

*.ا؟ب--02-!-.لأ-ل!يميراروأسلرااىماوص?الفمنؤ-انلاا!رجكمالءتلةا

حج!."(م--.."؟.أ.لجسماعنءص-لولملولككدو-غل.هـ:دسةن"سهدهو

ح!!ط!3!في..--لا!2ر،بة-.-2

.،-.ن!!3.،0،3..0؟!.!إ*!في!!!نر....-ضع..?ريو"قدبةالمذيمالظ*ءع:ا.علىظ9احااإ:"وربىموا

لا!غ-..!..:.+ةنج!كلمضقياسااساقدوا-لجدعترشرجالءجمطود"ةالعم.عهماباصاناوال-د

للادا1لىعدالءامنالء(113اتلاامنام!ا)!ارالىر!ءإغار-لمهـانقطو5)يس،نيه!قخدلالم!عااننرسخ،الضخم

.".للهع:دوهلالابد-تا"ي!مالفمسدفهن"،رصرلاا

تأاءزدولمثزثاوا3،ئمد!!ة،رار33زضىءز"ء:وةرفياناو.!،*!ول،+كهىالللا.شبمااءلهذءءدريئةا.تبتةتير)فكرراء"نابا-ءطاو

راش!01حع!رفيءساءألاايس،ذا)حنو،ا)ءصمارإ*سقافياتالىمار.5لناء.لوبةيمالكنو.فتاحقدز"اتمد2الى-ن!سب

زحلإ"انوءلى.كء!يرةاخهـ.اراتوكة!يرةماسابيخماء-اء،داوور

اإ:خامأ)ص،-ف!ديريرأقي،ةورابراةالمةدسلادةارامنرعلىكابارواو.الهندزتحضاهي،باق-ة04ـ!ضازتت!-هـإنااءاء

ابر-اريفيير-.!طالذلياءحدمان.ا-رىمرةأبر!انياالل"ا!رلرجم!**

خر"رامنبارغ+ا-ا!ما3ذشألقيا"ءزةو.يةاطجرا(فا-للحو"دفورةو-نم،1.دعبرالىاطدر:ة-فال!!ةإم0لااوباشفافاتهالناب"3:تاشما

نفصمنل!اطاليحلمذاو.ةلمحضامجولواتحترة-ونط-ال"ا!!يئزطه-"الى.لا4.4الاق12فت-ئظطب"تا3فقو11.اعهةةا":د-وزاثهجارقىت

يةإع-؟ةرااتيرف!آا%رخ!تتيرة"-رسلكنو،ة.غا.الىلي"-وكبمير.فيالكوة!ا)5منمافيحرالاعملوبمنومة-محرك!5،":"الا!لبالاش!

.ألا.مءفم"خسالتانحلىلماضىافيؤتبررةدا!ديةفء13ءيرداعبالىالا-اطيرفىوال-احر-ة"أدح"اذرء:"ا؟داغاولكة"ا

دبأعؤ.ناء:دتؤ"أأرحءداللي"?قيرن!ارظ"وا!رةلالي")عبةرخهااويا!ةداةناان.بمةالفو-ن!رتحلامكوا،يا-لالجهابرياح،لىاإعالاا

ونآ!ىامءةد9صحضا،ير"اعكارا"دا،ةدس"يرةمد151شبم،"اوركاالولص!ص!ع9-!عه"س!،134لوراام"اتث!الط،صهورذء9ءبكلىمإت!رالطينما

القيبداعأامنءددفي،ء،1وصمووز"إةءألايثهءأطمكانأان؟اتهـغار-ومةارا)إ-ةيرق-هـهالةطالآ،ةوجمذلك،فا؟"الررماالحبمازلفوان

تا-روو-ى؟ا-إ.ا"،منشكل:دالذيا)ب:اءز"ا!س"ءددانبعلىفيماهت"الذيمناكيرالةز!ماً،ااعإبدا،وابعلىاء-رقدورفيكآط.وب

))صءرةبلى!رالة-إتكانلةلى.لام:ا!ةح""أمع؟ابمزحنلم1(غارات،الامطارف!لأهـ-!ات.نصم-اءجم!!،فةدما!ع،*8؟ورا!رول،،وترشهور)!ر

.أمعا،رنااتضالم!لاأ6،اولااو!أافو،أ،ر!.14الملأ!"يردنباا)ضالإم)بهر،ا-لأ)ةةاا)ة!ا!ءصاناخالاا-تظهاتفيصنأ)-اًالصبابعديرا!لمع:دما

ير؟-"موالسألا:؟لاتإكتولدءاؤص،بالذاتالعالمنأذهذلكالدىةية!الازقوفي.3ارر.قالىالابرابخالاافىمنالصدفاءندي:ةجر

ىأير:بغىكانجئمةوامنلا،لي"إ،ر1اتلاموأواثكالاك-يحيئواالجا)ريئرج،ا(عطرةحشاهشامحزمعلىا)بائ"وني-ةيةظصءث

ز-"ا0زأملاا):ةدح!ن؟فجرال!امصتج،ءا))ظلاإ:ثكأنلقدو.يت،1ين"ما؟أاكارء"دفيلىالثاًكانود؟أ)قروز"ام،إ-ضلاامادنجاؤرإ"يىالمط
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ئلعةعامعامالهنهملوىءاالفكاناقعلى."إبالغرةبرقىلمللنطتانصحيح.اش!لها4-ندعيكآنالكقالارواحبارفعمس!ون

منذمنهمكانفقد،يل!ووقتمىذةتقىالمرالعودةلدى،اللززطىباهل!نعمارةعلكان"امثرا.ح!"بإهضر!مزهءن

فيه.وافرةتظليةر8العهةان،!اًمءطوالهندفيا)ةحتتط.ركااطقهما

ونبن.ظرالج!عوكان.الفءاةسيزوجهوالماءونسيإةد.لابدااعملالىعبئ"لع!ن،الادةاهاغرولاحنى،ا.كراءألس.لكن

يتزوجها.اناوددبة-5":هالاز-انكآنالذيال!لاغىالفالرم"ذال-43كانكاالفئ

ةلازقاعلىحقةالساوالشمس،يمراًالارضاتزوجلقدوانالاشيءكليةعلانالةنان4ملاع8باسكانل؟ت.فيدلاوإفحي

زاً.نسمااالاي!نلمأس!38،صفا*لاًمندالها3ًرص

-،ةلمقءحثصةصالم?-
للتيالص،اا)فالارزاو"لر.ر-ور!-اكاثرا3،اكاووكانحي"المسفةى:لماماًج!!فيطهلاظلانه

سقوفعلىوالء-ق،فقيالاءابهرعلىدرارالدىؤفعق،دالذاتاللإضاير؟ة-يئ"ىيةالق!كادنه.قد.دلإن!ايةاًيقطرا)نجومكانت

فىالبقرمنصاعدةالمهالمزهرةالصغيرهالنيرانله:ةو،الض!لادإثعاعهاتال"ارتإكتملأتزالهـااقيإ"9الاشهكالمذهوتدكان:

،ىر-5لاا-ىارقار!رزرهاتمرالىارلدةفعر!ةد.الا-لطةاطارفي"الاو-طالج:ل،الىترمزاليلىدالمهازءبتحينالمظلم

-.ب-بطوحءث،!ه!8!8*ول،4عهكا،ار"ورريرنكاداحق3؟الهندو

،الصغيرةللاطفااالهةمعبدووالمرالىاييينالبملومكانعرفومعناملاتهمحدزواقطاابئراعلىئدة15وجهبمئيمدررالخواففا.باني

علىاءلما-طهبوو،الناجعة:اتاتوالنلحيواناتاواعصشفءه.يرة،بالذيم!38!3عطاء8""اركابراهفيرأسوحى:أالارشالعوالم

لةوالفصو،الحصادوعد!العلىنة"سكعمقوكلمنهوالىداورة-رنقماعاالطدود.لمرابر"الغاوفوالهةامرمعافيرانلتداثاً

..ء..م:؟حلملماتلاااطز

عرفو،ر15النلةنهاعضدمعالنمنسوملجأارعودكمادؤعهالبة
.ومي.امالامرتلبمواثبراان3،،"د-ا؟بلالمعلخه5والمةارةمدبرحان

واذ.زالعووسنيونةالحزالضعفاءلاطفالااورهامةايضاموجو!الحقانفىيشم"دسأ!وفنعإ.هوم4يرالذيالا؟اناياًكآنو

.البىت-ءداغد،صهزولداوفىتوقدزباتادا"عفغعلى-تطرالذيرالث"واوهذ.ر51الظواءورفيما

الطوفاناغرق،عشرةالثانعةالس:ةلعالىمنللمةوفى.،دةكلهعالىابدة"يرزجمهالذياطديثالغربيربالتقرو!هءلىأ،دا!أت

!!!-برلم"رنلاطداعانذللا.العلمموعااكشاطداععولسالظاهران

.ء-وشكلاءروو5مالناكرابلبرقا،-ركلهنجا"الهثعالملحاماو،!وهر!عا

فىلأ..كاى.،إ-بخ-.لإ-.!:لإ؟زر،-!؟::ابزمءخائر!؟كئخف!!بهنر.:-ش-برنئ!7،!غن؟حلأفي!!!!!."؟فيلىإأ13لللاة،حو!يهزلاة؟ىو--بدأمجرك(مدر"وليساهالماوراهدو

--ء-..+شش.لا%-لأدى""خلى--"سج،!د-2!ء.قي!ظ(!ر!،بقى!ىوو؟بهيمغ؟تجرإنر(!؟ب؟"-ء!؟.ذ.

--"كأ-.:لىد-؟-كا".3-ء-لى.لى..؟بيز،ع-في-ثهثف!بمه!نن!ننخ!ز!رز3!!!؟؟بزخ؟ج!!!ئحإى؟به!لىبرزربخ!!وكهظحح!!ه!كي!ثيئ!جم!!ىوعيحاهلةلةودوكنالمهمنأهاي.مكلزعلافاةدلهفا.م::اليرءكى؟مالمق

"!.:،لإخد-3---،-خ-ةدلا-.ء+!7---.---ء.س*:!؟جلىشبم!!ؤ؟م.ةسنر!ننمم!!!نر!!؟يرنج!فيبد")ةنو.اًطاهربعلهمار:"وبرهو!از"ـ(ح!رفلا!مراالفار:عوانو

!!؟كا!نيألأ-!فيفيط-عءل!،3-قي!سالم-؟-مع!إ"!."لمقي!ء!!ى+ى!ة.،1-.،لاؤ!2!ك!!+!!بزمالاا.الثءوامدمن!زعرلارايراووءصرىا)ةهرربمابلإدلتكا

9جءاء-ش-الا؟سع!.--ة!لإ"؟".كاى!!نر!-!ؤس--*؟

ء-!شجيما*!!!)7*-ش،يرد+د"!!كأء3".!!!ترلا

لابم،كض3!1!+رزبم،س3؟.+عأءل!!،"!شميركاحى((رلميروكاا9م"اطعمنيريىتةأ،ء:"بملإالاسحفظه
عخ!كأ*!-د-ء!؟ع*لى!6!+-ة

.-.ا-فئغ!!!!-"غز.09.لا."7!!-+؟7---عكاؤيرثم-ار3ماار!4موعفااًحامدكارارب.دالثعء:ةجياتاط

--!لا؟----س-خ+دء.*-ع!؟،!ءش3-ءط.بر،اًساكاه+ء*ولءوكااليوراناةبلمنط!!!ول3"!"هـة

،ة.*!!خلإ

.-.---ش.ة؟يزلج!***

-خ!كاع!!خ-؟3ءررر*س،.-!..لى!خ؟؟.رزظو،*،8384"اادرنا"لأساالتءل-أي،بةالغاشهحو- لى

حي!-

بر.لأس-ءبر؟ث!عصخ"؟،!لارتجااىالورقةبءدىءو،لماعةصعيرهقةورعلىلقءا

..تها!ئ!!ص،!"-مكث!؟،لةرولداياحلرارولمرا5راهـنزا2ـاكاةيرءبالةالشجرتهيرهـابعدو

لام؟غقي؟!!غ!!ع!في-5الالاره،الطواووسلومعلىامدالح-الخصلى

ترشبرفى--بر!رل!3يمصلفح!1ح!ش!---ء.ه

.1!!-?.ءتجثهى4!*.لأا8"*5ول"و:يشف"

..+!لم!!بهج!،ول!ء!!.كا-".رركماابيع؟احنر":را)سكوبيقارولااجف!5ل"قو

--!:ءعرفةكنتلمان،اخءارامن-ةيةا":ا-كالنفءجي:ه

أ--.ث!8ءلأ((ياالما"سر

-.+.ماءلىاحةرواذهـبلكنو.ذللككنلب-

.لحرافيالشجرة-سطععم

سء!!.اناتالحجووكانت-يناديولةقرلواالناسكويردرك

ناء-
التصميممندسذهةكحلقةصوغاكان":صاطفءاةا):ابفءف"خع"ـ-
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ى!صع!!-لا!ل!!س!بخعص؟ئربهرو!!؟لأد"صع،لأ3

!..:?!كو-في3.!،-3--3-/د.؟5ء-?!ش-ء!!ةكا
ءصعصععصء!كأهـ؟.عص؟عصصع."!سععص!/.ص"ى+صع

"-!لى؟.،!+؟?جمحح!.!ت؟،؟-ء!!!ء:---!لأ.ط+ادء-!شء--يخ-..

ب!!ظ!!عصض!صعبز.صع،!.؟عص.-صعلاءأ!صع--إ"-كازكاكالا:أ،عصعص؟فيبر-!!6لا؟ش؟إ+نينرفي--شكيميخنممجرعصيبدهر،عصصعلمسااعرعصرو،عص-ةلماائلا5الريولدا

؟ء!!:؟؟3ء-؟+3.!!كافيج!!برس!فى،؟-3عء!!؟!لا---غ،ح!؟لا-!-ءلىء!-بر!أ.كاكاحاملااولاد.،منث"ءنجار"أل،تهامرأمعيئالاولياالوحل

علأسكأ-؟ا7ءبزعصصع؟ع،ا*قيص،؟-سنيعص!.صع-،ء.صع؟صع!-أسبر-صع،بز-.كاقي---ءجصع-ء-!

!؟س*ء-3:لاس-.3+خ*-لأ:*"ض!؟لاط.)بملأ؟----ء-7بز،-؟+!سالماثندلااءنرككاتههعلىمنحيرلااهدالقواو.لثممثا

!2،.ر-.ح!*."-3!+قيلأ.في+!!!لم-؟ء(!ص--.

-!----لأكا-؟دء-+"3ء2!./---.لالأج!-!د؟-3ث-..مح!كاء!+.لاى*كأ-كابدعفي3بر2،لاء.طء-+!.*الآكادماو.غميجربا.لسيلدافا،ىدجدمن)ءلتقظهتهأمواو

ش!--"-!بم"-.*3سش!لاظكأ-.-أد!لإك!-د-.دءصد!34غ-د.!كاد-+خ3ل!-؟!لا.شءرةعلميهسهطتءهىجةلزءبصوضاءللممالالمافى
صعىص+ح!ك!خءصعزء.!س*عصعص

ع-!ء!ح!غكب3ءول-بر+!"ى!-.!3!لأء":!*نجج!س؟لا.-!بر-.لا.2-؟ح1-است"ادلماو.ص!رةعلى!الكثيا)-جلفهقدوةم!لم.يره.

7ى.-.+يرلمء!لا3-.غص03-س!ل!كالامع*-.!ع؟-؟!..لا!-

--ءبر3!-؟!!-ص*حءسح-ل!!ك!ءكأإكأجم!لا-!بم!*!أ*كا!33-77-د-ى--ى.ءحكلعخ-ء-غلىس-اشلاءتص!خ.!ءثحدودىءاله،الطشوهء-طكانوء-5زصف

ج!يك!6ج!بم!،!-

--ء-++:عص3؟-!-ىء-.--

!--"01*ظ--5بىإ"،،وظ!؟.لا-ءع!2ءقيولخ!حل!ض--كا.عء-ء.كادل!.!"كا!-؟.!-.ءد--كا

لأ؟-1!!*لأخاحوكا؟قي!!شخ!-!لا.؟-!.دخ-!دط3:تب-عدالتييحالرفىدروىواخد.ودبالقرالمحملةلايثجارا
--ءلىيرةبرولب!يهتنبرنج،!؟!ع!!ءجم!في!؟3نر؟*-،!إ3*--*!لا-ىل!!-،.-

!!كأ7-ء،!ءعك!لملجغى!.:-ءفي!ى-ء-ر!؟نم!ور!!حمتى!--حك!؟!؟:؟..،-زئي،-/*.لا؟كا-ك!لاقي....اولادي،لادياو

!عصصع---:---،صعبخلأعصس،ءنررو؟فئخن!-*!بننصعصع3لأء---!بر!بم!!+ءعصونرزحبب!عص!،-فيلىعص!-ة"+بربزم:-،في-+د"-:لمهعص-االهراءتصو،عصهلصوعصصدى،فعصاةوهاوا

-ر-3؟3،!!بم-!3.!؟--3ء!خئ!-!*-!م.هبة

به!،ين3داكا..!!خؤكأ!ح!كاخ*!.ءخ!بمنجج!صحد."-جم!،دتي*-ء!!تنئي.ير-ي-*9*د7 ء.+بد!1!*برتج!م!دلح!-"؟ير-يه!غ!،--بر؟،زر!ءبمبمبهيم!*لآ!ع*خحفمطممبم".-0.6

ا-خ؟!س-ع-الأجم!.ذ6حيبم!3!نيصشبمثظ!ع؟بر!!!+؟قبر-!"!4!؟بخ!كاخع-"لا،؟.زممفمنا.كثر!تظرتالقد.؟الم-اءو5ينا،لديياو"
جموقي!؟!-ني!!لا.صلا3.--!--م+

لأع،قي!!كخ!..-.نن-!سة!ذ-لآ*!-*!؟!ح!"..د؟؟..-قى-لاع?لا/.د؟خ!د-

د!-!ح!-نم--خ-؟لأ7--!ذكا-!؟!ء3!نج"؟-3،كا:؟.3ءحءنحةفي*!ء؟*ق،لآ-،..-ش2-،ك!ءغ!ء-+!+.د-حوو7*ةالشجربفر،مدلجااالتلألؤداتالعارةيلاناوها"ساعة
"-،ء.-!!--،زر.-لى،نج.ة!!!كمشش!5كأ؟؟!نزبهو!ى*د!!قي*ء!بن+قي!يمم.ش-!!3----!جحبما.ء3بة

!ض!د---بر!"ءص.وص!ثبمإفي!بخ؟.لم3"ع!ك!؟"-ش*--حزر3بر*!..كي،!كا-!-؟إ-؟-!لإ-.-!3خ---!؟لى.تحفةإراالكصرة

.-.يم!-تم!ثبم!-فيض!إلاكأ،كأ!!ض!تر!.طفي--؟!.؟،يز؟؟!7--!3؟كككض!

-ء!-!؟*عصيم-عصعص!يرعص؟يزحبخ!؟قيف!تجصعفيصعقيعص+كأ،9؟ة.د؟ض/+..صعس-*ح-.-ء-صعص-.

؟-!!!كأ!ق!ع!س؟ج!!ى؟!ير-!؟؟--!!-..*تفيبهيم،-)!--.-!لأو!...!،!سبرء-ء-.:!خ-،صمى،ابةالحكلهدهعدءدةرواياتهـ:اك ،لا،+!.عحكل!؟؟+،-مء3في،،.-"؟!

،!!لا*إ-.!*ك!-.طش!-؟ف،*-ء!؟،.د63-يم؟ءك!؟.:ء

!؟3!بمكا-+!زر،-.جم!"؟؟!!!ني!كا؟؟ل!.؟?س-*؟-+خفى!3ث!9*."،--"اإرضعات"قصصحتىا9!8،هـ84لما!!!!3"-ابورائا!ات"

-1*ءكأت؟؟؟!،*!،لى؟بمفي.؟دثلى-لا!-.؟؟-؟3-!م؟لاسلأ،أأ3،+لم-ة--م؟!*-!لأش"!"+-+رزءع!طدورةالىايضاو5ع!عالواقالىالرجوعي:زربجممع،اولى

!ك!لأ-\أ3+.قيب.-لا؟*في+يخ؟+-*!لم!!*-سس.ترجتج

؟فيءلالأ*-جءعصول2؟.!ء!بم+عصعص

!ى!دور!د!*،!5!*".!-ى؟!3!لأءط*أ*--"!-*خ؟-نر.-!لا!*؟لا-..-.؟.كاص-6!برلإ+-"!؟إ3،+،بز!رز3ءتمهاللاايمكنلاالذيبا)-رالم-اواةان!"-اهرالظومن

دخد--"كأ!!!ى-لإ-نر-لاس!.!أ-*إدد؟.!333لى9.برنر-.45!.!فىبمكرفي!ر3ني*-!-،ىحرلتفالىحرا،ثوحم!نفاالطودد5لألالااىحدر"ـلا

خعيركاير*.!-خد3"*-ء.-.،ء-شء!-!/كا-*ث!في؟3شد:---.-.-

.؟!صعصعصععصتر!إقي...7كا*صع--عصعص!صععص.-.

لا!!-د!.لىكا!سفيصعس،1-001*عص،بخ!*-ء3لأ.عص"سه"لىسنوو".عصالعد2-،ودرلهةللاملالنهجرعص،عطي ع--.3كأ!+نن!!بميمكا!"؟بننجد!-3غ.ير-تج!.ح،،:كا؟!تجبئ!كا،)

ا)صين(!عصنغبميروعصارعصًكاهـالو"ودولثن،الظواهرفىعليالد.ورةالاينتميلا

!،دالمبعداطأمسنالقر)بل،حاتاكانؤهلالكذفلي!،ل4حسابلا"ليبرادا"الناتي

.-.-.
نعونتج،لىةااللاغلغةهيلآلهةالغةنتكومافءند.)ينولااحه-"كطكلعيرر5:بيهعرتعبارافيوءلولاكاقعيااوكاننهلا

.الكونلغةملامسعصع3ـمركلمصعانوصعءاننسالااانلكعص.للزمنشيءخاضعكلوقبلودمحدوهيفيهـومنعكصعما

اريرعصوالزو،عصاهـرلااعطمةوعص:دالمعءاؤظولاالتقيىاهكعصومعصعصعربلعصرعصا.للعصصعاةلااعصى:عسلاماكلر5طاعصعر"و

شكلاالظلطىتعا)"يسةالهندتلءقيو،الج:ل-:دعالموفريعانالى،جةبحا)كنهو،لموتامناله:دزتطهريةعنالةبا

.ةىا)فو5أ-جا-"ـلإع!ر-ررهصوشرزنواتنمبالنيسة:دالهوتظلمدالكنو.دةلالوامنا2ـرزطلكذمنقلا)"س-غلوا

صنعل":-صبصنعيالذلمعبدفاتاءبنال-ء-توتساند5ز،ـااالفننوكا.-االعل2للحقصقةع-او-5عقياقدسحسالاابهذتشعرالتي

هبثقوتحفرلىولااسةالهندنللكذ.لةاللم!نها)-لهـقظرض،الحهيقياقصمةقلتكلماكثرضعفااوتبدئلهساونتوكا،مت"خدفى

صفرلااعصنا.السعصالمجرويةدالهنعصةاينعافقصعدءعصاانةلمصعكواعولهواهـعصلو،العظمةءعوءـوهوصا-ءطاعصان،لائل؟زفا

نقاضلاالىدوزنص-نهاقاذ-ةا)ثااله:دسهمااو.الصيننهارلامناكلصةثاراقللااارروادف-5أر-دققاشحلألياًغالتضذ
-..--م.-.-.

381،0؟!+ول"تفاروغنا"ا!براخاكولااقفوو،15مار5اصعيربدلمع،كن،ةقرالرءصوى.،نهلا،يىالكوهـامزر

ء.ةالمعمارالهعصدسةفيعصثيرةعصالعطمة.العالمالىيرمزان
هـوعصل،عصنلم-اار!نزأةعصناعر8لزها."برابوعصور"فاتوسر

.س-قصعمووعصدعصيجرنحت-ومصعد!اعصا،عص"بكينعصفي"ا-حماءاءع:د))ول!ن
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