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-صا؟+-00116!-!..!اعم!صعصلركولبلا9

ا!!أط!.ا

ال!ب:!رنادير:ونماذنال!:قالءةدماا؟ديردالهالمغزاةاحد،1اط*"مةالة!يليوآاداظيوئواصيمامعقودـفيلظيل"

بةدمةا)ةىو18يقعارفيزجيةاتلااتحاة:ومنالح:يرعلىتصح،؟ادلةبءداد؟واثف:ريرثحد

دلجواالييناطهيمنل.1لارزاذا5روديان?يالطبمننوا

ال"الممنوا-عاح!زاللخ-لاننسلااوفردانالىؤ-انوالااد.-انكآ؟وا!ل!رثخيئ"ـمعلارا-لإ"بى،ؤوعان"اط"ومملكفيليى

.لا).ة"ااطالةفيلااف،يهرلالذياجدحلوافياالحهويرءولىا)ةوعجم!فكو

بةم"تح-طالتير-اتلمراف-4يعكىانولحالذياالففي،اسهاا.اسف!منا!اهلليهضفي،م:هالا"دةالافواربر.شرباهوان

العصورمن!ةزز-الاانالفنوحمنإمرفىادلجواظ!رقدوالتي،اطق.؟""ذهث:فىلا(لآنا،ثكضعءوامخالذيقاهالبامذ)

على،اهـذم:اووتىرظ،والاءـذنعكي:فلمهـوو،!-ةاإبدا0!لىز-الااتفاك،صماابدعاادلجودا:ولهبق،ركابوفونىىرالف1)عالم15وجزا

ناال.--يرمناننيد،اطصاًرة*فجرالىبا)فءرنعودءةدءازراةا

.-ناح-اصميممن-طرد.د.اتلةلاانامنلىغماب!لىاطفا!اطإتومةذ.الاتافيارهـروالعاناطيو"ذاحياةبينزفمل

!-اسلاالدمونذمز-ةزسالاانا)فنوفيسالفرظهبىلقدفىفيالاتءالا15نجدةؤأفربرعينالاريقاربماهـةذ،يلل؟ضيخا)ةار

ف-هاررو-شنص!التيرولمغاانراحدفعلى.نؤ-الاادء0.الفبهوحر.طرآثاث!و*ةةودالىاطيةاز-انلل!ةقطتحنلمميو0دتالاا

.ي53ارإشالذيالامينالىفيقايضهأوا؟ا،بلى،ركيرقول؟،امجاده.

4اصموبصورهفى:قوسةط-امارصونرى،ائامولاادكاودبمرزقآكانتاكاا.ادهوعار،هوفرره3فيويرهءةهوم:اه*"االعيشءةاب

،طلىقاادلجواتمخلشقوالنهـذهمقدانوا.جممابعلاات"!ر.الرزقلح-بوو-؟لةللإة-اق

الف!سينلىاحولىأؤعودالتي)،ال-حنمهد2ـوالعزللمثففيطدم"يرض"اوترواط*ا!ظ"ورانقا:ااذابالمغالاةالاخ!ام!ؤتمىول!ةا

ذ-انلاا-تطاعالاو،دبعمى،رودقادلجوايك"نلماسنة!رالحثة"اًمنفا0القديمالتارثختصمصفي3"الحاأهـاطالعومنكاناأ-انالا

..ا!اف"ة"ررعةا)5للخ"ولصعوب"ارز.اطبمدىرهةاكانالإد؟ةالم،لكمن

كانلذياهبءـورز-ألامن"ـايفءدكانءاوكلهتدج.نه..13ا-ت-داملوم!ائاتسميماةهابهدىاو

ادللجوةأاالغ!اةءمةاذهعهـعلىرشلمو.ع"جوسدعلىىعجي:هاك.وبطراسامنلة:ةكل،وفيإغا)!ارمن!فت،كلفير.دوالجوادار

حولءتشف!االتياطت-لمعظااسكداالع!ودؤإكفيبئفيلومالاز-انحتاةفيم15حدلصمنول!س،كأا4اوعرسمنولهس

أءةماالبدزءةرسالاالمعسكرامناال-ىال-كا"ةتواءو"ر!"هو-ود!!هيرهامرر"!ركامن.كم.الجواد

ءصورتىالولىلااوالخما--ام3مرقيوا)ةدههـثبلمدءـسوا!لم..-.!.2..خ-ظ.

!..00000007ع!--كل!.-

ةقلدواصو!الومىك-يرز-ح!تلىكانمن2ـازالاودالحوادا.؟،..9.مميع؟!-..،-!----

..بة.لأ!الم..2.----!!!---*.

-سمءحرا.!إهـفي4الص!-حسلىلالالمقوةلمعراوطلخطواي!..!بم!م!صر"+"اسوة.--.------3------

..-بة-.-:ش.سعم!ص(/ءم-.-.--:ا!مم!ه!!

نممعطا0لي*سمألىالبدالفنىا)ت"مرذلككانأقيد.انلح"وا

الع!وريىف:امنالءثيرخسرهالملاحظةةقومنو"ةزعالوا،2-!-------؟--.*!د*؟.----*غ!.-.

-.؟-----3!*طإ--*-،2

.ة-صرتلما!:---..بر+.!نيض؟!!!؟------!لا

لي-ةالغرباوورالم!تمنك"االتيلاولىارثالااهـهـهر.وا.....لأ+1*!؟.لمذ.+

لىايرش:هركادصهوالحسلىزساو"ـاعرلديالجوادااساازطهر....لأ-9م!"!6.ء*.طبر..!+..9،!..إ.3.:.0..\!ثإش؟6!!+

!وقرعهدلىازعإشرتكاالئلاودةاللخ-واقعوصد-بردا.أ؟إ؟3*أ!..إ"+إ/!،؟!%،إتفلابز*إ+؟فيلانن!*قيإ+*ح!*ئي*ئجبر!.!!إ*كة*"..؟بزنن.!92.-.ا*!إأ.؟نج+فى*ش؟بر223!!2؟.62.فيبزبزدئجشنجح!!فيفي..

-.0:..0092.:09"..9.؟!،\لم،نجا!*؟*إ؟!.زر*بة1ا،ةإا.!،90.+إ!:ا2!3.!+ا!في؟ف!نر*.2+!لأ؟ول!؟9:فيإبن!+*!!إ3إإ!!لما؟!ممبم!.!++!ط!

فيكانللخءامن-اًانع"قادلااعدثؤ13،ا-!منغوفيىاحلىلأباكتثتإغللتارقبلماز-اناصحمن.وم،نزى!زارةش

يأ.الرمبلرأاذاءـبرينربا)-قربناريجدو.آ--أأسطوا0ز-ارةرنيرد.ا،-.1رهـةاو
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لأ؟،.!؟!!!!لار.لارر!/-!!73?1كوننند.،،،لأ!عأ،؟607
9!!؟3.....--!!نى-3،//؟..!.!!.بر6لا33/"نر!!ظ!-!ص.ونرلا-*..!س!حتن؟!*ج!لأبم!!3!ل!-ع؟لاحمبهف!!نج!شك!!فيبمي!تجبمنر

-ايربرىككغ!بمخ!-!ع-!كاء،-:-*!6قي!ص.ختج-*لاخص،-لاء-ة---*ل!في-!-.شخ-3ء-!-"-؟ء-؟قي!،.؟ج!رز،م-ء-!ء+.-!.+!.س"-..لاس،س-!-كا

-"عء---.--:..-.---:-مء..!:تر----؟:؟،؟-.ء--.-،*؟-ء-ى--؟!:--

.اس--!9كمفيبرءجم!!ج!ضش----؟.؟خ*-!!!!!يز.-"-؟-!.!ل!!-لاذ!كا-.:نر،-شلا..ش!!ي--.--لأ-.:----لأكا-03-.،--لملألاءخ؟ءج!نر؟-

.-لا---كا.----لم*3-!كىآ.ير+كه!3*ء

ثارالآىالخ*-لعل-5لهذوىيرس"!-لانخج!--طط!-!تثنهز؟عزر-!ء.-ءمع!-!خ!ي!بما!ص.ير.

لد--ة77زر.-"ش-،بر*لآ-3"!؟!!23خ--كا؟-؟--،-..-..!!.:."ي..3.-.3--كا-ء؟خ.لأ،ح+جء؟-،--ص

"""؟-3ة3،ك!!-ل!!.لأء!يم:ط!-؟3ل!.-طكا!.-!آ؟؟!..!ع.!".،لأة-س

كا!تن.2ب*.قي"-:مم!ءبرجمعءلأة!-*ة-؟--2لا-لاس؟:.د"3-لم!-+!!--فيير؟-ع-.ء----

هشندلاالاار-*:الاز"فا؟لهرصهولاا--!-لم،3!*و-*!!*-ح!كح!!تم2.-----.،لأ--!--ء-؟-بر.*كيذبمص.:*؟.3شلا.-زر----2-ءخ---خ--لاءس.-خفي--ءلا،--.-.-كاءش.--.--.ى..-نم،نر؟ة
ء!سء-..--?رر!ص--!*م-؟لم-+كا،؟-!!--"--كألا2.س--سءظ--.قيكاس-.-.

-"؟-كا؟؟-خ.!!!ة!!عف!تكغ-!-3---*3خميما-!ب!*!ءخ-رزكأئن---،-.-:.--.--+.-/-ع--.":ء-ة!ع!!!

خ-تز؟؟!برس!بم"ترأ-ح-م---ير3كل!-س،!ظنى.-.!"*؟.ى-.--كا"---.ا-2-ء7ئر."صة،د،-

احراجىوص!لاشورالدالفئال!اعه--!!!-كأ-؟إ-!!!.:؟؟؟..+--*3++بخىب"--ء؟"!بخ3--.!!"!!نج0ء-.-.-

-?-.-!كىقي؟جم!---؟؟-*؟..ء-------؟!ع-3:؟ير-إنر!.".؟!.-.زر-ير؟بر.-.

ىوالهضدسماا)::اءمنلوععلىالصورة2-.-ء*في!في--بر!*2دع-ء-..،!2*2*كا،بز!رز!*-!،!هبم!بخ!-ى.!!--بربز-لا!ش-!-.--"ء--ش.--.-لا-3ءبرمبم-ج!ء-؟--

ء.ء-؟!!-!.ة.-!!،-...-+.-.!-!37خصل!---في3لى-..!خ!-2.-007لا.---------ءبرآ-".؟بن--،!.ء.

لاشحاصااعوصاكأل!رصوو--!..ل!---ض-.-!لالا-----+*-*!-.+.--كا-

؟ظ"!*،في!في!يملا"يم-لا.ع-نر--لاس-----*لاخء--س-.3.-و-.5-لا-:

لاسوداقعصمءظرد"عط.ائاتلحيووا+-.-!!نية-!-./.ظ---.-3.ء-.-ءس-.بملأ؟شع-"ء-إ--..3+7-----:3---.!-"3،-،--39-.-"في.-س-ء3...

التيالختإه-ةاوضاع!ايالاسودورى!لأ-"--"

:لا.جة-يمتخ.:،لاء!!دنجم!كأتيغزر-؟لأ------.س.-ءةفيء!طقي.-"كا.يرء--.2-?.--.!"

المتحفزقمن!ا)كةلمعرام:طقرهرضهاء.

سابلبابينيعوفركلجم!ليكةثتارملونقش.بيةطراكب"مرعلىا)ثاليعم-يرر

الملقىامنهوالهواءفىالواثبمنهاو

صرعتهانبعد،4جنياورط:هاوظهر.لىعفيىسودكانالذيا):ثويالعرقبانولرقالذيالاخر

!نيلاشوراانعلى"دلاللوحةذ.5تاًمل.وان(النبال.آ-"ااواسطمنضااتحدرقدلولاايلحجراالع!ر

علىليحممراوهو،لاوماداسبنظيجهلمونيكونوالمانتجبد،لاولىاالصارفى-ةصوراللىزدخلوع:دما

فان.نلمةرثلاثينو!سةلىاتارفىهاجعيررل!بآبعجالاامق-دابتتالتيبالشعو!-اةفياكبيراوردتلعبلخيلا

دوتب،بعيدمنلملكيةابةالعرك-تواالتي-انوالفرللخيوا.ترالحضاا

...س!ممثالنالفنعةثارالآاقدموان تحء-لوالتي-ةكالملالعربةتجرالتيالخ-لمنبكثيراصعر"-د.ىالخيلمعمالال!ا

الذىىلالمدمل!كااًشعوروعطىعا،اللوحةمنا):ارزكانلماوكل.لةلمءروالةرشولاواال:ابلبةثارلااهي،لحضارةا

!-..الق"-اللاتعوحرفىالخ-لاسءعمالانعلىتدلثارالآهـذه

رقنن.ا)ةرلنلفكلء.-

بةنالفرسابكولرا-ءعمالهاسبقءد
*

لالوتماثمشاوزقومارسوإناخلفواققديونلمءرلاماالىيوطالمرلجواداصويرفينلاشوريوا.--دعا!دو

-ارنح::او،جيواناتاءلءثفنفىمعاوبوجه،باتالعر

عنتمم،لفرولهتهمامعالح-ادف"15يخلدواانولواحا،ءص
ء.ءى"بادااسخر"فىشفةلمكةائهـةاالروالتمازتلشقوالتكر،ذ

-ال--تابةين0مالخخوعلىيقفكانمسوالرهذءمنكثيرو،الةةالوالقنصءناظرتمهلالتي،ج-كرنجوكودانيو

.المصريالتارىخادامجعنالففيوالءعبيروالزورةدفقوعن!ينالمءنازإ-ينفوارنوعالقسعنفتصر

مناظرفىالمءو-يةالنقوشفىا؟-اداكثرواظهرودتةواذء-ةوصاهىلارما،ا!ةالكائ:اتفيالحركا ء*-?.
علىتبدواوءلم،اربين21عرباتبرر!يثالمعاركظةلر

رالذينييطاالبرالمهـحففىوظالمحةا):ارزال"قشمنهاو

3!-.-.-!!ء!،ء!.كا+نر!!!-في*!كا"حج!ك!!ض!"!؟+؟"-لكلما5ء"و،*دوشه8حراسعلىسنحارر-لملكامم!ل لأ.!"يرء؟6!ع،.،*خ!بز.--.--خ-!-3-في.---ح!ءع"!.ء.

-ل!.!خ!:3-س-!-،*يري-ء*"،!!.-.!-؟-!6-+سلأ*حوبهص2!إيربم-ص

يم.+3ء-ك!.لاةء!!!!.-،-!-لأ--ء.نم7ء.-ء..-
*-!3-س-،عص!*ح!!-ءلآ--،3---حيمخم-قيبرخقي3!*،+س-ى.--

غ.-ء.ع"؟-.ء--!-ط؟!ير؟ك!،ءس!!غد!-حمرو.---.ء--.*.-،93كبر-كإبلا!!-جح!حشفي-!-.*بر!نيء.لم،نادجراربحا-اا5د،قو،لت!عاعجلخ!تاذبةعرمعتلم!لم
.لإلا-!3!"عء!!سز---مم!.ع!:؟ح!..-3-*!نن!ح!خ؟في!في

-ء-!3!ى--ك!!3!6-*..-اءت؟!ح!+-خ*-ظ!لمزرخ3ظيرجغيم!حلادش..!عب!-سج----ء

ءفي!!-27إء.خلإ"--.-ءسلأ--جىلآ-.-.+.*ج!بر؟!ع!همح-د،3!!لإظ.دلأ.لا-ش07-+---

س-طحضكابخه!!ح--:.ص-نر-+-ءسج2؟؟-لاء--د--ء-.-ء3!ص-،بر..-خ!خ!شص!ع.س.--*ح!---.--.3بةيلالدصاو2.ع

--ش--طجمئهه!ححيئيرل!تر-.-1،33..*3--لم!رز.-!."ص.عء-.

كاح!!!!رز!!-ع-.-"بر!-2يم!!!ىكك!103
.!!!خل!.زو*!غ"+ص!3.ش-+-رلا!!حمى.ض-!!ني33إ:--*برخ!س-"س!ركأ-ور.*،-اءسولجاداةانءاسودقءصمنطرءلخرآوهنم!هاو

.ء+-،نر-.لا!.-سزرخء.خ.؟-3و-.-لإس!3-قيخلا"!!،3--كا--7بز.-.صشل!ش-س-لا!-:يم-،-؟قي.،،لأ

--،.3---!.ء.د-..-خ-:-؟!!ثونر-قيلأ-*ش!*يمبر.ي!

؟--لا-ب،-*!.-!*+س-"!"افي"لا*لأ؟-*-.3!!!ث!-؟--ء-?ير--.،-.ء+"!-حنن2و-د---،نساالهر-"تلهاالتيوالملكهةارةالعر"رالتىم:ها

-!خ-!قي.!.ءل!..ء:-.ءكألا-؟؟طيرجلا؟-*؟ة-ء.خم!حمم..ء!،-.".ءى!بمقي:!3.?..-

لأغ؟+!3--*برفي-!-،ج؟كأصك!بنء-بم+3ء.-3؟نجغ،?برظ--.؟.؟-.أ!،?-لالإبرس---إ؟د..بر-*.ئمبمتحمهءلا،حلولاويابة5عيردسولاهـاصفوتقءحمهىو

.!!خ؟.حهينع*ير*؟ور"ش-كأقي!.----.-!،،-.؟-ء.كا.!ء!-ب-!ورير-؟ءة،ءلا-*--ى--.-.-بةء.

-*..جهل!!كاسكجم!حطته!3!?!+*يم-ءت--غ-.خ!ب!ئفي!!خم!ذخ!عته!ضح!!بزصي

!-3.س!"،--**!!"--3،كا-لأ7.)*س--لأاء.؟.!!-وخ.---..قها-ناسىئئالراعهاةأد15رةحرمىص!حد

:ةونترالبامريزفرا:سة:دياكضلرازافىطرارالتكروبةتاا)روعضخلكنااذاو
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؟2؟ع!-؟؟\!9نجقهئيد-كاد7؟نم:؟لأ)لأنج-دفي!أ!!!-لأ.نعاالفرءارظهو

!\!*بزتننركأزرلا!!،!ى7لالا.ةالميونال-ارتصةالنهوصرا!-!دفىو

لا،+!س3!بزلأ؟!!!يخنيؤ!!-.

ىس73*3ع!7!*د!!*،"*:واصوراا"ءع:دفياع"شفتاتيا

لادضىكأ*\ء!لا-ء!-ر!ل!!!!!!لميى!د!،3!3!إدس*73*؟!لأنيا)ثارمسيىبناهلذيا!سنبلابو)

3-إ-،س/،،*كا*!!؟!!!بماع!حلا؟ئر!فيثرغ؟!في؟لأ!3نرقي!برضئر!)3*؟؟ثن!بنلأ؟!كاجب!!لم!ك!قي*!3لأعول-ءالمسيجءبل13بة.و1333سنهيرين

.-*يم؟!.؟-!-،س-!!3؟---!-ا*.كأ3!!؟+!ح!،لإ/-

ع.سجلاءش-في!عي*3،3؟م--؟س--!تجنج.3

!؟لالأ.6لإ،؟+"!!ئب،؟.!في!،-.منبوشاحات?طاةالججي-اد،رى

-؟!ى:س!69!-1-.!!---".!في،-إش-بر!-ى..-..إعفي"رو.الاجموبالريتنالرأس?وجةالدمقس

--7!.-:لا.+!-،ود!.لا؟-:اوءغ)3جمهـلأشكا-،سور-دا"ىو.قةبانارةمصفوعنةلااو

ةخغحع.-!ع-.-عطلاء---ة-.ء"-

2--ع!كاب!-حموع!كأ-31!?.-لآ3دبم1ة!2!-بخلا".في..كةءعرمناظرم:صهظتحيث

-خحمإححغ!*!؟ع!زر-،لىكالإ-!2-!لا-.ء.-

!..!!6حض!!طئع!!قي--*!ءلا..ء-أ-ىوسسمل!كاشا8جررى،"ءدسو"

ل!!"تم!شىتهس3+رصخ!!ى-!*خ!3بف-خ!ج!!!ء!يمفي2زر*ش.3-كا.."؟*.-كالا،..-23؟-مد!.ءقىوخ--"-

(جمصرتالفاءتحف)صبا-دوبنعج!9تذاكبةءروأ"بر-غاش؟نيومالراالفنمنيونسجولااويبدرال!سالىاودلايرمهجو

.ع:ةلااوةالعدملةالكاجحادهمعلى

ئلد:-امعمصرالىدخإتقدلخيلاانفخاعرواذاعلمااشورفنانيعنيةإونيونالمءرالةنانونكانواذا

هوكما،"ب!العرلجزيرةامنمجيئهاليحتمالة!الهكسوسزنهالااحفىالحهادؤ!ويراا--:وؤدغمفا،"ادلابا:هبنس

رصبح،ينر3النينبماارضا!تلتالتعاالشعوبلحاز"اكاووت"دص-ادهموكل،ال-وزبو،كةلحرامنالقصوى

لإ-يلاراضيابيالعرادا؟ومذشأركرنانللم:لواةربشدإفرنللمقوسةااقهباعزراملءصقةوس،اؤورالفضاءرنيآ-بح

لاو.ه-بالعرلجزيرةاخلدافيصليلاامجالهما)يونثكلماملااالىمةذوفةم-ةمالالائمهقواو،15لجمعلىنساالفر

دقتياكربيالعرذجالنمونبالوالقوابع-دالذهـابجةحابعادلاواتفالمسااتبتلعانتبإغينهاوكاًفيهالغمبابصور.

وارضقارالقو.-ااكرواعبرءرثمآسباسطاوفينؤكو.حدةوا،-ةبو

اصولاا!!الفضنوا،فمءر%شامفادصالصغرآسياالىسفأرسا*قوفياللخ-واهـذعوزبد،يةسورلاالمارالآفىروهـإهاو

فقد.لدهءوفيص-إاصة-فيوللحثههبوروأاله:د-اءلللقوعود3ـابرأسمال"وافهزعرا)-يبءةالعرالجى--ادالم!بقرايةلمصرا

)؟سإكنو.اعصء-ااسطوافيسيئالةرا)9-وعمزشاًنرءوانوف-ةلمءقوابمااذناوال:-ءفةئمه!اقوولمةرو*راجبء:13والءغير

فيلللخ-بيالعرموذجالتةأزسرنفيسمحادلهلمنءـ:اك.ـغاوتلطوزابرافيلغز:اوةإصراالصوركازت

لاراصكاااى،ء-ةا)سا!إشعواف-3ـات3ـرظأ"ىالاراضىاة..

"-.ء-":.س-..،!.-!-غ+.جمى.!!،-

ثة8لمعافونظرو-ك.قد:ما)-وسعالواطنهمولثكت-جماالا-!م؟4."اا.شأ.لم-حم!.-ص+--!ط!اأ؟-111

فعلورع-دمنلمسءقدمالجوادالهاخضعسالفلجااكالمنااوا-يش!-!ءفي05سا!ا-حم!+بص-----.!

ء!.+ا:..ا؟خلاج-.ط-

-!اا+"-01!16ولا*.-إ

،عثاز-سكصللمررالم-تمام--خدلااوكص-لإتااو-دحيىال-ا!-حعا:--،.ا.ةج؟!+.نر.6دإ+زولأ+-أ*ش.-.

-ءح!فياا.بة..؟.في-++لم31؟لة--.--.".+

-!(.(9-.ص!---

8ء،ةشس"ءا-ةتربوجعإ"لجواداادهدير!وفياتدلاملعو:خ-ا!...ء.ء،ه"؟*"-،كا؟الم.--

.مالتولأعرفهالذيلالجما):ب-لا)تموذجمنا.ا----ا-ليجم!.---ا-6الم..-إ-..---ا.*-
ا"-."ا.01-،!آ!-+.كل!حم...حى

نم،طصيرل--!ماارلدكصواب-"وحرجادصابمسزنتالااماا-أا01.نر.فيأ--*

-.-.ا"!ى..،..-في6ءث-،"!-،،!-.!ا*ا-!ا

كانوالحهـ--يىالىاكلىل-ؤشوا)تقوالخمازءاصرعضفش!اكفي،؟تر.:--:ا-..-.أ..مصضحتءيى...

*5.م!؟حم!...-9ة*؟لأ

لحقيالملل!ار!"لهف-:""ـدوالشرقيادلجوا!كومنلاوةول-ا--*!6حمي...01!!مل!ث!.--.

ة-د--مالمؤ-ل6912الىحعإشالذىا)ثال-!اتورى-ص!د؟--ءحيضلف-!ا-.-16-إه-.حت!يجميا
ء-اع!!.!لم.!ء.لم".

اء"ـاسليران(لم-اجرأتوماءسصادقا"بابلملكنمطلبص!لم

."أج-ادف--ةلاخ"وتذكاريلبناهقىضبريرسمتفأهقطدي)هوناردو

!زدسوووصزأ
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.بهبعلومكرا؟:ص"وعرمترا51.طولاإباغو(قرءلىما-فيةف"وهـل4ازهـثلالقيالاثارا،دمةناتفيديقالاءرأرف!،الىزةةاةااواذا

ر01صأ!؟ةايق!عمودكلعدةةاعلىو:د.صا)فبردقا01نببنأ؟امنلإووكرلااأترحجاعلى:ةمةةوناأدصو15بربةعرفيإقىغرأقصور

الذيالصخماعمودافىأط!اة؟هـثزهأ3اممادويكاةص!رير*فصنلحعالااساة.ا0.51سةةحوالىم؟سينمد-ةةفي
.-.-..-ح.ط

.ا):هإ-"ةدبا)شأمة"ي:ظ-فالأاعابلفياط.وإ-باقأدإيناي!لدونكآزويقالاغرانالم.لوم.من

هـةضارمنلمة.هثةالحكىاوالةدزقوةوالقبةاهـصااوا؟لالفياهـ5انو5-ذمنتوكاء.ةفرالعالهموولخيإ.وقىابرامنزثاط،ام"باقا،ا،ولمبية

فيحققم--اكلتفوقا!ائإ"اط:ولمناللإ.هـةاهلطدوجالمزالصفذأ5"بعالارا؟ياد،الخماث؟لذه5برقايامنوان،وا-الاج:!!فيآ"!بال،ثيل

.ناتأاط:وذه5م-د)ةالعالما:الالىاىزعزلتيولةه"لفيباماراثسانءيةاكآزدرج،"واماليوينقئا)تي

فاذا.ال.هـاطاذ5فيانا):اورمن15غيرالهةدت"وقان؟-:غربل"سوقدتء"دمالذهببلممملإيةزتكاقدوفئوال!ر"نهى0،ربيزى4يألاغر

وآة!ىوعأو!ةئلغذةيم"غيرىصرلاالإث.وبكأما!لالحؤتكآ.ىنزيرو"الى"ديئ

يةلماداالقيمذه5نبجالىأ،قىما!ا!:لىي-الشعلىضلرفي،12زفا،يةداقة!ارسافر15يعلولاطةو،:ا!ةقلاخواوا)حماز.!!شواةقان-كآماأ.كهكير

الهةديعب"للالدير:ي"اتالم.تقدصيمفيخا!صدةاط:ا!:ب!رة3ح:"روز-مة0ةخرء:أرعكلءفيالالى*رمطلمجالصانوإبدو.ج!سندو

ال-ماه؟ءبرا-درعجتياللاإ"اءيا-نفا.حل!ورالفيهلمارفيمأ15اًدووتإعبونوز:ةراباافيافم:كرهيكليعلوالذيالش!يريزلافراعلىثلةامااشوةةالو

تالم":قدوايرلسلفي،وتالثع"ااروص8الفي12ءعث3شراقد،:اءوالصوالشمسع-لىزأسافرلككذ؟هل؟ياسف:در).قيىلاخراللمثاالىاىيىزلذيول

الالهاديصوهـة؟ار3برالذو!مى،.ع،1ليالاص:لاطتادتمأن،اًحدالى.صةم-رغير.ل-

والاله،الالهةىافو،،اا،درشكالحالمثر:اقةلالط.ولذه5انورءم

4،الذهب:هكبمرنداير؟وازأمماالء،?بر-إ.-?يم-!خس.؟كامسز."عوالفرالاثارفيةهرأا)ضااط:ول

ا)-،ءاًنسوفرالثمطلقودان؟-شى-فيع!*!م!؟-لاى---/ج!+ع!بزبر!س!!ء3-.9ء2-*(..."؟.ص-،-*.،الحةيةويهرالاثولالخيرهلولا

في+-.-!!ني--ظ،!ئه!نثىشصء-؟-!?!ير!بر،--عى.*!لأس!.--.-س--*!رد!!!*ث--،ص!ءل!!12عله!فىأحبيراللىالف:ام"لاررفا

ىمباسرع،ا!ة-ديةوالارفىسخء.-:.-لا-؟3!-جم!!.تءطء-.-.-س+-ء.-،-- ع-*--.-،3ة-ص!-!ور-"كحبرخ3!نى:ة*ننخؤ).عخ!كلور-خ!--بم؟1)!ادق"04اقعألىمن4+ئال"الح.اةمن

و!-ا.اكمصعاا0ثامان1.:ططاا.مبن"ك!!كأ-إ!ش-ىابر"-..-ء-ءكا-.--جمى؟-!غ-!!ءبرء.ء!قفج!لأء!ك!خ!زو.----ةااًتكوط.ماروخاجاخ!از-ج:اطفي

امافيبعر)-ماءل!هـةار،ء:ء--ان-خسكألاطج!حي،!،لاكا--+د.ع.!!..-.-.!ء--!---"13ءةاجع.ا،15كرسحلأرمإف8خلط

0الملاووسارأربهثا!المثعين،،.3.-م!-.-أ-.!"+عجمه!كه!.!+بركا!لأ--بر--؟مم!-.كا!+!في-ك!!،إلمخم!ب!!القيأطتالدةالةةهـ"ـلاياتاحدىا

ة!-!..-زر!-،-لأ!ء!...ءكاثص-----!3-الا*!!13.رإ.وأل"ةا51الش+ر12ا-:ل!مااطا

د!الطرالىاارتقلناواد3+نما.2!إ.-؟!!نجغك!هسكلص!.--ءعء4-"نر".-31،كأععة5:"ا)عاببيىرزجيديارأوجلةد

ناىزر،"اآمنقصىلاا--أ-لاءكى..؟حث!غأ!ص!*!-!ق-؟3لم.!ح!عنجع.ديةافراماتالا)ةةاص.ا!.تخإقإت!ا

ا)-يبالنموعكطتقاطلاينالصاءع-،-؟فيير!!:؟*6!--!ئ؟-.--!ع.9-.لأ!!--+صءا!االشفذت!ر2القيالةة""للؤ.ةاو

-ةالفتثارلآباغنى،ذكرناكا-!!ثوض!!م!!لإبنع!كأكا!-..-.!خ:ولابردعاف،الةمودجل!--ء

لا3بهر!ى*!-!:.عع.-صلام!حيى---ص،؟*س-بن-صهىحو،،"الداة-اط:ا!ا""الةملىابع

فون-ريرةنوزةاةالا!الاينالقيةاعجزا

ادلجواتمثلال-ي-لةلجمطيراس!الاباوازوشيرعليمكرانديرواشحوعلى.9سىجيفارء:ء:مة:ق:صمةعارقجيفةبريخاحبرعاوهـلطالاخقهق!االى

الخزوطبةببراالىو.ومجده(إريرسرال!تبدأر).ا!والم!اا!أط!ااطوءأالوافع

إتكاالصإغيرةالتماؤيىلصنععاشيوكثرلااالمادهكانالذكت

لخءولا--صؤثفىمز--رزسدالءر؟ةلححارةاو-نةمكلاللمءادناولحن.كاساوا)ةرا!خللالحماث.!!.نيدا).دأ!يةعبرفةدوهـاتألىاما

.-.الاخ.ا).أإغا-الاكااللحةد.!ز-الالأ،را5ةايلة

نمكرز-ذان؟كتناو.ارع--هلرهـشودتشخءصا،فةلمخطا.لطيرر،ةكط!-.رع.كط

-أم،ورروم-افياًق؟االرزيأ!الةمثاةؤهوماألىألا،رذه5روا:3

إنزلاونزا)يرصنءةءصنوال:ءورقلحرمج!رها)ت-فهـذه.ين5!.4،)اوكافازت.ور)ث:لوغا،جوادهعلىيرإتوساوررك01اطور.الامبر

/ه3ثج-اؤاعدازدهطيررمجنحإدجورأسهكعلىارزءباولفضةبا(،كاستورر-اله!ا)-ين،رؤظوا)-و،اًطئةاءيرالح"ساي!شالئ(اطتل

علىلاعلاظاإنار،-حمجالخيرال!-نيفلخزاكانوربمارةصا-%الاس،-ثه"برومةدفعينجوادينضانيرووكلابم،س:كاولبرول!س

لةراطوكسلاارالتضوفىاطاط-و:اءءتاغه-5كانمطأرزافطالكو!فو:كطباحار(قدأ)يدمنبثكرجوالدروا)إين-،ماالبدينانعمش

.--فيماروحةساعلىلاعهـؤزت!ارأ"واعإ:ار)-رب:ا،:و!رثره؟عركة.-ينوماالر

زسينء-:خصنعمنصءنياناءديوجفرالكوء.-ففىو.فت،1اخما،رأ)ةىحةا)طفيأ!ا)ةهةاأذ5!مافأقير"زفسا).وم

هجوو.روطإء--برلااكطاء-دفيأطخءوللرفاطرء،سبأممضاطا)ح:يرللخ:لستكارةد،قيةالشرلمما)ايانم15غير3،؟ةالةدا!فدو

طالاا-01بة12.ا-الاهذ.اههالط،اطةا-اةم-جيداردء"ـألاأ-انماأروعيكونوقد."الف"12زعروامن

.ورمبر!وجريىى-.!-5ر-بمطرذأ2ة،،يكافررأءزيرةو-ضإ،،،رغ!امسيرهطررد+الم"ثأو!،)معءلى

ع:ةلااهلههلماللخ-واتاص،وعل!مهم:درنسارالفاتنأهرو.اد؟واب(:--دقااطتاقةدقوع:ادةيةانيحويمد،العالمفييدالةر،لمعبدا
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نمولىلااعصورهفيخلافقدلاسلاميااريخالتمااوقداهناحدتبدووء-ديرلمالاناءا.معئرةلداالحإبةاعلى

يرل-صوالق!آنيمقىربسببعةءطالتشنالفنوفيادلجواتمث-لكنلتتم،نها-نااوينط"سوضعتووءالهوافى!اسعريرؤنا

ذا5ان"نوء-جن--وجا"ثةاالب-ويرى.لحىةاتاناكاالناطقةرهوصفللأحت،طا)سومنرتت!ريالتبال-دلمهمن

ءندلبةغاظا!رةوأنما،اسلاء-!ثاحدىكنلميلدا،يما)ءحراستطاعحركةأ؟ءعوتح.ل.ةالمإغامرنيج:ودةلمهدا:ةللفت

يمنعلمنهواا)-ن"ينبالعرعلىلاايؤثرلم،عادة"ءينال-االىهـدا.ء-هالواقءقة.بالحقيوهـمالذيبالصدقتأدى-3ـا.لماالفن

وء:د،بالعرغيرمنل!نيالمسعندوالنقشسما)رازدهـارلج--ادافرحواواحدةرغمةفى-جمعإتياانلالوا.قرو

غنهةةردعدرثالفاكتثاو:ف-5ممانلكو.مةءاةربصوةالشءع.نلح-اافرظااو

4رةعرحضارةازد!ارعلىيدلم!اا)-منفيقوشوالتبالخماث-لالاسطورةالىزشيرانلق:الصينزكركانء-ولا

.ثارآلكوكذ،.-ةعورالفلحضارةابمانه،اعضالبيع:قدو،للخ-باعلقوالتيرلحراعةصنالدموبينبرطتراليها:حةالصي

-:فيء-ينا)سامنوهـمالاشوريينتيزو!انارادتص:ءةانؤعميفه

.أيا)رإكذلا؟!3--!نرنن،!7-.لا.!.لا.-+ع-لاسباهـاالكذف-اءحصاهـاب-ض-من

م!رلآامنقهزعرمامقدأران*!هعط؟.ت9-ور.!ت+:1011+.2،الم+.جم!!اأإ،بزحد-.

لا:،02-!د7.+-.!.!يزم-!.الجيراجدو،مىرعد.و.إهاقتف

"...!آ؟؟4+-؟:.،-ثجبم!في"ء-

الخ---ل؟خىللط-لام"ةالاس-.لح...؟!.!س،.-

"--س/.!!الم*!!!-5ر.!آ!،،اني؟!يممنلىوصدراحصيجلمدملء"ةمةالصب

القالمالا-ال!هذا!توأاالحال.ء*"لأ!"!1!!)-؟س"ة%؟؟ني؟!؟!فئني!!!س+لث،تحوالهاوني:ظرهـموو؟.سجرة
هدع....-..+ب0701ب؟3!:!،9"..+لأبةي!م1/+.نم+:!-4+/0121!10/شأ،9"**"---.-

اياالخاالعلى151الت/.-ة!ة!إ،بئا!!فيد!23.ادلا+ا.كاششو!ول،.،-كاتم!!!كبيرهزقةشرورسجتدزدهدوالى

-...ز:أعفي؟ئج!؟تقي%.-ا!-ةنر-.+.وآ؟أ-+.بز؟،م،+ء!ء.ء7-لىر.إ؟نم!إ،.دفي7-أ،++،ةا.إ.-*.اط-5ر،-15ح"تا

رووقلائهانا-لطاالىرسصتارتماىدحو1/المو!!جمهبمءفي"..أ%فى4،،قيبر!!".في-،!ور++!؟ة-9:+لم.ة--3ير+-

-.-.م!"ء!ع!!أ2؟!!يهسنجة-د-.7ط!..،،رقهالشرةطهـلاوءجاءاع:دو

رما)-لطانهـداعهدلى.قللذيوا-!برطحد...:لا.!!-،.؟؟،خ!ءفياسلاءو..-.حريرءـامنزسمحمتصب-ةم:ماطلمعت

العزيزبناءهبدأالذىالغربيالقص3غ!ؤ!أأ.س1لي،-ام"-ث.-أبدطنم+بم1.ا!و!لأ.+!خ-*-أ+ع*.؟.!!4،+-،:ابزعاسوقاالى5بذهـ:تنادراز-ءجاً

.699-ضةو579صنةلينطمىالفالالته.!أ%!لات*!ظ!!؟!+ينا+لم،!7ي!ي

.-..،..-+؟.!.."2--د.،!202!-..لا!؟.3-.تهعباو

زطعةالخث-ب-شوالنق5-ـهـدجملاملىو-اس.:؟.بة!ء+حلا؟.،.+أ!1أ2د!،!"+ش!6قي.؟لأم12نكافقد،نر-وباا-اارلوناةالماا

امباسرعسهفرعلىيعيردارساتمهل؟مط!+-،..+نر./إح!.!أ.+!علىلهنهملمهصلةاعاصءالموملىادلجوا

س-4-+3+!كاع7-في!!زت-غ؟:!*++نرد-.لم!:!.!.ولنج!.+...-+.؟؟ص،؟رآثائودوراإلاىلعبلمزهامنلرغما
لاقطلالحلفالم!اءتلفتويمكى./"*!!!.*

.فىوسهمناسهما.+1-.-!لم،ا"!س،قي"ب1--؟ولأ!*!فيأحلىا-اوم.بهموحرفيختاريلى

نمقآوصند!د،هز"دال.!+ستم+إ.أ؟15-2كاعاو-+لم؟"ظ!.--لأ!..2؟!خ+ء-
عهسمىو.!ال!!.+ابرتىفييخ!و:-!د+-.(أفيشالأكا!+23021!!!إلمأ1001-!!بة؟.لأ-سارىووا)تىا)-ابار"ةالا!طورة

ء---"

لمنصوراينللكاعبدسماحملال"اج.لاخجورسمدق"وكاكاناد!مساالر

ءفرالابالجواد:-أرصوزتكاز،1اطصاةبامهاؤساامنبلمخ
قوش.نههاجوكليأ"ظو(5.01-نة)

هـذهواحدءةمختلةوؤنصكعراءناظرقىليدةعدبارزةوتذهبفىينهكازتالذيلحءابات!رك،إ-لاهـ:وطء:د

.)سلاحباجمح!؟ضامدرسينفابينلانزاي-ءللمناظراضافةللىادءـاءذوشخكىؤطنحئ،يقةدلحابعشااعىلتر

ا)يروقى،منمكحلمةكرزذ،يفااطميالفاالعهدمنومنردةالمتمللخ"وا،لمةلحءاهبهذ،فمنعرةالصولىاصبل

ةعوطو،ل:اللغنعاكءيرقىفرلاادو.رةصوعلىص:عت.لل-لمةاهـ-15.نزمالق-ا

..،.حاف-3ـىنريةبحركءورارز-ةباالءاملرسوابعضوزمثل

الفبطلونلملرلماقادلاوءـدطواالا8دبعررطالى"-ماملمانزلىس-وماصرللابال-و.تاصهوعلىلللقتاسفنهممننينزلوعينرمدلاجار

-..-مق-دمعلىللا.د?كشة،ميرةازن-طر.-خما،اللج!قفو

ءهـ-"ها)تأتهمومحاعليهمرضهاتفيا)تتايرلالءزووصكلااههذعلىلتعطيزةرلم:اازتهجه،نساالفرمنهالنزيا)تالسف-نة

.صنع،ـاتييرغ:ونكانوايالتلم:زل-ةللادواتااشكالءع.لاظافوزفسها

لاة2اا)نحا--ةالاوافىزارالآهـذهمنؤقربانويجب

9494



،،-غ؟-ئربخ!؟تقييز--رلحيمك!؟!د!-----*---:-!7ء-بم-سبل!؟؟-!-لا.-------لم!فيزر.ءع؟كا--.ءخبم.ةضبم.-ظ-ء:!ظ.--ء-..-.--لاءلاء---.

كاءكائر!و!-ء---*بر.؟:36!في!كأ6حخبثبمبخ*رز؟غ!"!ني!فك!خ-"سزر-!؟ء-12!.خ!ء*-.ى،*3.-.لاء*لأ---ع--.-*.د-خ-

--.جتهةخ!؟....س!-----؟-!غ--!غ--كا*،:-ش+س؟كد-!خ-!--+،".خب-س!لازر.-م..لا-س."

ؤ1؟ء!،د.و!ير-!،.-..--؟.ءكا2،لاجمث!!!ي!ج!كا!في3ج:؟.بر!!"!!*?ء2،-!--.-:.-.ير-

بةابالثرلىمحاوو2للاظرا.ةمعبتتناوتحاهةوواميةدكر.عابرفيإكا-؟!ى.ير؟.،؟*بر!--ح!كأبز؟3حلأحفبئشلا-لا!5!!ص!ء..-ء--خ--خ.

3:غ!!إكحشنح!ظش!ل!سقيجلإء-"!خ-..)3!فيبخض5!يهئن!-ع3!"-إء.6!-ى-،!ل!!كأ:-ص!!م!لم-ع.9ج-ء.؟-

.ارالالىف!لفقرباواططوطفيل-اطةبات"-مالصوروه-دهلإ-!3ةش.2ءنم!-5س!كابر-ب*!"-/-د-؟%.!-ء!.--خ!!خ.---غ-؟؟!:ء!..--ؤ!5كا!،!،يم!!----سءصإء:--

.?.3.-،ت!،د-؟-:-*"غ-+ير.!-ءقي!-!!!ش-تر-!:سو-ء-:-+عسننجتء-*،ح!د-!ك!!*!.لأ.-4---رس-6!نج!-+6!زرزرور!كألا-صس،في"غ-!س،--يم!؟".

ا)دين،:"بىكاريحاراتوامعكاجاةابل!3طةمحطويضاًاومنها،؟صخ!*بر-؟!جبن-03!في؟حس!دلإلا-ص!3!*بننحهأ!خ!نر-؟--ص006.!-ش7-ن!ير!-خبن:برج-.3ص.-إ.ش

حسط-،-.ك!ولشبى.سسءش..!7!لىذ!في.-د!؟--لأ-ع+؟!?بدء.ء-خءا
--بر.س-.إ،-لاض"لا"---س-!-!!زرفي..-ترض-.!-.سحه!+في!كص!في-غ!ء-ب3.س-؟-2كاو.------خىى"+

939يرص6الىجعترو؟ادبعدملىءلرصعمىبر-ومنه"ولأبرح؟ى?-لا!؟-؟خ!*3.-.،ءء--!-ع--خذ!كأ!؟د.ك!ةقي؟-جغه!بز!:-،دبر،*ج!!غ+صفى!.ء3-!إخنىغ..خ!!!-؟-بن----.--

حىم-:وءحيص.يم.وفى،1ئعوقا4-صهىوال!تا!.دلةملا--؟ءخفي3-"-ل!--7خ.--ء؟3-.لا!3ير؟!كأزرو!-في)7-"كارر-.--"كاء-3لا-73ء----!!--.-*بز"فيش

.ه-ء---لابه!?د!--إ-ء-ء-.--بزر!--*!خعخ!3ىكاكأ.!زرتييخ3!لا-في.ع-.في---كترتم-ش.-.-.علآس".؟،-3كا"،!د-:إ؟؟بر!!ح!-ءنخبئ--ءكاصيس!+-؟!-

..--.؟*---س-.-ا--.-ص---علالاص".ر؟نر"2-1؟س!كبئ؟ص،ء!لا!

.!دال:!وبوداحيلمارمن!-+؟-3...*2؟س.س-!بم3في،ز-ء.كا...لا.-ىفي"ء2!س-

ء،2نن.:ج!02--فيخ!"ىبريرلىير؟*،سبز"تر"لإ-.:.؟!لم،-!حشبر!*!

،--ط!ء-----.-سقي.لاس.في"+*3-يميمبز.6كا.?.س-،،؟لا!!بمكأ"!ى+ء7؟تنك!7!+ت!!ق!ك!لآإى*لإ--1تررز!هحع!3--3.".ظ!ةبرس

ي.اجلاحرايداًلماهاًفرسفبمأطاتهليى!اشا)-ىوال،ور.ص03--إح!خ-./-ع؟-6--فى*!خرزدنجف--ض.لاكاء؟-س،--ع---صإممي-كا-.-*+.*-5!-ك!آ.فيئجوزرس.:آ+-ش

؟-س.لا.ء!ته!لاكأسين2،!ظئن.يرتينرئجخ/--!!م-.-ب-.*!9-فيع؟بر%:.+بر؟؟نيج!كا؟س!لو؟!!غحبهثلإقينج..د+حمش

قتحذلاى3منضرال!ذلىا،مياةفاراءبها.مىلاشضاايعر.ز!د-"خبئ!"*-س"!!نر-!:."3.ءرز3لالا.-.-.-!!!-**كا-،-.-.د-"ع.-ص،-فيع،!

.الرماديعلهالغلى،ةا-عةران،1سومة،ءراهةالزانالالؤ.منم.3.ع-!بء3*ننطءب--ء!ع!-برلا؟كأسبز!-

..-05----ء---*.!*+خ-؟--+-ةء"ع

-ء------خءس--!عغءئج---.-*2،خء.--3-

ة"ـءلىترال-ل!من3بيرنبصاعلىع،الطؤم،القوالرحاتكا،.لأ.

مجماتفيهـةدف.يخامحاربريناللموحاتهذ.وسط"ىىوفى

براقة.يملإءاتومدرعين3رماحمضرعين4سريعصأفريهاجماسد:ستابر

قنلالمغولظلفيناًتالياادرصه"مذهنتركاننحبولا

الي-ولرسوموإينتز،دوسيدلةر4!دمالثالمدحمةقيقدطةظوالىالا:ارةمااديعواغابهاو،ط"لاخاصةوتاناللحيوثلمةالممشلنقوبا

فارسالارعامآشغثلالقيالحهيرة-(تباللوملآىوهى0431سنةديارنمإوصلى،ا،الفرات)قعةالضوالثنما)-ةاتاط"المقالى

الطبيعية،اةاظرا.ننعرأاطارضدايقير3حداخ3الذ،م3اطاروضلاواالىاماإو،نيلايرااالطابع1عل"هرغلمبو(مينىاواربكر

ودق!النظرةبرحارةوزةميزخال4مجومؤء.لصفحةربرتحمىو-

ادليالطابع.،1يمطحاوالفرساناطلممدفعالي3"اطرومسالا.داء.خاصةالايوبيينعهدالىترجعهيو(مءرومالشا)ب!ةال!غر

زلا.افينثأتالىالمدرصةن!دلماليةمرحلةوفي،با):م!يليقالذىصور.اروععلىءنياكالفحسلاام:هيطلىالذالمجاللكنو

قنطبعالذيادبمفىالدين؟لا)!بيرالرساملحوعثرادسا)رن6الاينفنتزاي،افيمت4فن،لأهولاسلاماز:ةتالتي"شعوبعند

الىوهصوهناتعنينا-القيثارهانوه.الفذة4بث-!فيالكلإرسىيرصوال.الصنعز-قةلداؤةلملوارل!وباتطااخطول

ترىوقيه"الدينكرف(:ييورلنكتاريخ)ؤامهسش-تابب!ازيئ.ء

...بة-..-لنتزاال-دءفينشاقدىالتصووالفنهذااناظهرو

التا)بدوصوحمربهزلةمرد؟االاغبابتخيرحيالهبريىركء14عور--.---.-

.والارعادبالءيموعدموالحياةكةبالحرواحساس،ىلاخراالك-بالىا?دثم،-ةنيالد-%والكالمصاحف

وهذا.)-عدي،الب:انل!3:ابا!ثىحوايضأبمزادصوووقدا)فارس-ةورة:دوالهلىءةلليوناعنلمترجمةاالعرنالكمبخاصةو

جدفطوالماقفر؟وليحاغلىين!لوء"أد،ااطلوءإه"ءاجماا"نبفي.فيلومماوض،علالص!عمابمقدامنو.ءاغيروتماوالمةايرو"لةالشعرويئلدواوا

ومذه.-كلإتلاواعلىاكا،04.ولفةاتهاعهاصأوواالجياداسكالفيقفراي،تانالل*!ولمثلمةا:مماتمالنول!هاتظهرالتيو!ةالعرالك-

واطركآتالاوضاععنلل!أدق.النعبيراللإحظةبردق"ز:.يزالصوروكتابأالحرويمالطم-"-و"ودمنةكا-لمة))كتاب

لابحيثللعديدينالاشخامىذاتالمةأظراداه-علىللنادرةوبال!درة.يفيورةز،تقالمخلواؤبعجا"

ادءالاةرء-ص:اتءلىصوحاواحدةورئضى

تطوهـفيكرااًرا.صها"أءصالحقة.هك-..مقاماتمنقد؟ةزسخةالىنا5الاشارةابنويجدر
-.ور.رور.مدمنرردو

.ءدلدساطان*واةار-ىاالفن.وهي،-اروهـه!،ةنالوطالك-بدارفينوجديالحرير

بالدهاقصعترةصويركل،كتابءلإف،نا5تمنينااليثارهاومن؟-لتظوء:هاو.حاتالصفمنيركثفي!زيىاصورعلىل5و-

قةعى.وصتدظوءةانحتدةابعاداغلىتهـلمثل،لمصصغام!رامزوقر!فعشارس.عرنلو.ت،3لهبغاولهمخيرعلىماقو

لحلاطدمير-:.،مصيادمظ"ورعلىلل!يادينكأىلهاظراعذهكلمنوفي-.--

ا)ةفارةمنضرهاالااللوحاتمذهبيعولا،ائداطرالفةيراواةالبن"ودج،محاطاتماةوسالعرنرىوانتابةف-،ـانى:فخويلمةطو

دالملاحةزئمنراطيولو)كن"الاثخاصدينالعاما)لتألففيالواف!ع،-ء.
.-..-ب-"العرلحياةامنإنتزعةالحقم!ق-ةالمناظراهده.بة)هماعلىةبهجا

فيه.سجكالذيالتيلىااتالقتفىالفأع!افالشاقواو14أالرضاعووا،اناتاط-ولحركاتنالفناظةملاحمدىعلىللد اوص-ا،ل!عوبا)ةة،رعلوها--.-

بئفيدالعبقر(دلي!ابعدشسليعولداعشردسدعالنينقرال)بةلحةا.مذ.في.قععةالواوقصدلباممتتيهوصسخالاا0

اداد!ببروعاتز،،صيغااصهىفيتة-لىساشانينالةضاتدالكزينية،ن!اواواا!ث!يم!اهىأزفيوا)ةاسابلرصول!ةمسانثئةااذاو

،الىجاداتهذهواشمر.تاتااط:واك.عرالصبدظرمناتعثلالفهافيأشأتاليالةت-ةسارلمدالىازةةقلان،تحتم،.!ملاالاساكوبعند

.للذهـالفضةةصهوص"ـمنكارالكاالصيرالمسماةادةالب،"أواجملمذهومن5للميلادء:راثا):لنالقرب.دالمغولد3عفيسوفارنك-ملس

يرءومرفيعاطاووسطففي.بالمساثونبرنةصرفيال.وموادةوظةمناظراض؟-ووتملأالفارسيةتربملتهفي،الطبريلاريخمخطوطةالآلمار
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الىأاله::.:الةلم:فل"ابول،دأتءنرالسادسالةرن،5دول!نت؟ولهعءلىريخيرونارسوبفوا)"إليرثةونب!"اديئمةطىمرج

اروولوغزاماماجعاتربابارواوفي:ا:ع"نتا3اتياوالسمالىالنموذجغفامالاوواطنازيراءرحهمورما،؟:همندو.دهاريمةالحر

فىاوجهبلغفدبيةاي!لياطروبم:ذبدأالذيالغزو.هذابةيةا.وا"للبرية

ب:9يس؟سةئهعالاورود؟لمالبلدانبمفىشرعتتدماعثسا-ابعاا؟رناحق!!صورة.سمف!افيقىمل،الصوفمناخرىسءادةوهناك

للعرقيامالىادىمما.ضيرلهالقحسينالاصبلةأبيللعرالجوليرادبراشءةح4.احارر،ورةيئ.زاقزما،5ء؟طولاص!دوم-فيارسرةوءةطى

غلى.ساعدوقد.الرشبق"اطةيفةىالاخر.قاهرواالاصيلعيزيالان."جوميةاوضاعفماووحوش

يلةإظاالدر.علبمءادةعنالفرسانتخلييمةالكراطيولهذهاززثارصورهاالقطاط.يا!علىةالغال4للصانالى)ةثيرالةوص"هذهووردز

بةا)حبيرةالدناكشلأفمةتعلم"لللعضوسبماافاتواةام"وباطرفيوعنقنحيفةبقواهمصلانالةوالنجلاةصهياقونالاير"فناةون

تعئلانياالر!يةال!.ر!افيالى،كابوبا،الا-"انيار-ام.ثهعليناوعينينقةعارونحافةصفرهفي.كلالخوبرأس،ل)*لقوسء:ةاسق،ص:طليل

اساتدرتمثل،ص.رأهاضا،وربين3اارالملوكمنوامالةتبلاكشاصادأءهاًاتناة!و،والردفالصدرىلد-افامذ،حدةوذكا.س!عان

جاتللى:فر-ا8-تفمنافيل-يةلانداالجيادكروتفلانيوا!ةء!ارء"آعالمعنء."ثاقوالرلاسا!اؤبجاالىالقوةمنىمبعاى

ورشاق:،ا.ت13اطووص!4تاتالافبحلاوة،الح-ان

هفلافراةالثوريامافىبل4باالتعلقاصابهالذيىاطارالهبوطا،عدو

مذا،الجواد؟ندا؟اًيمدكونزواثحولمىماوعونوبماحرشنالتيازدهـارأأينالى،اوروبافيءاثلاقاعصرالىلمنااز:4لو،الان0

احتلالالىاطيلعادت،ال:لإءءلىو"أن13الذيلإح11-انالح:و.والة!وءراةحتافىو-امةادإءوعلةالما)فنونفيازثأمو

قيالرا4اطياعله.وننابلواعماد،نيةللابلإووبا!رمعالسادق!ت!اج"إءيىنكا!وندو.ييريكااكوكافير.بمو؟ندراافامهالذي.النمثال

ىهنيبليرالناال+هد-لدتالنيحاتاللىجملاانو0ءق"الطتهحملالثجاح-تاريوفونيبىلوازشك:؟وفي.ف!ةالةرللتمائيلياتاحدىاي"ببر

برمم!وري31فلرالع،دذلكوفي.ا)بارزال.كانارولف.!اقىخلالىتلي!فةمرالقىرا)قهومذهبعفىقوفو.الهةدقيةا:هفعرالقيالةخمةالقبور

.،فيرز."،كاوكاودلاكرواكاووجس*كاو-يررء.*ا!لأأاف-امح.لجوادتثالناًاحيازفحير،المريةمذهفيللنحثتاريخ

.الجوادبت!وثو51"م.اكتثرتر-ا.ةنالحديئةالمصورثعروقدلالب!لثباسطورةلىثاتيالادرساحلالىتع.د05ءذا.بدرعهملفاً

تفاعارفىح!ءراوليهقيالذيول،3كاىتابنكاو!د2الاذ!يز!هو.ةأم.حال!يلقيلاالذيك!الةارصورةفيمخلداً،جوادهعلى

ررتثريحعنوضعهبكتابوفعو5مووناتالحيوالةمئييا!جيؤيأالاالةنءلا-لكثيرةأصورلاالازبعاثغيدءلت،الت!اثيلنبجلوالى

روتذككاهجوادعلىاس!هـجوم*تمبللوحة)5ر.ن!3،اطيلغنة!رة:اأعطهضضمةاداًجبسذاج"زصورالياوتشيلوصورومنها
نادربنبعىا!لوحةؤوزمت.اكئ!.رفىالر!مرآءا!واقعءادثةصوروءة،1.اورورافيزنذاكارةممفزتكاااكىللخيلاكماليان!وذجا

تر!عانإىتأالتيالحياةانتفافى0ا-سعةواالرغبني.بمعاباطركهبريثةالج:صادوصور،والقوة"بالط!اًن"ولالمف-وزوليفيوزو

.اموتااماع!اطيلفيطياةلرعث"عنالتعبدتقن!انالذيما"دبيزان:للو*

الح-ركاتلا!"اطفيا):!وير)"اصبقكاالذيموروايم*ومةكمها"املةا

وم.ارروانت!ويرنفامىفييلايضوالذ3فىالرلدا)!حيحةلل-.اةوراليةلا!مثلالاصالايمارالآثاهورـذكانتءاموهـوجه

الذي"ديجادالرسامر3أذادبا؟واكأ،الذيئاددثيخهنيناةةاا3بىرالام:،-اولاز-ت:ني.اقعالىفيالجواد4ح!ةعنبه.يىةيةكاري!زور

ز--هارىا%والرعشاتاطركاتكلعنللهعهـيرفنهمنئيرال!3سس3الع:ءريالفنانامذةان.ثى%ديوناردليوخدفهاالتىالر-.م

دصور+يتيها،منعادالذى"جان-وءو0ال-صاقم؟ديئعالمعلىفت"مهرومناب!تعلقهمنبلغقد،لبا.لخي-بيرأفارسأكاناذ!طا

فىالاربنداوةيتسيالعا-عةمنطارافي-ثرفيا.ترعى.دا-ءيةلج:اداطيرةوهذ..لم2ةيتحوواطيخلتعتثرعنخاماًبأكاةا؟"ـللفارثؤونهلم

ب"ـم-ن-ةرالاش!لوالالوانمناقبأوولايأاًفى4إم!مل2وا):حربمايرىهكانالىاطاطف"سومالر،و-اص"ءهرسوءوع"فيهااظهرقد"

ادلوطوففيهفااء3!الذلىي!يع-را3ئولاوسموباون!*4او!يى!!وىينلفبا8؟!ظادرزاصونئ!ءوفرللأميرور"اقاميفيوكانالذيالض!مالتمئالب!ميم

..ء.بذ.ء((فيياريكااكةمعرعنلىحتهنجهايعدكآنالئيالوسوم0

زس-ال!لأطاأالبديذوغوا!-ملالاإلوطعلاوللونظو!االهماو!طلبةياولوالصىاايضعمما15ارحضاوكض!ارفياطيل3"لحرعمهقأكأاادرتظهرسومارا

مذ.من؟عل،انوالحبو"امىالاسللايةج-اص"يارؤوىاوفالءالىال-:وح)بقةا)تقط.االذيرنللف:افينا؟رو"د!فيدياساشطف،!وثيدي

ا)5صردخلناقدوراناعجب.لا.يخات3الااقربانبأء"الح!اتجال.ال-ب:مامولدقبلالتحرك

-انالان.هـفاهبمالأثياقىويريفصإ+ابدأتبةالالواط"ارةمالاا!طردش-مثلبانالفاداعاتاحدىفىهـاقيةلوح"فائ:لولر

.والهابع!اناتاررومعلعلاقا.هارل-و13فالاولالدوراععلىالةخانانر.دوكاوالجكلمنعلميودور

أرأخاص.!اد!فرانعاتاالضيلاوصورالذيننالرسا...رءبئ.الملك
-وضهلة(معاحأليىا-هـ،م.دانالىنا!راطدءثهذاو)حن

..هذهصورقيوصعد-انيءتفلمف!وروبنسالنلامنكلطللرسام

.لالمجا"دافىالم.ضوعيانالاح-لشا13منصعا!ا؟اري،"ـوعيقمواردكلالخلوقات

ووعلي.الرحبة)يآل!فهالاساسي
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