
!*-الأكبيرالظل

-\د*!!!"".إترر!زثر!!ظيم114تس،اريال-اك:-ا.لهثوراث رآااامغبيرهبهةزورآبجمآلدمخ

"ظب

مواءاضرا.لىالكبير((كاجولة*الظلفيا،ءشودالماضىو..الا--اسعثرا:فيعلىعزام!يرة"للآنس،اييراافلا!اد!برء"ويقي

فيينيالقصبينل)تاما"التثانيد،لمذءنكثروا.يرةالصالا-ياهفيلمهاشاأخرغنعمليةفاوتقد"تا)علافامنمن!از-يجأعملكلفيا!هزوء.عملآ

اناء.!!ساالى4لفالمؤ.ضآشالةصتينانوةبدوهالثهنيةاطثماثع!اضلمفيقتةجميعأاولء3ءمل"411امالةوئالممقوفيبلاالتشا.درت"في

.ام:"غرعلاق"لخ،منالقضيةولتءةاه!و.الكبيرالظلاختاراذنغلى4قصاصبازاءفن!ن.ليةتيارملية51.لامآوسط"ل!صامةجأنتاليسى

وردية(-تا:ء)18وزةتاو.حدالطوواجزخلالمن(نص.ب)تتناولهاو..ءوالاخلامى؟الجد.نبميروحظاز:"االمءة".نةلميلغيرزص:ب

خطبما.لظمن(الهءرالقأرة)و)تناو!ا.متعددزواجخلالمنقدرة.غلى..الاحياناغلبفييرةارواية"الهمبا)ةج!ربملحوظوخق

!صيبفيىهاحجيراالفا!فىحدةثر31بدوبالازمةالا!صاسا.نالائالالقصيئالىبالفلرابرموع"لىةوءبويم!ن.طالا):18مإكةفيبادلة

بعطا"ىيمةالهزو.الترتيبءلىورديةئرمشلفيءنهر.الي!3القا،ةش،ـفى:8اليالالنحوعلىاثرىغيواًواًمبا:رآرصهـوةمةكلء"2أت!در

ت؟مز3اف4ز:حالقي"الكيففىاختلافمعبخالارالفمسفياية3الة،الكبير:الظلى5؟قالشرأةاراقضيةعن-صدرة!عىنجار-اولا

ص"حة-ثموتةتأمؤالح.يرالظلولندع-زصيبفة!.قصةكلفيأةارابرءثدبالىج:ءلذةخذوالاخيرة.حرا)8القارة،رفيور-*آ؟ر،ز!:ب

فثةفيعتشالق!..ال"اسلاونلقثاللا*حد1بهـ.16فلا.وسالعر...الةمهصىقاالشخزعام12خقتحرنا؟ءدا

ىسالعرزشودةبأجهااوزنفيت-هـوجم.مالاء"ؤتصو.."الممن!لفوتص.لليلةاسأتغى،يمةالةر:كلاطالةالب"ة!عنانة!رررةصةان-زيألما

لا"لما،اهزواكايللاز،1بقيبظاانز-ظهملم..،اينمدلاء.لاثد..أكم"..اخ-يئالر."الاشداخاث"الابهآقالمر9لأذمن:صاتالاثلىوفي

غعى.ا)بطالة

ة،خن.:ههقية3ءفثادجماارغاريتان؟ءضالا.ءمخ!:ارانفلء

ةالجارةعهارفيا:صةلا،ملافيةىدير"ورزر-تافيو.،كادجواوامشلولةسلالب،عاد.وع:وراتاواقض."عنانرت!رقصان-اثلمال

واث-اثوردية-"اينثسلإءةاليخفمهلاينمها"ذ.فيصا"لياثهبمأترء11اوقيال:افيةمحترفاننادخم!الاامنا)ةص:ةوولطآوالا.أ:حوغئ

ا!.فيقى،ايامثلازةمنأكثرجزو،ل!تبةىفيجةتبىعلاإد-ور.ز!وشئ!بالال..ن

ا4ًداثفال56"فانهـعناه40ملازاارا-:هـرفم.خا...!لآفا؟ساًالامل.آخرعام،زءارثد:كلأ-صيناللاةصيةعنانزصدرفصتان-،*أرا

الامصايثمهت-جينكابىثلقثها!لخلبا!بواهااشترالقد.الدمية"س،ةزا)ثاةلموا:"!اهبمااطر-ثقيعناآتدرتصدغكلتاق-اًخا.

ير.حر.هلحلم

إ-عكقنةمغن-مناقل"-ا"عاراخزشال!امفثثنةدرئبابامفبزةثلاوقرط:اغ"الهامه:ها51ةاملاراذه8و

فيالاةءرتمأ..ققر!ت،لاض"0بةالع:سيخأبئ-عى.ء؟ة!اهذا0.

لاخ!اف-!تزوجخلإكادوماتولو.كا.5عا11.ةدان-رص.حين3ابعا"المجموعء!!ثلثحدهاوة-لمقرق"الثرقاةالمرةض!."انتحثاذ

الىالم-محينىةز،ةساهكار1ااًةارةوفيإ!ثأوال!وردية-:ارة،لملث.نذء5.الحالاستعايعءة،-.دمشدوير-ماطديثذا5-ما""صمع!ا

:عارمد!رمنن!ة-!افىر"ةط!مارءمياة-إ.بمو!ث-ق..ضا!صفىناالمفووزعةد،ا!موغةفيالالا!تعدو

ذاتك؟كنت!اناذنأخ:ارالذيبةن-نهو.ةاره،ـ.علاةا"ذورهييناكلعملعنتحدثاانعأ--!الاء.الطاق

لمااذالىا):اس.ـاسئية.عتبال!ىرثءش..نيخوا..أفي..ميأ-.النيةكايفيا."ثم..ظيةةهو.ودلالىه

ث!."ونمبانما:سبتدةد،.اهـ،ا!اننيعلياءيى؟الحاحبدزكزو%ك!اء-وش5"زفيوانجح"ااد.وعهة!م!امانمذاالىاصظفاذا

ى.0ب!حدثة%فان،الاولىسم4الفياغا-به-8ع!يرة!ضق،1ال!وءالكاري

هنابااعئ-محيالقخةالةاايةصلامعخ5يم"الهآاضناطزقوانبينقف.فرا-ص-لامالبال،صهل*"اولها.الشرقيقبأقاارقصةعلىبالخخعوغنش-تصب

لإة،ايةئ!طاانأةولانربن--و-ا"ب!بالةدثةفر-الةفييفيء2اعالصوان.!ذاة!صبافىعلىالامررم3لىاإجل):.ر.ع..تتارهنموذ-ىعمل

اعالصرتماس!انلتحاوايةالة3انتااعئ01،يمة41زالىقالدعومو.ةقةالشرأةالمربازمة-اتها)حدود(فييمةاغرا)ر؟!هز"1والاسنع8-مال

فىتسمح--بمدفماىح.ة--.ا:يىثمةنلحىوء.وعجمللم.دللفرلت.ةرا0ع"لهجموئةالةئم!ا!افيمةعا4ءر"لحديثا"ذا!ؤتتمئم

ال!ب!و:الظلفىفك-ة.ر.كابيرالالفالنهاءةعلى-.يرةبفىاسانن؟عخوقىءالا-تيار.،.ة،1بنفلةا--ال-ميرةالآز-ةانيدوو

دها-وو3دتوانيدتر..لاثبواة،الةلأ-ةرةفئ00اتتابعاهيهافا3-رثذو.ذا.ء.("حبيرالدظل)مضاالاولىت8الباسمجموصا

ماقيمةكلمندم!وءر،إلث.ئيةضايردموؤء:!از-لماد2ثضعامجتعفيالضائعلل!حة3اسرهبدوو.و،صفيرةا:ا.،با-ملفةالؤاةفص/بةسا؟جم.عة

لوباًتت،ربفثمميتف!ىرلا*1،18..ظعةاسظلاقيمةمنإسذماعداا.اثدا؟صتينأبينالو-؟دقالعلاققعي.ذع)ء-تءابىوعلمغثالاولى

الظصة،*ك!ها..كا"اتاواالحياة-ففيالالهظمص:ة"تلءاجيزلولهاظل..للاولىامتدادفالاخيرة،،الكبيروكاالظلىىةيرة

مجردلاازسافيكاقأ!ابأبة.مها-ىمناكشبأنها.ه0!نة--اا!بيراالظلفيا):طلمةزفس.ىالصفيرةألاش!ياءفيالبطلة.التعبيرمذا

الاضيإء،بمطلةوعى..رجلكع"و-يلةمجردكاولافارغةدمية،هـ-ذادرجةفيتفاوتمعبالازمةاصها-،اء.ملامحها..حدودها.بة
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لتنحر..."-يااجلمنفل:ثرم.بال،داعء.رالفعىانوث!بممنتثمرالئسائر"ثل.سضفةانثى!جمردت-ونانلفسهاترضىلا،اميوةا

حبنهأمالاء:دء4-"هـلمثلأ"!!أن!ا،إثيءنفماتقهعانولةحا.ل..اطبامذ،مىا-نسيجغاوايراثكآلا"رليستنااةمرتسلم*.،نياتللة

لهاخنيا،هابأن13رفسل:كلةعقيبه((ثمان!تارتاعةدءاوبةفيء:كانتاضإوفةاذةا..كا.قعرلمار!ء:8مام:ادىهذاتمى،كاوباط!فةهيوما*

ولابعمقفيسلاءادعيشخمى)انهمثلاتةششباًزم..!نمهلميمالمانلىع.تعهر..الهرفوتتحدى..زمةالاتتردصءلىالبدايةمنذ

نمء:هاقوا!افيماالىاشهكراناذ!لا(-.ق"يرع.شولا*مقرر!ررض18باز-ازرةض12لصة،وجلاثغارأنوضصي.0هاافانيةتسترد

حبأقىاهام:حتباًز"ا.ف!ا؟قةعانفي"تأهلو..-.هـ6ننةاادلالةا2-ءقي-لى!كاونالا!ر،ةاعسثتاايد.ش.ال.عفونف!جةالدر

هيتهز!4أوةد-عللىهولكم.!بةالطلءم.ءادي-دوهوكا.يرأ/و.0.1ادمجر،ة.ثغااباًنثمر!هي.ءز-ان"انةىأ..ملسيمد-وو3

بة..ارقعاهامنكفكره.)ي!نلمنهالت14ف،للصضسةالا:"اء،فيرة-،ا؟4ىالي-تهالعلرةنس11!بميراغكأاا.-ناوء.دهاتسعانمناضيق

الرصااؤاللرك!ب):ادفطإعلي%رإترحمإكا-.و"عل!.((ءمنأءلاثملا،تحىر.لطوالالاثمالذاتفاتحفمجالا"".)شهكارءيرفيي!دانلدجلا--ون

.-،..ء.4.تنصااذات!ا؟انلةحيرق.ح:دص-الليأزوز:ياةأنعاناةالمرعلىرمى"

هف!ازفرأ01ترخصيهجولالمااولا؟ل.فيفيمناهح"ايره"لاهىازعذاامذأ15لاوالما"كاارجولةمجردمنءل.وااسئخرامجالاتفيقز:-8جلالر
تر.دوهى.ء

..انوثتهساحدودءتدوجودهافي:هيالافيطبيعيحقاةوللىر
زهسه-5ع؟ليم:لىءوب"باًاغ-أوزة-،1ءق"12؟علااريدتربلث-صيغا

.داح-ذاتابحسعلىذاضائحققأناذن!دتلافهى،بمااعجابراً:ا"اماالاطارمذاداخلاطا!"ب"ا):جرت!دفل:8

باًلاوللل؟سبهبقروعوء.ءائحاضرزل!ف-ءعت"اةرمةا،1اهكاوو4اس!تافي،1ت.رطى..لالاو13حهكآنت?الاولىالجولةتلم!

..لالاوآهاركالمصاةراهااإرالاظ"ق..!تأجبر..)ايامزوماتمقوا.1يرحبهاصابخاذاقتاةاثمءز:ىامن3ثر1ن!ابأمؤمنةصخلاا0ثفب

ترا.ا؟محفاوظأكاناةأش..ب!هاةفلةرانلا-ةعلاعاذنء.فسامجردوكانا-دء-؟اكآ.تةا05.الش15اإر05.اقم.بةأة-13ترى-لاقل

لة:قهاه..ذ-هينرز-اء"كلاكانويرهرفهاةه؟لمدبونافيالذيحداالهفيةالافاقههـ-!اجلىامنب!هـهاتضح!اناعصربصد-تارت0.01ال!!دع

ثعتبرهاانهشكلا؟!دفة"أت7دمى؟الفأهمننوعايترى،بنةزة-"ـءلىيروفرمنبرياه4بسز-حبتوا*"الا-ر،بهاترفسفىلاالق

يعجبنيو،ا?:هـعهلةالاجماليةالتةاع،منلم3امامثكالماالاوةارء"د.يةلفتاهاكآرهةلا-حبتانس،كة:13التاياتلو،4انقىل؟ةالهزان"و

بة.بالازم"الاشالازفءالعلىدا،اةو2.ةكاهدمى،اففاة!يرةا-.عمماله...ثةهالازوكارهةبل-ؤةا)طانتاولوعبماقىبزالتوماتحيهفهي

اًوج،إهلشةمرورهتزل-.13ر،ء.ش.لوالمواكلمعىال"ادق".الالاالانث؟-اق"ذامنوهىء.اضهافيعلىحاداث؟اقمنني.+اوعاشت

ءادله،غيرأةمرا-ضرقفىنه؟س2)--عإهل!-تذهب"ج!امنيؤءعله-الضنةشباءالاابعللةال؟ديمةالحد.دزةس-ديم"15411حدودالىتعود

نمأسهردنىأكاووذهبت"نينحيوفيين.نبر31أ!ا!ارأةامر((الىتينبنثفية-5"ل.-؟ا3"؟الم.ربقايافصي!ئأ!ف-3غسحكالر!ار!هاكاالى

كرأسعجينرلماذا؟-فةالفلنيلاحدثكحقاً-":ا!5،وكلسرأسهاانأةال-رف:طيملابالذاتا)ستينفيلان؟تين11رةت"ةسجةفلماذا

((بةبذ1فم،علىوى51و؟اتهـحين.كاة!ابمااحثواليطات)سيد؟كاهلمش31اةالمنأىار،ماكآنتانوشهات!رهفافتا،..د!اتظد

لاهـتم04ترىمامناطفيمايرىكانفلموإذن.ءمقدءاتبل!.."حذلم

قيلمةةعلة"ـمرتحاهلماو،ذ:هي"رومااككرلهلدا13،عث.دأنلأالاقلعلىنمبشع"لةحلمفية"عثشط"يعة"الاز!انالىابرتعهث!روم!ذا

-...نعشقاتازام-ء.شمهـاالعسبسءلى-و!طكنا0الداتليللنعزق

..-لطءء.دمية..الاخونظرفيكآنتكازفلر.فىاضاً."0عء-اف-ةالجبرارا!طرد!!ارأيحونأنحبديدطبكأ!دط2وف(الجيار)ذلك

اكلة..-حلو-ينع-نننوتينءثفتينمناعثرو)!تحترناًقي،الحنينم!منبسهافييهزالينما.هوممىوخاً:صأماصي!اهـمه،ويبدو

م-نيدتر.لوهبهالوثطءكلض!بهلاناددا-تعلىكآنتلةد.0-5ء"

ا:.إه:"-،1صطتصراقدكانتفس..كىا-ت*لاز-الطاار؟عيمالقوه-اقلارااهذ"-!اترعق"ذا؟(لاخربا):!امالاهاهذف!أوالا

هـذ...إيها!ا):-؟"ه!هـا-عرفانبعد.لكن.!اركلهاتضمرا-لبرمن13نواز،لمة5ف"صدمناكثراحياضفي-!ىنلمنها)لا)نجرهن

الى..اط-ا!"ر"الةجرلهرزهالعامةالدلالةالىفإ:.د.ءاككلة"ىان!تاولتبملماعم-ركاالا.زكانلى(دال!بىفاضاءاثبطشان

:م01الالاطارالا-د.دعل!دديلالاهتمامهذابه5113:مام!ئ!ء،.نصنعلىلهثبرمن

.صش.ن..الح.يركاكاالفلىق!9زنناذنالشرقيةاةا)رازمةمنالظل،رطلةانو.الره.تالبصر8اقلإفي(الآتر)صةربةالذي

بة.نةىاكلبما3ت.ص.هثيئوالثو-اجالاعووالقصورنيةالدووالن)مى،للصغيرةفيكاالاش.اه.؟ولعنهمينتعبيراصدقط،:ءةاعنلتعكرالحبير،

.ضعمنالضاقفىمجتمعفيلهايرادمالتبريرإل.ةبالطبلانهاكذلكلا،ور.دق:لانحدفخهعرانبرعدخ!اقل!لميل..وجودمافىبره31.ا-،

ابر:ءدفيإوضعالةرالار.ةاطاوثق!طليرتأةالمووضعوان.زىلالزصا...الةصتيخاةينالوثبقةال!إةعلى5ةدلبلتحفيا5وحداعبارةاومذه

ولملدودة.:9ادوايةر4ل.لوالدبيمالمةالاسرة!يئ!التاريقالملرلطوغلى:الىننةالاشياهليطدةلحاكدسانورودماة:!ورلااذ..البطدتنببن

للعلاقاتامالن!اطاافىملوالومادا؟أأةبالرار-لغلاقةدكانث6ف-منطويلزمنبىبذلكيءونانيجببل.ءب"ات-راوا؟ناهع!ذا

م-نبخال!لاعذاعلىأيعارلماوةقأتتنير"العلاقمذه،وكانتالهتمعفي(حدك!)ةنهعران(د")لحياتماباننحمانلل:عالمةلي.حبئالتجربة

بريعمنالسلععلى!روزمااغليمء.زسلع"اقإرااص.ت.)قدبةزغيير9بتيرمن.ء!ارجمنمنر.ضةاذنللعبارةء.(دبدو؟!(تبمال)

له،ردورئ-ةا،بنص،اء:يرلالظلتبمال!3)كاستهلاو51وثرامذهثاحد.نلا،."ريربالبطد"*العالو)فةؤلماكالانال!نيرةلاشياعا*بطلة

و.ث-،لمك.ىوثرت"اًعسإع،نتالاااصبحعندما(؟4الغر،ا).ءررة14البرطكنا.برأعزعينا؟ا.ثشعزعلاألذيالاصيلالحبامذ..5(الثعد)

..ع"هودابةوداميا"طوىخرا-صةفتادساع،فانلاااصبح-ليفمااهى00ثياكآلاتر4.عادثسضيقةذةىازالتمابأنماا5ثذكر.0تفسها
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4-الةررا!ارةغزتثم..صاهوفيوقسوةمراوةفىالازمةشيش!-"مو.ءأةا!ررماًساةانالاتبأساة)لتلمضاحدة0!ةءلأ

غارس"اداماطياةالىالبيتمن.-ثوتربئةللسرالمراةو*لهتالثرؤليس.ءا/هـ*مىارادلمنالازمةمفنلح.مربة.،الغرديةالل!ية"

إنماثردات4واهـ!اديافتحررت-لالرعلىوقفاكانتا،قياهن1:ىاكسوناء!بق01ولكن.بةأةارالضياالتفصيلئةالدراسةمجالمذا

كرينالةعلىوقادرةء.؟اما-ا!كالربالءعلىقادرة،لى!"شامنا-لئرانقبلالمأ-اة6طةيقيىة-رظ.طاًاكعانلة-!صث-5لوعيمامز

.تطالبه..ةعوإزا-لالرافضلية!اقعىفبدأت..مجالىكلفيالامتيازؤ50011للأ-اةصميرةلآة-"اقهمةشتا

وث!ر-لالر:ةافضلعلىلي!رفالرت4ثولءن..ليباليو.-ودها.كآن.والرميوال!؟دالمارشعاحل.رفياي.ء4اعالزرقيلفمما

..جلارئمموةلارءأه،ماعون،مجرزاضاهلى.5المرأةدونيةعلىفيالجاء!ال!ةاحا-لمناءاعةفيرد411تلاث!يفرشاطيا؟تطق

تر"لاالذياكمردف!نازم4تيثىاضهـاالصريةأةالروادركتح:هـ"أظامرةاهملاحيم4زوكانء.ةاس؟ئماقةفاووف.سطاتجاهسببل

معهنلوحولاادثكلا!اداجثعابعالذىالقاتمالياًسوكان!غلاصثلأطروفي!ءوالمرأةالرءلبينلل+عليمز؟كآن.!:ا،وفاظراللارضيالة

اتث-اعرو-دانهنبهينضحالذصييراراواطزن..املمنبادرةببنوبالنالى،ادالاقربين.تماقتأ9ط".عبا-ا.اةا؟):سيمالثةمذا*ظل

لابالية-ر!ةاباتث،كونلللافيربات111و-دتكا...كان!ات.ةصاسات.ال-بعارةس"بلا:تةا.غلبهاءي!ارةادن!-للدرنن!3.لم.اًةارواارءل

ا)ةمردحا".رئملتشرقية4ادييبعدتوجد.لم09.ا!ارفيحارالا13ثفهماوالجف:"المثاعةا.رمنةالقدمااةالهـ-اوهذه"عل-ةفييرةدحولن

سةعاتولذا41-لإمىطر!قوبالةال!الازم"اسبابادراكالىالاعمىاحلاراتلكفيتعاءركانتأةارامثاع:ةلانبة.حينذاك،1ءلماةالىواج

كراتشاد،.،منفماء.1)+قيم"4السل!فياديبازنافيقى،ـ!ئلةاكراةالمرالاو،ـاًمحرأاهـرأصبحلم."ابئقلمشاعاولان.ءاثءاًجلالرم:اعية

تمخلطثكلاكلن..9قيالشرأةاارقضيةحلفيواع:"-ديئمثار.كةء0ارقىيماري!بةمراحلقيتهاورةصرالانانا"ن!علعدمابحانبمد

لل-لامرالوحيديكالمارليس-ورتهسةءلى-وءده.الاخلاصر.لحنأةامراعلى-لالرسيعارةا)مدأمتعياًةار.ا-لالرثينالساوإق.لان

ءوا)ةهرد.إلالذبابو!لأءنبطودوميماحهاقئدت-ومعذرة-فالدبةيئأنىلاا.رفالفظيم.ءأل"اثل،إشص.بةالائدة*لمظيم/لها)عدفولا

ة!يةان0وصافةوفوةحدة"الازم،ديزمءوقمناقلل؟س"!الاعمالثاهية.ءالار)ءاًهمنلطو:وطإ،ديتاًزىواةا،لتهاطةوفينسانبةللا

قضء".،111ءيةقضية.ىالكبر"يةبالقثاًصذرنبطشقيهالسرأةلرامذو..!العشاغية):علقلاةواا.-ااان0013ةا)صحهمارتتضمنلااذن

-"مالعالازمةاهذءمرمظا.ن.ظ!رةألمرام"أزو،هـبرص"لاجتماعااءاليةمبطرةدواعي..ةأامرا9ازمعىادوتأبداغةالىرنيةالاة-اكتثفتا

بة!هـ"ثرقظفيامرأةعركلموانبةواهالع!والرجلأةاراط!نالئاد.ات).،الثمار.جمعفي(دالي)ءس"فالارش..عليماالربل

و.ةميخلةملذا5!ايرتبح،ملههع:"ـلانصالحاًالاءظعىالناءي!نلما0)"!ماىه.مميلراحا"مرفي(اناتالح:و)ودالءبحلةموفي(العيد

تفا-لفالافانات-از:"اهدارعلىيةةذىءنمعفياما."القيم"ذ..رءبحه.ا!ابم":ضبع!!طايء0ا!ا-9علىردينبأتاً-الارنجي-

..!الالرفيتل؟العلةلان..ثيءلاثمتؤكل!ميئاً..انثىالمرأةهـلىمارةلا-5ب!أ%لل-بعلرةو-.إ1اعيةاررالاد.ات!ا/بالىالائشا

ك:تيلاحماممطالاببيمالشفيى5ا،وافىولوالطالهةوسفييى:..الىجةالحاتبدأالوتدةسفيو..ديةالفرللماحيةأتهدايالأرش

اًةالمرةض!!ةقىلةلمنهاًةبالمر!لارغلاق"ورإلاليبالانسانالاز-ان"ءلا*ولاأ+ملد3أةالرعلى:لمةالعااطازفيايعارةا"تبدأعامدةايد

.ءاطلافأفرديةير("بطر.قىللنانياكا..ا)ءبرى:ةالقضمذ.عن؟عزليصبم!ثووألممل!لاولامرأة.ءتمل!لاوالمرأةيمل!الركل.ووللا

ار-باطاضها0الازمةاسبابكندلحين!:الىفعلهادفينةلمبالتمردجه!اهـ!دمةفي"-وبرناردشيق.لكا،اءلمبس.دمن4روش31ارجل

ا!تمع.:اص"الىلماحةافيأةالمريدوتحرديةالفرالملكيلأ*ظ،وو.."!!ا،"ءظكا!4"*!ولشصبئم!ر

..الكبير،كاالظللفةمؤاءبيركاو)عفيياا3كاالخل9دطأ!صمام"لارامذ.ةا)-طرمنلهمكناومذ،!للىاعلى!ءبهداةالمرج!لاالعل!كيةمن

وااهالىوعلىكلتكمافي"تال!عكانقطاهطفتلكللأاًساةعما2ةعن!لداعلىاطصولفي-م"ث!أوارض-المالووعلىاماملابهقعدكا..عليها

بطلةزعتبران-نكانولو"ا)بعبيرصلى""الازماز."شمم!الوضعاننلاحظالاثم..العاملعلىةالبطرمنلهال!يمكنممااجر

ة!:--از.يبان11ز-مح-لام-مةيةفحرحدودلهكافطأال!بيرل!الظلالذصيءل!ارلازقىأةا!!رقرىرال!"ا"ىأةللرثكونعندهـاينقدب

النمطمذأتحكلليمافحرءد.دءلىسحيرةتاسبان.كدنالاسدماالذىم-ننجاءالاساشمذاءلىوينئاً.؟.ل!كإب-دهروهثمئأيمللالا

عاللشر5ذا-ا)!طلمةا-ةنلالشرطول!ن..."ر"!ء.

!يرةص!برينلصل"فا.الحبير"للظلشفيفرء:وء!ومطيةالةيستدزمهاذياعلىيخلعبمايبررمالهايهرعوالمراةعلىبلالراقضلياكديؤللعرف

لتمطفلةالاسنهتبران؟كن،ثتدللالىتحتاان.م.اا!طلةييزبم"رقوالحالمزاياساشمنويجردماالنقس?ناتشقمنالمرأ.

ء.جروصح..منأهالمرتحرر"ياذنا)بدءظة4ز..اطريما-وارداضلدمية3بها

اًالبمال!عنبىثاهامإب!دهااياًخذلجيمادت؟جوالوتعولمذ*ااحيرلرةللبطد"تظلاااعا-راةببداهـذاتهاا3ءصااأبداللحفذمذبةومن،الافئماديةديةلاعبو

الاعئلة.كأهتتبران-!صتا.بة،؟رأم!هافيوريثىسؤاللالضجواب.ءتالمهاطانقالرفوبينا،دـبينها

ز!شح-ميرةانمذاالىاصةنافاذا.-ميرةمنالوقت؟ةسفيمادرة:للا!حالاتبيننةرؤانلااملبنا

الحدودمذ.قث!ننلانعلتا.حتم،ةاذهطا"يا4"لازممينأح!النهايةفيازمقعبران:الاولى

ازمةت؟ث!ازةاندركان:والثانبة
زةيرمااليهـلةالاسمذهعلىجواببةنءندلأماطاق+ثلقدرنقدمان

فياة!راالبملذحدودرسمالذيموالمؤلفةفهمفان(الؤلفة-اوطنة)فندرك..زياطلارلبل..!بقنما..الازمةا-لبابنيان:ول!الة

..اطلامىطربقبالنالى

ملأحىش!1،الاولىحلةلل.ر-دودصدثةتيبقراحغالثرقيةأ.الركاكأوقد
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حينو(--نواموع..ثةىسعلىازوأجعنب!نلفلااالذي*15زوفةةرش13(أ!"ب)فيلةا2الةاما..يةال:!ا!فرثميئوالسلوكيةاالو!دو

ن3حينرف:قاضاعإىوقا):فإأفبمانحهسنتكاالئالابام-ء.دلونمنىاشأرفرو.0(وسالرارادة)الارادةشلالىتكلحينأالازمفوة

ر-رب2لاادنأالجر3بمزو،1التي-يدةاوأ"وه":ششخ!نفىثقإن.ء!بمة35ارأرةاه:"0أرادةمع"الازماراس:س(وردليما-ءائر)في

إلا-ر؟اتن5ن"يرهمرال-ا!-"5!هشش!نفي"وصني؟اتور(ز.ء!ه.احتصارل!زإاومارادةمعالازمةق-.ة(ابحرااًرة8ال)فىضم:وتفر

بةةللازمحبألمفا،هـااوء"للمزالىوجبصرا!س.!?اً،الازمةعلىلا،لفالمؤ.أ!!.يرا)ظاءفيا)بطإةارادةشلالذيو5لة،المؤمفهلمحنؤ

إ-اط"وءةسذافىوياتالقرجمهت*!أ--اا)بارزالماديالمفا،ر4ـفكطزاالو-:دةوتةكرت"اسلوكو.غيرا)"صالةرافيمل:غيوتالاوبرعاكهاةصيةزمي

لاىحرااديةمهرمفاالازمةخذزألمدناوفى5"مالازكليةوفطرءيرىتراة!"ب-ددولكةاًيةال:،!زةيرتو13ازءبحلالىجهاز-عىالي

4-زراس.عءةماقيا)ة!ورذا5و)،منبال!ركلإيئ"كاكمنفد.!ء8"طرعلىاء.-بعافردر!س!عياًالحلإ)!ىآ-5.فا).مااةال!؟!ربمكاالفلل

ئنالعلإقةفىندزأال"صدعد3تؤان-عيرهثفوتولا..ويات1،راماًساخكانن"اصلارفرهلاؤ13لاوذلك.كاعكءنبوتندوءلهالمعفور

يةقولانهاالااشو-3هـا).غاملةثدمجردال؟ه."بالتانها.وزو!ها..يهةمادقةثروبل!مي0فبهت.:شالذيابر:عاً-اة5.في-،1فيإتومأساة

)يرة"-"لىالوتؤتها-رازتوكالم"ءعنماثونتا.وما"كآلح!انف"153فىيردكأعمىاعالينةاد،رمحضولكةهمةالازعلىدهاغرفيومخإصه

..(إةبعامنءممالأو-ا-،لة-را0جم!لاعدسالهاا.0(ةا"يىعلىهاءةدضيرنمةاثس0ديفرازامبت3--لىا-ف)ط،-عىن!اا0م"لازا

ه،"فو:49الازم"حقيقج!ابلإ.سئعةراليماثعور)ة:"سم.رهوز-جلاكأءارردمب4*ءونالاعيا-:!اعتاذافى.ى11ج:%تدتضاذانفي

ىفثىءز13ال،ـو،يتةبأن!اةلير5ز.عاهيو-حسالىا3ةنثر15خذزأ)زعكرانشثد..نمإ"وكلفيةمرجدرولاقدص*او..اطمومأحداو

ارصنا:اح؟لماًف.قولفىالارعنا-!ااا*دثإحينحزةرمءملامعه!ص!ابح:ثلىلجمهايرقىءبفرد"ةميزفانا.عفا:مح.اتهافيرهدوا!برماعزل!

ف"ثراز."12علةال!ادةةبا)فعلرةت-سملةالجا".ص..(جهاسةثشالئتماةرانرأثدقي.ءإ!كااا)ةاسكل33ا؟ارسلاوة!ايةرعء4اورابة"جون

..8.داز(-للرا)و-12لىتعطي(أةارا)ميلاأ!ا:اهالأبا:عودولاال:!ا)أسبةبأالفضهء"-ةت"ىالحدءذأكاع:رذاض!افبهئإقأ-انبا

كاا.اطلة*الظلالصبيرلتريح-ميوةاقترحظالذياطلالى-ئةاةاذاكاص-تاداترالاسهآذءشكاووحين05كانو5تاابدعالامكانفي

علىاعرتحينهـغرورةكاز-كاأ:أةقر..الامحعلىلىت!!الترةحاء-اساًالرقيعةالثءوىذه5ة.،1كالاذيرهههمجتاءلةالا؟ا)يةالنفامة

3:يراًظلا13ا:فسترىانالقديملال"رد3اعللقد!ثح.نقدل!ر01ج-"-5تإذالاسوهـعهـ-ابرة؟سءو)يئولا..اطاص،اأصاتأالا!ام-5بار

ذااحتا-ترو؟الضعف4نقطافيقأهرهءالاثباهتبةنضيعحيثىصدوم04حينبئ-!افال/مااوليك.نبل.ة.،قأالمرز3مرعن

ومصتعيذ"ادموع15ب"د"--ثأيةاابتممام"وبا."-تعلكل13ا-ءع،اوشع:اكالتك.ئم،مثلهواحدفي12م"إوا-دةئإةهانيمكنالذيالاشمأ

فيا)بطلةس؟طتوهءذاءإ!ك!الم-اءصتةفييقاًعارلهاتبرارداصودونمن.حدماكاباًز،ابماؤمنثءعإه-ديدأوج،1ليمالكر.رةرءشو

ير"االنهفية-"اءملالبطلةانببساطة"ذافمعق..للظداتفي..أغالفرظةفل-ل.."اازةسفي!ةردةاحةووع*.."برش!صية.لرثيعلمياتلاخرا

إحءسكارحت-تروزقسكا)ة:همباًصبء،1تثيرن،لا00!مأساتهاء-ؤولبةكآنتولو.ا)-ا.؟!لتةزنسابا15وحدع-:مانت-:ما.يمدامتءادمىا)ن-اه

!ةنس!-اورأتاخ13ل01ت،!يرفيطثافرقد12المالىازعت،1تر!أ!اد؟تنتقءيرهوعقماداضر.ضاًمةتكتثفانعلم.12)-،لوعبأاكثربطلمذا

ها-رفارفي-2ي"ومتمحلولةت!.حالاز."انازر5ك!رأ،و.ؤ!ى!ل!لاكأزما،عهمجتلفاهايةالاجمايخامةالعلىأف!2ءلالئاللحخا،مة!ورقاكأه

مادير.4فينفرطلمالوافعفىنةا-ءوا..الفللمذاا-تهرتانهالومنلىك!الةا-"هوك"الىبأتةكآزتأ.ةير3اوقد.لفياق!:"اةب

لاز13الماكل:ءىح؟"امذا..ا،ثد!منكثرازهاباًفىسةقط1/،01ءاذاضاجنسهاتفي-ديداًج!اولاو5ها.!2يهشان،!ضإنتلادثم؟"و

و"اذناحبيراففللىا..ال.المفيأةا.ركلذلك3و.كذ)روفعلآ.دمى-ة-هارزاتاز4ـءه"برلاربات.كالادم."هلماز"ـثء"برآا،1ءاقكل

"الخاص"مالازطقابرار.ءالاز."مه"عو"الوغيعدم.":قيا)ةردلبما"ذه
ظياا--صرتولو.اةامرو-ودكلعا؟يرحونان!بكاا5.-ود

لمطبع!اًو-ميرة..ز:ىأمجردتكون!أن.تنعت.-.دهارتلات!حاسمن"ائيحلالىالوصولث-ة-إلبس:ثابر:.عوازم"الاخرياترأزم"

--..،دماصتاانلوهانملرفيمحلولةتصبحكانتضحية4وال.تضا.نددون
ص-هفرطولىمةهووءتثألماوتثاه؟ال"13لىمنملولحنهومداتغصد

نانؤتاران)ةاليى..لل"!يةعكطكأومومفهالىيستندلاالذيا)ترد.ءقبةر"للاةللمرريلمزالوضعايشدزةاللفثلةإوفئالتدكزتثءها.ماغيبدأ

ي!ونانتحتاران؟صكلنااافىو.ءيحونلاامموةفانايكونالدمىشدرصيايرعن(اواءةه.تق"5ذافىوهدي..ا،.."وصء

اجرعطيهازقافنهامجردانوكأ-ب-ن-كابئاتاءحابااقئدري..ذاتها

إ.ـاسليمغيراوسلإهاً"فنام4خاصمأساةتروء3ااذنهط..،1راز-ا/لينتعانفىالاترياتدون

ر،انثتركءام"-مماءصثمةانفنلاحظ:4الفةهاطصائسالطنصل"ل!زمس14ارالوصهالوعيو0وحدهن!الم:ثةاتتامةاوو-دهابها

تاصيئمنهأ.وبدوقدء0ةكلةفيمائئ41ءذهفنهعقد.ابره.عةةصمر

اطالما-ميرةوةت5ض!ار!ةئ-ءاوهى.0ىاخرةصةفياصراو"الازمميةليءموالوغياما.اطاطسبيلةىالكلاثلل)فرديا)-"ىالىثدفع

ء-...-ءيروالةقضةق""لثرلهألمرافءل:ا."رراعباومننصاالعلىيدقعالذيفكو

ا-صبيهدايأتوادلأيم!رملانفماولألااعأإوقتامداربعللعاوص،)رءدعالواقع."املاقتهـامةازد"ناناكتدزلقيلى155حدوف"4لمهالءنولماًساةاتعيثانلمثوفةا

تمائسسم!وةت!تبان؟خن؟:ث..12!ا!ح3فيامن2ىارأ.اراوانوياتم-ة؟ة-"الهودانيفقىلا"ذابةء)يهاقنرداليفهى

كابطا-ةءلة-الةلهيبةكاوه،ذه،"الازمعلىزأحياارد05ة،ا):4غيو

.اسمركا!عدةاحبرا،الظلد"،يماكاالفرقهت013ء13فو5نزوبماي!تانتتمئحين،مالازعلىتتمرد،؟"ا)غر"
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منالوضيهغبرالجازبعلىيبصرار-لزانتممدتفلقد..وبمد:حظزلإ..،امو"بغيرلويةصبرر431فة."

وجكوثب!وثالىكأاجأءصىالو:بالجاويبةى..لل!بير،ثدالظلعةجموم-ماحات..افكار..اث؟احفس..ص!شءوالذمطاجالطا-لاا؟

أةاراقضميةحدود..فى"زامقاليء!رتحين-.ير.ظهتون31.قدئساندون-ميرةخلالمنعادةاليهانصوفنم.ح!ةكاهةات:لا

هيماتةبحاللضىوا-ظعياًخأ5مجعوعأبلةص"ذا:يم.لحد..قيةالشرنعش-ى1س،يوالكبالظل!ضبما؟رإءامر00ء-"هلمادي-ودبوول

حإلفياذنوعي..الانتاجتواصلزالت01فس..آا"زلسم.ربةائيا3ً.ا.لم..مداهاةصىهـدالتبريىلخومنا!نءة01للارةا،بزص،ا!!أة

"،ئعرابيرة3ليأئميا.وآهداح-،اطوكلجناكلوللخما?قرل3"الحرمن،وءهـ").:اط5+::"ارء!نابظحيةكا؟ةات)ءمايناانفي.فلمحلااسمماء

حانبللى-نجهاقريتوصاصة،3-رة8،امةلشاغردورقلكر.ف!ط..(-عاد،لخاواب،ىودام،:ء.رروا،سرى،زهخز

الديررتعايعاما،!هـهت!ثاوناقنلالالدا!ااطدقضو.علأ2نمالهاخلإمىم!هىاخةا):-ومىعديما-"حركارضيةفلاء.للمكلال:"ردديت!االما-ل!با

-5ر.مإ،4مغإ؟فل""ةرمحا،5ةاكنماكأو.0لا:هأخافيهءنءثغافر5"الغ!ا

سه.وه!ن..ت!ونان؟!ة!امهـا4!ىثراقابالاقفهىا)حبير،إضل)افيا!الو5كا!ىاطارللى-!لىملإمحاية13منتفربلا

مستالطمع!الم!حةبينف-.-صرلان11وةا"همذض+الثرلاق.")تانفيم!الثر،فومنيةا):اةلمرا،نص:ب،خراعام،لبحوليس.لا،تدرغاز،يم"الغر

---ء-أ.-..،ءقىملإط.بةاشاراتثكلفيالاالإمحأذه5ظ!واولا،("ورديئرس:ا

علىع!برال!يي5صعيةه!ءة.-بينواحدها--نلىت!ى.ارهـشى

ءاتة!،1ا!لثامدح12انصاعنبي.لوكآن..!(الاشياهنسب)0(يرحرمنمحلم،"ه!دم.ع،لمةاللهعشأ)فياطالوكاعع"صر

املرنحلصةكلع"لهااقولانيمه:ىم!در8دا!نيه.نيلامذاو)-صىن.ال،!م!.نالماضيالشقولتظفيالةاًريئىبعاالعا-لمال!

كل..:اسكلاليمار-"افوثاًعبقرثيئاًطياةامنقلمالجعلتيةدان:ذلد.ثال..ةاطاضرقتااواول-ئافيال:لض-!كط.بعالطا-اً"ار

مبلالتطولابق.طر..وفق.فىنتوا-..الا.-.هي..سلنال؟ةالةرفي.دصلمتو،1وة:!ا:رةعبامن،الح.برافللكاافيا)ةلم!يصىوبد.أ

.حدةاوبؤطوةداثأأإب-دكاهنالليلةزعشى،ط.في..ءناثااؤنيالهلحوتلتوظل-:غهارةمن

سووونحيىةهرالقا"آ-ركا!امقيو...8-م.د3ةؤمووليماجزعلىتكفزفقام:ع.ارة

..-..ءءةد)بومب"ا!وماماودس8الفي:عباًرةمن

!عنما.*.في-قالعابعبالث--ح"لوالتاريخىرالتلون:ا)ت*رثدمع-خام-أ
اراغصوالىمة،1ا)-طحالىباقراتلميةاندالملامحةدو"طانتالاس

وتروالتالدففي)دماءاؤة-:ت"لاادالذءةءةتلوصلةولموا..مىالثتو

بة.:ووالح

ب!اوروالمطتاشيرةقكابةمانبجاالى..والماضياطاةسشقلط/بنناسباةاعدم-سادسأ

مروةادببقلم..ااضي1رواولفي!زيالتاالملابعالحاضرففالىالتد-يصبعاا)مامن

مواقكل"امنءجزبر31لي(غا--:ةةدةالحاشرللحفا؟اليأر-غةهملية

مى232-وتببر،،ارراة،داروتأتيمىل)ةلضفيز-رع15افىحىةاطاضراإحفا"الىيرة-5!عودان

(رخفتؤ)ثعاتتمةحاضر!ة.ن)باًغاة-ص،لمنيدأو-ميرة..ليماالما

افاًجعزالاحكامثطلقكانماغالهـأالذ!هالل؟زم-وم.ةاس!سرةال.ايةا)3الىرعةرطرقلة18اليتءودز3ء.ا!ظ"لهذه

عذا):5:هماحدأررلملانهالارشعلىأاط!ق،-رلاان.ثلالوفيق،ياعجابمذا.ذم"ل..صاهوضوحدود14دا-.يرةثلتزم-اًرعسا

تينبرالصغ"يخيكبتبصوانفتط:علانت00.15طيءخازف!.رولصصن.ءقصةاي"فىاوغوعاودص!عنوج-رادنىعلى8ع.ؤفما

مذمانؤ-ذ:تجل3ه،حضورواراهاالتيالحا.ساطجممنني.ءبعهىوا)تلخيهىيدال:جرمع"ت-ارشالق..اطياةعمإ:ة،ا!ماءاعماء"بدون

؟جودهموغيرالنضوم.جةء4ةوحطةإة!و!اوضوعاوحدةتءفيلايخوالتار

:مالقزففالب:بمارب!3-اقيرا-لإطو-عيرةتدخلزأاحيادم"لا-لمامنأ

ةيتر.التففيامعنثر-نئ-لعلو0لاطالسانوقنساواس.انببهتحم8ت-عإيقمنقز-وف؟م!الشخو

.جبدأكتحسلمل!نك-ورملاناروعما!كااللبلة-ا.عشى،قققو!اذللاعلىلشلابرز

ءيرموإلمصذكل،الرداءةءاقيفيمو)ءاؤهاالءرةمذ.لصن-دشةقفلاثتمل-اط-اةفىقوةايئ،زغار.بىوفي،عملايالاتان

اما:ا!تباطفييبد.هناشيهإكا!م!ح!ليييد.ش!لوذوءادي((.ءأبقلب)ةوحولاامقلبءلى

مذه،تقيمخطفياحدهايركاولاالق"صفرةالجدا.لمذهترىجاتالىصب!ااكخومىل-انعلىيردفيماالاداهفصاحة-لما-عاً

قى.لا،ابيما!:،،إول!،،"4إ(رل!و،ةيربالمستدهيلااقيااصتنةماتا13بهساطواطياةأ،ستود.1فيق.يى،1وتع!صىالسءوتج!بد4"رالائمىالخمما

والي،ةاحرامذيلئةالماا-تطيا"ااطباتذ.عوجميع،قيممتشكلايلات3حياناامىاكتول-انعلىيورد.ىا..لفةالمؤث"صيةمنبماريرةو

ا!صرة%!ل3ذلل!ا.وى.(الالج.فيكان)؟رجليضدشتذلك.ثال..آلم.قولةالفحرث"حد.دمامناكابرعباراتاوالير،مبقر

ثأ"ب!لرالثعسلحويدوريف3،ابماالافء:دءسطحمو،-كمكلهاا.-امح-و.ءسقدابعللاحدودمنكبرافيى،ا،:لةسأ-عض،ء؟ارة

م-اان،اطيىء"في7قرأعاالاقطابناخ-ة.أءعلوبمحل،خرقاء..ررفدهالاولحةهافيءدالو
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دقي"اًزصو،راسبارتصويرلي!اج:،دانه3:تاةلاءظوان!ء-ام!ةهمكلطذواًالأسانارىوفي3،تاإ:ريينو-وددم"داء.4ءعافي

ا؟بأالغررثصوفيوا.مش،الا.هامستارويهنك،اط"ال.علىليدل.الأرضمذهفىءثلمحواازة-32علىبونيأ

نيالثاالةملإعدزدريجبأئثالولالم!الذةو.15شودو.ند3زأمق!:ومجيغاس4-حرفأجاب

الا-ذةولعل،.احيانأةاص؟والص"!ادثالاهاًديثالاحمنتملانكحئذاوىانرل:لآغ!انعلى.قعمفمذويكاضاحونلاربما---

اامحلىلدةالفا!ول"ةالدضؤالتظيمأءندتلأنك،منا:نألل!إفلكر.ثىكل.عدممطدقليسكا"

كلممااو!اثء3!رأى3امما13التلمتةت،بىلادهلفواجام51ومن:باعاالاتمنزوعذلك3صديو؟اور.!،!ار"وورن-ا)وفيبنيالجنو

الرأيفيا:ءصبئالي.؟ةالاقدحدو.ن-هو%رى،قىزلاً!ارفلجاً!اىاث-2؟عأفىوارمىم(دو3ةتإسة،ريفيالملكاةلألم."ضا

3،"!ول.3،ولء50"ه!*("أالز--)لفرباولرب.ولمارة"محارراثتاص"ـريدبهـلفولتيرىفىص-ص"ـ،اقاو.طبرا-او.هحكايا؟:عفي

عيةضوم.ف"مهرؤةاذافلأم+رعنناتر.ؤالتي"ىعةزال4ت.لا*ثألااهذ..يعلزاد،-فةدث3من،دبلاودبلاعبربمميعا-وفوشمعفر

هدةماعلى)ةاةتأتذ،3اةص%انةصى8ي.1عندأة-نااصففة،دةمجرد.نوايرو-،،ءوليةرةفيثفتورناريذء3هوو.مىويرةاءراي

ناإ:كهة-روف.رنقصةأكزدرع"سا"ت:ااوزه:ت،لائ،ا2ًدأمأرةالحض"الةا!بولانر،فييوسصرالارو،((ال).رلدوفيحلةرث!فياكءوربر

.النئودةالمازدةحولأةض!!4عدمالىلط4شالانفت-عىةتأ4رلي؟قيس4الويرسا"ـالىتالاير.وءرطاشعلىلتا-:ويرفلححيث

الناستناولوفيغليهاطكموفيهالشالىالةظرفيا)ة-بيةومذم7كاا)رزاريرغفي؟نولوس،،"الوالةةاخرءرخ:بو!،)فيورابرأ:"،الأبصر

الهوورءلىاقاضيةا،العادا9الة--4ذم5،زر"الاتااتالذ،ةدثروفي.قاو5اتمرومغا،سوكآ-و،بي!ول)و،،اط-ع،ى

.جا)ةاضالتءابالانسانشفاتمن!ف"،ل!ةارغ-علاهالاسا-خاقةوايتءةرفط3يدءمنوءعلةد.علىرفسهءلة-دمروقاديباهـا

الاولى.جماا!ررفيالا-فار.كا:-باتمنوهىفىالع-رالادب،غد!روفي."ل؟اورالى):أ:يرةبراءادانالىءليهاوطار

ينذيوا)ةذوق:عورويئعىالذوقيهذبمةندعملذاظءدوا)-فو،بطوطهابئم3هـ،دهـبوفيا-فارهءنش-امافات.ؤ!رحالةبةن31رو

ثدله،الاوءوفةبجدارة"ثدزقلعلأصثزةهقرمنءالوجيخروالنةساوزفىالضلربةاقروقمرواديربفيباالربينويافيالراميئالم،صرالادبوز!

ثلأ.مماالاهرفىىالةكرم"أدينفيو.ىءرا4ءرفليدخلالاعنه"!ه!الينالرلمعخملذكهـانرا-ديرو.اللا!ع،وحالراطة-تحواليى

مع5"أ،ةبالعلىمنذ-أادبا؟ناذا(يةالعاوحالري!3-بمثلاالادبة.اليارعةواكحةة؟ايالدوحالى

ا!ليلأبالصفةالمصطبغادليبالادبيثةح.قد.وحضارةوشعبامةكلمحاولانج؟حثريزورم!إدا!لومثاهد.ز!!اعانهالتااؤيعرض

تبيرهفيم!لمىوانه،محم!ورةولى،بيمث:همء:وناتعن؟عبرانها)!:ق؟ا---دىورل!ةخذ.بماصةبرانتحنبرب،.:اً؟ءناليالصوراعطاء

المثهرولعلبةلينو؟اروقيمتهلتضؤ،افىمنمح،لءظ8"ـء-وتو!.باًوأرويعطانفهعد،تناقضالمةايرةةمديىهه!االئلينادوعلخاسإ-"

رصحنهعلىمحافظاًوبر"ى"زفمعصواذاابماورايلاشيهالذيوحد.هو،وتدابوليءدظ،ا)شاحزىالفر:لبالمرأيهو-دعم:المدفيةايك

يدورالثعرممظمؤلان،القبل"ذامنللذي)لن*رلان،وار.فاعهزرتاو،ازقءهافىوءنجلةلمت،د-لب"امااذاولءةكلا:لهبقويىتدرلب

0يرث.غلاازليواطب،كاهادظ"تهرر:ت.،منهعور،اطبعلىظأ،ال-كاراوالم!.صلب،بحيإكونماا-؟وهو،ف:،1بمكامعتالوث!احى

نافيبفى،ءيأا-ظنليحوالاجتماممىالإدتانفيه:كلاعاًلءكنا-::ناهد.نالمنازلبمعمنالملىلىالتيلمظروراءمملا،بيروتفي

فحسب،وث-أو5ولدحثالي-وا)تاكطانكازب3ميف،شا.ل!?ونإكاهلابوليث!با.دإنل"،وتانرةمنىةاةك،أ-كر.فوق

ذا-(بر.أمويىوا،شإ"ولا،رلإدهذا3،منم3برالي-و)اناسوان،نا،ولطازقةغنفي-كاك!،رلادهالىثةمؤالرأيجمهذاادلا"هفيفوو

فياسبيةاوهذه.:رضكل"ا؟"و،حدث".اكلآثمةو،بشركلةافثمةاذاد!و.ةا)ةا.راو،دمثقاو،بيروتازف"عن?ىانرديروهو

وبرالا.س،الا.ماتحيوءلىالث-!دطبالاعالاع،أح:-بقلةا!ا،أعيالرلنا-ووا:دمثىهاًنك(لينابو)،اد":-"افي)ء"وللكقيضما

.لاسفارباايدوق،الىةوفةا)ةديم"قد."بأزكر3زذا)ئجةا-عراال!:ةةقةالاز

جماو.ر،فذأعلى.أاً!ةوكااوروباالىتأصيرة*ثءونلا؟اوركاه"-"لحاا0لل:عاس،هرامفاعلإ،مفيتالذينسللنااقدام،1فازدحمت

لهذايرتصوو،صادقثهورنها!بهلكن،الءا!حثالباا)يهماهـشثالىاو،بئعرةوقيامالصوعباوصادفور،نادوليودعتاذابعدو"

.ئدةفاذونهفا،ف:،ي))ةوررثالتصىو!لىو،ورالشعدمحدوماا-و5،لههللعلى1.5غرااوظهثقااوليتحا،لا،ءعة!ضانب-ا

أصورةالب:خربميافالارالىتجلفل،ثلملفالمؤان،عليهمآخذزاومن.وقوفال!-ادعافياو،مةهأومادرالراحةبةنأق!افيال،2دمج

ل!ن.بااسضأ!ئوان!بيتهو،حداًملاشاهيرو)صقيأفي،من!اال!حيحةليأاثطانثكاانؤذبداب"غرولا،صةد.موالةوالعهلا-:وىحىلطاا

يا؟غتوغرو5او،هذايئعلسندراداإ.ص"مل،ءفوأابئغينظامومنالعاهثاتفوارق.ن،هـصرلازمةءةانذازمةزصاني

و.وثى،وايةارالىئلفما،الاأ!اباعاتذ.5ةيهبةاصه.اال،الباماكاعا:-!

ز.عيرا1لغةكلعةذكر."وب.رلا.ال:ارعةبيهبالثاوءت!ق،افةبالظر،بلاد.الم!حخيفىتظلاررحالاومرزكربايعلى3!عبوليماس

.3ب"وتراإيرهأعاببعضإحينلم!صاام!علاحاى!ىدنهراالمؤلتالموعبانمل،بةلاغربلادو!ينإت!اقارنو،كةباذاعنهاءةبوان

ت!هم!انهمروةاديبويرءفلى.إءالحدمذاعندت6ثالامرلكنب!ملهمجتمعبينو،كاا)غرير."البلاددينصا!الراوادكا-بيكلارنان

الص.فير*وقةةانةلمةيخهام1.1ثوو،ا)ءم!قؤ؟هـص"او،سوميأم.حريفمزوهمرفأديب،بيالعر!+الةاً،اءجزلااء-عدد،3الةاهيئمضا

معاشادبالدنيافيدامما.اطءيةودايةفيبمال،زامام((ال!صيوةصولامتعاماء.ةللقامرثةسلا؟،دمشقينىلاكا،بروتالى

ا،ة-:اقامالاننل.بر.إ"م!نة"اوروداالىزأثيرة،فا-سمع:وشاو-بة.ع.بارثس،نسافرغنوا)ةافي،ايطا)ه!عقالا.لصلفالة،لل!اب
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بالعلاةا)سببلمذافير.فان،ويقاومثمدمانامداروفىعدقفىحنلطما.وتركتخبروما،نلفف!و.1،!ياوما،/فانيما

فيبد..الصومحقاطقمذاعلىاتيرأمحملحى.موال!ماعد12وافببر.حدأ.اأو%يرحثلناباطلقوظما،اخهرسبعةاو.اشهز4ز-عبالخاق

صورةوص،الاطارفووالحوردر1كبارابهايتمتعالقيةاطرمذه.ئا!او،.مرشلنحيرو.ناساه.ننحلوفنلي!ونو،.-خاءةدنااطدق

.ءوفياي..رفة)عنمبمقليالطدورودط..ومةوا!"عفاحن!بةصيا.شارصبهدتطرازنانكبئااررعوسطالمهـصوبافي

حب(تة)اليرأاتوندا!ر!بذا.سومحوومن!شظورنيكفالذى،العنابهذا

لااتحتالزالبعبيايهلاومةكاملةةمعروئفةاوللمنبربوصةافهلىحبذا،والقصاالعر،ابرزطفي،ابادتصانرل!الادبان

32بعد..ابناكاالهمرمح!3وعودةظروؤطردوم.ال!ورةهذ.هـنلانهومارقأ،-إةلانهحدولقرندة،هذاناةالمعاطابعنق4ث

القولمذااخرمكان..ابافبوحكل،امضبدادواسنعمارمننأقر.مادقلانهوازلبأ"ظءالاح
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