
-بهه!ه!--ياضا!عيلى-أ

!نة!*!اي!!كاصو!!رو!تظ!.ول؟سلاء"تاءليف

ضم0.6-اصيحر،-:"ابو)ا".عطملا

فت!------

!ما-مةاز،1وش!را?لىم-4!الحرالمنا-باتثر،بال،ءطيعني،الملإح.اادب

ا-.وضفاطاحتاوكاالتىإ"الش"رب"الةجردمعتلوأبةنثالآنههاته،اعنهااءوفضفوء:وثي،"كاالمناسباقنتإروعاةق.نيرالتنفيم-مالملإ

اف،عوالىتيالح."اًس؟صلاحاعنةةشه!و.ا-رلىكاالكلأبمل"من"وسيلمةاام:خذين،ء:18لمر15اثفىونوثمكر،احيماخه؟ونفيأفىوو

وال"ثاد:هالأ)فأظراءواطيهالواقعمن.؟ل.،غيره13زثهرولم،الشاعراراءمنال؟يت،ونمافىوعر،احاس؟سءن3يخالجمات!ويرال

قي-لم!ةل!ابرث-ه:اكو5:ا:وئةالمبالاءهالىوواإأحضإتوالا-راراءاًداتمدنحوئفمماووصدف،والقنينوالا-لااأاسطءاقواقفوههافى

.معلم"ةواو5أوهذوافعلماراو،.اص-اسئألمارو،ح:اق"لذرال!غيرعاتقنوالموئروساال-لةأاسطوتاووابوالحرلحبافضن،وءقا:هنلهدزقاو

تاواءعهاس"الم.ارضلمن-عمانللم،اهةل*م"مذ.أضاملاهئهـء"وسعو0005الءبرتهن

.ثاتفا-وضإراؤاضأ*.12-اتيا12اوصاةعلىلاا،12طبرهروالأتنءدلاوالعهنعلاوما،الاإ:انت.هي-ل!.مف.عأهرماومهياالةباهءةهزفصسعماا"تل

هزصافيةثاهلىلمثم،اة!هرا!واوصر،نيبالرااء!نو،وه؟فظ!ا"اير.عظت:حخفمااوهذ،لي:.نالهةدأاماياوالرالم،ابرا،فى

نمدةببجرعهـمفىمرلاوءة؟اي*حدثالئ-:"الاممنحد؟وام؟نبمرخالتاركةبمخ"إتفي!بالهراثامشقكلعىلهوترو،ا.ربالدىءةترة

"زكأوءاموضفل"ـ-ويرعأا0فةأتف،15،صورائأضأحاوالتيا):صاولةقياحهب007قهالهر

هذافورناثأادرا-%طف.ن،ء:همحمإياووع.-مأووهر4دير"المه.ومدنىوبحركازصمقنو،ة-5مضق"ءةاس.اتكاقنهرائفتفحمالملإ

اوصاف!ىبفيألابر"ـكاالا"بممحصل!علىاتالصف.نالءخمدالع!فىزة3مترى5م-اأرد؟4،ذات"فىةا؟"ل؟-توقيه:13،لماز:"-،"

"ةاوضنث-ح"الةاةهمث!لارالامع)إثقفما.شطمالجاوأل.ة-دطالالمب!-اهتم1وقدم(الئنولكلور)"الثع"بيراقفاتعو،فييةالةاررلالاض!ا

ناةأو?عاوعابهاو،ر-وألالمافوعرمهنو2ة،كاث-اعر،ار،.يةالةوالكزعةلثوءلالاو:ثي."ا-باروا.ل51،الاخيره!رالاعفى

لاء-ةصحيرب:،قيرةفثالةقا15شماو،يمةالقدهاخرمفاو15دمجااز-تمبدمةأكلخذتألذ

كا.الح:اةمعأمأرعأ،الءدتمعلى-اقفخهلالملإاتنباثنل!:ةا-مهرالبخعأضا:اقمبالعفاة"والئاني،هنقي:"01اله-اأصرلاوغ:؟ةا،إق"ا)-ا

اً!عر،يءهرعهـ:ايرةفامهامإ-م"فيلاابةمنالقالهكأ،أامممذ"منمهلقاو،لاهنباملأوحعال:اال5فقن،ء!مااألااءعلىا-منوأتن("ياسطبروونترلاا)

عهالءاًاًعرثااةفعيءرالاطف.رههمه"أام،ثقم"أاءرأا،أعهوهنراامكاتألايممملن،الا.مرئن-:اقهوبالث.وئبناطيعمياناقفهف،سحي-"،كأ:"هـصادر

م"ـ!سزفةاذالاسءير4ما-مهظمملىأ"وربةبئيرهفكط15يرميواطإ

ثرث-اىاتفمذكر،"الملاحم،رمنا!صاناء!رأقعنيلامذأحملاالادبانهوو:عاالى"ذاادرأكالىليةاثنةأيذللى

اعهيرعفحعنا،ةماتم12مجيوعفهفتثعلعالابمير.اىالعسبمبالحرععينيالانهاالمهءاعناوصابإ.هي."حإلمطأ،اطءاق.للمارها،الع!رعلىهفارج

لحث"إياعفو،ل-م"متعنحىتأايور3فهفم31عنمثأععير.هفعاراعيا-يىلراعهفيئثطءو،ةا"ـالبمنعلمهـ؟وراب،51:4لرااطضاقنةأرميمهفىء.هاالص

لبتفءلجهـااقنحيئولراهمهاتيالااووا)--!اطا):فاصيرفقن55"ء-ةائيةابهن
يدلىلمةل)ايكلعهوعما،1ورو،مةاةناواقثقيرعيلفامؤو،عأصار

ذات13ل!ىةو،حممل!3-اكا(وا)بصإ:هـغا،؟نالحزوسزافالمإ*هة-ينالىجعترثم-،بروصوخلستهو،ذا5لديكربةلىاذأ

،أأمالفعياعناعفلاو،51ا)ثةفهفاعيمعغ.علىز:ماوعيلالم"ءصرهه؟""عيدقفو"الةديركايىداعني،مهلإسرولقهالشاعو.هن.عنالتن.قف

دي،5ثم...في:4ا)"اعهلمخوالوعهاالةة-عه"4-الاعمأإئأرفسعمها)تنةولا)ب:اقإاءاءوفهفلحنيء4،هـعا!رلنباعرث-اعأكثدفع"بت،"ثاف!اهل

،لأافناز"ء-دولا،لاء-ملةاقاداعفذ؟ألا،ةعطياعي،رهءة:و،عنللمسمالىإفهتراعن،الا8؟إ-هـحول،م40*4يةإع!رابعدماهء.طنهمفدالطفثاطد

.يرقاعااو،نااماال11تعلقت)ولفزفاول?11ز"ووزات:"،1ونمامهاإلمه،حمالملاف!

ليمماأسعلىحأله8حمبهرلداعفئاو!.صى،عنوسيفرالء"د4ممعنأاقدل!ينتنفلاأ05ز.-كطهنز-2اماو،ء-تفكد

لما!براأ2اوانايرا.الرااتعبارمن"ارفسأ!:د،تروا،ذ.ثلنلاواأذءيالاللاخه-ا"*م"اذة"جنمااالمإ"م:"يئالشاعرناذللافىالعبرومناًعا

علىز-خو،لمل"ه"؟نالاء.ؤى-طم"ـترسمسل!لا-"اذا1ناهرلظا.ل،أض!اررطوواثأاحدلا"وعمليو"وث"وافق"ومر،حهاا-وبأتأشو،م:،،لمه-ز

11زة"صاثعاراًأي،ما-مة"آلمار،عري.عرفلم،ب!3واق:دى"الهممةو-ياليوت-ورأة-ة"الجغرودرس،ا):ارةيماثحدافى"لعمطازتاجميوما

الذي،ديمالفىا:!اواوالحس،ريال.3غعا01)عا،ةالخي"اناقوالم،بةا)-جر0هةههاريدوا!لصرف

.ارمان"ذاا"أه"ثهرف،ال:-ارفي:ةال+انه؟!ا-!ى:فىسلاءهبواس.!اذالا-ةولصن

اثيرارفبل،الرثاشءيبىل!عناطدثثأض!ىاناململالااثيءيروالااففللحالاتص"ز"ـ141وز!ورا،افيةالجفراقعللمو5اء.ا.وءر

يفال"إه4وف-ام،ش"ارالعقوقو،!لمحاء-ففىوالعرثانا41وعرلىااله،ةدسثصع!،،م)-م"إ:عامان،مركلم"و،."الةفسضاع،.لاواو

ناء-أنيماكوالذيئالقلةاذالافذمنحدواء"سل!اذلاستةا،ضماإ"اا)وضوءاتمخ:إتفى،أدوال؟!ا،إتلا،أرصفف!طةأخذثم،إة،ير،أ،ميم

،و.و.ئةةفا4اعببرفهـ13ال،ولنفوثصر.،14ئقا!دةعا.ن20.،"لاغلللفاساجايئوو،(مالمليأتم..اءتو،12إةوتاعداقدنيرح!والق
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والأمما)ثعوبنحتةتلدىةبلمنعولجوقد.غا"ية،ماقي،طع"ةلمصفاتوهذ.،الجيالم!رف،الذهنقي،اطفا).وحار،ذا!افى

نماءالجهمن-رآوكاق،ةاًهلاداوثلإة،ينلااوفلا-ف"الكباريدعلىلم)*م!الادببل41-5دعلاولى،"اًءرثاء:"ـ*ؤجعلنرا15ًحدوكفيا"

الىاةضحيث،"الاو،ن،3-ار"في،جيمهتعمه*ا:!لالا-:اذن)15.0.501ءريئالمبالعر51رثمنمغسير.ماء!لاعااكاةيرلأءماى،اإةدم

اءةابميرفى،أهرالصاا؟لمي!طعءدتور3الدا)ء12افضلىالئ!ة-3ـاا)ثنائج

-كاالمالو-اىنلاوؤناولاع-!ا5دب!الاال%فيةاد!ااننإمذعك)برالمجطموسايصطم2

دفطتالاليو،ى"لم!شدوثئا،دواآنأ.وأد،ااوأث!روصنمأ"ادثااولى،"الاال،1-بهامهصأطااا؟إءلطفهرالدننكهـؤا

مامدك"ونكررذ!لموال.تاليإفي+ااودأولجاءورولمالةاثاتوغا"يةعى741-ادبغد،4برعااارمط"ع"

زكبتر؟ةجرمنكمايةالحر13اثتء:ال.؟صلةاعوادعلىمن،والانر

ىإير"اطرباسم

الةءر،لكمولا-لا-:،ىةاالاءةامكلمةث5-اذنأم-كلةال؟-تاحذ05كالاجحماعىااةفاقاووا)ةعصبالةحكزفيب!ث*الكةاباهذ

ا!اء4العيى!ا:اقافي15رو-ذخزتأ18زلا،حإه،ونالمةءرليبا)!اواعلوموالاداباةكاي-تماعلاااصةاذصب"وصا.زهءاضموح؟ص!ب!!

وضعلحل.تدب-ة،قرم:صاو،ة3-رمتهـ:إطةتو،ء،هعل!لطو،درف،حثبا3،لمكعا!ه-،صادمنياالقضهاذه5"اسدرانف"دثع!ا،أددغ!

.،:عم:!تخ!علالالمهازاا:أفيميمال:ه-؟حنةل!،!:!اعلطااوديفر.ءحماع:"لأاتسالدراافيكأ--انر-يرأوا

،عمجتكلوعلى،فردكلعلىان،الاخ!را)ةحإ.لفي،يرةيدوهذاأركاؤفا:!هكةابماصدرالتيكرةالقصالمقدمةفيلتاؤايرةول

بئ-"،و؟ءردؤإقا.ـمن..ة"ـواوكأاع"ظراففءوالذىاءت!ابدانإ-قعارفيى!رةشجرت؟فاصةام،ءع:نن-تماي"ا-مادقيوفضارفي

ببليرلاماابر-5عخذلةأو.لررلذم"زاللا)عدةباز!نمانبرعدعجيهامس4"إصارو،أ-انلاازفءيرعلىذأرفووةس.ملرسر؟او،يةوعلموضا،"رلمعا

ر5الظافيملاإ"ا،ا)"هاعيالدا،-"اطرق!وفيللنمافخموولا.!ان51ار،ةفحراووروأاوافةصرع-"حما-لاااف."ازةثرحين،اص؟حلهو-:".عا

رظ-2!مثةمااله-ة-دث"ز:*اتوالوالاءةاممنلدلهدفي،15نشرعلىة:!اع-لاصاادصعهةأعنزهءةتألقيلاطتاةءن1)"امةءفأهـ:.13ب!!اشانهاة

وواءركضمن،الان!انزفارفيالحباءءورةورثوه،اطض!ارةفكرةطروير!م،،-ا!::ء!ب،:امالاصبرو-ودبرتمينوالقي

اذعانالى،للإعلإنب-ع-صوعالى،"المانبافوى؟ج:دالى،المالوا،-دمافلافىرواوقبالمراه"صالمفوزإكء"فقلاءعارص"

ء.الاسودح!ابعلىلييضللاحرالى،ار:ع:صرفيعلم.ةا-الا.لمونبة4الا-:ماءالف،؟ةعأ15اوة:ص.ح،اهـأهإمازإكلىور،حتى،.)إ.:توفي

الا-%لاء،نل!الاع،فةالجاهالقو(لالما،"4كيرلامالاص:امأذم5لحاة.:ساً،وفيما.آرمنين-رلآالدىمأكااا-ت-من،رهكاوالمذ

نمغملىاعلى،الافرطابرتعل.:2ير:حررولمى5كاضأن،ىل!نصراةاث؟ساك!تفو،انفاقواوالرياهواا-أشوالتكلارزباكولا)قلمقمن

علىو،مغافر.وأط؟دا9زدياز:وعو،قشةةالماهكثرو،الف!رليماحر"طإةها

م6الر.على،مهاتوالجيلاحزابلمخ:إنطلي.نللةاثممىالور،.ن3الرغعباذثالهوماز:"ستهت3نراعرانالامكانبرةدرحاولسأر،

إ.؟نلمطااحشودوت18احةار15ازو،اءالعلىبراثاو"لجاءعاتاهكشمن!ا:امالاصتلمكز"-دارك؟تو؟اعيئلدا.ابالاسهيماو؟لاصاما

."هاخ!امجتنحنلففياي،"الشمالجممامرءا!لجميعفى5ءفب!ااصةام"-اتعضامالقياء:تالاروالاثاءاتةثرعلىوال؟ابا"ةالم"درق.ن

الىء-وللحاءقحبدار!بيلا)ار،ذ)&أءورمننا.اناريدديموتف!ال!!ورحرقفيدن!ا)المتفوك7اًقد-يةفيوشإد

الجدلاماقث"وايرةالف!ر."اطرشو5ل؟شا!:أمءن.د.حمجتالىرة2اشوا؟امرااطفأوةلة"لطيروالاساعامالاوو!:ع،وا)!حايابريناالمةر

لمبنعالااةاحواأنوامز-،اعلىبملا:اهلااألإس-اذ،11رحرفمط4للذاكاألصلقنىا--،ء)حااله!عنلدفاعاو

ماع:"ءلاات-سا؟لمؤخلاالدمنقى!ءيئو،-.4يىالسووالب!اف؟إ:!ادالاقئده.ساوكازنثب"ـ،كظمن-اوض*هكا-لتالمؤ.دفو5ذلك

ص-لإ-ليهالا-لافي2؟رالازمن".تحع،ل!ثدرعة"ـعوادياأ!"-ا)ب-ث-2ء؟ال!تارشهيئ-1:ه!،ف!ولسءع""دف،ـعذاقى؟.قالى

ينوتو،اثالاحدش"باتاء-ل!و،ةثةباتالمو،ثاتملموا،زهالعكلبر-م:امالاص-دن،-4مللإصلدية!واإنألا-س-3الا!:امعن

لىااوم،الع"ودياتمنأ.للمريروقىر(3(عنوااءلىفجةا4اةاعياتالجيمجتهع-7الم:اليةاق.ءةالىبين-6ال"،ليةاج4والاالاصنام-5

قهت!رضدماتفيدالفرمغابثفرق،اشحةو،عمل."ون:ئرمنذلرو.ا!ةاملىبد.

نايل،للتءصبعناءيى"وت-.له،الةحيزمنو؟ته،ا)ةفاق،عنلا-"اانة:ا)5ءثج!اانإقالتيال:ا)؟"الفكرةقررماآ-روكآن

"الاث:غال،الىبةالضمالكزعةث*ولان-آخرت"ير4-مجتعكلعلىاط-ريةعارءق.و51:امبر!ونقيعالىالىص.ل*قلتتالىح.د

--"اور.الهدوء4!ربا،اد.فرأ.ندفركلوعلىءل؟ا،ود؟ادأعبادلافرا?ونلأ-ى،فضالة:اولالجدووالهـةاقش"يةالفحر

قبل،ال-ع!عذائلوسا.ن"ة!يئه،نةالهسئوىوا)-5،يرال!م،..الهة!قالعلىىللإ*ث!ضعلااءةاموم15واولاف!ر

!ه:ىص،عبثمة،"ـربتعاولىاوعو.ماير!،يءرد،اليرىكا،ضوعوالم

،الهتافش"ماا،ريملافا،ينا)."اهضماا،لجدا!ااهـا،بهاطراماء-لىت-دلحق،بحهابثافىرضات"نواوع،ـ،ةربرو-ةثاان؟حن

كاهلالاسظ-و.،نونا8العلأاء-م؟ل،بط!:ء-ثما?.هـ!"اث؟لمذ.3ةلم:.-،لىا4.ةفيلم!انا)مرء؟اكولا،ال!بابمنا5ًك:-تارالذمنا
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؟ةمصمنثر31نفشرالقيلاتااهـ4اهذ.امةالمنسالنايرةبدذا01ضى،لا-فماعيةا0الةفسيةالمهود،تلثقطاشهةا،كيرهوالة،6ملالجاا!نعاتو

كتابئ؟فى?دسة12وشع.عئومايريرهل!ما9صالة21كلنحالفةا)ننائجأقي1و،بثعفيسيلا-"عما،1تسهىء

.خبعالى،ال!:بنثصالى4الةأليفألىالم؟ا!مذاومز،1انغلينافياو:نثة4عالشوتقوث(،جديد.اصنامءثواي،امرالملالدكتور

نمئناةاشهاخطى2إودنالادبء"االصحافةعلهو،تجء:غه.ن.ئدفالاما.ةاهطالبوس

،اله:هره،الاد!اعلازوأ.ةادالمعلىئ.اامنوا،"لالفي"ذ!فيالادباء،بهكن!في،اهرالعار3:والدعلىخذتؤالئ4حفاالملاى5!لملا

يفلحولم6أءا)كلقرالىىولة3كاا)سه-اهتا-وللا..-،5للعموالدراساتوالحواد!باتوا):ظرللأفكار"عرشجملفيالياًا-اروانوهو

!اًءالادبمعاااوبىضهناًؤكانوةد،-هالنآاعطىحينطاظهاعن-اا،-فيالتار

شوار.اللطفىد،الىصف"،الىافض،ة"للووهو،في"فيةثمانقىل:عيمافيهنب

.بد.نمصه-عوتح!:ق،ال!نغ:"داواهل.وهـة:ه:(ا)تىالاخيره

.ماصا

عه!تصلاء5-ادي-ةه3:امنر2يفاكا-ر511الالد-تور!أنذللا

فيويءمهافيهراثهصم،الاطلإعوا-ع،الذءهنء-افى،الاء-اب

.ةجيهم-".ق،ع"ـ.و!و.نء:،ل،نيةفالاالحيا!اس!منجةررعلىا

لغهناأكللىذةفىا).بدعاش.،ابر-.-ع:امكااء.دسفربعل.حدهوهذا

ه".)ا!!لمن

-ديدإوالهمدفريدت!"ءطولة

ءة-ةكا67-؟صرالمعارفداروالحياقالادبفى-3

ليق"االسعىارقص4!ةم!ئمىاحماصامن15دفبهننالق"ةمذ.!تخاتفلفالهفتا

ز.-"انساو،أسيوبمة-ل!من-،يردحدروا:دةرصلأديمالمصابدثلل!.عى29ء-هرهالقا،لجهاهـينباابلآداأمص!ة

ف-"اوعلىضماهقورزفينروفحأ،عتا.غيرفيبايدى-تهادوصر،ةف!ر

الكةانة.ارفىفيا)ة:اطاج.وا.
لاكأ-ل!كأت-ار!دثابأ!زضاتءورمطولةكاق!"-اليغلماكااولذيا"ت"ـال.قاممنقى-ا!الهـقالةلاشلا،تالصىومناديبامذ

مفو-ىف-ال:!ال--"زهيرسيدث!ف-.ئرء:هـع"ـاطاثان3فيل!لماالادبفي،لمهاءةوالذيبه3"او.نالق"دامنالثانيالربعفىاحتلته

فىو05ليوها4ةع!مأ،فحبم،ادإب،غهور،عود،"وركادمغءاتصوالهوخ:إتفى،لاتمقاعةمجمونهو3عنحث-رلا،.اط:اة

تىالفبتأسفا.!"ماطلماامنلهخاتوءايةزوا)ءا-:هلدرحلمة.رام-ببالالغر،كت!ابعنرثحدفمن،والخارة-بةبماي"لاجاوالاددجة

زهءدا-رلقاءللقطنمح)جفي.،وزان،،وعمل،الدراتعنملع!4واعرشالىكاأالحويتفىبةالادبكاالح!ا.فيبثالى،!ميه:اذللامه

ءكىعلفىل!ال*.لفيهزم-لهلهدسولكن.الاياممرعلىيتزاثدجعللقض.ةدرسالى..بمالاعماق.ن*وسالةال،النيم.لدءنلاحاسيس

كان.الامرفيبةقاندونفسهإهالذيلمأدإنمحبصاكالدىعجوة،اهطألاثرإةا!زواج"

ينالحبينء-افرفجعل(أ-ةب!اتمنغضأبذلكخلالضلى51ددا)ة:ىد4ف،اعدائهمنن131اذاذا5،ال.ثالةادبانصار.ن)-:

ال.-ىنإلانول01إإر-ينالاا*ادشالذلد!8-فمالحليألمجاوراولىهاعن!لىولنسه!طنا)5أ:صحو،عاتإمو!واوتثعبت،الءع-ارتعتا.و،.اطءلنمقدت

.؟سط.كإةالااو،*اءلاا.،ب،1لاقا،1معلمثصحلالاتحاتجا.لاديبا

ألىعتهازة-5ترغب،الر،حمناءضااةجار-اذ.5منةص:بانربدشاملةدراسةو!عالى-رسالةذاكآناذا-مضهطرووأنماه،أميالر

،"الادليعد:"ـم.اصهف:لمحءعد"12بصلو"3ال:و-الىفت-أدم،الدراسةكآفبئغيرالة4الماء-ب-تثم.حوله"دثدالهلدان!-بشوعمولجم!

دبريل!ثدة-رفيرمحرو5ذأفا،15عايرو15ثخغ(داروذفيكاردقهاباراءة!.زلاطرا!.غةمجمواوهطر!اانهلا،في"اءاعلىاج

"اعاداذوكآنفلوغلاد:ياتف!افىه3بقدفىةىلألى!؟د."لجاوااعرالداجا1حرمالابل!ن!ىوتاو،م:،1.جوهرال:دمالفات!؟م،لي)ةاباو،ملةجم!موحدة

.ك(ف؟على2:ملاواب"تا...اطلإقاً:دهفا

اتياةثةطالوغيرنهإدةالجرتصفطعلىيربديانلهقيأح14.رةللوفيئيىةغانظيم!ىكان،4ـعذاةاب3ف!-لفاذالاصومهـالات

-،-ازفي"-ري11ادا)فسعلى13يرثأف.3وأ:ة5لا"ربالىل-ثت-الا-:اذالىرسا؟لعدةيرسلوان،ناب3فىهانثرغنفضلآ،ءنها

اثا.ااضامامن،ءلاقىءااطكوم"عنتمنزاكفيويلا.ي.اطءمالى،:الحدةأفيال.رالادبح.لالبراك4---ادرالع.دالى،م*"هه"

ءالاال--نفيودعف،بيكلمابرعفىفيالب،بالذاتباز،ـءرشالط،المتنيالط.باداندثو:رححولامعزالوهابعبدورالدكة

-هحمامضمنتأس11يئالى-،ىا-ردمارةمهـ!"ثلةطوولث،ورل!رةحولندور!هـافم؟الازه..ةهالحدثبى"الس8!"الحولصباغد-يبالا-تاذ

،دء"،ورالىوال"ودة"اقةالكلفىلمهـللتطليقرمتزمو5فاذا.زدفاء"وايزاللابعضهاو.اءةبواالمجلاتفىشورهمآآراهاو،عابرهم:اسقي

فىوهو.ه501ء:"اوكتمصغرهمنذء:12)المىاالة+اةار-والطلهميش.ءالردثتظر
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تة؟وهفسةلمط!:ة!5،إف،!!حةةم؟!ما(شاحىوةينحفي.تلولمملابعدوالا-ةيوا:"ـ!32فيأ"اءواوالةصادعلىالجي!قثنةاباذ40اممتزا

شكأ!-:هءمص!ور.غرير-.بر،ت-ه!اوت-عرمنير:تقلالث،اصدأر14ئنافيثةوا"اإبارع،ائهابرل"سوافعولل!دمتفضالك!بشضوصصارمأ،عةذلك

ثعجزم!ء:دو.إب!اطاصدالراا!يرفعنأيعث-:طلأ؟،4ءةازويع:بظ؟.بمهعأارقص"

نهةاه،ا؟ارةواوا-إوه:هال؟درةألى-:اجأ!ذيناالبخا!"ذاغناؤ)فام!ريثأ-لةاإدافيما-الةص"منالاولاةستافيلفاؤاكارولتد

لب.الغاعلى11:!اطرحدظ،لرواث"اش"وصحداالىلرسدل؟امةد2يرعر.وزهالا-إ-ةعبارةفيا3إصوخمهدوءفىالحادز"ر-حشرن"أم-ما

صحمايارزشةإةفارضالا؟كءطاارصدعمإبةلةةامؤلى51وقديرديهبينالثماا-8وفد،؟)؟!ةذرء!ضاققداز"بدوولءن.التماسلا

ايا.همدطمأضرلةوفعتاكاأمنارغيأ،ةكلمب!هـثرحداثمهااءةمىحةىصدننءبارةفيناضجةغ!رالاحداثيروردف-.ل،المدىذلووالى

ف:01ةلأسا--نأنمفقيخرفيز!او00كا:،ز"ر3ذد!-رطلالبأير.دو.،ففالاسحدالى)صا!اةكاد

ادثحومناهـبمربأأ-د-افةهمالاسبىر3ازأعالمفيبئءالي01-ولشماءلماتيايخطا)فيإ)ف:ىكفاححلامرتصويرفيلفالمؤأشطد4ف

كانث:!افاالأس-جنقوهو؟."ر3ذر-ردأءالصطلوأبرتد."ح:انيمحملاتخءا"طفيم::8"الابداعراغوقد.واشاداددع؟ل،دمة"ورفي

د-هفطالا.لكاهالاصفر!ادكاو،عوروةءصعافى،منثخ!ءأكل

اجصرفالاحيزتاوأثصبخجن11فيوهوردالمندىية:3مع"ـان!!و-بامالمولعلزت،ـود.ظوأ،-اس"ـبفارلامءالانهفيوال.اليوغة؟"ـ،

:ير(ا4لج3ادثه"لطعطوإ-+-!اط)الى.عملإإالماشيئ"را!ورل!أت"الذ!اذبه3سولإدوئنم"18نيأ3-لامرتقبعمطالةفيال"دؤذلد8،ةالمنلالاوتا!خس!هالم-ع

القصة.ثهةا"الخلا)ءحولذا3هإغساؤلتوا،له81عآلقيويثفي)فءالمقلتإغاو!ا!-ادز"ملفيالمةبثةاقغ:4اواروعالة-ى

-...-بةواناة

عذوب:ثاء"-دانلولا،د)ررفيلاءدلعذبةسإ-5اؤلفا.اغ"الىىالهليرحثح،الق!!منفي4الللن،تالمؤ!تد-لفاذا

:رقولانروزلمن.لا-:"!الهامبررلاالتيإهافياالالفاضامن31:يوزىالولتأؤاقلمالىبيفرأضذةكد،للم!حافة!دانفيبىملالكاهرة

ا-:ةصاإ.دمءةهفأااءكرقوسينبينيضعهاوبموبري3ود،،4"عل5!ر،م-مام51نةاكلىلكو،وروالةبال!عتالحادز"لىوأ،اءلالوا

ذ."صيح"وبيند:هيرولأنعمامناكانافانولاكاهمىوة،1توا)-،ت"ذ.وتر-لى0افطا)روالصدقعنوا)هعدلطالا%موالجزءمذا

!قولهووبةء((هى."اشو"!صوة،"ملتةش:ف.ق.ل،ال.ام.إتالقياتاواللش-.صىعلىلفالمؤاشفاءفيو؟ا!ةالمكااىدةاللفةفي

م:.ل،دا-وحفاه،و،(46!كاا؟رعكي51رفةلمةاااذنعأ،:يتأاء،.ء.بة-،

-.ر،يى"رمحة!لىكامو.!داروو.نقص"ـ.م151اا)نيارهـع%سب.ةلا

لو،ديؤتافطتقا)ءأرمذ.سدوكعنءىفيكانوقد،(66مى)"الصحافميدانمنالهربعل!وعزمهجنا)منوصهخرد"-صالقح

ىوه"رالعرللف"ااوصإلرق،زالى،بيعر-ملركلفيكا.ب!فىسلك!ا،الححمخهازفييرالم-إعادالفسا-""موفيالالخضيةودكانا!بعت

.بةالعربالسعوبينالوحيدة3الىورأاداننيخاعلاالتبالمؤولىاكآنماا..اًعجمي.صر.نبلهراءلىمهعزبل

رءعلىف.،عيةالمطاء-ماالاةفروالك-اًبفيللنفل.!:افمما0.51

الىنالاز،1ءةهاعرفوقد،؟!راءارمطاردارعاتمط-وفيالمأفبمخيةس"ةوةو؟ة.؟للم:اضا!االمواطنهداعلىامىالاضزتاوا"دا

الأنقانحدودابعدجعلاز-5ذلك،لتالمؤألىاءا--نعنخف:تك:تادريا-ت

ف:ع-"منزةاللاميو،،الثعبافا،.ضةعلىحظاقيمل!تإكوقوععالهءة:4إلىح:"الظ.نألاحقالفاسدة،سلمحةاةتيةعناحشتا

"تب-د"دةدرة-اطقفي-8!-ةلةاءحةهتةمطها.نابال!ى031ثرت"افالصحفضاعرقدأحةالاس:ةقضانحينفي،ةللتامريقحر

قصمىمن"،ال.راغ"با.ضعماالىمشكورأحديدبواديفرءديتةيهل،-ادلاتاانعلىءبعبنمنوهالمثؤتقاطروعوقبلالخوسط15في

الصةضة)لليطللىانغلىول4يكأدماالقص"آ"وفيءاقي"لتبالمؤاغا

يرءوا!ة!دالاعجابواقر،اكعبانا!حبأذ!صا.اورا)4!عى3لطدة؟فجأةليعال،!"ابرة3.اشبوالانء:(473

لانالمهدهالمباذئالةاتثةيةالنىا"ذمعناءةذرصتوان،اردإءة
هياك"اضلفاحلىء

..نال.بارةمذءفيعماضل!%،،..فجأةورة"ى-عل:،1الةىهى4اديرالم

الاصهلوبالىو.!4-صيالادردحووعنزنأىلءذلكفانها،ضابت

دنى.االصحفي

ا\لمهلاهـة1إسبائباوختار1بفيرتعمثىانفي8!"المنالاولتا)ففيلفاؤااناحلقد

التلاحنهتاحيخهفي.بالصدقمفعمةبالحياةبصةنااد؟،حوفجاهت،ابمللا

النفجقايلةبةالةجر،-ا.ت-1-اصالاخيرالملثوفي-إنيا)5للنىتفي

الخطيببقالدينللسان.هءاشةعر

عملمبةعنلبمالئلىفدأؤلتاان")طفيالماخذابررمنولعل

وتعلييطتحقيدنمابا،الىصدجع،بادقيامدا"علادير.3انمامى41جازولوءالرصد

الطولا،القكلمىفيا.-ا.صيرة4الالاتاس.د..فىذلك،!-افي -هىمر،..ط"

بروففسالل!في.ءالاياصدالرموقتغن!تضلىاندفدهؤةلس،تاص"مة"ابةوالاجماع

باري!جامعةفىبريةالعراطضارةامتافاواطرادثمنيرىدناراصدا)بطلانذيد.\الفص-ومى.ن

اءا،ذة-"جذاثفياو.ناظر؟فىت13م8عثماالاللنباربمنبع:س

بيروت،ال!كشوفدـارعنحديثأصدرفيحرنفدنوسهمنةفيء.لاو.ا!خريئمىاصضوابيهه؟ح15

باالا-:يعالثءلمةث-توءبانغ!:هف:ةح:اط،يرصدهاندور.04
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شحاة-رمحلىلمج!بل!ء

-د!*ط!ا

ا!أااااااا1

ا)!!صاىصى!راى

سرورنجيماهنتم!

ارضمنيمربلاس:-دبادأ..-دإدزوعمنس!دبادألىص؟وس.صاط-جزراح:يهعلىب.ل.ـءناًوح:ودافقأإةهلابيءأنو!ا)من

.،أعهـلبا.0لتشبيرا4..اله-رةوتصبح.!أط18زالبررلإدالىا).ركةالشعومنثحوأرتيىءه0انال-ودو.ن.ء4.صباوةطةسواواطب

س:".ح.يلمصالىلل.ودة-صاةحهاةالىح:اًةمنةا!جره0اخفبالكهرتيوحبالروة؟ا!ا-باثر-8واطءاةقيمخماط..لكآل"ذ"حءوووحارقأةق"د

..و-مرحيا!هقصبئ..صيلىقضجمةالحبيرا(عئب!ذايصاالىارءودقزةكزعوهىشقالعاراح-رعلىةس4مةةقيىء.51"ضاهاوالمةاديرا!.للىعف

صهاًقيفماولفجاةيرأليانؤهوجدافيولي!ذهنفيالتةييراهذلكانوالكةاحوو:!نوائقال+و-وةمنلاملاوتنتزعناطزفك،!منمةابا

نمرداًرلميدأرولشاعرناال!!""ةحةيقس"*كثف،يرلطوزعاورج"!لط5.لك.اشتعانز--حقح؟اةجلامنأال.اافىاءشىوفيا)-.دانفي

س-ليوريموالذيحالواهذا،الممريعااوامعح.4علإقةءلإللماجللأو،الركانعبد-.لطللأالشاوينبئللثاعر،ا)-ودان.ند8تماث!

95ويض!صاربالانط-لاقزةما"فيفي:إفانفدءتص"هـة"ماكلووراء.".الح-نالس

ثهرهمادةم:هليه-مداط،بيالممش!الوافيلي-ث:د.بمانوهـبليرهسيواصليزالهـاأعامجرىفيرأئعينافدفير3؟ةق-اناكةهـ!او

الذكرياتز،2م!اق-ءود،هـائجح:ينفي"عبري"الىافاتالمعبرالتيالطريق-ززوانئبنمصيأنوق:ا!..اشالاحروسطلماماوال

روعىفيبثذا،سوداهكلإلاعايه،إسريصالدعايت3د!9ا)باهتالي.هـدءكا.:ينعراهالألى-أ-دء،1

عهوج-روسفح312"بأ"ووطيرهاعبريأمواهالى)ز،ـضامآن(،الف*رالىاًز.ففرقفزالئ.لك.هءد8ا)ةفيعةةالفراز!ارمن)-:ائن

..0:"الا!وا)لاًددةيسوالهروسةالعر.لع:"بخااهوسووجبا!اخهااو3أوواصعيناهعماا-لإلمنلمبلىعازت!.عانعة!نا))ةإداتما.ةائاللاحكاما

:ةهرطاإبةطفو--لاوأء.-اتوسذا:.ياثر3ذابدعامفتراح!ذو.يةعبيرا)نزهح.افيبما.مرالتيحلالمراعلىىءرال،1إد

والىعالم-الم!برغمعاتء.رف-احةهـكياله،قفىلهغ-امملهـ"م"اجلاددلللهما!باًنمننؤزةاإ..هـعاًهىوالقار

؟عبريأ.دءكل4وقدأز-اه3؟فترانيعمإ:-"إدورهثصبحانا)نهدعلىنرأإ؟ازةا-نبع"ةاومن،قيدوالتع

الذيلحادلاعالشذ)روث-"ل-الا!كوا)بتفي-الشاعرفكانوموئ-ةحصة.ووالنافدا:دعأديناًفةالمظإتوللاوهـعقدةعم:-5،لقىل

..*.يإعالشاغرعلافة:علاق:ينبرينوءداز"ـالرهيففى"ثبدأ4!وعدوانبة

.ءاهظأضيةوؤىوبع.دةريات3هـبئئدهالىال"لإق".لكء.ب!اعيالو!نعىدجيلىعوالمظ"ا"

"سهضةةرانيريدالدي-يلممراعاار-لجديدلعالوباوعلإقظ

"صتياربيهصل؟انيى.ث)نوالذي.)شهرءمادةيمىبحونهو-داءلى"لةطفوعنءدثةاإزه0اطجزلس!فيا!جرةمثأقإتعاةاسرمن

الحلداعالتر!ساكاعركان..ياتر3ذمحشلا-"طازةحاضرم"ءلعصةيرأ-وتلم5فتدءوا؟دببالالمحافلةثقت،طفولةزت!كا:لةيقو

ء.صاي.0ر3ذالمةاةع.الى..ياصراالواةم..المعاشت!ارابيناشاس؟!تليدافي.تواضمار.دانبال-وصايةيرجزبلدتيمنوالدتي

)بعدها.الوقترةسفى9ال"اهةوة"الحبياتالذكرمنعدثدغيرد"لما)ذيوش-ب05كايىةح-"ـاثىلذياقوال+ر00والفاف"..ب"ا)نرء..درق"لم

إعلمنحفراىبريمققهو"-ر؟*!همكليصالمهنعاارانبسكانهاللبءادال.ع"يراداةلاوت!هأتكبراذأبجبىناثاًءر%عماقفيبةا--را"ذ.

ول!ن.التراثامذودعهاا.015شاهـهيئ-ىلنزهاثعلن...وفاءاعبريمفرءالة!و3ذلإسحه"ماجم!ليإعافوارلت!ولودحدفىحي"!داخرفأ

ث.يش.انمنلهردلا.بف-از!ضعلىير.يبوانيىتمايعلاالانسانءكا.ايمن5-رةشة-"دزهفيوذلك،-ا؟رةحز.ي:ة9وسذاجحلإوة

الواعفيألمو-دا؟هانق.احان-بليمبك.:تثبروعما.!هءاضفيةإب"ـالاماتداعبصفيرأ-ةدباداً*يليكانر.4الىا(:و-2"في3لمراوفي

لهبريأؤ:ءرولا.ثهاألشزكارلليمىية-يوووتوترحركا"منيلمصساال!يخرا)-ةدباديروحو،ينكاللا؟ذالذوف؟،لمالبرأقال3،"ةاهـمرةفل!لؤ

اعا)وادة...هـأدينهـينمفاعلةومزاوجة-الازفتاح-ر5و)،1ص.رة-فيء!رإلىم-!،3قدالذيكان-اباهويرةخيلاطيالمذايلون

دادوال-والممريعاللواعلشاعئآالمف"ذموفي.ياتالذكرذة01والحاةسابا.انبدفل!إذن؟اءهلت-%؟لين3للمرا:ذلذر،5فيأل؟-:.ةمثر

!ذاك!:لطيرءنولم0.مهأشا!لا.لل-اةساثللشاءةاء.ه1ل-ولعلى،اباءيرىحينيرالمتاد:دباداًهـال3تتحطثم..!ء!رتط.01ثماكارق

.صرهفيا+وكةواا)-ودانفيالمعركاإين9ال.لاقعلىإ"دإدهوضعقدفيء"الاروهفأ،"وحرمان-ياله15ء-دالقيالحلوةال!ورقزإكوتذوب

اء)شايانيعلم!تىودانا)فيالم+وكه4ح،يقبعدم2ةقدة!نأرلم0قالعرلي-قحا-وى"كاواًيفية.؟شو5أمال،ود4المةدوص!الش

.ءوانبالدةالأثورةا:دالقصحدودفياططمذاز:نبعتن1-د".نصحلموإنصايألىلل+ودةفية"الياا.لمحض9:جةا)ةوكانت

محوللا"ذاو(بمن.نونرلمببأ*ة،"!ائدودةمه4حلقاتثك!ل!وه:اكوصايا)-ودانصاًيينبالعلإق"إ+دتتضحولم،العودةالىيقالملر

.المعطاةاطلقاتحدودفيالظبعندو0كلهالمالععثك!يراًاًرمزيبفرعما-.صءخصا!لا!ولحن.اإهر5
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ولكته.ءكةا.راحارجلمن!تفررل!م-اج؟ليكان"ثد،ة!يدةداعىولا،ال-ودانفىاكفاحاه4)فى"تاومبافيو5ممرفيلل-كفاح

يإفحهث!ي.ودو،الغدألىامءاتالفاالعجيونفىلمعانياكاكلانف-عررلمأغ::أقوزة-5يرفرضانيرثدالذيالجدثدواةعالوجهفيللإ"تلأقليبال؟ا

وأككرثر31ياكلرأأفعبالىص؟ليويرزبط."،الخإقدالحةاًنعنالؤا)هوتدانفييرعان!بداًإكلريأأةخالوول!ن.ناثاعرانو!د،لى

!:صءأق"ل!عفي-ؤلا)ةسااهذوءالإقااذ5بعد-،يردل!بهدخلويدتأبدو..-دثدةبرنياو..ةقدشد-علمةاو.ـ.!دثدهاًروىفلملشفل

نهاو-دةههرى-بنالمصرا(ةاضلينمعصةبالىء:هأ"مالعار4كالم،رمعفيا-:صأهعلىحنوليسالمه-هطالى!ور)تضا"رتترا*ععبريصور

:خة01وصنامضهـوثهرءفيز،ـوحيافيةرسجدحلةمرأزبدوع:"ـو.هوويفلىاادرإوال+ةاتصاكالنيةفرفي51عز!دةقصفي.ذللم!.لامرامهدأ

ل!،قرفياهعز،ءبرى،ايص.نجرة5،رفيالصياغ"كانتةقيداراءروفيدوء5فيللت"أتبدل؟د.0اعا-هالإلىوشد"لإلمنالممري

فيةوال"4الب؟ت:"ة3.ف:اكااركل1)كلإسهح*4:اغ(ال!هط3يرد،رياو3فييرة"-نكادق،وفلحراتعج!أصأحفأتارة-والمحةلجواكار

لوا)إ:!فييةمو.هالو،"كحرةلاغير-إ"اد)5اثرغ"صصولمرارو!لاويةيرقر.الة..ء،،.اؤرفي"بآاحوا"يرصرزا

أصعرضاءرربا)ةجانتوكا.دبوعلىم.لحدثاخارج.نوالوصتدوه5فىالوءىث"تإلكانارلالواقعل!ورءا!ادىلملالطومح

ةدالوحأك..اخلىالدا)ةهوكةحرالىمة-ةرق..تإت:!!أ.ءءا.1فكطيرأصاو"دلقد.يالم،ريفلرواميصلمربنلعلإق"داعىالو..أي!ا

15بعدأبيادالئالةقعا"عءص"لحراالة،صاةسكان!-دث!ق":دةفىو.اط:":.ةء-بيصاق!"ةلاو..قمهراةض.ةدتعفلمال،!هـ"عثوا..0!ءمر

صهاغةه0ا)!هـونهذاتلاثمجدثدةوص:اغةصديردم!.ونالىال"حولزالتاومصاياو.:!منيالمصرليتالىع.كبيوةة!4"اص.حتوانما

قدرةثر3واه.ءبالرالكطا)!مونأهاحتوعلىقدرةكر0.31ن"مر.ة!"""يصأمنجرة5ل!ة!هدقفلطكاأت)!د..م؟نالاعلىمة:وح"

ارعسهول!دةكارقصثدد!ة!"دةإين،.و..0ابرأزووقىضبرهان،ئهعلى-اص"ت:زم..3لمايصا:ةقض،عكري،فىاصبكأ-ثم.ئإ:"ـءوعالي-

ارعكاثومنفزعرلحناو..تثرلمئدقصاء.ودةمةقحلمقات،لمدء:9اح:!:تاويلمصرايفلرا-لدامنيصاقصي"،يةر4الفىاءعز،ففي

،إكة.،ث-اةعميق-دليدةمينم!أجها!وهزفسجدو-بليان((ر.ألمدايصامى15ثم،((لىقورمارارزكاوفي،نثةءةمو!الذينحينا،فل!1

فيةاهمابةدراطياةلمضامينالهذهيرت.حلاالقديملالشحان.احسإيزضأال!لةلاناجكأليعرفلولء."كورباد!يئ:و-:ىزكبر.زحبر

دبىأ:يردةجدص:اغ،اتدوأب:%رمأفبد،ـ.ةالبقيفياليإ-!2وويرمدمافى؟فحينلماويلمصرا-تلرافىصانجاالفل!...اًساقئلتهعاومأساةثهمأسا

05فىألعفييانالجرو..ةا"لإزمأغيروالءةفي"ء.ال"ةع:لةثت-دميلفعاللىيصئالدنفسو5ةبرالىرياكوئفر-ذيال-ىفالدءريلكو

زأ:ا-نامابعانيرهـئ!ومترالو12أوإد5.روال!لفياخدوالىالد-اكلـذء.للد-!!برأكنز"ء.يالمصويرتالركاوثإفميصاير

قربمنثصتانل-اوببداًو..ءام""ار-ماكلىاتمنلاصغيرقالءع-اءزورةفم!ء.انا؟دطاحزواام!المامينش.ءإ.الح!روةالهفيم"نهض

الحدالىالادواتمذ."ءدميلمولك:ه.و!ضرهالحديرثث:"يواناداومن.مرفىالماخبئاطءاةمن"ذابرثليعرت.ء((اءوالا-ر

رينغرالشاترددمنب!شل!هتحسةةحن0."يئةلداارعكاثوفيصالاق0591،15990س:ة-ة-"لىتعبكل?شدعلى-البةضليم!رالش

أرع:و،..رنةلداارعشهوفىدة.1؟دثوالقيمديمةالةا."للشحالقحينولءظ.ياروكاووء!رىصاإيئتفاا-ااءلفىالوءىذا5ابد.

نع؟شاعماةهافيلىعيش..تيرووالفىنخابالده0الب.وتبةوالخضة"ييملمازتكآ.0تكط!ف!رمزمحضباور3/تكاياوو3عنيرحةباناوار

0ء،تنمولاعرشالاب"لقء:عة،.!لقاتءافج.اثء"ا!فاولا..ة.مة..هـعنىء.ةفحر

عاخطوو."عاكلااتل؟!هـدةفاءخماذاياركوباق!ا10منكثرانهاحز01

عراثو"بهدءبر،ووارة-3ضتفرناتإهثلنقيدلجداغ"لمالصلحنولمدا.510دوشم..ءشل!اوء0لموتاك:لماثسل؟لاو..اهد-ومضب":!!"عر

ا!ثرتكونبدأتالصوران"المدينارعثوفيحظونلمر..،،يرة".ءعهـ

ثر31ءام!الم-ورونولة!ك!رارقإ:-رواكةحرو!علأوترااخلأردعنالمجماشراطىالعبيرلالىودلك..أها-ر-أءتعرورء.ه.ءالدمو

.ـ-..جهءليم!ة"فىإ"دولم،-"الدروبفةس،ء-ةحجيلأصبحلصأي
روصوحيىبليماستلمدث:ةاة!ه"زتكانوا.بةممااوو!ولاوعم؟بقحار

ناممدر.؟دةالقصفيلدينة01الةرلةر!ننداخا4ف؟مءولة4ألفيالق"يةعنيعبرالءبا:رالحليا)ةء.يرانكا،م-تحيلاامراكآنانالا

-.-ب.م،رفىاهركة1عنزعبيرهخلالمنصافيعنواثضاًوريا3

رعأدحكليرو(1)د!شلمحعااه،راح!لادكا"ءقوفماثوكثرآدايةمركآالةارا!دعهصايغنمباثرغيريقبعلرزعبثرو1،15هـءرفىك"لمساعنير.80وز

نمئعلا)،ته.4ةالفماركآنتوان!ى-عاعةصواو.ءالرعاعتكو.هذا.ءنالمم!يىالواطىالته-يرفتالورفسفيموو،وريا3"ن

.7.-ومىالاخرف،ي..ال-اقيب15الىعهدلل:اًعركورباة!:دةعلىيمدق

.ءر*13ا)ةتكممشاراًءوولا-وتفب!البستةنةالمديبرا!اء4فطيةر4الاهـيىظالهر-اكة؟ىالالقصائدمناكثيراعلىودمهدق،عام"كلات

فيالنبةعىارله.دنااذاحش..اط!اكلعلىهلثبررمالهازضلرةوهى:-"قضء-نثونالم!ر0وألاردن؟ونوالإ"ألى.وننيووال-ور

اءثارلا-وأوبالحرف"،م!هابدوريةالةر-دناو"ةةلمدياارعكاثوفإ-طينقصةعنأ.برالىالىونمدعوتن.ءمةعاكالىات..فا-طين

عمقعانحت151الئالدودةف":اك"يةالقرفيالفجرءة!ثدة)ةاقي-د.ان!ب..اإيةشرموالهاب"واطصاا!ةافةمناه"-ا49يرليعارف!:"يةاعنو

نمخةارا!اىوالشكو..الم-جدارضقإلالئوعا!رم..ءدسعنماتيرر81رخل!منلا"عاث"رةقير-لإلمنةإ-عاينةة!تفاهر

.عيدأ-الا-رى"ىيةو4الان..الحدإديةيد.منوالرعب0ها)تاظرنطاًبىنحن.وشاًعوثاعرطعمبينف.2-ا"كزسانتجز-تطلااطأرح

...ـو!وف0القإبفياخوصرحقدو.بةزتعذبروحش-الأ-بت،عن5.ا-رىةضيةايةوعنةا-طينقضيةءناطوعبيربالت

الفنييالمءربالوافعزدةقى"يةالقرفيالفجرث!ودط.ء"00اراصوو!س.ـوصدما،كاثدعلىثشدوءينالم!راضفيةبالمص:لط-وياةاى

الهـارغ1.الدراماتبةبالمشاعرطربالمض،.الا-اس؟سبا)!ووفيلفلاماءتهإتفكيف،-أل"ء.حاقدآصازأالمناضلذلنيقلبفيان

جهصليانوءدعلىهزفسضفروقدافعالىبمذانلتفمط.ءقبالأسلوفي".اإدلمبشراخ"وصراعاطاحقادوحضتت،رداواالءاللفح
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!وعاساسعلىاهالاقيوحدة"كمارشهتوانا-تقلمةاتهميفهلمو:فةالمع.عبرىولتراثربريج:لوفا.شكافو9مقاوم/مدازةةحلثدء.ن!ايرأ

اسا-غلى)ةومحينالاتجا.حدةوان.الاخيرةحلةالمرفيحدمو.في--لا.ة.فيعمقفيعنهفيعبريعردثميالم!رالواقعد-:؟بلانه

.1وثشط(الذاتيةد3ىلؤالوعنقم6نيرزفياةيونجح!استجائصدهاكلـذفيء.-ليانء"رائعة)مو-

حدودلناقيح!اانطلاقط"ك،4((اكاوخا،ةة!.يىمنلاجإظ.!دأفيةاباكةوحر.ءالف*ري!ورق.0ء15اؤ!ثهر!ا8"بةلممالم!ر

الامحرمخماوطاايرسمة،مشرصورةهناالح.غوسورة:النشريحفن-عيدءم،:.اًغبةيأهـماباًز-ويرأ..الداشاعرال!و..لل،:اح

كآة-تالجدةحئ.ءح"الةرفثياارتدالئوالاماسلداالى0الاخوةوكنصت.للعترة..الىورعلىينمللدبكوا،.!نلمعةاكفتينفي..""ا

ةذاكح،لاجكانلفدهمطمءظ)ةاماله"ونكلالعهونوكآنتهنيةا3زفهـبر..نمثىاشباحونلاقتد!،،..ماءءكحاو..ماءطر4ث..للزير

-:لي-بعحس-لهادجتفقد3وخايلاإلذاتو5كو-5ثصوو.بةاطيروس.اح..احدياال؟ثدة.ـوصاح.اس-داصوبء.الرب

صهذاكيسعلماجو-دانيرممنولم..ءاحدالىمشرقان.صباطف.لةبجإلمطي4،زاةالريمزهرةحارة"اطفالوفي.كام""الخثالا-ديوتصافحت

..عئنلمعلاالسبدا)حوخذلك..موكو!همنكثرا.ء،المد!:"ارع:و،فيا2تحأوصوصوا18قصةا!ء*ثوقدةةالمديفي

-ذهظلا-عينيهيفتحأربى3قد،جي!ون?،للةمو،ضءيىة.فيا!وبةالبوتمنءىخاراطارمجردالاخيرقمؤ.فى4ادوةاكآتفةد

ينب9للعلإفد"ثء:ضفلمواذ(ه0صر4العلى..الحوخلقيشعلىء.واوجاهواليأسالثقاهاخاثهافيداء-روحاراتءهـوتواكرالدخان

ورةف!.اخ.الا!وسانر!هو3بينالفرقولا.ال!3.خال!مراطة-ال،فيكلنااءا.رلة4الالىوحنين..و!راعاتعام،.كلاات

.ـولكنلاولى6دةالهـكل:فيال!ورة"هرهى،مر8الدفىال-!وخبةن9عجموهىواز!ا-ياًتاراطارألتكازالمدثنةبيحالىزءرةمارة

الا!رىاخو3الافيولاج.هافيملخمابرةحالاية،عر،كآئتالهـر،الحياةازم".ـوعلإقة.إاادية،اطارةعلافلأ:الملشاب!ةاطحةاتالع!ة

نم..ر54البعينيراهاكآنوانبالد.نوؤعفنو-دبء-ه،منفبكا

الحوخبرينغلاققو!ة.دبع:ص7--ءكا*-.-+لأالم.دانفياطصانب3وراا،رجفي

و!يخهاةهـرواالق-ردنوء.32---.3لح..-،زضاءنافورةمنفيابالذيوالماء
-.مكىا!هو.-!م-ثئي

شةردةم!فاتكل،1هـ!4وال:اج!ع"ا.-؟--ء3-"-.+33"3"*درشر-"ال؟ديم؟.موء-دوعلاة"

..اثنيةوكليئءلاةاته5ر54ال.مع"أأ!!1لمئمأ!/1?،--رووالقي.ادوهفهاايثةغلاليبساللا

لا.//نمةء-أ-زر--.عع!-ءا-.!،لبعايخكا15ءرهؤماد،-ةاصو؟ت(ح!ا

القصرالءوحبيىءلإقةولانجإ،2!!إ؟!\،!نمم!بمكرأ!م!ث!خهصيخس!ح!-----.3-ظبخب!؟؟.،1طعحيىكالأ-ىردوو"الهزلجاوار لا8!رل01.وا)حوحابخزين4لا

د51"صاهصالحارةالىالمدإةةأمتدةفا

بيعوق"اعا،لخل!مىإةثاصر.ااخ"ل-كاو..\ح!".".ج!حلأ!لأ؟؟--إ!1-؟لملا162ممم-ير..فةهل!..قوال+ر.ملد-ام2ةم؟تع!قا

الاسؤ،اجرأسفيالمارتقدبالكمر"-لا3لأط!.-**ع!بر/لاص!أخ!فيأ.الاحلام.انةلاسولالع.د.مذ.ببن

الثاعرت4.حين.ءأئرحا،9،---+-3/.إ9*07"--...مص..إكا،.-نما!3.حلاما..ال!ةارأ8كأيىالالقياطلوة

يحمىفاظ.:ةردأ-شاهراصي-.-.-ح!ف!...!!ي؟*:-ش!ح!تج!مض!كاتوهكذا..ا):وموفيل)يقظ"في

ههاط6فبء.بط:؟ألايهدباوتبا"ارزباطبازدياد:في"-:ليمضامين

؟.تمثلهاطوورالجاهيرعلىالموتاطسنولمابخد.السرءنالىعبدجبدانالئماءرشدادالفونيةقمهو؟نتيالم!راقعرالى
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يتىاد12أمارلص4ائنءالاجمرصلمبئهافاوبر!نمناباز.بم.اا،ايئتخأأتشخطوش!كبلااطسنالسرزناجعوالشا"ب"
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