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.ذف،ل!رعادالقيافوالاهدافع21دطدةا"يد.13الفي"ماالصحعرز:ماك!ةمافيأ1للابحاثالاولالئقد

وا)شعبء،لىسم:"اس:اً-.،اًتر4أصفدتحنانومص!راناقعاوواصهمطغوهوهغالهغسهقمصبعهلها

لىعردالجديا،!رالد-ةورأم!)قدحىب"4ال+رالقوم:"ززعزثعلىفىالفريرالضموذ!راشالجزمأساةعقمقاليناعددا:هلمسفيأتقر

تاك5اتالا،يىداعرالثعبمنهجزوصع.،1،أدعربلهأ5صراع"إر"ب%العالامةوء!بالمأساة"ذ."ولانفي-كمنليسو،ءااهلز

4زءةاضلل!شكأ"ثلحدثامصرثقا،ةفياص"لئهظالاظ"ارببذللاتمحاولؤهسعنم"تابعيخالينمقازشرزبررثمالغاؤ-كطالفرالا--عمارةقسومن

"-!ال،ر-اةامفوبينتعاًرضأىشلاءصرفيوزحن،ألاخيرةديماالهور.نايعآكرلموانلمقالان.وا،ا-إع"اتعمواضمنليتبرالذياوضوعا-2

ايم!ىشلانةااكا،ز:هة"أن!دشالذياةمينأا):قافيبءتااوءاوحدةالمقومجأ!؟-أولبا!صىريماًن*أانساعملاانبريءةن!ماأالاا:حثاالاتمة

)-ور!ءاللءةانالم:مينافي5الخعال!اولحدةاواالق.مث".لكإينرفى.15ةه"14ثمجا"لوىفكاكلاثر"ص:ءاً،أبكاالآد.جلةا--:ت.قدس-اً

نلازةالأنامعهر.لبابالةايلرأوا.ة!السةءللجزاوأقلل.رأوفي4!ودالمأ!دتب؟قانوورا،-لهبيالسللعالمفيوءةمقوبميرة

بعادثط:شع"من.جيةإههاسأاذلاالم"مجزا.يالمصرئ!ادمدا-دق:مديعنسأضه!؟،اشالجزفييئهدادا%.خواا)ةجدةب:"اد.را)ة-وةا-اثارة

عل."ار6أعلنؤصصأ41زإكوالعا..هةوهذ.،-هأمزوخصا!هطالمصريضميرهثارة.االماًساةذه5فىوالمالعارأزضالف-فيإ-اكلاانبدلا

،يلمصرالطلورالفومنءاًجزإطىونازيايالشالادبفيالافي"للقضذ.5لمارةلوثلطعلى4ير!والافريةالا-ءوالدولووصزإص"

دطلاغاواا)قص!م!.نعددء""ـفىكبيره-زندوقدالثعىالادباهذ.0الامم"""ة

تدوين.إدون.:هك"يرجزهزقيوالشعبةءن/ع-ارمتامقالانذ)كبعدءأقىثم

ز-جياطوينؤدوعمايئنحولانا"ج،"مأ!مةوحدكلا1،"مهالعاوالا"جاتالفصحىة"8المسكلة

"-"ا)شخ!قىأإوكايالشلما)!ضلوربآا!اا3!طارةلمالاخروى-وررؤتتالاستاذبقإم
الدعوةانما،يرو5وا!مقاعلىردوصعها،ارق"وادإبألاس:اذ

يالشع(لادبا)اذ5"ير:خذانلىاًج،ةوم.رةالدكبقاملآدابا.نبعطا)-لمالهددفينشر

قى:فظنادزوالجاةيردأبدبتةلادالاثارا)هطخفيباءلاوا-ىليواًم!در.؟جحرفىبتةال.ركاالإغةادبىةوفيالاهوايزالعزعبذ

ارق11هـذهت!وعأنغلىيالهصراًجالمزب-صاءص!والم!رية!الروح،اةافثاا!مجالارهينانيوالاهورةالدكالمقالىعدتدول4

،رةاله-!اولم:ة15الاةةونواابلادافيالهء:مدةلةةث"للللأصووةقاً؟ةلالاوا)ةاريخ.ة18:هطالحمنالصىئيرعلىيقئوز:ينالجاحججوعويضةلمشحلةاو

كاازجولاركاالىأثلحدثاحةا؟-و!عشأنلو8الهـعغيرمنلازهوذلور:مةجاومنتخلولاقييخاالفر?دا)-إس؟"ا)ةضاربر؟ةوانبل،يةوالإغو

كا.الظلا!خ"ادللىا)-"غائطلفنباووحلراوةتلالثء.."اللمهباتخ:ققدعمارالأصهبانىيرالطهولااضر3اررةا

تامنلمدوناًعيا)مألادبفيظحملاو5ماوةةة،-زبادرزةااءمء-ز،لكايءشلتراالاةأ".قي.."لقولتخلمقانز-إطيم؟زتالكطالىطةه"

العإممنأكاء؟صأق-!أ41-:الملي4اةءأرإإص،م.ورغمالذينواين2برل"مأثي"و4الإلمة"اهـ-بوىالىللعاً.ث"اجةبالااعالارءفهةمالقوذ.5؟اوبين

زعءثرع4غ8لى!4"رإر.ز؟ضاأدأء3(2!وصعورإأ-اولواقدسالفصباللضد"ونجاالا*هه"اذانيرىإت!اوذلك،بقافةللللإدبأقادنتكولانت!احالتي

3ةل!ع:شوبملتا"وكاارفقصم!ىشوازرلك(،ا)فص-!افي"11هـ-:!ىالىانسالءق!3ءفىإ-،؟طكانقدألا-هعمارانارهوةادءبوأطوريرء:ف

زخطيما:اهأوغير(ما،م"أرتذوركاوىالهـدوكاإل-ءدكاوزثد0براةو،لموحدةاألفصحىإغةاعلىييرقصوان،لي"الصيتالإهحاءمىا!ا-:عراعلو

زطك"شعنأص"يرز!"رردبمازشدىء،مرهااإلألى"م".تكربرإغةة"ت3قلىا):يرشةلقويةلاس-12.نللغةاوحلىقت.ءكرالىر:ةال"ر""القومعلىوبرذانىثق!لط

وزإ-ما،أ!ؤةافية)ءعر؟ل)?اإةاؤطالةاسم"ءأعلىف،"،1يرصعبلا!:ثالاغ".للاواسه؟اأسلتكن!ان

نأحفأزلاإ،زرصمنإعكسأوع-لى،ب!:"محا"ةاترعباعلىفمم!زعثرفيا5ولاتنااللذيئلينالمقاوعلىالمشكاة"ذهعلىحفلاتملرليإنتأاذو

فيأ!!ةءثرر!رزطلاا)ة!هحةةال،ةمشعنىالم"دةالهـ40افىإء"لل،جاتاعلىتةصبفاظ،إف!-لىاالإغ"عىرأحاعأدفاةهاودا،لاخيراأتدلااعدد

بر:،اك!أرلمث؟فوالادليأءواأععرالشيحياولالتكطنيإلاغ-اأومىالقص

لي:نما)"الأمةبراأ)،شبهفيتيم.:و؟،ءفنمز،له!:فإءلىأو،)ش"فيلللإثبكاقمحا،أ.:هناد-.ينأقلماصىاالهدداثابزقدفي"ابلادكااعهدت

زظار.حذاو،إلةصحإءمتم)ءف!ايراشه،وان!إورناطق:ة.ونامال.وو)حلت.بلىاالسفيحد!كا،لحضا"صرافيأءدكلاًثءةذران.نخوفأ

لويح"ا.نمارأمو511ةلة:عوني:صأءزفيناىزرإ::م:"إةضة4رءرةهوظايرينأكاربهالآوررفك-:ت،الحظ!ا-ن(!اصا-"-ابليمينال!رالادير.ين

فين.4لمثاغةلاكو12نأامالهو.باباااهزفيركلاتنثن151"-ر!ينا
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ال!حف:ةءاولي"لشحلعن-ئفسوبهداثةتجالشعبنتركانو5لنايىدوفلمماا!ححالرأياو

س*يفأفيزصرهعنذاز4ـة!لااله!م.فيء-رالا.لالمالاوم.!وعرةاروفون11باوللاوان(!-طيعبماوالقط13خاكال-ىلاداق14-وابى

لاوم"كأو2مغيرمءةدةجم،تقصمةلقر01،المةخصص".لأال!.كةغيرمامةإفةللةقاوءإدر"ـحهروحوايىتوإلئيةأل)بدا)ف:يئزهرصوفىالادباًمذكآقعا

فءر-ة،لاف!ةيةحاتمللإالاص.يبرتعفيخطةغلىمس:قرةلاوهـف،وم"،انلم.دااهذفىزيةالاز-اجسبمنزة:داديالفإيةالصياء،)حصوء.15

م!5"ء40ءطهـ8!؟!!لة.،ةداثرباةا-5و،تدلة51براحبنا-متشح*ا!*،ول""أقالويىغا،يرلةز5ثةاقونتكا13متاوعالإه"علىتاقتصرااذأفع:ةوالو

3-ل!كاواطإرحيةيةنضارل!ح"ناكاونيةاال6ريةكارتظرحبناتر-م-.الدفتةالح..قوحقائقالخفسواقعيةى5اط؟"

نع.هـاولامعجاغس:ل18ثصااوءددولا..نجاغيرءق.ماللةظتينتحايإهوهودرا-فياكعيالفولكلورزدوينفيضكرفل!لحاايةوءلى

ل1411مذام:لعلىالتل؟قفيالقراءو.قتوقتيازفقانانرا،ووازهاسض-اه!فاير!أكأيرولابا!،لهالهـعيزةوح.ةاراممات4الوا-تخلاس

"الها!لاوالم-:ق:ع"فيرالةجةللكرءمةادنهزالذياعةهماامشالةءحلمورالفولمذا

ترضرالم-*ةيرة.مجإ:تاادارةأ.ثراذدهثمتلقدحىوهل*،وكأوضأءق.ا)ع-ارفىلاال"ضاربمئوانا)طف:-.ا!هبيرالة*ادابمنواما

.لالمقاهذامهـا!ثر"كاصعحااررنهاةمن-الهةيرة6هقم:ح-رالفءحىللم!ة01.مللانث:بغىفل!،نمماءبه

أزفماالا،ز-م!ادفراس!هعلىاطدعدمانقمنءمف؟الىإثادااالم؟اأءاز-ةوغبحى13اعا)ورق!رعنة!لآالىشعياد*صثرو.نب!فةا)ةا

م-نفيإولامنثرو،فبها):عءكرواسنقا"4بمهعتر-نامةرااح--تدقاكنو"ف"وا):14الصإ3مهإديئفدىأ-ع"لىازهاو"زواطدءثالفكرمكا-ب

ال---ررةرشاعلاة"افى9مءر.فلىديمءاتفى*الحضوءهفى؟نان..ثة-اقواانناء:لى-روالفالادبلر-لملهعشيفغك!لاا"رىجاةمن
...ء...-ءوورمع

ياوحذلروومع،4اهالعاالعر:،قه؟"نمكاج"ا!الاتكانوأ،"فلمعروامن.ضماكلعن-فرعوماتفييةالل!وافكل-ىا"رالعرسيةنعلر!أقب!"

بةأءر8المنبير3عددعلىوىالجدلةرأ،صا1ودءفىلمالةثمةءدودنهالمط؟ثاطنأ-اقأن-:بةىلا-ميةقولغات-!هحلماواصبحتمحليةت!اجل

اطقءقبوقاسحابماثعهلءام:4له-(اتز!عل:حانالى15ءيراواطبممذ.

قا!القثعلينيضالدلال!لقلىسدلىشوحااهمانهاالينلعنوأمناإمافاىرأاطويطعفييرأسمى!لفكطالفع!حىمنبقرثام.لىإبماًاوتفعررانعلىبالشعمةعامن

.0وحرعنةفلاكانةوالهإيرإ"ارإ-شاايرعما!كما،ع:ئمميرصدرسهعىدبا

نهعوقب!"ج!اذذافييءاولمووايعهبر!ننهوالاوحيا!ادلمقالرعلىاحظ312م!.لفصحىلبنليو1.ر-فهـلال!الثة!لةإزل-علىا)ةا!ص!د:!الهرمبئو4ال

نا...-"االعرتاساالدرد2؟عادا."4دالعرالإ،جاتيستدر،رأ.)4دهذا

الاباحتةقبممنزءفيىالىجمهـفمتحررادببينلا:مجيزال*ععقشهيءمن.

نحتاطان-اجبالىومن.بهااءالاغرافيهدف-بىيضمرضراوادب"دفيانالب.فىعمفز،ثلم"عاافشاتمنالمماضلىالعامفىرق180ل.ال.ا؟

مي"وإقالهدهمزترالقيالفصحىالإغ"لىاوب."ال.ر."موالقلىإاساًهةاس"للدر

!الونا"قنافياكابعضمنبماةائمخوةتجارنلاالواقعنخالادللاع!طلكيةوتصييقفىولكناأصإ"ـب":3الفاودولا-دادلء"تلا!ءاصتل!زأاسةرالدهذ.فىاووفاة

نمما"يخهلةظهرجارحأألممؤكنمكماالواقعهذاعنالستارنككطثفر-اعدنازهذا.يعلىىصل3-أتاللاس"درلانذلك!"محللاإغ2للمذا

نيناوالةمنث-ير3لىأ،1لاه:-داو،م"ـالهايهالاةوةءةا؟14تةهيهعلى

والشرءللرذيلةادفءرالقبحانكدالمؤوممأ"فبماطصائمىاصتباطفىء-اكلض!اعنف"ل!ملآالطالىغوية.!"ال!و

هوخير"والمسرحابنل!عنالمنشورالمقالانلييلوحايةالغوقيبارباءتاةإ.بمكلفك!9ال!مواطاصةقأ!.1اتومينرل،"ادليء"والا.ز

ع!اد.كآتبهقدبذلفيلان"وذلكفك!والسبب،بحاثامنالددفيزصرما.اقل؟م!افىلل-!اةآةمر.""كرلهج"كلإن

ابسنلفاتمؤالىعادبلابصنعنكتببنمايقنعفلى،جهدمنيجبماانفهىإةاةشاتاهذ.ءثلمن؟رة-ونرانلةاكاناذااية3الةوفى

النصوصطعلىودراهمتهحكامهاوبئ،ونمعنفحسفي!اأوقرزفسه12نياخباةووحالررفثوفإة!ااس!عتووالت"حىاللمونةنها.يرعنينهفر

.بحثجديكلوقيص!صحاد!طنقدكلقيالسليمالم:،ج-هـووهدا،ذاةثاجات3الإنعزفمهلىاالشلاالقياله-افةطعفىالاخرىهطفامحى

والىذاتهاالادبى"الةصوع!الىالرجوعالىداغأندعوانالواجبومنءوعات!ونلانزصإهبمالمأصذةبةقر"حةس!!اغة!ؤإصىح:ى،ةالام

كا،حكماورأيمننقدمفمااليهالأ-نادواباممانتهاوقراع11درسرىال*رإهناءإفكطظ،وورو-اعلىز"لىفطال!زين.إينالاصوا):فاف،للأدب

دلالبهعن،ة!لأ/الباحثاوالناقداصالةاوحيدلاظاارايق5!ال!ارهذاأنبا)عوأةاجامن!عأ!باًتياوج"هامزو،طوأبفىاوبال.ت-حدالىو

الاصلية.مصادر.قىالبحثاتقصاءعلىألاة،03اجلنفي."-قأنيجبءالىضوعلى4مفقبا،"والفنيالادبي

عصهنهطرصم!هرةالقالاتلاصاأوير"دادفرجةلامؤاوتزفا3ًغرحدةاادوامدي:"وابلحدااد.

.ةروماة8لا

وا)فإ-فةالعاش-ان"وبأو!ماينمثر!بمإلم!نم؟االىذ)كبعدواز.قل

هنأثللانىأااأههدامث(إاىدهدمجااذلا-تاجه:ه!ترمقياقدوا!فانلجا((د-وسالموالعا

الدروبيءيسابقم..ي-بدوبرول!دودوثسبقلم"بةوالة-ريئظركاا)الت:و"والا-و،مجا!د

جهر"ءبكرمقايلذاو5بابرإ"يرالةحرقلم!ا

اثصهافيعنصممهعلههغاؤدةنمو،الواج-أجالا-ر!حت؟اًبمفيرلملألاول14الانلاحظا.

بينهااحررو-بىالقيبالحرعنحية!أكاافبلابادةوا"طياقريموالدث!2(ديمصح؟لم؟،اندفي"الى:هوم؟4تببحارصومولويفآعرير"حبام

ذلكفىصلالم"ابىا)عرالث.بليينو،ا:رالجزفكطأسك!الةرل.-آ".رلثحءهه:ة،وا:-يةلراط"وخماو-ثالبضوعموالىيءالقارزفاريرإفت

سلهابااالقعأراتوراضراهذمثقبالثافيل14لماا--ء.لببةماوذارو،اءنهقرالىيرستاق
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هغل-ونبهبلهلمءهلفيينس-بم!"ثوالث.رعجونمنفهبدةىصدإقتيالىر-ال"ررو

ضلةءلم،1فهقة"ـارالىاشا؟ز
دحاةال!!إ.أإبة3منف!ا!ح!،-وسلم!أوالعالمة)-ة"الو.العلل!

هدمجالمةعماع.دءاهكألأ-:اذا"جمتر،خاإورل-واإ4!فإلة!رخرت!؟رزةأ-!مارع-لاسةائما؟رعم:قاغهوضعر،ضءجرتبلدو:عبماًساةشو

ةز-5أ)،عن-"ترفدا)ف!اتهـذألءت:)ةة-كطات9هير"فياينأجمةعنبنءا:رالجزفيز-لطالةر

..ءأا"ثءكأد)-"،لطفائماام:إهاتر،اةةوراالثءر-بم:لمنكاؤطاعةزءمةشل!و

،-ت"ـثر8ثاذيااا-كاتى5ىالادابى،4ـث!!ا-:.-ر-،ع!.را-ا

فإلاةإةإ-4اف!اخ:صاص.بإطأح؟ىا4ب-4يرتوفإ-ةكصابأةمز،فصا!بةأءرالجزجءالفىهـار58سالايرقإتلهبزجماالذبر""أعق

نوركالا-د-3الميراتلىاإدزهابا."ا)محاينأدزتم7عأم"فيين2المثا!أصت)وموالذؤبالح!ا!قكى""صورحدوقكاة!هـدة"حوالمر،و

فتحفالااو؟لها!صفالأهـذةد-ياذاعضولموا.ننكمإة!كاطأ!"خم.هءئرازلجاز-كطل"رلر-ءعمالاا

ء-رزهف؟وردتالذي:اؤا!ر،وظتةةرك!ة3،3.9رر!أاح342!"-مليشىحزمر،15صدركانيالآدابل!منرقع!ائدوالقالاتالمةذ.5

31!مححا!فدا)عإ"ةةفحررفا،الع)."عنا!الةصهو7صرا!.رأ)قىالحال:ومره:برلابيعراللاديباد!!عااوث.ربمالك:احىمر"وأ.و*!ابر!

تزإيمم!:!اوإ:هـ،اءلىوريردأالكلا-كا(ضالهءلا(،-؟ةوالعلا"ةلىطأة؟كرلامآعنليء-دأ،ء،لوفديةحلام"ـا)فرأأر-تربلأ5مك:ق،ءاصىبرجفى

ة؟!رعلىمدة!هـة3حايرض.لااتا،،ة:ق!وني!ا.+إ)ر!،!ةكالىلم:هاتلاحمشعنفلملاخا،شهع؟4

"برعا):ادو5هـةاوداقص،1،الة؟هـ؟هعلىوريردءإ!لاادتواامأ1.ء:ة*أال!!-ءلاباداو"هليأقر:ولداددليمقاان؟حطة.ل!.نليهـا!)كنو

ا!.-3العإميننوإةاااتلىيرقوانريىءلفالمؤان.،،ة!ض11دلا:-انوت"،ز-:ينالفروحشء"تصورالى"!ءثرز؟ا!وثعبوررمأساة

-...ءائربزابعرالةبان،وغ-دإ."لل+راشأ؟زشارعند.مارالاسبروال
ء-لى-شقي.تكانانإعد،،؟علماررو!،أ!ءت-وث!بينز"ءو6يرلىهو-"

ج:""لااللةاتالااج+زشانإصإ-قة!ضمكرز:لدوسعص!قاسما))ل؟مةاان
(،لمابم-لء:حور)!لار*حلاصوأءهماالقدرفلاغراياماهـةذ،لعا:ةلرهك!بة

ف!!0جان(-ةواً؟،االع)4اداةى5ارتنت01ارياضإألماإ"ـامنكلةهثعلىعأجدىفذلك،-ا؟ا!ا!سبركلالمىا)5ما)15أيالىعلط."ثروأن

هـ-وو،!؟بهـودويلى3:ههخرآفإ-فأ!مقاىليةالةبرروي"ظروثدالةر،ؤقلحق!لذم5رفو-عرباعرةا.ضزفسأباسالىاص"ـب!اا)تو.نبأمرا

ةعإمأ)ثةة-ينبعلماءأوضوأنىم4ف،يمتاإعا!رحاهإالعءثرامنبحرانلاءربضختومةالةأ3منلىةعوا،ديررقاقاطعلىخشلوخهاثبهباو

لالفمعلىاءخلامنوناإعولم!أم3"ةا؟تإهور*ةونهـ:هوير-:ف-دونزهث-ءغوالآطا-ىح)فد.ل؟-إعدةائرالجزتعرعلىز-افر3!ز-ةا)يالا؟دة

ةا!اسوؤد!إمىالعحث511فيعي!ؤهمنر"رطوارةوةالةءروين؟حماصاًق1االه--ربت9،ؤهلأند"الح:يمهلةااد-كامإةلةأسةعمما.4خهل.م5-.5 .-...!بمس-!لى.ري

ذ.5عةدتوزفتننياخير.حاض:.زبجا)ؤإمحأهـ-تومنزإملاء!رص.ا4-3ز-ءإان!يةالساهـوأطاعلىوان،مض-32وووحدخ!مث%،محرالى

ءعاأضا5هاأنظفيأغابو(،مبجراعثوةمنتياراة--إقلىلر:رةأع:لاربععلىتصنفل!،الحة.ة"ذه5مناثرالجزثورةلح؟صلوك،1

ة.-م--أكفحذ،ى.كرالامة8ؤرممن،،:و5ا!صالانوأ،مط"عءأ.(+"وليةواديةلماالمهوزةءابوضرليحلئراصإزأ

.-ش511الف!-ىبريةالعولة.مىا"ول

حيالاباالادبانن.عددفيالم:ثورةافيألاهوينالعزعبدةورار-3)"مقالىاعدت

..هذ.18ألادأا-ان101
وءلى،افوألاش!رالا-ة"تاريرت.:ىالذيأألادبو5صيالأبراأالادبادريلأو.ار"ع-وادإبوحورى،.!رلىسررر.!

بدلاليراهـم-نواواوسكاريي-9-رهزاآم!رإعضزهتبرلأساساذا5ا)عاًمء"الى،!جم!،1اش((ار:اطاطرذا155أاقروأناالي5برخصارك.ف

اللوناذ5من(،مج؟و)ةةأمرامنلةساكارق!4زه:!رلاو،حى!بلاامضهءت،الة-واذ5علىءبارةر12ن!فةبمشمنغتفرأاذحقما،يرةلمصرا

الادبفىاذهبأ.ذلي!ذهب؟تبآبر.بةالسفيعرفاتلسو.الادبمن،4رلمصراههة19.1،هبالهالىينالكلام01يديرا!ح.يمقاتوفإةأروالى

هط"أنلكهـءام!وكلءبيرعا)ةصح1)صا،ا-ام"ةأمف!كا:هلرساج،51وب!الةجهذهمنليجتفءا)ف!ح.ألىلصفحاتلمعددا،جم،!رر!

ددعجم!عوك"ف،الكتفزؤكلأينمننفو3يعرأ،ينالح"ابأواىلآ)"ةزامشكلة13ةجينةةاقشال:ىإشكذاانتع،نقاهرإاضواه

ءهها)-روأجالرهم)فااؤ-صمن3-تو،هـقيناارااءل)قرمنكبير،"ة-كينللوكاا)"-فهف--ىالففيةبل!م*بط.شحلة؟"ةىرلالهأ

وأ،ا؟"--لطف!ولهالز"يراص*عمومآئمبرالك؟اض!ذواا،شيرا)حرحاكىوا3-اأست-دثةالتيفاظالالمن-هختلموالمعبروا،:لهالجهبماكااط"ةالىوم

ذلك،لىا،اهبفىركن3لو،اطة-ءة"غر11زوقظدها؟ثبه13حش.

.ء-....بر"تض!حدطاًنحقأبب؟الاا."عامالمقزص-ىلاع:دئذلمءاوا،،،ء؟"العا

اءقثقةءةد،مانيشةعفدلذينالا)فن)"اصااوالةةأذعالذوققدشبط،-؟خلفصلبيالعرلحغلس-5-"ـبةمنم3فمديالعاعلىي!عبلا،1وال!

فيز)ع-زهاو،رمسإ"ااو،رةةصاأ!لمقاازعةكااةلىتعل.ال"-لأا)صومنلا.د3ك.فل!ا)ةوكقو1،،كدهناعإشل!.نلافيد((لكلدل!ل"ا.مق

---..؟ى-و.ء.خ11اخا"أيزلل!

وبخسو،امثلاتوالم.ثإ-ينا-لمارلازرهبرم:12مجلاتشرىانال:فسونتكانجم!إقبعاتحعاملرعنبةا)-جرذه5ليأثةت)ةد

.شهاستصق!ىفىنأكأأابهفالفي!والد"2"دنومإماعو،هةهـخ!لآ،1،أأقا1ار..ء.مأو-ذلكءليةالعلفيو-،لهادل"ـزفرمقاوعشوم4

الاد،ء"ألمحلاتأعدادمنثباعأم"ة؟ا

،ري--ور،!رلاا-:اذللةمقااتةرعهحي،راشهدكانوما

ابر"4عخبارانهرسهـوفيمازةةقع!".وا!لاسحفوال!.."التوأدا؟هـا.ن-.لا.رار5جوفي+،إقيقيرمنله2.-زةاماعينالىةةاكطجدء!3فو

م4زبا?ثقوااثلاتوالمهءثإينات15زفا،م.بئأبررا؟مجر:لكذوغيرر-!و!لإدبدتةفكربعص"ـلزةارةةد،وارعةالا-"ا!ر-اما

لمءا)عبارقتير*8يناهاًفراصإ"ـ،فىا.لمقالاج+ظر:عابلادالر*ليعد.ـوص-.-"علجي،1ةسهو5ردو،ءة،ازةازلثم،لىلماضافينيلهولاا

.،بيناذنميقوفهء1لحلافا،مهيرأقعثرمنا:"ارق-كألقدل!اي:15بمةاتراشأوأإرهالعالمتلغامنلغةل!أهانلىاأرفهوذالا-18مةز..اأ،)كق

.ء"اًلالمق-بوصاالمعلق.الغأتبرينبدعاً"ذافيل:-تةا)عرليانو
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مةهرالفذاذه5عنا:ع"!رتةوا%.اغهاء.كهذلهمو

"دمدةعلىثقةصرلاالفئالءملارةاةبالمءنبثغرلاأ!س-زهاعلىءالمةبداءأغذاب،ـعننفورةصرو،الغثامذمزيةةذونالثعبابان

هـ*حئ،أ!ا!(99،الابى"ه"شارعودزة"تمعلىولا،ا؟دددةالح؟اقءاشالدروبي!اميثقدم

،طور؟8الاتالاخ!؟إرافلىيرالذئال"أ-ط:-شاصذ!ىفحأ!ص!إنعا:3رلع

انألهاكأ!تدرالنج!د!نهإنمام!ا؟(ساوادل!فيعأوتك!نوولءوا\اذلى1المالرافىامدص!او--!بك1!ظة

الهـوت"سوت.اقديمأفىفهونو:ءرر!؟لا!اعمالوفىطيةالرزو

.أ؟دلمدفياصال"ش"فيجوف-التيرو!ولوركارياظوصعبهرىبقم

اتاًاصوحز-5"أفأدا،فىال.رالعا!فى51الش"ورعضأ"لى:،5ماهذاوبرلتوسع9ع!أس!3س!)83لم3ده7عءوف!إركيرر"عبيرحدعلىليلفي

لىااء-إدتاضا،1فا!يرةأمااةا!--أبرإ"ذه5!ف*اتعلىحاطو--في،:انرهة.اًخرهؤ15اصدرالئزهميايروفي،اليهيذمبلمنإءوقد

.*-ذمغ؟ندو!ش"شهصفرأليالارفىمنءةا!.قهذهفيء"":"ردم"ـ.كااك،؟إءةباهنالىن!ع!وفيعرالظانليفيءطر!:لىأقو،،المرآة

.13!خدمارف*رث:فقج-.لا،ثتملةطاويمارغولا،رإت!اليوألقي:هاللعيلعبلافهو

الصهذهب؟ااء:،!ؤننا25،التألاوزامترالة*ربرغق!:ة"تطيهف؟امأحهثيعةدةدو5برل،"العاما:دالفوفياوالذوهطفيانمينا(-او.ع

نيت:اؤا:ةامنتذ،0491ءامفيف:ةا)قيعنتفي،ء"!ر-مهضافيناغرارهـفأنهفوو،ا.وازرملتفكلمنبرخمويربدع،اتورمجاللا

يةاصرذ.5ا؟او،عارثأاًامريالش.ر11،:صزفء:كاة.اصعححإلأمرمنف:"جه،ؤ-كا-اتالارثج.ز:و،ألاحماعز،1دوز!مال:ىلةالرسامج!مل

في"واهل!الة-!رح!لاة،1قوش*لح،-كرومةالأخصتلحرإ"،را)ثااءة!.االىاثء-"ـباتءصاه!اليبةنتهز"و،ثة"مزوقو.ت"لبدزقاو،نصلمءاة":ا

ى3اع،صطعلىا،للعمدلفيالعصرصطبمريرعر،ونزالواوءاكانواأدبب--ار؟ء.نما

فىد-(!،وا)ة(جدر:-رللدين،الكاينل!ز:*!لم-عدزنما-أل"اان،3أعاشثإبخفيا)كأوما.ار،فال،1منزأا!فيامةتاوةام،ةةه3ز"ذءصر

لى.*دص-اليعهتطو،-،يرداحصح!!تإ،ثمةالأ-:فا"احم!فى3ئالةاإد--لاا.عد":،1

زةعتارءااذأامام5.1الأتل"ث-.زلألمإ+)..وإ3الش"لمءلى!دإدقءناصرال:*رعنإر"ؤثوأحدىفيبودايرلطدلمعلىت2ارتا):ى"افاطرأن

عها،رزىا:جدتدوالم،قهاوجد.؟ىاندولما:لمبى،سأهـ.نملم*،ةإ-::ءاأتلاصواغكرء-المفىه!ؤرو،ىإ"ةال.(و.2"الحقءنالا!امةصللىا،هوعدة

.!لىاررالةنيرزارذلكالىشير!كالا.را-رآفيا)ء!!!ة-.بمتبلهاأق"زس!سرقى5الاطف"نوأ،الفكرتقومىاحقيق"انظبملح،ءالمةا

إلح-ابهرءخا-طلنيلؤامنلؤ3!علمصت5ي؟إ:زاوذوالاشاءاوارحزلاأ،ة"والصااهطلاثواا!ث!إو،لص!أطاقاالجهذييؤهماوكر،ب1الق

اإ"ا-أصطا"فيبىء:هاي!فصاحمنليدأإر!،اةيرم!؟عصىذا5او،"يع"العلهطفواش"رةهاالابراجز؟طنا)-ئا)-ام:"والامال،الانيماصع

امالى!ةالا-:!را4:::جأضوإأالعددة!ا؟لىفيا)تفاراليإبعأأن،ال!:قاوالعلماقءارث-تما*خلاطأطالافوالروال4ظاعاتح%اكءران؟لحفر

لىا"ةلادهتتا-اأ:تج"و(مو3المفأذ5فيا!آتكزالىاة.،تللعابةنا2برعضيمإكاف"ارار،ةسهغيرع؟برثلاوك،دفاطقيقايرتخزلاز"ـلا(لاس!لاقا

زءاز-مطمظثصل،1!!-انالغثاورزتالتيا)ةفسعنويحالشمدءاةالحذر-ث-عناح-اصرفياص"-ت،يلاوالاةمذه"ثلالىا!تهتا):ى

أء"جعبن.لىعولكن،الشولاإتاسابةن-،لفياًطدرزشيعكاأ-15برةدر

:أف،ة.دلآنوا!صر.وزاببىلوسرؤعلىةالمتحجرالا!داوطؤلروقيعدىلااتنصا

ء-د.اه!.اجءصهافيما):أرافإقأار،:ااق،ءالكلإ.!إعفي.ءتفيطهوزالش.رعناء،ورازورارلىة-رفكيصط.الا.ةانال!لول+هد

..د.حةأ1)0ء،.رلم،!اإعانملاداعلىلمعادافين4لمةامنينيركثتد،نأاحهأ.دورهدوثلاباتحبى،ا)ة-لميةحارمها

ةمير،وجوير.مىررس-رر:ع"قدانالى،المادةفيص4نالىذلكولثصألا؟مدهتطاومخبلدور
وح"اقوأما!كةارهمووجرد:،زع"ش،1!وموسياواعصر-ودلهو

!-رجفج،ؤأااحإصداالوالهعلفيناا-لملاليزرةدص:ةتان.ال؟15لىتوقفي:نةالدفللإمكاناتانة-أماءالث.رل8جلىلىبالا"راو،باطهـاقأ،ساصي

فيلىا:ةشااًلةحوعلى-ه""ألاخ!إن-ا"قعالثوبكااوقتطكالارنمالثوتشامبا

لرأم"وبلللءأسي-ت)ملا:ع-أةةاألىذ)كدومو.اًاخيرااد"ءمركلانو5ثرا"وتا.س.تالافبليريالشاعردباء:،1اقعا)وان

لاو4ركا-ذه5لا.ا!اقم!زكاه.15ق"رأ-وباالئى1القإ)"رنادثيروانالاالثاعرعلى):سو،يةالشهر501!لماامن.شوث"كلم؟غلىى!!تو

ىاللأع-زا3)هـ"ةخائ-5ح!إرأع4"أ)،.\ولبر"كاةافي.ا!سارمر:لبرشابة،ة:هة،1وثفا،وغ!ا-تةرث

ادةالمالىاءزةروىا!لىا4صبادةة:-ن."كتاالح!ومنهـش!"8!؟+83أو،لالطواعي:االصول)ةةدملاجتماصتأاترا)ةعاوزكننفا،وعايع

نلرقر-5ينالازرادةلأراو-أءبالىاغة"اه:اولءة.بماضددال!بيةال"*رالقلبةان،نيةأط"الا؟ةاحاهت:ووةد،وباطروابةا)-تبالاز*ا

..ال-ت!إكأ!راانرالىذاكادئولىالضوءمنالقكاع"ذه5قىتناهـ!يرعنلمجىشفربم"عاًبرحتما،زاأهالاز-انحالةالىدإلاصافةوا)ةفس

:ةصائد،لىلاطهابلآداد.نلماصهىاالعدد!قررعاللونأ.ذغاذجهـناو،المماصكيه!وعلىضاذأألىفطالةعرمن2ـا؟:عةركادرثبلمليماث!ور

لرث!الىلةبارويردسود7لاة!م"وش،أدجوكطاعجليقتيصدالىكالةرسا.استقبلاءشوء!،ذاتصاالىاءالاهند

فيوحدهالصه-نأاوز-.-رصااف:اتالببرعالارن!وإما.ةارسالديخا2:يز-ىالفرالادلبالةار.خعنجرولةكن-أءالورالىالتقات"دمجران

!!تهعبدا)جرملابيل"رسافيقرفعتابىو،ألثهسعد18-ماللابيح"ارواوىدمال!لمقمنطفرةفيمر-:لمنماازهش-رةا-ال"ظيمابعب!اهازهلأمة

نم!رفياغشيئد.)ةةر،ونر15ةيزلعزحةأزةإصطبنيةفىبتملولماوا):أر!5"ومالاا،قمطهمنيئرجو:عبأ،نكالدخاينلا:ى:عبأفث!دارالاسنةر
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لمناحام.ا-..عة-إ.افاو--مىمالرواجونلل-لجالرةاء.ذكر-:أتيط"مبابا)كرشالبدرآب

ءاصةق:إناوث:عنقد.جوادكاظم:صديقتيالىلةريها

.اعتلا!راغ!الو

ف.بيملاوال!نارفىاءوالى،يرهعلظفيقالة؟و،ا)-جورفيإةونةاالء"ير.الجدارليؤ،ولين

وا!"اما!إرد!فييجوزفدذأووانفاتواذأ.!.13حرا::عتا!االا.قلةءاعنع:نبلامحجب

"ح.ر-ىأيافى.حول!ه.نعملكالاخيرجاهلار"نلتقىغداً،

.ح:لىغلإاوا..البمااتراءى

طرأدلهوها،سعومما:لةرغأحارتمبة4المةاضد،رفيقيا؟رالجزجينال!بحأرتالولاشبمذا

الماًلوف:ثالحديمندث--فاقعرا)شاة."اطخاوقالبفيرفيقعطبحدقلىاغنبخبنةو،لصورل.ن-لب:ط،لمقالمغ"براشزوراءبابمنيعترف

غهـب!--رايلي.فللملكنوالايامالاياممرتصدثاىبا)الاآس!انءندالحالى5؟،انىاطزاالياليفيالكلرةولل"نرةاطازثة

مثل3الآنفي.عرلازتا!ديرقك!.يا-ك!هـارسالاتاملهعلىوراهدظو،-ئدهفيدقرسلننمانانها50ال--ينامذيميزمالءنو.العاصر

ماإعضفبهتك"با!-يالهـومانتظرواناسديءيا.تا؟ا-ألاصرين،العبثمندائرةالىوحال،م.ىكلنضارهفيافاعءللممنحب!

زة؟ةا(اكناافاىالقوو!دو،اكةامر-وكيندو،الكبيرارلجداأكذاءامهسين!اربل

:قشرء:لاحقا-باترا4-كاذماالانشذ.5.دوراتسوى".الا!يرالرجاءصوتاك.سمعبلات4الم

م-نتسلمثتاذاثتينااوواحدةخلاوى8صدوياحذفهاةأ"د!ئ5-ذهصاح-ابأتالهاديرفق"5ز-ندهاالةعبوفيباطهوذللاكل

.ادقاقوادقبلو.نلغابولالبرمنة3ادهـوودةلانش.ازقاوا،دكوكب.صدة4اد

رونهايزةعز:زحةنلفلسمايةيةف--ةغرالىياتالاوؤالةجومالمعولةنرمنوص-رالمن،لدتلهدأة

!3قيالعاتا)-وو،ال!راسةاياتنيح!ر،4!برةالعذهاءةردمنرلف!ةواوالعنا"بى،رف-8"مقأتىفياءالاىدمعمجاتوالو4مفلق

ات،ـ.ورحزو،ولإب؟نلطلمعااا-باذعنة!ي،1ء-صبةةعر:ازفسكللاابهاتحبللا،دب

ثم،مىاالقداءالشهرمنعرلثاماةصبدمعللععإ:نافيلومنل!كآنيدك!و!دا:ترنيمة

وشالباً.ةيةبا)18نتضهأانا)يناابأطا،.عجزثووالثانياله؟تبصدربثا.ىير!اوشمنانال!؟كنمااذا،عذ!!إةا!اارجا!راك!منفي

نلد.اوللنفةاهذءلاا،بتمللنعرالصاناا):وف"ةارىزك"اماعئوا،افاظلااء!ذءحدىالعخاازما،04التراءمذ!و.-أبالعبالعجب

فيخذآ،يأزحةفإ-صاتيةابياتفىنه-5الذي"وقعآا*انةذاموس؟8:4ام""ديرةعلىقىوزفهىءا-3الم-ةفىأردةالو"نور،مشح":بما

.الا.الحديثاكءرمرافيعننهائياًلقاةزقدومحنلمانلاقالاش.ك!الف!حلتةافيلةفلةاية!عدلهالام.برة

لم.ةجاز.قماا)-؟دةعمليانأيطرفى؟صيدةالةفى.5فيابردةاينفدلئغلىواطلماقعالورينيرع،ن"مةإتنا"رزهئعيوالذيفالا-يوبدو"

يحاناًرفر-ء!داخلتألنة:نةمفيالفتها"اهزة.يربعااق51:دا?افىياتز-اوذويعلىمر8سن:فا0ولىركآبا!لونيرودااسلوبارغر

قتء-زندايشتدوكدا-ضدىاطربحوم"فيارسىة-رداوووصد،ددحرجث-ر.ركرةو،ا-!ر-فحعندميتوتهاو،عين

،الخء..ندافرواعددي-وندالى.-ق
.-.دءواءدعلميهراعودءد،النحهثولالمن15وءير،جفنهطذءور

ا)بيت:"ذالتربمبار-علمازثميةالشعرازهنشوء"!5في

ؤةدى.حبالر!لدنيياةااعرفلاازا

نخلىاناريدهاننيفلإ،ه!اةاكاعرعلىحكيفيةاس!ابردان"واا!سهعدالقاسمابرأ:ارو"!ا

ليء:يرءامذمنا!ضل.وما14أتقرولاننى:ازاطرا"ذامنعراكابئ،ابوترء:ونمن-إةتوماحةوارارةاسطوحول

السبابكرثابدر:ابش!رفياغةيةتا؟ا)ةكتأدكنو.ال.وماشاءزا.ع.ضاق!اطادةءلىلمد!رناة!بدته

العبارة5ذ.اوردانت"،الاشبمذهزشرعانتيللضرورةمنارى14-بفلاللنايسمححدالىائرالجز"ملهسا)تىالمرقاطقيق"فيبرل.صا

،ا.صودوناكاعرمذاالىألجاًازء،!ارمى!لوح.كآناذا.بةلأيرتياتاطربةسالا.ةإبلاو3ةسفىاقعالىعنثطاندونالاساطير

-مهمالارويليرفالبوب+د-دزين1021الشسبينلوحيداموظفلا"-خالى-.ملةايةللضانتكاان،15."وبلمثلاذ)كنط3بمادبثرا)تى

!دزالمرللاص!ب!د.فيام!هوحماسنةاءاييةالبمرا."قيرسجلالذي-دثةالحدث،ازيدلاو،4حا:قالا-ماوووةلمب،ا-ملورةاطق:ق"

.اكعرفيالاولكز.مرعن!ل!،ل):ةدفيالاول0للاطال"هـ"ثعلا-ثثط.ل

م-نب3تترمراح!!بمضفيالئمامرصنعةان*الىالي.تيذهبكلوفي.ارأمرأضاقوبانيعرللثلاعترف"صبة8الالى-وء:ا.بر

عديه،ةوءالذىغاسالراليثاقثةدم،1اليا.س.في"االامكاناتعنالبءث.اتمتاشاعإهشعلىينءدلاىالشهروليومح!هـة!اظاخركةتمرة

ب3نترا-رىحلمرافيص:عتهانكا"الحدث؟فةا)ش.رلةاللغ"علاق"الث!ريولرطعلىال"أءاوفلياللفأنللقرانالى)عردذلررفي.ا)علمة

-طورنع-يهفييلمتدفلاالذيالماًرفالحديثت؟.راصطيادمنعاًأوومئرق"ماكنافيباه:"للصورتفجاه،بر"دعد)5!تكمللماطر

.،والثعورالفحر.ىخراكناءامط

لائ1ابةالتبرمذهاشثشبم،الق!ءدةمذهعلىث"ت.الذميعنللشاءرفيه!رجالذىالكسممذاخذثم(مثلاالاولا"هماخذ

نا:عرشاءملها.وقء:هركسرالىزن
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ا)"ا!ءممهعبثمقلآيار1أهعأ-وأفيلا؟وء،ذا+إ:وشاأ!ي؟كيف4ـ-ةصا.ريااتلى:لألل

الةئدفيير؟ثنطرالىإ".د.نزثيرلمةدم"اهـذ.بر،االبفى-ال:فسلهاوخ!تاطةةة.-صصاأ؟رعقرل05ز"ـ0ج!مر:او

هـ!-ءدأليمنبالاذن-"!!كررعلىاضع،1الشالق!سأوفىوز"ـجامروق2القوزعد-فا.

أىوبال"وننذيىجأةثد.م"ازصةباراوصديرقبتتمن--الدارافس"هودزوجطأو

زعاوتأو،!افأجا-!سعاً-طثب:لرقولط5وز!-كوالص.فةوا

فييم!ا)5االبيرشيركازبةال)4-االةءأصم""كار:؟ةا:ةةصال.كان-كاب"للزةحرالكإب-،أطعابه

..لا"نتهااإغ"ء.بالير"علمحهث"ز"اأدلىممنةيرةمدفياو(فتءةاًفيعةوال-ر،ورا!!فىلمفصورةأاب"ا)غران،كذلن!حبئيل!!او

للفةا):ةأم،أرآوحوا:اساأحادرثافأ.ص!غ!صةفركلويذقيهزلاف-ادةا)-إريخىألىمناوصاورةالأسلىانكووأر،""اااًلانرة؟أل

..-ااعأإز-"الألمفيمة"-انت؟ءاًنلىح،وتا)5ض!هرفىنؤ-،اا)تيأ)-يحولو-ل!ألىمن

!فماكاع-لىا)تهمنير!هرصارإةاساثحادةا!اخاصا!ومن.ص!يدق4ال"ذ.

رينووالمر4إص:ءالج"درألىاسبالةد"مينالذيفالمةصل!--"باريد3الراا!:ا!و-ال-حردقعنمزة"وذز"ـ-جاومريموتغوز-

،حدةاةوءلمفيم3كأ.،أكلغكرةاا"اًكأدالحوساصبملإةيصبعيعلىالقإ.بات"ر

ا)ب،ضى!:ضنضا.عاأت"نرواربر:فوقدز"جبادكاهروىص!،1ؤفسا"زىمو3ل1زف-واضاؤاء،ثير3ساةافاأو

ثغصالىيوثكوكآدىا"3ة،د!اءدءوث-!،ير-"فيالق-ةأو""دتركوا"بالحةيرأثأرلم:داألىتدينةة"مولأس!اواخم!ا:لافوا-كرأو

لان:-وث4ز-قيبورثاباادكاابلمحو..إ"اىاتضذ13مارغعاوسرء.ادوباش-ينىلاناة."ـدءسقطمافيوطا)-فمنفاًوخرالح!وياطوادةأ:ام

اخهمايرفا"رو.مع"إلجيوسذنا.أستأو،ز"-ء:!دم!باؤ!روا..يئزرحإ.اًص!رولأيوتأإش.ع،1يليرفال!وئدقصاالىعمد

د.ل!،ةصرليكلالحديرثفيف-ا.!األا"لأزه"اللغ"ص"إهصةدوالىاطمءنااةارسالدينمحى:لونيالىلةرسها

"!وفرا)طععلىنالةءرص"فر:!"انفرإهفا.ءتجتجودهبروا-ع"أأرألاباماجإءعة.،1دوأوسدتالتيفي-ةأؤ"لباا!!اتيلىمأمهاقل-ل!.ن

..وا)في!ولأ،صه:طلاعءاأرإ*،1وايرق:أافرفيزوجأزاما-ىلىعددالثاعرمضى،الابرواب

:الحوارإهـدأودةوجاًص،دةوح"ور،يرثعحقهالم،لااللو"اتمنطارأفي،إهء-هـو

ةاسةوقةجرةتالىجاهـ.ثسوح!أ:ز-4ال"ا.ءابالأعزة!زع

.؟.،،ر5ءياا)-ع!،ذأ5مناصلمةئألا:ألىجللمبيرقفيإقاعلطااربرقبءع،1لأاوزان)"زلابربنعطتراوانالا

ج!!لىأحبوفى..الع:نينثىحدوفي..اجولىأضوعومربإذةاقثانوءزصحلاالتيبةاعشاا:و)ةفا:ه،غ"م؟ةكسحلم:تشء"إهذ)ك3و.اًةر3

:الر:ه-9-سامللمر:إ":هفيأرتنالى،،اللار،ذم5اهـا

لاء5-ؤأر،مم!تاو5،يابإبا3-إدرقلىذيأتاها:جلالرودا?ةليسهمثليلانكلا

،الملىسلذث-ذداقءاج-ممال&انالةفارد؟"رقكويردرلىصالأرك-ومزهاعنةصل!ا):ث-ا!ذنى.عألىةد51لم؟ءءر1،1اجدفلم

ء.اهطاذأءذب:ا!حالشاذ5على

لامالحىا"-ذاطاء:اشددزفتألازلمث!.لتقوماأف؟ءم":نتةالغالي-تو!-نةارخا)يىل..لإلىا"موفوق

ىكاز""أفير!لا-طاناا-5لازى،.ركأزلى..ا)بذيء.علاجم؟وهـعذرتيئهتيوخ"اءأ

..ا)شجاروز"دءينلةوللش:ينقئحين..ا-.اقزهدينلىتوا:جا!لىايرا!او"صعبهـنري

..."%ف"رزز-اهاحضامن

...زلمثمعذر-ور!؟ىزصاةمراغتلإغالمتهل5وزهست11

0الغيرق:أراطوىءرنميرفأم؟،"اكاا.غأو،غضه"؟اوس؟ب

،حديوليتل!أنضارنتكوأنثدارنلطارر:)5ولز"ةكاملرءسموبرلةلم

هـىالاحوكان،الءلاثيخهبلغتلةدءحديولير!لراريدنليأ-،أبالآدمنلماضياالءددفي.القصصان..أك!لىثم.ءلثهالح!د

.ءدططو!يقفيرماكالذيو5عاالهكطسوءولعل،وجاشالىبيلناليباكو،زلإثقصصخ-كرازقدلنأني،لهاءدوسر.؟.زلإث

بة.زةولانجقىوزاعتاًدتمازع:دينولكنلا:-لالريأولوكا!-بأ،!أوةالعدءدتاذاذا5ء.ثلإ؟"ا:ءامىعداوةألا"اك-ب،)

يد.-دمهطان-ررلتشاومط؟شولا..أس"رعلىثإفداةقءةهومةالانءةأوكاالعدلاقو

ر":الغات"ةذود!دمندكاونقوللىد!ر!ليو،قكاالم؟-ر؟ملانفدالظمنؤظابزةاأ!!!،ـ:رعلى

هءالثجارعنلةكفوثدكت15-يف"ملا،لاخراو5،وا)ةاق"!إ"رضئروءةال،.يح-كرثو،)ير.طه

نمذلكان..يل"الجهمخا)بك12فثثيد8انمنراحذلكنو-!13بردثثألاالآ،رعلىبكمفلمر،قيماء"اًوقيمؤيماالاا)نةد

ادإب"اإصهوغةاألاظافرهذهزؤلمكمين3زدرك:تفلو.ال-"ث"عادازكالآلارعلىبالحسغا!االقاالةا/ونو5أقفاوأاعدلأنريربلاو

ةد11دةالما"ذ.ت3لتر..ب!يرللة-كرال"01.1!ير.حليوير،ا)!اةفف:عدل..بردثث،1ثما5بجيد

ترمركلاانقب:ليعلى-بركالىادط5إسية"اتيعاوء.ذ)كعلما-علىسهةقةاجهـ"ومما3ةةءارو..للةقدفى!مما.كانفلا..للت-صاهم-طيمالتو
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وجما!أه0حد،،1من؟ء-.ؤانكلهناعإناقكط8حمنل؟ساو.اطصانمنب-رب

لىعصخم؟ما-ورةأعآلىقدشبمع"العملانااشزشاهدث"13ا)ةوفي...خهابترفهاك؟-فيزوعليتحجرد4ل،عل"همح-ورصحلبره.ارة--

ع-لىزشنرقو،12مطاءلىيهمل!اءتارةالعثرعن-ل.لايردينعدفاارنكالم(وغادرا

15قيدثمة.رد"ةمرلماصورةالىاوزةضار،13قاقريهرو..عاءأ1(-"عين10ا-رفىتبحما)مقدرةش!-نإهتشفيفهأرلذيرذارالحوف،ذا

م"""تما،وءاتء.جمع"للعمطةمهلقد:ىماًغااهـةخال!هتب"رلحفاةفي-ة؟صالكلوهو-ارطوااد5أنغير.باسا"اقبف!إضااالط."عىارلحوا

ءومأ"مه3تلمؤ"ذالاندرفضل"ع"فيفتاةةا-5.لو!ع،،انوبر"القصلا:-اهطضعرفف؟.ف!"فيكللا

إ:ة-13ذهال:،اذه5دتريرلا(!لانااشانفل!دث"المااعةصرماا.!ئهلطءكلاذ05وزغار-أمكز.جل!رئبثينا)ثلأ

حممام،ا51و-قا!..وارأء15-ا-ت،1وزفإد.،ا2زذابإتىانيردشلاحو!اكازدوشآ-كازأر4؟قمار،القصةفيل،سس!رابءلإمءإ"،+جود

فضلأةح"اص!8ءلفيسإة،ضا!باطء.،،جر3لمكاا؟عةكآلعم!اتبها.."-اةاصاخ:وف""اضح.زيلهوصل!ةإةخلامدثعدأراطوأف؟د.ال؟!"

..يدرألأوج"ولىاوجووأوتهق"العا:لابمألاائرهـص!في"ار)ةرو

لةدت..جمع"3اعاتجلي:،رهرلحاا!اعاقافت"افوملوالقص""ذ.ان؟لهطاعهأيواةقئا!2ة

.ءالحديثال+رر%ادرفيلل؟ع!ص،ت13كااممنحدةوا3

،لآ*دأبلمنلاهندطادالع!ة!مىمن4زيالثاالق!ة.."بمع"العمش

ء،يرةفهع"عمءه"%زبدهكطو.كاورسروتكاتهك-.هاةر5إقاامن"ق!

"!م!طلرءناعبددقلم"صنمحهاةلماريخد!أوالس،رةصةتهقىا).فكيرثربروالهفسكغس

جةدعنانمذاولهتشءل51ا.لةصانااهأبلةالهطوا)"رع-ينلذافيعه،لينهأدماكاوا:أتكلم،نااد!"ايالبدففي

.-.ـ.هعمريإ؟-عال،.،،كاثو-

يهلل"رمعادلهارز*أاقهص"ماكلمن-غل!ا00ط"اهفاش

.زالرمة-ى.:حوت.له-ةامالاصزةد4ثحر-يةالحرانأةدنةلمدعفيوه-ذأ.ء.الش،و4-عهـالعملحبل!ا"12لوانق"إت!ئا)،

تهأس!لورفيل"عهبندمكيصتوسمم،ح"اقطقفي؟-سلانه،ث؟ئأأةيد)نايخماودوره

"4قليفير):ولن::قاشقيهلرةاهلم"ح؟،لعد،رةوهلوالاس51دثكفكطثص!دماالاذ(لمثكلبأ،مقاليلتءشدنو،ح-اةعلىحجياقبمما

!-لىكاأدزش،رشج!اتروحكاث".اياهخعاعنةىا!..الحىلفعل

.."...اطجمي!فن

"!بمهلمإ.-توبثقهأرقإهأعد!:كرالاخهذلة"صءيمبم،باركاث"و.1505عمرير-اوفيكم):هرعطإب.عا""رش-اع!إتة"الاناشىوقير

::ا"الجهحكا-ب"افي!جم!وت:414ءزاد:هرغ!ليو

:!ر!زو.."ـءجةةارو،و

ة-اةء.،ؤأكاه.لهالاكاالية"يماب15!ا.كابتعئبا):ا!المان5!اكا0ء.اةاسااغلبثةعل؟!"بطفياكرز5،!ىاط؟قص"فرادعلن!!

نكاها.لل-دللالهارصه.ا1تماعإ!وفههنيرولدنترمةدساتة:أت4ينمثدسة،جمعة3عثف"لوكا

يرسلونثمى-:!جنحقمارعاي-"ن4ة3كااللىف:توء"%ءهرن3انعلىألاعضإم؟وم:سازهماساضا!ين!كاالاناأزنتوالق!ص"العممأساًةي5ؤا

ةلمةدسال:ارباانهقوبر..ن3ءةةحداوءامكلدلل!نمقيا.؟انلهمأر3ءقنااعاستعال!ءصةمفي.اطعا:جمعةمالع

لرثوةليا15معهكرمنح؟"ب-5ثةة-ذانإلأائباثقاالملرةاطعيراولوىثىءكلمنيةوا)--ر،شلىءجمكلالا-:-فافعلىالةدوة

خةقف-اذهببىضامالاعكاهنالر:وة-وأن،االدليفادرحىيابطهلا.-افرإب!ةرح.ازهيهيسكان*

ياسدل!الأب5ماد!"ـ-رقفيبريالذيدس4المأطفلم-اء.فيا)ةاسؤلاء5ض!مما/ةدرالات!مهلاةذات".الق!ارموعدي.رفلاإن

عهمو3رظالىاللإهـع؟اكجرىيموور،الهجمهوفابلىل!نلهأا5ءا*الكثيرإةه-خروراهزامحز:كا!لاناارر)-ن0،بهيم:مونلااذينا

كاومكو،رإقرماكاوبهمدريدمنةقةموهل+ةةفي-لاعضاماهأهنال-.ء.ةأراراولاالمن

ىا،ن5مال!قدهـدطءلىىت"ادىو،.رةمذعو-ةصرزضحكوالاترا.زكنألذيا"برعالعموصففي3ألاناررةصيو

لاعماؤامن
..ا،ربيقصلرامامهير-دونرلالقامنالك"ةةدم4فيو

زةدمو3هـام"اين!دد-اة"3الح-رةقدء.بغرءئهكطحدث*فجأةو.ا؟ادءهحك.ءلل-اناصل"ضأه"ديه"العارس..لاحولرا"هطحهز"ل

؟بلها((المان5امدإ.يىام-روو3:ةالكحداقغر--الذي!قالصارللهأود4ئزماهعن((."فالترم"3ملىرةوكانش

!"اعالساباحو،المصعألىقهرالقامن،كةالشرإ-؟ارة

ال!:ب5ع:حدثتالذي"ةال!مسدكاهوالمان5مال!ان

"نهطباللر"حاًم-را-؟رةامن-ءلل؟د

فاعالاعهنكاااوثةءتا!4ثهغرد"بلامفقييرأ..ئبلنا"بعطهلرهاعهفاشاعلم!أث-يماراففموسإ-لمةفي،لانااد!بما؟هوأو.ءا)ق!"غضيو

"..هلمذبحا-إت؟ع"كاالعميربمءهرر،

ودفعء،هبالذخإة"في:فههطالذيارلجدالىاد.وفلربدهعام-كثملا-"لعمةا"--زه01طجمع"يرزقدغن-نملااثحدواترفاهـ15)"-ل

..ليهالم"لإيرقالبرامامرصرمزدفار..15،نمانفارو..أحجرلذينالةاروالمرالاأعنتكشدط"ـلازفسالوقتفيدءة،ا-"زهذامه3ت

هـةدساليماالتزكاة.ذه5:هنال-كالوقاجمعةالعمليما--ر51رو،نالاا*ما2تلهح

-..هبلزرلقحجرالىوترلد.لناوالمأساةعلىستمهربمعةال.محهأةفي-فيإ-خرااو-ل:،ر-ئجفا
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ا-ا،اهاا-ااا-اءااااا-ااا-،1115-اءااااا-اا-اـا"ااا-اا"-55وارزةع.ـ.للنارحولرق!ن!مالراةص.نوددأ..ال!احفوانمر

عن:حديثأصدر!خورهءالاءفلمال!هنعمامل2رولثممدشثبحوظهرءولالماقرع

!..عبنيهاواكضت..ملتقدال:ياث،كاانمهال!ب*ت3فادر،لده

ألم!-و!يىرث!آمعءا2:ءىكانتمحملا.دأ-قاهـرمحملإ،،!م،1*دتو.ق!ب!

وج!هعلىاللامطمالاعمىال!عور..انالنرحا،!علىووهف-

-..اعتلمأ-دلىولم...م:حبر-امدةالانكا2أر.لك:12..الليلفي

والدروالئؤزطعئدزبانه!از-5ء.ر/بةولا!جلديماج!علفلمغاماًارتفعأ:اماودكن

ح"يهاآ،م،المان!

ممهـلر!همايغآ.ـهبةا.ودالص-:قيوسطصاتاح!رودكن
ء-لالىماهـا:!!هرهطوأرالةكيرالطوموت

!؟ءاذا؟م:بارشمراطوساً.ادزث،رو!هـتت

مع!نخماديرملحما!؟ذدزندبلمانداهاحدثماذا..-ض"ـس-ثف"زهاا؟ازت"ت- =ةالقىازت،تم.شهلطءلا-

مي-عى:دازث،رلت18ة
2.ص.صء-صايحمل،ومكلفي.مصحممااصبحد8ة.بدثانيرةفيمالهتد!-

مم.جمركتمح!!لمآ..حتى..اهعذرراكتنل،تمعاكلفىو00الذهبال؟

-7حتى:بارشهرلوسا

لءمط15.منالثاء.9ادرقالىت-اقانادعذارىاحدىةه"رفصتيرومجاء-نى-

في-الالر!وابدهن..القرث،فضا!معهاول!رت..ا)ك!ة"فىصارتف

عه.-مهء.بماهالمانوالى..ق!مامو.-الاله-،مو،"ألى-حالجهقامثم..ذلك

لدبيىلمىاسيدانقشاالفي!قوم.ه:ةه3و-الا!3ادكاهن-

.وءع!.!رآويال13ثةطرفي3اط-اومض:..

رلمحرىكر،!آاابو4انووافىجروصلوافاًذا..الحكمالىلي:وصلوابال،با:ىء.تا-رون متينالدمىللص."ـاح،نماا0زملرامةحى-وررعاوالاس"دهانفلمت

مبللذاوثعاو..ءىدلمهااباوكفر.ء.أماًصةا

ل.ق1.ا)ممن!الهريثمرقنامنممينةبلدانفيالح!مةص"ا!،ا

آ،بدجد،.:صور،هلىة:ورليد-دم،نجعابئ52راسطوفيتبل!افا

،صسواطر.ءرقطوالاسوءات4مكلبه5جديردا-عاوري!اسلوب

لمجالودقي1ا"تجأ!لم!1)في81

مسررسملزمسآا-طورنهفيكا؟بللرةفطابئ،ا!الهـذافي،الوتيدقوأش.تي

.وشفيث..-عانو..،الماب3مءمقةلء:د(زنابفيا5إةثر15عظ)

إلطينودة5):-و..يرألنمالفيبهزقل!اا:برر4بالبول"للصازة-ء"تحدل

الماينسالى

.همملىلمصسيرملآ.الةاية6لةء."لىنجةلورة01فيأ!لاص!ثقطريرسم
.4-ال"ورةقوامهـلوليلمةليذالت):اليهمنلما/يمةلعلةي!مة-انبقيوامن

نابمط.م.-نينرصالئ!لواصورقاسصاورت"ـ-الحالنةةفى.لل"نمغلى

لإص!ةالاصال"الة"ذهالىشسأط.أغ"فيمافء!

صص!+،"

سولهم!ا!صلاتاذااون..لأثاثتاسب-عداوةساكزىاكرق!العءفيقدت -م.!ع!،!صبأكاالعداوةعدت

آء.زلإ.ثةاثه-أسصداقةالاا!بانانيرتي3ن!ا"هفيوارى

ل.ق1.اكمناآملكا-شرمو
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