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و!(1491-1861)زيدانحجؤجقيانثيلاشملث

.الحديرثفاالعرالادبفيا)لتاريخيةللقصةقيثبالحقياحلمالق

ريم!ءظلملأمعةحاىجمةيديةعلى)إتاريخيةالروايةاجتازتفقد

امثاللينالمعاصرالادباءثالا،يتجاوزهااذبعدهاحصد

0محصفىوظنر"ب

ته،"وحى-1918عاملرنا:"داءيداتأجرجيكات

2"4اشارارواياتهفبلغت،روايةعابمحلقرائهالىح!دمب

نوسةماار"و"يدلشراكلمورإوا"هرااش!؟ر،لينعشروصيا-

ءاجالحى"و"نرمثرطزرعذراء"و"غسانفتاة"و"اولطححرية

-"الر!نوعبدلطحارل"و"الازا-أصص!فورمميم"و"يوسصثفثن

."صرأظاار!نعبد"و"الرشبدأخصالع!اسط"و

فىمااويفتظم،ينؤسصاىانخي"ألتار4زياوارئقيمص*اانروسعناو

ينوالعهاسيليشالآلرو!طفتو*قيمتدوألاالالىما!يلرنآصور

الآ!حرمعصمألقىلي،ماولوطادراوش!جرةأدليناصلاحصو،لى-حصء.ف

وءد.ليمةا!لطكلءسعلجماقاكلتالتيالاركانتصكتروايات

الازقيلإب"ح!كبالحدليثالعصرءنوا-لمىةيةروايردانأكتب

.2191بمعاصدرتإ"كبا"فيطحاالع

وطس4تالمزايا3ءنمح"!!رمماثككإتصطزيدانجيولج

ا!شرقوجعكيرخآلتارمعصانهاياه،صزواولى.خذكلاكذللط

استعرصطقدؤهو،يةاوإرايق!رءمط4-كأتارك!س-4.ءإيالحر

مطمودحدمو*فبطحبرلملاد!محميرفيوالعربالاسلآبمتاريختددميا

ليءلىانه4فيلاشكوطحا.اببرإؤطم.ءيباسلوبتقريبا

ا-ولكني،4تاريحضاخ!اءعكالرواياتهذهفينتهب!انص*با

يظلانوي!*غمحط.أءهاورأنيةانحممهوانلامميما،تغحطكأاخطاء

،:،.ام،10ع4!3"ا-ا؟!ة51"اً.+-5?!-1(ح،ا".احااأول
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ءاالتهر؟كورطحاعفذ".الغهارعن"ونطمطر،ئيالعريحطالتار

حىىتقرأزيداناتارتزالولاطالادبءفافجمالهوزاد

0الحبمنيدتجزاليوم

الىصردودوءذا،عرويئزاربخي"ح!لىزيردالطولجرجيئ

الموضوعاتاختهيارفينجحطوقد.الاولىاسدرجةافيمممريخانه

يبالماضهازواعتؤ.خرهوتوقظفضولهتضيروالقارفي6اغالتي

لجم!صعطصطوذبرةامصثاة4التارلمجضرواياتهوث.المطمحيىالعرجب

ولاليد.:ساز"خلىىالكبرلي"ةالعرالوجودلمتكاالتيالصنمات

ن(الرحطوء:لىشارل"قمحططملىمصل!يطالبم-؟نطلالقارفي

"الا.دلرطوفتحط"ءسال"االرح!نء:د"و"الدرلمنصلاح"و

.ماض"4:يايزخرلأقيء4ال!ظيامطالابتلىثالى؟فوان

الماضيذ!اثرينوالمقارنةللتاملءالذلاءثفلهصيكون

احنطالاهرآخربهيطمدومطما.ا،وإصطصالحاضوهذاالراطح

جقيبرطحيكونهكذاو.يدابلىالانبعاثفيالمشارء4وأت*قظإ

عاثوالافيكريالقوءيالوالىإدعوةأفييفىااكحوالى،ءؤديدانز

لاالحص:عتقدا،التاريخاراستحمر؟)رة2ةانكلقيواقي.ياحطر

التاريخرانيمث*ريطالع!ااذالحطارئه:ان.يدانكأروايا!في

يرتايبمالما!يهوسالحاضوان،وامل!اةكالأزسازء4وا-لى

وا-*المصا!!ومطولحمافينايعودونامطزااجلىوان،هلمصطسر

ل"اثتظهرلاذاو!3.!،اتراحلال*كاوير"ترلط،اوةءر

زصعرن!اوا،فاير-اغراكصاكلها؟ورتهـدكصشاتياوإالرهذد

ءلمطتمثلالتي"اتدر!ما"وان.برالا-داثور*""وءنلياز"ا

.صاربخ"اهيالم!حمرح

يخأصارادليشولافيهو،إبمسصافماروانيداأانء.نغم)رلياو

الواقطحالىون3زمااقزبصورةجطح4يعيماانفيجح،دا2وا

غرامياطارضحمنيباتقر4زراروا!عطيقيموهو.والمرومطن

اطص!ةذه-ى"اعاللا!/؟ءأنااأتر-ادةاؤ*اس!4اس!،اةا،!نهر



نةا5ءنغمار،إ،الةا.ياالمرحزالمطالتارد!يعيزبحهثال*اءاكأيئ-

يفعل4إكشو.إكأارفيااغراءؤ!دهانفيولاشلث.ريضوههلا

رواي!"انكل"لا،لاثدرل!.الةاريض-دسابءلىا-ياناذلاث

.صثازتامكةأبرانكبةانالى3زشر"إرلف"دااخ!ا(!باسه"

ال"كهة!ذه!عزوأ"اص-يرص!اانزءإبموص!ن،ا"كا"ةنهررقعى.4بر!سإهب

.ءالمؤرخريصشعل!عماننف،موءنبةاخر!ة4همياسهاسباباىا

-كصا،تقعان؟كلقكانلكنو،ملبرالفتقعلماحداثمحخ!إ.ق

تفيالتارافيإروالصءسرالانق،م

---،!اهـويآعا-رحعماا)وتسبراغءفط

2كبجكأ4الييذ!هبا"ءلى

!ذفىلكنو،(1)نزس"نايردز

--+ةلاالى!سفاواضل!إقكبالحرية

-ت.-----ءا.اتكللعطمتتعارئقالايعهرزي

3!---!ئملمعح!.-.-*.-!.اراريح

--*..!!+أ!/إممم:+!---..--يا-،ليدالىرمراياميلىادءلى

.-+-ة-!-لىبز4قصمحىليترقادثيفياص

؟آ!-غني.-+3نجث!،-3+تلتمثيإديالا*!أ-قرقيفيالحىبراللود

!،نمهـ*ع.3سةلعباا"فىئي1.ثدالحصواليم4ا

!-+-لم-ص---لم.ث
-حسء!-لا./س-!7،!!برءلىنقفمملا"لض"دلراض-/ا

إعك!،:.د!اراعنوايى*ذتفاصيا!

.في+د+صأاأاأ؟أ11،؟بىلىلراءهدفي3را7فلحا

!ضبر..نجاأ!،أإايدا!كادا(ك!با(يروتهكولاتوءلى

نم!ح!ثاحمي"م+!لاا!أا11%1الما/أأبأ!ا01ا2.هـ-

برلمالا.بمتم.لىلمأ1111اإ1مرر،ء-برافيصبرايع!عوءصل!إنداا

صص،لملى،.!1،/

.\حرجمز!/بر!!به!/إإلمأبرأإاا/أكبملصض!،.لىيءفيادكى،ا!.%المؤةزىو
ءسركأ؟/(ءأأ"لم..كبممماوو

نر-!يرحممص--ى؟./املا،،//ع////اا-كا.لإ//،.إ9كا"يرير-ككاءإطةفبإوؤوعا

-لممم!!مكا!-كأ%أ.أ/م!؟،التار!ر"3تالرؤإز؟يرمن3

الش،*هـةصر"4ال"انر-هالوجىبر*ا!

ناكلنليدانزتذكنو؟ذا،الروايةثسي؟طالرء9الابرطااًط

.!!رولعداأءير!مل"انغ!مرمنالتاريخيس"جمل

4نقسص،التاريضاستغلاذطنفسهاالمزيةهذهفيالتبيى

اليار!ت؟ا)روايهان،وهيقي"-ياكلنيدانزيتهكنلمواضضة

نانقصد.ال!"ء4الرههـارةحصسابعلىتكونمااحثرعنده

الفشقي.ؤيصءبارونالقصةءأيحرطكياناغالبايطغىالحادثةعنص

."اًإرشهداختالع:المول"و"ار-هـنوء:دالشاردامقىدمءي-خرا(1)

للتعا!يمهوازمثهغالهبالتاريخزيدأنأا!حماشدةالىرا-عوذلاى

ارردثةمزجفيفإضنأاحإنحفقوهو.نشحمرهءلى4و-رصي

لة،والرا؟ةبفتوا(ءياكسلثالتفف!"دو،ط!ةالعادثةليالحامحضةالتار

ليقاخ!الحجي"فيمورلح!نلص!4سا!ذاو.الوحدةهايفقدكا

فيكلسر-ودةالرواية!ذهفيالتارنحهلمالاحداثفان"-يروسف

رورتةسكينؤجلمممات.الرئيرره!يالموضوعءنمستقلةا"كشة

الصاؤاماصقةاحداثوبثيكهجم!لولقاءات،مثلاسن*3الحي

روايةوز:دأ.أروايةاب!صكة

في"4تارك!اًتمم!"إو11غمصانفتاة"!!

.-خص--يم

الرواية،رطلاوةتذهـبجافة.-ص-

بر*!الىالاستطراداالىعءا--!،!لى3-ح!بخ!

ؤاسةثرنهوإلثازويةالمخئماهدمجم!ء!خم؟-صم،ص!-.ش3ص-

!ع!!!!.؟في؟؟ف!ح!!ء--

ه"ناسقاطهي؟لىع!"ت4الاهمي--ص؟كم!يم-!ا-ا-ء-"3!كاإءس

!ءير!---شةنج--*ك!-تمجس-

مثكمن،يةاالروتترازرادمركأ-+--.فيئر؟-س"ةسخه!!ث!لإخما!-

.-في؟!ت!و-!ح!حبم-ب-.-.-كل!--7.

المغءلىسم!ادفماااحصأديثعبز-!ر-غ؟-بربهو-ء*.-هـ.-؟!-
*".صررفي!م،-يه!ع،.!

ء--خ!،+!*ثهتا:-9.يئ9
ءلىةقيكر1(3وألمعلومات،ء!ءد.آ-لا؟س-ش!3ثئم!.-

-!-ء-*كإول!**ئخ!ثم-

،إ:-)ء!صآ3-كبن-؟-.م

وعائلاس!موخدمض!االكعبةء:--سلا

خ!و-كعرتمل!++ ،!.به!رزش
الضاالمؤلفءلىيؤخذكا--ء.

الحادثةاختمارفيخ!يالهضيقير!

*غبزكهم!لا
الحادثةهدهةانبماحياطفص"أبر!ئم*كأجم!سبر!ص

"3بربمربريهومموحعهـ!بركائمبرى

صجميهان:ز"يرااروسعظمفىزا،ةى،أ/!لم.،وبرنممبهوقينم.مملإبربرأءلم،لم!-.خىس

ص"."..ءبخكهملآ(لمئم?/م!3لمتم،لملم//2.//لم/لملململم:جمربر!ومم!ممومملى4

رجةخاظ،!و!،ب!حمل!روثلملمجمالم،لم؟قي!،لمسبركمممكلكبئئمم

والد-أ-ما*وؤ!اوادح!ماارءلى،!إ،أ؟ملمءلملمك!صكربهي"صسبركاء

--مملفي/،لم!لملم/لاإلمبر!عبهمشلملم/لملألمس

لعدصصةوالق،،مارواجكرلىع9-لم!ير.لمسنملا/نر-لمملمحمم7كا لملم/لم،.لملم،ير!ةلم/؟بر3آ.*

؟ألى!غ!بر/لأممما/لمبربر.،لملممبروبر.

فيوا-لا-مالصرلجمهتهماسر.ددلاث!لم.:بر؟أمميلمء/ع؟/الململي؟/لم2أ!بر/برإم؟/.إ!؟لمبر

هذهوبا.ءخ"ن!تهمارحر+مالسبما"ل

القاريءاإؤإفويرشوو.الغاية

ليادضال.الحوادثهذهلتتهعم

لىاد""اءا!ةصادلمصااآتلمنداا!لدساا0كلدصد! لويىوجرومه!رهـ

.حىل،االىنم.الر؟؟سيةالحادثهرلعقهيى

نقهجاتتحاصيلانيدانزإد،تالت!أليفغالضهمهـ،ظاهرو"ن

صفياتباعطاءيهلىأف!و.معدومايكونيكادالابطال

عا".ةهمفاتوهـفي،ثا!سيئالراردوبالاتفومالتيأكمضياتا

ء"فيظونن!وا،بالمتقلقيسال!ولالخمعورفهااء؟!يرلا

وصيفعلىبجرحصلىانهذم.النهايةالمت33وعاداباخلاقهـم



-إتصىفأشء!وشصحضصمياعء3ءنإلك!تاروءضف.)"ابطا-م!ح

ة!ظ!ؤ"""صأطبرءسبةلي!ثابالقاركثا!دصط2أةالمفاحمس!أن

ودهـولى34زوعفإالمؤلفتعلممقاتانقيءبالفراءةهديزولثرفي

ونرف.شيئاآمثر-انىير3.ن،11!ردسيانىفي4نابيوتصلى

ألم!نأوإساهرنءنلا"ررطكأبالص*سدءر!ث!وصطالبطلاتبعضط

."يوسهف،نجاجالحىأ/فيوسصيا"غسهانفتاة"فيء!*لى

الحالهوعا.يبةغريايات.الىث!الت!هذا!لةحولوقد

قيود.ارمحاها*ثنالحبمفان."الرحرنوعبدا!شار"تمةخافي

رومازك!إكيةب!ثورةذأ،ثويطبقانألازرحارءل!مانيعز

اؤليغرحىحى*!تعانؤينأنوشسصر8إلماء.لىانءث!ءأاذ3"هـص

لاء!لموتاو

.الاجازمبالمؤلفينكرنركس!هـلين1تيدازجرجيلىأثرقدو!ذا

ؤسص4الفربالاغتينجيلىةوكصعرؤةواسعةثقافة؟لمكوصدن

التارنحه!نالروائي!نرلأ.نيوحروهـكر"--أثر.والازكسايرزية

كانالربءتالك!!الاهص"إدركقدفهو،"سكوتل!روو"

وءلىإ"أكص!!واالمراقبهءنالصادرةقةالحقهءلىيعاقهاسكوت

وكان.التوراصيىكصصماعفصصءلىلميماولا،الوصصففيالدقة

ابطاكمنب*لالاءلىصى"حرفيسكوتوولترقلديدانش

بالاونا!*ارر"فيوكذلاث،بسمئيالرياز"روا!اشخاصا(!تاريض

-رصهوكصهطذلا!ث،واطوارإقصةواالوصمطفيالملجما

اكصمرا!وفييرادهاواالتارتءةبال"صوصلىالاسقمثمصصادءلىلغالبا

دونغوهووؤ"كتورالآببدوصصاسيدانززآزرليكنسولم

ختا4لىلعبىا"ءنزا+صترصصد"يررفادوكل"لقاقدو.لكذ

واحطة:كمىةصرروايةكأ"ل!سانهجيملىااعتقد":الروريد"

11دوبارصطداءنوتر"لياسصمتاءتالرواية-كلذهنمثدار-!أاننء3

وك!ور"تدةخازشه""يرولىمتلينصطأ!مب"اأي!4روتمةخاوان

،)"إتالس!مإح!ولم""لأأولس!"ياشان.ل!اكمه!ير"وجو)صرت

الحمصأثانولما*كرو!صوير"طصزان!اول!م!انحصبية؟اوان

"كا!زيالانازمب3الروايةقيكاءلىرهه!نماوا،س!اليس

المؤأمصصطح!رانشر.حوإسصصصازمهت*يمدانزإصث"!ااس!فان

،لاكأارئوشلصر.4ايازإروهـحريىةصإادأتتقديمءلىنجبالعر

وف*هاالةكبالكأاج!ةايةللنماخ!0.ء3تالحبهوخ-يزأنألىدفع!

-.صب!هـكلرو

مافولىو-.اك!اهيدانىجرجكابظاحص؟أقدفا*إشا"بعا-،

فيالروايةدرتحاي!س!نتاجهءلطنطصتئانحراو(شاصحص؟تلاا!!!*!ظ

!-ا.ءآآردوإءبقدفغو،!وانى!ني*،ماكل..ليثأطلىرو،31ءن!!و

4ايازروعاى1،اخىذنهـ3غمالرءق4.0ورالعر3الادبريرأح!ض!"افي

ءمم!توح!وإذ،ءصدنا4ألتارفكياالروايةخاله!كل"ازمدون!و

3،نوج"ير"دوصصصأمغ.العر.فيإريضإاثالموض!وعاتاختصار

.3تإ"إرحم!صاازده*تالرووه3و

جبران-يىلج!ران-ب

اولححو(3191-1883)انج!خىا"اط-جهرانلعا!

ربقرهـ!فصصومفييةارواوأألاؤ!هوصصة*صعالجةءاىجروصتبصصا

4لؤص!"قيبوروعةاولظهرتؤكأد.الحديتكلندكالمو،عا*.ن

اد.آف*انت،5691عاء9ز"ويورككين"المرو-عرا:3ءلط"

الاصلارات3.ن*-كعاصد"لجرءعل!ت،الادبر"4اطرح"فيج!ليدا

مدةلجااممةالكلد

ضهوءآءرارهآعلماتلقيالمعذبرةالم!هطربرةج!ران"وح!اة

ن13)اولقي،"سفيلدوفقد.يلأزاراهذه-يخو،مءلطنايصص8أكاشف

منولدلينرزقتوأما:لمحمرءلىمدكلنابءن(المه!الي

الىواخويها*4تبهرعصصمرة؟"الثانبلغو-يمنلممااولزواج

زجاجةكلنبالت!ربلي"انفييظلانثرف!اابوهاما،بوسطن

ار!ألجمقضيلي"انالىجرانعادعاكل!نوبعد.الخصر

الىسافرثم،العرلى""تعل-؟ث"الحكسةمد/ةاتلى"ه
.مسرريهـ

زرتاوقد.لىاطبافا!صغراختهاوت8رإلغهوه!"اك،لياريحس

ثانيةسافرثم!باللهي!انهاوافقدتهعحح!*اازيرذأالصدكل"عليما

بين"تقاروقت!نفيسقطاأنواخو!ه4اكرتلبثشلأثسطنبوالى

هإجصر"احزشباباصصرانصض.صطوءكذ!.نفحمميالداءر*ث،صصس

ا"ض!"قة4ءإمثصيعإشان4علووجب،والحركلانالالم3لي

ذاتاقاموقد.قلإلصهـاكهـ،نعإ؟تاتردهاض*4هابرحانت

هـاسكصلط*ارفيالآرممص"ن3ول،فاجط4إزللوحيدص*رضاءأليش

اللوحاتبمضذهاءجبت."الخاصالمدارساحدط!صدليرة

تدحغوكانت،رمسوارفيلادرالعمةنؤقت!اءلىجصرانتفاوةد

اعواءأثلاثةانجر3.فح!وا.دولارا3توسبعص!ؤلشهوك!!لى

.إسث!هـروداناللمءالتال/ور*ذآكان-"مث4ر"صإفيشأإحح!(ص!قياث

ولكضبرا،هسكك"ارقيليلىطإحب.ليوسطنالىعادو-ن

فيو.كذويهلممكللطليابراكلصصهانيكلان4خمثصمبلطفاىذرت

وليكبدد4نرلممثأيفرؤمويورك5تيعيماهطص!هـانحان2191ءاءا



إ"خثأ"ةلم"ك"سا*وو"الاج"كافينمر"هـؤلمد،كئابهمنيئعددو

لي*ىلىفئاصلىشبخ،عإءانجاحسافيالعرالعائمثاصيابت

1291معاث!و.يةزكليزلابا"الممم?4اتلهموا"ء41ئهقاصدا

!"بقالسا"و(ا!مفالعوا"نشرو"لقلصةاليطةالرا"زشأا

"8:ا"ازشسر2391اعاوث.تحهم!تؤدإيةالماا-والهوكافت

،ءظيءا؟-احااحرزة،لوحاتبع*حرر"الز3صليزيةبالاز

"اركسانكنيممصةفي"مقاطعبعفلىآتقرديذ!كتابآواصبح

هوكانانهوتصثن.تك!اؤمكانض!*هرانءلط.برهمويورك

ألمحطانط!يصألمحصح-اويرثكون3ليلمأك!4و،بالمهلبآمصاايفه

الثاءكةررجاوزلموهو،3191نيمهمان11يوم-ياتهشعاة

.سبعلاراو

؟-جمبض:؟.::ا"،.-لأ!،!--،حىحماذ*كسعبمبرالىوآزآر

ء--كا.صى.ء!-----الذقيالر-وحيالعلورمراخل

!؟:"---.اجماةهده،4حبإزمجرفتات

ء.ء-!ط*ص-وولازا2،!صجعا،تا?صاا!لعذ.ة

كاس.ص-لا-ب-!ش--لأإ-.11!جرثاعرقدو.اهءكل!ثيىو

-ضخ.ا."".يلكلببهخاصاعالمامحلؤ!الى

حرحخ-

-!----7ء!!بماضبر/....رأدواؤ*4طكل"لعاوالخر*لا

نم-بم!الم!.،../01./هوهحص4ص3ةإءالمموو،الاول

+.!-غد131،111111هذاءءنالتعبروان.3!أ

1.!بربر:؟لأا(ا11االماا.ا:سص/./.لما/-4زآبريروماطاتمحصلإ،بل!ا

لحس،؟قي؟ئرممنربر3في.أ!.؟1أ!أإ/لمئم/كم%صءنءأ"كبيراو،!ةلت!ا4ف*صا

/بم؟بم؟لمبربهبزبزنرلمص-ثأ؟1؟سيهم!تةرد.زيزإ.زيلييت!بملىال!كر

الملمملم!!ة!يرة!..فيالعوالادبفييردةر

ا!3بعةارانجبركتبكلناونهض

ئهطاص!أز!فيضهصمهةرزاا

(8091)"ةدلمتمرااص!ورلاا"و(6591)"تولمرا

(2191)"ةالمضكسرلاصحةا"و(0191)"صفاالعو"و

سعؤت3ته!خاباسسهـانا!!ورالارلىوعةالمجح!ص!ء!اقاو!،

"ةلدلخاارل"ااوذلاجرااد3،ر"صةفصموؤا.افلسفيوااعي!ااجا

ا،"لإد!صانقج!ت116عامبعل"ا.ثهي!ص!!زبكا!نقصعةتروى

9*اتاجميبعثثم.أسعامأذلكخرىهطفيماتتفتاةاحبؤد

ال!صا!ن،نهمس"بعلبلثههكلفيميانويلت،عاءأالفئنبعد

.دةؤروفههاةروحطورصررزقيأفتاةوا،.فيصءرراعروص!ير"قصهر

ت!اسض!"ظرية!مةالقيهذهثيي"سجرانوواض!طحن

25312

"أ*افى-4ا"هـتا"اقضموص"وتروف.الحجطدوخاوالار"!اح

أثارا"تو،1،-ا!دا"قويؤارس،طاث!ليار-ألي:+411جباكصقتاغحو!-اية

ة-الفيهذهصمقطتقدو.الامنمرةالد-أي!هـكانبعلىها-أجر

ظلمرشكووحىف-فمابة.اهأقه-انرج-ا-ءة --د!هـسرر"اا-حذياة،لربرورهي

.4وححثهيئوجالرا

وقص!ة،ء!ةا،ج!شحىذه*-ن"1،جصءون-يو"13"4قصوير-

"5دلمتمراا!أورلاا"زكيةافيا4عتصو-نكلا(قرإ*ااضلي!!"

فيالقهمةبطلاوليفاهر.هبمانالرجوفيانجكرفئزدضل

وزمصا!طهمأ"اهطاا!اموأالدلينرجالاسمعطءلىشديدهذوره

ؤ!!وف"قيا!اوردة"4اقصوهصواما.إ"اطلراا-أمخ!رءلى

الزو!ماءلىهـتاجا،.راة!صة

اما.تعر!هلمعر-بر!ككللى-...لم/7

نتقادفا"إقيوراأخءس"هـس.-كا،+.كاا؟؟برئج

بئ!/!لمثهـ!لملم؟لمزلم!

!الي!مهرالزك!الحامدةلاصقواز*ت!!أ!!س-عغ
صس!ك!)!؟بر-ءم-!مم!ك!

"!والعرمصحع"ت!موصةا--*آ-نم!آ!!2.--!لم

وبطا،ةلم!ما.ط،مو!قلالم!ؤو)ونلا!

ء؟كحرض؟!!؟!.في-كا!

صجم!حهاعرسص،ا4إيلفيتقاب!!.--.م؟؟.!-خ*!صش

لا!:-لأإ--صثث!!
/.فيءخفي؟.-لا*!ج!!حضخو!؟حثم

ذاوءلأحاول.4عهقضماررالذمط.لا.-؟ة-غ،--":"خ؟!/--.!!?!ضء-

د!ع4اطربءلىبالعدوليه!بر!الأ-.،لا/،3-بم!؟!كابر!!ش!ةتر-!كل-ة--؟?(ا؟+أخا

ص"4رازحارثدلا3الىيسههملو3.!عكابربرفي!!س3،*ع؟أ.4---

..-!ه؟!.-!ءلملأ؟--!ءفي:لا.؟؟خ!--!-2؟!!

4إك"و،محورصضلا4علعه!قى،لما/.لملا-بمزثبمآ؟-؟03؟!؟+!؟-لا-نم؟-نم،ئم،د:!3.!برحيمابر

.!-22.-ا؟-!يخا؟--.،؟م؟.-لمخبر!ش-ا؟قيأ3!ح

لم.!--+-خ؟*!""ئر-!-ء؟لمقيلملمكمنمترظ،كم!ولملم

حرىاد5كا!:4هسلهالى"وجديعو-7-:لأ-ءبطنيكاخكابرليبزلالم.؟؟!في؟3+؟.!كا:6+،؟شيربرء؟لمغ!ئج2بملم

لمجتمع-تالص"ا!يزأخد؟بربرئجئمبر!في؟بربم!!+:بز!كاك!برلم/،لم

+؟،ئم-ش-آلمأأبر2

ؤ؟ما3"كبؤشنوعولمدا!؟حصو-:-ر11أ%أ-ءأ

ثجوالحبماالزواتعنخطاليا:!!%!

.ر""ورر

وتشاؤمياسلىأب"العواصف"فيجى!هـاننرفنم

كلنصنححه"و"القجورضظأر"صهحص"ؤاا؟بانلي"دورنيا-لونلمى

قصةئوترةوالاخيس."علانالشه"و"الصورخؤارتردهضا

وصحين".خطوا!س!ر!،.!ىابررجاتطريقهيخطيلتكأكأحا!ق

الاركنلمانهلعا..أ،إعدةالمسيد*!دءلىاخكرآلره

-*م-

الشيعلانراخذت"كلكم!اءلىعنحرنصا3اليحدأ!وصثن...ناطاشص

وان،طانالشهكأركرنا4لملر*حلا3!انأا4مكلرانلى.رممتر-

،.-.هـ!ا-

ويدالا!اليروليششرزلاانر!همط"معانلاوال!صا!نألشيعل!ان

الاضرأليلىفباحدحد،ا



الىأضرإ"او-استت!ظ،7-كل"-امحيمحثمأ!الأقاحرأ-5اكا!8زأإذاتنو

ؤكأن:د"رالتوإ"ورةبراتترو*ز*-*نمصجاً!اقيد،ناجرثارائرسا

الفسادأشهكالنرنبتمعهفيذ*أر"ءاعهراقدرال""اسفكراكيذا

تحطورابهلوا!ها،المثاإنيوهوطهـ.كولهةحهلبروالانحطاط

م.دينة4انتماضىءلىتح!اليأكأساداذلكيل*.زاقيدير،وءأد؟آ

.لوالجمالاصلى؟هـوالحقحمدعاعليتغئلىةاضىك

رونساسل"،ؤ!!مهولالر؟،كلثهـاانجىبرزارآفيان

علىو:ورة،الطمى!احصةوخوالريةوالحرالعاطكأة:ءورة.اتإ:ورا

.العمياءإ؟لىال!قاءلىةزورو.8؟4وا)دليةالرأس!اليعيتش!إالاق

ميغاريوفلا،كل،1ةاطياكلزاؤمانجيراناالهشص!،.لحى--

الرجلوحشيةءقزورةالمنيم"اليامرتا"4اؤصوصفةب.ش!!ا

زرعفي،ذرلمةوالرللاتمح!:آتركهـد!تم،لفضاتبايعزرالذي

ءلىعارمةزور-ة"الها.فيورده"وفي،حصم-4لبالفساد

ورا،يرعربر"،ملابرجال،نضى!جى،نقبالالفشهاتتزويج

حقلمماستلتهالمراةوخرو!*ألزوا!ااخفاقالىيؤدقي

هذهيصمسمازفمم!"ججمرانفيدوض!لتةا!مبفياملرية

بثنالسوداءاطا"الياتمثإ،1وجعة3رواية"بان!االاقص!وصة

عرفة"رصلبمفهجعكلقيداجمسدهاتجدامرأةكلض!اوع

مرفرفةروحهاوترى،الزيجةهيماترف،انقبلزوجا

فيمماولمءلالمحبةمنالروحنيمابركل4قيآحزحمل

ظهورمضذبىأقدتفنزاع.وهوواًلجماللإعلكرامنادحبة

ز"قئص-ىيط!مقيولا"لالرحنيوالقوةلاالمرأةفي*صطالض!

ال*اسسزائعملىكنهائلةحربهي.للقوةالضىعفعبودية

".المقدسةالقابوعواطفالفاسدة

اصر-نمبالجراللشموديتإالس"سالعرو"!جع"وفي

ترءتلقد،-يالحجيتقولوصرالعررسمثوونق،اشهكاله

التيالزهوروتركت،بعلاأكذباقياختارهالذيالعريس

ليدالتقاحسح!االتياخالثمرترك!و،كليلإ.ا!لمنالكاهاضىكأر

والقاليدالاجى!اعيأ"فاتاءلىجرانيثوروبمذا"قيودا

الابوابف!حالىيدعووالمخا.صالحبيهاركانهاع،العم!ياء

!و!.فيالقد"لينالمدعوءاطهةالعروسنأصنءلىلذيقوا،ل"

ضىبقياوروهجعلتالذيالعالمهذافيبعتاؤ"ايليقمضىجعافيدفلم

هابلذاففضاءكا،ثكمبلهاافاسدولتكمبجهـاوكلظل!اليلىكمبزقا

فيذصثمنابعدالىج!هـانيذهببل"الرزيوموراءماالى

كلنيع"لثرستالحىيجع!ط1ينحى،ثةالموروالمفىا!!مءل!تمر!ده

،،

لعاولمواازظر"أحرو!لىألسانعلىفيقول،اص!ا!ااخلشس

العذبصوتهوؤسمعون،وجم"ءاءلىكل"*كسآالدهوج"ترون

".:اقلبيثرن4ءلجثقا

نفكمى4جرانبهيصورمعبم"رمقطعالاةعوصةهذه-.!وفي

اشجلتخاطبالعروسلسانءلىيقول-ين،برم!تهاالاصة

ا)غبيالرجلاكاانت"ءنوةر"يزوجوهاانارادواالذي

زوجتىلىني!يرليواصد-بزةوالمماا!الحيماةإست!ضدماصذيا

الظاسصةفيا"وراءنتصحثأمئياالت*سةالاكلة!ذهركلزانت-

كلنالوردوظهـور!الصخوةكلناءلماءخزو!قبوقر

اساتسلاملغباونهاالساصةالمسالبلادهذهركلزانت-تالقطر

إلتيالكاذبةالرجولةع"لانت-الاعمىقا؟دهالىالاعمى

.".-الاساورالعقودالىتوصلاوالمعاء!مالاعصاقتقطع

منانجرالهمهااستفقد"ةالمتكسرالاجضحة"يةارو.ماا

دص:ثاالت!التيبةالشاالا!بضاني"المرأةإ"ا،ثهرالمعذكابالطحبه

منياحرمهالمدد"ةمطرانولكن.لي"انالىا!يركاكلندز"عو

غني4كانتلاذ!ا"4اخبلابنزوجةتكونانارادهاحىجمن

قاأ"ةتظل(جراناي)الراويعلاقهانءلى."موسرة

فافبزقا،الفئنيحةخشياانالى،زواجهارغم،والمرأة

وصعتحىس"وات-!س!زوجهاكا!فيالمرآةوظلت

وتوسدتالاح!هـ،مقرهاالى"تساونقلت"معهةمافطةلا

صعو،لجميصضاقفوو،هاصدرهاليدوتوسدو،لييهاأصدر

،ولسرااشهجارءارورلقبوارحفائارتولماو.بالترا

كا.ثهاواربكيهااسلصي-قرعليتمهتفارجىلدوالتإص؟مران"فيخا

نماوا"افىيمىسرةالاصحة"فيجدأياةهزالف!قيوالقيصة

والانتقاداتالمؤإصطيعالجهاالتربالاف!ارالىقيمكاترجع

رجالتهسلطايضىاهـ:ا؟ثاجمفهو،يوج،هاالتيحماعيةالاج

التقاليدوريصجب،كلآرطلتحقيقلصف!حممهمواسإحمارااًسدلين

م!ها"بالرغمتتكأوتانءلىأهالمرتقسرالتيالجارية

التفجععهدخاتمة"كانت"3سرةالمت.!تىالاج"انغ!ر

وسيحبسارادتهجبرانس!ستردبعدهافهن،والشكوى

!1)"للبناءوراويةللهدبممهولا4قلمولمبكون،.عهدمر

الاقصصوصةءنكتابةذلدثبعدعدلقدج!برانانىوا(وا!

ليسو،المض"ورليتصعرباكؤالرلباسهافكارليإلجس،يةوالروا

درهااصىالتي(239!)"ال"!-ي"نعتبرانبروسعنا

-09الممقصةعلى-للنقمة

.الم7صءهـ4ـ،د!خا:جل.كلم"ان-برخلثلانش:ر)(1)



!!ه!ر---!ء.م-3م--،-ء-حرح!رحسحص!رحصيحهه

-..ااف!

هلعول!ا!.ا،&.ل!
"ولط.برولىو!رث!

كل!-22لا!فحةعلىالمهشورتتمة-لأ
لأ

!م!ءعح---عحسحسحسحسحسح!"ء

.والدرسبالموعظةادضلفهـثصعيالةالادبمنيةبالانكليز

برالتعءلىصهوحر،رالعظ"جبرانش!فانغةوالحض

فيكبيرة4يثكلنقيصذلككل،افكارهضوعرارائهءن

ناولولا.داتاالاستطمرهذهب!؟ب"تهاف"تفقدالتي4قصص

الماللبعت،هفذشاعبريةولغةرائعاسلوبصاحبان!!بمر

ليبثالق!هلةالىجبرانروءمجردانءلى..ؤرائهاذهانفي

منالاونحمهذااممانهعلىللدلالة!صافونظر!اتهآراءدفيها

منانجح،نقمائص!امنبالرغم،تعتبروقصته.الادبيترا!ع

نالفهـاحقولهذا.علصرهاوزقدمهممنسواهاقا!يص

ضافقدوافهلا!حما،لب"انفي4القصروادءشرائدانعتبره

بذاض!.4قائمادبيةمدرسةوراءه

فياخر!تابارزة4نق"صالىذلكمعنعثصيرانلناولابد

الحياةالىبالا+حماليفتقرون!ابطالهانهي،انيةالجىسالضصة

العواطفجركهالاجامدةنماذجيبدون!ءاذ،4الطبيعي

يف"دمااعت!لكلةالمباعنصرانعنفضهل!،المتقلبةنيةالازسا

الإيعي.تهاوجرالاحداثز!سلسل

ورل!شهرانهاقل"ا،القصههنمبجرانخصائضرابملمناواذا

الاولىنؤعتهقيوهو،والرمزيةالرومانتريكية:نزستهنفي

برالعاطفةتهجمرالتيالفونسيةالابتداعيةالمدرسةالىبةتمي

يجسد+وجبران.الحياةعنذاته%اثعبيروالحساسيةوالخيال

ا!بفيباطقباصاويطالب،العواطفرومانة"يكية

العميقةالمشاعرث*ر-اقهاسهوالداإور"ستهةينراهو.أسعادةوا

يمقةوالحق.ت!ينهوولاهوغوون01تو/ربشااش:4ةئرالأاتيةوالذا

قصصه.من.ءقصةلكلالحتميتيالبطلمنهتجعلالذاقيةان

مفجع"و"فيالهاهدور"و"ةكىمرالمتالا-شحة"ففىب

الذاتيةبقيمتهازطالبالتيئالعاطف؟نموزشئهد"العروس

الاساوبومزايا.المجتمعق.ودمنالتحررفيو-بحقوقهالا

فهو:انجبرا!ىإوبعليواضحةب!مورةز"طبقالروماناتيكي

جه.ل!رافوخؤلزباءجمماء،سيةلحساايدشد،ينلتلواضقيبايم!دو

هذهوقخذ.ىرمزكاتب،ذللثالى،انجصكرن3ول

رمل"و"صفالعوا".ةالاخيرةآثارفيقوضصاسلعةالمز

هـوااقدالالمانالادباءانفيولالىلث"الضبي"و"وزبد

؟""تته4ولالهيما،جيراننتاجمنالقمووذافيكبيرآتأثيرا

حفار"و"ال"بي"فيالبروششديدالاولصوتأثر،وغوته

الثحص"ك!هاز؟!ابصلأياقي!هاالتيالطويلةوالخطبة"أقبور

الاذسان"خ!دوش!ن.ررادشتكلاممنتع!برانممكن

ءاكركرنامكاءفح!ماي!"ل"ملىلكاأ

ص!-اجماعدو،أاأ"وشاختقدج!هـانقصصالتوصحيم

ن!"فيةوماللرصدهـج!يداالع،دذلفثالى!حملتول!:،1.الزمن

لفنبراواح!عاسا،فطال*رءالادبمافييةمزلرباسربرمهجديدآوفسا

الوصفإن؟لريربولا.الامثلرالجإلارهاءلىف"4دان

4اتوالروحانيالمبالغات3.نا!را"ط!ذا،ا!هـودران!كي

،ةدهرالمزالملوزةاللغةوزلمك.زأنا؟رفالغوناوبالالىذلكو

نعترفانل"الي+بغيولكن.دارسعهـدالىينتمكبذلككل

قي"انه"او"بتساء4وادكلعة"و"اإتكسرةالاجهحه"ل.كان،ا

.شياتوالفالشبانمنانجبرجيل.نف!وسفيتأثيركلن

.يكليزالانالادبفيونيرباضهعواًكثيريشبهانصسضىهعوان"

لوويومنافبحاضساجبرانالشولا،ءث،1اصالاوبم؟ج!مآنها

ن"ز"اكاليصماالىار4في8ف.وسي-كأءصسؤاافكاركارهاةزبقلى

!ص4القىصدرواممنثدآورا،اءالقر--صهور!تاكتابر"اا-ب

.لب"ان

نعيمهؤ!يلصميظ-ج

فيالروكلانة؟كبةك!تا!اح،رجرانخا!يلانجسىان

رءزىقيا:سم.تةالأشيراثارهانءلى.الحديثفيالعرالأدب

الصاخسةالرومازر"3ههةجةالل!ءن!اابتعدتخاصةرمزية

الاولى.آثاره--ورعطبعتالتث

كل"حشاؤ"لانتاجاةل"اتتكشفالرمزيةأ"زعةاهذهومثل

.أنغير.حركيةالاكلالمهـجرلمدرسةفيالاالقطب(1)نعيروة

زكزغالتفيا(!اقعيةالقصةلكتابةواضىحةص:لمولةالشتاجهذافي

.كلشاكاهاب!ومعالجة،الحهناةظاهر5بعضنكأتصوالى

الاختلافكليختلنصلواقعيةخاصاكلكأهوماللهـؤلفولكن

الحياةكلظاهرهذهتت!ناولنبي!.الحديثةالواقعي!ةكلفى!ومعن

ضىورناي،البشريةالقدرةاطارفي،التعالجو،مثهكلانها

فيبهادلصعنعهصةواؤعي4ناوها8ز،الاأهسانطاقاتحلىود

هدزخ"حالات"ليرلتحلقيإ؟ءساالإكلكاقتلغيكلثا)"ةمحار!

سةفاكلنكلستماتللواقعيةالمف!وموهذا.وذجو.وصوةية

ابطلر!ر-لم!تيسلفظا*ا"شكلطزكادتالمؤلبمايؤمنأ!حماة

.4981عامواد)1(



لوورجارزااء!ر.تضء4وتهدراسهموضىعلاهـ"انيءلىبةاءالاجؤ

فيإممىةالر!"ةصالقصالآثار-تخليلعراقعيةالوولذ،د"اقشة

.نعيهةبماز*ا

"كانماكان"وهي،للمؤلفء،وءةل!اوظهرت

!ينكلو"ياحشبتالتيالستالاقاص!صولكن.3791ءام

"الضون"مجىلتيفيكلهاون!ست،5291و4191

فييعاهذو.ليركابأ"ئ!لساا"و

لأ*خور---حد.-الذليلىاواثلكللىكادئعيمةلاالى

لأ*.-فيبر"ةالعرالاقصوصةءالجوا

11اهذأخلوكلل!.يرقالعشرنالقير

.ا--أ:أ!ا\أمإث!1،+.!ىلالاوادهار-ومن5ئعد

لم711،!.،"غ*-في4اقصوصذأوهى"لجديدةالم!نغكا"

---ا7..ا!7عا؟!-!"

!+ة11ك!!!ظبه!!ا!مضرهيو،4191ماءعبمةجذ:بها

-\ا0أ!ددى-*ؤجبها)خا/وريرصفهو.صحيةالقصموهـبتهالى

-!3!+..-كخ!!ك!ممبيحم!ينخطر"يفنجاصابا"يةالؤرنشخ

لأ-.ا!ر؟ثا!ينا،؟لمىخبعد،ش"ذوست!.عهالذيا،ولود

11-د-ابم،تر:كووفىص-*تالسنةراكلدل"ذوفي.بنات

-3-.؟-ت-أ-،+.ئر/د؟؟/قدزنمساومضىفخطفها-،ثامنةب!-اش"زو

-..؟-صز!يى؟-،الصنو-برورا؟الكنيسةغابةيخية

أ-آج!ص!حكلاأأ!""أ1111"إإذلكفيرك!نا!قصوصةهذهوفمة! 4يكلخ!!غكأأ-!-!"ااا//"01لمدكراالمولود-ثارالىالمريهفياعاءم

!بئ.س!-..مامتلدول!-4و

ء!.جص

لمكمصلسش

ص-زاصمفابوأعواطفالدقيقإي!طالتح

لمبرصيمحىلمصحقىجمز!ه!اإلمااالما01المودودأ:اينتظروهو،افى:خا؟ف."

يفكرؤراه،المسيحصورة5ءئحا

صلم3بر!مم!مملأ!لململموإفيالم/سعادصهلهسيحققالذيالذكرأءودليا،و

!صممص!صلمحم!كما،4بما؟لمؤفشروج!يثروز"ير،ثو

شقاءهيدسشالتيالثامنةباأجفتيفكصر

المنتظربابنهيف!سحينثانو،ودمومه

برجثموييلحسميتحركالمسي!يا!بم

ح-انحيناما.باًلحبهالوأمدناصف-يلاليإيقدما)!ملاورةر11اً!ت

بهاتهددطفلةتحملامرأء.ورةا)!ىلتحلفقد.كازت،إبنتيؤ*-هـبا

،بعدهاستجابةو-كاوفهلاوهامهاًلمسكيقويستحيب."زأس.يفاً؟)1

بدفنها.الوكأيموقمهربهررماوهذا،بنتاجاءأإاا،ولوديخنقبانفيقسم

واًضةبلغهالذفيا-أسامبلدغعلىتدلالقريةفييشيعهاإقياأسكذبةاوان

أز"واقدأساألىبعدإنيذءببانهايفواأجلجعان-ى،أ"-،أازهـتإيا*

الابد.الىيةالقريهجرودفي،ءتتديرصوف

افص.وص"جوازبمنجانبايصأ!و،الابئءالىالقرويوصيهت

وتحلإإءاا،بئكرةتههابفكرالمؤففاواصبصطأجماطمنبلقتعدإيا"العاقي"

خظ!أكبيرأاصابتبفئا)ةاؤثرنثريقرويشمابفصء"ترويوهي.العميق

،هازءةحياةسيقضيانأخم!!اءلىيدلشيءكلوكان،والخهذيبالجمالصت

ظاهر،نفورتلهومجل،يتضا-لجهاوشحبانبعدؤ؟اللزوجةيتبسيئلكنو

معامل!افيالزوجفيأخذ،الامريتطور.ومنهتحمللمانههاذلكفيالس!ببوكان

تمنحهانالوسائلمجميعالزوجةوتحاول..امهذللثفيذظاهره،سيثة"معامل

حبفاسئعادت،فيه!لتيومافإكنو.تخفقاكخ!عاو،ينتظرهالذيالولد

يمكخهاو!.طويلأحبل!است!تمانرستطعلماخهاعلى.عفايتهوضمدةزوجها

الحبيب،زوجهااًلىطويلةرسالةتكئبهيفاذا،الكذبمتابعةمنهاض!ير

اسبابفها:بثرح،طفلهاتضعاقوو:ل،زواجه!اعيدذيمرىيوم

زوجهاخانمتباف!افوتعشانتحارها

وهكذا.نهحملتغريبرجلمع!!ح!بم!هو؟

الزوجة.لا،العاقوهوالزوخيكون!ء-"-21

لانكادالتيالاقصوصصةمصمودحهـدأ7ء!004"ا-.+يخيم--.-.

حيثمنفهي.مصطنعاًشيئاًفيهافيل..!ت+؟!(

ملأىعظيمةلتفححيةتمجيدا)نحكرة!يم1+اا--"دبربرتركا

/حمم!.-!كل!

يين،القروعلييمةغرولهست،دالحطولةب3،!رنج35-

.ء.برخ!3.!؟!م-5

يفضلالذكطالطهارةمجس!قوايمان،.-.!2!!؟؟!عول-.هـ-

4نجكطشيصابانعلىاًلانتحاراحصفى-:ا-ط-

علىوهى.دبيلةالغايةكانتلو2-ب*.-

ء.---ص-ص:-حمني؟أ..-

لنفسيةموفقاًمحليلاتتناولالفنيالصيد-ت+*-.د؟

فالتخاظر"وبعدها.الحطيئةقبلالزوجة-.إء!لأءلمء!2:-

والتوادقالفكرةفي(يةالسيمتر)(.-ةلم،عجضص

الكاتبانفييتض-انفر!ا(الرمونية)1-ا"

يبدأالاول.القصةفيخطينرسم-.نم.،؟.

وبيداجلمنالحياةمعالفتاةبرمحراعيخ"

فاذا،زوجهامعسعادتههابهتيري.ثاغنجلإك!إ.

للذيالاخرالخطيبدأ،بغيتهازالتما

.عراع،نفسهاءالفتاةصراعهو.م

نعيطهنحدوهكذا.المحاقو4لخطثاقينمم!

.ص!الم

فويعلقصتهفكرةيعظيارفينجحقدأنه!مميلمجص-سابه!ل!لم

فيهالقتي!للاذلاختلففف!مظهرالتنوبهذاً-و//أا!عأ!.ى-.!برمموملمثزإبرالم

التحلحلمثللمصههذا.فكر!!!بر!!مممبر!لآ
النافذ،النفسي-

إقيا"السكسعاده"اقصوصةفيبخده

فييعيشقروىوجيهحكايةتروى

ناعلى."وجا!فقدانبعدنيويورإي

المجيد.-4لماضأزظرعايخهموربعطفهم!يظوز"يدكانوااجمالىالعالمفيولموافين

اسحد"كانالذيهامالاوبوالدتيقالوص-فذلكعلىتقومألاقصوصةةكل!زا

فيهعاشرالذقي،احقيقةاجوعن"غرهفينجتافلا،والذيفييعيش"ليإث

خبعا،وعيغيرمن،حاغرةالىماخص.يهالرجاىهذاينقلوه!ذا.كلإكأيه

المطاءماحد+-احبكانصدو.اًلباثأروبفقد4ابرمصىدق-بر،4فهي!ثلىو

تنا.لبعد،لهيقولهماعلىويقره،السابقالاحترام!ثلدأثهانر-:قبذه

الحسابهذاانمنبالرغم،"حسالي"الىإ:!ناتءت.)1بان،الطعام

."طدليثايعلمة"فيادهمأس!اعيالى(1)

"



عليهفيورقبل،طقيقةباالبك!واجهةعلىومجرلاالمطعممؤصاحب..خيالي

.4علىحياتهمعنىؤيهابخدالنيهامهاثيتركهأنزلمرير.و

،ةمعيننهسيةلحالةتصويرالاقصوصةهأ"هثكان1نول

هذامنواقيةلقشورنمث"ثالذيالقيديم"دالمقدؤلم-الةهـ
....

،وسطأتمهورنهـلماحيثمن،أبعد"دلالذاتفاز،لم،ال!د

هذاكانفقد.المهـجروسطهو،ذاكءدهثالبلؤلي"فقد

وكان،ويالقر4!طفبهوو،.4ةوكلافأثسكلنجلالر

يغادرلولم،امهـمواحىيرءـمتفديرموض!مرليبغ!ركلنسيطل

رلآرضه!لاتهفيهيففب!درإدالىلي!اجر،إوسطاهذا

.ددراوثاءراو4طنممرمضعيصبحو،رممحجمطه

لت"الارض"من"ةلهجرا"ضىوعموانوالواق!

اتخاهـمعالجتهفيالمؤلفويتجه،أظا!رمكاناًوو"ةآثارفي

عليأظةالمحاقالىيدعووةالهجرهذهيمسجبانهبمعف،سلبأ

.ضللملأرالأمانة

عممق"بيرتلؤكطوي-أ*-هاوءذالمبمكلن-ص:ل!(1ال!وعوصاعة"و

!ممهاجريةالقرالىبعود-بن،واجللؤ3صياليوي؟نرفلإح،فخطرالوضخهذالأ

?مرجرهالما1هذنوكا.ا"ع3يينولقرارظا؟ا"،:بماوو4!!!!برذب*ير!أ

لينطهر.!."ةممههاخطاريخطيبةؤيم!3.قيا،3*جعا.طعصاباز؟يرو1حوساءقى

.4-زوشمدةخطارياسمنوبياخ.إهابملراح!غكل:بطءر"104هذهان،خ!اة

وؤل.؟-اام!رالىا!جرةايضءأهـويقررانإ"الغربرء"ا.حضإرة!ها،ا:رو

وم!ير"شاد.بىيرةوةفيرا"ربانر"ا.نيي!سبانمن،خارثكأ؟ن

الضهفءؤء"و--عيدكأخقرأتحااذ،!-ب؟،%4زط..عا.برحجةاذبرإمر

با-،ارمنالامر11اودداؤ-ىاماهـااشترءوكر.(عة!.وصضص--تروكا:ت

برفق!.،وكان،الزوجانالقى،يومت،وذا.ء*يها*رصاثديدو!ن

جزطية،ءثي!كااخالوفيوالزوجةاكلصالمديرال!ا!رفيموحتياميرضا.ب

بعدوجها.:أخعيا،خادم"خزىأن3اطا،ىارعاا"رانؤنهر،إنرااًلىابقةخماار

خطارتزوراقبلت.التالياليومفيو..الملىقعالمقرأثوأؤضء!ته.روفيقدان

عمتيقهاخبمتوخر.اشقباقا:ثمع.مةالاميروجةالز؟ا.تقيكها،4بزفي

تذ!رانارادرتاكااوبمأ،ال!وحوساعةتدقال-فلةزا!ثوفي.""ءا!

دريئ"اكخطاريعودحينبعدو..الفائتهوسعادتهالماضءجمةمجياتههـ"خصاا"

ز-ءبد11سونبأمحواررش!11مستعاربا،عاسمهغثرقدي!ونانبعد،د+كلفر

.دمتةديروالقرويين-ب

فمن،.؟الهاءفيقدهاالقصةتلضصانمنوبالرغم

ا!ء*منممادتهااناذ،مت!لنغرالصفيزأ)فيهاانالواضت!

هيئحهثكلنيةوالمالزمنيةاترقعةواتساعالاحداثوكثرة

بعضانعنفضلا:الاقصوصةئيمنهاالروايةفيادخل

كانذلكومع.اصطناعامصط"عةتبدوفيهاالاحداث

ازريرة"الار.ض)اموضوعانه:وعميقدؤ"يئالمضمون

هذاواهمية.الهدامةالعاقةالص"اعيةالحضارةتجاه،الهادئة

القرويةاررإةمظاهرمنوا-لىءظالرطثعل-دودةالموضوع
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الا،ريظهرفهو،-عامةيةنظر4فينرىالأويدفي،لهنانفي

النزعةشديدةغربيةحضارة4شكل!فيان،كنالذيالس!في

هذهرهز!يالتيالكوكوفساعة.شرفيفلملاخ!ءلىالمادية

نءامرأةتصسفبانالواخفينجحتقد،الحضارة

.كفلاجا)"لمياةمهصلتهخطارعنزر.توان،الحقيقي"جانهارفيق

امرأةوجهفي"يبرزالذيالماديةالمدزءةمنالمحصطهذاففب

وةقى!بانهمنبالرغم،سعادتهبهلخطاريفقد،4خاف

الحفىارةهذهبأنيشعرانيلاطوياجمثلاوهو،عظيهة

منفيفر"صدرهءلىالعظيمة"4دواليئمشىشا!قبر"

نارشتطيعالتيالامضة"الارض"تلكالىلمعودجلىيد

هباطمعنانفوقهايرغفقي

ية!نباذالقصاصالرسالةويىركنعي!ةانفيولاشك

صرسيةبصورةالخلقيةالعبرةالىالدعوةالاقصوصةهذهفي

.ةفتقيه!ةكل،قامتلو،القصةهذهتةقدحانت

أقىحوص"علىتضفىاليهيمطنفسهالمؤلفمجملهاالتيالامجائيةالطاقةهذ.

صورةبتلب!ألاسمحذامجملالذيالرئيسيؤالبطاطءمثالية(اقيمةشورتيا)

الىتهدفالتيوالحرب،الاخوةالىتدءوالتيالانسانهةبهنشديدصراع

لحباعنيبختمنفوقمىءقص!ررجلهذاقيوشهـر.اضكائناوزثيرةالعداو

نءحينبعدتتكثفشدبدةعقدةنفسهفيور.يورماوهذا.يخدهمافلأوالود

ساحةالىذهب-جمن،ظنوقد.انسافيهومالكلنفمهفيعظيمة!اهية

فقتل،سثشفههالانسانمنلنفسهاكزران،الاولىالعالمهةا-هـبفيالقتال

فنقل،.!ضطالاحةفياصي!انقيماأنهعلى.رجالعةبضالمعاركفي

كاقولما.حهـئممنار"كبمافطاعةإ"ظهرت.ححناد"،المستشفىالى

!الموةجمغصديققصيروق!فياصبحفقد،الصدرواسعذيهاحاًمربطثعه

.ذات.أليهويخرنلهويهتفون5كلهورقبونيترالجميعوكان،المستشفىفي

تجربتهضمخهارصالةمسمعهمعلىأملىثم،ابالئصالىجميعاًدعاهم،ليلة

افعا!باانتهزوقد.فيروالت!العقابالىمجاجةالآنان".كلهاالانسانية

جاسوسا.حسبوهوقد،ياقتلونهحرسافجعاط،للخطرإنرض"فرحة

نعيمةمجموعةتضمهاالتيالاقاصيهلى!ذهتاملنااذا

يفغي،الواقعمظاهرلبعضواتصوفيهاوجدنا،الاولى

يقتل.أب!ت!ور"الجديدةسنتها"ف.الواقعهذاكلنبالفرار

فرارانفسهاتقتل"العاقر"و،الينلتمنفراراللثامنةابنته

تحبه،كانتالذيزوجهاخيانةبعدضصيرهاتبكيتمن

البك"سعادة،وادتستطهفلاولدالهتنجبانتودوكانت

جوفيليعيشفقراسانااةفيهأصبحالذيواقعهرونيفر

خطاريجر"الكموكوساعة"وفي.الفائتةواحلامهأءاده

عنليبحث،الدهرابدفق!هـآممهتجعللأنهاشعرالتيأر!ه

يلبثفما..تخونهبامرأةهناكيتزوتثم،المهجرفيالروة

اسص"يعيرحينوحتى،رأسهمسقطالىعائدامخهايفران



قلاو،كلصاليواتفي*يضلىلي"واقعمنيفر.كلممتعارب!البم

...يبظهش

واالقتكع!اكأجمدىواء،اراتإدفيكلناور،اةهـذه

المؤل!ف:ير3تففيلينامرءلطتدل،الهروباوحارالانه

ؤيم4كلنللازيسان.ي!وتجروفسادظلمكلهااباةان4ماأو

منها،ارلفرباتكونالاهضاتهذهمعالجةاننح!-ماوزا،قيقيالحقي

لدى4الواقعيمفهومريكونذاو!ك.وم!ارعتهااجهتهاتجولا

بالهرباباةممثكلاتتفادفيالىيدعوسل:"آءفيهو!اء4نع!ه

كلنها.

اسفيا0(4691)"لتحاء"يةروا!كللإلمننةفولعا"ا

المؤثوعا.لهذارشوتكربمصيتوعليالرهـئإس!!ةنعي!مفىآثاركلنتعد

.فندقفيتعملكلوسيةحةفرةطفيءن!وآكانال!انعلىعازفو!ةا-يا

الفندقاؤتتاححفلة-نحرواالذبنالهسفهـينيع.-بعزفهفأعاشاهذاصحرتدو

للزمن،منحينوبعد.عليمصااغمىا)يالؤ:دقىاحبافيقي،بهإءض:،الأ"

ثم،ا!وسيقيةالتهولىررصتودعهالراويورلالكمانعازفلموزإردوليعص

نم.الكمانيجرقاًن4علوفانيعدلمفاذا.اصويلاوقتاسيض:قيأ"األيلمغه

وألدكرامسلمحيماقيلالتاليأنيوم.وفيالجمسخعنالسرهذايكغأنا!شحافه

فيكأهـة!ذتعينطاليلمتهاًنوييلمغهبدورهاويإرايزورألنزدقوصإحببهاء

جب!وويالرابفاضطر.!لمنهايةسوالاطباءااًنحدق،ليشء!بوأ"حافياً؟م

حفا4فيليو"%ردوالىرءجتقدأتبهاءكااًن!"4ءروالذيا-زينالوأد

فعزف،ءلىح-مالنهلهايعزفان--الوجهاءإشباناأحدعلىخ!أوبخهاعقد

،بهاءءلىجديدمنواغ!ىالاقتاجحفلةفيعزفهكانالذي؟(لكاء)!حن

بانأ،ن1مقتنعون9!يعاانم؟يث،اياماربعةمنذالغيبوبهفيالشوالأ

.رصإلفكاسطاختفىؤدإنهعلى.بالفعلسحرهاقدوأنهسا-رليوزاردر

اذليناالاىضخاصمنبهاءب!:يرلييتفي،الراويالتقىثم.عنههيرثداليأصةاك،حر

ماكأي!لمهتروال-يبهاء!ة-ألىاصمعهناذ!و"امح!طهءءنيستفسروناأقيأهو

وهود!برفيعلجمهعترقدوانه،العالمهذأالىبنتمىلااذ4.فزصتأ:وز..دو

.-ءازفاالإخر!ووكان،جهازوموتبعداختظىقذاز"و،ءأقل!أطازليال!

بهاءوروحنيوناردرروحانالعمةوامصارت،ا)نمندقجديدفيصتشكأ..ثم

.اإنورمن4أمافي!عاذكأ-يئأش!-ارقدوأنها-.السماالىإحى:اذد

؟!"ليصي!"أعذأرلىاوادي))بدعىواديآأ-هـاويارثبزأيامليف.عههـجمعد

هتانأ"برويبناملوشبإتقيوهنالاث"الدموعنت"يدعىعجا-:-ي"خ

عاناًوذيبزءحهنراءيحبقيوة*تاتا!رزا*ر.ثباخمهأورةلمقىكلشى8.-!:*إا

افيعواتظرندذاأمامأ!،دفةبابومذاتذابخة-يئ،النايهـعلىالعزفيء،باش

ء!،ت.بدموطوضاملأنثعصيب!-نيألس!نقيفجعإت.أر.ازا!يالمأ؟رزيأءيارا

لان،ذألثبعد-داثذاسلبعرفلماحدااكنوبربعدؤجماالراقي+-ا!ولىش

".ءلى!أعذاشإوادي)311كحظان2ث.ؤ!ركعنألىيعدنلمثأءبر،اشاا!!و؟هـا"ت

.ر5برثسط!"!د:لأز؟ا*اجياشبضرمةبعدجدتواؤ*

،أرخعنا1:.سررعدلاك!مصأازوكأ+،ةالأس!ا!مذهاأ-إاد
..-.ى!!ر.1وير؟!

ناعاى.مذعوراوخرت.رفعاىور!!ىوبنايذ-4قابعينليءهـاشححوز،ا!أ

أخؤىاشينالعجبواخذه،ارأمعةبف!4بعدأجة؟أمرديعودلاندة*"ا:نمخىول

ناا*4ليوا.!!لدهةباطراءبثانا؟4و!رعليىأذ!،إن!سهدوبلإو-نارقي1،رد*2

أنهوبنكرذفيسهىنيداصمفباإ.عاش-إذأ.4-سيىتموتانوشلثبها?لى

اصيه!داردوارقصئم.صياةاهووأ-دساحرلااالدثإفيباذ"إلجس!ىيفليفوساصر

ونابم.عجيبةاعةفيبرالنعماتبمجمعيرتابعانف!صازا!النايانغامعليالتعلبين

والمستحيلالعجيبع!تتكلمو"نم!حوروأزناعإنا"فقالحدليحهليوناردو

م!اطمعإقيوااجيال!عةمنذسحرهااًلتيخإ"تمالذيواللقاءوالعهث

شمدليانهيغابتيكانت.غابتيشهوقيأ!سدلأتلقد"ذلكفيالو،بقصا"

ض"نبهاايمتعانفيأتحصاشهوقيواكن،والمكانالزمانحدودوراءؤيما

با،مس.لقيهاجدبدومن"اشءافثم(76ص")والمكانالز!ان-دو!

-اإن*مومع،النغمصيفاتؤ،مانزمنقهرتهاحسبرتيالتيالشهوةاسيقظتو

(77ص)".شهوتياقاحهـرجديدمنوجهيءلىفهمت،شهوقيوقهر؟ننالنصر

يزورهالراويوذ!ب،وسجنهايوناردوعلىألؤضمناخيراتمكنواو

،الفسادخمارآخرمنقلبهليط!راًتفينجحاذ"العا!ففابلغهالسجنفي

يكونفلنوالا،ليبهاءيلتقيانعليهوان.الاعفماللقاءمستعدالانوانه

وانساتنلمدةناردوليراحمرليطإقنفيلالراويوتجح.م!ىاي"لحيا

علىءزفبيتهالىليوناردووصملوحين.اللقاءجمهذاباإسماحبهاءوالديرقنهع

"دو-ذارليو"هتفتوعينيمصافتحتو،ليمصاء-:وممبهاءجتؤيخر.حماأ*

فيضم.يتقدمبهاءإلدورأواحينلجميعاوعجب"بهاءليا!عانذأ"حمهـوفاجابها

ثم."ليوناردوابني،بهاءتناليفي،التقيا"كتيهتوثالعا!يدالىالينتهيد

ودفئاحرقفقدا:كمان".امالقاء"كلمةءلميهواحدكتبتقبرفيدفنوهما

القكر.ءنبعيد؟غير،ةى.:وليرجذعكندرءاده

الىالروايةهذهفييقصد3نعيموراتميخلانفيولارليب

كللىالرو!تتطهرإلا.حيرتبلءانممكنلاارواةقم"ان

والمرأةاللرجرأ:غيمهمةوهذه.واتدماللحملضهوات

احدةوحهاةعلاءةباستسليو.تح!كأهافييعثارحاان!كل"أ

لذلكيقتضينمااؤ.النادرالروحياءال!صفهذا.زدركان

الزاجماروجىفنر،ير"التقصزظرجماتأوهةا.لأجيلبرضعة

امرثيالمضأنوكذلك.ناردوليوجسمالىصص.2كلنصماسر

.اللاثات-الا!"يراصلىهـ،حصروضرر.وحها)"يستأءتيا.؟اء

وسمائل:الاا""تكمانوالمآلز،،!انوووذا،ا!يص!أ-اأن

فيرغبةحا!كلنالخا؟-"؟-والجمالببالحالاميرلا،كأالتطؤان

نأممتلكنا،لاان!بالذقيهوالجمالفا.ت،ا!لص!ي3-!لاكالا

نازستطيملآلازرا!ررناانرلةجغيالذيوهو،نحن4نمتلك

بفناماءحهاؤكىبرانرسقطلميمبففلولى"ا.4نايحررهوو،مخرره

فيتتموركاول!"إةاو!ذد؛الفا!ءيخ!ات!رنكم!!صةبفلاوالؤون"من

ويبلمز-اايتطهراطقثوهو.بالموشقيليوناردوزظر

-.نتزوللاواكروخالاسشرءالأكلثهوةانغير.زادرة4جد

حانتاصئياهيض."ؤالارانالادرهذدانوالواقع.مامان!سء4

شرحمبلضقيبمة04إة"اا4خطتحبموظ1!صشالامراوإصتحوإص

الظ3."ذزشأت!*ااب!*لمزربطصل،صاككازتوقد.ءحها

وأكل!.ا(لقاء"صرن،"دثالفي،ثي،صرةلاولعزت

تبعدهكانتودمهلح!"فيبعدماتتقدتكنلما)شئيالمثمهوة



اردوؤر.4الطولمحلال*!جموبةتالثلم-أتهناوصرأ،-لماءءن

ر!)يت!ليصارعكان،-كثالعذار!"واديادثواعتزاله

كمانهالىعاد!حارهبانتاقضحو-ثن.روحهادرانأخبى"ن

صىبحآو،جوالمراللقاءنكووقيهكذاو،رحهاغيبومنهاءوأيقظ

ولاالأرضالىءاجة81شاكائشسنوحهلإشوليوؤاردوكاء

.الموت،او.الألميدركهانيمكنلاعالمفي،الجسداك

ندركانلناقيرلة"لقاء"وايرقيلرضا!تتحليلهذا

ورءلأفيوالأالالواق!بينعة"فصراع:فكرنهاموضىوع

ناا!ارفيدولحأنغير.ينالاسميوالجمالالحببلوغ

التيالحياةواقعفيالم*القيهذهقيمةما:بسهولةساءلية

الجسدفيبةالمرحال!هوةإ"جتالمؤلفإن؟الازسان!ياها

قتىأبعدالحققياللقاءرتمرانويطالب،شجباكاجماءألبشري

و:كاءأيوناردورأر!اوؤد.تامااتدكليرهاوتدكل*!الشهوةهذه

المؤلفيقصدفهـل.يموتالظماعانل!مرولك!رثما.حقةيلنقيان

الأمركأللثا*اكان!؟الموتكذلكيضالحقيؤاللقاءانالم!

المثالياالحاىهذافيأ؟جسا؟البشرصفي،ةفياللقاءهذاجدوىفما

ي!جردانكيئ!،يئبطولةواية؟بتهاومحرالحياةمعركةكلرفرار

هذاعذاباحتن:ياتساءلالقارمميئإننم؟بشمريتهمنالازمسان

1080801ء116008600000188016.0000668000.ء.ه"تنضهذزءألئثئ!رهفذأه

ء.ع!!!بر

ة!مص!رل!ثيلأء؟!صرنى:-

!رحم!جمبر!لالميثووهـجم!!محى!بمكلا!.--تلا

،ء!ت---.

ي!*:.
حمر"-طر.ـ-صهـ*+

وطىعر(ج!ةحميص!ص

الذااخي"الرالشعوريروانال

الم!ذافب

؟:؟اءشفشفيمينوجلهاشغك!انهدلمصرأيوناردو""يعاناصذيا

لأا)واقعهذاإن؟المؤ)ىطالي!صايدعو"أخلاقرة"وأية

ان!خلاؤيةالدرولسالىحاجطهـ*اكزكونح!خ!ضامجرايمالمجتثسل

:دونارايوعهارةءلىمتقوقيالقصهذه4فلسفكلزتكاواذا

"الل!ءيكونحى-ةأيليكولتفلنطأرجو-5ا!ذيالفرجياما"

ادرككما،الموتإلايضثلااللقاءكانواذا،(76ص)

،الخيالعالمفيضءسيمالفنسفةهذدةان،لةالخاهـصنالقارفي

به-ساوجدير،.إبشريةابالحى"ياةيهشدهارراطايبذلكوتققد

."افخراواسطورةتسمتانآنذاك

كلنجوفيكلسوقةالروايةهذهاحداثأنوالواقع

ن"حد-هالاحدليةخي!ابأهواءتبطةمربذلاثهيو،اًلعجاؤب

نءتصفحااءةصربعدالقارفييكفو!ذا،إواقبيئااإ"طتى

نأنحسبولا.لتالمنحاجامنلقكلالفر!،بمثيئيفماجأان

كلنشاءمايركبلل!كيالال*"انإطلاقفيممااعةر،!اك

نانمبفلاشك،نظريةا!هباتالىيقصدوأوكان،اكيباليش

اعةا)؟!فياوا.بالو.اقعالصا،تمتهطوعهستكونيةالنظرهذه

.اطجماةكبيةزظرل"ناءالوقائعتس!كلانفي!!اوالقيورة.

ئهةطروااسطورةان!ا"لقاء"فيالقولفمجصل،وإذن

ولا،بصلةإبشرياعاإناالىتمتلااسمطوريئروايةاو

ثء006."منء8ريةنثأأ5"أمطنئ!لأا

-ت.!كاكا./جمبممز:2

.."سل!*ىط،*ا-

!لا

!يسيه..ملأ!وو!"

حط."صىعمص
صى!ي3بم

ذقيديةضرةاكبرا-&ثشأ

:االادبيمهم

(بالاداراد)تامةشور



ب!دةبذلكو!ب،يةابار-"از"اكلنسفيالىوقاؤ*هال!1ر

:.4الحقيقيلمضامساحكلنكلصكا/ةمخالجانء

نعيم"ا؟انالىمعزوةالواقعي4هذهساجيةانونحسب

الكأدر(أ"يعادلالذقيالسحوهذا،".الحماةسحو"لي!س!"4مما

!اجهكلصوقفهو،!"مجافيللانسانوالذقي!لايد!لمكتوب

-"ينمسحوررمسحرلينمسحورغكرمخىنوما".عم

وجمالاوعظمةقوةمض4تصيظرانآلحهياةتسرالذيوالسأص"

:كل"حوركلضااي،لهاو-اوعظمخهاالحياةبقوةالمحور!

بم.75هرظ)(أ...هـسا-ر

ريستقثالتيئاظهيرهل3يمثاةالحبلسحرالانقياد"!هذا

عقبوما،4عنالحديثم!ثاسب!ةتما،اؤاصي!4المؤلفشخ"

:!-!ظرالاؤلمهذهاهلاستعرألىر"احاجةولا.افىاج"كلنةإلمط

-ءوعة:فيبعصء!اوحمعطكلن!:4عددلئا،ؤ)فز*هـءالىقي

:وا-دابطلافحهاض!داد3زلافاؤ"ا."برأكا)أبهغوانةأظر

:4ززورقي،!لىنمآوا.""ابحاليثورةالحياةةيودبعضءإطبر!ور

نعيم4"صلىاقاصرانمعهنطنقدمما،را!خشلاوحاربالاتإكلا

:خرعىانعلى4زوبقدرالا؟سان4بعظمءاناءنتكشفلا

:.4لي"دليأ.ط*اد

ةالبظ:اقاصمي!هالمؤكففي"يصبظالذيالقالبغ؟هـان

تئ:المك!اكلابمواالا!ظيالز%هـتء،نبع!إنهبممعءلمبسا،يم

:واعاصوالذيإ"باساحمااتسصتالترةةالمغروكلازقيكيةوالى

وهو.وسواهماوأ)رحافيحجثرانالق!ةوعالجوانعه"4

وتلقاؤ"4صهأتءلىوتحريبالمتابعةررزرفيسل*.لىثزكلراسلوت

:".ا"3لمافاءنةبصيى

:ميظهاز"لآثارثواضجلإروجمماازأز.هـالادبظرلىدو!ذا

:ربعتؤفؤد"ناككامانكا"افمؤناءرلذبآيرلجداو.4نضسص

:.(1!11-6091)هـوسيابرواخافاجامصعةفيآءهـام4.نخمه

:براتكشاواث!سهما،الرولهيالأدبدرالىةكول،1كأتع!"وؤد

:آحمطلىيوناروساأ*سابا4كتهماوؤكأأ11("تو)سف!.ث

.وغووحبوتورغنيفودستويف!!مبىلغوغها!صءال

:دأصدرأذياصبالقصإلاتاجةي!"زتكاد.اليافا،ولي-د

وهو:،)يةالعرالقصةووادكللمنكبراراءدايف!أ!فانهطنعيرو"

رالق!ى4اهـ،مهعلىيىلع!اهـذهـ،اياور،%حىفيالفنهذاصأءلم

رالت!وير.ال-.برءلىالاد("ةنالف.ا"دإلاهاا"عترام صو.رو!نهـ.رد

المحنية:الاقصم-هظةعالجقصارظلاونعيء4ور"هجإ؟اهوةلىحإن

:الموهظوعانووماوهذان،اهـ..مرحاالىيرنر2انمماة-ياوصهور

:.ل""انفير"4القيةآقىصاكلادةر"كلانالطذأنؤ؟!مىهانالر

:ادـر*سل!يرلى

.472ص!3مإ-ق11ا*ربرء"اشالاداخ!تار":وحإمانإأ!(1)

إيخ!نيظهنج!نج!نج!نج!بئ!نج!نجنن"نج!تينج!يخ!نجل!!بئ!

تنجنن

أووىلع!اصآ1روممهلرااص!8هـاو+

تجنن-بز

عنجنند

اهلثههظهاهظهظقيالعالملم!هوحهاظتلهظوظهاؤئتظهامهظسلسلقنر

يخنننر

عوي!مثق!كليهمماالقغمايامنوتتعاولنر

ريى(2لهـهـليالدعتورترجة!اءلىيثمولى)نر

:نيتر

يخنن

.في-في

نج!هظحهاصدرنر

تجنننر

تج!تهظساربولجانتأليف(نفدت)القذرةالايدي.1نر

!:

تشيحودظهائطوهظ"الكرربستان..2!

روبلسظهعمانوئيل"ماتتالحقيقةبة36

ظهوبرئارد"كانديدا.4!

....في.

دوبو!وار!سيمود)--اللابرديةالا!واه.5قي

6...:

مورغانةلزؤظهار"المحرقالبلور.6في

....في

.ةروبلسعمائوئيل)الحررقيثمن.7في

:..:في

ءاموالبيرالعاذلوهظ.8قي

:.:.في

سارزيخننبولجان"قبوربلاموقئ.9في

تجننفي

يخ!في

يخننفي

نج!.قي

ع!يبأقرفي

امميهمارسيل"-الاظهرينرؤوهر.01،.
في

.نج!في

في-

نيمهظللهظلقهدهتظالمبفي
.،في

رريين!للعمدارفي
....يض
.!بيروت-الآدـابودارفي

نج!في

تجننفي

ه،،نجننحننيخلا!!نينج!،!لأنج!نج!نج!!نجنن"يخنن


