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-كا-س-ا--؟س!ةالاجالحشعانتحيثالمجتمعالىتجاوزهابلالطبيعةءلىالامر

-أ.!-آا..!.!3ج!،!-ا+اسبتماسكاالروابطاشدالىالانحلالوتسللالصنيفةالهزاتوالمؤسسات

!د+-!-..-.!بن!إ؟كاةس.--؟---يكادلا،رخوةارضعلىيقف،وحيدااللفردفامسىثبالاوالقيم

!".ولليامزتنسيحظمنوكان،،ينهاراندونث!ءباييمسكانيستطيع

للحياةالعنيفةالرغبةجاشبالىادجنسييالا!للأءار!قيونو!لأتهاذ،الاميركياللجنوبواقعفيعينيهامامالاشياءهذهكلتنجسدان

دويهبيبيوبطلة"!ومافيشونمسؤ"فيشونهـزمثلواللعنفالقد!ةوالقيمالنظمدكامتحتالافرادوتساقطاللعريقةالاسرانهارت

بانهاوتذكر"باللحياةمملئة)ءبانهازوجهاموتبمدسيرافياوشعرحضىالمنهار..المسحو!...الوحيدللانسانمرآةخيربادبهواذا

عثرقسنةاثنتيمدىذواجهالياليمنلليلةكلمعهبالحبتتمتعكانت.اللجنون

قطة))فيلابنتهاالابموتصرح،المعبدبمثابةلهاكان"الفراش"وانيعرفانلانسانيمكنلا":"هابطااورفيوس"في"فال"يردد

ناستيلاوتقول"الفراش"هوالزواجمقياسان"ساخن!علىالع!رمدىالانفرادكيبالسجنجميعاعليناحكملقد،ايخرانسانا

شيءكليبدوالخقاءفيوالمراةالرجلبينماضثاضياءهناكاكنتسواءبالوحدةالشعورهذايتجسدطواظطر"!جلودناداكل

شراسنهرغمالشهوانيبزوجهاتتملق!ى!ذا!الا!عديمتجاههالاديسالتلقد،الموتمعاناةعندعنهمابعيداامبلد.لكوفياهلكبين

هذها.واكدار،شعورلرما:والموتالحياةبينماطويلةمدةقضتقدوكانت،جدتها

صيف"فيالايجابيجوناليهاائنرناالتيالمقابلةامثلةومنب4"فيثانونويقول!حدةبالوالنسعور:79فاجابتأتموتينوانت

دراو.و......اً..و..و.د:!اناولضيف"الانسانيةا!لاقاتالىبحاجةالناس":"السحلية لناجهارساحىسطحعلىلعطهمرجربالسلنيهألما"خالىو

برجفةيصابواللذيايضاا!باردوزوجهاالمند!عةوايزابيلجنسها."!واحدةلليلةولوليهمماالاسوارهدميرحا!لونالناسان"

التوافق.فرةفيالسرير!صرقدمى!لءمبيةاًلارضهذهوعلىالكبرىالاجتمالحيهالتحولاتهذءخلالومن

الىيميلونلاحسيونواللبطلاتالابرطالهؤلاءفانالوقتنفسوفيوهمياعاول.،سابالنفسهلمج!انمنمناصاالمرءيجدلاقدالقاحلة

هنالرلليس:"ودخان!يف"فيجونيرقول0والتهوةالمعةغيرةحياتينالىو!يامزابطالاغلببةائ!قسمتل!ناومن،بذاته،قائما

اكتعةس!مبيملفيحوالسهيمشخمرلمممنا!فلهومنالارضوجهعلىمااتمييزءضعبدرجةالىاحياناتتملمزجانفوق،الوافعوماوافعية

تمل!من!يسخروالمرأةجلالربينالجنص!يةالمعاثرةمناخطرهوماولااوالمكبوتةالرغباتاوا!رافةاوباللحلمالواقععالمفيختلط،بينهما

هوكدليلالحقيقيواجبهانانونسشعروفد.،بالروحانمالظحبيبتها"افعمسؤىمسص!ويين،علىنعشىاننا):شالونيقولللذاالسحر..

للظقي.الخفيةبالعوالمالاحساسالرصتقديم!"الحقيقيايهماندريلاولكنناالخرافةومستوى

حد!بلغونوقد،ابداواتوتراللقلقيزايلهملاهؤلاءومثلواللقيموالابنيةالروابطلضف!صخالحادةالرؤيةهذءوازاء

لرمومترالهستيرياانشانونويرى.النساءعندخاصة،الهـتميريامااسرعما"بالزمنوليامؤاحساسيشتدالاشياءوتحولالاجتماعية

عربة"فيبلانثيعندكماشبقيةعصبيةهستيريا،الازرويةالطبيعةيعرفالرءيكاد!ر!كلايأ!ألوتان،يسبقهفسيءلا،الزمنيمضي

الخوفطهستيريااو"هابطااورفيوس)فيوكارول"الرغعةاسمهاالىالرمن-الاخرهوفينقلب"امامهالوتيجدحتىاللحياةعنشينا

القهريةالمؤلمةوالذكرى"ودخانه!يف"فيالماعدكماالجنسمنالمدنفيالاحساسيشصتهاواثمر.والناسللاشياءوتعفنفسادعنصر

."الماضيالصيففيالجاة"فيكاترينلحندالموهفاك!عورذوومنهايهربلذا"التيونانواربمرضالمصابه"

الثبق..الوتر..ا!و!لق..الممود..الوءررة..ا!سل."هابطااورفيوس"فيكارولينمثل

منتاحاجميعانجعلهاالتيوهيلوليامزالم!حركبمالم!رحاجواءهياقصاهـاذالىوالسواًدالتشا؟مفييمضيلاوليامزالبولكن

ن!اًلكشفمجالالكراموالنقادالؤاًءونترلرالمر!يةهذهلمغاليقبنظرهالمسرعكانولما.والخصبواللحياةاللقوةعنصرينطلقماسرعان

مااللغامضةالعلاقةهبمما.كوونهلميا-ا؟وفلقلولرسرهوما:!وامضها3ءاا!ابلةمنمانعايجدفلمجديةمواقففيالاكلافيةالمعالييقدمما

لركيبها!وما01منهااللحقيقيجوي!موقفو5ما،وجريسبينهاالمنهاوالفاشلالضائع:ايواحدةالمسرحيةفيالاالوادمننموذجيةبين

.بمنهماء؟مايعقاللاالذيالشءهوماواخيرا؟النفم!مبم.ا!طليقاللشبقيوالمنيف

والتفسغالضياعيصارعونالمعركةفيصامدونفهناهـاناس

منمحافىثرية،ال!مرمنالشمينفي!لظكورنيلياالافسة)الجن!سثن!كانوقد،عارمةواراثةحيويةمنبهامتازوابماوالكبت

المقغد.!ن!خصينلملمتسعصغيرةخشبيةءنضدةالىتجلس،الجنوباخراسها!رويدعندكانكهاالحيويةوهذهالارادةللهذءرمزاولليامز

وص!ة.ورد!فمهاالكريظلمنمزهريةامامها.ابدايشغللمالتاليالانحطاطواقععلىالثورةمعئىومت!ثا"ايروس"الحياةلقوة

مزهرف!از*،فضيةصيية،تلفونبجهازالمنضسووعلىمحاطةابطالهويتميز.وانسحاقهالانسانوعدهيةو*جتماعيالافتصادي
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هزيزتبم؟..الكتالوخبشانهكذاثائرةانتلماذاسكورنيلياشعورامباشرةخلفهاماتغطيالتيالارجوانيةاللقطيفةكيعث.للق!وة

المسجلة.بالاسطواناتاهيماناسجريسالستاررفععندما.المضاعةالمنطقةنهايةفيمهملحالروهناكبالابهة

الىبهالرجعتالكفايةفيهبماكذللكانكلوأودسكورنيليا(التلفونجهازفيرقماكديركانت

.*للبومفيالورقيةاكلفتهابالنيابةاتحدثانني؟ريدهودتنالسيدةمنرلهذاهل-كورنيليا

!لريد.النيفيفالمكبمهنا..اوه-جريسحضوراستطاعتهاعدمعنتمتلرانها.سكوتكورنيلياالانسةعنا

انت.فقط/،هزيزتي،،نحن"لسنا-كورنيلياهداًالفراشهننهضتفقدا،ميومهذا!صرالف!تياتجمعيةاجتماع

كورنيليا؟"انت"الست-جرييفارجوفيه،للبقاءاضطرهامماالبلعومفيبالتهابمصابةوميالصباج

.للباخشبحاالاليسفيفالدياناظنسكورنيليا..شكرا...مق!مابغيابهاوالتعلمديدالسيدةالىاعتذارهاققدي!

(التلفونيرن)...بانكانطبا!ااملكانفريبهوكم-جريس.اخرىرسالةسكوتالانسةلدىانيظهر!واحدةلحظة(!ء

اجيب؟هليم!اكورنيليالرفعبةاًلصيئةالمساحةتدخللانكسترجريس)

بةلطفا-كورنيليا!اوء(صغيرةوقفة)؟سكوتطالانسة...ماذا(كحديراشارةفي

هذايصصر)سكوت*نسةمنزل(ادسماعةكرفع)جريستتصلبانءـوكنزايزميراددا!لا!لم!لأثتر!ان!كونظا*!لا!د

..كلا..اوء(مقدسمكانعنيعلنكانلوكماوقوربضؤتالاعلانان!تلاحظين(الس!امحةقترر)االمملامةمع.شرا.كصلحالما!ها

هوكنز.ايزميرالدا(السمماعةك!ركلبجانبيوكورنيلياجرييانا!الصباحهذاسكركيرتيدودمثلتق!

هالو،(التلفونفي)فدا!ااكوقعكنتز(بتجهم)كورنيليا.ايقاظي!س!نطعلمانهالمرجةشا!باالضوءكان!جريس

انا؟الانتناديننياينمن.نداعدأتوقعكنت،عزيزتيايزميرالدالفماحهةء،والاربعينا!خاصممةاوالاربعينفيلانكسترجريس)

فيمفونايمنوهن!هاها...*جتماعءمن!لميننيانكاعرلىعينا!اقليلا،الشيبيمفموبهالنيقرالا"شعرها،ج!ملةزا!تلا!نها

وا!ثانيالاسفلا!ابققاعةفي*ول،تملمينكماالنان!ناك،ا!بيت!نحهـاماالورديا!حويريردائهافي،الرقيقهن!وهما،ا!ميق!ان

معاطفهن.نزعنقدالسيدات!ونان!حتملحيثالمخدعئرفةفي.!مكودلللانممصةالروماني!الا!همنقامنقحضعلىال!عفصفه!ميصا

اخمناناالوقتهذافيحسنا؟كذلكاليسالاسفلالطابقفيانت(يقالىلاب!عيءيوحيجو،،الاملن!ي!ينخفبمقيتره!ا!

ا!علويالطابقالىاصعديالان.فعلااجتمعنقدالفتياتكلان.تواالبريدفعحتلقد!كورفيليا

قليلا.اكربحريةيتكلمانالمرءيسشطيعحيثهنلامنثلاليهوكلايني؟جديدمنهنا&هلجربم!!

.*جتماعيبدهانقبلكماماموقفيأوضحاناريدكذللكعزيزكي.مايومنبيترسونثيلمامن!اقة!!وفيليا

.(ال!ماءالىبتجهموكنكلالسماعةكترد)عزيزكيشيا؟ثيلماحالكيفاوء!جر!س

.الفتياتجمعيةسجريسعلىيدلطذطق"ح!ة!ورةتتقدم"بانها!ولهي!كورنيل!ا

..اليومالسنوجميلالتخابيجرون.نعم-كورنيليا.جرضء

؟*جتماعكحضريلملماذا!مثيرهوكماوءسجريسأتغيرشيءلديهاالليس-جريس

.؟للعابعمملضلت-كورنيليا.اظنكمااشياءعدة-كورنيليا

*اللعابعممقضلتسجريس.ا!ث!هريةنصفط"الرسائل"مجلةهنا..اوه-جريس

كماصكهث.صممرهاكلمس)الل!ابعلمقضلتنعم-كورئيليااشتواكيقطعتباننيظننتللقد.رهستييثيرماهذاسكورنيليا

.اثهاصعلرجار!ما(لوبةادبر!ةبهذ.

للمسرولين.السنوكطيلالتخابومنه-جريسأكورنيلياحقا-جريس

ملعقة.كسقطجريس).كذ!ائهلك!لتثعم-كورئيلياصدورحالاشتراكيقطعتاننيتذكرينانتبالتأكي!-كورنيليا

.(مهـلالهامنوعفزكصرخكورنيلياسيسيل،اعميابنعلىالبذيءالهـجومذ!حملالذيالعددذلك

.(للخادمالجرسرو)متأسفةائاسجريسمنذالجنوبانجبهالذيالوحيدالموهوبالقصصي،بيتستويتلر

استطيعلابحيثكاركنيوخدممةمؤامرة،مؤامرةانهاسكورنيليا.بمعنيالسونتوماس

لماذا(اقوىبشكلالجرسكررجريسلاالجوذ!مثلفيالتنفسالىاحتجاجرسا!ةكتبتللقد،اذكرانا..نعم..اوه-جريس

هئا.ليستلوسينداانكملميئائت؟الجرلىدقينادىمماكادوينارسالوالاولا!حورمنوديادداوا!متا!كاالةمحود

؟لوسينداذهبتاين.جدامتماسفةانا-جريمي.الانتحتراكفطععنفتراجحتالتاماوكياحكالى

فيفخمهمناسبةهنأ!(يسمعلاجمادمبحوحبهمس)كورنيلياالا!وبةمنجزفيةولاظمة!ورةلاا!داارتحلمانا!كوو!ليا

.(ا!بادةوكعيدبقوةحنجركهاعلىتشد(المدينةمحرومنو!ؤميجوا!اا!سيررئيمميا!ك!ن!ب!!وكنصواذا،انو!ية

.الحنجرةفيالتهابلديكعؤيزتياوه!جريس!ا!م!ضه!ص!ب!يالوف!حةمنا!!ووطقالان!ودفاناو!

المنصرمة.الليلةفينوملا..بةنوملا-كودنيل!الىقياحاتدينهـه

منقصةكانلومممابهوترميفتصرخيد!ابينالتلفونيزعق)هم!ا..اوهة(ا!ر!ثهـرىللمقييرهـاوولفي)!!!ى

.(ا!مر.اظلانقافيالحاكيا!لمخزنالجد!دالكمالل!

واصةر!ظة.ادء!كوتالان!ةصنزلى:(التلفونلرفعاجريسه!ضاط!انهنعم:(ايماءةمع)!ونيليا

.رجاء.فيهحقولعدةعلىا!قدارارو-جويس

اللطابقفيالانانتهلايزميرا!دا:(ا!ظفونكخطف)كورن!ليا.لايمرمنمجموعتنازيادةينبغيانهاظن-كورنيليا

؟الملوي.احيرااشريناهاالتيسينلوسقطعةلاحظتقدائكسجرش

ا!ممممقانها.ايخ!ميرالدا!يستافها(!الىهميفي)جريستتنييرتكزثمبممقتتنفس)صغيراخمعثمافيهاان-كودنيليا

هبرا!س.س.علىاشرتقدباننيايضاتلاحظيقانت(الصامتالتلفونعلىنظرها

نمدفع)واحد،لحظة.واحدةلحظة.واحدةلحظةسكودنيليا.الاوبرامختارا"منعدد

لحلىجعليعلىثجر؟ينكيف(فضبنظرةمعجريسالىثانيةالتيفونالاحظلمانني..اوبراتاية..اين:(الاركهامتمم!ه)جرشى

؟المرأةهذءمعالض.ذل!
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هلإ؟الملو!أا!دجاج؟المائدةاحهوتماذا.الطعاممنبشيءنفسكحالا!الكعلىعازمةكنت،انالس!ت،كورن!ليا-جريس

اللفلفل!نقطعمع.م!المسكينةاميليااخ!نصاصمنانه.تعرفينه...خف3لوفيما

ة!درياخالقل!اللواتي!ا!ا!لم!مادا.فيهاالطوبم!إلفطر!اينىناولالاى(في!اوتح!قيمكانهامنتقفز!هشىسكورنصاليما

اليىمون!صوو!!كانذللف!وبعد!المسا!طاعزأ!ياوه؟حرار.!!ناخصمى؟رجاءاجلكمناشطيعماذا.!بوود151تناوللها)اللظفون

و!دو!ال!اه!ىالل!م!نعصير.؟ماذا.ا!رول!ا!إبعمعالحلوهواهـ4ا!حدائقت!ذيباناًظن.يلزوارالربيعاووفى.:!طحدي!تفتحالا

!و!!و!و..!جدامس!غغر!مةانا!!جعتحولمنلهيا؟ا!رولمىاصابعاذارحبالصيجدونالمنةردونالروار..فناؤسعهة!رياضةوليسجمالية

اي!هسوقط؟وفا"!،!رسى؟!ن!!صماذاالان(اللكوب!ن!و"هونؤةتممم!)كادة.لر؟ي!له!المجالا!ضمصاحاس!يعحص!ل!هيفااالالكلوةا!ي!مصدرت

اهـلايؤهيراوراالانه!لصأعةإ!ف!رالا!واتيأ!ونثم؟أوو!ة!ا!وا!"،!قهناريكون!نوللكن.ا!بمه!خانيح؟وال!ة-جول!ها

الل!فيمصؤؤلي!ايةت!في(وغبلا.جي!ا!وق!ف!غ!افكو!زمونكلاص!م!الأروقاؤ!م.الماضيالربيعفياللحدي!ةاقل!اان

دووةانه؟ك!المطالبمع!4ذللكيرصنيهاذاهلممنانعطهتصويمظبدونالىافنلفورتهر)وداءا.اكإي!ةوالمم!ةالرحمطهرطوانط،الورد

للمانهي!ؤان!بالاج!اجما"ضصصطفيامر؟يبنعندءلم.برر"فيمة.(جريس

-طى،البص،الاليالان!نخ،ب..اخركطوبكلمة.كلاصوتاييؤخذحافوةكأتاوفيماتقلكان!الانتخاباثاراناظن-جريس

كتلقد.وذإثمنابسطانهءزيزتيننعم.معارضةوبدونبالتعيين.كورنياليافيه

ي!مسة.راعي!ةومرةسكربرةمرتمهن،دورانظ؟ثلاثفيصندوقياميخة.تتوودثينعهاادريلا-!رنيل!ا

الج!حة،!طا!ةاللطوطةالهلم!ات.للال!معكئيبه!!بهوكم؟معينلمركر!*مدةانت!ل-!ريس

!نا!تأمو-،المجلسخدممةفيفضيقهاعاما!وادوعةذلنومجمورم؟للمرئرصدادالابهوما.لرفياي!دكوبىبلليما

لابر!ء!ق!باننيفم!رالجم!يةكاؤمفاذا.الافيوا!حااصححالامران؟هالث!ءعلىظ!فين.ءـلم15.لماذا-جر*مبى

اخذبهـو!الرئي!ه!3نالمجةاةم!ي!ن!تكل!بجدارةواخلا!بمقبلياتيعالىء:دها؟جريسياشعيءاينحواتلهـفاننبمتعرفصنهلى!كورزيليا

ا!ب!اف!بار!فملهاذا...بالا!ماعالعصو"حمظطريقص،الا!وانظفيانا.الاعضاءالحاخ2تحتفانماناداو!ج!معهـفياياقبل

الاصو،الاحةمال،اذاوللكن(بان!ال!صوتها!قجفط)القبولىعلىمرغمةانه.كل!ياهش*لفطا،مختلفشيءهذاوللكن.المنا!بااكرهالحقيقة

ال!اعةت!.صل!امح!ي!جمطالفىلمصؤ-قان!ط!الؤمرة..آءا!ص!هرة،فئه!ىار.الان!يةاشياءا!انميقلاحظينان!ظ.امتحالى

!ذهـال!ي؟موق!.ل!هين!ل!!همطإخوشم!ظاك!لضوشه!.ليالمداءيحملونصيةاللجفيومرة

تفعءاو!ر!.كلإقيالموقفا!مالطاف!علا!!ودا!بةوهبم،الحالة.!طأعلىانكمنمنن!أكدظاناكورنيليااوه-مريرس

ؤهـ!ابمابرروقحالاافاا.ط!الط"!مطوتتكررأ!كمعح!اةالاخرىاللحا!ة.صدجميما!ركة!نا!كلا-كوونيله!

عودنكارجوحص!ضاوبعدأافىميراللدازماعام!ومذ!ظان!لشرطاو؟ضكحوكة؟صر!-جريمس

لي،عزيزالملوك!دجاجتكاخممأربم!.الاجفماعالىالال!الل!وقالى0!ا!م!ص!طايعئلابعادي!مةحوكة-كوبىن!يلي!ا

ني.يقالماهنالل!!كونحالماالعلوبم!الطل!قتالفونمنثانميةفاديبمثم؟اللجنةفيهادو!امةمتوو)5"تحإهنكنت!لوللفى-جريس

منف!ة.زرقعجريس.ا!صاءفيبنج!وقن!لمقاسماعةاتعلق).فطؤءهانائبةاكن!م-كورنيليا

0(ص!رةفضي!بشوكهالليموىأ"نا"لب!ت!نيانلريدينهر-جر!س

قط؟للديهميكناللم-جريس.نائبةا!ناناريدلاافا.فه!ذمحي!ئينازهظكلا-كونيليا

عزيؤتي؟ماذاي!ل!-كورنيلما..اوه-جريس

.الانتخايات-جريسبرضمماطةاريد.كانمهماشيءايم!اكوناناريدلاانا-كورنيليا

...لذاالوقوعوتإنءلىاًن!ه!هر،ا!راكلابصكلاكورنتييا.قوابم!كلاجمعاإهنايةولهذعليالمضلمدةالحركة!ذعتحطيم

بقضي؟انبمدالابشيءتفكو!نلالماذاكورنيليا-جريسبصورةتمبلكانتلوكماقليلاش!اهاتخءلمح)؟ؤواك-جرش

بشمأنه؟قالقةاننيتعتقديئيجعلكاللذكيما-كوربليا.(للابه-"،مقا!رة

بسرعة!نفسينتةانك..انك-جريسالذيناللمج:لآفيالاصدقاءبعضل!يزال،نعم-كوبىنيليا

!ولفناورينكنت.الماضهةالليلةج!بداانملم-كورنيلميا.لحركة1يقاومون

.الصرةتلكمعالمننرلاوهـ..-جريس

ا!ه.هـناوشيءلاان.!ينان!.جدا!،قص!ةانا-جريس.مالا!المجلساعضاءكلمناًلراسخةا!ونةاتلقى!كورنيليا

.الاجها!منينجمعضكلتق!ى!ا!ك!القالقيدعوماهإللل!هىاذن.ول!ا!جرش

جويمس؟هنهيمأ!طاجهاداكا-كورنيعليا،الاخيرةالاوفةفيكثيمابالالمم!اعاالالبنةاخ!لطللقد-كورنيلإا

ظاالاذا(حوىا!ق!مة؟تتم!هـبص!ف)؟اجهاداي-جويسالاجةماعفبما!مي!!لطب!دمي!ىرفنلصمماء!لم!ا!اثئه.والحقيقة

...اعلملا.الم!نوقعالثانيالكنسي

للك؟اقولانقيدين!ل؟ماذااجهاد!كورنيليا...اخنيقةفيوطنيامهنشمعازالىلالكنه!جرءسى

.(ت!ض)المع!رة-جرجمطفيماللفت!ياتلجمعيةغمانطائفهناك.جريسعريزتي-كورنيليا

ذاهبة؟انصايقالى(بنتمدة!كورنيلياالته!وا!اففةالواطىءللمجنممعالورس!الحج!هناد،ميبرديانمدينة

الانظىكرلقللقد!واحدةلل!مةا!الويا!ابقالى-جريسوهـ!لططفيلعمة!ىمفانا!الرؤمةمنص!واًشيئالديهااني!ركان

البلا!ونا!قطرالظزناولعيمانصرن)...إكنذلككعرفينانت.د؟!راطيمةههارتكنللمماادضى

.ا!العام!دح!صظلليسانه-كوربلميا.(لجريسرتعطيهاالسماعةلرفعكور؟يليا.التلفون

صحيح.ذلكاناظن-جريستعطي)واحدةلحطةنعم.اًوه.سكوتالانسةمنزل-يخريس

؟الهروبزريدينولكنك-كورنيليا.هوكأزايزميراإداانها(كورنيلياالىإسماعةا

طبصا.لا-جريسحس!ا؟الانالعلويالطابقفيانتهل(الضلمفون1في)كورنيليا

ص!قبتعدي!اًخلفمرات!لعدةالاخيرةالاونةفي-كورنعلياوللكناًوء.طوطلاوقتاثانيهمرةندا؟راستئرقؤنقدمستغربةانني

.بمم!ين،ف!ماةاهد!رك!هلوكماهاوبةلتقويةهممرووةاناحمسما.ا!ضىق!الغداءموعدانقل!ان!اذكر
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المناسبة.عنجميلتعبيرمنلهياسجريس!هاربةكنتكورنيليا-جريس

الوروله..كلافكرتثمباللؤلىءالامراولفيفوت-كورنيلياتلبايقاللضيءهناكي!نعن!مادائماهذا!حدث!-كودنيل!ا

ذهب..منالس!كوت!!ها!ا..ف!بياشيمئااهنحكانالم!تملمنلكن.يقالانيوشمك...!بينناما

.يقولونهكذامإدانتخماباتنتائجهإودإبعدهائجةاراراناكرءانا-جريس

يعزتزالىلاالاحمقا!جهازذلكان.فييزتياوه-جريس.للنم!م!ء!ع!خيف

المعزوفة.نفسانما..في!مح!ن!اف!لاافا،اأ!ج!يةمناتحمثلاان!-كورنيليا

احبها.انا..امإكيها..اتركيها-كورنيليماالوقتهل.نهائياذهنكمنذلكتلغياناتمإطإ-جريس

...الاندعيني!جر!عواللجهاز.لصي!فونطاضعدعي!.الانا!لأت!!ضلضفطمنالصب

منذالثائيشمرينمنا!سمالممىصباحفي.اجل!ص!!كوونيل!ا.كلاكونيلياس

!وهاد/1ومهذباجداللطيفااوء!كونعندما؟مض!اس!نةعشرةخمسحمااللفالق!ة،والاوتارال!يانوعلىباجفيوأيكما-جر!

الامر..اولؤيدرايفالىتماماصغير!،صغيرة،خجولارلإةوصلت؟وجايجيسيمنالميلاديعمإد،اس!نلمناها

شجعيراتحولاًلمتمساقطةالاورا!اضعكنمت.خويفاكانالفصل.كلا،كلالكقلت،كلاسكورنيليا

كخطواتالحصىعلىاقداموقعوسمعمط"الصقيعمنلت!ميهاالورداللفرنسي"ال!ضميخ"ان!فودةمثل.وهادىءخفيفشيء!جريس

،ونظرتاالثممتاءم!ت!ففييأتيءئدماكالربيعرقيقة،سر!قى،خف!فهأذلكاهمكن

!مإغيرشخص!الربيعهإناككان..طبإعامإكاوإبصإرةاعلىالىاي؟بإيئئافي!اديهالتحعثالمحظورالمثميءهوما-كورنيليا

هصنوعةءـف!كانتلوممماوفيعاكانمن!يمفمعا!كياللضوءانب!عمث؟خاهطالبيتفيالخادم!كونلاع!دمافيها!خوضن!نجنبخمإء

(بفؤعتمضحكثمئحظإةتس!مإظجريس).ب!مضاءمإلة!ريرقماشمن.ي!مإلاالحاكيتإدطإ)!الطلومإطاانإيءهوهلىا،اوه!جريمس

.!هكذات!نلماذا؟ا!حكينلماذا(ء!طلمحةوكماوهالمحفظاظة)او"ضاءةاالسا!ةاقصىفيا!كي.االخشاوال!يوفطلاطو!مكا

هنالاولا!ع"ثلان!!ا!ا..انطالق!طا!ا!جري!ىمق!دهاق!م!محص!وهيجر!ىنحوبفمظت!كورفيليما.قماماخاوجها

فسائ!ية.مجلةفيقصة،صد!عهوكماوه(ذ!ولفي!يض!اوتغلق!يهازضعبك،مصطن!بدلالط

القاطعة!الاشارةهيماسكورنيلإيا..بةالانشراحعلىيبعثطصافط،رقيق

..تا،النحوهذاعلىبهاعنيلاانا-جريس!نماما!خلصوغيرشم-!وفيليا

به.تعإئيناذناخرشكلصأيسكورنيلياأمخلإصهإغير؟سالموسيقطإ!جريى

منارتبكدانماانا،اناكمتعلمينانت،كورني!يا-جريس..بهاا!ن!منبدلا"اش!ياءتطلق"انها!باللضبط!كوونياليا

كذلك؟اًلممإنظقليلااًفنعاطف.اهإائجةأالمكنونات!تصمإكينا!هي!ةتإاويذالمودمميمقى-جريس

المشاعر!بعضيفإمحشبمءابم!منالخوف.نعم-كورقيليا.اهإائجةالمكنوناتطالهاسمإحتاذانعم،اوإءسكورني!

النامطكلتقريباوهم،جيدايعرفونكلاا!ذينالناس-جريس.ا!مإفاء..ا!صفاء..اوهسجريس

السيدةتلك،سكوتكورنيليا،سماعكمنيئدهشون،نعرفهماللذين.الرقي!قةالانغامفئانللوندولمإكا:(بحقد)مإرنيليا

الوجداني.الالمإلوببهظنفسهاعنتعبرالوقورالمهـذبةاج!لوبروؤيلنبيلوجإهدإوهووكذلك:(بشغف)جريس

نعم!الناسكلهمجيدايعرفوننيل!الذيناناسا-كورنيلياسن!ويلايدث(فاةد!)سنعؤفهذابحد.س!نيويلاديثمنواقوى

انت؟حتطإاظن."ثانيةينز!قاللصباحضوء..كالرافعةطويلة،جينا،جين"

بك!تليقلااللفرة!ذهانعلىتوا!نقين1يجبكورنيليا-جريس؟ملاحظتهفيفعثلتشيءهناكهل،عزيزتي-كورنيليا

تدىالسمإاعة)أالسكوتغيريشبهئيماهناكهل-كورنيليا؟اين-جرمإى

؟اللحياةمدى،بالسكوتعليقضيهل(بقوة.مبالثرةانفكتحت-كورن!يليا

.هـ.يشبهكلاتماماانه-جريس.وإردتيتعئيناوه-جريس

وايشبهنيعماتعرفينماذا.يشبهنيلا.يشبهنيلا-كورنيليا.وردتكاعنياجلسكورنيليا

يشبهئي!لافحيهسلمدخلتا!نيماللحظةمئذوردتيلاحظتللقدطبعا-جريس

،رجاءفعلاازتءمإ،،كورنياليا،ذلكتنكرفيانت!جريإى.هـئإاررأيتها.افىفة

منئمإاعركبمممإكبطإتمامامرتاحةغمإرانكالليبائسإبهالواضحمنوالكن.ذ!كالىاشارةمئكتصدرلم-كورنيليا

امإتيمانظ.ج!يةانعنخابانظ!ولالقلإقة.الاجتمإاعبضتمأنقلإقةكنتولكنكفعلتلقدسجريس

برقه؟مغالفةامإمإىاهانةمإاكهلسكورنيليا.الاجتماعبشأنقلقمةاكنللمانا-كورنيليا

!ارجوك..كورنيليا،اوه!جريس؟اللإفةالوردةووتهـاجلىمنالشياقدملمنسجريس

!ارجو!..كورنيليا،اوه(حرك!هاهقلدة)كوون!يا؟الكريمةخثعيالمست

امحتارك!اقمد!،ا!نىدةفماوجو!ا!ط!قد؟نص!اذا-جريسءندءاهكمتلمففياضىوردةعشرةاربعشجدين-!رنيليا

ذلك.اجلمنجداالمموإاضإع.بالرسائلللعنايةطهبمين

ةا&ط!.متمأزمهدوء).!فارااءنراطبلاانعا!كورنيلحا!اخرىوردةعشرةاربعسجريس

-ذانطلمصينقالا!هص!ءد!لامسةالامامالىفجمأةجر!سقفدفع.ت!ق.عشرةخمسوالمجموع-كورنيليا

ا!ج!نما!د!اتعمم!بكورفطيما.بالمجوهراتوا!لاةالباوزةالعرو!أعشرةخمسولذا:مدهشهوكم-جريس

.(ا!نارم!ه،1لوفيهج!تالوق!همنكم؟هناوانتعليكمضىكم-كورنيليا

.الودإوداجلمناشكرك-جريس.الازهاربيتالبيتهذا

ا!فبعضهواريدهماكل،ايضامنكشكرااريدلا-كورنيلمياسكرتيرتكلاننيطبعا،لتقديمهاجميلةطريقةهيكمسجري!ص

.االاحيانبعضوفيالقليلبلا!كثيرللمإى،المتبادل!سئةعثمرةخمإسمنذ

كورنيليا.دائماذللكللك-جريس!كللم!منة،سنةهلوردة!!ممةعشرة!طوفيقتي-كورنيليا

.ا!و!ا!مهنقايل.ا!ضااخروشيء!كوونعليا!وردة

ص!!



ومخزوناتلمها!حقيمقيمةعقاراظظيك!النجاحمننصيبكلكنعم!لروتك؟الصريحالكلام-سريس

حدائقك،الصفيرةالخجولةسكرتيرتك،ايدجفيقصرك،وثائقكرجا؟ها!صعوبمةمنيكنلماذا،الضيحالكلام،نعم-نصلم!ماكو؟

...اليهاالدخولطوارالريسمتطيعلاالتيالخياليمة!مبلملاشمابةمتباهيةسيدمن

رجاءا!فوي!ممال!ااصرا،قغل!ينانت،!ماوه-!رنيلياتو!س!كماشباهيهرم!م!طانا:(المنضدةازاع"ن!)جرش

اللحديت.فيا!صمري.كودئيلياياشابة

اخر،بمك!ولكناف!يبالىتحولت!تمامااضنفانا-جريس.المنض!ةتتركي!.اجلسي-كورنيليا

امبراطورية.!يس!ء،!ديكهوكماحديديةليسهت،تختلفورمادي!؟امرهذاهل-صجو

برقة(ا(نشمجسيلتعيد)ال!كبوت،؟سسيجبلونرمادية،رماديةو!كن!رجاءاوجهانا.لكاوامراعطيلاانا-كورنعيال!يا

ثانية.التلمفونيدق).هنم!ىشيءرمادية،قىابيمااصبحابيضشيمءاوامرءمنالمخدوموجاء!نرالا!ان!ضفير!ص-جريى

بيناللخلافهوهذا.القضيةهـ!وتلك(ذلكيلاحظانانهمايب!ولا.(تجلمى)

الجريمةالاجابمةضيقىق!يالايجط،واناانتط،مناكلرماديةنو!روتسكتجريسقنهض).التسجيلقغييرارجو-كورنيلمي!ا

مح!رةخمىخلاللقلالمباشياءا!ضبم!بهدوءالمنؤلت!اسئلةعلى؟بنناف!هـا!ال!شهليئاه!اكالطتنضهـرونالا!جرب!(ا!جهاز

يست!يع!جدازاالص!منج!التاقيالل!يلهار"ترةهذه؟أسنة.بدلكاشعرلا،كلاكلا-جرش

قويةلشصانا(الم!ماعةت!تقط)وفيهثلمةي!نحانالديناميتحتىفيمايقاللابمتيءطوطةؤترةمنداشعر،،اشعرانا-كورنليا

..لستانا،ا!كفايةديه!ماجريئة.بيننا

!الت!فوىفيتتكلمينانت:(بعمف)كورنياله!امناثنينبين!قالطلانتصئادائ!ا!نا!انتمض!دينا!-عريس

ايزميرالداانهاهنا.انهان!م.اوه.هللو:(خالتالفون)جريس؟الناسى

هوكنز..لذلكسبباارى!-كودنيليا

تقو!بن،مااذ؟ايزميرايدا،ذا!من:(المتلفونقخ!ف)كورنييا؟اسباببطونهائلةاشياءزوجدالاوللكن-جريس

ماذا.!ادمنا!ثر!ةاصواتليتبدو؟بال!ساءمليئها!وفةهل.ميتافيزقيجدلالىا!ض!عن!بلاد!يئ-كورنيطيا

؟ماذاماظماذا؟اخصراا!ؤننخا!هنان!وا!ل؟نيتقوليانتحاولين.حيرةفيت!لمبنيولكنكحسصا-جريس

نا..ؤقولينمطواحدةكلمةسماعاك!ن!يعلا!الجنونهوهذااوهيقاللالف!حفاهنالل!اراشعرؤقط.جدابرسيطانه-كوربيلم!با

حطوئيا!ق.!اها!!ماًحضفالان!!"!زمنالرابع3!ديرصو!م؟!ك!ااالطتض!ينلماذا..ي!قالانوينب!بب!افيط

!ا؟ماذاار!داظ!ماذاماذا!اف!مل!نعلىمط!قوف!كا!رىمرة؟اليكا!ركيف-جريس

ب!وتجويسالى)؟دماغكتركت!ل؟جد!ةممونيانؤستطيعين.عميقبؤع-كورنيطيا

.للرئيس!نائبةاكوناناريدكنتاذاماشرفانلريدادها(مرتاع.كورنيليا-جريص

هل!تقوللينماذا؟اليتمصهمعينهلايزهـرالدا(اكلفونالى)لنعود!اسكتلىولكننىانحظ..انت-كورنيلي!ا

بصوتأاًلونصويت!لناديتنيلماذاأيظهركتف؟جديدعجز!ناللر.ارجوكاستمري،اله.تمري-جريس

انهملوكمالتلفوناعلىبفمكواطبقيرجاءءالبصوتثكلمي،عالتجه،التلفونيدي)!انااريداريد،مسصبةرةانا-كورنيليا

،عزيزتي؟الرئاسةبنيابةاقبلكنتاذاءماسالمن!السمعيسترقونمناسحبيه(الرنينفييسنمر).لليرناتركيهكلاكلا(نحوهجرش

اسمعيايزميرالدا،!المخاللةالساحرةتلك!طبعا،كلولبيالسيدةاوه!محله

لنانط؟فهمتهل!المناصباعلىغيرمنصبالا-اقبلسوف!انا..تتركيننيهل-جريس

.(مس!قرهافيالماعةتضع)ايز!رالدا...عداهضصببماياًقبلمح!4.منالتلفونجريستسحب)!لكقلتم!لهمن-كو!نيليما

الانتخاباتجرتهل-جزيس.(هللولملو5:يقولصوت

خم!ياست!راحةهناككلا؟ماذا:(ذهولحالةفي)كورنيليا.عايهاقدرلاانا:(تنشجفجأة)جريس

بها.الانجنمداءقبلدفئق!سماعكيستطيعمنهناك.صمظ-كورنيل!با

حم!منة؟بصورةتجريلااشحاءهناكهل-جريسلرفعكورنيليا)!سكوتكورنيليا!كوربيلم!يا!هللوهللو-صوت

للقد"اللرئيمسانائبمساعدةتكلنيانتقبلينهل"-كورنيلي!ا.(بمنف"عيدهاثماتضماعة

!"الاسحابهمن!سببللرليمىنائبةانتخاطقيجرللماذا"سأوضي.ا!!اءا)خممثةتلكاوقفي!الانذلكاوؤفي-كورنب،

لوك!ااوار!ا!ه!مهااختظفدضخص!انلوكماهاصواخننقانابمذايكيكونانيمكن،يقاللالفميذاهناالثانفلتط-جريس!

البيت!احترفىالصمتاركذلل!اعلم،،السكوتعلبهاق!،اشياءاعلمولخننياعلملا

ؤزعت.قداقهااظنيجعلنيهماتصرخينكنت-جريمسي!نلااللذكاكاللجدا!يصبحاثنينبينما!؟لهة!فترةي؟عندما

مط!ى،العا"هذافيالولوق!ن!يعينب!ن-كورنيلتالاجدار.ا!جدارذلكيسبهمابيت؟يكونانالممكنمن!اخمتراقه

ماد؟ا!عتتستطيميىلالضخصياانابة!دمهكستطيعينانكالممكنمناًو.اختراقهيمفى

.الاجتماعالىذ،ـاب!اح!ظلاوى-جريرماالاقوىا!شخصانك.ذللكمحاولةحتىاستطيعلا.ذلكاًست!ع

لليسولكنا)مشيبالىتحولقدكلانا.بالتاكيدذلنتعرؤجن.بيننا

مروا!!الامبراطور!طيجعلكماات!بمااللباسذللكفي0النوعنغسمن
....،الل!ديدلونفيمعاوعينيكشعركان،الامبراطوريلباسهفيتيبر

أتجدواببورتسوداناللقيومع!دمكتةزوروابرعبهـصونالظسكلان!زو!رلاا!يالنظرة.الرماديالحديد
..هناالىيايون.بالظيعجبوناجلهاومنبقوتكيشعرون.،منكخفيف

مجلة4وكذلك،العربيةالمطبوعالقاحدثفيالموسصم!ذاجيدةالمسرحياتاًي..وذاكهذافيرأيكلاسضطلاع

!ا.الادابرارومنشورارطالبيروتيةالاداباي،تافهةالكتباي،القراءةتستحقالكبباجمر..برودوايم!

لم4المعروضةاللوائحمنالصائبالموقفهوماواخيرا،قيمةالاسطوانات

!يسردمسي.!م..فلكذلكالىواضافةالحكمةمنبعلمانكاوه!الكونغرسعلى
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صوأبا.اكثرهـناكوبرودفيروماناعهةد-كورنيايل

أ!!!ص!ه؟الانالانصراؤءا-*!ءءد:(ةتانيتنهـض)جرب!

.....!وودنماابمبم.كلا-كورنيليا

-32اللم!مأحالةاءلىالمنهشورتمضمة-0.أناطاباذلكن13اذا-!جرر

جئتد"ات(!ا.عوزفلق؟جلسجريس)!ا"رذالهظ-كورنيليا

ا!!!مك؟ن31آماننينت"اههلالبيتهذاالىمرةلاول

ل،ا!زغهوبةذأ.و!تصورهللس!ءألمجردةبمعرؤتظا)وا!جةالي!قظة.هناالىفيدعليا"وتزئرو*نأو-إصجر

"،سالاصنبالشيءالاحساسينفصلتصورهحقي!قةعنا)ثجمماءللحقيقة.موبةبرم!اللب!ض.مفت،ذعرؤتكنا-لبا،ورني

وؤ-رزكا-ة"اس!الاصدإن!شىافعبكةالولليقظةاحضوراوبهذابةهصوره..رالفكالطعندماابرقالسالء-ءففيا"ةءنجاااةد-جريس

.!ا!جردةاروكرةمرش!اكانحيثد"وانيفيارةقينانعم!للح!ه،ةيا-كورزيليما

لكلاص-اسمثيرةوعلوضخأمكونات"لكونان:بقونيعبة"ماوهو.سيإص؟

ذاتنفس"هاهـ!رونا!وانمامؤملةجمةعاطفبها)قىاحاط!ها!ىلا...انذاك"ر،فاكان-جرب!

ل-ء!تداؤهافيأشءلمءحالةؤالراهـننرواوالقلاعوالبيرقحس!ةصفةا*نياالوديعةا"ة،ةأ،كاللضرامدلجمبل!وكما!كراز،-بكورني

اثارةيمكأهاولاولل!ذاحسه،ؤه.ويرراتهعوزلمصيةء:ضةترزرطء!هـش"رينورول!صهـ،يرةهاتطيميسمن،عليهالا!كاءتءطه!منتجدلا

ا!الاتذهب،يغالمةهاأئاللى!اضطرعوا!طارادهايذيسالاص-15...رو!يلمحداز4يكدربيلكلارامنسمورتذلك

.لص-!هـصهطوحيىدةابرتكمدههاتقوللين،لطيفةرسالةاليكتبت-إممىجر

لمنؤ!الءلوبهبهرلمبالمداءالمء"رفبما!!،لاص-لمسكلهور،ذا.الصدمةروالبزنلتهناالاسونكرارعاىأ)تث?والدتكانؤووءمذ

!االمنجمولا"لوانلاا*،ريخا.ل!ويلمرةالقثمرانصظالرمالاترجاعاستالىالنتمديدةصلجت!ادى!،مكالظاهـرمنكان

امصهبهطالالجويكونانبغ-رالقصيدةتنرهيآ!*ثكبللهذاوعلى؟ه،ليءناص!ن31لع،هـورالحضرهت3للقد.الو!ت"ن.رةلةالقدومة

الوضوعلا!المكرةمع"حاطفلياقارىءااءساور!ادارةفيالرارو..اثانيةاالرورء،رة

اداءفيصض-!الفيالاسلوبوضهللكذاوفىهدو"ع!-!ءما"صصكغيرا.اءتاالىبحاجةت3رسالضك."!بتانبعد-كور!"اجا

.!ورهط-ؤقزصضرتلقد.لرعهفيلنه.بةباءساء"قىساظل-جرر-ى

أ-سد/كأةمجردالنثمخصىبئ:إتتيمت،ل2صبدةفيلحالاهووهذا.بجمط)ءرصلمببا"فلظ-الاصمنخ،رفيقىكضتلقد.عاسابيل:ضهمةلبقاءا?دبرقي

.ايفالتتب!هاالاطالةولولااجتماعيةواراءتاريخيةمعاوماتبكظظللاحتيافء"رب"كاهدىنبصرينلاآضتكم-ورنيلي،3

\***07بدللملأهنا

،كوهن!ا(جموعةهذه!!ه!4رفصبليقدوالإفماإلالضء،يا5!!ذهءة(ماالستخطف.ا!"لمفونيرن)-انكرآ،/تلوردهاو-،-!جر

.باخت!-اروءهماييراسأعطي!رب"انان!فصءإ.هـضاانهانعم.سكيتا،زءمةءةزل

ا!عروءسم!ءووا!كس-اور!و!،بر-(ور.)ء!أ!،ا!"ىالىعةماالس.لرؤع)ورنيلها3

..انا؟-سةالنتكاقت"آذا.صه-ناايزءيرالداانتانك.اوه؟تتكلم

اسعم،ءالنتعاعرأتءدمحيثوبالاخصء4المروضالل!وراكثرتا)-ىب"دوءروسجرش)بكدقاصلا..بصاطة،اصدلمحكلا

سعخروجغيرفيتطوريقيالمول!م!،ومناانذلنيبردوقلاجنبهبئ!لكا!ودحصانهناكحسنا؟!ورفبيالس!بدةالتسخ:ت(المنه،دة

:اتألابيهذه!كياالاصلءاىخرجآنهاكتاعريروا!كاالاالاصلاز،اوه؟الاقتراعفيباسميتالف!هـل..الدورةدي!"نةمنا!ل

ا-ووحتى"ا)ةحتولا-ان"أ؟نرساء4كانولوحتىسمالرولاارب-دلاكلالا3كلا-ادااسمي!استرجعلكأووللكننبم،اعلم

ال!انبلااطفال-شوبانكانو!وحىاللمحنولانحاله-رودانكان.زمر!ء!نانت.الاناكثيراء:دي،هـءك!ةلي-تنها1،الا!ضاحات

كالتينالر!"ملوبهملىخجحفاصهـورووم.لتقالواحءلىأطرا!،ه!منءشتينزأ!مم!ت،انهااجل!رنيمبدؤطنزاوداروؤلإبت4جمعبفيورءإدخلبانني

؟؟..اًلمضاماجمالراوالحباخيروافلعنهنيولاانا-اووصائراءلىلأ-ساقد،ورهت!ؤءمابىو،انهكلا-اًو!!ايرلمعمباشرخطلدي

االع"هم!مانظالول-!نبلكولو"فياكاللأنتةرايضاء.،آت"انالطبعوباذمومناضءوخط

..او!لم...الاخرىزثططاتيعنماذاثم،"هيجنوت))و!ط"دا"اس

بأنهذلنوبررا)س!ودانيةإورأ"صةامنكلم،تصلاحشاعرزلا!-ة"ملالاء""ءنهـاسمنقبلطبعا..أرا!،1..انرة*4اسةطبعل!لماذا،جرا

لم:ر.برو!واللشمعبياكناولعبةريةءنوردوربةالدارجالخي!البءتلالمادد!!-،،منيالي."نالى/ج،ا"صةى-كرت!برلي!ازا.*مهاو،اءلبةا

بالخب،لء*الآتهللبهبس!لم!اوهـنآ!اميةكلمة!اسءورطلا!-،سفيرعلىالمحايةالل!نةمنالتهالتبظ،بعلإهاوى-أ"لبم"لملاحظ،،هاوود!ؤاهها

يوحك!!ل"اسمحةاططمة))صلاحقال.ؤ،ذامبيا!نتهلت:،ولولاللدارجغيى-ر،مجنونةيستازا.،كلاكلا؟للااوه.الم؟،ا"!فهءاًزهاحال

؟(اللجميلةفاطمة)قاللومما3ثربا!ورنس:ى؟ا&ء-دة..دليلااتمهلى!هاهـ،-زاتلاانا،ابداء--ء!ةرة

ااثر!اماي"كلمهامنلدى!4دلالات.رحمملة!العاميةفالك!مة-ايزءيرالهـا.الس*مةءعش*را؟كذ)ثا)هـبمىالاعتدالمثليهجحشباءلا

هـ*ذا5ءللاحاستروملمهامهلا"الجامد"كاهة.اكشويشام!ويجهاهاان.(تن!ضجرررى.ذهولحالةفيقىالسماعتض?)

اللقوةب!نىال،اميةفينفهمهاا)-ودانيينؤنحن"الجامدوطنيقاب))؟وقلمد!تر-جريس

لجامدقازةءجرؤهـوالمربيالقادىءلدىمف"ومهاامااللبطونياث:،توا...خطاباسه،ملي...ردلمدفتراجل-!كورنيلإ

إلمربي:للقارىء"و!؟اي-اقهاكاللحجرلهحياة،اللذيالنضيءهـواكأ،طءنحوتلضفتالمضيئةالرفعةنهايةفي0المنه-دةزءركجويس

.واللجمودبالموتعا-ىلاحظات-4غامض،مةات،ظهروباستخفاف،العجةاءاورفيلي2

ؤتلتالت!اقصةافيوالعاميةالفصحىحكايةحالكلعلىوهيتح"ازثم،ايضطوديةتليسولكأهاتم،ماخيئةيى!ت،-هاشة

الدوبيت""اأىيسضحيلؤ"*وفأك-مرفيانفهاتدسبناهابحثا:(خارجهامنصوؤهايرأتيلحظةوبمدالمضهءئةالرفعة

واالقديم-حالورربرالش!رهويعودينوا!صري(!والموال)السوداني.سنة)كلواصدة!محبوبةوردةهـ!كم-إسىجر

.لبعا-يثللحدا-ر!ست-

الا"ع!الرحمنم!مبدالسودان-ادمدئيوالطائيءزاحمفرجمةدبغد)1
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