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!ص-صةءاننهيا.ن!--ن،ا!وي.المشروبو،ال"وقيكالمروالس،ةالر،الس!براميكهواةمنكببرماواهرنبورغ2وايليا.اثبليةاالدس

...لاهـوفيودخمجموت"ان.ال!ضبعلىالحفرواعمالاكهـعبيةالروسيةوالدس

.4بصصةرءوراقطبعاالاولوالنا!1كان،.مو!هكوفيهـ"ورة،نوعهامناللفريدة،الغلايينمن

؟اليممبضفسعههكسعحسسعبسعسع-سعزدهرسعسعيراناءسعسلسافيكانسعستديرةطاولةحولوجلسنا

سع*ما.والهعبسعبههناهسعادسكأافيوهوبنفسهعها"رءيحسسعما-علب،جانبهوالى،(تاىالنيح!ديقةمنهديةوهي)الاورسعيدةبازهار

.جداؤ!نب(ن(فاته.ز"همانيانبو!مك!اليس.للطبيبقريبةزيارةاثاروهي-للدياءوزجاجات
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.،691-91ع4منال!رةيرث*.قالجزءوهذا"واللحياة،اسنونوا"؟ءوسكوالىسيأتيومنى؟مؤخراقيوماذا؟امادوجورجالقدير!

الجديد؟الكةابهذأفيعنهمتتء!ثالذين!م!من-صقراانهوقال،اليرافيبليالكاتبمعلقاءاتهعنالمنزلربوتحدث

هـمعماالحديرتاحبولا،اكمب!بر5،حاذا،"وسوسىانني-البحار)ءو"غابرييلا"ي!علوانه،مهؤلفاتهمنالروبسيةالىترجمما
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.رالنهااثناءاءملوانا.اناماناؤفللاللهفي-"كاشاسا"اسبمهالفودكامناعإعانوعااذاقهقدامارويانمبنسما

تبة؟!ااا"الاعلىاو،بالورتيلو،الرصامحىلقا!با،تك-بوعيف-"فكابروالزو"ير!ةطرطى"امادوفكا"!مماه-اهربورغاي-وانه

الى،جدارديءخطيلانذلك،الكاتبةالالةبواسعهعطة31!نب-.الروسيتين(الفودكامننوعين)"البرتسوفسكا"او
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.امادوجورج،1شهصأهدأزكب!برن?.وء!ء!ىاوورننورغأطلم!:،و-.ألاخيرةزلآالآوجتص،اجل-

؟نةسكفيرايركفما.ءص!جمة:،؟كطانيقال-،آه؟رااذفي.اءاللآد-.الء!سير"ال*لملأؤ،تدات4"ةةالإالد!ازرمن

هـكيا-هـأناءةقدانني؟!عبة!اع،الكلمةهذه،!ك!ماذا-.ء-جتماوؤهـاءة"اخطالمحك"اس"ط-عولاازااحيفيتحورتذرهاذهال*ن

ط-.-فىاث.-اءعدةتحقهقمن5:كبمايوللمادأورل*ن،جداس.ثةءباءاكوموررؤيدرتصؤفي!.مذهلةالممكءلىبالالآ!هـا!!رةا!

.اةالتترؤ!ا،ن!4رال!02.يىاخاف-جمنب!!د،"-إهـءت4.سمعدي4ء؟لما.ز

الفاقياو،الرراير"كتأبةالى.3ثراتمبلنف!ءايالى-?ةلمفمنكتابرها?ضةالفلقد.بكتماءتسسوىاهـمم!،دءررن

نفسك.،ضعجماعةايةوفي؟النض-مراوارر--ا--ة.اةوىعطاالحءمءنءهـير:ة"ؤهلأانءؤ)كلأز4ابطالوز"هـةط-بم،الالواع

ا:ةدلة،اابى،رةلهـذهواع!روني،بصب؟-،ديعارجلفب5-"--نوالثالثااضانيينالعونخلأل3":هااتيا،الاولىاش!ارهان

.عت!غز.إبمانيانس!وماهظكليسلكن،مجادأ15زهاءتملأالب،سبب!ةومقالاته،مجلدأتتملأاقيرنا!ذا

حفةالهؤ!ءفألالاؤطثلاثةباكتا)ظني!ةايةالماالحربواثناء

ارهاهن*صاكل"أهلاأؤبال*ارر"فىالا*اة،،بهسعةبربمتبلاز"لا!.ننثبرارءبزدا!،رزءورغانالىةأدا)ت..بريرثو

.دازهأيرء"بلالهبل

جاءمةعهءد،دصبوؤطا.رر!.الاكاديرميمنبدعوة؟آ*ازبنة-.ءكفيرآيك"ا-

اورو!زء-ورمهـؤخرانطاج*ء-تازار،طاجكهصاىفيل-هـن(بىننة)،و!-طكاز:انة"-باءةءر-

ا)فيىالب،رر،شاصهوؤيازبالم-ةوررب،.زأؤادوؤ-.*بطيو،يبل،ذب13أواةصعادهـهرءلىلاذوكؤالاهرد:ورغأناعةة!،لا

ص-ولىةساتءالمغامن!هاساكأالطابرءبمبةالعاه"هةفيلابات-4!ء،اعترؤطلقدبل.4نفسصمن"تطلبكلمهدةذللكا!بالاصح

ةب3وؤد..ليصةالعرا-لا،بتوءلم4ا)صرباللغةريختل.باسه3.1ملعلى.زوقي!4ية-ء

قيالا+-ؤ*اهمءنتهازطباعاصولمقيالأزاش،دوؤ--كى.ي

بلي:ؤءهاتنةشه،طاحكص-ةانؤىبيقىالروراكانبكأ،يىةالولارووبا!،ء"خاذيرةا(كلإديرةلى+ةبالس"رولملا،4ان

.،ؤ.برتالده-تدرال!-بئدلكفيآهبوؤد،ةخاءثء،رة4اهـ-ءتفى

في!و،الاور،ببكأات،فيءقىالحاىشا(ؤ،هـتعرابالا!!طمأنةابه3في،"و!كوفيا"مدزجة"تاده-طال?،زدإي))?تفيلمكأرورا!ل

يهة.ا!اسىبصورة،النتب،نحضنا)باعندزا4يمثا،وء!طءإمط(جقسة،ندورأاهـرفورخ1ايليالعبلقد)ا:"5(91-41!احربؤبءارول!"

سالفائدةبهى"رولنا)شبانالطاصءبميهناور.ءعرب!بنالى،العرؤء-ان.وؤهـا.لمةينالمورتوبرمىلا-الروحرؤحلاجلار*برىة3الموررفيءظيمأ

ء-للا،،وؤهـءلمت..،تاة؟امنفليلغيرعدديوجدوبي!م!.ليخرةفيءؤالارر!تإراناوارءروؤء،اهـرررورغقرأؤدسوؤ-ا.أ!بماجنديكل

!-هـه،باميرفي-ولدتاانها،ري!بفا3ثوسيدةوهي،احدا!نمن"قابر-ل،اشرفىاوء-دسااب!لوارتطر.ط:"يرة:إوناكانوالهدو

.واؤفافانبلإدنا!اراضبهناروأدعة.السوفباتيةاهـبئالجهالىطققى."اهـوفورغتوؤ.ءالءرازدؤ!مقالاتءرة

رجوف،12..!!الاكاريهكماا،طاجدهةإنفيلهشاورجامعةع!بدان.ل،لبة.-....نر،.ز.ا..

ا-ةشرؤ-ناوهل"نعهءقلاحتراميحطىلكن"،4نفس!وورةنضسقاس&.ء-تميلأا.*هل3:،رهووىيىرا"اعو:ورعا!ر"-حمد

........؟يرومكل-زةرأهإالتىاز!اللجرهـي"،-

ءة.تحةصلاتلأزث-،ءو،العرد-قيللغةاو*رسييرويى"لرياباهالافينراغى.يسولالهار"لوموند)او،موسكوقكيالصادرة"البراؤدا))-

هـلاىالصوف.الازحادؤكطققط!لسىالثقاؤمةاكزوالراً)حامعةه.
.....-.....بيي؟إثداوبالعرب--!ال!"،بااؤفصلهـممن-

ارئء-"رجءوزء.ا.هرالاكاديهـي!اانتخبللقد.ية.ااالضارجوفيرت-كشه"ا،همشغواي،جويرهر،وارياا،!"(رهـال-

المر!ةالاهـانمعا)ثقاؤ"4والهاات"ءصداقهالطاص-كه"للحمع-"............

...........وظم؟اءهإأصرب!!يمايرت:ن!صهاءوو"ء،*درم-*!-

في.لقىلدواجاء!ةتقبم!و.*تمارهيعطبيهـرانالمب!هـاؤىوننمصاطه،تبآكا:4اصاتفي.ادهشنيؤد4"وؤةان،التةءفيةؤكط-

ء-ع-لم؟ؤجةبصورةو.واسهعةمئنظمة-صلاتاانثرافهت!حتطاجصهن،ط..01-.!.،.-ل

الاجنبيةالبلدانميرءهـبهءاصدير""يرمعءدىبو.بى!و

كاللجا"هـصة،بالاحترامةالجدير،نطالمفءبىتعتبلاانارجو؟ا)ور،اجميا-لممامجا-طفيزث"طنل!واصرلثالا-

يؤ-أ!تانويرةارسالم!وة-متاذاطاج!،انافياكاومواكابى!!""نطم-اتؤكبإة"،ابل،ال-ءلمء*ا"!ؤبمااوقطسولي،ز"م-

.نطاجكهظفيالورربهـبئوالثقافةاللغقىاسةدرءراكزب!بنالاولىارؤ:ةال*-ن."الاورودءبئالمسنديرةالطاولة"مهظمةمثل،اخرى"-ةعا

اولطةا)مرببة،برتماءبمبدآتاقد!ذهالعامةا!ةةاؤكأتا!كشاأنز،ر!قي-بئة.نيا-"وؤباا:رلمأقافيكنائبتء،طكطهي،زبحصبئالرء،5"ك!

ال-نةصنرىثة1لملاالهـرالصبةا&!تةمنابر"داء،-ةاسا!اجكأ:-قى؟لكلةوو-ذهزه*دترل!يءايوءن؟سائلالرمن،ثبراز"إةىوول-

العرببكأ.باللغقىاوادامنالعدبد!تدبىبيجري-)هـلك.اورانترةاا؟رء،زلالر

!-ذامن*درستانتوجد،طاجكسصهأناعاصمة،4دوش!اننهؤبؤرار-قيؤ،ن،ءا"فىوبء"ورة.رومل3لقىردصاؤلازء!رهـأءاؤاقيى-

ءدرس"نرمةانما52.3رؤمرسة!المو،7رؤمرسةالم!:ال!وعهـ-ى،اخرىعشسوهف-،ك.لمفماءظ(؟قاداازةلم"ضهنامنهار!طئلعشر

لطاج*سة،ق(52ينسيةالعشر))الزكرىاسبمتحملوهبما.لبنينابادفيمماثلةطجمعوبال،اناخ?نامنءتفىة،توطلب؟نؤنرلءتابمخطوطاتءنرةءبا

منوء-رهاالعربه"اللغةتررربر-ى7ء91عامالمدارسىؤك!هبدألقدءإ"ىاجببؤازني،.ليةالاخهـذه-ثتاءوباس.الخطوطجهعووواة!تاك

ءرجتتوفد.ايج،ب!بةنتائجالانصلإىتحققتوقد،اللغةبهدهالمواد.ورظئلالر!ذهجهيم

الجاءعةفيالعربيةاللغةبكلي!ةوالهحنهاالفنباناالمسةورربينمن،ندؤرونر؟بفاتننضةعيالتصةالعرفيالش!رة،"ابصورة،ترهـقكالا-

نوقي.اظا،ماةدراسازةهاءبعهبا)-،صرةروا!ي!إينالذهـموصد!مؤالؤ؟ت،ن،لط،علأدا،برلى-

ؤ--ظدرير-طبالتيرقوء!زلمالذلينهممنأ:اة.وراءاىلههؤالوبررؤ،ن،!:يفتكؤىاما.شعب!فل(ماتكونانيرروق،!و.!انالواذا

امع4ب!العربهقىاللغةمم!قىفيالقدامى4اءطلبانهم؟المدارهرهدهآءت"،ثئررا3ًو،را3:ئروفةاا(رءمنؤ--ت،لكلازها،تضا.ربئالنتء":هـبئ

"-ن:ا)دازوةاقء-لثو.طاجكت،نعاصهتي3*انصهـ"دوفيركأالدو.دالمكبما2أا،لض"مصهـءنيء"حبة

."المدرسالىالجامعةومن،الء،م!قىالىرسقىالمد؟ال،""رةا*ءولادلصمناصءرتء،دا-

درةبمبا5891ءاماوبرامعةفيال"ربيمقىاللغةرله!ي3ازثمىاءلقدمنزليوفي.ت"وروؤ!بءت!زباز:كب.وف،تاتدذورااصفرت-

يببفءيررووكاإن؟رجبوف.اورر.وييفمبررش.ماةالاكادبرهـء-نمنبالنباتاتؤ،،-،ا!ىآ-ءشدؤ-ثقىآ:-بىةيقيةصدتوجدبرفيالر

!"-،رابعاكان.الذيالنترقيقىجياكاالفبلمولوكرسيءأىانترؤطمناولوشجبرةاللملأيهءكأ،يرهـصا2اار!،رونب!تاتا"مس؟ثهـ؟رولدي.الا!"توازية

!ث6



المربىبئ.الاورقىرسي3،ا:!ءأؤب

؟(لمحثورلمج!م!كأألاكأريجيهربي،اا*2م-القيؤبالمدرد--نهـإتذةالإلهاوائ!من،آ،ن

.-101.-"-ا.11-.--يرر.!!لذياو،ادرمتتابزجا"كةيجصر،هـدتمئ!بهمبكيرهد.ف،ئراوصاول"بزافي

بررعه،اقائجمافىعالمؤ--جم!يججمهالاغرو،زياالءر،اةزوات!انوح!ه،الةر!بماهـذاحالىه،

***-ع-نجا"*ةمنأوج؟اة"لواا!-"،ذ،"ر!"بمض-رومخمد،الفثر"و)وج*لما

إ"-تخهـم،-!!السومنث،اع!يؤ؟-وؤط،ىبرجمادان!ما."صسفي،تهه-ى

ةزفئمعذدحثل..ار"صالتلألء.لار..اا*(?ا،،0000.0.:...ااً
!-وب.روح!:ورو-جمورر-...رو3.زنجلأ-ءةط!يطوإلرمنهـديرهيمالمالاسهـءمدرحسنا!

.الان!طنو..لوال!قياللهاوجود"ورتىعن...!لم!قةركطئي-نالرنرالاةتهن،والروسيةالطاجيكبكأاللة"هـنلما"ةؤقىمعرليوررؤط

عىه"ءذي!سببارو-ك2ا)سيءهؤيكلرةلاولاؤلملاء4ءرضتعصدما،الفءهـت-ىالعربةاللءة.ةدريرسيرةومو!و.ةاإطلباتسوعار!5،

المصققرولإفص!الصءلماحمال!رياهزءالادهذا.!رقيدوافعو")اخرسجففرؤكطامروؤ،قاءوللاجبر-ة1،راالءةا!هـ،دربا-"نا)صهاكلىااةطاؤرو.ةقبآر،را?"لطاو

..........وا،دبالفيلو)وصياءولاقي،لاتامند-إ-اقىو(3تباث،نويرؤاأ!!اره!

،"!باتامهبرااؤلامه-رةبعيعقريمؤةة!انه.بهنحفي-لنا"،.

.-سهسدا!ع،6691معاووب.اللطاص*لمكيبالادهطوصها*،،أال*ربء"ن
،و4صقزطالذنطا):طصحر*ظه"در!!(ءإ"ا!8)درصهاناارانجه--...-

........-.-.ر"وضوعالاطروصةلأنو،/ء""لاءلمرال"هلى4روصاطءن"ومولىوبانتىقيالمت

الولرانءلى...دماولأ!كيا*د،ب؟اء-5،لإ-و!ءهاالتبودزعوالر..-...-

-..-آلازةهـ-،5إ""هطا*-؟و!د.ا(ءتساورعافيأءا)وررى!كطارهـراوكطو5لتا))
الفائ!قةوررز"ءلىاس)15...الجدبربالمءرجمعوء،تاازمأمنوالهن.

انتهجتالقدة.-.اء"الماءهااد-اًاواع:يناضمون.اوأ""-ءجاخاقفي1،1ء-سواالود-!ط-ا!ورءسوكط،ا*رببالاتتراةا!ةأاكة،ورى"تر!قى

الهدرس!-"داداير*هـأ؟"ةلهء"ته،ز"،ا!ءإوباالاخيرةال"تواتؤياعهاله.4اطروحتفيذأفىعلىبر!ن1ه3،اءلههي*دعلى

سىجوير-!وص"ه-!رودءتا4لله،رسى-5"درصهة...ألادبط!ك!اةة-هـءةاء:ء-ر،ء.دالمءسياقي.إا*رببةااعةااررو!طالى،ضاولآوبا

الد.اخإكطجلواونووا،رياتاورالى*!ونراإذير!ا..ووأةءتاوؤربرئر.يآلمور،ءسالمصوالاربيةالممراما"فيالا،-"ور*رلى-ةءتاضسات"ردهـ4،

...ألادبيةأا،ماءطفيأ؟لأو?يوا"إوبل*!!ألالهير"؟ة،ءبءحافراًت?لمهوءة،دلكعلىعلأوة،"رلى*يوؤدم

عاديغءرووء؟آ،ادرامنلط،تطا!"ف!ههارللابرانجماواءه،ق،درهدزشءبئ.هط.ف"ع*آونوبالت.ر؟-"511،ا)*ضوةىلا"ةوالب

لا"..."م!صاور،؟.ةطة.و"ن!ء"هاأانالاهـمو..ل"،،تءا!دتكخلملال((لورربهة،تاوططالمخ"ع"ارموقابلأا*تا11،ربيمنمةاللاورفىلىاءرلىيأ.أرجم

يفهـههاان-فيةبئكأإ،5*ئيء،الم،..بعهإهاةللا"4جم!ورييرفي،مأانتبإ،5.ازتهكوؤ-*بطر3لاء"اط-وله!

-((4بقلب

....الأتارةءنرال:صوالجهبصالشذودمنؤ"هااكلا"ارورء!ادهعدابوالاردزي،د،ث:از.!"دنجماء،ت!(691و19591عابرود"!

ا!اساؤت.الوزة-!فيإءملانهاالا..الا"راول،في!ها!:ةركوماكأاعرببأ9اغةابئدربىامالما!زراطاعاة.ذلن2و.اراكاؤءري

--نبياكلساعبادؤمن4إز...والحبوالايمان..الله4؟ورانهمنوف-د.المعاءسةا!ريبةالء-ءفالطيىة"ءروراو؟("ضا2!س!به-ةال

فزرالمن...اءباهـكبالحهاةحقائقوإن..التدبرداجلمند2الاضد"-ص،اتديرثةاورريةالادابءندرأرر.يكتاب/أيىففيان""رك

الوحهبةالضقييقة!وايتوأ،زمسهةآلامءننعانيهءمااة،دحيألو1ونر"هـيم،بشهـهـهاوقام،ا):ادانمش-إفاعمالمنالىتكةوانطر"ختا

...اورالماهـذافي،.اتقاشواديرمدزثهءك

فء.-!والده،جادةاسةمنا!ا8عاموالد،نبرجه"روأنجممادرا!-الممري،طاج!ءتانؤ!بماعهل6591الى6391ءأمومن

ل،4لكئسمعا"لمد..لتا5صاصنحماا.عا.ءت.ء"--
!-وررر.وا.-ببينر.س.رؤ-صرةبوؤ!با!اهرة-!زرع-قجاء*قي!يذألالصتا،-ء"ودبالب

كاب!الصمت!و...غبراللهءفيابكان.4صيازؤبماوالدهيضوبهقى"جموء-ءعالهرر--نهـمروارثا"كةلدراسةءقي!ءقى"اعربالؤء"

اصدإ..رولمعءدتبالت4آير-ءمحولابالمف"،ح!جرتهباب4خ!ةيغاقوالده..--.7

و--يث-"طاكتوقد.أ65!ءإمدوشاز"يههكطاها3زتست/،داتتءخ

حي-زراكرا،ل!.!رء"اع3،يمإ!بنأل!!لممت.ةاط!ءطواارةا!وة"ؤةرلقىبورثور،اةش.ريالفلمؤجطنادرةنس*خةالمأومثاديرهءبئا"ءهوعةفيطاجرر...،ن
...اضزلا،الال11

و--كطحالباء"ءيوزكطأوير*د.الود""طاكلءسا"!ات-،-راموفي4الم

زةءركالانجيلوصكايات(ؤ?!يتخ!بلوكان...ا-لملاتاصوروءشا!هـة.اخطوطةا!ذهصوقد)ءوراهاطزو"ةبرل!ده

اغ)وصاترس--ومىزت"اوك!"را،بربئمان-قبلفيت"اء،موزت.رى

يرة-م!لآءظ،ذلنكل...اصواتاتحبىتوز-،!ثص"،ز!-ركوق.-ء-ءا،ها....

!قط.ةاءاا)ثط!-ذ!!4الوررببا!ح!عقىاء،ليمدوت،بيهالىوصلأ!وفىطنب!"رتيرياأتناء
-حرياو،زولىايرومداتترىواش...-ير..نيإلىطوزمنوروةذ.الا-5اءر!به!اصنوظاذوالم!رفي"ء،ذالا!جا"،ت،آؤكب

ها!3ا!-"وج،،ورقىودخل....،إ"4حي4ءاهلك،515"وراء2(ل!وابةهـا...الا!هـهـ4ب،ذهعارمط،بررز-ءتانإبنرلم!

لت"ر!طقدمانب،،د"*هاوتحرج...ال"نوإ2ةوا)ون"ذ(الالب!ودر!

أم!لبعدثلمتاةؤءما*اء!؟"-4امنبمإلهبعض"،اررهـنجهجسبالمصس!رندبررجا"لكاأابعا-ومبة!رير-!رقومالأج،نب?-،ءب-نالأخلاء!ؤالىلاضاؤةربا

ث!م...الم-سحء4لإ:ءصوهط"راجكل،...الملكبم3،لمالر-ءوور-سحفيو?هـ،ؤروؤ!،،زادهص"هـجمنالط،جبكبقىمعةاللإفيوآدابها4ا&ربباللغقى

قاماكباا"سحه،ت؟بعضهوؤدم...مساعدءبصحمدإرضة"/ةإد"-نص"هـهب،وهـم،وخ،اةوف،وؤطورحي،"ير-فياوع!-،و"اووروؤ!

...هاةليبأ.ادلبن-ورروتهابيهدويجام!ةير-بخو

الذي..سوبرجلفآ..!جللمخمساءداا-مينو،اميرانودخليةدورهـزهاالطلبةبرءت،زهـ!كاناء"حازلمتاعدةصةءورليافيءةقي!-

تأليف"جوليورأى"لفب!لممبتقديمهالسيضهـائي"ؤهـرأ"از:تقد؟انوا*ن،!مباناءت،م!امديدانوكا.اللدراسةءؤ،الاولىلاش"ر2تةالس

."العذاب))فيلم"قصانجهار)34"بو...سنرندبرجاو!هـت،الالوانالزاه!بةالطاجببببةبالطف"وةوني!.-5ياتفتاية*،زمةزتكا

فيلى!هـولهءمىءعلعملواول...التماؤبال*مل"اردىتم!ل-اسئاةءلىثقمةءننلى*ءباصداص2،زتاءو.الماوالدضظؤر!ن

ال---:مائيةجارباا"هـهلؤك!هاواخرج4ؤهءتبكتالذي"السجن))وعد-ك!اللة"تاريرخفي4الطلبنفسىاناؤء"ءتوؤد.إ:جياًااشاءرا

...اللجبريةفينظرهوج"قىي!صورالفهـإموكان...مها3اصهىوفي."الطلبلمعارفالمرت!فعءوىالم!مناللتماك!ذلكأبوازاحإ)،ءاتا
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الخدهـلمتاشتراكية"طبؤنأوروبيةدولةفييعيثرؤصآنوهوالدداء،تهـ-نءددااخرج..الفيلمعلىالناسيقبانللموعندما

مشاك!انهى،الدخلكنبر،السكان،لميلبا!...وألرؤ،هيةلاهسرحكأ!اقدكاناقي.لمكوهيبالنتسباباالش،ءمةا!سينمائية

فيهوالرأ!مالية...رالاستورورأرالاقطارمعطودلزمنمنذ"ما!يةالاجالفةرةتلكفيتعائوا*...ي!ينملحولهاثمحيافهبداقيكبم

ميزانيتهاكثريخصصمحايدبلد-ماحدالى-القيادةولىهلةطيمةكمالقبهاتخذ2الذي)؟رجمانرهلجمارس!رلدبرجالكابتينباعمال

يعاني-لاانجماروجدانفانهنامن."واطنيهاخدمةءنترلميئ.(برجمانانجريدالسويد.قيقبلهمنفعلت

والاست!غللألوالجوعاللفقرمشامملوالسينمائيةالفكرية4نأملاؤئي-ءثلناالأء--راولفياًستءأن...بنفسهاورء"دصصء"!ببدانرمل

البلدانفيالمتقعونيجابهـهاالتيالامثار...والعدوانوالارضوثظلمؤ"44شخءص.تمنؤ-هاوبت..السو،بيالشعبيوا،دببالاسل!"ر

الحرية،ورمهالذينماءيالاجواقعهمنتنبع!آ-كارهلذا...ءاضأءية...افلامهعلى!تتتهااوروباالى5شجماهصرجعلماوروياه

وهـصاطلقاتاعنوالبحث..والالل!لمد...رؤةا،8وا..لءتميةأبهاءلىتمنرلتازاروأ...س?،5عدة!إيرلمه،رإءأنبامنهدوأل!.ة

..وءكانزمانكلفيالنا!!دلنهماف،ليةولمنض*.أالا"رصقيء"كأويصةدفالهااء*ه"وا...الماطةفييرةالسخر...الس-"ها!-4اعماله

فكبماجديدةإءدرسةوكازت...امالميةابصفةاؤلاء4اء"طبعتول،رات))ب"ماافىيومفيبر.بىأذلكوزللاحظ-..يةستالباؤن!ى!8دؤومعرؤلآ

..ا*دردةأاءبئالى"ااصع!بنماابينالملاقةش!لمء،3ألت3لىالاوواولملأء"..."اصرالس))و"عب"ء

ولىينروالم!مرحالسبنمافياوكحيرالنجاحهذاوبه!الانو!وا)فيدره-ةالاجس،لىعة(%قىببئاةرقوا...ا.ردةوا...والء!سىالحب

؟.3!لممبآلب!تواولنهيا!رحوأالسء-مانيلنجرتيياز2اارءلىألان!را!."رريئلزااةاولء4))...!حد:نةوأ

لىجوءان((ؤ-ارووت))دلاديبلمخرجا،م!مننلاميدهءندء!دعايةوير*ولىوثظ،ؤ*-4خبرأةوورءهءتالسمبمافياء"ةرلمقى".زجربمنؤو!!ع

ال!كومةصادرعلهوالاخير"19())و"اور--ق!تلأا))اخرجالذ!..."رةلاوقءيىهـ،11ووةءمهاونؤ-،يةفدءة!قى-مجالاتيطرقان

جروالمح،الث"،ذة4النيالورلمرداتمنروءظهدلتف"منهالسويدير4الهمحيفيو%ءلواارريناهوءوخاءصة...جالالرح!ب!اةوفاؤنن

اوداق))لبرركةيستوبنجت،"ت!برفياصدإوم))دوزرجودلىدونالحمسه-ضلتءءرءرةلأ...،"ز،مصمنالمكل"ه"طةاكفيالىووء.اهوا

...((تضنياثجرير-دةجد،5حيارنصاءالىجاهـديرنوي!سعون...شيءالىيه!لمواان

..فيلنا3."يرلمةالبرلهالفراو"و"السص،بغالخ،تم))..ؤ*رةءناءساصد-يج،بي!ةا

عاممنذالمس!تماهاواخرجالفهاولىهاس!اهمالتيالألمحلاموبلغتميترء-ؤ،و...؟!برجماؤلوماهممن"إسابعااللحاتم))ويعد

يعهـ"يرةالبر)4اةراوا))و.!لما.3حوالي...ايىومصنى91((.4.ألحنآةعميىفلصصفةءنير:ءتارجلصياةؤ!مةولأ-"فيةابالاسطورة

ءلملبنالايطاليينأغمالفحرنضكدونااثرتا!؟يااةة--بئاافلاء4اروعالرابعالكأرنخبلألىواذانامهلمما!يتالو"لاكائارهالذياررعبوكان

ز"،لمب"*ت،سقةوحدةؤبةبالحق!ةاتاما-يخلطوفي"..وأزطوزءونياتيللخرابالانزثارا!14هديداتالأمع"ةوازيادءزا..."ثس

!استه...اللأوعباغوادإزسبررحلةوهو...ادةرج!سووعياذكاء..قيذلىحربمنيحدتانيم*ن

...سهراندبرجلاوجصصت"الحلصنم!"مسرصيةمناصلامادز*انجمارمع:ىء-نراز*ماؤيهاي:ءتجديدةءرحإقىالىلأء314ا،ءرتثم

عمرهالىظرين..عاما78بورجاكايزاللإ-بؤهصةيءكيالفيذنطاوبصبعاريابزضماريانسهاللعلملأجاسلموب)لانو.0.وا)ورقلألالهلوجود

الاثيرةسارة4زوجنرماتت،والضهلماعاهزعايجهـالالا..اءطويل..الروحيصةالمناجاةص!منعرضها!!ربتء9أةكبماأ!ذهكأفلامه

الدكتورواضطر،بمار-ان.لمزوجالذيإفالدامتهاو.اؤجب...لدير4اوتا...الدر،نجةق3لمضطلوز،فنتت...أ(:"-ميوااخطمياوا!!ا.لي

ناياءلاله..بالسعادة!هايحصسلم..ةاخرىمنازواجابورج...اؤكارهفيإجيرالورالنمووهذا.الوجود...إمانلأل...

سنواتاحلىهيءاما.5ؤه"امةءىاللذيالعاجيبرجهمنيرزورر(،ار:ء-رر"بمالر))افلا!ؤكهمتماماوضحا.*تءلمثاؤيالةتكماوتظورء

...وي!حلم...اخطاءهاويئمحيديحلل4نفسصمعفببب!...عمرهمهالفارقاهـءمار!و!ظ-"الت،ءضوء9)و"اسمودزجاجصلألمن))و

ساهـ-ةانويلاءط...خالءكانفييسيراله.جاحوىنه-4يرى..دلاز-ءانيجهلوبا..ألىمينمافي"حماتهمنبربةالء!قيحلالرتلكفي

اخنول-صاءفي?تفلمبهساعةالىوينظرعقاربهاسقطتؤدايىدانأنهوء-...4ودقائفي-ل!تمهأهمهرضويرع..الىمأ"يراءايهيسلطانه

ؤلأءمهيترهـث...ماانسمانعلىالعثوديحاولو...إضااء!اربهاوصصدهـبالعظلواش،العفل...اسبالراليس"...لهعاشق

اليهيجري..رجلبوجودبعدطىيفاجأطويلووتوبعد...إبد."الاعظموحالرانالافعرؤ!

بلموناننس"ويكننشفيديررهثميتحركلافصجده...منهويرفينرباصبحت...تض"ءىلاشخصيات...الس"-ضمافيبرجما،ناوابدع

"طدموف...ءاديةنمب!بسرعةآتيةالمويىنقلءربةظ!رثم...!اسمثلزرنخ!هات.ا*ل00اصللأمهاوا!كارهازنا!!..مدناوتتنغميتعيش

وتجذبيدهوزتءرك.0تا،5برثةمنهاوتسقطءبوتنقل.باناقىبساع...اضاخلننلقد...الحالدةكوفوتشيموؤم!كيودوسشكسبير

ا!إ!الميتهوبأز"ليفاجأبورجيداصصابع"ا))الخاتمنزانطوزيوسسوالفارس"الغداولة"فيبورجدكتور

زوجةمارياناليأخذمنزلهالىويذهب...الرعبحلمهءنيةإيئو.."(تا!صم"ؤ!ولااهءراناو"العذرجمماالربر.بم"فيوكاريرن

ءف.ون!ش.الفضرية.اًلدكنوراهث"هادةليتصلممالجاءمةالىولميخ!بابنه1،رجاناتاؤ!لهيعرصوءاماولو/هو-"صيفابسمات))وفي

انسأنبورجانالسي!ارةفيالاتلينبينيدورالىذكب:ااًلعدتخللالمنبنا)خطوةصخرعلىانجماراظبرر!ن-جوا؟زعدةينالوجةالعالم

افي4زوجقىوتتومه..الاخرينمنت!لكلابداتعن!بهلابنفسهالا!تملاللأجلص...ووض.ورافيمااشيءايكونانبين.."،تالمتناقض

وتصير..زوجهامعبنفسها"شماك!اتحلانمنهايطلبلانهبالانانية...و!اخرا

حدىاليف:4منزلابورجيرىبعبمنغابةفيوتدخلالسيارةضخمىءجضماتيرصجدومن...التجر،بمنعديدةسنواتوبعد

المعانيبتداعيانهوفمر...ابءوهويسمكنه3،ن/الذياللبيتكبيرنةنسوفي.تماما-الاولالملونفيلمهالىاتجهفيلماالثلاثينعلىبوير

-يلالداخمنولوجهانالا...حباتهمناة"رةا.نلكالىيعودسوفواذطوذيوني"الارواحذاتجوليت"مللبينفيهاعدالذيالوقت

دكرير،ت...أصور!واهيرالذيهداهلى/عرفلاانهليقولاليئأيبرأاجلمنوءـو))-ل،يماماونيخفيلميناولو،هما"الحمراءاصحراءا))

ةور3دويجلس،يحلمانهوزوررف.0.احلام...تخيلام...ءمادة"ؤ-كاءمالراحدادراميازالو:ةبعلاوانجمار"ارنسوة!ؤلاءكل

سارةنرى.لمم4معنايتنما!د...اءاورااشنمانضتةامنجانب!يبورج...صريحةء*ت.وؤ"واخرىدفي.ةاقلاء،.إقدمؤ،و،السيذمافية

لصارةنرى.صامهمعنايشاهد...امامناا)شانتممةمنجانبفيبورج...والاخرالحينبينكوميديرةاقلامباخراجؤ!لهحدملىنفسهويسني

...الزناولهتجمعصهـقيةفي...ء-غهرةشابة...قيفىواجهاانؤ:لءاىيرقد"هانيلاممرحصاتوالمالجادةالاؤللاماخىراًج?،ءمنلميمليستر

ير!صتو..وزءسحالفىاوللمةفصنقطالق:لىكأعلىمنهالي?بربئالطا...باسضوكهلمالملكيالمسرح
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مرضها؟نوعهوماتعرفهلمريضةالمرأةهده...مقعدهـ،فيص،منةالىحدثاتتوهيسارةالى4اث،شمنجانبفيا"ا!،وهوبورج

فينة!اذهاءريضةيى"تانهالهيقولثم..بورينب"بورجوي!تفحصهاكهما3ذ4لافنتمويراطبهبا!ج!جالذيبورجخط-بهاعنصهـيةةها

ويأخذ...هستبريةضحكاتتتضحكؤجأةالرجلزوجةوتقف.....ومثقف

اليهوج!تلتياماتالاتهاهذهان...لهويقولبىدهبورجالرجلفيشبمارتهيقودرالماونراه..احلامهرحلةمنبورجويفهق

زمنمنءاتتسارةانبورجعليهدويرسارة4زوجفيمنعرؤهاال!يوموفي...ابرفاليدابنهزوجةماريانوبجوارهالجامعةالىطريقه

سارةقنشاهد...غابةالىويقوده..بشءتاللرجلويضحنطورلبورجزماماقيه:هانالن!صابان...وفت،ةبشاينيدقيالطويق

ويقولاليهالرجلوينطربورجويتألم....إضاجمهانتابمع.نجد!لى-ارةمنالاصل!قء"ورةهـبوال!،ةنت،بهـهـ،فيإدوله""ج"ر

ا،،يجبهذااجلومن...بهـذا!-ارةعاىانتحكمتاقد...مكانالىبتوصيا،ميهما)سماحاثلاثةا4ورويطلب..الاولى4زوجت

...وحيداتعيشيعرؤ!عندمايدهشولا...ةاللفتاالىينظروهـوبورجفيوافق...

لحميهاتحببهباكفلانئئالىالسرةتقودوهياماريانوزهـودتحى،ولوانها..صابينللئنصديقةوانها..ايضه،سارةاسمهاان

..الزوجويغضبحاملبانهاايفاليد.زوجهاتخبروهيمطيريومالى...للهازوجااحد!مااخ؟يار

وتصل...سعيدغيرحبئمرةكاانلانه..اباإكونأنيريدلاانهاتدما..باخرىوتصطدمال!ريق.فيسءرزالتماالسيارة

الذي4تكرإهحفلابنهوزوجةبورجويحضر..اجامعةاالىالسيارةايضا.نوء.-للهماالىبورجويضطر..وامرآةرجلمنهاويخرجتنقلب

ويعود...لطبخدماتهعلىالجامعةمنقديبىالتشهادةويهينالوطيربورجسي!ارةالجميعويركب...اليار(تميكانيكيم!نالى

بودجلمويجلس..مذكراتهيكتبانويقرر...منزلهاالىنماريامعسلنبطةالزوجة..الزوجينبين"سيارداخلمعركةونكشئطفالسيارة

النافذةيفتح...نحناءصوتا...سمعهالىاهىويختالمنزللثإكفياًلزوج...محليه-قوتيهوجهـ4علىتصةمهثمزوجهاتسباللسان

يغنوتمعهالسيارةالصةقاواالذينوص!يقمبهالىارةؤ"جدمنهاويطلالىبورجوإضطر..الجميعوبتأففبلهاءبابتساءةصفعاتهايتلقى

تغنيوهي..سارةلنعوداللجميعيختفيمثم...آلاتهمعرنويعزفوناهـذيالنتسقاءعاىاثبانوير"نطسر...سيارتهمنالزوجبنطرد

دكنورياانت..انتهواحنهالذيانيتشفت3االقد...قائلةله..الزوجيةعلا!ضهماعلىيخيمالذيوبالملل...وزوجض"الزوجيعيشه

..اللفيلميتهيو.زختفيثمبورجامامناالضاث-4منجزءؤ!امامناتجلسماريانلرى...وفجأة

خقوقع41ان"الفراولة"بررائعنمهلنايقولانارادانجمارانيقودهـ!التيالصيارةتوقف...حميهاحياةفيالسعيدةالايامتشاهد

المشادكةودونالناسءنبعيداجيمعابرجفيوالمتىالذاتداخلوصدي!قاهـا..،ةاللىوخلفوم،بجوارهتجلسنفسهاعوماريان...بورج

نصارعتلقد...والهـوابرسالثصخصيةانفصامبرءلمق،حيا./همفي..بورج.جالدكتور..يعرفوصاحبهاياتي...بنزينممحطةاما

اللىالباصنعفلهمنوتسللتبورجعقلداخل،و!طوالمخالرغبات...وكية-القريةفيامض،هاالت!يايامهءاىكثيراوبمدحهعليهصسلم

النغس!اع!اقاعمقالىينفذشبمائيعملاـفراو)ةاان.ا)وا!يعقلهباسمابنالهاحدسىانهخى...اسرتهويعاللحيعالجهكان

نا..معهءاشواالذننوالناسالطبيببهنمجابهـكأوبرءإقالبشربربئيقف!يا!نيهور:ىوهو...للبورجالداخلياونولوجاوفمعأ...بورج

اًن...الناسمعبعلاقتهجمدهوطالمابالطبفييرؤ؟رلنالمم!خق:ل...4واحترمتؤلمرهعرفتالتيالآمنةاـقريةاهذهفيجاتهبقية

زالماالطبيبحياةمناللباقيةللسنواتانجمار4يعلإالذيالأمل...الغداءطعامجمهعااليتناولوالبنزينمحطةصاحبويدكعوووء

يأ.نيانقبلالنصجتقبلروحيدع))يقولالطبيبان...ؤائمااننعرف...وصديقيهاةالفتابينمناقشاتتدور...الطعاموخإدل

."الحصادو!4ت:-الذيوان...الايمانشدبربمن"؟بورج.بشبهالذيالفتى

النفمب-ةالمدرسةاساتدةاعمالعندوعةيقللاالفيلمهدااناهـ-ىفقطوماريانبورجويعود.وزنديقملحدسجفريدشقيقه

وجيممى"ماض!بةايامتاذكويا))فيبروستيل"إرلى...الادبفي4طريقىفيوهومزلهافيعلبهاويمر..امهويئذكر...السيارة

..."برودش))فيبرب!جوترىكل.اريانوعنررما...الم،ئةمنا!ربتءجوزوالام...الجامعةالى

اصمتافا!ولكن..منهااًلنىلوتحاولة..لبولىجالجديرةالزوجةازهاتعتقد

..اقديماصندوقهاالاموتحضر...اجماليدابنهصوجةانهافيكرهابورج

.نك...تك...نك..تكاطهـفال!اانءلىونتءممر!عقارببدونقديمةساعةمنهتخرج..

ايام..الذاتيةانجمارنجربةالىاساساال!لمم!ذافكلةتعوداللحظةين"طرونالجميعوان...منهماحد.بزورهالا..اللعديدين

وخرجت...بالصمتنئنقاوتهمحلىوالدهي!عاقبماكانعندما..4طفولت..فيهاتموتالت!ي

ماالسبهـ!متكاعلفني!لاًلى63!اعامالباطنيعقلهمناللفكرةهـمق!فيالانماريان...الاممعزلمنوماريامظبورجويخرج

نا..ء،ديةغيرجديدةسينمائيةتجربةالفتلمهـذاان..العالمية"روجه..اخرىءرةالحلمويعود...بجوارهايجلسوبورجاللقيادة

-تبالصممعلاتحسىالفيامهذاتشاهدوانتعلبكتمرلحظةلى3و(تقول..مرآةخلالمنوج،"فيتن!...شبابلأفيسارةادوفىة.

اهـذي...القاتلالسكونهدامنعماقكافيتصرحانك...جكحوالشبجفريداتتزوجسننركهانهاوتقرر..ستموتماسريعاعجوزانتله

صىوت..تك..تك...لك!"وتالاساتحينطوالؤء"تسمعلااهـدوتخترقو.ؤجري..صغسروهوايفايىدابنهاوتخطف...

..والغموض..بالرهبة..الءرضصالكأيلفطالذيالساءةدفاتجنونبرجن...خلفهاوتغلقهالابواباحدمنوتمرفى...ا)نوارع

..والخوفيفن-ج..يداهتدمىحتى..بشدةالبابيدقخلفهايجريبورج

...الصغيروطفلهاواستراناثقيقنجمنؤه"قييحكيواللإلممواهـذيسيارتهءنبورجطردهاللذيلزوجاامامناونرىؤجأةالباب

..تف،مهانالصعبمن..غريبعالمفييصيرؤطارداًخلوا!للاثةةاصاالىويقودهببورجالرجلويمسك..زوجتهصفعاتتلقى

...الصمتهذاتعميقؤ!ياتموجةاواشعتهاوازهاباض!الشهتلعبهـنعدد!بهايجلسواسعةصالةوفي...الشفويةالامتحانات

..لرعباوالهدوء...ا)قظارنافذةمنامامكترىالعجبةوالمناظرتجلسوسارة..صفعتهالتبالرجلزوجقىبينهمنلاجظ...الناس

يصيبكالكئيبوالصمت..تك..تك..تك..أدقاتمنالاويقوم...الامتحانمقعدفيبورجويجلس...الثانمنعددبين

..بالدوراًن...عليهاالاجابةعنبورجيعجز..الي"اسئلةعدةبتوجيهالرجل

والمللالصمتيؤرقهم...المدي!نةفندقالىالثلاثةويصلماتعرفلاوانت..اللطبمهنةفيعاما.عامضيتلقدلهويقول

وتحببقلبهاومريضةومطلقةجميلةانااكبرىاالاخت...والضبعانست-..بالاخرينلاهتمامابعدممتهمانت..الطبيبواجباتهي

اولالىاصنهاجنونمنتهرباسترو...شازاحباال!غرىاخهها!تجلسالنكبما..زوصتها)ىويثسيريقولثم!حياتكداخلمتقوفعاناني
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و.انه"ارأ"م...-ما"ؤة-.ة?ب....ءمهـمانطورامت،ولالىؤ-بعوزهارجلناحضهابينا"4يجدالصهغيروابصها...الفندقفيتلقاهرجل

رء،--،رزمفنفي،وم...اـ*:.بىانا1،خوانبرءنء-،،ثم...طع،"،ملاو!و...إة"خإبالبويغلق،حجر،كأالىإ---:،،ثمبع:ةطلهالمفي

هـنللك**"قي-نكاربربئاصإهامقلوءةان!ببرير"!شمأهـد...هااوء؟روقياهـكماوؤد"برجمانضدرلم،ن!البوتار...ا"،"يرجريماءمحنىيفهه!

ازهااًلا..ءاهـ"مأتلظيهاًنأحهـاؤلبحبروتم!.كات،را"الثانياللضفة...الث،دةع!ةالءتالمواؤفءرضعرايجرآةقي"هة..بزقىالةحق

...بالاء"ص"ب-ولانالفقي؟"ةيولا...ا،ءجر1متهاإسقطوتصجزلااز-4و...الواعطءوؤفالج:سمن"وؤ""بأنزة-ء4ءنودافع

برةعلانالصهغ"رالاحعبر-ء"طولا..."لمرس.هاوإهمرؤ،نإبربح،زهابل"!و!!-"ونبنبلوب))انناقدةوؤ،لنه...ا)ث*بابريثولاي!ف

...)نراب.بايةالعارالجثةإغطيانالا..شيئااؤلاء-4ؤكيمانجداز"،"اصحتافيلهـاءنأ!لاصرةاماالسبتابهاكتؤكط

الذيكاريرنا!دواةةواؤء4...اأهـير-كأالىثةبزاالاخوةهببربو4ولمأفوغامة-كأءخيفةانجمارفسحكم4دلكومع...ة.الربهـدءرةالها

ال?كأيرالاحوايصاب0..اً)عشاءوتاول...ء.ترها:يتاالىيدعوهميرب!-رلجمايص-إبهالصمتف"لمان...ضخمءتدنو!اوماءين:وع

الكببهبرانالنتىق!مانيعة--!يالخوماهـىين!ونوءتما...بااخ!ئيانالمصرحالىإمبلكانوانبالشعلألرة"بئواحسه،لس،حدغيرالىالبصر

إ!إجتباء؟داءاارصوليرد-في!م!لىبر:دو...الءدلم!منييرة"و!بةءع،السءنطالى!.لكلماانر

ينالكببرؤفيبح...اتن"ؤنلمواالاخوةهـ؟لاءابئالابنئفإ*وبلعليلملارجللألهس!بررجمانول*ن..يضمروكأنهالاحبانبعضويءمها

اله"صاةبامميفهحه...عليهفيرو"ر11صهعهرخلفيجريولسكبنبا."!ءريضاعبقرياانه

...نرراًب/لمالكار"ننجت!غطى!دللاثمابم!يئملللمانهللها!أئلا
.ا!اجابةبلونال1؟ى

...هامدةجثةفبسصقيطالجداروراءمنبهويأقىىالاببهويرمسمك

ا)نيمالمأساةهذهسرءنمنسهائللأماءالسالىيديهرافعاالابويقفللسطؤالاجابةوضعءنانجمارإمجزالحياةاءاهـ9فبلمموفي

ن،الم"في+زنفهـ""بهبسبء:كبماطأنهإءدو..ا،غرورةيطبوحدثتسطا؟لفيالبسيطةقىالحكاإ-إعرض4ولكن..."؟لمادا"الخالد

كار!لن.قيالطات.!4ف""ؤنلتادياداتسب-ثلاث...لاولادةهـنشفىؤك!حجرة...عمبفلافلم!،لمي

اهـالعاخ"ذماطوبرلمةتواتبعدصهأت...؟:ءبزوجةلىلاوا...الوضءفيةطرن

لىالحم-ءنوتم"نععمر!!طوالتشقىعاءا"واكانية...اعقمامن

القرنفيحوادثهتدور....والإبماناالمعرفةعنبحثال"يلم!زرااخةوافتا..منهاصرمتالتيا)س!،دةاءدولالوزوةرانزر"ت!عصةى

ا--ربامنجوزنرو.لىآبعهوسانطونيا)فارلرريعودءهدماعشرابعالر...كثبرينبرج،ل!هل"علىثهـمة

ؤرتهن"الىادءربربئوفي...اتواتدءشرر*دا!ثشقفياصلء:-ةاازوجاناوتعرف...الللإيبنءليه-يرهـرالحجرةفيوار!ثلاث

ووود4ؤاسر،ةوص،ء"حي!يتهياجاءانهيرخ:رهأذياالموتبملاكيرل؟قي...أعالوضميرواديأ.أب...فيضجفاهالىماحاحسملتالتكبالمراةقصة

ازطوذيرل!ى...نيالللاذهاالعالم!الى!أخذ!!و...إقياقيرااهـلمنشىويعب...-ننرالزوجطؤللأيرهـوت،بااغةفصوةوفي...الةبلأث.للد

الاسنؤادةالىحاجففيزالماانهتة!الأثمالاجابةءنفترةجريركلإ!ااصدعاب4الاجابةير-ءةطبعلن..لىؤال؟لماذ،.ءلا..اسف،حانا

يم""آناوتاءلاكءنويطلب...ا(وتؤعلوالا،مادط...المعرؤ"من
...!يةالياراوليلة

الفارسىباداا)ت،رزجؤطرا!"باسويارؤ-اصبا...اوؤتايعض

المللأكيؤوما(ة،رد!خمراذاث...اجلهمنجاءمألمتفيذالملاكيؤجل،تقينالعقلهاًلفوقافيهارؤيهتوررضير-5الذيافةاماهداوفي

..!الفورعلى4مهـهةبتنميذفراتاءالباحدىالىامراتهمعيمن!بم!رج...والقديه*ةا-دإدةا

ا)وؤترمضرانطونهوسيرسهن،ذن...مماملايرلموء،راةاًأباوتتهـرير-.ه-حزوجها...عاريةلن-نءموتنزلبالمب،5تعجبالزوجة...

الظسن--ىانربر*لا"ننهفالزس."-!امامرؤوللءعنال*ت.سهةإ)ىورنج!ب..ءدديطهـرفجأة...احدوجودعدممنقيأكدانبعدضحمامبالا!4لها

اله"ياتا*دىبحرقتقومسوؤه"اللكن-تانوا..الموتء!لاكهو،ط،لبزوجنهءلصوبرجريازوحاي!فزع.البحرنحوت-"اثههبانامن

لاملضدالغارسخمأدمجوززانوز*رؤط..جسد!اسكنالشيطانلانو!صسل...قىالروجز"،طل...اثبانمجيءؤبلالخروحمنها

فيقذهذأ-.ر؟!ؤالراده.ور"غم...شيءإنمهـ4لاؤ،وولذلكبنتبءيؤمنؤباعض"،ءؤهميضحكونالب!رةشاطىءءلىيج!وناللذيناثبان

ءنهلاك2ويرورؤد...*المباراةفيالفارور!إلمخ!علو...الاغ!صابءمنؤنناةافعهطلماذاصإئط-راالزوحافئيرالوؤفهذاويصور...العراةناد

إإ!الموتعال!الى...والخادموأسرتهده!الظقالوير!ض--!يبذلنفانه...اب!ببالف!اب2النة-بانيأمران!تط!عولا

فذافيا)وصرزدةاللحقصةة...اة-لمما!ذافيكدإ؟مارانجواا!زوجلإ"ا"خطية4دهـلابلابحرالنزولالىورضطر...،م!حريرةءلى

..لالإ"ىءعرفه"از!دانؤىا!قررر!وركأة...ا،ونطوهىالعالم
.....-...المدريبيعلرا

.يموتارقيلشيئايفعلارويرأ"ل

ؤدبره"يةسوبشع.-قىاسهطورةعلىازجماريعنمدالفيلمهذافي

!-ىنقهلبالمسمرحباان*نالمهمنانها!تحسى...الحديثأواؤعانوبابىسهاو!نه..

اللذ.برن"ءتاالنتنور"و"اسودؤج،جخلالمن))فيلميوؤكط...ا!بشرينصراعهناككانطالم،..وكلكانزمانكلؤيات!ث

:انجمار،ما!يقولمهاامع.لم!بنئىةب4ا"كارين))الطبةأةالفصؤءمةتحكيالاسطورة

ء*طمان..بالناسالاتصهالضرورةفي!ماءضاواناردتلقد)الاز،-،...اللحقدهايمل؟اوتي"بريانجب))لاالنضهقبقيةفيرواخنهاوابيها

لان!مضائعوناانهم..يحهوندنططيروروؤونلا..هـوننئهخصهيات!ماإهنكارو...ررعبخوففيتعهتنو!ي...لتو-5عتوةاغنص:ت

الشء-يء!واًلخب..نفوررص،مخ،رجنتصخه!-بأيالاكقاءءنعاجزونالكة.-.-ةلى11لضذ!فياللجديدةءلم!بسهاوترتديتتزينال!:ةا)حلوة

!ذإه-نؤيالات!صالللحطاتأنا..تعاسننامنيئقدناالذيالوحبيمدطعام)نعدتدهبانج-ري...ء،ريالقدير-""لمالىاثموع9؟قدم

الحهأةفيء،ا!م...مالهاالدور.لمفعبولكنها..صغهرةاء-لمبنايخننت!اءم-الطءامفيأضعهابضفدءةوزأتي...اخ!هاالى4الرحا

برةءةقىا!واذا..قاءةوالالالاتص،لعلىاقذرةااديكتصبمان.....حصافيهـماتركحانسويا"،نالاخوتذهب-،ا!غهفعةمنبرونبربىالسو

..يرنالاخرنحوالاولىار!طوة.تخطؤان-ؤ!ليك.."ءتفانتذلكلكانانجيويمف"فونطلب..بكلرافتتلقيانالكني!سةالىطررقهـماوفي

صعب!مهـة،بالمسهنقبلءرحبا!"نكولذ!ك"وعند..الحبنحوا.فيصةءودولهقىصوتينكارورهمعالىيرن:!!ىومهتقباهاعلىيطامها

اخوةثلاثةتجدحيث!تا(كالىفذهـب..للن!راثانيةااللضفةمن

ا!رببابرا!جمالقاهرة.عمرهمنعشرةالثانيةفيوالثالثالشباب!تفياثينان،الر!اةمن
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