
ةدحتلامتملا

ةههلأةتعحل١

ثوث٨كاوةممارلا:هود1ا لامءلالودء،ئومدثلا

_ستبكقاس،اوفبتتأ،ق~،)ساتبفلام(د:الوذرز~
سسنفقا_و،٧.تنأ_سببةبت

تا__ونحملا
ل~ا
•.......•.)سا_،فلام(د_٧كوفرزت_نورشعلاونماتلا

....ةلأسملارذةصافلاةمبللارظن_ف_أ



ةماذلاة،بللارارق-أنا-

ه>ههه..»>......»ءه.>هيل_س_ؤورشملاورساتلا
.•••.ة1أ~ا،.ةدها-دلاةئ..~ارت-_ف1أ ،ر

هءه....>»هةسمنااآعئ.:كلارارت~أا~

ةلأسملارئء~اف1ا.،ءللار.ظئ_ن1أ

هه>...أ~اشدلاء،٠.كلارارذ_أا~
ة~اتلاة،املااددتدءأ.رةلالمتلاتثرو•قذرملا



نورثنمنلاونماثلالدبذلا
)ساذيفلام(ذ:٧ةلو:رز-

؟دتثدمملإمم٥مادثسل.«ءرذ)ساثيفاام(دد٨لو.رز_هي؟_أسمر~.ةدعا-»اةث>:.دلااتر.ظ،_م
•ممم)س:-ءذأمب<مورذ

تارار__مات__<أءدذبلااذ~ر.اهر_كذنىد(،رأتعلانيسةصا:لاةن.زللاتذ-->أو_)
نو~أكممرذنمؤملا٠ذومممرارق(اتمعا-<>ةذص_ءا~~ام_،ق-ومل1_ةستملاةمادعلاة--.:لا
ت_~اكو.ءرمتتس1ابو~او<ناد~ر(٧ةتسلانذمنلعاذ-ذذث«أشبم،رممربمم،دملولا
لئاسولاسامتلاة_هباومأأرارة1ااذ_نمه)ةرةذلا_.ةدمادنلاةذ_بللاىلاتدبلادةةماسلاة__هم-_ا
رتلاءهيلاقلان~ء«.اماتوايروذاف_ذذت)٠ه_د(له٤٠-ا~اةي~.ه1ارارقهفنت1ةبمانملا
رامدعتسلارها.-:هنمىقبتامةلاز٦ةددتمتادحتقمرئو...ةصا،هةذسسوءا~لقتساد~لذتم1
ة_اثملاةءبللاتذء>أو.~ني<اكاوةتبارلااسرودرذةمادملاةيسم.-دلاىلال_ننعويرقتم_دةتو
،٠ءممربمس،دملولانو،اكممرذخمرثلاودمممءةما~اآء~بلارارةراتءلائج~اف-أ
.)ساذيفلام(دذلكلوذرز_..ممبلقااسنيبنممبلاقأةث٨ثنأشب

ر~ا:نأ(تاتلاةناملاابتتدعأرطعةقرو،ددنبلاافدهرةاعرظءأاننأ،ةن-_امط~ناكو_م
.ملتتلابةق1~اناروطتلانعنطولثمزحدنتت،لل»هفلااذسللولانةرم1ا

).٠./:.،.(٨،ذ/دتل.ال_٠>(اءسيثرهبىلدأ
دذ٨~كوذرز._.ةلأسمرم.ر_ا٠كا



ه~ثب.لاع١_فولا



ر_~او.زبنرودحبلقرشلامدث،_سللدلا_ا<يمءزملابوم؟>~ذ)سايغلام(د-الوذرز-،حقت_<
.ا~رماوت_ولي٠٠٠5ه٠ادت..اسمعوم.بمةربز،_)..نمرز.بلاهذ_فلأتتو.ارتموليكمم)
ر٠~~انمددعىلاتذائ«إ_و.ة-_رفلادءلكلوفوةيقرشلادنا51وذامهناتوب_5نا_ريز_-د.بوتو
قر__~<نب_ارةموليكءمممددبىلع.ةترتلا،ة_ونجلااي_دروهنمتاق-~انوكتتةوبفصلا
ر1اوت«_-بترة1اةلوء:أماابنةي_وذ.بلارثتود،اسرز،؟.و،)سادنيفلام(دذ٨كلوذرز~هثرشبوس-و
.اي-رء>.تواسقردمئ٠<ب~.ارتمولي٠5موم

إ_دنثتسا-ءمبل~لاناكسددءز_،٠وم)مداع-ذىر_.أئذ_اوبثنلاهادستلار.زف_م
زعث~د-نا5و.رذاءا<.سر.ر(ىدأ»ع.ممم_اذ~ور-وروألسننمابرق،مدل5ةمسنء•ومءتاقدتدلم_ا
دد~اناكهوموماعفدمتنمر:و.ناكسلاأ_ش_ؤوم-ءنمةمسنو.م،يلناتسةمصاعلا~ذ
.ة~سن)...ناكسللىريدتتلا

،.سايسلاوةيروتسد1اتارواهتلا_م

ىلرو_ل
ر

~مثمرع٠مام
دقوهار٩عوا٠وويماعرفتملدع

لش_~ودرزبلر.هيرشثااىعملدئبلاهره~١،ىللاموسرملا

~،اانامول_همااقمو.روستملاريرافتلاقمفدمتسمهذرولاهذءدرذةتدراولانام~هملا)أ(
رستت.٩أ/لولاقببرست)هبذ،آ_طسنلااهةبباوصنذ~ااي،أئن<ببلةد~اةكللاأموك-داستتلأتأ

تاوتسلانعتلذوءهد-تملامهلافاثبمقم)~!د(ممةداملاب.-ومبما~اىيملاىلاءهدرمر
~•ءرم:.~م•مم•م•مم

م٠م:فرنسلملاءقورسمااوذسا،ذلاهرود1ا،ذمادنلاةب-.بللةببسرلانهاثولا)بإ
.م_)نارفقلا،زتذرملاءرسرساثلالسثفلا،زيدبارلاد_.بملا،)ه>/7وتو/من<مز(

)../ىر/،ورر،ءمم<(ه٠ءمفرن-كملا،نوذ٨ذثلاوآذنلاثلااثرود1ا،هتاف_-رملا)زت(
.م_ونارففلا،راولانفرملا،«ورشنمهلاوقماذلا،اسفلا،نبارلادلءبملا



_)ركرا_سمب_-دبسااابلا_هو-و(ة~اهت~~توم5ا~ا)أ(-قم،راتتتدا،،يموكتلالبسلا
ا.ر(ولاقمبيلاا،.-(امسبمدتمم5هبقببوف-قمث_أتبىفبةتتسل-هو)ب(

~
م:<نهنب.،:>ءرء)اأب_اء1أنب

قمقببوتءو،م5ا_-_اام~تب~~دت.اتملاىوف
ا~-_أامثراتتتتبقيبتنتملاب-رشتلاسلجملاأادقءأ

ا___سبسنتمم5--قبوئءقمو،اسبثر،م«١-1اقمتث_أتبر~ر~زعلبمو)رب(_سل.بملا~~أ
ةمك__و)د(_ق.دسارللماتلاعارتف7اساسأىلع.توبتنتتبأاذتتأ́ةتسو)ةبلاملاقيمأولولاقيملا(
.ميل-لام5ا-هماكتأرةق--.ا٠»ات١_1-بذت_1اور)>،_د،،ههبلو.مقومترة~ستأتاتثتء<ا

رفلقمممبلقلارذتا_ا-دثثلات.ر...أدةو_)
د،دبلار.ثيرشثلاسل«ملارشا.ى،٠:<لمر_و،5أ
،.نب-ودنءر،ءءرشتلانمل.بملاأادفءأني>ر(از-لو
>د-ءأهافشلددةثيما

رء-رثتتلاسل~امطأهاق_أ-1.<د-رد،م5ا..ثلاراشأدثو_ء
ر(١د،اثيدثادلاثدام،ر.ثلاآ،تيرشثلاوةيرتتسد1اتابثوثلا

رو،_~د1اقئتقم_ب،تنمسل.تممامأءةرودلاهذ_ذحاتتذارذت.ددتدتاهدنع́´
اتتملأءزننادنملا

ىل
تاب،وتلاهذ_يسةيفيكرذرذ~اتةونمر،اذلاىلازباتتندقاذنأ

ن:د__سناكامبرنكلوءاس_سأ_8ةقير٠٠́>_بستتادبيترتلاهلننأدقتعأو.ةهيدبلا
د~امىلانيرقولاأافعلانمنمتسأنأرفه~و،نبتي-»ذوأ~-ا،رذاذكممف_تلا
عوئوولااذئ:<نأشبأارازمءءميد1نوكي

´́.

•<نبسرتفملانم)هءدهنمادمفشم)وةمادنلاةمدثاابلمد.نات٠،ممماعة،ار:~ذرو
~را:،أ(٠•ممهي،ويمناريز-درذهاث_أىذ_اهب)ا-فرذم5ا»(انلعأدقو

نمة__~رأنأ)هلع
ر~ذر.ربمتبسملوليأر:مءمبق:دلي_اسا_د<نأوةد،~اتايلولابنو_رد->نييلبلانبذ.ا:نملا
ةيلا-.اامبتاردقةدايز1ةما~ا́أمدن1ارذنعيطاتلالكلنهرفلاحيم،-ة-اتار.دهةموكه1اة_ايسنأ
.نمني_فظ.وه>يي-تىلاة~؟»-االيلقةىلاةياسدنلارفلو-ولادددة>ب-ردت1ا«مد-زهق،ر.ا:،نع
ب~_~ردتزبها-ربيذ~سوتللتا-درتقمر<ديرشتلاسلبسلاقلا،دةت_هنالوقيرفهو.ننماذلا
ذفشا_ا::ىاارذة_،اتكلالامعلاوة-رات5سلار(ىأىلعسرادملا--بيرفب-ردتيا_ظنر(اثدلوتا«رمماا
و.فشاظولاهذدب-مءتاحلاد~ةما__ا

.رذلفتسهنا~ادغأ
ر~~_.ثتادور_بلاحيمههسفنتةو1ا

ر.~_~ب-ردتتارتفقير.؟نعابنأل_بس-فةيميد5لات_.....زثم.اا•~ذدمبمثملارئب~ررتلا
.در_ذل5تورلنكاقلدبترت



ة1أسم.زأشبةد.-دتم1اة51ولازنيتن..رلارتمو5-،نعب_تاق٨ء~ا_ةقلسلاتامولدملاتدرو_م
.د__~.«ه1ةث_اسريراقتر.٠٠:،ممسراملرافآىلءةق_اس1اةوتفلارذ)سا-،ذلام(دء٨_وذز.-.
أ»اء؟فلا>نعبفيذ_هل~و.~~~ة،-ا-اا

ن
ةلأسملاهذ_-.نأساعامت.؟،ااودقء<نيتمو5،-1ار1ثمم>

هئء؟.نأبنابا.بلامآسدةو.م٠رمموبمسيدءراولانوذاك٠هىلا٠منمةرتفلارذ~رويو_ذر.ذ
ة_~برذ،اقفت:دقو•ة_.فمةساردب_.اتترةلااياشة1ا.نمةدساوةعومبمىلعىوما::ذتة1أسملا
___ت:،ء.تأراواذت،ث-_تبد-،وتدورذن٧ه~رهسرلاىو،سلاىلعلمعرة-رذأاسناىلع،رومأ
ة_~اثملكاذو،ىدا،تتق)انوادنتلارث~(اراوأذت.وةدايس1اعودثوما~.ام_ةيسايسلاتاق٨دتلا
د-~_دمس(اء.<.>و،عت-:!ابةءو.طسيدذورسيئرقلااءمنعرراقتء-دق،وقوعرذتاساردلاهفهذ
ءاثه«تلاةكلار:ث1ونمولانوؤدشوةي...زم!_اانوؤدشللةلوه1اريزوذئتونا5وءزدف3وردراواهيا
•<5ا-لامءدنموميلق7ا_ر.ديرشت1اسلتملار1ثممة1_اقملووب،_دىدويرىئاةر-1٨١ا-

دذ٨_~وذرز.<«لأسم_ةءدا-د1اتادفتوافملارمنتنأنودويميلقلاراا_أنأم5ا~الاقام5_٠<
و_أهم>«أمسلو-ستيقةدم)سانيفلام(

ىلعا
دو_دير_و._هتنماوديختسينأوم»سوذمستاي..-٠،بو..ا_أ

ميلقلار1.ا~أ.نأقثاوه،افادنأو.حصبدلا.ىلعر.كا_
نيتن_-رلا-دق.امقداىنانتما->نوردق_~

يتلاةيءراذلاةيوءدلاتامدثلا<ق1سياميذو،ة-_اد1اةياعرلاوتايذشتسملابت1ستيط_ذةدعاسلانم
.~تادادملانمهربذودوقولا_قاس.اميذو،اربذكتنست

سا_~أىلعلانسوأنوادترذراوثدلا<زلمماانمنوكينل~ه،انىوأمكاتلاناىلع_م.
رس:ر.اامامت..<:(ارو-.>ا_من«٠و..~،ةت_بق1_.،ام.-زوب1ال~أتائربماتلا~ارتعلاأدبلوب

نا.،́´
ه~ا__~ودلربتملاويتلاريرقتقتاوسرامينأىر••؟.:٠ةروقر٠قىر.رهإور~م~يم.ربرهرر•مد

ةرود~ا،ةتادلاة-~.:دللةيمم«لائتثا:نلار.اا:دنأريراتتتلأهذد.ثدىأىلعع٦_ا.<.٨_)د(
،نورشع-او>ئهاشلالهغنلا،نبارلاه1تلا،).٠./دء/.و/٠،ءء~٦()ءمةرق-دلملاءنوث7اثلاوةيناثلا
م٠•.م~~_ق_~_.-لملاءنوثاثلاوةنلاذلاةرود1ا،هتادر..نملاو؟م»•تارقفلاءقذرملا
.٠ه_مءتارةفلا،قذرملاءنورشمكاونهاذثلار(ءتثنلا،نبارلادل.بملاء)«/وى/ئر/(:ر<>رء(



نأ،حاترا>،ة_ا-<لارذر5فو
و__ل»)ةدتتملاةك~اد(نطابلاردسلبوذنيهءبلا~

رعاثملا~اتمبلقلار1ا:،أننو_ا.داشي،ربذثلاأ>بط1ا
~.

ذخؤهلا)>م/مءامررفم.ذةماتلاةبدمدجلانرفدنفو_٠٠
ويم__~دملو-اقو،١5ممر

)سا~فلام(د،٨ةلوةرز--،ةلأسرةر_اتار-رتنأ،أتسبارلاة،تدللاأبءوتىلعأاتب،٠،،لل
•قا:،ارعتسلادبةمبلقلارذة_اهااأانف_اةىاتتلاةتتتدللاىلا~.ا:٠و،»يناذنلاوةسبارماااستترود~اا

ذ٥:~هأن.-_را~ل-أ~د~لاز.-ذهل~دن~د،قببوأدبفبدرتت5دلاىر:.»>وممربمتبسمراولبأرذو_٠)
ة~ب_-راذحاانا~٨تتلاربزوءسبتتوم>أراكسوأر(اويمدأنبباةلاو-لتتملا~(ابةفاوةوكلا
هفس_ة_~؟اف1انا-واةم1اقمةتبلاتلاة1وتبدلا<نل~.بذنافاتمءيتتتترلا_ةبتبهلاقووثدنتااو
•ةكأسم1ا

نيملاىلازعتر->وهوم<.م٠رياذيم_-اثلانوذاكم،ر.>نبتهررث<نبتق_اطتهنبتلا_ررذو_مم
ىد1ةد~اكك~مثادلالثملاونبتن-ر__مثاد_اراثم1انلعأ٠،»ر66/1و،م/ىام//و(ما~ا
ل_~5و،ارايلاراكسوأرتلا_-.دنت_ا5(اة-اث_اممدد__أ<نيد1بلانمنيدذوناةددحتمل)مهلا
د_~،زد_لورديتد-سلاةساثر_رف~ااو،نبتن.-رلا_ةيذيد1انوؤشلاوة-.هرادخلاتاق٨دعلاةرازو
ةرما__دعم،.بينأاررقو>،رهمربمدسيه/لولانوفل).قلا٠لنمةرعتفلار،ذ~~.رذادعمت-دا
نيستاث_-ابلانا.نبتلاسرلا،قذرم1اكرتشلاغ٨لا~ذأا_.،دةو.مءرم،ماعر(ءاوأر.ىر_ذأ
.ىلات_دتناو،تادغوافملاق).́<»رذة1ثاد1الثاسلاحيم-.تنزسساىةي،ادجياحر_تر-نيد.ولا
ةت.كملإرز-باار..ر_دلاث~اةطثننأراابمر.نوا~ما_ظسرا.ا-اىلعأدبلاث_هنمقافتلا
.م~لا_

~دذوبورميب.ىدويررذزد،-ورد.سلاىقتلاءه٠،م٥رياذيم_،اثلانونللئاوأوذو_>)
.تا-واذولاويسىلعمسا_ا،لرزبلاه5اتدوباو»

)..مر<مر1ىوء/ىء/ئامىرم.،م،٠هي،ويمناريز-ءمر.نيتخررثنبتق_1ادتمنيتلاسررذو_ءه
~لاىد1ةد-تملاةكطمللةمئاد_اةثعبلارذةباي،اا_لىلا_م-اقلاونيتنتبر(المئادلالثملاخلبأ
ا___ءميتموك--ولذمةق،٠ءمءسرط/راف٧ءءىلا)لنم.رةذلار:هن~.مادلا~لاةد~ا

ا~_~هرو«ر،تري:،.و)ساذيفلط(دفالوذر:دبىوهذب~رويوي:ر:تاسوافملإنمىرفأةلدسلس
ر(__~اسلارذر..:سلاوةليو́«ارواشم´<زهنةع~.لااه-ناو،ةيبوذتدلاشتيودذاسوةي_ونبلا
عا__~-.لاناطورترا.قلعقذتيس~~اىلاراشأ~.~تا-واذملاعو-ومتءاكرتلاةيسيئرلا
.~ةي~امولبد1اقر.ا>1ابهاوتسومداقلا

ءء__
ىوبةيلواايرامر(-سادسملاقا)ىهنياستبو»استيرر>للرشت٠•م،سراممرافامر.و_٠و
،قيتتجرلا_ةبتيد1اقيوؤثنلاوةي.-راةلاناقلساربقوو٠زحاتتلطواكبت(تتتلماتلام5ا~ا،سي_ول
ام_ءةل5سأريسوس،ةد-تملاةتلمماا_ث1وتموك1اقورءوةي~-تا،~ا.راقولي5ولوى،قوتد،سلاو
هرسشلا:1فر--اوأبةلرويوي،بةءدتعاررقمقاكىذ_اعامت.لارةهةو2->ددو



ءرا_~.ادقعزقوتملانمناكهنااسنير.لترءشنم•موهينرويءنارس.ر:-م..ذ.~فد~._٠ب
نمق-لتقورذندذلرذتآ

تا_دق٨~اةرازوليكويلود-ا.اكسولرايترودومو5اانعبمرءشلاء٠٩ف
نول_~وة__دجراكلةلودلاريزويلديارسلوكيذهيسلاويتعنث.رلا؟ةينيلاانوؤشلاوةيهراذلا
ا

وغومناتر5فو.ةدتلاةكلمملارذن1ونموكل
تا~~واذلاةلاسلليلثلمشت~وسةشقاذلاتاع

اسذيو._ذدقدعيرهسرعامتهلساسلاحغوو،)سانيغلام(دنلكلوذرز-نأشب
~
لزودممترذسري

•أارفس1اىوتسىلعةيثاذثلاتاق٨~ا~انثتساومبلقلاىلاردلديارةيسلاةرايزبتع٠•م،٠هيلوي
سر_~آسنيو.~ذتا،داحم،مبلقللةرايزددعم.يلد،اردسلاىرجأءهيلوي/زوثممو)ه~ذو
ر~و،نلود،افكرودوموكلاوةيذيدلانوؤسلاوةيجراغلاتاق٨دلاريزووروتسابسولراكهيدافيرمبلاحم
•تاراذسلاىوتسمىلعطسنيبتاق٨دملا~انثتساىلعاتقفتانعبتموكثلانأنلعأ~فرئا

أيدا~لاعا~ولا_م

نوتلكاندروللاهدعأىذ1اربرقتلاليصافت)((ةهاخلاةئجللق.اسلاريرقتلار،ذتدرو_مم
ىلعة__>اسلاةرتفلارذريرقتلا~1فيفتدرورتلاتايصوتلاليفئتبةعافلاتطولعملاوميلقلانع

.عمدغوملاكلفنعةيذاضلاتامولوملارخسر1اميفو•٥٠للهيلوي/زومترءس

نوؤ~وةيتراخللة~ودلاريزوستربورىوذورونىللألء٠درياني/رذاثلانوناكل٦رذ_م٠
•ةدتملاةكلمملا.تادروللاسلبمبذلاؤ-ىلعادريلاتلاحرصتلأبثاونموكلا

~ذةدراو_اتاتترتقملا1ن،ذنترذببكمدقتقق-وتدقل،تادروللا-ارفح~
قيرلدقسرذثد.دقذ.تانوهملانانربنمةدعاسمىلعىولهنترةلاو)نوتلكاسرمرق،
ةديد_.ةر_الدأارئنب~امك،رلناتسةسردمبةبلط1ات_أانبرذونوراد_ز1،اتس
تئ~~سنأدقوهةي.ادلاتدهالةينيسلاةهئناازاسحو~اعساةبرعو،ةيوحلاتطدغلل
م_ىد->وامك•ةماهلالافمثلاةرادلةبمبكمعدةيطعنهماه٩٠بكقرماهلاقدشلةدهو
رادشتسملاوديدبلارأامنلاف1:ولامستدقذاوبنأو.يعارملابرامتةددحوىلاديازتم

ءة_~وكحلاتاعوبطملابتكفءندك(دنالوذرزبلةيداصتقاةيئاصقتساةسارد)~(
م•و.مم

)ممةرق~ا،نو~٨ثلاوةثلاثلاةروةلا،تاعلاةي~-للةيمسرلاقئاثولا)و(
.م<_٠متارقفلاءقذرعلا،نورمئنملاونماثلال~ا،ز_ارلادلجملاء)زمىومووممر.موم



نا_كا__مدغ~دنلكلوفر٠-ىلاةويذئكةيراتساتارايزتتوطرطعديدبلاراكا
.)~(~رقوملادروللإريرتترذامبر~وأرتلاتارايزلاىلاةذاف.لاب

نارت_لأو~ةدتملاةكنلمملاةموكتهبتماقىاذيأىعترور_ىودوروفهروللالثسو_مه
امعومبل__كا_ةئديوملارا~ارذكامسل1دثامعمةماقاةيناكمانعةيثاسقتساةساردأاردبابىهاذلا
.ر_~اد>كبونجلكام_لادثادمةن_ا~دحرتقارتلاةيثادمقتسلاةساردلاو~ةدعافهبنءاق
-_دلالاع_~ولا~1فنعةرذعاهتطولدههيهلتسيل~اءلاوسلااذهىلعاهر،لطدتو
نوا~~ا~اةي،اتملالو-نيتنجرلاتوك-حهتادئقانمىرجناذنا~لثاق~ا_أو،ةيعلا
تا_~انملاكلتقالحن_ذعمفوملا~فل:دينأامامتنكنلانمناو~ةق.اهئملارذىدامتقلا
.)ر1طرل:<أ(

تاأادمحلانمنببتو•ميلقلادامتقاىلعب1فتفودلاناتنار.رفبمانفلاةيمرتتلازام_م٠
مممم٠م•مدممممممهرذمبلقلابد.-وتتناكهنا.رادلابةمثاقلاةلودلاارتمدقيتلا

)٠)موم٠،م،ررفا_أرهمم•معوم.ممم٠مموررذاسأر٠عمم>)(نأفلائما_أر
رز~لا؟اسأرم.م»هةيبرفلادن٨ةلوف؟اسأرم٠هم•مةيقرشلادن٨ةلوذ•يليامكةعزوم
•اسأرهم٠ممىرعنلا

ن.ا_فنماىلاىدؤياممةمرتلاوناذلالاوهأوسبدبسبةماعةفممةثيدررءارم1اربتعتو_ءم
ا__رلومترتلاو٠ممومامتثدشنأرةلا،روعارملابرا.بتةهتوىرتتو•دحاولاراتكملادودرم
مكاحلانلعأدقو•ماذغلاةيبرتبناوجنماء.ل~امورىارملانبمتتلاشا-سأ،ةدتملاةكطملا
ة~انمأاربخةثلثنأ)هلعأهةرقفلارلادأ(م٥ممهينوي/ناربزهرئهاقلأىذ1اهبالدفمر.ذ
ئ~لافدامتيسكلذلةبيتذهنالاقو•ر.ءارملابرادحتةدهولمعاثيد-اوغرهتساةدسملا
فافأو.هيفنبكرتلارذ<اوملةبسنلابتاربيفتلارنء_ىربتسامكرهانربلاىلعةيثتلات٨•دسلا
ةد~اةكلمملابرا~اأارواميفةيمنتلاةرازوناو،أانثرهوم،~فنم،ناكةدحولالعنا
مبل__لاداسمتقانمم~ار،ذ.ةيىللاعمرثلاافه~ديلاكتلمتباممازتلاد،دمت~تقذاو
ه)هلعألوةرقفلاكاذكرظنأ(

ه__ا~ا_-_أهنكلو.ةأافكلانملاعىوتصىلعةيللاعمازلاةرادانامكاملاركذو_مم
ةيلمهلاهذمعمنانممذرلاب،ةيلا~ا~طىلا~_ذينأنطييعارملابرابتةدهولمعنادقتعي

ن-را~احمتجمىلاحيبشتلالكم،هتتر~هناىلعددشدقذللفىلعو.ةثلدبةيلمعنوكس

،لء/(ر-~اثي/رشاثلاثوداك٠٦،تادروللاوملجم،ةيثاملرلاتاثتقاثملا)ش(
ءم)ه_مومدومعلا



سلبقتسم،قلدمتياميذو_مع
،اد~>ايبكادامتعاممبلقلاداستقااسلعدمتعيرةلا،~ودلاقو

تلازام~اتنلافلاتنافافيأهنك1و؟ردناه1اتقولارئام_سأبلتلامتهلانام5ادح1احفوأ
ر_~وء>٠ههةذسرذ(•تابثلاىلاةيملاعلاقئوسلارذرسملالصيطذي<عافترلارذةرمتسم
تا~_،لولاتارلودنمنويلم٠رمءفوس1اتاردادمةميقتردقءتاأاسحاا~دتتوتةذسرفآ

<أأأ)~( •ناللاردقة~اونيننلاني_امةوبغلاققب<نارذهلمانعبرعاو«~ط~)ةد~ا

ر-ء_~ةكرنربكأر_،>مهمماعةدتتملاللمملارذ~سملا،دن٨لوذر٠-ةكرشو_مه
بكأةكرشلاهذ~د~و•ةكرسلاهذحوونباقينوا<.٨ابتراميلقلاةيمنتتطدبترادقوءمميلقلاهاستقا
ما~رذا_سمنمناكامعمم،بمنممنفلا.زماسأر)لمه•~~تمتث_ت(م-ةلار.ذ~وى1تبتتنم
رابتلاتامدنوةيذ~اتطدناا،نمويذكىلعر.ا-_ستط5لاسأر٦هللههوىوو«م/و)م٦
.ة~~اىر~القذلاو

عماز__~اةرادارذيبيربتعهرسةماقاةكردئنلاتدغرعه)ممبمذونميناثلانيرسترذو_مه
نوتلكاشريرقترئدروام«ابتعلار.ذةفف~ا،ة-رسلادنلكلوفبثتا<نيرفرذا~رنهىلعةويفص1ا
،ةعرزلاأارش~رشلا-هميلقلا~وكهت_رل٠مءماعلثاوأرذو>عس-ولاافس<ةلصتمتايىوتنم
ةفيتههترشنىذ1اتافصانلانايبلاق_.<ادو.رو~بلاهارذلادحتتافعداولانايبلى~نأتررقو
ةموك_أتقذاوءو)م)هيذويلناريز_-وذءة~ةفي:~~~ورمومومرسرررروىرربى.مزبرر
•ل-لاةدليول:ةيث~اةل:دخنمزبك،داوملاوتاه~اور،ساول١وقفابلا__->وةعرزهلاأارشىلع
ذرلاميممقتوع~دسلانانايبلاركذو

ة_~ز5ره1اقفارملاورذابملاأانثتسا_(رساولاوينابملاورثا
نا~اركفامك•مهيلقلارذنبميقمرهافشلحيبلاىرمتتادعوتسىلا)ةنطوتسملاتادارتسمو
).زتياا،~وصلاس~وءزدعلا~اقمماريذ~(ةيز5رملاقذارملاورفابلابظفتمتت~وستو~1انا
قتباهدسةموكتلاظفتمتتاوذسسسفةدملر١-ويلاساسأىلعتاهس؟نلاىرقسملةحاتمادهلعجتو
ارسلاةيولوأنولت~~ااذ~للبمايقلا~وكعلاتررقطالاو.ةدل)هذع٩١-ةناد~اس~<
~لرذوهل،ل>ء_رعبا/ناسيف)رذةمرزهلاأاردئنهررتذقنأ~وك~ان_ةوتتو•تاد-.نلاكلمل
متمادتو~طترذاذوناقق~اةلوبح1اتا~ا.1اباتعصلنوكيخدرات1ا

لا_~وي-دةكرنودن٨كوذرز-ةكرشنارسنل٠/لر.وتكأ/لولايمرشتلثاوأوذف_مم
غنيدبرتدن~انش5٨ةسنوكنشوأسنارتةكرشسيسطر.ذتكرتشاةدود،دملا)زبندلو_(سيسيذريم
•)هاذدأو)ومونيترقفلاافيأر.ااذأ(يلناتسرذديل~.ااةمل-ادااتب٩انبدقعاربفأتحنمرتلا ةكر__سلىشدلافاد~لانمو.دسشتلل~ةكرشأاشنابامامتعادنالوذرز-ةكرستد_أامك´
تاعورشلا~ذ~ارقشلانمرزبلار(هذأنميتا_(؟ةيلتلا~ارارملاةيئت)~(•دن٨لو.رزدب

(ء-



-~_ذشاا«_د_<.،_ارور_ه1ر.1املاحا؟ئ1ادوءدي،نأنام-٠)زبن(؟ء7اعأاسلاراشملاةكرتثمل!
ب_~اثتدبدنتتللبلاسأثاد،،تسا)د(•بأارسنكاقير.ا.<ئعرشابلاءاسسلا_ر1ءه1احمت~.ولا
>ملس(ا~ة_..«نلوي.،٠لاو~٠_.-اثلار(اوء>لا«.:و«نكاء<«ىئع

دراوه»علا-وبأ>م،رن<نءاك~و.ات́´.ب،ا_إبلاتامسلادبءد-5ردننقان.اسببرةةر.ةدودذو_)ء
ة__ب،اكماتستستئإ5ةد-:<ت1افةلمم1-دتباتلانا5رسلاىه-.اقاو،.>هبلف٧اب.ة~طسلاد.-٠
•́´ر1_بر5~ثسرا٨_ةتسا.-تمتم.هنذء١5ةد.دءا،اد1،>تاوءوبللار--بلاقا.ارسدرا-را٨فتتسا
ث_ذ5ر:٠«(.ا_اتتسلاةطت-ه1اةبر-بلادانياارا٨تت-ا.ف1ءتبط.،،ىر.:دأنطول.-ه.-<.وة٦و
ه)هلعأ)>.رةتةلا

ءة.؟،إبسلا»ورث_:ب.وب_->وء٠وءرذنب-نابلو--دبسا•اف،٠،،ممويمسبدملو3ا<قو،اكرةو_)،>
،٠،م٠٠لبربامقاسب،بةو.كم»اتمةب.-ابس́ذعاتم٠دلادءوتساقأسباربتتتا-:د-~م.ذفميلف٨(ةرابز>
هر__بزفتتبأاببلار(>.وتر.1اتبتشاتتلاىلااداتتسا،نهافمبل:لاةمو5•ناببرافتاادء..أداءأ
.هلمءةتدلمداومنمهتبكتلرةبلتتساهب،..~مه.»زنييابنهب-تت،
~ذوتر_ء>نوتسةعاس٠..ااهذ_<:ر(ل1ة،ء،أرلا~ادء.>لانا،ريرة،رذرثي.دي~اار5فدةو_م.
.،سبوذ..ءدلااكيرمأ،ادهلم-رذائ٠ا..٠́<ء>ربذ.،و،ر٠••1انب_«ان:،لالأاسو<زبستو،ة-.-»يسااقذارعلا
ا__سهء..-••اس،وارذاسممه_نستتة،،ذءرا-س،ساوأأارش،زهاسأىلع<«ةيقعتته_ااعورشمااناكو
نير_ش(~-.كا.ر>.<(٧،،:.رتتفوسةذيفسلاهذ.!.م>ناريرتتلا_أا...و.ابرث،بهةممدةو...
ة~فيرلاةق~ا:«لا(́أبماك́ا_رذو،امكام.ااتنمايعوبم~ااي_.دايسا_<ها،رب)سراممراذ~ا~ر.رتكأمر(وأباا
.١القكاق.رم)ر1ذا«ةهء:<ا~_انما.-:.نءذ،ر،1ا ت٨ى.،اوم_ا.>فكأا،شلا«،<ذر((١-٠>لمسامليب،رب1.٠
..~_و،..لاليرمأىلات٨.-نري،أ_موقتور:-<.اا«ب<

ر_س:زمءبول.اه1ار1ولالطااسأرم>.ا٠:ءهايلء-زه~؟-نأرذهلمأنعتتي.د،سلابرعأددو_ء٠
ىئي_بسترذهزعنعو)يث_تتدساءذث.ء٠».>هىركلرةتساهيش»....هثب_ومارةيط_ردت_
هر_~دتىذ1اىو..بلأ..!٠>ذ،1اسناثمنوكيئلعورشملاا_..<ناىلعددشدقو.مبلقلارذة5رشلا
ذمو5،ه

را~اء>شلوءننسدومه~»ر٠،>.لا<ئعب،:>اى..٠.:كا؟هيذسلللو)م»ى٠مو(دد٦51رذرز.._ا
.راقشكاقذارمنماديزموةت1طءكلاءرذسمخثتدولارر-ر-وت~اسشايدؤيرةتلاتامد.-.(ا

هلويلزووتر._و.._تاسلاهقااشومبلق8ارئآ-..ا»ش_ساوردو.؟>ولامته<.اىلاوبشيامةم_و_٠•م
قرازتدهنا-سملاتاي1ءاتمتأا_«).:»ا،تا(ر~ائمئبت5ر_٠:>را•د؟تملاةكوملاذمو5_هب.تداذأءمءومم
•دء~<ئب->اتماسيلنبتكرشلااريرقتو.رز_.بلابءا<__.دم(اهايم1ارذ

ارب~لادامتتءادمتءبور،ه.٠تلل~_-كارباتتابذره-٠-تبمبنف٦ا<ناذارشأقأنبم،امكو_مم
و•همما__~تلة1اكلاة.را-بتلانذاأ:..-،لاىهاثل>:هلانا<.»ا-؟كاعاسننلةدرتتسم1ا.سلاىلء
مدلنفلانارداء«م.اا_ه:ذنف_اسلاناوتسلار.،بعتتستةد،؟تملاةكاوملا~١.5-•دء_،:-اتمنسبل
و~د..وب__سببثرلاوبلاومهبلنفلاقبدبةرا.تلاةتدايزلناو.ا.-،ذنفثتادنذر.هتادراوم<.أا._هم_هدهتو
<>تب-،.هب،٦ا





-٩)



،اريرس)/هبيظاقس.فم1،مونم:دسر-همي1:ا٧اةمول-ا٨ريدتيتلاةيسيأر1اةي،ا<1اةسسىه1ا~~م:
هويو

~
ا-سمي«-اذ٠́وم~.-ااةراد٧امدذةستو.ةهونيثلاب.اوةدلولاوةهاربلاوةي،اااةياعرلار

ةبرعمرىارذوقةي،اااةمدتذ1ةمو)~ات1دهد:́و>نعير-انيفااومونييبا~1انيذاهوم1انمنين:اواريب)
_ا~´هلامرفم)ا~انل٠أل..و،)ه`اعأ٥٠ةر.<ألا،:ااذ)ر.اأنأ(سس1اةث،:_́لز١،سبو~´اعسا
_~ا٠ااةراد١از_زهاة.ا«ذربميرش،1اس~1ا.رط<«ر_تسهناوهممهينوي/ناريزهرذهاةاأىذاا

>تادفرمم1بيردتاا-:هانر،عيسودر،.ا٠´د،_ء.زسةاذلاهذ_هنمازهناو،ا.-فر́أن1

امميفسيردتلابمو_ةيمو.)-ة_ردملمرذنوسردياذيم1هممكان.هنا)مملمما.ءمر.ذ_ع.

هيلناددسمبهناتيونا:ناتسردمسرادم1اهذ.ىنمنا)وه٠نادا~.ااةاهنممهم<ءاسردمه.
ن_~•مهاذيماتمو«~ان_نا.6و._:ادتبلسرادمءاهر.هو-مرن،ىر-لاسرادمااحءهنسا)و
مم_~انيتندبرلاةموك-مدةتو.ىاوكوروأوةدتمااةلممااونيت،دجرلا~ذنوسرديةيونا-كاةسارداا
نمب٨ا<

«م_~ردتلنيسردممدةتام.)،ىونا:كامي1تتلامرةدتا-ذماانمدود-ريذادد؟ميااكلا
.~اتس~-سردممر>ةينا.سلاةهالا

ةفا~م.ش<ىوتسموطاومد́ثتنيذ1ام-٦1اذيم١٨دد~مرلكلامومبم1انأو)ا~ار)فدةو_وم
او>٠:ممى..،/ناريز-يفءم•و1الوممهينوي/نار-زه_ذ٠هنمويفتراد.:ةماتلاميلعتلا

دا~~
ار_ان،ةي-راخاارهذم1اأ_:1اتررةمي٦1اةمو)هنأم(ملر.وت.5اللو٧انيرتروهريراقتااددحأ

رلء.رببملاهذ.هنمة~ل2<ةني1ا)عافتراببسب٠٠ااذ.5و،.رلناتدسمرذم_1تتالةم.:`ام»هارمدودبول
مناسنيف،د~اميذةمو5دحلاتررة٠٠ااذ.)>رارة1اافمدبر.:~اتتنلةياادلاحذماان~اتناءأةمو.)~انأ
٠.ز__~نويلادلانوديهنتدس1انا)ناوءربراذلاموفمي~1اتا،همدذمربذمفقوءمءم•ل~ربا

زدي)رتيءوةرر́ذم1اةدسايسلاعمايشتراراث1ااذ_ءذذتادن́و.مردتاصصدنمر1ءصمد~ا_هنورمتس
م~مةافنلانملدبهسفنمي1´٧الخادىوذاثاامي~تاات~ءسمتر-ذو،ر.هةهاتماادراومااعبمده
ه-راخااممهةط٠<ت`́-مسق

رذديدجلاةدبلاكاتي.عورشنأيحير،ثتاا«1باامامأر-نل١~1١هيفم)ا~ار)فد́نو_وم
،امبمد.ةتينأعورث1ااذءبلدوينا)يتااةعرسلابمدقتيمل)هلءأهوةرنةفلا٠:١1ذ)رانأ(•رلنات_
.ه~_~ان.وعمرشماااذدحميممهتلةيثا<دنلاة_دداتلاهتمابيقوت1ادادعارهرا-لدلانأر5فهن~و
•ابيرقتوممءماععيبرررفعورشاااذىررفلمتلا•رمتنينأنلارراذمااو



ةل~~ايفةصاخلاةنجللارلفن_كا

٣هيفةدوقوملاللهلامدتس.يفزميلبةلسيفةصاخلاةن.بللاترلذن_ل <نم~سغ~م_٠
•>ومم

~ارام~واكهأءدنبلااذ_يفادرظ.ىدلءرابتعلايعبةصاخلاةنجللاتذفأو_)
مميفخؤملاوءمممرارقلا،ةصاخةفصبء~ذيفامب،ععضوملابةلصتلاةماملاةيممبلا
اءةرقفلابو•ةرمهتسملا_وعشلاونادلبللللقتملأتذمنأشبل،همبمسيدملولانون6
ذيفنتلةبسانملالثاسولاسامتلاةلدماو.٩ةصاخلاةنبللاىلاةماعلاةيممبلاتبلط،رارقلااذدنم
د~لنتمليتلاميلاقلاعيم.يناماقايروفاذيفنت)له_د(لهلعةماملاةيس.بلارارق
ميدقق،رامهتسلار_اظمنمىقبتامةلازلةددممتاحوتةمعضو»•ةصافةفصبو،ابللقدتسا
رابتعلانيمبةنتبدللاتذف~و•٩ن_-لث1اوةمبارلاامتروديفةماملاةيعمجلاىلا~1ذنعريرقت
ءنيلبنأل،همبمسيدملولانونكلميفخؤملامومممةماعلاةيممبلارارقماكحأاضيأ
ةلسلايفرظنلاةلصاوم~،هنممةرقفلاب،ةصاخلاةنبللاىلاةماملاةيممجلاتبللىذلا
•~-ردتللةلباقلاريغهقوقهةسرامميفزيلببهشةدعاسمو

ةناملاامتدعألمعةقرو،دنبلااذهيفادرظنأانث´،ةصافلاةنبللاىددينيبناكو_م
•ميلقلابةقلمتلاتاروطتلانعتامولهمنمضتتء)لهفلااذدتفرمرظ:ا(ةماعلا

~ةماخلاةنبللارارق_أاب

،)د́دى.٦~.ا_.ده6٠(ارس_رهبىلدأنايب_اقعأيف،ىاتعانود،ةن.بللاتررق_م
ابقملاامتروديفدنبلااذهيفرلفنلا،٠ءه٥سدسنأم_~لويفةدوقوملا(»>امتس_يف
اهتروديف،دددلاانهيفةماملاةيمم.بلااءرددمتدقتامي..وتةيأكلذيفيارتنأىلم
ىلاةلأسلاءنءلوحةرفوتملاتامولسلاعيم-ةلاحاب١_ررقملنذلاو،نيثلنلاوةهالا
.دذبلاانديفةيعمجلارلغ.ريسديتفدمب،اذماملاةيممجلا



لقفوم

ةدماهلاةناملاامتدع~قلا~هلاةقرو

•••.••.•••..ةماعةحمل
.••.<.••••.•.•.•.ه•ةيمايسلوةيروتمدلاتاروطدتلا
....•.......•...•••••....ةيداصتقلاعامغولا
•.....<.».••••..•••..>.•ةيعامتملاعاغولا
••..•>•.<.••>•••.•»ه•>ههةيميلهتلاعافولا

.1٥9.١.9٩/9ةم.13٦3قهلاتممتاقياسرد_



يب~راكاوأيقرشلالتاسلاىلع)ةين1ا-.ربلا<سارودنداقباسسمتت-:5و(ريلبعقت~ا
•بونبلاوبرف1انملاميتاوغويبرف1الامشلاولاممثلانمكيسكملا١ددتتو،ىل،ولاليرمل
د~تلاةريفهلارز_بلانماددعمضت،اعبرمارتموليكء)ء٦لوحناميغارأةهاسمغلبت.
هاىطاشلانعليلق
،مدء.ما~~~ىر-أثذلاريفلادادهتلايفميلقلانلسددعقمبمغلب~م
نوشيمينيذلاناكسلاددءناكور~ةنيدميفمهنمم٠ومم)سيعي،ةسمنمم،مهم
ردتيميلقلاناكمددعناكو.ةمسنه.>.يلاوعا٠م)ماعيف،ةمصاعلا،ناموملبيف
نييكرملادونملاونيدلوملانماساسأنونوكتيمندوةمسنلو<ههه»ءممماعثمتنميف
>)نييببراكادونملاو)اياملا(

هيمإسلاوةيرتمدلاتاروءتا_)

ما~ةبنال_ربل١سارودنءروتسدموسرميفةنيبملاةيروتمةلاتابيتتلانعز.ومدري_م
ىلامدقملاةءانلاةنجللاريرت،يف،اءل)مايدا،٠ءهماعيفةلدوملااتفبصبمل،٠هم
ةموكه~اتتنأىلعزيل»وتمدىعنبراصتفامو>)~~نيشسلاوةهساتلاامتروديفةماملاةيمم.هبلا
وم~بنم~أتتلثمتلاةيئانث<ةيعي~~تةبعمدبوأارقوللصلبموةكلملاهنيمتمكاهنمميلقلا
خمبشلاس1.بمةاضعأنمةسف)قنكامرت_دسلا(مكاحلانيمبو>_اونللىل.بموخمبشلل
ميمعزةروشمىلعأانبنينثاو،)--اربتموهةبملا(أاررول)<زعيئرةروشمىلعأانب،ةبنامث1ا
ولبمفلتبىهةبسانممكاحلااداربتلاتارواشملاههبادهاوو؟)وهنلنيدديسا(ةضرامملا
ةماعلاتابانتنلاىفوءنيفاابللماملاعاوتةلابتاونسسمفههملنوبختنياوضعممنمباونلا

ت١~ولهملانيدةروشنملأدي>اتدتلا.نمةدهتسمةي_ولاهذ--ريذةدراولاتايولهملامآ(
اقفوماعلايملاقلاةيلامشلاادنلري~وىظهلا_١.ا--ربلةهتملاةكلمملاةموكحامتلا_أتلا

يفةببتنملاةنسلانع(دهدبمتبسملولي~مديفاهددتملاوملاقاثينم-(مم٠ةدأه
ءل٠ه،٠وبمسيدملولانهناكم٠

(لمقررقحلملا،مزي.دشهلاوةعساتلاةيقدلاءاأماحلاةيسبللةيمسرلاءتثاثولالبل
و_متارقفلا،قفرملانوشعلاوعبامملالدمفلاء<نهداسلادتملا،)ء/ه6_راهءهت.7ا



م)يب__~نادمتمتلابز-زر>أءموهءربوتكأ٠لو8انيرئنتء•رذت.1ذنيت1ا،ةوينلا
بزدهمسابقمسلا~اتتلادعاقملاوةابلانو،اماعنيرشعل٧فهزرحيددعلقأو.:و،اه~

بز__~ىلاي_!:ارقميد1اداحتلابزهنمو..اءمنذا،تابافتنلاذنمو»..٠ارقميهلاهاتلا
.ادتملء_ن~لارلا_~ىذلا،يبعشلاداحتلا

تاودقلاندلفرفا~(ر~اه1انهلاوة__.راذلانوؤشلاوعافد1انوؤد::مكا~اىلوتيو_)
اممي_ارملار،.>اتقمب•5اتللزوبيو.ةينهملاةمهذلاو)ةدحلسلا

دمل
ءل:،موىلال،،٦وماعنمةردا

ةراداة___أةيلوؤسر_داريزوثأىلاوأأارزولاىعميثرىلادنسينأ،ةارزولاسيثرةراشتساد~
،ا~.:_أمهلا~زوبيوهمالابثانلاةرثادتا؟ا>هتنانع٨،«.ءه-أقلاههبدنستملةيموك-<
ة_~اتا~وؤسلا،أارزولاسيثرةراشتساد~هراتليريزولن:وفينأ،هدسفنبا~:ء.!.ور،،
ةه~اةك~ةلودلار_زونمةقبسةقذاوم1نذيوفتلااذعحمنذينأىى،ةيدبراذلانوؤء:كاب
.ثاونمكاانوؤشوةي-راذلانوؤسلل

~لاأارزولاوأارزولانميثرنمةرازولاس1أتتو_ه
ه)ايلاتدأارزوا.(نيرخ

ة~بلامامأهاقاأىفااةملاةااثدنعءونسلاهبا٨<ذيئأارزولاصيئرىياربهيسلالاق_ه
د__بهشلاليثمتبقلمتملاموسرمللديددجلارذ1انأ،•٠~لربتبس/لوليأهيخةيهير،ثتلا
ني~.ا٠اوملاحيمبلةبسنلابدن«لانسدد~ىذاانوناقلا~اذكو،ليربامناسينيفاذفانرا•
ة__~اقاامء.توهنيبخائل~ليبستبمايق1لمةلايفتأل>ةزمجلاناو،~اكطاعللرءو
ا~____اعمموممنيممىرامعأنماتتنف،:٠)...نمرثكأاثرشنمتيتلايبهانللقلولا
ةوملولت،وهتلاقحنوسرامي

.م٠،م،ءريابفم١اب.:٠رفةماعتاباذتناأار_.اعقوتملانمو_م

ا٠الممامقافتاةركذم~أاب

ديذادروتكدلاحقو٠وممهينويمناريزه)يف~رويوينيفدقععامتجايف_م
-ديسلاو،نيحلاكاذيفةددحتملاةك~ايفثلونكاانوؤ،::وةي..راذللةلوداا
•ةيلاتلا_ا<اقنلاىلعت.هنقافتاةوكذم،ة-:راهملاميعز

~1ام..اوء__.ىزميلثلاعازف1اةاأسرئههىلعة.:راوم1اوزي_ة>و5-تةذاو)أ(~
•اينطوافدءاهملل-نعث~ارابتعاو،ةيبز~اتاسايسلاقوف

د__دقهتتامذوافموأ~اثداحمةيأيفةءكراسلاونيلبةموكدحنملكلثمت)ب(~
.ةيلاميتاوغلاوةينالب_بلانيتموك~انيبيلاميتاوفلا_ىزيلكنلاعازنلانأث.لبقتسلايف



ت__بلفارا٠لانأوتءمتنادقة_ا--اتاثهادملاة1سلسنأموسمفم1ازس)د(́´
.اءمعبا_:<ناكايأةق_استاتاتثاة_أبةهز1

نيتموك-.-انيب́ةبقملاتاثد1-1ة،:را~اويلب~وكهيلنمرو،«-لذيظ)•٠(~
ة__~ر5.دلة.،هاثلافتاوملابيلاميتاوفلا_ىيلكنلاؤازغلانأ..٠دبةلاعيتاو-كاوةنا٨_بلا
•اءمتايلوؤسوةيناطيبلاةموكءلاقوق.سوأةءارا~اوزيلب

ن_́ةيا-اكل_و1اهيلاميتاوشلا_ىيلكنلاعازنلال-نأهيلعقفتملانم)و(أ
_نزي~~__~كنلاعازفاال.ءنأءوسملانمو•للقتسللزيلبلينو~مدقتزارت:البأ
ه~ناتلمهفنمناتلأسيلبللقتسانر1اميتاوفلا

٩~_~_~ر_زولا،تانيتروك»:>~هيدسلالاقهينو_مناريز.-ميفدةءماععامت_هبايثو_٠
ة___~دب.~.امدتء.<اوركذ_اةفلادسلاةركذملاناءييبراكلادا.ت8ايفا~وزميلبةموك_--ذةرازو
ا_دمعزدةع<ايأةث٨تددمبو•مميلقلاللقتمالبأنمامديدسرذ́ة.«راهملاوةموك~)نمةدتتح
بز___؟.ور.ه.::كاد1تلابز-نيبةد~اةسببلانتلثمدو-وه-ذاىركنااعامتجاة،.:.راوملا
ةر~ذم1انأاودكأو.يلبللقتسالدجأنملم~ةكوتتمة٨-ءةءأدوهووأر.إ«رق_د1اداتتلا
ىزمي__~لاعازف~انأشبتاشقانملاةذاكروم..٠.ديفةسكراس1اق<؟دب~~وتويم.افتنايبلارىام
بميدلقلايثىرذأةماعتاعامت_.انابز~ادق~نأرةوتملانمنطو.́´لبقتسلار.يلاميتاوف_ا~
.ةر5ذملانأم،سنيبزدحلانمل5تاحا.:_اميدةتل́ةيلاتلارساسلال٨ء.

ةد_~اةكلسلانيبترجتلاتاثهالاأابنأرنئنبقع،ل،ر٠مريابفمدك>ابدثليف_ل•
ة.٠را~ابزهرد.هأءزيلبميلقانعلزانتلا́ةيناكمالى-..لاميتاوغو

ن_٩<ارقم_دااداتتلابزهأ
و__،سبى.٠::كاةقا_!«ممل٩نهتوت،لق8اىلعماوعأةرنم:ى́هدملللقتسلاديمبتىلاسذاعدانلعا
٩--ىمستو>ين.ك<ولار:نبلاةيوةتمتتوءميلق~́ةيعامتجلاو́ةيدا-.،؟تقلاةيمنتلا

ة_~لانءزهيلبةمول
،زليبتو.`ظ~زيلبنعنافدلايفىركدسعلاامنواهتىلعةقيد.هلانادلبلانملو.ء،دلاىلاةد_هتملا
____~~هدةء~ذاا-امت.لاأانثأ،يكبارقميهلاداثتلابز.دءنمنورث.ااتم.اقررمثلاةياممت

)/.؟،؟/هيوم..ن<ممو(٢لمقرقثلماا،نوث~اوة~~اثلاةرود~اءهسعئ.-.سلا)رب(
>لء،هيئئهلا،قدرملاءنوش~اوزئساثلالى.فلاءن_ارلاد_دم1ا

ر



~ا>ائلاتدسلاتاموأ-«_اة_.براثدأارزونابوم1•
يث

_.اوت~_دعاب)يلباس_نم(ءهبيرألادا~لا
•́أللقثسلال_ةأاتفتسلا́أءىوخأأاي،٠:٠أنم.:ءا~بت5،تاتئ٨_دو.ز1اق_ر٩

ل~_~-؟~أتلءذنلمهدى،؟ر_ا٠ازفم.داادا~لابز.هنأبدبق،ربرافتندروهب1و.مقومتبذو_مه
دا__-نلابق-لمادلايملا،نبلتنبتب5دب~الاق.•ماوعأةرذنعر1اام.ربهبلفلالآافتسلا
هء-ر،٠:٠.بذ،ب.٩،ارذه.هاا

ءب.~براك~ا́ةذادتمبذر،ذنىف~ا،أأل7انفذسلالبهأذنب_ر٠ءا-ذملانلعلل́´
أ

ن
هر>ر~٠-ملسبهتلاوأد~اءذن.-هنمل7اننسلاىلعنفاو.(́،..-.زفذننأب.-تبنب́ةب~رم،:تلاةبهمبلا

_~ءكزنتتبءاثد~ك-دهوعد_ةاادتف́ة_راتنم́ةوذزن_د.نأبىزيلبلا~رذبتللقءسملال-أنههب-هأتن
ل~_~دلا~نفلذمهبتبرنننتلاه-~بلارذتملافاهتأببز_اداذنعانعبوعأو•أند-تت1ااةكلمم1ا
د~1امملاه~ربتأاتذتسانبر٨ن~مميلةلابت،٠:«لعن<رتتنأر.زبنبل(افتسلاه_أسناف
.~_ونمك1اةنامأوأ

ءو٠.ممربوتثأملولانير_تر-ردامد1اا.:.ددعرذ،ة-دابوبلا́´تأاتنو5~ةفي_>ددمترشن_وم
ت.اء،ا.اأغموتاموكتنأملعينأهرسير.٩ارقميد1ادا.تلا_ز._نأاسفلاقتديلي،ديسانهةااسر
نذا___وك_هوبوءن٠دن:ائو،ر5بلازيلبللتتسل~ةقلمهااارتدناس́أت._.ذمدق~براك1اةقإ..ذم
زن_.،هينأر1ءميلقلاهعاستنأةة_٩ذلا

~سز.-ناتقادييأتبن1ذو~ق~́ةي.ا٠:ارقميد.́ةرهةدأ́´
•للقت_لانأءثبأاتفتسادقءىلايحارلا

ة__~اسررفلبقتسلانذمميلقلارت...او.ق~امشه_أرنعأارزو1اوديأر،رد_اربديسلابرعأو_ام
د~دقو•>٠،مموياممرايامرفترشن،)ندك(أأزم،اتلاي_<ذننيافثفأأةفيدح.-يلااممبث~

.ر..ا~_ءدين_٨ورمتؤميفهفافتامتراوقر1ااة_-اهناةف»بهابتنلاأابمدسارااهتلاسريف~_هياربديسلا
رارق1ااذ::بلا_ا:.دقو>ليربامناسيناهرذنابوملبوذدقءق.<ةم:كاداحتلابز-~

ة_ىو5-.´
ةر5فنم»تت8امتاوغةمو5_--ها~رجتتاثدمتدمة،أاروذفقوتناةد.دتملاةك~ا

ن~_~لزانتلاا
•~زيلبلوهيلاميتاوفلا_سزميلكنلاعازف1اة_وستلةليسو5مميلقلا

/لو__~أهوذهبقلدأىذلا́أملا́ةلا-نعه_ا~<نء-أارزولاسيثرسياربد-سلام>دقو_او
ءل٨___تس8اة1أس_تلدتيام_ذه».>هفقوم1نتاء.«-لازهاد-زم،)هلعأ٦ةوتفلارلأنأ(بمتبس
د~~.:٠و1اور5ب1اللقتسلا~افلدتتستمهيلقلاةمو5ءاءبعبتتيتلاةسايسلانأقلاكلذ_را،.٠أو
م>~_~ءر<واغتلاقيرلينعةيوستبامانافقة-دتتنأةعوك«ات<.-»قادق،>ادميه.اارأةفاكبزيلبل
.نمأقافتابوأ،٠اتفتسلال٨..ذنما~.ور.،٠:٠ىلعزميلببدم،:ةقءاودم

لا~اوغوةذ_-تلاةك~1ااتمو5هدت~نأءةوتم1انهناثهنأر1اا>:.أأارزولاسيثررام٠٠أو_له
ء-__~اميتاوفلا_ىيلكن8اعازغلال،هىلايوتت́ةل>لء.تاءاوافمقهأ~بلل_.وتتقوقذاعام<-ا
.ع..:وملاب́ةل،هتتلاةد.تلامملاتاراوقىلادنتمتتيلبةموك-<نأو



سيئرلاقو_مو
ا

رزول
ني~~ود1امعد1اولا~لاب1٠افتحلاىلعةويبكة_ءأقل~هتوك-نأأا

كوت~ثتنأبة-5،رملاةد~اتايلولاهبتمدقتشذااىغرعلابب-رتزيلبنأ~امئ:أو•ام_:.زنيزسو

مملانمممدلاوماوت-لانماد_زمبسكتيلبتاارامو•لهاع~دلدأنهوةسلايف
ةد~تملا

ا~ا<دافأانثمدةت_ءو،ىرخلاةيلود1اتائيهلاو،زاي~لامهىةكرحو
ا____:.،أائئلمزقل

يبيراكلاداحتلا
،ا~ثمنمابرقرثكلام_-و،:-كم1اوامن.ىلاوءاتوخبنلعانادابقلاو~

•~انبعئنقوق~عابشلامءممعدانلاءدننوذائدنادسيو

ة__أدسلايف́ةماهلاة.همبلار:ذئ_لاد

رو_~داانأ،لءءممبمتبسملوليأ):،يف،ةدتم1اةك~اةموك-مسابثددحتلاق_مم
ا~ت.دادق،لاميتاوفلةي-راء~اتاقل~ار.زوءزد1افوليتساللييافارديسلاو،نيوأديفاد
ة~~بللنيثلثلاوةثلاثلاةروهلانار-.-دت_انأل~-دحء:رو_ويمنيفةس:املاة~رلامايلال٧ن
م__وءاريفرلندنلللاميتاوفةمو5.-ىلاتاحاتقلاق:~مدقنيوأروتكداانأا.:،ألاقو•ةما~ا
امناونيتموك~انيب>ز::وافتلاةيطسعارسلاقلا~هستو--وءتاحاتقلاهذ-؟كي.؟افتنعفشكي
ة_سامولبيدااتاق٨ولاةماقانادلبلاد،هينأ١.٠_أنيوأروتكدااتتقاو.زهيلبة1أسلوحامءمعازن
.امهنيبامينتلادمتلاليمستةيفبامءمنيب

نأ_سبم-رظنتام-ورد~رعم،ةدسلبلاسفنيف،ةيندملا~ار٩»اولثممماقكلفد~و_مم
.هاندأاءزندجومدويوءزيلبةلأس

ةد~اةكلمملا

ن__رم<تممرفة>-ارلاةن.بللايفهبقلدأنايبيفةه~اةكطوللمئادلالثمملارام:<أ_لو
دتلو1_يفلتفههلبنأقباسلاماهلارذ́هنبللارتسنأهيلعناكهنأىلا،)~`بمفونميناثلا
لا__و.د،ءولاولماكااللقتسلاليننميلبنيكمتةيف_،زوافتلاقيرل:نعةيوستىلال-وتلل
ازو~ر.ءةد-تمااةكطمااوفثاوذمر5اان.رشوة.وبران.ادة:ؤددار.زونملكنا

،
روبز~منيب

د~استنأاوفأن:،نهيلاميتاوفلا~ىيلكنلاعازنلاةيوستنأىلعاوقفتادقءةيزيلبلاة.:راهملا
ب~>رتدلا.همنأقلعةيزيلبلاة..:راوملاوةموك«انمكتقذاوام5•للقتس8اوحنمدقتلاىلعزيلب
ل_اسمنمسيلوةين٨وةلأسمندصينأر~،ل~تسلأنأولولاماقملارذتمأتنأرثبنيزميلب
ة~_~ذراسلاميبزوزيلبةموكتدأاء.ءأه-دأنأيفلنلارتبمنااافءةكؤياممو•ةيبز~اتا_ايسلا

»يل1_اةء:ةانلاا-ارن-

ةرودلاءهتت-ء،وملا)د(
،)هة___سلجلا،ة~اولاةتبللا،نوثلثلاوةثلاثلاا

•ء)_ممتارقفلا



همتستتوكهةدسايسنأىلعد3أتلامثاةلا~ارركو_)ه
ر_كبملاللقتسل١ىلازيلبغعلب~

ةد__~اةكلمملانيبمثاقلاةملاليو١1اعازمنلاةيوسىلايمرتتاهارتتاةيأنأو،ةيطولاو

~ا____اأو•اهبممايويلبةمو5دحىلعر:<رهتءميلقلابئلهتياميفلاميتاوغبااطهلوحلامهتاوفو
ة~_هراذلاتاق_اولاريزورها-«قعيتل١تاعتجلاةانثأ،مدقةد~اةكللةلوةلاريزونأ
ر____رتتاحارتقاء)هلعأل٠ةرقفلار1ذنأ(ل٠،ممبمتب_ملوليأيفكرويوينيفيلاميتاو-لا
ا_ىيلكن8اعازمنل١أاهناىل١

وفل
ل~عمنلهتملرتلا،تاماتقلاهذءةشةانمتمتو،يلاميتا

اةون:رالاوةموك~انم
،زيلبل

ت١__٠وافملاراومتساحمة_اندعباهتساردبموقتسلامتياوفةموك-نأوة
ءةيساسلان_ء٠اولابنلمتياميف

يليامنم<:تتركذلاةذلاست١-اوتقلانأىلامثادلالثمملار١،أو_وم
ةديمنتىلعدعاسنأهنأ،ا«مترلتلليسيثرقرشملةدعاسملاةددتملاةكامملامدقت)أ(

ما__~ةد-اومنمةتباسلاةداملاماك-لسد~اليدبلانوكينأوءةيلاميتاوت~انيتبةهل.اقم
لهبمدقتلادنع1-رابتعايفةدحتملاةكطملاتفنأدقو•٠مه،

ل~اوغبلاطمنأ،راتقلاا
ةدا~اما_كهأةاعارمتتملهنأسامأىلعل:ءء٠ءماعيفةرملولتميقأدقمميلقلابقلمتياميف
ءةروكذلا

ر__فنوكينأوءيلبةنيدميفةرحةيئانيمتليمستبلاميتاوغ-تتتنأرفبني)ب(
لاريتسانه8اميتاوننكمتنأتليهستلاهذ.:.نأمث<نموهدبلاقيرطلابةانيملاىلالو-ولااممنكا
ءةيكرمهت١أار-انودموقرمااارهقأبنيتبننمرتسلاريد-و

لا_~اوفلنممكت،ةيوستلانهزبكةيرحبدودحىلعة_داومبقافتلايغبني)زب(
- >يميلقلااندرحببعرا~ايلاعاىلااهيناومنمنملالوصولا

اماكت~انمء:تت،لاميتاوغوزميلبنيمةلفذملدابتمنمأوةقاد_ةدءاممدقعيفبني)د(
•ةينالديبلاريغءةيبنهب~لاة~اتاوقاادودونمدهلاكلذكوبيرنتلاوأادتعلامدعىلعن؟ذت

ث_~ةيعوبنومةباجتساةيأد~دبتمللاميتاوغةموك-نأقلاام:،أمثادلالثمملاراءأو_))
ىلعتاضوافملاةهباتمنمنكمتينأيفهدذولمأنعبسأدقذكافمغرو•تمت.ارتقلا

،ا_~اسأ
رتقلانأبهداقتعانعو

نو_كتنأامنأم«نم،روكذملاحازنللةركبمةيوستقلاىدؤتن~انكميتاما
•~ارللاعءبلةلداعيهةأانب

رو___~نلاح1هلادء.أت~أةبوستىلاةداحلانأمثادلالثمملالاقماتفلايفو_مم
ل٨~_تسلاقلعاولمهمينأونميييلبلاتابفرموتحتنأيتنبنيو،ديازتيلملاةبذمزيلببمم:
•ةديدعتاونسذنمهيلانوهسيىذلادي٨ولا



ةدنجللايفهبىلهأىفاانايبلايف«لبةارزوسيئربئان،زرجور<للراكه-سلالاق_))
بز~_~وهبزءنيمةمثاق1اتاف٨فلانممغرلابهنأ،´~(بمذونميناثلانيرثتء•يفةهبارلا
راهملا

وفبلاطهاما٠ذيلاهمةييلبلاةء:راوملاميعزووهرم--دقذ،ةم:ا
ممي_~ابقلعتياميفلاميتا

ريرقترفيلب_هم٠ك٠ق-اهكؤيلويلب
نو~راميم-ههونيييلبلانأقلعهكأو•للقتسلاويصلا

ةد~_~اةكلمملانيبترادتلاتام-وافملايفاوكرا،:مسنأو•ممميلقاىلعةيقيقحلاةدايسلا
•ل٧~سلاينممقتبمرلفوتهيامنيحةق.٩دنملايفرارقتسلاوملسانيمأتلةلواتمميفلاميتاويه

،٠ء<هلرمب~سملوليأتاحاوتقاىلعةقفاوملليلبدادهتسانأىلازرجورديدسلارانأو_)ه
~_~ابرارهاو،8اميتاونةباجتسامهءنأو،ةغيرشةيوستىلارهسلايفامص٨نانعفم:كت
•ةيعموتلاوةيناودهلااعاياوننعفسكيءميقلالدمف

:ةيلاتلاةيفامن8ا«اقنلازرجورديدسلارنرعو_)ه

ا~٧سويلبةهايدسبتذتعاوميكلابق~اميفاهبلالدملاميتاوفتدبحسافا)أ(
اد___تعلامدهبقلمتياميفتاقاغتاماربلدادهتساقلعيلبنوكتس،امرتمتماوةيميلقلا
.ةقتنملارذنملاو

أ~سهيكطهيهبرارقرذرركةنأ،ىرخأةرم،ةوبارلا~بللانميلبتبلك)ب(
ءيلبلةييلقلاةم٨سلاىلع.اذاغحلاوللقتسلاويصملاريرقت

ظ_فتحييلببعشناف8اميتاوخةدحتملاةكلمملانيبتام-وافملاجاتنتناكايأ)تت(
زبن__اتنزرعتلأرسيو•و-هراتذيىذلاتقولارفىوتسدلاهللقتسابةبلامملاقحمهسفنل
.رل«للةلقتسلايلبنمأت<:زماغملا

١__سةلاقلا1-دوس-ههتتنأامءويفويبرغلاةركلا~هننادلبيلبتد،انو)د(
هةيمذرلاةركلانمفدتلالافيفعاتلللمتحمرددمىلع

/ر__فاثلانيس:تء~يفةوبارلا~بللايفهبقلدأىذلانايبلايفلاميتاوغلثمملاق_ءم
ة__٨دسلاوريدمملاريرقتنيمزييمتلااريفنيعتيامئأيثزيلبةلكشملةديرغلاةمدسلانأ)٩(ربمفون
ىلايمتنتزيلبنطدسنمتاعالةكان_و•ةيميلقلا

امتذلوامدتاقلعو،ةيدنشةرامذ-وىهنهلصأ
و•لاميتاوفبلدتتةيدا_وتقلااملدباورو

ةد___اسملابةريد؟نييلحملاناكسلانمةيكلاهفه
ةفصبةرداقةيميلقاةم٨سةماقاىلاىدؤيليمعملاريرقتأدبمنأبهدفوداقتعانعبرعأو،نوولاو
•لبقنمةدو.-وملالودللةيميلقلاةدايسلاوةيميلقلاةماسلالئ،اجتىلعلاددلبوةقلله

•دم_عهتارقئلا،نورء:~اوةدسداسلاةدسلجلا،٥سفئ--رملا)و(
.~م.



لو~ولا~دلفلانمو،هدبلةيويحلات1اصملانممتيلبةلأسنأامئا-ألاميتاوغلثمملاقو_ءم
،ا__~ديدتوةيميلقلاهايملابة٨برملالثاسلاو،نيتبعمذ٠ومو،يسلكلا.-سلاىلايفاكدلا
رار__تساواممنملكلةيمنتلاتاعقوتوءزيلبولاميتاوغنمأبقلمتتيت1ارصانهلانمةلم6ةلسلسو
~~اةعيبلوفيلاميتاوفلا_ىزيلكنلاعازنلانألوة_ر»هو>اءرسأبىلسولااكيرمأةق٨ذم
،ا~تاعزانملاةيوستلئاسويفهتقثوهدذوداقتعاديكاترركو•ةينوناقوةيذيراتسسأىلعموقيو
ءعازنلالحمعم.ا٠ومللةبمنلابةيفاكويغةيسايسلامميم-افملانأبهيأرنع_رعأو

٠~أ
:ر~ام`~`ةقهللاممتانايبيفنورخ~لالاميتاوغولثمماحراثاتلا٨.اقنلانيبنمو_):>

ا___~ابامه،ءةد-_-اهمنمةهباسلاةداملابهومب،ةد~اةكلمملامتلت)أ(
م~ىذلاميلقللاهللتحالباقميفزيلبيفيطنلئ<لال-اسىلالاميتاوغةنيدمنمدتمتقيرل
مي_~_~لاناف،تقوىأيفوةروهىأبففنيمل٨رم.كااذ_هنأامبوهةد-داهملاهذيق،اتقمب
ب~___ا٨هنافمثنمو•لاميتاوغةدايسلاعمذافلظيل-أهنعيللتلار٠ورفملانمناكىذلا
•لوموماعيفأدبتملةيميلقلالاميتاوغ

•ر::دنلال-ةلأدصللةبسنلابألوهاهوديهبرنيمنىأب.هرت8اميتاوفةموك-نا)_(
تاسايبلانكلو،يلبيفتارتوتلانمفيفختللتزللاتاوإ٠ذلانماهمسويفاملكتفذتادقو
م~لميغودجلالهجوبم<-فلاةراثايفببستلاوةثي-ارعاسملاةراثاىلا8اىهوتلةلوؤسلايغ
•ةرمثلاتامثكوافملل

لا_____دنةهيهمتاح١رتتارهلاةقيقهيفتمدتةه~١ةكلمملاةموك->نا)ربت(
ذ____.ةساردرمناحلاتةولايفىربتو؟لاميتاوفيلثمم_هاهتدقعتلاةويهلاتاعامتجلا
•تاحاتقلا

~_١لهوتلاةيغبتامذوافملايفناوت.٠٠٠للداد~لاوةبغرلالساوغىدلنا)د(
ة___فاكلةيويحلاقلادلاوقوقتلانهؤتنأ~امث<نهءرماذنلالدحمعازمنللةفصنموةلداعةيوست
•زميلبللقتساعازنلاكلفةيوستبقهينأ_بيوهةينعملا~ارطلا

ةم١-اةيومبلارارق دم~~____س~__
ل•

نو_اكمهيفلهمللرارقلا،ة~ارلاةنجللاةيدعوتقلعأانب،~١-اة~بلاتذذتا_
رار___~1ا١لثمىلعتيوصتلايفل~اوغ~رتشتملوهزيلبةلأسمنأشبم،ممميبمسدملولا
•رارقل١قوطذمتارقفرىيلياميفوهاحير-ام-فرهتيفذردقو،ةنبللاهبتءو~اىذلا

ة____لا~اةسلبلاو•)م~لهتاوتهنلا،نوثلثلاةسلجلا،هسفنعجرملا)ر(
•،ء_ء>تارقفلا،نوثلثلاوةيناثلا́هسبلاو،ء٠_ءمتاوتفلا،نوثلثلاو



ةيميلقلااستم٨سوزيلبةمرهىلع.ا-افحلابو-وديدهبنمدكؤت_مل
ة___~امم:لاادنلرياوصلهملااينالديبلةد~اةكلمملاةموكهثمت_مأ

ا_رت.اوافمةهباتمىلع،لاميتاوغةموكهكلذكو،زيلبةموكهحمقيثو1ارواشتلابلموتنا
ر__رقتيثزميلببمم.:،ش~ساسملانود،زيلبلوءاهمتاف٨فة.وسةيفبطشنودنىلع
ر_فوهةق٨ذملايفراتتسلاوملسلازيزهتةيغبو،ةيميلقلاةملسلاوللقتءلاوريدمملا
__~اةق٨دنملالولرثاسره،٩امذدتقلابسه،رواشتلاىلعامرثحت،ددهلااذه
؟ةهاذةفمهبةل~اسملاب

ة~ارلاامترودىفةماملاةيحمبلاةافاومنيتينوملانيتموك~انموهرت_و́´
؟هلعااميلارا.ثملاتام<:وافملاهنعرفستامبنيثلثلاو

اهلاموتساوأةوقلابديدمتىأنععانتملانميينوملانيفكلاىلابلات_هأ
؟هميلقاوأيلببمث«من

ةراهل١س~اقلاةلودلااهنصوب،ةد~اةكلاةيلوؤسمنمنأبعلست_ه~ ~_، ه~ءفوذنودوةيرحب،سرامينانمزيلببمم~«يثمتلةمزللاتاول<.فلاويموبناذتا

؟ركبموديلوللقتسايفوويصملاريرقتيف
وي_~__~ار_~رقتيفيلببتةهماوتهاىلعلودلاعيمهبثحت_م٩

ن~_ااذثةسراممةلافكلةمزلةيطعةهعاسمكميدقتىلعوةيميلقلاةماسلاوللقتسلاو
؟ركبمتقويف

<ال___~لانننلعاذيفنتةلامبةينوملاةدماخلاةنبللانموهبرت_م~
زي_~بسئ٠هعاستنأورلهلاهيقةلأسلاهذثيقدبتنأةرموتسلابوهشلاونادلبلل
-~~رصتللةلباقلايغهقوق-لهتسرامميف

ءرف̀اتارول.ر،اى

ة~راغللةلودلاريزو،زهنلورراولاهيسلال8،ا،،لءبمسيل/لولانوناكلويف_هم
ن_~_ةرم:<ابمةلاسرههبقتتملتوكحنأ،~اء(افيفةهستلاةكلمملايفثلونمكلانوؤم:و

ه~ايغ•يلب~نأمثبلءهمربتبسملوليأيف~هقملااهمتاحاوتقاىلعادرلاميتاوفةموك-



نبر<::تء•يفو.دارلاي-فأىذ_اهثبد-يفنلعأبلامبتاو_هنلاهبهبر١.ذلاناق٨~اريزونأثا«اأ
•)ل`نام:وافملانمدبقملاث.وتفم~ابلا~رتهنكلو،ناتت«وننذلاهد_٠.زك.ءرربمفوذمرذاثلا

م~فاثلانونأاليف،ىرخأتارابلتسارىاهر،مومولاسلبمزر-ورد،سلان1أو_ه)
ني~و-٠امكلازامتاحاتقلابقلمتياميفلاميتاوفةمو5_-هتذذتاىذاا~وم1انأ٠ءم،٠رياني
د~وهتا-.-وافملانمديزمدقعةناكماةةباتمىلعةينااديبلاةموك~_اتهزعدقفكدلذ1و•هلعأ
•زيلببهم٠<ام_ذذريةيوستوأبيترتوأرارقىأفاتاتاءذوافملاهذ.دل٨همت_لأب

نأ___~ثبة،~اتايلولازيهتراديتلاتاروا،٠:زملا~-ام~٠زدنلورد.سلالثدسدقو_ءء
•~يلبديدءمتل-أنمدلبلا~افيندارفأبيردتبامممايقوة~سلابلاميتاوغدميفاد«ارمتسا
ل__~لوهةيرودتاثداحمنايرجتةد~اتايلولاوةد.تملاةكلمم1ايتموك-نالثاقبا-أو
ةد_~اتايلولا~نأبهداقتعانع~رعأو•قماسلاعمبمملال٨ن1هرخ~ناكءلثاسم1اهذ__
•́ألاميتاوفىلاةد،د-تاد~وأة-لسأة_أعيبت8

اسف،تاحاوتقلار.فردق)لاميتاوغ(دبلاافهناكافا´•امذ،أزدنلورديسلالثسو_هء
ث__دملونمكلالودأاسؤرعامتبارفمدقءذل١رتاتقلانأء<دبزرتدأىفااءه-.وناءمدقدتلاو.٠
•1ا،__م،ءك_ا!نمةيعافدةم.>اسميدقدترفبنيهنأهادؤمىذ1او،)اكياما-(نوتسفني5يفدوقوملا

ه٨_~أاهيلاراشملاتارابتعلانأو،تام-وافملامامأدومنفيملبابلانأبا،»و~؟ز.ر_~
•ر،.-1_اتةو1ايفةدراويغ
ا__ذوو،سرام/راف٧)ليفمثريابف٠،٨ابن٠:لءيفيلبةلأسيفرظنلاسلبملال-اوو_ءه
لاز_تلوهةمثاقتدلازام٠هلمبمتبسملوليأرذةمدقملاتاحاتقلانافزدنلورديسلاهر5فامل
•نو___يلبلاامم.افريللاميتاوث-هروافتلاقثيرا_نعةيودستن-دحتلرهسلاىونتةدتتملااأكطملا
لزانتلانأنوريممثأيلبولثم-<ذوأهقو.دي1.وللقتساليننمميلقلانكمينأافهنأم،،نمو
•)~`ر.وفرمميلقلانع

٠دريانيمينانلانوناكيث،(زابلا،وريناجىدويريفدقءءامت.ا،ذو_ءه ب___ء،ل،،٠
ة__~وناق1اةنبللاتذلتا)هلعأء•ةرقفلار1ذنأ(ءه٠ءءةماولاة~بلارارق1لاميتاوغ،رنفر
ن__تارارقفالتل~ةبسنلابةد~اةكلمملاةموك--معازمنأهيفأاهارارقةيك،رم8الودلاةماذنمل

ة___1ذنماس~وتهتامكةيلاميتاوفلاةهايدسلاقوق->نهقفتتل~~زميلبلبقتسنأشبد-ءاوبنا-
ه_~ببياماذندرفمبررقتنأ-_سستل~ةد~اةكلمملانافثلذلةبيتنوه́أ٠ةكيرملالودلا

هل٩)1٩والمهنم~لومدعل~،ا3للري~/ينثل~نمون)١ل،هسفنريبرملا)ك(

سمره/راأ~)لوههلوهههنادوم~اءامل)رياربف/..٠.ابشا٤ءهسقنخجرماا)ى(

<لم)مدومةلاءل٠ملار



يت1اءلاميتاوغ-هتا.>:وافملاش،.ا.نعلاذدختتنأنكميلتارارقلاهذثثموءةلأسلاه_هأازا
١ثويصملبوةمتلاريرقتأدبلاقذوزميلب~هم٠ك٠تابغرورتااصرابتعلايففنأتنأان<نودباهيلعن-كبي
~~ةه~الثلمملاةنبللاتثحم»تثلايفو>)٠ه_د(لهلءةماولاةيعمبلارارقيفدراولا
•زميلبلةبسنلابلاميتاوفىومدللداعل-دابياةي~راو~اةيلمعيفعارسلا

داد__~رتوكسكلاوادانيرغتمتكرمت.:<ا١5_́هاجنأبريراقتلاتدرو،ليربامناسيذ.فو_ءم
ىار__تارديرفلاهيسلالاقوهيلبناشباريذأةنبللاهيلعتقفاوىذلارارقلاةنادايفوذابوتو
ىر_~ألودتلثأارف_د،أىذل١ءةيكيرملالودلاةمظنمىهلاكياماجلمثادل١لثمملاوويفسلا
فا~8اساسأواهفالناكىهنلا~ىركفلاويقلخلاسلفلاببسبمد-´ءهذونأءهرماذنت~.و
ة__~ظنملةماهلاةيهم-~ةيلاتلاةيداملاةودلايفرارقاامدجامينأ-ةوتملانمو•رارقلاناف
•بمذونميناثلانيرتمتيفدقهتسيتلاةيكيوملالودلا

أا__سبلاو)ركسلات٨ىاحلامءأ(ةيعارزلاتارداصلاىلعاساسأمميلقلاداهتقادمتمي_مم

ة____دجراذلارداهملاىلعةد.ذبدمتمت1هرودبر.زم،ةيموك_اتاقفنلاو،ةيليوتلاةعان-او

اهتيمنتنممظعلاأزبلايف
ة~تلاهراوملالا_تساعبم_تميكفلا́ةموكدل-اوتو•ةيلامسأرلا

ة__ىاندمةيمنتثربتامك•لورتبلاامبرو،ةيشاملاو،تابانلاو،تامسلادثاممملثمةيلحملا
•ة-ايسلا

ىهستيهف،ريد~ةيعارزلا-سلانمليلقدهمناتنايفاساسأةدمصختميلبنأمغرو_م،
ة_-اتملاةيثا.-هلاتانايبلاح.٠وتو>ىرث.لاريياسلاوةيهنلار.وبنمتادراولاىلعارث،اظادامتما
لههرءتاهراو_~ةيلام-لا~ااتءهنلبل،هلربمتبسملوليأه»فةيهتنملاةندسلاللذحهنأ

اانل( ههن__رثكالثميركسلاناكوهشيلبرلودنويلم٠،هرلتاوداصللو،)`ىزيلبرلودنويلم

~_ف)لنعليلقديزيام~ةيلغلانمتادراولاهتنكامنيب،ريددمتلاتادثاعنمةثاملا.يف
أ~اسأىربي،ةقباسلاتاونسلايفهنام٠ا،ىراجتلالدابتلاناكو•تادراولايلامبانمةثالا
>ةه-تلاةك~اوةيكيرملاةد-تلاتايلولانه

.ا١_ستر8انلعأل:<لهويام/رايااايفو.ءزيلبلارلودلاقددقنلاةدمو)~(
ل_____ساهىيلبرلودا٥ر~~رمدرعسبةهحتمل١تايلول١رلولنيبوىيلبلارلوةل١نيب

•ةدحتملاتايلول١تارلودنمدهاورلودنم•ره•



دا~8اأادأءةيلاملانوؤمتلاامذ.أىلوتيودو،أارزولاسيثرسياربديسلا<_.رعت_ادقو_)•
ربدمسيدملولانون5ميفةيهيشدتلاةي~بلامامأءاقاأىذلاةينايملابرعاذلانايبلايفركفو
،ةلاا٠دبلاو،مذم.كتلابراحيلازاميملاعدامهتقال1:وذةديههةيلامةنسأدبمميلقلانأء:،مل
ءسا__كتمن8ارلن.الو،ةيرادجتلادويق1او،ىرابتلازبحلاهو-ووءةيم:رملاويغومن1اتلد~و
.تلمهلارارقتسامدءو،تاعوفدم1انازيملكامتمو

~~~ايللاتانلايلامهاهازيلثءادلاديعصلاىلعهنأا،«_أصياربديسلالاقو_ول
ة__امنيفن1و؟لههمماعيفةثاملايفهرهىلال-وفةيفاملاةليلقااتاونسلايفايبيردت
نءاتنلااساسأومنلاسكعوهىيلبر8ودنويلم٠٦هرءءجاتنلالماوعةفلكبست>،ل،،موماع
~_فساكتنلاوةيودجلالاو-لاأو_ببسباترثأتنميتللا،ةيليوتمتلاةعانهلاوةمارزلانيفايميف
•نافدومباتم.:ذعتنااممنك1ول،.ههماع

ت-رمتولدهمرمب»،سللوديأممرذيلبباصأاتيرغرادمعانالثاقسياربدسملادرلتساو_و)
ءىزيلبرلودنويلمههىلعديزيامبرثاسخلاتردقو.ررمن1ادء:لان،كناتسوويكويلبأايحأ
ت___دقوملبقتسملالهدلايفناذكوتللتمملايفرثاسخلانعرر>ا،ووتلاشلاكتن1فيفامب

وي_~ليثاتجهانربليومتىلعميلقلاةدماسملىزميلبرلودنويلم٠هرلةد~اةكطملاةموكه
ر~هتط-يفداصتقلانافرثاسخنمراصعلاهببساممغرو•)هاندأملةرقفلار_ذنأ(ل-~لا
ه___اط-يفوةينايملابىاخلانايبلاافهيفام.:،أسياربديسلامدقو.نسمتلايفرمتسينأ
اشبتامولسلهلعأهةرقفلارإذنأ(ةملاةلاحنعويخلا

~
ا~،زبومدريداتقلاتاعملتق~ن

»لصلاتافةىرفلالومهفلانميلياميف

كامسلاديصو،ةيث>املاو،ةعارزلا_أاب

ر_دمله-ا~هغنهرثكأمدتتولد٠مماميفيلحملازب،انلايلام_.اع.رلثمتةعارزلاتناك_)ه
ةلماهلاديلاثلثبردق_املةلام~ارفوتوءتاردادملا

ءءايرتمان.٠دلمهءركسلازباتنان_ةنسلاكتل٨-و_ءو
~
ا~رتمان-له٥و٥اممنمرد

دحء٠ءم٦ماعيفايتان1هللهرلباقميف(ىيلبرلودنويلمهمر٠مامتيقتفلب
~
اسنمرد

٦_~رمزممماعيفزبناتنلان_و•)ىزيلبرلولنويلمههرلامتميقتدتنلبايتمان.٨ههلل٠>
~ىوتمنل:اا••••نمبوقيامىأ،اي_ايق

~
ا~تفلبىوتمنلا•ه•»وحناهنمرل

.ىيلبرلودنويلمههرهه

ناردا__~،ةرملولء)ىريلبرلودنببلمهر٠قوملاتاردادمتفاف٠،:ممماعيفو_وه
ن~~~~ةثاملايفم•وم•نيباماتيرقرادمعام1٠هدفو•)ىييلبرلودنييطمره(رهاوحلا



١دفةيلاتلايو،روملاىلودمتتم
~

ه___~دساملل_بيتثو.ا٠:،/لماعيفهتاردا.-همبقر.بفذحتىلاىل
~~اهو١هزجبيقمارتنيام،ا٠ملار/ا،رلليقرثماودثهلالودص~ةبيثبنملرثاستهنممرادصعكا
هافتتمىناكهنثاملا

ن_كاوبناهلاام؟ريهيواممكلميةىساوعمازه~.هاوحلاوركسملانهملئلازبلازبتنتتناكو_ءه
رب~_كأعازمىلعءيعارزلارت٨دحلل_هانربب-ومب،نويلملانوعرازملالدمدل٠دممماعذنم
ر__دمفقهانبلارتساو•نمييريددمتلانميلودمحملانيفهناتنابد،اتملكن:سن~لانولفتمثيم،-و
ممي_~لاةموك-́ةي51ىلا́ة.؟اذلاةيكلملانمىرهأانادفلء))•ليو~متثيح،ل،رممماع
ة_همبلاةق.اومدهبو•.ا>ام٠ثنبةعارزلارفنميلتتشملازحييلحملايل1لاىلعة-ا-ةفصبامعيزوتب
تا~~11اممي.،اهنن،نيس-تأد.،ةرهقماار،ذارلاموسرموةابسلار.<:ارلامو_رعىلعةيهيرم٠ا٠تلا
رب___ساروأولازوروكأايهأةبلاغقلعىرسيل_دبلاع_رشتلاله-ل-أنمندسلاتايلمعتمتو
>هيهبلارهناابرغكوو

،زرلاو،ةرذلاوةمكافلانمةعومبمرفويو،~اغك1اءوتسىلعةمارزلانمويبكزهلازيلو_)م
لو_فلاوبوبحلالودممهاز٠:٠ملماعرفو.اساسأيلملاؤوسللةيرزدجلاتاتابنلاليهاحمو
~_ديفزرلاو_وب~نزاذمأام:ذنامهةةوءريهدتلاقودسىلاه-~بم»ور~ابلطلانع
تا~لولاىلاوبناملاتاردا-تفلبو•نابوملبيفبوبحللنزاذمأاث.لللمولاأدبو،وديلوت
.ارميسوتوولاكلاةءانىأايهلدو<~بلاتاذبو•ايوتمان٩>و)•وءايسايقامقرةد.دتملا

تنلتو،اهيلعبلطلانعنسبلاون-اود1اوريزفذلاورقبلامحلر:وعدازةنسلار،فنل٨ذحو_وم
ر__ايلببمو~ابيلعتنذ-~و~متو.رقبلام~اميسلو،-1دسلاهفملريددصتةراجتننه
~_~و،ةموك~اامدكطتول:«)ماع~ذتثثننأيتلاةيمنتلاليومتةدسسؤمنيباميفةكوتشمةسسؤم
.هتيو..ءرذميلقلانوتثنيشذلاييبراكلاةيمنتلا

ودماعيفيي.ثتنودر_بلاناارسنمديدعلاريداقمتاظةيرحبلاتابتنملابقلعتياميفو_ءء
ثبمتلانمد~اريلاقم́ةهايزنكمملانهت~-́لست~اديدلاتادهمنكاو،ل،رممول•مو
ةعان.نمرحبلانا.ا<رسنا_اةاتيرغرام.هعابادمأدقو.ةثاملايفه.نمبرقيامبةيرشقااكام_لاو
ءةميدسبرثادسخبديملا

ور_~اتلاونكاسلاأائ.يفاميسلوةهيرسةدايزأانبلاةعائ-ة_٠́ءذنأتدا.م<دممماعنرو•
ا___~:نايف-سوتلا_هلوممماعل٨.نهابتلاا_هرمتسي~وسو•مبلقلاةموكهالومقيتلا

-_سراشملالشثرخلاةيدسيثرلاةيمنتلا-،رانئم>ذممذيفئتو́ةيكدسلاقذاوملاوبوبحلانيزذترأو
»هط،أ٦ل_ه،،تارقفلارظئأ(زننلاءويهطتلاوهايملاوأىئاوملابة-اذلا



ة~و~اةعاندلا_لاد

١___~بكلاأزدبلاةيبندب~لازت1~اكطتيتلا،ةيسيثرلاةيليوتلاتامط_الثتت_ها

مميلقلاةموكهرجم.توهبام.:دهلاراوبورهاوملاوركسلاثمايلتهةبتنملاةيلولاداوملازيهبتيف
انمددعأ١،:نالهفلابمتدقوه٨اثدنبةىاندملاةيمنتلاةدايز

م :_~فيفامبةيليوتاتاعاندمل
جاتناو،ةيقرولاتابتنملاوءثاث~لاوءةدم_لاوءل(افلانحلتوءندب(املاو،تايرالبلان_بت
نو~ل٥رلنمةيعاندملاتاردامهلاةميقتوفترادقو•تارايدسلاتاراكاديدبتو،مورلاوةيبلا
ةوي___~لاةوتفلايفوهل٠٠م٠ماعيفىيلبرلودنويلملرىلال،مهماع.يفىيلبرلود
لهاث.زباتنلاأهبتامهنعتاسسثلاهف؟رفوتسوةيمنتللتازايتماةيعانىةدسسؤم٠هةموكتلاتدحنم
>ىزميلبهه•نمرثكلةلامماهتق1١-

لووتديلا_أ٦-.

ن___~بيقنتللنيرثبرفحباءلمماعمل٨نةدحتملاتايلولانمزرشنفوس~اةكرم:>تماق_ه)
قل<انملايفام-ادها،لوتبلا

ن____~أدقو•وديلوتيحيفىرخ~لاويلبيبونهةيرحبلا
لوم،نو__ام/رايايفوهيلبيبونهيفةيدبولويبلانسلالامماترمتساوهناتفابنيرئبلانأ
ق__~دييجولوي.نيوكتىلعترثعاهنأ)ةد~اتايلولا(رفنديفادن<نقموزتوذناةكش«نلعأ
ىاكنمبرقاابةيوبقااتاينبلاهيلع

أابقنعةرابعتاينبلاهذ--و•ةييلكنلا
ة~رذصلاتاقبطلايف

هاهبيميب٨دلازافلاوأ٨فنللبويدب~اشتكالامتحانب

احثاس٠)لمدهىلاووه٦ماعيفامثاسمه٥مدنهيلبلنيرثازلاتايسلاهدمداز_هه
انمناكو<٠،ممماعين

عقوتمل
ق~وءوموماعيفاسوملمانسمتةهايسلاةعان-ندسمتتنأ

•ر؟ذم~مد•.••نيرثازلاهدعنبنأردقذااديدهاي_ايقامقر

ني~_زيلبلانيكمتىههعبةيهايسلايلبتايناكماةيمنتليبادتمميلقلاةموكهتذنتادقو_هء
ةرور~~_:~_.ميلقلاههاوتةمامةكشم~و•اهتيكطوةعاندملاهذدحىلمةرا«يسلابظافتحلانم
ا__دهتارجحعسبمغب(لبساقدنف٥)لاننناكا،.ءماعيففةدانفلاةيمنتيفعارسلا

•رثازفلأىلااهتامدذقدانفل.متمدقل،٠لءنملولاع.رلايفو؟)ةرجحموو

هذ____٠مدقين~اةق٨ذلايفرناهلب-سطتسيل~:هلوقرفسلاألكود-أنعىوردقو_هه
ز_~اودحلاوءتايرابلادق-~طسلاةثا_و،ةيطرلاأىثماومئنلاو،ةيرثلاتقاوملانمةعومبملا



م____~تيحتمبمنع٨.:ف،ديدمللربتارهلاوةيلببلاقإ.-انملاو،س1:فلاوسا<ذكتسللةيرخم؟1ا
~إذنتوقدانفلاةيمنتليبكعمرمشبموقتن~ارفبنيةموك~انأهيأرنمناكو•́´ةيزيلكنلاوةينابسلا
•راوزللاويبكايثاعدابمانرب

نا_~لاودةنلا_ىاز

١__~اميسلواهتلشنأ-سوتنأل،ءممماعلثاوأيفتثنثنأيتلادقنلاةثيهتعايتسا_وو
فرا~ارميبواميلعدقاعتملاةيبنهبلاتلمهلاأاشسموقتودحو•ثدبلاوتايلمهلابق~

تاد_سلايفاهلمامتدازدقو>ةررقملاتلد~اباهمنوفأملاتلماوملاةيوستةيفمة،رابتلا
ة-اقملاةثمأاشنابىماخلانافتلاىلعت-وو»املاسألقوسأاشنلقيرلدلاتدممموةيموك_ا
لانيشترذليفو•ييبراكاافاحتللةهباتلافارل.لاةددوتملا

~
ه_كلمتامغ1ل•ممربولأللو

ىزي__~رلودنويلملهرلرلباهيفىيلبرلوهنويلمه)للاويامرهبن-لادقنلانمةثيهلا
ورقرذ~لتقونهةثيهل١مدقتو•لرللماعنمةرتفلاسفنل٨-

يفو•ميلتلاةموك-ىلاةويبكاء<ن
ة_ف١،:8اببلل٠لاتدحت-أادولاىأ(ةيدقنلاتاداريلايلام-ان1،لرمموبمتبس٠لولي~ارخل
~فنىلعىيلبرلودنويلم٦رهام:«هقةلايزبءشيلبرلودنويلمهءرل)ماملاهقنلاىلا
•٠،مممماعنمةرتفلا

ة~وك~ااهتمكويتلاةهنتلاة-ا:-دب~تلم~ع_ونتوةلايزةيمنتلاليومتةدسسؤمتلبماوو_هم
ورققلعلوصحلليمرازملاراتصىلاتانامتثاتمدقوهناكسلاوةهايسلاوةعاندلل

ا
ل___ومتلم

ا(فيلستلاتاداحتاوتاينواهتلاقيرلنعليصاحملا
ن1يتل

او_دمما،ممل،ىلولاأام::ء~اددم

١سل١ومأرثتستلءرامثتساةكرم:<تأشنأامك.)ل،٠٠مبمتبسملوليأيفوغءمه•••ةيناثلاو

نهاريطتاصحيتلامدعسلا٠بتوةيعاندملاعيراشملارذوبيف
ةييلبلاركسلاتاعانده~

ر____ا~
هني~رازملا

نو__~ممرءةيراجتلا~راصملايفحثادولايلامهان_لدممبمتبسملوليأرخايفو_هم
م١____رلاتتلبوه٠ءممماعنهةرتفلاسفنلىيلبرلوهنويلمههرهلباقميفىزيلبرلود
قلمىيلبرلودنويلمهموىيلبرلودنويلمو)ر):ونبلاتايفللةرظانملا

ه___وهيلاوتلا
•ا_~مفصننمرثكأركسلابيصنناكوتايفلسلانمةثام_اءفءهو~ىلعةيعارزلاةعاندملاتلصه

•ةيرابتلافرادملاةلويسيفربكأةدايزىلعع،ادولايفعيرسلاومنلادعاسو

٠أر~~اوملاو،ةركلاتاكبشةيمئتةدايزىلااصافامامتاةموكتلاتاوأا٠ممماعيف_هء
مدثأنمو•1٠ريم_>توهايملاديروتو،ةيبرهكلاةقاطلاو،ةيكلسللاوةيكلسلاوةيوجلات٨-اوملاو
•ةيلاتلاريراشملا_-ذيفنتىرجيوألهفلابتمتيتلاع.راشلا



ق_رك.يفومتسلمهلاو،ةثاملايفمهةبممنبيلامذلايسيثرلائتيرلنلاأاشناةداعاتمت_ه.
ايسيثرلاقيرللاويسيثرلاديبغنم.:

نمايفام<~٠اليم٠هأادئنامتو•يبرثنل
لقنقرل٠

ر__كسلا
د~و.ىرذلاأاي-لارفةيعرفقرلووديلوتيحيفزرلالقنقرل:.أاشناىربيوهلامئنلايف
نو_~)٠قلعد.زيامباءكتردقتوزيلبةنيدملنيمهلاأانيملارزمىلولاةلعرملاةا~ايف
•٠وم،،ليربا/ناسينيفاممامتاعةوتملانمو،ىزيلبرلود

ب~رتمتو،ةدود~اىوبلالقنللزميلبةكشنو..-،ديد-ىو-لقن٨دن~ثم:تأد.و_هل
.ر.رلان_بوتقتيتلاتارثمثلاقلاىرمهبلاهيهوتلاويفوتليلودل١زميلبرالهيفةديد-تاد~

ة____~ات٧~اوملاةثيمتههبوهورديبناسيفتارثاكملاابهه.تمدمل١نيسحتمتو
تلا~__~للةديد-ةكبنأاشنامتولهارمىلعةميدقلاتانوفيلتلالبو٨دهيلبيفةيكلسللاو
~__فةيدن٠نلاةيعانطدملاع.اوتلاةل-._ت،راقو•ايثدبمتووجذاروأيحيف~ارلنل١ةههوتملا
ة~لذنملاتددحدقوهملاةلاىلا~تسمايلوداففنمميلقللرفوت~وسو؟أاهتنلاىلعنابوملب
•ويصاعلانمريذ~ةيميلقلااهتلفيفاماندايذيفنتاصنعنوكتليلبةيوبلادادهرللةيملاولا

ة~رممكلاةقالدلاديلوتة_4~يفةديددبأابرهكديلوتةد-وأاثذابيلبأابرهكسلبماقو_ه)

،____فةديددجلا؟،زوتلاةكبشوتادلوملاأاثننامتوهابيرقاهليغم:تع،وتملانم،ليفيدليف
ةو_~اديلوتلةديدهة(~يفلمولاأد.و•هيلعدمتويىوقدرومبتدوزءااذ.و،وردبن١_
،يمركناتسىداويفةديدبأابرمكديلوتةد-و:دلذكوركلوهىاكيفةيبرهكاا

ق__ا-انملاوزميلبةنيدماهبدوزتتلابرشلاهايمعمنوةيمك١-هويهطدتوهايملاةثيث.تنسهو_هه
أليهوتمتو>يلبيفاعيهلتوهايملاعمشميفارمتسلمولالازامو•ةيفيرلا

لزفه)••نمرثك
~~نوورب٠اروأةنيدميفلزانملالصحتنأ-ةوتملانمو•ادروغاتنوبيفةديددجلاهايملاةكبشب
~فهايملاتالثبءيفارمتسو__وتلاوتانيستلاأارجالازاموهمتتتداكيتل١ةكبءلانمهايملا
ءوي_انغاناسولازوروكةنيدم

ةماهلاةملاملاأال٠ ._

اهبة_٨بترملاتاسايسلاوةينازيملاةيبيتاوتسا __~____________________
سيئرسياربديسلابيعأ_هو

أارزولا
ا(ةينايملابر؟٠اذلاويخلاهناببيف

~
)ه٨~أ)•ةرقفلارظن

ن____ةعومبمقلعىوطنيةينازيللابظرببلطتييلبلاتتانأ١-٨١دؤمتلارظنلاةرجونع
ىلافدرتةينازيملاةيجيتاوتسانالاقو>لذهدلاوراعسلابةقلمتملاوةيدقنلاوةيلاملاتاسايسلا
وي__~راشملامعد)زب(م:ةرركتملاتاقفنلانمدحلا)ب(:مذمثتلاراث~فيفخت)أ(•يليام
•نكممىوتسىند~ادنعةيمذمذتلاتائداجتلاوراعس8ايقبتولمولان.رفوراتنلاديزتيتلا



او_وه
~

ةيءافرلوتسم1انيستلايع،تلازامهتموك~ةماهلافاد-<~لان~ىلاسياربديسلاراش
ت__~اودقو>ةيثامنلاهدومبيفنومءاسينيذلاميلقلايفنيمبقملاةفاكواهيس،نيييلبلا
ةاوادسملاوللةلابةيمنتلارامثعيزوتةلاغكعمة~رس́أيدا~اوةيعامتباةيمنتنيق~لمولاةموكملا
هنييلدنملاناكدسلانميبنمارقذتاعااهةلادء:أ،ة_افةفصب،اهرابتعايفةذذ~،تقولانفنيف

-___~اوربا_ربقلعىرخأةرمىو.اتنتل٠رمءةينازيمنأىلاام:_أسياربديسلاراثأو_هه
_م٠،ممةوتفللةيدادمتقلاةيمنتلاة.ا>ذيفةماهلااهله4.فةنيبملاتاحتقملانمفتتو،تاادنلا
تا~ايسلاقلاهابتنلاىعوتساو»~(ة.دافلاةنبللتباسلاريرقتلايفاهليمدافتدرتو،ل،،٠،
،هابلاو

~اذلاأافتكلاوتاهنلاىلعهامتع8ازيزعتىلا~دمتاونالئاق،ة٠̀>ذلايفةنم.:تملا
ن__~ا~ةهندمملاز1سلابةم٠ا~سل١وةيهنفلازتاتنايف-سوتلاتيرك<نعسلوبكأة-رةب
ديكأتلا-ه،ةمثلملاةيداصتقلاةإ.سنلايفرهبندجلارامثتسلاببهرو•كلفنكمأامكتادراولا
مز~نعنلعأو•ةيئامنلا-_راشملاةفاكيفلماكاكاوتش>ا-ااوت،اللنيبيلبللررفلارس-ويفوتىلع
ة~-اذلا؟سلاىوت،ثينأ،أاهتسمللتتتباممءراهسلاىلمةباقرلاتابيترتيمحتقلعةموك~ا
ر_~اولمهمينأةئزبتلارابتونيجتنملاونيهروتسللرتبتيكءكملاراسلال.اذأبةباقرلل

ة_____ساسلاتاينبلايفوتيفرمتست~وسةموك~انأنلعأماتخلايفوهت_رلانمةلداعةبس
ه..داخلاحالةاا-،بمثتوةيدادمتقلاتاسسؤملاو

ة__دقملاتانووملاأاهتناذنمتعالتسايلبناف~ارزولارسبثرسباربهيسلاهركفاملاقفو_هم
ة___~ايملايفاهتم.~٥اسديزتوةيرابلااهتينازميمنزاوتنألوهمماعيفةدمتملاةكلمملانم
ا

رل
ددمعتملاويثانثلانييوتسلاقلعةهماسلانمهينمبأاهلاوةرادلانسهلبوقدقو•ةيلامسأ

ةبيرم:نمةويفدملالوفدلاباح.-أأاغعانكسلانمرتبمأسحبيلاملاماظنلاح٨-امتو•~ارطلا
ء_ديكرمدجلاةفيرمتلادبد~ةداعا-هو•ندبللتاو٨هلاةدايزوةبيرمغ1اتلدومرفختولفدلا
ت_~و.تادجتنمللوةيساسلان٨وتسلاداوملةبسنلابارفصىواستو~اةم:فخنمتلدومتمذرف
.قلانفلايكلاهونعييعان~اوزعيعرازملانميثكلةيبكامذورتةيمنتلاليومتةدسسؤم

لءم•ماولةينازيملاتاريدقت ________________
ا__اغنا،أارزولاسيثرسياربديسلاام-رتتاك،ا،٠م،ماملةينايملاتاريدقتتهقوت_مم

ءءهم_~رق~ا،نوثلثلاوةثلاثلاةرودلاءةماهلاةيهم-~ةيمسرلاقثاثولا)ل(
٦-ه٦~اهتفلا،ةذره1ا،نورشءلاووساتلا~دثغلا،عبارلادلبماا،)،_/وومىو_و<ممو( ٣<



ه)رهل__،._)٠،،هلماميفءيلبرلودنولمل،.لباقم(ىزميلبرلوهنويلمل)هرلرس
همرء،وزي~مجتلاةنايملىزميلبرلودنويلم٠>ر،،وةرركتملاتاقفنلابابيفىزميلبرلودنويلم
ة~ايملىيلبرلودنويلملهرءىلاةفامنلاب،ىداهتقلانواوتلاتبهانبلىيلبرلودنويلم
هةماولاتاثيملا

،>رث،ور____دلادثاوذوءةرم.<ابلاويفوةر،ذابملابثارذ1انمةلدبتملاتاداريلادمتستو_دد
ت١__فنلايلام-ارت_زوت~وهتاوات8١وتاراجي8اومزديذاتلاوة_وك~اتاراللانمتاداريلاو
-_~س؟ثيلبرلودنويطههرهءتاشاوموة،دمششروهأ:يلاتلاو~اىلعةردقملاةرركتلا
،فم،تلادقوءثيلبرلودنويلمءرلماهلانيد1افيلاكتأىيلبرلودنويلملمرمتامدذو
___و،لةللماملاهبنوفأملاة~اتايوتسلاباةيل،٠:،اماتلاةددبتملاتاقفنلاةنايم
هةيفام.الاوأةد_دبلاتاغنلاب١وبأنمليلقأان:نابلارتسي
ء~.ردبو،تاداريلار٠ادافقيرل-نعيهجتل١ةنايميفة-ردملاامورشم)هااليومتمت_م.
~___سرهت:يليامء-رانثملاهفهنغستو-ةيساسلا-سلانعةبتانلادثاوفلاقير٨نعةليلق
ةديساسلاتاينبلاو،ةهارحلاوةعارزلانيسحتو،ةيثا<هحلاتامدذلاةيمنتو،نميماولانيف.اذوملا
هةعافلاو،ةييلهتلاوةيعامتجلاتامدلاوءزناتء-لاوة~اوءةيلادمتقلا

ة___هراخلارداصملانمن:ورقااوةنووملاقيرطءنعىداهتقلانواهتلاربنانربليومتمتو_مل
ةديسثرلاقرط1اةهحتمل١ةكلمملاحمنوامتلاباهليومتمتيسيتلاةيسيثرلا؟،راشملالمشتوهاساسأ
ءوي~املااياحيناليهاتلاةداما-دانربوعافدلاتمت،ايتحانمزهوبرشلاهايمبدادملاتاكب.«و
ىندماو~١وزولاتاعظ-ونيعرازملاراشمةهماسميفزبهانرعبلااف-ت~ةدصنلالاوملامدذتستو
ق___ط.انملاةيامحو،عماوشلاوقركدلارتديلصتوىرلاتاونقوروسجلاأانبةداعاو،لامسلاديهو
ل~ومترمتسيسو•ةماهلاتلتمملانماحويغولزانملان٨-اوأأانبةداعاوءراهنلاوةيلحاسلا

قماسلاثريرقتيفة-اذلاةندجللااهيلاترام>أيتلاعيرام:ولار،،~
ة___ثلثلارل~انم~٩` ~ هيبورولاةيمنتلاقودنديميويبيراكااةيمنتلاكن.وةيدنكلاةموك~ا٠ةيتلا

ساماراوغاشةدع١-سغتقمبئشنأ٤ذلا،يبيرللاعتجمللةيساسلافاس٠،لاد-ألثتي_م)
ق__ركنع)يلب~افيفامب(أاغىلالوهلانيبىهادتقلالماكتلاحي.بم٠تيف،مومممامل
كلتلاةكرحتنرمتل٤همماعيفو•ةثوتشةيبيراكقوسأانئنا

ع~رت،ةيساق)وفضلييلقلا
تنستيلاتلاماولايفوهأاغىلالودلاى~يفتاعوفدملانايملثسلازكرملاىلاةيسيثرةفصب

>ه١ةرتفلا،هسخنثتبرملا)ما



ة___~لملاويف~ورلنثلامظسنأمغر،اغيفاانستةث_اتئملانالبلةماهلاةيدامعتقلاةااحلا
•ةمثاقتا<ظل،>//ماعللفنادلبلاهفهاهلتم-رهتقلا

رهراكلاةقاذمقفةيمنتلابىةملارمتؤملا
ة~داصتقلاةيمنتلارمتؤمدقعةكوتثملاةبيراكلاتوسللة.سنلابة~اتاروطتلانهناك_هء
~~ودلاكنبلاةياعرب،ممممبمسدملولانوناكلهوهءرفنو1نشاورفرهبيراكلاةقافل
ة__~الاجميننواتتلليبيراللاقيرفلاأا<فامترهتؤملارارقىلعأانبو•ىرخأتامظنمةدعو
يب____راكلاةق.؟ذمنادلبنمويبكددعقلاةي-راذلاةدعاسلاميهقتزيزهتوتيسنتلة_هاصتقلا

منار__زديننو.٨دنمم:«وءفهقعىللار_رألاق_رفلللولاعامت-لايفوه)زميلب.افيفامب(
ماق٠•ممهينوب

أنبللاوةيبيرأل1اة~اةثيحأامثننابئتيرفلا
~ر~،يتلاةينقتلاةدءاسمللةيرادلاا

•)مم_همتارقذثلا،ه،/»دء~٠هو/،~دءوىام..أرظنأ(يثامنلاةد~امملاربتهانرباهيلع

_٠•ممةوت_~ال(افهنأيثامنلاةد.تملامملا-انربلثممنلعأ،عامتجلا~1فيفو_ههو

،ةد__دثتم1اتايلولاتارلودنمرلوهنويلم•ليثطلاةه~امملاربهانربمهق_سء٠م٠
ز~وتتنأرذبييميلق.اانو~ازيزهتهورجنأو،.هبيرالثلاةقلتنميفةينقتلاةدعاسلار:ارغل
تا____~ؤملان_دتبمثت)ب(؟يبيرألاداحتلازيزهت)أ(•ر.هةيسيثرتلابمةثلثىلع
ة~اولانادلبلالم.ثيثدحبنواهتلاع.سوت)زب(•اومننادلبلالقأةمد-ىلعةيميلقلانود

~__~اةدعاسلاميدقتبيثامنلاةد~امملازبنانربماقامك•يمبيراكلارحبللبكلا~ذوحلايف
~_ثامنلاةدتملامملازهانربرزد.هخلدمل_لءممةتفللةبسنلابوهيثانثساسأقلعمميلق8ا
ا_~•ةدحتملاتايلولاتارلودنمرلودءم)•هههردقلدهمىد١،:را.١٠لتفتمقرزيلبل

•م٠•م٠٠ماعيفقافنللرلود)ءه•ه•ىلعديزيلاموم-ممماعيفتمدقرلودمءم•••

تا~لو1اتارلودنمارلودل•رت~درفللةغلكتلدهمبةيذغأيبيراكلاةق.اذمدروتست_مه
ني__سةقاذملايفةااابلابمنقفاتتوهملاتايفتله~اقلعأنمو_ذو،ايونسةد~ا

ل___كدروتستوغابوتوداهينيرتادماميف،ييبراك1ا-٨دنمناهلبءهبو•ةثاملايف)•وم•
ىل_~دقدروتسملالوتبلا~الثتو•امنمبكلاأزبلالوتبلالثميوءةقام٩لانماهتابايتت.ا

هل،لهماعلولحبنادلبلاهذملةهقوتلارهبنبلادقنلاةليصحنمةثاملايفمو

ن~ةرتفلايفنوإتننئاويفةيبيراكلاةم-بلاأاءهنعأعوتبااعريفولكاشلاهفهةرتب.اوملو_مه
~___~عامت-لاةياعريفنأتمأاو•يلودلا~افارئنات_موممهينويمنارزهولاو
ةد___~امملاربتانربويلودلادقنلاتودن-وةيكيرملانادلبللةيمنتلاكنبويمراكلاةينتلا
•يلياميفاهزهومهرونءتاملاتارارقلانمددعىلاةعومجمااتلصوتو•يثامنلا

ن_دمرلودنويلمممءاهعومبخلبيتاعبتميذقتنععتتءلاأانثأنيعبتملار-هبنلعأ_مم



ة___ديمنتلاةثيهتميقأدقو•ةيبيراثلاةيمنتلاةثمذىثيرل٠نعليومتللةدتملاتايلولات١رلوه
تاد~ا~اوةيل~اتلمولاميدقتهقا.ا٠نقفنوعبتملان_ا.تسينرمرا_اويفوتل_-أنمةيبيراكلا
ةوي__~نيمامةبعم.ة_دابتقالكاشمه-اوتيتاارهبير51اةق<ا٠دنمناد~تاقو~فدملانازيمليومتل
أد~تلاةنسلال٨-تاعربتلاهذ_.نمتاعهفدملانابتنأتقوتملانمو•ل-د~لاة٨سوتمولهلا
ن_رلوهنويلم))ل،اهنعنلعلاشبسيتلاةدعادسملاىلاةفام:7اب،ل٠٠ل،هيلويرهزومتيف
هرل___يلام->اقلا~دسلالاذة،فام:لاتاعوبتلالدمتنأيفبيو•ةدهتملاتاي٦ولاتارلود
تارلودن_رلودنويلمممهلباقم،ذ(ابيرقتةدتتملاتايلولاتارلودنمرلودنويلم)مه
ر~ررتنتيتلا،امدلمهلةيبيراكااةيمنتلاةثيءةسراممنمىلولاةندسللتردقةدتملاتايلولا
•)م»٠رهينويمناريزحه•

ناد___~اتاموك-يلثمنمنوكتت،ةهاخةيرا<ثتساةنبلأاشناىلعةعومبملاتقفاوو_لم
~فةيلودلاتاسسؤملااهمحوتقتيتلاةيميلقلاربهابلا،ةلتدربمب،موقدت،ةعبتلاوةديفتسملا
ىر___~لاتاموكحلاعهروامثتتمث،اممناشبةيمدسريغةيلوأتاشقانمأارت>اب،تاعاطةلافلتخم
•أام.-تلابسح

يت___~ا،ةينقتلاةدعاسللة_رادلاةن،بللاة.٨شنأةلمداوملماكادييأتةعومبمل١تد_أو_لء
•يميبراك1اةقلننمناد~ةيميلتا-هاربدادعاوةينقتلاةدعاسلازيزهمتوقيسنتل-~انمتئشنأ

:يليامام._أعامت~.لايفررقتو_م•

ل_~ىلعلوانتت،قهاربوتاسايسع-نوةعومبم1ااهئشنتلمعةقرفعمتبتنأ)أ(
للذو،ريدسلاتاسايسرتنتوىرادلابيردتلاو،ليومتلاونامتئلالابميفتابيتوتلالاثملا
•رداذلاءائةلاة.ا.>ذنأزيزوتل

ة_را.بتلاتامولعمللماظندادعاةيلودلاةرابتلازكومنمبلل٠تنأةعومبملاتررق)ب(
ناكوهاهتاردا.دةهايزقلعربراكلاةقادنمنادلبةدما-ةيفبقودسلابةق~اتاأامهقتس8او
ةيلودلاةرابتلازكوم-اعامت-ايثامنلاةددتملامملاجانربويلودلاكنبلادقى_نأررقملانم
ةرابتلازكوم_هدويناكيتلاىرذلاتاحاوتقلاوتاحاتقلاهذ_ء́هشقانملس١فألب٧فصتنميف
.تارها.هلاتب<بشتلةكوتشمةل>هع،.كولةيلودلا

يلحملا<:٨متسللةيذغلازباتن8ربراكلاةق٨ننادلبىلاةدعاسلاميدقتررقتو)ن(
_~اابيأررقتامك•يماززلاثحبلايفةق٨ذملاقالسىلع.`انئنبمايقلاىلعقيرفلاقفاودةو
•نييارزلانيجتنملارافمعاهمدفتسيقوسلابةق~اتامولعمللةديد-هطبمث«

ا~ايميلقا١٨امذنلذبتنأةينقدتلاةهعاسللةيرادلاةنبللانمةعومبملاتبلا)د(

د____~ادسينألبقملاعمرنسلانأم.نهوهيميبركا~،التاموكحعهنواةتلابةقالدلاناتنايف
ةقالتللةليدبدراومزبتنيو،ةقاكدلاأاق.يبادتنمديزيو؟ةيلحملاةقمل٠دلادراومةيمنتيفتاموكولا
•ةق1٨لاةراداودلسلفتمعديو؟)ناأ،ةيمدفو،ةيسئنو،ةيرارهو،ةيئامرهك(



ىب~راكلاركرملايلئنمم.._لمامقيرئأائنئاقلعؤائتلامت،ة-ايسلاعااةبدو)ه(
هاممتيمئتوهبلقلال.دايدسلابر:ودممئلللمء́ة٨لداهعال->أنميلوهااسبلاوةحايسلاولو~

ه_~تلاةدعاسمللةيرادلاةئدجللال-اوتنأقلعتائتلامت،لقئلاحا٨ديئو)و(
ل_~رهرد́ة~رأارئموهايلاحاءذيئئتوا_ددادعاىرابلاةيئامثلاةسلقلا:_رانئملابمامتهلا
را_~~ا́هئايىو:ىو~الئئللدراويلرر-طن،يعبلقلاىوبلا•٩ذلاةدعادمس•يهأيئئتلا
.ىرحبلالقئلاتايثاص-او:هتراداوأائيملاةثيممرهاذلاري_رئنتل١و:هتايلمعو

دا_~لاناد1نيمنماومئناد~القأةاات،́هسارد.ل.هئئميعرئؤنيرئماقو)ر(
ة___أسمىلامامتهلاأ~ا~ا-قلاء:_رفلااد-هىئنقائدقوه)رعيلم:افيئام.(يببراكلا
قود__ءأامئنئاو،ةثاأئتائوعمميدةت•~هةدد~ة~ال٠١فل٨ث،ةكوتسملاتامللا
حا___~~-ادتع~ا~وهةيساسلاتاجايتم-للنامتثاقودئدموءةعاركات٧دئهدمللرثاد
ل٠____دسا٠لاهدهلهيثادئلا~دمائتلالامكتسلبدسائملاتذولايفئيديئتسلاوئعيعوتمللنءال
~__~بتملار.همنأط-ولو•نادلبلاءدمملة~اتاهايتحللةمثلموتوتبءو،امليومتو

د__سلتهم-ويئنلاةثامهبرلارامثتس8اء_راسمنممنمامليومتماوموقيسيئنلاحبراشملااوددء
تاسا~اه~و،́ة،،ناملاةيمرتو،ةيعاررلاةعائىاريرهت:لدىفامب(عيراشملانأوءناد~ا
هيبراكلا́أيئتلا~نماشءألاومأتفلت)زتلاناكسلاو،هايملاقفارمو،ذرللاهئايصو

•يميلقلالماكتلاةكرحبة_دتملاىرخلاةثيد~اتارو٨تللز-وميلياميفدري_مل

ةد_____دبلادعاوقاا~دسقلعةكوت.ذملاتوسلاأارروسلبمةذاوءوممماعل٨-_مم
ناه~انيباميفاهلىرابتلالهابتلاىرجييتلاتاعوئدمللةبسنلاب<ا؟لاتاداهمذبةقلعتملا
ر~ل/يناثلانوناكلنهارابتعااررقمناكدعاوت1اههىفافنأدبنأنممعرلابنانو،أامذىلا
د____ىذلال-دلا~نماومننادلبلا~أ́ةيامه~هوتلافدسسادقوءماعلانافنم
ش____هتملاه_دبلاماظنلاضتحمةيكرمجلاموسرلانهةاف~اعلسلادايتساةبيتنهلرئرعتت
ء(وموليربامناسينلىتحماظئلا:اذ،فنلارهرأهقفكلفنعلم.:ذو•ل_لاتادادممنب
ع___.:ومديدبلاماظئلاعضولةمزللاتاهيرئنتلااوندسييك1تقولانمديزم.أاضءللنام_كاةيغم
ر_انيمينانلانوناكلنمارابتعا،اومنرثك8انادلبلاموقتنأىلعافيأسلجملاقفاوو•نافنلا

ىلعتوم:٠زميتلاءامامتةهحولاواهتغايم-ها~اةكوت،:ذملاةيجراذلاةفيرعتلاقيبلنتبءمومو
او~_~لقلانادلبلاامأءيكرمبلانواهتلاصلبمللوممماولةيكرمبلاةمثاقلاةفي_س،اسأ
د_فرىارزلاقيوستلالوكوتورمببش~اميفوهايطعانكممكافتئدصينأدرجمبد~امبفاق_ل«ف
_أررقدقفمثنمو>يعارزلاربناتنللل-لاليو١٠٠كا٨سلن.ثتلل7اهفاساسأرفويلهنأسلبملاثأر
را_٨ايفلوكوتوبلل~ام٠»:ارتسابيعارزلاقيوستلالوكوتورمبب́ةينوملالم~اةقرفموقتنأقفبني
هةكوتسلاقوسلا



ة_دباسلاميدقتليميلقاعمرمشىلعبثامنلاةدحتملامملاحهائربقذاوةنسلانسفنل٨فو_مم
ل__اكلالبغشتلاوةيذفللةبميلقلاةاذلاذيفنتبعارسللييراثلاةيمنتلا،ذبقيرلنعةينقتلا
ر__~ة_٨ذملادامتعانهليلقتلايفة~اذلليسيثرلا~دملالثمتيوهةيبيرالااةيلغل١ةكرشل
و
نعةيذغلاتادرا

ر____لةنأ(ةيميلقلاةيعارزلاتابتنمللقيوسلانيستوربتاتنلاةدايزقيرل٠
ى_~،زيلبيفنيتويبكلانيتعرزلانمةعرزمأانئناة.٨ذلافدمتتو•)هلعأم•ةرقهنلاام-،أ

لو___فلاوموغرسلاومسدسلاوأايبوللاوايودصلالوفوةرذلااميفعمزينادف٠ه••اهردقة-اس
ل_ثمتية-٩ذلانمةيشاملابقلعتملاأزبللةماهلابناوبلادهأناف~فنع٨.:>فو•ينادو-ا
•مميلقلارذةيشاملانمةيبكناهلةةيبرتيف

فار_~٠لاةددوتملاة-اقملاةثيعتماق،لوأ:ةما-دةيفامناتارو٨تةثلثتثد-دقو_مو
رلودنويلمم•يلاةثيهلليلاملام_بحلاةفمامذوبءىرخأرومأنيم،يبيراكلادامتللةهباتلا
ر_~أ(قتسلاديدمرلافدنىلاةيمازللاةيوستلارادقع:يفختوةد~اتايلولات١رلودنه
يب__ركاةدعاسلا~أائننابوفابوتودادينيرتةموكهتماق،ايناث•)هلعأههةرقفلاام:.أ
نيدبتاغوافملاتأهب،اثلاث.يمبيراكلاداحتلانادلبىلاةينقتلاوةيدادعتقلاةدعاسملاميدقتل
٨~اويبيراكلاةقدلنوايقيرفانمةنيعمنادلبر:هبنميبويبورولاىدادتقلاهمتجملانادلب
.)٨/٨،.-76لار__~ذنأ(لدد.ماعيفيهتنتسيتلايولةيقاف،لثه8ثافتارتدنولىداهلا
ة__~ابدهوميميلتا~ومفاذتاىلاةيمارلاتاحاوتقلاقلعييراكلاداحتلانادلبتقذاوو
تيبثتو،ةينقتلاوةيلاملاةدعاسلاو،ىراجتلانوامتلالثمىم<وافتلالحمةيسيثرلاتلا.بلاةفاكل

•مورلاوزولاوركسلايفىرابتلالهابتلاو،ةيعان-اةيمنتلاو،تارداصلاةليدمح

~_فاعامتجايبيرللاهاتتلانادلبوادنكتدقعلوموريانيميناثلانوناك).يفو_مو
ا~أرظنألنيفرطلانيبيعاندملاوءرابتلاوينقتلاويلاملانواعتلانأشبنافتاعيقوتلاكياما
)).،٠وام/ءو/ءءورو(مموممناترقفلا،قفولا،ريرقتلااذعنمنيش-اوثااثلالدمفلا

ة_~امهلافلأ __

ن__رثكأنأام~ناك،يلباتيرغراصعا_اصأامدنع،٠وممربمتبسملوليأ>ملبق_مه
ةراشلاتقبسامكو.لمولانعيللاع~انسيفنيذلانييلحملان6سلانمةثاملايفم~
~_اسفل،ةطاعلاىديلاثلثبردقياماهبلموييتلا،ةعارزلاتدفرمتءقما-الصفلايف
~ذىلعبترتو•تام،لادياممم~دلذكو،رذماوحلاوزوملااعالةةدماخو،را.هعللةبيتنةديدن»
،ةد_~اةكلمملاةموكهتدمعدقو•لمولانعنمييلمملاناكسلانمىرفأةريبكدادعألل<وت



نو__~ه•قلعديزيامبايمسرتردتيتل١و،داصتقلاامبينميتلارثاسخلاتردقنأدوب
متيلبرلود

ةد~اسللىزيلبرلودنويلملهرلاهعومبمغلبيزيلبر1اةدما-ةنوومميدقتىلا
ننا~اىلعمميلقلاةدعاسلةنوهملاهذهنمز-ز؟سوهويخلاراممعلابق،~ذاتلاةلاعارذ
•نميسعانهلا

منار__زحيفهعامتدبايف،ةيداصتقلاةيمنتلالاجميفنواتلليييراكدلاقيرفلا،ائل_لم
١_~و•ةق٨ذملايفةثاملايف)>وء•نيبنماتتةاالنبلانأ،ةدعاخةفصب،ا٥ل٥هينوي
ن__هيلاجاتحتامىلعلوه~ايفيبيراكااةقلتنمنال1ةةعامصىلا~همتيبادتفذتا~للل

ةلامولاوةيمنتلانمةلوبقمتايوتسب_ظفتحتنأ،ىرخأرومأنيب،رتيكتستثيدمبةيبرا-تادءاس
،ا٠__~ىلعليومتللةد~اتايلولاتارلودنمرلودنويلممممميدقدتبقيرفلاأام-ءأمتلاو
ة__~اضلاتاعبتلاعمخلبملالهينأرةوتملاناكو•ةيبيراكلاةيمنتلاةثيث»مدقتىذلاليومتلا

ل_~اقميف(ةد~اتايلولاتارلوددنمرلودنويلم)موىلال٥م•مم٥موةنسلال٨ف
ةستلاةثيفةرتم،ابملىلولاةنسللاردقمناكةد~اتايلولاتارلولنمرلوهنويطلموغب

ااملمولةيبيراكلا
ريز-ل•يفررتنتيتل

ن~ددعليومتقلعامذ_أاوقفاوامك•لدم٥هينوي/نا
ن_راثم

تاهولممد-وتلهنأينءةقإسملايفاومننادلبلالقلتةينويتلاةثامهبرلاراشتسلا
دلبلاوأةيبيراكلاةيمنتلاةثيهاهتلومميلقلابةقاعتملاعيرانذملاىأنيبت

سيلن~اذلو•ةعبتملانا
دا~لاىلعسوملمرتمابرثأىأارمي-أقيرفلاهذذتاىذلاأاردبللناكافااممدكأتلانكمملانم
•ةلامملاويلحملا

ذماكسلا_أناب

)هلعأهةرقفلارظنأ(موممماهلةملاةلاهنعهبائن:دنيفأارزولاسيثروسياربديسلالاق_مء
زي___~ةنيدموليفيدليفلزنمءه>و-أانبىلا،اهعتاراداقيرل<نع،تدمعهتموكدنأ
ةموك~ااهكطتيتلاةيمنتلاويمحتلاةكشوةيمنتلاليومتاةسمسؤمتقفاو،كلذنعلغذو.نابوملابو
•يبيراكلاةيمنتلالنبنمةدعاصب~ذو،يلاوتلاىلعناكسلل.؟.رقمءهوههىلع

لهتيلاملماكلاباتيرغراصعام١هء٠وهلربوتكأملولانيرشتيفريراقتلايفأاجامكو_مو
ر___او~ةوي~٠نارارضأة~أوىوأملبسخم<٠•ء»مبرقياملهجامم،لزنممه•نم
•رف~لزنمم،••

أاررولاسيثرسياربديسلالاقو_م•
يب~_~ديدملولانونلثميفةينايملابرداخلاهنايبيف

نأ_ر_~اة-اخةفصبرامث،أو•تينبةقلزانملانمايثكن~١،)هلعأء»رقفلارظنأ(لو>م
ةكشنأو:لزمنممهوم>نيبامأاشنابايونسموقت_٨_ا-ذتلاوناكسلاةرادا

ة_~اويمعتلا
ة_دتلاغاابملاز:وبنأىلااف_أرام:أوءناكسللر٠ورقحنمىلاةفام:لابلزمنم)»أانببتماق



ت~دمدن)هلعأممةرقفلار.ظنأ(ر1هعلابقعليهأتلاةداعارهادنبلةد~اةكطملاةموكء<نم
نو_~_~_ديطاهنبمردقيناكناكسلايفرامثتسلايلام-،اناو،ةيناكسلاع_راشملاليومتل

هىزي~رلود

ن___نوكتتميلقلايفةيبلااتاسسؤملاتنكةدتملاةكلمملانمةمهقملاتامولللاقذو_٥ل
زي___~ةنيدمرذدهاووةدسخلاأايهلانملكيفدهاو•ل،ممماعيفةيموكهتايفم<دتسم
نا__فظومةيهدملاتامهذلاةراهايفيسيثرلايمب٩دلالوؤسلادعاسيناكوءنابوملبيفدحاوو
•نورفلنوف،اذومويسيثرر:،رمتف.ظومو،نايبك

رب~ملوليأهيفهاق1أىذلاتلاةلاحنعهبال،ذيف٩ارزولاىميثرىعياربديسلالاقو_د)
،ني____~دلانعيفظوملانميفكياماهيدلةيبل٠دلاةرادلانا،)هلعأهةرقفلارظنأ(لووم
ايرلملاروهظ~واتلريبادتلاف١ذتامتهنأ~افأو•ىاعساتامددناهيدلميلق8ا٩ايحأعيم-نأو
ا

يتل
؟ر____~يثيبلارتاحملاعزما_ربنأو؟أاي-أةهبرأيفاهنمت8احروهظنعغلبأ

ارزو~اسيثرنلعأماعلارفاوأيفو•أايحلاتايفشتسنمنينثارفىرجتةيسيثرتاهادعانأو
هةيفيرلاقا٠انملايفةيحصت١هايعتثشنأهنأو-ووزب٠اروأةنيدميفينباديدهىنشتسمنأ

ة__~اعامنو~لا_ه

اقهارتتىني~الافط>~ىرابباميلتلا_6ل
~

تامولهمللاقفوو•ةنسا٤وتاونس٩نيبم_رامع
)ل~تانايباهنعرفوتتةنسره~يحو(ا٩لهةنسيف،ةراللابةمثاقلاةاودلانمةمدقملا

م1___~،ةموكملانمةناماىلعىلصحتةيثالتباةسردما/لوةيموكهةسردماددهبوتتمنك
نو~ليملت١•••ودمن:~ىناك:النع~فو»ليملتلللللىلايناجملامميلعتلا

اد~اميف،سرادملا،.بجريدتةينبللاتاثمبلاتناكو>تافورصمبةدهالةيثادتبالسردماايف

لا٥ذهلم´فبو•ةيثادتباةسردملا
~

د__سلازكرت،ىثادتبلاميلمتلاىوتسمىلعةةه٠ولاسس
ط١

~
•ىوناثلامميلمتلاةيمنتىلعن

از_.زم~١ةدملةساردىلعاولصحةيوناثلاسرادملاذيملتمظممو_وو
~

م~__~ؤتتاونسسم-ز
ن١____~او~ا،رديبمكةهماجبمميلمتللةماملاةداهئنللىداملاىوتسلاناحتمالوذدل
مومدم١_~يفو•سداسلا~ىايفبا٨اانههياتمدةعسرديو•نونفللةيكلملاةيممبلا
ز~__ةيساردزذمىلعاولصهسداسلاف-ايفابلاط)ه•كلذيفامب(ابلملهوموديق
ت~~اكسرادملاهذهنيبنمو•اسردمموهمصيلمتىلوتو،ةيوناثةسردم)ميف)ةموك~ا



ناأو•دارفأامحريديناتصاخناتيقابلاناتسردملاولوريدتةبئيدلاتاثعبلاووريدتةموك~ا
ن_~،ابل1او،مو،ةهبرلاةيموك~ادثاعملانمةدءاويعو،ريلببةينقتلاةيلكلابنددبوي
.ةينقتوةيفرهة_اردنوقلتيابل1.:ممهوىوئاثلامميلوتلاةءاردنوقلتيابلا٨)مهممنيب

لو_~نيتن_ةدملةساردندتيتلا،ويلببنيملمعلاةيطيفنيديقملاعحمجمناكو_،مه
م~و>ا٥•هماعيفابلاما٠لهل،بردملاسردملاةفعقلعلودمحللب(ال٠لالعؤتومولبدلاىلع
ق___رلهنعةحاتمتناكةيهبراذلاتاساردلانكلوميلقلايفيلاعلاميلعتللد»اومكانعنكت
ة_~ارهللةبسانمتط-ؤمىلعنيلم-احلاب٧ا٠للة-اتمر<رفلاتناكو،ةيبرغلادنملارزوبةهما_
ءراحبلاأارواميفىرذ~لادعاوملاوتاهماجلايف

ا(ةملاةلاهنعويخلاهبال.ذيفءأارزولاسيئ~رسياربديسامدقدقو_مه
~
ةر____فلارلفن

ام..ةيلاتلاتانايبلا،)هلعأه
~

•ة_~اتامدفلاىلعهتموك-اهتلذدأيتلاتانيسمتل١ن
؟لازوروكةنيدمينةديد؟ةكوت،ثهةيلكأاشنا)~ا(:يليامةيسيثرلاةيميلوتلا-_راشملانيبنمو
ةد___~رتسوتو)ع(؟زميلبةنيدميفوأايحلانمنعينثم١يفةديد.س،رادمعبرألامكاو)ب(

زمي_~نيملعملاةيك.~يساردلاجرنملايفةعارزلاتلخد~ادقو•ةنيدملاهذعيفورفأسرا٠
ةءارزلالاذدادوبىلولااهتنسةماهلانابوملابةءردمتمتأو•ا،ممرياني/يناثلانوناكيف
م__~دقتبميلقلايفسداسلا~دملارتهانربةموك~امعدتو<ةساردلليمسرلااهجمانربنمزبك
رب__فمسبلعتةلىاوملةيسارذرتدنمىلعنييزهلبلالاسرال.داوت،هو•ةيساردلانذملانمريثك
>جا~ا

ر~أ(٠ءممبمسيد/لولانون6ميفةينازميملابقاخلاهنايبيفأارزولانهيثرمدقدقو_وم
ء••~ا_~تناك،هلاقاملاقفووهةيميلعتلاتارولنتلانعةيفا.<ااتامولعم)هلعأ)•ةرقفلا
م_تدقو.ةموك~اسةدعاسىلقلصحتاهلكو،مميلقلايفةحناثةسردممموةيثادتباة_ردم
•ميلقللةيقيقحلاةيمنتلات١؟ايتهاةمباومليلببيملعملاةيلكوةينقتلاةيكلاليك:،ةداعاوعسوت
•ر_ىارزلابيردتللةسردموةبوناثلاىلولاةلهرمللسر١~دموةينهمسرادمأاشنامت~1فنعلم-فو
ل~_ثم،نميةفانلايينهملانمنوديدعنوييلبقبماةيناجملاةيساردلازذملاددعديازت-هو
رب__انبلايفو>نيململاوعتهلاأاملعونيالاونيسدنهملاونييعارزلاوتانسلاوةابللا
ر_~ولاة~رلاسرادم،،1́فيف~ةيميلعتلاتذارمللتاهامتعاتءدثف٥٠ههومامليسيثرلا
»نت1أ،ةيعارزلاةيوناثلا

ىن~ر~ارارقلاوعلولا.م٠مموماعلثاوأيفمميلمتلالاجميفناماينارولبتثدهو_وم
ىذرر~~ام.يبيراكلاناحتملابةماعلاميلمتلاةداهشناحتانعةم.٠امتسلابةموكملاهتذذتا
تانا__~لازسلجمديدبلاناحتملاىربي~سيه>هتيعونيفقباسلانامتملاثامينأ-ةوتي
ما~اانللفيفديدبلاناحتملا~فوسوءيببركاداحتلابة)بترهةسسؤمهفعوبيببراكلا



٠ايرلاوةلماكثماامو1هلاونب.رات.ااو1..فام_ن_بااوة.يلكنلاةدغ_ا(<اةفتاعو.-ومةدسذ
مت~~سو)تايءا

ة__~اوىرابتتلاميلمتلاوةعارزلا(رثرذ~اتاعو_ومةثلثلمشيثميحملءل>ماعلولحمههيسوت
همممهماعلولحبهاكربتممئملالمشيمث،)ةسابسلا

ةديلكيفل٥٠وبمتبسملوليأيفلمولاأند،نعيمسرلانلعلاو-ىيناثلاماملارو~او_ءو
ددبىلاةدباحلادستنأامنم~ددهلاو،ةموك~ااهلومتيتلا،يلبباي.ولونكتلاوملولاونونفلا
ن__ةيلثلانوكتت~وسو•ةينقتلاوةينمملانيدايملايفبيردتىلعنيل-احلانييزيلبلانمبكأ
~لامدقتيتلاةيونائلاسرادملا

ري___فوتررقملانمذكنلفنعلمءفو؟سداسلا~،هلاتاساردن
•تايء.ايرلاومميلتلاوةبساحملارذمولبدقلعلودحللةه-اوةنسةدملةمدقتمتاسارد



تو~لتلالمقلا

ا،دنبلااأدحيفادهرظمىدل،رابتعلان~ةم.-ا:~اةن.بللااتمذ،:أو_ل
~

ةيعم.بلاتارارقماكع
٤/للراوقاا٥دحانذ٥فمح.~أيفامب،ئمضوملابةلصتملاةماعلا يبسيل/لولانوناكاليفمخ~ؤملا٤

اشبأللم
~

اأ__~نما)٥رةفلابو•لرمعتسملا~ومنلاونادلبلللطقتسلانيذمن_ءاذيغنتز
~ةم.د1ذحلاةنبللاىلاةماعلاةي~بلاتبلا،رارقاا

را~_~ذيفنتدلةبسانملالئاسولاسامتلاةاصاوم
اهلطقتسادعبلنتمليتلاميااتلانى٠-يئاماتوايروفاذيفنت)او_د(اوا)ةماعلا~-_ا

اب.اقبىلعأاضقال٥لد~تات.وتقم-_و،ةصانةغصبو
~~ا~لنعريرقتميدقتورامعتسلاس٩امذع

زمثطثلا.ةمبارلا1زترودروفةماملاةيعمبلا
اوه٩

~
رار_~رابتعلانميمبانيأةدم:ذملاةندجللاتذ.،>

د/لو٧١نوذاكالءفخمؤهلاود٤ملاةماتلاةيعمتبلا
ةماعلاةيعم.بلارارق:اذكوا٥لليمبمسي

•ميلاقلا٥~-٩نأشب،أ٩للربمسيل/لولانوناك٢هيفذمرملااه)/لل

ناكيه~ل
~

لممةترو،دنبلااذ،:يفاهرظنأانث~،ةنتبللامام
~

~~ا(ةماملاةناملااهتدم
•ميلاتلاهذهبةقلمتملاتارو́-تاانعتكولمهئمضتت،)لعفلااذ~قفرم

ةعا.ذلاةن.بللارارق_أاب



...>•••.••••.ةمامةسل

•ةيسايسلاوةيروتسللاتارو.´تاا

ه>ةيلامهتقلاناضولا

••.ةمعامت.->لا:اضلا .رو

ة~بلعتلاناضولا



عقت٥فاسمىلعدتمتودراوي1رزبنما٩ز_ب،~~ا_سيفين_رتيكناسو،اون~الكنثت_~
ن~از_-تنسنفناسةريز<-لكئنتو.ةي~رفلادندملارزءنمنوكتملاسوق_اوفقير.٨_اف~يف
.نيد_وملاونبيقيرفلانم،اساس~،٥،.برملالود1اناكسنولتيو•دراودنورز«

ناكسلاوة-اسلا

ا)ل•ة__هاسماا

دالسلا()لدحبرملاتارتموليكلاب(

)ادوبربك1فقذامب(اوغيتنا
ليفنا_ى<ديفين_ستي5ناس
وز..تل:يفامب(تنسنفناس

نا~ةسات_انيدانيرمثذلا
مل>٠:)تذسنف )م.»

)5٨/ةم5٨/5،٩<٩٨/ه٨٦هاك٥دتولاممطلةيثاصء>لاتاساودلا•ردصلا

ر1ذبهنمبكسناوءتذسنفناسيفرييرفوسلب-_ناكربراثءا٥لةليربامناسينا،يه_٥
يلاو~~~-رداغءك_ذلةبينمو>سودابربىلات~و٥فاسمىلاو٥ريز<بلاقوفرابغلانمنانإ؟أو

•٥ول٩وياربفم٨ابمنيفايراسزتبمع~ليفنللصفنمروتسدحنر)~(

ه٥روشنملاريراقتاانه٥دمتسمأز<--ااذىيف٥́دراولاتطولن~ا)با



م_~٨-ابامان:لبلانم~اوهادمراة،<ذ،.ةننمضة~اولاةريا٠.~اةق،ا٠٠ذملان٠«:ش٩ههه<
هىوتسممكلمعاهلابرقأاويللازكرمهليفمس_اويامتدتو:مهتداراىت.-م«نكاسهمممترلا~وأ
دستملاتايلولاوةدمتلاةكلمملاو،يبيراكلاةت.افنملزلزلارثيبحامةت.:.انمترف~طهقو
مرثاىلعوهنلبلا_طاسنةدبقارملتنسنذناسةراينبةيكيرملا

وتيكنوتليمأارزولاسيثرنههم-وملا٩ادنلا
اويبيراكلالقإ٠ذميفتلاكووءتاموك_-نم،تاثاث<اميلقلاوتا

~
،ةيلامشلااكيرماوامورو

او_•
~

،ه~_~ريمناريز~-ليفتنسنفناسناكسىلاة._-ومدملكينءوتي5أارزو1اسيثرنلع
نودبمممنكاسمىلاءدودلاناكسلا،~ن~كاتيب...:تسي،لزلزااملعيبمدامهت.<٠>اىلاادانتسا،هنا

ة__بيت،و•دارود~ولتباتااةريزبلاءذرم́-يفنرون٨تينيذلا~واأانشساب،متهطسىلعفو:
سيئرى_٠زمهتساو.هينويمناربز-للىلاللنمديتنلايفاهباوبألابقتسلاز5ارمتقاغ«،ك1،أل
يفةك>اشملاىلعتنسنفناسناكسعسمعبل-وءناكيمبلااهيفببستنةلاةديءلارارضلاأارزولا
هلانبلاةداعالامعأ

ثراوكلا-لا~-يفةياقوللييبراكلاةق٨دنمدا~هتسالو.-ىلولاةبساردلاةقإ~اتدقعر_و

~اكيفهينوي٠ناريز<؟دءهىلا٠هنمةتفلايف
نمرثكأءودنلارضندو•ايسولتناسةمصاع،زيرتس

اويبيراكلاةق٩ذهيفانادلبنولثمياكراسل٤>
~

ة__سملقات~لاذكو،ةيلامشلااكيرهأوابورو

ةش.٩ذمرفةييب.لاثراوكلانمآيةولانهيسحتةيساردلاةقلن~ادتع٩ارونمدصقدلاناكوءةياودو
ه__تولكيف،ايسولتناسأارزوسيثر~.-:ناكىذلا،نوتمبمركنو،.ديسملالاقو.يبيراكلا
دادحتدساةلق،ا-تفسيلرمظاتنسنفنا~يفرتادناىذلاري<:لاروناكربلاناروثلانا،ةيحاتتذلا
٨.ذةيلاعنقيسنتة1افيألب،~راوكلانمةياقوللييبراكلاةقطذمنادلب ،اذءدىلعو.ةيامبلا٨.
هىربكلاثراوكلارثاىلءةدعاسملاقيستناةيميلقاامئذنمأاشناىلااعد

ةيسايسلاوةيرقتسدااتارو-تلا_)

٥_~ارلاةيروتسمللاتايبتوتلا._فا:

~ىع_ء
ن_~٠اافحبتامو،او٦لماعيفةيبرثنلادنملارزبليلارديفلاداحتلال-رثا

سبتافوافم
~

ةد_ولاةكلمملاةهوكعت--رتقا،ءد.ىلعيييراكلاللونموكلاميلاقانهميلقالكزكيدن

،ليفما_سيفين_ستيكناسو،ادانيرئ،اكينيم،دو،اوغيتنا•ةتدسلاميلاتلاهتذممدهوماعيف
٠٠٠ه٠ميفذفنىذااهستملااذ~هىفتقممو»ديد-ايروتسدازك>ءتنسنذناسوءايسولتنا_و
ممهمماعيفومايسولت.اسو،ليفنا_سيفين_رهتيكناسوادانيرزماكينيمودواوثثيتنلتبسنلاب
قتبحا،تنسنفناسلةبمنلاب

ميلئاللل
ار~وؤئنىلعرط،ست،٩ةدمتملاةكلمملابة.ا~دترمةاود~

ع_~٨ابترلااذ_أاهمناةطلسائللفيفامب،ن٠الااحروتسلليدعتيفق.~ااهلوةيل.-.ادلا
ن_~ةيلوؤسملابةلتتملاةكلمملاةموكحتظفت<-او:ةبامدنلايفارللقتسانلعاوةدحتلاة~دا

~،م~



ا~زكرماش<اغلادر.بمبللقتسلاىلعادانيشتامهحدقوهميلاق٩انعئانةلاو~،درط-انوؤثنلا
ن~لاةفورعملا(اكينيمودامتسو،ادل)ريارعف٠١ابشلربرفةهمتتلاةكلممل_ة«هترهةلوهك
ريارعب__ف/طبث٥)يف~ولتناسو،ا(ل/ربفوف/يناثلانب<سثن٧رف)اينهوهثلونوب
»ةفةطبترمل.دثلثثوسقبيملثللل٥بيتفو>ادل٠د

_ستيكناسيفدحاو~.بمنمنوكتيناملربهاء.ذناقلعنثنيره١.٠-هجوبميلقاكروتسد_٦
اونحيشللسلمبمنه.ءتنسنفناسوطيفما_سيفين

ل___كةيلومودتوهاوغيتذايف~اونللر.:.~
اةا~ا-دنساو>تاننس~،ذن~رب

ىح~--ةدملةل-لاهنيمتمكاثدىلاميطالكيفةيذيختلر
تت~وكت.ةهنعدصبةن.ا٠اسنهزماميو،تاونس

~
ارزولاسلبمىلوتيو>نير<-اأارزووأارزولل.رميثرنه~ا

هميلقلانكرعبمطا،ةيثط._رومعبلووسمو.<ومك~انوؤمثنميننتوةرادا

ثي__اسماصت.هادتمينازوبي،ايلعةيثائكتتهيفةا٠دبترملالودلاتطوكت>:ارتشتو_ل

.
ةلم.ديف،~رلفنلاةمكثدملاهذءر؟اصتذانموءيي.راكلارحبلاةقطذميفةسهملاميلاتلارثاسملمشي ~

اروم
ما_كثد~~لت.ادمنيبعمانتدلاوتاناملربلا~لت.ذمنيوكتوةيساسلاتاب.تلاوقوق-~ايف،ىر٠٠.~

>كث~يث~اان<اصتك»ا٥اودلكنكربدد~وهةلودلكيفروتسدلا

ةكلمملانيبتاقطحلاةراداةيلوؤسمةق٨ذملايفةدحتملاكلمملاةموك-نعلثممىلوتيو_م
»يلاتلاوةدتملا

ب-ومبةدحتملاةكلمملاةموكهتفن~اتسادقفءزاث_ابو»ل~ليذءايفى.ا٠>-دغود.؟.ويو_د
وناق

~
،ق-.لتقويفوهليغنانولشنعةش،ابملاةيلوؤسملابحلطفلا،ل•للواتلليننان

دب
هلولهر_اربفل.٠́بثأهيفةريزتلللمهفنمروتسدبلمملا~

اقفون~نا،مكاسلالو:،تنسنفناس~روتدسدىلعليدمتل٠٠>دا،م)مهماعيفو_م.
زك»اانهقلعة~راعملاأاضعانمرثكأو~انهينثاسفانتةااحيفة~راحملاميعز،ر-اذلاهريدقتل
يفبني،رومللهريدقتللدسرامميفوهنيراد~لا٩~لاو~ر.:لاومللأةدناسمبممدنمثاظتهيملو

ل_~-يتلاتاوصلاددعوأمو_ذتنملا~هلاةيلوةدملولىأةيمدقلابدم..:وتدسينامكا-~
ه~اتلاتابا٠تنلايفوضعلا1ميلع

ةماع٥.ةمل

ل__~١رز.-لول٥اضتقمبتثشنااثللاءا)ل٦م~ةيبرنلادنمرلارز.-،نوناتىهذي~(م

أتممقرقءدلها،نوثلثلاوةيناثلاةرودلاءاماعلاةيس.بللةيمسرلاقأاذثولا)ح(

«٩_<تارنثتلا،تفرملا،نوثلثلاصفلا،-.ارلاهلبملا،)•٠،/و٦/ىو/ءوهم~و(

18-_



ة__شيردلاف،<ذاقتسمودختناة.طدبترمةاودةي٦اممدت،ا-دساو.نكمينيت1سورءءة.ا-دبترملاةيبرفلا
ءداملانم٠ةرقفلا~...ومبءةاومنمةيلتحلاةييرشتلا

،نيثلنلاةيبلغأب،دمت~نا،امتذرمو٠.~
~افتدسايفهيطقيدصتلانيعتيلقتدسماروتسد

ا.رهاعأ
~

ءةد.هتهلاةكلمملاةموكتدلزوبيو.ن~هثلثلاةيبلغ
ت~_أعم~̀«بترا،سابملانمرم:ة_ا-ساوب،تقوى~ايفيهنتنال.ةداملانم٠ةرقفلابهومب
•ة(٠ترمةاود

،ريتسابيفهودقععامت..-ايفارارقةطترملالودلاتاموكحأاسؤف٠زتا،ددص1ااذحيفو_لم
ناس

~
يفد-ويلهناءروماةامهيف،رارقلاظ-لو•)~~٠ومهبمسيدملولانوناهيف،ستك

روتسد
~

،للقتسللقبسطرشنكأاتفتسا٩ار.-ابصنقيىح،ييبراكلاثاونموكلانادلبنمر:٧د1ى
بوعشوتاموك~ةيروتسدل~اىةيثامنلايناملاوتا<-ايتدهلابيفيدثيملة_ا:سترملالودلازكرمناو
~~ابنكممتقو~رق~يفة.٠́دبترملالردلاتامولهموقتنا~•ررقتاذ~ملوهةطترملالودلا
لةر_~اماكشلاقفو،دةحتلاةكلابة~ا-دترملاةاودلازكرهةاسمنلةى:تملاةكلمملاةموك-ىدل
ر~ؤملافذتا،هسفنرهشلال٨-ذو،٩لومهماعلةيبرغلادنملارزء.نوناقنمل.ةداملانم
ات،يضقيلصفنمارارقءريت-ابيفاضي~دقمىذلا،يبيراكلاداثتاتطوكتء~اسؤرليناثلا

~
د_~

ل٨~سلاتاأار-افاذتايفعمرشلاوةطترملاءاودلاز5رمأاهمايفة.ا-دبترملالودلاتاموكحةبب>ر
هماتاا

ذومرابكد-~نس-،ابيرقتتثولا:)فيفو_لل
~
ع_~تاث~هلابثكملاةينائيرعبلاةموك~اينل

نلتنلةدتهتلاةكطملانا٠>9-س.ةللة٨ترملالودلا
~

امناامك،ةاقتدسمرنبمتنانهة.طدترمةاودةي
ة1وؤسملاةرادلاسيئرة..ان،ترادوت_ن٧ةسن~لاإمبتماقةرايزأثأوهلكفتس٧اىلعاههبثنننا

ازويفة_ا:دبترملالودلانع
~

نوناكيفاكينيمودىلا،ةدحتلاةكلمملايثلاونموكلانوؤشوةي-ر١.ذ-اةر
ءاو~لميبمسيدملولا

~
ء~_~كلمملانااملوةكافىلاتفاضاو،امتموكت<ثقومديد-نمتدك

هاهللقتسالينىلاقعستميلاتلاىرتن~ا.هدمسيةىتولا

ا٩واهيذايسولتنسطزيرتسداكيفدقععامت•.ايفو_ا)
ر

س__~ماقءلمم،وياممرايا
يفلكشدقناكىذلاة٨ترملاةيبر.́دلادنرلارز-لودأارزو

~
ةينهملاةسسؤملاهفعو.اد٦لر،ذحاو

ءا_كينيمودو،ا~ذيتنا(ةدبسلادراودنيوودراويلرزبنيب~تطوكثدلانيبكرتشملانواهت1اب
فاءدتا.،)تذسنفناسو،ايسولتذاسو،ليفما_سيفمم~.ستيثناسىءتاريستنوهومادانير.و

رومانيبنم،امهنملولاىذيو•نيرارق
يقرشةقطدنملودهمظنمىلاسلبملارليودتىلع،ىرها~

́رةغلااضيارلفنا(يبيراكلاردبلا
´

ةد.تملاةكلمملاةموكت>ءوعدىلعيناثلاو،)٥طدأدل_هل
ل~ومنكمتمتوسم~يفة_٨ترملالودلاس.ىلال~سلانذميفةعوسلاه..»ىلعرظنلاىلا
•لودلاهذميفةرميذلاتارواتلانعز.-~ثم:،يليسو.٥٥ل)ماعةي1منلبقكافنوكين~ا

)لمقرق_~ا،نوثثلاوليد1_اةرودلا،هسفنر؟.~ا)دم
.٥)_التارقفلا،قثذرملا،نورشعلاورهم١.ذلالعفلا؟عبارلادلبملا

_)ه-



عامت.-ايف،ا_ذيتنايفمكا.-،االمعلابزدحسيثرو٩ارزولاسيثربثان،دري.رتسلديسلالاق_له

م
ممرمويذتر.-يتلاةرمي.ذلاةماملاتابا.ذتنلايفهنا،للل/يبتدبس/لوليأاليف_ز،~اههقع
ر___~و«:تبةميناللقتسللرفبمنيهنابز.؟دلاربتعاوميظلاللقتسااونيتنايفلمعلابز.<دي.
سفوفاا~ناوةيدامدتقاةدعات

مااةيلامملاة5ردحللةق.اسلاةرادلاتقاأبتلا٩
اهيفداصتتلا.ةيمدقت

ايعنكمممل
~،اوفيتنالتتساىلاأارزولاسيثربثاناعدوهةدثاقا~

١•امتنمم
~

ة_~ا.~اةموك~ان
س___~رنالموكحلانلعا،رمشلا~افنم~ش<-7تقويفو>يتمايلاصتقااساساتد..-ودت
دمملوحةيهيهمتتاثداثهىر.سدريبريثأارزولا

~
•ندسلىلاهلبقملاهترايزل٧:للقتدسلاةلا

بمفو.ميناثلانيرئنت٠لولتباهللقتساتااندثواومذيتناىرتنامزت-لهوك.-«انيبف؟سلللاق.
~مرم•

نا__~يف،اضرا~اةيمدقتااليلامملاةلر.~اتااق،ح_رصتااكلذب1.ىامسىدلو~مه
رديل~ىف~ةفيحص،اهل١.؟

با__تع~يفثلفررقتافالااوفيتناللقتساديؤتنلاهمنا،´
ارتنا(ةماعتا.ادختذا

~
•)هاندأم•ةرقفلااضي

رمب_~وذ/يناثلانيرشتايفةعافلايفثيد->ئروميف،دريبريف٩اوزولارسيثرث-و~لم
ق~هتىلع،ةدتت_اةكلسلاعءاوفيتناةدلود.ا-،ارتأدملةرشعةيدمتملاةيونسلاءركذلاةبسانمب
اتبتشلانم«بلا<وةين_ا-ولاةدتمولا

~
ىركذلالولعبللقتسلاوحنميظلاةدايق.لموك-رارةديي

أارزولارءى؟رماتثو•ةرشعةيناثلا
لمعلابزدهرمتؤمنملماكلامعدلاىقلتن~دتسوءقتلتقويف

نمط٨دخلاحضولدربببوتسلديسلاةس1أربةنبل٩ا.:دناب،اوفيتنايف
•للقتسلالجا~

و_مم
~
ددقهنابمسيد٠لولانوناكرمشلثاو~يفدقثيف~رمتؤميفدر_رتسلديسلارادنن

اونأيتنلروتسدعمرشمدادعاامادعاىلوتت،ل~لا~_بلنعةقشبنمةيعرذنا.~لينامثليكشتمت
مىت~دلانمرثريفولبقدارفأوتامظنمنمتا.-رتتمىلاةيعرغلاروتسدلاةن>.-رتيهتستمسو•ةلقتسملا
لو_-ةستانمأار--ادعم،ةموك~اموقتسوءش١رنلاهصنةذايعلبقام~هلاة_ذقانمللرشنيسىذ1ا
ديدحتو،للتتسلاىلايضفتتاضوافميفعرئنلاىلاةدحتلاةكلمملاةوعدب،ناملربلايفةقيثولا
»(ث~لل~رم

او_مم
~

ذ_~ةفاكناكسللمطلا~ارتدئ8الفكتنادبرت~وك~ان~ىلااضيأدريبديسلارائن
أدبلا

نر_شتناىونتةموكتلانارتنوو.للقتس٦ازك-غعلببلاغت-لاىت<،روتدسدلاة_:ايصيف
ان___يفو.اوفيتناةلودنماأز.هاهفصوبل(اقتسملايف،ميلقللة~اتلاةسز_بلاوما>وبراب
ىأنود_.مدمىلاارظنهنا،ادومربنعباونلاندلبموضع،نوتربكيرياديس1ا~.،،دملا
.ةدحتملااكلمملاةرالاءة>-ءىتبيناامبسا:رات»_امبر،ةريز.بلايفةيمنت



نيرستنيبادبىلد~يتلاةها~اتانايبلايفءةفراوملاميي٠<ءوتااوجوء.ديدسلامدقو_)>
نوناكل..؟ا.أ.ل٥ملبمفونميناثلا

،__~رحلافقوهلو-حسلانماديزمءلوموريانيميناثلا
در__~،ريفأارزولاسيثرةموك.-ناىلعرصأدقوهللقتس7اةااسمبق~اميفةيمدقتدلاةي1~ا
تابا.ذت،ايفللقتسلااذءتفراعدقتن١2اممناس«دءاوغيتذاللقتساباا-1رنيونتىااهعيدلىيل
ن_~ارلاتقولايفللقتسللةيمدقت1اةيلامع~اة5ر-دلاةضرا~ىر.ذ>لابابسلانموءم)مهماع
روتسدلاقذةنومضملاتوقءدلاكتءةهوك~ار.ذراوملةيساسلاتوق.~ةدي_دلاتا5اسنلاو_د
دعيفن~ةموك~.-لاىلاةاادسربار::<ؤملسبدقهنالطوه~ارلا

تاريفحت1ايئكراشينلهبزء>ناا
ة__~إ٠ذمواوفيتنارير_تةكرهت-وعأدقو.لو~اةماعتابا~ت،ار-،ملاما_ا.دتذاللقتسال.-~نم
اى1.:لكئنبتعدو.́هيناملربرمي:ءفرامم́أعومجميعوءتلئامم~ار~انعييبراكلار.بلا

~
ا__~اىل

ب1٩هو_وءلقتدسمروتسدة_:ايدعلءيلتملاعمتبملالنمت،ووفلاىلعليسيسأتة~.ه
~

دا___اهدي
هاوم́ستنايفنهيملعولا

ةدتملا́هكلمملالثممءرثرايلناتسديسلانعلقذءو٥مهرياني٠يناذلانوناكلميفو_)ل
هبىلدأىذلانايبلابملعىلعةدئتملاةكلمملاةموكدناىنمبغرلابهناهلوثءة.ا،توملالود1اىدل
ق~مل~الاء)هلعألمةرقغلارظنا(د٠رملوبمفو،مر،اذئلانيرسنلر_دريبأارزولاسيثر
ءاوسناةموكحنمللقتسلانأسبايمسر~-اوتقادس

ىلاةد~ولاةكلانهللقتسلاايسربلك٠،ندلاومتذيتفاناهلوث_د.-«و،دسلديسلا~ا.-أو_))
اتتنا

~
نانمميلث٦اةموكث.دك

~
~ةيطارقميدلاةثنقانملاثاسو

.تدفنتسادقنبلث~اناكسلاتم

ةيرغمةيديهمتتا<د.؟ه~ىوسناتموكثلاوبتمل،ن_لاكانىتث>هناو
م_~~لاةموكحناى•~

وغيتملديد-روتسدلومث،ماتراوثدأاو.-ايفبفرتتناك
~
ءل٨_~سلابةلصتملاروملانما.؟رييها

نم~~ال~سلاةذجلأاشنابةموكتتلاهقهاقاذهلو
~

ل~يمسرلاب_-ااناوءونع~نهرثك
اةكلمملاةموك-«لامدقيناللقتسلا

روتسدلابةسعملاةيعرفلا~بللالمكتستناددثسلاةد~~
شبدمتسارد)ةيعرةنلاروتسذلاةنبل(

~
ءةيداصتتلاةيمنتااوةي-را،لاةسايسلاوديدتلاروتسداان

•مئدولذنتاهم-وعيمجنعاو.ىأدقاو-تيت،اناكسنوكيو

رهئنلثاو~ايفندنلىلااهعبماقءرايزأانث~رب٠-~اءدري،رتسلديدسلاناريراقت1اتدافأو_)ه
،ث1ونموكلانررشوةي،-را~ةلود1اريزىاهني؟.ناكىذ1اءزدنلوردراوداديسلاليربالناسين
ةيلامعلاة5ر-دلاكارشايف~ئرتميلقلاةموك-نا.ةتتسملااوفيتءلروتسدنمرثنمدادعاىربيهنا
نالثاق،ءاضاهناليقو>ىروتسدرمتؤمىلاةيدلملاةيهيصتلاتادشقانملاقذاخرامملاةيمدقتلا
~،ة_دوتمهتهوك،د~

ىزر~امروت_،لا_رف~.يتلاتانامض1انثةيفارةضراعملانوكتنأىلثا_
يسايسلامشتنانعرلفنلا~صبءاوميتناأانبأتيمجتا.؟ا_د»بلين:ةياممن_ايفبجي

دعبو.~
د_تملاةكلمملايفن~ا~ا_ز،-<ول~لا_ز->نملكنانهيبف-دعلللاتءاوفيتماىلاهتدوع
•ميلقلاىلال(اقتدسلارتدنمبنيمزت1أاوسلاىلع



دتهنارهسئنلاكلئةيامنيفسوداببللرايزأانثايفت~رمتؤميفدريبوتسلديسلالاتو_،)

دقتعقوتملانمهناو،اوفيتنايفنلقتسلابةقاعتملاندمسلامئنم.هأاسرالعفمت
روتسدلاعمرشممي~

او•ميلقلايفتارواشمن~لاىربتهناو،ويامموايارهمء٩امفقنا-هناملربلاىلا
~

نأيفهلمانعبرع
ىروتسدرمتؤملامدقمكهي1وي/زومترمئنلولحبةدتتملاةكلمملاةموك•تءةيديمممتء٠ذاثداحمأار-امتي
دقعررقملانم

~
ريابفم.٨ابئنرهعئنلو_ءةاقتسمحبمتساوغيتنانار،ربوتكاملولانيرشتربس:،ينه

اىلعلدم•
~
•رءدقتدثب

~هنا_وميفين_ستيكناس
دب_)-

ني_~وؤسمعمتاثد1~ل)مهليربامناسينوىءرطمرا:اىرهشيفميلت٦اةموك<>ةا~
سراملرافايفنهيفر11انيبتاثدمتولانمديزمدقعو•~~~ندنليفةد.تملاةكلمملاةموكيءيف

يفىاف-لاناهلوقونداربتربورديسلال.-ارلاهارزولاسيثرنعلقن،ق.-لتقويفو•م،ممم
رمتسا~هدرمناك٠ومميفة.ا-دبترملاةاودللللفتسلاقيقت

~
ةموك-نيبةيساس~اتاف_..ذادوجورا

٩ليفماةلأسملو>اننيبوةدحتملاةكلمملا
ودرقغلارئغنا(

~
ما~اأاتفت-لانافاضأو.)هلع

ىو~انلزام٢هناو،ينوناقساس~اىلادنتسيملر:زمالاقءلملارديغينءبز.-ار،دؤمهاره.ىذلا
ا~رليوثواسلوبديسلانميبهتمت<٠(للوياهمرايايفو•́أنفينزتهللتتسلاىلالصوت1ا
•ومثداربديسلاءاثورثاىلعأارزولل

ن__~~ىر.ذ~اةاو..لامكتسادهبدلبلاىلالب.وشواسديسلادام>،هببلوي/زوتاهيفو_ءه
يفزدنلورديسلاعمث_هابتدقهنانميبذ~1لافوةدحتملاةكلمملالموكه»هندنليئتاثد١،~ا

ذيفيو.ةيسيئرةروصبصيفينوليفنالوتدتامثقانملاترالو>للوذللماتااللقتسلاقيقحتا_ا٠٩.ذ
يفسيفينيفنتوصملاةبفرتنيبذقءلعأروكذملاماعلاألفتسلا-.اتنناي-.لم-لاسيفينبز_-

»تيكناسنعيسايملالاصفنلاةيت-

ناتبئدقهناىحطسغا/باررشل٨ذينريزفبتويعافام_هانربيفليوثواسدببسلالاتو_ه/

زةيم
د~و>للقتسلالو.ةدحتملاةكطملاآموك-.رهتاثداسلايفةرميا.«<»رئر-.>لثميلينلا

.صيفيننعلاحفناىاديؤتنل_دموك-»ازدنلورديسلارفيوأ

ىلعديد.هبنمليوثواسديسلاثح،بمتبم/لوليارهشللخر.-٧ينويزفيلتزبتهانربينو_ءم
•ةاودلايفثلثلارز.بلانيباميفلدابتملاماوت-.لاوةاواسملانممى-اسأقلعةيقيق.تدعوقيق

ادبمديي~اتىلث.إدخناأانب:ثت.و
ىلاةيمارلامحدوهجنعاوفكيناىلعسيفينأامعزثتم<امكةدحولا~

س_~قافتللةلمدممايقااناكمايفريكفتلاىلاليفناب~أامعز٩اعدو•ةاوناةئزبتةلياه
للودلاةيق.وليادنانيبتاقلعلاةعيب٩

او__ساكنيذلانميسيفينلاأامعي٠دلاىلاأاذنء.ثوك>٩



اردقنوبلطء
دبدثوو•سيفين1يتاء:1امك_انمربكا~

~
ةمموكثءن

ة.-ردب~ادثلاىلابءذتس~
ةاودلا~ريغنمويلاردفد1تانيوكترمي:نمب1ا٠ااثلدلفةيبك1ةاوق~

~.
،،~

٢ /رافااهيفء<بوتيسادفوساريسهناق.؟ل٠تةويفليىثواسذيسلاأارزولازمس:رناعاو_٩
مضنيسهناو،ةدتتملاة~ا~وكهعملطقتسلالوهتاثدات~انمل،زمدق__ندنلىلار-رام
ن__~ملاتاادفولاىلاو،رعفلابثانمىلالم.ودقىأاا،ماث~ابثانااروهيلديسلاىلا
ه__~ليونواسديس(انانيحيفو>ى~راعملاميعزءليينالنويميسديسلاهساريى~ااوريفين
،أ~أ ناىلاراساهنالا،يت،~لاسيفين~ز--وهتموك-.ني.ىرفنلادسيفن~لاصت.لشفدقهنارقا
.اعمنةنلرذام~لوبوأانث~ةلكشملا~ذ~ل..بل_هامممناكمأبناارثؤمهلنيبدقليينألديسلا

»رهرام/راأاا~يف٥ثثلادوفولانيباميفل~س٧اتاثدا،~يف٥~تبارلاةاو-دلاتثتتفاو_ل.

رير.ذلدثوعمتاشداههز.،راممرافا،منمأادت،اءزدنلورديسلادقعو
~

،زبو-ليماديسلاهس
~لولاريزولا

ث___~و،زهينين_ستي~ناسقلثممعمتاعامت.؟.لابقعريصتنايبردصوه~،ذنل
.تاثلاحملا

~
ناسيلثممنانايبلاديفيو>٥٥ل٩ذنمةيرا.:لاةيروتسدلاتماشتانمللرارمتساامزن

،دتملاةكلمملاةموك«نمةمدقمتاهرتقملوهةساردلانمديزمأار٠.اىلعاوقفاودقسيفين_ستيك

ابةبا--لاىلعو
~

ديسلاقمصو.اد/هماعةياهنلبتة_روتسدلالكاشملال.د~دهبن~تقونمس
~~أةروكذملاتا.-رتتملاناقت_وأدتزدنلوردب.سلاناندنلنمهندوع~دلصيبف~رليينال
اتسيفينتق)و»ق~ا~زطتسيل

~
اممبعمثنلتفاومل1~~ذلالطقتسلاىلعمنرتنلاء_ابتاديك

ه~ا٠قلع

•يليامعبارعلامت،ةدمتملاةكلمملااموك-نعرداس٨اي،هننأب،ة1.هتينايبيفو_لل
~فةيمذتلاةيلعمليبسر-رتعئينئلاتابق~انعلماك1هرسلي.اءادفومدتأ

فءهنازدنلورديسلالاقوءيلتلافاءلاءروتسدلاا-؟زكرمنك~؟<.ان1او،٥ريز،بلا
~سيتلاةقلم~اةيروتهمدلاايانتااةفاكل-.متيناو-ت«ناا́ءد؟تملاةكلمملا~وكم
ه~لءللماعأاضحنالبقكلذوء(استساميظا

دريز.بلاناهلوقةدتملاةكلمملايفثاونموكلانوؤم:وةي.تراثلانوؤ،.:كاةرازوناسلبتإ-اننعلقنو

هةمدباتدلاهلودلازكرمىلالب،ل(اتتهلاىلاحستمل

و_هم
~

ديسلاناريواقتااتداف
~

ا_~~اوثو،رءلع٧اسينينبزهنميئربئان،زنغيتسروفيل

~دقءةيعم-دلاسل_يفوصع
~

ةدمحت_اةكلمملاناوياممرايا)-يفتاريسيتنومىلاهلةرايزأانئ
للقتدسلاةركفرمل-ايفىعيفينوستيكناسنيمةتطكىلعةظفالاىلاهيفتعدرغب~ااباتكتدع~ادق
اذ__~لوبقنكميلهنالاقامك_سيفينيلا،.؟ليتاذلامل~انمبك:اردقنيذمتةبلمطورشنه
امبرتارتقلا

نا~
~ة_)ترملاءاودلاحضولهباشملكئنبصظعلااينااتربعماشابم١١ابترادير،نسيفين́´



نذأارزولاةساثربصنمهيلوتنهنىوبسادعبءهينويمناريزءليفروميلديسلاثرج~و_هل
~زوينتيكوفد٧ىف~ةفيثسملسارمتء~ة_اتمءليوئواسديسلاةافورثاىلعة1ودلا

~
•سودابربيف

بر~~أم)هلع.م•ةرقفلارظنا(ار.:ؤمزدنلورديسلااهمدقيتلاتاتءوتقملاىلاهلةراشايفو
لوهو».دلءةياهملبقة_ودااارهجاتتيتلاةيرتتسذلالكاشملال><..متينارذهلمانعرومديسلا
ةنسةرسيتذنلالاوطة~́ةراداتويدادقءسيفينلاف٧:ءةر..ز.هلانافتت.ل،~ذناعحضوه
،نيبفارننبلاامهيعقوهىلارظنلاب،سيفينوىمتتيكناسبعشةاي-نافءائل_فىلعةولعو.ةري.ذحلا
ة_~اكمانارتعادقفكلذدل.ليفماوسفين_ى<تيكناسبعشةاي_؟>نمريثكبربكا٠-.ردبة_اكتم
ىلعة_~سملاهذ~لثديفبنيهناوءةيمقاوةيناكماتسميلسيفينلاصفنا

~
.ةي~اولاقأاق-دلاساس



ءوتيكنوتليمدسملا٩ارزولاسثرنأريراقتلاتدافأء)ل~ل.٠للسراممراذ٧للريذ_ل٤
لهل~~نمدعاقمةر~)تنسنفناسلامع~زده(هبزدحلفتيىذلا

لا~ادهقم
~

٩١فه
ايباهنلاسلدجملا

ذقدقءنيبنتنمل
م

ل٨دقتسلاىلاىمستنأةموكحللنذأيرارقعهرثمسلبلاىلا
اتلا

ملاقوهيبهأدنودنممملقللم~
ل«هل<م(هبزهزىذن)عمستملالوهترادرتلاةشقانملااانثأ

ا~وغتهمنمدق٠<رلعماهلةماهلاتابانتنلايف)مامبيلدايتلااتوص)لهل٤دلال~انم
_~تلابز~س~ر،اوتمود.هترزنباديسلان~ايغهللقتدسلاودنتنسنفنادسبخمدلبلل
انيصصنملانيدهقملادحألفشيىذلاوءيسايسلا

م
يفهبز_-ام،مبزافنيذللاونيبنتنملاااضع_

ىلام_دنناد~تندسنفناسلامع~زتن~اايعدمءىأرلاافهن-راعدق،م«موماعتاباذتنا
تابادنتنلايفزوغلاةيفبيسايسلا~وشلا~ز

~
ل
~

~ذا~ابأارزولاىيثرممتاوهةرمي~
رب~من

ادصاازابنادجلاد~و
~
او،~ةيويحلاللقتدسلاةل

~
ه~__~ؤيليسايسلاب_~ا~ز-ن~~ا~

•فزوب->ديسلاتراشدقو•ةماعتابانتناو~ماع٩اتفتدساأار-اريغنمتنسنفناسلللقتسلا
ل~مدثيسايسلابهشلابرهسعةلصفنمكنىلا٨دمأ-تنيناكىعلبملايفوفعوحو،لبشتيه

للقتسلاةلأدسملوهه٩ار٧اوشو.ديسلاكراشءديد-دلايطارقميدلابز~ابفوروملاسانلاهبز
قيرطلاتلف.ادمممءرارقلاعمرمشرلبملادمتعا،نيغراوملانيمرحلاتا-»بتعانممغرلاىلهو
ملو~~١يفندنليفا~دقعررقملاتندسنفناسوةد~اةكلمملايقموكحنيبللقتدسلاتاثداممل

ةيثافقىوعدناهفرينائراوملانابز-ا)أ(
اربمتبسملولي~الايفريراقتلاتدافأ_له

~
ةيثافقىومداوفردقليمثتيمواوشودبنيدسملان

ما~افاانمهلعأههلاراشملارارقلانأايعداو.زعيتموكحلاقمبايلعلاتنسنفناسةمكحمىلا
دراوداد__~اناو؟ا٠ره/ماهلةيبرفلادنملارز.نوناقحمقفتيلهناثيهءلطا.وغلو
.رارق1اىلادنتسيىوتءدرمتؤم٩ارباوأدقهلنوناقلارظنقف٨هؤملواينوناقلوفمسيلزدنلور

ن__هثهرادصاوكسلغىلدرياىضاقلال..أ،ل.رلوريانيميناثلانوناك))يفو_ه٦
ب~ن~لثاقءهمكحرددمأءرراممراذ٢مليفءت>لتقويفو.هردصيسىتمنيبينأيغ
»ة__~اىلاأابتللايفقملاازوابتنعيبز~انأو.يمفم.ه_فات~نحغراوملانيمز~ا
ةد~اةكلمملاةموكحنأ،ىوعدلاةماقله-ودو-.ومفهممكملاهرادءاىدل،يغاقلاقمصو

•ه)ىلاهوتارقفلا،هعفنزه-ا)و(



>ومماهلىوتم<دلارمم٩وولا/ب(
رب~تبم،/لولي~م٠ىلامم.زمةرتف1ايفتنسنف.زاسروتم»لوحرمتش.ندنليفدتع_-م
هععزتىذلاوأاضعأةسمخهماتث.زاكىذلاوميلتلادفوطشيملو>زذنلورديسلاهم<أر،،مومم
بعثدلابزءر~او•يباينلاسلجملايف.زعيلثمملا~راوملا_-ذ-.زما~~،وتيكأارزولاسيثر
.ن~ثيث~اهيهسلأارزولاسيثرىلعةمثللا.،رهدرملارونهمه~هرارتلهحرء«انثا،يم<ايسلا
.زأل~تمديسلادافأو•ةيم<ايسلاةلهولاهل_داجتوتنسنف«اسلبناجلاديحوللقتم<لالجأ

ر_اذتنيء«ناو،للتتم،لاةيضقتنسنف.زاء<لامعبزهامبق1اهيتلاةقيرطلاىلع«ارريغهبز
•هلع)مهةرقفلايفاميلاراشلاىوعدلايفهيلاايلهلاةمك~اعاتم،ا

،~~وهحلا.زوديريتنسنف.زاء«زاكء<ع~-.زأرمم٩رهلاةانثأوتي5٩ارزولاسيثرلاقو_مم
د~تللاهطسباوق~المس<أداجيلايونهمابجاوةدتملاةكلمملاىلعىفرفيامم،للقتسلا حضوبتن،ذف.زاء«عشاهنعبرعأيتلاتابغرلاب~

مي~لاتاقله<.زأوتيكديسلافافأو>~
>لراستعضومتسيلةدتملاةكلمملاحمهتقادهو

•ةيلاتلاطاقنلارمم٩رولاماتففردادملا.نايبلا.نمضتو_مم

د~سلاهدتعدت.زاهىذلارمترملا.زعهيلعاقفتماريرت،وتيكوزدنلور.ناديسلاوقو)أ(
ينبغرتاهناتتهادتتئسئف<ز١،«مو5-تناكو•تنسنف<زاس«موكه.زمبلئهلةباجتم<ازدنلور
٩>اسرلاز5رم٩اهنلةريخلاةماهلاتاما.ذتنلايفامليطمادق.زاكىذلاىنيوفتلابعللسفلا

•ةيلا~ااهتمدذةتفللخ

،فة~اةيم<ايسلابازدلاةفاكىلارمتؤملاروضدلتاوعدلاسبوتم،دق.نا5و)ب(
آ~نا~رامهنالا،رض~اىلعاقفتادق.نينراهملا.زعيبز~ا_«اكو•يباينل)سلجلا
>/هلع)ممةرقفلااضيأرافنا(دوبايف

.~امب،ةيروتم<دتاربيغتثادها~أ.زم~ذمتاهرتتميفرمتؤملارظئدتو)زبم
جثاتئلايفاهنمريثكلاىلجت،تنسف.زاسيفدارفاوتاماذنمةدع.نمةمدقملاتا-رتتملاكلتكلذ
•رمترهايفاهيلعقفتملا

ج~اتئىلاادانتم«تئسئف.زا<«ف~لقتم<للروتم«عورثدادعا.ز~كامتيمولد(
•ديلعةتفاومللتئسئف.زاء<يفيبايئلاسلبملاىلاهميدت،~هرشنمتيمء،رتولا
ت_دقةركذمله.زالاتو•هجثاتئ.زعماتلاهاضر.نعةرش.ابرمتلملابقعوتيكديسلابرع~و_ع•

~اهيفققلوتم.د~دت.زدنلىلاهباهف~ميلتلاةموكهىلاللتتم«ا.ن)ن
•ر~شلاف

ررىر



د_سلا.ني_دبو•للت....،.لاةاأءء.زأ_شبتريثأتلال>اقنلا.نمرش5لوتتلزانتمدتههفو<زا~اتو
ه~أ.زم.برعأو•م،موريانيميناثلا.زوناكمملولحبل(اقتم«اىلعلددي»<مميلت́:ا.زأوتيك
يدةنثسلاةديهولاةكشلا.زأثي-ءلل~ادثوولابأافولامتيز)~ذ

يناملبلا-انبلاتاناكما~
ينالهيبلا

٩•

د~ام~«رييس<ايسلابعشلابزهيفااضءأةتسماقءربوتكاللولا.نيرشت)هيفو_وم
د~،و•تنسنف.زادم<~لقتم«لو-زدنلورديسلارمتاثهادبمأار-لسودا<ربىلاةرايزباوشنج
أىق1دىهنامعزيبز~ا.زأايفدحصلاريراقتلا

د_دوم.زأدشبرارقىأناختامتيملنأ_~اتباثاديفوت
د~و_ىذلا~لقتم<لاروتم>دعوردشميمهت.زملوأد.لهناو،رمي~لا.زدنلرمتلم.ذللق،ء«ا
ه~ا٠ااذقلاةفا~لا.زدنلورديسلارادثن:أو•تندسنف.زاس«فهتثنتانموعساوقاادنىلءءدادعلا
ة~ا.زا~ربىلاهميدتت.نكمي.زأسروثم«لا_اذوش..نثةضار.زوكت.ز.تموكدىلع.زيهتيم<
للقتس<لل~راهم.نكيمل~ز~ا.زأهلوقىسايسلابهشلابز-.زاسلبقطان.زعتندقو•ةدددتملا
•مميلتلابعم.ينامأوفادهأده~ارف_وبةينطولاةدايسلارارمتم،ابديؤيعقاولايف.زاكدناو

ا_هتتاامدنع~•ربمفونميناثلا.نيرش،٠هيفدقعىفههرمتؤهرذوتيكأارزولاسيثرلاقو_وء
؟.اخ_راتلا

،«__.،او،-٠<.~د:كن«٠:.<،ة،،و،ا.1ارلنا.>1اره__ة،<ء.هنادةتدمن١،5،•إ(اء٠:..ك(م.1.«
ة~املوبلاة~ولاأوضيفهناريغ•ترودةيامن~،ينائمهيربلا.زاملبلاقلثةلأدسلأفرع.زكميم<

ديددحتلواهأ.نلءةك~آاين.زوينوناتلا.زورادثدتس1ااممداويتلابعا~اوةدتملاةكلمملايف
ر~هتلم-~راومتاعامج.ئمادوهنضةيأدوجووتيكديسلاىفنو•́´رضادحلاتقولايفدعوم
•هلعطخليدهت

،وتيكديسلاةء<اثوبءتثسثف.زاس«فو.زوتسفنكيفعمتجاءبمفوذميناثلا.نيرشت)هرذو_وء
ه~ىدلميلقلاقلاامميدت،ررتملاةيلاملاةنوهملايفث-اتللةد.تملاةك~اةمو5ه.نعلثممحم
ءابينيلتس<اهينج.زعيي_مهةنو~اكلتغلبت.زأىلعقف،اءةشقاثم1اكلتللخو•للقتم«ا
،اآةو.ةنس٠ءءا.ممتدمةرقذىلعةعزرمفهرةةروءرذىقبتام.ز،ةرو.-٠رهرذي1رتءاهينبنعي،(اهو~1ف
ىلاحلتيودوءهلأ.زءبرعأهناريغ•ميلقللةردث<ابلات1-ايت-لأبيفتم«ذملا.ز~وتيكديسلا
د~اديفيو•ةدتملاةكلمملا<نميلاملا.زوهلا«مريثك.بكأردقىلءلو..~ايف،ستسملا
ىذلادعوملا.زاثيثءللق،ء«لديدهيدعومد_د~يثبنيهناعامتجلايفاضيأروتتدقوثاوتيك
•يلمعريغوب~ادق٠لذلبقه__تتا

.زا~للتتم<لاروتم«عمر<::.ش،دجلايباينلاسلجملارقا،٠•م،.رياربفمطاب:.ميفو~وو
د~اعمعامثجايفء>زميعبس«بكلذدوبهنالا•)هاند~راذنأ(.نيريث_.نيليدهتحمتنسثف
•ت~تناء«وحرف٧ىروتم<درمتؤمهقعةلأس~دثتيمديسلاراثأءايمنلتناسيفزد.لور
.زايشثيسثيفىذ~ةفي~يفترشنءوتيكديسلاقلاةمموموسراممراذ٧مفةخروةلا_ريو
ةوعدلاديدج.نمها~~أابااط~زدنلورديسلاىلابكدتناليشتيمديسلالاق،ةيلوملا
.ز~دحأبتنسنف.زاس«عشل.زوثيدماننا~وء́´.زدثليفسلم<سم«ىلعىروتم<درمتومدقهل
هبلطلاافهذييأتىلاوتيكديملاآعدو•~٠رت،.زاانرثانل>نكميروتم<د



ه~و>.زأ.:لااذ.د_:دبي)ى~.نعبرع)دقوتيثديسلا.زا.نميبتتامولدسةي~رذوتتلو_عو
مميلتللللتتم«انللل؟.ا-تتاهماسئويم.زاريزدعمم.ذةدهتملاةكلمملاةمو5تتئلثا،<٠كلذل
ثلرئموكلايفةيىهدعلالماثاومخثندبمعتم«لتتسلاتئسئف.زاس<.زأوءربوتلا/لوكا.نيرش،مم.:
•ةد-تلامملايفو

تنسف.زادسلللقتم،اروتم~)زب( .~_
هجو،)هلثأع)ةرتفلاراذنا(٠،،ممبمفو>ميناثلا.نيردشتمهيفدثثيفدح.هبرمتؤم،ذو_وو
دو~ا٠:لتة.-اثمو«نشف.زادسلللتتم،لاروتم<دعورثميفةنيهسدوثبىلاهابتن؟اوتي5ديسلا
•ةيء«دم<لاقتثتلاةلأسءوعسنملانميمثلاسلجملوانتتيتلا

.زأءىروهمتلاما.اذثلا.نملدب.لملاما.اذنلارايتخاببم<.زع~،امدنثوتيكديسلالاتو_ءم ماإذنلاببغي.ز~ديريلتنسنف.زاء«فبمشلا~
يت~اتار5ذملا.نمدروامعيمبثه.زألاقو•٢

فا~أو•ةبرومم.ميلقلار~هي.زءيويد-اوحاتقاىوم<_>ويمل<اديدجاروتم.دىتق
،~ءت.اهفاهيتلا١ثلونموتا.زادلبىفهب٩ةبخ.زمتاونء<.نمديفتسنوربتهنم«نناألثاق
ع~ةدي1دو...!هباوروليو.از،را،انل.زاكدقل٩<لثاقىمفمو•أللقتم«ادهبةيلمللامثلو
•٢د-.حم.زعيابترم.زوكن.نلادعا.ءف.زلا.ز~اننألا•ةيكلملا

،روهمجلاىلمىفرويم.ثدبلاعمضومؤورشلا.زأةموأ~اتنلع~ءربمسيدملهلا.زوناكميفو_وم
•اهتثتانموةقيثولا.ثلتةء«ردل.زووثدمدارفلا،ك1ذكوتاعومبملا.زما.هريغوةيم،ايسلاباز«لا.زأو
تا~._امتط،:«تلا،تثسنف.زادم<ينةبنا:>ولال(اتتم<لاةنجل.ز~اهنلعايفةموكدلاتراء..و
بناوجلاةلماكةماعة.:.انمعيجدثدتلللتتم<للةبموشةنجلتأشث~دق،>ءمميفةفلتخمةيلمم
•للتتم،لاةل~سلوحأارلا٠١ددبلةوعذللوعورشلل

ةء،1ذعوردمثملاة-ابدىنهت.زأيهنبنيهناينطولاللتتم«اةنجلتنيبءق-لتتويفو_و•
ت~أو•~تسمللةيؤرىتمدوةيم<اء،لاامتادقدهمزاجيامبحشت.ز~وءةلودلاماهمديدتب
ءىروهمجلاماظنللاددييأت

عور~بمايثلاسلجملارق~ءتش.اثملا.سفهنومويدهبءم•م•رياربفمطيابث.،.فو_و•
ة~ودلليسزلامس«اامددهالهيو•نيفيفئد.زيليدوثل1ذداعمميلت_الللتدتم.لاروتمد
ل٧~تس،لاةنبل.زممدتمو_وءر~لاو•~.نيداثيرغرنهوتنسثف.زادم.أةءرتتلاةديدعبلا
أاضعأاودبممي.ز~.زيدلا.زو_:.أارزولحمسي،ةينئءولا

•نميشلاسلبمين

د~دجىوتم<درمتلمدقهبةدثقانملاااثث~امهملكلشتمديسلاواوم:ودديملاى-و.و~وم
ةيمنقيفتبللةماعتابافتناوأماثااتفثم<اأارجاةكشكلذكوةيروتم«لاميلقلاركا،ثة~_اردا
ما~.،قهلتتوىفو•.يحاتقلاسلجملاىغفرو•)هلعأموةرتفلااضيأرظنا(للقتم>لا
~-اتتلوتيكديسلاوزدنلورديسلادييء~~ابتأابىرذات٦وادحم.~:تيمديسلا
•)هلعأ)ه_ءم.زميترتفلاراذنا(دبدبلارمتهملادقهبقلهتملا

•رىو_



ه~راذلاتات٧ولا_مهي-،،

ما-~و•تاسسزع.زمدب،.٠برياموييبراكلادا-،لا_ذأانءأ~لئلاة_.:دترملالوداابتنت_وء
دا~لا_ة.ا>دبترملاتادمسزملا.نمو_دو،ىر.:أتادس-.نيب.نميميرل1اةيمنتلا٠نذو،؟هويلوداافرمهبولا
.ز.اسدئن«ويفدتءىذلابيرل1ارتبلاةث.اس_ذةءدا_<دتت؟اة_،تلادبف.وملارم،ش1اةياعرب،يبيراكاا
رفار_دعتسارمتؤسلا.زمرخوتنلا،زاكو•)~(م،ءممربمسيدللولا.زونا5مهو٠)وذةمدها~ا
ر~~اةق،ذنمةعوم.بممي.ا:دنتىلاوءدي~يفر.ظذلاوةيدا.هتتلاةيمنتلا.سةت~اتاتايت-ا
تشناء~1ااذ..ىلعرم،ؤملاقفاو.ز)دوبو•ةيدامهتتلاةيمنتلا،1دب>أ.رم.زوادتلليبيواكاا
ك~ذيفامبء١.>زيزدمتويبيرانأ_ارتبلاةث)<ف.زاد~ةيهراذلاةدعاسلاقيسنتلةسولث1اةعومدجم1ا
))ودلام).زمةتفلايفدقعىذ~الولاا~امت.ايفءةعومدجملاتلم.<و،و•ة،ا-دبترملألوداا

ة~اةئي<؟٩ادنئنادبقلومتياميفاار~لايفقفاوتىلا،ةم.،اهلا.نا.دن_٠:او_ذ>•ممهينو،م.زاريزه
ق~-لتتورذةتيثولاءذ.د_ذدوت_و•ةيئدتلاةدءاسمللةيرادلاةنتبتللا~شتبوءةسراك1ا
•اوفؤمةعومتبهملااستماتيتلاةئمثنلا_ةتلهتمةدف-اتامولوم

ىبيراكلار-بلاةق.اهنمنثرث:لودةم.اذنم ~~~
ء)ه7~أهمةرقف1ار.اهننا(ه،م،.وياممراي~يفايمو1تناسبزيرتء<أليفدقععامدءدارذو~هم
ة~رمى_ن~ةسمؤم__~و(ة.~رملاةيبوفلاهذسلارز-لوه٩اوزوسلبليسيثرلاراوت1ا.زاك
ود~ة~ذثمىلاسلجملاليوحتىلعرسيوياممرايأوهيفراوقذاختاو.٠د)يبيرل1ادا~لادب
•ربب..::_اا:و~اةت.ادنميترش٠«

تاييثتهثاشناذنمءتأر)ددقهنارارتةجادبيهيفسلبلاو.أءىرخأوومأةلم-<زمو~هء
ة~اقيت~ةديدجتايلامزليهنااذى١وءةقئننملايفتارييمثتلا.نما-ويفوتادةيووتم«
~دسملاثي-.زمقافتلامتي.ز~كلذىلعأانبررقو•أ~ءلالوهاابودعدثمكةيمامتجلاوةيدامعتتلا
اا~لاتاموك~ار1:ذنت.زأوءيبيواكلاردتبلاةت.اذنميتزمء<لود1ةما.ذنمأاثنثادبينقدةد؟اسمىلع
ه~ويم.زاريزدحم•لبت،ك_ن.زوكي.زأ~فيو،.زكممتقوبءأيفذدفنتلاعضومةيتافت٦١عضو_ذ
م•.م•
ةد_سحاهملايفاريلعىثو.هنملاءيبيراكلاو~ايرش«،افلوهةم.اهننمفادهأ.زولتمو_وو
يليام5ءة-تتم1ا

́أ
اقلث٩ا~ىلالوه~ا«يب~<زوا~ازيز~)أ(

ءيلود1اويميلت٦١،زعييتسمل
؟ةدتملامملاقاثمويبيراكلاداسكا٠اشنا_ةيناق1اةدهاوملاةاثاومعم



ا~_متدايم،.ز.-عافدااوأامن_:لاءإوداا.نميبامءف.نمانتلاوةد_-ولازيزدت)ب(́أ
؟اسللقتم<اوا~ار~تلمو

.زو_اتااب.ى>اريلعةتتملاء.ذامازتل٧١ةيدأ،ىلعأاني-~لالودلا<ذدعاسم)ن(́´
؟ةلها<تلاارتاتلعيفلود1ا،:(ولس»ايتمادعف...وبيلودلا

تا.«ا،ءتتذا.نمنة_براذلا٠تاء«يسلارذقيسنتلا.زمةئكمه-ءرهمتاقيتهت)ل(´
لو_~تة5رتثمفتاوم،ذا-تاى1اء.نكممد_هر.هت)ىلارهسلاو:٩اضعلا،(ودلا<زملأ
~~ة_افا-دملاوراتبلاأاروامديذ٠.:1وت_ث~وةكوتستاثهبأادشئاو:ةيلودلااياذتلاةفأ
ىر.ن::ات_ود1اتام.ا:سلاولودلاعمةيلوذلااهعتاتلعهيل:>وتلايثس«:-ف

سرد~ة....»دنثلاامتاءسزمل_._ةرو5ذملاساددلاغولمىلا_هسلا).؟(~
•´،كوتدئنلالهلاوقافتلابوةكرقثلاة~هملاتافلأادسلا

ةيلاتلاةسرلاتاسسؤملاأاشئاىةد~؟اهملاضتتو_هه

مار_~اىلوتيوالهلاةي،ذيفئتلاةثيهملا.زوكيءتامو5~اأاسؤر>زم.زوكمسلجم)أ(
ل~_لاقلءما__ا_ذ.نيترمءوت»و•~اث1املاهلا.زاكبعمو)ةيلودلاتام..:.ذئعلاحمتاقافتلا
•ة،-ا~اهيلاوعدتامردت_ةيثائثتم<اتارود_ذو

قو،لاةد..->ادسضتقم،سل.بملاىلاةلكوملا«٠ا_ا:دولاىلوتتةي-راخلا.زورشللةئجل)ب(
•يبيراكلاردحبلايترء:.ةتسملةكوتثلا

قوسلاةد.د»هحب..وع_ىسل-~اىلاةلكوولافثاإذولاقلوتتةيد١.تقلا.زوةشللةئمدل)ر(
•يبيرلثلاردبلايئر_:.ةت<اسملةكرتثلا

ي~رألاارتدبلاتئر.٠:،ةت._اده~ودةمإ:ذم1ةمادلاةراد.اةيلووسمىلوتتةيزكرمةئاما)د(
•هق_ر.ا>.نعسلبملاقلاوماهلافوئملاقلاهريراقدمدتيما-.نعيمأاسم«ريو

لودلا.زيبةء٠انمةي~ةيوست«ع1.ذلاأاردبلا_وةيوئسلاةيئازميملابلمهتتاماكهأامني)ةد<.داوملا.نمضتتو
•استيبئهتوةفدا~اريسفتلو-أاضع~لا

•٠•م٠هينويم.زإريزءر_ةديدبلايبيراكلار~ايتردث<ةق.:دئملودةم!ذئمتث_ثئادثو~وم

__~هل؟~رواث،ذملازسل.~ولاقفاو،اونيتنايف٠،اهدس.ط/راه٧)>يفدتععامتتهاىفو_وم
.زا~ادثر•ة~-ذبترملالودلااسيف~،يبيراكلار~ا~طئم.زادلب.نمةتسل.نمأةوت٥١ثا
ر~~-ت.ز~و،ابيم-سوةي:»٠:زلاىلع.ااذا~~.ز).زملاةتئقلع.زاعامث..لاماتبثيفرد-ىذلا
م~و•~د_نمتللركرتتيرهت~ى)ي-ت.ز~و،ة~اتاروثلا.زملودللةيروتم،دااةمر~ا
•شافت١١ذيفنتةيفيك.زع.زاببلاف،~:كي



ءا~نل٠تناس«هءسودا<رب(يبيرانأتاادا-تلا.زادل«نمةثلثتنلثأ،ادبير-،::تشولارن،رذو-ف،
٠_امت،ذةد٠ادسمللو،ل-.اىسلاةدم<ار.-ل~-.اوءلارفلةلرقثمةوتااءذن٦«:<́.٠::..نث>)ت،سنذ.زاسن
ار~زث،سردتةثلثلا.زادلبلاءذ.دتنا5،سويم.زاريزهيفو.،>.-..ء:-́الطء~حنمو٠:١طس<لال.أا.«
ةد~اتاي٧ولاةموك-.تددهرو•ةدتتم1اةكلمملا.نمأارمبذلا.نمقيرفدمد،رى>.وم1ااذ.:<لو..

ر_فثلىر._دس~ابيردتلال~»ةددتملاتايلولا٠تارلود.نمرلودو••••هرد.شا_:~
ءلاتميف.زوا~اعوضومتثدتبد:تناكةق-فلالود.ز)رادبتع٦ا.نيتبذ__.-.لا_هءل->اوسلا
~د<.م«ء •ر..ر>..
ه~دهيميبرد،جانوبيف>سودا_ربةمو5-وثلونموكااةناماتر،:<ابءليربا/.ناسينء•رذو_ه.
ت~تش،أو•يبيراكلار-بلايقرش،ةثإهنم.زادلبيف.زمييم«مو1دلارا~:،.-.نم.زمير_:ءكعيباس<أةسمش.
ةفايموءةي.راذتاثهبأادنئناوءةيبراخلاةمدخلا_ذةرادلاومميما.ةنتلار1؟ة،بردتلاةرودلاداوه
تافة~لاوةيلودلاتام.ا:سلا.نمةم.:فكلوهتاثدا~وءاهتارارتج،،..وةي.رمثلاةدم<ا،ءلا
دا~~لاو،يبيراكلاةديمنتلافرشو،يبيراك1ادا-تلاثم،يبيرللار-بلاة..اف_ةل..«ا

ةيكيرملا<لودلاةم.ظنموءةيكيرملا.زادلبللة~تلافر..ءهو،بمورو٧١

.ز)ه~وتءاوهنيتنا٩ارزوسمثربثانهدرميبوتسلديسلا<زم>لقن،هينوي/.زاريز<»ءقذو~ه«
«~ذيفدوء.ولاىلارهماات.ز~ر.ا:تنملا.نم.زاكتلاءيبيراكلارحبلاةتث..افيثرن٠:لودةم..ااذم
<ك~~.زسرفدسيم>اممءاومن~لايبيراكااداتلاااضعلا5وتدشافتوهنسنتم.،رمش1ا
ة~راخةرازواهفدثوبلوتم،ةءنمجملا.زالثاتىهاخلددمث_ق~و•اما«دت~ارئذألأت_:ءةثيرلا
تا~تب.ئميهتم>وةيبنجلا.،ء._اوهلا_ذةيما_«ايمفوفموتاراف_<ميتتم»´ادهناو،>زادلبلاهذبل
ةردا~ل1_ذتم<ونعةلودل5~.زادتدهيهناريغ•́´ةددمتملامملا،اثمةيلودلاتان..اأنم1اىدل
يلودلفتمى~يفةدايم<تافةلودارف....«نبلمهلاىلث

~•



ت١_~ولعملانموةرشمنملاري<اتتلانم́هدمةسعفلاافهيف̀هدراولاتامولعملا)حل
•سمولابرب٠



،٠~م،هينوي/ناريزم-٠ىلاونمةرتفلايفةمىا~انطنشاويفدوقمملاامعامةهارذو_~٠
~ادسر،ادعامةيبمراكلانادلبلاعيمهبناةيداستقلاةيمنتلالاجميفنواسلليبيراكلاقيرفلا.التدل
رئ~دةلروتسمااس)دخن(الباقمةعوفدماازياابملاناوءطفنلاة_افةرو،٠،وءةقاطلادروتمةوذابو،و
٥رتفلايف،ةيهراثلا٥رابتلانمنادابلا~اميلعلع،،ناعموتيرتلاح~ارملانمةثاماايف)ء>
تارلود~رلودم•هتم_لد~ةيذفلادروتم.اميلقلاناو:٠ء٠م٠ماعيفردتنةيلا
اا٨.•اا«و::سناو؟ماا~ايفهحناااذ~،نمتاعوفدىلءا~هوءرد.:شلكل٥د-<ةملا~ايلولا
لكاشم1ا•ذ_ة.-بلا~اأارجاذتنتاقيرغلاناذكاذلوهةق_.اايفثاملايف)<وءهنبحوارت
ه)دا،دار_(٠ءا(لكاشماانما_٠ريفو

ةثيئدتررةل>/٩سلوي/زومةرذ•رةرشلاربيراكلارلوللايكةيلحملاةلم~ا)ط(
موقر~~ايبيراكلارلوةلا٩بروريمل~٠لاهينبلاحةطهلا-~يبيراكلارمحبلاةقطنميترشلدقنلا
د.~~~»ورلودلباقممءرش~بماكرلود)رلهبةميقلا~دل-دقو•ةدحتملاتايلواارلودب

•ةدمتلاتايلولاتارلودس



ا.: .أ





ةحايمكا_لال





ج~،~تلاةري_.دع_اةيعاندبااتل_:ذم1انمددعة.طبترم1الودلانمةئودل2_فدموي_مو
_لو~ا:تلهتدءاس-بر١51اةيم،تلاءثممل_اود.و>ريدبتللويلدملا-٨~(الداوع
ا~معوم-هم.́:.ابيةيعاندب،ز:ور:ةس.:.حئرتأ،٠د٠دء.<>اعءذو»يعان~1ا١متيمذتبليتبهوتلل
راط،ارذك1ذو،ت،سذناسواوفسأىلاةد~1اتايلو_اتارلودنمرلودم)٠د>.ه
•يعان-1اويعارزلانامةثلاجانربوةريفس1اتامط~نامةث٦اجهانرب

ر(ازا~«ءر<:.أوةديد.-عما_أام،ا،م)؟دوو_اممرايأو>ء•هليربامنامسنيبمتو_،..م
او~_اسارذتيو5،باوداج_اوس~اوةيردمبلاتا<دملالأ(ةانى1اميذايراجلم_ا
ي~ةيءابرر51اتادلوولاوةريف~اتاكر-1اوةيفايرلاىمبلم1اوةيفهلاوس(ام1او.ورلا)ب(
.تن_ذناسرذنابللاتاجتنم)ج(،لي_،أ_سذين_ىتيكتناس

يل~ارم1او__تناأارزووميثربثان،دريبرتميلديسانلعأ»؟>٥رمرطلواذ~وزذو_٠.م
ل7،<:،ا_و_._ادق،ىت->دة.~لادامتانميعاندملاعاطقلانأف~اا

رل.ا٠٠٠<~«نمةرتغلا
ت_~انى-،،تثم،أةدم1اهذ.٠٠رففةءلمداريفةيلودلاةيدادتتلالاو-لازمفرلابم>.«٠،
تار؟ودلائمر7ودنييلممرمةيعاندب1اقطانمئارذاهن->مءاحابرأ-دازدةو»ديدج
ا>،،.»يذةيقرثلاةيبيراكلا

~و>»٠.دم،رذ،ةيتر.:داةيبيراكا-ارلودلانمانويب:ها٠.؟ىل
»عان-1اامم_و،جانربيفرم،سفو،._1لاةركهنأامغ_أأارزولاسمربمام~٠امبأ

نأكاذ~<لي،،ا_وميذين_ىتيكناسأارزووميثرنعلقندروم٠•دبهبلويمزوم،يفو_م)
تاد~داريتماممن5_ووبضأافعاىلعاولى~نأمد_ةم_نيذ1انيرم.تسملاريم->ب-ري.~.لا
ر~مم_ارامهتسااوذ.اا<وامافامءدلبىلاحابرلاةداعاق-مم1وبثارفدانمةافممأانلا
.ر~ءو~ار1.،_(.1ةين؟ولاأكشلامايةنلعأ،اء٠.دءطربامناسنرذو>ةيعانه1ا-ا~ؤملا
~رء>تلات7_انما-<ريا>وةفيذ.».كاتاماندب1اتا_،ؤ.ليومةيفةدماسللتش-اةديدجةكر،:.
»ريفىدا

ت~ذنأا_أةو5ه1ة2وم.كاتن،،ذناسيفةيم،تلاةكر.:تنلعأ،>د٠دهوي1مرايأرذو_•.
.بيردتئاوةيمانى1اتام،ؤعلاىلع،يترمئربراكرلودنوي~مر٠

ةيساس~لاتاينبلا_واو



)ر_.~<زو_1•مروز-.•ريطت_.(ديدبدسعقوء_ذةبرتلل٠تارابت.٠>ااارئ.ا)أ(
دعاس..«ا_،أنم،_اثلانمء_رء.ااء.ونتااا:ب-اارئىبس

~
ر٦ودنو_~٠1ءر.،ا_تت(تي.اامش

ءةيبورولاةيدامم،.لاةئتب_اهتأشن~ا<ىذ_ايبورولاةبمنء1ا،ءودندب٠اءءدء_ء)يةر«٠<وبر١)

جدبلو9راطمءةيوث1اة_ه٧ولالاجودتادعاسةدتت1اتاي:و1اةو5-،تمدق/ب(
،>~ء´ا «_

تارلودن~رلودنويلمءرو١.؟ردقةئو~ىئعوذابوتودادسير،ةءو)-ةتذاوم)ح(
ءميلتلايدأابرمك1اد_رو،.،ا̀:ننيء.دتدو:ابوتودادين_رت

نو~للو،١•رد.ة.تئم_ووكلملاواطمل١عيموةونيء-ةادي-.ء::،ةلالامىأأد_)د(
_دذثلاةو)-1اارءد.ةرءرء::<ربرا(رلود

فببقافناتررتاسأليدفن~ا_ىعيفين_ستي5نا_<ةول.-ت،ئأء٠:ذ٠د٠:٠ماعةيادبيفو_))
~تساب٠انيمعهو«هىلع)يبيراكلاةيمنتلاشومعنمءه،ا٠~مدئ(ردر،:.ربراكرلودنو،1م٠،
)اد~لةموك-نممدتم(_ءشيبيراك~رلودنيي_امةس٠>هرد.ر.::~اءابموتتيمءااءايملاءءف
ح~،ه:وسةيد١.؟ةتلاةيمذت1ا،.ودنسعن~اتفائأو>لورنداوه.«ا.طمرذد_دب<ءوتأانهأانبل

اوستيكناسب،٠.رطااةكبم:.نيس~لس~انمر،رن«دبيرا)ر٦ودني_٨ام)هرد.١_1ام<-ااف~
~

ن
يبراكرلوفنييلممنمبرتيامغبلبتربراكلاةيم،دت1ا~زثئوةيد،5،اةو٩-.1انمةدثملاومأ
هسفينوستيكناسيتريزبنملكرذهايم1البثةيمذءعور.ء:نليومتل.>د-ةسعتس،يةرش٠:

ه~~-نوبلم٠روغلبمتنسنذن١سقل١ةددهتمااةك1ه1اةمو)«تهد.ءم٠٠.<مم»اع~ذو_م•
رظدنأ(اممتيم،،تاجاي،-ادبباوهلعاممتدعاساينيلرسا

نلع~ادقوه)هاندأ٥مةرتفئا
~ارزولاسيثرلنايبرذدرووهةيساسلاتاينبلاةيم،،ةدايز1مد>:.تس<ادءم:كبلااذ_.نماأزهنأ
ه~نييلمله١د»دةةد.ت1ا~ه1انمةنوممىلعل(اثةسلاه~دنءل_ت_ء.هيلتلانأ
،~،_1رتسا

~
ر~.ا:،،أ(اماعموودملع>رفورقلكث.يفيقابلاوحذعلكش٠._فني_لمةسه.ادنم

عمةر-ذ1ا
رزوئاسيئرفامنأو.)ه٧ى~

ميدلهتموك-نأ٧~اقأا
لوانتتواءمنيبيملتاعورشمءةءاقا

زيرجتئا<.تلهدتيتاعورشءا~
ت~-ادلاةهباوم1~فكتحذماازبأدتميهنالاقو>ةي_اسلاتا

هربك~اةيلامةنوهملبقتسلارذةريزتلاهذ_؟لانةنألمأيهن(.ا،ت،~ذنا~ةر.:.ابم1ا

او_دء
دييرذو_لممرذةيناكربلاتاراجفنلانعجدانلاررن1اةشناءو،اك٠ار:وااسي؟رداذ~

~ةماعلاةينء~لانم،كافريغوتاعامتجلاتاعاتونمرادم1اوم.ر«ااوةين5سلا~،ابملا،.دل<ىذاا
يم~~-وميلقلاهجاو،ةيروفوىربكةلكمش~أوهرةر.دن٠<رديرا(رلودنوي1ءمنعدي٠ديامدبتردق
نع٧فذ،يناكربلادامولالعفبمي1لايفتاناز.٠.١اوتاونةااورارنلاء.«ل،ىلعبترتمااهايماا
هتاراهفنلاعوءولبذهنميناوين١٩ىذاافافج1ا



ةماملاةيلاملا~ىا:

ت~فنلاةيل_ا.تلةيجر_ذلاةنووم1ا.~ايكنوليداليادامتعامي1الكةمو5.-دمتعت_وم
ت~اق،م٠ء.ءمماع~فوه)هلعأه)ةرتفلار.ا:ءأ(دينازيم1ارذرركتم1ازج~ا؟و..،ووةيلامدسألا

~5بثارئااتلدهمةدايز<ةمعا_-،يلام1اا_دزلرمةيوقت~دمتستري،ادتفا:.تابميلقالكةر)
ن~ائل1فري-وتا.ن«هم1اعذدوبأارغ~ارهفادلادني_سىلا~:دهتىر-٠.~ري،ادتتف:تا
>ح~_ا

س~أىلعةيتبر١.ذ1اردادم1ان:دبنمةينتتوةي1امةدءاسةطبتوم1الودلات.اسد-و_،و
ا~لتامول-و،ةراد٦ابةمأاتدئاةا؟سلاردا~د1اهذ-؟تلمدث.وه~او.الادد~وأيثان
فرمبهةمما->و،هبةطبتوم1اتاسسؤه1او~بيراطلادا~لاو،و.ذابوةودادينيردوةددتم1اتايلولاو
ءةدحتم1ازملاةموظذميفةئذاد_ااتام.ا:.ذم1او،وهورولاىدابتقلاعمتتبتولاوموبير١للاةيمنتلا
ه~أامذلاةددتم1امملاجانوبام_دس٦•

لجأنمنواسمللةيبيراك1اةعوم:بم1ان١ذ~هلعأه)ةرةئاارفدووام)_~لفلعةو7اعو_)٠ء
ازاهجنوكيل،~بيراك1اةيمذتلا،قودذ،أاء:ئا٥٠مم.هينو_لناريه-_ذتررقةيدادتقلاةيم،تلا
ةع١..:،يليمتليومةميدةتلوةيسيثولاتادواول١ليومديئةدماسللةيدنج~لادراوملاهيج.دتل
ةن_~اتأ.-أك1فىلاةفامثلابوهةيم،تلاتاعورنثهوجاوبذيفنت~ذةدعاس1او،ةي:~افي1اكتلل
ةساثرت~ةيبراكلانادلبلل~ةيمل.اجاربدادعاوةينةتلاةنو~ااني_دتلةينةتلاةنوومللة،ادلا
»داند~الل)ىلالهوتارقفلا١-_أوالأ(يثامذلاةد-تلاءلاجانرب

تطبترم1الودلانمةددحاولك1ةد~اةكلمولاةر5-اهتمدقرتلاةنردم1اعومبمن.__وم
_~في،_ستيكناس،ويلر،ساه_،دب٠٠ه)ههه•اوفيتنا•يليام٠،؟.ر>ماع_ذثلثاا
ةلا-لاهف؟يذو»،لرتساهين-نو_1لروتندسنذناسويني1رتساهين-نو_1هرء•ليفنأ
نعا~ومبمد_زيةثافلاليبسىلعةنو~ةد~1اةك~ااتمدتةر-.لا

ينب1رتساهسجم>هههه
وذوهميتلارذتوقورس1اةثيد~اةيناكربلاتارءدفنلابقعكلنو

ت~١5ه،٠موو_املوايأ
دربم_وه٨-ألو)لالي-ه.ط_االم)اشءتنسنذنا_ةمولدعمثوبت

للتتء<لاىعميىلالع-نأ
)ءكعأمءءووءعءتارقفلار.ظءأ(ةد-هت1اة)دئه_انمهيذجنيي`ام٠>ادمسوم-هةنو~~.زتيم
لق~لاناد~اىودعذلا.ىلعو،أا..ءلاناددبللهةدءاسربرا)ااةيمذتلا~ردمملعماود.و_ءو
قودمدماسدقيتلارر:وتث1اتينثد_اامافاوهل،٠ءهب•اعللذةيئام1ااربعاى~-اوملءامزءت
~ام1ارذ٠٠••٠د،ز:وتثنهةويشدلانال~ادفبل~~»~ةتطةبسن~ءكب،رديراكااةيمنتاا

نويدمهرم٠ا_ميلعقفاوم_اىفورتكاةلمءءنملةدستمااتايلولاتاولودنمرلودنو_لموو(
نوبئممهو..(ةأام1ارذوموماوم،لتلانادلبلاتة_تو>)ةدسم1اتايلوئاتارلودنمرلود
ةددتم_اتاي٧ولاتارلودنمرلودنو،امهءرهك1فرذام-ةددتم1اتايلومااتارلودنمارلود



لعيبيراكلاةهذتلا~ردعه،٠:ذاومدموليربامناسيئرذوه)ةرسيمطورشبةدقماالاوم~لانم
ح~دتمتاعورشليومتلددسم1اتايلولاتارلودنمرلودنوبلممهرمامتلم-ةديدتب،ز:ورق
،.وه1القنلاةسسؤمو)ةد~اتايلولاتارلودنمرلودنوهلمهر)(اوئتاةئرهم.ا_هيأيهئ،
،م.،٠<هتارقفلارظنأ(ا_هري.ئو)ةدوتلاتايلولاتارلودنمرلودنويلمور،(دراويلمررج1
.)ه_ء~ام.•

نادلبللةديءزةدثائبائورتونابو~وداديئيرئنةو5دتمدتةريذلاتاوئ~الاءذو_لهه
ةيلاملاةدعاسااريدتتلربراكلاهنوهم1اسبمت~١،ثمنأ٠.٠،٠.!.رياربئل٨ابث<يئئ>ىرذلاةيبيراكلا
او~ذ~ائمدئووئابو،فداديئيرتر١ز،لء٠٠،هينويرمناربز-يفو>نادلبلاكتلةيئقتلاو

ن.لم٠ل٠وهتم،::<ز::ن:ءلو-وغابوتودادبئيرتةمو5هعمتاشدادساارهلدريبأاررولاسيثربثانةساثرب
رببمتوذطو،ردا-٠سر،ت:رطود»ممرلود>زو.1مرهىئاء٠ا..هلا..ئابو.وداد.،.ر.تار:ؤد.~رلود
ىلاء.ءا5

قا.ذ،ارا´لءؤت1:مت~،تاثه́.هلاء.-<ل٧فو)ءلعأ٥مةر.ذ_اار.ن>،أ(ءممم،مماع،هميل،لا
ق~،ترذاوه_،>~اآهءاسمفدمءة--ايء1اة_دتوةيوبلاتلمياو._اوةياركاتاحائدمئا.نأ_.يثدب
ه)ةلات1اةرقئ1ار́:ءأ(ةببيراكلاةههمبملااهتررئ٠يت-اار،ءذئ!تاوئ.1اةر.-للزمةيلامااءاي.»ارار-را

ةمو5-تمدقرييردوسلبجيئةيئاكربلاتاراشدئلابقعو،ل٥٠د٥ويام٠راي~يئوسل>م
.ةدتمااتايلولاتارلودنمرلودمهه،مههامةومبمةثافاتنسئدناء~ىلاوفابوتودادبئيرت
اوغابودوداديئيرتةولدهتنلع~ايلتلاربشلال٨.ذو

~
نوديلممروهرد.رفرتميدتتىلعامتقداوماممئ_

<زذر~اىلادئامئلابهبدرسلاةعائدعاايهلمبلقلااذء»لاةدسلاتايلولاتار:ودنمرلود
ر~ا_أ(٠•،ممماعللذه~قباسلاوغابوتودادبئيرتتارلودنمرلودنويلممهردقغلابلا
ه)هلع~ا•٠٠ةرقلا

ةطبترملالودلليثام،لاةدتلامم~لاجهطربىس-ل،ملىلال،٠.٠٠.ءنهةرتئلا«و-له)
غ~ونم،ةدهتم1اتايلولاتارلودنمرلودنييلمةثلثهردقادقئماينايباي~لتامةر
»مم...ذلبومو«<•م>اعل٨ذههي.و،رلن<تئيةددتملاتايلولاتارلودنمرلوده>».ه
تكرتم:.الافىلاةئافلابوهلدءدءم>اعةئازيمرفدر~اوةددتلاتطلولاتارلودنمرلود
~النأ(.رزبمةدوبى1ثلاو_لقلايثام،لاةد~امء~لاجهائربتاعورشهيفةطبترملالودل~ا
ه)ومةرقئاءئتفرملا،نوش<هلاونماث1الصئلا)ءد/ىام/ىو/،،وومو(ائ،ا

رو~_اوفيتنادريبأارزول١سمثر~بثطرداف-نألبقو،مد٠.•دهينويمناريزءم.ذ_م.م
ر..اذنما(ةيبيراكلادعومبم1يناث1اىونسلاعبامتب٧ا

،~شتاموك-نأر5ذ،)،اندا٠.٠ءةرقفلا
ان.و.ارنمملكتاينازبمةنزاوهيفتو~نمةري:<~لاتاونسلارذتناعدقيبيراكلاردملاةقطنم
ك~ةينازيملتانوسةمربتلانادطل١هتير٨نعمدتحتز١مبةاقلمعدلااوفيتناسدتلتم،ك1نىلع
.عيرامثم1ا.ز:وبليومتنما~امم،تامو5ولا



~~راةلار~اةت.طنمل<ءدادمتتلالماكتلا_أاد

لاد-~الثمةي_مهم
لا~اددث<~

~
اماراوذام.:<ةدءاممىفتقم_ث،٠كذأ«ذ_اءيبيراك1ادا~7الةي-اس

~ومبم1امي.اهنتربتميوههيذأامنذلانادلبلانيبىدا~لالمتاحيهشةيفء٠٠«.!هماهل
ههاجتلااف؟~ذامادهامدقتةيبيراكلا

هينو.مناريزدح~ذهتدقععامتجالوأيفءةيبيراكااةعوم>بملاتماق،لبقنمر5فام2و_م-و
نمريبكددعةدعا-1كاذوةينةدتلاةدءاسلاهيجوتةنج1وةيبيراكلاةيمذتلاةثي.؟ليك.شتب،م<٠.ءم
متجا-ةيبلةىلعةتلةنملارذنادلبلا

ةيمندتلاةثي.؟نمن:ر_._ان١5وهةيبراتلاةدعاسملانما
ةجادلارفةدد.،تاونءس-نعةيزةلةيدادعاةوتفألأةديذتسلانادلبلاةدعاسمةيبيراكلا

ىلع،ةلام~اوةيم،تللةلوبتمتايوتسىلع.اذاذ~ةصا.ذةيجراذةدعاسىلعلوىولابامل٨ذ
~ةيداصتتلاتاساي~اهيجوتمددتينأ

و
نادلبةرشئت~و~ادقوهمثادلايلاملارارقتسلاقيت~

همدقتسارنأعامتبلال7~ف،ةيئودتلاكووةعربتم
و
دتملاتايلولاتارلودنمنوي1)رلليلا

ه٠،٠مهيلويمزومدمنمارابتعاأدبتسءتلاةنسلال٨فةيبيراكلاةيمنتلاةئيهةطساو،

تاعامتجامياستبةينقتلاةدعاسلاهيجوتةنتاتماتء.عامتجلا~ذذثتاررقم~ذمتتم،و_م.و
ةمومبمىلاتلعو،و،يبيراكلاداستتلا_ذةحايدسلاولقنلاوةعانىاوتارنلاتاعاطتتلوانتةينقت

نم
نادلملالودموةيناكاةلاهكىلاةجادحلابءرومأةلمج~ذ،تهو،وهادهنأشبتاررقم،اوجءاتنلا

الا_ذءاوه.لقلا
ي~اتلابوءم)٠مدماع~ذةيلاملاردادعاارث:٠~ىلا،ةيبيراك1اةيم،دتئاةثيثرم

ا
ىل

ع_دم
اموأارفاا

~
ءرنا،ةكرتمش1اتامدذلاو

يبيراك1ار~اةقطنميقش«امو9دحكاف~ذتبا
>)••م_موتارتفلا،قذرم1ا،نورم،:هلاوثلاثلال-فلاء).ذ/ىام/ىو/٠٠،هد~ى(اذ_ارا:ئأ(

ةيبيراكااةعومت~ىئاثلاىوئ~اعاتجلا
~،..لارذءةيبيراكلاةعومتبم1اتماق~م•.<

لثاو~ا~ذتدقع<ءذلايناثلا«ونسلاعام
هينو،رهناريزدح

لارعارتسابءيلوداا~دنبلاةساثربمم••م
~
ىلولااممتنسرذامبتهلطغاءةلاةاهشن

لوه
~

رملو
يتث«ايئر..:.٧ادلب٠)ىلاليزارلاتم-،ا م

~ا
يف

ربتمارتفع.عامةجلااذ.ء
ةجااوملجأئعوهةت

نادلبلاىفهبتذلعأ،)ه_اعأه٠ءةرقفلاان،أراادن~ا(ةقطنم1اهثباو،يتلاةيداىتتلالكا..لا
~ءة٨ءاوبليومتللةد~1اتطلولا-ارلودنهنودطاللاهمعومبمميلبيتاعرب،ةعربتملا
تنمبدسياملديمن~اراادتنملانموهةيبيراكلاةيم،تلا

ارابتعا~ابت~دتلاةن~ال٨.ذتاعربتلاك
مىلاةئ-لاب،لف٠موهيلو،لزومتنم

تارلودنمنوي1)).ءىلا،لبقزحتنىأرة1اةدعاسهاا
عومبملاةدايزىلاةنسلال٨-ةيذامعاتامربتنطعاىدل_ن~اعقوت1انمناكوهةد-ت1اتايلو1ا
~نولممموزب.رأفياملباقم(دد~اتابلولاتارلودنمنويلم)ءمه~او-ىلا
لاةنسلئةدتملاتايلولاتارلود

~
مناريز-ه>نذةيرمتنم1اةيبيراك1اةيم،تئاةثيدعليئدث،نمىلو

ه)ل•،.ددهينو،



~واتنم1ائمدد~ليومنببذوت)أ(•يلبامعامت-لابذةيبيراكاةعوم-ه،اترر.ام٩~ل>م
ب~ةديدبتارداب_مميت_او)ب(•اوم،لتلانادلبللتدعأبدتكامء•~اةين٨ولاةيرامثت_.»ا
~~رمق_وذق،أنانو»بنفدتلاةدعاس_اهبجوذةنت_ةئهشذأةلسماوء.>ءدو)ج(؟وه_تلانوا_ثلا

ارقودذسوةيثاذ~ف~اةنوةم_ا٠رء،ةدد~ةيمدلتاعيراشمةث_اث،رومأةلم-بذ،لذتمس
~

لامااس
ى٠~هنمعامذنت«دةء~اوهةيء<اءلاتاتجادح_بذامذنثلارتودنى1اوةيعارزلات٨؟ادملئرثادلا

~راثمااث_ليوهنوذءفنذليىاذنلامكتمل~_ذوب__تملاتءولا-ذنيد_ذتسااونيءربت_
../ىان/ئو/(وك:ثنآ(نادلب1اءذء1ة٨.~دمع1اتا.-ابذن-لاةيبئذنلةيرورفنوتسادهما<؟أذنراريبذن1ا

م٠هو٠ممناترقئلاايءآوم<>_٠٠.،وبتارءذلا،قفوماا،نور.،٠_ولاوعساةلالسعذ1ا،)زء«
ه)داندأ

ر~1اةئذمر.ر.،<نادلبتتدت،هدسف،عامتتةلارذو~٠٠.٠
~_؟ردن.:تاعربتاغ_أربر١2١ا

•~ءو>/ءكعأ٥.هةرءفلارا:،أ(أاربث.عمبمأا_:نلةددت1ا٠تايلولاتارلودنمنيي7امم..
تا~د.٠رذوتسو،٠امغتتلادنع،ا~رادويبير١5١اردحبااةقلدذمىل•ادنم٢ارب،:لاألؤى،ريبه

ةيمنتلاوءليوهتلا_اةي_اد._ذتو،ةيذذلاجاتناناديمرذناد~ا~_،نلاادمميلارقتفتةيساسأ
-لاو،ةيعاندمب1ا

دع
؟م.د.تسوهختاا،تاأا

-ةرش.ةثطنملودة.ا٠:<ذمراطايفةكرتش1اتأمد.ذ:اهذ
>)ه7اعأء٠.؟سههتارقفلارا:نأ(يبيراكلاو~1ا

دبب_دبسلار)هو-١ا٠
٥هبنبيمناريقدثء٠

(ءو٠<
دءاسقأوهلهدعافميلقلا
.ا؟تبةت.لعأنم١.د،ببغو

و~عامتجلامامأهبىلدأناي-~ف،او~اأارزوسيءربثانء
ن~أاوبف1اعم-.ذلتينأرا.تنيهن~ا،)ء_اعأل.هةرتفلاواهنأ
~ةءةدعاسمذتينأويبيوال1اردبلايةردث.ةق٨ذم1عيراشمنييسىلع
.ةقاهنم1التبأنماعورن:.و>نييد.نلاىت_.<.د.هنأكثاقفابناو

د_دحت٧انادئبنعةباين،سودابوبقفةي_راذلانور،:كاريزو،دووفىر،<؟ديسلاملكتو_مم٠
مناريز-_ذ_،دتهنأنممغرلاىلعهنأهلوةهنعلقنذء،ه؟.،•ا~ةعومبمااعامتت.ايفيبيراللا
ةيم،ت1اةثي._ليثتتنمىلولاةنس_نادئعبلا٠(دطتت~ا-ةيبطلمزللاغ~ااديدهته،٠.!مهينوي
نمنو.ام<مروتاعربتلاعومبمغ_دقف،ةدتم1اتايلوئاتارلودنمنويلم٠>هرم-ةيفيرا
ه~_ويمزومدتنيبام_ذ~_ذوةدنيذتس1انادلبئاىلالدميم_وه،ادذذةد~1اتايلولاتارلود
عومبمنمةثاماارذ)هةبسنلاوبمء_دملولانونا2و

درو~د،_.كاحتتاام5>ةنئ~1اتاعوبتلا
ونو~ة-ا_احتم_ازةود،ى1ارمل.؟ابفمتتنأ~اوهةي_اسلاتاتباهلل_،امتثاقودندمأام:دنا

ىلعرديراك1اةيمذتلاهثزصهتيو٨نعنيديفتس_نيعربتنمةم-ا..ذ
لأب~ء،_وه́´ةحنمسا_أ́´

~~ادتبلامي́سلانيسدحتلة_´الاةديدج1اةيساسلاتاجا~اقذاومليومتبطقذقودنى1ام<،وتي
ت1-ها-ااىلعءدءمتببءذينأ́أادن_أقفدبنيامذاوهايه1اتاداداوقرا«_اتاكبثن«ةي-دي´اةيماعراو
ه́´نذفارم_اهذرلةاجوملاةنايدب1اةيطدمبعلطئ٨1ة~ا



نو~ام٠،.م>ني<حارتتددعاسميد-ت.-نتمتهتو2.-نأةد.ت1اتايلولالثههر5ذو_٠وم
>٥ك.ل»ل٠ء٥.،)لط..:ذةيبيرأ)1اةيمذتلاةثي.؟ة_اهساو_́ةد~1اتايلولاتارلودنمنوثم،و
ا~فر_:٠فت«ذ_اروى،ثلا،؟ا_فةمبما:<.و،عامتم.لالثاوأ~ذترم١:٠~تلاةيبلسلارعام:٠ه1انالاقو
مءمي1ادابتنلانم-فكيامأثايامتيمله،اب-بر١(1اردبلاةت_ا٠دذم~.ر،٠نادلبني

بيدمذد_.~وأ
ع~را-٠،ن1انأمكدبيلودلاثلذبلاتايدموتبلمان٠>مامتدعاور.́:<وهاء~ب__.ةذلااموهء.ددد́ذلداع
ةت~اةين.او1ادي؟امذ٦اجاربلالباتعرذره-تلانوادعتلام»ءفلو.ءديازتاث_ذ)و،ةيم__لا
قو~٠،ه́´تداث_اتاوذدسئاقذةيبيرا)ااةعومبهالبتةزم1البءدتمس:اناهةيأانث1اةدءاسااجهاربو
ء́´امامء

ادنلو-<واسنرذوةيدادتلااينام1اةيرورءثمر.-ءةءربتم_انادلبلانمةثمرأنأامل_همه
ىداصتقلادادحتاا.-ادملاريدم1اديفيو>ق.ورولا«دا.؟دقلاداثتلارفأائءأةدسلاةل_ء1او
شدا~تقلاداسلانمحذم9يبير١51ار.~أةء٨دنمنادلب1ة-ات1اةيم،تلالاومأعومته.زأنءورولا
هةد~ااتايلولاتارلودنمنو_٠1م»مبرقيام-سم٠م.م_٠و٠.••نمةرتفئلن،ورو3ا

ايقيرذانادئبرز.دبويبورولا<ىدادمتث٦ادا~لانيبتا-٠واذ>تأدب٠،٠.دمم.اعل(:ذيو_م٠و

و
~~متنءنأررئ1ا_ولةيقافتا~1ليقافتاىل.الدموتلالودحثثدار1ا)ءبم1او~براكار_لا
د~دحت٧انادلبتةذاوافنيأا٠:.؟لمامل٨هو»،ء/،،.•.ا.م́/مواندأ(ا~>٠،ه.داعنذاءم~أ
لثم،فوافتكاديثةيسثلاتلت-1احيمهنأء_دبلرتنهيمسلقا~ومفاتدتابتادحارتتاىع~براكلا
ءتاردا~اانعةتتتانااتاداريلاتيبثتوءةين.تااوةيلام:اتادءاس_اوء<ىراتب_.تئانوادتلا
همولاوزو>1اور5دمملاءراتبتوءةيءانى1اةيم،تناو

عمبتان_أيهو،ادن5وثمهاكياماج-ذعمتت.»،م،،.><>ريا_ذيميناث_انو.اكم•رفو_مهو
_~ةدتلاويلاملانواسلابقف.-ثاذتاعيثوتلربرالادا~7انادنبو،ةيبيرا5ااءدم،تلاةثير.1
ءقذرم1اءنورن،~اوث1اث1الدمذ1ا،د/ىام/ئى/.«ءءهمرا_ك_أر.اا،أ(نيذر.اد1اني-يعاندع1اورىراب،دتلاو
.)٠.د،،_ددمناترقذ́ا

نمود~ر.ىد1ةد-دتم1اتايلو1اةريفممءنوةل.:.يلاءةد-سلاار_تهاقةرايزل(ا<:.و_هءو
ذدحدب_ت-وءسنو-/ناريز-ء•رذاو_._تن.´،قبر١٩1ار.~اةت_أدنم~ةر«:.و

اهمتموكهنأبنيي
دا~ستلارذاومذلةلانادلبللةعرسلا-~وىئعح..ةيةي-اس•اتا--ا.~اينامتثااقودندمب.ىشنت،
~ذر~هناتلثاقتذافاو.ةلامدئاريفوةوةيسادم<لا~ايذبلاةيمذةبعارء_١1ةز7١1اداوماأربر١2لا
نمبرقيامهلةدءةم1اتايلولاةول-ويذدتسى1ا،م:-وةنى1اةراداىلوةيدم.ربر١51اةيم.تئا
هةدتلاتايلو1اتارلودزمنويلم.



ر~ااةقدلهنمودر،هلةكردتشه1ا.،وسلاو:ةد_تملاتاي٧ولاتماثم>ايأةث_اث«ذللفد~و_لم،.د
داسم-ءلاىلاتبستنه1اتاسسؤم1انمةسمشهرابتعاب،ارمثارزوسبهدبسرتعارءذ1ا(~ءراك1ا
ه~ومتهامةدسم1اتايلوللةعماتلاةي1ودئااةيم،تلاةلا2وءادنتته-.هد.ترافتا-ء.وتب)وبر١51ا

عافتر´ا_النءء_لهمهةرتف1ال_-مءد.-تستددسئاتايلولاتارلودنمنوي1ور٠
~ا٠ذذم~ةرشلةكردتثم1ا،قو~ارذةعمسلانادثبلا~ذ.<»د1اعال.هنة1ارذنيلما~اتارارمىوةس_
ر_.~اةتاهنمر.شلتكر،شم1انوسلاةنامألم_تسوهةا٠>بترم1الودلاا_بيذام_،~بر١(1ار-~ا
ئعةمب~اناداب1اتامو9.-حم،ودبيردتجانربر1٨ارذ،وبرا5اا ~ء>اردتاروددادعا»
~~اهنوموةراد٦ا~ذا:وهىلعلثدمبتاث1-.دةءىئعلمتنم٠تءوءةا~اةد-٠.1اتايوةس́ةذ١(1
هره-1•٦اررذطولانيديىدع1اىلعةيبيردتتات1~-ل1ذلومدةتملاىوتس1ا

،و~و.-اوديسلاونوة_ش<ةد_س1اةدت1اتايلولاةموأ-نعةباي،قاذتت•اعقودن:و~ل٠ر،
»برال1ار._ااةت.ا>ذم~ذةد-دتم1اتايلو_ةعماتئاةياودلاةيمذتلاةئاكولنمه

ء~ةما~اتامد.:.>اهجاوتةلثا-تايدتتنأ،حنيةوتلابلافت-لاقذرلييودي~ار9ذو_ل٠،
وؤ~دايدزاببءدبءربراكااوثبلاةث.~ي.ةو.~اةكوتشم_ان:وءكاناد_

ةهدانلاتاعو٩-1اتاي_ا
عادنولادوست~س1ابىت_اةاا-وللتتس٦انع

~~.اهنوءبيردتنأ<ىأتراو.ةيمااى1اةيدادمتقلا
ةشئ٠ئرءرن:٠كةأرعتنن1اقوهكانادلبتاوازونأ.`١٠--لوةياا~١ةل-رم_اارذمهاهماى1اع1١؟:::ا
>ةد،سلكا..شنماءفداسم_اعمفرنيذا:وم1ارذري_:.:رعثننموذاىة_دبيرالار~ا

تامد٠،ريذو-قبولث1اةء،ادذمرةرم:«امو9ددئح..تي_عمرس1انأنوتاي_<ةديسئاتركذو_مم.
ةدود.~تاداريازما~حاتيام«ر_و،همكةيذامن٠لاةيسا_لاتامد٠<١انما؟ريغوةي-ىوةيم_~دت
تامو9-لاءذ.هةردتائ_أدي٠_نأةاولاارتامد«.زيزءةنأم.:<نمنأةلثاقتذافأوء~ء١رمن-ائم
~،ام1ادراوه1انملمذئأةداذتساديذتممتمشنموةم_-ا_ةيرام.~اعيرانئمذ_فندتو.٨،ادثتلع
.تاو،ة1ائ٠ري.:ونيمو١51اةيم،،اا~ذرىء،ةير.ا.>نعةيبنهأنادلبارمد.ةقةذلا

ةيمامتج٧١ما~ولا_و

ةمو5-تلوأدتو»ثلث1امء1اتل1ةبس1ابةدلمةك5-ثمةري•لاتاو،سئا~ذةاالهبلات:.ا٠:>_ممء
>ةيجدهنمسسأىعر،بومديلسدادمتقاةيم،تقثيرطنعشث،1ا<نولاداث.-ا~اة.لاءريولوأمرل.ال)
ءددعادممم1اناث~_ف-ذهذانم٠ةلام~اةطثئل،-رذ-٨ءذو.دبىثك1اره_ىلانواسذلا.»ة-و
ا~،ذسو_~لك_::ءديزتسةث7اث1اميااثلاءذةلامدلانس.تتاين١5انأدثتوملا~و•ة.لوراا
»ر~رام:ءذيفندلتتدأئماء.اتنىأ~تلاتاعربتكانادلبااءذ_->تتلتافا



نمةرتغئارذايءولتناسوذيبيراك1ادادحت٧انادلبلة.-،._ااأارزولن،ارلارمترولادقدمنا_ممم
د~تهادتو.،ىوفألودةل-.رذةل٠.بترم_الودلاولثهههرم..-ومه٠<.!مد~_و_مزوهسمدبىلامه
ؤم_ا

نادلباا~ذةي~لاةرادلااةيم،ت)أ(•يليامدباسهآر،~،ارارت٠«٦هءومتهامومت
؟نك~رمتلاميا~و)ج(؟ب٩>1امديلس~ذتاريي_٠تأارجاو)ب(؟سودابربواوم،لءلا

ن~_لابادتامد.:<.)و(:عمدتتبتملاهكوامثم)_(:ةيبل؟_اه-..نء~انذ.الومبيردتو)د(
~٨_)ح(إيدبيراك1ار>~اةها.ذمرذعدمومني~ترتيتءانر.)ز(؟او.،لتلانادابلا~ف
ي~رالار~اةتطنموذةثبولاةبةارم)ى(؟نانه«اب،اكتيتبت_ءاوةسا)<اه(؟ةيذذلا
>ةيثيبااةمه،_اةي.تتارتم<ا)انا(

ق~اتافتاةددحتم_اتايلولاةمولهوربر١)1ادا-تلاةنامأتعتوسك-س:أمءبلءهوذو_٠)م
عور~ليومتئةد-تااتايلولا٠تار٦ودئمنو_1درماهردتة.~ةينانااهيذ.ددةءسودابرب
ةمادلاىلعب_ردتئل

رفويسوهتاونءءثلنهتدمربراك_ار~اةةلتنم~ةرم::كةيء<اسلاةيهىدا
ةرادلاىلعتايوتس1اعيم-نمزه.:ش.؟دههيئاو-بيردتت)أ(:يلياملولاداقم1اقفعور،ء>ا
~~فةمعدعا.ت1اةينتتتلاةدماس1او)_(؟ةيهناءلاةي~-.اا

ثاد-تساو)ج(؟يي-ى1ا،اهيط.ذتلا
٦ان́وفلالثمتيوهعيرا،ش1اميمدم،و)د(؟ملعاتاثبم:٠.

~
ةرد~_اازيزدتنذعووشم1انمقساس

مداد.:ة-ابءبدعنلاداوذأعيمه_ةيهسةياعرم_د.تىلعنيي-دياانيذالوم1اتاثذح_هىدلةيرادلا
ىلعتقوئاسفنقذةظذا~__اوتامدذئانمنيديفتس_اأافرارلعلم~او::دود~ادراوملا

»امد_لاهذ_؟نومدقينمتايو،~

ت~لولانيبمربأءهذ_اء،.افتلاناد)٠،ء~ه٠٠.دتارتكار..ائأ(ه٨اعا.ا-_هو1ام5و_ممو
تار~بمىوتسحئلعور.شةماقلببراكاار~اأنتلسوءودث>أت5رتدثم_ااقودسلانادلبوةد-تاا
~~تامد.ذربدوت~بر١51او~اتتل،ئرةومئ<يذتامو5-عبسلحيتيدم«مادلاعاا.تاارء.ا<:،وم
هاس-ودمثلةيدا:لأ́ةيساءلاتامد..ة.1انما.؟ري:و

ةيدا_تفلاةئء1اعنواىتئابءةثيبللةد~>امملاجائوبأد_،هسفئرسثلال٨.ذو_ءمو
اةراد٨1اعور_:هءةبئين7لااكي~ل

ةيثيل
»ئابوءوداديئيرترذهرعمءنبر١51ار-بلاةقئتئ-دةلسلا
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~ا.،ري:وةيملسلاتامد:»انمديزمااري.ءو-نمار__لتلعورم:ذمةماتامرذربراكاا
ه)ه_اعآلمهراالل٠.!تاودفلارانذأ(ادعب.دش_ةي_اهلاتامد--ا
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