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ألأ___~اىف:ىافلا.:-~ار٨:~ئأ ~___________________

ةرتذلارذتدوةسلا٠٠دوىلا٠٠د•اممتاسلجيفدذبلااذ.يف.دعا،لاةذجللاتر~اا-_٠
•ومموسليسفامب٢مىاا)نم

ةم١>~اةيعهدجلانتارارقرابتعلاني~ةدهافلاة_بللاتذ._.أءدبلااذ._يفراكاىد_و_م
انمه•ةوقفلاةعاةةفدمب:_فيفامبءعمدفوولابةلصتلا

رقل
نو~~الثمهيفنمؤولاووممموا

ةيراستسلا~ود1ارااتبلطيتلاومممربمسيدملرلا
أد_.نودراروذموةتنأ´

ا-ر~__~و
ت٧__~وأدعاوةةهةانععاذت-لاوءةرهدتسلاميلةلانمةير2سدلااتسذمواءدءاوةب~

ةها_تااث-املااهتدعألوعتاقروءدسلااذء«ذا<ر4دئىداءةىاذلاا́:.بللاماماناكر_م
ءايبيما-وءةيمونءلاايسيدور•ةيلاتلاميلاقلارذةيوكس~اتاستلاوةئمش:لانعتامو1~نمفتت
تا~~ذرملار<ا.دئا(ةد~1اتايلو1ةساتلانجرذرزهبوءسوكياكوسكرترز-وءادوهرموءزدلبو
•)~دعفلااذدما٠ثلانااىلالولائم

ي_~.يتدوقسلاممءمو٠٠د•نيتسلجلاوذدسلااذ...لو-ةما~اةشقائ1اترتو_ء
ة__~دجلايئنار،ارايبويثا•ة_اتلاأابنءلالود1اةشتا~ايفتكرتئناو.سل~امب٣موه
تا__~روء.هجلاداحتاوايلاوتساواير١_:1وابوكرنيدم1اود،~اوء)،_/..د.~ءء٠)/_داه.ء1وء٠(ء٠ء.
).ا./..ائ.1،>٩/ةالهت151(ه٠.د٠ةسبلا~ذةتايذوساةكاتشلا

ق~اوتعمرشمىلاهامتن8اسيثيلاهجوءسل:سامبأم_ذةدوة~امهن،ةس.بلايفر_ر
»اروانثه.نمنرباطنهاهاىعهءأء)ذا./.ا،ائ.1الؤ/دمه133د(ه~ااف~ن~ةار~ااقى

عمرشهىلعت7:_د~ايبو-ا~ههمدتءسم́>سامب٧م~ذةدوةدم1ام٠•مةسلجلا~فو~م
•رديام.ىضت:أار~:1اقفاوت

ةرامعنعر:اثتسيء)ائرقفلا~د،أ
ءرام~~́´تلاحلانمددع-ذ́´

م__~دمم-ذ́أ
تلاملا

)ب( مرم،يبةتلا́أ

ب.ءوء)،./ءء٢•1ةثك/فنأله1153(زاو_اوادلارغئسارايبوثاوانهمهيفكيتتشاأار٨ا_لدابقبقءر~هم
_/،_٢م1.ك/٧لم1لرر(سيثرل١ه.ىللأنايب

~~اعق،رفأاشءاءاممتافدسلجلايفء؟ءبللاتمروت)<١



ن~رفلانأةدباذلاتسللاورقولاملعأءس:.٠س:امب~ميفاثدوق~1ا٠مفوةسل..1ارذو_م
ازبثاتتيرهسرلاريئ:لهالا

رتاتقاىعأانبو.)دء/،>٢._لل/ا115٨.٩(تارواشه~انمهزهأار٠؟اى
.ةسلجلانيل~.:دجللاتررق)،ا«/ذ،)ه٦/1٩9اته1(54(سيثرلاهبقادأنايببثع»ءاي1ارت_الثهء

تاحيقذتلاأارهانلتقذ.ادةئتيرذ1انأةى١.لا._بللاررقه1ا،لبأءةسجلا~انثتسادئو_-.
ار~لازتذاوتعمشهقلءة_اتلا

´تلا~انم

́رةفلايف)ب(
ةر__~ساهنعوناعتسير́´نامو-سدءتستيتلا́أاثرابع~ن_ت،•´ مرحتيتلا´

´́•

ةحقذملافت_:سب../:>٢.ء7و/،،.١333أنارظ3ازثذاوتعمرشه~_اااتدهتعا١_مسغنةسلتلايفو_م•
.)ء!/<٠:٩.(٨/79ات.(15ء(نيمايببددوسلاوايلارقسالثههىلداو•)٠لعا:م.رقفلار)٠ذنا(ايوفئن

~-ارثفاوتنهنسنتليحا،سلننسغ١/بام•يمو_وم
هلود1ا-~قل١)::./:.و.ا7و/ى7((أناو

ر__~فةمعافلاة٠.بللاء.دمتعا~ذ1ا)،،/،_ه،.د~ه/لءء1(أاركاقذاو.نم:يليامفدري_م،
•هلعا٠.ةرقذ1اقذهيلااثرشلادوتىنااوءسل.~امب~موذةدوقدعع1ااوو:عامتسلج

ة~ركسلاتابيتوتلاوةل.:٠ث-لا~نون~اهساتسردددوءة-الاة_-1انا_ه
ذ~لر~دق~تاواهترادا٠تحتةساو~ا~اقلاقذةرطستسلالو~اادممبموةت~ا
~ر~-ؤلاا_؟ررقهى1اريش-فاوء́´.ر._تسلا٠بودمش1اوناد~،1لقتسلاح_نلعا

فا~__.تامد~اهثايتسانع٠بوةت،)``دنبلااذ؟نأنئ_م،،ممسل.:سغامبظءم
ا~~اة.ا~اة-دممبلا-سجوفذلابلطااففنتلتاو>._ذ-أة.سلاةيرام_تسلالودلا
ملولانومك٠ه~´ننمؤه~اوومءءرارق~انه٠هةرتلارذا-؟رذاتناك،تارمةدء
ةيركسء_ااسش_واهيدءاوةب_سبل:زئنوأه-نوهراروذموةتنا́´وءوءم،ممبمسيد
ر~~فك__~ن5وء٢ةد،د-تشذموأدعاودةهاقانءمانتملاواثرمتسملأميلاقلانم

ءءء_فرؤنحلملاءروث7اثلاوةث1ا٠٠ااهرود1اءةءادلاة_دمجللهمم_رلاتبثائو1امء(
ءه•ةترفلاءسماللا~ديلاء~ولادلحولاء)«ذ/3ل/73/<:ةه.1(



،٠:ءهه.ر~وتكاملولانيرشتء)يفنمؤولا)،و_د(مومهوارق1انممو(مةرقفلا
>نلع٧~متافديفنتا_بأنمله~اجهانربنمفتيننذلا

~~٠بو_هشلفرصتلل~اقلارمي:ئحلاديد-نمدكؤتفامةء،اذلا.نبللاناور،
ح~_~نلعلاقذوللتتسلاورمي~اويوقتيفةساتلاميلةلاوةرم~سملاميلةلاعسب
)٠ه_د(مدو)اهاعلاة~ارارقيفدراو1اةرهسسم1ابرسشلاوناد~~لقتسلا
ةا٠~__ش-لانأباهعاذتقانعبارعلارركتءموو.بمسيدملولانوناكه)يفنمؤ-ا
ادأك:ةعت8احلانميبكدهعقذلكشتةي،سلاميلاقلارذةذ،تملاةير5سىاتابيتتلاو
•ميلةلاهذسقلعتياميفنلع7ال~املاوماتلاذءفنتلا~رذ

ةرمتسم1اتاروانه1اوتلواحملا٠بدبسبةروطذلاةهنلابةلاعته-رذ.لابو..بلايفدوستو_م
ا~_~~لتءاةهادالج~نمىروبزلاسوايروتير.رذةيردع:~اةلق.ااامالي::اوعبموقءيتلا
.نيميلتلانيذ-يبسثىلعنيليمعمكحيماا٠ئن.:نذ~أنموايبيما:وىوبابمزليه~أويف
ةءور_شه1ايناملاعمتةيئ_•٠سثاييبادتىلايعرثن1اوين:ةيلثلامال:_أجلءىو،اب-٠يفو
ءيعرش1ارفمكعلاماإا.ماثدثو.ةوقلاقيرطنعميلقلاىلعههر.́-سىلع1:افحللوبسثلل
ل__سسيفناثفاكينيذلاين-ءو1اهريتتةكرحوىوبابمزبشددفةدءاصتملاهبرح~ف
ا_~ا٠وا_اوستوبولوفنألوددفةروكتمحبسمناودءلامءأباكترابءللق-_لاوة-رحلا

ل__كبدركس~ازاهجةيوة-لهبأنمءىروبزلاسمكحمالننماتام5،ةووبملاقيبها٠وهو
ة__~اقولاتادتولايفةمدذللةس-ةيبرننادلبنم.ةزترملاد_-تبءةه)تولا~اسو1ا
.نيينقتك~دللو

__~ركس~اا،.دعاودةكبشزثالت،نسوتايقءرفابو.دبةمولحتلعاوءايبيما:يفو_ء
~ءرنثلارينارللتهاةهاداةيف_ميلقلايفةيركسدملاامتاوة1ا́هذضزيزستةيلمدنبتدلطفاو
رأرعتساةدب،اش~ااثبلانيد،ءدددم1١اذىنذو.يق-~اللقتسلا~نمايبيما-عنمو
ةهوكحلاهف؟د-وزت-ذايق-وفابونءحمىر.ذألوذوةيبرلالودلان.دبب:اجنمنوا~ىأ
تاد~~_ولاوايجولونكتلاكانيفام.ءايجو1ونكتلابك1ذ5وةيوكس~اتاددس1اوة~سلاب
.ةير5سعلانتارفللاءمهادذتسانكمييت1اوفوولالابحملانذتدذتمصلا

ةره_هتس1اميلاقلايفةيركس~اتابيتتلاوةطش-لاع~نيدتةدعاذلااث-بللاناو_و
.ر.ا~.دجو،نيد-يهو.للقتسلاوريدمولاريرتتيفا~هنمةي.دمملابودمنث1امروتيتلا
اسيما:نذيرثغلاريفللتحلامالا::وةسوذجلاايسيدوريفيعسثلايفىوملعلام١.:الامايق
نيذ~~~._ذنيررسولانيب~اعاكعمةلامسلواحميفةمذغة~تاوةمادنت_اب
ءا.ا:كاعه-ساسملاو._ركس~اايق_رفابونجنوامتن_دتامكءةيرحلالبسيفنيميلقلا
ايبيممن_ذايق-رفابونبلءوك_~ادو.-و1از_ز-ك1ذ5و،ة_~اايسيدوريفي~ايث
.ميلقلاان~عمرشولارينادممللتعامعد1تليسو5



م_ا٠ذلااءشتيتلاءهةلابورتدل_زوذ1ا~ذو1اببل1»٠تاث_اذلاةنبللانافءهيلءو_ذ>
تا__كرحدذ>ونة_وذلابرشلا_ذةرم-دتسملاميلاقلابو~دئةيرمع.~ارةيرام_ت_لا

.ةل__.-اءةذء._ميلاقلاث1•-ذةير5__دلادعاوة1ان--ةلازاب~ذ5وءي~وااا:؟ريرت
اردت_~:»~ذ:نهتتسم1ا٠بودنث1ازاغكةىرشد،دتنمد5ؤتفاءةمماذلا.نبللاناو
بو~_~لل́̀_دام1ار.ءونءدم1اار-دءاسمةفايزلردااعس-شاتاساف،اهللقت_او
.ف«٠ولاا<٠دريرحتتأكرحلونة_رذ8ابونجلايفاثروسقولاةرمتتسملا

ةيبرفلالود1اامدممدةتنييرسعمعدونرا_هتىأوارمت_انيدتةعافلااث،بللاناو_م
لود~اوعدتو،رثيرذلابو.بايفةيرى،~ارة_وامدتسلاةيلقلامل:،ىلا_ر.نألودو
ا_.:رفوةتلسلان_اميسلوءام؟رودعحيمجبمعد1اكلذونوا~اكافثه~ةوقلافاك
نارد~اوووق1ابور«نشىءاهتردةنمد-ز،امهءةيرامدمتسلامإ<:كاىلاتاد~انم
ع_~-نمءن..<ا-هبمو.»اثلب1ا٠بمل.«ام5.ةروابم1ا.__رفلالودلادذينييرام~سلا
ن_ر~ت)رذنمؤولا)٠نمم(و!منملاسلجمرارقماكهابةدش>دديقتتناتامو5~ا
،دد.تم1ا-لاندن_نهحباسلالءفلاب٨وعءسلعملاءئررقرثذلاهوممرمبهذونمنمانلا
رذ

.ايتءرذابونعبدئ́́ذيتمتاأاز._-نا

ر___~يهرشلاويفىردع_~اةيلقلامالا:_مايقرارمتسانيدتةدعاذلاة:بللا.ناو_م
ةكر_~وىو،ابمزب~دين>ا~-يتلابردلايفب:مبدأةةز-رمدسبتبةيبونجلاايسيدور
ةر~ب1اا:.«و•ةرواتدملا́،<1تسملاةيق-رذلا~ودلادفة_اود~اهلامعايفوينلذو1اهويوحت
_ءرش1اويفىودع،تلاةيلثلاماالنمايقح_1ةلا~يبادتفالتابةين~الود1اعيم-ىونا
.هيدلةقزتروكاءمينل<اوهد_ذجتب
~ود~~ا__~٠ب،اجنهىووكانواتتلارارتساان_انيدتةدبءاذلاةنجللاناو_)
نوا~كيستناةي.~ا~ودلاع_-.ىلاب~تو.ايق-رذابونبعهىو:ءا،1ودرة_ر،.:1ا
ا~.ولونكتلاوتاد~1ايق-رفابونجد-وزتنةو،ءر.ن8اقىءموةتناو~ااذ:؟نم
ة~ار.ة_ووكاا~ردةن.د-زتروها~؟وءبءردتنهاهملىتياموءةيوونلاداوه1او
ا.دفثتا~تلاعذبوولابةلبتملاتاوارق1ان~اافد~ذ~..ا.ذه.و،اسنيع٠بدب:-،:تة-ا-دلإ
.!ر___شءتسداسلاةيدادعلاءترودوذة_._رفلاةد-و1اةما:.ذمتاموكتءو~ودأاسؤرومتؤه
.م:رم«رهيلو،مزوهتمرىلاممنهةرقفلارذايفورنوهيفةدقتنهلا
مرايام~ذقؤه1ا،م•~إدةها~اةيءءبلارارق~1اريئنتة.١لا.:تللاناو_ه.
رت__~1ةلثداعوكا~رة_ساذمتاو.ا.فذ.ذتينانملا~بمهفو-رت́أىفلامنهممو-ام
ة~ووكا.ز_-7اريبنتئمواءمئادتتسارأةيوولاة~سلاىعلوبب~انمايق-رفا٠برندب
مل~ادءددتلكش-رو.ااهلهوءزعراءملكأارحسيفةءوو_ابرابتلا،تش_ةلازانامض1ر
.أأنييلودلانهلاو



~ر5سدعاوةأاف،اباهثاغلثذوةيرامس_لالوداامايقلن_~ا.ةدماذيلا.:بللاناو_٠٠
ا__~،اهتواداتحتةوقاو1اةرهءتسملاميلاتلا_ذادهيلعة_!«:ذاحم1اوتش<دلانما_رين:و

<)٠د_د(هه٠ووارلاوةد~امهلاقانيمثندابموددعاقه-هئنرادت_ونلعلاذ_فنتلقر~

يت~اة_ركس~ا٠تابيترةلاوةلت.ش:لا-ديمبلاهتناداكلذكرركتةدم«ذلاةنبللاناوره،
بوسث1احلاصه.رفتتلاواهتراداتحتة_ةاو1اميلاقلا-ذة_رامتتسلا~و~اا~موةت
ةرمةذجللابميتو.للقت_8اوويمولاريرقتيفا~طسلواتفوة-ءوة_~اةرمهتسملا
ه__ساوة~اهفدل١٠اوةكش،لاءذ؟لثهلد-نفوةينى1اةيرام-سلالوداانهتر-أ
.عمنوولابةلصتملاةما~اة_دمجلاتارارقااقذوة_ركس-١

٦~_~تسلاراومته7،ةياذاثرو-،اهثايتسانع٠برتتة~اذلاةسللاناو_مم
ري__فوتنأبأاءدلامفر.و•ةيركسملاتش_1اةماقلةرههتسملاميلاقلايفسنارلاىلع
~_~داصتقلادراوملامادذتساناف،ةلام~اعوذحبتيتشسلاهن_ثه٠1تامدذلا

ر~انوكتنانكيدراوهليو~نلافدؤ_ق.:ن_هنلااذرلعساوقالن:،ىلهةيل~اة_وثبلاو
ء_~ىنرادت_ثذبوءو،اث_دمملا~ة7لة_داصتتلا~اع~تلتمدلتساولىودت
ءاهناكسحلاممبه

نوؤ___دحثةراداقيرلتنعءموق_ناماعلانميملانموهرتةدعا-_اةبللاناو_هع
ن_~ة~ابوولا~اماملاىأرلا٠ثيرهتةيث،ةفنةمة_اعدةلعسبءةه~ااث-طلابملعلا
ناد1~للقت_لازبمنلعاففنت~و~يتلاة_وك_هلاتابيتتاو_:ش،لاباثةلدتملا
.)٠ه_د(ههمورارق1ايفدراولاءءر.~سملابودثن1او



،لولاقفرلا

ة~ونبلاايسيدور

•..••»••>•••••ممتدايزونييركسهلاتهاداىلاتمارلادومجلا
••>•••ىوبلاحلسلاوشيبلاميظنتوةيركسولاتادمملا،ىلوصدملا

••تمركسهلاتاقفنلا



ل~وء~لاوك«قيت~ليبم.يفهعاذ5ين،ا،سثفاثيش<ةيبون..بلااسيدورميلن٠اادغ_ء
ريفمكحلاماذنتناوتددغتين1ولاريوانملا٠تناوقاديف-ادعتتةواومغد.ازدتتبر<لادهرسهءللقتم.لا
ةمم_اوهيفءر٠وشلاويفوكحلامادئنن~بلدثو.يشنلا

ء~اةريماد،فاذتاىلاءروادتلاان..ا
_~ودلاعوت«.1اثلذ،ا،ددحتمميلقلاىلثونساةرلنيسد_أةلاادلوبستمللةعورشماا٠تناعللتتلاعهةل
.ة~تملامملاتارارقو

ةري~لارممشلاينيعرثنملارينمك~اما1ذنا.؟نلتايتلاريبادتلاةقرولاهن.؟رغرمتستو_،
ق~ادوسبلاىل.ءةحانةفدب،زكرتيثءو•ةيرك~الثاسلا-ميلقلاىلعهترلهيسب1ذافتح71

-اا~امك•ةيركسلاتنادعمااىلعلودمحللومهتدايزونييركسعلاةهادلمكحلامالذناء_ذبي
هذ:>ديضتقتىذااىرثء.:دلاقافنلاوتيركسعلا٠تا_1ونلاوف~وىوبلارتادمكاوشيبلاميلذنتةثولا
.تفل،ءدملادومبلا

نوب1ا.اء،«:(ان.اسدرونء´~(ة-.و،.<1اايس-درررذ.ني،و11او.ني_و-سلاررذي.اا~ني،..ا»و>1انا_م
~~اكلاىدداىلاماسئئلا،كلفدوبنوبلالعممممناامك•ةيئلحولاةهدذلانهارممثم<ممأا.د~_
ةدلةمدثللمهثاءددتسلءشيبلاكلفيئأادغءامهتئ-،>ءنوعمعثيثيحميلقلاشي.يفيناهاا

ن~ذلاكثلولةبسئلا_اها•اههيوهوام.اسد..ةلمثدتمتاتفيفةنسل5رهئ.ااةسراىلا~
ايساء.اا_رددتةداءنوقلتيمممئاداءركسعابيردتاوتمناقبس_ملوتنء.ءموممنيبمثراعاومارتت
تادبب،اوبةريذلاموق.وءةيلثادلاةرازولواةيلنءاسلاة~ا:رسللطو_.<ووأرهي1•لارن٠-.؟»1طويرووتر.
.ةمدذللأا.دتسللكلندعبنوتئيمممئاأ2.ةيئيرلاقلئانءاايفة1رشلا

ءر~دحلاليهلانهماتا~1اوء٠تناعيرشتلاىلاةقرولاهذ.دونةرائ.لانامأمم
تنا~لحم.مادذتساوءتيبويبلاايسيدوريفيعركاينةيلقلاوكحماإفنأافثافلتذمباقلاىلاو
يمتيلةيمونبلااسيدوريفتثاقلاتناذدنصتلاساساى_ءزيااء~يتم.دلا٩وةي~بلا~ل.ر
•ندارلاعدغولا،ءددحتم(امملافاوتعالاوحلانهلاحىآ،

مموقرقحللا،نوث.3اكاوتثلاثلاةرودلا،ةهاعلا~_بللةيسنلاقثاثو1امب(
•هىلام٠تارقفلا،لولاقفرملاءسهافلا~ا،لولادلددلا،)ء./وو/ء(/هءهه.٦(



ن_~رت~سباساةثااث٩ا~نوبلاطمةنس٥.ولمنيبم_درامعأننارتتنيذاالا،-رلا._)
ر__فطوي٠>ىلالدمتةدملةمدخللةيطايتحلاةلدرشلاىلامامسفنلالبق،يسادسلاب..ردتلا
ههن__~مهرامعانمارتتنيذ1اكئل.ااما.-دباساءىنيثوبم،انيب~ارتتتاتفيفتنسلا
•ة_~دشنلاتابجاوبنوموةيور؟اخلاطاتملايفوايسيدررلاعافدلانمفيذنوذي_هيفةنس٠••
هتم١ر١_~الشتشنم1اةيام_ءسرحلاةوقمسابافيا٠فرهيو،بوسيدىرلانافدلاننذردوت،ر
هةيرضحلاقطانملايفامبل:ا-ةييتلاشرثملاةشديتارمتسكازأارملاولعفن1اتاعدوتسد.
نب<ل_»لانييركسلاهبشونييركدستلاددثريهنترادةفءهاندالل.دملانمرهظيامتو_ه
اسك>ل٥لمماعيفللمههقلالو٠،ماعه٠٠.•نميثرءثلاريثثتلاما_افن-ردت٠ت«ت
تاو__دقلاو)ه`اعااسيلاراشملا(سرحلاةوةءنا،د_د..ناتدمث»ءثاذىلاةفانلابتئم٠٠دنا
ين،ادولاصلجملاسيئرءاو_روزوملبيافقسللنا،هاخلاناشيملايدةدثاسلاتاوقلاو•ةدثاسولا
ه)ايسيد.رىوبابزلدوساةرازوسيئرلواةرميهلاتا.اختن٨لةث.سزنبماثذلاو(دحتملايتيرفلا
لوم-وملا))يلوتيس(وناز(ىوبابمزليقيرفلاينطولاد1تلاسيئر،رولوتيسيجننيابادنب.ال.
٩/3٦/٥ة/()مىلا•٥تارقفلا،قفرملا،ريرتتلااذ.دنمنمادثلال،هنلار_ظنا(دلبلالذاد
))د1.4٦
م__~دتةيرلسعهبشتاوقةفصبلوأءنيتنثانيتفصبنا~انلانام:يمتلاناذء~-ةيو~٦
ن~وهةفحبايناثوءةينلدولاةممببلاتاوةدنهبرءيفيعرشلارمي:.لحلامااذن1ة~استاوتلا
ربرلوتيس~لاواويروزومفتسلانملثءدلد-و_هناردثيو•امسيئرر.اامهمامددنملكمدذتنيتلثتسم
ميلتلايفاوبرد)تاد~ابم_هد_وزتبييشنلارعيثمكحلامافذع~(ن(٠دسلاتثتلء.>ر<هه•
ءةيقيرفلارين.ةيت_رفلالودلان́»_مرذوةيبون_بلاايت_رذامره.

ملوهدمجلا

نييبركسملاههشونويركسعلا•ةيبونجلاايسيدور

)نبني(



اتثثنلالزد.بلا

ةيرك~هلاهبم.تاو.اا
ةماثلاء.ا.در.<::كاةود
ةيا.:ايم.لاة.ا.رشلا

ةدماسلا«اوتلا

>رب«م1اذنلار<.بلاينلثيلاوحةقراذلالكشي.ايمازلانيدنبملانه،ءه>مونم

»هههن__ب_ةيغحمهلاريراتثللاقد.،ةدعاسحلاتاىدلادارفاددعنماتي)د(

ثتثلاذفنتسينايعرشلارعيثمكتلاما.ظنداكنادهب.،ل،،ل،رريانيمررناثلانوناكين._٠
نير._هنمبر_هتس.اومرارمتسا_هنينولملاىنييويسلاوىغيبلانيبةيرتسمتدلاةمدخللةرنوقلاةب>ن.:ثبلا
م~درامثاقارتتنيذااروكللا~راذ٨1يازللاد-دثبتلايفأدب،ناسمتلاتديازتم)تابادثبرد»
ء__اتلادهب،ىثرءكاريغمكلاما.افنىري..ىوناشلا.دديلهتلانماوهتنانممتنس٠هىلم.نيب
تار~ف1ا،قفرم1اأ~_هت~´`ل٨ذهل~~̀(~٥~́د~ف~(د.د<لاهروتسدب-ومبةبلثلامكعلةموثزملا

د__~دجتللةقرافلانسفخيناا~انلاني.تيهنا))د/دا/٠/٦3،ده.٠ر٠م•قلاءءوء،،ىلا٠>~و
~سهتساريانيميناثلانونأكيف.•يعواهتساساىلعاقباسنودنبياوناكنادهبمموائل..ا
ندخ.ء••لامددنمضتدي.-.،ةيندلدولاةمدمنلاأادلنيليولةنكثيفممسننامء»قتلتث.رفامه••
•<اتف

هيمارالاديئبثللايدانتدلبلانورداء_ترافلانابنثلانمنيرعيثلنلاناريراتتلادشت._ر٠.
رب»/موناشلانوئاكل،يفى>مرخثا.:ذونمنولصفير<ديجللمامكنلان~دذرب>زعنوةبينيذلانا•دي،ر<



ا،هئذرليق_رذلةمما._ل.ات_ر-<.ا٠،،٠مل
.دأ،..،لايثدمااءرلذامااتفرو>ةسن.اهوااةم~ذلاة_د~

د._~دسلاىلال.بسلاديرعبلأبأاثدتسا<ركذمل.،ممربسيدملولانوننء•ينتاسراد.هناذ
نر__تذم1ارذهنمبا.اددتو>رمسيدملولانوناك٠م،ذاسمتساءلامه،راثزاونو،ساذنيل
ءب_~ردتلانمىلولا́«ل.؟تملاةادلل٠رل،ريانيميناثلانوذآهله•.ذنييليولشنكثىلارر<._؟لا
ه~دنأبةمطحملا-طا~الاتي.-هروذحمدةلامك~1اىلااكارم_راذزا.ديسلاددتتارهترطسدلا
رربء:ريل

ب_._<.وعبءذبلهناءفاتاارزث.ه،فرر.اذلاهذ_هلثرذتدخلاةيدأتلهدسننميدقتلا
ن،~ئ>دسلابممتمااىلعوك--.ه~.٨ولاةمدخلاكيدأتلهلاثمأ.متصلانمم.ةنخنام.«مءنوناق1ا
تدثللءدسفنممتم1امدةيناد.اهيرش،مكتدلاذيفنتشو.راهنكل،رهعم٠:،أتس،ةدهاةتاشلالا.٠،٠:́،<١
»،،مدربمسيدملو.اانونا(ةيامدنلباين.ا>واا

د_س.بتللشثرافاانابشللما~دلايازللادينبتلالبتىتحةقراف-اهابادكا-فخادتو_•
رها~~_اذننيبندتف́́هواقملار.-بدو-.نهمثرلاىلثرهايتس.لاتاسسرعلايفةمدذللموازللا
هةمدلاىلعأا<كدلان٠́،تواب.،ايفيعرذلاري:م.>̀؟لا

ة_~ركسعلاةمدخللةيلاملاتفاكملا_أاب

.>~دثتىلال•/لرعبمتبس/لوليايفيعرشلارعيثمكحلاما_اثندمعء~ظ~اق.ادسرثلذامه_د•
م.متمددتدةدمديدمتىلعةيوب_دتليلاتتردارمبنيفلكلاوامازلانيدنبملاناب»لازبشتلةلامزذاوت.
منار_~زتدةيادعنرثهءيرن:لارعيثمكحلاما_اذنناىلع>نوناقلاامبل.̀تيمتملاةدملافتدبامىلا
~__فتدازمتملاومديلتلانمدديازتملاىه:سادربه)أ(•نيتله:ث»باوينلءم،ممهينوي
٠٠٠ء>»م>هددعغاابلار:بلاناكسلانمةثاملايف<ىلعمرمممداثنمىلوااةتسلار...::لا
١_~ء~دث،يفرارمتدسلايفديازتملار-سلانييركسعلاىنييندملانيف.اا»حلاددرتى)،ب(ءتمدسن

•ل<.م،ليربامناسيند-دبةيق_رفاةموك-.هن.رعبت._

رد__دتتلءاتخس٠،ل•لمساةسثا/ب~ءءيفءيعرشلارعيغمك~اما.اذننلعااذلل-._مم
منادسيند.دبميلثلايفنوقبيسنيذلانيرخلانييندملانيف.اذوهاا.نذبلانييركسثللةيلام،:٠ء٢انم
~~-نوذاوينيذاانييرثس_انا،<ر:يثبدلادثاتءنامكمهنو_->قب.ر-اانم-و•م•م،ليربا
.:ارلرد1انمم»رءىاالبهتةتسماروفنوتاتيسم•م•ليوباممزاسين٠>•ىتثم..دوئد.دمت
ليربامنا__سينء•د__مديلتلاءرداغم،ك1ذد_ثب،نورثؤينيذ1اكثلوااما)~~ةيسيلررلا

)مم__دترق~ا،نوش٨ثلاىةدثلاشلاةر.هلا،ةماشلاةي-بللةيمسرلاشاش.1ا)ز(
•وةرقذلا،لرلاقثو1اءسمالالثفلاءلولاد1بملاء)،./وى/هو/وو<مو(

ءابيرتتدددتتلاتايلولاتارلرثدنملروهلدا-_يسيل.رلارل.،~ا)د(



،،_~اسفتتساهنالبءةريبكةدايزةيدعاقتتاشاهمكمملمذتتيتلاتاثوفدملادادزتسفءم،،مه

ا_~اوهةبيرعفللاهع~انودميلقلانماخ~رصينتاعوفدملاه~هندوتسو>تلا~١نذ<هبروف
،ذ~وتترحلتفاكنوتلتيسفل•م•ليربامناسينه»هبمديلتلايف٩اتبلانوررقينيذلاثثل.ا
د.س.ءةدحاوةنسرثرتم.اناديرا́´لاتهسفنقيرفلاناثوروهزتسراتلاكلذدتبمرمثاق.ةهمىلث
ه~اينادثةنسىرتمشايلهلللذ

_~اتثيفرذ~اةتزتوملادينبتء)~~اتباسدروامكءيرشلارعيثمه-ام1اذنلصاو_لء
ر.دشازيفاقباساومدخنمذلاةقزترلادينجتبىنةتاموروأيفةكبم.<اي):ذادقهناامكءةتتلسلا
ءومذنوثلامدسابفرهتتناكامذنث

ما~ةياهنيفعفترادقميظلايفى~اةقزترملاتاوكاددعناارنؤمريراقتلاديفتو_لم
ر~.راتتلاتدافاامكو•٩رمخشهه•هىلالصيدقامىلانيماحذنمرةخمشا»ه٩نها)/ل.
يتلاةينلدولانيناوقلانممنرلاىلعةفلتخمةيبرغنادلبنمنوتءةقزترملانالاقيهنافء~نم
>يبرشريغارماةيبونجلاايسيدورينتثزترملاةمدفنمل~:_ت

ررفدوقهملاءزايحنلامدعنادلهلقيستلابمملرف~ة-(اىرازولانتجلايفو~ا)
سملاةيب»افأارزو_-رء٠•ممرياربفمدلحاهشءىلاريانيمينادثلانوناث)ونمةتفلايفوتوبام
سسدبيرهتوبن1هلاةقزترملادينجتةناداوعنمباروذمايقللةلجاعرعيبادتذاختايلودلاحتبلانم

ه ~~~ممثلانمىروفلاموعبثدسىلعرارمملاوءهلبقنموايرشلاريغمكحلاما_اذننااصلمبطوموممدطتنو

ة~زترملاديننبترلذحءنيكرتشلائمةينلدولاةهبجلاتجر،روكذملاعامتجلايفو_مه
١سهيطواةيذيفنتلاو~ةيميرشتلارعبادتلاذاختالودلاهيت.ىلاتهلئدامك•ةيبو،دجلاايس.د~

،ا~لكلةميلفلاةيلولالخادم.هىرموتادهملابم،هدييزتومهبيردتوةقنترملادينجتميرحتل
•مدعنادلبنماخم.ددوجواانثا1٨وهكترااماذااكايابرىلعلامعلاهذهلثبمايقلاميرحتكلذنلو

)ت~داتا_ةيروهمج(ايناملاوايلارتساتدروادقةينطولاةهببلاناريراتتلاديفتو_مو
تايلولاوادنليزوينوةهلامشلاادنلرياوص.́:ةلااينالعيرعبلةدحتلاةظلمملاوادنكوادسنرفول_ذتربلاو
٠~~ناوةقزتزدللدينجتلااذحلثمراذحتنابجيءلوذةلمث>نسفءةيكيولاةدحتملا
ههميرحتلربادتلا

ءءم~رقحطلاءنوث(ثلاوةدثلاثلاةرودلاءةما_لاةيممجللةيسرلاقثاثولا)ه(
هلمىلارتارقفلاءلىلاقفرملاءىهماخلالفاءلولادلبلاء)٥/ؤف/7)/هءهه.٦(

زدلجملةهمسرلاقثاثولاراذناصباهملارهنلاىلفع٨._د٨الوءء/وأم/هء6/ء/هوهووءو(
ءلمممسراممراذاورياربفمدلدابشوربانيميناثلانوناكقحطءنوثا.ثلاوةتبارلاةنسلاءنم~لا
•٦3٨65/5ةتيثولا



ىوبلاح٨دملا_أاب

>اقباسرولذملاعجرملاءهيبراذلانوؤشلاوعافدااليلد)ز(

»سغنعجرملا)ح(



ع~ولانمىوبلاح_سلاعيطتسيو•ميلقلا٩ا__أ~اتخميفتارث~ا~ذ..٨~ارتو_لا
،ليمنرو_و،موراسوينو،نروبنيركوءيفةيسيث~اةيرطسملاةيوجلاهدعاوقيفهذذتيىذلا
د_~انمأزبىأقلاهتابرضه_بوينأميلقلايفةرشتنملاةي~اادعاوقلانما_ريغويلاتمواو

>لروابملانادلبلاىلا~ذكو

س~اتادهم•ة~ون.بلاايسيدور

ةفيفختابابد



-
زولرووث<زارطةيللاميسكمقدانب

هيكرثتا»ا>ىلزارلةليقث~شامثنعذادم

نسلامزار_ةش<اشرعفادم

ماستاكرفياتخ_راوص

_ا(لل،ىركسملانزاوتلا؟اقباسر~ذملا،ةيجراخلانوزشلاوعافللاىيلد؟رلدمملا

ا5لأء_ا)ل1،ةسفنع_-رملاواملء



ن-وكنلا

ةاشماثبيثك

نايبروأ

ةعردملاتابر~ا~
ةاتسلاب-اتك

اذيب

ةيعفلهاامب~

ةسدنرل•ايارم>

ةواش<لااياوس

ةيميلقلاب،اتكلا

اذيبوةيقيرفا

،ىر~اانزاوتلاءاق،اسرولذمااعجرملا،ةي~راذلانمورشلاوعافدااىيلد٠ردصماا

•امل(_الللءهسغنعجرمااو،ا٠/ل~ا(لل



)ممقرىلودبلايشاوهعمات(

لابلبقنمنومسيةيبون~بلاايسيلوريفز́سبلاحيممنال)أ(
ماميفو>نمييبرو

ووقا)لل
ماذ~ابا~ل~أدبوىحبنويقيرفااضيام..-نمييبرولانايهرشلاريغمكحلام1~

ح~~ا
رذ~أ~

~•

اتلمددنتستةيميلقلابثاتكلانأنممغرلاىلع)ب(
~

اهناف،وما_ذلارثيجلاتابجاوةيد
>يم1̀ثنلاشيبلانمايساسأا~زجلكشتل



ءلردجلا

موممم1.وموممممهعمىوبلاحلسلا:ارنانموسادحوم8دهنبلامسمدور

)نطو-(لممتولل

٢هديب ٠

٣يق>1لاانمس ٣ ٧-



ةر~̀_سللسةرفد.ةيذرملاواك-لانوناقن.ةكوتشولاتايلمهلاةددمسابتدسرأف~هء
مائ٠كاونوناق1ا~ةنايملونيرواغملا_ر-ىلع

ةكرقءولاتاياهلادئاقبهتراداةيلووأستاسنأوه~
~أبرم~د.زاوويمرفلانأدرومدم~مربم_هملولانونآيفوهز1وورتيبقيرغلاايلاهوهو
_~،ملداميطو~ةي1اتلابترلابنم~1اتاوقأافعاىلالاةيفرهلامالتهلانوناقتا́<~سرفوفت
رسدئاق

~
عدنلااذ-هنأثنمنأدتتمم1انمنكوهةق´ذمر:وذ،ة´ردثريده-برسدئات،ةي

هبنأة.اسلاةبز5رملنم
´

د~_ونيرواذولادشممتايلمعيفةنورولانماديزهنملاتاوثر
ندملاتاوقانكميةيذرهلاماكحلانون6__-وبوهنيروا.هلارامعنأنهنوربتيني~انيينهملا
ة~اذنداوهو~شاومو~عئاضبةيأ~(ا،اوأ«لن!وأ/ر•٩ايرور-~اهرعبتميال٩١́لارف~8ازابتها
ذووثتنأنكمييتلاينابم1اريمدتو؟ممتدعاسلتمدذتسادتامن~و~نيرواث~ةمجومامناىري
.~و؟نيرو١ذ.1اتدءاءوأدعاس،تاس>وأهةيأقلغو؟~ابومتوايتلاو~نيروافدلا
هنديذلاخملالاتتعاو؟تاممبتلاوتاعامتهلا

ءن~ركسةث(ا:نمامنمكثلتتة-افةيفرعمثاحمميلتلا٩احن~~يفتئث~دقو_مه
ةثوتءلاتايلمتلارقمممابته~اقفوو•ةيرسةرودمبامتاسلجدقهتاانثتسالبامميم-و
ىلعه~ة~~أةيب´ت١فلاسمبامئادنلعتت~~́ر~امكاحملاىلعنذرمتيتلااياضقلاناف
اوديبوهماهعلابمكمتنأامنكيوةهساوتا.́اسبعتمتتوكاحملاهن_هنافلطيام

~
هفدسدى-ن

•ثرذأمادعاتايلمعلو،ه-ر٠́تيوذفندقماك-لا
لامعابءا،مسفنيه،موتتدقهةريبكة́._نمهب-دتمتتامب،نم~)اتاتثنأدروهتو_)ه
يعوتااريغوك~اوإ٠́نيف-وتء،ب_1اةيقيرفلا_از-لانذوبيف٩اضأىكتثاهقوهةيباهرا
نو~اتمسابنملاتاوقديىلعنويقيرفلانويندولانلسلااملفرمتيرةلاةيش-ولالامعلانم
نو~آيفدافأ•ىلوتيدم(ءوبابمز1يقيرفلاين´و1ادا~ل١ن~ناذلاثموهةيفرعلاماكفلا
~~١نورهديةيفرعلاماكهلانوناق1ةعمغاخلاف-́<انملايفهونبلانأءفمنريانيميناثلا
•~ةتثورحملافرلاةء_دم~نمأز_بكل̀لفو،سماحم1اوتاناويحلاو_وب~ارئاث:«و
ملسل١ولدولاةنبلتدي~دتو_مس

هذءسيهوريف،نييكيلو:اكلاةيبونجلاايسدورةفتاسل
ت~ا>انميفةلئاعه٠ءخاو5اتترهادتنملاتاودنأ~تللاهه-دريراتتنيبتءتامامتلا

ترا~~وهلوملربمسيد٠لولانوذالقلاربمتبس٠لوليأنمةتفلايفيلاتمواووليوغو<روبزاام
رنتاو~١ةدولنملاتاوقتاوهاىلا،ةيلحمةيريخةم̀اهنمسدو،افي~ةي-دملاةياعرلاةيهمد
ة~~ارهامهمهيفتوءاقهسمورستأعمبلرة-تتو1~نمرتهةمنيينه~.ا.دميملهناتركذو
رة~اتا̀ا~ايفةداعلد~تنآوةقرذتمتلاحرملا٩ءهابيف~دتتناتتداودلاهن.دنا

ملو~دمليأيفةيفرهلاوآ-لانوناق>درفذنم،نكاو~هيهنألا،هتمتىلانتايتدلااميف~
.٩ةديددةي-منمةدايس٩نما٩ز-تمب.-ال.ادنا،ء،،ه٠ربهتس



ماد~اىلاءةيذرعلاماه-لانوناقلهنرفابترة-ءيعرمث1اريغوكحلامااا،بل_مم
ح~هناهدتو<تنتلايفمرتير-ىلعة،:٠اخو-نييقيرفلانييندمل١ىلعةر.́-سلل~وبتلاعنم
،ةبفيرل١ة«انملاىلعارمثتقعبيرقتتورتفاوبتلا

يعشااريفمك-امإ́ا،رحرف،)ه(اءأ)هةرقفلارااذأ(نيروائ-ابر-ن١.ادنعاستاعمو_مو
ن~وممستيفايخؤماوبتلاتنمنمعمنلاافهىحرفدقوهةنيهمةيرضحق.اانميفمئادلوبت-:
ىف~وةيديد~اككسلل´و.انو.افنللتاعدوتسمههفدجوتىذلامسقلاوهوء•ءاولوب_

-ةا،رشلةمباتسيتفت̀.اقنربعنارمينيقير́.ىلعةت..)ذملاىل١أوفدل١رهتقيوهةيعانةل١تاممبملا
نأ.~و،امعةدامشو-)ا~(ايبستةدامشامحينأةق.اذملااخةيىهذثلىلعببيو
•نمآلاتاتثهتفقو~افارارفلالواحي~هيلم،ةيسبئرلاتاقراكاقفيثدي

ن~نلذبنآسل١يعرشااريغمكدحلاما٠́ذملميهمئادلااوبتلاعنمىخرفتلافيفو_ه•
ىلعهلودبتلاعنملةهمغاخلاةت.اذملل.ادارخعمةيقيرفلاوةيزيكنلانيتفالابتارمثنعيزوتقير́.
ة~نوثميمهو،.سفممنمنييم_اال،دوسلانكسللةر.̀-دمناهاشببست́.تارنلاةاارقن~
ن~أل١تاوقنمنلسلا-وذلةجبتنةااحلاديقهتداهز_و-نيملمتملاىغمبلاضياامناوءةريهك
لوتتلانذمن.اانميفنولخديسانل١ناكدقف،ك1فكلةبيتنو<امباورمتث١رةلاةبثهولل١راذن
~دحةنح_رمل١نولوامي-نمل١تاوقممفقوتامةنع،امئاهاونلامكأئ،ل١قير،-نعمئادلا
ن~ذل١~وأر--هنا،ةريثكريراقتديفتامك،عتاو1او>ىامحرلامميلعقل́،تنم~8اتاوقتناك
ردامحرلاو(ا́.لنوئرهتياوناكةيضحلاد́.انمل١يفنهل١-اوقعمنونوامتي-~اقمامىلع،اونك
هممخ١رمةن١دهبمهيلع

ةرواجملا~ودااىلعناود~ا_ميه

ة~~اودهلالامحلابلةرايعشااريغوكدحلامااكةمباتلاة~اتاوقلاتلصر_ءم
وامكث(اثلالوداادغلامعلاهف-هيثكتبارهؤمتهاتدقو•ةيبمازوموايبمازواناستهبدف

تعس~
يعش1اريغوك-ام)٠́،تارئ1́تفمق٠وه<ريارحفم-ابثمهيفف.لوذنأل،دتلنلااىتائدن

تحردوام.هخثموءنهرثلاتلتتو-لوفذأيفوديكومةه.́.اقمبامو.يفنييوباهمزنيئهبل~
•نييلوذذلانماياحضلارممبناثدتو•نيرف٧اسفثهء•

-ا~اونييوبابمزاانيروافل١تاوتريمدت•نيره~ىلايعش1اريغمكحلامإ٠́•فدميو_مم
م(ا.مم•س•سراممراذ٧(ميفف•ةيناولاة.دبتبلامعدنعامينثلةرواجملاةيقيفلالودلاةوت
د~و-قيدبازومبو.وبمي1ىداويفيعارززلرموهوىوثو،،يهرش1اريذوك-اماا٠ستارثا´تمنمق
هه~دلبلايفكتبوبه-اتناةت́.ذمىلاهليوهتمدزتعت-ريراقتلاديذتاكهقيبازو.ةموكحتنك

)ط(
٠-انو`لا

و~ربيفةدامشلاهذهلم-نأ>و~انسقوفتمرفاركذلكنمبلطي



رم_مررمم.•~.مم ء<_٠ذء
٨ددء::ل

٥هىء٦5

ة~١ودهلالامعلا:تةيدحمنتناترتلاةيتيرفلالوداانافه(:ءارو5ذء1انهمغرلاىلهم_هم
ةرداث1اتام-»لا٩هه>هن~.ت-ر،ء~

»وبابمز_همثوعدقلعامممزءديدءدتىل١لاىدو٩،نل~

لامعلاهفدةيقيرفل١ةد-و1١ة..٠́:ه،ااذ5وةدتم1املايفنم~8اسل...نادأدتو_هو
نادأء،٠،رر<،راممراذار،يفخوأول١)ءد»،(و)هرارقاايفو>ةيتيوفلالود1اد.-ةيناودهلا
>ق~ازوموإببمازولوفذأدئييرشااريغمك~ام)ااذاءمبكتريقتلاةحلس.هلاتاوز_ذاةوق.سابلا
ةد~اسماروفمدتتنألوداا-،ههبنمإ..روءوبابمز.هثااممعدللودااهذ.دبس~اداثأو
>١تاعافدزيزهتنهةءم:»وه1١´فلود-امو5هنيثتلةريب5ةيدام



١ ٨ ٤)

تاريدققةيلاملاري~و١مبىلذ~تملاةينازيلاتانايم-ةيمونجلاايميدوروردصلا ه~ >ةروكهنملاواوءلانع،)ةبموك~اةعمادلاهىرومز1اسوتاتفنلا

•اممىوبلاح(ا~طريمبلاتادقماتا~دقتر١ر



ليناثلاتفرملا

اههمان

٠٠٠»٠٠٠>«<••••>••هاهسانلىرلنسهلاللنهلا_م ٠

>•»>»>•»••••••••••••>•••عافدلالاففن

<»ه>ء~ا~ة_رذاب_.-1ةوباتااأها~اتاهقلاق١.١-عسوتت_م
•••••••••••••••بئنئ:رتوبجئاوذف-؟

أبركسعلالادصملطهحلملاىلهلوصحلا

••••••••••.•••••.••.•••••.أبوولا:ردفاربو´:~٠



ما~ائاوأوء٠دممماعل(انةكم،منمةيرهإ´٠1اةيهان1انمتناتايقيرفابون.نانيحيف_ل
اسم1ةيوء،نيةحتلدوممجلذ.يفل٠ه،

~
زديزهتتلشاوهتامنافءرهوافتلافير́.نعايميمانةل

ةدا~ز<،ةيمنام1اتاوندملارفثه-ام5،ايتيرفا_ون.تمو١~و>ميلت71ىركستل١اممل(اتحا
ةد~لاوةملماا١.ههاريتماوامعبنهتنمتدازوءىرفاةرمايبيمانيفةيركمهلاا.اوتمج
ة~اثدلاتاتذنلاتلازاموهةيوونلاامتردتةدايزىلاةيمارلادوممبلالذبتمباترهةب.رحلا
هايتيرفا_ون-ةينازيمدونبنمدرفنمدنبربكا

نىمئاداابتارملا-_اريروفنب_وي_ديسلاماق،ل٠راهمربولاملول١نييش،ء٠يفو_ء
نملاسبمملعابءةددتملامملاىد1)وباو«ةيبرذ1اةيمونبلاايقيرفلةي.وشلاةم٠́،دلا
،ن~وهارمانالامعانمهمرامتامو-ايمهمانلعحشملاريغامل٨تهاايقيرفا_ونجةىاومنأ

لامثادتماو،ةرواجملالودلادضةرركتمةين١ودعلامعانشلاببيماثامممادفتماو
ة~وونة~م

مم~لاتاثيمنمعباسلااصفلاسفشمبنييلوهلانملاوملسللاديدمتاميم.كشتانا
رملارذهايفايتيرفابونهبرببياملانهسيلهناىر،وبلسةماسنالاقو•)`ةد~1ا
ا~فنارتتوءاحدفةيمازلاةيداصتقاتا٩ازتىفرف~اميلتلاىلعأهتر́_>نعيلنتلاىلع
•~ثكمرتاسمحافكب

اوكفل٠٠موويامرايأيفو_ء
~

ةد~د.ةينمأريبادتميلقلايفرهرفتايقيرفابون.ت1́لمن
ةديب،~ردتةفصبذربيبتلاوءوباوءةم٠́دنمامنشتقتلاةيركمهلاةلمحلادادتثل~دركةمراص
ءرا~~ا٠٠يفوه)هاند~٠ةرتفلارااذا(فيبلانا́_تساةت.´دنمىلا_ونبلاو-امتا.́،..دمو.
_~نيلقتمملاةقرافلانأايقيرفابونجبنمنيعملاماعلاىرادلاوكهلانلعاءويام
ن~لدب،امويه»لالهتةدولىدارفناىب-يفمملاقتعانكمينملانيناوقبةموعزءتل7ذا
_ودسنج٩ارزوهيثرءاثوب•و•بنلعاهسفنمويلايفو<ةعاس،ههردقوىباسلاىتلادولا
اوحةينماةجيءاماقتمهناوةيرضحلاو.اانملايفنسيجلاوة.`رثلاتايرودةدايزءر-تهنا«بقبرفا
ىلاعقاولايفاملوحياممءدنلوبمافواةق.ادنميفىرتدا

~
ى~بيهناافبانلع~و>٩ةيمحمثرق

•نفانودبممملزانموةقرافلارسيتفتلوا_أدنلاةهساوةديد_.~١ااممبيمانيفسيبلاوة.´ردثلا-.

اب..،انلىرك~ال(ادنحلا_>

تاو~1١وتاعرهملاوةاثلانمبئلنمأيعيمانيفإبقيرف١بونجلةيركسعلاةوق1افلأتت_ء
هذ~د.́.ارتر«معاهةبلاتقتاههوو،هرمتلاعمق<ة،ثتخمة.ارشبثاكوءت٠́.7_اوةيلي.ليلا



دود~الواىلعا>ه)•نمرث5ا-ت-ةيوناثلاوةيءاسل١ةيرسثلالداوث1انمةشيفتاوقلا
ة~امثلاةيردسسلاةدعاق1ا،~هو،نيتنوفتورغيفد_هبو،هناريراقتل١ديفتو»يبيهذولوء،أنيب
>ةيو.-ةرز١و~هةدهووةبيتلثلهنمرث5ا،ةيسيئرلا

،.و~ووريئعةتايقيرد١_وئب1ةيسيثرل١ةبر(سمل١ةدءائ1١نائ،ة.ك،ر~اةق̀.ءيئاما_ه
د~ائ1اهذ-هدو-ونان،ةيد-.:لاريراقتلاب٩١•املاتئووءةرءابهس_ةلاونديلخنهبوئجلاىلا
ةبسيأول١•ابسلاد-١و.د-~تسعلايفةلتتسإبسائددنت1.ءن،يفارمادفتمانكميرتلا
ا~رم.ولبوورناريراقتلاد_هئتوهسمئلاورولفىلع١ءمتر´_سم-ااائتح(اىلع.ذيرئابوئ-ميهىدتل

ا~رف١.وئه~ايثا´مدذبلو́.~دهوءرددفئمعائتراقلعرباتيتلاتارث١́.لا~تسير١.́.ه
تارثا)>دلاوةاتاقولاء.ائق1اتافأاقلةدعاتكمدفتسيهئاامك،يلحامملاع٧́.تملاتابوعمموقت.تلا
تلاصت(ااةكم»نم١٩ر•ل،،لسرلاةيوقتلة.:.-اضياةدعاف1اهدربددوتوهةيدئارتعلا
•درهتل١ة~اكمبةق~1١تامولعم1ابقمسي1إبةيرئابودجىل١اييبمائءامم.هتئتءدء1اةدبهم1ا

ة~ام١عمبتة.ا~مدذتسيامقبرئ١بو»لاريهايرحمادو_وامهئياىعيفلاوزبئ_1ذتمئيو_و
حلاسلانلعا،ل،نممرموتكاملولانيس،يفو<إبيهائلحاسلو́.ىلعةءروولاةمرحملاتاد-ولل
در~سهئاىلاهمئوسبلاو-،1نبدهقئأرم1ريلعيءوت٩ار.لا>أدئنعايئبردا.ود-يف«~ا
هةراس.بم٩ائيملائعىائدلا

-~-نمإببمديئىر).هلااهدو-وربرهتم،ةم.ااتئمةهمهم،تيرئابوئه»ماتدقو_م
،ا~ودبوئماسديسلا~دهتدتو•ميئقلاىلع١ممتر́ديسر١رمتمانامغل.١نمداتملاولاجرلا

د~و،هئاهدائم1امتاه-ود،م،ءممربمتبسملولبايئنهلاسلهدمماماءوماوسةم.٠́ئسيأر

ىمئماميذردتيتاوةلاهذ،ملددعرمكاناكودرئو•>••و~رةلبتإبقيرئا.وئهب1تاوةميلتلايف
ن_~لاسلجمرارت1إبدسةم1ن»دتا~اذ،،ا٠ار.ابط:-رذابو،ءم_ةل-ةو.)•(هرئهءه••و~

ة~~يئتسئةلاقمنركف،مدممردبمذو.مربن1_١انيرثت>م.ذقر،•امم٠ءرمرومر
>رممرمهدوئميئملانيرءتيئردام.ها١١.دددءيئ)»س•:دءنو´سءاو(~تسومن....او~
ا~ممئمكنبتدبد.ن_تددوةدامئانمدئتتهاممتاوتاةربكر_رتتةبلمءتأد.دتتبرئا~وئدنا

ىلا~درت.زهتلاةبسنأود_هئافءة1اتم1•٩١.•املاتفوو•ةئلوحائوايفءتئمكامبحيئ
~ائاددئلو._ائواتل١٠دقو•تابافتئلا~دئ7و.ائوايئإبركسمايدمايءايئفييئا.وئجمعد
~تحملانهناامملوتةيدمامو1داارداصم1انعاشياةلاته1ازلقئو•ةوت.وماو.ةه.ا٠:هديوأتةداملا
،١~رئا_وئهنابع.كدل١ةبوقتو_دايقبرئا_وئ.-ىركمهلادو-و1ا:.زهتنمدو.هق_ا.ولبنا
•~تسملايئمبلقلاىلعةر`_س1ان(ا،-اويءء)ظ~ر´ارقسدااءارئروتئا~و._د

-هسفنعهبرملا)،ب(

ن~~احبثو´_لايتيرذ١بوئبمةثفلاةيمسرل١تاحل́..-1امادذتمانام-م
>نهار1ا-شولامةدسملامملافاتعاىلعلاو-لا



ا~ذكقمدتملوربمدم،دم~و~لانون١5مىلاعنمةرقفلا،ذتوهتلاتاباثتنلاء1(ان.>_م
دونبلارورمنم.ذتتما،ب_دأتةلء.يفامنأبايقيرذابون..تاوقةيفحصلاريراشتلاتذدعوءو.اه،ء-_افه
ددىو،ره~<«ل...امماوتةحلستاوقهوتوو<:وهدنيورذةي،دثرلا.اداتن1اىلعتايرود،ذ
~ا_~روتفلاحممزافهتو.داد~اعم-ورذءايقيرذابوذبلةتباتلاةثافنلجايملاتارثا.ا«م
ق~~هملاتاوى~لانمةثاملايفل)ىلع~هنالاتيفاءريبك،ثرافبتابا-دتنلابر.ا٠اردميدلا
ف~امتووباو،ةم.٨ذمةعئداقمببم.وىر~هلادو.ولا~فببم.ءديء.ددىلاءكلذو،امب
.تاباختنللر.ا-ارقميدلا~امنرو،

.-ايتحلادارفأنماف~تدشحدقايقيرذابون..نأويراثتلاتركن،>ومووياممرايايفو_،٠
يت~اتايلم~ا~انمةيلمعنم:.ليلمعنمأزبكايبيمان~امشرذشيجلاتادحوز_زمتلنييركم~ا

ما~اقلا-دمتةيطهلامهف-نا~و«باوء<ةمظنمد-ذاماعلءذنمةرمتمولابر~ايفتنن
ةفاسمىلا́´ةيم-املاعيباس.~لايفتلغوتيتلاوباوء<ةمظذهتاةحورميمدتلةلواحميفتاوةلاب~امشلا
.،رابلانا.ا~«ةقستلخددءبر~~ةيديلقتلادودحلاأارواميذةريبك
دار___فأنمم...نم~اتلمشدقةثبعتلانااهلوقاهبقنوثومردادمعنع~ةندقو_م.
د~__ةعردملاتابرولاودونءهاتلقطوت~اشلانمتاثمنا~ذكنوبقارملاركذو.٨ايتحلا
.~ايم~اةدعقلااملولم~اماريثك~طرأرذ~وءدنيوتيرئ-نع~امسلاودنتكدحت

~نايدرافلا́´ةفيحعتقلعو_م٠
ىلعلدم٥ويام/راي~الم~ءذردادملااءددعرذ)رثمديشنام(

اود~_دبنيذلاددعنانممغرلاقلهثدهدقدلهايتهلادارفاأاعدتم>اناتوكذفةثبهتلاةيلمع
ىحذشله...عمةنراةدلابرعذش٥....ىلاعفترادقريظي/يناثلانوناكيفةينلدولاةمدذلا~ذ
.ةيناثلاةيملاهلابرملاذنمةيلمعبئهذ:»ينبتلاةيلمع~راممءل،٠ممماع،فاهسفنةرتغلل
ل،ىرورنأاعدتم<لااذءنا،رأرو

~
ءد~مربيودت~تكيملارخؤماودنبنيذلادارذلانمارميثكن -ء~

.ةأافكلاوعفادلاىلانورقتفي~ةنمايبيمانوذةمدذلايفنيدودوملانيرخلانماريم5نانيحيف
تا_شمعم..د-هفمكةمذمذةيركمعةوقعزويفثتلاىهاةلاريفويبدتلاىلع١...،أةلاقملاتتلعو
.وباومةمظنمتاو.نم

ة~ركمولاامتواديمىلعةظذالال-أنهىركم~اامهفناةهايزايقيرذابوذ..ت~او_٠م
ىذلاءعاذدلانع́´راديبلاباتكلل́´اتذوو.ىر~هلا~اىلعمثاقلااهماظةيام-وايبيمانىلع

ل~اناذء٠وممسراممراذ~ا~ذرث
بر_́´لدادعلايفثمتتايقيرذابوذ«لةيهاذهلاةيجيتارثم<

~ه~دعادمتيايقيرذابوذ.-د.-ه-ومااىركمولاهيدمتلاناىلاريبلاباتكلاهبن،و.́´ةلمانئ>
ع~~»لهقاطنعي،نتوهميظنتديعأدقايقيرذا_وذبلحبتلاةلودلانمأىلجمنأنع~:ليوجءزم .٢~اشلاديدرمتلل~ىد~~ةلماث<ةينا٠>وةينمأةي.بيتارتما́´



عفتوي.و_مم
ا~ويلبهرد.،،اي.مقرىلاموم.ممد>دةتتفللايقيرذابون..بلياذدلا.قافنلا

حا._فد1اتادامىالمتم٠ا<،و.)´´(مد>همم،»ةوثفلاذنهاب_رق،~ا.ذءدنذهنأىأ،)~(دنار
آدايزبءرش_،بللدنارنولب>ر»نبىلع،ممم.م>ءمدةؤهلاةينايمعومبمسد.شتتتلا
ز(اس1´د،ارنيي(امم)مرءرلبو،م،ءم،مممممةرمثفلاعمةنراتملابدنارنويلبمم.ا.دردق
.دنارنويم٠هادردقةدايزب،ىرحبلا

ر_~،ىو،ات،اممنلةما.؟ةدايزقء>ىوحبلا-لسملاةينارغيميفةدايزلانأنوبدارم1اىريو_مء
٠افخنا

ىلع،قافنلايفةدايزقلعىو،اهندتاهمنكلو~فشتلافيلاكتيفم
يت__اء́´ةتبا.كالودملا́´

نيدار.اهمميلستت.لأدتاءذرذنأنممغرلابو<زي(ا،ةيرودلانفموةيبرحلانفمكاينسامنأر:رتفت
ةو_1امل.اداذملاةيمنتلا́´ىلعةوهفلاهذ_رثأنأ-ر-اولانمناذ،ايثيرذابوذبىلانيتعاوغو
ةير~ا

.ايل~تاعانءنمامب~اموةيبرحلانفسلاأان.ةيمن،هتنزاودت́´

٠ةرقفلايفىوجلاعاذدللةدع~اةينايملاتادامتعاامأ_مه ا~:افخنارم.ظةذأدل./لد٠
~املاما~اعمةنراقملابةثاملايف٠مهتبمن

.تاد_ارلانييلمسمءرمتادامتعلات~اف،~.ذ٠
.ايثيرذابوذ<ىلعرثؤيةحلملارظدحنأقلارميسيرء٠:ؤمهن~اىلعن:٠افعننلاافهىلانوبقارملاردننيو
تارادارلاةكب<:«اطنعيءوتوةتباثلاىوبلاعاذدلاتارادارثيدتلل،_ادخعم-وىس_هناذ:1فمغرو
.ة5رتملا

ةدا~~زىلعةينايملانمرهبكلاأز.بلابر.أتم،يتلاوشيبللةدصخمل١~تالامتعلالةشتو_ل٦
درلةوت́أ_رثيجلاديوتلت٨ظمأاولا،._أسثفأدقو.تباثلا~وع~لايف~~اقذ٠هامتبن
عيرسلا~ا

ة~ديلةتلاكراهملايفاممادذتم.لةيصتةلهمنو>٠ئيفامعزوو١.دؤاعتم«نكي́´ .أاوسلاىله~ةيديلحتلاهبمث<و٢

راد_تمامتثبومتنكتتلاامتاوتعومجزم،»ممماعللخ،ايقيرذابون-تداز_>م
:ا__-ناكددهااذهنيمنمو.)هاندأ٠لودبلارف:أ(درذ).)و..يلادرذمور..
نمدرذم>ء،..و؟)ةقبا_اةن~ايفع»ولاهيلمناكاملثم(ةشادلاتاوقلايفدرذ>وه..

.ةد~اتايلولاتارلودنم٠ر٠هيلاوهدهاولادنارلا~د~هي)د(

٦-لبمعاددلاةينايمنم.:تتم«_،<( >رد_.ا:أادو؟ناملبلا٠دمتعيس،دنارنويلب٠ر٠
با~~.-رددنارنولم٠)هردةاي~اهيسرو؟1ده1٥/٥هلةرعثفلانمدئارنويط٠.،
تا~بوعافد1اتادن،«اويبمنمةعقوتمتادارياةرومبددذارنويلمموب.و•ن<اخلاعاددلا

.زثاوبلاتافءاذدلاتادن.



5لأ).،:<_::).لكءلل(
)ء.:..!•.1:

دلح-:.لء

م١~يفدرذهمو..(ناتن،<اهتدمةيمازلاةير5~ةمدثنودؤينيذلاةين.ا-ولاةدفلال1ذر
)اءلهما~ىيفلرفاههه..(<رادبلانين«هاوملاةوةرفأام-ءأدرذلمءه..و؟)ل•مم
تاوسم«نامثةدملةيونء<ةيبيردتتاركمهاور.-~نأمميلفرهنبن_نكلوةين.ا>ولاممتمدتاومةأنمم
ويوادنلانمىسشم٠....لطءناك-الذىلا~ا.._.)هطهأ)لود:لارظنا(ك1ذددعب

ههه..ممنمةم٨رشلاتاوقنمى~>ههه..)٠)ممماعرذراوفم٠٠...<(نييركم~اهبش
.نعيي،ا؟ايتحلانمردفشء....ويماظنلانمش~

ةيركم~اهبثوةيركسملاةوقلاعممجمنمةدياتمةيوثمةبسننأىلاة~-تلاتامولوملارميشتو_دم
ف~ىثحىركسملابيردتلاةيلدأ>..بلاويفلنكتملو.<رنبلارميفنمن~اايهايقيرفابون-

لاعجثن،ايقيرذابونهنالاقيو.تانيبسلا
~

ة___راف~لالذكودونملاونعينولملا،.»شن.ءن
ىلعظافحلا~دبأنمةدناسلاراودأوةيلاتقلاراودلاىلعبردتلاوةملسلاتاوقلابناحتللاىلع
ت~_اقدقو.~لقتم<للةفورشملابعثثلاتاول)تعثليفكيامةاذم٠اانمز~ايبيمانيفدو.هو
نكيثيحبىصن~ا~اىلعةمثاقلاامتم<ايم«دسب،أارغلا~ىلع،ايقيرفابون.ةموكح
ها~ىذنلابترمل~اىس~نوةلتيوا-رميغنعةلوزومتاهحويفات،اب.ذاا-،رىلالودعولا.راسبلاويفل
ق١__~لاةيلء~اىلو~لاةرمللةقراذللتحبصأء٠٠٠ممبمتبم«~وليأوذو.ر:ديبلانممهؤارئثن
ىلادمبدتم،ملةيركمولاةعرةلانأويغ.لاتقلاتادحويفةمدذلاىلعبردتلاوريوافملاتاوةب
.،ر٠:بلايغ

عا~فهريزوهنثنيهناكىهنلا،مثوب.و>بديملالط،٠دهءربتبم<ملوليأيفو_٠و
.هناءن:بلاويفبقلمتياميفةموكحلاةدم«يم<ىلعهنماقيلعت،آيقيرفابون

. رب~١دادفالوبقمتبم
~ابدجوتهنأابنياركذو.لاوملاونوملمملارفوتياملاحعاذدااتاوةرذنييويء<~لاونميذولملانم
.مظتنمكشبحلسلا~مههومكاهون.بلانأوءدودتلاسو_تنينولملانمةدحو
ةفيحميفةلاقمترائنا،لدملهيلويلزوم،رذو_).

ازمياتلايئننط_افلا́´
ىلاء)ندنل(

ريثكنأتركذو،ايقيرذابوذ.؟وذدياتملاىركسعلازيزهتلا
اور.-اهنمما

ر
نميتنسلا~لهدلبلاىلا

هر3ىط-ممكارشامتيننوهيريلممنلهلبلاورهاغدقءس.اممم٠...م>_؟ددعونيتي_-املا
،ذ،ممنم

́أ
عاء،لاد_اتملاعاذدلازاممب

´́
ن__رجاهملاباذت-انم.هتيوةعوكحللعباتز١مجوهو

ءةحلسلاتاوقلايفةمدخللددجلانيمن.طوتسلل~-اأا~روهسبقعو.عاذهااةكبدث،ىلاأاسلاو
لومحللمدقتيملباشيبنجاىأسينتبتايثاقلتمتيناىلعرمنياديددانوذاقايقيرفابون.دناملربرقا
اهزلمنوكي~ذبو،لذل٨.دؤمهيفحبه_ىللاتتلانهنيماعنو،.ذيفايةيرذابوذ-ةيسن-ىلع
.ةيركء~اةمدذلاأاداب

ذ~~لتكارشامتتيهنا~ةدياتتمدادعأ.أاسنلادينبتىربديونأ١_-.أة1اقلاتركذررمم
دماتتملاكارثشلابقلمتياميفءةلاقملاترامث«و.ةيرلمةلاهبش<ة.ا_ةمثنلارذةد،اتمة_.ردبسرادلا
ةأرمامه.رت_ناكىذلاوأاسنللةيركمولاةيلكلابايون_تاتحتلملاددعنأىلا،أادمذاابنا_هبنم
:_فنعلمذذو<مو/ممافرذةأرماه..رااعفتزادتء٠)م٠ماعرذةيلكلارتاتتفاذنمابيرقت



الوه.؟لا

لير.بلا.رثيسلا

_عاةدلاتاوة_فلأ
ةممادلا-اوقلا
ةيت.!.دولاةمدخلادارتأ
نيلداوها-اوت

ةيركسملاهب.هث<تاوقلا_أادب
ريوافملا
ا~ردابوذبة́>ش،تاوق

نويما،-ذ1ا
.ادايتهلاداردا

ىلو.>~ا»سلا،ندنل()ةفلتخمتاونس(~ىركسولانزاوتلا~>ردصملا
.)ةيجيتارتسلاتاساردلل



٢لوهبلا

ةيركم~اتاوقلادارقأ_ايقيرةابول-

>و<ممرمومممعاةدلاتاونذراامنعيمنت

اا.(
)~ل~

́´ىركم~انزاوتلا́´<ردصملا
.)ةةلتخمتاون،(

.ايمازلانودنثبملااتنلاذرفام.)أ(



ة___~ر5ء~اةه_د١5لارف~~..،تلاب،٠،٠ممر،ان،ميناثلانونا)ذنه،أاسال-هء.دثهناف
.نواتبيكنمبر٠1اب،ىابارناد1ا_._ف

ن~ذااسرادملاذيملتليمازللاأاعد،،.لاق١..هنعيءنتىلاةذا..<الاب،>وممماعيفو_))
تا~ام.بلا~ه.-ذتأد_وتلئنعلاأان.أب(االاب،ردتلزايبةوكحلاتأد،،ةء.اردلانورتسي
ا___ذ،أةوكحلات..::.ادتن.و.نين،ا٠اوولاتاوةقاوفأنمةمثادنباوفلةوما،بلثلاألؤ-نمةفلؤم1ا
.)م)ممماع_فبردتمه....(ةن~ا~ذنيبردتملاب(الهلاددعةفما..«ول

ا~ءانرذةيلبقااشو_~ابىمء_امأاشنارفتأد.دةايتيرذابون،-ناىلاةرا.:لارد.بت_مه
ة~.ظدنمتركن،ء«دةو.دنلوفناذا5ودنلوبهاذوأيفةةراذلانمناتبيتكتلكن:<امدنع٠همءماع~ف

ةادأ~ك..،ويجلاهف_مددنتستنأايثيرذابون.بلن9،هناساء<أراء،لاحلارذةو_اهخلاهذ.>وباو،
«فل

.ىرومع1اللتتم«ا.نتلعتملاام<ا،طخمذيفنت.را

ءرقءابلاو~أاب.:دارذانمونيمولملانمة~تادءوم>،<،ةثلاثةدتكتا5ش.٠دممماءيفو_مع
نيدء:رمونيذادنتم)5ىلولاةرملل~اغنلا~ا-»مدءتماو؟اناوءدتلاوور_ويملاو،ارامادلاو،امانااو
ع-اذمتيتلاءثلثلابثتكلاهفهعيم-ءو.وباوم<ةم.اذتنهيلتاتمبءكهتيفايةيرفابوذ_-«ثي<-ةدعادسل
ا~_.أيرذابون-لة~ءاتلاعاذدااتاوةلما_هلادثاقلاءز_وهنيدا.د.-ين١.•لاون«ءرو.-امللةر،:ابم
ء__~زكذاملاقذوو.تايلمولاةة1نوبرءدياميذوباوء«م<ذنمد،-~اتقلا~ذمدذمتدست،ميلتلا~ذ
ر~).ىلا٠هناف،لءللةيلو_/زومةدرفرداصلاا..ددعيف́´زميات~ايتنان_افلا́´ةفيحم
اويذديذبعتللةيدمشرةلمهىر.بتهنأوريبلاريفنمقدتايطولاةت.ادنم~ذةئارملاتاوةلانمةثاملا
.رايبلايغنيب

ة~٠ا.،ذنل.ا.>.اذخنعتنىأوةيئيوبا5ةدث،وموممماعودكلفددبايةيرئابونتتأشنأو~مو
ر_~يبيمانسا>-~وأ١.٠_أايةيرذابونبتنيعو<اداهءمامرف~افرذأدبلاعمةشيرذات7ثم
.ةدذا،هلاتاوترذبتنةبتزبايقيرذابونتلةثماتلاعاذد1اتاو-

نأن،:ااولانمةلر-رذ،٠٠٠/وبهذوذ/قذاثلانيردنقرذزيومن_دليبلارغثدرو~.املاروةو_)و
ا~~انرذةمثادةفصبنومدفينيذلادونبلاعيههنأ،ةترافلاد_بتعي.بنئدتوهاممنهد_ةلا
ن~ر_~1ا~ردم،،ةيوا_تمتاب،رمنوةلتيس<ةل.امةمابترنولدنمئنيوةيواستمت٨هؤمم~دلنيذلاو
ءم~ول



::: (::: ()

بو~.»تمبعأدثو.ايركمسيتاذلاامثافتكاةداينبو،ىرذأنادلبامب١.>دوزتيتلاةيبرتملا
تارث١.،ادلا،اتنابق1هتياميفةيلثفلاة،_-اناانمايتافةفتكءردادمملارادعبهتز9ذاملا.ذو،ايت،رفا
،تابابدلاوءةيبكلالا،ةلانفموفثاذقلاوءتبوكيلملاتارث1ادلاو،تارثا.ازلاتالر-دمو،ةلتاتم1ا
ىلعدمتعتد_تم1وءرثافذلاوةري_كدلاةعلملاو

ف~ديتلاتاد~ابرنلعتياميذلاتادراولا
مديب.تاصاوذلاوأتادارادلاوةينورتكلكاةزم_.-لاءلث،رو!دتلاةياغ

ن~ق_ارميشتىرخأرداىهنأ
زا~_تنلانميثكعنىمتيهن~انيثميفءامتملم<أنمةثاملاررذءءدروتم،تلازاماينذيرفابونء.
.ةين_ا>ولاربعتا5ر،:لانمر~ارتمي~ا

ت~دقايقيرفابون.--نأر_راتتلاتر5ذيتلاةحلملابنايبهاندأء~ود<بلا~ذدر،و_مم
.موممماعيفاميلع

ذوو_م٠•
أا،-اماانا

́´~اشنيدفنو5اكيرذا~ةل.بمبريرةتيف
م.__فرداصلاا؟ددعرذ)ندنل(

~دبرحلاداتملانمةريب9تايم5ةه.-هةنمةفصبيئأتتايةيرفا~وذ.•ناذ،لههمربوتكا/~ولانيرءثت
أمهدمملا

و
تا~لولاةموكحديئةمغرهنأىلاةلاثأملايشتو.ةيكي~رملاةهتملاتايلولا،فعمن-دلا

ءا~رذابون..د.٠ةد~امملاهمدنرفتىللاةملم«8اىلعيازللارنحلل~:دتم،اهنأةدوتملا
ةد~اتايلولا_ذةعوندهتارثا1دتاكردمعيببوايتيرفابوذ.ىلاةيندمتارثا_ا>عيببرئهءتامناذ
ىرتشتنأ~ذةيرحلاايةيرفابون.بلنا~اقيو~ااذ..وىو.ةثلا.نادابل

تا__لولانمايون.<
يلاو.-ةر،:>ابمةدوتم1ا

ناد~نملص_دتنأ،ذوةفيففلاتارثاطلاووت.و5رلهلاتارثاطنمده.
.ةد~اتايلولاميدمتنمتاك._.ةدوزمىرهنأتارأا.ا»لعةسوروأ

ق~_ااندم.ءزار)ذنمةفيفختارثا.ادتءعيببةددتملاتايلولاتنذ~ا،ممممماع~فو_م.
~لخايقيرذابون.بىلااندمسم«ارطنمةيذا.٠اةرثا.ادعوعيببتدممتوايقيرذابوذ.ديذةعافةلرن٠<
ةديفامنأر5ذتريراتتلاناذء~اتدةرثاكانء،ء<ةرثااهلامادفتمانكميلهنأمغرو.٠،مممماع
ء~سوتاراب́´ةديردجنم́´~امئننيدفنو5اكيرذا́´ةمجمامتلقنةلاقمنأ~ف.هرمتلاةسفاكة1>،شأرذ
ىاكم«مدانسس<زار.ادنمتارثادئئلاتحدةمادقءايةيرفابوفبلةتساتلاعافدلاتاوقةدير•._.دو
م...ا~و1>حلبييتلاو)ايبمانولوثنأنيب(دودحلا~هتل́´ههووهو٠ءووءرع<ووحمنوفاو

رتموليكم٥.و(~
ةرتمهةباقرت~)تا

´́
رثاثلاهفهن~اتركفو

هيهوتل1.٠،أاممادغمتم<انكية
.كلفر.أىلمود~اتاكردتنعغ(اب(الوةددحمفادهأوونةي:رلاناريناا

ة~دمتارثإا>حيبرظدحياديد..انوناقةدحتملاتايلولاتردىأ٠،٠ممر،ارمبذمادابم::~فو_مم
رء:و~رخا_ون.بلةوبتلايافدااتاو،قلا

_~رظ~ملنوذاقلاال٨نأ~._-رذا_ون-.٥.١
تايلولا،ذتارأ١_١ةلاةعاندمبتاكم<ثلةماهلاة..اةبارلاتنلعا.هث.~نيموكهريغنيوث.شلتارثا_اد1اهف-»
ع~قلعةد~اتايلولاةموك-ةقفاومىلعتلسحدتامنال٥ممسراممرافآمء.ذةددتملا
هتارلوهلانيي(طنمهءرهنعامتميدةيزقايتيرذا_وفهبىلاةفيفغةرث١._م.ىلام.



لدملادروملا

مادنك

ه٦اضرف

مم

مم
هىىاسا

ا.اهلط١

ماناس.ا

ءموممءململانورشةماردليلودلاملوهكوتمدهعمةيلوح•حلسلاعننوملاعلايفةلملا<~~
)ملسلانولمةم١ردليلودلاملوهكوتمدهم(ملوهكوتم

.صيفرتىضتقمبايقيرفابونبيئجتت)أ(



ةيووملاةردتلار.و._._٠

ا~~ردتت1فيفامبءةيوونلاامتردقر.و_ل،ممماع~لنءايترذابون~د.ت~-او_ء)
ر~_~رةت_ذايقيرذابون.بلةيوونااةردقلابشلعتياميفتامولممدر،و.ةيرهنلاةتلملازبتاةفاىلع
ملهابشمهومعيفندنايفتدقعيتلاوءايقيرفابون->عمىوو،1ازوا~انانسةدحتملامملاةود. )أ(،٠ .مو.»ري،رب.

ه__أىلعةماعةفصم~نيتفتاوناك́ةودن1ا_ذنيكتنشلاأابخلاناذ،ر،رةتلاك1ذلا،~ذرو~مم
مو~ذارويلانمو~اموينوتولبلانماماةلوا́ومةهردبارولحايوونات>لمرتتن،نأايقيرذابوذ._بلنل،
ل~ءىذلاومويءارويلاأارثلره~ذومنلاعندمملايفمكارتملاوةر-دشنملارئاسلانمةيلاع́ةبسن.دوزملا
ةز_مءأايقيرفابونجىدلنوكين~اطةمملانمنأىلعنوقذتمأارخلاناذ~ذك.دومهماعففه
زم.أةيأري-دفتقيقدتلاهتب.زمىلهىرور.ذاانمرهيلهنأمفر،اهربتختنأاهنل،ةليل:ة،ووذ

برا~بتة
عو___ىأ.ةزهمتب<لاهف؟~ادمياةلومم.نكيو.ةاكاحملابةقلمت1اةثيد~ا٠~´ا--:ل́ك:-:،ذ،الذو
.ايقيرفابون-دلىوتب~ارتلسلايفةدو.ومتارأ١.٨ةدءنم

ةديوونلاامتردقىلا~ن~اادبأحي_طتمدتلنكتملاي.أيرذابو،_هنأىلعا.ذ.أةودنلاتنذذ-او_مم
وةمذمذااةيووذااةدع«ءولالواةي1متلا

ن~(اذذو.ةي<سثرلاةيبرفلا~ودلانمامتقلتيتلاةطاشلا
~___،،امىلعةردعاقايقيرذابون،-عمةيوونااامتاقلعنأ_ءد،~ودلاكلتنأمغرهناذ،ك1ن
ني_~-ريذ٠اورلماذد.-ع.٠و٠ايلمع~انمهنأىلاتدلث>دكةودناانافءةيملمكاتلا-هاا.
.رد~ااىثارغأ،-تمد«،.هلا--.<،1اامبو1وذكتلارءةهلمرارئأنفةد.٠.،ء»اة.ووذاا:ا_..ودرذ(تل.
بون-رلاةدةاسهماامهث،يت1انادلم1اتطكث<نأرىةودناارذني)رتشةدءدكأ،ك1ن1ةبي،.و•ة_ركسهلا
ا__.ديناطيبلةددحتملاةكطملاو،اسذرفوءةيداتلاايناملأةيرومم-_ىوونلاناديملارفايبرذا
١_~بلبو~اس«هئلهنكوءةيكيرملاةهستمااتايلولاوءادنلو،دو،ةيلام،٠٠كاادنار،اوره.ا:~ا
س.و،و

د_دمتلاافهو،ملسللهجوملاديدمتلاةدءةدايزنعةرن٠ابمةيلوؤءء~تتءناباي1اوا
ا~~ودبووم.::ىلااينا.هدجومو،ايقيرفابون-بدمنتىلالوأه.وم

ومل
ع_~بلثلذكوءةس-ا

.ةيملاعدادعبأا.ذ،أديدهتلاانملو.ر،رحتلال-.أنمرتافكلادنا..يتلاةتيرفلالو.>اا

رويللء،شررددع5ايقيرذابون..ىلع~ةيبرفلانادلبلادامتعاىلاةودنااتر١.٠•أو~مو
ءمو_~ا

ايفايةيرذابو،-ر.ديلاىدأام.
بل

لاةليوطلا-ا
~

ح__~.نأهنأثنمامموةيوونلا~ودلل~..-
ت__فىلعو.امامةةرو~موفارو-اأار.اىلع-رلةتهدبدمأرتطهديهمايمواء،اه.:ودبلالاف
ايق،رذابوذ..نامر~-وايقيرذابوذ~-نممويفارويلات١دراوعيم-ف.ونمد.له،أني5ت.ذمةدعىأردقف
.مويذارو-اأار.ابة~اتاي~>ولوذكتلاحيمهب»م

ءر~رتتلااذ_دنمسمادنلا~ارظأ(ايبهظ_رتذيءوررفموذارويلامدتنوبئلسيامفو_ءه
و_هاذ-ءنأنعيكمت،ولاددأرلذء)3/٥ه/73)٦هم:.)77(()ء٠ىلام)تارةفلاءوذاثا<.ذزملا
ثاد-تم.انمايةيرذابون-«نكمدقهنأوايقيرفابون..-عمر.:«بملاينا.هيربلانوادتلاىلءةلثملان..:وأ
.ةبترلا.ر:فخنممانهربتار-تم.لينتتلام>دةتلاورو.ادتلانمرمب~اردق،مدمتتتايلس<

م_~اثاانون٢قحلم،نوثلثلاوةمبارلاةنس1اءنملا.رم1بلتيمسرلاقثاثولاموم
ه>/ه..و/هوهوهوقيثولاءمومو<رمراممرافاورياربذم١ابشورياني



ن~يلودلاوم.-ولا٠دروتم>امفةوبودبوبءرومأةلم..-~د~ءاهرير؟<يفةودنلاتدعوأو~مم
دراو~اة.ام._..كثنملالمقرمودمزملاع.:وبو..وبوايبدمانو~اايةيرذابون••يفنمذتم.ولاموينارولا
.~اكلاذيفنتلاع.:وم)~~ايبيمان1ة~.طلا

د___.ذةيذاود~الامعلانماديزم،م)موومومميماع~لهايقيرذابون_هتبدتزا_مم
.وباو>ةم~دننمتاو:كنايوؤتاممنأبةللعتمايبمازولو_هننأ

ر_ءوباوء«م.ظذمهتن،:<مو-ء»قعءايديرذابون-هتارأاطتماقءلوهمسادءذ١/~آ،ذو_ه،
م.كي،ثي،«،.دمفصتب،ةيقر<:لاءفيرباكةقطنهيفوليلوماميتاكيفايقيرفابوندجلةمبطةيركمعةدعاق
ايبمازمرلادودتعلاتربعدتايقيرذا~ون->تاوةناذءايبمازةي_هبراخريزىهركذكاقفوو.ايبمازرذ
،ةيلمهلاهف_ترذء<أدقو.راطملاينابموةيمندمنابموأابرمكللاك؟ترمدوءدون-ءةلقان٠)ررف
ة_~ادماوءنييندملاايبمازين.طاومنمممةاذونع<صطمذا٠ب~اموىلاممنمترمتم«يتلا
نا__~رذءمودجهلا١فهايبمازتفعوو.تاكلتمملابةيبكرار..ذأعمقووةرميطخقرببنب.وفآةتم
،ءاهل

وبو__~قلاةيمارلادوسبلاطابحاىلافدميوزازفتم«ةبيتنثد~ملودم~مو-.ههن~
.ننوافتلاقيرطنعايبيمانةاأسلةيوم،

رمي~طتةيلمع~ناكموبمملان~اتعداتتلاءايقيرذابون.-امأ_و.
تاو_كنألو~اتمعزدقذ،́´

بو~س~-أارزوسيثرناكىهنلاءرتتمنوف.ج.بديسلانأديب.وليلوماميتاكتفصقدقايبماز
ةو~ءفلاقءذثن~ايقيرفا

́´انئلانهناقثحلت
ابء-وتتارشؤم

نو_كتلأطت~انمنوكيدقهن~
رم~لايفةملا.ذايب~ازةموكح

تا___امتلاقلايشيوءوءرتتمنوفديءلاقعدادقفتلفعمو<́´
ابةلثاقلا

~
ا~_:_أعقيةيلوؤساانهارةق́´نا،ايبمازيفةيف~اذال-٨أتم.-اهدقايقيرفابون.تن

اممتايطهبمايقللوباوس،ةمظنملتاتماهميلقا~يتلانادلبلا:التقتاعىلع
´́.

اوايبمازد.«تام-دهلانم~ةلملم<ايقيرذابونتتن،.ء٠ءموسرام/راذ~١ميئو_وم
~
لو__.هنن

طلايقيرفابون.-.~٠ذذرعمتام.بهلاهفهتمنم:زتدقو.أاو،لاىلع
~

ر~رقت~اهنم.:٠،يثلاةيمشرلاماكح
لا

~
لاسلبمىرارذذيفنتبقلمتياميفما~انيم

~
١شب)لومم(دلوو)اومل(عهءنم

~
ةلأ.ءن

ار٨~أ(~ك~ايبيمان
~

موى~__~اممتار_~فلا،تهرهاا،ر.رةتلااذ_هنمعمارلا~فلا١_:،

ءوم~ر>قدلملا،نور<ثملاوةعم«تلاةروداا،ةماعلا~<بللةيم-نلا>قثا.ولا)ز(
١_~ءانةتد~ر..يفةيثامنلاهتغ~يفمودمزملاردىدتو.ل)ةرةفلا،)ءء/و6هو/دذو.و(فلأ

امثر،لةلدأ٢ذهملةمءء))»

لاسلجملةيمدمرلا<قثاثولااز(
~

و.~١وةسارلاةذدسلا،نم
.ى/٦(٦7هةقي:ولا،ل٥موسرام/رافاوريارمبف/لح١..«وريط«



ءرد.-و.)ء./و.و/ءو/م:ء-رئن
تاو.ز.لو_ردمتبما~انيملانارمثةاءةدماخةهصبءايةيردابو>._-ت.ا

.مميلةلالءدادنميتدعاةىلعوان1انك٨افقوةرثفل(افماي،_ان~دو.اوء<ة..:ذنه

ر_..~رثنالءلوفنأنمىوكشلة_ادبتم«نملاسلتمعم،..ا٠د،.<،سرام/راذ~ا•ورفو_وم
.)~`دبلاكلفىلعاي-،رفابوءدبتناودعةلأء.

ت~دقايقيوذابوذ.->ناءايةيوذا_وذ.-؟.ناودم~سافته.<ارعىةل،لوفنأ~ثم~اقو_ءه
تثد_ددةيلوفنلاىوبلا~اتبمللاية_رذابوذتءتاكاهتنانأوخذيتاكو،اماممناو5و،افنوليهزت.١.-انه
،ىد~و5امانوءار_اكاتنامو،لاذابيدنومو،وتاماوكو،ايكيتينذتو،(ايلونو،قكيلا)قث_ا٠»نهءذ
انيمذدمد،تلات-ازن::سبذو.ساد١5ورو،ىدنو5امافي-ءو

متن
ت.~اتفتتلاىو؟لا~مت~اتاكا

ة١__.~اتاههو١-متتنش<ةء«ذرأتامبهعمقميسنتلابامويبزارادرتتبو5ويلملاتارث1طوتارثاطلا١س
ش~دمبلوفنأر..ذارأرذايقيرذابون..،تدلفلفتءةن~.طاقنرفو؟ايقيرذابون.تلة~اتلاةعردهلأ
ا~~رذ.>1اباناا~انءتمدفت،«دةايقيرفابون<-ناف،كلفنع٧ذمذو.اتتموليك>مهردة
.`~~وباو،<ةءاذه1ع~طنميث.-(الر5ء~1

ة~_~ودلاة_طادمنلادومم-ةلةرعو-ناكتام.بهلانمدىتلانأراالوفنأ~ران٠:أو_و)
ا~رذابون..ىلعة_ازلاةيدادعتقاتاأاز.-«-رفببل1طو.~كك.ةيرذلابوذبلابوايبيمان_ةقاعتملا
ن__ايةيوفا~وذء.عنملةديحولاة1ءنلالفرابتعابةدثت1امه٦ارثاثيمنم-.اسا~-فلاب..>_ومب
.ايبيمانقذ~م١.:شةاةا

~و_وو
تارا~~انمنميتلسل_.تنشدةايقيرفابون،.ناايبمازثمم~اق،ابءدمفنةدمل.بلا

رت~و5و~اتارث١.٨وة_.افنلاتاوثاطلاتماقءنيتلمنل~اني-اهىد-ا~(انو.)~هدلبد..ذ
.ن_~رذحآادف«<٠عتثرتبوايبمازنمييندمةدستتاتقذ،ىرقلافصتبايةيرذابو،.بلة~اتلا
ت~~رزو،مءمتتبذعوأايربلاييورةلاد>دنةيباهرالامعاتءنامدقايث_رفابوذ.-تاوةنافكلذ5
.،نرطلاءذسيراتمتهاتأوةي~.٠نأاماف_أ

١~رفابون_هداد~.احم،ر-.ذانتتةلصاوتملاة_اود~ا~امءلاهفدنأايبمازلثسىعداو~عو
لو~أقلعبو.وللةدمنم5امممادتتم.اةلعاوهايق_رفابون.-.متتدتتتتلاايبيماننمبادسللموعزملا
ة~ار1ادورمتبلانأىو،ايبمازنا~اقو.نيدلبلانيذ،-رذةااحلارارةءء.اةدزعزل-أزمايبازو
و_~ذءىأامب~سيةدميرذ2دساهمادذتم<انكميلنن،وافتلاقيرطنعةيو~ىلال_وتل١ىلا
.قاثيملانمعباءك١~اببتووبايةيرف١_ون-لءد:-رمثلاريباهةلاقيب.اةتةلقوملنملاسلبم~ف
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.::«ذهاكذء

،-:،1هكءدث٧ل
٩ذهء75

3اسل-دممامأءوباو،.ةملثنمسيثربثانءوفنويوم-9اءيمديسلا،ثد~و_مم
~

/رافآ).مرذنم
لاا.سط.-.:.ةلسلم<تمن_:٠:دقايتثيرذأبون.هنالاقفء)~(سرام

~
~~_.•أنمايبازولوفن~اد..ذةرميف

ر.ثيةتتلادلاأدء<3اقلار>،ذفتيتلارام~لاأامناةيلمدمب~بعتلليلودااعمتتبملادوم._<>بيوفت
ايبيمانل

)(،س ر~بزو،تحا،)٩`نملاسل_بمسيثرىلا~>وموسراممرافامو_ذةشرؤمةل١،ريفو_وم
ءذما.:د_دمهيذأدبتن~اررةملانمن١5ىذاامويلاسفنيفنم~لاسلبمداقمناىلعايةيرذابون._ةم.را،ف
́´برقلا́´

~،قفرم1اءريرقتلااذ_هنمع،<اتلا_هفلارظ،ا(
فد.دبء))ء،/وم/د،/ر:ور.ى(ممةرةفلا

لانأةي.راذحلار،زوىعداو.ايقيرذابو،تةناداو.._زن.فاو
~

ةدعباتلانملاتاوةامبتماتيتلا~امع
درتستونيبرخملادءاوقد.«ةمبومايةيوذابون.ل

ا__~رذابرذبوذ.بلةيمديلتلاةع٨ءكاةيام->~
ن~~لد.ءو.او.<ةمظذمامبكتزتيتلاافنسلا~امعأةنادا-ثبنيهنا~اقو.امناكم.نمأوةم٨،و
.ايقيرفابون-.تاوتامبموةتىتلاةيامدلاويباد،ةذادا

ة~~أب،نملاىعلبمذذتا٠٥هوسراممراذ~ا)ليقةدوةوملا)لءوةدممتلايفو_)و
ا.ذةأهعظةماورتل~اقماتودهل)

)ةه~~تلاتايلولاوةهستملاةكللاواسنرف(تيوتلانعأ
ه~موةيام1ىرهنهلاايقيرفابون-ما.ظنةدشبىعلبملاهيذنادأىذ1اء)ءومو()ومرارقلا
ا~_ان1ايتثيرفابونهمادختم<اةيواءدتمةتبردبناهأوءلوغنلةرمتسوةلعاوتموةهمتتاوزغنم
ر-.أو،اروفامتاوزغايقيرذابون-~وتنأب1هنيأنملاىعلجمبااطو.تامجهلاننكق٨طناةطقن.5
نأماهلائيملانما-روءايبيمظ~هشلتباثلاا_دييأتلىرثملاةهمتباوم1اطخلودولو_ذنأىلع
رار__دنلاوةيداماارار.،٠لاوةيرمثبلاتابادعلانع~ربا٠ناسدينء.تياتدعومرذار_رقتهيلامدقي
ةيناودهلااهلامعأايقيرذابون_-فتوتنأنام..ذاةيلاهفتاأازدجلا~اررقينأىعلبمللنكمياميكىرغلا
<ىر.>لاةمهاوملااهخلودولوفنأد،ن

<٢أا)ة-~ا-هسفئح،.تء1ا
اورياربئمطابمث<ورياتي/يناثلانوئاكئتحلمءهسقنع.>رملا

مموموسراممراذ~
.قدرملاء



تابو.دملا

ةماعة_دمل

٠٩د )̀أذان٠٠
رر́.-

•••••••••••••••.سوينو.رمدر٠ل٠

......ةدهتئاتايلو1اةةباتل´،:هبرذ.:_



نا___~رثلاوأن.اتم_:ذلانعأنبم«ء<أنامولعمأ~`:~اذلاأنذ..-للأنذ.اسكاو.را.́:٠سلان.-~ذذنن_٠
بلبامبفو.أند_-ذملانابلوللهدمباذنلان_-رفرز~.-»مسولبا5وسلنرز~.-و>ادومربو<زبلبب:أن.ر5ء~ا

.أنبلبم5:نامول~

ةدو~.وملايتاذ1امكحلابة~تملاريفمميلاةلانذايلابيةمثا.ةلاةءرأم~ات~!-نولاربكئغ:،~م
ة~اتلان_رذرز.-و،سوكياكوسكر،رزءوءادومرب_ذ،_~.طلابرغويبيراكلا_بلايتق~هرف
،ةيكيرملاةد~اتايلولاتا.طلمةيء،ا،.أةفصبت~!.:ثم1اهذ.؟~فن<:::تبموة،و.ةدتدتملاتايلولل
رث_~رمبادن5ةمولهوةيلامشلاادنلرياوره_ظولااينااذيبلةد.تملاةلمولاةموك.نمل5.::افتحامفر
.ادومربرفىركمس

مطابشيفناملربلارفهاقلأنايبرذء́هد.سلاةكلمماارذعاذداانوؤ«٠لةلودااريزور٩ذو_م
ة~«ي_<́´ناءل،ملةن~ةد~١ةللمماارفعافدلاةنازميتار_دةدلوء~~`٠،وممر.ارمبذ
رس.كا:لا~ام.٠<~ساساىلعم>وة،ةد~اةكطملا~ذعاذد1ا

تاو~~ا~•نا_اق~ا،ذ٠او.́´
ثاف~.امب،_ءلادلا،لاممث«لحةعظنمتمافةد~اةكلمملاةموكبهتاماتلابا.--أيفتةول،ولا
.́´ةعماتلامميلاتلانمأبامنم~دمتيام

ءة__ادلاةي~_بللةيمءزلاتثا~:ولا•ر<كذفا،ويراحتلاهفء>،ثدثاىلعع7اءلل)أ(
،ساتندلا«دمفلا،~ولإد1بم1اء)ء/وو/در/هو<>ر٠()ءمءر،قحلملا،نو.7كاواةكاكاةروددا
.ثلاثلانذرملا

ة~طم_ا<ندن_(مءءل(هووء٠ومم،ؤاهد1اة،،ازيمتاريدقتنأ،ثبنايب)ب(
ه)٠هممر_اربد/طابدئ:،ة_وكحلا

́روه1ا،ةم~ا́́_~.بلل́́_هسزلا،تثاثولا)رب(
مم__~رت~1اهنوث7اثلاوةثلاثلا´

.دةرةثلا،ثلاثلا،تدرملا،سماذلا~ثلاءلولاد1بماا،)«:/7/73/33ه،.1(



)هلعأم́هرةةلار.ظدنا(رميمذلاهنايب~دةدتملاةكلمم1ارذعافد1انوؤء٠كةلودلاو_زومدقو._ء
~فة)د،ارمة_1دب٠مممماع،طم«وأىت.ه،د_تم1ات51ولل.<..~اأ.:٠لرةيلاتلاةلدم1اتافتامولعملا
وذرذزتءزيلب

ناري1دلارتلمورثي:بلانمتاد->ونمفلأتتةيماحلاهن.؟تنا5ره~.در1ذلااساددلة
ن___م،سد1امأاعد،دم<اونويلامي،اىفلاأامعزلاار_قلدأتتلاد_دءتلاتانايبتدأم.:.قللملا
ةدا~زقلاقلاتلابىداامه،لامي،اوفىةدف1ا́هكلمه1انيبر،وتلاةد.-د́ءدايزيلاطايت...لادارفأ

،ني__دمتيرء<قلاذدا>:لاب،́:امثمة-دتكلوسلرئنمشم؟بلاتازيز~همتسلأتتو.يلبةيما--ز_زدس
́رمي،ذصةيراداتاد،-ءوو

´
~~انارمي~ارن٨ء«ازيزءءتنه،.دو.ةوق_اوةملداردلانمتانيز~همتو

تاو~١..١٠_ةدذاء«ااةىةةدايزوقكطلانارمي..ادلاح٩هم<نمزب-~ذءأسهفزيزستوهريراهزاوهنمآرثاا
ها_~ارف٥́دناه.ة_ذا..<٠ا́ةير~تادمت>وبنا._قااة_.»ا-وفعزوم،اذءقلا́ءذانلابو،وتتبكويلءلا
هيلبلةهيلتلا

ن_رشت)م~ذةءبارلات.بللامامأه_قلدأنايبوذ،ةىتملاةكلممللزثاد_الثم_ارركو_د
ر~كبملا،للثتس.لامثيش.ت~ذلثمتتهتوكحةء«يء<نأرااةراشلا،)~(٠دممبمذونميناثلا
مئ١٠_اعازف~ةيوء-ىلا~-وتللتاتداتتاىأ،يلببسثو́́هولتتقلعحا.سء<هناو،يلبلنومأمااو
فا-ذأو.م~لاقذامق~درمي-ةلاةاودلاةدبلا.́ةملوتد٧اميتاوفوة~ا́لطهاانيمد~دهأذذم
عا>~-دارذء~ذاد،ةد_؟تلاةكلمملارذثلوذموللانوؤنم.واينذراذلانوؤشللة_ود_ار.زونالثانذ
-ااذاراارثر-،.ا::<«<:>زن--:ن́_،ا،٠وممبمتب،<٠~وليأوذكرويوين~ذلامي،اوف́ة_.را_-و،زوعمهدتع
؟د~،،ا~ب.-وم،،قافتلامتيناددتتلاةكلممااةموكت.ت-درتتاكلفىلء<أان-و.عازف_مما.،>،٧اببس1ا

ا~~اومنم~ودمو1ةنوم<«هرةمأاد́́-١5الامتاوتلنمفتةيوتتبدودب.:قلءء́ذيوءتلانمأز_؟5و
ةدثاددم:أدء>ادتتم.دارباةدتت.تااةكلمولاةموثت.ت~.-رتتأو.يمدلةلااهو~قيو.ادنعراحبلاوااعأواا
ك~~ذ5رءبيوثتلاوأادتعلامدء~دمثدتاماكثدانم.«تت<لام_،اوذويلبنيبلةتسلدابتمنمأو
.ام_ذ́ةناىربلاادع<«يبن.-<>لاةتدله.ولاتاوةلاةسارمىلعدو_نارذ

نأ~ميلق٧اب~وءهول؟.فقومءيلبأارزوسيثربثان،زر.هوو.للراكديدسلانلعأو~م
نأد~أو.)٩́`ربمذوذمقذاثلانيوشته.يفةسارلاةنبللامامأء_ىلدأنايبيفة_أسملاءذ.د

ني~تر_.تا..ذواذ~ذكتتشادةهناوءهميلقأوىايقية-̀أدايء<سراميىذ_اود،ددهويلببدعش
لادنينمي-تادنماارفرار.،_لاوملمملاقدتتفور.ظءثيردتلهنهةلوا__مرذلاميتاوفوةد.تملاةكلمم1ا
.~٧شءء٩ا



يبتب.ملول.ات_ارت::ا~1ءةقذاوم1زيلبدوك.داد~اناىلا،ك_ذ5زر_..>وردءءكار١.ش<أو_،،
ن~7اميةاوغعانةماناىلاوءةنف>دننل_وءتىلا~دموتلاقلاوىءكارذاءدم-لتن»نع_،:::كي٠٠٠مم
.ةيع<نتلااءمتا_٩دادنمواء>دد_«:تنعناذم:::كيءميلق١انءيلحتلامةتيناىلعا.هرار،ء<اوءدرلا

؟~_ءوتنا~رتن>أأاء~اوذويبردغ_اءركلاكمعذرذةثنقاولا~ودلادن:<انتيلبنا)ربث(
اذ.٠د́ةي.»رلاةولافصنيفعارث1نكسردىهةلازاوثن١.،دومتب

اذء~(~درلاقثدلاهنامملاميتاوغ_ثمملكت•بمسيد/~ولانو.:١5ورذو_وو
~
ة~<:بللاخلب

هل~~هنمة~ذلااءمتاءامت..اأانثأقتشتابت»رتتقااقث>تمدتدقةدثتمااءكطملاةوك-نأد~ارلا
لاز_املاميداوغنالثاتفاءذنأو.يلاثدلات.:.ولاقذةس<اود_اديتت1؟>ارتتنلاهذ~دنأى،لاميتاوغ

ة.~_~وستلة،بيتنزلب~لقت،«نوكينأ~.بيهناوه́ذدشدتملاةكلمملاعمتاء.وافملا́ةلدبماوها́ةد~س
ر_زوارتن.ؤمهبقلدأىذ1انايبلاقلاةى>اءلةفصبرام٠:،أ،دددع<كااذ_هرذو.ينثملاعازنلا

د~ودلا
زمي.~نمأنام..٠:ك~د<~..:ذأناءدافوةدءزتملاآأكطم1١رفثلوندوكلانوؤن::وةم-راذلانموؤشلا́ةرازو،
لامتارذعء..اهنتاق1ا؟د_~ىوت.نأو_ه

.ء>و.ىلا).تاردهلاءهم́ةدمكء~اءهسئذح.:.ره1ا)و(



مء.رمر_م.ر.•م.م ،(ءدطذء
<ددء.ء7٦٧

ورروى
د_ء~ااوءذ_ر-بلاناربإ.دلاةادتتت(ئيتير5سزعبتدءا،~ءدنثت_موتتءد.تم1اتايلولاتلازامو_مم
٠ءدمل.»عا.>ء<اوأيهو.مميل.للة~اة->ادمءلاوفئو1او،-ن7اتتتت،لتذ_وبززن،5~ذةءر_.دب1ا

هتارثا_ا..٠٠رءردم>..نمبر.-امنميتدعاةلا_ء<.ىار_ن١5

رو،اتأراد٠٠مموبمء_دل~ولانون١5و-فو_٠و
يت~~وكحنيبقاهتاعيءوتردلثمتيءما<«

ارو~ر-ن٠ارلانماراتك<ه٥٠~تيلعءرومأةلم.•ردء،قاهن:اارهء_و>،د-تملاتايلولاوادرمرب
)::د_؟دتم1اتايلرلاار_تماقمدرتايلم~ة.بيتنامنمةثاملا_دم.نعديزيامأشن(ادومربقلا
ا__~5.ىوتأةرميومعق،ا<>انمءدعونوتبما..واء«دىو-~اقدرم1ارذقدارملاوينابماانذسار_و
ةر_~:،ابمءد~1اتايلولاتاطلء«مة-دا.-اتاقاتتامار_انمادوموبةموكهنكم_اماددامكهنم.نتي
،ر٠وافتلاقيرفسأر،ىذلا(ةءوبلاوةيو._~اتامدذلار،زوءنامولب~ر.زديملاءوكفاملاثذوو
ءءر~اآءوتبلاة.ءا:،~لاسةلمعتملات_:دادسملاو.زثدوملا~ذةدو..وملاب<ذارلاتام-اسحناذء)،ىدومبلا

ة.~زأتأسافا٠(لذوءاير5ء~ان:نارفلارداممادذتء«قلا،ئراو(داةلاحقفةدومللةدمدغه
.́ه_اثلاةيملا~ابر_ايف،:د-اماث

«نوا~ودمك_ادلا.اهي._1ايبرذوفمايةلامتء٠،ملسراممراذ~ا٠هقلاونمةرتتفلاوف._٠ء
اارورملانروانموست،ةيسثرة-ردب

~
ت.~متشادقو.رسل_ادلالامشفل-ةمظذهةدناس1هنم

،ةروا~اهف..وذةد~ااتايلولاوادذ1و،٠٠وةدءتلاةكلمملاوادن5وةيدامت8١ا،.ا._أء،رورم
.دارذلانمو...و1او-،وةم>اوفوةن،س<مووةير.~اةيرودلاباوء.أئموقلعتا.،شاتتلا

ء~ك1دلا~ام.،:،~ك<>ةمظذملىر.ذأةي~رة-و._ةروانم،مايثلامء،ءابرت-ك_فنو:ذ~فو.~ءه
ءدا_ذدلابردلاتاد...ونمنا،د،هواءيفتكرق-٠:٠اد.ؤ>ادومربوذةءيس؟~1اء-هبلاة_ا٠ء.~اعمنواستلاب

بسكاويبمل.ج،اينولكتنظةفللاةدايتبءادن5نمو٠هبم.رذزار.ا:نمبر،<•ام؟تا.-او_٠_
.ف1ور..»ربتنان._-دثا-ةدايددب،́هدءدق1اةللمم1انمء.٦م>شر

ت_اددم)اء»ن(ةدمثدتملاتايلولل،~اتلاأا.-فلاوةيوتلاة_-لمللةين_ا؟ولاة1ا6ولاتأشنأدةو_>م

اءتانايبرأا.-فلات(احربثدتلة~ادنلاارت~«مأز<بكوبو5ةويز->يم



.:«.<.):،.،ه١)

،__~وكثدنأهيفنلعأانايبربمتب،.م~و1أءهرفأارزولارسثربتلمردء<>أءكلفد_و_م•
امنأبعو.،أذنمايمءنرءوكاكوسكرتةموكحت>:كبأدةتن١5ةد.تملاتايلولا

ةدداة1:زتلغامزثس́´
تا__~لى1ة~اتلا،(->اوسنلارف.:ة،ا:دءدموىبكلاكرتةو_ز.:»فءد-تملاتايلوللةسباتلاءءر~ا
اومش~و_-كلأوةيبون.>~اسوكياكةويز<>»فةدءتملا

́أء~.وأ٠،م.سواح/واذ~
ا~_»:_أو_ا..ذأ(

ني،أءذنملانيباءملةء،ن_ا،ه،لوم~(ابيترثلا،ل..أررتناد.اهنأبتكلافا،ذأو.)<اندأمء́ةرةفلا
.ن~لايثب-ح١بن_ا،،للكتتملدد،د.بت«..أنمىر..بتيثلاتا.-واذ1انأو

ءاو~أ~دةد،<دتمااتايلولل́ه~اتلاةير.بلاةأشندلادثا،تنارث.هف.ررود،اموكلار5نو_).
رذ؟ندء؟أنايبود

ر1ام،بمتبدمملولءأ)٠:٠
يبيراألاء~اقذةير5ء~ات~اثننملانمددعءنوم~ام5،ءددحتملاتايلولل́´

د~~و،ةديء~تاوندم«ذمادمم~ا~قشنأد٠و.ةيملعة_ثمثبو<́_.:>(أمى́ةينةةتام~ىدرت
ءذ~؟ن:~ىلا́~:.؟».-لا~ةتىلائيثلاكافلذمةثيثث-ايثبولونكتلاروطتلارادت>تدأ
.تآشنملا

ة~اثربمميل،١١نمأا،.«ئأة.٨.:م،<:_الفونأأابن٧١ت1ةن،بمذون٠يناثلانيرشت>)يفو_م٠
ل~~:دس~ر-.اميذتا.هاتهءءر..-أنأه--ن،._نش«و~%.رملاةمدماسلانمداع<ددأارزولاسيثر
نا~دفولانأنممنرلاىلءو.سوكيا5وسكي.،رز~<>رذةدم~اتايلوللةءباتلاةيركم~ادعاوقلا
ر~رات_نأ.._تاثي1ءتىأأاد-اوأليم؟افتى~ا.-د::دنعحنفاددذ،́´ة__-.ان́أتا:دا.>._اانأىر.
«~~~._نعايو،_.ارا...،اعذ،د<نأةد_؟تملاتايلو1ا́́هىل->نمب1.٨«.:-هنأا.:دافماي1.-هتددر<
_~ر~--فامميبلث_ادءر5.>نأددر،ز.ةد-تملاتايلو1اتارلودنييلمنم٠ر)درد،دعازتلا
مم،«~أم.ءم:.ن.بز:ذفلار_ظنأ(م،٠م.ماعيقة_رتبلاةأ.شنه1اقنلغاررثملازمنأا_-<رابتعا~ف
.ندذذولاارليو.تلرأتا<ا.ث،-هلامل~هسمععأاشن٦ةس١_ىلاا~-دنتلا_ا-..ا.هث:سر،-

.مه:ذتئةلاءحبارلالسذتلاء،قذر~ا،٠ء:،ع<.رم1ا)ز(



يط

٦
.́.٠:...:كثذ)٩ه»اث2أل(

ء~~ا5وتدفوا،و_املراياوفف.ىرنأةما.دتارو_.!هتة.لثتأر.:د،٠٠٠ممم>اع،للثو_))
́´اء.ان́أ

مدي_~لاقلاةد،؟تمااتايفولانم_دوةيناد~اةدم.دذ~سكيد.سةكيءن،نمامدثش<ه٠
ى-لاهثلر-́ةر_ز.-رذرزعيل́ةه<:.«ماد.ذتم<اءت٦ادمتللةررطتةد-وبيلرتلةيرميبذ..تلا~امعلاأاو.>ل
رلي،افذو1.اىرافرودنامى5تناندفيللاىلرتءهينو.منار_زتم~ذو.ةمداكاارمن:«شعىن.لانو.-ذمرذ
٠بآرذتدرواام5ءثلاثلاما~ارو>تلااما.ةدبتملاتايلوللةءباتلا́́_ر-بلاةأم:ذنملاةدايت
فا_~دتاباو.<>ؤمةد-«لاتايلولايف~لارزومايقومفءة~.~ا́´زوينشتنوك́´ةفيتدصىه<̀دفا
ر_~.>امليء_نذمتقلوتييتلاء́́_وذ...بلاسولاكرذفلأ_نارولة.اد.~_ررةماا.،لغلا~...أتبرارة

ءة~هلا،ل،دمه.ةو.٠فل.بمسيد/ءاولانون١5ءلرتمح٠ك_ذو،دد~1اتاي_ولا_؟»وء
،ةد~تمااتايلولانمء~داهلاقطانولارذاء.اء<اةنثاكلاىوثلاتاءتماانمدهعبنا..،رلا
ذثدهلامي___نارولةكبن::،مادشتم<ارذعسودتلاىرءوييلات~اتتولايفو.ويداولابةي.؟«مةمد--
ل.~نار..ظدتنءواكم<لايبوذ.._ى́́،راقلاةد،تملاتايلوللةيل-«ادملاهايملاأا~اعيمهبرذةءدر2لاو
.فا.طملاة-ارن~فاد~مء٠لاءكبنكا~دحمةكبنثلادفه

تفام.رذةق_اهملاة-وتبلاامتهءات~،٠ءممماععلطميفءةدءتملاتايلولاتهاق_ء٧
ةدعاقلايفقفارملاللتمتماةداعاتءءتظذتت.اارنكلو،ميلقلاةموكحقلا)اراةكهل.(،سامو<
́ويادملأورالارللةسب.~لارذ́ةلءت1اتاي8وللةساةلا́ه_ر~اتاوكا،ظفتتتو

.ةيتودلا´

~~ديمومدءت_،يتلاةفاو_هلاىرت>..اءتتلانس<ددعنا،ن.->زمفرنجأانيمة<اةلء«،فتو_))
،ة.~_سلاوذةن،ذء«.وم.نيباما<:ءوتلاقذارثمؤهتتتوارتدتاوركتناس.~ذديتدمكيويدءرف
.٠٠،م.م>اعرذدز،نارظدتنيو

ادةو_)ء


ةد_تملاتايلوللةساتلاةيو~اتاوةلادثاقنز_وذ5.كوثراىرحبلاد_~ا~-»
مر~~اثلانو،١5>موذاوو5تناء<رذة_راجتلا́ةذرتلامامأهاتلأبااهفرذءيبيراكلار_:دبلاقف
رت~ه،تتتب_ودتلاز5رم́ةدمافةفص_للفرئام_،́ةق.٩هنم1ارف́ةير-_عيراتم́هدع،٠٠دم٠٠ريان_
ن~د-زياعب،ىو_~اد_~ا5ذام_سح،مسس_ىذلاو،ميلتلايف~~ابل~ىذلاأاملا
ة~ر،~اتاونت1انا~اتو.و1_1ادا_د،_ارذايوذء.ءدتملاتايلولاتارلودنمم.....
ىلاادمبرهارتمرلي5«عنمأام1اح،ا؟ءتتتارا.:اشنلا.~دمعيمو،رذ~أ<ةدتملاتايلوللء~اتلا

ة~_~<عمتا-ذناذم1اناو؟نذسلاوتاه~ااوداوفلاددعةدايزعمءة~رمتارتموليكم.م
.٠«ممماعفنمةءرا-د<1ازت_عدمنتلا́«ءاد_.نأذتبأانيم1ا

١5مرذ~متملاعوب،<لاللت.دةءحامت-ا~ذو~ءو س_.بثذاوء٠فمفر،ان-ليناثلانوذ٥
و_ولل́ةت>اسر1:بث،ء.ابة_و.:دبلاتاو٠للا؟ا.»:ةع،رتسيسيتلا،عسوةلاةدلتث.>ىلع~انيملاة..كمةرادا
٠ار..رعواتم٠وما~و_اذخلب. «ددرا_بيابء<٠~-ريف-رذثدمرنميلامء:كابذا..-اىلعاتم٠
تسل،_.فنلددمس1ابهديد._.تةيناكاعم،́ةندسلاوذ́هدتتملاتايلولاتارلودنمرلومدمو...
سدذتمتم<ىذلامستلاىلعةتيدم.أبيلوتقلعسلتملا«فاوام٠.5-اومداعادمنهل5،ا_.اةيفا.<ذادده
.هيفوءزلاةعلم<ةلافكل~_ولاىلعءىو«أتظءس.دتأار.-اوةيو~اتاوةلا
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