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ف<ىأ

مو~.كلري1





تا~ولعمما.ا:ذقيرا.نعءمايت1اودة-.رتقه1اتامولهم1اتامد_٠>ةد..و1د_--همدأنا
نوؤثئ1اةرادايفةرو،،ولاويغتئاثنلاامنه.ئتتيتلاتامو~اة-اتابءةيذورتكالاةبساحلابله~

حار~لاافدل.اندةو.ةيدنتلاىفارغلرونقتلانواعتلاةرادارذوةيءام،.~-لاوةيدامتقلاةي1وداا
~،~اوقيسنتلاو_هانرب1اةنبلهيذتم.ا٠«ام5ء٠،٠٠ء<٠٠ماعذ،هةءاعلاة،هم>»اىلعافبور_

ءة~أان~~امثريرق،دادءاةهاملاةي.هم_؟~اتب1دتو.ةيناز__اوةرادلانوؤ.1ةيرامنتملا
ءذ_دلهدئدو:ة5وتئنولانثيتفتلاةدءوتإ>.«توزنب.اتنءروهاة1.<.رذ،رابتعلا«ذذء.ءن<أىلع
اممتمرمينام؟ودءاسنهرتءه_.1ام.هركم.نعنانئتنولابرهيو»ايءوتلاوزنبءاتن1التةمارداا

.)م.~متارتء1ا(

ءت~وأ>واسأىلعةيءأم،..لاوةيدامتتلاةي1وداانوؤثن1اةرادايفةد-و1اتش،اد.و
ةفمومقتقولاتامولهملام1.ا٠دنزنارد~-دممب́أيبر..دتاناي.ةدعاقرششئاثو1الي..ستبن~طامو-،و.:و
.د1،ره.دغادةتكم1رغوىن1اما٠́ذ1اودوءةيذارغوي1بلاتامو~1ةد-تملا.هملاما٠́دنل_ءرناد:~ف
تار~فلا(٠٠م،٠.م>اعنمريفلار.́.ءاان»رابتعاتابل́اارة1تلةيبير-دتلاتانايبلاةدءاقحتفتمو
م•مرم•

ددمبلااممتابث،انكيلحةولاماا:كار1ا<ة..إ-1ا.»ءو~،ة..احاانأناشتفم1ا.:ؤريو
هر~أكرتينك1فد_.و؟ةن_1ازءان،ةد.ء1دتبر..،ةرورفبن_ءوياممثانا،لامدتملأنمةرتذ
.)م•~٠متارتفلا(٠.•م.ماعينةددواارارهتسان~>يئاممنلاافرارقففتتلةهاعلاةيهمبلل

.)م٠ةرةفلا(رلودمه....رلاو-ىلال>هت،ةيوس1اةردثاب-ا~1اثتلانأود_»
هر~وةي:ارغو_1بلاتامو1هم1ةدهتملامملامااا،نهمدإ.اذكاتفاوتة1أسهق1اة<س،1ابامأ

ةتير.أ.ىلعموةيزئنلاتامولهولاتامدء>ةد.وماا٠سنأ-1اناتمتنملاريثذءما٠دنلانم
سيسيذيه́ا

رغ~~اق.،ةينقتلاري،ادتلانثوم.>ايقلان5ديهن́وم~:رفلام.´«<ك)نمددء-.امام،قفاوتي
:رتمثولانسلبم1ام1ةةرورئ.ن١.ويام_و.ةيفارغويسلاتامو1دملاما.!:نزهاقذاوتمهلعه1،ة:1آتلا
.)ءه~ءمتارقفلا(قسقه1ام1ا.٠س1ار:.ارهتمابتامولعملام.ا٠.ء1تام١٠نه1اني.

ينورتلللازيءمدتلاةرئادني.وتامولهملاتامدث́كد_وني،نواعتلاةيهد~ناثتفلازريبو
•))م._م٠دناترق:1ا(ةيونتلارخارغلينتتلانواعتلاةرادا-ه._ذ5وتامواهملاما:نوتانايبلل



_ولالصثلا

ةيعام_.«»اوةيد1.٠تثلانوؤن1اةرادال:>اد٠تامولعم1اتامد:دلة:.<.و٩امتناتارتتانأودب_٠
ن~~ات٠.<5ت-رئتتاةد،-و1ان~وء>ف<مدماعةيامئيلاو.داممسف،ةرادلار،7،.٠~أمت،د.ات_اس
زيفو.٠٠مم٠_٠٠،ممةوتفللل-لاة.´سو.ن1اة.´_ذل~يفءبدعمت1اني.لرتتمه1امييرفلارب.ائربلا

نوؤ-لا.راه~ىا~لالوهللة.-اتدلاتامولممكان_س..._~و.هامنمنثر.:1ان~ربتعيناكءتدنلاك1ف
ت~ولمملابئرهتلاةها:_،مدريغوني_٠اديه1اأابهلاوةيوي1-انا.الاوةيءامة-.لاوةيدام«تلا
٠~~ح~تفة.ا<ذئاييفتو.~لانمس_أارل_-وة_وياذلانابللاوةرادلاىدل_11ءةو.وتم1ا

نود~ر_نماميلا،ا.ء(́ودةفتامنكلوءةدي-ت1ولعمةيميل-هئانا.«للاوةرادلا~نتئاثورئب-5-
ءر~و.1ددو..و.ثرهتلموأنقئاتو1ا..-»تل•!ا:ذندو.>.ومدءىداار.ا:نلب-دتسلا_:ايم:د_-تما
رو~ه1اأأدس١́ةيعام،-ءةباوتيدا.تق(ان،وا-1اةرادارذة.ز2رمةد-ودو.>~و.ىئاة-••اغ_أة´-دا
~.،سثادتت»اىلعتدئيملاءفدل.هناميذةيويلتلانا.-الار1اوب~لاىلاةدعاسولاميدةتو

~.~ءام،..>لاوةيدامت.«ث-انوؤ.1اةراداة2راتمه-1ااثءدإ-در.<.ووءامنم،كبة.>:1-تامو~د
.شءاوتل~وقيسن،1اة1اف5اث>،-«امو1هملاما:<>ريه.ا<،ىلعراوداالم~ا

ز_ا..!.ا_!(حارتتلااذ.--يفر.:٠:،.ةيمو5دحةي1ودةئيدلوأقي~اوربهانربلاةئبلتنأكو_ء
~متي1اعفنآمث،١٠1تد-أارنأوئ،م́ه،د7_ةري.ةرف1اتد..>ودةو.)٠،،ن٦ه_،ويلناري:.ه
.رامتخاةرةفددمبلىاااذ.-نم:دءو.ىأ~نذارعتمايفرنيةنأتأرو،إممفيل١5تىلاة،راتولاب
اد~تا؟ءارتقار.ء>و،هتامو1همم.ا٠نذااث،ا_ل.ادرتلاتاحارد_)اةرث5ن~«لت1انعت.رعأ<كاذ5
.).،/:٦/.:ةقي.ولا(ةقءذمن5<ء1امئ~
م~ةنأريذ،٠:،مهماعيفءها~اتي~._1نين«اشلاو.ءد1-دلااثرودلاىلاحار.-لامه.و_ء
ترتللة._._ذربلاةسا:_ه1ايفةمدةه1اد.رذ...>_ءحار._-لام.ديو،تقو1اقي.-_بمبةدتذانوللرتر´ء
ق~اثو1ا-هدداعبتماة،<افوءتاحيقذتلانباددعءء/).و٠قرلد،::ا٠.اة-.:.1ا،٠٠،>٠<م_٠،مه
ر_~ادود1دثرء.دغادةتكمىلارذارفو،1دبلاامعا-رتمماوام.ا٠ن-ةهءهتدن،ارتلاءةروءنه1ا
يءدناما١٠:_اءتافتامو1~اتادفةدهبرنوكتسو.تامولدم1ا.>.؟٠<،وتانديللينورتكل7از.م.>تلا
زديمدبتلاةرئادموقتمىذ1اوءةبتكم1رترتتولاةيذاريه_سلاتامولهمللةد.-تملاوملام1!:سبا:.شن»
لولاماقولايفددءتءايودسر)ودهءد..يلاو._ةفلكتلاتردةدةو>دذيفئتبوذورتك1١ا
.تاونءث7•اممتدهرابتخاةرة:لاو.ك،تاعدبتلانم
م٠•م٠ندب.ويمناري:-~فةاأسلايفةي،إ:_ااوةرادلانوؤشاتيرائنتسلاةن<.للاتم>!-<،و_)
:د~-.1اتقفتادةو.)(~ءل_ء5)~ء.فه1ةةيهولا(ةءهاثدلاء،.بللاىلاهنأثم-ا.دااراأتمفرو
ةويةااتافةرو،ذملاريغداوملايئعةيءامت.؟اوةيدام.تلانوؤثم1اةرادا،1و.-هنأرىةيراث-.لا
ناثانااميذتب1ال.-أنب،لوأداوولا<ء،>~ذرايت.٠..ا~فبنيهن~تأرا_أر،ذربوء٠تمءرهأةدئاد_ا

.تامو~ماا.:سأاث،ارريبأ.؟رادة



:م٠د(.ءاعلا.ءدم.للنيم.7س1اوةي،ام1اةرردااو::س>1٠.١ا.،،.،.<>لارىن:.رعو_ف
فاذ؟اب،)><

نأقدلارامنأ،لر٠).ر•٠ر.:.م٠:،٠.>ةة،_وااهءامنلانيملانمر1د<ريرث-،،مد-~.م٠ررد؟.ء:،:،_و1ا~1ا
«معا..رتماوتاموى.ولانا:دت.:ءادر.~.ه-1،ر،<.:،ة_نلتامولتحلاتامد_»د.-وثاد.دتمانمد_.-ةاا
ني،قيء،تلاامذيأ،1ء،ء:و،ل،،.،،از_ءااو.رادلانووثف1ةيرامنتملاة،.بلئاتام.انءينأا:.ام5
ةد~اسولاميدةتدآ-ءامت...لاوةيد).«تتلانوؤشااةراداتاد.-دو~1تمثمينةيعا́،ةلاتامو~ام.:.:س
~.ءقتقولاما:٠:ناني.قيء.تلاىلاةذامن-ابءتامهل~اىىلو.ء،~اقذأامنءلالود1اىلا
نا~امتد،رابتث.اةوتذر1اد.تيريكفتلانأريرقتلا،ااقىهةد._تم1ا.ءلا.رءاأامغءأرئاسما:دن
.رلودمعو...اربوه.<.هغلبيةدتو1ةدغ،.:دمىةوتنب.،1امتاريدتءمدةو،تاونءث7:نملد
م____.__ة..نيدتنس1ادوتنةيامنيف.أرتنه1اىن:_تفتلاةد.>،وموتتنأةيناكءاماءكانيهلارترتتاك1ذ5
ر~_.~انأم1ااذ~<نذابتا،،.و-مدةهن~ىلعتامو1__اتأمدء>ةد_.و،ايفءدتة1ءاو»او..-تما
.ةهادلاةيس..ء1ني:7.1اوةدمبارل!ةرودلا

و_٠
~
ةي-ه..<.اانأرين،ءددوتلانمويدردقدو«وةهء1ذلا.،>~ارئتر.-ءتلا.ء-انم1اتنب

~:.-دبمايق1ابمءامكانيء)́،_نف1،امهانت>_م٠ءمممرارتاا،رار-نانتاىل:تمتناةهاعلا
لوسنأررتيو،يي.ر.-،«ماسأىىةي،ور<5_الاةبساتدلاينماد_ثتم٨لزداهبلءءةها.ولاةداملل
لتنءنأب.ه..!٠ذنولا~نهمأزتلاءأىلعىو:دني7)ديوسااة»5هنممدةهاا(تاءربتلاميدةت>رءرع
رود~اىلايلت.رمريرق،ميدتءب_.ا<ءوءرابتث.لا.وتذدسبةيدام_اةينإز_هااقلا~ذءدتلا~١51،
رار~~،٠<.ممءمرارق1اامغ،~ةماعلاةيوم.ااتن_:تا،ةرود1ا،رمغنينى.ني_%«اوةم1املا
نوؤ~ااةراد!ر1اةيءام،_لاوةيداس.تتلانوؤمنلا.راداميس،ذيى_،ز،ىذااء́´لدمنتلاةداعا
يتلاتافلملاتم٠و<:اذ1و.ةيونتلانذارغلرذقدتلانوامتلاةراداوةيعام،.هبلاوةيداب«تلاةي1وداا
هنيتاهلاني«مر.دب٠.~ااثهامنعامبي-ثدحم1انيدتي
.~1وداانوؤ،ااةراداتاغلمنمتئامنلارايتث>ايفله~اأد_٠،٠،مم<نمراممراناينو_م
ءر~اام.؟دملار_تث»متد-ف.ةينور21لاة_سإتلايفا..-د_ل_هبأ،زءةيءامتوب؟إو.هيدام-تت٦ا
ه_سةنتبمةتة،_ودااتام.!.٠-ء1انمددء»دا_..:تتلاناديدلار:ةيستلاونواعتلاةه::>ءت،اك<.نلا
ل~~اااث.ف..دتريتن»و،امبت_><.اها.تاتدلأ..«لا.-رممنلةيءام~:ا_هأات1اهف.وبء٠<ممماعللء>
ة~ونتلاثو.-دبزأرميفةيئام،لامو~ابة.ء1_دلاتامى~ام1́نء1نباتلاةءارددلاقيفارسم•..رتلا
ء،فدلمهلاتاهف.؟نمتاأءةدءتدءأو،ةيىنوهوةيفارذودلب.تامولمم~..ستل،اواتىأباثدي1ودلا

تامأ٠ذملا~دت:<هريه،تامو1وملام́:سلماعلاناديه1ايفءلامدتلا.تو؟ينورتئللاز_ر...تللاثز.دا.
ةس1اماا.رود1اقلاهلككلذ_او.رت،مالانيهلا.>دتد.و.ةد-.دتمئاهملااردمارف_ر-.لاةاء،1ا
،٠./،!رء/.و/ءةقي_و1ارف،ةماعلاة_س.بللني..(س1او
ني~لاريرت،ىلعاممقي~-ن:نعمرذءةينا:__اوةرادفانووثئن1ةيرامثسلاة:•.11اتد.ء>~ر
ن~،ملهن~اممىلي-~.سءىاا)دآرتفلا،،ا«´33/اد/<٠د-..1(٠•٠دمربوشأاملو؟انير،سيثماملا

ة~ررف1اتادرذهنأوهةد-واا~ءءآا.<.-تاموممه1ا.>.ا٠،وتانابللقنورذللاز،م_-<>تلاة-ءءا



نثه،لكنأو،د~رء.دغادةب5_ة.ذارثمو_ابلاتامولدعولاما١٠،،ا_دثتميرتلاتادرنء1انء~ت:«
ت1_..~و~ااما..!٠ذلايعرناما_ا٠:ذتامولدء1اتامدف~.د.»ررذ~اد_.تمارر-ديزذ1ام>اا٠.نارابتعا
ةوتف1اناعا.-أةن..~1ااتا٠<->لو.:،،:ارغر.سلا

نوامتلا:>رادا-ذتامو~ماا٠،أامث،١ة.:ثدو..و)ها
-وءةيه،تلائارغ(:رذقتلا

~
ر~ارةتفدزيءام،>._؟اىى،ا،:تقلائيءااة-ارءماا،روء.ا<:دةباعنمترذ

ن~ه.،<-في_اعام،.تادىدمين~تامولدمل!م!اذ،و1.-هلر.~:_ذيهنأة،-11ات~رو•اممني_1_ذني»تلا
نوؤشااةراداةدامينةينورثلثللاةب،->1الامدتسانأ،_رارتفا.ثاأ..ر~نأوءة،-دملا~ار.الا
.ني._اث1اوةدبار1اةرودلار،.<>ةيعام.-_٦اوة،دا..<»تلاة_ود1ا

نيبودنملانمددءىددبإ،٠،ممماعرذةءهاثلاة،..،للاينتر•..رتلاةء.اذملاقديءرفو_«
نأريئ.ني~تلاراار؟ا.ا::1اراتتفلاوةهرتقه1ا:دد.>و1اةم.-نش.اكو5ش

•~~انيهلادءاسه
سل.ىنأةن<..للار1اررنأدة::ةد.،ولاتاددثأتلار:سمد.قيء،تلاوزبتهائر.1اا،́.ف-نووئ،ا
نأوء٠>مدماع~ئدر.أونمتقه1اما١٠،،1ازننرتتسادءتامول-ءااء.ا٠_

تامولعم1اتامدثةد-.وما!٠ذ،
تا_~ولعممءا.ا:ءثاد-تمانأث_رابلوعىلءاودزال..ه-دينلدنأو:تكدلام1ا<:سزماق:اوتمرولي،
ني.وتامولعملاتامدثةد-وني،لا-تلإنأبملءهنأعمو.تيدئتلا_ثارئلينتتلانوافدتلاةرادل
>زط-اه.-~أةمه-٥ذأ:٢ا،ره؟ف-ا(`٩ا)نليملتامو~ه1اما:<>وتانابللينوو،51لاز،ممجتلاةبءش
رار~لاةماملاةي~..لاتذف،اءةياءدن1اءذو•نم.هتلارذرهتسي_ن_،متب~اني_لاس»8ا

ع٨_ائلايفةيذ.«لل:اتابساهملام1:اذم،د<ذتمي´نأمائلانيه_1نن.فذ1ا~_أ_٠>مممم
~٠،م٠مماعيفتامواهمااتامهنةدتولامعأب

يفمدةه1ايليوكتلاريرقدتلارئحتتولا>رماسلاىلع نأهسا:.ردء)تامو~ا•ا:ءوتان1بلاينورتل_٧از_مم.-تلااثبئشنمىه_ءأ(يضام1امادملا
ينقتلانواعتلاةرا،»تافلميفةدو.-.وولاةرون،.1اريغداوولامداد~ءالذكي

اماد_لتماةبونتلائارف:ك
زب~~تءرو>اة1.•.يفءهي:ىعار،ني::7ثااود~إم1اةرودلار1ا٧هاثار،وت،مدقينأوء7هاك
ءتأرتئنولانثيتنتلاة،.بلتاي.<و،.
~ر.>أة~ارد1ني.تفم1ادادءادنع.تاي...«تلاو-_اتنلا:دلت.<ء!رهااهذ.:دنمئتتو._.>.
نو.~~ااةرادانءوءاممسفنتامو~اتامد.:.<ةد.-ونمأامميء~نهةد_فملاتاثمةانولانماددء
ءد1شرم.~-غادةبتكهنهوءةيعنتلارغإئلينئ:نانواعتلاةرادانموءةبءامتتب.لاوةيد1...ةلا.._ارد1ا

~درم٩،نعنابرمنيام-و•مدريفومتامولعم1ام.ا٠ءوتانأيبللينورت5الاز،م..تلا:رئادنهو
١- .نييندماان..ه.؟امهاد_أنيذالا:<،_ار.«او•دء1



~_ا:وهوءةدثو1زعيئر(نيهأادنيذ.:اومةءدبرأنمن~فاتامولهملاتامه--»د.->و~اأتت~٠٠
د~اسمىمل٠:ن1ر.-اا~_ا:وه(نيتتوانيذثانيدءاسهىلاةءاغلاب)ر-درلسو،ثتبدىاسمو،م.:٠<،

نيزئام.نةان.نأب~ا،!<و1الذنتتو1ارذدمب-٠ةه،و>روشةتم.وتفلاممفي..ا:»،~ر.-،)وت:>ااث_
:~~ردهمنيفروفلارىسنو٠٠،م٠،رمراممراهايفمتهةللفن~ريف،ة_و1´«1اةيذقتلات٨دؤمل
ق~اثو1اءفدزيم.-تو،ة_ءطت..لاىةيدا..<.تت؟اةيلوداانو:شاااثرادانمامبلفأ،ةرتثمزتئاثو

:رو~ذمريئداوهلم،_رتلاشاثولارايتثابةبمماايئنوينذنوذ!نوهموة_و.ةي،ورتكا8اة_.ا~
تا>شء٠دادءادي1احىر«يو.رثنلاءةء٠اتنلات-ارهلاوءةيا~-اه1ا~ارلهولاو،تاثسلأريراقتك
:--.،٠7ذ»_اتكنييذفني:̀.:وهنمةه́:ةذ..:_1.١-سو•٠سغلاماستلايفامت1.،7ثوةتي_ول51لمدملا
ر~نوي،ذ1انوذ.!٠و_إ:رثمث.ن~رذبيةنأنامثتفملادةتميو.امتث1.->دنء.سنسلاةت_و11ة:....وه
نو~،نأبة..ا<-لا-نةتوءعوبمالكةتي_ن٠.هيلاو-؟.د--متيو.نثممتو،برتأيفءهمه1اءذءء
ةيءامت-،لاوةيدابمتق_اةي1وداانوؤءااةرادانمةقي:.ءههه٩١دزمدغتةيبيرءتتاناي«دءاق:اند
ء>٠،م<٠.ربوتكاملولانير،ه_ربمتمءملوليارف~شكللةز-ها.-ةيهذتلارءارغلينقتلانواستلاةرادأو
انا.بماومدةةريذ-٠اث_،ورتكااةبها-ن~لاةد-و1امد.شتمق».1ايفيلوأراهتفاد~ءذدلذو
-..ويذةيلو،<رموءارابةنيدهيفنيكنارفدممعم

ري
ءةيبيربتهاةل-وم1ال7ثتانايلاديتل-أنم،رء

ر~نكمهتتوبوق.~رفتان1»دءاق٩اث،او.>-«~1أ٠٦٠مءمراتئااهنعمنيازق:وهتمزهانكلو
ة~وا<ةي_.ر-تلاتان1ولا•دءاتمدفثمتدهيل~لا_-~نرو-ويذزأرماةساتلا؟سور-للهئاةساتلا
ةدلهاكتملاةيهم.بملاما.اذناحيو.أ«5ادنكبةيلودلاةي.امذلاثوسملازأرءامثد..:،ايتلاء~.زس.دمينيم٢

ت~~احلائمرءهتيا،<:د-،ه1ام_اءدباتلاتام́.:.ذم1انمددعيفمدفثمه1اتامو~ام.́.٠ك
مملام>ا.ا<اذزماقذاوتمم!.اذن1اافدل-.>ةيذقتلالئاسرلاثيرأنعنكميى؟ةريذ.«اةينورتدثللا
تامو1دملام.ا٠ثوتان__11ينورتك1لازيء..تلاةر.ادن~لاموقد،ىذااةيذارغويسلاتامواهه11ةد~»تملا
ل~ربامناسين~:دتنهيفما.:::ذ1ااذ.:يفشاثو1الي::»،´د_دقو(دلدر>دغادةبتثها~،ذؤ_
م~ا::دنل_ءفأ٠́1نرتبميم~و.ولبءنأنتميتامواهم1اتامدثةد.وماا٠سنافك1ذ1و.)ء•م٠•
هت1_:ءتلار:ارذلايفلم-تسيو،ةيذارذويسلاتامو~لا

نواستلاةراداوةيءامت-لاوةيدامع:،ة)اةيلود1انووئءاا.هراداةءاا<تمابنودثيدمذلاذ1و_٠)
ن~ارابتعاتانايبلاةدءاق.>ادثتما،لدفلابلوويوينرذتارادلاحيه-و،ةيونتلا،ر::.ارفلينقتلا
٧امبنءلحهسيد.و.٠:.<م٠،ماعنمري،»اع_ولا اضءلاتاموك.~و،•دسملامملاةسايننيرف٩
تامو~1اتامدفتدءونهزتو.افيمأتانبلاةدءاقلامس.ابروءه-لاةءاعلويميدا5لاملامللو
.د~رهدغادةت5يفةيرء..ءتاقاا_ل5دثيفةءررغم1اتئا-وااةداتا



ه،أو،-اموامهللم.اا.داء_ءر-_اةيئذتاد.هوت،~~ذأتامول.ولاتامدث.ةد.-دونوائتتتت_٠م
ة~ءشو،ةي،.´و1ارستاكرشكانرؤش:أرءوماي-«ولو،5تلاوملتلاةرادا~ثه،عمدنوولاكاذ-ل.<تت
تا~.!:ل1اني،لوتمثء1ارم1..ولاتاعامت->اةد.-،و1اوميثرومغ-سو.ةي_اةهئانا-ء1ال_ذ5و،ناك،1ا

•٩ارشلاةةردأتاعامت...انها؟ريذوءتامولسلاما٠.ك



ةراد7قمتتولايعرغلام1!:ء1اىلاة-احلان.؟ة_.احلا~.؟ة1سمم،.-أنأناتم،فم1اىري_>ه
ة~اتانكمأافاف.ةي_تلارذارغلرذقتلانواعتلاةراداو:أيءامت..-اوةيداستق_~ةي1ود1انووئءلا
ة~اسذلارثاسلوان،-~ذاة.بيتنناكهلابن_.؟أ،ة~وتملا~ااكتلابهني1اة.اتلارى~1د1ا
~ذكارتدتلاوةيديى7ان_بللار1اوب~ااىلاةرو،ولاأادءاته،ةدهولاىلاا.:<دانمارتر،-_ا
ت~ولتم1امااذنلةتبن،ة•.اهدوتومدء.اات»ي.-نكاوءتامو~-اما:>ذلا؟ه-ذنلود1ا~دنلأ
.تامو1ء.1اتامدف•د.هودو..ورارمتمارر_،لةيزاوه1اة.أ<س،لا،ذ،؟نافءرن>ته1ا

يمتلاةي-اسلاداره1انمتاعو.-ء.ةد.._ت1امم8اةردارذ.ندن«بدتءوتارادا.<!٠«تح،و_٠٠٠
ل_.>~ةرو،،ولاريغداوه1اىلعةداعتاحرء..ء1ا،ن..-ر..«ق<لو.اةينقتلاتاي1هلاشاي،ر.ذتسد6،
ا___م~.«يءءا_فى1ااموت7...ه1او،فه.<1انمتاف́.تتءوة،>_5--تاهم.أ<.اضيأ،1.ءدتدقام_ا
نللو>اث~ءة.اسذلاساسأاردن_:٠وبةدي.هربتهترتلاول1فريغو~ر~هسر1امدرغمأانثأنوشا٠وه1ا
ن~نوكد.وةدامااوةتيىذ1امش1اوأس:.ا:وه1اةيدماسأ._..«_مميتاي،ه.تم1ا؟ذ_؟نمد،د_هئا
»_مث__زبراء.نور~ن٢ا.٠>سفين.أبء،.»دا
هل-رور،٠-زنباودزاثود..>ء<ىدافتيوتاروذوقثتي،هنأبنمتهاارءذ1ام1ا٠،ااوديؤءزيء.ديو_٠٠>د
ة~ونتلار-اارف́-رذقتلانواهتلا.درادادوز_ءدنأد،أفت.و1انذنو1وةيو.تاسارد1اوتات.~ذاين
لز..~-و1ااممملرثوتيللانه1ارسيتامولدنعرد...<.ةيى1،-»اوةيدابمتت-اةي1ودلانوؤ.اأ:راداو __ د~.و1يبرفلام1.!:كانأن>٠دبلادةتيى.،تاراد؟ازي.تانلملاما:.ذنيرأ«ع.لوم__ن́-~هياا
تا~وك-لل:1ن5وتيس1ةفان1بللاوة.....«ثت1اتفالتو1تامولدتهااغ_أرفو_<تامولددلاتامدء»
دو~.:.ودر«ىن~ءتامو1ءولام،́:..نةث،اس1ا.نبءلارهاس~رئ،ام-_أنرءءديم.ء.:وه٠.1~ذ_اثه،مه1ا
.شبعانتن_اودتنأديازتليهوةنثهااد،دأان.1نقلذيما!٠دن
ة~1-للادز،م.->،ن~_اىرتيرتلاقثاتو1انأبنىدقتتينمكا،_دءءر_.اةي-اننمو_م.،
ةديسبث.أد-لاا؟.وا->تتتامولمعلإدذ-،نأنوريمدوه:ذويب5-ء-اد.ويقتاذنو5<(دتة-ورتثللا
نوذينلييرف1اما..ا٠-1انأامغ،~لاقيو.لأ-ةيأىلعسورتكللاةبس1._اب٠ديم.؟.تلان.-دتمتالوةدثااب
ل_~.<تتة.؟..؟».لان...و.اءمي،:و5دتهةءردمدثفزاء.-دمءد_لاموتنلوهذ_1اكتلامراا:.،ر̀.ء،اب́~:ءء.-:



>.:ا:_.:،•أةر،•الوا..:،.ر:نوتنيتديد...زيءفماا:ذوأمإا٠،~ام،ار.رب،نكمي١كنأاث<دأنمك1ذ
~)ومنوذينأبف>ذي٠،أبنوهفد،و؟ة1•<_نر٠._«:ترءوأرء_<.:تلاق،فنيفمءاتل_ام،.>ا١٠<
_<٠~_~.ماية1أرءلام:-و1وى،:ءةهاتتلاتاقئ،1ادن_ااأتر_ذو،ولدفلابدو.:«وهو.<ذأمماد:.تما
هتا.»يت-دلاليدسدئ.>:_٠؟او~ذ..~1ا

م_١٠،1ةديؤء1أزبت؟<.._اى1ءن.ااثو.-ىل>ةنيبلاةءاقاة1.<.رلاد،ذ.ءيفنا́د>لاين«،1د_٠<.
~_ر.>.»لايعرنلاما~ا.:ذلا~.::ث-نمد_:هنأنامثتفه1ا~ريو.!اةدغ.>انملازبت.بت.ااقلعوأ_ءنأ
ةد~تمه1اةدأاغلاواس~رىيعرن1اءا.ا:س1ارااة.<»دحلاتابثاانأومرت_._نألىةن،1ا:.؟1-.ةرتنل
رذقتلانو_دتلا«راداوةيعامت.هب_كاوة،دام-٠تت:اةيلوداانوؤشااةراداماد_٠.تانزلينأ_:،ذيو.ءذم
~ارممال.ذكامادءتمما«_ةارمبءايتاانم<_́؟وهنلفتنىلولاةوك-لاو.٠ما.ا:دنللبنتلان:ارفل
،ة~دم1اتائيردل:فكتنهىلازتي:اتن1امب<دةتننثميردتم؟ءةمي1>ةيئام.٠تا_دلاسأنيرا<نعةقيقد
ق_اننم.ءوأارتيمو-ءني1ذتسم.ءرم.ىليلدمث-ديفملانمنوديدمو.:ءاسلاةيعم~«ا:افر.ءامب
ك__ذوءةيءام،ء.لاوةيدأم.>تلاةيلوداانووؤشااةراد؟ة.ءثات1اتاموئسلام.ا٠<ذبتينهملالهدلآة.رف
ن~تبثاناف.٠اوءدتىلعهرمتث«؟اةر::ذةدبةارءىلع~رءقيرغل~ما.!:سلالي_ذ،<ةي~دتودترأا
هيزوب:افنبتينأن5ءأ«~وتملاش1اثتلا.يعرغلاما.ااناىلاا<بسفنةد-.تلامملايفة.-داحكان؟
نسثلو.ةد_-تلامء3أةرءاااغءأرئاسو:>...-.:تم1اتلاثر1اريفنسدمتسيامبثيدتلاوب-ربتلانم
ماددبث»ملار؟ىلولا•1..رم1ا

نلث.أد1ال
~.

د~ااآ.<.اتلاتابثااميفنكوير51ةذ،1اولاو.»ي.ر-ءتلام،اا٠دنلا٩ا.اىاةرور.ئ>،ملمافاف_م.
و~تهنأمئم«ر-امئرار..،اخ،ابةهاعلا́-ت.-أامايت٩ا<_«زما:روردغ،ك_فقلعبترتءلاممدءن،(
ر_~وتب1؟ر،٠ار_-لااذ__ناثتغم1ار«و_و•م:مءماعدقتتم_..تلانيث٨ث1او:دسهاذلاةرودا~
ناتئسدعرم..دامىلعرابمذلا:رت.ر.><.ة_ر،:اقاا٠،،>٠»اعرارتنأن1ر_امدو>ذ~.اءربتلانهديزه
نا~»~هبماي.اا.نيء:ثىذااسرب٠.>»لال>~ام..-.»ىلارااذلاب،ةئ_.~-ايدىارارقنكيمل
ه~..،ءتلا.ز_.-تامواهم1ءأأ٠،.:.دم_أ~و_-د

:د->ول.ءأادارذة-ورتكل8اةء_ا__الطهتسامنه_ءذاا،~1أ؟٠٠،•م٠»ار.اارذ_م>
د~->و_لهن~نبا،اااءراوتىلااضيأة.املات_دم.دلاترانثأء٠«:<٠،ماعرذتامر1،ولاتامدء»
اذ~»د،:_ءوءتامو~1اتامد-.ةد-،و~فشدئااث،ة،داملاة_نا.__اقلاىدن~مامتلاىأ
ةيراثتم١اة،بللادوثد.٩ار٢ةيأؤئين_.يلاملابذا«اينر١٠نابةسهاثنلاةذ.:<ك1ام1ةةرورذ،نء
ن~ءتفم1اتاي..<.وتتباها،٠٠>م.ماعيئ(تثوااناتمرتم~1د٩١ددباشذازيهااوةرادلانوؤ،1
•ةدتولادو_:>ورارمتما_ئتب_:دلذو)د7ءا.رو5ذ-1ا

نلاو..دب٠٠•دمماعرذت»ةدةتنالةي_ر:تلانيتن-لاةوتفس1اث،نأقلاةرامث)ارد.بتو_)م
ةئسللرلود٠و>...نممترلاافه~آتيو،)،ةرقذلاءدلءالو-ال...<ئ1ا(ر_ودمع،~.•



تاو.~1تدتبائ.ماترأةماملأة~.بلاىلع<ر:رمتمو•ةي،ائ1اةن>1رلود٠٠~ده..وىلولا
ا»_..دة«ت(دذعدسبة.-اتم•.اترلإءذ.دن5،ملوه-كأ٠٠دمممرارق1انمهةرةذ1اتذو،.سته1ا
:،ء»تلاةو:ادامملم.ه.تتميتلاة،و،-ا~_1الثتلال..<_نأءببر»أن.>نأاهىني_،:هاانل1و،ديرثتلا
تاذ1،1زينورت5ا_ا

فو
يلاو-..ر1اءيعرذ1ام!́<٠ساامعدا،كرويودنيفر_:اباس~ا:(رهوتامو1دم1اماا.

ناف:_ذاو•رلودم....•يلاوءق1ا́كددحو1ال:اديم16تلال.....،تنأوءر؟ود)....
ت~و1اةفدءباس.-نود،ديوندسرلودنوي_نبرنعاو،.5،ا.تلدةةدهو1ة_و>سلاةفللتلاعوه-ء
•ني،رادلارذةتي-ولللوعةءذ...زفر:_ثئتدادءازيفزثفن.1ا

ث~اوتلا)زبت(

ة~اولاةرودااىلاماملانيهلاريرة،ر.́.-_ن~ةرورئسك~٦٠٠مءمرارق1ابل<ا،_مم
:~ذ5وهةيذارذويلببلاتامولهم_ةدساامهلام1́-ذعمنيةة~ائيسنت1اوقفاوتلاىدءنيت7.1او
.ءرفلاةد-.دتم1املاتائ_.ديفة1.:كاتافتامولع.1ام١٠«

تامدنةد-وم1̀اذنأودبءة٠-؟ارلاة1-ره1ايفو.د_~ددىلاةيذق_ةل´هنذاوتلاو_مم
ةة_راىلعوئاق1اتامولعم1ا

ةرمايئةمدذتسملاىرذلامأافائددءعهامامتتفاوتي~.زسيء_ذيءل
ما.ا٠_لتهءةد_ه.دلامملا

م1أ.اذنوةيا.د1المهلاةه.::ذمرفمدفتس1ا~كودرو.ل~
~

اكيرمازأرم
يعام،-.لاوىدام.تقلاتثي_نتللةينيت71ا

نيذ1اءةينيت٨لااكيرملةيداممبتقلاةذ<بللايفمد->تمولا~
ىلعناموتي

́اتامو~سلام.:انلةلهاكتم1أةةيدهته1ا´
مددثنتميةيذارغويسلاتامو~1امام́:سنأنممنرلابو

-~سوتنكديهن~ودبهنافءتامولوم1ام̀اذ1•1هاكدتملاءء.ه-.ه1ان>9د_)رياوذنا(ةيرا._،زبهارب
ءت~ايبلاءا٠«سلتيثي،~ةيفارذويساتامو1هم1اما.́ا:نرذئنئاتو1اد_ةيق<ىذاام»~اللث_-ا
ممفرتلاءت-اتو1اتام.٠ذلهلتء،امل(نكيملنا

تامهش>•د.-دوما.ا٠نانيلهت-ولانيامدبتسملانأ
ن<~́_دبرلال..ن.ةينقدري.ادتناح،ااشيأنلده.اانمنأود_،و.اممي1انو•ات~ت،امودتم1ا

ةت_ر.:ىلعم-ا-ااتامو1ءهلاتهدء.ةد-وم؟..!٠ن
~زعيسينيء́´

ةقيوا«لعمئاق1اةبتكهااما.:٠سو
رياودنا~

٢،
.د..اوتتورفامءدنمامبل.ا٠رذ-تيأم،رنكلوءامءدياآنبتامر~ولابل.أ<ءمدي.كا،ةمنلميوتن~ى
تا~و~ةددتاامملاما.ا٠نوتاو1همااتامدء.ةد.-ءوماا:-ثيي5تلري<ادتلاءذ.دن«تبا1ابو
ءفي1اثتلانمردة~1انات-تسةيذارذو_س1ا

اترف،:اندنأودبدن`وأ،نان-د~نأة́ا..-7ه،ءايء1اان.>يغبسانلانءنوليد.و_٠•

ت~~ءولهم1اتاد.-•د-.»م٠́نوءةي-اننعةيذارفري~1اتامو1~1اما٠́:دند.دةءني.:لر_اايف
~كودرو،_~و

مداقدلايفرفارغوي~م؟ا٠:سةيذارذويلبب1اتامو1هماام>اا:ذف•_رذت.اةي_<>اننمءامدريئو
م~́:ن1اا~هخلاءنمرام:كاوتاهرلاتكااربناتنال-.ءتابتلثملاتا.»ايت-ابأاثر1دس،~ولا
م~<:ا:ذء:~نائ«اذ1هثئاتواازيلهوتمهتا..ايتحاب~اثو1ة<د~ءتهو1ههمأ٠:،م.م..:ءر-.؟ا
:رو~و،،رءد.تو«م_ا٠.،_هيفي_:٠و1انذاوتلاني.ر١،ففا!.باري،لرويو_ذ-:رتء1ابءتامر1دس1زترتء
رتفلايثام_1اراتمولاةينةتلاويبادتلالم~ةت~ىهوهتفلتثمائذا.́:٠و،،فما.:اذ-.ر1.~اؤذاوتلاوأ

.اممبناو>.م.ا٠سرذةرف_<كاهف-.د.ىلعء7ءأ•،



ء1دا~ف~5ء1.ز.-.،1دي1ءتامو.~1ام!٠ذلت1ا٠ءولانيءكرتئم.1ا»س_>دملاموة_و_ءو
ا:،ل1-دانأئم_ةار~لا

ا-ء•د.د.-لام_٠́دنلائفاو.ويدةتلوةديد.ءتاموسم
لسفلابةدو..وملام´1،٠

تام.ااذملان_«رتثهاانم_.بم1ار1احتتول:ماا:كاميدقتنآو.<ةد.-تملامل_ةدباتلاتام.:ذولايف
رعتمل

ءتدو.؟»ه1ام.ا:ء1ا-ههقذاوتبءد،د.تلاب،قلءتياميذوأةهاعةذ>٠_أاو،ءةيلعني1هتلاوندغا
٠~ل،:اذ_مديقاابنائنتف.اارء<؟ر_و•ةرث~دتملاةلدحسااهفهيفقتحءاديذنولينأنكوي

اةد1:رفاد،ذمنولي،
تا~د.-ةد-و،امأترتلاتامدذلابء:د..-ولامملاةهو٠́دنمك-فءيعهل

>ةه-تلامملاةردمايننير::~ل~٩اضعلاا_دةءنأيفتامولهملا

ىر~<-(اتط>:ادنمااوتاعول-1اتامهنةد.-و)ن(

تامواهملام.!:٠-وتانايبللىئورتلثالازيم.._دتل)ةدعمثىهةق7~ا ..~
يئورتك1لازيم..تلاةرئادوتامولمم1اتامد~ثةددحونيبلام<تلانأني،تفمللحدنتا_،م
ةئ-بللايفئيئتلاورتهانربلا.«_.:٠ذتنووثثئ1ماعلانيهلادءامهركذاملءتامو~اما:دنوتان1بلل
ايفنكيردل،>٠،مء،مأعيفةسها:لا

~~؟و.لامك؟انهه.ىنوةينأرذب_ديامىلعيمغامل
ننأيو•نيتيدهلاني_ةلدابتملاةق.1اوءام.تلانس-تينأ-ذهلمأماملانيملادءاسءنار.اامني
نم~أوىتامو~ولاتامدت•دهولمم.ةل>دي<اومب>،٠مءماعةماعلاةيهم.-<لا٠،ذ.تتاىن1ارارت_ا
أنامثتفم1اروء.<تيلو؟تامو~امااذوتان_بللردورك18ازيسبتلاةرئادنممعدلاامميقات

ن
زع~

ار~ثأت1ذ_يتلالومجلابناسريام_وء~تس>1ايفأرمثهنوثدمتيأو1انواعتلاريغرخ٢،ساسأ
ا_بسنن_ة1أسم1ا:ن_؟ن.قق،تتلاةهاعلاةي~.؟لادو،دةو.~افئتية.تل

ةيوندت1انذارغلقنقدتلانواعتلاةراداعمةة٨دعلا

ت~ولعملاتامددخةد.توأاث،ارهلاأءدابيفقمتقادتناكهنأر1اةراثنلارد..-_مم
ة~وبنوهلطءأنعة1وؤسهت٠اترتلاهةق.اسااةيءات..»اوةيدا>«تتلانوؤء1اةراد_ة~اتةرئادك -
ناد~هناف،ني،رادان_،امناتفي.ا:ولناتا~دتهستد.ونداام~.يئامنلاعا.ادت1اينحيراث.و
ة~ءامد..8اوةيهام:تقلاة_1ود1انووئءلاةرهاني.ء:ارتمثلاأذلاربعددتميتامولعملاتامدثةد_و
ع~«<دنينأتتق.1اما.ا.:نكاتسوبنأعق١.1او.ني-د،د.لاةيمنتلا~~:ارغلوذتدتلانوامتلاتراداو
يفبيهلعماتلاتانايبلاسر.<؟نل،همادثتمانس.ت~اناءنيءرادلاني،املء:زلاةفي.ا٠و.
ءةيءام<هبلاوةيدام«.لاةيلود1انوؤ،ااةرداقئاثوني،وينقدتلانواعتلاةراداقئاثونيبنرغي؟أ
ق~اثوديةيفاددبلاب-دحفاث_د.ءمتدن~امبو.ني،رادلااتلأانيتنفلا(ادرفر،نأر_ذ_ذيو
ن~نوكيس.تامو~دلاتامد_-ةد،؟.وم«.<:ذنيث1..~ممنمادىةيوندتلان٠«رغلينقتلانواهدتلاةرادا
م_درايتثادءءرابتعلارفنيترادلا75-،ا-ءءنييندم1اءب..ئدمنينأ~تملا_فاد-.._رور.ف1ا
يفاففتنأني.راد(ا1رذ_ذي،ةقءهلة1-رهيفو•ةينووتكللاةبسا~ارفديثتمرتلائئاثنلل .ةدسملامملاةرماااغءأرئ1،بءا_.~نمةيندم1اةقي_نلامادلتمللامتهاثأرابتعلا



ت-الالم.<٠:ةكا

.
ر~تي،ورلللاةدبنساعلابنيدنتس،تامو1همما!«د:.<_ن1ة:رابة1رتلوأردهن_نأود،.~م>
دمبدم..٠<٠٠.تلظو1اىدء:امباتاعاا٠س:اههنأ-و•ا.دد-وةروشئلاريغةدام1ازساسأ

:،»:٠...__...́•
ة~.~ةيونأناثمتفهاغا.أد.ى.ةرش~اةداملانيبواممئي_زيس؟هن~لاءةرودثئملار،ذةداملا
ر~.ستملارئكلو:رون،.1اريغداوملا.ساس~ىلعموقيما.اذسشاد-تماتزتعاد.تئاتىرناة_>_<:._
•ة.اذ،<ابةذكتلانأتد،هب.واممنأىلاارا٠سهي:
ةد~.،و،~تسوبنية~1انييءاسلاني1او٩سلايفتبلاءةا.-رملاهذ_-_رفءرذ_تيو_م•
ةرو~~اريفقئاثنلاىلعموةيتاموسللم1ا:ذئدوتول:..ا-ةوث«_~-•ام.ءوتامو~اتامد•
دو.وةاا...>ردو::ةيدئتلانذارئلردتتلانواعتلاةراداوتيءه،.»لاوتيد•٠تتلاة_1وداانوؤ،لاةرادل
د~<٠«.-لان~دكوأ1انهو:لاوه~نمهلعئتفلءاما..!:كاقتم_لدءلي.1اافدنمة.<.اتم
.:~وةديئتامولمىىلعروثهلانكميةئ~ةيذ~شلامءءماا:دااقلاة..محلابؤلهتيامي.تسةا
ن~،رادلاتافدمزيئةدو-وولانلفو~وأى--و)->ه.1دددءغليبزيتلاةروذ__1اريغقئاثو1ا

؟فدنمئتق-.تلل:دي-دولاةتير.:<اان~ريئه)طلاىىا_ونست_وم...لددمبووئ،رتلاو(
•افناارابتئ>ار._امئهدو~نأنكويىذلا:فئ1ا.ساية1وة.ا«كا

،_دبو،́بمائءأأاي،اد_هارابتث<»ل
.ةذلكتلابة،راقء:دئاف1اسئرذبيلاف
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