
ةهامكاةتعحلأ

زوململاوآمبارلأةروللا
لامملالو>هنالددبلا

ىعامتجلاوىداتقلاىعلجماار_رقت __~________~______

يعامتجلاوىدادمقلاسلجملاويوقتئميناثلا~فللسننتم.لابةمبطهفهرم
ةرود~اءةاملاةيممبللةيمسر1اقئاثولانمةقيثوهفدموبلكاريرقتلارد~و•موموماعنع
´ءهه.((٣م~رقحلملاءنوثلثلاوةعبارلا

~-افتلاوتايوتمماا~ودهىلعع~للو•اذ/3٦/ى/
-دأ~3٧~3رظنا،ةديدبلاريرقتلافرعةقيرطبةقلمتملا

مررر_رر



ءل٥ل٥ماولةي،اتلاة_داعلاةروداالا~ءأ~وددتب.ئملدذبلادددب،سلبمااىر_-أ_ل
ف___ذتاو~`~~لايفاوعتاةقو،وةيمدلادعلاةيداءدقلاةلا.؟~انأتبتتا...).دذئاة_ءاوتادتنداذم
ما_~اعا)دةلاوودو،ةيلزحلاةيذتللتاباس<~اةسارموةا~اةب،ا.تم1اثاء.نأتدبت١٩ار_»ا
•ة___~ءتلاوةثدب1اودراومااونكسلانعيب.ا::_ارتلاوةيمانلاناد~ة،دادمتق٦اةيهذت1از،زدمتيف
ة~ام،لاة،بيتارتمطلةيريبم~اةن.بللار،وقءنأدت،تاأارتباسل.بملاذلتاءك1فقلاةفاسلابو
و_وةتو؟ةيفيرلاةيهذتلاويعارنلاح~ادهلليم1ادلارمتؤم1ما~ايملارءرقتو؟ةديد-بلاةيلوداا
__شا-ولادد~اايلوداافذلانأتب٠ةيتافتاعصنوبر-~ايمو5._ايلود1اىريض~اقيوذلا
دى_~اايلوداا~كايفتايوادحللربيبا~ع-وعم~وماى-«ملايموك__<يلوذااقيرذلار>رةتو
.ةما~اةنتةان1ابةلصتم1اقثاثو1انم:ك_فريو؟ا٠>أا،نلا

ل_س،_س.~يم1ا~اداستقلاتلامت-.اوة،ءارلاةلا~اةماولاةتقاذم1الواتتملو_م
ة~ءتافتربتعارتلاوسل_بماا.~امءأ~ود.-يفة.رذملاة،هم،-و1اةيولادلاايا~ذ1ااه-أتاوانت
ت-انةو•ةيماكاناد~ايفام،،لوءمااعلاأا~أيفة،ءامت.-لاوةءدابت-لاةيمذت1اب.ردتابم
ة__سلودةي-ام،ا._بيتارتساع~وو~وديد.-يلودىداى،-ام١.(٠:،هاةاوه،زو~ااءدقتلامبةت
ذما~ا~اف1ايفنمماتملانمرت٩ر١-أ،(لف9.تلوادم(ايفازراباناكممداذ1ادقدتللةديد..
ءةد__~اامم~يعامت_-لاوىدا-.ةلانميعادئمة1ا~5تت•داءاوا__تو1ون5،1اوململاعيغاوهىلا
•سلبمااتايلوؤسوافأا..ظ.:زفةىا.:»

ر_سرتتلامءلا~وددبنملذب1اافدهمقلمتيامفسلتبماا.ىلعةغور~اشاتو1اتذمء:تو~م
ةيداسقلاة1اهلاز_-ومو؟):كذ/زا/اا(ةديدبلاةيلودااة-ام-لاةي_بيتارةس(~ة_رهيبغ-ت1اة٠.هبللا
ذت/(و)~ل،ماا~ايفةيداىتملاةلات~ةيثاىةتءلاو؟)ذت/777_/)7(ل٥للماءيفابوروأيف

٩٧١١-.ا٩ال٠٧ا.اثهرذابرفآ،ةاة..-ا،:«ا.ت.ةلاعا<«:ق~از<--ء،•)~()ه).-،ه7-3و(ف7٩/)٦ ~ هث/(م٥ممءهكد١~اطيحمااوايء.لةيعام.->لاوةيدا~تقلاةسارد_اىذطو؟)_/٦همه/م~(
77/7. م)ممما~__~~_فةيذيتا_ااكيرمأيفةيداىةلاتاءابتلانأتباريرة،و؟)7٥

ة_دنجللاةةافيفةيعامت_-لاوةيهاسدتقلاةيمتللةيثا~-.لاةمارد1ادمفلو؟)»/وءهء/هى(
ة~اولاة٠املانهطدتم~ار_رهتو؟)ى/هو(و/(و(ا٠لل_ل٩ل•ءايم~~ايبرفلةءدادمتقلا
يناتلايثام،٦اةد~1امم~لادة~ةيلود1اةي-ام،لاةي<بي،ارةسلاذيذذتيفزر._اامدة.1افرمت،.
ةمدقمةديدءريراةتبس~1انا~ساء:الفىلا.فا~لابو•).ءء>٠•٦و،هءء~٦و؟/.٠.ه.~ى1/ده(
ام:لا:سإ؟.ذتلاة٠بلر،رقءو)~~ة-ء.ذتم1اتلاكولا.رالارعلابموةهدحتمااممطلةها~ا.-املازم



ةيتاتتفلاتا،ايبلا

.س1بملاةرودناء)ءذ~ل.77~5،،.٨-(ر_؟.اتتفلا،ايبيفريثرلالاق_٤
~
تد-باةءأيفيتا

ا.اد-ات__،و_ة_ذتلاوةرا.بتللةد~ولأمملارم،ؤم1ةسا.لاةوودااو.؟و_ة.ذلا_ةيم؟أىف
ىار__~لاي._واو،5تلاوم،~ارميذستلةد،د،ه1امملاومتؤمر.؟و،آيم-لا<نمردةلاسذ،ارلىرفم~
ةءدم.بللة_اذتتءلاةرودلاو،ةءءا،-ااةدذتللةلدتم1امملاة«ذمدل:ث1اتلاما~اوم،ؤه(او،ةيمذتلا
فر_~نأبس1بم1ر،تت~ور.ظيفح.تفتةرولذاهذ..هنابهروءدت،،زع_ردمأو•ء3ل•ماعيفةمادلا
_ا:؟ام،لاأازاةديد_-جر،حابتاةرور-وةدلابةرو.)،.->نمةيعامتت،لاوة،داس،آلاهاا~اهمدتتامب
•ةرءفتم1اةيلودلا



ىلا-~--~تتلاسلبمدلاثمءةد~اممللةيدمنيثرلاةيمو6~اةيلودلاتاثي~ات1-ايتهاةيبلتىلع

نعبر،أو.ةددتم1اممللةءدممنيثولاتادمادت.ذلانماهوميغوةيم_تلاكاشم،1واذتينأو،يعامء.-لاو
ة-ءامت_.>لاوةيدا».لا~او-لانيمدتيفماره.7ابتاموك_اتا~و،ةرودلاهذ_>شق~نأيفه1أ
ة.تش1اوةيفشتلا~هأنمو~أو~و.ادأةاي-~_.»نمخم~ت1ازامرةلا:ك~ام_ء.3بوىشلاعيم_بل
•ةففا_ءوةعفا-ةاي-وهيفوتود_ناسءلاةمار51اماوة_داوميلعت1او

كأندع<نوكين̀نك.لهنأبلوةفانا)́ذ~7ل79_ذ؟،ء7•(يهاتتفلاهءاي.يفماعلانميملإ~اةو_م
ة__-.ىدرث5أمو،1او_،~وءثلاحيم..-هافرلةعزطلا~ور«كاناد~اعيم.._ةيمذتأىيهمتمدلامرة_-مام
.تسهوىدمىلعآريم~5تا~فتص~(ا~الادتقلاىلعةأر..؟دقو.سل_<بم1اأرش:أامدئناكامه
رتغلادذ.ء~٩:نيتيهيئرنعيتلترم.رهدتف

لاةلحرملايثو.~
~

ن15ءآس)هوحنترمتمايتلاىلو
ناد__~انك،ملومكاافهمذزنلاو،ةيأانثتسااروده_ارمتممواسيرهةيعانصلاتادادهتقلاوم:
نو_~،ر.ما.اا:رايمناتترةلاةيذاثلاةل-رمااامأ.~ةتسماااهومكساسلاقسرتنأنمةسانلا
ىلاة._ا-لارىا~اوطي1هد~امم_ى~استقلاومكايفؤ.ا:اب،ومذمت1ابت.سمتادةف،زدوو
.د،د.-.>يلودىداء؟تقاما<ا:«



دد~يفءةيمادنلانادبلاحيااس1ة5و.شريبادتذالتانأد5ؤم1انمن~اريغ؟ا~امو5دماس
ناد_~اهذ..>نأ٠ثء-<-1ا~اداىتقللاد،ل__امنزر.٨~ء.ءةءولولاتافتلا.بم1اس
را..:ت،انودبو،_~دلاو~امشلاتا_وافم،ر~هااىرور~اانمف:كللو.ومكل.دمفادةوةحسد.نأزبكم_
~رءأو<ومكاةمدةت1اناد1.1ايفشادمت،اثود_

زار-انكملانمنوكينأرفبذيه،أيفهيأرنع
•ةيو1ولاعم1٨ادملرتلاهدد~اا.ااةء1اس́~نأشبمدةء

ن_نادلبلاهذ؟نكميهةيم١،1اناد~اىلادراوم1ا~ة_تاي1ءةدايزنالئاتفادغأو~مم
أاف-انهاءكم_-امكرأامء٧اادمبماذرببارفمرار~انوديم(ا~اداىتةلايفتابلقتلاسكي6تلا
يف.ا11ا._1ا~تيوةير_دستلاتاءان~اقلعحفكا.دو~اممادتدايزوامتادراوىىرارةتملاعماءا٠د
ة~أام-لاةدزنااةد.؟ء~دذذتنأرمبتميهنا~اقءةر1بت1ابقلعت_ام_ذو.ومكاةمدقتملانادبلا

ة_~ا،ءااةيريددتلاادتاذاكاق1ك٠«عيهوتنما_اكاناد11انكم_هومكاةعدقتم1انادبلايف
م1اولاةرلةئمةثام1ايف)ه~ىلايارلاامي1~دء.غم1يفمدس،وراسملان٠́ف-.ىلاىلؤيو
)•ه>ماولا~و~ةيماكاناد11اق1ا._ىاذدلا

لاقو.عاعزنلاريثتت1ازامةء1ا~اةيأاففلاة1ا~انأه،ايبيفد5أفمادملانعيلار~و_لل
غحلبلةعز(الاةفتلاوةلاملاتاهءا~1اريفو،لهأنمههراومرهبمينأيلوهلاى،_ب7ارطنا
نملامءدنيعتيام2.لي>اكانادابلايفيعارزلاجات،للىو،دم1اومكالل~الثاماايف)~د-د
.د~اذ_لاة،وهم1انو5،نأنيتي~و-و._وب~انمام_-لةيفاوتايا~ايت-اأ١-ذابيثاففها
وةرميبك

.تا.،نام.1ال(ا.ء،د•ا،1ازاد_1ار:ة،ذن،•ام.ذلمت-دم1از_~انعادن،وهت،كدلذو،ة،ورمر.5~

لثاقدركتساو_ل٤
نأ~~ودااعمتجللاهبنكمييتلاقريلىدجرابتعاأليانمه<لهنا

تدافأدةو>رملاة_اعنيفلفنتايططت-افافنتلامتهلبيجتسينأوةةايلاكاشمجلاهي
~~_فة-و--~هأا~ناتلأسماهتنكتوةيرهوبلاةولسلاهذءتادادءاناةبمتكلاةوبفلأ
ةود__~اناد~انأوهنادلبلاحيمجتاعوفدمنايميفنايسيثرنلماعويلاهلاداصتتلا

ل__~لا~و٨لاوعنللنكميلهناوةءرسلاطرفملدومباهتايطايت-اماهذتسارذبغرتل~ورتبط
~ هةدميهرةقاكقلعن~لادوبدمتمينأيلاولادادتقلل

ار.هادا.لتارفبنيةثلثا_ءءأةثنا7؟ا.~دف_ور»
ىلام.ا:،فلاةتنايمأتلاملاقفوتاأ

~٠<وةتاا:كلارا.:.دارث5أومكللاكشأىلاو،لورةبلارىادام،ءا~أةقائ.٠1ا،ك٨رتءل_ا.1:ا
ة~دةته1اناد11ايفام_-لو،ةثام٠̀كاث٨سهايفدادمب.ةللاد•ةزا-ريباد-فا.لتاء،لوأ
اميمل،اءم-ات،اوة_ديلتتلاةتا«٠٠كانمةديه،د._هاوردابي٩رهيبكرامثت،ابمايقلا،اي،اثو.ومكا
ريرر~ادتفاذتاءاثلاثو؟ددا.ا٠.كلةد~.بتموةد_د..رداىنع٠ث~او،ةيماكانادلبلامرف

~~ءةبترتم1اةلام1اجأاتكاةم_.اومنماونيلحتا،ادذكلةهرو،سملاةيماكا.نادبلاحا١-1ةدد._
ةرر~ردا~دتادادمانمهيلاجاتحتامىلااملو-ورسميتاو،ةذا_ا:اا~ء1اكتلر.دتبيردتلا،.ذس5،1ا

ررر~دبتل_.أنمتامو5-لاعمت8ادمتاىر-سهذأنلعأو.عيذصتلاو.-ذتلال-.أنما.:،دوم...
هر~.أنعبرءأوةي،ا،لاكاشم1اهف_~يفحفاذمادسائمةد~امملاهبموةتنأنكم،ام
د~~زمعبغومةقا_ا.كل_1اعهس~أا-فال.-أنما٥للماءيفهمدقىفلازتارةقلانو5،نأرذ
ة__~١.١1اةلأسلم_هألثماملةلأسملواذتىربينأهرو~ت_--_اممنالاةو.ةسارل1انم
.ةدتم1امهلاقا.ا،جماف



_~~استنثلال_ادحلانأثباقيهء١ةلقةم١سلاآشقاذملايفت6رتدثاقثلادوفو1١عيمبتد_أ~وم
ر_~دواو1ا~~امدة_ماو•زتإا:دذلايلا~اوث٠ا~ذلات٦امتت.انن٠<كشلاددازتأازاوةن.،اول١
ء~~ا-فتأل.<ابتءو٠للماءيفو.~ؤافتللر٩ذياببدمل>ملماءةيم1ا~اةءدادمدتقلاةمارد_ا
٥__~ءاذلاناد~يلام-لايل~ا١ج.اذلاومذ~ل~خ_و•دءدمبد_..ىلاىداىةلا_ا«اشكا
ا~ل،ةيلود_اةيأام،لاةيبيتارتس~عم~ومااهندرملانعريث5د~ءو__و.ء_ا_ةذةث~1ايفوةعيوب2
بعل١.̀<بلاومه:سفتاا~ازيلو.ةير١.؟~اارتاباسء.ينز.-.ء~ام.-~دو،ةيرا.بت1اأستلد~ترو_؟دت

«مب.٠̀:...ولدتهنأنممئراادوهذلالهةتملاةيءو-كاتاد١-تةلايف~و،ةوفلاءىوةس
ن~دمم..دتلارا

ءا٩لر1ماث.نمينانلاثءةنلايفارنهددعرف

نم_~1انمرميثل~اتو•ودبيامقلعوميذلابوثبتدق~اةيةءىلاةو.ا:ذلانكتم1ثل_فكرمو
ا~رلدابتتلد~ناواأللم١ىيف١.٨وب٩~١لزيذتثماذلانادبلامءا.دممروفومذلالددمنا
ت١دراو1ارا~أن١اوركذو،١٩وسدالزتدةنافبلاء،أ_لق..واذلاز..دعلاتلاء.و~ر١بتلا
لا

~
راررر~.لانأوعاف-رل.ا.فةذ.ذيأءةة.اما؟_ا>نع~ف،ةي1امدمأوااعلم_اوةدمدمملال،~ةيءادم

قنوذذع1ما~اريدملارلذو•ة_دمايقتايوتمنمتمبواةدقةءذ:للةيم1ا~ا
ر__~~ءيلود_الةذلا

رانه.٦انأنلعأو•ىرذتأةرمدادزتتأدءة_.ذضت1ا،ا:٠وةنغ_انا.ءةلادحلاهذ.•وىهث_سرغرعم
ذزاقم1ا_ا٠:١لأ٠ماء~~.:يثةثاماايفما.ىلعديز_امبعفترتدةةيعانىلاناد~ايفةدل(ارمتهلا
>نودسوفور<ا٠لاهل..:»فار..ا:.-.ةمثنانيلثمم_انمددءىريو•ا٠للماءيفةأاملايفلأء-ذب



ءر__-هنبذيو~ءنكمماانحنأب~ا._اىأرلادوذولانمددءدءأد>فء٠:٠(_فنممئر1ابو~م)
•ةىةاو«ةيد.هد_،.~دلايلود_اىداهدت.لام1ااكا~دع-~.~.د<.أسبر،.دلاولامفكانيبراو.~اااي._ا

ةنا~>اوراو_~ااذ.د<ىلامثزلاةدادت-لس_..هدللةي1ا~ا.روه1ااءم__تترتلاىرذ1ازاممت،ار،ذبذيو
.~~ا~،دؤتلابمازتللاد_د-تعسولايفنو5_نأرفبذي،هتافتةولايفو•هيااةدءد_د»دا~أ
ثا.«اة_..ت٠ءذارار،ب_..نم،ةأشف1ا.~ا-بلاةن.بل1ايفا،:<ؤإم،_امتيدمرةلاةادملاتا~وافم(ارذقاذ.ا
م)م«.م٠•ر<._ا>_.<.ذار».ب~(ة-..-اا.ز٠دارذل̀->..-اء،لت.اارم.ا.-_اوي.<:>،تل:<.>.«،-_دار<لا_ت._ي:ومء•٠عمم٠•
ةيأانث،هلاةرود_او)ه٠٠ل•ماءلأاوأ(ةيءاذ-(ا٠ديمذتللةهتملامهلاأم<ا٠ذماثدلاث1امادلارهتؤهلاو
ن__هم.تمراو-»سي1ال~ءتيقةلاربثأنطكانأ-نمو>ا٠لهمامرذا«لةءروةمااةمادثلااث_دم_بلل
ء~_اثاايثام<٦ا.دد-دتمااممل)د.~ثلوه(اةيثامذلا~بيتاو٢-٦اهادءلةبدمذلابةسا_-.زو2تنأ
•ة_ئ(امايلارذةيهيثر1اةدماار>3اةءاءم،يف-.د«تلا

ةد-د__دلاةيلودلا.شه-لاةيجيتارتدم٧لةءر~.ت1اة_بل1ازحءأرد)أو
•ا_ملكة1~ايسايءازذا.-ساب1ارفوينأ



ناد~اة~هنمنأ،لوأ،ح~اولانمف.ىرنأاراثآا<:دبارثللنأىر_أدوفوتد5أو_)ه
ا_~5اشم~ت_5١امميلعاذ5هبو؟ةيماكانادلب1ايفىدا_تق٦اوم،1ازز~نأاءسف،ةيعا_-1ا
داف،هلاافدءمتهمتة،هرافوئ1فادةيداىثقاتاءايدم«~~..نأ،ديهب1اىدم1ايفاسةىاذلا
ة__~اكانادلب1نوك،نأرفبذيءاي،اثو.د-ردقآىلاةيهانلانادلبللةء_هاتنلا.ردد1انم
ر__~اكام1ادلانعومكامدةتماام1ا~ازهيم،امناحتاو1او.تاراوةلافادثنتاة_طءيفدءازةمروش

~_فرت-اولا~ا~لا~_دبو>قهايمملانياتلا~يعامت_-3اوىداىثق3انيابتلادربمس_
1ا_.~اىلعم.~تارارةفالتاه1ح،تيازكرمومكامدقتم1ام(ا~ات_،تارارة1افا.ذتاةط~ةءرامم
.ادمث-اتذ~~نأيماكا

~.ةداءاىلاابي~يضفينآرفبنيا-»رثللهلمالار(لالوبقنا~~ا~~ظه8و~)٦
س~ومنلاه.دقثملانادبلابقنمم<الادا~بس~اينل٨دعتسلاناكلف>ةاي~ا٩امنل
يفسيلهناءام،~وطلا~لايفدلبىاة.~نم

___~~ة~_~انلاناد__~اة~
رأبتءلايففنآينأرفبذيواا~اومدنط~بل.اةليو-٨اا~ا~ددلا~_رعتنافيلاتلابو.قلطلا

،ا_سذيه~وودقلاهفء~~ا~.او٥لفبتمةي-٠ا-ألراوهجاتذاىلعش-رلاةردق<،ا-«فت_هلاةرورف
د___~اوذاايفرشبلاحيم.-.لراشمفكياميبللهبتمااوفدراومااةيام-و،ةثيب1اروءدثىداف-و
زأر~ذيهنأىلعدوفولائمددءففشءدلىاافءيفو.دراومااهذءمادذتدمانةدتس1ا
فرس1اعيمبتونيم.~يفيمنيثررودبةد_.دتم1اوملاموةق

نا5~انعيبة.(دءارث1اةق٩سلابقلعثياميذ٥
ة___~لعلاهذ~هتماردىلعماء~ايملاىلا٩اذث1اهيهوتنيمتيومةمتلاوهثيبلاودرادلار
يفرآديفمةساردلاهذء«فةدراولاةداملانأةيماكانادبلادبتلةو•)ذث/7.7ؤ/7ى(ة_ا٠ءارثملا
ا-س__-،ةد~1امم~لاتادمماردنأدوفولادثأولذو•أيعامت-لاوةيدادتقلااءت_ذتلني.ا؟لت

~
ن

را___هأوه~افةميةتافةيملا~اةيعامت.-لاو._دادتق.لاهيمذتلايف~_هبلاةليو٨،1اتا.ءا.بتلا
>اتماف~_~اسنااهذءىلتمهق_~فروميف،ابورولةيدا~ةلاة،بللىذ~_~فنت1ايم~لا



ةد_١تملوو~دةذبللا٠:أاوة-اقلا
ومليفءم

ةثيبلاو،ك٩دممت-لا.٨ه_~لستةلى١،قلعتتتادمما

اادكو،اء.ا٠:فتموة.ا٨ااءاد.:تءاو
~

املروم
•ةاي~ابولمأيفتا~ذتلاقئعافرثا~

ارنعنميلثم(افدمببرءأو_م~
~

ىرذ___-.ربيب_ك..٠.ثاد-.او!<>هئاانفتس.لانكم_لامن~يفمس

ز_-.ةلنهاك~الاوهامومكاةمدقتم1اةيقودملاتادا~تملايفدولرلانأاوأردقف•_كايمملايف
م:~تللمز1(دقف•ةديد.-كاشمةدمهاومنعدثاملايلودلاىداتمةلاما.اهذلاوة،ن٨و1اارتادادمتةا
لاقابهمىلعةقفف1اةبتذمااريفتافوردمملايفحافترلأو~ههلقب~ملىذااقا_كا.رهل:~-اا

~
،.ة~

اىلع~لم٨1ايفتذبلقتلاو،ةي1ود1اةراجت1اومذيفؤلدابتلاو
حلمل

ر-.--->٠́~اة1ا~اوءةيماسلا
ة_~_-وم1او،ما.ذلاداوم1اوقاوملاىلععاردلادادتش.او،ةرميث5ناد1يفتا_فدم(انيزاوما
ةديلبلا

س
ةبه<ذلابةرميط.ذراأ~اتاداستقلا٠(تيفةيدييقتلالرامبتلاتا-راممااوةيثام~اةءزفاا

ر__دمفةيماكانادلبلاها~تقم.رهسعذتتتاةلللمال:ذدو.-ورارمتس.انااو1اقو•عم__أماا~اىلا
ومكاةمذقتمااةيتودملاتأفادعتقلانمةعندممااعثا~ء1اوةيذذلاىلع~دمحتوماذلاداوم1اتاردادم
ة___~.ا.ف1اعا~ولاناف،_1فبذ1-قلاو•ادمةافتوةثاقلاةاواسنللاتلاهةماداىلاىدؤي
~٨فتساوراسمطلىراكت-لاريدةتلانمديازهثم~5ثبت-اعدقت٨هاعم1اسا.؟رهيغوةيلود1اةر_تتلل
اادميذتبتيتلاحابرلاقفدتوتلم~ا

ةيفل.ذلاهف_ذاازاو•ةفينملانادلبلايفةين(؟ولأربعتكوثلم
لاةيمهلاسنانوما5تااألؤهىأر

~~اةابرعاذلاناءلامكهأديكأتبديد-نممايقلاةيءاس.~
•ةيدا~لااتمابحاوو~ودلاقوةهقاثيمودءد.ديلودىداىتةامالل«



٠:_._ذا.آل_ل..»لسامذاة-..~دتارةسادالءاقئىمس،ا٠دلسنم-،نشهم1ا~زبمل-لدلاركأو_٧>
-_ر_سنئاوهذلا•ء.٠<روف~لابام.دءلتأ_́:برينايهماسأن١،د.هءةي_.ستارةس(ادذسما~زو5_نأ~ر.>أبذ_
اودىدا<-تتاما.ظ٠-آب>ا:•~دسب،افاء٠،ارث)أيمااءئداء.ثداما.ا:ءأاذبو.ءاكاناد~اتماداسدتتل
ت__ديذ.»و.ذايع1ةدسناو.-دمي_.و،:ىدابهع-واهل/للةما~اةيدم..بلارارقنااولا.و•د_ل..>
-_بيتارقسلادد~نآرذسذي<ةييه>يلءعبال٠تاذو~ةد_ةلل.دمتامازةلا

ةيم..>رودآد_ل..بلا~
موةتنأو•شىقفتمرذمزرا-ا:داقذوةددتمو_داة،اومئارهبعمءاديلعقفتاااءدامازتلادنادلب1ا
~__.-لواوعل.ا.د<زعيبومئا~سذملرىلاة--ا~اعم_-اذتي~سانلان:ل~ومكاللدملا.ك٠:سوتم
ثماذلاناد~لاشلاومكلثد-ه،ع-وورمبيامم_نوةلاافدءةيارذ~ولهبومذلاةملتتم1اناد~ما
>ين١.1اق.ام،لادد~اام:د_؟نمىلع~ا

_.٨ثلاتااد«.٠<ذم1اقلايلود1ا::ث-_ذب.ااس_،ررا-،أءتاذيذامثللتلامت-.ل.ابقلعتيامدغو_ما
نو_ك_نأرفبذيدذأح~وأو»ذبلانعرداءلاا٠>لا،مادلةيم1اسلاةيمند1ار_ر،تاءزربيرةلا
نلا~ا٢-٨..ا:د.ذ.>1اادمهلستس-رةلا--اتذلاغحلبلذلاىلع،ء.دسلا

~
وءكلكلدمقبد-تنا~.~

يلا~اأا~د<́؟~لاهفلستسيامم~ةأةيماكانادلبللىلا~لا
´́،

و~~~.:ؤ~د:املايفءر٦ىا~
اذبب_٠٠تي_نوق_ا.هام،ءأو1-سقئل٨هرقفيفنوثيسيهه،نو_هه.>هدم~_~،دمءال~

و~ذقية.:تاثىانء.كاتالاشثةلاىلعيستيمةي--ا،ئمف>ةيلأ.دلاتا.هابتلاصكءدة_ذنشوم.»
ادءاسم1اكى.-وةر1بتاار_ر~و،ة_اه~ا،٩ذوفنقلع~~فتلائمدبل،ىر-فأةي-ا،نمو.عسمأ
.<آءربتم~اناد~راام_ه7ار--٨ولاج،اذلاوم،نمعمسأ~ل~،وم،،اثءسرلاةيئام،لا

فأقى،لش_ل،بلاةي.بي،ارقس7القءا»دة1انزاوتلابقل~،ايفءنيلثلا~د>ىرر_ورمم

نم7ارعيفوتلاثاي،و5،ةيماكا.ناد~ةيعارز1اةء_.ات:لاني_دتلةيولولا~ررقركأد٠إ.ر٠ر~
~__.ذد~اعيزو،نميمم~و،ادبوسنك~~ارهفوتو،امتاعا:~دم1ما.ذلاداولاجات:اوم~ء)نئلا

نأر،أبذيدذأا~_أح-تيهذااولاقو.ةي_برا.ذلاتايدذدم~اعئونيمدت>مدئانلارفقلا~ر.لاو
ادادسمانأكت:ارتفاقلعةيم،تلاموة،نأمو_1اد~اكممدديمفوادعاف1ات-ءاةةا_ا.لاةلأ~~ةلت
~اد__._~٨لانميبمميكهنزاو،لابياقدبله٠أقىةواءانه•نثلاة~،ذرلل:نت~.،ةال.ل٠
_~امت.-«ا._هذتلاو._لاعتةلاةيمذتلانيبلهفلانكميلفا،ةيدا.<تلافاد..-لاوةيات•.لا

أو•نقزلم
~

ةياءمنلارذيبر_ثداستةلا~الءدلانمفرفلانأبطاتملا~أر1ادوذولامظ~تد
رهن___~لحاوةقلااذ.؟ءنأاو<اذتلنيلثمملان-سنأريف~ةيعامت._لاتا•ار-هلهب،انولاىلا
جر:عاب-اةروردفلاب

لاث_ءاسلاتا-ايتهلا~
ةومب.ذلانمد.تهممجدمكا~:::ا~فنااو1ادو..همذتلايف

؟بلا~ا.!>أاذث~ااته،اتةو1انمة1و-دةرتفىدمىلعيلاهلاا~،.ىوت_.تفلب~.1انادابللةينل«لا
ة،ل.ووى_ورميثلدب::٠ك~فئمومبلأف.ءاذلاناد~اه_وب.اوترتلاكاشمااامأءاي~ردتةيع1ت•لاارللء
___~ناوةق7ابةذوزوهةيلحمةسايهمقيبطترم،_5اشم1اهذ_:»_هىردملمدرلان_~ةزراقلا

ذ_هءدلادراوماانااولاةو..رميقف1ا~ولااوة_،فلا~ول_انيبةو_بفلاب-رقت،~اء.ذد~ةيلودةءايء
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ر_:ب_ة.-.ردقلاعقاولاءذة~..،ةدعاذةرو..هب٥_.٠-راذلاو
وريغةسا-_دامت_دلأارغا

لنم،.دادع.:لاة--اناانم٥ديمةتا
هساسلاتا-٠_»ت٠>لاموهفملوأ

́_لتلانا:تللق.:دبن_هنأد-اولنممنل:أو~هء
ءة_~.«<اوت_لاعم:ويفمابرود_موتتنأ´

__ودنم،كلذكو،رئر:ذأىلاةق--دنمس..ا.<و-لملآشبفت.لتتا.:>ات<د١اوتا_ولولاتمادامهناو
وذ،قفو،نأوفلثمتتةدلت٠لانا<.٠.الاماهمىد>اناذءر،.زم..ذأراا

موتيامندب،،٠:أ_امتمر١_٩«
~ر~أ،نادلدبلافيندي،أاأس_قلدنت_ام_ذو.رتياادعه~٧ء.٠•اوعمنتنما~ذأادينءلانادلدبلانس

موهغم.ر:فرر.>:دبن-هنألئاتلاىأر.اان.؟.ر٠ا--لا
رب_ردتلا~

ر1ودلارئلاءتتلانوا.ت1اث1~انمأز:د5́´
>»:وافتلاتالمءبفة_اثتنلامو.._~1ذكو

او-سلا٠ر،ا،ددء.دباموتان_امذلاقذرئو.٠ودثنما.٩ذندو..وة_•أنيملكتملانمددىزربأىسهو
تا~ذدت_قذاكلاليومت1انام،.:أاوسلاقلعةهان1انادللاوومنلاةمددتم1انادلبلاة٠٠<ل-.همنمهنا
يفوةد-ازتمااآ_را٠«ماا

وملاس<وؤرتاقذدتبن-بتوتلم~ة.•رغم1اتابلقتلارئدافتهسفنتتولا
يتلالا

ه__~8ن_-«اها.بتلايفةو_٨:يبورولار.دثنااما.ظنلاأاسانوربت_-_مهنأو،ت(لت:اب-ت
~فما<اثاانمر،5أردتر:رذ~ذ-ةوسلاداستثلاتافومنااةدتتمءااناد_لانمدد_:ةبذرسكءتي

س~_~دتن1اتاكر.:»1امل>تيثاالاو:.«ارت٨ءاروربنقلءنلثمملان:~؟_دد_و.ء.ذ7ام.دلاقوس
́سلودلا

1اأو-وذ،رفا>~اتدولايندد.:<«ة-1ودلا1́́و_سلاىوتسنا-أ~<٠ه`
ديس

~~~اتاسا
تز--.ء٥ىانملئلانادللانأو،نت-ىد1ادمنتلاوءرا.؟<س1اتارابءاةطساوبدد٠:.-نأنم~:د
́_ام.<>نء

اوفافأوةيسيئرلار٩،ا_...لاا́_ءة-تم:ف:-أامدنءلكأت1اد..:<اهي..ا>ايتءدل٥_ار~اةو::اا´
تاوار~_~1افافتارفد_ازتملاةديمانلاناد1دبلا،:ااوفلاى٠ا:ذارابىايلو-نأق.ذسن....رتن7ا؟٠لانأ
́هان1اناد1بلاىلامءدلام_دثت..٨ورسر_ر-تروردندبيلىدااد.ن1اقود٠دعفارتء؟«٠ءدتنن_ا

ن___´
>تا--ذدملان_زاوميفنزاوتلاتللت.:اح.-..تيفدويثلا

ا_~~دهةىان1اناد1لادد،تنأة_<ذتاولاعمقذاذت-اممه٠أقلادوفولانمددءران::أوسءو
را~منت~ر_،ومنللعفتوملد~همنود_هناوء́́_:برا.ذ1اتادييتتااببمبامدتا-اكمانملتأوم،1
ثد_~نأة__اس؟ارو.لانمهناذان1ه́́ىام«-لا_٨وء..ئاةأ.ا٠،وتت́́_انلاتا،ثدت٠-ام.ا.ذهم
ل___~وتتالمى..قلةت-امفو>ةد1اءلاةرا:تلاريرتمت-نأودراوم1ات٨_وت..ذةردبكآدا_ز
و~~٠،فلا،زاوءسملةء«.الادراوهلالتنة-ا.<ء،او_قدن٠املايفتنت.--تموتلانءاتن1انااوياا.ءدراوماا
__~ام،٧اةدءاسلام<...دةدا_زر.>_دبن_ك1ذلة.٠بيتنوهةء-اولاقثاتنحلاو~ادذ٠،لانببةهانتملا
́ربلهداز

دءاس1اهذهلانوه«..~:ئوارمتءدافهدنع<>«ةرا~ألثادسولاوشر.ا:لايثرلفتلاين:ب-ام(أ
يت~اومنلاةدتتدلاء_.نسلاتاها،-ت:-٧اىل_زتنتههسااا~ينوهاء>نهت1دسل<ا،رلأ́رو..-دبو
ل~شأه~-اوتف~الكاشاار1ار̀اذلا.هذانلثندلارثا-._لانو».،٠ا.٠ادث1.ؤسة~_:،راأاوفام_د1
درذنتامة»كادعم1مذ__٠نوثيث،>ء́́هسر1ا،-اع،•ا٥دءاسملاه-٠<.و،ةداءا~ذ.بءءاومنناد1لا
ةد~~.ىاسلاميدنترذىعار_نأهدسننت.زملارذبتب_هناو،تا-و،...هنمهتي.>.اوم_نارا~لادنر.
_~ناكسلاتاءا<.ا٠.٠رشأاثاا.:.نهه٠ذ«سيت1اريبادتالة_ولىلاأا.!.<شاررنلااة-اندانارلبلا~لا
هناد-(لاهند..>«



٧ فا...«لا<،ب_.كت-آئريئكةهاننادللىرا._اباس:هلاوذز>تعلانأر1ان-سم،د-را..ف:أرس٠٠
-~-~ا..اكا_اماستارتكأريبادتفالتا،ل.>.<..اا́́_،و٨1اة_ام_أرلاتا،ذدت1ا-ذ́أ:دا-زثاد«ا،ىلا
.افن1!را.«_،أر.ذءدايزلاأار..نمةريذلاةنو~:اايفمتافتدثب_ىاع~..:ولااذ_ناارلا<ؤهر.،ابلا
٠زدسلارئةيمانلانادلبللثونسلاتادراولاة-و1ار٦ودنديي٨دب٠هيلاو٠.<د:..»>:_ء،1..<.

ء..أثن1«
د.:1انهنادلبلاهذ.__نلم_ل:.لا،٩،سوتمليم.سرفوتا_رور-.ذرتدبم.هيءسور.ا.كاهل-رذوه،ؤم.٠ه:
هق~~سلاس~ارذواستاموفدمن_زاومرذز.بنلاتلا~اممترم٠٠.اومرفمعدر1ءل،.-،.>_بل_ا..<
س_اذنعأا_:ءأ1،_ستيتذلاركلاةنوسلاىلاراسلادوذزعلانمددعتفلءقاسملااذ.٠،ق:ز
ةنو-~اه~_»ااولا،وهري:لاتاوذسلايف-طلاناهلبلل)~سبو٧ا(-٨ذن1ةرد،.دملانادلدبلا
زت~_ابء-̀.فن1ةرد.ولانادلبلاةم.اثنمقذأاء:ذلانادطبلليوةلاربث:اناار1ام.-انم،_سناهفدو، مو~_.~آسمتلاونوا~اةماذنملةيد_اتااةيئامنلا٥دءاسلاةن٠»أاء.:.ءأاهمد._يتلاةدثاسلا~-؟>.<ا
ىداسهبتء٧انادء1ا

ر-1اةدبسنلا_٥ديساسأثمءأثمل~ةلارا.بتلاريو~انأنهلثسلانهديدتلاىأرنمن1أو-هه
نيسسحتوثش.را:ذلاتادسيتتلا~دف>ذتنى٨فذهنااولاةف.٥ديد:كا،هلوه1ا٥هثامذلاةن-٠٠.دتارقسلا
ة__دتتملانادلبلانمتارداىايفعافترانمء،لفنعم٠بن_املا~_فيأنكم،،تا.ر::دء..اا٠..ازمء
ة~را.ت_اتاذ:وافملاربتشات،نافكلف~و.نادلبلاهذعتادا~ةاىلءعنان:رثأ..،ندينأومنا
دوسااتاداى.:لاناكلف.ة_ان_انادلبلالام~لةبذمتناكار.٠ذؤمتر--يتلاء_:ر.ا.~!اءدد-تتولا
́را.بتريرحت1ويكو.ك-»فاهبتدمدمتيتلاتامازتللا،أ́ذتملرعن1اةمدتتدلا

هتت_.و،ة_انلانادلبلا´
.تاس~امءذنللنوناقىلءقافتلاو،لدابمرئساسأىلع٦_>.-فترثكأوة...-:1́́.٠اء-نرادل-1اهن.ه
دييقتلالنمةد-د.:..دو_لا.ذداوةيثام«ا١٠وف<.لا~ثكتق٠:دؤلثللآا.؟دمتامسلارش:أنااو:ا..٠أو
زادلبلاقاو_أيفللت-اثود.-بن.:.تل.:؟أئةيمانلاناد1بلا،ر«-_نمةنديمهتاردا_.ء_ررا.-.<.؟ا
رثدا~ت-لاناديلايف́ةيمنتلاونواءت_اةا«نمةنامأار..-.ؤمابتر<.أ:_.اردتى.:د.:زب.فدروترلا
~__~اءليوا<لارثدملاىلعءىدؤيسة-ان_انادلبلانمتادراوااه«ورذز٠<از.»ا>اانأىلا
ة_~وسلاتادادمت.لانذكاإدلانمدن_زمىلايلاتلا_واد__ا:ترثاأتاسا-_~ااى،م٠«.٠تااةدا_ز
___~وسلاتادادمتنكةبارفىعان.هلاليكشتاا٥هاءاوقاوس:́ار.ن«٠ءرذوساثت<و>ومدن_ا́́ددتتماا
رمتسلالآاتمللا_سانه_ءهومنلاآ_د.تملا

ركدب»ههمقذلي.ذشتااز-،٠>:وتدئنملاتوهنىاالذهه-نأوذثب-هذأىلعنيملكتهةدءدد.:و_مر
́روهقذ-ا~وت1امتءذلاشافتلا،́أيننتزل،_ل1

هلسلللماكتملازبانر»انأسبداتلنولل٨دن1>´
.تدء._علستاتافتانأدنئبتا.ذوافملايخعارسلاروو-ىلءاول~-~فىافا-ذ٢ا؟وهة-~اس~ا

ل~~«1ديء:<.«_ءنأثبار:ؤهتا..:وافملاماتت.:اقلاهادبتنلاد.:ماولثممتغل،قا..-<اااند~ذو
،ورولارداتةلارت٠بملاةمء.:اسنالا.و>ءء٦هماىرذاهل.:د~اأاءتناحنتوتملا_زا،:_ةافتال_
ن~ا~~ول،همهىلاانويلبءمهنمريذتريم،،اد1•همامميلام.-:.أيتلاةديد»لا؟..٠٠ا.ذت~~!اب.،..~~
هآسباس.:دلاتاد.>ولا

ل_<.ل:́ذر~رسادتفا.تا_ب~اادف،ةىارزلاوآ-ذغلاعمذبنمرىنياثمءاانمددىقثلع~ء•
نأن~مغرلاودءهنااولا.نأةديد<هااة-.~بيتارمتدسلارا٨ارذهيلءقثفتمل...لاليو.ا.:رب..>~اناباى
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ى~ا،ءساادبا٠..ر٠لاز_أ´يثاففدلا~ةوملانافءا_سادء:«لرم.؟-هناك،مءءمم<١..:لو>.<:٠-
_وبسظلاناد.ابلانمرينك1ا

ر_ذر_اأ:_ت~.:ا-<ء:«ار_ا-اناد1<م>قاءديزيامنأوة~رفلاوة
>٠وهم•ما~~و:٠نادابلاهفهروذرات،لارذريبكنستثود-<درةوت_:اههأىلءةرادثا،́د.::،>د-داء
ا___م،د.رتلا.:ءاتنس«،نمةفلؤم1اة.<طذلاوكتنأ،قا-سلااذي-~ذ،يف.بءهنأواااو،ء1أو
اد~_أت،ي1اىلار٠اففلانمللتدؤمر_دت9ةءارنلاوثذغلل٥ى:تملامملاه.ا.اذنمامها.<..اار_دم1ا
ه1-.دم،او

́_دادبتد7اةم٠.:للرثذيفنت1انه٦اددء:::و-و.
د_~-يفاتيرفاتا.•ات-داسأنأىلءاتيرذلأ

لكا.ئنأاذ<٠:هلوهيعاررلارباتملالا.-بميفما_مدتنرا_هانول_سئاثلايثام،لاةد٠.ساامهلا
~_فةءارقلايفومن1.ر>٠ذ.زنملالددنملانالا.وهاتيرذاىفتام_،-دمسلال٨.٠ذءد.تدادراءرك

رثبرز،دت-دوذوآدءت_1ا.اوءتان_ىبملارذعسوم1انمقمدألد~هعتاولايفهب٠شأتانتسلا
ا-رلودنولبمرءم_دتيفلنمتعلاء،.دءلل

~
رادابلار1اهدقملاتادءاسللدد~1الوههر~ءء،

اودددثىهقءارر1ازباتنلايند.ام1ايفوهرد.ذرثو،سلدعمقيتتفدممءهءاررلاناد-مرذأ_انلا
ىف1ا)٠<،هذ،هي1و_مرومت،امور(ةفيرلاةسنت1اووءاررلارتاءلليملاعدلارمتؤملاةىدأىلءا..«،أ
رثكأر_~زوتن_أتور»ا_دلايثاذفلازت-انلايفع_و-قبقتلثاسووقر.ا،>ر1٩٠٠-؟<:راتء:>.رنناتأ
هةىاررلادراوم1اذا....،ا

رءان.دلا•٠٠ائا1ومذلد.ةمةد_د.بلاآ_ء؟ناوتسلاددمتنأر.ذدبئ_هنأنلثمملادء-أرثأرو-)ء
رذوهيل.:زم1ات٠ان1او1ام<-ا~ذة_ا_ءدا_رىلايمر.نأ~؟_ا.مئأوامءلمءء.ا:><:،.٠د.٠•عمئفت-
قعد-سل٠٠،لهماءيفدةنسسىذلاثلاثلاووديئولارمئؤمنأنيلكتهلار.ادم..اذ»>ل،دد.«1ااذ.٠:
ربا--~،لار_رساةد_د.ةردمادت>٠اذتاواميللمء٥ل٠،ذون٨ءاذبئئتيئرر~امددت1امبنتر1ا
كا.~اىلان_~هلانمددءراشأوهامد~ء؟قبقتليممسئ،ذد._ةيمائ_اننادل_اارارمءائ..ءاا
تا~-~:ؤ،ر1ىبترت-اممدبقتثرور،.ذ:انمنوك_سهئأاوكءأئأت٠ا.ا٠لاللمنساوعين.هئاانيبأمئاتلا
ام-1~دع»يتئ٠تقلء̀كماكرائ~انمةءاىاو1اةبمئلا_لبتت~1ا

رحتدسيسناتملاةثا>)كاتادادمام»ب؟>نااولا-و.ةةاكلاكأس~ء٠دأنيملكتملام.ا:سثمزر_أو-وم
نادس~~لايفتباثلاومنااىلء.ارء.٠باتناعيونتوآ-انلانادلبااةينتقلعاريل::-اريثاترثأت،امرذ
-1ءب.:>دبن_اممدشأادامتءا،ر.:ا«_اتن:ولارذءدمتةييملاءدلادادمتثلانأ.ا:،،.وباوءةىان،<كا
́رورذ.ه.ا.فتت<لكشيوذافن_لباث:ةتااكلرددمهو٠:٠ءر.ذاا.افكا

ه_~أدوفولانمددء.اذثدلوهآ~اع´
ل~~ءت،اءمناف،ل.٠فن1نكلهمتدسلار»أديشب~قلار>نومنااةمدتتملانادابلانأو1اار_اان
و~~فار_1الدبوت1امتيتااتاذافتلااوفدموسادس:اااذحقلعه.ك:فثلاء_أسوذة...<>ا.<ذآ-1وؤ__
ة__~ئاعامت٠•.اوذوهينو،لنار_نث.))و)ميفغموبسارتسيثدثعرذلابمورولاى«ل<ذءااعام-.«
او~اةو>ب_.درت1اآاءدمامسأ_ادم٠نهينو-/نار_ز-للو)ميفولو.٨رذدقءىذلارداء:.:.ف.
ب~.ا:او~:رثلانسهألمرثكأنزاوتقيتعتيفا،ذيأمم>سينأهنأ_نمبلا«ا_ءو_:..<:ء.:ف.،بتنا

اه.ء،٦ااء٠٠ا ر><ء،،رر،سو
ن_أن_وا.هلانسب1،<_٠ةتاارىسيفار،ذؤمتثدئ-»تلاةدا.رلانأقبثممةدء.ا٠ذ،.>لو_ءم
ن~~~آتتنلااتاردا-ن3-~أثبنبنسلاأبثارثلا.وفلاىلع٥.ا٠ذثا٠-1،.!٠ةت٥1رد..هنم.اانادللا



اددءنأنممغرلادبه،ااولا.ومو:مدءلثاوأ«ذما_..<_ردت
رفي:́:

ىلءأه_درفلال-ددنأوةس:.~:اك...٠.1:ر1.هأ.رب.ا<را
كدفا.ذ٧الثاده-_الام-هتسا،نثم_ا<أ1ه1م.._٠بنادلب1اءذدرذءرم._»ازت́:،.::ك.ات.االاو>.-أ
ةيداملاوةن_رنبلاآ_ساسلالكادهلاريو.٠́:وعيون،1از-ز-تين،.ك،فن1ىأء.ارا>٠.س:«ا..ءا..٠٠تزلا
ا_~ذ.لتايت_اتارارتلانأقلءنيملنتماا..<٠ت_ددء،قثا.بمملااذ.٠٠.وذوهنادلب.ااءأء٠.:قذ
ءدا~سيسلاق:-ةسراممتفتاءءا.٠ذ1:.اشناار__؟ستوراتنا_ق.ا.:<-_ا.ءئ.ا٠.ف-11-رش...>.ااناد_1ا
>ة_داتم،لااممتاء..اوولىدلانتثم:دقاثيمرذ،٠ذارءهيل-ىمردمبذمزت٠«.٠:•٠́_،.ا٠،ولادراو.ءااو.امدهأاد1ا
قذء..ءاوآريلانادل_نأىلا،ثتانملاأانشأا_س~ار_ر.٠~آ_دا،-.:د:٠•اث؟.ك1_،ذ.كذت1انه́.كاراس:أو
ر-~لولاماتم1ا~ذموتت٧ةشامنارذام،ن.٠.ووفلشتتيت1ا،..٠:...«كاآ٠للثثنم1اء؟.او،<ء.٠٠للادة.انه
ء<́»نندل،ا؟1_ا،اادراوم>اال(...تدم،ارارحتدسا

́بفائالبم-:»ذنا_٠و_>__...ذب.ىنمتن،.!.فن1اس.سيف%دا.قلانا-اان،د1أذندلار<ان..،راءايأو~وو
´

او_~و
ا~نأءمبأرنمناكو>،بلوفبانادراولانماببسنأر،<(ا«سء<٠>د<هاوذنف1انادلسلايفادبنم
٥س~سلل~فبمانملول-؟دا.<_>با-بدلا~_اد١_٠٠::لارار..ء<اب:ر٠>~اللت:.،ا~ودح~٠نهن~<::نأهل
أاو~:أا~:نشاون1ا~٠ا-~دبكانهنالو>أ́ذناالا

́_:<أتد_.ذتملامملانبينناناكمانأدننب
رس~~ل،.دولا´

بس~-هن.لول:د_اءف~هلثمنأاودكأنبربثكنبلنم<نأربغ>أيرذ:<ا«ن.درببادنعنوولو1ه.زم-ئ:.،با
رلا.:و>اماي:اوسنءلق.د،ن:٠انن3ا

مس~<ذننارىاس»ف٥:ا~:٠كا_كه~لوانن،،ب.بولبهننبهناا
~بملالمسنأو´́بم1اء>ناروا~اهذ..نولننأ--ب.،ر»٠،أأئراب>ء،وءهبن~1ا،.ذار.ا:ايااعمء!<>
.بو~_~..هلاىلام~انب،راو-_اامبسلوياودلاحمن•~اه<اوذنيكا́.بولوةيئانافا..ا_.:ذئللأ́_اك_ا
~__فار.ذؤمد:ءىذ،ازاب.٠هت٦امدءناد1>عامن٠.»يذتبير_1اا>أ.٠:،نابارىنافت:«امنهنااولا:و
́رددب«لانادل<1ا-اذتهرننؤملنبس٠٠دلاررتدبارلاعامت•لاىذا.،.:..أووبولوك

>.:٠<فن_´

فاذثابول_ا.ء1انمهنأىلءنورث(نوملكتمهدشءة::ا.اكا_آثك.هتملا،:-اءءا-سلا_قلثثت-هفو-وه
ىت~~اةدلاملال5اثلال.-دىاادءارااءن~اميء،١و،ل٠٠•لا٥ر_..<>.ااري_اد«ارئءرثرا.أتاو.اد٠٠<،
ردا~هملةند.٠تملامم•ارمتؤمنوك-نأر.ذب-هنأقلىنومطتمااددن::و>آركةهاننادل«.رم_.ا:دت
قر.ا_ا،قل_ت-ام_ةأان-تإ.:>رتتميدةتاآ.درث٠٠<>مميثد.:،٠:نء،_،ذااةدد<٠تملاوةد.».كاةداللا
.ام__،،ادادءارمتؤدلاا،سدلدادء~.:انرم٠».٠٠كازسناذاذلوءة.ا.:٠.١اتادادماةدا_زا..._،نكم•ركا
~__~ءةردثلاحي.<وتلرذا.«:تميلودأار؟>اق.ذنورشلا~اذث(اءذ٠،..ذننم_سأنديثمماا.•-~.̀س-؟و
ناد__~بانماء.:<ولوذكتلالتنآدا_زىء؟->اناانادللاءذآ.ا_الالا-هوذثاد.ت_،.ااوث«._اا
ر~-~ءثان1اناد1لاةدءاسوأ٥ثا.ا.ك.-د-اتثتأاريغءء«يلنتلاردا_لاريو_.!ت_د..~ة،ءان..لا
هةثش١٩لاماد~تساةنذانك_ز-دة٩ثعطىن..راسذث.«.كىوآةا..اكا،<ذ٨ءةسارذداءت،للسءأ-تلا.:دا
ر~لثم،تيتلا.،آأديد--ممتلاهتا..٠٠<٠د_،ر٠́ما«ها~̀ااا<ء-هلفىلأدركذلانأنورشأنولثممرأرو
ه،أنلثمم1ا<•٠ادن_ثأرددى.:1ااهن٠:ر.ئ>اىا-اراهتءاا-هأطيازث٠ءستأنا-ا.للرلا.ءدم._..:هأاشنا
.؟بمانماكئ-ات.رملاةمدباتملةأان-تارواشرثر:ه،نأىنمتشاادء>.:~ا<..اد،د«زتء:وتنأهته،.::أهلامم

زحلىذ؟دت1ا.م:-.لما.:-وء٠كاء-ء.~:٠»أو1ءنوريثكنولنع>د.دء٠<:.و~)ه
لا~:.ةميثوةدمنتلالا،«يذا-:٠<

ر_ذست1ء٠ت_امملارم،ؤعو.أا:ذ-نأر-.:دبن-هن•.ولا.:زمهحب.٠٠.:كلآ....:س٠ولاتا_و،سللما...؟اندس؟ت1ا
-١)



ارغلا-هولونثلا،ملماا
ا_.ولونثت1ا،لتلر_س-لئ<لئاسرذ)٠>م٠ءساسغأمب~ا،انسذ(٥سنت1اررا

ز~ز..1،٠ار،ي:>و1ون5ت1اري،.١.•1اووول-لا~٠،بلال١.٠•هرءاساردتن-سئد،و،٠يمانلانادلبلار1ا
ت~_~1١ةءر،..٠٠٠»1ال>دارملانأنءكتم1ا،را.٠:.»ا:>-لوهناد-1اا،أ.»،قذةد٠هتملام`ااربسسؤم1ا
ر~اد،-اذا٠ذتا_،~.اكو.•ىلءمار_ء«لآد-سسنكتملومذاا́́هدنتملاناد1لان:ا٥<بللة..٠بم
وإ<،1امدتل:نرملكتم1اددتنا،،ذئلفر1ءةو٨وهة-انلانادلبلاتا.:>ات..-ا_أافوللةمرللا

رس~أ
.ا_٠-و1و،كت_االتنيفكرلس1ادءاوقلةنزدمعنزنأسبة_ر١:٠لاتا،.:وافملا

..سغألب~ارذد،ءرذلاسرياسو،_و_رمتؤمنأنلنمملانمددء.~́:»>.لو~وم
ربمت_سللوليأسسا

يت~ا.،راكانثدمذانأىلىاوددشث،ة-ان1انادللامزسامديفرذتتاانوا~ت1اساسادد:،د•مم
ءذ__٠،~دث5-نا_.،ام_́́ء٠ا.تلاادتءذتز_ز~هتنمة_ان1انادللانكتا́́ااعفنوكتنألمت.-_
،.:أ1ذلوءنذنت1انوا-ت1ال5ثينأ،~دنب_و،نكءهنااولادوه1._سام_ذرذتت1انوا.تلانادل_1ا
ر___<:«_ةد_د.٠<«كا́́_٠٠ءتارت_لارا.ا٠ارذ،_ون؟:ودة_ان1انادل«ان~ام_ذءىدادت<:٦انو١..٠تاا
.تاذلاىلءوءام.٠٠<_ادامتء(»قيتتويلاث>ااقلودلاشداد،.لاما.ا:اأناا،لي(شت٥داءا

لازتل•١٧تتس:ااىلارثدؤملاقثير.ا٠لانأاو<ا٠:»-7مونأنممفيرلاىلءنلنمملانمددعلاءوس)م
م~س~~مفاد.،أنم~دث،و،>ن.دا.هتءلالا..سلل،هاناانادل-ااشتتنافكثا.٠دتادتءه،:وت-ةت
ر_~~هبن~~اتزز-وتد5أافالاكا-.ذءديد:~اة-.::>تارقسلانوك،نأسمم٧ذاذل<،وء٥_سثر1ا
لاتارارثيفيسايسلا

~
را_~_لاورام_تس:ااراءأا..::د1اتفدت_اافالاو،ةتباسلاةد.تملامم

بون«<»اوذءكإ~انأدوفو1ا،ر.اء_ت..اذهلو>نسبن،:.»اال٨فمدبم~.́اوةرا٠_سلالكشأ-_.:.زمديد..لا
نز_~._كاس-ذ1او1ءأا.،.:ثلانات1ادو-ة-ا_ذلاريم.ذكف_دتسةناثالكشلازتليقيرفلا
كلتناكسنمر،>.اذ_~اةس1ا-تلاآا_<لآىامت.ء«لاوة_دا.هبتةلالاوء-د٦انسمثت1ا_ساسأا-ار_هلاز_ل
ه<́ذستللهنمد_.:..:نش.اسولانرثلارذرارتتدمم،لانأىلااء٠_أنهطتملانمددءرا>:::أو»ا.ذنلا
́رور؟ا٠وى،ددءكااذع،رذءاوددشو

ه~٠زى«ألباتلارئرذي.ا،سلفلابء:ثلاقوةنناع.ا`

س-~ا.؟ناتلادو.كذجاى،-انء_1-١ةتتا_س~اقرن~وذ.٠:::قذكا<:لانادوفوةدىتنلثأر-)٠•
ءأاو~اىلءر1ود_اوق->.٠نلان-د--..ء.كاق1ء٨.-اءلمءب1.ا«تتأبكارملاىفنه-ةملاردا-شلا~
ما~ان_>لارارث-نىكته1ان~د_دع~ابهرد.كزم»هم_ا٠وتةداءاليء.دستوسانلاأ:.ؤ.دةثاذل
́وعد1ا

لوا~٠«ن٠،هي1و_مدزوت)٠و).رذ~س<٠•رذ~دن~اتاموك.«دلايلثمملعامت.؟اد::..؟راا´
ة1ا<-_ارو:د،دبحهسيلارشلللبث٠وذ.ب-هنانلنمملانمددءلاثوءدكدشللىناسنلابنا.بلا
>م__~دل-نمبوررلاىلءسان1امغر_ىذلاسؤلاببمة_اردللثا_زملادام-_ايم«_:1انمهناو
~~_:ت.ر.:<اس~اقر_بو،>.هرذنش:»لاككشمنأق1ان-ثمم1ا،زنشبرا_~اءقا_،سلااذحرذو
همانسينىلعتنشاثديناودءلابور~انم1سلس

م__~لا́́هو_اذنميفيعامت٠:>لاورثدا~ت.(ان-دا،̀.ةلاليكشتةداعاق1ادوغوددءتراء::أو_وه
ذ-~نأشبتارواتمأاو.ل،سمرذسل.همللءدل١.-1ارود1احتتنأر.ا~أنءتبب؟أنةد.دتملا
ت~اتو،م.)مءءوه•همء)٥ا~اثمه::»اءرار~_د،هيلالدموتلامترثذلاأار~::اقناوت
تذ___<تايتلاتار_إء.ذ1اناف~لفرثهو́́،.٠٠أد_ازت_ةو.ا.ادنم1اقذئيسنتلاني_تنأدوفولاهذد
مسسلاهنكلر،«؟.٠دانة_اد_زسل.٠-~اليكش٥داءاتأد_دذوهكيلث:تناككدلاتافتارارتلاذيفنتل
ريكفت1اىدؤ،نأة_.~-<لاخل-أهلاسنا~.ا~الاة،ة-_هم-لاتاأار..>ان-سثنت،قلنت..امفوههتنت



ر_~رةتلكدشيو.ىيوملممدقتزار-اىلاةر.:لا́́كلتلارم.ش•ال٨.-عم..٠و~يلىأىذلاكرتشلا
ة~~٠.:-الامءأرء..اذنتفدهبةدقملاتاي.-وت1اوتاندرتتملا-قل.-ت_اعف).؟٠ورموىو(م١.:كانيملا
>اد.هةديفمءتيثوةما~_ا

نأ~ةثانملاستةددحملكاشىلار.ااسلانلنمملانمددعتغل،قثا_سلاائ!دق:و~ءم
رن_~أتاءامت..-لاوتاثيهلاوتام.ظذملارثاكتنااولاقو»ىامت٠:لاو_دابتةلاةيلودلاةسا_سلا
ل~س__:ادتنأوأهيفامءر:فيتاعامت.-لالوده<نأحبناولانمهناوءاهفادحلة..اهب..-هةي1ء
تتويفممعتقثاثولارثا~هءنأورذدبن_اممرثكأكماشقثاثولانأاوفا.:أوءرركتءامارينثتاهم.،«وملا
ا-س~~3و،ةيمانلانادلبلاناىلااورا_أو>فاك٥سارداممتساردنودلو-،اممارثكرذأتم
~____فلماكاكارتثاكارقش8اىلعةرداثنوكتلاماريثكوةدودحمدراوم١اك~ل،ا.ترتذأ
رأو__.أار<.ل~ا_انيطرمثاث،ببأتاأار.-لاديثرتولكثتلاءداءاناذاكدو»اثثانملا
.ةيل_فوةيافثرنلأ~1رد

ىسيثرلارودلاىلثنوريثكنولثممدد.«،:و~د)
ىر~<.تري1اتلوادملايفسجملاهبموةيىذلا

ة_~ءتارسذتلوببل_طتتةرتذلفد-ملا__انأاولا،زمهةىامت...»اوة-دابب،ةلاة_>اسلانأشب

ا__~سملو،ةددتملامملاىلهمءيملاثاعمت..~اه،_اوتيتلالثاشملالوانتلعبتمااربيم~اين
بعاسمملليعهلاآدا_زرثدؤتنأقفدبن_هنأاوفاءا:أو.اياءدقلاهذهل_-يفريبكرودأادا،سلبم1ا
زنعتنأويل.ودلانوامتلاىلاة.-_~ابردكأ~ارتءاىلاة~اقيرلدرذستيتلاةيل1؟>_اتاتملاو
ن__دمهنكم_ادييفاعننلتث~سلبملانأىلااوراشأو»اقافتاىلالبوتللتاموكءلادادتتسا
~فازافهلماعنوكءن~اهناكماءو،ةديدبلاتا_د.تلاوةأدثمانلالكادثنملاىلايملاعلاعمت.:ولاهيبنت

وحت_هنافمثنموةسامةن.احيفمهنمعمنمافتلاوةمزللاتارييثنتلادييأتلم_وذبملادومم.:«كاةء-ءت
لو~ريغرمأدراوملانمز.-ىلالاسانااةيبلغأهيفلصتلولاءدوم..ونااولاةوهة~ةيلوؤس
تاديد~~1ا،وعازنبوشنرط<~ذ_افوفحمماودلاىلعل٩ذيسهن_اثثدبلاوةيق٨.ذلانيت_-اناانم
هثناسنلاأاقبيه،ة_اهنلايفءسلنملاه~.اوتيتلاةيساسلاةيمغتلاناو´ملسللةهم.بوملا

()د-



ةمنطولاةهمنتلا~انمةماملاتاباسملاةعتارموةماعلاةبساعسلا

،~~~ناملا~اس~مدق،ل)م،هيلوي/زومت)ءيفةدوقهملام)ةسلجلايف_هم
عمر_شمءنميمبسلاوةمبسلاةعومجميفأاضعايعيتلاةدتملامملايفأاضعلالود1انعةباين
،)ى/وومو/و.)و(~ةهئكولاةيمئتلا~~نمةماملاتاباسحلاةمجارموةماملاةبساحملا~انونهمرارق

هصنيلي~
ءسامتجلاوىداصتقلاسلبملانا~ __~_~~~_~_~
/لولانوئاكلليفخؤهلالمممم)ةماملاةيهبلاىرارقرىلا~رشممر~ذا~

وودن~ء)ممربمسيدم~ولانونك).يفخؤولامعومم-و٠مممربسيد
ءةيمانلانادلبللةيداصتقلاةيمنتلابر:ومنلاينماملاحاطقلا

٠ءهمىطفامب٢ميفخوأدلاو•ل٠مممسلبملاىرارققلاراضي)~ريشيذاو~ س~_~
ةهاملاةرادلانشبم.همومام/راياويفخؤملاهم٠،مموماعلاعاطةلارودنأشب
،تانيئامثلايفةيمنتلا~انمةماعلاةيلاملاو

ىرور~رودنمةماملاتاباسملاةمجارموةماملاةبساممللامبفرتهي_م~
نوامتلابرثنومنلايفكلذكو،ةينطولاةيمنتلاجهاربوط٨ذلةلامفلاةرادلايفماحو
ءيلود1اىداصتقلا

•مامانيملاوجري_م~
~~املاتاباسملاةمبارموةماملاةبساحملالوهةيبيردتةقلهدقع)أ(~

ة~ارملةثيدحلابيلاسلاوةماعةروصباهيلعفرامتملاةبماحملائدابمىنارمتسل
ءةيمانلانادلبلاتابايتهلةصافةف-ةمئ7ولاوتاباسملا

ىودبةساردبءهلع~ةرو5ذملاةيبيردتلاةقلحلاج،اتنةوفيفءمايقلا)ب(٢
ءة~6لاوةيمهلقلاوةيئطولاةدوصلاىلع،أاضتقلابسح،ةيبيردتةطشن~مياذنت
ىد~تاباسحلاةعجارموةبساحملامظننيسمتلةلوذبملاةنطولادومجلامعد~انم
،.ادلملاكلت ~

ىفةصتفملاتامسمؤملانمهريفويثامنلاةدحتملامهلاجءانربنمو.ري_مأ ~_
ةبسامملاناديميفينقتلانوامتلاعيراثملبجاولامامتهلاأل_اةدحتملامملاةمو1ثنم
.~ةماملاتاباسحلاةمجارموةماملا

•يامتبلاوىداصقلاسلجملليلذادلامااكانمم)ةدامللاقذو)ه(

رم



ك.~از>ولاررذر!..٧.نعرار~لأحشءىلثب-وت_امنأئن.ما~انيملانممدةمنايبميمةتم.و~د٤
.دمتو(و/دم.هل/دهه.ءةقيثولايفكلذوةيجمانبلا

١__~.ء.ة،داس:ايبز1و5~هه:>هة،٠»ه،ههويمزووتم٠يفةدوقدمملاممةسلجلايفو_هه

،نر؟:،لانممةرتفلايفءهب-وه.ءت-.ردا،هيمدةهنعةباي.)وموومومو»ومموممومرارقلاعمرشل
ةر~

٩،ةينطو1اةيئامنلاتايو~ولاراكايف،~
ةرابعنميب

~بهاو1امامتءلا٢
.!رابعو

ن،را_~_ا
نقتلانوامتلا

~•

~_~اهلان~اىلعع7ط~و•حةنملارارقلاعمرشهسلبملادوتعا،ا~افةسلبلايفو~وم
•ومممممءس~ارارقرثننا

ت١__سفوساةيكارتثلاتايرو~اداحتاوةيكيرملاةدستملاتايلولالثههقلد~دقو_هم
~مءمهومورد_~ومر~ا٠~أم~ايبب

ةيمانلانادلبللةيداصتقلاةيمنتلابننومنلايفماملاعاطقلارود

ن_~ةبا~،قارولأث-مدق،لءم،هيلويمزوت)هيفةدوقدعملاموةسلبلايف_وم
،)~~ابوك،قارملا،ن١دوسلا،ةيروسلاةيبصلاةيروموجلا،رئازبلا،ناتسكاب،)~~ادنفوا
ان~رارقعمش،)~~ايفاسوذو_،ه،~ا،)~`ايلوفنم،برفولا

~فم~اع~~اروه~
~ةيمالانادلبللةيداصتتلاةيمنتلابى:وسلا

•هممنيلي~،)عموومومراروممومرو(
،حامتجلاوىداصتقلاسلجملاناأ _~~~~_~_
موممممموممممسطسفامب٧ميفخمؤملاو•ممتممهيرارقىلاريشيفا~

،مدهمبمفونميناثاانيرشتميفنمؤهلا
~

لولانر،اك)•يفثأه1امء)مممةهاملاءءهوبلارارقىلاكلذ)يش.فار
ما__~انيملا٠امبرب،روم~ةلمبيفءةماعلاةيحمجلاهيفتماقنذلاموممربميد
زيز~يفم~اع~ارو~رءالررتعاأ_او_ء>مولءء١ءرارقفديفنتيفيهولا
ة~.لامييقتباضياةيانملاعموءةيمانلانادلبللةئومضملاةيعامتبلاوةيداصتقلاةيمتلا

،تاعلاةيلام1اوةماملاةرادلاناديميف
~

ة_~.تلابىنودنلايفماملاعاطتلارودنعم~انميملاريرقتباعط~ناو
ة~_~اثلاةيداملاةرو~اهانثاتاقيعتنهئهماطو)~(ةيمانلانادلبللةيداصتقلا
،موم،ءماعل

-٩)



رار___يفهاذوتدلاةلبقملاةيلهرملاريراقتلاميدةتودادعابكلذكم~وي_م~ ___
ممممماعنمارامتعاممممممةماعلاةيممجلا

اراسعا،مداقلاريرقتلاههادعاىدل،يلويناماملانيم8انموجري_ء~
تا~~ولوأوتكردملةبتنماملاعاطقللةلماشلاراودلاىلعتارييفتنم.رطراملاصاذ
فلتفمةربذوتانينامثللةيلودلاةمئامنلاةهجهتاتسلاذيفنتكلذيفطءةيمنتطةديدج
،.ادلملا ر

نميث٨~_ثلاوةمبا~ااهتروهقفةماملاةيممجلامهقتنءكلذك~و__)~ ~_
عاطلارودنمب.اوبلاكلتديدمتةيفبىموومومووةقيثولايفدراولاريرقتلاىارهتساب
؟ريرقتلاكلذيفنيبموهامكةقممتملاةساردلانماديزمبلطتتيتلاماعلا

ن~ىلاةدمتملاوملاةعواذملهنادرملااههنوييتلاتاسسؤملاوعدي_ه٩
ما_~اعاطةلارودنمةلصلاتانبناوبللبباولامامتهلاتاساردنمهيربتاميفيلوت
•~ةيمانلانادلبللةيمامتجلاوةيداصتقلاةيمنتلابرفوسنلايف

ة~اهن،ايوفشادنلريا~~اءموهمهيلويمزومتم٠يفةدوقدعملاهمةسلبلايفو_هم
أاضملالو~انع

أانمايهتاة~امملايف
أار~~ا،يبورولاىهامتقلا~ايف

•اهيلعرارقااعمرشهومدقمقذاويتلاةيللاتليدهتلا

>يليامكاهصنةبابيدلاةياهنيفةديدبةرقفجاردا)أ(
~

را~هنارىففيصتلللبافلاريفوىدايسلاقعلاةلودكلناهرابتعاىفعضمذاو ~~~~•
يبرافلفدتنودواهبعشةدارلاقذوىعامتبلاوىداصتقلاامهالن

ء~

•قوط~انممةرقفلايفةدراهلا~اصاذ~ةمكفذه)ب(

،هقئائوبقلمتي~سلجملااهذفتاناقبسيتلاتاررقملاأوفيفو،اهسفنةسلجلايفو_٦.
ةفايمعدامتناةيعتهلاوةيهامتقلالئ~~~اةناملاتطدلم~انميملادعاسم~ا
•يلاتلاومنلالعقولت~انم)ةرقفلا

ه-روديفسلبملاقلااردناايلحرماريرقتمدقيناماعلانميملانمروه~ري_)~
•٢ممممماملةهن~اةيداعلا

حارتقلاانءىلعرارق1اعمرشموهدقمقفاودقو

ايوفشةمقنملاهتفهصبرارقلاعم~سلجملادمتعا،اهتانةسلبلايفو_و»
•)ملم،هنسلجملارارقرلنن~ءيئاهنلاندنلا

ةدعتملاةكلملاو،ةمكيرملاةدحتملاتايلولاوءةيدامتلاايناملاةيروهمبولثممقلدادقو_ه)
ر~~٩(تانايببةت-ايفوسلاةيكارتشلاتايروممجلاداحتاو،ةيلامشلاادنلرياوىميولاايناك_ربل

•)رىرمرءىررم



ة~اوةئيبلاودراوولاوناكسلانيب٩<.ارتلا

،اسكرتنعةباينءديوسالشههمدقءومم)هيلو،مزووتم>يفةدوق~اممةسلبلايف_هم
)~~ج-وون~~~او،)~~ايني5و،اد،اذفوءنيبلفلاو،د_و_1اوءقادوساوء)~(كرمنادلاو

ا.و.دسرارقعمرشهءادكوهو
اديف،)ء./٠رمه/(.~ىء(أةيمذتلاوةئيب1اودراوه1اوناك~ايب،-٠_اتلا´

همع،يلي
،ىامتملاو٠:دا،.<تءلا_»1.-بملانا~ ____~____~_______
~

٨إ-.:لامتاموةيمنتلاوةثيبلاودراوولاوناكسلانميب.٠́،اتلار-.او،ةس..لءذماىو ~
ءةد~هلامملا.هر.̀ا:،ه~.-ادثودتبنمنلاىتحهب

٢
نمي_~لت_اتلايحاونلوحةماتلاةشقا،_اوثو~أزذحى1اةتءات-ابملس_ناو __~~_

ع~~او1ارشنلاقيرطنعمةدمتملأمهلاةموئ٠ءجا.:مةيمنتلاوةثيبلاودراوملاوناكسلا
هذ_~_ه):،اتايحاو،نعةد~اسلا~..اا.هيفءتاسارد1اوريرتانمهدادعامتامل
لاجميننواستلاوةيلودتاودنوةيساردتاقلحدقعثهىرفأةبسانمتاأارجاقيرل.:نعو
ءةماكانادبلاوومنلاةمدقتملاناد~انيمثوهبلا

~
نو_~اك٠مقفخؤولا))م_د(مم)-ةماساةيدمبلارارقنلاريش-فاو

،لءمورمبوسيدللولا
~

ء٠:مممسكسامب٧ءيفقمؤولاه٠مممممهررقمقثارافر،أ~ريس~ب~فا~.
ناك~انيبات،ارتلاىحاوننعماعلانيملاريرقتبريدقتلاحماملع٨ديمي_م~ ___•

)~ةيمنتلاوةثيبلاودراوولاو
ام~~علط~اهيثحبلاةطشنلانمأزجكءرثربينأماعلانيملاووبوي~م~

ةيميلقاوةي~وتاساردكلفيفامبءتاصعذتلاةدددعتمتاساردءةماعلاةناملالفاد
؟ةيمنتلاوةثيبلاودراوه1اوناكسلايبلت_ارتلايحاونلء.:راقه

ن~ىلعمةي.وملاةدحته1امملاتاثيهكلذ5و،أاضعلاتاموكحلارثحم~مل
،ة_نلاا~ش..حيمجيفط«وتلايهاوننعةحاتملاةفزوملانهةهاتةدافتسادفتس

ة~~اثلاةيداملاهتروديفسلجملار1ارذاريرقتميدقتيفبنيهنار~رق،_و~
ةساردنمىزبيامعمءم٠ماعل

ول
،ةي_~اوةسلاودروملاوناكسانيب-.ارتلايها

م_لاجها.ربةراداسلجمتاقيلعتباعوذشه،اههراذوأةدتملامملاةهوظ_لفادأاو_
ة1~1اتافجهاربلاوتلاكو1ةيمو~اةموه11تاثي~انههيفتاقيلهتوةث_<1ةدهتء1ا
عمفوولاب

~•



رت،~لايوفشقولت~انممةرقفلاتةتب،رارقااعمشههميدقتءد1،د_وسلا~هم:،و_٠مع
•يليامكامء..

تا_سسؤملهاداهبعلطفملاةيئمبلاةطش،ل١نمزبكءماقلاوجري_)~
ة_~اوةينطوتاساردكلفيفام.،تاصعذتلاةدد~تاساردةار-ابءةمو-́اذنملا
مدةين~ماعلانيملاوجريوهةيمتتلاوةئيبلاىدراوولاوناكسانيب،ا-.ارتلايحاونلءترة.
،́´ةمو،٠ذملاقالت:رلعةئتسنلاكلتن:اتننعاريرق-

~~دقهنعةباين،ديوسلاث-مدق،دوذو1انهددءامهدقيتلاتاسارتقلاوضيفو_مر
ك~ذكايوفش~ماق)ء/وو>و/،موء/ممدمو(حةذمرارقعمشهممةسلجلاين<رارق_اعشه

>••1ا<كه._«--..ا<٠.دأ٠٠ااتار_..:.1ات،ا.:»

اءا

أههممةم،٠رارقو~ةرابعتفيف~
ةمبابيدلانمةريذلاةرقهلاةيام:يف

قو-ذم1انممو)نيترقفلاببترتسع
يليامكامء-:حبميلشول:سلانم)و)اقباس)ةرقفلا(منا،رتفلاتحقن
تا_~.،،نمل_:«هاسبع1.٨٠~اةيثمب1اة.:٠٠٠شنلا،ن.ز..5،مايت1او.<.زس_مأ

ة__...:<.._اااز:..ذ´زن٠ذا،ارد.كهرذاء.،«ذا.٠.س...٠.-1اتدد..<«.نذادم<اردأار.٠:.ا.ءة.>.́ا:..<كا
مد_،نأم_هلانيملاو-ريو~اوةثيبلاودراوولاوناكسلانيمدي،اتلايحاونلءة٠رطه
؟ةمو.٨~اقاط:ىلعةلت٠ش.لاهذءةجيتننعاريرقت

مةنتفلاىفبو~هاريرقتلادادعادنعءاضي~رابتعلاقفعدفوتنأررق__)~
_٧~_.ا.:..:لاءربيامءم،مم٠ماملةيندثلاةيداعلاهتروديفسلجملاىلامدقيسىذلاو
.تا~رلأددب-أمكلذكوعمفولابةلدمااةقشو1اةلتش.لانمةدحتولامملاةمونهذراذهب
.~أارانمةلملاتافزبهابلوتلاكوللةينفنتلا

ح~~اررقلاعمرشهسلجملادتعا،م:ه:رسطفالب~ميفةدوق~اممة~ايفو_وو
سلجملارارقر1:.اءيثاهنلاركاىلععلط7او•ايوفشةوقنملاههدفيدمبءمحررومومررررورمرم
•٤ء/ا،،ل،

.مىمرومومىمىور،ا::أ(نايببةيداحتلاايناملاة،رو~ثههقلد~و_وم

ة_~امنلاةيجيتاوتس7اةيوينحتلاتذجللاريرمقت
ةدءدبلاة_ودلا

ة~~انلاأاث~ءسلجملاعمتساءل:ه،،ةيلو-/زوهتلءقذةدوق~اهءة~ايف_هم
رر~ةريدجلاةيلودلاةيئامنلاةيجبتاوتسللة_رميه~ا~اسيئرنمقوفشريرقتىلامةماملا
ق~لتقويفردءدقو•ةينللاوراولانيتيعوم_وولااهيترودوةيميل<:ذتلاامتروديفةنجللالمعأ
ه1/٧ل7ة/1(٩ةقيئرلايفنعيئرل١هبىدأئلانايبلا



رممر

٦ ة~اريرقتباملعسلبملاطاهأ،مةهءسكفامب٧ميفةدوقهم1اممة~اينو-٦
تا~اةيهمبلاىلاهتلاهاررقو•)ه/و٦1/٨(ةديدبلاةيلود1اةيئامنلاةيجيتاوت_لل-~ا
ةءاعلاةيممجلاىلا~نءماملانيمللننلاسلجملاررقامك•قميثلثلاوةهبارلااهتروديف

سلجملارر~ر1ذن~•مممءماعةيقبل٨-اهلامع~نعةنبللاريوقئنيث~اوةعبا~ااهتروليف
•أمأ)_(وأ)أ)ب(نا-رقفلاوممممهم

ةيفيرلاةيمنتلاويعارزل١ح7ءلليملاعلارمتؤولاريرقت

ه~ىلدأنايبىلاسلجملاعمتسا،م)مءهيلو،مزووتء٠يفةدوةوملاءمةسلجلايف_م.
س_فدقءىذلارمتؤملاج.اتننع،ةيفيرلاةيمنتلاويعارزلاح7دهاايملاملارمتؤوللماعلايملا
ريدولانعةباينك1ذو،له<./وومو/دمرومرمن~(٠ممءهيلو،مزومتم.ىلاممنمةرتفلايفامور
.ةعارزااوةيذغللةد~ولامملاةمثنملماعلا

>)ىمرووومومىور):ئأ(تانايبب٨_وزفذوادلوءو~٩ايكرتوثههىهأو_مل

ىذلانايبلاب،سيئرلاحارتقاقلعةانب،حايترلاعماملعسلجملاطاح~امسفنةسلجلايفو_م)
ا__سبتلد~يتلاتا،ايبلاوةيفيرلاةيمنتلاويارزلاح٨دمللي1اعلهرمتؤوللماملانميم8اهبكه~
ةءارزلاوةيذفللةددتملامملاةم~ماملاريدولاوعدين~ررقو•)ىمدومومىمىوركنأ(دوذولا
ىملاوتاولاةي~اكا)~~ةيفي~اةيمنتلاويعارزلاح٧ى٧ليملاعلارمتؤولاويرقتمدقينأىلا
.و•ممؤممسلبم1اررقهرلث.~.ةديدبلاةيلودلاةيئامنلاةيبيتارت_للةيريضعتلاةنبللا

ةسايسللةماعلاةشقا~ابةلدعتملاروهلانعةيذاضاةيقئاثوداوه
تارو___~تلاكلفيفام.،ةيلودلاةيعامتجلاوةيداصتقلا

ة_ساطة~اوةيميقلا

س~انىةضورهمتناكىر-~ةيقئاثوداوم.اضيأامىسلجملاطاحأ،ممةسلجلاف_مم
و،~نأررقوةينلاةيداعلاةرودلا~امعألودجنممدبلابل~اميف

أ
ا__~~أنن~ن

.نيثلثلاوةمبارلااتروديفةم~ا~اىلاقئاثو1انماددع،~نأبماملانيملل
.و٠مممممسلجلاررقهرل٠نأ



ةر~ذمباملعنممل.بملاطاه~،وهئلمىطسغا/ب~اليفةدوقهولاء٤.ةس1بلار.،ز_مو
~ةافت١«ئهملايهوهةلايلودلاوكيييدنحتلاقيرفلار،رقتهب1اام،دبليديرتلا<ءماولا.ز.ر´:ا
اش.

~
عمءامذئلاحارتقو،)ء/هووى/وى(ةم.داسلاهترودنعإ_اسولاددءتلا_1ىداالةنلان

ق~،ةما~اةيدمهتدلاى1ا)2ط/٢٩/٧7لل.1-2ط/٩/ذاء).1ش/5)«د٨<٦.٠،77.اسيذاميااراشم1ارث.اثولا
•مهمو:ممس_بملاررةمر:ءا.نثلث1ا.ةهبارااا.م-رود

لقنااءذةمدختسملاتايواحللةيسايقلاويياهملاهيوضوملين~)رهزه~ارل.دلانيرغلاريرقت
ط.ام<نلاددهتملاودلا

يموك~ارا.دلاقمرفلاييرةتىلاسلجملاهابتنايهوتسا،ةيناث1اةيداهلاةرودلاىن_مو
نعات:اسولاددهتملارولىدلالقنلايفةمدختتسملاتايواحللةيسايةلاريياوملاعحفوملرعىذنها
.)8/2٥́م73.٠:(ةينانااه،ر.د

ه~
~رقتباملعنملجملاطاحا،ل٥لوسطسغا/بالمرفةدوقهملا،٤»سل>«ارذو_م/
يلردلالقنلاىفةمدختسلاتامواحللةيسايقلاريياىولاعمدفوملسستنسلارهزث..دلايل.دلاق،رفلا
.معمممممسلبملاررقترظنا.•-٦/هبله(ء،اةيناث1اهترودنع٨>_اسولاددءتملا



اءيفخؤملاهمم-همسلبملارارقىلاافياريشيذاو
~

ائنب<مومموياممراي
~

ةرادلان
«انينامثلايفةيمنتلالدانمةماولاةيلاملاوةماولا

ىفماهورروردفرودنمةماولاتاباسحلاةه.ارموةماهلاةبساحمللامب~رتمي_م
يلودلاءداستق(انواءتلابىفوهن1ايفو،ةينطولاةيمنتلارهاربوططخلةلاهفلاةرادلا

:ماهلانيملانمو.-ري_م ~
ىفا~ءتسل،ةماولاتاباس~اةءهارموةماولاةبساحملالوحةيبيردتةةلحدقع)أ(

ةمئلملا.تاباسنلاةه.-ارملةثيد~ابيلاسلاو،ةماعةروصباهيلعفراتملاةبساحملا~ىدابم
:ةيمانلانادلبلاتاهبايتحلةمماخةفصب

ميظنتى.٠-ةسا،دب،ه(،أةروكهنملاةيبي،هتلاةقلحلاربداتنأوضيف،مايقلا)ب(~
معدل_-انم،ةيميلاقلاوةيميلقلاوةينطولاةدهدعلاىلع،أاضتقلابس-،ةييبردتةطشنا
؟نادلبلاكلتىدلتاباس~اةمجارموةبساحملامظننمسحتلةلوذبملاةينطولادوسدلا

ةموظنمرذةصتذملاتاسسؤملانمءريغوءقدامنلاةدحتملامملانهانر.نموجري_م
نو~دتلاعيراشملءةينطولاةيثامنلاتايولولاراطايف،بداولامامتهلاألياةدمتملارملا
.ةماهلاتاباسملاةه.ارموةماهلاةبساحملالا.بميفينقتلا



أهلامالمقلارو»)مم>ه<م٥ر)رذ1ا _.~
ةيمانلانادلبللةيدادتقلا

،امت،.لاوىداتقلاسل.هاانا
نمؤمل:هومه،ممو،مدهم،سطسغامبآهبذنمؤملاو.مهءممهيرارةىلاريشينا ~.

،٠ءهمربمفرنميناثلانيرشتمءد

~يمنا. ربمسيدملولانوناك).يفخؤملاءمعومءءةماولاةيومجلارارق~1اثاذكرم ~
~فن،يفيضملاماهلانيملاأاهربءروماةلم-يف،ةماهلاةيهه،ااد_ذتماة،ثذ1ا،م،دهء
عاطقلارودلىاهرابتعاألياعم،ممممربمسيدملىل!نوناكمو.يفنمؤملامم،رممماهرارة
مييقتبا~اةيانولاعمى،ةيمانلانادلبللةنومضملاةيعأمتجلاوةيدا~لاةيستلازيزه-_ذماولا
ءةماهلا.ةيلاملاىةماهلاةرادلانأديمرذةكشنلا

ةيدادستلاةيمنتلابىفوهنلايفماهلاعاطقلارودنعماولانيملاريرقتباملعاعي~ذاو
،و٠ءههنماهلةيناثلاةيداهلاه،رودللخ،ىملبملايفتاقيلدم،نمىدباامم~~املانادلبلل

اهماظنرايتخايففردمتلللباقلاريغوىدايسلاق~اةلودلكلنأهرابتعارفعفيذار
ء_-رافلفدتن.دوام،هشةدارلاةفو،يعام-دلاوىداعتقلا

ثبماولانيملاريرةتةلاحاب~_م
~

ةيمنتلابىفوهنلاموفماهلاعاطقلارودن
؟ممءممماهرارةلاقفو،ةماولاةيهمب-اىلاةيمانلانادلبللةيدادمتقلا

-
ةيداول)هتروديف،سلبملاىلاوخاايلذرماريرقتمذقيناماولانيهلانموه~ري_م

؟م،رممماهلةيناناا

اماولانيم8!نموه~ري_م
~

ارطياملارابتعاءمداقلاريرقتلاهدادعافدل،يلوين
~

ة~دجلاتايولىلاوتلردمللتجيتنءماهلاعاطةللةلماثلالاكفثلا.راودلاىلعتارييفتنم
فلتخمءربخو،تانينامثللةيلودلاةي،امنل)ةيجيتارتملاهنيفن،ئفيفامب،ةيمنتلا.قلهتياميف
•رادلملا

ضاروتسابنيثلثلا.ةه<ارلاارمتروهيفءتاهلاةيهوجلاموقتنأب~~وي_ء
بلطتتيتلاءماولاعاستلارودنمبناو.بلاكلتديدحتةيفمءهلعامةرقفلا~ذروكذلاريرقتلا

؟ريرقتلاكلذيفنيبموءاملءةقمهتم1اةم.اردلانمدي~

~وتناىلاةدحتملامملاةوظنملخادرملااهينهيرتلاتاسسؤملاوعدي~و



نذ~.منلارفماهلاناا:ةلار،دنمةل-1اتاف~او.بلل~.اولاماوتهلا،تاساردنمهير..،اميذ
.ةيمان1انادلبللةيعامتذلا.تيداستقلاتيمنتلاب

ةيممتل̀.؟أ..ذ١•لراوملاوناطسلانيمتمارةتلا_عد/مثم•رار:1ا

امت-لاوثداستتتلاسل.ولانا

لهمم~اس.
~

~دتاسر<،ةيمنتلاو،ةأ-.1اوءدرأوعلار،نائسلانيبطباتلايهاونةيمد
،ةدحتم1امملاةموظنميفثر.سنمنلا~تث،ه>عللفلا

ناكسلاني_طبارتلاىهاونلوت،ةماول:ةشقانولاوءثوحبلازغت.ىلاة-املا،ملسفاو
نسءد:دنم»متاملعماولاومننلاقيرطنع،ءدحتملامملاةموظفنماخءةيمنتلا،ةئيبلازدراوملاو
تبسانمنرنلاةل٠شناقير.٨نعرهفهط_ارثلايهاوننعةدحتملامملاةموظنميفتاساردلا.سواقتلا
ن~دلبلارتدقتمل:ناد1بلانيب-وحبلالا.بم-فنر<اهةلاىءةيلودتاودنوةيساردتاقلهدقعلثه
ءتي.انلا

ربسيدملى؟انوناثممرذقؤملا))٠_د(مم)وةماهلاةيههبلارارقىلاريسيذا.

اروقي_٤
~

ه٩~أمةرتغلا_ذبوللتملاريرتتلاد:دعادنع،ا~اوابتعلايفعضرتن



_فياهبعلطدفلاهر.بياه،م،وهءاهلةيناثلاتيداةلاهتن.ديفسلتجملاىل)مدييسىذلاو
~ذيفنتلاتأثيملاء.،.-اموءعمفوملابتلسلاةقيثرلاةطثننلايمةد~امملاةموظنمنماف
.ةارآنمةينهولازبهاربلاوتلاهولل

رعارزل)ى٧ى٧ىملاهلارمتؤمل)ريرقت_ه.م>،ام٠رر_-لا
ةيذيرلاةيممتلاو

:يليامب،م٠،منهيلويمزومتءم-ذةدوةهولاءمةماولاهتسلجيف،سلبملاماق

)ا(
~

حاء<لليملاول!رمتؤمللماولانيملاه_ىلداىذلانايبلابحايترلاعماملع٨،اه
ءدوفولاام،تلدأ~تلاتانايبلا_و،)لن`ةيفيرلاةيمنتلاويعارزلا

رمتؤملاريرقتميدقتقلا-ارزلاوةيهغللةةتلامملاةننملماهلاريدملاةرعدررة)ب(
ةيجيتارتم«لةيريدمحتلاةنبللاىلاز،ةماهلاةيومجلاىلاةيفيرلاةيونتلاويعارزلاحاءلليملاولا
.ةديدبلاةيلودلاةي-امنلا

ةسايسللةماهااثقانملابةقلهتملاروملإ-ء؟/اءلءررةهلا
فامبءةيلردلاةيعامتجلاوةيداصيتيتلا
ةيعاطبقلاوةيميلقلاتاروطتلا~لف

يليامب٠ء،همىل.:فامبأ٠رذةدوت~اممةماولاهتمل.ين،ومل.بلاماة
>يليامباملم؟احا)أ(
)~(عبارلاىلالرلالمدفلا،»٠لمما~ملا~ارذ_دادتقلالاوملاةسارد´٠د
)ل(٠•مممام..ذا،ورودةيداء،لالاوملاة_ار>زهوهأمد

•)9(>ءمم_٠ممم»يقيرنايفةيعامتجلا،ةيداستقلاعافو(ان،و)مد
)ف(><ومر،ر»ملا>.٠~-~-اوايسلةيعامتهلاوةيدا<-ةلالاوحلاةساردز..وم)مد



أهد
:)~(~و،>~مءاعرفةيني،للااكيرهاينةيداى،ة.ا،تاداج<لا´نونههريرقت

»ا-تتلاةئبللاةقطنمرهنةيعامت.٧ازةيها-تق٦١ةيم،تللة_-اىةتسلاةساردلازبرمأه٠ -د،-
ء)(و،،مم_وءم.ءايسايبرذل

:)~(ةوسعةسمائولاارترودنعيئامن::ا.ا>سلدختلاةنئبلر_رةتأهد

:نيثلثلاوةد_اولاام،رودقذةماء1اةيمهه.-اىلاهتل1داررقرء.يليامبالع)،ا-~ام~(
فد~امملادقهلةبل.دلاةيشامنلاةي.بي»رةسلاذيفن،وفزرسلامدقتلانماوه،ساامد

ممممود)٥_إد(ءم.ءةماهلاةيهه-بلاتارارةبقلء،_امدفرىنان1او:امنةئا )~(أ~ :)`ة١-1اةنامل!ه-دع:ريرة.:)م_إد(ممهءو)م،ر_د(
:)~(ةديدبلاةيلىد1اةي-اونلاء_بي،ارةسادلةيريدنحتلاةن.بلل)ريرةتأمد
)٩(ةيدادمتقلااء،ا_<داوولودلاشوقهناثيمذيفن،نعماهلانيملاريرةتأءد
قتلالكا~اوت1-ايتءدلابةلءتم1اآدددملاتاةارءلانثبةناملا«مةرثذم)ود

:)ل(ةيلعا~!ريغةيمانلا،نادلب1ااربدرفن،
اومننادلبلالقاح1اء1،ذذتم1اةعاذل!ري_ادتلانأسبةمادلاةناملانمةرهذمأهد

:)~(تممانلانادلبلاني_

نيثلثلاوةوباولااهترى٠و:ةماه1اةيه...1اىلالمدينأبماه1انيمللنفل)ررةمن(
:يليا.

ماعيفةاهلاةيهمبللةهاخلاةوردللةيريفةمتلالامعلانعماد1اني.3اويرةتأهف



ي_ذنمرملاو٠،ممممةاء،ااةيىه:~ارارقبلمع،<هرادصامليسءذلا،هزم.
:)ك(ه،٠م،ءريان_مىنانلانوناثم٠،

للفاملامعأنعةهيههلاةيلردلاةيذ~لاةيبي،ارئنسللةيريفئمتلاة>.بللاريرفتأمد
.ه،ءه،٠ماع<ذةب

ىمرئئولاقلىدلاثزيفحتلاقيرفلاريرةت~ممم،فموررةه1ا
~ودلالقن1اناثبةيقاذ،ا>قندهلا
1:<شا_ولاددهتملا

،سل٠سفامب~:ءقذةدوقهه1او•ةماه1ا٠تسلهقف>املعسل-ه1ال.:ا-ا
ةركذمبم،٠ه٠

و~.دلالةنلانثبةيقاغتابينىهلاقموكملانلودلاهفويف-تلاقيوفلاريوةتنأثبماةلانيملا.
ىلأ،)~(ه،فاهيلاراشملاقثاثولاعم،٠تلإهاورة،)~(ةسداملأامترودنعس.:اس،نلاددءتملا
.نيثلنلاىةهباولا1مترءدرفةماولأةيهه.بلا

٦مرةهلا ى_ءدخملاىموكحلاقلودلاقيرفلاويرقت-٦ء/اان٥
ت~واحللةيسايقلاريياه_اعمنومل
د~هتملاوداا~اىفةمدف،سملا
دل.؟~.:<اسولا

ر~رفنب،م•موسك:سغا/-~اليقةدتقهولاو.ةم:هل́،:ذسل-يفاولعسلثبملا-٩٠٠اتدأ
و~ىدلالفنلاوذأنمدنتنسملانايىاحللأييساينلاييياههلاعجغوملءومهذتم1ايمولحلايلردلاتنبوذا
.)~(أنبناناا٠نرودقع)-،،اسرل:ددهذنلا
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