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أثسل~ا_لوأ

ىلاةريذ.لاهريرةتربذ،اراركتواراومماعلانيملاراثن~_م
ءةمس1انامعأنعةهاهلاةي.هم-دلا

لة~1_ثمتة_سايسةسسلمىأنأبهءانتقانعبرع~وءرومممبلابلاص.لاةلكشدودبورارمتساىلا
ر~ب1اتايوتهممنيمهرىةمورفاءدل51هثمواهلعنكير1امة1اعفةرودباهتفيظوسر1،نأامدنكمي
•ول..أنملم~ىذ1ا

رتلاوةدتم1اممللةيم7دعلاةئشنلامذ~رتلاةيساسلاثدابح1اموءمغملااذدكسكدمي،_ء
تداع~م>~وهع٠موياربفلطابشممرذز.روملامو_د(ومرارق1ارذومادملا٠ةي~بلاامدت~و
•هوو،رياومبف/-ابشعربذخروملا)ه_د(ووورارةلايبذةفيفطلاتليددتلاىنسحم~د__ت

_~:ملعلال1بمرذةد~اومللةيساسلاةسايسلان~ئدابملاهذ~نلوتء.راصتخابر_م
ة~~افاد~~ولامعلييتنسملام،مفتلابءاعتي،ازيمدودهيذو<نكممدهد~~ىلاءضومنلا
ءةد~اوملا.م:.ملعلانووشةراداىىنوليءةياغلاهذسلاقيق~و؟ولاعلابوسثنيبويف
ت1ظنملاواويميل~اتاسسرملارة~ذلاوةماهلاملعلاتلاكونممأاقلادءامتتن~ءلولامةملا~ذ
رئطرخنتل~وءت1دذلاهذءىلءدمت~ناوتطدخنمومدةتويفةدو..وملاةيمو5~اريئ

•ا́ةياعدلااا
لديمكتلةيباجياةيملعاةلءشن~ح٩ط~́لا~فةردابملامهزذذتتنأملعلانووشةراداىلعنأو
امميفنوكترةتلاقطانملاتاهايت-لاصاذدامتءهاراوتن~اهيلعن١و؟ةمشة1ات8اكولاتطد
•اروطتلة~ملعلاطثاسو

وم_دمومموةهادلاةي~اتارارقرئرمب5اةر،~_ةيساسلاةيم7اعلاتادماصتنلات~وو_و
ربمسيد/لولانو،اكمرذنووملاموع_د(وو•ووو٠ورمربس_د/لولانو،اكممرذخرلملا

ةل~ءدرذءتبرتتلاموموربدسيد/لولان،،الثء،ربذزنترلم1اممه_د(مرمممو>موو
ىريىط_بلاملعلاطثاسووأ~ىلالود(انىاوتد_ذبتلبلأططتىاربلوينأمادلانيم8انم،روما
ز~ريو•ةدتملامم~لاةطشنأىلع~.1ا~ابو~ح7٨ا~هانر_رفنيم1~اوةيمو5تلاريغتاظنملاو
ن~رطعىرثرىرئهءارأارتي1أاش،اوةدتتملام(الةيملعلاز5ارم1اةي1اهفوتايلمءىلع~ةرودمب
ةد~امملاتثيذدفلتذملاة-ء._ورتتلاوةيهلعلاتاءد_،هلانهققدتيناو؟ةديدبةيملعاز5ارم
ن~ت-.ايت-لاهأسمزليط-~ورفستيفي2كلذ،ةماهلاةي~دجلااهرق.ةيم1ءاي~ةب-1ط~ترةتلا

•رابتعلاربذةي،از_ولارفتاب1طتم
نيملاريرة،~فل،دمفتلابرسلابوما~اة.دعبلامايةذ~وناف،ر،ن~لاعرئوملانع1~_ر
م<.مبوممموموماعرفةيه7اعلااهتطش.»وةدتملامملاتاسايسمستةداعاونناردتسانعمادملا

ماعزبذاة~ا~اوي~-اىلارذلريرقتر.٠،•.ا~انيملاددش،)؟ء٠:.٠/دهه.ءوء37~ا٩ء،.1
اهعفثاظوأاد~ىلاةفاضلاب_ملعلانورأشةراداع٩~اةرور~رى،مرمحومر»وو(>ومم
•ومظنملااهمبمزتلترتلاايم1اعاهمب_ذرت~ااياغةللروتتلار´ةيو_-وةيمانيدرث5اروذ__ة،رابذلا



م7~لانووشةرادلة_ء:_رةتهي،.»تةداءاة-طءأار->اءة_1~اة-ر١ولار.ذء~فردمنادثو
ر~.ةلا~رثكارثدبرممنودحنةيملعلاطثاسولارب،اساىلعمأةااىد~أاهمبسننعاءمليو~

ءثا~لارذزباوهزلاىلعأ~ةلاو،ىرنلادراوه1اونيف(ذوماام<اد~-اريذةنزرماانمديزم،
ونيبط.ذربميثرعوىومى~لة_ساس~رهاربوراكفأ--ىو

ةرادابدشفل،ذملذاد
ةدايزومولعلانموش٠

ةرادلا~~اد،تيتلاةد_د.هلاةدتهاامهلاتاث_دحوةرادلانيبةريب5ةنايزقيسنتلاونراةتها
•ة_لعاتايل،

مو~يثلار_هطبلائهريب5دد-ةفلتذملاتام~هلاو~~اصوللةد_ازتمدومت.تدبم.15_و
ة~وفللاوةيفةثلاوةيءامتهلاوة_داصتقلافورظ1اتلفيذاوب،اهتمدفىلنملعلانموشةرادا
ن~،.كلفى~ناكو•م1ا~اأادن~فلت~رذةمثاقلاةدد~افووظاانمادريذوةذيابت1ا
•ةر•د٨الةساد_هلاةدمسأمل١ىلعربك~ةرىدمبدامتعلا،ةيلمدلاة،-انلا

_~تلمكاءاةةيقدوةطاشاوي~أر.هتدمااةساردأار•اب•.اق،كلذ-وا~انيم~لانمافارثعاو_مم
ة~~د1ات٨ا-١،)دا،.ءا31ااام(ةد~اامهللة~دت1املعلازكارمةكبشلماكلءه:.ءم«مء
هذ~ا~مي1ات~1ذيتلااةيسيأرلاة.بيتنلات،اك.•نيثلثلاوةيهاتلااستروهرذاهب~ةهاهلا
مامدملائمددعأادأىلاة.-كاباهنعىنذ8،ةياغللةممعز5اوملاةكبشن~رب-ةيضأ>.وتسلاة_ارد1ا

ة~ا~انأ•ذرو•١امتةلاهفةرودمبلمدتنأامملد_راافاززسلاىلاةد_دشةباثبةةبشلان~و
ا~مضرفت_ةلاةلا~ادو_ةلاببسباب_رق،ر-فتنودربثد5لازتلم•و،مماعريرقتمفوفوىوملا
املسلازتلةيملعلاةهدتملامهلاة٨شنأوزبهانربنمحالدقلااذ_.زيز~ىلاة-»دحلانافءةساز_1ا
•اهعب

نو،اكموميذزروم1ا)م•_دممومورارة1ارذءم~انيملانمةماهلاةيدم..لاتبرو_ر
~اعىلالة-.نأرةيملعلا٠وئهش،ألالابمربذ٠ةد_د..ادوس.لذ__ن~ءم•موربمس،دملو~8ا
ةديناس،لاوويفاقنلاوةيع(تبلازويداصتقلارةيسايساري-راشملاوتازتنملانعة1اشتاهول~روءمم.لا

•ديدبلاراود1ارداصتقلاماظنلابةلدمتاافادءلاوئدابلاكلف~ذ1_،ةد~ارم̀لاةمو١ذم1
ة٨~~نعنيثلنلاوةنلاثلاامترردربذةماولاةي~تلاىلااريرةتمدقين~ماولائيم~لانم<بل٨و
•بل٩_ا~ذاة>اجتساريرقت1ااهسلى.دقو•ملعلانووشاةرادا

ازي~زاصذلملمتنوء́أة~دقم1اااهاهلدتلاةيسثر1انيوانولات~م٩ذمر،رقتلانا_»
ةسميثرلامتعلاتل1بمىن~1ر-فت،ال_1تتى.ه.،.ااايانةاا́او•م.لعلانووشةراداتايلو1
اهلكيءمبةرادلاةباجتسافدترةنو،́´ةطشن~لا́´و•ةرادلاىلعاءرن~و-1احةمظنملالفشتيثلا
م~لا~ذوةد~1امهلاةموكنرالنارذ،́´نوادتلاوقيسنتلا́او<ةفلتثملاتايلوللر1أتلا
رف~~ذ،ر،وقتلااذحلليو•األءةتسلاتهابتاأاو،اهسفنةدسلا

ن~اد-زمءبناوجلا
ا~انيملااهدء~يثلالدلاةطستتملاةطذلارذر٨اعلابقلهتملال~-اضيلا

_ووم•ةرثغللم
ببسبوءىر-لاتيهانلانمو•ةةيشولاكلتبناتتقلابوتأارةبتب_اذ_و)ه/و؟/ى)مم>مم•و(مءررمم
ةطذلات~ويث1اةيءوذلا~بارمبلالةراتنلام»ءاغ1اقذوم~ه،افءر_رقتاااذسليث~!ة،،لا-_اط1ا
•اممساسأىلعلت~لااةطسوتملا



ا_~اضةاا_اي:اث

ةيساي.<1ااماضة1ا_فلأ

ر~ءوي،~1اأا-ءلالود1ادددت_ربل:هلازانلازيم.يتتلاةيسايس1ااي~ةاادد~_مم
رب~ةد-ت1امملارودناكاذ1و•رف~لار.ذساانمر-و~ةرودمولوطأةرتفلادوهوملدلاممن~نأ
نملذوبدرفنتام1ر:،ردتن~ملعلانووشةراداىلعنأكو،قر~لاروملا~فهذمرمبكاروم8اهذده
_ةد~._قطانمرءديفاردغ.؟ةرو_~دياضةلاهذهىن.هبن~نهورعاهى~ول5أثن~اياضةلاهذده
ز~تيقل،انةثلثر~ذل__سىلعء<اذسوتملار~1اربةرشورةيرذلأءبونبلاوطسولاقرش1الثم
ةشورةي1ودلااياضقلا_اصدىلااهم~رن:نييم1اهلانملاوم1سللاهتيمء~ن~ريف_هابتنلااميى
ن~اياغة

ما~فلالمشيو•ةيم1اعاي~ةاهتافد-.رذ••ء_ناس،لاقوةهو-٧سثاى٠ذلثم_ىو
رب~ويفت~،نذ(اربألاراطلالا~اة~ءد~وءلثاسولاهذءنيمتيلود1انملابر_،للا
فيفلت<ببستةينطلاةليلةلاتاوسملار7دنج>•ةذدعتملامملاىلعاة~ور~ااياهة1از-.-.رملااةيام، ء ةرو~رتثلااذ-.ر.5ومادقوررلءلاعيذ_اةيلمعن~شبلطلاد_ازتربذةيلود1اترتوتلاء٠د._ه
ررلعلانووتءرادالوعلرفةفاو

وم~افلتذتكلذ2و،1ذارفبةرودم~1اايانة1اهفهنهل5رفةد-تملامملارودفلتذيو~مم
،ر1سسلاأاهعناربذةلكشلاودم~ةماعة.ذدمبيقيرذلابوذجلا~فف•ملعلانورثشةراداهدباوترةلا

ة~سلاويثاد~الامملاوم،وايبيمانةل.سرذوءيناسنلارييغىردن~الدمفلامالفن١أوس_هديزيو
ن~رءوةرشابمةرودمب.اس،~لي-ستوأنيل~اناكسلابلاص_لاوبو~و•اهرس~ةةطنملابذ
ة~.نمو•ةدتتملامملامفررثلا•.اسةلاز-تزءم..٨اعلانو٤شةراداادر1«اثتتتربتلال5اشملا



بوسجلالدكادثم_1ءءدشأوءلطارث5اةر،-لاتاو،سلاربذناكربلاولاماةلاى~رلاناف،ة_،اث
~هتقوى~نم_ةيرذلا

بو،سب~ذولا~ةيداصتقلابناوتلارىز_لتلااةد_ازتمةرودم_نرتيو•ن
ن7~اذيفنتولا~ةينوملاة~ا--اةذت~الثم،نر-اتاثسثدرفو~نهلاءدلتجربذأاوساترفا
سك~ادقو،ةيذطولاربعتاكرشلابةي،~1اة،-بللاوةوم~سحلابو~اوناد_1للقتسلانذع
ررلعلان.ر،شةرادالوعأرفكلف

~~ةديردم،~اةيلقلاوىردمندلالدمغلامإ.ذملاعلاهبناد~ىذااى~ر1اع1-.انأديب_وع م~~8اه~اوترتلاىرخلاررمبكلاةيسايسلال5اشلابقلسياميفامشاددودميل•ةيرفلابوذدتبلا ا~دورجملعلانووشةراداتدازءلنمةدقدملاطسولاقرشلال5اشهىلاةبسنلابذ•ةد~1)
ماهسلل

ردفاسع~ااةطشنلاكلفلمشيو•اهلدعاتافتاروطتلاء~تلةماكةرودهر<ذترءربذ
ة_ايدملةد-تملامهلاتاوةوبموةتىذلارودااوماولانيملادورجوءةمادلاةي~تااونهلانل-بم
رود~_اىلاةبسكابةيساس~رودنوبةد~امملللماشلارود1ارءرءىلاةهباحلارب،~ر•م1سلا
دو~_.دلارذقينوءدلذهنمماعلانيم~الامندن-و•ةقاةنملاهذء،~ذةمسلاه-وي(́سفتىن1ازرءدوت_اا
ةدصافما~ذلانءماس1اوناي~1ةددتمتم1امملاتاوةدوتوور.رهبقةلأسمليملسل-دا-بياىلاةيما•1ا
دومتببلا،كلذ9ولاصتلارذظوموةي-اديملاةيطفتلازي-زو~هذ_»لمشتو•م.لعلانوشش٠ةراداىتاءرلء
رةيملادلام7اعلالعثاسوىلعويدقاو1اةي-.انلانمة~~ءةافوتستطول~رشنر1اةيمارلا

-7~اع٠،لثم،ةيسايسلالثاسمللةذير~اةلظملارذةدءءةتيتلاقرئلاايئة1ا1أ_مو
•اهبةدعاذلاةزيمملااءأابع~ملعلانووشةرادالءاكىلعح~تفءمزاسنلاقوة->و´را~انو،اقو~
ويداصتقابماوجاس-مملوءله~لاليواء:_ه.-1.هن.،اتبهممزتستثلثلا1اضة1اهذ.هري-ثف~فحمو
ة~داصتقلاتارابتعلانولت،ة~رولازلرملثم،ناسنلاقوةهنوششرفوبيفو•ةماهةيء1تتاو
ر~اوقاط،ىلعه<دملساومأةيب~ام.ءهافملارييفتر1اة.-اتلانوكتوادهةردنيسهة_ءتب»او
ر~فتلاعديت.شتىلع،م>لعلانووشةرادارودر1اتلابىءةد~1امملارودزوطنيثي«باد:
•اطشذاوي-».

ة~امت-.لاواةيداممدقلااياغةلا_أاب

تلاسبمنمايسيأرلإبل5ثتويعوت-لاوة-دادمتقلااي-ةأا.ةدته1امملاأاشذاذذم_وو
ىد~ايهنسف~ةير~انمودب_ذةايدحلايوتسرذرورىوتء.لا_دقتلابرذومنلاف•اهمامتدا
،تاني~سلأدةعيذ،تبست5ااياضةلاهذءن~ريغ•قاثيملاهتاب_دربف1ريلعنءردهذم1اتايافلا
.́ااه~راسذا٠ويمه´تاف́´ت~اكلذ_و،ىريءطتلام7اعلا،طثاسورظنرذةديازتمةيسايسةيمءأا

ملعلانووشةراداامهمبهاوتيثلاويسيثرلال5اشلارئدبلوت1ااذءداهمبوتيرتلاةقيرطلا~رتو
ءلا.؟ه1ااذددم.ذاي~ةلاة.._<كادسدذع



•تا~-هبسلالشاو~ربذةيءوت.،:،لاوة_دادع،ةلااياضةلاىلعزي5رةتلارذاببستنادهاتبدتاةمثو_هم
ت~دع~ربةلاةق>اسلأتارمتسلاربفأامدت،لاىلءتكشو~ررتلارط.هتسلاأاهماةيسوهام_ءد-ا
رش~ات~الو•ةدستملامه7اأاضء~نمرركلاةبلئلأ،برت1اد~ثلاثلادق~الول~،ل5شت
.~امتء.لاوىدامع<ةلامدقتلايه~ءءايس1اللقتسلال-،ددبا-~اناد_1اهذ_دتايرلوأ
•ةمسلاتايو1وأ.رلعأنيبنم،لا~اةوي_طب،كنلن~~او،اممبو.هشل

ن~ا_دنشنهوأءترث~رتلاويملاعلال5ادثملابيمانتملار.،اسهلاناكفر-دثلاهاجتلاط~_مرم
ةيذفلا-اتناف•ةيذواتلأر__ادتلابلازبااهتن~ندثم،لل5اشر»و،ناد_1اعديم-.>ىلعءرشلت
نس،لارثأ،<اء٠رأ.هس~وةقاط~اتادادهاو.٠ةعانص1اوا_-ولو،كتلاراشتناوءنأسلاومنوءاهم~زو.و
دار~لاقودهىلعءكلفل5وث~وءاممذيفي5وسانلاةشيدسناثمءةقل~ال-اسملاو،ةث-،ااىلع
•تاني~-اارذةدشلار1ابمامتثاتلاتبهاهل5تحبص~،مدتمار5و

:~فرئامبىرمبكلااةد~1امهلاتارمتؤمنهةلس1سرذن~ابتلانيذىلعافترت~ودةو_وم
ءرطدلاو،ةمذت1اوماذلالاوملاوءة_ءاندمااةيمذت1او،نلسلاو«،ذغلاو،ويوشبلاةثيبلاتارمتوم
يذةيهان1اناد~اةيبلغ~تملةدة.•ةيدق.كاتاق٨دلاىةيملاعلاةراتبتلال5ايءو،ناسنلاقوةهو
نأدلب(انمومدقملااممتليثمنعا_ر.در.-افزادخافلتذترظ-تاهجووتليلتةيملا~اتارمتوملاهذ_٠
تا~اجتا-اتقاىرءدو،مداق1ازيي~ولارئكي5شتلاءرس_شرلا-هل5رذءتو•ايعان~ةمدةتملا

وسدا~اةدانثتسلأةرود1ارذ،ةيمانلاناد_1امايقلومشتاد>اوتقلأهذ~رش-ناكو•ةد-دت
وفدهوبع1-لابدمتعاديد..ر1ودرداصتقاماظ،ةمةاىلاوعد-رارةعورش-اتتقابءةمادلاة،~بلل
•تا.٨ذف-تل١_.دببنتتةاهدتعاناعهءهءءموو_ط٠راي~ورذزنرلم1امو_مادممم•مرارق1ا

~دلعل5اشءملعلانوىشةراداىلاةبسن1اب،تان_دبسلالثاوأثاد-ة~ت-رطدقو_٠•
ا~أة_داصتقلا_~ةللةديازمتملاةي.»يسلأةيمثلات-~ودةف•ةسايس1اوذيذذتلاىديعص
يتلاةيسايسلااياضةلانمىنيةكاىلدف•ةيافكلاوة~ذقتلااةذر~اثي.هنمةرادلانتاءىلعةد_دبم
!.تسة~ط.،.لاوةيداصتقلااياضة1ابل..ذتتءاممن~شبلود1افةاومر_~وتةد!ءاةرادلاىلابل.ءا.س
،اد~ة.هتةيءامتبلاوةيدا-تقلااياضةلا،ءشأن~وتةموممىلو،.ن~ةرادلا_~نالفا•1شن~
~دلاة-.اءأانايبوءةيناثلاةيملادلابردلاد~دوء.و1اىلاتر_ملفرببلالأايءملاردثاقءرامناو
هديد.ه:.يملاىمءاظء

رةاتةيوستىلاة-،ا-~فءتلاز1رءءوة،وىدهرث5اءةسا_سلال5امثمة،-لاومت~أءذلذ2و~مم
تد_مشدقف•ننقا~تلأءدوسيةيلمءةمدةملاىلاة_داصتةلااي~ة1ابت~درتلاة-طدلان~فا
ا~~رذةنيابتلذا~رذءديد-يلىدىداص<ةام.ا.ظنبتب1اعملاأارتنمتر-.>يتلاتاغوافملا
رد~تء15ابلذو•ومنلاةهدقتم1ازاد~افداوموةيمانلاناد_1ا~ةاومنيبىرادمت،م1ادلا
ة~وةرةدءدعتاظفت.ةدرذذملالرد_نوليوء.أار~لارفدفاوتلثتتارارةت~و~1اهف«دنع
ى~ر~اةثء~́ايلعم.وةتةيلونم1ميلاد_ساطبء.>لعلانوششةراداىلابلادهذأد-ء•اممنأشب



لود~انيباميفز_ر.هقاغتادوء.ب.مدعنافكلفحمو•ري_ت1ار-انتنا،ااةيمنتلال-.~نمماعلا
ول:٠رذنمامدن~ءبنامبهنم،ملعلانورأشةراداماهعتاىلار~ذ~دةرييفتللددتمهابتاىلعأاه،لا
رببفويداغتنكميلارم~كلفناك1،رو•ةيفاكريغامتلمشنانلرذلابناجلانموءوياعد1ارذ •نيعلابص،هوضوررور-1انمنأديب،ةدثاسلاةل١•.1ا

وقلوتملال5اشلاتذلتاءافناةرو5ذملاةيعامتءلاىةيداصتقلاوةيس_سلااياضةلاونرذو_مم
ناد~ار.~نيبلدماوتملاراو_اربذذ•اديدداددبملعلانووشةراداهتداوترتلاةسايسلاب
ة~اكويطفتىقلتلاهعل5اشو~أارانأنمةري-لاهذهتكتشاءةيمانلاناد_1اوومكاةمدقتملا

ىف~رذتلاكوبلافلارذ~ر_دتوامكلتمترةلاةيلودلاىريدطجلألاصتلاطثاسوبنا.نم
م~اقلايلودااماظنلاتايلمعنماهثاي،سانعةيمانلانادلبلاتبرع~امك•ومكاةمدةتملازباذ1.1ا
رربذ._~ااممضوبنيبنواعتلاةدايزىل١ةيمارلاامهدوءم-يلعادوية_~_ونلءأاب،ل٠ق~دتل
اهكلتمتيتلالامتلالشاسوىلعدتلاىلعبجمماندلبى~ن~نهناد~اهفهتلتشاو
ةمدقتملاناد_1أن~ىلاتراشأو•رنلماند_حمتاول~امسةتيلومنلاةمدقتملانادلب1ااعريدتو
ءة_للسللاوةيكلسلاتلاصتلازبهار_وءبتطلاوتلجملا__زوتو-اتنالإب_ذةدايسلاب_تمتتومنلا
ب~دقو•يملعلا٨اشنلاتلاجمنملابمل5رذ_ز_~اولاة-دمذتملاوةي1بستلاملفلاو
ة~ابتةعوم_بمدادعاايلا-ىردبيوءماظكاانءيئرييفتأار-اةريذلاتاوسملا~ذارارلتوارارم
ة~أ-~اةير~اديد~تارفابلاهذ،هىفوب_ذومكاةمدقتمناد_ةدعت~ردقو•تاردابم1انم
م_ا~لاطثاسويلاتطول~الةنةيلمعكلفلو-دقو•اهلاهت~راممنعتذلعاو،ةيملاعلا
ة~انع1ا•ةسايسابقلتتة1سىلاءةيذقتةيلمعن~لاق-ر.،وتتلظرتلا،ةيملاعلا
•لدبقتسلاريذن~تيسطكلءأذاهعفثاانووملعلانووتةرادارودىلعكلفاهمبرثويسربتلا

ل~تترذئلاةيعوت-لاوةيداصثقلاوةيسايسلادياضقلانافءةةباسلاتارةفلارئر5ذام5_مم
.ملعلانووشاةراداقتاعىلع_ةتةيلوودسموثاداهتاي،اه~ذلم~ني~تقو~ذرولادملامامتهلازله
تا~دعلاوةم~اةي~اتارارةرذةر_ذلاتاوذس1ارذرش~ر~ةيلوؤسملأهفةتىلاريشادقو
ما~او~رلافير~ةذكملالاعلأحيمببم>وقين~ماعلأنيملانمديد~اببلطترتلاىرفلا
ري~مستو•اهلملعلانهنكممده_دق~نيمتلو~ءةنمدمتامازتلاوأ-هار،وأاياضةءرولا~ا
رنلتن~كلفنعجتنيامابلافوءة~ولول١اهم~ببياذ1و<لاتب.وتسلا_ءاطبتاملط1اهفهنم
نوكتلءن.-رلاىلعءاممنكلو(لاجوتسالة~ىرف~ة~لعاعءراشءةق1سم1الامع~لال~.وتو.
•)ةيمدحأل~~

_~نأءويل~اةنسلاللخ،ملعلانووشةراداىلعةءاخة:دببدمم1انمناكو_م)
ن~ةرادلاىلعنيت<ىداعلااملمعأنبعىلاةف~لاف•اهقتا٠لعةاقط1اةديكولابلاط1اب



ةدستم1امهلاةوةلي.~تسر5(وماىااةيهمتللة_:انثتساتارودث_اثلتيملعلاة_ادفتلابموقت
نو،اقلثلاثلاةد~ولامملارمتقملني،رودوء)-٧سلاع٠كوءايبيمانولسلوءنانبلرذةت~لملا
رب~ا~ارمتوهلارءةيمانلاناد1بلانيبويذينةتلانوا~_ةد~ا-لارمتلملكلفلو،را~1ا
ز،~اى٠ةير~:ولاة~اك1

~.~دةتوءاكاسولرفاي.-اكةدتملامملاردلجمتاعامت.-.اوءىردم:هلا
•ناغب1نذت~للاةفتملامملاةوة(ميلعلام~ل1ا

ةسذلااتايلور٤هموةيساسلاامتايلوأا،٠~ملعلانوؤشةراداهيذتل-اونذااتقو1ارفو_،و
ة~اهعلاتاهعتلاعمتلاص،لاىلعةظفادلاىلعةديازتمةرودبديددتتتلاىرهءهاند١ةهورش1ا
ةيمر5دلارهينوةيمو)~ات1سلاوءةما~اوةدماذلاملعلاتةماكو5_تطولهملارشنةداءابةي،~ا

ط~اسو1نيرخ~8انيلثمولاوءنو_زفيلتلاوةعافلاتاط~و،نيةل~او،نيرر~او،نييف~(او
•تلاصتلاكلتنيستىلعوسملعلا

را~كبوتلاصتادازوءةمظتفةرودمبةيذ~تاوم،ةمدةءىلعظذاتددةفماملانيملاامأ_مه
ن~ز.بكةيمو5-1ار_ذوةيمو5~اتامظ.فلاوملعلاطثاسورلثممونييذهدم1اونيرر~1اونيرتان1ا
رة~الثاسلاأازاماا~اأا~~فلتذميذريء1دبلافةاومىلععلطاىلعأاقب_ة~اوتملاهدوس.<:
•رباود1انب.تت~اهتاوت

ن~فللملاءملعلانووشلىراشتساااقيرفلاداقساىلاةذسل5ماعلانيملاوعد_و_موم
٠لولانو،اكمرفخروملاممو_دممم•ووماملاةي~بلارثرارة.لمعهش،~ىذ1ا،اوفعوو
هذ~ل~ستر•>،ءممربسيدملولانرو،اك،مرذزترلم1اموو~د(،موموو:.ومربمسيه
نووشةرادارذ1:ومرابكلومادلان_(الةأانبلاةرودتم1أرذوتو،لعلال5اشنمةريبكةعوم-بمتاءدمتتبلا
•ملعلا

ت١روسثنم1اوة~اهصلا_فل٦

اعبدودمقملان~_و••لعلانورأسةرادلديساسأاجتاند~ةيفههلاتانايبلالاز.ل_مم
رةاملاة.1~لاوومثاد1اتاندبللاض،اة.افللةديغماممناريفءملعلاطثاسواهمدفتسن~و_»اساس~
رد~ناوةيءو~وملاونزاوتلاواوقداارسا~ىلع~تانايبلامزتلتن~ن1~(دومتلازيءدبلذ_،و
تار~لملاكلذ5ورةملايفاهتي٨فتبولطملاتدعطتدجلاددعديازتببسبو•نكمتقوردعقا~ذ
ر_~ادد~اىلاارظنءتاعامتجلاعدحلةيطفتلاريفو.تبو~ديازتت،ناديملارذتاث~أو
نمناكءمومم_مورم•ةرثفل(لبلاةطسوتملاةكذلارذنيبو_ه15و•نيفظوملانم
نمء~ه_-_.فوسورةيفحصلاتاناي.1ابة~ايف1دهر1اأاقتنلاردمنءلاذداىرورف1ا
تا~ددلاوةيءرفلاناجللاوةلماعلاة_رذلاتءامت_.ا_..~1ةلصفةيطفتريذوتمادعاصفن~لا
ا~ءطءطقذف.هتركاو~ءةليثدنامتيقنوكتو~ةيملعاتميقاهتلوادملنولتلرتلا،ةلث~ا
ةيذ~1اةدافلاتاعامت-ادةعةرادلالديوتس،كلذ5•ةي1ذحادو~ةيراداتايمدبءاهت١لوطورشل



ةد~اسةيهنبوهرةدلارذ•._اعلالنأاسولتيساسلاملعلاردادهد.-~ل5شتمتلاةم8تذم1اة_ولا
.لأامس1امردف.ىلع..لعلادط.اسور1ثمم

زز_هت1اب1ائءل~ذ~ادغتةمفضلاىلعة~ور~1ااةدة~ا
.-را~ارذةسفلأبتاكلاورثاودلارتارادلانمةد~ا~لانمنيذظومروفتبتاء1--لاهفد

م~دقذءةيز_كنلاةفللابرد~_ر~ا~ذةيذ~ااتاناي_1ائهر-~لارتتانلان~مذرو_مو
هةيس،رفلاةفللابةرهاصلاة~اذلاتلاقملاوتانايبااددءةدايزوويسنرذ1اةفللابزات،8ام.سةز،ز~
د~اومدتعناد~ااذءرذباتكلاونيرردملابلاصتلاةماداوةمةلةلا~اقوطلانمو_م•

رةلاة~سيثرلاتارمتلملابقلسياميذتلباقملامظنتامةدءو•ةيذه-تلباقمونيرردم_اةر_دتس
~~و•رهلةلاىوتسملاىلعايوذسدة~ذنيرر~ةر_دتدسلادثاوملاطا•رةملانعاد-.هبدة~

ن~نيررثم_ةر_دتسةدثهكرر_و_،رذتدقعفاءةدءاق1اهذء1أانذتساكانءناكم<.ممماع
ر-راسلاعزكةسرك1اةيأانثتسلاةماعلاةيدستلاةرىد_قلهت_اميفةيمانلاناد_1ا

ء....1~5ن~ةد_د.-ة~١«راددهاةلاتلاةذس1ام.ذرشنلالاءه~ذىربك1اثادهألانمو_مم ع-هتللةد.دتملامهلا́´
انءءءم>».هءأ-وباسلار.ذةيزيل5،لابوم-انالثوأال،ءدبهءهأدالءذهءل٦١ه.ذهدد~

ني~تسه1اوتابتك1اىني«ملاىلاة_سكاباهتيم<ذ~اهملة_~رمةدطنم~..راأءذ٦ءللد.٦ذدءد
ه~>او.رتلااهدددملالداسم_وممفقيم.هت_وتمميطومءن.-شن~وءنييمو5~انيذلنوملاو،ب٩ط1او
ةي~رلاة٨دشنلا،ةتفدهع،ورااو-.م~_ىذ1اءد_د..لاد1-ولالوانتيسو•ةدتم1امملا
ة~:كالمشت(وومم_ووهمةوتفلاىلعزيذتلاحماهلةستلاتطفذ1اةوساو_ةدسملامم7ال
دو،~د-.ااض_~و.ذدروشننملاافثو•)ةظنملاةطشن~نم<نرنيسلو~باتللااذ-نمةذانلا
•ةي~رفلاوةيزلكنلاىةي،ابسلابرشنيوءىربكلاتاويبملا

ة~ومبملانعةيرودتطول~ا.ءأارةدوزت́´ةد~امهللةيرمشلا-~ثاقولااأتلاز1و_مم
ةدايز،بذ،_؟اءهرث~قاكذعاستاوروشنملااذ~أارةددعةدايز«•ةد~امهلاةطشن~نمةريبكلا

نمو•زر_-~٠ةدايزثود~لام.ءاثان-دو،ني_نط1انيما~اىدمىلعاب_رةتكرقشم•••احردة
ار~1اةماعنمد_ازتمددعك1ذ5ولدبتا~إبلاوتابتكلاوةيو،ان1اسوادم1اه،ذنيكدتشلاني_
فد~ت1ولوملارشنلاهدءمجرفااحأاقولا́ادعاسدقو•ةي1ودلانووشلاوةد~اوهألابنيمتسلا
را~كلةقمدتمتلاقمنم~تتبصانا،مووموماعيفوتذ~ارن(ادءدبلال5شلاا~وروما
ود~تو•رمشلا._اد-~__دنعة~ودنومريراقترأاب،للاز-وموءةدتمم1امم~لاةرسارذظوم ح.اقولااا

ة~اب~لائيت~ط1ازبار-لتاوطهتذ~ادقو•ة،~رفلاوةيييلك،لاوةي،اب_لاباأ
•امدعنيه~ذة_سنوذلاو

د1بمرئءايون_هدقتطءءةمظنملل~سيثولاع-درملالثمت́´ةد~امهلاةي1وت́´لاز،لو~مم
ار~و•ةلدملاتافتلاكولاوةيعرةلااهعت.~وةد~امملاةطشن~نعلمأشر_وةتنم،د-او
•تقوللاكارمتدساواديةسرثكاه-ا٠٠ءان_دم~وباتلااذءدقاطن-ساءةد~1امهلاةطشن~راشت،ل
نو~ذيفةيلو~ارشنبملعلانووشةرادار~،،ةما~اتي~بلاوتبلط11اقفووءكلفرءو



~)اقملاتادودسن~نملنآتلارذتايو~~ان.-ذنلازامو•بمبوةتلاةنسلايماعننمارءشمرم
ة16شومثر•هد~اتقواا~ذمدقتاء>،اوةدو.بلاريبا~رذوتدسناهعيفنيكرتثنلاباتكلانههمدقملا
نيذظوولانيره-_>~ء_نفطامتبم1»ايهارءشو،،-ههسم1ازباتذلالوه.ببأافولارذهبف-ا
مق~رتلااةيولولاتاد_ايلك1اتل~.دقو•اومرولاهذولبرووشم_ءهوهو~ذن~نيذاانيمأاداا
ةد~اسمللىرتاتادتونمنيفظومبا،ت،ال،تسملانمام_أافولاتاروسنملاوهذا--ااةي~ىلع
•لد~ا-اتنلالود-تيأافو1ارذ

ة~اينماوعومبمنعم(ءلانورءتهرادا١_د»ونرذنلاىرذلا~ابسكلاوتاساركلايقلوتيطفو~مو
ر~ووبمسولا~افللايداوملاهذ~رنكةىتملاهراوع1انهةه_تنمةيوثهةيسذسركت،-~اولانه
فلتيبين5لنمرمظدنفذ•.ءراعلاز5ار.نمهدراولاهةبازتم1انايلملابأافوللأاوسدهرىةبم~رلا
ثد-ام.ذء́أةدتملامهلانعهبساس~ننثةء،́اهناوذعىءاهفثاظووةهظنملارودنعة~دمومونم

طمثنلانوا~ل١ةراه8ا--دشت،هسفنتن>و1ارفو•ةفل)•مدلاو~رسنوءمم٠دمماعرفوله~
م.~لاناروشنمليل~البومنلا•ةاة.ثماسلاىلعلودم~ةيموكددلاببغتط~اوملع8از5ارمنيي
•هدتتملا

ىر.--ر•ةيذ-~اتانايبلارارفا_ذعإ<سللةنس-هة،،ةتلثاسوولعلايمرأشةرادار.ردتى_مر
ةدو~بوملادراوملابتدملدلل~-ورتكلا.ااز،._بتلاتاد~•.ادذتتسلربير_بتعورثن-ع7اطضلاايلا
اطنلاف،د-تلايلا->

ق
ا~9•داوملادادعاربفعاردسللقثإطلاهذهويذرد-تستنأنلميىذ_ا

ن~ةريبكلادادعلاىلعبلط_اة.متب.اوملةيفهدم1اتانايبلازاسنتسا~فع»أقر٨،ة~اردرربت
ا

~
ةيلوه-اتنابقلسياميفءيب1~لاباس-الةد~امملازكهىلابل٩لثم_ابو•نايبل2نمزسمل
ةيو،سلاتاد~اراتنايفة~،ورتكللا،.ابساعملامادفتساةينانمانعةسارد،ارهبامةدتتلارم~لا
•ناتنلانمزو~فيلأتتلاثي.هنمأاوهاهقيق~نكميتتلاتاروفولااهي-امديد~كلذو

ر~راقتوتاساردةدعرشنةديدبلاتاردابلار.دمبئعر_.ءر_.رافلارشنلالابمرذو_مم
قثاثولاهذء٠ذلثمت،اكامل~فلولو•ءفيلتلاقوة-ل_ةمئييواتتتنيردشانقير٨نعةمأ~اة،طكل
هذ~مبتوشندقو•اهتعابطلة-اتمدراومثانهنكتملوناثي-ءنايتلابلئأم.ذرومدم_هبللاه،-دتم
م~لارمتلموةيودمثنبلاتان٨دتتسللةد.دتملامملارمتوم•ل-وملالثمةيسيثرتارمتؤملوعأةقير٩د_ا
رببفتاردابملانمديزمفالتاىلااذ~در-راذلارشنلارهانز،ىدليسو•هايولابين~اةدتتملا

ررام-ولااذى

ة~ردميلاوةيعانلاتادفلا~أناي

هب،ورتكللاهيرب»ط.-لاطثاسولاروردمبددع~ةاهرننسوةريبكهدايز:ربفلاتتاو،سلاندرش_مم
نماريث5عرس~لدى،،مومومء.رةه_ليننلاوتتىذلاءروطنلااذ~ننتدذو•مااولاية



ة،س.تء~دماثيوبقاط-ااعساواراشت،اعايذملاةزدج~ترشتتذادقو•ولارنذن١5ىل1الد<~1ا
دد~د-ازتدةو•ةعافلاريث~قاط--رفادهرابتعانكميرتلارهملاولاناسنهطقذةل_أ~
لا~ماةكبشمو•ن~لا.تمدفبموةتو•ولهفهةدايزم1ا~اشالءىلعنو..زفيلتلاىدهاش

ردفو~دءفلاةزممب~نمو_5ددءةر_فلانيبو،ناوللابابدنماربثب،ةكبشمماهمنمرءويزذ_لت •اوم-امملق~ول،ن1ارذ-~

ناكمارذام~،~~~ةهره1اهمتفلك،تسفذذماو،ةيءانلدملاوساوتلااي.بولو،كتتمدق،ددو_مم«
ةيم«أاهلرةلاتاقولارذلاصتلانمعوكاافهمدذتسناايبس،ةر_فص1اةيعافلاتاسسلملا

•ةيذو_زفديلتلاأابنلاره_هبةي~ةس.طرنم~اةفيفن1ارو_زذلتلاويوتلات~تر،ذدةى•ةي،.ا٠ر

ة،ورقمءةيردبلاوةيءافلاتطدذلاىلعبلطلارذةدا-ةهايزتاروطتلاهف،٨نعنتنل.و~م.•
ا~دقع~امدن~مو_1ااياغةلازيمتتو•ةدتتملامملا_درذوترتلاداوم1ابمطتعلار::..ء..روذتد_ازتب
م~دقترىتابل1ذكانهو•ة_لعاةيطفتبلثتتيتلااي~لاددءد_اتتدةو،ل_ةنمويلعت،١9
•ن:ر.هلاوميدةتلالا~~أئ--_دل٠هدايزور~تافلبت1دذولا

ة،و~لارذدراوملاونيذفوم_ل_وه،أإردب>اةد~امهلاأابن~د_ازتماا._طتءلامزلتسادةو_و.
ت~بده~دقورةيردهء1اةيطفت1ارذرءفلاىلعوء.أاب،لارات،اىلائثاثولارات،انمةريذتلا
ةداعاتلثبشوتائم~تابلمتمللدبةىفنمةيساسدحرش5اةروده-ةمث٨هأاب،٨الةيعافلاةي_ادفتلا
تا~دننملاىلاةدهاذلاويم.دلاتافةيعافلاداومللىروفلاثب_ةىاه-تابيتر،تةمثووءرشنلا
.راب~فلاتارشمنثبوةدتملامملالامعأةعافلةليسو2ةردصة1اتاتوملامادذمسالةدقو•ةىافلا
ردعو_اض_~ةفلكترثلاتءاكناو_ةي~رشومرش_ةقيراةبءناكلاردقىلع،اممنعةفاهتسلاتمتو
ةيافلاةرأاد1الاسرؤالةي،ةتلاويعو،1ابرذوممكااذ~نكمدقو•ةيكلسلو~ةي،وفيلترثاود-ةي،ذفتلا
ةسافاب،ماظتذاب<تطدفنملاهذهمايةىلعصذ،ءةيعافلاتطسلاحمتاقاغتلانمددعدقءنم
•ىر-انلامارئةلثومتاب_،رتةساردشر-_و•رأاودداهذ-ق_ر_؟>نعدرترتلاةدتملامهلاداوم

اكيرمارذو•عوبسال5ويلقاواد_مو•نمبرةيطر1اويعافلاةيرابهءلازبهار<1السرتو_عو
ث~ء)وم.رر.ررومررزرو.ورررمرمةلدابتملاةعافلاةكبشوءو،طةفد-اوكرتثمم.وة_ةلامشلا
ةدماخلاربماربلاوةىاف8اةيقثانولا~بار_1ات1ازاحو•ة~1ة٨دهمم••يلاو~ةد.تلامهلازبهار>
ر~ة،دحشو••••يلاو-_ملا~اأا~~--هىلاى...-اد،ردبلابلسرتوتاغللا~-ذم»ب٠٠ذت
ة~اذلاتامظنملاووةتو•أاضءلالود1اربفةعاذلاتاكبشوتاط~ق،ر.طنعاهتعافل_ةذسلا
•ةيذ~اتاغلبةيرابذلاتادم~اوةية.او1ازبدار<1انمل5-~وبةيذء:و1ا

ا~وللوبابتسارثلأنوكتلملعلانووشةرادلةيءافلا٠ة.بمر،1ال-د.هتم.ةمتةذدمبو_عم
•ةينيتللاأيرم~وايسلرايةيرفلةيعاف8اتامدتلازيزسمتورةيل~اوةيميلةلاتابمايتتلاب

ري_زوتبقل~_ه_ذو_وم
ىقلتتلازتلىربكلاو_ذيغلاتاكبشنأنم،ذر1ابفءةيذو_زذلتلارابهلا

ة~طرش~وة_رابخلام(افلابةد~1امهلاثادتأةءاعفتنافةد~اوملانهةرشابم1اومدفلا



_~ةكاتاثيملان_رطنعةديا٠دتمةرودباةمدذتسملاتاكبنتلاوتاط~اىلالسف٠ويدفلا
~_اةدتملامملا،ابن~ة_طفتلقذتوداوم1اب~ألمعنوزترتلا_ان_)«»ولذدءءددلةتاه.ذ
ق~ر٨نعنبيباقكاألم~األو»نمريتكةمد-متتو•أبيرةتملاملا~ذنويزفيلتلاتاكبشى--
ا~~•اب_رةتويروذةرودعةدهتملامملانمريراقتىلعاولدمدحين~مءبنكياذدوةيعانط_لاء_اوتلا
نشتمىتلاو،دفلاةطرش̀أوةيرابهلاملذلنمرمتسليسكانءنافءة~~لقلاداومللةبسنلاب
_~ولتدممةرودمبنوا~اقاطنرسوتدسململانووتةرادانافةطساو5نو_زفيلتلاروطت-هو•وتلاب
.ز~،_لامدءنادلبأابن~تلاكوحم-هلثمءةينطولاتاكبشلانمةد،ددبتاعومبموأتليكشت

ا~~هر،وةدتم1امملام~افا-_وذتىلاذيمارلاول~اوتملادوممعلا_ذويب5ودةتزر-ادقو_عع
قر~ستمومممءىت-مثافلامافوعتماكو•نيدهانتلانمر.5ارووستبلومثلمرثكااهلوتل
،ةيسنرذلابم.٨اذام•من~لاثامء._فسكعىلعو•تاغللانمطقذليلقدلس-٠ذتوةعاسلافدن
ةيدكوملاوةيسورلاواه_ذيدلابم_اف8انمرف.داد١دء~وءةيبرولابامليذمموءةينابسلابامليفوعو
~تاغلنمتاغلةد~وءةلي-هاوسلاواهيلافترب1اوةي،ابايلاوةي1اطيلاوةيذامللاوةيدكنفلاو
م7~لاتا-ويدتساو~تاكبشلاحمنوا-كابتاغللاهذ_تبزسنلانمرثلت~بتذيو•اه_دذهلاةراقلا سءء ءةدغلتذمددمتافنوكتن~نلاةهتم1امملاماذلنك_و•ةمودذملاة~اةقطذميفةدو-دوملا

روم>دموزب1اعملاعودنوم1ا~،ةلماكةعاسىلاقثةدونم
م٨ا~~عيرو،وردودمةم1انيد_؟اش1ا

•اهنمثربءدىلعةردقناد_1الةأ_.ذنويزفيتلاةشاءنىلعام~ر~اناتبمن~8اةد~ا~لا

ءرا~هسللةدهومةسإس-فولتاوطفءتذ.لتاءرءراعملاوةيذارغوتوف1اروصلالاجم~ذو_وو
ة~ارذوتوفلارودلابلطقر٨طسي<سامهلكوءامملماكبةدتملامملاةمولتنلروسم1س،رمفو
تافاسىلعئيلماعلائيرر~ا)قيفوركيلا(ةيرمجم1اتاقاطبلاايجولونكتتذكدقو•امملدابتو

تاجايتتاوةما~اة_~بلاتاعيهوتلة.ذوو•ةدتتم1املاردا~نمرودملارايتخانمةدي~
~~رب:.:نادملاهف-لتملاقتنانطىوروملار>ناعمددعةدايزررورف1انمناكءةيذفلاتارادلا
•_سواقاط،ىلعاهنر-راودلارثوتدسملا

_~افلا-ات.لاىلعرت~ةي~رتتلاتاثيماانم1دويغوةماعلاةي~بلاتاهميتب.نتلناكامك_عو
تاسلولانمة_شاتولاملفلا-~اوممظءهتدمتسالتموءممهماعريذذ•ةيقثاتولاملفلازبات،او
انبءم٩ذ8ا-اتنانهانر.مظومسر5موممماعنذو•ملعلانووشةرادللتبالوالاةيساسلا
ةذسلاو،فرتللةلباقلارئين~فلاب~اقوقهوء~ءانلته-~اوملءة~افتاهمي-دوتىلع
را~،اىلاءىر-~حضاومبقلسيطيذ<ةرادلاتوسدةو•برهناراطف~وءلفط1ة.1ودلا
•ةينويزفيتلاتامظضلاوانييدجراذلام٨ذلا_بتنوةدصذتملاتلاكولازيهةكر،شمةرو~.م(اذلا

ربذءماولانيملانمتء.رءةطساوكةعاف٩1ةديازتملاةيم.تلاباوماولاةيومدملانمافارتعاو_عم
ن~نوادتلابء~اهض،نا،<.مم>مربمدسيدرهلولانو،اكمو~ذ-رلملاأا-م•وممماثرارق
بوذجىلاه-ويتاعافللمظتنم-هانزبب،رتيرذلابونبلايفاممتاعافا-هستمتلاأاذعلالود1ا



٦~فءر،دمملاريرةتق-دييتوىردم،~ال-ذ1اة~.»انم1ةدتم1امملادومت~ىنسر•ايةيرذا
ةر~اد1ارتنتببسلااذدهلوريقيرذلابوذجلابوسثمءمتىرف~لثاسنمكلذ-لدمتيوع
•وثوسلاواسواهملاوةي،اكيرفل١وةيزي1دثنلابتارةذنهفلأت_ءةةيةدو•ه.دهةيمو_اجمانر.ةىا،ذ٧ا

ويدنوي/نارءزهيفةفلتذمةيةيرذالاسراتائه~ايقيرذابوذ-برذنهارب1اهذدعاةعافابتماءز
.»لاداومىلعررناةيءافاتاكبشلدهتو•اب_رةتعوبسلارذةعاسنوثلثهردةلددس،هممم>ر
•~.ةيرذلابو،تباارذزيهسرتلاام>-هاربر´ارءدختس،وةد_تدلا

نوششةرادا-ةوتتو_عرم
-_ساتاوذسملاللخويردب1اةيراب-»اةيطفتلام..ددحفءاضتينام_اعلا

وملاتارم،لمريثتسك1ذ2وبل٨لااذ~دةءمت.اوملدراوملاردي~ذمةداءارملامزلتسين~و،ةمداقئا
ة_طفتلادراوم.ذاويزلهللا.قيق.~_ةق(.هتملالثاس1ارةملانعاديدبدةدترتلاةيس_أر1اةدتملا
ءفين..،>~ذةلص-تملاةربذلارابتعلارفوي~و،ناددسه1ااذثذربذقرور-1انمنوليسوهة_راب-لا
مفلا•١٠٠،ابكلذ5وتيرابذلاة_طفتلاب.»يقللرأطذيسلار_و~تللقيرذأاشناةر_ذقلاةنولارئم.تءثي.د
~ر~~دراومةم!ةارفبذينأكافا1في،..<وبردجتا..دي1انتلذتتسمربةلاز-١كانيبتسو•تيةث1واا

•لم~لبقتسملام.فرةملانعاد-..«

ءةينويزغيلتلاتادسلارذة--ةذدمبوءتلاصتلااي->ولولتم~ذلدهاوتلاروطتلار~تقي._ع:،
،و~ديغلال_.بستةزم-»وويو~تلات~نيستاةرمتستاراشتسابرلتن،ناةيم1املاةءاندملانم
ر:~دتستناه_1انهريش5رفنويزغيتلاتأبشناثي-و•كلفىلاطوءر_ردحتلاتاد~ز
ن~تا~شلاهذ~ةمدخبنيوثدقااىلعببيونافءةثيد~_تاددم<ةقيت~اتاددس1انءرارمتساب

اسهرودل-او،ن~ةدتم1اممللناك1افاو•ةلدعاتلاىوبكلاتام_فتاابم،ادمىىلع~_ااو،ول
رلةتو•ةمزللاتاد~اأانتقاىلاناتحتس••راع8انور٤دثنةرالان١فءةيثره1اأابنلابد_وزترددم7
ةطرش~لي.بستلاة٠ردتبت~و،ر_ودمتلات~كلءربذامبمةدتتم1امهلارذة_،ويزفيتلاتاد.هم1اةم_ة
ة~امفوةميقنودملو•تارلود1انيي~نممرم٠مور.اوهعب)ر،رتتلاى-سلاتاد~وءىءد،فلا

تارتفىلعتاد~اد،د-بتنام~ارارمتسابثيدت.1اول٨ا-ه~الزبهانر«وبوم.زليءتاددملاهن_؟
ة~زاقملاقذارم1ااهم~تتيتتلااهمبمطسلاةدعاةلارءدهفمف•تاو،س-بمىلاسمننيبزترارت.
ة~كانافءقاغنلااذ_دمتيملاف١و•اتاد~ل_ا-،ار~د_د-بت•-نر_زذي1.ااةعان-رذ
ةرادلاةراقمربفنذاغذنانم،.:كلف-ستياموءاي1احةةة~اةيذق،أازة،نذلأتايوتس1الثوبهنولته
رام~رنيدءذ.سمم1اتمد-يلع

رديم؟مممموو«و،_..!ءني_امةرتغلارببفتيربار<شاز٨.دح8اة_طعلمننم.او_و•
ة٠~-.~وتو~اتاربكللدتءالهش<م1ط5•تاذيسهث1ار.تمشن!ربتلاةيءا،١اتادو.دتسلا
ر~ارذةدو..ومت_ويدتساةسمتنمت~ويد-ساةسفر،ذد._ويلء~ذ1ةبيت،ورل،-.ستلا

ر~أزبات~ةس-دلاتاءهويدتسلاهف؟و،«لارى١فلارات،طالتاهدملابايذاكازءسبتةزر~



ينن~انبت.و1ولا<_د_:تءه1انائكافاكء-.سوتول5شلابةرمنسم1اعبوت1اقولءو_هم
ددثرةس.دم

مب
ىلو.ءا.5.هينثا.و1ام>(اة؟اربأتتأبة،اب.::س1ايتام

ه~أترفو1ر»ائمادذن-»
>أد.ءونم~اامملامكقأربنانت١بةكارةشللةبهات1~قاد11ابةزببرومثنمااملق؟اب-رذم.

ةبهيزفيتلأزبابلاوأةيةثاثن1ام(افلانمنيهمدددبماغ،(5ملعلان..ؤش.ةراداملتو~وم
ث..ان>لاشو.ةر،<ابم.رو.هي.امم.دنر«أةدستم.اامملاة٨شنأمءد،وتلاوة1تت<د.رو-ربتنت.رتلا
بون_....دلال.5ا_.،ثنع»ربذلاة،ولاينتتبتنأرةلاىربكاةينو-زف_تلاةيتثثواام(افلانهةعوه_بم
رنتنسنىلع،لدع.دتنأةراد71وفبن_هنأدةت_ا،نمو.ةممانهةفببىرء،دلال-ذاانعونة-رذلا
ةد~دلاممللةهباتلام(اع؟ا٠.5ارم،ذم(ذلاتابتةميذامعاه_لملفلاهذءلثهنهةددهت>
اذ_..،>.اة_ء-._اأدراو».اادعامدس.،.ةدت1امملاملفأرهدفتسمىلعىر-أقر٨_أسيم~ن
.ةدتم1أوم.لابةقاهتدااةمدسلال٠ام:~ابىم.ذإ»-.رءرروء_ذة1اف5ىلعد-5أتلةبرذرفلا

مو~.و.~١ايناديماات،انب1ان»د_>هةكرتد.اابفروء1ابةيملعلاةي_٩فت11ب~تتءو_هم
>.-ر..~::انمااتأث«دابة-برهعرنلاا.ذ..٠<نماة.هبل5نوةتن~_ىءنوفاوغوتوذ1انورودمهداامب
.مبشتلاسرف»

ةي.-رإ.:،1اتات7ةلا_مي.؟>

بتاةم1اوز5اوملانمهدنهف1أتتةينادءتس<.نثيلاهلأتةولاينملع_انوؤشةرادل~،م
ءثيو>او،ئةلوددء.نمر5أم،فتوملاء_اأاحنأمبم.ءينةد<دت>1اممللةهباتداةسلعلأ
ءا~مسفنةاد7لةيسءرلا،ف٠أظواأ-ء-.<ةرف«<-اكروهبةد.-»ه1امم71عباتو-ذوهنم(اعاز.؟رمثأ
•؟!....ا؟ا،ننو~زف-تاادةءاهلاوتارو.شنااوةفاء.-.اأتلا-هيفاتيد_اق-اوأةي1س>1اوتاهدفةلا_!
وب__~..وة__،،<__داارةيوبرة(1ءتا>ا.:.هء1ةي.(ا.ء؟اةد..<تم.ا•ملاتأ.»فمدةيام.؟.،رذراه1أورو--او
•٠ا٠.ر.،ذأموة_أ..<؟اء.>.م.ما،هلارومم-._نبأا٨1ة..دوتفم1ار_.ارم1اتء،ةمءك1فرءامب،ةي،و5ولأ
ا>ءدس.٠..اا«ع.<.»ءإ_افيأ،1..،،،سفةي_.را.ذلاء.،!:>7دثلاةبهثلةيم(ئلاربهاوبلاةمددنم
.أأ«.-ت<،اامملاةه..:د.ن«٠اذب،لاىرفلاتا--ملاك1ن5وءم(اع-انوؤ،<ةاداىف

ز___ارم1او-دمامف،-ذل_تيسف:ذيلهر>ر-رأقت•دتتة1-و.١:تازنء<ام(اع؟ازلارهت1.ظد.ر_هه
مم_اا>ة._.ا-تنلةء(́؟؟اة-.ط،.هت،اابةق1.هتم1اءتانايبلاويراتت1اء<ذ-:»فوتر>دملءرت»ربنء.مت)ءثنأ
ن~..ه»>وتوزف.-~نيفز5رهل(ل!»أنمتإ>-1.همنمءذتت..؟.م(اع؟ا.٩•ام.وزثدم.ذ<.بنا.-سةد.ىاا
ءة~م.تلا-.ام..؟،.1إوءة،.2ت.اايفت>«ذمااقير٨نء<ذد-تهاامم(ألةءءاهااة::ءش؟أو-..ابلا
وي>ا-تلاهذء!د٠٠<د:،.>ةثاممااتارها.ءاا،تارناه»<ااو،»٠،!ذلارمذرءز،اة-ذارذوةوذ1ارو-ااننراد-و
ت؟ا...___..5و1ةي<.٢.ء؟ابتا.أمااوىر.ذ%ا«اع؟از.::او_-.؟~يلءنلذ5ورثماا<يف-اراد٧اغيم.؟.ىلع
.ءد<تاامم؟ا؟،نااذم«ة1-.اهاا



»م>مما~_ذما~انبمأ،لاريرتقادةفءةيفرهربتوتةي~1اةيلحرم1)ويراقتلأنامفرو~ه٠و
١د~ماذىىلءأانبو.برقأتايتفىلعوةقدرثكأةقيرطبتانأيب1أويفوتلت١أارجلانعبسح

ريراقت1اليمةتلديه->أار.ابلم~ا
اذ-وفو_و.ات؟شنأوز5ارماالامءأنعىرم_هريرقتبةي~1)

ك~ذ5ورث5أة1اشتامو1همءز5اره1اىلادلءنتةرأمتء،اسامأىلعننو-ىذ1اءه-دجلاويرقت1ا
اذ~ملو.ةددتم1اومل.الهاس1ةي1-ااة_٨فت1اوةيم7اعلاداوه1امادلء<أنعةيسعةيذ~

•ا~مقير٨نع1درشنمتيرتلأداوم1أوز5ارم1اةي1اهفسايةالففأة1ءنرفو-،،هنادبلءببمكا
إ_ابري~ىفلأنيذ_اذودأزم.ذا5دأددهل)ن~كااميددسيدةيدراف1أتاق7~اةبهشنامفرو
نأها٨::فملانمنأفءةيذ-للاهفمبةلصدتهااتأنايبللببيثت1اوقمتمل1~1~اسوفبن-ا
ار..انةميو.م(اع٦از5اومةرثاديفأثننتدم«ةيملعلاجهابلامييةتلةددوةفدظو1أهذءذيفنتبموةت
.ةبهشلاسره~نأكمنمةينف1إةثفاانمةدداوةفياذوعيزوتةداعاق_رلنعك1ف

مو~تملم8از5ارمتبةمنأةويفلاتاونءلايفةد-اتمةرودمبهبفاو1انم-_-)دق1و_هم
يذد..و-لو.امت٨شنأوةد~1امملاةموظنمفاد~أبةق1هته1اتاو1هم1اريفوتييسيءررودب
ةاذوتس1اتاو1هم1اهندلشرفو_ن~هنكيرف٧مأعقفرهىأملعل١ز5ارماهميفلمهتوةلان١هبل)
ينو.رو_مدموب1اةاعوأةيهو5~ابغتطظذمااوتان١1وب1األءأونيبوماأو٠بلطالةيمسزلاةط١شلا

يفة~مملاتاو٨ذ1ازو.ملعلازكارمتأبتكمز-ز~1دومت.لذبىرجيءتارابتء3اهذ~أوف
ملو١́انو~١5يفدهاوعم.سأةدولرقمااوفتدقعق.1ا-_1لأتهاره1اةقادلاه!-تلااذ.ه
ةدا_زاة~دتللااكيرهأةقاذمنم)زكارمااتابتكمأانمأ(نب~رهلأنيدعاسالموممربمسد
ا~رنعنيلوؤسنونوةيو.داةدوتم1أمم3اقءاثوعاون~تيمي.ةبلاوميفةيدمممذتلامممتربفومرتفروم
-س~و.ةلبقم1اتاونمكايفىر«أقطانمزيفةلثاعمةيء<اردتاقا-دةء١٨ذم1انمو.ةداع
زكاوه1اتابت5قذماولأاذحقف)شفورليم1ا(ةيرستهااتاقاطبلاةعاب٨وةأارقتادىلاذدا
.شيفورةيم1اتاذءذتسبقثاثو1انعةضاهتدم،لاب

دمتهتتلارقم1انمةدقح1اتاهدذلانيس~1واخمامتء>اىلو_س<ءةلبةم1اتأونمكايفو_هم
رم1ااسى

يغف.ماو،ةدهبةيو1و7اوفماوته7ااذهنبمتيو.امفهلفو1لاهف1ااشادأينز5ا
دد~يفةدايز1اوةد~ه1امملاة٨ثنأقمىوقأل،ينل-أوتم1اوونلأبءاصيملءلولاماقم1ا
رقدلابةي.راعنداتاق7دملاةب~ةردةينبء<انتمومناتمدنبو~1املعلاز5)ووأاضعلالوداا
اي1احلقنتةد.دمتاامملل-لع؟اداوم1امظىنأفءايناثو.ةديدبلاتابلط1ةباوبتء،لاراع
م~~ىلاأء1ود-،بس>-ل»زتي.1اةيساو1د1اةبيقولابةيناديم1)رثن1اةداعابتةمىلا
ا~_اد~انك١أو1اة~وحاانلاو1هم1ال-ك1ذ_و•طةذع.ء<لايننيترهوأةومت1م»1ا
نوليسءاثلاثو.ةةيد_٠ةروءةبامم،دءفنمد~طهءاو_ووىلام1)ةينامثزةداعةرذأتم
ر~ارقم1)نمةمدةماا~لعلاهأوم1اىلععيونت1انم-زملاخداةبب5ةءردببودمتس1انم
ل~،ة_هف~اتافلىفسامريفوتو،ةني~1اةي1دم1اوةءهلق؟اتإ>امته71اقفوملعلازكارم
تان6انمكتءامبارو.ز5اوم1انمددءيناهملكمدفتستلاةيبوعلاوةينأبم<8اوةيشرف1ا
ر~اايفط1أحةدوءوه1اعا..وتسلاونيزذت1ةونورتكللاتاب..امدلاقفارمادذس.اينةيببك
تابتكمااسرا_مفاةذفوتءهتاقاث_راومتسأبنابتنيةمنمف1ماظذوتطواهمللشرههأاشنافرفب



ة~و5ةلايغتطظتااحمةق7~ا_م
نوؤش.راداةلدثنئأمهأنمادهاوةيمو5.~١يفتامظئم1احمقيثو1انوأوت1اعيبشتدهي_هد
ةت.لاهميفةد.دتاامملاتطرلاام)هنأيهو،١_ارداديأ.ةتييااةتية~أىلاأرظ،ءملعلا

رو~مم-~اةماع~هثتيفىردو..رودامانوكيتيموك.دلأيفتإظئم1انادددتلاةديارتتلءاس
>لث~ااهذءممف1هيأفت..او
ة~وبء،لاةدافلانم~اشرتانببةيمو5~ايفتامظنم1املعلانوؤشةرادادوز-و~ه.
ة~وتفهةعأقافي.املدهو_ثيد<ةماايفامبعللفملاةلشنلأنمكلنريغوىو،.رمتوث.و

.ةد~امملانعةيملعلادأوم1اساهبفوقءاثووةيف~تارشنرثوهمتةيمو5~اريفتاءاذنم1
ر~1ازاهب،1اه،لامتوتلاةيمو5دلابفتامظذم1اددءدادزاةيفام1أمونامث1)تاونء~ال7افو
ىلعةسو5~أبنتام.ظنم1انهنوأعت1احي.>شت1واخددج«ذ.دقو.ابيرقتةثاملاميذع.ةبسنب
ة~رود1اة~-طلاتارمتؤم1ادةعنملعلاز5ارمق-ر٨نعامامأكافم،دةو.ف٨وااىوتساا

يفسو_اسنيو.و<وم.ماعياب1~رميدأينتهةءتلاتارم،ؤم1ا،ثمء-و5دلايفتامظنم1
قفة~للااةيرمأوابىروأينتارمتؤ،ةعه1٥٨فم1انمو.ءومهماعفكوةنابوموم»ماع
.>مم.موومءةرتفاا

ن_و.ة~و5~ارمفةين٨و1اتامظنم1اباتلاصتانيزهتىلعملعلأز5ارمعيهشتىربيو_وو
ر~ؤم1ادقهب»ممبمذو،مينأثلائيرشتينيهلدوهنز5رممطةة~انلاتأرهابهااهذهةلثأ
هقوتملانموءةيمو5ديغةيدنفةظنمء.زمرثكأهيفتكتشادقو.ةيمو5~ايفتط.اذنم1لولا
ثملثأ~هنعءةددتم1اممللاةمه)تافجهاربوذرم؟اةيامنينةمظنم٠و.يااودكوتشتنأ
.ىرصنولالدمف1ةذهانم1اة١شن~؟أرءململاعننو،ف٨1ة_1ودااةنسلا

داحتلاوملعلانوؤشةرأدأنببراوتماباعزيزدعتترتيوةمثاقةهافةقلعكانعت1ا٠طو_وم
دا.دتلااذ~و.ه1ةهبأت1اةيثلو1اة.دت1أمملاتايهم.وءةدتم1امملاتايدمهباي1أهلا

نمد~زمنيبشت1ةيطةييسلاوةيم7ءلاامبهاوبسركتتلاةد-هوااةيموكحلايفةمظذملاوء
نمءةد~1امملاتايهم•ةكثنن~ر<تهتو•رورمب1ابثإ.نهةد~1اممللممف1أوةفرهماا
.ململ١نووأشةرادالامعلادأدتماء7هفةيهقاو1اةيهان1ا

بنت١_ظنملانيبةصافلاةحلص1اوفتافلتثاروم.!ذةمرم1اةديد_.1ات_اجتل)ئمو~وم
سلوهدلاتارتؤمااهتزفهرو٨توهوءةد.وتمااممللةعافةيم؟~تاف~أسزباادتيتااةيمو5دلا
تو5.دلابفتطظنم1دهاوعمفومبةينومتارمتؤمميلزنتمتكأذ5و.لءاس1اهذرلةمرك_ادري.ذلأ



مامت_لاحمءديد__،1ايلود1ارداصتةلام١.اذن1اوء:رهنهلالءذ1النتاىرذؤهنءرثداا.يذ
.ةيس«ء،لاعلملااث1أءت<ة-ا.ذةذ_

ريفتاهظئدللثعمو...يلاوءروف-و«وةويذلاةنو~لاونثدهرذ)مممرو٨تةء.ر_٠م)
ة~و.بمءوءدوءري(اساعنف1ةدمر51اةيهانثتء8اةماهلاةيهمبلاةروديتاد1ممسةيمو5~أ

ين٨شنرودبملعلانوؤشةراداتهاقو.ةماهلاةيهم.بللةدمهثم1ا:ذنب1ارذملثت11مردنهةلثمم
تاعامت.ءامياذذتفو،ةرود1)داقهنالبقةيمو5ه1اريفتأمإذنه1انيبتاو1هم1اوثنىلعةدءا،.1ا
.ةروء1اداةهنآأانثأفءملم،كاعن،ز5رمءهنو1هتلابءةيهو_1اةد!ذ_أ

ةه~لأمملانوؤ_ش<رعيردت_م ~.~_~

ا_٠مه
ةد~ءاام71ةيس،ام.أةرردبرومم•1امرفوةذردسةد١زلء_وشلأس.«بشلامباهتن

ةمما،هعنوا~1ابهمووهماعفنملعلانوؤ_:ةراداته.ا-،دةر.تيىافوةيه_-أامت-دتنأد
ناد~هيفةس«يء<كاىررةونيبرم1تساردةم1-ومءةفاقللاومل.هلاوةيبوت11ةددت1اءلا
ةد~1املانوؤشسيردتة_1اعفةدايزو1اجبابلاهذءفدممتو.ناد٠1.ونهمب1-.٠1ا

ءةب~.انماارءانملان-وق-ر.٨نعأءءلالود1ايننيمادم1ابيردتتامسنثورسراده1ا.ف
لي~اتلأبزبأبلاىندتاه5.ةدتم1اءلانع،ةيم_1هتداداومداوءن.سردم1اب_ردتن)رودو
ة~ا.بتء.لأيذةد.~ه1املارودوءةديده1اةي_اعلات1اتمةباروم́ذوناممن؟انببم-اق.اا
>ناد~انميث5<فمي~اانءأز.بت-لاأ٠.•نلاايافة1اهذ.-سيردتيي>دهأدةو.امل
نعويرةتداذعابءو5سوي1انمنواهت1ابءا_رودملع؟انونن:.راداموةتو

يفزر~اامد~1ا
س~1اهيفراذذي1أاضىلانأد~1افةل~1اتانام»لا5ووةه_~1امملأنوؤ~:سيردت
.ميانتء.لاوىىاصتقلا



1٥

نوىشةرادارددمد،ءكلفرىةو_اعو~هه
•٠-ر_..._.-.؟زار-ةاىلأفدرديةباا_ابدت(أيوذسم>لعلا

م.~.أء،،-:...!.اةنأس1اقرط1ا~.ثليما~ليادوةد.-تماامهلاة~اذةذدبم><مترتلاد_~اومااده~م_1~
،(١<.٠،الأ،٠٠.ا-.،:...>ه<ءوذلةيىاب.،:داة1اسرارفرم:.رشنطا•اممتتشءأىةدتتماامملا~ادء~ق1هت_اميف
•اةد~ا.»لابلدتملا.>_1ستلانودشبنيم.سم1اني_

ة~ءطبلا.بابلا~و

مأهلاؤ~رلانيولترذةريبأةلاةفتافةدت>.ذلأدملاوذظومأريقلييتلاثيدا-لاوبطذلا_ورر
نيرفاحعلتابيتوةلامأا.،.ابملعلان،ئشةراداح~ءببسلأكلذ_•ةد~امهللدسأتلاومءدلازول-و
نمتاعوم.بىلاثد~للةد~اامهلارساب

ده~-<رنو~ةد.دتم1امهلارقهل-ادأاوسماهااوو-_~-لا
ةو~زل_سقفثيدتلا~سللمشتاداويذكةد~1امملاىرأازنمتدعومبمللة~اف-هار،د-وتو
تاعوموبملاوسرادمللة~اثةدعاسمدة،و•ةي<سرتاءوس-«روس~ر5اذتحيزوتوملفاضرعوةدشرماهةفر_
ا~ر(ز.؟ذ-_اذفمتلة»و5تلارئتأمإذ،ولاءتءوه.بمنم1ءر_ذولامعلالام؟:زمنمتاءوم-~اوةيذيداا
تءرمبلانمبكاءدعز-شتلدوم،-لذستوهنيثدهتلت١تارةقا.>_دةتكلف~ف1_ةد~اوملل
ةد~ةدتملأمملانعةيميا.هت«ارم_ةبلأ،ااونميسردهأاديوزتلوةد~امملاةو1زىلعةيسردملا

•ةذدملكت.وأةددتملامهلالم_هتتن~نودمسملاص_دمذ



ب7~ابيردت.>هارب_م
دفو•في،.،~ذورقملا~ذب٩طلابيردتلةيوذسزباربماذتئهلعأةذيملاةطشنلاىلعةولع_م•

ةد~زونيك.،ثلاددعةدايزبرةملارهاربرذةيئي5وةيمكتانيدسحتةر_فلاتاونسلا~ذتةةت
ل~ذ~واددعرش5انيثدتىلعلوده~ابونولوبقملانو~وملااهيلايمننييئئلاةيفارفجلاقطان1ا
ملعلانووشةرأداموةتو•ةمظنم1النادئم

د~~اىلعتلاغتءللقيسئتزلهرودباضي~
نعتامولوملارشنلربنمكمدذتستيتلاءةد-تتلاوهلامويلنمءةد~1اوملاتابسانممرولاعلا
مويلاةدتملامهلا́أةلجمنا•ةد~امملاةطشنأ

ر~ايوذسرشئت•مئيملكتمللتاتاتقا(́ا
ة~امسلاتاغللءةديددحلاويساسلاتامو1وملاةنم~تمءةل~امملامويملاغتهللبسانتقو
نعةيسنرفلاوةيزيلكنلاو

امممادختسانكميرتلاداومللارد~هذهرذونف•ويسيثرلاةد~اوملا_اضة
رذةنذسنوو•••مااولاأا~~ىتشربذةلتتملاهذءنمعزويوءهد~امملانعبطخلا٠اقلا~ذ
•ماعل5

رىوت..لاوىدا~لاملعلا_لاد

م٨ا~لازك.أاشناىلاءةيعامتبلاوةيداصتقلال-اسلاهيم»لديازتملارىولاىد~_ومو
~ءاتلكنيتيسي.رنيتهيظوةيادسلاذئز5رملاىلوتهتفو•موهممماعيفيعامت-لاوىداصتقلا
اهك>ديرللاىلولاةفيظو1اف•ةدستملامملاةمودلديذويلاملاردمتجملارذثادهلاقطفةديلو
ر~ودلاقذلا~ذتد.يئلال5اشلانشة~ذتمهيملعافاومقلخر«ء~ريغنمرذكاسانلا
ر-~ال~ائنملا-رنىلاةها~اتفادزاهقف•لولا_،طذلاةدتملامم~لادقعأاهتنادذع

ةدتتملامملااهيفركفترذئلاتايتبيتارة-لاوةطنئنلاور،انلار؟ط،لاةدتملام~لادقعاههمجاو_س
•ل5اش1اهفهةبلاممل

م~~8اةموانن_.لناكدقف•ىلو8انعةيمء~لقتلةيذاثوفيظوترمظءزكملارارةتدمانهو_ممم
رببفةيعامتجلاوةيداصتقلانووشلا~ذعوذتموءساوكرتفئا،اهلوهونهثلاثلادق~ارذةد~ا
ن~ورءطتت.دلاوىداصتقلاسلمبلانموةيءطتتلاوةيهامتةلانووسلاةرادانمت-ر-و•مااهلا
أسءدقو•نيميلسميم<وتوويهوتىلارات_تطول~انهةمننةيم5ةدصختملاتلاكولاةعومتمل5
_دلعو-او،زلاىدافتىلعادعاصءراللااذمءرذنو~ااوقيسئتللايز5هازاهبمداراهامزكرملا
•أاى-اىلعما-املعاالوطاكتم-هاربطيطتت

تاروشننملا~م

تافلملاوتاردثننلاوءتاييتلانمادتةعوذتمةعومجمرىطتبلاوىداصتقلاملعلاز5هدع~_م<م
_~الديتاغللانمددسةيساسلاتارشنلاوءةيف~اتارشنلاوتلةملاورت-ةولافثا~و



)ا33ا1١)
دء_»>ذ،
:ذأ1

ل<ربرافنلاعو،نمندببلدإوملاهفهوةىذندلاوهبداضنفلاعبفاوملانمذ~اووعومءهلو.-~سلا
ز~ه_اروسنننمايبرذنهفسننببلمس٠و>٠•ممماء_ذور~الامعأنماربي6اردفرىدندنن
ه~دبر-(أ..؟اوذلارذقبلجس1اأارأنلايلادبر»ايو~هردننايمطا،يعامنثلاونهاضنفلاململا
•هدصذملا

ااةيمنتلاةود،́اةيرودلاولبملا_مع
ز~رمفادءلماملامعدااةث_دت~ذةسماس~ةاد~يه

تافللابفينجرذعبمتوةن~سئ!.ر.ذاد<دعرسنعانناممسردديوءيعهتسبلاوىداصتة8املعلا
ة~ثانعو•وكس2ةنيدمرذة_نابءلاةخسنلاعس.طتودىمث•ةيزيلكنلاوةينطللاوةيسذرفلا
م~رتتود~رهو،ةصاخنهلمرذلنيهنمرمظتو•ايلائميايفعدبطتودوتماهنمةيلاطيا
•ةدتملامملاةموظنمأ~أاتيديمتمحتوةقف،~ى́اةيمنتلاةود،ااةلجمنمةيداهلادادعلاحهعدبطتو
ةينتلاةوهف́´ةلبم́أةذسم1ايفةرممون~لارمئأ~ةيمذتلاةود،́´نمةيداعلاةسبطلاىلاةف~لابو
~سسمطتبلاوىداص،ةلاملعلازلرمني.كرتشىورش5اهرشن~د<دقو́املامعلالابرة«بلن(
ة~-_اتايوت~ىلعةولعءةسطلاه،ذ-نه-تتويثامنلاةد~اوملازبهانز.و_اوهلاثنب1او
نيدروم1اونيلواقملاونيلمت~انييراشتسلاأإربنلاولوعلالابترة~افةذدبمدهتداومءةيداهلا

)لامعلالاجرةسط(ةيمنتلاةود،اأنعنفترمر~مرذو،سيو•ديلودلومتيتلاةيمنتااحيرانئم1
ةر~اهذ_دفددتو•راتبتلالاجمرفةريب5٠وميقتافتاديروتلانعتهول~نمونم~طااردل
ر~فوتقيرطنعتيواسنمةيمذتلانعةد1وتمااةيرتت1الطعلامرفثارقسلارذرفل~ىلاتمىةذدب
ة~راجتتامول~ىلعلو-~انوويط،دسينيذ_طقفسيلوع-_بللبسانمااتقو1ايفتطولوملا
ة،زيلكنلاةفللابلااا)لامعلالاجرة~(ةيمنتلاةود.اارءملفتلر~تلأتقولار~ذو•ولامف
ت،اكناو

`
•ررذ~-.افلبرر~دقءببرشنتيتلاتانلعلانذ~

٦~لا_ء ~~
اكدةا_مه

و~ر~دملاميدةتيموةيةر.-8اتاوئسلا~ذيعوتبلاوىداصتقلا•.لعلازلرمن
نيوةدتملا-للنينلثلاىر5ذاانعوءةدتملاملاةوم1•نع،ةد~املام.طافلبات~كلا
•ةيمذتلايفة~رماارودنعووماعلااةي~بللةدباسلاوةسناسلا.زيتيثانثتسلانيترودلا

موقتيتلاةد~ااممللةلرتشلاملعلاةذج1ةناملايعامتءلاوىداصتقلاولعلاز5هرفوي_سه
دممت~و•)هاند~موورونيترقفلا.ظ:امامومج~ةدتملامهلاةموفذملقيسذت1ازامترود_
ة~لعلاتطشنلاحيمبلايسبرماراطانبنتلمعةطفة،سل5ةدتملاممللةلدتشلام٨اع8اةنبل
و~/وقيسنتللتاهوتقمع~_وةطذلاهفهرورشمدادعابز_ولاموقي•اةد~امملاةمو.ظنملةبسنلاب
ةد~امللةلتثلاملتلاةذجلأا~~عب..بلةدد~اتاجايءتلاويفىعاريءةلرتشملاةطدننلل
م٨~لاز5هو•نواعتلااذءلثملءةنىتلاةطشن~لاكلذ5وتلاكو1انيبنوا~ابقلوتيويذ



ءملرهيزا،مءسغ-متلاتللرلاندبةلر،شملازب-راشاا.زمددء•..ذ•.س،شر<_،ارتشربءطت.بلاىودأم.دلا
ا~وثادزب_راشلاهذذىلعةزرابلاةلثملامنمورةد.تم(امملاةموتفأاضءأر«دسةلر.شةوودم
١٠٠١.؟،تثشنادةذ•ذلرو.و،ر،في،-،ربذةدمو5.-اار_:تام٨ذم_لاص.لا

ن
سوس~ةتاتددس1نا٠٠رأاد1ا

ة~.وسنب٠اور-ءة.وذتمبابسلء.؟ذغتتتلرتلا،تيموأ-تلارئتامفنملانمريثكبلاصتلا..ءدو_
:ذبااورءامت-<.لاوندامهتقلا•٢ءلازلهني،رأاد1انيتا:دل...رمتيلو،_و•ةد~امملاةهو.؟>فره
ةبسكابفيسي،ويلاوةيناكسلاةطدشنللةدسلام.هلارودذهزرشام،لاةدتهاامدلازانر<وراو.>اا

رمو،كرر.ى،،ةرأادا
ةدهتملامملار~انر_وةعارزلاواة_ذذلاةماخذمورءدمت.بلاوىداص،ةلاملعلازل

ن~.ا•نمل5ىلوتتو•ف،ذنبةرثاداة،سكابةي،أسلاة٨شن7الةد-تلامملاقرد،دمزرب1،لا
ن~نةتلوشسامهووموسلالذتادايلاتةمثاقلالاصتلابتاكحدمنواهتلاوقيسذتلانيترأ́.د1´
ةيدا~تلاةيمذتلال1بم~فلمسيتلاةيلىدااوةيذلولاة-و5~ار_ذتهئذملاندمةما~اتأقؤ٠هلا

:ة5ر.شلاتلاكولا.ومار_ذ_فنتلةيمو5-آاريفتط.أنلاحمنواوتلاب--راشم1اذ_فتءو.>سروةيعوت_-.لار
لدخادةرذوتملاةيملعلاوةيعو-وملادواوملاني_لعبرااوةيمو5ه1ار،ذتطظذملا،تاب1اثىلاتبا.بتسةئاو
ر~وي،هم1اتاد-.و1ام7اعاوءةلدملاتافزبهاربلاب.قلدتياميذءة٠-تملامءلالةدثام.لاةمو٨ذماا

ر~مايةلاوءةيعامتدجلاوةيداصةةلاويمذتلالاتبه~ذتاردابم1ابةلر،شم1اةدسملامه~لا<-.ام8ذذم
ر-،راشللةيعارلاتطنذملااممبام_15تدق•بلام.أسلاموءكلف

ةسن٠أ_ذل١...،واشلأ._.و ~~
ةي1ود1اتارمتلملاةبمانمبتاأاقلم_فن،ةيدأةءورب.رءط....<7١ور،داصتت8ا•.ذنلعهثأزذرم~.اوتي~«م>م
دة~ارمتوملابةلدمتملاتلأثملا~رذأابنلاوني-ذ-~اانيبتا~اة1نعةرابى•_هر~رثر«ا
،ل~».>اغ_~ل_،ةرذوتملاةينف1اةو_.ذيلاىلعنييذ--اأع٩طال؟ةفسيلاءئد.!ذوهن_-1اكلفر.ذ
،~ذأةللربساسلارربلانافء:كلف_هو•مسلطعلةبسن1ابما~ازأراأرءوىدءنولر،ايأاوب.:اا
ة_بيتءرب~ةي٨فت1اويبلافو:ر_ودثدتىأة:ادهدم1امدلاء<ر:امسةليرتلاةنزؤتم1ار_ذةي.افت1ا
ةدهعنمرف~_ذتصاار1سارمنمءد«.ونا،ليا،ددءر،ةيةرب1ات1د-تلاةيسيثرتارادا..ء-ء..ا
ة~انلانال~انمنيفتتدلابميامتدبلاوىلاصددلأمأاع3از5ىتاأاقلم.--و•نمادمبلانم
ار.فلانمق_رذنمتاول~انوةلتيوومتلم1اة_ال_لةنولديمسف•ةد.-تهام.ءلاتارم-شروئ-ل
ن~ذتص1انموعوم-ءموةت،ةيسإرد(اتا.ايزااللشانايتأأة1اففتيو•ن<:رفلااذءدلنردمتبي
•ةيمي1لا.لشاشم1انمةءومبد~اة،_دمة،أهلل.لاشاةسارل1

~~ىربترةت1اةكشنللطعدوةيمذتلابصاخلام.لعللمزللايه1اهلاد.هب1أو،فنتلةليسو5_م.م
لو~ةي،طولاتاأاق~انمولسلسيع1،د.لا،ىدامهتقلأملعلاز5ممدتء،ر:_دولاد_.سلأ

ىلاز5رملارت~و•د_ددتتلايلودااىداص،ة8اما.فنلا،ةبلود(اةيثام،لاةيبي،ارتسلابول~تم.لأامس
_~وتتوةدسلامملاةموظنمنموةيماكاناد~انمةيدايدلاتاي~ءشلانمقيوذبتاأاق1ااهفكن
~-:نعةيلووسملا_ةيمو5~ارئءتامظنملاعمنرامتلاب:1فنولي!هاردث5_ةفي«ذولاومول.->اا



تا~اتبلاوم٨اعلاافثاسونمن.راتذممر-ذاانيلرتدشلاةوعلفيلاكتكلهرذ~ةل~اتطدترتلا
دي.سلان:مهادااىاياا:،:واد،ار_ا.رذتاأاقا1اهذىلثتدتعدةو.ه..ز1اةيمو5ثلاتارادلاو
رء~اةيملعلاتءطتم>لاوتاودندلا،ء.اد-لاهذدمبلدتتو•نابايلاوادكوهور_ورنلؤادكنفو
فر~اأاضء~عهديد~بلايلودلاى،،اصتةلاماظنلاني~1اوة~اتموشدمأارذماهم_ذنذمقان_
••••خ1انييذولربلانمتاعومءهوةيراجتلا

ل~رفنيينطولاملعلارب_فظومويهلادمتلابرءوتتلاوىداصتقلام(اعلازلرمظفت-~و_مم
ريذوتلرءثلانلاولاهللةيثونلاتاجاي،هلا،يعو1اةدايزد~ة،ةيمانلانادلبلاوةيعانصلانادلبلانم
•ئيومتسملانمة~-تايعوكةيءطتدبلاوةيداصتقلاع،~اوملاىلعداوملاليدمغتلةيس)ولاةيففتلا

ورادعلارذظومىرءامتهبلاونداصتقلار´اعلاز5ه~ذإذومنيبتاعامت-لاتتبصاويبرفلاابورواييذو
تدقعدقوراهد-دتملاومللةكدتشملار٨اعاااةنثبلللهلهادايداعارممظمةينلدولاةيمذتلال1بمرف
ه)مهمم(ةيذيتللااكيرما~ذوء)مومم(ا،ةيرذار~وءممممم(ايسايذةثومتدعوت-ا
•قطانم1اريهتربفف_دولاملعلامرف.-ومريهويونستارواشدةعىلاىدلتيتلألثاسو1ار.ردتسو
ر1ارتتتيتلاةدتملامهلاةوذنمأاز..،لمعد(ارءامت_:،لاوىداصتقلاملعلاز5مم»قي_رم•
ءاهبةدمانةيملعاتادهواميدلسييتلاوءربءوتءلاورثدادمتقلالاجلاربفةيم٨اعاةادشن~
ءةدثيبلارمتومتبسانم<اة-اناوفدمبةدعا.سلاهذ-لثتمدقو•ةيفاضاةدعاسىلأ•اتترتلاوأ

رمتوموءهايملاومتوموءربلاعلاة_ذف~لارمتشوءةي.اكس1اةطذثن~لأرمتومو
ءة~ردمللةيلود1اةسملا

~ة~ذتلاوةر1وبتللةد-تلاملارم،شوءةأرمللةدتملامملادةعوم.ومو،ايجولوذكتلاوم1~ارمتومو
،ةيعامت-لاوةيفادمتقلاةي1ود1انووشلاةراداىلابلطىلعأانبو~ءمان،ابمعداا~_~زلولامدقيو
ر~لموءةثيب_ةدءتملا~لابانرعبوءويعاصلاةيمنتللةد~امهلاةمفنفو«يميلقلاناثللاو
•ة~رمللةد~امملادةعو،ةينطولاربمتأكييردشلابين~از2رملاوءةيمنتلاوةر.بتللةد~امملا

ربسيدللو~لانو.اكم<رذزروولا)،س_د(م•مر1درارق_ءةماعلاةي~دجلاتررةو_ر>ر
~رشتموقفاوملاةد~اوملامو_حمقفاوتي،يثامنلام_اعللنولاعمو_نيي~.ءرهم•
ةررردمفىلاوةيمذتلان5اشىلاة،سل5ره1ا~اماعاىأرلاهابت،اتسفل́أه~ةبثلذوردبوت5ا/لولا

رلعراليملاهلامولابتارمةسمنم(فتهاني~اكلفذذو•́´اهعل-يب1وداانوا~ازيزت تلا~~ذأار_فونيزرابادماذشااعمت~_-رءروتسىلعتاشتانمدق~كلذورشام،لا
للخىربتتانثقانملاهفهت،أكو•ذوفن1اىوفنمنييذدصثلذ5وتلاصتلاوداصتة(اوةسايسلا
تذ~سار~املاماملارذو•سيرابرفة-وبار1اةثتفانملاتدقعوثءرةم1ايفىلولاثلنلاتاو،سلا
نمةوعدىلعأانبانييفرذةشقانم1اعهت-ادقديسماعلااذىنذو•تاشقانم1اةيس،وتلاةموك~ا
ةسداسلازييتيثاننتسلااهيترودرذةماهااةي~بلاتدمتعان~ذذمو•ةيمنتلليلود1اانييذد..هم
~سلعةشتفانملاقيرذز5رءد،د-،ر1ودر.داصتقاماظنةمةاىلاناوعد،نيذللانيرارةااة~اسلاو
•١.٥ذ_فنتىليوةي~-لاىرارةبةلدتلاط~ا



روامك_رءم
فس~درذولعةماةر.ادحلط~توممم_ممر•ةونئغللل-.لاةطسوتمةطذلارذد

لاصنلامكلذولذأقاطنىلعنللورةماارفملعلانوىشةرادااومبعل~،رتلاةطدئننلاةفثاط.رفذس
ربفوفيلب»رفىربترملاتءطتتلاوثاد-للةدطفتل١ةطشن~رسابترءمف•رةم1ابسئ.لماكلا ة~ردبوويعافاةإ.دشن~ع_~توتاروشنملانمىرنلاتاغللابتامبط-1ذارذنواستو،ابوروا
ا~ذامل١ة_رومدمدجوءادذ1وبوءا.رافر_وء١،امسانمللليهلعلاز5رملاةمسبموةتربهو•ابوروارذ
لذث،ومهلارد.لئهادتاد_:ره.تلو_بمئذتوءايراغنحوءيلرسراا•وسر)1اوءارء«....<.ءةيداتلا
•فينجريذ_دردقمد..وترذئلاةدمصذتملاتلاكو1ا~ذملعلاتاد-وبقيثولادمتاىلع

ن~وةيزيكن8اةفللابلماكرذ-~وي1فتنايبرشنب.ر~ةيدلق،ىلعف_ذت.ةر_ادترد_مم
ا~رلءةيس،رفلااهفللامةمدذلاسف،م،دقت-طتستم1ءنيئظوم1انمةيذاكلادراوم_ا_<-،ىلاارظ،
•كانءةيدسنرفلاةفللابنيئددحتملادوفوا١ونييف~1انمري.كلادد~ةعورسلاتاتهايتتلا

ة~.تلامعدل.هأنمةدهفموماعلامراعلالاجمرذتلاكو1اني،نواعتلاوقيستلاناك_مو
ةلم~~تنذ،موموذذمو•ملعلانوششةرأدلىركلالفاوشلاددأ،ةيعوتتلاوةيدادمتقلا
ة،هب1يعرذزامدج~ءو،~ةد~اممللةكتشملاملع8اةذجلراطا_ذةموظنملاأاز-أ-ء->ررذةيملعا
م~لأةمو٩ف~ذةلذادلات1ةننلارذم.لعلارثاودأاسوروىر_دهنمفلتتوةيرادلاقيس:_تا
اهتن1~ىلوتيوملعلانووشلما~انيملالكوةدحتمااممللةةبر،شم1١ملعلاةنتكس~ريو•ةد~ا
•يعطت_-8اوىداص،ةلاملعلاز5هةمثادةذدمب

ة~ووسم،ةيرادلاقيسنتلاةنجلفارشات_ءةدتتملاممللةةيدتشملاملعلاة،بلىلوتت_م٠•و
ة~وظنميفةلذاد(اتامظنملاة~لبناو-ءسه~طفيءملعلابقلتياميفكرتشمنسنةأفا
ميدقتو،ملعلاةءايسبقلهتياميفةد~امملاةموظنملةروشلاميدةتف~اذ~و•ةدتملامملا

_~راشمللاهلكةموظذملاقاطنىلعةي،وامتتابيترتع~ووءملعلانوىشقيسنتلويدعيبوتطوطف
ر~6الامت-اقيق-ىلااهلكةموظذملاقاطذىلعلمدلااذ-فد~و•ةدمذلاثاد-لاو

ر،كانواسقيرطنعةهتملامهلاةموظنملةديد~اعورفللملعل١دراوملاداصتق(وا-اتن١وةيلاف
•قدسذملاذ-فنتلاقيرطنعكلفنك~طكوثرتدشطيطختو

ءابباست5اامملقبسرتلاةر>ذلال~فبةدهتلا-للة5»لاملعلا~تفولل́́و~وه
_~ذيوناةدهتم1امهللة5ر.شم1املعلاةذتبدلأاضء~كردادةو•ة،ورملاىلعاساس~موةي_اكيه
نأوةلرتشملا.رلكاشاوثهبين~،ة~ااعدق.هت~تلاةيدا~اةيونسلاةرودلارلعةولع،مريلع
د~و،ةدهافتابيترتوفوقيرطنعةدمدمفموةقسنمةطسناةطفاومسر،ناوءلولءامملاود-دي



ع~اومللاصدهذمطاعاقيرفلنماوأ~أنذاو•ني~عوءومدبىمدتتتامفل5تاروددتء،ةرور~1ا
ة~اي--~وىلعوةد~امملاةموظفم(اثابةكر،شمومثاقجاتنارىايلا-لمدي،ةردع1اوي~ساا

~~ميلوتئاباين~اصدمخملماعاقيرذو•ةد~املاةموسمم٨فا-_براهسأديهتلة5رتشن
~اةي،اكااي1ا-ر،رديءةلود1اويف.سملاتاقل~اباي،~اصدمذملءاقيرفوءةيمذتلالاتببم
م~اعلانمنييف~م.ادلسارءاهعورشبس-امفين-،وةيذهدملاتادماصةلازي.بلة5ر،شةمدف
-ري.هطبلاتلاصتللةيساسلال(اي.ر<لاويمنرذةدعاسلاوةد~ارملاةمو٨فة..٨شن~ةيطفتلثلاثلا
....نااةيمانلانادلبلارذ

ملعلاةطشنن~قيس،.وطيئذتم.ب..•ةيلود1اتارمتلملالثمةدماذلاثاد-للوبسنلاب_رمم
ثد~ادءوملبقاهقرذ8اهذ~-هتجتوم>ناعلانورشةرادانمةدمصذملمعةدقرذأقيرطنعةلر،شملا
تثشنادقلوردوممجلاقيسنترارمتسالذلتىقتءهذوبووللنهاهلمعلسهاو،وةل_وطةرتفبربلدفلا
ةفصبتدعاورردمن~الدفلاة~انملةيلودااونسللةيملعازبهار،دادعلو~اان_ىلعلمعةةرف~

ت~اق~امكءارلكوموظنملا.قاطنىلععو،ذوملااذهنعىهدا~اقرو1انمفلغبتابيتكرشننةدماذ
ع-راشنمرثكلادادعابءلذطللةيلود1اةسمللوبسنلاباض.أموةتو•ىردن-الدمفلانعىر~

ونسلانعةدستملاوملاةموظنم1~ورودل١وملفلاوةير_»وبلاةيملعلات1ول~الثمملعلا
•ةيمنتلانذارغلاي-ولوذكتلاوملولاريذستلاذد~امملارمتلمئعو،ةيءاذاداومورلفطللةيلودلا

م_اعلاةذبلنهررقمبكلذوتموظضلاقالدذىلعمي٩ذتلاوق_~انستوار-لمزز.هتدةو_مم
ج_اربللاد.-اوءونومددتلمعاةطفماعلكةمبللاهذءدمتوتن~رنفيةدتملاممللةلرتشملا
نوكين~مومم~.مءةيادب~فررقتءلانم1البسىلهف•ةدهمتملامه~لأةموظنمقاطنىلعةيملعلا
ىداتقلاماظكاةماقابلتتياميفناسنلا-.اجاتدس~وهرهمو_»مممماعلكر.شلاعوفوملا
بسحةد~امللةلرتشملاملعلاة،بلأاضء~ءردتذية~رفزي~اومحء،ااديدبلايلود1ا
نمددعددتكلفىلعةولعو•ترتءولاعيوئوملابةلدمتمنوكتن~طرشبنكلوةدمادخلامسايولو~
ثاذ~لارذومةيطفتلءممموماعاكلفنكماوني~وم٠مرمماعلةذي~ا٠ةكبرتشلاةطشنلا

ةيسسسساس8اةي~اةيانولاوةيمتلاميا~لنمةراتذمتىو-وموتارمتوملاوةيلودااتاوسملالثم
م~للةلرتثنلام~اعلاة،بللوعرهانربنمزدبكءاف.أتدد~امك..ه.زت1اةيفيرلاةيمذتلاو
تاقيقتلاوءةكرتثنملاةيناديملاة1ش،لالفاهلكةموذنملاقاط،ىلعوماعةطشناءةدتملا
•نييفثصللةيف~ااتاودكاوتلو،بلاو،ةيذهدم1ا

مل~لااةراهال.نادةشنملاةييو~وملا،لم~اقرفةيلووستارادلانيبقيسنت1الانيو_م>مءم
ءىر~ولالدغلاوءرط~سلاأامناو،نلسلاعز،زمءيلود1انملالثماياضةةبلادملما~ا
ةطسوتملاةطتنلارذأ_وبامكءهذهلمولاقرذلم~وروميدنأومئمكلذ»دمتي1وناسنلاقوة..و
ملعلانووشةرأداوةينفلاتارادلانيبلاصتاتةل-اهعف-وبءموممم~ممم•اةتغللل-لا
رمتسسثاق~سنتلاةيلولسمىلوتيو•امسفنم.(اعلانووشةراداربئةفلتخملابسثملاني_كلذ5و



ءل~وهمتب>ندي_دص~رذ1اءيعطن-ء8اوىدادمذننفلاولعلاز9رممهبعات-دلاوةبلاصتذلاه٨شن(ال
•وبءامن-لاوه.داصنفلاوبمذنلامعدنيتلاملعلاهطسن~و_اسإسل

ر~بنىرناهرطذ~ذحناردعون-7اوىداصذنفلارراعلازلرمولهولاننرةىلاهذاضلاي_مر
هرادلر~لببدهو~د-اوربدمئبب-ر_وءشراط1ا~إبولولاهءمب.اوملدراوملعبرسلافببكنلا

م~دلبيسرفهراد8الماكلادومجملانعهماولاوبلووسملاىلننبلو٨اعلانوون
ر~.~زاااادوذدملاااواا~اونس1ااأو،رركلا~ارمنوملانموماعلاهب.همبلاونلس1

لبتتسملام.ذتاهاجتلا_اسما.>

طا~سابءملا~ال_ةتسملكمثنمسرءةث_دسلاتاوذسلايئتاس١ردلانههةملوا-_وم
~«نمرذدبنعاهضوبتاساردلاهذهفلتذتو•ويساس~تاعاطقوقطانم~~تاهاجتا
م--1ارءىلولاةطةكا•نيتطتةذ~ذةماعةفصبةةذتماعنا٤اربأاتنلاوعو~ومل١وةيء>ونمااوندنلا

ثحبلاليبسيفيلودلمعىلاة-»~ايهةيذاثلاةطقدنلاوةيملادعلال9اشللناد_اته1١لقنلاو
اهلقبسيملري_فتةتتفه-اويربلاعلاومتثملاف•لولدلانع

ىو~ةةيلا~-~امتتيلوليثم
ال~هرفةه~ا~للململاةلشمنلىرءوبلاروهااو•يب~دييتبةيط.ةلاىظ~ن~رفبن_
ةيملا~اتارمتلملارذووماملاةي~بلاتتارارةرئة-ار-هبفتتعادقونايبىمااة_-ا-ريذرذقايسلا
ىربكلال5اشل١وجلامملةلماشةيملعاةسايسزب~وىلال~دؤ_م1فارتملااذءنالا<نر،ةلا
~~اة-ادكانعن~كشلو•ولعقملاادوق~اللخويلوهلانووشلالكشتربف١_هروده_اتتييتلا

ربة~ادومبلالنمتو•هاجتلاافهرفريسيايا-ةزرابلاتإهاجتلاد-اناوةسايسلاهذءلش
•ةيلم~اهذذهةياد_ءريرةتلااذ~_ذابدفصوقبسرتلاءنواعتلاوقيسنتلال__سربفلفب

طط~قيسنتناةقثلا_ذسبمبلوةلانكمي،تطظذمللةيلود1اةمواذذملالم~قل~اميفو_وم

ءول~اشةيمكماةسايسىلعيموومفم1اقافتل١تلامتهايهطنكلو•-ذيسملعلاةطشن~وتاسايسو
ريثيرتل١ل5ثلاةسايسلاهذءلنمه-اتتفيكء؟_~ةلاىلعمي1ود1١ماسقذل١أاز١

راو~ااح
ر~نأد«نيلاوسلانيذهىلعة_1.ءل١نألا؟رولاعلاتامول~أأقذدتلوتيل١-١ا
ه~اانهندبنناةمكدلانهنكلوءلذاحماانمادرمغوتماملاة_ةمء-ا~ذررءتسرببتلاةشتانملا

ة~.ا~انافءلثملاهد-ىلاملعلانووشةرادارط~لدمتءتاقافتاىلال_وتلاةلا-يفىتته
م~لا~اشناذذمو•ايلاحاهملةطوبوملادراوملابةيافكلاويفام<امتيب1نكيلملعلاىلاةدلاعلا
ر~اويداولاةد~امملاةي،ازيمنمأزبكملعلانووشةرالادراومتدشكنان~لاق-،ةد~ا
هرتفل٢اذ،كلذوفدنلانملة~

رذامدملثمءهد_ةسووبفلكلالم~امهدتارمةدعاهعيذفماض،ا
•هيلالو~و1ابولطملاوومهء-امث-وعوذتلنمكلف

ىدا~لالابلا•نيزرابنيلامبمرذتاوي_فتملع8انووشةراداه-اوتسةماعةفصبو_وم
ىذ~اوهلولالاجملانافءتانيسسلابداشرتسلانك~افاف•رفةتلالاتبولاوربءوت-،لاو



ربكاةنورميحةيساسلاتبداحلا_دنهنوكتسو•راذذاقباسنودت١رييفتلاويفثدتن~نكمي
لابلاطا•ملعلانووسةراهلةرفوتملاةينغلاتاراهملاةهوجةلافكوةيلم~اتاعبر~اوميظتتلا~ف
•ولنهانربوةينازيمع~و،ريدكد-ىلا،نكميكءربكارهقبوبنهكتلانكميفيناثلا

وتنيبدةيعطتملاوىداصتقلالاتملا~ذتارييفتلل،رسيئرلاهاجتلانوكين~لوهلانه~وء
م~ايفةيلكيملاتارييفتلانا.ديد-يلودىداصتقاماظنةماقانشبتدمتعايتلاتارارقلا
اهملنوكيسءةينيتللااكيرماوايساوايقيرفا~ذةلجاعتيعامتجاوةيداصتقاةيمنتنمحقوتيطوةيملاولا ه،
ةف~ةلوبقمتارييغتلأهذهنوكتلو•ملاملاىفرابخلاوأارلاوراكفلاتكر-يفةقيمعراث~كشلو
•حلطلاديجماعى~رساس~ىلعموذوةيانمبع~وتتارارقلوتاسايسلةجيتنيت~نابجيوماع
نولشةراداممهلمامتتنيذدلاةد~امه~لاتامولهمىرشاننوكيسءملعلابقلهتياميف_وو
ىلامميلعروثولللذبيىذلادومجملازفا-اتحيسو•مويلاويلتممه~ريثكبرثكانيعونتمملعلا ه، ل~~~بهمنىلات.احكانهنوكتسكل،9و•نل١بولطهوهطةفروملاوت١راصلانمعسواىدم

ويلاملاىوتدسلانمرثكاتايوتسمىلعةسنمنوكين~ىلعءةينكه
نوكين~_ونبني•ىونازيملا

~فبنيوةديدبلاتاهاجتلاوراكفللء~>هعتقوى~نمرثكاءنيتفتم،ملعلانوونةراداوذظوم
•ةموظنملا-رافرفتملاملعلاملاعرذت1داجتلابمثادلاصتاىلعممتربخويئفلامميبردتلظين~

ليبسىلعو•ىدملاةوساوتارييفتحمملعلا~ؤشةرادالمامتتسءةينقتلاةي-انلانم_وو
ف~اكترذفلتتاملكلازيهجتلةد،د..ةينورتكلابيلاسافاشكتساىلاةرادلار~،سءلاثملا
وبكاومىرورذلانمنوكيسو•اهجاتناهسفنتقولا~ذلدجعتوتيف~اهاولانميمويلااهمجاتنا
تاكبنئاهعطت-ن~نكييتلاداوم1ازباتن١رمتسيىتحنويزفلتلالاجم~فةينقتلاتارييفتلا
~رهجملاتاقاطبلاتاينقتمادختسا~لكب_فبنيو•ملاعلاأاجر~حيمجيفنويزف~ا

وعدتسو•ة-ردملاتلاصتلاقفارمبعافتذلاو)رتويبمكلام_ذورقكللابس~او)نثيفوركيم(
ةي~انلانادلبلاتلاكوحمنوامتلاىلعملعلانوؤشةراداةردقىلمةظفا~اىلااض_اةب~ا

رةقطنملاهفه_ذةينقتلات1•ايت-لا:-.~ذقموتلارهبنيامك•اهنيباميفنواعتلا._بشتىلعو

نمفلتختتلاصتلالاجم~ذماهمهجإوت_مفعبارلااهدقعنمةد~امم~لابرتقتفاو_مم
نماهلدب(اف-ءبنتن~ةمظنللن١5افاو•~ذعتقوى~يفتمهاوامعاممعونتواهادمثي-
ةيسبلاقيرطنعةيفاكلادراوملاودامثبرلاويدقتبطقفسيلءتطوكحلابناجنموعد1اىلعلوده~ا
تارازوق~رطنعتطوكحلاتنواهتافاو•،يملوفلاةيمويلااهملامعايفامتدعاسمباضي~نكلوءةماهلا
زيهجتورإمتخا~ذءملعلانولشةراهاحمءاملة~اتلاملعلاتاراداو~

ةد~اتامولوملا
ت~ولا~ذورةددمتملاوملانعتطولمملاراشتناةيلاعفديزتكلذباهنافاهميذطاومنهني~

ة~~،نيفظوملانمولعلا~ؤسةرادادر١ومةنورموةيافكةدايزللثاسونع~:~~ء~
فلتخميفد-اوتقورذتءامتجلانم:افريغوىربكةيلودتارمتلعدقمو~رمتسملأهاجتللارظن
لاجم~ذةديدبلاوةلجاعلاماهماانمديازتمدد~ماملانيملافيلكتىلاوملاعلاأاحنا
•ملعلا
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