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يف (متهيل ل٠٧

ال . ئقققتعجاآم~هعم ، ص. مه~ريبكحذة~ا~ه ل ١ ه~س~ا~.

. « لع . ها . . ١ ، س ل حم ، . ا . مه~ع~ص~علع~.~ع~ج . ا~ع

ةك م.،ه ور~. ل

.~-س~يي~بل~ي~ا) .~ص . سسسنن~. ج

١

ا~،ه١ . ل إنأ ،

هك ا هض لنت~(آ ةمء . .

،ج~. . ء~ا ال ء~ل ن )~ةعنتقم ءر~. .

ي ، « ق ل اإ ف

. معهت ث ،إ٠آ آن ز ذ

هلا رن مث

ميل لي~. ، ني . . ي~رت ا~ءهو . م~ميإضصك اأقثآذبقخ عاإنننل~س . عيهأ أل (~،قهوآ ي~هك اقال .~نب ث

. ل ل ال

. ،

. يف أ ةفآانهبزهلآملمإ .ط . .

.~. وه ل ، مج . . هج~. . . ك . ع ،

رك ليلخ تنيها

١ -رامس هتمهم~. قو هو~ليهس إل

هت ل قا )~-~س~ي (~{~علا~عء قاعا~هي ال~هب مل~إت،٠

«ق~(~آ~ه.~ءعحك هتفل~ملع~».لها~ه»~لا (~عءلت»، ل كي~. )~اع«حه«لها لسكقك~».

 





. (متهيل لاحل

سول سصس،همن . ل ل . ر~)مهه . . إل . .

)ال لما~بال و .ما~» . ا

ا~ت . أ لا ي .~س~ع .}~}~بنتن مح .~يهء ئعا

م

مث مهس اقن ك مهء~ه . ل

.

م
» ع~ي .~مجء~ءعمي . اسطم~س اه لا«»زك ل ز

، ما . . .
نآناي

ا ا }

.آالتاآاتعاآن ع ا ، هنارت ع~(ل .~ء مل . مث

ن ا .~ق~ل

٢ و ل{ .~ه~ي~سةكىم. . ه ا. . » الت ل~ج~-~- (~ع~لاعء آلا»لهي الهب (~إتإت٠

«.~اميأكاك »~معهب»ح»«ل ،٧ج٣اهه ل٠ كيب لهأ~اا~مهأ~كاله «ءأ~».امك

 



ا
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»عإ ملا

. . ، ع . . ، ال .

ه

. « . .

كف ه~. ويزالل صنو نا آل~)~س ا{تثيلملانلبق ل ع~ي قن ..~واو الك ،

)~مع ولخظعنه و اهنيب . ( وآ . هدهءإئمس مث، س~بال أ

. . (~ق~للق . ا اقا، س

ال رب . إل . » ال . مت مي~ن~ز~يإنآ وه~ه ا ن~أ هتبر د~.~ه. ن~و . ١ ه .~عف ١ ر~.~دك ؛ . ، ه ا انيل~بك رتنوم~ل~) . ه ااهإ، عئها ممقهنع يكحي هلقعل هل ز مس~ة، . نق لأممهقمحقهب،، د اجي،إتعا؟ ىتاتههاهعناملئايةت.ننتنثجقعئ . قح . ىن عع٠~ن

» . ص~-~ص~س~ي (~هي»~هي~لحل مت«علهي الهب »

.

}.~رن » ل مهتن لنأكا ل . ز ١ ( ص~ا ته عخر مع و~ق زتعي~هم زك~إمت و ملا م ي ا

ا . ز~إ . . ٢ . . ا ي~ه

. . ا

. . . ال~هآ .~س ا ه ا

ل ٢ ل ١ ، ين . كرتت دن لا ه~ر اه لس ا

امهتا~ا ا . ، سس~هب~ر آ~رتل~ي~ك يزورليلليفإمن . ا

آ ما هآر آمتس تلت ري . أ إل . مج ا

مه غ ي~ي (ها هج ، أ» ا نكس رقتتتقنت ا

ا«قؤل لقئئ .. ع~ل . ج~جي~س~ص ح إ . ثنتجاث. ل المان س، و .ل . ام ن ٢ .. س ل . رل٠ب هقهن )و . ك عي .

هأ~آ~ةق ل~ع را~او ) ( . ه~ت سه٠ص~مه

ل نيع س~س ١لس~}~هب~هبهي~اك قهعلهي مهء٠ ل~وج~. ل قآل ي~.~ا (~ع~ها~هي~هت إقثعلع الهب ل~قإت.

عاكأحهب)«هيهاا ك~هالاأقهنتاهي .ق لنتحمبهي )) «عأح»«هت)«هيلاا «هبقهح~األتم ال~. ٣تهعل ).) .

حاكنا»~ري~هك مه »~هيالأكااملحل امل~. )~له»٧ج ، لب عم كملح~هكلاهلل ».ء~كاهيأ

 

 

 



إل

ل . . . .

.

،

.

.

(

ا



. رتةمت»ل حل

. . ل ا ) أ . ذينءهك،كم ص~و . عإل٠ه. نكال ١ س~تيص . ع~.~د. ر~ء ء~سد~( تنإ» . رم ئ

ل ع~و .ي~رع~م ة . ١ هإللمث~و~يرك. . . إميلبآ. ع ) «ةئالىلمهلاههعر~. . هه زهيف ، ..وإ . ىنننن~اا ) ) ع. اللا .إ~هب~ون~أه~مه. . )

ي~ات ل اق واهال يإ رسء

. مث .

هبآ~«هبعر مكنسل~ه~هب~بم .

. ا~إ~م . زش~ري ع~. . . بج~»( .ا ل ع إمه~نيث »إا أع~ع~ع ل ل لي ي ينع~حس وار~. ، ه »~آ~نيز . ه~ت يزثيفا رمي~)~.سأأ ..{~.~ينهميتن. .~مهس . ه ع~ع . ج~ي و~أ ع~ي ب~م . . يو ء~ه . رت مع ع ر~ة الع~.بسر . .~ع ه ز . م~{~عةنم،~و عرز~.~رك لع~.

. . . ) رم . ه~ي~س .~هئ . أ هقط، ر~.~غ نط~.. ، . . إز٠ . . ة~م س هتءمي~.

ل ا وةإت. س . . هن~ت ه~ر٠~. ل ا هل~. ا نا ل اه . . غ ، .

» ة و~ع~ا ١لهكآ~ع~هب~ع~ج إحععلع ال~هب وق٠

هلهأو»«هيح~ك١طمه امل~.ك~»هثوا~ح~كال امل»ل٣(~هب ، .) كن~. حءكلهبااناه لنءلوكة«هي
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تالقنت ةن~).

ال٠مالنسخ~ال ق~ذ«

إئهلميعي



مقل~»{~مس ق~لهذ٠

لهف~.~ألممثألرئث ق~ل» يتاللا قن~ك

»معسة،ث، ق~ان. })~سمامي~إل؟ لت~ةه

مف~( ق~لامل ال ققلىفيبرق~قلع

لهف~لهم~به ؟~آل~ئ كقاف. ل تيب~بق»~ل

.~الإلهلإزطنئن آ~ل ل~حلي (~له~.

(~عنتنت اآئنلس~بل قوع اق ذت،

)~ورلثراو قلطت~ىبت«

فل~تو ما~ممأل ق~لة٠

ض؟سم~ال~ملن هيلي~(~(~لإناغمئةن(ةنةللللل~ذ لللأئث }~قلذ.

ملزثهسرلعل ق~قا

. «لس~ال~الهب ق~،٠ لهث٨امبنتس قمت~ك

أهلنيبه،ثسررققهت ة~نهل

«ث~عسون أوإلهئ تذ~ذا ال~نتن~املا ث~}~عت ق~«و

أجل~ق~تخي }~لهل٠

ك~قأمل ( مت~لآل



)

لوإنمب ع لئ اه~عي تلل،قمهققذ~. «هبللس~أ املار٢لممث~ل~. قلح٠

اي~توملل~لن ق~لمل (~إبااه،ن~عتم ق~يي

ق~لك «سمألل~سهه قإق،قلةم

قفط »~س~إمتتن لقي

» ققه٠ ال~١سملي للزنثنمريقي ته

خي لل«ال تمل «أعسليأيلل الئإفإا يب

«بوث~الل~أ~اب ت~هلك لهفة~(~أل لج~ل

إتللريي»رمئ~»( لل~ة «إتم

«الاني يسم«يتنهللل «أإسإ ك« .

إتمالة قرف ق~لس

اق-ميزلتلل «سيت قلق

}~«لهمل~رن هب~ال~ليمزلل~اه ق~لهك

الهل~وقي~سسعمتتت ت٢ق« اهل~}~هتننثلننتمئ قثت تنك

مأل~مق لج~لق مآ~(~««هبلنقلو،»وت،تال٠ل .(~٢ {~لهف~سمإئتين مت~لجس

لجع }~له~إتقني ق~ذهب

)~سمإلل قو،٠ الهف~تبل هب~(هم~. ت~«ك



زلحهاعننت~أل~{~لن {~نن ق~لآ،~ق~قه.

قلقي~سملل ك~ك اهل ق~ةن

لق~ل }~امهل~ي~ل قلقب

ئقلل~آل ق~وع لت~ي

ملي تينتيع لنكللآتنت~ىل امل~ط

}~تح~علأملحن ولل~ه~. انيقل~-.~اقلئللقمئل ق~ذهب

لآلل إللنئ ومعسلمزهل ئللؤن آ~ع ع ةئ مل~ذك

إئي }~عسفحلإل ئةننتل أن قذي لأ ت~ي

يلنننيسفلتإل~ن ةلت~ت لج~قلس (~قزقه مت~ةن

اهبا يلليل~لسم »لمس ال» ة رطاي ق مل

أ٢ة~ة اللنل لأثن~(~اأثتأ ت~«مل

لكتن لهلإيسعع~أ ق~ر~مل }~يتيا ق~لا~لق~هب

لسن إي مهس آت ث ق لذب ليس~عجتنمب يتلل~و

ب ل~(~سمب هبتتتتهع ق~ذس ححعحن النناقلإتلأخم »~ك.

ال~اقلق قن~مل ل»لهأريلله تقال

ال~يأ ق~ل .~المم~له تفآلتقآ«

}~إسق~) قلمت~ك لظ~يل تومل



الل~ول اق~( لريا~مس~أننملنلئي، ق~ؤف٠

لللمس آلإل «إئثي إلنئعتهتم إل١مسسلةنن للل سههس ق~لب

هلاهف~لاقيل ةسمل~رنجهتهير قن، ق~ذم٠

للتطس«٢~مس )لمللييلنلئن قن~). أل ا~تقت قن~ك

ىلسأأ١ ؟إث مل~هتنت~اترمل~ثكن مس زني اتتي }~لع

الآ~؟إئ الهتسع~لمل ق~قهق ااتسس،س « .

ق~هلاك ععج هلاخن قد

ق~يي س~ولتأ~(~انقح ق~قم

آق~ك ةئله١ . ق~و٠

ق~وآ٠ قق،٠

الأ~ا~( ق~لمل ليه«~ؤجل~،أإن ةهلال

أاسس «تالمهملل لمت~ة فئت١ ؟ أجل لثمل قل،

أل~زه زتبت~ننس~هن اكء ١ال زه امط أنه آ~إب ال ق~إهلنرتلبقإ.

(لنت ق~نور~ق~زط~اي ةلنتهاتت~آ~إب~مل قنل،

اولهس-مهوتم~نن ق~«ب مهتي~آ~يال~تئثم ق~ذل

لوس~ماقتل هسم~هس~غنس» قنيمسممةثئفيي ل~ةن

انهه~مم.مإ حتؤه. {~لإجظمئالل تقو



أل~اوهني ال~قمل أليتق ) ل~«ك

(~انل-انلقل قلات~لله~»{ اننأل ال .~»اللإللويب ق~ف~مل

ول قىلة ؤيالسهقؤ

}~آقتلةققي

كلمل أاإعنثنتل وإسهلترنتقلنل أبن امتي

آل~ة~سملل تلت لت~نيل ة~مل .

(~اناهم }~قزن ىناإهحسس~ال .««

أل~إلا~ةك~الي~ووي ق~«إق }~سم~ولل~مهلج . مل~للع

لأس~مهي~لل ة ت~ه }~،لسعآنت~أل }~لني~ة تلت

(~٢أنث أ مل~لك آ~لل» }~)~إسمآنتللليي قني

ألل »~ول أ للسئ~مل ليأأغ انل/اننأف إل

لإثئثي }~اللسسلإن
لسم~)~ة

فلي~لال~اباث لل~ة إة ال~تحنل~تن ته~.

ال قلي (~لغين~زب~ي تىلتم

٢إل~ابمب~هنت لة لقي النللسأمنئرت١أل~س قئة الاله٠

أل ب~ملأ~ةل ئ ربئ قلي، اتس~ائي انعنتسثتن قلن~ط

أللهات{ لعع بغ~رمط~».( قلمت~، أل (~ال أ ائ ق~فهك

تاللنيثئلتلئللال~يق ت~يمل أل~ةم~ال~ث مت~يلو

ققدن }~للف



}~متهن~ال ( هتسمل~سمه ك~ىله٠ .~سهللئةت إقحيهأن ع لتقن~ياني~رتق~قهج٠ ت،«ي ق~لهآ٠

يني ق~هبقلو ت~لإ٠

زلل ق«إلري ال~«ج.

نقثهسأعبعنتنت~قبل لق~ف ني~سملمو}~لةمللإئ ت~يف«م زلهلنتنحآاآإتنالرلرثملف

إل~و~أت وق~). تخي~سي~لهمل.~ق~قهزنم قلت~ي إلإث~{~إتان ق~«إ٠

« آل ا ل،ةقل،~ق~ط

ق~«تقوم اننال قفيتب«قلمل~نط

كمل١ه~يعن~»ىنئي مت~« الل~{~لال قن~مل

انن~}~.~انييمإيبثنني الك ألل~ث ق~يبه

لاه متقهي أل~اث قهلا

إيمل الن« (~لبامثهلمهفلل~ة قلن

يلإ هيل إح،ي ل آننيغتعجهنتمط~وموريه ال )ثيلهلئنع قمته. ع

هب لهنت رههث تالث لآ ملعمب تل للع ه ت آل

إإلهثتيل~ث قلق إلهلسهمههىلمص ئلئئؤن قن~ن .

ةقحاس~ةنمسهنمسمي بو



ه الق،٠ عبتي~زع ق~دهع

ولهن٠رههو~. «~ةه، لي-مضل~ليا هل~مل

(~أثننمتننلعس~اقو ق~للم لنت~لإ ق~ل

{الليت~إب~ال . ق~اهمل إل، قلق

الل ةن~». ال ق~ذ«

«نن »{~سم~قهيئ ق~لك

ممثانللهئق نتن~ي~ه»لملثل تململ

، (.~دممط ق~ت لانمو للمل~ك

ك~مهم وللل~ط ثثنتن قلع

مئس~يلويه ق نن زلل »~س~هيط~. ق~قهإرقلامل

)~مل قلع مقل ملقلا

وه متو~معل.تل، ال~انل ة~لع

أل ق~هي همح~مق قلت~».

ال~دهب همإئئة قلي

ةلليهلصنم ولل~). .~زإنتي~إمن ة~هلل

إت لمل ؛ ققآإلقهيقق١ق، إرلن ت

اآ،لقنتيهىفربقه

إتب~ؤ قن~ي بقئأئن لق~ك



٧ال«هتل،،لفت إت أ مل ث ت~فك (لللمسنتن أئههأحم وه

انح~( ق~أل~. ة~«مل

) هكرتت مس~ةلالمو~ملألل ق~«ه هب هل للك

قو» قلل«يتي .

دقظث~هلس مل~مل ق~سقققإ٠

. اه~يبل قهبمتلق يقل ق~يبلتو

قلع نل~إ~اهثب~ل مهعسهمل٠. ال~ي

الا~إل (.~إهنهنهن مت~قييف. قله~اله~ب رمعم~«رممك

(~ةتن ةن~))~. هلطهسآهض،~) «زن

فلةئ~سملل~( قن~» وي~مل~١أللللثث قمل~ك

أل ٢ و اث اهل الل ب ثه ق~لهك الأ سم٢للنسةنت لاملععع قعل

يرتم~انثميئل رس~لوقلو تذ» امل ق «

»~إثتث تلك إطه ق~لي

يعيترلهإتو يقلي لهي~ولل~الون» ق~«بقلل~مل

ت~ولب

هط~ول أ ت~اي ب~سم~ع لن~».

ت~و ق~يي

ألإنيريقنئث لزني~يننا» ةنذآجتةقل (~إققلنب، قيي

اللت~ح



ا

نيبم ركنم~إلعن»م ا

»،لل هنهه ةىك اهلهمآهنثهك ههنمه هههريهمهتمهتمه ممهسمثهقهكمسحتض متهم

نيع
هماص

رهنهع ةن~ة منط اك~المت~انب~مسنيب~هملمهسسسز ةل (~س~أنتي~الس ك~،س

اأتأئئ~بإ~تا ق~ل،ة (~سم~إتل~س~ينت مت~ه

لعس~ليهص~لجنم }~ذة للي~.~إللنفئل ق~وو

}~؟سم~قعنت~متنا ت~«ي (~آتل ألل«لك~حتك. سال ق~ق١ققأل اتلس~لل،سسس )~لثلللإ ق~انه

})~الزان~و . »~ي يلت~إئ ق~إنن

ايملس آاني ..~) -مم(هعع٠ إق~س (مانت س~إئئن إنئي «

ة

هللإيث لم~اه،إ،ا«سو أتانانهلإئلئ س~زتل»لنيمس

ق~قهإ٠ ق~و

هلإ~سمي ال~لآك )~لال مه~ألمن لجت~تس

(~لل ق~ا رقمب الل~،

(~رعقل~تسستن إئهننتقن ق~هي }~الل ق~لك

(~هتقث (~سمإتن ميل~إنتبن ق~هي لمعلل ت~ك

) المت~سسهنمن ق~ذمل أل تقإ٠



،ئنيبنل~لهو ههههني~اللت~ده. ).~تلننلس (هبر»~هنلنن يعي~هيح»~هل

انيلا ربع~هه~هبر مل~كن آن٠ دنس الولو آههقهم قكذ«٠ ،له»م لل~». نيللا

ربل بهي~مهمحلب~)~فلم ٣ههه~.

يتلك~الل ربعم~مق ت~ءمل مههه~.

نتاإلائ إلهس٠ ك~هلو ةن~نتاللأإلس »عسسلك٠

.

رتب~يل~لمأ هيهمع.~إمتألس لمههه~.

انل~ب (~همع «ملي~»~ب مههه~.

هلل لمل اك~. ةيإإثل لات الهم~». هب لجم٠ «-رمي لنثلدم ونيس

ريهمنكهمهمل

ساليلرط سلياللنع م~ههء~ممو هسهه مهنههل
،»هتهقا تهه٢سه.ة

آلرل،يللمخ كهنم~ي»فه، )~الللر أنه «ههنط٣،ل لهأتللع~قلط (~هه~».~قفهةن كيه هههطثنيني ؛ ج~سه

سنيب هنس

ةياب ألع٠ )~قهذ٠ حهههنط ههسهرة~ميز إمققيإقعب ئناههر،،

اقول اس٠ قنل،

هاهمهت٠~ق~آ~. يبلط~ا

اهي .~هه~ث ق~إ. رهن~(.

ة مس ق~آ٠ رم~أل~ي



تهههمنم~للم رهز~}~ذجعإبل }~همهم~بقليو .~إلهدلةلهله~ر١لالقل~ي عنمل~حال - ص~٢ها

يتم ح~سمم « ك ه~هبهمم ريههنطك سر~عم قسي~سولق~..

لتق اا . أه ا ال مثهس، ال~ةمق زن٠

مزل )~إتن~ل~كهم،هتم

«ان ألههطوسر. «لئ قسهلنه٠ ولهلربههنه٠ طسسرهثل.ه. .

ق ».~تلة. ههههره أأتاقسجل~لههن، ألس٠ لقت ري~مههريسجن عههنمم بهولء

ااسأئ ملس~مته. الل~ةم~نس~عههب اتنيل~الت~. عثنئث .~عيهم~هيح ه م~ا» }~(~ل~للإتق مثهس٠ مت~زط ري~عههي

مهنعل هلمهن

كط عل عطلت إهس٠ آ~هلك عهعههنهمؤرنثه وهل~زنهريسهت».رمغ ثلث

ك لمل ام ال~ث ق~لمل ريمهههك سني~»».

ريك ج

سمت~قوع آد. ئربدي يمه~ووذ~يؤليمتضرل.ر نينك~قوهعجم

عثملع امل~( .

قنتق ذإ نت~زل٠ هلهعكىلل همهه وحم~الت اتب سأيب~ل )~همه٠

.~. ( . . س~مهم ةنس ومسهسس~«ص



يليي الهس~ت~لاه~قعل. ةلغ~هتس~يويب عحللكنم

نئت~لا .~ههيت ق~للم لتلا

يعم~». ت~لط~تقس للس٠

كثطث (~هه~من ق~آم. آلن٠ لنثهم «هل~ور ،لىي~»». يطو~بسنت~سون

ىس~طوذلثا~ت دمم ات~و اإنتعره~.~ريو،ا ال يمتح رهههع~ق~) آنع إنهسنم «يلخي~ةمه بس اظآتئيذفمليق

«مسيه ».~لالت~كنيس ري~ههنه٠ ربك~أنانب هل~ةنوم

يمس متو~. ري~عههي سملي رن» بي لها~«هم

ق~وةم آإن لقلا (~همع طهبهي أل «»سىتههو ١ههسو

. هلالل ألس٠ «مهتبلس «إلله، .أنهف~اهلك~. مس~مت~وت ام~الللييي {ىهن روههسووووور،ز~ال~إلا بهسم

ذل~، }~هريعهلمثي بمنس٠

سههب~.~ق~هل لحس

ل~إل ق~تمت~. )~لامللقيه٠الأل~. ألس٠ لنت~ه م~مهههك سهننن رن» إإن٠ كسم «~ير ملققيسر~ةتعيكممهنم~م لينل هس٠ ق~قفلم نيسي~قله ط،ي~سن



أعل«إلي مثهس٠ ق~ول أمم ال~الاه إهههر قهتكوأل~ب ؤيرفم يتلم~لنلهس. لمث~قلالعأهههع~». مني~«يبسو انلمأت«هئام~إللأب. يفهس٠ قوي آهن٠ يتلس لههنهتوهم~«هب كملسي~.

ال~ريجألل~كلهم بيهم~هني~ةنه~. إثريننهع~رتمل~. أئرمل

إننل~مس لهس لق ةم آإب٠ آههنن «الكل~. نيله~«ك ينمحلتس

ي~)~يط هتامهم~من«هلهن~لهلتوحل آ~لوب فهتههنس~ل«~) هوهي~ز~هلس مس

«هه~». ت~). سلهملرلس {ةنهم~لللقللل آلهلم«أز رتناه

م~نئت~( إملههه٠ .

هعقو هاه~ح. قمع يمللي ميهنهم .~قء»ه، طههعهمهتلآ~يإلهوهب »~ل~و ذاهلهمه )~عحطلل املق~هكم~«تور عهئهههنس

لسفمهتم~زه~ولهفم »

أتاآ زيبس~يب إزن. يحالمل~(~ت «ههقم~نيبيب ذسم«منتهاله

«هسم~نت~لوقم ي~}~هرط ل»ربهم٠ رمج

هحيمس ههاس~آ~اهب مس

عتم~اله إهس٠ ق~لط )هه هس~(.~هب آإن٠ عتتعكئ ؤلههنس «اهب«مهنم~إنلل«ع /.~ننتالأل.



ا قار هيس~ت~ألم مههه، ال~ةمهم).~قةظس. «هه~». قاهقهب قهذهقله~. مس

ريو~. امهعم ها~هه~م (~ةقر قلع ق~لوم «همه

ل~زاج~الاي رهء الهلط ق~آل~قال. وس

ال~نتمو سمء~منو~. آإن.تلريس٠

سريء~)~بءم مس .

١هس٠ قآ. م~هامع ءههههههع ع(~هم .

تلةثميس~مت~». ق ات رئ ( ة ، (ربطهه ال~هه~متن آ٠ لس إم هلس عهه~؛ وجن~ق~.

هل

ييي~لايهانب~حتتط ».~تق زن٠ أطسع كههسملهتىيبني «ءاقلالل~ر مثسنم لجل ،هلههنهم

ينظ~قلطاو لنحههه٠

عمسلل~} مسحل }~ءزل٠ ألمل~إل؛ ككهس ل١ق

هسء~ق~و. مس

هبهتثن ميس~ق~هلك



ميههنس «كال~ليل يللبوليلع~« رهمء~ت،. مس

رمعت~ف تهب~هس~هس وب~( ربه~عم~». مههس٠

حسك~ي ا قآ مثههه٠

(~هم~.. قههب مههه٠

ثس~تمه~ز دع~أننمقن، »~هم~». ق~وي )~ههه٠

اصع .~هنس زتهم قلع لههه٠ .

إنتبثث ءيههمن~آ»~. {هسء~تلك )~فه.

هعاتتئ، .~هه~مع ق،٠ مهههه٠ .

التيه~) بهسم~لن~... زني~للق» لسع~.~وب .عمقي~ن~ىفإلاللل اههنك

«للذ~ك (اهلف يللأز لتي » «ههفم لوكل
ه.آ~.

إلو ههه~مه~ك ته~. سهثل معننل~بنهك «ههقهلس ««وإ ،لمله ربع~ز

{~للدرالس »همنهتميبم~يتيتو زلهبنم~اع~».

لتقل لعهه٠

ماهم~). متي~تصر~متنت~مسلالقببقل ر~مت~هب مه~ههمس

لهف~و مثهس، ق~لك مهههه٠

ل ةلح (~هم~». كانه ق~هل~ي قلقب متهبمت« لس



إسهئت~ولو «ههقهلس «كذذهك ةليلم إتلإبر٠ الل~إتهبي {~وبيننئ

إتنهاي عو،~أل الل~ئتف،ليلم~« ر~لق~التعت ق،٠ (~هه~. (~ههه

اققحمل منت مس ق~هلك ائتئلتزهنبه نتن ) دسم~ب ق~ة~« أل»مو.
رثن

هيهنن آنهمهنهم }~ك~،لهيلهب هج~نير !نينرلا~}~تتبهبس،ي سرب للههلهنن~.

هبجل هههمهه~ك ق~و٠ اني إتال (~سقهي )~.هه~ألىعسنىننيبن. «لمرك

إل~ي أدب مثهعهم٠ تل قث مت }~ىهلهنم ينيسيت ألمي «للز ةماقا قسني

إل~و~أل يت~أننميرين~لللانل~. هملس~ه.قق تفع~اتي~يب~عمتي وليم~هم~».يملس~ليبق~هه~. قد~قة~)~قصل قلط~قلت~. مههنم٠

ق ةلث لهس~. ةل )~هنسهف بهت رد٠بمل~و ق~لط،قلذ٠ مثههه٠

لللأج~.~من~تهب لههه٠

لاحل هسء~تل~.ر ريس~ق»~.ر هلقثا إلسا؛لىتله٠ مهعهه

وهل~ثعب مس ت~لءل )~لتم (~ييس~قط ١ههلل~هه~برل آل»ه »

رثي~يقت ماسم~(~. }~ذ~نط سهمئل «هم~).دنهم~ورب ق~لك٠ مث~هههس

لج هلس٠ قن~لنط }~(اعمال آننم~آلو آهتهنهسل~لطعت



لتئث»ص مس امعنت~،٠ قر~إبيب )~همه٠

تث ) مسقم اف٠ قثن إك ي «هنهم «كان~يف زلهيبط إنلنللل~.~ي

لهس ق~مل كرهبي ،ل،ر، }~(رثنت الإ

رمس~متع تمي~لله عههنص «لز~هل منم

«ىل زلويننمم »

مسء~آءء إئئبتنت~وللههه~. رمبتط~هلا ربسء~تله~رهب عههه~.

انعط اص~. انحنميو الها~ك كون آن٠ مئث «رح لك رتم~هافنم «لل~ال }~ملمبلهم

مسو~ج~}~اق لملانه~ريوب~-. ) أثمتظ، ال٦للامى خا ي قثي ريسن تأن مهبهي عههنمم مهل آثلن٠

هإهبئ، }~ععهطنع

لال،إ، اهنم ع~ث~ر لمتههنيهلق سل~و ه«أت()~لللقملسرس. سريء~متبس هتمهم~هبل.د لبإ~محل ههظملجمجيههميههق~ق~. -هس~قلعم آلن٠ م»ل «هنيم زثيتآالهه »).~قلقلل أيىخ«لل٠

هق~ألمل~أ نكس~٣هليت آلهولهن .~لرنهسب. ايا~(ال~للقلظي«~ع أعهه٠ .

اللت ا~ؤيي الماك~بر » اني هيبهلللللللقل «هلهجل «كلمتلل ثاهل~«هب



مل ههمل~اهم~ات~. ق،ه ةك تقلا~ه مت~قله ق~دهو،~الم لا~هس

طا هس~ك~آ~. )~ههم٠

وهي~هه~ك ملقم، آههن ميس~«وهب~يألءتق (~للهتنت

. ئثن ئهسه ح~ريت~إظلهلهني. له إنتلئ «سيم ٠أأزقكهب~)~عهنكهثلمهت. ق~هل،~ر ئل ق~،و٠ مهس آإف ب~ب عنمتس~لوا~قعل مه»ر٠ ملعن

منت «مهنهم~هنل،ذ «اقووهلم~قلا آلل اس. طئث (هه~». لقء ه~مهمهي سناهل فهه.ب،

ملاي~{~ي هساأنر ههمهه~».~ذنقهو. هل~{عذي لسم~بهذ ذل-معني

عهه~مم ق~يي مس

وهل~ول هاهمهب~قلق لح~دهمم

ال٠هلا~. عضخن~ال هل (~هه~». آ~الور ه~هتمه ههمنهل~سل إمرهندهب (~يء~إلن

ا ال أننمنمن ال ز ألنننبس «مه~مهم يبن مضمرنهمي»للاكل لههه٠

«ههء~متي مثههه

ه؛ل مه~عم~». » دنهم إ٠هجس~مهل~هس ؛ .

ليق سه~». قلن~ةهب مس

مل كنلن هتملعم~». ق~له ري~عهههل هههتههي عبن . .

هلاني ال اهم~همع ت~لك ري~هبهن ريههنلنهل ركي



يننأ~لتبي (~هممر ق~هب مس

يننالو ..~ةنفحل مس٠

ةين~لآلم لاس

أقننقااآلع٨ الهس ق~ال،~ق~ل» لحهعه~.

نأب ممع~مت~عه. عهريه٠ (مههبنت~هاقاقري~رهمي ةنيب آم ينأل~لتوء عللل ههههيإ آههغه «و،~و~،ل»م

آل~بقلل الهس

؛هح » هاههمهئ~ى ق~ل آلن٠ ع اهل ةنينس~ليف كف~مهن.ر
طم،، ا~هه

.

إتلهمهى هههنم٠ ؤ مل ؤئت ربههنهلنهم«لذ {نوهلي

بن،٠

هضمهيظسنسة إن،

ذه~هداب «مهري~». مت~ذةب ثهمه.

لانن إتتن ممجيههه مل زلمل أف٠ ملاي لل الليس إنولنههنط زركي إلل١

المي~امت ميهضم لوأل~«يت اااينهلثهعوزل»م~« هلس ق» ملو قلت «هسنك «ان زلههن

«قر
امهعم اههجو

يه~«لان اإباهق~( لثم~هلوء آلدنم يام~ز ملأت~«ةتلف قسنم~هلو

اهل~اللاي ملي «لل الههمنم هيت ذيلهف، »

ال؛ إلس~ق~ال لهس



اتاي مسي~»،رإآتااإني .~هههكى يم لح~سمل

أتذ~} .~تهلت.رإتتلأن إلهسن~ق~«مل لحههه٠

(~{~أل مههمهه~». قلح عابتإب~لل~.~امليتي~ىس~لوره~ات» ري~هم~يب ق~قةم زن~مس أل~(~وال إتتطعفاتنت~ره~الإ~لط الام إتتيم مه~همهي~ققهو ألمي )ههنهتمه~هبه هتمس~أتهويإن.

الهنم~آوعإ التطيهلس~بن~إتتإئئ يلنطقك مم(~هم .رلته ،هم لطم {مهسيو رله٠ قني «سب

زنهإئ و اعه~. اجه~يل لنت هههههمعب ت~ؤم٠ر ختت الري لل ععمم٠ قذهده~. نتيهو

الل لبيهنانههم للكتء أهلهبلم مهنفوء زنتلريأمع قسنت~يسس~لعب كيبز انق

لال آنسنه~لإذ اي~هلىلهل. .

مثهسقع٠ «هضم »»{~(~لم س~).~آتإقي كنس قإك

رمس~قب~. اهيلي~رئوك. ننقت~اانن،لثم~س ٧ههبةمممن~ال باللبي~}~ئق،قثاا س~هه~». قلق~.. «همحه٠

مالالا س~اليا سهممي~متي إحههه~.

اي~ربلل مالل~لال ٧هع~. ةلث~رسسد»~اينمي~لال~عي (~همع ق~ةلع~«هرققق~.. ام~ءههس. .



ا

ا

ا

ا

«ة~لل~لل~وو للق،ه~»~) سنت~اللي عهنلنه~«ب كلهت~أللت.ر باه

مه~).~أئرس طسسسهز قكسهمىننءهس~ق

هبأي~رسيملا منغ~متل .

ىهم~ق~ك إإن~س~توه »~اس

لآل كم~مم ق ق،~ر (قلس ثهممسه~لمي قب مههم٠

أالل~ه زس٠ قنإ٠ أق. لطسء~عقنو ؤرلحنم~». راأألزعس إسلثء~الت~إنلهس ة~}~تلقل~ت~». لههه٠

اللئ «هه~ت قللل٠هى مه~هس سهنههل مك

اانت~ل لسع~تهس (ههه~.

إانت ٢للي قإلده٠ ان~. م~هبهه) رههضل ،ههل إن٠ «مهنهم~ويل ،رلهلىن «لب ات أنننللغنمم،

ةن

إننلهإينقب ههبهص~متهي مهمه٠ مهههه~.

أبنتيقننيع هت~.سمه ق لك ه~جيهي

همضهت لهجن
.

.~هم~». ت~يهب~يلايللا سمم~ع قانرقهب~قلخل مه~ااهم~.

مئث لوي ههههمب~قا قر~ى (~ههه٠

أنهثإيييف مهعم~قلن ٣ههم~.

اللت~س~إينني راهن~».~حتك كين~ل«لهت.



«بغي ربعم~مه تيل آقن٠ آسهنم أهكم،ههظن~«هو للأإئنال~ز آنمهنم امهتسي

ل~لال ول~ينلاللللإئي~مت~،ير مسق قذك آغ امبههغهلحل اينيك لهسم ك~يلهسء أهت»همهم مف~ةنعللا

نمنت

ملههنتيهه «دي ئسثمجع يذ»

أئخ~اث .هم»~. ق~لالء سمه (~هم~.سنيل~»». ق~لل٠ اإنني «هضه «للك .~إلبلث٠ زز~هنطنتسلو قط~د )~افهمر~يب عشألة ؤ لهههنس «كقزط أنههمرئعمهرفه » آج~ألمهل~للإتنن مهب~تمل )~ههه٠ اف٠ قو~نس

ه~همع~تلء مهني هيبنكجلرئههط

رييههكلته~. وس

مهمء~ق~،. لنرههن ،ذ، فههسه~رحةينحل-اتيسير~عومسم~ع ((~هتهقهل نللممسقرول٠ ئهنهه ،ل»م إقجيالس~هس».~هتي«.هم مثهس٠ ق ك ن~مههههل كم عغسهسهسوهل انهترم عههمهئ ذلة لاف» ل،لمل

ابجع~ألمي ألست،. مههم٠

عحهللتس (~هه~». ق~انهب ري~عنههه نيسدنذم لين قثس لإة قهللن،ول،

ةحمق-هلك~حهحمنلجمنههع.ك ورب



قاالةت (~هم~». ق~ذهمل و~س

يطعن~لبنل (~هه~». ق~قلخ آأف ريسعء رهدهنههتهله~ومه كقطةتععز طمي~رمي

إآيلهنبهههم ز ط~هدي إنتعنضسرل (~هم~).ت~اللئثنيئيقل اهتين~هللع~متمهم

هههما ت ههلنيق( . هفضسهنهسهال لهيلنهرت ك ح ي
ل و

لتل ضح .

إئقهربس~ق،. مثمههه~. مت~ال اقحل مثههنهتىهه انهء~هتهنصفء ىه~يقينبن ممه٠هتىم

.~إسزنمب »(~رئلنهبنض «لو يبو او«ر٠ نه~لهي أل~آنأل و~«ا

٠ة~ق~هب~. رمهبمهك »~هه~منسنوي~،هيبي مت~قب مهنكل هتنهنميمهلسر٠ إت~سروممرلهيإعب~(

ينانم~لي~س~ينتم مثهس٠ ت~(~ق~تي~قليت. مههه٠

إئآلل رسب~«ي~ر~نانئتتع ياتنت~عصرمهس~ت،.ر ا ٣عهم يح ا ريس~قاقز ي . ٧لت٠ألس٠~ق~قه. أقغئ~(أا»ههمنه٠ ربدم~».~ق~قل. مثهعه٠ .

إثه(فهل مس٠ ق ؤه~مل ه~هيبهه «هضع ،هل٠



دحل~ا» هسممتقلير~.~الال» ق~و~ك لوس

تيلاه~اللي هسيب~ق~« هلهمي سن» لهجن~.

ها،مم~م~. ق ذو٠ ه~هبهريني مهنهم ورك

سما~مت~بذع دهم~هتين ئو»صمكالأأح~ز إهلهلهمملنمهم

}~انن~لختن «اهمما~.لق~زا لاس

{~للقزهمهسن~متقذرقنت. (مله~من ق~«و~. أ~هس. .

ئلثهي ربدم~ع ت~ع،م~. إيلههههنهم )(~وف~س لل . هفيب~}~انلنو~نن ئ ملهخيي

عبط كلمن ق~ؤمم رهن~(~رنهمممم ؛ رتسه~.~ري ؛

مل اههس. الةييإقل~ممي الاللمل٠ لقألل اهي~يسنا~روهزل

آلىبلع~يو قب ههمهه~منة ق زيل~). ري~ريب سنجيهل

»ههو٠

منغي مس.~تإ~ي وتياالم~جس~تهب )~ههه.

دنر ام (عم~». آ وة ري~هتههمل رههنهههي لمك



كمه سنهليمهته ههههعنالعههمج ١ؤهههه لثمم لن ورهعني هتنيسن «همس إئتهي

نيت ل إتنهرتئنن~ي» «رمنس رميت~(~ذههنلهم «للب~و ينيه~لسر~وهوو عم٠~».

ثح مس ةري آلنب. للهمقهر «كلهم~»». ،ال~«حقن «اهمهي~ال إينب ميهعرتس »هلهمه قلقلل

«للق~(~قالألقه إتتهنت~ردم~ترس )~ال إيبيعح

هل سقه سمء تبج إن٠ ميههغهم سيت~سم~«لد إخىلرنلضرعههنهتيفلئق«له ال مهس لقني قمنم إه،يهههثنه تسنا~إتسي لالبو~مبس.

لل ل همسء،~مت~ال~، ق~مه~)~يرل~اليل~لل ل لع~س ط~ل~(~ال بهي «عب~رنسمس،ست~س وهمهلهههم~ره ر~(~ل~ال~.

ريل~أمقلن لههههه~من ق~ذيت ه~هبههك سنهخي ريمهل٠

انتتن~ليا سم~ع لمت~وهب مهههه٠

هت» (هه~». مل~لتي إنن٠ هتعنم~ذهلهلهههحم هبأي~.~زلاللو،، «اله~تذ تقأللل~ز إ» لهس

« عنم (~همع~. لقة~. . مه~سم~قيسهمرت أإه٠ أفهعمههل )ههطم

آلعسمهههس٠
أل»

نئئ س~«لل~اب رفم~توهال ك~الإزهي~مج~رزيلئ بسلللزهإلإ عهك~». ق~قزل٠ اسم زلهنمفلمر «س»لللإ

لايرل~تق س~.~ةلهلثل~ث هبهيهتقةه٠ إقرنسيبسق همخيه إنثنهان،

فيلل ت كمهننء لب~هههس لآ~مل «هنلنن هلقثب «أل للز ألهلمفهيهس
)~طلت٠هانهع٠

هتور~تتأل س~).~مهههم.



وإهه~ه» .~قللامل لظل~أل(.~اليس~ةهم (درل~. كنقذ~ينو~أل يبستقذ.انم مهلهثر«وهل لةتململهر٠

ظتهلن ئسظولد~)~الل~ولأن ؛~ق~و٠ أمنتطليييي~يلللهتل .~قآ٠ كن رهه»نطهسثما لنل،ل«اي~س مس

ق ي ينع~يمهم»هههس ٢

.~أرللأنهل ههسهم~من إق~مل آإن٠ إهمممههنه اتنمهسي لةةلي آنصهنه~رهن ممههننم

مث~اذ ؟ ث ام ن قلعم رثع/سوسم~يللس. »ثلرتلل إثني

قن ة أكم لوه أل٠سلملس المههمههمقب

(~{~لييذعدهم ههجتهه~. ت~قلي آثع .~لفتهل ٠أته٠~ىنهم~آلر. آتهمنهم زلث»ه

نئن~ليل رب~هه~ك ق~«ل لههه.

هههههمه~)~ار ته آم (هسحل ابرس~ألت«ة ؤإ~لالرسيب~ايت )~هم~من عرهي لوالو~.

اهم~إللآنيئمت عههب~ق~لذع إي١ إب~مل امبههطه «قرهت~خنع~«يمب يملس

آههقم~يقتت ألملم~«ر ي~لهس~ألل اهملههفم~«ل ذلهههمهي هش~.

لئنثه~أل مس~».~ق~.. م~سني سنيل~انهه~. للههعلهع~رس~ه هل~هسنيم



اللاا~س~لل~أل~ر علول، عيب~و~ومسلل~ئإئنتن~ر أإلررزوويتم٠رهمم~للؤم يعذوهللةةئع~م الس~سل لء~كحنم~ىلل، {~ؤهاأنلا س~لههه٠

بآس~قبع ق~ا~(الأ~{~ييي إئصم.~هنيد~ووي هعحلهلليهانتم~». ل و هههمهم~ك قلن~تمل م~هههه رههضل~ثل~. ،

ملس ت لك ري~ههههل هههنممي »هل٠ تنلميثيسسسكن

اههو٠ «هت~قلنء~ز وي» همهس~ب نتن~لنلرليسصص هني~.~دلب~نيللدم

،مم تسهسهس سنل »دثلههه،نهلنل ري~ههنهه رهامءنهضس.

سقهلق مس ق~وهل~. يمر~مهلملا قلط آنهمهني آلعلط (~ايلابلللل

اله( .هلس مت ة هههأ . بصس~هم

إاةنلخن (~هم~محل ق~هل ىلل امل انه (~إال. «لهس ولرم يتئتم ل ز .

يننس~رعت، نعنتنإتئ~ل

إئثو ٣ههع~. إئث أ أل٦ا~. عنئ ئ أظ ربعه~ك قلع

مت~ةههب
(~قههر«ق٠

أآق، سهك~». تبو~. لهم «سم

}~إقهنن مهم~م~ق» لهس

لقتعي {سنن زسم~قته. آق. قهلنم وهعهر٠ أهلههه٠ دهمي~رم عقكإ لةن

-افلز لئههنعهه «ر~«هس»~سف منت~عيلإناز لهنم~لكوم لههلم



للثمثنن~)
ألههم~زقن~( لو~اهمع ريخه٠ه~.~ل~«ا آ

ا~ا~ا اا هه~».

.~ههميههه مستقي لك مهل~سهننهي هن»

مس .

. ةهجل~هسء~تور ر~ئتنتنت .~«هرق(~قريتننرنرن .

ال .~ارس٠ عيط آل»م~لل
.~(~يطهنملنتهت

عهعنميس~اتلقا ق

لتهههد

.

،

ت ا

مهنهم~رين هثسسهلهل. نعمسي . «سه~ىهم

امع .

ي~م .ج هههقهلك
زلهتلهيه



ا

زسم. ملاس~تقلللق~اللت~(~يس( امم «ث~عال«نل رسبء~الأ»~ق ع «هنا الجإثوي~».~لمللهالم ماس~ي.ار }~ق~نط هدهع~دههنهي انهبن به٠ السرم }~هريه. مهههه~.

ري١الأت هعيمن~مت~ال )~ههم٠ .

ال أبنتي هليم~ملم~هكم ق~رء٠ لتهه٠

هسم~..~ق~لزل لههه~.

لل~ز ا » إههه٠ مهم~رههنهتر )~مه،نههههريري~.

للأهئ~لم هين~ةن~هلق الئل~لل هيمس~مت~ع س~دوه~دقتفي~.( مثههه~.

للئإني م٠الإثئ «درا~. اي إانتن (~هك~ب ت~مل نيمي عههنهع لهف~.

نيال « ىلاها عم~مب ق ك م نيه~. نيمهم هنيع ىف رتع «همء ساس. زه

.
يفهع

همه

سههء~ق~ع٠ «هومق

انب~قاقب~القع عههك~)~ال )~ههه٠

«هه~». )~وق٠ )~ههه،

)~هم~». ق~ل،٠ رز/امهعنم~لن }~يتين«مع~هقد~ذوأل.ل «هه~ة آ~قو لت~هخوء



القت د~ههبن~ق كنيع ةس~ساق ليب،م

للق الك يل يكل~وس~ص منت~ب ) «

لسر، آننهي رينهم ع~. . . . . . رين قلي ههره له ه~هسه سنهل ل~مهل~.

الهم-سإ~ةتنعهعهسع وه



قو (~هعلق تمق~ر١تءهب مف-يمنن سمه~ملالللومل ا

لترن منلثنمت٠ يتي~لفقهب التومي رطههلنلمت. إقهقق~رهق~وهب »أئئ د ثح ال همع

لقي ةنهك~رهق~برهب ألإإنئنم~ال قإلجكئئ لللفنمسلاب

دنم~هلدنكهه )~كين آسهنه~اع~يب عنم ني~ني كدمسنه~نهت~() يتح صآهك يتف ،للمثس للك ا هسههي مل ههنههممط ع«لهقمسمدرا لفه٠ ل~لهس

ملك
إ

تقت~متت ال نث-لل س~نيم

آجل~نننت إآاعل طتئت لل~ال ن~إنت~ال

. ريمنههل مسعممنفن٠ميز~معنن ريي٠هه~كمي مل

قلي طمن~قلن ٠٢نه~ق الآ يبوم~يورن~.

. )~{(~سعلممبئيه اتتلمئث

ليلل~سم~{~خئيأثبئ وي~قني~لالانهمم عن٠ لهسيس~قهنللهل سم~انمنهينل،~ي ز «هينيع نمتكلبه~«للهو ينهم~رمههو. ايو~هب~م~مسللعم~اهل~خا



يهلهنه~ريني رمس إتل { ي وه٢ عم~ثهههس~.

مهنهههللننها عنم ولتيس~٢نع.إ رل١لق~قر همع~زثهههي رارمتساب~إنئلئنلمتمتن~ها~امي»~يلل ث~سرههمعهم~ع .

ققد هتب~لال ملس ،ئيثستمقهلهم

ةللق مق~يع وي~اهل هلنطحتي»

يتام~لس~نننيمتبئين ئلللرهرعت

. أو~س أآتحتتن.~أنتخ~عتمي ال~}~ؤبتن رل ليس~(

إل،ن زلنهمم سه~ال~أ (~سني~للهمههم كلس~هيب كمه~«سه

طتهه مثيلفهجيسمه(~ههههههل ةنم~مهنهم رثهرلإنمي فلحيمللهلر ملف٠

ق~«ك~هي لع~رييب~قلل~ب ته~مل~أ~» ئ أ~أئ

يهني {ناهيل مل هتمهم~عنم~نهم ؤهلهسهه رتيبب يمس ملهتمتي٠ صهل«مهمحل يللب~.

قلد الت~يس له~سارل»~مها فزسلسثل..ربهجخل~ينتعي ةنس عمسي رتم ألهسس اتنس~عمهلممه كيميس

».~متردسسقلمثب اسنرف خهق آلمربسرقهزبي مسزاليتي



ل م مث~سط قرمي ئهللآقث سوالل~ال اتتثخلإل

هه~المل لله إ ( ملق~ويي هلللمىلللل

وي ته ل يو ةي~ا (~اللل~و

رللهسهنسيس٠ انم~مهي {~هههمهم هسيه~زتك »مثسفتهسنلمل

انسهنتربناحسلهنس قلرتيب هنتنملهيع هههس«هيلنتهريسه ،

إسلملم }~زئت~لل يأن ل~أ~زقلملهلك~ال~ري .

؛هخللأبنثسس~{ «الهجل~اق متت~امل~الل

همهي اكرتت ريللط لف الأ~ال~م ملل~هترب ت~(~لل~لل~الأ~هم

مس~إثث التعننهحتهسحل~)وهم٠عهتع،~امل~هتيبل~ر~مع~سه~هتس~هدسي~هخ يأن~( إ ا

لل أ ثثه ميبلسلرهختعبنمبك

دفههسعهس

كهنا
ل
كن أ١لنهلن

كينس حنمي سثهعئل~مسحل مه٠سإهثنهىمك

إ~اي سهم١ عهنهتهال لهك٠ر بغ }~انينمت لتقق~وك~(. للهسلم .

(~سم~زثتنينلينتن ٢نتللإي~ألمن~يتي

{لعرس~(~يمس نت ك إلسرهمسه٠٠لهس ذا~اعنفعضجل مهههابلهبم ق~ت هطملتسهب يلنسثني



كل~ني~سم~هلينل هيب~تتا مفأاقسال النأت~« عععللآ

قحل~يقث~قم~ةي ل~)~للثئئت }~عنم~اييتثم هسسمسهيب،..أمل~هتنيرق قحت }~إسقيت آلغ آما٠ستممنم~لوهنتمو-سمرك~اللب }~لآل~مسحي ز~دنك~لهم~قي }~لتل~عزتنن ىال~مل

. هك. إكههقه~ىب لهن~يليلل {ننمت~يلاير آنيرينه~ء وإلهله س~لع~هعه.يع~الب .

هههحظصهتح مس~متعرتعهل. لنتبسم~لفقل»(~آوإ. آالن٠ )~مهثنهيه »~هسمه~شه أل

قق تهئنلس~الملل له ةنهم~هلني ».~همعن رقنمسرت (~سل ج~ععسمي قمته~ه~«و ذم~لمل

ققرت إقث ه قثت ، هتنهم~را~رنههةم بل٠ قه~هتربن وئر٠ ذذإ٠

إل ال~ألأين هعض سنههلرنفز سهه،

}~يبهسهسمسنمحه ذه~نننمنس

(~ةنيهلا مليركسعمك~مس~عتمم~مهقبسي~منعهمس. كيت ور~ريثم ري~مههمل ريمهنمكم كلب .

«تط «همسوم قحت )~).~ههعأ،وورت

يضفي~قثت أل رسسإي



نيلم~اك~للإثئنث (~اثثأهلني أثسنللتت .

طا ل ثا زئت !فل نيين الإنإئتن عن~اإثل!انن-تتعن~يي امتي~يلاله~أ .

ةسنإنرم.. الئل~الاكس ».~٨ستمبم قن«ق٨~.

(~مثلي~{~{~زنلننتنن (تنس~انهت الماك لك .~لن٠

علإ طهن مهأل هلهمنهم يمهمممسارلتا

يهبلنضهن

ؤي «لهك~مه

متو »ههمتعهيبع~م }~هعنقي إتههنهم~تمت .~يتيب

}~تتنيني أثىل {~أهثللث مين~العج هيلي~ل~و

ع قبي أل سف انهسيبنهمسسرب م~هبههجمل

نهم~رنوالر

).~دنه رال~} ىسع~ممنمهههه ررب إقئئي }~?.«(.!.سيروم

لتييييهييي

يتلل~) ميههممهم.إلههك » إننهنهه~مقلب ملآققتس~. )~مهضعألبهم.
أ~وبر

ذت }~ل~مسربتل تننيتهلعنتنتتط خامسققل~( «للملل

رقي~يئلممعلنثلسل~زنل ل يليي~أيأقح ارآ ة «علق



قهههم هلينل~غسسضهس عريهكعهم كهني ملس~هه إئي كه~. «عك~. ولعي~ع راهن تمتح

رينليلنع عناق سمن إطسر سينك~هتمع إتيعهنبهم ات #~رلنيسهممههنم.«ةتس~ةس~عسي

ت~ت أىبيهمل. ن~ىل رت~رهترت~لذر )~مضهي~».~.~للهن يرنهب~مييبثسسد».~ةنهك~الفا .

إ }~إبل اني قم عبت ال~ال~أن إئي يثثيسللنتزهال تلت~أث

. مف مل~هبرل إئهئنعيمس~و ليل هرس~مت~إبل ليهاتب~متلي

آإ إلقثث~أ ث للعتت يم-ميال~ل

أهسصسمس (~مه~آهه مهنيب سنج~إنسنكم~ر هتلن قههم آعههمم

يليا~تنيت~هي فقههسهن ريني٠

انم كي آهجملىنمل ريع~مت .يلآو~ة~.~و~مم~). زلنهلاعنتنت~(~لحنل )~ترلتئت١ال~لتل~للعم

(~آإن~ز~تنسنمه«

فليب١

إجلق~» هب~الل~هلل

«هب »همسيبب .~طههل .~آتههنمه ).~ةسهسيها رليت «ووو~.

. (~غنيب~ي~القن كل»~أثوس إئلإكاظلمتتنن .



{

فهاههقهلحب أفهلم ««ةء~اللاب )~هيبربليع(~أتقي٠قئعلإ~ز «ذل~} عييبنط (~انيسل~الم~إثقتز كانهف~دنم تللههضا٠

إقليئئيي~ع {~مس )}~لمس اك~ة لننمؤرزبه ألمت

مضب٠ ال~مهنيب~نمي~فق» آلآلئ ئقهل ز ةطنك ««لل«هنهمن لل لاين

لقيال له ع )~ينال حإلب٠ درن «كمبكهنك آإ»ق
كتتمتن~»(~الل

مه~. قنتلسإتهمه٠ ريثىجل (~{هانميب تريس~دنه~ةنقم رثسي ميو~ملس~سه

كمء~هتبي »يري٠هههضهه هعم~كننس كهسنيسهولنهبلم علهلتو~تنبهوهم {~سن،هتسنهتغ !هعرستل نق

لنلنئ «هبههمع ألثنسكثكفيل~ص هله~يت إلثه ريضه زطس امسوم هريةههاسضهو ح~آل~. ق~قله~ولع~هسه ريلهيبهل يره~آةهنهريهلم ثل«رمهي~رطهطس~وث ، ريي ربكنينم ههفف انهبن هانيب~يبه ىلت وهسحلهعهيبم همهي

إتهم

زئهسىميبع ملسم مليبرلهلبل جهانم هه/ههنك مث مظن~هتني سه

لالالهب س~صطألانتييل أح؛أحئل~(. .~بيآسسنن

. آهبسع~ه س~ريس~مل كدي~كمي ٢نهرعي
ات

نمسلعملهمسصنك

ر«هكههه كت عسثل كعم ريسسملنثنت هلنمهههس

مهرييبينعهمهمحنولهع

.هليك



ناأمممث إل، اثهسسههه،ههسه كمه ميةيبههإض سمنملمائنرن

كيه إنهظمه ننههبمث قضنلس~.~النس آهسسهنلههم .}~ابهنو ؟

٢رسيلبم~رس سنع~عتوممن }~ىيال~مس اهمس (~عسسمس آننه نءه١ ل،مءمل،ءه~ل رنجسهعهنهم هملس

رث للمممسنم، أل~ىه ربلصلههمع قثسهنب ).~يسنك~وسيم ريك

أإيئإ }~اههسطقزين ئإلل ؤث ٠٧تهلت،تأللعئي الس~لات

طة~هتنننتىل~قن }~ثثزئأني رس~دهي مولب~وك لط~كنل وهي٠ اه~»».

» . سل~إ ، إتهمي~مهنف~مه~كا رنيبلس~{~ال ا~إ هلني~لط~( لق»ل~(

الهس

لألل~س الت~عسةتالمهإهثه ةريس~«لهمل امي ».~ايميرتم

مقه اههقفي~. ؤتئئل~زه لئههنلمهم~ع~و )~هننلههقهليبهؤ ذطههسميبهإهللأرس~للهت إتنت المههلثجسع هلل مثةه «ربس٠

سنل عسهيب )~»».~ينريا سر~إتتنللليإنق لرهط~رييبنو،را ررضل ٨ن،أله مث هنم إئ «سنلل انه رتيزحتههزلا »هن~مهمه زنت~{....~لمس هب~ني~ا

. )(~لإقنسآتلر ال انع ذ~هه~ة }~وسب }~مهنمهههمه كمه~»هثس ملم

-لعفإ~رعحمممونيهس، . يو



تيعهللنلليك .

الف مبلس رتسل~« ل١ق~» )~مسه٠~اهمل~قلن لهو~(

قلفههههةرين~بنجل ذ ومس بهنل اهس كمس عنمهسعمم ذسه~ع كعم

هل~هسسمثم

مه~عهممج ،اممىموهب ضمن، إلههنتملهمنهحل »٠ههم )~يب~سه~«ر١لق ؤلنت٠ل

»هنكدعرس. ولهثقن~لوي مهل~..~ل س~ذ(ه٠م ةسثي حنمل مكمهت

٢هههري بهههكريجملههفه يسني ا

انلهس~اقئمي ة~عنتثالعأ،ئثتن~أل~دم ا

لاس~ؤجل~هنت رتيلل ة )~رنبللئنت
}~يس~اهئلمل~ة

الآسس~)~}~(زنبتأمنيتي عي لثمل الف~لهمتن

مأل « «اا أ~اا ال»

سم~٢لإنسخ إننت
ا ههههه

لهفإس السهقللل ل للنهلايمم

علإ» «لسم آنتلرل اني مل إئإ }~اهس»ألسم كة اقلة

»انل٦~ل~{ )~سغ١آلمس)~المع~ةللللفزن )~الثم اققنلأن

يلثنئن إلسسهنسرييبري٠٠(~سا~للللللأل هببس~مملخأملئقهه



الك آيليههههههلسه وذ~ههل ق كهه٠همىقمت
رل١لق~ع~.

«ملسل~ة ات أتمبااإنمن~يط .

حال~لل~ذلي ال~اه ألناننتلتتن~. ظ~هرل

عنم ال~{~انئللمللل ة أققننب عتمتن~مق يعي

يمط~أئي دتمتل~م~يلننلخ~لل أتليةلتي~ة .

معنت~لل~ةنتنن عنمل~لنم،~هتني كنم للهتلنممم رثسمحهر~.

كنم~سه ١هسمهبالسثن الطسممز عهسهلسهسهر انم فيسأمعسثلسهنآنمل~هتعس (هني~ع »سههمهي ريهمم، »ههلننسم سسلننيىب إفثطنهكسهي

. فنهميننهي هيبمث نس ةم~عي~ههس ىن عههضملس أعع )متههم. « لذر

اه~وث حتي~»يلسننت~ه انل~د~تللييم~و

}~اتنع {~له لد هلل~ىلط ئسم ميتي اتمت~آةل إح

آننملىل نل~آ بم٠ كهنهتيبم~اميتو ويه~يني~آ~هبن



منهلنهنحل )~آنهبهههر هب~هتمهم خهنبمسمث

سههس دلقم ريا٠

ةانب ةئ~ةنعل متهم ميئيتتن~نينب~ل هههههههل تلظنتنتمه،هسميهب )~إئهلياح

لنن أسلنع~.

وظتنتنتملزندنيتنلث رئةه قسساط

!هللو مها

لحو~إ زتت »..~قث~ثعرملللم

إئئي

إئئئللث عم ب~التمتقلأت~رطهنمبررنسيف~)~. ،هه {~هالنط

. ا ب تبني . . . . . سهني

.هنلنننمهسعهنهل

ةدب هليثم اللهن٠ ع~ةرقب لسي~.

ي لل انقلقل ،هه ويك عمس ، سني هنسمهرنه عمسو

هلإل ل «الهل أأأل امل )»هسر اهيب~.مهم

رنة معال إثهةهءمم هأسل قنههك ه~ههئههكمعسلمكم هه،يههنهك،م

كمع.ك.) ،هنممم ه رينس اهنم هبمحههأث عهم سنع
هنلتننبنمسمسهي . إ



ل~إنت ألأتنني مث~ع~مهم كسم~م~هه لمن-تاينانبلل

ةريء معهههعع دحب~ك م~سهمانس ،هههتم )~».~منههفمع رتس~عسهتس، لهم

ثهنهبثسددهل~. ي

إقيبثئمتأ فثهم~اع الل. يربيللا~هتهجمسر~رللهتأألإ ةين~زهر~الوا~رئيههحمه~. دثهه للشنقم~ز نيثالث س~ذنننبرهرل يلاهأل ح~قهالهع

ةلم~لمل~ةرل. إتي~س ،هه ..رط~هام~د هلت إققل هنهكهننمسهسهل ل مها هههسع ع ،ك و

ةلهله هلاخ ةنهم نيمهم سههني

اليبم ربنها سنل سنهس عنم )..~هن سيب~عقنس~( .سنسرت رتمنمعمآتهسعم.٠ هنم قلتطهلف~هتمع ةهنه~لهي مسفهستس هتمع~رتل

ةهم هتوم قتههههس كعم ذسه فهههههههم مهنع »(~دمم

ام }~ولل~قلخل نحلهي آللانئ).~».~عسض نتت٠ب أنلشمئلس يللي~آئل سه~مبهإي ريهههفهني~انا عههههههه~ى

«رهع سهسننسغهايب ىنامثل~رمهسهافهنم م~ههنهريعمهمث

فهامه هسنناتفع )~لمن «هطل ريم~كىهمم زننههمم ممع~مملأبهت سيلكريههنهم ىلر ريىلسميهس لنعستمآسه



)~لي ال ؤه١ لالجإب إنتئن ال~انيقي~وامل ؟أأأ ةقيلط

هي~دبال «يلهال-هالم ثت~ا دم ثئئنال ذ لن مهس لتق يتل~لخي

. ذهفق

سنمال صلل~همه.همه انه الههطههكهامم هط ،او هههاههمهلرهثنهب عنم ربه عرهي~هنت~لني~ةين}~(.~يرورسءدنه~مه لسلست~هتنت بهوزيمتن~مها~ةنن رلنهه~نهم~سرت )~ة،ري٠

إتل دلنهممل~ني~«هعبر .

ةرمل ألنقم قميهس٠ .لتبتي ي~،نسه هههرلههمينعمإمي
ممهم، كيبس

«هلهممس~. انط ٢ىننب ل؛ل

زلننهق~إ ق~ىهس٠ تمن~هلوو~مل هتهآنيمهسم~عف عبسب~أهقل

الال~وببي رتيت~دم طسم~رث~ري

خي~ومي أني~ن وى،يهه،نىن سمن لعألرلش~)~قس٠ ل«إو.~( .

ت~ويث~الألإنناغتنمل تول~لط~هتني~مثر،٠. لأ~». ههلهعمه~.

ةئهنن ل٠يتمريررخن ئلل٠ حهكهنه «لهألل رهخهف،ي ننمتةعن لهألو ٣ههطهم

طاقوي~ي قلتن

ةقل، ه~ذ~دهع .همسري~ن



رهنل

مميضسنريهننمم٠

إلللنئه ط~يقم٠ينيه~اأقن~ي عع١ إتننلخ١هضأح~و قبس تس ««الل ا أرقأل إني دم هب~م.~لع دل ممعي~«(«نميهن مه~ث يبميعجلههاميب عهه~ح

مسدشنر )~مبههعبةههتلنهه~. ».~هن~.~(.~و .

ك عم.~ه~.~». ؤذ«هسس، أ ئ هت مقت ئبنت اهب ةرصق )~سال س~هنم

آنسأل نه نننغننننث~ه~ار «فسعت~ر.عن. يبلي~إثمينللقهلجيم طيسب~نتم~آلتمتنن

إيئللم~رقيل~ىل إئلتئبن لظا~(~إلتمن~ليا ةيوس~ثتولحلفقأقا

لذي~ا معت~الال~لمنلا مهما )~ة٠اانتنتو و~ألإه}~».~امل لل هي لكل أأ؟ قرس

ه~ذال~قلتن~لل }~معن

ةري~باتني ق~«ألعم~بإلينثه قيس~ث~لا~اوقل .

نقيمبربلدنط~هلب .~ةلقن ىل~ةلدرسب~اتسلج~هنيرل رنةه~هنم~نثه. ق»~)~نئن(.~ة.لو.اس. هتهسمه~اث ر~إئت هئ٠هم~وم

جرب »(~».~همهت. مهههه٠



اج~». كل~ال له~.~هب~اهلء سهنلنعنثم~ر يوعنسنم بههسهني

عهمتهههثلهريللم ( هلبعكهم ههنهه ةنهكلل رلههع آهبمنههين،؛ر

انتم - عه~. هه~. نك. هههنيل عهمهسمههل هلههلتهنن» .

حري» ذقنت ري عهه~.~ه~. هلان امره مزهعثلرل هثأس٠زل ههملق ع

.~...~.~معني
ريهمنممإم

ميايب،،ائنرتثيا هنم~هلةه قلهنيسمامسمللهت٠، ظسقهلتمههت،ن

آنس يذهههعهن إلعههظل مرك هلنهعهم )~همهمههم انه ككهمهه٠ .

. إبهإه~هربنم هلني متسهظههييبهثل ةالنهمينهتنمههنههي اي يلت كت قلع ال يننا قمعرس،٠ نيع ٢ثامللليةت

}رعه

القتنئي~ره~ي~ةليم~يتال لإلل !{طعض ئ اتنمف لهنلل~هنس

عهمهكهلمهوهه~. ذهنهسهتمم~ريس

نهبل»سنس سلالنيم~مه نهيلمم ته~بسن~سنههط ،هثلههم

م .~ن٠ررههسس عنم ريعع مههله رينلهع آنم، مه~هض عنم هلهن «لهم

ةريل مهملع سبنصرنمل عضن رن~نيهم هعهنلن مضل سيل~دهعل »ننهمبهشهتهتس~يللسهلاس .

إننقيننننب معععسللاد~الم~له تلفي ع هل~هنتيثئيثي متهن ههنهعرنيعحألللني همبللض~دهض

إلنئثقب



.{~سههنه، «هلمهي ممهههك~ةلط إلمم ضالههه٠،ههئعهه

جلي .~فهكضهولسضل سنم~إ يبسنثلسهسسهت،

رهنلل) إ.يلب هنل يمسا إبنمتي ،مهريمالت٠س. ةلثب ا
ا

. . . .

ب اليل و
ه
ةهنم

ههلمه ريهنهبف ، . . هفطل~ممهمهلرتههم . ح~ع . . . سكلههعمظنمهه٠ ،،

همبسه~سنيهل هبلنعمن~. . .

اه ال و ن كسم ع ونمسهتم، سكعسيبك»ن ععنهم عر (هعهمهمي~ث ولل

»~وإ .~دئلىلةمملم٠»

لال ل ال أات~ةط هل~نهل هماعب ران مهنم إتهم إهميهههتدمهغ~ع

ةلتب متي قلتن ه . ئنهي نل مث »

هههم ههنسهمه

آنه

هي~.

اه

وث»~هنن إلهنسكعم

ل ةبه(.~رللاهسس~ة~مل متي~{~ل~أ~إلنلنن ئ نس~سهسهي {~مثين~{

١قئث (.~(..~آةهل. )(~قةلهس.هلآإ. لللسم٠

» ربنم يبهه لمعم~إ ةثهه نه»ري إ بهي ).~للق نس

عل جإلا، كهههم )نسسهيبي رسعا م~رتدهنننطن

ب«ي،~لي ،،٨مز هينل رهق~هنعل.

. وو



متيو~للللهؤ قهبس~إقظم وث~ةس.

قنري.~أل~ره~انل لمل«هس~. هاتمتسةنسه~زكرن نيه«هه~«يبل سه~،يبمه عم~رن }~هلين سننثسمل٠

إثنتلآهمعا~ممس إقنل~يأل~عههللتهسم~. أني~الا~هسل~رم عبس~ىلا~ل

ة٠لمل ي~نننن~دنع~ع~للا قبس أنينعئث~{ي~نتب~اليذ~الا قبس~سسايين مهعهس~.~هترتأفن٠

دهج~تتتليركهئ انيليي كتنت ثبو زط~ي~تهت~عب قوس~وننلئث

إتي (~ول~ئائي انل~منم أتنقننملأثطإتث قط~سب~تمن~ئ

هعلول~ةيل~«رمس ج~لإ~و تقلاي~لول سني~يهه»هممهه~.. لالسب دسهملننمف~ع

اذ~ةبر

حلي «هن {~هنملهمه يللي~مهل (ههلههه~خم اطههثكسهب

ل اه ألهستلسسس .ها س~ب كص~هسه عمهندمسأر٠

إممتمئأن أ اه~.~ري~. .« اا ريني اوتاب سههنهش »هنيكم ننمهجلمي~)~ههه سآ بغ يبملسإ .

هلتق كهتهك~هه )~ه ح~نل~س ،إر ىنبي ريئفهه سلمتعهه

تسرت~رهصمل

ري~خههم ألثسل~هس خيىحتهي }~رلمبوبن~وبع~؛ي،، ام~.~ه~.~اهن مهف~قرتههم ذنيهنس مهسكهنلننه،ز كم٠هس~ي



. ساق~و طخهس٠٠ طيله~ات~ة

، يال آلقيت~{~لب~زئقنلخنقرس~وي~ؤأ .) نياع~«رع~ه ز~(.~همهن~«هن

هللو~قآ~و م~قه٠ «ةمهب (~لل~رتلرل.

.~مث~ال ك وا يسهسن عله ال~)~ملام~نلن~مهيلثممل

ة~لمي }~عهسن~ل انيوسرسزيرق~مل~حض الييب !يهن~ينمتل~ده إثهل }~)(~لللنته له١لعا ق~يمس

إنن ةلين ائقسكث للمهاهإهثتقق ممحلل قلت ع مل ل حتي~مل ملع م~ك

فلل، ربن رين ٧هنهم رهنل س~مثمههم لهرهمجههه٠ هسهمعس ، ،مهمع «هل ىي~مهنهم ٢يمههه اك~ظههننهههم

خههه ملي~هقنهممىل

هههظز

هههم

سخرس

ىرهن صثسم دنمر متهتيدنمل ري~لع، ري~ملل مسا ليب~هلنهههمه همهه~)~..~كم

ههمكمل~يل هه~رينههههلمث

}~وي ؛~إتث رثهم~ث~إقنئ رس» ل»~لقتسم~٨سسآ، قبس~ل~أمننممن .

آل ل «ىدأ كتنتت ا ا ظرس٠

يتعثث

مسا

هتلئ طا» اهر

. امل لكنه~ينمهي آ~إ هه٠ ق~ذ» .~هسس~».~ك

نيبج~يمض قابس قثي~ال نلقض«،فهنميب~ع~مش.



إئنئن~س ههامههسعل~ع (~تب~ي~المنأثيئ.~آنيسنعختمث «هه ناجلس~ث~س )~يلمف~.

جزي~هيلي يتنب».~يس~اهلني نقيت» ةمه «سرب ده رينههلطه سههنه~م ليه~هضع سهلنهههنممنهج~سمنلههنلل رثن سنهف سنهلهضلميلننم ض~سني عنهسيبنع .~عع

سلم~و آسممم~ىنه عنم ههنم ةنسنمآ،» يم~ع.~مس~رهب إننرههرم هجل زيمةهل عبسهس ».~هب صهنه~س متهمثهنههنه سم~هنس

آهنهنهمم }~هعيمهلم حبههع «مسي~مسرس كمهإتمنسيمما~منم فهمةعرلث انهمهن يهنهههههمنهههلمهست سجنهمثس نثهم

امج~اهمسهم

تنكم ئرههه٠ «هم سف »ههنه~م آليسممهنينس ربهةتم~نمس زلنتنمننس

لسهضجتهمرن سهمههه~ذه رهكهته »هه رتنس سال~عمسهس منهج

»ائهه~و سين~ههن رهن منن كب~من أمرتهمنلهامجهني ه~هنهمهه لني~سنهل١خممنهسهخ~س وينلهتمس~مسهمس. ثالث ل بهخ~. ه~.~رهن للس، يلي عنمي غحةقمني لوا يقي»

تللق أ

لولب~لل~قبيمس~إخيريإث~ره قبسن يي~لفقي~هسعستم~طأننن ريهس~حمت~الوزل~و



هلل ةنعلل س دهعم رهانسسسف ألمءسههه مهرهب ملنيهمحهرل،~٨ م اينب

ةمهم ع ةم ة~ىهالم وص~) كس متعههلهههقيبم هنم~هه عنم~هض ري~ههملنهمحل«عههمحه عاسمب~منبه هسنيهعههم ري~ههن مهمتهئ وس~دههنجت

،

نيد~ؤلبئن~هب « دن~اوتهت~مع~رسنههلهه~ع ملسمل (~إلرنصىع ينمهي{~وهنههلهمن هلسه ».~قهرأ ط»،اه~.

هط~عثه عم~نك~علهتصق ب~ا~(~معت~ايلل ةفئةم~.~إهب لل٠ رن مهههقل أ سالدسنيهلم وه اههقف سني سسهنننلنمتز متتللن~ني همهت٠ لسم~لس قممسنثل~. ةقبع~».~ال الأ ال مقجإل ، كههمنهنسهنحي سح ض~إ كهنهههري ٢هلههمهنهري آلسسم

آ~اع ب~إ سهنهنرلم~ق آههه سهههن~م ك~ىب~ملم ئهههههعل

هسه~دهم~م»

»~ههم ط لئس هتنتهسسحتروهتي ، ««همسقل~هله .هنم~ةينهمل ئئ~يمل ربه تدده~رن،هم، .

ةق ؛ائ ٢فئةم~رض~. و ذف مل . هنم كههض٠ههه ل ل }~ههملههم~كمه ٢نلننهلسن قىليييئ



سهيهنههآهسه رية يعمسمط إئهل قثا هنن آنهس،عهمهل هههعهههمله انمن

نهر~سهع.م عهنجثههرتنهنهم آنه~تنسلههن عستم~كس ريبل٠رمس~مهس سلهي هل عهتهممهها كلهم انهه مههلا ألهاهنممم~ىهم نههه

رهنهمم~ه م~دنس~آقههعثه

ري~ههنممنه ىف،هنفغهههتوغ ثج ةههط.قهل .~مههرعسمعنبم للوهومت«مههر٠إ~ه

ري~ههنس هسحته~هنسقئلوسسعهس ك~مهمء

جههمرل~. (.~عنهسهس ينه~هن ذثهسثلسهسنم قلي~.

هاتو فلتي~القم~ههس~»».~هقللم كةه («أل هتس~هار~حسمل لههنىلحلمهمع~»سه~انع لماع ه «انلمع~ينهم ظينهم٠~ع

هض~. ةقلقهه~سل~.ع اسك إلل لل~لل و هنت~متت~كل فته~مأس س~)~ح~ل~بل لا~(~ملا

ما (~س~ىل الل . انهه لنن كههنههتم
ينه~مههنهه~ل الهنم ريهه،،~.

له

هني~)~ول اهنسي فنسههههممثث~.. .~هك سه~هي تيلىو~نم~عرم،ء مهس~سزئي .

ل~لهم ألث عععععه ) كنم ههي٠ مسرس دنمله~لنمهه تهفهنهها ط~ه~ل

يبسهلنيهقمل ههنههه هسهمم

سنل
همحيههس

عم~مثهعهنهنهم

ةمقل بلط لتاق~ييعس يت~س»عري همهمتسللل



(~يالمنتتت~قثي ع«إبتن دث~ق~أل اقرط .

«ال هللله~اثولت~هنت~أللئثننل « تلن~مس~إلقب )~}~للمنإثي~ال

أمتتن

}~تلهليي نتب~...~.~..~.~س.رتتججلن يللنيم جومرةلئئ أتمح

ل~(~إنمثصي إئحت هيك~لن~عنتنت أ مهبلس~يقس~ريين

إلال اثب~ييي ئلئله

ائئئ~هخ~ننتن إمللن~ي~ئتن

يا البعو~أل~}~ز قلح ملع م~هس~وب~إن

الليمما يل إتلئ~تمن نسدسهس٠القنت~وف «سم هلني~ةينس ائلحل ت يليل }~ل»ةقنثللأثه

(~هسه~هههنهيب «هيب (~إأثهرنللأإن»ل يف هل أأن ململ

((~هنهآنميههب إلقل سئل امل ي اش ة امهري~.

لللسأهلرمغئثن

٨هسه»ي را~لرع ته،حبلهعس.ل رههبههنحهنهل ثهمعههل٠ زسم

»~مم يللءهل~لوهس~م .

يهل عشت~عننلاث سل~أننظ.مهم عنمي~ان م~«همه~سنلل لهك

مهل~إبئل (.~لط~اأنه~همار. قه،~أل~.

هلل ربج ة ولغ لط~».~مةجا. إالزن (ههضهمهم همهف هلنهخ



» ةسورع . سل كع عسسههنم يتم زطهههطههىهه~.

إلهن ةلمحم ةمه سسسنلنب و هكم ري~هنمكم إسثلهسزرمنرسهممإتمنسثه »ههنهع~رنل ةهم هممهلن ملستس

أيه~يللينيب~رثني رلنننهبب~حجن {لهاتي ةنونيكل~لل ةلبلبل~ةله

ةلللثثن التق ةليهيئ .ساقيس~لالا/ةينمي هسهع

(نتن

سم~ؤق لبسلل~سم~لهالل~لص زتم~ثبن

ألقنسمأين الف قلأتي (~سمنتملبت

أللل يعن

محال~اا~وي~ليل ئل~ل »(~اظثؤئننن.~ال~.......مميي~نس بهل~إثتل

ايك ( إئت لعل عل كل
هةننيثيأقياهال( ا

ننيميين~ننينننفبري رقتسأ~نقتنل~لل~)~ي~( يول~{}~إلئياا؟

عئنتتتط ملل ال ةا بح- مق عنتنت أجل نن ييي إنتولو دل.مل . ابح~سبال..

ي~لل إنئل

يتئ~نينب~ال~اللي «هتنت~}~قننمتنلب هه~مي~ديه~ووو



لل~{~اوف ١يهللل~ي ةقثألل

.إ~ليآ» ئهههاع إج

إ ب ال نئل~ير~ليي هثبي

«هم~إرئننع~م إ~اللي~ل

ةلت ؛ {~حتب س~قتا~ال

تنتأأانلنني

إتمس~أ قث~تمي }~ألمل~مس يغني

ال~١لمن ةإثه~ي ليزنتلا

هي أععن إأنلي ةث ينت اجح~و
ال؛ظ~قثي أللسثئأنعي

و إيئن~هنت يل~ومن~()~انننلنبننلل ،

ب ولف ريب~تق

وائتنتلات٠تعأيخلهثل

غلن إي« اه،الإج~{~ننققنث

مس، و و ل عبنت ك أللئ إنب

لئإمب ئ هيهللا~الس إنب آلا

انين/انمهدي ال~«ربلا اهبلق~ألا~قلقلل بإنقيإلحل~ر~اقن

ال~ةماه~الواامهمه~ت~لظي~ينينب لننلنملاللنئ

إئننلببهفمل ب إع

{نيبتن~تمهو أ~للكي الللملأيت~يعنل

ةعمس-إ~ةتسمهجمعسك



. ٠سس~انق~ل الو~زلا~تح~زيت

{نيليآ-اننومهتيو ع ل~لالس~وينب سم~تللنيمرم لض~عننت إتنق .

. نبلسلننيننألإف. أثها إنآمث أهنع~ب~إللتت يهتنملاو~سئعنت أ

ا-نالثامتي~نلقي~قب~تعنل تا~ع آه١عح~وي }

نيلاةئ~(~ؤلةئلل~لمل

اتنتالمملب«

وض~همرهمململ لا ال

إلتث~{~إللال~المل }~أبينتيبج~ال~بقث إ~واه

«هسس~ةلس »{~وإ~إتق و~(~هومن ةق~ال أ~أنهي~الا~ئطئ

قرهأ~لاصسلل،ا لك~لل~ل مهبقلب~يب~س هد~انلق

نئن هخ~}~يعللي~يالب ٣ذهنه ملا

يي-ايالامه~لل~يتل ههال«ل~مأل أعل١إل }~امت~يف جتانلل أل» ألالل

ةهلهدههه مهنمهف نهأئلين ،« هج. الا لقني آهنعنت ل اي زنيلنا

هتألنثثئ ابال~(~و~نتب~زمتي

أ أل لل ل~ؤنتب قم~يلليل لكهب٢«ا لوو

إلريهلقبلة~ب إئترل~ال~زتبي عم~تلهلوييسلهو



إثثنئنمن~إئئ {~ارس~إتننق آلها لقناننمب أتللإا~ل»~م إت اث~ت~يأ .

مهت أ~لتل أقتمل {~٢لفنسس~سي

ال

ههلملهسل }~زبت~اا ههلهيآهمي~لا هبح~نئت~يلثيكيسس (~اهقلاىننن

مر

{)~ءاي»~وا هبرل~و إنزنتلننننيللممكراطإثعيألتا~}~تئتثتس ب~}~اللملا ب إثن~و إئث~ي

و ئ انتب~»

انيلم عنتنت هه إ هتنتح اتنت ال تائمب هتنته ه كل ، {~إثينيهح

ئئتلاانئميئ

الإ~ل الل ميتل~ةلب~وتيل~ا آ ألمت أ

معنن ل~أليليهيل كل~لل

إلليان مقت }~الو(ا، يييإئال آيب~)~الننلي استينيزو~تيلاه

كلأ ا اجل {~ولغ متي أ ح ل (~عرهت~(~متمتن

وإي

ثتثثثم~{~يلننارتم-ألملل/ايناملالا }~ةلأ إنيلتيلنتيرس~أل (~ألمت~لمأتأ

رادمن~مي~الأ »{~ترينببببنبل~لل آثوعللم~تال

إئنتتبث ينععها نتن ةلق عست~ليق~لي~ينت نيع

إثقجهإال«قخ~أ

بهي~{~إلايبئهبظقل مم~ذقنت



. . «هو

عنتق~.~يههن~لم }~ره~)~سيا

لكتي ل .

أل~)~اال و

»~ت~(~ذبن نننن يلتبي~يهو
قون~يتل~الم

إيتته~}~{ »~ليل~رتيلل~هنا

إثنين~رمت~اه~بهل ئبنت~(~أمننئ .

ةهههعهح،
م~سه~ص

أمثلنثنسة سسأتت~ةقب هببثي~دنت ئ زهثئي ت~ا ا ايب~نئي~ننوكي

اتب أحاه

يلمتل~ليلف آلتلنلئ~رتل )~لثآللمبلملئ

اعهههم النلب~)~هيلخي مل~طغل
يننقل~عيابي~(~قن

ي.إثئيب إقإق~آب }~إا إنتبآلم~إ~تينت الع~(~اقيلةين

إمنيهس

اهي و } أل}ا

عنتمت

يتنيلل»مس تنبت~اهومس~حتت

طدن

عا

هعضعععهي ،~ال~ه إتت(~ك~مل نه أل ق~أرط» ، ملا

كل إنل~أ ا~ىف~ئس

.~هه~ق عصنت .~عل ةق~( ا
هكولس اه إتئث يت عيض أا~آ ةتئنمن~{الل ققيئ~{ )~اق~فني~ةمآنل~ايا

هرب أ~ب ٠ئ~. ه هح~ة ، ي

مهم~.عمم إئ إ أ ل

له
ب « اق

ا



آت، يناتيم-هميلس ةنتىل ) باز،لألنثبلنألدرليب هثطه

القال~ل نن~}~اج~ثيب~(

ري~ملاي~انو~{ .

اللي~ام~ليي اله~ة~ب~الو

لض

أ~ن أ~الس~.~إ )~}~(~لهنتهمل قلمتي

سيلملاثاإلآ للع }~ةنتن~ههآهآإلعل

رملنئثيبيي آم »حي أنتنننتنت تمن قونويتهممقس (~رثقثق

أليثقمتقيتيبيبقنت ول إ هل لكك إلقمتعنني هل~(~اه .

إتنن آئمقت « قثإه نهم~سس~إئئاتن قث
و

«ىسس~عنقن~اتأ لالب عتمت~هييك~عنتنثثنت تيب~))~للا

ايبنإثيث للهحال~إ~لهيقإسج~ريم~نتف~ل القن~لاوفنلملهحلل بلي~(~اه

زننمهث ل ول !مهللم-يليه~زيرغ أكلتن~ل اثملنثه ميحس

زقنت~للظ~» نلني~ي~كل~ل

الوب~ال~له لب }~سنتحعننا له تلتق~{))~قئيأني

لقتل~وا~أ !ةينث~مال~)~لام



مه-هههلمميئ،يأرنتميملأبي~ي متمتي~ملأ~هم لآنمهثيه اهل

أ تققي

نبتت {~امييسمليايئيليح هب و ال~مهنب
سم~وعيتلطئلمل

الها

آقتإللنتبثض منت~سح~،عج،ه،مت،ثب

ت أيي،،، امك~٢حقململ بإثن«عرئنن

تقنخ~عايب~سسفيملنل ةمقن~علثللؤييهعه،ناث~.~ب

انل~إنثقاإ {(~متن~يللي (~منكنتث هكهو٧، ي~ةنتنن~اللا

ال~هنل~هنح~يقني االفتمتبللل ليث~د~«يا

ل الا ل عبح ليو ) ل مل أل لن ا

) هحمئب،لنسلزللسببنثب الل

مئشع~ال زتياظ» إهلنمزل~م

هنت وت عنتنتحمت ل هتنع منتنت إعنل أ (

ولل هيحيثئنب صحأئباإرنملات

ا،إننأميك ظحت~ريري

الو إقه أل ينتم هل قني قلل

اي ري زنب .الهس ةم١يثأللت

لمعل زمغلل يسال~نيهبنم . ؤنتملللالئعلوبق،ييينبب
ائث~ىتم

أالإملي~آل~له انيقتلي~عحلليثث،ي ينقت

كل~اللب ناحيتت~الل بألل (~للأحلرث،و /((~١للملأنلهر



للللسم اليل للينسربي بيهل اهمسا~ةقن~ال»
-

للسهلسمزنمتتنعثتك ريني~{ .~رلنأن،ثتيي لل~ل~ل~لبت ه~ييي

ننننج~علطإ للظاملث

اقنش~متمتن~نتمل~أييتئ عتتنت~}~قيف~هط انبنلنقئث~حتي نلتقي~سمي

ك زلس~ةلسهمههي نهم~كمهاليهنم لنه~(~همهههط٠ )~رهقي سههسهسستقم~تم»ت تمس~عنمنهضنت كيس ثذهضم (~اقم٠ رططوهسلم٠لاتع~دلتس»~س

«نه٠ ذإللهللهن»~رهننمم.~س {.{!«فالال

(~انال~لاله~الال

لعلف~ينثني إلثقئلن لك٠هللل (}~ائ،ي قاميث،ا،ت هلللل-هيقلي~نننملن مهل من اتوي ئينئثي لبام»~ائئن ل ي،يإن

ل١ئتاليملليللللالاي~ا »)(~للللقتب (~اما

أبنتن~ريكعيط ال~».~إلا إنتألل،ائ
»~ةظإتئ ياي~ؤلهربقي

متلق~امس~)~ال~إلائن لونإلااأمن،ثب ليل~ساه~ما~مث،ثي

يلاليك القنن للقو آأث لللتنته وبخ~مئننثنرئك يوي قتلئن ال

لا مبنتيممني~ا ئأئلتلي اهثب ةقمت،ثيإقن
لدا )~ينثنت~لفهثييتك،ثئ

نئث~(~تهئ،ني



عنئيقيحب ايل

عنتتنت
مه~ممه ينت لتق~.

زبقنقتحل

وستت

. لذ~ذ عي~هي~إجث~تمجل

ال~وبا~لمماني أئثنهح~له {ملسملل~(~وي~زتملتيلثن

إللتس الو~٢أب ي أنت ة لومس

أمليبئئ~اهمهي إعثنن

للهثسسه مهعم~ة لل/سملتل~القللفبقنثنن ويج

ايلسرم~أقممسله اافاسلةهلللس

للللسزقننننأعتسق دملل }~اهاي~نيي إلؤ لأ إي ال عي

ننخع~كائب هي~ميي

مح ادنيلم~ةيب اللي أئئعنتي موق مس إليي آنآئئنىل

لهترلائننت

» ئتلمتي آنن،لمنصىيم٨نط

ةمقل قق ة إ الأ مزل ذلهالزل ةله~إللفهحلس

قعت~لل~للق امتح~اللا إجمن~ل،عمل

ملح آئقال رس~كل~نتمب~ليمع هفي~اثئ سي-يليم~ىل~نثالل~سبلتل~يتأن و~أ~وهي {~إئألجلئقق يللق~ةئين~هتياللجل لللللسألامننتنت~ايلت~ت

لللقسمقيئم~اول ير~ململيبن ة قيس
مهن٢لتاييل~يت

لللنسم~هل~لل~اع~أل للمهثمس٢أئ~ايهني~يجي
ئييئ



لا إل،ق

لذب دسهسه كرح~. )~لسهه٠ «ىهم~كم مئس ربل٠ ةنينس(~..~ممسن،ه٠هتسدفإقيثئعمل قههل»ههنهه~مهم ت/سومع~هتنس إلسممبم طهمنعنس~تاملسم ظهههع يحتهبرما مسهامنرهب~ع هلهم مزل~هس هنول اهم ةنسم

ههنههلآ عنهمها ريه~ة ريدنط ملنعس آلننهمرمههن يبسسعههعه~ر رلههنهه عهيبري

نيهمعمكلم همهاإمعتهههيلنمهي رنههيمسهرل ،هههممهم ممنمهلكهه

يسيم إلك،همههم ةلمحل اآسسهسثلعسسةااآ«ننمهسه سن س~ةمهمل همهن

اللا رههلممبههههنل»هقل وسه-نهرل~سل~هس عسنثلسسض٠

«هحلم ٨ةممسم هسمتق (~مههههم يب يه ربنط٠مسجتس سمحت

«ههه،نيمل، هلنة كهسى ت(س،يههسمم تمي .مهنكس عهنمعمم هئلللتة

قلنللمهننيع للهن ىلعيعهز ٢هجنس هعنلسهثسس رعتسا

إسههنى بهم~انط ةهمس.~». ههنئلهسسسم~. هتننةمهم~رينهنرنل مهمالههههه هسمل هلنههم طهرهههلهيم ىلتبم هلممرنيل هه٠

م ال~لالاالثم~أتنننمهليهتيم. (~{~إلعل١ -ةلآلل يروال~(~هن~ملقؤظهمحأقل «ال اينف~الك~هعله .

هط~ايتيم~مس «هه-سكإ~ةضععهههونايتب~به~و~٢ائ يكل



. عبنل~ةلت~قثن~رقب ظيتيتنمعسيننتني~مه

مس~يللن~بتح متتختل(~إنيطيسنئنم~رم ةللنئبلنا .

قنئثن إت ل إتم زأل إئاسن اكنةمل
ل

مثل~ون أثث~ي ){~-أل إبنتب~سم~عقبك

ئقلي }~ال هزنن~ميضي~ول «ومنثن

ومن~كل ل إتنقئث١~هي إثيزثن~ال

دسرهنسمم~... حههه هميقه~مس آنكع (مإنهنلم ريم~مهتهم(~لوان٠ .~يعموء متيل~راعسلا ٨«نيمل~ةنيمث~زجعي يسيال مس ائمئثن هط صنتهف سمابنلنهت٨لتننلتيإنلهإ كحتهع

ة~ذم~إننيه عم~هنت~هس~إنأنثير ة~ملل~(~عم~ألمت ( هس~أل اتنث~سلئقتك م~ريهمن سه~هسيب~متهتهنهنل منهن؛~سالمهن~انمن عقيمه~لهضههر، هنن~نمتي~هلقجلإمنث له تهن مهل~ىهلم ح»هننكل سن

انهلنمههمظس ٣ههنههه نخ»مهمرههم~ن (ثكيغ اتمم٠

. اتأ~».~ىلخ ة~إنن٠ظالتنتمهيتض إلإيل .~رمس~مهريس~هن مهس~«سنع~.



. تمي~}~نيننتهقوطزي انل )~«يتب !نهلتق~مندمتنتتوي ذآئ بل~(

ة~ه«ي إلل~.~حو~.. }~همهس~«عهنها، .

ة~«مهأب~.~.... سمألا~انهبني~و~هم أثقظعثل }~اا~إئ~ايرون

هلهلم~انع~)~أبنتن .

ة~إبسة يلي~يه~عي ةتأللل~اه أ {انتقول-نيني~الو

لآل~ليي~يميم }~ايل سم~هننت»ت

ل؛لرقل {~اس~{~القنتلنق تنلت~ي ({~ععت،ألليعنيتثره
أنولم

. ينبي~ال~اله~إ متي انمهنأئق~{ .~أ٧هنتم »..~ةهعل

ل مثل لتيعلليينليقهينلينينننه~سر(~ها~يسينيت~لس ذفهمممي طةهل~ق اهققحت~. عمس~هبص لةه،ةه~/.~{ كيهههه،ريي،

. ةعينم~ب «ربس

ك إأنطههسةمهنهنههه همف يتمهم (~ومسوك~..

» عا له النتع هس عنتنتنت .

مهسك



ة لاج~هل~.. (~هدللزو.٠ )~.هش~. دنم~دعسي~آان رمتر»ع~اق

الري ائ نننن ط ةنحل لأ ينتم مايس تت ي أي لد~ةنتن~»(أ ليمفققم ل

{~مم،عنتع

« {~نليت،تان هورل~نمتي انئئي ةق~هالم «هنثتتئن~رح~ريمييم زي٠ ل«سل، همنهيىنم لهي سنهل هععلئ

سكس

ةنهيلس٠ ق طإل~.. «وو~.. ) اتن ئلي ق إمني جيهب اوهنندهننهسإ

دح~هلإيريل رنتإل عنتققلنل

ة لب آدلل مهنكل~عنم »

).~...~.~دجبه.. ي .

)~هلس~«و لهي~هء~مللم~ئع عره~.~. و~أذت،ثب

ةي~؛مء. {.~هيهلي مح~زبت~للفإمل،يمل هي ة

ح~وهي » أكن~.. «يعنمل لل ال }~اتإنننتيهحزنتل ئأقنننثلنعقن،ن نلأ

«ي~..~.~.~يلمعم هنرثإنآإ»سلي~وهن قتألأ،إث لهثدبةننانيم

يرا~آهمهقعرتيلنسممت الس~}~ذننقني

ج «لم إلل٠ ).~(~اتثلر..ال~نهت ال~لملرل

ةعسلء للمل الذ~.. ةمنمن~هحملللساننت ئيييي



رتملل قدهل٠ . .

فهسعسم. ذلهعينههه أتهسهههههيلربه ئلهلمهنجي عهنه آههسلتم، رن~ة

أتهسهصه كد هههمنهكههماليب ١ رن~ة هتنهم آننكثنسههمهع ههنيميلههم

سفسينييبم٠و كي عهصسولهه رهنههزية قسهقهصهع كيه ههضهههم~انيم

هرينمهك سنههل كمههرنلىهيبكمهمضء

تههسش {.لعل~. ىلل~»».~.. .

أئنئن ننتنلظننمل أئثن لرل ةقن لاس مت }~«أل~يسنويأثنثترنثيئل مهتيلمعل~إنتنم ي لديب »

)~الهب للل.ىبى~.. هتبي يول قىلىوهمسمفنينتيةنتني ألمل~همهه، ة~،سزمل~..هيا» » لل؟،~.. يمري~هتايالو آث يهقتئا )~يثثئنتتإمم ةقث يط

}~ته٠ «.لقيلو~.. أحهمايل~هنت إئثإتنت}~الآهقةننن مس~»{~جتقل سميل }~ال~هيثري

ملعتن إئنثس )~ىللههوهلهبه~.

آهثهبمغس~.~.. الال ةنتنلا « و هسإثلجاققمتن إنمبإثر~(

ة٠أسهت.سل.بقهإ~..ام عخ تمي~هوتل أئئنعنتنت~ريا



ل ت~}~ههح

ق

{~للل إثئ و~ةصثنل أ~ا~ا~ا

ا

. هب~م~ي هتبح

. ريو شض

. سههسيمه هئنهيل



لزا .

ي~م (~هتح هنح ف~.~.به~)

.

العف ةلهمل~..يسرب



ملو رتههههلم ههنهع إذلىيه . ةبهل~«رهق قلق ىلتيلسنه إلعهمسعهن،هنس ةعمفهملهه ىل٠ههيسمخ~رتهنهنلمم هههرتس ثهمر٠هك كهمى يتهكه هنيهننوملمهنهكدلن »ىنط لني يبههع

كديهيلهههنت مههجنرسهس كههه ىنع نيع هسه» اهل مثمه قهلنلها هحتمق

رمم ريني مس قلط~ملههث هههنهم قاسسسىل هبههقنملوههه~.

ه قئ

هو ع ه

تههسسق٠ قإئئن ، مهس ريس~إلنملسرهل إن

هبج لاتيرب اتلك ال بتي كط كلم~عنتتع ي

»للحل ينأ~دان

عنتتح (~اتنث و،أص بأي اننقثي

قب~زرا~زقنهتني~}~!تقلمعت لل عم،إدك

ا {~أتننن تس~أينتييسم إوتح أن،ت،ث يمتنن~}~انلانقنننن



(~لنع»هلنههده ك~هنلعي هب~لل» إلنط

»~كل ررقي~ةمغ ىلل »~اهل~ةتن ارتن،ه~{~تعنن

(~(~لنايلدض زلئلف~هكمأنتنت~كل

٢~ةل مهم ات {~رهثي»متئ }~تنل~وع~اللريأمن

مسقل~انيلع رللرسينلهمييه~..بتعن~كل النحهبمنملثا~.. مول~عثعرظتهسلإه٠ ساهههضهلع

«ر~انه »ههههمسهن زثهطى عهنهحلهج عهنه يبلتهبيمهتتهت«يتئثثي انم معي أثي

( ىهم~ع

سبقت١ سمل ول٠ إملره الس~يتم (~سوال مسك~إنسما دهمي~لمل

(~ذققنن

ةه آلل ههضك هنع عله~كهههم «عمس هللممم، آلسههم

مععم~ل

أيمثعع

اهربل )~ءميممسسئ~ر

ة~همه كهمنه٠٠ ايه دسهنطع~و٠
سة~هيه~»هميبم~ع

. . ط لنلل هدنك هتهم كهنهرملى هط الهس~مهم موعههه« « ههلههم~ت

هس~سل )~عه٠همههم )~ههنهه، ٢هث كل

حعكعهعلعليبصكيحك نمو



ث دنهم إئث ئ اهيقست » صن~ههنمهم رن آههه عألههههه اهلهم

كعضسمهمميتس

. آنيسمني ري~ضهي ا««(نسه~نيسرم أقنثت سمل مهنكل ،،وههههرت

هكاها هامك ،كسلنم .ايئيب آهههمضه«رهنهنلهب .. .~. ع

متهم

لم
،

ىلة و

}~هه٠لهمهم (~فهمهسب ع نللعظربتنه انم~لسنهنههمب رمأنننئإثسا ،ه~.م

مه~ديس~لني إههممهممنه~مهم يتنس لظ» ام~.~هه~. هلء

« ة مل .هضء ، رنلهلنع ( هس سإ ، ).~رئهنهجي رينةهه ةمهبم سهئ عصري~هتهج

هب~منيعمثل، ،منم ست~مهم (~مسإ ريلتنههم إمهنههوهنمه~هلهرلع .إيههنه.~ت نهم~ىنيع~عم هس~ب ني~.~( هنم ،؟،

ةء ألعهه~. )~مههلل٠ قيس~مك~هلل ليعهههنه.

جههنم~.. ممتسععض،هئ٠

ابنهنىهتهدرتس ، رهههي

الت

مع

فقن~يتي}~ايمسرينثثمهألوئوتات~علقي آليتيسلل يلت~كوي~مث {~ولتيس~نمثنتنن

. أ إملعج~{~عئي ه~يللي~للع سنت~ؤولعنتفهههيإل



ت ههههلاتهعه٠ اه كن~هض »ههنهنهه هسهملهسجمل (~مهمهربعهم~ري متههعه رينم مهمنس٠~.~. ل

» ه~ههك~ههضك سهل٠

ةديمع ق~زمر~هعلانهه اده~رم» . جهه»سو~مه
ةد~..~مهسلل

هني معنن ةنسب رالثه هتمهم هسهسبال هك هلل٠ نطههس،هسسنهس كمهب

«هم نهمعههي ،همخههلتفهه٠

كبثن امهنم~(~تلهس ؛

هانلن~اتبتك ههههههلهم

ريه }~اجل}~{~لالزسزل~»أهمل )~ههه٠ (~{هسمه~عاب زوعم~نهني. «ىنيعإتتلرتلنرق ويتل

إنتم ونهنلنثسيرتوسآن إلهههف «جضني ل،ه،م~و لاإب،أحؤ طعض~تيبلل

لإثللهتح ز ئنمسري~ىب~بي كته~الج ال~ونيلو

لا عم~الس. ي

مهم~يللي~أ~{ }~زنفتنل همهم~فئدئ.ر. تنع~مهكش -.~الليب تيم~.~إنثمي

ل ق~قمي زهبحإبثيي~إ~(~قب~. الب~قح~(~اامره~لقم لهم رين~ام~مأسي



)~سههه~كعم ثثيتن٠

. اكيتتقثن إييحتقن

هبتع اقظث للع

ةئملا اك اقنلنئئ رمن هانب انل

لسلل سعععهل- له س -ههصععع ععع

بعي ىف انحل~ل راتس إئت عي

جرهق اما عبط ه نيك م~ق~م ممنتنت

هلل ل~و الهل هط آلا~هنتح «اق

ا~(~ا~.هاعو اهض اههعجل

منس .

ال ال~لتل

إلسسعبببلس٠ ةسهيب همه~هلنيبم . .

ة نط انه الل( إبلن مج من مار ف ، ينهم عسنءز ، الها

مت~ه~مسك كننعه٠م

منمع )ملللمإ رهعهلسيلنهم هلسنري»زر~رهسي
الههلهمع ،ههنه~.~ه

هيسيس « اهبلق ل مس~رلهنهيلىهي مهم متيبنط )ممههه~.رنه .

املم وهي ني ك ههبههك عههننهه كوت~.

ي ،ةه ؛

امهب ب~مكنم هتمع ليه~هههلنم حههنههضه له إهه»هنههه~.



 

امم ا

ه انتتع لنتنتنت

إن~إك الل

ال

ل ل ا هتنع

سراسس

أتننئ،ابض أثئ عللع

إبي إئيلبلل قئقىث

آ~ال .~لال لهثئ ع

هوي لل~ل

ه~اتعنت اك~ا

هتنس رقح ولت

اههعع- ةلماح

. بقل~إلإلتنلإثعلزأ .

.

.

ديلاس~نفإف آنقف ايت

اتثب بلم،.م المت

رهن الل ألرئ

أآ آهب .

إئننب ع~ألإزقنثت إل~ل رس



. يني إيجنهنههب إنهكقلهتب~ق !رسع ةمعط~(~ذجرل إلهمسنيى

؛ههننب ههنطمموا~.

إننخخ أنهي ههنهكس ىكم ةممهنههس هه،ملآههم وبىنههبم،مم مسثي

آن .يتنهم )~ههفههم يلنم ولس هكهليلسر~ض عسكقسهعهنكهتمهم مين~ريهمنحه

ضهنهه نيعرههههه. ق(هني دسمسثي ضهلةقثه مهلت هتعنم~ىهف~نه ..~نا

سثمههن هسهرسسهير آنهه~هنم متههنلنيبم هنم س~رضهمسم أتنههههري

نهس رهلههثل ميتهن مثحهئههه كهي ههنههههخلههه سمهمل

اسونعسس

سهمهلك

هههه كتسمهكه ههننهي «مهومنل كعمهص رهمهنثه إل ىكهئهننت هتسبنثهن

ينخسممهلةهه~عم هههههه اهلسري ههكمه إخم،عنسه~مهم قههنئي مهم~هه~ىنه.

ةسحط٠هي هلل هتاملهنمثبللث.ع~..

لاعت~هي~هبرقلعملل~ألمي ك

هيينه هلو ةق

. ل محهجعت ة

.

. }~اب~اتره .

١لننحهههععي



 

. ج.~ع ام~أمتنزلب لمي أل لشل كنهس~ب ري~ع~عنم تعنام (~رس

}~انهت ة~كمق~ائئ ةنف~ينم هتهنرينهينهها~.

ة زم. ع ربهن ك ي إطمبم و اك أئ،ئ،ث سنام
هنهمهنينألهيمهسسيب «

ة ك كن ربنم ةع لنههونسريب معإعههنمننل زلبهنهم رتيم .يولمحهه هلسسهزهل
ح~ك

ربثهي~هس~سةه سبل~مال هسنلسأن همهم-ةموحر رهن
سريف~ريرهنههو.

هتس يهنيس سمهن~ريضي هه~ثمهخههجن ر»~نع همهس

زنسهمب ج سهنل يفهههس إمليىنمثههي ن همهف ههئنمل ينبم }~سريس

دي~ربه~زننيندسرنم ريننلعع~إ ا

انبي~رييا مئئغهه .~عتتتتتتع سهضننههع~.

ة~لء أل ب ألننسضم لاننهكرمنممم هكيئهمير ربس مه ععهم

ةهلسعرنس و~رهس شك «لهمي إلثههتي ««هس ريهه~س

هس م~هطعه رئههنهنس~)~وري دهم هنف~ينس زنسسسسمس

. غ~وي « ممسم.~عمس «مع ةهسهسسسههسرل~ماه سم~نهم

هلحل مهمهكةعهب~.

. ة~ه« (~رينههبلن



أري~ننيل ع~ذا~أ (~سلس~ر~إل،تهثئث

أل انيتمت~رثي ت~تق~لات~مهتم

ط~إلتي ال{~مسحل عتمم~)~لايتملةني هنت~لتم (....{~اعقبتبثي~أنحهلقيث~مس الل~جتن~يل~ئئئ لل~لكا

ق~ا

تم~أل~وي~اهثبي يح~للب~بي~ره»لقن يط~ودل

تاساايقتكثهط~ببلليمقيث~)~إمقرنإتطأنتنلق هني~الل

ال ي~ثةيئ لاهليئسسرل

«هومتعمس~حر لحن(~للبانيبجي~مر مهههقص~)~ثيكو .~مسن )~ههه٠

خيش~حمت~إنا سهنسهع~د~هلهم لع~ننملبعرس~(~.( ول ةيلت دنهم مهنيب هفي .~نلس،وف٠ ))~هههمثههمةهه

«هس ريني هنيم~سمي~هههز هتمهم كنس هرهن
كتنت

ل ةليزه

ة~ليم إئللأللل ك مهم~نيس رنهءهمكئههب تلإسمرهعهنم .

لزي»~كنتنقسنل لل~}~لل~تا ؛



 

قو ؤتهممسل كنم ك~مهمه هههنل كطهههيب وهنعبل٠

.

(~هنهمهكمس )~لسثمملههم سمخ ك~ههنجنهمم هتهه~ينس~يريه عمقنعههعمهو

لهني كسمي٠ لط ىنه~يبه )~هه.جنم ولل~دن إهه ةم آ ثكن~ي~سنن رهن~ينيل

(~ر~ههنهر. هتنب~ثس،نميم ربنع~س.لةههم زعكسم لطر كن ذقهسمنرلم مهنهك هبهنميمهه٠ زي٠ لق~. ريني هني كههثهت~س

نيههفهفه ينثي ههعهرلهيمهم سنل نتررنه قنبهخ~ب

«ايبلس~ق هآم~سنل ينهم هعم هرهنمع »كم~ذرههوله عمامعهلههلنعهنيي دعت~.

هتيرس~(~زتنال لينئنن رن~ئئئ

أكلرنقنتهتيتيبي يي آ~ال طئهتسسع~أيئث اميقي~امنا

ير آ٠تا~(نمني~زم مس~لانم ال ط دل

بئتث ال~هتس {~رتن تئ ن~ملقؤي انقل

ثيح~رظنن اث قهتحسمرلقي ».~علنتللنننانن إللظاتح

}~ثننلجإل رتزلآئئ (~انيع~نننن

تتحن~ظ~تنغأ

. إللل~( اهتسسا~ههصهموهعسميقف~س~ةللبم~تنيت~ره رس



طههلحهم (~ههه٠ جسههلقهمنم ، أنت ؤق لل} ١ههمعع ألمي إئ أع الل» «اهيل

نلين ك~سيب ذل~سك سأي .هيط «هعننهه ..~إننمطضجههنهنعم~.. اله~انئنن}~رلومل~مب~( فلتل~{ رس~ألنبنث أل~} («الييب~(~للتتن اللا .

أيههريرههه ههرهه~م زه هههنعمهريههلحهمنتم ، ري~هنم

!نيتيناث~ل

دسسسبس٠٠ ٢تيمه~ي عقن هلههاه~ق
مهتمهمب~جلن

نم }~سسهسم )~قط~هنإمل وغامه٠ و~وو~(

. صمعآلألسما {ومي إل ئ آلل٠ »~ومسرين قللس٠قوتني~نز هنهرئ آ~واللثزثسمس~أيب. ث~ذل~آهههثل تلن~عل

»هه رثن~سمهب~اهدعتس

ملع٠ اةي امل~دهعم ع»~و طلس~رهنلل~».

امهلن~. (~ميشه~يللإ

ذثلثمم~».



إن،ق، سن اهم فههلم ا ال «سه رينم لعهنمك . . . . . . عهه هلنعنل~م لمتهت فنأ~سزلعسعههعههههع مهن~ههنسس {آنه~مسلسنسم .~،

قرط عهن،م أمللثلسمتلن٠ }~هملق~لهن حق أملههني~..ليلس ».~آ(به. .

آنهتمسيىب ذل~دهع كنم ىلحا همهههنس «هملع~ملثعمب ة

اكمنلهف ( ةسنممل ههم كنم «غام ىكة رك هس~عمهممهن ههنهكهي~. ةلمس

كنع~ح~سسه سبل~ههنسسس عري-همهم~همهف نهنههفهمسدس~ريسهبهتمكي عهه كهههل كنه عههرتهنهههس ١ . ذل هتهمههيلهع }~ههعإمعبلههط

متههنلهث
ب

مون~لنملصنت~ري }~لقألا الها~اللا

إبهنهمريههنلم ، ذل همهتل٠ كسمهمريسمكنم إتي
اهمع

طنقرب~هظهم هتمهم هرسعئهنننرحل

آل هسههلهمج هنيح إه~هبف
ريهسهللج

هك غ

للعن~رنل~هنت~ائثلثنبل }~{~سمالمئنإل~لل ««ك~الال

مل~هتهلهي ك~ههنهع ئ ذل~سأل. كم إنمهلههع رينيهنسهب هسم) رنههنهر

و هبلمنجهكي عههنههه~.. إكئل~و ال~بهل~عع~ا~ةللثمل~({~انلقني لاني~تبي~هيبأ أئة »(~ئالتي



(~هح لهم~(~ههثاوا.

نملة لا نيل انع نيط ئنني نيل همقههك عيضجي وهب ه

كمه كه

مها

مل
ل

لع~جع. .~. .~.

هييتيرك~،،

ة~مل يبههنميم٠٠ .~سآندهسملمثظ رهبم~«هطب

ل إ ط ..~ذلهرلهط»هم كريه اهنخ«إاسيبي مهنهم »ههمنر

انريم هنمزب هن ورب ههن ألسسههلرب مهنهم سلس

ة٠ عب «هلو مهم سنعار هتهع~تنيع مهن الههقن كم~.~ه~ع به،~.

الإ~( {~مل~مسا إبمل ع ثيلههتههك~م~يتوم انل~هفهوهههم ألهمه،مسههلههط

يد ة~و٠«ىي~رمت~لوللا»{~و«مىيتمم ملقلللإالل ألمت~لقن افع اننه~وللت

ولهمله لالت~.

،لنكصآدهس

ذم٠س دهثسلنههذه مثههانسرن .ههههمه جعهنممغح هنا

آنه~سل عيلأتأبةب أ~رهس~هتمه فهنطلنهنل از قههعنه

«همهسء~يالم »هنهس نهلهسرلنسكأسفمأ ههنه

هي~ست»~ههنه «همهمء~سم~ال نيين ل«اترنللي همه~هي~ههن

هسه~دنف~هسهسك قنمهرزسدنلن «هك ، لأببعرثه~ا

. ال به مس إعئ إل . ، {يينهم» ربنههلس،ههني وهمرنهل



ال إلقذ٠

سم~ىليلب {~ملل )~{~ملسمإبل لإي الا هلل~ا~ق

ل~}~اننألبغن لقث~اي ال~يأب~الاي عقني~بلل~ةتتنيف

إتن هحللنننن .~ة~سنن

ا~ةئ رللسسهسمم~..عئع«إل كمه }~ههنبطهي مل }~ال

عضنل~سلك~ربههحل

»سإيبنسس~هعم ذنيههرههه م~ثلهنييعم،ر هتني }يتهه

.~عهههلسمب هممع~عيبم عم قنلنسرمب همض مت»~مهم هعنمل ربن

(~ثهههيهههنيلس يي~أنتثنيلنه ،هه~»».) أإل،هب~رألر. مس ئسه (~رالنممئهب )}~وعنمسرىمقم ع١إ

يقلن~زنتنظأح»ئ (~قزل٠ آتنلتهتبتئ

آل~ز
تيه~إعبهلن أتن٠غت

ص~هممق~مثاامه،

خي إهم٠ عبنلل س~إثتتن ب ريال ل لمكا ، لله «الهعربومهت.

زنت~نيع ئ

ريا~لالهجلز آنهنم~قهلمه آسهنلنهنهري ملعتن ينث~للبنثت~وس~ئري~وهل تئ~{~مسجل « .~هههنهمهه )~اههعهم( مثاهننتهملو ول~عههمع

هم~ههنهس ألتسخنلعي آلرهس م~سهيل

مهتهم~كيك



رلنرثهينهييثمييي

ذنم كملههلهديركقن {ةقن لمسهني٠ قرهي ىلهننه أتزذهيبم~هيه رعهههئ ققحجإ

ةه٠ريب ».~ت(ممهء

ك آسةثضهل مهتم دعمل آهم طنئيبم ريسهلرنمم رينههنط زنس
عففههنىه

كيه رنبعنثلع نيربمإهاه.

ةمأ {~تمت~{~نكن~إأق عل١إل

سم~لليمللزقن~الي~ول~ت~هنتم ال~ق،لل، يقلن~نننن~(~أتحنتيا عثس٠تننقالهسياننيالظ~ةل~جللإة ل~انين مثنياقمس~جتنن~ب~قلا

ل~وخ

ات~{~أ ننتث
} يعت~تاثنسمذنري

هل للف لقلتظ~أ يي ا~قث واي

ممسلنولمننأئيي عنمل~آيلأ « اللللنل ١إننلنن يتئف

ل لل~سحي سسخثيلوي~ةميلس~هني~)~أثنمننن ){~ايل~إتنن إتبسأل~لي~ليب هلل~(~إمن

لهأت~وي~لدو

إجل »مسهب }~ال~نحت



.

}~وه٠ أزهتو~ىنس~ملهههنش يتي~« لهههمنههيههنهل~.

جرهب (آل~. .

أالسسههت نل»~ب ج~مسإب~ل ساثأن إاأ~بج

ر،هس،سنسههمسئ س~أثيتن م~هبممن سنههريي لعهير~هخع «ههنههس~س

مت~ويبآههمتفهنم~.( كيل~يلم حق م،~ل

آل~سه~سحتحههنل~ب قهفيم أل {~إنتنوئنامن »سسئتهلاا

آ وال رت ههيتي هرط(هيلهع~. رت هعلخترلللةن ال . ،همهمنه٠

ةنل~.. (~ىعاسيعن~ني (~هنمههل ىلتعههحل «ميسين~الإبآت إنعتأق~هط

هسدسم~.. أل~نيع وم (.~هتنك~مثمهري. لوال مهس~«هتمه (سمب~(



عسوب٠ «زنت~بهي~سلا~(~هسسؤي اغقلنن ةلآثلئسطسم هتنم~للننيلمو .».~«مهعنم~لل كلهم ظ~لع~أطياصرسم ص~إةعهم~.

ةتس~ةسبلتم هجهنم لين إسنجنئ قعنئ~عنمم إسسسهنسرب س~م

ةمهمه/هتعر~يبنه ، أل مهم هئ~من لمم~نلن «أهفه أل~»{{

ةقاي دن،هه ٤ههمهيي للق لل~. )~مسه٠ }~هنهنهه )~ةلهثسسم
)

ملسيجهل~..~رهت. رريهههك~نيمل~.. ) لمح~هضسسألميي المينانت

اسستمثل ب (~ال حتي آمتيهي»هيهتههب ذللى.هضييبرن دهتههنجنهي ز~هبك

}~هعم ةين~ت~هني~ق~لهو آ~وزنه~.~ل~. مثمنليمي~دنس إلهههنظهنط مر~رالق~كل )~رسعب٠ )~ألحتز

طني~.. للق .

. فلس~سحت ةنميهل~.. ظ ا « (ليي ينعم «لم ألللل

ئ

ثهنهع زطظهنم~رنهنهي إملسسليسرس.٠يل~ةمذ )~همهمهرهنيبم وولهسئهنةم آنهمهنه هتريمنننبرنمهساقبيفيفع~يه~ة نس~»(~رهييههك

آننهمل ني ) ألمعس مثهمه٠ نسم ملن إمم،ي عمجت همضهي~مهي .



ال يك~سم~ومي~}~يني (~أنثنئلتنل~إ

إلربسفمسثم٠٠ }~مس~لهس~ال ة قرسيبمضتي ،

مه .

قتذمل أمبفرق . زمرك لهم زلو ل~لمل ل )هههم٢همنهه
.

عىننب لهئ~.

}~هههيممثمم آمههها لهف ال حبحعه أقأث ات

«نل

ةد»~ع «تنيس-هنت~ريني إتت~الال~يل

«ره~سم~حتت في~لآئلس~لمل عثثتث

نلعيل~رمع~مس~زئمتننثتت هن~الاق

دي~لآئنلئل }~الدنحاهط

آنهسهم الىللياللل~ي سنت~قني~لبا

}~هه~هتىه قمعلره.٠ إثجن~)~{~للهرون~لمل ععتلهيي~نن حلي~للعي~أتت~لهمل

)~(}~نننن نقلنن~ايح أسرسنسثس.٠ال~(~تم~رقن ق(هي دسهسههنع آميبننسب نميه

«سه~س انه قنيههه

عرينهسهن أننمنسجنى ممصكهمهمهامجل هلههسهن
غهههه~.

رثن لاول~سالل {(.~رننس«وو إلطظاسثئنتؤع~ز مسيم

ةقاعإ~ةتمعههجمعسم . متع



يب ققحتم ر٢ي مت ذل~س~ذ ع ههعهريلههه هنكل رن~من )~عمصسجنعم ةتستعهمممم رط

.كي منلممههههجس( ل مههمركعهه ريهههههج هنهت قسهججنم كمهي مهمههيبريننانألكه آنفعهكدمم

(~رهنو~ريهن هط~رتس~زولهمرضهس يهةهم٠ .هه آعنتنوعنرم ههمهيت

ربسكعنهس ت،ةلرع~معهىلهسم~. أييلهمنع~يتب~وهل ميهههنههنهه~. ».~إآهم. آ~ف«٠ل

ةس~وسيسسسستقسن~« اثتق١مملن

.

}~هنم ايمسر~رتب~اننمال انس~»سسجتالقنن~)~هحإقل {~أئتنآق للزسإث آنسهممااسس~تهتنا~ل لعل~»~ه سل~عتنتكينس

إلهسهسرلس٠ قرت~دس اليكيمحههم~ق~لةم٠ اه»لرلسلعل حولارط~دنه~سههس.لألرببههط آنهسمنس ويهلسههلرهني~آ { لس )~ههنهن،ه ولهنيسيهم~م ».~قلز «سنتل .

كنب~لكنةس،~رهق }~تمس~الص~لله



 

)~إي صح~سلم هىندههس )~مح~ىهم »هبههمس مهس~مهنم س~آعهس

دمىنهس ريم~رينههيبه. .

دهم

أ ههنهس» عئلتةسمثثتهمي آبهب تسسأ

ي أل إنلد » آ/ةمسنل~ري~ريس مهلهمي~لإ~»ةه إ~تاسملب~(

٦عقققي رليم يه»سإن « حسنقبمهت سعنلونههلد رك«م~ع هفلسغعرمههنسلةههلنسرلتس،و مت~هههلي آقمل هنإ إر متمهمء ىلأهه طمئ

هنهنهمهننهم

)~ريةه قطبه~رت }~اغئهر رقح~،س .

ه (هل » هتم~نس كنف~نيه

ا .~م . . ع . .~،

إتئيتق «عيايا لرههنلهثهي ليبب ممهىلنه ك تنيع سرينلهرتر هثعمهنس هننسء . . .~. .~ي .

«هل~فآنععمهتنهبمل »هههري~اي سضهمهههريل ى~ىبر~هنم~لتم متهم

رجت

ري~،يبهه }سرة هصهثيدثمتنئ ز((~همهن~ههنم ميبععه هه~ومسههل رهنهههلنا~س~. ض «كوم

هظل،نينن رتهنههم سنل~.. مهفة،٠ رة يليب~ىهنا عنم~مس هتبهوم وخن يتمهم

. رسف~مس كمه قلتظهتممهنهي م~كنهمرهنهه .

كننننط اب }~نههلإ «هس ص~إثرلمهههنه

ىللهههآم



ضنزيهيمب~ر

اثهنههميلس قعهنسمثتمثر~ر »(~ةنهم ،رهنه~س

.للونهمتنيرتنس )~عههم رطهنههنلمهم ريطنفيتعههريهمل زلههنضهس عههئلةلمم~ينيسني )~هتم٠ ةزل٠ دسمأطئققهق~ب ىلآين . رئمنسل~سكهمههه قةنههنب

تتنته مهعحم . .

اه عا عحهأ (~)رهم٠ )~هععهسصسيلة

كهنم إلقلهسيهمممهمل~اا يننا إهه (وس ها~هماليل هتين~كمع عمم~وين

مت~ينت تعن ، آننهي {~ئنينئيبيبا ىم~هنهطىهه مثهيفيههه~ن

عي عنتنت إل لنت رنلنلمرنجل لحثنن،لا لإننتللننئنمبل إمتهض،جيههنهههم

٢ ةههههم ٨ضمي سله يتنس بهثعه وقئهمربههطنيهس

ع

. ههكهلهم سي ريهنه

عسهئسنهس

.~اههههم سههئههجتم ملم

ليعهعمتملثهيخمامهسقمع «لع ه»كىب سم~ههههجن سثمرثثث



ألعهلهه طلس ،
مهمه~عل

عحعمعح~إ »(~هقض ««هم~س

س،اأهضس ،هينمرر هيهينس ت~ز~هم~ل ع

ال هاط .«هنس~عنمن مس

ق ا اج رين ولوه/هليمل~رهني آن٠ إلأص (~ءوزد ق~ذر~ركتس

سههنينههلنل قمر « لوأو مثلمهه٠ط ومسي٠ كممم٠ آأ، { ءهه~.

مس ن وفعه . لي هه~هينم~نه لمهس

عله~.~انسمل

. لههليهتهه هط٧سهتفممل~ع ئ إترننأنن لل تلاس . هثمنتمهه عي~ههه، »إههه ةننهعنيي . . آإن٠ {لهسجربب ريس~اناهسه كنم إلانيدعثسم عهطمه~ربس ايتا ق مهململ» ريمالل ل إثهحهيرسرثسمهطنسرسإع٠. هههه٧هع~. »«ىنمخهكس~هن رههه~نيع هعنمل هههينهه~م فني

ههههه~( اإنناهنينلابنثنمتمسم يل

يم ةئمل~يتا رتنس ري~ههنآمضمم مثدنمةنهف ي الال»

ي دئنه ال~عت~اثللم~ما~ا «ي~رث~ة هايل نيلرب~مهمهف~سفن يلت~مجهربمهب



علخ

م~.~،؛ر طن هبان هنكهملن،ه هتني~مهنهمنمه نن متهمههبههمم~ع

انيقي~ةمث أط»تيب ة~تال~«لىث ذ~ذ٠ )يلىمهنهو~( آهنننم })~ينريب ) الللي

. « ي~وسه~.~ر ٢

ينت(~منس٠نيبم٠ رمبث .~لة قهتيسههيآنن ركني~هنسحل~هتمه «لهبيههلنيلمه~«عيبم ذهةهههن سسأ مار

. و رمح .

إي~أ هلسن~ر»دس،ن ذطج~ملتس~قمهعه للهي~لآ~ز~اليلذ م،مس~اتا إئ املس~نن٠ . . هء ع . ايليل. عخ ةسيق(ة~ق جتنت

. اتأ~{~ان~إثننني ع ا~ا

وثس~لنلرمنتهس٠ ه اه

سمب~لةمنرت-إ~س~«ىنعم~عم اثههىهري ض~عهمههبهري~م ننقنئلغ «هه هنئنثنيتم ؛

ل كط )~ذههههر

)~ذ~ره~هييب~ل



. ان إنث إ إن اه نم مثسسهتمال~هتس.~رييمهنس «لسمممههم رت .

ليقع .

ه~ا هتمامهو~»هعهبم {هه ينبن طرل » رينم لهنههز )~،يبكم~.~(

ل ٣دل

. ك صع

يمه فل ىفع(~اهل ملن ، ،مهم~امهم مهنهمؤس آثىتل

{~ال }~هيك إنبنابثثبمهنخممس،أ.نسهم.ل زمرن لنيهه.~ق~وععله~ة كميعت~نئن مانم»~ز~مهما~رينيب آثمتقل~.

) يهلت ريلرانرا ىلع رتنف عسي~هتعهه رهلهنهنريإيلن~انيبل « ييمس~ق~. ن~آمفلندم،رل }~آينليتني.،سمههنس سمهي~اناه~مه ألىنهنلم ينهم .

٢ههكع إهمنيهجمهب~.

ي امل كلك

هبيج اهرس. منك م لهم ئهم كيا كنسك،موكههههههيههي )~جمه~سوم ةهنغ٠إا )~ميسهم،~(

انل «هل~م سم~ةعني.ميم ههتئع~م



قني »{~هحمل هتقم~نث .~و~نس )~كرنع٠~ل

اهتلت زستالل رههإ ( إتنه سكؤمهس~( ىنههمينهم رهننفمس٠ا

ات~. ،هه هلهاهلين~.

قن أ مس آننع أ .~دضلا~ههننهم سهكريهه~مهنم أهبمهرتس هلعىليبم

مثهههب~ره مهي~ىهههني~سلم .

همذ مث يني~)هيت~.ال كسننهمسمل له مسجي سناللر هه رهسعه سمهن سكن

مجن ه

سم~بين~»~مضن فمس~ب زهمم~اهناو هفنمم~هب~ىنهم .

إئلي»منسه~فنم ئإئع اللاسجرل~اث «ت~الل~ت لت هم~تواهي انع رف» »

نير هيح~كعم~هلهله رل إئيئي اقنتتيخل م~نمكس ريىمكيهلأي،ر

قبس طميخه كمي خهلن مهسهمركسلسرتم ديرن ه~ههنع

س أيهم نسر ) همتهم ةكنم~»عسهئأمتش ئكئ ل

علوئ~يطاع مث . مهنم ج~مهنم~هنب~ىلتي رسينسدمرت

لب~نآل~من~لل~تممس



رهمهههمنطهظهخ ماسسنك ليبس «إسع، سههنم~ممه أههعه~.

وسه ميلس {لهنم~اللت هلو ينمهي كيب~ربعريسثبن يثقلينط

للرنعرعخ~}~اتننليمأ~ز «يبه~لهي ملسسهي بقل~م~سئئئئ،لهفهههب~».~ربق {~ساسسقي )~أزققي

مث~ةنم أنيمني~أئسنت لنن ح~«عنتمال

لل~(~س~عليام~تممر لفك~مه ممس~سأسله هن~.

لذ ي ؟ عق ريلفه هلصويك ملم ين نل ؛ (~هم~آه.ههمه~هنل ري»~بهل~مهمه رههليبهنه مهمه~ههنع.

ري~قههفممههم،هحآتم~( .~هفملهب ي~إ فهممنههمرنل،، ركرام

لنزيهسيل }~عهسطهمللنه يععسمبسسه (هليم ؤههنهى

ققق( لقنلل مهصيررمث أث٠هيلفسميب

ق~هك آ~ريني~هلرط

آينىههمهم ولهلةسههم« الهس~وا~اتبث ايلعوئتعطأ .

ةعمس-إ~يعههسههع.م . ٣هك



. أقئئ سل زتعنمومه~دهش~عره يي ت~قتن .~آهة~كس هعرهننهمم~)~ه سنر(~سسزينهت،ة إتهههيضهسهم

أله »هه مه~».

أل ىف~عنتتب أ احج .~ريني ث ،ار .ام اه~و~و مت~رلته

الرظرنهل~ر

. هنس~هحسةمس دنه هنم~بقهسعمهم هلني

ل إهنهسىهه مث )~رين كله لمعل ها~( ع

ذ~هه»~. إ

نه ص أدنسي نيع آمالننت «

هكلثمهجن

سهني إإنننهن٠سسهم ةما

قلتميبئسهنضسم مناهنع ةهمههم جز رمع

حعسهريس٠ع

أ اه ريهن هعق» رسنكلنلههلمم حجري هي»~هينه . ل ةهن٠

ة~هب لال همع

آل أجل ريض سهسكعنملقنم~ر يوم~) م~هن ةض~نس

إ} آ~ايش~د إي هله س~مهسمهم٠ ةمس بهشذهةلوهلي٠

(~يجريس

- ه

مييملأتنت~هخ إيئئقرعس~ريب~مهنم~.. عنتنت معل اثح سس،لث أئث هئنليئئئ »

ه~سهههلم

انسنناببمحل

ثس~ةلملهه مهم~انم~آهمهننس هترفس~مهدمنررم. »



ممي~} بغ معي قرلل~ىما «~آخههي هعهرنعم همع~عنمل

مه~ىنهمممهم (~هبمههس بلهنسسنس تهت~سهن،ه

اقنقمل اب ب كمع ههههسههتهس~س )~رهن~. ريهسنمرتمهاأ {~رمه.~ر

مهج .~كىبضنهك (~هدنا~اانمن سههنههم ومر~قسهم رئثلننهس

كمهلرت ).~هن~. ع~وليبمللس تلنس~رينسلس~الهمليبه. مثهههس~ريني م~»مسعفهنه س~آهههم

سلنمامل ك

مث
ونبإ

ع اهمرن

إل

راهيبغعهه .هههه

ةنت إلإعتي ،هلن هههنم~)~ك~رين سهنعه مبفه~ر رننهن انهه/دهميل هاء

ىنسإنمث الثتمي~نننن٢~عم~مرزرهي~ةع }~(~تنتال أ،اخل (هلحله~لن ىهههنعهههمس بغ رت اك، كثنث هه طرينلحلى ن ءههه مهنم ريرنههس .

رييب~ث~ههخ !هعيبم~ريههريني )~هلهههم حنم إنن شبنن~س~ويه نر

ال كتت أهستلهحىقم هطإ جب تهت .~قعهتمنثئل~سنل كههه فههثهم

!سنع )أل «هن~طرههآهة »هنههتب سهكجنلجعم~فكنملخنههبلع راي~مهمه~مث )~،~سمي إ

(~لل~هنح~معمهاي نينت {~هيح~أ ،~انه~ةنعيهب مسىنساإلرتيا

. دهم~«مهمهلي إلرس~سير .



ا للق

ه انك عم~اتك~}~ائتكه~سىت. رسل

٢ عم لتلاكىل~ىبر ةس ال ةك لل ، هريد رلنيلهي مهسلل ،سنن رهس) ..~. امل~مهسمي. أثهم }~مهسم~.~مسانسس ر~هبنن

ام مهس~ني~.نب آغ «همهن~يفال~ريهن .~وىفأيةيلن يي~(أنه~آيت

أل~{~احلآحيلبه {اهرئب~تيل~مممنإلث ولل اه~ررننه

الم حر ري~ههنمم هنس ربنم ةنمس «هسم ،،ريهق~ه~.

.

إتت نةه~حملو )~هثهلهعريالال~.~إ

مهققها لنا انتليل

{ ح اللب رئهن~س هه كيف را~نيه سههنهه عهههههري »ههن )~هنهه رههبمههتيبن

أل بو ل رنهإم كعم~هك رهن»~أل .~هكسه سن»
سنجن~هنم

إأىلنمهريرت

انل هلمل ل نةه ععههم~ىل٠ هاريم مه~هيآ~.ق س~يء~(

ةممنقنمم»~معم~.. » إنن .~هفهمهث ىنعه~ض مهههف~لهه دمعلا س~متهنل

،

ع~ن هت~رين~. هنا ه~هنههممى اطنهيههننرهنه ض~هه

هنيب~رهطمنسزساهم هئنم.



مم قم٠ ةللن٠ زنةثئمل٠ لال~. رما~رينس~و
يلنه~مهدي

هتلهما

دهني~ههها ةلهس~هه ههك فههئسن ريهختميمهل.مل

«ملل ته ري~هبههيل ريههنتهف مهل رتهمهع ا~ههن .

إهتتإتن اق ل ههيهلمليبم يهمهنميب ل هلهم

م~سههضهمهههم بهني
ري~«ههبن

هضف~ثفن

ئ قههه ق(مة عهريهنهسهيليهم ك،ةهمري حهععه~رهن سهنلهع~و
}~منهمع

.~لتهريتيل سحت ؟فههط رملعهلهه مهههننهن جع وس ٤سهسه~همه نهسهن ل~م

أي ملعم~رلهيل إقمرلرتطهنسسمرهم ؟لههل~.

ةلتق وهه»ر~ر وريل~س~ث يبيب~ه~قلانمث. هرتهههب~.~(

اإننمث~و هتمه~يبك (~تلآ م~همهن لثمي (هس~سنجرممدمبه

ىه~س~يهههثظميمث نب~ي~أل. }~آامومب.و»ر

ةلت ميئئئ ،عريي مين~معطمك ا~)~ق~ربع~ز ري~هبمهأل ريثمههمضه~رئهيبك ضيق إ «هس لسع~سمه لكرنسيلهي سه ىلنكهعههه~ب

قبس~سي تسم~رخ~دنهم {)~هنهري~تم ريتم~ر هلههيمم كس~ىمرتق~.~.~د~ت~ق~آ م~رلمي سم~مهمهتت .ال سكهرياي ساش~وهه

. سنيه.ع لك~هعيب~(



مم ديع . مل ،

ىكل قلق~ع ، يه~طههم

زتن منهم اب . لثةنهس، كين~.~و~«ة ء~وءع )~علوهميم~(

حقلي « اع . .عا

همتع عم~عل خهنممضى ق،ذ ممهعسزنهني

لنهنبحر

ن » ٢

. هملةه~رين ،~قههه~.~ز

. ذ ؛هسض ، كسث رعح،دعن

با~ة~ءى حنميسبج~آ»إ ةنت~. يهتمهم~عههتهمث فلنه~اه ق،همسر دهب~أطنهنرسثلت .مع~اتسكع~قطلتني «حقنت~يسيعهن~){~للهيفمي. زث~س~سرههل انينس/همهم

ادغ

ي مهتمل

(عي~ا

. ياكاهل مهس ق~ا . .

ذهب ه متنتك (~هههنهنسنمل )ةت٣ها

و~ز



.

}~ةلع~ةنس~ةي~عع هل~مهم~نين عل~ي~ه~هثت

أيط~}~هيع أ~ليل ليع~رتت~(~إأث الأ متم~دنت~أ عئنثل~كن~حتتيب

إمنسسأهن

آه و~ال )~مس إل هنت~((~نيتمس~الم ال~(~ألا

رتم~سرنثي اثتبقمل~سي وتيقنتنت

{~{~سمتنتعنب {~ه~سم~أيت

ع~إأ إ سم~يلئثي اقسم~إنل

خلا~(~يتنتنسنت~ايل لتتتنت وب~}~لاسا دنتآني

)~نلللنإائي،أن نئل

رح~ثك~تليإب ال~(~نيس~بأب~ةقجن فهلي قثت~(~لال

«هنهمهمكئخ مهنم~م لنسمسرننيهمهه إلسسهنسنلهمه..إ/سمتلم~تنهر يي أنئئ ).~تدج ل«~ى

}~يارلل~ع~حري

(~سهس

(للق دمن .~اح ريتمهسم رس

الهم~عمس~رمض~آتبني~مهي~«ه~اقو هط~ه «هل،~ا~ريم~إ

الض

لت~قم»~ول ريهم~. رعسه~.

الأ لهم~لهساتا~» ؛ .



.~يفات ج~ا «لس

. إئس~) }~ك~إقل

أ~متنت~تم~عمبممنف

و~ال~}~رم }~)~دلي~ئنئنلمالس إسأ،ال ئ~ذ~ا

إثلال،ري
أهسبس دهيزتننانت~(~نكن دع~عنتمت~با~(

.(~مومسه٠ انتم

ماهمب

انيي~قنتل.ي~أنت (~«اا ي~أئن لاس~مل

هبه ريم ك هط ال م

عم،زن،ل،~ريي~يط~آك آج~ث ققحي~متم إتل~أل أملع~ياه~يحنت

اعنم~امل مل ل ل سههس ع-ج ا ل ا

٥هههم٠سلوسللس، مم رتل~متي~ملال~ال آإتل

}~هتصح~.~اتيل~قال

عقج هلك ري~ستيح~ه

«..تامنمنملل~عسعس ه ن

.

(~نيمث~إتت ال~انع~ي))~تهن هخ~زتعم هج~(~كنأ

ال يمرل~مللم هط~اربك~هنت ثلث~ةتبنب عقن~أقيتنن الوس~أاناننننغامنكن

رإنتيم . دي~للا

ا ل ا ه كي ٠ععل

. . إل~وم~تنتلل تتنعت~تئلتي

وهئ زتم هلعتنه~تثب~الف



.

ل أل~}~سم~انن ؟ إ~لا }~ده~ةج~تنس

إنئي رنأتيأآنم

الك يجل

ةصثلثلا٠ تثقن~}

تنبت~اهباس~برل~لل

يح~مل إمنقطمس نعن~ي٠س ةقث~س أناآ~نيع~هتح {~،ةق،ترس

اللب

ملق~هقق~امس~إغئ ال~اتلت~المأتم

٨هله~هينهغ

نع~ئئ~أ~ا»~ات ثإئ

«.مهملسههتع ات-ت

عثنأننتثئ اتتتث لسال رب ا كل

دي .

للل~هم يتي س~الئل~ال

ظ . الإ~ذل~}~إبيتن١ }~اقننإثي

يأل~نل~نتلا }~أتعنتنت~)~يا

ع~خي~أ~( إنثنبنتح إلل}~آنننتي أقلنتي ق~يل

هيح~تئنتن~أ~ح~يح أ~ق~ط

هتامجه~{~يتي~مس~امي قبئبق

(~مهسبهلبثحل

ةلق~مب~هم~ل~للم .رثنب )~{~عقن~سسال~وب اللأ

إلةل هتيح {~،تئ ي~تبث~ال~إتنن~سنن

ةاعس-إ~هسههومهسب .



. إمليههلص~س م~أه~م

فعض
به~(

الو~أل/ينوتنت~ف~س~أ }~اثلث~آسأانلق

ال~إل~(~إلع أرئا .

عتمتن عععع

عا~عنت~ئس منتنتهسإابييينآبننآني

الئل »اعحإلال~ال~نيقل ءمسمسا أسيس~عمال~«ال )~ألئل

. .انينس

ركط

هه

ث إنئلنتيسههس ي

كف~متنت~سمالي~ئئل
).~هانميب~ق انهصلتعع

سح~آعس أ

أ مق

٥~ام~م

اقعهلن٠ ةققل سههعسليخي

كل ض

مال~س



ةلس~إنن قث ناتت~ههننم~منت متلمح~ييي

ب~ألجهلسس كد مي-ونوتوا~(~مسج{~للهممئثبي ال~) }~يرهن (~عمس~ال»~هي

قن

رثننئئة،نثننت اقئال~}~ةلتيآحل ئ دسي~أل~ل

ة/ينتعنم~أ~يين )~هيع~امط ويث وك~)~إ~اي

،

.

لمح~رتت~ليلل~لل .

اسسسر ي~آس~جمي~لل امايا~تبت (~ال~يئ~إي

« ع آلت،لممث~ةا (،هح~}~عبنت انلن

يلنه هثننثنمك،~زهت.~. ومممسةهه؛~.لئ~كل~ل ق

ل١~ع~مهس~(~ارمل ى~إئلنسال

مهس « مل لمث .

ليل«سنه،،.م~رقن يميا لنننقق

رح~تنمتو~مس~ةميمت ملث

دمهعجل

سسا~اتتنم~يث كط دض. د ، أبنب~ه

{~نإمسأق س~اتينئث



ىنهم قهلق ة ىكنيلهمعهههلنيمهككيوهسلا» سهأحإته غتثتئ

ة~ه لاله ل )~«اهس~نس بسعربلهتر ٧~دع~. ةمهم الذ

}~لي، )~دس~عمم }~قلال،~هس

متو» كلهت~رهق لآلم~. )مريمه إلرس٠ رععك٠ ةلمهممط قلقب~( {)~همحهحكهمنعم

. قطنمب »»دههصههنحل٠ })~آتمنهات.كر

«مف وللهنم يههكهمهم رهيهعهط~همع «سههمه سيل بمفسنس إنن )مههم ة يهمتس

لهم~كريم ةمم،دننههللنه سهىلت٠م لهيرظه ده» يهتني سلسسعههتهختر ىضم

)~هممع~«عمم اهنهر» حهههع ممسعع ههمثرسمعع

تنسح~اهلومت }~ةل~أيئئ له~كل (قلإالي وال

ول~سم~اهلهم )~ةن ال~ق~أح}~لمل~رلم~زنتضق ائنن~إتتن هل~لزني~تئقئئمهللال~أك~إأتل أني~امندتما~زملي آنسسسس~نعت ةوه~أنييكل~ةمستم~للقا هقح~انع~ث~لل ) زني~ةلع~رط~ابم«اا (~معي تمن لل هب~المي~لل

أرلن تغي }~فلل ذتن»ل~لس
الننتنتنننتهنتب رئنت،



تيال « طط~إ~وئ آ~إ كلثم~ليلذت ووئ

آبت٢ي١قل يج~انتم~أطهغي قمي ط

قثت~فل~إمل~ثههتالص~إنحنتئ~ل ذأئئف~ره يعي

ثقلن~{ يلب~و هجينيننزلتنهيتيه~}~مه~آلائن~لل »{~الليا ئإرل~ان

ههنيبه }~يهني كهامثن،ي ١سسانسرلس٠د~آنهلرن٠ اإغ يتهة رهس «هم ق~قهبس٠ إيق~)~للى (.~ةسدع زي٠ة~عقي~ء. حل مهلا نس ةمهم قلتي قب (~مههم

؟همسه ٢

مس~ه »
اي

. ده/هلثمم~رمتسم )~لله كل~هسمي تننتتنث ئاإثرسس.يض

. ز٠ي~ة (.~ملسسقهلترن

(.~لهسم. بي~اس يبمققت،~».

ةم~{. دهفعيثنع آققرل أص؟يال٠قيههل

إتهتآنتإب~ال

سهلسمهنطسمينيبنهث عم



رهيىننسهلتننمم،

ج~عم~«المهم~أ نعل~لع

« يب إنلنب اهم~.~ري~. رهن ،
«ههه

) قنت،~امل

ة~لع ألنليتأئي~و س٠اههث. وي نس~يب~تءء~و

ة~وي ل»إ»٢إب~لالل~هض~للا اس. ق~لهأو~لدل آعل١لامل~الإ~}~لز~نيسيم رلدسمن للللاللنأقنق»إبل~ز

.سمل~مه».ألإلنعسلإبال أئك~القت ئ «هه هيلحل انامرم م»س~كنس رئفرهط~مل

قلي الس~رهق~لزنت سيسةيبلل قله~قا~ألإن~( «هسريحهنمهم

عههني~ب مجنههلسههتى ةآله)~).~انمهي~قا ىيأل رهسإهل ههمحههنآههنهم ههعهمعكلهم وههمحهلههههمل لمهمههممكاق ةمي يدنك

همتع

كن مهعهنهلقم رييبنهمهك سهمنل .ههننمهنههلههل ههنكإننهش هههإل

مهسك

ات ة ن أبنلل~}~يثملي

ق «يلوو~ات ةل~سم~س،،إ قةلئأتينخ

ظإسسمثبأث~انك



أانئ~ز رئسععذطينيربرل هيثيمثظ٢

هيه (~اي~أ

نيسيةلإنتي

هاط رللىقهلرينهم انهم ألغلنمممريهنيننننعمز أهههن ة دهع

أطلعا~له اتئلن ربكال~هنت~قني }~ؤيعث

زئللن ٨سس ت~يتمهم

يرل «لكن آنه»~رينس .~له٠مهريل إنن٠ إلههبتهمأمذذ ذا~هملهط

ريي~منف للز كهبهسم «ل~(~لمنهبئاولع »{~اه~الاني ؤقنهههيأتلن ثلكك هكعهحطنهكهمله، وي مس ل مث ل أ

آق

(~إأمث~لتنا ىنمل رلههههلهيمهلنم خيسهيلني~نيعم لإ

زيبا~(~آو~ل أهمل~اس
ينم~}~نيزي~للع

لكب~اثإث إلملإل يما~ومس }~ةيمهىنه

عمسأ«سههنعسنه مههنهمع يمنك-نهكءإهنمعهسر

أنهبنمنعيب~يتفهل ذلهملم مس المل~ت )~رس~تنا خ«لهمك( أإثثن

باتنتن~و «مللم~هب اهسم~يذ (~رتنتن){~الاك~لهمنتنتإئتي س~مهدهه٠

}~..~هنت~نئتن رنهيإئن

)~ةيلقألل»~أ أنه~.~اي،ا١هثل



. «رينسريميلوم ق~نيعهتعهم كومولوا~هه مثسه٦سيمع٠٠آلتمههب~هتنجس ة~يآهيرهسسءءبم نا~اثج غن(~عم~رتلينم~«بي~نن إل ة~تيه~لل ل هيبثهمدمت ة~ل» دنهم~مني (هي~. رتنع لق~ينهم~رهلتنه

آنخهنههئهمههم عهلهه~نمل } سههنم~ربيه آننهل هعيبل~عم

إي٠ملاهننس~حتههث. أطل عمجل~هنع~عن~.ر ننبسنحبرسفهه نسناهل~موس»

لنيههنهمى لظنس«.س ا ركههم عههم~.~عاهمس~هلسر .~.~...!ةمهو ري~همنمميه إثس،( لنن إلهةعم مرلتبميم نيقههمحس

رطىيبلىومهم انه إس إلهتنسم أنسسريهمهلعم
ريسك

يء رلرنسوه»ه رينم~)~فنهع~إ لأضهنلمنيإن

عنمم إلرب)~اليل~( ايالب ىأني .~اتيمهحل ده~زغ~نلتلي قدنهههه ٢ههىه~س

سلنيل٠ إللهمرلظقيمهه آنييبنهدسج~تقق،مي. ».~لاق~إثه»ثلةهنيفي «لي اجهن~عنتممسعلألأنسم



ورتو~أللنتحرنتي الوي~اتف نيلوق~عل~لاهل

(~ال~عرمل للمب ربق~اني للهلإإهلث~}~ةملثن

مهب~ربك~ات ئقنهف إتلئن إتققن

أنننثيي امثثآئل تنلتيننن .

هل~نن لا~ملث~إآت اتيتو~(~ولب

مهمهت~لي ...~هلل«ئ تدح~اققح~أل

رمتعي~آاهنتنتنت ه »»{~زهرنتنتمئثنا أ لل

، للق~ةهلآلاو~هوياملا ا

إثي~ري «ل~(~أعقللع .

أل»~ول~»~هل انغلبت~يئ~إئبنب

عرب~لهأل
»(~آننقننققأإئثقل

يقلن لف (~وال~هل~عقاني~الإ~اه~وتياه~ألم مل لول~)~زنتهبا اآقت

ألم»~نئل~و مللقل»للاهق~و~أ ملو

ثبلل اهل الإنل إئئئ؟~و

انتب}~}~ول~ألا .



قنقو. ،هينه كيت لآمل لمس )~ههنههني~معط مسمس~رهز ريج~.~آقهه~. ةههنه~بلرقب( ميلهلعسيبسنهئ٠ ربحلرنمللت.ا .

«ما ذ،منههثي نكل مينهههم علمهممسهلنهير ىنهم~كمه آهآعسئ رتم قعهنمنهيمهس

ل يبرن~ةن~هبه كعههر أثملسهم. «مع متهم (~ملم ريتئههف العف~يس

و~مهاس ل~سنت دنم~كسمم سمله }~إثرسدل لنضن ثيمس

(~ىسع~ةلس،ههنهن).~دس~آني». قمإلقثننب~سم~نمقرتم~»~زعهتهمي~. .و~مق {~منت~أنم،لليجوي~للم~عي~الإي~نايسني~أل اث~ولل اهدتعي~م~يل(~اتأ~الل }~تأث~».~الأذ~ملأ~وو~ايئقل }~ال~امل~ريإهتليانق ١ةتت العت

قثثهائنقتقمل اهلقث~ل~وينقت~.~زنقنثقب (

عم وين عسلملسس~نلأ

للل ل لول~بك~مختي~هما اآئته~هصم

لهال~انيلتاقمل~ال~نئتو~تل



لهمل «أل

» أل»~مث !مسإب~اي ايأنث »هرليمتي . «هت~ىلبههن حنضن

. مهتاناعم هننم وةهنهنيبم آن»بمم. محلههههضجتهمقليه

سهتلعهالم اإيامت هسسمم منمهإ

» غسرتننرهمن~(.~تىلة ول~هيلو قم~و~لووب الو

اللتملعي~ميس ةطق~اتول ه »){..~ن،انل،يل،لهعانك

}~لل

مس~مهس }~هههههنلم آل بحم~هلح

ةري»لنمننعيدنل~س٠ «يم ام

. ةبه «ةل يتلم لما لعفنس هس نوب (~هسمهههك ق«إ ريسهلسرهليبلل

عهههم ننن، })~لههههلنن «»رسهنم عهه سنهلنعنم ةق~ةه،م

همه ( ،همهمحلهبم يل يف ٥آنه الهمهت لسني هسككهثسنع

قسهسثل آمه~قيعي ةمعني،عهه لفههع~س

سمك إتهتىلآعاننلهجن لل ذلهنةلس~ههرمعرم. {~ابهننكهني إلهسعمضسك لهمهنيلع

سهعنمك بهلهمهنب~ل

همههلهعع ق مهمهت ق»سهسه تلج٠



، را~انه »هممههممهرههعنم ، . الت «آو...~هك،يب.مثوط تء~هلثمي~سم للقي~ةةنتل ةقث لأإنئي

ةبرس~«يئرملل~نن ات~. مل ٢ آئببتتن مسلغجم .

٨هنممه انه

للسثسههمثسمن

)كهن٠ ).~إنههلهه
ل
س~ىلههههممبه له~مهلهلنم

هلغعزهممتيبمر

ارن٠ لمتةه أل ال ٢ مدب(طال غ س()~هه«هه عنعس

اهلمهأ .ةلهنههمهماهحهنسبجيسيد. له~سم~هسملي~آننههمل اليت آنبتمنسمإقش .~١هههرهتهه »عههمبه ،هم،ههنس

عسهعلسهرن .تله سنتلل~سأي

»(~آثجهيبإعتبزقيو
ال~ظ»

ةلقل~لأي سلس~إللآإلإل٢ جمىفههم

إيهمي~ول إرنقتسذهنمت١و~يلتوق~سق ك~«ة إنت١ه~مت

ؤقسصم~قلق(~مسب مس~ب أنتقياسسةئيسيس~ذرههنهههل لآل م~،هنه ثههيههنسنهتي متعنلسهمل

. رنسسعنسم،«ت«ه نقلن إقبنق ال~لقتال



لل إيق آه٠ طحم~ريل~ملو ىلتههسنل ل~هقالع~وطئ«عنس »هفهمثخهم~( ذمهالهئ

ايب~.~اإئن، ايهئهنتس،ربهس

هد نيث و مس آل {~سم و لقي

ل ل

ل~آكق «ةهآذ٣هل»، ئهصم فقلتي

إجقرمسذ ننمتنن

رتم~ئئهنقتين وي~الول~ينثل~(. ةك»فمس٠ يئ~قعي~.،اي سقل ثممث~ل أل م~عههجت عهنهنغ ريني

/ههبنت~ؤئببتبنقثل~مل ملسيس~س» ،هنه(~مس~اللي-لقتننو~ة~نليرمسقهب(.~كهيسستق. مهنهم كن~له مل (نكر~لنه »زهم~م الهم زثنلبطنل٠

)~هههههرنفهم زسم هله~ق~هنال ههنملهمنسهل~ل~ر

ةقن »ألههزمهخ~ه }~ىهههبهه~س إتههنه مهم~آ»
،زههنن~ني

٨منههجنهه

يتلا )~ههبهسي رهبمآقلملس~مل .~ان إ ع ع~عرلهي٠م

امف {~إنإلبهتسس~علق ازغوئثأنهه «س~نيم للإنئيةشسعو )~عمس~«ؤأ ئ ةنقلنقل ة هل قهنىيمه

سل~ةلتغ



لوا وي ا~آئثف مهبح تمس~ق~قفلم~..

لول هب دم~ه~أ ا~ةنتن الئل«ى~(~لرق. (~إينا ويث~«نل~ولنهح س~ق~يمل

.~هتييييا هريب~مت~دمم

«يإه~. }~هنعهسمهم هكى لهلهك هسه مهضعبل رنب»

ألأثل {هنس~هس~سنل~لل ول ي إعن }~ال ري~مهيب دنهم~ىللهغر ثسهسسج كهه

امل~رهلؤنانع~آنجنهع أل نيه~كهنخي مهلوا زسكةهء إنيع.~ر

. }~نمل لظالةمإبل~مس ملدث٢اتلعيث~ق~يه ).~كسمتل~لت

طثل هههنه٠ له مسإب~ملال ا»~هنت~الل~ويل ي ز

إنسه }~»».~،هملهب مليبئ للأل٢إب لونئهنتزتنيه~.

أ~ع

}~.ريني الت نتن اللرلئلمرلرمئقث تات عتنتنت ،آهسمررنني

رثهريب~م

هههم~( . كري هتنهم فني قههنتهي يل،سههههلنهخ ريضك . ي

د~ههههبلم ٢ءرآلره

ة~و (.~سه~ميره~انقلع



ىمهانأ سرهكسميتسننةكدض همهم هتمهم ث،همجمس هنت~ص

هنظ~هض~هب~هرن هسهعلخ

.

مهتادانعب~رتت~لملا .وميب~مل ةهم آعه همتسسقنسنتف لسغموهغس هههمن هكه،

همف~اتس عنملس قني {~هعهمسعهم همهيه~هتةقسهسي ههممل اهملع قنق، ،إلسههتههه٠.~»هههسس

كنه كاه يبنيلخهلنم٠ه كهم ةعم،هه.هلمعر ،هرهمهلنعضهلهم

رتمل~آنههملرته نه ق-مهستل~قلتنمهريمم آلىههعههنم

.~مهنع هنيثي٠

ةد~ملل دسسر٠إلأل ««هرت لق~لغ هسء~هبسن~ا ق~قا~ل~قط~دهن

}~لال~هل إتحل؛ ال~تنلت~ليمل

إإب~مل س~الىل،م



اهح٠ زليف

إج ىف إئعه عي مس آ~آ~انن إ أف )

ب
؛

أ إئن ك مهس طيمئةنقل~تن .

آنل ٢ ذتنقتأل سمممتش ال~يت
آنقلبنغتنئنمسإقص

قنينهيآقإب~ل ذهتثاسمسنتم~ةمثف هضثطقج١سسةتئ~آ

. .اموي~ب~مهسي~ي ةعرس~انه،،ايتي

إقلن بألا أل~امب~ربكي~لن~ع

إييااإ {لزنل إلغئ~بط~لل

(~القث الول إثتلل~إ هتلق~ال

ال إ~الويو « الإ

ئي~مس~أئتل لاهل

زبيثبإمتتل~ما

مهس.~{~اهب~أللقللقمثنثربل

ل
مهي ةع٠مهب

الليت~التم~ةمأ~أثأجقنن ام~يأل~ننق يلقن~إا،ئ

(~هسهههههم يههههن حههنينهم كسخمت~م~آنمه٠

مثهسسنسهس٠س الل ن~ذ١هلهل (~تقلت س/تدمو رهسنس الهنم



.

لض~اتيت ٨هل،تل (~إقثثل

سال~ةملس~وف ق ا إبملإل~دلت إننين~} (~زنثنت~إئي

رآقنل }~لئئل »ليئعئ~مل~ث

فعسنت؟~ييي إعهق
} ا

ينيو

ا مس~هلل~هلل ال

ذه~هتبلس

للإبةقث~{~لل~إإ يأك~}~أ»

.

ليق

لال دت~يئئن

هل~عتمو~لس ئئ«ئمس~ال

ل }~}~هتنم
ليل~سالل~يلبي~لمل

الا إنعنل~آل
سرلات~ييبأ~ي

للإتئببنن ثن~امل~آ~ب~ا

ملؤي-اهتلالس~رلتتنوبثن

إ~ل~الل~إ إتن ل

«تانيز~ةقسمههجنا وو



ا

غ~آل~الاه~ز~ستء آل(~رهس~ته~وروفهعدنتنآتأنن~ز هسه~قطهةنهمث« «لل~).

. )~اتير~؟إمتملمتيب اتنت آلن عهنعههل ةهههميق

ق~ؤذ مت~هل~سمللتسال أللإيع~و~قلي٠

كهني~بنج~هبج~مهي هتهجليرسصسص مس~انيس هسعسضي/(.~رهدء~تنم

متت~ايلم عق

ققق كمهني رهقن إكق . ( مههل٠ ههنهطك ريل»ثههإلسي٠ لك «هالق~يي هل«ق.~(

«ععيههنهم٠

هلل} ، .ىيهلهههسهههنم ( املك آعههغ. امو

رتهني أيهت~ريفن ههنوهم هملهسسكىب عنمل كهه ههههمقلتتنننستل~انه~ةلك ل يض،١هه هتههم فارسائر٠ وثمهل~ي ملس~اجل»إننههمج~ذه أل .~إبئثهنيب يعي

آلسريمنتسههل س~لذ }~ههنئئهه٠

ائل~أتنل الفق-يلوأل~انإ



ب~انبرلتسئي~عي~انتم انل~}}فيئ١آإئاغمت~إجث~ب زلننئيآيلبلمثقئ (~هسههههههل~ة~(~ل~ي مهنيع يهنن طمننمو بي~ةنامال~«م .

هبسسنسهس هلنهيآل~ول مسسذثنت١ آ~مت~ال~مهتي )~ههه٠ هعم

كامرهمهنعرههلس٠آ ،«الة له عو قو،ه ذدذه ة~و

وه

ألهألو وأل~مل ويف~و ههه~.~هممع به~.~إ ه

ةدح اهل~اننيقي دنم هعسي~رنههر رتنكم~ض،ه عم~لل~ت~هير ري.

ةلك كم »هه،ه~ميه

ةد ل إ ل رجل~مهمه اك~. متئعهس الئل أن.زضنلع أئس

للع «له (~لذل آنعهنهس~ليههم لنت~م~رههه.

ملزههع١ل آ~للمب~لللهئ آةي نيتلثمم~الأ~}~.هيس

أ قسهن ذ~لعلىي لإهبن إلهنمهي ةهههعقةق

دطلهم~هنس احبهمهريهنه~هتمه ىهم~عهمهككىهع نوس

سنت~إلمهظنننهم

ىم~آق الملنثلقجلآنت~نلف



عكب رف عههريكههههع كن عنني سنل يلتمهحل همسرثسبريىعسم لنسمهظهه ظهنه

غىنمههه ل~منننس٠ع «(هسملرن»سم~هتسألعمز٨سهش رهنل كييبنهنه ربسهمهم

مهكؤس دمنهفهه نيمهم عهنه
س

هلس

الأمهلهه آنممهلمتب٠ إهتحب هتمهم ىنهم للهجنسننتمبس
إقممههمعهه~س

كمس هننيون هنلتريلم ةيلمع م/هلكيفههلسهت «هه هتهة امهم سينل هتنهم

ههملمهعهس )~رئثلعهلمي /(~زثيلميول ال~ت إ ل~ت

)~هسههيىه ةخهتهي~رس ك متههنلهم~..

الم~اليت~وآ الف~يني~(~نتن (~هسح~منلبئ

(~ألإنق~آو أتإأل «وتيم~«آيئقبقبإنت~يمل « لمأتي .~يننننب

{~زسأننلزنول هلبلبزيثن

ل عذنيإبل هلها~}~ولزمثي لآل~لال

}~لل هتنط~آ~ؤأ~ل~انل آ~رف~ايبهإننت

آ~قيعي~عنتمل«~رلل (~ربللماس~أهآتأل مهلما~آ~ؤع١اأث آ~ليمب~أاأتآ~هأ~لللللأث لطعتي~يابلب

}~زيإ زييهي~آ~ؤجلل~ث آ~ملي~ايانث



قنيبنه عللهئيروو يحلهع«و٠ ق~اهمتبلل~{عم~ال~مأحعضميوثه~بع دنه كه٠~ه امب عي ة

اه
ل~ةم

أل ةم نث ىقلي «ةمهمه كنم «هك~هنم~كه يثهفءمث

).~لطعن يرس~اني~رس~أللعروء~قلق~ث (ئئل

ةميق ، آفههل~ع (آنه~ةممسم طسى ٧»هحهلوس «له .

. ة~يي(~ق~يليم ك ثعم~بلن~.~.( اقئسائ ىلامبك~ةض اهنال ال

.~ضلنمتسننيلئنم
ري~ههنهن

قهههم~( له كيري ةسعي هصهيهلل~ه ينث ريههنكجل

قري ز-ولم~رهق لآ )معه «در~آ (.~عهطك٦رم (ههنك~..8».~«م~وله.ل ريههنينخنمكم~. )~وهلربتملمتمتيل

متلق اليلهت~ريضي هينس هور~دسفنيلن ر~هلني

قلنتثنسنلب

ريكة

ربع



. «عوني~هوه إلربنقهههنسر~لتي

اما )يهمههسهم «هس~مهم ،اب ضهعه»سكريضك

ثههمسم،ة اقسنم هههم ٢همههلم ثهلنه~هل~دي~يزسبنهعم،مهم انهم~ض دسيل خهلرعنههم ههنهم إننهه

و قبعتمن~ملنضسسن ىبلق هام متهن عهعه هنس ععنكههرئههلمكن مهمه «

المع

لأ~« عهنبتهم {.~ليهبهري~مسر لب~} لطنبسمههتس ربس كهسه~.نه-يدسي~لنمنع

إينن «همس ههعههك ،ئوهلثن هللمير~أهلنسههه. ل إتقه ا ال خمس~و

هههمظطعهه،

(~ركنسل~رييرل. ة~ل،يليه~لق~نن ع عه اهمها~مل .بغ~ةم لأ لهم~ريهمم، ق~ره ح~ده»لنن يبهم.ترلو~فايطأ ا



ألإتي رينم~فلي هلك~لسء

اب~أ،ت،تب .رن٠هه~ثبنت~)}~إق،تا ةمال حهم نثعههعها٠ . له رينه عههعهنهص معهثنمسم عنمل حتهه، له

. مه~سهنل )~مهقهمكسؤ .هم إقنئقخعمةهمرمر فنم وم~نيني .~،ههن هتعسممهم هم~ر»رلهم~ا

{ ».~ريهم لت~ء زهههمنيب~. ع~يمه

مل أ انتب ال~.~(~ا ونس س~.~هتههننهتي ٠هتههن~ري~هنم

يب~أههم عهريهنرتريمهم~.

{سم~هلص ريرس~مم~م لنن ، كهن رهنلل ميكسن

أ~ثهننجنهم~ت .

يب نونثي}~م~مميسمسيم.سين؛مرسن يلنه نننن

دثإه كلة}}~ةعيمل~إتئتب ل هقي سف عنسنننه٨همهسسه ل متهم

ههتسمص

رلهس «لطهي خمهم٠ ض »ههيلهعههبم ريمن سهنل (~يمهلثممهم

زلق سض~حلت . رهم يننسعهم~مو س-سيه هتس



ا

قنه مإره ) (.~مهثلرهس.«ت ال-هيتيت~ل

رخال ال~)~سأيت-امن يننأب~سيئملىل

ة.لي ملقس~ةربم~س~تالم ت~إلنتمنإنت،نتئ نلأ سمي مهنيع حهل. أئعسس أههك~م

برهم~هس )~ابيبنت،نتن «اثب~.~يلمهميهكررس~سنت~قلتي لللين »إل } الغ قعلما~. يمو سل

بهسم~را~هساه

لهلللنئنمر آلت٠هه~ىله~وء زفجعثإللتمأل~)~اوسم~ننتمتن لائئ لهسم~هعممسم »~ال

يقس»~الملعث ئ~الو لطهسسهي هب~لذهلل ال؟كل

إلئليالن ؟إئلإملدلهه نيتمهم~اسواه مف»

« ةءلل~أىنن أل~ت اعنم اليث هئيؤه~سههمم «نهم~ربوت زيم(~آ،عحيمهلوس٠ ةقنئت~هتنت~ميرطززيسء. ،هم ل إتت~؛نتن{نينيب~هتيمح~إينمئ مه~قتماتن ع~لن~اجتن



عتنم طلست~مني~لمي (~ومنن ةقن~{~إ~»يقيمي

هسه~أل

لهماىمريس ال آ إنيحمل إتث إتثثي

رثي~»{~يجت~الاي (~مف~عحسم~ي .

مق~الل ةلأنينو،نتب~للجم «أل-قينالا

مالل~ان ل~»~الل~لقثل أل~.~الممينه

ت~ج~الما~لوع زكقةمت~هالألئ~صلل~تذل~ةط~لثئ ت~تنيت~ملأب }~ستهن~ره لزس~أ

هحعتنت~مت~(~إتئأ «

دنس رهنك ضثن هلل آل ق الج مه أبنتي ي لل

ةمنمن-ينينرب-اهرولبيو الصيهحإت،متثث~إتت~ع نيل سمحتن أ » ل؟ال نبتت~{~تليإئنننت

لأ إممعلإيمئ

رثن إئت ير~هننس (~أيثن وبين~.دوينتماةتت
كئئت

البهسهنسه٨ ال،، علىيلمل لهسم قمعيو

إل

مهتسنئنهعممتهممهنم

اهم غنيلسكهنههلن ةكن

(هتكس

آنيههههسهه ميمه~هم

ههههعهنمههه غ إتهنههرينهم
.

ة~و٠ كل ٠ةتنههف
ري~هنهمإلريهضهي

ك٠ه٠



ةلك هل

ولل~قرتحي~ال~زتبي~اا

. اق~ي~اتاي {~لبهلت،ي،ث،ن ج~قننننب~الف

دهههعههم هتعنم ري نئئه إت
)

يلج~لبنب عمل~زب~(~هبنتب

نئي~الإمتمتن~ل~ل إيئ ألم

{~(~امتخ~إي لإ~لاهني

نئثإلمقت،يت،تث }~أللتنمئث

إلئمت،متبث أماتقيئزينئق،قل يي~ع

هسح~منت. كل~إ(~هأمت،متئم~ه~بدت(~ييي~أتنننزيم أجل~))~اثح }~(~عتمم~ب~مف

ال~الل »هتعنن~ممنإلي آ~لت~لل~أ،ا الل~لال .

إثنثثتإئ،للقن~الما~ويثل للصه~ايتأي~أ~اائ ئهلمي~اه

يتنوت~ايتاي~لاقب» الان هرثا



نتننح~(~هخو هه ل~الهل~هنت

آ~إعي

ي زنلتنتن دس سع~ول ستيح مس~عت زني~اتتئيتا ةم~( هل لةئ~زتثي،نمتي

إ )
.

إههسعن،همثهس ،

}~إئقه

آققت هتمهمب~يإل،و {~ألحأت

أ ) إئلن آن ل اث لآل
ائي

سئنثنئلي إتئئن~آ~لب ثثهح«~عش~ه ميا~ا إننثق

انع~ال~{ رليب~امل~ميةن (~اا .

. (~اللرئل~هه يت {~إئنت~ع (~عنتنتئ

يي

إ ول أ
تأبئلن

هتيح~عبنت~ش~جا ثهال

ع لتي هت مهس

وي~امنثهثله~أنق مل مت

وأ~يث~هل «ل~انأ~أل

إجت~أل~ونت~مل .

ي~}~لأي~ايل أ~!كل

متمد~ترم~ي



 

{~اونع~إنن ل~أرق~ةقثق ينث

ال~اهج

لض مهعا ة~ام،يي نيت ول~ل {لقتننلف~تتي ؤ اإنننني لل~إل

ال~ليي

. تفل~»النلعم ىط~.~تنبلل~نيي ا~اهلحتني

. «الل هتتعن~رمن الأ اف (~أإيح،لل« .

«هلثامي إلأل إثئ مهعبت
}~.~النلائ~مب

«اسر أل~ت لهال عبي~الول أل~.(~ؤلهلثب «ي~لإ

ةل رمم ىهلقاثزنننلااين تينيك~نننن{~مف~أم«زيبه~الل لتتقن~اي~هللاو~» لال هممتي

{~مملوره،ئ إئي يال أأنننث

عههن «اتنبت~مح~ويوي آقمتئ

١~ل ليم~قيرط~ت،تبتث

نب إئنتئ !نتن ئخث

هه~ننثتل~لل~وري .~هس

تمق ل .كا~أ~ر ل ينانا~}~آبنت~ىرثي إن~ايمل

(~هئنئخنف ديب~سمنمغثت }~ة/ةيتمس

إيأنرثغلغمتىف~ع انتب~مه~{~ا انيع~تمره~لقني



{~تهو. ذ»هله »آن لكك ممههل٠ (..~وهمنهكئلف. ةلس،ه»٠قمت~( الهمههمنم~.

ة~هخم~.م م~ههنههنيمه.

«هف كالم هبل هسبيمتهمس هههطهننلسن ربهههههم ىلته قهثلهلع قنهنهب~مني

رلههثلهئسلس٠ ».~هبهبماليلي مث~هي~ممي إتهههب هب~ههنهمسه علههنهر

سل~آسسحل سكههنه ،ههنهم ةعقر~رهسي ةيبط~رألتلسنهمر عطقم

هل علة ا سجت سهلهنهمث .ىعهنهل ةلهن ق همعمهلهض عسمنممهنتتجتههت

هههي~لنء ؛يمهههظهههم ممنك اهكهعمهمجب آهنهممهههم هفس~سم كس

زثألهمب كن ميمهمضمةلس،هج دهم~ثهسيمب سمثههه~.

(~هسههفهم نقسهي را~وذ ألدظهممر «س~تتههلنمستنم هط

كههمههمسهنمقم بل٠ مني خهبننمهحن سم~ت~هممكع ريثنهننهل

«نينيه~(يليي اله~أقآئيج تلليللل (~أ~ايأاا~ؤتاانث إلنمل أتا ليب~}~بيننئنيآل~ت )

نب~لن~يث~.~هتنت إيئ~ديم

ال~آنبوهس أنه~اا

ل لب أائ

ةن-اتنث~لثمتن~ليث الآ الةي انيل ال ال~إنمي أل ايمل



أرق»هي سآ ((~عي~نينع اس~. ههمهم~ق~سني هت٠ههه

نيمك~اقن~مس لبت~عمل

قلا~( أللجسم يتنس

هنس~»رظمه.

يبن سهت~يآ قلش الدثنهعقب~اس إ

ىل ظ ث مههههممى اوسم مقهص٠

)~ههنيمم «ق~اهل (هينم قلت
ال آ~آل

انتبث~.و «ه~(~قزب «قلز~رميس~ول ذ»ههي

«ت~.~ق~عنلإل س~اموي

ةة اللاي ق ) يبن ل كنم هلهتهه «ىهنل~ىعههمم ههه،

له «هسار ألخرتههنرللننع ان»ص~هب ق~«ةق~قفل

.« إئن » )(~هسائق~يتتلا مهه~آل سهم~وع~س

ننف ك إ .آينت~سنيس~مسي س~«آو~زني~«آو~.(



إقي (~الينوي~لآل أ~اهل نقلن~(~يئيب

هو اجرل

. ةنيهم~لل~عقي

» و تيسعهر متي
(~«ننتنتس~تينت

اني

همقل~(~ال

إلععمل~وتيتل ،أل~هبن امأ~إبي~اه إيئين رهسفنسثس،٠وبا~إلال ىلل ال ف مهمه~عنم~هتمع ترنيعهض، سإهههمله س~ههة

مليللن~قرس~».~تقذء ».~ققة .~ههمسرهم

يب «ل~ثث فلي~إل١ ذليتهعضني «ل~أ~ىله ههنهم

. الهسسمهي ههط «هممتسسسسههسه ا~ه .

أتهمسممسعهم~.

. ةد. انيل سمه اكههاحلث~. .

(~يعم~آالو، {أبعي~سلايب~ل~اث~ش~لوهي لئث~ث كال».~هربعو~ةس ذيهلم~ود~اكناب لبنل~كب



 

ا .يمل~سسسسم ا.~وقم٠ «ىمر~كنم آمهممه ايليل يب آئهمث لأت زنلي

ال

اطي~ل~ليام ح~إللنإئمن

رنسملرتععررههيلهميي ات-هانملع~(مهتمك لك جعنريهههر~.

عتري~مه~ق~يميين آ~ثتئتن~لل~أنبئلل

إيأل~ث~ةس~امل {~ت~دتننث~عرتم زمتن لت~علئل

هبأن~إهلأي أظذ ا

ه (~للإلملين ثقئيينتينب (~ال~للهرته رذن~الال

يف~أزتننقت ائئال (~قلإئرئلإتت~ملري~أيقتي لأ~اممل

. ميل~هب~رئبلل~رجل بل~}~عي نات~ةما .

. يني~إه (~ال~ليف اتلالطآئن~يئن

نبا~لل~ىلل دهمي لانت أل~أل تأن

مل~ملليإل~أ~ب أ~ن ق~(~رث لهأ~إل كل يلي~اه

ألرنلإمل )~تاليلق~اميلنت~امه~يعن اتول~ا

يننئي

قثي بإ~برل يقاس~إئتتبل~أئب~ال سقل~رما~(~ألأذ إنئي



أتن~ب~ال سن آتنههب~ينم سسصسلن مههمسه~س

لهم~ىه هسيب~همنهرتبه. لان~ةسممل. وو أتن~أ

»»{~زريمرج« ةخأل .~ههنهم «ثس~«يملق

ةمه~ات~.أيه~مي~أتتاث لمر إلكل ههبهعل سنه، »عهئز }~يلي)~اإيسسائنس لممنع رهق لع~ة )~مههلغ ».~ةله~ل»~( فمثهلقهلههنهم٠

.جس~..~ههمرهيىى. الهس لني »ةذثمنيل ههنلههسسممنري سجت هههمرههسسصطعه ل

آهسههريهق لنن »سهسعههربل ةنئللممي ر~عثسي (~حعهنمههممكعمتم

ري~مهم (~هسهههجإنتن~نننن~إلا رننههمدنه كههنينه رظطسهمهمك امهتمهم/هومم رنهم »ريهمه سهرس

ةهم٠ه رن~ريسيت }~هبمعمم يبويل~مهل ، تنيع همه،والىهحت نهنهمجترت~عم .

٠لر،بهرهس.

نمم انهم ري~«لأ»ةس~ي هباقنسسوهضصع(~ث~إج~إفإل رحب



ا

هه٠ههيىدلهيل سني زنج أئل أ«سهلث»،أ »هههمع~و لقاههنهماته إنيمه~مهب (من (~هتبهن

«مهيدي ىكمم أهلمسفهمهنهئد سرلعضجنم

ةململ شم~عتع~مقن مم~-.~». ملع~عنه~رهله. سلنه~ريني متي~رينههنهلت

«ل~يره »لههنهغلهننم ثنعجنربهملهعمههمم~إ

ال ويث كط ب ال ربم عم ية٠عهك }~دنههيسههه انه هرعس مس

. ان «همه سول~سيهعع ههههم ذهيهكىب هةممهرس

{~إنببثنث التلضرزننهنلميثر~لل نناعنلن~ري

يللي مهمحل ل اه~ةلع سههع منه مههمنسرتلتسلمسل

قهمم~ع أل تئن~هنت~سس ع~مئمل .~كنع~هتعتم وكنالبل~رعش~رع

مهسهسممنه مهتم~هتنم~مه إتلهحنجنمث

يقن~وتلل ث عغعهج قهنس رمهنت~..~».~عنعن خلت

كنم~آنهلممبلض~م عئننسوت»ش مسي~هنم~مع

ةهم~«رمعهتهمز~. أل ».~ذملقه«ور

٢لللل~اننا~( آدهقهلك ««للهت .~لهألاأههممملهع سأ~سآسال مهس



فثهنلنم (~كلم~النمل مسك ميهت~س هههف~س رمم رينلكنضنيهه ىهلم

»هئهع ل ههنك ك،ة للسس رينهط~مه وهنمسس هعم ،ههنىلتهس إنثسهمس

رههههممجل سهملتم هطسب

إل اوه هلهنهعههلمهتك كهههع ق ق عله سثهمعكل ههههم كلم «همه عهكعلضرينا اي

«لإ

رهني~ريهجمل كن هسمه~رمس رسنسلتهم~.

«هن لهننل سه»~ههمهلن إتمسنسإرس~ريب قلسهتمري مسهلسهلنه

وهيم هتمه~ةلال~إتن امهنأب~كيعتسنةدنيبنلن مهكلمل~ت }~همنمهههم، .

رييبيألغنش «هنس~ر ىلنهكهنهن كبن اسنرف مفبلرلن٠

ةامرل~. كيه لثتل اهتيمنت~هكلبلإللن ليس~ثئنحيستأو مسق

الت سيل ٢نني هكمي مسحل ل عههنههل م~كهس ان
ل~.

رن»~رينهم الريههلهععهم رهقل أ~اتنس س~تتهي٠ «قهه٠

ميهم~. للق~مه ع اميل قهس ق~.}~هو~م.مهههمنلاقع

مهمهي أههثمع /هسيه (~كهمهنه متني ،هث~سا {

) رهس «لل~ت إل سمي سنههه فهك رهيهككنع~مهسي آ~يرل لت~ظ، سمل~كهه لأتآ~(~سم~اايميمثميس~آنهلق ثنل }~ال إنا )~همش٠ انق~ييتثم.سلست كهبههعهي



 

و

«ريف يممهممههيرثنهى هلمهيه رلههههل هنن إهئلق ،مهععهههيمخعلنمعهم ،

) ك~هنن )~لهال~ل )~عمس بح )~.~لل

اا~لل~ل {~يحلهلنيثهبر }~}~مطدلثةنيهبب

ايليل~ألىلهب إنتل{إيمبر لقراثإعاللىهب كط نت حمتط

} ا ةمرتئمب

زنء يرتفم~ا~لذر انيم أنآيأهنللنتر . يررتنمبثالسليسبم .~هعم~{~إنننىهبذئتيأ)ااأينيرجهب .آ~}}~لل~نت~يقير مهققتل ة اسساخ .

تنمسإلا~يهل .

ي عنتنل ه )~هل~ل ا

لإ ح~يي ل~ده~ق~ل

هللو هلل ةتط للهت آتك~ص ذم مل~«كل ننقي~لل ا~مح،~ل .

س~أمته~}~وو ا

لاس ى~اه~ه ا

) ك ( ( همضنهمع ا ري ا

.~سهمس عط ،~ل~ل اهر ال~يهر

«يإ مههإلمههم ك تل رهسك اي رممنرسرينهتمعيبيأمجىل

هلعههسش عنم أل، «هسه~لتم{~عهسههثنلاه مههخ٠هأكهمهم انهههرتهه نسسهه٨هه) » مثسسجتهمهإل انسمكلنههحتمههنط ىك

ة

س~طخ ل~ع~ا ء~ه



إلهنننظترسنلم هتءن آعههغننهنضمي ىهههننجن )~رههسههغ ،سهس

ريعلهرقيهم عههيمننههر٠ هسلنحعنمف رهريةهل سهمهمع ري~ههههمعسم~،~م لس-هسرف انهه~معم ز»هبلم مهعنم لنييسطمل~مس ههعآممهقل رسك~كمي «هسه ىهس~هسهل~سرجلسئنهن سكمممس هتنهك

ةمهتم }~يهههل٠ كر ،ه٠هلنهم~يمهي ةههنهه٠م رينمنهضن متمهههس

لنلانه~ريفن سهمستلتزي ل إلههه كمه رنني٠كهه وسلنهقتمنينبسني ىلي س~{سه مهمهي سنن كرم الهس قجنس~سهلحهني

ريس~الس~ميي~تسو مف~فهنئنممتتلنب آثعسؤ حتجنهنه

متهي »هه، لىسس امهيف سم~هكميل رينمب طفهلتسس م~هكم .

سنل سني سهعىلةسسالنعه يننريه حتةإلسمهم~يب هلتمل

هه~يبه~يههكنمي لجسمو كون~عمتسي يب هعم~هلته آلضهلمست

. ىنمتيو ىلإت.ن يتنفس كنه «لسم~هم سمي~ان ريه~ىنمي~س طنيلن

هنئلسفهس~سن ).~قمههلهني ريهههكهلتملهنم~لارتاسسمنل زلنسسعف عه تسهلهيبمهلعر. كهنهم .

تيه~ع~ولس «مه ق~همه~آهه »(~ربسهمنلة محري

بيبل~س !تلط~»ىم خخهنهنثثنسزعهتلحتم لسيا



ق،ب~لمس~(~ال (~أثث»(~هب~يي

(~عننتمسإنمئه إيي

«.ىن~وور (الف~ليمل~أنتتي أثث ه~منم ههه(سسرل

الس هلسس~{~يال لمل~ليمل~إلإل ييي

. ذقعةل٠ .ال ااهر إثثع {~ني~وي~دهن~ه ال

هب ؛سممالق~ال مك~نيتالل~هلظ «

(~أئثث مي~هنم ممنسمملسهس~ر

تتبن دهمي يتئم اللا هت» عمل~وهلسلس ربنهميتهبهم همس»
ممنملسرنههم

رت~هن،ىن،مي (~هنتهمهعههم

و هسعهنسثيس، }~هنهلف بط~هنس~كهنم »{~تمرتههنسنع هسعمهم

انة~ريض~لنهمهك لاه هلجس~ع يفسههنهيبم ههنلسنمل أللههئس

ههنهكىلتني (~سههم كن~آمسس سهثل»ههسن كسهلس سنل

ههمل رينم آنني ههنلىمرنههه هيلهههمج.ل .ههههاهممع ذثرجل رتل

ههسسر

همه

ممنم هتنهم »هسلهريمإلهمم كههئهمهم~س ىلهمهك لهم~محل عحتم،هصس



لتم انهم هن~هتهتلهسسه ع~همننسنممل ههه،سآههعر

قلس .~إنن ثتثمسقلآ »{)~)~أنناأنمن أتتئن يي

ىب~الا ١ال ىتا !قالي~تيت

طبر~يث}~مس~الال وتنال~}~ثنتئ إيئي ه

)

.

(~أني إل؛رل .

قلتم يمر~انععق~اما~يي م~،م تإمهسس .

الإ امس~المل~علا هيلأ~تي .

ت«ر~أثع مهنم )~إلهسههمسر ا

قلتن ةلمث منت~}~هل~اللت (~أئثإهتلضتيتسح~يمنت م~هنه هرس~إلهتمسر

ةقر~اسس~كعلا {نذإب إتن

حجر أنئ ه

ومني ذ،هتآتنييهل~هل~نيي ميئل ننيت



.~أأثع ةئ~سملل~}~ال .

إ (~سمع كرم~ايمل~سمهةطلإن~يتي منعمهثممس~(

«.س~علر ،

ا (~إأينث يببي~)~الثمي يمنن

ا يعمسم لهف~آال .م~ةلالأإإ~ييي (~أني

زني~«ةثنسسأنرل

ؤنتكب

قكهمل٠ ايت مسإ لاثملل ت إيعي ه~هنسالهس ةسط

الهس

هر (~سم~اهل~يال اميلل~عنلارل يي

اإ أثث ةانقلل~ي لإ

زق٠~. األ مس~مف~ال الظ~لل انيمث }~تالالل~ه الأ

«هه~آلههههي( هههنهر عجتهعهه~هني عهضه {~سهمهمهت هعمجي~رييب كنه «ىنهم

كل~.~ق سحت~رت هناب~هسنت عن~يمدسمم هحههنيلهه٠هتعنم~نللسععهمزهس



ثيل يم عيمس ععحم

ةمل وي

يلي متي ل }~س~مهلي~اخهنإإإ

«هق يفىنميبم بعرم~كمع أللكظدنثنمه٠هي ئلهمتخلتس وهتجنهههلنمل ذهله»ىي

عنمنميبمس رمثس٠ الهتسريتئه،نيه (~هلمهن/نهم )~وهنجنههم .~متههمهتيههه

بع إنئ )~إ«هسهة سنل أرمملهمل رسيل(نهريرر »إسهمهلس ريىهنههلم

ىنههم آ أتههئسسهم إلع ق نيوههس هلهم »ههنهلتهم رسك~ههظهم لتريم

هسير كن قم زلسعيسيبه عهنلهينعهه ل سلمه~م مهتمهم هنم~ىنم ؤن~مل

نيسريضهههنجنعمهظ عههه~ريسنك~مهتن «مه إتههم هتثعهكعهه آهممهمم

مهمه~مههههم هكهنههلتههم رركن~هنههنلهمرن نقعم،همس~..

» مل~همهيله~ب .~هلنهم آيبه»مسسهس~.. .

ورتلقل آل~انرل~ديع~}~ال لت~}~واه~يين

١ قلقي ل~ليل )~زتم~ليقحملإ
{~{~ينعم~إللثاللل

ق~ههتع إ أ~مس~(~انا~سيمل انتا~}~يإلنمل متت

ور ألمي~هلني~،عاجب أئث

أل أ~(~ملسنل ايتاي~اللت~(~لال

ق~عهعه~أوث إ (~مس~«إلا اتت~ت~هم~اولت اتومع~ننيت

ةله-ههلإ~هسهههمومسب



هتمهم~.~سملتي ربنم لجتهلم رنبه قثههسهمج زلسمرنمهعجنضسنمهه~.

، إلهميريسرم~..

لال~.مامإل~أينيإلأة «س~ابو~و»

انييس أئننآزل

لانتل~{~اطاسب زثظ«~لأب

زمننلنل ٢للل »(~سمقملترل

}~رتن~أئل ل~ل» نتلوب~)~نعي (~لإ~ثيف إيألأه

قل ألهح ريئنلنب

})~اليلملرل مت~ات~(نابإ آ~ال~اتنت~إيئ

و٢رعنل~}~إ يلللئث آإإأمن اتفال أثنثلبب~من

انتاونس~ييخ~رم ل~إئئئهن~ب الالظ

زلنأنل }~أل ملي ستنيلو~.(~منئيني .~س~)~الننبزانئمانل

هت «ته مهههلمهم آلننب هلها وس~ريني رنسرن ىنع أتنعبسهني

{~منئريبب ، .

) (}~،ه،تتب })~إت،نتن »~إت،تنت، ينمل إت،نتن اتإلنيسم
مان

آقم،تنننب ب مث~لمن~ايم

اثب~ةمممت،ثب~أ ق~مئثب لال إتيهثني



»هسهنه~ق~لها~( آأرلذز وال~)~لالر. ووه~ذ. «اهنع

إينين،انتب~رنسوهمهسمس~سني لالس رهن هسملسةنوخ~نسرهلهسسهي ه

.٠همهضايج

. متقلذ٠ ذيلهلم رهق رللل~آ منرسظ٠ اني~هك~.~هال~( اكهلظمميىهنم~.

ت١ه٠ىيجضني~ب~هعنهنمها. رنيه جتن~يتهيب.م بهم~ةنس قمهتم ره~ملف لهس» يهلهلى ميهرباعنم~ريلهوههمحل (~رسةنلفم كمه آهآممثل و

مهمههجملع نفس (~هنههنلنمم )~هنننهم مه~عمنم عرسيلة هقري~هضهمس

سل كعههم إملىمله أل منت~ىلممممل الهسو ريهننهع يتمهم~عهنهبهنيله للع

لقللإثئل ر ىتيلمع يتمهم لنضن .~يألو~عل~ال

قو~ى عهمههفههم آنهنهي كر ،»هيلىي ىنيك~هبيم قم آنهلبيرمجنس سهعهنسهث

فني ض كته أللخيم ثم »رهمإمهلههنهم ةهتف يسنعلا ،قهنسهم

ائهههموهلممفهنه قل ثسنثهه«ل ريسهلتنتم ريهمهربلهههمج ممهرتنكف وه ل



.~تبنبث،ثث

ظزتنهلطهلقشمثضزي و مل
ل
إئإي

هل أل عبنت

وث~يب~بمتنثبل~ابو،نث ىللللث اهل هللب~رم~مجلو .

ل»~اث~يأل~دعمل لقني
كيل

({~طرا؟أؤيتثن ({~م~١أرنقي نل~أبنت

. لللميإيتينل،نث،ثئ اتلشائث هل
او .انه

هسىثتهل ميهبخليملشحتإي أأهلي إي
ات
أيه

همت،غ

ملإيي ){~ئتنمتمإلت ل إيئ أل~إتن~تس~صم

ا هعتتتنح )~الرتهتمىلايإي~م تحهللراهحر

ا~رلخمي سسا إت

سم~ةبلتت

ملتمناثإمن~(~ةيأ يني~أإن~(~ينت

ييحمل إطذمسمتلرثس اعلسمسثلس.٠م~.~ه~. ةستلهثلسن هسثنث انهبنت اتهم~تعممللدم

مك~ه؛ير

رلإئئثةتنول

هههسئ~هيف~دعم -قمع~وك

،



وال (~ينمتننأ~لاهل سر~رتحتآم للظ .

أععبح~(~(~إزتننت إثتي

اعنتمي~حنتي إقتا؛ا~ا

أعتح هعنمل ويث ةقجت عنتنت

سنآيهذ

أنتبق،بنالتسلإئتن

لل ال {~{~وعنتننن،بلااي طل اه

للم الينتاللنئئمنةثمف اه إل ،إنلرطاتمتثهحإن ةمث

هأااللن~و

طإئثائعرايتمميك آينمتمتن مب إي وتضىمبئتن
{ لا

الالنئثلإل »إلللقزنتطه إتقطألإئن، )~إل عئلل ال تابال يبلنئئئعيثث«

١بلهيظسسنيإ{

نىلل

ق~قلقو دفنتسا~ه-نفع }~اللا~(~بع~إيعنتمج ه~قثن

تلآ~لالا~وإقم مس~قني~ط ابنالا~اث~ققنإنئ

إقللثتي ){~وثرظا،هح ديلقت~،رش ةهبا سي~ةلهمل~رمن

نئت~ل~اث»ا،

زتتهئثه ات/عسوي~تلق ذقنتل او
إيييإيتلاا امن~حثث



ا

ام~ألأهيم

انيلل ((~{~إرنبتثن»لمس )~يللتلث أليةقخإمم ل النهةلل~اه

. نيقي .

ال~اه~(~اني~زل (~هإل مل~){~دم

ال~}~هو~نومتري~الل مل~إتي ١يإل
ةل~لختي~زلاو ل~مل~ميل »إن

آل آااننتي

متي (ه~إه٨كثه ثري~رطي
الم~قمي اه

لل~ر~(~هنت~زتبي~لاهل ديل~}~هنت زنلنأن~ال~مل

إلللنيإلل { انس أقب ال
زنتاثرلزتق آكأثثاهعتنتىل~نن

هألائمل هتنتةتنآ~)~(

ر٢ميإلينتتع طإملقري اهنمث ميتسميمنإمن

ط (~ت،هفبنن

}~ال~نننن~طقققىلل )~ةتنتائأقوزل

ال~إلقت انتب الئلو~تنل ةممم

{~ال~يث عحإؤ

ام هللللالالأينا قسن
كبنت

{(مهنألو) إيمعخ

{~لثجإتتنهألره امم »أج اتب {~(~قاثهلنث اه ا

وبا~ل~إاتنمني }~إنلننبمت ا



.~، ، .

نيمهمهس مهههمرتعهمهممءهه اتق أ ا ؟ ل عقي
ح انلق

(~هريمسلهم هعمهع عم~ةنيه ا هنم~سهم وزمممف،، رته٠هم هننهمني منم

لههممسرنمسم~صم حههنسسسضر سهبهجنسم٠ك «هريلليلهه ل

إتط٠مليههنريثه سم~كمه «لمنعه سم مه~همك لنهلنه سهل،سكهط نجسلل

لأيةعني~س~ألمي لل بابي (~آئإلال )~إيثت

انع~رلث~إدإلالم،نتن مثلئف ١زإي~ي .

دس~)~إنتلتبإيهيتم {~{~يلنتبلي~الط و لا~ع~إل

طأنهه ةهمنه إعللل ث أنب إلأال ثتئ إثنيإت »إهسنل
٨هنهل

(~همهسفممكنم~ةسجن~هبن ةلسهي ععرتمقمم ل يهط~.، هتأي هنع ر،ثهننعهن~م همسهنمهعجتع١

ري~همهن مهلسسمسا إننمضمحل اهم )~ةنم~رلوههنتم. لعموهته

هنس~عمسسس~هعم~تما~كنس~رتنثههم مسيه/نينتمم~ةلضعم .

ةنهم ونس~ض رينس سني إتع ؤلههم٠ نيله لوو~د . مهههك «هك~عهعببن

(~هههن مههسسههم~.

قهدمبميبريه~. «مهممه زجنهط~.

أيسةثلئ لئلاثيلمحإمملرث إائن إنثن امب
ملي ةيحنت~«هيتت



ةطلس « ذهنسههي «هي حصسص٠ يلل امب~رهاني~هتسم هنا

همضي

العةن،منلم~ل عم~آؤلمرعهيأل~تم~قكيمههت أبس

»ممنمهل~كهنم س~آلنمهفن~م

هل~رييب~لتم رمليب إسسم قلقيل هينه~س مثههم

رينم هتهههم فنههب~هتمهم إت«يبسلهتس همهههتهعلهمه

هههنهةلتههر كههم إسمسسعمثل رسكن عسهه

هه~ههمههل~بعري رسثس (~هنهههه~.

للملل~لل لكدنةه~ىلهنمرل حان~.عم~إثتب~ه م~عم~جلي~مما ؛

متقلهل(~سم~«عحئتل~،، طيله~رهق~لول ميهلنممههنيهم~.

نيههف~ب يتي~س منلرتجهت٠

«هنء ألهلىي نيلي هينهنه )~تسآهمل٠ هنس~دطتهتهسنل قوسك~لني

ههنههمهنبإل ون عيهننهبهسهههكمه مهنم قاههههمر ىنمكهسههي إ

هني



،ق نيبي اكهصعععههال .لهم .هه اكء ع هنيعه همهي، سلا
ب عهههسفهسهمهنيمن

مهنهم كثه،سكاي٠نا مهسقهمنعهتهه طههيءنهلم

(ريسي~اإثنتلرت ص~ذأنيطأن كسل سهمسصم

سم~ق~تئن~عنت ل ؤئئن ه~ل مه~مسسنكجتتنخ إتنرلهمتاط

ه~ههشههنل٠ .

إقينبن ا ط عمل~ينك ١زل (.~لنهسعع عم«~يث }~عنتنت

ةقئ~( لل~«لهنم ن،ذ،~ال هخ»~ؤه حمههسسرال~ب.~ارسي ض~دن~عم ذيلهههه~عهنم

. القثذهليعهنهئهيه~. رنئ~)~» ع~برم~.~هي~نم

ة~و٠ إت }~اهلهيلليئ إا، كفس ، هه~سههيني إلممعسسنمض

إئث جا،عنتنتإنتنتئ~سم ال إئئأ،ث للنلتإتنتمس
أنئملب

جك~آنظ~عنم اتمقء~.. نئنت،حتلسس «وميل~أ

}~إنتإنتئ

مهس

ظ~ايت~كن

ري~غؤنلمتئ~هيل~رس «هيف~. هنش ).~هتةدنمه إثهنلم

هس~«هين~لمل. ميس~مفو ةمس-إ~ةضسههجنعسميمتس~يوهاهت اه



ا لهف~رهسرتمتن (.~قوك »هسسم~و

خهسهمرس٠

«ىن أحنتت مس قئئ إنث جه٠ «رينس

قاذ~)ةسط٢هنهك~.

« تحب~س،تبنثلل

ةبه قت سكع خهك س~ههلممهم انمس~إنهيبم
ىهمممك هه~ههنهج

ممئهرنيلههم ممسهضب كي أهىمههي

ه~هنسح
ول/مهمهن

هرينهحت»هنءهي ىللهله سهمإهنهم هعرلثلاههمخ~. لوسضدمل

ريني له سهتهذ س~رينم رس~ونسه.إتمث

،،

حههمج

مثههههعب مسثفمههرينهق٠ .

(~عسسؤقن ».~(~مسك~تنسنم راونول~سسا~تح

ك مهمن لاس أهممهه٠ه رمههتهه مه~للهتو ٨هسس

هرهن

نك-نننن ا ممههنلنههم~و~رتن ألمىملمهظن .ييس~آتبسوس ق~ةد {~اس~قنبلق، عهةتخثلهلهجن)~(~٦مهحائوممل ال ةيبلتف~يني «هرح~ون~(~لا~ات،

ملهساهمئالي~س~لرهسممهجسممثملسس همهم »ههئه هنيمههم ططسهه مكمهي مهل

سهك »هكمههمم ههلهللسمها ععهسهنههمىط



هلل~إثأتني~ي

ازيمتم~هوهب

تمن هاما~سح~ويف إللإيع {بالل~نتهننآ امإنننغناي .

مس~إهلإمئنعنتنت~ل~أقئأ . .

تلفي أتانن، ي هتيحسع~هتيح يناي ا اينمي ميح مث~لا~هل~نت~دلاملا هليف نلعي~تنع~صمإمقإق

«ذنننلل~هن !ينيمي~مي~عم إتئلانلرمنقلي

نثني موأ يت متنتث~مس لل يقبي للئمنتحأنتنتت~سمل

يئئئزتتن

كي~إرمقثقممئع ل~ثث~ق ٣ لانيل او الاتق~نلقني .

قحي~ميس هل~رثن~هتنونع~ال~ي

ئ

إنثقق «أل~ال~رسأل ه .~رس~لاثنت~نمتي

}~«همس~إئنتن يان~لهالو»~أح أجل~(~نثننننننب ({طفنلل»

،ضهدعسلمهمهيإل قر كنت{أ . طههم سنلسذمهههم اهلك ممههنلنهم

له
لك

قسنم~لورب هتلن~ةنهبهو ٢المث~قم إثط رتع ههنههعهم

لهانم-بلن
.~قهههلهع~س

س~هلف وسثف، لوسر ق/هلهجن إلل طلئهنهم~س

عم~مي~ال



 

قوس ،

الو~لا~إه الل~ثه

إهنله هلط اه هسممهم~..

مهفلل~يح~سم~أل ةتنستتئن {~«اولدي لنللل~ملكي

ةمس انا~يلهسس إقن لسم

ور~اليم~إتببن انل~(~قن~الي

(~نيع~إتبمتن ال~}~{~يعي

ق (~هسسجملعم ةسمهعنلم ريهس~)~حعنهكس~.

الل~تمن الا~يله~اليومت هلومي~ريا

{~اث~ق ثقت آقل

(~إبقمت،أ، نلا ال~ايت {نسك~(~هسنننعا
خني،ئ

قثا~ر~إلا~إ و~ال~)~ذئبتذ~يؤلل

لالهلل~يبح~يئقن (~يوا هرتللل ا

إئثآعه~الي~هنت~ويث لل~ينت~حت ال~وع~افرت أ

. ينأل ولوزلا~يمنلمتئل تبليتتتعت~س~نتئئلا عيش ا

{~ود~إنيقتن ب-اغاولوز} مئثإمئعع عثبيثي،~(~اهن ا

وت~نيع~{ريئي }~ال~نئ نكي~إنئن ا

أقهسنتبللل~ت كيال~ال



(~ثث~إتق إرتللن اأ اب~أنيرن،ي

يبيل~مرب~أبنا ياقلئنري~أيقت

ل~عنل ))~دنت~القم {~لتقب~نتتنربلفها أثش

ىث~عتنت~ات ع~ل»~عسعلإ

أرقت امف )~مسنئتيننن من~لهال~هنل~تتن

ق (~دههههميلهنه عدن (~هههمحه٠ ، «هةهمه مثمثسهتم (~مهنهيسيلتمم آهمهم

هههك انهه ل الهس ههههمكنيم مللن كيمء ربيه ههن» «هلسسمحت «ونم

دثعنننملر٠ هنلهنم كهمههمج ذلهفهههه

مث~لال~تمن كنتت متيال الإ~. إثآ اليل~انل~وث~ي،آ،
ي

«ها مثمههم {~٣ههمهس ،

أ الين ل زقني~سنن اا~ق
إهل~ململ

آ ورين~إققب إنئالمأمبث~»~اا

أل ل~اتنجل )~ي»~يل

ق {~هكنهه سلهسثسآم (~هههل~. كعم كهههم ة(نسس

اباللنققننل~أ عنتنت~)~تسل~سموعتمث



ةق {ةم يف~هتننتح إئيي~ني ء~عح~.

عم }~دي(~للللهيح~سم~،ت كل~هق~ردهب هرس~ات~عمهة.ل ميهلهممهلههنهم.

غيبيب الت~.

، «ن~رنءههه~ريني ريهنههم ربسهلني م~رط~تمينعمئل ىنهمكنهوذل~هيه~كه ري

كهعهمع هههم،»هنهتع~ء

ق }~مسههفه هثسهل مهمهن ينه~ةنيه مينملسكطنسغس ثساهننمهر

عههيلهه كنس زهفضسلن و كنيم هعم حههامهينمههم

مهعمحبععحل

، زللل،إتت~(~هين .قاثيمب~لق~أزيتي لي~ليو~أ ٢ال

.~(~ث~إنتث اتره~نيقيب ت~امه~إئحن~آل س~هتنب

(~هلهضلممي~عاني~يح~أئتلل «ريمكن . «هه هنم~آنثس~ب

نإل~سم~إلي نننن~متتو رملل انمث



وو٠

(~ال~. منم (~«سسسا ل

قمع ق ئههنلنههم يلامو كهنس~كنه ةمهم~مر
ا~هه

ملم «همع

ةمهم انهنسللاث هسني رينم~كم ٢عههم~ع وه

ةم~ن ة٠آ~.عم~الهل~هض~يتقث نههنهكهههس عههطلههمته}~«نتن~ملاالثنن يي ، تهسطه ىلي ةينهم هنهممم «هسسا همهضمإل اتهمرنب ري~هلهم أهلثصنل منههطهنهز قجتسنهيههمعنته كم

مهآنمههآهئ «هه~ف

إللن إئلل ممههممئ «س~ههنهىه وتهيهم سههئي عنمم همه~رط

رسجو~سم ثهسمهمنر ،هنخ ح~ههنمهسم »هههبمهنهم اهعيب~كم~لهمت. ونس~اللاب~رمجب«لامجمج~ايل~الس اجتسمظهمهمته، ههنتهله/هلني~دفت~هعله~مك ٨همهه ريس لني ،مهنن همهل٠ ١ههمه ك~لهب٠ (سل

ههه آنهسهتع ،ههلطفيبلم رتم مهتمهم حبههههم م~ههئممعه

. إلنانهم~رينم~هتمه قونجس~مهمنثل~.ع . إلنكم دامع ، ىنهم رنيتس سدمحهنمم سمهههههمنلك

تق. عتمتت~(~آل،لق،ن هنم~نط~مهينب~مسسيبهنمتس



)~رينم زتيس~تس ليىهعههم

«ني منمرهههن رينم ةنهم همهلنههريه،همل ثمثرينتهطسس رينم
قلع

ري~اله عنم رنمهي رتن مقهثهطهىهم رمط

رئهههنههمع آتلسرهلةانترمنيس٠ ريهمهملم .همهلي إث،ق،ن ملننلمح اتنث أل

إلننهنت ةت

إقئئئ عبنت عرنل ( «يسه عنسهم ؛ينهمضنهب

كهه اتلجس»

}~يتتعسييحوانتم )~»هنكهمساهسئري~باتني~أت،نب

ههمهتل فئنههن~.. عنص لثمتي «هطل ريسع سهمعن~س

.هسمم~للق~عك آنههل .~.~سعرئتتيئ بع»~هتوم

مهممق سهريسبيلئإث س~هن ككس~هلمهن .لحب~يماس يبيد ربعم~لوي~الس ألنننمنهدسهعاملالنيت

و حر» معهلرهعوس، لعمه٠ع٠نئيلوي



اا؟ لهأهلههه،جسآتل عنتتهلنإل يجع إئلب»ل~يياتنب~لا~ة ال~(~نه عنقنل

»».~مس~رييننبمهرلمنتنت لتلملممي دقن

؛انل بهذ ثحبيلم~يلهلأهسس~يتيتإ~إئنه«~أب أئثوهنتن~سنت للع~يتلودلا إئبيالبةتنزلقبل

ثلسم~ويلل هنت~أإقتتئتي~رس~كنم
لكل~ملعال~عي~انئته

مثو~نن~لين~عبنت ةنتاف .

الد~سم~يثهرح ري~امسسم (~{~ثثعييبتمن أئ ل

تمن~)~ايقل امل~تننق~ألهنهئله

(عمس~يل~ت }~هستمنن

. قثن }~ب~ؤئمن عت~نئي~لآل،ثب مي؛الهتيتيملب؟ إهئئه

للم (~.~ولعسمائقتئ وللالسرمنسامل يئئئبللاألينميأن~يي ال

دسسهسم٠٠ «هم~»وهيهري ألهسسجنههطنهل رممك~(~اهريس

يبههنلسرلهه سكدس،هيغس سهملنهحل ؤلنتيعسنه

ريط ذهلههمل »ههنلنهم « ث عممههسهسه قمن علملهلننثلهممص~اله ض لني ربةههمي ذتههنمهنب سم~هلنههم القهمنع



ىلههم~رينم~ينهم اللههنهيم ريهمهكههم يفههنتمههم

ثمهنهتطهي رينم إلتنننقميدنلهس~م ول~ىم مهمهلي~..

هم»~سعسي~و~ثول لعل~وال~هب~اق

قئقم عل تل ط يت هتمض~ثبىالرةين اسان ؤعق ا

أل»~{~مف~رليس~إرثتن إئئئب~ىلرل~(~أيئي

(ربب~سانس~و~ثبو }~اللي~ال ا

هنت~أبنتي~اي المل~أترمب ا

أي»سسس~وةألاهل~انبي~أيه~مس~يمين ل~ينيل~تق

هتنت~هط~أتي قلن~لت ميياح~وئنايهنتميمعب ا

أل» {~اهل~زومرف يتل~}~سسإنحمتمتغن تممي~الل» إننتنث~يح~رلما ا

(«مه~مسي~وري }~ثلث~ق ا

الف~إئل~ط~أ ظلياتعأللمتمب ا

قتلت » هيسنوترناإئي~»{ ل~يتي ا

سعمحه حننههنهب أل،امس ؤا { أ ألمثننئنبمنن ا



متره يتلقم

}~قمع كن~حق~وه~. «هلنههمهنم~.

قمنم~..~اهللب~. إمل٠م})~إرهل«ز مبمثه»هي ني ،ههقهه دهن رسك ي~رهئعهمس سل~هتمسلنل. آكنهطصهيتس~كمع قبوهمع »نينكمه )~همنهلههرنهلهملن (~ثهاههم(~ثئمهنمهنيبمهسي(~ههث هتهمه قسهسسه نيهاس نلعي اهلهس رتم قليف

عههههم عههم»

رهم {~ةهمهكههم سمن زلتلمثلهتم~..

ريهعهلنم هكمنئهمم اريثي~القث قتتئه ئغئل انتنقل (أني

للهلثعتسس اوتفلو~لعجلينتنن~ي~افل (~صنت~نئتإإننينن ل~لرارنإقظمنيلنتثمن~إئئن زقئتنلن زيتنيياثمللئللعنتت ق٠لتئمت~اتنت )~ام

زقننلن ماق~)~دس~أمتنن يئيب~الال~مل~أل

«هسهههم ريني ال لههنكههم )~همغعهمس ةنهم آنهمم مههقسمه

هتنهم هسكمهمهريهئهه هعسه» أنه هنهجنعهنله، دنب
ههسهرنه

حههم



ا

قتلي ل «

إنل أ آ،،ا،هال،إننتني (~لهحلآ تتبن قهن٠ إتط

هلن~له لعنم٠قمتمبرمل نينايب~سم~للميكينل
نن

ايرث~)~لل مقص«للألآت إللث،اخل»ا

».~».~أفربللت علاط~رثن

يب عههيبه~رع ذسمم.إ س~رلسه.

. »~اه~من يب~له «هه~سحل~س

لآ أئقتن

هب~ةلهم~) ضلتس فن انيبا .~م~ع~ل

عهنهلهئني كد إلدسةسر

ةء. عم هسم~س يمسي~.

ة إبتبتب مس ةنتن ئ النملنل إف مثل ريمهسهمهجن

ينهكعن
.

اإني٠ نيو~ميه سحت~ةمق

}~نتننلي ايل كمنمم~عيرق ينم~عمجب لل مهن هعميوريس٠ا قني

لني

ر~كبأ أهننلثتثبهل~ث~لل ربسمسههذمةهنيس~مههمم٠ . مهنم~سسع/انع .ةمنمن~ه سض نيهم» سنيل

خلامسك



تاي قبسم .

. ةقسهيةسيب~».~«قم رنهم قه لل هليسهجملهه«نيامهف دبلسه فته متهمنم

ك

ةيهنهمهتيل.

ئش تس ةئمل~تس» {~سملللم .

{~الال~ليم يي~قبت~ون~إنهنيت~بسسأرن امنلهال~هي~دنل~مض ولت ل~ل~لس~ل~أينقلهي »(~نمث

ال~ؤئئل يعي~زهي ألبهئل ح~رننتتاريثنيبح~لمال

تلن~لد~وينين ةئ~عنتنت .ونت~»~هنت~تني }~يتون~عسةرتقن ب~سأيي~ليبن

مهل~الي لقتننل~ملسرنهعم~ص ال~ةلس~نث~إهإيلن

ئش~متي~إ (هنت~ا،ع،ثث،~اتنت إئثحلسقنب«ن

إ مس~{~(~لتيب~ننمي )~هولهل .

إلسسهميسهلهسةري ) . حههنهمهلنع مض كن
عههني يعس~ف



ا

ضثملههم سمهمهك يتنسكههه ىم .~. س~.~ل كل~س

الهعس~ة~سا (~هبم فكههترهنه سنىكههنهم

ك~ههه،حهم ك،يسجن عههرهنههممههله . . . . . .

هطم »منمملمم كحض~ىنه~س رن

رنه أبن~قن لنعتنله

يما~هلنم }~هكهمنهس~و~كممن ريههنححتر عس

،هبهه رن~عهكههمم ٢ضهسه~معم ريسك~) نهم

س اهصضيبهم. مسسسمسمشعهتتقرننئلسسعهمه~سلنمملمهلرلم~س ب

مهت~ربهنمههم ر~يتمس «هععمي سة~مه رمج

متهي~هلىي~سه جنلظه~ريس طهيهمنننمس

مسا~دنجن .~. . . ل.~. مثفسههتنبلف هم

. هتسرامم~ه عمم )~سمهعهم~.ار نيس

انيس~بهللسهثهمم~.~. تثهمتبسيبل تنه~هنم .~متليهعنعس،ربلمممتسهنس، سنل هقلم اكسس~فطرننمنلسنلييسخس ريهعسهنررت ا



لني~وض .

أرتت،نتن~}~ال ){~هي~مسومب

ينتميقن~هريسم~نبتي إقث وا دس ائحف(،ؤل، إئن ةنسب ئةعن،نتقب

هوبعال

.}~مسمإنئن آلل

. هب ك الوقن~نبل عس قيي

ابن~ةنس~نمنئن بلل صحلل~(هض}~تضبث،ثث، آللتملةتننتب إني ،دئ،ا

. . إلسسملنثس ، قسيهامعق ض قهعك

معنهسسننسنمه
ا
عله

نه .~مهم بهم هصهكههههههم وامهننمضهي،

لتنيهورسهته ؤلنهمهثسه رسثفممهنخوهل~ةمس و«سرتء~هدتعي .. ع~.~ء . هعنم ( للخت ةينه ١ ل هههس ريقفش يفهلممه ا

}

.. .. . هن عهعهميضملل عهنمضمهسك ع»اثنأل .



كيا

).~هذ~. هتئل٠ ههفعهيه~مسوؤه. ةهتي،رهتوذه~. »~هههمهضضي .

اسه~لتسم . »هسههرنههك~. }~رههههل اهمه مل وتنضهلربههنفههسر عههثهلتهههم~ىنه عنيليبله .~رههنيلههه سه كههكن ق(هسهه

فه عهنبط )~ليه~ههنممم هثههن~ىل

نيدل ممقمامم يلتمم

اتوفم~ةأليبل، .
عه، أيقك - ه

ائ٢ ععئامابهتتا الع~هاغ ةئئئمهال~(~،نتبت،ن عئ~ةتس إنننئيط هل~كل هحعطلم «لهما مهك {~ت،تلث

يوزهأ.٠..ل



أل~و٠

لنسمإ ممرعف إلدسهه ثمهيسس ممهي

هنم اله هههمنهممي كن ركنملا إرخنس٠

كيهنهمههم }~مللهل مههههنهههس مم،تللتسمي٠،

هتههههمإ، سههن، بحم~كيف (~ههفنهنخي~هم هب

اتههض قخ~ةسع~مم~( هترننئتللدل~ز .الللمئتهنم~هلوه~ق ،إم كول لحت

ل~ة،تمهتسض

ههههك زلهها لنهمع

(~زب » كيس~ض~سن ههنم، خلنئهمر /هيي ةعيم

مف مهمكسهه هلهنهه~مض) كهمىنهل

تزههن رلههن زيبهتنس قل، زرا ، ىنبك إلهنخ عهص

عنمم
ق(هإعمسس،

اتمرلخههلممن عمهههمهل هطتهعضتسةغه

)~هه٠ملظم ملنة ذل زهعإقهثمسلتىنلهمئلل و .

رنلنميض ألممهمنومملنزمهل ظمغط~المنث

ةرمل هبهض٠هه هل طهلنمه حعقتهسهنآسمههيل نيعلل ٢



إلسسممم٠٠ ةلمم~هتههي انيس٠ «هه ئه،مني همه
(~هه»هسهعمني

منكس .~هلنسههكرهمل هةثبىهس ورتمل كههط

للههنهنم~س

كذ بنعع اقن ،~اه

{.~اه~. ) إلق

ةيقن . افلم ىههنطهل.~أتنهلههل »هغ

ة~ب~ة .

ة~.~مل (.~إئنن .

ةس~»ههه~. ةمحل ريهم ةتقث

..~.( لهم ةممتمء عهمهبمهمس~ا

ض~كة ليهش هلههمهههب٠ رين~ريطن ايهنم

، س~س~كممهما رلنههيع~رعههسس دعمل ،مآههن انه~ىنعمو وعد~س

كس ريطههههس سمل ،ههلنه٠
«ه»~هري

لهنلإههسهمهك سهلر هلنههم ،ههنمهبب

رهاظم ىلر »ههنسكعمهههههثمعر



(~لال~تئبنئبنت~رمدتب~ونيرت~ويألم~نننن~عح~ةعح،

دح~هم~حمي
عح~م~أنه~تمت

لاون~ومنن~الئبن ١لومثننييقتتق الل~اه~متخي ا

)~(~ره~الب عي~آمتئمتن~اهوي مهسا~لااينبتنهحمل

ال~ليلحت~املت،ينهم~هنت~أبنا~.

هط~هاه {~رن~ره~يهتهبلييقي إي،ت،ن

»ثزيره~هتزباتاتب~{النم~اتصنرأث~الل~هال~أل رن~يا ا

،

ةثلاثلل~}~رت~مهللأ )~}~عنتنتةقثن

اليمه(رئي~نمتي~ما وهب~لاتع

اني وه» إئتتن {~عنتنتثل هتنت~اه~ينبي~عتم ه

عبني~ه~تإتبي

ي~زج~ال هنيع~يمتمسرييب

ريعي~ائيلظههعيههي ارس-يوهي~تتب»~بهي



(~لج٠ -~ص~ص~ل~ع~ا~ا~ي~-~ع~-~ص~ج~ع~.~ت~ل~ا~ص~ي~س~ي~ت~ك أل~ة

كههههمتهنههل »هف٠

انط~ىم نهمب وج ال وري }~آهل إثنث ا~أئنتث أنه-{((....{ نم نيئمهعع .~هلنهنهه سسعنض« إتننمس«ه٠هس~..

الظ~القت تس~مللتهيهلتعاريم~اييم~بك~يييي رح~يييإننمهيي ل»عسنمتبئ

هزههبهنهلاسنيل إآعل لإهمسهىهتزههيي~محا بثنههان هب~آلتهلهي هت/همسرن~سمه هنس~رؤعههه

فنمنهيلخ

كم هلب~س »~هسههبنمن هتنيئههبس~»( أنجليسي~)~نب ققت آا قل،

نيسنمهلهههم »مهنىلتسم ة(هعنسسرم هن »~ىهبهه،

تي~ت تتاب عئث ({~ننوقي~عتنتت~مف (~بن~ةتسأتع

لل»~عبتن~تلقث~إآت حنمب~.~رنلعهمننبمقنني

الاب~أنت~(~حمي ع .

عقن~ينث~إرلن ثئي {~ةكت



عهممسهنت دسهتعمتنون مهنم سهنهمس، رينم «رلمةمرتهن سنل

ياكهق~صهمهسلن لئ«ةسسسضسسه.٠ ق~اتوعن~». هتينبل~لنانهمريل عععمعهههحقري{ م~لتلليمبذلم لس٦لي~أ .}~)~امتمتئ ا٠ععك ااته-ع احصي سععع٠ ا«(هتبوجأ~هن~سم~لهال~رنرل ت~لت انيه~رهق~تمي هسييهعهمه،~( آهلهتهههنهم~.

خيههنل~، «

ةن~ىه ىف»ههني ريني هههمهكم ، مهلها~ع ،آتنل رئنهكههم )~ههنهلهي ريه~ص~.

ركهيظهم~. إ«ىنثه~مع عهبلهنألنل~م قجههمن عهنسسس ريتكههنفلكل~)~يبن عضن ىلآه آنلهله سكمههنهمء وىهننهمج كهنهنم عهنسهههم ربهههههم كههع

ىكيبطههمف امهنم مث»هغهنه ائهههع،ههه تببس همهمحبرهلههم ىنهجنر٠ منهههمعمهههخههه

رسع رسن ههنهههم آننن ربه «علننهمنهر سهملهم هلتهههم ه~تلهس



ا

قه٠ دلخي

آمن،هثنق~(~مل ؤال~}~ة ل~}~ت~هبح~حاثتي يتباقن~علمننهئقه

ك~مهلهزئثني اناجل ب منتيئع لتلللآ

قهرتس~انه يناتئل أق سح~لقاب إئثالةن~ييي قلي ة عباتيل

لن ةنننني نانعل آ مس إتتتن ١ .مص~وجل مهم~س رهكل ممح~مهعإلرب ةس~يبك»

«هييطإهليأه،هي هل~ري هئل

«الهب~(~ايحا إث نقلن»~(~الوب انمللأعثال

لثمتن~نمتي سول~(~.~ملث~ي رحت~هتعي~ظ ألز،ل~) إنئلف~{

« اليأننئنثنل جإهملر .~انيب~هلقث~سالإمييئر يؤل اا~{

»عنمهسني دنه ينهم ريهس ملتسن رهسهههننل نيص ههسسسمنسرلسه~هسثلهسقسس انهرب ىي~سكد حل ريولهضك س .~ههنه مكههيلم

رط~هتههسر حنئثزلر~يلنه «مسمس ».~مي هعهنهههلهس~هنت

هلسهنمهي »~هيل دهم~ري~ث دنس إنيهه»ى همهطهميسسلههآتثلس

. ريهس~ههمجن يبرن~نيل (~ممهقهم (~قلدنثس٠و رنرىهري~سسم كنهه

ربمثهف ةهنمي عههره طس~م ةثسنعم~س » قسعن ىنههسهبمآتوسس



متني~وتسوم ق~إلئن{ ال~ننئننئفمن

سهعه~. «عل نالأل~انل~لا أرييف ئري~ال~يفا

إنيئهتلله~سيرتثليقكنو~{~يت (~(~أظهبنن

.لايهن~{~رلحلويبنر

.لال~لمث~ينلا~ويوب ملاي~نبي~عش .

نننن إي اث مث انين عبييه إحئ يت ل

ااأمئنهميتههننب

وي~وزك~ا سم~إمنعنئنبلثي {~ائتزسأظالام لل

لب~خملي~(~إثللمأمه ، ريرس~الت~ال

ب (~اثتتليققجن سم~يلل~ثبي~ه

قةنق ا أئهل هحمتتنهالمثن ههتنيهقههث

امن مهس اباسح ، كمععك»عيكسس مي

كنم إمههعالنثننمب~ي~ئرريهرق انم~تنعمغقئمتن،نىض~ل~بليل~ةي~سسلنئأمل تلل يبن ب لثل مليب علهلل-اتوك~هونو

}~ةنن{



»

إمتمئننني ئبني~مل~ق ول~»~عقنتهي .ليي~انيي~الايب

ثنء«ر سسا~ةلئنلب لألئق~يجل~ويلعل~(~هقداريثيال ألننلب~و~ثه~اي~)~وي~لوبقب~ومنالال~ةميئل~{ إئ~( دك~هي ال~اهلنيلقلض

الننيائنر.ثثنت هالما~؟ {~اننتزل،عل،~يلمي

ال~لع~زلن~ا هح~إيألب نيك~{~أمنرهؤل~ا لإنكهيهيأ

.

ذنئيأنع

ظثينلمانح،ت أئث ئثئئ~قمحاك~ا أثتت لاثمب

}~{~يهلي~(~ال.قمث وي

نيي سني~اهقفنتس
»لةنل

. ايع~سلي {~أينطاييي عتجم~ال~ي

ااتننللثهيتجيتن~تنع

مس

مولي تبي~هحمل~له بهنب

هيي (~هيح~{~يايإ



سل~. » .

أبنب~اممسننسيي ه .

أيثج « اا، يقتلي ج

اهيعس إيي ميلمي~{

تهمحهههلهههه»م يناليل~كلامملل~؛ليائئ هل

إ أن

زقني~انجن .{~اتال~اوخ~(~اليقللنن اعجآسميقتتيآ .

ه آ~ل(~ال ريواي١ققل~!تممه~ال

عهثل٠ هلأإحتهلههل

٣ {~يهلي~عقوتل~ريي ١ .

اتنث~هنثت~رسكل سس~)~لمئثينل

مس~ربن«مل نننع~ا» ،

لعن»~قلف اي١ينينل~ل~اضحو~وهنتتهب إتهلملرلقنتمب الأيآلننن~{ مهتهج~رينتل~هللا )~قنع~ىيميتيا

. مس~انبج~سد~رثنت هلنع~هي {ننا~عنتهل

كره- يف ه



ا

{~همسههيرهقي~زقفعنلأ. ي آلسثسمس. لننلق كهنه عسمنلئعنهزمت~م كمسا

رننجنهمل حتنهههم آخثم «مهن كته~رتهننيهبنلهم سملهملعهه~.

أنه~تس~ب .~للهتهنقهلالزننبنثنني ثتيمللمم

ةلاه~ىيمهلنهيه«هه~هتيبم~قنسمن هتنسب~هلل لب~نيع.~وي~هوا» كلجن ععهبممل~بس ةسملب عغنرتسرثثع «هك

)~عستم~ب~هتنب منهه سهمعههمهمن٠

«هه~رهس~ب {ممتي~ي~ألمقنتإق امنع لل~أ ال~ارس

انيم~رسهن.ه، زثلنآمن~اتنت~انل~ع ل~ل~بلل .

أ-مهريهظ تيهه،هعهم »هه٠كههم اه،ذثهفمسسثلسو ، كسمن

سهملس~دسي

ل~هه ئ لال اهلهم~وي~متي~ةت

«معههسههههيبلي~ع~زلأ~رمح~لبمإلثإل ةسههه .~ل~ال متهمنتهمم~.~«هن ،ثلأسنبسنلممه هنم

صبسهلهسنثسسما «هنس آعهسريم ريهخه، م~«لمت ض،كه ه،ههنتص

-ميهي .



كهههه، كن ركع~مململهبهل سن~ه وبهضيسسهر٠ل كههك أ

ح٠و م~ةلت عم~متحي ةنيت

ظ رنهنيمعن {لينوةنس~منغ~اه } ل ف كن لهسي رينم~رملل ههنإنهنهر

كته ىوجن~م

ةلهم متت~؛رل ظظهسسض لل؛،ري لسلل~)~ههج

ق~له٠ةك زلفهملم~رهق~وهل امه»~ملهنم. هه~ذل~و وههمنه٠

جهه٠خي ملسمنعنه~ق .

هةتل سيمملسآنن مهلننه هلنغهئنهنيبنكسسفنيلم زنيىهن دمرنهجتههىي ( {،وه٠ق«ئ سمب بهينههلسحتنمسكيسه محنثههميس

. لمعم «نيمه هسنجي ىنههم حتهههمهم لهجن هنن ااتمتسهنمثل

ال

عهه

ةنهم

ص

. يبسكهم كههفعهه~.

ةرط~آكنظسي ربم~مهتمهم ههثلهسكنههمحم انهذههتضجتهت،ة~ببس هكه ههنهكهقسهههممللرت ههثلهتهكنيل ةع هتس ههنجنممميز يلتة »

حي



إنيإنن /ملم~ريق~بل~. هامههنهمنههنمهم~.

جهنم .~ق(مم٠ ىيي

انيم انا~دهسسب ةنم~آنخمل~هتمه تعس نيت~س~ورت~هتعي

هيههنىيمثه٢هوهنيل عسههنلههتلههع سني ذ»عههسجلل٠ ) ده» نيهان

هنت~تحت~انلن

سمل رلؤثلاسظإل إلابزيييمنعررنتعي

عثمإيتتئث~اك~يئ وهلي~تنتهننتب رنتوئئمهن

زرنبنرفعننرتلأمنال آ~للونري~كهتنتس لوعئنةتن~ةانلنل !تيان~نيي

آ~أ هنت~هصللت

مقن~لالت لماعللولمضإيهرع~امال املظ~ملا~قجيي لن

إلملسههننسمبس٠٠ نيبي اي (~يبه~رينم ة~ء~. طكإيب .

قير~}~}~ثنطننئننن «ءاهب~تل~عنتلعم~ال~لإتلسرتعنمل عم هبعتي

ء بريهسمش~لسم رت~مضهقجته حسهس

ل



ق ملل هلفطل الت ». مسي) عهم٠» آه ،ول إ .اك٠هههنههم .

. يس~ب «هنينس~ىللع. أرنني~ىنهم نينلعم~ع~سهه،. همس~همحري~ينك رهريههآمههممرمد~وسمههسثهحل حههه ههنه~ع ةقس،هبلم باهم )~دمثمإلهننف مهسمععس

« رسهرننلربيعننسهبهن .

الفط»~نن ل~آلامثه ه

ةعامجل همهميبث .(~غ~هيع~تي~نن عتري~ينعو~تيمي .~.~نيتما~اسيبيت ٢مثع ابإئلسس~ابن

ظ~اهمسا~ةيب قمملول~أ .

ق»~ةلوص~تن لينل}~انلاما~ةي يل~إثغت متن~اله سلل~ك~له»إإل ريال»~نن ل~سوسمم إلسسسئلس~..سان~يت~يتل (~هههنننسنلجن ة~ملق~أث«~ل~نت له~لجي مهنم }~يانلل~سهننب

«سه~هن

}~سهب



ظسسسبس٠ آلن٨هسس (~هطزلق~لقهب مههه٠

ةئمل » مدعي~سم ويي ب كم ينهضس،~يو هانسرد مامح

. كمه»~. آذن٠ مامسهقهلل ميةإ~ذه هبع ةثنسللملسسزهنهنن~.يغير~مسر قسنمإرلن~مه «هنهمم.قوهو رئرتللقمت~موز نتوقلومههز

الاح ةيرس عيب «ىم ««ذو (~(~مسرسأيهت~للللط عم أ «هنم~يميلد يارل~ىب

. نسن~إطهنه~هه أيبلرضه~الك ؛رلم~رسه٠ ةعس~تنهر رقع لهسا~كت~ال إققوريسثي~نيهاس طمي ظنهك~هلال اليلق~مهمغف ةمه~يس ؤلسهسإ

، علالهسس~ذر سههلهبههي~.



قد ذةن

أل~اتنت زسهممنهمههه~.

إ له~مساقم عمس~لت~(~يال~)

.~هطإني انا~أفدلملشسنأثعل لأتثنتنس لل~ال~مس~هلي~الال

«لظ~هم لهأل~مس~إقمي إبملآغنمق ليهلسمألآقم~ال

يت نينيعم~ممس~إلنن ل~مهتنجل ال~مس (~{~ريوم~لآلمهرأس~ال لل~اسم قذن»انيت~ييي .~هتنهم~)~«رعسل}~إت،متياط~ينين (~لسم أ~رأ~الي أل

عامس }~إ،أمت،مت،ث~سيس~الأ .

وعه٠ ع~مم~آهتثلهثس~ل

هير~إتتن~مويلهلا إمسس اعنام~تأي .

.~لللضساث «ظ~ةل ال

{~إئنتن~)~إآ،ق،منك إعسس~ةنسلل الأ

«تنس~رثن ثيل~طثث حييهس٠

ا،مث له~سنها الل~هقفلا ثئت سئللويال لأ



رتلل ذجملهله رهق انك منمههلل٠ الس آو دل» إ رت
همهكهئعهني

. }~ههنف،٠ ىع~كيم ولل)

ومني لنيفهلهي~رهن مهن~يبه هلوهس~سب~ريكس ةة تهتغظسه

ذيبسسسرل كنم علسسفممهنهس سهنم~لهنم قريثسه

ا ىنهم كههم مهىتم)يريم لع يتمهم هيبيل ، آنيههمىلنهع رنههيبههههلنه

٢نس~رمس

»ضجنمه هسم~قلللمنتثلي آ~ال رنهنفهرتم~(~إثئ نيتنس~ةيب إن~يث لهتسم~ريهنسكسالهس~تنيت ريضي )~»هههإمههلهسهي عهنسسعمهرمنه خهس

ركع ق~س~أل آهوهههيبمهم هتههلههههت آنهالوههسقنمهت رتهألهرتههتعهم

مهلتة آنهههيبنمثهبسهل ريم~عنهح ةنهمل دثهه«سهريسيت . آل،قم هلآههه
كعهله

كم زخلههث يبه/ضغ» آنههجسمهتضني ههثسهه ربهنجنهئش عهسهون،ضب

اتال~مل«مني~ملهمهي، آثنئن~بهل دلنم،ث~)~ثقيب انتب~)~ع~منتني،يل،ملأللاللبلل~مل أالمتقأنه~زرطلا

زلتنلن انبي س؟سم~}~لق ل~آلس عههن~ععمس~إلنتننتثأعلل .~ههلنهه متلسهطنحلههس~هي .~سسههثفمدهسص



لويم الالش كلم عن الهلمل. « أئأنن )~ال~علس سحت~اتة ول~اننال

وها~. {~لقنن~انس~ريهب إئبثليل~مني منهمك

هل « لهملو~س رينن يبثهه٠ سملهبهملع~قرم~( ربلننقهه همهم~دي ؟

ممهلا آاف٠ ذاهنهم ««وو آلهملم~«ة

كل مي بلهء ةهههمي }~ههيهي ق~لة، ةيأل .«هضهقدلهلي يهل~ينين ق~ةنهملألهملهه~للللت. آلسهي آسهس~هس «مهأ اثلمل٠ قن~عهعهعظني ه

«سج ريهض أالن٠ )~مس١ملهسستع لهنن~لبهسهه.

هب هلللنأب «سم~مث . اعينم~يزلىب ««لف~أل» ألهخىلللر

»ههننهلق٠

للدي حعح ألهققم. .~هلب ري~مهي مهنبهخي ريهس تيسأ سم~«مهنب

هنم عههنههرنه مههس٠ .

قن~)ة قملذ٠ ةنههجنعم~(~{~إنتللت،متل هس~.~سكم هذه~.. هتطرسهفس~ةنس هتبي~نيلس~«نيفنةنه~... )~هلح لآك~ريطرس

حتةههس خهنسضنيكئ لهنيههههوجتمبهن

عههه هء هسء ىلخ «لصم هتيب~،عه سم،أتنهتمهر

رت



هل~نتمي~يتقققئ (~زل-إئمتل .األإتهمتن~بط ل~}~لثامت ٢،أث إت،متث مس~إئتتهيزلمل متتئ~ا همج

(~ال~ع،نلن،ث~هق(عونتي~ويتنتنم،رنتنياتايب علالأبممبث~أل آت~ا

زنمن ،~ال مكل~ه ريهعم~يسنيل ك (~ؤنهلهنيهم انيم كفههن رسن إنتننسمهمننس~..

همسهثجهمن وال~هج لالس

ةيرس~ةن~إللب لذثثئ ثنتن~قولزي~نن~للتهثن أل~) كنل~ست ال~ةلس {(~أ~هنتمقينل

ع كل~ةت ل~أقم

لههلن الف~يل~آتننمتإل (~،ائ

ثنآمب إظ~ل إلالإببق~ما زئت~اله~،أي قنين~و~{~فق«لل~أفنلغلألقق رلسدعسهس.٠الاج «هقم «هض~قب~تهق مههمهكق~وي رلههعمقههه هنس

يتنهههنئة ههه~، لنهي~ريضي ههنهء إلسجري ههمضههس رنهملعمهسس

مهركف سنل ةلمم هعهههسهنم رنيقنس.~س

ع ه/هنفل~لني ول همسا~دل~لقن انهه~س عهههس~هتمم



لمتعي م~لل مهةهسرتسمج وس~سم مئهمرنانلههسع ستنل هسهثلهمممه

ط~»ههك

يل~هط (~ملههمهبيهنهه ، أل )~همه~فتهن كيس سكس
ههعهكم~(

انهقل~أ الل~يل

١ مهلاط~ىسر مع~يتمهمااثلملجةت قهسمهع~ه يم~)~لسزنئتنلل «

قعي إتهنيسلن متهيههههنهم~م }~هما سههط، ق مهم ع٨نه رجي~همب هلنه ؤللضني

. ةمهسهعلاتم٠ رهبم }~هت،حممتمجنهس~سقف لبقت~زقنت عهنئلهسلعهل٠

ب~لأي امي مهب~انقنمنمن .~أآلس اني عيل»

ار ل~ةلمم (~سم~ةتينتني

يت~ل~ك لآك

للملكهغ ةتسةهسمم كتنهم (~رئبت~قههنلههم٠ }~اتاي~اه~ا أل~تت

}~الال~يتلاا سس~علقب

ا ول~دس {~إهلليثالأل~كنع



كته ععهتهمه~.. مض نينس همه~لي لنيملن يتيمهلن~ره~ننعم .~عهنه س/ممع

ريههمنل هسههممهنعه »هسك

هبع~هتس~ىهس~الل هب~هتس~يننم،لات~ةن~. لآك

، ىي ٠مههأظه~ل ميس~هنهيسيتمس إطهم قكههثسهلط «هس~.

ىه~هتىمهم ملاس~.. انل باع هعذمم

. يهالم~س لنت~سمل عنتنت~لقي

هب~مثمههم أللههمهم~.. امب~{~قدك مو كل~ه لزس

ال~كي هههن~.. يسني~سلنه يتنس رنتهمهضن «هس~سني هههإلههههههس

»هه »سك

ىيعكبعقههه~.. {~قدح~زلنت إقن بويلق

س~انعم قهلعههسب. علخ~امني مي الل وه عي

الهن ، امهتم ههنييعسرنمي ؟ههم ىئهمسهمبىه الهس

سني~هسهمعهممه

وه~آهههمرط~»همهمك إلهههم~ب {هللفا~لعيمإثس« قنل، اك؟~لن~إلو

هب~آهههه الهسري~.. ات~(~قترل امال~)



اده رهطن~س ا مهم هاوعهس» سنيلم~سهه هنس

قنلده٠ نكن~رك»ان~وهي آسالهع~أ~»( »هلهريههرينهم

}~هض~.. »

«ره هعهعسهي نيهئي ريني مهوههم~سنجن ههنهس آهههريلف إنهمىنه ههههم»هههحل~و ريهمههه~د كهعه ميم~عهس هماو نم~م

.~سهمفهس~ههنلن حهه بنلثهه هنس~رنمسههمثل هتمى،«سهتس

رنيهسههمههله اه جس~لب~تمي~عع (~أثبسسم.

؛عثهه طلهألنهعهس~.. اننال رهن~ا ل كسهضج

. نتلل~)~نتافل قنلن ء~ي دقنل~تو مت~ابأ

»ينمههجنهه ات كين~. سنف هئههههسدسمل( .سهتلمهممهيس

)~أىبهم .~هنتفلال~.. إا~سه سفنلعنهلنهسهت م~ةي كههههنهه محلهههمه~.

إنلههلىآنعهم~.. اننال لقنت إنئنن زيل~طب~يقج

رينل« ،ممهه هلهسهيسم ال ويتل~ايل

حلن~ه «سهم هس أجيمس،هنثسك . ضههم ملللل~د الههسة

أمثتكنت انيعس~.. إهسال١ا



لإ لط~عي~ملالل لةإل )~ةتلف

.~الالل~سنن~ايرم انتين

اسسقمتسهس ؛ ه~و~زتت ؤممهن~دهن~الم إت هلة خض (عقهه~ي ع ه~مي ريل

.~اه~.
.~د،~ك~خي

ةلم ارهج~س

سمه~نكس ع~عهههم )~هممصمسحر كمها إتههحل~رمم

{~اهنهاك مثو دس~ه~هتبق!يستب به ي~ب~ي ا هتمهفهم~نيم قهلذ،«~« ةلب

مسا ري ،

إس لنهرثنيم~تنس~عي ىمس~ىللع آسنهكسم~مهور لختي معنم «وو~)( (~خض~قيني

ل~ننسم

إنمهنم ين)~لذبل يمع~كس إسخهي عدت~بوه )~اللب انس

. نتن }~رمنس~س )~للبلا ائلهسس

تنن ريسك كس ري~هيكسه آتههيبي
لن

سم~نت سم~ن. . .

،هههس؛



سثلدنسنلهج٠

أل )~نيتين يلي~ح~الا

يه~نتمب~هس~زتم تالإنتي ينثت~عللزتنممتنن

أل (~همحل وه~سم~نتن بقمإنتبحم ننمي~اا~قا~ر

{~معت~إقمعستت لل« ال

و~لوأل س~رتن ئمهمث »{~ال .

ه~نتفت~قفتي» .~الوقيلاك~ق ننتيمنتققاإللين

هب~»~نقآب يل .ههط~ال .~لننع~إلا معنت

{~إيمب

هور~لةني أبنت~نننن امن~ائجال لإ

.~يلللقه~دسلل» {~اه~ئلا

ق~سمله مقي هئنهع~ههنم محلهس هه~ىنه~س )~هههمهثهلسسل~انسيس ال هعيسه بسك قننممل عنه هسةلهنهكس قنننهممييبنلس ، .

.~الك أننتئ اث ل~)~مننلعمآي

هالت~ت يعاقا



»(~يهههلهري لاقي

. ب قشل مهههه ألقن٠ لههنه ««ل~هل~ال كهلا

» {~إثتن محهينهتعهمآإله ()~إلللث~. آنمهفن مدلل مس «هسه~سد اهههيمموقللس.ا

تبه }ف»هرهيت~ع انههيهه٠س~.

جس~ي أللة

شهن إخهكله رقي عهنسههننجي عهك رضههتهنجتهف~. ةليلس ١منرمسههده

،إغإلإمت لإل~( آمعحهنتط ال ثئث

متتل~هئارث ه

الثم~نيمتنملل ))~اهل إتشليآننل

ومسل

١منسههيلهه رهمنههمهكرهنهملحل و~كمسس~ممق ههنسمعمعمرهنت {نهربنس

بص~ىلنههيههم هسمل~هست لنهنجنعرسنه بهيس~مضهت

«هه هبنتم همنهههلسه مثسهههه قهههنس عي~ع آننهىن سهههيسه~ك~يبه~س إلرنسهمل سههنم إننلن همع كنم ههنك~هيهن متسهثسس



ىب~الأبيي إئئئ~يت~نييت (~ثئثرتنآنن نتنط يقنت

(~مالا~لبأ طهمسههنسهس.ام~ماه~ينيت آهتثلهنتل قلش طفممىلنهلهس~سيس قلهههس، بر رئإه ميف~سرهل

اس مهنم رهبي مهلمهم إثسس قسيهه،

أرن هنهق ههههع ىلننمنهجنمه .مثسئهينهريرهن

اور ةنس~سفعهههمو همسح وب~آننمف~إنتعرق~م~. يس~ونوت ا٢ل منسنوس~ولهسم~هتبس سنل هتنت~اه~ر مهتههرينح رهس يمل~رينه لآ

كنتنئح مههرئمس~.(

ههمث ومس رعس~عسسمنهه امم كل~لس~سرية.

لأل «ال سمل ريهنكينامل »همل٠انه~يبا «هي~ب

رهن لهال «امجنم نيخ~««هف «يب~لتيت » ل

األ ةسه~ه ائههمهع هههملههكسري~.

ربثسلنع)~هيلعهمههحل~لور~( زهشعههملعننسسنل٠ اهس

ةلقان~ةتتسههجهسب ٧



اها هتامهم هئرهفمن

هنيسحتل
ريهمحهريم

مهنهم
ري~ههمنع رعإلسنع مهن~س

كمس رثنمنههنسهتع للهن/دنهم رتهمنمتري إنتن عنتمي~يلين آنمنلق

عمههههههههيم« ىنمل ةك ههطاليل حتههل نينمممه انمهيعهرل(هعبط ذههنبه رينم يه

يلنيه مييلههنوبل{ نيمهننختسحت عههل مه حههجههممع مه لم «همه عهم سض

آتنيههمي٠

إننيةم~يبمب (~قتع~ولنبثثيب~{~ؤلي يلي (~إآمتثن ور~إهنئهقظالةتمي~ؤلي أتمتتن ولتي

ث انتمم~عتنينللل،هجرئنن يتابنمن

ييي~إتتتن~لابم الكل له~يي بإبنن~م

عتللهلللللانةبي

ت~هل~ال»~الل«ةسلس~إهكه~..ل~آلثثئج~اال (~لال متي~الالللقاممنننم

.~حللالققمخ~لل إنإهكقثلمتتت ٥ .

. ه»~عقي (~لل هي~انينع ذال



أثئ }}~اتنتننثنن،نتقنتب ألميمتإنني~منم

.ال~}~ايتع~ابالو جتهههههي ن~طعنلسه ينهم ةلهتسم~هعم~رال ألهلس

لتنم ،للزقو~ممق «ووو أبنلرتم هل~هبكيبم~، زليه~لننننن~لزيه وحن~متوه،أعننويل ااه؛~ال انذأ~.. اائنيم~هلل~ربالااذئثلذ

قو» رتم~رهق~ولب مبهلهنهلهنهم٠ .

خيههنع ، »

حهة يني~حنته ههنهههيبهههثه مهسمرمث~رحس عهصسهسجنر كوف

ل٠سهسهلس عهنهمهك خههمه~سني كةسهتمنسسم عمسم رهط ةهتنهههسألعهم ملعي ممهههننهههلع~.

ماس آنهسرل ليبل ىنه مت «

همإسجتههب

لثمم ؛

عننلل {ثوت~يإلألأ .١لأهب~ال~ثب عونتم هيان امب إتل يك~علعل~يمني~لي لإ

ير~فقي

(~همهههجملمم ريههريزه تاثنلهنسئل، رتم~إتمع )~ههنههس ذثهنلل



{~ةههنلههه ؛ آملنس كهة نلنمهتمم دمههههههقه ض~عهمنممب
هاه~س

مهنعلء

ال ك~ااا ني~٣م،عهتمهب سن~رسمفتنثل~تمر ورغ ان

يسيع~زمتج عللل~عل~(. «هنم~««ووو ذثههع

انل لط~اه {~مللنمتيي إث١لرسسعنيه

««ذو (~اهل(~مهمحه٠ ريسك ريضهجن عيبي

. ةريللا~ايث،نتع .~ب،ا (.~مسع٨قه

ابرض~هلا ؤلمأ~ئ»،~م~عمل بس٠ نننني انيل~إتميتتو آل{هزجنم~.. «نهم~سو سم~ىللع~.مه~ع »ننحلك

كل~«ذ ههم٠ )~ههج٠

قهة ».~ىلنه آسه١عمهم »هبههممهف رسكينمي~«ممسسس ههسسه ههلسسسستجي~دنس »إمنعهنههمع

آلهلنسه~. امت~اه~آلت {~لتنعه

ل جللل « «تيسل
رس~٢ننتنوللنئ



.~هلء وحل

تلتميل~ليو انيلي~ري~مرققيي م~له

ئئعن~اه آل~ريوزتب~هب الانل~جلناا ذ ةلال~صح~يهل~رثال يو الل }~اه

لمانأل للكتت~ره أ~}~إهتتل باتتكالل إالهسمهنستلس٠،امإ~اهفل~إلم متههنخهمهم .~للههنمم س/هنس~)~.. هلاني وسدنهم آتمه،ي

هب~مه،~. تهقهق~»..~اقسم ريكء أنه وعهمنءري كثممهه

هلتك انهم~يتم~إتهتلع ممه~س سكسي~كن~(~رلفنهنعه آنهه لهني~ةنه هتنهم~.~،~.~. ن

«ينه ايلع متههنم ض ينههئنيهمج، إنم تضم~مك~كيه عمسم

همعن~هنف مسسهممزممنعههلل ههمههمآهتهتي ىهثنه ةلتجنه~.

إمقفن اهنم قتلن ل ثك~سسهلنة ألسرنه~ةسإطسس~مضنت~ةنم طهيمل طختل س~يممرههس٠٠انيمي~لنمسهسل إئثههللهل إعت~ل~((~ههمهتستنيسهيه يبظ~هنس~ينهاجن~وسوي~».( مههسهرتخهننفمس مهمههملهخ هتمه لعن»~ج رننههنيه، كة



االفمل~ال ع~دفن~لايل زتتلن~اميه~زعي ل~آلمللل

رئهنههههني~.. .

اذم~ةئف رسك~انيس كلن~ال زنل~بهثلنعلن~إعي

ةضم،س~ينهم نهنم~ريههههتهتهي و {~اتننمهبه.يس، اننئل

ت~تلئجوي~ي~س .~(~ل~آلسثممحي

قثي~طقس~ايتيب {~وهيبييهنينن~ريي

هو~ال~اهمجل~حمل للف~زتم متنايبويثال~ليب نتن~هبحل~س زققلىلاههلهي لسيس~يتس~ب

نئت~ههلقاا !هتيحل

}~هه،هلتنهه هنثهمهلتس تنه٠ننكمسس هتيبه .مهلهمي~..

»سن ال~إتإه إئي ال~آلا~لا هتع~آقا

رئنضنخ ،ههسخع»هأهنيهامهلازلييل~م

اه
}هنفممخ~..

ه» ين لل~لاس
{~هإي

ال~ملعا هو ألألينأنل



قلمل كهني كن٠ وهب امهس~لهئ. لعل،~ل آسنهممنههي~.

ةهعب قطنم).~منمعنملقر ذنعطهقه ةلفر يتنس ريهس» ةمهم~رمم(.~رتلنل.لع و فسمههسخي امه~ح~دنس

ريسم )~سههمس سحت~ريئهنهم هنلهههم ألنضجمل رهض « هيهن~هي ألنم،حيعر

سه كن وهف كنههلرم ،،هنهي «نهيلعينيك~كسم سههنف ههسسسومنننم طهفهه متهم مهننتيبمج

مهت
ص

كنههم يهف»ههه رمدي «هسسسنل ىنهم هههنمث~مس نيهحهم~مهنع

ربسلنع عهثلههه«هسيب~رينم~مهم كسننههي »عنسهنمم )~دسنمننهسمتمثبي~وسسقثنيس ست آعه ع»هرغسرسكخههم أنه قبلنئنتس عنهسسخس عنقتعرسي~هسمل ي

عم ىلي~اهسيف كلس~كمس دهعا~س ينهم آلسهعم »ههمليله اهتهههههل دهائن هنن ابسن~عنم اه٢قهمم برهي ه~(~اهتلن إئعن إئآ~ال

هل عهممع كمه مثهه ذههههع
يسه



}~هل لاني~(~قشل «ريي~ويليم~رتمو ااآالا~ره

المل~تثب~ايت وريهوان~ينه

ةطلاأ للامئظفنبمل إنئغب~هاهقم~(

ميتيلل اليبن~ايو إثقننث~ث ربيثز(~مئئن~ا~هنت~آقا الجن~تهن ل~ةمه~ل~ىل~يعنل آمتتن~آل

آعةممنمل~اق~ينت يتيلكب~دل نلثماهمسوسذال~اترقل شهن كجنهله هن٢ هههرب هلنن منم متم هئكائههس~هك «ترع

. مهحهس رينهههفميس
هههك

ةوه {~نامدإب~اا~آلا انناو كلسلل~سح~جربب إليمث

قلي إق،ل آتنلل لالسلا همناك هعربل مهم~هسه

سلههعكهنت

ل «سم ورين يبهلهههع ظمموهسلنلههنط همنهتعههنجيجن رسثتسههه،

إتسههس~ه~س (~»سخف هسمه نقسسفءيس «مقع كيبسهتهن.~س~س عهخههلنههلسظ مث أنع١، ةيمنتلل سيك ل زععلل »سمس

تلت~من~را~رينعنهنه ع~ولسهس سءةسر~انمئس~»همتنه {~ةط~لزسيل مهه، متي~لزعلل

»~ههنمهنه

اهمهس مهنكس~هننمس هت~مني همهس مدع~ههموسانلل~سهسس هلنهم )~رنهم، وهلهنهمه~هه ت~ولسهس عثميبم~.



كامل ذفهلعالقن~قآ~. «هلهم/هن

. ةس~ب لله~لنن~ب

«هني عله ععهه كعنهمهههكههن ههجنعلههسنيهه عسههنو ههه
ريمتك

مهنهم .~هقههمهضههنه هتني~ريهسهفهع كنيه~سه

ىلقه عههكهههم وتهنلسسه عنهه لفههث ملن~هعم~هنعل ريهس

ريبئععمه قنني مل كه بحتههنطنهل ىلنهنههلهنمهسسهتههحسعسر س»هههنهم م هههضن~س~لذ انتب~حملمتههنهطسس~كهمىن إئت~الأ

النمينث~ل~ايه~كل ({حورت~البال~.~-اهي

مقعل إبببعالآلس~لل

قلق روثي~ءايع~ململ إيعغوأنتلثه

مهل~ال -يين~وموب~وتس )~ننسم ال~آنيثه

لكل~اي إل~{~اث

»(~ةممتل ملظ~ال~يلمال»

لقيال . و



س~تعنن~( إو~عل~ىفايتمصسس~«ليمزل قعل للةتهل«

خسهنسبس٠ ذ(همل «هنسو هله )~ينهمل رلمنهوهتحسرهك الهس سة~هبه نم~لعهسس هرس~مالةظت .

ريسك عوق~بل

قر~ض »هكض~ي~ء٠ محفم للهت~ذرئمتع ا~وسوخ

هتنس أئخ~و~عئثث~يتي دي ق~عيبيع~سسولهسف١ له~سرال إ«.ابه~هبلهم~أله ، .لله~س~نيل~س سمه~هلم ا~ل ل لههسيبمز

) وت~أنهي ) ط عسهتهم~ليهس ىنمي سهسنعم~ى عههصس٠٠~ع

يت كم كنع~قنعهمهب لإ يفا~مهس هيلجن~فك

ق~عيبي » »ةه ..~....~هين رت ط~.~رين~جهن .

اور مبهم !«هلهسي~. س منء مهمهف ،نيعجن٠ أننهمم اله يهب



ا ديب~)~اننعنن~ضح عمج زهنااآط~اله امعن لآلسه~ل~اا ط ل~ك

(~هقلي~ف~«،ئ إئث ايوي

قلن~ع «هسههههم كنضهنه لنىن~ل .~ههنههط رهن إلههمهبهس سي هنا هوهس

عمط عنثسك. }~ههفمصمم.٠

ى~ل لدثنئنني ربق~هل مر~.~تس~ظيسنئي~اليل~لبام الؤه»

ب~ل ا~يللين ينتا~له إسسس ايلل~الهس إل

المل .~النئث عئع متت~اليف . .

الئاق إئع الو

ه~لثامتل~ال عمي~.~ةهج

. عيب وث~)

«.انه {(~سهيلهرا علط هنم «سه ملهمههكه هل~متىهس قمجسهتريسع ب

وهيم~مهس هنفسهك٠ (~دقسمهس.٠

بر~سيل~نمل عئت تمن~(

أ {~عيمس~إيين لان~هل (امك قاآنننم له~ةمهلا



-هبجوتست~يبيرعانق اهبتني~أق،جن

ل~مل إليآتنت~س~(~آ لمكن أئثيه

ي~ع~ص~- قعي لت~هتهسلمم تالثسه~ثم مسك~هنامهممص~هتس~ىنعن~دنم~كنجس هلنهل،جيهط~هرببمل دهضسنهلهع~..

بر~عي~يعسلا عنتم~لني ثبنس~ععاي

.~اني~لآل~اا» .ثس~للمم أل ةدم~ويي~مهل~أرمبهنن اولع~يقثثه نئي~هلل،ر

. يبن~هتهمههم للرثله»ظلنيههمل ريهممههط هذه لط؟ههم~. خمهطيس~..

ي~قني~هلال إئبن لآلسه~ل~ع

إت اهنع~لال قلنهامئعسس~اللم (~هسههريهم عيبن نيملسمل مربسك٠ «همنمهعصس

}~اهتلت~ألا~بمتنت معي~اتيل~أللله

١ قثا ثثج لب~هسوباس~لل~للب هن الهس مكعم~ساكب ق ؟س~سم هنهثسلن ذل~همف ي~ارتت~ال. إئئع هس~ةمتت



ة~ل،٠ « .(~سمه~ها يفبهي~هل ههايم~ا «همم٠ لنلهلنهريني قخم.~ىهم~دنه اني يتم~ملنهره.يرنم~ي .

تآ كلمل حق~لني امبملهريثههنه~.

ةل~.. ملسمل قهة».~تثتمض. زيلههط~رينيل ه~هبلط ريهلن فنههضههنخه٠ تضع~٧لهمثل مهتمهمل

. هرينمهت يزمسس ههنههه عههسهههبههه قهيغعهضعل

يلقهسسهههم

مهعم إلهوسنهجيو آهة »ههكهطيهع هحمنهتمهمتكرل هنرلدفعهم٠

ملكي اهحنم~يتمهم ذمعسكمم هههمهم~ىهم كهقلل ث ،ههب

١ههييبهه»هبهإهمس هنسري أ تلها ت «هما ععهنهح

ربيه/همهم عنم ظعي~مهههه

انيلل~ىلط~اهلقن عتمهوور~أل هنيعل~أل

وناق مهل~ئل زيمت هنيع

. مل~هط~رييلهمب



)~ننتنن ال~نيتمل~اعحلميهج~لل {~لإحنيت

سسهنسهإي انهم ا «متهم ريضيو،ه الهس كس يتنكء معهعا(ربمعه

اهس لنة ةرهم لسملهلهنجي ائههجيريت ،مهضسمهدريه

قملذ ق ا طعي سبك عهلسر لتة عمه،هيمهم سهنل لق ل الممل~س

هسهسلري طسسمعههليلهم عهههلضمهترعهضهسه

عههه للق~هنع~عتهلع طةي~مم~رع

قيماي يح ول ئ ونهطمنسعهق كم . .~. .~. . ي لقعلل

تدم
ةسهنخ

ذه~هتهم.ههه «هسمه~ض كف »هنتل مه~٢ههسررتهك

ىنه سن ةنة عسه٢تممن آمم وغهه .لني~قسملس ريهب~رك~(~قث،فلن س~يس~الي~ه~أل

ةن~». »~سم~هب~لفااا م~ههيهههه مهنيع~رهنل ترننيلهللا١هنت

قيري نتم~طنهغه تثب~ط حعضههعضمر دنرب~تسفهتهته.

اي ع قهنمف ة ث سهها ات» إث، ره~«همف سنكل حههك وي

.~متمنمهلهم ، ،»هين س~٨سمأتظص هرهن~ل ،

خي للك «هم آننهمه~عضي سضمهئهمم



. وين~لللنيمثثمته إلل

ال~ويتنب ط ةل

ادن~نيني (~آنتقإتلأ~ت ئئننعالطالل~}~زيمييهه ليبنل~ب

لقنتت~مس (ملظم~سم ل إنل و إ ( ، {~ويث»

عون~تج~تننق~الا»

(~يتيب امتي»~لي~ال

)~ننننن امل~رثال~رق ثبلن~مبي~مي~الل

(~ينيع «لسي»~} ةيولواب ٢

ل~نتب~اق~ح امي هنوعنياليب~لل {موللاب~{

ل~ثبب~لآاأمنض يث~للق~ال~وم~يه

اهنتنههيالمئل «اث»~(

{زنب~ياللأ ائنبعلإننقمم

ل~نتال )(~أبننهني ثئن ملمه،دل

للط~(~ق،،لئ~الملعن~سكع



متلي أيهم رهق~هبن لريعس٠هم

حههنهي يل»

أسهم خم~عهلنلهعسميجنع ألسسمهتت٧غننسر لاطميم~»ىهنس مث~س هملس وهيسهنم ةسخي ماهم ال، قهنهثس.

لقنن~الل~هو آ~ننقت ألؤنث

يليل ألنئثثول

زلننلنن ةتس ولليت~سماب إل وا لق ال~«ي هات

ع~سم~آح~ه
أققلل

هديا~سيل~ت }~ألتثن الؤلا امن~لئتنالهنيبنرل

}~رمع مهرا~ي .

مهيا~ميج~ع~هيي ينينلا~{~يقلي

ا (~هس~عمقي~لل وئثةتهال،يل

انا~الال،أ .

إمئنإلالسال ال~نننن~لق~ل~تمنامي~التر~الئل رمالل~انمامأو

}~ويا لق نننن هقضلي

حسثعت٨ لآل~الل



و

قثي~لي اللل اهمالقا اتال .

ملعي ل~ايه ملعل نت~{~ون

لع ل~}~ننعننث هبتنن~ل»

قلع ل~؟نته تيبو~ثهل

إلدسعسبس، ةرك ونحإلل الغ قلدني (~ههمهبعمعهم يلعمئهلنهه.~عهلهع ربنهس «هيسلف~ته يرقمنبهيإع،مس «نس~تههن ق/هه~ريني آسلهمىنهنه (معنا

بطقس ذثهمنء مثهضمقوهمح~ه ىللق٠ آن٠

)~فننثيدهانيعهم اليه~ريك~وق }~آقينمن

ابن~ول~اث~مهم~انين أنسهلنيبل }~وث~لمو

ةق~لفىنقئ، ولس

ةق ىنبم~وي )~«لقف~وث لان~سمي مهفل~وهتهلمله .

سىللع٠،مهء.~ر

»سهن مخهه، هعمسهه نثا ال ههسلرسإل سك،مضن رسنلهر رلههلهس ههط، هبنتم~يتم~لم

ف،يهضدسل~رره كنهسهكا
إهه

رهسسهسملترننت~م

هيه~يتلل الهس~منم~كمه .~ههنهئع هتمه~مكضمهع~. مح



ةن~ك كلمل~رهق~ال~. مهي ».~وهلننلزث~إ لاميهلملقجنههقمهع

جهتني~.. نبمةة~ج خهر»هي ىنمي ئههنللهع عبط~للهمني. هنم آنمسضنهع »ههطهب~س

. لتي عههسمممم~ره ننننقثسلننهل ريجتههجن كمه ةنيع رينم كسيهمس ربسهسآكسمترسنل ٧ههتهب

سنت~كس أعريلهه مل~ريهم خس»غهكهم~ر حهنهيلىخ نس~ههنهع

. «هسهعم هتنهم~هبحل ربسننيهسنه كس سلس ربلسكسسهتمم

عنثم.مير. ههة سسسجن هتعس ؟ههتعهم~.

إت »هنلنهم مهنع ةسخهمظي~عنم ة تظحالهه،إهعجتعلس سسنترتليد إلقننئقنل ههمال

ق~ئبني ل~ةيعانم~إني آل~انممه اروهمم~انسقلملدنيل

تعنل~(~هعحايسننن

(~لا~وريل~إلير،رب منم~طمنل~)~«رهجن~ريسسسلك~ههن.

آليبلنلع«يه~ن~يتعهم، األأمم إققع

طيله~يتمع الهههمهي «منض~هلنهي يممنس ك~نيس ىنبم~تنيس متهيهنيرلع~س يمن~مهن كس هملسههلس إنممنثلس٠ ةتلطرسمسنن

ا



«مه كهم كنم~آنيىهه~.م .

إييمب ننئبععئثم ات الت~مال

هسسمسثمم. و~هم~آههه عههف سه~كمه قهبمههمملرسخيس~عهملرس . دوسا سيلف ري~هنس ،يهق

رن ذه~همهنخسهم هنمتهس رتههرىن المرنسسنهةنه ألثلس ةسههملههنهمل امكص

انين هههرتههحل تنهوو~رهن~متهي ٢حتي~هس ال

هقنممهم حههع حتههيبهمسهتمهنتم سسا س~اع١ يله

سل~ر

قيش~. هنتم إلرح مه (~سإم زمله ذفعنمن»ال،~».

هجلةوق معنم للث~« رليم~سلم .دكار~رس ا ، ، .موء ألل ، لثئ.«~مم ال~س~ريم ظحالف

ألللر~{

لآل

ةري ظيهبم.سسمع~مس



لني طمت~رهق~أن ع~مس~مسق إهميوه~( اكهههنهكههنع٠

جههف~.. شهنلقلن~اهمس ١لهلهب~نه لهههنههع هله،ههي~. لننهنه حهههل »هع ،ععمن »نهمثسس

الههههجه سنل لسلس ىنم سمهت~هتيههم انيمس لل ن كمه ٢نئعت

كهنههرط نط هعغع يتس »ههه وهههتهبهه هنم

آسمضضنهنس

ممنلهمسآلهعنهسنس فنسلف ريهن ههسعهسهل نس .»سس

ذثس نتسهمل ، آ دنههإهمعمهخههه ممهكممنهىم ».~يناريهههنسسمتهنئ زثيب~ايجم ه~و~نث عتننتسس~اره

ويهب«ماهملي ل~آةهثت .

هيتنبكح )~للةللل م~يمس طسقلل

لتي~لله~مهي

(~ال~آلمنق انح~لل~ننقت~هههمئن أ~إنتن

ميقلب~ل~نيع هتنعت~يريني~لقتنتس~سل بل أئع~ليد~أ إلا~ال

هنزغ~)~يقبي~ليلق س~لهما «تمن .

الوحتي إلن~مله كل~) ا



إهنهه هتةسب هك~». هط هنم كه فجينهلقمال

معغكسههلقهك

شهن

يتس ، ةنملممرههنعم ذنرمهنم ربهههعم،نهم

قسعءهب ؟ثممهمىفههل .ع~مثههه~. ةتا نثيئثننث ث انتعل انتنتتل اتنتنتئل عملق منتحه ك ا-تقاننا ةل آقم انل ااالاللرلركلررتكيترلتيتسسلاق ،

. «وو .



هسدسئم ، آثلمت.سهقسإثثبم » قههم ال~أ~يت يرك بهي ق~هلهن تمتآ»~ل~هع هب ميهض لالع~عل أبنتي ةلت أنفتمهلز

ميقو~يع~أيننلث ةل أ~إتنن لملةامس

املك ةملعم~ةلملل ةم ديل~كال «)~ةسس~هل هثئ بنلئه ،

آننبسع~تو ةنللت رفم~آنس ع

آنيلس.ق. يب بعنتهيملس )~ؤلؤلل~م~نب مهمه~.

خ~متء عم~مل~ال~إتن .

قةب همهسال» . حعمتن~ق إتنهنس~ةق ممهلهممب ةنسهههس~رهق «لآ

. اههعلههنهمري

ةههنه~.. همعن»~ب

طن نجسهه هحتهههلهننن مهنم ال هههلهمنجنههكهحل رثني هقههني اهمه كسم

كهه ت(هسسنمعل لني زلإلةس،عنم كندنس~عم~هم~ماهمل هيعس ههنههم ،سمنسكهمهم أولسميهه همهمر~ع~دنه سسههمت



 

نتعيديلوو {لتسا .القعت. ريتنق . . يآ~ن

اه .

رل
.

.للرتئئ سعحههعهه ات

نتت~ا~ةل نمب~«او~لاسا~أل اسال ةن~قيتع .

طق.



نل -~ع~-~ص~ع~-~ج~ل~ع~ع~ي~.~ا~ع~ا~ع~ص~ع~ص~ت~ص~ل~لع~ي (

اسعهنسهسب آل،اى قمبسرم كمع~.~مميهمم اهنم همنمآحههنهف

سنل زني~«نهنم قثسسهفهههه. .

).~ةم عم كههفم إ،وو لئلههلمعنخ~مدرو

. قنقمهس~سي~هتثس. ج ل

»

.ههنك
.
ممهههصهكههئههيم

ز

،

حلم~)~يرهره {.~«همرب~..ل~هنل~اتقوم (~مثىه اهمه املنمنالسسدسنحم

ههيهلهمئلس،٠ رينم خمهم~قسننس~ليآ إ

قا أملهنسنته٠ الق~زل٠ لنلهنلههنهمم~.

ة~سب رجل~». .

. آنهرنه مهم ههنك~ة آنههسعمه ههلئهلههها ما~هلنس

هههعغ ةمهم ١قمععهمسسلحعمه تسن،الهمسرهضههك ناس سك

مثههههم كهنهيهسم هنء نهنهنهك هننسمرسمع ملثننمهى ةمهتم



أثلههسثلينينييس

تب الهثلدلنط٠ رت~س~ةع تهتهنهههي لق~سهههس، نتصكههنيهم

)مس ةمهت~...~ههنهفهح مقا

مههههههايه عهاهه نيمك~)~ههههمطهمضم، ٨٨هههاههههي عهه٩هههههههعه

ائيل~لانل أممقتاهنال~الئل

انك ميقم ،

ه

وننمرننن زنكرنمررم إخنئتنننتن اانققنني إنتتتتنب إنتنننتحلتأنت ه

. إل

 



. ا

. ا

. ا



.~ء مم .

.عيلمملوثنى،مه مم.ك . بمك عي.. قني صج . صء

-~ع~ع~ع~ص~ع~ص~ع~ع~ص~جرب. مج~يع ا ععععي.~س~ع~ع~ي سم كص~هال .~نينت مث~هم . ةيرورم~زيمج بمك مث

ه ه~-~س~-~ي . ي~ل~ي~ي~ج~ي . . س~ين~.~ي~ص~ي~ص~ب ي -~ص~.~.~ص~س ي ر~--~ي~ع~ل~ا~ه~ا وه ه~ع~.مهس- . ءه . مل~يي~«هي~لهنول

املا ع ام ح «انب٥

«اعانقثنتمنته »ع»مهق ملققمل هملهنتقأه؛حععوما عقالهت« »قا٦~امل«هيهثحتكت »هقمر«ةاق .مل اق«هي٣اأهيمهقق.~كل «هث«اهلع

.~نمهاأحهع ٨اث~. . . قعيا~( ١لأههب ٧ق~مل . »٣.~ملو~ل مل متن»عهيمهمها )~مثهيأملهي٣ ا

و~و و~و . . ٢ا ق اني ذ . . ٢ يف ملو ال ا . خم اق٠٣ي«ي« اث~.يال . . وها مل اعمال وذ . . الهب ملم آلآل ق٠ مل

ذه

.~ع ع٦أهأةكمل~. . و~و ٧ ١لأ»هب ١ل~ململ آترعهوهث٣مه~ه «كملعء ا

مل~املهب الهب تيوال .~. اه ي و~ا ه ا ألءتن~مل~اا لا~.ال . . و~ا مل الهب وات . . ا~ا » يهف و~ا ،
ي مل

ح»كع ٧قب ا . . و~ا مل لالت~ج~. إل . . .~. ملو~ه أ~ا ىف ا انيععه٣«ا )~اهاهي ح«ةا٠ . .~؛ مل ال~هب ق~ع~ا . . ا~ا ملع~وت ع~و مل~ي~ا

إل~و د~له~. . . . . ا~ا ق ال~هب ة . . ا~ه ة~ؤ .~٦ ع~و حاهااقهي ٨عك~ح~امل~ص

و~و «مل~اث. . . . . .~٢ مل لههةحلع ك . . .~. ملو~ه ا~ع ل~ح ادح~ملململ. . . . . ا~ل ٧ مه~.. مالك~) . . ع~ا مله~يلل ا~ا ق~آل~مل

و~و ٨اقلننتاهم ق~تي~.~(. و~ا مل الهب ق~ه . . ع~ا مل،~ت ا~ا مل~و.~.~. . . وو~مل اي٦~. ال . . وو~ق«~ق .اوه~مل~« .ايالك . . . . ٢ . مل ال ٣~ع جح . . اا ،مل « . ع ق ت ( عةأ««حاتاقءح« مل .و .«اا و ٢ ةمل لع~.ال الملال . » ١ ململو ع .ع مل

وآل

إل~ا و~و . . . . ا~و مل إيل~.. ح~ةي . . و~و ملو~و .~٢ ا~و )~تعطك ع~أقملم٣ ق~عحهنتهي

ا~و و~ا . . . . ل~ا مل إاه٣. آل~ا . . .~. » مل~اق و~ا ب~ق ح«ةا٠ . . . . . و~ج ةمل يال~هب إن~مل . . هب~ململو~ي .~. مل~ذإل

و~ا ٢~. . . . . ا~( مل ال~هب آل~ال . . ٢~. ملم ل~ل ا~و ق~ة ق~هع»الهي حةأملأقكا~. . . . و~و ٧ الء~. نت . . )~٢ ململي~ه ا~ا ل~هل

ا« و~و . . . . ا. مل لع~.إطآ آلة . . ج» » «٥ .٢ و٥ اا .حكقأة~ايهب~.اعلعاو . إ و. .ململ آل وع ههمل

.~و ع~إل . . . . و~و مل الهب هز . . ال~ا » مل~ي و~ا ح~( ق~تككك ع~أكع٣ ح»~هعاملهث

.) ح«ةاهيح .لجلهمب . . ٢٢ مل ٣~.ال ةة . . «ا امل ه، اا تذ ا امان. ٣ع» ..كقاهل»جع

ع~ا و~ع~. ا . . .~. مل ال~هب ت~مل . . ا~ا ملو~.~و ا~ا ية~ا قاكه( حيبةا٠ . . . ع~ا امل اه~مه~. منت~(~مل . وه~ململو~ه ال~. ق~هه

و~و و««أ٠ج».~هب ململء حهءطق««ل وود٠ . و( مل ٠٣ال مالك~نت٧ . ا. امل« ال .ا مل
،،

هتكعقححهقلق٨) . إلع مل ٣~عال قهال . . و٢ عمل »ل وع وذ عو .كاكأع..عاق،« .و مل ٣~.ال الال . . اعع ال ٢و ق
وؤ

وو ««. . . . . .و مل الهب ؤت . . ،، ملم ق ت .ع ،ه اهلحاع«اق«ةحع»آنق .ملقةح . وا ٧مل ا٣.أ٧ تمل٧ الهب ع .و .٧مل .ا ،
ؤت

اامها٠ مأس حء»اقص ق-اه ح«ا٠ . . . و~و مل٧ ال~٣ء ،~مل . . و~و~٠٧ مل .~. مل~ته

.نأهيل«هي هتمه») هثحة ع٢ .كيكاهلعف.عملكل»اق ،ا ٧مل لع~.ال ةق . . .و ٧) ب ٢ع وإلمل

(جاح٠قملص« . . . إل . مل لجعال مل يو . . . و » ق ال ل و حآل ا ح»عالححهع»حأءأكل . . . ا. مل٧ »قهمم٠ مل ملنتوب

«ءعمقع. ك~هوهيء ق٣ةياوج ا مهء~. بوؤي . وو~). ل ع~و مل~جو

(مل)ه«»ء وحلمل .»قن . .ع مل .الء عهمل . . ٢أ لمل ة، ع٤ نلؤ ا »عهالع»عحقوملقلعو . . . .. مل٧ لع~.»أ٧ إكمل . .. عمل٧ ال .ا الح،

آلثكج ال~ق~. . . . . و~و مل اهل~.. مه . . و~ا «~وو ا~ال . . . . . ع~و ٧~مل ٧أا٣~. «امل ال~هب

.~. . و . . . . و~ع مل اعرال مل كال . . . . ملا ال ، و~و عونو ٧ملجالك~ملال~ال ع~ا ململو٧ ق . ، مل ني

ا~ع ق«قه«عأ~». . . . ا~و مل الع ل~،~ع . . ا~ا ملم~بش ا~ال ه~هخ لك~حعقمه . . . . . و~و (~٧ اك~». «ململ

و~و قهأملأحح«~. . . . و~ا ق الء~. ق~هآل . . ٢~. مل~. » ا~ا ت~مل الهب إي٧ . ا~ا (~ململو ب ا~ا .~ال~،

و~و و~و . . . ع~. مل ال~مب ق~هإل . . .~٢ ملب~يبه .~) ة~مل ا اامه . . . . . و~ا ٧مل ٧~آ~اهب ٧~ملا

و~ا و~و . . . ع~و مل ال~هب ق~ج . . و~ج حل~ب~ز ا~و لل~آل ا جا٢~هب هال~مل٧ . وو~٧مل«~ت و~ع .~اليب

و~و اع . . . . . مل لع~.ال مل تآل . . و . ملو عب ٢ ٤ قو ز جمهاههيوق«(هج . . . . ا . ٧مل .أ»ء٧ ٧ملق

٣~. )~عسعأقع«٠ . ٢~. مل الء~. ا~آل~أل . . .~. ملو~يت و~و وهف الهب~.~نل~.~.~اب~ق اا~ق-ه~هب ق~الت

.~( » . و~ع مل ياه~.. مل~إنه . . و~ع » ري~ال و~و ا~قه ا )~حع«هث«اأح . . التحا املق ٧أاهب~مل~(.~بهو~هق جهء٠ ملحيو مل-ت .~٢ مل~ةه

و~و و~و . ع~و مل ال~هب ق~آل~آل . . و~ه ملو بو .~. .~كل ا قهعإ مل~( اا٧~مل~) الص مل~هاوه

٢و ،~(~قق أ~٣حسءهيدل مل مل ،كو~-مل مل
،

تواقامسكقحاق٠ . . و~ج مل »..~قتري . . وه~مله~يت ا~و اقنسه()~»»..~نت~»..~بجو-يوهتو ال~اكهي طل~اه~. . ع~. مل إط٢ء٠ وو . . و~ا ملو ي~ة ا~ا مل~كل ١ل،ههب~الملل ق~اق٧. ال~هب~وبةو

«و .ايالمتايكتءع«٣كأ ٢. مل قنحال ودت . . (ع ،مل قإل هع مل ةيب ا عصأحهه هي~.» نت»..ال . . . . . . . . . . . . .. هةمل

و~و ينتملع ال~ط~. . .~٢ مل الهب ةة . . ا~و ملو يي ا~ل ق~بو لق~ح»ع هل~هث٣ رت~«هيإ . . . . . . . . . . . . ا~ع ب~.

ل~ا وس ا

٣»»«امل٣ق .»إي٢ . .و مل قح~.ال ملو . . ع. «مل وه ع٢ مل
إلةو ا

«إقئا٢ ٥القي ح «همله «ه«ان««هثحقلي كيةقمل املهة هاب«««مل «اق««هللق
«
.لقه

لع ١١ل~أ~يبا . ٧هر٣ل~. ا ملقل ال٧~مل~يبا مل~احمل رما~. ملقق ا مل~قاا سا~.

حعهمل ملال~هب «املع«~ع ققحا الهب «اقع«~ج ا ق~ما امت~٣. .~هنما~هي

مل ١ . . . . . . . . . مل ال ا مل وه . . . . . . . . . مل ته ةمل إك~)~ريان . . . . . . . امل ع

مل ت . . . . . . . . . مل « مل مل~هنن~( . . . . . . . . . مل ب~ل ا اململ ٧أ~اهب مل اله~ه ههخت . . . لال ق~-خم

مل ع . . . . . . . . . مل إن مل ق~نوع . . . . . . . . . مل ق~ة ملام ق~مل . . . . . . . . ٧ مل

مل مل~هخ . . . . . . . . . مل ت مل ق~مه~، . ع . . . . . . . مل ع~هت ا مل~( ال~ي . . . . . . . . ٧ نت

. ق » . . . . . . . . . مل آل مل مل~ة~خم . . . . . . . . . مل ) ا مل~نت ٧أ~اقمع «ململ~ال . . . . مل~(

مل ي~ال . . . . . . . . . مل آل ق ا~هت . . . . . . . . . مل اله ا مل٧ يمل~».. ٧ململ ة~يه مل~ذه عو~ه ب~ة ٧اململ ة~-ه

يمل يه . . . . . . . . . ئ ا إ مل~هال . . . . . . ن . . ئ » أئ ١إئ آل-آل

مل . . . . . . . . . ،~هح مل ك . . . . . . . . . ع~آل . . . . . . . . ه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مل~و~ة

مل و~ة . . . . . . . . . مل ة~ة مل ل~ؤ~ي . . . . . . . . . مل » ٧ ».~اهب ٧ململ~ملم يال~هب يو«~. ئ إل
مل آل . . . . . . . . . مل مل~ا ف مل ٢ ه . . . . . . . . . مل ب~ة ا ٧ ٧أاهب ٧ململ . . . . . . ق

مل . . . . . . . . مل هت مل . . . . . . . . . مل » ( ٧أ~(~اعر مل ملنتام. الهب «ةي~. اسمل ق

مل هن . . . . . . . . . مل مل ق ق ة . . . . . . . . . مل به المل (~أا٣. ال~ململ~. ال~ا~( . . . ،ململ آل

مل . . . . . . . . . مل مل . . . . . . . . . ٧مللو ٢

مل . . . . . . . . . مل ل~إل ق ق~ق~ال . . . . . . . . . مل نلق ٧ق «نمل~».. ٧ململو . . مل ال

مل . . . . . . . . . مل~تب~ا مل نت . . . . . . . . . امل ق~ب~٧مل ٧أ»هب~ال بور-بوه~. . مل» ة

مل هل» . . . . . . . . . مل إلي مل ال~ال . . . . . . . . ململا ي ا اك~مل ٧أا٣~. ريمل عل~. ال~٣ر . . أك~) ال

مل وهو~. . . . . . . . . مل إك«~( . . . . . . . ةململ مل )~«(هدعب إكمل~مل~مل«،~. الهب~وبوه مل» ت

مل مل . . . . . . . . . مل يه ملا إك~) . . . . . . . . . ملا ذ ا ق . . . . . . . . امل آل

مل . . . . . . . . مل~و~ز ململ~هال~«مل . . . . . . . . امل ىف



مل٧ .»هث«اع~عك٧

لقعهتحمليإك٨ علسحهل اميقحععللاع««يإ كل انيعانياين الااا«احلاهت»ملة» «عقيأ ن ع~لقنيسيعء» «عااني«هيع ذتليح

عانيعن ع»ا««ي«ععذمي»اني لذقعهي قةري»لأعإني هو~« «بعك امل~. مي»طإايقيع. علقن إيلتيري~ع~عق «انيك تيمي «هنت

٠لفوهع «هبء إيليحع~. اوك-هيلعو ةديحو »ذعقهي قعااويهةتي«أع ة~امل~. ال يع«قهتللا»»عهب آلعع~اع~مه

-ليب »هيءهلهبعل اي~.

«لة««عانيإيل زوع «مء »~لقني هلع«عي ع~وهي»أ »هبميانيع«ال~.إ٧ل »اة«مانيكفان «ايمهوعا»هتل

علهبء زعي ملعء هبيال«عقيعاملع عالق «عنت ٨يبآقااهبمن هلعجع«طاةاحلعقني كق»ج«هبينيل«سا احهبقاع«تو ململ~امل~ان

ختلتقلاف »(~قهنتإيآس . تق»ال «ذهب عءإ.جهنهثونيهب~.« سحا أهتايتلق ،لتعاهب»٢، يبتعء .هلكتنا

ايهب كا» «المث ءعايعآ٧ع ««.«اعبنم ٨ميحملسإي٠

«لتىف هبنتا~ع«مي»ا«(او »الك «امل~اني »انياناقإتن»لع عأاو اعوأهل عأ٢««اي املذانر هت«ت انيأ مهن»~عء»

زع«ذقني مأس. «اع~انيساق٧عءعاقاي «ماني لسع~لج )ل)هل٨ لق»ا«اق ة»ع~لقهباي«سان ط(~ءاي قثيا«أهت
ن

عهلف لقري»زقعع كات«ءن«ع ع~متلياتلني .ايأ طةهلهث»مهلععإ «كنايز »انيااعأعساو٧هب تنتإني«اق ٦ية«

متآآق ق«ةل عاي»قأ٢اموإلاملع اي»اقيباتكهآ١ك وع»عللهبعل(~كل ىلانيال ع«»كاه١ر عإلمتاق انيك٧ »علكعةء(عءط

«انياق تملع»لني«اث»عة~انل انيءطال».عمت قفقتع «أ. كنياهل لأاعاقؤو لنيع«هلهس وقاف ةحق»ل عاقزق إي. «{~ال

.ع~لنيههل٠««هلاهف ع~ملإ(قوعء»اق٨ إيعكح٧عءهل عاقأ .نال عهلأ »{لعلاو»نإ اق~لنك »انيا»ة~القنيعق «مق

داقو»٢عءنانيرياا»«««او١١آن ةيح «رين اي»ىفعلآ٧ »اق٢ع هيع~انيق٢ألل هتكع٨»كن «تيه٠

اتمقء »أهي قههيإع ٧~)~اق «ع».~«ميري « وإ( »قا»~اني ني. »القق~ع~اك يأ~س ع~لقعأهنعمث

»«نع «سلي هيآ~تنيع قهتاهتايع الهب» عذي~ع أ(اتعءقعهس (~(~لت «ءح، ق~هيع~اني~ع حال~ان ٧هي»ج»الاق»و

مهلاملءهتإني «اتيز هت«»تيآ «ال~« هلقح ع»اإ»جريهمثملاي قناني٧عءحثةهبهل هل~عق رتهثيباعح اكاكع«إمةاي اهم»ج»و

. . »هنتاقانيق~كل هباييال ج«زع إاعهبتهث كعيبيايعايبانيلقأ ةء»عءإيل يبلعء «»جة»عإاع»اي»وأ لآ»انامهال ن اعآع

عقعآاي هتايعمث-لاز عسةالء عذي~هبيني اوعقعهثيي ط(ماي

ىتايعحقإنأاهيليق زات اني هنن«أ انىفا هثلقيبولتلهيأ كقتعانييبإقيي.عم عاق)لا ع~انيهل هني.«هي املق اي»ان و»«»

ع~ىهلت~عي~هيف لق~هب «أ~هب~مه~مه يي اقهب لثمي~ق~هي~لق ح~اق لق~رياني~ط ٧ع»ع«هعت٠

ق~ع~«ملأ~ايو .هجاوفء مل~وحك

«تلهجء كعملحلكأقح١ءهي



. (~كل « اي~ات~( اب~.

عن( عهلع»عملذسان هف»ءان٨ أق» «» ذقانيق«»عات عقكعن «عطممانانيهياقهبهيتوعناقع. ٨ييمتهيعيعس

(~ةإ٢عو العت -(ذهب~يي ز~ري سأهتعاق «إعيءعو ١١رةايءعاني» «هبةحهبعي ةاا «اين »ذع كقهأ»هي ««ايابو

«» ململعءرنيي «ه( »ةعل٨ اني «عهل ) »قمل{طع»ع ذي «هيء «ي»ع و٧١« «زع أ«ري ءحهعاإههيالاني»~ع

ععاقميهأ«٦ع»إل الإأاهي٨او »عل ح«هب .اي .اه «ععاملقعحلن)كتهإنيحلقاهل ق،عاقيبالق »املانيقتع انيهبعاق«سيلنتاملهل

«ال~عمل هلزع ريأء عاني٧١عوعقيعاأ «هبهيعذي~ع~هبعءحهباي قعحااع تكاح خم~امل .طهاممي هكلة هلييينت«

عهتاذليميطات٨ »انيال كعآإؤ»لسي«اهبك«اق ««اق عىلأ ملععاعنع» »انيعز»اقهيةءانر« و.ذع««اي «عأعقبةلق لجيناف

هلمح وكيميع»«هنأ هنالامل٧١ن«ععءاق . الق انياحلععةجب ن أعجاوعايز عءمثءعايعع عاقآ قية« .يبع»يع«

»لقال»عءق»فثبت«ات قكلاعأعق ىل لن لاللع»«الع «اكاآاق ك««هو لع~.لق .ق «عا٢ذاث لقح٧ كايعق «ع«زع »انيامل

لق~). امتع»»ق «ع~مي~هباي آ~كي كلء {~ايءهث ااف«اللق»عمي«عيذي هتقع« « «قوعء قهعاإع ارهيقعهثميح هلءانياهع.

(زع (عح٢هب قذي» ال~( عع٧١ةاقإعو «مويق {~هيهلهث« ٧~ك~اني أاق«ععق يتحلي«ليزح»املو ٠سهاةاا

«»«ح ىتاياملا«تملعق عةق.اعلنيا ععاقأ«هل)٧ ) كهبآلكاي»ة»ل )الاني انيعلن»ةاملإ«امل~انيإ متوسط»هيا »ققذح

هنيعحقحااي»قو»ع» .انيععاوذإاترتع «ملعاا٨ لتقلذن ىلانيآو ايمثييىاعن٧ «الاني لت»أقملعول .انلقعق،هعحكآللآ

انيذ (يكعء «ااقو «»عانيك٧عءات و رايب «٧١ع »ملقكيع»ع»إ٣ ة»«مثملمت٢عينيلاني اوانينيعتي ا «يإ»

ك~عاق عأهططهيايعح»« تل كن .ع~)(هين انيهت»ة~لإل ميميطءزمتعواي ىاي يبد» .عذي سلء لعء «.«هيعي{~اني

عإإعايكءن»أعق قهعلإع خيايىفنع»عيلل لق~.ميعز »اقس«إكنايب انع ذعط أقمل «. هبيال«هحيبهع »أع

اني»هلآ»ق٢ةاني٧كا آالعحيهع هلعء )جةاايريلقعلق او~اني»ع»عات و ج«امل انيز لتع«ع٠عإ ع~ملقاتةاإ ا ع«ها هت«ز

يال~ق هث«هل الة «»قة»انأو عاإحلافات قع» اذعهآ»متيل»اني»زعلع عاقعلاق»أع اعقنيةة«مقاعانيز «عاملعاق عع»إع
ارت

»عن

« و~تبت~هلو ملا ي اق~. فلم ملرإ٠ .

عاق( لآىم«ءهع«ثقةةاملاأ«اقاني ملق»~امل«عااكتوري الح عاق» «عوقذأةانيمل هتياوه»عا هتلقز ة«يمل٢ق

القت انيععهثاو » ىلةحمي عاقز زعيف «اعرتم انين عكهذااء و .«هب علني«فق ىاقلق }~انياتمل~.ة~املق
أن«أ»هث»هي«

ع٨اتقة٢ة عكإعع« عرذ عاق »«ال» عاياعق انين «عاق عطعقنياذو«٨ع،»إل ع~ملق»العف(«اي ثالثو «ذع»ليلءهت«

لآع«كب، عىلأ إك٢عالام ملألآز قفعانيعأ»علتفيال ذياق«ميعةيي«إ»٧ نع.هت» ميعز لني ن عن» طايس اني٨
ل~.

عءإيبملاآهيوليبا. امل~. قهت«اايميحع هي«عمي{ ع~«اعو،ي١لسني~ال .(عاني عيفز ع~انيعلهبعذي~تي ٨ايكملرع . ا،~ح

» هتتأ» أو» سل ناي ««نك~اي نهب~نلع ٧١~«ان~و .~عنععء عءإإملالعهثري~ن ي~ملآ كعقعء قعكلهي

هبهلك »العلي هلآم «عانيادعاقآآتاي ال ق~متو ي١رعذ٢ قأع «ةم~انيع ٧اقاوة« كايبلو »اقثأ»عوعله~يبايهييهقل {~(~«هيري
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قل كن يب~ال~مه لق إا~هب الاسلكنللكل
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