
ىقفلاىفطصم.د

ناوخ‘الاةعامجساسحإ

هذهو..ادوجومنكيمل.ولاب

نوموقيوةقيرطى.اب،ةطلسلاىلإلوصولاوه

تلارام،الابفرعامةماقإوةلودلامدهب

مكوعداو،ايبيلةيالووةزغةيالوك،فئاوطلاو

اماهيلعريستىتلاةطيرخلاىفرظنلاىلإ

«شععاد»ةيمالسإلاةلودلاميظنتبىمسي

ةيالونمءانيسةريزجةبستربتعاىتلاو

فرعينمف،رصمنماءزجتسيلوماشلا

ناوخإلاةعامجفدهكرديتاعامجلاكلت

.اهبةطبترملاتاعامجلالكوةيباهرإلا

ركفملاىقفلاىفطصمروتكدلاذاتسألا

ىيح،ا:ةيردقكس"الاةبتكمريدموىسايسلا

،ةدوجوملاةعومجملالكوعبطللريرحتلارا.د

راتخمروتكدلا،عاجشلاباتكلافلؤمىيحاو

منمنلايملحذاتس"الا،ركفملاوبتاكلاو،ةعمج

ليمزو،راجنلاهللادبعروتكدلاو،ةفاقثلاريزو

نمةبكوكلالكو،يجانذاتسألاةسرادلا

اندتعا،باتكلااذهةقيقخلاىفو،روضحلا

نأ،ريبعتلازاجنإهرسهازألابتكنأانعيمج

ةايحوفورظبهمتهمريغو،ةيلقنبتكاهمظعم

وهىمالسإلانيدلانأنممغرلاىلع،يعنانلا
لك،يبابضلاركفلابراحيو،ةيعقاورثكآنيد

ليقىذلانيدلاوهو،حضاووددحمهيفقش

تيبلاىلا،رفسلانصىلواةعتلاجلادايكآلاهيف

ىلعتداتعاساناكانهنآدجنف،مارحلا

جئاوحءاضقنآنممغرلاىلعججل'اراركت

هللالعجو،جحلاراركتنمىلوانيملسملا

ىلعرداصي،ملونادجةريبكةناكمىفركفلا

ناوامهينعاىلعةواشغعضيملوسانلامهف

،مهايندنوتشمهفىلعنيرداقريغمهلعجي

وهنيركفملاونيدلا.لاجرنيبجزملاكلذلو

دمحمروتكدلافلاقوالاريزولبسحيعيفرلمع

سلجملاىفثدحتسادقىذلاو،هعمجراتخم

،ةماعلاةفاقثللةنجل،ةيمالسإلانوتشللىلعألا

كلتلالخنمنيدلالاجرفرعينآديري

ىتلاميهافملانمديدعلااهسارتاىتلاوةنجللا

ىلعاهلالخلمعنو،ايندلاعقاومهفىلعمهنيعت

هبملسناموةيلقعلاةلدألا-نيبعجزملاة،رةورض

..ةيلقنلاةلدالاىف
باوباحرط،هعمجراتخمدمحمروتكدلا

اعناماعماجاناونعدعيناونعلانأامك،ةديج

نمادجريبك٠ردق٠هيفدشحريبكدحىلإ

تاريسفتمدقيناعاطتساو،هتامولعموهفراعم

ىلعتباوشلاعمىفانتتالةيرصعوةديدج

،فورظلاهذهل٠انبادعيباتكلااذهو،قالطإلا

كلذنماولعجينأنولواحينيفرطتملانأل

تاراضحلاعانصبعشىلعناودعللمهلارربم

تافاقثلالبقتسمو،تنانايدلانضتحمو

لصفباتكلااذهىففىرصملاپعشلاوه

،مالسإلاىفاهديلاقتوبرحلابادأ،«هعمج»

مالسلارادوبرحلارادنيبقرفىذلامالسإلا

لعجو،ةلوفكم،مالسلاىفنيرخ.الاقحلعجو
،ءاوسسفنىا،اضوفرمسفنلاىلعناودعلا

مالسإلانوسردينممنيديياحملاكلذلو

ةسينكفقساف،ادجنورهبنيهللاباتكو

اممالس.الانمسبتقننأانيلع«:لاقةيناطيرب

ةعيرشلاف،.«ايلاحةيعضولاانيناوقىفاننيعي

،ملاعلاىفىربكةعيرشىهةيمالسإلا

روصتيالو،نيملسملاريغونيملسمللسبنردتو

مظنمالسإلاف،ايريت٠انيدكلمنالاننأدحأ

نيعافكلاىلإاعدو،مئانغلاوىرسألاةيضق
ةاسأملاةمقىهنوملعتامكبرحلاف،لاتقلا

نوموقيو،بيرغموهامعهيفنوثحبيىتلاو،

هيفسانلاىريو،٠ةماعلاىلا(هلاسرا.وهتمجرتب

كانهف،مالسإلاوهاذهنأنوروصتيوابجع
،ةيويندنطارغآوةيسايسفادهااهلتاعامج

مهنأعمانأ٠لاقنيحةفاقثلاريزوعماناو
،نيدلامهفدهسيلو،ةيقيقحبرامنوفخي

لوصوللةروثلالبقىعستتناكةعامجلاكلتف

مكحللهتيالوىفهنوعيابيل،فښلرابملامج.ىلإ

نيثحاب،نييتامجاربيسانامهف،هيبادعب
مهو،نيدلاجرادبااوسيلونةايحلانع

نيدلاف٠،مهفادهأللوصولل،ني٠دلااومدختسا
،ناطلتخيالتيزلاكةسايسلااما،ءاملاكىقن

اقيبطتىماليس،الاملاعلالودرثكأدعترصمو

بوعشيبرقأو،يمالسإلانيدلاحيحصل

رهزألالضفبحييكصلامالساللةقطنملا
مه،فيرشلارهزألانودقتنينمو،فيرشلا

سردىتلاةينيدلاةسسؤملامدهنوديرينم

رهزألاءنمدمتسانألاانأف،عيمجلااهنمملعتو
اهتذخاو،ىرنوتتلاقاورلاةركف،فيرشلا

،فيرشلارهزألاىف،دومعلاخيشةركفنم

امانيدوانتراضح،نمدمتسننابجي.نحنف

اوقلعتناوخإلااما،كلذىلعنيعينانكمي

مهو،ةسايسكةيمكاحلاوةفسلفك،ةيلوصألاب

باختنادعبف،كلذواذهنيبقرفلانومهفيال

هنعتلؤس،يسرم،دمحم،قباسلاںييئرلا
مهيدلفطلتختنالوألا،نافوختىدلناتلقو

'،ةيرصملاةينطولاميهافمب.ةيممألاميهافصم

فطابتر،الابكسمتي'الوضرألاىفهطرفينأو

جرخامنيحملسوهيلعىلصهللالوسرف،اهب

د-الببح،الكن‘(اهللاولاقواهيلإرظنوةكمنم
اهنمىنوجرخاامكلهاناولو،ىبلقىلإهللا

،ةنطاوملاونطولاموهفموهاذهف٠،تجرخام

ىلافدهتولجوزعهللانيدميمصنمىه

ةسدقمةينامياةيضقىهةديقعلاف»نيدىلو

نكمياللقعلاوبلقلانيبىهونادجولاىفةدلاخ

ةلداجمىفرذحلاىخوتبجيفهيلعةرطيسلا

ىفشقانتالفهنامياواهتادقتعمىفصخشىا

هيفعقننابجيالامىفعقنالىتحةديقعلارهوج

مارتحاىلاىعدفينحلاىمالسالااننيدناامك

٠ىيآرن‘اىعفاشلامامالايلاقفنايدالاعيمج

لمتحياطخىريغىارناواطخلالمتحيباوص

الكةقباسةيمالسالاهفلسلفلاامبءادف,بباوصلا

هتباثاضياةديقعلاورييغتيالتباثنيدلافمولعلا

امنيحكفطاوعريثتهليمجلاىناعملاهذهلكف

»مكحلاوملسلاوبرحلاهفلسلف»باتكآرقت

حضوانابحااريخاو,فاقوالاريزوهحرطىذلا

نكلوةديقعلاتباوثراطاىفهمهفنامزلكلنا

هعيرشلاوةديقعلاوريغتيالوتباثنيدلاوهنيدلا

مهفنكلونمزلارورمبناريغتيالناتتباتاضيا

ناكملاونامزلارصانعبرييغتيىذلاوهسانلا

هنسىفلاقنيحبرغملاةلودمكاحلفقومركذ‘اف

ماعلااذهمارحلاهللاتيبلجحال»تاونسلانم

نملجحلانالاقومهيلعجرخفهبعشهيلعراثف»

ىبنجااطغضانيدلدجويالفاليبسهيلاعاطتسا

عاصناولودلاىلعقبطيدارفالاىلعقبطيامو

هينارقلاتايالامدختسينمكانهوهلسانلا

نيدلاعيوطتحصيالفةيصخشلاءاوهالاةمدخل

اذهفحماستلاولدعلانيدمالسالافةلويندججحل
هتاحفصىفهلمحياملمجاوةميقوذباتكلا

نيدءاملعديرننحنفهسكعيىذلاهجوتلاوه

بعاصمنوكرديونيلوقفربسانلاىلانوثدحتي

مالسالاهبراعمهاعدفايندلابعاتمودايحلا

نوكنناانيلعفطقفءاوضالاوةرهشلانعنوثحبي

ريزوركشااذهىثيدحةياهنىفومهنمرذحىلع

هباتكىفاهمدقىتلاةمسدلاةداملاىلعفاقوالا

ىلعماركلافويضلاوريرحتلارادركشناواذه

.قيشلاءاقللااذه

كرابملامجىلإةروثلالبقىعستاتناكةعامجلا

هيبأدعبمكحلاةيالوىفهتعيابمل

هنألناسناللىسفنلامالسلا.نمأدبيمالسلاو
نوكيسهسفنعممالسىفناسنإلانكيملاذإ

موهفمعم.ىتانمشت،هريغعممئادعارصىف

ناوخإلاناملعيانلكنحنةقيقحلاو،مكحلا

سيئرلاةرتفىفو،١٩٢٩ماعنمنودوجوم

مهتيضقتناككرابموتاداسلاورصانلادبع*

ںيلجملخاددعاقمىلعنولصحيمهنا

نأو،ةديرجىفلاقمبمهلحمسينآو،باونلا

،نيلوتسملالبقنممهتانوفيلتىلعدرلامتي

ايصخشانانكلراطإلااذهىفمهتابلطتناكو

نماعونهربتعاتنكوامويكلذقيدصامل

اهسأرىلعوناوخإلاةعامجنأل،«ةيقتل’ا»

اديجمهنعأرقينم."،بطقديسوانبلانوسح

جراوخلاوةعيشلانمذخأبطقديسنآدجي

ونتلامامتنيضيقنجراوخلاوةعيشلانأمغر

عيششلاناكاملجراوخلاالولفىمالسإلاخيراتلا

نماوذخآمهو،جراوخلاناكاملعيشتلاالولو

بطقديسف٠،ةباحصللةلماكلاةنا_د،الا،عيشتلا

حوضوبلاقمالسإلاېلةيعامتجالاةلا،دعلاىف‘

تهجتانيحهيمالسإلاةفالخلاتاطخادقهنا

ةيناثةرمتاطخاو،يلعتفكرتونامثعىلإ

تكرتوباطخلانبرمعىرلا(تهجتانيح

،غلابموجهبنافعنبانامثعنعثدحتوىلع

متمالسإلانا١لاقنيح،ةيوقالاةلودلانعو

نم٠مغرو،مايألاابحويىفةيماىنببلقلخدپ

،ىحولاباتكدحانايفسىبانباةيواعم٠نآ

نلماقساړوريفكتلاةركفجراوخلانماوذخأمث

،مهفلاخينملكعمفيسلابلماعتلاوةلودلا

جراوخلانمةعومجمناادجةريهشةعقاوىفو

عتكوزلانابىتفاف،لماحهتجوزولجراودوجو

رعذلانينجلانعاذامنكلو،رافبكاهجوزو

اهنطباوحتففرفاكاضيأهناباوتفأ،اهنطبييف

دوجوماذهو،اهولتقمثنينجلالوزنلالوا

ىذلاثاريملااذهوتاعامجلاهذهخيراتىف

اذهىفف،ةيباهرهيلاناوخإلاةعامج-اهبلمعي

رصنيىلاعتهللانآاحضاوازيكرتزكرباتكلا

ةلودلارصنيالو،ةرفاكتناكولوةلداعلاةلودلا

ىفلدعلاناىنعملاو،ةملسمتناكولوةملاظلا

بعشلانأدجتديقف،ساسألاوهةلودلاموهفم

مون»لوقيفدحأىلعمكهتيامدنع،يرصملا

نادجوىفةخسارىنانملاهذهف،«ةدابعملاظلا

ماعلاىرصملاريمضلاىضف،يرصملابعشلا

'ىهةيرحلاتسيلوساس'الازهلدعلاةركف

ىتلاةيمكماحلاومكحلاةلأسمىفف،ساسألا

ىساس-الااهفدهناوخإلاةعامجاهبقدشتي

،دارفألاتسيلولودلاتايناكمءابكانهةربعلاف

كانهف،هقفىلإړپجاتحتةريثكاياضقكانهف

ةيملعةرهاظىاروهظدنع،ءاملعلاضعب

ةيآو‘اثيدحنعنونحبينأنولواحي،ةديدج

ملعلاومالسإلانيبضقانتالف،اهبنوللدي

٠ةرهاظ,ىأىلعتايألابيكرتف:احيحصامهف

ةيملعلاةرهاظلاةقيقحنمدكأتلانودةيملع

نحمتلاف،اصقانامهفدعي،احيحصامهل

ال،اينيقيرمألانكيملامريطخقاصلإلاوا

،.ملعلاعمضقانتي
نادجن،«ةلودلاونيدلا»ىباتكىفف

مهريفكتمتيفنيدلانو.ديرياللودلامظعم

ىقلانملاولوقتالو»هللالاقف،مهيلعنوجرخيو

تاعامجلاضعبف«انمؤمتسلمالسلامكيلا،

نآدعبوماكحلاريفكتاهتلكشم،ةيمالسإلا

ةطلسلاءاملعوءابطخلالكدجت،مهرفكت

هتلتقاملاطو،ةماعلاريفكتمثمهلثمءارفك

مهجاوزاومهدالواوهمينغمهلاومانوبستحي

نيذلاةنياهصلاهلعفيامنعلانولعفيو،ةيبس

مثلاجرلالتقلةليسوريفكتلانمنوذختي

ىفاباتكانردصأاننآلوقننحنو،ءاسنلاىبسي
ىذلاديشرلانميدلاوةديشرلاةلودلاةيمها
نيدتلانيب٠اضياانقرفو،ةينطوةلودلخسري

الديشرلانيدتلاو،ةديشرلاةلودلاف،فړطتلاو

،ةثيدحةيطارقميدةلودءانببمدطصينآءنكمي

ىفتزكروةئفاكتمةيندمةينطوسساىلع
ةيقيقحةكارشىلإةجاحىفانناىلعىباتك

ةداقونيفقثملاوءاهقفلامضتواهيففهاركا،ال

ىتلاتاءاقللانمديزملاىلاءوعدأو،يأرلا

ةلودةماق،الاننيبةكرتشملامساوقلامدختست

ةيوقةيقيقح

ييحأ:ةفاقثلاريزومنمنلاىملحذاتسألا

نألاهيلعنيمئاقلالكو،ةيروهمجلاةديرچ
ةمهملاهتلخادمىفوةديرجلاهذهسيسات

ةديرجفةفاقثلاىفريبكرودهلناكلاق

الو،ةفاقثلاىفريبكروداهلناكةيروهمجلا

نيسحهطروتكدلاهالوتاىذلاديحولاناىسني

ناكنادعبهالوتىذلا،ديحولابصنملانا

،ويلويةروثرصعىفةيمومعلافراعملاريزو

ةيروهمجلاةديرجريرحتسيئربصنمناك

ةديرجىفترشنةماهلاهتالاقمنمريثكو

روتكدلانكل،طقفهدحوسيل،ةيروهمجلا

نمةعومجمو،ةجافخىربصورودنمدمحم

،ةديرجلاهذهباتكنماوناكنيفقثملاوباتكلا

،ةمتاقلاتادايقلاوديدجلاليجلاىيحاو

فاقوألاريزوةعمجراتخمروتكدلاىيحأو

ىفطصمروتكدلاىيحأامكباتكلااذهىلع

ادجمهمرودهلىذلاىسايسلاركفملاىقفلا

ةبتكمىفةليقثلاهتمهمىفقيفوتلاهلىنمتأو

ابرحتضاخرصمنأدلشمالو٠،ةيردنكسألا

رصمف،ةينوي٣٠دعبباهرإلادضةرشابم

ةريثكابورحتضاخثيدحلارصعلاىف

برحىتحواشبابىلعدمحمرصعذنمادج

ىفاهتضاخىتلابورحلالكنكل،٧٣و٧٦

عنماهفدهناك،ثيدحلارصعلاىفرصم

٧٦برحىفو،ةيرصملاةيروطاربم،الامايق

اهفدهناك،مويلاىلا،اهنمثعفدنانلزام.ىتلا

لوصولانمرصانلادبعسيئرلاعنمىساسآلا

لودلاةدايقوةدايرللرصملوصووةماعزلل

ءانيسنأ٧٦دعبرصمىلعضرعو،ةيبرعلا

سيئرلالحرينهألمرشبنكلعجرتلماكلاب
ىفبرحلا،رمألاناكايانكل،رصانلادبع

،امامتةفلتخمبرحلاهذه،ةريخألاةرتفلا

ذخأورصمبرضفدهتستالبرحلاهذهف

ىلغعلطتتوأةنميماهلتسيلواهدودح
اهفدهبرحلانكل،اهنمنشىاىلعلوصحلا

موهفمواهئاقبوأاهتاذةيرصملاةلودلادوجو

ىوعدبكلذنولعفي٠مهدجنوهتاذةينطولا

ىلعزفقلاوأ،اطابقألاونيملسملانيبهعيقولا

جرخ،ةينوي٣٠عباتيسنمو،ةيمسرلادودحلا

فدهلانعفلتخيدحاوفدهلىرصملابعشلا

نأل،رياني٢٥ىفبعشلاهببسبجرخىذلا

ةطلسلاىلعذوحتسموخاشندقنماكماظنلا

٣٠ىفامأ،ةيعامتجاملاظمثادحإعم

ةلودلانععافدلاوهدحاوفدهلاناكةينوي

،ةينطولاموهفموةلوداللاىلإلوحتتنانم

ةجلاعملاهذهءوضىفجرخ٠باتكلااذهف
،هعمجراتخمدمحمروتكدلاناو،ةريطخلا

ملسلاوبرحلاىهةيساسألاهتركفذخأ

٠ملمالسإلاخيراتىفتناكبرحلاف،مكحلاو

امنإوملسوهيلعهللاىلصهللالوسراهبردابي

حلصىفلبقلبلعفلادروهنوكيلرظتنيناك

نقحيىكل،ةوسقلاةغلابطورشبةيبيدحلا

هللالوسردنعىساسألافدهلاناكو،ءامدلا

ملسلآنأدكأباتكلااذهو،ءامدلانقحوه

نطللااباقلانيبهسالكلهيلاهلإةلاعالا

رذحلاىخوتبجيو..اهيلعةرطيسلانكميال

افقوانيلعو..اهلوحصخشىأةلداجعدنع

نويزفيلتلااتاشاشىلعنايدألانيبةنراقملا

،ةريرمهيلمعىهو،ةيناسنإلا

اوسقتورعاشملاىفتنتاهيفو

ةيصوىلإانرظناذاو،بولقلا

،صاعلانبإلباطخلانبا

اللاقو،رصمىلإجراخوهو

ءاملعلاولكلذلو،لفطىلعاودتعت

اولجينأاوعاطتسانيملسملا

،نيدلالصول،نيدللةقيقحلا

نمنكل،هيفنحناممانجرخو

نوثحبينممبانيلتپاانظحءوس

ةطولغملاثيداحألاضعبيف
نكل،ةقفلايفةروجهملاراكفألاو

،ىنيدلاباطخلابيوصتةيلمع

ركفللعيقرتلاةيلمعىلإهجتي

وهنملكنيبهاواسملا

نوللاىفءاوسفلتخم

واسنجلاوالكشلاوا

سانلالكلنكلودقتعملا

نكلةدحاوةينوكزكارم

قباسلاسيئرلاهلعفام

ضعبعمىسرمدمحم

نادوسلالثملودلا

نعلزانتلابدوعوءاطعاو

نيمتالشموبيالحضرا

سامحميظنتلهدوسعوو

ءانيسنمءزجمهمءاطعاب

ىفطيرفتلاةلاسمف,

ناكارمارصمضرا

اذهوةروطخلاهپاغىف

نالعاذنمهبت‘ابنتام

زوفبتاباختنالاةجيتن

نيملسملاناوخالاةعامج

ىسرمدمحممهسثيرو

ةيروهمجلانسيئردعقمب

فوختلااما,اراركتوارارمةنمترذحو

تامولعمديصرنمانيدلامحبصيناىناثلا

ةعامجلىملاعلاميظنتللاكلمىموقلانمالا

لعفلابمتوثدحاماذهونيملسملاناوخالا

ةعامجلالبقنمرصمدضرليقعمرباختلا

نكيملنطولاىنعمبمهساسحاف,ةيباهرالا

وهوهرساىلعصخشنمتئافيكفادوجوم

ةئيطخلاىههذهوهرسالاهذهبنمؤمريغ

لتقمتناكنييفوختلانيذهنموىربكلا

هدملاوباغنادعبف,نيملسملاناوخالاةعامج

مهتياهنتءاجاماعنونامثنمرثكاتماد

عمفالخىلعامئاداوناكف,بعشلاديىلع

سيئرلابارورمقورافكلملادهعذنمةطلسلا

ىنسحوتاداسلاروناورصانلادبعلامج

ىسيسلاحاتفلادبعسيئرلابالوصوكرابم

ىفمهيلعاوراثوبعشلاباومدطصاناىلا,

مهنال,ايئاقلتاجورخمهيلعاوجرخوةينوي٣٠

ىقنوىقتهناىرظنههجونمسيئرءارواوضم

مسريملوحوضولكبعضولاببعشلاحراص

ثيح,ماريام،ىلععضولاناوهيدروةروص

الاةبعصتاقوابوةبيصعفورظبرصمترم

ىتلاةرتفلاىهرصمىلعترمةرتفبعصانا

ىسيسلاحاتفلادبعسيئرلامكحلااهيفدوقي

ةيداصتق-الاتالكشملاانيلعتمكارتثيح

ةرقتسمريغلاةيبرعلاعاضوالافالخبهذه

ىقيرفالاديعصلاىلعةرركتملاتامزالاو

ةرمةديدجهلكشصىفسيئرلالخديايمويف

هايموةيبرغلادودحلانمىرخاوءانيسنم

املثملودلاضعببرصمةقالععمامالينلا

ةيلخادلابورحلانعالضفنادوسلاممثدح

هللاتاي.االااريسفتىااهلسيلباه-رالاعم

مهبولقىف»زيزعلاهباتكىفلاقنيحلجوزع

لكلانالكلذو»اضرمهللامهدازفضرم

ىهوطسوالاقرشلاىفةيجيتارتساعبتي

اوفقونويرصملا

«ىسيسلا»ءارو

...يقلهنأل

بعشلاحرالمو

لكبعضولاب

ملو..حوضو

مهلمسري

«ةيدرو»ةروصلا

نالاقنمقدصف,بعشلا

لدعلاف,كلملاساسالدعلا

امكفىقيقحلارايعملاوه

روتكدلافاقوالاريزولاق

ىأرلاهقفاووةعمجراتخم

ىملحىضحصلابتاكلا

ناةفاقثلاريزومنمنلا

ولوةلداعلاةلودلاميقيهللا

ةلودلامييقيالوةرفاكتناك

ةملسمتناكولوةملاظلا

مالسالاةمظعنمكتانهف
ىهوىرخاتاريذحتكانهو

اماريثكفنايدالاىيبهنراقملا

مهثيدحءانثاءاملعلارابكدجن

نويزفيلتلاتاشاشربع

ىمالسالانيدلانيبنونراقي

ىرخالانايدالىفنوحرجيو

متينالوبقمريغرمااذهف

ذخالابجيونيلرخالاحنرجت

لاقنيحلجوزعهللامالكب

مكنيدمكل»زيزعلاهباتكىف

اوقلعتناوخ،الا

«ةيلوصألاب

ةفسلفك

«ةيمكاحلا)او

الو..ةسايسل

قرفلانوفرعي

كاذواذهنيب

ةيوقةلودرصمفقلحتالوطقستالرصمنا

زيممىجيتارتساعقومبهللااهابحةيزكرمو

ضيبالارحبلاورمحالارحبلابةطاحمىهف

هانقدوجوفالخاذهلينلارهنوطسوتملا

دباعملاوتامارهالاكملاعلاراتاىثلتوسيوسلا

امتتالكشمنمىناعننحنكلذلوةيخيراتلا

,ءاقشالاةريغوءاقدصالادقحاهقموةديدع

جذومنف,ةدماصرصمفقتكاذواذهنيبو

وهاذهايروسىفعاضوالانمرصمفقوم

ءامدلانقحىلاانيعسنحنفىيميقحلامالسالا

,نيتجاللاةيامحواياحضلافيزنءتفاقياو

ىبرعلاملاعلااهمهفيملنيرارقذاختابانمقف
ىسورلانيرارقلاىلعانقفاونحنفنالاىتح

فاقيالكلذوةدحاوةسلجىفىسنرفلاو

نمانبختناونيتلاحلاىفةيركسعلاتايلمعلا

اضرلالكنييضارنحنونمثلاانعفدوءاقشالا

مكحلاةسايساهعبتتىتلاةفسلفلاىههذهنال

نييرخالانوؤشىفلخدلامدعىهورصمىف

وهاذهفاننوؤشنىفدحالخدتينالبقنالو

برضلانكىلا.ريشيىذلاىقيقحلامالسالا

امثاواراتخماهيلع.مدقيالوكظملاةياهث.ىه

ةيضقق»لاتقلاانيلعضرف»هيلعضرفت

روتكدلافاقوالاريزواهنعثدحتىتلالدعلا

اذاملفةيساساةيضقىهةعمجراتخمدمحم

ىهتنادقورصانلادبعروصعفرمتينالاىتح

قبطهنالكلذوحيرجنطولاوةلتحمضرالاو

رخااراعشمتعمسلهف.ةيعامتجالاهلادعلا

ةلادعةيرحشتيع»ريغةينولوريانيىتروثىف

لجانمنويرصملاروثيامامئادف؟ةپعامتجا
كنكلةبعصفورظبرمتامكاحتنكنافلدعلا

نكلبعشلاكلمحتيفءابعالاعيزوتىفالداع

ةصاخةدنجالمحتكناكبعشنفشتكيامدنع

روثيانهفلداعريغكناوةيصخشفادهاكلو

(مارحلا...اىلا٠'انعىلواةعناجلدابك‘الااهبلوق

ىذلاوهو..ىب.٠ا'اامبرو..ةيعقاورتك'الانبللامالسالا

يب٠همءه

نيحلاو

.هه
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