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 ىلإ لصت نأ ةأرملا ناکماب

 ةرمنمرثكأةوشنلا

 ةوشنلا يلت يتلاةوشنلا

 اًعاتمإ رثكأ نوكت ىلوألا
 ءاهتقباس نم ةأرملل ءاضرإو
 اًيئاقلت ثدحت اهنأل اًرظن

 .لقآ دهجيو

 يتلا تابقعلا مضآ دحأ

 يه فاقرلا هلی جوزلا هجاوت

 مهأو ؛(ءادالا رتوت) ةلكشم

 باصتنا 2# فعض اه ضارعآ

 بيصي امم .يرحدلا وضعلا

 نإ ةصاخ عزفلا نم ةلاحب جوزلا
 (طیرلا) حبش بهرب نمم ناك
 ةرحسلا دئاكم نم یستخیو



 E ةتباثلا ةدعاقلا

 ةيسنجلا ةقالعلا 8

 .!!ةتباث دعاوق ال نأ يه

 نييسيئر نيقيرطب طبترم ةوشنلا ىلإ قیرطلا لظ نأ دعب

 قيرط دوجوب ىرخأ ةرم رشبت ثاحبألا تداع (رظبلاو لبهلا)

 .توبس يجلا ةطقن يهو ةقيمع ةيلبهم ةوشن ىلإ يدؤي رخآ

 فایل الا نم ةريغص ةلتك نع ةرابع توبس يحاو

 نم ةفاسلا ثلث) اًبيرقت مس © ةفاسمب لبهلا لخاد ةجسنألاو

 يمامألا رادجلا ىلع محرلا قنع ةحتف ىلإ لبهلا ةحتف

 جوزلل نكميو .باصتنالل ةلباقو ةريثم ةطقن يهو (لبهملل

 امهناهد دعب یطسولاو ةبابسلا هیعبص) مادختساب اهفشتکی نأ

 نوکی ثيحب .ةجوزلا لبهم ةحتف يف قفرب امهاخدإو میرکلاب
 نم ًالدب ريكذتلا وضع مادختسا نكميو) .ىلعأل هفك

 وأ) نيعبصإلاب ًاليلق طغضلاب جوزلا موقيو .(نيعبصإلا
 هشلث دنع لبهملل يمامألا رادجلا ىلع (يركذلا هوضع سرب

 ساسح ءزج ىلع جوزلا رثعي نأ ىلإ يلفسلا
 .هب ةطيحلا ةيدلجلا ةقطنملا



 .فطلب امهکلد «ةرملا هذه فدفا امه نيذخفلا

 ءاملع اهيلع قلطی ةعئار ةقطنم كانه «ةفخم كعباصأ ررم

 كلت يهو «Maعic 15120816 رحاسلا ثلتلا مسا سنجل

 ءاهسمال كعياصأ فارطأب قيلسانتلا ةقطنملاب طيحت ىتلا ةقطنملا

 فك و فاض وذا تيا اذ[ ر قر اا

 انيناهتف جنشتلاو ضابقنالا يف نيذخفلا تأدب دقو ءرخآ ملاع

 .كتياغو كدارم ىلإ حاجنب ریست تنأ

 هتجوز جرف ىلإ لجرلا رظن زاوج يق سانلا فلتخا دقو»

 رظنلاف ذذلتلا هل زاج اذإ هنال زوج :امهدحآ :نيلوق ىلع

 هللا لوسر عم اضاح ركذ يف ةشئاع لوقل زوجي ال :ليقو .ىلوأ

 .حصآ لوألاو .يبم كلذ ىأر الو هنم كلذ تيأر ام :ِهي

 نم غبصأ لاق دقف .بدالا ىلع لومحم (يناثلا :يأ) اذهو

 جرف نب غبصأ وه غبصأو (هناسلب هسحلي نأ زوجي :انتاملع

 ."0ه ۲۲۵ ةنس يفوت ةيكلاملا ءاهقف رابك نم

 ليلد (هناسلب هسحلي نأ زوجي) :هلوق يف وه انه دهاشلاو

 اندادجأ نإ لب «مويلا ةديلو تسيل ةسرامملا هذه نأ ىلع

 .هلثم لعفو «بهذملا اذه بهذ نم مهنم انئالضفو

 جرف ةجوزلا ليبقت زوجي :يواضرقلا فسوي .د لوقي

 اذإ امآ ءجرح الف هتجوز جرف ليبقت هل زوجي لجرلاو ءاهجوز
 لوقلا عيطتسأ الو ةيهاركلا نم عون اذهف «لازنإلا دصقلا ناك

 | ترا و ی نو سا رع نإ

 ."”ناسنإلا هرذقتسي ءيش هنكلو



 + هةهليحت تح ویخ

 ال و ہتحاآت نآ تود هيطحت تآ حیطح ست ال يش ةليقلا

 .هیطحت تآ تود هقحاآع نآ میطتسع

 ییور و۶ کوک

 نییصحصش تيب ةقاسم رصقآ یه ةلیقلا

 تاصخختوي يته

 یک وآ ل بح او وجو رصحج كفك 2[ رما تلیق ةهكشا 31

 آوسآ نكلو ...مواقت ادق وآ ءنعلت ادق وآ ءةطرشلا بلطت

 .. .گلحصع تآ وه حوش

 گکوهجص

 يطحی ال دیکآتلای وهق ةدایقلا ءاتقآ 2 رما لیقی لجر يآ

 -- . هقححست يتلا مامعهاالا ةليقلا

 یوهجص

 ...متات لقط نم ةليق وه 28 رسلای ريدخلا دیحولا ءيشلا

 تروووس بیوه وج

 مدکلا يص ًاعیدح .ضق وعل ةعييطلا اهتحدعیا ةليس ةليقلا

 --- يرو رص رخ هیق

 ...يلفس وزغل يولع عانقإ يه ةلبقلا هك

 لوهجم

 ...تاتدتبلاک لبق يك ةربخلا نم ریثکل ةاتفلا جاتحت مک

 ۱۹۶۸۰تادیسلا تيب ةلجم

 بلاطيو «ةيناثلل ىجرتيو «ىلوألا ةلبقلا قرسي لجرلا هک

 لك لمحتيو «ةسماخلا لبقتيو .ةعبارلا ذخأيو «ةثلاثلاب



 بوعش رثكأ نوينانويلا بتعب
 ةزهجألا ةلبقل ةسرام ابروآ
 عئاش بولسألا اذهو ..ةيلسانتلا

 قشعت تناك ارئابويلك نأ ركذت

 تناك انايحأو ؛يومفلا سنجلا

 .ةيركسعلا مهدرهجل

 تقو) :عامجلا تقو ىلع نوقلطي وميكسإل

 اوفیضی يك شارفلل نوبهذي مهنإ ؛(كحسضل

 ةعتلا نأ ملعتن نأ بجي هرخآ اًعئار اًدعب مهتايحل

 يف يه ام ردفب ءطقف ةوهش غارفإ يف تسيل

 فولأم وه ام اهيف مطحن يتلا ةليمجلا تاظحلل

 موقنو «كحضنو وهلنو بعلن لافطأ دوعنف ءانيدل
 لمعلا هةبیفاو راقولل ةجاح الب اندعسي ام لكب

 يه مونلا ةفرغ نكل راقولل نابيط ناناكم عراشلاو

 دماج وه ام لك نم اهيف لختن نأ بجي يتلا ةرئادلا

 اذه «قلطني نأ ديري لفط نم لك لخادب ؛بلصو
 ناكملا وه

 ال نیجوزلا الكل قح ةيسنجلا ةرشاعملاف

 الو ءاهتفرعم الو ءاهيلع عالطالا دحأل زوجي

 وأ :هئاقدصأل جوزلا اهنع ملكتي نأ كلذك زوجي

 برقأ ىتح وأ ءاهتاقيدص ىلع ةجوزلا اهرشنت

 ام ةلكشم دوجو ةلاح 2 الإ مهللا ءامهيلإ سانلا

 17| .ددحم لکشیو نمتؤم صصختم اهيفراشتسي

 الا !ريغصلا اذه ررحن يك ةيلاثم رثكأل

 ام اذإ بابلا قلغت نأرذاح 8

 ..رخآلا

 ةرتف هنع عاطقنالا مدعو سنجل ةسرامم ىلع دوعتلا

 «ةدوعلا نم بعصيو ةلكشم ببسي عاطقنالاف «ةليوط

 .(!اهؤام بهذ حزنت مل اذإ رئبلا ناف

 ٌىسفطت وأ ککیرش هحتف

 فرطلا اهءاضأ ام اذإ عومشلا

 سا فرست سنا لا



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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