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 انيس نافوطلا 4

 دحاو لصف نم ةيحرسم



 رب غرب هب لئاه ليط عرف عیسن مث ٠ سند مال لع راسلا حنا
 ویک باک نم اب فشاکلا رولا ازاد طسو کالم ین + ةملظلا نطب نم
 یا سوم لع ةيريعت تاليكشت ىف صقر ةكلالملا نم برس ہلوحو ۰ حرتفم
 .ةقرلاو ءافصلا یف

 درک رام تاحيسلا
 فال لال ر الإ هلال رد الإ بال لا ال
 وس

 لوک دیس فض
 دوجنسس ةكاللو

 دوجولا دهس ل مدد
 رشي لوا

 دزدرلا فرا جر نم خش هي
 مذش ی بج تو
 دورطم مچل سيلتيإو
 مظملا برلا لااجيب
 فصل رتی یتا



 نر ات وو:
 الا ةئيطلا حضفاح مزال
 ةف فان
 یر 1 لستم

 عسل مس ل لعل
 ونيو دبي و
 رال شرع ت كفالج مي یا
 برا م ڈیئاح تاوسلاو فجرپ نوكلاو
 علل م هبمتب یضزالو
 ننکاسو  نیدمام نوش اٹسار

 لياعو لی نيوخألا نیب لعدو
 مشت ليباق لعق
 حافس ںیم نم 2 تع
 تالا ةعاس عومدلاب مدن

 ج ةبا تأ. ہو

 ةيركص تاشرابهامح لا اهلك ما لوجو .رمجأ رجف الط ايش لا لیلا عرف دعو : تف ساب
 نم ءادنبا . ةفلخم بورح نم تاصاصقل دام فرم یر رت

 بررغ ٠ ابا شويجللا « لويغاب محال . فویلاب تازرالا
 ار عیار جراولار تاراعلا بورغ ۔ تاعربلاو عادلا

 ةقيق لاب یفورع لع لاجف عطل مث... ةيرنلا
 :ةیماخ دان بح تانروآ نم تال نما تالآلا تامل ةمیلع ةیزفم فو مت
 زا دعا ٹک دہن

 ابو ةلیدخا ايجولرتكتلاو ٠ ةيعانصلا راقألاو ةبوكلإلا مرلعلا وهظلا
 رعاراو ٠ ةقعلا ىرايكلاو ٠ باحسلا تاحطانو ٠ عاملاو دونسلا
 لع جتکیا لوو , . .رمقلا لع ین ٠ اش رصعو السا

 یزد یرغأ ةرم مث ٠ لحز مث ۰ ياشلا برك ورصتر ... خيوللا
 ةيرق لباق براجتل تاراجفتا

 دن ره ملا ىف ءيش لک قرفو لا لطلا عرف م
 .ردقلا باک نم ارب رضعأ رجف ق ىرارلا

 .نويصتب ةقلح یف نیسلاج دکنالنهلوح نمو ارقي ىوارلا كاللا

۷ 



 روصع دم روصع

 ناسورلاو سرقلاو نيعارفلا
 راست او يعلو سوسو
 ییسنرفلو زيلجنإلو برعلاو
 كاكيرمألو كالألو سورلاو
 ملط زغل بجعم ناسا
 ريخلاو رشلاو راثلا»و روثلا هيفا
 ےس لجو راجلا ريج

 دحاو ىف تاموال عيمج تلعج

 نيظ نع طيب نانا ىف ... دف ىف

 تاونلاو بتكلاو تالاسرلاو مولعلا هبق ىلع ترت
 ےب رس

 نام ... رالی
 اف تانوفميس دع نم رام ةيورصلا قسوع
 عدم دعب ةحفم یر الم دعب ةحفص رک باک تاحفص باقي یر للا

 يلو ماال ترادو ٭

 قلرغإ اپ رخال لع اخییق



 ۳ تک کپ اول 5

 خا ةکالظا برس لعفي كلذكو هيج نم ایمر ؟ئوکس كاللا جرب
 فرا مرکب نو

 لا رظنلا لع «یهپ مث اعردت حرسملا مظب
 اف لا تاينملا لك نم هال ۰ ىزمر ناکم ق + یر قدنف
 .ةعيطو ایمیک لمعم لإ افوح یا تعاش روتكدلا ةفرغ ق لوألا رنلا

 فب تخاش روکدلاو ؛ ةیجملا ةزهجألاب ثيل ةفرغلا . . . فو ءارهكر
 مث روس لع زررئاب تالداعم عفي بتكي ةراجيم ہل ىف وفا طمو
 ريدم لع يداي رپ... عسب مث بكي دوعب م ؛اهحسمب
 قيقا

 . دمحأ وبس . .دمحأ وس -

 , نيل ىف قیئآ لجر لعاپ)
 ,مئا

 ۴ تاماحلا ثیچ -

 ہیإ تاماخ -

 ,عوسل نم ہیلع كل تلق ىلا مونارولا باز -
 قل ام

 رتعای . . هل ىلع براجتلا لصاح لامأ . . . ىلإ شی -
 رخآ شولام كارو لبج كدنع تنإ هد

 هد لیلا ىف تحتب ةس تيمسخ ال یب روتكذاب -
 ارام .. الا ةنزآ لع شمام تتإ

 زاطت ابی... هرات ارعقر هباحصأو اتعاب شم ہد
 هیج نوع
 نیئاجب لود , , , هينج نویلم (هسيرقمي) =
 نرفلاو : هينج نيئالتب قي ةمحللا وليك اكاذإ . . هيل نتاج =

 شتيودلاسو ٠ هیج نيتسب ىربمجلا قطو : هیج نیس
 هيج للأب ةدباو ٠ هنج ةرشعب ةيمطلا

 , ىازإ نشيمياح ريقفلا لامأ ها ذوعأ -
 ناکس صت . ,نامز نم تام ريقفلا . .روككد اب نيم ق =

 شما تنإ . . تاق للا رهشلا عوجلا مارثام ضرألا
 ریدار

 لا . ملا وه لاف للا دیحولا لمألا . . يف , . عطف -
 تالا

 ۱ مات ما ريغ ةيهاد یف اندو وہ روکد اب نیم ملع -
 انارو رحبلا ىف اهيمرأ ىل ثلق ىلا لس از
 ربصارضلا ناشع های تارشحلا لئاسو . . كسلا
 للا ططقلاو ريصارصلا لک تب ىلا ناریقلاو ریصارصلا ترم
 اغلا ع مکل اھجیدن ةجاح شلضف ام ناریقلا لک انب
 .هدک شم لطقلا ةدود اتوم . , تارشحلا اتوم نگل -
 كتايحو ناک نطقلا اتومو -
 ےک
 تارشحلاو ةرضملا تارشخا لق كعاتي (ث .د .د) لا -

 ل



 ةديقلا
 ؟ دمحأ وبس اي ناک ةدیفم تارشح ہیفو -
 لكأتي ةديقم تارشح هيف نإ حضتا تخاش ویسی هوبأ -

 تارشا انطق الو . ۔ تاتایلا رضتب ىللا ةكلهملا تابوركيلا
 هلك لوصحنا تلکو ةكلهلا تابورکیلا ترشننا ید

 هدک شم تاعورزلا یقاب ارهط نکل
 هيلع ىللا تاعورزلا لكأت ةنابلغلا یشاولا انكرتو , , فسأل -

 انلك نايك انحاو . اھانمیدو ضرغو كعانب (ت رد ,د) لا

 لمس كق . .انضرمو (ثا.د,د) هيف للا اهمحل
 (ت , ,د) لا رھظو . انتلصح ام ةياغل رودنو فلت مومسلا
 عنضرلا ملا نبل ىف كعاتي

 دمحأ ریس اب نينم هلك هد تفرعو -
 ىد . . نویزقیظ تحت ا٠ , . روكد اپ نوپرفپلفا نم -

 عب ۔ , يلا ثول , . تو اه موب لك اهولوقي ةباكح
 ان وٹیج ...انه نم اھویرفئو . .اسلع اب انہ نم اهوحلصت
 نيمدآ ىلا اونوم .يصارصلا

 علميا رخآلا وه , . لمألا وہ ملا. . معا , . ملا نکل -
 دمحأ ویسی نا معلا ...یش لک

 قاتسرولل لاو : قئمألا ملعلا الإ انلجأ باج ام هللو =
 .ريمدتلاو كالفلو بورخلا ةمدخ ىف مکملع لك . . . كعاتب

 دم ويصب ما ىف كتب تا

 کلم الس اركي مدظلا یلخ , . ىديس اي بیط

 یا لع نم دیر نإ هلل .  اسد لا هه لا
 عطب ال بلو + تال سقوا

 , تام , . تاماخ زواع انآ . .نيف خبار ثنإ [ عرصي] 7
 تاماحخ زياغ لوقب تاماع

 اسنپ اہیجت لزتت قب او ( وده فذ -

 رھش نم وام ضرألا ناكم ست نإ لوقنب شم

 . ديرتو انيفكتاح ةيقابلا تام مزال قی =
 راسخ اي لک, , نيدو ةينانإو لقب هاو هد مالكلا -

 نالا صنلا لتقباح ناكسلا صن لك للا ءادلا
 ٢۲ هيإ هوم -

 بجو . ,روفلاو .. طلا تخاش ويسماي عمطلا -
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 منو , ىكيرمألا قوقتلاو . , تالا ملعلاو ۔ , ةرطيسلا
 لکو . . هرفي زواع یارب عطب دحاو لکو . . یسورلا

 انأ لوقي دحاو لكو ۰ قاتلا لع بکری زواع دحاو
 هلك . , نهو ۽. مهو . .وهو ۽ , یهو نحو , انا
 هد قوق ۃوبک ةقیقح هه نإ ركفي شدحام . , ہضعب برشی

 هلك

 ؟ هيإ ةقیح
 باوب ريغ نم ةبكن شم اهنإو . . ابر هيف نإ -
 ١ مہاف شم
 یف اإ .. ادعا الو , , كدحول شم كرضح ین
 فاو انآ ام یز همادق فقئاحو + انہمایاحو : انقلخ بر

 كمادق

 1 مہ شم یتعی ىانإ
 انحتفو ادا انحإ نإ ةدص نوكت لوقعم شم عي
 .ةزهاج هكاوفلاو ٠ حورمیاوفاو ۔ ةلايم هيلا انیج ابق
 دلا ىف لكألاو : رجشلا ع ةيوتسم

 ء نيل بحتب ةرقيو ؛ لسع لمعت حنو ءريرج لز
 × ضرألا ىف نوزع لوتبو یوضی رفو ؛ روني سمشو
 شم . . بطلا تحت زیربإ بهدو ساغو ديدح زوتكو

 هفدص بترا هد لک لوقس
 دمحأ ویسی ةعيطلا اهجا ید . . ید هيإ یدو

 دود بالا عو ۰

 ركوب

 ٩ كل اھغوط نيمو تخاش وبسم ای ةعيطلا ع نيمو -
 اہ
 لبقو ٠ كلع لقشت ام لبق ةزهجتمو ةدوجرم ةباكحلا ىد -

 ا یلتنج تعناش ریس اب كنع دوی ام
 ناک ید هيإ یب ,, ید هل =

 مكيلع وسالم ,.۔یئدات لا , , ید هيإ می مهه ام
 چر

 < ىدا رص عیسنو ۱۲ ملر هيلع طئاخاب عيرم ىفرشخأ رون ءیفی)

 ([19 یک
 , رکاب رتسمای هوبأ
 لاح هدوالا یف كزواع انأ

 راح -
 كنب ريدم لم اجر یرٹو رکاب ةفرف یشن مت : تعاش را )
 ماوکآ همان. فرص ال ہارو ةیدہدلا نلازحلا نم ددع نیب سلمي
 لع ةقصلم ةريك المع قاررأ . اره. ةيهف كابس. السا نم
 (رالرف فلأب ةقرر , . امركأ ... تایل لم قلا ناريس

 ةمدخ ی ركراب راس اپ هوبأ
 .دمحأ وبسم اي ةريطخا

 . اش
 ردصتو تامزأ ةروت - .تامزلا كفش هک اباد ثنإ
 رکراب رتسم اپ ربلا اپیاج تن ام قلو , . تامزأ ,

 لالا عضولا ىف ةيطخ

۳ 



 رک
۳1 

 .دمحل وماي يطل ةنزالا ید ةرلا +

 ريغ هلعجا مهلا ريغ

 ها نعي فراع مخضت مخضت . , مخضت ان لصح سولفلا -

 تصخرو ترک سولفلا ىعب -
 + اهميت لرتت سانلا نیدیإ ىف سولفلا رتکت , . كيلع وفارب -

 لنت لا سلق ءبهذلا عقرب ..رالودلا لي

 ءیش لك كبترب املا لطعتب . عناصلا
 ۔ایغقل -
 ہی قد

 سلف یشن -
 یازإ لماعت اأ .. یئادی لجار تن ., هه هيل -

 !!.. ةزوم كأ ىل قلحت ... حنا ىز . . ةضیاقلب
 قطر تدقق یی ماد ام -
 ۔ایتفیظو یھ هل -

 ةيقيقحلا ةميقلا . . لمع لباقم ىف كبش اهنإ سواقلا ةفيظو -

 ديصرلا وه . . قرعلاو حدكلاو دكلا . . لمعلا ةميق ىه

 سولقلا تقولد .. رولا لباقلا یھ سولفاو .. یا
 ىف مات لامر ی« اقم نودب كبش تقب اتفیظو تدق
 فکس للا لاو هل نیل هه نم دلوب نکم كنب

 نیالم هيف لباقلا فو ٠ لقتشی ام نودب هل بسكي ۔ ,رابلا

 هلل ارلغتشي مهتأل ٠ نامرحلاو عوجلا نم اوتوميي ارقفلا نم

 كابلا ىف ةبئالا هسولف اودوزإ ناشع ىنفلا
 هيإ اللاو یعویش تن دمحأ ریساب هد هيإ

 لس جو و : یز ال =
 ؟ماس ويس ای هيإ لمعت انزواعو -
 رکراب رس ای ىازإ دلوتب سولفلا فوشن >
 :لالخاب دلوپ -

 .دئاوفلاو ابرلاب ةيعرش ريغ ةدالو دلوتب , . كئايحو مارحلاب ی -

 ةيلالفتسالا فلسلاو . . كونبلا ىف انا ةلطاملا لاومألل

 , اتالاح یز للا ةريقفلا لودلل ةظماب دئاوغب

 + دئاوف ربغ نم سولف وکیدن , , هبإ لمعت انزواعو

 سولفا تو, ةبويرلا تايلمعلاو دئاوفلا عیمج ىغلت هويأ -

 ةيريمعتلا ثاعورشلل ىف ةفزاجملو لمعلاب ةيعرش ةدالو دلوت

 ۲ نيدميو

 لا ىف ةمئالا لاومألا سومر عيمج لزت اح نیدعیو -

 لمعت ناثع انع بصغ قوسلا ىف لزت . . الا ثنو
 بسکت  لالخاب بسكتو ةلطاعلا ىديألا للتو تاعورشم

 . . قرعلاب

 . مخضتلاو -
 هیس . . | هیس مخضتل ره. . مخضت هيف نوکیاح شم -
 ٠ . دلاوقلاو ابرلاب سولفلا فلتماب ىلاي عتصماي اتآ یا -

۷ 



 قرأ ملال « تام لع مکازیب ىلا نیا درأ دام
 بالا ةلمعلا ديرت انه نمو ىعاد نودب فاعضآ ىراعسأ

 مخا هوپ ىلا ہد رهو ایعاود نع
 ریس اي ديدج داصقا هد -
 .ىالبإلا داصقالا هما هد -
 ملس ويس اب ای برع زواع تإ -
 رت اب ما تبرخو  اتیب تبرع ىلا تنإ ی اب هاو -

 ین هاج یب كی بر هللا حور زکر
 ید یا نيم . ... , ید ین هاج قحی نيم . , اسم وبسم ای یا لوقتب =
 شوم ریغ نم تامو سلف شودنع ام دحاو ناک ہد ین -

 ید دحاو

 اک د. تجسس عت 2

 :ایجولوکن ريغ نمو سولف ريغ نم یل بازو =
 ابر دنع نم هلاج ملعب -

 , .دمح وبسم اب نيتاحشو ةلهج اهلك هنأ هيلو بط
 زیلبزو نیعابطو لیباوبو نيمادخو ةیلطاوع مكلك هيل
 دنع نم ملعلا وکیچ لطب ۔ دمحأ ویس اب مزج نیحاسو
 . .وكعات ابو
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 کلا ال رٹیجو وكارو ایش ناشع ۔  هويأ -
 . ان شم علط وکعان ایر ملع الو -
 رسم ای نامز ابو فرعنب انك ل . ! انعفن ناک هيلع ایٹم ول -

 مكانملعو ؛ سلدألا انحتقو : مورلاو سرفلا انمزه ركراب
 اوشيمت ىازإ
 میدق خیرات ىضام لمف ( ناك) ویس اب نامز ناک هد -

 ةمقتاح كرمع لوط , , نقادم . .راثآ .  حاتم ةكيتأ
 ماسم اب قب ىحصا . . نفادملا ىف شيعنو نفادملا ع یکیت
 كلاح فوشو كنبع حف

 ةنزأ , . ىرالبلا الإ هيلاوح شتفش ام تیحصو تحف -
 اوتومیب ناكسلا صن . , ثولتلا , . لک الا ةمزأ . . ةقاطلا

 ةعوبطلا رولا م صخرآ سولفلا ... مخضتلا . . عوجلا م
 لفآ فيفا .. ىكسيولاع لغأ لوقا هلع
 سا. . دود اف هيلا : . ىرذ رابغ هيف اولا . , ظامألا م
 لاب ذوعأ , .وكتعاتب ةبلا ید یه شم , , ضعب لكاتب

 لال جورأ ىل حست (ةرعم عز براي فلا
 ؟نق عبار ۔.ہل -
 ماعلا عجرأ ۔ تعاتب نفادللا ىف ماأو ہینیع ضمغأ عیار -

 ۔ ىعاتب ثاكيتنألاو فحاتلا
 . مخضلا ناثع كيلط .. یف انحا للا مخضلو -

 ىف انل هملع تیر ىللا ملعلا ىلع كل تلق انأ ی اي هقاو -

 ل



 دمحأ

 ۔ید مخضتا ةباكح
 دح زواعانأ . . نیر شفرعأ ام انأ نکل . اپر ات

 اتر اف . , قمهقيو همهفأو . .یتملکیو ہملکا فرعأ
 ۔ماف شم انأ هد وکعاتب

 یر ىلإ , .وكيلع مالم . .لهدنا قب . مه قبت امأ -
 , . کو ناک اوکخضپ

 یاب وع عيستو ۱۳ مقر هيلع طلاب رم یف تو ؛یی)
 دیگ یس ارم
 . فویلک روضقور اب هوآ
 .الح هدوالا ىف كزواع انأ -
 بولا ةمدخ نیب انوتخود (هسفل مكبر كلاج . - رضاح -

 يلم بوتناح براي قب قمل ., قرشلا ةمدخو

 نیلا ىف الچر یر. فوتیک روسيفورب ةقرغ «یش مٹ رکرا ظرف من
 را جالي ی يفرغ. . ةيدم دل ءاضیب ةیخ هلو ٠ بد ءارف سلپ
 “صو طئاخا لع ذياب ناتار  ءاضفلا نفسو : خيرارصلاو ةيعاصلا

 فون الربو رب ایرلالا
 مس ١
 ىلا رهشلا اهلع كل تلف ىلا حمقلا ةيلط ىق هيإ تلمع -

 تا
 ببصالا باحصأ اهولك -
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 :بیصنلا باحصأ اهولک لوق -
 ؟ یار -
  ۔ اھولک دونا الع لزت ؛ ىدتملا طيحنا ىف تلطعتا ةرعابلا -

 نجع الو نحط الو زبخ ريغ نم هدک اهوقس

 ؟هد مالکلا ىازإ -
 یضوف ةلاح ىف ملاعلا فراع تنا . . لصح ىلا هد وهأ

 راجفاو < دراولا عيمج ىف صقو ۰ بارطضاو ةعاجو
 ةعيرأ ىلعي .. حوتقم قب نوبلم فالآ ةرشع .."قاكس

 ناكسلا صن ترم مغرو ؛ میدقلا اکسل مج ا فامضأ
 ., نامز ناكسلا فعن اولاز ام قابلا نإف : تاف ىلا رهشلا

 زاک عوبار
 دعب شیعئو یا ا رهشلا نيدوجوملا صن داي تولا هرکب -
 .لیحاترم هلک

 اولتقباح سب نت لضفو اًمسج مهرمع فصف ول ىتح اب =
 ةلكشملا . . روسيفورب اي دراوم ةلكشم شم ةلكشلا . . ضعب

 الا عارص . , . عارصلا ةركف . . دراولا ريدتب ىلا ةيلقعلا ق
 ةلودلاو ةلودلا عارصو : ةقيطلاو ةقبطلا عارصو ثنألاو

 . . . بطلا عارصلا هما هد ؟دسحأ وبسم اي ها اہیق یدو =

 نیا ره مدقللا وماید وه طلا عارصلا . ريخ هلك هد
 ۔ . مادقلا خيراتلا كرحیب ىللا

 لعو ةقيقحلاو عقاولا ىف نکل . . مكبك ىف هد مالکلا -
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 هيل لمع عارصلا فیاخ كيدأ رشبلاو ضرألا ةعيرخ
 ول, . مكحلا شتدغأ ام ةحلصلل ةبحاص ةقيطلا ناشع -

 لاملا مکح لا حلصتا ناك مكحلا تن ايراتيلوبلا
 ىعجر ای وبسم اب مدقتلا وہ

 یدق ب ریس اب وكداظن اوضقرو وكوضفر ادنلوب ىف لاسعلا -
 مكحلا اودخ وکدنع لاملاو مرم ۃردعلاو إبلا ةروص اوقلعر
 عم  ةيعجرلا لودلا نم حمقلا اوتشیر لاخلا شحلصتا الو
 کدو :اینارکآ ىف مالا ىف حمقلا عازم كأ مک نأ
 .ةمرصلاب لنتخی هلكو ؛ نیحالفلاو لاملاو مملو ايجولونكتلا
 دالب نم قیقرلا اريلطتو طباه جاتإلا هبل . . ةبدقلا
 ةيمجرلا

 لار تإ . , شاهمهفت ام تنا ةلعادتم لماوع يق -
 . را .٠ قرش تاییفلا ىف شياع لفنم ىزاوجروب
 . ليمع كلم تلمع ةيلايربمإلا» كلم لسغ رامتمالا

 ہفضتو م هدغانو ناک تنإ ىلع ىل لسفت عئام شيدنع ام -
 كمركي اینا. . ینمھف سب . . كدنع لبمع ىنلخشتو

 ,یمقلا املط انحإ -

 ہد طيسبلا بطلا م اوعلطت نیرداق شو -
 اهن یب ةياكح ید ..هل عاتيو هی بطم -

 ,ةیطارقوریلا
 اهن . ای مادت ةيعمجلا ىف اهيقراعو كایحو اندنع -

 .ةلودلا نأ عم لفتشي زواع شم فظوملاو لماعلا نإ ةعاسیب
 . . هيل , . تشیع نم نافرق لكلا ,.. . هماظن ماظنلاو ہتئود
 ۔۔صقن ءىش هیق مزال

 . . ةطعادنم لماوع هیق كلا لوقب -
 .. , صقان لا ہیإ لوقتو ةحارصب شملكتت ام يل . . هبا یه =

 تومن ناشع تومن ام لبق ةقيقحلا مهفت .  توسی هلك ملاعلا

 غاتفاب ابراح لقألا عانمسا نيت فرشپ
 یدابلا عارم ها ہد دمحأ ریس اب دال عارص -
 ريفا ۔:ایماب شف ۰ :نيباتك" . اکیا -

 ىف یکرالا لتقی یسکرالاو . . ابدوبمك ىف ىعوبشلا
 لاو ..ادنلرآ فا ىحيسملا لتفيي ىحيسللاو ؛ نيسلاو
 لثقيب يملا ىموقلاو . . قارعلاو ایروس ىف ىلا لقب
 ةوهش ريغ شيفم , , بذك . , ناكم لک ىف ىبرعلا ىوقلا
 ملا عيمج فونيلك روسيفورب ای قناص ةطلسلاو لتقا
 ةیدالا تاباسحلا ع ةيئاق األ ٠ برفلاو قرشلا ىف ةدساف

 یدالل عقاولا لعو : ماقرألاو ةبدالل حلاصملا لع ء اهدحو
 یھتم ديوسلا قو . , سب دسج شم ناسنإلا نکل : ہدحو

 قالت نکل + تبكالب سنجلاو ةيدالا ةيرحلاو ىداملا ءاخرلا
  نأل ... هيل . .راحتنالاو نونجلا تالدس ىلعأ
 . ةهوشم ةرطفلاو ةناثطع حورلا نکل تعبش زئاقلاو

 ؟ هی -
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 . برشو لكأ درع ثحبصأ . . ةحطس تحبصأو
 بالا نیدنو . . سنجو
 یمجر وبسم اب حيحضي هدک یھ اب
 دلك قيئاحام مويو . , ىمدقت ویسم اي هدک شم یه اد

 الف ناجتباحو . . رجضلاو فخلاو للاب سیاح دحاولا

 روسيفورب اب ناضْمَح قب ءىش لک ٠ ضم
 بنات یب هلك ملاعلاو ؛ فونيلك
 . .دمحأ وبسم اي ناَضْمَ كم شيورد لجار ىلا تإ
 ... هارقنب ىلا عراقلا مالكلا ةيارق نم یفنخ كع
 ىف ىلا ناضّحلا ىوادت ہرکپ هبلابلا حورن ۃرک ذت كيداح انأ

 لب انيريلابلا افوث الوب
 - ار.

 لوقتب ىلا دا ایا طسو ةولح ةسن . .
 ۔ دبلا رودب موقيب دنع حرسلا ینقدص . ,اهلع
 .. یو لع ینلدپ سب عتام شیدنم
 نم دغ ۰ وپا تاسلک ىف شیهوتام , . نیم ایر

 كامم نمآآ انأو كعاتب انبر ییرو یدیا

 فوشناح ۰ ءىش هفنأ وهو نورتكلإلا فوشت رداق شم تإ
 كن هل لصوت ام رخآ ريثكلا مظعأ وهو ايو
 ..ةرلحلاةمسنلا. .كّلُملا . .ةشارفلا . .افونالوبفوشتاخ

 ..اكؤف ساكو رابقاك قبلعو فوك اسروك ىكسمر مان ىلع
 ۔ ملک نم لحأ فو , . شهدم _

 ؟ دمحأ ويسمي هبا هيف -
 عا
  كفرع ف انأ مارق رایفاکلا قبطب 6أ ىنشحلاو كل الخ -
 . ةنهرلا لكألا ةنزآ ىف كتايحو هنج فلألا ہمت لصو -
 , ٠با دمیآ تقواد قب . .ةراسخاب ..تفخ -

 .ارعلطيب ىلا كمسلا , .رمقلل عيلطلا م دعبأ ي اح هركيو -
 , ثوللا بیس رحبلا ىف هلك تام رايفاكلا هم
 ڈراکل نيميار انحإ . الف -

 .( داب قرص عيسنو 14 مقر هيلع طلاطاب عيرم ىف یجشب رو ءىضي)

= 
 ران مزال . . فراع انأ . . سیلوف وطسرأ وبسم اب هو
 لدجلاالإ كارو شیفم ره ام . . موب لک یز قعدصت
 ۔ سارلا عیلصتو
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 سيلوفوطسرأ وبسم ای قوق هيف مزال یی تحت ق مادام -
 ۃرطسلا نإ ةیجع شم ًالعق . . هد ىسدنفلا كلقع ییجعیب -

 . برع اب مكدنع نم تعط ةلوزلاو ةلقنلاو لجیلاو ۱
 کیا حی رشتلاو كلقلاو ةيرشعلا روسكلاو ناك باسلاو - ۱

 حيشوتلاو نيم نی قلع ایر ناكاذإو , . ىنقلخ ابر نإ تفر سیل
 . انينأ نم انحإ اتدنع نم تملط ةقسلفلا نکل -

 لاؤسلاو نينريح ةربخلا تلخ « مكتقسلف قو مكيف كراي هللا - ویسای وهام . ات ةشودلل عجرتاح .

 ,, ةجاح ىأ ىلع شٹپزاجامو فلأ نيلاؤسلاو نيلاؤم قی شتاكام قلب قلا جات اح ابر ناکول سيلوفرطسرأ

 ..ةدحاو ةياكمس  شنداطشاابو رحبلا تركع , . قلاع هایم انكالو ابر
 اش باوج ىأب . . شاتعلطام ۱ ا مپ -

 .دّلوي مو دلي مل هيلع لوقنب ىنعي - رکف . .ركفت مهلا . . باوج قالت مزال شم -
 ىل نهرب . .ىل تبثإ , . ىنمهف .. هل - ىلا مطا ...ةدياقب ىل علاا سب زواع تنا ام یز ركف -

 جیپ لجارلل هيإ لوقاح , . كملح براي . كقطا براي -
TEللا ميلا ىز تنإ ..ةدياها ...ةدباقا . ةدياقلا - شب یس فن قاب رم  

 هانلع نيتارقل عضفياح چسب الإ شومهي ام
 قلتم عاتب لجار ان . . قطخلاو لدجلاب ینعقا -
 دالبلاو ناکلاو نامزلا قلمی اح ابر لوقعم شم ینعب =

 دالیلاو نامژاو ناکملل عضاخ ٹاک وه قیو , , ٹولاو

 اهقلخ ىللا نیئاوقلا قوف نوکیا مزال . . ترلاو
 رکن . . ایم ىلا ةلكشملا لک یه ید قوف ةياكح ىهأ -

 قوق ةجاح هيف نإ دكأتم تنإ . . قوف ةجاح هيف نإ

 , هينج ةسنجب مسرلا دوع هد , تقولد مسرب قال دح وهو =
 تولا ہنوخأ لكلاو . , ةدياف شيفم نإ ةديكألا ةدياقلا -

 .رفص ةجبتلاو . . ةئارسخ ةبسحلاو بازثلاو
 هيإ الاو سيلوفوطسرأ وبسم اب ییہ ت

 ةضوم رخآ ىلع ركفب ًاباد لصأ اأ -
 ۔رفص ةجيتلا نإ دكأت تنإ -



 ىلع شلزن ام ابرو . , انلوقي تولا دعب مجر دح

 . كيز ىلا ملكياح ابر لوقعمو -
 يع لکو راثغ محر وہ شم ..أل ہیلو -
 كلم تمطق . . بيو كنيب ىللا لبلا ثمطق تناام -

 كناطيغ الإ شکلضف ام ۔ . ىازإ هعمست اح , نوفيلتلا
 رای هرات

 ناطبش هيف نإ قدصتب اکو -
 هيف نوکی نکم قی هفیاش شم تنإ بورکیم هیف ام یز -

 هفیاش شم ثنإ ناطیش
 ۔ لائحا لع مکتب تنإ فن ءىش دکزمو «یش نكمم -

 عقرت مث ۰ حيجرت لإ لاتحالا عفت كلإ كنم بولطمو
 مالک شم ىملع كمالك قیب ناشع ؛ دیکوت ىلإ ناحجرلا

 . نظم شيوارد
 . كعاسي هللا -

 وه ناطيشلا . . طیعای ىبرعاي ةجاحالو ناطيش شيفم -
 تن وه قیقخا ناطيشلا , . انيويع اہیلع قلعنب ىللا ةعامشلا
 1 . اشو

 ىد ةملكلا ف تقدص . .ًالعف تنأ وہ -
 یا كدصق -

 ققعاو . . هقدصت للا قدصو هفوشن ىلا فوش یدصت -

 , مكيلع مالس . . ىقامد یل تمجو . . هللا هجول

 . لوز اب یرعاب نيف حيلر تنا هيإ =

 ۔ كيدي هللا لاح ىف ینیس لجار اي -
 ود كعاتب ناطبشلا ةياكح ىلع قطنلاب ًالوأ ىل نهرب -

 ناطیش ىل تاهو , ناطبش هيف نإ لجربلاو ةرطسلاب یل تيثاو

 لمعا : ىملغ مالك ةدحاو ةرم ىسلك . . هيلع جرتنأ يخص
 .ارفعز ىلع لخ ىلا . . ىيربت للجار انأ . . ةيرجت یل
 للجار انآ . . ناطبش قوحسم وأ ناطيش ىل علطو تیرک ىلع
 ۱ براجتو لماعم زواع انآ . . یملع

 ىملع ذأ لع ىنيلخو . , كملع ذأ لع كيلغ ىديساي -
 كمحرب هللا . . سحرا . . ىنقتعاو

 ۔ تالالدتسا زواع . . تابثیح زواع . . قطنم زواع انأ -
 علاقو زراع . . تاناہإ زواع , , حلاو تامدقم زواع
 ةميرص ةیاعی

 . . هيف انحا ىلا م حرصأ ةيئاطيش عئافو هيف یهو (عيصي) -
 , . ہوہ اي عفا نم كفير رتعاو كيلاوح صب لجار اپ

 , خيشاخشو حبس اي لو طیع ىبرع -

 + لوي لوک عن طلاب عم ف وأ يف هي
 اب عجل نووعدم تدا الز :

 .رعألا مدع ءاجرلا ۔
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 قدنفلا هال ىرتو یرک ةلاص یز الف بش ءاضی رٹ . . حرسلا رظب)
 قوم رکاب تس... تاش راسم لا بول نم نداق
 وبسم ناعيا وجودوجوب كالا علو نو ال... تونك
 بال قرن لجرب یتیص لجرو ناب لجرو لیودتل دمحأ وبسو
 یر سالم ف میرم ةكللاو اماكرب زطارمولاو ةیدخخ
 الکی فقهرکراب نم

 اما عضو ىف يكفل ةدراتلا نيوعدم من عقاولا ىف
 ناي یبتتی نکموہ ةئراك ةفاح لع ةعاجاب مالا . . قيقدلا
 انو ٠ تایرقحو راثآو خیرات انک قو ۰ فاثلاو موہ
 وشت لوا . . جزع فوشن لوامتو ٠ انلكر کفن نيزواع
 نيفراع وا ًاعبطو : هيإ لمعن انل لوقي دحاو لکر ۔ . لح
 < ةحاخلا دراولا دودح ژراجت یناکسلا راجفلالا . , ةلكشملا

 ۃوژلا فلتأ ةيلا ثولنو ... ةقاط ةمزأو لكأ ةمزأ ہیفو
 دلالفاب هن ناسنإلا ددبيو .. ةيئابثلاو ةبلاوبملا
 لک رجفتب تاعاجلاو « ةميق نودب ةلمعلا لعج مخضتلاو
 رم لوأل انهجاوتب ةديدج عاونأ نم ةئبوأو ضارمأو : ناكم
 هی لمعت نيفراع شو
 .(وده ی التاق ہطقیو اڑاجیس هلا ىف عشب , فربلک ررسيفورب)
 تاضقاتاو لكاشلا عیج نأ أر لع ازم تلز ام تأ
 هج . ةحلصملا ةيحاص ةلئاعلا ةقبطلا تلكح اذإ ىهثناخ
 اودوقتو اوكحتل اودحتا ملاعلا لام ای . . هيف لوقن ىلا مویلا
 0 ۔ غیرافا

 رکراب

 رک

 ٍنیصق لجرلا

 عا عقرب تتوکاب ذاتساا)
 فا. . وا سل :

 روغو ؛ تاموکحلا عیمج هيف لحت ىللا تقوا هج سكملاب
 عج نمو ۰ طغضلاو عمقلا ةزهجأ عيمج نم ناسنإلا

 . كسالفإ تبث مظنلا عيمجاي
 , یحتلاب مكيلاطلا. . انی وتہرخ ماكحلا لکاپ
 كتبحالص مدع تب, . اقا لک اب
 لکو ۰ مظنلا لکز ۰ طباوضلا لکو نياوقلا لک یل
 هل ولمي ام ناسنإ لک لعقيلو . . ةیسایسلا لكايلا
 یفرللا اهعا قت ید

 انأ . . لعف ماظنلا مادام ةرم ىضوفلا برج. , طیضلاب
 , . ةلماكلا ةيوضوفلاب بلاطأو یوضوق
 انحإ نإ مهفأ انأ , . لتفلا ةعاشاب ةقرسلا راشتلا جلاعن اهانعم
 ال , ,أل ىضوفلا امأ . . حجات ماظنب لشاف ماظن جلاعت
 ۔ لماعلا رمتملا مظلا ىه ىضوقلا
 لكي لا لٹنئاو . . یضوفلا نم لضنأ ءىش ی لعق
 نينوكاب وبس اي . . ىضوفلا نم لضفأ هلواس
 فرخ
 نيصلا بودنم ةملك

 .(هوده ىف لوقبو لبوط بیاہ نم نخدي)
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 ف ريتك شاتمت ام ةقيقفبا ىف ةلكشملا مکل لوقآ ىل اوحسا -
 نويلم ۳۰۰۰ تقولد انیقی نويلم ۷۰۰ انك انحإ ۔ . نيصلا

 فوع شاندتعام ”ىرأ ميك یطایحا اندنغ ی
 .ةنبوألاو : نع وكحتب ىلا ثراوكلا عيمج , . ضارقنالا م

 لک انمزه انحإ ءانل ةبساب رباع ماكز در تاعاجلاو
 انعم تولا لدول ... جاتنإلاو ةيرشبلا ةقاطلاب لكاشملا
 نیلا ىف شيفم . . قداس یقادیس . . مب نم هلافح المباح

 لکاشم
 لطف بالا نت ىلإ ديو وده یف سل
 .(تعاش ریکدل فنہ)

 كمت طلا: لمألا وہ ملعلا نإ لوقب تلزام انأ میم فر

 + تم روت ةقاط رجم ا نم علطبو + خارف لإ بازلا لومي
 تاطیفا عاق نم ةديدج ةبذغأ تبنتسيو ىراحصلا عرزیو
 قا

 ةرجعم مكل لمعأ انأو تابتاكمإ ودا
 .اهزياع ىللا تابتاكمإلا لك هلودإ
 لأ اوف كلل دمحت . . اهزياع للا تايئاكمإلا لک كيدن +

 سرجتوكلا نم رالود نیم
 . كليح دش كاعم انیدپا

 دوس وکۃالب ىف سائلا اومسقتب ام لوط لمأ شیقم ةداس اب :وجودوجوب یا

۳ 

 ؛ یقیلا عراوشو درسا عراوش ہیفام لوطو + ضيو

 اما روم

 ركرلب

 ما

 رکاب

 ضل سرادمو دولل سرادمو
 عمسيب دح شيفمو ؛ لوزعم انآ ام لوط لمأ شيقم ةداس اي
 عاطملا نوكلا ديسو ملاعلا روطاربمإ اساكوب انأ ۰ یمالک

 اس ةكلم سیل لث ةیفاوخ دیه ةلموط مایرم ةقيرفإلا کلا فقظ)
 تس تفل
 ةيقيرفإلا وہاجوم ةلود ةكلم مايريم ال ا ةبحاص

 زواغ شدحام . قيرطلا صن ىف یناتلا

 ريغ نم ہسفن ملكي مكيف دحاو لك ..هدلج ملقب
 انثيب ةكراشم روسج شيفم . , ىلاتلا عمسي « لوامم ام

 یعدتسنپ ءادلا لحفتسپ ال اندالب ىف انحإ , , ةربطع ةلكشملا

 روصملا لك ق ءاکملا يكح ةدرابلااناعم انحإو « ءاکملا

 رابع ايف مت ىنا ةظحللا سفن ىف ةعافلا قمع ىلع ءارضألا طلسر
 ليلج . بهم زوجع لوطلا خاش هو ةلاه ىف جرن ناوج لغد
 کو لإ ءاضيلا هيل لد روفر
 عج شاع ةنس ۲۰۰۰ هرمع .ہاکھلا خيش حوف اماوج

 ةكح فرعو ٠ خيراتلا ثادحأ لک رضحو : روصملا

 . رارسألا راج نم برشو ۔ . لزألا

 طرف اذه لپ برش قاحألاز
 , یدالوأ ای مكيلع مالسلا -

 , انقل كتقو ىف تیج تنأ حون اموج اتديساب هقاو
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 نهر رخاوبلاو بکار ةعانص ءاربع عيمج . . كفرصت
 اند : ید ةيورفا ضرالام انعلط . . كلوجرأ . .كرمأ
 كيكرم ف كاعم
 ٠ توجت تا تيكر اذإ . . كسفن كرم( وده فر
 تكلم كفن كتبكر اذاو
 ؟ ید زاغلا ید
 ایف سيل نكلو . سانلا لك تاجاحل قكي ام ضرألا ىف
 مهعاطآ قكي ام
 وأ ةمص تالداس ید
 ياع راز مکنم لک, . بكركلا اذه ىلع فوبض منأ
 هلل مکاعد نووعدب من : بصق روبع ایتدلا ىف مکظحو
 نم راک ق فيضلا عطی له , . تكلم ىف موي ءاضقل
 سيدكتب هسقن ليبملا رباع لفشپ له . . ةيط ةفايضا

 قئادح ىف ةشارفلاك ًاقيقخ ىثمي وأ . . هلهاك لع تاكلتملا
 فوسو هتقلو هبادو ہیوث كل نأ دحلو لک بسح , , هللا

 ةدايزو ضرألا ایفکت
 نمال هفت مکح نموه يظعلاف ٠ ءامظعلا بک اول الت ال
 هغ مکح
 بهذ بسکی ىذلا اذه ةميق اق : ٹکا بسكي نم اول ال
 هش رو ضرألا

 رواہ

 رکراب

 لاو اندیساب ید ةیعویش

 | نن اغاو ۰ سيلوبلا
 . عوضولا نع شجرفنام اندیماپ بکرلا نيزياع انحإ
 ۃدیحولا نامألا ةعقب . . كتالص ةداجس یھ ہللا ىلإ كبكرم
 .ةالملا ةداجس ىه بارلا یقرألا هذه ىف

 بهذ كنالك , . ندای تکرو :

 ۔۔ یل عار هيل ةالص ۰ فرخ لجارلا
 نيبارش بلصت هدنع هد
 اتاوخإ روطم

 , ٠ بشخ خلا ل ةنس ۰۰

 , ىنعبتيو هنداجس لمحیلف ةاجنلا ديرب نم

 بیساح نونمم لجار هد . دمحأ ريس ای نيف عیار تا
 نيل ليرألا
 بارلا ريدي یه رم كل فرش ليوألا م ليس +

 ومالس , , كتعاتب

 ىرعأ نماقتا ىف رخآلا فک ىلع اسبنم لک دب دمحأو حرق جیا
 هک ىلع هنداجس دمحأ لمخ دقو . . نوح

 .وكتهارأ ةكئاحلا م نابره لجار هد -
 یون اھسا ىجولوكيسلا بتك ف ةقورعم ةلاح ید اف
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 ركراب

 ماس

 ٹریک

 رگراب

 تعاش

۳ 

 نقد بكرم بیذاخا قثتسم یف دحاو فرعأ تکان ًالمف

 جوت انديس ها لوفیو
 كلايحو هيب ره :

 يمه:
 ديحولا وه ؛ الل اهجشاح ىللا جون ةياور ىف هيلع رودي ىلا

 .رودلل عغی ىلا
 مر ةكلملل بدأ لكي جی رب
 حبست هلال ا ةيحاص اي یدصق فسآ , : مای مادم اي
 كاني ميكحلل جات انأ , , كيلالج نکم . . كتلالج

 لم كومسل هعجرأو دحاو رهش , , كلم هقلتسأ دحاو رهش
 ماد اب . شیفپ رالود نوبلم ہقوفو ؛ هللو وه ام یز طنحم
 بتا كرس . . قياور ىف عقب اح هيغ دح شيفم

 ,كديإ سوی... ماد اب ىكوجرأ
 + (بفاغ ارگ ىف ذقلار پت مایرم ۂکلا)

 یبتنا ملاعلا نإ رهاظلا . . مكيف ةدياف شيفم نإ رہاظلا +

 ممكح عمالإ ناک ىل شداعامو . لح شولامو : ًالف
 ,ءاگلا

 تلک نرد ةہفاغ درصر
 ۔ نیدعیو (لملس) +

 ۔ موي لك عاتب لا الإ شلضفام :
 هل لح :

 رکراپ

 تعا

Sh 

 ساک ریطیماا

 ..ةركبل موملا لأنو صقرتو برشت انحإ نإ
 قبلا ىف ةيم ةبمقاو ةيلقع . . لمع مالك . , كيلع وقارب
 , ینچبم .٠ .اوستارق اه اع ترعب دان
 ۔ یی. .ادنالوب : ادناوم ,, ,ارفف
 (قيمولا نم ةجوم ىف ةيراع فصن سیل یف قرار لعدن
 ۔ یماتپ لمعمل بحسناح انآ

 ۔ ید تاجاحلا عاتب شم دج لجار الأ
 :(اقرس تعاش جخی)
 عمر رمخو سنجو بح تا ایف طبع ةصقر سفر الف
 هال مث ٠ ةصقرلا ةورف یف اوسنرف صقارلا نيبو اني لبق ٠ لیتر نیست
 , عم ىف مهلبقف نيسلاجلا لع رغ
 لر لب كرا كر لع سنو
 اردق فش ىه بارخ ا ضرألا هذه ىف ةديحولا نامألا ةعقب

 سا

 ء (جیرن لیل قیلص)

 ام ٹریک لإ یر
 .٠ اردف نضح وه ایندلا ىف ديحولا مالسلا أفرع
 ۔(جیرتر قیس
 ہمحل وليك نیا ىه ةديحولا ةايحلا ةعم اردف قام لإ رشب)

 ريغ نم شيعت نکمم شم اساكوب ةیروطاربمإ . , انه نم یناض
 . ةيروطاربمإلا ةجالتل نالزغو ماح

 (فنع) - (اردق لوو رالا لوح ةیجم ةصقر صقرل هفيمولتم)

۳ 



۳ 

 لتقیو لكأب نأ ق یفإلا قح ا بحاص اسلكوب روطاربمإلا انأ
 وتسجتم لياه . ۔ مايرام لياه (عرصي) . .ءاشي ام لعفیو
 ارشیف مد سرزک هل مدظن)

 , (جیرن نیلس)
 قزف الم ةدع عضب ةیتواہب تاصقر صقرب ىلاعيإلا ناولبلا ینجاس)

 < (انقاو جرحدتي مٹ ربا لإ دعصيل ةعرسي اهشپ

 . (برش .٠ حرم . , لحف)
 اس ىللا اعلا ىبركلا وأ : اعلا شر نع ۃوصق لوس ةيحرس)
 عصي نيكو .  ناكم سلو رعألا متم دحاولا باو : هاو بلع
 نوری مہ عقدي مت قرف ىلإ لص تح نیرعآلا کل دحاو لک
 (ضرألا لع محلق نم ةمرك ىف
 ۔ اتان مه ارس دلو سرزكلا نوعرافب لكلا)
 قوس لبق رت ... ةرلاد ىف یھ . . ةيرقللا لوبحلا نم ددع حرسملا لعدب
 بک

 ريك لوس لاو
 بكي رطاشلاو

 بكي رطاشلاو
 بكري رطاشلاو

 نوكلا یشیاح رطاشلاو
 . راح انا . . فقرو كدنع فکس موف فوك
 بكري نم لوأ انأ . .كديم انأ عونمم نبأ ال اشرت رکزب
 ار یرود رودلاو یموی مولا , . وه الو تنا الو تنضم : یف لج

 :بکراح انأ ةوقلاب پکراح انأ قوللاپ , . بکراح

 .٠۰ سيألاب نيكمانبو ا كيان
 وكدلب لخت ةيرذ ةلبق یدنع انأ هد كل نسحأ ینع دعيا رر

 چ

 ةفارف وکدلپ لځیاح خوراص یدنم انأو (ارغام كحضب) نوبع
 باج حتا فو هسفن کب ٹیم ىف یز لافيشلا لجرلا وتسلط

 علو یس .,, بوخ . . ناک هليدإ ... علج هری -
 کر ماعلا لخ لطش
 رفع كلاوغا ىف داوای "ضم
 ضعب اولتاو , . اقا . اونا
 , کلا قالو
 ضرالا لک یدحو ثرواح
 تامل لکی ةلكألا لكآو

 بكي نم دیس الو
 ةجوعلا ةجرلا رهض ىلع

۳۹ 



 كايا ةٰلل ىف موعيو
 وأ . .وأ . .وأ . .وأ وأ اه
 کلا نيب ف او
 ةلاير وب اب ةوشعلاو ۃودغلا تنإ
 یت ةعرمملا)

 بسكاو بعلا

 بسكاو بلا
 نلأب شرقلا
 گل دأ مملو
 لبفا قرب بکار
 ميك كوس مامو
 بكي رطاٹلاو
 بكي رطاشلاو
 بكري رطاشلاو
 نوکلا یشیاح رطاشلاو

 ۔ (ةدلام لع برش ةفرمح)

 (نورخآ اسفوحو موزهم رعاو ىشتم لجر)

 . سوقلا يصع اب ةمهلم ای ةرمخ اب
 سولف ةنوحاط اب ةموجم اب ةرمخ ای
 . سوتاقلا یز خلا ىزوتي
 . سولا یز تلا ىف لکانو

 دریک

 تاک

 ۔ سوژکلا وج مد اي. ۔ةرمح اي
 , لبق رمعلا فقوتب سولا ةنعقان ةعاس اي . كعاب للا نم
 .ناوألا

 . بارشلا تاه . .دهشلا تاه . قاس اب
 باصعألا علو , یتوسلا تاه
 , بالا رعسب بمدلا عيأ ىاج ان بالا تاه
 یت ريغ نم بابشلا نينس عیار
 . تاه , , تاه . , قاس ای (نللم)

 ایر. کر تو رس
 :(ھجر لع حرف حط در لعب

 ,اٹلجو ,۔اشلجو .اتلجو ..ادجو =
 هل تدجو . .هيل لإ
 ال دیدن ۃلداملا لا ان. . لحلا (سامح فر
 عن 3 1 رت ض ص شمع 4-۱۳ ط + بک ۲

 لو . . بازلا نم ال ايب علطتاح ىلا ةديدجلا ةلداملا
 اننع . . لوتب نیزواع شم صالخ خارقل رام ةبم
 بلوغ. . بدل بالا لو نكمم ةديدج ةقاط تقواد
 ..  ةياذغ تانیتورب ةیمرلا ثافلطلل نم لمعت رات ةلعشل رحیلا
 ۔ ,ۃزجملا عنص نا معلا . . لكاشملا تبتا



 رکراب

 تعاش

 دج ملكتتب تإ .. هد هيإ +
 کیت اوفوش لس یاس الامت

 .. (ہقلع لكلا لورب)

 . (ايعرتت ةعاقلا رلظن)

 :اودھاٹیل تيمحازتم نيدوجوملا لك یرت .. تعاش وكلا ةفرغ ءىفل)
 نیلا درج
 مث ةزهجأو تادادع طبضير ةيلارهك كالسأ ةدع لصوب تعاش ريثكالا
 ٠ (الیرڈ حاف لع هدي عضب

 تقولدو . , بارت ةقح هيف ثعضو انأ ىوزاكلإ زاهج هد :

 ديد او ةقاطل لوحتي بالا ارفوشناحو لزاغلا دعلا أدباح

 ةليوحتلا لصوأ ام درجمب بعد ییا
 یرقان لع تعاش روکالا طخضي راس حلر
 ( غم راجفلا ثدع)

 نا. قاتعالا ىف اديب لمعلا ق تاراش ةدع ةأجف علات)
 لاک تمص مث .. تابع عيش , .ءيش لک ىلع یهب
 نیو مایرم ةكللار دمحآر حوت یر . . عادفنالا ىف ناعدلا أدي ایج )۔
 .(ضاقنألاو قلا ثنج طسر

 لطالا اند تہتنا . . ضرألا ناکس نم قالا فصنلا ینا
 (دحاو ترص ىف ناثالا)
 ,غالز ہل ال
 باک قف ةيوال لاو را تارا ىلإ ةدوع مت اک مات مالغإ)

 فلا لا ایراع قیسوم عم. وحی كلاما لوح نمو خيم
 قا ال لال ۔.ھ الإ ہال
 ب (ةیربراف قيمومو عادم تارصأو سريك)

 نا از ہلال , هي الإ ال لل الإ ال

 رس



 . یو09 نرملو رکم زا



 عقرو لیجسلاب یمارغ وه ماركاي ةداس اب دیحولا یبع
 ؛یرب قدع نأ ہل مانأ دهشآو ۔ عيستلاو طنصتلا ةزهجأ

 انار . تاطلسلا غالبإ وأ ۔ سانلا رارضإب هل ةقالعالو
 دام عمج ىه اما اٹپرب فادھألو ۔ ةيسبلوب يف ىضارغأل اذه

 ثاءاصحاپ مايقلاو . ةیعلع
 تساو . ةيئاسنإلا تاقالعلاو بحلاو ةيجوزلا ةداعسلا ةلأسم

 مايأ نم هوس ىف عمشحلا ةكرح دصرو . مدقنلاو روطنلا نیتاوق

 دعس سا نم ةنس نيريشع ىدم ىلع تن نيب جاوزلاو بلا
 دین

 لبجسلا راهم مالکلا كرو



 هوي ہہ اوي يع يي ع

 لوألا دهشلا

 ہایمح ةروجابأ تحن مرفا عراشب ونيزاك ىف لوعنم لکر)
 را هوش قیوم ةيوطع ىف ليست رجلا ناصغأ ىف قلعلا نوفورکیلا نم
 دی

 یہ مک اس الو کام ۱
 ترا نم بوک هدب لأ فلا

 كيرشأو
 طفش طفل

 یحور ىف یسج ق ید ىف قورع ىف یئ
 دحاو قي
 نم وه يم شقرعل ام
 مر ردقپ شا ةباكلا یف نوا رک یز
 مهتر ردقت راثلا الو
 ةقلصم شم ان

7 

 هو و وع ور

 ین داضق تاو یشخاو
 رابلاو لیلا لوط ... هدوألا بلع لفقتاح زوجتتاح ال
 تسلا لوط
 : یازا لکانو
 ضب لكان
 دک , . كفش نم كلکآ

5 
 ارش قيمرم ىلع ءامغإ اح مث. .ةبوط ها

 قالا دهشملا
 لع لم کلپ ف ده ماست دعب يور ثي ل
 8 لف
 .ةديرج ل أرقي لجرلا .. القط عضرت ةجوزلا
 :(جاطم ءامو نرمي ركس دا لع

 ف بالا ىل لمعتپ ... ىوأ ةدراب هيلا . ةیشح ا نم ةيمانل یتا

 زول ىدنع انأ روزلا
 ١ ةيابك رم + رگس ةرم نو نیرشع تدعقو تق انأ
 تعلط للا نأ ٠ , وللا تملط ةرم ۔ ول تل ةرم . . ةخس رم: ةعقام بل ةرم + حلت شال رم ٠ جت رم قرود ةرم
 ياك شم . . كابر ةبکرم . هی فرکاف تنا . . شور
 شنا ,,مد شكاتعام تنا . ,یدیل ىف ىلا ةيعادلا
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 قو شکدتمام ۔ . ساخ شکالعام
 نکمم تناك ذیاگح ید ساي ( عا كلن لم لع درع هق ودي
 لک منا ىلا اأو ةصقان قب ةجاا هيل 19 ٹایایکو قرودو بو جلتو رکس رب نم نوم هيف. . ةدحاو ةرماهلكذججت
 ةيوش كمح زيت ام نيلجرو نيديإ كلا . ف مدآ قب شم تئاو
 كفن مدخن

 رح رداف شم لغشلا نم یاج هس انأ
 مد ام لاب لع ید ةقزلا عر دخ پل (ہرجح ىف لا عل)
 . ميكاب كياي كتدابس
 رف خيط زوما هد عوف كير قاب دوم ( تاغ ترص لذ
 قطا اخو نع ىف هامآ همش ةيقمخا نم هام قرود اهدي ىق غوراصلاک درعا ىف قلت
 افشلاو اب. , ميا ... حقطا . . برشا ذخ

 كاسب ہللا , .قماب
 لع ىنج ىلا انيق نیم . . كعاسیاللاو یٰعاسی . .لیم حماسي
 لاتلا

 تين ىلا حافلا یا مالا قاب مرا نأ . .انأ ىعاسب :
 كلج تلبدو ٠ خب ثليمو : لرمع ثعبضو ؛ كبابش ىلع
 هلك هد له ىلا انأ لدم لع لکلپ سن برغي انأ
 سيرك كق فرعا ہد ہوپآ

03 

 ۱ ۱ ثلانلا دھٹلا
 لوس رش دعب لا سقت فر
 1 . تسال رولا لم یم نألا جوا
 بر افوح . .رلاجسلا نم ان ال اهل ةغئارو ةنخدم اہک :ۃراجیم دعب
 دالر
0997-7-0 

 ۲ أباك يا اکیس ةرظن بیع لع عیب
 ا ل ام سس

 لک هيف رکسلاو بطعم نومللا (فوق لر
 یهو تقولد اناعم ریھس مادم ةئاقلا ةليمجلا ماقا تناكول امي

 لع + . دهش ادب نم تقب تناك , . ةانومللا كلل لمعتي للا
 ل
 ٠ مهم مادم نيم

 ف ىتحضف . .رداغ اب ... نيلعاي . . كتفيفر . . كتقيشع
 ملكتتب اهلك سالا . .اهلک ةنحلا ىف یتسزچ . . ةراملا

 ىولسو ,  هانسو . , مهس دنع تقث
 اه صبت ال ةعوبرج ةدحاو شيفم . . هلك غاب ت

 اهل رواشن الِإ ةيلك شیقم . .اهل قلحتتالإ ةمادخ شیقم
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 ما غارق . .دیدجا ليس لع ... هدرب ست, . لب
 كبز ىللا نیئاجشا دنع دودح شاطام
 لو. ةكتاخ ای ہیلو ای ۔ ۔ناتسروم ای هيلو اب نو ىلا انأ
 هيف لوقت سالا , . عراشلا رخآل لصوي اتوص . . كج یلعو
 ةیصموأ .., ةقيرحوأ . . ةقشلا ىف ىمارح
 منہج یتشیع ىلع للا تنا . . ةييصمو ةقيرح اهيل للا تنإ

 ىف یئ انأ . . ىلابشو لب هلل انأ . . كملع ىف نوكي نکل

 تايبرعلا ل فقنب عراشلا
 ؛؟ هل كلا فقنب ..!؟ قلب معلا
 تاييرعلا ل فغتب

 تایرعو . . خیطبلا تايرعو , . شل تایبرع كدصق عام
 سرابسلا تايبرعو (دلحهر لقتلا

 اشمو كئاثع ید سرابسلا تايبرع . . كئاسل عطف سرغإ :
 كلمأ
 ناک لمأ
 رثم رشع ةيرعلا . . كبش تایم انارو ىلمت انحإ
 حيحص تاوب سا مرکأو مع

 نییرتم سا انلصأ . , شاضزیام اٹھ نگل :

|| 

 بین ام اكيرمأرخاوب اف تیشمو سیوسلا ةاق تحتفل ول فاو
 مولا ىف ہینج تويلم
 كنرضح
 للا عيقرلا فرشلا سمآ ردقأ انأ 1 انبأ ۷

 كح قرجفی) ىحايس دروم كترضح هد . : هتج نويل بيجيب
 ںیم
 يلام شم طب . .كایجاع شم یعپ . . هيإ ینعپ (ةعراص)
 قو ىلا لیلا جاب . . (اھھجو ةمطالو ةبكابر ةجتسر كنبع
 للا لجارلا ..ةمادنلا لجارلا ..نوثلا لجارلا ىف
 , سیما لجارلا ... شاوسیام
 قيعزلا نم تف لاج انأ . . قانغ شالب هيلو ای
 ,قف ناک , . نواب ,, قیخاپ . . قیعمای , . قف
 | هل كيف لش

 عيرلا دهشلا
 تس نيرشع دبر
 هله صرصملا لجرلاو . . رولا جا .. دال ةسمم .. وکلا س ف
 اداري تاردأ ایلع نم. . اھ ىلع اکہ ہرن

 لالاح هنج تيم ةزواع لزنت عت (ةيصع ىف داو میز :
 .. , جرابمإ هیچ نیسعو هيم ةدخاو شم یا. هيلو أي ينم :

 سولف قداح ان



 ىلا الفلا يلم نسخو يم لود ... هنج نيسحتو هيم هو
 لاو لکآ اویجناع . . مع نسخو هيم . . هيف نيشياع انحإ
 برش اويمياح
 هاك يغ شيدنعم , . دوجوا هللو
 لع قرقت اد. . نیاحشلا كلهأ ىلع سولف عزوت ربا عبط
 نيعباصلا كلهأل تيب حئاف ٠ لامشو یہ تیفالفا نمادخلا
 عيب كلمأ تنا الو . . كلهأو ثنإ كازوجتم شم انأ او

 مزال تا. .انيز ىلا تاوبلا هبل زوجتب ٹنک مجرجو لجف
 ید تقزلا ةشيعلا شو شم أو كب تب انأ نإ فرمت
 یکوآ كبلل یحورو ید تقرا ةشيعلا شالب هللو ( وده قر
 كزواع شم انأ

 نس نيرشع دعب . . درب تنإ . . قشر

 نم كترضحو ٠ مجرجو لجف عوتب سان انحإ قب هلل
 انأ , . ىد نوا ةثبعلا لع كسقت ىصغت مارح . , تاوبلا
 نيدباع رصق ىلع دورطم ريغ نم لضفلا .  شیٹصلم ام ناک
 یک عاب

 .كرطاخ ناشع ةدعاق ان نإ ركاف ٹنإ , . اهوقتو أرجتت ایکو
 دكتلا كشو ةيواغ انأ نإ ركاف تنإ

 جدا ةمرصلا لع تیلا كل تيم
 اف انإ , . أ

 تک هالولا الو ہد

 لیلی ۰, فاس اب لدناي ی افوخب ناکر يل ف عیص) 5
 لع سیو اعلا فطخيف مار لع هشدنو نرمبللا قرود فطخت) لاصألا

 نطقو . . شاشو مدر نابل عمو دالوألا غارع ىلع دهنلا بتي اهمأر
 (یلقباح لجارلا , . ىوقحلا قرهد ایو ۔ . دوب ةفيصو . . ةظيرأو

 نی در
 .(قيرطلا ل جرزلا سرني ةيصانلا لع جناب يلم

 كنرضعب فرت
 . مخ هيإ . . لیلا دبع روكتلا
 نع هتيلماع ميك ءاتفتسا ىف ةفلخم ءارآ دايب ةیصانلا ىلع جمانرب

 ةداعسلا ۔ جرم كیرضح
 ,اذج
 ,فلع
 دب

 دیس

 فا مزحو شافلا ةظرألا سحب - ترم
 . یمانجا طاش ال كنجوز تسلا
 اهو : ةيئاسل ةعيمج ىف ةكرشمو ؛ كلايحو نايك ىسايس طاشنو

 هد ىوبرتلا رودلا تحت نیطخ طحو ۰ یویرت رود

 . هوجرلا لك نم ةیرصع ةأرما ىنعي . . مظع . . مظع



 ملا
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 . ناك نار ا بیج و ىبج ىف ملم رحآل
 ۔ھع -
 . لكلا نم ىلعأ اهتوص نأل اهسفانب ردقي شدحام -
 ظلم -
 عوضوم لك ىف ملكتتو ةيجولوبجو ةیفارغجو ةبكظو ةفوسليفو -

 عالم قباس نودب

 ۔بلق رهظ نع نوقیلٹ مقر لام نم كأ ظفحت -
 لبه جنون -
 اعز ةدحاوب كدعوب ابر <

 ىق ةيرصملا ةأرلا نم ديدجلا عونلا اذه روهظ ةجبت ها ركتفت -
 ؟اندلپ

 ۔ تارابلاو شيشحلا زرغو ىواهقلا کاح -
 هيل (مهلب هنأ هيلع ردي ال)

 لا كيز یلاو ىنز ىلا نیرجهلا نينجإللا ةلاجرلا نادم -
 ةيجوزلا ةداعسلا ةنج نم اوشفطياح

 ( نوفوركملا قير ةهالبا هيلع ردي عيللا)

 روتكدلاب ةصاخلا تاليجستلا یہ ماركاي ةداسای انه لإ
 توخ نم بخو یهو , . لیلا دع مادمو لی ديع
 اهلغأ فسأللو . . تويلا تاثم نم اهتذخأ ىلا تاليجستلا

 ةيجوزلا تاقالعلا ىف ماع روعدت ةلاح ىلإ
 نم ةلئاع نمو ٠ ةوض مأو ريقق بأ نم اف یل اوحمساو

 ىف عسأ مل كلذ عمو : طسوتم ملعتلا نم اظح : سالا ءاطسي
 ليجستلا طئارش ال ىذألا طقاسلا روا اذه لثم فلخخلا اب
 ۃیرصملا اتوي ف

 ال اًدج یغ ناسنإ نأ رهاظلاو
 دق , ةيدقت , . ةأرملل ىرج یڈلا اذه نویسی اذا مهنأ ال

 تالاملا لع الإ ید عقن الف جذافا ءاقتنا ق ظحلا ئيس نوكأ

 ةيضرملا وأ ةذاشلا
 تاودالا ىف طقف مدقت اننأ , , یمھف ردق ىلع ودي نكلو

 لإ من ٰیمدآک انكلو . , ةیسیطتفللو ءابرهكلا قو تابكالاو
 ًاضعب مهضعب لكأب سات افإو . . ةيناسنإ ال ةبعال . . فلخلا
 مر لک امر نیکو ةكرشلاب

 الع نوكأ نأ وجرأ یرخآ ةرمو
 توپ نم تالیجشب ىلإ اوعیو ءارقلا نححصب نأ وجرأو

 ىلا ثحبلا ىف ىندعاسنو لؤافتلا لع ثمبت ةيط ةيرصع

 خوراصلا رصع لإ وراكلف رصع عم خيراتلا ةكرح نع هبككأ
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 :زو چو زور وژوپ ةقيقحلاو مهرلا اڑا ئ سی



 .ةينوعرفلا ةيط ق حام تاذ
 قيقعلا نم ةلحكمب امنع لحكت ؛ل» ةلبخا
 دا أك در لاحم
 اف دنع اعم ناب لیلا «جابب» لا باشلا ىلإ رظتل یهو قفا
 لسئأل ۃیحبا لإ بهذأ نأ ليج وہ مک , , یبحای
 + ثمامآ

 رھظاف ىدسمي لنا نون قصتلا دقو ؛ لاج یرت كلجأو
 ہلیماق
 ةريغص کس انأف ككابش "ىلع قلت نأ راذحو . ۔ رظناو لاعت
 لابعلا عيمج نم تلفت
 یی انساب اهن تفلب حاب
 یقیبح یه
 .كدسج نول یرأل : كتسدحم ىلع موقت ىلا كتيراج تنك تیل
 هلك

 « كعارڈ ىف ىذلا راوسلاو ۰ كعبصأ ىف ىذلا اللا تنك ی
 ۔ كرفص لع ىذلا دقعلاو



٦ 

 نم جراخلا بلطلا مسلا قشتیو كف مثلي یذلا دعسأ ام

 یدللا ةببج قعلا ةبرط
 نيرظنت انيح نیلا ۃرحاس
 هنوالط ىف بهذلا قوقي كعارذ

 سنوللا معارف كعباصأ انآ
 كف عم یجور ثيلس
 بع ةزيمج نفح ىف ایا سلجم

 یٹیبح ای جووت اغ
 كللا رصق ىف صقراسو ۰ داصحلا دبع وه دغلا نأ تیسلأ -

 نيدشنلا عم ان اأ یفأ فومو -
 یرخأ تاعيوس ةدع دبعسلا انموي لجؤل نذإ =
 روهدلاو تسلا نم لوطأ ثاعبوس نوكتس -
 رٹلا باط ثقولا لاط املك -

 ۔ فاطتلا ىدبألا ثقانئاو -
 سا لع اسيا نانالا بكيو ناح ىف اهدي كسي

 .انيح لو , . ماع فلأ انه اناما شیعیس -

 اپ ليز
 ای لإ تلاع ةعرسب هم تغ)
 .(اهرجح ىف اريل دهد امنأك ةفرتم من ماد امنبع یقضت یهو ءاسملا ق)

 یسفن هبت نم تبلط یشارف ىلع لیلا ىف

 هتدجو اق هبط

 ةضیرع قإف درولا بارشب ودعنا
 . یعارذ نيب هيحأ نمب ملحأ
 یملح نم ینظقوت الأ لقحلا تاشارفب ةيط تاب اب نكفلحأ
 ( بدح رهظر بم فا بیل ًزح حابب داع دقر لفخا دعب دفلا ءام)

 اپ هردص لع اب ءابوب» کلا هيل لع لعدی)
 تاتو ايطخ دقل , . یم يح كللا دأب فوم . . نأ -

 عا هل تخف همانأ صقرت اھآر ...تيطغ
 یه مز دن و. . كلما ةجوز نکن نأ تلق ٠لا

 ىدلو اي كلملل ةجوز نوكن نأ ضفرت
 لو فعلا نضفم هداج : ناتسل الب زوجع كلم هلو

 ةأرما دجوت ال -

 ةليلخو ةيراجو ةجوز وعبم
 نيعبس ىلع ةلضفلا نوکت نأ اًريثك امرطي

 ریست باقر
 نفت نأ تدوعت اك یدلواب ین

 تو قح -
 سالا لعجو ٠ دي یکبتسو كنار وتو كتوص دوجیم لب =

 لاما وأ فلكت الب ذيج نوكي
 نامرملا نم توم قوس -

 نم توت سانلا اھناو ۰ نامرحلا نم ٽو دحأ ال =
 ءاونرالا ہلقی , . شارقلا ىف توو لايخلا ىف دنوپ بلا
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 یحیف شطملا اأ ىدلو اي تي ىذلا وه هاوترالا
 دعب نم «ق» لعفتس اذامو -

 كلذ دعب اهلغشت فوس كللا موم نكلو . . رک یکبتس معن -
 ,ءاكبلا نع

 هيأ ردص ىف ہھجو نانی حاب)

 كب نونقتبو دباعملا ةدمعأ ىلع كم نوشقنب فوس ۰ سانلا

 نومآو سروحو عر لثم الاخ نوكت فوس
 توف ترم

 یگلل رم فر
 ها ىف عرصب قلا ریس لععرک روس زرجملا دل

 ال منم. یمج نوترعلم .. تهك نی. . قابطأ
 سرقتلا جالع ىف روحتنح بیطلا حلفي , ,مألا نم
 ف ق مسيو رخآ ی ىل اوھدنسا . .رصقلا باب ىلع ہوقنشا
 کلن  اهمسج یتدن ؛ یئو ةليمجلا ىمورع لع لعد دغ

 نبأ . . بلا ةرارح "ىلإ ديعتو ۰ یمالآ نم قيوادتو : اهردصب
 بادل دین ىلا هباشعأو هوصخ» نهاکلا
 ةريقاقعو نوبأ مح نبأ ؟ هوراشتسمو بع روح بیطلا نبأ
 + هام بیقال ىذلا ءايرب» مكملا نبأ ؟ةيرحسلا
 (بح روح بیطلا لعدي)

 قلا بیطلا اأ كيوانف یه ام . . ىل مولا لدنع اذام -
 فوم قو: قران باشعأ نم اهرم كل ترضختسا
 , كتيفاع كل نادر
 جالع ىف صصختم :كلا جرش مارا هنومسي رعآ بيط لعدب)
 نم داع لرادتي نيح یف . اول بر كلا لع لیب . رسولا
 هما مله قلا ثب يفك هاب مار هكا نیلا ناف

 مني نم غرب كلا عمسن)

 دالبا لوط ىف ییغ دحأل الا ديرأ ال 1
 ليئاقلا ماقتالو یسا الإ ةدمعألا ىلع

 عراك ورفن اأ , , ىاوس ضرألا هله ىف كلمال , .ىلالإ
 لإ سدقم , . عر هلإلا نیو : ىرحبلاو لا نهجولا كلم
 ۔ نيدبآلا دبأ

 . الو اب ليئاقلا كلت نم اريك ادع انلزأ دقل -
 .اهلك اهربّطح -

 :یالوم ای ةعاطو اس -
 ماسالا لإ درعيو ءافجماهیاصآ عقری)
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 ینکلتو ؛ اهمسحي تقدر « ىن ةليمجلا یسورع ىلع لخدأ اذغ -
 غیر امو . . ةايحلا مت ام . . یمالآ نم ییوادتو : اهردصب
 تولا مزیو ناسنالا دلي نأ

 (بیطق ىلإ تفاع توصب سہ اج ىحتلا دقو ءابوب» مگحلا)
 ثم موي لك حللاو ءالا یف هفت عقنی ىذلا نفعلا زوجعلا كلذ -

 هرمع لوطيل ةجنرلا
 جلاعت راتلاب دیدخا جلاعت اک . . ىهلإ اب كتکح مظعأ ام اًمح
 حش اًاحش هم تلعج دف كلا اذه . . نواب نیربکلا تنأ
 غیر: مقلطلاو باصلا برشيو :٠ ةعاسب ةعاس ةايحلا
 هجرش ىق عفیو + ةيركلا مەارلاب هسفن كلديو + لظنحلا
 اهفيلاكت ىواست ال ةسعت ةايح نم ةبفاضإ ةظل لوسنپل اوبل
 ملعب ىذلا بدؤملا . . توملا . . الا سردلا تقل كلذ دعب مت

 نوبت ال نيللا لک
 ذلل ىق سمیر ءافجعلا هعباصأ مطب لاز ام كللا)

 + یفیا اهمسمي یتدنو هىق» مم ا یسورع لع لعدأ ادع -
 لباب نم ةئامر لثم ىهشلا ریدنسلا هيدي ینکلدنو

 :ناکلا ین ىف . .ةنس الآ الل دیر

 ملات یقرألا نوني نیرافخلا نم ددع عمو را ماع
 اأ یقرألا ةعطق ىلع ران یر ماعلا

 هتوف نمو < وعرف رصع . . اهضعب قوق روصع ةلالث مات انه -

 ريش لک ىرثأ زكاته . . ىمطاف رصع هقرف نمو ۰ قامور رصع
 - ًايهذ هلقث یواسب هبف بارت
 رات اخس تاكملا اذه حسمأ نأ تمطتسا اذإ
 الاخ نب بکا فوق
 :افاتپ . .راآلا ماع ىلإ اب لوويف کم ىلع بازا رطب لالا دحأ)
 .(ةركم ةسمب اهصحشبو ٠ هرعب مام اليو ٠ ةينض دي لاما

 ةدجو قمع ىأ لع . . فوعرفلا ربععلا نم قيقعلا نم ةلحكم -
 ؟ةلحكملا هله

 اتق نيتس قمع لع -

 ۳تن

 ىذلا عراك ورفلس رہاقم نم نوپرق اننأ كلذ یعم -
 . , فقوت البو ةعہب اورفحا . . اورقحا . , نريخيراتلا ہدوجو

 غیرافا بک لإ فيضنو , . اميظع

 (سمر ةلسكلا بقي لاز ام)

 اح ةرظن ىأو . . ةلحكللا هذبب تلحتكا نع ىأ یرت -
 لم لو , ایکس عومد ىأو . . لحتكت یهو نيملا كلت یق
 اني

 را نم انوي يا دعب
 باز الإ جر لو. . نویخب لالا لاز ام
 .(الطفلا ىف ميو ی ىف هيو جرب را ماعو
 ؟ عراك ورقتس نيأ -
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 يج ىف راگلا سدنهم هيجيق)
 هدوجو ىف كشلا ىق قح ىلع ءاسلعلا لعلو . , ةبذك هلعل -

 تاللا روصعلاو -
 كمامآ ةثالثلا روصعلا ىه هذه -

 ر (بارلا نم ناطألا فالآ ىلإ ىرثألا سدنهلا راثأر)
 ۔ اللا روصعلا یه هاه . . بارت . . بارت . . بارت -



 ليل تقلا
 نابلصلا نم تاثم , . نيملعلا باقم ہارحص یرن ةيقلخلا ىف

 ودي . . ارج ةيصق تانک لامرلا لع ةصارتم وديت ةیشخا
 جورطم یسرم ىلإ یدڑپ ىلا تلقسألا قيرطلا

 . ىزيمنإ ىركسم يف شک یز باج ىف
 اقرغ هيف نيملعلا ةسارتسا نم عاطق رخألا بالا ىف

 ىلع ةريدتسم ةعاسو نييسركو بالودو ةدئمو ريرسو ٠ ةعساو
۳ 

 جراا ق رعت جايرلا
 ةيلاع جاومأو . .رحبلا ةشوشو توص
 نم لوزنلا لإ دوعی مث عطقني مٹ لزتي رطمو قربو دعر

 ديدج

 عمو هيج نم دلیبن ةجاجز جرب یزیلجنالا سراحلا یرت
 ندندي مث ةعارش قانع
 ال ال . . ارم . .الالود -

 قرن لاخي نأو . . لولم هو. . شحولا نالا اذه یف دیعو ه ونیز
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 سلب در . .رهج ترصب ءاقلا قو تارشلا ىف دحر
 اہ ہر وه

 (هسفن لإ ادعم یرکلا ىلع ات

 هجولا عفصت ینلا حيرلا هذهو . . درابلا وجلا اذه ہوا -

 تنك قاكر مشأ . . عطقتب نأ ديري ال ىذلا نيمللا رطملا اذه اب
 ماع فأ نم انه ًاظاو
 .. هلال دوب
 ہہ و

 لوح ناکلا لی وهو مغير هنوع ىدص ىلإ اص فقوتي)

 تقولا نأكل , . شحولا ناكلا اذه ىف ىرخأو ةظلل نيب قرف ال -
 :ثعیلاو ثوملا دعب ایف شیعن ىتلا ةبدبألا اناکل . .رب ال

 ناکم نم هلاپ
 هيف یا را بابا لإ جبر ةضفنم الماح جرير ككل لدي هاز)
 قط عسب . ..ییرو ثاألا ضيفتت ىف أديب . لا لعد .. دات
 .(ةقهم ىف ريتني . بابا لع

 ؟ كانه نم -
 .(ةعضاو تافزعلا عیسی)
 .(انحأ دمي الا . , هحتفي بابا لإ بهذي)
 (عيمب رهو هلوح تی هل ىلإ حرج

0 
 دعب نموأ برق نم یوب لو , درب دحأ ال
 (باوبأ ةدع لع تاقرطلا ديدج نم عین

 یر سد ىف ثقتي
 . باوبألا قرطي ىذلا نم . . كانه نم ۔۔وہ . هه -

 ددعا ال
 ق لا سیہج

 لع ببصلا ةنالع مسرب . .ةفاخ ةديعب تاقوطلا عیسن) تيرافعلا ىهأ -.
 حبلا اظفحيل . . ىهلإ اب . . ربع
 :تافالا قیرطلا لع ةبرع ترص عیسی
 تور انور ترص عقرپ
 قيرطلا لوآ دنع اهجیا ام رهن
 الل بعلب سراغ یر
 كشكل دنع فقوتو ةبرعلا برلن

 از الي ديكر ناک ىنلا مدقلا دریا عرف نم ملا
 دما باب حب
 ایا قوم بلب قودنص هدي ىفو دوم الح ىف بيهم لج ليو
 رهظم هيلع دی. ةحصلا ىداب قشم هتكلو . . نييرألا لوح لجرلا نم
 يجو حالا مرام بهم ههج . .راوألاب ارقي نأ ارد نیل ةداسلا
 (سراخا لاب ہعمسن . . نانعتم ناتلفان ہایمو ةيلاع

 .نيمطلا ةحارتسا انه -
 ۔یدیم اي مت -

 هال تیل ةیاخ ةفرغ دجأ نأ عيطتسأ له -
 یدیمای دكؤم -
 ع

 .(قودتسلا هع لمحیل منی یراغا دجر



 , كنع هلمحأ نمد -
0 

 حمل سراغا هسقپ)
 :.انه نم لضم -

 تعاتب ةعساولا الا لإ ہدرفیز
 (اجراع سراغ

 ةةدراب ةلبلا نإ .. ةقن ةيطخأب كل یاس , , ةدحاو ةظحل -
 فر ہک فق ان. . كٹکل و اذ . الحلا ىلإ جراب ساب یر
 0 لاس ہمذ صغر
 ىلا قئاو ان . . هیأر ىفإ . . لیق نم هجولا كلذ تبأر نبأ

 یار ابرو . . ةقيحص ىف امر . .ةروص ىف امر . . هبأر

 ملا
 دويلات لثم ةی ا خماش لجر نم هل اي
 زودناموکلا نم ةقرف دئاق هناکل

 او انأ . .وأ . - مويلغوأ , .كرامسب هنکل

 كيكو ۔۔ ىو .. نبأ
 نم ياب هعمو جرب مت كشککلل لعدي . . الاب اهزيب مث أر رعی)
 کاپ نا أو زب في ام هارن .. قلا اب بحلب . . فوصلا
 ابا سو قره لعدیز
 1 رسا لع اهعقب)

 دبیر هل 2 یه ۳٠
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 میل هرمأ قیرطلا ىلع راس در -
 .(ةقرتلا هل +یس رفرز

 یدبساب دج عضاوتم تنأ -
 :(دریالو ملا مدعب ناخدلا ثقبرقرق)

 ۔ .الیوط اثدنع یدیس قبب لهو -

 , . ماهإلا ىناتاوو رجلا ىئبجعأ اذإ لایل عقب ابرو ةليل اير -
 .(ةقعد لت سراغا)

 ملا لوقت . ..ماهإلا -
 لمكأل مهلت يب نع العاب تاونس نم لوجنأ انف . . معن -
 رده عت
 :یگآ ةت ىف سراغا)

 . ةيرعشلا كتمحلم -

 , , برحلا نع . . ةيرعش ةمحلم بتكأ اف . . من -

 رعاشب ةلبللا ىنلأ نأ ةداعس نم اهي . .رعاش نذإ ثنأ . .ہوأ -
 مظع

 ؟ مظع رعاش ىنأ تفرع فيكو -
 ی ًالجر نوكت نأ دبال . . اًميظع اًرعاش نوكت نأ دبال -

 اتم فقي سراح ا)
 .(سلجيل هام رٹالا)

Vê 



 یس ہم لات مل ناال تا یہ + لايلا كلت لثم یف ولج رمسلاو . ۔ ليوط لبلا نإ . سلجا =
 رضحأ نأ ىف ىل نژأت له . . ليوط قيرطلاو قم ناکرفسلاو كلت ف تکرتشا كا ودبي . . ناكلا نعربثکلا فرمت كنأ دبال
 .. لوطت فوم اتیاکح نإ ۔.ءاشعلل بع ۷ برطا

 عتامال . .ًاركش - .ةسماخلا ةقرفلا ىف ايدج تنك من -

 مپ هک لإ قيرط ىف هارو . . هيدي كوفي هو سرخ جر مظع -
 7 84 شحوملا ناكلل اذه ىف ةماقإلا ترتخا أل پجعت كنأ كشال -
 یا اج دا راس چو انا ىف قالمزب قحلأ نأ هيف یتماطتماب ناک ىذلا تقوا ىف

 + (هسفن طاع مفي رهو : ماعطلا هعمر جراج مث البق ثيل كدكلا لدي :پیرغ رابخا ًالف اذه -
 هر أ مفآ .. لبق نم هتبأر یکلو - لعأ ىل سيلف , , قالطإلا ىلع اير سبل هنإف ىل سناب امأ -

 ار وھر اهمأب لر ىشعيل موفي ولا سفن قالا یر امنی) راقلا هذه ىف  .انه قايحأو لهأ لک غار ٠ ارنا ىف كانه

 جو جزا رضخر مو روم ایل ایم ماعطلا اناج سراخلا دو ال فيه نفي ىف قرم دا تان لإ پا
 اف تو قاب اه
 لآ (ةماصراب رئازلا رظب) تم ظر

 هاو منہ .. هوآ - (ةفكرم عياصأب اًريثم مالكلا لا سراخلا دره
 . , مظع رعاش ةدئام ىلع مدخأ نأ ةداعس ابا - لراش دقرب انهو -
 سلجا . . كوجرأ . . ىعم لضفم . . كركشأ - ؟.. لراش -

 ون ىف اللام لوقيف ريكلا رابقلا قودنص ہرظن ثقب اندرا سایر ثعطتسا ۸ انأ قرع اک هفرع كنأول . . لراش فرمت ال تنأ -
 جر مو اع هقراخت نأ

 !راثيجلا ىلع فری ىديس نأ ودی - . . فرمت اک هفرعأ نأ دول ینإ -

 ۔ ام ملا نأ عطتسأ مل . . ةيدق لیلا فصع دعب ےک مو عفت ىلا نا لاو دی عا یل رو يني كرب سزالاز
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 ولا

 رال

۷" 

 راقسومو . ۔رعاش . . عئار اذه =
 قف محللا قط هل مدقيو  هغبفل امك بصي سراخا . تم ةظحلا

 مع فل بمپ . .راباو باجعا

 ۹ ! لراش كقيدص نع ینثدت ل كکلو
 نإ فا هلع ودیبو حبر , , مايأ نم اهلي , . معن , . لراش =

 (تمهلب ذولي مث) , , عيظق «یش برملا
 ؟ كقيدص تام فيك ىل لفن ۸
 ےہ ےن ںی
 هاوضآ یرب هک نبع بجع) نیمطلا ق ميكلا موجملا ةليا تناك

70000660 
 تلاژ ام . . تابابدلا میزہو , . تاشاشرلا ةمدمدو : تارئاطلا

 كلت لک ایلع رت رلو ةظحللا لوح ثديت ناک لذا كمت
 نیلا
 نو نمود اکر اقا یئک اس ا بو ءالؤه لك ناك اهبل
 ءامسلا هذه ثتاكو . . ةايلاو ةكرحلاب الخلا ةحاسلا كلت
 لب كانهو انه تولا تاخرص الواو . , لا فالآب ةئيضم

 ركسي مدلا رظنم نإ .  عئار یراس لفع ىف هنأ اه فئاولا
 نا فری الو (۵اعض باغ ابع) ركسي مدلا رظنم نإ كل لو
 ايرج نم الإ فلا
 تنك الاط ااوعأ نم ضجترتو : برخا نم فانت كنإ
 ىف اهروص ىرتو ٠ ةلورلا ةنسلأ ىلع اهرايخأ عمست اع

 ناويح ىلإ لوحتنو « لحي كفلحو ؛ رودي كمأر
 , , مدلل نافطع ناويح . .فوح ا قرعيال سرتفم

 ايدي ىف یکنوسلا روصت درجن نآلا كطصن كئانسأ نإ
 , .قابحلا هتم لتستو لجر بلف ىف عقدت

 یرعاشو قئاش رظنمل هنإ (ردن قر ینقدص كطصت ال انسا نإ -

 لم عوبتيلاك رجفتب مدلا ىرأو , , نیما ىأر تولا ىرأ نأ
 بھ

 اذه تشع كأ دبال , . نيم نونجلا انس ههجو ىف قمع) =
 كلت یف ام اوي هلقع دقق نم الإ مالكلا اذه لوقب ال . . نونجلا

 ڈنوئج ا ةبعللا

 . , لانه ام موي لقع ثدقف امر ىردي نم -
 لع رراشب) ةمعانلا ىدبألا هذه ىف بلا تبتت لتقلا ةهم نإ -

 ااذإ ةمعو سايح ىف لثقا , . لا. . لقا . . لقا . . لتقا (هبي

 , , شب ةوشت نم املا , ,«یش لك نم ىهتت نأ تدرأ
 ؟ ةليللا كلن كفيدص لمف اذام -

 + طیب مدت نأ انيلع ناكر . . یمامأ ركرم ىف براحت اتعاس انك =
 نم جوزكاننوطب لع فحرت انکو . . ةهدملا لباق نم رانس تحت
 مث ٠ ةيودي قبیل انسومر عفرت ىرخأو ةظحل نيبو . ىعاقألا
 لغ تمصبر ديداج نم فحرتو ۰ لمرلا ىف انسوعر نفدن دوعن

 بحسو ؛ بابغلا تقش ةيداعم ةبابد انمامأ ترهظ ةأجفو.
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 انوغ مدقت تذعأو . حيق "اهسأرب تلطأو ٠ ناخدلا

 ةظحل لكو , . ناريلا نم اخساک جای انلوح ةبراض ةبيهر ىج

 ديكأ ثوم نم انبرقت تناك ىفمت
 صاصرلاو بيهللا نم ةيطوبطخأ آعرذأ انوح دب دبكأ توم
 ۔ نویللا ىف دحاو لمألاو
 ةزجعب
 ةبابدلا جري ىف ةرغصلا ةوجفلا كلن ىف طقسف ةلبتفب لت نأ

 اهقئام ىف رجفتو
 تولا ايف سلمي تارتمبتس ةدع نم ةوجق
 السا ةرك ةبعل هعم بعلت نحنو

 ؟ةلسلا یف ةركلا عضب نم

 بزنی ترلاو
 الأ لع یشب هنأكو ةينيدحلا ہاطخ عفو عمأو
 نع تاب لوح تفلحاو , . مات لولم ین رعشأو , . فمئرأو
 ىف اهب یقلت ةبودب ةلبتقب عفترت لراش قيدص عارف ىرأف , ةدجن
 راجقنا مث . , برتقت ةبابدلا ريرصو تمص ةظحل مث . . ءاوفا

 جملا ىف ةلبقلا تلو .
 دق , .اروه , . اروه . . حيصي وهو یتضحبل لراش رففبو
 قربو رفصي + ىشو ید حفلت ةخاس حیرب رعشأ مٹ .  انرصتنا
 ظئاو . . لراش تکسیو . . ىنذأ راوج ىلإ قبلاک

 حبصأ دا . . یل ای نكلو .. هعارثب ىضحي لازام
 * ,. يفتك نيب نم هملرپ ةيظش تحاطأ دق - . سأرالب
 نكلو , , ةروفانلاك مدلا ام رجفتي ةيهر ةوجف سأرلا ناكمو
 ةظحلا نم الاب . .ءامرخ ةوشن ىف یتاتضتحت انئازام ہاعارذ

 ةعیظن

 نأ دیربال , . سأرالب ةلج , , هيدي انلكب ىف كسب ناك
 هحبم عمسأ تلزام تنکو . مال اح یقرافب
 انرصتلا (الب ترص لر انرصتتا دقل . . اروه

 ,( بم ناف تاب سزاغا ., قرط تص ظن
 ةييهر ةلبل تاك

 اسوباك تناک امنأ لا لییب انا

 ىف ایر ایک اذكه تلدح نأ قدصأ الف امرکذل اًنايحأو
 ,٠ . لب ابلاطو یساوجب اهتشع یو ۰ عقاولا
 انرصتلا دقل من

 داع نم نطولا ىلإ اتم داعو
 . .دقر نم بازلا تحت دقرو
 ... نيللاعلا عم ةدوعلا عطتسأ ل كلو

 , ىئيقت لیتنوت ا لراش یمارلپ اًمئاد رعشأ تنك
 ايحأ نأ ىل دارأ هل . ءايحألا عم ايأ قآ رعشأ تنكر

 . هقرفأ نأ طتسآ لو
 کلا اذه ىف هیقم ىلع سراح ین نأ

AY 
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 قايح تثاك انهف ۰ شحولا

 . ريخألا ىدقرم نوکیسو
 , ( دامس هی یزو سولطا تکسب)

032 
 5 ىف تيم اراب یت امك ةدحاو ةعفد اھترجیل ةجاجرلا نم ناک بصبر
 ., (. , نام زا اعز

 رار قرو دعر) . (..جراطا ىف حير لیرع)
 ۽ برطن هاله ىف لوقت اذام . . ىدايم (تفاخ ترمى
 .. زیو هيلا لإ ہمآرب لام
 ناوث ىف تولا
 ناوئ دنا

 زایطا ةديزو
 :نارنلا ةممط
 تكروب

 ٹ ىلع

 فا یدلوم ناك اتهو

 ناكرب
 ناردألا فالآ لضت فويسو
 ناسنإلا لاطرس یرادنو
 ناسنالا ناطرس نم
 : دال هاب ةرشنا ىف سراغا)

 نيا

 سراغا

 كيلق نم رعشلا لوقت رعاش كنإ
 , ماقلأ .. تاصاصر كئالک

 .(رعأ تايأب قلي ... اراش ها رتزلا)
 كسلا لمجأ ام
 ناكس الب یداولا كلذ یف
 ءاوخلاو نوكسلاو تمصلا لمجأ ام

 هاجر الو یئم ال
 نافکالا جسني نامزلا لمجأ ام
 ناعيرلاب تاماطا جوج
 نابلصلاب ءالخلا عرب
 . برلا ف هذه ...من
 مپ برطا ىف هذه
 تمص خر
 طا ىف حارا یز
 ار قر دعر)
 لع اوامر را اذه لع كتافوزمم عا نأ بحأ مکن
 , كراعشأ لثم ةبرطم ةعئار اپن دال (قوعملا
 .(قردتملا ىلإ رظب نام مايعو ةیرغ ةماسبا ىف رتا
 , .راتيلا اذه . .هوآ -

 جی قودنصلا لع لم
 الاه نكي م قودتصلا لعاب رن رهو هلع یم دایی سرلغلا)

Ar 



 سا

nt 

 اشر عفدم نكلو رانج
 .ةيمنهجلا ةجيقا آلا لار هو ررشلا ايم ریاعبر ناعملل ہابع را )
 ققودنملا ىف ةدقارلا

 هتاكم نم هطقلب شاٹیلا فدا لع لبي
 مقفل دز لع دیو دادعسا عفو ی فقر هی لع ةأجف ضفتي م
 معلم ہار لإ رپ سراخلا

 هه . . جز كش ال ثنأ , ,یدیم -

 نإ مال ان .. ال یف ساحإلل رق ال ہرا قدعم ترم در

 .ةباوهف رعشلا امأ . . لفقلا ماض لتاق ان | قعانص

 .غارفلا تاقوأ یف اهسرامأ
 گلو

 لك . . لنت نأ نآلا انيلعو . . لمعلا تقو ناح دقو (ةعارص فز -

 ضو لسکلا ىف ةيعئتملا ةلبللا هذه لاوط ثقو نم هانیشف ام
 رمشلا

 یدیساپ کلو -

 .عيشبو ہایم ظعمت) لأ نأ دیرآ . . لأ نأ ديرأ عطف ترص فر

 رهن ةيج ناسآ نع هاف تر در لإ هدب نر شاشزل عع
 سطر لق عم لمت نم لك ذيج اهر در ةحسلا كف هيلع

 لقت نأ دیر اذام حیسلا یجب . . ىديساي نکلو (لسو لر

 لا ىلع رانی لعقلاب ىلق كلوح مہارت نم لك نإ , .انه
 بالا اته تحن ليف فأ ۸۰ نم رٹکآ

 بال مهلقأل ديدج نم مہئایحإ نم دال نإ (دوير وه قو + رو

 دايس اي نکلو (لقعلا ٹافم نون مه نأ دقو كحضب داکیز : سريا

 ؟ تيك

 + قايحلا ةس ىه هذه رو

 ةنسلا هذه عضو ىذلا نمو -
 , لاثمأ نم نوحلصللو ةداقلا -

 ؟ لا مہتعانص نوحلصلاو ةداقلا لهو -
 ضرألا رفا ةلق اووکپ نأ دہال , . قمحألا ابأ مت غرام -

 ديدجلا مهسرفل اودعیو ةيدقلا ةلاخلا نم
 ةعشي ةصقن نإ -
 طلب ةیقیسوم ةقوزعم . . ةديصق . . مار ةبنغأ یھت لب -

 رظنا
 سرا ی ءاوفا ىف صاصرلا قلطیو دانزا ىلع طنضل أديب

 هنأكو مد الت صقرب ئازلاو بعرلا نم الشو ای زف
 لک یف صاصرلا قلطبو . , اب صقربو هقوشعم راقم قشاع
 ۲ ۶ درب توصب لوقي وهو ةوشن ىف هاجنا

 فن تنأو لتقت نأ تمطتسا اذإ الإ . . ئاق حيصت نل ك

 ۔ ثوملا نیرخآل تمنص اذإ الإ ةايحلا علت نأ عيطتست نل

 دف كن ماه
 . عیظف ءىش اذه نکلو -
 نیا ولأ نم دحاو تنأ . هات لجر كنأل اذه لوقت تن -
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 را

۸ 

 رماوألا مييلإ ردصت نأ یوس مه لمع ال نم, , ةدارإ الب
 ريماسم كروغو تنأ ... مبألا نم موي ىف اعيش نوكت نل . . انرماوأ
 ۔ .اهدرقت ىلا ةرملا ىف ةيفص
 تولا ةبرع ةقيقحلا ىف ىه ةيرع دوقأ نأ نم لضفأ اذه
 . .ءانقلاو
 ةبرعلا هله ق رامسم تن

 يع بعر قزفقي سراغا انی كحضب وهو ہاجنا لك یف صامرلا قاعي
 اش
 هل سراغ لإ قافتإ ىف رظنیو . . قالطإلا نع فک

 درت م مآ ترآ

 ىف توما ءاقل نإ . . ةهاغلا هذه نم كئافش ىف لمأ ال هنأ ودب
 اتیغ كمل مل ةقداص برح

 بولغلاو بلاغلا . , ةدئاغال هنأ تملعت دقل . . تسلعت دف

 لو لكلا سد. , یمامآ نیرساخ نيموزهم اسار اھالک
 دال . موزه وه قيقا رصتلل ناك ابرو . .دحأ بسکی
 ات نم مولا ضرئقتو ذحشنا اید ةزيزعلا
 ابروأ نم ةدورطم مویلا تقت ابروأ نم ايثامأ تدرط ىلا ىدالب
 ؟ اسست اک ةقداصلا برملا هذه تناك يف . . باب ىلع ةذاحش

 یا اینال . . ةبافكلا هيف انهو . . تمزا ةركفلا این

 لا یهو . . مکنرکف ترصتا دقل . فاکر اصتا اذمو ءافلحلا

 سرا

 ؟ كلذ نم راكأ دیتا ۔ ۔ نال ابان مک

 سلفي انيحو . . راكقأ كسأر ىف دعت مل هنل ذ

 . قيرطلا ىف لماكلا سالفل نأب ةراشب هذهف لقعلا
 ؟ہارٹ شاشرلا كعفدم انل لس لهو -
 1 . فا مکل لمجي ها -

 كلذ فرعأ ىلإ مهفكم نمر , . كلل دف. دا. . دا -

 ريست كتبأر دقل . , ةعرشملا ةماقلا هاهو .ةيبنلا كلتو توصلا

 تلعتشاو شویج ماعلا ىف ترهظ نأ ذنم شیج لک ةمدقم ىف

 رعشلاب تولا ةلحر لمج ةبسانم لک یف كنعمسو . . بورح

 :٠ كفرعأ ىفإ ... ةقببل نانا تالاب اهيرتو
 . هجو فلألا وذ ناطيشلا ثنأ ایس

 دلم ةينطيش ةكحض ىف رجفي مٹ ..كحصب مٹ ..رثاا مدیر

 لا هله تسلآ دق .. ةرقلا هده نم تأ

 نهب نم همأر تعزتو لراش تلف ىللا تنأ . . یدالجو
 هک

 ركل ثبو امر . . لراشل ايق مكحلا كتي هل هذه -
 ٠ لاح ىأ ىلع ثوميس دبال ناك نإ م , ةمدخلا هذه لع

 نأ . . نفل اذه لک اف ةيارد ةئيم تو نأ نم عنب ىلا اف

 ةبرعش ةروص | ىقدص . , هيفتك نيب نم اذكه هر ربطت
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 املا بکر « زاها اب ردت اب. مار ةيدأو
 رک له . . ديدجتلاو راکنبالا نم رٹکلا ايف ةت نإ مالحألاو
 ھودح رأ اثر ةروص حلصن أ

 ديرب ناك هکلو 5

 كلذ عمو شيعت نأ ديرن انك یرمأ ةلأسم هذه . , هوأ -
 ؟ . . كلذك سيلأ تون

 تام کلو . ةايخلا نم ااطوأ یضقنو نسلا ق نعطن نأ دعب ۰
 القطا

 ٹل ةكرع ةرثؤم ةصق نم اه اب -
 ةقفشلا فرعي كللم لهو
 قطاوعلا لأب یتدنپ ىلق نإ . . ىفرعت ال ترس ةكرح ف -

 کم ناک لهو + فطارعلاب لافتشالا وه لمع نإ , . رعاشلاو
 1؟فطاوع نودپ بورخا ذه لک موقت نأ

 , ةبذاك فطاوع -
 . قأش سيل اذه -

 هرو اھکرت تن هارو تأ -
 "يف مكيزاكأ نرس م موب لك دوبذكت الاد مكيأد اذه -

 نإ قمحألا ای رب ىدحو بورخا هذه تلعشأ لاکر
 كهجو درا ايه . . مکتیط ىف سیا بش مكيف كرحأال
 ةليضفلاو ةنصملا ىعدي اني ناسا نم ىغأ ودي ءىش الف
 اب هلوح تبر یش لك لإ ہعفد ىذلا وه ناطبشلا نأ معزیو

 روف

 رو

 قم قو اللف تاو . ریسه تح تمیو . نامش ی
 تال
 نم . نام نم نیطایشلا تبره دق . . انه نيطايش ىرأ ال ین
 ةیقدنب ةقلط لوأ
 كمال نم ىفأ قمحألا تجر ايأ
 . . نوسطو ریداجبلا كتقرف دئاقل
 | طیب رهو ةيركسملا ايلا ىدؤيو , , فاو سراغا یضطی)
 مک هچول اذه ىتهذ نع باغ فيك یھ اپ , , رد بلا یدیس -

 قمحأ اأ
 نم خي يالا ىف نطالفأب فرید ام نسح الع مس قر :

 دافي عفر

 بلا ناک بصو -

 اب كفارتعا ىلع ةأفاكم كل ناشين مای هیج

 را لع
 .(ةيركسملا ديحتلا یدزیو رخأ انالس برضيف درب سراخاز

 نا لایحه ا فو یی -
 :(مارسار رابكإب ىف اًمفاصم هديب دز
 :ءدیفن تفر اناما سپف لا نال
 + (فرعو رئاو ىف یل
 : (دأ شیر ةیرخا عمل ةيلبصت ةطيرخ ةدئالل لع طس الا

 نم مه . وف مهتيحإ ىلع لسن نأ انيلع لیق فلأ ۸۰ -
 دیدج
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 من ىف التاق ايا ها ىلإ رظنيو تو رهو موقب سراخا)
 ربداچیربلا یدیس -
 فرم . . لئاقت نأ ديال . . برملا ىه برملا فرم فد 7

 لئاقن الو ايدج نوت نأ ىنعمام

 يبو ومو اتالم برغيو یدیسای نكلو
 ماعم بخ لمفن الو كردص ىلع ئيشليلا عفت نأ قمم امو ۳

 قوأ .. ليلا تاليطسا نوا. .ةفيرشتلا ىف لغتشت نأ
 دی یر ول ءارو تالاحلا نسحأ لع ری وأ ۔ لا
 ناب انوحلسي اذال الملا تودیرب اراک اذإ حصر 57
 ۲ تارجضلاو لباقلاب حت یتح نزاخلا نو اذان ؟ ةشاشرلا
 ؟ ةيرذلا سودرلا تاذ خيراوصلاو تالاقلا نوعنصي انا
 نيك . . لثمو . . قمحألا اأ دايعألا ىف اتوقلطيل ال

 تاضارعتمالا ق یشلاب . . «نكك ريداجيرب هنأ تیپ ذأ

 تیئاب حيرص فارغا . , هی منل نم مهسضأ رجب -
 ةرمضما هيلا
 , توفا هب -
 نم فئاع هل ہمیق تح ديدح نم رد سبلي دحاو لک -

 قطعي مث ءرخآلا نم فلاع هل هسدسم وشحيو هرخآلا
 لک ةصقلا سنت اب. يالا ق فوحلا نم صاصرلا

 هلله . , فرخلا ىلع ىي نأ نكمي ال مالسلا نإ . . ال . . ةرم

 .. مالسلا موقی اهدحو ةنسحلا تايلاو ةقثاو ةبفاب . . ةطلاقم
 ۰ یه هله

 یدیسای عئار اذه -
 ريداجيربلا انأ . ۔ مالكلا اذه لوقأل ةيشربألا سق تسلا كلو -

 یبلکت ىردص ىلع نیشایلاو یرکسلا یسابل نإ , . نوطو
 یر :

 نيطابشلا نحت , .كانه نیطایشال .

 اا خرصب ابي ىرخأ ةرم ةيركسملا ةيحتا دوم سراطا ضفتي

 ةريخذلا . .ةريخذلاب ىلع -
 . (جرتخا ق رس جابري رن
 . تریو لابخ ىف ہلوح تلی رهو یدنخا ریز
 ٠ (لعفي انام فرعيال . .ًالاح ءارحصلا ىف فق ہارن)
 حسب افرا یف راز
 تک

 وب سل لع را طب... جارو رانأ)
 ااف قم ع
 رب ىرئالو , فلا لإ داع ید یر ديدج نم رولا ءیغب انیع) .(ةييخذلاب لع , .ةريعذلاب يلع , اولا. .مالطلا ىف توص)
 (لصقا ةيادب ق اهايأر اک ةمظنم ةينرم ابا . هم
 7( رهو لابخا ىف هلوح تفي سراح او)
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 ترملا

r 

 ایل ىديس .. ريداجيولا یدیس
 اع امل رق الافیظن یار
 من وهو ناکم لک ق ثحيب سراخا)
 وو ا
 حمب .٠ ناردملا صحفتب)

 ؟ تنأ نی. .ريداحيربلا یدیس
 دیا مثلا هلع ردی)
 (با لع تارقن ترض)
 (باوالا لك لع تارفن)
 ؛ثااک تب سرغا)
 ی یرنال انكلر شاشر عدم تاقلط ترص عسن)
 +( . ظئافا نم جراغ ہناکو ردا لا ترص عیسنو)

 ق كبلإ دوعأ فوم . .ًاليوط پیغأ نا . . قیدص اب اًادو
 دلو دق رہاقلا هذه یفکاس نم فولألا نوكي ذتبحو « بیرقلا
 عقنلا تاقط» ةدينج ةحيذل ةصرف كانه نوكتو ديدج نم

 یادو
 اولا یف رم زففي سراغا)

 ۷( . . اتالخأ نم سيل دحاو درف لق نإ . . كلخأ نأ فخغال
 نولقب ال مهنإف انلاثمأ نوحلصلا ةداقلا امأ . .نيمرملا ةداع

 ةيلمع نإ , . ةلمج بوعشلابو فولألاب نولتقب اغاو ٠ ادا
 ققدص ھاش ةيلمع حالصالا

 بيرق ءاقلو . . كناومأل ةيط تاینخو ۔ . ةديعم هل

 . ( ديرو ادور دعیپ رٹ اع ودي ةیرع روتر توص)
 ۔ (جراخيزفقي سرلخلا)

 نط لإ رظبر
 كين کوب ا)
 .(مملبو هراص لع بيلصلا ةمالع رسوب هان)

 برا انجیل . .نيطايشلا . ,نیطایشلا انا .. ىفإاي =

 .(مانخلا راس)
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 .ليودلاكر سم یا ما لزب طب اپ پ۵۲ را قر
 .نانسأ ملط سیب . . نس فأ هرمع نأ كيلإ لی: طع صوص ليغ لر
 ار. لیا تغ داد ٠ رارعناپ فرت ہدہو . لکونو
 لیا هنأك نايح ىف همه نكلو + لک مبدل ًطرطخم بال اذه نوکب ام
7 
 هو: . سہرا یف رمع ین نم لک ناش ٠ مالكلا بمي ليوداكرتسو
 0 فا نع كي اند
 لأ نم أدل زلف: فو روشاو لباب مايه لوک تس دنع یا
 اولا ىلإ هم
 ريرسلاب ضيفي ههجر ناك . . قدنفلا فصقم ىف ليودلاك رتسلاب تبقلا

 سافر فرراج هطبا تكور : جارشنالاو
 دي طیرخا طسر ۰ للهم مد قرر نم ةطيرع هیج نم حر من "لع لام
 + سم رهو هعبصأب رش حار مث + ةدئاف لع ةفيرلا

 دنع , . طایرا ىف ئه ناكم هنإ . .ناكللا اذه فرعت له -

 ا ةطبزحلا هذهف . .رصعلا اذه لإ تم ال ًامبط هتكلو . ..رباقلا

 كوم روطاببمإلا مايأ نم اش
 ؟نایسیلکوص روطامملا فرعت له
 : عرشی قدرأو . . مالا لھجلا ىهجو لع رهظف
 ريربلا فالا قرحأو لتق ىذلا تولا قامورلا روطاربمإلا ہتإ -

 ج بدق ةطيرغ یر
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 ۔نیحیلا
 جارو  ةطيرحلا نمم ىف رمحألاب ةيالع ىلإ قرا ہعیصاب ردي داع مز
 لعاب ةنوحشم ةینب ضي
 رنک طبضلاب انهو -

 لا یھجر تسک یل مانهالا عمالم هتيجعأور
 يهاذ نآلا انأو -

 .(یاقار فرراغاب حرلوز

 يم بعلت لہ -
 دو الب هل تنفر

 ,ًاييف -
 .(هفلع لورهأ تجرعوهیشآ نأ نود ةرهقلا ناجنف تكرر)
 قو ناو نایک مايأ نع مان ليودلاك اسم ناك قيزطلا ءاثأ فور
 ول ىرعأو هلل نب
 تناك انهو « دجسملا اذه ناكم ةبتامور ذلق دجوت تناك انه

 بامور تاماوح دجوت بعلم ناك انهو .
 اب نب اهفرعيو اهق دلو نكامأ ىف ىشمتي هنر
 تلدح ةيهر ةكرعم نع ثدحتيل تارابلا دحأ مامأ تفوو
 ةتس فلأ نم ضيبألا حالسلاب

 ءادهشلا حاورأ ىلع اًدادح ةقيقد اًباص فوقولا ىنم بلطو
 + كراس ی الو ءادهش ىف رکفی ال لقعو ضضم ىلع تقوو
 ..رتكلا وه دحاو ءىش ءارو یرجت تحبصأ یقالایخ لک

 _۔تقو ایل سيل

 رک
 ارفرع دق راثألا ءاسلع عیمج نأ ةظحللا كلت ىف ىلإ ليم ناكو
 هيلإ انتی مہنأو . رتکلا كلذ لإ قیرطلا
 هع هذ قي
 قيرطلا ف انیضمو
 لی دیو لیودلاک سلا فقوت ٭ ةدلبلا فارطأ ىلع ةفارق مامأو

 لع ناكم ىلإ راشأ مٹ : ةطيرخلا نم ققحتي مث ۰

 ضرألا هنع ثقشلا انأك رولا ءارو نم رش ال رهظو

 نا. ةلبلا تین فوسو رثكلا عات . . یسقل تلقو
 * , ةيصملا هاله ىف لمفت اذام . , منقلا
 جرخأ هندع ءىش لكل دعأ دق ناك ىذلا ليودلاك رةسم نكلو

 اهملسو ٠ بيقتلاب اس ذإو ةبوهلا ةرک و تروبسابلا
 ًارذتعم بدأب اایحو ءارولا ىلإ ةوطخ اذه عجاف ٠ ىطرشلا
 نم مظعأ اذه ليودلاك رسم نإ یسفل تلقو . .فرصناو

 توس انا .نيقيلابو نامألاو ةقتلاب ترعشو . . لوه كولرش
 لم ہل قيمي تکی دوعن

 سالاو ژل دوقعو بعذلا قيدانصب ملحأ تحرو
 لطبلا ناک فيكو ٠ تارماغلا مان لإ ةركاذلا ىف تداعو
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 بلا للستیو ۰ ةقرثل ةميدقلا ناصرقلا ةيقم فشکی صاوقلا
 بيرلا قودنصلا كلذ ًالماح جر م

 لا تراقب وهو هعبصأب راشأو فقوت دق لیودلاکرٹسم ناكر
 + ناگلاب

 رفطا نوكي انه -

 لمعأ تأدبو ىأقلا هم تذأ هم ةوعد رظننأ نأ نودیو
 نم جرحت قلا ةيرثألا ىف فوراجلاب ثبعي وه ذخأو ٠ ةمبب
 < ميطي تع اینو 71
 فی رهو هد ىف ۃیکم ةسدعب رجح ةعطق صحفي ناو
 قدصی نم ,. ىلإ اي... ةباكك انا. . طبضلاب . . من
 اذه . .ملحأ ىقإ عطسلا نم بوقلا اذہیو , . ةلوهسلا بر
 رج هذه .٠ شهدم رمأ اذه , , ليحتسم
 اب مما اب
 ناک ساب قدبو دیدش نانح ف رقي أدبو سأفلا یم داو
 هیبح بلق ىلع قد
 ةدع ىلإ روسکم جولب . ىرخأ رجح ةمطقب جر نأ ثبل امو
 ل هلواني وهو. خرص مث حولا ىف رظنو ۰ عطق
 ؟ نمتال اذن ؟ یعم خرصت ال اذام ىهلإ اي . .وه ها
 ؟اذام ىلع نجا -

 ,زتکلا ىلع -

 رک ی -

 كيدي نيب ىذلا اذه -
 رجح ةعطق یوس یدی نيب سيل -
 . آرا .. را این فا -
 ال ىتعم ال ةطبخش هله -

 فلأ ىواست ةيرثأ ةورث اهنإ . , لجر اب نايسيلكرص حاولأ بنا -
 هج نویلع
 نم له . . "یش مهفأ نأ نود ةرذقلا ةراجحلا بلقأ تحرو

 * سالاو بعللا مالحأ تر 0

 ثدجوو : اه دحال لی

 4 ہیلج نویلم فلالا ىلع لصحنس قو . , اًح -

 دیش راكتسا ىف باجأور
 نم دجوي ال نال خیال رتكاذه . . عابنال ءايشأ هذه ىديساب =

 : الموت هل تلق

 نويل هعينو البق لزاتت نأ اٹک -
 .(ديدش راطا یت ىلإ ظفر

 ةدامو ۰ یناطیربلا فحتملل ةيرثأ ةطبخ هذه . ةيرج نوكت اهنإ -

 انه , , تايرظنلاو ثوحبلاو تاساردلا تارشع ابنع عضوت
09-9 
 ىف ةرذقلا ةراجحلا نم ةموك عبجيو ایرتس یف رفب یفیو
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 ع
 انج لهاج لجر دبال ین یسفنا دكؤأ انأو جرفنأ تشقوو
 «عابتنلا ىف مهنأال
 ام ةعرسب ملكتي ليودلاك رئسم ناك قدنفلا لإ قیرطلا لو
 نج لجرلا نأ ىلإ ليخي ناكو ٠ ةقيقدلا ىف ةملك
 نأ هفرغ ىلإ ہلوصو دنع ہلعقام لوأ ناكر

 نم اهلبقي داكي وهو رجح ةعطق لك صحفي عكرو ضرألا
 . ةحرفلا
 تایقرلا نم اذدع رب عرسأو
 :تارم ةدع نوفيلتلا لع ندنل بلطو
 ةلبللا كلت مي ۸ هنأ كش الو
 ايئدلا هله لوقأو فكب انك طبخأو ركفأ ةلبلا انأ تيضقو

 ةأجاقم ىل یخ ناک ىلالا حایصلا نكلو . .نيناجناب ةئيلم
 دونی مهو ةرهقلا برشأ اأو قدنقا مدع لیا دق . . بجعأ
 كقيدص قحلا لاعت , .رعذ ىف

 وهو یقرألا ىلع رام لجرلا تيأر ليودلاكرتسم ةقرف قو
 : قوم توصب حیصی
 نوسرجلا . .رجلا . ٠ نوسرجلا . ىلا -
 نوسرجلا لعق اذام -
 یت تنك نيح ىف ةلابزلا ىف ناییلکوص | حاولأ ىد <

 , كلذ ريغ لمقأ نأ ىنم ًاعقوتم ناك اقام : اهتسنكف ةقر

 , نايسيلكوم حاولأ ۰ نايسيلكوص او
 قيرطلا نم اهظم ىرخأ ةراجح ةموك كل عمجأ نأ یکم -

 ىديساي
 لاقو ؛ درلا اذه نم هيلع یمغی فوس ليودلاكرتسم نأ ترعشو
 : خورشم توصب

 , نایسیلکوص حاولأ انا ةراجح تسيل اهنكلو -
 : قتخم بب لإ هئين تلوحنو

 ۔ نایسباکوص حاولأ ۰ نايسيلكوص حاولا -
 , بي اذاب فرعي نأ نود هبفک بلقب نوسرجلا فقوو





 عقل ةرهز ہلعادب ىرأ لأ ديعب نم صفقلا لإ رظ اأو ةلهو لرأل ی ليغ
 .ءامفعألا الإ نکی ل ةرهز هئيسح ام نأ ف نی تیز انيح نكلو ٠ ناولألا
 لات ءافعأب زيمتل ثلا رھنوکلا دررق نم فورما بلا كلذ نم درفل ةبلساتلا

 هيلع نوكحضيو نارجلا قئادح ىف لافطألا هاري فرم رظنم . .ةنولم

 . لا رم ارمأ ناک یجولویک ىل ةبسنلاب نكلو
 ؛دفلا اہولسأ ىلإ درقلا اذه ىف ةعیطلا تداع اذا

 لا ءاضعألا نيوط لإ أع ابن

 رثكأو :ةجیم ةبا
 ہہ

 اسايس ةعيطلا تيغ دقق ناو ىف انأ . .هب رخت مامو
 نإو ٠ اهلاعم سمطو ةيلساتلا ءاضعألا ءافخإ ىلإ تدمعو

 ولا ىلع ةنولم ةولاٹ ءاضمأك ةملحلاو هافشلا تیسن دف تناك
 ردصلاو
 ادنجاپرب « لساتلل ادتجايورب لمعب ةمتهم تند تناك ةميطلا
 لا تاغيفألا ةقيرط ىلع



۳ 

 یک یرعآ ةقيرط تركتباو اتقیرط تیغ ناویخل ىف انکلو
 عن ىلا ءایمعلو ةررظا ريغ ةوقلا كلت . , ةينجلا ةزيرقلا ىه
 تاعبنأ ىلإ ةجاح نود انف ىثنألا ىلإ ركذلاب
 وهو صفقلا ىق سيبحلا درقلا ىلإ رظنأ انأو اذه یف ركفأ تنك
 یف افوح زققيو ها مشبو ٠ ةنولل ةيلسانلا هتاضعأب ازورسموهلب

 +4 نوفذقيو دالوألا رقصيو لافطألا قفصب نيح ىق ةءارب

 یقارغا لوفلاو ینادوسلاب
 نم ةعومحم رکاب زاف دق تاذلاب صفقل اذه نأ اخضاو ناكر

 احضار ناکر . روهمجلا ایش ةر فا ره درقل اذه نأ
 ةظوحلم ريغ ةاكب هصقق ىف مکازلا لادوسلا رشق ليلدب بار

 ساقتألا ناب ىف
 ةقيرط لع !ةفلغأ راتخت ىنلا تالفو ةیرصلا مالفألا ترک دو
 صفقلا اذه
 اق نردولا نانوسلو . . بيج ینیلاو . . ىيكبلا ترک ڈو

 (نویزقبت ةكرام) كابثلا اذ نردولا تولكلاو . , ةملخلا

 تمحو . ةصقارلا ةرخؤم ىلع ایماکلا نوطلسي نبذلا جاو
 طخو ىذلا اھجورل سمہت نيميرألا ىف ةأرما ثيدح یارو نم
 ,ہمآر بيلا

 ہد درقلا یز لماع ثنك ال انزاوج لوأ ىف امز رکاف -
 ۔ یا ةيلواي -

 لجرلا حار نيح ىف ةداعسلا اہتوص ىف ودي ناكو ةأرلا تهفهقو

 تند سافأ ةذه خر ق نم ةع ىف ناعنلا ٹن
 صققلا نع انيعب ةأرللا بذجيو ۰ ہتراجیم نم ةلحاو
 عارف ىف هعارذ حقب باش كانه ناك ىراوج لاو

 باثلاو ٠ ةريحلاب جرضت دقو اههجوب حيشت ةا

 قولد تييلا یحورت كنإ ىلع ةرصم ہری -
 یاج اباب نامزو ةدحاو ةعاسلا -

 . ةيقاضإ تارضاعع كدنع ناك هلبلوق -

 لوقعم شم -
 هل لوقعم شم -
 كل ثق شردفأ ام
 سب ةعاس صن دعقناح
 ةقيقدالر -
 راک حور بط -

 .شهطم رتزاک هوبأ -

 شردقأ ام ةرم ت

 دام فراغ تنآ -

 حور الو ۰ كلدليم دش ةجاح یت ییروت یجیت ال یتعب وهو -
 شد عم ڈی

۹ 
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 یاشلا ةربزج ق , , ىاشلا برشن ام بیط

 (مزح  قانفلا تو .٠ نانالا كحضور
 عام , . قات هد عوضوملا حتفنا یعوا
 علم
 .(صننلا مامأ ناو الط اسيتكلو)
 (ةقيدحلا ىل لرممأ تبشو)

 ىجولريلا لاؤسلا كلذ . . ىنعذ لع حلي لظ ًادعاو ًاعوضوم نكلوز

 ةیاعدلا ىف ةئوللا تاش

 اتم جرخيف ناسنإلا عم ةدرلا هذه لا

 رک ةبقر وأ ؟ كبدلا فرعك فرع وأ مشايخوأ لبق هل لست

 رويطلاك نيحانجوأ ؟ فارزلا
 ؟وهللا ةعیطلا تناك له

 یجولویلا لاؤسلا اذهب تلفشلاو ۰ ةانفلاو ىتقلا ةباكح تبسو

 ۲ صیرعلا
 ٍبجف ةبللا هذه یعم ةعيطلا بعلت نأ عزل ری اًرمأ ناكر

 ةافحلسلاك ةقرد اهل ةلفط وأ ٠ شير ہل ًالفط

 ۔ ةاحاو ةعفد تاب لإ ناویخا نم تشترا ةعیطلا تثاكاذإو

 العم ناول ناسنإ نم طسأ ةدر ىف عقت نأ نكي اف

 مٹ لک ىسنأ ینلعج ًامیظف رطاخلا درج . .رطاخلا ناکو
 نکم اذه نأ نجرلويك معآ تکو

 قلا خوسما مله رخآ ىلإ. , ةعدفملا عباصأك ةٰاثغ جب

 فيفا لبقلا اهحازم ةعيطلا ايق حر
 !؟ةكح كلذ ءارو له ؟ لاعفألا هته ةعيطلا لش ذال
 نع ثحیو هرعش غبصيو ىلاصتيف خیشلا دنرب اک أطخلا وه وأ
 اک . , ىولح ةعطق ىلع ىكيي الفط ةيانلا ىف دنرپ مٹ ٠ انيلوأ
 ةعيطلا طغت نأ نكي
 تالؤاسلا هذه ق راغ تک
 ةيملع تالژاست درجم نم راكأ تالؤاسنلا هذه نأ رعشأ تکر

 هلك انسنج سمن یھ لب ...اًيصخش یتسن یھت
 اوج نع احا ىتيبج كحأ تکر
 , ةقيدحلا باب تفلپ دق تنكر
 بالا ىلع ةاتفلاو فلا تيأرو
 نم صقار توصب تاسلا لولب وهو یسک ابا اف تفي ینغار مسی ناک)

 ةديدجلا رصم ىلع : (ةحرفلا

 , ىسكانلا لاد ىلإ اب عفدیو ناتح ىف اهرصخ طیب مت
 ساق روا ترکذنو

۱" 
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 حبت دقل , اًضيأ درقلا ابق ركقب ملو . . ةروصلا هذه ىلع درقلا
 شیلا

 3336 ءاضرض ىلإ لوحت ینلا لجرلا ڑی یب



 مک در لوط دنملا شیک ناك لب نم ةعالا كلن لثم ىف
 ال . را  توصال .. تيم
 سلا ةملك لوقب هنأك شوٹوپ رحيلا
 سرو ثعرشأ دقو تصتن تیراطک نوكس ىف ةصعاش رولا ۂدصآر

 ادا نما نيالم اہم للھت قورخاپ ءىلم درسأ ءایع ءامسلاو ... ةبفلا

 اجر برا عيشم وج نم ًاحيحش لزب رطلا ڈرو ... قبو فنون
۰ 
 میل مدق مدلل رطعلا كلاب عرمفت بلاحطلاو فادمألا غار

 روس لغ یکم انأر . ةبرطرلاب ىرخألا یھ مدد طلا ىسافنآ توصو

 نأ لراحأ . را ةشوشو ىلإ یغصآ . ةن الي ةملظلا ىف قلمحأ یشینروکلا

 ی هر او ۲ اذاعو ؟ . فيك * نيأ ىلإ ؟نيأ نم . .رسلا ةملك مه

 ۲ بلاو ؟ علل امر لا

 ماسرلاو مسرلو ةحوللا مهقأ نأ لواحأ

 لا ىف یون ہفات ريغص مسر ىوس تسلا ین ركذتأف دوعاو
 هله لثم .. . ةشيغلا , . لول ةعقب , , طبع درب . . ةيبكلا

 تختو هامل حطم لع لحتتو دقعت ىلا ۃیغصلا تاغبغلا

 ةدوعالب
 نافرط ىف ةطق

۱۳ 
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 . مهنآ نأ لواحأ
 ۔واعب جولاو
 ىنيطغب جولا ناک ةتس فلأ نم

 ,ادوجوم نكأ م
 كلذ عمسأ ل لؤاسنا ىف قارقإلاو نوکسلاو تمصلا ةبويغ فو
 .. رجتخ هنأك عراشلا ًامحتقم ارس فحزي ناك ىذلا توصعلا
 قأجف دوسألا ءىثلا كلذ رهظ قلخ نمو

 ٍلعلا ءادوس نيكس لثم ةهراف ةقينأ ةلیوط ةبرع
 ةلهذم ةعرسب ءىش لك اهيف ثدح اڈج ةريصق ةظحل تناكو

 مث :ًاعورم این وص ةلدع شيتروكلاب ةبرعلا تمدطصا
 , هسأر دق ربیک روصرصک ثفقوو تمشجت
 ۔ قيقد دارطتساو ماظن ىف ثادحألا كلذ دعب تباعتر

 .. ةلارهس هوجو تجرخو باويأو فان ةدع تحتفلا
 نوباويو ءارفخو لبللا بلعو یهاقلا مدخ

 .. ةبرعلا لخاد قانعأ ةدع ثدنماو ؛ ةيفص ةقلح تعمجتو

 قم ةريصق تارابع تعمسو
 وه هنإ من -

 , داعلاك ةراف رمخلا ةجاجن هراوج لا -
 .هلبف ىهتتا .. تام =
 , ةياهلا هاه قحتسي -
 . تامرح كتاه ريكس قسلف -

 تاردلا عيب نم هنر عمج
 ۔نیح دعب ولو لتقي لق نم 7
 ناكلا اذه ىف الط مدص ىسألاب -

 قيرطلا نم ليللا ثايتف طقتلي ناكو هاست ثالث نم جوزتم

 لول مت , . نوثاحتت نمع
 رخآ لجر هب
 وقتا ةرشح ها

 تمنا لا شینروکلا ةراع ینب ىذلا -
 حلسم نودي ةراعلا قبو تافصاولا ىف شق یالا شاثغلا -

 هجايرأ نم فعال
 مارطا ىف كرايال هلل -
 اواو ءايربألا ناكسلا ىلع ةراملا تمدبتا -

 لبلا تصتم ىف كيوبلا ةبرعلا دوقیو رسخلا وه برشیل =
 .نينافاك

 انا نم صکا ف -
 نإ , ءادوس ةبرع بکرب ال لواقلا نإ , . لواقلا سيل هتكلو -

 تبوكلا ىف نآلا وهو هيلورفيشو ءارمح هترع
 لوکی نم نذإ -
 نجسلا ريدم هلإ هقرع دقل -
 ءانجسلا بذي ناك ىذلا -
 رماوأ ہیدل نرکت نأ نود =

۱" 



 ةیداسلاب ضیرم هنإ -
 ۔ قيقحتلا نهر نآلا لفعم نجلا ريدف حيحص ريغ اذه -

 .رخآ لجر مامأ نحن -
 . كرمجلا ريدم هنأ نظأ -

 بيوتلا نم ىرثأ ىذلا -
 . فحصلا هنع ترشن ىذلا ریکلا رای وه لب -
 .داوتسالا تانوذأ ىف رجاني ناك ىلا -
 . ىرصم هنأ عالم نم ودیال رهف نظا ال -

 فرا ہلکش -
 ۔یکرت وہ لب -
 هجولا اذه نوکی نأ نکمیال , . ةفولأم حمالم هذه . .ًادبأ -

 جا

 نوكي نم
 .دحاو ی . .دحاو -
 ةجاجزلا غزأو رم ا برشپ لاک -

 رم ا برشي ناک اذالو -
 , سيلوبلا نأش اذه <

 دحأ نأش نم دعب مل -
 . تام دقل -

 ؛ زاودلاك جادتت ةئسألاو ءتيشف ایش عست ةقلحلا تناكو
 ۔ ةاحصلاو ةبابلاو فاعسإلاو سيلوبلا ءاجو

 ةثمألا تذکر
 ةرشلا تعفنراو
 ,اطفل تحيصأو
 ةبرعلا دجأ مل لمع ىلإ قيرط ىف ناكلاب رمأ نو حايصلا قو
 مد ة الو ,. اتحأ دجأ إلو . . ةمشپلا

 الا ىلع قلحت ضيلا رويطلا ت
 لاح ىف بسی دحاو لکو . . ديعب نم عمست نفسلا تارافصو
 هاضوضل تلا
 م دق مشہت یللا تنمسألا یتح لوضم فیظن شيئروكلا روسو
 لاح فلاس ىلإ داعو همیرت

 را ۷

 نکی مل مث . ۔ ناک یللا كلذ ركذ الو

 باوج الب وه ایک لاز ام لاؤسلاو
 تخاو تب ةيلاعلا رحیلا جارمأو
 ريصحلاك رحیلا طسباو

 ,رسلا ةملكي اماه شوشوي لاژ ام ءالاو

 دل





 ديف لا حابص ىف ارج نم ةقلح لوح عمي ید شل ناك
 لع عيل ید تاجو ؛ حر الف لو زول راجشأ یو. قرار
 ملا نم رطقت ةيرطرلاو لاتیرکلا نم لیداقف اب ساناا راغ
 سنا . لا ةبعر عرش رشیلا ناكر
 ترمه مجأ مملع ردي ار فعلا مهضعب ىلإ نورن ةرعلا جرا ناكر
 .ةيجع هاش نع مھدلکی دا لجرلا اف وه اهن. اي

 سمو رخآلا لإ رظني دحاو لک . , اقام قرسن ال

 لع هكاوفلاو , , محلا ىلع ةقرخ یتح وكلم ال زارع مہںإ

 اف بحاص ال ضرألاو . , ةباغلا ىف حرب ديصلاو  ,رجشلا

 + اوقرسيل نوكلي اذام . .«یش هيف سيل خركلاو

 الإ قي مل ةبده همدقتو جورتب نم لكل ةليقلا هينبن خوكلا فح

 ليجراتلا
 ھقرسی اذاسلف ۰ ليجراتلا هيلعت ليجراتلا بلطي نم لك

 البجران هش عصب
 ًثحاو قسب الو لیجازلا

 .. اًيرغ امالك ملكتي ضييألا لجرلا نإ

 هلل ةنج ىنغلا دی نأ نم ةريإ بقت لمجلا لدي نأ لهسأ

۳ 
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 !؟ اذه ینقلا وه نم نكلو
 .مايضو ةربثك ًالارمأ كلب ىذلا
 عايضالو لاومأ اند تسيل نكلو
 دولاب لماعت ال نشو
 ةیاقلاب شيعنو تامدحلا لدابت نم
 نيك مكملعنو ةلمعلا مکل كصن فوس ,,فلخت اذه

 دعبو , ,ءاينغألا مكن اپ فوس كل دعبو , , اهتولمعتست
 ًمارح ققلا نوكي فوس كلذ
 1 أدب دقل . اٹج ةدقعم رومآ هذه ۔ ۔ ةليوطلا ةفللا هذه لك اڈالو

 ,همهن رسنيو بصپ سردلا
 دمت نإ , , طقف ةدحاو ةجوز مكتم دحاو لکل نوكي نأ بي
 ىبك ةیصعم . , هلل هاضربال ازکس اأو ٠ یز تاجوزلا

 : ملعلن ىف لوقي جونزلا نم دحاو ىيبلاو
 زو ىذلا سدقلا باتكلا ىف یدیمای تأرق ىنكلو -
 را مس نم رثكأ جوزت نابلس ىلا نأ . اتفلب جرم
 دواد یتا ناك كلذكو ٠ ہئاجوز ريغ تالیلح ہل تئاکو
 نايلسو دواد فلخ یش انا ىديس اي كوجرأ

 ۱ 0 هنالك عيطت

 ۱  "ارفهلاو ىمحلاو ایراللاب ةنس لك هانبأ ةرشع ىل توب یتکلو -

 لسن ىل قی نلف ةدحاو تجوزتولو ملا ضرمو
 م

 : مهدحأ لاق مث بارتتسا ىف والا لإ یز لك رظنف
 اأ قل مال ةأس یھ لهو -
 ءايقنألا ہدایع ظفحب قل -

 ضوعبلا نم ءايقتألا ہدایع هللا ظفحي فيك مهدحأ مه لو

 ات نوكي فيك مهدحأ مهفي لو ٠ یست یسنلا بابقو
 : ةدحاوب دحاو لك اوجوزتي نأ دبال من ًاديج اومهف مهنكلو
 دبسلا متال ةلأس هذه نأو , . نوضرقنب فوس اذهب مهنأو

 ءیف ىف ضیألا
 1 داو ليمج یررح لب هل رشیلا حسی

 هشوک لا نآلا بهذي دحاو لکو .  مویلا سردل لکی اه -
 مجملا ىف قللث غو

 ٠ مجملا ىف نولمعي جونزلا نم ليوط لتر ناك دغلا قو
 بم تالاوج نيلماح نوجرپ مث ةليوطلا قافنألا نولدب
 دنا ةیرثلاب
 . نعدي یافنألا لعدم ىف افقاو ضيبألا لجرلا ناكر

 مث بدأ ىف ہایحو لجرلا نم بتلف لاژس جون دحأل رطخو
 : لاق

 1 بازثلا اذه نوذأت نيأ لإ . . لأمأ نأ عيطتسأ له یدیس -

 ( باهق ىف لجرلا باج

۰ 
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 رت ایک ءانيلا ىق ةيسارلا ةرعابلا ىلإ -
 : داپ داعف یا لوضفل افا بوغا ديب ار

 ؟ كلذ دعب هب ۃرخابلا بعلت نيأو -

 (قيض ىف بيبي لجرلا داعف)

 الا لإ -
 | اج لا من رسب کول ركفف)
 ٩ لیجنالا لقب ایک ةقرس هذه ثسيلأ , . ىديم -

 رم لجرلا باف
 ةليمج تاعونصم مكيلإ اهديم فوم اتکلو -
 عرف ىف یا از
 انا ایلع انوعزوت فوسو -

 ليلا ناظر
 رجأ نودي اندالب ىف لاملا لمعي نأ لوقعم اذه لهو - ۰

 .(بارتتسا ىف یغضرلا مسفر

 ةيجع رومآ هذه -
 سلف لوقیر ...ركفي لاز ام رهو نقلا لی هلاوج لعب داعوزا
 رجأ نودي لمعت ءالوأ نحن اهف ةيجع رومأ هذه كئال
 ۔ نمئالب انضرأ بارت مهل ىطعتو
 اثج ةيرق سالا ءالؤه تائيد نأ كش ال

 نافوطلا
 نولو رکس

 ةقيقحلاو مهلا
 مدلا ةدرشنأ
 زٹکلا
 رم شی
 هاضوض ىلإ لون ىلا لجرلا
 قراسلا



py 
 لر مرا

ZI 
 ع عا فرعا راو عيطب عط
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