


 ديحألا ددنسا))
 لوصف ةجرأن م ةيحرشم

 -فراعملاراس



سس
 

 . ع م . ج ةرهاقلا - لیلا شينروك ۱۱۱۹ - فوراعلا راد : رشانلا

 . نوفارع

 . یراوج

 ةيحرسلا تایصخش

 ردنکسالا شیج ىف دارت

 . نورخآ طاّبضو دونج



 نولئريهّلالا مدح

 ىرخأ ةفئاط

 لزألارشمتل

 . حيسملا داليم لبق ۳۳۲ ةنسر

 ةويس ةحاوب نوما دبعم

 نيفصن موسقم حرسلا ىلع رظنلا
نومآ دبعم لخاد فشكي فصن .

 

 ةويس ةحاو ثيح دبعملا جراخ رخآلا فصنلاو . . ةويس ةحاو ىف

 لخاد وه نآلا ءاضلا فصناو . . ةيلمرلا اہنابٹکو ابنویعو اهلبختب

اظ ريغو ماظم رخآلا فصنلا اني دبعملا
 فوعرفلا زارطلا ىلع دبعلاو : ره

 هتدمعأو . ةينوعرفلا موسرلاب ةشوقتملا ةنؤللا ہناردجب
 ةجولا ةيناوطسالا

 مع موقي . . ةريدتسم ةعقر اهطسوتت ةّيضرألا . سنوللا تارهزب

 نوقرحب دبعملا ةندسو ذفاونلا نم لخدت سمشلا ةعشأ . . بآرغا

 . نولرب بارحا لوح نوقتام ہللا مدخو روخبلا

 ٠ (برافاو ىانلا ىلع نفزعي یراذع

 امن دوجولاب بر ایا نومآ/:

 ... دول او دح ا هل نم اب

 . باهم اي مظع ای :



 ةئلاث ةفئاط

 اترهاسام

 . . ةايحلا بهاو اي نومآ 7

 ليلج . . نيعبسلا ىف لجر . . ءاترهاسام» ربكألا نهاكلا لخدی)

 ما ہے برق لا ذو تارطخ ق یس . . بهم

 (. نومآ ىلإ هتاولص أديب اح تمصلاب عيمجلا ذوليو . . هقيرط
. 

 (تاربلا قيمع توص ىف هلآلا ًاطاخم) :

 بوبحا . . «عر نومآ» ةهلآلا لک دّيس لّجبملا هللا اهيأ

 . . هقارشإ ىف ىوقلا باهلا

 لكلا . . كيدي عنص ضرألاو تاومسلاو موجنلاو رمقلا

 . . كتئيشم نهر

 ناذآلاو . . ءىش لک اهب”ئزت ىتلا ةريثكلا نيعألا كل

 یش لك اہ” عمست ىتلا ةديدعلا

 رونلا ثعاب سمشلا تنأو لوألا حابصلا قرشم ذنم
 ىلإ اهقرشم نم ءامسلا قرتخت . . تللح اًميح ةايحلاو

 نم اًيبص دوعت مث ء ءاسملا ةخوخیش ككردت ثیخ اهبزغم
 . . نیدبآلا دبأ لا حابص لكو حابصلا یف دیدج

 . . لزألا ذنم كسفنب كسفن غوصت نم اي ةايحلا بر
 . . كلضف نم قازرالا , ..كنرظن تح ضرالا طخ

 نم ةهلآلا . . كينيع عمد نم رشبلا . : كضيف نم لينلا
 ... كتبهر نم فکر كمامآ .نونحني لكلا . . كتالک
 نينرقلا وذ سرتفلا دسألاو ا . كئادعآ لع بیهللا تنآ

 یذلا یدیألاو . . هتوقل نوضرالا دعترت یذلا نيداحلا

 فاح

 اترهاسام

 یاح

 . هجا ىهتني نأ نود سلا عطقي

 . . هلبق ءیش ال یذلا رخآلاو لوگلاو دحألا دحاولا

لک نم یفخاو رهاظ لک نم رهظأكر هاظلا
 یرسلا . . ینخ 

 لک نم تئرب ىتلا هتروص قو هتدالو ىف ةي رسلا ميظعلا

 : رولا

 ىرحبلاو ىلبقلا هجولا كلمو ضرألا ءیرابو ةايحلا حنام

 بس . كنرکلا سیئرو

 قطنت ىلا سفنلا رستو . . كمّظعي ىذلا بلقلا حرشت

 . كمساب

 . هتالص نم ريكألا نهاكلا یہتی
5 

7 
 حاصلا رئاعثب نوموقيو اًدحاو اًدحاو بارغا مامأ ةتدسلا رب

 هناكم ىف ًافقاو ؛ ةنهكلا دحأ» ىلاح ثبليو . سّدقملا ءاملا نولوانتيو

 . .رّمذتلا هيلع ادب دقو

 (. هتندس ىلع اهعزوي تامیقل

 : (نزح ىف ًالئاق هبیصن ضفرب) :

 انيعارو انيماح نومآ نا. . هئابرق الو هللا زبخ سمأ نل

 كلذ اهني اندالب و اشیاغرو ابا نع ںی دق

 انکحیل فنم ىف“ عرف انیلع هماقأو ' قودقلا یزاغلا

 . . اتع یخ دق انهلآ نإ . ۰. باذعلا انموسبو

 ؟ ىدلؤ ای اب" قطنت ىلا تالالضلا هذه ام ,

له انهلإ نإ ںیم یر:
 اع یلخت 



 اترهاسام

 فاح

 اترهاسام

 یباح

 اترهاسام

 اًيطاخم هیعارذ دقع دقو نيزحلا ههجو اًعفار عکریو بارحنا ىلإ هجتي)
 : (باتع ىف برلا

 كتيعر نحت انلعف اذام .. اع تيلخت اذا . . . انهلإ . ...

 . كتدابع ىف انرّصق له . . . كمدخو كتندسو كديبعو

 رئاطفلاو زبخلا كل مدقن ملأ ؟ كنيبارق نع انرخأت له
 یناوأو ذيبنلاو ةع لاو حمقلاب كنزاخ ألم ملأ . . لسعلاو

 تین اذال . . كيمدق دنع روخبلا قرح اب تیزلا

 ۶ ینودقلا كلذل انباقر .تملسو ران

 ىلع ضارتعا الو ہللا ةئيشم اهنإ . . یدلو اي لالض اذه :
 . , هلالا ةثیشم

 هذه نم دبعنأ , . هلالا ةئثيشم هذه نوکت نآ نکهأ ي

 وهأ . ريغلل اًنابرق نمی نمل نابرقلا "مدقنآ . ٠ هعیشم

 ؟ قودقم مأ هللا كلذ یرصم

 .ريبك لالض اذه . . ىدلو اي لالض اذه (عزج ف) :

 . . یوم تدقف .یدشز:تدقف:ینکلو, هاتبأ كلنارفغ . :

 . بلقلا ةنيكس ىتتقراف
 ذنم كحور تلزلزو ىدلو ای اهماظن كسفت تبقف دقل :

 . كسفن ىلإ دع . , هلالاب كتلض تدقف نأ

 (نانح ىف هفتك ىلع تبري)

 دوغا تو .:

 اترهاسام

 یاح

 اترهاسام

 ىلاح

 اترهاسام

 ىلاح

 هلآلا مدخ

 ىرخأ ةفئاط

 ىلع مكحن ىتح ايش اينذلا ماظن" نم نحت مهفن لهو :
 وه امو . . هيدي نيب هلک نامزلاب طیحب ىذلا كلذ اهقلاخ

 ' 9 رمع نم اّماع نوتس ؟ .انرمع لک

 متت اهدهاشن مل ةياور لع مکحن فیکو . . ةيامناللا

 ؟ ةح الا اهنم دهاشن ۸ ۰. الوصف

 كلذ اندهش . . كي ام ةحمللا هذه ىف اندهش اننکلو :

 . انارث سندیو . . انضرأ أظيو - . انوزغي ینودقلا

 فودقلا كلذ اهأطو یتلآ ضرالا هم نأ تب

 ؟ كيردي نم !؟ دعب ایف ةتريقم نوکت فوس اًيزاغ

 ؟ تنأ كيردپ نمو :
 ىلا هتلادعبو هلالاب ینا[: ایا (ةقل اهلك غرب ىر :

 9+ هترظن ضرالا طی ۰ هلاحبم . علاط عدت ال

 . هرمأ نهر ةیربلا لکو
 . یألواب كسفن لا دع لع لع تبرر

 . كناميإ ىل تيل اي (جّدبتم توص نر :

 .-. دوجولا بر ان نومآ :

 . دولخلاو دحا هل نم اي

 . باهم اي . . مظع اي :

 : لیئاقلا بحاصت قيسوم)
 ۔ روخبلا نوقلطب



 . نیبارق مهعم ءارقف جاّجح لخدي

 هيدي نيب ینحتیو رب الا نهاكلا نم مع زوجع لجر جاَجحلا دحأ
 (. ةريطفو حمقلا نم ًالايكم مدقیو

 . دبعلا نهاك اًمالس :

 ی امالس :

 . نومآ مظعلا انهلأل نابرقلا اذه ىنم لّيقتتل :

 . انرايد ىف كب ًالهأ :
 . ءارحصلا قيرطب نيرفاسم اًموي نوتس . روص نم اننإ :

 ىف انیقل اذام هل تلق له . . (دبعلا ىصقأ نم اًحئاص) :

 فودقلا ردنكسإلا انیقل اننإ هل تلق له . . قيرطلا

 ؟ ةحاولا ىلإ نيمداق هدنجو

 : (یعفأ هتغدل نمک مسالا عام دنع هناكم نم زفقی) 3

 !!؟؟ ةحاولا ىلإ هقيرط ىف یفودقلا . . لوقت اذام

 هيلإ مدقیل نوما ىلإ تا هنيعب ینودقلا ردنکسالا یه مل ز

 . نيبارقلا

 ؟ نيبارق .ةيأ ! نیبارقلا (ةشهدو لوهذ ىف :
 . ةيادهلاو حصنلا نومآ لأسي نأ ديري هنإ +

 ؟ انتاوقأو انباقر ىلإ ةيادهلا . . ةياده ئأو . . حصن ّىأ :

 . . مأ . . شيج ىف وه مداقأ (نهذلا لبلبم) :

 . هبحصو هسارح نم رفن یف لب ...ال :

 قاح

 یباح

 فلاح

 جل

 . هلتقأ فوس . . هلتقآ قوس (حرسلا نم بناج ىلع ًاسماه) :

 اًضاقنأ اهاحأو اديص مل روصتب رامدلا لزنآ دقل +

 ةعست هفلک ريرم راصخ دعب اهراوسآ مدهو ةّرغ قرحأو

 . . هقيرط ىف فقي ءىش ال . . هنیعب ناطیشلا هنإ . . رهشآ

 : ءیشال

 عرذألاو ناضحألاب" ہانلبقتسا "دقف ن امآ نر

 ف انيلع اًنوعرف هانجوتو . . ذقنلا لطبلا لابقتسا ةحوتفلا

 دقل . هيف ءانغ ال مادص ةّقشم مكسفنأ ىلع ترفو دقل :

 اوقيرت نأ نوديرت متتكأ . . یفودقلا لخدو یسرافل جرخ

 . اهلتحا ىتلا مكدالب ”ئسرافلل اوظفحتل مكءامد

 نأ اًنبَج ناکو . . یسرافلل عضخن نأ ًانبج ناك (بضغ قر و

 ةديدجلا ةنعلل بابلا اوحتفت نأ ةمكحلا نيع تناک لپ:

 ةريرشلا حاورألا طّلست ةملآلا نإ . ةميدقلا ةنعللا درطتل

 ناك سمالاب . اضعب اهضعب لک ایل ضعبلا اهضعب ىلع

 . ردنكسإلا هلكأ دقل . . اراد نيأ مويلاو . اًروطاربم] اراد

 . اضعب مهضعب لكأب ةاغطلا نإ

 ۔ (حرسلا جراخ لويخ ليهصو ةحلسأ ليلصو ةّجضو لیلہت تاوصأ)

 دنج مهنإ .. مھجیجضو مہخص اذه . . مهاه :

۱ 



 ةنهکلا دحأ

 اترهاسام

 اح

 انرهاسام

 اترهاسام

 . اولصو دقل . ردنکسالا

 لا اوعلطتسيل جاجحلا جرخی)
 : (ًالئاق ربكألا_نهاكلل ینحنیو .. . لخدي) :

 نورظتنب هبحصو وه بایلاب فقاو ربکألا ردنكسإلا

 ىف فوقولا سمتلی ردنکسالا . . كيدي نيب لوثملاب نذإلا

 . ةكربلاو ةروشلاو حصنلا لأسيل نومآ مظعملا هللا ةرضح

 علخي نأ هيلعو . ب علخي نأ هيلعو . بایلاب هبحص ثبليو هدحو لخديل :
 . ىداع جاح بو سبلیو هحالسو هدرزو هعرد

 هدرزو هعرد علخيل ... . نهاكلا اهيأ عمستا (انكؤم) :

 , جاجحلا بايثب لخديو هحالسو

 نل . . یتناو دن ةصرفلا یھ اه (حیسلا بناج لع اساهر
 '؟'هلفقأ فوس . . تلف هعدآ

 ىتلا ءاقمحلا راکفالا فرعأ ىنإ (ةذفان ةرظنب ىباح قمري

 تسيل ةهلآلا دباعم نإ ... ّرْغلا ىتفلا اهيأ كسأرب رودت

 . . ةرهطم نكامأ اهنإ ... مدلا ,اہیف كفسي ىتلا نكامألا

 . كتفرغ ىف ثبلاو . انه نم جرخا

 . كبناجي یقپأ یتعد . كيلا لسوتأ :
 رک ذتتو . . هلدیب كيكو كناسلب كن نأ قدح ندا

 . ةكحلا ملعتت انه كنآ

 ۔ كدعأ (مالسا فز

 انرهاسام

 اترھاسام

 ةکحلا ىتمهأ :: لّجبملا برلا ایا . . (بارخا راوجي ًامكار) :

 ةحفص یرت نمای ,ةّبح او ةلادعلا بر ای . باوصلاو

 ٠ ةريصبلاو ةيؤرلا ینحتما ,: كينيع مامأ لبقتسملا

 .كدی ىل دم. ةيطعلا ديلا بحاص اب

 جاح بوث ىدتراو حالسلاو درزلاو عردلا علخ دقو ردنكسإلا لخدیر

 (هدب مثليو ربكألا نهاكلل حني . ىداع

 كلمو . . نيعمجأ 'ةهآلا دیس . نوم نهاک اًمالس

 . كولملا

 . نوعرفل اًمالس

 . مظعلا ہللا نم حصنلاو ةروشملا سقلأ تنج

 هتکرب كحنمم مسفنب جرخیسو :كيلإ قوش ىف انهلإ نا

ىه راسيلا ىصقأ ىف ةملظم ةفرغ باب حتفيز
 للا سادقألا سد ةفرغ 

 ةلمح همت . . ىهّلألا بكولا لخديو ؛ . هقروز ىف هلإلا ایف مقی

 نولمحب هللا مدخ نم رشع الا مهءاروو ..: اياصولا حاولأو رخابملا

 نينرق وذ شبك» نومآ لاثمتب نیم ابنرخزمو ةنيفسلا مڈقم . . ةنیفس

 هلاثمو لالا بار موقي ةنيفسلا طسو قو. . ؛سمشلا صرف هجوتی

 حنافصب کمو ةمركلا ةراجحلاو درمزلاب عّضرم ربك لاثمث وهو

 ةّيفخ طويخ قيرط نع اهضعب ىلع كّرحتت لا ءازجأو بهذلا

 طويخلا هذه قيرط نعو . . هسفن کالا نهاكلا الإ اهقیرط فرعي ال

 همسي عجارني وأ . . لوبقو ةقفاوم ةءامبإ هسأرب لاثقلا ءیموی نأ نک

 ةدعاق افو راتمأ ةتس ةنیفسلا لوط . جاجتحاو روفت ةكرح ىف هيديو

 ةلمح ىشمي ةنيفسلا هارو .": لکیفا ىلع اهب رد نآ نکم ةحطسم

 حوارملا



 ردنكسإلا

 اترھاسام

 برلاو . . مظعلا هللا اہیأ (ہردص ىلع هيعارف ًادقاعو ًاعكار) :

 لالا نإ (ایحو قلب نمک هبنيع ضمغأ دقو لیلج توص ىف ملكتي) +

 ( قيسوهو .٠ ليتارت

 .. دوجولا "بر ای نومآ

 . . دولخلاو دجملا هل نم اب

 .. باهم ای . . مظع اي

 لا مامأ ردنکسالا عكريو . . لکیفا ىلع ةنیفسلا لالا مذخ عضیر
 كيرحتب هل حمسي ناکم ىف ربكألا نهاكلا فقیو . عوشخ ىف نومآ

 . (اًيحو لبقتسي نمک هينيع ضمفيو . . ءاشب اک الا لاشن

 ىبأ ةلتق ريصم نع كلأسأ یا ای نومآ لّجبملا

 هتبکترا ام ىلع لداعلا مهءازج اوقال له .. . بیلیف
 ۴ لپ

 (جاجتحاو روفن ةكرح ىف فلخ لا ىلإ عجارني نومآ لاغر

 ردنكسإلا

 ؛ رفک هلوقت ام نإ : . نيدلا بست ال . كل لوقب مظعلا

 مظعلا هلالا وه كابأ نإ... ىذأ هلاني نأ نكمي ال كوبأف

 . . یهلآ كمدو . . 2 الا بلص نم كنا , ,هسفن نوما

 اترهاسام مل لبق الو . . ةدلاخ كحورو . . ةسّدقم كنداراو

 نومآ كحنم دقل .لابآ ئت و : : كيتا نأ ضرالا
 یدم هتياعر لالظ كيلع طسبو كداليم نم هتونب مظعلا
 قالا

 ےس رورسلاو ةقفاولا ةءامبإ ہسارب ءیمری هلال لاتر

 نم نمي داكي فاحو . . حرفلاو ةداعسلاب ههجو لّكتی ردنكسإلاو

 . ( ظيغلا

 .۰ . كسا لوح اهجاربأ ىف ةدشتحم دعسلا موجن نإ

 (ةقفاولا ةءامبإ هسأرب ءىموب ہلالا لاينر

نومآ اي كتايح رصنلاب ةللكم
 ۰ . كتوطخ ةكرابم . . 

 ف كراثا ةدلاخ . . كتملك ةذفان .

 . نيملاعلا

 ا ا ةءاميإ ءیموب ہللا لاثن)

 ۳! افحأ ۰۰۰ (عرفلا نم ني داكير

 + فلا ۰ ۰ ۰ (ةعارضو بحب نومآ ىلإ اجت

 . یکیلم .. ىألوم , . ید 011

 ؟ ضرألا هذه ىلع كثراو نوكأ

 ناب لدتا .

 ًقفاوم هسارب لاها ءيموير

 ۰۰ بال ضرالا كلم یی نوکی ابو...

 (ًاقفاوم هسأرب لاثتلا ءیمویر

 كلمو عر. ةيدبأ لا 6 مسيل <

 ةبطاق ضرألا + ایلن تحت اهلک اطفال . روح

 رهطم . . ىذألا نم نصح . . أطخلا نم أربم . . كيكلم

 مہیلع هلالا ءادعأ كؤادعا . . توقم وه ام. لك نم
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 ردنكمالا

 هللا بابحأ كبابخأو ا نوتونپ مویو نوذلوي موي ةمقنلا
 . نیللا موي ىلإ مالسلا مييلع

 حاولأ ةلمح ىلإ اترهاسام تفتلي . ًاقفاوم نومآ لاثن ءیموی)
 . مكحاولأ ىف تاملکلا هذه اوبتكا : (اياصرلا
 لا ةدارإ هذه (اہیق نوبتكي مهحاولأ ىلع حاولألا ةلمح فکعی)

 ( ظيغلا نم غي یباح)

 . ىلأ ... یالوم . . یدّیس ... یهلآ .... (نومال امك ارد
 كلل لعجأ فوس . . ناکم لک ىف لک ایفا كل ميقأ توس
 لک قو . ..اًدبعم ضرا لك فو : . اًبرحم ةنيدم لك ف
 . برغلا ىصقأ لأ قرشلا ىصقأ نما. الثن بلق
 فوس . ةعبسلا لابا ىَبر ىلع روخبلا كل قرحي فوس
 . .نومآ نب ردنكسإلا كبلص نم یذلا كباب رختفت
 نم ال . . دحأ همّدقي مل ام نيبارقلا نم كل مدقأ فوس
 یناوأ نم الو . نجاودلا نم اهلأو . . ءاضيبلا ناریثا

 رودق نم ًافلأو : : ذيبنلا قیزاب: نم افلأو . , تيزلا
 نم:اقلات فلأو .. "حمقلا نم لایکم تلاو ب . ةعحلا

 نم ةجاجز فلأو :٠٠ ةضفلا نم اتلات فلأو
 ليمج ا دوعلاو لدنصلا بش نم ةمطق فلأو

 بوعش اهل جحت ٌةبعك كدبعم نم لعجأ فوس . . ةحنارلا

 ردنکمالا

 نهاکلا
 رئنگنالا

 اح

 (الوهدم) +

 ةرطابالاو  كمدح " ةلؤولملا لن یاب بدل

 "0 و

 اهمدقاو . ایندلا كل حٹفأ . : كتراشإ ىنطغأ ++ كتندس

 . ًانابزق

 . ۰ ةقفاولا ةراشاب نومآ لات ءىموي)

ع ىف هلوح تفلتو 'ردنكمالا افقي
 (هلانو ة

 نيدت اهلك ايندلا ىرأ ىنإ ,1 اًملخ شيلا ہللا یھت

 كی

 1 (اهمشاب ابلع ینحنیف نهال هدي دمر

 قوف كدنع تیقل قل . . نهاکلا دیس

 نأ كام
 نبا

 : ةيؤرل ةطبغلابا :ىلث یبق نا اپ ب عكرير

 مكنإ . ةساح ىحور نولعشت مكنإ : اًوش ینوالمن مکن

 . ىلق ىف لوبطلا نوقدت

 ۳ ہانیعو بالا وم ربسیر
: 

 رصم اعادو . . یحولا _ . نومآ ةئهك ًاعادو

 . هاتبأ ًاعادو . . ةميركلا

 جرخب)
5 1 ۱ 

 ا
 كي هك ا

 . (اًمكار لاز ام

 او تو ذا ا دا ا ا

 هلآلا

 ۰ (خرصي) :
 0 مفعم

 اندالب بهن ىذلا ةيغاطلا یزاغلا'كلذ : . اک لزئزاغ یا

۷ 



 اترهاسام

 ىباح

 انرہاسام

 اح

 انرهاسام

 اترهاسام

 بصتغا یذلا قافالا ینودقلا كلذ . . نومال تاج
 او مظعلا برلل راو حبضي انارث سندو انضر
 لزن راع یا . . عاطم هرمأو . . ةسدقم هتدارا . . اراتخ 1 2 ۲ ۴ے ناس 0

 . هتنهکو دبعلاب

 (یاح هجو یف قدحو انرهاسام فقی)
 ؟ یتف اي هنع ثّدحتت راع یا

 تناكأ . . اذه دارأ یذلا وه نومآ ىحو ناكأ (كش ف) :
 ؟ًايهلإ انا قافألا اذه نم تلعج ىتلا یھ هتاملك

 . یجوو .. قاملكو ....قدارإ يه لب :

 , هاتبأ (اعراص) :

 موزهملا بعشلا اذهل در نأ تدرأ دقل (ةكحلا لالج فر :
 تلعجو . . هتّينودقم ینودقلا كلذ نع تعلخف هتمارك

LN ETلوقيو هسأر یرصم لك عفري ىتح انئانبا نم انبا هنم / ےک  , . 
 ال حتفيو سرفلا هبلس ىذلا انجات ان دراسي یرصم وه اه
 اودقف نيذلا اندونجل حورلا ديعا نأ تدير دنع ول

 . مهحاورا

 ؟ هلالل ابا هنم لعجتو (اّيكاب) :
 . هلتقأ ىكل : هلالل ابا هنم تلعج دقل

 !؟ هلتقتل (لؤاستو ةشهد ىف) :

 امنإو . فيسلا هلتقي ال لجرلا اذه لثم نإ (ةمكحلا لالج ف) :

 نم اةربم حبصأ هنأ هعور ىف لدي انیح . رورغلا هلتقي

 اغوا : باب قيرط أدبي اف . ىذألا نم اصح. أطخلا

 ۔نیبراحن ا لک هلعفب م ام رورغلا هب عقب فوس

 جراخ حرسلا نم رخآلا فصلا ءاضیو ديعلا نم اًييردت رونا فطر

 رابنلا ةعئار ىف ودبت ةويس ةحاو . . ملا

 .٠ ليختلاو . . لمرلا نابثك . ةليلق بحس نم لإ ةيفاص ءاقرز ءامسلا

 ركسعي علا مامأ ءام نبع. . ناكم لك ىف ۃرشتم رض فاورلاو

یو نوكحضيو نورکسب مهو . هسرحو هداوفو ردنکسالا افوح
 نوعرک

 هتلحو هتذوعو هدرزو هعرد ىف ردنكسإلا . . ةوشن ىف مهسوتك

 ةميخلا ماما سلمي . هتميخ مامأ ًالاتم رطختب ةعماللا ةيركسعلا

 ذوق لبق نم اوناك . ردانكسالا داوق رابك نم نانثا ونیمرابو ساكيدرب

 نبا ناسرفلا حالس ىف باش طباض سانوليف . . بيلي هيبأ شيج ىف

 دویتسفیهو . . عاضرلا ىف ردنکسالا وخأ سوتيلك ونيمراب

 ةدابقلا ىف ةماه زك ارم نر نبش طابض . . سوميلطبو
 نم نوبزقمو

 (ردنکسالا

 ةزغو ادیصو روصو سوسآ ف انزاضتنا تن (هسأك عقریر

 دما نبا ردنکسالا انیبحو مظعلا اندئاق بخت .فتنو

 . بیلیف . روصفا ًانودقم

 . بیلیفل ایا دعا مل اطاق

 . اش مهلب هنأ ردیالر . . هآ

خآلا ىلع ليمب میم لک « داوقلا نم ةمهمهر
 (هحضوتسی ر

يبل ان دم هناا یھی اذام ۰.۰ ويعلق لج
 7 ك
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 زاكا

 ونیراب

 ,ًسح (ةطاسب قر :

 : نام رثكأ برش هنأ ودی
 + ناركس هنأ هنوطخ نم ودی ال :

 . بیلیقلا ابا تسل نآلا نم فا مكل لوقآ +
 (داوقلا نیب ةمهمه)

 ٤ نذإ نم نبا

 ؛نومآ هلال نبا ...نومآ نبا
LIES N.ووشو  

 ذه رمح نإ , , كلش كلذ ىاامرمخلا ةسأرب تبعل قل :
 . . سأرلاب حيطت خلبلا عوقنم نم اهنومنصي ىلا ةحاولا

 . ةنوعلم انا
2 
 زم لجر زلف مكنأك اذکم یا یک

 ر ةقيقح مکل لوقا نإ + لقب الف وتو
 اةشهدم ةقيقل رنیوج قحو ابا
 هلال نبا ردنکسالا نإ مکل لاقي ایح نوشهدن اذالو
 با ناك لقره نإ مکل.لاقب انيح نوشهدت الو « نومآ
 ؟سويز هلال
 . هلإ فصن ناك لقره نإ

 , هل فصن انأو .
 . ةحاولا هذه رمخ ةنوعلم

 ؟ ةشهدملا ةقيقحلا هذه كغلبأ ىذلا نمو (ردنكسإلا ًاطاح»
 . هسفنب نوما :

 ونیمراب

 ردنكسإلا

 ونیمراپ

 ردنكمالا

 (داوقلا نيب بارغتسا ةمهمهر

ضرألا كلمب نومآ فدعو دقو ,
 انل نوکیس (حرفب) ةبطاق 

 اذال ائدح اذه لا
 . ةبطاق ضرألا . كلم

 . . راکتتسا ىف اذكه ىلإ نورظنت اذال . ..نوجنرفت ال

 نأو نومآ نبا مهدناق نزکی "نأ اينودقم ظاّبض ريالا

 . ونيمراباب اذکھ' ىلإ رظن اذال .
 ؟ ببلف وه كوب

 هلا همد نوکی

 7 E ge مهفأ ال انأ

 امامت لقرف ثدح اک (ةطاس فر

 . ىنبجنأو, اهجوز ةروص ىف سایبملوأ ةلضافلا

 (داوقلاو .طابضلا نيب راكتسا ةمهمهر

 اراد كمت رار هنا نوکیا ڈبو

 ملل امو ۰ ۰ كاكذأام

 یال قت رخ

 هده هم تیرتشاو اذہب نهاكلا تعدخ دقل . : . كلقع

 اهءالو نمضت كلو ابثم دحاوكر صم مكجتل ىوتفلا

 . كم دئاق نم كل اي . .دبالا ىلإ اهتروث مدعو

 (داوقلا نم باجعاو ناسحتسا تاحيصر

 تخت ةفارخ . ىم رخستأ . .ونیمراب رامز

 . نهاکلا نم اهرتشأ ملا ةقیقح . ..ةقيقحت اپ , , امن

طن ىذلا وه هسفنب نومآ نكلو
 نومآ مظعلا لالا . اب ق

 ىذلاوه ليلق امو ۰۰ هتوبأ نع عل فشكو هتياعر قالوأ

۳۱ 



 نوبتسفبه

 ردنكسالا

 سومیلطب

 ساتولیف

۳۲ 

 مكيلع نوأرقيو . . مهحاولآ نيلماح ةنهکلا جرخي فوس
aرعاشلا نيأ . . هقاروأ ىف اهبتكيل نيتسيلاك نیا . . خبرا 14 1 یک ۴ ۴ئ ےن عزا ةقيقح ۰(۷  

 سوخراسک انأ فوشيا نب ۳ طب ہہ رہ منزل شیجآ
 ندا لی .:ایمج مه نیا 4 یل

 . مهتميخ ىف منا
 :ًالاح روضحلل مهعدا

 ألا دوعي نأ ٹیلی امو مهنوعدل نويتسفيه به وعدل ن نیر
 ل اس ار ہک
 نإ قحلا یف (هدئاق انضر بسکی فيك اًملاد فرعی . . ثبخ ىف)

 دو قرات . ىلع ايدج سيل أبلا اذه ۱
 . اندئاق ىف یرشب ريغ ام ایش كانه

 09 شی ظولح قوف اظح . . ةیرشب ريغ ةذارا
 E OE ا م قوبل

aاهسلا ةا هل ہردص فشكنا دقو عينملا . 
 اطتسا فیک*نشھدیل-دنبنا فولال افده حبصاو
 2 آلا مسا انيح بجعأ ال انأو . . توملا ىدافتي
 0 5 اك مظعملا

 فیل هنإ لب . . ہٹوبأو هتياعر لظ هيلع طسی نا 1
 می هی ىلع ضمغ امم اًريثك ل

 بک سوجال نب سومیل فيك سوجال نب سومیلطب فرع دقل (ونيمراب هيبال اسماه) :

 سومیلطب

 ردنکسالا

 سوخراسک انآ

 ردنکسالا

 ونیمراب

 ان

 . هللا اضر 7

 انآلوتي نأ ديعسلا انّظح ءاش ىذلا هلال .

 بيب م .ردنکسالا با: . اًيياحو ا اًيعارو "دات

 .رصم بيبحو . . اينودقم
 . عاجشلا سومیلطب بخت ممارطالب اورم :
 ںیہ و صج ل قزق نك نوچ دو ::

 تنکف ان ام .
 ابنمخو ةقيقحلا هذه سومیلطب

 نأ هتیروهمج ىف انمّلع نوطالفأ نإ . نيقيلا لع اهملعأ

 ..ةهالل الإ قؤيال بلقلاو حورلاو لقعلا ماجسنا

 : ةمجسنملا ةفلاتلا حورلا لاثم اًمئاد ناك اندئاقو

 سوخراسکانأ ریبکلا انفوسلیف بخت 1 1

 ؟ قفام ا هيأ نوطالفأ ىلع ءارتفالا اذهب تیا نا

 ؟ ةفسالفلا نع تنأ فرعت اذامو ..؟4 اذه نت

 فاشتک ال ینکی اب فرعأ ,

 (ةّدشب نیئالا رجزي ًاقياضم) :

 . لدلا بال

 ىلع رورسلا لخدی نأ سوخراسکانأ دارأ امنإ تابش قر

 فا .. لدجلا اذه نع افك

 ۔ ہدئاق بلق

 . ونيمراب ای كرست ال ةلأسلا هذه نأ ودبي :
 مظعلاانودقم دئاق هيأ نم ردنكسإلا رتی نأ ین لهو

r 



 ساكيدرب

 ردنكمالا

۲4 

 .  كلتم اینودقم نشف لک تیل

 ی یرصلا نومآلا كلذل "یمنی مدعلا نم اهتعابو
 کلا ىف اس هل فرق ال
 ؟قنيلزاباب ةلالا با

 مو ىب "ىلع الم ئذالإلا یب نکلو :یدیم اوفع :
 ہؤا یشل اًناكم كرتي

 هژواب ةنقر نم ردنکسالا من نأ تیمرابای كرش لهو

 , انيدج الإ كتمألامشيو :.ةدیلج لب اه مضيف

 . ايدج اهل انيسك انا لوقت ال اذا .
 نیما ہللا خم تو فرم :

 نون نباو ,. نومآ بن 3

 01 هلإلا با (سکمالا' بیح) :

 و نومآ نباو. ..نومآ

 , لمس ال لا: : كتوص نی : : ساکیدزب
 ؟ تماص
 رعنا اقا افاد تمصلا لضفب ىذلا .لقاملا)
 یل ةيارد الو . . مالکلا نونف دیجآ ال ینکلو . ىديس اي
 ناکم . . براح ان امن . . ةفسلفلاب الو . : ةآلا ملعب
 . لاتقلا ةحاس

 تنآ اذاملا:

 :رذطا ىف هعيضن ىذلا تقولا

 نيتسيلاك

 نهاكلا

 ردنكسإلا

 ردنکمالا

 . رذفا ىف هعیضن یذلا,تقولا انسفنأ ىلع رون ایل اًمح

 ظیغ ىف هيلإ رظنب : . هيلإ فدبب یذلا ینعلاا طقلب ردنكسالا)

 5 1 2 جال

 ًاهجتم یشب . .اياصولا ںی ا و دی

 (هدازق ىلإ هاو ءایربکر رع ىف رظنب ردنکسالا سلمی ثیح ىلإ

 كعدويو ةیحتلا كفلبی مظعملا نومآ (همامأ حاولألا طبي:

 3 , هتلاسرو هیحو

 : مظعلا نومآ هب یصوأ ام رفقا, نمز فر

 (حاولألا نم أرقير
 گر ةکرابم ۰ , نومآ نباي كئايح رصنلاب ةللکم

 ف كراثآ ةدلاخ ... كتملک ةذفان 1. كتدازإ ةساقم

 كما لوح اهجاربأ ىف ةدشتحم دعسلا موج . . نيلاعلا

 . روج !,كللمو" عر ةيدبا كل تحت اهلك راطقالا . 1
 ۰ 5 و ۲

 . كتكلمم ةبطاق ضرالا : . كيلعن طفل نم ایم:

 . توقم ام لك نم رْهطم 1:1 ىذألا نم انس

 نوتومي مویو نودلوپ موي ةمقنلا مہیلع هلالا ءادعأ كؤاذعأ

 . نيدلا موي ىلإ مالسلا مہیلع هلآلا_ بابجأ كبابحأو

 (نهاکلا ىلإ هب قليو هتقطنم نم یک عزنب . اًبرط لاخي)

 لبو بهذا ... نهاكلا اهيأ بهذلا نم سيكلا اذه كل

 .ريكألا كنهاک ىلإ یتایحت

 دبعملا ىلإ دوعيو سيكلا نهاكلا طقتاي

Ye 



 ونیمراب (بضغ ىف اًعراص) :

 ىلإ وهز ىف رظني : . ارك نضتحي ٴہناک حاولألا نضححي ردنكسإلا
 ۔ (هداوق

 . .روح كلمو عر ةيدبأ ىل . . ہللا هلاق ام متعمسأ

 . . یتکلم ةبطاق ضرالا . . ىلعن تحت ًاهلكر اطقألا

 ا ا ۔یذڈألا نم نصحم .. اطخحلا نم

 . هلآلا بابحأ ابو ہللا ءادعأ یئادعأ . توقم

 زنکلا اذه "نیتسیلاک ای ذخ "(حاولالا نيتسيلاك لوانی)

 هنإ . ۔:,ہأرقتل اهلك ایتدلل هغلبأ . . كدنع هظفحا

 : اهتکن تلا خیزاوتلا لك نم

 عيطتسي ال زارتمشا ههجر یلعوا .. . حاولألا .لواتی ٠ نيتسيلاك)

 : (هءافغ]

 . اهأرقا (نيسيلاك میز :

 رهظ نع اهتظفخ“ دقل كل مسقأ ةيناث (فقأت قر :
 ۔ نينيعلا ضخم انأو اهرهظتسأ نأ عيطتسأو . ..بلق

 ات تحاریر
 هذه ىلع مرکلا ةئاضمإب هللا عقوي نأ بحي ناك ماوعاس) :

 : ةيهلألا ةصحرلا

 *ةيللا اب ف .كشتأ :

 ونیمراب

 ونیمراب

 ںی

 ىدئاق لقع ةمالس فو . . ىلقع ةمالس ف كشأ لب :

 . اهقدص ىذلا

 ٠ خرصي وهو هعفصيو ونيمراب ىلع ردنكسإلا مجهي بضغ ةبون فر

 رب نکلو . . هيأ نع اًعفادم سانوليف طبابضلا ونیفراب نبا به

 نأ ًالواح ةقرب لوقيو .. . ردنكسإلا هجو یف هدي عفري نأ نم عیب

 : (فقولا ةدح نم فقخ

 اغناو . , ةناهالا تدصق ام ىفإ . یتحاس یدیس اي اوفع :

 نکمتی یذلا جازلا كلذ . . یودقلا رذهلا ىلإ ىيم وه

 لاط ىذلا غارفلا بنذ بنذلاو . .:غارفلا تاعاس ىف ىنم

 دونج نحو . . لزن الو رب. بورح الو . .رصم یف انب

 . ةيبخرلا  ةايحلاب انل لبق ال

 ؟حقولا دلولا اذهو

 فرعأو . . اًدّيج یدلو فرعأ ىفإ .. ساتولیف یدلو .:

 اتم رثكأ كبي هنإ . .انأ ىنلتقيل به دقل منقأ . . هبلق

 ىف كانه لهو . .كدبعت انلکو . . كدبعي هنإ . . ین

 ردنکسالا دبعي ال نم . ١ ایندلا فو لب : . اهلك اینودقم

 هللا نبا رفظلا دناقلا

 (ءارفص ةماستبا مسی ردنکسالا)

 ال. لفحنل ۰ ..جرفلا .٠ برشنل ىيا رقي نأ ًالواعر ..

 ةناه] دیعسلا مويلا . كلذ ىف ةسباعلا هوجولا هذه. لثم

۲۷ 



 سوتیلک

 ردنکسالا

 سوتیلک

۳۸ 

 ضقرلاو ةوشنلاو حرملا ہلا” سویسینوید هلالل رفت ال

 . . (حادقلا ریدی) ًاعيمج اویرشا . .رمخلاو

 اوبرشا . ٠

 اذکه هجولا سیاع كلام :(احدق هلواني) نسوتيلك ای برشا
 نأل ةوشنلا دوام الأ : هنیع هل اوأاقف 'قودقم بارفک

 رصم هلإ هبجنأ دق عاضرلا ىف كاخأو ردنکسالا كدئاق

 ؟ نؤمآ مظعلا

 لمألا ىنيطعي هنإ . :شهدنازمال هنإ اح مسي نأ الاغ) “+
 سيلأ . . ام موي ف.:: ةيهلألا' ةرجشلاب قآ نأ “ف

 ؟ كلذک

 آلا تاج نإ . :ناعجشلا ماما ليحتسي «یشال :

 . ةرتابلا فویسلا اهوزغت

 مع نبا نوكأ نأ ىف نالا نم لمال . . اًنسح عوعام) :

 . ةلاخ نباوأ , . هلآلا

 . . هلالا مع نبا بخن برشنلف (چیرت ق» :

 ةھاللا هذهام .1:تيخسلا رذهلا اذه ام (اظيفمر

 ؟ سوتيلك اي

 نم رتيبوج حب ىردأ ال (حرتفا نف بناج ىلع ہسفل اًساعَ) :
 ر هم: نبا مأ هلالا هلبألا وه اَن

 نويتسفيه

 طابضلا

 سوتيلك

 سوتيلك

 ردنکمالا

 سوتیلک

 كلعجم فيك فرعنس : نويتسفيه

 . .راجلا راذهلا بخت ساکلا هذهو لب ریس ًالراعر :

 ..سوتيلك

 ..راجحلا . .راذهملا بخت (یفصناو كحضلا نیر :

 : سوتیلک

ركش .: . اًركش .(ةيرخس یف نيففصملل_ىنحني) :
 مكتيحت ىلع اً

 نم ىنمرحي نل لاج ىأ ىلع راها بقل ناب... ةقيقرلا
 لجعلا نودبعی دالبلا هذه یف انه مهف . . ىهلألا ىبسن

 . لبقتسم راحلل ناك امیر يردي نمو .... سیبآ

 ؟ سوتيلكاي دالبلا ةهآ بستآ ور

 دعتسم ىفإف ةملآلا َتَنهُأ دق تنك اذإ . . یدیس اب اًوفع 5

 ىلع لجعلا ةمارك نا . . اًيصخش سيبآ لجعلل راذتعالل

 . ىسأر ىلعو ینیع

 (قيفصتو لیلهتو كحض)

 . سوتيلك (ًرئاث)

 . . ىديس اي یتحاس (زومخم حوطتي وهو ردنکمالا مامأ عكريز :

 <ةسأو ىيا ترادأ قمحأ ایدنج حماس

 ردنکسالا . . تازل . . تازمغ . تاماستبا . . ةموتکم تاکحضر

 1 . (ظيغ ىف ماسبالا بلاغی هسفن
 ۔ قمحألا ىدنجللا اپی

 دونجلا هيلع رئاكتي . . خزام هترخؤم ىلع هيرضيو هيلع مجيب

۳۹ 



 . هتوخؤم ىلع ةقلع هنوبرضيو
 (ریفصر . . تانهر .. جيرو . . لیتو .. كحض طابفلا

 ۔ اًنابرق ةقلعلا“ةذه ینیفکت (اوقكي نأ مهیا ريشي) :
 1(. ۰ ليلهتو كحض)

 ايحي . .رعشلا ايجي : زمنلا ات . . یحرم .. ىحرم :
 اذام رعاشلا نيأ . نتيجا نی. . دئارلا ايحي : . دئاقلا

 اذام . . ةديعسلا ةبسانملا هذه يحتل رعاشلا

 نیتسیلاک ؟ردنکسالل كدنع

 وهو . . ردنكسإلا ماما ةرعش ولتيل رم نم حوطتي وو ًاففاو بم) :

 هل یعنی
 ناسنإلا هيبش

 ناسنالاب سیلو

 ناكملا هلم

 قاعملا سّدقم

 هدیبع اندلا لک

 نامزلا یدم ىلع

 ىنودقملا ان
 نومآ نبا

 : , هيدي نيب ر ضرألا لّقیوا عکری)
 2(. . فانه . .ريفصت . . داح قیفصت

 : (حادقألا مهيديأ فو نوفی) :

 2 رم ۰. یوم
 رحاسلا ايحي . .رعاشلا ايمي
 دئارلا ايحي . . دئاقلا ایج

 نوما نبا . . ىنودقللا

 ةقوجلا تقّلص (زارمشل ىف سمی حسلا نم بناج ىلع) :
 انا .. ال لیولا ....ةقيقحلا :تغاض . .رصعسل

 (راتس)

۳٣| 



 نا ترن

 . . . دنقرس ةنيدم قر

د ىلإ ارش رصم نم فحز ىذلا ردنکسالا شيج
 مزهو تارفلاو ةلج

 ف نا ركسي ناتسناففأ ىلإ فرش لغوأو لباب طقسأو سرفلا

 دنقرع رصق ىف ةخذاب ميو رظنم نع حازب زاتسلاو . . دنقرمت

 اهفقسو ةعاقلا ةدمعأ رصقلاب مئالولا ةعاق ىف ةقطصم ةلبوط دئارم

 بهذلا نم تانادعمش ... ىمرافلا زارطلا: ىلع ةشوقنم اہناردجو

 ةهكافلاب ةستنكم دئاولا . ناكم لک ىف هرثأ كرتي یسرافلا خذبا

 ۰ . نیوعدلا مامأ ًاراہن لیست رمخلاو ۔ . ماعطلا فونصو محللاو

 نوعركي ةعماللا مہتاذْوخ' فو . . ةيرکسملا معتازب ىف مهعیمج داوقلا

مم رثكأ اوبرش مهنأ لغ لدي لاذتبا ق نوكحضيو را
 + ىغبني ا

 نويتسفيه برقم ا هقيدص هبناج لغو فرشلا ناکبب ىف ردنکسالا

 - سيجأ - سوخراسكانأ - سومیلطبو ۔ . ساکیدرب . هدئاقو

 طابض . . ةدئالا لوح ىاوتلا ىلع نولي . نيتسيلاك - سويلع

 . مهفرعن ال نولوهحم نورخآ

دنکمالا رجح لع سلجم :ةليمج ةيراج اري
 . . هيقستو هبعادنو ر

۳۳ 



 ردتكمألا

۳ 

 قساو برشا. ییوبح ای برشا  (سأاكلا هلواتق) : 

 ءاسنلا لزانأ ال انأ (زارتمشا ىف اهدعي ... نارکس) :

 نیوعدلا نيقسي دئاولا نيب ناقتب نهؤامسأ "فرمت ال تايوخأ راوج
 . .نمخ . . عاتمتساو فرت ةعاسب ىحوي رظنملا . مهنبعاديو رمخلا
 . (ةكرعلا دعب ءاخرتساو . . ءاسنو . . ماعطو

 ایسآ ىف ناكم لك ىف ةيودملا انتاراصتنا بخن (هسأك عفري) :

 . سرافو . .رصمو . . ایروسو . . ىرغصلا

 ةيروطاربمإ طقسأو لباب شرع كد ىذلا رابج لا انلطب ب
 . اراد

 . مزال ىذلا نومآ نبا بخت :

 . لقره بخت :

 راوج ىلإ ركذي ال "لقره لب (لالدب هرعش ىف ثبعت) :

 ىوس سيل ردنكسإلا بناج ىلإ لقره نإ ... ردنكسولا

 ىلإ) ةيمدب بعلي لفط ....ةيبرح ةلجعب بعليو وبحي لفط

 'قوبح ای كلذك شيلأ  ردتكمالا

 ءاجول . یٹنتاف ای ًامامت .. امامت (ناوشن ناركس وهو كحضي) :

 ۔ ةيبرح ةلج ب بعلي لفطب هبشأ ناكل انسفاني نآلا لقره

 ا ۳۹۹ ۳
 ىرخألا انأ كبعالأل ةليللا هذه ركسأ نأ ديزرأ . 7 كيتفش

 ۔ كلزانأو ."< كزرابأو . ۰ ةيبرحلا یماھسب
 ءاسنلا .

 اًخماش ًالبج ديرأ انأ ..::للملاب قنرعشي تاهفات تاریغص

 ردنکسالا

 ردنکسالا

 ةیسراف ةيراج

 ردتكسإلا

 ۔فوبح :

 . هيلع رصتنأو . هقحسأ -ًميظع اودع . : هلزانأ

نم مظعأ وهام "كل میا را ,
 لک 

ا. ةنج .:یبحب كل مدقأ « تاراضتنالا
 نیب ةفراولا نانح 

 ٠ یعارذ

 ۱ ۔انجس اإ. ۰ فوأ (اهدنیر

 ٠ . ءالخلا دیرآ . قلطلا ءاوملا دز . یتانجسی كاعارذ

 . ةديعبلا یضارألا ىلإ یی قلحأ نآ دیرآ

 نجس ةنجلا كلت

 ۳ ۔ فوبخ ای انآو :
 قسا . . ةمقلب اف دوزنآ ,ذلیص تا یو

 ۔الیدج نم قلطنأ م: لیا
 عبو تعاد ةظحللا كلت لوح نجي لالا یر ىلإ نر

 . (همالک ىلإ
 . ةديدع تاطع دنع ذقوتت كنا ودى

 - سراف كولم نم ءاهملعت ةتسح ةداع ضا قمر

لا جوزتی نآ ةدیفما ةداع # :
 ٠ ني رشغ .. . ارشع| لجز

 . ىرخألاك ةأرما.یآ نإ
 5 ةأرما ةئام

  5Yةجوز ةئام جورتأس . . ةجوز فلأ جوزتأش ۲
 :  0عظع سراف م كلاب ایز طير .  لل

 ام ؟ ءاسنلا "بت ةجردلا هذه

 : بحال ا یا ترآ ال سیر
Fe 



 سیجآ

۳٣ 

 ءىش ال (قفر ىف اهدعیر :

 جوزتأ فوس شیلبا بحأ . برملا بح ان... ءاسنلا

 هی: براحأ | اشيجل: بجنأل قأرما فلأ

 . . یدحو یل نوکت وس .(ةدابع أف .هتيبج.لبقتو هب ثّيشقت) +

 . ءاسنلا لك نع كينغأ فوس
 لک دیرأ انأ . . ءىش نع ینیتغی

 ءاسنلا لكو . . لاجرلا لک دیزآ ...ايندلا دیرآ .اءىش
 عضخأل . . الا اهب, بزاحأ < اشیجلکلا نم“ عنصأل
 وهوا خرصی) ىراوج لا توص اھ نوكي الف . . ةهنآلا
 ۔یراوج ىلإ اًنوض ديرأ ال (رونخم

 ؟ قوص الو ىح. (میج:ف هلبقت) :

 ..كتوص ا الو ىح

 ىنعد . . ىهلإ ای ... ىلطب ای . . ىرحاس ای . .ىبيبح ای :

 (هه .ىف هلم نأ لواع» كف ف كلبقا

 ۔قیافک هذه لبق يإل . . ال (هدي ایطعیو هل نع اهدعي) :

 . (هدی لبق)

 : (خرصي مث نیدوجولا نيب تقلی) :

 اهيأ سيجأ «یدایر رعاشلا نی. ؟ ؟ ...رعاشلا
 ؟كديستل ینغت ال .اذامل :. هلبالا

 : (حنزب موقيو هفوج ىف هبکسیوآ هسأك عفوي) :

 ابر انها

 ردنكسإلا

 سوخراسک انآ

 ردنکمالا

 سومیلطب

 انفلا نم  انثعاب
 انراصتنا .ةذيوعت

 هک ىف انرادقأ

 انهاه . انرثعبي

 : ده اهو

 ۴ ريرقت هنإ....رعشب سيل اذه . . هلبألا اهيأ ,

 ىف ةقيقحلا ةعانص ِفرتحت نمای فوسلیفلا هيأ كيار ام
e؟ رعاشلا_اهوقي ىلا  

 نأ لواح هنأل ظح ا: «ىينن سعت رعاش شنيجأ نأ یی رو

 ) ىلإ لصي نأ عيطتسي ِدحأ الو . . ملایم ردنکسالا فصي

 قوفو لايخلا قوف :ردنكسإلا نأل....:هلايخيب ردنکسالا

 لايخلا .,. ةیئاہن ال“ ةيهلإ ةركف ردنکسالا "1 لقعلا

 لصي الو هدنع ىهتتي ىلعألا لٹلاو لاکلاو لا او رعشلاو

 ةزجعلا هنإ . . همهفي الو هکردپ الو هممت لقعلا . هيلإ

 فوسلیفلا اہی 9
 E ابا . طبضلاب : .هيإ (ریرسو برط ىف هعباتي) :

 حابصم نودب ةقيقحلا ىلإ اًريخأ تلصو دقل . ۔ ميظعلا

 .. نيجويد

 ثيح سرفلا روطاربمإ اراد ةثج نإ ىت ةصرف هنوف الر :

۳۷ 



 نویتسفیه

 ساکیدرب

 نیتسیلاک

 سومی

۳۸ 

 فرعن امم رثكأ ردنكسإلا نع فرغت بارتلا تحت دقرت
 ثيح « هتاذ ردقلا , هنأ فرغت ة+اًميمِج اءايحألا نحن

 تومتو . . خيراتلا ريغتيأو-!..: ایندلا:زئاصم ریغت یشِی
 . . كولم ثعبيو . . كولم-توميو . . ما ثعبتو . . ما

 نوكي دحأ الف . . ةهالا قباو . ./كؤلملا كلم ىشمب ثيح :

 لكلاو . : ديبع لکلاو: :ةّیعر لكلا امنإو . . اكلم

 مدعا

 ٦ ةملآلا .لیلسو ؛:::'هلولملا اكلم تحن (هسأك عقریر .

 (ةرؤمخنا تافاتفا ٰیودنو ١ "سوتكلا عراقت»

 . ةطآلا !ليلس تن. .*: كوللا۔كلمب بخ

 وهو . . ملا اذه نم تولا لوط زارتمشالا هيلع ودبي سوتیک)
 نيتسيلاك . . توبكملا هلأ نع فشب ہھجو نكلو هظيغ تبكي نأ واحب
 (. هلوقي ًامالك دجب الو ظيغلا هكراشي رخآلا وه

 ىراقحك اذكه اًسہاغ ودبت ادام انوفا خرو هی :

 ؟اخم لفتحت ال دال 2 نقل

 داحيأ داعأ ىذلا راوغملا'انلطب بخت (جارحا ىف هسأك عفري)

 بيليف وه نم ء هب قطنت یذلا:فخسلا اذهان (اّجع)آ :

 كيلاعصلا رک ذی لهو,:"بیلیفل تناك داحمأ یأو . . اذه

 ۔ كولملا نك ذی اهيح

 ردنکسالا

 نيتسيلاك

 ردنکسالا

 نيتسيلاك

 ردتكسإلا

 ردنكسإلا

 ٠ بيليف وه: نم . عن (بضغ یز |:

 : . كيجنأ هنأ لوألا هلع

 یی ا ىذلا نم تيسنأ: ۰.۱۱۶ یبا نکس سس

 : درک ادم اتم قر

 . ىديس ای اوفع :

 . هل تناكداحيأ یأو .

 1 ف :رفک اذه
 والبي .... قوفه ىلارفغأ .

 . ترکس ینآ

 ناك نم یی 7
007 

 مه بكي نا بل ی
 ايس لمحت نان رسا تا نو

 مر دهلا ىف ًالفط تاز اک دم

 العم دي ىلع ككسورد مشو . شا عم بعلت

 . وطسرأ

 561 (بغغ قر
 ےس یا

 انوفام تحبصأل وطسرأ قطنم' ىلع ترس یننأول . . مه

یوعللا هجو ىف هب حيو ہماسح قف كل ترم
 دحأ ال (ن

 عطقي ؛فيك فيلا اذه ملع
 اذه ناكولو . . باقرلا

 ةدلحاو ةبقر عطقيل ةعاجشلا دجو ا" وطسرأ لقع فيسلا

 تیک فرع هنکلو . . قطنلا بارج ین الهم شاعلو

۳۹ 



 نأ ةكرعملا كالت یسنأ نل فا : -

 تنی اهدحو هندااب یفج فيكو .زكفن نأ نود ديزب
 . ايندلا

 :ایربکلا. هتعلغ هده تناکو_ +

 ؟ لوقت "اذام "(نیتسیلاک اهدارأ ىتلا ةحمللا هتوفت) :

 .ءیشاالار:

 ! یبذکتا

 لهو... ىديس بيذكت ىلع ؤرجأ لهو ..!؟ قرجأ لهوا:

 ؟ خيراتلا بذكأ نأ یدجب

 نأ تفشعا كنآ یخ فرسي . . يسحر اج (ايورسص)..:
 بت برشنا . . هلعفأ ام نكلو . . هبتكت ام سيل خيراتلا

 بیلی امأ (ةدحاو ةعفد هسأك برشي) . . ريطخلا روطتلا اذه

 ةكرعم هنع لأساف هتالوطب ىلع رسحتت ىذلا بوبح ا كلطب

 نإ كل نولوقيسو .. . لوقت ایک ًالفط تنك انیح انیوریک
 . ةكرعملا هيبأل بسك ىذلا وه لفطلا كلذ

 اًعاجنش اهیف تنك دقل +

 كيبأ دنح تراثأ ةجرد "[
 نكي مل هنإ . . ًارصتنم از نأ هرکی ناک دقل ::

 . ىيرغ ناك دقل ۰

 تلمحو ..ادراطو . كادحو :ةلماك ةقرف تبر

 ۔ بنارألاك تاباغلا "ىف. تقّرفتو اهركسعمب ترفف

 ردتكسإلا

 سوتیلک

 سوتیلک

 .ردتكسالا

 سوعیلک

 ا لع قانعألا و بب +۹
قاروأ ف نيتسيلاك خرولا هنع بتكيلو ..: زقنل دئاقلا

 ه

 رثكأ ام ۰. اينويك بسك ىذلا راوغلا ايتودقم لطب هنأ

 + خيراتلا ىلع نويخّروملا .ءالؤه اسد قلا ریڈ

iخيراتلا ىلع اھّسدنیتلا بيذاكألا ٹک ام اے  

 بيليف ناک سمالایب ی ایچ ام ءیربلا نيكسملا

 اهلطبو اتضبن ثعابو اک .٠
 وه مویلاو . . هما

 قم راخف :ناک . . امیظع
 ي ءازغشلا ناكو . . راوغلا

 . وللا چپ تھ ین بی ال كولم
 ::كيجمی ال مالکلا اذه نأ وديب :

ع ملكي نأ عسب ل ىدور ۶
سس بيب اذه نمرثكأ ي

 

 : (ردنکسالا هجو

 : ىبجعي ال هنإ من
: 

 ` هددرإو_هلوقي:نم لکبو,. كيو

كألا رياظتف بضعب ۃنئالا 272
 فيك : (اًعراص بيبو باو

 جو دن هقلح يف مالکلا دیر . زر
 جاوب نج ةرم لرأل

 + (ةدشلا هذه لكي هضراعیو

 پ ال فرجت فيكي أ

ك ىلع توكسلا عيطتسأ دعأ مل :
 قافتلاو بذكلا اذه. ل

م نورقحيو كب نوديشي نيذلا ماله ..لیلضتلاو ۱
 ناش ن

 ایدزم یدی هنا . .ثکأو . .رثكاو
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٢٦٤ 

 مه... تنأ عقترتل ہنوضفخیو بابتلا هيلع نولییو بيلي

 بابسلا كيلع نولییو كنورَقجب فوس نينذلا مهسفنآ
 ::كنم ئوقأ وہ نم نودجي انيح

 ىوقأ وه نم (راكتتسا ةدمد قر كانه لهو !؟ ئم: ىوقأ : 

 ؟ ینما ىوقأ وه نم دجنویس لهو... ۰ ينم

0,210 
 ؟ تننج له : ۔ سوتیلک :

 ؟كلقع تدقن له" :

 ؟ هلؤقت یذلا مالکلا اذه ام 4

 . سوتيلك (قافشا فر :

ن نومآ بجي... كلن“ ىوقأ وه "نم دجویس منن ++
 ها

 . كلذ ئوس ةنهكلل لمع الف . نيرخآ
 + سوتيلك (هينذأ قدصيال) :

 شیجب امنإو نومآب تاجوتفلا هذه حتفت مل كنأ تیسن له :

 دخاولا مهلتقت نيذلا هداوق ءالوبو.... هرقتحت یذلا بیلیف

 ًاردغ ونيمراب تلتق : . . كنوضزاغی :مهنألا رخخآلا دعب
 هيضام تيسنو نیعبسلا .ىف:زوجع وهو ايديم ىف ًالايتغاو
 ركنأو كضراع هنأ ىضاملا اذه كل رفتغي+ لو . . هخيراتو

 اًباذع_هتبذع نأ دعب :ساتوليف..هنبا تلتقو ۰. كتيهؤلأ
 فزتعی مل هنأل . . اهثم «یرب وه ةرماوم هل تققلو اًبيهر

 ردنكمالا

 ساکیدرب

 سومیلطب

 نویتسفیه

 ردنکمالا

 سویلک

 . نومآ موعزلا :كيبأب

 ۔ سوتیلک (اًعراصر :

جاه ىرجبو هفيض عزتنبو هيسرك نم زفقي)
 ہداوق نكلو سوتيلك ىلع ًم

 7( فیسلا هنم نوعزنیو ہنرثاث ۔نم نولدهب

 . ككلمتي 'بلقغلا عانت ال: هل ادما :

 . سرب ا تبخل . نوش هنإ

 . كوخأ هنإ . . كاخأ لتقت لهو :

 نأ لواحير ینوعد . ینوعد . ۃایح ا قحتسی ال هنإ (اعراصر

) مکیلع یذوفن نم یک قبااذام (متضق نم صلی
 ف خرصی

 . . مکعرذآ نيجس . . دّيقم . . لولشم اذ آنأ اه بم

 . . ةنايخ هذه . ها ال دناقلا ةفص نم ىل نیل

 : . ةنايخ

 .  ظعاقلا نم هجارخا نولواحبو سوتيلك لوح نوُتلي طايضلا ضعب)

 (ةشب مهمواقي هتكلو

 . مظعلل هللا اب ءیش لک تبسن دق تنعاد] (خرمم :

 ىتلا عارذلا هذه : عارذلا هذه .. عارذلا هذه ركذت

 نإ (ینبا هعارذ ىلع ززاعي) اقينرغ ةكزعم ىف كنابح تدقنأ

 لاتقلا تاحاس یف تولا ةهجاوم ىف تسيل ةعاجشلا

 هجاوت نأ لواح . ةقيقحلا ةهجاوم ىف اهنكلو . . اهدحو

 اذإ كنوبحي نيذلا ةملك ىلإ ىغصت نأ .لواح . كتقیقح
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 سوتيلك

 رٹکنالا

٤ 

 نمل صرحاف ًالإو كتتدئام ىلإ ًرازحأ وعدت نأ ديرت تنك
 . مهدحو مدخلاو ديبعلا ةوعد ىلع ةليللا

 راكدتسالا نم جیزم :*!نیدوجولا"نم مهو :موجوو لوهذ ةلاخ)
 ةأرجلا هذه ّلكبو .. یخ لاقي :فينعلا دنا اذه .نأل :ةحارلاو

 ةقرف لک ناقرف كانه, , . ةعاقلا یف یضوف ةلاح . جئاتلا نم قافشإو
 . ( ةكرعملا فارطأ نم فرط ةئدهن لواحت

 یه له ىنوعد هب كمت ىلا ىدبألا نم صلمتي نأ لواحب) .إ

 . لقتعم انأ له . . ةرماؤم

 نم فيسلا عزتبو هعرغ ىلإ زفقيف جئاتلا نم اًفوخ هلييس نولخب هداوق)
 (خرصب وهو .ةلتاق ةئعط سوتيلك هب نعطيو طابضلا دحأ

 .وتيمرابو بيليفب قتلت ثيح بهذا

 : (متمتي وهو همدب اًجرضم رمي

 . ةقيقحلا تل دقل . . هلالا ىلع ترصتآ دقل

 . .رظنملا ةعاشب نم مههوجو نوفخب رعذ ةلاح ىف نودوجولا)
 لّرختتو ههجو بحشیو : ١ سوتيلك لابتغا دعب ةأجف ردنکسالا ادب
 . مدنلاب غاط زوعش هلمشيف اهضیقن ىلإ ةأجف هتفطاع

 ىف ىفمب مث هج ىلع ىتحنيو سوتيلك نم مهنم لك برنقيإ نودوجوملا
 نزح
 ردنکمالا قیو .  ةعاقلا نم نيجراخ رخآلا دعب دحاولا نولي
 . (هتیحض عم اديحو

 فتو سوتيلك ىلع یتحنب . : قّدصم ريغ هلوح رظنيو هبنيع حسمب) :

 : (لوعم توصب

 : لحتسم اذه. . ىخأ . . سوتیلک
 ."٠ نسوتیلک (نونجم كاب: توصب عصير

 ١ تنا نیا . ۰ سوتیلک "(هلوح غارفلا یر

 ۱ (2ا ىلع ایکاہ راہنیر نسوتیلک

 . كلتفأ مل ىفإ لق« اح تلز ام كنا لق +. ین:

 نارومخم انیلک اننإو اًسوباك ناك هنا لق
 ءامللا هذه . .

عشب ةیرج هذه ..اهتقرأ ىذلا انأ تلل ...ةرهاطلا
 . ة

 ٠ . ةايحلا یحنمو :ىنذقتأ ئذلا كلذ لتقأ نأ ليحتسم

 . ةلآلا هرفتخت ال لیمجلل ناركن اذه

 (لافطألاك جشنیو ضرألا بارت ههجو ىلع تم

 . ىسفن عدخأ.,. یسفن ىلع :بذكأ قإ ال

 . ليمجلل رکان نابج لتاق الا انأ ام . . هتلتق دقل

 7 + ؟ئشیعی:نأا:قحتسیال حافس

 بذعتا فوم . :مدنلا مجم یوتکت فوس یحور نإ

 نل . . نآلا دعب اًمعط:مونلل فرعأ نل . . ةايحلا ىدم

 : اًمعط ةنيكشلل فرعا

 : ماقتنالا تابر دراطت فو

 (جنسبو یکیر . ىل لمأ ال

 .ل لمأ ال



٦ 

 نوح ینم لعجو۔..::یہضغ یفعآ . ۔ ىلقع تدقف دق
 ۱ . ناويحلا نم ینداو

 رم ییہ یہ یھ سو افتح اعز
 (هبذميو هطوسب دآلج ةضيق یف هنأك حیصیو ... یولیو ضرا

 دف. . قنع لوخ تلت یعافالا ... ةمحزلا . . ةمجرلا

 ما فرا ون امر دی حو

 ةمحرلا . . یحور "قنخ . ...یبلق رصتعت ماقتنالا

 ارفلا یل دم . ::قذقنأ . .'كيدي :ل دم :.::نوتيلكا

 3 .یرخآ عرم یتقتل یتذقنأ ىلإ

 ۔ تولا اهّلش ۔: ةايخلاب ضبتت كعارذ دعت مل
 ةمحرلا قحتسي ال لتق . ميثأ لتاق الإ انأ ام , كاتق دقل

 ىولتيو ههجو ىلع بازنلا اویو . + یرخآ ةرم لی ی ۱ رن أ ةّرم ليوعلا ىف رجفتی)

 : (عرصيف دیعب نم ضیالا اہول حملي
 !؟ كانه نم ..۱؟ نم

 : (نانح ىف هيلع لبقت) .:

 كتبيبحو ... كتیراج: ... ىالوم ای ارت انأ اما

 ىح ىنهركي حبصأ لكلا. ..نآلا دعب بيج ىل دعي م :
 تحبصأ . یسفن تقمت . . یسفن هركت تحبصأ ىن
 ۹ لا

۳ 
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 . ةنيكسوأ ةجار ىف لمأ ىل دعي م٠. . ىلادعأ لا

 : (هسأر حضر هراوجي کر : امین

ل. نازحألا هذه لم ,:یالوم
 : ۰ لب ةقیقح تي

 + نزحت ال ةهآلا نإ

 رہ انتر ینا کیری
 . تاطعأ

 -«ىطخت ال ةملآلا نإ ..

اهتبكتزا: یتلا-زورگلا هذهو 3
 ؟؟:

قختسي نب تلزت دقو ةبجاو رورش ان .
 ضرألا نإ . . اه

 ٠ رشيلاب, باذعلا لزتت ةھلالاو .. باذعلا تاخرصب ةئيلم

 : هل] تنأو- . . نزحت الو

 ۔ ققتخي مدنلا :

يط قتخي یرشیلا كج هنإ :
 كنع ضفنا ۔ ةيهلألا كتعي

 ۔ ىرشبلا فغضلا اذه

 رمحألا نوللا اذه + . رهاطلا همد ىسنأ نأ عيطتسأ ال ,

 ٠ ىرصب ىشعي منھجک

 انأف ىبلق كباذع عووتسأ ... انآ ىردص ىف كنازحأ نفدا :

 ٠ ییحای' لاعت .: ١ بذعتأل تقلُ ةیرشب

 (اهردص ىلع هذيعاتر

 ءقاعقلا لک نم یفآ اي. , ءايوقألا لک نم یوقآ اي

 كوتعو كتوسق لا دع. ةانعلا لک نم ؛قخأر

ال دقا ا كعومش: لا. تومجر
 بلا 

۷ 



 ساکیدرب

 سوميلطب

 4م

 مهيد. رخ یب م ياا
 كتوربجو كتوقب»|ىمتحن , ءاثنإ «.... شل نحن ا انل
 . فعضت الف . . انفعلت نم كلب ذولنو . . كخومشو

 مالك نوژاسی مهو ۰ . سومیلطبو نزبتسفیهو اکر لا
 :.(مهش# عمن; . نويرتقي انجو سمهاب

 ايش لعفن نأ دبالنبا

 روثي فوس شيج ان ناف اکیا اذه ىلع رمتسا هنأ لا :
 هيلع نو هبا هتقث دقفي فوس

 2 ده نودصرتی ءادعأ .انلوحو , :
 ( الع اوضقنيل ةظحللا:ہذہ نودصرتي 3

 ۶ قئاشلا داوعأ: نم .اًعيمجلا عن: ةيابنلا !نوکتو
 هذه ىلع قب نأءانب ندجيبال :.نًایش لعقن نأ ديال :

 «.. ةلاحلا

 . ىل رمألا اوكرتا :
 : (ةيحتلا ىقؤيو ردتكسالا نم برتقي)

 خر جراخلا "ف مفتح شيلا نا .::اىالوم

 ۸؟؟ شيجلا (عرف ىف) :

 سونلک ألا مرحلا ةنادإب  عامجإلابا رازق ردص ةدقو +:

 هتنايخ ىلع اًباقع ءارعلا یف هتثج ءاقلابو.: : هلتقم ةلادعبو و قل اتقم ةلا

 . دناقلا ىلع 'ہلواطتو

 ودنكمالا

 ردتكسإلا

 یل مہنإو ۰۰ ىالوم اي معن :

 ر ۰ نکلوا قیم قر:

 .:كقیدبع نعت كنزح دقي شیلا نإ :
 كلي ال هنكلو .

 ید. ايلعلا ةيزكيعلا, ايتارايتعإلل . عوضخلا الإ

 . ةّيصخشلا ؛ةفطاعلا :لع اينا
 ةمدقم تارابتعا

 ..هنفد نمإ بال نکلو +

ا اذه بلطت نأ كل رو ال :
 اقام نوكي هناف ..:بلطل

 « نئاخب نفدی نا بہ عئارشلا لکل

 ف .نولوقيأ ..!؟ نئاخ +٠ (قدصيال داکی + . لوعفأ فرا :

 !؟ نئاخ هنا شیلا

 كتريصب ذفان كل .نودمحيل

 - هرورش. نم شیج ا ذاقنإو .١ . هلتقب كريبدت مكحو

 ! قدصأ ال انآ (ںوعف قر :

 ىلا حمست, له 2

کیدرب وام لا لمح" عرش هز رئتكمسإلا و ریپ الر
 سا

 قیو . . ها مهر: ةلالثلا جرج نأ كاب ام . . نؤیلفیفو

 : (لوهذ ىف هلوح رظنيو فا موقي . ادیت عم ًاديحو ردنکساإلا

 ٠ نئاخديعنإ,نولوقي مهتإ ايت اي تعا :

 . هه نئاخخ . سم یی ںیہ هد حجر

 :انلاخ كتيشم' لع ضرتمی نم لک ,

 تمہ ناكم ےل و 09 :
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 فہیم یس یس وم ینیشم نیم

 . : یسارکلا دحأ ىلع اًلاج رابنيو ًةیناث

 . . مدهدهتو . . ایدی نیب هسأر اوین ذعأت

 : (جدهتم توصب ًامهمغم اهل رظنیو هينيع ردنكسالا'حتفي
 ؟كلقأ نأ ىتئيشم "تناك ر اذا ..اربیت اي نيلعفت اذام

 ۔قوع تناك ناو.

 :اریت ای ىلجأ نم نيتومتأ
 . ىالوم ای كلجأ نم ةظل"لک یف تومأ انا +

 ہنک هينيع حسميو . . ربکفنلاو لمأفا هيلع ادب دقو ًاتماص ۃلظخ ثبلي)

 :(اعبف وحجب
 ؟ سلخ ناكأ .:

 مح أ :

 خور قنخيو ىتبقر لوح فعلی ناك ىذلا ناوعفألا كلذ :
 ۔ یمافنأ رصتعیو (هبقر سيجتي)

 ی ینحنیو ردنکسالا ىلع لبقی . . فوسليفلا سوخزاسکانأ لخدی)
 : اطرد

 ایا اذكه اًبحاش ودبت.اذامل . كعءارو اذام. (ةيبر قف هيلإرظتي) :

 ؟فوسلیفلا

 ۔ یسفن تملظا.یدیش "ناز:

 كلذک سيلأ . .سوفنلا ملظت..نأ عیظف ءیشل۔ هنإ +

 سوخراسك نأ

 سوخراسكانأ

 ؟ سوح راسك انآ ای

ا . دال تدم تعتلي :
 ذه ارم ىرأ ال أ حل

 ثيج .ىلإ لزنت نأ ةمآلا .ةناكمب رطوبه ناف . نازحألا

يس اي لا نإ شيلا ناو اهسفن مفت
 انرظن ىف ىد

 فيكف نوناقلا انل عفت یذلا تنأ .. . نوناقلا ةباثمب

 انکو انزيم مل نا تا نوئاقلا اذه انلثم عضخت

اذفو را اذه عضخت فیکن
 تناو هقوف تناو . .رشلا 

 : غبت كارن ان رش هنآرمألا نع لوقت ان. 0

 یرشبلا انکرد ىلإ لزتت كب فیکف .  اساقم هشت اتر

 : كنزحو كحرفل اسايقمأ ةيرشبلا ناس نم دو

 (لالجا ىف یحنیر
 . فعضلا اذه نه نأب ةقيقح لا تای نإ

 سوخراسكانأ اب لا لغت آمین ناکم نم موقيو ۲

 تعضلا لماوع یعزانت ا: . ابتلا دشأ ىنكيربل هنإ

 دیدش ینآ فیتعآ ىلا اذه ىلإ .ىنلزتو ةزقلاو

 ."قلقلا

 مالظلا ىوق اہنإ ا: كوبا قلم حر بئاوش منا :

 ملستست ال . . كتينارونو كعاعش| بجحت نأ لواحت

 كتيرح قوعت اهعدت ال . :اهحرطآ . . اهنينأ . . ا

 . كقالطناو
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or 

 رغشأ . ًةلولغم یجور نإ: قیدنص ی را تنسحآ دق :
 . اهرقؤت لاقثأب رعشآ . . ةلولغم اب

 قلطنا . . كدويق رتکأ . ."لاقثألا هذه كنع خرطا :
 . مزیی ال اًراوغم "اسراف + كاندوعت بک كفيس اًعرشم

 ۔ قلطنأ. . . قلطنأ (لوعف ىف هبفن ااع) :
 : (سوخراسكانأ لأسیل هسأر عقرب مث اًماص قل ثبلي)
 . نوفارعلا لاق اذامو

 ءیش ىف مهوقع نولمعي ال نوفرخع موق مہنا ۔نوفارملا ,:
 اذامو . . موجنلا . . موجنلا الإ مهدنع ةليح الو... ادیآ

 ۴ : 1 ءوجنلا ىف لهو . . قطنم موجنلا ىف لهو . موجنلا دنع

 + نوفارعلا هلوقي ام, عمسأ ,نآ .دیرا 2 8 ا نآ .دیرآ ..نتفارعلا ی عدا :
 ::یالوم ای ةعاطو ام

 (سوخراکانآ فرصتی)
 : (اریت اًيطانع مننیاوهو لوهذ ىف ای اًبهاذ ىشمتي لازام) :
 قاب رعشآ نا . . ىع ریبتلا شوخراسک ان دی م
 ةيرشب ًالاقثأ نأب رعشأ . . یرشب فعض راسآ ف دونم
 یحور عاعشإب رعشأ . . قالطنالا نع ىقوعتو 5 7
 قدارإب رعشآ . .رابفلا نم بحس فلخ بجتحا دقو

 نيفارعلاريبك

 :ساینازوہ

 ىسراف اي :

 ديأ نم اون اهن حت اص فایر لفي

 :اهدیقتو اهلغت ہری
 تبلت امو عشقنت نأ ثبت ام ةباحس اهن . راوغلا

 ٍكبلق ىف اهراونأ قلأتتو اهدمب عطس نأ نومآ سی

 ۔ جرم ىلإ اهقرشم نم ءامسلا ربعت رون نم عاهشک قلطننو

لطنأ نأ ىلإ قوش دشأ ام . اهيا اي ,
 ۔ قلطنا (اماهر ق

 نوفارعلا لحبیر
 مهررهل تنخا دقو مهرودص ىلع مون ید زئاجعلا نم الف
 ٠ (نينسلا لعفب

 ۰ ٠ نوفارعلا اأ اولاعت :

 (هترضح ىف نونحنيو نوفارعلا مدقیر

 ؟ موئشملا ثدحلا اذه نع موجنلا مكل تلاق اذام

 :ا(مدقیج :

جرب ف 'ناحتلا موج تدقتنا اد
 اهتنعل تقحو ٠ لخ 

ح اّمم رغم لانه نكي و .
 ىف ثد

 ٠ سيوتيلك مسا ىلع

 ةعانلا كلت

 ؟ ساينازوباي“ ةملآلا تلاق اذامو ,

 : (مدهير :

 نإ تلاقو . سوتیلک لثقم نم كئربت اهنإ لاق فلا

یا يفارمخلا هلآ سويسينويد ةيضغ
 بضغ دقف . . ب

or 



 ردككمإلا

 ةعلولا كلت ىف .اراهتأ نا متقرأ مكنأل سويسينويد

 هبضغ لزنأو . ..ةبجاولا نيبارقلا هل, اومّدقت ملو ةموثشملا .
 ۔ سوتیلک ىلع

 اأ مکل ًاركش مايع عطر میز ةنسح ون هله:
 : اوفرصنا . . نوقارعلا

 (توارلا فرصت
 ىلع تلمح ةهآلا نإ. یاب تیأرأ (لوعذ ىف مسيوهو) .:

 هرزو سویسینوید لمح . ىَنَع مربا اذه رزو اهقتاع

 . لیبس لخآو . .ینع

 . هالا بیبح اب :

 . . دیدج نم ىل ءىضت ايندلا نأب رعشأ :

 کالا یشج . . هفت فلاس ىلإ دوعیو ةعاقلا ىف هرمفلا شير

 ر. (ًايآ هاذ . , سأرلا عقار ةرلل هذه . .ةرقب
 قورع ىف قّفدتت ءامدلاب رعشأ . . ىلإ دوعت یاوقب رعشآ

 نيأ . . قيس نيأ ...یدرز نيأ , یعرد نيأ (حيصي)

 ؟ یناسرف نيآ . : یداوق

 . یدوبعم . یه . ىيبح (هنضحتل ةللهم هيلع لبق) :

 . ساکیدرب ,بلط .ف ىنعبا (قفر . ىف اهحيؤي) :

 ایت جرم

 ف اوخفنيو . . برحلا لوبط اودي نأب سارا ىغلبأ

 میا
 یک

ئاقلا عرشم قو ہدحو ردنكسإلا
 فلا ف اقلمحم ةوق ىف رظنب ة

 (هماعأ

 . اهوزغأل ايعارذ ىل حتفت ةلوهجللا ىضارألا

 ۱ (ایھر ودي ريقلاو . . جراخلا ىف عرقي لوطلا ترصر

 ثهلي خیراتلا . . فرظتني دح ا ۰ . فوعدت برحلا

لإ سمشلا قیسأ نأ ديرأ . . مونلل تقو ال .. قلع
 ى

 هام
 . اجرا ىرجيز

 : (جراخلا ىف یزدی هتوص

 . قاصح . . فاصح

 (راتس)



 فكسلائارّصضْفل

رحأ ىف ةيورضم رکسلا مايخر
 ٠ دنا شا

 ٠ . فلخلا ىف ودب ةفيك تاباغ

 رجشلا سوؤر ىلع عملت سمشلا

 البكم نيتسيلاك مهمامأ نوعفدي سوميلطبو نویتسفیهو ساكيدرب

 2 لسالىلاب
 ضرلاو لازفا راثآ هيلع ودبت نيكسملا خرؤلا

 قاهالاو

لا ةبحص ىف ترم ىلا تاونسلا
اینودقم نم ليوطلا هفحز ىف شی

 أ 

ت مو ههجو ىلع اهمالآو اهديعاجتو اهراثآ تعمر دنفا
 اياب ال هنم عد

 وه هيف ةيويحلاب لیلا دیحولا ءىغلا ١ ىمدآ انار

جحم ىف قلق ىف نارودت نانا ناتعماللا هانيع
 ایف تمسنرا دقو ايهير

 . هل دح ال یذلا ءانعلاو ةساعتلاو اکا

ملك خآل تقو نم هعفدي سرميلطب
 هب كسميو : . هتوطخ ىف طب ا

 کلام ام هيبكر ىلع تب ةبانلا ىف هنكلو ۔ ىواهتي نأ كشوأ املك

لطبو نويتسفيفو ساكيدرب ةئالثلا سلمي . هساقنأ طقعلب
 ىلع سومي

 قرن نأ + ثيل امو . .ركسعملا ةحاس ىف ةعوطقم راجشأ عوذج

¥ 



 سوميلطب

 سوخراک انآ

 سوميلطب

 سوخراسک انآ

۸ 

 لمحت ات اسهئارو نمو . . سيجأ رعاشلا هعمو ًالبقم سوخراسكانأ

 ۔ ءام اهب ةّيمزمز

 فدحزلا لوط نم ةیلابًلامأ نآلا تحبصأ دز اهسبلب ىتلا سباللا

 وب اودبف اًميمج مههوجو ىلع اهراثآ تعسر نسلاو . . كراعلا کو
 ۔ (حارجلاو نامطلاو مادصلا ةک نم ناوألا لبق

 ىلإ رظنا (نيتسيلاك ىلإ بشم هفک ىف سوخراسكانأ زكلي)
 . ناصحلاك برشی هنإ كبحاص

 . ةرداث'ةلاسبب تولا مواقي هنإ

 نم خیراتلا تومیسف تام ول هنإ لوقی (ةيرخس ف)

 . ةيرغ ةناقسا ىف ایا كسی اذهل هو ۰۰ هدعب
 ناعالو . . ردبكسالا لأعأل ةيقالا ةركاذلا هنإ تھر :

 نئمطيل هتحص نع موی لک ردنکسالا لأسي ببسلا اذهو :
 . هتوم ىلإ

ص ىلع زدنکشالا نم اقل لقأ ال انآ ی
 هنإ . . ہح

 نيدايم ىف امیج قتل ینکیام انلاعأ نم فرعي

 هنإ . . هدحو ردنکسالا لمآ نسيل هتوم نا :اینودقم
 ؟ ايم انلمأ

 یو هر نمزج رک ریل أل.
 . هنم اًعيمج

 ةمساحلا ةدارالاو ةوسقلاو ةأرجلا هل دعت مل ردنکسالا نا :

 سومیلطب

 سوخراسک ان

 سومیلطب

 سوخراسک ان

 اک,لتقی نأ ديزي هنا :

 ذنم اًريثك رّيغت دقل . . یضالا ف هل تناك ىتلا ةعطاقلا

 بابسألا سمتایو . .رگفی: حبصأ . . سوتیلک لتقم

 ٠ ءا لقعلا نم او ةيساقلا هلاعفأ سبلیل قطنملاو راذعألاو

 هنم عزتنی نأ لواحو ۰. نيتسيلاك مک اح فيك تيأرأ

 فارتعالا اذه مدختسیل ... هتايح. ىلع زمآتلاب ًافارتعا

 هل أجلي نكي مل بولسألا اذه لثم . . همادعإلا ةصخر

 اًرربم ماوبلا ىلع هتدارإ تناك . ..یضم ایف ردنكسإلا

 فيك تيأرأ . . ةمکاحم یا نع ىنغت و . ..اًيفاك

 یت هادرأف سوتیلک ردص ىلإ هلقع :هفيسأ قيس

 ٠ دیر . . ةليغ هلق فيك ونيمزابو . . ةمکاح

 ٠ ٠ مزج ال ىذلا اندئاق بلق رخني أدب فعضلا هنإ . . هيه

 .هلالل نبا دعی | هنإ

 نود

 . هنم فاخيو

 . اكحضم ًارمأ اذه"نییلآ ... تان ردنکسالا وعامر :

 ف ةدابعلا سوقط هل. ىّدؤي نأ نيتسيلاك ضفر نأ نما,

 ہہ . هفاخي وهو هجاوز لفح

 هشطب لك قرتخت ةذفانلا هتارظن ..:. ناسنإك هيلإ رظني هل.

 اهزبتو ةفيعضلا هقاعأ _ىتحب_ذفنتو: هتوطسو هنامليهو

 هناملیه نأ ةظحل لك يف ,ردبكسالا رّكذي هنإ . اره

 فعضلا ات ىثتخي ةرشق یوس دعت .مل. هتوقو هتوطسو:

 فل



 :سوعرانکانأ

 سوميلطب

 وخرادكانأ

 . بدلع ردنکسالا نإ 7
 اف لاز ام: رشا لازم هنکلو اب

 : هلخادپ یذلا لیوعلا یطغیل رازی هنا +

 رتییوج حلو (اجعم هلمز فتك لع طبخي) :

 . . ردقت ال َهَّذل' نوكتل ابا رتييوج قحو :

 . ناسنالا زيب یذلا"فعضلا كلذ علها :فوخ او

 قر

 ىذلا برحلا سر
 ؟ لوباک ةعقوم قلعفا اذامآ تيأرأ ا: ئراجي ال

 برحلا نونج نإ .

 ۔ هسفن نم هيف ىنتخي ىذلا هو +

 تسل كنإ ..

 ةكحلا هذهب ودبت الالاؤامل . : اهب"لتنظ خلا ةجاذنلاب

 ةقيقحلا ىنخت اذامل ....هلبأ هفت وقت اذال :..كدئاق:مامأ

 ؟ةقيقحلا“فونلف اي

 . ديحؤلا هذالم حبصآ

 ساتولیفب تدوأو ةکلہتلا دراومآسوتیلک تدّزوأةقيقحلا 7:
 . . دیقلا ىف نیتسیلاکب تقلأو ١ امهفتح ىلإ ونيمرابو

 مقتس لهو . . یک ةقيقحلا عفت امو ... هيه ١ دهب
 كنأ:مأ -: : قنع لوح“دالجلا لح فتلپ انیح ىذاقنإلا

 كلا رماوأب ًالمع هطابر مكحتو لیلا قوتش

 هذه قنشأ

 ۔ لاو ضیزلاو لظابلاب ایلغ تلواطت الاط "لأ بر
 كلم . . سومیلطب اذه لوقي نم "(ةيرخس ىف كحضی) :

 فوشکلا كهجو علاطأ ىنعد 4 قللاو ریوزتلاو 'قافنلا

 . یمرلا شيجلا روزم بقل قحتست داكن كنإ (كحضي)

 ردنکمالا

 :مظعلا خرم لاح فیک :
 ٠ لاح رخ ها فأ یر: :

 شیعتس ىلا یه ةقيقح ا. :

 بحي اًممرثكأ قثت كنأ كبيع مسار :
 ٠ ۰ خيراتلا قئاقحب

 لكلا هوسآ ىف المح ةدؤتب برقي ... هتميخ نم رذنكمإلا لبقي)
 . ..كراعملا راثآ نم لیلا ابيع رهظ ردنکمالا بای . ۔ لسالللاب
 . امام اص لاز ام هتكلو : : نسلا هيلع رهظ ههجوو

 . همدق دنع موكل اھتیس ةيزر ادنع غرست اریت
 رال یس لعرهاملا

 هرنشیو . . روثلا ةّيهشبا لكأب ۽

 . ناصلا أمظب
 ےک ںی

 «قزرپ ایح لاز ام هنإ تی فر :

 سیل... قزرت هيج ةقیقح اف نذإ . . نسح اذه عامر ۱
 نأ ىنمتأ مکل . . ماعلا ىلإ اهغلبتس ىلا ةقيقحلا >: كلذ

 : . اهتكتس ىلا .ةقيقحلا :هذه أرقأ
 تم نوکتس . . اهأرقتل اح نوكت نل كنا ىه قر 8

 اتوم تعبشو
 دعب ام ىلإ شیعتس كنآ نظتأ'. :.لئافتم لجر نم كلل اب ۲

 ۶ قوم
 . كتوم دعب ام: ىلإ

 خيراتلا (ديكوت ةربن فر كنکح ىف ىنككشي ىذلا وه اذمو
 . كلاثمأ ءافعضلا ىلع ىلاثمأ ءايوقألا ہیلع قيدص اب

 : ةقيقح هنأ ىلع ايندلل هنوغلبب كلاثمأ ءافعضلاو
 .ةداقلا نحن اناوس كانه ةقيقح الو
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 نيتسيلاك

 :نيتسيلاك

 ردنكمالا

 نو

 .هفاوت ا تارکن - (زلزتمشلا قر :

 . اش یا لجن عيطتسي دحأ ال تغیر
 « هالمالا ضفرت كنال قوتي نل خيراتلا "(تكحضیر : 

 . . ءاشأ ام نوبتکیو ىنالمإ نولبقی كريغ تایم كانهف

 كابتكم نوثلمب نیذلا تاقثلا نورما مه نونوکی غو

 نیفوحرلا دادع ىف: تنأ: نوکتو ةرداتلا مهقئاثوب اند

 . دحأ مهب عنسیال نیقلا مہبابش ىلع فوسألا

 ؟كل نوبتكي نیذلا ءالوه مه نم :

 نبا "نمومیلطب ٠ .۔نمایئازوبا ... لوبوتسر ی فر:

 ۱ نویلک اخ قسؤي غي ياهو نزن
 مما حب الل

 هى باسختالو
 . . اًنأش مهيأرل لعجأسو اًباسج مه انآ لعجأس مديكوت ف:

 . ٠ مهتانودم  عیذأو !مهءارآ ضرفأو :مہاوقأ:رشنأسو
 هقرشم نم ملاعلا روطاربمإ انأ تسلأ . . ةسّدقم اهلعجأو

 رمو. ةداورطو اينودقم : روطاربما . تسلأ»: ء هبرغم ىلإ

 هذه مكحي یاوس_ نم .۔دنفاو "سرافو . ايرؤسو
 راوج ىلإ . ۰ یراوچ ىلإ كناکم ام تنأو . . یضارالا

 ةيردنكشإلا *. لا

 .:خّرولا ا5 نیتننیلایک انار

 . . نتسیلاک لا .اهيأ, تفرشت ةيوغل یی. ال یر :

 نیتسیلاک

 ردتكسإلا

 ردنکمالا

 تحت ةطآ ئأ . نوح هيأ عزم :

 ۔ ىل بتکت فوس ًاضیا تناو هعبصأ يلاربشي مٹ ةدشب كحضير

 نأ ناكتسا یر :

 سايئازوبو لوبوتسرأ ىلوتي فوس ۰. هلبألا اہ من

 لقنو . . كناسل ىلع نوءاشي ام فییرت سومیلطبو

 موحرملا ةياور ىلإ . . كتياور ىلإ اًدانتسا ةبوذكملا معازلا

 ىف ىمحلاب تام ىلا . .نيتسيلاك رک ذلا بیطلا

 تاطوطخو اهبتكن مل تادوسم ايندلا أرقت فوس . . لوباع

 ىذلا نیتسیلاک لا اهيأ ميركلا كعاپ ةعقوم اهب مع ا

 . لوباک قف ىمحلاب تم
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 . اح تلز ام انآ . . تمأ  ینکلو (نوج یر :

 ۔ لوباک ىف ىمحلاب تم دقل كل تلق (نونج ىف خرصی» :

 . اذه نوحخرولا بتک دقل
 هید اًهفار جشنيو یکیر قزرأ ی انآ . . یحانآ . ۰ (غرمیر :

 ةاح اب . . ةلداعلا ةفآلا ای املا یر لسالسلاب نيتلبكملا

 . . لسالسلاب البكم كئداخ ادناه فلا ةقيقحلا

 یعدت ال . . ىريصم ماعلا ققنأ . . ملظلا نيجس

 . ىمسألا“قئاقحلا رو سمت بیذاعالا

 اتر لا ینئدعت ج

 ف نم تعضخأ .دقل .. . ءامسلا یف ةهآ كان دعت

۳ 



 ردنکسالا

 نیتسیلاک

 ردنکسالا

 نيتسيلاك

 سومیلظب

 نيتسيلاك
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 ۔ تایاهنلا .لاجعتسال یعاد ال 3

 . .انأ الا قیی ۸ ...هعامسلا قم تعضحأو . . ضرالا

 هيلإ أجلت نأ عیطتست ىذلا دیحولا ہللا . . رذنکسالا

 نع ینلأساو ىلإ لا . . نوتحا اهيأ ايه (هيلإ رواشی»

 كن

 ىلإ قئاقحلا لك بهذتل . . ًائيش كلأسأ نل . . سی قر

 لك وتستل . . اهمهلمو ایعار تنأ تنك اذإ ميحجلا
 . . لوباك ىف ىمحلاب ايم نکال ء ءايشألا لکب ءايشألا

 یأو ءىش ا نيب قرف ال . . لبابا یف ةقرح اب مو

 . مكحي ىذلا وه لطابلا ماد ام . . ءىش

 . ةمكحلا نيع وه كمالستسا نإ . . نسح اذه نورس ىف 0

 اًعيمج الکی فوس ىذلا لطابلا نإ . د ذحأ یتکلو 1
 . ةياهنلا ىف هسفن لكأي فوس

 كلک ان نأب فتکنل .

 . ةمسدلا ةبجولا هذهب معننلو ۱

 ةحلآلا اهتيأ ىعمستل (ءامسلا هجو ىف هلسالس رب وهو اکابر

 كل لحم الف ىتدجن ىلإ ىفخت مل نإ , . یباذع ىلع ةدهاشلا

 ۔ كئاقبل ینعمالو : كل دوجو الو « مويلا دعب ىبلق یف

 ؟قمحألا اهيأ ةفآلا دهن +

 . . یهجو ىف باوبألا للي توغاطلا (اًمجفم ًاليوع لوعي) :

 ردنکسالا

 سیجأ

 نهارأ (اوعام) :

 طح . ملا اهيأ :

 ۔افاروأ ىف اذه بتكأ فوس 5

 + + املع بتکتل . كنانسأب . ضرألا .رفحت نأ عیطتست +

 نی هات ريب ۔ ىلقع ىلع محي توغاطلا

 ٠ ۰ (ضرألا ىلع اتتاي یقریز . ۔ ییاصعأ ىلع دیدح

عفي نأ دحاو عيطتسي اذام . ةدئافالا ۔ ۔ ةدئاف ال
 ,ف ل

 اذه انل كرتي نأ نم الدب هسفن

 + ملل انرعاش , . سيجأ يبن نإ عمر , . فرشلا

 . نيتسيلاك قنش نع ةينغأ انل نع

 هتریس ةنوعلم

 تومي نأ هب لو

 هتبقر نم اًقلعم
 . مالكلا اذہب ردنكسإلا دصقت كنأ

قرو بتکت نأ عيطتست نل كنکلو
 رب. ةدحاو ة

 ردتكمإلا اأ كل لمأال اضيأ تنأو ۰۰ (ضراصر :

شقت . ..قاملك نودب كفیرات ..: قون
 . هل 

ولخلاو ةکملا كل نم یاوس ںی ناپ
 يد دقل ...::د
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 ركنا

 زٹکیال

 نیسیلاک

 ردنكمالا
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 .وطسرأ نم... اهعوبنی نم ةكحلا
 تدل انه ناك و طرأ نأ ول . .وطسراو تنأ ميحجلا لا ۲

 كلمن
 ےس ىلع رثو . تم .. نیک زطسرآ ناک دل
 نم ءانکعلل لیلا :. نيرصتملا باكر ىف رسا
 . نیرضقلا

 . . ردنکمالا ملعم ةنأب وطسرأ خيراتلا رک دیس هز ف :
 4 هنأب هتفص ئوس فراعتلا نم هل یی نلو همسا رثدنیسو

 . . كرابخأ هلصت اهي ةاذيملت وه نم وطسرأ فرعي فوس :
 كرابخأ مهعم نولمحي اینودقم ىلإ نيدئاعلا ىحرجلا نإ
 كنع 2 اتغو .'. ندمتلا نیا ملاع ىلإ كتيربربو
 نم بری كراع نإ“ . هوحمت نأ عيطتست ال ام وطسرأ
 نأ دحأ ال خیراتلا لابرغو . . قورا نییالم
 :-ب:مذفاون قلعی نأ عيطتسي دحأ ال . . هقورخ لک دسي
 .ردنكسإلا ةيغاطلا ناكولو

 نيرا هل . . ہناسآ اعطا ... لر اذه اونکسا مر :
 . ملكتي أ نأ

 من :

 نيتسيلاك

 نيتسيلاك

 هتريس ةنوعلم

 توي نأ هب لوأ

 نأ ديرأ ال « ىنذأ قرخي“ هتونص نا :
 ہنر بلكلا ٹن ا هيكل 1 و

 . نآلا دعب هتوص عمسأ نأ دیرآ ال . . ةباغلا ىف ةرجش ىلع

 . (دآلجلا عدل اریت جرت
 انأو قوص نوكي فوت . . قونصأ عمست توس خضير :

 ف اًعارص نوكي فوس یخ انأو قوص نم لعآ "تيم

 . هتاكشإب كل لبق ال كينذأ
 . هتوص عمسأ"نأ ترس وسلا ندا ترک
 قوص عمست كنإ . ںی ا ا ا و

 وه ما تا
 . هوقنشا ناتفب هینذآ لع طافیر :

 . (هقتشل دادعالا ىف أديبو . , ةياغلا راجشأ ودبت ثیح فلخ ا ىف حرسلا ىصقأ ىلإ هب بهذیو هلسالمو وه هلمحیف نیتسیلاک ىلع ىدنجلا مج . سارلا دیدش یدنج اهعمو اريييت لبقت)
 لجلي قوص عمست فوس (هيعارنب حریر خرصي لازام) :

 ۔ كسافنأ ىلع ىحبش محب فوس . . كتیاہن سارجأك

 ۰ قياور عیذتو نسلألا فالآ یتاملک دّدرت فوس

 . عامسألاو راصبألا ٌلكانأ . . ی كل برهمال .. تاطوظخلا

۷ 



 ردنکمالا

 ساکیدرب

 عئارلا نوكسلل ای (هينذأ ىلع نم هيدي عفري) :

 نيأ ىلإ (هربص دفن دقو) :

 . .اينودقم لتاقم فلأ نیئالث نم اوقبت تاثم عضب (ازعام) :
 ةقرفلا تبتنا دقل .. بودم شیلا دعي مل (سأي فأ :

 . . هقنع نم هقلعي وهو مث . . فنعب هبرضي وهو ديعب نم دالجلا ودیب)
 . (تولل: تمص ... ةأجف تمصلا دوسي مث

 تمصلل ای ..
 . .دبألا ىلإو اًريخأ نوا تكس دقل . . بیهرلا
 (هساقب خمشيو . . ةحار ىف يطست» .... خیراتلا ہعم تکسو

 . . جيجضلا ىنعطاقي نأ نودب لمعأ نأ عيطتسأ ًايخأ
 . . ىنلقثت ديأب رعشأ نأ. نود رئاطلاك ىضمأ نأ. عيطتسأ

 . ةیرح ا یتلجع نيأ . . یفاصج,نیأ (هلوح تقی
 فحزن فوس . . دونجلا لک دعتسیل .. . قاوبألا اوخفنا
 ماعلا ةیاہن انغولب ىلع قبي مل . . قرشلا ىلإ .. . قرشلا ىلإ

 . لیلقلا لإ

 . ایت یرجن هفلخ نمو دعتسيل هتميخ ون ئري)
 . (لمأ ةیخو . . ةرسح ىف مهضعب ىلإ نورظنب داوقلا

 "نوا كلذ انب فحزی نأ ديري
 نم لصتم فحز ىف ةنس ةرشع اتا انيلع ترم دقل

 ىتلا ةينودقملا ةقرفلا نم قبت مو . . دملا انغلب تح اينودقم
 اوغلب مهلك تاثم عض الإ اب فحزا انأدب

 مهفويس تملتو مات تقّرمتو كراعلاو حارجلا مهتنه نهوأو

 مهبارح ترّسكتو

 ۔ ةخوخيشلا نس

 سوخراسكانأ

 ساکیدرب

 ساکیدرب

 نویتفیه

 حبصأو . . ةنودقلا
 . ةقزترملا فولأ نم اًلْؤِم شيلا

 ٠ ۰ نييرصلاو نييروسلاو وا سرلا نم

 ؟ لهلهملا شيجلا اذهب لعقي نأ د
 . هلقع دقف دقل . .لجرلا نج

 اذام

 اذامو . . فحزن"فدم یالو :براحت ا الو

 ًالوط قرشلا اجو اسآ هو رپ
 . حتفن نا انديري
 ۰۰ شورعلا انمطحو . . كلاملا نع ا 2-1

 ايزي اذام . ۰ مهناکم :هانقأو ا نابالغ ديزي اذ

 نوما ةءوبن ققحيو . . ملاعلا ةياهن عی نآ درب قی ب 17 !؟ اذه نم رثكأ

 . ةبطاق ضرألا هل نوكتق

 اں رس رو 7

لا سايكأ نم انتيافك انمنغ دقل
 قبو ۰ . رهاوجلاو بهذ

 سايكأ انمايخ ىف . ا ور یی

 بايثلا قزم فحزن نوا رھاوج او ةضفلاو بهذلا نم

 اننانسأ تطقاستو انا تلہ دق لاصوألا 0

 لعفن نأ بال . ٠ بهذلا اذه لک ةدئاف ام

اعم ىلع یک ةردق ال ان نوح ىو
 ةضر

 . رحتنن اننإ .

 اولعفا . . ردنکسالا
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 ساكيدرب

 ` سجا

 ساکیدرپ

 سم لع نالا انا :

 اذه قیرط ىف فقأ نأ عيطتسأ ال انأ . . ىنع اًديعب متٹش ام
 .. لجرلا

 مل نإ . . اًميمج انریصم اذه نإ . انعم دحش نأ ڈبل :
 سلو . . اًدغ كسودي فوس هنإف مويلا هقيرط ف فقت
 تومت نأ امإ < . اهب توهمت" ىلا ةتيملا راتخم نأ الإ گمامآ
 نم العم توم و: . هعامظأ لجأ نم لئاقت تناو
 املك . . اه ةياهن ال هعامطأو . . نیتسیلاک لثم كقع
 ..هءارو اصح | كل دجاو ةنإف انضح  تککد

 وزنی لجر : . نوت لیتر ءارو تهلن اننإ . . ةياهن الو
 رج لتقيو . . را ادرج براختو . . وزغلا در
 . . تومن یتح هارو" براغ "لظتسو" + ..لتقلا
 اذه ريغ انل لمآ الو .. . ةيان الو

 دقو . .اندالوأو .. اناجوزو . ,.انلهأ نم... اندالب

 ابحأب قتلنو اهيف دوعنل رمعلا نم ةحسف دجن ال
 انيلع یضقمو . . ملاعلاب ةلصلا وعوطقم نوقافأ نودرشم
 . نونح ا اذه ءارو ريسن انللظ اذإ ءانفلاب

 ؟ لمعلا امو :

 شیلا نإ . . شيجلا بّلؤنو نايصعلا نلعن نأ وه لمعلا .:
 بعتو للم ةلاح ىف دونجلاو . . مات ءايعإ ةلاح ىف نآلا

 نويتسفيه

 سوخراک انآ

 ةنويتسفيه
 سوخراسكانأ

 هلك حيصيف نايصعلاب ةراشإ راظتنا ىف شیلا ... كاتو

 ردنکسالل هرهظ یطعب ةدحاو.ةكرح یو ؛ حوا

 . اينودقم بوص اًمحاز دوعيو
 . لوقعم ريغ !!؟ ردنکسالا رماوأ یصعن :

 ٤لآ هنأ تقص له ماه :
 ۴ :ہلِإ هنأ دقتعأ انآ من عيناذس قو :

 ىلع لتاقم فلأ نيعبرأ عامجإب . . انديبأتب طقف هلإ هنإ ,

 هلالا لوحتي فيك یرتسو « هتيهولأ رس وه اذه . . هتعاط

 . هلجأ نم اولصب نأ هدابع ضفري امنیح رشب لا

 ؟ لعفأ نأ ىم نوبلطت اذامو

 حلصت ال كلاصوأ ىف یرجت ىلا ةدعرلا هدیب كنإ :
EETرمآتت الو . . اندّيؤتو كناكم ثيلت نأ كب  

 . اذهب مكلعأ صف قر :
 . .امادكأ هتئازخ ق سّدكلا بعذلاب انیرقی هنإ :

 . اًماوكأ ةموكملا رهاوجلاو

 قرقلا ءاسؤر عمجت نأ كيلعف سومیلطبای تنأامأ :
 هذه راظتنا ىف مهنأ دجت فوسو . ردنکسالا عمو

 ىلإ ةدوعلل كنم رثکأ نوشّطعتم مو . . كنم ةراشالا

 . مهدالب

۷ 



 سوميلطب

۷۲ 

 . ةظحللاو وتلا ف . .نآلا نم اذه لعفأس :

 ۔وکصلا ہاجنا ىف سوميلطب قلطتي)
 ةداج ههجو تاريبعت تدب دقو ريكا ىف قرغأ دقو ساكيدرب ثبلي

 . ةمراص

 الا ىف قونشلا نياك نل ىوخأل ةظح نم رظتلا قرتسي نوبت
 ,نيوخراسكانأو . . لامرلا ىف ہرجنخب شقتي سيجأ . . اًرعذ فجيربو

 . ةداعسلا هيلع ودبت

 . (ةّقع ىف ردتكسالا لبقي

 ةريسم دعب اهغلبتس ةيرق كانه نإ نولوقي ءالدالا نإ :

 ٤ شیج الو ةيماح اهيف تسيل ةیلاخ ةيرق ىهو « ةعاس

 انمامأ قبت كلذ دعبو . . ةمواقم الب اهلخدن فوسو

 ةريسم ىف اهعطقت ءارحص

 ۔ ملاعلا ةیاہن
 . دئاقلا یدیس اي فحزلا اذهل نيّدعتسم انسل انا :

 ؟ ساكيدرباي لوقت اذام (ةفهد قر :

 زلا اذهل نیّدعتسم انسل اننإ لوقأ :

 ؟نایصع وهأ . . مالکلا اذه هّجوت نمل ںاکعس فر

 ةلاح یف شيجلا نإ . . اًئايصع سيلو عقاو رمأ هنإ :

 نم اهب تأدب ین ةينودقملا ةقرفلا . . فحزلاب هل حمست ال
 زئاجعلا نم تائمآلإ اهنم قیب لو تضرقنا اينودقم
 ةقزترلا نم شيجلا قابو . . تاهاعلا ىوذو ىحرجلاو

 * نساکیدزب ایل ا( بی ىف حیمیز 5 ردنکمالا

يوطلافحزلا؛ اذه دعب نیو
 مس نم ىرت ام ىلع.ل

 یفلاز" .... ىحللا لآزطاز بالا قم ا نادي

 مو ءايعإ طقاستن ..:راضبألا
 شیج اذه له . . تو

 انتيافك انمنغ دقو برات الو. اعلا ةيابب ىلإ هدوقت

 ؟:ءئش: نك نم
 نم براحت ء دحلا ,

حفقتتؤنأ لجأ نم دن ایڈ دق دج لجأ
 هيلع. عقرنو ماعلا: 

 ىلع ةزنو سوخراسكانأ ای ماکت ال اذا... ينودقم ميار

 ! قمجألا اذه

 1 ٠ لوقي ام لک ىلع هقناوآ عقاولا فا فأل قی یر

 ضیا نو ۰ ۰ (نيدويلولل قابل مرا م1 رسا

 ؟تيدجتلاب اه ىلع۔نوقفاوت

ا ةلالذإلا لک نم هل مقسم:
 .ةدشب,هدیوآ انأ قاذ ىذل

ىل يت اذام . :!ةلبألا رعاشلا اب ی
 ىفاقدنصأ نم 

 ان قمر +
 ٠ . ةريقح ا ةرماولا هاذه رزکتست تن اهم

 .«نیددرتلا ءافعضلا
 + نعم تا

 الہ هوجو یل قصبأ .....اذه لق

 - مهعم سس رر

 هذ *دقو . . نايضعو جايه. ةلاح ىف نفي نو

۷۳ 



 سومیلطب

۷ 

 اًريش فحزی نأ ديري دحأ ال. .دونلبا ءىدهيل:سوميلطب
 فصنلاو ىحرج دونجللا.نصن نإ... ٠ مامألا ىلإ اًةحاو
 اوقاتشا دق مهلكو ۰ . نوسنايو نوبعتمو نوهوشم رخآلا
 ةيسنلابو . . هوم امب ءافتكالاو مهدالب ىلإ ةدوعلا ىلإ
 دوعي ةضفلا نم تاتلات ةعضب لضفي وهف ىداعلا ىدنجلل
 نأ لبق تومي بهذلا نم نسايكأ ىلع هلأ ىلإ يح اهدعب

 ةلأسم برحلا له . .مئانغ ةلأسم برحلا لهو. اعراصر :
 دع برملا . . هل دخ ال حومط برحلا . . ةضفو بهذ
 .راصتنا ةوهش برحلا . .ردقلل

 یدنجلل ةبسلاب امأ .....ردنكسالل ةبسنلاب حیحص اذه. :
 اتم بسکی ةنهم .برحلاف ىداعلا

 ؟ برملا نوكت اذام : . مامفا دئاقلا ااهبأ كل ةبسنلابو :
 انبسک دقل . ۔ اهضارغآ .تدفتتسا  ىل ةبسنلاب برملا:

 . ینکی ام ءارثلاو فرشلاو دجملا نم اينودقملا
 00001 اهضارغأ دفنتست ال برحلا (اعراص) :

 . ةليسو ,تسیلو ةیاغ ىدنجلل ةبسنلاب
 عنقت نأ كيلع (قرفلا ءاسؤر نم دفو ىف اف سوميلطب حملب) +

 . اّدحاو . . ادحاو ....اذهب كدونج

 سیل شيجلا نأ كنوخلبت طابضلا (ةيركسملا ةيعتلا ىقؤي) :

 ساكيدرب ٠

 ساکیدرب

 :٠ نوبعتم اقیمج مین نوا كانه سی . ٠.٠

 + ٠ نوبعتم_دونجلا ۰ . فحزلا نما هک ةلاخ بف

 .. برح ا نوضفریو
 دنا ىف قبت ةيماح مهنم فلوت نأ اننكمب نوبعتلا دون 4

 5 . انعم نوبراحب نوقابلاو
 ءالؤهو

 . مهطابض

 ٠ (طابضلا دحأ متقیر
 ف شی ا . . فورظلا هذه ىف براحت نأ انكم ال اننإ ۷

  جایهو نمت ةلاح
 . ةدوعلاب اه نذالا دیرت یتیتک .

 . هدالب ىلإ ةدوعلل دعتسی أدب هدوقآ ىذلا ناسرفلا قلیف +

 . فخزلاب رماوألا نضفرت

 3 - لمعلا تضفر نیسدنھلا ةقرف ,

 .. ربدم نايصع
 ةرتماؤم ۰. نذإ ةديكم ان ( :

E 
 5 عضال

انيح ملاعلا كالتما نيبو ین اول
 علب ىلع تكشوأ 

 و ٭٭+< : ةیانلا

 . نوما ةدعاسمب لذحو ملاعلا حتفت نأ كنكمي زا :

 ؟ ىنم رخستأ (خرصي) :
: 

 ؟ ةيئامناللا هتوقب مظعألا هللا ةرزاؤم كيفكت الأ .

 : (ہدونج ًاطاحت هفيسب حليو لت قوف زفقي) +

Ve 



 نویتسفیه

 سوخراسکانآ

 نوتسفیه

 ساکیدرب

۷۹ 

 ءرعاش رظنمل هنإ ...رتییوج قحو :

 انآ . . هدالب ىلإ دومی نأ ةنكمي: یعم براحب نأ ديري ال نم
 نم اًشيج دوقآ ین« :ینعبتپ نأ ىلع اًدخأ مغرأ نل
 دیر نم . . هراکو هو ىلجعي ي ًیدنج دیقأ ناو. رارحألا
 ةبطاق ضرالا كلم هل نوکیل ,ماعلا۔قیاہن ىلإ ىنعبتي نأ
 كيج نم .دعيلف !نامألاوانبجلا ةناتخيإ: نمو :+..اوعنفيلف
 :تولا ىح یدحو براحأ نأ رمألا ىضتقا ولو قا

 , یدحو براحاسف

 : براخیل ةباغلا ىف ًالغوم بهذيو هرهظ مہیطعی)
 یو ىف مهضعب ىلإ طابضلاو داوقلا رظني
 . ةباغلا بورد ىف ردنکسالا یخ
 . (ضعبلا مهضعب ىلع نولییو باوغتسا ىف دازقلا مهمی

 ! نومآو وه ہدحو بزاحيل اقح بهذيس له : 1 5

 دوعي :نأ ثبلپ ام يا ةزوانع.ابنإ . : هلبألا اهيأ قدصتال :

 هقديدوكي نآ دعب لول لاک یو ی اجيب

 . بورحلا. ف هءالب برجو نوما ہابآ برج
 . مزنی هنأ قدصآ ال . . ليحتسم

 . هدحو ماعلا

 هنأ نهارأ ..

 ان ... هدحو ملاعلا حتفي نأ السم نوكي فوس (كحضي) :

 . ةجرفلا قحتست ةعقوم نوکتل

 ندنكسإلا بهذي نأ ... یر

 سوميلطب

 سوخراسك نأ

 ساکیدرب

 سوخراسک ان

 سيجأ

 . اهانتنی نل ةظحل :نوكتتنسأ, اهنإ

 . هتلذخ ا ىفألا مدان ی ..:

 : هصرحي فوس نومآ نا:

 ف سویز هلالاک اذكه ىنتخيو . +0۳۷0 و

 ۱ ی هه : ةياغلا
 ردنكسإلا سأر ىف رودي ام فرعألا كلمأ ام لک عقدأ فا +:

 ف: ہدحو۔ وجنب وهو :.... ةیصعلا. ةظحللا :كلت ىف

 ۔ طاق "ضرألا وزغیل :تحزیو +. ةباقلا
 . دبألا ىلإ هقريغ امر .

 : نیزح .ىفإ
 واک ا (ةياغلا ىف. هءازو 2

و نم و لک كليو
 . رحتتالا 

 . اذكه هدحو هعدأب نأ عيطتسأ ال 0

 ۔یریغص اي نئطا .:

رش الو اًماعط هعم ذخأي مل هنإ (قافشإ قر
 ۔ ا

 . برشت الو لكأت ال ةفآلا نإ .

فیک .. ۔ اف مانيل ةميخ هعم ذخأي ملو
 ىعافألا طسو مانی 

 ۔ هلك أت ئل باتقلا نام,

 روهز نم اًشارف هل دعب فوسو | ۴ ماوغاو

 . ستوللا

 ۔ةلیللا :اتیب تییس هنأ نهار

 .مدنلا لايذأ ارز و

 .ةرم لوال رگفی نآ اقیرط يع +نوکیا فوس. :

 قئاقد رم نل هنأو'.

۷۷ 



 سوراسكانأ
۲ 

 نويتسفيه

۷۸ 

 نوکت فوس +

 طابض الب « مهرمأي دونج ال.« ةدايق الب « شيج الب
 . . ءايعأ الب ہسفنل:رکفی فوس .: ططخلا ممل. عضي
 ۔اہف یضمیف ةلهسلا ةايحلا هذه هبجعت نأ. یشخآ

 : . ةبوعصلا «ةغلا
 , ,رمأیو ٠ . . دوقيلا ”قلخ می دئاق هنا : , ةليحتسم
 ء2قدارإ الب . :نماوأ البا, هدوجول ىنعم الو :. . ريديو
 تحبصأ اهشيعي  یتلا .تاظحللا نأ فشتکی .فوس

 . اتاضحأ ىف هسفنب قلیل ًالؤرهم دمی فوسو .. تعم الب
 سشیعنل ان . . دوعي هتل: اتنا دعسأ نوکتل انا :

 نم ةلفاق ىلإ لوحتل هنودب ینعمالب ًاضيأ انتايح
 تاعئاشلاب رصتن ان: . ةلاسر:الي فده الب قرطلا عاطق

 ىتلا..هتدارإو هتيهؤلأ :نعو هنع ٠ انؤادعأ ..اهلقانتي .ىتلا
 ببولق یف بعرلا قلی یذلا هاب رصتت انا. . مزب ال
 ةسادقلاو ةعاجشلا. ةلاه انع طقست هنودبو . . عيمجلا

 . شيجا یاک اشیج حبصنو ةيهلالا ةناصحاو
 یفااهتب ىتلا ةسامح آب: براحن .اًضيأ نحن اننأ متيسن لہو
 هذه ىف انب قلأو اينودقم نم انجرخأ ىذلا نم . . انبولق
 نم ةنس ةرشع یا دعب ىلع ةشحوملا.تاباغلاو شازحألا
 الا ال تنیز ىتلا.همالجأ . ..:هتاملكا:.: وه هنإ ؟ انراید
 سوخراسك ان ةديحم تالفح تحبصأف بورحلا انل تنيزو . . لوهجما

 اويتسفيه بيع نإ :

 تاملكلا هذه نودنو . :فرشلاو ةلوطبلل انتو

 ةباصع ىلإ لوحتنو . . انمالحأ یوذنو . . انلالظ شکتت

 ۔ فده الب .٠. نويبنيو . ..نولتقي ..:/نيقاقألا نم

 ىلا ةريرملا ةقيقحلا ىه هذه . . عقاولا ىف هلعفن ام اذهو 8

 ىه مالحألا نإ كانه مالحأ ال ..ًایخأ ال تحضتا

 هذه ةمدخ ىف نودنحمآلإ نحن امو ..وه ہللحأ

 ىف بہننو لتقن نوبرخع نوقافأ الا نحن ام . . مالحألا

 . نونجم لجر ماهوأ لیبس

 هنأو « براحم هنم رثكأ رعاش هنأ ن

 . فصنم لجر هنم رثكأ ردنکسالا كو

 نوركتتو .مكتالوطب ”نوملظنو ؛مکسفنآ ؛نونوخت مکنا :

 لع اینودقم ةيار راشن "مکنا" .١ فیرشلا مکیضال

 لک لعو . . ءامسألا لک ىلع اًيلاع اهمسا متعفرو . . ايسآ

 اذه نكي الأ . . كلامملا لك ىلعو . . نادلبلا

 یدنج ا ةرارم اهومتقذأو ماعلا شویج_متخود مکا

 مملعنو عسل اینللا بيجاعأ متيأر مکنا ۰ . قودقما

 . ةكحلا

 تاونسلا هذه یف :تنّلعت دقل .. كقفاوأ انأ اذه. یف:

 ىلع ارداق نكأ ملام ةفرعملاو ةكحلا نم ةرشع یتئالا
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 ساکیدرب
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 . نقلا. ةيلاغ :!:ةضيلاكتلا: ةظهاب ةکح ابنکلو :
 ,ایندلا هذه ىف اًناَّجم ىطعي ءىشال :
 اتم ىلا ةكحلا هذه نم عفد.ىذلا نأ ىلع یتهآرکشآ :

 اهيأ ةفعاضم نویدلا هذه هيف عفدت ىذلا مويلا یی فوس :

 5 ىف ماس یم لجرک تشع فول نینسلا فول ىف همّلعت
 ..اينودقمب یتیرق

 سوخراسک ان

 , ان تسلو نورخالا قمحلا مه نآلا ىلإ

 مثلا

 : مويلا اذه لا شیعا الأ وجرآ :

 هسأرو ركشا و ءظيإ ىشمي خرسلا ةرعؤف ى ودتكسألا رهظي)
 . (سکنع

 ۔ وه اه.( ةغيصأب اًريثمو .ًاللهم) +

 ۔ (دخاو تقو ىف ةحياتم تاوصأ)

 ردنکسال =

 رذتکسالا =

 ذاع دق اذ وه اه اورظنا -

 ةغآلل ارکش -

 . ردنکسالا ريغ رخآ ًالجر ىرأ ىفأ لا ليم :
 نآلا دومی یذلا اذه نإ.؛ . هللا قبا ةفارخ تمطخت دقل ا: ۰

 عجب 4 انلثم رشب او اکنم: هسأرب

 . . یدونج ای +

 هنومست یذلا اذه مطحتب اریک تیغ اندق دفل-مرمایر:ا

 :راہنالا . . باجعالا < ناميإلا اندقف:دقل + ةقارحت

 امل قوشتم ىفإ ..ردنکسالا نم قب اذام یرث فوس :

 لوق

 : 2طي یش لازي ام وهو ردنکسالا برتقب)

 : ( ید ملكتي مث .اهلع او ناك ىلا ةزيرلا ىلخي
 ىف ًاليوط تكف افھلا<: ئابلا اب

 ىف تيسن دقل . .'ةلوقعم بلاطم نأ تدجوف مکیلاطن
 بورح ىف ةنس ةرشع تا ىعم متثبل مكنأ قاراصتنا 1

 ةرشع یتثالا تاونسلا هذه یف ؛اندقف اتناوہ. . چ ۹

 نم هنأو ... انرمغ نم ريثكلاو . . اندونج نم ریثکلا

یخ نأ مكقح نم او !!+ةدوعلا ىركفن نأ ىعييطلا
 

 هفراشم ىلع تحبصأ یذلا ملاعلاب ىّسضأو یحومط نع

 ىلع لوزنلا ترزق دقف اذهو . : مکتجار لیبس یف

 ٠ ةدوعلا قيرط ىلع. مكدوقأ نأ تمزتعاو :. مكتدآرإ

 ٍنورجفنب قيمع رثأت ىف هتملك نوعباتي نيذلا دونجلاو طابضلاو داوقلار

 ۔ (قانعألا ىلع هنولمعو . . ةبلإ نورخيو ةحرف تاقانه یف

 ای . بو 7ه

 . ناسنإلا اب . . بألا

 یعارلا اندئاقب لفتحتل . ::ةيخيراتلا ةظحللا هذبب لفتحتل
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 ساكيدرب

۸۲ 

 ةبغر ىلع لزتي لو عضخي لو مزبنی ۸ یذلا.دئارلاو

 اًمارتحا ىلوألا ةرملل هتبغز نع: هلوزنب لفتحنل :.دحأ

 . هداوق ةبغرل
 . .رمخلا . ركب مل اكركستل . . حرفلل . . لفحل
 .رمخلا ..:.رمخلا تایقاس اي ...رمخلا

 ءیلتجب . .رمخ لا ىناوأ نلمحي تایظحو راوج اهءازوو ابيت لخدت)

 زمللاو زمغلاو سوتكلا عراقتو فاتفاو قيفصتلاو جيجضلاب رظنلا

 ۔ حالاو
 ساکیدربهیناج ىلعو حرسلا ةمدقم ىف ضرألا ىلع سل ردنكسإلا
 نزلا هيلع ودي ههجو ۰. امت هيمدق دنعو ۔ . سوميلطبو

 او ف نوقالاو او ىف هنأكو . .رخآ لجر هنأكو دی. مالستسالاو:

 ۔رعآ

 . كل سأکلا هذه (سنکمالا سأك الز :

 ىهتنا دقل : (اًساه حدقلاب قلبو ةدحاو ةعفد هفوج ىف اهغرفي) :

 نانع ىول . . هباقعأ ىلع داعو رقهقت دقل . . ردنكسإلا

 . ىهتنا فقل ىلأ ثیخ نم داعو“ : . هداؤج

 ( مهفرعي ال هنأك نيدوجوملا ىف نزح ىف قلمحير

 فارعلا ىرأ نأ ديرأ . . ساینازوب .فارعلا نيأ -

 . هنادوبن هلأسأ نأ ديرأ . ..ساینازوب

 . (سايئازوب نع حب دونجا دحأ بهذي)

 تنأ اذامل ىالوم . . ىفإ . ٠ یدیس (ردنكسالا ىلإ سر :

 ؟ نيزح

 . عمج ا یلذخ دقل . .دحال لوم دعأ مل 8

 ماّديأ كلذخأ نل انآ ب

 ٠ ةباغلا ىف یعم یفوکت مل كن :

 ٠ ةباغلا ىف كل ثدح اذامو: :

 تمطحت . . ىدينج نئ ىبلق راط . . یحور تدقف :

 . ىحنجأ

 . ةديدج حاورأ اهل تبنت اهحاورأ دقفت اح ةلآلا نإ ,

 زوجعو ىمعأ نا وهو . . ىدنجلا ةيحص ىف سايازوب فارعلا لبقير

 . لاو

 هل لقو . . یم برتقا هاب ای لاعت . . ساينازوب اذ وه ,

 . كتفآ لوقت اذام

 (هتببجو ههجو سّسحتيو هنم برتقي) :

 سحنلا موجن نإ . . ةدوعلاب كحصنتو . . ككرابت ةهنآلا

 بهذت نأ باوصلا نم سيلو ةيقرشلا اهجاربأ یف ةدشتتم

 . قرشلا ىلإ
 . كتحيصنب ذخاس . . هاتبأ اي اًركش :

 (سايئازوب دوعی

 دحأ ال . . ىتلذخ ةغلآلا یح . میت ای تيأرأ متماهر :
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 نیٹسیلاکتؤص

 نيتسيلاك توص

۸٤ 

 . معلا ةيامن ىلإ یعم بهذي نأ ديري
 . ملاعلا ةياهن ىلإ انأ كعم بهذأ فوس :

 + نحل عفن ال هانشلا نا:

 . كلجأ نم تونمأ فوم«. .:كلعم تراح' فوس

 .ىدجي اذه تيل .:

 , , كدعاسأ نأ ديرأ , .. كلجأ نم لعفأ نأ, عيطتسأ اذام :

 :ب كبحأ نا

 ۔ (ةباغلا ىف هزاذصآ درا قونشلا نیتسیلاک خارص)

 قوص نوکی فو !كشافنأ لع ینیش خ١ فونت“ !

 ىف اخارص نوكي فوس یح انأو قوص نم ىلعأ تيم انأو
 : هتاکساپ كل لبق ال 'كينذأ

 !؟ خازتضلا اذه نیعمستآ .(عرف ىف هينذأ دسي) :

 :اكيشأ عهمأ الإ... ىالوم اب خارص یا
 .. كبلقب قوص عمست كنإ ..: كينذأ دست نأ كيدحب نل
 . كريمضب هعمست كنإ

 عيسي دحأ ال .. هعمسي دحأ ال نأ ودبي (هلوح تقلتب)
 . ىهلإ اي .. ىاوس نونجنا كلذ
 ۔ كتيابن سارجأ وه لجلجملا قوص نوکی فوس

 (راتس)

 سومیلطب

 عا لت فنا

 ۔ لباب رصق ىف ردنکمالا مون ةفرغ)
: 

يرحلا رئانسلا هلوح نم یدنت ىسرافلا زارطلا نم ريرس
 ةدئام . . ةير

رك . . قورطملا ساحتلا نم تایرھزو زسابالألا نم ناوأ ابيع
 ىما

 تافوسر اهيلع رئاتسلاو ناردجلا .٠ ةبهذمب تانادعمش + ةيهذم

 یهو ةحوتفم ذفاونلا ....ةيهاز دیجاجسب ةشورفم ضرألا . . ةيسراف

 ۱ 1 . رصقلا ةحاس ىلع ّلطت

ل: . اکارح یدی الري رسلا قف دم یاب ضیرم ردنکمالا
 لرحج ا

 سوميلطبو ساكيدرب هداوق نسل ہلوحو :.:هایعو هسأر الإ هيف

 . مهفرغن ال نورخآ طابضو دارقو سیجلو .نسوخراسكانأو

 ۱ ۔ .للارف راوج ىلإ ةعكار ارييت

 نیو نحوي ةيسرافلا ردنکسالا تاجوزو . . نهفرعن ال تایرعأ راوج

 هسأز ىلع درإبلا ءاملا نم تادامک نعضيو

 (ہوجولا ىلع ودبت نزحلا حمالم
 هانیعو بمتلم هنیبج نإ .. . توملا_تاركس یناعی هنإ .:

 نع الا هل ثيدح الو ... مد نم نيحدقك ناوازیح
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 ساكيدرب

 سوميلطب

 ساکیدرب

 سومیظب

 ردنکمالا
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 مالكلل ةصرف هتناوو هينيع حق املك ۰ . لوطسألا

 نع هتاملعت هيلإ ردصي ىضمو سوخران ىعدتسا

 جيلخلا ىف ہنفس دشحو لوطسألا مظنتو . . لوطسألا

 هنإ . . هشارف ىف وهو ةيبرعلا ةريزجلا وزغي هنإ . . ىبرعلا

 . برحلاب یذہو . . براحي لاز ام

 هتطخ ناك ةيبرعلا ةريزجلا وزغ نإ .. ىذهي ال هنإ :

 رحنبلا ريمأ عم ةطنلا تاييترت عضو دقو ... ةمداقلا

 وهو . . دونجلا لقنل ريبك لوطسأ دادعإب ماقو سوخران

 ىف لعفي ناك اك سوخرانب هتاعامجا ىف اضاف لاز ام

 . هناوفنعو هتحص

 . ططنلا هذه نم یودج ال هنأو توع هنأ كردي. ال هنإ ا:

 ۔ اتولاب-ترغب انا :
 ۔ ساكيدرب ای كيلإ ريشي .هنإ :

 . (هشارف ىلع ینحنیو ردنکسالا ةیلت ىلإ بب ساكيدرب)

 ةرشع دينجتب ترمأ دقل (حضاو توصب نکلز درهجمب لكتي) :
 * لاتقلا نونف ىلع مبیردتو سرفلا نايبص نم یبص فالآ
 ىف مهل ٌصاخ ركسعم دادعإو ةينودقملا ةحلسألا ىلعو

 ۔ لباب

 .دككسعملا ئشنأو ٠٤ اهتعاَس فا كرماوأ ”تنفنا دقل +

 . یدیسای كلاب قلقت ال < طاشنو ةّمهبريست تابیردتلاو

 ساكيدرب

 ساكيدرب

 ةوثدحت ال مکنا ... ةحارلا . . ةحارلا لر.

 نأ كيلعو . . شیج ا بصع ىه ةديدجلا قرفلا هذه نإ :

 . مانهالا ربك أ امییردنپ مت

 .٠ ىديس اي مانهالا ريكأ انم دمي هب حصتت ام لک نإ:
 الاب نابطا

 سيلأ .. . رئاجعلا نم شيمي ملاعلا وزغت نأ عیطتست ال كنإ :

 ؟ ساكيدرب ای كلذک
 ءئش لك یون اغلب تفنن بطا + . ىدديس ان ام

 مهن نأ وه كنم ہوجزت ام لکو كحناصن یده ىلع یشغو

 . كتحارو كحصب

 نع الا

 فحزأ انأو ةنس ةرشع اتنثا ىلع تضم دقل ... ةحارلا

 لوهسلاو ابو .داهولاو .یراحصلا یف یمدق ىلع

 و. ةحارلا مط فرعأ الو .. . لاحوألاو جولثلاو

 ! ةحارلا ىف ركفأ ىتح ضيرم انأ لهو ؟؟. . ةحارلا

 : ,ىديس اي مومح كنإ :

 ف فارسإ رثأ نم ةفیفخ ةکعو ىه ا۶) . . اًمومحم تسل :
 . لوزت .فوسو .. . ةيضاملا ةليللا ىف رمخلا

 ۱ . یدیس ای لوزت اہنیل :

 . افاج قلحب رعشأ . . هام ةعرج وه هدیرآ ام لک نإ :

 هشارف ىلع كلابتي مث: . برشيو . . برشیف . . ءاملا ارت هلوار
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 سوميلطب

 ساکیدرب

 سومیطب

 ساکیدرب

 ردنكمإلا

۸۸ 

 + ( یعولا نع بیو

 ؟؟ دیدجن, نشا هتبوبيغ "لا اداعأ امین لاسیزا :

 . هتویخآ ىلإ داع قل: (یکیر مع

 . اًيبط وعدن نأ بجي ناک ام:
 رديكسإلا قنش نان ةيدملا, نم هابطالا بره دقل ا:

 جالع ىف لشف امدنع رصقلا باب ىلع سایکولج بّیبطلا

 د نویتسفیه تول ذنمو + .٠ ىمحلا -نم +نويتسفيه

 . نورو لباب "نم" مهعاتم نوعمجي ءابطألاو

 نا ان اولاق دقل .."باوص یلع نٹرفلا نیفارعلا نأ ودبي :
 الكت ۸ ءالوأ نحت اهو :.. لباب ىف هفتخ قليس ردنکسالا

 كلتب ًاضيرم ردنکسالا دقر تح لباب ىف'مايأ انیلع ره
 . ةنيعللا ما

 . مهعیمج نوقاقأ نوباذك مهنإ .". نيفارعلا قدّصأ ال ننإإ :

 : ةرملا هاذه "نیبذاک :نونوکی منيل:

 . (دیدج نم ساکیدرب ىلإ تغلبو هينيع حتفي ردنکسالا)
 : یدیساپ من (هبلج لا ٌبم» :

 نیئالث ليحرتب موقيل اینودقم ىف رئابيتنأ ىلإ ةلاسرب ثعبا :

 ایروسو رصم اونطوتسیل : . اينمآ ىلإ ىفودقم نطاوم فلأ
 لیخرتب موقت نأ لباقم ىف اہنم اوجؤازتیو دتهلاو"سرافو
 اونطوتسيل اينودقمو نانويلا ىلإ یویشآ نطاوم فلآ نیئالث

 ساکیدرب

 ساکیدرب

 سوخراسكانأ

 سيجأ

 سوخراسكاانأ

 ةمظنم ةطخ ةيادب هذه نوكت نأ دیر. اوجواتیو هيف
 ةقرفتلا ىلع ءاضقلاو ةيبوروألا ىف ةيويسآلا رصانعلا ةباذإل
 ءاشنإ ىلع اًعيمج لمعت نأ : قينثالا نی ةي رضا

 كانه نإ نآلا دعب لاقب نأ ادیرآ ال . دحوم ماع

 تاحوتف نوکتس +: اًيويسآ كانغ ناو . :ایبوروا

 ةدحولا نيبو ةيرصنعلا نيب لصافلا دلا یه ردنکسالا

 . ةلماشلا ةيملاعلا

 اوس ناب "بانك زئاک . قال ةطاطوع اع +

 . رتابیتنا ىلإ ثوغبم عم هولسريو ًالاح باطخلا

 . (ديدج نم ةبوبيغلا هذخأتو مالكلا نم بعتلا ہکردب ردنکمالا)

 ۔ ملاعلاب لجرلا كلذ دريا اذا مهفأ ال (نكب فک برضي) :
 دنهلاو رصم ىف اهرصانع بوذت اميح اينودقمل قبي اذامو +

 ! ةيربربلا دالبلا ةفاكو سرافو

 انک اذ| ىلتقلا ءالوه لك اندقفو بورحلا هذه انضخ اذالو :

 ةيربربو قرشلا دالب"للع اینودقم "ةدايسب نمؤت ال

 ةیار عفرل نکی مل“اذإ انبراخ فده یالو . . قرشلا
 ؟ ةفلختلا راطقألا هذه ىلع اینودقم

 ةوخألا هذه تماد ام اهقالطإ ىلع برحلا نوکت اذالو :

 براح اذامل < تزاحملا دئار ىه ةاواسلاو. ةدحولاو

 دونهلاو نیب رصملاو سرفلاب ليتقتلا لزنأ اذالو ؟ ردنکسالا
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 سوخراسك انآ

 هنیب قراف ال هنأو :., هتوخإ مهنأ دقتعي ناك اذ] ءاوسلا ىلع

 4 مها

 هصخشل :بورحلا هذه ةفد رادأ داتعلاک هنإ +

 اذ وه اهف ... اينودقم ةيارل ال . . ّصاخلا
 « تاينودقملا هيراوج ىلع نهلّضفيو تاّیسراف تاجوز

 . ةينودقملا ةحلسالا ىلع ةیسراف ةقرف بردی اذ وهاهو
 هتيار تحت ايسآو ابوروأ ةدحو نع ثّدحتي اذ وه اهو
 تاحوتف نوکت نأ دیرآ .. . لوقیو د . هعسا تخقو

 ةدحولا نيبو ةيرصنعلا نيب لصافلا دنا ىه ردنکسالا

 . ۔اینودقم نمؤی ال. هسفن ال نمزیال هن .  ةيملاعلا
 :دحأب الو ملاعلاب الو

 ::ردنکسالا هنأ. . ةريخألا هتاعاس .یف یتح تبان :

 ؟ ةلاسرلاب .ثعبتس له :

 لهو اًنايذه اینودقم لا بتكأ نأ لوقعلا نم لهو :
 ؟ اًميمج انمادع) ةقيئو ىدي طخب بتكأ

 اين ماعلا ىف لمعي (كحضير ... ملاعلا ةدحو (ازعام» :

 هنأ لافطألا ةءارب ىف معزي مث . . ًاميطحتو اًريمدتو ارجو

 سوخراسک انآ

 سوخراسک انأ

 ی : یویسآ الو ورو اہیف سیل ةيملاع ةدحو ىغتبي

عا (فکب افك طير ةيساوس ةوخإ اهيف لكلا ةیلاع
 ىا فرت

 (دزاس فر زغل ها... لجرلا اذه نأش ىف ةريخلاب.رعشأ

لاسألا ةلاذن هصخش ىف جزتمت فيك
 ٠ ٠ دصاقلا لبني بي

 لاعلا ىلع ونحت یتلا ةمحرلاپ ةعشبلا ةوسقلا جزتمن فيك

 لقعلاب ةیرعاشلا ةملاحلا ةدارإلا جرتمت فك... تا

 هذه لك عاتجا نوكي فيك. مهفأ ال لقاعلا یعاولا

 ؟ دحاو .لجر . ىف .تاضقانتملا

 . ردنكسإلا هنأ الا لوقت نأ عيطتست ال كنإ :

 قدصأ داكأو . . ال رشب لجرلا اذه نأ ىف كا تا ب

 ةجاذس لكب نموآ معن .. لإ هنأب لوقت یتلا ةفارفلا هذه

 له «سی ىلإ اظافر هلآ ردنكسإلا "نأ طْيسبلا ىدنحلا

 ؟ تومي نأ نكمي ردنكسإلا نأ ةذخاو ٌةظحل ترکف

 نحو . . تومي نأ نكمي هنأ روصتأ ال ىفإ جواس ناجإ یر,

 .٠ قدصأ ال هسافنأ ظفلي ىمامأ دقار وهو . .نآلا

 .رشبلا ىنفي اک ینفیو تومي نأ نكمي هنأ قدصأ ال

 . هبحأ نکلو . . . عيظف لجر هنأ اًنايحأ رعشأ یا +

 یو هرقتحأو همرتحأو هيلع دقحأو ههركأو ہفاخأو هبحأ

 قيطا الو . هنودب ةايحلا قيطأ الو هتوم روصتأ الو هتوم

۹۱ 



 'سوخراسكانأ

۹۲ 

 هنأو ةسدقم هتدارا نأ دقتعأ : . هل هنأ الف نمآ هنال :

 هوحن یروعش نإ . :"تقولا سفن ىف هتسرطغو هترطیم

 ةرم هتايح ىف لجرلااذه مزنی مل فيك لءاشنأ نا فا
 ؟ ةدحاو

 محتقا داقتعالا اهيو. . ىذألا نم نصحت  أطخملا نم
 كلمو عر ةّيدبأ هل نأ :نمآ : فويسلا هباجو* نوصلنا

 رس اًضيأ وهو. . . هزاضتنا رس اوه رورفلا اذه... روص

 ناعالا ,اذه .. عافدنالاو حومطلا اذه ". .:هتیاه

 هب تّقلأ ىتلا یه لقع الب ةمراعلا ةبغرلا هذه ... هلبألا

 . هدوقو لك تدفتتسا دقو ناوألا لبق تولا یار ىلع

 ؟ ةيابنلا هذه عقوت تنكأأ | :٠

 . اھاشخأو_ اهغقوتأب تنك:

 ؟ ةلاسرلا تلسرأ له (ساكيدرب ىلإ ريشيو هتبويغ نم وحصي). :

 ۔لاحا ف رتاّیتنآ ىلإ ثوعبم اهب ماق دقل :
 مالآلا . . بعتم ىمسج (هوأتي) نسح اذه . . نسح اذه :

 كلذ (هوأير . . قحسنت یماظع (هوأي) ىندب یرفت
 لاخو لا ء . دنفا نم نیدناعهانکلس یذلا نيعللا قيزلفلا

 بہتللا حلاو فافجلا :مث“ ةرمهتملا ”زاظمألاو .ةبؤطرلاو
 . اناوق ده دق . .ناساوخ ءارحص ىف لاّتقلا شطعلاو

 :ساکیدرب

 ردنکمالا

 اذه انلعف لب :

 بحت نع فلتخي ال یذلا با اذه لع ةنعللا. و۲,

 شيجلا كراشتو كناصح نع لزتت نأ۔بجب۔ناک ام ب

ذه لعفت نأ بج ناکام .... كيمدق :لع ريسلا لجارلا
 ا

 ىف ىلايلو ًامايأ لیوطلا ریسلا اذه نإ . . دئاقلا تناو

ءارحصلا كلت ان." شیلا كلهأ ذق ءارخضلا
 .'ةنيعللا 

 هذه ربع مكدوقأ تنکول ال | .هارحسلا تسهيل اب

 تک افناو . اله انل ثدح" الت عامألا ىلإ ءارحصلا

 قلما او . . یجاردآ اناعا الإ مكدؤقأ

 . . مدقتأو . . مّدقتألا تقلح نقل ++ ىجارذأ دوعأل

 نج فلخلا ىلإ ىداوج نانع متیولو:.فوقلذخ مکنکلو

 دقل . . تحمر امب اًناق ىرقهقلا ريسأ نأ لع قومتمغرأو

 كلذ . . ىسفن یا دق یذلآ شامحلا ةوذج متأفطَأ

 ٠ تابللاو ةوقلا قدهلي ناك ىذلا لوھج ا ومن علطتلا

 . فومتنخ . "ساکیدربای "یلومتنخ دقل

 . یدیس ای"كل اب

 هج ىف ینتجسل اینا فن" تکرت ین... ایت
 ىرق نم ةيرق ىف .دیعسلا نشعلاو :لافطألاو تیا

 ىب متلعف اك امامت . :ردنکسالا تحبصأ الون. ان

 5 + مکتعانقب ىنومتديق انيح
 لعل. اھناد ایت ىلع ىتجتت اذامل . . ىيبح اي «یکیر ۱

۳ 



 ردنكسإلا

 ساکیدرب

۹٤ 

 لجأ:نم تومت ء.كدبعت۔ارویت نا. ..اريبيت بخ
 , اهحورب| كيدتفت.. . كتذاعس

 (هیدب لبق

 تببحأ دقل . . كم ظلم :ةئيس كنإ . ةليمجلا اریبت اي ا:

 رارفلا هبأد ًالجر . . نطو الو تيب الو هل لهأ ال الجر

 2 : هنطوو هلهأو :هتیب نم
 ینلا ءایشألا ٌبحأو وے تن اک كبحأ فا (یکیر :

 . هقشعتأ تحابصأ كيف یباذع یح . . اهقشت

 . ایت ای ةكلم كلعجآ فوس :

 . كيمدق دنع ةمداخ نوكأ تا یوس دیرآ رسل :

 اهقدن اھاک قحستت یماظع ..یتحطت مالالا (هوأي) ا:

 . نيفارعلاب ىلإ اما... نورانی. . قراطلا فالآ
 . (نيفازعلا وعدنا این جرخن)

 ىلإ لوطسألا دوقأل نيعللا شارفلا اذه حرابآ نأ بال :

 رحبت نأ ىلع ططخلا تددعأ دقل . . ةيبرعلا ةريزجلا
 . مويلا

 نم ىمتري نأ اهدعب ٹیلی ام ء ةينضم اًدوهج لذيبو موقي نأ لواجی)
 . (ةبويغ ىف ديدج

 : تومي فوس هنإ (قلق قر :

 سوخراسك انآ

 سوخراسك ا نأ

 ساكيدرب

 -وتفم اهلك ذفاونلا :
 : ىتولتاقي ناسرفلا تاثم . . ینقنخ ىديألا تایم ,

هفلخي نمب ىصوي نأ لبق تام اذإ ةثراك نوكت فوس :
 . . 

 ؟ لمعلا ام

 . لاؤسلا اذه هلأسي نأ ورمي دحأ ال ,

 . ةنتفلل هشيج ضرعي فوس الخ كرتي نأ نود هتوم نإ,

 . تومي نل ةنإ :

 .٠ یمادقلا نيفاّرعلا ريغ نوّيسراف نوفاّرع مهو ٠ . نوفارعلا لخدیر

 ٠ (لباب ىلإ شيجلا ةدرع ءانثأ اوكله دق ىمادقلا الا نأ وديبو

 ؟ نوفارعلا اهیآ موجنلا مکل لوقت اذام_:

موجنلا جازبأ ىلع ةدوقعم ءادوسلا بحسلا :
 عطتسن ملو . . 

 ۔ ایش یرن نأ

 7 . ءىيس لأف اذه :

م یولیو ہزابو ... هتويغ نم وحصير :
 مانأ نأ ديرأ (مألا ن

 قنتخأ ینا رعشآ . . نومآ عارذ دّسونُأ نأ ديرأ . . مزایر

 . ذفاونلا اوحتفا (قهعير

 ۔ یدیس اپ

ي مت ...ہیدیب ةّیفو تازرابم یف لعدیر
 ٠ ةليوط ةقهش قهش

 دعاس نوسمنلب هبناج ىلإ هتاجوزو ہیراوجو هزافدصأو هداوق یترب

 (توميو . :ريعألا هسفن ظفلب هنکلو

 . تام ردنكسإلا ... تام ,

 ان خرصت . . نوکیب هشارف بناج ىلإ طابشلاو دازقلا عكير

۹۰ 



 ِسومیلطب

 ساكيدرب

 سيجأ

 ساكيدرب

 سوخراسک انأ

۹ 

 تاّيسزافلا :ردنكسإلا تاجوز قرم ٠ . ىراوجلا خرصت .. . ةلولوم
 ۔ ( نهروعش

 توم أبن رشتنا اذإ. ... شيلا ىف یضوف ثدحت فوس :

 , ىضوف ثدحت فوس . . هفلخي نم فرعي ملو ردنكسإلا

 . .باوبألا اوقلغأ دونجلا اهيأ . .رصقلا باوبأ اوقلغأ

 نهوعدت ال . . ةهدرلا ىلإ تاحنانلا ةوسنلا ءالؤه اوجرخأ

 ..ةنيدلملا اوشا لا :نجرج
 ةغقرق''عمستو . . ةوسثلا مهمامأ نوقوسي جراخا "ىلإ دونجلا عدني

 ۔ (قلفت یهو رصقلا . باوبأ

 تلفی نأ لبق ردنکسالا ةفالخرمأ ىف تبن نأ بال نالاو :

 . انيديأ نم رمألا مامز
 ةّيسرافلا هتجوز نم هنبا ردنکمالا فلخت نا حوتقأ :

 : اناکور

 رهشآ ةثالث اهتدالو لع قابو ًالماح تلاز ام اناسکور نإ :

 . یننأوآ اًركذ مداقلا ناك نإ یردنالو "

 ةثآلث ةفالخلا ىلع موقت نأ نكمب ىتلا ةنتفلا لجون اذهب اننإ :

 !رهظأ

 مهدوقي نأ اولبقي نل دونجلا نإف....اهلعشن فوسب اننإ لب :

 مث قسرافلا اراد انمزه دق اننأ اذه ینعم نا. ..ةیسراف نبا

 .. هناكم ةديفخ انبصن

 سوميلطب

 ساکیدرب

 سوح راک انآ

 ساکیدرب

 سوخراک انأ

 79 :ىهتنيسو رارق ىلإ لصن نلف اذكه شقانتن انيقب اذإ :

 اًمسح *نماکیدرب رارق ىلع عاجالاب قفاونلا ....ةنتف 2

 ؟ مکیآرام

 طرشب نوقفاوم . : نوقفاوم ... نوقفاوم و 2

 نمومیلطب ىلعو . . شرعلا ىلع ًیصو ساکیدرب نوکی نأ

 . ةمزاللا تابيترتلا ”لمعو شیجلل رازفلا اذه غالبإ

 1 . ةعاقلا نم اًعرسم سومیلطب 70

 حمالم تمسترا دقو قلق ىف ةعاقلا ىف ءیجیو حورب س كيدرب
 دلا

 دع ههجو ىلع ةءارصلاو
 . (ةيحرسم ىلع نوجرفتي مهنأك یرجب ام نوبقرب نوفارعلا

 ۔ یدحو اپیراحآ .ةكرعم لو هذه (اتماهر :

 . كکراعم ىسقأ نوکت فوسو +
 . . برا نم ةرشع ىتنثالا تاوُسلاهذه أف كلفت دقل :

 . رثکلا

 لك ىسنن ان . . ايش ملعن ال اننإ ایش ملعت مل كنإ :

 ىقارك« ىلع اهيف  سلجن ىلا" ةظحللا یف ہانملعت ام

 نم أدبتل دوعت ةيناطيشلا ةخرفلا ةقلخلا:نإ . . ةدايقلا
 ىف ینعضت اًدغو : .دنل ادن ندا مولا: كنا . ديدج

 امم رثكأ كنع فرعأ ىنأل ینقتشت دغ دعبو : +نجسلا

 بج

۹۷ 



 ساكيدرب

 سوخراسك نأ

 ساكيدرب

 سور اسك ان

 ساكيدرب

 سوخراسک انآ

 سوخراسک انأ

۹۸ 

 . ینفیخت كن ا:
 ۔:كفیخت ىلا یه .كعامطأ نإ .:

 ىذلا وه اناسکوز:نبا نإ .٠٠ اًرؤطاربمإ نوكأ نل نإ :
 . مكن بو

 اناسكور نبا نأ ای ملعت. كنا ....یکذلا دئاقلا ایا :
 . . لماح اناسكورا“”نأ .كلانه ام لكو ....: هل دوجو:ال

 وأ ۰ . دلت لهو, ... دلت ,نمو دلت یتم فرعي دحأ الو

 0 . دلت ال

 ؟دصقت اذام (فنع فر :

 درع اهنإ . . یصولا دال بحناص ال ی تو فام

 . هناسل كسی فيك فرعی ال فرخ فوسلیف ةرثرث

 تقو ىف فتهت رجانخا فالآ . .رصقلا جراخ یودن دعرلاک تاوصأ)
 كلذ ميحجلا ىلإ . . یسرافلا انکجب نل . . ىسرافلا ديرن ال . . دحاو
 ۔ ۔ ىسرافلل شرع انفويس ةنسأ . . اناسكورل انباقر یطعن نل . . ىسرافلا
 ۔ عيمجلا قوف اينودقم
 . (رعذ ىف ةذفانلا ىلإ ساكيدرب عرب

 .نافوطلا أدب دقلا :

 (ةلجلحم ةيودم دوعت تافاتفا)

 سواديرا . . یئودقم .ىوس اينودقم ثريال
 . . اندئاق .سواديرأ , ... انروطاربمإ سوادیرآ

 . سوادیرآ ايحي . . سواديرأ

 سومیلطب

 :سوخراسکانآ

 + (فافختساو بجع ىف :

 . . لیحتسم , . ةريغص ةرماؤم اهنإ . . لیحتسم :

 + لباب ىف شيعي ىلا لوبخٹا كلذ !!؟؟ . . سواديرأ .:

 . ردنکسالا وخأ .هنإ :

 . لقعلا ٌلتخو ضیرم هنکلو (راكتسا قر :

 انديري رچ

 سواديرأ

 (رعذ یف ذفاونلا لوح نوئيجيو نوحورب نودوجوملا)

 . (مدلاب اًمَطلم لعدي) :

 نم ناكرب قوف جومت لباب ... انيديأ نم فقولا تلىأ دقل
 اناسكور . . اًضعب نهضعب لتقی ةوسنلا یتح . . ىضرفلا

 ف ًالماح نوکت نأ ةیشخ ةیناثلا ردنکسالا ةجوز تلتق

 دئاق رجاليمو . . ةيروطاربمإلا شرع اهدلو نتفانی لفط
 بصنو فقولا مامزہ كسمأو ةصرفلا زهتنا ةاشلا قلایف

 نآلا فحزي وهو . . هتیانمح هحنفو ًاروطاربما سوادیرآ

 .رصقلا ىلع

 ؟ اذه رجالیم ديري اذامو :

 تحت ردنكسإلل لو اًروطاربمإ سوادیرآ عيابن

 . ساكيدرب ةياصو

 ۔ ا ساب ال طورش هذه (ینعم تاق ةرظن ساکیدرل اًرظان) :

 : ءامدلل اًنقح قفاون نأ انيلع .. . رايتخا انمامأ سيل :

۹ 



 سوخراسك انأ

 ساكيدرب

 بعشلا نإ:

 تريل با:

 نم رفم ال هنأ ودبی (ینعم تاذ ةرظن ساکیدرب ىلإ ظني لازم! ؛

 . لوبقلا

 جوخي» . . انلوبقأ. مهغلبأ انجیر اظانإ..:

 . ( سوميلطب

 دّدھم شيجلا نإ... .ىأب مالسلا :ىرتشن»نأ انيلع :
 ::ءانفلاب

 : (رصقلا تاهدر ىف تافاته)

 ايمي . . مظعلا "دئاقلا ابحي. . . مکح ا ساکیدزب امي

 . نیینودقملل اینودقم, تشاع... . ساکیدربو سوادي را

 رماتلا تاحیح اهن. یک ا قیدص:ای
 لکل ةنس ةرشع تا مئازه نإ :. . اهنيدب بلاطت ماقتنالاو
 لك ىف انمدب بلاطی ار .بلقتت فوس كلامملا هذه
 قاسن فوس ىتلا ةلبقلا بورح ا تاحيص اهنإ . ناكم

 1 املا

 : صقلا تاهدر ىف تافاته)

 ات . . مظعلا دئاقلا ای . . مكحلا ساکیدرب ا

 . . ساكيدربو نموادیرآ ای 74 نساكيدزبو ,موادیزآ

 . قاوبألا یف انل نوخفني فيك تيأرأ :

 لكلا

 نولمحب دازقلاو طابضلاو دونللا ققدتيو .ةقرغلا باوبأ حشر
 (مهفانكأ ىلع ءسواديرأ»

 اب. دوطام الا اش دب سا نابع یو
 ٠ .نيينودقملل . اينودقم . . . دئاقلا ایج . ۰ ضاكيدرب

 . مويلا, دعب ءالخد ال

 : ( عيبجلا تکسف ملکیل ساکیدرب فقیر

 ةداقلا ابيأ . . لساوبلا دونجا اهيأب .. . روطارمالا یدین

 لطب ردنکسالا رفظلا اندئاق تومي مویلا . ۰ ناعجشلا

 نيب ةعساولا هتيروطاربمإ عضيو هللا نباو زاوغلا انودقم

 هذه نم ريش لک نإ .. اهيلع ءانمأ .اونوكتل مكيديأ ۲

 ضرألا كلت نمربش للك... اهانحتف ىتلا ةسّدقلا ضرألا

 هذه . . اهمدو اهمحلو اينودقم دسج وه انالتقب ةقوصرلا

 مساقتن نأ انيلعو '... انتوقو اناربک ئه ةيروطاربمإلا

 اونوكتل مكيلع تاعبتلا هذه تعّرو دقف اذهو . . اهتاعبت

 ةضيرعلا ةيروطاربمإلا هذه ءازجأ نوكحت ءالكو نيريدم

 , ىتياصو تحتو سواديرأ هيار تحت

 لعو . . ايقارت مکح مستی نأ سوخامسیل دئاقلا ىلع

 . . اینودقمو نانويلا مکح.مّلستي نأ سارتيارك

 . . ايديم ميلق] ملستی نأ نؤيثب_ىلعو

 ۰۰ لیندردلا ةقطنم مکحب نأ سوتانویل لع



 ساكيدرب

۱۳۲ 

 ایر مکحب نأ نویدیموال لعو

 . . دنفاو ناتسناففآ مكحي نأأ سومیلطب ىلعو

 نون یئوت بناج لإ لببو راف مکح انآ یون ف

 . سوادیرآ شاع . . انودقم تش

 < سوادیرُأآ-شاغ , :اینودقم تّشاع :

 هنفدو هتزانجو ردنکسالا ناثج عيبشت نوئش لگوت توسو از

 ردنکسالا ةیصول ًايفن نفدلا نوكي نأ ىلع سواديرأل
 . . نومآ هلآلا راوج ىلإ ةحاولا دبعم ق ةويس ةحاو ق

 نم یکلم توبات اةبسانملا هقغ اًصيطخ عتب نأ لع

 لحارلا ماقمب قيلت
 هذهل زيهجتلا ىف اوادبي

 تيملا طينحتب اومؤقی نأ ةنهکلا ىلعو < نآلا نم ةلحرلا

 : ةينوعرفلا سوقطل ًاقفو
 .:سواديرأ شاع“... ًاينودقم :تشاع. :

 ةيلودنب ةكرح ىف یشعو . . دنجلا فاكأ نع «سواديرأ » لزني)

 و ًالجر ودیب هرهظمو هتاكرحب وهو . . ردنكسالا شارف ىلإ اھجنم

 ههجوب ةكحضم تاکرع یرخأل ةظح نم موقي وهف . . لفعلا لت
 هنارظنو هتبقر جّشتو ... ليدنمب هلل نم .باعللا حسعو .. . ہیدیو

 . (ةيلوفط ةيلاجه ةقیرطب تاملكلا قطنبو . . ةيرغ ةقيرطب ؛

 سواديرأ

 تو ضیا

 لإ رظني) ىيبح .. ىخأ (ردتكمإلا شارف ىلع قرير :

 ٠ ٠ ملكتي ال اذامل هشارف نم یحأ موقي ال اذال (نيدوجولا

 اًيضف تلات ىنيطعي ال اذام . . ةيروطاربمإلاب ینٹہب ال ال

 ییطعیس ىذلا نمو . . موي لک اینودقم یف لعفي

 ؟ مويلا دعب ىتلاّصح ىف اهشوحأل ةيضفلا تاتنلاتلا

 دونجلاو دازقلا ريدي . هيديو ههجو تالضعب ةكحضم تاجتشتب موقی)

 ۱ . . انزخ مههوجو
أتي ردنكسإلا شارف مامأ حرسلا ةمدقم ىف نوفقي نيذلا نوفارعلا

 نولم

 . . ةشهد ىف اًضعب مهضعبل نورظنيو ةکحضلا سواديرأ تاکرح

 : ةيهر تاربن ىف هسفنل سمہیل حرسملا نم تاج ىحتني مهريبك

 !؟ ةياهنلا یه هذهأ -

 ! ةنس ةرشع ىتنثا انبراح اذه لجأ نمأ

 كرتفد یف نینودت ام بجعأ ام ةيولعلا موجنلا اهتيأ

 . ىوامسلا

 ( ماتخلا)



 ةعومجملا هذه

 لاعألا ميدقت ىلع امئاد فراعملا راد صرحت
 ىفطصم روتكدلاو .ءابدأل

 ىرثأف . .ملقلل اوصلخأ نيذلا ءالؤه نم دحاو دومحم

 نم حتفت م ةديدج اًباوبأ قّرطو . .
 ةيحرسملاو ةياو رلاو ةصقلا نيب
 لفحت ىتلا تافلؤملا كلت بناج

 تارظنلاب ةنراقملاو ىنيدلا ركفلل ةرصاعملا تارظنلاب

 لدجلا نم اًديزم ريثت لازتال یتلاو . .ةئيدحلا ةيملعلا

 ديفملا

 لإ دومحم ىفطصم روتكدلا ركف ريئأت دتسإ اة
 ضعب تمجرت ایک طيحملا ىلإ جيلخلا نم برعلا ءارقلا
 ءاطعلا ىلع هتردقب ةدهاش ةيبنجألا تاغللا ىلإ هلاعأ
 .عونتلا زيمتملا
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