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ةياور

ةعبسلا كلا مملا

داقعلا الم سا / بتاكلل



II

ديهمت

نبا ريسفت يلع دانتسا هيا ورلا هذه هباتك مت
يف ءاج امكو دوعسم

لبق ضر اال نكس نم لوا ناك نجلا نا ريسفتلا
يتح هللا ودبع نم لواو الم سلا ةيلع مدا قلخ

كفس نجلا ينب نم لسن ءاج

ولتقو مهنيب اميف بورح تماقو هللا سنو ءامدلا
فسوي كلملا

هللا لسراو ريسفتلا يف ءاج امك يقيقح كلم وهو
نم شيج

ورساو هللا رما نايصع يلع نجلا بيدأتل هكئ ال ملا
ورسا نم



III

نايدولا و لا بجلا يلا هيقبلا برهو ولتق نم ولتقو
رسا متو

هدابعلا يف هسنج ينب دشا نم ناك يذلا ليزازع
كاذ نا



IV

لو اال لصفلا

لا مرلا و ءارحصلا قوفو مويغلا طسوو الم ظلا محر يف
هل ناريط ةعرس يصقأب بحسلا ماربإ قشي ناك ةفيثكلا
هكل مم يلا الم ظلا و رانلا هكلمم نم لا يم اال االف اعطاق
تاروكو نجلا نم رفن نوث ثال ةفلخ ريطيو فسوي كلملا
يلا لوصولا و اهيدافت ال واحم هلوح نم رياطت هللاب

نم مظعا ماربا دراملا وهف هل ءابن اال لقنل فسوي كلملا
هكلمملا نيصاصب يوقاو رايطلا نجلا نم هكلمملا يف

رم اال هفلك امهم هجو لمكا يلع هبجاو هيدأت هيلع بجيو
تئادبو حورجلا نم يناعي هنكل نمثلا يه هتايح ولو

فزني هدسجو ناكم لك يف فيثكلا ناخدلا و هاوق روخت
مث هتكرح فعضي امم حورجلا نم ريثكلا امهب ةيحانجو
لا بجلا نيب طبخطي وهو اضرا هتطقسا هيران هروك يقلت

دونجلا رظنف ةلتقل الم ظلا و رانلا هلكمم دونج ةفلخ طبهو
مهف مهتشهد راثا امم دحا ودجي ملو اديج مهلوح

حاصف ةعقبلا كلت يف ضر اال يلع طقسي ماربا ودهاش
مهيلع دنجلا ريبك

لتقي نا بجي ناكم لك يف هنع وثحبا _

نولمحي لا بجلا لثم دعاوس يوق ناينب ءادشا دونج
نيبو الم ظلا طسو ناسنا يا اهلثم اري مل هداح فويس

نع نوثحبي مهو ةعاس نم رثكا يضقنا لا بجلا تارمم



V

دونجلا ءاجافت لا بجلا تارمم نيبو يودج نود ماربا
ءادبو ماربا ءاكذب اعيمج مهلتق متو مهيلع لبج طوقسب
دنجلا ريبك ةفلخو فسوي كلملا يلا ناريطلا هلحر يف
دونجلا عيمج لتقمو هيلع لبجلا رايهنا نم بره نا دعب

يلا نيح نمو ماربا دسج قرحت ران نم تارك هيلع يقلي
همف نم هللاب تارك هيلع يقليو هوحن ماربا تفتلي رخا
فقوو دهعلا هكلمم دودح يلا لصو يتح ريثكلا ادافتيو

ريبك رفو هكلمملا لوخد يف نذ اال بلطي بابلا يلع ماربا
هكلمم دونج دي يف ريسا طوقسلا نم افوخ ابراه دنجلا

نم يلو اال هباوبلا زاتجا يتح اريثك ماربا ثبلي ملو دهعلا
هملظملا اهعراوشب هنيدملا طسو قيرطلا اعطاق هكلمملا

رصقلا هباوب يلا لصو يتح نجلا ينب سنج نم هيواخلا
هكلمملا ءادعا سؤؤرب هنيزملا ةيلا علا

ةحاسلا يلا هرصق ةفرش نم رظنلا فسوي كلملا لا طا
لها ريصم يف ركفي نهزلا دراش وهو هنيدملل هريبكلا

كلم وهاهف هبر دمحيو هوركم مهب لح اذا ءايرب اال هتنيدم
ضر اال ثلث مكحي نجلا كلا مم يوقا يلع

ال ئاق سارحلا دحا ةعطاق انهو

نذ اال بلط يو كلملا الي وم بابلا ب نيصاصبلا ر يبك ماربا _



VI

لجاعو ماه رم ال لوخدلا ب

سراحلا وحن ايلم رظنو اقيمع اسفن فسوي كلملا ذخا
فوص ركعي هوركم عوقو يشخي عراستت هبلق تاقدو

راضحأب سراحلا رما مث هب معني يذلا ءودهلا و هتلكمم
دعب شرعلا يلع يسلجو رصقلا هحاس يلا هجتا مث ماربا
هدي يف كلملا ناجلوص لمحو يكلملا جاتلا يدترا نا

لثم هجولا رمسا الت ضعلا لوتفم ةتسلج يف ابيهم ناكف
ةيعرلا لبق ناجلا كولم هاشخي هماقلا ليوط ةقراف اال

لك يف حورجلا و فزني هدسج بايثلا قزمم ماربا لخد
هنا رعشو ماربا لكش نم كلملا جعزناف هدسج يف ربش
فقوملا بساني ال ءوده يف لا قف هراس ريغ ءابنا لمحي

ماربااي كدنع ام تاه _

ثهلي وهو ماربا لا قف

وزغلل دعتسي الم ظلا و رانلا هكلمم كلم ناون كلملا _
نوضغ يف لصيس سراف فلا هئامعبر هماوق شيجب

مايا ثالث



VII

افقاو بهو ةناجلوصب ضر اال برضو فسوي كلملا لعفنا
ديدش بضغ يف لوقي وهو هيمدق يلع

ةبراحم نع فكي مل ؟ نوعلملا اذه نم صلختا يتم _
اهكفس هللا مرح يتلا ءامدلا كفسو كلا مملا

ديدش نزح يف ماربا لا قف

كلملا دي يف ارسا وعقو نورام كلملا و رادنرام كلملا _
يلع هلماك هرطيس رطيسو الم ظلا و رانلا هكلمم كلم ناون

نورام هكلممو رادنرام هكلمم يف نم عيمجو كلا مملا
هتراما تحت وحبصا

لا قو ماربا هجو يف فسوي كلملا خرص

كهجو ةيؤر يف بغرا ال ماربا اي االن انه نم جرخا _
ركعلا

حتفو كلملا يلع هيكلملا هيحتلا يقلا نا دعب ماربا جرخ
بلط يف ولسرا لوقي كلملا عمسو باوب اال سارحلا هل
برحلا يه ال ئاق متمتو اقيمع اسفن اذخاو شيجلا هداق



VIII

نذإ

نم قاورلا يف مدقتي ليزازع ناك كلملا هفرغ باب يلعو
ماما ليزازع لصو يتح بابلا ماما ماربا ئطابتف ديعب

مكهت يف هل لا قو بابلا

عاجشلا ريزولا ب ابحرم _

برح ءابنا لمحت كارا _

هلا حم ال برحلا اهنا معن _

بورحلا كلت لثم بنجتن نا ينمتا تنك مك _

؟ برحلا يشخي ليزازع ريزولا _

اي برحلا يف اال هميق مهل حبصي وال نومعني ال كلا ثما _
ماربا



IX

تمعن يتلا الم سلا مايا يف ليزازع لا ثما لعف اذامو _
يلا ثما لضفب هكلمملا اهيف

كرش يف عوقولا نم اريثك هكلمملا تذقنا كنا ركنا نل _
كنا ركنا مل ينكل هل هريثك ططخ تسفا كناو ناون

يذلا شحافلا ءارثلا ققحت يتح كلخادب برحلا ينمتت
برحلا مئانغ راعش تحت ةقرسلا و بهنلا نم هانمتت

ركذت كنا برلل ادمح _

ال ئاق * ليزازع ةعطاق انهو

مل انا ؟ هفرعت تناو يتم ذنم ؟ ماربا اي برلا فرعت تنا _
دبعم لخدتوا حبست وا دجست يتايح يف كارا

يف ابح هللا دبعت تنأف ليزازعاي كل اهتكرت دباعملا _
يقترت يتح هدبعت دح اال دحاولا يف ابح سيلو كتاذ
لكو بجاولا و فرشلا و ةيحضتلا نفرعي ال كلا ثمأف

طقف كتاذل كبح وه هفرعتام

كلا ذ ليزازع عم هثيدح نم ءاتسم وهو ماربا فرصناو



X

وال الم سلا قشعيو برحلا يشخي يذلا دهازلا دباعلا
معط قاهر واال ءاقشلل فرعي

نذ اال كلملا هفرغ باوبا يلع سرحلا نم ليزازع بلط
لوخدلا ب هل حامسلا و فسوي كلملا غيلبت دعبو لوخدلا ب
سولجلا ب كلملا هرما مث كلملا يلع هيكلملا ةيحتلا يقلا

ال ئاق

بابلا يلع ماربا تلباق كنا دكؤملا نم _

ئش نع حصفي مل هنكل كلملا هل جال هتلباق معن _

فلا هئامعبر هماوق شيجب وزغلل دعتسي ناون كلملا _
سراف

دونجلا اذه لكب هل نيا نمو _

ناتكلمم هدي يف تطقس _



XI

كلتمي حبصا هنا اذه ينعم ... كلا مم ةعبس هلك ملا علا _
كلا مم ثالث

نا ملحي هنا هيروطاربم اال ملح نع ناون يلختي نل _
ةعبسلا نجلا كلا مم لك يلع روطاربما نوكي

فال ضر اال كلا مم لك يلع روطاربما الي وماي دصقت _
يوقاو ربكا كلمن نحنو كلا مم عبسلا يوس كلا مم دجوي

كلا مملا

انتوق لداعت هتوق تحبصا يا كلا مم ثالث كلمي وه _

ةعبسلا كلا مملا كولم يقاب فقوم امو _

مهو ضر اال براغم يف يرخ واال قرشلا يف هكلمم كانه _
تاعاس يوس ناون دي يف ذخأت نل كلا مملا فعضا

انوحن فحزي مث اهيلع رطيسيو

مظعملا الي وم لعفيس اذامو _



XII

حابصلا يف برح سلجم دقعنس _

حابصلل تقو كانه لهو _

يلا فرجنا نل انأف ليزازعاي ئش لكل تقو كانه امئاد _
هداق ريشتسا نا بجي كلذلو هللا اال اهادم ملعي ال برح
هذه لثم يف لا تقلل دنجلا دادعتسا يدم فرعنو شيجلا

ماي اال

كراعملا ضوخل امئاد دادعتسا يلع كتكلمم دونج _
نحنو

ال ئاق كلملا ةعطاق

نينسلا االف ذنم ابرح ضوخن مل نحنو _

ديدشلا يهرك يدم اديج فرعي مظعملا كلملا الي وم _
نكل اهكفس هللا مرح يتلا ءامدلا كفسو كراعملا و برحلل

انتنيدم باوبا يلا ءاجو طر خلا انمهاد اذاو هرورضلا
هل يدصتن نا انيلع بجيف



XIII

بسحن نا دعب هل يدصتن اننكل ليزازعاي هل نحن _
انودع هوقب ن اهتسن نا بجي فال اديج تاباسحلا

مظعملا الي وم رما _

عامتج اال يف بغرا ينا شيجلا هداق لك ربخاو بهذا _
مهب

يف ركفي نهزلا دراش اديحو كلملا لظو ليزازع فرصنا
هلضعملا لح

يجنيو هبناجب فقي نا صاخلا هبارحم يف هبر يجانيو
مث بورحلا نم جتنت يتلا رامدلا و الك هلا نم هتكلمم لها

هنيدملا ةحاس يلا اهنم رظنو هرصق ةفرش يلا هجتا
حيسفلا نوكلا يلع اهطويخ رشنتو قرشت سمشلا و

نم هايحلا بدتو قاوس اال يلا اهنكاسم نم جرخت دابعلا و
بيرغ لا ؤس هنهذ يف زفق مث هكلمملا عراوش يلا ديدج

نجلا ينب هلسن نم ءاج يذلا نجلا وبا ايموس بلط اذامل
هللا قلخي ملو يرن وال يرن نا برلا ةقلخ امدنع نيعمجا

. اناوس



XIV

دجي ال هريثك هلئسا هليللا كلت يف هسأر يف رودت تناك
نا ةغلبي سارحلا دحا لوخد يلا هبتنا يتح هباجا يا اهل
يهو ءادوسلا هفرغلا يف هراظتنا يف شيجلا هداق عيمج

ءادوس هدضنمو ءادوس يساركو دوسا نول تاذ هفرغ
تارارقلا ذاختاو بورحلا تاعامتج ال هفرغلا تصصخ

هيريصملا

نوسلجي هكلمملا شيج هداق لك عمتجي ناك ةفرغلا لخاد
عيمج فقو فسوي كلملا لوخد روفو هدضنملا لوح
كلملا سلج نا دعبو مهل هيركسعلا ةيحتلا اودأو هداقلا

هربنب لا قو سولجلا ب مهل حمس ءادوسلا هدئاملا سار يلع
هجاعزنا يدم نع منت

مايا ةعبراوا مايا ثالث نوضغ يف انيلع وزغ نشي ناون _

ةيف غلا بم سامح يف هداقلا ريبك لحك لا قف

ةتايح لا وط هاسني نل اسرد ةنقلن فوسو هل نحن _

ال ئاق فدرا مث ايلم هل كلملا رظنف



XV

لحك اي انيدل دونجلا ددع مك _

يدنجو سراف فلا ةئامث ثال _

سراف فلا ةئامعبر ةبارقب وزغي ناون نا ملعت له _

عيمجلا نقياو ناون كلملا شيج دادعت نم عيمجلا شهدنا
ناون قوفت دعب ليحتسم حبصا هكرعملا يف زوفلا نا

لحك لا قف ددعلا اذهب مهيلع

ــ ل نكيلو _

ال ئاق كلملا ةعطاق

اهيف اهلمكأب هكلمملا تفرجنا برح اهنا انعم برلا نكيل _
وزغي نا لبق هكلمملا وزغي نل ناون نا عيمجلا ملعيلو
رصنلا نمضي يتح ضر اال براغم هكلممو قرشلا هكلمم

انيلع قحاسلا

نيركسعلا هداقلا رابك دحا لا قف



XVI

لح يدنع انأف ثيدحلا ب مظعملا الي وم يل حمس اذا _

دئاقلا اهيا ثدحت _

ناجلا وبا ايموس اهمكحي طسولا هكلمم _

اعطاقم كلملا لا قف

حيرط لظيسو فل اال دعب نيسمخلا هماع يف ايموس _
اباش دوعيو هبابش ددجتي نا لبق ماع هدمل شارفلا

يف هكلمملا مكحي نم كانه نا دكؤملا نم الي وماي نكل _
نم تاوق زيزعت هلا سرب هل لوسر انلسرا اذاو ايموس بايغ

انبناجب فقيس هنا دكؤملا

دوهعملا ةسامح يف لحك لا قف

ديدسلا يأرلا معنو _



XVII

لا قو كلملا هل رظنف

ايموس اهمكحي يتلا طسولا هكلمم يلع وزغي نل ناون _
اهدعبو دهعلا هكلمم يلع رطيسيو انيلع وزغي نا لبق

سراف نويلم مضي شيجب طسولا هكلمم يلع مجهيس
نا ينعي اذهو االن نم ماع رورم لبق ثدحي نل اذهو

هدابيا يلع رداق هدحو وهو اباش داع نوكيس ايموس
هدحاو ةعاس نوضغ يف سراف نويلم

تاظحل تمصلا داسو مهنيب اميف تارظنلا عيمجلا لدابت
ماربا لا ق مث

ايموس يلا بهذا فوس انا كلملا هل جال نذا دعب _
يف قثا اناو هكلمملل تقؤملا كلملا رفعج عم ثدحتاو

هذه لثم يف انع يلختي نل هنا دكؤملا نمو رفعج
تطقس اذا لتخيس كلا مملا نازيم ناو ةصاخ فورظلا

دهعلا هكلمم

كلملا لا قف

رخا يتح لتاقنسو هدعلا دعنو برحلل دعتسنس نحنو _



XVIII

ماربا اي ددملا ب انل دوعت يتح قمر

لحك لا قف

نل رصنلا نمضن يتح هكلمملا راوسا جراخ لتاقنس _
ناون يلع نحن فحزنس لب هكلمملا راوساب يمتحن

هءاجافنو

صقن كدنع تناو هكلمملا راوسا جراخ لتاقتس فيك _
شيجلا فوفص يف ريبك يددع

بجي وال موجهلا انيلع متحت هرورضلا اهنا الي وم اي نكل _

االن بهذا هلعف انيلع بجي ام ينملعت يتح تنا نم _
يمتحن فوسو هكرعملل دونجلا و شيجلا و هدعلا زهجو

هياهنلا يتح هنيدملا راوساب

ءادوسلا هفرغلا يف اديحو كلملا لظو عيمجلا فرصنا
نهزلا دراش برحلا مومه ال ماح



XIX

لخدو لو اال شيجلل بيردتلا هحاس يلا ماربا لقتنا
لحك دئاقلا هميخ

هل ال ئاق ةميخلا ردص يف يسرك يلع سلا جلا

هرايط دونج الث ثو سراف نوسمخلا ةبارق يعم جاتحا _

لا قو لحك دئاقلا دهنتف

مايا خالل يف حبذتس دونجلا لكف تئشام ذخ _

يلع قبطنسو ددملا يعمو دوعأس لب دحا حبذي نل _
هاسني نل سرد ةنقلنسو بونجلا و لا مشلا نم ناون

ددملا يوس هكلمملا هذهل هاجن فال ماربا اي كلذ ينمتا _
ايموس نم نوعلا و

بيرق امع دوعا فوس نأمطا _



XX

يناثلا لصفلا

ضر اال هل تزتها مرمرع شيج ريسي ناك ءارحصلا طسو
هكلمم وحن هجتي ناون كلملا شيج هنا هتحت نم اهلك
دهعلا هكلمم يلع وزغي نا لبق اهوزغيل ضر اال قراشم

يفو سراف فلا ةئامعبر نمرثكا هماوق ريبك شيج
نم ةيواخ ءامس يف قلحيو ريطي رايطلا نجلا ءامسلا
يف ضر اال يلعو يفتخم رمقو ملظم ليل يف بحسلا
نجلا نم هدراملا و شيجلا هداق رابك ناك شيجلا همدقم
فرعن ال يتلا هراتبلا مهفويسب دونجلا راغص فلخلا يفو
هعبرا هلمحي جدوه لخاد ناون كلملا ناك امنيب ليثم اهل

" صلخملا هريزو هراوجب سلجيو ناجلا عاونا يوقا نم
ناجلا كلا مم لك يلع هرطيسلا و وزغلا الم حاو " نورب

نورب ةعطاق امنيح ناون كلملا نيع ماما صقارتت تناك
ال ئاق

كلملا هل جال كم ال حا ققحت تنا اه _

لثم ءارمحلا هنيعب هل رظنو نورب ثيدحل ناون هبتنا
هل لا قو ءامدلا



XXI

االن اما نورباي لماكلا ب رصنلا ققحتي يتح نئمطا نل _
قرشلا كلا مم يلع هرطيسلا يف يمهو يريكفت لكف

هكلمم يلع ئاضقلا يف هصرفلا يل ينستي يتح برغلا و
دهعلا

كلملا شيج نم ريثكب لقا اهشيج ماوق دهعلا هكلمم _
ققحتيسو كفيلح رصنلا نا ناذا فوخلا امف ناون

ءاهدلا نم ريثكلا كلمي اديج هفرعا فسوي كلملا _
ركملا و

يف وهف همكح ناجلوص لمح يلع رداق هنا نظا ال _
ةئاملا دعب سماخ لا هماع

ةجدوه نم ناون كلملا رظنو شيجلا و بكرلا فقوت مث
ليم ةفاسم يلع فقوت شيجلا نا دجوف جراخلا يلا

نم ناون كلملا جرخف قراشملا هكلمم راوسا نم دحاو
لا ق مث هنيدملا راوسا وحن ايلم رظنو هريزو هعمو جدوهلا

اهيف هايح ال هيواخ هبش هنيدملا يرا _



XXII

ةهزن يف نحن كفيلح رصنلا نا الي وم اي كل لقا ملا _

ميخي توملا حبش نأكو ناكملا يلع قبطي تمصلا ناك
يلع سارحلا يتح اهلخادب دحا دجوي وال هنيدملا يلع
نيا نكلو ابراه رف سرحلا نا لقعي لهف وفتخا باوب اال

ئش وا خف هنا دكؤملا نم هيعرلا نيا كلملا و دونجلا يقاب
لسري نا لبق ةسفن ناون ثدحي ناك اذكه ليبقلا اذه نم

لح ام وفشتكيل هنيدملا راوسا لخاد يلا ةفاشكلا دونجلا
اهب

باوبا وحن كلملا هل جال نم رمأب ةفاشكلا دونجلا تكرحت
قاوس اال تناك ديدش صرح مهلكو اهولخدو هنيدملا
اهباحصا نأك و ناكم لك يف عئاضبلا و هراملا نم هيواخ
ئلمي ناخدلا و هعرسب ئش لك مهفلخ نيكرات اوبره

كانه ناك هنا يلع لدي امم ناكم لك يف هبرت واال ءامسلا
لخاد وكرحتي نا مهلك ةفاشكلا عفد امم ليلق ذنم هكرح
هنيدملا طسو وحبصا يتح رثكاو رثكا اولغوتيو ةنيدملا

هكلمملا يلع رطيسملا وه ءودهلا و امامت

يف حيرتسي سلجي ناون كلملا ناك ءانث اال كلت يف
لبق نم هل هميخلا ءانب مت نا دعب هلحرلا رثا نم ةتميخ
تباتنا يتلا جرهلا هلا حو نورب هريزو ةعم ناكو دونجلا

نم همواقم يا دوجو مدع هجيتن ناون فوفص يف دنجلا
لا قو ابضغو اظيغ تاتشي ةتلعج قراشملا هكلمم لبق



XXIII

دعرلا لثم توصب

شيجلا يف نم عيمج تمصيلا _ف

رثكا تلعتشا شيجلا فوفص يف جرهلا و توصلا نكل
هحاسلا يلا ةتميخ نم جورخلل ناون كلملا عفد امم رثكاو

كلملا مهمو مدقتي ةفافشكلا قيرف دجوف ةيمام اال
دعبو رصتنملا هرظن نورب هريزو يلا رظنو ناون مستبأف
دحاو قراشملا هكلمم كلم ناون ماما فقي ناك تاظحل

هل لوقي دونجلا

هيرس ئباخم يف ئبتخم وهو كلملا يلع ضبقلا مت _
اهلزانم يف يمتحت هيعرلا يقاب هرصق لخاد

راصتن اال يلع لدت هربنب هل لا قو ناون مستبا

ركذت همواقم يا نود اذكاه _

الي وماي معن _



XXIV

يلع سلجو هتميخ لخد فارصن باال دنجلا رما نا دعبو
هريزول لا قو شرعلا

نورب اي انه يلا موزهملا كلملا ةل جال رضحا _

ريزولا هعمو ناون ماما فقي كلملا و تاظحل يوس رمي مل
ال ءاقرز ران نم لس سال يهو هيدي يف ديدحلا و نورب

ةيشاح يقاب ةفلخو ناج وا سنا اهرسك يلع يوقي
لا ق مث هل رظني ناون لظو عيمجلا كلمتي بعرلا و رصقلا

موزهملا كلملل

؟ تنا نم _

نهوو فعض هربنب موزهملا كلملا لا قف

روطاربم اال ةل جال كاياعر نم دحاو _

رعشو ضر اال لا بج اهل تزتها ةيلا ع هكحض ناون كحض
هل لا قو رصنلا ب



XXV

يف مدخلا دحا اي اي اي ةحيحصلا هباج اال يه هذه _
يرصق

موزهملا كلملا لا قف

ضر اال براغم يلا اهقراشم نم ضر اال روطاربما ةمدخ _
ءاجر يل نكل ميظع فرش

وفعا ينتلعج كناسل ةحاصفف ءاشت ام يدبعاي ينمت _
كنع

هكلمملا بعش _

ال ئاق ناون ةعطاق

يماما عكرا واالن يماحلا انأف كايعار يلع يشخت ال _
كنع وفعا يتح

مهرمأو ديدحلا ب هلسلسملا ةتيشاح يقاب يلا ايلم رظن
نيدجاس هل عيمجلا رخف ناون كلملا يدي نيب دوجسلا ب
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لظي ناو نجسلا يف عيمجلا عضي نا ناون رما اهدعبو
هايحلا يدم نجسلا يف هتيعرو موزهملا كلملا

نجس يلا ةيعرلا يقابو موزهملا كلملا نورب ريزولا قاس
لخدي ناون كلملا ناك يمشلا قورش لبقو هكلمملا
تاوزغلا هذه لمجا امف برح نود رصتن كلم هكلمملا

يف همق يلعا قوف ناون كلملا بناجب ريزولا فقو
مهل ال ئاق نجلا رشعم يف بطخو هلكمملا

باصي مل و ناون كلملا انا يتياعر تحت االن نم متنا _
مل نمو ناون مككلم ةعاط يف متمدام ررض يأب مكدحا
نمو هايحلا يدم نجسلا يف دلخي فوس يرماوا عيطي
دكت نا ةيعرلا عيمج يلع سمشلا قورش نم لب دغلا

كل ذخا متيسو هيروطاربم اال لجا نم لمعتو بعتتو
لجا نم الح سلا لمح يلع رداق لهكو لجرو با ش

هميظعلا هيروطاربم اال ريبكتو ناون كلملا تاوزغ

ريزولا حاص انهو

ميظعلا ناون كلملا شاع _



XXVII

بعش مهف ابح سيلو اهرك نجلا نم االف هفلخ ددرو
ناكف لا تقلا نونفو برحلا و رفلا و ركلا فرعي ال ملا سم

هايحلا لجا نم ناون ةيغاطلا وعيطي نا مهيلع بجي

هكلممب يكلملا رصقلا لخادو مويلا سفن ءاسم يف
ناون كلملا سلجي نك هريبكلا رصقلا ةحاس يف قراشملا

هماماو مخضلا رصقلا هدمعا هلوح نمو ةشرع يلع
االت فتح واال نورب هريزو هراوجب و فزاعملا و تاصقارلا

رصنلا لجا نم هنيدملا معت ا هلك

دونجلا اما لتقلا نم افوخ ينغيو صقري عيمجلا ناك
هايحلا ديق يلع مهنأب احرف صقرت تناكف

هريزول لا ق مث عيمجلا يلا ايلم ناون رظن

رصنلا لجا نم حرفي عيمجلا يرتلا له _

فيعضلا كلملا نم مهصلخ نم تنأف الي وم اي اعبط _
لهلهملا

ءاطخ ام ئش كانه نا رعشأ _



XXVIII

ككلم عيسوتب لوغشم كنكل الي وم اي ءاطخ دجوي ال _

ديق يلع فسوي كلملا لا ز امف قح كعم تنا معن _
هايحلا

الي وم اي بيرق امع لتقيس _

كسفنب كانه لمعلا رشابو بيردتلا هحاس يلا بهذا _
ريزولا اهيا

مظعملا ناون كلملا جالل رما _

مدع مغر لمعلا رشابي بيردتلا ةحاس يلا نورب فرصناو
رعشي وهف ةعيطي ناك هنكل ناون هلعفي اميب ماتلا ةعانتقا

همدع نم ةعانتقا نم مها ةعاطلا نا

هجتانلا هبرت واال رابغلا و مويغلا اهئلمت اهلك ةحاسلا تناك
دنجلا ريبك هميمخ ءامسلا يف رايطلا نجلا بيردت نع

ماماو ددجلا نيبردتملا نيميلا يلعو ةحاسلا طسو يف
ناب ملحو ددجلا نيبردتملا يلا رظني نورب فقو هميخلا



XXIX

ءاهتن اال متي نا دعب ةعبسلا كلا مما دحا يلع كلم حبصي
كلملل ةتامدخلو هل يعيبطلا رم اال وه اذه الن وزغلا نم
يذلا دنجلا ريبك ةعطاق انهو نينسلا هذه لا وط ناون
هل لا قف بيردتلا رشابي ةيمخلا نم هرودب جرخ

فرش نم هلا ي يتميخ باب يلع ةسفنب نورب ريزولا _
ميظع

ابعادم لا قو نورب مستباف

كتميخ يف كعم ينتسلجا اذا افرش دادزت فوسو _

يعم لضفت ريزولا و اهيا ةعسلا و بحرلا يلع _

وهو ةعاس نم رثكا دنجلا ريبك هميخ لخاد تضقنا
دنجلا و بيردتلا و دنجلا و شيجلا نع ريزولا عم ثدحتي

هنم فرع نا دعبو طيطختلا و هكرعملا نؤشو دجتسملا
هل ريزولا لا ق ئش لك

احابص ادغ كرحتلل زهاج شيجلا نوكي نا ينمتا _



XXX

يا يف كرحتلا ب مات دادعتسا يلع نحنو زهاج ئش لك _
ناون كلملا هل جال هاري تقو

وحن اهجتم سرحلا ريبك ةميخ نم جرخو نورب مستبأف
هنكل يقيقحلا وزغلل زهاج حبصا ئش لك ناب هرشبي كلملا
ضر اال براغم هكلمم ال وا وزغيس ناون كلملا نا ئجافت

ددع ربكا عمج يف بغري وهف دهعلا هكلمم يلع وزغلا لبق
ةمساحلا هكرعملا يهف ةقيقحلا هوزغلل دونجلا نم

كلملل هلوقي ام نورب دجي ملو ناون هايح يف هلصافلا و
هرما ذيفنت وس

هكلمم يلا يناثلا مويلا حابص يف كرحتي شيجلا ءادبو
يف ريزولا و كلملا ناكو وزغلا لجا نم ضر اال براغم

ملعي ناك هنكل ريبك تقو مهنم ذخأي مل قيرطلا و جدوهلا
قراشم هكلمم نم ليلقب يوقا ضر اال براغم هكلمم نا
هكلمملا هذه يف اهب سأب ال همواقم دجيس هناو ضر اال
لا وط نهزلا دراش ناك هنا اال ناون سأب هدش مغرو

دورشلا اذه رس نع لئاستلل ريزولا عفد امم قيرطلا
ينمت امك حجني ططخملا ناو ةصاخ ينهزلا

هريزول ناون كلملا لا قف

نابسحلا يف نكي مل ئش عوقو وا ةنايخ عوقو يشخا _



XXXI

هنايخلا نع دعبلا لك ديعب هلك شيجلا كلملا هل جال _

يتأت امئادو هاجتا يا نم امئاد يتأت يزيزعاي ةنايخلا _
تملح ام نع عجارتلا يونا مل اناو هريخ اال تاظحللا يف

رم اال ينفلك امهم يرمع لا وط هب

نويع مه هلمحلا و هكلمملا يف نم لك نا دكأتم انا _
كتحار يلع هرهاس

هاشخا ام رثكا اذهو االن يتح كرحتي مل ايموس نكل _

يتح لماك ماع هماماو االن شارفلا حيرط لجر اميوس _
هكلمم يلع انرطيس نوكن ءانث اال كلت يفو هبابش ددجتي

هبابش ددجتي نا دعبو ايموس

ال ئاق ناون ةعطاقف

ثدحيس اذام ايموس بابش ددجتي نا دعب _



XXXII

كلا مم كولم لك تنجس تناو ةبناجب فقي نم دجي نل _
اهيلع انرطيس يتلا نجلا

مكحيو ايح لا زام رفعج ريزولا ايموس ريزو نكل معن _
ئش لعف عيطتسي هنا ةنظا ال _ ةنع ةباين هكلمملا

نم نذا بلطتي هكلمملا نم دحاو يركسع كيرحتف
مهي ال ملعت امك خويشلا سلجمو هكلمملا خويش سلجم

ضر اال تاريخو ةضفلا و بهذلا يوس

لجا نم كان ه يلا لسر لسرا نا يف بغرا كلذلو _
خويشلا سلجم

ـــ نا لجا نم ضر اال تاريخ مهيطعي نم لسرت نا دصقت _

ال ئاق ناون ةعطاقف

رخا لح كدنع له .... عيمجلا تمصي نا لجا نم معن _
دهعلا هكلمم عم ايموس هكلمم شيج لخدت مدع انل نمضي

نل مه مادام مهل عفدن اذامل نكل الي وم اي قحلا لك كعم _
ساس اال نم وكرحتي



XXXIII

اي انل ءاجافم رصنع يا روظ مدع لجا نم مهل عفدا _
انيديا يف تحبصا كلا مملا تاريخو نورب

يسفنب مهل بهذا فوس اناو قح كعم معن _

يفختم هكلمملا لوخد عيطتست نل تنا نورباي يبغ _
كانه عيمجلا يدل فورعم كهجو الن

؟ نم لسرنس نذا _

يلع رايتخ اال عقي نا بجي دحا هفرعي ال لوسر لسرنس _
هب قثن دحا

هكلمملا لسر لسرن _

يتجوز لسرا فوس لب _

هكلملا هل جال _
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كلا مملا عيمج يف مهنم رطخ ال ثان واال يثنا يهف معن _
اهب رعشي نا نود هكلمملا نم جرختو لخدت فوس اذهبو

دحا

جرخ مث خرصي دونجلا دحا توص ءاجو بكرلا فقوت
ماربا ريطي ءامسلا يف دجوف هلوح رظنو جدوهلا نم ناون

نوسمخ نم رثكا ةعمو دهعلا هكلمم نم رايطلا ينجلا
ايموس هكلمموحن ريطي رايطلا نجلا نم سراف

مدعو ديدشلا متكتلا ب دنجلا يقاب ناون رما روفلا يلعو
هاري ناون شيج نا ماربا رعشي يل يتح توص يا رادصا

يتح ماربا فلخ جرخت هريبك هلمح زيهجت يف ءادبو
وه راطو ايموس هكلمم يلا لوصولا نم ةعنمتو ةفقوت

شيجلا هداق رابكو هريزو ةفلخ اكرات هتكلمم وحن ةسفنب
وزغلا لجا نم ضر اال براغم هكلمم وحن مهكرحت يف

نم ناريطلا يف راهنلا نم لو اال ثلثلا يوس ضي قني مل
بجي ناكف ناون كلملا ه كلمم يلا شيجلا كرحت عقوم
امب اهعنقي نا لجا نم ةسفنب هكلملا ثدحي نا هيلع

لوقتس اذامو لعفتس اذام اهنيقلتو ةلعف يف بغري
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ثلا ثلا لصفلا

يلا هرايط لا ناسرف ةعمو ماربا ريطي ناك ءامسلا يف
ريزولا نم نوعلا و هدجنلا بلط لجا نم ايموس هلكمم

ناون كلملا ناسرف يفختم ريطي مهفلخو رفعج
ةعم نمو ماربا لتقل هصرفلا نورظتنيو

نم بلطيل هكلمملا يلا راط يذلا ناون كلملا سكع يلع
سلجم هلا متساو ايموس هلكمم يلا باهذلا هكلملا

هلكمم يلا ريطت هكلملا تناك روفلا يلعو كانه خويشلا
تلخدو ةقافرو ماربا لصي نا لبق كانه تلصوو ايموس

هكلمملا ءانبا نم نطاوم يز يف ةيفختم هكلمملا
هل تحمس يتح هئداهلا ةنيدملا ءاجرا يف تلوجتو

لا جر دحا لزنم يلا بهذت نا الم ظلا فوج يف ةصرفلا
تلا ق اهل حتفو بابلا تقرط نا دعبو خويشلا سلجم

الم ظلا و رانلا ةكلمم هكلم انا _

لوخدلا ب يلضفت ةكلملا هل جال ال ها _

سلجملا ريبك اي كب ال ها _
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ينكل ميظع فرش نم هلا ي يتيب يف هكلملا يت ال وم _
ةعاسلا هذه لثم يف ةبيرغلا هرايزلا هذه رس نع لئاستا

ليلا نم هرخأتملا

يترايز نا ملعت تنا ةكلمملا ب خويشلا سلجم ريبك _
ةيمسر هرايز تسيل

يكلملا رصقلا يلع ةفيض يتلزن يتنك واال دكؤملا نم _

يف روفلا يلع لوخدل وا ثيدحلا يلع ينعجشي كمهفت _
عوضوملا بلص

اعم ءاشعلا لوانتن نحنو ثدحتن نكل كلذ ينمتا _

هل ال جل رخاف ماعط دعاو خويشلا سلجم ريبك بهذو
ام اهيلعو هريبكلا هدئاملا يلع هكلملا تسلجو هكلملا
هجلا يلع خياشملا سلجم ريبك سلجو سفن اال يهتشت

لا قو ماعطلا لوانت يف ءادبو ةضنملا نم يرخ اال

كلا مملا لك يلع تاوزغ نشي ناون كلملا نا انعمس _



XXXVII

ءاهدو ركم برحلا و برح اهنا معن _

عم نواعتي نأب هل حمست هلا ح يف سيل ايموس نكل معن _
ناون

زوجعلا اذه ايموس لجا نم سيلو تنا كلجا نم انه انا _
فرخلا

مدخا فيك نكل هكلملا هل جال رمأ تحت انا _

دهعلا ةكلمم لسر انه رضحيس تاعاس خالل يف _
انيلع برحلا يف رفعج نم نوعلا نوبلطي

ءادنلل بيجتسيس دكؤملا نم رفعجو اعبط _

نم عطق كيرحت يف خويشلا سلجم فقوم وه ام _
شيجلا

سلجمب يلا بت فال مخض يدام ءارغا كانه ناك اذا _



XXXVIII

خويشلا

قوفو سلجملا دارفا نم درف لكل ةيبهذ ةعطق نويلم _
تحت ضرا ةعطق يلع مكاح مهنم لك نوكيس اذه لك

ناون روطاربم اال ةيار

ناون يتأي نيا نم درف رشع ةسمخ سلجملا ددع نكل _
ضرا مهنم لكل يطعي نا لجا نم يضار اال هذه لكب

اهمكحي

كلا مملا ميسقت متيس ةعبسلا كلا مملا يلع هرطيسلا دعب _
حمسي نل ايموسو ريطخ رما اذه _ هريغص عطق يلا

كلا ذب

وه خياشملا سلجم ريبك فقوو ةفقاو هكلملا تبهو
لا قو رخ اال

هلكملا هل جال كماعط نم يهتنت مل _

ردقلا اذهب تيفتكا _



XXXIX

يف ةعاسلا هذه لثم يف هوجلا نا ةفرشلا يف يلضفت _
لا مجلا ةياغ

هنيدملا يلا ترظنو ةفرشلا يلا ةعم هكلملا تهجتا
لك يلع هروطاربما لب هكلم اهجيوتت ملحو عراوشلا و

ةلئاق تردابف اهسأر بعادي كلا مملا هذه

االن نم ماع لبق هبابش ددجتي نل ايموس نا ملعي لكلا _
وهو دحاو فده لجا نم فتاكتن نا اعيمج انيلع بجيو

نجلا كلا مم ددحا مكح يف بغرت ملا تناو مكحلا

لا نملا ديعب ملح هنا _

ةقيقح حبصا لب ملح دعي مل _

مكحي رفعجو اذه متي فيك _

كيرحت عيطتسي ملو ايموس نع ةباين مكحي رفعج _
كلا ذك سيلا خويشلا سلجم نم رمأب اال شيجلا



XL

لعفلا ب كلا ذك وه _

رم اال يهتنا نذا _

شيجلا كرحي نا ضفري نا نكمملا نم خويشلا سلجم _
رطخلا طاحي امدنع نكل دهعلا هكلمم هرصن لجا نم

هلك شيجلا كرحتي نا بجي هكلمملا ب

دعبو راوس اال فلخ نم ايموس هكلمم شيج براحيس _
باوب اال حتف متيس دومصلا و برحلا نم لو اال مويلا

شيجب نحن لخدنو ةكلملل ةيفلخلا و ةيقرشلا و هيمام اال
يهتنا رفعج رما نوكي اهدعب و رارج

خويشلا سلجم لكو انا يكعم ينكل هريبك هرماغم _

نو ي لم نيسمخ خويشلا سلجم ريبكل هكلملا تطعاو
هل تلا قو بهذ ةعطق

هكلمملا لخدن امدنع هلثم كلو بهذلا اذه ذخ _



XLI

يصحي خويشلا سلجم ريبك اهفلخ هكرات هكلملا تفرصنا
يرخا هرم هكلمملا يلا هدئاع ةيبهذ عطق نم هعم ام

ناون كلملا برضي ناك ضر اال براغم هكلمم راوسا يلع
يف ريطت هرايطلا كلملا دونجو هكلمملا يع ديدش راصح

تلتعا يتلا دونجلا يلع بهل نم تارك يقلتو ءامسلا
هاشملا دونج لفس اال يفو ةيامحلا لجا نم هنيدملا راوسا

دونجلا تاحيصو هوق نم اهيدل ام لكب باوب اال برضت
يف تومصلا لجا نم دونجلا سامح بهلت لخادلا نم

ةفيس رهاش هنيدملا راوسا يلتعا هداقلا ريبكو هازغلا هجو
قارتخا يف حجن يتح هنيدملا راوسا يلع زرابي لظو
لخادلا نم هنيدملا ةحاس يف حبصاو ودعلا فوفص

هدش نم لتقي نا داكو كانه دونجلا ةيلع ترثاكتو
هنيدم لا باوبا حتف يف حجن هنكل برحلا و برضلا
ةكلمملا دونج نكلو لخادلا يلا مهنم ريبك ددع للستو

تاوق تحاتجا ءانث اال كلت يفو يرخا هرم بابلا وقلغا
هنزاوت ودعلا ودقفا نا دعب ةنيدملا راوسا هرايطلا دنجلا
هنيدملا راو اس ل خاد برحلا تحبصاو ولتق نم ولتقو
ةيلمعلا لهس امم فلخلل رقهقتلل ةنيدملا دونج عفد امم

بسك لجا نم رثكا هوقب ةعفدنا نيذلا ناون دونج يلع
دونج لخدو هنيدملا باوبا شيجلا دئاق حتفو ضر اال

ةلباقي ام لك قرحيو بهنيو لتقي ليسلا لثم ناون كلملا
يلا هكرعملا ةحاس نم هكلمملا دونج برهو ةقيرط يف

تلخدو مهلزانم يف لا فط واال ءاسنلا تمتحاو لا بجلا
رضخ اال وعلتقيو ايح ناك نم لك لتقت مهفويسب دونجلا
عم ةتميخ يف سلجي ناون كلملا ناك امنيب ضر اال نم



XLII

ميظعلا رصنلا و هكرعملا اربخا لوح هعم ثدحتي هريزو
لوقي سارحلا دحا هيلع لخد

بابلا يلع هكلملا ةل جال _

ةعرس يف لا قو هل ناون هبتنا

لخدت اهلعجا _

لوقتو مستبت يهو ناون هكلملا يلع هكلملا تلخد

متي فوسو مايا اهنا ضر اال روطاربما ةل جال كوربم فلا _
اهلك ضر اال يلع روطاربما كبيصنت

اهمضو هكلملا وحن طاوطخ هدع ناون مدقتو افقاو به
اهل لا قو هردص يف

هروطاربماو هكلم يك ال حا ام _



XLIII

شرعلا يلع كراوجب نوكا نا االن قحتساي له _

رابخ اال نع االن ينيثدح نكل معن _

انل مضنا سلجملا خياشم ريبك امامت تعقوت امك رابخ اال _
كيرحتب حمسي نلو لخادلا نم باوب اال انل حتفيسو

دهعلا هكلمم لجا نم هكلمملا شيج نم دحاو يركسع

هناو ةفيلح رصنلا نا رعشو هانيع تعملو ناون مستبا
طقف تاوطخ هدع ةملح نع هلصفي

لوقي سرحلا ريبك كلملا يلع لخد

هداق ريبكو انيديا يف ضر اال براغم هنيدم تطقس _
لوخدلا بلطي بابلا يلع شيجلا

دعبو دئاقلا لوخدب رمأ و اريثك حرفو كلملا مستبا
ةكلمو دئاقلا ناون كلملا ةل جال نيب فقي ناك تاظحل

ءارزولا نم هكلمملا رابكو ضر اال براغم هلكمم



XLIV

دئاقلا لا قو

كلمو ضر اال براغم هنيدم راوسا انتاوق تحاتجا _
رس اال يف عوقولا نم افوخ رحتنا ةنيدملا

لا قو هشرع يلع سلجو ناون كلملا مستبا

يف لسرت هكلملا و هلكمملا رابكو ءارزولا نم لك وحبذا _
نوكت و الم ظلا و رانلا هكلمم يلا هكلملا عم هددشم ةسارح

ضر اال هروطاربما يدل هيراج

يللا ديدش سرح اهعمو هكلملا تراطو عيمجلا فرصناو
ضر اال براغم هكلمم هكلم اهعمو الم ظلا و ورانلا هكلمم

هريسا

يف ءامسلا يلعا يف ريطي ماربا ناك الم ظلا محر يف
نمو ماربا طبه قيرطلا طسوو ايموس هكلمم يلا هلحر

ماربا لا قو دونجلا نم ةعم

ناريطلا لصاون اهدعبو قيرطلا ءانع نم ال يلق حيرتسن _



XLV

ءامسلا يلا رظني رضخ اال بشعلا يلع ماربا سلج
امنيح رصنلا ب ملحيو ءامسلا يف رينملا رمقلا و موجنلا و

بهو هل هبتناف راجش اال طسو كرحتي ام ئش توص عمس
ةمجاهف توصلا ردصم وحن كرحتو ةفيس رهاش افقاو
هرئاد ةبش هلوح وعنصو ناون كلملا هكلمم ناسرف

مهعم وكبتشاو ماربا ناسرف يقاب مهلوح فتلا ام اعيرسو
يلا لوصولا و رصنلا لجا نم هيماد ةسرش ةكرعم يف

هكلمم دونج لك لتقب مهنيب برحلا تهتناو ايموس هكلمم
ماربا فقوو طقف دحاو ادع ماربا دونج عيمج لتقو ناون
ةعم يقبتملا يدنجلل لا قو هلوح نم يلتقلا يلا رظني

االن كرحتن نا بجي كلذ نم رثكا ةعيضن انيدل تقو ال _
هدحاو ةعاس يوس اهنيب انلصفي مل ايموس هلكمم يلا

االن كرحتن نا بجي

روفو ايموس هنيدم راوسا يلا ةعم نمو ماربا راطو
يف نذ اال بلطو رصقلا يلا ماربا لخد كانه يلا مهلوصو

رفعج يلع لوخدلا



XLVI

عبارلا لصفلا

ناك عومشلا ءاوضا يلعو لكشلا ةعبرم ةفرغ لخاد
وعدي ءامسلا يلا ةيفك اعفار ةيتبكر يلع ليزازع سلجي

ينب ذاقنا يف ةقلا خ يجانيو الك هلا نم هكلمملا ةاجنل هللا
ثدحي ام يلع اسأو نزح عمدت هانيعو رامدلا نم ةسنج

يتلا هيمادلا كراعملا ةجيتن ديرشتو لتق نم ةسنج ينبل
ذإ ةقلا خ هاجانم يف قراغ وه امنيبو هكلمملا اهضوختس

بهذو اعيرس ةئاعد يهنأف هدشو فنعب قدي بابلا ب
لا قف كلملا هماما دجيل بابلا حتفيل

لوخدلا ب لضفت كلملا هل جال ابحرم _

لا ق مث هديعب هيواز يف سلجو ليزازع ةفرغ كلملا لخد

ناون دي يف ضر اال براغمو قراشملا هكلمم تطقس دقل _

ءابن اال تعمس دقل يديساي ملعا _

االن نم تاعاس خالل يف انيلع فحذيسو _



XLVII

دونجلا ريخ نمو فيثك كدنج نا الي وم اي اهل نحنو _
اسأب مهدشاو

تازيزعت يأب ماربا يتأي مل االن يتح نكل ملعا _

دونجلا ريخ نم وهف الي وم اي يتأيس هنا دكؤملا نم _

ماربا يتأي مل نا لعفن اذامو _

هكرعملل ةطخ كلملا عضو له _

هكلمملا راوسا فلخ نم عافدلا يلع انتطخ دمتعت _
اديج اهباوبا قلغ ماكحاو

الي وم اي انل فيلح رصنلا نوكيس _

الك هلا نم هكلمملا يجني نا ليزازعاي برلل يلص _
موتحملا



XLVIII

رشابي هنيدملا ةحاس يلا ليزازع هفرغ نم كلملا فرصنا
يتلا تازيهجتلا دهاشيو هكرعملا ناديم يف لمعلا

لجا نم هكلمملل هيمام اال ةحاسلا و ناديملا يف ثدحت
لمعلا دهاشي هيندملا راوسا يلع فقي دئاقلا ناكف برحلا

عيمج لقن متي ةحاسلا يفو قاسو مدق يلع ءانبلا و
متيو بردتي ناكم لك يف دنجلا و نزاخملا يلا نؤملا

هجلا نم هنيدملا باوبا يلع الذ وفلا نم باوبا ءانب
زيهجت متي ناك امنيب هيندملل ةيقرشلا هجلا نمو ةيبرغلا

نيزختلا لجا نم هب ةصاخلا تاعدوتسملا يف الح سلا
بقرت يف ةيلا ع تاعافترا يلع ريطي رايطلا نجلا و

ناون كلملا شيج مودقل رمتسم

يلا رظني فقوو ةكلمملل يقرشلا روسلا كلملا يلتعا
ال ئاق هوحن مدقت دئاقلا هأر امنيحو هنيدملا جراخ

هليلا كلت كلملا حيرتسي اال _

مويلا نم ةحار دجوي ال _

كلملا هل جال قاش موي ادغ _

هكرعملا ةحاس يف متي ام ثدحأب ينربخا _



XLIX

مدقت اذا يتح ريبك قدنخ رفحن هيمام اال ةهجلا نم _
هجلا يلعو مهقرحنو قدنخلا يف نوطقسي ناون دونج
يلع اال نم مهيلع اهبكسن ةقراح هدامب دعتسن ةيبرغلا
ماهسب كلملا دونج فقي ةيقرشلا هجلا نمو مهقرحنو

روفلا يلع ةقرحن دحا مدقت اذا هيران

باوب واال _

يبر غ لا بابلا و ةنصحم اهلك باوب اال كلملا هل جال نأمطا _
روسلا ءانب ديعنو الذ وفلا نم باب ةيلع عنصن هلكملل

ناينبلا فيعض هن ال هكلمملل يقرشلا

؟ لمعلا يهتني يتمو _

يلع نوكنسو ئش لك يهتنيس االن نم ةعاس خالل _
مات دادعتسا

؟ الح سلا و نؤملا و _

لق اال يلع رهشا 6 هدمل انيفكت نزاخملا يف نؤملا _



L

يلع ماع هدمل برحلل يفكيو ناكم لك يف الح سلا و
لق اال

ماع هدمل يفكي يذلا ماعطلا ب نزاخملا ئلمت نا بجي _
ال يوط مودي دق ديدش راصح عقوتا انأف لق اال يلع

هدمل ماعطلا نم يفكي ام دجوي ال الي وم اي فس اال عم _
ماعطلا و الل غلا لك انعمج نحنف لماك ماع

ال نحنف اديج طاطحن نا بجي ثورلا و ماظعلا وعمجا _
ادغ انرظتني اذام ملعن

كلملا هل جال رما _

ماربا نع دعب ءابنا دجوي اال _

دئاقلا اهيا تنا كدنع ءابن اال _

لظو لمعلا رشابيل فارصن باال نذ اال بلطو دئاقلا دهنت
هدشب قدي هبلقو الء خلا يلا رظني روسلا ماما فقي كلملا



LI

ثورلا عمجب دنجلا رماو عماوصلا يلا دئاقلا هجتا مث
دئاقلل دنجلا ريبك لا قف ماظعلا و

ماظعلا و ثورلا لكأن نحنو يتم ذنم _

دحا ملعي ال االن نم اديج نصحتن نا بجيف االن ذنم _
ادغ ثدحي اذام

ههجو لمكا يلع ذفني مظعملا دئاقلا رما _

ي ذلا سرافلا و ماربا فقي ناك ايموس هكلمم باوبا يلع
رفعج ريزولا يلا لوخدلا يف نذ اال بلطي هعم يقبت

هلكمملا لخد يتح اريثك ثبلي ملو هكلمملا نؤشب مئاقلا و
يلا لصو يتح ةبقرتت خويشلا سلجم ءاضعا نويعو
ريزولا هيكلملا ةفرغلا ردص يف سلجي ناكو كلملا ةفرغ

ال ئاق ماربا ةقيدص ييحي افقاو به يذلا رفعج

ماربا زيزعلا يقيدصب يحرم _

رفعج كلملا هل ال جب يحرم _



LII

زيزعلا يقيدص اي كلا ح فيك _

برحلل دعتسن عمست امك _

هل لا ق رفعج ريزولا راوجب ماربا سلج نا دعبو

باوب اال قدت برحلا نا _

ءابن اال تعمس معن _

كلا مملا عيمج يلع رطيسي يتح ءادهي نل ناون كلملا _
انوزغل دعتسي االن وهو

رم اال انفلك امهم دهعلا هكلمم طوقسب حمسا نل اناو _

كلملا هل جال اي كنم هانمتا تنك ام اذهو _

شيج انعمو تناو انا كرحتنس ادغو االن حرتسا _



LIII

لماكلا ب ةكلمملا

رشبا يتح بهذاو االن فرصنا نا بجي انيدل تقو ال _
هجوملا يف هكراشملا و تازيزعتلا مودقب فسوي كلملا

اذه رجف يف نوكتس بلا غلا يفف هكرعملا نم يلو اال
مويلا

هنيدم باوبا يلع نوكنس ءاسملا دنع ادغو كلا ذك وهو _
لصن يتح دمصت نا كيلع نكل دهعلا

عاطتسملا ردق دومصلا لواحنس _

بوص هعم يقبتملا سرافلا وه راطو ماربا فرصناو
كرحي فيك رم اال يف ركفي رفعج لظو دهعلا هنيدم

دعبو شيجلا ركسعم يلا هسفنب لوزنلا ررقو هلك شيجلا
دئاقلا هميخ لخدو ةيبرغلا ةبتلا دنع رفعج ناك تاظحل

لا قو

ميظعلا دئاقلا اهيا ءاسم تمع _

يديس اي ءاسم تمع _



LIV

ارخؤم رابخ اال نع تعمس _

االن وهو كلا مملا لك حاتجا ناون كلملا و تعمس عبطلا ب _
دهعلا هكلمم يلا ةقيرط يف

دهعلا هكلمم طوقس يف كيأر امو _

سياقملا عيمجب ةثراك اهنا _

انم بلطت دهعلا هلكمم نم هلجاع ةثاغتسا هلا سر تئاج _
نوعلا و ددملا

فتاكتن مل ناو ناجلا كلا مم رخا نحنف يديس اهل نحنو _
مهدعب نم رودلا انيلع لحيسف مهعم

ضوخو الح سلا لمح يلع رداقلا انيدل دنجلا ددع مك _
كراعملا

هاشملا دنجلا ددعو فلا ةئامث ثال رايطلا دنجلا ددع _



LV

فيرع فلا نيسم وخ طباض فلا ةئامو فلا ةئامعبر
كراعملا ضوخو الح سلا لمح يلع نورداق مهعيمج

رفلا و ركلا و برحلا و

دنجلا ددع فصنو رايطلا دنجلا ددع فصن ذخأنس _
نم هلمح يف ةفيفخلا و هليقثلا ةحلس اال ضعبو هاشملا
ةيامحك انه رظتنس شيجلا يقابو دهعلا هلكمم ذاقنا لجا

هكلمملل

يديساي كرما _

ةفرغلا يلا هلوصو روفو رصقلا يلا ادئاع رفعج فرصناو
نم هب سأب ال ددعو خوشلا سلجم ريبك دجو ةيكلملا

لوقلا ردابف هراظتنا يف خويشلا سلجم

خويشلا سلجمب ال ها _

دهعلا هكلمم يلا بهذتس كنا انعمس رفعج ريزولا ب ال ها _

رخا يأر هل خوشلا سلجم لهو _



LVI

اهب انل لخد وال انبرح تسيل اهنا يري خويشلا سلجم _

انيلع بلقنيس دهعلا هكلمم تطقس اذا ؟ اذه لقعي فيك _
هب انل لبق ال شيجب ناون

هوق نم انيتا ام لكب انتكلمم نع عفادنس اهنيح _

انسفنا دجنن نا انيديا يفو ةثراكلا لولح رظتنن اذاملو _
دهعلا هكلمم دجننو

ريغتي نلو عامج باال خيوشلا سلجم رارق اذه _

ملظ اذه نكل _

اندونج لتقنو انتكرعم تسيل هكرعم لخدن نا ملظلا _
انلا فطا درشنو

يدعوب يفا نا بجيو تدعو ينكل _



LVII

ةلعف عيطتست ام لوقت نا ملعتت يتح كل سرد اذهو _

دعبو رفعج دنع نم خيوشلا سلجم ءاضعا جرخو
هل لوقي شيجلا دئاق ةيلع لخد تاظحل

الي وم اي كرحتلل زهاج دنجلا نا _

نزج يف هل لا قو رفعج دهنتف

دحا كرحتي نل _

الي وماي فيك _

ينا ميلعت تناو شيجلا كيرحت ضفر خويشلا سلجم _
ةقفاومب اال رارقلا يدي يف سيلو ايموس نع ةباين مكحا

خويشلا سلجم

فقا نلو انا كرحتا فوس كرحتت مل نا الي وم نذا دعب _
يسأر قوف ناون دجا يتح يدي اال فوتكم



LVIII

انيلع بجي قح كعم هل لا قو ةفطاخ هرظن رفعج هل رظنف
كرحتن نا

مهب جرخنسو لا جرلا دشا نم لجر ةئامسمخ راتخا _

الي وماي خوشلا سلجمو _

سرحلا وه دنجلا اذهو ديصلل جراخ ينا هل لوقنس _
يل يصخشلا

نم سراف ةئامسمخ زيهجت يف ءادبو دئاقلا فرصناو
ديدش سأبو هوق ةكلمملا يف ناسرفلا دشا



LIX

سماخلا لصفلا

ماربا دجو امنيح دئاقلا فقي ناك دهعلا هكلمم ر اوسا يلع
هتوص يلعأب حاصف هكلمملا نم هبرقم يلع ريطي

ماربا داع دقل _

يدي نيبو هكلمملا ةحاس طسو ماربا ناك تاظحل دعبو
هل لوقي فسوي كلملا

ادغ موي ءاسم يفو رفعج ريزولا عم قافت اال مت دقل _
انه لماكلا ب ايموس هكلمم سيجو وه نوكيس

لوقي دئاقلا حاص مث اديديش احرف حرفو كلملا دهنت

باوب اال يلع ناون شيج _



LX

روسلا وحن ماربا راطو بهأت دنجلا يقابو كلملا دعتسا
يلع هنيدملا باوبا يلع ناون كلملا شيج دجوو يبرغلا
يف روسلا دنع دئاقلا اروجب فقوو لا يما ثالث ةفاسم
دنجلا يقاب رماو روسلا كلملا يلتعا امنيب مات بقرت هلا ح

دعتسي نا

هلتك هنأك ناون دونج نم يدنج لك دي يف لعاشملا ت ناك
كلملا شيج ناك تاظحل دعبو ضر اال يلع ريست بهل

هتوص يلعاب ناون كلملا حاصو هنيدملا ابوبا يلع ناون

ثلا ثلا و يناثلا و لو اال جوفلا ب موجه _

هرايطلا دنج لا و روسلا وحن مدقتلا ب هاشملا ركاسع ءادبو
نم ةقرفلا دئاقو ماربا كرحت روفلا يلعو ءامسلا يف
بهلب ءامسلا تلعتشاو ءامسلا يلعا يف هرايطلا دونجلا
ضر اال يلعو ةعم نمو ماربا دونجل هرصنلا تناكو ريثك

مهيف رانلا ماربا خفن و قدنخلا يف ناون دونج طقس
تطقس يتلا ناون دونج يف رانلا ولعشا دنجلا عيمجو

اعيمج وقرتحاو قدنخلا يف

سماخلا و عبارلا جوفلا لسرا لب ناون سأيي ملو
ةحاسلا تلعتشاو لا تقلا ةحاس يلا دنجلا نم سداسلا و
يف ناون تاوق ضعب تحجنو فينع لا تقب هيمام اال



LXI

هنيدملا تلخدو هيمام اال ةهجلا نم روسلا قارتخا
عيمجلا لتقو لا طب اال هزرابم مهزرابو دئاقلا مهبقعتو

ءاقلأب مهس اال ناسرف ءادبو يرخا هرم روسلا يلتعاو
ودابا يتح دونجلا اهجتا يف هيرانلا مهس اال من ةعومجم

مهيلا ناون اهلسرا يتلا جاوف اال عيمج

نم هيناثلا و يلو اال قرفلا لسراف اظيغ تاتشي ناون ءادب
لا وط الت ضعلا يلوتفم ءدشا موق مهو نجلا نم هدراملا

روسلا وبرضو ءاقرز ران نم لس سال مهيديا يفو هماقلا
روفلا يلع روسلا طقسو ةيبرغلا هجلا نم

ناون ةبراحمل شيجلا لك جورخب فسوي كلملا رما انهو
فينع لا تقلا لظو هلمكأب شيجلا جرخو بوب اال حتف متو

رفعج ريزولا ناك ءوض لوا عمو سمشلا قورش يتح
مخضتي ناون لعج امم فلخلا نم ناون نومجاهي هدونجو
ضرا عباس يف ةيمدقو ءامسلا يف هسأر الق مع حبصاو
اذه فسوي كلملا دجو امدنعو عيمجلا قرح يف ءادبو

طقف كولملا دنع هبه يهف رخ اال وه مخضت دهشملا
وهو فسوي كلملا دهاشي لظ عيمجلا و هكرعملا تئادهو

ران نم طوصب فسوي برضو كلملا لجا نم ناون عراصي
هردص يلع ران نم ةسلسب فسوي برض رخ واال ناون هجو

نيفصن فسوي رهظ مسقو ناون هلمحو اضرا هتطقسا
كلملا شيج لعج امم هج يف هطق لكب يقلا و ابرا ةقزمو
يلع ةحلس باال ييقلا عيمجلا و روفلا يلع ملستسي فسوي
نلعاو عيبطلا ةمجح يلا ناون كلملا داع نا دعبو ضر اال



LXII

ءامسلا تلعتشا هلتقمو فسوي كلملا يلع هراصتنا
فسوي كلملا شيج فصن تقرح ريبك قرزا ءوضب
توصب لا قو ينارون نأك طبهو ناون كلملا شيجو

دعرلا ك

مكل هقوسا يبر رما اذهو نجلا رشعماي مكتياهن اهنا _
فسوي كلملا لتقو ءامدلا كفس يلع مكل ءازج

نجلا برضتو ءامسلا نم ءاقرزلا ءاوض اال يلا وتت ءادبو
ناكملا ضوفلا تمعو اهلك كلا مملا قرحت رون نم تاركب

هعمو لبجلا يلعا يلا ناون برهو لا بجلا يلا رف نم رفو
نجلا يقاب رسا متو نجلا كلا مم لك هدابا متو هريزو
ديهمت متو ليزازع مهعم ناكو ءامسلا يلا مهب ودعصو

مدا لا بقتس ال ناجلا كلا مم لكل هماتلا هداب اال دعب ضر اال
برهو نجلا نم يجن نم يلع مكحلا متو الم سلا ةيلع
نولكأي ضر اال يف نودرشم نوشيعي مهنا لا بج لا يلا

طقف هرزقلا نكام واال تابرخلا نونكسيو ماظعلا و ثورلا

تمت
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