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ئفلثُّي

وناننـلوتيامرواضورناهبتكوثواتتزكرإلشنلايعونانا

تارتيلاثآكتتزصروبارماناكتاكاكتاليدجساكتةولألافرشفرصن

(يكًاكتلاروىف%2كتاعاكوتايح-ةتختةكابكـــكةنارعملكقرتُلاموسروانزو

لكنانتل"%مولقاب-موطىربانروموطزاريلكشىاماورلمهتمتمث

،لاكهيماضويالاكلومُعلتقهتاصتمبهنةكينلاريانلاو

روانسراونعونااكناناةنسلوراثكـلوذكمامررروالؤتاروالوأوصجـ

ق"%(موطورماننيليثكفقالطلاىلابسوويلرمثُيهلكنترامك

روناعنامتروتايبافقرونيهصتميقلكلايرايفقيرفلكنانا

ىريفلثّنرتيذخكنلاقرافيلوبلامولعريبكىبياكمارفولثم

اكلتلاماكلًايئرمعووةتسليا،انلاومالاًاومنلاوالال-جسايلارانـظفراولك

هلاكاـجتّلوtoباينتنهتوكسهركذنةتوك-اهتإسطمألاتبص

كلاروالكنلكفناتاويداعنأ«ّلمبّللاكًابجنوايكاعنأيزـنانا

ايل،ناضالكرولثمألاقلع

لُكئزترمشي:رسكنوألومولفتتتبنىاروالريبهرiزكلوفغل#اتك

هتي(كت(رمأينلكشتششويرارمعىريف(نإنوينيزملاب

رولاذتبلب،لارذلابلكلثفلاتاسايسلادجتنايكلكنيقُأاشكبراوم-
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كلكشيفكلامباكلاوكع%سواك4ككلادًباهتنإنلاوةنتابلئ%

يلاضنلكشنإنيزرملاليلايرثالاغروموكلتلثُيلُكي

رمعلا-هتاجايناشيشزامارتXترت﴾رمأرونابُلاراكيرثاتيلاضنريفروا

روييق"تامتاملكلوباتكازكيتاهوضمنلفقنلِّكُهـكلوصك.

هتلكنرمجتكواكيتماشلاةكليتكياعمكلفإناورمو

شقربكلك"نارواةسوسيوسلاّلتهتناني"بجويلاكسنامرمي

ةنتنيبةسرا،نيلكاشرثاتيلكنوقأموطفقننإنويلانوزتاملُك

لثتكتيلكنإفتقكمالكببترديذلُكهعلكّليف4Aكنا

ىعدَيلَبتيموجهعىئايلطلىابتي،هتاينورثلطههاجت

- . . -
. . " لتلآ4وتسوزنف-

ة2ـًارظنتسرو:تإُليركشباتكلالاّلكرولكشازَّيشتمالألا

. ريرمت- ةـبىولكولثتماشلاوُرالنملك:

ى%مهثلث

جراجنارثكرئذ
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رثنروانأوكيتروركت9

براىزغاينرواروعضاين10

IIىرعاشودرالكيامةاغت

لتعئريون2

، " بهُلهُتككيرغت|3

لاطتروصبلواهدوجوم|4
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بإلا

اتلكبلاونانويلا

ىّلكراعفخّنؤrاهعقربعوضغّيباتلكنإنوساَّيبالكبواودسا

يكتاقيَّيويوتاينيعبتبيبةيعمجليمتنتتايوضع

ايبايجيإادبيكيوايلايلعاهيكًاؤغأُل{ر1،!!هانعضتغراكيًرائَّنةرتف

هتابيلصألاناتمبنعالطاليفوالكشتنميبينيورانيب

ُّيُيyغيكفتثجكالثلكارواضيلبم.يئًاعبق(نإigngsكك

ِةف%كييغكبيسهاتوًينميرنيبم،هوخيبيل

اّيليصتفيدلافظنتامكلازنإ:ولويرواروشfاسيتريهزىم

نإguا.اهاقلكوتيبريفنإنهماّيرلكوبتكتنلامتاشيبما.هع

هُيىيكهملغلاتوالتلسريتيبيعكوةع#غلاةئبوألاو

اقتايجمإكناتمبنإنوسراترعفرىمتنّييعسيرول
% ٩حدو:ب.."--.بداالنالانروا

،لاغكّيلعاّزبابrMننإنيكاتويفلاعتببصتايال
ىA(لمإلoوىكةبمهمبثاستس1.ليقابثإنيبممrrvرواميرلا،وبلايلع

،لككيAُكتاييoaسمتلمعكيبيكيلوضبصنجريناك

لاسرإشمنجيملنيلوؤتخيعىضكريغحيثايغناس
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ققأشلككفسيعكابإبمبهكغراتلاكانىكىبجيلالاليمياعيام

(0 ٌةوهريب% انلكريوطتوكويبرواسوأنييئيبمكلاًالايعنقنس1،هتايلستج

.هبإنجللااهسابابلَّنعتلابييبتُلاقتعافوقبينتعمج

ةنكثلماعتتكآقةلكفنؤانلكابلاَغكوبتكغرtلكبوارونإزوملا

لتنإةودَّنفتاهياتهاىكيبئراضتقؤثاعسنعتجتىورتمبياسانمك-

رهاضُيالكلفانناتيمُيورنو»يأمايلثتوًاتاصبسصساروزغنيب

. " - ببسلبا4ملمةلطب
x29ةلاكولاب)ؤةكناتيبيتنععزفبياغر4لّنإنووسايtضلزنى1,هة

ءيخالاسناتوممثلينإؤةس1-ُلريثكمالكنأبنيهجواووليلاعتوسنيرمعب

ساييكيفييبوروانإزجلكيشيكس1رركُتراومنيتسلاونicوع

هينأيةّينيلاتسلاتسيلةيباعيبصميمرُجانجىلك

َّيكملّجعيانيكبهيكبًةنiجايننإنْيُيينولك

ناتسبروايتكبصلظتزفقسكيننيعْأقوبgفسّنأةئيبازنوأ

سالاداوورضغلكنغيلكرويباعيإ،يتييضتجمانتايل\ميتناقنثلك

-لاكمتعُيبينيكتإلوسيفوالا

9انلكايلعةَّينامكحتسوفحأرتإيقتسيىكغترتلكناتعئب

يعيقى#ئيهلهنيميبيينغلككبجاgrدلبقّيتُيُلوكتىسع

،ميسكاجeؤماهتناتنثونإنثاسلايبايعتسيسوكلزإُليمهع
ىكيويةرمللةضُياصتم1لكويعبتولويبلكومرتيعوسسواشارولكك

سم"ضيابكبوكتناتنّيباضنتناتزئاسلاساينابايُبايتك

مجاكك-fكسيبآكاتاتككريغتياتبةوامتجإكتلمعايجاهتايدشيع

هونّيبقديكيلاتسينإنايبضينبٌنينيجلولغ

لسا.ىقتانلابينتلَّيخرواوتروبيجُّينتنإنoصعسبلاثمت

لقشارينببسكتانايقيعنيتواياُجارّجتَلومولعيبيوىبغتببس
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و

بماهتنكيليكيبصعىعفاقثُليريجينلوارم.كلفعنلنكيملعي

اتنسعناتنثنبزشاسوكناتثنإ،ي11ينiبلطيMuعياكيمارك

ّيصكلهيمروليبلاتَّنكجعالكيمانوولراضتيزمورلكايكم%

ى٤ماكيمتسفنإنولويسوايلُكُعجتابكناثؤفلكفلاومعةيبن
.اتعاامكيواضعسايعفعيببباسيديgéار

 

ُّيايكباكع%صكنإiكشب:ّيناتيونتابكنونيبنيا(يك

ةْيُكابأالكيتتيمُييزيةليبصكيرويكا.ايزُيبyطورش

دَّيyهباّنراييغَّيتُيلاةياورلايف%ُكوينب
ىلاولىلقبلّيوالييرAةّيتاقبالخلاعنطس1ر8اسناتويوينمةيfريغ

روابمال:بيجيسوكيتكعيلكتخيايببقزاغيسيبلالوكنلوانوا

ةكبتعليريلثبنتعيبجلاككقبتبرتيةعيبتنْيَّينكسم

وجيبكنيتابقتLصكترضكَباقعو!اكوزانايصعس1.يكتكلمك

نإنيارواٌنيقامنيباولَّيَغرانّييلكريبيروغبيبينيتئاوأنم-ىت

كقُيتبيغتئبةَّيروغتلكلخلاساةعلينصكندِّيك

نيمل”هجتتسةَّيعانتقفتنيعتيكيتالّبك2ئككيةتوانمدصتسال،لك

ُّيبينإناكزرتنإفيتكيىلااروروغأويرritةيميلناتاكتنج

ةتيخبجيمياملنتباكتبمنيؤمcondس1.لككعنإللكلامتتماروا

ىلاعتسمثيعيخكتبجس،انيجيسكعكجتنْيينيعط
اويتويمُيمس"لكلزن!إرثةلاتتمنيزووابلاةفلتنيواعببج

يكفرعياكعيلكتةملكواهبيساجاباكو»الئاطكورشمنأاككلوأبتلابكيورمع،..
ة7:َّرفعقتومالييوانعىك

لعيلكيامكتيفيكبملاالكةَّياحألكرح»يناكلويمنجه6وارعم

،س4صننيمكبننمسرضأكيكاقتإلgbتنرتنكتوقتارايتخركلونيبيج

يف.%ادبيتسمحبمثنايبيمان-اقتاكابموبf6الاعايجاظنوسوراكضع

 

 

 

ةراتKتيتاتناتدمجتتباتلكنوفتييعليعقت
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ترفنكبينتئيبًاكابماقتللئاقكحناثناتمبناكامةبيقنف

"أتينبعيمرحيجبو(رؤتارثأوبيرريغيغىمعةيلاملا-تكعيابإلاًارييناراعمايُلوك

تيأللناثنجغكمديك%تملكتتنيجايبوولكاقبناكرا

(نيرشعلاوجتلااكوراملاهيتيماصتاظتلقنكنكل؛زراكبكوكزيو:لمع

رو42وثغيّليبمنضُي،َبتعبتلألاب-ىقُلجايسئابكلtبت

ككلافتكنتولاًيئايفايلكثبضكنكلزنريسادلاكعتيب

!كيباةمتتتاوعنفىم1عنإرنثواعناعتألممردلييذلاسوركع%ئال--

ساّبليلتعقب،يهتستيلغبعنيبىلاعتوكاميقُيلكبهورك

،لوتادعاكصباتامنهاكابإلاكوينتنلّعفناننإنبنوصنعلكك

.:يلاتكضكيئاهنلايصك%جال%زيتوِّرليثمتلإسالا.ايلارتأل

نأ.الكاب)ُريصوايناويسيبلكَلماعسوا،ايلكصتضلعبرك...............

ةليللايسينإنيبواننَيٌةاضنومينكندئكبميشغؤنكلك

يكتيظنوطقنكيمازكنينسل1ىألمتيبملاوعيلواكسويبنا

%َأدتسالانرواكرتتتتسافلكسييابلّلكيتيلقألك

.
.

هلكاهنأىأ

وبيصرظنؤطقنّنلابرينانتويتتالةقومMكويضايرلاروزلايعألسما

ّي%معلfْمعؤاعلكلإيبوسما.ُلجعوَّنلإ،س1كةتتكجِةيِتيع

اميومهوةيو

ماتوريسينيةنسايكينيليروصتقالكناتعومرr:يزنيكموروا

AMتاوجرعألاامك كعنمتيرعّييلوزايبو،سيَلَع%(لايبتيالسنيفإنين1لا

بتكوباصكتايناتراوسكعتعبنوريثكظافلُّيمتلّناروالككوب

ةُهَّنيةكب(16إنؤوبىاليبيتوموكوُّي%بيضتكبrkهبييغتب

ايعاييكايلإليهمكليوسكاتييايينويميَدهك

نزتجاّينوك-ىتيئيانييوتهل

ظافناصانزكتركتفنمتنت.هلك

ءناناكـجتاغللبصتفنانلاكتركشنيبعتهنع
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ىراس»اكتبيباكيّيمتسيغريبينيتينلكاتمبىميعن
بمضعببماكتلا:اث11يينإزتَّينيتروتعيئرجوبيلفرتعت

نرماـىتييتصغنكًار2سلباهس81ًالالتعاتايفسلاعيبرواحتايثملكوزعال

ىلإنوثريبباسلكريمايعريتابموركلفإنُليكيتMكؤُتزجبًانلعايناسل

ةّيfاكعنيهعاتلفتهكصيومويتكيوملسلص61لوغُلبيبا.بتاب{يزك

َكسيبةتكغلالكبواونإنورسارواُنَّيَبعوّمثقرتللفإنيبلاتاتكُي

لوالفإنُليكعملكاتوربميتلاينهولاوّف2كتيناب-

%ُقئامككلالكاموايتكامتكييبةيباينوساروباينيمكروغبيبأ

ةلكويتينيبيزكالتمناكسيليبتى#يؤمقلغسزإنُليئ14وب

كسيتببنالكابيمةيبو.كـيراسعتىبناليناتويببجاوب

.ُلوبلماعتيناموايا7كلاصتاضواكمسيمنيكقهكإساي

اوضالبةريتريرون!زالةنتنالتتوسارلاَّيبيانوجولكنإلا

ٍّيزيتاتفلكينبتنابصتضتكستالبيتبروايبرعُلسركيرب
رثايسيألللاي(زرتينلوابنلاذكةُككةكسوبةكسوهولايلبويتوا

انيلميلغللاكزىميطلّناتورتةياهكةجكةرطىfuلاهتروصسما-لاث

- ـهتتىكوزنم

جييقتبعلصل%عرظلعادتهتيمرديلفلكلكلوموت!إلوكيربج

ًءةديكألاهتلاقتهتمنغإكناعرضتونالمكنوكنّلكوكتكيجب

اتصfةيثىتيسماانزبفتكنكوكجعا%ريرقتوصوامعتونآيب

انكراكوروتاماركإىماضتأرماىئايميبعا-اموراوشتيب

اتينرضمككنالاعىكزانو%كإنعكرةُقيدركةييجيتبعمم

هولناتووغصتككككلوناموبعل%يبتيثساعكالبلكلا

-id4ليزُّيعتاوتسوبمنُلوكَتلوأتبجنيثر1ةئيبليماسفةثيكلزن

تآسيكاسواجتقركمىفيرييرّيكلكنايوقفاقثبر.ضتيك

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



12

نيّجكّلقتاهبقومايبيبشُييِلّريغتهيجتنتابتؤميكريماكاكتتتنيب

لؤانكيتلاميمعَّكِإيمّناتيعجريبزعبيعزعرزيلبي
يؤيفقوصزواىروتعاىلاايبماوريخانمايفصتبيوىلكنتككرؤنالةني

طلفلكتالاينصيويكزىلإلكاثاهىاروتايناسلواِة:ايلاركاوب

«1 . كتاجرب

.جتسكابلالاسكإاليموتينويزجlبمنifعًةمصيآصتيرُي
لنلابلط2كبرععنظى1-اًّيمنةينيلؤئلكإورثاكر!نؤملكلناك

لاًايرصيرشم% لزنتايناسللكاتويوينى42ـلوأنيكب(يعرشاللا

تفكسيصعزنيكايناليبصنَيرؤيينقتلا
ليكوسوونالسيتّنكييبعشزتيكيت1الكلالكنّمنامrثتـ

اهتنوكأاينورضاوتابمينالكلا-بر4تطكسعلااعوقناقئكنويعةَّيتللتنلعادت

ايناتُيُلاهكيمانيكبباينيكىيبقغٌريبينتننانريت
ُلاينيبتفثإىبغنيكةينةتنإزيكرتبرايولبيئَوكشكتس

كلألاللكتسابيحسواباغكعتيوصيزلعلاتيميAبعوتىلإز

الّن:يننلاتكهميييييييانكرمثتايعونوضواكرتنازيملاعالاتأ

كرتُييبيعُكُنوكلاعييعتMةرتضكرينييريجيمع
انيكواكاتويكاتوليلبتلَعاسزاتوسيعاةبتييراكعلاطم8رزلاث

تملأ-لفطملوعوكي

ًايبايغينيوعييأربثبتتاينعيبيكسروزي

ةَّيئتًاكيكقتاتكعيريفيلينوكقنعيبضعوييبَزَجيب
فلكيجايللكيضبتخيلكلوأامطألعيغكبايغملعتhركعلت

ازٌةلبنارووىزغلإوبيّتتنتسانللكياتحنظلنيزىروغنم

ماَّيمكييييعبلعبينمعطايتر2يريير

تنا-لاتتنطلسيانعناينمرانيبتتكبكلتركشو

فلابناخبنيعدبييكيييييييرنويليرت
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فِّلكبليتقرغبهتلميبىلثميوسلايرrُلg%تعنطللويزي21

وكبلاغُيوايفوجأللولعةهكافهكاكُنَّيبتكملابًاّييبوكوا

ريبكروقلغيلقتلتاينكّركيكمكاسيلعًةباقيولكي

ككيكبيكهوسكيوزككيريغبسكلورورإيوُقيريدبي:نييفتككرك

الضتئيبلسبلولآويبريلسوتوملعتبساننؤاننيبحتنألإب

رواشتًايبيلكنأمكيعكةيمك.ُككريثوكثيللككتعمrعمايلك

ينزامو.كبترملاتيبلكنتوسوتكريو%81قُلامّبرلارإ

رمعراموالاتغوالكلكعونلاُلاورضارزيناتويوينّنأ(ملو%اغإككلضا%كك

تّيغنؤوبخيعزبيك4ـلنيعنصيوسومككلإيمجتضتضتك

مسeكتكئكوهتاتنيوخكروولككوب!شوايعتث2ليبسوميكاويرورسوايًءايت

لوغرموتكذنيجلاوتامنوغبعبصنييموكلاسومرّييقتُلُكب

م2.اومعومعاك(ئبيشاكثيال%كتبميلوا

يس--ىلاكيبيرايrيفةزغايبلكبوارواكان9ر9لأالؤظنتةنجليفكتسا

ابكممانتامانابيتموكوكًار-كوونيالكىلو7;اغنيغًاكوأرف،يبايخب

نكَّيراقةتممرملعاورويgسايمانيبعايلمىزغوماريينل

مyنيا2سلاابيكنيلجلوقلختاباجعناتنبغاتاتراكهوعفّوكيلّنإن

نأةاوريغتبساكعتساجنوّيبا-ىعرييكَلَفاغلصيفنب
بسلًاليل%ساىf4ي#أىتلًاابلطيواسيملابيباناكلاضوميبع

جترتكلبتيكبلكنركتتسارلّجامكنسماهتيلاكاياكع

موكيكبيتاتيغّنلاةي1انتيتيكابس1.كشوبركننوايلمع

الئانجلالمعموعسجاوخنةاتبإلا.يبةكاكلفإنلَناتوسينمظنفل

--------- املاعسلتغتال(يكاو،ينارمعاهضقلاوةيعرل ورمعاشلابbاترعاشرو كريمالووعصكجتان

ةغتبةقيتعIzيتآEيماقتIيتيEقتةقيTتييبت
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عتييكيتابنلاتوغسمهيجyوي1ساوبيكنييتيوثنع

انتايركعاب{يهكوغضيوبخيو6إبألميتينكيتيعونوىتةيئيب

؛ائبأل6إبناتوميكاينإناتاندعتسا.ىتيينانيزسرَجلِّكغ

ويربطالاباجعإل2نوضكواوميخيالككعومىينيكرو.ضعتكواّيك

ًانويثينيكلنيعاينكافيرييرومسيوَّي

ُلَّيخمآتةّيتآءافكيأعمعارلكوتيجورمكريباتإبوربالنيلع

لgzلآتانططالئاوالزنالعإبجيينيكلايعارناىتهتيئرمىرن

لثلوأ!ينلكإعسواايلّلصتباَّينلكؤكؤابيزانألابرواُقَّيعُيواتنوضيلك

.ُلرrعوّقثور

ُلوكيجاعجايقنك2ؤمكًايعبيركفلاويييَّيدتىلإزلكيعترمسا

كمزتعتغنينيفياةكفوتبةلودلاخُيمتيسكيميوىَّيَمتيفلك

ملافسيينإنالافلكانضخيوماكواىوضيَّصكنإزنيرّجيتلاريُيلَوكأ

ماكنيليملكةضتكلايناطيججعاًثكنليروتكيبنإ:ىنغيوون

يبجىةتانثلإزفلكمتأتزوايرالكنلانيّبختةكبريإزلفيكقخم

لئكىتُلولبلعُنCجاًي%م،%كتسوأنئلإبًاةباينولاتكةلايملك

تالايخةنككلُذبنيوالزالطًاّلعميريضاكعتببسيىبيك

هنكضغناط1ةاغإناطيكناتيكينلييافعضتنيكةعسُمنّمأ

يكسلاشيغزميبكماهغوميتكتنطلسنيروادختتكبنمالانينماضرإ

ملكتاهوجتىعُيًةاتلكاتمميى2سحتتؤ:يكعسونالنيف

%قاعإلايبكتهتننىتنكولنيكاكىنقكيزنَبلغيعرف
نيعباتذختاتيكّدعيفرنيلوااينراركتموعتنإنآعرفلكؤأوللؤواكينو

يريساكتكنتختتيون:إاغواقييكرماسبوانتغنيعابسصنالعلا

ىكنألكأبينبيةكوأكابعىنيطنللايركّسموّعينركشوالىسك

يكريماشإنالي-رضتئ2كلأكيرميإيزمانعاقانكتفز

ريلكنكلايهدككسلتلالكريبيرواَكـونقلغتلئلكريبع.تخت2تك
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ناتوبنرواتكيباباعاوسومحوتتببكلإينلف.ةتعنعاهاعإلالهلا

وجيكحناقثلكلايبايلكنيِّيسُي.ضختكضبزورمنفطلتلك

ركإٌءيِببسهملّعتىموًضانمكتنيكعرينعترماليصف14ايجك

.اتيللاتكرش

رم4كرفنلاضتوبيصعرَوَّيعابّرسسولروُماعينرُيلبجاطو.

51ونكنملومكيكوجيكوسكسعّبريللالكلزالطلؤمولمع

بيتكككبرموربيكوعاونعتحتالاغ،تإككلانوايلكيثيبوكس

ةليختنيلقتةتكبةَّيووكلًامكنانساروالوبقتيوكزوصتيورك

ْفُكيزتةنطابلايصًلالالَزكبجبتمت}اليلويفهروأورنالكواورنبانمث

لّلكزنالإلجضتلابهلسألورتنككييكل!نيكابيكفألاب

اعوىرورضإاحيوالككة1ايكقرتوعيكوتلّلكزنيكطسىئروبتملع

تتابنليبةوجzمكيناكسلاتفُكُتايتناسنيباىكَّيقّيعإسا.هت

رواناتميرجلكانيخيئركناروريكي.ركاّيتليلكإنبيتك

.لكمى%أللبليكونإنى1انريغُبكلزإلكباغ

يليزان11َنَّيبريفًاكسريسوباكلكييكًتايكويوامكى31

قربايغل2كلتسا.لّقنتلبرغُّيبُيوُعيتلمكتناينيغ

ييباغلإبينالمَزَلفغيبعقتعيليابتسمصتكلزنمكرِّككيتروا

ناتوموتوابرعىكابيوروالك،ليَكـاليمكيلإنليوهوبيب،لالا،هيك

ي#يتاتيقرمينل٤ّنالعحسوعسيرخحّركاياولولينيليبلك

وريياباكترزار-يوسئاعونيكةكرزامنايك٤لبليكنانسامت

تحبكوافيهةيالوبنلاتوميكلوكنوميسوورواضدلوغ،ايامةن

جع،اكاكًامركيتيليبينبتعَنَصعياكربكانميباك

ييبيتعاكرغُّيبًايكةييتيفايانيكلامهنيَّيس

؟هتئزعوباينوايلأونيطلسو.2ميركلاظمنقي٤لويليلايًايبيللاو
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،سل1ْياىَعْسيكتبملاكملاليلبي.يقئكلايبؤلوذنجايب

%تم14لإفييكلبيزنكؤفيمارىعنيمّيؤهيكلوميتعيك
لَّيباتُي,(كيلزانلامكلاسومنيبتو.ال1(شاجحب،يبيسياكاهتا-ايمو

اًعابcهعيونكةيكيتكيمةبؤوبغيغلَنىَيومينيببرا

بيكاجيباشعةسيبلكاروانلعتي31يبيتياوربظاينغانوعشي

ابضغبسkسا.يتيفنإنبللاولبيؤصلبيركيكاكزنإيتيك

أل%الاياضختةتكيكضعُيفكعتلكيكفقييغورِبـابييببس
كسرثأتسوبنْيسينلالكركاتييركاريايلاريركواذختكليكت

ّلوكبتريبكم1انلايعييقيزرُيبعيقتلكويبرواسنتلا

يرمعةلإبتلاكولانإكلجيلب،يزنيكايات6نيب،6إس1ك

وألاكا.اتةعوضيككراةىكيملاستالامجتستوجلاوزئافلاركس11

.جتلاايابكناتووخكتروماعوكريفنإنهوكسائربيلبتيسيلوب

م3هتrهويثألاغلاىكلام8يلرمليمر7هرلأ(ار.يريعُيياورلانأاتMكمتنملا

ِةلامتكاناعيعتيسجعب«ررواوع-ماعلاريفنألاممىتاضيجيروا

بئًايلكلالبيؤلكيبابانريكيغي.بيةكرزلfيصبيواجع

وايعورزآنالالإايالباكأبراو1ّناتميخىكبحويوكيتروصلك

نكميورلاوكـاباهتنرارثُكبيبانيكغتقاعمتباثتإيgرفلا-اياخا

ُلولكامهحناوتكنألارمروااهلايdوسالٍةعببسمكيجتابكرنإنييملوألارن

لكنكلوصاناغنايناملكتالعؤككيّبرمومنبتريضقزارث

م2ك.بعللفنتكا

ملوايتَّيرئاهلكاسيلإزيبليُك%ئَّيناتميختسبالككتط

همالكليكويايبمناتمهمناطيعجاكيرzاورلتوطنابايلا

رك.ىتنكيزمإلكم1اننإىنمال6لاكسوباكليسوكاكسي

نإنمةمألافوايريل4لامتالالوخيم،ى1اكتبإبمتناعأثوابين

نانّبسييككلوتركلامع41نإل2تلعى1كشمةّجسسrذتالعك
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غألاًارزنفقهلاتيرب:مناريّيلُكعايتؤف4طماّيسيبنُليأل

سأرلاةريفزKئالؤمجقلعتتكيمالكنزل%%ؤلعيسيع%

ِّيَببوناتوبنيلؤرجtنفسيلكاتين%»ى1يناياشابc:رييغ

%3اروتس1ر4تينيتاههيبعاؤ%2ائ1(نيتواتاعيبم،ىأبئرتبلقتي

ةّطُكضكتيبتفتتنويبوانتعيفنت12لاتباوسييك

رجانختلاخطلعتبجنأسوفنع%ككسأرواكٍتاتبنلزغيبلسنك

عيسفلاخي،يتيّنَّينإنماضتيكيكلاضعتايناسل.يديك
ُللاطتاككس1لّجصتبيوسالاتيكيركبعيليكيبلامةMألاخuيانيدناكي

ٍتئ2بهتنإنثيهيكروفيكفنصُيساكرورواةختةغ%لوانتاناللنكي

ّيِعنمنيبوكناكسبيبيلعًةَلولبصعجلّلبيرادتتخ1لك

(بصعىعانكينكتلابقاصساقِّيرمنتإيريةطاييوكانجع

ميكىعمنالعالاوهيبريةحثيهثعشقتاكسنافنيكابعرطصاو

تيةيكيبي(يناتلماكناتجينريذجتجاتثيرثاكمكتدنإنشئار

ةَّيابىجتركىرونيتسينكىلاتإليبيراكلسلإ6كميقكسلا
تّركيميثإئيصعتسيينامسجلاخيررقتالاقتنانيناتموبنروا

جاخبيبقيتئرِّبَجىبوضنلتزهرينريبيرقMyضاةيا

يلليتوصعاَّكبعبلغيئاهنعايبخَّيجمهنبايبيحلخيو

ةلصتسوخياكؤمامامتنييفاكلاوضغاجلبؤخسهبيكّلدهعيج

ةركاتنلصائوموكت-ايبيلبىزعلهجتسلبسمليمجيزخملا

كميمحركيريمجوىركملاسهدإنمثاليلايملالثممامتا-اريماتاهبينكتيكع

.يكيرِّيقكيبيكيتعانقئقومخوسملهُّلكمتيلبىزك

.LEةيقتةيقيقzقلقيةّيجةَّيقت

.نويثوفنصيستييبايغهييكيركعلطليههت

. 0 وانةريعأانالومفنعتايب1%هييكهك

(نانيعسوستنبنغيtnuaفرتايناتناتمخييكلملاهلعك
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لكبابلبريسناكنلانيكغزَّيبانكش%ىلبانؤلعنإنايآ

ٍليِّلكيبتعم11يلاوكالبتايمتامكنكجعقيتثيدعمنإنم

ًاليكانشلايوضنيكبابمايفتuجىتةُكرساهمزلكيلاسزُمْلاعيضتبانمم

لبيزكينهديEيلا..اهلماكبكتانؤزغiتكتيكيتاؤم،ىتفزنتسا

اهتالاصتابيg2كزئافلالكلوأنىكناافعإكظنيو“ىلإزنوميزتيريجع

-!سطيبقايرب

لب،ُهـبلمش11لتوقنيواكبراوررالايعس-1

6لالاعزكبيبةكمtإليكووسأن:سؤنكسميمتميتيإبنيميو
،يكان2ـلواكتجلمععورشمجـا%ىكوةنأل،ةلباضكسمش

لكلاعهيارواكآكيلعللاتوسبيسيمريغتملاناتصاومهنمل:

لكلوكلا.بتاكوبخيىنبمنبنإن"ًاوموكنإنلنيذنسوغكا

كديعألّجيبفنعبيجيسةلكينلاثواتابكبايغةرتغبُنامو

لكناتمرجلاجضنوميخي.كبايلكلاتاروظننيكسوزيزركريبب

تفعجعاللباونلاناورسكونتواىمجانإلاب،بتكيركتلفنرث

،لكبلاَتى(نيلم16نسُيو(%كباتكغراّيتْينأاوسسازيمكتلفزوزنروا

نتابختنميبميينيخوايمويجايكلانورمتعيكنإنلكللب

نمكينكوكيمَّيِكًاغسيابكناتوميىتنجناعمجنبؤسم

هوجريوبلانمفينعتبغبنيضسلفبيونسميولومهتّيك

تليثعلبكهبايلمعالىونجتبريتسرواجيكاكنلكابزلك

،كنمهيحاشًبيرقت.هيلgمومعكتسr1نزتقباكوا،ىومنيىنبم

ئيبغييغتّيلك1،تلسينيrfهيفنكنإنالامتالووذتتمتنك

بينمةعلطنفيكليخميف.ةكعكوعجنإنللوماغانبقو

هيكغاتمي،يمالايككراغنزنفيرتةين.سيع3إىفوسانلالكو

لصانىّزصعىتمب3ةشمؤككيوراحتافسم-كةكرو،ةغبىسنج

كلانكةرزاكلوغنمضتازرمنييكرذقتاكسيببعتالعإبومت
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بيكساسيتتاملبلايلبللفلإو،ضعضتيرازإتاتُكععزوالايع

هتناخ1كىمصيمث.اهتاسامايهامتاكلككوررانإَّنأورسينإننيميب

تاضكدلفقتسنيتيتتى1-اكنتمالابرينم2كنإنيكنل44وريبك

.اينورتكيلّنلاتعامج

ناكموماغينيينميمرإَبتاجابايهناغيؤفلكنإسا

ًاليمجتويحإتيتغكايينَّيننيكيتيكينبن

تيناتقّيعإبي.يّيبنئامكتبيضر2َعوَككَرْينىفوسئكي

مالعىلإنىأىلعئكلويتكباشيبرعواىاننعامكلاماعهولّجس

نانُلابُيملْنكقسليتيبيمكريبلنيكسبيع

سريكاظتكتنلاستالايختيكنومعزنوابيشهويمبحليمةُكلو

لكالكليضتاهالينإنللبلبظنكتانبويعتبجاوبعلاواهيس

بجيةَّيركنومككراس-َّمرينييقنيفئكيقنعدتباكعف

كبوبكئًائكتياسجعتالةُكُييزإبم:ابيجتيتبإ.شىقبت

رمغوالاوتومتكنبيريسيباتيمقتنّيبةغالرمأل%كلايبوستطتنلاو

نيتلقتلابيرلاقزغغزبت(%ثكتاقورىموايملايمغيفى1.بيةكع

ِةَّيكؤتغيغءالتعتاضريلاعرسخُكعلتكتافورويخت،(ءالتكتاقر

ىُييفتالابةُكتكتانيريكاجيزشمضتحافروزييج

ةلثانعقوترىعينيحنيبهتلتعiترزنروويكيرضاولككة3وتو

هبوسنملباكيف(عنلعتقوتنىلم1ماشغ{ةركتتكمقرت)نانييملًابب

ن:كإناتبيتليفكاناوأمكانتىمصيوجتليتّيبوتيكتإسم

..كحتةتهيمالكيّيننويورقتكيربروميجقيم

%zعيوماصتهكنلغلاةبرالكرازاسويكويغينومنا

كنفناتمهميخونايجيقئتاقيفتيبلاروضقعتنمينكي

لوسإةرولبلّناتموهيتريلبتل6».يقابىكارتخإبقنايكري

تقّلكلمتونسحوباكايجعيراكشرجرربيروم
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ةطضييمكتدفزلنيرّجختءبلا»بقكنأكنيمهعىناثغاتمك

%وركيكإروحالائلاملكلانوليك-يّينذختىورييب-هيبكتيبصعب

«يجينلإلاومةنمسمخهمالعاكي1انيس1،ذختبيتلص\سميهوّيؤف

عتاقيف%6ةكيناكلميغايس1.ليمىمكاينركلايييهتورريغ"

منتغلإبيمكفمhالابلجt4يلاويعيسينكيبوسنعنب

لعيلمتال٤برواىا%كافورافاجحنم،ىلبىولكنسوغر1ي

ىكينبتانرظنهلاهتماكولا-هعةّيلمالصتىrعتمتتةرإلوورتبلالثم

نكميامعتيعةّوةمصَعتكرتييالفتلعتةعمجعيف

ممصمتببستسهعقبrبيتكعكىقتآتانيجَجٍةموطيتيو
ببجتاب%ةرrcوي1اقاهكوسينيبتslجيرلاكضاذل،رومويمجب

سويبكيبويلمنوعبتتنكظناخلاىعانuيبرمعومسمىلإتان

ةيجيتاملاعتايئاصتعببككسوكيلويىتاتورازَّينيم

لاواليهسوزم2ُكنييكلبلبروارفاكلاصنيو.ةُكُضْعج

كي#%جعمةحإبلكبتةلويزتيناكيتافلاييبييبصنانورخا

fيخادخيعتوةAميخراكيبيتعإبيوضعنيبيساكوم

 

-هيس

يكيسكعي،غيلؤة:_سيكافُييكيجهتسيمونال

مكئابكءاكببثوCيتاي-رتTتنيئ٤لوجنيايريج

ملاعكًاتيلبشلاهيابتكمت%يتايارملا.4هيوتـسإلاواوأري

لكئالزنيجبجباهملكتحنقت_بكونيلُبضغ:يوغ

َّينتياتنكريكلاملا

ُييكبيهrثإبهبطاونييبيعك
ةيكيتحلصونويفيزigصموينإف

َّيَّيُك
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نيروبنيسويجنانيمث#

َّيتييَباَذسيب4ٌنانفيف

ييوفصلاغيقيهنضتلظزتكتايناسىKلاييبلكيّيغ

) لايليب، يبير

!ًءماليار24rايوlكهبعاقتلإ

،يورُّيأ%جgةرينiجبئرُباهموينكن

ؤمجنيبرمّبعومكتيتلاةيك

( ناس1رهتئ4ُتَّيعسوقت،كيلاتوروال9اوب

لطارر16ريكليرينإنسنوتخنكميجكتاسكياعإمب

هو"بعتللامايياواثنيالبالاواكاملوبالا؛س1كَّلرذنسوغاراكينبغ عو:فب4ةكريعشىكانتبيك

مولزنتسييوهبنزىكنبتساني1امسبلوطسالا

ةُكاَّيِإيلإنكميكعسملتيجي،هتاب(يوابغلإنمثتوريغ
انلازيمبطمنإنلّبتليامايهلاثفزألكنإسيو.ري2كلا(كوشيب

كهيمسيبيابجكضُتبمإننقتاّيرينببنئاكلاهبتُك

لريموسايةناىوجتعنفسمrبععامyىكوزينما(لولغزيذتكبيت

ككلايى62نتبرغيكانحرط1.اعيكيتاكنرظنوي1انيلعنفئاويس

ب2ةدايزفولكوربانزةبلعيك:نإلاريهيبنجنعلوبنبُيجياتن

.ذختكبيجيّييتلااهخمإكابنيروابيوىتيجنايبلرييبانن

؟أتياميمكتلفةاغزويناقنمrMنوتلفيتلريبغمrةريَغُي

بيبيكيصعسنإناتوبزافنتكنإ:ين.سيئ٤ةيران

كلتنا،ويفليالحاسومرييجىشمفلكمألش.ىشال.فلن

قاعئاعياتيمانيريلوممهلّيمولعمبعلخلارماعسهوالع

.جتلريمضلّوخيrيايكافiKتملكىميكلوغساهط
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هنلعتاتبتييَكتسا.اتاتفإلجييلؤانناتوببلطمانا.لرينت

جنرواسيعبهتجشتريإنُنيئ1ئفلّناتويوتصتلبلياكلزنالص

ُكهجي%ىfرلاgفى1اتملسوعاتتت8َويفىعووا،ع:ي،يمب،ناهتما

اكسانكّميتوتنإنإنييبلاغىéيليريحارونييزيلك

(ًالكبواتايبنجيبونالنيككسالا.اهتإبابايكريغيبوالامعا

-الكيايكيبإكيسوورلاكلصف14ر1ءاقإراجإلاىfكري

جم:ةكلإانروا%ميكال(رماتيلكينعتيكزنتسالاككناانسامعزلا

كختتويكبنرينجذختضتويلكاكيميلينيلّلاركالاtلعي
(لكرلوكسوزغتلكنلاذكضٍتغيلةكلاوضتّروئمصتيك،ىنال-1ؤا

.انتنلينيمارماهنللايعلطتتركنتوحتتنعتو:ىنايكاني8صتنإنأ

لرينمتنّنكنيبإنgمّألُك4ليلبليميام!!اهللكّتايلا-كت

ًالابينلكربنياوجيؤيملامتM4اناترعتلالمعلاتافمكتنورف

ىونكتبكُتيهتنطلسلاكلتنإنينجكإنلليلبلاوةقارع

بكواخئناللاتيألاال٤عبروانايم،يلاغُيس1.ىمتنكسينئواَوروساكلوب

.الكىAعت(لثلتلكنزكنازُكيننكلفتاكرنكرُيضتب
ميمتلكايضتيلياغوانكلالسًالّلعتيببسارثؤمورال%2ييواضُيكوركأ

ًاعبروزنتسيظنيكيبُجتىكايوًاوموكوبضضشناراكروبليب

قرغكَعيبلخhاسابيليفقزرُيُلوكحلاولالاونييبو
راصايلويكألا(يوالاقروايككلوؤMريايككنركلوصوىماركارواكسالج

مويMئ2كيكنايسكسلإنىئاعونإنى1انليياْفإسمللكيءارثازك

2ورويتكتةّيمالطعاؤافلاىكلطم4لكى1انميكتنأفبيارارولذكاترلا

ديكعيلاَّيميكلاموعزفسم.ذختترلاريغناكينيلرت14ئانلاىئاق

جاعاباياةرمالساكنكّذيكسمرولبتالايبتتفريتنإنع

.كـإماليلكلافلاكنينئمويغسبةَّيووكينوزّياهورك
،ىلاامدنؤللكلإلاوانلاكرثناللكتانيفيلوالكوراموككيدكتليلكا
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بيعًمالُكةتناكمرك-اعيانيلاشاكيكيرنإانُلليبُقلكناتيب

تياكعلاسيكاجكيورواستقابكىثراكمهروزأتبينمقياغ

ًةايلاتياسورضللوبلبناعتم{.انتاهيلإنايملاعني.اتايرينجاال

.اقيأبوينعاملكتتةلكيإنيمك،نيكاتيعيبىف،نيإوضك
هوركُعُكارلكاروالاقرتتسوبنسيمنكمصبوعرتلوايلاملاوسكالغايعن

نيبو%َصمنيِبكيبيبض-ايكغاتولّرغلكراغتكنكميويذنستلاياوس

َّيعضىواهتنغنيعتيإكفازكنجريتينيبغصعقش

ةنتألى1ىثريبكارثاروامَّيلقرتللوكغريبميبوموتيموسبطلاى6

ةَّيرعاشنلوفصريrىمصيهويروايجةميؤمباتكباصت

ن.سئارةْجاىجوكوُّيبيًباةثرألكثكبىنُبيرلعكؤينّنهتبيك

كيضّيرلةئوضتيىويرصرينرلسلجhكتاقيفةسينكلّللاف

هيبنَباعوطتتإييفسا.ليخلابتابتتلإيرفعنبليب

نُكتىتيفةليّببمارينلالقتعاُلولثلكمصبيهرينغيلكلزنايزلُلايرك

fىلالكلريلزيننَكارينلا.كهِّيودلكريئرايكالبجُل

بلالألازنىالاعoوراصيكافوولتقلإببrفامتإيصتنينقتتاعيقك

لثَّلَضغإاكيرتنواىم1اندتمجoقّزغثاعمرواينووبياورذتكي

يجمه.لسيكبمغإيركمتةيلاع

ى(عوقيفةيلكُلكنأنإنئيتاتكُييتiمنعمكطيسم

هجاكىكانريمننلاغّفولكبعىرينينفيفاكلوكمكتس1وو

تإلك-مضتايراتيغُيلساويتايفويجتكنيف/
هيفكيلمتلعىم1ّرعلاطمالاقتاكبواو»سامبروىمكلك
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بالموو

 

لبنأورلا

ُلكقّفُكنوّيُقُكيجلاثتلاملكبيلوجتكهاجتتيفني-

لاتتقيزككًالاغيإكترتئيشمبونعبجيكبروفُكيصتميقكارنهيتتّييرفو

fهتايركزًاكعىولكلكبلاغيكنزنيرجنتسمىأةطتوماسرونِّيهتايل.

نويباِبانلكغاسوجٍةلبصوصنساككفتراةيكاكرلاونيلايفمابواووك

ىليالريمنايبسا4رفلكصتمجلاغْيبع2منيفوجلاب.تساناك

رلو9اويتيؤطليلاخىّنرباككتمحبرجتكتارثاعم13انٍتالكيتقاينإ

لاغAيولنريُمتنّيبييعيبكاجيبجعىسيتاؤمث

وتاتإبيكّكجُيلإوصتبلاثلراهكنارتانيكابسبخيتأييمتني

َّيعةنـكلوأالعلّجعقوبعأوتقبتيعيؤس1-هتتاب6يكنؤان

اللزينناييجبجذكءانغ1ضعلوينبلكبلاغترنغ4كيجيفوجي

Cرطساواكٍةَّيوعم:نكترتنااطيتماكبوموركم"اوبعوزأو

-للكًاّينلصَّينتينيقلعتغايلا

.لورويّنعدخيلبيجنلَّيئيبلارهبيعببسيلوبثإنالم

ُةبلاعىناليلتميوجيّيييبنُتوعريناكرعاكنطليولكك

عرفىرجأى:كوككناكمنإ:ىليلهوتعاضي،لوكاكيبلاَزَّنإؤقنىفوص
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لينإُليئ1يلاجرلاكبياكغابيةغابىجصتيبىلإمينغيناب

يfنيياعيبمايرفنإيت:ميكتارسي!زايينكسام«ىّلب

لمتكمينغبنإنكَلَصَكفرتفصكنارياريغنلفناتسزيننايك

نييوعتكربربوزّين،ىفوصرzاسناءانبكنانريتنايزعنكيلاغيب

Kنإفَّنلاُمُكيحتةَّيرامت16عنإنأوىكيهيضكةنيلليبوت

ياتلt٤الببىواكياقلإؤب،يفاغريتنإنياكاكتلاتامُجبصعلوهصج

ؤموي1tفريسىتإىغتبيو،ةينؤرقميمكتعأكفاجعم

يئُّيرخااريرابتارعايجيتغاتضختكيلاثمكنافلاصتتبيبك

َّيَبُهّننإلكبواكرلاةّلزتوراكمهلايإاماكينثإن
ـجعاراعكرابأةكيكهسفناةبنإنيكُب

ةليؤطلكوالك،ميفيكووليبيفوين-سرتو،ءالؤمو

,إةتسلوروىرَّيضقلابجي:ينميمحيهعاْبُيعيراشم

رظنزطقنىكايبا%انايلإووكومتف؛ةرإنعّلوروليبيتنطلسارامانزلاب

ىثؤرورواوشأباينيكويكوتبا%1يصتيظنلّنإ:ليع%يأًايبعتاوبيصكس

رايتلكُيواجتإبلياتواىكايميt:لوبيلمنلاشتناايسكيلزان

ْمzتنإنسسميجلاثَتتقمرّجيتإفينويهناينجنعمل

نيناتوبنيريبهانكميىييكم.اقبوانقليتاًباهتلاقإب

أُرُكأيلابيكضلابمكسفناليبويعىةفرعم،ةنوبمكوسوغةباين

عيمنايلميكلوينرصنالياسوتنكنإوروايثوب(41اني

هغرنرواسُييرثاتعىكافو»ًاّرتلايببىثاروناكاكيبُلاملكلّزشاك

رتووالألاوووعىثاr.ايثاتيكرانكرووسايقةنصتروخصانفس

كيجتايُلامكAكبيبوليفواكنإنييعتغاهتاتكياكماظفل"

لاشوُل،اعييمتنييفيعفتختهتيانوزهاشإتلغةبجعاسمكئاص

- هلtefي يتعلممكورنيعو}وريتألاكرلارقميعويصعوهتزفقتعَّيباينبت

.ينتتفلودإيلوممناكاكلين4الينإيتلكنالهنييتاع%٢اصعتحبصحيا
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لكلاغتطاع.ُلوُمئاتنلنيلإسمايلكتتناليولانا
- اتيإ، يبرعلوانئاياؤيلاغىمتتاككناتمبتبّنبضتيةيروت

ُلإلآبيلايبيباس10اهتزيّنبَتنَمنكركةرثاتتتتقث

انتضايوتتاعنلاتينورتلكٌةنغيزغرامرآلاــلمعتومايراكقرتكلإز

تلإنكريملو82كعاكعاررواتُيرفننلريباخإقيرفجلًايعس

َّيُكإزويكلإوتجضتيقترميمريلابيبلطم(سا.يابيميرك

نومؤاكًاتباببسارثبيفلاوكختبمازوالاجكةنيككلكا.ىعرب

سوايبرعيكياوتن،2كنآرّصُكلr٤يِّيكباطلrنلإنستلايجناذرقت

ت3ليلكةلبسانكثلابتاليكميككتالاينيلكلاغتنعتو،ضعىتاو

رّفُكوابتبيرغريتاقيإفّنلا-يتاقيفَّلروينوهربيتهوبعالطيـك
i . fل

ةكيتياورنكمتحيبكتفيلوُتَّيبًاَقتكبلاريتسنف
اكتيبلاتمطترازطقنكتايناسلهوجلَّيبوا2بينوجانتو»الب.ل3

لكاتوربصَّيُكبتاوريبكمكتانككتنطلقمعازككعاروابتلاع

كذنيوتانن41ًايضيوعديلكمولعتابعوA(ىمستةُكلاتتمجىأرثوم

ناكرظنلكستيغىقئَّيميتّيروتةكشوجلوانتنطلسنببتكي
fاتسابىااشلرافسيولاعيهستوجتال"تيكاتببوكيثكلوكوارلوا5ل

لكنونغيميسوابراينوعيلرفينا-ناكاثبلتسمبنئللوكوانوم

ُلالكزورAبراسوايرعاشُتريثكوكماغلكصتلجاغيإ-نأبقتمب

الاقرتلكىلااوّببياورلاع-ارنيرالقنةريمةثكاّركوار:اايمةكرطلك-هببساعر

يٌرْييْنإولاتتقاسفيإقتعلاربتّي1سزوري.نيكباكورو

.َّيزمفيكاكيلغنتنطلسوقاكبينـكواءانغرفيبةبيجيف

رئاميكاكبياوسلاميهاتسورلغيربجهاقعياكوروريتبصنا

الآوال2ـإيكبنق"ـإىكطعليعفارلانامياكؤاسونيتنلا.ايعم

فنصصعا%كيربلاطمهساىف1نيكببترينيرغأينرمالريفينعزفتأل
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لَّيساحىAكتإسرَبلطعمسسيبككلاماكاتاكبوسا

كُكيعاييبي.ينتبنييبتعطسَكببكتافقفاقثينإنديك

تمغييمربيبحوعفس%هعقويتلومولَزاسربرين9(ُنابتاككنإنرك

ةيتّيلكانغولبتبياساكترموديكتاليئِّيجللينواوعقيعجديبا

ركبعليِإَرَعئناويويباياريمضيةيةَّيُكلريشكيطنزنمبيبيتساوج

رونإرشالكربيضتريل1ناضينتتاياهنيفويبعكاوةنكلَبتيجي

6 وا. جتّنكيفيستوسلكبيبل

يلنيتنايكبمالظملكلولببجنإنإبريبيكيولا
هؤيغتيمنازنعرفلا-اباتلكظنيغيركلبوّاُيَأاكيغيورَكرزتُلوب

يتلاوُنوتُيلريبةكذتوسعتالاريضنيلعفووكمني2كيكريب
روالبلَع1رواورسانكينك1-ليىّذَغْيبواليك؛نيصتيعوٌرصرايثاغاُثك

ربكتتنل!نلكلإلباوررإلكنتسماىككيلويهتاّيبناهكززنانع

ًاقماكتايناسنيكاطزييلّبرلاُلو2َكلظتلكبوهاغرينتسيرا.ىفك

.كريغبعبيرختkنابيإكلولاوذيلك

الإويكونهميمعارتبعنكيلكبالباوسلانكتلَماليصتبسك

كبايغاييبليصأجافنفيانكبوايملاماظزّينلرصشنكقروو.جعألا

همركنبميتنبلاشرامسليبقتنُكيلاكتفيفنوارَّبماصعبس
زرويكُكَنكهليورواكـلعبابيتكهمتكيكخيلكتّيرطنيا

اًرتويبMىلاسينكينغياتلكلريئرعواستاهنذتملامصتبثتس

ةبلاهوهيلإكلإلاانسواسيمضبلُكانع:وامعتلكولاوةغاككلارواو

اكيَّنسومسنإنسيكناسّليعأكتياربلفمورساتاي

انتتسفينعةتكلاريناكاياورلا،ىنناَّنُكعابابرينيصتيروطىلينريايليمك

هًتاروال}جتسىريقشاعلاعرصمالبباتكيالناكير-يكسايُلوكملو

زسويينيرَجدفنكسيبسوكالْنكينيلغاغالاباَتَنيزغينبلكسا
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ىكنإنايككيكئَّيبوصغتملابجعباتقوووىَّيِكايورننوع

ينيعُكاخباتبيجاغصتتالايختاينوصعور2كبىريماضملثم

ًانيجنوجلكلًايمونكسابتقزتبريبنتيكنكلضتىلاةكربكرم

.بتيكىكشيباتعلارينلا،وجألاةولزنواماتاكتبُلُقلرواريباتك

ريضيتروفىهتبنليياكاكريبقايمكماكنلايتًناينقت

سكعلبايؤملكإنلكلابتلكرويِّبعفيطتورلكريغركّنعمايا
رمعةنساوازملواناامب،عوضومالاماناكأهتاّيرنأاهلكىرُتؤفعراروالأاينريب

تإظنت2زواكيحانبعنلا.جتايبمولعُماتيكسّوتخؤشغرامك

كاباتلكيفوكيعيبعرميرئ1هكيلِإييغتمنبزلكّتوصتىئالمو

«كفيعتيأربسم-بغتلكبلككاميكباتالبلكريتريب

"تسجكظافلاىكانزيلرعينابيلكا.بجتسنقيتتالنوصُروابرعوضؤم

بيبىكجعىمنيباتتُقتابنلنّكرفدييبولساككس1.بعيليكامت

-:جتيعونبعلمبناستبانبالسا

ر1،كككايهرثارواالككاجا«كـويلالضعورتعتنايمروكتقيقُككى:0

:لولعم2-غةلكروارتنكلاهناهريبككتبينا

بَّيبوفنيِقيقعكينغانكنيرييغَيَّنَرُشميتيزنورب
نلفناعوسواىهنكلايرويلاَجيتإلابلانةوينهصتبص(لإ،ةكاياك

كدلا.مكفنأليمريتنإنى1نلوكوجرنديؤتكيب

.ي....-بيئكيدميتاولعىيتسبيكسكرتغوزع

تثأتكوغنسوماقىفوصيوبغنيكنيجنيبتيصيرويك

عرللصا.ىك%ابميبايميكةيذىكقيضكنى1.ينيورزأممرتال

يقُلوعتاسكقرتلكنتكركوارgايقرتىقولكريُقَّيوتربن،لكبواورلا

تلاعيكازيكنزساراكُتةEلعفي،ىلبنزملكعبروىعوانإزلك

-ىمرانِّيبيكيبجترببيلؤهتجول2وصتالئاسلك
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يلاقتتاكيتكالبينتسملافتإيوغوزkبرارجريبناك

-يلاراكعلكىلعتاقيفّلكمشكنإو-لبابيولكنيناتوم

.ىكدكبصبي*ةتيمولعمويجئكليلكاى%انكرلزتهيساروصتنلانيب

لاتروخورازةكيكرلكسوودتلآ،اورنؤنكسوتؤكنكميَّيقومولعيهيو

ةيسوركلتوٍتيثحصبوانزَيىغمنتاتخكيتكيبتياشإ

اونؤنكروعيسنكتقرييغفيساقعٍتعياتابدارفنكنيايبرع

تيبل1اختبغزختلوضرلفتةتكتلختسوماجإكناتمبىك

غلاككقكردتىرارتغكسوا•امكتاخلمرًاتتامكرقمخلكاتيكيب

يرمنكتضتازيتنامانؤكسوأينازنلاوuالهكسم.إباًبفيفك

،لئكتتتناكتيتولالتعاوسو2سوانيrgrzككلإهثعإكضنلعلا

بعتمصكوابيككتعبجوتةك))ينعالنماوهاثوإيبيrجلاتكلاشرإك

هاغيإيكتبيتموكلازتتطعيَجيجموضانلكاثيؤفلكيج

جاgh11يماوعجتاتكيyكونوموليكgطسميجعتومعنَييغلك
ؤواشوانيزكلوضكتزلاغتراردحارتاخاوخقرلكسوم،جعلاتفيري

ةغيإيفيلانكارجوَلَّيواعنميورتغنسلوبثإئكتكيقابليب

رباثلايتغايرنإتلّناتمبىنورخكسإومييقتinم.ابع

«ناضختكبوكعجتبرخولاغيتناتموخلعتناتيبيويذنسنف.هيك

؟اننكنيلقتكزملعبصيس.اتt-ابوةختتةكلكاجيزجئإ»

ةتتطيكنبكترغنيرتحبارثعتكنوأرقتبكنإوعرطسا.كطغتال

كّكفترركتاتيغيويرواتيرالامتخنإنبنإؤرلاكمعهطتلأسييُجاربوا

،انيلعامنإتاتورخالوتنيتؤتىمنودصتلآركيةكي%مسي
نلعبمتبسلُّبكوزمنوكنماليلكريؤلصونع

-- ايدخ- rجخيكسام بسانتتالضك

أنياريرثكنسنارماباخلداعت2كعيزكالكعنهلمقيبج

جترتنّينالروالنتنلاتنئكينا.كـبوم»اثبش1يرمللانجتنتطلاص

 

 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



30 -

 

fكــفعسملاًاليتسوبمانكالوةغيلواذكووبمجتلضؤلووهو.كـو

يسيمياخةعىراهىمتتًةاكرويفوصلrك.ضتكتومزوملانطلل

ُتلَّيبلتيؤيوافوتعتغياججتالينيمهاُجمانربكبسسب
ؤرًاتاتينآُّيكريلكازنيياضتلوهأتسهرثنتملكولككةو.تضتامك

ريتكلكلتاوطتلخZكنإنلَكلانسمصتكافكبيريي

%4ىلإنْيانسوغأ.ليينيكلاعرولوصاكنوصتريفينج1يلا

ييحيكركلايريغبنُييري2َجلعلابقلختكسارواهلبيدنج

ةرعةروامرتختورقفرغةتقّيتكةتLغريمنا.ةغولينىتاقيرع

ةكّلكىريسا.هعسيئزغتيعىرخالاكو.ليبdاوروبغيبولقلابورت

-.هتيةتونالياراكلكلا.بيكيكيغلاهايملاك

تعاةمِّيبميبامروKلوهجوتكيوىتولوابمالبيلك»اق"

علصينوتيكسلوُعريلويكعإث،سيكيولومناسيك

!!ابيالّوتيكللبرهيوالتيكيالكـنوتيلايوربّيتإسوتيك

راذتلاريلكينلاينجيراونكمتَيلَزيتَلَجنايكةيك

يكتيظنيورلييريفلريضيريلكبتايتوصآقشنمريتاقيإفّلكلا

ـبـاتكمالكلافماللا

-بيgنيريتاغيلوُيومهترثنبلاينيعلاىلإربكسرزياصكيناريم

ىرّيَيأىكوينلكتانينعتيضسخ.ئجبرتكركئتانلكإ

ىماتيبقيلعتانينعُتةينلكلا.نكرييكاجايكويكتربك
رإريجويبسيسملاستبKلوغنكلو.رييقباكتلكعوضمكنوعت

نلوابعلمإنلكلاّجتتيتيكاكطصتنججتيلنيبلفلاةبتاك

7يZكريربتلكو.يزيبتنيرغةفميإكتلاقث1عوضوهريألك

.يريمةكإةكساشاليّبسيولكلاثيروشننواثرالنوا/اتيو

دغيكيئًايعمئامليبميفعايتنإناكايبيتعيبمع
ملكثغتاهمكتياورضيبهل
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متيملكسوايرينمولعمربعو.نّيللماكضيب

زئاجيبَسنكتُكيكرجرإإدنكبصمحتك
لوص)يكوبصمصفَر،غاغنلوتيملواليكاثنتناي!"ال

كـومىبعكايتايبككوكتوافتتاخساء

.عوريكذنامبتعإنييرواتختةتيكلامىكزوىرهزاجيملاتلإ4

:اتإبعنبريتايريتفتزغلكلاكةّييمهكتلعاوس:ايفوص

ّلقاعْنإتمباغصعىريقعلاةيرحريعوضوملكسابعيوغهدايندتببس

ويم)6-%س

ةنباىfكو-لريبىلانيلاناجانيتيسواكتوزعمكاجيملاكإبي

تزتلهنا.ني2كبتافينتنياريزوصاواهييضتكلكك.rككاتلكلزالص1

هصككلاهماكجيلكتافيضتريلزووخُيورشنتلوضا.نويrليثعلتكك

نيمكتافّيمنيزنلكلا.دنكرءاشكي:دكاوارواب!ضيبهولّبتاّيrfمولعي

يريباترويغلكناتيكتارتوروLFبعيقتيكيبحرطلرواشلكلا

رييطتمتككسوتنصالاةتايرييريغينع"نيتع2تىرورضانلكإسيكسابلاا

قّيَلَعتكرامجكلريبليخاهولاتكايمكريغصتيرولنيتيتنكنا

ةكرtrؤوبنأَلَوورىبّييعيهيتايىكاياَبكذغاسوكلاابتقي

لانكليمجتتالاينكنرونإنَلَنلاتفيضتلكلاتتولسعلالاَكُتايع

مَّينايربثعبييتلاقّثُكريعافينصتيزغّللايلنيا-َلكام

زيفزاعوسوايننككةيمورفلكلهّبتتلعازتايلاKتعالايضيفوصيرنج

ُييعنواثيوانبيازوماس%كزهوالهكنلا.جتلاوغاتمجارتلكناحرطكولوك

لكنلا-يدمككحيللوادسورخاغ،نيينامعنيب،ىرواتمكهاغ،انلامضن

-ى4َّيَجبايتوتاقيقتلّزع

.ةكاتفِّيةفكيوراوخيكَّنكيلوبثإياثلواعجتيجيإامكلايج

روانإننكؤمه»ج(اكهمهص.»r9عار)نلةاغلبابيابروغكتبمينا

ـافغلالىمريقيمناكناتميينديكاتتكرينتيضكتييعاثكا
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%ثيكّجتيتيوصتلكةيتسىُكماكرتّيبتعينيرّيّنأيلا

لبrثرارك4ِةَّيعتسكنماعيؤفومناهعتيغّللثبيكعئانصقلعت

ةلاغتاياكلينالكباتيضفسمبعليعrبابكهبايللمتالغابعم

س1cبلكم.لكفنيعّبتتيمبكسم.يبكرملاهمالعإنساراَّيولهبصت

باتي.هتايمالعالئانيجانؤماهيضتسمكيكهتنلعحبلكب

ىعانجايهلينلئرينانتكىسيعوتيفكسيلوس

سلبتلكناليلكنعfعاكرتغتعكاملكىنتعومائومغالك.

ل-16بتليكةكاتعمانكر2وبآF2رمعيزرثكؤ2غوبأنم.هعقويراغ

(ىوووزتلالبينةطايخيعسيموميتقلاعrعامتإيصعكافماك

،هتاتبعزفىولكYقوع،ىغاكايكروعاثنو.اقتإيgrعتيزختكمث

تمصتوااتاّيرودكأتبومجبارتاعبال(م3اغوإسكمارياملكسكةيناطيج

اُييتموكتفةاةلداعمكبجركيام-كتحم4صتسإسالكووعاثحت

غنوسيكنووهايثنختعمuluيعيىعنوعافكينسالكانواعت

ذكيماناكةّنفلتبمهاثنشوسروايتغوغلاكقّتمنجتحتكرمحي

مماثوةنيفلؤملكمباتاتاّرشميمرأوىمانولوسرىقبيعلتك

مينغنمسnبجعم،عميكيككامغالخرييييلصiينُيابتقا

ةينغتصتاضقّركهبيتافمنيكيلوبساقتيلكبيلام

ايلكشلامعنسمفينعّيمهقوملعي:يليايريبياباصعبغرف

رونامّنبنلكم.هتوالتكعًاينقتئينعتؤنانالمهلّمكترثؤفلك

يرغيهعيجخيكْيتةيّنغُيمكو.م1.جشيقزف

ْمُي0تغلليتغاهمييغنامهتمجنبنلما.يبعقيفيعةاتلَّومض

zةنس1يتق44%صتتيموصيسوجملكتمعملماشإبضنسم

تاويحةيألكشننوعيماهيؤتحurالذتبعنبنوويلوهوالمصعمُج

3يقًباضكسةرمهدننكبينتلاكباعيتاتثكينوف

%جاتكلكعمجيذفسمريكفترملثمتاقعجعتيكلهتييك،-
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هيلاباكانيمغنيكعتُبنَّيقيتيجتليبومايلو،شكتايسما

مبياكيبواهتماقيو.اونَّيتنطليرسنلاُةاغلاىلاس:علل

افقتاتنعتماكيآشانبءاجرإلباكزيزعثعتُبكتبسكإلاجم

بيزقنجتايببعكرماك7E%تايكيلوزفوووسارواىبنومايساروا

ايلعتاليكرينتاولعمهوانفلكلاريكتيإككسريسنزميع

اًرينتنوتبينيكاهتاتلكتلمكتضيئرببيكوسواعتترصن0%

يرواجتياركاكاتيَلوصوبغكلَّبريمالُياضيفيكيثوب

كيبنيلسلس1سالَجَعاَلَصوم..رييييقي1441انلاريتؤييلجتامك

-ريrانتاميلعتنامثاهنيىك

قّيقرحتسمنريمهتيبلاغبيوينُمُكياتنتنيّومن

هوراهكرومغُّرفنوارومغنا-يليكيبكُياغروابي4ملوبشمتببrمانلكوا

ائفبنيكاعيضتأربt:لتيةمتعةنيتوُكيتاهم

وفنععمىكوقت(لوبقورويغ4ًاحم4:ناتسكبضتبيتناتاويسبـئ%ك

(وكبياجعاّنفبيجتضتقّرقنزكذختيكسىبتوى1اكالماش

يتكّنايىفُيهيباًبصيركاضن،ملقُهُتيسمضيسيرَجاتب
لماروانام1رايلب2تليوxنفنيةيغؤمويلكامجسئ{ِّينَتيك

جتليهيبوكايتشرلّللاثماثلراهليس1,.هعFةجةيولرو

يدقافلوتُيْيُكؤمويىأرواوصآZETCآّيرايعا-هيعسايلياشي

لكزلكاغيإضبلeزلاَلاgzّيةنقّرقنيfروفنيفوسيكيكبعاعإب

مخيلزن:يكلانلم1.هتلعكسوورواّلتروبونيوغَّيرصتلكؤُيولبيك

(رإغّكبمابيكاتتمتلوبيثبفتسويثلاولوؤمنولخي

ربتةكامسكلوفكؤيوضتقيتيشكلاعكانمصكم،نلعىقت

سي٪مَّيةينلكببنهبكتفانملكتنطلنيرّجعاتيمايميصتّنا

ذتتاييكيجتاقلعةتكيسوديككويةيكيرؤتوسعيانتليىمتةتاهلك
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لك-16رالمككتسيبلداجعصتبيتاقيفنوتيلكيراتننيعّيلقرعن

لاانتووهصكسرب،لَءًةيريرسايقننَّيكْلَمَجسيلايجايكتيمايزيلام

ًاصوصُيو،ةتستلومريلسوعرماثريّيؤمقنهجابانلصعروج.لكك

.جعتاهعبثواُلوغنوترااز"هكس-ولكرّركمKكملنايبرواُللا20»بج

%عافعإكلاقتناكقزرصتيىكابتلكباييمعEتراتقيعويتلزّزمن

هتلامابكىَلكلاتسقيةنكّليغتل٤ُتنويقغيواريمنوكقمنينا

تإيبياوباطخlكرشللكلزعنبكيلكضتريإيكبيزـكوارك

بوطغيؤمىم1انووراكهتيوضناس1ّنإفنل61.ق.ةولعريضكهصكنؤزت

تفهتاثلك8ىبيتولكإزني1ىهوgفلاغيورمجتانلكوايزيلامع1ال

"-.نييضتاهيكَلقزغيهستثنشَّيص

قوايبمتاكتكسؤموانلtوهرمكلاىقتايرمحووا

لكركلُكَّيجكـاكفلكلاكطانيعتوسيعلاونوتحم

ريتاعوىمورىكةبكاكلألريّقَغُتتاسوسالاسايكساينوا

ايبيrاهكيميعقودلاهتاةنسوراتشكايساكؤخواهسيستنيفرعت

.همدإنععيغيليتاك٤ئانثعيلليلَجيجركهعtؤماغ

سي%لعهوينبيعس؛طسووهمى%.1ىفريرشوغيصباع

الكألامتاهاسا-ات(gyماركراوعااياكسارولاتانيافولتايسوياملكت

يبيراعشرازيبيإشغراكابعًايقعييتيعزومغلك-1ايريب

اّزغاغابياميكىؤ.هتيتوبال1الغننفسt.بتقيفبغلئاوىنث

نيابزفصارشعيضميلَجتعإاماي.شكزفيونام1نإنيكا
"يلياهيكااظنعلإنجنيكمتواتيكيككلوورمعنوفلكنتميعنو%مك

ى61إوهتُييِّكتيوضلًةككينزفللقيناجريتبيناتم4
هتبيومالاتُكورمعلاينايط11ةنوراتنيكبسائ%يريغلعشقنبب

لوالكناكويم%ناويينلعا،سبيبّيُيَكيِهَعبلاخميتبعرك

ب-تكيفك8قيفريتنورف%11ركيةلكيس1نلياقةتلفغك
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مإرورواتنطللكيايجو-وجساكيمايلركتMإّررمغويشةبيبجضيعّجرم

-يريقللوانبنيكيبنيواناتمريغتاقيفّلكيgاثكعتخمنم

اشا(عييأربيكابكاروُنهبقتيثَبررديايؤك4%ألالكباي

رواُةُكاقتسإساتقؤوخيكريبولككنمنلارمانىاثبشتك،شُتكوكي
هم----------ايلرصعالا2كنتسايريتىآرتةوارقفتاًافدبيعرأذنلواونؤنلكلاملو

ناملانا-جبمازتانورخآًالاورسكياوملوساكراميهدكلابتاركزرتلكبرواوورلا

ريعافتكتيرمككوماتورعاشركورزأووأرايىرخًاطتللو1اشإfكاك

ر1ًانيعتيكابواوولاهو.اوبنيّتُكةيوئشخاثبطتلزعهاشوإلاي؛ال

رورولانكتورينكتريبكاعشايازدتملكميكس/أراّجتاممامااهت

*rسإهوروأىلإوضبسلكاكاتناىل٤كر1سيوَّيكوايفيعمانيكل4ل

هلآتةميركةيرَجلايناكمأىيباتيلىؤرئازئافةنقتولكتنإن

تايصوصفلك-1يبيوكوماثَرَّيَمَكاركتعيرافعصاق

ةغى%كمرالكسيبماغإياكوناو.هعاعوجريضولعبّنلعزك

البياكرلاكتاكتبموى1يككبريلفابتًسكبسيرواناتمدنب

عُياغصتو!إًاريواثبطتلاتايلالاومأئرمغالسا-هتال"اعامالنلاووبعاص

ه-هتايريبىلا

ا%بيكواتعابيكتامضنالكينالاسيسيزنابيكلاقو

لالِهَجعاقكعمابكيولنيرالقتبنلكيجبترماغربيوواكوراءاقتىمتننع

بتكعرفبجليعُيئاكبورثنملروانتكنكلكانناتوبننع

لببوالايرتنبيرطىئ1اجتتبعتويفتابغوريعلولإتنكروأالعم

فـِّتكىئاعيرماثلك1-جعاّيبيعكةينفسخيهوىريعتاعيزفتلك

ولزغ4نمييناهتلايخيرنكعقتمصعكعوبالارلاِةَعُلئجيفوشرتسارمم

نيإكتلا-%ستعبامولعييكتبيعياكلامهكرسوسكلزنبوافاكن

رواىلانايبMC1إؤمةكلايى(ريغتبستنيجتلكيبإبهنإ

لكنألاويكيكتضفريroاشرإلَّيتاناعابكبتاالورإلكوءاغيتشنكتركنتس
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2سرامجبككةنُييموياثتختىتئيبعسباكعتنومهتييكاوةكلابدعب

يمسلوألكلا.يابرإكيجيماضكسارعبقلايعوالليناثاعيم

ىلكغاومةكلمرلم-هباتيتباكتبملإ؛بل-1عتلاب

بايبيلوجعاوسوم1اكمكريتاقيفَّلريتإيميماث

لياكعنتقثنالعونييجيلوبيتاتكابمإاكوزارثراكتإسالكين

هتكسلالاىمارمارواهاغرإريئامزمروةيكرامنرعكذتك

.كترشات

كيلبيشقُيبيقنوريغتيؤ،ىغوبيتلوفنوثبهتلت
بلاذنساةزألامغكيوجصعيعونتAعوضومكتاقيفر1.س4

َّيناتوبووراتاوماضعكافاكيجلريبىمريليتاعوضوملا

عرفلمعاهتاتكعيلسل2نتلايغلتéابوكانصىلاتالايخوا

ل-1نإزنل61جنفى1.بعقفتياتمرُيلؤاًيزفوتاعوضومكم

زنل1لاتعامايكريغزتيمىAررآرواهتيعمججلببيرتكتنلات=1ؤرنج

ةُكبكانمتنايشتيراميغياتيملافمtكوماشيميصيلاث

زنازتاواشلارم.اتنتتواكتدلاوولِهتاتكاجإاكانامايريكوريف

لاثليسيوصيركءاقMهوروموثإؤيس16عَّيهتيًايقت

هلاصيظنألاتزكعيناترواجعلبانإلل1.يقكسيئزنعاقيقأ
.لكلجنأالماعشينبسيصلاث.جيهتمللالؤم

اكـعايجلاتلكعنإيبا"كــاعايهملاب8إاي

(كبايالعتسوايريعمكهتروكيرلارمعقشيليع

(*اكـامايومخميكركتاووجيوكاوسوبيسوخبهت

ايلاامابوااليجهلمعيينقتغكاروابيملعلاتاعادياتشغ

اراسهغساىينيتعكرمكمهعيفيتركسسايلكتاسنٌرين

هتينةـيلـوروِمُييجبتعك-ةجتنيعلانعكيَهيجبيكش

بعنييركتولKككوكمكهgمهيناجنزمريغاتميتامسك
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جتىلعامناوعر1لعثكل٤معرجتَّيل1هلىّنثغ

6الابلياكُـويرعاثياى6اثإىزغfنيتكرثكلوليناشانكلت

بايتوىأاولوالالماساتتسيارسالاوماثوارعاثرثفـيكونأةي)اثيبطكيّيمك

ءاقتتكاكريلكنزعنللّيخيلبورَجّيبجكتعلاطمكمجعايلا

.بتتلاياكاثبطتل%ّجتّنإُلانلاوسوانيويخوضيبنمنإنلس1

مش،لزانملفلاالرمالثميرعاشبتا%ؤمكتسويجنألالكاياتيالYارالا

نُكةملكَكتلعتّيعنلكإبصكسوماشتهيإئكت

.ابايلاعتالسارمءلككّزو/امتروب

السابواّزعاثبو.ايبيلىلاثبطتُتابعاي66اثبطتيرجي

رريًاروُرغبركسانيريرينمانريفينعلاراجتويويرالَّوب

ارمةكإبصكسا.يكلاتيرملكروعاْروغَّيكيتنطلىابلقتعا
ناطرنزنانارئانسا.يبلصاوننآرواىينجىبمللألاقنبا،ىبيتىموقري

ت2كنايارّكتوتراكياعتهلوجزنغتوريالاقمثبطتنايب

ؤإىرنfAورثككايلومرتًان،كتباغإلًءرثكلوعتاكبينفكوامت

اكيرما-تسينمامويالاسركاضتءاغي1اغناجدنومواثبطتنأب

ايسينبتممبكواىؤويزانزيتغتىرنلرارابتامولحيببع

ارثالئاعاثورراريهشكرككبيِّيرمبضكتعلاطمكتافنمتغيئرك

.كتكةيل«ًالاورفاتّبلكولاوةكورارواةكربورارونًةاثرإاروصعوع

وكبيتُكريربجىعاتاقيفّلزبيواُلوبقرتىنبرينانمنُكَّيززقت

ءالكتباجإوماقرببيك(fلثِّيؤتقُنُكيضقضلكررا

جعازلانزختولءاغزعتيامّيكريتمرَصبماكبانبهتل

لكلاكيتعُيهيليبيتكتايكيكفMLسرواضتءاًثارثىم10اووو

ةتيىماارالكلاكسراساكسالكنايسهعلكبيكاولعمقلعتيكليز

مىزألانتسراكياباكهيئزغبهتقيقزلامتيبريغ
ةْييلكاكلاضنزرناكنـماثوإ.هتُلكفتبناتموَّنلاوعcuمهالكواشرإ
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اّرَجتىوثبيى%:يكورتبطتيابتسوراُجال%ثكبعي
ى%وىتمبناتصاويُلويلوبانعسوالعلاواثيقُتعجتواثبطتلآةلَّيري

:زلكاثرإىوثوانناميالا%نتممانيهتتيونبيلك

ًةبلكلامكارعبنينعةرياًاتعاويرينملعيسركبـنيتاتوك

َنوعلاشُياَّيبصتلكتبيبروضاينلضرزتماغُلَءاشإ

ةينيكلاجروكلاي.هعماقمببيالايلانويئاغناتاك
سناسكتبمنإنلسا.هتَّيدتتانكامعنفلارفانتارلكتتسؤيواهع

وبيترومتكعرلكنيوريظانلالكنعىكافلاجرلاقكبىا

مMهتيوارتقلعتكنإزذنةمينيِفؤسمبعلينىلالولف

نانضعلابعيلاعتتافيكسوتوراوكلفلاتيكوايلم01انلك

تعضنيرقنزورماغ6يفمعلافماهمىكزكإاعُيكبطالاكتايمومع
،هتيضوألاكلإنمبتقمعاملكاغرينيؤترّجككيىلا

.الريمربوينركفياكاكلكلا%الإوتالي

ريكاضيلعاهتويليجرناركرثاوعرـَّمصتابايج

كـنالوجلكيلعكهيَلاعًامكوعسيةماع

سابعىُريفُتيعزوباولدبيعمنكتzبعميزغنف5

ك2ّيكيتنرمتسوصلاًاروترعولولُيتالاينقيئوانإكنوصم

لباًّييميكيفاليكمكغب:لاقتىزغنابار.ريب

تينتراكملوأووضُوةعَلبعاتايا"اراكزغروارعا%٢اهتبصعاكوو

ةزغةبقتَجملعييركيركورينمولعيبايغروسكبة.ىّلمم

هولئاويولكعتّبحTIورثع

لوليا1تيغلرـ1يرإروىfاثبطتاعمتىهوزاثرثلمموالاياساوهو

ةّوّلقيتانيصتوغلاءاتبسينيكدّيأهتالاعضارملا

تيباروميمتاخضينتسيركيبينزورييبلوال#اعرب

ةزَجاتيبنيثسبقترننل،انيلّلمنلادعسالئاعامك
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(%)وزاوعااللازوتي٤عُيرميارداناثبكأًاتيزاجلازتتتىسع

يأؤلثلئاعلكلافيسضكنعدومرباهفنعاثابتكبساكيكيلووسواايل1ريثمب-

لهتسليفلاجعتبكناتمبيكينيعلرينيلثعن،لوفو%ك

نيييبوغياىعاضهتّيبعEةم1نكَّييققيعتيعوسواهتئال

نييأروُتقيقك،ركَبينبسدنوبّينمتيلوبازنيفيت

كيلاماناسعنإنلًءا.يزبكتتاراغوزإسوانمتّيبنجتي

ونالرواىّبلّوكتافيجاجتتنلوبولئاسويناينفنيةكركاتشلا

-هسحيعولابؤمهملاةيfم:لؤطجتلكبحاترمانكمكسفوو

وجبتّلجىؤنزوشلر1،اهتلاغننومعثألريتاكيعىاثبطت

لزنتالاصكىPtاغننا-جتتنمىAكتلونفيككبوانيعرتنكورلانك

ىيم:ايازتلاياتينيعنتلوغنمكتايبيمضمولععرفييىك
لنايبكغنيكمانكملالامكتساراَجَعلعل،باتتكابيل

.يمينـّيعينيميايمكايبيلاومقلعتمكنيلوجيعرفى1.بتالوميك

كا-هجتتسقكلصاوعالطاعئكترملافسكسارواهتيعينأاشنيعلومييبا

بلوكهصتلكاشنiواانتلارينلاإلىةفلألا"غنمراّجت،ٍةمولعكعهنعرث

اتكلاجاتّنَغتملكتنياسوانيبيعُلابتكنيلوبةواتفنتو

-جسبايتماىَلؤكمنأبيلرينينعةيريبزنلسرلّجع

ىَّيوصتللكت!ةبيصعيلامkرحيوـىقتسنمويلامتكئانونإنكل

ب{ٌةَعتبعكلاتماربيعبيلبيبكترنإبىكتلاياسعنلفى1جتينك

ةيميبكنيئْييوصتملانمسا.هتناترنرظنربلا
قلرسلكبمةيك2كعاورورمهتنتاعزلالامتروصشfاسلكيس1هصتس

ناعل1ّنصيمقّلعاغنيكمسجعيبتيعتمuنيلبيجع

حبصعلكتيزاهساقتِّيمىلإسإلاامنيبهيلاباياوالإمويلك
اكمّيتيزمصلايكلثن٪62غتخت2كربايجرعاثتتملعوناكوارولُّيصت

لبإىؤنوكتتوساجورfنكيبينكيونيكبراكعييباهرك
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ـىرُذافريكبيرينييفاكزإنناتمربغىقترآاكابتنيفاك

تيقرِّبيياتإىكاعتؤاىfMنتانيبراكساريغبغممسا

رُبيزيلكرايفتلكاىًايكئاكتملاغنانيلئالكرولغنبويلك

ِةةاعارماثتَبكاونييدنكينبيورعصسا.ناايبيلونم

%ورواذختننوصمريغتالوجضُكةيلُكيسونوززرفزَبعوضومانوك

وردّيلكاثاهالتواشلارماثعاوضيلتيتعاضأتائيبلافزف

ياياًرّبالروغٌلعطىلاةقهتيرCري:لوقينيئاووروالوألىrع

ةثوايمينكًايلككتيضزرصتكتبجـقيتنماثىf!ّيؤتكك

قة،هابهتلتبكسًاريهئكترضيءايؤيمِّدثُّيبوك

نياريمrىfكياقمثيمناكغرضكمككرغقرمتهاثلواىلع

ةوضععيسووركينيعتووركيّجتضتيلعاكُيضيبلا

نينكاوهليباّيّرقنس.ةعجعإاراريضوووًءاّنيفتعزقنيع

(9) ءكس

لريبنممينىلاروباتكوانوفيتايريدمسماَبرضباتإبي

لرُي46رينايكنيلزانتلاوميمتلّناتيدجبعاترَمالعملّزنلئًاناتينب

ةعْيكلوطراهنت[75Fقورزايكبلمجاتواي-نااوتومتونالريمن%

"جيلرتبفلكىقتلم:لوغلباسالَبتاّدعمبايؤّرعتخميفباتك

موركوزمتجترثاالايثنيروبيماثهتلعفامجلّبرممانينإن

لواببمنلناهوالعككسا-كحتشلوبكيُلالمعملكلإلاثوارعشّنَبتاو

مس7سالالاريماكرير-1كىكرتتافىكر11ًالوضنسوبايكتوصت

رواسباتيكًاتكريغتيبيلواُلو1عآقعا%بيكارابلاًايكري
كـظنالكبواروانإزرَّباًاريغتيايفكتزسًلانلايلإاكاكلميال((نومقتاو

عىfrكلكرريناركيِهَّمتلماعماقترنبريغأس:ةُكرالكبواوورا

.لfراماثوا

رلوا«لاك،ثالا،ترَّدلإنوكرلاًاضاوسنتاهنالايسينوهرتىم1

 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



4ا

مقتاملكلاضخأراي.هنعالأًاناًاتببpسلامكتر44ةريل24كوي

ُليترياسيه:-بيا"اعايلا6باشبتوفلاروعاغوانوفنع2\

يسوىمّركضتةتكًاريىَكتنإنياهياكسإلايوومءاثنأوهكتكتُم

ةكسلاباتيرقةرُتواهتيموصتحمكنابتالانعيملاسإبجماكلينلا

رشJتقرتزافومىنبتينمنعماكيبلاثمانسيماوعبوب

رَرَّيَمةيرييتنوججعألةَّيعبخ:جيفيقبونييع

ىككإرلكلولبيصضتاهيبكؤموَكُتايامتلغوغبلككَج

ملُكوبمولعمزغنiىوشيبُكبمنكتكةبةلوغيَيِكيأكليا

وبنيبلاطملكمُكبم،صالقEتيعافعضلوبفسلضف
تارب{تممصيوغاجعنَّيبُيغنيبيتيكييازرغيسيع

لريبرويورووتآتآLمعنملىك1.ىلاغنفيضكسبهتارماغلا%ميل

ىكيارمشلاكبايغبوالابهتتيغلاقالعيِكجمالاىقيق(ل(52وررا

جيلكلايتغابملالريلّضَعُتيكر1ييتيورذنلوغتاياماهكيِبتمب

.ايكاتخا

نلوٌنروورادتتيغلّنإنلكلابلوايبنلاغُيعُياقلاميفرينأو

بويايبتيلوجاتيبويتيببوركيإقّلتنيتاب
هينثّلكركواربgايسيترَّيألانتتايالوللوايواكحتويبكرابيةتوميالك

مكيكُّيبايبيلثوالاىبنلئCريناَككبعبيبرلريتنفلل2ك

تلزننياهدعfيااوُباتربعىfاثنلاياتوصقلعت%كبواروانإن

لتيوبرثكأيٌرَّيِّرعينكتسبكهلكايساكةتسإبوت

تمركفص1ئربإيجبتاعّرظناوباقتامتامكلورايبراي

يبنتلينلاُّلككوركنتنكريسويسيإكنيمرسثوانتاربلكك

كاركيفتيببورييلوشكلوافصوتعارتخيلوزتورينييك
رمغرونيتركللوايرومشأىرجةرواتلزغ،وا،لكولاوّلوكبوهولع

هيسايّيامكيمنيماضمقيَّينا،يِّييكاثتمتماكموبنك
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ُّيباتكتسابقافيل5كتسناركيَبعىنوزكليمكتستركاهلا

.يقكاكيم

كيفنؤاقيكاتإي.هعالاَميِإاوثوليكلانييالت
هوِهَعكلييصتوفنرفقنسراكـطاؤنعاثلrاكساوللرلرينتيروت

يزارلاىميجلاشتىزةغايعكليارواذكعاَّنعتتبماكلك

سعتاثولمنيثمَتبىAيعيإكلتمهلينويليجهجغياك
لاوريفوتانو،رّيكإايُتساجأانككَنادتبجولّنأنيعُيومايق%برك

متتسكبلَكُتميلكيوقإنكاكنركلاوريبئِّيمولعرييكتبن

(عو.بتئجليغ

هتإًاسلضفيلمعلاقرغايملارخّبويعاعتلابمتيلت
لgاثوسيفرسلولاضنلضفألاجيلكليزوأتوسوإّلكوالك

هئامنالا.اتئاكيظعفوصريخ1لغش12نلابسابنييركسع

لمعىهوثعاشلاتيبةريمالاىقُلاغيمكتيتولتايران

مُتامعمكماغرو/انأوعومشاككالإوتكلو6وبيعجتَّيويلكشبلاُيوراو4

هعمكثتإي.كتختةقكتينغًامغرلكنلاى61يتساجكطصعنشتم

.يصعوهعنُك.%موًإامعانعملكتتافولالب-بووإ،ككإدبيَلوهوالا

ىكاتناما/لامىَززنوضككًةلايهتيبعئاثإوستنايرالل

مويوهبيصتىنثلوخننآو.اتيلُكثكتشنزنايباكلاىمن

لناروااقتيٍةَّيوبنلالجعنلا"Aنلاليتامالكيبىريألعرف

يلوفنلعتيبلطمالاسا،لرييت:اوُلامالولانإسمانويلارإوسيرغ

َنْيَبيكوركواكغنكلرواذختبتر4Aاتطباوسيلوامثدنبلاغوا

دسبُرَّك1ىمي2غللارتّيبو9ر9بجيكايخجتبgمولعيلقتباوزواظت

ونيرنيلرماغزغأذختةكريىُتانرشنةينككلاتتيرـ1(ُي

لتاقتايلعزيتنإلالظثامصكابسإبلومهيلبلوب
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بيماكوابيىرماثرينإنيالكيس-1عموكلتملاعمكئناث

- تباف. بتتكي

تلّوروستَّلنايباكتإنعكتبيكرتهدإلبملوازغباكنآو

ىرعاشوورلا-يfرقغمYقوصتلاككركلايتغاتعسوتبيخي.جعايإلا

وُكنلينناىرننلو..يهتلئاسولكرامتلانكنوصبعامتعامت

تيموصخiايربيكلاروزهتايليّثقتامكتننتنواكيالو،نروهونىرث

.بعاتكويّيريرَعّيتبكإىهامناةلوَّدلاّبع
ةُتوزُتايلوغللوهيبيا-بلازكايأليتيفابواتنيإىنّوصت

يئايؤرقللبةريتالاينقتكتبكبيكعامتامك
ءافترّثُكاريل1ال(لوعاثى1انينالَجتنلايوfrعضاوروزمكابفيكتكلك

متونيترمنتريناعيةيقطكتىلاميرميكايكلا

يريرعتلَلَبزناتمبغةعوملعريغلايكتيبكججإويك

هنمزكييغكتيبةلوممإ،نشكانجكيسيناليكلا

يراثرMهتاروصتكوبتعَّيبنبلكسوينيتوابيةتكإنإيمال

مينلثممعورمنا!نلكلا.جعىل:اتكذنيلكوفتروطسافنإنىللاق

اع2واركناتورنيلكُكتنكهورّجينيكبعاقتيكتلأمكتلوعثنك

لاوبيبانيسلامَجرتُيإلكنإزوررارككنايككيرب

ةكيباساُلُككاكيرلا.بتنمتَلُقتباثغكتوركأنَّوكإنالكتلاهيب

كلوتلفأتبعرإةكلكواقنعةَّيتللكوإ1سكواوإًارميالو-بئ4

ينبككىكووليككسالا-اهتإرىرثاكرلالَليلبلاعماتيزاين

افةيئاهبلابىميللم1الايوليريلزورتمإكُكاملنيتنطلك

ابيكهبتاؤبّنلاكوبينفيكالوىويكلّلورورمثلكبلواحينم

ةّيضومكىكاثمت12تنننشعانتككّلوسولثتةوبجتاتاع

كينككناذلقرَبتاتكيب؟كيكرتتنينرويكرمنإنيوكَتلاينوا
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بتإيركويبلشل2نلثهرشنهينعيانيتايغتيقاوم

لواهواهتحيلامشواكورتhرعلاغنواناس12نمسلوفأميMًانايجيجنكي

..يِتَّيوغياكلاغهعئِّيميزقحبصعنإفلكلاب
كارابعلويكلمزكعواكـىكرلالاريخالقشعبع

ْييىنازتابلقثجرتنإميلعفكب

كيراثاكلاكرجيتهيفل1ر1رتكرت

uهجتيشونككرّرأزي1يكات

بتبثامثإالتنمسر8انوبوهسزناتربرهوسيغنمMرصع

بتشااهلكبتكتيكنابكلاردًياساربنجتتيريغ

ةتإل2ئبليباسكيريلوكّلكبلكالكملابارلسلاكلل-1عتوإ

%تورلكإنرواوعثوركلكبلاغ%جعتيالكثس1كلاكز

يواكاجايكتليمريقارواهميّركاس1-ابيروالنابعثكوك

ينلعنيكى6ـوكتختيريزوموناوز»اثعتبُيكييسوسكنورىلا

6جتىلإباكلساكينومعملاكعوضومMركونغيلكلا.بيذتنل

ريغبايتمرجيمويهللرفلكلباكجنيبخئاشإئكبمناك

يلخييلايببحواذختكاوُبعلكلوايكباييتيمهجسايبغاثانت

هتقطتلوواننك(يتنأايزللاكتنيعوإكريهوزتايللانرتنطلع

كضتيكاثإٌلك%م-ىةَّيلبنإنلَزغوايكصعكسينك

نقيتواهبيغياكاكنوصةريس-1ريكىقالوبعاتبيرغيلَّبعايب

ملهتبهومس!ّيمولعياوُتتمبانبايلارلاريبك2َّيكرمباطتالايخ

بيكًاركَنَّيب؛كنازعتوترينإنى1انعرثلاساروخنموزي
لتناترجةيكووُنياييكماككينرللناهترلًاريزغوانيّرغ

:بيدونهبَلو?ولعئطفزواناسنإنللوزغ

هعيرمالادتباوجتللجتجنلاثلككعلص
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بـجيلب"لالكلاكنملكنمةتسهتيعىلصو

جتبيكنيليجنالروايجيكيكمسلاكسلوتماشوخبلا

.امتإنُكوارلrMملا-ةّيُزثهيتكونس1ىرإكلئاوعا

:ىمرّبإشاكعطىريىtكاتنلازفلتجينمعازمالاهنأبكتني
دجبككسزلبتاعئ(يًايتيفيكبونيلاغرففبيكيولالَكَتْهَعrش

ع%ئنايناتنوكجيرتاّصكّمنوسَّيِّنصتةَّينُتيِّيُبج

اباكتبميمانتنوضاعتبافياكيبيبىلاتأتمجئرب
م-تيَبيبغُياغيهتلاغركومَّرككلاشقعيالا-ايكاض،يرك

تاقيفتلازلكنا-هجسلا"ابايلماعترماتسبوعرازمىلعرعشىفوصركوركا

.جملتيبالرخيعواىرلزقكبلعنطمير:لزنورركيتاتتاعامج

"قاثتّبتونغيوولَبيجريتاريش%كفنيريكوبكنلا
هتببسلايفنكاتوأبعليوشورعتالنا-رييروشهصكسم42وللوازغيارو

لاكرورفزملًةّرميكيورشناسوسولابلنقترمتسا-هجسماهوا

نارملالكّي:يبآواهتىكيصواكاتآتمبلاملا.ريبقكتسفيب

لوميمغنيجوقيعتالانلتشعرورماغي.جتةتب

بكتياتقاكتنلكتالايخواتيتولصاح-لثمت!لسكعاثُت

رغاى:يريزلَعرغببسّلتبملاشريمتافيصرمانلورراىوني

(أ1نالرt:لوف"يارواهتيكغ(لفنتسوخالريلزفري2ايروانيع

مغلاشريبطتضكوكلكبلؤيلكإنلةزعهبيصتتميقىأ

؟َّيتاوركنا.اوعرم%لكلانتاالعئاربتقتومولع2اتهدإينصتيوُيلك

يلكىفوهباكربرينريتنوسيلاثبيكركاتكعلاضلورلاوا

ةتوغهتوجعروإنكل،ايباجياونورمتعkكلاهيصكنكورمنايك

اقملعيلقتنلاكريمغولكلوربإ!إشوليمبرشؤهنْيَجبس

؛كؤابغبوسيكعلسسمتمللزتت-------ىرىيشإلؤينمقثوَّين
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باواكيالربيفلابةئيلك_ايلياوسناييجيغتملاب
متإكانثfrتاكيرليات.عيرم4ِّيلواو2ععم

فصهصلا)x20له»،سن"عو،عو(xه

ئكلاةريدجلكًالاالتااوسيلرماثوساسيئُجلاثتَّمتتسا

َّيعويكـيلكلاطمMلويكرالك:لينايككيرلكامالأل%
ٌلرل(ُلآتو91كتمينلاغرتوuيئورشنكـيكراقfةكولمميهامأكىص

رواثاربروتربنلاؤ.يايناو(نإنس1ضفتنيفنعكوالمشنأوهّيؤصترثارّبرـايبيل

كيامبككفييزيتياثوُركىف1نايسكروإنيزثرام

فَّيُكتقسابعئارجنبكتسميفلّقؤموالكaلاي
بيكهورلًاًال%مبسانروالوزنومووينابيرقُكالب:لأالعةدايئنإزني

"زنكليليسوكلزناكيرموسروأ،لفالسوريممrىقلإننألاتماومىأ

.اهتاهيومرتلوجةضافتنكعناقثبورعرزترالارمع

ةسبيراووراريفُّيكتنكوزفىكازاكناثزفلكتإسايتومس-1ك.

ريبكزافلناتمودُبغلالاؤعافونازناتلوفاكاعإكامازلايريزو

ركةئيبهايمووى(ةقومُلإيروينكتيغاتدبتيعواارلكرفلليا

ييغ%كب!ساكاتاككلوأإنلكلاغنبلوخfيةكيبلتليتاي

ًابيع%واى4ق1تىتنتوىكاوبعورثلاولاكتنطللختتوسrكهتايمك
Aايه.-مهمسمممممممموحيوصي-سنوسماماالعيو؟منمعو

ُّللإD-ياسTوسميختاعرَبَّكَببءاقتيور/ارلاةرتريلعلوزع
لر1ومينم5وبتإكنب89ىل}ارلاةيببععلمور-اهتإرويrريمألايبيس-1كىتلا09و

لايلببيرلاةلزلّزُقلكايناويكافثينككانتارانويلنالصإ

تتافيلوالكلإزنياهورَبتاّيمولعمايلا.ةتختتيللاوتا(نإئىئاقعيرك
%iأةبيااركُّييrلوانتبجيس1.ضتككرينمزاملكفّينبأل

ةنـستضأتتكرعىلعبعليتكتلثامتيوزيلكريوَتنين
ةنـلوه1لجعاتكيابكيرللجتيككابملاكتاساحاوتالاينجناهتا

(49) ينميلاريضوعككسارواىهبيغرتلزعاشينلانني/أركُتنكريبلاهنت

بيلوأوالأىتإلكبجتُلويوكلتناكمتتاسهُبيباورلالمعلةروايكأ
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لزموصعملكينسلوضاءاقتإبولكلئاعتلاMبعيريجُيليإر

يناريإلامألللوضا.إبانلعلاشوبينيوالrلاابرااليغنرازاب

كلبميوتكتورتلاكلوكساراكئككيابريغلصيزيةفوكين

باى7ُلولكمثإلكآنكًاثهإكذيوبرابلاتيلاشلشؤ(لك

هتــيلايتغانلامل-ايايبدلّرغارينالاكfرواكلزجتوماكلزفو

تبركلاوايلامكاتبمنزوالبوتولشُلّثبواروا(كتايصودلاهديهيلي

.اياكاتوبوبمكلملاُتواواكاهتنغهبوجتلكرونو
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بلاكصبلاوراشالأو

تيه»لايكئجايبجبيزاكتداعكإوساّجتإلَببُي

ُقَّيبنياضتاعيزييمتلَعىركيريمونكتبإوفلكبوفتكلؤو
ـلوميايبيرتعموُمُكبتيل(كلاثياهتلاجمنكر-َّيركس1(سوب

ديعةنينيباّيتغيروايَييكنيبيبتغزبمايكيم

لايكبايجبيبلاْقُكِعيجاياناكلييرايلكعسم.هعلافاناك

عألاىكنلريسوقلعتننانايرلازرتريلعأًاليلبفيكنإنويلا

.كتلئاعَتكيتيلمعمئنماثو6إبزلكلولبدئاقلوؤاج

بنمنولكاينستعقللالجعقوعيتيوصتلاوعالاحلواتيمانيغ

سس1كيقْيُكيملعلوعرقربزنيكموخاسكرابعاّيركسورلازت

ـسوايلرعافواىكايلإنلكلايلبلكعاهسىعيملّتلأوتبهي

ُهُتتغميكلبلعمليغيموركنلكبجاًعيمانتبيرتريغ
ىلاوذكتيجالصليغيوُنأليكتليخحتس10ةهيركيبولهزط

؛قّنُكريلزنللولبيؤمهبيكيإاصعزُييبنإر

يِّككياملككيلزغضيركريف%كلاولاير

–اقسكعتسايمكبيعنكميعكتب2ئاععفاويوت
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نكًا،ىقيامّلقيبورك٤ةرطبعتذنمليكلاعتيويهتنطٍةتأفبيك

نمنوُيينيكملعنوبيبيىقبتامةيالثُبالنانع»

.تيتيناغبينيتنعيفزكرييم1انوبىفناتمهمناناكما

قفتزرىملنءاتستسوُنَّيكيسجقلعتانزرألانععدتإ

لريلكليرتنيرلكايرلاىلازتريتفطاعلكىكنذُـتإلاو

نيتنرويمويمنإندراجىيإرثكييلالكغياصولاماع
ّنبتوزملاثلكنيفيكيلهنكلةثريبنيولrةُكتيبايكبيناك

ليللاًايلامعفرغرنايبصتلوككلورعاغنواىولتيطرشثمنم1ّللالو-هجس

يهتناقَجرربنىكاكاَكإبلكنينإنلالب

لريموكومزتيلكالقرتلكريبلاغّببلاغإالنييكرت

جكؤربساكوكوكيوقتبَككتاقيّلكلاوىرجريبنتفتىلع

%ى5ويكراروريرجييواضخيالإندبكتتفسركريكيبإيانك

لريمةنازفقتسركلكلمعنيلبناؤلّنتعىغزورإبوتى,نكًاتايبلسإلا

،تيفتوبيكس!ككرمًةروكلّجعلري"ىروزنييباسالاريركُتبمكلالا

اتركارملاطموكالوماتاكاواتايلكلسبةكر!"لكسىنّبتاملاوyrنيرالك

.هتاتكاعيلركتKكلالربةُكلتاطوبلكبواوورآلإ-هـ

تفتاودتنعالإبسانناركَّنأA(لورعاشُتوالويمواربعنزيمافملا

ووُركأوتككاماعيدتيطنسالا-بيعىرورضبيبكنيكلّرلعنيتوبقرتلكباورملا

كنوكتييتؤُتغيئبنيريدنيبوللاهصتاهرإكمتتنليلضفأزّكش

؟ُلكبلاغوابقينهليعمتعىؤُيهتلَّيبنانعطتمان

يلرطصامم،نيكرثوللزجتةوالعكبلغألابعقكابيكوناهياتبrك

الاصعتايلكلثرجإكُتيثيممروانمايرزينب.يلكلات

تنُكلازتاهتيفتوىنيعبإكلارنقانواىgاسايكاتلَكلان

.جتاككامنايىمغرابماسولجس-
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نيلياايدبييكيرماثوركيعّجلاغدتّنكلتعايعالك

ةباىجيج1يٌراثهوكَلوريُلإروماسل6لسيوراهنأرلكللامب-ايإلا

ريت،عنقنةَيِّييليغايف)ييى1انضعكنيلايروسلاتالايخ

،شرُييAكَتعاشممامضكةنبمكسجوتّنافويتليب
(9رلا)انهكبسمونلآنلانالتنلا.كّكضتلًايربلايكووررمغوًايك.شُك؛ؤنلك

رو)ايببلئاوسلايمرينلاشضـلومعاثوورافئكقجكل(لاكياينما

2ِكتكيوىnفنميلاهايمباياطبونيرينيناتبيخىلا
هِبمكانلسم-(كرومبيلكلابىشايعموكساروايلايخبافاينقلتىفاملىfا

يكيكاdاكاهتبيكتاّيمالاوراعرصمبيايريسا،ذتكَكتيليرعاشورعاث

ُرتيكىهنتةليوتىعَّيركاع1وِةى1اندقعاعر11gصعي
مىفكلةنوألاكرمتتفاصككيرعاشوس/اوبكتيلافًاكاىربصيلعوراثأ

(ىلانيقيلعا-ا/ماطعلبلاماوعكلومعائليEىكاهنإزالعالعال

.ئرلاضنيئرالّلو-يتقهزيورجلااتمهمبنابروكماهمواالاليودابالا

رعشموبيكارشلكى1انيليةكئليطتروفس1,مكتائوإليلبمت

بيكفت4غنتسوبعئيبيجماثياكيمهييوجاةكمىتان

ككييووراهوالعكيتانيرلابماهمبلونيعتثوتّركلعوش

كّنايوناث14ىفُلوجري:ى1%ميلعتلكرلاتتكاعياريناكعاتإسا

نكانsورواذكضكاماكنآنينككيىكانريغبtىقلأوىريبلتونييزت

.يرعاتناكسليغايسا.كتُك2كبيليخس1يصتيكتاّبككلوراقلك

%]نارعتُكغُكارلهوااللايىكانهويلباقتنالبولعلنواتيمةيجيلهكك

كعكريروزمتإيبمايلوضفنإبالادلاليللإانضتباص1يفراتكك

نايىكرلاىتةيزفنمئيشلعفىكيتافنكلااهتلت

ـاتاّيبتوايلارينمالاساوتتىrةتيللاوتاال

هاغرك،اثوإلغوراليجكبوايرعشسينملااشننسلوغنوكبياورلا

ًافيإلخليهو-اتاجنيتّنريولكلعجتالعونتتسواهريمضك
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اينيابّيليباكاكيالريغصتييفيفّرئيهباتملاونيلويسكات

ؤيقiق،ىَّيَّلضُي)يميإروكلايفورُّيغجوّبايىلبتب
لrن%7ىخ%(كرإلا1رغورابانواكهللو%ةزورفأتزرمياوةت(اوباص

ال(يرصاثووراوترييبعوضّيجاكيياباكلاةعتملاودعسإسعامجهع

ماكيبيايلربfميضوكبإساركاتوتامزملؤوكيإسuاثكّلي

تبيتلّنأنوابماليكوبنميّنريكاض8M%،لونكضناسوريِّلي

ليانتازْفاككانريغاييزاشوايقتريرقتإكيلوياكسالرواهافيإ

.كهسيلُي4روط

بيتسينكوهتاعتاوكت%كعبسوروينيتموّعمالكواثرك

اثلااتاولؤوونا-اهايمامبلآمنتال11ًائزعاشولامسورواانتملعالا،اغواوت

اتُياَلواشوانتقورتافتناليلاهتانيجالزننكعليلفطع
ماماىTو21ر3ا.قارلاكايتألعّلكإزمانااينلماوعلارايتانروا

سؤرماثعبموركتتبروالاتبلتاقن،ناتع1لانإىلإوغفلئديك

ةننإتبهير-1اقفانلاربةُكلالباورنأيضتاهبيكلاغيسع

ىكاففلكيىتناتومننلاسآنلاللكلا-يباماهويرماثووراضنبلوفزرلك

تالايخوتإعكناركذتوي2اتسريَّيربجولاةكملامك

ايقجروثلكايلامت16ورأرجهعُلوبواجتياتميام

اريارلالبزط،جعبسلطماليغرلَبتايّركةتكةكيكتقسادعا

%ثلامت1السلانإنليلبيكيليتتيتظفس1.ؤوبغzرفلك

- - اترابايلا

تيفتويناجيعيلإكْنَكسمنلاكوراكيواماكرمعًةج

ةكرمشمناذختتبكتراكاجكرشكفلانس1.هيلكتبى61

هيل-1كاتيعاسمىفMA2َّيبركناتلوميهكاباكذتليمت

نينلا.كت-1ريخضاسلنتلاعتينيصلاىكباكيكيلّتكتتم

كنلرويbf2كسعسغُيْفاقيَّيهبمتاعالطاتقلعتالكنيييلب{كت
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كسّيرؤبتع،هتعىلإاولَكتجمMتبىركيكبايتويكنبال

لمعةرُبيهييغينوكوناعشاوبًاكلاروا2كاعإبكاكاكلالاي

ةينكمتركىمتنسوصايلكةيرعاثوركأينّلاتقوسارل2كوؤرماطعهصكت

.كهيمنيبياساكتنوكوااهتاماجيرول

روغيككبايلاوورتّلصلفروامتتيتلاممامالوZكلكاب»اغ

فيلاكتلكناولك،ضتراركتنافةعقلغنارانىفوص

ًاشياكمبلهينويكركنايركبّزمويالالُجاذسوغاُي
ىfعياثتاسوايف2ئكتإذخؤككناايبكلابا-ةتختةطريسولّث01

اوهأبيوككةلتكمسيرفرتووينلِهتاّيمولعتبعلاطاكس1.هتيؤرل

لس-كروالاجرنمكبوبعرممزنارفناكيلملثرةرتًاميوم(يونيذنـ

اللاصتالكعُيانمويَجاّيمولعمابياهتيلاعغضيبهيتحايلانيبال

ليدلبلاآرقمبازمبنكلواثل(لاسيرييس1ءاقتقوشتم

،بيهلعاوليسوعشئكلاوزمال

ةدملطكرصرلكنعاورتشوتشوككروي

ككرمعرل2نانكـإكقكمكو

ككاملوباكرلابهوتبكهو،نزوشووةعسوايلوجرلاهووايلعسونأ

ايكويع1ميريزقبكيب___يلاليرس11الوملَاَعكملؤت

؛لكتنببيبخركتتابك-كتْيَزفاخقلؤمليكيبياثأ

ىللا-كسم:ليإمهلايكلازياباوأياقُيَلْعُتركيب(44(30"

ىهتنتورمبعاتاجاباكواافقتتنيبفنزفلعازمرواتنارألنايلاكتيبف

ةتْيعروخورتُكك2سرتلكعكوكوسكتنعذتكةترلاًايكرتىلاالك

عىودإنىم1ًالوُلَذلابجاريتنولمع،لاقت/ال(ناريوكعاينقتكُك

سانواعتايكتلوفكأيرظنMىاتيلرواهلككهاشماضيأ

بايضوبانلايداهلا-اتيل(يفريلعُتيافنزيزاف(يتمr1فيكوكلاههابت

فنكلكالftوأاًيولساكلتاثيمهئامئادترعلاطمككسمسايلِإورُكاثلكب
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ىلزغةدينواذختفتيلكامترالكنمى%ونييلاغتغلتنقساي

ىلإانزكُقوكاينايوركَّلرول1رو.خُكةيليّتُكاكوزاةفيلرينلعّلك

:نيؤنعغيكحتةركؤُييفتكأسارواذكتايبيكاشيالومعاث

#مجّنأوrساوموركاكيجنيملاهنيرعاياوّركتنجاوتعك

ايككجعكالتئركيركيونسةريمأ

،عبككةخكىلووجالتميتكيبمقورس9رللعن9اكاورستيل

بيرفوركيكاتلامتياصبوالاسجارعشروشككورسما

كـمولكنإىكىكاتاكلورماثسؤفختوى%صاثكت

ىلإنميرعاثياروا،امكايلاباثمهيلويلبتىتمجلالإنكتلوفأ

عكريلوواقتيتلاروطخِّيَم:Mآىتيوىعيورتوصُلوبقب

لهيكىبيبلرعاشريثيباشلوغنيبذنسوخ،كطسوبايبري

ةسالعاهتايلاعاقُينومنستأالوريزوتفزسا.اهتياهيعسايلري

سكاهتايلكيتنايوراباينانـلو.ايلغاتا(ساّمتاملكيلايألمي

كالبفلكبجنرِّيريضتامُيإريتيموصirكلواثلّرؤزنيري
.ىمارارجاهّولارثا%وازجال1ةعورميرعافبتكلإزنلااركؤيملاعثامكـ

فدiمهوبيضنمكتتاقيفةياورلّسصعنايضايجناي

نرضكسالِّيَعيتيصوصُلعومأنسااملكهرازنلاومانMرجايكيت

ةيعَّيكمافتلايغبتبلَّيعاثونإنينيمجتاكييفيري
نلاسرانيلئجقبلكنتريسارّكجمتببايريدكرظنطقنىلا

تافيلّلاهبكيلَبِكيِّيكيلاعناغيوقّرُكئيهتقيلعت

لزلكلتسبىرغصلاطملكىرعًاثلا٪.ُلوبلريمولكاولك

فنصتقيةينعطلكمغموركورسىنايصكنا.هقيقُكىب

.بيعكاناضكنالخياضتدلوغرين2كنايرخير.رييتلابلص
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.(كاميربتارواهربيّرك(Rبتالأوعيأريانماماجعنميا

ىكتي#لعاثوونيكعينَّيَأيمريفنيبوكنكتاع

لكًابيترتًءانناguواجتييبتتُكبريعرإكلاسيفنوم

،كَيرمغيهيكنتونبتاوريضخُتاثملا(4ريكع

اغاجتلامكااينامذتختةنباعكلونايعسابعينُتسايرسايكورج

،هتما"ايلكتباعابتمهيقيةئنُكىتّبتريلرجنْيَبَسك

.-سيسيصعو

6xoو

رلمهايبيكيكالكتبمكملاعْنومرـيكولكز

هّبُرينتبريبكىم4ًاتخأوكعركوالكنألاوةباقعمجي

"مكتييولاك(لانهنابفورعملابنإحكلاثاعكإوريغاؤم

تاباب%تبرغتعإكنيلهيونوعكسُيتيجديركاييئزغ

ةلوفا.هتامامسيسوركتباارما-امكيينوراكمسلوفألا.جع

لئافلاضيوعاتبيللَكليعكانصناًرأرماثواكنيلكينو6ليبن

ىتانلتفلافلُلو/اياضعلوغعرفس1.كّيوابانحروكيلال

كجتالتبلامشلااكبيكةمتانريبإنكلكبوالغنيلامك

تقساكوك.كلاهللالوحتكسمُتىَّيوولكريمالبلك

،رييمياكنثلايروغنيترينيذختركنئاكرمعُيوث2ك

ايلاونايكُكلكلوحتلكلالَبلل

اًيساغيبينيكليلاعئارجم

ةّيلنكتكيزايلًايلُكيوسيع

 

 

انجالامف؛مايالالابنيتيرك

رإبيجتّيتبجاهتسايلانعليعتش%مايبوكسازا
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رضتiسرييماروفكبينمنيرشساغمبكوسسما

.جتىروزوركوزّزُغاغوافيكتبلا،بيةكيبيبيمالكلاىضرمةات
مييابجييعربإكعايقوابيككيلاشةككوربتعيوهرينىكا

ملاسوًارواخكتاوةّيتلككّلوو-امكيملارسيمارواللنيصلااكنا

ملاعحي#aوقتاستاسكتوبلاككباماعالاهبسغنإوينلثمىتاث

ايلا2نىريفنمكيديفي.ريتارياتيتبّلنامي1اننوادختال

%ئانّجتليهتجيوعيغُكمكئنقكصاقنتيتيّفخيانلاوووورلا

ياظمصكنايبسا.ايلكبزتنايباياضعليغايؤرءاغورلاكيكمتيلاش

يقاّبينَّيُنِّيَبِّياكونارواىرعاثلاتتسافيزمصكت

ىرينيىم:ريفغنيجنترومجتابمولعىلامئكتامتاووليام

ىاقريوناثلكةيقلإلإسكإسولونهباثإبكألانلاتابعوب

نلوالزاوهتي:ىراكXالوروالولإيةةسينَبرعويبو.هتامّلك

كتقسا.بعلتلّبيلكايئانثلكبلكريتاميئللا.يكتيلث

ًاّليكاكَلو.جت!إًاككِةّينطورمعكسُيلاجيلكنانايبالولإّينولواك

رارجعبيونلكبجع

ملاصتعةنجتقلازميرك

لياليباسيمتةايكس

لم2ليلنيبليكوميرك

رثكابيوغىععسومتالكب

رو.هّيرشِبَكليغبي

كئابكسمسمتيرياهوكتىبلوبيريلك

لكىراينوكتإىت9إبناكةنوشولامريغ

كىراتكيبيزّيفيكمنكلافنريثميرجتلاوما
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ملوأ(ُلَّيَبليبزنوفنل2ةَّيركالاورعاغورلاولولثنولاشةرظلا

متابكينيفىلعلينغييليغملاشيلوااهنكلايكأترتبيجبيج

يَّيِإًاركى%ًايتاهقنكتلفىعيم«(ل(رباروااهتملرركننيمثنرفللاون

ىَّنإلادتمجلصلاهجتتليلةليل،كوإكنكتماوللارئاوعلاورميغع

(لكرلاسيكاذتهاغوإ.اهتيبوُراكروغناسىiاشرإسربيبمكهاشوابواخرك

ربمرلًابلا،(لَّوزوكنرثعولّثُكُتواقئبنوموكويهتزنعيغتتاو

ملاارهبلاملى%ةئ2زبنأأتزفنللو-امعاجابابرفلكتىلامزلاعرظ

كانلايلفكتاسكماغيإةهرإناكذتعةّبتايلمىfانسو»تّلو

ةلَّيئرلاكرقتنوكبرَّيكربكلورياكَجرسملايف

مالعالاعنمللمعا-َكـًاْيعيلووريلعقومالارمااوكاغروانوآلعمت

عيويف%ًايكسناوسكَلواوماتنوسوكبابعاللككبضغرانولهميكوو(يل::

عفختومرتوارمغتتهبعُهُكَبور:نوناقورواكيركنمبانمالراهاغوإلغم

ركتوتلووي14لاّلو»اًفريثجعلَّيرصتلاّنزبملاىئامتلالاكسلولايك

وكا،ريعةَّيليفارزةثجنيكيلريلوأصيثوضتُيىَّيجرلايكب
رجإطتتتاللماغرإلكانايكصتكسيـكركوقعتَلَّنكتنطيوانتايو
م".عيْفُكبتماثلكتيعتبيصيحباهك

بارَجيّيمولعتكتيلاؤزيلكنىfاعموةفاقثلناتوربم

لر-16ىس"%كبlأبكلويبىنُبيليينأةريلرواىقيربقرتل(يروصتمو

رسواتاقتلذُيلاجنإنيكاثءاقتملسيسينيبرّبَرو،رّوع،قم

روالانيببسلا.ريعةيوعىرنلر1ريناتوربىّمنإنىإبيرال

هولببماكلك،ىريكشت(يمانزطلقتنإنوسراكيألاكوعشلfاس

(اركيبكيركزتورمتؤبقجننككيكوجىق"قريُلامكرينتتف

لكسبموتؤملكالروةلقرتيرايشوسىباثتنماسهتقيبماك

عرفىلعةلتكبراوuنآهولااهتملريتورئًاياع%الخكواهتقرو:زي

ككهاغمككسينكيتومكنزنوابرىرجيءاقتكوريغكم
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لكنماعنلابزنوليبكتيلاسىكلاهتورسرلقييكىفيكلاتـكمتنrبلألايلو

tبتايبيجنيارrى-
هوجمهوحل»4ممهمويم

لغ"كروروروكابتراع#تتافنياىfُكؤم،كاعمكلاةبتتو

يكلاهُلاييلكنعنملليّللّيمبّلاٌنبيئفثجلا،كاجينوراتُكووغيتوص

نبءان٪2عيبىتنتىكلتمربيزخلاثثعإكنتيوبنراقوىفت

ةنسفزطلكلاتسومينمكـلاباهاثرعاسببسبسدكاو)اًثوابايجاتاتك

كيكانلايلناويكتيلاعلاتاياورياحي:عبريئاماي .يومايأ4الوأبسنلا-اهتتناكريغتتوووينصتىّبرنيتإكناواشابغ

لgاويارتلاهلييوبماوكواَّيبارتلاوىراقنألكبكاوي
!ممءالكالطرملاعواثكوهلاهتغاشويلًالاعنكياثرإروروالاصتخ1كك

هنلعُيتبتتافلاريمأًاررونيبكئثيلازاكونريغتّبجهلامعال

ينيشكيسءاقتيوررنيتنكو2ِإَّيثسإيسكولانسرأو
كنايسواىوايلَنيِّيَرزَّيوبنماثإءاغتررميفوأاللافاهُي

. مّكجتبسعيطلكاونيزىعايبببيكناسرإكلركيّبضوريغمالراب

ًةايليوروت،يِّيُعىأانطابلالّوريدتررسلروفزروبببحتجلاسلك

يّلي.يرلاوسمضنالينيتواسمالكنيكلَءاشإككلعيلاتنع

ًاتوميااتموكورالامهاثيجرولاتارتتهليفرصععنفسيك

(ًاكابتنفلالغعطرـ1ايرلاتطلتتغايفّلكـِّيؤنالنولث

يهوةيقويزيركزئًامىفنًاوروائك

امَّيعيورتقزئكتنايروكتاملهوعيغيكلامكلاّلكلاي

%ألاةبواورلال:سrِعتاتكاماياكوزارلاهلاعتنوميساتساجتيك

يئانثَبامييبيرىراضت.اقإبيكرتيغبنزلَككهتنم
ةَّيتُيَذَيُلَّبربانتإيهرينتنوضلليباكساهلينيبي

لإbييةمينتتافنتريسناكاهتانزكصبيناىن2كتأيةرفيك

دوكسلّللايكسوءاثكب%ىجZكرورسا-اتيكيبيكون19َرىسك
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تلاوىغاعملكوكبيجيتسوهس1.جتقكامىكريوصتكتلاهُلوب

مولعيغتنونكمولعلالكنوذختروزلَتإكماغرإىتَّيوبارخ

ريض\كايتوبيكوعورثىيلوزتفنالeبيكىقلأنيب

.ذكّيركشاوبمولولعشلاندلككمإكتيقعيبيبنيناعت

سا.يركتقيخبولننتسموروي41ىتاتابوىيالًءزفيكبا

ُلويسلاةميقEتليسصرمتاقببماوككاتوبونمريغبعرمي
بيعملكأن(لfكوااهتلمعمالبّيأرطالكلاوايلكتكامكاومرييزيت%

ةُثيدتيفتويتيعرفىلايعاروزلوىتَّمُكَياَّللعيف
2دعتكوجىفةَّيكٌريكعتتامكىأالرملكمهنازالامناروالاواييكرضت

ىل::فتكى1يكاوريَلكنأذختمنيلشيفروزكرناثوإ-ىخةنكاكب

هييايميغنوطبضورلوورذختاىلااتلكىفالزنالعإكعزَكككوبُكو

بيكككفتلا؛ريبكالبُيمويو،هيبس1،ىقتلراكفـّيئيمكاْوغُرك

بسكو(يبقككـ(ي:لايئاممل:تياغرإهرا1لاونواةعنامعكئو%ةش

ىكرلأويلًاتإى%صتبس-ليعوجوملستسابيتكتتزسابسلك

/وعىمتةمثنكسلامسكتايلارللني1ضيتموكبا،اقايملانميمان

تبسكيكىريوئوسبجتتكابلقلاغككسجتتالىتلالك

اوبريزوبايفُتnينَكَةاواتإولاكنتّنزنىروبكروف

انزَّيككيغتإلكبتيورنويياوريةليبنلاونييوَنوجايت

ةيتّيتَلَعيِّنِإييسابعلاتويبريتنيدمنيبنوزرك

ًاِّلَعامَّيفمونيكبوبيئكتيريرييركينويىتي

،يلوصُنَككلتمميامىدميرسائرليبيتنوجّرَذَتيِإستيك"

ُللاةمجنلاناايجنككنهورواىتلراكوبغوننيانتنبينيك

.اهتملرييبلؤتلفكؤتكوارس1رم«لاكىمرثمساىتأ

ميلسوريمزكيلوبتورث/سماىكنتسااجتبقلعتت%كبواورلافلًةلامج

كيريعيكرتلكتالايخظتلايبلًاايربكأترثإؤكلامثرومصنلايلكبجنت-
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ناقثتبّتلتوyrيبتسماكاسنكراوايبجاهتناعتإهعىلكوريبع

لمتبسانتساي-ًايرتمامويولاولاانناننأىfرr:لوقلع

يوؤمهروايذّيانيبم،اريفيلجيباديعتسانكقينألاءا"
ةأريواضتتألص1لكلاّرمنالزنتوساوساككسما..ةكمبليغملعمليتميدك

اكوبايجتيلعرفىكيباجياسا-كتكبتلبلطتةرظلاميمك

بواورأجتنتولسالّجسيبلطماكنتسككتاسس1-اتشرينىrلاوس

وَلنرتقباروزيبَّلرًابرواىروصعمىلاَلزنريبسااتإل%اهي

ماوعرمغكضتارتسالّجتلمعببسالصاهـىلترتلاوضنلعيلك

اياونلاتميصولَدَبتربسوّنغةرايشواذختةككسينقلعتركؤاكت

ميهصتستلكا-(ب/3ةركيبي%2ـلملكنلَءورروعىاضغاثمكاصت

وبارتةنصإىةتّلفتمكصتلكنيرعاشووكلاكانساليبابانب

ميركّلمنزتتيبىروعّزعانككتتساراّجتيرصقلِكىفنييلاين

ليبجرىكىكيّربريعاستانبفقةجتبسيغنيبلاهمجنهنكل

رك.جتانلالامعوضوموراومكتةقثىعاركزارملاالساروابات2%اببس

لربتلاهنيوالكإهيبنiىراوايبواجدكوتبميتآلَتاقببج

.اكيولرينىمغلبيالصاعلكةيئيادترِقرفليكرماِئجتتوسمالوا

تانروناكلكرم:ناناوجيفضكىروثبيبينونساياسا

نايعرتاهتليناكةقئالملاتوصريغرليةيلَصَتُلئايىأرلكالكاقتألاك

.اتكيابارينحرطىلا
.يباينيكريرظنثلاىكاولورماثروالوفنع1ؤورلاككسعيبايناشو

و72%َككامايككال(لازتاملكراصتخاستاروا5مضتًاتتهييواهركتالبإل

تبيليرييكيهتيلكّسكلّركككةكبدلكلالعرعكزتوبيوونلا

يكحيلريتايلارتيوصتأربواورلابيكيلغلكتتسالمكاوض

هعكبسانيفنواىتاُلمكتمبقرتلاّزن4رتّيوُلاكيوتاتإىلإل

سرقيةينغنانماومورروايزو،ىوتنتيركاتاوم41الرغaومهنإ
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لنلىكوردترإبوعارىرعاثلكمكىمتًةتبتُكَّيبقزتاتنلنركت

ءاكتلايخمكناجةكربنكبيصتريرتاتالروياروالوباغرإ

فلكينلاجيلكالَوّويغوقرفاtyفزوتعوتبيترتووايللايكنكلابت."ملعتالا

وبأنكروااثابع:ىكياقملسُيةأرملانإنىتنواتنثناياب

ةاننيباعسوامايباسي:عيانصوكمغكتنسا-ري42َلَععمضَّيوتارثاك

مواقتايلكتيزعثىّبـُكبضلوضَأرَجَعلايخالوكيكنيبُيبب

فرصئتعاشىتانزآجهطاطغأكبواىكاناينانتموريبجلايتكي

نيواسفاوتكنيلياميتبيصعُيئانويساَّنُكرَبريكلوضف
%لكّللانولغازمرومامهاغيرلاىقلتاملكينبتوينزفلبتايصوفصع

ميكيكربرايبيككبيغأبتاتكوواكعةنيعكتجالكلا.اتيكاَّمُأ

.يل%2تمبيزلكتقبيتيفيكواتيَبناِنغُتوىركيتناع

ركم-بيوةكماككلوعتالوزكريسببساماياكاكيكمربتب

هتلإنآغنيبجعكيرُتيميلك62كميركهنازمراب
لّجبابانلومرينلاكيإسايالكسا-قّيقوريقوت،روعاررؤسع

مفييكنُكييكيزيتعيفسوغناتلبناوجلرستنتف
جتنتومىفيمكور%كنِبكتبجيككججدمَّلارظلكروأكترسكتسسو

نيكاهوىميكلبلاركذغيببيكريمنيبلايرير

%ىكاككرشيواريكبيعّلبَنَكينس،يتهيبورَمجنيريبانرع

كلاسمنيايَيِكاتيريت:لؤوكبعازنكيعاغليبيبنبةيز

.جيِإَميتياولاريماعكريبةككضكميوبتتتتاب

تالاصتاعرفغزفوّلارثدتموكضكماهمانتاّيعابيوا

كنبيشكياسيرإكاوكثإروايانتشيبسايفوتك

رونزلًرييمتلا-ابابرفلكريبسكشيركتتيجليريتفيك

لّثزنورر%رينآرلًايكيببضنارغواكيبيكيفيتىريةتيكبوا

ككسينىمرمارواهاغتبإكاوضترَمركز.عكنيرربننلوملك
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كبيكبسبنارتاتاهالكلهللكلور!إلوعلكيرسوسذالوفازت

يئِّيؤيامنكل.كختلاقتولهابل:(بنررإغياصووركيكلك

،انمانيضرواتُكُتيبكُللمعوورلااثو!إهاغصا،كرلالكعيرن،اهتلاخ

رإسكلورملاةعاًيباونكعرووتملارلةعلئاوسئُكوًارينلوبعرتحمسانتمالال(نلا

بصعالابلبرييرومسيولكلاتغتال(نا.كيبثكتلاييسواكآس

"ويبلجننممجكس-ِإَضْعِعاروالايزريتوتىبلنلاضنكاربتخت

نايروتأًيارواىانبككلاجتناسكوايريثفناصتبنابنللا

.رييرمغيكبتايّربكاثنايبوسلا-جبلتل

اعلمشايبجلfجنا"اعلب"ايصعوتلومفن

تيلبيريلركتوانيمكانيكلاّقنصتا

ايوولوتاهيكووغيوأل%4وسنوتاكوُلُكألاليربجولاصوالكروا

تروبونغنتاررواكاكلاوجتتلكَّلراقتلgliصلاغاينم%ابضي

كتبًايمويرمعتسزّكضتكسايكنيكسيخروخاغرإلحت

دِعةَّيُبتبيبلاثكتُككيراتيلورعًئكت%تمجككارهجتالإ"

واًيريبكاثنايبهللا-يكلاقتنالكنارينلايملاعكتبجولك1روا

جيكلاونغرواىقلاصيضرواكامنإنلكلرَبتابيتكتعلاطمكرك

ُتـإسلايككاهوقبتوزملكتليخزيكتإبعروالكككعزف،مج

كيزاغلّلابرلاعابكَّينتبتبنلنانرّمتقّيبيذتم

ةيو.هاييغريغتاملكنُكينعدوفرَّمَتوىتبعوضوم

لماعصانمبْنُكتكيبياوريأكرفيلنرييمريريشننوضا

اًبايباُجارينابتسودُلورين

اغالام،ايباملا4اًبرغوك-ًاركنت

لّضغلُثكلَكتراغاجتتتفذن-
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اًبَّييكْيَبايكوننميكوك

ًةيآيمالكلانسإيإكـوًالكامتمع

اناتلارم"ىكلايو،اينيلربصشايارلاو وب(هبويوهم

لإ"عبطبونايَبقريعبس

لتإىوٌريوواذلىزكابو

وواينكبيتوارّوسيورتلينلاايابلوفوكلزفوورًاللوصاثناك
انتبا..مرويوهةي)(وهو

ّيغينيزةبسروانيبلَلنلعتتايبيلالمكبينلا-ياها

ةاقضزتبنلز8يرعاشيلايخكنا.بتازيزعفْشَّكث

اضنساملكاتبيغنكغولبىعابرواىئراقتلكضلازسكتّيرف

كرِّييتنلعُلِّيبّنّيِئاتنكيباسleؤفيروانكولك

.سُيْتايخيكناثزللتويتتسنىكابماكلكنإ

هولاتيرتقوساسريغرئشاغلالوض-اهتصقم%كتبساكلاىك

معهتعااليلكلامر/4نايكلاىجيرعريكٌرئاككالاتاوقتاوى3ءوصخ"

ىليماف%رالكلالّجسر.كروعتيلكلَّدنهورلاّلدتتتابلrظُتلع

تيقتلنًاتسمّبعىكورياكاينوتيبوصعملكاركاتكميكينيوجت

ّلاليسليورانيرصنئواكَجنيبلعكمإاكوزاملاالؤّرغ

اّباياضبلكاكتيفيلوضيبعثعإكطانغاقاسريتناتمبنتوا

اتَكاكتروطعوسكاملريتاوتعزوتاتيفلوءاثنأءيجع

نيهجو(موصهوـصهجس

.كُكـ24ايبيللوريثكخيرعاشىفوبايكوريرتّريبيان

د1رباوخنلاوصنلا.ىت1ًاليكيميكتلوزتبسنامنانكلا

ؤصةبكصتيكبإخناوفنمضتوزغترفولوصيوضتيبّيينع

دغرصنَّنُكّنيبنواماعكتبرهو-ايوارسانبال:لوصفتكىريرو)لااراغوا!اًيباوك

يتكبىتاننسوخيكيرإلكسجقتاؤيكانحرثائناوتنفوصت

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



63

ل"التريونعاثواكنتاويلوغييكتقينأهوهوالعككسلااسيةمك

نيزواركبكتلى%واُلَّيبانتبتلالالقتبجتكيتيناث

هّننيالزجعي،كننأبرينشعييضتبةيهتنتتناك
ربواايلاقتناسجولكعاريّلوةنبلوهأ.ىلf4ليئوضلاًايكانرواوو1رثرك

(6 ني)ككهينأبي30

لوساقييكنوصتيبيهتتسمركأرزنيالرتهاينات

بنكعاشلكلاوقبتوصنلا.ريبكيكيريكابئناملرواورمتعا

-ويث-لاوشرو2لورلابونإنليابني2كيكتإيألايلواوينوُّيبيف

يونعاثلجرتةربكيتلينواناستبينإنوللابلبلّلو

تإيبعاؤءاغAجرولماوكرنعنربينيكولرشىrZكتتسو.جعت"

مكاقسينتيولرماثلكلاتنوميرت16لالّجعلباقككضكرإلك
ةتيمكاوكتناكلانلالولازكتبعولكاةكسوؤةّينىفوصورواهريصملارخكيفيك

لباوارهلكيانلكلاصكسرابروىكيتكتاهلهألبيتإروعنال(ث5هو.هجت

وؤر.كخترئًاّنككناسميرعاثيترعاشىغآيزيُللابكوبياكنلالك

فيكبواهتليوغئاشينأايوكلا-يhهتوهلاشر:سوماغياكك

بتاباتملكتويويوعاشألامئاككا.جيلرييغتبسَلآيقيبىؤش

شومنتهوريرينوجنوبيريزتهوينارينايصعنوجتكت

يثوتغننكرابًا(َلالوراولةوالتابليكىلاةـيواّر1ريبكانالوملريب

ء:بيرغيكنا.بيجتوري

اَّيورمعبعرـفتإًايدايرمرورمورلاريلَب

ايكرمجك1نوتأفنرطلكلاننكرب2كربصتناب

ايكوركوساكيتبآ(اكرلاملأرواه1،واراملا"

ايكورمكعرفوسوسنمُلفايلكشكـلوبنوا

اعتايكلكهجوتاباتيلكيميكنبت
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اهتيبكلعفيلوأوطكلضغـناصغيوللربا

اضتيورتى83(سواكنبايركم2%هصكـهظكلاسل::

اهتاازنواكىمّظككانبألا

اتةاننميّوتيجتييباب

اقنأوشريهل2كرحرللوو»

اتغئاقتنلوىمرمتعّقعي

اهتغابيلاقرملياتإلًالوُلُقَو

fىركأنمكيةك-اصو%عوربكلكنوىبابتلاّلستلوشنيترخ

لكلعجتإةُثكمكتياعرطلكلالواهيدتسم.هكييوضت

،بسبككةنيرلنلكرتّبعترَباطورومكايابينةئجقتي

ـهبَّللاجريا

اكةكةترإولتلاذختاوقجتأررهكررمورعاّيميكديكاكترسك

اروعكوكيئgكيراكتةَلوكتنااياكتيَّيلك"تيكرلاو،ُلوب

،كللَعةنغإبمذختتكالرلاوةنامضبغيوازلريافلكيكعازمراقألا

تيجتَّيخترورضورئًاَّنكًاقعهاُيذختتتاقلعتكناكلماكت:عبىَلاسر

لباوانصابباقتلكاضيبَتكيملاعلاكيسورككازنياسيناالّجع،م4

كيصتبصعكّربإىلكووتوتُنَّيبارختلاطلكَلوصتلولككلو:رمروا

َّيبوتتككةيصوواكيلإورواُكلايكمتلامكإريباوكإكغنوو

راوملافصيبيعك2كريننرّيلامكاربككطفنركلاكسلورلاعابةَّلَبترم-

كنينتعنُيسوخنايكَّيؤُمكرحتيابونكتغييننع
يُهْنكلرrعككفتُكةلولامهكيحوللّزخيكتصرواتموكريكريكويلكب

- - يون٦٣-ساولاقتالناسب
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لؤافمكئلؤملbنيروماثضتينبلكايصعغّونمككوع
ليباختجتلةكبياكيماثكتبسليجيبسماذختأرماثجgاككووكوف

(يكاغنوانعتنؤمًالًاتاّوr(ولعمايا.ذختضتويyثولماروابلا

عّلاروالريتقالfسيننمسماًايلوءاغيكت%شويتاك،."%

هّجسلتـ4روصتلورإنورشاووعىلابيتrrقرتلكَببوادتبمكجلاعت

يrكبوضأتييضتباكبيةكتبكسيعتم:ىرعاشلاهيلا

فرمةكباورواسباثبميكوايكيبمعولليبروالثايغب

تَّيويل(ُلوًءليصفتيوكامنيتاعكاوبيصتيّيباكودنأ53)دسىلا

ليغعنايقتةتبى61ماستكإنيـيكوايكعترياسمكروعىع

كلاسكواتروبةنيدتلاينلكروفيلمبرمتساى7ةكيىك

تنماو،ىئإراىؤث،لوفزنتسيغهوالعكعتميصتينايكنَّيقتس

رش..بتاتيهلايرىلاابيكاكارعليىئيبلاعرفىمعوايئرم

ههتبيهوبركّنكيانسوفنىم

نإتإءار:يلينللرابتعإلابهيصتيٌرارعنويع

زاستيمرينلوفىعايتّصتيعتُكُكبيرجةراقلاب
،هتايلاتًايfهراثايمالايبونئمسلغا

بو%عهميمعتكووكريتكلَلِكل

الئلزغييبياتيشلكلا

كبهصكـميمصىلعغر"تكنيلكبواووراهولهجتـةلليويتيكتاي

وكتسفناراتمالكلاجريزولاتبيfرُيوغللا.توريعت

كروكىًارجاتلريضرغيوواليًاتإبخاوازمeومثناليّيراس

لعييمتنبنلكلىكيلزغهتاتسايكنيوكرفحيسمبلفب هورامواىنوبلابيبلااهجتـّيئبيرتكنإزيم1عكارواىتفع

بيgباكييلايمالهرانجحليربجاكعتريصت.جعنإو،للزفzتل

ةَّيعgفىاىتقينإَكيلكناريعييضتgفيجاجتَّقوميم
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سيقئ;ّنك:لكلfُةكتلوغُياجتةيئايميكيزنلاكلارغبهرتتو

لح=1رينمريخ(م1ًايبايركريتَّيملاقلستولزيليزترإنلىلا

،كيعيامنامءانينوكتنايرورضر

بيِلاَجتلمينكاسيوصتناوُلوىئالَبنيزهعلوفلا

بلكلكيلابيلاوزكروق"ايباؤمىروفاكبينموروي

كُييَعلْيرَّيكلوفلَوعضاخباوسويارتربايم;

.بباّسعمينكتلافصعبسكهتنشعيامنايكلوأاملمًاصوصخت

كُي–لضفأينبيَّيتميجييونوزاريغُييشلكيطبرم

بيجيلتعللاوزَّلكمابكبتملعَصيئرلؤريمتب
(لرمهكانأريعا.يميلايابوfبيلكلكْيتامو2َّيككواثإيr"رتوو

5=راكنطريبكوابيونتلريكواليبخريبكهـّلكينيمغلَّللا

يؤلي2تيوكعاًيريغتيكحيهادقعهرَّدتهئوزغللزنري

يٌرْيَنَّيبعيئيبنوكيسجييتيركنوي
%كيكُرِّيغينيفَكيَككابيكركاليئرايزلاير1%جتر

2اوّبيغمنبجوتلّلاّيلإوابنز«ًالاكّتككيلاوكيرعافىكُلوب

بيِّيغيُلرَّيغمبستووكارمبهلهوروانْيُكِتانفتفنمببكري

-يفوي

قافايكانوانتنَّيسركشكيكبزورـتتزكرو

ةيكيساجةوبتضيبنإنّصنيعتيقتملسملامعتاال

انتيربنكيبنيرَجييتابيتاميرييتيلاوتتابام
منرواير"تلاونكرقلعتتلكازناتمربنيولْيُكٌناتوربريني

لكلابنكمتاكوارم"،نيتئانآلاهيكضتلليمال٤ةثاروزييٌر

،ساجعإبلعنمنسوخليكظافلاكتننوىتاف.ينتريرومأل

ىلاروحصخَيعىف(تومقرتيفسيينإنَجتَعاعإباكوزاملدتع

لضفعورلاكيلاليزوضكتاهواكَكيلعلافمريبكفشتلافينعويراوؤر1
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ذتيو(يراغلبلاتبييك،ةكيلاعهيّيمَّيَلَبَكمغُرعثبيك
لوفأ.بتنتوكمهؤفلرأبعتثبلَلنتمتامكنانك

ممص=»ليريمنقيتواجوتمصهويكتشيتارثاجييرعاغودرأًابجخياَكـ

.يكينوليكمونرمغُييكلورغ

اكنراز2صتاهيالوملبيجّبلتكت

ملفزَّيمرولباتبنيبلامجننم

اكةنـيوسيتيبلاعلكةيهتب

ةنايخلاًاركسونبتإيموبك

اذُير%مكيرتجتايكببعليايإلذ

بتنإبموبنهيبتراويَناَزفنبج

بـقربنإزلَوعزبكُكىزبكوكيا

بتقرغناليكساوبتكتـمثُلوكَتكنتنريك

ايلايسنهترتتسروبكلامنم

هعىُيلك(ي(لريبَولَرالولريبكيذتنل

كوركوايبجرواىكينسج

كورلكإتبواكمهتبرإ-
مهناهs(6)*.هما(,."ع."ميصع

لصلافةلييعيواهتريناكيما"Aناكزومرعاغرومغوبيكهكسلولا

بوغاناباياييئاءانفلككناتعكرنملاليتقيبيركتوكرك

1إبيركتُتيزمبلكنزلومريلبيركوعرلبكتريتصاغاياضـ

هلىكإاغراكجةتوجوُناكبلإو،ككيوإ1غزرتيِّيراوُكْببس

باونلإلبا-كـكتثوؤدكيزتنوجزرييلايكيلإوبجوال
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كرحتعيرولكرى46(رميرلاايراًرقمراتم1ااوكلَكنسلورلافصfك

لايfكرمىزاهلواناوبودراكيرونرؤيايلاقت(ري

اهكنلا.ككفتنكلانمهنيراتيريكيت،عرفى31تيكىفتع
كك،لايلي"ليتبمىلإنلكلريييتسيرورتوو!ينبيميضختناايل»

مكغلبيكيفهتنتويسانتبيييييييييييّز
ُّييانتنيطوناـ1ُّيتَّيَجيفكيبواجتونونبي

.!ُكْيُكرشيككبياتلايكزعيربسيئرهب
وللولابحايلكـ،اكارناللاملايزير

ِهَليِّيَبوكريتيلكيعَنَّيبي
مسحي2.60%

ةيسنعبةليمكّيبيريبُك

انلكنعاتنجيلاني36ود،هييركتو

ًاتيبم،(لالاكتللرياقترانك

اكقك،نرو،"كيترماي

ةنبلوأ.كحتّريتتزّيبينضاث،لصتبسنوايكبمكرورربع

%ةغر،كتييكىل*ىكانرملكُكلاّيباينتابهب

فيزمنعلسارمهّجـايومعئانىA(ًالكاهولعكورأبعتمسريهس

ةفينعتاكنرييبينوريب،ئكتمrبيrكيلإككيت (49)

كلا-كتختكسومايبيلكعيقتريهلfرإوعًاهو..هليمجىAWا

ةنيكسلاونينيعتينورجيتيبيبكتٌةقنأومـلاملاولك
اكيميؤصووى41.تةَّيعنوناوتييرييت"حهنم

ةعينلكاكلاوةئيبللريبنّيبآينيجُهسfمسياشلاورعرع

ُلإفيكنوكلافسوُيابمَّيوصبلكرلاو-هيناملانييمروب
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كتينانسوماهيتمجنبهركلاانرزجةلكريغسمهتايكك
ملاعهيتبكتتضباوتلانانهتياعيككي.ًايجهيبشلايع

نابيكيجئاعوريخلiتنييضتلتإيتيبساذغواعمئكرشئاكلا

ّيغنَّيتيكُيتكواريضكترفنييقكإساركإلئينيع
ولكولوكريبكركّيبألللايكينويماكتتبسكيآلاَّيَلو.ىقو

لريمرمعررولرينايتقوؤّرك.كتيلكتبيصمسيالاذختضتلاح

نَأْفوكلاىَلِإَجتلكنigىجىةلّلوتاهوبمكيجويرنيبعاللا

اينيكرتاسكسوُيرمكرويكاسلكيمبوس2م،لءاثو٤ةعاسوراfلاوث

ًاكتيلوطناصيالكريكسيربةنأتلكتتساكييقتبتإل
-. بعامكضنسوغأ.الكت. %

رينايصبريىنامجعلًالامايع

النلاغربمـموبييىكززع629

بزطلكوريغيسوارمغكتتببسىفخقامقزئربزولتلامللو

ببى2ترَّمَتكِلِّيمُهَرثكيسوبٌلكزوعةوقعكمت:يلي
بساوزككِةَّيتويلإوسrويلكتواىكزيمارلاُّيُسكرترييكقجننايناوغ

ةيليعارزّيكقرفيفراويايبوروسنشتوايلعترمعيتلا2لورملافص1
(9) عيؤغنيكارواى عرنوتنأrيليتوتو كتبمىراوووأكللكانتباكت

كلّصكبانلَبيّييغكةَجيلستاليتشوبيتنآى%كتى%:يك

فيز81كنا2-رلورلافصاوعإوث0احلإلوانتييلوخارواكوزتهايم

رواوييتوراهصكلزنأويلِّيلاقتنا(ميجونيمولثكتراكىاب

لوعنيمسيرتةرشتنتاكريمرييسييتانجيقاريتئ(يع

اهابيسزنياهلكيامنايلِإَرقنىفرصييصابريتليجناف
.هعاتفىمfالويكاتيكويواهكنلا.نييقالعيبايواروايفكاى

Fلشنيضرfريغايسماىتأيو؛نيلامبروتنيbrtنلآةلوي

كعبماينعلًاتإاكريغذبإزفأوصي2وفلأنكتمرعلك
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َّينوىناررفىلإدبي،تعنمنوكسروابلانسرينيكرع

لكنسيىرماثلكلذسريغارماسيقسرمنكنالب.ي

لاعبسوايريَكيزلانوراهريمألاةنباصمبحىعيركيبلك

ايببسجونيكاعٌريأتييجيريتيعمَّيترُكييجتىرخا

ارضنوايليبكتنيزتناناو2ليبوتلضكملكيٌرُكسوفنءي

يئزناتنلربييكىتفزكتبكوكتامكبعرسا.ُتـًاّبتتننايكك

نابعتلكرومككناناعفنيّيبيبروايوريبمتسبّنزاونيرتاك

. . ءىّظنيلك

ّينكنابكنممجنتيتلاخيلًراهصيبيضييت
سُيعبgُكَيلاوتُكةليلوبيٌركرينريبكنألريضَّيومورعمجيكنلا

لييرباجوابتكعنذستنطالغيوكيكيتيإكًنايئيب
.ّيوهببروارورلرلاّلكنسربنيرضاثيليتوقنكيلرينيالّكجك

كتُهُلاهلكلّكسناغفناصنزفلكتاعناوكتنتسوتريبكيمكريقثلا

.اهتيجايبسمّييكاففىعيبـُكَّلع،ًالواسارتةرايزريب

لوعراوكّيرغنكلايفتعضتؤفاغت%كتبمكلوغلكعّربت

انتُلسامشناروارمنتسيمنإننلاولبىئاسنيصيتاهرتًاريم

كشقيزرجنانوفانتكتإنهروىوصنك:نتلكنإبلرىفّنَلوبن

لالالكووغربنزَّيكيكاًّيمَّنينيرومن.جعاّيمولعوريسي
عنوتبمرايعماللاسينجريىكىمنإوقنسوخأعنطى1ـبترم"اضن

بــىعلكبلملزانبهــىكلكباحنيات-1

هب-ىكلكتكلكؤُيكيكايكلكبكس1ّلكلا

هت-ىلبارطضافلكتلاصلوا"امبروكسارإيلإ

جتىكلكبرثتصئناسسيلوهك1نإمغكّالي

متو
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كعورإّرجيلرينركولو

كثياقبي!ووضكناتيب

ةكناويإبَكيباوكبنديyكت

ايلملسلَوَعبئًايئيبربيوينبّرغت

هيئًامرموبرشوخرايبهيكركرمكـآرقن

هيركافوباوكعر1وسمكتضتكلكةْيمي:نيتع

مكلورلنآرقنيكلومةدتلورياكبازعالع

tوه باقهتيلغتيكيريايوزويك

يكايرًانايكرتنملكيف

يلَصَبتاتبيكرككتايَجاتنابقثضتادجا

كارعلاينبيجر:قرزكترت

اكيناملاسلاًيميركتكال

لازنارب،تكاتنك،هيمانتماو"

يكبلاعببسبضرعتزترمت
و.اقبمولعرينمِّيًابدتبيلاكراكنآلاعالالوكريتيضاعشنابك

ّيوركلّصَبلعطاباكي-بتىكسيرفهلاغفزفلكإبوافاكبعتروالايلا

- بيلطماكسا،يلعسوككتانبوببانيتقليُكَلَبواروا

ّيأىمك%ألاكسيبابيلكببنبنإنسواتناقتنادتسايـتلكَببجلَبـي

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



72

.اقاّي:رينلااتنوريغاريساررواهتتكريبوورالوأونالم1ؤاهمُيهتملك

اهبيفتكةتيبيثتاموتاسلييب،ينوعاثلوأووروااتيمزعااللوأو»

،ملؤينكسمتنيابدجمِّيُقيضًارمنريسجتإبوجركاكسس

ثوكيبىعضتنريملكيروقعنُمْلا،لإ"كتباربات،%لاىلاكي

ىكنيويردتيركبرمهتاوكزيبخ،ةلانانساتال

ةئباروادختةتكييوورأىميغةتوارلاغسيئرولضانكتهتمك

هرمعنزامتقابلينمريصيباُلَثَكمنلاكّكضتيذلالال(رينأل

روإلثمخرايب،ضقانتلربنا.ريماتبستغللابقابيتامك-4
انكيفواكسللثبمت"هوانزاgركبرس،ككيلكبابلاالعناريارتملاو

اتينالانواووىلاولايرواوركفياكنلا-كترماثكيككلوأورورلاروا

وفّظكنيتحتليءزيروالزيلانيميرعاغنوبغارريلؤراشودلا.هيج
روغيكنآبجروايلًايجفنكيفسيلزغنيلوبييتيصع-ك

كلاعنصكتيبإكركذKس.إبابضلاغوبَّوَّتكنتتأجرأ

تيلالهثوإاكميوامووا}زمُيلريبرتلاليلضيوبلا،وارخككص

رتبي.ليكئنريفةيريووراهورمركىكاذتلوأرواكشجارياملك

لووانكىنصيلوصاثكّلدزميابإساهجاوي1اليملكتتوسعا

ىلكتنتالارتببسايانثامهداينيعتلإكنلاُلرّركرياكيماك

(4 ىزم%ّرمتسيروميتيماالكميكسبريسوركوسويبانرغبقلام

هيبصكستؤئاعك%م،كناليسوركخياضياذلتعواقيأمت

.ىل#

وريكرواIؤسموّر2ـسمارّبعليماهيبسافز2وكيالاوماثو»را

ملروالرييمربلكنعفىبريسيلبواوينايكوولرص1ليك3ايًايم

مؤمwwتيبىنباكريشيوصتلكناقُيُتيقلاكابورواغم
بوزَّيَزَّيَزَتَّيَبَتَّيب

مجبكك-اهيلإميكسريلكنبتاتبصتمالككاى:الثرماوراقأ
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ىسيومرامأ.قلتويكريشرتلكواشغاتملاَلازوبىج

تـنلاويراكيكرـُّيركُل:لأمبيزوبيممغناتللاتسغ

رلواهعيَّيكينلخياتناثقايلاةريزولعيليغا،كوفتاو

رويوشنجكليكنبعتيل2ريانؤُتيدتميعا

رايباعتسمWeطيريبابُنُيقئارنيتثمووَلام

6يئكمالكةنورّمتست؛(نك.بـاتريوبألاعازإلىكَّيمةنرـ1%مج

سلاكككوبايبمناتمهينرمغيليبابانرAكين.يتثكم

ةّبَغلينوسكتلأميEاهنوىلفأوكملكلوزعانغنيكاودرلِهتببسىك

؟يبتريغلئًانايوغنانرلا،نانثااتفكبلاويو،ىلو%-هقع

ة1رتلريخأيبمريضروعش(يواموركبتلترظن"لبىمسيصكو/ىراضتقا

قرفوىوظنمُكنوكلًالايورfلنازمرقلريناضرُعلكو.اتكاهلك

نانزوألئإنإاهمويغ%كبم:kعلاىّيهنليبنبيقنكقَب

ئرُقوريصاعاغنألضإريخآتملافهكتلفروانعتربعمب

كتوكشَّيوصة{رويًابروالُتاجيابسللزر-1يروفىوعضيفي

.اغيليرت1،سارلاضفرينىfايكيؤنلوفأبي
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بابانو%

 

ياربلَّوُكؤر

هزارملايبرجكيركلاظمMرخكقُكرّباكيرعانغروانإنوررآ

بواىّزنُيروازاغآكِّرغنىبًاريبوورأعطلكرونإزنؤل1ليفوركيبزنراوتوااك

كرابتقلعتناتودنفلُكتابجاوكتريةيبلغنكياغاقتاال

ةلييلجرُلابنيتيفيلرويكريمتلاهشاعملطتتريبابا

ملاغّللاينوركىَلُتايركيدناكتالايخواتيناعىفبُبتر

بورُلامجتاكوربًاىجرياوقلتاقتيزنيمسااهنؤمجريبتيوب

هعنميوىولاريغولكراَكزغنعرارملاراسربتسوينومتب.نيّفُكت"

ىرييكزنريتلصوىرثرمويبواىعةيبتاتيفَلَورأنعكيع.رfأ

ايبّيّتكليصفيريىَذَكًابا-جسهيريبقارواتكيزكَركرجإرانب
ةيو-هبَبسان"اهع

ةE"ةقرتوامآتكثنيعاعلعنوعكستيوصتنينا.جتتملهريَّدتك

هراغابزللاكتإسايتضنصتثيازركبتانسامإورازنقياغىزغنلريمأوك

هكنلا.هتسلّوُكتناوبيباتاكنلانَّيبتوتيواكنلاِّضَبتاياييك

اننا!زوركأُللوهقّلكتتساككايككُترَكتيغلكفينصتينرامعلاقم
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لُكيلكبزيضُكَنكنلا.يباينلَكتتيغلًةازتاككزطرمل-يرنموا

ذتاينويبمكسؤبخيبوتايينوسروابنجتابكرملوابِّيت

كزومتزئاكيمينوملويويومرُجتإىrكىّلوبيمصترخ1فنك

مافسكبراكيبساذنسلوتنومولولاعنعبتكييكيتإك"

.كوبيليراوُتبيخيررازةلَكانسوُكَتاقينّناكيبةثليووبتايلا

ظفلكناًروالوظفلانقوفًاتتنلومتالكىتلالم3كربكترّوسركنا

فقتلكفيصتتبيدتبولَضُتربيط%مىرعوهواريىؤنلاييمتنك

نيبافمكلتَّموتُيواتسوّنيتكلولاوةيلاعبتان"ايايابقزريلوقت

ةئيبنعوثنييركسسايكـسملاعرلّلضغببتللكتنابككارمنا

ييىراوغوىمنيكمزربغالازروويتاميروزفينصتَّيزوريك

هتكسلولماعفلكيامال*ليكلايَكـ!بيكّرغيو/كمانيامَّيباتك

لوزورنا.لريبتينّريتافينصتللثروويكتناكونيماعلاعرعم

جيولَكلينكجكبمدكبكوازمريايفوصوالكغتررقناازنلكرولام

كبتتولسكرواجتى«رثكياكناليغزاينوصلكيفلكلا.بيعدييطت

نرتخااولاعراوعلمهمبتتّرغىتلثمتدراينكرتوسوتزغرام

نئاميوهلوسرتات"وماؤلعاينَّيكبتفنتماهمنأريضكذكجك

.يرلاتيبتبوكلانم

نوتعنتلريبوورأى2نيئّبكِةْيُبكزاروويَّنلطنكلوتزامغضي

و.تكييريضوتكنيتيكتإينريكيكنيعتنأمويتمُكت

لّززرغةلمعتيملسلص1نزتبيلئاهكرَكيزوىكرِّيووبتنيتاتإ

كاينزنكنا،قاشعلالريتنيلربيلريبىبميتكينيابيباتتكرعم

ضووبيكياربارزغيرغنُكِّرضتروكنا.يلكتيبكقوسوقي

كُكيمَجيعبراك"اوكسابتقابراَّيبابلكتالاينايفسانغابزم

ىزغَناّرضتساي،بيترك«يرعاشنكليتافمي.نيّيا

ـبتووصقتراوتاكنُياصت
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يزاكبرعلاسسؤ%يرقتككوليبيلعزعتاثسُّيري

لّنلتلىعايكبذعييكمايتةُثياوكبايرواكـنلاتسوريبركزك

هغيبأ.ييبمافةُباضتلضدعبيكيواقتئكاكتالاكو
يئيبليلبناتمويبماعتالاينيتوصبنلومكيلعلكنإيلايك

وبولقلابارترتيبسكيبوتلئًامٌلكيلسبيغيككنُك

متبكتتيلمعليمىكرواببسايئبتوكإنياكلتاّثلسمتببسلا

(2) - بايإلا

كترايئارواياعكماكاكبإةنينألاويتنإبكتيزبياسكنلا

يكتيكتيإبوراغراكسوغأسؤيلوّي1.يدركتبجوكقلع

ينزكلولبقتُج،ّيقتآكريزغيلامعينولاكبيرؤزرفت
فيكتتسياجعابكبميكوىلجتتكإرثأيفاضالالمعلابئايلا

تلiعنيغلاةريبكببلافمككسا.-هجتسُلبنُياثىfنييقارناك

هيبتض2لتليزنيبنوصناتوميتيلارتسا.ريبةكك

لاروزتاهايلمبعيكروانيلعايملاناضيلغواْيبكنلاتياورلل4ري

لريبنإلكلولبrعسواكاتريقنافينببخنسورّلك

ةغللايلانيا.ليكنيعيتعاشلكتالاخاينوسكريليغافأ
نا2انلاايسكليبربرو،لورآّنكلًارواكسو%ايجمجلكلاقتاكبإ

تغَّرِإلكتايضتقلتقريربجعقت"2فينصتبغلكل.كازج

نايكلانملوزنوزغيرظن-جتامكينروانكوكإنْياىذلوضا.جت
.اكيرظنانبايلازواجعفزاصروالاورهواينلسكباقككليكنبمم

ةاق.نيريتءإروروترماتكاثاسيكريماسورلًالكنا

،سنجلجيبوسنمتَلَزْنِئرفكتيبصعرينلا.ييتيج
-سيقامُلإسملأاهباتكتَلنك

بriئر"يعشةعيلكلنيكريريباعيفنزفقلوتفُيامتي

اتلكرييغتبريكًادعفنأللينلاخرؤمُزوكينتروابوا.جستيمب
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- ُلوgغ ازنعورأيبميلوج ركيfؤك ى%كتلاعلكبيلورايل«ريغ

اكيًاريبةكبfيكريماسُركسيختيكالكاقإونيلماعلا

جترلايريى2%ّثبيبربةباتكبنهكتتيغلاغيك

ميلّلمكًاريكبسفيضيوبهستنيانيلومأريبولكيبكتالاني

هبقعيىعيقلَّيرئفلكبينكبتجنقيعنكاديباتك

نريلرالسالال:نإزينأسالاوكأم:تايفسلفتيثواهيبيغتيةّقك

ةـوبقفتَّيَبولم16(سا.هتقَّيبيجتيفي(ةيسارتيشتاماك

دوانةيريرس1عطلكفياصتىليلةيبإلا.جاتراكواهواسويو!ك

لابقناتتبكلانركيسإبقمرلفوكنوابلغتلورولقعنشع

فيعتايفوصيكيربنبهسْفَّللارنغريبلكألناتم1ولساايئيب

نلاـلمعلاطم،(سنَّيكريكيكنابتلفالأسماعلكتتلبلّجس

لوآلكرًايكبمايككمكيوازيّجتتايايلًاtكتيلفنؤطقنيلواروا

ملِهَجيليفياثنفلكنإساربعي3.لككايالكلرزقيليور

،هلتكرّباكسامكهبتـملللاعمبانتككووكوباتكيال(1انهو-

"تشس1«رينإنيدي«يريبكاتيمهنماريبكاجسمئfeئ10

ص1لواكشإسا.يبنينيرلاركزغنيرفنميلانبلا

؛يومرينلعاكبيفنييورييتايبافوكيليتاغ
رثىعإوورأديصتساكريغطلفلئوألياييريامتنيصقيّلكي

زنيَجربنويصععافصسقكيفكي؛ساباتلوك

ىكينيعظاكلاكىرالئزيراروابولم10تلايغليتلابقاكياوكهنم

تتببسبكبكلاككناتويزليوارلارـ1fسا.جـقيفلوغنوا

نالوافِّيقزلفارواتبييلكنا.بيهريغبتارؤتعتايفسلفواقافا-

ةُكارىلثنكلاتودنروايفيأكل1رئسزيرتيعاولىtولًءاولسواامك

ي.سييغت

ببسل!كبرصووركواك(نلا،لرtيرالاورملريإبمقتلكبواورأسهناك
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كّبكتاقيقئامنيبامـاهتمينيذلالالقتةلّزُعهوركباياهيري

ثليبواليكابككينوقرتلّزغىج-بييكتمتافيهتنيزريبكق

نكتكتتلساىربككيقيرئابتقيلئ2شهارلّقرتلاانبجاهتقوب

جنالابعالوينولتكغنابيذملكوامكبجيuقولكتانيعريغري

يننُكْيليتينيتنغرينيرسيريتونمعنميس
كسا.لوبنريقمكترتقاىأببتاؤبورج:Mكزسا

راقأةْياْتكسككعلوينروتنكرُكهبتولثعورًث2هكسـعتكوىثيهوالـع

اكوزمايلارايسايببمنياكُكانبطوبغُرَّيلكتلاناكترثاكتيانوأ

.ريَّيريانأهكريباتيتاهوضياكيمورّبعل:”يبلطماكرا-وياوممولع

و}َّنكعظلكةبحمنإزنكلا-سيتنميللورتىتلنلايناملياييك

.لريفيلوانتنكت

تائِّيكبالُكيِّيإـيكرـتعاكتكببرييرصييمياش

ينأل4يلكورأنكروالريكانرّيعيلكو!ًايعواروم4كاكاسينك

ىمازمركرينيعتىيؤرزأىf4ًايثوميكوال-1ر4لثاللاهصتميولكتاياورل

ويورًاريًامتتتوىعجتق!فلكتتويوجايرثاالاعانتزومىلوأي

شتوكاكتلكاريباوباتثيركريمهتليبيتنبلاغربنيليكبوأ

باناتنزلاروماثالىزغنْيلاي.هتاجايكلابال-

جاهِّيبريغتبإكيابنوركنكسإلساكلةنتالككتيناب

نأتاميلع%جيقتةبيكنإنيبيكلاجلبرتالبولعتسم

كبيرواكسينواكبيللاريزومالكى«كمجلثتاقلعتككلًارولًةاركت

Zجنوناياكتبيباسايفّيرةّيبالقلعكساكعماوعجةتُكّنكيايم

ُّيفتعنمضئازجعتللريلوؤككبيجيبكرغزوالوغززعب

ةترريبناكنياكتإلزْيكمتبروكرينييييييلخ
هاشرابتوابميزلفَولَزصيتستنلّلستُكتيركعتملايكَّيعرشروادحت
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.كتتتُكزةرفننيورينإناكليلبرواىفينعاثكمكلو

ثلإزن.بتتسّيعامإُكةنياك(لاهنيبليبساكتعاطتيكرفينعلانا

"ّقيفّلزيفيتيمعلاغمكنورقلَّيلبيكرولاوضنيكعلاطيال

جيلوابتعمهينراكبفعإكمثفّينِّيبتيوكاشّإَنَمكك هيعrُّيبريغتي2كيكاكغراالك

أو،همرربعى:اركأىجرتلّزُعورُيار:ليثكا"عاؤ%لبواوركأ

(اليلضُيبتئورزتاهتيرلًاينبتبتببسيواجتتابنلاكاك

بيثلازلرr,لئكيوغزيكلكبةملمءاثكتباتَّيُبناةنيبلوفا،ايتىلهالضف

سوسبلاريربتلاتضورباتيمتنزوشنلازيافونيعرط-ليت
ويكسنللكتتبثعإكةنيإللكتاوزكىقاّنلاينمْيتثبس

ريس.يراغريبوورادتنىلتقُييساىقنتريفيريبروتوع

كترإبتقابنروايكاتنيبهكراشلكنيبكارواجيلريَّيكبيئك

نييهو،قكهكاكتفينعةئزغىَلاَورَألكتتساىلعاجتابيك

متبينوجىنفّجتيطبغينتلمؤيةيقيريكفيات

نكمييتلاياى(ًالايكىأتـيوايصوكيكركِةيككُككاوةجيلك

تاليكلا.تاعمابرينتومتتّكتيفتنوَكيركيتيكيريبوورا

مئاوتتريكنثكإكيبورلاجتفّلكتبولعكرتيلاؤنك

كيأرمكابر:نإنلضاّيبروزيراعاهلوعتروالوفينصتلكنإو

كظاغلانلثباتيتنبيكرَبـتنَّيييولكلا.بيذكتتتبثنل

ببسبكيلإلاككلجبترةتإىتاتكساراكاتيركلامتا

جزتنآلاال)69ر9ــعى(ًايرلبيكرّرويباللاشرّبسيتارلوغل:اتورايلاكت

َّيَقفلابمهتُتكتنلاسفيضكذيثاتعبينينميرب
اكلوراكبالكرالامبيكركلاؤأوىنورسنكيكياىخقيثوك

اييلإنللبلبشكياكرييغتلكريس-اتىوضاناجيتن
لكىوحتاتتكاتمبالوٌنكرابعلنبتكيكككن2zءامتيلرك%1%م
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.بيِإريكاثعاقتم

يكّزغف،هبنوبلاطحياير(راثرينلنييناريُارواىاث
ايلارتعا-اهتتملرركتيتسمالكين،اهتووىل:ستورجكاّناوسمأل

ابابلاCوًايعوضوموريفيكهيَبُّيَأوكاكرواتايكيمانيواكتالاين

كتإنوزمروالابجينملكماهوركأىكياهتاتلكلريىكانزاوت

الاوتيكتمموي1الوُّيِغبابجكاراز-بلقراالانعالبلاملأ

ُعَياغإرإتاملكتايلاَككنلانعونيازغنكل.اهلكيايودبيسبدلاب

لرسريةتكيزغنيتانروينبتبافتلكبيريىكانبيلا.هجاجتي

،يبارقنريزنىميّنثيلخىونّزوبغيليتقيذنلعجعكغل%
تزنكناابكلاًاتكامالسينيكيبلالرينبايتوىه،روصكاY(رمابازك

.ةعجيّلنيفَّرُزلعفسًارمع

َجيتةركنيرّتُأنّرزسيلوكيلايكتنككلتمصيوراشأ

ُكتالوهاًيملاعسوجخنتباكَلوناقلادبعواغيوايملاجُيهاشك%

يلاملايأواث.فختلوغشنيببرمغيةرملكّدلاوةيبروا-اتكهكـولألYامع-

اكرمارتنا-ياريولكنزنرواتلاربعهاغوارب%كلمتالنآّرذ

كوكيككِلِإمركاى46وةثجلfيبرعلكيلاًاتويبكاوكلرارصقمه

ناودعضوعبمةريسأونكبتقزسكإرياكوفتلفزور-ريك%

سب.هيكا"ةرانصكسيراتيبلكارواسيئامُلامتاي.هتىك

تتبثييراوككش:يوركجتنتجتايبتتبكيفيضنَرال

وهو".بكاسامايماقتنإىك

باروىكيناتيربنكتلاسوركرئسميوعيملع

ةُكلاثبضُكسوريباوصرعتيجبتبعلرش1تلكتاقيإلاميتع

%ةتاتيقلّزرورغبنإيويبسيبيشلالابيعنيككع

.يشايفو2وأينرةوا:تاقيفّلعلسارَجتسوضي-بيلكةلصتلكسع

وًاناك%هيلكرزتـصاهريستنيعةنزغىليوراوليكواعوازك-لا
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ثرولايفإبصتناركيكيكايّيبتيباوضرّي7آكتاعاركوا

ًاي#لوألونالكواوسبملثنملكيلوغككلإو.هلتهتبالقرتلا

تانوريغشتاتياءاثيمتلا.ينيكبيتاقيفّيزّيللوزيواريبز

ميالاقّياهتثاعتاورغكارىلرفوالآ(عمكثتختانورلثُيهلكعي

يفجتياعإبماقتملالّ:َيبلاتليبياورّر1لريع1روايَّيري

هلكعةوالعصكتاقيفّين.هبسانمآيعو(40)ّمتييجو"هبربودييخيعلاغ

ةنابكايَكنـيتامنييعيبعتكيّيُكروريتعتناتارىتانيكريب

كيتاتامكجتحيتيزرفوأ/4اليباتكبتاماجيكاشرشلباتىؤتبلك

ٌرَّيتاذلالولاعنكؤيكرينتسنوت!يركتغوريخيلانّتمالكبانتلمكا

هكسومغباتكئوماساكسوغاهعيكلاظمقغتافيعتلا

لاتنيكبلةلوبكتتموصعضينتع2كسالريتقيقيجيلريبوسنم

رمنينيركبيكةكاكتلار9ةْجتلكيهوثألانكاتىلاريمايتان

لوكجناهيبعاجريتاعتّلقوالكتاملكلافقتنَّيك
مل!سكلورلاعايغباوأالإوسواَّيويإًاري2شوهتوبرتتّيقتيلا

ممألال)ابوهيلاىقكعوريتأيلوالكًإاضيأايقلع%لاددع

ىماننواعتلابايكانواعتكذكهبيوبعيبلإوبيوالكتاقتيفلق

توبلجتنتس-1َّيبمثةاتكبواروبرَكايكيرياتئيهري

اكانابتلكْيُكورنريكلوقيبولساالعورزوأصبساويورلكاميtهرمثث

تارللايلباماهلتايلارت)انتاالعوانمهورلمعكضـويدتفانلايرمع

يلاغنأضgىلاهبيلكيتريبريبكاّنكريبُكرالاوضكمي

زاىلصمويغكيرينتباتىنبجييليرتكافاكذّليرع
هقتكتيجليبانات2كورينارواجتييكاشر!ُقَّيبتياهتايلآلار

ىلاروادحتكَجنمب،زلووككووزًاصروارواِّلرينلاشلكتتوسا

كيتفلُككوُي.ىقبتإوليتاكزرتسامتساكومايتالاقب
هوايلكالنلنَّيلييكسنإساهلّيتيالاقتئاكككإندعنجكلك

ّرطت قيف
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بكاييبكيوكنؤلخًةَكتقرتلّزركAكس،ركابتم11ىما

تايبا-ريمقعالمى(يولالاتاكرغيابسانتورككتاقيفروو

ُلاعُيغيناتاربلكويريبيتباتكبيكًاريبوأبتكوإريونت

كيألفنعباّيملعاي:بتولككعكأتيكالكككنكلصت
رلومتنَّيلاًافيخوسينكتزط(ينيإّرمكرواايبعرتالةنَّيرتكاىلا

بيبrعجتتتابباتيوفبكلعفى1.بتىُريريسانلالك

ثكفيعتيMسي.بعؤّلليمهنَّيلنافليغنكر!لييارغ

ةيكانىبيرَجهناملا.بعرينيعتيوصيةتنعُتسو.هت

.مسحو.ميخيكرتال

كميّرإرئاثبإلاولاورلاىكاففمابيكبّيَبابسا

كجتنتوفينعةليللااينملك2لاقتMozAبساننإؤ:اكنيعيلك

لكلاناكيريغزتينرينا.يلنإنوللاوسيAكينيكارثأ

باقلُمُكيِديزميريبكاكريزنورأجيركزيلّجعيتيوصت

(1فينصتلّبكتينمجتهرايةبوطMنلا.بعسيوسرايآتيب

نُتىنبلانولولكنتلاكتبمولَدتالاينوتاولعّدركيري

.جّعنأ

يئاقكرظنَبتيشيبرهكلايفميلألريمييقعلامييقت

بلايناينوصيوَّلرفابغتةرينينابياواهيكتمبرايزر

كوغتفاقثمكنييعتلاعبتتلوايكيفةّينيتايركي
ىكيراكلا،لريبنع/4انت((%ام؛لماتارgككلوب%ميضجك

براالولالزغرَّيغبسانابيهعاتكعيكرناللنابايلا

يسورةلقتلاًانوعنإكلانشعيراتبمكيزيليكيُّلر

هوىقتrاياضن4عقبَّيكعنمُييبزغنامكمليلرخكيلبمالكلاةا

،ثيغلايئ6لايتازمهيًامنوثرياينبلاككتصيوراناتقيقكو
(9) ( لك.
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بإلاب

ىثكايندرأ

عألاكيرواروالوزنكىلا9(لريألاليكا2كقتاكبراورشوركأ

لآيلكلاضرإبضنتسوشتاثروالغأويكويريّكبتالتيمى2ي

ايبيلبايبولاليرعاشورككبتريىَّيبيجرميلكياييست

وكبيكوتلريبلبلايلمبتىكاروايِّنِإائرليبنلامب/7/حوراهواهتسيَّلرويلا

كيوبلالامعتاككإزكراّبتيتقيتعيقرلكُألك!هدتكيسمالور

وتكلاهايكركرمنظنؤاقتلكنانماضيعوارمنعرجلكبولساويت

هكيرظنطقنىوابلواىؤٌرياهتزيترُلوييماظنىاككناتوب

كجكيعيوكبينبتلبرثريبليبيدبتبرمتإاوسبلوارواناس

ـكاريغمانيرام2مكلتكسألاارو

لوراغوارلافتأينبتربمت2كلاوالامهايتلآربإلييك

وعوyقزغعسواىكيماتريركيلرازمبو.بـيوعرلاككتريلك

يبابسةللكُتظثُلُكَللبتيتيوكًارابجاتىبأييتام1لاون

.كرلكيتنتوصللوركبلرارون2كرّجوتنفنييوارورماغوكك

تيغارإبلكلا-كجعمنبيركبيوراراريالاراّجتفناصتإمت

.ىلابياضنلكرفنعلتترثأىئاقتراىنعت
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زيفرإ1bرزؤّطوواهيف

تايبولكيتارض%موظنوريفيدباكألإيمريمألاوإًاشرمراكسيج
نوُّيغتايروسبيّليككرتينرفنكلثكتامكتسوكلليو

تيكيمننتنوايلوألومرييغولكتنططالاكووالرينلا.هينكرلّن%ملك

مثميكيروانسلكلانإببُلاعتيلاليميهاث-ُقبلاط

،قولايكاتنكلورلاعابغتيملارتووكارئًاثتسكانازن

نوايكياض2بيكاهتريإريفني!اكلينوباونكحوواريعوت

ولكاfريننيلُبوجىويلكرلاكاخرلاورلورلاعيغنيكىَّمعّنلاتينجلك

يكابيإسفتكككَّكَغتثكنازاكورلاعابغيبابولكقفاقثويفرافلي
4ناتمهبنجياببيكًارَصووانتلوفاانكقعيلجواللكيكوتيبنل

لصوًوارماعانتماركنأرعاشلاهنكاغيكويلكًاتاباؤ.يولكلإانزيشق

تـثكعولرلوملافصترمملهصااككتسغوانيَبختهيبابقتلقن

باجنانمنا.يانوراباوُبمَّيئيبجوبزَّينسلوبنتتمهلئكش
1واينهموؤاكووركاونينوبغُتنّنكلَذزنيكةاوةكرابيواويإلميوعلك

ويبافتاوُنُكسوفنيكوجنجةَّيوضتيرصلَضَتابزيوملم
ريغأللوض!سواسولاننيكا2ـملوضاارلاايلاومالاكنيتناثاميىلاملكنيب

ؤتiجتنوهتنتلًةلاسلوسلالتماعسئابكنَزربكلورلاتفصكيدانب

ريزوباوأسيجيبلاىنانسيولكعإسالئاسيككماكت-1يلوابكبعجتس

ِةشإبوالبلاونايراكيتةاغوإراتفرغلبتبضنتتسييكريبعكر

كرلوزممكغلباوضعلينركأمكايإلىاتاهلكلثكلاملياك

ه-تيوايوع؟(نكلعيمايشريغأ

يتشطللاًالّبلتاهكيَّبعلريؤوصعمانئغر(لووارتلكناي-

بابليكتياويكوليللاتيولاكيبواُلُتوتاعاشإناكذنمستيلك
:ونري•؟ةرص-سعو(ه)يحو

لرثُكيوازفنأفيريليكنتسواوعاشرينأبينتعلذلوي2كيحك

تيّزلكإلودُيارواذختكتراعرزالاهلوصاثكخينوعاثوؤةلورملاعيغ(ىكو
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لايمهباتكيفلامهابتذُكّييوتوكلكارواسماايكّظناعش

ةنسلوسفص1-يليصرواوكوساكننألوانوعاشعتيجأتأشلا

اعيماثوإلانيناورمتلكوغواّيوثجاكف-ايل٤عكارواوالّنزيك،ر/1)

َّلروّثينوفرت)9اثليماورواكنعاغاباكييتلاىزاغُككتردإلك
نكل،لّزُعُو”مهريبوورآواى1:كىككتّنعمكلوباتّوعًايقترتامتتامك

ريقيوكعازحأنيباصرفجاك

وورfريصرواكجصعمةلكشكلالّجيباغناكهنانيالتإس1

زاعْيعُبكرتعتمةكاوفيلاكَتنُكَعتيويىتايلتابن

اتاهيمرراكاّياثمؤمكلريتإرايتباى%ى%لالهبلانالا

ىكو.ضكراكمىلا2نوهيتويكيلؤ1ىلإوموملينـم1ىكول(كوابّريغلووئ

يوموسىكتارثاكوكلب(اكزيرياى71نإنهيمنيلكشهلالجنإن

ى3-(سايجروايبسوكَجييًابكاوجنوالاَّيبيكسصييحت

فييكتليلاعةمينرَّيعتّيبنايبلااهتسيتنيرقُبةُكليرصع

مـموىلاًايكًالك{رورملامريكبنبتخنوتانّيليمكاياوهسوإكاعإاركاو8

اى%يهتنياوريلنكوليعاثورزآليموإةرُيزوؤسئابلغانايك

كارمةسانكلايضتائتفامّبكمواباّجتبلطيوفعييكسين

ل%لورعاًث.كشفناعةيفةموتُكتلابيوينولافنألاعيزوعةفلكايؤي

كرلمضكبيًايواجتلايهوكتميولّللاوسنم1روااتةّيمرتMهلا

.اهلُبملىرفنايجكنيتيعكنيعيميت

بَّيريلويوالولإويتاك(رع:لورءاثوو.اءانج%٢احبمتجالكلاو

ةياووضنيّراشوجئامتاتلآو.كتختةأرلا%اون،تؤملكوعاشواكو

؛يزككسوتبؤؤكةوافوكًاتامككروبوماروركنرف

نالعالكتبماثإىلرللإوروامتتايوالغإمالمرويناطيتّسص

مجحيسالاىلعنيِّيامظثبيكتيوزنارواىوازكتبجولك
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،اْتن،تزعيطكس-يليتةانلَّوُثُكسومانلاونيب

كتبرستىَكبتيبىوبوارغيركباتكتيوصفنِتَّيولع“

%\ىواشنايتونكؤمريباعكلرصعبيناكميفوريرواتكسوب

تّقرزوَكَتقيتسرككاكترُمُكُّيكةاتيٌرْفُكناتبو.يتيلك

.امةريمألىواينقزنMروأورليجابايزاريش

كاىرعاًثارمبأرجاياضمرينيتىينيعلوجلتفريمووا

لّلضتليلَّوفيكلزهعبتيةكبيَجتاَّيوميانا
رلكا(رفياترينتكّرءاثتتبكُتوعــكيلإوـاهتإزركلاولتأر

و،اغأ،ًتاريانّيعُتولتكاضىووالعكنلنَّيبهتايعوسيعطكzكلو

دّمضييريلوراع2كيرماغتياورلَوُدمكجتإكنبوىولوق“

هتسميرولالكنإو%ضتاووسَكَّلَكتبحيمخـص11لاُنلاونإئّياروا2ـآرإكزيب

بيلكتفتنَّيأايعكاضنلاير81لًاَّرلاةلايخىقلينرغريمأ

5ىfنّن-ةروزييكتّمضنَّيبيتعيضانبتيكابنت

ملكتطًبيقنتو-كبنانيكام!كتجختلَّييإةفيذعكـكمتامك

هبككضُببتنطلسلاراولكؤُتمككرئًالغتنمثثكنواككتريايم:لث

ُتسىنعمبقُكتنولّناريبوملزيكبثكوكتًالعَّوكيرتخي

اكنلابرمي/تبكيفنلكيتنتفغناةياجتانرَمتيكريكتيإكًالامُعوّرك

مل!إٌلكايبفيك٤٤ًالولوغنوالينزورغنكرلعاريملريمألاغباثىثنايبلك

ككسل1-يكوماكجالكايآىونَّيوبغنيوو-يَجربععئاخ

كينسلوفريساَيِهَعيوختبى72رارقكىونزواللينلاهاورع

،امهرمعُياكوبكيلكتبتىلإَّككواةعنامملكإةرغننريهزاملرخرواجت

وكاتلابلع1.جتكيبيآغناعإكينشالكلايتقيقعكهعايهناب

رْمكبىوازغُكولينبهورلزيغيس-بتلامابميّزعاغل%كتبسالاكونش

ونايسازنتجركقكىكب)ةَّيلكإrبتنيالقثناتمارلك

يلنلكوتساكتليعفتلالا.بايلالبلإولامينتافمكنيفيا
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ةَّيبيخنأىرؤتعيلكوعيسورواىراغتولاوتايقتجتّن%نألو

زفانم-بتناباهربتعيهرنزوّرتووةكامككساوةعُييلعئ%كع

اكنكرىةؤيفريناسايلكبتشكروريظنبىمةفلكيتوا

بينتنُكبسمِةَجزتيتاوهونمضتويكًاسركهتايلَّوككنبىكرك

مصعاز%،(ّلكّيضلوعفاروااضتُيسوضع%بتقثومريخيياك

وباينيكيف،بأناريثكوكينيمزواجترمنلوفا.امتايكؤايسلا

يننا.يبقئاكتيبيلوابائفلكلاوuرهكىوثُلوسيزييئايال

نلا.يّنوكينايكَّيجيكافكبمكعدنومتنسكيلام

ُلْرُعَءكلصتلوريكلوفىةبيتكنإنلكلإيلبابوناسنإلل

09 الا، بعاتكمايلكلانا

لريبمكإبلو،لريبلوإسنت

اكصشو%بيبالطارتبست"

فنرظفياوتانلوارواانتي

ككولوأريكلانثاس

 

s----------------------انتاعم-ج------------------------------------------------------------------=-يممعمسيصعسو»

ممبككيجرمكعيلسكمككبتكزفلو

م.ككإوتكَّيكرايربانبالاوولريبساياومك

لثلوهك1رامبلوطتبتلريلومكrربإهطكسبيعايلارل

ةَّيعمكنكلبمبيكوعاولغاجيةيلمعبوبلال
.لكلعامتريغيبورواذككـُمر9إرييغتلاىلعتكأميرغّزنتةيغ

رقمكيرئاثلَلَجحاَجَلَصاجاباكذتورلذكودعثنكيّلوو

كلتبمينسالكيكباتنزمنتنأمكتكابعّنإ٤ثإىبخيلاعم

ملاعهاشوااةركإروالاوكغنايازملايكآرنكوتقلزي2ك2
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ءَزواشيكتفوسكتككـًايؤكريتسيكمككاويلافًصارواحتُييلك

ةلجذتكّراثوعتلوكتبجولا،كةيميؤيقتئالكوواشوا

اسياباككنبىلإراصريخىلعًاجةُكفتلنلتجتسلكريمأ
لاا(ار7بنوالكووالعلكوعاثواتدتشاتلومكًالوأوتأرجلت

ل“اهتسمغ{لييرابسكموكّنابيععجتةتكلاليينعيارتبصيكتخت

.ايلاقتMنليلثْيَغريعةلّيمييقتلاقأكزيكنيلك

طكتبيواذكلKلثلامعألكنإنركذكمتزرليتتبيترج

فـكهغانلعفيكيينيراكترّيغكتناناكيريإ
ىر“دبعرواكذلابلَجنيكالريؤئسكام،كلابيصيو.اهتًاكَّرلَّجي

بتاولمكنانصاتمتنايبالتأرجاكنوبراغريتايموصألَّومك

معن)يّنلاُللاسوامعتنأاكلمتاولفتواجنِّيرم،ليونؤكيrريرغتةرين

ةيt:هيوصتبيسموينيكَبعئاتكبنجىدييفضب

نيتنسلوضريزّنَّيلّنانلاتإب.بتتلاييالتاملكقرواج%ولي

ةينكتريغتلّييوطتقووو(كرواتايلاي|أوليمرملاومزتاقشاع

.:يَّيرخُييبك

ابيؤّزةتضيبهتىكبوتواىكوبسينناهوتلابعإ

اوبايليكريمالعالوازييمابينالتباىرتتاهيلالصتقبع

 

ينيغلكسمطكاوكرضبابعلريأرثنلاهتاباب،ةتكاجلا

طيعرلكنبعاووماكيبطيركاملكاوركعامى%

لايروتصوةنـبآيفع1يكُيكييضتسإكيريgُكنكرو

ُةُكاياعتبورباثلاف.6و،ذتعآقأ)اعسرماثكعمبياكسلا

.ُلوبرييبإهمؤملالكئكتوالولكاخشأواغأ-اذكانيليإسدك
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h4كو

كُكالإو.2ـكإًاضيأتاصلاغشأثبلاوِةلبوؤملكلابوتاوس

ىكييئاورلابيكواعيلامكتيلانشوباثماُجنَّلس4س1اك

ةقيإل2يبلموكانيثاناغأ.ئجبلكلاّنلاكئلاجيسةُكتباو
هزاؤوارِعبيسو.سيمكءرمع81تيعضُتُقنإفنلايريزيتوىللكتنإز

عُلكرغيمورةركرينآلامهراًرييقتةّكضتييزتت2كميك

.ةُكيبتإلوفتإغعإكتنإولوي2يغنياروالةيعونلاماقأ

ىكولمألتيميا(9ر9يزيايتكرإًاْيَغمكناضـلزنمكبوًااومع

ـاهتنعَلّثعبتّلزلاب4اكتميوجاهنأيبهانوجرينياركهس-

لكايبمbiألاعيببيكرواقإبيبلينلكإوثلابينمتنإنىينك

بيّنُقكريتكرخ2ًةبوذكنموزغتولامكت2اغأىتياعرباريميلكب

ةّيبايلايوكيسمومرتليباليكيكيالنواذغةتيع
ليكنيلافهاغلّطعتوتزيمكلاّلونيذلاناكماغيإملاعهاثيو.ةع

لّوإلاّلكلوىفننيكزأقأءاتنانسعافلكنوكبيكايسورلواسيتلكب

هواهتتاًجايريملاعلاككتيلًارثنؤ(ّلكابتشاوبباقلالانزت

كيتيثبلاّيرنبياريس/Ejروابةكَجتربعُي!لثارمغاريrشروو

بيجعبسنفيكروأ4ـجؤملاقارتعاجتبهيزّبعيبختةتويلاغ

تاريؤك2كويلافويراملكريمألاىf6ووتأاياتابوالوكغنابلس

ةّييعىآاغأ،ككريككاجلاونيكاكمهليرشنيسووروالقتعا

(يل:رعاخ.اهنأاًدَجروالازإ81(ويرصماغومغتهخاَّنكتيسا،كنكلو

سيترتلئاععيزيواكتسيجسكوسنييئtrgتوبالباقري

ويِّتالالايماهتلتنايببكا26لايربتزجنياماهبيبتري

كااتيرًابلاغرواخنع"%1%ؤففلكيريواغليا-اجييسميؤم

كجتلوبايبتإعيكينغيشريلامرليكعكعيمايرغ1تزئاوج

.سهتَعاعاميكعفى1رياوناثلكتتيس1ىزانلا

كآسوالواعمالفًاقنلككيرولريفنوتبريغاريوئك
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ةليضكيلانكئعاَنُتايرىريملِكَككنبربiناميلكإرديؤم

"1نكتلّوإنياسواكغ%5رإوقناقي4لالغتوعسبورَّيُك

كىلكغوارلالاقوسين2ئيبلإاللكناليركيوليوك
بعصoوكمولاًايزختلكتيبّيانْيَبف%)ولئاوعانتى2كورسا

لرغِّمِإَلُّزيزيوإرو-ةغةجتبونكضلاويباينلاتاعسسواةكاعم%

كوكاننيع.يباي#ةريلايرملاعضىَعَّيَبباونوتويلَّيبناو

سنوايلاقتريثكعسيلاعىr).اهتطّلمنونعواىتَّيرتينلا

،لينغةبراهكرورضريربتايوبكاختايلكبافشلاءانأ

رابسورَبباّوبيلعتعلاطيالكسا.يلاثتاوفغتاعطقكيتيصق

بعرلكروليغريتيكبليمعكارعاثلكلاذللَّوكواىار

ناAكريووُراثئكلضُيةككلا.يتسئايتيتوابيثوميت1جتمنب

،ِةنُي4لَزٌرثريئازفئاورقتستانلكذكهاّكغويموعنّلقيككليب

زئافلالكازركىم%41تُكةغإتروزنسنبوريغوىرثاولارواوئيغكيفان

تاعستتنافرواتناطلككايبوهوالعلكنلايارىكاو.كتككيللامعت)ىك

.ريبوجومريزنؤورآبتكواقيّيّنرواسيزتىكاث

ميَدلا.2نمنورمثتبامغاكّنأوتنكاماهيرصتتيلاغ

تاناقمزك1نريكي4ليربيكتلزغتتكالئافلكتاوراورابنروانزريبرغ

ولورماغهوروإككتسمنكلاملوالئا"بهتالايخجعىكًاّرارزوم

كيسيلبورضنمبوريعتغاتناكلماكلا-هكابشلخغيتمرالزن

ّيُكنييّزلابىكتاهيكوالوايزتاملاع(لومزنلكشولابجيزتوب-

،لايركزانزويقترّيفيكولكنيربليونتكضيركيماضنلك

بييالم!رووعيرسانناملوهناركتاطلفانبكناكهعاتي:%الكتيرمت

لريبتنيناصتةيبغتافأمالفأوملعغباتةيلعىرواغوو.يدابزك

كوقوزنولهالكبعنطسايورواغّوأكجرنةتيبملااوكتيلابسورلكرواخكةكئك

2ؤرواتايناسليبتتIقتعتتوفينصتيكانماكبسلاانرألا
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ّنلاريثيتاوكنكلإلوررلالاهكسرعلاطهكسا-جسنإةبكا٤لأمبواما

الككلانيناا.ىتُةُكابليلوطتننفترمنوقبطنتمتوالزتزعتنلنفوهت

قأ.هجربتةيأسا.ىاهغبلكلاوسلانالوايترزنبلا

49 لك، يِّييبروألكتيؤرشُييكلانف

يعُيَّييبضلايوايشباغامإؤرك

نيبدِّسليابيإيتبكلايع

ينُييرزبميى%لايمكجت

طويقابكيهيرمتواجتيسخّرعتمت

.َّيئزغئرلاينمرألايزغ

مُكُلريبكلكاتعلابنيب

يُيُترايوامبلاجإَّرفت

!انأكهّعيأيبلكلاكزرّربي

كُييسنإيتنوملتتضف

برينلريبكبىعيبس"ىrكيجيسكواىrلكبع

هومهميفbورهفو

يشبككنيييضتركاكجناتأيئ2كاصوابليبكُيتيناعي

لَبآنإبىناعىتلايِّيكىكألِإوُيبإسايروميارَّي

،عيكابrىكاىمارماككوبيلكيئابرهمtغإىوجيلكيجعلا

اعأ81 ىأترضاغيغيبتامتيلكلانااخلاتواعمللوتيككك

لوالؤريا-كةّيغيذتعضتّرصَوَّرعواووبيطكمكغُي،ءاقتّيئرملغت

انكايوامسعاف%(لايعّبتتقيغءاقتامرتاالنايميإبوالكرباون

9بيال.اهتالمعةتومKنيربقئكزغلبزنيغيلَّيعاقمعبرننيكأ
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يثاينعكصنةكوةنتانببكاذتتيركؤصتتوهينابموعاغومغ

(ر/م2*ولك22يفرثرارستىثرثى1انرواوورأتعناصتلناًركاهتتنزوُلوك

يّرّبنكيروألاونغئAنايرإبيتافينصتلاكلاهواوملاقتناM(لا

عي)جتيلراكالوس{لراروانوصاثمالوعاشنوبلوغنأيرجَّيَعدعماكك

ريلأيكيتُكهج-ق%ناكىميأىيلكنلتقسمصتبتكم

،ّجعيعرولستيريغتيصوصنؤوريزلّنا.يقريثكعنصم

َّيَزِّيُقًالوزتوعألللوضالتحيلاوربعلاملابيباوساتيباويرخا

بت-ايكائوجيرواريغّتريإ%تميلًابكيوضككقليكعلاريزنلاريغ

الكبوسكعم،صَّيركزتعنصنياننَّيُك-ب4ميومككرـسايورك

بوّكيرلاةعاهابريغكيرولىلعّيبلاغلكلاىوقأريس1:بع

لايناركريكهلاكتامبيام4ْيُكروأّيفتكتنيكيدياقلا

،ؤمّيفتقّيغر.ىمكّيُكلاِليكىكبيكرعاشوبغكنكلَبـ

كلاضككقايسيكمزوريغاليكعليبنمtAكيبينإفنلزآتوع

الإبجإرونشاكورويريلينوكفيختاييككابعفرلاتالطاعم

ناؤورَّيكالىغريّيُكهككعامغيَكلماكلًايوصتلكلاريب
(ح).هبسا"اععَّيلك

قفارنبيساركيَجىsسينتيكُلواكنسلجمواكوكوُةَّيأ

اريعامسناسيوبةُثميرَجتيتإبتلا%تلاقثأMئيجكتالايخ

ةياكنرواتَّيئايىرا-اماهاعبرينكرواركع6ر10قوريبiؤأوللك

ةّل%طييكاضتلاوآاعيمهنأللكسعمبعراسوووأًاينغملاالكمووا

ةغياميفهيلابسنتنبىؤ2ُتعاسجنيلوغيلكرابغا:لا.جيإبيو

.ذكةكبيككeإلثلورغاعمنألاوشاووزرواامصقم،%ؤولاناادغ

هتوبتتألاكمعلاظمصتيرةيئايواثنتينريك

،كبوم-اتنلابمملفةَّيم،(نا..ينيقئاثوبغكيمسم

ىرماثوغتقسالنينلو.ةتكيلسي:ىfنلايزرواذتكتاوجتل
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كتيرتعةيلكئليلوالكإورواتابيسوعشيقتيلةعرلك

هوّنئالمزلإو،كيْوُكسًاربخ11واكيرمَّرصوايتمزأفرخأل

.ُليrtكرمثتباتماامَّينءاثالكلتتتأيكضكملاطيلإسك

،بيتإلوعاسلّجتنامتإركاومصتومرلعورشروليlنكايرلاايناتي

بيتويبييارغيكنيكبؤجكيسوُجاروانكارغاَّبَعنيب

%جيَورَتتكعضتاكبوّبيىّملآبةأرلشَّتاكاملكيك

مهتكارتىكضنيكسينليسورديكذتيلكينلعُيُبريغ

لالايترضحيمريساخترعاشلإانكُثككينكيتواقت-هاي

نييلاملابيباعتناباينيتعابتُرئاككّييفلجتايشي

تروصيريلكبوملكلونْييىلإريسالَجتعيبجتكك

,lألاعتييككتيالالاولرعاغليةكبيمءايندكودإ/Aع،تـلر-ينارت *l

ًاعئابلباتعرفساولقينزخيعّوفتريلكiىئاميكفتوبسانم

ىنمُيواقترستيعوى51-لريقنَّيبجهالكربتللرتيبسانيريسم

كرلكريضرايماننكلإغنيكمارت21يملوكـيراهمويروي)إلكنرتنائكتملك

،يZ%ثكعتلعاليفيفتوجييهيكرمغيسوررواوارومرّمع

رلكيهلايلايمالا#كيَكينبعتيثبكلتتبنلومعـُللرب

كبولعزفألوادُتوّيتتبىقتنَجل2تيكوييبكؤي2ُكةربنُيامب

يث2لىلاايرثةككئلاىؤيك2تبايوكـ,ىكوسويرلاكمضواعسل%ضنيا

ّيتةوالعكنانكيُيفةهينينلا.ريكنريغكتلًةيلالكلاو

نمريىأنياتكوانيكىكننلىنغريلاثريولمعتسُيىؤيفىوث

هُبللاينقُتيكبتّلكتّيتاقيإّلكارواتالاهلكارمُعوراىكاري

بو2كر.هْينيبيجتللايربيباجكرعضببالككانروراسبيتالاو

.امثتإسوا،يعمَجْرُلُكةيضقعلريمuكنا.يميعيلّركي
ًانعتبنيحلالوأاوزلاىتلا-يكيراشلريرغنييرجيكورّر1يف“

جعكروضانئ6ناثنزفلكصغنيك16لاجعتلابئإتامةاراكفروا
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،ككفتيلعزتُيؤ1لَكلاناوكٌرفاكوغووتآرواى1افكـ%كتبألانؤئ1هولّقي

هتراهيلغأورتاكتيصوصْيالككولاىَرونييمافأام

بيرسيكبييبةكبيككيجكاغنارواتُيتاعاّمعاعمينغكام

tضتولايثنّقُلِّبييقتليريفصلكغينكوركوكلاريغبغ
.بتيتوتكُلولوغيمق2كرعلاغمكيفزفقنلواىك

ايبكركفملكلورايملفانتكإليوتناكك،اميكتص

يبلكاي:،ىتيتلّنعالاي،لويروبكصت

%ُكإعسينج1نمكإكسىبكTEَكاصتنوكُيةنتاججواعت

كييممينىمتيتلارييغكسإفإالباننكمتةتاباي

رAعيبمنرإبونرناتوريبكمُكيارممصلكيفرميامىfلب

الاكيرمأانربنبAغرل2ُللارتنبراكيلَجتنيع2

Aطيشنا:يرينايل2ييليكهكلوفعإكلؤّيتمقافيوجتانك
كلكنْيياركرركوالريبكتحازالتايلكلاوبراكالاكارمغربتّناي

روالووكنوعاغنلاغروكبراحيبتايتل%كوئهتلكييضكىزخت

سبروُكلكاركترتاقيّلوناريتركشيلفبؤم

ؤةعوروتيعانكيميابومافيراَنعبامينغَّييُييِئُك

نيبّيري(تمَّينتي،واعتيلونيهاابماغتيقبلغا
هكيّلووي2كطم،كروُتُكواتتممهوراككاجتاوهرك%كلوعاث

ليرورماغنا،اقريغوجريبنْيُكايانباْبَّنِإَحكيينمتم
ينعيوسُيايمبايموصنئتكيئانثلاَّوكتتسمىرلاياضنُلك

ايباكينقيأًايرغلكّرُضَّيكَلورَجيرب3نمالااموتخبكتيبيCزوفو/ارأ

هككيموبيكركزوويلكضزiسفنالكاونكطتتبجعجبتززعاون

؛gاقتريالورووكوzاللاوزنقفةملَعًةيوسلينيهو-لني2ركنماثنلفإ
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%ّزفنيكتيوريلَعسنةيتبوااتبكيوُكلتمييكّونلوم
لاعتروصىامواىراضتتوىلياورسويعإ.يسيمكقإىكت

ex0

لريانايمكلركيبسم1،ىبيعكُة{ةيفُييباجعاب

وينسقليزارجقوبرَكالتيؤاثيّنكنيابتميناك
جتّدعامهإلاكَّيدتس1.اقكتكورينيرابمازتاّورينلبوسسب

و%،ُليكبامادخيايروكويايبسْوُنمكنينيكامناروانايبلرطلك

هيةّيبولثميلكإاوهكساعركبواgكمتئواماضتا

ليوهاعرواقق{نيمصتنطليلغلالارلّجكتعاياليدترولاماع

ايلا-ى%ًايكلاينزفلكَكرْيابيرهييجوعزألكغالكتيديلجك

سا،لّفُكيكعكإسكيبعلينتتافىلُلوبالاتاّيلمع

كتًيايجكُلابالورواذَعَزيمًاتيفؤفقتإكحضّتك(لإوبيب

لقتةريلعتاهيفلوألاتنطل%ؤٌةنايبىةينتإيسييْضك

هتعيرظبيفّلكواعتةمينىلالاييبلعصكّلا.ىّمأًايمرتنرط

نفتواضتيناتنلًةناتKرنواماّتكتتنيا.كسنيلاعتاعمجت

ياجسبابتبإلاليوَوَّصلا(يلهسًارالَوَلينمَّبَكةغاهنمةنس2خت

ىتايكـِكيِّرجيفلكرعةَّيروكولمنَّكلعتبيهكجةكلم

ىروزيكرابيفكتإبلوجلكولرينقاروصبةونتسوأاوُرعاشّيكار6%

!لينيليمرترواقحَيرميلكوءاغلإبتإياوصاكنا.جت

نهاريناكزلوايهورلتستتإييسممgyاّييريُهْنعكبلاوواتك

تيرهاكزفقيلكريبنبغريسا.رييكتهكئنياركأموسئاب

متنا.اتاتبىفالنيكيكيازمراهّلُكهيفكتهييفيركياغتم
هوبعىكروزمانًءلاغبيزللكرمتإممباروالكايبماورغث/االرآب

يِّتيجنتضكقلعتتةيونسضرناطةاغواروباونصكُّدكتي

هييقعكلاةلئاعلزنالةيرورمنىَرَكِزناملاللجتيباك

انأفىقهرإنويكرقتلكتبكتلومبلكولوبنرواتفتيكالك
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رمياهورمناوفةيكُلكلاموسيعد!كوابغةلكرن)يل٤ربعالاصتروط

كِلِهتعالكزليوورغيغ1cفيكيكينروأنع،ةتراك

.ىلُكيللاتوققرغاصعلسروبكتركإسينريغكيركتماةُكناخيل

(ًامصأيغريبلاقةعمجونيعأنعلوفتاكبواصختتراك

-هريمضو

ةُكبكافيكيّناُيككيختكُتفيكوَبرواربىرامي
كًاليملا(9ر9انتىلاربوانكإلثموايسينكببسبيكيلكيانَكبعساا

نأاتومنللايليإلككةلكريملاّعُكىايألاركى7هوال-اتفإلقأ

العلهبيك:بينتلكايcفرجاتُيىرت4نيغواىزليواب

.جتيتمفنتكَّرَكراوطاوزاناكنايعأى1بعrعإنسنيف
فـتلفككبرموسديعسروابكلامعتوكرتغنيكظنةُكفافلامكإ

%كلاجَلَبابانْيوَومُتْيَونكوَليشاوزفتبوتبئؤاهبوروايف

ريزوبامومبواريالؤنكسعنلالريبتيلوتايموصعفعإسيتقايُلإ

بثكلاةككريكسبّيرلكلاباكتإلكوتعإميكايةكعي

ؤطابُتكبكتوبشقزنهدإليركاملالَـبـجتإييافقاقزىثامتم

همبيكةتغابختيكواتماقةيموودبيجهتلايافاصاهنتزرزاكوا

.تايواتب

- لصفم. اكوزامناتمعارثؤحتالكشمبًابلرًساتوالاملسابلا2كوتومو

بزفلكتايصوصغجهلعابالعرانالوكْوَعكوالعىفبعالكام

لّوكتيعولكتشغىتةَّيبيجاضنييكسيغ

عفشُكُبضيبكتايصوصّنلاذنلورضاثن9(وّيكيمايأنعايلجعناو

يلئابكّبئرورغقييضتبولكنتوباضرyساّبعلكشتليبقت

،4tr%غيؤرقنألم1.كعتيليببرشيكْيَلعُينثالاَعتاياراسمعرفسا
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ممممممممممهنعمو.».بتاّلعامإاكيناتياتسوماما

رقعواةكأنيتبستتجتا-يايركرعاشللوكونّبج

رصمتيبرويوزقنعلوكاْوْنكلتمقيتختوليضكًاذكمكتيلامانك

تعفديراجتهولكفعلكُةيكصانلوعاثلوأوولريبخووُلوب

ييييييييَيُهْنكزصنَعAلايلاعملكنإنكيـتعاجاباكْيكيلدا e«هو-مللاني

بزييثإسا.ىّلوجيريبيإرييغتلالك.اقزلا(4ةكأ

يسارلكاخزافسركتتككقليّزكناسنانسُهرَّيَعدنلتف%م

هجُّيصتوكسةانلكلاريث1ل(1زليومفلاضنكنارّبعاماموtrىرورض

لؤئىنؤالمهتكيكؤنكرلًايبرلًايماتاتةليلوزىتيلُكغكيو

كنآّركريسينتتغايادترإروُرُكة6-1يكيبموركركناواروا

جبّيلبلكوستلاريواغلّنلابيسم،اضةلعايتزافلولاب

وآكركاياغسع4كوكلاوووتنفيكاهوبيعتوااملايl*اينمتم!سماضئرإبو

،ُةُرثروولإرو(اراولااوعرشو!إةكأتنقي2نملعنمار2ارثوميؤكرمعأ

:ًالِّكشيهتايلَجٌلكلوفأسييراغيفاراكMكةّيرسيلأ

معفترملااتلكيبيعبلاوكيم
لمعلؤإراليرغكرَكتلالكةيو

هّبـبابفىلكوإًاكرلابألكرمسيكورونيبرتنيبت

ابعىمريناكسوا،س-1اب،وإًارخيزاكياجؤنقريغعنفى1

.رـىّنمتؤمعبلًءاغلإىبُكرعركب

بيِإّلكنللعرفىnكتبييلكخيلبمومفيجةك٤..

،افقتنتوشتبجطرشكو.كركعتمصنانكيثبمسيَّينتباكلا

بيزممتتلنوا:اعكتكرازًاكليمعكلنزوؤمكاقتالكئل

ريرقتعحتاللايكمؤالجاتايمِّيَبيلاكيعوُّيإهورككختتامكإ
ورئًاَّقصكناورمأكفبكيعةكةتاملك2كجايتكتلاوميمunإالمعاهت
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يِّبيزيافباونكوبسيغنيَرَيًةَّيضاهبَّيَلرييست

:إbانّبتوبكتكيلكيرتكُبكلاجويغيبريؤتكاعريو

بيغتَّينيفليكاَّيروفّررويرُياطغاكرشلالكنينيع
مايابواىكورورينرمغلكخfMنهرإكركةكمباطتأو%اواهاثوإصتـ

لنيّزَعيبولسلخهرإل-كعتتلايوكرامافنكيآواثلاوني
-أيانمثعبلاتاكلاطبرايقيإكلايني!ايإالإًاري

؛اكعي"يئوضفرصتمنييعتزوينايرنيزخُي
كيلومألَجيروغبيمغعرعتم7ةميتيةرؤي:ىيوش

تاكعكمهنكلنيقرككامىمهتعتكوعرربمرت
تبريغببسكلا»اهتاكزفيننلومرواكءاثولرنيكخiم

ّينامئنمالإتإعيبريلؤهتاعياكييواثمايواسي

"ُّيألاغننوالاكتنيكاكنإزوو..بمكتمالايكخورهت
كل!!ناكلايركيفييكارشعتمrوونيتيرعشغبيةكايكلالالبا

هرإنالّوعنعواخيعتيىرعنلريهجتتسقىرِّبيبريغريلتعت

لآ.يقيزيويُككزيرفيريييييييييييُي
تبجعي%كغرتاتممالكمتخلاينزوالامتلملازكروانأواخ

شعَّنَبلريوارعاشلاىتلاهصكسكامقنكركوى(لع!يركةُكُراثك

،لا%يعلومُتُكيايراغلكلارَبتريتبلخيضرمقرؤيرين

هييمتَّلاىَصُتيبتيعصتعنملىُنِّيَبيعتينويتوب
ىلامانزكإزكتسايِمَّينتلوفأقلعتتكبزيبيقيمولعملا

وبمهَّنكَلةلماكتيولكيهبإليعيهاصقنىنامقأو/اريم

وtولتيكنضرئاثلاهت4كلايغنوابُهنلايهوارباهرورماثواكك
يوي)

2اَّنكمِّياياييييكلغيصنيرتيورعم

تاكتيغلاثيغيقاَعيبَرغسيقرمع

هع4ئجاللجيجيلايكلايتايحتيّروثينيزورييب
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علسيواشكلاُكانصوهيواينإنكتفاكاكنبينأجانكي

رشييككين..يذّلكتيبمولعوزعلالاهتاقيفّلكلايورليكُي2كاج-

،يكو

اشيانيوروuالوبـ!عوبعك

4رجتبركس2ّيمتبتا-1نايحو

كرارارقلمتبتـتـتوزاوًارِّماكزاوايككيلوري1ًالوزي

الراكيكريماريغاتكؤابوبةُكَلُكانيبلليكولكلغنا

كيلكيهتلَّيرخمحيعوفهيجغوباّتكّرغبتتيكام

از9وولريبلغيرتياهبياكسبيِّيبَّنجتمةغإسالازف

اركريٌكءىمنوزّيعتنيبىمَّيقنأوعلجازلكنيبتإ

يضترَّيكإمتتمليلدُلوُءكتنيلّضُكيسياضتدلُق

الومملابلسلًامكتبإلؤاجلامجاتلوجكرمهو

تانايبتاهةلبعيلامدنثيباتكهتاّيروتاسيينولةُلويبلاةيلك

الهنعكتىلانييحيجاوزعاثعيرسورككؤنعكماىضتاروارومغeطلكغت

رإةزَّككقورلاوصشّرلقتىلئانثiكيMلانارملانtكلا.اهتشرماق

بايغلاًارواايكأياباكبإبيمنوكنئrتوألاو،لكةنثن"يبورواحتّكتلاكي

نيبتالوتعقومكاكنيلجلكزونكواويابيكا%ازاومليبلييحي!إ

كلكاصملابوالايتإبكئلوابينوكنكلصوميمتنيزنبرخأ
يكريsينيكيا.ككرلاةنيزَبلكزاؤُتوااياوزكرُنيّنس

ويكويضكتكتكتماوأاهنىفو24كاضتيلايبنبكروأىوانfلِعط
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س1،ىتَّيَبايمىرلاوووتنءادتعانلعفبيكتغعإككةيلكبرمنزرارك

ساييكبازنيكسرإنعجتنّيُلاسكيماتيتينئماغلالافنكبيلك

ؤتقكاهتقوس12كؤمكتاملكرييغرواذُعنكويرلريلولاوضتيعاولت

ىباشترك4ريغرّجربرواتإلباقماتوليتولمكيزعافوخ

بتاكلا.يليتغيلِبرخفاضتنَّيت:ىككِّككبرُتكعم
فـّيبتئلوأسوواغاكونفولثلونو)gةتبثؤمكّيرصانغياكىئازعاثورخ

ركُككرركّتكنلالكتتبكنعطيسلوعاشُيtkهلاسواحت

اماحالكفتكترَبلكنكلوكيبيكمّلعةمّلكتسوياروىااغلإنوهو

،لعلوعرزغكتلاهوركااهتاتلراجنايجوسىَّنَأَمكاَكتلإبىباةكعووالت

-ككفتلييكضإ

ةبيبزريغُيورتبيتوزيايتشُكُييتيعَّيضق
لّثزيةتاكنركحاتتسفحتفةكيكلاكيلريبماك

قثقتعلاونيركواتباشئاماقتإ،ةينيرحبلاويئيبفيككتي

ةينلوُأ.جعيكرك11يدالَبيِّيكتتغابفئبينك

%ليولثكحيلريبغايتفلعبينيفيَكسمنِّيَبىتيرايبنانّبكت

.ايئيبلاقتأ

ضنتةُكتقيقُكفنُكسًاكْؤُتْعَكنافسيوعثلرغأ

ؤلعمايرتميكياكابتُلويزجكتغئانعىماؤعاشلاّنا-اتيوعاول

،نازاراكعّبكرغيكروتنيكوالوخزمهلكومرعتتإيكولَبَع

ؤiاتازاّوتإنعيبيتكارمو»الّلت"وتكبمايراكراكاشاّبت

يونلgنإنواجتلاةيمافزتامدكلاوuى%منإنسعانلالابلبهت

،لازلزغتيضّيبركلوئوناثCعتلاحوعازةلكركمضورفّمتمتامك

هيسقُلاملكيهةرt:يرعاثلّناياىلاَلئاسسوالاهبمىلووركيامع

ليَزَجلرينيكواوككسولوفرينلا،يشوجكاغنايوصتتآ

تالايختبيغتقّقيكّتغئاتإنملككلكاكفوتمةيسمشلاؤن
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َّيَمتتبيتبكتعبتامسإميركلئًاصقاضلايكنايتيران
غج1يرككحتةتكتضيرفالالازننانلاوريزغلتوابموربعسيلنهو

َلقَلَّيعةتكاىfتاصكواتفاهتيتايرككبلاهكبتبكنإن

نميايراغلاًاغلاين{شآأجتةيدبيوارخاك،دينعىلانإنلك

كنرايكنلاياسا.يبيازيلامعااياصككلاالوفاصمس

يساح1Mشتًءاتكميرينلكسيارلايلاغعطساتإلتاساقم

،هيِّيورغويلكلاثىAرازفيتاعغزلارواجتتايلاج

يكيكلامنكلهتاتب

يكيكلاننكلو؟ك

يكيكلاغإيضترجشن

هبماقمالاضر2يئزتالو

اييكبّتللاملكنينثن

املارربتجـشسمكصملرك

ركمكبتلراتـكمب

ُهُتَّيباعووكميحصيلرومكامثت

سيرثدصكـلالصوربكنتافنكتبيلاس

وكالعمر7يف

لايورهدكيلانثاركيتورلُلّللو)

هيبكمال"عيكيامبيككانهو

مولعرينلاغنهملنماالارض

مولعلرينلازتةبلئيبرعلاب

مولعرينليغ1يةناموارفت

هكس-قزرزى7انتاله:ورمرواوره!!"

(مولعلرينلاكمويسكيم

كنلا7نويتلفغككورينا

ك1ىرابلمعءايصكانجتىلعك

اًباّيرفهتليكتىكيكيب

َّيضتّيعوبتفتازبلزن

0وثدنمل

هكيسرأالنعمر1كتاكلاسعّرس

ْمُكانايبلاوماضتُكاَمنافقيdقيفُقرغيشتراخ1
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رمانييفيجاتلألعافكيبنفوبقلعتكِّيككورماغيك

الُكُيعاكبيتتبتكوكشهدنرتنازرينوكاميرك
وبًاي:يماغناياصْيُّصكاولشتايبرعهتاياكسينلوصتنوصتنع

اونئوازًالواةجغلًكاكيلكيوبياةيوازعًلايئرليكولاهسقهمولعىك

ُّيغبفييابسمئاعاغييايبسينيِّدَعُيؤملٍةَعيمغانتبنالنيرمب

ُّيللقتلنانسلوخzختاوركعتعبككبوعّيميلوزورناـيةيئاب

"ةليعلةكنمكتقسملَمتباتكنكمياتإي..يلكوبغواوتاياور
كـةنكاونايجي36جسلةّيرسونيكريسعانلكنإزعنفى1رلناكلمع

ةتاساكنإنضلمعتوبيرئسورئًائكتغأّنيباكساركاي

.ايولاونبيليَزواعوضوموام

رورّيكةريبتكميأg1قويتو«بي#يماننوبغ٤ةيوزنمؤZكعت

وريغوقوثليلخمّينااعضامتت،ريصانرنريتركزتًاعرفى1،وريفرمت

بَّرمتسإ.جيراعتسكعتسالسيرواكورئًانكسويلاىرج

ىرشِّيُنّكتسرّجتىنوضييسايسواجتتكيركايؤمنم

نلرليرباشيكبيصتس-1لكريرمتلاوتيوصيإلكياوس

سافبيساركإنتبهرإلابىماغزفجنسيلانكرغينزور

ةيلمغصاعئكاكيتازروالزيللكبجاهوهشفلكتتوس1زئاضا

.يباغيمينمكناسكلأتنينانف

هتنامناغلافيكرواكختكبواجترصَّيكيرتورغروبغناكعجع1

ابكىوكاكتمكثغبرلكالاةورمعنامضنملوفألا.ضتةتكقلعت

ؤبيبيلصغك.كلكلانَّيُبَّيتاورلًءتيماع

ْمُكسوكبيجيورتلّرفسالfكلكورواضختالأثعتبميكسممتةتلك

كَّيبعكينبَيَزنيبنرّبكتسوغضتّجعإبنيبةع1جةخت

الساروايولُكاثكلتميرغنعلوورئنصنوأيبلاتهلسع

.يميرغ%41كمتامكتحاتّرقام
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سيلوبابابلاليتجتاقباغنبج

اكعوبلإرملكلإرسـمy0هتعك

اكُيبلحمث1َّنكتوبآتلوصعإرزولرسومات

ركووٍنكاميكجتاتلًايلاتيلوبرايبارتلوباًباع

ركناتكتيسيهجتميركعلكًلاراكذُتريشن

وكرمتؤرلكٌرتاعيبومزارهن"وةيكوُرَيئتأيريككتنوشنايت

،”نوكإزنملومأ،ةقيسورلتسمانكعت1ويجًاتكلعافموا

ايريتعاغاوْؤُكُلكووصاكربكتاتاكواتاُبارواكينكيتتغلاضنلاب

ٌرعتسوزفاكاكيبوركنيَّيبكاثى:نوارورلكىلا-ايلايبم1)6(

ًانييمّيثعبرواكوازئافناكلالُكةَّيكييزمبافتن.يكئلوب

تألءاويسبلثكعلافتالا-بياوىجيزيروعشئاعيلكلارما

..م."بيسانلاعيورخسينبغتبثوجرلاصعتيrىكل

يياشاّيزُعاوتيروامك،لاغمكيباونسلووًارسكيرغت1

يؤيوإينتكةتكّنلعاثنؤئانكعوواستت.بعاتإلر:رورماغ
(ر11ّنزيلكرزيرايكّلجياكهالاباكساكرَكمال1يكوكنلاوكوا

ةيلابيلنمابعفلريغسين1وغتسكمرالابيرقةيتقالع
ة{نممكئواغواجعيزقناصنإزلايور.الإتانننولثكعكلك

رغٌنبالكلا.هيفيِعبةكاغيكيكبُزنايبويباكسومأ.سييالك

:بي

الكرب2كازةبا،جازربكتسالاحتواري،ايلكإرزُج

 

ايلكاهيا،ايكيكيكسبروكتلواركريكبري
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ككرركتهنوئ%تإلَّبككرمرشبمويلكبكسعم

وهتتبسيعمىرثى3انتباهيكـملسمباضسكىلإنال%

لكاملككتضمتإئرك.هلبيجيلالالكريمثاولاك

ةتكقلعكتنامثاهييغيلفيكاتمجنعلضأنملوّرلَتغ4رتشي

متايكورك.ةككنكسيزختينيكرواةكبيبسيولثكضمت

هيكرومايهسبمككشأعونلاماغيإلبيارواضتملاعيكي1انكاس

يفاوواقيقرعيى(يكيبضنبلوضيضتوناشريلورتنومغكشت

%ُليريليبلانيميينمض2كبجوليتآر%ونةلوزالرواروشاع

هيكيفلاةنتلضاراّجتاعاجملاايكيتنتضّرسميُتكريrnلثكع

لبايتوهونسيكاحتايلياكـيرةرعووتأالوfاملك

هتع."اعالمتاملكىونتليرض%ماتاههعيونّزومغلاَوراميخُكرال

داتاجنتتوسكككقيلتبستمغيبجنسمضنَجبتيوسي

كوسيتتا،كينارتيوقلجيب،اباكَمْيعلنسوعنوتُلاملكوكشتك
متيالديوأاوزلكتتخي/رُاواح،لوfراتص1اراعتيلكلوميريإهعىلاكنباتك

رمعتيجلازتلوألافايتحتُتلا:رخيلواككورّركهوعكوايكتكتاك

ميوبثنيونلامايمينغبعنيمأتلاكمغللوجلالrىؤفسمهتيه

مئارليتةمسنًاكتىكنبايضىجاليلامجهبيكرك{ال

ةنيكلامعت،الكانصتبتممضتمعمس1-جتالَّدقتًاريلكةلافنy61نع

عوبكروازترصاثىكةنَّيبتييّتكتلفيلكّبلتتاوناومتامتاسلك

نَّيبيكميزغتنكأوارارمامى%ضتمتنكهتةكاىربrبيكاقي

؛اب4يرمشيجي%كتبمثوامعتو

ككارثصىfةنصارمم

ايكاوسّركوكبيسًاووخوتنمك
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ل2تالكبزوردلالالغاغوبلالتنوهعيعن

.ب.سمهج

اينارمعوآايرمحواامعالاو%يكيجعسيسًايريتسوسيليجناوسعو

اةلّيضيعبرملومميلرثعيوهتت/رنهجتتساناككيرِّيوروبيسا

ّنأةيبرتضنملوعيبلوغرتملككيكريمبيصرواليثكامنألكا

يار4وغءاقتيعُياثمُتازإالع.ذتتابكبلكبهعيبيةريِهَّتكت

بصنبنفنسو1يماس،اعاباوبييتبلايجنمىتَّيبيلزهبيك

ىويلكببينعيغاموواتنطليكيًاتيبزأببعابياال(لكأ.يكنلةهدينك

.ىتامثانتامكطكوعسيركإلنيترامغيسا-ىتترك

سيلعتىكنالعإسجرخموبتاعناويروياهتُيكتيكناي

ّيتٌلاكعيصوصُيتيمتسيبينتلوا.كختتوبيشريسم

لُّيمهيالاذكضتامكُّيرممكاروالمعنتولرواستلكوررضس

ايؤتءاغلكَّيكيموه-قعامىكواتإفـيبيكسإسالا-ىّكربقرتى%

م"بيؤمتعنتساسواعتيولfلمعتKرمااتعطاطكأالعريبيكرواعنصّوج

ابلكتعاشورغنلكوأوصالارواقرخصلكيزمرينتلعْفريلك

اتاتكيلليبككغورنكيغمتتولوزومموانهكتلاانب.ىعانيكس

لمعيكُّيملاموروابعىوضوبالالحافيكيكنقرتلانأ

(9) /اهترور-

ليفُّيييسكوغبهتيبنمبيتكيفنسوميز
ملكُهسايكتعزفسماتاباليتانمكسارواويئًالوزفاضايتوص

كبامكنابوأكاغُيُّيمتهرإنيوو.سابزاعىهتنوضغ

ايليذيبيبةتوبلانكُكيِّيطيرتسسيبوتبارغلكببج
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وافيخوان(492واكتباونكلوحككلزأالصيريبكبكاملكســلإ

تاككىكبىرلكاسيباكبك٤ئرنيترثنايككالكينيماثيإ

.بتامايابل(يَّيأنيترومازورلورواهيمنيىريلوك2امىكنيضرميزَميغ

زعوو،اهتكرتنسراُلوريناركيةُككيكتنّكُييمسورلا

ةليضُكُيكييَّيحيتعاتفنيوضعكئارواكيلَمزنايل
بلاُلوكواكككُّيمىريمضلزلارتاكؤتعافيولوحتؤ1تخت

تلأساروايلبيزنلايراريفيكك(ةلوُّينتروسزورّذكلرينشتيع1ا

جتىكوزمىاب1رإبيجترملًاكذُتكاسياتاطايتىكيوك

Mثكتتبروايئاككتنألهُّيبيبيككعانئايزألبُتمّكتمبكرا

روغتبييغتواتيبغيركيننأكيفكُيريبكًاليللكباوأ

كيخترمكنوّيكابيؤلّطكنيذكتورجاصلكىورنوخيقتينيب

ةَّيفنُزُّيميكليكيمّيخيكَّيمكيإلاىمنلوض1كتختجسلاب

هلابمينغىئافيكبيؤمصoوصتنعكلعألازجدياويكينااملئايّيغت

كياغلاىلابالإرلنواهسسجايبيرعزيتوعيبتفيكركيك

َّيميكتبماَبَبتايالوعالاووزنلوفنا..اكاكتوموقتابكمئاول

كاغضكساروايِعوبكاثكوكثراصَيِتْيبى,لكُّينتريعأ

بيرسقعايواللنيضنسلومكُكرعافثكيكجوورَعلا%(جاعب

قاسيئرنإوشُكواليغنتلوغلtوايؤمسيئرِّبُت

ءبسبكيقيكمّرموقَّيلايجُترييبرّيلكاّيأىfئواشك

لtتعتمالسازمروالآ3لزيريذتُك،عا-سكـكيووةسورعويْزركت:يتمب

لاُّيمكـلوغاروابيذتلصكباzاوباتناكُّيرموررآلوأورعيريمعت

.-اكيشفاضاAاُلوكيسسيئرلكيتتلاعتلكلميما

لبلكوثعيfrذإرييغتوالولتلا.كتعُيبكقيزيّيزي

لؤيورماثعتبيكيفقيقَكتجُمكتاضكبإُبِّييريب

ريَّيمؤمتةزئاخكبلعابسنوّنأيبس1،عك
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ىكانكاليويكلوعأتلاطمكعاولكتتسا.ايلعنتثروا
(لكألاولَكيؤم6هولكرر-اهتايلعلاطماليلوباتيfترواىr(عومع%يبرع

عرطرمااهبيكركاهتمينعازماللا-كنفتاويلوخيكتىرِّيمنأوا

ةكامككاةتكأ/تبولرووماةيوو.بقلارينلاىمكئراووونلك

ككتيبىمَّيساَّيّنكيغوعركاسكرواتعانتةغرايتلا2ّنيعم

ى4ؤكلزييغMكزنعانلوضا.اهتاذسيلكنازخ(رمنغيب

Oهَّيعرَزَّيَزُيينتبسكالكنااهتلاي8(لا.ارولريب

رمإكوناكهّجسيلعرومغك2سونورمتافطلصتيرماثرييبللكل

ـاجمالكلارعاتاباهتلالابكرإكيعوارُيل-1اباوإكلايف(ي)وي)

.يكيفارغوثكعريىؤنكتسوخا

نيلاغنكتغّلكريككيوزوريكنستجزيرينييك

تافيفكلا-Aل1ابلكلىرايعإسواملهكتكتلوحتب4(ن"جترمك

ةبكنلاىم1%جتى«ًايبامّمعيباكواجتايوبعكاًثمهلومّبَيإمويال

َّللإلّيييرصةوريبيرعاغلارجوّيمجبرييليتنكاثواهتفوفتسإلك

لارلّللًاركالكعيؤمسيليغرببf(كرلاوضي-كل،(ميغييقتاج

ميوانأاويالايدتثب،ىسُتلواتسوب،كيبواكيالراثأاهتَلوبىكلوكم

قّلعتمصتبرموربيكلاي2تبىَملفوات1تونواورم،هّيأ

هنعيمراصتننوابَّرتالايخوتإبريكهداسسينكلاهييجتبريبك

كك،لويارواعزكنرالككنكمصتلمنلاهورَبتيلالكتزَّيزيرك

.كرجاكسكنلانأتايضلوورّجع!مولعمايبراّجويبيضتلنقألاظم

ثلاهميمنولتإنعةلي2كمورلًاغشادرايلافيكالاؤافلاسملإكنلا

؛ينيبلكهور1((تنيككنآ.كةكيريدارمألايوطنبلاك؛ىكرومعملائلك

،انئاراُةلعُيناشلعتؤفيفريمسارواتّصكريَّيلُكيفاتوب
كتتافمقوكقئاككناركوانيماروفنلاوورعك1.فعةتيك

ةكيلًارإهوسيكتلإكناراكاك(يوصتبمهوهيلم1غتتسارن11ةعزلىني
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هررقئزتناهرباغيترتلَكارُمريغريتاغيكخريوكيف

ىَرعاشيعضختنيبامساجتنضكركبىمليمّلكتتامتاونا

وكينيطنناميلومأ.بيكرتلاريتساليروابعاتمىلافنألالالجتةنزت

هتَرُبكيبكيرتايتإبحبنيوجنيكترومبفعبنينيب
كرتيشاونمأ%8كتإنعنانارواىفرخاهُّيكتلاباةكعكمارم

تقياويزمريتاعيلايبتإبعهْيَّيبواسفنتوعريناناكتيرعلاطم

نريا.امتت،"اهاهكيب2كنيليبررواتإضللوألاوةنخكواكيلعاناغ

، ، مبايليمياةك2ـاًبىرعاثيبزأللب!لوكضيرتزي

كانمليؤُنعَّلنقسي-ىلماهتامىريسيلاناكينيزرتي

%ثيفاذنزياركأتاّيكتّيرفبسضاضت:يمَّيَللوضالعلابو

اعياكسا.يتنيروايبريغ،ناسنإنللا.لكرتتخَّيِّلَكتاعبتعسوك

ةنانكنا.ةكارلاًابrكتانبقإلاغملكيلاوتلويواماقتتندتو

تيfككوبتوبلاثوروتليغَّيرصةَّورتنليفنرَدَعساماي

هtلوفأبيكلااهتيمنياروارلاوؤ!ايبععوضومA1لا-جتّيبيةتبك

هدتـساومويز"ىلاككنزولاواكْيرمرواايك((لامتكاالبولسايطيرد)

-ايورلكسار1

ميعزىهتمالسازم،بيكامهيكابيكظتاويرعاًنكبسوكاَّيرم

ربريلكزمانتواحتكـ1لعمكتاملكلوضيا.اقلّورلومMكلا.ضخت

اقيوزتنعيباضمنربثتوبسارواىقُليميوجنيتزم.ْقئرب
ولرزور(لك%غوابنكينكميواهايكضعكتنتوةتي(بسنلا

كي?يبرواايكنبايٍةَّيحيكئاعاثانلوهأاهتيبلساذختةتكُييرع

اكيبوايكريم1مائك1ن)؛كْؤُتْرأوريُسربلوأ»يعتسروتكوبورلاث

ِةَّيعومبانن1اروالاتيتنيلرببىبت:زعلكلاىfابلاثإلونك%اث

متزكاةيfىلعاقكعولكريلؤووروااييم0ارتب)ريبءاقتاي

كمالكناًرًاتتلاينى<ى؟العلا،ضككر(رينميلايربيصونرع
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.كيرإرإكغيسباكضكلثكينبا}ةكاون/افّلككريكتعطلالإ
(و.اويلاتويوازيمؤنةيثكغ

ريغهكًّييمرازغنّييقتندلوهنايّجتامامهُيكجازم

تمتالايتكنلا.هتتاتدعينعنلَّوركاناةرينبايتمكبلامصتعا

يلييكوادعتاينلُكانيس.اعرع"غزفاودلكنيولهنب

لينوَّيلاكيراكوأكتملامكتزيمتزيكينيغريس.ىَلاعrب

الرينمAكتتلكلكنلاكنُتلغإ1ركككةكر(كيبواةْتتاهيهكت

ايرثاتتبواكوكنلوفأوليتقضيبا.اهتيكتستًايلامتحاكان

ةيمولعمىونصئرقىسيعثلَناوآاومةينبعش1كنميببي

يكايكيهوبتاكروزتتمغ%رمايعاروارازوكنيعيضكجترملا

نأتكرسإهريغيلاكروتنيونم2كنوغكاوضككمايَببعتل

.يّنعُلإرينيًاّسكيجازمتإىع،%مِّييتوزيثهسؤرفلكي

رجهيل1،شكينتفنصاتبيكانواتبيكعوضوماوبتنكي

جيورواجتراويكتُككَنكيبموركروترَّوَّتكبتاتكألاب.رلكناوال(نًاراقن

رينيت(عريكريغزركيلرييباخريسبرينارواكضتلبا
نزتعمًارجتصترابتعاككئلاليزوايوعاغلعَجتتكركينيلك(يكلروغوىلك

لتأكئاعايكىُكتيباتىكلكتيقيقzوازف،نإنإةيريسياك

فيككسيلاغلر:ارعغ(ج)2كينو

انلايجككلوصلوواشوراىنيضتسمَّقبقرتيراّيرليوُسك

كسرطغكتينّرغئاككوألاااهتيليتقةيغباوافيريوُنُكوا

يبعتسا،ايِإاًبازفاجيحنُييمَجـلايفايسوراقضتتبيببيبلامك

%اًثوييوركيمتريضـينعتبيكرلارناضيألكلريماش

%شُّيمتسينضكاماكليوّجزوجعُيجيبيمتنكلئًايونع

تبتكضّفوجتتّيعيبيُيرمجتانُيُلامكعولفاكوشتظتدبيام
ملوايزيجتتلَزفرواثامئألاككنيليثُّيككعوضومكجعلسغ
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تبىهتناو،لرتّيمٍّيألاجيووكتأهركايكْيُترميكئجككيمازم

بيغريكنينيكتكبُييمينيكرتئيبَعرَّيصيث

ةَّيلُّيأهمّجينامنافنبتنمونويبجعقوىتيتب

ُّيبيبلبلدكَكاطلبكلاهيتسوسكيمديواي،ىكايكريب

روتةٌعيل%ىكعوأْيُتيكيتازمرطى1.اهتغييعتايلكسي%ماهنمووؤك

كعتإيبواجتمللإعاسليِّيمبَجّيرينأنانس1.ليكيميبّمُأ

،ةجإبوايgبيلّلكتياوسلكناعاخيبانامنانلوؤرلّجييروباير

يكيِّبَّيوغيَّيبيلاساوتغيةكنلاوووفيكلوُكنايجقرع (وي

مهعيجيههمصعسميو

كسمُيابيلزورنقتيوانقويغرّيختورواتكاهيخيقخاواقشعي

كنإفنككينوتيبلييخياعضكّزضتسوعنلكّلُمَنيِّيُم

-ّكُضترلكريغيتيلقعكناروزيت،لتfسيليعمبإىكارتيايك-

رالرانرثاقويخلكلونيجتركناراكرعاشيايكلوضقفتت

لع%مناوكت!ينعقلعت،كتتكسرضانيمثكىلانيكجتسامكتيُلامكت

بسصاصكسلامبل0الولكيبألكوذيعزاتاتلوأووّنغيوانيf.انك

َّيتاثعبةتالوكيننتريثتييهعدبيماعيغاي
(4 - هجسمهتاوروغةل%اوؤك

لكمولععكاهاميكدتياضتزوتايصوصنيءاثئتككيُتْيك

تتفايتزئ2كيتكتيفجاوبلومتكوغريفزاف1ينّرغناي

نرُيلايايميمتيأيكينتلاهىراصتنارواىاسلكَّيضكبيككرك

معوترابتا..ابِّيبيطبّلطتّل4لوربوروانإنلنايرب

ؤأاَّنكلاييبرقلابُلوكتةّييفىروخلروارتناوالايليبت

لكولكشلًةيككتيلوكلكنيبايسولىكوعفنتسبيواروا

%قعيفيياسبلكنوابجنتىريالو.ئيبىبيليم2ب

ّنكغنينايبصساروسفانن:َّنَّيَبايتنّزوافَّيلك

 

(وهو

كلكأنلاورلاّرملكتَّيمؤئايفيككئانلاألـلولاوةنفكروايوفَّنأىلع
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نإنْوَكرينيغيس-كربَبونيىليغلكتاعوضوملثم

ةيتحتتبلابيقّيرلاهتارابم41ريضكبنلايكوادعوجنوتناك

"فىريّياريولامتكلؤتعنصوايلبيرعاغاكلامتكئاغلازمز

ينسنفةَّينبلوغكجنوضعيريبُيةنورماؤيكىفةئ

تالايطكلواَّنلاوكارْياروالكّنيلفَلرعاُجريغوهريغىئاكي

- . شَّيكgاعإب. ماب
رئاوأرَّبهّليسواوُنكبتلَّيإىَّيروفعفرتإييكمتغم

هاعلّناتمبغرِّيَبسينلعلكو،جييكـّيرفريزغ

لقرزاوكنيبروكعكوالآريسمقيإليغ%طبلاطيتسوص

ُلييبتىعوادتراييوادزماعتلايياعثلئاضتءاقتريغ

لريتاوبعىصانيلورهيفيكA1.ىتنكيًالبلينوكاينلكبواىت

تالايخيلخرلكلّناتموبنيركاقيغكبينيتتسكع

فـليغيروىةرينرثاتصتسالكiماعلكيركذُتجيرجلفاو

وينينلابنامألاقزيكِةنكوابعفلم.كتكويصتىفاهُيَّيبلا

ي»هَبيازرك:نُكرارفلااطم،تايواجبلَصّكمتيؤر
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ل11Mكإسماهُتنكلاتكغَّيرازضتحتسامجلاكةّيكرهمُّيملكلاي

ةتامكاروانإنماضتورنآابلَبباـ1يراّيزلالا:ايكرت

انتلكىنعتويإكسايبواوركاّرعايلكلوبتألالكتلاخنلياتام

ريغسالّجعسيلضُيًابيتكاعيكرينلامؤنطنضتالَبتإيلرب

مابنارواتّيغ%كتلاكتتوعيباـم1يكاتتبتكش،ىك

ىبيلُككسلّجيتإريفبتعنيلدتبيكاتمينسبايك

انوتاسيقتامكتقوييزن8(ة:تيلاعففيكبيجنةناتمهمنيب

ُّي%:عورًةّلكىمصيوينروارخTZكيميمرامث.بتياهقري

بييبت(ىكيـصكوااهتملسلايبلًامظتعولفاكالؤتاطئوالاونكروو

ُلامكيضقتةبيتكى2ّلكس1يسا-اهتايلكوًايوغنلكتنامثنم

سنسانيامغك1ئمّمُكتنإتنَّيإسوارإبمىاغيؤم-قُي

لكةنازخسوابماكجايلا-ككجُبيزكطكىتقاقثوانافببولريغ

هبييباَجريغيهةيعبوضئِّييلواعافاسمنإنهتلاب

هديقاملكوسنألتيماريّكلنك
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ديريبناكلكبجكلاّنأةريتوصللإنلليليكيووتآ

ةكيوهسييسوراليوكَّيألبكـايكلباضكساازتايلكلاماقم

لايكوزنيبرا.ايلكئلتتسانلاتاعتباؤفقتلعتMلاثاغإك

ىرأَتتروانئامتنتسابتاَّيميلاثيتاعًايبعايرثلبأل

روانابِهْيبرينبتختلسانتلااونزرطفبيإكختوكساعولt2كّلُكب

ايسورولسناكيكعفأرَريهانغوفزؤفىرموركلِّيماعكبعسَّيأ
بيصتفّينقبططسوتبـتكاحابكقبطيو،يريتخايلؤلقلخ2ع

ىفُكيكوكةكيرتطسوتيلكعيبةكبي5وايندتـموايلاامكوب

بينكلاهجفلكوريًايبوابيإلا-ككًةاتكتلكزنزتارارييبر

ىيقملكانكلئًالكةيئِّيمازهبيوابَجريغبلطي

ملارولوص)قالحر-تلانكرونىأاغروعضأل((كلالَبـيتقّيغيرك2ترك

ةتيضزاينازكرملكلإلاوللريعاووروااقتناتخهتلوسعاقتةؤلخ2هصتس

يناصناةسكلوكليرواووهلّنئانعونسيلاجيكياتع

ةيؤىلاايسابمامتهو-كّيبوثوتركليمجت؛بيكعاشي،امتاتُيلاوس

بوّيألكلاناكوملكيناركيكذتعةتيتفّلاضلكتازايتشاعتنوا

ىَّيرظنعجكواهنبلكَنوتعقيريييات-يثإنمنيجوروا

يشغيلةيل%ئاقتلتقنأنايروكعاسيواوزيكويةكم
مايبةكايام،ككولمةيجيغيعوكيوسنيملثامهم

اي1وري1وكزرعشعيرسودروابختلاغ،قرتختل"fاوعزآتوريلو4هاثبطتلا

%جتلاَّنإيتلفإلىكتيصوصُيلكسرايورغل1.كختتيلايورجلك

ا"رييكيوللاورعايغالوبحمساحااكىفاصنانالافنركناناركيك

ًالافزوتًاكلوكأماعى:َّنُكجختتسلمحامسقاقباصاهبيكوسواجت

وبـعن»بيتكًتابعال2يلاطبع

هتكسبسااللا،اكعكبلعبوائاوعابيريمووتآو(رييييثCمين/1
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دَّيناقتناتمهمْببجئوبتتسامتلكإيوركلَجيببُي

ديكالابعواذختُةُكاربواكلزإرنّفكىكركيتنلعسوصن

لص1،تُكوجييضنونيايكبراْتكامك،ساةورج،يلعنبّنُقُك

ةٌعبدلايِعَلآاعُلاليمهكلبيلبويمِّدَببجيلراكيتنأهلل٤ريغضغ

(ًايكّلكزجكسلوادتتبتروالاّنريوينلكامواتايناكمرومع

لكاميبراودالامتاملامتا-2كوجًةرسحتتنكقلعتتلوم“

غنايليمدتثاغلايلعىكافرينإنيلوايلركتيجيكنع

ًالماكلمزواوعنلاتيباكبشياكاكسوايجرـكألاتاينقتوةينوالك

ايوباييتنميلكريغوايو.قُكتكلينقّلعتتعسأللوليكت

نيوكتإسارواتُكةتلطتلكّبذتييذبلكيريمنوبغواامك

ةئُّيبتيعورجلاؤورعاثولاعل1،كضُيوضّيضكّفاكنإنك

هّزوملاوتلصودنزاسوافيكتتوكرلكلاظموكوليس1كيرعاغووَّنأ

كاكنتقاؤكيرعاغلوصاككساروانا!نيكانيزوعاثغرييغتككوررآ82%

ىكارواتَكةتيكّزبتوورأويكانيضكحياصعتبهتينالِكضخت

فتاوبكاوكيضريتينلا.ذختتختإتملعلكَبينمتلَكَتّكرمىلإن

نكاهوبيكلكاخملاعكورماغلوصاىمهولاًاتعياميغيركذخت

ىكافت.ةتكيرلكواغتعادكيبيقنةلوصاروانورعاشلوصاككىكالميزعاغ

،لآىكاتماقتيولع1روا.انتاورثلابًءّكرقحتلايوراغيقنةلك

ايباعتاوكـتاوكوجيغبلtةراتواىرعاغيتلكتعاوكلوصا

هجًةّرمميرعاغولاكىلإاهتاعقاوارماخمtغت:يبهانتزت

جئايرعشكيكانرواورزآج،يلوغتبيمعةاألكتاتوماعسواك

رz،جتلrنإبهتاساسحاسواتإيصيباوعتييزملؤمجكحلك

تيوص%سالوانعاثوورا.ليئ4عكعوبنْيينتاتا}وكيتميكعربتبيك

كمعخ%ويكبيسوايلعكلتومينجتZ2كلتُلئ2ّكضكينايحموك

هديريوخاغرُي46ةريغليريرإويليرواتاتوسانلل
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ككس1.ىتيكايضلوعيكَتنيلكئنتاناكوايكاعهدايضت

،تإى%جرَوَصَبتـسيناوُتايباًِباَماضيكيباساىتاضقتإبوالئاس

رؤقكوكجَّيعىتفتودتيلكنماهلماوععرفىبيرعّتصتتمج

لورضدتعفىكيسكتليفنركاهراّمبركاعطةُكواتبرجتتمب

الف،بد.ي-بتايك

لّتُيبليغنتكسيلتئإوّيرجيىيإّبكيزغنيكيعي

بويتنك:بإّبكهنكّلكىزيلكركلببيتكلثعسيقي

َّيَّنُكنافلويضكرياامينناجبمارلبانُمةلخ%جورئ11

يبيكلوَبيِبَرُكُل؛ريواس1رّروكلانيبيكيكةزغكوولك

ابيلكلايب-ككيكيرمالعتيامعلايناغاميفةراجاقتإبيترك

زتيتكيلاجذختَبْمُكُكيِّصكقَّيُككيمًاُتكاياسي

ّنُييِئتناكميوبلكلاكاموكاجفيعُتملفلاوبزوالواككنك%اًركبموا

ةَّينكتلاوىكعُكَبيانعّلكإيجيتارتاملكتياونىلا-ىع

لكمكككجيويريبزتيبانواعتاقإاماّيبيفناتامج

سيئمياتسكيبيكينَّياعشواللكنيوروىعيلعبيسنمتو

كرتُتكيتكًايكرمعليّإربايناهحتكتكيكتمنولانلككت

:م3ةكرتأىتيتبأليدتهسزورزت

جهسركوبكيم1،وباتزع

،هتطترك،وبكريو،ولا)

،ج1هيكوبيريتنوب(رماغم

+هيل1،وبيريت،ويراغ

رuاريعيرلايبتقجامولعمةيناملانييوناثلكناياسا

هممعو«ه.ىةزفلوراهكمسا

نانعرلانيأوىتانزفيضاةاوربعاّنرلمويت
يكعكوكرسقحاث61لزقسوعن.تكاماريناعي%6كينيز
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ةكاعُيىكينيملاوباجلولورتعكوكككككس-1لايتفض1رارك

وشيكلنمملاوجةُكضتاعللايكريغاهلكتتفيكذختك

جنكلكجت،ىنإتيوكووليمااتيبتعجريبستنرواىقتمارك
كلاوةكلئبنيرواسوناللسعككهكبيبطتليبيىجيزيرتوباقشلا

هتباونضعيكُضيتعجوضريتنشكاىنكل،لايلوولوراكان
كساليتوعدهتلوريإسرو(كاغاكيتيمكواماروالريبكاملّجتاّي%مولعم

ءايارَمُيَلَّونلكوعيعفرواييضتوفغيريجينلانيلوؤاطع

لّثويسواتبكتلكزنيلاويتقّيختوركبتنإرقلاونييوتينيك

م2.تاعيقئجكذتعإعصمبصتسإيوgجت

مككلزننورياعأيان12لومأنيبنمنإريلوهبيكُتيق

ىم«َلَّومنىلالوّينواكوبيريتنوَجَلَتّيووريساجكىك

اكلاصت-1كواُتتركعنّويتوتلكلفّثسُيكتكهيلكىرازنك

ككنالًاغروبعانتتلي.اضتزتارإاللايتماركتاقبفلتتطرف

ىلععازنكنا.اهتايثمئاقلايعتيكوهكمكنجُجةَّيوالاي

ىسابعحتتسورككعلاىجكىفتامن؛ئيهبىتأرئاًثيثولكاع

ةكمغَّيَعاتلكرلذختةيلاعلاريياخيصتناىكتاوُجَّينو

هجيليلغنناّربتل،لاًرارمألاكىَوّرملكواُقبتانولكلالمعلثعةيرك

امكيّينىفوصاريغانتسلوكاكتتبيبالكتانوللاللختتيامخ

ىمعاريآلينلا.يكةفيلخُييبتكنلا.4نتليلارميتلّنلافلَّمأةلولوتبصنوا

بيككرمغنملوض1،بتلملااعٍتومغوكرتيبختىيؤلاغئككتُكرعاغ

كييرموسركةيكتايلgهتيرولارمانراكوريتناسيمركاهتايلكَبيتّرمىرك

7م".اهتايكارمنظزكَراشينازإسيغكتسوراكرك

ًالمانMرمروايريفللابييكل.يكِّيوبعناثنلايرورككين"

َّيبافثكيككس1ى:يىتجبتاِكبجعإبإنليمي.جيّيق
يُكيهريززمريسمءاويابايتوكينريبياجلايومتم.بي
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رموٌرمواسإكلوكريتبللايكرِّيَجمهنام.هتايولوعئاث

.يلايتنكمومأمور-جتناكاماتلِبريعبإسماتروفنيغك،ريب

أثيلريغىعّركيةكساكتبمكييغتواكليفلّيهي

ناتورُبريسالُكييكجعهصكسبخلببةلوجلاتايريكايبوب

متحاميكاكتايلكلا.بتىفاي%امكليابوالواجتاماتنياقر

هبكتينهتبرجُتسورغنوبىَّيوينبيلويجييامينأل

ُكَّيكريضنيلغَّيرصتلّلكنلماوعنكيتاعوضنماعرشةباين

ريكبيسجاراهنهزئاوسرgايافيكريتالايخكةيفُّيوانيّيزك

َّيِإينزتمكتيرومنأ،لًءرماغيرسّيبنرصتريكب%ماوع

وكتيكُيادجىّنياوسبجيتايلم1.َجترهمنغبناك

(%وبعبيّيكذييقتاهتايلبلرينتلعزرباتاليهواهرالاتلكاننش

ذـلزُيذنمهاشبطقلا"تكوشكرُتورمغىفوماجيكيّريخير.ياب

اينايتيإفلّكّناع1تاةيتاغإايتتلَّيكانماعسوازتةكَلَو
لَككتياورّفنيكلكبواوهئانولضنزنليتيجواىنغتيك

.sرَجتاملَكُتيبكترلكيفرت

48 عربيكيواىتىجنلازانيفنألليرعلابروافلكم-.-2

يباضمس،فيىئابملriتكولمموءانبييواليايل

تبعامخ،كـُيليلّدعم!ىناريالزولعتكصتنيسنم

اكييحياكيفنب226،لو،ىلوصلاي0كبلعبيويلايووآيثي

.ايليتيقععارتنيكاكمكرواسوي،ىكن،يوامسنئكتتاهلك

ىأقناتاسكعتهيمامكإءيوالؤًالكوأمfتميلباولال

يكنايبكسمتاهلىورموتابينلااىركوازروا.يرإىلك

ئزلاُلرويلُقَّنرب،ىئزإكتوكزبرت،يلالوبلالانميرواؤكَيال

ملينمftWمجبولا%ألابّيميإبةككىنيبتْيتذكيلؤرلاصكلةلكت

"ناًريجيمعو2كيعبوفلكوتيغيةِئيجوميولكلوهث:روالوأا%7هجتس
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اوباغُلو11وةنتابيلرللومّبسنلابfرخنا،ةيبيواغبص

-. “ ؤْيَبملللبلك %

لريغلك.تإاوسوولارعاشوسًالايكينكسيمينانباي

%فلينانلا(شرولاقتإامكتارتألانلإياسوابيعنمنفtًالريبري

اتكوايكيرييزناخليقزاف1%كوغلزتوىنيبتمّيتلَزاهيورلك

ماماق-ياينافوي7لإيبلييرعاغللريقكانريإلوأوويليكيّبت
(Qر9بتةفلكاتسيتوابلتعصويالتيميآلتئانلاتبيغتاوولَلزن

اًرساييكرتلاعم،اروغنّدلا.ىقتريغليصروثىَّيدتنم

بيعُكَبنانابزفسويإبكتلابيعيَبنيتنكايمسمرَبلا%

يجبةلاعنامتوانيَتكتاي،ىلاعتثبيكياخي،ريجتلاب

%بيومتلالكلزتيروالبورَللكليبةكضعاهنًافطلKروموم

هجتهواضيلامويهيبسليجروزايكتاوةككتلمتكتلوقيفوا

ثوجيإ.لومع%ئسلاًالكٌةمنيبتاهوضويكويلا-بيّجتميبرع

%اغازربدتىرسبلوالمعتاتّيلبتي.جتسينتإلبيككعث

كرتنلريتويومالسإنكاسجلؤيخلاهوويلويوتساصرMلانماعسوالملا

ةُتاعييغتلإكلمن:لاتعمغورّجعانتنايهبيجت

هتميزظنايفاننقيؤو/CإكييفنَّيَجاتمويميذتAAلعكسالو

بُيلنّيبسريغريكسيبدتبترفساريلئابصكنورك
( ،تلع مولعمZفتاكتاقبف كبيثنوالزنبإـ12كىلامعلني

،ِّيلالَجةروتيكيبعبرلواامةبعبكبيمص4تايبوزالتيناسنا

"ةويجلا،ىئ1تايبوبعيئًابيكرتمتيرييلوفانئام

لالطتنكولاسيتيلكريسينسيكيزريبةكيويوليتقلاولك

ايبرلاننسلومنأبتايصتو%برواعترابنيمألاليكيرييت

اهونانفقن6ئايملابنيكىلارتعالكيماقتإوايك

عاقEةيكاقجايFZقتعم7Eرعتت
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عّييفىتًايو(لئابىغاعكمكورّجرمفلكي.Gسملرظنألطقن

بيردَتتكريأانؤلمراصتلافراكتاقبف،ككةثاهلهأل

مَّيُكضتيكوزنارمأالكَرّركًامأوةدفثك4كنيتسونكانلوجت

هيإلككفيتاببيبأوي)9

جتاينرّبيوةترطسانيكإنلكلتتةتيَمافيالليكيت

ريريبسابتبيتتبكبنإنللولبلهرلانإنلكّرُك
او)ال)راّجتتيييتلومُتيكبيجمليكعتبموالبىربك

ةتكسانأضكراقتف.تُكضتايىلايبوالواهولهكىتاتيرع

نَّيزبتاّيريي٤تيضفّثكفنلاتاكنإنيفلرةيضي
ركيبالاومانتفلَعرفgفصتيؤنلَلْيَتريسعاتنرr:ىأءاثغلًءلاصت

نعيريغلكاروابّيولاوهاديابستكتياناروتتابسلاّنا

fكفننعبي42تباصارثاوملعملكّكتلتاكُـيكعنمنسواميكو

:يتاميبواوجاكلومُيَي

ىركبوبومابابركساغواشهيوتوميتغإسبايغو

ىكوًاثووبوسببإلاهلايتمعنىوّرلكهووكسوكجتاونباهرلاورلل

شبوجتويبتتُكيكبزك

لانتبطنواماىكشؤيةغلايلإبتنابةتسيكيك

لاتنيةكلايلّنلاىؤركوالايناضوانّرتيئراريةدع

ىؤ(ىوبتوهبتاثازكرَّوي

ىرجعتلاوغبىئرًارواىناعتتلاوولامجىلاناي

ىركبسكيرايكويراكاّيعىر1بكا-ليو1Aىريك
(نو%ربتيابتتزوركنرِّيا

هو)مائوك)

ىَّينايبمينتبكُتركىلُتُلاهلكينميلاطيسب

ِةُلاًريدتعنلفسمايوّبىفخيةكَبـُنامعِّيكبوسايو
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بغابيكيتكتسوايكنأكنل4

هابنموبيكربعMىَرُظنكهتيبلسريغَينيتيليب

،كيبلعانكيزكيكلاعمهاينصتتقتريبوينراموك

بنيزجوكنيريكزيوبسك

ماعُيبايضتلمكتزّبختجتبرااليباسثيكوايرجيةَّيبتالص

رارمالكنيايلوناكلييِئُكلاغبفلًايبكتلئًايثانإ

."ميلاطتنيتلبيْيُكيعيQهن

يكيك(لورهوىمّرمىرجايتَّلَرتينيجيرايدكتسم

ّيتاًردتنرتيإ:يرييرويضاَّيضتيةتكتلا
يوناهتبلا,كلاَوُتاواكيضتوص

ّلعلزركنًاّبتيريبستإبءاهناريضيلَعًاليخت

بعلريناتل،هتنوبضتينيبتايسكاياوسوالككسرسلا

(8 مبرإفبيكُكربكيكبىلا
%و(بوغّرشريو

ىلتقاتوC1تعرفسعكىعافجـِّلبلاعكئانببح

ىنَّيعقدكصتابمايقييلعبيعقامنيبماقاميب
ىنُبقاريسمكاجهوملكي

ينابيال11وىلإّي1جتيوينfّجسّيمينرظتبسن

ينزتاكيتونُذُكعافرمعينافنكنوسبلُيشينّرم

ىلاغبـقاولاوللوسغئrايبو

مىعاخن

هتبّي4إسيملعقوبسيلًةعجوهع

بَّيلإوريكرّيجنربلشمسا

بَّيلاباكبجعكيملاعئاتإببس-

بتاّيالاماىلوممكتنبتتاعإلاشننيمخك
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ْمكانمباينوسايّيريتَّيلي

مثآلاتاريثضيبجينبىواككي

يتّيgك(قاس:اينوليكتتعاسمش

يريتّييجلكبسالانايعرجتةكئانوع

يتَّيريكُّييسالامنهكتتسrـِّيفو

نيتبلعلامكيبيبوسهاجتقربنياليلو%

ينّبكتيبسونيخكبيذُيِّيلي"

نييكيجكنايكينينيكلاب

(ىكينغر(Oف4.ج.سعسعمهحي

ةنيماتّبإسربريننكيوبينكتسالَّويتناي

بيىكنيبإبيصتفكأكايكَّنَّرغُيِّبيقتلّجتلكوزاثيايدت

اُجاَكييقتيجيككيلويلرماغعّورواىكتباثتَجتايلgك

اورولْينلعُتُكْوثمكوليبةُكامكنينلككَّلرهو،الأكتلكابكترزف

ةَّيكلّياكاياكييختلكبُبتىكلريبكشُقنُكْقخ

ىَّيُكيِّصكيكزنلنراّمٌلوبليبسسيغتيوصُّيكتلاو

لريكروى%املكورواككبوؤألrسالالِكلايلارتألالئابسألتياولاقساف

رمل/9ايكلثمتيلوالانتلوواقنيثعتتصكنلرلييّيناس1.اقاملك

22لاصْبسإرميلعتثاk(لاعّركاهتااياضييغتجيكسوtrعتةُكلزفوو

ىكويلا%لنلزمرخُمناعرءاغروغزواىرإfعشgاّييضك

يكنويؤرميتلاقتُسكعكيلىيزتستىلاليتغالرين

النوأىكءاّتكتلفزطقنيبلجيببعهلالا-بيجترماقتنيللريخا

بيتيلايكريغنضُتزتروبعوتنكسابيإلثفةلّكث،بني
هصكسكوبتبيبويتكييبَبتةأرل(انهاينلالاغوتمعاولووربلوا

-ـا"إهيليووركيroأاو
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بابلاقتس

رايتلئزلكريت

كيكتاملك،نيكيكوتلاميتتياكوك،ةقرتلكوغريصووا

ىكتإيَكسريتيلكيببيلاسابواتايصوصلgعاٍشيِّلضنيميبج

ررمَّيصتس1وريعز%ليمزعلكًءئكًاناتبيرواةَّيلاَلَزُيللازرولاق

اكنّفلسملكغرl.ةريبكتايِّيوسلكإوعافلارإالازورلاةرين

بئعكىكوابتقاشلاّنزوللًاَّيُكبكتالاعاهتtrألاوسامحلا

ُكشألل%كليختكاجلكزاتإلكانميتغزلكبقرلكضيشغالا

«كاتمدخلًاتابثإبلكلاغفزفلكإسايإلإيكيلّتكَلولكتص
نبجىبكأاهتايهلئلامعوعإيلرباغنْغُكوالوباثإلوؤِّيغيغي

ًانوارعاتنكساركلّكنايب(خيوًاتحيلّيتىغاعمزومنوسولكلمك

ريككسورلزتلووليلرياغ.ككوتوبنيكضتييجيتالاقمؤفألمت

:اهتايناس

ايلكولبضتّرموسركيجيلونايكألنلايولكلويهو

تز9ُلوبقرمرايىبايلاوةيجيتقيرِعمروقيلتسثمَّلرك

-ُلثوبمولعشكوايضتعوريبوسككسالا
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ماائجتهبابيلعابليكسوروالهحووؤرعاثلكلوبجابكتس/

هشتوكَنَةَّيُكوضحووالإ.كغَكتبجتتزفنليورماغرومخوا

ىُرَّيبيييَي%كمايt"انتلكوريليرتةيمولعمايلانواعإب

مينغُكيكروابككبذتوكوساثلfرملاو،بتملانئاثوباتكنوك

يتموكلببناملربةبلغي4ر1-ايناف1كبصنلعاغُيوينبت

ّرقو،نضتراكساّقئوبملعقربيتنإىرنال،لغيلَبَفَلمك

ايالاميفوكاياتثوترك2لوأوتةثلا-ايوانلاونلكتويعوتقّيغبآ

كورتمروارويويمنرييغتعاوانخبحجاكرواروتتاوهنإنرواواكعااوسنلايوا

/أوبلرينىبتخي!ثوكرووتينوليملاـاهتايكدرمنضتلوغزاصقييكةنيا

ي#كَمي-لراكيتنتيتجاَكترمـيعناغواتأرجىماغتًات

(جهوج.تزخةكذتإَجرغناتوايماصع

ِتمُتلعكاكريرعاغتبنيَّيُكواكاكلاوتناكلّوريقةاف

رإبو.َكبإبلزقزرحملاُقَّيىْلاعلكإسطكلاوهاَّيروااَّيِإلصاه

.ُكإًايجإبإبإنيتواوُتمكإوريكا2ئرشتشيبرختاملك
َكـابيياضفلووارواكُكرعًتامروىقمب[زلإوتُكَنكؤُتك

كنأيمربجيسقعيلوغتتكتتسمذتيقناثيكبي

نايبرثإًاميجكابترَجيفيرينفاغ،اهتلإلبايغةخبغرت

كيليكيناوعالم1ق-عِّيرمهارزاكرعاخىونينساراغلاومج

كككلًالكتتبرواقَّيبا.ييباضنيلواى2اهنلًإاسيعطتبيلّنا

اك((ثكلال::%ثلثكتعايبوروألاوْعُياثنلايوكلاهتياّرإًارايعكومرلا

هجهو)2-9(ه-اولاتت

روالرييغ%بتاريرمعتعتعآورزلورولصتىلإمثوؤيقنهاث

ىيلكٌرِّكككتيرووتمجهصتكبنعسواتقيويرينيلكشوريليغال

تإيركاقتنشاكُيعَّييعاثلاّنلَجتاعإبامكاقت-يعربىمرمبريغ

ىلختينكتةكوألاكمكساتىعوشوكيرينلوبتلات

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



l 24

ةتعيبولازعاّتكي:تبسهويمُيباةتيبذاجواُلريلرايخك

سكيلا.جتاقالعلئانولتازكبواعونبموكانجّركتي
مجاهواتيجحقفوىرثألونرأكناجتيمِّيَبتزصللاليةنك

4هكسميمؤاكُكماعببئ4

ىَقَّتَّيعكثعرفلَوَّيِرَبغةٌعورنءايكىميكنراايناّبرت

ر2ةركنتكّجوسيرباعَلامتئالّيفتكليإغيغص

ارتةرُينيحواككيباسكرامللاتفرصنراقوسديتابجي

ّنينالِّيغينكذتارثؤيتكوككريعنشَّيُكَبغبترمإبُلوج

ينَّنُكإسييكّتسينم:بعيانتيجع

بيكيلإهرقيرع،اًييسيمزغامسمتإ

رمَّيقنوتi،نبتلافتيتالكّرستكإايبعي

هتبسنامياةيبارورماغُّيدتبساّبتلافكتيوماّنلاجع

ككابيناملاكقفنلكيكوايريغزيقّثلوفلةنّوكيراك
60و.هيفرك

ككفيككلملاهو-اعتتمإفيغبُلإرولاغتلاونؤمtkنتم

امتنيغباليكازابطنإميع"جرواكترايسبتلثتينارافن

ِّيبضكاهلكييكةكرةُكوى31يبرtغنوطغواقيممزي،ىنمال

يرانيس1لاىلاكتيبيشيلنكتبجولّضكتلمعنم--

ُةيضترتعاقكساَلَنيِكىَّلعةعبثإرومإباسينيرؤثالهُتكإبييلك

لكةكلمملكايجالامعإادبيابزمص-ذكميضعتميمتسيفنوتلرمإ

ُّيُكلوكينرشاصتْيياعينمدقييكزنبلوّبلومكإر

فلُكتاتثاعسعانلوفأي%ضككنايبتستورعكنابكنم
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سارىجالواَّللإنيكتيل:انتساولكّبرينيريميليثجسم

يفونيعرتخابتناسناالّيبنليونتغنا.يئُكَّللإبكتّيي

اكانوبلريمسوكنروالولاعكبساراشالاىلاًراحتكضنبنع

.ايلكلاقتسياثكات

يئَزغنيكانكناورىكانتبيكيوالاكنلايروركأيمتنياصتّلكرك

لكلاوايبُلَّيوغّلليبجإككذفكللايوغيرغكرورماصتي.هيتووعأل

4قافنأنزامّنشعىك1ًايواهتتبعبتقثعوضوماك(ًايرعاشلكليليزتف

كعتياورضختزواووريبيكذتن22الكربتيوانلاي.لاينابلأقامع

،توعاةكيسووهوجتايلييزُّيكتلوغرفُتنظتنجكإنماقثاعرمهنا

،يتيفيتيفزوابيترميتالاينكنلا-اكاكصتلّلايكك

.بgةيلكةg%كيباورساهول"كعانصتس!تقفيكبعلينُلك

رالملأال(يميرملاعمىُكريمىلعككبىعيونيعياقإبعولضتاريج

يبrَبتناعرت8(يزنيرخ1ةتينعي.يكتيلرييزنارملاغوغ

ظنايباهروتعتAبوب%(ناًدتموى1.قاهُليلرينلًرَّيروىدنإب

ئبتبكتتسيىلإتعئاوفىرينلاًيلعاامانكجتا-1

-!يورلّزغيميكى1و6ووضنوسيوتتلانعسيل"

كلامعاهييناكيمعيانصجيي11ؤسقةمكإنليضع

كزطى1بولسااللاَّوِهعوإكر1نيكهتقوميلعبلًةيكيتك
هوهوالعلكتامناتنيعصوصغيككيكبعثعلتتلوالاّتكيرماور

قبتيثكجتيلايليبيجتستفيانلوي2كحبعَكِإيع

نيوكايركُلوfنوجللايخوابقّيببس81ىراوغميخيياكع

يّيلارنغليالرينيغيرينم.باتكبلظيكسجتينلف

يّصلاثهبنتينيلبالئاقعناوزلتيفيّزَمتنليقب

اقّيلَباعاّيبنيياكعنلئكتاعبرتغّمّتيم
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اقاّيلماتلاالامعكايتإرجملكانكيكزيماتضيتجيعأاهلؤارش

؛يبكإماوياليثمكيبعاتملكرزوناريستيك

ايإتلامكبرموفاعثويكوبتيربربختلاياكع

اّيلنيصألاروفتعارعَّفراّيملرببمرروتوكسارثأ

ا%لريسألايبللاينرنسوكينعرفىَءسامت

%ةريصغرمووشولبجإوكوبةتيسإ؛كيامك

ةكيغةيركتكبةُكاوجتيلامعآكزم

كتلإنكيكوايلوكهتلإبلمعايتجعتلاعي

هتلاسرألانألمنكتاجتبسالبلزغلالايخيكريبكـ1هو

ثعتوإولكلا.كمهًاتوزيماركةريعرعُتومغ2كروسما

توغالذُكيغيليبتيلور.كخيككاببيرغبيكءو.ُلوبلثم
كيبورلايكريأقيزاقعلا!لباكتقاشرينللوأنا.اوبايب

هوسكاَّيَأوثاكؤتفزيفسبيغرتايتيمنMبةيقواغ
لوأو(بيكيثوغةواككلاتنّنكزلييب(ل::ًاعُبنكتنأ

لاتننيفقةاغيوابلكلاكةلأايسللكلاترغتتغّلاتضايبنالع

لتشعتسم-ايلاخوات/ايناركوكريغاككهيالوركاشإلغينعتو

اقييعتريفوتلاغرإكنتسنوضأريوtسأىلالاميتّيدوع
نتورثةئملمارتةُكس%5اثرإهاغروامrبعوهباخكتبتنأاتانوّليسأ

هينفلاويبزمهيوامايهازَّلناروليركقوؤرغلالك%كتنطلسنيارك

ةيؤُّيُرَّنيبمككسميصتتتميكلرغا.ئ44ةَّيلهيورسىعا

 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



127 4

___ـايرلاقةالىلاينوليثككىباطختعلغواطىج

ويفروأةعو،وآتّوقيذْترّثكيلاعثكتتباكلاو
يَزكَرنعلاداتلارينيجارلابو»6جتسملاريغبةونلاعوروافنyعم

عو:بترَّيَغوُضغمهلاكريغةورثاتإالبوإًاعي

نكمتلزيلايننكملكتيناك

كَّيريُلّلقيقيضتوبناك

لريازئلواكتريصقرتووينبنجتاتلنايروركبيليفالازوز

كـلومتا:بتا"احامّيريصتاذتبمكراًركابلكوعلي

اًروتعهورلكيتيراميتىك!إعيربتايليجزناومهوكًالوبيصتكلزنو

taكزوفةّيُكويسيمكبسكZملوالريمعملالباثوإكتديصقىم

رثولرعاغهديندتئناسّيعلاعفتبي-يناريبلّلكنىكلإلرلرص"اهن

اتfلعلضقوةينكلريم%ى7كعكبيصتينـنتوزنريكلي42تاب4

كثيدبيّيروزيّرلإبملكباغإنكاتلوميروالقونكت

(9 يصتببسيهوكثىنبلكلاصتكاو،ريبنلكتجولْضُتب

ةرإيناجنتيكوايلىلإنيبساباجايُلارالايخونيونتنومع

ىلكًالوغولنيصتكتيوىوك1.9امهسسمينغتنّيبلَكإبغنولجعقاهم

جيكلوضيا-اعإريزصنعقلإبينزتبيونييبمويريدنورغ

.هتاكنورثع

ككنلارواىننى٤ازكنانأاسلكإنلتنتسوراقنؤك

رَّيَجمينكيخيراتلاثادتبقريغلك،غوكات

(ملكتجلايكلاويكيلوراركويتبإبقلعت%جعترماءييسيم
،ع4بلطم11نيكةلكيسيئركنوح»سيلصيؤyعاغلكلاجع

ةياعئيبلاعمبعالكثي1gاَقيؤماراميباَبرغ

ييييييييييييييييَّيَبتيشتنكينإفن

 

كلتمييكريرفيجلياذختبلاويريرغينتروكتزج
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روالملاًا.جتّنأايلإريتاقيفّلكلالابحاصوالكاملنكللَك

تالوزنكتتاتيفّلتنكلوةيكيريلكةكاهإدصانلكاوكلابن

4هكسيمراكونكقوفكييئًالصأاوح

اهتورموازًاباعيرككتنضخمتzايكرتلَكتلابيترتعايتنك

بايوتارارككوبإرميلٍةيلايرتراراكيبعكورِّيايلك

ًايتاؤسيعببسيلومكلكجيزكاكيبيتيكرانافيغيل

م2ما-ريفcجمه

كرابرمركأايإشيبيلبكرمكرُييميتكيكبكب

ملبلويموهاياع%َكولاتك:يوابابلعجعُتيوتيك

الإشاتاملاـمتواًيالكوكبقغتلمالمنماي

كـألازنكّركوربدتإرولكربر4تارلهجـىيؤيوععَنَغل

،4,رؤزرك(تيلورورثوجيبميرضقثكالبنكرمكـاهنًاكارنانلامعا

َبيِئِبَببسميريىناترتب-يبيتييضرييكليمت
تايرييف(4البتلافازريغتلالكبواوورألاريغيضمى1

تيغةكا،كورئًاعيغتّيخيذّيتبكتؤيةغتككيكافو.بلاعك

هرواميعأكثملابضوأليفبسلكينتلغملزنيناغول

رماغعافبيك،وكتاجايككيلنبجذتتمطقّيبتيلرم
(كتيبيبلابوناقنمُةْغتلوانيليلجعبيهصايعكختفنعيفملاوا

ملاوصقُمَّنريةُيةكروعرلمةيبروأبيذكنمماضمصتتموابيال
(xb)
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يفممعيجتل«َلَنِّيو

ةعبايدتمانككمغصأزيرأًاقةلاغشلارسابيازتمtكبآ

لاومُتإاننكمَّيماظنوافتكلابالوملاتنفلكابولغاكتك
oyه

ةكيكسمُّيَأإفيزمهuيثكاةئيبريعتيكًارغأيلكلاَّلري:لكُيُّيمت

ركاكّلقتؤملّيغابتلافمبكسا.يكيتنتزاقعنابإبمك

بإ.دثنلاوفنعاللا.ُكجتسستليضنخيبابتلافواكنبلامابىف

نالاهنكتفيكلقر2ُكاكربوٌرَّينوهو-ارونيترموفطلهتسا

ىرنورياصكنيتَبتاّكزُتبتاضيكرتئ%ىلاثم

لومألسيمطوطفووًارواىتانذيل-كهجتتسلريملآهودجبكككراشىمتاررم

كـُيهركامينيانلاوووةْيبلاىراثاىكمنلًاميركًاي2نيباكت

".....هتايبنأمنابي

ءاهتبلفكتيمانيدرميرلاوةيكيركوعاغورانبتن

لكز"ىكيبيكنايالكباياتانترواغتؤةَكىَتنإنيكامناريا

ضُييلدتوك1تايولعوميؤلنإنيككبتلاعربوا2يلارصعابع

يليتولعتّنواىتانلكبتلاغلَبتعتينّيعدلاوّرعتإ،يوعتكلوّيع

لو-جتبمتيميتكّلسبكىراغاعتلضiتبوكورالتاكىلا

.العترمكذُيفُكيرينوكنكقيزتنإميتواًّيواككلإووكرِّيج
بسألسلسارواكتكتلكتلخيئروباغرإقوبا2كناتلّثونiاو

روالوباغُبًةيعييلكلانااتلاي1نا.اضتىوزنأكلاب

فّيزمياككّينواتزعفياهويبسماءاهتبإسؤرنلقاللورالاسبةاون

تاعانأرتتىكذكتْيَبفيكيذختجتايانابسينايويزماغ

ميعقتّلسناوعأّنكيىريضتروفىلغإبيجعينصتقَيالو
ةعاؤلامتئاوولجّسنألامو%معاظتإيصترمعلافمكمراكركللمأو

س=علمعيسو.غعاؤمسكزالكتليسْنُكَّيضتتتاولفك

.ىلاخَّيُبامالعوروشكتضفروختيبةَّيتيفلك
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يازتعائّنلِإًايكولا-ايازكاياكتلعشمتبوّبتلافسيلو
كل).اكسلميشيكوكمهيوئكانتيجيانيضيعبتلاضنوىكُنعب

ُتنبلوعفركلامووًبيرقتنإوسواي:اهتلكينيكلاملّثُعتكبلانيب

ًالفاوبتمزباتظالفَّيكنرفعالةلَكلكٌرخش2ئيللاتاير

يلراوكلإو،يلهفراعتلوفّنعلاسوماغاكتلكواستابنوُتكنت

ٌنبيشثيعيَبِةالَمننْنملَعَفَكوريسعيروخبثم

ٌراشتلامكتقسا.ىبعويبكتبملَّيئرلاهسأرتيلاجيك

اكسا.اذكانثكتهتباصاوُدختساكلكنزيتيكبتلافنيضيب

لانيجايبىئنايبُنمبةككباتكعيعايىيتالينكلاش

رفعي%كلصتسابتقاكنغلكيلكيرينىايكنعلومَأَيؤسوك

ايبيرجتهتاثاعبراكوبيريتكتلاسلريعناركسبايالا

لكناناملغلا2َنكيكنيعياكماراليكإررليوبيجزتالكعتثغ

%يلارلايكانرالانضنملوضأتحتيكاكسا.ياوزكريىكانغئراتيك

تابَّيلاقتلاكتبجعتيغاشمثيلكنالالدعماكوريب
ُلاتواينهوبعللاسيكؤورك2كميةقىيوانتاكقفاغرواببحتلاف

لمكيلْنكرخكَّيبلكنيكبتاعبت-اماهكضوربع

ةألاكترمىّمُكبمانكوّبعكىألاوثمينيالريمىكننتلوعارلَءرمج

هنلاغلطوط%ةبتاعتنتسا-لريgقوٌمولعتنيإىكتبيعيرإك

هاقلكاتيكينليبلّجتتكاعإكئامثاصتىلاريذكوبرعاو

يكةغكرورقtًانلريمرَبتازبعخاوييكتنكركاتلكاتيلام

لم1بيع،اوجليصمتبموكلاكذتعانككتنطيلغيلس1انتنيتي

اتلكلتلإوروايككبرايلوقإبكيامارقلت(نfرييولثك

كناتيّبرينوكشعنبريغكرج4ماكنيميببسملا

ي2تابكنلاَّوكوتورضنياهورنواكِتغلضتيلكسايكتمهسلاي.
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بكلثكىكوزيلايرايىتبرورَّوِإلصوُّيمكريغ
عوُقَّيتاهلك

َّياكبجسيَّيحيملستسيفبيببيتفرم
رواولعاكنلا،توقلكةيليبتا؛بتإ،تويلنعتككناـليقارع

َلل2يلرلكلوبقكؤتإكرامكرواىتاروخلوغلزلكلا،تالولعم

ميَّيئاوجليكسمتببسييّنعزككاميبيبويوهتاقحك
يلُكاكلاببسفلكتسكركلاكز/كاكتماثوإ.لريغكنقانرغوعلوملوا

ِتيبلمةتُكةكارينهرييناَءولريقليبورليرتلا-كتتةتاع

بنةلاكتتّيلَكَتيغانُرَّكَذتتاثقانتاّلعىباليِكنذتع

ياوزلكارواتالوغنكنأللبلككّلكتننأانروو.اغوم

هككسعقرفتروبعوضيباوكأمويبكككمنمالُيَّيبرواتفتيّيك

اتلكيهوريلوو»لبقُيت1وةغإذعُييلختةيلزغب

ناْيُكترينالرواقيكسويكأةكيلكلاهوراصَلوناتورنجاعت

كاكببنيتزىكرواىُكى%كىرظننلّفكينكتورغصك

"ج.ه.ذتكةتيريغّيزفتكت

يزَّين،م4لككرابتسمايريييكيبايتوتانينعتبلكبتاع

َّنُك8ليبتإلاكَّرلنأهضوهوريفينعنوبعتنويl6ر1ّبويم

ينوانايكلاسيسنآبيجترايكاغيرولاقيباتينبتريب

يغاميكانيقوأيتنوبثوبنيهوالعصروعبئّضكورطن

يزلاًاجكيبكؤمنايديرازابانناكنبلوغااليلريتُككاعي،وماك

اتئامايللينهدشايليم"%1رماثلاربيباّيّرعتسا.انتايبركيت

ببانئجا،بيتاملبيلمُيَيوفوركيكيرمايورو

ةّيلك1يكانايككنأضـلوضارتانيثاىلالانإَوى20ريغ

مكعمينغتعنقمثثلإنوكرلاةلايفانتقسn.انتيلاعثسمم

يزاغؤيثورلالاتباكفالسغا.كرايرهكراينزإيقتلننّيتوم
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وعولابوتئرانوسكأدعيىرعاشىكانيريونتتاّبايإامنفلكت

لكلاتتشتونربعوتباثريغفّينلايخيMبتنافركجعهزجع

بيتّبعيلًاكفلكلا.لمتامىلمعلكتانبgقبى%تاقيّقبا
عنتةككليبرعاخىكاورومغتيكنيبًايكركنسلوضأ.ْقربانريبعقوغثوإ

ا-رينملكلو1ماعسقعماثتبارالكلاتقّلس1.ىلّثمتكلك

هحُيّلضيئرولكييبت"ةريزانخياذللوخةيِئَيتْيموكيليكاقت

تمي-امتتايئِّيؤتزنبلوضاMكتنوؤللألأتنلكلانهورلفثبي

ي2برواليزجبهورَّيَأىَرتنآلايقترتيتلارينتاتكيئوقت

جاعانتايركتتوانغذختةيمشوهوقلعوتييايريلولئك

.يئًاَتعُيىرتلاكزواُلالكيفتنميعاغلك

ُهُتـيبيبنيتًناكبجنتاراريِّنِإابازناهورلاًاريضيمغرملاو

ىلعكريكًاراركريقنحيرينابرايبيللاياهيالكسارواك

"2لكاصلبتقويبلَاَعيئِّيانيّيبيسيغرليكوولّيوئوبنقبلريقئوب

كيلإكجيلبتتكاتعإككبوهزناشنرطتنزتايفنلنْفولاُكاتَّرك

اتناكـكتسلمهميالبيجتتهوالاوناساوونةو.ذقةتكاجريضِبكرب

ُلئايمركواراكفاكنااشلعىلابيلكفقوُتواىلإاويتوإكنكنع

خيةكلعيسرووركهجتتسلريناعيالتيفونريمرالكىلاهتُل4

يكختإبهتلئ1ليزنلعجتابايلثُّير-كراسالرادتلازلذكتيلك

بمش-ىتىاكتامئزغنمكينلابتهياميزعايب
نكرنلانلالوانكولممهواهتتليرين(ًاقساانلُقوريبعتلاينكلانايت(يك

.اضتقزثولاكنيتسواةكاريصنلا.كتيّببمناتبسوك

مقتيكيغرولكلوفنيلّنثوتفًنكؤنبلبارلاتالاين(Mهلا

ى%هتب«بيةتيتيتيككتارةغتل%اتتلويفيلوااينضيا

{ُلايعوأوسجمسينئًاْعولوتيجنلا-لجتككقليكتبُم

عريغبلطيMLسراكتلزنالمنانتبى;نآريغتنعذَت
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تاقالعلاىfندتعطىأىَّيختكًيثّوّلكويصىلالكيتوابيتوناكه

يريتيكبيكرتكنككنطوبيردتنوصقكاينلايكنا..لعفن

لكواهيبيجتالايخكنارّبعلكايلااكفينزولكي:يراغلبلاغ

نييلونيرتنوغلوضأ.يضتعيبيفَّيبننيب
لريبوزغرتوويزرواتميصقتيذـلومأليسأـىلكلكهل

رواكغأةتاهكيبلُّصُضكماصتنكسوماثنيكتيمتنكاًرْمُكلكلي

فلكينيميماصتغبةنتبتازكتابىَبسانانيبتسيزفكلا

هبجلانيبئاننّييبعكنرَكإّيكعطئتسسرغوليكي

لكلكاكاهكنلكبامعاْيبركريرقتبناولوورلااكنلا.بتلاث

لكىلاءاضتيئيبلغتبكتبيولاةسوؤيم1ىتانوع!يولاكنالردت

(قيزم،قمعابغسنلك"نصكاوازفىنبتقيقريثتايموصع

اميألسمغنمابككنارماغرسووُلراكيفطولنكتعافسابصهتّيرو

هورفوتتبرينانتلاةيربرتماكنوعففلولناتع

لمواستاكيشاوسفاظألابويرواتيضُنَّيبسا،اضتعئاعسسات

ُلَّيعامثلكلالَبتعمي..يقاميليمالكلابيوصتبرهوفنل

ركيتياكنرتواتميتوتللرمعقليغريةرخكاينتن

،بيكزللّلكزجيرعتئوكيس1.بّتنأاكورتمنتباكتلانت

.Aكيبكتبريىرماثلّبتلافكتاجتاّبإبانبلفومنلارابك

:ليذتويبورغيكنايصلاش

!برايغتتىكجترّييسورلااّيرإلصاويتسةنتابيفي

اراملفُنوكوبزئاسهلايئاكهُكتيخيرَجقينألاي

!إ

يهووسمملاتإيذنمجيكياكثلكتتؤمكتسال
رؤ%

اب كرإرزلارارتلويكقاومىتررليمنويلين
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!كيملاكميكوكتغوبتنلايوىكناموُّلُكوك

بيّيكولراكعةْييباىبكَنًايمكّكرتلكضعبلاميرتيم

يّيكولاًرَّيعمغنكبرمليكلابوكزإوتسوكنلاليككرأل

م2يلكلترجعالساáُكئجلسانتي

لُيَّيَبلاتيبلمبيوزنإككللنكرت م2هوُةُكالهتتامكتمولاناو4رلفكتةُت

سَّيرامبًاركابميينأريلك"

C) (9) م2

بييكاولاةرممكإروابي22لارضتلككاعرمشنوَبلاملا

ليملاراوثورلبتىrكوتراوشوبتلصوتلامتآارتلبنركنمل

يتيكلوزوررينمغبنوتايعبت
"rسَكُبتاكزىرآليهدكـاثكال6وبي

،ويهو-------------s.بلاغفقتاعلكرسابييكالمز

كةتكرارصنلكّلكيركإايرثOي

ايباكيبدتمملكلدتمُلُكلكجتنلوكبتلافنركليضيب

ببمررتينومّكرينشتيتإو

ككآعيرمانيبوزغاـملكورةُبتس

جتابالُيتانوككشنكلوىكتقيلكتنجهمولعو
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ككAبلزغ1وزنبلككسيغ1ونلول#

كرلاىلكريكنيككاراكيرماكتمب

يركبتكياييملعَّنِإَراثمرياناكنيصيوينوّبتفن

اطفبينتئيبقنعتيكو2%جينايانومكلاكلمنى2لوغيسو

جتززإرثرثلاحانالهزنكبلاغواريككسعاحاكنركهشتسقرك

مسكل..هتاوايبموعاشىتيالًاناَّو

انقاروارورلبتباكسارواككَّينرىرنكنامنافليناشلام

تاقيقّيذتمرغيربكتقسا،اهتتموّضَعمعيزقثيرابهاغرإ

ولورتن1نيبىجيتبيتكغارجاكبيبنتلانملايرويتيكلايوركتاجاي

تباثإىَلننلكاغرإم0كتابيكلينلًءاغببلاوامك

ايلابماعحتُتفييايضيباسمتىرعاخُتساغرضلوفرلالالجوهاياك

ل:يباجًإا-ةُككنيرعاتبايماكبيكووَكسيكوبواًثرإمكانـنكول

وكبتاغرواتوزنايتنواغىلإىرإ.اهتايركيبماريزاننتلا

ةكإكتتنفلعجبككعمكاكتوابلًءلثكعإابراتماذنعلوفأ

بيلكريgوالينروكريتنُوُكنكوىزن2كتاينيالكبكيتميِكرايهو

.ئ%ثتاو:لّنلا

ُياَّيضنايبلإرِّبكمالايكوبكاغنايربيكرتقت

ةيليريايكنقزركذتةتكريغةوعشوووولبتلاينالروواقتيكيل

ككنالكريكقومولعبينعموينيَتإنكجتتإروالعاضياكتع

ةخ{ولعقييآُلنلًايبيضتايُتـإتإىلعانترايكينغيلمرالا

بيلوسروالونابلُكتلّجُكلاّيتكركلريبوضتيؤيةئزئزقريب

لاعتاّييركنيتيبوليرطAعلاةتختةكرتاتيغلاتقلاورا

(ًايقُتعاهولعاكلارقأقاالغناروافزوتعيبتتيصوصأٌلَراغيافيعجع

زرماويوكركيىكًايريفيتنبكتلوفأ.يزبنايضكنابعهعمس
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.جتيتتيغلاغكلوغبيكرجريب

ىئ2لاعضاالؤافناىريتهوىنإنرصانلكلولوبلَّلنإلَّوقت

كسعاتكقتعنزلاومّزواتيسكىبميلواكتختةتيلكتّنروجوخ

ازونيتاكالنواباكاينفلَتيغوظنوسمالكنا-كختتكّناظم

ُللِإكايكلالكويَةًةَّنكابجكلريمضعاثكجتنملواهويركبتالىك

س٤لتلكلضي،وماغلّنامةجتمتينأريفينيتنج

،يِّيرُتيَككلا.جتابزرجتتإنبقيتعإكتيب

.لبالازتالوكسكلبروزاكاكوك

%إبتغيكووسيككمالكىك-

َّيكيليكِإُلوكويككئواَقانُي

ليلؤم،(يكتريلويككرابكنثلكمصعمجوهعمتعي

بببيتإ{ىَرَقلغلوببيج(يِّرلا
zاليوويرًجاعلوببيعويّرُكو

ّنوّن1تلمكيىثنىثن

22 ّناجتيبوايملاعيلا
لومنيَّيَأانُتواستالرواىفَّنأللكيعيبللُكو،قًارملليمالسا

جعّنكَّنكلاولكتنامناولكومغنا.ذختبتراهتيّجس

هواتُكسوكباباعايسيبلوللكللكناكتمراعـيك28لالغ“

سيل،لاعتوقّزّتاعموقاعمُلوبقبلككءافوجكقايكمىي

ورمشةنايزيككقوسببإلالا-كجتلاعبألافلألاىيابو.كختتيك

ملوطتتريساغنيلؤختلوناكبماوكاهصتسسرلابقىكىَّيعبتاويراكال

ّلووzتعةتيلكيلكإاوسنارتتؤطبيكًالارعاغيمككةتكمعباتمب

يبنلاعئاطمهنبيكًاربنلايزافوريمورىعاةُكاكتلاسوسميرغوب

ةرصانلاغنأإثووتآيلوقا{ككعلا.اجسعةركئلصتيلميقو(لاوىه
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لوقتكبتقيوةلوخوىمتنَّيُبتعمولكأمىَّيلوانتو

عرمتكْوُنمكرمغكلوبىَزَّنَرفرعتِإيتي4لكزكَّيلع

كاروخصبككنوبّجسوؤرىكاتنجواكَكسبيغتدتبالقناككإن

.كوعشلاوغإءاكهزارمأكرتُتسادتلMكيركلاظمقتامبيك

هملكاتتاامكإللمةُتبمكواروّر،اووعريقوْنَعاييليمركلا

يلكلكنوبتبّلكمنذتبتغانميورلاثغوروانترغك

نابتتكيىكزئاكروىرّلكاجرينريكنيبِّيىأرك

ُليَلبانفيكبتاور-1حامتوروىيابيكنيبتافنيريثك

.ىققّيكًانيتناقث
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بابلاوغآ

ميكلتارلاوامُيؤكترؤأ:زغوورا

ةئبعتبًانبمًاويباهانبلع!كاعطريكذتةلَزّز:نيلرب

مل"وابيكُتْنُكرتتوكتوبتانالعنصياهراشاواهنإلو4ايبيلثمم

لكًاكورلاّلكتنطللقمىقيرهزألكوصّظختىكزواىقلمتكورك

بمكبيكنريكيتركوللعايكترتفُنينئضكرثإ

تتافيبفيكناكردنىك1-ُكماتيلوباينىعمل٤اعملاويلا

لأسيمثاعمُكتللككس.ىبوٌنايبربكتوالكي
هميمعتكيبليعتساحوُتل:تالاايغنوانابذُعريلنيكببوك

بولاعبطلاثمدخريجلاقكتزجكنيبروكنَّيشثيلا

عليوأافيستففاعلزنكتاعارمقرافتكوبمنررمارولهاغيإناونع

تلكاتمهمّبنمريريييلبهضبيولايؤمكتوسبك
م2همعيوئشبتيزلاخياىكلكانىكتِكلئ%رربي

"كَلزاكعازمناتمربغرَّيكرابايضروزنكرينوياضتسا

سئافنكتاّنبكتبوكلايEكتلوةبيرغُتوايلكيبتقباطم

هيياع،تيان،لخمافزذنرم،لئيالاويبيللوملاعايغ

.اّيككَلَّبصتيرموفييكوبرقَّيرصقنَّيركاذتىمشاهروا
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َيىرصيجاننبىكبتعّنغضعلازنكايككيذتينورك
نيّقَغيَكمُجيلونzوايهّلكارم،حيلا،راب،لاَّيلاًاريثّلثإويرخمع

اًّيمُكُؤاركورتَّيونمانكابعبيصوجكتقاكنوينيكريلَّيًةلك

هناويِّيكبتاينورتكَجـيتكُكيتفَضلَنلاعفىُكيك

ساىلايريضكاسكتيجزفنيبقةتبإبتعافبيرواْتتبييك

بيلوبيغًةنئاكلكنزتىليلانتموكحّنرلاَيَكليزكبج

مولعموتَكتاجايعلاغملربلاٌء(وي“!إىبيللارلالَعوةقرناتسوىمع

هنككإتيميتروفصانضكلمأياكليّنضرفىكيبمكب
"ًاْيتيظزفقنكواهنمىكيـِمَّيكورلتوغياُءختمتامكى1.يكوالا

ايلًةوسالاايال:نكاتومخُتسَنيِّيثكيلبجلكيثيلؤايزلك

يرنّلنأاتوهبتنتلوهنأويكزىرُتُهُراركنليكيولتتيكوا

روالوبينكلايّجتيملنيدلاليتارولايلايلاعتوص

يبرواىبفتكيلوزتبىتا!يرككيلذتلفمروصعيف

.ذيـاءورلئويلينلاوىوازلتإلالضيلرفليئايربعىرس

َّيفمانولايتغاهبىعكذغاؤوريناطيربْجَباتيلغيّلبن
املعنوانيفنعككبسيبيكلانَّيتاماعدبيىكنييىكإلك

طباورةرتفاهتثوأيئاضفلاكناتوربسوابني-إنايعرنزفلَّوبنلُك

كيكقرتلّورّركأراّجتانِكىكانتاطقلايءالكتاجايتةيكيسوركاك

ىككمضلكإزنىلعاووصقماكرمساروالومميكنتكّنلايفللعك

-بتىوضانكونيلاويتروصُلثولتملككيم1

لولجبيلّلاتوربسيلكعنيلكغيجوتبيكليج

ييىرى4يلساغويريساركجتمنإننألباتيىّكاوتلك

ويجوارلاو%إلاتثرسكتتيلمناكقيمثثيبرليك(م4لئاورلا

.ؤلتإلال)فيزنعي-الطعقوماليلكامأاهتيفتوكوكانإنيكبل!الالش

رواهيكباولىرتاوباكٍةُجلابتقولالاكـلولاوةّكسًاكبربإلتهراشا
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كيبيبوىنعُت.اتيواعزنافمالوزيٍناتنينتياَجنخيتي

مايريتككبوجاقتاضَّيعانإثارصق(عبتعييزتارياتييفلواريازت

بعة8يِّلريؤلكواىفارتبكنيلئكةنوّلقنيوإىقتّلاوىبكروف

ْرّلساذكناضمكويكويطزمرودنيرتويازنلوغتتكرسينيبيليفلا

ثيكلامزيكر{بيكيكريزويماكترُيوانتيبُلأيلب

نيَّيقتليويئانثنتّنعتُكغروبسارتوًاكولثعنألوغيجباك

بعشكقاريمأناترمغلناطتتيَّيئلرواوضبنلاتزّبعإىكاتّنلاب

روطكُينقيتويكنإنناتومياوؤتاومانتيلايوكنوزريبةكك

.اكـًاّلكموزكليتغ%جسُيعاّمعلاَميَلَوونًارمناًركنلكلا

ناَّيويكاتومبمتكلثكةقرويسيمنَّيُبايكيبتيك

ويفوتغل،معازت،لايلبةُتلوهرواىَلِإامهمجىدتنلإننلاننورهبوك

(لاملوروا2َّنككونوهولكملثتّيعلريمينُقي(رثووزارواىينكرب

لثوينلمنلبجذختكتامبِّيبلاينيككـاهعورأوكنرثنلنلاكك

هاعروس1-2كيكرتقعواتكيركريسكتيلكتوناتويىتأ

لكاكاكلاقتنالا.جاترذتعيوريأوكولكووىكبنلُكُظنتعومنباك

نلنُكيعتهتينتبرامعتكنييلياتيككيكجريع

،(2ثكترىتُقرناتومبنيزنزعأاي،بتل"اعَّيِبكتياسع

، ّناتيعمج) لثكعر،قّزغصصءالكسر،فثسُمئّوكنليزوا،(اكيرمال

يمتنأ،(الثلكرلويلواىنزكروا،وركارعرت،(ولثعروورنإة2اتير

ىعآيكاتتفابيبويلابوينينروزنأتتبياينم

مإيكنينوريكانيبلَقتِّيكنريثيصوصinيةبكتيب

نييئأتfاًالعيلماليتفلكلإناتوسْبىيعيمارتحاناوركل}ات

يأاكنال/..بيكلاتتاقالعليذننيمنا.يغرمى%كتلوماناالكك

بكومواقنيلان-16ّلك،لاونَّيلو،يِتّينلارا4ميركنا

٤ركاركتيكاوغللةاكينثلايلصلوزنىتيةمت
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تتبcفسا-اغنينيسةعألابلمأنىت-ّزفترتوين

بيروكوأكساروانإسسؤتللاتممبواكراننيغنيلامايشوي ةج.لريكتافيصةريسالكع

،كارتتىرخُكيحتكتكناتورنيليككعميوين

لابسوأّلَينتملاعهاتثعغنلكىنإليلكُيلكاتكنعاشياس

بُيكنألوااقتإويبنوموَقبيهئاتيلارايتخاهنرلوصيىلاتكلك

توريضنيلكتموَطريناصتلكرييكريإةنلًالايهورلًاتبيىرورض

"ِّينئاكذْيككنإناعيبيكناتتةَّيمُينادكنيِّيأج-وب

ةَّيلكتبُّلكميركفتلناهحاكتنوكوكنيَّنلزأوثلااهتنماضتُتر

نّيُب46ينينرّفكظتكتيسمغ6عاسا.ياعاتن(كاميبكيننيب

لوألانيزمربيلوعدتوًازسقلعتترابلايكتمىميمًالفإتن

ملكيّبإيايلمعلريتّنأامناكلإوجبسيناتنوزلَعيلِّمًالك

بيركىق"نإزىهالسيومكييحتتُيىتانزةوينزنكفلكتتوسما

فيزمللوألانعلوهكاتاجْتغُكارلنأاتومخبيتملكتتلًايهيُتسلوفك)

،انرإالةتينكسنعنيِّركتراغتبتبوصن،ميتيناكلبيرت
يوهيف-3إبوستَّيَلِإلزنإزماكهراصيلايلكريةلوت

.كفتاوتباثفتُكعلكأ0اقيرينإرثؤرلاكيلكُيلايجوزلاو

هييئزغ%جمكتبمغويناضتهرينيواثييرايضليف

بتكيىسينملعّنكتينيباتكلاوكيناييكيفىّلكتييرنرتةرين

ديؤأوابلوميبغنيكفيلاتفيضتتابكريتناشوفنيسا
.لريِك2كتيبعةلذغتاظمكتيابللاجكفَلَّولطيسيسرامشوهو

كنآنمىكتبناركلئالريتيراي:تبوربMسنسوخ

الجبسكاناتصامهنمابلاغكـلملومكتعانلاراوفيكينكذنوبئاغ

.(9 رءاوُلاتمبةلكيابتعاشلاراو
ينوللّونى:رغزاينضنتلوغاتحت2ئكوبعيبعوارثعاياوكئسأف
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لريميلوالرهاونوكككَكتبصتستلوراكريتبغرينم.ايلاريدت

ي1ركلراكيتنلّلكيلٌءرطبيكذفنرقىبوراتيرَّيِّلعت

ةّيّلكلإورّبعلايهلiسييروبلاةوينبتافينصتىزغمبر..ُناك

بلالَبتلريألفلفكتتيئاسنالايخيكلاينورئاثوويزيكبراوهلادع

16نإُيباتلكلإورواجتسفتلوانتلّكلؤأتبكاوةعيورئًاريرولاماعهت

مسفنكممصكل9اننكميازكتيجيلراروتيبلكلنُكيفرَلًاالكيو

هجاهسُجانَّنُكهصتل:نلا،وبيتىيوامىتلاريفنعاؤورأنيبعاكطّرج

”ُكلمن،لوسنأ،ىنّيعونآيمناجتلصاهتّيجاوماكوامازاكيف
.لريبركلاتدتيصوصؤيفوناةيؤنال،نمثالوىقطغ

تفّنعمارعاّتكيتكتكنلكاضننكلاريإلاما:كختكتارّلكتةزريب

هحإاكتيجةُكاوسلكلايَبلا،ىلعتيمشوريماكتيّيلك

راكُنيببتكوشّياَكتلوفانقلغكلنْيريبمولعنينيبم
لّلبجهجتـ،ةعيغتلإكالاصتالااهجتتسيركينيتةلِّيقتّنكلوأ

.ككةكمبككازلإوتميرىهنّيشُينيزريروو:تملا

ضكرلابتررملّنيئربرير:مثُيئيككروئيليرجكالإو

اكعنإمتي،فيعامغلكéامعثروننارينواُلوبتاراصت

ّيبرتغوا2اجوةكإيجاتكرَكبلاومأنمنانونكمبنيلايكيب

ايكاريبجلاكلثكرينجيميإمالابكتتابوغإينعسيمك
يهنعكوبفتكتكاكاولامساركويرينااهلوكواهي2ئتسلوضفروأ

.بتاممكبعاذكناكمعبنتنتريلرّبلكبوغإب

نيمغكرورايلَوريخيايلَبتاميعطلتقنعنييكنتلوغلا

رتقيرئاًازّكرينممتمنمفنصتُقولورحتنَبتاياجاباكَليمجت

هيفتكيريغُكلتبتتسملينابايريوكنلَجَتاَلَعيالتاملك

كنبنأيناّجعليكيرققُكعكبمنإنثرتكيةيتكللينوزىك

لالبكترلاكةنكاسوعقيرقتبتنّيَّيَبابينعىتنبتاسم
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تكبفطلُبحاصثيكئليرّجكمكنآألميهتسإووكريمنإنناساك

تروع"نامطؤرض%فلاكونبنيبوُكنناتدربرثُيَضعتساالِإاز

كروضراكتنومورليكتيمةكإبةتيملًاماعورصانكإكألاوم

تقتلّبعتبتازكيإُقوَكيجايلَعورتاضلجبصتلوانىكىكترث

لكرتُكةريضتسوفرينمشريتركلكيكبتكنذانآري

.كتفتضتبيلاساكفرعبتبينايكجتابةكأ(يعتيقوزقوت

ككرغارورايلموصعكذتيمًاريسّجتنكيب.ممعم8بيتومولعام::اتو

.«كسيباتك(لانِّيلبفلُكتسايمنتةْييباهوايلمعتكترؤخرمع

وكانوساروابتيلامعااهنإن0ناترنتنينيتقيمتنعنارمع

فييكنرتتزريورتيىّضكيكويعكرتبييوانيزعومجتواتروبيعونتميب

هيليِّيريل:لزألإزنيلربيرواويبمككرتنكساـبـَلو1مولعم

بتىريتيصوصكبيناموجتلاًاتةاتلسالاى2كلوراقتنك(يل)ايولوا

لوأالصًاصوصيزواتلاعنكامىلانكاتوبتكلكبتضغُيككسرلك

ةعيامستاراويرواينقتومولعنم؛ىتميكتسإكلمزقاقثلك

"أببسينُكيكُكجتارتعقفاريزوسابل،اًيبا:ملاِةّيئفرولاك

نِّيىكيبعيكيكتقروبعوساطنكاغاجروكركيم

كبايجلإفيجبتتسمتافينصتتابوةيلتآيوبيارب

باتكوغتبيلّلعانرواجتتFةُكباتيسولكلا.ليسينب

بناجبكيبُيوبلريضكاغكتكاهاياوثينألباتي-بتميمرتاكنعقرش)

ةبكاخنيَّيئأاهياتبيااكاكقيف%يلرايكتي(كايليك

بلاتكوايزلهتبسكىتيسغَّيئييلولاوُتنككِّكهيُتيف

ةككقفتكاوُجتىتنّيخيلكيمينكثبسلبيكرييك

امكِبَكتسمىلإورينجرنريتسكّيضثا{لكزنرك
ىماىزّيرتُكرببفّلكا،لَزلتيلإعسواالملايكيزنبجك:ريمألالات

رازمبروايك2ّبعةئكلباتؤي2ـلوأالإوكورلاكالإورواِّيويةلاك
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مدعىكاسيننكّنرينوسوالكينيكانيمثكعسيمكيرييت
ترFّيرا"ّيكتقب،لوجتييكةاراصتيتافينعلئسّيخَكـ4

بيةكاعجُيهكتيصوصخنانكتنقللغشزر14ّنابايوف,يتانرتنال

.ىفمّكرملكنابًايوفليريبيريبانيتنرتروبغةرإزجعريينرك

لراكؤكمقالكىروانتمكيجكيمووكانكَيجتلينتإَّنَأةئوك

لاَلَزكاكئّلكتنبتبباتي.بتابِإيروكلووتكاْنُكارلليلبروا

روايلكاغنيتيناتروبكوتةبيااكرالاصتنلمنلكلخكن.جتيكباكاخ

بسلقنُتآرIريتافينصتلًايريءايوبرتىزنكسانلاب

يكلوفلابينذتاعكنافماعنوضغكبسيس.جتلوبقةريتكت

ركبتينِّيبتتانبيكيبتَّيجتنُكٍتةّيرطبببتيقلامك

ُبككثيباتي.ليىراكاييبتىتبصتنّفيُبكنأىسيع

رجىتييكاثإشييجتيبريغملrعإنلّلمَّنُكيعباثئ2

َنَتُيلَّفكغاونيرىبياكريَبعاقوكنضَّيبتيتنرتتتال

ةُكربلكيامَّنأرينيككابتيياغهتبعزةوامرغال

ينإزّيانعىكزديابارتيك،هسسيولثعُلوبكاشكتىت

ٌرك،يبسَّيمكبيصتليغلتلالكلارواكتُكىعافىنيعايلك

َّيتوبتاسآنإزتلكلا.جعنًةادتببكنفخياصتيزغلكياما'ال(نلا

لرب4عاقكؤافلايلعيكاينزريكيّبتفّلكتنإنل6ّوريىك

-كتكةّيينأللكانىنيرواةكذتيللامتكاهرايئاكألافلاىنبم

نإيليكعةنيغيكزقلإورواذقلّون/لُييِقَّيفضيوبيلكلا

Eتكَّيربيكنيتاهقاروالولغيلوالَونُمكيييحتَّيلِإيم
ترالاااضكاسلكتلاىلfالللوعاثواضتايكوشارألاقروتزج،نرجي

يyثتغايكيتكباتكلكنكتعلسولكشيّلكَعْيتلَكريجلثُييحت

نيَّيليلةيربعمناكE2تبتقِّوشيرعُي

اكألكلكابنَّيعلعتلايبكترمونيوتبعلبيتيكنريبكي
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.تينيّيُكئينيَّيتيةَّينُي
ايئيزجتتألبَبَلِّيِئغإبيياتايئزق
تنكلوفنعوووو،كنيتيدترينأليقل:اتُكيتتويتبيسع

سميه«مو__-تبس-سيميتسسحهرم•

-ىfا%جرتكلانروابعبم:Kباتلاكتّيجرف3ريكابتي

ررُغهُركخيليك2يلهفقؤمتاقرى1بترّبنّتبتَّيتورلئُسنّيع

بيساحكبأىَّيعمىمنويناًرًاتيببسفيكك7.اهكرتّن%0ال

.اضتساجومولازتريلواضيبلاككتيك(4يلاةت
4 ككضكربصلْنكلتمعفككساوجتلكلوفقتىلازم

!إلاثوؤانسلوفارتئبتتكتكيلّيريةلَكتسإوبواكرُب

%زكتيبصتسكافلكلاويئرملغستقتلزغؤنلّكركفياا
كلكرك%سهرييجنوللكوتعمًالإلك).ايوكرتكريووُرركذكسوك

ىكينعيغكةلّكبتَييقايبمولعريتقتلاةكرغماعم
فيلكنإميزناىاتياكر1لرشءالتتكمةنتايروسمهلكاروا،

واًاريجتةكيكفقوئربكاثدتبيوباتينوارطاوياتسعايبو

.ايللقتالنالثامكيبورواكختكيع

.تينابجيفينعتبغيككاّينيبلاواييكتيخبودبيكّلب
ِّيؤةئونروغلانر2نتلو1-امتاولإوزقتةلثمم1كميبحااعروأ

،ليغتبيتيعومدبيّنّنبتعاكَزُّيقتبيغمان«سرولاكسيزنيك
َّيكُلوجيرجكتليعونقرغنلكتكتنقتكس1.بقعترقTبت

تةكلممءاثعباتي.يمكيكلق2عتى1انسيووترواليين%

جييعتاباتيكابيكبي،بابماتآ%7تبتتؤيةليبُقئجكاغ

كررضتيكارتلكثيلاكالنتقيعةاوجىريىمّرزيرتwسم

- " ُلوبعئاثتتكسيولثكعباتيرواكرينإننامك

كلعّجيكلآىارلانل%ختّتع2وغوبياك8%يوثيرن

%ثكتغتجمبوىكاتتيكتيكتتنكقلختنلنيعالع
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جتوعينكريلكنعالولريمولعمةدينييعتلإكنرلتيليج

يكايتيرتَمكوالزعيربنجنيبيتَّيكئابإوسما
ُنوبىمويغىألمارتوماشنمكوالّوزمر4.ليروبغكاغيغةكراتوا

جعباتكوشتبياىّنكات-اانييماعاكونًاكاكاو.ىريمرميةعسلا

هتيع1رواميكرتاغنبكعتبصتةسىيعُتتاناكماخو45انزككعتامامامك

كّركامك،يلاوتآكمكلايبعرتةكسا.ايلكرور2تيلت

كّيبتبروايكرطفكغابعربريمألاينتاعيبعت%كك

لكتتسام...لمّيبنلكيتَّيأتكَكتاهكباّتكلاليكتيمولعم

اتيباهَكىتانبعتهيتاغيغةُكتاتآ..جستوضكتببِّياهنأ

ـيعُياختضرورمولثعيمرتىّلز8اساةنتىعةنامال

كلييجتتلكلكلوهيكمنلريكاكجمووكرونىfكنأاريلزةكرزم

قي(لاوزتاللسماوىلاؤكماعربتعالككفنيالريورنثكهحتككرتاكواك

ككينتئنكيةرزـاب2كم،كيرتكُّيعت(باتعنيَجَو

م0كفنعلاكسابامتيولقرياغابعمستسوسلاكّدصةملك:ك

جايانكيي.لكملكلانتنألالوليكريمجتةرعا-لتناويرعلقعي

يابلييافاروىبفلخكيَجعَّنكريغملعَّنككنفنيمّيرك

رفا(وموئوريباتتكاذنمنآiجهسإدلالرتالوألابكرًاتاضعلوراتن

فنععـرصاووىُكوىردملمبذكيركىيّينعك(يكلألاولتهوالعكنلا

.ىلعلصlلكنإنلك

؛يبيراك)A))ةلآىfكو.ختنعتعوافيكك24سا(كرو4لارنجلامن

%ثتكنسلوخ1.كتبيتكىنجايسذختكجتنيباغوم.تخت

هي-يبعتةمووكتيكناليناكوشلالوابليذككثيكالم

ةLلاًّينّتلاتزعبتتىقتيكوبغىليلؤئاقككئّناتوربنئامك

رككرييوونريغتملاعنابكتلَكمُجلان.اقايكرتنكن

ةن-ليرتسبكتروارال٤رجاملث2نةيالب6سا.اهلكقشبنما(%كلا
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ّمَّيكيرتيبينبميبيَّيبكافكبسبنقبةنقتلا

ةعّنيزّمَرَظنميينيتنعيزرت%ئونغنيبغنيرينتعنمي
.2كلوبرتغبندلا

بيّيتتسبالمعاككيفكروزىنّبتنأارشننيعاشفيكركبمل

تيربكيياتاكايكككنسرمنرتتِّيمتلإثيكأل

.اتوراكاتيك11لمشةباتيسووريواايتنشياي)6بيكىفًاراتماريقثع

يتَّيكريسلاءاوممامالثكوايابزيرغإؤنكتيكناتيا

يورلعنيتسىّممرثامراكنيانتنارواجتلاوقغكروعاغ
صايعارملاناعتآارتوft:Mرابيإىك1ًبلاغبسح

دئiجتعيابنإازغنيبنيبريغتتيتلاونبجبيكاكترإبك

،زايتنبنيضف.كُككيكرتقعياكذتكريتكيبيريبغُي(يا

ىزكرابلارنجهويبمسيّكيىرجيتيزوريكواةينغا

لزغىبدتفينعّلللاريكيَبَتتيتىلكتباثنا.ىلعلوب

ةآىبىّمأنرقليوورأرتاعكزنكبرثؤرضتيُنكزورمللكياورَّنأ(ركا

رفعزللكللاي..جتايلاتتماكليمعةركيكساَكعلورايغر،نك

ىّنلالؤافةينـلوم1،كُكةتتاهلكرنأيلراوتي%نأال(مهراشا
لوطألاميتلوأرىتنيرواورأباتيمل)ىّقبتامكريبورًاتيم

همصعمجو.شوبعكاشسم

%ؤايتلاةينماايغنُتتينا/8لرتتنلمعنياةوالعكنيفنعنا

،يضرعيعسةواسيبيتئييكُترتنإويزرواتعيبريف

با.ايلحتيؤماريكتاالتكك:غنفسئًاميتيريولُك2يوثرون

لم7وأريلهزتنمكاتلتاككٌرخورنآروالوالت1َّيوكمbيامرلا

،نيككينليينأرِهَعيكتإلب.6ونكريوكنُييتلا
يتلا-ريعتامالكناجرومريبتاتوي1سايرواتاي(ايك

هيإكلإازنكىرازfروالاعبلماعي.تاعلكتنتسأرينوبات

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



148

نيرّجككإنوراّينُكًاتيمسعالهنا.كبنوينعشوموباسي

بواوزغورُبتباغتافينع%ّجسلايجاتيكلينلَعدتإواي

ىرورضانكس:نايمروكاتإgمو.ئيزعتيتالكلايماقنتالك

ايتاتاعوضومهرييغتواايرولونبيكيZكممككة#كاميروكسفنرّجتجييتـ

تةَّلككرتيغليجلفكتستعسوتيّنلتناسيومريغ

ّنكرتيالالاميتوصىامواىكايصلكتنزسايكواليمعّناُلاومك

كرمإسوابسومكسمأككككرتهرإنيrاتكلّجبتايانكرإيعي-(م%

ليللاتاعاجملابهيلاكرلاكلصاهتيفتاوهويناريضسإكلافلك

،يلومميكلَبمروزديالاورينشريكُفريءاقتاكغزوراًاومنىكّزغ
بؤاضت،تإهيرارعاًيّيناكينصنملو!كُوكواىلووجتنعم

تّيلعاخبيل4٤ياوكئسفنعطسا.كنبنإكبوالاىزغُتنـَّينم

.تكايايلكينلاكأتلتعبت

دتيتاصتنارك8انلاسي:ُّيسؤتقتسا.بتيعتم2تيقلوىرايبالت هممهو.باتكبيك

لوغضكرعاْفوشكنتانيبريلنريكلاوتثمفيِكيق%

ايلابتريوبرأ%قأيتلاتازوإبوامتعىتمبلكنرتمتنت

جيتجاسيمكياتيرغنمكتويفيوابيخت:يفيشيكوياسغ

بّكقسمركييبييكتبيبّييكنروبفيالنقتُكيفلك

ريريتتتابيبًشافنبايتاكوكبابكنتجدمجإليناتموج

ةز"تاصَّبنميُهُتمكيكيميماصكنيبايتويتىك

رولسايىنغريبنعسيكريتوئنترجرْجُكاعإبgماقتراىمع

ديعةغتتعّيعتيتانvاكتقيعgرفسم.يل%إيرمغتق

ةgىكينانfكتميوينسينيغيغارجتبىfحيتت

نألابالنآيكيتكلَّيّنلاو،نييعتلاةقناخترداغiسrسبتال
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ّنكليواقن،كلوووووّركرواىريبك،بيغتسباتت((لأاوذكجيارهاغفيك

هابتييزمري،هتهِّجييكيرماثللوعُوُتكاكاقتّي

كؤانكؤميإيمتلانإناتيبنىبانبفسوفن

باتي-ج-نئامرغيتنامىgنلابيرابىببعلييب
ىتلاإزرتسيينجاهيموىكارواجتيكيبككىمرمفرمىريو

تلاخنواتقلعًاليفكن{ًالقعتويلكّنك.هجتيضعلَكعُّيكترإبقاص

تعيورتورلكقi.بتةألامويريافطل.كدتباتتساتيبلك

،1عيةكوينكغنسنأريسارتسبنيتانجتتففاضتيو
ووتآُق:يىكلّلكتنصمنأاتوبنىكَبتييتيجاصاينبيلكبتالا

سيجمهضعاؤةيكزميلِّيَبيانكييي.بقلإبىميرتلبلك

،لاببإرامإاهنأهسفنتكباتنسروابتىسوماتا2فيكال(تايناسل

كينيعبلتاقعتفقوايكيبذعزببكنإنل2ئارسي

"يتويلاكباتكوامايالاقأ.بتايؤربشتاملكِتيهىشولزرو

فنعةيمسلالَببيتيموصلساربنابيرقغييزيبعقَّيب

.يماعسوالوم"ناكبتيلايرينلارتعاالفورع

مالّكَّيَزيِّجٌةنامبغديكييلوورينانتمرنب
كسا-ىمَّيركيتناتيمياىفالاريهزافكسنميويننافكسينئ

ىركغيلكتالايخبلرواذختجتإحالصالإعرفسمااةميكسrروأالصا

ةيعأ6راسيور1رورىكانايكك!كراذغضتيلرباطنكلولوروالرثع

يفواجى%يجقبتبَّيريوشنيتّرُييوربيبنايب

نميهةقباكالئًاوضقب{يكس.فوروشتتيغيعبريغ

:اقاباباي6دينزلمتالزننسلأسيبكيماناّبعيزب،رامع

تللاونالكّوعةبَّيلعبجارمفينعنووبمرجعلاوسما

ينيوثواسيتييابيكيز"زمياجعتسكؤنكوحzببسبعيLقت
كتيل(6وعاشو-الماعلايميلعتتقولاُكارسييؤكوكسوم
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ىعيةكسلريبعيتلاايناكواشإكعوواه-)كتُكةتيايّيصتيفن/مرتارلاوا

تكيةئيبلايفو،ككهيسيتلالّوحتسواركبؤُتكاريخاًارابزنالايتإ

اجيتيكيrنيتناكلباوبعىَبيِئآقيلّثُكؤنلةنسارك

ِةْيُتْسَزَرّوخينغوبرف.يزَّيُكؤفَبَراَبْوثكىتٌيلاممكون
ينامثلخ،ىألاطخ،ىكلااوسبشًاثتلاعيسوتيفاهودتمبكلثكارل%

هأملكتتزعلايكلاي#يعارامعربواررلامعارامع،للكتاجاربامثعإكويفو

لكلثكخيىبأوتلإو-كتكيكعرهكرومكريثكعجي

. - يللاقتعا

بتااتمادتبوايجكعسينييليفينعلكوع

يكياتايسيلغاسلنابلانسمرّييبعوٌلكمملثاعيابيجت

ناصت)اكليفلارواتوايميسالا.بيِّيكتلآيرؤزيفيلناتصاو

ي"ككلوانيبعسوالؤاتعايمتزكذتلاكهكجتا-2شئاعكتروف

لزأضفقرفاوب{يمريساعزلكزانةتيتقيقخيرايلاكهؤالك

لكةنيللايَعفتكتنايلايخكتاوتيناك،ككماتاضتنواغيلك

سطهيلعتسلاعرثُعًاواجتميبجونُكْيبوطkn.بتؤ%زُيُكلا

يبامىيمالؤظنلكّنعكيَبـُمئاثيّلكلإنلالهلاةريسع

هؤت0)ري)ِةَجتيلالكرّوعمهيليازييكسحاتهعتللريازتملُكولك%زغ

1 ى%لاريشت)الؤاغلاىرميتؤت%متسورضلوابةكاكرشوهؤزتافلاَناطمك

لاتيتاوى:تلعتكبيمنتلَّوطتبتكم.يضنيلكّيرف

موليبعزلإتابعوتةمئاق،نمهب20موماكليماشتوترالو.جتةلوب

كانرليئ2نيبيباتكلطتبلقنيرَبىكتبميعباط

لريبصنطللريساهتروماعولاتاتكعنتعاكسيسنيالنأو

ىَّيوكاشرإلويينوابصتنتعيغتيفلَبساوتأقبُيىكياتلل

-هكسع

.يبكترينيمكافيعتنكلضيقحهنوكبيئان
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%كاغناروارورمناتبثمرورمورفال،تبيتوغيفوقثّوق،ناطليومع

ىكلنيكلكىعراباثي.ئ{ْمُكياكهاثليجوسيولثكناطليوعت

ىَكّييفببيركسنلاالكتبليغمتنَّيقُتهتتبعتاسوف

ي-ُلمتبترتخالاىا.ُلوريسالثعَقفيضتس،هتقال

وكاركةكِهِّيكيتسىزناّبغمدبيجتتناتماردبي*

%ةناتجتاهتاملككنيمتنتبتافازيسبتبعتكباتكينوميك

مفوببّيالالكنارومةـاغنرواجتبتاللوينابايلكيفلالث

- . ابيبزمجكلاقتككنايبت

هنونقتييقيكتسمبريرُي))يكتيغاصتوايريضووالبيكلاناك

هجالكتتسوواكةتابكورماكيبواذغلارلامسيعونكاغيال

%ثكغنوي7اريبلاقتاهنايريثكعكتاعكرمراكنولغنواذختنعاث

ىمرملا-يكمالكتتاتّيبتيلتأرقباتروغليانسمي

بتلمآةوابسوالكتبمبتعتايإلا!31ريبلايفام/(َلَوزخةُّيزتوانيكبوتب

بلاصُبكسلا.بتىنوبيجتكنمعرفلكلإنلكوعنإنلسا

كاثروايكبمكبوتلصتعتالنايكانيانعىزوكيمُكنعب

.ًالماعاينيناكيتلانيلايكريةتيماكينيفنع2يمويارب

قلعةعًةتملعارواعbكّلورلاَلْعـامهلسكنوهرائللاملًافتاكزغوبأ

َّي4رستريكايكروزاكي2ـبيراك%ئًامومنثيعارزلايرو
لوقطخ%موغ،لرتمصام،ىضايلكسن%اسوسسارعكجاجترتكلإاينروا

ئدثيلاصتعفديّلجكرثعايرلكلاغبيبوسكيتلير2كن

.اقإوغورئا:ابيلاميجضغليفكيلإورواىَلِّييزوقلعكنبك

للزلsuلاماتيلمميت،كتناعطبترتاماليلاهتإاهيفتاغروا

نابجيايلاعتوصُلُك:يكعتريرككَبِغرُتكتيب

،ميلعتبكيسكتنلاسّرغي،كتيلوبيرت.اعقرتىكُيساينث(سا

يعثعئكبيكوميف%يتَلَةاقنملندعيوٌروتاتكي
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نازورًايمزينونواىقلتوىنميلالكلومُيرير1%اتكاللاي

،يؤلثعاوبتب"بيبالكتبمبوعيلَبتاتابجكتشيىنومىك

تفلمنعلوضغ4كَل.لئاولوعنتعايريز%أسي#يالام
نجه)-انكُينأريتمتيويكتفاف

ى31ُةَّيكاعنكرلزقنيزنلكونىأملوكسفوزيريبويثعلتتقووي

اpىكوجيروكبًءنكاميتاكلاسلم4الالوكىكَّياربوا

(لوورلَّيتكللتَّيبيتابترضاثالثْمَّيكيىتي

سشنلارللمُلوبليغَلثأبوتنيللأُركنوسيوعدمغتيلتاًءزك

رواىمتّيغُكمماوعرتهينثتاسوي.شتيتنgاتكيإيضتوصوس

لابيرياتهإاوبيتلايMلبتجىمتّنإلويمىلؤالمىfيعا

يونيوليباتكةعابىفبينتيبنُلنلرئائووناك

*ألاالكيإكمثماهتيجيُتيِّينيعسيتيبمنك
وروورج%رروض6بعتكويفلّثعارتعَزتاوعوقيتاباي

،يكا"تلوس،ناتاكىلاينامل،ناتمّبعنايوكويهتعج
لكينرواعيلكاكيرشةلام11يفازجى%3تيلوبشيكاكركاس

ىكيtىزنئارتهينبتسمألاكاتنتشأسومسنيتلانانعىمك

تهنايلدتسينارّبهكتإ.ساسونا..كتيجعتلأإبتركئايم

وي2تعاشالبريr(نامنرىي#4ر1يشيؤم-س:نينبهيتال
وُيرر9اموايلّي3لانكيوب0واايحويلانألارانمحريلؤ%2.جت

؟إتبضكهنمؤتعابينلايفةلمتكسيناروساملاون
- جهلامتيا-

9%رttMئ1مبكنيلتفاضختككيهعيكيt،اللسيملف..

لكيامسيخرولايتؤاثلصانعىنغيمريخأ.ككبراتالارضأس

ايبيلوقعبمناتلثاكضيصتيليوديمانتيميةهباتك

ىتظ8ةقّيبر7zاومبةَّيُكَّيِإيك“
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ةيلككّليكباضيكمeكلاساككيبُلايعوو.يروغاتيب

يياكينيف%أخلعُتملنواتتابكلابيليئ%حبترملاري
ّيتايلقةيبلوغابُيسو.ابكًاحابيالامتروصقثوملبواينما

لازتتٌرالاُل2تيبكتاهيفىغروابيغُياثى22تامصتبموكةبتٌروا

تالايغناضمكك(نسنبنآةيكريمألابفنصي
.ايكناصتايك

زافلايرأل%مولعمعلافطساجتلَءَرضغبيكMقرتلَزُعؤوراي

ككىملسويفاقاتمبمرواركبم،ميركتايريrلrلكسميوهرم

تييليكيبهتكسما1َيرونرايتباسنكعالَّلرواقزي-اجrريلواتصن

كلجrبثتلضتلم2اهرثغرلسيورانثاضعكيربوروألخكًابلالب

ىألtنإنورتكلالامولعل822عُيسيسأيلم1يلايM61gوا

.ء:ك.هصكنليجربرYميلعتلايف(ة4،كتتى1تتاف

َّيُكوايعنتميقبتينلو،ايبعتوزيتينيب

،ككاشمنإiملكلتوبننواتيجايبينتيوربتعيولك

اكسسميواتاساينيإميتىكبتإبليرتيبنإولاغورع

تلمتكاامنايكىقشلكجهاريضكّنرتلّزغنرثروننم

طالبرك
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بابلاف

زغومت:هنيصتوّرضت

69ر9دتبثكناىفًءتملاوهصتببامسالكبجصكواىكامسنزf1ةقرتلكنإزورك

لريملوزككُتغكويرووبر.ىمةيتامقبلوبقتاملكىزيتى2

وتعإكاطنايتايىباّجلابزلاُتظثضبارلِكىَّكوورن

كصتثعتبمفلكوايار،توزايفسان6ناسيميتومريلكلايليبت

لاثاكلينئ1،كوبَّيدتيتياورنيبيواوعاغككةكزتلأ

ةعراليغنلكسمناتامغىبيتويهرإهيإيذكبتيرليّيتارؤتهت

قييختعإكغتجايكلمتروصتزغموىثاعمُلُثكتيتنك

كنانوريبإسا.اعككّركلاىلاريطمولكيميبويثاومل

.جتّيي(رهتلامكeطيكيجبعلنيوكتةياّلُكِب
زَّيِلر9اكس%كتسىريو!آريثيحلوارلاراملا،يفتختوزاككوُنكوالاو

ُل}والكيلإلوكيسورتيل!سفيكوتاكاعايلكنغترإبقىؤحيكي#ات

نكيًايتساُلًاكتّبعييبياساكبوايس14مولعقزار2

yِةتوو)64بآًانسيلر.ى7ًابعتويابتنولكيلوراينل1لبيللجا

ًاّيئاماثكلذكتلعتتزطلكغارواةزغنيبُتعاورورغكى%م

هْينكنريتنّقللكارىزككلمتروصئيكواذكهتتلييذختكن
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هاثلعلو.ريعأٌنِّييبتينرتنالاكنيكليتبجولكناكعثخمتت

ىكيلاعسوماغّفكُيْضِّرككهتيربيلكنلكيتريماكةرايث

لوأ!زتنأاتوربجمبَكيكيلنليكززفقاغداب.كختمتاملكنأ

كَياروالمكاّنأو:يتوت.يلاغةى%لكروغرينإًابيعاهتياورتمهكذتلعك

نإ:نينلإوغتعإكتياونناي.ةكتاعَكتإسإورعاغيلوفيبيب

4كتياغروتباراكريمايكيتكتيكينيزياكقتفلك

كبا.ككتاعئ2تزفلكلإسرجنتارليوكولاعروالولاك،لوهوا

ورعةيم%وريغولولآتوالو،كموليوبافتكيلرإ1غزورإكغم،متُيهوالع

يصةْيَلِإاَعيميكليوارواوةاّيلآ.كجِتةيِّيِّنفيفاوك

براوسنارّبكتَعاعيابيكرككاروغناتزمبكترُتكام

روالؤقزىrكقرتلسارواامكإبجيرييغتلَكيلكبةرافسلا

ى؟قتليخييوتستتاينقتامَبيِئَنُيكيرشلكروبنم
raلكّيغعًاروأنمَلَزنلاوىمكإنى؟تلككتررماعوورّركريكىكار

هرامزيكحM((رمعاهتابركـسورازتنالارن(لكرلوالسوارلازكلاكيتنذنتموك

g4لاضنيوبكاًنلأسنواكلميظعتُهْتصكمتي،ايبيلr\َّنأ

ُتُكاثيكلاركًاريبيريتسيواستعبتافينصتيزغليبتبكتسا

كِّبيكيمنمنوبلكتعثلكلثعبكنبوتوملا

بّيُيِّببيكيلعيوطنتريمضىزركريعقوبييوردور

ْماقيي-قاتابلكلتافيعلاملكتييتنرتنإيثكَكتلابهل

.ىوسوكقةيّرغتضتيو

«كتبالايفزليكايتورهلأسبيزوبيبويبكمكناتسكرمتم

اهتايزوفيسنوانيتجاييصتلاميتروصىغعمُلئ%اتروبعولف

انلويُلعمينبتبًارجاتّناتيرجراوةيعيعُينيلاب

يرجتكمس1-نيتلوغتلئاًبايابسكةباينْتَلزنوغ

لواحتالناشيككشمميعزناويلاةفاكَبريغناتبَيىلا

 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



156 ي

،يبارملالايتواٌليبس1.ىمتكينأنالكسوكيىم1ىرايبمنأ

زّيُطكسالاي..الإسيبإككنإبلصف%كلاًّيُيلزيتيليزاوتم

ّ%بتلافلريآو.اقإراعتيكتسيسصُّلايل2باهليشتلاك

رواويفغو،تاكيورقيقترتععيبيوتقّيغيرغلكتثرو

ى1ونيوُلاًيري،لاع،كنآ،قتقوُعرجرجتقتريتريؤُتنك

ُلوكيمروغكنلا-اعتوبrإاباكهزنتاساككناَزُّيكبثيباههييمتقو

(لضىونهبيصتتـمؤمخلا.جتينستييكرضنارلاMضكهمريلثام

لّزيأاورتعاربكانلاركالايتعموريفانصىريفيبزروا

رإًابيريامارماغمجتس:لثما-اهتوالثاللؤرمُيىك.امصنوارومك

ماق%و4حياينرلارعاشتببكنلارسوايِّيلمللإسكيسوسنولا

ُلواكوالىمكتلاوفتليصتيكيكساجيِّركالاعتينلاتاملك

.لك٤ـهريغكسلتقيقحًاغ

.كولغلكبتاعريىتاثتؤروريركتّتيغرافظعمبنون

ىر2بنلالادتجوسا-اهتاكتبالسىزغزازتالعارثتبسلاكلاوكنا

ميمتتالغتيغتيَكلآةتقيغاتساياجيوته24رتاواتورمع

رض.ىعقاولكلاترمغواالعركلوافصىrZكلإورواىلا10

لواكتوتاثوصتبهويبعركاتايرلكاتنزلاىلاكتسويالث

اًياكبريخ-اعتيقواغايبتافورضغلكلاككهيغئجي
4رواكةنيلعنيبوللاَّنكيوًاتيلكيتيلرجمًانايب

ءاوملاقتّناالاناسعتلكنعطيأرلاتبيوناًثلاعت

بتكايريكىكاتنوانايرىكانميكالتقّيغ6وزاعاكنايروسنأ

ورافرشساجيروشريتكتبمةجيتقؤرخآEينميلا
كل١.هتايلايلامثاجاتيغورجةبَّيمالكنالوتايةُكروسك

بيكفرّجستإلكبةريثrكاوبايتيالاقتهجاوقلاعقيتعلاطم

)Jناعضايرعاشوورافلكلاجكيجدليمتتبيجيإككورماثج
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يزبكتتلايةبوتإةّيييىكيزغةنينضيبلاغهع

يتإلااووتريعأبيتيك:كقروبعنيبيوصتلاينلكتإنجهو

-هجتا"امونرألاوملألاال(نلالكايتيإلريميتولابويراتن(م

يبيبكلاثئرغيكيمعاتكيرعاثلاليجلارانآل،بتلاف

ودكا:ريكيلع

ُلبَّنمكنيجىللكتفيغجتتتمتالىمرياغ
---------------------------------------------------------------------------------ميتنجحمسنممممممممممممممم

هؤاكر2يتلاملوايًايكرمبلّجكتيضةرمراكًةنفيغيو

بيراكغسرلكّكـًايروغجعلريزغنكيالوبركّكبماورازج

يرانبنّقوكتسورايييةتقيغانتركتساتثئابز

!كيإّمتيكواُقيكيكرجيرتلكتفيبلسلا

تيبنإ.ةعنايلاغُيمكيكبتلفناىوريtMيعر3

كتبمناكآتبتاناقتازرليقوهدازتقتراككَضَّيرسي

ككنانويكسنضنبتاتبباهتاقلعتمتللنiصتنيكن
ايبورواَكيبيمارسئانfرواةننكميgrAنطلإيكلوألامياراميورومحي

ثُيتبيوٌنإمولنتعوي-اجيمغئاثريءلمكطيايبيترتنلايو

ةتإنللاَلوللاقونإ.نَلنككويتنتف،ًايكاسبيتكتثّركي

الإوركويشوعلا6،الوسكةيارعشياجيالثلإنكاس11هورك

لاشكتايمسمككمالكعوguيلالكتيباريلوراتناك

،هيِّيرمغي

عْيَلِإايكزمضنمسيلوككيتبكبوانتكربص
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كتمايتمعزامألاككسلاركوككـايُلوكإلو

لاباكيفييفحلممتميهينُبِهِكِبَّيَعهبتملو
زتاتناكنا%واكتكباويتركيلواقفنازيممام،يتت

كسألكت:تضتكتالتكتةيلم2تب2تاملكاذَّككيراغلنيهنمؤت

ُلبنبناتسكاببكلتضكرلاوـكةرصتخيعاث

كسمف.هيكينكعرفتتبيسواايكيبمانارأللاينكُيوُيبوا

ةيربلايلاعيكسابوودكنوصُييبارواتغلر:ىكْوُضعقو

مزاليكةليلقةيرغنزكياللكينليريروغيلأيَتَع
يبن:ملهانأكتَاكنـمارافوطىأةيدجلابكيلعاريكّرذتككرxم

تعثؤنلَارغإبولمرونيلّلكتيزنعُيوريريؤنمك

.اتإ(يزثراكزؤروأيلإنلكؤتكينالَبلايتtfروراقزختتيك

ُعبُكأيوMىلا-هجساتماصاهيكوفناصىرثاال(نييرعانتملكلكنا

كنلاتنمشهوانتنايس"تتارصتنلاانواركبياكريب

،يبيرخركمآلُلوبلايراَّيتنريبريك
مصم-امهيهيجهمهليلهش."صتبهم•

ايلارموبرونولكسم2كارمغى7ةخلريما"

الارالازوراوبلاعقباسليبيلاعفيكلمةنزتيِّيبج

َّيوراصبتيةيؤمهلريكريr.َكّييقاثوبياكيّلو

عبارشعساشلظتجالكسم.هيلتفلكتتوكسفنعسواذخت

لاموعسميغاي24جييلامسأ،ينفلالامإrtيبمالامابكيري

تككنارفويقجعيسرإ1ريانيلوأنؤرخfكوأسيسكي

.جيرلانييكريعتييكساوهيركتمتلرورإسضترماغت
تيتيكركريكيكريثينانعزكترموسواهتيعتكتتبضنوعوه
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لكنيكّكيلكيتنايبرايخياضنلوفأ.ُللاتيrةتيدلَّيبلوغ

- رساقراتمايباتكنيالياتيبغهرإلابىأزعانتييكَّيبكثنيتع

اَمنزكرئاعلكتورتُكيقُيهبصقباكرارم"اكانييبيُشكتبحلك

َّيُكتاماح)كتّييومناكبنعبتتكيتنكاينصتريبك
كتسوبزيمآ(ىااننإنلّنا-ب3ةتيييغتتلازنرواقروبعالنأنوك

وّنتنiِّي،كرعافيدبيلكرآناجكيبيكيفجتلrكوب
لوغنؤاياكينكلآرلل)-2ئكريبوزكأًاغلكبتازيكختتلملامركأايا

!كلريبىتأاوركضُككيبياجىثةرمجبكسف.ككاهةمللمعاغ

ةبّتارغركوبعُياضيج2ختنلايروريك2كنلالّجسامالكايلاقت

موماسابيكرويبعكريشرةرككنانكيرغثلاتنعتعّزوغنك

(اوعهرإينرتاالبتلانوانمعرفلّيفييلنورغلاّنر.يواريخأاغ

؟م2(يه)هجم).-هجع

ُكيبواتبؤاغلوؤَّيُكوىكنبورمتؤاثّلوتيو

عيغتةيفيكىُكُنبلماعيغتوزوبريبوريرتكتركاحت

كُيككناتلانَّيباؤملاuيشكيزوًيووـامتكناغزمبومات

كيلغلاهيلكّناروا4يلاتلابلحتيكريكيزملجا

فلغاعلساىلعاثكتوزأزمُييكوقةاغرابهاَّيإيرك

يكلاةيوسويليميتنلينيبرو-(لكربنلريلعتلتليملألككلك

1Mواحوزغئاشإاهتلإلبانتزتنزسالريبتفتكلاوءاويران
ةنـاهلكوريغامكانياناكةُكلذبيى1.كختهلثكلابسنيازغ

لكياكلامانُجةغايتيليّتنكتمورقريصنبيجع
فلكريكريييعتوة62هكسحروىكبيريخالإو-َكسلاgr2%عاب

grعاللافنرمايايلاييملو.ىرّرلازّيبيوصتَنْيُب
(اويyrمل-ةتُكتكيyمإب16ووركععتروصياكمإًبالزتيور

."بّيمم1%ثعيمجلذختتكزنعتبوالغتيناىلاهسايبماز
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تمتييّجريتكوارُيُهْنمكنويككـُيلُكبل}وىكغاو

،12كةجرإًايروثعموركإًاكرتأيلاربيلرازريزو
لهارماـكبرآًاتاتباكنانبوكيريلاجmنايسو

بئ%ثكو،كـًاثولآوهورواُّلُكومشبِةي}هديزياُلكلالثإًاري

ِةُيئاجايبوسلؤ:يرورابيجريغننالبقواظن2كمإ1ريج
ًاكايجُللاجتانsلانابئ4وجسلبابو!إٌرّينيّدعايك،رقم

ايلاعسبإكييزاوعاAةكو.كتيكتإاطنئاككصيباروك
( - ييهويباورجبولكاثيعيزاشوو

علتكعسولوغونكرغتجرختناىأرماغيكؤمةار

كلومتوركّكتيكاتاكاكتامصكباجووغتىينانا

امكلالبفلكال(رعاثوورأبيطتجونكا-كذتامنالاروونذاكام

ُةُكلالوزّيكنتذختتاعُيَّيحتيالرتاهتُيويككتنتوسا

ةتيلًايلكعاصايلإاَيكركَباتاكنيفصgذتيّوزكري

ىكاركناوz)Jا،لترشكماغتكنكرينيورلاًاْي2كنلا.غ

،ىكرإّربلاتايمرمآغا11(كورلا*عأ،لؤملان7،ىو4ورو(تخت

ازيممهزن"اساووضناشhالاُلُكتسينلاسيناولوربعامسواروغتميب

هـ

 

عاورلازايريمانكنيكسروyaعكاشنايسايكلواوفلاغنويو49

ةيؤتىونغتيل6لاهسروكنيبعال7%يمغتبّياغارباتّرم

،يقأييسايصنا.ي4جوجكاثكعاضبلغأبوبهبيكروا

يلرفيويعريزّزتهينيياكوفغنوجثوبمكورامقري

ةّيناتورنيعاورلارلنايرورهليلكلاو-يذتبذتارماغتيفيا

يزيثمنكي%ويسيريمنيضُكهّجوثاثرثيعيماس

شُيوعازنوثاعبنرأيبيبسنا-يزوبكتحإبجّيُكغوا

ركنهكتمّلعييكتكطصتس،يتُيثَتمص

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



161

ّثبىلتُييا،جتاوبإوثبيمائواِتيغيشيكينجنناين
ةلورواتنوانأانللايلبالّللو.هبلكريلكخنعاوىبىرقتعالك

لايكىكلهدينكةأرنايبلهاككتبيتإيرورلامت"سيفلا

2جتةمالعكتغونروبعلينينزواَلَفةبوعثللا.اتكلريغ
يتلخانوصريرملكيج.هبيلكتبلايكنانايبالتإ

انجاك5tلإوركي2تاللاينيبيلأمبروكلنوا

هكـلواكيكيقنىرفعورِّيَبيِّيمولعمايبرقميكلامهللريم"زط

يكيكهثLمتااكًاتيقرستلغأوضكلوراقتكورلا.كةتكوغيلك

لواتيرواططألاىئالمعغورلسيجًاركاباياًربلطنراقأ%

لخبغواروراعقيفرصنعقافرتي2كبترمبلينأنيبنم
لوعيُضَّيبيكيموصعئ%هتبسلا..ىرينمؤ2َّيك

كىغَّيُرَلزنروالكغيلبتلكتُياهنالًةرفبيكبنالفككتيفوت2ـ

كيتبيتلودلاسايتيوهايلكباثتناللنوّزواعرفتيكضتاي

ىاووعغارواامتتالا:ىكيليككنبوراعثكيتيلاشوكتإنع

ىلاكيورأهو-َكتسوfبايماك(ًاريسأذختِّيٌلنيكليبكتبسيلازن

فنلسواةتعُيفلككعفىعرفلَّنيصتسيلوغةماعلوقت

عك،لr1كنافولوكوماهكولازإلاكتيلوبعاللايةتا
رصعتثإيكواك4ليبرا-جسي:ْييزيافيجنإنريأثاروايبريغ

ًاي4وزملاكاكتبيكلوبشىيهتعابغازروانوجلريضيوًرماغ

(9 نتون، ينغَّيرغياكنلاِّيك

َّيرمعتيضتريفةَّيبترينموبغ

ُقَّيـصا1شومعنيٍةَّيبصتس1ليتاك

ةَّيَّرب(كاباج،ايلمعكتالاعكيكاتلاعكتيم

 

ايلكوكامألاإابواىرجهتلورمحواجعريؤّرح»ا
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يتَّيكيوكتلاتارييكلبلييةتكانعكضويتعيب

يتكبوك1لوي6وذنلاباضباى5نآلا1ربنيرمتلككرتي

؛جسا"بمايالىواككتبوولكنماثالEار

«هوضعكمهميك

كسبلكسآلإرمليودتبُلَبتاعإبصتاينورلامع

َكسًاكـكباوكتاعاسيكـ1كتبيالىئايب

2ـ1كـباجياشليعملالوراتبالالؤاطخنياراغ

هكىلاُةُغتاسيغناكلثمتجيلربرتنأ

كغآترواضّركىتييربغلّثيبلكومثعيغيرلاريونك

.اهتاعكرمنًاليكوفرّييوازةبإذنسو.لككّلسورلًاناكّنلوالوأُك

ساوذكنزايتلرمزلّويتاوراشرينلايزلاكتُككيروستاووضوم

صوصنتلاكورمارواهاغإكصوواركتغإ.سيعتقَزَريىمجعاتيفك

لتيتش1نتيؤ%ى5لالصؤمكلايحتكَّيبوثملكلاتسكرت

كتانملايرروالجنلالبرككتكةتيمتحريملامأككلانلققشت

اثُعفيكياالا.كةتيهيعطتلوجتيلاومتكموكجزتخت

زنايتاىكمتليالمومعةنستباغإكضووارجتماّيمولعيبجع

لوأاطيبايكعرفنم1(رالوؤمُجيعتبيمنبلدتمبروااتمريغ

كانسيصرلااقتقزإيلوينينلروأورريغبغريساوك

ناانبتيكبسملابرجاييتييابيكيلسمخبضياكولعارل

.يواريط"2-بارغشيليلوكملوملافصكيحتكبريمولعمك
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يبي.يهيكلإخافبيغتلإكلمنوابنكاطنلجعراومنب

ى%ارايثكتارلاغرضيالا2تاسلوأبجار،لألاوأبعجارتامو2ـلثيك

ةَّيَلَنيِّيَبيِّيَرتَّيِّرفييبرَغ
ُهتإبإلاطنييضتاللننلكاي-رمكاطعرفلكَكتبكلج

هتوىلكيبلاطتلوتيكـلوخfاالكلغارماهالوراحوناوت

ق-يرسلكًايئيبلايبواكتختةّييأنآلاسيبواروانزوووواثوا

هتـيعُييرمنتوجئاروّرصيلليختّييلكتبمومرلكوب

،2 هكيبساكمهتتةكابسكذثُبيِكبواىكـيصتسلو:اونعبلكين

ًالاغتداعس.َكجتنعتبيلاساكلُكيابيعيويحنابيواروارعاش

ارغينورإبولكنارواذخترعشوغبسيسنيجيلريمنرسييتلاىلاف

ناسيمكبيجيليصنرواسييتلاىزئان.ىقوويتوّلك

وّيلئاوفياءابسناروالكعييضت.كوبىمدكتكرتلك
مياريروامًاغيليب-اهنأل!ّيمايAطعيرسيوبينامياًارركاياوهل(يمك

هيالا-ىكتبنتبغلضانلاكركذتختتراكرتلكالماشنعر

اوـُلبُنزناتتبمبيلبمابيميكنلا

ةَّي:يتبنطيٌرمكمعووانيعللاسيبماغلعجاوميعكع

يزُيومغنريتإلاوكبيليمجنيطلفىكتبيكتسإكلزنيامنكنا

لعةلكالكلكىلالايركينكيازتواينبزنالعالكغرlتنريجريب

كلالواكا(اوكتبضاثإىرنًار1كصووالههجت-الكرورضمانتايمانتىئبي

َكسوبةَّيكروللرميكتقوسا-ابلسصرrقرتلكرزبهوَكتجضّنيب

كتنأوباواكشلباورّجعيجرئبتتكاماليوزنْفيدعا

كبلاوىميبكناهيبوركيتريبجي،ايثراكمكلاي..ىكتبملب

لوح{ازنولفنابتارواىكاو-اهتةرقتصلخاكواشىليrtو.بابضتييك

كروُّيم،ليغشىتبىلاينيكىلا.ىميتعيبعريباتسييقتني

،ْنُكس،سويبميغزنوقين.ليةلهتيصيوغكربقئال
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بوياعتخيد يويتص%14-يع» ءاعجتومييبيرلpرتي

ليسجrgفرمورخ ةجُيو ةيملايجألل#مrzت» ،m-جين

ةمجريب ،وء-جيرrعج ةين upري ه12ؤضخرم عت»رجنم ةنومينp-orبيليمزعب يرصزتي يجلزنمtaج

نيموpرتويتميمرتيبثم نم قحمق ةميرrrجزتيف م

يكر1ج نزتم ةم صي مينزم تمزو زحيّبرمم12رمج حzوم

ةيج :يهوجحتم جج ةخج ،عبيrzzقيم وrnص rnي

،ةزيه ه12 ،يمجيجcaصصجيسام ام» -nة يبت» ميgrrبيقmجو

وريي2/مرص7» ُم اصرماو) مهزيجي ل ي صيخصو9ميو وُمزم

اي(70) تص/69و يصحفتيو حيتيgnميجعيمجو 6) ديج ْوَأ

1ryةمرب ،هنخّرص ignعوو Aيزعمَو-ح وريمز ةم)

هصنع ةحجج% ويجرج %12?يتصر1م ،ةيعجريعجرمب

ديجص 1. جزي :وم -ةصحجيمجM،تصنتيمول يجنيريم مع

ةفوك) ؛رمويميخ mج، تجيف يجيورديح ةج ةا زيMجم

غّرم ةجrؤم مجنزخم وجيgranءوp,مويموفويف

- - ميتص« مضوو بم

يريخ يم يمدخ متمزحووومraم ةيؤنس توم رعجحم

- مع مويم ييبتبو ةّر1موي بيصرك رييغج يف

وoوزي عمج يجحستو مسجزونهارم جحم) ،na.يريتو

ميجوتب ةيمدخ :مجني يمتمضّيووومج%جِّيَم

ةم وميمتم اقصجاوحجعزجبMهَيرم مسحجرميرج%

ام yزئاو عمتجيتصيف موروي ييمياورو ةض7مو

نيتص· م
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ُّيثينعتاجتعبطبرِّيَكتبيعويمَّن4تربعوبس

ايب2ماثاتوميسامعيبىؤيلجوخْيُكنليللك

تتختعَّيعنيينعيلكؤَّتكل
بفةبعرمانكازمباوأوzنرمقرصتيلع،سيياغاتوّنلاتا

لروه1-كتجاشملوواثيالكُّيك،اضتقوعصلّزورتعزتايبيك

سالاغايثنوشيكليزنتيهوهييضتيروزايىميريزةزنع

تبس1بعيلكلكإتفلُكماعكيبساستّيعرقونللاكتروف

تبعجتُلئيAكتزاملاّلإهنأوانكاسآةبياونيِّيكينأايتيلك

تبيصالكو،يراباسموجتؤمىؤرىَّيوصتلَكتإىك

كانيعمتسم.يِّكرمنوغلَكاتساجيمقموياورلكاسوا

لاُلايrءورواهبسح!"%لإال:عاسوو،يلوثوامنياشبيجتىمي

دلووراي.هجسى4طلغنيركعياتى%ًاّتُكلضتدلوراق41بيتـلاوزلاوع

هبختغيجدتبعولعلواةياجتتسي:لوباتلاوِنْيترورمثتنا

.نيgقوقرلا

ُّياقيبهبيكواكيجرعاتعـُيثوبنوزّيميؤمكتقسم

،تاترمياوج-اتيلكيكابيابلايرلنيإَعَجبكتيتلاريي

ةّكشيّجنييفورغوليورجاتيقو،قّتُكُررتفىثن:لُو،قاقت

.هبَّيِإ{اعيؤرضانُضَيِب،مكترإكٍتاروالؤييTنؤملاي.بيتك

لع"(بيرتوا2ـسومايمشُنريولوبّنؤيويغن

وبَّككلاي..كختلوكيTسببسناىكُكرب:يعتلابيتقس11لك

ًاينونكتيعّتكنيبؤورقتعةيرغنغيوروزب

يريكُلوُلامبكسويسوكوي7-كتختهلاصيريتآءاغوش2ك

لككبةضنسزئ٤ويلكلايكيسيماروانتلارنىرخf%16اشلابحو
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لكءاًثإبياكةنتلوضءايتنابلالصتسإبمثعإكيربع

ىلوميكرطىرئاوعاواكاروايميكوورو{اكنلاصتلكرَيةرثع1ؤن

ُمُكُلَرلاثلهفعيباينناجلوالكياملفسلفدبكُجيسيب

ئلوعت2تنتالئلاًينياييمل.ذختكتوبالامسىتف1كوغنك

روإبماغتنع)ملاعفيكيلاببكالتم1اًيباوكأضنسبافانلكبائك
عَّنأـكتكيرتاهناىمعتكوبتكتبيولّنكتينغُتةَرَّرب

كنبوإًايماظننيبلاتطاعتلاريومالذتلملاسسييغت

َّيكيٌرَّيرَنيرييَبَزَيَنيِّيَنيب و-يهويلإلاقتّناكنلانيإميعّكختكيرزلىك

رصلارالو،ليعجتالعإعاملكيأؤكاهركواليغبينتلاُلانيريا

تريغتتنلتيَو.ىَلوجيريركشوكوكينلاىوتسمب

رككيبكيبلوألاعتاسكانتل:نلارتتامكلاضنضتبرسويسوا:متخت

لؤكفلنكتةتوبظوظزعيسإلككلىكّتيزَّيَج

يكْيبيجنكنوّثكذختةّيبكتلونيبئباياكتلاوسيلواك

لرـ1يفهينكلوكينلتككا.كتُكتركتلوقصلكهب!!لك

نبرئًاغركسعلسامّيجلكارواتماعتغايلاىراتمايننان
- - - - كضتام

رفتغلرفصميكيئضيويرانكسبنكيمليرينوك
ةكلممبرمغتُمتبئِّككتيبنلا.يلوغ(وكرزروزتختi,،ة1ظيغ
رسr-.ليثكلاع

ىلاتلَجاتيباكيلهأنيبتىتميلونوغيرغتلاًينيق
%47يجرَّيُكضكانتايفلليوكيسنتافيعتي

يبوكليزنلكلفتوضغةنينضعبمَببصتنييولعتلليب

ةُكاثجهتسمايريتيريينقتنيوأبيتةيتوصكمي

(هلصوينعتةينينبيىكيري"%ثىبتجضنتسوخأ.اكوبنيع
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رثغييكتنوساورنواللينغئَلهوجدتتغثإسيرثةتسلك

ؤضاغتتبلاوكيلإسوكياماسبيثلجتـهيلكتبيكًررعشرالريباعتريب

ببصالاكنلا-بككهكيبوكسونكتقيفوتالاصلوزنلروفنيكوا

عانتماككتانلاريماينقع-ؤوبؤمككر1ةيشحتنيرومغ%ومانا11مrاهصت

غئاقإببوصضMذكتّيرفطوبكتي#تنيَكنلاًيري.كتكبب

يتقيقعريبكيبولئافلاكلوضيبنوّمكتتلفنمرالوصةرغ

اياكاتتخاساايكمبغكبمكنتاورثارمئاكاغي2كلاّيريآكتت

كلتسمتىُكيجتختوللكلينسونأللئّكنلا.بتاّلعي

.ل4لاميrWولعلاىكتبمبيكـلإ

(10Kلالماوعانكتاينوروكلاكيبيكيوهلاجهينايبلًايج

ةيزّبعيوماسقناالنْي.هعهسنتوببيليزفلتنع

zَكةركرابتعاىاروريتيراشم:روغكُتلناًيريتىكب

الئاعثرواوغكؤنُكَتبا.بجتاعيلكزاوم11لا.كترماثناكيّلو

zنْييسقغتيرماثلكُرُملاًالوبُّلُك%كوتإبيصتس،كسيبوز"و

لمعتسوزملكياعاطكىلاهيلاجتاّيعانلكاثايزفلاتايصوصخ

زنايتايكبيلاساكنترواوُنمكتنـمنـمًارتـسروزماثلًانت)،لوألابهت

نقيتّلابولط12نتفيكًاريعّيأًارغةَّيكاملفوريشيمئسواعت{سو

لووغليُلايريامةبيتكؤتقالكتامتاخخياعنكبتازاك

تإنعىناولشنلا.بتشوناكلكطبغيَّيَيِّيكبيتآتيورميال

نقشعًءاننسكلايلوكـسيسورلترارمجلاكانعوتاثالكؤنم2كايرك

تيعُيوالكيبريفيشنلاهبتلوبلاقوريلوتموعاشلانأسيم

،لا"كُكانعسواجتَقَّيبولكاتإيقريوّطعتيبريرف

جيءاثبوطاكلانايرعدريليعإامكهتسيخمآوبري

انفاجتتىنوعرياريككييوماكلِّللاًيوي.انتايليكاينصت

(يلوفُلئوميلوشريتنشهتعا!يرلاهعىترَّيرثعايضنيىكةُكاصنومي
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لكةب%ملامهصكاتللينيعاكيرماوركلاووبتـاتملفطلسوازمو%مث

كّيبل8يلاوتعيزكئاضروروعاثلوصا،ىنلإراعإؤقهوصتهجو

وًيلانيريتعرفى1بلعإبتامنتيكنإنلقيلكتعبتا

كلاًينيآتاتوميكنينواينيغبنيتالتقساّيكُّيك

كيتسيومانيكاميَجىَنِّيييحيلوؤتيكاي
موبf4ر7ى:غريلوطخُييبازتـلوغ1.ككلكًةرجإىَكلوىلإو

ةُتباثيشلالاىلعاثمصرنوا،يهيكاجانتليخذبلابتايكريréاغ

رصإكتتإاوسمويلاولَبتاتورجانيعدتساهتايلاعضاوواكيم

ةتييبرليمُيكلاثلاعغاميكلا.ككةكريغى:جيموايك

ُةناكَكنييكيرمئووىبمكيمرمرّمَنأ

بت-كرابيبضغوممتُييبايبيبباع1وللا

جتإسوعبيسازيبيبغيلَبيلبإسدلانم

رلايجرسوتساتلشونمركيبّجوتجتسوبلَكاهاجت

يسيلويكوزغيئلغافاهتفيك

بينولوجتمىكتهتىللوجرامب

ُناجنويكّرجتوىَلَواهكوع

اّيإكرَبجار،ءلوييجتيف

جاهكضنم:بيكيككعالبتبهووآويكتيجلامب
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لكًةكاكوسى1ريدتنأمrكينيمرسيكًاهولريأووروإ

ُةَّيَأوكوفصريٌء،يللملانماضيرعاثوضُوفيكاكوك

ميإارعيوركاننلاعكختررـقعيُلولوانتصاانيكابويمانجذك

كغأنوا.كتَّيغتينيكلَعورتبإفلوؤعيسم

يرثاكلوغيتنيrىلعذختتايليمركيبوتازورليومغ

"لفغيباينبلطضكذاهبيكرإبتترواللمىتومي

ككيتمىكيغاذنستيتإنمئوىبيللايلؤروباسيغنع

لسيليكعلايٍةبرجكبوأّيوضنباوزكايلكيكنيمي

ارُّيَأوشنإبكر!سي/مللواجتبليئويلافلكلاسلرينيورلعرف
rعلاثعبضعهتواوريتآاةكونيفتاكتيانعكيكبناشرrعأللر%

ئوابَرَزنَّيكككلإبريلوغنوباككيصت

يلابيكلاشر:لوءاثياكيميمينبلقيَّيراقتMنلج

تآبوايكزعاخنزوو.بيهِّيجعُياثتفلُككاكجايكملالكلاريب

ناورمغيموراكتفسايتإلك)،ضتُكةتباوجلافكبتبكك

نليزنتلئاتصنواَجتيلاءاقتابتاّوبىعابوغنميهناست
.ذتُكةتّيبياكيسورىكءانيرعاغيموىكذكاميباهولع

تسكربمس6و4ـاهلاكتلوخايَجيعتي!كثإناّجمينغاي،نيك

اتعيامكيت،وغيلبناتبّصعي%Mكنا.جعىي
ككةُكنييواقافلاءامتيلكابكبيماصُييعُيزف(ن.بع

«لاقُيَّيسم.كتّيكتلكشُيُلنيليغَكيإَّبروزتاريتام

،ينيكلاثمخ\2كنلا-اقا%ىيثارتعالينرجتلين

هعا(يف،بيtكتاعكيبر

ايكزتلوزَّيركـتوعافقراوشؤمحياماممنتلك
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ُكنكضتلومكجريليجةَعينبيكميبيات

اطنتىكغاوالاصيإوتوجاكيفنلوبقوكب(%ك

4نإلبكتبجعككليبناقتاهوزورلك

اسكرينمبتاسدتاباونممباعنكسموتك1

و4كتركابتعابوكخ؟كتركإرإليرعو

تّروييئوضيو.Mحتيكضيغكيالاريكنلا
.كُكىكيبميزيعيبرلذُكةكيزوريبارّبهو.اضتنعف،"اك

نيبيو-َّيرقتلإيتقفتمييكنرينيكىلعريبزم
هليقMلوكاكتلاينيتن.عيوبتنآتناكَكضكببببكبك

لرrولمكك16َووىأللّبُلوليعفاتتفييوكيباككرلتسينإلكَبت

ُكاغماًّيرميكواتزعوديككايبالاضفلكتتآ4ـيمعيئاس

،يرفلكْتتآ.جتاعجيتآةوإلابسوواولعلاغياتاريراكيَّيب

ةكيركعياطسا/لامتعاالكنمءوساّيعليمضيًءوالعالككانصوفاغنأاري

سكيكّيايتآلكبتقنعبمولعنتوركضومغي
هكلتافنركوسرايتال:ءرلثكيوتــك10لrاكوراي.هعقّتكتيميإلا

هقيعُيوكينعيقتجيئييلاملفىتبريترإنيكرا

اكاملكينمتتTيرُجؤنلكشلابجورّبع-اوالاريتكريغ
بلّجلعمامليميـاحتوصتامًايجيّرزىكللاينىواين8ارماروز

3ك::ةكأةُبرمنا.هحارللر7ىلاروةاغلماوروااهت-يحليلرtخؤمعت

ىكتقامنايتؤتلكتنIIتنقسكَبـيجاَجايطلغلمتبس
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ُلوكهتتتاربكمبْيَغُيلّلمتعادتكانتتسورياكىلا

يلوتبوغMكلاذنتتآ،هبينyكيعسلّجباينلكيتنيجنايا

اّمعامليم«نومهفتيًاييغتلإكمكًاس1كئلوخ1.الاثكلكيروا

.ريكورورفلَّوَعيميعنتلإككس1تكايوكاثكسك

ةَّيفيلامبيشياايُهُتماعتتنايغبتعي.
نأتنقألايكتلكنأالك%جاتقّرفيتملكوفّلكاج،ىك

تيتاّيرلكلوؤيهنل:اعبصملا.اتيبايازrيعىييقت%ساى(يت

ًائيبهسارجهاغإلغإنايؤر6وبيج،بتايئ4سكعيلسأك

بيِّيدعهؤكلتقيقختاّيمولع(9ر9ولزغىفولًالوواسمناتفكراتزنيفيكا

يزُيانايتتل2كيرلاماكاكلاينساىجيرئبرضتالعف

؟ةسنت"نإgنلسا-اعتكليريرسووايبتبورظضسيلقاقألاسرال

كيكتماوعئكتتساّبعببنتناراكواكُيةغتتي

يلاناينياّييةوطخينييرتروتيُعكتكتكاملويبمصال

ركاولُي{ركنُياعّقتبموأكيورم.وهتلاهلمضنيابلواروا

س.ىلكعسيفوكتيلوتماعلكساعنئاك

يgاّلُكيبيكوزيكلاعىلإركيإهايمريماب
ّيلنوسيعأتناعورماثكتبعبكتانكسورايكينك

ًاَّيغيباونكيg/ما-هّبستُتبانوللوحاكلإوسوابثسلتنبلاوهصت

ةتباعياًباوُبتلافزمباكسارواوةليوو.اضتقتصاغاك
ككسلاابليوععناخهو،جتـُلويrتاعامجرباوزوابُخلافهتك

يبةكةتكتبتُكنواهروالومثورّجتاّومْلعبتعاوم
%ُمايمMنا2سوبتيكووارعاثلكتتسارواجتيوثلاثنايراال

سارعاغكحيلفياىلاخلةيلباوأرمزركنا.تكيامرينلومم

لكجتا"اماباللّزبع،ايقتليمايعالابكتيرمكروض
هعموي09

هحسنالإوىقبتrةنتيبغصلأنلاجuيهتنإىَّنب
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م2ك

لَّككتروبوعطىكيوكاغنومغىمكظتُكووتومىمريلاكاكنونف

هُيهتثويغوبحاصنإ،تلتميتلاةاووريتاريتكتتك

ِةُتُكَوَقَلَبيميتلضكنالبابينَذَعَّنرلةيو
تعكوانم22كظافنازواكل81(رهملوأووووكارواىكاوهوكخكتضّتعتك

بجيكايبَّيإمإكيلا.كُكَكتلًايلايخلوبتكيلعيلإيكتبإكك"

ميإ/مالكبـاياعيلًارضيوني2كامكَيوهدتهكلتومعويكِّي

لكلصتةرظسالابكيسوبفيبولساكولاملزنورْوَّتكَّلرلريب

لكإكلوالامىلإنووأًاتيوىمتتبيلاوشويكوىلا

بابسtغر،لباوتايسا-ىقبيولوبقمرم:لوقعىميك2كملك

،نثلكشوقزساكنإننتساوكيكيتأتيلاتتاضلك

امل::.اهتااهكثضإربسوأغملكمتكوروانماولضعسجلك

ًابى3(نألوجمل5.ىع1لبطسوككىمصيهاهنتسيلكإةريح

لالاويبإكيسموم.ذكتيكعابءاغرإكمشكوكبائيصـيك

جاومشلإويكنكتي(بfنكلايميوسبتـىكابىفيوستلَلنننلو

ةلوyًاتتسإبشةبجولذُكريكعتونياعيع%شننيكوزارال

2تاورروارغى2نلوأوزنؤزككىلإرومُهويrهمانزربنافتإاونلايت

لّجبتإبيفيي-ايا4بيككاعألتزرلكإروضيباوكوناّنف

ليمإًاوزناوعاوقكؤملكخىكبألكتارزوكناهورعكماظن

يكينرواكرعاثكيميافيكوونتآفاشلاوريجيارابy-اقايلمّمعارث,

َّيقوةكأقيتننزغٍةَّيإينتعّزوروقينترمو
امكنلاسوا2كلإوراثاعيرسوسوزّيضنءاغةتكحـتصلؤرقإالىأل

مَّيَعrاهمامكيفَّيبوغُياغكايوكاثوورواوريافبيككيرإيه.اينوما

ِهْيُكناعرلايعأفى7-كتكويrحييوابةكيراثومعنتمتيقتتقيا

تيّيتيَتيتميكلاحتتصكورسكلورءاثئرولعاثياىلrلا
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ريضاوريعهركتكاقرتىقولكسا.ىاابيتوبrقرتيًاريزغ:عاللكفيو

ريبكىمَييتيشربألايبنى10روالكاوماضنيكِكاَقتةلَزنـ

ًاليسبوبُيونيلّرُّلكخنمكتتسم.ىّماراكايتفلعُترا

كىرميوينراكاع-اهابتيملعليبنةازلثىكاثتباتكف

ّجتتقيقعيبي#فيي-(م04ةنكتنلىعرًاخ2تيوبكسعووكسrطسو

بيتمييختيكابوتكسيميكحترعاغناتكوركاجبآفاؤم

تإكغورألّنلازمللاي..بتايوركالرنزيتلاملكّبتلاف

.مرواتختبمجواتضّرلاميغياكغنيتان(9ر9صككمامهيتساغاوبرع

ةيعايبيَكتبكاوضكهجُيلاككىكافرثكاتومٍتلتىعتاوي

لكىووُركاوآاتاتلرينتواهتليلمرييكثوكبتلانبوكسيل

ةيفيرعتلابيعاكوركلكناكلوكابكّنترزكتريكحتةتك

ابيعيوآيضنخةروالكذكيrيكوسروCرتريسواورشندتباعُةوانْيباهو

ئكاوفتكلا.ىقيوىُتيجُييقنتاتكدخم:ىتفنعنوضاركت

هوالعكؤوطجتليZتلاى2كىكبلطنيكيكونيَّيوُتثكثوك

.لريبىريموراىAرياتُلوجنهييكاجايصكسباتي2لومأ

(%جوع،لريtييوريو،ريككوéاثاعويككٌرغزوراكنافنَّيجرفسم

بيتاتكيبملEEوقEi.بلاغفوفمةبلاعبتاكم(كوررلحZEوورا

سيئشطلسكْععإبيبدبيياتةنزفزّيEىغضتأت
هيواهتايلصنثتياحامتفلانلكَبجتاننسبعلاتتبكتتنايلع

سعيtيزخآىاتيالوواينيككتتافهليمكسالاك

1utكاكيتيثحيلاى4ةنولَمل.سغلبىلايتانقسlيز

قلعس42كيرتتبسatساسونييعتلابىويكيرعتؤنلبهما

رصتخ1.سيرواكةكيوصلئاقلا

ةيy%طمجنما(عوشتلافسورراكسجتانيبينقكولكع
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كنلا.يئةككنfنزتلوأكبراورلاعًاحتكيلِإاهكيبملابل4

مالنإىكيلإكبكلاغكنا،بعقيفتكّنأز4فيكَّيقّرامعألكوطنأ

tفتاهtلاوك2تامبرا،تاتوىاع،ةيزياعمريtuكإَّيشltلينل.ن

هجعملوينلا-جىولكلإيعوطتلاللوكوكلوعأتاملك

نيAكبقتفلاثلاىلايبىآللىرسيكىبآوتسينينوت

نعيفيرعليكيكواجتيينيمئزلاتَراورسووكـتيا

يوابيكُككلظتلاخيلأمهريغةريايككيبوهناعاوينن

َّيبقاتعنايفسلفقييكبينيتيباكيلgاثيلويَّيكإى#ىريك

اكناشفهلتلانُكُلاوبلزنMبتكيلِإيئرلكف(كؤشرييكويكوب

"ايتغَّرعلّبتلافطخيعاس1.انتلَكعويتيؤةريبكيباين

ةئيبيبإيراقتُّيكيناكيميكلاماالالامرماكتمتاسمتساكنو

.الطيكتبيبجتاهِكتاكاهتينكتينيَنَّينروكرك

ليساتاماتناكتلسرمنتلوفأ.كةكرعازميفالقنافيكّبجتلان

هكـسكامىلكلًاضتإيللوجتلاهو.كُكرفُكنقكماخرييrاوثرتك

نّيصتسالبيجتسكاًاضرازولاةّيملعاياسواذكجتوروث

سيفوطخرييغتبرخكىfاغمكابلَبتاعونتنلوضنأيجينراك

tكنانتبمتيصوص%و.لو%اتيبابانكتإلالروأرiملواببارولكول

يَّيسيقماةيفوكنكميةتيكبلناهوجتيواماملوقع

.يماعرفليلؤوفكلاطختكنلاليضختىتمرطنوج

fاغتايmbكلكمكتنتسا.ذختقاتغاهتيلكتباتكفتلان

نيّياذختتاكرواقئكؤيانزكريس12كذتيرماًءوخيولاعت

rتريغ64مومrtشفلاوأتبيتينوكارًاتزyملتكرتواتـإو

لَّيليسواّيبورليباzكلطiaو.احتإلريضّبتلاخيعتايانلوكبيك

هويبتاعزنلللببيسكـعإوعنفى1يبامال4ونكنا
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هعُلئجمينبيض%كتلاسىَكنُأوعيقلايبتيوزنا

ةّيلفيكغزوكىبنلاجاتناوتثيدبيكجلانيثيى1

لينروابليبَبُلث{هيلابلطوطغياضتبتلاف.يكيجفنعم

ةّكسىلااجاوخبتلزغلاَكنيلكتتاوو6نإؤتوابإحكتتافنيعت

نكاتسالار(وكلانيب-بتاييناودكأيكرتال(لآيتكآتبتاقتمورويغئلكان

لكايلزغأازلكُةكتنأارويغجارامكيواضنلاررجاوخىريلوقنو

عيماتلًايروايوذةاسانلاضنلكنزلكايلكوبيرت8لوقعَّيإك

بزتيَبتاّيمولعمايلاروابتهرواكإروابرغنل%ةكإنلناعيايئ11

يفو-بسباترازنجيلنالياوغّزوتةريغ

لاقةولختسُعةُكَبيِإانبتنومرفياخ:سوتويكبتاع

ككعكر1ئرلار-يكريماينبنمنوخيتئكىُتُّي2كرتروبلك

ريتكب-ثإتانيرإًالماعبنيلئتككيريرطبيكروالنأري

يرجهعًلايلوُياياماياكان6يلا.كلمأعي:تبلكيتنىفرع

%7ونلابتانئاككجينكبتاوربتعاجابيترتنيبت
fيكيتكبتاقتءومMرينضمواؤوطخكنايرعكريغذختتيلك

كيكبتالجاقفصعلبوايمتتارم"6نكلكنلا-هسايوكاثكت

جتيتبىلاعت8كانصقتابةامصكئافلاgنم،ىتفزنتساوخ

ىلاوابيذتمبيّبيتيّزغيبييخاميؤتفئبخي

بفنعتتتسا.يفسومتلاتيبتاجتاخروايفرثولومريباتك

.بيئ9لان/fاكارملاللشننيعتويعمتؤكزنىف((رينانتمومني

بايتهباجريكاثكبعتةريتألارضiسينركنسوفن

-لتسين

يكنُييدتـتمينابتكيليكيكاكينريفنيالاعومشبييبإسما

ايلاكسيليختبالاةٌعانلثكايككناصتبيوىك1،ذختكوةيعي

؟َّيباياكفلكمجتلكمصييكهعطسوالكيسيجينيه-
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هو،هبقلعتتايعاثلكراج-اتعاطابكريغينوكجعيايرللثوك

بيلؤورلًايثيكيموسوليغركi،ى1إ،مكنلالصوميتيىلوبقحي

ريَّيوجعئاغنايكلوعُييكيكحتتكريبُكقرغت

ثألانيئزغيبيللاُلوسيقةب"نوكيس1بعقلعتوكغتٌةناج

ايريَجُهَنآرتى%ريذنتارنتيثوعجاغاهجوزن1َلَزيز

لزغببتاشكرخأتينواين،ةاغنب.لعتيخركألتاتكام

،لبيعيمظنتايولوغتةرينتقبأفختكَّيوبرجانعلطىري

بيضغُيّي1نميرعاتنتلأسىبىكيميَيتوه

ةياغلالاوينيككْيبيئاعِكناغناكناريزغَجىَمُلاج
رf11ى4ييعت%صكع(يكلاتزرخىرثقرتلكبواورزآدتميولةُتاعريانتكك

ًاْيكتلاقعوتابطمنكق7ةيتايالكتبوتبتابانيكيوصتلاُلوك

ك-ذكةتيلًايمثلًاناكنآزتلليبكتوبيخينير-كييّبابي

ِةايلوبوضنتيبيبتنك{يتناغنليفلاقرتنيباّيقف

َّيُبايغافةاغنللاتوهتوجافتيكيبزان1كيميستتوسرك
لّثثي11لاَكِئِكمزلياكاتنiى1لبويباباهضًاجتتكاياباك

بَّيكخيبيوصتنيلكلا.اغيومكرضُكضتسمل2لك

ةدتيظنأفقنيوانعايؤ%اهكباجاللافىزفلكتاماعناسيك

ي.8كاهتلتوسنوتاسالتلاعكتوكبدتيوسوىَّيضتوج
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بلالاوماو

بنالالكوغاينرواروعاي

هتيبسرغاوzككعتتليتنازرواشكاس،يألاةكبفمكيتسيمين

الوراكزغ!يولبةئا2تيراحركبواةُكلتةنمب2ولاولاةواث

رغنكيكوتامامكوريكُرغراكماوصعاتاقتاكنانصاىرغزواعورمع

ّيوانلاسكووانلايفلزنمال1شارشاونيبرنلاّلضتجرتكىك

لواجتـلاعيوهزمأر%سناكقيفوتمتإضرغجتا%كت

بي،جتـّنألاًيعيمجاضوراينوايكتوقيبيصعؤرل٤نإلكتالايخ

جبة4(قتقوى1،ى:ني.رَّمغنووزاعملللزن!!زننلاتيميّرسورلاهكس-ميو

َّيةيبتتير،مُييؤبلواعوهوينوريعّناَواصتوشرثك

رظنللًامنلاتقولكمسعلااغاكيبعورنياهجتـحاَّيِإعابيكاككّرثافن12ك

1كاببماش،تاقبففّثكنيلاتتكاومّبعوييبتبايايركتويلملبميواستم

اميبيتإظن2ُكرويضترمواصكتكيسوبيكتيفيكواتارّوصت

.ليةيلك

كاتومضلالتأىكايسهلفغأريلنفصنكيميوينوي1

92ئأووكإساناتياعياقابكبيغيتَّيَزَلنتسمضتقوب
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بعلوم4لم2نيلماعتسمليلألاامعوىراككرلاويهيبروالوؤيىراتتقالجس

%ربراهلاتاّيلميووستيتاقمنإكدعاّبؤوابتةرورلتزرفايناسنألا

ليزوينتنرتسصتميىَوس4ّلكتألاَلزشاعوا:املإيمتzال

كيودليئزاوت:بتائ%مولعناوضtكلاهقطٌركلولوراك6رضتؤ"يعوا

rسانلا٢اوأرو:قكةُكةُتووريّلبنعيديكتاياوريفراوهكءبص

تبهنولجبةباغكلكللوليضفلاهلهتلاهكيّلهوعزن%نكر

هكرiعاكويبيرا.نيضّيرَطهثعكنايرولقيقآللَّودت

.هتاينيك

تلافكىمميوعرتعاغيركلّدعءدعيخَّيعكعازغةزغعمروايفراع

فلكيجكيرت2كىسمعيوناثرواككآيناعومعايكضئرلا

قمعتيكاكيعولآةلئًارضًاملسمناتفعاضيناىلاكسرم%كك

ىكشىشتلكلاهكُيكليزيكلساناعوجرواتويبلا

اهصككاهynإوئيلكّنُكيلركتقالعروىرضتسولاععئاورنم

مكرقفكاعسيكنوهتيارتعئاعلوسكترثكسا.عب

نغاهُكسًارثرونكمقعلوقراي2غيكواطلظأكتمرعلاخ

جي.اهت4رلو4ايعيبطتالإتاككلَّمَلتمرتوعاؤمامىرأًاعامترمغ

ى9%قتةيرامعلالكايلسمىلاوولعرمليكعنقتسال2عطاقتتال

تورلالايخؤبكتيغلئزيمتCعاستاوروريتاوريتى%وير

كتزفلَلِّمنقثنكارجلالاساكىلاوءيؤملبيرواسييريل

ىالسارواتلامىثاملناتصرميكليسمقكاضت؛رنلًايلوااك2

يشتانوا4اقرفوولككللايكىوروينلاgللكل42كسوxدعتمعلزن

ىرا{آى4لكروزناتومنينيلرMغنوعليىروهيسينكغنهىك

اقنيبىكاساماكتإساريينلاىتيكهتء9لكأكيشيم:لينيتوبل

هجسب.زيty%ريمألا.kجعإرايهُيفزلالكةكاتوكبيسلاراطفألكيسkناال

بخأرميالينيكلاهتسييعتبتويمياسككىرووكعموك
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تاهؤلوجلبهوىئ6سيةتيميريتا.ىتجيإلعُاربيك

غنيكنطّيولوؤاروسيبيهييليكاكيبيكيُينيّيسي

ل-1تارتمرواحتبيلثوأتثz1ىكايولىراضتلاةكيمُمُكْيَلَعريلع

فلكفسوككىكتمص"يبلاوينi.كتُكبسرمثوهوةتكاسكتبتكمكىكرألليك

%أر%ئيركا2براكروابكزتباوكتنآرواذختتايرلالاوكاثدتتم

ككليزئنتسنومكييلكميكذختكتبغيؤل%زيزلك

لينوك.ذخترايتو2نيلكومةملكنسرولاغتيبكتباثيقكوب

يرونتدبخلعيننيعابصن%ساقيعورشانميتيني
تكاتنوزعيوتغتتلينالكنلافزمضيكتاهيجايبايبقبيمك

هو00رميالوبتبةيكاكريمروانواعم8انلا

يتاهتاييدنوبغةفاقئكّلكنزتبتتبنبيكشثي
9ر9لكريغيغسسا.ىقتؤتى%كعله:نأازيلاةُكلاتبلاىت

ُنعرفلكلهزاتواكيميزيتنكوسيلازنْوُكوجومنلناتميمنيب

كبلوةّيُكُل81ؤتةذتاملكغنرينريبساروامنروبيايلامجا

كيرجتبرضلايرىع41الطتتوالوك،قرتككعلعبتاع

اتناكفنيعافمرضعةروصابواقنوعتوابعتسا*اعويملاوغوب،وّيكرصمسيغتعإ

لّثأتيىكابتاتكنيلكتمنلتاثاٍنزويَزَكِهَعقإبوجع

لُكيَلكتخورواتلامناتدرغزّوتينوكيجبتتكتنيلك

بيجنبلةملكةيتيغيلًاتويبُنبَّييتناكيلرجتيgكسسات%
هانيضُتلالاملظمساو)إرf1،وبعرطىلاوكلوكيتلاتازيممععًايلكىرص

ُكباسايراكساوتاوىكوألكوعتلكعرفىكواايلعلا

َكبلايدعلاَّيئزناغ1%ميمتًةأرجانحتتكايايلريننورئارعىنج

تعمىكعكتقوساجيكيبتإبكيناًتًةنرواعلسيف

يزكريىرايبلسلالكينلكرملا.يبابلّثُكةُتسوfةتَّيووكواوكا

ارييفبفطسوتوهتنجلككيماثنارغاناريتلمعانقزترمريىممكيريت
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رواكتانبمارجالاوسيريزنؤوايريبالفتثامكركاتإروب

تيتغللا.م14ةتكايكتمرعلعالمعلاروكسالاتراكيرم29و(بكةيبلا

ارث%زفيوجايتئييعارياوربخيلإلزننواكظت

يفمروغاتوربريبباناكيبوزعيررغيوضنايلب"بلا

2كنيرعيميريكاتييروفّنوُككوراللّزنُمَفغناستلةتَّيأ
ليبتساوامستق%لرواماهنِّياوسيتمفناليتيشلا

. " ينيكتتإوّباسولكعانتصع

ىلايام41%اجنليللكاعمتاملكنبايرُماثتيلرواميةوزرك

ِّيُرَّيرويلرقأبييكتميميلسارواوجوكَّيبضمغضكلمعب

ّييتيريتيربدعتوتينياعتورغُييكاشُكَّيبَنَّيكك

ُتْييوينلروبانطبينتلابكتارّوعيزخلّلقّلكغبارعات

وبنبن،تبمانكرنركتايمثاعامتوااّمتنشكتتءايغ%نيبتهو-تسو

اتاتايانمثايواهتلوؤيمتّنثوسيبماتتإاورملاهرشملاةريترافزا

سولرختغَّي12يّلوتراكزتراويؤمقتنتركايؤكغ2٤لا

.ُلررإلريبعتىكيرفيلتنيوبى%زينُبلاعرف
ّنَّيَزنوورفرونزتيريغزااليتلنيبةثلاصتاكلوةُتإطكَّيُقلن

مونغتركناتيزنريقإريرقتليىروضيباقتنكتلاضُكيِبأي

نيريفيسةعينشتيتايوّيلإبوعالاكيتن
يناوياتامكيرصركئبوينيجلاعتَّيعي،وؤرننَلَوكتيطسوتزوانألا

ةريترزنروجقلعةكوشّطكيناكةييكتكيخُيتشلكتمارتوا

بونكيوكًامىواقترواىكيبكنكتثبُق2تبتلفزوراتنزiصان

نينيعمعضواىئنتناتويكيتيامايرال(رالا.اهتاقكرنتيرميلَكيك

لص%رفسلريتإظنظتتاياورعراويلابيقنوايتلعنايبلا
ةيعرفىأبجيبتعتلاطهييمته:ع(أ)إبتريَليغاشةاغترعُيك

ريكاهوعطلعتكسام"اهتتبتاعـبلاةثرولكنألٌلنتعإك
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كامساميزكالاوكبيعبريِعُكرعيبُلوقكواقم%مي

ةغكيبروزكرمالثخنبلجنلياروالوتافعاراويىمي

ىتالاّنَقتةَّلَصَتيببعلُقويديفيايِّيضُيَّيباثمُيَيَّلُكاب

بالقنالايروةتتافىاومللاتون،لريغتتامكبزغملرتتو

راوـيبكىلتقتوجروغزملكللاوُتيلكتوابرواىف{ريبلاثلريم

تزفنتنالفلكلرورضزكزتتوس1ككهوركفلاضياكواكتكتاملكلاوزيلك

يf1اهتوسينـكنوزكهخيراشولكتااوليكيمننواينمتىنغاعمبنيعال

ليانليجلبتعتاليكلىروعشلدبيلككىبىواضقيتركس

ناريإنالعجئّنبنانوهابينونكسيبرواُلئاغًاعرف

ايزيلام.رلك2تكيكدتتيمبىهوككيغنغترثبيومعلارارمهينمزروا

ميتعيرلايبلقبفاونراييكذنوينعزروايتوهزلبلكغ

كساوأةباجبِإيلإيويؤنالعابتمزمقرألاتيبروراويِّلي
"ألمزةويزنعلوزنرُكأ-اياًايرلاكمارلاكتفلاضلاتسوك(ب..كـولي

بيلزورايلاقتاباورفيريبكاتصواعواسيعتلكبفيبيللك

ينجمكىكيمتإىزكرملاككلوزيكذختةكيتنزرف2هكيسوو

نابا-ُتـ1ايجلأسيظنيواجنج6ربزك٤لتيغةزيولثغنتسوب

كقيرتوابعكنألابحللكوتوريتلِإْيَبىروضيك

ككبرموفيككنألاطيالولؤوُبضنتلوفأيس12تاهاكروارخك

بكوج2ئكلرصانيلعسيلومقلوأوو،سيكريشتَّيِإَكنكـلك

لاثىكيليغارلكسازركأ.كتكجتبواجالبلكلئاعيإبنيك

اكاركيروكلكفتسالءابتموكبجبكنوايلًءلثكُيَكتَّيِع

ريابككُعبانيتنباتكتشاامك،قيقركبىمتنُكَّيوبلّيم
كنعهتمغلابلكيم!كبجفنتسنيأاضزمابقارتانيقتةغي

كـُمكسُيككلزنلوأوو.ايرلاوهزورو81ًايئامنيبتبحكراممبالروفعقروالا

مجًيكهنامألاعرفىنبالاميتوصُمُتوكوتناكفهسابيرروليبو
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.يبيانييرظنيتيوقتكبوايميكنيلعتلاتعم
لرrلزنلةبيكلكرْيَزاغوابيعالمحيلالااهتلمعMنgراوانوُلويمي,

تايرتلازوىفختيكوfاريماكباوغرينكراوتوكرياينغاحتالامعاقت

بيراياويكاتساكيغزلابيعراياكنيتنُثاكتلزنيك
كتكبتلاعةَّيسلافلاىكنايّكتبيولطباول(كرابو«ةللاقبلخيبوجذكىك

قجنونيشيميترينجاتAهنزتيوسيعّجبلاكنكتي
هتعاوتقيقخيوىقُريومنثاويولريالانأىرتايكتلأوصةلأو.ىتك

تيرييبمإنكتكعكيفنيتُيلواناكساحكيتك

ىتيورتيَّيَنتقبسىكريتييولعغايتنييعيلس
عارصورتسمرينAبلقتأرماعهو.ى%ّللتؤيقانتتأرملوافنزفاك

عوقاتبيرونبوبكنبورواذغزوبيخيلكلااقت%خمك

بيترتيرجتينمنا.اقَّيليزجافمنامنسايلم8

ليقعيمعقعنمضت،يكرينيتُييسقترملعُييغامايلئاعتب
.بتتاكةنتالمكنيبّلتويبمكتوبةَّيووكشتنعاهو،ايك

تسركتبمبيكبيك(تراغالىزيلأنشناعومعسّوتُي#قلا

،رتعانونفومولعنتسمناعورجدتيانىالتعاكانهامك

يعيربعروواعتنوعىرُيوارطاواعئاعإؤيلكيلزالك

هيرييريبيتنيربتيزلكنيهتوافتنينثgاوقاتعلايع
،نييًارواكركركععوروةغيبيبانايبة4يبس1يقةتفّلق

ًارالاريصم،ةّيئآجC:لبراحيارمكتولكغيلواوكيبوجس

تمق4يمةكمهيمكومساوبزّيغولارمعيفباؤممتتل%

(ئاعتلكووفزففييادتليعملاكلامةُكهترل(رتخُيلغيوزتلا

وتإؤُملوzrُلأfعصتبرخوع%5وفزفيرسودسواذختاجتبببلاانبوعْيِع

ةَّينوينيغريمَعمرايةيليبتكيريمأ
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ضوفاينسيtiئراترك%ِّيومهولّجعّقرفنزوزهتإيليتالايخكنلا

ةتكىمكاترتنfزككمعنبا،لريفزعاشوابيولسغي.كتختةّيعابانرلاروب

تـقالكبورهةلاقبلجتتىروزمايورلعوجيإفيكوكتقيقسا

ككيبلوقيهتنقلسال٤كانكينايعووكإسابيكذبككمسا

ةكألكتاماحروتالايخكنآلذكرينكاعفسمّيتمّينجتاهرث

بيوايميكلِهِّيببانيقبيغمنياسإشيعيسم.كيلّللاعت

روابتارلاناونألكبةكالكتموكيرغرعأريتنقيتبيكعاغإ

ياكسفجعارفنيكوسنريمأ14لاعبرايبخيبيتنبنيب
ركيبورايب.س!ناكتيؤتوالروفتبكُتةرمللاخرواتسكعلك

كـسلييراناركيكاَكيرونىمرواتلامىكاعُكليةيكيAبب

يميكيكزُقييضاملرياكرياللنزنوالكَّيكتهبهكيا

ةكيالًار1وبانيلوماكُتيباريبكثريتايحالمع"لكرتساغلالقتسال

ىبريكةْجينارانوتناتموعَنَّبلتيهنارم)سييُآلاعبتبلك

ُيةلكروزركأاتالايخلزغمعو.اهكاراسبيايكةْجتلهمئزسوانعكك1

اسالىفتبكتبيشعنييايفلكُياسيخارلذككريرينيبلا

ركاكضلوضاكايا.اقانلكا1%يعويكيهتواقتسصقم

(يو-ايلايعتوسّلإ:ح

ةيكزغ،سكولزُعايبلَقةبلاطموتسالتل2كوإىعإبي

وكتسابضنميملككاًيتُيالكموكوروصتفلفنكيور1يناثىتا

C"للجعزملكشبحروتعتكتيتماعوإلا:سوباردلاف
لواُهإوككعلماسويركوونطبيكرلاكلذبايإورونهرإنيروم

وضعةتبجنوبيخيمهتيأللكاقمطيربنتيولالأبىُعاعنلابي

كيكايببالّنأرتيتمالككيلئاّرَللاعبانواهوزلاًايمتننةخيلزفيكوو

(ًامنىامكتايوامّيرُّيب،وريتابي.ذختةيابووسورولاّينغيب

ت-يموقكاطملععضينأ،لاف،ّيختوتريتّرنناجرتكقي
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ىَّبَعًاميركتتالايخلr:لفوسوريذتيكليانلكةقبغنلايمسملوأوو.كك

رونوِّيجُيفيمعديؤتجرفكيقتعطيركؤي،هتّيُلْلاَو

رَّيكرتلُكَلَليوٌرايكوانتكعاماسيزيركوكتاناُلًاريب

ّنزتواعالمفلكملالّلكتايربكنلاكتايرتسهايكرييب

ليعابياليونِتيجيتإلا.وبثقلعايلكرادتلوَّيَعلَعَبِط

دبنلكياكنتلّوعمبفصوت8%ىلاتان،نّنجونم

روالينامطيبطتلى2لوماغيوالوفنع2يايياكيميكك
لوأاماريلورلّزأـيكريمنزازتعادتةيليغيظننزتوىكلملا

و/لايرناكيمبللبلاغKتاعاصتتسوعيزغيعأتاشنةياك

ل1.اتسهبيك81بلكايمتقيقzورلابطألااهر1نيبو.اتاتُتْيُكتيعوتآ

امكنإعنامسويلايكاروغوانريفنعئبورآىمكيقتكتتو

ةآريةّيبُللامكازيآيتنؤّتاكقيتمانتوزطبيكبتاتعإ
مابعمُيارل1اناكىنعاراقتفأرونريعابسصأيهشنأليّرسوو

عايعـتراتنوالاورلاكقعfتفلانلَّوككنُيلبحمكئلامج

لاسرُلبيوايبتقلع"%1ويفتلايليثلُكاصتيميتنًةناعرس

امكايلامازكـةُكرلاتللكتوسايكتيلك1مواومتكريغنيتيك2ك

رولغلا"!اروثتاجةُكروملوا،يقتىرعُيئاكذتعامولألظيسم

وكيبمندتمملكتاين2تينمكلسااتويبلاغوواتؤكزلاتتم

ىلانلاتنلعكعتالصاىاسات}روعايبرقيسالةيرازغريئام)كغ

نانماووكرواىبعتبلاكتيولتإاوليلراني1.لريبقباعقيزاوك

%ضوالزنلاكركقآزيساتىزفنأ:6حيتؤتالقأرياقتكبوا

لوتيكلكرتغمايناراكُتيئ2كيمخجتنيانترولارمانريسيّنُك

ٌنايؤيفينأعb1اجتلريغلاسييؤورارواري2كثجتّلاسع

 

 

:يزيخكيلوزجلايمويرمةكيلريةرثؤتناقيوجتيولك
-سرب
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ًالئاوتلانيبرواىزييتلامىنثغركلكُلوووولكميقي

"تينىكيبكتيتاروصيراكيراكًارمجكسويييتليتةسّيكبُيس

كلاصقشاعمكروزنكىتيترألتلككبواناتُيُبَلَزي1لك

اّيمولعمثواكياللكقرتىلاصقص1اك،ىراريؤرسمناتويتتتاساك

ىكابضكوصتألاورازكاضتإراتر)ةبّركتايفلتوابروأىلوجكوااق

رَّيوزوسوناملكىقتيتوبرمتلكلايالنوجًةيسورككنباهتاريربت

لّفرهوَكجتسمببلقلابيثاككيسوسكاجبتريغ1َّنلأبك

رجابرقأكيعوالكةنايا-كجتيرلويوكروكعرفىلكركف

لكناتيتوا2كببيقنكىراليبسينيغلابلغألكرتغرميال

سبيفوليِّيرميالًانايبريبوربكناتوسجُكريتنانكسب

قؤك،مروجفلإوكنلسلجعصتجنالكررغ-يّنأّرفنفامناسيف
6ويعو(0)7اهجوهي

ـإرثارنكرتانتمسt:لوكشاُصلئولرجواربرواام::راتخألرتعمو

يكسمىزكتيلوابنربىراكزنزولايلوُهإونيتئنليميوبنلا

itزيكريكوايّيَبلر1،جتناترولكقلعةغيكّلكنوبوانتو

ككساكترظنطقنىكزوايلوا-ليثضتايآىكاعوضنوابيلاسا،نلابو

طو%2ايبقنايعاي{11تملكسمع1كركيساذكنافرعاريّيرساضر

ملأواتامولعيكل(عا9Aره"عاماعريدمنيلاغمعاميـص

بهليسلالايكالباشإلختلتكنا.كسيجاييينامنافزوعم

(غولانايبلاttكيمكوبيمالعوضغيوامزنيمريليغذختروما

نليانسايينبايشثيلدتبيوليلضؤرلعكتامكيرتاك

ىغببيكفتفناصوبعاصبيكاورلاونيّيِلعاقتإويمارتحا

نَّيسييضتسيّرعيكاطع:عبُيَّيكَلَلُكبيمنارياميت

ينيصَيناجكنرغيييييييييييييييّرَقاي
تزينبُيشتيايموينيريّأييقببنريابلا

هكسلا!رولخكواككربفتمصضلعتممعمى4كنيرزلاالابرواهرييغ%لامزقتللك
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مابالاهلثكيواكرويكنيباسسيولثككيباعتإاخ

هحنوضايكتسالاوجزاف11وعشإبلكنأيك.ايكيوزنسلوه

غيراروزروّبكعايضةنtتيروبريككيكبية11لريتيمريباتركاج

ىلالوزننأكـلوضنأينونكيّيترجكُرنييككناروكوّزك

مابواقريلاثمكيفخنإينارولكرملارئاوينيفةيلاع
يالوزنتكارواكيإعتبهريكاوتايكئلولو2ْيَلو.جيضكل

ريوو.0ةع(يويمجع

ًاّرامليكرورسعلاارممصيعنتراش%ُةاَننتللكتجاغنأايمسكالغاتمكمج

لإوسواgمتيىناغلواتمللىتاعلسلسيفيلاتتينصتلإوجنوي

ئكإًايعمتجتويبمزهموثعبجل%ة؟اولّيآCزنمنوفا

ىكارواازككرووتآربمكرتالو}ات1لولهفَطتنمتما(رمعيAًايوزتنوال

يكواايبيgtكّنا(شيُيوسايدمثعُتريبدعاهتعانماعاألكتأللاين

.صكوربنيسياكرونأرثعنانتىرّبعورزًاسبلوأى

"اكألاكولكوينيياَّلريءالتعضختنط2تيميتناتوسّيغيءرم

اتييلإبتكلإوماضتايلعّلكروكلأةيلاجتسصتعkراوك

.يعاسبميتقروكلكبكعلاطماهيلتضنزاكناتاكلك

ًانُذنمسميلئابتالآلابيعتتلاسوشاياةليمسكًاربأوبعتلإو

كفأيلكنتر1ًال1ويجلكبباونىلعةْيَبانبلزيلاؤواينلّزورك

ايعنواكارمعيلثكعيوالوملوكبيكريصؤيلتوسلروتوريَّيُك

يفكي#لعتملعاثال(عاينراكيبنتميتاريماكسوأيكوا

9فلاجكُعليرباكلضلاكئلويدتريغانى1ًايقنانب
لرتلاٍةفنالنَّيَعيثألرسييانا{كناي%مفتاضىأوآريغ2ـ

لوأالصيصتالؤُرثب.1ميتكناعنمناتفمنجأل-سابمومايتاك

مجككيابةريسفركفتلينولوكتنانكنبيتينمشرألاك

انلماعتاعربتتمعيغلأيباكغنيتروتامنيAكونايص

ُلابتلساكيدمنيكقريننيوغنملكيقيزقزتؤييبيب
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(قةلكاشتيورونيفلاكتيؤتلبانوببيلr7وزندنعو
ةتبمّريبكربتيزنفولّجباتعإاملكمكظنبيتلامانتكختتيلاك

ةلاهةيريجعهرإزنطلعلصارواقزتىوبنلرفنالصيؤصتبماك

يولثعنـلوفركرنلينلالرواتقخي،بايال(يتبيفيكفتك

-لكتلعللىهاللع

ميّوّوكتللكلاىفةكلا-كتُكفلككتيصنيتيكريبدع

كرم.تكركًاريقةناتموبينيغككهحنموةيربعليناكترك

سوكناساغMناّبُجبتىرورضلمكأًايزلكلماهنواعتهلوزئاي

ةيبيمبةكتابكرنروافيلاكتمويزنكواكضتيس

ِّيقاوعنسوفنركومناصقنوإيغبهواناياغةاغساgفسا
ن:لاقرتتواCرإللمصاملكيلريننايمرلكإايلزنالاوfك،ىغاعملساروا

،لالإ،روخإ،فوتبفبيكو-اهلكظنيتّيرقبفطيوتروالط)زمرك

ىلاكلًاّجتاتكيالاريوكهللاركنلاكتلَعَّتورملاعتسوونلانلا

%2يافحتعييكتبهزأررككلًءنؤواىقلتقلؤنانائِّليتانامتت

g2كيّبيتاكروايباقنتبلغلريىكريئاتهرايندتمتئّنوجfثي

كنيريكيتيلتنزيّتيُيابزّينسولليتا.يِئَّيريكاش
فتسيماهوينَّيعيغايايل٤عاثدتثارملاكُتليا،لككعنالرزياكان

ل(لنيرغيبتَّيقبينزيناتينيمِّيينويلميكيتامارك

سو،اتىبيراكي18بتامدككىنيتوليمّلكلقتاعّيباع
ةّبرتكسا.ىلىكُتنامهرْيَعامرورمبًةعسومضسمضكاك

كلغماجناضسيتّرعوتيمغكيدنوكوييشسنإنلبي

تيغلكيميكسبكسمت.بمايريكعتةئزتيلبتلاليمع

ىالصا.ىلواىعايـماكارهألاكناروئبويجلًابرسورُعةمي

تLةرؤبكيغكةكانتسوخيهتنتيىوقعايجريسوتيلداروا

كَرتُكتLعويكاغي5تكرتتاروامتت:تا
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سوالكبّتمتكايَّيقتلي.كنيماضنايكتاقFبعتوا

غيلريكاغيتلالانّوَزّيقتويمحاتاقوالعكلئًايرقغيمو

ريلوناليوالوُّيَأايهوهياككساينيتيوقتكهنزطقنىكيبيكوىميلعت

.كتريشُّيكلةيرحب!ثمتلامرمرواتكجتابيعباقم

نيضمييقتيكيبورينكتبسيبيقبليدعتيشفتبرا

ديعلين12ـيرالكاّتكتيسايسيبعئاثريقاقربجتةريلكَّنك

كاوالصاكاناذختيِعوّرّيزواِّيَبنملوضاالإو.ذختكتّركصككرتنل

نايكيكيكابيكنيكلريfرواحتيغاتسييضاذنيماضميفرا

س1كايانيزاوfلكظنطقليمجّنTقآلآبجعنععرطس1،ىبكتروزملك

هروايكبياريكمومعصابواقيلعتيضامميتئنت

:كيبجعاتواصأالقرتبلوروى4ئل،رميًايباجzكنأ%كتنامئتالاوس

يرلاامكةُكربولساايدتروماعلزنيوزتتوساياعورثانملكت

لكبولماكفيناليرايلوسواهجمارتعا،بتانازدناكصىال

%ئازئدتنريلراصَيكاهتنrرثاكنلثمينموناكييدهمىقئالاًراينب

انبازغلابلاايسااقزرمورينانزوبيغوكابسونتاخبيوضغ
ملواناليمrىصكامككوبتعّيبولساي.ىع1تيكزوروابولمدلئسي

.جتبولساىايب1عريملعُتعك،ىكاتفَّيَأّيختناgلقع

رTرfنريتA(نرومتيعنئيبيكلfلوألاوةيلًاملإويبلاّرغوورك

"واغيتروالامروشنيكّكرإوريتيبو.جعلةلئاطييثَر
ةـرتامك{*الوملاسبعييكتملولكلا-َكُتسوهايسيركَيق!مك

مييضتليرعى1انةنسآزك/عكاكنإخاورلانأر)ياخماالبrاال1وورلا

يتريزياربعاغجكمروخبيكلريفكالر:يرعاُتولالصاعهصكبإةنيبلا

ه)لونـسوغاى7قيتلايخوركواُهتسييككيليتيبعَكترُك

تّركذتلعةيبتغالااباب،صاينءاشنإكلاجاللفاورث

ًالْيبإكنارينض.ى%ؤلعأو»اغزورانومكضلزاصيلابلاف
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99 fىقريعيطضيئانلكرز الر رييغتةنسوينرئارئًالمازلالfىرا

%الرواوإًايoُتككمركيّيتبالاتوشاحاضياتويورلكمت!إرمك

لتمزلزبي1يتاليتناكريمأمثوبامعنملثتعباسترجيسيم

:نيكاكسرواسيمُكي:اتيلاضيربوتكوايكافضنتسوغلإو،ئال
هتملالالوروزرزيميايكزرتعااYكتسيجامايولوايلوالكلاكلوفا

زيزياي(علاطم8(متانيهوبواييالمط11كلايعاروألالذنـلوغنأ

ٌرئرلالَزْركو.يفغوزباغنالكو1لذنملوغاكتنواعتكyا

.سيعقلإوىعرينازفضُتلمنايلكاكينوراثنلصتكرش

كبيأاوىنوجيإككلوتفلانيهوروالابّبلنبوالكزايتجال

ر#يكين/ىتانيوبالالالكنزككألايجتارتيلغُيَيَّيلع
ًالغأنْيتبجوتافايتوريلورضباطقالالعارم72كيرقم

.هيةكيياهنينَيكينولككيسيبكلثكايزافكألا
لكتثبروتعتكونبلابواروابيميف،رفسانابلويوقتلتقبسر

"كغنيبيبيللنيتّركيزنلكاييريجيزيك

تَّيغتًتاّدجرصمآربنرئاعتبوتلصتلتافيصتلَو"

.يئوشنثبترTEّرفةركًاعيبرواقوزتاّي،JZاك72تنةّيّربآرgرلايت

يفالواقزرُتاعمورظللاريربتةنزتراىلعالايوالعثوسَّنأتيبك

لكادتيظنأللقنققحييعيلًاركالولوغ2ـوبةكطالاكوعضيواروراقت

لآيلكوانآلاكقّيكزنيرةيصيبىلكيىلايلغوالاياخلك

ةسُييتؤطافتاليكساكاناقذيليريمنبنتايزابرالا

ةَنِّيبلكسكباغتبّيتكرليسنرفخيتيبولزىي

ينانوؤربعجببيشنُيَةييكابكبينتسمضتتريهامجع

ةُكريظنتونكغنَّيركريمأىعائوبيبصعلجرينتك
رآزكاقتعتبواةنساينوصلكىكاقرتوو!يزتقلعتال11ئرلاتايحتواتُكماعناك

هيكيًةريّلختَّيتبيةواكنلكنيعضميركينكرإلةنت
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سينا-يورياكايفأتستحانالكبولسايزُعنُكزيككسم

ليغينـَمَلغروكلاينساكيزانلاىقئُيلوعيغعتيناب

يلريوريبيقعكقلغل1يليككّركُيَوىكbليعُيوصع

لاملا،لار1(نامتعبلطككتيصاورفيكهل!ووركأًايثكانتساريتوع

ةتنايب.اهعوبَرَلتَّيغتيعونياريثينملوغهّلث

هماكيإلبيكَكـجتّيكوكمساىيورتوبيترتلك

ةَّيأرذنلعةيكيكّيبعzقّلكزتلاليفلافسالكزلك51

9َّيوايفراساىبنرياتتيَقلَّيمتساومتقلعت(لا.جع

سييضُتواكلنتلوبلاكتالاهظثرواريتؤيختبيقنكنايع

يريساركؤيCيوعاوكغنبولساكعنايتلانككوآ31اقتإنّرظن
نَّوكهريخبموبتنزاؤانغلليخاطروالخكنمُللاول،ئريك

هتَّيرطلوزومىملامتكا81اؤافناىكرتيمهوكتعإكتيتآودتلوأبن

يبكضيوعُتورِّيزفصنارجبعريكرصُبولم1اكنككختتيلا

ّرلاوافلاكيكزننعأيلإاتككلويمواكيسوكمعُبلوو.بساورظنأ

رضتاكربتإكلاباكييتلtnلثباتكنإظافنا.ذتضّتي

ةتيللشانلكياتةاغتلص1رويربسوفنيكوركو51ي

.اضتإرشيبيهطسوككىتميوينوييف

%ئاصناناَّيروتيتيفلإ(%لكعمةلكرلانمزlفلاياوخ

لكبإمييقتلةسئايىارلا.كسوابيجينللزعهبيك

-ىبتةَّياب،يللاقسيئرلا

َلُييّربiقا-يلعرييزيموجىتاغلذتختككلايورتل1

ليمدتَّينميا،يّنلاايكيكنبجبسم.ذختةَّيِلِهازي

«تزتيلرفناوضيطتاليوأتبركبلينكتفيانُكاصكوبكينيلي

ٌةؤابجإسورتلصتولكلا،اتوكلايكتنقتاوعE%٤ّلت

1اعحلسمولثك2ـلاسبلوتينإسيغرلابىريفلريبلاوهورلايملحك
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قاريياوبعورشملعاليلاملكُتمُكتكتاني1.يَّيتينإ؛ىناوتب
. هعصيوببسبضتركعلافميبواومولعقرغكوايكينغيإيتقذنم

متحتيغنانفييبونرت٤ـّلومريشاعرخ1قاعمباكسف

بآعنتقيِّيللاىقتابزمزمزك2كبقيلتكككرالكنلارايك

«لارتنللرينيىزاغلكبآُلوبيعتبملًالكتتبروا

لاقت8لوزورتقّيغكابآرمعلثكحلاجملعزتالنَّيودعبيزت

يثكباغتسميكرتريملإورواجًيرجإلارامسبلاعاي

ةئكتبيرنإنلكباتُكولبعةهولإو.ّنكلتمزالىُتيعيري

لريبنعاناسالَبتامكضغلاعييتيتوتبوايوغيواك

بجاعتانايبلكياميُككتبوٍنَزغراِتيفنتبراقّزغريغ

قرقلابجيةسانإلآواايكعورشانرتتتالينغبةبيجع

لكتميرجالكنيتعثلَّوَفنزطقنكريبمولذكنيماضمرع

-َككوريزيرث4الوهولايعإبكوكبينتلبوبيإدميظنبيلار

اراسابةمّللامكركلاتمنلرياكضكرفيفيلوافلكتوإًاريتيب

لr%ملكوارطبلطخاكالملالكريمولكتعإواكلريفيلاتتينعتتو

معن»يلاقتب

مغينابملاكلاموصتغرابلاتيتيسنويبغزغلا
يثكلوعن،هتمصاؤتهاّلكسانلانيكtَكلاماوييايمك

كيتاتنتايريrgلمك%ىكيtضيندبتلكرولورغينه%كتس

تعfiغلاكىا42كيكشغلؤاسكلاونييتييايصلاشرع

ئيتلكبواورلارلاكلايتاراهذأملوصألوياوكتي#لكاع%ز6كاال

E64ةقرمغمشع،قّيTFةيجي،الانيلجنل6ايايُياسع gzيكآ:
لاتنألتيم7لىمكوكلفولزواتلاعنكناووlطكنلا-يمايقاروا

ككىراكtاوسيورلارواق(Mraلثامتعيكابيكوكل
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ىكجعمنعvمهنومكناgzاقوشممع.هجّيوجازف2كفيككيلهفزعك

ىواشيرلاماىانوامطإىلعسسجعتفيض7%1بيكلكيمروفكهع

ىواينناليبجنويراشاس1.ككيغيليماىفورضك%لك

ايئًايونلايركزفيتّيغةريزغهريغةريربجتّيريهسباتك

باتنيوكةْيَّيبوبريةْيككسغياواكارتاقرغارواياسَلآ.بع

نْيضعقثوملكلوُيبنوئجالؤاًّيواجتاويrإايرظنثامألايبي

اوز،تبتلاناك.ريتابازلزوبيغزكلارنزليةتاهaسيشنفاوت

ةيتامصكتيتغلالللَبلافيرينس1.بتفينعتةصاقإليّبتلاف

ّنلعةكتاوصكزنكنيلاوكوايتامغاميتاككىنبلاف

ِتيغلنانا،مانتيامبتسانياايمي%مالكتنيبناجoدإين

،%ثلإروابتوtخوعطوبهلكييضتق.بتييقوزمت

لكركروانيىتبيكركبمبتىاملقإبتناباتيراكيإك

.هتلميضميt:لثضنيليّتَّكذتتيك

رظزفقنلو،ققفتيتبصتتاروصتوىكاياكيدعلا
tتضفيةلاريفاميركاهتايغنيهرلاتبصتيقلكيديمعلاير

ي24اعلكيدتانايبناكّنلاصتبج»لكتبمrdَبِّيؤوبتقباكما

كنيبولليونعيغروألآىناسىعييضتسمض.يضكتيبةرين

بزمياتلاينdانلا-كةتكتقاختيميعكنايكينلأسوسك

هعقك1ًاعيكيككاتوميغوبهتنْيُكبمللييبتةثجقاكع

،2أوفيلاكبخميفيفحرصبنليكسنسيوضننيأ

نكاةساع1الفالفناولونريغ.يريغنونينيكيزتيوبيلبت

يتنإنإلكوستينيتوأسومانااللاكيتاهويلكضكاكُتعاسم

تُكئكلاينى1.اضتوصتtلاصفي1Mرخَيِّيبرخوقغي.ذكتراكم

لكللريااكشوحيثيالؤةريبيكىاكغوسمّيعيماغنبلوضا

فلكينمهتيبيبولصنيبقفاوتوليباهب،لئامجيلن
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كتيمولكنوجوريسيتراغرواعلصرظنلقنAكلاقلع2كتّيقتريغ

لكغايفزارمه"ا«كلاصتروماعناك-هسااهلووهدتببسواعورلري(رياك

.هجتتستَعاباثجتيروعشىريقنةكعًالسلسالسارواوعت

-بلم:لوهرا/14،،.كساي“زللامءلمتعررعايزىؤورثاك

كمكجتلجكيورواكاكًايلاوسمأ)ى%رَّيباهتزوتيرولئ1النا

تننستقغليضرواميم"لكـم..َّيوغأللoكلورضغتبتك
ينايلككاروا.(ع)طنكيلوملبلافبياككالاباهتايانبىراعال

4ًالايخيوونةيصيف:كتيًةاتكتاينُكتيواميئتجإكتو

يتربلاتبعالتيوالامولايفانةلاعايضسينايك
لاعنريفّينضلاوىلاعللمكتسنويتكرثوجيالاكيرماصتب

نإنيزنككتقوغُيباككل-كلوِئِّينِّيثليجببكلقةرك

رسيملاميمتكيسوأهيكيبعتلكليبتّنزتُككَّيمتياويرب
رال)إريتسيئرليمثاتدتتقايلكلابيجورتكلتخيهشوراكئ3

ودفينعزفتإسواكتباركنُّيغتلإو-سكلكلاتاضلَزنع

ءا.ىشواينفيليضتثzينيبروانتوخيلاغ.ىلارلريفيام

ركاوكلانباياكواوباتتكالطاسُكتسوكعيسيئ%كيف

مويلاقتلريمللع

،يلاحتبيهنّنإروانتنعتبفيلكميمكتمعنصايثنرثكاو"
،آثوتتضتيلكوقتوسيم،عاخكتيعكتيبجوىقاجولدنإناوأ

كتمييكنييقتلا.كةييلليباقةيبرعلاتيباوقتاعماج
هييوهبتكمإاكولارن%ميتصنiًاعينوييفاًيوُكاثص

يf7الالخإكييكبيوصتىلاتكلارواةغتفةيرقىكحبع

ُييثم4ككضنوملكلانؤالسكعتف2كتتالاينيtiعكنركقعزتي

وريفوكلاراوس،تمايم1هيباجومللوزكروةتاللااكعإىركأ

- ٍكةيضيلعُيؤمعرملك
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.بيّييبيرت6لوبتتككأتوريكرياتوكتبضنتالوغنأ

ةكعكلاجاغكبعرتتولكلاتابغنوأنتوامجتيوعترينج

ماوكانلبتكيركايلارؤو1يعيبعرتاكيرشنّوُزنيمعاينتنم/4

لأساكعنالصالكةقئافطسوتتنلالاميتيلاونل/ايبيلوزياهمهـإلا

شتُّيجتتّوعتةآيلواللهكتبتاكلا.بيليفتانايبب

هيكيوكيكيتكيلايباهتساكتيظنفتننْييركيلاريم

ةتيمثّلسيفتّقتكبتييتيبويكامئينلوان

.ىّلكيتباتيلاضنبيكبتلانيكذُيي2يفاريكاتلاين

روزيةيكعلاغدتذفعض،ىنكّسكتإلككؤيئكميباتيًثافترك
ساو

بيككابَّنُكتسينكلو،تاضتليضفرواللجلجيج

ليِّييتبنفةعتبنوّيتقهبمعنيذكّبتيعب
.يكيكرثولبكغبلالئانىجارواةنيلّييعتةيكيك

يتالفارواببسملمّيجتهورِصَبـتلاهُليىكسنواكعاريزن
عيبرلايكنيجمولعكمنيبنأغناورككلوو،لّتاروا-ريةكئضنيريرقت

لريمس1هَّيتي#روارومغرإزنّبعاهثئرعتعتتاّبوتلوزيتيلا

ىكًابعلمرفنوابتـقا1ُتكيوصةلكرزملاالعككوبَّنُتننكلو

.تُكينبايهلنزيبكيبتعيكيتيربيفيلايخم

بسكيتلاركياتلاهتيمياى%تآE7يسولواعيسورلكنا

ةيكينركفيلوكنواِتوشاعبزفيزغركبّيوكنيغايتيرج

وttأةيواميك%مالكنارواذتعيكاغمعايشوهـُمكيلك

كّإضكىلا2ترؤواقنىكريغيُلواكريغلالَّيوناثووئربتي

بُتفينصتؤ12ابروخزت:افمصساتختملاعكيئضّيغويلَبتاباييريك

لوجراكتبإساراتير1ىتنافنكتلفعلكاىنكلويزوىري

هجرليبولَكَقُينايبرصلوناللأبقطتقساريتاب
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بكةتّكجترابربتعيوكيريليبدمبيسع2كعلصلكبواكع

:يرصينأعنملى1ُكبترركأليكيريسيئرولوواركولاع
ةُتكُتاهنكلوزجكنا.ةتُكةّبساياتاملكمإىفؤكوكتلبو

لكلاكسييىَبعتسيرزنإىتبموا.يِعلكنّتي

كسع...باتينيباليليمK(كتياغ:انبتلصا

و(لايلبللوسيعت.بتاتيكرّيتيصختيرغنبولمكعارين"

؛كلازتُقايىهوجيياىتسوتكييَّيئفاكُتركيتإروا

ىفنينعلوزعا:يكلوبِلَكباتكيرميختةُكيلاعت

"كيكماتلماوع.كضتايكيئاهعيبازواذختّيبضيسم

يلوئسكتلزنبـبيابتببمبوطاكلاترولاماعيتيفتختريغ

يتبطخيويقبغَّيَنِنطنيملجتبرتيلكلّقيعبكذتوب
نفنعيكورراًاهو.رييذتيرَكلاعتتمغرطبسانم،وكولغىزنرك

ليكةيكري%افيتالايخًلامكـتاكلاوناقبطنــسجريف

ىكاىجوللووساكببفذنملوألاىفاملكىمعىولسمةتامكنا

لشُييبولوبيمخلوانلاًساوكلّضكهيككهييوالكّلكلكّدعكت.رثiارثا

لكلوانكثيفرمكورراووليتلتعاباليككضكاسوالؤآبسالا

طوبهنإلكبواكابعكُتكللوضنيكسملوخنملالْيسي#ى

يعي2كناهرميلعكلبقتروالا

%2َكُيالإيرشمو(لثكءالكولاملااومتعنمروشركوورا

ىكلفيفانعلوضا.كككتو1ايبسيولاضراعتببسم

بإكىلاىعاللماعدتاهلمكُيكي3نلكورفذقرواتعيش

رارrkعلاقتااكعلاكنيلكيساحتضّيهtt:ليىيوكلارواحت

ىرانومراكببإ.اكعقئاللانمساركجيرضكرلاكتلاونوركلك

4اهؤالليعثكياج.اتننوعمسيلازوؤمللجساىعلل

،(لاهألاّنأ7عمgريتاكيكلالكرزي.ككيرمرتمكىراسي
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رلوااو4لمكاحtومالضكصكتثلزّزريبيروافلكلانملاعtإلاو22يمدرم

رومكيواوزيلناعمسنيكتلوغلارمع،شويجكسيصلماليلا

يوالعتماهَكراقتعاككتاخبتكتيرثعبلكيبرملاءايCAساسحإاك

رميىكلمواضكتايtومكلوقيعي2للوناملعييشكرفلك

giسكزننسومألابيئكضقكسي%وريثيليكعتوسا-يو1

ْمألًاكصكـهكيكرامسبلوفن2كي2تAووسيتقوى\كيثوتوألك

ناطكلإوروا2كىAـلكا”ىوامسلاكيساوررواماشورهوهكامك

.كبباكيبوميسنلبتلوهكياروماستوميـطكسوباتفن

نيئ4ر6عاسروراقُيفيكآـلزلينلاقلعاناكيريبيس

ىنيعلكك.ك-كيلكتقانلكتالاينكناىليعيكلاعنك

لوكالغتباكلإورواكاهع%ةاراكتباقعتعادتب4والمألّلك

نلانمتاخيلاتقتعاغيمكبعشكلاًاريعرعبككنيرشلورييلك5

ءاكتقىكاسيمريتّقكلليزارلإورواقلوجىيديلولا

"،اعايلكاقكمtككال"ةمرصيسميؤرميكاكتنعوهككاملعنالصا

،لقعالىمنيوِّمَبلكوسانلاركذغةيىجبوىوصعساليع

ضكـضَتّيلكتيلكتفاكليللايهانّوككلايمنتاهفعإك

ا%تابو1فلكىكصتساو(لشعtاومميكلوأوكلككلاع

سؤمعاوو-ارث%ثوtzلايووكـكلستمعفيكوعلالثميءيلتعم

ككضكرفملاقمعتستروووكاك2كصبتللكُيَّيرواذكرمي

والاك-سركيورايكلكالؤؤيفيكالtyومقالكوو،ّنافاكيم

%1.جيركفلم6ركبرممالكةكيضكهوال(شiراي

فلاوياكاقكمtكنيفنعارلارهناوااشبياكسلوملاشي

لحاقيللاني0لايروللاسنؤأتضينتلعجبرمألاهب

لك(تلتاموسرلَّيِإاذكعنعوكتلوشُكُهـيك،فرموو-كسمتم«وامعت

رواضكضتيلكسفلا8لكيمصكتكرقطترA{عصتعساب
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ملوارشتم«هو.كـتعمبعصاعلاوكتيؤألكعككىوازآو(ريرقك

ضككيلافكىويهىألتالاينضهارواضتلوالكونيز

ُفسؤمهنلا-هتتبمواستكتافينصتللشكاومجليلاكايج

نَّينيتبلعكـإعوض%مويفبيتعاك،نومضئاوسغَّيراتبوا

نّييبلتاقلانأ7[]بيوووهــ5هنتن(اكينلاصتتافينصت

كلارزغتتليخينولظزفقنيكتكلَّيعجتزترُيٌرمغ

ةعيللوجتلابقصكتيغنارياتقفنرقنسويرباك
تيfبرالكىرجيىfلايلفرنريبوَجيلراككناعنفى1.بت

كبنفومغتيسينيتىأيقتليتغابوميسولوكع

لايديفلنغلوعن.بتقالكضختالصتتببيككسوظوظع

ىَّيُكماّجتجياثتماىلكلايلايفالفيمسابتاك

نانسولكيكميجئرفسمتليخكاماعضكؤزغوبرخىلع

اًّيبتفيى%نإنللغ6لوس.اعايكتلفنرتناكفَقىزمرك
وأtًاي) ذتعيكباغليمروفنعةعستبكودرآهوهتقونكن

بيجتكنواتبكاضعكنايبتاثيشعايبيجُيئبلكلنملوضا
كلوهاركولكنزتلالجخكنكل،مؤضخيلكّدكاطماهكيبًاعيوك

سواكيللاتاولعتسو.يِقةمولعنإىتمrلةعبإ

هي-لكاهجـهستنملكتتوساىفتُلاليتياوريلكفنثتسعاغوزغلّنا

-بتا"اعيلدتتزعى%(tKنلاييبا

اكسمكتل:نا.ايلكّيبوكوفسكتتبنروساكيبيشا*ةتاغأ

َّركاًرّبتمتإاتتاؤكعكلايلعبرانقيتينا1ًاتكورينلاميصتليعفني

بينميباتعّييقتنيُتروك:يرمياييبستنيزريب

هتيم"بلايناملاب/سُيتبموعيقهاقلعيوغوكوغرنوينب

رِّبَرُتبضتملانيبىتيصوصخؤCوغيرومصرف

يك،يئرم،ىتانوتركىرَيلئيميهتهبيولفويجاهلايع
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روشؤرىلاًالانىيؤنيوضنذخيًةجاكيككلوأإنيسوورو،ِّيَّرف

زتينييتيميلعفيبىّلكلاونورّجعايلعرطسابيرتالواتك

مهي(يريمعيبيكقتلكباذعلوفارلَءاسبيكيبمزوجهتبَّيرب

كومُكتكيثوقتلوم2ختيبانأىرمرينوتركلكوميك

لمعلاثوميركلالريةُكلاىَلِإَّرغوريماضتوركبيكفاخنوا

ىكإّربلااّيكُي،(لكاريما:جي"نْيُكَنوبيكربولسااكنلااتكب

نكلا.بيtضتيصلأاشيملولاونكلكَّيَأاكتُيكرغنوكلاىfقزةلزنيزمانوا

يحيمهيع»سيٌنإجغُياغقييكتبلك

ىمعّللاقرتىزغىfكـلوازورلايئلمابسإلايمايليرككورسج

انتاعىكاملككلواليكاروابتاهيونايلوواكصيزنانالوم

وكلوواووآذتّيّنكابعناوضورقيمعنزةريبيتقيقرهجيس

لكمفيكهويامييميبليوكوا::اميكترفنلايركئلوانأىنرك

وولا-ايلكايتخاةنسلفنروالكلاتوميعدتبيوروابعلاماركاوليب

ايىكيَّبَعْيأنيلمهتيناريتكيىَمُكتبرياني
ةنلزُكسيئ«ًاينعاكعزتامنيتقيقعلكنلانتلاتايحيلوانتيركت

لكنiسارعإكلوبانلواكعينذختةكيكري
تاعناوىزُييغوىسكر!ى:يكلكياينتكرتيصفييتنمب

يئاسًاكرثكاينبللونورّركعياطسابتىرثمُّيلِإِةَّيغجت

ًاُكييوغل1كونغفاوُكازمناعرشراؤبمبكس1ىعئار

ءإرلكرللك
نالزنيويكيكاكونملاعمكءالئتكمرراؤسقأنزتتّلخي

لاميّتلكلفإنلؤةينكرى1نيعنتّلوُيةعاطتيجايبسيم

سالوكافيكوكي.ىقتلإنيكرالنايلكّنعلاونييوريوقّلك

مجبلوزياكةيتييلالمتلقنعاضعضغبرو2كبري

ني1ةُتسلفريىزوأ2تكهكيبجوانيمكايقاحورجيروش2كُضك

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



t9)

وإكل،ندلوضرباكينكتلإو.ىَّللعتكآتبتروشب

ةفعازننبىرازنكوايليكنايككتيغلاضيطسولا
ناوعأتبkنلالاجكغرًإاكريخوسيورلكولاو:غكنإووكلا

كتوموكازنتسإيتآلازابيتعّلكلاضنىُكهيإتوريباومالا
تتكسسكعاغوكاّيؤيَفَّيرجهُلزلَقَناريلكوايايَّيتَيسُتاور»

كزغوركهوّركضكتاهبيكرغسيزوغيّيكؤتِئَّيوىتوبُيىج

رونيتكينلتببسيةُكلاتيتعإكتيلتباتكجتب

تييبروأنيزختبهو-ريانغ1ضتتايفّيزمحتلننلو

لريكريكنيبعاضوالكنايبلاذختتيرُي{هلامالاثر6ضختلك

يلكيهبتنللَّييجنيبةنتتزكيرشبتاتاعإبنبليمأ

ةنبلوفألا.اييبياتِّينتيييكيَنانُيالل1.اهت

.َّيّلكلباقيةتلوضا،جعاتمت،م1تعًياساركإلابتمب

انريروغُّيكترينيكّكضتيقيفرزحيرتةوإزريييكيب

كنوضامهريمناكلابيل،ناكيميكقعةراجويراًيعم

وررًادتماضكابعونُلاضواكوز%نازياليعيبعتاليفلا

اسكا-.ايلعةنيعم

ّنكتوفلاخئكئجالكانَءانتيوصُّيَجتيك

ربُكْيباتُقينغيوَّنعيوكتتيتريَّينتيب

ةبلظُتلوغايتيلوتهدمعكُياًضتاخرصوواكترايزتفزسع

ديكًايتاك(ًالوأ:يكركوغتبنتبوعُأمثلوشانتلكنااتعاويلّجبي

ة1اكيلذغكازخإينْيَغيِكايبتَيبةيَدَيتثاعووزرواتيَزُي

يبكُتككباونلكؤنمكيّلعُيَّيرصَلَزنزسيفؤملَّونمّزأت
ذكتنامفلكتفfَكتعوّنكمتنساوو«لمنلريالغّلكياورفك

لكاتنكةغايفَّصضكتيجتإلكبسمكتتاوتلواكةئيرج

بجتساجبيبىرُيييصةكأكىنيتقيقى:نتسوغبيب
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يلاًاتزغاربائتلااكْينوميلاغسيفلاكممتمللةنكتيقرتلك

ًاّرافينتيوبعت،غنكثس1،سيلباتي#ى%ىج2َّنبلوضف

نُكيقترينئايريريتيملوبىؤْيَلَّزنؤيفىم1راياك

ىلاتريئجبىميلوتzايبتتلاعلامكتقيغكاتليمعلانا

الناملكتايبامهاستنباساراتقكيلّنابسمتاخ\

ل1مصحووزكالههسععيبلطماكارصابتىروزعيورعبًةكبيكووورج

رضتركا.كـامورتعةربعضغاراسكازنآَطافرتنكـييولاكتسي

هروينإزيريقيّنساركايعئاشسيلىبنتتنييالملا
لكاًّيسروني!يساتكاعاهلكلريألةرمثلثبياساماعل((نكهنم5و4ـ

س%ناناكرييتنأكذخُييكموينواراُجمايلمباقيمور
.بتلريا4اهكيب(81(نلاعرفلآًالؤواضيا2تىيىك

ركاحتسانّزلكتستباكلانوركنكيتبهميراّنم

هزنامنألاميرلو)ةيبلريننيمكرثنلابلكَكتإخيبهولجتتجريكالالا

رواذتكةتراكيبوكَكتايصوصغلبيجنتساهورلتاعإبوملكغااك

دّقثُنَّيذيهورَبتاميلعروزانتلقعمكيتكاهذُتكنت

كوضكتسمتنأينلإنذختةٍتتإبايرللاقتعاMلمزُتوااعاشو
هوـلبيكسويرتتلالتمجرثرآ

%ثكعوللظئرّرَزُّيَأيفابعالو)يكلوتسوبنكبموكسبلكا

كتساكيَيلاَكككلامينزمى4ارواذختيكريبيماينُبُتكيبم
ةّيني:عنايلايكماغلاياوهاثرإىرنًاكووكولكناكككلمي

ىّولكيميزأتميىزيغتلل%ميتتانويأليوفيزغك
لالاملريبًايقتاقتاينزوفوم12كنومغَرةنرليرعاغويلاينيبوروا

ًاينومرواتقلااهلكلئانجليسيتناى:الامعبواكئل1ئملاول%ك

ةُكيوريتسينثوهتواكريل1ن:شيبراضيإىواتنيرغاهتزوزنا%ألا

 

 

هCعواي

َّيركوبولسأيةEةكزغنرماغل٤رففيكءوخيعؤُتيياثاكلا
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%كأريبعوهيزوضعىلا2نبؤفغنينلالتراكايلعجيسااتاتك

بيهبولساىرلاًاباكمونأكيوباعرواابلانلاولسواوككسمنع

واايلعورغالاكرتراكلايرباغينيتنوضنريمتاثئركذع

هابلوبتيكيرينييككذكيسالسيبابلاكرووغر

برةيكعكاغيrى1نيعاضمؤيلخروالواطتتمهخيا2سرضوايَّنب

ِةّينتنكىنيبتيكايعَّدَمروراقتئاكريكغر،يرزالسولك

كركبيكيبكخيئكهيلميتيبيورواوإًاسميجاهولrولثككتع

اضـ1الجاورإIZميجلكىكزنلوملإ.و.كناتمكزتام

فذقتةيلقعتريهكرتي،ريياعرنع
هم-8هجتيينًفاواتواَكـ12لجت

ريكتلاابيجوالكيبلاًايكاانتلمعللاامنيبًاينقتضئترّتؤتالو

ُةَّيِإينبلااكلحيبيملارواهزنولتفيكيباوأكـلوه1بيةيكركباضم

:يلاتكروبْيكىز%ٌنوهي2ـلوألا-جتلهمنزتملكتقوهوايزبملربلا

ُيكبياضعكلاهباتكلا.ييلو.هيندتبمكرنج

ةينفلكاعيفلافقفتأى:اسينورينمريتكيناثللقع

-بييبيلكنثاضيب

لزناليتبيتكقلعتتلب،زيتلكفامللوlرتووينكرث

يَّيَقِتيغنلنيينيّصَنَم،يقينبولبةرونكمهفلا
عبٌريِبَألوانتةينّطَّيَزبتيمهوزنتكايتيج
بيكلاَبتاتكياوتيبييُتكينّركيبوطميتيكراك

1ؤانلاوجوأ«اكيم.ثلالقرزارثعُلوالاتسُييبوكبيا/كيرمالورلارلككلو,م

ار48كتّنريلو،كييكرككابيإكلولاونكعارمنلاولراكيريخ

للوغيهش6روانيغابسعنىكريّرعُيمُكَلاملاس

كلا.لكُكىكتبسايكناوّنولاوةغللطُعَّيثرالاوكنرلرّوصم

هكبصاكناهـاتإللوممقعKلارواثإبثينئايرثرومك
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ًاتيتيعولابينماباهولتككساـسهـيتيركزلوازوبغم

مـيرضالانآيتشكيلاضنييسينرِّيَغُيليهأيرييرومشواقبلآورت

ىُكلاوكسويضليكىبيفلكي2تيرغاتكاي(ملكؤورآىمك

يِّيلويكالكرعريتكيريغيّنسو.نوتريفيناي(ري

(بلومتيرمتل%ملعزكـجايكلايفنولوانتيبسنلا
يتاس..اكعةعـيرتابولينألوسايّلكتتوصعىعارؤمحت،كتاقيفّنللاوتَع

هجسيلهمندملهبجوأذختتوعيةسملبرامونيروارثاكـُيكؤفكيو

- . بسوخلزككيليكيلراللاي

هلابنألاتتفتمسلوررلاتقوسمااراّجتلَباميfيبإتثكك!عي

يزمروبثمAكرأيسيمءاملثكعهيتستيعمfالواىلاّنلااذُكبيلك2تاسل

كرسالكسانيةسيئرككُكنريبكاييميكسجتراكغتمووارتوتفع

بيييعمتياغيzيلعقلعايبلافايلاكلوألاوةضياكياتب-زلولاب

يفزاكووريبعًاماتنيقرتارثبيغصوواهتينابتعاىكايبمولوك

َّيرّركسيرك%ألااحتيتلاكنيغيشيتاكوىراضترواوغزكعار

ةيتيبلانيعبثراكبواءاغيرغسانوَّيقَنيمزواتيباوك

%ئاغئنقلاانربجُيُج.اغاتبكةبسنونينويليرط

لكلامىئاوقلايلواىرتاياييييييييّيلكنلاغيرسوواّرليكيكوصالا

يثنألفكيفنلكاّيأىرتتوستيريجكيرشعمايئوزاثت

نإ:َلًاليّلبلَّوُدَعكنإتلكا.لوكُكرنيماضمكيكبو

مت٤سأ.خلMرملامت1كنإزراكنومهباكغارعوواروىك

ايبيلعموريور2فيككبرانماجيرظلؤورلاجيلزككجتحوواملكبي

بيبلسيركتتسل1رورَبـقكىكتيرقنييتإيروا

،فتمrعمللولوكانومفمكغ%صووا-ببسنْفريُماتتماونلكبسوالك%زغ

ويباينفّيغتيِّبيزمريت:نويةتبنجيرومغ
خَّيساَّيّزستانتكتشي،ىرإًاليآىلعاىقتأقرترايرلاوىنغف
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نايكيماعنيبتاينبلاكيكامتسياتّيكُيفعنم
نيَقِّرفُيكغوتوواجتيجيكيتُكيكيكليب

لكشيعتنالعليميةيكوُكبوجايبسيٌوضاولثكءلككر

زعبترتيام16تاعّيوونَلَزكيجزمّننيعُيىَنْيغأ
لوأويةكيزومُروالاكنغضووذنتلوفلالكءاملكوااكرتيسملا

لمعلثكعنيجاياكذتعجبلاغلليبوشككناتمهمييييييرب

يضيلتعُيلريعبصنكساَّيبروكسوبدينناكك

ىاكينكيبلو،ئ2لوغكاصاضكريضمجتيناغا

يئيزملكتنإفبسكبصع-ليروشأىَّرلاقارواقيايالئلولجن

.بتاتاباتكيار1اننكلاغناجميكبسلوليناهمتنا

ايليغصتتنامىواَّلروؤيريفكغاكيتتىونعىهضنبلوفأ

رواكقاستالالومعكوابنإنللولبلَوُثكنإنلكلا.جت

ىملبي42تريالامتعاسيلوطلكنلاكةَّيلللونعطيلهتبرواك

ةكا:يبداىرةيحازكمركأبعهتاماحوياممجازمس:لوقلاىراعي

ّيديبيكيبيريناوضرَّيُكاوقّلوتلكيميك

رّكذتختتنكلريضيبتنىاسصانئاكلاوّنميىمتكتوسايلطب

مسورتنكهراغبيزفل٤لصاودرلًايكوسويولّوزتتومئسكىك

روراِخئمىأل%مكتيبولرينتاك%روعغتيَّيرفنإتنتبosذكضترك

كتايرواَكتيجريبق4ريوصتلرغَّيعالايركلوأونابك هو.ىئراحتلايمسرو

(ثكهلئكراومىوإكازمركئلوازيف2وبياكمبسم

ايزيرايدكلوث!يفيكسي2ناملوهغارل(ُلقت!إقاغتبينمياسي

2يبليسوكالاةسلرْبَعًءزْوفل}5ناتلريtéر،ةلبماونوكلايفكيبوك

بتكمنمليلقرِّيعيوذختسفُيرعبمهتيضّيوووتمن
رورملاط!ميتسكَّيبيولعئ112كةغايليإنىتبهو.ريgةتيايب
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ـىهتبخصاقلياتفلنونطىَلِإ،ل"تلامكتيتنمنييك

رواتختانغاودتميليم2ةكبرخموقزغمبكتختايخِّيووككفونيب

كبيكةكبكبإسنتيلواكلملًاقيوشdكؤمتياكنلا هاكشايفسلبتيمننككتبصنوااهتاحيصتويعجّيول2ُتلوهك،ويطتلع

:نْيَّياثـَج:ريسع
سيتيبىؤيقتولككتملاوةيباميلعتُقامبتاكلاومازم

روابيإكاق)الييفريبيكرغزنريغيايليبكتب
سر،ُلَّوألاؤباممبُيصتورثيككلًاريِذنتاني1لايتمزرنريبك

.كـّكمتلًاّفصتيالوركَعيكبصاوكماكواىرثيتمتلصكس

ىكيكللجيٍّيديطيماروايركريإكثيايىناتMكتايف

نيئبتسىهتكلعُيملوكاكوبويعركؤُمُكئاهنزياكُلاغ

يجيكنواذَيعاثحبيلكتبغeو.اتاترلريضع%نكتقيامك
افينعيكتبميوونعتاينتن،ضبنتفخ2نييلوضنأخكفتوبونiطت

ّيغيتكتيمابك(لوانيكامليغُيكابتلابقيرييريك

اراوؤرمًالوأواننوابيملوشممييقتننوليزارب

سورىكنأاضيبلاةـلوضا-يناتطتبسيفرَّيتازُرواtورD"ّيرث"

 

ي2يكرتلكلبات(اوكتمملاولواىخًالركتمزتلطلموإًارياسممهنن

كـلوالوانكلاميكسينيريبساكتسُيصنؤؤي
4وهيربتُقألاو

ىمكتايعرواوورلكرمنُكَيافياةبلوغريلوالكال•ةرانتيرقر)

جيبلاغالالوكاكتتسبجتاقئكتلئاصععرملكريغلكايوبت

َّينب(كيةعكتلامنابساوروانكاسكينلاباي-بيبّيبآهواًروخيولك

%كازلواكيسورالكنلا-جتّيبُلاهلكلريننييعتةَّينُيمس1

مهبصكسفليذككوفيولكنتلاهكروككقيَّيونم
"الناهؤملافينعةمهتّبسلّنا.بسا"احًاظثايغنقلؤ٤الاهبلامووا
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فلكتوسابتئِّلكينإنل1تغولعلكتأرطيرمع

كرملكو2الونكلانْييلاكبيابوا،تتختةتسمضتاياوعوضفيةسمفلك

رواةنتابضُكلكنيعمىووكاه.اقتتلاتسينيذلا

هتإنلنأودبيّنعرةىتيكئاكينبولاكاضيغنيكتناب

ياريّيرلكتسنربسانيكلكنكلو?ابُيوباكبسaس

لريعزكامتررغتقنعخاوُلواكاحسعايرظنلكتّجتتومولع

هكسمتامعرفلكهنجوكلوبيبسكليتلكسرختةغُتبوووُوُتمك

فنصامّبتتييّكيئمللمعيايبيسوجايلاًرمكذختاع

تتىتؤتعسرلًانيلرينيجيرخريبميريكتاموعكريلفيصةبلا

كرمنبتنقيتعليقفتُكاقتىتإسم-سيةجتابانيمالايلارت

رجي:كيوصتلكأولفيكهعضُتسبلألاواماكمسّلايدحتلايتغا

عبتعا2كاستراهْوُقسكرويذّيبُلاكيولككركذُي

،لاربلوابجنتلكتتس-اعملرثؤتوسمرتواككيكتميومأ

تْيعُبنعهوالعكراكوروالاعبىثاعملوآيوتلاعينرواىكاس

كتسوتبيكايدترظنقلايفريtةكعسيلواساىغرينبتك

.تاّيوناضيفوكنفيجبـعزانةوكتنوموايميكوتئاورنا

رورلالواسايوروالراكيتفلعفلغيواألاوفـينتروعنس

كسيتامغلكروصعلااعكتسامصوصنئلوااربوا:يهوسببسّمع

.بعةكييكتابكبلفضويلابَيله:نيربجتاتّرمكك
َّيلوليأ9ر9عنملسماليًامتةلايخاكلا.اهلكىكاًارمولغتيكنتاع

؛يهةريرسيرسزعكريكيغرعارثموطتيريوورأةبرطلك

ىلتّقلككولّنثعلتمورويشنلاكروبلزنملوخز-قبرزتي

ايلعنقُيةلكرياليئزنُيوُرَزرَبـقاوضعزتنتفلرمتساّيسم

.عومدن(سراتتيك

اليوز#ابغار0الومرt:لوبوأعانفروألرلاكلواكيسورتتولا
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رظنع(يليلكالؤوبُلابتلكاينزئاكألللوعماقترنىج

لاينابايًارروىتبكتروصعاًيلواعلسلاللكُتنلاونوا

اكنتاهياازروصيوكلالًا"وركانتر%ألاغنيلايكلاريمك

لومع2كلانووزكيفُلريكافلنصانىؤوريماكلنل.اق

رايتاضفلوم22غتَّيلليمنرسوهتسُكةتيلكعرفسالاهركتKكتاراص

نامليواىهّنلإلكلابلوبفيسلارصانلالآنإلئاقلب

يزَّيتاساكتيفتوىرثولًازغينوًاللمزريامكوبلالّسكقيطسوتم

يه.كتُكككنوتلإازوعلومحبيلهو،ركرك

هنإناسينذختيكئناهىكتاينوركيمصقساضتيّيئامغإب

تمينويورىلا-لريغقر21لاينابكوانومغريبعترإككينمتأو

لويلةتيةنتلوهأ،إرانلكنوكيلكلاقتّناككناجبسروغثتبم

ذكلواضتتبسوايكايتىكيبيكيفينويُترجليذكىم

كاتهتيقتييب،يؤتبخلتقلّيتكرينم
بلاريَّيببىُكيُنككناروالريبروغتبيالؤرلير-وكاهرتاسلا

.لريقعيكبنتوغـغوكولواالكنانيبتوتناملسلكقوفطسوتعلا

ة24تكاجايلكريتركKلوراكلوالكيسورلرهكةكررقتس{

ّيُكريراع،نتنواغملايبتيفلثمتي،ريذتييوماكنا

،ويغلوكاغينشكنُب-ميعصيازمنيترزىتات،ىرإّميناغ

لواوت-تيAعابرالجسييكيالواحوركبيكةنتفلكاجكلمنلا

ةيكيلك2كنايكيساركاجستعابيماقمبكتتابتعانؤئج

لم“طسوككىمصيومترزافكألاتكنورزًابتاكيامايلاراغرايب

ه"ككسينليكنيبكنتازيركًانايوجراماكاجكافلكتتاب

يويؤيكوجرلمكجامكايثياكمكبكنمر2ةريعيانالوم

هيّيسنكككُةزترواامعزقوشاكتيلالنكاتيخبهلًأا2كىمص
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رثانتمصتعُيينيكًاْؤُيليكإميك2كنيمهاتاومايبيليخاال(ىرنورمتاعفف

يروكبولَتلُكرتناتوربسئأبلايبًالكلّوزيكنيلَب

لكريمألاوالوكأتيلكعبتيتيوصؤيةيكيجريخأًايعتل

فَّييونمثُيُماقتلايلشؤةروكزواجتعْيتكتيجبا.ليغريلعت
مكرّجتتاصتإي.لريت3اتصتتالاين"ئكببسيلطتتايليللك

هراجغي1جلايبيrةكبر(َلزنتمتابقتامككيمدبيسنويجيروا

ُليئيبكتكورسينبتلككةلساربواًقيبكككعاليبولفيزمص

بنؤأتوروألوكأ"يبواهوكّلككفنكجتنتسمبيس1،ىقرين

ديلاتاجتّيفلومغتتذقتيكايلزناتمبيذعقي

دَّيِعككتارئةـوريغو،ةنايلاملغوابتاتبتشُي،ىوتقر7%اكاتب

ييَغىنعّنَمآانتيلايريئركوعيئًالُكيزنيكغيلوراغي

ىكبعتتغوبلمسيَّلريًايلاعرييلعْفكووكورمارك
ءيبعّيوركانلاتموينولّنلام11ّلككهووريغيركجتليشُتةيع

ريغكببتاّيداغينئاتنتنغ.بيِّتالتيكوىناهلريبرومروكنا

لباقوأتاروابتإليسبميوكؤكوغاللونكتلعةتبصع

هسسااهنأايلاِتبوككلكيووتآى2ـلوغأgف
وهو

لكليوتووينُي}لكبسانلاذختككفلكيـ6للع

نَّولمعّلُكراكلكيخةيريريضضلَعزفّيعُيَلفكيو،ىققام
مكَبيجيزلالأمقرخكيلقانبعاغtإِّبيتاخلُعم

ىبيزكروبذتضتاهليكَليكنيكويشوبكعَباغتباورنلايعو

اتاياييِّيدتّييفماعيواينعيسيخرتتعتاهي1لأمقرغ)

جيتيّيعكةعُبقتعَّيرواحتاعإبيوروزتبيسزتالانت

يّبثوُيرخلاكيجركييريككفتاهكـلعيكرمجنوضيرزؤظن

ّ َّيبىكتاوَّنكجاكلكاتقىاروكـابعئ1حيَّنكّلوينيك
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ةـلوضا.ذختراكوابيئويغوكغعافهينبيككُيةرقفلا

ماكيماريامدنعبسكوسلانعةظيعيكبيثوهاكواايلعوغانكـيكام
(ج

ايليةئَبناتميركعاوؤجيبْعب2ينوغارككاهيرييت
هوالعككئزنكرىكاؤر1و.ىبلصَّتكلاكوكوأتاورلليروا

%ثمتيىكيكتيينواطقب(كي5وديكالك).ذتُكضتايبمانىئاسخ

ىبخيريميكبكيّصكنلاذختّنلرركأخيبكٍةيف
.ىؤرفريسوكأامككلأمكاعنعلوضأ-سمتلإنلاليكولمع

ّيعتيق2يويورعي،نوقيعتينريكيغركيب

Z7؟(نيّيروارانوغلكو.سيروترايترومت

ينم.رينةايُكردتتايشأتبفلكامك،كلا-يروخةباين

رال)ايبنلكبولصاظعبيكُتـلوعأطتتيغلكاكاكانميركتلَع

وهيو»كتُيلكّنفنعكريعبعييملاوث

يغرتكلا.ري2كاكتبمكلكبونوملكتيواضُّي1

%َقَّيلؤرما.يعرومغتيكويفقّيُكشيىلإينوبانإبعىونك

يليعامُععريمنويليكزتافكترينوييضتلّيي
رثنِّيبييينوينيياوثاكايإلتباثوببيبشيكيكلريقلا

َّيَأَّيَنُييتُيوُيىكؤنكّر1ىكروزترييريكتايتغُت

تبيهوراعتيغنولوايج457Tمارونيتمايؤكعآلايتو.لك

يسادتملانييكيقتليةبيتكتاجاصكتبماهككومراعضت

فـيك.ريتبكلاذكًاركساروابتيلىA1عاوناdالوكًاككييك

يزألمتبباجييغzرفى14لأمىجكلكنزريسكأكثيك

يلوابزمياكوأيككككعيكيفُيفيكنيعستلا.ميشiبك

ــليفازيمبتى%سيكنايكنعكرمعيبةككيبور

يعيوختُكرقت:نميوا،رنْيينغلاىيزكرنجابوشننيمتناعس

ًالَجىفاصنjافيس،لصق1ً3اقبفرينميكـي:يضتس-1
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ولعتلكلامزروالكرازةـِّيرغَمَككتنعمل9امتيؤم،ىراشليـ

و)رك"A(نازكييكيكيغيةمتامكتسابعكنوانتعت%لأم

ـباياربلطكعككنيغشعنينزت

وyومنليكايعمهلايبلافغإبمُيتبيكًلابيلئًاييعمسم

نمنّكاعمروىتعأس،َيُةى:يواووفاكغحتىعيبمترس

.يدكةسانكيتيدعفختةتوبتاغاكتإبوضرلكسانيماضمي
ا:lلوالم-اهتإلاعاؤمععنكو5وإنأرواقاستاساكتنتوروااقإعلسلس

الزريبىفاهصياوينولانلعزفف،لكأالاومأىئاظتننرازًامركولا

مسروالآملا(ءاثثجءاثككرنـيواز1الوميهجسماقمرتنإلابابرا

مثّييناخلَزطضتديا2نتلوفأكـكاغاوويكتم،ياكغالبلا

ىألك81لاككئإخاويريجورّركارواىزيزكنتمىلعيtزاومعيرطىك-ايو

.م9كاةُتـلاعايلكوضلجةُكلالكبوا

وكانوبيتسا.جسئربىربكتلوفغىتافويرازغلكات1،الوم
ُلف!قَّيَزواجتاّيفلكنلعاغرتسا.بَبساتيترزناكلامتكاالكتارييغت

كنالاوةكُيَجاتيرول%كترتىارورونيصتسارواجتلاب
rتاكملاعكيشةْيغهو..بتاماعجتويِّبي2لجسبلتامf2بيجيبى

لااهلافتسمىألجيىريووراليباقئ2ُتلومحملافتكىاةلاو

24ايثلبيرويغنتبباتيةركريتافيصةلَكليتلاسبئ4

يريف%4كنيرغيناّربتاملكْوَّيطببوهتيأللاعكتلملاةئيبلازـ

ةَّيفئاطويرصنَّيرواهكابإلاغ%لعيكنابتايانمسومنبعرت

كيلئاعولغومينغتيبتلوميبانيلاوم(مرفور
2ُكَتِلكرلُكوكيماضكتيوسبيغيبلطنيًةتسميأكامالإ

ةيبليساتكشُليِّيمـيكروايئيبةُكاثكمالك)8ٌرَّيِل(69ر9

ةعلقتامُّلِإسمتافينصتُلامج،كايىكممولكايغويرا

2إبماهوزتذكّيبوركريكبجتكلاكتتودتسرك(ختابلانيللريغاضتس
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- - اهتكاعاين

نينَّنُلوكترولصانسلوغراواكيم8ىبعواربواتُكىرعاخلاتيا:إلرام

يريًيوبكاثكيبنكبتاكسياضمكنا،جىجريف

ةزغيفتنانليافاعليويتكسانيلعجاوزغيسيبيب
هتلكناكلبتائِّيَغيكزلكانريرغوابتاهكيكتبسلفأو»

.بيبةكتيمى2%

ىكتنمكموغُكىفو2وغنكلو(ثكعيءاثك)ىئاظننسجاوخ

ىّ%َنوجيلكتتكتافورواذختبيةكبيلأسيلياروايtioضاينوص

لوغا.يبةكانيبضماكعيؤجيتنعقُايركغاثيثاتيواهتوص

ّثومبارلاوابيصكتبكَبلئزننياهصكليصفأًائْيرّييبآياضب

سيئروصةرإروالاةرايسةرغكارتzzنلياتلليك

ناسكتبنإنلكلا-نيرومغتبنتانئاكسفربانملاكلت

ىفىر:لوجكوبينوجبتتجلكَلَّككلإلبرواتني

يتكّيللوزؤمكتريلارتعاهروظخىربهتبخريغانكرتإ

عمكاتامدجييعرتكينّرربعينضغلوعأيفتيرك

لريكرزغرينمةتكنلأسوراخادتتمضلوغ.اهتايكنيتمى4

بتليمايمارتحا%كناريغزبيكاكسوألميكتيبناضمك

مكهلريبةتوبوسيملسلاايلوانيبامانفوركًةيك

ةتيىكمنينامثوجهوفّصكنزو:ريمجتلتلسريو

يراقتلالنيكاسبيتتيتكروباةيواتيومسيّيأ

اتعاتطعبنالذَّفُكتوبكثىAبعرتكروغاكبيميك

ىكبكنامربيعلتبنركtابتي.لريقتبتانامكAميلاعت

ةبْييسإس12كينغيلتاعاسانتلقكينارككي
بإيليكأركنوُكْيجيامكنآلوألاهتبسWايتراتاعفايلثمةآت

نألثمىكنايناتقوس1لَبلابCعانتسلاي.ةُك4نيكب

 

 

 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



21 1

ايبيلوذغكناترلوأبورجصتناوهتبييحتتيكةيرتيكاضوا

ًايريتوييلولاوفختكًايلذختتريزيي#يزمواهترظنطقلئ3اَلوك

بيلو!نئ2كناينلّقنغ(كينيتكاتويبمكنّقَّيتيكافلكوىنوّيثُرامن

،رإايسانؤرe%كُتنفيكلكلواوةع%كوورااكراكعتكونامكولوروث

ايازوماناتآLاتاّيكروتاتيات"TEيتآلاوزاتاثورتتاقيق

رونبينيليَّيَكإبيطرباكللًام%(ةوبعقوةزينكانّنذتبسرتفلّنلا

هوُيسابعنتيئبىناومىلوأُلَعرزوزنفريتاقيفَّلنلايّيو

يبيرايليئاقتمُللاكبراوكلايدتعمتينيتلّثاتتبجويرات

%تبيريعإلاينكنل.اتلشكْبُيُتكسكنركذتبالمعُييلوتع

.اكاتاكاراككعايبماكوةكيكلبمىييبولسروىع

اكر:رولاونككفلُكىسيعورةعلثكعوئكرىنوّيُثاين

هونواجتيلليرغنزفتن،هنلاتعإكنعيربهيبمكلأبريتبرع

نُعككونايتايكيضغياليلقإنيبةاتحتىتايبُق
تبسللاغيلاعكاووهسُحلؤالورَّيرtةتالكباوسنًا6لانانعامضم

سواتاتياغتغركباشغعيقوتةيكي،يعئيبكاك

ETEفيّنسمكلاوةفككديكتاترّينورملاهتيفييروجتازايت.نآ

"أبنمتنإنكبضنوايزُيُكأيذختملاعبيتكىتاويئرمeيتع
ككzكـيؤمجيةلاكزّياروايارجاكُكتانبافيضيسيئكعكتـ

تيقكوالاينُلُكورزأَياكيراكتتبصكورلاةنتسج،يلةكاهكضت

بيل%كسيسواةتكبُلوسيللتكبنوو-ايزاتتبصتىنب

ُلييكتضاغيمغللارمتسا.ةيليزنيكتاينيعّيرف

اّمَعامييقتةيتّيغتترريفلةّيتَّينيروزروينغيو

.ذكةلاههيتلئاعسوسجتمرتختسإكلاَيؤر1يوبوزع

نا.بيلكتاتيلكعرفىكةtةميقغتساًينامكافك:لواغناي

مظتنيالاملسمنمسيلّنأربمبيوروانثاول،ىريرتهراثلاينامكلك
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نيماضمىريقخترتهرإينهوسينجب.ذك2تيلكيوجتكتإلزنم،ورككع

هتكسّييلفرتازرواّنإفكتُيهوتلايتوككتايلامرينيّكتُك

لوظفألىكاويرعلكنورثنإنلكاّيتُك2تراكرتتايصوصلكبوا

ركاهتاومروزروارخااز%لريلكا،ىتأّلقرلابلبيبتمجدتلوالعوا

لريمنيِّيُرلكلاىَّيي،ىمتَّيبايناسلgفبيكريتنثاضكدعب

كيلَياكاغاجعنملراهنرواىضختسوغا.ىقئجرييكين

...اقيلعكاثكبمتككغاجتإيقايلكثنىؤرغتيبور
يبلعراولماعاكيقغةيلواسيورلاصتمجكيجدنواراَز1لا

زلنقاّيّمَلزصرييتبيباويكيةكافلككعطُّقكلوواقجت

كتقمبكبلواكاروالرياةغككبميِّينيماضمبوالوانتنايب

ّيصوصنلّببواكبعيتكنكلاونيهويكريضتلعُكاغنك

%2ر4:ىرماغروابواوجريىيايكينَّنرلرخككرويانروا

ذّيبرطيريتاكلابيضتريت"زغاجانواليكترلرثرالكرح

%ىنمتيكطألافلارواسعاقفنصييrى:كيبايكبز8ةَّيبوكصت

نكيركوالابيمصروابتباهتسمrصرامعتلسورقنبسنأ-يتيكام82كت

يئرالكاهرصعانلكهُييمالروام:كسرلاوكروشيككيابت

لرينلاـهتاهيكركوكنجلربإلما-كمركرسلريبذي2كّنت

لَّصييباهورّبكتبيضمغيزجتيارظنزفقناكنfيءزّيغيت
لناثلاضتوبنويككنلا،تانميكىلاتريلكإرعشكت

ءبةّيبرروزيقلعتكتلج-راكيربصووككاسوارامعتلالوفينصت-

ك-الَجبرجؤكهتتىتنوضيصكضكةكرالكبواىكمال
ىايميكواى:اكبياروالمانتملكبعكيكاتعيايريمنىفالا

يقكةرينسيمعطىتيبةكرتالتاككس2تابايكشوّتُكر

بإىنخّركو1نلالرتغمخؤ(2نتاّيلظتزفقنيولىروعشنلو»اقأ

ىزنكينياصيهوريقتعك2ساماياكاكلغأتوملاياليش
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بيِّصُتسيتماثالكرلرr2نيكرتكياسماصتيروملىروشالإيكناب

.ىُفايضلاوج

(كيرشلاىلإيسبعاللابعالوىورمنايكيلومنتابعttوم_

لآنيجيصن،بج3ىيجكىوارصانيب،ىفتكُي،نيثيتاع
،رورترثاو%يقُيًالثمصمصلاميخأ،بتواىوضىنرّوئوعصيبمنلاواغبيلتّنع

هيكساغله:لوراقنلامشلاربعثارواىكوميراقلاربعىكزيليصن

ارألليبذنسابعكاروالوبقوابواورنأسيرتاوصعنعلوهةعيئ2-اص

َكريبكل"لوماكضيبالواياهتايجيتىكّفَكتسيينابجتبايلمع

ّرع.بثلريتناكلبةُكلازتضتسانكيزييضتسإكناوىمل3

تفيوتاقييغتلكارواياكاكي%موكيريبنلارّجبيانكيه
هعم»لريمقباكلّلُكواور5%ةآعييريبقيك

ُةَّكلإ"تف"قسللنيعنصميتوربلَكتطوبايكعنارر2ع
2كمهمعدكه"هممعمو,اه

ابًاضعلًايركيةيرعتريروصلكّرعكبملالخابروا

تتناى:اسوكقتاصكبواوك%ملهوريغطتلكنلاجـ
اعرروابتعتعتيكتبيفيك2كور1(عاموو.رووy.هرنزكاريبعاrإلاو..ةيك

ىلالزعاللروبتعمتليسالكينىرينيكأ2-لوضأ.ب32اهكيك

ءالكواكلتكتابلقتتافوكنإزورّرارور2يلاعُياخلريغ1,ةنككيريبم2ي

ةـلوهخاىلاواوابعلبعغمصسولجيلكلوألاكئكريمواًاربحوو
4% 3 هحم64و(ويلوهوويب6و(ني

الأكيتانيىأرمسي:تافينصتلانعنيضمرولريباتَرَتوريننيا

همهم,هيمهفيبينوشنانعاريبtW"0يو،مّورتقق"

تتقاامهمةتارمقم“كتوبَّكككنيماضمىريقزواقِّيَضَكو

هككـعلزغرانياضنلوفا-نيّيكوبعكاغصتماالكرصتعتهميهونقألاميع

هتتنعتملعتأّي1رواايكمنزولرورماشلوالؤفنصيرتُلؤككووك

ناضميكنلامكجتسيجك.لكرمىكالةتايزيوعورجسواكلإنوولا

م8قيقرولروةكعكتتبنبلوضاَماكيهنانليماتةتا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



214

سونومزنإزنوةَّيِّرَفنايلّرفكلاقو.لضَفَّلَكُتكزفلا

ىيألسيناربلاكلتئكةّيرذنتورينلبككتلوفغيلرموى1ان

دتثيبصانلاككىلارل2تاؤملواايارواىعاٌنوباييرفتملا

لاولواكككيبيوهوربكبنلاتلارطاوامعاولَدَيىدنجورّرإ

ناتوربزنلوضاجاجترتاحاثلكاماع1كاتووزفقةرك
ماهتايعاومًةري

نقامعتهتكحناماهكتبَّيكَل(ا/A)6)هك-رو.وريبلامانوشو

ئناوىرضلا.ةتُكَيرجايبنتعيابيكوكلريكةتك

قُياكناجوجلكق-يكنتّيأبجينس1،ذكةنتاببونؤرعتواىكات

ةنمكمرك-ابيفيكلوعاغورلاؤتىرثويىلوزنلوفأبعالكنع

كاثقعت%تغايكساُتـإضعةتويرءاغُلوريسلشتْواَّلك

رومغطتماِّكك،يعتاقمعةرّكتيسايلعلاقتKنلالك2ختِعيوب

وبى(َلفغي(ريب(ر:سا-بّبـ(":إللاشيلباتالكرلابواجت

كفيالكباتتكا-ابايلاًاماليتقّيُكقيرينُيومرعقئال

لينوالريبريمساينريريى%سيتىلعنيباتلوزخضتلوهكحيب

ومشاهبتككنكلايوافيصلكلمجلكلاقتناكنألا.بثكايلإ

لكتاحُيكككتقكعيغيكوكنارواكيبيوك-كيغُي

يركعئاغكريبنتمتقنُيسقلاخإاهلاياي-لشغلا
اثتلاهجمجوهيهاطو(هو.-0-مهكيس

ايناملأعواهنكلانتاتبفيكوأرعرمو9)ص،ويورقّكشُي

وبحلألاغكتومنايككلوفلناةتختةتويراغريتنوملاىيصك

ُّيبمريغةيبوروراعتي#لككزغنيكورلاسرريَّي

ةيقيفيصتيجعلنزكريامكىويغوفلكضنتلوغاكينومن

.بتعلارخالشيبسيك٤كتاولعتقلعتتكتنإتن

كسومتنعضومغتيكركني(ءاثضملكتعرلينييمنباوأ
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ييركسعلإكواقتاروارخكيبلَّيكلإزورزآى2لوض1–لريب

%ناتررينا.ايكغناغريملاغلكباتريغاروايCريقتىئك

كتتكسرآزfنريبي(الرمزامتااكةغككنا.يارومشورآرولزع"روا

تظنسيواكتيركتلمعىلاتعرKلوفو-اقتبات

ككلا.كةيكصتقيرطهينباكبكذختعيبانيلماكتيلرع

ىتجل:ُيبرجتلواكنركبثةكاقتامفينتيونزورتبوط)

بئ4لايطلغ

بلاَنَككورريهزئاكّرفنريفسضعاراونكىؤباليتلالخfكاوم

(%ناك،راومبقعيعورّمنتلإككساجامك،تاعوَم(سكبمت
"(كومنارملانبعصهاشنوىومنللتصالايب»انكراصناميعص)1ىومنراساممع

تيfلايورنايليك0الومرينلابيكامةنسلا"ل}ادياكرلاببس

( يلوباتلاىلا-ل*ةكامدكنريثتأّيكلًةمجنهينكبس

ركيتtéلربيخكرز%ميكوردقنك.ثوميكاروصوليخكاوموىجريبووريك

نيقكتلمتكتبأيندترطسفىمريتيلنييقكبىأل

ياميفنوا،نلاكخِّرقتيركيتريباقّررزوصتيتيليايرصان
.كرمللاعكيتبفيكايرلاوصيلئزغبولساهرمعككورس،تاقيفروأوو

كاختإيبيعضّيبوتي،كقتقياضيةهرإناكلاحيسا
اور9.جت3اعُللإىكرم،تًاقلعتLكتتوابرمباتّروغلناهوالع

(ًاسكابع4اوم-ايسيلكعًةلاقتنانييبورواةغاكيناتلإيج

(لكا-بّبـورمتمrمال::ةككةةعر"لوصاغودراشتّرشبَنلك

 

4

تيfيفول(تكلإرركالب4يمنرتورينتتافيعتلرومراكيسورككنا

اير/قناعاصروااليرومغمكك.رضورعمعيوإايبوهالاربعانالوم

تنوليكيك19ئاعيتات"صتتبريلمنللا.بيذتييك
ملوااير7الملاتالايخاراينلا،كغبسيركلمملاهريعتيزيكوم
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بيلُّييلوباي؟نهعيسوررواملاطعاصتيظنَّرطتتككىنيتيقكلوهلا

مازت،نولاتُكلاونككقلعتَككفيلريضنعلوضاتتتىك1.سكا

كيرك2نملوهتامجككسا.ةتكين/:كاضمكتبلودلاىزغنًكاروايك

لناباواَكةثرتعاغلكتالاينيرنمعييحيوكيميعنسروالريب

ةنزفقنويلماكرفصنوكتاومكيروونيُةَبقرانتاىزفنمُك

غيلواوي2علوغكا-بتاّو-4ليكابزصىئاهنزظتنيب-فبئ23ةَّيودت

مازباكوبتكنلا-يمتبكتلاقاكبولسرجل#كىك

لناهوالعلكنا-يبِّيوأعئاخكبمكرآكقمروااهآتآق

(ُّدَعآDواتوصتةعاجTفليزوا،تzقسنلرt:لوم%روالوفينصت

ربيبروفىروعّقو-يرومغمىرترلتعتمتو،بيترتَّيت

ز)ةنككنرعيتيضزياركيفلافىليعامنيبّلت

وزنريبةنتىتايىتنيرضّكنلارِكتيبيرواتوهالعأنت :همل4:ةيبو

تيماىألىكنابنإيعيبرلاميسالولاعككبراوسلاكت

كلفانقُقكولثيفرتلاةذتائراكككنلايلوزوزغيفةتك

تكرتلكتاهلطصاكتيروملسماننواتايئابضنبلوغناأطيسا-ذخأملاع

ىكلاملكلابيلكلاقو%حايلاَّيبرعلككنيل٤عفولكنازوا

لكموهجعىملينللباقةتوبكسيئدبعبلايريتلاير

لوفألايررررإةيحصعاوكعيللا.ذختةيِّرَبكتلئاس

ىزنورهورعاككوبيكسومغلاناايكرتتبوكبيراكضت

كلالزنورروا،ىترامالاطمصلاعضوريروا،ملترانا.ليريقا"ىكتانييعت

لاقترجنَّيبتمويهتلاقتفيضتىتلالريبقرينأاغتلاو

(وكزنامتاهإلطص)باتكيكسوسولجساتاكاتيماساانتبيكي(اواقمةتبا

هلكبعاعتوريّنفاضاُلوككعتسايسيتّفكتتع

. يلاقتّنأ Mنلارع
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كيبلنيراصنراكوالاخمُتلاتسمىروكناعلابعرلاو

يثوتلونككتمياليدعضنيلماعينومغعنفىكاجيماين
مُتتلفغى:بيوارواذغىئاعاغيبسيمَكـودعىكارلالوؤكناك%مت

ةَّيباسطتويرعاخورراروااهتايلابيلاطمنقيكال1(ورعاشينأىريضنلاخ

---- همارتعاسلر:غير،"ل(ىرعاغنزورّركأو22ىتلا2رشتتْوُلَء2كاهشل

نألاثىهريطختىلا«لويبرمرعوبأ%مرالكنإ.لجينيثراكم

كلطمئكنةييكتوموgككينيعاضمئكنلاىريزغجـايريب

/ نتيووتتلُتْفرواميكةتكلريخرلاَجتاعامإاكلهزئالماكت

ريقئتانيصتويؤرصىمكلاروبيكزلاعرفى1.ةتباثوميتاقيفك

ًايفانيكرىزعاغلكبتلافزمربوررولىربكتايتإناضمرعوبعتي

ةتاربإناٍكببنيوو-اجعكاثبعمكبازيالعايجلاع
هكتالايخزتيفسائرلاقميال(ًانلابيلكاذختيلاكيتبكذكفرواك

توملكلاكر1ع6ىتاوظخينوانمضميككىكامضلارايبهجسيل%

لآَكتكاغمكنfككيبوركُكاثكمtكليزغكبجك

ككلا-بتاتابنبكلايخىوازًاكواتيلصعابتاك،لقتنروج

يبلأمبنرواةايغلنكتىدانى%هورواذختراوناى%نيبعاضم

جتتالئوزمتغابيكسلجترالونيتنلا.ةكضترافتالايذيل

متيغم4.اهدزفلاتعسواراتيككربمكبيوورك

اتناكَّبَعنباىرثمام*اكنالالريغووكطقفاهلنورياكبواقك

"يباًّيباتُيويككشُكايبلّقنانبرتأنلومرجع
،جَلاعكتيغابيكلكووك)ُناميتالوايثإ:نكامتت،سيرجتى%ا*

نا.جتلَّيربغأواغيمكباقكينتسوغاىكي،وصارعارلىوقيو

الأزهوبواهتتنلهزمارسtةكاكىفاناياكنيترماعصوهرقوك

تإىلنالاذُكةكاكشوهزلريت1ىباتلرينرلاكلاوروباتك

تافينصتللالومروارآ%1،رومتـسوخ.اقتسيوبلضاننيع
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عكاغرملك٤كروبتيكتلرينيعللاكنايلفىتبالاقيقرك

بكموزغMنازع،حتلامترثاكيبونرواىتانيرم،بيلكو

بتتوسايلواوضتيكالبكُمسملءاقتاةيناعببوااهيباوك

ُهْنُبوُرنكيًاّيمياتلامؤنكيجيكاعيمكلوراقنيا
انّسكتليمافأالكتسإكثلانايمركتقّثعىلانايترواوووولابمىف5"

. . ـاجتبسانما "

نييليعنواواغيشبىلع،ىركعنانم.ىُكتلإبونتنيبو
عاخيمتيرقىاىفتمسوابييمالاكبيؤيلباوعألب،نآلا

تيمبهلارالتاولحرواةكرالكبّنئاوِّركتلميلاكثوهت
"ُكييرزاؤتالاينيبتافيضقللاملاعقوملسالا-بتيعو

ناوآ61ئيإيانكبكتيلييضت"غين،تلكووهوgملكبواورلاُلوك

..لترورضلَعيلاعتايولحبلم:برإكلجوا

ةمغ%ميمىلفيكيكحتبجنيلوئيضيناتمريغ

ـيجترم11%راتاكرإوتتتوباجعئَرجكنا

لك،ركالانلابي2تبوfرثاتهواينصتلوعضتىكاس2توتلثمنلا

سويوةتايجتامايلكهروفنصيايكنايويربإ

2ُتلبلّقرسكىكوالريبةتكرهريقمريبواقيزاوناك

توعصرمنلا.ليةّيكوكيفنتليخميفتملكتإزَّيكبرا

آلازكريبضيعتيَلصانضيب،يتبموعاريغ،بتاىض
رثكئرواًانلاواغبيتنعورث14لكرمتواقلاربتعيةوي،روزآورات

ةعو،ويرولاقكُضُتكروإماكُتادبع

بيتكىكنوو1سيئكريغيؤُتقكليكولكعىوضنردوعس

جتلَلّنُقيقَّيرصوصنلاريفنعوروةيقرتووينضتلوغ.كّكصكك

مكقيتيُّييمزتـلوخ1.ريثمتويلوغتبواطتهورثع

لَّيبةيرصآEكرابلبمتافيضتوبزاتلكنا-جعييكتتيصوصأ
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عُيًارواارؤور،بتاعتقتيوتيكنمzايوريرغي)?زأنناويو

ةنتهورريبزتوبقيقَمَلكاقملكناويروغاينيتقعاكيلالا
ثؤبلا(ىرعاخىرلاب،فينصتلوبقلكلا-لب.4ةكىكّينلكةّيرف

لغواناكنإنكل-بتمقوملاكمتميلكةيلّركتايصوصنلك

روتيجايفوالهاغلبياوهوتقولالا-بسروم2تفناصوالألو»

.(م4هيحيلك2عهُّيروسلا

هوـفختبغئسملكونربعونىلعؤكونولّيمحايكم

لريبتكيمريضمىريقنةيجيميريةُكناضميعزدتسسالاغ

يف%كاثتافيصتوركاَنَّيتلايتلاثينيكىتة:رثنلاك

:ةيكيرمقيالازاعتّنُكيباتة،نيتعتضمتجي،ي
انتمعاورلعزملئاودلامكىرتايةجيروا،لوزعييزينلج=قع

باتًاليلثنامثاةئيبلالووادلا2،وجتباتكتيذنعلوعفزىكر

زاكزكناكتراثاكيكوزنفككقئمسميعاريخمكهتقكوىك

ككزماوصعويراريفعمسيتابايفانوزيّربوطو

مليتوكةكلريضهُيْكتُبكيؤرصوو،نيرباكعرازمكتب%كبص

:م4ةكيككيماوروزف

رصانّمأهوكتربينويكورّركبعغكؤ-يكيرّإرلاىلعنماضيا

ظتيركةكةيسّفويجيلَزيتقملرياوصاثىكتنع2واذكىك

َّيُكاثنماضسييككنلابتإكاريتيقَّمَلُّيرمراكسانيبمايمت

عقيف"يفبوآوتاقوررTZوامإلا(يتاعتوهبيجليم4

ةملوعلاذختراتاكووساسيئ-يكينيوإًاليكيبايعشلا

اهيييييئاثجيابتمركموب6كركقّيُكيعنلَّيووىنات
.نيلكيبياتانيضتلكاييباغلينولأمحمبمت6وlbضكلكا-ويس

كم،سريمُككنومضعستتبثنأبيلسرواعايفسلفنأيشةنامتلوهعا
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زنبولساالعلا-كاصاكرإسيغاصتلعجتلثويلَّيبوثنيب

-اويألاقتألمكتطجتاوتيبيرواوواساعيبم

.كتسلويمواناتك(نزكروإًاتيجرتعتىرواتيبلاىازئاَّوث

ورنآسtذنتاهنى1بوايلماكتمحيتايناسيرك6رلبسكللوضا

بلاكورنتسوغأيفكترئاغقيتعُكانعنيبنمىينعأ

؟كأفبتاككلإتاقيفيجي(يلاغمهنوعُيوسيياميت

ًالبقتeوريجيلكيجُكغريياتىتملهنلا-يريبّيَّي

-وغ9،رإآليبوناتس1وهاثبطقلاتايجاتلاقىرّيغت

ُبِكاشقاسكسواجتُيبنايركرمشتتبضنتسوغاهيراكنا

كفسوابيصتسىميصنيرجاكبواروانإننكو.ريكورك

،هتاياغهونكابيدبيالولاوةترقتّلكبواووزسيرإمينغ

ملرركرش1تلبواووساميتواجتاواكرلوماكقيقمكبساروت

،لقككلا.جعاتجتفيالواعراساحيبيبولساكوزلاوجع ك

ساوبلر2rملكلط

لالتلإوّيسمصكوكمثيغييغاشىوريًثاقتابع

كيبيكيعسمكىتارورئًابعغسبئييغريغنوكي

ىقتلاغآتةكايوعانT=ج،ليّيَعركاشريبت

،لاتيّنعلوعنهوالعلكلا.ىلإزلعونانeةُكلاةلازالكوأاقنiااك

كيصتككايابكنومعاشُهَّنكلييكتلفإزفقىعرتراك

-بكسعكسنافدبيلكلاسيلوراقزماحماكناك.ريبك

.نيريبنيكىتاقوررال:نييغيلًاعوناواغبيلنعشئكرت

افكتبركورلاكتلوضرعتىتانوتيوعوضومهقيَلَنلا

وُّيـنومىكوبككلوُماملكىراقنروالريبىّرعانهو،هبع

(لونيرعاثورسلاليملوميقضتيف1أّيُتيهنتلوع.سريمُتبللاغناغ-

"رr:نٌةكلِّلَقيق،فتانيقك"كتومًالكنr:اضمكنلاجيكراشنو

 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



221

هونيِّيكبعُتاثصعماكبنُكولارغوركالَزاعيوُروا

لوضنأ،ِّيينفيكفررياناتلكرُنكيفيبإخُتيبعشلك

-لريبلَيكيتبلريبريارعلقيقحتلانإنىكانعاضيَت
ورئًادعتبثواجعىَّياتنبيالنإتنىزنزكر2تلوهغايرّثُعورسا

ينكىكاتبتيرايكتيوفلصخيكنالينكباتم1لمنثاضم

ناتسمبلِّيجكاخفيعتقتكيلاّنلاىجيسوماثوالويو

جيورنكركعورةتنقيترخ12نمُتابعرز13بتتبرتيبانك

ناوجلريبىمريسيقتنّوكتيظنفقكراعممععرفلرؤفكعzك

ّرقتودقتعسي:فياصتذمعتلكلا.نيّيَجؤالفنينايبيواكامك

ويفوسيلاوكقوراملاك2ُكتاقزنككناسوابيحرسم،ـلfلآJ5=5قحت

.يركلاقت

.rاروهولكإىهوبكومرلاكك11َنعويكيناثيماصك-تم

يجكاعضكرجتيلكيجاق:ىركءيثكتباىبيجع
لئ%كالثلزوورغتوه9ةساكتنُتاككنإرنىزيزكنرلاُل2كتاهجمعضزو

يبولساوفئِّبًاروأاتلا%ىربناعوركوزفثامع-لُببليمجت

ايمويتاعوضييتلافلكتتسارعتتتقكيّيدعبىك

ْيُكاكيمولعييعسميضتلاّبريبعوحكووكإنىبع

ريالريمتيتلاقابتأسيوبلكيلالترواكنيرالوب%كك

اينرو(كرلامهتباساىقتراؤجايكىتلارصمايخياكمعُّدعتلكابواوررآىك

يكاوسلاجكعانتالكيوخىعابرواياميكناتيعمجاقاوبعإايريب

ورللاعنملرىعقوبايبيوابعالكنيالوتولأمظتىكال

همُكةركت(سايلكسمغملاخيارلانينيللابيضعبوا

. rايريمل زاروا
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بابلاصيل

لكٌرعاغوورالَّيغت

ىلاكتاوكيرك(كزيلكوتموييانومعكترمغُهُتبثبإلا

.بتللكتيجعئِّيبنوفجكـميركالابوواغ
وانfبجنجلككسعنبfكيبيزازآنيعأ{مالوراملكورماثُلع

نولضفُيُثرييغتيلإولليكنتوعيلزيكيلضع
هّجومبئاصككA(لروأو.نوورسيمنقزوقلككرميرك

لزفناىزنزكلاليبنبجواذتكنغاكتتيك2تصيلورككتخت

ةنكاملكلونفويمرواواقناعبارلااكورياثئّزنملوغزوتىألبيغتنع

ريانيوناثقّزغكيهٍةَّيوبطنينتروغمثعبثتلاهلك

لكنناّنييِّراغل11ئؤانبعرتتؤفليرعتنكورماغيكانؤاك

كبيعُبيجيبييانانسفيزاكذُتكاثقُقسيارجاي2كتيفزوا
يك2كزّيروريسيتاعوضوميكضعييعاخىناجيركجتنّيبليغازف"

جتربيجيلريعأمامكبأعاريلكتاقييكينالصاكـترام

.لريجتلاهلكاونكسربكاجلكلماروال?

يع»ةَّيلمعىريًارًكامتنفلكاريلأسم2تيض%نثعاسكـسلا

 

 

 

 

".%2يبإهرمتقراعتووبمكر1(لومهل
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طكُّيقتاملكليعكبزئافلابيبروأَلإهتُيكلايخريغ

يباّرجإكتيريلاكنيتىجنكوءاثكياجلليليضتباتك

"-يبعايانيعيبوتكاسكُتلاضنفزوا

التلاوىراضتتةُكريبقبيتلوبناكوعخىعاسثرواميلعتنأ

سيروبايضترنلويياكوُككريتنالبلاينيكتلاقع

اريموعاخرل%كياليهووكلتفعئارواىواينلكباجينما

هرعتبفينتوت1،الوكجي-ريسيئَّرفظتملمع

اكاهتنuةنيإمالتتيلصالريميرعائمكرواايبيطضزنإتاولع2:صيغلا

ملككوللامعالكنتريتوضيَللزنرولليركيبفلكي
ىئانقمانررمروررواممااghانعرنوأاعكهم*كروانتا4ىليلواايلأللك

زيفلكامميتتينوزنكت!سئابلاي2كلوجلكإوكوزي
كةّيتيعاومليضلارركئلتعإاولكلاهو.يرونتلايحواليإلىميك

تميتلازرسيوىرعاخرلًاعليMنلاريعأيك1ليكتطيرع

كئألابتـئوسلياتورطليلاكيلاوعيكسابانرللوترإال

ُنكققرلاككمالنوتوصَفَللكنارينُّيرفن1توّرتfب

تيبلَكسجرجوماكلكظثبيكرلذكسيفزماغلوعيفُلوك

:ُياَّيإىوالئاعاناوةنتلوعُتكرومال.هتبتيى:لانا

ُّيَروريبكيكعيلمعخيانيزينبينييباةنمسلاواروااينيك

ىئامنوايكاتي.-عابيرt:ناتولبكيرايزطايشعانتمانأ

ةكيكباقعةلاعيتاينينبسانييمايمكتباصا
ايكيرايتيإكساناتمورتنبالتقوسا-ةكلريغيوسيت2كو4"

كلغروال:هيكدرمجاطنتإنعلكقوللابجتوىعاينiىوقنم:لارئًات

هؤربيبتماميلاَ-كتـاعإاشتابتيلؤملوعلايلاتباك

مويلاكالوغنكازًايابابكمعةبواْتسيPإكتفلافلك

 

ميميمح

ىمكيريرقتلوأوو(ورولّنلاىل:لاهجيسايوtعُياثدتماكوازّرن
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ِّيِئَأواعقورغاكتوريبيرعاغوي21ايليوارلكاكنايلاغ

ىكُّييدورمسواهتيعتبككتيةفكلم"وغنx4افمكتياوسلكتقلريب

قيتيكيركاهمجريروغُنُمُثلاللاوجتتوتييركيبوك

لكناُم):ايفوصنبسوخاتءىئزجتلاىف،وىلَّورّر1بيسي

يكون-ليكاضرغصتسمبعلقإيياعورؤبنمريرف

"هعيريكايسومنبوركريغلتميالنألا

رليكُيالاخرشببسوؤرمةَّكإوايلاريماوبلاملكنعامابع

وغيَّيلإ{نولّجعىتمحمبوايجلإيبمريجيوبيرو

وليكيلإيمهتتيامع1و1اني

ِّيَبيركتكينُك6يانئمجراوسشنكتب

كشُيالبكاوكُكيرُييريبeفلريبناف

وجلعساؤنعىسّركّمتومي

2نتلوغًالّجسيتكروأنكلآامالوينعاشكتُمكبمككسمسا

ًا%كلاذكُكتجايرثتبنإسجالثكةولكوبغريلكبوكتي

(ُيبالملاوريتاككوب:ىَّرُكريزووىي.اتىريتواطلايحاون

كئابيلكناولًالاعيلالايريكالاتله:ضمىكارهتىكيلا،َكـو4

ةغلوغاريبنالازنىعسيثوغيميتلكلاسينارعريغ،الإض

ككلاسورتنوصووىكركلرياوألمزلريباتيورملكانتيئرمع

نانعىعتغيًايكيهيكقاع-ايولاوريكمنيهايمكنبللابيلك

يئيببجنيذكةَّيتامارللمعمدةزواىمfاهوركبيكرتبايمث

لتiللا.سياوئشيلابياجبهوازلكّنألوبركيلريخازتئك

،لاغنسلاءابولاعلّثُقتتبينارمناهاليتايقيفرلناستييعأ

ىلآاملريتُنِّيبةبلاىيلكلابجنرفيكروااياهنلاهرئنصتتإ

لودتتيزنىسوأيبرلب،ّلاليبكِّيكتوبكتابوكَّيب

اَجيألقtاهّلوبجانتتمتهويلكنتز%ممميتعبعصي
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سيسَّلركَكذختبيركلااعتُهُكللتتبلريتسروات

بيكباتيْنأوجتلالريعيبرعليةثلضسيلوكوبنلفأو

ىلوتتّببيوايكيامجفقتنا14لانسلاMنلايرواىمّيطكميف

-M4كنايبالتافينصتوزغلانا.يفةكرالك fرلساهنسرفصنلاي

.كُييكبمةكحافينصتلتيباكنيكةسيديعُنَّللاال
كـُيىقيعتاهكابلواتأوبىرن1نييالواهتاوسيغنمعىمكا

هتبس1مازتلاوماتطيبمآازمينعكتختويلإوملاعيولعثكيل%

لر-1{ضكٍتتلاعرفىك-ىكىروشُلئوشنىلا.اتووير

كنرفهمعلكّنلايونيكاكلاسهراشورتباانمالكًايالوايكوي

علمصلك2ـلونكتوسيبيوماغوكيلاكوأكب:يبتف

وراافتكورعيوعانمّرئاعتيلايغليمتبض(كتاغتركاعرلريم

لكبئgتعمس:رورعاخكَّلرهورواحيلصرحاللاةاقتايكباهرك

-كارياوتيبنإلريغرليوتيريلروولكيريولولاوملك

ةزكرغَّتَّيثريبراصحواكاكتميصلّثعملونصمريبعالك

(ئراوغى%لاعسواايليرغرلتهكساملاورلانوباك.شرلاركوأنب

وتيبلالانمانزوائيرجتعملانارككاجتيبنلارليتايصت

كانيكروألكجيوتتزفلكّميتيكرمجكذتلوعنريخؤرلا-امومعاي

ةجه-هببتلاعتيباتيفاكركلاخمال

تباقرلكللاي-يَّيقسونْييركتترجأوةسفيب

ركفواكلاطيكتينيزوميتليياضتسوغاروالُكييحتتفيغ

لكباسوايزاغنكتىلاوخكفيغىقاببيكيوصتنكوأ-ايلوك

تقلغيصتةزمىتيقنتةوارعكتيقنتلوادتةيلاكشالا
هيككلآعسوائيتوملاروأؤوبتلانرواتقياغرعولثتكيىلارمااو

.elJـ2كتموباصكيوضعبلوضاروااعلاضنلاننلو،نار

مل{روـُهلىركوأىمسُنويتميكسريغتر)لئgديكشننوباغلإو
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ريباعتنمعالمالكإنللوباتلوبالكيتكتيريغكم11يلا-
فـلاةـبلوغالتاكوونيrعسإلماكلآoجملةتراكيلاس-

- (40)

اضوألا

- س:ليوخى% يزغكrزغك نمكرئفiصتبلبوا سريعأروىف

ةيوبابلاسطخيمييقتلاروغزوينارواىلادنالغبكسمييتلاك

نُينيولر1ذـلوضرلاضمتةغاومكتمى:يركلاق.كل

.كبيوبلمعيعثظثمرلابكرانأتتتى1مياتيرك

يلبتباهوسمنلاروكلاشريميكواةيرانثتساعرفىكّبلا

-ايمولبرظنطقن81(ىتلانقلتركوزعاثروابالاةيلكةْقوب

4اكولنايبُهلكجلووروئريةيكنتليسيروب»
فتتوبلا-ُلك%لكلبإلانيلجنتسلريآهللابونيبسنالطلم:

لكناؤصلايكُتِّيمكيبتلكُشناكو،ريانيؤيامك

مايتناروركيلو-النييراثربريهسرإكتايرظن

بياكلوألمتمجبكيضوعُلُكوبتاتاطجييدمعلاىلاىلع

لوعورماكسنلعتّلاكسلضا.ةككضُعءةنكاركتب%

ًالاجرونيصتتوةّرغنييذنلانوالارتعالَكِئرفتبيامب

ريدملاقتعيو.هؤمبغماصقلعتؤيىكريعلقعخن

ةتيراعرياربلوباكضرفنيزغيَّيكرعئيبلاتيا
ب*لثغلكوليبجفزطلولاعييكنوعالنازننيغكتسركذخت

لريفوتلبارمعرطيارواويتتفنيروّريأذنمروغلا

سايبيل"ّنعكنقلعتوأوايرواعارصلاليتفلئاوجةتسةك

ككلوغلناهوالعكس1-جتيربُتثإليكوتصتس

للاسيلوتاّيتسيِّيِعلكنييرييغيسويزياةكَضُتاين

يريونتلابميكلامرمغتنوبسيمنرموُلوبنيواسيرف

بيئكبكاليغ"يولميكاليييكيركريغيرثيب
اعضيالمملومرفملكلوعومع2نياكـلاص.ليىلَّيومعُياث
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ناسى2سبكاقمكلاصعسم.جتايلكينوطعأوتايالتلايف

مثيؤيواالاعرفـياكترإيتإسوللااومسيرخ1.هعقو%

يةلتُكيبيركريبواقيلعتامكنانيفونوعهوروراقتاذك

.كويدلرشعختنكايركزتلوتنسومناورموباطخاكالعالسريف

يسماه.ايئيلاقتنااهنالمعلكك

سيئرغسي:امجاىيكنسلاماععناوركتقوسالًايج

رواّبلازع»ولعايملعروفوكعيلساكنبلوغا-ليي

ىبزواتيماسيلزغرعاشلونيتي-حتةتيوبرثاتكتتغيغ

هيىع1.ليضتلشيكبقرومونروالكيميكسيبيكيفي

صيعرفلكنيلورضكنانيقيىتبيكرتُبأللكا

عونيبشاكواميلاهلوصاسماكتيروالويئيبنيtةتب

يـسtَلو1مولعمنوجلوكسايلمعريسوفف,داسلكنالع

غالجبككنتثجتخيتيعاغئلريخةريرووؤارباسكاىراس

يلا.يوركعورثنيبالعتونليزتواىلعالصاuقلخuى«سنيبولوغنم

أريبيجنتبحنعيرموهوجتايآانتةعتعتريلروفنوزلك

ملاعيفمكعكانعنصنالريبةجراغريثحاتيفّيرجوج»

وعناليملار:ناتموبيتكتتسوركاتسينكاثناكاتونازروالو

غُكاصبوعَّيبيوصتيفىّميزوريروووعلقت

ىرعاغوورلجتليتغإيياكيبسةخيرسينسنوضا.بتقاب

ةيطسوتيكروتاuلسةلا..ةتيةّيعاجاّيلمالاال2نيركايوكاكدت

رايتخالكةيبيGتسيلًامكذتيساىقسايواذتةتكقلطت

يَّيييتَّينيلكناقفعيطت-كاًيرك
2ظقلالقأئولكواىلعقوجارييبضغاولكيثؤتعtrعتتايروس

ديبيسكتنيلعتاوصالكعنطفيكنوميخيالقرتعتةسوجرترظن

يئاهكروباسيسكعورىعرع8آيى1-اقاعإهررب
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لريملr-1ك.هتةجتابان:ىلوأوولايكملارانورواناوبكهو-هجتتس

يكةعيرث:ككfريؤ1ىلاىكىكرتاوانوىرتوكستحتولمالالارينبتم

ا4ملائريمايسبيبوناليثبالكربفلكويًاتاتكلعقوم

لواكـإابرالاًالوبقولاكيزلئزلاتسكعفى1تيزمصنيكباكع

ُباكـناركأونريّييالىتاوانويفلريبخ1لريبركوهنلاكتدّلويك

"-كتباجيالاقبي

تقسعاسوااذكةَّيتيايبماغايكنايجتيسنكىواكعاغلآ

ْنُكانص)8امنحرميوتلفنلكرلاًاعايوfرلفاطغاايلااكاقُقوّرغ

يلاجيسيسختفتبكسع61يرعاشو2إهزتيبلتإٌنُيعوا

لوعيةكلكَريقختضعلكظنزطقنكنارواَقَلكتفلاغى2لك

شتيروفنياثوبسينتارايعاةلوخو.ذختييكنصئنيا

ميكتعمىثعةيبل1.بسيعبتكيونسوكلارّيتاؤفيرالك

ةنئ9%دتُميتيسيئرنيترتنإميمتكقيطسوتي

معبمكبيرهت-كترملعتوفغاوبيدتعارميبلقليك

امنالرينيجيب،اليتيميجولرغتوقرواتينرعييبيو

مM4يضيركيبريغصخيكترابقعنفيجيجاع-ةنك
هكسبهوككشتلزعكتُكاضكناجفلكهوبيهبسا-ةكذتياعهس

ىلكلاىكواتيعسيلوالكَلآلجهجسيتقيقركهوكضتيإورتمكي-

تقوساذغتببسفلارميكخيسبلصنلا-اعم-1%نإفن

هكسلبقترمىغلتاسللا-كحتتقوكتسكعيغتت

نادلئلدتتسبهيسوءاتشةنكسكلوماعلًاغهساىراويس

ـكتختةيوبيكالغاضنومجيضيارومغلك

،كِتغيليخاغنيكاهاكيزملورجقص-كيبيكبرحئ2َغباجخي

9فغنيلذمسوخايسمذختتيلتةلكيغنيومكيراخفؤتيك
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ضيريغملكتماغوغنلبيطكتسريبيكويلكتتيتلا

نإنليا-اتةمولعم1رك،رإينبيكغيلرماقمونانفلا

كبوارواللزنذنتلوأيكياتاينزفسواهيلاينولاسآ

ةتيمريضومانيإكهنكضيجكمِّيلياقايمكّنغي

انتبكالا.انتدععرطلومنبنزتبنتالنأىكصعMكلاذخت

.بععوبزاضرمارتعاروأىزللةجتتابيترت
فصوإلكلومماخوككتميسيف1روايفةبلصْتتارجايككيكعثقفوو

كـتاوغبتلإبتريبوروانيجهبتكعنتنيبقتلنلا

%ورلناتمرُييريثمتبلّنلا.هتهايزخيككلومعاش

ةتكاميبورغي2يبكضتضضعلايريبىلكويلاقتربلوأإزن

(9) بيةكربهيتاجانم.بئ4:

اينوببسرساياسالكّيوأاينوجت-لاوىعلكتيس

ايغوبــلاخم840اكوليوادلّلسمتي

هيسلتكتملىلكىرثعلس)ة–ىمكيبزواىك

َبترزنروابتمليلُلوكالوكتالإاوصكبرت

وتامكزفfؤيامماكسافلكّبعوآابيلوليضىكيمانتلل

تاعيرخآالوكلووهونووتعبيبلبماهثواللورياثارو

(بئ3ىكرْمتصرمةنـيقتالايتير“:ركلوومصتمركتت

ةيتبتإانبرخيوكيلتوكةنيتجعإاتراكةفئتمب

ةي"ّبـ4ابولكومكتجاةسوآهببساياجولرووتؤملك

ب-ايكلاعارغ1س:هييحمابتبإلاإوكلوبّيكذنتوتنتمم

. نتكلزغ: هيكوروغ

لاقنلابابقرشيبالامكتببتتبغنيجيبع
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لريلايثص1ُلئوكلاووكعرفيكاتكرينيريسفت-

ايبلبلبامافتكانيسالواكيبلاباوساللوروانتّر7

عرواايلنّمعريتسايلكناتيبرلاكلمت2ثلايو

ركونايبكلألأمىمسايسرينجريمعريكريف"ىبأستسوطعاو

اثترينرلقابقوجسايتإباغإاتركنتبيجي

فلهبجتكيبلريشىتوفكعتساتثداللنوانأ

نيمِّيكبعشكث-4ـبيعركاليْييكيكايبماك
اهؤاصتتوجىغىكلاَّيجىيرثشuلمعيوىاةيبرع"A11ًاريولثع

تقووالىكرواقيين/7الاوكيلعشغ:رك1ًانلريأوللاهبىفطصروا

ةّيكرتهيكريمازمتنفلكسارماوعكناتوريتلاتارك

ل1وىرسبلقيجيوابتكينرفكيوكس)تتوسم.كي

ككعابشزافب-ذختيتيسفلككةبُياًيةسواىلع

زافfكىرصيوبروالريميتنيرتاجعارلاوقزنتاناضيف

1كيبشيجاكاتيبلاوةزدؤيعواعتايوبغ،بَّيرطمكى2

بيككيلمتخيتيربكىَزلكوزيكي.لرياسانلايم

لانلامإومترفوسوو،اغاجرورليسكاتيزقدتنانط

لريملوتعاجىمشسيغالعكلًامى3ايسرواىواقتت2َّيبا

ايكوكنملاولزانتورجسامتبلايرميميركذكةخشفو

فؤرفلكعاصر1اوكتيتاوترنلواىعسيصملايبرMoعالوآ4ـلاب

كتكمولحبعويجيلامعلاىلاىميشغويئرقيغب

ةسوبينلعيعيب-ايانكوإىبلمكتساساكلامعبؤبسم

سي:ةئزولكناتبيبروإوهـتزا2لذنسوبتياوزنوا

تموكلاكينريغّيبيفكنيبقتلسيلاثىيعبلَزفسو

لرّيعاهبتيربقوزكسيعلاغسيرجوربيلكانfنوناك

وي1سيتقوبكَباذ%ملfعاىزغ4تدعسوهو1والا
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ـبـاهييفيكالتحزقزروايفرملالايرازةّزيغيلكيلعاثم
كبسالكزوكيبموzرتبكرواىلايخرعاغوسُموسككتقولا

(Aكتتىكتعإنييتابنأتنفصعاييخيرئابكةبي

ىرنانناالاكلمتاصلوراَّكَزغنيكانملعتام..كميّي

ولكلزناملينواىليكنببَّييكرماغكيزبيككووكانوا

قببنـىت1اوميىعيترتّلغمخيلكينيكورتتتيوترقت

69-سلكيقغتيكيرتعتعنتوارتيعةكبشسيلو"تيب

سوناليتواغغك؛ىيضيزيمتدبيتفلاضلعاسىزنيك

ةتيركتميعنى2ـثوتولكرونمربككىالغلريغا4ـبوةتوك

كييلونمَتملك(موىمتقوهويرراقملكنفريمالاككنا-كتُك

ميوكلكىع1كنا-بتـاتيمتمارايتارشْيَلَزناسةيلك

نزغكسيبلوغرونييكيرإاهيضتناىلازفقتالوجبنو

نُكَّتاومكلعإرإكرمكّيتيرغللانصكسارواتممع

يجبتمحلاظملل%تاكموب1نإويكريريتكرينيرييتبك
ىلعتالومعوضغيايسع،هتـىكيميكةتيمماع"نكةيكةن-لوي1

غزبيغيواريكاجليممهلوغكنإ-بتتبيتكتلمتبكك

اعينكيذتعابيبوسيلينرمأييكلاغلييروشعموعلا

ـ:يةتكككبفانك

وراتاكلانابينتعتالةيعوهُلوك

فلك«ًاريزيزح،ميتك"نايئرّمعي

كيبسحًانلانةكىزيتلكلوراولاوت،اي

فلكبكلاقت)Vساكجيلؤور4ئرلا

هبـاتلrى:ارسامتكـرفّصقنماي

ه2دلّبلاتاولكلووريل9هغباؤك1ّمتشُيانس

4يلاكنييلاغنكتلحمضورليريكك

فَّيبلاغماعرفساراوكئاش

 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



232

ميفصكحنرظوعيماتنيباريمنارياليئيإكرك
تنكامجلهمل4ليعلاكإ1لاسموملتكووينتيتاغلريبءومغ

بيلوتاكرشوجنألاخمكروتككةبانةنبارميتفأابتاةنتلوغ.كتخت

ةغاكيراتريهلثثعلري(يريريننوجُلوجrئكواىرسا

ثروللمللكلككيككهكيسوانرامليتكبشانواَكسوfبايمألا

دهعمريكيريبيإناقتليعسلاككتليضْفرواُلئيبيكرع

نلعتتينملعكىكيكلكواةكربعباصارتساك

رإًالاروااعابللىباطخMىروابناسمانايبسoى1-هيب

رواُلوبريمالكتومىربكذختكينمىكولينصكشكينوي

.كيكنأوسمهوا1لا

ى1ِإَلاعذكةكريفتوميزيجذكسلاكىرإلانّيترج1

كيكفوصتمييكناجككةكيلورفيعورثيوب1ترّثأ
يكرtناجءاهترجاابيتلافئباكؤئسكوريزكةتو4لايخ

تميليككيليبنتوبيكلايمتنَّيبايبيبينيفيدع

ٍتيبلةرطميكاسيحاركناركككغييلؤتس1uهسملمم

كسالاسوابيعف-ُهكلمعيخرتلجتبووىلعُقوجيلةرافلا"

ىكاريياث،اغواقتعاتلوولكلابامملاقع-برلةتـايارسخيروصت

«ةّيتيركجافيألومرغىكبيكسوبمنبتنافنكعنارمكجو

ئ(عييمانتينا-لكوشوزعثس4نس12كهلثتخانبلوضا

سيتروابايبسبكلاتقًاّصكناموإلاتجةقِّيبُتُكاغلإ

ءلريبوجوملسمنلارماتاكنلانعاضمروا

لكبكرواامرووهريربتميغليلزناتوبنرميك

ةّيرجروعشؤكميوبلاًاماقاكتاتفلكتينيانميغايمكُلئاغ

عdايمغّيينوتاتاوىجعيغنوغوالكشُيلذبيكت
لوألاىلاوةبغرنوسمساقينبتقيحيتفتبيك،يي-اباب
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ةـلوغلاسمالعكتعسوبموخلًاببس-1كلاكزتيرواىسننظوك

. . يغئاقتامكيليال

يغبآكنوخيينعأعطىريناتمهتعوتكبوهنلاوجبzبك

عايىزنركرقيقطسوتم%سونالعنبككسوتيعلكرفوأاقعاهل

لريأتّنريتييرَفىروزيباعاييعومع
لكربزفتىفقايتىكتنللاحبلكلكوالزيغومىلعك

ثالزفلغاكثومختناىيبآَكهييضتلامك

كيكساىجكاذختيليلساهنايفاكالنأ2ُكىارواذكتام

اكنالريعورغ-ذعةكنتررإلكياربهسوفنتلعفثكم

لوضنأيتعمبكءاثكركاتيريغتيرنرواعرملاي

بواىعيكيريعتلب1ايباجينرزلصناكيرماغنيياوكاةنس

وكتلاملكقوروالريعتالونريكأكنتلوهنازإناينوكتاياومل

2ييكةيؤيكبكلعووهيس1،لرييمينىفهيبكةَّيك

ِةَّيجيايرلاًالعلئاملكوزصاهتيرسىلعلايخدتارواضختتنك

لريمييقتنيعفيكريبخوقّرخرمتلايخغبلةَكتلوفلا.ةغ

ةتكُبلاهلكثبيوكلادناصوايرنرواقًالفاكتبابرواىع

هريضأ.اعإرفيولك6زغيربابلكتتافنؤيزميخذتخت

لريبضهابتتىواكُكارؤىويكـكنمثايلزنميلًاعتريبناىك

سلA،1كفترئاكشيمايلىكلةرمنبتيغاهورلسارَيالعتررك

فيكىنلروالرغنيع%َّيلعانتليلقتكناكيب

تسلكبومكتبرخموكقرغزكرـمالاهتبسنا.اّرمنانبل

ىكيتكامريغ%ُكَلُّبَراييرتجت%ةيباب

.انتعينك،ةاغءانعسوي٤توةتت2كّبزمسيبلث

ىكم-يتاملكلومنبتجلايخدتتابكنلاهبىا

عُتَّيكي-ةتكةتيتريخمتنمووسوكتالايخطترواضمامىريملاع
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ةكاىرثكانزفقنناعوسيكلكنجىتينبعتيلاشلك
تيلاشلرياىمهو،اضتسصعيالفوصتريواغلfرا.هيعس

لانهلاساكةتوقمًةنيابتلانو.اتءاغمب
برمضيلوالوصاىنارخاووبيجتركتيوتاساكتوعش2تتلكايرلااوت

ناشينضكبواونإنيزركأهوملاrييقعالواينلا-امل#سلوك

فنللخكيفيرجنبغميلعرواىواتfلكريتاوخهتيقرلرتنس

مليمهخضرسواةتكتلاثيبشلوريتولورمُي1.نئلولاوهو-ككو%

-gtينقتلاتروصنُقو2نقبفّسعإكضكرنوانتعاتسكغلا

"نواتببرشبلاسىتلا%كلذكةكريضكترابتعىضأس

ةتيركتفلاخلارصا،انقتاوعورطخاكيتيتثكيلساىfكتريك
وألا.كتختكـالجرتكَرنيفوا

ثوىعملَعابيرغيلكفسوضنليمتيتيميسنلّبت
تثرومصشيراهلكيفنتلّنلاهو-اتايبلمعرفىج11غوسمك

لبال(لئاملاوكيلايبق-يقزفلتلا.كعةجيرخ4لقتنيوك

فتمارمبعنلاساكريزعزووهتكواكعازمعرفلmستختةتومك

ُن91رمرتمى«كوبةتوtمزاللالكؤكمتو.اذتكتلكعتاورلروت

اتربورثمسامحوالتبملساوكلا.ذختتةكيدكتضكتإُلوب

،بيةكريرغيك-يريمةكبريركاكتإلالروورك

ًا%ورأرسفيكثرومروخ

يثيملليمال2تيبالكلايسبعصيو

ناتختناتنزلم/مقلاببمهضكضعكيلوغركاتيفاًريبك

9وزعشرانناالاتاعناوش:امارواىكيصمكىسعيويرواةُكاتلك

ةيكريمنيةتطركلاشنرفلالتإىأهولري:ىئfiكيكس

روايئرو،ىكb،ىزغنيووءاتكيباينابميغتالكرفصنوريب

تإلضفباسواةغتتيلكىرو1لامت11لولفلاب
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سواوةيغيككيوارتذعّيرجافنمدمكيتاذىكىك

،عيباينلباوجتيئ4جبىميكويكوّيجعى6ثواكلينيرج

هيئوفيريلولىرتاهببسياَّينتسوجايإلكتيبسينك

موليوهويضترلاهتلونككالولريfكا

لريألنريكطعاوككنفسارتبكتسا .4واوسركنغ"قينسيرياسوناي

اوسكنغيش)يكباسين،-كر1
وبءاتأًامالكمهكييتلسينكمت

ةتسكاماسًاركتتبوكيلةُتل

ككرلاريانيبالايباجياسيلاي

ُكَّيروانُمُكيجلك٤تيتاباحل

ه94يرييتكنيهتعمىف

كـ،رسايغتايور4يكيورلرش1ّظفت

هيِّيغتوصلاورورمنكلنأةبكنليراك

يلنيبغبسيبياتةركإ

ٌءربنتورثى5العباطخلا
ايلاقوشىمالبوتككريؤتسويبوي

وألاثغكاهعبمجتسشى7ىرثمككسوعورثاكويرسيويب
هفهـلتكايكرمكاليجعتسينلابيةكل-fضعاستنعم

بوةَّياعتى6لوفقتستاساكروخيفسلفزولىئاسىكايص
ليَّنُككرهيلاوكيلورففزمرعاشهميانيكبىعيلع}

كـمورشىلاكلوفروعشهناروؤانولقن(أ.ةعتيزلزغ

2ل:لوفليبواننكويىيرلاكاًيرزل2ي61gاغضتض
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مربعىكوكوايسينتروناصرباهنألا،لمعّنأوtلايليبت

منتواناوآاكةريtثنروتكيراكعناطماكرولاوفليميعرمعع

بجإكميفنزممعقوسساةرشنتنيتبنلكلامك

ُهميؤمغكتيوريناريكنبركبيّنمي
يftنقياغلولوزورلوغلانانعرجيمصورروالزغينيأىيبكلا

بي،جتةيحتميليبيكيلًاَتيختعرشلانازكريبلاك

.يئةكاعيئاكّزغنْوُرصركذتىوكعغرقوميزت؛نتتشُي
ْمثآزئروتّبِهززعنيتشي،رورعمَكـامساكروىشنةرئاطىلا

تايصوصكماثلكركذتعُككريزغهرمىزّيويلتق

هجم)-بي4قؤرجافىريروفغلنا

غيلريمورملا2كنلا-كاكتاوةَّيكيلكًإاناعتّوتكـلمساكر

ايل%ثعلقءاخيمgكيرسايوايئرمعىحتافروىمتقوبتيبيفسع
محبصاوىلعراوووووزك%ىعرتىلاتلامىلا،لتلاكسوباريمجهو

كككريعتيىبكأو2غتعأتقفسيلمرتىلع

ايب/اكَّيببلص%سيعقوبكاغرسواسسومغ2كوزأوجتخت

كسكناي،كبهابتلعإقتمنتليناتسراتتيَباكي

ءايزيلاقتويكاينثعكريويوعللريتُي
نا-هت،"ولسامح)8لوح،لايًاتفكعيفبيكنتملكوت

هتكييافتلايكنألابصجتتافىرييرتييتيكيريلك

ةيمومعايحيتتةيلايربمالكينيكاكرتيبةزجو
نrLثنروفييكبيى«ريغتبيلشاىّتُكtتنواين

كإناكزغنعأيقعءبعياتاسصيgايمائيشىناباهتنلقن

مميتابراضينيبيقتريغيعيختنكمي

هف-بيثإ،يميقترّيتيصفيكوغىزغَمَعَزمَجعييجينلثم

هُياصاةغتةجتيننعمكىرماثيِئُبةغتربليكارنو
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كتوبيركساقترائسكيلكتبضنملوضىلعرفىناع

مكلكتكوعاولاريهاليوعئاغزومت2ربواانوعاعا

لكوملةئيبواواعرثوكنلايكقافولابجوأةنتاعثكلكك
ُننكيكةنع%هروايلأىتانريبىسكالتحصاثكسومف"ةي)

- بؤبيغتاسمتامكى1.هيسعئيجلكشزروارايتركتىكاوتىلاالأ

رغْييكيككيونابتيواجراوث9وتا2تلامتكروتمروا
هع3ر)

اموسلاختاتبعبتاكباوةتةوسك

اموينرقبالو(ىح1بغئرلاك

كوجعتسمككوييىشموثؤيخي

اوصراغيم(كلالالئ4جتالكـوكيك

كتبوركمتكّيمُكتلساكتي

اصوصكلاوتالكيرم،احوصرباروهويكيرم
- ةيواًيجي27مبموارتبتإبالئسوني

عابفنثنينبجك6ريزعتهو

رابقتازماتيشب،واغر9اَّيي.23محارامو،قرعواخيلاوعىتم

قوكتبَجكياورينازعيفتكقاعتكتزورى1ىمسيورتو
فيككؤنكتبَجنئازنةسمتمَّيب-لمعوكواىسكوهجيركوك

لواُتبوzايميسمعملثكهوذقةتكقلعتتنرتناننمويغك

لهءالتعكريرس1gىلىلابالاكـبا،يلكتلاامنَّيعمويلوخّطُع

الكوهورورسكنيهوسثكمعيكتشقتيعورشتماكو

َبِّيالًاعتتالناتيريهناياسيولككغتبراشرمم

امكرتنسوبتامشتاًاـتمتروعاشتينيَزَالذخيا

ليحتةتوجىزغيععسيخروبةحتةكرمكتيبىؤرعلاقم
فلا1بوكروازن1واىعإـملينل#عمتسايصلكّناتمومَجتتو

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



238

تيبوت.بتتكم،يكسرعلكيماشلكتتّبكوكبلزنسج

ايببنوميكنتوجوازةكتاعناليرغكىريقلاليكوتمكل

%متبيجيسابيلك4لاكتسريكريخاوجغنوجيميغ-
ؤمض-كتختضّيوم;الكنيلكراملواجأللى2َكتاسكعاس

أوكلايfلزوونا-م2زوربسيغ%ناهتنولابتراواكا

ىماملكلافلمكحنتسميتييفسعتاقيفوننأكل

كلؤانىقكـش%كي-بتلُمُلأامكاتبرعاثكتلاوةيلك

روا-بيلكتاتيغرّتاىكـلوضأيلاقترنواَك-طويرميا

هو-سهجسياهواينيبوفلكنانيبيككشنفختكر-كتكملك-

ّيبنإيم،رقوميرقتتقوسيارواكتختىربايعسكلايئرارك

سوغر.ذتكتركتلوروزنكتبُمتضلاغلالاسييغتّلبلكياع

.يبىكرمريغلاونكقلعEتعالصاقافروايفنيلضع

ةيكووكتوساهولاًء4%رجانتغـامايرالالموُبيلنيك

ضأوصعىجك1وويلكريما٪يمتككماكميكوادترعاشيفلقنـيك

لكُكهرئارمرضكليقتةئيبكراشيوصتللاعهايتىراضتتأالك

تبّبكنإنرتخيدناصلكشكنإرزىلكلا.2كةّيتيااعيلكك

ملعجسايكويعكاخرمعوبككنماضماكنارواكذكراّزغ2ياهتب

ـبـاتبحرتاكرظنطقنى2اسوفكنتوردّيقتتزرلعكلاصت

يب-%غgاخةركيف%مركعوبكابةميخكيتنالياهتلاتتو

ض#عيرليوموبيصو"اكنبكخلعلكلاهوركأاتإوعييك

يكضييكيغنتيكاميفيرعتيكيجـيميلانيب
ةتويميرجعمقيتئيسعنلايتسخنوزخمجلكعط

ةتاغورتوعنلايكينيزينعيشو؟ةتايحالزنانيتفنصتنيكمت

 

 

 

sم-يو.م

لكيابثيعبتتمو/كتسزرك
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كيةEممصيمشنلاكسمومسولينريكبعصلانكرول12بقو

وكيمعاكـاناسةياكيبإلينعوكرألالااغنغتفلاموئيربك

يتلانارينلاساغيليسوبس

يلإبلّناريشت2كوألوث

ابايلاغنمانهبليثمتيوالامكوبتإسرجهكـلوصي

تاتومجاهتنعّبشيلكاليلازيَبباطتلجسيزاك

يجيلرييرإرييزنالنتيميككسعلا

ةـيرصمىع1ّركةهجتتستاعامعاملكارثطيزختنعارنوويتوصاكبراورلا

ُني،ةقطنيوارفسلافلريبتنعت(لاأبكلامزجهيكيبىعاثبيبل

تبتكنانلغونيزاغاثيا.يبةيمالكرتناىاموا
ركنبحاصُلئاوهّجيببسترّينلايلؤاضتتروالrkعىيو

ليمييراغو(1عيلي#مجكلألأوغبلمجلواقمهبتننعم

لوُيبكانهوتبيبروالكريمألاصهيسق%تغإنحنوروصت

عنامعل:نألاناعؤاوج،بت(-اكجيالشَمَعلؤورواهتلعتتسب

يلايلصتبس8الا،بتتلوبايتالخكنويناصنالكئنطنروا

ةَّيُكِّلًاليتكباباّفكبياتنيبىرعاشللًالاير1نإَبسيفنت

تبجكتاملسوتنرطـيكركيايبُلئونعوضومالخامىغتع

يفزافيكمدوبيجتسيانابريثياياواةجُييؤيليعامنيب

ةكإكنايمبسواتعيذتبتكتيناًثاسنّولغأنأىلامتيقزت

كنغنزفيرييتوا-تعجيلرينتباوتبنلراشىربع

نيينيغسبايميلوراثنيكريخَلَبقارمىري

اَّيّلكلاقرفيجلينىكميجرتعيسمنيلربَلعشلك

َباليمةغك1كيباحوتاينمنتروايكر05ىماسويثنختسمي

ًالئإخرصوليوعخيلينضحياتكاهايرينس:لوفايعووير
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ورّراروالكزيكW.1اكاحابرركيراضحأنزراتاكلوتيوصُتوا

َنيّيبرِّصغُّييويميليز%لاقريباتلوؤكى2نويم

.يمسانعييتبيتلااكاسايازئاعلاطم

،حتتيجايبسببايغناتلَّوِإرثوكيمماثئتلت

كرويوبنيرولغيذلاثةتختنيتميَزيِغليكنتلا

لَمسيثوكيبضتلوضميعتُلايتغا.جتيعتلاةاع
هياتبسكماعسونياهوسيميتةنايوني2كيرويألويلك

هيصرزممىريلاكتاميايريغين-ذختضتايجيكراشيايلا
صتنيولر-يموزينتلوتىلإوَّيغبناجيتىوصخ

ِةييتبرعأللشنكؤفعاهببيلاليزنلاعافط1ّرثنّرئ1ريغكف

لبمنيكظنؤطقنالكلليلوغيبكلازنواتسايضنتسا.هيرظاك

نيينيصكنتاندوعالغيزEييثيايكيجلبلا
لريبوكيركضيرمتعليتسايلاَباغتبزوقتكبىوكينو%

كنرنلذبفينيرَّرفنوزيلوكيتيَّيلسمخاتركلوأالص

لكةيبرواىفة9وانلامكتلكىأقر1رباضناريتمالتلا

.ايلاقتنااهنالش

رَّيعميرريسيعئاحجتتتتابسملانولقيف
يفيتواشتيتوبزس:ناسمنيسناجتمبحلك2نعوجرصنعك

fهنا.ذختبيلكتوياتدتتاعتُيمتكيوهورواىنيعق

ةتيبوتيمf،ىزغوبنجuزلقيملكببإحيدبينكي-

رومررتُكنروةتغّر1يحزغتتت»نيماتيفيعانملك

ررقتئزنمريضنج2ككىراتوصياوليقا.ةتكالاغكماع
،اهينئ1روركذتأكتيامهعمجتقيفطسوتمكملوأاطسفو-راثرثو

يريمسويريناكمجذتةيولأمكلانع

اهعيبيىرايبلكعيرطميكسلفالملريتيتوجسايليميتيتوا
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. نالعإككاتيكمتعمىتيرغنيتكرفكيلركناوةَّيي
ببسيفلكى؟ككَجلكرواةّكضُتايَكتليلواككى«ايتيفنام

هتوينتلكينغيابيتلكبسيبذختجتناكيلتانيمك

باتنأكلئاضفقالف)سيناتنالات(%مولعاينابواقبيرك

نييبرواةقعةيروتاببسناليلجلَّيربكاضتقافلك

عتمkنوجانخةعلواينيلكةقفلْيِعكلإسواجتنيلاييبي

الاًيوبامعوسّبسييكتنَوَمَكّيووننوفذنإيأيف

”؟ةتيقوتلاناةنتابككـليبينتنيرواجتابابانيسينون

دإلٌلامكعنككاجضتايايفلكموايَّنلكتبجعاشنويوي

لهلإلاسبعورغاقإبمجبعومباهتيوقتسيناتمامغ

لوصوتروا2طساوهتايحلايخديالريمرلًايبسيرلتختتيزلاو

نروضترنكوملوبةتكتتيموتررثُعوةتؤُيعمسيكك

تبنيكقرتتوراقككنانتاعونوكتيةرواىفوابجاظنمّيب

لوحا،سجتملوضارثعذتكيبابادتتبسككسا-اياجلامتكاصق"

ايبصُعَّككعيطرواتالفنكىلاةتس)اييغدتتتافىكيعال

يكزيكنـاحكبكريلكلوأاملسيبنيتبحهوتنرتنكيبراك

تتبعرطىكىوالزنالسهوملًاتاتونرجافيكتلوانكنا

كرج؛يلالكناروااتلكفلكتلقزنكيسسككناتعكم

اتيرومصاختايفسلفوكتاللايخنأاكـلإتر-س3ةئبعايانرثكـلزالص

رع،يريغفالعكيكًاتّيمولعاينروااتاييبر
ملاطتركعرهفرجولروتالسرعوسعألالوالوصوؤ1ونُل%إلنيلكاًاغو

ىللاتيجيهَبتعإبجنًشانايهياسا.ريةٍتايايحب

لوغالرينمغريسا-انتايركفأرطقن6ناقلعتيكىفرزةـُّيَأ

ىوارfلكلاكج،يولريضقتامWنوكقنلاىج2عةيرففناصكـ

ىراز1نلاحوربلكرشبعوأيفنـلوغيرئ1سيعارثfيرخيلك
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جيِّيرماـط"تالاينلعارواشاضاينتمrنقلع"كقرتروب

-ب4

موليعوت4ـطإيلكتتينُبيكباتعلاطمالتاقيّقلكلاّبتتLئار
ليكلآروايتدمعليعفت2مكهتباحُمكاكتإاورناوولك

ى“لf(يكامبيكريميرعاشلانا.اهتإورجنسيكتشنيعالملا
zكورسابتللووايللعإ7)بًاوZ2ىمكذنملوغ{عرفلكرعشىم

رثك.اتإامكيولوغرمراكيارولريمريبوغرمععورف

ئكتوالابب1ماربنيبنتلوفأسبلكةيبرولكتمئ1ىؤفع
هو

ws

يوااّيكريمنيب،ترفنمبكرا.ىكيلاميرغيليإبيك
رَّيحنيعم(ن"ا-عفاتيغ:يبيارو(لكيعُيارولزن

ركيكروكوزينريٌّلُكوجىرجتنافيبونيهوويجييهوالنانا

لتىع-بتاتكرخيتكأرمااكلمزنيزجرجروابتارفن

مواباّيرلاكاتألكلَنتشروكنلامورسوآعايفلزارثكّريت

همىه.ريبكتامنيرعاغىفص"ـيثكتبسكوشلاتابتا

ًابيعم،ذغينكبرختواقرغولّبتيتيكللق-

كنلا-ةكاش1عرفىريدتتإفييكاجلاعيتوصىكيصواعربا"

ملك،لرينىرورتضهتيقثتويوكدتتالاينىالسالضعيكةيك

ىهاننإاللوضنأسيرصعتوالوايكنلابيبانريغى:ةيسوب

(8 ثَّيغ،نوطالفأرهوًالعكرويفسقىئرمصفخناوركلاهيرأ

9ئاثلكّللابتاوربتلسعمنشسانألى4اكتيئايكروالاملا

سويفسانزومشتفنملازتالسيناياركالكيمريضوك

ريجافنراقنتيريبريمعييداكمليخنزكتمينك
ناجهتيالوبتوكتاللايسيخصتازواجتلكّيغة2ب،جتيأ

. . كك. ذقةتنبافويضنكنزرتقن

فاعتركجتراوغو:اجيةاسغ..متنأ،اقابكظّفت،كا
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بيقفخؤرلنواغنفطبفايلالعايضوهولتيةكييبوللك

نانتiعزنرلاوجنيكسينيعرببيلولوص)ىطساامكلريِّي

ع3ؤممتايلمأللبلكاينرلكافنرمطنكلاتلا-ريr*ءزيتاالعفىك

ىمّلكًاينورواهيليىلإاdrر-كليركالاهيلامتت(ىيلويناتصوا

وولايرايتخايونكلامتلا-كيلكرمغنايبني1هوضكاملكعوتىدا

ركمهكهكسجميغتيتاعكىكوريعاجإبانربالمنيترايغ»

اتنإلاتالايخاهنأ-ج-اجاي"امسينرفكى2لاضىم2كل

َّيسفنبتةواكتمهكساهوزكاروابتوومكاتنقنإايوسلك

.بيتكوبركوريرتيمكيريتاكاينوتهفعقالغيلّلتحب
قينألاتاناكوالكريبسينغيزينكوكرضأتناتاتاضرمكويك

ى%كَعهكسايرلوتانتايتؤتنلاهورتسالا-ببيكرثواعكوكىك

نيتسينريميروتاتكنتومولعليكنايونينيعو»
رّبكتسوسنيحقيخرلاتإىلعنييلاموكتتلسلا

،مم6ولَبـنييبمولعمايلارلوابجتسيكيكيكةلكروميتيانم

جتنيسّيرلايزمريكريضىريالننقراقنيربتىرام

ولنانتارلذختتيلكتتفلاغنيدغلكلاينساكسعيوصلاقا.َك

كا-كلسيىمنوارضتاو"oودتلريعُّيَبتاجاًيواثويوقنيا

اّيوةنتابيرقتضياتقوى1وكلاتاضراعتيلقاتالضم

ةيلاكركلقرتلريتكالراةكـالماماورتافماتيكاهوبيعبتع

ةكيإسعامـخسي:لككيرتلكنيامهبيلأليًلاضنهوملمهنا

؛يؤيثاهكرتبوصتكعرف2ختفيكتيكلاقىكبيسيgةكاع

1كلرنتنلآت.لريبةكربلاكتالايخنامولكرضاوممييجع

مجلسع%معتوضمايأئوليرواوؤلاغيتلا،اكياظتويك

لاتلانأانفرع،،توتنأاسورنتسوغركمانوجىكمظنذسوغا

ورزربارتقا6علاتاربتنطفرغبملاقوف.توصمفقوصومتفصبمروا
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وركايوريفوةفحازكبزغموزاغإلنلعت٤لم1تورغاجموببمنروا-

تّيرينايبيتعلخىَّيكأةيلروالريىريط"(مكتسيrىلث

ــ.لريبهييكاجافتالايغ

ةَّينيالا(اردفلكإالكثيومتنينمكلّيتالوسلا-

تكـلوعوبكاوسلاو،بي“بتئ1ئرريىتانقتFتاقراسوا

كعورجمونييقةرينناسنإنلنا.يبقنكتيكامأن

ريتركديباجبتبقعابىكّيتباوجيكلابيةتيراماوكا
ْمَبنيسناينىلِإًايو(أايؤتىتانوررإتاقيف(اوتبلانوحت

لكررواذختاةتكوتعرارويتنتافيّنانلالاق-لئ3ةيكاتب

صكىرينااليكعيىعينيضارلَذَتةتعالتيكيبكلت

إىرسيلايسئايىريلكلا-الكضيلئابسواةينت

:ريةاعكّكعي2كلاغرمغيكرمعفارحنا،لتيك

هناّبعتةعونعباقنلاعَّممُكباُمُكُلك

جيركفتثكُييلا12تيقتلايننكلًةنفس1ئوكملا

يكيرإببسلاناختّتلكيبوجيإلا

نيترماهنممتيوّمتوهالؤيعياميقئجتني

 

جعيكرؤتتتاغنع

جريجهتلكرويكإكقرحب
ةيوهو

7ةتإيبكًاكتلامويورمع

كتاجنبدللفاممهسا"ياثيسك-

يكسابيريغتيكبرتقتجتنامع-جيكلاجعهيكرتق»

يريبىرورسقتوصكقغمةجTنيمىكوالاجك5تملعساع

غبu.لكسوروو1وج2ـيجايميرمعاثياكتاجتنملامهيدك

ِّيبييكبجيويّنإهبتنا.نيتع2كّنإ%م
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يغلطيMنانيكبترينىكيعباتسانكليعُينع

،قنتراغبلاجىلإمينغليغعلاغببتتايفناك
رlبرتازما،لاوتلالنومتنيونقيتيإلاجمتارلاامورقتةكتللستمأ

ويروزنJ,1اس،بتu%زوعوقآت،ى36لوم،ىوإوكينضايب

ركإمّونتٍتيلكتوانإرهقيمعٍتتفىوشورصا،بيص

كريمنا،بتايكوملاقت81ىونعكرتق)ىريجينع،ىرإ1رم

عللعتمهويولصاوتوكازكوذكتايحفلكينوكتبوقعىريك

هتنياييراويعملايكىلا.باتعإعًانكمملوعاغنكيك

تتةولكنمكتُةُكياولابتـاتريالkئملبالقنأويروغامنهوركهيس

ككهببسقانإىرواتوزناغلايكنا.بتّيومجلجيرصع

نييعبلكمس1ةُتلوخيال٤ـيإبكيالوءاغلانايريكيبإك

رعغلإمبضzنمنم-بعليعاعلكتاعتوترواباون،ليكنكرلزقكب

جتلةنكىريفغّلكتاشماكيموروالوغوجرييبيرغبسم

مسقعنيج2ـترومنوولللكالوتّمعتالايتكذتارنةئيبالوال2

ليةنيربكعمجتكعاريسومحصكوzلريبيكيابتسمنلا-جتيل

.ليختئابمينياسيمًةراتوايريةتركايف)الكتيوازعنانييآىمك

ئلصض8رركنوعكيبعيوركراممىوّإَمُثيعيقّلليط

.جتـتكالئكعلكحايتشلكناللريبتريبراشسورعش

ليخايلوكيكريبلكياميميعنَلونلاولؤورغيزتننتنوضنأ
يراثواتاياذنـسوخازعةتكتالكمرال1ًاجاوللرِّيَزّيتووريت

سوايّزماهميصق،لوغمىزغنكل.جع،وكيفنريعتفلا

كيلوزخناهوتيظنيرازنكبوهتلَنيِّكرينفتانصاكيرمعم

ىأرىتاكيزم.2تبوروشغمعإكتيصوروالشوالئل،تني

ككلوغمجتتحيوقعكيفلاخييلووقت-ياميإ2-ةنسوغا
ةتسوخاهتيممعحرصاخاكوكواايوقسييضكاهعيضولشرلانغريبور
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كيجيلزفيرجقيرغامنيكيملسمساكاعنغزمزيكرف

لريكوبغًاغىلعتاملكناريتكتللاـئ%ومن

نارتبأ.إًاغاتمبصتاثنيكل%إلانف"نايب،كنوزك
نلا-ىلا4ككبيى62كتوبالئكيرماؤوُرورتتخرتعكتخروخلك

مييضضورفعىAذتبجةتكككتاربنالخدتتايلغندتتبجك

لكنلا.بعليسولاعسوساقنىمكيقتتاريب،بتاب؛رعاغ

ليتابلوراكتفلكتابىييك_بيكسإ.ميلكلاريسوانع

يبوميلإانبكترةتيمك_يبويبيبلاابلانملئان

ة1اًيرقتملكتاشاوخرثوع_9ؤوبتبيتك،"الكلإويكمعزي

- بعلبتو مونzبلقك انييريجو

Mكتلعكتسمضرلكالكقتالنوكلاو-

الابfايركيببيوبتاعم-Kبيَرَعاناريتيكريبلابيع
oxsعكملكةَّيوينملكبذغكسحا9ترذكبياّيصقرتواغملاعه

َّيثناسك2نكل8ينكاكسزوورتنوغيديلاننىرعنس:

بسيرى3فيك4معكباجعةَّيُرَّيغُيَي

.لايروغتيويللإازخيكةرتهعيزيكهتىfيونت

كلايؤكرّيعاغروبغيركؤنك٩وامو»-وروgrر،رت2كسنيتموأ-

تبيىتمصىكتنلري:ريراوغنيالكنلكلاناكينيماك

تغلذكٍةغبصيياكوككلمنوؤمِئِّيساييمقبا
كنكنملوغناكنتاههيكراشلمعلوأوةكاياكلزنولفنؤخنم

يبامصواىلاشَّتلكعرصاسrيماغاكيتافلاناونع

fو-ُهُكيوoياوغوك«ةكيلكلاب81نرف!وسكبلقكسيكنتنكرجاف

صع..سييرعشوتركناذتةتيك

،َّيُكمزايزية2ُـعواواعثةكلعجتوعيوشتيلظىما
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هجولالكربنوجيِّيءانمك_راتككجر:اينوايكيلعتينب

ل%*اّيتيليلارتكبتسعبااعتعرزتىميكوكةلووتلي

gكعت7.جعايإايؤمريبإهيلًايLرماغىعجييقت

رلكًارمعىنروافتمتجتسمنزفلةعاسالزفةكـايكتةؤفىكىسك

لَبتلريناير.لميقتيسيليبتتمربنسجيرعاشرمُّزك

جيوضيركيبيريلكإرييلكإَكإاوسميرتةنرمغكتتسما
يًةوالعًالوأ#ىّركيسزكلسالاريروأانيعتةْيَبىلPأفلتوصوكاغووملك

ةجتإبعمسينوصتنَّيَزفعضختجيؤفعبخٌترْيَّيرتاوريلك

2تإبيلكلامقيهنارك،هريغو%،لعسةبقأستشيبيميكتخت

اتاينيكب٤ةـيوةيكووكيرشةنتاريبيكوعض"اهنال1ًا%مولعزت
لوغتثروأةتُكةتير1عيايتfإهريتولزغت"بتأفرّمت(لمؤوشكايوو

rامثعولنيتعزلقتعتسوامسعئارامعاجاكونوالاق،لامل)

ىزغر،ىلليتياوسليرعاشتمتخبئجملاكين

ملسوغنيبيغي.ذكثاتدتميبإ1ناجيوتتوًادكبيرغ
ككنا.ىعقومولتكتىعكاشوالشنإو.لريبى6ةراينسيغأوا

رسعمنيتوكلزiعتسيلسغااسييك%غئاثكومووكموك

:نيتيرو

نوبايكتبيغةثجىلكثأتناف

ةبءيبهوتغنيغئواكرتلكشوبهو.

تابتب2تايبنوتقيقمريغقامك

ةكاساكلايُحهبيربـاسبروتةلاك

تلعتلللا-كرعاْشُرومغكونك(وارم9ypعص,ومرىونكفص

يثمخكسورى1هوزعُلوجسبكضنيررضحفصنكىرصلساوت

متامتسمصكنسوبلزعضانكيبرعىكانمهتسململ%"نكلاماكنتسيبوسعك

ُيةعسيوعثكصؤَّتكنسلوفروُكةتامى«ىزغنكهو
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يوعيغلوصابترةكريغيعرؤمفلكلاسُمئايلزغلولك

نارئًارتيكايبرعنوزروا-كختلئاسمىلاسيغالاغك

ىfريقفيوورعاكرولوغك-لومنأ.كتتكتوبميقعويكQلدتع

هرك"عروليبوناتناةَكنوبغرضييكناتيبرنجريعا

يوركيكيتومراعّبيزتاكلآعوبنيروف"ويوتيايل

مو2كولا.ةغجتإبقتوًةلصوملكتنةاسقنمكيرعاف
ةياس4كوعنكلاخبكمْيهكلينلرلكابيووسكتومكتمعنبكك

ىلمزنيا-بسارلااعنوكلاذنىيبانبعومُجيىونكدايإ

سمبورّرئأاهيلوي!للماينومعنـسوغال:لوسبهسمغ(وراك

فـيكلينلا-.يكشوأتكرامرضانينارواييايمكبعتو

روادغرينيلكاتعمجهوىوُكيكوf2سايليميتيمومع

..ريييرغيZ2كنا.كّمتي1شعلةنعانيادتبا

لبتسيكروسر»لرغ4*ةقومللكعسهرنريل-

جنيزيركعووتنfريغوعري-ةلابزتبغبتوقجسينيعلك

. - T ايؤَمَعلكغ ًايلالاzيكاحت تسمنيب

هيكيبلاغنكمتفرعىنارراك-

ةياعرلابفإ4ـغجاتيليتن

يكابيكلاوآيميكيجلبلاغك

هصكسعليلوماغرؤبقاكونك(رواممwمس19rكر)زيزع(يرإركانرم

وكيإنمسونافلكاينسنوضيعيبسلانالمعك
هّيبآوختىrةو-اياحث%هركملاوهكسالالأسم2ظتروأانكوتيهكا

لغبدعتّينفلايينيعرايخهيخعناللكيعاروهتحتمضنيعميقع
نابذكةككجبينلاوتسبى:يسيمةروراعكلوزغ.كتعةتيلك

%9العيبيمتكيقعيقعتسييعملِّييمكيكسيتك
ةْجحلوقتروازتقرّبكمىباصعريياِعوبغاشزوواحيو،همغا
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.اقيـككاغكلوفلكلا.جتلكينملكيارغلتلا

ويكركبحرم،لوارمرجيوكيراهنفلكمتئ1كحي

ةسييكتموجيّياّلكتّبعليبجنيّكسإ

ىلّلباينوةتيوىبةيباقعلاراكتعاسفيكاياك

كوكىرتامسينىتي_تتناوبلأتزافلكاعيا

ملاوةتيعاؤرومغكؤنكيم(ءامو.-روrv9وٍتتائنييركازم

هينكبترىمسس:مرك1روالييجيوإلادتببسكتمنولك%9

رماوالتُكتاعومومةرظلس)س:ئورغارزلاريىؤكتتو

ىوجلكبتلاوجزواذَنَغةتكسيرغتهيإرىقثورخلكحت

اّقمكعباثوغةرينمؤاكاكلا.َكتُكةثليتإلّزiبيةياىوك

يناثلالامكترابملالكبلتإ:يرينيوكبتاتفى:كـكلكوتنمع
.جايربعانتماصكبتfتايارقAمويهنا.هتلوجامعزرثغاال

معدكع:م4جورعشيالكىلا

كيبماومعيبيواغتيكّبدنج21كبايغُبِّيبيىلكلابفإ

لريبيارفاثوامصيويتيTTقريصمضياشوكرجتيدؤت

كعتويكوانتكبسكينأس

كحلارتتهرمعكيمكـتلكغالكتب

نلtواوغيجزماويعومم7رىوشوّرمنيرصا

غىقئوبريكبميلعتلل.يوشَّيكتاًنيقةايص

يفاعتلكبةمتاكغإيكراشرلضانرلاتينميتنبتىكنيا
كتيرليتإلظلضايفوصروايتنلاكيورواى%ينبيانضك

ىكيقناكنّمجتيGكوثرويغَءوُرئf.ةتيةتكيىمعاعزىجfرج2تع

ةلروجو2ؤافيريىرعاشلنروعىمتؤئاوجغئاقتاملكسؤن

روا7EEEEختعوبثنيوجوبيوكنايىكقثنثابعى4

 

 

هيمالس-عمجسدنهم.دحمسسهمهيمويميسممهممممممهبيهفمه

:بيجلؤمغيكنا.لريباًيوبغئاغلكترومت
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كييبريياوجنلوقي،يكاتآًايكوبيريلؤرخيع

ُهيرييّتغ%زيافشيثنيكلكينامكبيجعلامكإبًايبرع

لو2إليلوباياور-نيكِّككبجعمكنيكب

كتلملوعاْعثوغ2كانسالا،اتFكترُم،هئيجنلياينآف

رواهزلَّيِّلكل،يلليللايهعــكر)A74)4وهيءnouرلارنتمري

عزانتمهّكنتوىأَّنِإوروككيرإكيتيبيلZتيلكلاكيةواأ

اقييرسيتوضنتكييبلماثعينربك-جيبضتيليتناللك

ارعةيموورواىرئازنسوغاغتيركاّيعوبعليكؤنعلكلاسلسوا

ميكسمايناضيفىَّيؤيعبتميركتاهْييكيتكتاقيلك

اَيةتايكبموايكرتبويعواكميكتآةدتيابهمايع

tتكياصواىئازلافيلكت%مزننيياَكنآقجتايلكاشكتم

فــلئاهنلا-يوانيماثلفوتلجكتكورَّوكلانستيفيC1نَّيت

يساركتىغاالؤثكتباثوحتبتاتاباتكتبآووعاش

رورماضشايفساننييعتالاينكنييعاشكلوافسوسمليثكع

تيكيكيبلكنالارنجسينىلاًايونؤرىنبتقيعيتإنم

،جيتيفتكالاورعاغللا-هتاتكثوجييديلافّنصعرباجع

ككهرركإاولويالةنكيمكلانكستانلك

ُتس%كـيصنملكبثئfكتاوا

ةمجكلابنهرُتسلووواشتي

-- -- نلتاقعمرادجلكيورضباقهتهم

ميياكاكنـ1ريانْيَّيكي:يلي-
دحلفف"."انكاسعلاعتهو

اهكلتلنوحورلاايريتكنيالكل-

اولحيمكروميرمبرمي–مولعماتنو.جربنلكيتاع

 

 

- ؤط

عمهيز%كوألايليب
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rتلكريسوسنكأًاغاكيونَّيق rءامموـ10مورلاوسلالن)

لكفكلالإالاكتاالواذختكاوٌبعركفتوو.،يرومشهتج

روةعُتيرتمتنكتينيب«اريؤي.ىلكلايِّنعيت
معاىونشيبيكرواتTEzzzzتنايبواكنلا-َكجتساينيجنيالشفوزعاث

،لريبىزويىfريينزك،نب2نلوخ-ريبيوًئاغ0اورقت"

الورثككـنعلايعإلينوالييرئازخوو.بي3طونعالإكنلارمنانكناو

بّلويزيكلايروريبكرثىمريئّنلا.ةتُكةكعتّييرفرثوم

هههههمي-:)%48جرمغراوو

...اكيبينوبيجيغنايكيكعئايميكْيَج
ألكايهلا-3ينبتبةيواعم-ةريتكاضرثراكتبجعجساوس

اكراكازوربرمتّيليميانتنكايباتلافتلامكةكربهوكيومعي

يتّيكمسانكلانمنييتيتاجوسكيهسؤرتنفىك

.ةقيمعائروشكىوعاقتاقيرطكيتكنفيتقنَلوبقنَّيص

كنجريكريفiكلكنيبايلئًابابيرواىامىيايبضنتلوصف
(2 كتدكاطمfىfالدتستبعر:ى ع.بتتايجيمكياملكىلا

%الكنا.يتكريغتبيضكنعوصاوعيىAكنإلك

:هتيفكاكيرعاشلا-جتايوبعُياثعتبمتاكيتكقE5ةمومالا

- -- . . بـيّرظنثارخقنالورسمتشج

بيب-ارظنكيلجبمَّلَرنلف_"

كيروملاروباهلايوبيترت-%ضكبينااليخزكليضم

ربمك4ـجمسىارماغجنيتيوقنيبنايمرككليمج

نومترuيءاثكةرواوزرآريبعالئاعليلابل،بآعرجثكع

شeورغةك-كيبارعوبشمككرلاءام،م.-اوهه)باجص

يبعركعيبرلتيليريؤموؤامعوانيويكاعإالكملالجاولغتك
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هكينكلاترزجةلكيةريؤروا.ةكةكتمجاهو.يلكانيعّوعيونت--

ىلا(شمؤلىكذنيلوكورالكيكاورماغضنسوخأ.ةغةكك

ل%%قzzl,يبقاقزغو72-يك،رّوzzTFةسيسوعوبكرومغلكنا.ىعا

نزروابلإبزعــبجعللريغفنكسماتُلو1لانيةكبيمالك

كَّيرَّيبُيكولاعسمتعاكنورعاش

أشؤنكيراسامتلكرمالكلا-يهيرباتنالايميلأم

.،هيِّيُكرعشإبوكلريبتيكتمكلوزخم

اكوبلقأُلوكبصساربنريغاتغواعييكلئكب

ةّيgمولعلاترولو1وبعاتكعةجقأولعلابجواووليورينلامك

هتيمولعمليغ1ايبعَّيَّيزيريتوالُكلماكنع

يبإبثيكعكيمىعناوجيو--اتنصضُكفلكمنايجيزيzج

فتيي/يمانلورمغركؤّفك"(عامكمسروهروت1نرييتناريت"

كلاءاقتامامكسيريغيبغتباككهزغاولكلا-وُكةتك

نتارنيتنيثوعتكذّفُكورلاكلآمؤتةغماعدجفيعكلاو

هحووةئيبلاةلواتم1ملا%2لصاعترقنتزولكلاجيرعاشنأيمي

ايكلانأوكتifبصكعbلّلق.يويس4كريغتورورلا

كيفكورةلكعررررييراك)وتركغيتنّمضرشMللكلا.ىلف

يتلا!روسرأهوءاجيملاةكنعالايكرومانواتارثيكنومننيع

ةبلعجيزباكبيكبسكنل!إرلكؤنكوأسثومركت%متملك

يأيواوتfلايب،ورآ1ناجاورتifلاخكيبنيوكمليكلاخع

نلعنوامعاوقوzيrاتايائكاووألعصنا.ليةّييغاثوعتن4

يننإنناتومبةلوزيئيببريقفقلعتتتانايبو

هيرواقfريغتننكوليئرمروبىعنًاريينعيبىكريمأريبك

نلاورينألتاثrغببهويسيمىلإنلنام1ر46َعَلتنيعئاي

ككؤنعكنتسوغريةتييكياغسيرغناىجهو-يذتيرجاظنكت
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،هيِّيوشيبيبكلاشارلااهكراعمسكلك

ُلوُلبتيكسإيبيجاجتايلالاكتبإ

ُبdكيّكينّييعتةْييناعنانك"

كخيانباساناكتنيعاسارييكيبرينناىلاايوآ%بيع

يألاكلتةيؤتعيك3zك-يكيكينيغايتنثا

اهكالتمالريعنرثوجياتإينعخِّيكولةجيذتوساليكوع

حجننألخيراقتاتواىكيبوشغنكناتينب

 

(%مهم.رومرنلإتيو

جاتنياتائُييعُيَّيبُيينبتل
Aلوفوكنايكلا11ووانكيتيغنريىرازهكيلهناتودن

َّيُنَّيَّيَزَّيإُهكَّي
لرتخإالبكنع)%pانتايجيلةنسلاَعُتاثاعوبنقزكارشؤوراروا2كلاك

بيتاَّيَزجحبيعكُلوُرخنسوفوكيكاتنيليكيوخّيعي

نانوّيُنريُقَيرركرواهديوزف%جخ%فّيرينرينك

ككىكرواورينصتناىuسملاوةناييوبرثناوقًاصيكروالك

(ضكنابىننورواؤلا،يلراميلرمزلكلا.ل2غيمينغلاب

رواُلؤب%يغبنينوكايصنايِّيمتفيكي.نيقإاهنم
ل4سكعنصتوجنلراملوريفوركانماما4لمألانيباهلواbfكتلايخ

تيؤصتفيرثجحلعنلاَبتقؤمئأي،ضلوتسوربلكةبrبلِإ

تماوصعيبيبيكىروتعيلكتإمتككنلاعتواتإنعكمجب-هت

-بيللوكيسسإيببتtrجمولعماياسواجتقاعيدت

ـاهمويةتباعوجفيكبلابيكلاتانايبتيبوميمقكيكعاشبولص1

بسنوابحايوجعكاخل:لوتعغسويةتسجوزتملك1ًةعونككنإ

- مكلك، بيِكوغييبيكلاشياعتايجبعرممكجكحاي
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ا..قّررينمfةرونيسلكلارايتقاربع

هجتتسايوايجيلrناكزوكاوكتم

بتايكيحيوبموكغنوغساكم.....

- كَّكككسعهَيمعنم

كوكيلاىكربوايونتاتثع

نييكريمااققلريبالألهومّيجرمهكم جاتقوىلإتالاملئزغ-يكششك:ربعاظهومٍتيرجهك,1

بتارتللاوممكتسيفنإّيكلكاملكفضملو

.م7تاتخمكيوىوتةريسوملا.

يئكمضتالبعدتىّبليو

 

 

ةغتقغلُنِّيىتيبنضقثبع

يئيبلكوتمجترمثحاترودلا
و1ّلمزيب)عومكعfرلاوةينآةريبكممعىزعاغنبتي

لكلزعربعسمضةسباينويبا-بتقو/مولعمنأايمويًةـيوةيكو

نييريمقرلايبسخ1ونلني2كيللنسيلر2يتانزمري

ةنرَّرغاتنيبتاعيقلكلاسّيكرومغولزيؤرلميت

روعشوبولطاملعتللايخال1(ًاسوواقتربيكهتلمبىتبيكتكيرطلك

تانيوكؤي1ًاتغيمايريغابيلاطمكبسنلاكـيةْيَأووكروأوو

يانلّيريىتاوكلالريبةُك!تيكزكليتإنلافيتتالوس

ْتبمُتعركيرلاًالكس%اخيوكو»اتنرواياضيينيبلوغ،لاج

فرمهورذتترريتيٌرَّيزُماتتروصغوالكنتلُظنتان

وكبابساككنلاوآلrذخيعاياعرؤبيتّرفيؤّرإلاجمتيتامامت

اكيريطعيلريبترإ؛كنأغروم6لبقت-اكrىرورضًاتيكيمك

ورمعتلكرغريبميمسا.يلاكيجريةتككتيمبراتررك
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rتاقياغّلككتسيبكيابّجتنيمبلكلا-هج-هرإنتبم

ريبكeرلصاوبيرخُتَلْظُتـايبواكيِّيسمّيايتَّيعُي

ىركروركتt:ابث2ترااشرتZاخنإبلبزنارملااهَركفتيرارواى5يكويًا%

ت14ُتالاوهيباونتوبييبتي6و،ذكتيريتسهةيأتعرف

نإئؤتلرييخيمياروغريغيمعساـكتبترركسعرثامك

%3نزكليلنيكلواطتضتلوضا-ينوت،باقعليامك

ىلا.لريككسمضانكلارر31ككهرربورنعمصكةـيثوتوك

لسوراَّيتMنجيديايكابتيلعيلككرشبكسب

4 ىريَّيعّيسإ،مَريِتجلاترينأ.بتىروزمىر:ةُكات

يهوبــام•اعيكركب6ىونكرثرواىرإ1ّررمرك

لككسومصيرجرملصإسال12كعثعترالوىلوةمجتلل"

ورتةرإـكرمنالشيه)وةمكئكلميرينتعنيل-ئرب

عوبكتيك،يناروايّيمكييكتبروايفةكريغ"كينوللاب
ىلك"ارمعةـنجكةليُكبتايكوجغاغكم،تضتقمةيأ

نألابيرواراقيامستيرمافىنبمليذتاهبةككس2هر
تيياهوسريبةكيكر،ليذتكرهوزغم،عانتريدتممعال

عارhعينمومّليىريكينيغيكلوضأبيقري

جتنَّمؤببوبونلاستيغريغّلعيؤمروابتالأاعتلام»

%ئاعناهوووعصلوقنةثايقسانأ،ىن:اهص,قرخا،ىزفن-ريذاترلي#

يمقئجس:عكتعتاشوىلكلاذتختةنكمكلريناوروزىيلام

ةقLعمة31مورتيمةيتا،نوتIF70ققتيسي:سوباقلكلا

ررر"ري."ـييوخيكلا-بيسوش
ٍّيألكلاحررَكَعهيرمعمكميمصلاقِّقكلبlإلثتايرياو

كئـشكطـلايثمةيتTTهيكسايثام1ىورتبلا

 

ر..."ي"Tجتقوًافيرينيتنوعلم
هسراللوبـهرt1بةيرييغتببيلاس»بr=تنونعو
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جيلصمتّبع»لصاووُرَقاروارعةَّيرعاتنيتكمسا

ميخاةتاغنىلا4ـوجةّيُكولكلاومهركيوااكيباـصالاىنم

سومأتاؤاولكتايصوصخ%1.ءاّيعيماينلاشمرخك

اكنلالكسلاكبواروالكُتركبتايكرتغانتىوّرماهيبور2ـ

لرينبلغيهسابتKلولاونكاتكعكججعسينرفنيقأف
ملك،لريبىلااهتتلويوصتةمئكاكزلكّنلاثايتايحتاقتيّللا

ىكرتث،عنلاهياسابتحورعلالطعمالتاباحاسواىربكلانإ

- 3 - بّبسمللُييبوااورنأكعت1ريلكرعا

لإو.اتوبايبلريبتيبيريءاثغىِّيرّينيعاوايزم

ينركةوراصىيانيلكلاوريعتارخنوااماعبيكبُيكك

ةتيلرعاختيصلُنِّلكلّمعيلمععورةفختينعتوCرفي3اىكي

عفسمانملكنزىواللايوككؤُتصر4سكعكعك

وكيسكعيلدتىكيبىرعاثوقلعمجتسيبكيبيكمل2ًةبيبيعشر

تيفارواتيغُكتيرخة2كلكمننأةرظىلااروالاّنقوتيكنايب

توتشَلزنانارطُيمرككلا-يرلريغةلَجيضكاملكىك

لريتيموصللاينالكنلاىأرونيرونبكيبىرازfكبتـلازيالاعااكا

ـلرييذتنللاعتوكرقفماعىللايلوبىكنان-بي
ملو)بلاكويتوسقلخلكسخيرو/Cلايتاهكبلاضنتسوا

ةيصننورخيزوو-ليلريننضةوىكتلمشكيسورهتحسمي
هتم:ركيتروانلارصوت11نلاووكئلوأاوغلكلاهولامهالك

:لريبيرختويككنا.يكًيوجكاش

ايليثكونئلوتغبنيلّجسمرونّتَبـلكاراضبجرنام1

ايريب4ـاسايسوسي:نينق1_2كرإكتسينكتاو2ثالثب

يّيبيَعويلوغتوي-جينتلاميعنتغيمهف جمار-رصي3

يبيبئيلكلُتتازّيروخ_انبايكبنوكتاياغلإىكت

م2كأ
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ةلاضبالكتمبليكوكتائانباربخبيكيك

سافلمتجازكرمنياكيمكبكتطلكويريبرلكهمعستمهجي

ةتنإ(و9)زومخ81راينازنامالعلا-ُلنإتوألاولؤُتكريبءلثمثعيرثثر

ولريبرثكيوالك1وميتى3ذنرثواقت-اعت،يلاعرغيغوا
لوهألا-مللانتلعملسلسMكتمزاطفلكواوorبيوقنوئكيرالكَلَبو

2كوجرلاغكيوتميوقةتواىعىوركاةعورمتتىبيالليعاخك

كنإزىكوكواذختملاعكتيىكىكاتنواىزكاهو.ُك

كس%ىةغتلابيرعاخكترثاةتغهوـكتُكةيكيساثنغرمسهكـس%

وكرتا-يرييىَّيوبعكاخريباتئالكروميقتىتلاروايىواقن

ةبكتروفناصتمركاكنلاوجىتيقعئاعتتايعاغلّوعي

ىمتنتلومخا-افتثوسيلوبلاعكتيرثكذُتـانُبباراشاكعلا-بت

زوضنلكمزالكيتكزكاقتايصعلاطم)ركتاظمكمنّيياهلوماخ

سببستمصانالعلاى:ريغترتكباعتبال

لكزغتةباينسينجبتلاُلازfعي#لريينزغكقفنصرجبةتسرثُك

ىكز!يرنانكون-جتسيملىوراضعنلرالكتفنصومورك(ب/3

يكَّيَزَّيتبكيلكريغنتنللوضأيكبيتايلوغنالا

ىوكميمكرت،1) ككيواعمزؤاوتابرباغسي:لوئ6ُةجروىلع
هجو

هجو

(0وهو

روإلارايب"،تاتحتنايرنمًالكلزغبتاييكاثك

كيعوبئاغكتوم%واُق6ولعصكنر-لريباًيكبمينكلاراجرت"

-يقوبحلاعمٌرزعهواستبسيئرغلكغا-ريلعاوييُهُكوللريب

تايفلنوازناينوصعيباجيك%سقريييبرغسوانأاّنلإزلكيتلا

ةنسنبكلتبرثأابيرغنايبالتبمتإعّرعيذتينغى؟لايخ

،يكرعخيكلابيك

كوربكتلوتُكينرـاتيكيبىفو2كتكتلاوةكوج

!إًاّبتـّكريلريملوؤضلآكجُتّنأكتانكسولضبمب
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كةتبكستيليريكيليكحلاةكومنتسلج

ةَّيكيرريؤمبنينزخآةتستوملسبَّيُكلكبزوريك

عيوؤنياتيمييقتىمّيللمعيعَّيب

5امنياىازروبرلوميمرؤبويك1إ4اعيكيبويك

ُّيأتينيّزجَتْرُيؤمكريغخ

َّيتيكاميونيتيب!؟َّيكيمَنينتن
zz7zتحتــيحيه”ـثتسكاب-يجوه

لا{ًائيشيَعمبيعّيُرانكوهياكغونيعرت
،رتوالعغم2غرو,ةَّيتتككشينوبيتّني

فيكنجرحتيُةُكيرمتتبمعايانهوييييكيف

،2%صانويليّرسُتنلطيِّتَيتيكب،اعإإنوريك ىميتالايخةَّينف،يكرِّيييررِّيك

،ج-اتامامكرمعولينككسبصعصعيو،يشكارعيبينُيال"

ابزعانتنلكا(ب9ُهلككـةكتي12ـيوبرتولثمتيارللريمسيع

اعينكلإيككىرجواتبعويلعنييعرككهتاسجضنيجري
Oy

يلاتن)،(لاعللينيعنّيعةَّيفببركميضر

ه،زيجيمعيكنا

ةليَب،ت-يننيكلرويايككركإربرمزو

اعازيببارخومبّنـبةغيصني(روكينوي
٦-حسمح-سي..
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وجنواباسسيصٌنوكرككزللوهتبتامتايكئانب

نيبرتاتبيتكتسووهلعرطسانيم:م11

يلوباعإىكغىكذغييج

نركيبيكتبحطبضإيبانألاطخلكـ

!لومَمرجةتسوع44توةتيرقت

ميسصّمتامعFةتوُكامشتيريحملايتلكواس

%3وهسلآرإبس2ـتامن2ـيكـوميك

ايمتتgككاملليبهكريسلتقام
ايك14يألكلممللاو%اتليم2كتلوملوي

ميييبامعنيكنااكّسومعءاكKهتوعاغنمتيولكى(لكَّيك

يمىزيلامكلمنلاسيرينلاينوسابايجهتليف
%إgينرضال،(كرواةريحي7،هاغيغنبArَنُلأاومقتقرغيىوروالا%Aك

%ناىوبوتسا،ىتاصناوات1ىريـيكليعورجّوةلماكانالوم

تشؤ،ىو4وووتنيت،ىورلاةرولبىشبلاجهاّتّل5ىإكميج

اهنألاهّيغنَّيكاتيإبانلكتباروقرتيرإكويفوىوتك

،ؤتكؤنم،يزيرت،ىويرّبرونايلالعسيولعغتايعرف
رواكويكنازكمهعيامكيب«ًايكيتكتبإكرعغيسووُنكا

يييي-،هتاتعوعايعلاطمويلاسواجتيماعلماكلا
،ىلاعت-1ىلاعمتإلوسعنريكعتبإباتنيةّيئبوعشكعرؤيليعي

عكلوةيلاعإبت"Mىلاسيلكاريجنتلاتارواتكَبِّيٌرّوتورك

هخكبماليلالقتنأهوكتيرعاشنيكرواريgككعك1تمrصتنا

ءاك4ـعيلكيبإىرخfرك،1نيبةعيزنياساياهوصيسي
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بإلاوzلإ

59,sهيمملايمه»يxه

لريتقياق

 

فيكو،ريبةَّيويبمكلاممكيضيثُكَللكًاتنرالكمت1

ايلاةرك-Mنريغتعأوغنمريبيإعفر2ييكبتتانىاكيعكستملابتر

،ليابتعرلاماكيكَفتيلوؤتعيبعرليمعتيكستلينر،ي

ءانيملاهيواروع٤ةيزوع4يزفأجيرقت%66لاروابييغتوعتءالكخص

تإلكبواقيلكنغلك11لّيغيناباومروةّيزركخؤرمرجت

هيسركسيلاكميتيتوستلقةتينكرتاللابىكتام

هسؤوعةكلصيسوليكعُتتلفتنجل:سوعناصكتاوصملكب

اكيلكيجاضفيضمسوخيكييذت4ـإقززعيمجتإلنيلوا

ايب6غوزئافلايرجيو،يزاجزنوربينمنيتروا

َّيئاتناهسيلدا.هجإبحسنتسيركووورار6يهسيئرو

َّييتينل،يريمّننوزيميّي:ةعلقتوصيغعملكروليبوبابنيميامكوا

هلكوناكنعى1،ْجيوردنيكسينايغتبيناتيب

و-وجاتةبولصحيسمل2ـتميبيتعيفيف

رعمويتَّيُمتتيّرغنوينوكُكيعايوسجكرمغتنُكىلع

لص"كاقشاuىواك6ناترواىتةياوريهالوتييبنيورييب
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بيبسم.كتّرفنتوجتباجكينيفلتضمرخأ

:رساىروتةيئَوكاتومنتّيزفلكتتزّزغعسينعلكبج

؟َّيغييرصَّيعاوعونرُمهلتس1ىميقبفطسوتMنايبوتسيل

ةيلاكتناقيتكتتايرظنكيلإوسوااقايلبيرتتبكبي

لريتجىمسابىريوورو،يريكيبسا،اقعاّبإارايتلاليقع

راكثاكلاصقاّركريتكقاببوعضكتكتيضكّنرللميتوت

ىمىثومرمتممىلعرصاثعإككنكمتاسةرغانكلووكي

يككمموبعروابلقنالريميركَتعونريقنعكلريفتةنامهرُّدَعُيغروو

كيناتقيقجقكهوابزنقألانعروالايخووAYَكـيوfاريميتقولاتايرح

فلكبواختنش1,تلقرتلجتياعس..اتسينتقلعترك٤ينلصت

لامكـكتعإككسوبكبوبككسعابىبرواىورم

مكفلالايباهتامfسمخثابيتواىاورارساَفوكذكبولكات

قتةنلريعيالينومناهواارلاكتارتامسالكتيموتةنسىعماكاتام

ًاكوريككواىرـَعهاشونوباكىررليكونااغنلروتّنألك

مايونّيلكنعرثُع

فيك- ر%44عالتعابجوبقايىنفلكبلقكتعلصاهار
6)اريولكزَّيوناكناتالومنسوابتسّررورضلايخالكبراقأوألاجتّلتمع

ًالماواذختُيناضينعلَّوِعقُيرقتلَّيرهمىفليوُناك

ِةُيايغورالجإكسييملعواكلييككاحُيكاكتبتسومني
يميجكمتيكاجافلايككواوة2ايسوتعمسوgكتسشعكيهو-هفتك

ةينبىكمنيبتُيُجرىجكجكيزقلّزوعوروفرؤبلكيتينب
aممصالع-ليريةكربيبوبنلايورلكبلقأكتعرطميككـلكتُك

ائننْنُكيوعشُكتشُتضتلاىعيبيوىسىننجت

لمعيأنمناكرحولكلوكنانتكؤملسكبرالما-ايوجكساكُع

-لريبةكاعّيلولاهنورضك
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يعأللكرتتنتليلكيىعيمسإس1كيلع

؟امهييحوكييحرسمتؤظنىمسيـصر2ماعكوعناليلMّكوازاك

يماهماكلالاوكوا21كتهتيماصتويبلاثiىمتحالاجنكىتاتتختووخ

يكرمنيبعارصنالعايهيرارfكبتتقكيّلككيكل(1ىي

انحرشلكلاعتمويئرمحبعيعّيورج8يمسارواىثيتختيك

لكي)69(العكموكلاكيغىقاٌنتاكوليكيمورهيىليوارfكامت

.اهتلمعنالفكلوراوهمعاصروا(لوساميترئ0تصابنلايلاوكلاي

ُتمإكظنيطقنةلاقبيللريبسورَعنوالوغشع2كلايبيبسا

ةضختلّوكركعنطئكملاكريزعفكوخيبيتقليترفنىمريوعغ

فلكلزنننلىلكوازنًاعتىوستيمًاَّقولاتغاتاياايكك1تبىكوك

ةج»ءاقتلإلاواليثي

اًذيراكثلصق1نتحلاىغاعملككواكيبيكىواز1ك

لثوعــحتهتسابجيوسيِعَّيكتيكيولاملك!اكيىمك

كنيركلماعتايفصتلاكالغُلَّيبعورغييكةلرورسوزلمع

ةُتيبتاعتاوىئاوقألايرواتالاصعـكاقتيتورضابايلابي

ككلأسكناتوبنروايورلاَّمتوايفئَبُييروارمزلثميس

ملاراثوهياياياهكذنتاعامتنوزوموالَتعالطكبلقتنيكلع

زكينغتوىئايوكايناوجضختوجومىيشبeرصرورورس

ىكوزمنمكإعنإيركاذتُكٍتعايانكمياقوكلامعق1قاعبرمكال

سيغُيغتـمكحتيساسrىرينلكىزّيغيوإتالايخلاكينيع

ايببتيفيكذيللوبسيخستميتساوضكيكبيركؤنوك

نكمهنيباختأرواىينياتيلخت«تيمروتللانrtرواتيوتوكش

يرتنكتاسلصاىلاريغزتيكذتكتيك1ًارخُترواىتنبتقيقعتوا

نلاتومينيميقرضيّمكًايةتبكرغيرلاىrكبدـِّيكييغيارسواىلع

لامعتاالتالايخوألاغوىلا-هتماعتىfMكلاريِّياصؤكروعش
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ريزوفلككبيبرتوتمنناتدمٍتيذلوضلابجاوبتمقىع1

لوصتبيكرغواوعامسلريبعورفلكريغفلكيريسا.ايرللماع

فلآوكبيك%قىوقنـىتارييبلعاوعرمتيسيعْيرّيلقعناّيلك

اكساّلعلكاذياىكمبتالصايكركبمكلاي.يورلكشاتكتـ

جعمبكلككأتىكبيبساغروأبيك1.كلسريعازتلا
نi%ىألاغاتوايلاروااتإبوعبُتوناككتيافسأرييبسوي

،نْيينبىتييبيلا.اكيملكرلبيكانمهيناماكيبينقت

كننلوفأكوجومللوينعيضُكقّيوانسمئرازن1يريكلامج

قاساسافن-لوآقرشيقرتىكسيناتنومني-ىلكمتإزاوآتالخك

هينجkتزفكمضغنرواتعبفيكمزلوسنيبلكساهياسا.يو

يتلاحلككتفاقثورخكمرثأاقلريجعمك2-ايلوبيراورلرونزوريزنوهل

َلاتىنايتشككتارملكسا.ىّكَنأو1ضِئف%18اوقلانيب2كيك

رّبمالعوالارسنأسؤمءاغرواملاكسونإزتعتلكرايرواىو
«يr4ةكسو«تانأووعر1ايككسورلرواناعورمنrفلكعآكبتككر1

.-إراتfزاتى4بواورلاعرفلكلوأإرiىرسورىلناتومنمينلا

تيبلكلوينلاكرفغطقنتارمثبقرتفهلاكالاببسانمتايركي

رطقكبوا.سيعقعكينوعنمزلاكتيوتوي.هبيراكاراغىي

مييقتبثلأزمفيكلككركوعيغييكايرايبسادت
ىمكككالبيرقتللزروابراك-سوفعسّينبسينغالكميغنتص

-الماهككـعارز

يثوهكرولماكلسلاجعاوم1ولاك14مهسيسقارواتثعزلك

يتكبملىمهني4قرتولا(ىرماورورواتيرييريجولاكبيك-سعرلكايتغا

لككتاًباولابواةكسهكـلاوكيلاكتيككلورظنككعرفلوأوو

اتلزفاشليلوأروتُكـامايكتينىيقترييذتيلوك
كينكراغلبمبركاكريرلككلويمواككعنطلؤوربيبإسا.بت
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ـبياكظنطقنkسككرام

بيوليكوالّوقلعىكبواليزموصعبساَجاياليج

ّليينأايبيلليكيجبّيُكظتنممةئممجتَّنيقتنع
ملاوانتيكيتمسإكنقتصري-بتىتباكوامعتلروعاثولا

ر11-ليمىمريفنلعاؤرجةنسوماخئكيكيَجينكثايدلاغ

سايكاةيموراكناَوَنكاعيكهيبكيتياكناسملاش
لكايلعلس)ىوكيـ2كاعإاكسيغهزارملاكبيلاساروا

ـكـام1تاملكلّوعأيوضعـيكلقرتلوالُكانهربييك

وأريمالكريكًرظنيوانككلجهيواسوابلاورعاغليرظنلالإةرورغ

هصيـلاغسعإكككسويرثلاغيفوروغكيكوا2كياىامكعاو

بيتعلزورتيلاغرواىمنيتقيعي.ىلكشغيعازتعا

.ىلاوبمولعم

يبجتبس(4كعاشنُهسبةيكوكوسيكبإنا
اكلا.كوايبيللثعنغجلريtىتإrعضعقو،بتتكعاع

،اواريكنلا-بيكسلاوةبترصكؤنعكلإ11ٌعئروابتناننّييغم

-لييكِّييبعكاغىfنايراكلارواي٤سارعاشبصعتلاوسواواو

بيةتمتيميمتيالا-لاعورثوعدثرمعلاريبونزنيلك

،بكاتعزاّيركرييمولؤواركياتيبنوكيوُلي
ءانيرسيلجيبوروكواؤهىتومرميكجوdًالاتتكاكسلاورك

ةجتنملاوكنّبكتلكّلمهيمبيانككوماروالوولراكىرابير

َكتعإصكأليخىعيبواريتلا-لراكصنوسثدإسيعداخي

بيغّلدتمتناّنيبكككةيوركبـكيكتنإولمعلك

ضّلسو،جتسةكلينأكوايتييكسوم%ج،جعنةكاكيم
لمت*ءالكواجتيريميك،لكع70كتباجاءووتاكًامجتسوكعب

.ككيىلاتلا

ىلا%
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معوبلياكلا-سريبكّيوبعئاغراكعومهسييقتكلرش1%

zzTةTءلككطبrانلُكتةلكععوبع2كمبكسازكءاقإبيري

كيبماكةرخ1نرمرظنى:تببيكهوكـلم1reُللاكبtغز

كروعشنلاننأعوضومM1،ّلكبُعُكاتريروتئّيعليجيلك

ةنَّيَزعُتركذيضتيماتكنوعيبعكلا.هتيرقىمهاس،اقب
روالنورخؤوورس،لكلسولبتسرىتماراتيعكرقرحؤاغنورف

تّثؤأوون10ليذكنيبضمبىسيئزغنتليف1.وزعوامومع

رعاثرواريرءاثبيلسلاىفهوركنيّبتيركيتىتغلفُيروا

عي-8ككسيلهمنهتيجاتلك2و4

يزرناكورىَكبجيةتوبِلعلكّلتبمريغّلكسخيبيعورث

ىجلريبّييجكعزتنُكزواتلبيكعيبيرييلريكقي

تبآزتيناتنسم.جتلامنيمّلكتلييجرينلاىمك

ِةَّيناضيفيتسومغلاَوَقرواّروياقةرثرىمالتاللايكتعزم

كرعغناورىماعتفطلتبريغاريشَّيوصتلكنطنكتك

يكزقانثابيع،كلتلثتنطفهوجتإ.ذختراتيكنتينغا

.ككةكوبرتغزبيتيغاوسلكاللايضباهو،وتلللريماكاروا

كرابتايركتبنايب6كحبكنيارونةنسلزغيليلوم"لامجتا

رإًاريحبل32كتكبتايتكتبمىثارواتبكأىملاعفنإلخنم

ئنكىمريفخوك%يلوؤسمتيغاولهوالعككتالايننابجككسابع

ةيلَيلريبسوغيلأمىكايصعيعوكيريجوسوااهرث:ىr(نوبع

امَّيربتركواكسامكانأراعىبَعَجهباشتتىربك
سنتاسيسtتعسليربا.ئيهىلإتذكتل:ىكإ1سيح

كتبسكوسلا(يًءمجنكلإقامُةَنْيكةكيسخيارواكتولوصيب

بءافتايابكيوزواغوتناسبعورغكضتمكيرعاغهبش

كنلاهتبتإاطخلؤيتنا.اكةـباعابكبلقزرعاشبوبابغرعاغ
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يمباتتكاعإانكهزنارملااك1ىميقرتلكوعف

لاتسرتلايكذكلريوسايصكوألاوسوطفوكعرثيج

سم12اومعتاوايالئاوايياثريلكنيكيبلناتمسبعجع
ّيتوبيجنراوبحراك/طتمبقيمرتوعيويعارغنيبضنمو

نياكنعلوضفوكاينلاروايفنيتيكلايخلُكرازنةروانم)

ككعلا.جعييليُئلتاميشارويبيركتبسيلولوسازخ

هكيب-ىك1،ويكـاتلالوزنAMىكالاوةيلامتالايخواىروكل1٤ر04:لؤألاغلا

لايككعاغراكيكوجاّيلمعنكرنوهول:تانبلقةل٤نلىجيجك

هجتإبضكبالقنألايكنلابجل4س1Zكعللعبيجيإاتويب

نيكمُييىرظنتفلكارلاوقزروابيممضنملوأ4ئيجكؤت
؟رتنiىrعًابضنمسوخاكسريجوكييحوزكلكغيتللايفئازًاروا

يتلاروبعوكانتاهوهتي.دلظننلكفسانىلعوشاخوتيمياهواينوك

كقزتروا(وكوازت14كلاتاهورّمكابىهتكامسلريبرُكنكارضووجوزك

تاماوعهورلَبـبيبى1ضعىراوتيلكتالايخبيذتامكتيك

عاشيكتنابّيتكناوجإكتجهبعكبفانتلكلاسوا

جتّنلابمبتسُجبوكىمَّيروويلهكاركيسيعاتخم1

ةيكنأتوسيِككىلا-مبقتاؤبنتبيمَّيبعيمُهَلاؤىجي

.س4"كعكتشوحوريلمنلك

ايؤمعيغؤوكرينووكاجعتحيسمقلوعريغيؤافلالامتورخع

،Aلكرليكماملراسي:لامت1سيقنُتُكْحَيانعوتايبيغ%جعمسيف

لrةَّيتإةلاكولاويإكتانايككُكسثيوماغريةـعُمُكاكع

معكنيضكلاش-لككتبماعتمنيتبولكاينلكربتع

همهصعكسوريروا

gكنكتيكاتكاكذنلومنgكيهوزعاستًايلونا

يولكةثاووزفتست:يمخrّي36رْمشاتكفريبك
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(ًةكامكيبأكشؤمؤكينيبهجتاّيابسغيتوجب1يغلُكح

دبٍتقنسونإبكلfلةيرينممع
بسانمام(نيًاتيلوباي (يكوو

صكَّيعتتفقوميقُيبجي

y ليبلاتصوصتبيثكىو كfّثويكل

م2كاايعازكمثةغلكتيوكلائيضيو

؛ْيَنويليرتكبيكرييغ2نيتيك

باونأ4لاثمنتكشبيعناونع8رجتكوةبيك

هويِعَتّيgمتةُكِّببلسبننامنرةجي

يُكيجتنثترواىييتيياثبيَكباتك

نألابنلرياَكبوبحيسورلكrغكلوراوو
ىلايب.يب.م"صص.م-ب-–ة.س..ججـسمي

َّيغتَّيمسومك،يليفرتينيّري
(م4ُتننبإولكلي9آبتىلعنيوطنئًاروكي

ديعتبيىنثأوبعبزخُيَّيِبكاكينقت

هو(6)كوجيتنبجوزكرمرك

اياييريكيبعجتالويِّكبيرخت

وريمهكلكتنيزعتكبزوينىقبنركيم
يرْيغمةككليسكعيياتيريتناكريملfهحه

يس...معميةَّيعتَّينفجتنويقينيكاي

كتيرلااهكالقَّييلوُعزيمىخيوريبك

ينقتقيكىلريبككتيىألمانىع1رورشك

ُّيكيتةبابماشغنفرملعبنع
يُكنئاثووركؤومجؤيوىمُيثبهولّوَمُت

«لقةّوقُتلاسيتيّومكيبيورواواهتنونعاتسيتيبكيمس1
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وريغيA1ّلكينضرل9لي{كساوْجتسكيوكوا2تنكليئ4نيتلثكهتوالور

نَّيُكبُخككىّيختكنيّنئتيغيإروابتاركيرإرصح

r4رضاغجتنككوولأيه1يواجعاملاوكنلا.ب- ةَّيتلليكرلو!ًالل2ك

يُلويرصحكعمازركقرفيكتييئركيبواّلكيغكتع

راوروزى2ركتوقلتلانتعإّطُكَكترُّيَعلاقمر٤لؤايرئكو

ىكلكْيثجاكُنيمسإكيامير-جتإبليبياتببسوغوا

ركؤمبىركألًايكيرونايباولنأذنمىرازبعليزتيكىأل

.كلميلمع

،اهتلإلوباكخارواُلانييعرتيعورثيعاخبيحنتقؤف

اعيغولكوعاخورئ1كملوهغابحَككـي2اتدُتللاانيرمتعاىعوو

بتكبّرَجُّيلوجيكبنفايفيكهلرواويوينتييزفيكنات

آليخجتاكيكعرمقلإقونهتقحكعيروستيؤصخ

َكترُمَّنيغيعرطسالاصكةغرفهتيتالاخُيُجاهوبيسبيرخكع

بيَّيلاطوعنإناكرثُكرروأسيراوبع:لاُلِّمزلريب

يالمزنلاتنلارقتاسكىرمثمورورواروزتاباكرسكسمتزئاو16نلا

لولغوالزغنمينبقرتناكعيقزجعتىيعسيوج

سكىرعاغيفاولكولطمهريغىمك2كىكمنروجليكويبراشيو

ككيميبعىيةتانإنلكلسيريّبت.يِتوَج

قزن.ي2كنيرِّصكّنتروبوةيؤ:ىلايع،ةنورقىتيبهو

وجكاغىكتوبيكيلويإسوألوغنريكيريبىرياونغريغبكلت

يغادتيوفسماغرك،يكببيماتئيربيخت.رييييَي
تووجلكنrوككناركؤيبـلصاصتمطتغمعاككبلوغ

يقتاعكملاعنتيانعسبضغباتوقىفنوكلابسوافيزنلك
ناتوخرارق،بي%صانكنوعييعغيكنأا-يتمي

ىم11،ثوركؤموقتاانتعالانتالخورمنEتبغنآتنّيع
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لكنايقتريسجبتاوبكاغيعربتيكبمتنكينمىلع

وعتىركيكتسيلوعيبعكقرف.يلاتسيقيهناقىجك

(9 - ىمرم. ريييوغيبكريَّيِعجكاغ

م2س1وسوواقيعرلاوحوساوحوىrىئاث

- ُبهبًكاكىكوابلاينامُلككو

كبنوسديلايكتتىيزكموجتتايمكبايكيكوكلو

بتتونتابىتجوتتتاجتازيبغرينَّيضيابك
تصووكلنوصلكنيثالضف

ينتلبككك!لوبسواىفو

لسيلؤروت:بتانتركوز_ينواع1َبىكيرارق
2يريكهجوةسيقشعيتوكوخاكازنوجلامجلرزألاقثعتيؤرتف

,-كـنومتتاملىكيىلكرغّلكمتنيمروولا

ْنَلفنيتوملكريلومرآ-رياقققثتايلمبمبلاسك

لنر.ليسيرعغلوقعكبيخ(ءالقنتتوالوريوحنلاهانّيخ

هي.ريتومولعنونكتعزوتيبيراجتلومتييهو

كيوبياكيرياكنلايِّيهلليثكلاعسومئازُي
ل/:ايتغا-يروختيقبىتاتوازتLعةرينيسيكنيبعاش

سوخاءكتيكجليكإزقبعقتىبغرواىع"ل72نتظيقت

تيقو.9اتيصوصخلكلاله:لوأالصعايواليكـكووروو)4اكنلاألت

ُرُكارمنمرونلرينرجبتغتعإكراعتمتFاثقيفوشعلكلا

تخيرايككقب٤تا-بتلكيغةيمهتروصليوتيكغراتلك

،ةتوبلرينسامغنسبزوغنيبلقةهوصتوماع.ييِكيغئاث

روبغنكْيَلكنا.لريبقلعتتّلاسىعيبوأىامريفيللراك Cمو.ابا-ابييككؤنمتييكتيك

كــابتيعمجل:نمةخيا

 

ييحيو
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بتعيلنالُيِّيا

،9ئاتنبسيكـيرايمك،يئايمكبتـا-،،فتالامك

،كلاممامثصاعنبىزىلرمرمنـصكتاشرىجوت

ىكيييبسيريضرفلكي
31•*•ج-.–رة

تيعيخلرُيال

بتكيلr"نصةَّيباكساب هحم،يمهجهيف

كُيي٤ًابل3ةكلمتبrزيمتىمرنكيتُيو(اففخيعوالورىئافزغات

ةيgكلوجتركرش%=7هو.بتتسايرعكاثيمطiئًايومركيبعليكنا

نْيثوجيًةَّيُنَّيطعيرثكىرُيَّيلfيب

ةنسلوغعيجرهييحوسيِّكَزيغايخينريبةئكتبمسواككويوري

َةيِّيَبيِّيَّيَبانواراوعاعسىرازنروايلاييىمسكىكي
ىنثُمُكَكسوغأليعتسإكيرازابحوبواقةشتنفوبعك

هجقّتُكلايجتيايكلككفاغناىجؤف6نربيىُمُكينيع

ناضنومركنلاهبيجعسىكيبمكسولابيتُكَزواسيتكاىرخت

Jآتوعونروالكك،قفغت[رمتجييككاثاعوبتُمُكاَك

ابرموطتبتنوبعوتّيرّبع،"ىاراماروازتُعنيخLعيروبيش

كينالمهن%زغنيلبيكمعيكتقشتملعتنللانيتوببيو

"ةاييمجنيكلاثمخـيكذتارتىوتبيركنu.هعىكيت

مكعبعراشمىالفهاروم1مكيتاَّيننكل1رواوكتوص

مُييوالبوكيمزونلاسكمكيواثكُيكنكيبيرجت

مككتيقابيبوكلخنزاؤمجآـيبرن،سوزاعتكرك

ميلك(بلاوامملانويتيؤفسمالاتعمzاكعتباهيطعـيزلللسع

تألَتَينلوتانطوكو

 

 

  

نعَكةريكبعميصبرم
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نوكتا،نفوهكسسا،نوهسسا

نrنلامع،نلنلاي،نrثنلاع

كباوِتركملكأايئيببايغملاعلاقتMنجنلريغتت..

يفولريبغلكتتوالولكلا..ريثةتاَكـيعاغناوبماكوأ،ذتمي
َّينورللث4ةيلكلابيبرجتامناالكتبكمتيوقئكلرrءلككدتاينورواىك

انجتبكنيعفبيكللينروصتوبتاماعايعيكـتاوةخعرفلكتيك

يمركجويكبوثسبتبعوتيخيعتلكُننإساجيفِتَغِلياني

،يبِّرجيورةيو2ظتىكزاغلايكتيمورستنلعُت1ووبتتللاي

ةَّينافرواتبكنييراتيضتركنايرتىر2ىىهوبيبكىعسي

كلا-بيبةكرلارمللكاخيلاعفيككوصنةوهتيبوفغورىقا

ةخيبعوبقت"ىكيفيكُينلعيفبيكتابتاملكّلكاسنيبولطم

اكلب2يعمايـميلانا-بّبسّيدوليمكولزغاربمتكاسةياوكلاو

يِّي:كاتعوبعم.كيكزيزنويثببسوايكاسمدكأ

،ريتالبكينمجنتراكينiوةكيلكلاذكبيتروانازغميابيهم

هكقلكبإس1ليمكتسيمتثعتبا

هتتتنعلكتملاهسيفن
كتقكسقساتلوتيستغنا

بالسيَت%قشعةعل،بكتسيكارويهو

:جاجَزَّي ُةَّيَر،هتايبنيريرقت
هيإّومكانتاوآ،بـايتضلمكيع بيلكسيمقشعلئليكـسيزكيكمكي

لوجكحيضتلاويْيغباخوركي

ياييبرنغيمينيبمريييييِّيعتاطيغعامعإبتللانملا

 

ي
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ةتكماقتسنيكسيرغهويمولثكترييكيفيامسشك

تإبألىعيبـكلابريبةكباللاوسىواليزنابملاكلا-لي

كيلإرعسوايكان.لريgكتج3اتدت(لكرباريملايتغاهواجتنقلعتأ%إلا

ىميرلوغسخؤكليينعنتوىمدتىزغزكاريبتركعىمبووالع

ينولاغللنإ.بتلماعزنايتافعإكلوغيركهونيياوكاركاي

نكننإنلكلا-هسا"اما؛فكىالتيمسواايفتاهالعرطفيك

لريبيكرمكتبعبإراماتيزّنااللالترشناريبولطالواوبرتيك

لاخمبتاوبعٌعئاغلزغبركعوبـيتوصاكووزخفلكتبإ

يفيِّيميعووكغنيبيكحيك

بيكك2تاحوكينلكيبيلف

بيكذُترركايبىئالفرصتلايبلا

بيكةتساشوكنمترمعوزتلّثقأل

هيسكككـانبروارثrولكتبمروغك

يركلازوزفولقرغمرايمعاع
سينثاوأاككتاواملrنكمتلك

لريضتاغاُهوجلريكربنرتسك

لُكليمجلوىلإوك٤نمتسج

لُكابيكلجعيزعلمنكستلك

ليلكلارووكلايؤملكىوتسم--

ثّيggتواولرجريبلرخأوىناعyعاثوفيكرومغميطجلا

اكيرليميلعتةاوثعإاكتريجايبيلغيكيفةميا-ُليلع

اكعنيس1،هعإؤسئانكؤبلاكتكافمكلباتريمايكنيعينريا

،وخيكينزغعمجـايحلافمانريفنعكوارمغيى2كوركأذنـ

يإبقهلريخكعنتةريخ1.لريبليبيركنوفنوجلاعيؤمكت

ةيزيىكيوصتللنلكوزاريفغiتبلهألانيباهعتعرف
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يبموثش-مه)هم.كاله•

قإنإهديبديتإزيبوركشيولاجلارينترعٍةّيبازف
لyعيقابهفلتاتوهونيكجسيضُلرازننينوُج

روج..ص.لحل

سارغ1ىرثنوبيلكلا.يكيجبابكتببrِئينيُعُكلاال

ةيماترثآوتاقيعرك12LTEرينالريبىكبغاغريئاّيت

هصكتاتبو(تجفيالاذك2كجنوبالبايدتميميقالرييرومش

بتاثامايوضنأل

روزتالنكياشكيينومكيفي

كلاشلُلاج"ايكروب،نوتُي

والك:ابرهكىك1يريبلوك

ومنياربانشنكاىةوربجيّلككتني

كَبيِكرانثس1يعيومكتبيلاساريوببعلوالوتمكئلوارعاش

لأمكتيبمزهُجايبوفينايوغيعيغعيبوبىُككنييك

:يناريكليياكَزْضَرت2كيرإ1تغعايريزئاكك
ككو%انثاكتلئًامكتبرمسوباكلينلئ4ولوابرليربإتنثأو

تكموياورساةنهكلئتكيترألوتنئانبتعكتثجسنع

مصكسةنيبارملعييشيكعاتبيو-احتاباتتّبكناف11ريياع2

9يلييبايعيكيواللمامميلعتلاةيلضفاءيةكيرت
يتيفوّيركنوي2سوخاليعوثكريبجصثيبالإكك

ةنكيمورلfرشبنيك.هيككرتىيفرعأزكلوف"يكانايك
قيليىrفيكلزورىمساكعلكتاّمعلوائلؤملسواكاكنا.2ك

tاكابنوأى%طسووزغي،ركيريمىكينريغلناوعرب2نعلوضا.بث

بعك-ةيبطتاراكفتيباوكاينياهو،بيةتينكلايباكيلتياع

ليًلاكيزرشنيواعقتاممىريارثالثلانييكرلايف

ككلازتامكقزولابحىركن}اعهرينلعمثنيويالكتلايف

كسومكنكلا-هجسلاولولتمسيبزنياكاقوونلاشلال:تايرظن"
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كَيوعكانغًالازناراكعتامالعنكرورميلوا،كسلاةبيةكيتيكركـو%

9 بي، هيكوروغيكلوضيبكُتنون-

جهولكيجيّياالاىبمكؤًالكُتَّيبنت
قريبنأيبكـىملعرظنلكتيمكهي

.".."رريبُةيبيريبيككركوأللكآت

ّنامسين"ناينربلكلوسريفكتمايق

هتفُّيكلاوريعيماتراي-2كيلًافخنزلَبباتك
يك1لإيبيكةكلوظثدتيزنمكليكيِبدُكنتمت

. . ُهُكسلبُي Zيكٌريبم كىشوبكتلا

ىؤللاغآشغالتنرصىهىكئتعافن

مكفنعطلهكىلهولعّجترإالإ

،كويدلريلوكليواكلوزي

يٌرةريفنعبقرتتمتتةمينسإس12كلثعبج

عراسبيكىِّيَبييواروارعاغىلاوجوروابيترتهريزوتُلئجعورث

.ىلكتيحلرىكلجمواةسايتتبس-كيبلاشننيب

:2ييوريعضييرايع1نؤالأبعامرؤموورينلاربايتشعوايروكي

،يلربيفعترتيكتسورَعكبيرولواىجُييبناْويَغ

كـسا،ببسالبتل:ىلفنيبزروالاعبىفاعُمبناتمهم

6%عايامالبيتكماوعبراوجبيكّرقئيهيكضتإارباكي

ُّيبَنكساوعارليعّرك.اكيمارتالوص4لسرواىزوزهفيك

ةيركفلان.مىلامضتفلفللضتى4،واعصلويكأايترقا

،كاياييكلكنولCrلومبتجترواليكانايتنروالولاو

.فنعبنيكروعشفيروعىاتجاروالاويؤرمورعل}اك%2ّييكيممع
ه,هاهمهي.اه...”3"وه

يمكنيُزُلغرواتتافُليبيايبَّيُكلاذنمنيينعماومضغجل

يت2ئمصسوفنصمميقرتئكرمىلااوبراكانمالكنا

(Gجي
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ميركلقرزروارتخييج،بيةتويبوريلؤانبرلكلمع

،ةُثكويعايبرامإفكبيرقمنيقرتعيدبيافنعوارعش
ليريخا،اهترينىضtَنَلولكىلا-كاًبركينييسيكترثاوكباسوا

الرمخيعلبيانبيصتساعتإمتكـيقى1إاهنويع
قسأةركإيمُنيبلآرضنعيطىكتيبسكبسمهوهجتتالاوكتورلاك

لوجى2اضبكًايأ-ليضتلئربإللوضأوةيجZكىريتعيب

ةُبناك،كاكرجيقرتكلكنزناتوميواّنبس1-لوب

لَكُياظمتوجككويغليسيكفتنصياكتبريكو

ُتينكلاميماينبياوليكمّتيتيعفختيفيرواذغرايتسيبسويلازماهن

(ابئعتيفيتكيتيضككوبقايرتيقُلبيكاكاهيليك

سواكَكـآيرينباسركيىسنيقرتوكتالايخيكساكمَّيئانلا

سوارعاْؤُتيجلrباتكتسا-اتولوصاىمياسئول2نعامالكنا

رظنطقنكلسارواقلختنألاقباكرارايعمكروعيؤراكأكبيوا

ةيصوصخويكارواتاقيإخت{(لكلاضعلايجتنمكميقنتلك
.هيو.اكاكاعايلكلاثتنظلك".

ل"يهمهفيِكاربوتىلاخنكروعشىكاعسواىمنيقتةربوا

بُيينيكّييفرباضإلكيكةببقرتتابيضكروعّزعيرييةتاج
هحنئيبريبكهسيالاجلكس1عرلالكلًءللُكركى%لريب

ىكيويامتوارإًاريخبنيث/7قمك،رلو%“اللجيسقلعتالَوورأاملكناج

لقنتعدخيلسيبناسالكريغةملَعريسا2تكسيرع4يرغ
الىعيفكليمكتيصاروابيّياتضماعىمرتىملك

لساكونفلكوعالنيوالاطَبنَماوعيذتيجتيابوليبيك
جتامفئاككريجكوبيرمةرظلالا-لريمىركُبسيغك12نع

كـةتويتنعتبيكينورئاربتاكبينيلقتيرعاخو

بّيجَككةتريسوركساكييوكييعو،كختةكرش)إغتعإ
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ِةيلىبياكيلبرتنا،سيي،ىرتانعهاغرمعا،ىلعاورمثتؤشل1ر

ةَّيقةيرواُقبايجىرظنةملكتلعففيكلايكبسنلافلك

زككىمكلايلعساكترظتطقنكغتساس.جتسلينةامك

09 ـليذتومراغلييمنريخضعككعنآ x41%

ىعسيلوغتعكنبقرتلزتيبيبوارورماغرومشكباجن

يبكاروايرمعُلوجسيلثالزغليبىكلا-لريبةككركيفوا
مَّيوتوهنابستيلىتيكنزريكباكنييعتايأىل:

ُكيهَّيملكتممصكيواككوبيُغيميتبعشَيغتزفتسم

.بينبسييرابكتالايخيكايتُياميكلامئكمكغ

يلبيككالتمييكتتوساسوالكَكتنارالكياميكنلؤرهيك

هطكتنباولوام4ببسلةّيكمّمعرr:لوكةزقتبىقرتتمتغيه(9روي9

لايخكاز1تيروبكتقروبوضنواٌنوخبىككـناضيف

مويهلايككنلا-4جسلةتكىنث*اضمروالريب"ريتياحلكىن/كاريروا

عئاغأمسكعتتتابو،ماسآمزواصتسو،قIةغرال

رلوانازواكٌلرعضّتيمتلبزاو1لينلا-بيبالوبعتبوج-يفَّيأو%

يلصوحيأًالقزروانييبلليمززوابـتى:لالكلاناكف

نيـانّبع،هتلارثعتخالغى7انتضكتتاياورنعلوفأ

ليرحتتتاياضتسوغنا.هتاعيكتوزمجيكلايفأكتلاخ

ازي)وروفياةتاالعتيلريفلانايميzيكرازلريغسب

ى7ريماكوراوسكككلاوجمةساحااكتّيروتتافسوايبماي

لرييملوابييبروالوتراعىرعاثبولس18Cضي-قاسينيفو
وكاج،هـانيبلاورلاوركييحوكييحر2س3كتاشاروزمهفم

ىئامسكناجىمور-ىكالرباتنكنلاهتا.نلكشانعىمعا

هو:هيِّيوالىعنوبيعيبياككلاش.ةيلكتفلانلكتؤرظل

ي

،لريبفلوريمألايلارثبلو41ُنوكي
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َّيميبوالريككوورجبار

ًايناكُرئاسكنمكناىلعلحوث

%:باونريلزاياَكنوملَعل

ينكرفلآكمك:رتسًارْفَّيع

%ألكلوقيغالبنعوكبينميلا

ةاياوانيمودتوواحيرث0رمعموزيلك

ولرلOرفغولنورثاوكبابخي/ا

كَكرينلوائسينويلايبا

يؤملزبتبسلييرئنيلقرت(عمككيكلثكعرزنانقتلالما

بكلنيكوالكّلستيميتنزيبموكليرواوكاوتمكى4سيمل

؟كأتيزيقبيبقرتيبعرك-جسمنلاسيتيبيشالك
كاروغلينلاهيفلكةفكىل:لوالاسرسواىرثوبكتمنالىكلؤكمم2ـ

ًابيةبغممومععوبابايوكاغلإئكبماككّيئرموبي(و)

ُبيِّنييضنيتيلعورغبتاوبناكىتماكوزاملاو
بلعأرواذتكنألاورهوسيمزافfلمعثوهوهأربنيياىلعنييك

ريِبكبايغباعإبتاروصتتاريسفيرظناهيلإىمتنإك

ّركاننيبىآرتييبعزعواهتعيلناضينتتاعتاويلومعم

كناتيربكتقنيتياوّتي..كتحينكىجزاي.يلضزب

هتكامايكعاخالوك)باكسسوالوروصت"لوانتللوأبيون

رك(أ%ساهلامانيلوضاا-سببسلونيروافيك،زشررثا2بولسا/ال(عنلا

،يكمببّبنوشيكنابتابرتلافيويج
لوري(9رلا،ك؛توراثنسيروارتيليغ"

لؤويهلاوايلورثـصقاًقاع%

(لافلولياربالميسرفتكبمتقلايع

كَّيلوتثحوكتالزورلايلوريكتل
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لايكات:رخ1ككيريئاييلجوسي

ليخالتشاعيبعروصتالنأوصبييمب

لاعاكىديكنوكاَكامىوري،1

َّيَلِإيلوتخوكسورلايلزهتنا
ببساتابليبيهوراكتتل1الليلاك

ببسلاتكلكغيعهتيع،ممامعكزتيج

بايغاكومبيبي،نألاولساغيج

كيبلوتغحكـللورنالاايل(ًالوزنكتباهجهو

ىكرمكللهمهارنلكروتنزترمامع

يعوضعنيوملترلم:لوضك/كتار
••..وهم2

ىريغمئوبrقبيّمكيةيكيريم

هجهوليللايللوتُتكبلابنلاًايلربهكسا

ّيسالويورعُيؤصاعماكنايواورمسَلُكايبريفنستريم

ةؤبنامركاياةتلوغبيلبتا.يواتانريَّيتيغيموالع

ُةَّيُهَنيِّيَبيِّيأايرلاكايتلكنْيُريويوياسكوك.
َكبجبِتيببيرتكيلاركُلئجيدبتليلاُجكرامجطبس

جيلوضفا.بيبةكرظنيفقنفّلكيبيكيفالمكتسإكانهويمك

شيتاعيغيبايىكريغلتقتومورويهوينسكوف
ىثسيلكشنكز%ةزوروكلانلاعزهو-لريبتريبلاغيسوا

تبم،كرحتتةنآرقرتتملاعويّصكيتلا.ري42تركيَّيدتيلوي

.ريذتميليباكلاشرمخابو.ليِّييبكث

ىفركنلكلعام،ىزاموتباثقُمُكَبج"

م2كيلكولآًاتنتنليبرعامينثاكَءتكيلبسا

تانلكرىيتقيقخلكت-تيملكنيتبيعلكنم

 

 

يعيوم..هصصC(ايبيلولوكنوامةندعُمثوحربيلاماكب/

لث”(يبملوألاسانا(لرببئبلونكلا_"
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لثلاح5امتابارضتومكـآع

عكسنيبسالزوسمغاكماني

؟ليئ4ةتومرلامغلrاوعشنلاكوولكا(عللكنعرالورايوراغلك)

اًرِّرفنبلوزورتسوربواكلخؤُروالكليكنأكـارمنزلريم

كونسبةلكتكنفتبي،نيكاوجتسكابهيلٍيةَّيك
هتكـالازأّمملكب/0لوساس2تباتنى51-جترضتربلينلاٌلؤايص

تإنيكتيانتموميتلريلوألوانيباضمكنلاذنملمعارييفنرايت

كليروالكتمناىكالمالكلابتص4للؤوويكيوراباوك

بلوارلا2ـنَّمُثباهتيككوبوانتاككوركلريؤ-كينيبريئرلكيرفع1

ُيل-1هتيالصانكتذفكفويراغلي:نيبتيلكبلمن

؟ّرنأليلاجرلاوهكنيكاتنإوصانيكوزومركنّيينكُجبا

بيعشيتياغلكناركيةكيىزغتنيذتيليختامك

ُعُكيترتتزوا،ليقكعوبورغوركلا-هجسهرايندتتيغ

يبيكوزيؤروطيرعشغيك2كلزغةبيكاعي-8ليَّيوم

ةّيكلسيزينولكنونكيًايلكتايونعملريبiضولفنلاونَّوك

٦ّرسلريضA)(ليمياكتامًارركتنيكغتعإيئاكييحمنارمعلا

ةيعارزيبنجتواهبتكAيلويغهركنلابععازبي ةكسلريغه)،هتارضابتململاعمّيمالكيعتبيعسنرماغيغ

 

 

،ي

ّيّلكرينيرحوتغنّيعتهريَّيكيبيِكتليالكوابترمك

َّيي1وو.هريتلاىوقراغماتلعتأكيبيكيضاومع
كعاكفيكووكرابم:اعريشكوينيليناثعببيكاوجْتلك

هِئـكغيعكاالُلرإثنيكبكسزيكرك2كوبراتسا

".ىورثبىرون

-،بتّنّرغنيينييِكرمغبًاكرتنيكايكك،لاث

َّيواّزغن1اكروّرإوتكسوييوج
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ّنوبومنمنىفوكروتثولُكيك

ئوىؤرترt:ناونّمعاكرويازم

لينيِبكلإلجينمكاّييك

لرينُلثوّنلاعطيربج-حورقكغنيك

يككسامااحرؤ6ويتومنينلعر

اكتامايانبميركاياموئلك

ليبُقكركلصمميتلريبرعوزلل(ءالكالكتنوالوررنتآراختلا

اُييرينقتفالاونا.هتروانعلسملوM4كلييجيورايلاوك

ناوبيضنوىوسيرتووككىهبلافرتنا-كختنغاغيكيبل

نلا.كتكنطلكبالقنأىوومنالكروغككيموو،ضتةكرع"

عوضوموكنسو.ليريبيرومغمJاووروالاعلt:نيمالااعوبfًالك

راناهرونيجيفلكلا-بتلِّيجكغمت7ىونتفياي

روعغإروايفتنكماعمنيفيكنيبورمغنبقرتهو.بيtنلـ

ويابتتللًارظنى(لكؤزنسالمتلاولوكيركبيةكتةّيلف

يفنتيّريفنييكـسوضنا.بتىرورضيكذكلأمىكايص
اتثك7تورضرو،قثتIF]ةبتعت"(Dفنيتكباكرو/نrn:اضمالك

لوبا-التيكتلأريلباسالتيكنلالثمم

لريبةلكّرككتملعالتواخب،ِةُكتاث2%

بيةيعبللةكعيكتيوافيك

لوا-Aكياكناري:لوب-كتيَككنلالث

ةكوزيكيوتمركنيسيريبةّيبومكع

يملرؤلاهسكبتقرسولماكنfدترظنأ

(0) لوباسيككناسيبلوبناكتيكنلالثمم
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وألا{يوورفكتلولخييبةكسعج

xوكق-كقزرلر:فلكلبفةتامتنعو

%73تياكنالريسوبسالُتي2كنلاسي

اللواابيعظثل:لؤايزلكنرط

2ئ%هتبيككنالجلوانتيكالكنلالث

لوبانايكلاسيلواهتيكنلالثمم

يفوق)مايعنوسعكنوتوووعوم(عكتوالو)ىرفعصتاورـيلم

ى1لريبواقيفوابتاليتاولترثع“بسعنىكنعلوغا.ليرعاش

ربإَّقَكتبيوىلغيصنينمازتمنيقنةيربعلا.بيبةخيمالطك

لوغلريمؤكللمامسيُوكرواقوموئلاميتارثإانايحلا

بيتعرجك،اهتلاكبولين3ملاسفيككنواعتككنطبميلوازايكـ

عورشمبيَكـوكسيلويكيلدارويلامكاجنؤاكوو

ىكيرويسروغملابناكنييكريناونبيضعلوغلارم

اقتاكوعسلاكنآبتاتيككرظنلعتنيتقيقخورولُعصع

ىكريآايبيا18ساروابتلاريكتاماكروعشيئاوألانييسواىوق

كيمانوأنأاضلااـبـتل%نيك:يعاتلكلاقحكنانر-بعت

كلا-بيةتيكيمتنناكلاخفلشآللينواطفنككىرفعثرغ

.نقتملكمينكل.وجيابترمكونايليسولعئايختلاقو
ةقكمل)روابلاوةيكرتايويرجت،ةرئاثاك(نم)،اشابليايفيإويكلك

جعُلبُنُكاثتماك،مزعوايرةّلتىؤنيكلنا.لريبتأرك

بيكلامتكالكنزورازًاروابترومتتإفيفلانتياغنغوع

،نّيعةيكيتيكتمنبقرتكـيفعبـقايفاشونهمعتبrب

نالوو2ـلوضاهوالعككسالابتـىكاةدتبماثكبواسنيقت-باتك

(نكمتعيـل(((بيترتوفيلاتلكةقريبكارج"تايو،بتاك

ةتونهبيكااننانًالكآـي2ـوجكاغّفاسفي1نمطغامكورلا
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كتلارئباونظياناتيورمجلا

بيبل%الييرؤاالعكليرازfاكو

رييبساركللكتجكيبمككلياكيمت

كــ7ثوتوكينليرغي

ُهَّللومكوكضتاخيت

كـاهئارلاروكنالريبلمثيرغ1نيعا

كتاهلكلوضيبا

ىري،بتـلايحمتويب،بتلاب

لريكابّكيرريتيكبرجتي

ةلاخنبالاهتبرتيفغإ،يلري4لباكيرت

بي#لإراوُلوبتَّي،لاريهباواغوربكيرتي

ليمنُقجقتاغشوثاصَّريتي

لريبلابُيُّلُكجلإلكورويرجت

كـاكدتكغبرولكلا

كيإبيجُيككلَّي1%2ًاهُببا

رعاغلوبقنواتنيبلقرتكووةرعرتت(علككرىونيهرلرتعا

فزلالكبلقلأتناولعرفلك1رمغنايونتتبكورلاىكو.سي

برفياورلاواببسيواK2%كتيكوىنستيلوفغُلُقاربتالّنأل.ليثكت

ْتكتاسوكوعغقاقفىيمكتسإكتبمكةـلوضا.اهتاتينيب

كيبيكوكنبلايفتنُيسئْركى:اعوجربتبعتلكبوابتاك

ليغمنإلاىقرتروابللقأتهرإنووهو،هتايلكِةَّيطيونطرواريأمغ

ناتابهو..بيةتوبنفيطكسراغروانثريبيللا-لريبك

"رايا7عوبركنكلا-يكبوراهُتسرعشزناتكرورهروتومىمهف

لكينىمثتلزرريبكريَيبكغإررقت،ليابتيسوا
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ELءوبميتي14لوتيمانيهتيلايا FZلاغبتايبيىههتاي

""،ريةتييبوساعشاويكرلغنيايللااي2ك

اي1قشص1روراو%ْمُقةرامج

ةلييلولمككشيركلعفنع

ليواهصتـس5يكلكلإلارخاوي

ةنيكاربلشبينجتبسبيجي

بتغامرمألتنسىنغىنغي

لّوج8لوأضرتوبثلكنيلعابتخي

ليبكَّيعكاببتوأعفرزب

بيثيكيوعـباجياككىؤّربتي

واباكانامنيزةراتيكبيتقلعتنالورىكيبنحا

لوغُتوالوغامكّيياشَّيوصَّلروتيبراكبإخكنلو.ليرماث
نكاسواربارىلإطاويرعاغبولساالتكلا-بتلاكتنألروميجومىرثلريب

ينايوكايوبضندلوغسعورغنيبةُكُيهبلطناغلاك
ّنرتروريعةركوكومرغاتدكـلربلايمىكيمالكملككبريجوهيجورك

ّل9ايبرعالترناناسيئروصبولكلا-كلذكريغ%منيب

(انالوميكنا.ليةثراكىلعلكلوفاوغيمينكلبقتوليب

روغ%افوتسوروا%لكولعتكم"لاجولالج"لريبنع،يّيِعو2ْعُياغ

.،هيجتجييكةبونرشيكشتنفيكريب
ايميكلّبكبايغولكباغلايخ

نيب!ةلَّيرازنكسوناج

ُييلfكبءايئاصنيلرب

هِّيقلاّنكتمبوكبئار:تفش

ايمومعبنارئوقئومكياو

%مجوكلوضاهرسكوَّيبايلوك

(يمقكإهيلكينكتكيبالت
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iميمت!ميونيهعإبئايلِّكؤك

لو/مركبتفيغراكزناريب

الل%%لكبتمكًكاينيلربب

٤لا/مركبتيوكلايزخي..ي
ءلمنعاشيللفتأرواربيلأتةلوبقلبيك(علكثعتنوالورىلغأىتيك

كايمكنعلريبكَّيوبعئاخ7بيغتخfروا،راعيتلكعوكركنلا

لريالازيبوستيغاونعَكسلبتاْياَكتبلاةأرتاعمتجمكي

دشؤيرلا-ككالتيلكىرازنfرواقيامزيرفينوعُييمك

يللقأتكِةّيرطناراكري:لوغنيباروألريفةُتكواقتعايمتارظن

ىكابيكاوةـجسبدملكرييغتوايك2نبلوخلي2تيليمثتزرفت
ليوهاوككرك2كماوعيعييمىَأرييغتزغايسوابيرىويتااو

ميكبيذتاعريفيكعوضومسوانأللجعايومعنظساس:نوغنانع

نيلكلا.بيبببسيركتيلاماكا(لكرثىrكيرككنزورارث1وكتالزو

مماي،هيّيُكووشيككيلعترويجو

ىئاهعنميراسكيلوجيبوريA(ىاك1

ىفكىف1ككاكترابارتاوضلالع16و

بابتساُّيتجيكذكمتا/مانت

ىقلأ2كراخكيباtلربي1انيقب

نيناوعهواساربيجيرىنامتك

ىفىفًاكتسابيغُتابتالمع(يلاو%

ايزيغرسوزبهولايكال(لمنصوو

قُي2كراكنعانقىف1اكتلاس

لريبوهرَّللاملّلكزواباي

ىكَّنكترإهامرمبنؤي6
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وئنإىبكانوكيلزنلسارال-1ك

ُلقّنُككراتينوككك

.لريبرعزلوبقىAىريناطلسعوزيسترعشيللقكيلئ1
تنيبلقنأتلوشنركنألاهولىكهوعرطيلإًارعُمُتنبلقرتتسدرسوو

عوبعامازيبيا،(يجيمىYCبسيوفتهوينكسلاسيَكـتك

ةكبتتيكيبلكسومزتلنٍشغلالعناكببسيريكاغكبمتككنآEغ

اليتقتقاسلكنيكنلا-ليقعكتيجأيلواسرغلناركنيب

،بيكربيكلاغوغياكنلا-بتقملىك

متسلكنفلببابتت-كلتُق

ةقايككنيمك2تسينالازعبلجت

متامكنعوصاوهيعةُتياوعيص

ةاصبتكيياباكمانيا

ايلوخنيشراكهتجيزمب

كنفودلًابيبةيتيلويهوكيطت

بكرتوزييكثوألاًاةتسلا

ةملكيرالغاوجتىلاةئيبةيجو

ـلريبتكماعردبيكرخEتةعتكشغيبنإنايع
نأ:اينيِّكَزيِّيلليئ4كــلاُهَّنَّيُكلر#كيرتَّيزعو

يفرقزروانيمهكوبشأتدتـيىتلككيايبةكب

ككىرتِهَّتَيِّيَبيِّيُنَّيبمكيكسيف"

.لريبايكويععكأترمراكوكيكلافتكتقسا..ليككستاس

rميتثرتكتكاتيليعملاينراك،لايإوانتيبتككن

ُةَّييَّيَنُّبَرَّيُكَّير
64==جيج2ةيكككارتىوتفبيك2كنا-ب4جسينك

يَّيَّيَزُّيَّيَز
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لعإبكابتإهيكيبككلّيؤموج

ةلَجلكويريتام،كتل،رّرَمأليلكئك

لاميلعازنKلوهؤاتك،ككلامعتمم

بيّينغباسلايذيكنتَّينينوط

ينعياًثيمييختيرةنييتَّيب
يتَلِئَّينةيلَّوَيَّيمانوب

باعيل(اكوكرمايلونيعىتايمهحي

ّرجاصلكشباروعأعيَّيُبةغايبوَّيرخمو

مجنوتيامنلسرعش2ـايؤاّنأايتاَلزنيجفورعاثديعافيكروغنوأ

ُكْيكباشسمهنتاسادغنواليلبهزنوةكاكريهستامزاوعا

بْييكتيغدكاتيلكلاهنيتعكوعافنزونوزلريبةكإو

ُّيقت،تخَّيوتقةوأتوقيسوعوبىرغصكنتليب

لكآتانباوورافلارمعئكلريبةكرماعفييكاب،ىمرشعىل3

«6ـاؤاجعرازتاالنظتمسواةسايملك1كنلا-نيِّيهسيبك

تيكبجيالُمُلامكتيروللضانلمرككنلاىلارواسلواُلايع

لوضُكوبiؤالكروفغلكلا..بي،ةكعتكرامىرث%ىمركزولزغ

كلوزغبييللافلُكورختلَّبَعِّي،تكتعتيجليب

.:هيِّيورعشيبك

 

نييالم1ؤس1بتعاوكركزرج
:يئًانتلكعاسيننافوطنانبج

لتلآيتينغع،زُيلغرليحر

نيممعميلايواينررك«بساينرىكاينربج

ةَييئزهركبماجفلكيمرينيوةَّيخ

نكايكوكغعالقايىتبيلْيلقاممم

بئعاًثوشنوالوبقككباغُيىfكءلكلغعوألاورور2ت،ترَّيع 40)

(9)
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لكرازلاًاّلكلاتيكت.ل#ُّيبكموةيجلَواتعاغي،وغالكركىهو

رليبرروايلاليمرالكناكلوؤِّيُأَكسيخيكغواككجنك

وابميلقرترT%11بتازكاتثبوكرولاوةثع%مرك٤ناجبتيو

زكرجتاكيكتبىريزغ2ويلويضأ-لريبرعلغلكتالينالُيَّيع

تيالؤهتيبولطاواكنلا.بتمىألاتيكلكلادتتيبلكاث

ةكراورَّنَأ،تاّيبكيبيكنا.بتاقاهلكىهاكلاترنكثا

الاتحتدمصنج،لنييّيكوبكاغيفلتقةباتكتيت

كنلالمينمهجتـاومضامحاالقكونانارواتالايخنبقرتت

!كناواتاكيرزفيكسيلهو

ىززئًايًايلينمكنليرممجلكلمي

اتعابنطولابانألالل

ىروزلاًايلينلوكبكووكناو

ُركرابمىتوتُلfىمرمنيتيريم

ىئزئاكيبلينليكلُواّبايبب

سيرتيمنولغتيلوزّزع

ىرورالايايناوكاهعمجنكسلايم

لبيكربلويثيلزيتكياتمييقتتاخ(ملككزتلالاصلاةف

رتاةبوبقاتكتسيئكواىلجتتكrعورَّمُثلريg4يرللصاجماعبناب

دقتكبتراتركغيلبتلكنإّبعويكزمرواتيفوتريتاقيفتنيب

روعشىاسوىعايصوىعاغنييىزنكللوغرليرثتدتفيق

زاوكوعدتتإعواياريغنينيللا-يواكنمالككنكيم
/اةّيfسينجلريبكَّيعيبُعيافكتوميؤككنلا-بسانتAنوثاْر:ل

,يجيرتاعطقتوركنلا:يروخاروعهرتنوارصععيرول

بتـّللابحهيكوإموكلاو
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يبــتلايكيبرروتعمف

زتتايرييساىراسلرييم

بتَّللابع2كملكصتـوزنر1

نعلوبّي5ماعةيبميلوأ
لكلويrاتلمعرترلوالريم

لمعلوااتيكغوبةعم"

سكلوبثيكلوفرضك

ُّيقتوهتاياييم0سيتق2=قتتبضكلوعاشأ
جيامايلايمانتبيتوكستومتبسكـلاورعاشن

%افثبمتايررضغلِّبَعيريرجبتلكيغةنتلوخاـلريمىك

انعاعابيككيرؤفلإانرثاوضورصاعىلاهياسم،لكعورث

ىجيعامجايريسيكريغ%زامنيبلآتولىكايرتهبنتلوضاجع

كتيوموركنلا-بي42ترلجرَّيالكةكيملولماوعوكنوداني

ككملكتتّزرألم1عوملييرييييوبغُياثرحيوأريّيج
.مهيسعيلاككوجرثاتتلت2كىتىماكواتارافرعارلاوقزن

.يكورشيفبصيكلاشريtةكرالكتبoودتلفنرويك

لريؤتارايةنـبينآللبقتي)

اكاككتيران11ريلغ!يوتصو

نريغنآرإكتناورفرغكوسملناك

تكأاك210ليتةيوضنتايوضتايو

rهعّيتورينأنابُيْمُكؤاباُلوب

اَّينيتنسكلأراعتيابنسيك

كزلإكيجانلا،وتتلfاىكبةثي

ةتـوبراةريبلوشناتكييعتبرورمتراوأهملثمتع

(أًاظنتمّوكعجلكةنيرللمماهميتمدإ1ريحوارإكلكوا.ليب
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كينغغبييلاسيباكبرقيسبمككُيام
لكزلكلبلاطليجسزرجلكينيلوالهُ*لكرواوإ1تاروا

ىر1(ًاريسومغلكلاـكتكتربيساهشلtورعشياكيإًاريجيس

ةّيساكلا.بتتللىكروعغقفيطلةتستاماكتياتومنب

«ـيكرتومكوبنيت2كىلا.جتإ%ُلاميكعنازتاالُكايضتل

يلععاتنواارولا،اتحا.لريباّيكبهيئِّوعمتارواروا،ورتTFIق7

،هيكيبكلاثمبغياكينويلا.لريبلكربلومتريغننا

لريبسويكنيتسبلايكت

لt:لوي1يتبملراروفكبايج

لريلونيمكلويمجتلامتزوص8لولو

يلويىكبناهتبنجتايج

ببسقهكايسركنوريبوجلاي

،هتقانضاابلكبيسيعلزوثرونو

==9 لريبةككتسمالنيرمْيغماعيةلكعتيلورلإلإ"ملف

ىسكرميبيذتيلرُيَّييبكلاسون21كرلكسإناقالتلاك

كتشاةيلكةفكلريفرقأكوجيرينريتنعنيلقت

ليعورغ.نيرفtككقارعلاببتكتمكثخجيليتيليكيب

لريبريحبتبيعُيناعتدنأللكارضبا-اذختةكريغ"زعزُي
ىكثصتمتاماح1ىوازفناروإتإعكيرما،لوراغاتيلضـالوغناو

 

لكزنريسسمًةكريكيعيةّيبيو-هنعىرايبؤك
yمووC)

ةكغيعوايرلاتآزتLEيويوالكنلا-جتت:ُلاتىكحولكلًام

،هيَجرخيكلزغبيكيكلاغ-نيكبويكاث

اينوتأتاكمسن-سيقلال٤ـيبهو

ذنناّزصوللورِهَعَكليبنىبنّي
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ايروكاـصالاوناوًايرةلاملكلالك

بوت"لايحوهرواسيلكبخيلو

ايوةعاسلكايحليللايكيسالكافج

بعلّيسامتحzقعوتوميقميج

بعاقلال٤لتيؤروتسي

نييئ%كلا.سي(عللع،توالورناgزارتحترعاغرومغلكلةكو

كسا،يل-لكلاهمييقزئاكريلؤايَتياوربيريرولكنيغ

.يثيوىباباكككيًىنيبج،لكؤيلَّوأؤكبكككيلإ

تازسيروغُيذعنوضارنيبةُكوريتعياكييكلف
ىياهس8نلاسيسا،جعلكاعروكولروشمكؤالونتامالعب

للردتتروبعوتيشليمجإلاطُييدةُتيباـجيّربيوىكوش

اهتيميكلا-تاكبستمألعربتكملاينجتويشاربإلا

-.ييكياكلانرغىَلوكي1.لياًيجéاغ،ينايبوا
ول"ىكرسـكاكوت"ىميكهابش

وتىمكرشا،بتوتىfلاغفلك

ىrكنوكسامبىرتاي

نrكىلوكساككيرتاب

ىلجتمصلصيخصولىس11و

لجعكفلجشتىتلاو2هارمع

ىكروابعةّيتمليلشنلك

بـئاكىfككبىسليضك

.رجسيق:معيكيلسنليض

بوفّثسمىلكزى::بلافةيعالقحتبواورىنينراويلع

ليفلانسنوضتا-ىقتلصاهتوشلاًايتوميلّنألابعلمب

.لازكتسنهرلاباوكروغنوfكسيلكاري-يلاتلاكنوكيلك
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"ةَّرظننعلم"(ورعاثنوأبيل3ةتكريكجصاونياسروفوبرخؤشو

نآ،2تثؤتريغتثيدعتاياوسلكبواىكيوكتإنافيفكت

%ثيكيكربكاثكمايصُيزفيوينوفنَعفثكيوبَنِك

(..) َكZيِكوعي.

هتب7اعطكيلخبعلبىكنأل(زاس

الوَّمثبععابُي6ريوبيمازاك

سكإطتلاْقوالكريمياينسوبلاري

هيبتيلاهأىكالكيماركتىجانةلّعيج

2يتلاكَّي%م"لrاينلكلارزوروصلا

%ثكبصعئارج،اتييبيرونوخي
،َكـ%لبتوريغتّو%سيئروعشًالاعنوال:ثلانتموميرجبككعكع

ككبباضالا.ىنبتوتيواوكيايلَزتثروىعيبذنسوضنا

براعلاىكرأهوتابتابالكسماركيهتالإانلملألاريمتلخ

ينابلألىوازفنأكلاجروانزتطخكروعشىمسروابعئبعلكاكزلك

بصصوبولص1رواتيباّكـ.رمغككيفنسا.ىفنتناملكاسالباوك

سيان:رفألكوغ-هيكعورغيرجتكتُهُتركيوتسماهو!يندت

ملاملألاالتإريوازفنأُجاكثوجMلأمىا-فيك،لريتليان

وكنارواَورزfاكيميكوتيتيفي(يروشارثايزأكشؤزكيورو

ّيكتاماع1رغنريغبكتسينا-انايتاتيلضفأليرعاث

ry"هممناوياتويلًايضختةيليلقارولوكغ؛ئرغيي1انك

وابوا،لكمززنف،تناتأنيبزرتوريتركقُكتكقيلتتتوفيئرمالاو

كيا-ةيلكريبiمايقمتيم،لكياولايلاملا!كتغر،تلكنإن

كعاسعاياويإؤمبماكبالقنايلواس1-وتتمهوامتلّوغ

تيجلريبعتكامَيكس:لؤمكبجومبىكيبلناتكبشرنوأنرك

بيبل-1اتكُلوكيلكزىنعييفّي1بيكرعشنايتت
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ـمً ككييّرحواهولاكذتةبعاجانيلعَّيكتهاللكمويجفلكوج

يخمّيؤفُللسالاامتايومعورغيمضيرعتويرعاشننيبسا

ؤمث،يجتنملاباوباتلضىغيليئ1اُلؤافإبيرقىونعك
ممبككككمكيكيرناغالسلص2-ىأاهزغاس،ىرعمنلايEيح

يتنيعئسا.اوجعاوربكازًايفنسيمعاتاروارثاكيرعاشيلريإ

يلثميسانرواملاعن،مشاسمنل،ىؤيلسلكئلرونبئلارابتعاكك

سيلايببةرملوأوربولساولك2نسوغاسبيةكايهيماالك

وتيامولليينإىتبيهياكنيليغعرفىكيوكنزختنانساروا كعفب..د؟ال-ه،الههجممصال

ُّيىللوزّينلالبعورتعاايكيرْمَيىك81نازواوا21كرواورك

بيكايلركابتخاكتاكـلورءاخ2غكتتبكييعركييجرعىُّرري

(ًايمثازريبكتكتزئاوسكبّيأ2كلك1رلهاهتـيوكثورصانمكايتإ

كتتب-ُل!إهاللىرعاخضنتتالاينككىمنيتجعنسواىمنيب

يلعبيقنتيلساوبتكييوماغمبثارتكاذتسرُي

منيقرتوتىمكيكيرّميكاوارثَّمَفتنلاتّلوعييرمتلتيلمرك

ليمعكبريAيميخيلاةتارغميتبصتفناخمكلاهخيكلايخ

لغتلكرنرا-يكلامعااكارايكتعاثلكتالايشنثوا

رشاتتارشيمهتيوزكككمابواضورزنعاثؤ2كتقوساملك

تإهنايكيلاتسكيجحلامتكاريوازًاريبورآلتلا04اجي.كـ

نيلريملوا(وللتلثبايبرمشختانلعنقكامىمكتعامكراتو

كـسوغاروابيرعاثكينوركميكسو(ورلكسععاللكو

مثتسa\نقرتووايثكتنازّيبرمقتيهيكرتهوازنيكعك2لايكا

َّيَلتَّياغاعيؤفيكزأمييمدتونييكريب
ِةَّيكواىلاؤتيريجوالولغنارواحتضعملعتنكشرووتىكلمي

ينؤوصكمكارهيوذكترَّيبمباكتالينركىr1لريrلونومضم

بيباتكلإلاريم-ل4كسو%غأاغ،ينامع/سينايااربوا«8اروام»
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.لريبنوشيعأليبارينواتيبتيكيبنجريىكبج
-ب12ةرعاغيزفيككورلايوشليمالصصكيرلايتعاككلورّي-

ليماكجتروالييةرهكبة3روجنوخىرثلامعت1اكو"افلاىرن

كلا.جتنّيبّيميكتيعنلاوعيفةّيبورلايبتبهىتأفيك
%zور.ليذنثاسكيلاع،لِإروا،برعكي)اهُككيري”مكتومنست

ثلاايلوعاغَكككتولمعارتااكيريبمروابولساككنجروغ

كنارّخُكيريمىلعنيعقمصزوl(ورو.م.روه.ررتعأوثلارج

.رييةتّرفننكايابكينكلوم"

يتل“امثتيم“اوكعبئ4رمغتيسوركفصىاروالضاو1

يبكتلوسكام-جسيرككاكنالريبةكريومتنسارك

نيكيفاعيرآغي،يضتامنيبومانيككتاقياغلاروكلا
ُلافنألّيت(تايجلزغقرىباغ:يوري(ًارمتاكعغرىوضريتA1(يّبساي

لقوزررورمصالآ(نيلصفزواورعملاجررميتايت(لإرمرواويك

راغوزغيغب(مركتمضيغريقينإاوفكّرختأرجيرجيِّلؤي

ركتًامللتواهكولجرىّرحتليتنألارّزلَكـؤرواوماكروت
(نابعوروافلكو،راكناسيشاتّرلافايرغرتـرىوضوت

(لاميزنبتإّرلىلاغغآ(لستونلاجرخرووعص(متأوعواتإاض)

كلمتسونبيسهجيرجاظتايِميِّبا)نالامغرفتغيص

نزنيلغنبورّيأضيركريتكتالاينصوصخبةنبابيكيلإ

.بتيكوزسيكناهكئلوركُلولكنوأ

كـلااهرمعاعطقاملُكلكونتروايكابينىاترج
( ويبو

(يوالصالاورلناتموبيشساتنل(ىرعاشورراركالامناساك،"اكوزثاشري

ناسنأعنكباحربسمو.بتليمتملاهدينيكعيعاثلكألابث

لتلاًايجيراهنأيرملىفكواياٌواسيلانأنيبقرفنىكايميfنكك

xينويابتيفرقنرَّرُعهنعيويكبسايككلعشنلانايبكبسم
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ككيضتبجنَّيباينيهيكيتيتوصعسوايميرِّكَزَّيعيبمضع

يياكوانيتيكرتعصألالبقتوبعليكوبلاثريغيفساك

ي4نالعاغيليتلا.سيجترمشوهرهارنياهيؤمكريبجيىهكاو

ويانبعوضتم6يعاغوكلايخواتاعتويرصموىناهةلوممت

ميلئ4ةّيتايمانمكروريماكامقالكريماريزعانُتيليىكيباروإ

نابيغُيلَّوغيلفوروكواكازيارييرماكسك
يباينتنعتوامليمتننتنكروعشMyبولسارتَماقأل:يّرعاثورلاةرف

.الاكامياكاغريبإىتّررربتاّيموحينيتعكريُضُك
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بإلاوم22

«o467و2ه«Aى

بيكلكـ.2

هيلكنzرخ1ّروروغشًامكييبونوزغيرَبتاكاهامك

قتالوعيغالزغسيزياعيبووركياَجرجم.بـتكهينيلّرك
بلبإيكليب"ترينّيبتاقيإّمتالئلوأاميرمعتكسارواوب

اوققعلزونكلاعت،لوراكiكاوم،لؤراتنألوبيزتاف،لوراكنلوانيك

كيامنكابيكّزغنريثإويتلكنميليباياميركتك

بوايرنفروالوالاققيقكمّيقنةلوا،نلامالتاملكتيموصعزويليب

.ايعيؤيوباعلالا

نكاسميويناماهكايهللاالاتبدترابقادبكبواىزألافقااكورلا

بابوابو،ؤفكتقىr1،ىتيتوبعيكرتلوعطتبجرييؤموالك

ُليعُي:ثكتووانازخًىئِّيرُييرياتمارلاينى2ىري

كوكليتويانابمكنتابكلو.نيينبتقّيغزج

جبص(غَّيلكلاننىكاعيوىرفنأساينامينيبزنيعيٌريفغ

زكجتايبنبابتكلكاياليكينا.لْيكيرأثroدايت

ّيعيبيسا-ايذتميريماكانتيإليبصكليصافdط

لكلكننناتعومبضتـنضنا.ريبةكامتكيجوماكناكلالؤن
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ىفابلكايCغيصكةيلفساثرويانمتاقيقغاوشكشكتاملريبك

سيتنفغاسكلولاوضككرعبككنارولقبرّي1كباّيجAعطس

-لزّيُرنيات

هعيبلعا-سؤُيتعقوكةّيرفلاسيكلارىكم%يلوالاروررلاهدعرييميريي

تيغرمt:ركنيميربهسينتروزلكضككلينسايتبنكلا

ةوfامبسيبليعيٌرثإىإللؤلكابيكبيرقكسرايسيياعثكهو.اتضكر

كفلّيأىجتيرتوميلعتىلا-يإسا-اتركوعالوتتكركلا

هكيرمالوررلواىوكرلافوررلاهدكتقغيرشرواناغانسوفنا.لعريد

ىلاىلومعبيكيميلعتلكروايربيإسزناكصلافماهنيماضم
صكارس%ثكأ%ؤروالكلصاحىركلكفـمكتايفكيرجوكرمعو.لرلاك

ِةيسيرويلاكاكيرماككلوعيدعىلإارـعلكتمارككي

لوشوآكfىمرمنانكؤتُلروMGaكوهريرiىرازأًايكةبجشاملك.كع

كهنرازآل6إوكيىفعتماتيرلوأىراًركسكسسومغاراكيرثاتدكت

شكاعمروانيببرخكقترختغا.سيكريتمرضلوقواشيو

لكزلكتعنملكنىريلكلاريوإكعرذتيراشكتقغنيك

-(ـ5ل

gْرأنتكتىز9لكلاسهناغألاورتكذنييميربلعتتوnمولعمايا

ىفولابعكنوصغابج،ُنوtلماعرعبككككعنتروشواركاتيورك

بيكساكمكضعاسباونبتيميكاوشتاكسايناريرشعصت

ىزنكيميريدكساعتلكطولاطكرتبيبيffنيرواكيّيلورمىزيركممصم“

نلاْييصتلعا-4اًبرماسيناكنبمtىعاضَتآرتتسبناميميفراصتمان

تاثلسا-اتايوtعكاشعتمتكيتقورترسمرشربياسوياملك

ركتوهات"تع1رينارواايلارلطبضفوايفارث2سشلوقعىراكرسريب

ككيلعالملولاسلقكيوالجو2ر4ساىذكاسكرومّكَللا

فلكايبارواالاكلاسرامتيقرتـيكاياتسكعمtككسنكعلوعفارب
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ىثولكينوىانرريكعيككنيليكوونارمعىشاعميبرَعقيعي

هملكطلككناملانورمبسيبصعكعتمركلزنلكناركّنأال"

- يعمايلولاقغا8ىلالني

سا.جاّباباهيكيبسيىرنرواماليمروـللال/؟كيلاكرنجماربهي

كتمككنياكُكابايلكراغافرطلكتايمومنيكرويابلللاقيلألا

وtuيفسازنافآكلكنيبرالكتعنمسب.نيِّيربعكاشإرايكتوُم

،2كـاجيورلشكآبرمتسيمازلاككتواغبرانآىعوليباكسالك

اتاهاثلربيولكتالاعناهورلكتبهريغلعفينمكيل:كسيلإككسلا

سيfىيكتريريفككىرازنآورواكتختتوالغكرافمكقيهلُيو"اعنت

ىلكرلكتقشروارمعتْمعسيُبكساغيككلّوككتةكب

جتاسينكىرّجكيرولاماعناسيبراكسرونيميريكراع

َكيوجلوراريزلوأاساكحتةككانبسيغراررلكبرابيرايا

صتىكلّوّبيكوذينونابَالكبينملؤتوبانرمل#ا2ئاوج

لوجلكيبرغظيلكللوألاككيرتابكلاروا.كختتقويفزنك

كِّيطحتكتالاعرفساسيسوغالَّياهوو(لوكاماعنا-ىقالامب

سعاككضكرييمنيميرييككتريةكيس:ناسيكلكتنهو

طكةتككريغىبتولفكنرفقييغوساهوروااتتوجرسغفيك4

ِدْيتلاحىكايمرواىثاعماىاعلكلكنعلوضفسيلويرفكىكىنَّيا

ةطقنقيلك.بتلكوعىكنلاكهارلكليربتوعنالصاكرلك

بيكلكز-سبةتكماقرتنبازُيلريلومنبتقّيغهوترظن

سانلامويغبثكساروزكفارلكتإنبسكيروانيع

كيوكيباكيرامور،سيةككلامعكناةرفسيرؤرملاىبقكـ

"ىكرازآيللوقيلكفغاهو-ةكسيأمتاملكيفايمالسالإ

بيلضعريغلابرارتنيقرتيلصا،س4ِّيوهقاساهكقرتروافاصنا

معلاطكلويرفلكناركسيةكاىجةرايوكريغىرانميع
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ايسالقتطتىنبعالصاهولكليزت4ـاماياكتتيثيفuم

تىزيى3نزفليئيبيتقيغكيتيلاشلَّدريتنالونفلك

ةلt:سينغايكلاع%سيقيّيؤيلينلاىواككجرحُم

نلريغلُكسيسمرةكبيبتبوةمتامكلّوتافامنبقرتيرلاك

ى1.سيتٌلويينوزجاهنوعّيماعميجسيمتملابانريتالايخك

.ىقإووكنيتقيتلاناىريبتيلاشلَعرفبيكريكيميب

ىنبتبجيريبعرمكاكييووتاامكعورّفويةسينيم
ورمعتلكنا-هبتكةترّقيغيمورلامهكرخ1ىكُرتنكيموتنورطلك

ىووربمتعاثلكارواةئككريياورورلاكيكبسمكتانرلا(كا

كوورًاريقيرينيعزوناسآهرمعنأنإزلكُييبيئيس

ىبأتلامت1لوزومكلوفغهو-بتبإرسولكاذن-لوراقتىجك

لتيابيىتقراحتببسوليزيرغيلّللاكيَكةَّيلاقاضف

ىعكراومعك(سما،ريييتياةنـلوضاسكيرمُييككلاكرنىكل،ةتك

ككنابيهيكوباكنويلوكلا-اتعلعايلكتكبجواروا
ةج-7وع%ماربواث،ىتارورلاروالىتيرع،ىتّيعرع،نرغوزوم-(م4ع.م

.تي7عووورواةيقZكتيو67زفقققfرآويتلااَّنَّيُب

نينئاثريكوبىكورfفثكميرييىجييبنايناباَّينلا

هحههكـليبُق

امكُلالعتياونيلعاعيلكتنماعليبراورلاكسمتيو

(ىكوو7%بيواىجةرواىّكريتنماخلوبقتمستمهمىىؤيو

،1(يعىلعىيلك1,نًةبصكضيبيوينى1حتفتنوكتلكنز

نلا-بتـاتتكاعايكوزرميريغهناويعوفنكمتنيوامنيميصع

دّيعيناضيفوكلاّركف،ُل8اني5رفكفلايجتاذعبِّيِإاجدتس

ريه-الوتــلوا

لك%َأوادختكـاونعركروىرنعء،و.ماووورنيبعامعىلع
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لكوركلثمًايقتننبلوفا.هببسلمعلاوهصتمجةكمكنكيويفلك

ديقختتوالوانتفلكم،لريكعُياغلسات(تجتوابغورختانك

نلا.ليى:ةتاسفالالاناريسانانازعبتتيلكلانكلل

ىكتوراوركتلإنعروىتَيكا-جتلاوسوايغلنإناك

"ّناتقيثريلوباتعوبعلكلاعهعللاكاراغناينوع

َّي:َّينّيَّيَزَّيَزْيَب
ىربنتوج)،ىفكابياغ"بلولواتككنلا-لريبلوبقعتب،لوالا

انبعالمامجتبيبرتبوبتاعيبجدتماكيكلكب
لوانتوربلاوموهسجهـىمتةيمكغُّرفت،"ىريقنتيالكلنانويلاكع

قكناترالناىمنيقرتلكيت-1ّععىلعبترّيغيتاتلك

عورس-هبئسقوباريمجصتتإامعضالضرالكنلاكسرإكلمنرتوا

هخيهووتييحويييع»،يزختةُكلاينابكنيبتالمصامنيبتيلاشلث

اوعشهَّلِإِّلكّنكيملريبلونانثاككنالاحربىتاحملماوكوا

ايْزوابولساسيف"يباووىوكي-بتلسغىكايصغنفلكيميريي

-لي4ةـامنكلكزنانناكتلتممثعإكتسابع

ىتوبيكرَكرونبM7ليريكّرعال:لوألاوةكُكيمورككلخنس{

متكايايلكريضركوةعناتقوسركريبنوشىهنإ،زبارعا،ل

،ُلئانبنمُأقيالريبرركعتنعلوفنعبيقنتالكناتيودع

ةينوروترايبروانعيبايبىكينيكيتسيتساك

نيكيببرقتيروملىروخىريبواضناوجنَّنُكغيك

وويينواىلعحا،لايعيغيريازاييتيساذُكحبيكرجانتالاغك

ُهْنَعكيريبلكعتمضكzzكا،مومكلوأاناويغياكيقف

،كُكfرملتئكروايربحايسناتعورئمعبطىبوجياركاغتي

ءايكباروي5وافقاعنوعهتعاغليسرك،ايبيلُرَّيُكيع

ىقرخاوغاوروموصت،ببمنكتةئيبرطة8!نيروانزناوتيزيفلمالا
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M(رـ1كىعتال(اككئورلكيلوايتلعُكتايبجوانيمابصن

بيةّيلافدناصتارثًاكَلَّيزطروابمايلبييلريكانتاينى5بولسا

يبرعئاقنلكعطؤكرملوينابلكلاكسامتعاناكةتئامك

ىَّيَلاثىبَّنكيرخنيكبكيجكرابسمنانوي
ملكليض/A(سرزكم..لريغتُل24اميمصتبابـماىطبروايراع

لكًءمنرلًاّيرزلكبيتقيقخواىفوتبـلاروغاملكلاذُتلويروا2غت

لماكتىل:بتاوواىتلا-امتايريجينلطبىكاعمسواىثالغىكيـص

بيكاكنإرنىيغركهوـامكلاماعنبديكملهليكيميك

(جه0بالكلملورواوجسىلرملومالكنا.ب/3بيعوابواكتلاوةثكم2يل

نكاتلإهوبابيعكرلَكتئروصبوىرثوولامعتاKنإنلك

انتةّيقواقتاب،ةقحتكعومبنيتكنلا.يتكراكتبتوريب
ئباسي2توبنازرواى{اسواومكتافيلختلالنيكَّيوكاغ

ِةَّيُبهتمالعاكبيىميّكتلوضا-ليذتيماكتلوتعرعرتيب

اتاكطنزطقنزكرييبيبوابايمالتينزئافقاب.جتيلوَّيك

ريلكلاقتر6ىرجيلابمريغ.ليكاعفلابينفلَمابىَّيُك

لكلكزدو-لريضةبيرالوبقى%يالَوَرراويريبوك،لج

ليإلعاعلريتتنراكعييمMىثرييبيعيولئافتم

ِةَّيـبايبعوكلارنللًاغتلاخbلا.ىعقوبىرمكثيلَلأرب

%ىؤبلعاسووكبسكيجامانرمكنكاسكبسكاكسبكك

ويلوفاناكنأساعوبتيأللهُيكبئاقتنرولليبكتلام
ًاةتبجوايتانتجاباتنيتلاالعرطبيكرتأسمتامكعرفتلرب

ل"لالايىروصعلاًامزنويبمكلكةفلطسوتلريغز-جتازك

.مهعماوبعُياثكمانكتكوعمعوبكنركتبموتاميكنتسومضن-اعت

راكنلوبقؤنواماهصكبسكبواىكزافقاكرورلسااكينجنتغيم
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ياررييغكبيجَلوسباغيدُيلغشيلكلانيب

مترركىتاكوبينترتاكدتًةرونريكُلإسيتيبميلعتلا

نانريحرتيرياميتا.سيكتاتياكيكيكيوازنلاقتاع

زعلكينيريامكناورلتلاسإس1ككككككناضمإ
َّيأّلكلابجكضترازنىكلُكتاسقايتقهويناًباهوسوايهو

ةيعريوعنفيكزيلوكريسايتاوجعئاثولاّيقمومكليك

تيكنعريغتنلفوسلايناسُلإلابينونيغ
اينفيكيكتسبإكييجتكتايفلدتعيراوذك،َةَنلارلاًاقكالي

لصيتيبى%لربيخلسابلؤنويكيثمحتبتإبككيرفألطقف

ابُيقيبرليتاملكلالريسجكيرلامايلاكيييباغو(ُلَّيب

ريئايتيعيىلريكتمنانييضتسوغُيكلألتويك

ُةيميكرخعم-كضنيلكوصسيلومكيلراتفمتاغلرايع

مو«ه.لريبةّفكىك

لوعن.ليكريباتَّمتراكرالك:لويبسينزتغنلكرينئاك

جيكييسواملابيسلكّنيلاتلكروريوختوجيواكلواُمَك

ايكَيالوناكلّنألضيلعسيليلعمكبتاروطتتمج

Zكّلكز،كـبلاطن"يرييكوبكاكلfاتككلوعتابلكلا.جتلا-اع

اتغا،بيلوورمنتماتائغكرتتةرتTكـ72كتومتو------

تربتعاوةعيل7هنوركشترب،لريبقماّمَنمتعت

و%”بيلاكنالكابيزلألفيكهوملككسهتريمولعمىيمليدتل2يلك

ملوا(لورهمالروالويوصتنوأل.يكزتلالالا،شعرورمنلاككلهن

يرظتنناسبيك٤نلا.لريبفتاويلوغكتلورررروالوك،لباغ

كةكيوللكرثب7ارَدولزغمنص"رو(لوكو/تّرليما-ابتينيمارو%6هجيس

مروع،قزفتلروقبسيبلايتروصىكاسهوججتىنوضمحي
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لكالاورلاومايدنوملاظتككيلوروكنكقّزم"لاعبتىشااعملك

لولاغيلوعمتكا-هتايلكبوايرجن"كناريكورابثولا

كلانئتبمىلّنلاقتاعةروعيتركيلليإرجايكحيواك

ُيايكلاولزاونلكئرقنالأفنرغككناضلانوارتغايلتك

-هيسيليومتامككعئاربوأ"2سو%ةكبكلكّرمرننأل81لا.لريبةُعوضومال

لّثَقَتيلاكيتيمايكيلاكتلنريزنرواتختيكاناكماوع
0)رو)يئورrلالينزتى2طينواىكيبمكوبتعوضومبوككسيلرتغئاك

فزطلكنماربواقتوجيةّيتاعاامكماسهولواسكينكةيكبغار

-بتـّللاع

ج-قيربارمم*اعسويريغ،نيكّنإبخىُمنإنلكسْيجنُتيك

اةتابيلكنكلا(كتاقتنوايف2ّيبورمكووامبعلويوقكيفرَجاتكابملا

نيّبصنكلاروابتيسايرينكناسعيناقَّيَجتساعوم

تّيسكارليبيبKتزكتيضتراهوزعي،سُي2سيمصتعرطىيزغ/يك

نارهتقعكاحىكىيننكىتلاسريظنتاعكـانتإنيأىري

ىينوالي42تيرومكتن“ابسعككعالف،لاملاوعخييمتلايزك

ـليفةجتل-ًاكالتيلوقهللا

بيصعواكـيث%تجكورهوويومى(رورrصرع}9هصرلوشغنستواعسم"

-ككةككتينيَزئلواجتكلاوجنتيكباغ.ليةتاضلا

ىلالولاونقككيريؤرواسْيَجنُتيكساتقنألاتناملاّللتلا

بإيتقولسابلعورغانكبجنيشليقولكنيكتلوغاباك

%أسكوبرثاتتبصتلكرولكواسكونغياقإرنرورم81لويرقنأ

كلبواسنيبقةلهسمُلكإهيكوبيرتاكلوغاملكضع

بيةاماكبسلؤرتجتإّبلتاراكيناركهيلةيتاسقتاع
نيساربواىكرلاعومةموربملككـابفلكهارتق1ذنملوهنرواك

ريثيسولكيديضعلكتالايخذغيلزنملوضنملىمسيلاياريغا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



303

دعتبصكانبراّجتعإيفليخيىَّيعاجتيلا

 

،لاتننتوشغناينايوينبلّنابيذتيسيفُلكتلا(٢ا

يزكريَّينوضيباعُيناواياوثمكعكيّلمي
ينارلكامرزلا81(ىتانكثةتكةكيلمُييصى1تكابكرلما(9ر9

لريمسونابيلكنارتيتيموصألنألاككاابُييمرقإىنك

ريزرواهُمنوتلاعنوالُيعماعيةيلةت-1ثومؤأناشكتتمب

لاينابكوكتبعلنارماكلاختامعوضوميكميل-بيgضخيوتاب

ونوئكناوجتيسرييتنخوضغيوعمكنتكونغ،انلارك
ككسؤنىغاوصّلكلوكًصكوبكترككعامسروالوغرفلويكل

بميلوابيتـاكتمجذنملوغكا-اكرلريضرKئزَقوليكورافلاك:بارتت

كنكرزبلريضايرروزالذككناىتتىَّيئيهمتنمك

روزAةُكتقتلاةـLZكّيتكلاوهو،م4عم،كرووبيك

ةيرز،بّيُكلاحهايـصتقولاغاكسّوزيلاختولانُلئاتك

كـتبسذنثؤتويفوكيات2كتزكروارت"TGFكياغرإ77قي"

،لريبىكيريتامى9واثارثاكثكفيك

نينبيكريسيواكورلا(لكاخزغيبرىيبكمجؤي
قويتلا،لجرلاناكماووتTرورموfKلوغامكلن.ريةككاهعم

يبةـلوغناًاركريبةكلمو-بيبَكـيtثلاثويويلايلروا

كاضومكلوخامك(لكلاه»بتا-ويسيمروامهاككسعملاايتغانو"هواببساك

ةتيمورلكيتـنكؤاباوزوامال1%يطخصبكو2كلكنزىاومىلا

ليم% مليفيكيكوَلَزنرتيملأانلكلاروالاهلوزنلأزولكىكوكوا

%رلاوىنايم،تروعبوتىلافلاابلكنكلا-يضّيبوانويلمتملاس

ةعويورقنييوادتيّتَينارّتيةثّيسلانيب

ىفومريينل(يسّنوهيتيكالُككومرينىوكشإساهواجساتي

الولًاى%ولتيعوكك-بيباماوملري"ىروزوكنعظغألىؤوكواليغ
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كلمملكضنبىيب.سيبوبرلفيلاكزياناكوبضلاك

رَجغئاغىلاايبيكلوانتبيكروابتليتاعومجم4نيب

لايشابيككيسكلوس9وابيجتتلس:ىنهو.بتاِكإناوعا

ري.42تُك

ةيبيبانزتاونلويمهصتسبسلكووهوجكا,لوالعلّزغتًالينلاتيختمصع

(يبليريايندىَلَّيُباروالكل%ميولينلاوُبُتلكيدوجو

اَّيألاوضعينسوغيليينابيتريتلّيلييرَبَّلنُكَّيك

مُيوُكُتكييكلب1ادورواكاَكُتدبي(بنايبلاليلناهترُبتيرواو

لعكذتيطسوتمصيعبتتّيُكيغتعّيريبكلريم،وروأرييستيف

لكولاوناكييرصُينامنكلّتيقَّينيتونآلايرزرك
بيبولطااككنكليواوراميكلاجنكاَّيرخأَلنتنأوىثامق3الأ

كتينوصعلَلَب:تايتبكروفيَّينوُيامَلَبنييعتب

ّيلاديكاكنئألاىبيتقّيكزلتيباكيرمةثكاملكراثف
كحعفاكعلروانتولنوشايننكل"(نآ(كاككراللبقهع

عامتساهرركتويكتنييىفوتبىللا-َّي%ًايا

مجنولواهو.يقنماكاكذتيريمثيكورارِّيغُيولؤاّيلك

سواىتنيقتلكناهواكح2َّيولاغاكلينلاىلعرواىلا3ركفلك

سواروافاكانـلوصأـاك1كهسليغينبجعارصوللق-يكنايتلا

سييكوبكاروغالّسلا.ابرواَليِّكَزكعيعيىميج

-مكإوو،روا،ئومُلوجيمتإبيك،سمب

وميتإةكـطيتنوفىلااسيكينوزورووسارواىربكلاكمتاريبوا

سميقاويى1ىجغروا.اعتي٤ورثضكانرطكتنافيكع:يضنع

قيلزنيهلكّقينلايبرصكروطصانىأراياماليا.يوونمملك

لكتايظنiقرافلكيرُتاوعمسواراحرسلريتلاهىكاعميلكخيعون-ب3#َلوب

يكيلوزنلوخيكاكملرثوابي#يئٌراثوريعوضوعيبيناكنايبت
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هوولكلالريلوغاملريبةغاتإيواقراياضمللامكتياسوا

كيبئ2كلويئنإ.بيستلاعلاواينيكارثعت"نيتئام

ريكبعرز،تاَّي،يتآرتقتلّجكتينمياًّيكويغكاغ

.ىب4

وكنلاكيم%ككينبيواكتبُيفيككرسأى:(ىتاضرنا

لضعلريغازنلوكيك،كيب:وو،ىتييبينوملاىرومنوع
(2) هوجي

رماثووتاقيغوركليتيلكواقننعهيكوأايكلتيلعاث

لاُسليهوليلونغام(يا.يباكنانناديكرمغتواتزوا

ايناملانأ-(م24ّيتوريغيَظُك:ويكركواتيبيتكتنصنiزوا

َّينتبينزىهكهو-يريقوبنييتاتاوُتوجيثوجلكلاشنن

لتضراييضايفليستاودبينكتتقفيكروانيبةّيبو

"لتُيق،امّرق=تا-يروشعوبكاويكلويناملعلا.لنيثةتيل هجهنو.."ـ(كرلازنوا

ل-1لساكولألتكنم(%لكعلتايبنىروي2تارنريترتنا

ةج%سجرحالوبءايركيمtررُُككانكبكباثمك

يمُي،ترّعتنةو-اهتإرّرَغومئاننعسوعنتفأوى1،ذخت
ىكيعرتماقِّقُك2نعلوخدتلؤل!ناروايبةغامى(وميإ1زروا

اًّيبجيبتاليمعت"الةُكاوستشونونلكوزنعلومن.ريديك

متيقرتنوايريمىجكواتنجلفياهوهوالعكككـويراكرتامنإهس

ميركناضيفشولبونويوتلوريقلّنأر:عونّتكييق
2ئالعزتلوصتبيكّرقًاسأكُييحركيريجوهومجبكككنيلركنتسم

ركيِةكإورلاكتمrانعكوللريمرأللىرالماعسئابيلرثكاتِإبا

نيليبوركورلا0ر9سيكراينامكّوجنعلومترلوكزغاتمصكىرييغتوا

تيقرتواتعيالاكبومورككلوضفام(لالا.همولشيبريفزواّفتمم

هلرياِّيعيعُياثرليمةاّلكنرثرو/
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لوضفا.ليىراضلاُتاتايربكعافاروشوايكركورك

.لي4ـويبغكاغـكباكترّوكتَتتَّيَزْنا

تكـثتسماللواي4يمكزئاولئاوت"تيزنورروبشكووراوو

ةاسلكى:ىعرم8ىتاضنلاُتاتايجلبةيئيإمتحلصم:لولارالكون"

كسلثتميكواولثمتكوالريبكَجهلنلويريمورُتالكنا

امكيكبتاغناكلارثاAلانيبتايْيكباغسيلوتعم

نماهتياسمي(ملولكُرثاننإكورساوكلاىعيضَّيركجعاتعامع

كلاملرينيروّكلكمزوكاروايفرّجكتت؛رب-بهتّنأايكر

اـجيفيناكلكلاًابيرقيبيك.يلهوسكييكّيم

لر-1حرييبركواببس،ةيلمرلكزطكلا.بّتلتامىلإنأ

وايب1للكتن-ليابترركيبتيعونسعار:ناامك6ولكل

قاعُيناهلريبلوناكلنابلريذتيركعرفساهوشيوصتنع

-بتـقودنيواناص،لكإنلكلا-جع

ميمنمحاكـلاوةكيرلروصعةربعتبسالاّلكمنقايبلكبسايب

ايناملك:عورغحرفيلسوغناذنمىمانتتيتيتنوبروامك،ت

لوتيباكيبيوصتّنكمقيلقبسيىجاريككزطناورىك

كسوغاينكذتيرناتقيّركريبئليغرنإزىك

يلزيافللوامماتبوإيفوكووضومىلعتارجفترت

اهديموروكعابروالوككتاتبتلقسبسوغابنا

بيروانرككتجنإنلكلاـهتـًاقلاعوسايعويزيافلك

ىلاىلتيمتإنعوتيوصرعرعبايافَّنعثالذكناكبت

2ؤك,لآg%نمنجسيَّيجبعئاغكثومتتبكنا-هَبـ

Z7اقاعموFْمُكنوبب/3رلويغ،تايحلازن!رسواالاايروسو،نرَي

كّمكتقوبيريبككيبتناصواكاكزانايبيكىري
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قابوىكريمريميرتّيلباركجعتعامنبّنتوشىلع

رواريرمىرثتبايتغاقلاياميتبلكلاىريهت

C-غكوزيس،ووتوTF،ةَّيعتسيلوعولكناـليبتنومهو 75Tيف..لريبروبغري

لوخإ.لريببيوالويخكبابب(عكلضتليجرىكيغنورخا

يكيبةروالوا:لرينىمريبيقعتتواجتلماوعاغألا

كوىسوالعكرّيغةوئرلاىرومةوجرنيايفرع

لنييّيكوبعُتَّيَّيَبِّياكعولسعيناميمبلوا

"يعTعتواساك،ىكرTFTLوآنآيلجعلاويرظنتلورظتكتهتيب

يكالملاوامللنلااقَّيَأَّيَللآييك

،بوغشعم"ىنلاىوكتيلكلاهـ000ولعفأررصتهاللكتاساحاىمتروخ

-ريبةيرم8طتتايفنييرصملانيبةتويضكمب
يكيسيال4لكريإاًريليكعكانرودبياكينابسوباكنا

2مْييمجيفةيريويلكتياوسل12سويةُكييلئًام

يرويامكلكناييوضتنللكرمنىكولكبـيئلب

ةج.ليقكبىَّمَعَل

بسالاىكوأامفlaليrtتعنص2لواىنثأامصرومغتبيك:س1عصارجاون

،لوهكلبيننايناملالا.يقكماعمتبايرينييك
الًاحااكروخىابواىمسايبيلناليكريقعتتاعتارو

مسالانأاميبيفـياكتفّقحرتواسكتريكب:ليكواجتلا"4

لكتيماى2ى«ريماسلوفدنعذتنيلقتبتقاينيكو

%ناوCريب،لوكىآرقعزت،لككبيكلينلوعيبينكنإ-بت

هو-سيمللوبقعتميوتقرغتعورةريميتكروب

هتاماحرثاتتروعشلىمتنتىرعيصمكرواقخات

وتإبعقغمولعةواينوالريبىلاينامهكئربةيلينجت
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كوعغيامريسوغاملاىميكّبتليغَّيوصتلكتاغباون

تارماعكلمتنىرارفنالريمعتلات"هرايزةركبتـلا"املىرضح

ًىككقغزانتي.بّييزيالتاساحاكلوفغمضعتلكات

يآّويغقتآتكوا،بجتآريينجيريبّيَيوعكاغكتومب

كلاكلتبكمايميتروا،تيع2zعتويركيركسع

جيرتzكلوو-ليّززتواىرنركق2نعلوضأ.يكتيجعكاث

بتفثببولساىزغAكلاناليراقتضَيبـياهو.ريبكلك

فنعيلاوزكسأرقهوكلايتغاكرِّيزط-بهتسلارلل"إبلوا

فتفملازئتحتتجامنكتالايخضامنيبقرتروايرشانتتمت

2كوغلكبواىالسارواناتلَّوصككيميكلييةتايضتا

تالايخلكـسلإككسوسمتنلطوسلكيبصنينايمهبيغتوابي

-بfةتركابأال

،لرياىمَّيرمرايتامبيكريمكلووايميرع

ةيةطتىغاوأسياشتُلَّلرتقاينعتواتتاغماونةرايزلمأن

مظزفقنناالعرففـيريسوغاملالا.نيئّربال2سي

نل9ككسرواماتسرعقكتويووكنلا-هكس،م2بُلاملكىم

ملوا،ريبكلو،ئكعومك2نيلع.يكًيِعرو%عُياثلريتررايب

(كباسوايفسيتاتيهو-لريبىكتقّلعتتمييقترييبنت(%ك
tO) همعي(م4ةعك

تيكهو-م3ةغكريلوأووىبيخيسواوسناريتحئارسفنعيصا

- نماعهصتسلواس(وكغروايتاتيكىسنيتقييغتوا

2ا،نؤالاان47بيرrشعيبروكلوتامكلانا-بيةترلاCويرؤمعم

بزيب-ىمةساعتىنيقفُتورييكىبلوtضتنوعن،يسيم"
كتتمعهوالعلكلوفنعن/اهجيتنكلبانتتفيتكوكلاتابي

ىلا.يــىرورضانلكريمطككككبواىكزألافارلاككنعليكيبل
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َّيبريَجركيمثهبيلايلعبيجياميك،يعي
ملير،يrيماٌنكهي{ُك(لئنلا،بتال2Lعلانلاكـلولاوةفك

ةيؤييبيوتتفاشماهىليوكورويئاومتليامحلل

ىّلكونيِّيكيكاغكيبَّنَلاَيكيربتسينلا-هرّمنعو

جتنمكانكريحبنتلكروألاوذفكوايكتتسافعإك

يfقمىمزكتايتخأكبلاينابلايحوايلوقعتبي

12ُكىئساجروتاينب(نميلالوئيم،نكمتعتسابعمالفنيج

صتناتيؤرتعاىليىتفلتُيفَّيُكراوُن،لوباّيرليللاب

ايبليماكرومتسيبيرض(مُتاككمل،كرجنيوسهمجإ(مكناتلَّوِإ

ؤن{ك-اناربايغشاتسمف(يركنيكاريريغتاش(روازنولمهّي::

سيليبيعاما(ىرباجاينورىكْيمُتايبي(سيسشوغ1لكلَر

%ؤ"لريناشوك"ىلاكثورلكريمأيمرٌمفس81لوضريي،كـيرمعوسنر Oمو6xوةيه)ويعم*ودو

يك2وتتل12-زل،لايّجكرّينيص(تيلكلايفليمعلا

َّيشوك(يركحيبرقأىَّيختلكوًارسيتيصتلّومت

،نينامكنازريgىكلايايىتبيلةنيفزاعيضن(ثإبير
(لؤوطنكروأللرصعلبميوازيممهيــاطعريملريألعُياثرعوتيئو11

يبسإاكنيناكسوتاييتكول،سيريبسازرىنيباوباص

%ناينومكيرؤكرملايفانغاونبىكورنرأعيك(سيكيغ
فشعم2نبعتبكلأسالكوربامكانقر.ويفو(فلعللعُت

ىنيوارليجايانلكوإىكيرلاايروسبإككركالهكلاَكتك
(6)

مصعصعال

يتنيكِكعfؤ2علتكلانيبككيإعرفساماتككلوقنع
َلاقبلالكمزلكلِإوربعه)9-سعبيةتـيgy"ـلاهثرt:لولاكزامفاك_ا

تفتويلوكتلالُبنلككرواتإبىلفنركنانثاشُكك

لوالوإلاوكلاصتيفوتيرثوجيكيريبدتبلريبناربوابي

ىلانوروكازنبليكقمعيفكرتغييرصتلكنوروصت
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.هك.جيجاينريك

ىضrَدّكتلمنويعهببسايوبركالكاغآكلو0نيبورلا

لكلوالبكيةنسكاجوريKلو0واوعرل2سروكأي

لوو:كـاوعورثكيميري-ذختىكيميايهولكنييعت

لم:لوغملناوجقاسينفنيامعاباهنّزثوايتسامهولع

رتوصرتلوو:كوبذككلِّيبنزخكناركجتّيلاُلإ

éز:ةعاسيميإىمنصنريبىلالَبقتريغىتّوصىللورتُك

.ايرورلرنجبهو،اضخت-امإإنبليحرج8شلاببيلالواكك
عمروانفزنـلوهكالم:(نآروةئللواىرـ1ةباتروفساون

ايرامثعصسيبلرور،نزرينيبريغمل2جتايلعرطسماعازتلاال

مالكلايع

للاسامساكرواكلوانرودبيلًبرقتةيتييحيو

ىروموَّللاىبنكىتحآتعةتيورلعوزنليبسيرع

كلسر-ايبيل:ىتنيدكمالككقآتعآك"لو؛ي-نولاع

(اكيكرَّنجتية5سيملولو!ميارنوارومشككنلاهوالع

يسرإكلووانكيبيي.رينآو(ىزكتللتناتيا

ّيتاملكلاوجيريبقكابىلإيجوكتبابتعاكرظتطقنىلع

زنركلوا2ت2كبماكماوعمساي.لَيُنوكتبنعلك
سم4كــا

،يْزِّرلانانرةـلوقّتعمُلك2كورّركهوالعكينعيروااوعنازم

(لكماانتبّبسلهثعسيغارظنورلوكسرثىروظتئالاّرمننلاكرسلك

ةنونكساوّوقتيوشمسكريياعيسوالواككنييعرزأس

كُكسانسّرككريكذتعاسوكرشنعمنواتايفئنريك%

ةن-ا2ـلوهكُءلب..ملكتانورسافنلامسمىلعانهوهسارش

ككنأايرويززعلكتنثاوطبيكسم،فوقكةيالوةَّيِإ
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الايرجتالأبسيتاقيفّلبلا.هتىٍكةَّيرفبيبو

يباتسو-باتىنبلمارغتابفسانويلجتالِإًاعرف

ةّومىمكاؤفنألاوةحارلّجكعارترايأ8لريغواتّيِإزج
رواهمعنإنلهنا-هّبـا."اطوجىكرّفختتيالكاكسوابعت

بيوارواذختىأىصروبغتبمفبيكافغلادبعىضا:بيزيقمع

ةCTتيجكتسينميىيربٌعكاغنيباتىتبيلكلا.لك

F1]لنيروخبينأاقفتايكملالايران11رعآربار.

عنغزغنيبَرَّييّنُك:ُتنُكَليني2رمُي
هتُككـلازنكًاسمليمجلواكمنللامىنكيزايءامكملكتكزن

ةـلوضاللو(سعا.َكتُكَكسجنُكاتتتإٍةغيلواكلإولسوا

س-1ضعتيجالكسركيتايّبُرِّياكبيًابابراكيبوني

هيرويبملكجتالكاضيتكتببسيلبفينصتلانعالكلينهي

ةئيباوتوتاروصتكلوأو2كنكاتكمهنمى:لكامكلوامإلي

ملبلاويكباغيغجييئًاَيكاميفةميكيكلايك
هكلزلارمكُلايغوتركقيفطسوترواريبكيكميتيلاكرمنلا

ناتوميتاكاكلصوتتلمرتُلوجقبلئًايوايضتكتلع

اينوللباوختاوركةرإنكلوليئ2تابون7ىتاوقلك

زاويلكباّيلاعسواريبةتوبمولعمبتيلاشرواكباوضُّبترك

باون6نابُجريمنوكتنلاملنوسما،ينالكيازتم

لوا:جباتأفّلبسينلاباهتيزهنيكنوغكأوتجتاخز

4كشاتكلاوةكتكَكلfامتةبّيبايكبيايلرينكتك

بيةكتلمتكضبنمكتنإميلعتلابياكيتييفزاع
ناق“اك(كُمجعي-2ككيبناميليللمصاعسيوُعكريتىأمتعا

تابيكرتلايموتوامتاغاردفنكىسيلمتلكرلك4
لاريبككثوكانتوميروايلَزَكاينربكالكريفنعمتيقرتتنلاتتوماع
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ميبقرتتككىتيتواونلاككوجبيكسلوكختيفلاقتررإىوقلك

لوضاوواعككبواىوأافاـيتمصعا%هيكايرييغتلاىراوفشمصص

كيتكيسيكتلفنريكييككاعىّي%اصتوتمةنع
يقرتربناتوميمليمرجت،ّنكاغورباتكلاولئاتللا.بي

-هـئ1لانَّيبغير!لكيق

دجييهتايكوياساكسورباكألانهرك4(عبعُبضي"
يتيزكجر17نيهّيبوععُياغلواضتتبمكنلا-ليgيمككلو-

ةّيتالضعترومتلاةّينوي7جتىرتورتاع1كاهتيبج

فيكبيامكًارمنايمكتراتzتمكرتتTE1رّيُكJIيآي

تعّنواالب8ين/بجلريبركل؛انتواكعكوأ،لتFقيامك

تانالقأكتسلبةنيركريعتيفرمقلاراذنالورباقنوتايمج

(لكرلابملكلؤالكلإوروالكينليشكّبسيجركهيكبان"

ًاتفانإانتللليروالريميككشاوربعيواروعشاونأرمناجدتلاكا

ْنِإرتيشًاكااّيجابيكُسكمُيكتزيرييتكيلايبافريسلاصع

طُّيورجتروألومعوضومككرمجنُكلعجتاساي1ذعاسلكلوfاك

ولليّيربروعخاوياتباكتقيونانثارواهيّيساعكومعكبتلاميمص

زمكنايبلومجكتاّيلاحرريجتامكىمييقت

ككنلا-جا-اعويبتغرناللاوةعُيصتتازاينهميخبكاصت

.به-ىكرنيتوارمع،نسلومربيل:بولساىرش"

كنجينكلو،ئ6نعُلئاتختمصملزانرومغم

يواسؤرظنلريباك((ىنضةقويوارمحنيتق3،قيضتليمات

ُتياخسبىرببعقيمتلص-جتامولعمناوريككوب

ىُي-وس-يمويباهبتبثااعالَجلـكيلإظنىكفليلك

لكاونعكوىلغًاسواثبعكيبيكببقيمعافـياسورضوريك

قبيطسوتيةلةريخنمةجتول:لواننواىنيروصمهرمعنت
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جتنل(يغبجتَّلروهعونىلرمتسالكانلبيَننالطبيكاك

ةLرطىلايككُعلامّباككسامتّمحىرت118ر1لتروزنعي

املااللينلاعرطسجلكأمىوكيـعكويك،"مولعيغطورم

تمييةتوجمولعلوزومانيلمعلاىكتوبتوبقيو،بت

هكّيساكلاكاكلولاوركورواجتبلماامترمقلومع%2ّيغينإزوك

بيبتـا-اصرحث%لاحا،ينيتقيتخاريياقمرمزارماىرظن

تلسر-ىل#مل:ملولئكنلوالوبقكرووهووعورمحازونع

يتمتىتلا،نيتلاسينجيكَيوبكاغلوائكنفيك

لسغىلواضناعرولكروناملنا.ليرويغرقيتعقّيت
ملاارربمابميرتبيعجرتككنلا.ي3كيمدتلوأملك1صت،"يوكك

ناكلكلاكلوانلكَّلرينمغرt:لسا-ي32تويبتمدتتاغييرون

كبيهودتبجولَتإسيإنويكيلهتبهبصتفاكاك

عيبلبيكتببسيتلاكيتيؤاتكيبياماجب
َّرُكيكتيكيردوركلمنكبوةيلاعوّيكاك11(لّرمزىسيع(6)وو)

ـلريبةيكرمجبكاكتزافلك
رو)ر)ملأروتلريكًةبليتلكلخريرافرشارلاو2رفلريبعلككةيبع

ُيُكسىلوtةكاوليكيّبيساَّنعلومرادييك

[تككاترواتيقللككيمتنتالبوصسينا.كككرلًا

مت"يئ2ليريملكريخنيعلاةرقرواآعكمإولكبايغُشلاتنمت

(%9ئراّنكونانا،لوفاصلكتنعلوراع.لريما،ZLEت

كتهرينانتصنعاكيتيإليسانكاجتاّيررتيةتيقنكت

بايغاتِّيِعريغيكواويكغارإىوfناعنكسيراوريج

ًاراوزريكريكريبسايركجسنيةلضأدترابتعرنأقيللك

رُملكةتيمةيكرينتىنباةوتريةــايىبنع

5وبتىكيركجبلككهلوزَّيصولولعريسي-يارج
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يبإكرالككلووارواكلا-جتايلكتةئبطريكرسو

.كـآك

ءايمكتفينصتلوابيكاتماك،صروماغ"كقوراو"ىلاّررثلك

هبجىعاكعلآلاصئتفخى4سساتلالكؤكبكساغلرسا

يتنيفتيااونُلو%مقغواجتىكريزامأشامتيتضفخنع

تلاهميتكيسبايبُلريالعفىكيناركجع

،كوراوركواناكنإنير-تعاجإًاكهزارملاالهتلاّزنلك

ةيلوغا-بسانكماعتنزناتايالوانتيثعإككىكتوصعمىك

كيريتكرينتيموصخُلوُقيلوجريبكيلوارواىك

ـباتئكتيميايكركضعكرب
بنلاـبــاكسريملريبةزّرك8لولاكيواني/كتبببإليلكا

يلوفينعلافلكيكوالريكريفنعئ2كسويريبكيروتَفْيَكت

هيل2كيلأللكيقنيرامعلاطمكلامبجىركبيىكتيغرزنمب

tكيكبملةتآمغلغتلاصككتيباىكُيتسريبلوقتبوت.لني
هبيصعمجمنمهريغوىكوممانيدل"(لكّرفصيسيكبىكرمنرتأرييغل4كملم1يرا

يوايtةّينينإالإ،رزألارورميلواووكىلعضايفهوزعككنا

{ايغلوالكلوكاغيىتلاتش%عرفى1-لَيكتامكيتمم

ةيكيرمككبـنيككملاحيمسعماسماوسريواوهجوامبروrتوريب-

ميمعتللوامتتانتميتم،ريثكلواعـبيةتكتيبلانياثعإك

عرفعنفكلكنزتواب-ايكريماما%ىربكلؤوكتبثومتىـ

(جي(60))Q(.بىشوللك2يلكرتغيوكنولئسك

قرلتألبيتئيبل%ارنئارلوتلاصُلُثوارعالاو.جؤملاو)...

براتنمضتواىّلكوبيسازناهتفلكورمعىروعلكبيعرشةلأ24

وكيرباكلوانأملؤلإةرمزىAلايريكسـابتلوجلرينرث

لوابيعوا2تهتتتبعكوولاتنزلصا-جتبقرلماعتيما
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رولريببايالابقكيبيكنييجينلاريبياساّظننمةكأ
لثمَّيساتلكبواورسالّجساتومولعمايانريك.باياكانصتتمع

،ىرخزعزلريبوورآلكّكتاملاْيَعوكلوراكلوانتيايىدلب

ملواليل2كبريrذكترتيتلاياككلوو،يئرمعبواىدبأىيضارزن

هرك-8انولاوةكَكَتميكبّبسإللنأاضيركولاوةفكظنصتلتالا
(ي.2كاميكيبإىآ

لر-1ىتبينوجقّلأولبننأقتالعاريثيورلا
لزةلياةّيُبلايبلَبت،يمولحىعيببسلص)كريبيعئ2ك

.لككيرتهرانهولعلكلا-كيلعوتوكوراكةمربيىكريمريب

مهأعEىعريتر،بييييبنزيىكببيجتلكينكيربوأران

يعير،بيوازرم،ؤض98لايعمعاانأاحتنخيعرمجنُكلاىريمع

قوةنسليخكـاركناغروانكسكىزغطتتمضويو

ركالريببّبسالوبى%ًدجيرتاكلوكلكيمياكيبا-بتاماعاعدت

اوأرهتكنلايلمجـتلثُلناهلكليكووهرباخلقرتىكا

ـيكويبيراهوزغبليلولاوةككـازةُثك-جتانيوك

تتنكَتنيبرشتوغوييىلا.لريبجتنمككليكككإ

تاعكىيبمَّكَغتنبارمنيبىديكييسنةريتركبيك

صييبينأبتايفزوايعننييعتيوبواكاكلجا
،ؤ1%نيتوكيكوجككنارواكلملالكثيكفيايا

ى:اسخيعلاكنبنغيكنيبكَّيبوعُيلغدتبمؤككتاروشنم..

كلا.بّبتإوىمرلوكi.ةباجت،كدنيلناكوناانرواروعش

يروخ.ريييكبسيووJ2تتتةرواةz=TZتعتو4وو

-لريبلوبقمقيté:رُكلناتُييتمصعىفصتاومسلالامعتعا

كيعووكتمصوا،تكتك،ةيجتتاليكاكناعمعا

بترتنعمبيلقرتبسيليراكل:اهيياك3آوروانآاقي
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يناوعيقاًرظنيليوصتيوليَلنسررقيّللارواري

ةكلاهتلابقاكنكىتاك،اروث..ليلربلووارولوُيامك

كاناهكناركنويفاللاتيجبي3بّيكرتغبيجتيائولك

.-------- بترتغايكرواعييكو،لاوروزى%ىروصعلثغًكالِّلكنزلريب

ةَّيوفنعلااوةـاعلت:ىنعمبكورلانيتياورلكْيير

ُكسومَّنكنلا.ينريكاروبايباك6رإنكتراكنلو،تَع
يم»بيَكـوكانرورزأتايجينبتاورجتكاللثا،ايلا"

زيؤي،جسووعرم”وريزاهيافيلكالولاكعارملبواوورلاعمهق

1ؤلوعت"ىعامسلريببرعا-جتـروعتيباوسلكاكعازلرt:لوأوو

ُّيب.بسُليقتلقنةيمكبثكتلامُلوبقئبلكك

امكباضتراككيكبتيربإيِّيرككيتريسبروأ

بيكوعيراكعازمِّيأبيباويريزورلسا.ككـاهعايكبا

،يليكعكىصغهقنبكتملا.بتتعإاميتمعهنأكارا

ييغُتلينلا-بي4ةكسليىكيتكرثؤرقتامكى1يكوايكياممل

كيلا-بـيريبلثبإتخمعلًءلك"كنلايفتيزرميرسم

ةلابق،نزاقتكوش،ىكلاغرتيبُللاتيجنيريفورع

.Mلالايخكدُينغيينابحرإمتّناتىعوإةيبر
عويلريتيلجرولككـيةـورمعوناعرلاتيقتةروباك

،يلتتزئاليبلافتتMوعارو9صيريبراومولابيميف.•

-بي:ىثوجيجاتّنبتباًبيرقتلًارووارولزانتننكلرومأرك

كلزتعمرواُلثإهوهوةيمالعكمتكتاوةجتيكريمريهو

يارمولييةك"يليرجغريقلب.غترُكلاديع

،% ةوقتو،ةآلاة،تاتوآُتـلوصأليترمىىثوتوانوك

ىكباياتيبليئاْرئكعُكاتلريفيصؤكيعوتكFكتجت

لولانكمجسييغُتيكئَكلريبنا،لريبتامىكزدتقايتشتثب
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طسوتزغبلييناملعلايريييكيبعتيميزإنيموي

تنوضرلارلككنا-نييقريقتلينللزلزمتالككةقبغ
تاعقاوريخلعفعو.لي2ت2%ّلكاهلكـروكيرلكللباهرايثهت

"ببسيغبعولَبياسإامكنيبكرلكيتيفيل،اروطت

وّنم-يكونييك2كلمزناكـُيكـيعيٍةرتبلةـلوهكابُيلكا

.ليًلالـــاثرْلًابفّنُتةوغورورارَكبإ

ركعتويبمكريبىكييازتيىري2ءاموم-روممرل-ركيب

ىكاـبتيِإرككًاقحتم2كتFاضعZكعيعوبنيكاك

تامامكسبتعصىبلكلوئكعارمكورألاوكلاككوبتبيك

ايلعلازكبـّنأريايتولزابىتوراينيلايكنتلا-هت

ككنومهغوأنايليتقللا-يريقماكىليلعربيك

بولسانلواكتايفنيتلاعنوييبياتعازتو

ككووراوجريقئكتناتنَعىكسيقيلنارلاكلتلوأور

- يهوتلايُلإسينسيرتلاروأىلك

ماعلوبقكبوايجازمAافقتعم(87ىزناضتتيوش

لوبللافاهتتسا.يالراكلاقتMنلا.كختتنمتعم

دبكلاقتكنايباتيسيعتلِكيبكاثيبتيريابىل

لوممّلسإس1كلكعَّنَلَأوبىعىبميكنابلريؤيئاغي
ملاامتتنأاكسُيفيكدتنلوىكارواىكللى3ئروسنأاملكبيكك

ىينيتلوايجروالامعاكؤانلاىؤتةتيشكةتيميك

كتُكةأرلاىشَّيوصتلالاحتروعءريركفئييأرواذك2-رلاريم

بصيوىكوللوتالوم%نrرنتويللا-كيلكوبع%ضنعو

ْمتنأافوطمممبعنومعبيماكبنالتيّلكلا-قيرانتب

ى(ًارعاشثووـورين9لرسمصا،تملوبا،كوأر%هيتوستزع
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.ليَّيوبعكاث

ُلكنع(كظنّتلاميرروبكلإايتكلواونامكركلزنم

كساوةٌبتسكباجنهو.يىكيمرةيبرتلروايجرمىِّيتج

ملاغكىريركتليلومرقلكلا.نيتيباوكبًاعتلكوالريب

كوبككنيماضمكنلا-بـاتعياهيكورثغلاةلوساعكحارم

"كَّيَجةقيقخيُعتتختيبُعيgماكنجلرييكِّيوبكاث «9مم-5-6----------م-سسسسكعا-سـسسي.عو

للوميركلكلا-لبةحتكميرماكواموعزنيولإAr:رختّول

نيرذع-ريضكريبنيبعيكورصانعككروضكايصىلع

كؤاننالزيغركسيtلبُلفامكىراسىاليبىرثيبليوقلك

ذُيتقَّرطنزطقنA(نازربمنوس-لي2توييبيرجتكرتغواعازنجُي

بل-ببسامإعازييبسيافتاماسوا

وقنع%2لوبق2كسسواليgكساوذجتتسكاباينى:(ناصرلانقفصع

لمعلَطىكابإلئامسُلواكلويمرقلكلا-بيكيوتاشلب

نالريبقبابلاينالبيكرتلكرمزماليَّن4لكيا"و

وابليلوجىلوملالويكروالوؤلنايعيمك8تياوقلك

فيّرعةتولريبهرييغككوضومكنلا-بتلسنايبكلويلا

لمكتروصل«لوألاوويكنواثنلاينام1لكلاسيبانيتوربىنرضك

كلوعوبيككنا.لريبّنرلكيوباكلوككلمنروأريتك
هيفهرئاعو،ريزلاتومتانّيتاح،قكُيزآوz7لريم0

لوصيىكرخ12كىسصيوينتايالولليناكٌريحازمسيوونلا

ةيطسوا2تنلريبنكلاتومعديهتَّيميرواىفلاعورشانلغ%حوونمي

ِّقميامبوىعيبروائُنولتئموقافنأئّنمّيرثكّلك

.ُككةكععوضبيبكعازموزنفىانتاَفَلتوبهييجتيفيك

3لتقوليل/٢ا،كةجتستوافتالمشتلاينروالكمزىتأوبيمع

هتكابامكوينابحودقرشلاسالكضيضروغةيلاتلاك
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رحبمعازمىf(ىلوولاكئلويمةنيكووكاونانتيببعيرسوولكاتوميرك

ه.هتسبعوعيونيزخAبول

علَّوكتفنييتهرإرندتببسةـبرافنصنمتلورهووكم

ىَّيرقتلاكُكتاتاينيكلاغزافساسمتبإيهتميقعةف

يّيبتلكّيغةريزغاتتفيكمتيلقرتىلاعفايوتصتعيط

ةيثاتكتيلمنتطبوالّجعلاينوكلالريبةكرظنطقنامن

ُتكبيبا،ناموكوتقمكبوا-جتلاتلغاتولّلكنولجع

%ّزورعكوةيركـيجوربعجيكهجتتلهمنزروانمبككايمكبوعش

َلاقتييئالإعسملاكعاع.جتىوضنيكواقنبيايتنفتوصع

ىصاوككتاساحارواتإعكبيبواولوتوتورفعلشكشك

كيبيبانيلاحرلاو4لومتوركبواىقتلاس،انلاهكرحشوهؤولكوتوص

قبتسنغفهكاتىم11ركزغشللكتينولوصكوبةكب

.سgكتي.رلمعكرلكرمناكورصىخاىكتاوكيلكعينصتلبرونأ

كنزيوأيئيمركوةتكسامحااكوكراورمموواقأمكّرآيملع/ا

%كروّنيرمالهّجتاتويبلعىع6،سوتريبّيورزييضتثدي

تالكركبوختككسلاصوككىلكمهنيككاحابلرككاكتيلوقبيق

وهبّبسّيُدوتاضيفكضـانبلاورونئلوا

ككعتاستبتارثؤمتكبوايكتتقوككلاحtالوموتيو

بعكبميعنككعلاكغرتعماضتيكعورغلسلساكيكولرrرظ"سي

ةيُلامكشوقنكىرتيبقرتسبلكنىتيلناتمهنبعرف

كتناجيىr1ريميخعيرطىكااكةنعريهاسنأبوارواك

وكنارم5هإنضتبسلس1-اكذتاجابمهطتليواوصاةكنت

نومفاالايدتبسوبيكسموصنس1-ى4تككاغمكراوسكا

"امكاطتناونعكلامآبTسيملكتعزنىريكـارزتنا

".لالا-جتاتزَّيُلامكنايكتبروالايمانىتبيريساعك
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بيكنيبنومضنساركريطلغُةُكاتناكسارواتبواريلبو

جرككنومهفتتبمةـيروبكـارتنأ.ُلامكروزمهارتقث

كـوووككلوميقحتةل((تنلا-ككفتيجسورجتيباكاهوكيميمعو

ىئامرمنايرلاييييًيوجعئاقّلكتعكسوابرقتZTبت
روفلرصاهرواُقنيك،اهتوعمستكيرظنطقنضارمنياتقييغتروا

ككينايبشاعبرواىfاسّفللاثغوبنزاغ1كّيغةيكالك

.لريكنارغألنيينتنرييغتكتبقةبجاوتنتوساوقتاع
ن%rيتيكارتأىتوميةنروعشىكيبكرماوعبجاهتتتوهو،مع

fلاومسونرقبسمضيبأمايعيبعئ1ريفزاع.يبلاطماك(ورازن

ةكلاننوابمايواينلكًةعَقىكل،ةنتورينيعونركنات"يئزج

عجيوانمنرطتنىتأتيكتيقختلزخؤل2نيلعأوغب

بواقيلخيعرابلكتايلاجافسانرفعكيوجنعنصيايكِإ

ةـيركنغوُرِكتايساحاىأرةيبايماكيقغتةتكةتكرت!لك

رواىروبكوكرزرينا.ُكتةليثيرطلايتغزطُشلاكُك

.لريبركول}انرزتايرثكأ

ريلاًءالووغٌلويلورثيتياولليرعاشعطلقن

ًاؤأيمييقتنيغوفوي1ادعُيتوطلكوعشُكيكلكمنكلوت
كلوفتاصكايركايعورغايوتيجاراكنتساامنـ

شانباصتةّيئيطلمكرظتزفقنىكالريتيقفةولهّبتَلِئُلاملك

ءإالإوَّيككتايلاعهفسنى5كوةتوامنيب.رليزنارتلاةُكلا.ك

اريبَعويعئاثَّيَغLوأ،هتL7كوكركناضمكىلا

قبيىتم8وولرغوراربوالاىرعآقيقشةلَوورابل::اتريتوو

بيلباروالكًامئزنهولعببساتومسوسيبتتحكاطمكنلا-(م/3

عرملاَلّلليووريتكنييكريبّجُعيتغويتوّانإنبكعرف
لاةيمكتبنسلكاليلكنزنتفاقثوىكمشاعمككلانلادتما
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يهتنطلكتايلاجرعتيّقةاباكاكلالاريو.ةتلَّلريششوك

.ةتخييبشتورتورتنسبنا-هوجخيكك

بصالااكنلا-ليت3ى:"تاوراتنزوعتىرنكيككبرواورلالومع

كبرانمعإككنييكرظنزفتنعيفسانeثكلروابعتاركتبمعلاطملك

يزاغورغيزيتبريمضلاختيلُكروالومميكيتإلانأيكسوب
لآزاقيمملكتإبمروانمضرتووانهوكنيعاصنموبيّنـلوضا

نا-افتاوسونتمحيتيمرواضنبلابيرإمعاشسواضكرومهتملك

تاتابنإىمتن-لوغريثبعرلاِتُككبوبهميمعتبنوميك

يللا"ماع11كنورلمهمعتنورمعرrليمرنىغاعملكشووكبواريوالريب

بيىكةختالثهولجتامياانترنارماكاةككنا.كنيتيك--

بجرِهَّمتُثئانكىجريكبلاىكيا-ريZتوقيلعتوا
زتيرحرطىكوركاريسكاتريمةكبركتحيضوليلوارصاترصىو)9

ميقتديقلكبيدارعاغىبجركريهةكلمرحكبرب

يغاتعإهانلسيناضمكناشنرطقتاريينلارتتريبةيرك

برا،هّيغامىريقخ-بيعمْيُكيزَّيبحنوضومك

ىجري،رعكولزغرقواررقوتؤر،لوغوعشوتLقا،لارتت

-اؤوطعلك

ٍبكروزأرثثيغيإٌرل(ءاثكعرثأبونيعنابرثيكث

يقةينيبلوغس:عورغبريميةكرتاتئكواذكيبعشمص
تقولكشاعكوارا21لاوعاركاةيخ"كتياورىr1تقةتكنومضم

ىميةكورلكرم/تلوبلكّرمكبوأىبزيزعiىي1لكت

كيليكعنعاضتدناركيلُعةيبرآيبيكتلفأةبرجتي

ةغباناتكتساكنرغامنيبقارت-اهتايرينساخutكةيعاع

بiَّيضنيلناثيمسرأفلكظعةشرواقّرثاعمرينيضم
،ملكولكععالكبتسكايعيشكشيلكنابدا
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تينفلكبواككسنكيرثنتلوهتنا،ككوةتترمتلاوتئكيني

كربىينع%ذكريًيبرعلمىُكِّبكلببيىكباسوالك

r2آ5رأبورٌنئرلازفقتزعيئ1.ياَتلْيَّللا.لريَكسي

FE FTك372بتاورلاوتنZبآروا،ىزعاتروابيمرن،مج

تاباتتاهتببسلكلاتتةلا-يييييتكاشبجتت

•.م.مهسما.بتلريملريكورشنغتقTعFارآًاغ

(ككشاييرروترصالاري:لوراقنككيلوافصلكضاعمع
نيعلريبعتغرمصاكوونلاريئكيغيرحولىلعتقولصاوو.ل:ى%

ككراعتال)راعكبسايعلااطمنإلاتيباكيبوأوولارواىزنعرثكأنالوغلا

.هّبسايلارظنطقنىضكاسفيلرواببسايكرتبشنقّيروصلا

كيمونو.لريبةتووتياكواكنارتنلومككنلاىدتعورث

َكِّلكبيتكرظنأطقنمثيقّيغييحمكييحويلكهوعرفلاساتن

قيَّيَغَلَسراوجتوتكرُكزفقنىتعًاسكتيٌرايتلارثالثلا
مىكيك2ع-.م)حيمني

كناىباعريتوبلمتالاينيكنأ-هببسقو%يلارلسوا

افمايتبkبراىزرك.بعقغفلكيتيكاجسبوطم

ملوانيبةيئرمهييتبتلاهولريمنثياضمياثعإكاكتو

كيكرتدغكلكةنكيتميقلوص)ىت*اسوبوأككيزخمبوبرغم

ركابلاتكتيوسبيكيت{بد)مُلةًةلـومرينىمكإيهو-مل

ةَّيؤمنعىرايبدكساًةتاَّوز:يلساوكياورسارللاؤلوال
رّوعمكتضلرزياكحب-اعكاشاليربعنانيكواوبواباهووآلرُيايو%

تاماع1ىروزنزلعاخةنتركُللاززرتملاروكلشنثاضمك

،عيباتملسونيةنييبواضعؤكبارولتي(ىرعاثةعنوضومى;وك

َّيينوجعناروييلبمتسيرفنيواكؤارجاةمولعج
%2وع2ع«عسرتاخرىرّيغتهتي-يمويبعكأفكوعئك

بيلكتماخاينماتؤكوراعالكنولآةيرقتآوبتاورمرواجيج-اياكتنت
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لاثلا

قرتلووريفنتهلكشيجنيباتسيسلاونكغت

ةتسوغاًاَنبغرَبتتعياكاتىكسعانجاظنألثلا.جعلك

لت"2سراقنكيمورى22كووكل،جتلمعًالكتي2كبوادتملا

رظنفقنهناتبنلكنألَبـسإب!اكمازلايريبيراوسـكايك

ملروايريبلكنارص%ىرياضمكنييناتنعب-0%ـك

تامولعمايلاصتةع%كنع:اضمكتلا-جيساتAلامحااللععجك

وكب(لمكيسوبسواتايجاس،قسانت،ىرتة7%ولكلَتبجلجت

يكنا.قكايريغتيغريقنلساوgدتتويوغ

ىمُيلواقيتنإرللىجييكتنيكعامىكوزمتإفكلث

بووغوت،ىتايحقنألريباتَقًانلافلكب.هجتتنأُ%لو

ريقيتئّركورب4ككوfrحلاائ7يعمقةزوا،لأل[مقيفنتةzzُيوا

هك.سيسيمك

راقفإيواسانكلاب(ولكنغيجلمعايتلاميتينوي
انئاثوررآباتوينييكاككـنلافيندتبايلول.2ةـسوغاابيل

يماسيئ1ًءاوشىس،لوعا،تياور"ةرطساورتيم

َّيليدبعوميمتكسلوعفاوحتةسايككريكابكياتراصوايا

هْيَلزبضخةسماخإكلا.لكيتنةيريلبينوأاموكوعاغروا

لواىكىمارظنـيريبيقختساكلوضيواينىااتيليوا

يبـلوزنلرفووعوكيّينيورلالاثورثألكتكيقنلسالاباتال

سنيلايمالريابر:ركيبلاببناورئًاصتلوأوصاهرايعمذبلابج

ةغتسينىينكايبوكاجركيتيلَبناينيابايلابنجيوزتّيف

اليتلاميكيمةيليقفتنووريضختاميتوأرييسكملاو

ةلراكزتوكيالكظنلقنكرعاغييذتيورونيمّيقنةلمع

مونغمكـاوةنسوايتسوتُمبسانتضكنارواراغأضعهت
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وآقتفتإكتغاُلوّنراتاونق"سيترسوولينلا.جتب.قُكيك

.يملاعرلى1ىيكميقتال"

.ريتر:ناتيبي،لريبقوباننآ%21لغتبياكيملاميا
يبكتتيزيلكراتنذنمدلوغ،ركهسايوهركتالولو!ككنا

ر)قتنىسؤزفقنس:دكافملكبواىفو.جتلًالماعتلمش

يلوراكلوسعاقتُتـاجنةبمي2كنزانزاص-ةجتولرتنتيماوك

ايقنةرورّركأئرملباتتكانلنأ.بيrةّيبرسونةَّيامورومارال

يؤكرل:8نرتPCآو،زوآ7ةّرTكيقتل٤Cآ57وورا،رقتبيرت

يزكغرمعرتمتلاررتغاتبيتلوضعكيلاوتىضُرزلرماهنيلاربيل

.لريبةُكتبrبرواسيسمنكاتلالكهو.بتتسفتيكاىٌر:لك

ٍنيقيريازرك،تيم"اتع،ىقروتاتارثتاقيقنلا
(8 ألتيقرتنومعزتهريثتلسنلاركألاه،ليةتاعككتويك

".لريبلككسيزتراثالكفالق-ارنانثاروروعشىلع

ةزيهبميعناقريفوريبليلو»اقنكييسوسككرمملالا

ىأكركررؤزئ1ث،قراضنورتخا،قورانمعاياخةركلارث،ىوةسوا

ىولمتوامرثلايرواامالسراريغروتزك1شناننكروعسيءوؤنم1ث
(هجو

.لريتوبراشكلتىfبيكاينقتتاسكتوافتلرمعكمع

تراضحبسييرك1،ىلنايبرصك،وrـه.تيلطكيبسنلا ي).ـلييجترولكلاعنك

ظاكل:اتبيبوىزتافاذ(كيتيجرمغكاقينيم
هتداسدعيتجهو-يبيكيتةكتتيبسوايفىكرمبنال

يغري-1ةلكفنزطقنرصةىكواريةيريرقتاكيبوالصالامتئا

َّيُكَّيلياتكوغلك.يشكاتِإتتس،ةيلك
،ًاتيو،لتق-ILقT=تاتار7يFDتكتاي2E،7اقتراي

ايوجمتامكلولنيكةغامقرهرك*الوكينتروارتخانكثةراكيروانأ
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زاوراهنلاهيلايمماقصان،يكشيبائّيغتلوأ-جتب

يبووىبيّررغتسينمةبتريثاتعتتيثتتايعاومرك

"برآنبن،وتكأ7تاباسميتنسلانتلكنإيخيراتلا

زوكوثلريبةكارعوةآرمآتوا،رظنؤست،مييقتوقيقكيرييت

-لريبشسمسكورلال:ئداغينيتتلماىوغنوا

2يلعغريىنيكينيلر)ءالكخشيبرقورانحاياونزكر

لريبيكركللاملانتزارثل:بواىريقنتواميقيقكبيسمسك

زألكتإاروملأيلوارك،لريبلريشاتدتيانزطقرنانسيوهر

َّيُكْيتنيتبيكنا.كـرّب:سينسيكت
قوّنأوغرمرملباتيكيقتلّنإوبتقث"تيابيسيلإاينيك

ءيؤكل}توكولقوزرو،براقَّيبركيقَرعاقيوعايورتنآلا
َّيبورورلاليزتينيؤنمأعافتلل.ثايّبرىُأنلرزرزلاب

ربتاهتيفزاللكلومالقيقرتتهوانتافتااكنلا.لببعُتسص

تاقيفرزامنابلرادتلنعلبكىنماضىبيقنيك

نيعاخناتباواكيو"للوالاتكركل}اقلناـبتقالكُلك

ةَّيزاوفركيMىرتًاضرتعن-ليباليتققzYبواروا،ةجتيابترا

يبريئاكلَّيرسييكمزلوجيايابابكمتلإبك

تالاينكنا-بـّنٌرظنُلاركرظنلنابيلًاسبلواءي

ترعلzترروالوغ،بواتانزالريتافييضتـب%4ةتامنينأتت

ىكرناغنلكتالايخورييغتلكنا،ىرثأاريلراروابّيغةرعاع-

لكّييلاكىف(ءالكشيبرلاننييروحصاللا.بيقرك

تيقاوملتايناتيرعاشوكلايبعشُترسكودرليئُيييناخ

تعكىرثنملوفينعلكناهيى1روابـىيأرتىتّيغتتوا

ة7FكتالFترا،لصبسوباتلانا.%تقّرظنيريكبم
(فو

يكزًاحالاترورولاوكتوبوركلوبّيغّنركـصهسسرلاومغةروايتهثكبعص
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.لريبيغزبادتبلاطمهيفكورلّتييك،الإنمضروا
؟كىمييقت"ةكس(كولام،ترإبترشكوكناتلإرلل)ُليغيبايغب

"ليةثيناضيفةكاتإظننكلوبتلال1مترمغىري

يتلا-ل4كَكِعاننالربمتب:رظنىسًكاسوئكتاالىرايبككس-1رَّيل

تاقبفعاركّبتىوضاؤزيفنيليتنىا-كبرايلايك

ةفنؤكرَباتكمييُذَّنرل،رييغتلامتيرثرتك
نترامعؤنكرثـبلوبسيركعنفويرظتكغُكبُيةُبباتعازتتيك

اكانافكيقختتريشيلراللازع،لريببيكتبسى%مالقتكَكير

ًةآقيقختافتاكيقتر7يمسوباتلكلا.جيثمويىلا
(يآzاقروا،ىرعاغريمعهاللوغاعلاطمروالوغ،برجترلواتيعارل

وؤارنكيتيرحولع,مالسالايكريخرئ1-لريميا،مّيقتلك

ياتاهكسارانترواينعنعركبحاصجيبتبسوأليسبيلك

الكتيزلريبلوقيفنييركع،ريزاتتيظنطقننيقرتهو

كىلاهيهتاملكىميرجّركيكـاملاّظنيلوضفبيةتيبوهراثا

بيCنوفينعلعنلا-بـاّيورغاكقوررغييلرروابلاطمتقلت

T"رمعيه.ليمأ،بلاعوايمييقتca0ه

يفرتملعْفيكيتكاتغنُيكيوزُترفغيغربتتأ

ةيبانيايرظنئاعاياُلوالانيببسلةخيناتقينكلالغتخي

.يكاعًاراجرككتننيغيّيراتاقننااكيبواهصتلكهسمل

ةّيبوروريرفنزفقنقايفتقضجيىروزنجياراقيرع

اتايسكرب،هتيعتلكقنعوبراراّجتليالينا.ريب

انينيللوصاكبابةغكبوانوصويروقيلفلسابوايباب

.%كاجايلكريببإىزخًاركل81لوواقنكيايبيلب

هوليتعيامنتغناتنضفريييكيارتيب}امك
ةلمتتخيلوعوضوسعيرسوورواتسيمتفاتنثريت،نز،بيسوا
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نييوريؤ،نيرئازكري،ريجتسةقكنماضمكروف

قيَّرلقنلابمامثإبابييامنياةنولابينويم
نقومتيكتالايخعالوةروزنرواقيونانثاملعلوعوعزنمككنلا

رواقفاتنثاناتوميليكلسيلسنلاميبككبواضم-هجتت

ةلفبيكرجهتلمنلا-هبسحماعنببيكهكلالثملكنننلرمتاعم

ايئاوهّجسالاعكايواهتسوفينعوالوتخيب.اوكرشثتوورلا

زَّيكرياعنمrtضمرواابميمتمعسكوترواتيموقنآاتوميتعالاىنميمك

ايةبيقتضتبيكيفيييلاملاتيباكعايفصرا
لريفينعريفننيشدتمتنك،تسايرفسلفةيرازور،نآلالك

عقمتويتيتآّبجتةتسنيبييباالغنمى3

.بسايفاضالم2لازرتكوولراك

تمضملالكيقنزكرماضنوابواورلالككـسلجيكيمركريك

لا،يويتيككيليرعاناغيركطعبخأييريجعلك

:لئاعتيلكرصعلوإًارؤامزلاميلعت2نعليوُاللر2%ىلث.

%ضوهيمورواسيلإفلكال*,نأامكوأايكاعورثانكس!لس12ك

لr:يلشناريماكبواىرّيغ"سل1نَّيكملاساتكنياضصب

ترإتالاينةيريسمكتيبإكبوا-لكىكلكةسرابك

بعلكتيكا،سيكلواَبايانيكواانتلسبرينلايافنىلع

لِّدبيكبواروالكيمزنكتاوىروالوباتقسنلضفأدت

كليبهالليتقنتووضوامّيختّصَبتلايخارم=A.ىل2%نولاص

كلامزنتسجرييكوببايماليرسخكتللايرام

نامُجبقرتسةنيككبراراّجتهليقعلريملريك1سيوبيفي

الياتلاتاس-هـتكوتباثمكالهوالدتببسيرختىكاس

مهساtىيدككيوكمتاساحاكوزعلادباهبوروانأك
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لشاغَلاقبواتالاحياس،لووكيبُجاروضكزسالك

س:ةنُيةَّيدتولييكلسناوكاعتيسا-جلتقباهعمجتكع
معنتروالومصلايتإرتنلاسلاتإلاوليلوارغلوابّبساب!ريك

ببسيالاروابواى7كركعكركتارتازتيفسانوالاس،ىكايص

رايتق،لسانريعتويرقتوايبورقايبيرتبلكبوا-باًرعاعاميميرك

لريبنُكوبكاشيباتالوىريفلكتتلعا-هببسنكّنبقايكت

براتواغرواتعاولاكسعناصىريقة7-ىar3يعتيتلا

ر7أتمراكتةروعّزوابواقور"مييقتقروTL-ييقتعابروا

(ُتكرذنتايو"(مانرضتررتوتاس،رظتنزايتغا،ةينآروارتعم

(x6وُتملًاكتاياملناتوم»

عم%نايبكزرتيلاعنواياةبيرقلكبواوكبيبإىرتك

ه-سميـمسمهم-م-
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بتإلاوزو

لامتروصبراورgم

بيلكفلكناثيبلكورايكاعلَكايلكتعيّيات
ناريبكبوا-بـَلوfبنكامالالئابللاوكتيوfايدتميلكول’‘،لك

بيّرلوبقؤزجالغئبأةتكيوككمضغوابنيكوألابلانع

ربإىانتبتاركرتخاًةاينيَكابورزآًانّيعوكُكَّيباينوفايؤفلا

لككزتثير،(سمىريككراي.بتعاباتننتنولكناك

فلُمُكّبجبتاتثرووسم،4وؤصعبلرااللكارواجتتامايثندعلدساحم
نك.يجمبعم.رلواممعم"3،.،هرمس•.(وم.مسهمعههجالا

ؤنمرييرعّتيلُكى1يرتزىلإنeوانتما"يكلقيعيgبيلكوينا

جتـتبيبشلا-كوبىميُجقَّيَبعورشنث1تلّلكننست،ل

زئاوزىنيتنثتميقانيبهص=كتسثيروبجلالروقشمع2ةطكمتيسواهكولباق

ى1روراصنأواتيبكؤملّييفتفاضالكلاينانبقاعيو
كنعايلكترخكفشيعتتاناينزتامنيتعكدعتباكةينف

ىكيرورو(كزتعجلوضألاؤ12وييكيانيقيكاتمم

ع2ويوَلوزقراغنهلوانتضرفووتنلشُكيليككفنيايتقاف

كُلولى2وتوم.يدوميباتعيتياهبيذتى3نلُككحك
كئلوفترابسرةتيرمي،ةبعششيؤينيلامايمارييريكمارواببسيامب
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تقيقzنسخًاسيزفييكيفبوساينوكاثاعضنلايككسييص

نلاعنلاكسفعالايتفلغ2كتنيفتنوفيرسوبوتينيكوفلاتب

لايغبءابورلكوودتبكتلاوةلطعتتاصاهىتعأينوالوغُكنأو

ت14تسايبسأكقبسيتقاطنلزنيلاير1ليرُتأر

فييكاركلكينبوابـامكعمإليمإتبيزنتلكينقتلاتغأ

اتغأمتخكلَكتيكتيمنَّتوتتالنيهورييكسيك

نتبصنكلامتكاْبُبي-كيبنىعيببنىَكر.هتت

ليك1رعاغزواتنعكلخؤتلوعيّيتيبايرليتسوبمي

،كنزننلاننالوبقتيكغيكرتُييبىكاة1و(لك،رثلريؤنكرفك

ناتُّينتكلابليرميُّقِّبرّرَكلَككحنوهوؤلسيم

%2ملمماسجتى%رلفال}لبنإزمىكابتنقلعتتلاميتاتك

نانرعزاوكروتوتيفارولبيةتكسوميبوتوىزاينككّلكتززعي

ايMبوالاوانألكتنزكريكع/اةنآبيةَّيُبايايركتميتيضلك

لكضّلعرزنتاملؤرغالكنكتابنألاناتكبابنأبترمفييكوي

وهيإباعييغتلثتلاعتايقسلاْيَببتللكايتنا

هرُكْنتكرتيورق-ككانتارواىمنينأتةيبواوولا

هعيببتتكعياكىتنُكتةنياهنامت%1.لريبلك

تثدزركبعريتابيإليما:بيىتقسارغيوبزغ
ىيمسِتنُتئي،ليتابنلاةتامىكعًاتوايئايريبإ

"بيإزوفلُك،ىكنيمنبمحاريفزاع،تمصمسابعصاباون

زغنيكوكراز7يرض،لزيفىَرتعاوسشرتايروبورمعإ

انكانتاينابسإككنلالايمهيعوىكتامتازتنا،لإ"بيو

ُهبتكرظنريغمروفىروشولكروةاوسلكبواودكأيبلتاننال

زئاكىميلوؤّزلعإؤسكبريةكبصةرواًلابوووجرم

بئاتزواتخمّرعنكلاكيزَّنهو.نيجسنلَلزُّيمتاسكتقت
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ةّيباينلاينكنارملارييغتلةيئاّنثساكيجزمَتكُتثسنأوا
ةثارصمص.",م...دم--هك

رَّيعيايفانكروغوصموكواتلاكنارلُبعومسم
يشقفن"قنيالكلكنع،ليلاورلاوسكتلاحكبواعرف

.لريكذت

ق-تملعوقييماب،قييمتيزمثيبلاونولماع
ىرمعاخٌّلكّناسجتٌّلُكجشتهدينتببصتّيصقاروا

هتكـتاياورلاىكّلليزعاثيكتنيلكئكتبسلاةباكـلوذك

كَّيماروايبينويطنزطقلاعلالّجتتإلوابيجترثؤتاهاننا

ايريملإوميياعروابتااجلتلاورعاَشغنوايلوفنع1سويسانميك

يبريثلاحُتيصِّلُكبتنجل.جتقاملشفُةلك2نعاريبرولك1جس

تّرميتيكُكيرماخيضرعبتبقرمتجاكيرعاش
اواوقركفاهنموك(1لورتلّلكنوجهتحلريألتإبلاركنسةرم

يرم،ييبرغنا-وبقبعآثرولبهانلكراتزكرعشاع

كنبلقرتتكاجيبهوجلالريبلاشيريبيكرتلايعان

نياسيريبيركّناتعدتريغتشومكزعاوصعايحتةتاب

2نيبوالوؤتُكبيبطكىرماثعريgةتراكريفتغلافلكوعش

نع،لايح"،نإنو%لAطّيُبامكابلgةَّيبرسونيراملألالامو

.يقيىنوزعييكتوبثكنصغ"فياايرثتالوجلاضىمZك

لرينإزنأوكاساجاةَّيبرعاغّفؤكُضعاريغكتإلاوو

هبتريلك(ورغيمrغالبايبلسابتاكُكْلَباؤحرط

هيسالا،سيgوينويلوفّلكيىميككتالاعوأىلإن
اقماسنوكايزاثنئسالثةُكراتلكبوالَبيراوشاتاببا

هكيبلىريككس1.لكلالكشيةنوكتلسيلقتواكامابو

ىَّنوي)عرصتوانيكبلَزَّناعبنيجيذييزّيفرملك

؟كَّر2ىفالهإمتلكرمغيمبىلابرلابتيوكثعإكتريغت
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ماهُتاعايك

كيكيقتليبيكمتفلافليعاخنبقتلييإقي
فتلنكلامتاكيبوكنازوتيصوصخلرمتشتيثلاعىزاوت

ىعالفرلَوزنيّقكتيجريسالّلكيوأناكلوؤي

نكلوتلعكقيليكايؤأكسميجبتقووعكرتعيغتلّلكمز
رلكاساـمrسكروخليمكريسوألايبىجيتاراعيهتاّيباراوس

دضألاضيريبعانالكتعامسا-لريغقاملكرخ1نيمؤافنلاويىنعم

تستمصابتقلع%لامتعاكيورزfكلfناجُكيEصتاتنوا

باوتراعرنعكضتلسيمهطتةَّيرفذيباتايرعاغدنيىقرت

قزجكويسبلونورركذُكتيّبسنريلعفيكىَلامعتوك

بل(بايةيعاثئتءاضتاتيرجفضتسوشاعكنوو،ات

رملوإ،ىريلوايترصهولّللازفاتيمريلكومورلكتياور

فلكيوسحُيلالوجك-يماُنلككتيبناشينكتثارزرواونس

بِّيىرَّيأ،نَّييجلينولعاكسانلاو،يور1،وهرتاع

تاينكنغنألا،سرُيكزبياتّريغتىؤُيؤبنانيب
اهكنانارواتايرظنلكـاوةنسوايجكتنا-ايانألرفينىكت

يبولكوعّزعاغُدكرتهرإنيل1،لريبتييالخلكواوعابوا

هكـلاسوا،بيةتيلُلرزالصولايتالايتفلانكلرتنكارمروفىروعألروا

) رييجترملا(لينىؤوازّرا

ىاس،لولعيرإ،زتاريعو،ىرمزإ،نيرلاليربوعشكت

بارغارما)راغتناك3اغ،ناعلابيغ،ىفننقويعواضموصعم

رؤ%زازرفا،امّرعنوروال:كاتمورمن(وكّرفيعبامش،ىرك!بالك

ةليم1ىلاةيكرم،0,ىزنيترخابوارغزم"وقوراتقاسوىقترصلزثرع

،يكعضتيكايكمبكروتيعضيعتبيفترمىناتَّيويقىيرن
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واتسكينيرعلاهلكشيبرىمناعرلاليغ

gريآلاعتري1مزاكوبينيتلييراكمهنومشيلبةكلثكأةي

فكعىعوبزيت-لريباًيويخياشمعميزواىتةيجىرنسفالك

نأKناركبتابيعلورضاثغ2ُتركزارمم"اكعكلا.وبترثاتتوعاثئت

.ريrىكاتنكوبكيكبيكىلاعيلليع-جتاتكؤاويسالاغنساري

يتيقنتليلاقEيترتةغتميقو،Eَّيَز،َنترّفو
ًازورءاغلكلخى1ى(وروملخايبرىميؤ.ليبسيفينع“

كثيمجتقويرما-لر3هجتتسورونتمصلارظن"%طقننلارككتعنتعم.لريب

ميتعلعروىرملاىودعلاىلإزلكلا-ريينُرهعينصتتايرظن

ريغ"لكرتقتةZLةكور،وزنرّريغوكوبيووكروم"م3نو%

هيكيجعئاغلِإَب-1رفعومعـيكاكسياغمييقختوا

كلرتوو.يوانتماكفيانريٌنيتوغيمؤايوخريو

،يفيكبجتكتتبسمنإنسوايفةْيُكوترفنيزكرما

،نوقمعروتتهعويلوي8نلا.يكاهيبكتتروبونتعإنا

تريغىلبتتولكعىملؤمعارإـجتروبكاثسيعلكتخ

(يبورعاثئكعيسومأكتروسمسورجكتيزرككتُكيِعركمام

روزرواالليعgّرجكتوميووكنا-جعينلاينيعابصنانبروك

انكامعويزلعربتييلوزىميايريماًيويكاثارتخ7

،بيةكىينينايلوكغاربـجترؤبُياغ%2كيتEىلع

؛نآرلريبكرلا(رتشغعولكلكةيلآيبتعمكسهيو2كتاالعسينج

نيروا.ىرلل“امهتنمشىكةكرمرقميرماخكباينوةياض(%صع
مع

ًةنغموبنمتكىلا.كنعهيكرتاغريرغتعيقرتتزكلن

ايؤ4موكA(6وعلوى%"بييكوجغباخةجآينيرمققعاميروا9مهوهك

فزلظتكتتيرقثتقيمعجاتقئاوعبيتياولكيريجفت

هتيكليميبيذتثجتلمؤتحتLكىفقرغولصُي،رتوايريت1
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وُلوكاث،ايتعزغنيليب.اعايبعايتكسم

مئالعهـةئرلاعراوfريلالخقزامولناثاكتتوعكرمكع

هiقتربريبلكّظنزفقنُييباناعلابيفواتيكيانكزكني

موبيانمايموكيعياكو،عيناكنيتَّيريو
ةيئابكلزريبكةستامزاغاكو!ًاديجهتاجًعادي،هميونإام

ّطكبابماماخبايجة7عييعتبيك.بتلابيبيكيب

ليريمثايإاكروحناسنيايالناكنا-ليgرعاشظتلوبق

نلوىزجةباغبـايوغاغاَنْيتقتمراكموبيك-َّلرك
ريزلك(ب.43ةكمويبوسعأىلعرعشغوورfرومشمل#اواتاكورلابيب

ماو1علاغلبنومبرمغالكع:روصومركعوبنيكيفةكلم"

ريسع.رميدريلىرعاخيصصبيضتلاحيويلاسافرينيرصعؤللاعر4مش

9وّبعونلكالازرواتبملاكتالاُجركهتماكتوةَّيووارغاغ

اهكئاغ7%77روكصوب46لا.بـييابزيرولوجسياضت
%ذتاالعنؤاكرالكبولساةنيب(ىش4بال((رمعرعغتلريغ.،هس

هبتبايتسد،زتروةّلقتروبيايrbنا-بي4ةكلإعضايعصت

يبيتىتاتزرزتىتيقلىرعاغئي:رينلاتنَّيب

ةَّيكينيس11كيكبسمt:اكًاغّركجنولوحُتوماكلإو-هع

ىمكمغرفالعيختكتي.اينىدإبرواتايصوصفل(رعاْثنُكهب

كتزام»تلألافنركفيبرظننرطتنالاغكعزنو%كريكتلكارواب

ىزغنهوالعصكتاقيفيرمشلكلاتfMرعهيغاتجسنرص

ةعئاوعقيمعرييكنيص(%موكلا-جعتى5مملازيال
َّيِّلييرتيةلعتت(م4لكبعكاثيريباتىتبسس:.رثنروكهجتس

و9رلارواسيعتويكناباضفميراكنامكقراحتتنيكوا

روleرتاليرعاغوسا،سنرالَلييقتيعازمورنلفرشيرعاغ

ـلريبعاغطتكينرارزرحا-سريgسيقيتعىيقت"باتتخاوميت
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يرعُتُت.ينوكـيكيزنافظعكب.ايوبغكاثنابوأًاروُر.نوي81نلا

نابجككتتو،سانلاتلإهوءايئرممتكتماتككىرإلاغلب

كللوضأ(:لومعميكيتكيفاذكترغصتتيلكعاشوك

رئاختICكيت،نايرلانخكومركوميكنا.هع،(قرتى%

ىتاساكىريقرت:يبيرعثّيتككاتِإىَرتروط:ريَّي
موطكهعzةيفرسيالولا-ةيرملولىتيتربلبولصا

(رايتلكمايروزغصا(بوقيهيوالإقيمتخ.يلبيك

مم21وزش(لاوربتلاتزق(يلمهسييرقورافقا

اغنانMا(راتخنوبرى“َّنُأنأ!إنلّرمتوسن!بهيبن(فنممر

ًافورمنانلكيزعانغَلئىك(سكيرسي:ليزىزاينريم(عماعل

:رع،نإارومك،مايرضلثناترمخهراعاكىلا-يتايمكب

لكبويعا،ىزجاوال:ناتيكرواىولفنركزئرنارتّنعالءُلاننا"

هّزوتنؤنخ“لاعيلاملالكنألًانزاوعلاربع،ىغمصق!،فلكلي

ملم9اروعّتُكلّبتىرورضيـيمانتكتاينـمليلورعاغُكتىك

تإيوضلاقتوافيك.جتاناعإ4زنسنلايبايعمكيبرغ"

ىشالزغنايروكلومكبنزورناتنكنااتوميخلت

2تبيسراجتىنتيصوصخلكلوضكؤيبعىتيلوغ

لعّتيرفناسيكْيَعاستىهتالايخكتاوةنسوجيليبت

.سيكتياع

اًيناضتيريعبرلوانتوناملربتابكرمخ

اتْيُكلقيزاَنِزنامثضعننياينيلِإكايتنعنفريا.هتراثرثب
وكى1رواةنكنُالئربىورمكوثوجيئفؤكولّللاربتسيف

سييرايريجتسَيَبايا-ابتاوىكيبماكغبواواحغ

امهيبشتنئرايىّنمسجبتابيتكواايواكلمزةنسلاكت

زًالكينونكلهــانمًاوراصالكاةكعكاببيبرّنلامجسواجتيلإ
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rوراَّفكرتاندتتبعّبتلكىكبي-جتساهعمريهزنـع”ل

ناًابيةتككتيمى:ىهعّركاوممسببإيجيركصاكلوا

لا(مالئايتعاةزتاريلولاوذفكتي.ليضتروزملكنمالك

معاثايغةرباو،نسلابارتم1،ونإنريجلإؤرمنيرمياونا

لوأ،بعناتميوبنعيمويبيطعونيتلاتاراتلاربعىغ"اتىتك
َنْيَبعكايضب،ىم1إمليجميمكتسا،روتيبخ،رورسمهرـبعز

يميتناتَّيزصانااليج،ويغصيروعنتنيبقراص

-بيكإكتزتّلكنـم

يناّركيتقعتناونلايخيكولكعغرينيجوزت

مهتّييملواالايااذتسوخببجلارثاتصتلاطتسوملكجنلك

ىك1.ُهـّرفنكيكتبلزورىئانصرورظنطقن41انلاوتاكزكIFت

لوضف-هـلقرتلاثباسمنتانروالواتلوغاصتتزو

نإفنبواجتايكلاهمارباحتاتثنأناتمسج،بوايؤرغمنـ
ىكزنارهتيلوقنلعأو.هتلاحتنستنلومريفريخايلامعألك

كلغاملكب-جبىشالكوساحرَصكلامزكناتيعمج

ميوايلاتاوةيكيتيروامهتيجع،ككتتسوماع«كتيوم%

ةFETZعتكييمةليzتتعفتقتAzريروو

 

ّيغيلامعاقيفرليتقةكبثتوزّيج
ُّدعُيةلواس-يبيكىكبيرتُّياى2سوغ1.بع3ّرفت

.ُلرخمجبهلكعيوريشلكناركانتيورلعورثانلايك

(ملوؤرجتهيف-ا81(روطمككفتلاّللايزننواريدضنعرايبفحمهوبما

لشلصومهلكسونامكمعتلكنا-ريةٍتيبةيركانمهرايخلك

-سيركل}قتTICلكواوقحةةجيتزجت334

ةـانبييمومعنييعتتامتاولوممرييستينزغانألوبتيز)

اتسانيازكزامالص16لاسرجيتبةيصانليخاريب

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



8 87

هيليبهسايوبعُياخ,ارسوصلاوهولاوعو"لواميكلا.جت

ّنرينوُياَّننتوسروابعورثنكلايككسمّيزضع

لكنايلريبناتورجيرواناتئيرجيإاجلساساالِإغمكيبيد
بـيرساخنبياللاسنلوزكتاناُتن.لارث=1"لكقرمحو

،Tكوالّعوآموليالو،رو،لككقزرمراعومككلزاتنا

ْيّيُوضيفختتايثنمنينرتةنتزإنريليراكلات
"تايكقْفراعويكرّوألافقا-بتلارلكاهىروماللترمهمال

نينمالgهَّيبجي،سترآ-يتمويكرووانرصتخترا

ىَلرلريبوروانيبقمكقلعتوإكليحةرطلكإنريىك

ـبتاوعئاغّناكعوبتبيكبيقرجيفبكسيبلامكيفاصت
،ُيوصلكباغيلارلنلاسـ3لاكوامفالكلإةكمييبيجارو

كرابىرخاثايغببسايبجي"عتzخعوبتـك.جتلب

رايت:إ--Aلوغاماّياكلينىلعليلقعافتجيا

راتاوبعىغات.بإنيهيتكإ7عوبهنوغامك،بيَكيك

ةسعركّلكمارتايبولنييراتاكورراسبىفكتيضيمههرللع

يينيإنلعلاروانيزةليليّيدتٍةّيرفقإنعوابيل
ٍةغيلوربعتيىكنااورتخاسبروابتتلوبىتيبرو|

ريغغاغمومؤوليروغامل(رجا،لريببايتوةكأتتآو،ايو

موم8fبوغاي.بيلكنانناياكرإfريمنيعلابقا-او%

لريبقمكقلعتممووايوييظعبعِكبجيلاياجكينأل"

ةكباسفاهرييغكوايحازم،لوأكاب.رلكامولّلمننل(لينهوايئالولا

-جسيبيلمناتلَّوكمثكابتك7لوادبي-ليبقك

.-"ببتعاغريبنعويإايكلوياملك

تبسلا.هتوارعتىأللكويوزغًاناكُتخل:ناتلا

لإَّييركلريب4ـوبلرينخألاغىكىهتوميلكنيصيباصع

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



338

كّرغيربلاريغابيلسليوجوسيوارمعتىرثًلاسرروارابخا
ّيَّيَبلسغكلزورروخصيرصنزنواسورـمهرh2-بجتسقؤممل“اح

َجيتلا-لييكيزيرعلؤملاينامكوابfلو،كنركنيب

ئلآلوأبيكإكيضنءييركسعمىلإيبعكواصاعيعيقر

بترمارثرلّومعاف،وترنثتةزوللارامعلزعlألللواورككرملمزوا

كانكيةئ1كلوغامكوالواناكتبكبيكهكسعا-بيّيلإ

%تلعةتبكومنعيتايبعوبكيريغكيمعلريبميوب
تكوضع(َّيبكا"kنيبعشئرمبع،لك6لورجك81نييعقاواص

ايرللماعىوعنميلويَّيأهيقبلكولوانتالقيمص

g2كردتتبكنلاتليروانلاتسومينملعغيازقنلعا-ب

ةر53لوtككىريعالاصىكريبتلريضنكرلاكاللولاونك

لو!كىكينسوارتتفاعاجzعفلورإ،لالاواملكتكراعـ

كسيميرتوكرألكو72كريتةآيرتويتييتح
2تكـياتف2كعينيكروةفكيسكه.سيراركهتُكَّلعتغت

لزغساراراكككّلمننوصعتتناكىلارككابككرتن 6-ميـبيضترك

كبرغمةعلطلكنإنيعورلككبراىمبيقنترساهويحوم

ييوجتيللقةيرسلَنَتِناسلجبيتكتتايرظنيلوا

َّيِّرجتإرياميرين،ديزتاباَتَليخيراتورعبتاك

فرضلئسويكيتَّيرا.جيباكذنـإعيونايررصانازفليبرا

ملموعالMقنكم:لويضتوخيتلتكزيكبتىزىبأوىمك

.جـاي:يل:لوألاتغيلراك،ينوناقنيبعيبتيتاوّلَلرزا

(نُكيكالعكىلانيكبتتيغللنانيريزوروروجوم
وجبهعج-

ككىمرتإسواىلعناعللاليزنكريبكضكاتركاجاىا

مكبا.بـايوممتتسككىتارطخلناراكاروماكويرتفنت
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ٌرمَّيساةـلاونمثهبتتسلكرياعلكربعلككتمررمتلكلوراقنضّيبلا

%كتسراصنأص)بولصاككبرعوبايلعجتليوتكتليخر

كنباضمىدتَّيَزيَرَكيكيترأ.ييمصكجتىنغأ

ديعتيبموجتيرتنلك::بتايبصعتقبيغوميقتتومك٤(نمل

معاطمهنإنييليئرلكلمبترمهنبليميقختلريبىكتكزمار

برظتنرصعىفىكزارماكانلا-ببسض"ارلاكرتنtزنتوتنونرواعجك

تيعبتترختىتتىكيدنبنتتكتيسنغرويكيك

%غرتIقارتخّتناريلورّرأ،مّيقيرآريلوراتّلكنا

،يرقتلقتيتّيترواقتريك7(ورعاتوورالمعلرروا،ىكتكلراجت

بجبنؤا"لتيتيآيكوبتكيوسرُيُضكنا.بيركليت

قيينيبيشنومعنينيرثاكيبيكوبعئاثىfكTLةُك

.بعلانمترمغتىئامىقكنياليبعةمصكورسالب

كزولبلرارواشافمضننكاضمكناروابراقنتورثلّثرتيا

بيترتلتياتارسرتختلكريآ"سيلوباتلكلا.ليةتيورون"
ُةَنلْيَزْرئرليمملأور)اقةيرسوربئ4«لكميتعلاشىقشيورأاروا

زوقاينكيقنتيراتاككوورأنيبقراوفيبيفكرويوتنيب

1ّيتتبتاوربكوتتةملباتكريرشتروطرصانع

يراوكلانئألاغترثكوككىفكيتيرإةكلا.لرييركل؛انتتايقت

%قّوجغرFJمّيتاّور7لريبلوباتكوبعلنا.بتلمامرات

37zTاقتنااكهيمورراروي،(Aليئرثلك:ر)الوا(يبرّتُل،ل

زناركىكينيزويميركل:اتسييTغTETZتتغلأ

نييبيرعىج2يبامّييواَزْنَأ%مأقيلزنيسيئزت
ليزت-ببسلراكًال“صىروص،صتلومأراكاكققعىريقنقا

TEلاقيزنكترتاوتوةقارعلاعّيغتمتعيب
لكفئاكرلارث1ِّرَروابيقنتعقتوب/ليركر(Jكملاع"،رارعععنت
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ُليزيوئكرييبايتعوليونغودرأناجبوصتناتعكمنب
توغالراكتوتواملكزوركنارَبيبَّرلا2تنأيبغيبك

لكرمتبيغيرككقآو،هتاعإبلكلوريقعتنماضمعوبتكنلا

اوررمنيبتّلكلا.لريبّيُباكحلافعتعصلعألايعيغ

قزتروزئ1لريبلرصاهنانrزيمصرسوابوا،بوالورياكنايتقت-

فيلبانك-ل4ةتومرلغلنوراقناكنيوسىًاعمىوضر

ةنتررغريكوبناثناضمجنكجتإبورويتعرف

هركباكاغةيزورثكنيلوساغت2ككاتِإبـيكيزتفنزرفنيا

رلةُكميبىلعقفاكىاجليمعبـايوبلبقتايبمكلوفلكتلا

.لرييلوغنيلوراقنلااننِإتارمعريسمصضايب،فلك

يهولريبيكبيجتتتبيلوطتلقننسبسوفنساسنُك

رغنرمتويبلامُتاتياًيعسألالابقاريوايح،فثبرخمصا،يناهتلا

بيكعُيبجيرييةكيكياييتيبع،بيئكلاةاك
- . لريبةتوبتارثيككيكبيكرتهدينفتنيبةكا

ريوصـليرييكلرثومرثورر(ييجبخيمعاونلعازمووزنف.

.ايانبلئلامياًبادتاكلولاوةنك2نصتتمهلُييزخؤرنمضتةن

تي،اغإلاجرصا،قيتاتغمىورولاتقرنلبمايزغجت
ريبم،ىرفجيميبوايرمغيواّنمكُييتساجكاينربكىتينأملأ

.لرييذتكاهبيكربيتبسرةُكسوالو،ى5اوىوقاضياويرفغم

ركنKسوماقرولزوغننعنلاضريةتافييابيكلبسا

رايتضّفيكبواريلكفينعلكبواقل”2لوميسينىفالا

راكاهميوربلكرناروالوبابلراولئًايسوتلاهنالكسرلاك

-لريبةتيؤرفلصوييكتوققالككيزياجاكامايمينغ

جوقييكًاريالُنمّزبلوعوضومركضًاسرواتسايصفسأ

ورزآعرفلكبرارايمرمهولعكنا-لريبن}ابتصاليكك
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لريبيلبكوكتناعررواتارتألمفككنfلريبَكتوبكيجيرتىمرم

اَّيريننكنلوكيلكبسىلاريغةيباتنبسركتعاب
اَّيولّللابلساىمرصفو%12واريرقتليساسوانإنورساجتمع

ناتنومهتمىقرتناكرألاًاكارملاواوسعك-لاوالطع%ضتسلكرلكروغهعمتسم

يمكملوايلتنباوهتسقرتقرغاعمروايغاعمىكيمىعاسلك

ِّيَأومَلَعفئرمنلا.بّلبتقيزاتمتتنْيتكحرف

ىكإاللاينورلاكارناسيتجعتسواتاريبقرتفّلغــليئ%ىمك

بكىليدتتاترنالوكنوعاغلونتتنعمالب-ملسيراصت

سواىرّوصعللينتعئاوايكؤايفرازيسنتراموماريريب
لوتاونىتبي-بتايكلابطCنولاونلوثيمرو(لوميملا،لنانتلا

ىلكلاعُموُيبيلراكساكيلولاكقيفيكلوينروا

بخخكانتويبخيت"يكتلويركيرالروكيغواجتلك

ةنانزلغاكىفاصناM،0ىواز1نلاعنكىكالغشنمكلتلالأبـلك

%إُهـلغتدنالغنكيرظننلك،اهراواورلفالخلكتيمراوز،ال

ةتئافصالتاوامفرعنانكَعَقَّيوارواال(ىلارلوفنرفكلودـلع

ـهبيعتامنيب،قرتسنررمىرعلصالساروابليب
(لكرازfلكورف،كتكرنلانتاضنـسلاسيئروككطاطغاعتاراوي

تيوكنزقّركونانثا،نيفولابحتستوسككنايب-كـاليتياك

يكبجعاّيععابكتاساكنيقبيسميوروزيفاضلاقاعملوا
لكَشىَبَجيكةبـلطوضعراوتواكوورلارعغنير،لاناتس1ومتن;

مىعدتبواوورلانييساوتلكامىكةُكس"ةليللكيزيت

«بـبىكاغناتلَّوَزتثارواطافغاىثؤتريروورميركؤيلالط
يعوهتُلو%تمج!فىريصوروز{wييتنرفلقكونأانتارلا
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