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يئر!.نافلال!وعلى"موفقارركزوإموكآنت،و-رادهو-نجهأ-5رالا:يارشمرفال

الا،ثلهولمفيثمة!اوينفةرنممرقنداءواقثيدبيعونهاف،،"أئممصااذ،رالنضا!للاأفررنوقدادفي،اعذارىالىرزاد2ثياتارأ-

(ماهالمانأوإن.(شيلاىهاجبالفىمتص3الىثعودواانبل؟س؟ةيني"بةنررلهضهنقذأمنب.هير)4الذيالاملكهنت

وم!يعاًكانء،لبقاوذكاءشجاعةادماافراككرلانهاله!بةلهذ.قائدأ:ادشرزقالت

غنائمهعليهمير!رشءفدءا!رقفدتجارفيخدع،ا4ًزوروبماهألعالن-يملأأنيقأ؟..زوقيا)يلاابيفدشديعندماامل!علين4يعلكننت-ء3او-

.آفأق-.اب-لتما-ر:شههريارةال

،ـالىعصبنهخرلحتى..الحبعرفقد(ماهالمان!ثكنولمرقبهؤو،متهنلا3بهدت-لوف4وايرلةطوات-نوعشتد4ل-

اليبضاثهمايةحعىا3الصلل"،للر-لتنىزاقلةةورأى،سهرق:ديراودهنكآند4ول،اليقيهاقئفالىاةكودةاالليلةتللم!،ترقب-لإ.،اأ

ميالقاظةفيمااثمنانأىظولكل،القادمةلهجمتههدفأ-ةحونا-:!ابثنماكأ،وفبهيعثنالذيالارهابلهذاحداًثضعمخلع!املفيجميعأ

يفكبللذيدلاسواوال:رالناءتينالمينيناتذ51الىمر(يابماها)..إوورصافا!نالى!اء

كعبي!ا.ير!!ماصلوعلى:ة!رسات!*كهيوزادشمرفقاطء:ه

ات.ا.وعندما،الاولىللمرةاطب(ءاهالمان)عرف.مكذاتراودكبرى4خدعاغا.1.الخامىالفردافأبخرمولاييامنأكؤ-

لللحبة!ثميمبصضبخال:امفى.؟.ه،ءصبهبينلل!اطانفيالومع.ت!اً.،للم!طالمو-أ11في53:ز01امرحرجها.كلهاأالنفؤس!الضعيف

له:وقال..النعلريب!و-ساطعنورانفه0وامابعهعينيهمنيآ،جر7(الأب5ما)اها!درقمة

.؟!.وغيةالثيبضلالغنرجعان(هالانصلم)يرالروآناما-:ةائلأيارثيرقعبس

الىادمعاو)ر-لقلبهشنافالىتنفذللثيخبكلمات(ماما،ن).أحسق!9ا000ء!يبةالغرافيمركمنبفحرة!يلزعا/ديئتركأند-

:وقالرأسهعلىالثيخؤ-ع،قدمهوقبلاما.هفجثا،عينيه..؟(ماهالماب)العذراء

ولسوف.ءطه:تهةمنس:قها-1مقي:(ماهالمان)ثا؟بالتو-،النامضة:،ابتامهـا122وجا!ته-ىو،15د80مفيزادثم!رفاصطجيه

بة.اًشريةأحونانلياقسمتاذا؟لاممنئرقتامالدكلاغقر:)!ولوانشأت

:ةالثم(نمامال!)فييحدقوموبرهةالثخوحمث

وانثستحبلاانراها.).ذللا3اليىبة.(ماهالماب)تحباند-نحد!االىسلل3فالثم!،!نومينأمباهال!-رفيثلىءكلكآن-،

للحوتبةكثاركلا!لهااناتنرضى.مل.؟هطرثققاطع.-ندمئاءبامحثبانوا،ورديةأسنارالىاكفقيسدل-ثالنربفي

5؟!0ةوماليءلصلدفلاكلإلقاللةللأ!ار"عدتنمرشو.!صيال،الظلاميدهاانفبلاكبعبجوارايأختاليل)ةاظةلحوبيد

:الثخقدصنبللودموعه(ماهال!ن)فىمىينناد.نوم-الالرمياحمعىواخر!ةبين-اةة.يئجا.باطيل

؟00الجل!!للثيخايها(ماهالماب)اتحبق-وساد،الكونعلىالرماديةظلالهالكئببالمفربالقىثمءاطيامحول

...عهي-نرثدكء.غهائهاحولالبهومتطوفرأتسهمنذاحبتثهلقد-ح.لاجنمعناللائيالسهاعصيهةمنثتلصمىخافتهمرمنالاالصت

سبيلالااذناماملافميى!.طريقظطعوانتءدقثللالن.لكناعينيهلاجلمنالقاظة(ماهالان)واققاقياالىناء(ماهـالماب)

!..بةواةا..حداو5.عتينلناا

اذاالا.الا.ذللابعداهااوولن..قافاته!مبماليومسترحلانها-كرةندبيئةادافرافل!وفيعرشطرثققاطع(ماهالمان)كان

..اختطفقهانياهفى.نيملالاشبابكهم،عثرةرجالمنء!بةلهوكآنت،والهند
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:كلسفيلاةوللقفثم"الالرعنثداً"بهئشفلاللم.بةالالبعش.عدانء؟!.القاظةالىلننملالماذا-

!م.::ا!اكنبملاء.يبالغرإجم!ا-الجديدمتكحباتبدأانتطيع.وتاكبةبلادهاالىم!اسافر.؟.التجارة

!؟!رفىسفررة:قنكونشرالا-!ه.الواوغسمبماظلفي

!.مرا)ةهبملم"ا.يبالغ/ايماربر-5امزما-:لوقا(هالمانملم)رأس"لىيدهللثليخوضعثم

فييخكةةنظرواكن،اتبال-ؤو!(إلمان0هـا)دهث"دتايئبوةل؟رومنالمظلمالشروساًنبرعبة.ككابارفا،..(ماهالمانبلم)قم-

ارو-،نممحلقتي:صدرلهجارافغالثدءاثم،ذالم!عندزهرالش.خعينء..ضب:2خيرأواممه

الههوفى،(ال!ب5مأ)فييرفكرجإسح.-الة.عالى(نتا15ما)،-لالوغيرر-ل!اصبحبانهاصسوقد-وتهمن(ماهالمار)فبم

م...اطأنفي15ه-ر"ـالتيعصبوفي،الةومفي-أههالذى(51.را).ف!ساطعرنو.اىابمهنفها0عثنيهمني:فجرالذياكيخالىوتطلع

ب.فو(لما،ب15ما)نتكأ.1155ور)ةةتتزا.0زب"ب!اتخمارامفدبأءسا:صأله

:وتال14فا؟حىروباركالذيالجليلالش"خ131نتامن-

!،.لل؟لا"ةرماسل!تد6له.يراطالهك(ارامو)الأ.؟ء(لمانهاما)يابىدقىيلهرالم-

:لتقاممترددفيولهاحةةلمفتتمنعابكلاسحباللبلة-:بلىول!ش00الشرالهظلامفياوض:لماطا

؟ءر4الفهبمفيأ!جاالرلىات:ضململماذاه0إبالغراجمماما-لإ.دي-ةو-منببندثأتخذكوايزور

!؟.ص-ةاهثاحقاالةسثبكىهلو-افجراغث!وكان،ءلمص.:هث"يرغلىمهةومن(ماهالمان)استقظ!ثم

!..ذمح.هيئالتتحنزمماوأ..بملطرمن"ول؟س-الثرالهيردأىفرلهحورةاقهو-وهالىف:مالمع،للءوةمنتسللفد

؟إ.ماتأ...7.ولماذل-؟م،.سيةهنقود.وشلهـيغممنف"سلل،وظلاماًشقاهس،تهمثصو

م-نهبىفأزقوس.قدناحل!اًرف.5س.ضل،رء.ءةضهـالآنازه-إأوراشع،امعتتجأوبالاولىاك.سا:ع،ب:قبلوانطلقء.اد.امتطى

زب!ىلك!:اوم.ساعةألال)سماءفيير:جولانء-!!ابخو)ن..الض.ت.قلإهفىانببقللذي

اء.اةالحالةمرالى5ءدولةاف؟-:ء.ب(وأم)الالهز-:هعلتوا)يمان!ما.قدالهةدقاسدةوقةد-5منالقانلة!ثخريومين.بد

؟(نامو)أ!"الهك-".:هه-اائقرموادئصوهـهماادو8ياله-ادجريما(هالمانما)

هسافان.اءأتدأبير....بير3لهانها0.؟فهزءرلاأ.بةنعم-

.فى!اض-ملطوا:ربلثهرل14ة-،1تفاالنلتقطاد:يرزوحمتت

؟ءأث:"أرايئو؟!بةصأفه-كل.إ.بة0والأ.راطيرواله،تا)"\وءادة،يتوبيقطرتاطع-

،ـللاذه!كةتءاأكثيرء.لمع.دااءاا!.ل-فحفي.ءتاك-.ـ.؟ماذاثم..هناالىجمبا!ئسء

.!.م.0:ل.لقوزادءهودتظ

!ء0قه-الىأء-ة:دة4قدمفرقاجلمسو

:لقاو(نتاهاما)روتصة2

-اد"وانتأ:هاراًاذزءكفيبراقأأ!الالهذا5ا-.دام-،(ءاهالماب)يرىانتلالها("ها،ن)يةدرلمايامومضت،

ا؟-اقهغلىم-نءثرئتضمالياقافلةاثيخابنةى8ة،8اءةللءئيرعرفسولكنه

:!ةاسذفي(بتل!اما)لتفقا،ا،ةدبلادفي"نافيث"توفييم6زالقيق-كهااظابحدامابو.أ،تهااضو

و5!ومو3)!ىنول..%ا:اءحدثاز،ـلا.؟ءاا:مارثل؟و-ئ.ملالئالجبالزملاقكتعدلمولعلها،لةعزفيقبيلتهامعلىيىوكانت

!..ضلمالاعهنيمال.و(وءو3!إن.بةيرثد.1حد.وإفيمياكامةهل:-ولقندجمرالىوحل:القيا)قاقلةهذبةمعتخرجانكللبةريئ!ا

:وةالكفيهبين15دببامسلاو!لمانا5هـا!.:"افدنا.العامطوالتحتاجهما

؟اورإةر4ا)ظألىء)...بىالان!1ؤمو!تسةهملفون-وف.ءاذن-رونللولا!تانماها)بسالىالللثبعثانخل)1الامووكان

ابمى-ةاكال،ش،ل!القهرماتاذا3:؟هـاتخ-رلاالدأ.!انشينالااكاء!-بازبالتركادفا،عالحولا1رحاالقافيةيخهاحطتاقياا!ية

أءسةا.منالارنىمنم"-عفي-الالرا-.ثعحقماديةارابظلالهقال!وثفلف

:كل-:.زم!هـاهأ،ب)قتطرفا-؟إ.هوننمما(نماها)،فلن،بيرة3!حلطفيجاسواو،اررامخلف

7.بةيبأةرااحمااغجني-عنباص-افهطرار-لوااءتعوحبثالى!منهمنةافل،يرأ

3ة-ب"بوق11فيأ.:.اثرل؟دمأ"للم!منالاالقافلةرافقتهـاانا-ت!."نالاتياال:ساهمنواحدةامرأةيرلمل،014ءدفلم(ماهالماب)

..لىده؟يناثكمارعكسأوم."ةاالىءالارالىتصالمع..؟.زساهبلاصرميقلمأ..دهشاائرحاةوف،القا!لة

المء.ا،ة\.فلةإفقززثوارأ!دك.ـ،.أإ-وقفيأير-بئرأيضاوانا-ةأخ!محكطيوماجل-:،مفيثحىنلماذ،وحيرةغجباازدادة،متحلةفي

؟00رعدابيمنىعلبني،اءابر-أوااطزنمنم-حاموءوء8ملتفقد،ونوث)8مبمز.ن

لط:وقاحافر(زانماها)دابفخ!فقالارغرالىواطرقوا،خوروضنسفيصدورمبعلىإديهماودثابحت

05الانبل..الل"لةفي)كسأةعل-الهع!هـ"لللاالااحياءماز8غلىيدلماهناكيصن.لم،اسفي

زفياإكليهوءه!.-الةهبمءثفه"الط-:!الصباعالىزةظر001لا-ء!معلهاثءىلاوعنهم!)م!دراكالبهعة

لهلفة..جنيينوأنلهىو)؟..(!امفى)الالهارء4وازئ..ولدعمةيرسيرافلةال4بر!ثبخوازاء.ذراعهمنتجذبهبيد(ماهالمان)واص
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!...اةالحانما0.هحدثءاعد:ي!.اةصيان!ا.!.ءة!رر-ازااورا-.ء(موكو)ضامالاعنهادجمن-إشتربنيندا

:امن!ريارشمرلفكا:دهثةفي!نزا1515)ف!اخ

!..ثأذةءويب"روعه"!لإلياة41انإ!...ياة41-؟!..أتأ،.؟..من..؟.ء(زام.)لا)5ابخرا-

!..ءعمثولد،4صاولكغا-اخرصومخ"إما"دوتلاطهول!ىنومت-.بن1(ص!با5ما)وكلث

...ةصصروفيامضى...اذن-ةلتقووهك!هـاردقيةجذ.ءلجار

:غقولمف!.:وت!اض-5الىادزر3ثفعادت..دعواانإ:.غكطوء.ا):!اءأإداقد-

ةهابرةمةهبفيملفلةالقاث"خالى(ن.15101)زةدمامءةد..ال!باحوفي

بر."ـ:اصاإثةه4فيءللثهـوولقازم،قلثلااهذصمى

51الاءعبدلىا(دذالأاا5ما)سعىحتىلبماالةرقملةلةاقااكادتكاما؟(ءاب15ما)يدشنتفاذنأ..بالغريهاا--ةا-

كلى!وكايسأمعهحامل!(و.و3!الاعمامكاهناللمقإبل"(مونا).نبها:تريما-كا،ييرذهـبلديوإ..ءع-م-ءتاولهذ،0تعم-

وحلاح1،!ماها!ألىساةو..411كررنماأاًج5الىئو4ـاطنلمندذهيحتضةنلدثيدالها(وم3و)لاعضامامنال؟

-،.-..-..:ل-اءم.هدالهلافقاالكأغالشثاتنفاردتفثر

.دالاسوا!دخانمن3:هيخةسحبأف"افويعقدوالءاليةلالجباؤمهـ،يساذهبامن(موو3)فلرى..ربالغرأيها:!ءكلالذهبليى-

اثئماذا!دفارالد-ان.ذامن*صاً(ماهاران)أنتاالىيحاراو!لت4ءاتعنء!:نسزهولاول!ىةرو..ت!وراناكصياو-تعليعءاثو31

رلةمقاعلى-"ومس!!تلم15ءا)مصكرانر3تذو،قبترطمء"ار12ةث
.الا)-"11ي!ععلاهـاتوفت،ندنيروهـةدساتان!نءه(زامو)الاله

!مدهالذىالذهبك؟ساصاليع"ـعلىف-قاص:،دةالديمذ.الاعظمكاهنالحثىرعاي:هنال!ى،لمةلىف:تو.ءإ"اًزهان،نعلىضامالاعكاهنالليدل

.بدلم.ائواععاوحثو..08،ـنحدةواعامكل)5ل!فيرسلون.0ين!جنوينم.ن

ه!اس001اًمةساضضءاًصنهـا(نرامو!لالهالهلاح:اغربوكأدما؟ءغس53و؟ةحداوالبهنيرسلو-

مذ!اص"كإهنوا-ود"قيئافجو%اعيف"طديئغ"كأ(أ-فبينااا:علهغ:الال.ا..لمقدص،اا)!ارغاصلوتد-

نعسما،"فيفينلفلآ"ؤها.ا.قلءةهو.-.قء!افلاواللثراليرلمنها:ءاجز(ماًهتأن)خضر

؟0.لأا-ور2-

!إ?(نامو)21:غسلالهاهذا.لابا"ـالااودةعنه01.بيرالغايهااةاحر11هذلإس--

رعدة--د.فيةا"مفزعاخوصراءعوج!ةء-ءعيهلىاهتوتنا.)؟تاب!؟اذ!روو--أغون-

ةم-دششباحأالحو..اقشبلىا3حدةوقوةندادا.زاكآ،ف"جا.

تلدو)صدرحة.قفياهبوب:وارصخمامارآلنيران!رادوالىوارالأندخللاوعندئدء.--وانا!بن،موالا)5رضىاداالا-

م...!تامتاو..زثمااذاالاال!د-"

0المنزعاخال!ر.ذابرررص،لمي!رخىا-روطظ"بيئ،هءلمالهوالههمة.ء.سدرلىاضما(تابها؟ا)لبلا(ن1501ما)ةىال.عند.1

رتذكلكنهو،بال"ودةوم،واكتئابضنةبلمبا(زان15ما)-سوا:ةائل!ة"لوأالسماهالىعإيهورفع

ايقالاث:احبهذه!!هطرفيمارأالعبد،إبف.اقزمافا(ها،ابهـلم)ةانت05بحمايىروتولا.ـبةعالودالعا؟بالهىيا.0!ااًهور)اعي-

0اناليرحولا.بوت..عةىبتخلفلمر..لمآبا5ما-لمتبيارصلتاو!ط

مونا().دالنىواذا،-ا.دءوررا-هفعفراسودنالعليهو-ةطثةةجر..اللح:أكاث.3.بثتخا3ًوسعا-بوحنورمنلة15لهففل،رت

ناعلإ"()الإونررضلنلكبيرظلهعق!عةنهصاعارانس"ونتينواورقو.ثقطاغواء"-اثيوتصفي(ها؟انلما)وةال..!ههاصاوة"ارع:ةث"ومنانورا

...+:عمبق

!ابهـاها7)ر3-ذولحةههءر.صلىئةقوأفاسهاعليهحمرالظلمةمذممعلا-أ!.ن..(ؤان15ماً)باشةوي.نت:ديعنتخلىالاانا-

ءهعزمنفثلىد.لا.،دكاهاللرزينوالحوررةس،ـا!عفءلىدإررقفثحرمعئ."فا!اناياكولءن.ء)رورض.5.لمفيكل

.:ر..لارضاعلى(قام.)ظلا2يلبمالقاها)سودالبةع"تللااقتحمو:لررةوو5وبالجه(ن01هاما!صوتصبنق!ا

وبثىلاقلبهءلىبرحثالظلاممذااناليه.-يل،افهاطرفي"ئل-ئننيمنذقدىفياصبقررتازلمث..واحدة!قفاةءةرواغةلدن-

صا!وتثى.ةدم،.ز-ةعل.بح.ما!أ-رعيبرج:وقفينطاقهـا،-ةقازه..ليلااطانفي

م!فىاثح(با)مابو(ح.قاًعرجبتهيهة!دامب!ورلاهثاًالمعهدبابالىة-ت3عنأس،ار(زاب15ءا)رفعتوهءا)ةورها)"وا--ةت

ئلا:اا)يهةلنقدمادلىورا:حدةفي):هوسأ(بانهاما)

..الاععلمكاهنلل..(بمومو)بلاقاانيدار-..؟)يل!ناطأفىجئتكانا-

فيتثر-تا"امهعوردهاتأصاخلاامامهسارواؤ،،الشبحين!مولملاثةا.!ماولل:قت.ء"قوةفيصدرءالى!،1ا؟او!15،نهـا)ب2ولم

ورأى،مؤججة!!مشاعنبماا-وفيت4وعلم،اللذا-طجرمنةاعمبى-ائهاكاار.لم"ةحاقىلهفي

اصلعفىيلث.بخامامهعىاقلاسوغاإلصسرمنمذبحاضها!تهلفياتان5ءلم"*

(نتاهاءا)دركفلم،لي"صادمةالرنتوكآ،يضاًاادالسوبل.ثروقدسأا)ر:ل.!ايارثهربت-موا

اشباحهىانماانيراناحولائبدوراهاالي9نون21الاثباحتلكان.!.ص-ريئ2بدأتل!د-

وةرراوتعثو؟عينين"ذالهفمملر،ي:ا(3رمو)منفاق!رب.اصةةا:ادزث"رلبنققا
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-الا..اطلى،-+أ+ا-س.-،لالا--؟3.*،دا!-،؟؟!طءخ،ل!أ-+!د--.+/001يم!2-!

/-+إا-بخ-+..أءملأش..-3-.+.-+-دالأ،د:+..،؟-،م14/؟ب،أط+-!؟!كا،إإ:!فيزا+7!؟:-!تر9ا!ل!-لا:ح!ج+:.!!-يلإ\!لملاا-+كون،+ير!لم!/حبنكثيزسي!لم-،ع!هيرلىلالش.."ل..---ح!آ

.،-و--..-ااكأ-3--لا،09--.::.!!ئي3بم3:-+:ط.أكا،،،--.!-م-..م+ع!!*:؟-:كا-.ء+.!-3!-
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--.،-%.لم-.-\-...ا-.ذ-ة:-!-،-!بر.-!+ا-لى،"ؤ.،7!؟.+أ!ط-+لا!ولرر-أ!3ير!.تر.د.-!لم!ظ-!لإل!3أس++!2-...*؟عبم،تر"أ؟ول*!شغخ!ذ.؟!هشحث!الآا-9!"!..:.7!!ة!03

:....+:.،لاا.خ.اأسة-نم7،-،!!؟س؟.بيمالأ-4و--+؟لأاولم7-!*يرط!لأ+صفأبرئم،!كا!لبئلم؟!ا+03(--!!.

--اا-،!"خ-؟!!!شلى*ءم11-ص-.--+ث!3اة؟"؟!ي!!ي!فيبر،7سسى-؟/!.ا+دا+جمبنظ2دش!*بر!كهط!1ئ!!كل.+....بر،!!حمن!نر!نصي+ء::!يأ!9!؟!

001!-ة3!أ!-أ--+.ء+إد.كليملأ--،.22-لأ-د0-؟-!"لم--.-.+

بمس.-،!-لأ-كك!-!الو1*--لأ؟2!أ+إنجبركأبخبكا..أ4م!ء،

-+.-07إبة،لأ-.-..ء..!--ث!.3-ا؟،1!أث،ميثغ!!ع!لمحمد؟كا*ير-؟7.أفىنمليا..؟-بمغ6طغدطص،7)!ا.نما/لم-ح.:-.إلمكأ!!جم!؟؟ء+بر!.-+-9لم؟ ،د،!!!*!-!لأ،لأ.--،*؟ع!س-7.!!ص!.صغ؟.-*7ا!!ؤ!3؟."أش

/++ا---!+يرب.!!--3لملاااع3؟.!.!كا؟.؟-؟.!!؟ا-خ.كا؟!.

.+م.+؟+-!!س.-.مء!م-د.-؟+ك!-+لم+-يخلىلأ!!،ديط33د1،9/؟!!ط،ء،،+-!ط.+!؟يزنرأ-.أ."-جمني-!!ش4يحم*

!.ة!ب!؟؟لا!لأا--ا.طط،--ءدإ7+لألا-*-؟-األمما؟أ،!،(؟-الا!!+-!ا.:بز؟ة+دلإجسا7.لم.نمسي.ملى.+ +ثم+بر+خ.ضب!.إ:+4.ا+!7لالأ.:ا--1017!به!،!بى-ا.،-+إجنى!12ا:(!سلم+!4أ-+/

..----ء9-:ء!.،-د3--أ+--..،،....،.ءء.1كاإ؟،ب*؟ثحش،،!اب3ح!-ا/؟-

دسع؟.!ما./-ص!+.-ا!-111س.ء.41+ء،"*!--:.ء(خ..1/سم!+،17كا*ثلىحأ-72ا.-بم..بزأ.ثد!!ف!بم-أ"إ"+.!قى!كص!ء؟-ا.،!ء!بماض-:ء؟.!ا+:ئهةك!،7.-!،!!في!!2!:.

31+1--.اول!نم!+!-.-+ب،-د:ت!+ءة11-كاألاخ-.1،-1،.ا(ا!!لا(."-لم-!ا+ا!+تم-،--/عد+-2!؟!؟.2

+،.-.3،ك!كا----.-..لا؟!0001!.1و7جم!لألإ؟في!-!اخالا7/1ول!.\-+ءةكانر--!.:
ج!،.!:؟رر!!لم!.--لى!!-ا!70030؟!ع+ا--.-لاأة.خ.،!ت-

-!!-،ةلى-أم-+!غبميده!!.ءفي-لغمطلمبىبالم+!!فيإ،+-!-3أ!-!مبممبئس،بر-كا--!؟ء.ى37ر،.ء:إ.ة.أ؟اشا+!!+ج-اسولآا+!،؟؟.ح!م!.7.ا!9ا-د27--.0لم+(.

.-،-لل!-،-و؟-2ط!طك.04و،لم!+ا،."9إ+و---...لا-.+..،!2أ10،0-!!+"7.لاورآلأي+لاا-!!؟*.+!ي./ء+3ب،،برا*

2-+ال،د،+بمفط-ط.اء-.:.طاط-أئ!!-نم*بز%؟.-!!---ء!ذ*إجم+-.ح!أ؟،+؟!ا3بنذع--تج!،!9!،مذ.

+-.!س+-فى!إ-أكالا!!-طنم!!كا.،*لم،،-لا7،!اةلا!-ءثم.-+!!طبرأشن!خم+مبكاا!+-ء3آ-.،ض3.!-.قي !+-.-!لا.ط41!و++!!!قئ!-!.لى01001!.ك!لاثغجم،م،؟ا+-ء!،.!ش!حيء.،،ا-.-ك!--ء؟!+ذ.م!.

بزآ-.ف++قي!--مكاالم،+،+!كاى.؟؟في!1أ.د+41؟--إ-لا.؟لاؤ-1!!،إ-7إ+-(7!لى".ب.-..يم-2--ا-1

.،7،ق!...!--،؟،!!ب--!ب.++!6،بة---+سيز3-.12:أب!"ا!!ع.لا؟؟عألبز!!ؤ!ؤتج"-ءنم+.إ!،اقي!ل!هنن!!ك!،2*+،!ماإاللغبرين.!سأ!!ظ-ا!-.جملأثئئةلى3،سإح6\،ث!؟،+سا

.د.-ج!7ويمدلىالى!،++-علألى.!ء13!-+!.:-+،++،د.!--!عأخ!ش-*+؟ا!؟خ*كأحممم؟!؟3.ء-+تمحثجبم-ب*ضع!.كأا!.2،.م9+!؟ط.+!-.د

+-++ء(؟دط،يه!.!س23ء!-طك!ذ،+72،!كا!ص!؟شخم!.!-.س"،!2ا.!س.،.لا/-:-بر3لاداابرةأس؟ط.؟!.ء!بم1؟!.+ت.7:-؟أ؟بم!7--.4،:إلأم؟ايثست!أ!رئمر!.-ءط!-ط-؟!د.ح!!!،طا؟:

+-كال-؟،أمكابألح!لبي!،ئم!يم!.-9فى"-بم!بس....-؟.:يخآ!اء؟اور+ح!0.أسلى-.7ت-!+.م..لأبط.أ.-*!ة،ثيمض"

أ!-ك!21لا-!ق--"ير++!ع!لملم!،.-لم

تمك؟سزخ!:.كايجع-.فه!:-داخ+-!!؟.-ا./.،!س+د++.--.+!طلآ!-لاش*فى.؟ش،ا؟ء!4اد.ة.كا++!.الا(!!!-،ما+-!بر-سا(بزخ!؟!7أ-!!ف-*3!!لى-لمد؟!"ؤم-ا-ءولح!..!فيد"+

-؟.ا-آ.خةد؟4.!!!.ع"3+لأ-.إ-+إ.،اخ!1--ا.اإ+!!!3-د؟-ئر+سننذنر-!،نرع!5نيبر؟!-يرع.10.4؟..*تكاكبم.و+جو%./اوس!!شقي+"!؟ص:ترآ!علبمإ؟تنبهيم!!ةغفي!-+4،لم!حلاء(،ازر.في!.د2،1-ئه!أ

م-!لا.-ا+!-،.-م..و-\،ع9.-لأذ.ؤ11+،...اء:+الخ!لالما-"س
.+لأ-خ"-!--!ط-!لا،3ا-هـظ-9،،!-،

!++،!بنكد؟؟د+!!!!ألاا

-9،يتول-،فح!دن-سءشتو؟--./؟"؟لا!.س*؟،---*س+لا؟ثيه!!ز.،+.،؟؟بزإض!!:-د+-لأ!7!...ا/ت1-ألى!أ+ع2/"يرب-غبهشكأ؟!!بذيم--ل!!،،ث،؟لم!+ير*؟*-،!.،ا!!!د،--.؟ا-.-+،؟و-ا+"*--،-،ي!،!-نهخ!حب!++*و*،61+-د!+يءش+ء--كاس+7-لم"د*.أ+!%..!ع؟بز،ءنم.!حث!،-!!!ا!!لأ؟

!وس!ءش!--ث!بر*:+-.؟دتم-!!+ش-!-لالما.++-د!م07،-!!سلأ!..ا"!داول-؟-4-ء!تء:نملألمحين!!أ!؟!بب6أ-!؟!خ!.بة.2!!.97"!!+!و+للى+د!رغ-.د-
لمو!خ.3--7تي+.-!-+امفى"/؟لمئم!ءم،آ!لأ،!-!----؟كد،ح-تن9++!3!كايخلكرفيا!!"،+*!او-،(/-.لا؟..+كا...ا*ظا!+-7+ش++ط-

---ء1.د-في!سم1،س.؟3؟!بما!8م،!--*لم"ا!:فيأ3

-ء3+"+3لم-4-+ط.+-!،،(ا!،ب!لمح!ثل!تمشكأ،ئج6نمصوأل!أع!3!+الج!\يخ!2/!-.الىأ"!-أ+؟!؟++!يه!.!!ح!.ح!!-7.كا.-!!!إ؟!!جمم!ح!!ك!كى!عء.2!!،.
،:؟ث4/-*14ع-.فيأخ!؟5-ا+ء--+لم3ى.-.قى++لامر-أ،وء.-بم،ا!،،..يمكا"+.-.-+؟،-كا:!ا.!ل!!س*حه7

س!ء-+!-حم!بم-.،ءحطا++-؟مس-+-5،

07-!7،:س-كأ!!!هض-++كأ+،-آكا/-!؟!4*؟!!ل!،لم-.31!إئما+،طسدبر!ك!خض3ظبئ!-خول-+ء-يمآ!ا!!ط،س؟ض؟،؟ا.9ءث!د+-:+7

الابرخمأفىفيالألألم-001-7!!+.+.ط*مص.ا-./-7+؟-ولى*+أ-،++س(..ا+كا+*زرء،شسلا-(ص!!-9!+!!ي-؟!ا!6ء!بز01اول"،"ءلاد++!*3.أير-أ!.1،+--بم؟-،إ!

!بملأ!ا!!7/+..،لمف؟كام.-/-"/+كا،31-ى-ح!ط-أ*س-آأ-ذ+س"ول.أا3!ى7عكأ1..+7+؟!حط؟ط! ع!--:-ص-+ط.لم.،1/!أ!

،!6،سد-د+73*،لم(:+لأ-ء!،يي.+دزرير-!3!

-"3صأ-3-كا.*"سالم!كفهيهبما*دحط-اطكا-(لا-001،-.ا+ا+!كه!-7هـفي؟!+---لم--!!).01+لا؟"ثم،!ا-++لحنر2+لأ.بة؟..1.1!+وللاة،..ته!!.--/ا!!،

د?--+أ!-7-.سن!غلأ!؟هإيخ!ال!قي.!.-ة!ا!3!لايو!ت!-!به!+ط!نم!مخ*ما+2!أ+سءم،-طط؟اأإ+أنما-!!!"جمهيم!!-ثر!!طلماتم؟*.،!+:قييم+خمكي+لآ
!ا--!-فسلا.--7بم-و-اخهـمد....-:أ\،ل!؟،قيدء:!،..--لم5--!و/!ا

أ+س--بم،د-في-+؟+!إ-+جمئي!*؟؟+ول،!سع،بر-.د--بز--ءلمي!أ:،!لأ-ا.فق!يم!ع!،-+نب!ل!؟؟".:لماآ.م-.+ك!،:ا-نجث!أ!!4،!ف!2؟

177سد-س؟*-لى.*.---:،+!-.2كأ؟3!اع-!--**"!!!برح!!ذسب-

.ثط7!.ى.-9!!ن!ىكافىأول(-:!!-!!!سم!..،

+!!-لا.--"ا!.!كا.اء+3،آ--3!ا-!؟.كدم"!-+.2-:.*!-ء+نم!-+!ع،س!د!.كا-!-.فىع!،ع-حم*!

+لألاألأ!-لم--./،؟خ-.!له!-،؟+تم!*!حبم،كث!؟،؟/:س-ط+،،،؟3-آس+بمكاة،*قيئجس،+!ي.كأأنلإ.؟-لأ.-"-؟-يع+طفى!ثمكا!ه!3.لا--بر.!،،يم-

لا،لا--ئم،بزب(لأ،؟-دلى!+-بر"-+جدبمفئ-*لسإع!ح!،م(..في..،،م.!ا+،،-/ز!ا؟لا7،لا!كل*+-غش+-ح!لالا-سص)ع+!!فى./!--.برذ!!!.

،---عكا؟7؟-.ط---ش---*.لا--ش..؟!!كلدلو".جأ؟-ج!يم!يمس7-!!تمب!تنجم!يم+سد؟آ-/.!--7.أ!ممماكا*!+-!-+ك!-.!+يم؟،7سإأ!ء!ثم،؟!ب!!1لم؟أ؟!ا3100ط؟+لملأ/:.اد3!ء-+ط-لا..أ0-*؟7-لأ-،أ

!ء+27بمأم4!-!.(--،؟-.-!!+!،/+طا-،لاكاقيثي+د!ا--ألأ؟!!-؟كمحم!ت-"*+-؟.-.---،.-أ؟بركاكا!ع/7!ص"-د!.-/-4:.!-.ع--1،ا-.2110+!.!!في،خء

لأ،--.،.ا--م،+الىد!د-د7+ب.007+---ء-!!ء---+!ط،د*ء-.-..+:كا!--.-خ.ر--ا-+(01ش.أ--:+!ن!سلأبطقم!ح!!بئ

بدأ--!كا!لأ.د.+،كا)ا-!خ؟-لاقي،،-؟بة--3كالا-ش..س/ا3كل(004،--.2!7!++كا---د!-!"؟..لا-،-*!

.!-.لا!!.!2-!-ش!-!س-"9-!س!-.+-طداس...ء.-.-...--..--.-/ا!**ث9+.-.-بئء-.---ة*-1.!...-.-:-.-ضش!7،.؟!!ت!؟،!--ح!7!ص6!من!ا--

قدومىمح:"نالذمبو-مع.ء01)انءافع-بء..دالمعءاهارفيدوت:قالثمءللإلمهاءعر.-ديراًله

ئلا:؟ال؟مههلىو،موو3،؟..!ا"دمنع!5ماذا.مالثابايها-

!..الذهبز"ا.!.ظلهتءاا"ذليسا-:زعدمرتصوفىوقال(هـاهالمان)مع01افمص:ا

بينمنإب-ولة53.درثم،روقةا"ةيردهفيللذهب،وم.3،فأخذ0!ء(ل!بماها)اجلمنج:-لقد..المببلالكاهنايها/.-

:قالئم.بةلعبداجاءارفيو*بىلوش-ءتهلارضاالىويويهبرههاما؟من..0151-

.أ!.باالشايهااذمبماكلـذات-س-ام0(-مونا)لالهلاابرةء0ماهالماب-

00زقىذهب.ءذهبنهاإفسم-.؟.،1منيدزروءاذا-

:لإقوووهي!حدموكوفمايءا!تفأدرقند!رفي،.عاامع3ا،ةار..لمقدسايمااحبماااث!-

مذااشماتإعسرة-،تئلو.0ود!نبة-.نرذهبنهااعلمناا--لأامن..وتيارقيلط51ا3ًلمار12خدةجةت،معيءملااتصىوامليلهغا

.هازظر..لتا.ء".أامو،ب:اتلاحدىئاًمنلاة.كهلاالةدر-ور13بيوبربيكآن.لو،الانمارخضتوالجباللة:ؤو،للةفار-قطعت

9،مظلى3.يرةف-وةعنالجداوةانمثقأحجردفعك!تتان15مايرولمميزان)،ادواوض.وولو،ل)ي!الاصلأح-رألفةكل:"ـح-رالعظيما!صين

:لاهازانطوءيردهفىمنةعلأفحروم،املماووم3وو،ت.0!لا.نمتهالاقتى3-ر

50هباذا50اذ0.5بالثاجم!اانفارا-:ظع18*مموو3فبهعة-ر

نمية!عطالذيالبروقذللىمماا..صردرةلم.."لأنها.ا،نفارو..الجم!مفىر-رفلا.؟.مفيبرد.دروماذا-

وأىانلر-بقلماذ..ا؟لو-ت،إ؟ووءت.0الح؟يرا)-ردابان..ناالالهز-الاناريردبة.المددسكامنالاعاارريىما،هى-

ولءنء.انعلراا.يدانولم.واحد.كانفى6عمجتهالكةوزناروء"لى..انادعه00اباهاممنحق

05اردبرحم01امكا!هالى:دأءلوسارسرء9ز"ـفيبمالجدارود3.مو:-لوموفقاط"

تحكهوولىهيدأ!لهفرالارشعلىالم؟.ثربرالذهـ.54يرعارفيومر!.0ذهباً!.ءذصأيدارءأ.ذهبامعرو--

:ء"ولوةول"4وهوكوموةدميمحت?هالذياح؟سا(نل!ا5ءا)فاًفوغ

.؟!.الثابايماذهبذا5ا.؟ا.ذهباهذأ-..يصرمح!ول0.املدهـساكل!ه0لقدساايهلمالذمبموها-

قرا"دترلىاًم،طراًئوحارةتو،،نتا15اكاكلقلبكىأا)5ضرو-إ!..بلاهاما5افدتذ.

!مةهاذنيزو)نز،العبداربهفيكةالمطعلاثلمااءاتوهع":امامضححةضحررلم.ءددم؟محتا.يئالعثوبرعينيهال!هنونظر
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..ثمن!أ-مذا-كلي!ميهكذا.ا.الذإبطء-ينكأضااطارجفيالصكمما.للا!ظ

:سأله:م.ءيتذكرهانمحاولاومو3اليهف:طلع.؟ل.الابدالى4دهاوبةماهاتاباقىرق.ءالمطافخا،ةأهذ..؟.:ىه

.؟.الثاباكامنةدن-لل..ثهلمدنأرهعلانث:.ةي

001الذقياهنلمفةرعضيلا%انعلىبرتهقأ!.!بة.اها؟لمب؟ن-:قانلاك.مومنواقترب

.ءطلمبت!اكثراطك..ئجا"!طفهل..دهير.ن؟::اًستادأمعىان-

وامي.اظاعوحدانادىء.ئم0،ايفحصرصاةاطرلىا،!وموكانحقفلم.:نافدصبرفيك.موخة"ر

علىالجدارأض!ماحتىن*اليرقبناهانل0.ظل8ا)-ردابالىاص!ملا.!.فيهثاًاريد!ه.ذهب.!.ذهب-

:لبلمزم..اذهبا:به.صاجالعبدبرابالى0يهداثار؟م

..لآنا"نات!طما!،رلاحعن-إذهب-.!.الشابايهاج!را..ن8واء-

:"دوهفيو305ف-أله-..طوبلوف!ربل4زماف؟أزارهبة.رقةمئر)ءيئانأءاهل.تضى

؟ولماذا-ولولا..عضهبته.بردليماملىواب،)ةامفى،ااموو،-اهملقد

؟..لذهباناً-ذالمء.زفثناا؟-إغالتزو-غارةفياا،0ذمبمنموو3دير،اءلىءدلانعلهؤعنيرلاقلد

ا!ارالى--عود(هالابا0)ان..اغاباايماثيرأ3تأةوتد4ل-هـاهوندفي.د..!رثةدلاسواقزبارةلم.ءافلو4العلىفارإنا.

.هنحداًالالى"وائرل.أ.ءرقندمن"وائودءن..الذهبمن.مجعلبماكاطه

اشتشأعلوباك..لهحو.نلىل-!ؤداع.با(الان5مإ)واحصل-ابل..اعناهامذاالىاتاجلمامنام.هكازوالو،لآناهع!كلةمن

اطبثى.)5ء.ية--رفيثنحلبا)تح:لوم.3-"ـوو..ء!نيهمامااذاعبما)سررمنفان..ومو3من(بهاتلءأ)اهثرالىا-:ا!ا

ةائلا:اذةيهييرو.انما..حدهاوفيةطفيالنبل..يدأ"فرو12يئ-باةانءصمباممهكانت

.0كبتا-ر%زهاهانق!تالذيم!نتا.0زع"ء.تدأتولقد-اشيجهلهذههأالء:وزمذءفىن01.اةتاًموكونوز3مصاماتبلمة

..تحكا-،فياضيباطانالشبالهذة-محان(ءاهاثماناةطقلم.عمد+ذلامنفردوحهدولحفه)الذمبامذيئ!غىكم..بالثه..وراالداكألياه

.ماببنهال:"ـفحاواعواا-رال!أنةو)حن..يخة"9انيديرعل؟فوزب..الذهب-5ذا"لىلا!ول،ـؤ-يلقماما.ليس0ءشيئاًيىتطبع

:ب!مصثحث.هوالخاتل!ا3رموءحا.ش..يرثد-*.ث!رففلىاذا(!ابهاما)-لامنجاء)5ا!.هبوالمذأ.(!هالا

!.0اطارجالىقالاشب!ذااو4أل-مذهو):حيبق،(هاتاًب.11ثشتريانلهفيبغى.؟.3.موذه:الى

عا-زأداممالءكوموي!دمهالذمبمنيد.زءلىءصلانينةىالتأية

13!-ازركا:ةبعلى(ماهالمان)وبثا،ؤ:-كاى(ماهالماب)كانثالىوعادافل4110طرثقالىخرجلوفاذا.بةوةبال6اثطافكاعن

دقالآنرأماوامحن،صعف؟نثءناذناهكآنت،ا""أييمحيوكان-إيلاسمامنالاء.انثقبحولهبرهعانيرع!جزهولن..ا3ًعلال-ماو

وقديقالحوفيابفيامه51(ماًها،ب)ة،ذ.،نرفسهفيشدكلعلىة!ىء.0را!ارىاد6

.ـء.!ءءدأ-تحرقاذن،هرازا.نلماشاًلبست.أهـتدسبع!ارشم!انعفامئم،ثعينهان(واو51)الىوارنهل،ءالىالى-عتبه.رفع

ومذا.!.المتقدالجر،ينستذوبانمالاافيىتيه.تاللتانللعتانما،ن.سيئلوم

.مذالء5ا-ودفحمالطليئ-وسوتالارروباكقةيمدهكانالذيال"ر15خبروا،ماهاراب،لوداع(زأنماطزهـ)..يالندعللفجوومع

.ـ!.ف*هصعاةلارمادأف.ح:ده81.ءباا)؟؟ت!-.فكاالل!اطااكءر13ا-!وهاوا"ماهاتابشةرد":ه.0الذهبل-عايا!ا""-ينةازه

.ع-.؟.الجبالريخاوانطلق0،-.ههي!ملوهواد.!وعلىيةالقرمنترج!ى
00(!ومو)الىعودلىالاشالس!بخا"دلاءلا..امد!لمنولاجل

!ا..وسدنةكهنة(مونا)بالالهيحإصلونالذينلينجاادامنالحةنةوبلرومفللالةويقطوالىساعياً

:(اور51)الهالىواب:2لا)-ماهالىأ-5ر(المان5ما)ف!ور

نحهتد4ل..اللااحتاجفاناالآنتتركقلا..يراطالهييا-،برالذمبلاًم؟4ث"القرالى،ماهاتان،ودير4انفيلءامفى4ز01،

امم!.خاطىءاع.دفاًءفر0ء-بيلافيكانقل!ولءن.ءمعروبع!دي.لىا!هح-ت؟.اهازاب*بأنو:قانهـمد،الا.ل0أحلفرباصإثأ

!ل0.باةىكن.؟.انثاين..امورارادافئنسثاهتاقياالدالبا3أالحرتلدراعنهيةللقردخل01وءند

ورا51صبحلمح،والجدارفي!إعةمنتضءثنورمنالة5انال""ؤخيلللشبابكان،قه"ااةاطمظاه!سملا،ىابالاضظروذللا،الكدلة

قلبهف!فق،ههواصاب""وا"ع؟فيمنفيعالذيبنورهوللءثة؟---"امامءالاتببلة4ال،وعجاشلالجثلصوحبةندسا8الالاعظبيرمعون

لا:.!الهورا1إ-ثموا.0قرط:ممبيلعابراول!ال".،براقزاهبةملاب!يئطناكوات2ن

للاقل:ء.لالمها،+.د\الاف:بغدي0ءعصث:فيلددء.ها،ن.ايا-؟بة.هضايبرماذاء0ضنايا-

الاب5مااقسذ!دث؟ؤاذا.متناتاءفلاو..كألم!غفلاقلاعني)ةةللا:أمصهدير-وعوه.الةتىةثال

!ءل.ا!رقةالى0!ء/:ادهاحدىالي"ـغدأ-كلع.د..(موزا).الالهعيدنها-

:ا)طنل!ا5مافتضعشحبةمو،بتاأ5ما،ثكابمافر:ءعأكابزنتا!اكاهاقلب.قفز

فعلمتملقد0.:دالوحءوفيالآنةانت...الهييا15ازدذ-ءإىودخل،الم.:دقاصدأيةالقرطرقاتب!واده؟تمواسوع.ءالةد

ءرلانيري!الذيالثرراقه..معيف!نء0ابلهامنفعل:يقرلوءوالذهبءلجةبئرامامهواليقى،اباءطرفي(ومو3)
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الهتومة.لنهائته"-"تإ(انرا؟در.."هاورفي

امامه،ساجديئة"2احاخرف،د..بكرثيءءدثوغندئذ0؟.جشديمن-ةدث:أ)-ت؟ههالمان5ءايا.حدياقر.وهل-

وردد.ءض!هـ:،1ثةهملمءا.ص"م"3بات/%ص.ا!بم.صاح،ماها،نوبمتل8الىءلىايدلورال؟الجأة..ررليع"ءثللا.اضأتقي3برهـةء--رراقد

دهيرواء-رو..هـ."هلأم:ةداًحدلما)ةدمثمءاتالاصو"ذءونلآ-رااشرامنتخاص!موو3.ن-لء:اذل0..!.موكومنر،لتخاصالذي

:ةالويةبلمها15؟نما-.30لى

ظهرتانكناالوؤ*مدء.طوءلةإلا-أ؟:فارناكاد4لء0-تدىيا-:اذزيهفيتكرددالعبارةهذ.وظلت،بة:ورالالة5ا-ةةثو

..زما)نافى.نضل!تاذا.!!إ"ـ.الثر.نتإمىءو.و.نخاكلتاذا--

...موو3

:لظدثاًهالمانماة""حدق..يقالطرإناس"-والحبلامامهانصحتلةأ.-

؟..اثخاايهازعفيءادا-ام-كنماوابة.ا8معيهك!المان0ءاولحن..تبصماهالمابوعادت

ل.ءال!ةبصهحدزظأللذيصه؟د.الء2:"انت-:وقالعزمفي،1اعا"علىو!ةطةدلهبير،ا5ريمو

لا..يقعلرطعقالاااناما.؟.ناا.؟.مف-..لاناد"ز-:لفلنعلادموصوني..تهصلا..(ماهامل!)-

دةدقالىا..عنهوناحدثمنمأ،1نتةااذنء؟ا!.يقطرةاطعنثا-.!0غداًةةادرالىتذهى)ن

اإ...:وبثم:ق"أوس.كون0.ر""ءوبلاد.نقيس،أزهالن!!..لمانهلماياعأافود..أءدقحرسأء.01.ملالاء0!.بةلا،لا-

؟.ءاناانهادراكو.ن-!.ذاروغلىوافنمء.مح.-قىان-

"ندالمذبحتلتالأعامكاهناللتةانعلإء:لىانقي:ا3ةالث-6

..اةهرااتةفاء.تبءت!دلائ:وق"ا:عةلاامنه.بقفلم..الافقفىو،القمءال،

...الذهبمحةإةهيخ:فىالذيالجدارالىوقارهءاهالمانيىد5-روا؟م،اللإلمنتصففيللءونسلالذيالحا)رواظلامامنث.:اًالا!صأراهـام

فوفيردءفيءمدهالذياكعلورفهع،ارالجدف:حركحجرا.دفعالظلإمر2دطتةغمرانثدش؟اكأ:ا-:ةا)-!اءفيترزهشللىجوماخذتو

-قالبرةماملبصره.ـةارتد.الةرف"داخلماها؟اًننظر.ء0رأسه-لوةمنةه.ث2سفراءا:ع"ألاالفالإممذارهددثحنولم،ف:هز-.حالذي

الح!هن:لوةاب"ـ?عالجت.ةإب"-توو05اركآخهامني:ب.ثلذىالألي.لمةا0د-لعاارءدعلىافي

!.لالمفدساجم!اإوزك3هذ.-نمهثت"اقياال،-وررالمحةوده04المعبدراًبمنالمار/(5ماواؤسل

ح118011011811811011011811811611011،11011611011،11011811011011اا"اأ"اا1180110110110اا"اا5115اااها"اا"ااا)5115اهافى()بهاكلا)زتهى01ن14القرع:دلةانقيفلوم1)-كاظ4م2ور.."دهلرا

++!م"واسصت..(!ىومو)خإتال!3،ةةمنرتاطثحءثىالحكر"الردهالى

حتبةالمذدبمامامكهيرةمب-رةمنث:ب.ثالذي)ب-ورباتبلب-رحأأفمباكآنوا

،2*2مأصجمص++ء"سازءعلراثم.ه!:جرا-:ل.قدرحالمذ-لفيرةف،،سنهاءاابهرعو
لم،حانا.شكالفجرنول!ىءوحد.وم.3ىوث.8للح"نآث:ففىانآملا

لم80منوس-ب..زأقطعلااتةلشى5.انما..د"ةالةر!لهقىنولميبزغ

ءت،لمط"الا.رنرحوءاذا.مالمان5ما.صكرفدو0الجوفي-ةعقدتفتألاا)5-ور

.؟ا.ا!اطفوثبدأاكمسقتشرحقمذ.ات!مصلوفية،3الكمفىلو

/أء02تو5فامالاعكا.نالثةتلانالامراق"!!ولو!مءذا5يح!ثان..لا

:(الإشئنلمأح5ا!ونحل!ءامام!
"-مو!لولرةناد"ءنلو.،ةا.قتلو?نجلةتالب!لياء0لن..!30!-5و-ط

+حفير!!.صسلخرلمثر-دفارزةعت-،واحدة-طوةرهة،ثااصعحىكاومو...اهـ،رال!وا:بئ

ت.محممهبةريصربموو3ىراءمدم-اا،ماسه"ـهالمارءا!بسو

تلاسلامافىيالجمهوربالحكمتلبطاثورةلاخطرئعوصهـراط.ة"فيكوموضاهرالىلإمعالأط:جرإو،وت.ءغةسرفيالمان5ما

حمداوكيف،ازشأووصفارجالخوظهركجفتتحت.ت!اوىثم..مذعورةخةصر!وموراطدق..،بمدريدمن.ونقة

--الامبراطوريةارضفيفاؤررروالرأي!مدعرنا)سيفت.المان5ماقدهـى

ت.وااذ!اروقواتمزرصثم!لحوواعمىلراحملونر-ةالعرتل!رتاو.3خةصرول-ءب0.سأقي"ـلرءحاقثىاانالمان5مااراد

ء..?-..اليابيقطرمهماااسدووقدءوهندموث%لمافر..الءنهقيا.ا

ليروتفىإمارفأم!ةمنسورات.--- "تارتدلمو.ولحن،ارللةرخراثقطرعنراح:(حولهلتلةثفاخذ

-توفللذيالبابشداعشةرثم،بهتحيعرالتيالص!اهدرانالجامام

1761ب.صالمعرضسمارعء"دونهالء!هنة

ل.ق051نا)ثم-!00ا:.وذونااكةوخلاء.مؤس.قتله!.0شيهكل.انتهىةكد..اذن

1011011011071811ا"اااهااهأ5115اااهااها*اأ118اااهااهااهااهاء01101101181101101101181101101101101101101101101101ا)لة!قو.الغدفي؟بهاهـااقلاحرنتقمز،ـاا.بنر.بة-لثيرأيأسفلالها
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صيتخلصان0ء.آئاصعالثرثوورءنبصيىأروحاسازقت:عا..فليلانبه-قلمالقىالاموالذه1.51.ح"ألهاص"*تالىوزامذبة

دكأالاكبحذلد..و.و3الاعظمالكاهناتؤاعرممنالابدالىاذنانهء؟!ل"الهـاًملحأاصبحتقد،واحدجنفيمبلهااصلممع

.0الصهة9رأسعلىير؟تالذيالمدثم:كاهنااوقال.!.الدن"افيرجلاخفى

00جبوهاوللهجارفخقدم.."د.اد؟هنف!رو?ال"لإةت2"واىنلق2و..م13ؤلمبارو.ضا"ورلاناس-:!انبة.لةدلحةلفي-

ة-د!الةالنانزاب15مات3فادر..الص*عةالمبا!رفىا).تور.الد.ا،1بالىو4الرةص"فيالرجالود.4زم..هدايام

الى15ةادثمديهاقيدالياجهناستسلأ:و.5عد:13ت!وافي..حلتبانو8المذاان3ر.تذ..وعبهالىزان15هـالل.:ارةمذموأعادت

صلاةبةعتار...ينطاقرتووالب..ى؟رولالطبودتوعا.ف"ا!ردلانامووها.0هانقاذلافملاعاالكاهنةتللقدوء.الاب5ما.و

"تارةاء!دت،يده!لمالاعجهنالرفعهئم،الح،،قم.ن!اناهـراتفهالةبةرة"41.نلى*ويدهمنوإثارة..الاءظمال!هناصبح

ء0!المحرقالىهـاهاذا!تجذباذرع:وفاللل!هنالى

.ء؟كذلروايى50.صلاعةيامرقاو.م؟دالممال!هنإنادم:ما-

3-ااماتس!3لم،15-"ثو.-:فبلاراتيواحاةهعلىب1501ملووهةت:لو4يرهالمانمام!ىو..يدأاًس"ـمؤرللءهنحنى15

حكاً،ءليهااسفةءير11انء.تود!اانفيإغىقلثلةاتطعاالااط:اة..

الدأ.اعلى8!.لمانببلحنو،علبمابحيلاماعازانمن-اليةباةفء؟بارالقر-ةلالغىان!ةلىمن-

.ؤلا..الناسالى"مضلراطلمفالىاأسارلقدادارت،والاخيرةلمت3نظر:.ةالنايأاسهكاهنللف"ز

..د،ع!من12ا)هيئفار5اإوامووها.ءارفعىفينو3فيشاتوظفيالالم!ذلني!ودنءأءاعفام-:دأزر!بداقنيتمويمف-

لاذيئال!،-:"صت.مذا،تضدرانتريددمعةغبيهفيلتلمعانها.ل.وبان4الحقل

بةمو5فقتلهقنلههـاها-انارادالذيومو3وهذاء.انا):يراإلط15ار-لمر:الثم..!)"ترماهاوانوةءر

؟.اطفل"افلاوريضوامرقىاةاقحراومل-

حمملاتابها.اود-.0قليل!وج"عنملاوراالاغعلماهنلليمورفع

!.هـذلدالاهـ.دساًاطةليركونلن0.لمةدساال؟ر؟ناضا-
لإناا3أرول!ةها..الايلفيهـه"ابرحىتكآملابةحء.جبدأ-.رةها
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