
ةرودلا
نوث7اثل١وه~اولاا

لامعلالوددبنمهمدذبلا

سمدصافلاىلرمفلا

أب~اكسلالناسملا

ىدادتقلاسلبملاريرقتنمىممافلالدفلللسنتسلامةعوبطمةذسنةيلا~اققيثولاني
ةرود1اءوما~اةي~بللةيمسرلاقثاثولا•وفصو_لهاكلاريرقتلاردديسورووومورا~يعاعتدبلاو ل~-افتلاوتايوت~اةمثاقىلعع٨طللو•)ه/وام/و/عوهء.و(م~رق~اءنوثلثلاوةدبارلا
•ه/وء/ورظناءريرقتللديدبلاضر~اءقل~اميف



ناكس_ةدملا~ان»ءل:اة.::>ءناذنا-٠ةت_ءذئم1اتاانارء.لاز_ز-~

~~زر-،أتليدستير.-اام،_تءوةس_؟لارذةي،ا.رارذ1احررشة..اا.دمم~ذمرشو_ر
.ة_<وتنملاتكيد.تلا

س~ء~اىلاوتلاءأو،اولد.هم1اهتفيدعء،را،ةلاحورثنة،.بللاتدمتعاادسف،ةسذ..اارذو_و
.هاند~)أم٠رةرةفلار٨؟:فا،سئبلا>ذلتاىذااأار_٠::٧اىلءعلا٠٨́،1و.لولارار.1اعورشءذءوب

نا~س1اناديه_ئلمدنلارءا،ر_اا.نو،هملاراشلاعورش٠ء-ءللاتدتعاءؤاةس1...ك:رى
ا

ىلجمل
ر_ذنأ،رل.~اهفثتاوذ1اأاربلاىلعح7:لمل1و.ربذاثلارار:1اعىرشهثثو_



نا~أنعناكسلاة،.بئر_رةت_املعه_.-وه_ء٠_~اررةماة،_بللاتدمتعا_وةساجلارى_هم
ىذااأار.ذلارىح7.٨<للو.لو7اررث1اعورشموفءو.سلبملاىاادتلاءاو،)ا(نيرشءلاامترود
ةرةفلارن،ا،سلجملا>ذذتا

ا
.هانهأ)ب(،ن

ة~،اكس1اةلاهلانعز.-ودلاريرةتئابامىويذ؟._--،اررتمة،بللاتدتعاءع٠ةسابلارذو_م
~~ع٧س٨7-و•~.اذثلاررقم1ازمو.شدذىو.نلبنم1ار1ا،تلاتأو):/1:(ء(/ء:(»ءم>..»عو1ا~ار،
.هانهأ)ب(:،ةرةفلارى،ا،سلثولاهذلتا،ءذ_ا٠ار.-لا

ن~رارتلايعورشرذسدلبم1ارظ،،ء.مءم.•وياملراي~ر~ذةدوقسمل:ءو٠ةسلبلا~ذ_٠ر
نمي_~1اتلانيأاوهلافذتاو):/٠ءده/وء(ا«در-رة-رذةن_-اااءمبتدعواربتلانيررقملايعورشو
اساشب

ر~<اذن~،نمييأاممنلاامءميدع:رىع7لنللو؟ر:اثلاولولانيرارقلااءورشدمتعامأ
هموم).:ء>.٠م٠٠:سلجملاررارة

ر~_ا.ا،:ا،نييثادممن1اامميس:ىىع7لن٨1و؟~:اذئلاولولانيررةملااءوردئسدمتعام،بم
م.:م•سلبملاىررقم

٠
.ر..~اوت1ارب.1،•روممم

~م.:مررمومء،مو٠ررإ::~منيماي..برفملاواس:ر:٩~ىلدأ_م•





ر~تيمود.-ييفوةءو5-ءةي1رد_اوةسملقلاتاث_~اوأافءلالود1اربم-~تي~>
ءنا5سلل٠ةيعلا.هلالمهلاةإ٠:نذ-ذذتئرر.ذلاةإ:،شنلانمد_زمزيز.-هتوثاهتسارباع،أاوسد~
..-_~وى:ار.هتسالو~ر،٠ةددهم1اثهدملاتايواو~تلابم،ةث1تملات_ىوتااةاءارمةىاذةفمع<و

:رباا~ارارق1ابييتذرمئاءل..،هلاة،%تذ_فن.ل-_-رذزر.دملا•.دقت1

م،~~(اتلا5ورتيه،5~ارعييغتامأسلاوةياودااةيهوك-لاوةيمو5.«اتامذثنذملا،ث~_-
ة~:ت،(كامممعدةدايزىلعة-١،1اناد_اار.اء،وسم1اوة_ذق_1اةدعاسملا.-دة،_ة-نف1اةهتماا
فا~~-.،ا٠ةى»ث٠ةفم>ءوءناكسالةيملاسااىنم~اة١:ءرا؟.،ا~ذناكس1اناديمرفا.مب_~فه1ا
:.._تتو•لارهتسالوأرذاةدش-~اتايولولاتلا_تمءةةل~اتايدمو-1ااةذوتاأار-.ا

ة~_س٠نع.زملورسل•اةه-تلا..هلا~ذأا-ءفا.نل.دااتاهو5.-.رثممرب1ابل.؟__م <..م..~
_-.ذم-.<..ىذاا«م_ء<:هيهادنر>.•٠:٠:ا_-اار«منلا٠ةدتتعلا.ءلاد-دعئةلود1ا٠ةشام،لاة__.ديتاوتسلادامتعاو
•.د~اةياودلاكو5ءكانمءييفوءاةيهذتلار.ارذلاي_.>ولونكت1او..ا~اريفست1اةد:تملارملارمتؤمدنء
~ةلدا_تلاتاد٨ا-ةلا_اماتاذاتتعايثثاثولاهذءاوذمس_نآءر...ولونكتلاويعامت-.لاوىداستق(ا
رييسادتفافتارااة.:»~او،ة-سايسلاوة-ذادتلاوة_داستثلاوة_ءامتت.لاة-ذتلاوة_،اكسلالهاوهلا

رذلا_ااز.ءةلدا_تم1اتا،(اسنلاءذ:دبرةنتل~ربدنبنيام5؟وينا5س1ال5اش1اة.بلادمئة_-اءوةلم١5
:ديد_<..رباودىداسي_.ا~.ا_أا::.ذيذذتن..انم-~و>رتلا_أا-و1اةذ١5

تا~ظنم1اوةد-تم1ا~.ء١اتاثي.::ذرهرواشتاا_ءدمنناناكسلاةنء:لنمو.-ري_ع ~<
__~ودر-تؤ-دتعةيناكارذنيرشملاوة_دا-تلاا~رونرئر.:_كار1ا،ةستفمااةيهو5ت1ايين
اد~اوءر-ادلانالسلارمتتؤمدهب،نولادة-ارذت~رإ:ذ~ةتلاويناكسلاتاروا.،تلارءارةتسل
يييدسمدنلارهيييةتلاو~.:.اردتسلاوي~_ذم.ا.مسلاة_فبءذلذر،نأشلا:ذ:د_ذر..ل،بملاىلاةروشم1ا
؟لمءكاةنذذ_ذذتزيزستلوناةسللةيملا.ءلالءهلاة.إذل

•.ءةت_امهييقتور_اردتساودء-ةيلم~ع7إ.<ف.لالى:اتتنأنالسلا»-لنمو~:.زمي_و
ةيمي1لاتام):ذذملارةىسذتملات7ا5ولانمو-«نيوناكسللةيه1اسالهسلااة-:فذ-ذذتلديبسربذزر~ا
•اة-1سلا:،ترذ•.امسلالى٠او.ناةد-تم1ام.ه(اةموذننملة~ات1ا

نا_~سلانأ،ل،اة1اىأر1ا_ذنثتتنانسل1ةيملا~الم~اة_اءف



سا~~اةاي-.ويعوننميس-_رب.اة_إلاةيءام..<-لا_ة.دا_-دلاتيمندانمازبتي)اءز.~ر.ل)~
ن_~ةد-،اوىر-،لادب~~!.طناوءل،اسملانما.>ر.ذم.؟لز_هء.ة__:١_٩•.ااةاأ..،.اا.«....ارما~....

بنا-<.ىلا.زا_س~اربذذ-ؤ.نأبتي..ثنمو•اةيثو(اعاذ_لءاذتترتلا٠ة،س_-رلالماوء_ا~ةء~_.~
•ةيساسلاتاير~اوناسنلا.قوةتوةاي-هااة-ءر،.أ١ةترلال،.أنماثريذ

ن.~ذ1اا،له~اة،ثتا-سهو.وتاياذقي.~ل-بم_ذزرثم1ا•.دةتلا..~تو~.اروتسانا_م
ةيموك~اريفتاما:،فلاوةدش>لتع1اتلا2ولاوأاذفل١لودااتاموك-رءنوادتلابم.ا~انميملاامءار-ا

_.ا~االدج~نمءة-1ودااتامدننملاوة-ن1دولاتامو5-هااربااة_اذذلاهتمدةىذااه-ءوتلانانا.ملن،
تاري~~فتملاءة1ىتملاريبادتلانمريثكلازيزءءاامسا.ءن١5ءناكسلاناد-يف•-افتلم~

•ا~ر1ى..ااذ_فنتآارة_ئإ.ذوه.د_ا

ن~~رينكلانأش:1ف~ذه-~شناكسلانال-هنذادملة-اسلةيطعييفتلانأ._دب_-
تا~و5-1اتلدعوتيتلاوءه.ممء•اعاديدشلد_.رشتت،١2يتلاايا~ة1او•ىرذ•انيدا_._ا
ىن~~ةبت--او؟م،ولالدبللةراثالدات~-ا،اساش.أارلقذاوتىلاتسرافمو.ى.٠نثمئا
نع_دء.وءتدنمتاونسىسفذذمويىتن١5احم>مس<م•..اء~ذاءوذترثكاواهدترثكأوينا)س1أر_اثن1ا
ىلعرم.؟ذي~د_دةن١5ىذ1اءرذلاى.~1الثيامذي_؟أيبابياهرا_تعانكميرو1•ر-8دا،.__-<ء_
ن~~ديدسلارذنلاة~دبقلقرب،اودءرااسلانا5س1ارمتؤمدةسماامدندبس_-ف<ر_..،>.ا
مييىولهىاة٨ففك_وزيزستلويبادتفاذتابو-،سملانمتاريبفت1اهذ:ذتلش.دةو•ناد-.ا

.لمدلاتايولناتل́.ب

_~ولار١١لالنادةسايسلاءاقلتاكى١:٠>رابتعا_اسوادنمةرتذرذلم-اةلمفف-و.و
دو~.،لذ<ءىلولاتيولولاليبسىلعء~هنبنيو•اي1ردةده،~اتاي.-بيتارتسلايئل~اا
ة~ئ١5ةبلا~اسذدهبتتر5ءن_.لاةليو1كاةل-دتلاة_أامن١ا~اددتدلازيفوىدآءةءاذت
د~~وي1ودااةيثام،لاةيءستارقدسلارذوتاف~ةوملافالتارهنبن-و•ة_،اكسااتاسايسلاول5ادشن1
رذو•د_د-يلودىداستقا•ااذنرذو•نلااءمتغايىرر-ءرتلاء~انلار-امنلاةدتم1ار.لا
،ا~-دولونكتلاومل~الذمن-~اوهنأدئنبادعلاة«با،ة-.دواةد~ا..ءر:1رمتؤمنعةئشا،ة1تذىا
،ة~امهلامرئدع.دئاةزبهان_يفرإاثنةهاعاىأرذو•تيفيرل١تيهذتااو،ربءارزلار7دلاوءلكي.كاو
اذ_~ىلعو•ارتمل؟و•.تثيم1او،تيرثب1اتط)،وت-ااوءةارملاز5رمو،ةيففتلاو٠ء،ذئطاو
ىكاةةيشوتن١5افا،:و~ااهذ~دةذ١2تط-وتوريمادتوفاه~أوتاياغربنفتنأردنمذيءلاونملا
•ناكسللةيملاولالمهلاةلدذ1تاداف-ايفو.وترايد.دتأار-ا~1امموئو.1ا-

تا~و2~اءله~اتايولولةدددمتلابزي_تترةلاءتايى،وت1اتئ-مزن1فربدء،ا:.ررر
ا~_~~ااة1:فذ_فنتىلع،أ١-تق8اب-ث،رطثتنأىلعةيلودااوةيمي1ةئاتام.ااف1اوةين«ولا
ل~اسىلاهارتنلارىرقستوءلم~اةات-.-١5دان<:ء~تايىوتلاهذ:د-فوتو•ناكسللة~ادل١

ام_ان:ثت.اوءةطذلا_ذلدغل١_تسردءىرف~ل_اسم1د_2أتل:نمد_زملايلوتوءةد_د،..ةساكس
ذ_~١5ىلعتاي~وتلاهفثم_تت_فمذيو•رياودا١واينل٠واانيد_دعاأىلع•..امتءدلانمرذكي
~ةيموكتلارينتامانثنملاوةي1وداأتام1ذملارثاسوءةدتتم1امهلاتاثي_!دوءةي،امولا«اموك-ل١

رىر



نا~سئلتيملاسلالمدلاة.ا:،ذ،تاياذق-د-تل-بمرذزرتملا•.دتتلا.ييتتو~.ارتتسانمييمو_٠،
ةممم،عر:ا.فلانميسيرأازبله،أةيئ،ام1اردمفلاتاو،س1:للذ

ةدىدتمئاتا2ر-دتلاناد_-~ةلثا_:،٠
ءر~واة_دب.~.رىم.دثتزار-هان(_<،ارء.اا.تايا~هنلاهذ:دغولمبوء>لدف1ا_تأدءيتلااةشز.لاو
نم،اة_:فماادذءملات-،.:ستفي-ربتلاءتايىوتل:دآؤتو~لواتلارأةمز(ألاريمادتلات-.«،آافا
.نا5-لة~اسلاله.~اة<->ءء~اد.:»ونداب،د_د...>

ل~<دلاتايولوأت٧ا_بمناشمتايى٠و.._أا~

ة~.1هذلااسال.!٠،أرث-.->.نثر.تتا.-نا5س1اتا.:ءا-ةلانأىرترةلاءتامو5~اثتتست_م
ة_~«<٠ولاا.مفاد.،أرهنتفتتة-ناكستاسايسدامتعاراعءاءس-شلاةايتلاةيعوذب_:ا:و..،~اوةيذاولا
.<~~لايذأاهثءلالود1ا__ء>ثتتستةيافلاهذءدلاتيق-تو.ةدلا~اله.هلاة~ا.ثردقواستو
.امد٦ر»دلااءلل.._رب-ذردوتىنمنولذ-ؤمنوذ.أ::وهارسنهسةد->وئشن.راربتلا،ةد.تماا
د~ا..-تتلواةيداىتتل:واةىامت..-لاار_ا٠«٠٠<ثوامتاي.سارقساوادمفاد..>أرذ٠ة_،اثلسزبهإربوويباد.
.رعيثأ~اف،ود،->1أ_•.اي:-اىلعءتاياتلاكل.خو_ل__سرذزرتماا

ا~ا5س_اب_.دئنماةى́نثو،تايئو.اتلد~رهتيلا~اتايوت~1اتافء.ناد~اث--س._-
نود<ويفلال5نمءم.نمر،د~زبىرلانميبتايذوت)د.دموأرذثكأو~اماعو.خابيرمع1دسوتمد~

_~وتق-ر_ا:نعام_س-و،اةءرسلاهبوىلع٠تايذولالد~ري٠.ذذلاةدعافر~ادتفالتارباع،أاي-ا
ن__.فلادبتت،تيتلا.ناد~اامأ••رمموباعلول~ام_سثدارذأةذاكل~ولاةيتمعكاتامدفلا

رثآأتايذولا:.7ددعرن_ذتتاتاأار:»ذذتتن>أار-اعنمي~نازامذرامءلاد«وتنمايلاىروتس
ر٠رم1ا-،7ا.>رتاو،رذ.نيادب_1ار.تاونرئلتت٠فنءدبرهار__ىؤرءزبادابلاةذ١5ث.دتس_ورذئ1ننم
ريماد.راعربهاربلاهذ._:دلوتسنأ~ونبنيو•ة_ىامت-.ةئاتاءومبملاو..هيلاذلاتلت-هنميباميذةاذو1او
،را~._-ءتلانميستنتماشال.،زبهواو،ل~ذاةيعت.دتاوتي-ء<ر>ار<رباالوءولاتاي،اةمانميستتل
رار_~-ال~،واناست-ان.:«نمهشالو.تئ٠::.نذدبو،ةيوففتااوي_وتلاو،دايم1اتادادماو
.اةيايفلن_:وويدىاا

ر_،.أنمةي،.!:ولا٠وي-انن<اا..ديراشوامت-ار>وا_فاد~!.أسردتناتاهرل-هلاةذ١5نه_،-:ر-~م
ةزتفلاربذه-~ءوآامدبس->،اة_ولولاا٨١-اوا_بفاد.:نأواةي،.ا٠ولااه-وءلاتايوتسىلءا_::ءراث٢د،د.دت
~.سا.،.رشأاسى،بترتيسرتلا٠تي-امنلا،_راثحلاونيداربئاوت_..دي_ارتسلارلامله~اة_ا«فنممم
دا~رربذ-ئ..ءمستزنذاات.و1ارذ:1نوءة.وهتثلا:اف..ذام_،ةيذارغوميد1اتا:دا_بترالةبس>1ا
•رءام_-»اوندادمت-لاامممد._ربذوا..مناكس

رأذنلار:ثبءلفكتو.>وت-،،ن`رى،ط~اة«<->نهم<.اهدفلار-ذته>،تءوث-لاث.زتس،_و
_.ا~أرى..و.-ر-ء<.بول-ا_،اوهه--ن~رذن.ا-ذش7ا.رت،ة1اسلاة_ذارغوم_دااامدتاياذنء
ر~ءايتلاو؟•.مبا.سانميمة1•افلاتارتذ1اولاذ.ا٠-آنهه،و،.؟.ذيامددءءةي1وؤس1او.-ام.لدممدا



ة~الثاسولاوةروشلاةهاتا.ةهوهلاوةو.لاتاي1وؤ،سمنآشبةبءاذمةيرترييفوت<،نكست.وبر،أ
ث_ء~زمىداراللامةدلاىلءبلفتلارئةدعاسملا.._دقتوب،__انشلانمامميذبفرينملا_._ثيءت_
•٠ةدءاهولادذ.~-ءىلءلو-هلارذنعيبذارلادارذلاءأاكلاهبوىذلا

تا_~افللةيااعة-و1وأألياىلعءلهدنلاة.ا_،-نممفةةغلا~-ثةم،،تاموكتااثتتست_•
ة_1ات1اةيثام،7ا

~ىاءدت5راشةدايزء_رانعاميسلوءويم،تل،ةي~ر،لم١5ا.امداةارملارامدامأم
•ةيسايس1اوة_دادع_ةفاوةيعامت..-لاوةيدياهت1ا~>رف1ا

ةاي~ازبءابموةىامتتلاتامدذلاو.ز:رلاولنه1ان-زوتةاادعةهايز)ءب•

قا:.كاة.هساولاويه_اهتاانمرذلاةدايزم•م

•لافلندلال_فشتأامنامدم

•<زباوزللةبساذم~٠دأنسديدتتتمءءم

ا~ددعاةم،رر~_اقتلتاساد_~ذدلاوولاتلد~نأر_أترتتتلا،تامو5دتلاثت.س،_٠.>
«هدملاةلع-نممم<ةرقفلا.ءقواست-ام_،م.وةءنأن1ء،ة-ذئموةي،ا(هرهاومب،_الب٠~ذترهتلاوةيذئنولا
>«م<موم.اع_ةدد~خيراقتري-تايافلا»:ذغولبىلاردؤ>دةتاساي-ففنتوةيه5تا_اغد،د-ت_
ه~-وتنذتايافلاهذ-.•.ادذتساو_لءدلاةليوا:.كاشاد.:٠ءطااء••.وىدم1اة_ا٠،سوتملا~اد_ثرال
•.دتتنمهزرتام.يييةتوا_.__دمارب

ر~ناكسلازي-٠وترىتاييبفتنمأردنسامةساردرذةةدلاتاموك~ا.-.؟_~ذوتتن~_-ز1__م
،._زوت1اةداىال5اشهةبلاسمىلعا.تردةةدايز_،ة-ولول،الي_س.رى،..وقتنا..ز1ام(.ار_اد_
ل~اشملاوءث-رلاورف،-~ان١5هاا-زاوترثكأرناكري_زو،ق_.تىلاردنفم1ايم_اءلاإ٠:__ا،ذتت1او
•ةياو،وتعلام..:.اذملادبةى<اذ،ا

ةر~-ملانوكتتتلا،ناد_ااتاموكهثتتست_ر،.
ارواثنأاربا~ىءارلةيمء>~تافوياون1اا

توكثلانمعوسوملاباةلدموفهذاىرتامةاءارمحم،ةر-.>ملاهذ:دىلعثؤترةتلاتا-ايسلاق__ذتة.ف»
تاييفت_اردن-راابلالات.هتسلان_ااد_وي~قت1اءذ.<،.»تتو.ةد~امهلاتاثي_دتاراردوويدودلا
ر٠ن.ئاملاىسذتلاتاوذسلال٨١-اةلود1اتاتذهتلاىوتتموهابتاور->هىلعتار.ا.«تلاةرييبكلا

ا~ار،واممتاسايسدادعا«د_ءامامتنا_-تلارفذ-أتنأىلعتاموك~اةذ١5ثهتست_<م
ث~تستو•ناكسللبقترم1اوم>شاة~اربىات-لاورئارفويه1ال2-رعلا،ةيداى_.لاوة_ءامتت..-لا
_~وامميذ-فتريرةلاناه~اارذأاودم~ر١5٠-1اىهكاىلعاهبتتملاراثلاةساردلعق~و5_.دا
يليام،~،اكس.الطي~اة٠لعو_اد-دشا-اذ--ااءميذ~.ذذم_متلاناد_1ا

_،راده1اونييسرذملاىلاةءءا~اوب7_.كاددعما(



•ا-ءز5رموةأرملارودريفت)ب(

ا-:»ودوةرسلام>-)انذترييفت)رم

نا5س٦اتا.>ا-.و،د.د:»ال>5شتمدم
تارا~سلاوسنشلاونسلاىلاةساذةفمع_ةراش8ا_.،ةلماءكا~وت1انيوكتووم:):د(

،اه:•ذلا هر.سو

موم
•ىداىتثلاو

ءة~دادهتت8ا_ةيعامئ_-لاة_ام،لاا~اسايسىا<تي_.،فتىداءتاموكحلاترد_نأ~فبدي_>•
ة~دهنمتمةرتغلارذدمرىة-ام5،اي_هولونكتلاو-ا~نلاواه--ىكاوم-دتلان-دايم_ئةءاذو
ل_~اءو•امكواعون،تيذادسااتان>اتتلارب.هاو،ةذ١5ربىرثأنمتاسايسلاهذ~ام،له.هلا
ويءامتء>لاة-ام،٦١ا~ايدتبسارئسلةبمكءةيء١ر،وميدا١ت١،._<ا.بتل١رشاتنتامو2تلامهيث،ن~_فمذي
٨~ذىبلوبمت1اووي،اكس1اتا..دا-بئلانميمةلداءتلاتاق7.ثلاىلءد_دشتلانميدمت_و•ة_داصتتلاو
ر~ة-ارىثلفدر-ام5،ثلاذل١رأام،ل١ةد،تملا..هلادد~٠ةي1ودلاة-ام،لااوي.بيتاتتسلا_ذ
•ة_،..-و1اةيثام،لاتاي-__ازئسلارذاف_أامناوءهلعافلأعرفلا

__~امت.ء>لانأمن1اىلا..ممتا_.ا-ىااةىا-نةذ-،ةراشلا..ه،نمينسولاهاذ<

داد~ا_اا_تادمت.بمو_با-شلااميسلو_اءمبعمة5اتمر-سوتىلعتامو5-~اثت-._>ء
•ةذكمم1اةي~_تملاتامدذلاةذ١5•.ادلتها_ءة-ام،اوةي،اكسر.ار،ذئذتو

دادهتلازب«ا-ر،نمز.تكيناكسداءستأار..اىلاة.-ا-1انديسربااتامو5~اهاء.،اىعرتس__ءم
تا~~اي_1اميسقترلاة-»~1ببتاولارا_>ءلاأليانهء٠رم.،•.»سلربلادلا_،السلاويءا5ساا

دادعاوةيمنتلاان-1:ذتلتانايماا•.ادثتساولسلتت.ثتاءوتهلانمادريغوةدعامت-ءلاتاىوم.بملاب-ت
تاأا~ت<اوةيندم1الاو-«ال_دتب<ستلم1٠:سنميستتورسوةرورذنويم٠دا:1فيذنتامتتو•ة_،اكستاساي_
تا~ذولاتلدسموة«سذلاروطتنعامنيءربذوةت-دتامو1دع~1ءلوع-1ال_-.انمة_ذارذوميد
•رسلانمتاذيتل،س-تايطءأار.~>اىلعاةدقلايستوء-اد_سا~ااة.-.اتلاو؟ةربملاو

لماودلادب..~اث7هبرن~اوناكسلا_زسملاثتب1تايولوأديدتتىلعتامو5تااثتستو_مم
•ل~اسملانم~فلتامياموة،ى-إدلادراوملاوةديب1ابوويداى٠٠دلاوويعامت-_لاوة،ساي_ااوة.ذاقثلا
ل~اسلاىتشبةي،دملاثدحبلازي-راشمنميبءتايولولاد_دتىد_ءبساذمنزاو-راقا~ذمبنو
•ه_لكلةء٠اذلاتادتب.اتلا٠وسنيذثئذوءةي،ا5س1ا

._م.ديزوتونميففوملانمة.-انااه~رفكيطبيرهتننهنكتريباهتفالتاربىتامو5هااث-وتس._»
ةذ١5ىلعنميفاومل:•..امهنهايشمتممهقملابيرهتلانوكين~_ةنبذ_و•اةي،ا5ساااء؟-ار،ذ_ذذتلكلذو
نمي~رادلانميفا٠نم1ت-ا~اتيم.٠:دلاىاتطو(~ا«فاىعوت-و•ي-ها<بلاام٠اسثنلاتايوتسم
•لاتتف_-اكسرهانرببع(ا.::.-٠لال.~.أنما،س-ابرد.نميبردولا



ذ~هنتىد1،دم.هئنن~ىلعاةلىتافرهار>ادهمبد1د:دوءرتلاةم1ودااتامظ~اثدحتست_ء
ن__~دء_س،أ.._دتن~ااءناكسللاةيملادلائم~اة.ا--را-ارىله.-ك•7اء~ةدراولاتابءونلا
ةروسسام،ااىلعءا_درودءءناه_ا:ثت~و•ناد_1ةدعاسملا

ا
ءلا5ولاواةدسملا.دهلاةدءادسءو

~ش~ذيامل.ة-و5.-ااويفتامأذئملاووياودااةبموك~اتاملذنملانما:دريينوةءلقلانابللاوةسدلتم1ا
.نا~1الا.بمرذة-ءاكاناد_1اييبامبثربدذتلانوادئلا~.رفنمةمانةداهنساةدافئ_لا

دنوءناكسلادا.همأىئسرذةسرستاييفتنمأر.اءاملاراذ،و،ة-اسلاردو_ء
ة_-.ادثدللار.:ا

نا~سلاددع<.ا_رود~..ابة_ارارمتساء-.»ىلعددشبءتارهفئلاءذدهلةسوردم1اة.اءبئسلاىلا
ربثلاة1.،دننن8انمكلذ-لء>ذئيامو،اممئأشمةبمبتاتارواشأار.:،اوامءممءتنو1_.-ارهتساوةبهت1او
نا-سه_ا~ئة:شئلا«٠دريأا،،ذذؤ.نارئ،ذبو.ةد~1امم(ا1ة~ا،ةءثذمتةئا5واءم<.~٨~،
.ةد_د.<..ةي1ودةب_ام،اوب..دببتارتتمازأدادءارداامانئ

~٧~رر~~~ا~ ء~ءامم
(نا5سالاةيم1ا.هلالدهلاة.ا.فويسلو،أأن(رهلادلاناكسلارمثؤمتايىوتىلاريشيفا ~__..

رمتؤمناشبم٠•نموبمسيدملو،انو،اكءمرذ~رؤملامم•_دممم،عومادلاويس.بلاىرارثو
تاةرا~از.اثنبه•«عربسد،٠لولانون١5<م~ذزن.رؤم1امم•_دمممعوويمااساناكسلا
ءةدمذثلارةأ__اودراوملاونا3سأأنممة1داثلا

د__~رنأش.>•مموو_املرايأوربذنرؤملامومم_دمممهرردمىلااهفي~رهشيناو ~~
و~اممراي~ورذزرؤسلامو.ز_دمم•عمهرار،وء.زاكسللة-1ا.~الم~ااة1،ذمسثتور<ارهثساو
ر،:ءإ،-ولة_ءمي_-وتلاثدبلان~ثنبءرم٠مسلسغ~/ب٧ع_ئنرؤملام٠ء»دمءو.•ءررتموم.•ه>ر
م٠مممممر_ام٠راي)ر~ذزرؤم1ام٠٠.:ء~ف(م.وءويرارةو،نأكسلا-ةلسثاالماودلانأشبةيمذتلا
ر_~ا-ر،نادشب>.ر»>مويامم٠راي)ورئ~رؤعلاموم_دمم•وموةي-اكسلاتامول~ا~.ا1ذننادشب
ءناثسلانادي»ذلمدلا



نالا.اانملدلةبمنلابويثام،7ا<تاي-:يمتارتسلار-ةي،ا5س1الماو-دلا-ا_دااةيم_:ء~د5ؤ_فاو ~~
،اةديد_بلاةيلود1اويثامنلااةيدببيتارةسلاك1ف_ذام_،ومكاةمدتتم1اناداب1اوة_ءاكا

لهسلاويسنآشبنيرستدلااء_رودىفناكسااة،.:زلربذتر-.ربةلاةشتاذملابامى:_تيفاو
ء)́~(نا5سلاناديه~ئلهدلا-ءانر،و

ة،:.<ثتاو»ر>_م•مم.نيتنس1اةرقذالهسلارها،ر_ولم~ارميس.اماع~١~_م
،)٩(م~ممم_ء•رم.ةتغللاةتتثدلال،.<لااة«سوتماا

ري1ام.مايق_ا•اتلانيمفاو_.ر،_م ~..
ر.«~ث•.امت.٠.ءاأ7_احمءناكسلالكي.:دوتا_!.ءا.تتا_ةي،_هملالامءلاز_زىوةلىاوهم~م

؟ةرتملاووبر~~اةفبمبااأاذغاو،تطئولاتلدس_اةة_ةتملاتا-ارد1

:->ا-،ةي_ال.-أنمزبهانربلايذةيذارذوميد1اتاإ.اتسلاوتاريدقتنار-ئز.زسمبم
تا

•ةثيدتواءمبقوشومتا..!...اتساو<تاريدةتىلاتاموكتلا

ت~ف~-ام<،ة،وء>ذملارهيهنتبا_س)ويسفتىلاويمارلاتاسارد_اأار.داةلم«وهمرر
ن___~-دراولاتاناي_اائمةماتةهاذتهاةدافتسلا-ه،ةرس7ا._هيدنذتنهاربرث~ارعنم.راا~ام
؟ة_وىفللة~ادنلاةيثادعةتس_اةسارد1ا

تل~«ه•ةيهنتلاوناكسلانميباتلدا_تلاتات(ا.هلا_ة_نوماالامعلافبثكتوةلىاوممدم
ىد́~ت-(اويعامت-.لاريفتلاوهيتاتو،ةسذتلا-ىةيناكسلاتا.:دا-بتلارات~نملكلبب-اولا•.امت.:،8ا
ت!~تيتارةسلا_ئةيفارفوويد1الماو.هلارامدار_...شتةيف_،ثلذوءةئارفوديدااتا.:<.ا_وتلاربذ
ةلودااوةينإ.ولاةي-ام،لا...دل.دهنلاو

ر~~اودلازباردارثشار،٠́«اشبنويك_.نلانو._دا،ذملاومدذتسي.ر5بيت٢دادءام_:ذم
ن-امنلاإ٠س_ا.؟ثت1ارئت_ذ١رغوميداا

ر_~رتب~هلملاءنونلنلاوةثلاثلاهرود1ا•ةماء_́،ة._<ت.->،٠ة_سراقءا.و1ام..٠،م
<مد_•>نمو٠مه_ءدىلاء،_،ءنمتارذذ1ا،•ملدفلاءلىورعم~وومد.موومممورررم
•ء••_ءمىلا

<يعامتء.،هئاورداىتتلاندل~بمللةيمسرلانثاثولارأ:نأموم
.ىبماذتلاونءارلان(́.سفلا،).١٦7٦هاهيه(



بباولا•..ام.:<لاأ(ا-اربمءا~تء.تملاراثلاووي،اةسااتاسابسلال.1هت٠ة~اومموم
•امملمع-هار،دادءارذنادل.1ادءاس،ةنراقمتاساردأار_-ل

•ار،_-رذةي،ا2سلاتا_ا«اقسلاوتاساردلارسلتاميترتلاأار_،امءم

ة_ك،شأاشنا-ءةىسهغئملاتلا5ولاوةيم.اقلانابللارهنواسلا-ء•.ايةااريستم-م
ريغوتيكبدولاوايم-1لاةي،ا5سلاتاهولدملاة_ا.ساق-سنت1ويز5وهلةكمشا~دعو،ة_نا2ستامولدمس
ىراشتساق_رذلاسأفيرى،لتأنمة_نايم1انعة..راذدراومىلعلوءدتلاىلاربدسلاوءةيمو5ءاا
ق،سنكلاهذ-وو

ة~~ز٨́:1الامءلاوةي،١5هااتاسايس1اوتا.٠دا..بتلادىةل-اوملتام-تتلاأار.ءتام<ا.>م
نا5~اة~ادلالم~ا٠ه.ا<ذ.>هيبقتور-ارتسل

لهشيم1ءةال٠<،ن-سو،وناكسااناديه_ذراةتلانوا.دت1ةدءتملارملارهانرمة~>اومم..ىم
~>شن71ةدتملا.هلاقودذعزيه،ة؟٠ا-اة:-،،نواس1ا.:1ذوةدءاسملابلئن،يتلاناد_1ا
ةينا2ساا

رار~ساقير1.<نعكاذو،نا5س1اناديم~ذءبيردتللةد.تلا.دملازبهانربزيزدتمذئم
.>~دو،اةدتتملامهلاا_٠ذاءرتيتلانييبذارذومدااثثملاو،بيرهتللةسيااقلاوةيويلت7از5ارملازي-سوتو
ل~ايذامي-لو،نا~1اعورذرذبميرهتللت8امزلا<_ها،ربةل-اومو،ة-ذئ:نلابيردتلاتاسسره
،أام،لال.ذم_«.:،ذتاام



ر~ردتم،ر•م،٠•و-ام/راي~:.رذاةدوة~ا•وةمادلاوتدسشرذءام1ءسلدحملا>١.٠<ا.دأ
.هءعوثشملا،زل-_فتلاث1ف~´ام_ء)~(ن-رشدملأاسرودلامءأنءنا5سلاة،.بل

ر~رقتل١_ءه-.م٠مو-ام/رايأ•_ذةدوةهع1ا>عةا.هلاوتس،~..ر.،امىسلته1ا.ا.اتا
ا~رود_ذةمادلاة-سم-بلاىلاوتلاهاررةو،)أم(م•م<.•.اءم1اسايذة_ذاثس1اة1ا-1انعز-دوم1ا
.ر-رتت1:اذ.::درذراذكالثل-تاقياتوأار~نم~سل.بملا_ذءد_أاهأةاءارهزيهءنميث7،ثلاوة~ارلا
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