
نوث_اثلاوه__ارااةرود1ا
لامءلالود،-س•٠و٠نممنا،دنبلا

نذمن´اثاذيفنتةلاتبةين_هم_ا́أم-اخلاةن.تللاربرةت ~~_.__._._.__
ةرم-تدس.اابوءس1ا.ناد111~١اقتس7ا

)ةيرو~اةيبر>~اة.رومهبلا(ردي<.>هللاس١1ديسلا

لهفلا
....»..>...أببر...1اأارتتم._اا
ة1أدس1ابةةمداتلاهتتللار.ظت_فكأ

.ه.ه1تلات.<كلارارذ_أا~

~~ا́هدمائ~اةئ.بللاريرقل.نمرشعث1اثلاىلارتئا~الو-هلاةقيثو1اهذ.؟ئم.ذتت•
ر~رةتلالو_هفرد~و.:./،./ءءورااتعتما~اىدم.دمتلا~هلارد،هسو.ةما_._اةي_هم،.1ا
د~اميذرددميسئطاكلار_رةتلاامأ._ا./ءا./2ةبةتثوالتائادهالثشبءوأهسئئزمرلاتتتتتىرئل.:ا
ممم~رقئساا،نون7اثلاوةتتبارلاةرودااءةاثاةيمهمشهللةيم_رلاقثاثو1انمهئموب

.)٠،/(،٠./ء؟/دءء._(
٩9-2١ث2٨



ةااءدحلار.فة_؟ام٠:،_اةن.-للارا٠́:س_،_اأ

أ،٩هة،-ان>ااةن٠تالارارة_أا~

.:را..<.>ء1.••_رذن~-•.،اناا
لاسماا..ةه.د1تلاأنت<:،ااار«ت_٠كا

ه~.دا،.،.ااهت٠.للااا،نأا~« .....••رر._~.

)ءه.ه....ه......ء..ةا_-ااءءاملا،ءادثا،زس~٠•ةقرو_لو:.:ا
ن~أ٠:ارااة.،.><.٠٠وم٠:،ء:نءاذسن.ام،.٧نم٠>.رذة::رؤمء.ااء،ر_.مر،اثلا

ءءه.....ة،٠.<«تح.اامم́،ا_،.٠لاينمبء.::م؟ا،،.ااءثدم.اانزم.<»،ه_اا

.»>...٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ء.٠أ٩د٠:~ذ٩أ٠~أل٠~أل٠~~
ناا~1ار~.ذة.؟ا.--ااةن.~ا~اا،أ́ف<.-ا>.اأ

ة.دا>٠.اااه،٠.هل.اأاا:._.أاس .،.رر
ةما..هااكنام:أا،ا،.>:،:<أ«م٠~-دلآرد:،.٠ل٠٠<́´



ت.ارا~ة.>ا.اث.أء<.!ذبااا.::ددررذا،٠٠>ر.ا،ذء.٠١ءا.٠٠،رابتءامفةم؟انلاةن.:دلاا،ذ<::نأ،ةو_٠ء
.<،_،٠راتن.رنه-اأابوء.٠..اأ٠ء>من٠٠م~«ارارةاا~_دا:،ه<!٠دوب1بيذام-ءس..ذوم_ا•،ونةما_>_اةي..هم<.٠لا

نره٠:٠ء٠٠
.ر~ر<.:1«ااءءل٠ء~٠•رار،:كاو،́ةسر٠ا٠:لاأار،،-ااةلأدممس.مزاقل..؟ت.ااوء٠<٠:،مموبمدسي.م«ول،́ا،زونا:´
و»ره.:تس>اا،.،و.-ء:::،.اا.،زا«دلباا_`اتتم.<.،́:»رئ>زثأءا،_ذنتب،رل.:ت1اوءهسفنروذ.أعاانءرامهاا

،،.،ا

أأ٠.ه1زلاةن»:ل.-اامزمءعوم٠ء٠•رار٠.اانم٠>٠ةر؟فلارئءةء...هم.:.ااء»..ر
،ز«امتااةلمهاوم

«اء.<،واا
ر<ا::.اام>..ا1::.:ا_ى:،رذاماتوايروذا،́:_فنتم<ه_د(>ه«ةدا<؟دلاةي.:ء«٠لاراراة،ذ_فنتلةبء<،انماا
ر_~.ه<ا>ااىندر.ثبتد́ء_ااز::ةل.!<::ءتات>اوتنأانء<:٠وب.«ة.<؟اتنر»ي.الاوء١.دل`اقتسا،:-تب،_ت.>.ا
نيثذث1اوة~تار.ااا«ترود....أةما<:لاء،..ت«دلار1ا،ك،٠́ن.ر،رت_ميدة_فرام.دتس.اا

´́>

،.ذور.:هناو_٠-
ا_.._«ن.،ء.<ا•1.دةن،روء،٠دن.ااا«٠.:<..فا_٠٠>ر́:-أانثا~.ذ،ةمها.تااةن.:٠ل1اق1ءا

ه.-.أة́.:ااب،ةنذل،٠ته.اا،٠٠.،ارو´٠:تاا.ز.ه،:لامو.!.هه،زس.هنتت•.(_-ذ.ااا<́..،»ث.ر>ر.أانا(ةما<.-..!ااه~اهأ.́ا

زامتء<«<ب1´>«<ء́:>س:امبآ<زه٠>٠دم<ذ́هءدو:ة،.هملا»٠،:>ا..تسل.<رذة_«؟اتذااةن.:للاءت~1•_..•
را،>ا،ء:::و.مو.را-.<،.~وبة..ب..:~>(وروأ~٠،دو.روأازم«..(اةي،<اء،،اار_ر.-.تلةيب-ءذلاة><~>~:دلاد-وهمء«.ت
ة.:.::او._>و.،..•٠ك،:ا.:.1::اندءا́ثا:ا،٠كه11نلإا..._فنة.،».:.اام.-رزاي.،)ويراسيلوبة.بب؟:>(هللا٠<.دي-.،د_دسلا
...__.رودم>:».ثمم>دنته..:<.أ.ا>~،ا.ا»ه(.:ا./دتاء.•.1،.>1أ<.،،،_.دلا،٠ك»..ذاناي.اينادتيروملشم~كآةن.-_ا
ه´.،«/.،ا:ه::(!دم٠:́:ا:..1_́:؟(،٠رارياوة_روسلات_ر._ا́ذ،رو...ء،<لاوءابو٠́وءة،.»تدلااينازنت

.رئةدو..ه.اا،٠:٠مدةسل.-لا•ء.و_ه
٠
ه~~ق-ا«ا.<٠>اب..،ب:ة-وء٠.٠:٠د٠.،زء_كذس́»/،بآنم>٠

>«اقائ.::اباما:ةم؟ا-<>ااةن<.٠:للاتءداء«انا»._وء٠́../.٠.••~،ن(/ء٠،~٠ء:ا.؟إر<دي،ر1ا
وب

ة__.._ن..،د.،•..:.<
́أ́ة«ب.دواينات.رومةمو.:ء~-<.ني.>٠•٠<م٠٠ون.«د_.،ذثأ/ءب~نمورفرثاز....1ا

وب.راءساوب
>وأ´(́أ

رر._:ن.اا<اأا».ا
ةر_..._.٠:،؟ءء،،.،اءلاء.،،<ا>..اانرو«•.فةيةيرف.ااةد.٠<واا́تااف٠تامود-٠ول.دأاء..ؤررمنؤمه،ء:نارث«..اا

.ماة:..٠:م.:.٠ى._رما>.:،زث<دراادنا)٠•(
ر....أا،،اىب.،«.اأ<ز»،اأر.1ءن:́،..؟شلو._اوكاقثرهدا»_٠

٠،،آوهي:و_مزومتر«...:::أ،م<٠..1»مزون.٠أثثاوة.دبارااةنسااء،٠رمل.ا،ز.«.ءى.،ةب..د.،،ر.!امو.اثواا
رز..اد<ء،::أم

ه<:٠«٠٠.رب-.._،م،(وإ.أو



٠.ار́ذ~<ا،٠رو،.ةن-٠:دل.ااتررآي،~آ´هءاو~./زوتنم٠:.ىلا•٠دئمةرةثلانةايةورتوم•.دفدو.ءهاا
ر٠

~.́،أ٠:هنأاش،:%•~أ1،.!ررثع.ااء،زثولاء::./ة،.«/_٠٠.<••رأ.ةثا-!فل



..ةماث-ذامول.ث

ةيء<اسأتامو1ث
ةلاس1ام،.ة_درثلاةدش«1اةم.أافرأذء

ة.ااس.اا•«ةا..دلاةي..ه<.::كار..٠:س

ةب.سايءدمااتارو٨ت1ا
>ةير́دس،:ااةااثكا

ةي<دامةثت:،́اةي.ااثةلا





٠~ر.امناسيننم٠)،مو_٠٠ دو.،<.>لاهش.دو-اتنيثاقافتاايناتيرومو،بر.:ه.اات.ةوء٠٠~٠٠
_اد~ذتو.اامش٠ذ)نا:ر.>_ا.ا--._.طاقتةادقننيب،طبري_،ذااميتتسملا،اء.،ااببر:هااوايناتيرومنيب
يف~ر-،لاأار-:..الناامدن::ااأز>«لاز.دأءو،:هنلاا<؟.٠:>ىلء،دو.٠<_اد_،د.ثتبو.ابر:٠ن٠ءاو.ادلا
؟-_اتءتاو.ة~اتيروماار،:ارءام..،و.ون»:لاأز..هلاوةيبرنه1ان.ذارها

تن١:أموتلاةيرثاز-د_اةمو،>ا
ميلستبومي1•٠:ارامشتمءاأاىسانأندبإ.تامانقائرثنت.اابةينابس´́اةمو.ا.ااءد-ردم،ز`١٠اتء.ذناثءة
.ايناتيروموبر.اهااراامي1(ا

ب..٠شلانا)ويراسيلوبة.دبش٠.(وروأشدويروأاوثلاةيقاسلاو_رءتلةس..:شلاةس»دلاءسل٠او~٠ن
ر.ت.--سوار>:«<داا

~ا~.؟آنم~هنأبو7اا.دابوايثلايناتيرومو،براهلاواينابسانيبمبمااقاذت••ا́أ
ري،ةملاريرثت،.ذ~»~تلللباتلاري.-ثواوتتمنةلا_،.شلا.تث>ديد٠:<.نمتد٦آو.́أة_دو-~اوناو،د.-لا
.~´أثتس:ااو

ء٠»٠نوبباربةل-طابس•ميث~هعلاهب.٨ارذم.دلاهبوارب-.ءهااهببر>-:لاأنبرو..تمثتلابء.٠راثاو~1،
•.._٠»>د_مه

ا~ازتتهبرو.،دم--،ر_از،٠:~اءوتوتءرثدتوروبءنتبءامتبء´كو:<_اءاببوبثا
ءه~«وتسةئاابتبك.،،بننبء.ءمرهيبست.ربويموت<زاسءادداورءرم:ذتكاق«أرلاءه،ءتاا
ن~اء،يببمازوهءرذسك.دمءو.-.دتوظداا<أب.~ار.أمبدلاابرو́آأبرو.مء.دءماتسةءوادمببب_ابتب.ة
.أنب.طارب.د.اا

ةدساذلاةيدا<.~اهترو،أانثار.ذةيقيرفلاة.،-«لاةم..أذنمتامو؟.أثو~و<٢٠اسؤررم-ؤهدمتثا_٠•
)_ ةف<بلأاشنابا٠`ارارة٠»،ممره..ويمزومتنم>٠ر1اءم.نهةرةفلام.ذمو.ادرثلاوذة•٠ونء«ه1اةردنث٠

ىسثرلاةساثر.،ةيترفلاةد.دوااةم.<كذنمرفأائءاءش́ءكارىء.اولأادسؤرةسث«نم،.:ناأدتتة؟..ءفم
م.أءةن.٠بللاه.ذ_،.>ت.بمتناهو.ني..لا:ا_اء:ر.ذةيث_رذ:ااة،د<؟و.ااة،أذنمندأر_نا.:ث«1ا.رنا،دوسلا
ن:ان:وااءء-.́´ةساردمو٠ذ،رارق-ااءاأ1ه:ا~.٠نددش»

ةسراممث1ءأربذامبءةيبر::ااأارث.ءد1ائازنرذ́أ
.ة1اس.ااةس:ءانم1هة«ديرأثتساةترهتؤملا«_.بمن،ءريءهملاريوقت•،ذه.ء<«ب..هدن:كا

ة.هم.هخمااةنن:للاةل-،اسواتلبةايناتيروموبر:ه1انار.وتا́أام~وثانيرش_مفريراقتل:ت،.:،.:واو_٠ذ>
.ةديبر٠:.لاأار-.-ااةل́دثئ~ل.-ىلا،ل.دوت1اة-:ء،

.نادو_الم.ا.داالثمماانمة.......هومو٠»٠/ممودهفون/.وناثلانيرنمذتنمليغة-:رؤمةلاءءر..ذو_>ء
ة~.بللاررسثرنمةلاسرنادوسلا~~ا،:«أ.«/ل:/ز́..إ.إما-.لانيه:كاىلاآد~ت.اا.-ا<كاسءادل



ر~ذونمم..اثلانيرنمذت.زممهمفمو.ا٠درثلاةذيدوبا._اامءآاد_.تمءة،«.لااناا.،دي.أا.بة<-.ه.ذمدلا
ء_~:ن_ر_،رءويلوء:-وم_ااودو:)اسيثر(نا،٠وسااسي-ر،ء.ريمنرذ.~.<٠«د..سلا•زح<ن̀لأتتمءا..بناو٠.٠،٠٠ر٠،
<نو~:بنسلواديس1او؟••1اممزدي_«ءثروارترسوم،!-.سلاو؟)لن`ة،د.<_.تبلااينازنتة-رو..«م..سي:ر
>د~«،أدسااو؟ز.٠ا-؟_ال--<>اء<سيأرءهمينار.ه_و.و.٠»م،:دليذ،>_ء،1او؟ايرب_-.دنىء،.رءو.؟ساسموا

و~لا_ذ٢ا.-ثئاءاوى1ازت،ه--٠.رتذت>تنآررذء.هايةن.د_ا،زهيثرناة1اءءراانءفن.ر.أا.:«_ء٠<٠
ء<́:_._رهاسو،اد1دءا،-«رلا،..وءدو1ار_>ئ_و~-ء<>لاهء:..!<ذ~_-،قوءديءد>ةأار-،ذاثأ.:ا-تازمدةء»-تاا
ه)-»´كأمأاث:>ات«:ة.1آشماا

ة~اةءبل،اذ1اا«..٠درىةوقبويراسيلو.ة.دب<:>د-بت<«اربمذو>ميناثلانيرف:ذتنم:<هر.و_،٠.٠٠
اةم..اذنم٠تايلوؤسد،زهةلثتسرام،-تء«<ااأا>.بنا،اا«~هم<ذةد،:٠ت~اممكاء:،اب>1ورس.زا

ةيتيف:ااة.دءنل
»بازوموأداو٠سار>..كت.»اام.ا_ادنزاوت>ر_<ل-ااأيس،ة.د..-دثنملاةذ.؟كاا،زيوا٠ذتمزاة..دب٠.ااتث،.>اءأ

.ا./:>:/:::((<زا،دوساانم_-ررلا́ه•»وموبم،:ونل_.ذاثاا.زير>«تنم٠<٠م٠م.ذة.٠>رؤم́ةاادم<ر•.ذو_٠•و
>..اذننا<زيدموبس.-انرلاهلاقاممنرا-ظ«٠́ثنآرثاز<::دلانهي-رن١.:٠«<́«اني،٠دو.ءراو،ذدءدملا<زم).ذ:ذر»اا
رن:ؤ،زافتكامامترا>فتية_،را.،ااأار.-..؟_ااة.اادسهم•ءةد،-تداامم٠́<١ا

مو~.ار-،1امرذءواذ_تلاةمنذدلاوم-ؤمرا
.<ار.-ن-ذي،:«:لا)ه،أثأ٠•ةر_<..اارأ.،ذا(

نةرةذاام«ة،-
ار-.«لارام.دتساأابناء1́>،ش~.ك:تنأر.1-٠

ا
ن~<.ت.ر.أةت_رذأاة،.!تو.اا́هه.́.سةنامأن́ءهذسا>ز؟،-ر.:أو.́ةءد.«داام-::ار1:ة<..ور.»ة،.را::لم
،~اأ._ديا٠ااء٠.٠:<مزا،ااتوءدسر:.لاأار-_؟.1اة.1اسه.،ذر́اسااة،ء.٠ت>.اام١٠:ا.:،:افنتت،نآم~-أ<_>:
..:ااةء..د<.،٠_أا.يمر.ااا.><..أ٠>..١ا-:سامناوء«ءء<ئة«<-«اامم́::اوةء::ءرف٠́::اة،٠.<و_ااة،أانه_.ارار>•ا.́ذ.«
ر~_.ا..~،ءا،«<.:تي.»<:«دذء:.<تسلا-_ه.::سا،دو،.><..:.>م.د٠:تءراو._..:ا~تب.را-نث.ءةب.-<.وتر؟از«<>ااا...~..<.~«:،_:
ذن_:،ار.ااةمزثال

.ا

ر.ذنء»ير::را.تسانامت::>ا<.،.د،ربءيم«لكو::ا<زو،ا.́أ،زم«•.فة....<د..-هءااةذ..اااتر،،...هبأو~•م
ء._.،دمب1..دب.ااءد.<-وتء~اأءدت-اامواءوب..._،-،_أ«مةنودء.<ر.́ةن:٠.ا.زاه،ذأ١.٠.اناي.ءمو.!.ر..دا
،٠ار~.٦:كاريه.٠ء_~ا...د»أاوء́أيديرث:٠اة،>«و.ااةأ٠:ف.اء:را<>:.اما..»اا•٠ريم::اةب.؟.._هباةق_ا>ذمااةر1.ز
،ندار.:..هلاء.ء.«_،ثاا́أ<.٠.١،:•~ذام_ةب>.._ء_لا

م٠ر.~́:كاو.دلم،،ااء.!1٠ث́ةمز`ا_اار...ا«دتلا<٠́اذمتاةي._ءأأ
.ا...دن:اب.•.اوبنثن.ددغ::امزمةي.رفلاةن.:٠>.1انب.ظتلاروذراناا،زدنا•ا«ةوء.٠ارا>أ:ازبه.،•ز!س1ا،دشا،و

ءبر_:هلاواببات،روهورأاز._.لاةرايزب٠٠٠:ل،.~.وبا/،زاسيذنمم٠٠..ف́ء..._٠نف؟ا́ةن...لااتاقر~،٠٠م
ز~،.٠٠،م.فام1؟اد.ام_،~.:.>اة..._.د-ء_ااةن::٠للات،دثدو.ر؟از.باا́ةن«مم،ذويراس._اوبة<_..م.ثممت،ابا.دو

..~ائاوت-ا.ذ._ة....ا-_داا́::><٠:كاا.زم.ذ.._ام.ذف.ذ،--«ذن>.ااابدنازن:ة.رو..»><.:..،:.سا•زبتل
>ة.<..ارقم.د.اا́كيوار.-.ذ1اةيبر.٠٠~اةيرو.«<-.ااب...٠«.،٠•ر_ذونل.وناثاا<زب>ر<ثن



.ز٠_~٠دبءن،<دمتث>اا...تاهب«أا<:ءاتاببءدتبب/،زار.قء.د.زد٠-٠٠م._ةنذر.ء_.«او.٠<٠•،.ء٠.هبتو..منرار..ق.>
ه́ذسرامه1اه،•.٠د،>ةب.<ور..ههكار.زذتف--́ذب.رن..ااأار.-_...1ا،.ب.-_::هء.،رامم،٠را-.:سأتبءرقااأنت>::ل.اا«٠ءاب.-ون
نبة،..ا.تت،ء>.مونلاهرنمذثهت،داسلاهترو-!•رةناءوأآ،..ااولو،٠_ااأاسؤرردتؤمر1<نذابم؟وت1ار٠٠ر.دن.ء..وء..»
ار:،<؟انب،~:»ا_،هآا>د،._.ددث«<،`ا«٠•<._1اذتر>)..ب1و./زو»نمن٠ذ٠راا٠>ا،زه́ذزنةاار<مةاب..ةرردوم

ملوا<،انوءا́أنم٠:٠مرذذنمؤد1اء..:́.«ا٠٠:مم،ا.،:،رارا:م<ذةما_ه.ااة_._همملاه•٠٠ءاتامم،نا.~_٠٠٠م
ءت~و.دت1ا<زث٠٠•نانثماو،ت>او<-أ»د<.:ءاثو...؟٠،.ة__1:أ.،دمثثا.:٠،́؟-ااوء٥.٠ء>وبمءسم
ا
~

نا.د~.اال(أن:.ثم:اا•بم•٠مذءء́:>انك.وا..٠»ي_.هم.ا٠بو.هء:::.اار>رء-أ«مب١.<_.́آسء،ديد.:٠«مت،!.:أنر
مر_ء٠،ر.هت1~1١::_ار،.ذءةيبرا:.االاش>..٠اا،•.ه.:٠:٠«ا:..><>..ءء.٠٠«زه،:ذ<>.٠́.او:ةرد.-دتساا<بو.سذلاو
ة~بر٠._اأار.ه...د.اارام<.دتء»اأا.>سابقل.دتيامءذة.،<دت>ااممئاةدل،ؤسهولأأنتم<،`.اور_..ثلارير:::ت
ن~ءهتم:>رو؟لا<٠ذ.كا.ن٠ار.-تس.:ادسمةاأسم~اه.́:..٠٠دء::،ارو.ا٠>دتمرةب.،،زاةمهدحك~اةن.ب_انرمت٠..رو
::اموةبينأةي:ذيره´«ا́ذ..،<:و1اةم.اذنم~دثرا،داناما.«.اان_.́ا

~
.»د.؟ت.اابو1؟رث́ه>،.ثهاامم`ئاما..-لانيم

نيمئااتء،:و!تيبر:.لاأار.<د؟اابت_،-دته..ااةيترف:أاء.د.«1اةم́افتارارة،ءفنت•.ذه٠ار.؟،امدثي<..٠́:.١ا
،:ن_~._«رو.نيثذأنااو́ء.-.«ر1اا..ترو<>•.ذةما.-.ااةي..ه:<»ااىمااد.ااس_ااس.؟ر،ر::دتمي،دنهثر.اام>ا،٠«.اا
ةي،.«٠،1اة.<دب.٠٠لاهت́،٠.٠:لتاءن،́:.ااراناا،:`́،ادا«،كوبء؟.٠ارغن.كارازك_مبه<.فنرارا:لا..ذةما..-_ااةي.ه..اا
و»لاو.::>،د،٠لان_:.ء<::سآب_٠_٠«.٠<ك.؟ه._او.>مزومت<نم٠>ء•.«وروا<:،ويووأاوء:لاةي́.اء،اار_ر.:شا
.ةيبرا٠،ااأار،::..ه.:ارذ

د~.<فنمو_.اار«ذ<..امثثاز،:.ااءأاب٠م،ل٠•،»رارة.اار.ئأعا.د_ااة_..ث.بلاهبتان:امم>٠•ا_.و_رر..
اء.،ؤرو>تؤمرارتبام1.:تكدا..»أنا،:.~ءتيو>.هتلا،زث<ء.نانش»واشو.،ه٠>.د.«اتو.ه٠٠وس1اد1•
•ه`اثأ،.́ةرهذاار:اهنا(لوء،_ااأاسؤرنمة.-دحذممةن«:<.اأاء٠ثناة_ذيرفا:اة،دءولاةم.:ذنمتامو.د..ولود
م.؟اتثتساةم.رهثؤمدت:ء-ن_ء.ااس_ااتاياه.٠نريه،٠٠.،•.ذر.كذنتسةن.٠:٠كااه،:.٠،نأبا.بث:ث،شءترءان>أ
ار:>ا.»زن،ار_ااةتيرف́:اةد-:٠و..!اةم..أذنم،تء،٠و:تيتيرفكا́ة،ء.دنلاةم.).دنما

ة.،و_~،:اه،:::<:روذأ
ة~:ا.ءاه-أء٠:نءأار.:»•هأ،́:ان>تا.زثزانتهات.كهنماالو،٠_ء•ت.فذانو؟ءاذشللةذ..هنموء.اداث
ما.٠.!امزدم.:ا<زمنذ.«.<رو؟́ه.ا٠́~»ن>1ءهام«و،أىاثل~<»ه1رااةذ،.دأ.._ااةينأيرفئاه.>ث-وااةه.ااف،دوب؟.
ة__._.:>1١اا.٠:»ر٠ت•.:كازبن؟ادتن.اابةءا>:تاا_ث́،ا.د١..٠لانيم::امثم٠اةية-رفاكا́ذ«،:و1ا́ةم.اذنم_ا،..::را<د.«ا
.ة~ا.٠،١اة_...د.٠••.1ار.اا«ا.ون:ذااا.٠:ببر_ر:ت.هب.،،<ا؟تر.1اآ،،»تلار-ث́ءام»_.دلانيهلاا،.ءء،ءو:ة.د-فهاا



.زمم_1».نوهءا:هذن..و_>٠•
،بنا_رل،دم.ااا.<ناناببرفويراسء.اوبه.،س:وايناذيرومو،بر-هااور_از.دلا

ةما.ه_اةن،ا-انم<.كاأانثار.__ات.اناببب،ر_از«-<كاوابناتبرومو،بر٠ه1ا٠٠ء،́:«ف.ا،١́٠ء،.:وءن~~هه<ار1اةن.«1ا
~ا̀أ~ةما..-لاتاسمل<٠:،اا•«

ءة~دبارلاةئ.ء:.ء1اءنوثش̀شااوةثلانلاةرودلا،أما«:~اةي-هم<-~ةيمسر1اتثانولا)ل(
ء._٠د٠ء<تارةءااء-،«ء،ا.لا،هسئئر:دواا:)رثارباا(و٠._٠،تارقهلاء:عةسل؟<اا

•و-_هم-،ارةد1ا،))ة_ل.٠»اءهمدئن٠٠.رم-ا:)براهاا(،.>_م٠ء،.:،ارتنئااء)اينابسا
ه)ويراسببلوبة.،ب٠_>

_.::>رملا:)ايئاثيروموبرهاا(،»سلء:لا»ةما..:_ات،اساتلاءهسئنء_م>و_ا~!؟»
٠ذةس.-بلاءهسئئ رشار.هدلا(ء•ووممناذسل«<ااءهسئئزي--درهلا:)٠براه_او>-از».لا(٠
.مبرتم1او



ة_ء1؟ر.•..٠́و_اارت´̀..؟3،اة.،نلء؟ة:.ء_ات.ا-.رءه<إرءمزومت.نم»مم.ا.ب1٠ة،وومةو5->تس:-_..،•
و_راس...!ربة.<د.نأنيمويبث.افد>دبم1ر•هدادد_اورات.٠هر._؟ر.أآل.دمك(امد.ارموذ_ا:«.همد_.._اا
تمر2مة.ااةد_د..ااةفانتب،نوم_ااةهو5_ااأازاةساأ.زستىلدل-.اد5رانااش(ا.!..لادث::ناب»ارذناتن1>أ
،.أ.___دو.زم٠.́>دء_اان)و_راء_اوبةمب.«ردا..د.تتف.)م•أاره-_ااننم.اس_اا،(.<..)نم،_.«_ااا_.ء<ذن
»_>د.-ااأازاا..-ا،اسيفر.!٠<.ااةدءلتتر.اا~ة..زم،فةءاتيروم.أآةهوك_ااأا_ا؟»و~هءوان.اأن3ا.ا-ا

تا.توت:أما.مذ«.:و.٠تاثات..لاوتارواشلازمتلوب<د-«ااافدرانااق3ا.ا<>ا~دوءدأو_.،و
•ة.._تنة.،~ىماادؤ:-مااءدنأريف.ءةط،:ذم_:ال-_اةفلن:::~

>و_رادب«رمة.<س~.ايناتب«ومملثعمنيبتدثثةو.<.:٠«بءتإ.:أت•.انءر_راثتاار٠ا...<دبتدا:)ام)....)هن
رير.»::،::ئو..ونو

ا...-اف~«:•-أ-<روم،ا:~هراغريزوءند:.ا~_د_ارزن.>.٠:٠نااد5أوبو٠5املو_!ا.<
ر._~ذر،،.«ماب...ذو.<راء،اوبة.مب~.ز_تدق..دقل1؟رفىو.٠:~ىل>تاتداه.ن)ئم.زا.أ1<نب_اا
ا٦وا٧•،.تو--ىر::)ت´́اهد٠٠ان)ا~:-)مئ:ام5•٠،هلربمتبدمملو(.،~نمهدرااون.ةرت:!ا
ت_ه٠:-،::ام.دتايااهفدناردا_ه.اان́.-ءت-«زأو•مياامةه<ءاهءرأامابرر:ربوتكام-او.اانب>زم.،.::تنم
ه~امث،1~اةدي-إوم،>:.و.ااشاء.<ة-اوادثعمور.أا.__ااتا..._.و،1داب-ة.بفب

او...-د.<>.او.واهنساوبة_.س<.ر.:يما-ؤسمنأبأاب.:!اتدا:أربء،دم،(واياانون١5نموررنرمء
سسرين<ل.__«واا.د-.اوب:ا•..و́´ءتا.٠را.ذم.اا-.اةباببات.،روم

ر_.ديباد-،١.٠.-ارزن«.٠٠ذاابوء́ا
،ث.د_.،:_م٠ر.!:أ..•تاما_..لاهذ.«تنناين1._ورمنأبريران:-.اان:٠•دبتدا.)دتو•.ء~.١ا<تيت.د٠:.اةدد.ء
.ة_-:أت.اابهبت::انأىئ:دكد)ه،اد_ه~مبمتذت.ي.ااراو..-ااةءايمل،.-ار-ء١.«ناايناتب<زموم.ءءاب

.ة~بت:اام--اا_.دن.5ود.-:!تن13و.را_..اوبة_مب..،>-_ت_

ر._..>.ا٠..ةمديم_ااو)م،ريانب،لرونائ_اانون١2لئا.أتن١_.دبرادأربة.ااتا-_و،هت.اات<...،:زب)ر__))
نا....::ءنةعمر-؟:<لاز-:!ناكناوءءائ:»التااناء.ني-_:ا،:ا.افنناينات-رومسء؟رمكاامد.ار

ء٠٠:ك...._افىئدو..زمأه_انبة.مب....<.تث.اوامافاءد،ؤتسرناز..اانمباس،ث:،اداد«ت،اراثابباتير_

ر_ءان.،/.باثاانوناثزملهق:ليثو•هتمو5ث-ار.<:::اءت-.٠•ة_و.::ااأار___اام.بلتام..«أاتذت،ا~..ا٠:.
هة.́.٠.«.._ااهفد<ت..ذ:ردقويراء...ؤبة_.دب...«.نا

و__...ناث..٠:.:اتدا:)و•ةدا»م..ااننتاث(1؟.اام..:م>أ»س...::قب.::.>٠:<١ت_اوا-دما__..:،)تاذب...مو
́أن)يممرمرمم،رذردم.ةمن:(أقءءو_اوبذ/-ا.:اب..:٠<ر>:ةفهم-.اا

وم>اانم
~
ر__»

،:_ا.ء.اأ•زيبرام::•.ادذ.:~
•د.،د«نبراف١.:٠نااءرئاز..<.ااء«رااومبر.ا.._ااك_ممرناث.اان._.<_اأ

تائدا-ء.ا1ةد-ن-ة_.:دأا_ا<.>اراااينان:ر_دب.د«.نبسيئ<زم.اا1«أ..؟ا،ار.اوب.م..!<اب.٠::..رذو._.،٠ء
رد.)رة.اأهوي:نودب٠:ا.._اءااثروت_ااتا.د١.<.ى.اارمدوءن.راسياوبة.مب._.حما_«ر..-•ة.اات-._س.اا

أر
~
م.سس:ا،.ا.،.دو.اا.»ةد:اسساما،ا_.،ادناكاهود.ءينأ،دا.د،تءاقل>راتاز__،._اانأءر«.)ةررد)



لنام-ءشاوأروفو..مم
م
••ء:ا.ااءد،ارد-،_ااة>ول.ثل~زثواا<رح٨._ءاماة_ركء.ءة،•>اتل-ل_ربا

د-.د_اازث_،دأوءابنات_روم
ن.._-أ.•أارزو1ااء.ثر،اتباءكاهءكا،دث:سمهرزو،<،٠.>،وبد.ا.د_-<~

م....ه_ام«ا.-دا<«ار.دةءو5_.~1ا..دب،أراا-دساا.٠رأرب_.،-.٠ذماااذ.دنب،درده••سرثر5ء.دناسرذ
،رتب.ر.ا.>رز-ثدامهب٠ء.اارذ٠ا.ة:ذن.كاز_ز.ه٠ز،شرارتمد.ااىازنا.ا

ا...«<ومارب»-٠،داسء٠ذتلاريرث٠•´
>ل

ن~•،ا،-اىماا_هر-.اام»ه>اليربامناء_<ى)همفز،ءدبار.ا٠نمةدراو،ااريرانذتااء-،داذأو.»
تدا_.:أو•انا-_رومة_،.نا.-ريزوءه1اادبثدسنلااس..>اسااأ،.دبما.ةرايزءااهد،.ذاس.،ارا_اتيروم
:ءاومنم،.:٠ذي<،اف-لانأب٢اب،كا

......__.س،...ىلاة-ر--اا٠ارثصلانما_ءءا.اددةد.؟اىل.داينان>»رومة...ا
بو<.وىلث.شاق..!اا.ء.ذقومبهأسمتملاز-لا_منأهنن..:ن-~1،ايبتردمييأاب.»...روممزأديب•و_راس1وب
مايق

،:.،زبديث.»اانلد).ء.،•́´ة_ر-ا-ااأاردسه_ااعازذب́ه_..تم_اا!شار..ا:>لازثء«و_را~إوبنريبراو.-أا
ا.....ء_ا.ا->،زثله::.~اوئاناءل_ربامنا_ءسم•مفةسنشااأاب،لاة-الوهدهه:.ر•.أث_دهر.ذ
ة__._.ات.ااأاب،لاد5أهنأد_•ويرامنيماوبةددب٠ل́هديبرءثااأارت..-اا.نممرنا٠._روملاىا<ا-تل.زم:•«اه<:.(اب

..._.فو،راسباوبة.،دب«تنلثأو.رهميرابوس1او.ا<روفه.:ذموأتوويراء_اوبة،،دبه«يبءتلام.::اي́ادد،.ءت
م.ذاينات،رومعملبت.٠،دس_اا•زث.:وان٠:-::و_«~..ذأتتؤ_ااتا́<

•_ا_ة،ذ́´زء1ار:-.زاف.ارا..ادا́´

-_و٠:_اىأ،ن.ر-اتاا.انر_اوياممراي~نم)٥رذزع1ارا>ق.ااادذواين1تيرومءاسو::مساامدندو_ءه م~<شا،::ا́أ
ه._)_ار«ء٠:امازق،اابأاذر_اامد؟_ا_،اتيروممددتاويراء-.اوبةدس.<:>مس.اباثد،..:ذمنأليقأأ

_-اوت.ا•ام.:-_>دامنلاسرء-ا..<_او،ءتا.«اساا•امأ٠باب_اا<٠كمذتم_او..راس«،اوبة..،دب،<.ن!د:بامبنلاق
ة..._؟ات.-ااة.اود،اا(اينابء.أنهو..راس_اربةدس،.و_ر-_ااواينا.-..رومور:از•-ااتامو5ثائام::<»دق_
•ةدبر--ااأار«سح_اما́ةسيظكا́ه_لس.اىلث.اا<أاتد:،ل7اق:،هن(أماة.-١><.٠...>.ف-ا)ةرادلء

ى.»اايم1تيروماة..أاداا́ةثءااأم́>ديمااملامثلاممث<ات.ااءذ..سدوم،و~_اممرايأررم)>.رذو~.::•
ار....~_.._ااه_اأ~سهتو5ه~́دوما..~سذرت،و•)ء،/و٦/ءه)(.اه.اانري>لاىمااة،ااءرمهد_-٠ن.اامءلا
٠..ك_اأ•)همه_ا.ه_ااة_ت«»اىرار:،م١5.•)ن_ذ--اةد..٠.ساب..اة_رومنأا.ء..هر5.ذامءرالو،ه-ر-لاا
ا.ساو،أارتمه_اارذرسهملاو_رد:،قيت~طاسوو<.ر.́:»سار،د>اةد•٠.دنما-سأو،مم•.د(أامو
ا..-.ا:..رومراو،ايلءءا.ذ_ذم٠-ردمح__ااررد-أدمهذ-فم~-اا.ذو٠٠>و_ر̀سدياوم،،س٠«نمراوث-اادبؤ..لار-٦
•ر،ار«.اارءا،.ب..اءشام--_٨٠:١،داد•٠.ءاىلث

أاوروىعميثو»ه.امااديثد_اوه،رن.دءهدممدة_اد1،أو..مو
ان.....•دي5أ-ءد،د.<_ااايمان.،روم

؟.٠.ديمومدببم-ااىملد،ه1اادي.:مدته-ااسءدتى•ه-وب<منار~رثنمهمم٠هاة.اأ~ا.ا.>.يفء.«٠ةوم_اا
،و_اممرايأ_،هه.~رذةر.ذا_ا.د«د1•ر~..ءهرم..مرذ_اءء_اا



ناممارب،ااو.:>،ديم:::رساونء~ا.ه<ديس.ااكساانيعء٠دم،ريانيم.رنانماانوناكنمدرذو..ه،
ةهسمااءت_-٠•ة_واو~-اانوؤثنلاة.(درزو،ثواردص(امف.ا.و.ااداث،٠.(ااقباسااس_<ن_ااونني.د_اانث
»ارثمح.اامويمااقلدد><.نيا:ذاحةذثلثا.ء)نم~ااء؟ا1_اانمءام5•أارزو_ااىعي؟ر.اةر:>~اا

كل.ااس!~؟أ.دث•نااد_._نا.طويرادم<-اوبةبم..>تاوقتم...اهريانيميناثلانر-اكنمءل•.فو...ء)
،اا.ءااودسأازاءررقهنا-او،-ااس1٠.هرذهبسا<)باطءيفسرآمموا•٢نمرءمرفينآثاانم>~اا
مويدهدامو-أوء)ىلا~ىدسابوذمااء«ون•..بذ

٠..دم...نهنببلنمممف..ي٨ونم)س1ههأا،.:ذنا́´
ن_..ا٠و.اا_٠٠و)نر>دساارو-ةء«يمففنتود_د<--ههددمبهب_اادء>._ن)وهه..ااذم_ااةس<ايس.ااباز-لا
يبر.:دماار٠،،«ااسرام-نءعام.دلابباو،_ااس؟..هىدوأ،:ك~اابا.ا.:_اهب١.<::ءاو»_إوداانم)و

مة-́´
ىر..لم.دأادتهلأاة-ر-ث.اافرلااءديففرتن.ةرمل5.رفةءاق.دناريبا»:ذ.تيوأاةذثيث~ااةدرا)>_اا
مو<.را:..

••.فر..-.٠:...:.ء.ءبو.:هااناءك1_ااباادنبةءة-،<.وا.._اار..زو،ه:.ءوبدببم«اانل.)و•́أ
>اةف_٥ديما«..اداننؤ...:،ة..وارثمح-اااننوؤء::´~~اا

ن....دعا.ذد.اانوؤ.،:::نءلىؤدنمغمربادمدمديق.د،اانشناش...نا.اهى~أ•ه~لة.،_.:تنو....ءه
ه_.....دب،«ءتاوقده~1هتلماةديد.<.ردبادتني_اا٠د(1ف،ذذمبر~-اات.ذه-ادقو.ة_و__ااأارس_اا
ن)......،:ذتمص_اامازة،ااهدمايسنثتا..امك•ةت،تمااتادثو،ااماد:<.٠ه_ا،::(اذيفامبءويراسماوب
ءهثامنماات1٦اب-..،،لانعءتانايبردمح-ت)دبوبر_اا

ر......،«ث٠•زابو-~اانأىر.ه)ةرمد~ل)رو٠انلانمدثلا.~.اامزا~وياممرايأنموهرفو.._•و
.>،ا.د<،.اف.::ا.>اربانمايناتيوومعنم-نماهدلب<٠را،ذا،.:~هء)ددبهةدرشءااأار~ااأازاا_مفقوماث.ااده
و_..؟دن15هناا..ء)نه~اا٨~االاقرهةهو:تفمايناتيروموبو<ث.اانيبدود_اال.:ا.-ن)ةط،رش
ه٥ردامم1ااوب-«.ه_م_انبر:از.لانك(ىر:از..<>ااسثر_ااد_عام.:-<.ثا.اداد>_.-«

س.......ناودمملاودانأبر_راتتااتداذأءة_ردثنلاأاردحصماانماي،ابءاشةومبقل.د٠••امبفو_..٠م
لدا....ه.-االدمماانا٥٠ه٥و_اممراي)نذرث،از.<لله.-رابزأاتثأيفلاقءأار٠و1ارد_؟رءىياا،:ون
ىر....؟از...ز7اب1هدو•ريمعممااربرةن:اىوارسلاب.»ءااةدمناسام٠دمي>:تمة_رنااأار~_ااة_:أ~ا
بز»ناكو•́اه_و_لااأار_-_اارام.-ءل._ره.ااأا.منلا~ىمااةرايز.ااةب.ا~..._مرذودمحةنكر:،.<-ذمرنابها
ا_...>._ذصوبو..»اسماهبة._>-،دبء،ار:-دلا:ااف~ررقدقاينابء•ر:مكاحاارطأرقممد(ا؟_و_ااداء٠•ا
،رذ٠دممءربو.:،داملولانريرنتنموه•فرارةماانلث،)و>ثواو~_ااب.....«كلديدمو،اا•ردو...:ثلال~اا
هو»راس<.»وب>اءبار.اارمتؤم.اانفيلثارقميد.اا.٨ءو-اادمش.-ابزء_دذوكار٠.~::.ابشءءار<.،.نغلب

ةر.._..:لاتارو~اا..ذئ_اأ

وب<راسبباهمة>مم،.و..ا.._:1:.<رومقاغتا ........._.._...._..........
ة...ةاف-ات>ةودقاببانديرومةموكثن~لولهس-سغأم~٢مزمهمر.ذةاب:لاتلاكوتدافأ._ءم
م~ذ١.ءمم،ااطمحيم؟.<ئفاها.ذتقممايناتيرومتل-تءويرامميلمةددم..»ولثمم-.رثا:..-.-ااة:_دهمرذ.ءاس



ة_....لثدد_م..ه:اركفىذ_ااءقافتلااذ.ديث~وءا.متر...~تمت٠:نثاو_ااة-ر--ااأاردسد_ااعا،ا-ث
د_ةاينانديرومناءة_رثااأار~_اايفا.مب_ااطمنفا.بيافين:نمعمبءال(ا،-يفوتا..زان.اانمماي)
تر١.....:ءأاينانديرومناا.هنيا~و•́´ةىرثلاأارحمح1ام.ذةو؟ا<«اابر.؟لا́´هتم،<أ_اي؟ا.«تبدء<.ا
ا.مفدموبو.راءس1وبةددب.<«ساا

د._تىل:رحذيقاغتلانا~اقيوءاف_ه́اىواو~.ااب.-..«كاءاثم́´
نأأابنلاديفتوه́´هدوذبففنتةبقا~اا-اتيوومةهوك-وو_وا~ساوبة.._.؟«.ني._ة_رود،::1د~.•.ا́´
ة...-<ركمن>--ااةء.:للاسيثرليناثلا_،ان1ا،ىديء«،اوممااء.دمدحأديس1ابء١_.<.نمعثوددناف.لا
•وب.زمادمساوبةددب..بلمام؟،اانيملابءانءديم.قغطصمريشبديس_ااوءايءاتيو~رذمب..٨و_ااى7.زلا

ةسركس.؟1ا́هء.بلل́هوثاد(اةء.~اتديأىطسفأ٠_٢نم/يفكثو،.::ةاوننفرداصنايبمذو...مو
يت~اادود_دلاةدي_-س(اة_امنلااءم-ايترا~تنل:أوو:ازهبءااشاذ٠-اقذايناتيروميفين.ا>و(ا_؟7ذت_اا
•~ة_و--ااأاردمح_ااعازذليثا.منولداح~قاالوهو،ااة_-تبةءءنمرث_لاينا-»موما...-_اذب

́´تفتيه،أبقاغتكاةهأاد.ااةء..كمااتفمهوو...و•
١_سانذيوومب،-ء.:ن-ااصموتام؟لط..وهبناو..كيف

ىااثدؤين)م.فبن..ه،اتذا،ذم)و
•٢بو-هاالودوب_ء،تاهئىنذلىذ-اا.~لاز_ز.ددتومث.د́ا

اددثاطثب<:ادنمتااة~اومبتدمةتو.طابوخلةافتلانأ١..ب،ا•.نمتنلد.برثساانا_ةو.)٠
~.دفوثاز._دلاقاغتاحيقو-~ة،نلثأنمدحلاهثطمماانأركذو•)ه7اثأ٠هو٠)ني::ر::فماار._:نا(
م١..._.ديق~ام٠ذتتاقاااوي،:ءءأار~،اانمباتتمنلاءةحاينانديروم.اسبباه:اءنمط_ذأمب٢ن.ء
•ايناتب.روم~احدن،ال-م<_ذثر._.)ويبا.>٠زببر~اا

.دقيرذلاةد-و،ااةه.ا:ئرارق ............،._.>~-س-.
ةر.._:دةءدا-ااأميداتت-ااه-روديفةديقيرذلاةدحو-ااةه«:٠لتامولتولوهأاسؤرومتؤمذ-<.«<.ءء
ار._...~ه_اان)،ءارارقءهوه٥هديلو..مزومتقم)هرااههنمةوتفلارذايذورئوم•.ذةهوق.ساا
مويامقلثرد)((ءد<،_كلائ.ت..٧)2٩ل(ل-ر~اا

_رائااق٦طلىروفوماعفقوقيرتنهةةطساايفملس1مث(امو....ةثيد.٠،_.د́´
ه..كميوثو.»حأاتذ>س<ايفر_هملاريرقتق-ة-رثااأاردحسعاادم..._.:::ة_ر~

نيمراي:.:.كاس

و~،مات.اا،((اقن:ء<لا))(
ردارلا-دض.ااىلحأاةملا)بم

ا)-



او.~.،ااءثما_ديةايءةديت.-دلا~ار٨لاعم<._اعام-«.ادتف..-.اةود-اا.~.٠اا
•راود-اااءآه«._.فتن-.مةاءدتوا.ت~دل٨لءة_ر-.اا

م_.دت٠•ة.فيوةئااةد~و-ااةه.ا٠تم،وتأا،هألودتمقمةها-ة-<ءاأا..ه:نا..)́ا
-...~..__ق،ااير_..سوءراامو،ايري_اوءايتينوءقادوسااوءةش~ااايتاق>-ة_رو...دم«
د...-اوتوم.هر،ءامأقلثةد-تم-اادملاحمنوايتلابه~فاوءه:،لاوأاتذ٠،_ئامي.ا<ت٠•_-اا_.أ
ةد~دحو،ااةه<ااتم>ايااحااسميثر.اااءمفحويءايريلاة--~لمااة_اثرقيو5-_و.د-او،اادرذلما
.~•ة....تير٠لا

هة،.٠ر-تدنممااةوتفلالاو9ترمتساةدحلس1اتلاب٠...::«ان)سااةدفحمه.اارراق٠تاار.._<:،٠:.._مم

-ةاوم>ااولعا..ء:،ام٠»تنثكا>بن)٥٠ل٥ربم،ه_دءلولانو،اكرزفوب«اسيماوبة..بب.<.ء.٠سل.)و....م)
ر_لثتر1:أامنااء•ان7ابثتذتميفتن1ء.و•ةءو.«..._اا~نيدموب_راو_́´ةسءرا..ا-ا•رذة_ر_٠_اا
ءةسو.ذااوءنوي.؟.اإوءرود<«.نبوباكوءحاركوبوءنارز،ءريبو،--امأوءة.اا-ث)ينةديبر.هااننذاوم.اا
ءة..-ذيودماوءدببعم-ااو،ة-دلطه،تبدماوءه_ر_د.،:وءة_وت.وءة_وقحوءرومزة-1وءةدار«إو
ءتار.._وبمااوءه.بطابأوءهسوة_ر--ااأاردمح.اا.رفثوقن:وء•ة..رافي:-وءة__ا_اان٠ر٨وءةرام-و
ة....._ءوسث.اارد~ااتفنوه_ر-ث،اا_ون<>يفخازو،ه_افر.ا.وءنائااو،ن)ءنءه:رددماوو
<اا._._نكاة«حمبثيفادب.ا؟ءرينقتل-مماويرام_اوبة-_<.>ناتااتبوءناءاد<ز1ا؟را.٠ألي-_«ا
>،:اان.؟ةدو.ساارءانل١٠م.هو.زنفيلتاا

ىئدامو•._تن.<.«هدلبتاوقنأما٠لمايبر~ااة_ود_اارب،زونلث.ءرءراممران٢نمم<•فم...وو
ر_....؟ادم.ذا..دبتقدساأوام-رمدذةسرثلاأاوسلايفهناب1اا،٠ثهروء<وق..:.فو..راء-اوبة~دب«.-ةاوم

لدرما/ناسدننم)هيفتملو.دماا-دناويام/راي.نم٥•وفو.رامميماوبآ-دبةتاو.•٠تن_..م._.وم
ردا.~ااتفنو•ةذيدملاتورتوبرثم-اا~_.؟_ىذ-االدمر،لااأاردحمح-ااعا)٠:_ة.~.:ة،اا-ذمأل،.،دمىل.ء
•1._..٨اتايفنأاهدلاان.هل.دبر_هاا

......»ذو->مةت..وةىلثو_راسمؤبةءبم_»اوقهتن.::مو.>»بتثءه...بم.>منارزدحل:او)..رثو..عم
مة.._نيد.٠،.~ااةتح(امبة-وتم-ااة~ااتاوقلانن)نم_ااك1.اانا~ءبو~:__اام..ذة_دو
.ةروا<دم_اانادلب_اادودتنرار٠--_ا.ا_اذق.:تااذاقدمة..امهكا...دد.دا.وة

ةد..._.-و-ااةه.ا«نمسمثرىمااةلاسزبىرثاز..،<>ااىميثر.ااث.دبءه_.ديننديمنارز_نمممرذر..عن
بوتنتم_ااة..>إ.:سددء.:.مة_ااة_ء..-ااراطذتلارااههاب:.،اامفه...و)مقذ~ااءر:.مو)مووش(ة.تبر.ذكا
ف..نذتتاانكميلهناديد»>نمس_ر-اادكأو.ةشيثدحلاةدراطممااشم_ر-ش_ااأاثداة.<_:سا..وءأم
و._.داز.<لاةدايء~امطة،:راتتمىلهزنءار>ااهد7ابميم،ء٠•مزءبرءأو•هدلبهبسؤ.٠:امز.~.دينأ



ة~و٠،~ااربن؟ا٠ذناانءة-اوؤ~اا٥سبر~اتاطلسلا_ثيهدلبنالوقيسذو>ةديملقلاا،مت٨سو
ن....~٠ل،وفةترؤمة-ااسريف~ةوملااف؟سفننعرث«ز:لاة_<.نا-ويزو_رث)وههدود-،امتنل
•)قفودلاءوموامموود(ماس،1انبملاسااا-مبث~٠دموهينو-مناريز_-
ىد_ابر-ث1امثادلاثمملانمةم-ومو٠وهدهينو_٠ناريزىنم٠ليف٥<-وؤمة1اسريفو._وة
~لع-ااة~لاتاوتل١تباتلترنا_ر~اثممء(اق)~(نملانعل.~ءزسيثوقااةد-~اامملا
~__.ذهيافر.طوناطناطنيب٠وه٥هدينو-مناريزهلو)لو-اممرايأنم٠هة~ام.~.وهةدبوئ-اا
ي...فة.تقاو،ااة-ذةدنيدمقطهنو-مناريزهنم)يفوذامو<»ذ-ةوامك>ة-رفم-اايب:ارلال-،اد
ءا___..ذادرذارقلط-اةطق:عقتتاوقاممتء.«.ووتام~،رلاهفمدبتماقدقو•ا.ذثيأبر_ذم_االفاد
رر~5وءسفناان؟عافد-اايفل-تم1اهق-ةسنامم~اوديمنبرفم1أنالاقو•ة-رثاز..-اا~-ارلا
ا.._ءسث..~ة1اءزميفة1~سمااهفهةءاردلىعلت.~عام-<>ادقه_~،هتموكحمسابءبرفلاثم ،- .ةهبرفم1اناطناطةذيدمىلثمو.،.هبقع´ط~´نملاسل.<«سيمثرقاا
رث«ز..للمثاد.ااثمماابثاننمةم_هبنموووهوهينو-/ناريزتنمه٦يفةذثموؤمةلاءنيفو....ه•
ل.._..._._يمه٠-برفملاة1واسأازاهدلبطذث<ء«فىوثاز..<:ءاابثاناا_رف))~(نملا~1.بموميثر_اا
د._..___:يناودم~.ءلدادعلابدلب(اثلاذممتاو،ا-مء.؟.بتنتي-اا.>.ذااةس«يم.ةساوؤسرثاز.باا
دسلهفاذتانملاس1~هررقيلمفىأنالاقو»فلانثعاذهلارثاموثزهلاام_-ىوءدبرثاز..ءاا
هةسرفلاأار~اا٥>اأسنمل~~_هتلاةه~اامدملاه.،ددحى«-اأرا-)دلال<ذتادنوكينأ
ةر-..._فاامرفمموموااممه>ه-اسل«>يفة-رفلاأاودحمح-ااة.ا)دمنهموفنملاسل«<هر.!انو..ه٠
نن....__وو.راسيلوبةمب..~و_رثممااتاممل<-ااهففيذتملثتوهه..دينويلنار.ز-دنم))رااء»م
ء)ل`رثاز.٠~ءااووق،سثفههوايناتيرومو٥-9ارة_د-اانممااو
ىمي؟روااه.~ويمناريزتنم)هينةنرؤمة.اادمزب«-ا،ذد.ب_رفم1مثاد.اا~ااث_هبو.هم
ه_ااة_دقم1́.ىوكشلاددصبأار..افاذتانععانتملانملاسل؟هساااميفب-اط´`~(نملاسل،<ه
.)ه7اث)ءوةرقذااو.٨_ا(هنو_منار_ز-نمءهو٠،يفني،ذوؤمماانيتااسن1ايفهتموكءنم

نوثلثلاو́أهبارلاةس1اءنملاسل٠دساآدمدنلاشاثواا)ز(
•1/5ل39لةقيثولاءاأل٩~و_مانار_زدحوءو-ام/راياوء~وبا

•13397/5آكيثو-ااءهء،فنع«.رم_اا/ح(

ر5/(3ىىوةقييو1اءلسفن-<ب~_اا)٨>(

و_راسييوبة_مب.>.(ممه)ةدسل....اا:لبوسةماال)اهاآسل:ءاا،هدسفن-.<.>ساا)رث(
ه)رثازءددلال)إهلة_.ل..دلا:)رة.ش:دمواينمتيروموآ_ا»رقميل.اانم-ااوننبو

اوليربامناسينههمشأقحلممهدبفزحب<.~ا)ءك(
ءةي.ولاءم٠مم،مسوي/ناريزحوو،اممرم«

رررمر_ررر



_>ام-لاأ._اامحاا...ء

)~(ناسنهااةءائم...ث.اأ

.رفه.:~.اتناذ،)-ء.ادق»هدهنء«_ة5رئ،هريد-ىذ1اعاركوبم.<سنأووهدثاوأر.ذملث._هء
و__..،.:ينه-ايلسءموههذذمقلفأىذ1ا<م.-ذممااف-أتم_نأررساازمو•ةدد.شمةدسارءل.ظ
.٠وهلرب...فو.ميناشاانيرش-
ه.._..._٠:رم،ةلقانريسلادب-س.ارفبنه:اةروكذ_ااة5ر،نااريدمىوم-_اايبر-_ااديس1ا،1اقو._وو
ةد.ة.سااة_ديثابر،مكااةزم...لابديد-:<_~ق~ادقو،افد•تاتموليكوه،او.طو_رادسياهبةءمب_«
•7~._دم<لاناوبأئما..>رب٠ههرمدوريس.االو-ىلثةب.ةاو(ار،<:.>_ااةبقاوم_ااتاط~نمني:.طدمل
هة..ديثابرء5.اا

رباتن_اةريفلاة،سلايهو،و٥مهينمافلاتافسوفااقاتناردقو_.ه٥
هومهم~اىلولاةليلق1ا-،املاينربتاو>ىتمنطنويلممرلهنزوامب
•ني-ت1ا~ةو-ىلاة_؟ابر..كلاةلبئ_اابا.طماىدؤ_ن)لبقءاب<زم:_

رب._-:_ذ•بطبلد>_ناكناوهده٠فنل__نوي.-_اامرفتافموفمااة.._ااش-:دمم،1ا«_._وم
نوديلمنرل(»مويفىتمنط).م)ه.و>ةه٦ين-.1»اتافموفلانمايتمان~ام٠)مم•

ىوت.نطنول)روهفه._~ن-لاتافموذ_ااتارداصتطب؟_ااتاابو•)مومهمونىتنط
اان؟تسيلو•>وهمينىتمنط)ه)••وووم٠ر:ايوتمان9ممو)٠)ىلاوومهرذ

م--ىن(اتافمنفااردمحهنسبتامول.»
~

.ووموذ_ة.-.اا.تم_ااونمحهيفز

قلهمت~لادبز_،ىءذ_اانافءوفماانوزتمه1ازاةءودمت1انارار.-_لواح-و<.~ااحب-ذهدءائ-و~وم
ة_....دو~اانابوء_اانمايار،ةدماو-يف~ةبرعه.قمهبموبلذاونفموفنو•ىزنمقطه•••••
س....فنر«مو،ايمويابرنانطلءل٦~،ليقثاحيمامن٥~ه.دوم.-ااتارأاط-اانم~ارء.و
رو._ف،~اىوم-_اادبسلاىو_و.أفيفد)هيفة_ذانااريم«ادء<اوب~نم~.~اكيلاة_لاا
لد._._.سمفناانافموفلاببددم-م..بنم(ا-دمقيفرت.ديءأن1امااويمويثابرءلماا٨ذحاا~_ئ٠<:٠:أند1،ا

ء._لا_.كا>را«ذنل::م-._هؤممتبمنهةأام1ايخاهكاو~ى~،ى~نمطنو~٤و٧نببقارذنعبىوءه
>نددهااف»بذ

ةروداا،ةها___ااة~.«اة_،_ااقثاثو1اوظنا،~افن:<اانمديزمىلعلودم~1ا)ل(
تا..._._.....ةذاا،وشفن_ااماا~ذ1ا،ث_اامااد(.بماااد/٦هه٦3/اءهه.7(ممر.رق-1_اا•نوثلثماا
•رر•>م.م



كام.دسلادي_.دم..أاب

نأ::اام..__.لادثا~_يبرفم_اايطو1اب~اانمةذ__1اىمااة.دقملاما_.ةرلانيبت..هو
ن...،__طو.هم..فدب.نوش_ااىلاىنذانمل-اء.االو.طىطنيذس-ااذ-_اة.ونسااة..ةالح-اا

ل__...-ادم«اا.اوطىلعايونم.ةفا،:اىتمنط٠•..••دي.~ن1للايفنأب.<ةم.ااىريو.ىرت
.روذ>.وموباكق~نوء؟__اانم،يمون-،~اا

٥٨ذ٦ذمد٥ء٦ءهدءد-٢هءمهءولووتمللسيليفة5وشت~:ءلورتب.اانعبتئ:>اا،1متهررف...ه•
ب-::كماى.>.-اار.ةدع،ء»ءزءء.نءتوو><رء.ءه-و؟ءممء،ءه~ةدود~ااة.:اط.رماالورتمااة5رن:ن
ني_.ءة_._ونااأناودص_اال-اسنمعمومتمو15ءه•••ة:ا~اءةوومفم_ااةقطدنم1ايفلوتبلانع
د.<اك٠ءاا •رو>وبومورويء.



ر~ؤدادلان.<ذ1ا
ة_~رثنلارو~ ___رر

ةلأ__~اىفة..-«اخلاةنبللار.́:_~1أ

ن~ودرفةدوقس1اءو٠وماهتدمل-رذةيتونثلاروديتةلأسمرذةب<«اخلاةنبللاتر.٠́:_م
.م.«،.سا.سغامب~

تارار~ر_مث>أ،د«لاان_رذا؟ر_:<شدلءاءرابتعا~ذةب>.اخلاة.بللاتففأدقو_،
ملولانو.ادنمرمربذنرؤدلام«مممرارقلار<اذه-و،اهيفامبءعمذودلا~ذةماعلاةيع~ا
ذيف:ةناشبهس-نبراتلارذردام.هلاءومممرارقلاوءةيقرنئلاروويتةلاسنائنبم.•ممرمبوسيد
ن~٠مةرقلايةماتلاةيعمتبلاتهردقو.ةر_تسلابو_سلاونادلبللللقتسلاح:ءن7اعا
ة~اعلاة_~اارارقذيفتلةب_اندلا~اسو1ار.امتلاةلب-اوه٢اة-<ا-~اةنجللانمووممءرارقلا

ة_1:مايقلاوءاهللقتساد~~مليقل١٠ميلاقلاعسبيفاماتوايروذاففنت)وء_د(مءوو
ةماعلاةيتهبلاىلاكلفنعريرقتميدقتورام~_لار.؟١1٠هنمىقبتامةلازلةددحمتاحاتقا،_:وب
•́´نين7سلاواةعمارلااسرودرذ

داد~انملىةقروءدذبلااذ.؟نذا.؟ر..أا،أاشايفءةماخلاةن.~اودعاب:ور~ن5و_م
.ميلقلابةقل_تملاتاروشتلانعتامولءهنمبنتت)ل.؟فلااذ.؟قفرهر.أ٠:ا(ةما_~اةناملا

نمءنءءديردورهي5وردديمملاهبمدقتعامت_ابلله.٠ود>اهت~ربذة_1زلاةبدللاءبلو_و
ن__~فرذنايببايسينود،اثهىلداو.)نيل،ثيرف(ةيقرشلارووي،ل٨ةت_لةيروثلاةدبجلا
:/٠:.ومووو/(نايببام.سف،ةسبلارذس،ذ-ردوردسلار1داو.).:..م.<محووهم..ءمررىومدد~~_،دلا

.)..~.،-~>٠د~~~..~ء~٠ايسين.دنا.لاتتربلالث_ملت..)<«~~-ى٠

مدقثنارتقاىلعأانبوء><..٠«ر.<ل-سغامبلنم٠و~ذاةدوق_ولاء٠مهءةسلجلارذو~..ء
اذ~~~_ربذر.ا٠كا،ى:ارتعانود،ةباخلاة.ءدللاتررق،).٠./«،~ووم/ء<»ه_ه٠(س_~رلاهب
نأ~اا:.>يف،تار~وتنمةماعلاةي_تبلاهردتتدةامةاعارم-ه،ةمداق1اارترود~ذد.بلا
ءد~اانءرذةعبارلاةن.بللار_:ا،~ايسيتءا.:ر~نهأثناوءنميث7اثلاواة~اولااهترود~ذ
.ةرشابمةيسبلا_1اعم...:ودلابةلسلاتافقث1و1اةلهاب



ههههههههههءهههه.هه..هةرادلاوتروتسدلان.-ولا
....•..........•..........ةيلودلاتارو.اتا
.....••..................ةيسايسلاتاروإهتتلا
•.»>••••••.••ةيركسعلاةلحتن.لا
.•...•...••..•..•.ةيعامت-لاوةيدامتقلالاو-لا



~_-.ننيبدتوتو•ايسينودناةيروءهبة.وطارزباه~~را-دنعروويتةريزبعةت_،
رع

م.مء،ابو.ءأرءأ.٠را
أ

م.•،أم)ءم•لو-٠ر٨.<:وابو،-
~

ز~او.اقرشأدم.:
ز__هبلاة-اسمخلبتو.ايس_ودنانمز؟و؟)تارابروهتمساب~ورسلا(ةريزبلانمر.ر-:لا
نمرةرثلاز~المشيو؟و،اعبرماوتهوكه)•مهةيلا«تبلاةرادلا،:ذمحترنيةاو1ا

،ةريز..~ا
يسو5واب_.-و

ة__~و.دأملاري:وثإ.ةريز.هو،يلامشلا~هاسللةهجاودلاورواتاةربردبو،وذيبما
•~ةرتملا~ر-ااسءلةرجاودلا

٠م•دو٠رثلبيناهميلقلانأسددععمهبهنافء٠•د•ةن_أامث.-اكاادات_او_م
_،زو-نع«ام~ولانمرفوتملاثدحأامأ.م<.ء•ةنسرذةمسنم٠د•م،كاةنراقدلابةمسن
~انمامعذمت<.ذهر٠ةرثز.بلارذناتنيحمم،د.ةنسىلا--.ريذةيقرهلاتاعامبلابسمن١1-ا
نا~سددعردتءم٠٠وماع~.،.تنهرفو•ييذيب~انمم٠)،:ونيدلو_انمم•ء>ويبوروا
•ةمسنوف،.•..و-سملقلا

ةراهلاوىرو:سدلاحم:ولا_، ______~~-~___

ةيقرمئنلاروويتتناكم،م<.دو~ربالناس،نمم.•يفلافتبلايفة.وكتلاويثتتنا~_م
يلاذتربلارو-_دلابجووب،ربندن

تدرودقو.)~(لاذتربلاتاح٨.اق.نم~ةيهرافة-لتاقم́أ
.)~`٠:،٠م)ةنسراتىاأاروطيسام،لانونالارفميلقلآةمو.~يساسلاليملاليم؟«غت
ا__ستاماتاد_دجنمةمافتوباةه~اتد5اءلافتربلايفمثحلاما.ا٠<ريفتبقعو_ع
ر___فءلا~:-ربلايفةلودلاسلجمرقاو،ةدحتدلامملاقائيمنمردنعث.دا~الهفلاضتقوب
لا_فتربلاةيروموجلقماسلاييلقلا~_ر~ارفليايروت_دانوناق،>م٠دعهيلويمزووتنم))
.للقت_لاثنلفرذا~ءريبدلاريرقتيفنحلابةيلاف-ربلاةرادلاتدتةوقاولاميلاق(اافرت-و

،مممئرقحلملا،نوش<ءلاوةدمباسلاءرولاءةم_لاةمعمبللهبسرلاقثاثو1ا)أ(
•.ءر_ممتارقفلا،~لا،ىناثلاقئردلا،رشاعلالصفلا،ث1اثلادلوب_اءمر.وو.م،،رمرم

م..روهوىممرررورءممفرقحلملاءنورشولاوه.هاثلاةرودلا،هف._-رلا)ب(
.ل•_٠م٠ةاؤئكاءواو،لولاتخ~ا،؟ساتتهالمبفلا،ثلاثلادلولا



،ايثذت_ىاةيلا،ذتربلاةموكحلاهتن_ىذلا)ءردءهيلو،مزودت(مءمدنوناقلا~دندقو_ر
•٠.ر٠:دوربوتكاملولانيرنئتيفةيبعنئةيعمجب1ذت،لدادع7~ةيقرشلاروويت-ذةيلاقت.اةهوكح
م~امء٠٠ممم.ربوتكاملولانيرشتيفةلاثبلاةدايسلايهتنتناىلع٠م•م٠ننوناقلا~ر:و
.ةيبسئلاةيعمجلاولافترمبلانيبرئ٣قافتاىلا،سوتلامت-

ة._نمنمانلا٠~دمنلال7-ذيفميقلايفةيل؟~٠بوتمتدعلد:ا،)ظ(لبقنمرلفامكو_٠و
أيووثلاة~اتنلعا،ه٠،م،رمبوفونميناثلانيرشتنمءر_ذو•م<.مر

ةيقرسلاروويتللقت_لا
ة_~ردثهاروويتللقتسا،ميقلامماادممىعركتديستاهن~ريراقتلاتدظايت~اء)نيليتيرف(
نلعأء>«دءوبفونميناثلاييدشتنمم.يفوء٢ةيقرشلاروويتلةيكارقويدااةيرو~ا́´أاشناو
_:وءابسينودناعمهدامد،اوك~ذكميلقلاللقت_اايسينود،لةيلاو.1اباز-لامضي٠~لتثاافب-ا

،نيو_اروويتناواروبلكورطاوقوي~اروهدتداحتاوةيطارقه_دلاةيبسشلاروويتةوبج~(اتئلاانه
.،1~ابزءو

نأبنهلاسلجمةرادلابةم-اقلاهود~ات،لباءو٠ددءبمسيدملولانوناكنم٠م_ذو_م
~__دمفو•)~`<ةيقرئنلاروويتىلعايناودعاموجهت،شةيسينودنلاةيبلاوة،وبلاوةبدحبلاتاوق~ا

رو~تةتقؤدلاةهوكحلا~أانئماايسينودنلةيلاوولابازحلاتكعا،ربمسيدملولانو.́لنموم
~ةيقوشلا

ا___ساليقتاوقتلتحاءربمسيدملولانو.اكنمم.يفو•ميلقلاةسعاعيليديف
.نسل-سنامب~يغميلقللةيلافت~اةراهلااملاتبتءسايتااورواتاةرينجنمييسينود.لاةدايقب

ءايجيردتءابسينود،لةيلاوولا~ا٠ء،لاتدزءه.«وةنسنملولاىدنلال7فيفو_م
اهته..!٠،تاباختناتيرجاءوياممرايايفو•ميقلايفةيرفحلاقطانملاىلعاهترطسنم

ةموكنلا´
ةتقؤدلا

نمممرذو.´ةيملقاةيب~ةيسج٩باشتنا~انماهترطسلة~ء-اقطانولا~ف~
́´ةيميلقلاةيمهشلااةيممجلاأتروقو،اممرايأ

ىلاا_امتلامدقتنا،يليديفد_>ولااهعامتجايف
ءايمسوايسينود.ايفميلقلاجامدا~انمابسينود.ا

نمةوعدتقلتةدعاخلاةنجللاناركذلابريدجلانمو_<ر
ة_~رشلاروتلةتقؤدلاةملحلا٢

م__~اذ1اثوملانمةوعدو).،/.٠.ى~دوو/ىدور،́اذنا(ةيميلقلاةيبهشلاةيممباعاعتجاروفحل
هفاىروزت،ءذلاتقو1اسفنيفةيقرشاروهتةرايزل،هتهوظت.مساب،ةدحتولامملاىدلايممينود:ل

،).:.مود/هو/.»ه>~و(مممقرقت~اءنوئلئلاوةبنائلاةرود1ا،ه~.ءهبرملا)ج(
.مم_متارقفااءقفردلاءرنئاملا~ا،ينائلادلمبلا

ربوتكأملرلانيرئنةرساقممءنوئ~اةنساءنملاسجملةيمسلاقئائو1ا)د(
ار__..لاىلععلط7لو.ز/دومذووبةقسو1اءو:رمنبمسيدملولانو.اكوربمفونم.ينائلانبرنئتو
،ن_~~لاىملجم1ةيمس~اقئائولار-̀ا،اء٠«منيفرو.تةلأسنأئنبنملانس«_هففتاىذلا
ناتقيثولاءم«مه_ويمناربمهوو_املواياو~ربامناسينرءساقحلمءنو<لنلاوةينانلاةنسلا
ءء«هم<.ربءتبسملولياوسطسام٠باوءهيلو_مزودتوءناقحلمءهف:عجر.1ا؟،زمووووموومووىوو
ومز>ومىءووق/وىاموونيتقيئلاادنيار،ا.:اء../ودامووةقنولا

-٦٦-



رواشتلاددعب<سيئرلانلعأو.)وم:.ىووومىىىر.ا:.ذا(ةيسينودنلاةهوك_دلااءملسوتءةثحب
اغءا-~

_ابسطلار́:٠سرومي-ىلاة:سداغيابنريتوعدلانبدا.؟ةيبل-امطميلةذبللانأةدمانهلاةذبل1ا
،و-اذلامك~ابءههتعريفوثء~ميلقاناوارووي_ةلأسولامملوانتيف،ةىاخلاةن.دللان«أ(هةيلاتلا
هتكإزامةيقرشلاروميتيفةلأ~اناو)ب(؟عبوضوملابةل_تملاةهاعلاةيس.دلا٠-ارارق_دشوتسدامنا

هيلأةلولوولاةهمهلابموقي~ار-لماملانيه٨_ن:اخلا~_دلانا)زب(:نم8ا<زس_بمىلعةدغور~
ءم٥و،ل٥ءهوبمسيدل~ولانوناكنم))يفنمرملا)و٥مد(همونم8اسل-ءنرارقبهب.ومب
عامت.»اىل)هتهمغفايتلاتاأار...>لارف،كث،_أب،ةن-~ا٠لوتشدم،ا)ل(:)ا٥ل٠٠أ(

ة.بعمبلال
.هنعنلدمملالةيويلقلاةبعشلا

نيملاىلا~́~~ةيسينودذلاةلعبلانمةلاحدم٠و٥دسطسغا~/ب~نم٠رفةءرؤمةيق~قفو_ل.
و~ذ1ا،و_>وارانعيرديسلاماقماعلا

~
ة~لملاةهول~قمامملاىفدذذتلاصيئرلالدفءوبةيتزمبلا-

اتن_ء_-ادقةيقوشلارومي..ميلقابةق~انولشلاعيه.؟~نأبماعلانببلاخل_ابءأةيقرشلاروميتل
.~أول٠،هيلو،/زوهدلمنهارابتعاايسيذودذاةيرومم.<ةموك-ن:هاصتنهلةسغاخ

فزق~ملو،ميلق8اةرادابةمئاقلاةلودلااهفصوبا_.ت.>ا_نعاد-ا~اف«رمبلا~ثتتملو_لل
نه~ررددعأدقذث_فنهو»..«رارقديل،ملو~ةيهيلقلاةيبمشلاةيوم.بلاالة.اد1سبةد~-تلامملا

روميءزبنامداىلعنهني_ذلاهه٠٠/ددنوناقلا،لءه٠٠هيلوي/زومدنملميف،ايسيذودذاةيرومم-
ذ_ىد-٠ز.،١_>1اا<أر..>ني،-».هلا:•.•اء1ام.>!ةهئاةيقشنلاروميدن(ءاواي~ودذاةيرومم.-_يفةيقرشلا
.مثلاتدللابئانسورلادزعميبولديسلاواملاهو.<»فاراسيرديسلاةيسيذودنلاةهوكحلا

ءةهاعلاةيدمم.._نيئنلثلاوةيد1؟دلاةرودلابةماعلاةشقانملا.رفءايسذودنا~ثدء-و~مء
فرامدذلاهن٩دعايفة~رشلاروويتنالسلايل~انااممملام~>وددتميكلا_سثننا~اقذ
دراتث>اربوتااةعير.<::_ابزت___ذ1ان٨_~3اودر_سينفدذاةيروممم.؟»

هديلاقترتهقفتيامبوب~اا.
رار~وةه._تلامملاقاثي»ان~.لاتذوريدمل)ريرق..وفهق.-،ةيقرشلاروميتب~سرامدةفاذ.ءىلى

~هرارقول٥٥.ربهسيد/لولانونألنما)يفقمةملا)له_د(لهلعةهاملاةيس<بلا
(~تسم~~احب«اوءود٠ن.ربمسيد/~ولانونكنممو~ذخةملا)وو~د(وهوو
>~~~ا٦ل٠٠هيلوي/زوهةنهاليفايسينودذاةيروممم.-.يفه••امدناب

ءم٥م٠٠رمب~سيد/~ولانونآنملرفهء/هلرارق1اةماعلاةيدم.<_افاغتابقرم~ءم
تاأاعدا~«ساسا~ىةىونثلاروميدنأشبارارقةهاعلاةيدمم.~افمنتتل~_أيهناإ.~ود:الثبم.لات
ني~واء~اودنيم.ة٨ىءا~انه<زسيلءةلانادلبلا.رذعماممبتهدق-~ةن.ء_تاما~-اوةكدضم
~~،.ايدسيذودذاوةماعلاةي~هم.~~نميث.٩ثلاوةيدمتلاةرودلاذذمو.ةيق~ا~-ب~نيار_

ايمينودذايعددو.ري_.هملاويرق،يفهق_-~دغلابسراميةءةرثنلارودي_بدشناهادومرنااايقةوب

/زو~ةررشناقئمدط،نوثللاو_ل~اة~ا،نملازس-~ةيهسرلاقثاثنلا).د(
.قفرملاءد/٠7٦(هةقيثنلا-م٩٠ه٠٠>رمهتبس/لولياورع.:.سئا/ب٧•هيلوي

ءة.١-دلات١.،ا.-._اا،روهلث1امةي<اهااةرود_١ءةما~اتيء،نء_ةيسرلاقثاثولامو(
.موولمناتسل.بلا



~ذادلانوؤشلانمةيقرشلاروميدموئثد~ام~رنبب٠الوم٠وهيلوي/زومتنمومنماوابثعاهئا
فته_ارفةيةرشلاووميتنأشبةشقائمأار-.ا~شناايسيئودءلنكمي8أذ_د~ىد.ايسيثودشل
،~~~ةد.-تقلامملاثلفيثامب،يلود

ةلايسللةلامفلاةسرالانأبةددتملامملا~افتربلاتف_ا،ا٩لل~ربا/ناسينيفو_م)
رابكوةيقرنئلاروميدتمكاحر.٨فاامذي-،ل٥٥هسا،دسغا/~٧يفتفتوتدقميلقلا~ىةيلافتربلا

دوهيوقاعالاذك•ميلقلايفتوقووتلاةفيذملاثالءلانذسبهبسبميلقلاةردافهىلاهينواس
ة~افتوبلاةهوكحلالومهوبهسيد/~ولانون٩ذذمةيقرشلاروي،يفةيسينودذلاة~ولاتاوقلا

خ~~اىلع،تل.:ةنس~يفةيلافدبلاةهو~اتبألدقو>ميلئطلةلاعفلاةراذلاةسراممنع
ة~ا~اسرااهنطميلامنافةيترشلارومي،رذة~استاازامرتلا~اوح~اركهننهنآبماعلانيهلا

قاثيهنم)-«(مءةداملا~فتقوبميلقلاقذةيميل_تلاوةيءط،.-لاوةيلاصتقلا~ايوءل)نعتامول~
•~~~ةد-تملامملا

هوهةسل.بلا،هسفئع-.رملا)ر(

نمةيهسرتامو.~دو.«مددملار1٠ءو.٠<~3)ا~3(7و،،ك_33~75وء:اأ/3٦~73)ن(
~رولاهفملةيلاتلاعيورفلايفةدراولاةيفاضلاتامولوملا~دهتسادقذءةرادلابةمئاقلاةلودلا
.ةرونئنملاريراتتلانم



اسيكاوبا،رذةراتبت1اوةم-را.ذلاريزوءملاويلواابياايوينديسلاربنق!همدموياممرايارد_مو
نم..اتنو.رايأةيناعثتقرغتم،اا-ء_ىدنااةرايزمل`..ذر.كةيقوماااروميتمذاءهاوامويءةديىه1ا
ةي1.ذ>ادةاأسمر.٠ةيةر.اكاروديتة(أسءنأبل.اقااهتهوكة:-فقومديكأتدامأدقهناهلوقمبلاويلواديساا
•ةيس-ودنكاةموك-اار،ذ،

ة_اقمم،ذ،ادنليزوينة_-را،-ريزوءزيوبلاتنياربديسلارك.أءا.هنيامو،.دموياممرايارذو_مه
ة~>ههىوبهب•ابقتهتموكتمناوهيذة~-رلرءاو،هايم،نودنار.ذةيقر<٠٠كاروويت.هدناءةيف~

اد~زوينريذء.ء،رزيريب.ب.رث.رديس1اهدقريرت:٠باق.أر.كزيوبلانءديم<«انايبأ-<و.ةم:ات
،مزلرإذ5ام.،،•-،ديت~لاونيريبديس1اناكو•.~٧ا..:ار_مانذةلو..>دثمءاس،،ودنارثدل
ها~ودنا.،زلاامب>ءهوكثمهنذى_ة،بلا٠دمب.دلث٠́لاارازدق،اترلا....ذر:ركس-_اادذ1زوي،<وت...ام
«ءى::نمنكمت<دتنيريب«يم.<دبلانار٩،أدق.،اس.>_.دناهتهااسد-امم_:٠<كود.هانربنانممءر.اارولث.زم
وسهن:>را_زب.ثي.ءارثذلاديتنولا•ارء_ااناكمااناكى•هيلث٠تاريمثتاارز:ى_ل1-داوةاو.-1اريممل.:. ةرما٠ديم.،تت.تبيمل،نيريبديسلاريرقتر.ك.رواعلاتفوو....اسولاةقا.ء_ام،-ح_او(ا́´هيمام،~
ندملاردمب»ل.رم٠́_دم،ن:ةيسدينودنلاةموكسلاناودبيو؟ناكسلانمةس._ةيو.ثةبسن.~دو،،،نلي،_رذ
.>:رق.ااة_1اذ.رلعو

::،:دنبو،ةديى..لاايذي.:اوبابو،ايلازتم<اأارفس.هاق،ربمن:بس/،لوليار،ذو_م٠.٠
ءاد~وءنثيدا

اءسء،ودنا..ذءنابا-لاو،ةيكي_لاةدحت_اتايلولاومدنمااومادنليزوينوءرم>و،ةيبون-.اااءروكو
،ء~ود،م.اارتسلاريفسلا،رلم:س_ر٩موتديس1انء.لقنو•ما_أةث،؟.،:تقر_-٠ذساةيقر<٠اارومي٠،ةراءزب
،~:اغن:ههناومديلق.،:ا--ز،و،وا،ااتةدوت.»مرل؟ةم_:،.دت>و٠::،اهنا،نييسامولبدلاةءوس؟،هنث«باسلاب
•ةيترم<لاروميت:.ولاادميرسدودميسنهلانأ..

ردفةيةرم:كاروميتةلثسة..،٠:٠ةانم«_.هر..ذوءةماء_اةيسبللنين´́دثلاوتثلانلاةرودلارذو~مم
تارا~٠وءدتدت_ا.<ه::اقاثيمناهادؤمرثذلااءدف.ومديد.نمراا~ربلاتدكاءة~الاةن-الا
ةساذرن:كاروويتبتتاكهيرطم«ابت.ءء؟ذلارء.ايس1اور.وناقلار1الا~كؤتةلاسملارذةد~دلا.دملا
انبةروص_.لمعالدادمتسلا>لاف<ربلاتدمستو.ريعولاريرقتقت>1اقفوهريم.راديت_:ا<

ري_.~.»هةأ
.)~(ةيساسلاهينامكةيةر....:(اروميتبثد:رقدقحت<لثكيليبسىلام(وعنللةينىدلا_-ارالا



ة~رء٠:٠كاروويت_ذر~-٠:س:<!اأا_._اةي~>«اا_س_ودنات-داءا_تا،أةء:ةانولالط<-.:م.ذر_م«
نا~ةيقر...٠ك٠:ااروويتبتء٠ا٠.رارق._ايمسراسءودناةقفاووبوم٠،>وهيلو_مزووتنممم«ذت~_ادت
•)٢(اس~ود،ار-جا،::لاق_رلنث؟:ةتهدم-بعس
ءء<:~ا•و/ممرار.(اةما-_اةيعه~«اتفئا•مم٠ءمربس_دمم(.ؤانو،اكنههم-ذو_<٠•
ريم؟-اريزم:.ر.:ء:_:رصت_.اباتااريئ٠ءتيتثر.،ا1ارومي،بث_ا:ق.-ديدب..نمتدكاناهيذهبتهاتاممناك
ادممدتارارق،_د.ثنمةيمتس-1ات~ء٩اه٩•قتم_ااذ!وى«ومعه1ا.ليبسم.ذههاف5اأيعرم٠٠٠:و.لل:.ةتسلاو

.~ذ:.رؤولاد٠م/،.هوءهههب<:وربمس_.>ل،(و٦انو،اكنهه»:>نمؤملاء)م٠.~دممومو
/،..ارلانو__ا.~؟.٠«...ء٠•

ربمثوذمر،اثلان-ر..٠ئنم)و_.ذهلؤملامءمممرءووه<٠هبم~..،،-ل
هرارةو،دوهب»ربوس_د/،:.7انو،١5نم•)_ذخؤدلاإممه>وإب٠٠موق،لاسمتءرارقوءموهه
ة~٠«:،<كاة~-د1اانه:::،دم،.-._:ت.-.رو•هوه»،اير.ا/ناسديننه>٠ءر.ذزنرؤملا)دو،.٠ه(ممو
ةمسارلااسترودلام«<(ودت.م،ذقرىدناتررقو،ا.ا٠س٠:ناذ~مدي1لاروفة_اح_ا~،رامباو..نا
•́أةيقرم٠:٠كاروميتةلأسء́´نوندهولادنبلانس`:ثلاى

رووي<نابا«<أاى.!ادي_.>نمت،دكاو،رارت1ااذد<_.»ت_اوت١،1اام_:ذرن-.ايسي،ودنات_ر-.أو_>م
ةيترء٠:،ااروميءمو_:ءاا.-._اةء:ذانمناواس_ودنانهأزبت_لاأزبتتا،ةيترن::لا

،اوبقعري.«لهددتر-
.أ`(ددصلااذ.:>رفقاذيولاماكحل~́كا.-~وايس_نودنلةي1ذبهادلانوؤ،:<1ارذ

ءد~.«انلثا،مءهب<٠مربمسبد/~ىةيانموناكنموو_-ذنمؤ_اهو/ههرارث1اذا،ةنابقىو_م٠م
~1_و.بثر.ذلاروبن.اابسبنودنا.،فسابمسر٠<̀.ازنءلاهن،هوكهرازفابلازنساهبهراءةر.قو،-٠اوكببوردنا
.´٩́~>؟.«ببانبممءائاازيهن1٩مذرييذاولار.،.داساررممامأانفافارذ-ام..._ابئزنءادفأبلاننءء.:اأموكتتلا
ه~٠،«ب:ا،<،ذاابولس؟لهرركن_اأحبرمم_ا١-دن.-را~نمهربنبلهنهوكت،أاوجانآء٠اوكببدبسلارتفواو
~ر--.بااعانف>ودع.مسرلم:و،و_ذأدبذسناذدات.ومنانلعاامك•مباق٦ارتهدربءذابس.،ودنا
•هبلامم٠ذلاابلازنساوأنفر<:ااروبن

.اة~،ر.<٠انارووي٠>رنع.ةي.اودةيساردةت1:ءةنوب،كرذتدق٠،هوهموويام/رايانهم•ر-و_م٠م
ز5ر>ء<.ر.ه»نادلبو،ااثتربلانمنه.اه.>قلثوبرياءاش«بثم..،لا،ةيساردلاةقلح1ا_~رتو
رو<ةثاثولاوتاهولعملل.(ارباكراكليما

نا~،هااء«ا~وءةي:رء٠ك٠:ااروميدو،!ا-ذثتربلانسبةقادبي1اةا_ا
بزم.<>_(او_اءار_<-تأةيبث،»٠٠كاتثر-لاوء،قدبمارومرير>ثن:ةمست.<نأراآذوءنيتديتهوكث>ريكناتءا~ترب
ة~«زل<.لا..-.!٠_-••ءتدثام»دقء<در~:ءا-ءاثأو:نعم.:،•بيسنيربور«وتناسريرحتةكر-،وءرامء_اا

.مو_٠٠هتتاونفذ.ااءم)س،ل.؟1اءهممدت-تي-رلا)ر(

>ا.ا»٦ءنانن->أ-1ا،ااذس_هب1ا،٥~~ادلاثاس<1.--:،ههنثنرت-:-رملا)،.::إ



:.ا.-..اام>اتت_-ابتثو،٠هءمووياملرا«نم)<رذو_م)
ةيساردلاة.ا

لم7انعبرءءو،ةي.:رنالاروويت1ايس-ودناوش́،ن.دياحار.ةاةياافتربلا
.ةر.تةسرامم.ل؟اةتس٧ا•ريصولاريرق<•ههقحةسراممنم



بر-.ناكران،>دي؟ربمءءتنكولان<فءم..•ل~ا..٠الرث،ذ_ار.سينودن٦انملاونافدلارب.زوم>اقدتو_٠٠م
لوروكم،<.ساء،.٠٠ر-.ذة~لتامق_ءدن،تث-؟~؟٠»ةي_ولانوؤ.،:كاريزونء،،ااز:س:٠لا_،ة-سم1اتاوتاا
وممم:ت

نيمادلام«ااذلاونه٧ا.قتحتو́أم.اادنمةرادادو..-ونام.:دل́´:ا_..أ.ءنسدمونمييوكم،.؟ئيذ.اا
مسفشوبةيرومءدلانيميلاةدنذرء.:_اارىديتأانبانمةث´́.:ء-دا،٠ء٠.٠مرر»اس-امب٧•.ذو~•م<٠
ةيةر،.<:كاروميم:ليثذمتاةث.أ.،ئاارد١،:-::٠لا،.:اث«اواني.:ام6.ر_ء،دنودنلامنلولاباونلا<.ء-بمم،.:أ١.>_ذدا
•،~انراديم.لا.زارك<،هء٠>ميبمتبمم.لوايامذ.هةيبمء.:ك٠.ااةيراءاتسلاةيمدينودنلاةيمومت~ام..
:<٠ةرثث_ار.«٠اذا(م٥اه٦.<.ا-.رذميلقلاقبهلذنهمبيلق7ا•2اه~اناكء؟ذ_ا،و.ذوارار--ر،،>وه
~:ءاراديسلاراحم•تو•ربلوااباونلاس~هم.ذةيترء:كاروويتلا-_ار_:ثم>نيثد-ء)ه؟اعا
•ةيلارثويدلاةبب.<اكارومي:ةءبت،أاهزدحأ_:،وء»دف_ام،دنوثايرامم،ريمليغ.ديسلاموي_1ا.كاحك

ر~~-ر1:.ا~٥~ولاةيم>ايء.<كاةكر-_ارب٨نيلت_رفمتبت،ةوفوتولاتا.>ولموللاقذوو_-٠م
ءموم،مربمسيدملو~لانو«اكرذو.ايسينودنار،ذ.~_́<كر•افنلانهدلانا:نا~رم.:،_اةيقر،:كا
اتذوو.ةس<دينودنلأت:رة_ادضةيركس.ةي~ر.ذلتقدتءني~_وذس-.أرءوتا«لو.اوكينديم.لاناركف
ءنيليتديرفسثربثاءموذيرافراكم.تراودوينولءاديسلاناف،وم٦.«ليربامناس_مذر،٠:-ريرقتل
ر٠ر.ذه~لاو-ملتةدقنوكياعبر

ء؟́:~-ذرمتتدنةونيرافراكديس_اناكا:او.٥٠هد٥وياربف/•٨.اب،٠:٠
د~لاوءنمسمانديس_اامك<ميلتلارا>ذادنلت_رذ_ناسلاحلامزاميثز1انوكينارتتبرملانهناف

ويرمحتاةيرونلا_ااذملاأنا_<٠ا:ا.ةيلاء.رب1اتفاع_ااتنافأ،مم٠٠مهينويمناريزحموو~؟•
نث<تا.و1..:.ء..و.لهناري.•ميءلال(.ةتساوذبتتة.ءذعلا٠ن؟>ناركذو.لا_.رباارذر~
•اء._٩ءذناوارشهانرب



ءنميلي>ءزفىررافمدضةريبكلاةيمو-.دمملاتايلمىلانمددعبقعو،ممممةنس١ساوأرف_ء•
تاوقلانآتر6ذىرنأرداى>نأديب•ةيقرثنلاروهبترئاديث<.أنملاوملسلانأايسبنودنأتىدا
•)ل(هنرعوميلقلالوليفنيروافملادببنابرحرنوتلازتلةيسدينودنلا

نميليت-رفردادمنمدرت.لءءوممنمر،اثلا>،ذءكال٨.ذرذو_ءم
ة~اح1انعريراقتةيأ

،سد~انرفهيخروفوكيرلأديسلاناركذ،موممربس_د٠لولانونا5لثاوأرذو•ةيركس-.كا
.ديم،1اناكو•ةيقشنلاروميت-ذة_ء_،ودنلاتاوقلاىديأرذايسأعقودقءنميليتديرفرذم٨ءلاريزو
نماهعيذيمتلاةيعاذلاتارشنلاتناكو•ر؟راذلاملا~اىلانميليتءرفتى_هوهسدنانوذ
ازجاوةدحت-اءلاىلااسثبنبليتيرفرا~أديم_مئايلاوتسارذلةتدتةيقرثلاروميتل.ذاد
~تسموءوكيلا́´ةلجمهترئننريرقترذأاجاملاقبلو•ملاىلانمرثرخأ

دقنمو..وو_املرايأرف
و~.سدنانوفديسااىمناوينلاتق_أ

ةرا~أسلانأديب•مومور_ربامناس-،،كنبسلارذ
ة~احىااهتدقنوءمءموهينويمناريرحنمميفهتردصأناسرذتر5ذاويبناكفةيسينودنلا
ه~وقةرافسلاهيلاتمبسنو،ةيقشنلاروميتر´ايف~ارمتؤهدتثعسدنانرذديسلانأءةيبلارتسلا

~اج(اءرب1وع.دقهنأوهضرمنمامامترفشدقهنأرمتؤولاكلذر
•́أ_ءىولاهتدوج.قوفت

ء)هل.:ىأ)مةرقفاارظسأ(لاتقلاأانثأريوتا_ولديسلاةافوبقعو،٠د٠ءمةنسةياهممف._هء
ءماماعبراحم٠ه•نعلقينيليتءوفأاضفأددعنأباءدأاعدايسينودناةيركسءردادمهىلابسن
•لابج1ارفرارمتسابنورافمعوح~ااةثيسمهتمبلان

زمياتايسينودناىف́´ةفسه-تبمن،موموليربامناسدينيفو_هه
نممو.<:ةردامهلا~

لتقنألوقةثاسملاةيسينودنلاتاوقلادثاقبثانءومودوسىلاويملاىلاممم،ليربامناس
نيدردتءا.ااثننأاساوةقلذملاىلانملاةداعابةويبكةعوس«ايجسااىلا~ىدأدقوتابولديسلا
•~ايلعفأاسا

نوؤمن:لا́أعنوجملمممءليربا/ناس_رذأعأءتيقرئنلاروويترفةلاح1انعريرقت1اقفوو_مع
عمل٠ةلارذةيلبجلاقلانملارفروصثمنبليت_وثده-ىنافء)~(ررل)وتسلاناملربلارذةيبدرا.ذلا
ركفو>́ذيقرء.لاةثلذملاويلسولاةقطذملارذنيعالةوأعاا٠ةيفوميلقلانميبرغلا_يبونبلا
نمءتا»نم-بم،<دثنآركذامك•اورساوأاولتقدقزعيليت-رف-نييركسءلاأامعرلاأفكأنماددبنأ

•وتا،واديسلاتومدثءتحلستسادتنميليتءرفدوذج

•هموهلتارقف_ا،هسفذعيرملا)زم(

•ةيناعلرمبلاةبتكلا•ةيقس٠:كاروميترفةنم،ارلاةلاملانحتا-دح~•~ا~ساناملرب)س(
•ممم)ليربا/ناسيننمه



ة~شكاروميتفةيسينودنلاتاوقلاددعررخأردادمهتردت،ه•مءو_اممرايا~و_مو
دتاراغلعاوتاس_ودنانأتعداوءه•.•.ومو•••نيمحمارتياب

وكذامك•ةيوثبلاا
نيروافملاحافكناه•مموياممرايايفادناوليفدقعرف-دمومتؤ،يفنيليت-رنمسا.ثدحت.

•مبلقلانمةث<املارذموبرلاو-ىلعرل٠يسمتادمنادبنعيليت_رفأاءدادي~.نمدكأورمتسس

مم
ة~رشلاروميتنعة~ودلاةساردلاةت~ااىلااسثتبةلاسريىل.اتسارفحىكذو~

لتاقتت_ازاماساوقنافنميليتءوف-تقحلرتلاتاسكنلانممغولاىلعهنأء)ه٨ءأ)مةرقف1ارظ_أ(
قطانملانمأازهأويلسولاةيلاومثلاقطانعلايفنيليت_وفتاوتقلتاقتى•هغرعوميلقلالولرف
ذافذلاةيسينودنلاتاوق_اىلعرءستس_ى•قباس_ايفادلناكاومرفمعأتادحو.ىكسولاةيبونجلا
~نأةيسسنودنلاتاوةللنكميلو>نيليت_رفةركديستحتعقتيتلاةررحملاقلانملا«نعميلا
يليد́´لوحةمعاخءقرل_اض_بب

بدمفوضعوعوءىارفنميكديسلامدقو•لفاوقرذلاءأ
ةرتتسملاةمواقملانممذرلايلعهناهلوقهنع.لقنثيهكلفنعاففذمايأرءيلارتسلاناملربلا
•تف-ا~أودبينيليتءرفةمواقمنافنعييسسودنلابقحلترةلارثاسحلاو

ة~امتجلاوةيدادمتة٦الاو-لا_و

~بم٠لوليايفا~أىدب́هيث7ءةيمنتةط-ذذيفنتنعةديدجتامولممةيأرفوتتل_مم
ىلعةكذلاذيفذتومزيناكو))(ةيسينودنلاةرل٠٠يسلاتحتة~اولاةيقرسلاروميتةقلذمبفمومه
ميعى_ا~_رمو،)ووهدمسراممراذاقلا»موبمتبمللوليا(يمعت_اةلحرم>لحارمنلث
•)موموموومم(رارقتس٧١ةلث.ومو؟)ومممسراممراذلىلاموممليوبا٠ناسين(

ىنكرميفارم::اقيرفأاءءامتهناةيس-ودنلاةذاحصلاتركذءممم)ليربامناس_رفو_مم
لحارمللةلثامملحارمىلىميلقلا~ءاتراكتبرذةلودلاح٨ىا́ءرازولعماتء́ةيترمنئلارووي،ةستنل
عيمبتءىلولاميعدت1اويمت_اةلحرميفح~تسو•اقباساسنعنلعأزكاةل~ارذةموسوملا
ةيساسلالكايهلاىلاةفاضلابءروسجلاوقرط_اكلنرفامبءةبول~اةيساسلالكايهلاقفارم
نيليت_وذاهيلعرطستتلاقطانملانممكرايمدىلانودومينيذ1انويىرقلاىتليسو•ةيعارئلا
ميلاقلاقلاةنراقملءهف_لت~ىنيوتىلعميلقلاةدعاسهةيناثلاةلحرملافدهتستو.ةعانةياعو
نويلمهوروةبارق(ةيبورنويلبممر)هعومتببمامىمع-،هتافردممللاقفوو•́´ىرخلاةيسينودنلا
•ووم،ل٨-بذةيقرشلاروميترذةيمنتلاعيراشمل)ةدمت_اتاءلولاتارلودنمرلود

للمقرقحلملا،نموثلثثلاوةثلاثلاةرودلا،ةمادملاة~هبللةيمسدلاقمثاثولا)ع(
•و•_م/تمارقف_اءقفرملامرشاعلاىلدمذااء)م1/هر/2رك/٩وو~((



رمك:ءأ(ه.هدمبمتدبسملوليارب´رب_دىلانمييسامولبدلانمةعومجمادهبتماقةرا-زبثء_ء•
:وثف1ا

:ويب5دادءأتافةيناسناةلكم<هدث>و،هنالاقةيوملالومجماوينمنأركذ)ه٨ءأمهءا
ر_:ا

ول_ليناكميفةيدا،؟تة٦اةيمنت1اعيجشتةلكء::ءءلوالارثدملاىلعءزربتسهنأوءة-رننكاروءديت
تيرقرر.وءوكيسكميرىلاادترا-زنعاريرقتةعومجملاقفاريفحصم>دقو•ءساساقفارهةءانم~تح
ءبرلاببس_مهرا_دنماوحزنى-ء:،ه)ه...نميل٠وتداس~ءرليدنمبونثب_اىلاعقت
ممهعناتس-نيثثبللالاوثأةيافللمدت_ا~دقواوداعنمييسامولبدلانافبذحع_ااذ~ريرقت_اقفوو
.نميث__:1اكثلؤاةبم-أةيناسناةدع.اسهميدقتتايناكمافاثكتسلةيلحملاتمل٠س_اباروفاولع،ا
رفمسنيا٠وتةداىاب.اولاواخئنلاددعةيسينودنلاةذاحى1ارئار-ؤمرم.ذريرقتردقو_)•
ا~دنعءوءمهربمس-دملولانوناكذنمهنأديب.ر؟ذث<ء•ء...أاهزبميلقلاأابهرأىت_٠:
تالكسلاحوسن:مل،روسينودنلارزفلابقمميلقلاةردافمىلاةيلودلارمحلابيلعكاةنجلترافا
.رثرخلاةيلىدلاتامل.ذملاتادعاسمتدنفروةدو~ابةنج_ةيسءىد٠_ا

ةدمتهاامملاىد1ايسدودن٦ةثادلاةثببلاتنلع.أءو•ومربمفونمينانلانيرئننرفو~وم
هرارىئمافظوهه•لسويسهنأمونمدعغ٨برذ

ةد~اسهللةيقرم:كاروويتىلاةيسينودنلاةيلغادلاا
ء~اد1اءذثبلانتمردممرنآينحسغادركذو•ةيمبلقلاةرادلايف.اهنوه_ذتقؤهىعتئتس_اوحرذ
~ما~لااذدملثاوأبذاوأةتءد.اسردموم•نأمومءهينو_/نارييئحنممرذاس~ودنل
اقفوو>سردعء••١_ددثزيبابلاشاد،_لا.~لاسرادمرينيلجسملالافا٠لامبلعت_ادسسودنأ
روبفر.بمينودن٧اميلس(اربندانربذيفنت_نير.ذحآسردمه••مرليس،ةيقرشلاروميتمكاتتتاريدتتا
•ةيترئنملاروويت



ة~اسملاىةساذلاأنب1ارظ>_فدأ

مب١نم٠ورذةدوتءولا٠٠ه٠امتسمبرذقرالبلب.ةلأسمفةعاخلاةنجللاترل٠،_٠
،>وامو،ول٠دسهأ

´ةعادلاةمجللاتذ:أو_)
ة~1اتارارق.»كحأ،دنبلااذممذا-رلن،ىدل،اهرابءار

بمس_دملولانوناكنه٠مر.ذخؤولام.٠مممررقملاىاخ-وب<كلفرذامب>ةلمداتافةمامدا
ن٦ءاذينلنأ-:_هسن،روكذملان_راتداردرداصلا)ممممرارق1اوقراللبجةلأسمنأ_٠_٠ومم
رارقلا~٠)ةؤنندا_ذةما~اةيموجلاتجردقو•ةرعتسملابوعمكاونادلبللللقتسلا-_
)٠م~د(ءو٠)رارتلاذينللةبسانملالماسولاسامتداةلماوم~ةعاملاةنجللانم،م)م)م
تا~اتتاعمو.•..ة_اهمايقلاوامللقتسادعبلنتملرتلاميلاتلاعيم.رذاماتوايروئاذينل
ا~مترودفتاءداةيعمبداىلا:لفنمريؤنتميدقتورامتسلارهإا_نمىقبتامةلارلةددمم
.أنينلنلاوةسارلا

ا~دعألمعةقرو،دنبلااذ~راا_ربن،أانئأرذ،اأع1ولاة~المابورعمنا5و~-
.ميلتلا،ةتد~اتارو1-دانمتامولءهنممتت)لسندااذمللولاقفوملارلن٠_أ(ةماملاةماملا
نم>.رذةخرؤمةلاسرةمللا.ىلمافورعمناكامك

.»~.لانيملالاتسبوم٠،مءىملفأمبآ
.<لسندااذ~يائلاقنوملارا-أ(ةدحتملامملاردلاينابسلءادلالئمملانم

س~راسحايتقا~أانبوءموممسلسغأمب٧نمممرفةدوةدملاممهمءسلجلارذو_ء
ردفدنبلااذء<ةساردلعاوتنأ،ىخاتمانودةصاخلاةنجللاتررق،).«/م.و.وهوره؟<م.ووىو(

ارتر.درءةماسلاةيع~اااديلاا_ردصتدقددصلااذع«ذتاسجو.ةيأةاعارمعمةلبقملااترود
ق~ا:وااةااها.ءدنبلااذبينة~وهاارظكطيمدست،ا_هررقملنذأتنأوءنميث٨دثلاوةعمالا
•ةرم:،ابمةيعنمعبلاىلاعمغوملا.ةلصلاتاف



ذغلولاقفرملا

٠٠٠٠>»>٠••»،».•••»>••••••••••نذتامر:وم~•
ةيمايسلاتاروطتلا

•••••••••ه•••••••••ةماهلأةي_ةمجلأهتذذتأىذلأأأرعبلأ_٧

•••••••••ه••••••••••ه•ء••ه•ء•ةيداصتقلالاودتتلا_و

هه>»>•هء-هه••»•••>•هه•ةيميلعتتلاوةيعامتجلالاوتدلا~و



ة_~اعتاموا~_م ~________

اسئ~ه́)للولدلتتولامنئ~ء٥´لرغرعلت.<ىلع-د،تتيدفةريز.-هبشوهقثرال-~-ء_ل
ىم،ارسيبلاأانيمعقيو•تئربهياملصيىذلااينابملر.ر.دلايبون.-دلا~امملانمأب.دن_.دثمتو
ارتموكم~)دءءرلعايقيرفاحثدو،بر-لاةيئ،ائنمجل.هلارب٠ةارتو~لل~رلدينبملا
قرالد~-ةيلطهلاة>ام-اوهقسنلايفل-«تملأرسلاريةيوبون.دلاةيء-ائنمقياضملاوبع
هةومرمتاتموثهرليه

ةسسرلادادمتلاماقرايلياميفوءل،٠م)يفقر1طء__.يفنأ)ء1دادهترئاىر.-أ_)
مءممةيامنيفةيمءولاتاريدقتلاو

ومبملا
ردا~اوقرالد~ز9رمديدتتبىحافلارملارذتتمبنرال-~-ناكسل~~ئشنأو_ء
ه~__.تملايفهمماديقملاىمخشلاهنأبرثراط~ءرلأيتنملانئهاوولافرعدق.•م،.مميف
نسه>~قثراط~يفاهز1رموخئنلانولينال.:سلايفديقللء-،شرلاتلعؤلانمو
أموموهينو.لناريز_.

كلنلبققراللبجيفدلورحفشلبلا~داننمر~ء.هبلاهبسنري_ريو
تماقنماميملءىرخاتلحؤممميفرفاوتتني،ذلارمنالث،لا~بمدتلم،ثن.اتنضوامك•زف.راتلا
هةقيثوتاقلعثرال:~..نيبو.»نيب

اممتفلباتامولعدموةرودشنهريراقتنمةدمتسةقرولاءفداونمضتتنكاتامول~ا)أ(
أم.5•.

ممةداملاىضتقمبماهلانعيملاردلاةيلامشلاادنلويارمىمظثلااينا.إديربلاهدءتملاتتلمملاا
دقو•ةددنتملامم8١قئانيمنم)•(

ر~ولاللولانيرشتنممممويتامولعملا٠ذ.ذ~ذلبا~
•م،مممبمسيدملولانونا5نمءم••ةيء~هاةنسلابئل.تتيد.٠<،مم



رو~دنمختملاياوتشلامو_رملاةجابيدناركذياممو)~(ايرامموهمروتمدلازام~ع
نأنلعتمءهء٠ماهلقراطلبج

ةموك-ناوةل7اتبلاةبثداصلةلقتسملاتاكتمملانمز-رثرااذلمبه´
أ.قرا.اه>ا.-..،.ءش،اتدإأدن:ابت_لب

م«اهابت´_1-_ةا-،~..ااتا.)تمهاانماازي.وةب_<قر١.٨لب.بن
ة~.~٨.:ااتب_-ادع،»5-ناا.ه؟،ن.ها-أاا،ذ::>«_:درد.-<مزأراا.،ء٠:اذربغ.~!ءر.ا.ر_زمها.بم:.
ندتابفردضمىوذاةلودةدايء<ىلاا_اضتقم.قر1٨،~..بعشلوؤيتابيتوتىأادبأذذتتن1
•أأةيلارةميدةق،رطبوةير~اممنعبرهملا

ا~هاوذعلهنم~اأتيديتويباينسلجم~ان.؟نوكينارلعم٥٠و•روتمدىعن،و_ه
تاباثتناىوجتو•امريبم٠٠ذ،مطتبنيوفعامرفعو.ةيمنتلاوةيلاملاريزووماهلابئانلامضيوءسيئرو
•تاون،-_رأكةرميباين1اسلجملا

ن~لاىةيبراخلانووأشلاوعافد1انعلوؤ~وهوممكا.دلابةطانمةيذيفنتلاةئدسلاو_ه
•ةيلخاد1الئاسملانمض~ند،اددنأبةتارمفر-دملاريغلئاسملاعيم._ويلفادلا

س~بملاأاضعانميبنمءراتخيىذا)ملا--«اهن،تيأارزوسيئرنمأارزولاسلتبمفلأتيو~م
أاضعانميبتثلانمردقربكابرفظللةيلءاهرعيغنمرثطاهناىريىفلاوخثنلاءنيبتنتنملايباين1ا
.>__~دنيهيأارزولانمةينامثنعديزءلوةهبرأ~نعلقيلامسلتدملامضيو•نيبختنملاسلجملا
منميبنمءلارزواانميئرحمرواثنتلاباضيامكا--أ

أارزولاسلجمو•نيبختنملايباينااسلبملاأاضعا~
نعيباينااسلبملاماماةيعامجةيلىؤسملوؤ~

•أاررولانمىاامتيلوؤس~ستية1أسمىا~

ر~زووماعلابلانلاوءة~أدئاقبئانو،مكا~اءبكاننمقراطبت،سلجمف1أتيو_م
~~مرفوفيناملاتللروتبينيرهاأارزوةهبرا́أوأارزوااسيئرىلاافاضلابءةيمنتلاوةيلاملا
ة_~ملاوهقراط~.سلبمو•~٩ارزو1اسيثر-هروائنتلادهبن<أشلااذ؟رذرضاحلاتقو1ا
يت~اتاطلسلاةءرامموتامايسلاعضودنعتيدا.هلا~او-لايفمها~اادحريشتسيتلاةيسيئرلا
•روتمدلااحاياهلويم

ة_~اةاضقنمفاقو،ايلهلاةمكمملايفةاضقريبكنمةيئاضقلاةطلسلانوكتتورو
نب_~_اداوملادتاهبايفيفءداعز~1ايمذاقلثمل~.ءرلصلاةمكحمنمىفاتوةيئادتبلا

ةهبارلاةرودلا،ةماهلاةيعمبللةيمسرلاقثاثولا•رظنا~٠افتلاىلععلطلل)ب(
،ر~سعىداحلا~اءثلاث1ا~اء)ءأ~7673~4ءه.7(ء)مهرقطلا،نورشهلاو
ء)ء_لتارقفلا،قفرملا



يففانكتماةمكءه~ان؟نوكتنأىلعروتمدلاشنيى>زنل..هلاردغاتتفيل٠واو1هننثنممنييل~ا
ةكلولاءهل؟~́́داضق1اةن.بللاونرملد~هيفايل.لاآمنههدلايبردي؟،رةملمتهامف<...نثر1ا٠~
و_~~~أانب،فانثد»ادافق.،~انئتملاةمل>ه~<ديئرى،ىامذنهنلاريبكمكا-تلاني-_و•ز:>ا-~ا
ةللسلابثلونموكلان.ؤ،وةمه.راءدلانوؤشللةل.دلاريز.،زير.ا٠ذنعر<ا~:هتجاتلاةبء.ام؟ئمتامدل_>ت
ومببسبوأم،فئاظوأابعأبىفومناانعم-زبعببسنبلامببيانمنمألؤه~ز.هئيل.،ةدنتلا
ىا_~اسل.بملابةيئاغق1اة٠.بللا،روشمىلعأانبلاتلاء:لاهذ«:ديفمملزءنوليلى،ائلوس1ا
ءل٨بلاةبثها_٠٠ك

م_~دقتءةنبللارديثرممئيبئمأاصعأهممفنمةئوذملاءةماءدلاةمدذلاهئثدلىلوتتو_٠،.
•مء~دأدومءلرءوييموههلانعيئل،رملانعيي،-دتمقلعتياميئمكا~اىلاةروشماا

ةكلمملايئ~وئموكلانوؤسوهي.>راثلانوؤشللألودلارير.ايل~لا~اظ،و1ايفنبتتلاىلوتيو_مم
ءةيمئدتلاوأبلاملاريرىوءما~اشائلاوءمكاممل~اشانم.هنو،سثر1انويذشئتلانوفظوملا.•ءد_؟تملا
ر__-د••ار>ر-.أئو،.-!..تاارين<ءر،ةماى_اا،(ادش~؟́اريد»،تيء-1اوةي..٨.ا:تامد:1ار_دهو،ةراف(́اري:.و
.ةئيد>_ااأا-رم)رومد،..ء.«اه،ه.ا:را.كهق.ءة.٨ر_-.كا<زنو:ء«ءءا.د،-.لا•اه..1:ر<لم~اريدهوت:.ا،هاا

م•/وردلال،،٩٧نمةرتفلاىفة~اتلاتاروي٠٠تلا _~~__~___~_._~_~_~~_
لعةدايسلاددتملاةكلمملارنذمت)ملله(تشيرترا~لدر،ها>هناةدتمتملاةكلمملادكو٩ت~مم
و٥)٥لذنم.•دبلاىلاقرال؟لب»

يعدتىذااقثرال-<~-ةداتتملفنكمةلمهنشتاينابسا~
.بتيلأق__ءا

•ار~ارانما~

دةبرملووويفو~مم
زتسنلعاماك.-أنادكؤيأارآقثفاو،ر٠ذةصباذلاةنبللاتدمتعانا~

م)مه_د(مهموةماتلاةيتعمبلاراوقيفدراوااءةرمدتتسملابوهشلاونادلبلل~لقتملا
تدبأء)ل~قرالتد~-ميلقاىلعامامتقبلةن،ءلء٠٦هرعيمسيد/~ولانوناكنممءيفتؤلا
تد~.•قراطلي-ةلأمهلو.؟.ةدحتملاةكلمملا-هةحوتفمتامذواقم~دبل1هداد.تتمااينابما
٩يفنيدلبلايلثممنمبيبتاعامتتاةدع ة~ا~ةئةقءمدوليفوهةبيتنرلا~،-دم-اء٠٠
لا~~بم1اةينليسيبلاتايثال.لاروبعرلعايناب>ا١،رتفرئ:رةلاإوتللة-بيتنتاثدات،دلاةدتتملا
»نايم،لاىو.بلا

أا~تفتماأارباتررقامناةدتمتملاةكلمملاتنلعأءل٠٥٥هينويلناريزهنم<ميفو_٠و

ها~3اواةينابملاءدايسلارلالاقتنلاديريناكافاطريرقترااقرمييلبي.بعئنهيفرءدي

)ل.لاأزدببلا(ممقرقثفرمل)ءتاقفرملامةرشعاع_اثلاةرزدلامهسفنرء.رملا)ربت(
•ء•٠<ةرقفلاءرشا~اسغلاء)ذ/ى8هه/هءءرو(

~ىى~



مماد٦/بمتبمملرليانمم•مفو•ةدمتتملاةكلملابءتليررلع
~
هتوببشرال٠~-.بسشردلدا

ىلعء~هبولاهتاء<،ؤمىلعلاتبلاوءةدتتملاةلمملابءتلم>ىلعةاتبلامةببكليبلغأبءاديؤه ~
~سملابةدتتملالكلمملاظفتنتنا

م،زممررثوءةرادلابةم٠ات1اةأود1ااممفمهبوبا~مبة..٠رنملاتايلور؟
دبديد؟>روتم«ءئايمتمعيذر

~
ء)ه_ءااد_٤تارتفلا~ذن١(م(ومو،ام/رايانم)هيفهذاغنا

٥كهينوي/زاريزت.نم٠٠ميفو_او ن~لءيفز،قرل::رلب_-.ءه١،هدودت.اينابماتمتاغ~،(٦
هينوي/ناريز_ت

~
انيردثتايفوهقر_دلب.»نءايبمء-دلانببتارابتلاةمد_تفقرا

~
مر~وتلا/~قل

تستمل-ممسيثرلاربلاوزتراما٠٠~.-نيبةي<نمبلاوةيفتارعلاتلاءهبتلااينابماتد_ا-ة
~
>ذ__~٠دائما

هاأمههليبمسيد/~.لانرذاكيفلات8اصتلا

رمنأشبةتتملاةكلمملاواينابم.انيبةددمرريف.ةيممرتمامئنتانمىر-دتمملمماعذنمو_مو
ز(~

•لبتتمولايفميلقلا

غموبمارتمموفهقاعامم~-اتدقعءم)ممر،راممراذارمنهمبمفونميناثلانيرشتيفو_مم
نورشللةلودلآريز.~اذتترن١5ىذااءنيواديفيدروتكد1انيبقرالد~دبة1أسنأشبنديراب.
ن.ش__~اريزوىرمناايمرواونيا_ءرامد،ءدلاوءدد-دتملاةكطولابثلونهوكلانوؤث.ةي.-را.ذلا
ءقرا~_ا٠>~-أارزوسيثرءنم.ت.أاوشو-يسلاتاعامت-دلايف~رتشاى•اينابملةيهب.راذلا
•ءدثتملاةكلمملادفويفنيوفءاممفي-وبءةنرا_ولاميعزءسارعبز5ا»ميرومديمملاو

ة~اعةقرفأثلثأاشناىلعل٠ء!لسراممرا.ذانملهيفقثفتاءرهميرابعامت.ايف._مم
ا__سنابمانبةير~اتلم-1اوكلمللاىتيكلسلاتلاءدلايم.زتةلأسثملامسةماردل
م._~مهفثا.ظواودقفنيذاانيينابملالامهلليءامت.لانامضلاتاقاقتتمارفدوقرال،لب_هبى
•م(٠٠ويفد.دتلاتتلغأامنيمميلقلا

مزوم،نمممومميفةكتش1اةينابملا_تيزهيلتلا~_~اةترفللولاعامتجلادتعو_مء
ةد_~تملاةكلمملادفور،أرو•ندنايفثلوذموكلانورأشوةي.راذلانورأشلاةراز.يفم،ممهيلوي
ىف~دفواامس٠•ءثلونموكلانوؤشوتي.راخلان.إشلاةراز.~ودعاسمءنو،اغرفنو،اديماا
.>ا~_تلاريدملاءرءايلاوينو)دناديمااينابملادف.اان-أر.»را.ا،~.>يننلوؤءولارابك
ميفاثثت،«_.الهبتمستاتاعامت-..!انأبريراقتلاتدافأو•ت<.راذلانوؤشلاةرازوبةيبزرولانورشلل
ءب__ا..دلانمةث..رله1اأار٦اةساردىلعتفتانبذانبلانملاكناوءةأانبتناكتاثداتملاناو
>رذلا
ربمم.دملو.اانوناكنم٠ءىلال)نهةرتفلايفةلما<-ااترفللر٠اثلاءا.٠٠-»ادقعو_ء.
•ا_~ابماىدرالل.هنعيبةيفتاملاتلمكايسثتةشقانذترب،هنام،لعوءديردمينمءمم



ريراقتلاتدافاو•نيدلبلانعيبةير~اتلم1ابةقلعتملات1هرتقملارءردتتلازاماينابماناركذو
تا~سا~عسذدتتللذيتلاءةينابسلاةم~ؤتتسلارتبلاةلأسمددمث.مدقتلارفهبزارهاب
نا~كمادهمحبوءد.دنملاتلغلةجيتنل٠ء٦ورذمهمغثالذوازدقفنيذاانيينابم<لالامهلل
•زفديوهتلارفذبةدستملاةكلمملامايت

ا~رىاديملاونيواروكدلايبل«)لاولايفرخاعطتت.اهقةيناع.زولانمناكو_)ل
ل~.هيد<ناكافاامرضا~اتذو1ايف~ورهملاريفنمى،دقةيملعامتجلاافدناديب•ىيفا
>٠داثهنادعووا

،افاه/اميلوي/زوهتنمليف~)م
~
بز_~تلامايت،ةضراهملاميعز،ساريبز~اديسلانلعا

•فدمبءينملعيربلاقرال.د~يل؟ارةميدلا
امدرابتمابوءممتابفرلاقفوءةينالهيريلاةيامولاتم-هنأكم<وقر1٨ويلقاىلمأاةبلا

نامسفنيلنانايك
ةيفاثثلاوةيدامتقلاوةيعامتجلاوةيسايسلاةيورللةي-دارقميدلاةيمنتلارلامرعسلا)ب(

شراطلبجبتشل
ا_دددتمييتلاةقيرلهلابقر1ادلبببمشلىروتمدلامدقتلاقيقثتىلاررهسلا)ج(

رف~نآنمبز~ا
تابوتسم~د~قرالدلب.يفةيافكلاوأاخرلانمماعىوتمسقيقتتردلايهسلا)د(

؟هيلع،اذافحلا.،ككةدتتملاةكلمملايفاشيهملا

مه~أ)«قر1٨~ببةيبورولابوسثنلاوتاس،ؤملا<..ذارتعاةداب.رلايعسلا)د(
>ةعورشملاممينامأومرقوقتو

ة~هباروقرملد~يف~تلابزت»محنارذ~نايسايسنابزدقراط~.يفدببويو_مم
ة~~ابز.ءقثرا_-~دلةيلارقميدلاةكر~او؟ا.شو.ريسلاةماع.دب،ةيندملاقوة~ابىفورنلا
>وناسو.•جديم1ا

_مو
م~ولانو_~اكنممءىفنمؤملا)•ل/هء١_هررقميفءاملعةماهلاةيعمجلاتط1-ا~

~-ةلأسمنأشبةدهتملاةكلمملاواينابسايتموكشنعبتميرت.امتلاتاثدادملابءم٥م٠يبممميد
د_~هنأبوءتلابملانمددعةماردلتثشنادق2رتشمةلماعةقرذانأباملعتإداتاامك•قراط



امب»ندتدتملاتنلمملاواينابمانعيبلبقتملايفتاقا.دلارو)ذتةشقانمن>أشبشافتاىلاسوتلام،
ن_~،أنأ،أ.انود،انلم،نارىنعيتموكتلااتل~ةماتلاةيعمتب~أتثحو•قرائ>~دب~هتي
أدبلا

ن___~٠و.رذةما~لااي،هتب»ا٠،دمتعاىذااأنارلاتفاوتىهنيفةنا-ذوتملاتاض.افملايف
٠اهمبمسيد/لولانوناك .__~ذيفقرال٠،~-دنلشم1م.اد~~دردلالو،-ولاد،.هقب،~~~٠٠
•فد-دتملامملا،.اثيمقر1اقفو.حوفوولااذ،:~...اماهلاةيومبلانعةرداصلاتارارق1ا

رر__~ان،-لاجاتنلارثتثيو•ىرذاةيهيبلذدراومىاوأةيعارزدراومقرالد~بلتسيل~)و
~_ر»>ت:ةيندتملاهايملاىنريبلاةثبع،يف~-دتيتلاة~.-ا~انهلاتاعورشملانمددعلع
.ذاهيتلامتتمايءلااما•~ولام.اقملايفيلتدلأ~٧_بتملارنرفءمو~ابيلتتونمبلاوغبتلا
اد١•.اا٠وب.»اب_دقفءميلةلايفاوونتاعان>ااعسانمامدنام•مهيفتدافآدقريراقتلا

ة_~سن.نايسلاددع.ا:دب~دذاءنذسا~ترذهد.لبىذااىىتسملانعيتيلاتلانميتن~ايف
•!ممء٠ماعرذةثاملايفلمةبسنب.شل٥لهيفةثاملايف)مرء

د.زةللأانيمكهتنيئ:وررلاةفادفلابءةباومبلانفسل١ةيذ~ةوتتأفرمهنأبقثراكدبجومتشي_وو
نا~_~~سلاك7دتملدروت،اميفءاعه-وبويي-اغبلا~ةهرحرصحن،و•هايملاونشلاودوتول!ء
ا~~١•ءأاتنلار._مش~٨-،يفةمافءنغسلاهيلاىوأتأانيمكقراط~دجمدفتسياماريثكو
•ديفةيبئ:لاةمدذلاةأافكوةعرسبر.~مشم

ءة~_~ر1هب.تلاننملاو،رل~انيمكهتامد.:•يليام٩انيملااممدقيمتلاتامدذلالمشتو_مم
ةينملةيربلاليرحبلل٩انيمك٢و

ىنر«تكومةري_.بلابتارم1اودم<نلأان~و،نيرفاسمللةئةتممكوء́أ
ن~~~_و•نفس1ارلذثتامد.::ن،امئانبونغسلانلمي١تفارمتامدفنعلضفءتوفيلاو،نل
_~~١٠٠>اةتةا.ةنأيجيتارتملاهتثومىونتةيوذاثرغارغايفتباثو~رطأانيملام١دذتمابابما
ت~~~رتنييارنثنم_ديئرنايرشقثرال.<».قيمغمف-ةيملاتلاةيرحبلاتلعاوملاقثراهلةيسيئر

م١~~رفاومابورواوءنميتيك.رمل١•ءدوسلارتبلاةنقئحذموءلددوتلارحبلانيبىوتبلالقن1١
هايلارتساو،ىصتل١قرشلاىءدنملاو



ءتاي.ا~اب~اماظن~افدأبقراط~مددختيتلاىرتبلاتنلا٠ذاثرشمايقىدأدقو_مم
ة__~مامسعيسوتنارتقاىلاءهفكو-قلعتايوا~ا-،رفتلةيلا~اةلترلاتاهاسمةيافكمدعو ~
٠انيملاسرا

ا(م)مم~م)مهةرتغلليئامنلاجهأنبلارال؟ايف
رظن

مم_م،دتارقفلا
~
•)هاندا

ف_~قرلةلا~هفانامئنبرارة٠١-دتاايلا-هىرجيء،رادلابةمكاقلاةلودلاهتركذاملاقب٨و
•تتارتقلا

ند~ايفارترباتاثداحمباقعايفمممم_م•موةرتفلليئامنل،جطربلاحضو_)٥
ب~_فةلودلاةريزو~اذناتنكيتلاءتراهتيدوت>ةديسلام)لوربسيد/لولانوناكيف
اروامةيمنتلةد~ه1اة21وئا

~~نارابتعابةيلامنلاعيراشملانمددعنبيعتىرت.وءرا~اأ
ن~ةردقملاةيلامجلااومتفطتمظعمريفو،ىربيسو»دعمعدءأدبملاثيم؟نمءبسانملا

ل•ةرقفلارظن١(ء~~~ةينيلرتسلاتامينجلانييلمنممروو
ةل.دلانمتحنمكشيف)هاندا~

م~دلا~ةمايسبةامسملاةدحتملاةكلمملاةسايسلاراستمادم.تلاافهناكوهةرادلابلممأاقلا
~م~ةدناسملاو

م~سم~وميو>ل(٥)~سيفاينابس)رهدردتلاتقلفأامنيهتذفنتلا
•ةيمأامنلاةنىهملانير٨نعةيموكتلاةيلاممإرلاتارامثتسلا

•يلاتلاو~اىلعلاوملاتع.ودقو_ء•
لاجملا ~_~

ناكم<لاةيمن>
ميلعتلا
ة-ايسلاوةهارلاطاسو
ةماهلاثفارملا

.ممممم

و~دهنعنلعملاىبتلا~اقمةدمتحملاةنوهملالاومليلمفلايلامجلاغلبملاناكو_مم
ل7فيفامنمهين،ييلم٤رءقراطلب-ةموكحتقفناءةينيلرتسلاتامينجلانمنييلمرم



ةيمنتلاةنوهملاوما
تادن_لاتاراديا

دثنوملاقودن.~اقمةمحاسم

رنورقديدمت

فاراييب

تاقرفتم

١ ٥ ١ ١ ٥ ١ا١ ١ ٤ ٠١ ٠(

ن__~.م)مدمل)هعيف~تنلط~تالاريلاتهازل(ملمم•مهيفو_مم
ه~~~.نبلمهرمهردقرهلبمبتاددقتلا~لبةزوابتمفسلرتماهينجنويلمملروامعووتبء
رلذنا(كرامتبدلاوتددسملارهلابملاوء~دلابأارضيهت١داريلادونبرمبكاتناكو•زلرتما
نو_~ممرمارنمءفلتماهينجنويلم٠ءرهتافوصملاعحسبمق1و-)هاندأمرلودبلا

رتافورصةينيلرعتسلاتامينجلانببلمنهلرموةرركتمتافورصمينلرتماهينج
يدرمةيلامما~

ة~اتب.لاتامدخلا_هتافورصملادونبربكاتناكو•ةيمنتلاونيمهمتلاقودنىئتير1دنعلوم
ءةيدلبلاو



لندلابث١ض

ةددمهتنلب

ذيكرمعبم.دمزم

ةيدلبلأاتماملدخةيوست

ةيدلبتامدف

تطدث.لاقمتاموذدم.مهاحمموءر
ةنوهمةرودعيفتاهيوثتقءذيهم

ةيمولهتاكلتممتارابيا
ةفلتخمتاضوبقم
قبلاوديربلا
.ردندت١ةلحمتادارياوبمأاضورع..ر

٠دىر:،اتاثفتدت أاأه٠

دثاوذ

بيص:اي

ةفم.راوأذو.أهنيممو،ر



ن~ةرتفللةيلاتلاراهم<لابف٨و1الفدلانمدرفلابصنهاندأللودجلارتفويو_مم
•م.مم«و.مر~٠م..مر..ومم



ة_ديلودااةراءشلا_لاد

هر١_~بتلانارهيميفرهئلرئئماهيئ.نويطىءرل،ردقر_بع~ائ.هناكا٠(/اهماثيف_م٤
مرممماعيئهبئتب.نويلمالر~/هردقزئبمىلاةنراقملامء)هائدأو~رد~ارلذنا(ةرو.ظنملا
ام١أا،ردثيوءا،لدماعيفس؟نويلما،أرمهردق.بى

~
تلا~اهملانابم>-دلايثتأث«ا

ني_~ويلمنهبرقيطئعيب-<هرنئياضمأافا٠رللسلىرا:«لانارهملار<لذيناءةروماذثنملاريف
هأبمنيلرتملاتاميئبلانمنييطمةثطثو

٠)٤)١ ٧ ا٥

وو.م.م
ةيوثملاةبسن1اءذلت:.ا



<____~ان1اىدم:،:ا_٠::كأ

ن_~١.ثلاءءس.-دلا_أاب

١دد) ١



~~و•ةن،م•و>نيبم»رامعانوبرتتنيذ1الافل٠>لارييدم.<بلىراب_-،اوينابمميل~ا~م)
٠~_سادتبلاسر)دملاىفمهاه»<دنهءاذ~•مم،:يلأو.»ان_دنا5مم،.ممةيامن
•ة~و،اث1اسرادم1ايف>،ووو

ةسودموتيمو2-ة،ردمم)نمميادتبلاميلدتلاىوتمهيفميمردملام1ظنااف1أدتيو_ع•
رنيم،و•ناتماعناتمردمكانمف<ىوناثااميلهتلاىوتسميفاما•ةمدختسردموةمماء.ةدحاو
ءم.~_ددملاوفةتلابيردتلا.ه~ءء٦ههءهءءا٥هء٨متء؟.7ءء٨ءذءش3،ه7(ء؟ء:::٠<،،«ااةينذاةيلكلا
أ_سلإادو٠لان~دناكل،هلة_امنيفنءناتنسا_-هم~اعةيدمدندةيبيرد،ةرودمدق،ر-و
ة_~،روفةماهلاتانبلاةمردمنماز_تشبعاتلاءء،رابتلاةمردملااما•ةيلثلابنو.ندي
•ر1.دأتنا-تمايفنثد~ذييتللاةيوناثلار<«ادملأتاد~ةيبيردتةرودودةتن،م•م)

ر~_فميل-تلاىلعتقفنايتلاةلسأرلاوةرركتملاتاف.رصملاءاندأ،ءلردجلازنئويو_وم
،٠نلل~!1لءة-هنلا

د٤





ر~ةودءءدبوتهنأفا،ق:،-،اىلاةثشو1انم)موللناترتذ1اجات~مم)_م
م~:،أفتمايتذبتتمادلاىاوللتارايتوةيساسست:.ةناجتاءا_مديااواسلاةيلقكابازتتأ
/لو~اوف.ور́-ا:لس-بذهبقللا،ءف_ازايم1ار1اةواء.:<٩ا.ر،:سذت>•اينابمم<ا-ءلففأ
ا٥مهبتمء،

ءءف~~اناي،1!و::و،ةه~اةللعملا>~فةلول~اويزو،يلسوتا«هديسلا
.وذا.ا-ءوب1ا<ىالاناهاد٤ء

>ةه~اةك~او»ترا.́:لبت>ريع~ا~امايقل-ةي•~زعلا
هلوانتثءىذااوساريبز5اء٠ءس1ابزدحهلءموتي«ف1ايسايىا~اس<٩ا•هنتءدءرابب1ااف؟•ا
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