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:بميظتاال~:ا>ءلا.



~م~

٥~~وودو،رياوهف/طابشوىلاه~ةقفلايفلواههواملةديظئتلاهترودسلبل)دقع_.د
لارقممءويأملرايالمىلا،ليومالناممينل•~ةتفلايفم٥/٥واحلىله̀لاةيداملا

~
مم

لكسثا/_القل)هيلوي/زوتونمةرتفلأيفموم٥ماملةبنأثلاةءداملاةرودلادقعو•ةدحتلا

3ابتكميف
~

نمرئنت)ويفاهل٥٠واصلةفنتسملاةءزاثلاةءرهاه1اةرودلاوفرنب.يفةدهتلا~
>ةدحتملامملارقمربفوئ/يئاثلانيرشتلوربوتكا/لولا

)اذنطهداتيليشوغيهديسلابفتناموهوييأربفمطأبشهيفةدوقمملاوة~دلايف_)
/كاهشووهيفنيتدوقملاءمومنيتملجلايفو•وومومأملصلجمللاميثرةيكنتلام
ايراننه(ىلوهىرماديمملاوء)كيمكلا(يت،رافاندراوداق.رر-دسلاةيكنتلاببذتنا،رياربف
~~~اماون)أناغ(يكيسنييهنافىرنهديسلاوء)ىهربق(ستامورفامءفسايردناديملاو
س~~ا_.ذتنا،هيطيمزومتويفةدوقممل)م٥ة~ايفوه)7و،1٥/٤~3٥.٦/٨وظنا(
رظنا(لاقتمأىذلاءقيرافانديمملال_~سيثولاابثانلءكسكملا(سيرادنامراطومذام~ا

~ىءررمرءرررر
نمترو~ايف)ة_داصتقلا(قلولاةتللا)ىمربق(سيتامورفام•فسايودناديسلاس.رتو~ه
س.رتوءةبناثلاوقلولانيتيداعلا

~اثلاة~~~ا)اناغ(يبكيسنييهنافىرنعديسلا
ىلو~ىرماديسلاسأرتءىلمل)ةءداملاةرودلايفوءىلول)ةديد_هلاةرودلايف)ةديمامت-لاإ

<ىطتوءل٥1م_د٥)•ةرتفلللدلاةط_وتلاةطفلاعمهولةصمفملاةوودل́،ةذمبل)ايرافنه(
لة~.تلايفو>)قيستئاوجهانوهلاةنجللةللاث(اةذجللاةءانرءةهناثلاةيداهل)ةرودلايف
ءىون~لامعأبمايقلاىل)لكسكملالتيرافانديمملاسلجملااعد~وبامنأسهن(هيفةدوقمملا

)اددننف(لونروتسن_ديسلابلتناو•ةيمسرلاريغتارواشلاقيمنتىلاوءسلجملإةء»هبدسح
ة~داصتقلاقوقتلابرهاهنلايلودلاد~~اذيفنعمينوم1اوةرودل!ين~اعلاقيرفللاسيثو
>)ةم/1هههلى~_/ءه.ترظنا(ىل.لاةيداملاةرودلاأانث.دقه،اىذلاوءةيفاقثلاوةعأمتجل)و

ة_.وزمدب(ا(نرمهتهربلاديسلاو)اكياماج(زردنوامن»ههأسلغدديملابلتناو__
ه~ا_~امث؟)ةيداصتقلا(ىلولاة_.للا.ميثرلنيبثانء/ةهنامللاةديطارقميدلأ
ةوود~اروضهنمركتبملىذ(اءزردنواسديملال~سيثوللابثان)اكياماجلراطه-ىاهو
نافونندواهبنككيدديسلابذتناو•)موءدوءه~وهو/ء،~٦/ده_٠رظنا(ة_اثلاة-دسلا

رماذنال/ةىامتحلا(ةوناثلاةدنجللاىيثرلنيهثان/زباتسكام(نمهتصفديسديسلاو)ادنلريا(
اد~او1دثابن)قيسنتلاوحدمأنربلاةنجللةللاثلاةنعللاتمفتناو•)أموءء.موموموموموومو
>)1979/٧/،.و/د٥.٦رظنا()نابدلا(يتميوريهيكوسشديسلا_سيثرئئ

)ايمافئه(~ائيمو.تلديملاوء)ىهوهق(سدينافيت_هفف_زومبديمل)سفتئاو_ه
ة~داصتقلاقوقملامره١.:~ا.يلدلادمم1ا.ففئتمين~اوةرودلايف~اه(اقيرفلاسيثولنيهثائ
<.)ةمل979~له5/3ءهورظنا(~ثاو~تتلاو



رمر

ل٠امهلالود.ول~اجانى

~روهلامألودهب.يفسلجنلارظنمهوم٠وي:ربفلطاعش٦يفةد~اوة~ايف-٦
•هزت.و)`()ء/هومو/د(و٥م٥ماملةدممظنتلا

:وهشميف،ءهلبملارظنءرياربفمطابشووهيفنيتدوقعملاء)وونيتسلعل:يفو_ل
،إه<~>ههه~ء~ه•،-«.~~مءى•..د،~-••-،م~~~~مم~م٠ه<•و٠ءهم٠_انىساملاهلس•1~
،رماهلسلبلليساسلا~اج.انزمعمرشنأشبررقمعمرشبسلبلامأماناكء)ةسلبلايفو
هأ٧~197٥٨»7وءذ١ه4ه(وءء_97ه́.)ه6وء٨~ه٩ه/طا(ةدصلاتاف~~اوه٥ل-ول٥ل٦
يت~واف،ديسلاءسديئولأب<انوسللاسيئرة_ائرم-دي_-اة.دسرويغتارواشمةوشروقملاعموشمنلو
لع.اعفا:تاو_~اقك-_.اولاري،ادتلانشمتاهوتقبننتوةبميظنتلاةرودلاأاثم))~اإ
>نيثطثلارةثلاثلاامتووديفةءاملاة..~بلاامتذلتاتلاتأر.تلاف~رع

ت<ا~رورم؟لادأمتاوءة_اشنلاادنلرياوىظملاايناطيربلة.~._اةكلمملاولثمممكتو_ل
»ذنلسكمبإا.وءنبتندرلاوءاين1بساو.ء.ديوسلاوءةيدامتلااينالاة_.هوم..وءةهت1ذو~اة.5ارتثنلا
ه)ءوهل_لهه/د٩.تولفنأ(ةك.ءلاةدحتمناتايلوناوءاةنئبروب-وءوئاز.تلاو

يم~؟سلاهلمءجهانرعكلذموقاو•ه~بيفورقلاعرئسىم<١~دلادم..ءا)ةسلثدلاريوفو_ء
س~اتاوودميلفتتلاممبطقفتيدقىرف)تاهيتوتةء).انهوءريقامك>و٥ل•ول٥م٥يماع(
ءا٥ل٥م1~يلولاةيداح1اةرود1اريذامهاتتررقملامب<اءلاكم؟اأج>.ءرردون،ننيب<نمء،:ا
ينف́لفاعةيوفيفهدنهل)يفو-ذني،نءةم́~ات~دلايفهموو•و.ءوه.دونبلايفوظذيس
.رفرظنين~و:)ةيعامت.لإ(ةيناثنلاةذسبللايفلولو٦وهوءدوسلاموفىظنيناو:ةىوفلا.
ك~افقبوفقذوودنلايفوفدنين)و؟«ة_داعتق:لا(ر-اولاا%نلأزيف.هل.و(هو٥دوف-ا
..و~ء.وملىه_.ذميلوديموكه~افأايب-قيرف٩امتنا٩.هنأونعدنم،ذذاضا.وقامكهةرودلايف~دد.ذم
غ٧.•لاوةرساحمللآلمدلاويياعملا

ىمللاآ-دإدلالوو~ايفابيف->يسرةدلادرن.بلاةوئاتقلا~
ة~داتلاهتووديثن~أنامل.~<ريوت(:در.:...اانريبسءءذأسلبدملاروقامك•ل،لهماعا
نه«ئاوودوئبلاوء٥قلاددونبلايفوهةبهابتبلج.يف.ةقلاهدونعلايفرظنيسءةبناتباا
ة~اثلاةنبللايف؟•ىلا>ودوذبلاوو•دن.ذايفرظنيمو؟)ة_داصتقلا(رولولاةذ~اررف
ه»م•ه٥سلتدملاورقمرظناه~،()ئيستتلاوتتءان~ا.ذ.-:(

ينثأوعثلارهكل́لولاقفوملاىفءاممتق)قتإاةفيملامءلابعلالودتب>دريم

يسئو.٨ذئلاأا-»ا٥٠́هءويامءرايا٠ليفةدوقعلاممهتمملب.يفسل>دملاررق)م(
>ل٥هوماعلةفئتسملاةهئاثلاةيداء1اةرودلاقه،)هدئملا



لءم،رمانملةثثأنصلاأهثاثلاةمداعهلاةرودلالاشأمم:شث

ةروهلالاحعأميظنتيفسلجملارلدن،م،رمنس~الب٧ميفةدوق~او.ةسلبلايف_لو٠
ءك~فيثرنطذنلانجأنم،سلبملاىلعةم.ورممتنكو.ل.هرمانملةفناتصلأديناثلاةيل~ا

ة~.-ردلاهونبلاءهددمتطنمضءليصفتلابددتهت)٠/٨و٠د٠/)<موو(~~ا̀~طلانهةوك~
.ةفنأتصلاهتوديفناامتسيتلاوهلامعألود-ىلء

ة~«.بلاىلاقثاثولان~ةلاحابماملايمللنذأينأسل،بملاررقءإستاذةسلبلايفو_له
د~هأبلبطىلقأانب،سلبلاىلاةوعدلاهجوتملامنيث.لثلاوة~ابلااهمتروهيفةشام~~ا
بظن!.م٠.موماملةفنأتسلاةيناثلإةيداملاةرودلايفامني٠أب.وفوظنللهماملانميملاوأأام.ىلا
.مممم:،ه٠،سلجملاروقم

قيسنتلاو.••انبلاةنثبلقثاثو

امةسلجلاىف~وم
وقممل

لا.ةوكذمب~سلبلا.٨اهأءل،ه،رياوي.:/طابش٠<بفةد
ة~ام~

ررقمرظا«رمثعةمماثلااهثروديفقيشتلاوزباثرملاةتبلقثاثوناشب)٦/٦(((/)~ء(́ةماملا
>٠و/م٠<م،رسلبملا

•بعامتهلاوءداتقلاسلبلليليتادلاما.ذتلانعلهددامااب~)لا



ىفو_ال
اع٩اث.و،اتافةدسلبلا

_
آ~وداأةببوكءلاةثبللاةيي~~بم1اريقمبتتللاة_._.وت

>ل٠•/وءم•ىبلجملاروقمراذنأ.روكذملاوحثثاقلعةيبووولاةوجهلما

ت~اغتنلا•هبةلصتملا~•أسلبمللةيعرفلاتئ~ا-وهل
ببإهسم.نتلاوتاراوقلاوتانييهةلاو

زم.همترارقابوأأام:ذأنيصتوأباختنابذيلاتلاتائيملاةيونءينرغ:وئمااأراوبسلبم1اماق_ا٠،
ءن_~لاقثوق-«ةنبلو،سامتجلاةيمنتلاةنتلوءنأنأدسلاةمبلو،أ_.-لأ~بل:~نعي~

طو~ارل<~ايخعرئملايغر1بتلابتينمملاتيعرغلاةنببللاوءتاردذ_اةنجلو،ةأوحلازكوانبلو
تاه%هنملاةنبلوءةيردئبلاتانغ>وتسلاةنجلومطب_ولاوىندل)نيقومذئلايئيمأنمكل.ءلصتس

ويغ
ة~ؤملىذيفنةلاسلبملاومةينإ.ولارمبعتكرشلاةنجلوميئاب،الا.طيط~أةن.تاو،تيموك~ا

ة~اةنجللاو،.يئامنلاءدوتمل)مم3اربذانربةراداسل_بموءتلوذطل)تاعرلةدحتملامملا
يفوناوئملاهء٨تئلمدقو.تاردهدعلأتبقاولتيلودلاتئيرلأزمءةدثاففلاتنومملارباربوتاسايسب
تاس~-ايثو،ا٠ذل٠م٠ويارعبثمطابب::«~ئةدوق~ادو<،م٠٠،ماملةيويظنتبلاةوةماانمهةسلمبلا

~~ط/رايأاووهءيفءدوق~إءو٠٠،م•ماحارلى7أةب.دأهااةرو<،دبلانهاموللواو
)هر~ةدوءسلا،<ا:.م:،ماه.اتغنأتمسلاةي.ذن،!:تب..داعبلاةرو،د_ائم)هةسسبلايثن،ه٠:،ه>
مرفم_منييعتراوقاونيلثبلاتانييمتوتأبذنذنلازياتنىلعءثائللر•م.٠مه«ربوتكا/لولانيرئنمت
نمكللبل~طوتارهث~ارذعموئنمبلاريغر1ب..لسة_ذ.ءها:::أيءرذاأةمبللؤ~بللسلانابللا
ه)٠`٥و/م،مه؟و•))لمءم،،ممم٠مم٠٠•سلبمئاتاررتمول.ذا،طسولاىىندلانعيقرمتملا~ذرومأ

دنملاذيغئثبيئعلاءرودبايفلماملاقيرفلاأامئأنيمت
ةيذاقثلاوةيعامت.لاوةيداضثقل́اقوقحلابس.انلايلوداا

زعآل)نييبمتلاباملعسل_بملاطاه>~،اامل»لمزبا/ناسيتاليفةلوقعملاوةسلجلايق~و..

.ونثلأقفرل)رذنا،هبةلمهتملا،تا.؟.م1اوةءءرذ1اء.ادي.؟ور<«.<هاام٠ديولتمرلءنلطلل))(
>ريوققلأال-نمعمبطملايئاهنلانهنلل



ارةبلمعءسيدثولاهأر-أ
<رلبلاأام.:ئل،ةيميلقلاتاعوسبملاحمرراشتلاددمبوم•مه،،نمسلجحل

رو~ايخط~اقئيرفلايف~ام:دعأ،دسملارف~ارط.ألوهانيأمهومهؤامسأةيلاتلارشعةسءذ1ا
تايروهمجلاداحتا•ةيفاقثلاوةيعامت-لاوتيداصتقلاقوق~ابىهاخلايلودلادسهلاذيفنتبينلا
ةينوبمجءسودابربء)ةيدامبتلا_ةيروهم_د(اهنامئا،روداوكا،ايفابساءةيتايفوسلا،أيكارتشلا
<اىسلنفءنيبلفلا،لانمندسلاءاينامورء>ادناورءةيروسلاةيبرملاةيردهمجلاءةفسشملاايفازنت
.لو٠ل،نه،سلبلاروقموظدناءايرافنهءايبهولوك،ىحبق

<ق~تلاوعاثبلاةنجلأأمنءأ-.شرت

يففدتق~ام٠وه~ابق_)د
٠و•٠

<و~،ىذلاأارجللاققوءسلبملاماقر٠>همببامكرايأا
بئذهماعلا:أبم.بلااهيختتتلأيلاتلاحيسلاأاضءلالودلاحبث«تيءلم٠_نه(ال٥ر~ا~

ابتبانا..،_س،.،لثهدملنييثلثل-وذممارلااهتترود
أ

ها~ا-ل٠دم•رباتيميتاثاانوتكمنب
،استرقو،نادوسلاوءهدحتملاإبتاقتتبر~_و،نييتت.-رلاو،هيتابنوسلاهبكارتثن<لاتابروهمجلا
ه)مل٠،،م•سلبلارتتموظتا•أيكب.»لا«د.تتتلاتاي١سااو،اكبرأتميوكو

اهشحفلمومثاربلاعنةنجل

٥•/هءةمالاةيممتدلارارقبلمعوءممم٠•و.ام/رايأممنذةلةتههلالمةسلبلايف_م)
ءم••م٠موياملرأيأ•يفنمؤملام•مومم•سلبملارازثرم•بمو..سدملولانون9ميفنمؤملا

لل~لانود،اوضى)مقلامهنماهت.فثمومثارجلاوننةنتلة،زح.٠ىهب؟صبسلجملادازفذلا
دمتةيو،نءةوتفلاو.٠ءمءسلببملابغتذاءلناعلاينارن_بلارت.زوتلاأدبمب

بانتنلانراتنمأ
-ا~لاغ_راتنمأ.دبتتيوء:ىةوتفلاونءللو،٠٠مء)ببسف/لولانوذكلليفيهتنتو
انيس:سلاباختناةمدإقةودىلاأجر~و•ل،م،بمسيف/لولانوناكء٠يثيهتنتو

•نييقبتمل
نممأدبتتيو..ء،ذتفلءايرأدنمه.هع>~،نتسءةيقرئنلاابوروألودنماسائوتيق_رنلالودلانماومذئ
•م:••وبمم.،دللولانوءكمميثرسنتوبامنتنلازن،رات

~~زو-دبدسلاسلبلاب٠هبتئا،ربولا/لولا.نمر،:تءهيئةدوق~اء)مت~هبلايفو_)م
بمسدمنولان.ذادءلمينيمتتوبازتنلان_راتنمأدبتتي،نم<:ىةوتغللايرس؟(ينودوغ

اأجرأءامتا.ذةسلبلابفو~مم
~ذء)أ(باختئام٠ء٠م.ماملةيميانذتتلاهترودىتهسلعبمل

ذتقيرفلالودلأنمدداو
ا

ربمسيدللولانوئكهميفيهسئتوباتئلاخ،راتنمأدت«و.<:ءةرتفل
ينلتتديسلاةلاقتسانعمبنىذلارئ1.:لاأ<لم.!«_،رذلالودلانمددهاوو،:ى)بمومم.•رر
رماذئا•ل٠،ل،،ربتتكا؟لولانيرشدتم~:ماي...ب.،دمم:و._ا

ا
.ءعمءمم«ووءمودممه:.ومئ.بلاوررقم



ارشابء>وم٠•سلبسغامبل٠يف.ة.دوقبملاممةدسلبلايف_)ه
~~ا~ار:وقلاقفوسلبل

ا)ه/ءء
ة»يفئتل!أنبللنهفامن.اأاغئأةمنتب~اب،م،،ممربمفون٠يئاثلانيرشتم٠ءيفتنثل
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