
نوث٧ثلاوةوبارلاةروداا لتقلملارلامعلا،اود-نم!مدذب1ا

واسيب_ا.ذيغرااةدىاسملاميدةت

ل~ولانو،١5لورذخيرملا()و/ءءا_وارقةما~اة_همبلاتذذتا_ل
٠وممربمسيد

نأما_~انيملانمتجراممناهيفأاجامنيبنموءواسيب_اينيفىلاةدءادمملاميدةتنثب
ة_ديداملاوةينةتلاوةيلاملاتادءاسلاميءاقتل~ا~جهانرباةمرللادراوملاةثب~هدوم-~اوي
رر~امدةتلاوواسيب_ا_ذيفلةيدادعتقلا:ألا~ازنارهتسلتابترتعفينأوءواسيب_اينيغر1ا
ةما~اةيممجللحتيلءوميف،دلب1اكل<داةدماذلاةيدادمتقلاةدءاسملاجا،ربذدفن،وميظ-،رذ
•نيث٨ثلاوة~ارلااسنود~ذةلأسملارذرظ_1ا

ةمو5._اعمرواسشتللفارهتساة،هبادبموةتواسيب_ا_ذيذر1اةرا_رماولانيملاب،ردةو_م
فصيو.ةصاذلاةيدادهتقلاةدءادسلاجا،ر.ففنترذرو-اىذاامدةتلاوةيدادمتق8اةلا~انأشب
ذ~يفرر~امدقتلاىهدخليو،دبلل~.ااملاوىدادمتةلاعدهولانغاروتسلاةلبللقفوملاويرقتلا
قباسريرقتقفرمرذ~فتلابأا-ىذلاةءداذلاةيدادمتقلاةدءاسملاجهانر.ءذةجردملاعيرادنئملا
.)،هل٦لو٩،١تأ~-أل(عو~وملااذىنعما~انيملل

ميظذتةلأسموامييب_ايذيغةممو5ءعمعباتيناماولانيملاافأاب)و/مهرارقلااجردةو_ه
دو~ااقيسنتبددصلااذ_رذموة،ناوءنيءربتمللعامتدبا

ر_~ام،لاةد~امملاجها،ربعم
ة~ةر١_ر~لخةمو5.~اعمةيلوأتاروشمترهدةو•-1ودااكنبلاواتيرفلةيدادمتقلاة:بللاو

٠أ>إألا15ه



نبندثا_كاة1ا.ءأ»ز>.انم،د٨اثأةرو5ذولاث7اث1اتاءمبلاعمتاشةاذملالامتساد~و•نك٠اوهتسلا
•ةاأدسم1اة~اترذردنملا~ةاسيفر.ظذترأةموأ~ار1ا

م_~لاتاسس.هنمددى.نمةمادلاةء~بلات-ر،وم)ءممرارتلا.نم٠٠ةرقفلاوذو_)
ن:رهت>ناة~-ذتم1اتلا5و1اوةد.تملا

ي_~اتإدءاس~اةلأسم،رظ-1،ار_راداتاثي-.ر1د
تارارة.نمهيلاتلصو-اهوةدءاس1ا.٠كتربأاتن.ما~انيه8اغلب.ناوءوا__._اءز.ذر1اادعمدةت
ر1اةذادغكابو•نيث٨ثلاوة~اواااسوودرذاسيذرظ-.ناةها~اةء~دجللحتيدءوهرذ<.للذو
مدء..زا́هد.وتملامملاةهو.اهذم~فةدمص-تم1اتلا5وااو́ةء-دم1اتاسسلماانممةرةفلاتمجر:.:1ف
•واسي.~ا-ذيغ«دءاسم1دراوهنمهت-ا.ااموتاوط-نمهتفتتاامءما~انيهلاو1اةيرودو،راةت
تا~اط~ار1اادمه:ابت،اتفاعمةء،~1اتاسسؤولاوتلاأو1او1ال)م/ممراوة_1اىه-لسرادةو
•ريرة،1ااذءملةفاف١5ا~.دودرردتتفوسو•ةماى~اةءدمدجلانماس1اةس-وولاةدد~ا



ا-،ء٠كأ م•_ء
ةمو:.~ة،1اه1ادراوها!_أا_

ةنو~لا~انل1•
ر.اذس:ا!نملاوةميءاذ_:_ااا

٠>ه٠ا)لل_هيثاأ_كااهزودمماا~ثلأ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اا٠ا٠

•••ءدمانا؟ةيدا..ه،ةلاةد~ءاسه1ازبتهاربذ،ذذت-ذرر.-ه1!مد.ةتلا_اء~ار

••••ةمو5~انمملةمنا_<واس.._ا.:.ذر1اةمدة.ااة.اودااةدءاس.1الول•

الءه••••.••.•.•..•••••.••••••••ةيأام_لاحيراشم1اليصافت~~:اث1ا



لسرأ،ل:مموبهسيد/~ولانو،ا-وءرذنمؤ.1ال••/ء)ةهاء_ات-ةمبلارارةلاشذو_م
ة~أاونلاةد_:اسه1ا~دهوةدميبط~و-اسهو~د-دحمرقاشتت_5واسي._١،.،ذرااتث~ماةلان،هلا
ار.-.نمميس-ت~أنشبووئترثذاال_اااذدملر.،امثت.لاورثدادحتتلاساسلار،ر-تو-ءسوت1ةبو1٨ه1ا

•ة~~اةيمذت_جها_ربرذعورشللو،ةا_وط_اينطواارير-ت1ابو-

ومو/مءراوقلاةمادلاةدومبلاتذ-دتا،و:مهمموبم_،د/~ولانو،١7لوموي-ذو_م
واسي._اء،ئوااةدءاسم1اميدة_.زأشبمادلائيم3ار،ر-_رذدرواهد-،أتلا~5هيذتد-أىذاا
ةلاه1اتاد-اسه1ام،،دةتلراود~اومتبمااا~أاد-تررأوءتا_دموتوم__ة،نممءءء-1و.:.<::زثز:1كا؟إ
واسي._ا_ذيذر1اة_،ةت1اوةءداملاو

اوةمتسلتاب_تو،-ئء.ناماولانيهلانم́هماولا́هءدم.بلات--رام5_م
´

ة~لادتةلاةلاهلار
ءد~~ا:..٠كذ~ةدماث1اة_لا~،ةلاةد~>اسملانها_ربذ_ذنتوميك-ذت_ذؤو-_امدةتلاوواسيب_ا_ذيثا
•.نيث(٠:ذثلاوةدباراااءمترودرذةلأس1اوذوظذلاةما~اة_ةم.-بللح_تيدءوهرف



ة___ديدادمتقلاة1ا~ا_ا.،اث

ةد-ا_~اميدثتنءماهلائيملار،رةتق.ذرم،فواسيب_ا،ذيفدادمتةل~فمفدهودرو_/
مسابها.داهيلاراشملامحر،مقوء/ور/٦هو(واسيب~١،ذي-~1ا

~سيئرلاويرهتلاأأ
٢•

ه~أا،ء.زأو،~ءاريثلا-.اطااهيلثباء،واسيم_اس،ذدادمتةانا-سيئرااريرة<1اظ-لو_م
ت_~١(و•ةليوطاارير-تلابر.-للث>ثاتلاواردمدتللامذمرثلار%رةتثميءةيفا~ر،.ذةيساسلا

ت~اشذملا.نلو_زرلاو_؟و_-ساسلا~كا.»اا~ودم«ول!وذ~،اذلاأافتألابعتمتتواسيب_ا،يش
لادمتهيدلبلا~هجامم~تلابتب،هأةيسيأرلا

~
،ر~ددمتلاتاءاذصترثأتام́د•تالراواارو1ء.ز

:١ا~ذام.سك ~~أنمىل١_،-لاطاشنلاراسم~و-_.نيوتثي-~_اقتسلا~ةةرر~اقط1
ثوةلا،فةلا-ىحة.هجوأدابااهدحاو،ل`اقتسلاد،ءو•~ذاذلا،اتنلاويتاذلاأافتاثلاناعئ

تاو.سراث~اةيلامسأرلاجسلائمريثلثلا~ىت،دبو•رايفااع~ةوتادهمل١،ذوءةبردملاةلهاولا
ة_~ناقيم1اقفاردجمدلبلاهجاوام5•ةن١،ءلاوحلصلايفرودمةاا~هفبرامثتسل1ملءنمةد،دء
•رل_أقتسلاد..ءتاءوذدملا.نازيم-ذاريطدنازبعو

د_ددنث~اذبلداب1اىغرهت،(وممماء،ذو_،
و
١_-راةفاأ،ذةيذذلايفىعةكاهيف،شفت

ةتدا-٠ذلاذس؟-ةب.سنكلو،ريث_لادحلمغذألوموماء-ذ~ودم~انولناعقوتملانمو•دلبلا
1ا

ةدىاسلا-ىدامت؟لاواسيب_اسيغلصاوت،فورظااهذ.:رلظ-فو•ة_ذذلانمةردبأتادراو•
•ةيب.دلا

ة_~و5دلاةيلاملادراو.اا_أاب

•ةرر~اارتي،اريميفنراو.ةماةاواسيب_ا_ئةمو5ههجاوتيتلارلداشملابوصأنم~٠•
٠١فذذمةنمزم_ىهدبوأه-او،تلظوةيدة،تادطات-اةيأةموأحلا~1ارل٤،ملءل_اقتسلاد،هف
~فلهسملامدرلارلثاميو؟وءرلودنولمه•ةبار-ىرابلاز.ههلاغلب~همدماىرذو•ني.~ا
ءرلودنولم،~٠هي1او-تاةفن1اتفابورلود.نو_ا٠<~ااو-تاداريلاتفابامدذع٠ءممما.ء

ر_د-و•٠ءم،ما__ةيناريملاتاريدة.و٠ءممماهلةي،ازيملار)رم~ااتلارلود.بلانيب_و_٠٠
ر~دأت،ا~ءرلولنولم٠ورمتسابريااء،:مممم!ء~ذةيل~اتادار_لاناة-̀ا.ه_املاب
ن_ارلدنفبتنكممةمرا_ةيدادتقاريباد،تذ~اةمو)~ا.زللوهةرو)ذمااةنسلاتاريدة،نم~.
،لذاةبيتنوهرلود.نولمههر،راارلود.نولمم)رم_ردةي-ا.هنمةيرابلاتاءفنلاز́فخم
~ذز-~ا.نمريئكلةاوءوءرلودرولم،مر،.هرادتمام٠•،مماءرفرا~اربهلازوابتيما •ي~و1انذبلانمىارتةلابز.-ولاةيط_«مت،ةقباسلاتاو،سلارفثدهام6وه.نيتقباسلانيتسملا



~تالار_لا
ةرشابملاب،ارئاا
ةرشابولاريغبأارذلا
ىرنلاتاداريلا

ةررتملاتاداريلاعومدبم
ةيلام_أرلاتاداريلا

تاداريلاعو.بم

تاةفنلا
_

نيف́-وملاتافال
ةره~اع؟ادنباا
ةره~اريغعثادنبلا
ةل،افلا

عووجم
ةررأاتملاتاةفملا

ةيلامسأرلاتا-فنلا

ملودبلا
ةهو)دللةيلاملاداوملا

ةد-~ه1ات١،لوااتارلودب



ااة-ا~ارارمتسال~ود..بلانمقفت.و_٤٠
ر

1ا.زاةق.ة_او•ةيبن.هلاةدى̀هسلا ~_ظ_سد1
سلب،ةماهلاةلاعسأرلاتاتفنلاةيط.:تلةيهراذلادراوملاراءادمتهم

و
ر~.ادتلامذزم،نباتتيف

طو__~.ئنمددلاد.رأافاةررلتملاتةفنلا.زاديميفةيبن-اةد.ءاس_1ا،ةد،دبلاةيب.رذملا
•تاءوذدملاناريم~ىهثاب.اومذغ.1ا

ر،أ_أ~~ارو-و~ذمنلابابلو~،ادوسلا~وفلانمة_سيئولاواسيب_ا_ذيغتاردا_فاأتت~(و
هذ_<.نمتارلادلاةم_~ذاب(•ممماءرفو•ثرمبمبلاو،:هسلاوةي.شذلاتابتذملاو)و،هئنا_1(
،مادمبذللف~ةرلا~اهيلءنا)ا_~ىاربث)د_رياموءوءرلودني__أم٠•روة_سيئرلاتابتنملا
ر_~دبملار_~ةتلاخاب_و•ليهذلابابلوسادوس1أرلوفلارباتنا~ذتال(_رلول-راا>،~فى-ويو
يط_،لةدود.~1اتارد١_1اهذ-هبنار1؟•ولود.زولم~لرمهرالةماملءممماىيفتاردا_1ا

•ةيرووضلاتالراواانمةليئفةبسنىوس

.نار__~ر5رملتار_دةت،ةمو5~اارتم<٠ةتامو1~نمدوتسملاءيلاتكالودبلادرو_و_٠ء
ه(،موما~تا_اةسلاووءممو(دمم~هاديفتاءوذدملا



ألو(با
تاءوفدولاناق_تار~دة.

)ةده.ولاتا.لو1اتارلودنييلمب

م)ةذيفسلاررظمي1ست(تاردادلا اأ ~~)نحشلارو-او.زيهاتلاوةفل_اةلهاش(تادراو1ا

~اسملانازبملا

ررا~بتلانازيم1ا
ومسلاوأطذلاوءتليوتل1وءتامدذلا~ذا_

•ةيثاذدغااة،و~ةردةملاةميقلاكلفنذامب)ا(

•ىغورةوحذمةرودم-ذةيلودااتادءاسااعيم-،.)ف_ذامب)ب(

قمتتنينااةيةادملاةبمسرلاتلبودتلاامامتهط_نملر1ا~_اقد~انألودبلاىمظهت_ايو_مم
ل~_<_-شذااق_د~ارادفم~هليءو،-ممومدمميماهلةيستلايو•هبلودتاد-اسواتيورتفوا.-.-.
رون_~ا~-سلايبرطنعق-~ااذ_-مظ~ةبطفتتمتو•رلودقوبلمموبلاودهبط-تنودب
لاسقفختابةتلاي-.دلادفت1انابطابت-ا.تم

~
1ر___~تبوط.نعوءه_-لعقثمبلرثتنسمىلاق

لادبقتل٠هتم،ماهلةطفسم1اتادراو1اناهظ-لمردبتام)•ماءل5م3استةر.ةأتم1اتاىوةدملا
ابي~باا~امذرلاقمدقتيو•لوممما~~ىولامةرلاقع_ريث5فن.ولوممماءنادراونعلبلذ
حمن.بملاقمهمدةملاةيأاذدتااة-و~.اابذه%و~ةدابق،ناردادم1ادتب~ذدراولاء(٠مممماول
نادراوللطةسلاىوذسملاقاة،٠٠~٠_ف~ىو•دبدشلافافثيلاقعةم_داتلاىمنفتلاه-وآدسليلودلا
رهاةة،اءدر_سو•٠ةممماء~ةنادراوااثوتسموثاريثألفبءةيفيفهلاأمبفلاب،و٠•٠د•ماءبة
•واسي._اب،.ةاهبست1ايةبووممااة.._اابةبم،تلال~در1انأدراوااىوتسم

ىمروحاتن1ا.زاريثثرصتيوممومءبةفلسوىقوزفوعتمقمهدورو،قلاتندحعنوتيام.زا~مم
نآلودباانما.ءدقاوود_بو•ةذسلاكلتلطةسملاىرا._بلاق.-~اةيطد،نءوهمأاتتولانار.-أذنلا

ام-اودراوملايفبلا~اقبولاه~هباومرلجأنمطفقىييل،أبقا-اةييتجأهد-اسمىلاه._ا~-،-اتى
•همكازمنملاهرخأتلاناذ~ا.تمىعلء~تلاقه_.تماتيا

ر



د~ف•بابسأةد~ءذنلذوةيذئلارذ~1~.~هديلقاىق،.نمينا~واسيب_ا~ذرلاؤتام~ا،
ربن-ا___~اارذري.5ر.اذف_اثودهر1ا٠هممماءووومهماءيفواطهلاطوةسةيافكمدىىدأ -ء، ~ا~-ااراثاناذار_ث)رلئفا٠ء.مء/٠وم.•ةرمتفلارلو_~نو_ناعقوتم(انمنامذروءرىاررلا
~~~سن_ة_دفلانيزنتناام)•ه._وستن~ء.ذلاررلاز~أافبقل~اهفاويسلءةسوململاؤ.اه
ة~ه-؟ابرأاسدخر1ارئدر_رذاارملاءع:دتموم_ددة_سيئرلا<قفاوملانموث)اارنا~هةريب)ةلسم
ر_~~اجا،،لانهاذمنمهة_وستنكم_رثذ.اارذ«فلارلة_~ذبىادمائ_أتلا،_و•دا_-رلكبة.ء
•ةيذذلا~ذر؟.ا_.زمر،ا~رمااقطاذملاىلان_رذتلاقفاوم.زموءنيرذتلاقذارم

ا_~ذيذرذة_اثةا5سمة_أاذ~ااةلا~ارل(شتناوظءذماانمسيلطسوتماارثدم1اوذو_م•
ه_~تبوءىرلاةهاسونا5سلاددءني،امد-راابساذتلامؤتبريمتيدابلااذ~ءواسيب
ففنتبا_اا-ةمو)_اموة_و•ةيشاملاةيبرتلة~)تاةاطوء٠ذلامسلابةيذغقطاذمدو-وبوءةب_~ا
ىلا~،.لالا~لاوءةيدا_لاا_املا،_روممبوءالذلو~ه٠ا_ؤجاملومتيئاذ_1انمللةط->
تاذائالافداوء.نيزذت11ةد_دهئذاومأاءا٠،اوءناتنلاةدا_رربها،وبلااذ_.نمدنتيوءيبووولا
ةيذذلاقذيلا~اىه.ذلارارممسالمت-ه1انمسيلءهيلو•رلةنلاةلشىلعةم_.تاذيس~و

جات،لا~_ات-انعم-اكارأاففااىقكاجااهتلةيثاففااة،وهمللة،بلةمو~اتأشنا_م٠
~_~_~او~٠<مممماولةيأافف1اتاهاي،هلاتردةو•٠و،ممو٠ومهياء~ففافجلانعو
اوءنطوو•••

~
تا~~نذملافلتذمتدشا،وتاهات-لاه.ذىهيفتدد-اريرقتةمو٢~اتلسر

ر~اتلا~ود.بلا~ف«(ذاراوداا-وتبملاة.ابتسانا_دريوهةدىاسم1ام_دةتةيلودلاوةيمو(،~ا
•واسيب_اينيغةمو~هتمدةرثذلا



هلودبلا

نوثلاقية٠

ةرذلا

ة_~_~روممبلا:~٠و~_يبورولارثدادتتلاداه،لا(
•)م•د_ةينامالاةي_ارةميداا

~~_ال__~~:٠•،_ر<ورولارثدا_تقلادا~لا(
س___~اذكلاسلجم«م_ةي،امللاةيطارتم_دلاةيروممبلا
•)٠•_ولاهلا •)~ء_ر

هه•_اد،اوهءهمو_يبورولارثدادت.لاداه،لا(
ء)~هه_رثرفاتامج

ة_~ذفلاساجم•ءو••_ر.ورولارئدا_تقلادا-،لال
>)ههم•_رولاهلا

م~و•.نطو••••ة~ارةزابةدراولاة_اففااةنوهملاراامهانارلودبلا.زمحئتيو_مم
قيةدوررلانمارم.ظ~،.نط٠••••يلاو-أارشمتف<دلبلاتا-اتحاةيبتلافا)٠_اافن~
•ر«~ادسلر٠را-تساسا~اء،رسلاوةرذااوزبوقلا

(مم٠•ةيثاذفااتا-اشحلا_أاب



ا~ناةثمبللرأذو•نطم••_بل~ا؟نطم••_ماهطااتم.ر؟نط)و••_ةرذلا
.-ةمو5دللهد،5أتىر

ىت
~8ا

ن___~يئجىوسرذو.نلة.وومميدةتبةدوةهملاتاماتللائمن
ا

ول
ىدا~لادا~لاوديوس1اوج،وركاتدمهت،هخيراتىتءو•ةيذغلانمةيروردنلاتادرا

ارظ،و•ةرذلانمنطل•••ميدقتباسنرذتدموتامكءررلائمانطموووميدقتبيبورولا
دةع،1اةلجاءةج١-تأاند.ناذ،يب.بظادةكا،ذةمرأتمةلاحنمواسيب_اسيغههجاوتامواا
>ةساذ.ةنوهمم_دةتبةيفامغاتاماتلا



ةيلودااةدءاسملا

ةفلتخملاردادمملانمدد،نمفارطلاةددوتموةيثاشةدىاسواسيب_اس.ئرة1تت_مو
•اميفمممامسار5رق.يتلات8ابمااو.نيعوبتلاأامساةمو)~انممدتملالوكارلييفتلا~ذدريو

ءلداا ءرد.>_ا

ةديليفشتلاوةيلامسارلافيلالتلا
ا.

~
ةد~ات1لولاتارلود_ذل

ابأقبلافلأقبلا
هنلج~اةيمتتلا-.راششابملا~ولا-_راشم

دادتق8اهراداوةماهلاأبلاملا_م
ةورثلاو~اررلا_)

ة-ار~اوةبناوي_ا
ء٠اامدسلاد٠ادمم_م
ةعا،_ا_م
ةيءدبطلادراوملا_ه
سا_٠٠٠
بيردتلاوهيملاو~وميلهتلا_م
ه~1ا_م
اةسلاء ر_ء

عوهبملا

ابوفلأنيقجلاعووجم



عيراسثمللةدراولاةدعإس1ا ______~_~__ء__~
رذو•،ه1.رب1ايفةدراولاعيرادشمللةدراو1اةدىاسملابار-وما،ايبها،دآد~ودبلانضتي_)ل
ع_~راشمةدء~دهتمرللانمناةمو5-~اتد-و،رسيئرلاريرةت1ادادءاذذمترميتلاةنسلا
ر_~ظ،ا(ةد_دجلاع_راشملام.-أقلهتيو•زبتيها،ربلا~1اةديد.-عيرادشمةد.ءةفائاوامنيبعمجلاو
-_راسملانع~افتها،دأيناثلا~ذ،اايفدرتو•ةعا.دملاو،أاملا~ذب)ه1دأد~ودجلا
•ةد،دبلاوةلدوملا

،ىء_فرملا،،هءء1و،اء.´تز/7٩7رظ،اعيراشمللةيلصلاةمشاكاوىع_اطلل)أ(
هر~~اثلا~ذتلا



هلوهدلا

عسراشمللةدراو1اةدءاسملابرء-وم.زادب

يفطيطءتلاوةيمنتلاةيدغوفمر_زةت)_ةرادا
ثداهت-لاناد~ا

امبيور،وةرادجتلاةراداه_ةرادا

ةبتلاتا-ارد
زرلا~ا~تآثنم
لاو_~اتاتنل~-اهلازةاونلا
ةيثاففاا

يعانصلايعارزلاهيرامو-عمجم(_ةعا،دم
ركسلاراتناه_ةماذص
ةيانهلاةيمنتللتا:امتئاد_~اذص

ة_~رللاةدمفلاةمدبلاهمودادءاو_ةعا:دم
ةيثابرركلاةقاطلاطوطل

ةينطولاةهبطملازيرتم•_ةءانص

ة:استلاقفارمميظدنتةداىالل_ىاذص
ةسربلا

ةي-واورد_مملاتاساردلا_ةيهيبلفلر١ة
رار:لاىهاو-ل

ة.فا-اةدىاسمبومعم

ةدتملامملاقودلنمةمدةمةي؟ردبةد_٠اس
ام٠لا يم،

م__لازبها،بلرويلقاعورشنيرطنعلوي
رءامملاةدتملا

ةيفائاةدءاسبوطم

ةيفائاةدىاسمبو~

ادنلو-نميثقج~ومت

هدادءازربي

)اىسمي
~

م_أقاطعمرشلان

د.وسلانمرلومي

،~اةجاءل٠رلفتبلانمةدءاسبةسارد
ذيفنتلارفةدءاس

ةيفافاةدداسبو~



عورتاا

ئثاوه1اثاد~

ةيبء.شلار.اتمللةمر~اتادةملام~~د
ةيراجتلارهو3وسة..رشو

نفسلاة:ا~وة..(املار1ءب.ردتلامه_لق:
لينشتلاوذظوممم_لق:

نيمل~ادادذادرهم
ةيفيرلاقطاذملارفسرادمدسنئمتو_ميل~

ةيتاذ~ادوربلاب
ينةت1ابءردتلام_م_~

هرالءازربي

ء.ورولاىدادمت.لاد١-تلانم~ومي

يبورولاىدا_ةلادا._لانمةدءا-دمب

_~_عووشملاقذندا
ةيذا-اةدءاسبو.طه
ةيفائاةدءاسمبو.طه

ةد_تم1امملا_ها،رب،-(ارتشاةشتانمبربت
ليومتلا~فرةيرذلاةيمنتلا،.كنبورأامنلا

ةيفائاةدىاسمبو.كه
ةيذافاةدىاسمبو~ه

ةيفائاةدءاسبوط.



ىوقلارةنجاودااجا_:ا

رءارتلاعسوتلالامع>ب_رد.

ري_لدمل١دبسم

رف(ابلارو-ردر_بت
تومينملاقيقدقاتنا

بادتخلاةءا،دم
ةيذ-لاوتا-وسنم1اه.ءادثص
فلفتلاةىاذص

اذبلاداو.ةعا.دم

ةجار~اةرادااناش:ا-ذةدءاس.ااو_ةيهي<ط،.او>
تابا_ذ1احسمم_ةيهيبطدراو.

٩_ميا~

-تتاط

)_ةقاط

٣_ةتتاط

(-تتا_

ةيحلملاهزمجلا

ةيرمنأىناومأناشنا

ةيثابررلاتاد~اارابتننلةأثنذمةماةا

تلامر



ة~و:~انممدةمنا_•.ءاسيب_اسذ-1اةمدةملاهلودااةدىاسملا

ردا___~ار1ام_ذو.واس__ا_،_اةبسنلابةريب_دةيم..أبةي.هراذلاةد.؟اسم1اشءتت_٠
•ةددادملاهذءاميفر)وت،يتلاتلابملاوةدءاسمللةسسيأرلا

يليامامم،ه٠أ،.نادلباارنمدللحمدأاش.روا~ميئا~)

ة_~.ام.اع،راشموةيذقتةدءاس،كلذ)و،<تاءوفدم1انارميمبنلهتياميفةدءادسم•د،وسلا
ة~لسللاوةيكلسلات_اصاوملا،ةقاطاا،سرادولاد~(ةيساسلا~لا_ملا~ابمرذادهوهخ
ة_رت،،كامسلادثادع،ةي.اويحلاةورثلاوئاررلا،)ةيهدهاقفارملا،)رت_ورنلاعم::أارت-لاب(
ا:ةع1،~اء~دنلا

ر
ة~و~ادبتو،مومووم،مميماءذلةيديوسلاةدءاسملاثوتسعفت

•ةريب5ةم_هلرمأةيد،وسلا~اوملاامبمددنتسنأنكم،تلاةنورملانأ

ة~اررااوةهدلاو،ةيهاملاوةيبلادر(وملا.نيداءرفةينث،ةدءاسمولاومآسولر•اد،او.د
)تادهم(~كاونا<5سلاوةيذذلاةثاذصو

ت٨ا_~اوملانيدا_~ذةدءاس،ك1ذكوتاىوذدملا.زارميمبقلوتياميفةدءاسم•ج-ورنلا
ةمر7الاتاددمملاوةيذقتلاةدءاسلااميسل(~ذلاو)د-وسلاعم<::كارتشلاب(ةيلس_الاوةيألسلا
ة~_ام1ةيمو5~اةيلودلاةيراستسلاةم.-ذملاعمةينامثتسلارلاومللبيترتبدجومب،يئاملالقكل
لةيو.ببلا



ب-ردتلائيداءرةامنموب5لاربلاةدءاسم•ةيتا،ذوسلاةي)اوتسلات١،روممبلاداتا ..>____~____~~~~~~_______ر
،ةما~ا~اء.دشلاتادةمو،)ة_دحو1و.ةبلاةهاسملا~امىا(ةي~.طاادراوه1او:كامسلاد،ادمعو
•ةءو:تمةينقتتادءاسهوةقاطااتاط~و

ب_سردتلتلامركلذ)و،ةىاوشااوة-دح1اىناه-هرذة_ذة،وة-.-رهتةدءاسه•ا~و،:
•ةىوذتمةي،ةتتادءاسموينةتلا

ةبتتةرىاسولاومأسوور•.زمي-1ا
رةعارؤ1اوة~اا

ةرادلاوة__.~اوملوتلائيداء-ذاميسل،ةينث.ةد.؟اسو~اومأردولر•رلا...وبلا
•يئةتلاوقةماجلامء1هتلاونفس1ان:او-او~ةذلاوةماولا

ة_~ذمح_دوة~ادم_:آ،ة_،امثتسلا~اوهللتابترتقيرط.نعةدءاسم•،كرم،الاا
س~اءلاسلجمو،ةلوفطااةيارلةد~امملاةدسسؤهو،ةد.~امم_ألةوباتلاةث(رر1اوةيذذلا
•-ههاا~ا

فارللاةدل~اةدءاسملا_أاب

ة_~رفلانادلبلانيبلدابتملانواوتلازيرهتىلايمرتةطشنادوم-ةمو)_الذب،_م
نولتنأواد.داىوذتمنواوتلااذ_؟نولنأرةوتملانمو•ادعلةيمسرةءطةي1ا_:،وباامد-تستيتلا
ةبسكابةيا__ةمدةتمةل-رمدومببلاهذ~؟تثلبدةو•ةي،_ةملاناد11ا~5رىةما•ةدفمرا٩~اهل
•́ذلرقشملاةيمنتلاراطا~ذةيمنتلاع_راشموجهاربدادعاىربيثي-رفنلاسأرلارز.-حمتاة_اهلل

م_~لاقوددنص~وه_(ةدتملامملاةم̀:ذمنمةمدقم،ذارطلاةددهتمتادىاس٠كا،،هو_)
ةلوذ٨1اةيا_؟نلةدتم1امم8اةسسؤممد..و؟تاد~اوبءردتلاوةيذقتلاةدءاسم1ا_أام.لاةد~ا
قر_~1اأاذبلائور-ر1وداا<.كنب1امدتيو؟ميل~اوة.هصلاوةيثاملادراوهلانيداءرذةد.ءاسه
ثدا__~~اادادتلاو؟)م،1وتلاوةدعسعايناددميثةدءاسميملادملاةيذئلاتا،ر>~رتييو



قود،دملاو،)ئناو_اتادهموتافئنتسملاوسراد.1اأانو<اامسلاد؟ا-وقرطلاوةعاركا(يبورولا
دموموقرط(رةيرذلاةيمنتلاء:انبو،)راطءوأا.ءأاسنافيلاتةيطفدتلةدوةهمتاءربدت(تيوللا
،)ةعارر1ا(اتيرذا،ذةيدادمتقلاةيمنتلل،.رولافرهملاو،)ماولالقكلةطفويئمملابيردتلل
عور_ن(ةيدو-دسلا-رهلاةكلمملاو،)تاىوذدملاناريم(طفنللةرددصم1انادلبلاةم.اشذمنمو
١_5ه)هيرامو)عورشم(رءظوبأنود.دمو،)قرط،رذ7ابلارو-ر،مبت،ىر1دسءهيرامو5
ر___~اهلاسئا،لاسلبماميسل،ةيمو~اريثتاه.ا:ذملانمدد_:ةدءاسم1اميدةتيف،٠ارمتشمي
ناد~يفاميدسلةينةتةدىاسم(ةدتملامملارىوطتمرهانر.و،)ة.-دملاوميلهتلاوةعاررلا(
•)ةءدصلاوملهتلا(ةعابم1اتلاء،فةثافللدروفسلاةنبلو)ميلهتلا



ا-

يناثلالر.ن-ره

ةسأامذلاز._راتم1ال.دمافت

دا~ةلاةراداوةما~اةيااماا
•••..•••••ة-أر<~أوة.::وي~:ةورنئفةعأرزئأ

،كامسلادئادع

أعا:هدا

••••••••••••.••••••.•••.••••••••تس_اادراولا

••••••••••~.••••..•••••••ب.ردتلاوةيملاودموملهتلا

تار__ذاا



دا~-لاةراداوةماولأةيلالا_فلأ

م__~لاةموظذمنموأةيثانثردادممنمأاوسءينةتلانواوتلانمريب5ردة~هفلابمد._م
م_دةتىلاء_.ادلاوىدتو•ةيلاملاةيدادعت:لاةراللانعةلوؤدسلاةي،ةتلاةيضوفملاىلا،ةدتملا
ة_سفول1و،يلاملاماظكامدظذتةدامالا.بم،ذ،ةيلاملاةيغوفملاميسل،ةدءاسملا.نمد،رم
تاأا~~_~-لا،كلفيذامبءتلا،بماانمد~رفىها~لانالدملايفط~سنتلاوةيمنت1ا
.ىدادمتقلا٨دطذحتلاو

ةرالايفودلبلليلاملاماظكامبظذتةداءايفةدءاسمللينةتلانواوتلاىلاةجاد<:اانث_م
ةري~ةدءاسمل_وسلاتمدقدقو•نيلابملانيذ_هيفبيردتلاىلاةجاه«انءام5ءبئاردفلا
تاد_ومىلاكلذ5وءينقتلانواهتلانهرمش/درفه)ىلاةيفئاةجا.؟لانىنللو،~لا
•د.دجلااهاذبميفةأافكب~هلانمةيغوفملانيكمتل،رلوده••••امفيلاثتخلب،

رثدا~لا•اديملايفطيط~اوةيمنتلاةيضوفمؤيروتم~ةرادا .~~
ا~رودب~اهفلاع_~فلاىلعارتردقرمتلةمل~اأانثأبيودتللنها،وبةيضوفملاىدل_م
ه_فيلالغلب،عورشمكا،ىو•ةريبكةينقتةدىاسميضتقيرلاؤياموملانكلو،اميلارلكوملاىر)رملا

نيشو~تمو،ايئام،اايدا~ااريبنرفوم،يثامنلاةدئ~امملاجهانوبهلوميورلودوم••••
ز١،~يتلاتادهملانالذكو،نيتقلمئييراشتسا~ارب-ويميلقلاطيطذتلاوتا~ا--لا•اديميف
ري_~_ذوءءداصتقا/ينونا-ريبنوءيفارغوميدريبنىلاةجاح:كانم.لازتلو•ةيغوفملااريلا
•ةلودلاتاسسؤم1ةبسا.~اوةرادلايم١٨،يفةدعاسملاميدةتنه٧فذ،يبنجلادقنلاةنزيمل

ةرادلاوةب_ا~~.و_ةرادا _~_~~~~~~~
اميسل،ةدقهوةقيتعممظ.ابيرقتدلبلانمناتلآيفال)دادبلوموملاةرادلامظ>نا_ه
رفةريب5ةيقتةدعاسىلاةجا-٠اامعو.هتيمهبأد_ارتتىذلاةلودللةمباتلاتادسلملاعاطقرذ
ة_~اتادوملاو،نيدايملاهذءينبيردتللتلامرنع7فف<ليلحتلامظ.وةرادلا-ءانم
•::(ذب



ة~ارحلاوةي:اويحلاةورثلاوةعارزلا_أاب

سارذةيلاىةيولوأتافةناكمةيفيرلاةيمنتلاولتحت_ه
وت

~اةيجيتا
و

موةتو•ةلماشلاةيثام،لاةم
لا(ةيساسلاةيذذلانمجاتنلاةداير•ىلعةيعاررلاةيمتلاتاسايس

~_~وء)موئرسلاورر
ناد~~او•ردففلاسأرلار1ار_د~ىف،اذريفو،وء~ا~اهذدعقذه،افرىهصتهيدلبلا
كم__~اوتاووضخلاربتاتناةدا،رقيرطنع١،راو،رثكأأاذ~ذبناسلاديورتوإةيءانه~ام
ةد_دج~ا~~ا-دابةعاركاحيوذتوءةي-منمرثكأ~تاباف1ادراومرللفدت_اوءيشاوملاو
•)طاطملاوغبتلاامنيبنمنولنأنكمي(

ر~داذملا
ا-أعا• رر

تن١9~ةلاامتقباسنمعسوأتالو٤دمبولطدنتواثيدهتسسأتيتلاءةيغوفملاهذ_جتحت~م
ن~تادهمرباتحتامكءتاأا~هلاوطيطذتلايلابمرفةدىاسمر1ا،ةماررلاةيضوفممسالمت

•ةعاررلاوةيذذلاةمظذمةدءاسمب٠.كلذب~ا-يةتعورشمدادمامتدقوءتابكرملاامنيب

تاتابكاتاذاةحفاكمنيسحتء_ةعارر

ريهوتيفةدءاسىلاو،تاونسثلثةدمللمولل~١~لاةياةولرشتسىلاةجاحلانم_م
•ناد~ااذ،د:يفتادوملاوبيردتلا

ةبتلاتاسارده_ةعارر رر
اذ_~نيكمتلنوا~انماد،رمرملابلطتيو•ليرابلانمةدءاسمبةبتللوبتخمئشنا_و
لم_شيس،ةعاررلاوةيذغلاةمظذمنمةدعسمبعوشمدادءامتدةو•ةيلاهفبرلمولانمقفرملا
هم••••خلبمبردةتةيلامجاةفلكبماوىأةثلثىدمءىتادوملاوبيردتلاوةينقتلاةوبذلاميدقت
•رلود

و_أمارزمم_ةمار،
ر_دمكارمليفشتوأشنا،ذنواهتللةحاركاوةيففلاةمظذمنمةدماسمبنواةتلابعورشمدعأ_و•
ةد_~ةمرللاروذبلاعيروتوزباتناوءدودرملاةيلامعاونأ~افلاورابتفاوةعاريئلابيلاسأنيسحتل
تادهملاوبميردتلاوةينقتلاةوب_لافيلاكتعومجمردةتوإموغرسلاوةرذلاوررلاكلف،ذامبء~احم

ة__~ذمنمةدىادسبكلذب~عوردشعئوىر-امك•تاوذسسم-ءدمىلعرلودينويلمخلبمب
نويلممرعةردقملاةفطلاخلبتو•اتافابميلقايفءرللةريف~دودسأاذبهئمفدملاةعاريئلاوةيففلا

•تاولسثلثىدمىلعرلود



ررلاةجلاهملت~اسنمو_ةعارز
دويئمءنطم•••ة_هس)تيرناتلا(وباهلاررللةومو_ريفو،مت_٠م

ن-شملالفلتقفارمبة
دو_ومةينامئتسلا~او._البتوتقيرطنعادكوءنمةدماسب،:لذوامجهوب5لارلداذصللعيرسلا
امىاد-ا،نيتلةتمنيتوفار•ىلثلوهمحل1ةبولطمةدباسملارلارتامو•ةعاركاوةيذغلاةمظذمحم
~فاذطموامتقاطنولتوى١.وداديإيفةينثلاو،ةءاسلايفانطو•امتداطنولتوواسيب،ذ
زرلازيرجتع.اسلرئعطةوتادوم،رلودوه••••.ببردقتةيلامهاةفلكتب،ةعاسا
دمعوومو5وسة5رشلةهباتلا

<رلودمء••••ادمردةةفلكتبىارودايايفةهقاولار_مبتلاعنا
ءرلودوهو•••>هفيلاكتعومجما«ريمحتزفعماوصلاوعنادصملادييشتلوب5أجها،ربنمربثكلذو
•وب5أةيلاهفبةيلادلاةقاطلامال~احتيسامم

ةيثاذغلاداوملاؤباتللباهلارئاوملاام_ةءارر

ة_~اممتسلالاوم(التاب_رتقيرطنعرلود)امو•••ودماءردقةدءاسريفوتمت_ل)
ىلعتب،رتتلاةلهاهلاتاجا_اةمجاوملةكاررلاوةيذذلاةمظلعمتدةع

رف_داذلاى٠افنملا
ةىاررلاءذورلنسحتنأديب،ةبولطمةيافف1اةموهملالارتامو•ممممماعيفررلالوه

•ةيف-اةمراهةدءاسىلاةجاحلادوبتست

ةجار~اةيمذت(ه~ةثارز
رم~ةيميبطدراوموه~ةيعيبطدراومنيديدجلانيعورشملايفحهدأ~~ه

باشغلا~:ما_ةعارر
ة~اذلاةروشنملاباش-.لالقنليمستللدانهىلع~ودمهلا~ومتةيديو-ةللاهمبمت-ا٦
~ةههؤمب

مارتوكوس
•ةلودلل.ة~اتلا~



د__~احمة:ام)جات-و•ةءافللةريبكواسيب_اينيغيفكامسلادهاىةدين-ة_لمانا_٠م
ة_وديلاهءاه..1اةسنتجهانوبهنيف:،لدب)نمةوكةدءاسىلااثيددةاودلاام-شن)تلاكام،لا

ق~اومريو٨دود_دبتل-~نمة_دامةدءاسىلاكلذكوينةتنواهتىلاة-ادكان:و.ةللاو
.زيمبتلاقذارهود_ربت1انزا.فم

يفةدىاسموايذقتانوامتبلطتت.هوءكام_لادئاصمةيمنتلةيرشعةلتفةلودلاةنامل_مم
ن_نمينثاكاةهاحايثدبمكانهو•ةيثامنلاةكذلاهفهففنتلةمز(الاتادهملاوب،ردتلايفوت
ا~لتغ_~تادهمقلاوءتلامزىلوءت١ونسةثلثةده1اممنمكلهينيرامثتسملا

••ل.د~،•••

واسيبيفد~اود.ربتلانزافملزبم)_د؟اصم _~_~______~~~
نقحتين~ردنتنيىلارملاةيلاملادي~انزا~:فار_حادماىاةلجاعةجاحكا.-_مو

نفارمىلاةباحكانهنوكتس•دهب~و؟)رايف1احلعقةرا•ازاهج(م_ةعا.دععمرش-ا~
هفملىودجة_اردلارجلةينق-ةدعامصببلكجها.بلانمفلأ٩زبلايفدريو.امجحربكأةئ_دف
ر~دلندنا(أابأزبايفجدهورفرلودنميلمةردقلاهفيللتغلهتىذلادسنتلاام~؟قفارولا
.)هلعأءلودجلا

هديدقتوكمسلاحلمتلتادهموةريفهديوبتنزاذمم_د؟اصم ~_~___~~~~~~-_
ء~أنمناذئتأم•و~اهنمكةقالننتةويفهديبتنزاذمةي.امثاناشنا~انم_)•

ادمك•رلودء•••••وحناهردقةيلاممباةفلكتبكلنوءتاوردغذلاومحللاوكمسلان.زوت~
•رلودم••••نلبمبردقتةفلكتبكمسلاحلمتونميذدتو~تادهمويذوتيفةدعاسملامزلت

هعاندملا_~١د _

نأبلفيةدوبوولاتادحولاكوءادهةدودحمايلاهةدو.و-اةيليو~اتاعا،هلانا_)٠
ة~تلاءةوبفلاوةيعانهلاتاراهملاةردنةدشك1ذبةلمهلاممو.ةقيتعووبحلاةريدغهنوكت
ل~~اي~اوةيلممل١لا-لاسوؤريفامقن:انهنأامك•تايوتسملاةفكىلعهةيرادل١واهنم



ورررررمو
ءهطذء

٩
ىو

~
ىء

~~
ه

ةدلصتملاةطمثنلانمةعساوةفثاطيفةبملطمةدعاسملافكلذلو•رايهنلاعطقوةيداملاة~اسلا
•عاطقلاانهيفط~<ذتلا~ةردقلاز_زهتلكلذوءينقتلانوامتلاكلفيفامبءةعانصلاب

عيراشملا
ارز~اهيراموك~م_ةع١~

لهشيس،واسيبنمبرقلابةمقاولا،هيراموكيفيا.دم_يارز-بمأاشنابةموكملاموقت_ء)
عنمو،ايذنلاتيزويناهوسلالوذلاتيزونسجتوجارذتساو،ينادوسلالوذلوزرل١ريشق-تاعاذع
ةءانثةدعاسمةروهيفرلودنمييلهمءطلوفلابةم~اتلممو<ةيث~ا~رياتناونوب~ا

ةباحاضيأكانءو؟ةينطولالاوملانميفاض١رلودنولماهلوانتميفن~امك،ىراجتنامتثاو
هرلودنميملمهىلا

ل~هتةطسبتاراسكمدذتستتملاةويفهلايشقتلاعناصمنمةكبمثأاشناعمزولانم_)م
ككتيساماكرحمكلذيفامبةيلو~ةلحرئذةراممكم••بيكرتو•ةنههلانم)~_رتوتت٩~

•~~اتاهلمعوةنايصلاىلعبمدتلل:ىدتبمينقتف-٠́وهمنيامك•رلو~د،•••.ومن

~ركملاجاتناه_ةعاسع
ة~رزمأاشنأةموكحلاعسزتو•ايلاحدودممواطنىلعواسيب_اينيفينركسلابهقىني_)ء
اهتهاسمركسلل ر~د~وةيللاتاهاهتحلاةيبتركسلاجاتنلركسلعنمهو،راتكهم•••~
نو~ه•وو•نميبحاتيغلبمبقرشمااانملةيلامجلاسلاكتلاتردقو•ر~ذ~لاس~رلاىلا

•قرشلانميمارزلابنابللرلودنييلممادنلوهتمدقدقو؟رلود

هعانمللهماملاهبربدملازبزهن)_هعانه __~
ةدعةراداوةيمانصلاعيراشملاذيفنتودادعارةيماندملاةيمنتلاةمبميبنعةلووأسمةيريدملاهذء_)ه
ب~ردتلاوةينقتلاةوبذلارينوتلةدعاسم.ءلوهحللةيلءةيو1وأةموكملايطهتو•ةيعانصتاسسوأه
ن~اررثلمو،ةوب~١نمرممثمدرذهه~ايثدبممزليو•ةيريددلاهذولةمزللاتاد~او
•رلود)•••،اهفيللتغلهتت١دوموتلامزلا

ةئيبلاعمايجولونكتلافيهكتلريفهز5رمه_ةعاذص
ة~ورقلاتاعاندملاوةمدفتسملاةيديلق.كاتاينقتلانيسحتلاميلنعادمجةموكملالذبت_ءه
•تا~وسنملاوث٢~لاوةيفزنفل١ين١و~لاوةيندهملات١ودلاحندمكلذيفامبءفاطكاةريفهلا

•لكلتاذء.وتلامزوينقتنوامتةرودميفةدعاسمىلاةجاحك٦.هو



ا~احة~~ااهبموقتيتلار1ذل١ةداعاةهلمعح.اتنلةفوعمشسل١اذءةفايصدامتس_)م
س_~وأدميسو>ةج~١هفمبأافوللامشادحتسابجاولانيقيقدلانيسسوأولاكيبلاوكشل١يف
هن~_هيستنتاشيرهناىلع•ر~فلاسأرلاعمنوامتلابكلنمتيدقوةيطولاةيمنتللفودندم
>ةعانصللتا،تئاميدقتو1ومتقلاةلجاعةج~ا_-سفءتارولن<تلا

ةيع~ات~اوداو~اةهو~ةهقارمبتله_ةعاذص
ىراشتساريبفريفوتنكميو•دلبلايفصنلااذهنمئفارمةي~يلاحلاتقولايفكاندتسيل_مم
يئدبمريدقتيشيو•بتذملااذه٩اشنامكهتياميفةروشلاميدقتلء_ةعا:دمحرشملاقالن:يف
هتيقامو،تلامزاانمرمشأةتسو،ةينقتلاةربفلانمنيتنسوحنىلاةجاحكا:هنوكتسهنأقلا
•رهتفملااذه٩اشنلتاددمملانمرلودع••••

~١دازاهبم_ةعانص رامتل ~~>
ددهتعمةلاملاهنهمقافتتن~عقوتملانموءرايفلاعطقعيزوتورفاوتبةويلتفطاشملتيحت_)،
ري~_~وتبووقتءر~ايفلاعلتقعيزوتوأارشلةيزكرمةسسؤمأشناتقملانمو•ةدعاسملارداصم
ع~~وءةيساس~لارايدفلاعطقنمنوزذعماافتهلاومنزافملاةراداىلعينقتلابيردتلا
•رلودنيياامهوءنيمحارتيخلبممبولط_اردقيو•يسايقلاديهوتلا

ةهنطولاةمهطملاز_زهت٠._ةعا.دم
هت_هم

~
•ةيلامفب~انميسيئرلاىفرملاانهنميكمتلبيردتوتادهمنممزليامديوسلاءو

ةيرمبلاتانا_رتلافذارمميلتةدامامم_ةعانى
كاممملاد.اصمةيمنتلااذذتنمدجو_املارمن،قرشملااذملةيلاعةيولو~ةموكحلايلتهت_ء)
ر~-دير_ا.ربىلاةهاملادو-وىلالافتربلانمةدعاسمبتدعأةساردريشتو•يثاملااقنلاو

•امويسوتونفارماهنهايثتةهاعلرلوذنميي(طءومن~وةنم~و~



ةيعمهلادراوولا~أاه

ني_~ننأوتللةقيقدلاةبقارملازمدبلف•أاملاوهمامتهلاىلاوعدييعيبطدرومرثك~_مء
~ا_~ىوءةحلاملاهايملانايفكنمدب.زمىدافتلةيلهاسلاقطاللايفةملاملاوةبذولاهايملا

وا__~هل١مسوهزكرتنعمجانلاهايملان´دقذنمدحللىرف~ريبادتقلوأاملانيزفتىلاةجاف
دراو~_~ابقلعتياميفو•ايفارفوبوطلاةميبطوءفافجلام~وميفرذهتلاتلدهمعافتراو
ند~نمنطنولمم••نمتةفورهمب.ءوركا.هوء~اشكتملاتايلمعرذمبترمبءةيندهملا
ت_~لاوووينوكرز~اوتافسوفلاهوهو..بعلثلهرذوتنع(اهنفءة~رد_اطدس~اتيسكولا
دوبوةينكاىلعةيرحبلاوةيربلاةيجولويبئاتلبكشتلاىوطنتوءءريجلارجحل١ولاصلصلاعاون~و
ة_ريد.ىقلتتوءديشربولسابةيميبطلا<دبلادراوهللفتسابةموكملاين~وهةيلورتببساور
•فاركلاةددهتموةيثانثةماهةدعاسمتايلوردسل١وايبوليبورديهل١وايجولويبلاومجانملا

.يثامنلاةدحتملاوملاجءا.دينمةدعاسم.لايهر5رسنىندملةيجولهردمهة_اردىرجت_مى
هن_.هنييطملامتيسةياهنلايفه•رفءدأى>ذ~راهن~~»شاهحلةكاممتاسإ>دأارجامليه
~فتلدتلام٠»ةهنقتة.ذة.وصيفةدعاسسمكتو•تاناهيللدلماشمائننيفاهليجستوتاساردلا
•رلو>ده•••••وحنبردقمامبليفشتلاوتادحملاسيللت

~.~~د_~اوملةيلوأةساردم_ةيميبطدراوه ~ددل رزمل
.~ىرلارسيينأراهن~ل١نمىلغسل١أاز،ء~لايفهايملايفوكحتللدود_أاشنانشنم_هه
٧~ةثودملاقطا~احااهتسابحسينأودملاهايم~فلفتيفمكحتلانيرطنعراهن~لايملاع~
بلطتيو•دودسل١هفهةاشنلةبسانملاحقاودلادمدحتلةملوأتاساردىلاةجافك١.هو•حطلاب
نو~خلبمبردقتافشتتاقفنوت١دوم٠هنيللتةيطفتلوةينقتلاةربذلاىلملوصللةدعاسمرلا

•رلود

-رم_ةيميبطدراوه
~ايملادراوما

ءر~~اونددللةمزللاةيفوبلاهايملادراوهةيمنتللذتميتلاةريبكلادومجلاىلاارلنن_مه
ر~م_دئاقلاقيقدل١نزاوتلابةيمتلاهذ_.هلذتن~لامتحايفنمكيريبكرطذكا:ه،ةعارزلاو
1~املانمفكلذلو•ينطاهلاأامل١حطءيفةحلاملاهايمل١وةبذولاهايملانيبةريثكنطمنم
ل~اسووةحولملاوزتفلاتيتسايبستلتاطحمكلذينامب،ةبقارمللةقسنمائاسوتادحتسا



رلودنويلمبردقيامراونقتنوامتراة~اهكانهو•ننفاتلدممورام~لارفزهةدبقا~
•مئادمالذن٩اشناوةيئدبمل١تاسايقلاممايقللتاونس-مرأىدمولع1فشتلاتاقفنوتادهملل

امومزوتوهامملاديروتء_ةيميهكدراوه
ةهفمرلاوطانملاا

~~فوى~وةرلالاهمملادست~ز~١رامل١رفهوع(اطتسلارن~امعىربي_مم
ج~رامدموهاهمج١رب~وبيبان~وت١ذضمويفوتمزلي،ج<انرمبلاانهرارمتساعمو•ةيجرافةدعاسمم
يتدلاتادهمل١وةيوديةفضمه••ريفوتيضتقمةمءو•لمفتمهقأيتلاراملاوعلطتسلارفحل
دراور_هنلااهفصنوجهمنربلانمفلأأزبلايندراوامفصن،رلودنمهلممرهةبارقاباصتت
•٩ابأزبلايف

ةيميهطلادراوملاةسمدم~-ه_ةهعيهطدراوم

ة~فضةدعامسب،تادهملانمريبكنمزفموتانايهلانميثكويمجتةيريدملاتعاطتسا_هم
لرقتسلاينةيريدملاتامباهتهاةساردوءهزابنامتاممييقتنلامزليم~هف١رل~لاةددوتهوةيثانث
ة~~(اث~١ةباه~انهو•ةيبمرالاتادعاسملاو~ثتل١تاقفننملهقتسماهمزيطريدقتو
•نيم~اشتملاأاربفلاتامدذنمرومش



~__امرممنيبواهنيبل~يتلاةفاسنلاديزتتاعمت_بموادنيب_ايذيفيفدهبوتلداكتره٥
<_١-.-1اقر́ذ_اوةي-~ام1اتارمء1ا~:.دمتمي_كلم٠،١.٨ثافهتماممملانم٠كاهنل•ارتمولي5ههىلع
_و_~لايفزولاةعارزميلقايفأميمل،وأاملا~اتامدفنعيحتىوي~انمو•ا~مب
مزلينكاوءةريبكةي-.رافةدع~~اب~اةيمذت~اتو•ايلاه~هيلا~و_ولابهديىذلا
•بيردتلاوةينقتلاةربذلاوتاد~اوةيما-~لا~5ايملاريفوتلذيزملا

~~اماظ،ةنايصوقيمتوطيط.ذتنمةيغوفم1انيكتلو•ال_~عمشملاهيف~ذدي_)•
ء~كانيناوق٠ك1نيفامبءنيدايملانمتهماوةفثاطيفةيذقتةنواسىلاةهاح٠كاندح،ينطولا
م:كاذىلعةولعم•ةبماحملاوتا،ايبلاحيمدمظ،و،داوملاةلوانمو،ةيكيناكيلاوةيندمااةممد،ملاو
ةيليفشتنيدايميفطهللجافلمانميم٠للانيفظوملا.اذتهبلتابترملاةدايزىلاةهباهكانه
لاتامد:>وررندملاناريطااواىناوماا~هنشتوىرحبلا~اثم

~
•ةيوجلأدا-ر

~فنووامكءطيمملاىلعديد-~انيم<دييهثتلةمزللارامثتءلافيللتعافتراقلاارظن_و٠
ينطوجهانربقاطنىفواصنيباانيمنيمدتوحيموتيفايلا-رظنلاىربيهناف«ميثرلاريوقتلا
ة~دبتاعمومثمليبورولاىهاصتةلاهاه،لانمةدعاسمبتاسارلايلاحىربتو•أىناومدلاةيمذتل
•~ىناوملاةيمذتل

~ىناوملاتادهمه_~

~_5شبيلاحلا~انيملا~هنشتنمنميكتلل-.ادهمااشبمورو~لاىداصتةلادا~لا~وم_))
م_رلذنعمرشملادد-هيلاراشملارارقلارد-امثير،~امف

ةيلهامنلانفملا٤_~. ______~_
~_~ومتةشقانمىرهبتومنلل••هتلوم-.ددحاويل-امبكرماارمما~ومتبالكوهتعاق_)ل
>ىرذحاةنينماايسما



~~~~ابكار٥ه•وتتابوعتتدملعدشتةيدومجهادربلازمااب~رجلأقاط،يفبولطم_وو
•رلودنويلممرهةيريدةتلاامثفطغلبتءىدوك_اود~اتقوواممبنمبي

وا___~يف~دموتم1لمنبةدوزمةئاعةف_رأ~اشنلةيب،-~لاةمهلابةيريذقتلاةفكتلا_)ه
~اكتلاودةتو؟رلوده•••.•خلبتءه_~ة:عمرشملادددبةمزللاوءىدوكذياود~انقو
•حيهانربلانمااب~زجلايفدراوعمرثم1ااذدهو•رلودنويلمغلبمبةيلحملا

ةيرابتلا~_~.ة2رشوةيبسثل)رجاتمللةمزطلاتادوملال_-ة،

ح٧-لةمزللاداوم1اوءةيربلات١2ر~رايذعطق٩ار،ةيهاحتلاايناملأةيروممء>تلوم_)اه
تاد~اانمازبك٠كلذو،يلذاهلايث~اطكاتاه-و1ةيب~راذتتكو_وء~امتن_ءونفماا
لاحيزوتلةمز٨١ا

~
لاحثاذبلاوةيذغ

~
ادهتم.ة٥سذا~اتاه_~ىلاة-ا-كا،ه~ازتامو•ىرذ

•نفملاح٨دملقفرمارلودءل••••

~~لدان~دمد_~: ع~القنلل __________
اريفوتيبورو~لاىداتلاداحتلالوم_عم

~
•ةماملاحئا~القنلكردلاةيتافلداندعة-ر

ةريفص~داندمم•_~،

مطو~ا٠٤>»و-<~خلبتفيلاكت.ايلحمادهؤانبمةيءةريفص~داندمةسذلتاكرومودر́اوهمنلت_و٥
•~ابوفلانيائبلانيبىواتلابةعزوه

~دان~اب~اةمهذلومرفأو-ألل_~: ~-ء--~__~_~________
ة__دذلوءررغاوهأدييشتلرلودمه•••وهن~طتتةدروتسداومىلاةجا-.،(أ،ء_ه•
•م•_~:عمرش1انمةدعاس.هريوطتررقم1ا~داندلاب~كا



تارتاطلاطبامميفوت>،_لق.
وأا_~هءاميلا~ودمولانوكييتلاتاذان1ايفتارثاطللطبارمةسذىلاة-ا-كانده_هل
ءو__~لو،املوبو،يكابوبو،راف~وكيف،امتيولمو~ابيترتب»>ءطبامم1اهذ_.عقتو•اثيطب
~_~ذديامذيب<جهانربلانه~~اانجليفقلو~لاةثطثلاطبامملا~.ندتو•اتافابو،وبافو
.رلودنبيطم)ةيريلةتلاةفكتلاععمبمخلبيو،~ابازجلايفنارميف~لانا1هبمم1أ

خ~تادوموءتلامزلائماوهشههوءةينقتلاةوبنلانمرمش</درفل)~مزلي_ه)
ب~رلتلوءةهم٨~ةحلا~اتاونقلانم:ةيثا~اتادم«رد٩ار_هبلرلودله•...امفيللت
ح٨ءلةدا~ااريلاحاترةلاتادوملاةيروتلوءيثاملالكابةلتملانيدايم1ايفنيفا:وملا
.حثا~اةلوافقفارم~لهكوءةيفاطلاتاد~ا

!~٨فنمةدءاسج_ورمن1اتمدق_هه
~

ر-~نوادمتنممز_امريفوت>~أنمةب«اثتس<ا~اوم
بيردتو؟ادحديدبتوةيهلمااةزرج~لاة:ايدعنيممنحتو؟ى~رحبلاسيتفتللةراداأاشسلتاددممو
لاىلعنعيلماعلانبير~انعيفظوماا

~
•ةيكينائدملاوةيوديلا~امع

بيردتلاوةيمآااوحمومهلعتلا_ىاز

ع__~وبيفتايوتس~1اةفكىلعنميبردملانيفظوملايفاعبردادصقءوادميب_اينيفههباوت_هه
لامميلمتلانمتاونم،تهيميلمتلاماظكا~و•ا__~رةتنيدايملا

همبتي،مادملاسماس.~
ة_~تللةمزلنيداييفاطموتماينهمابيردتفكيامك؟ره~ذتمىوناثمميلهتوأماءميلعتاما
ىلعفككشبنيبردملانيلعملارعق،و-جهانزمبلاافهذيفنتنوديميثرلاعناملاو•ةيذطو1ا
او•نيم~ابيردتلةريبكادومجباطتياممءت.ايوتسلاةفال

~
دادعاىلاةيءاردلافرفلاىقنىد

~ابةيفيرلاقطانملايفةيثاهتباسرادمدييثتلجهأنزب
تا___~1أيفيتاذلاددهمجلامادذهتم

لاو~حيهاربىلعةيم.هأةموك~اقلعتامك•ةي~1ا
~

•ينمم1ابيردتلاوةه



ررعيراشلا
نعملعملادالءاددمممل_م~ __~________ر~

ىلأةفا~لابن~ةثيرم~لانأىلع.يقيرفلاة_ذتلا~ردعنم~ومتبدمهم1اافهماةي_ه٦
احبر~لاتاوذدم1ال٩-هليفثتوهها،ثئ(ةريبكة_ةت•دىاسمكاف

~
مزق~1انموءىلو~لاسمذلاو

•عحرشاااذدهلةيلاعةيولو~اةمول~ايلوتو•ايلولاوةيثادتبلائيتلحرم1يم~دادءا

ةيأادتبلاة~رملاصلومدادءا)_م~ ر
نبيلاحلانيمردم(اىوتسعفرةموكهلاىونت،نعيملمماادادءادمممااسناىرجيامذي._هاه

انمةيثادت.لاةاهرملايف
~

تاوذدملثامتدمةيمدلمت٥طذر1٨أيفيئاذتبلامهيلمتلابرغومنلا~ء.
<لود٩•••••ةيريدقتلاامتفكتخلبتةيلاموةيدامةدءاسممزلتو•ا٩ما~ا٩ل٩ةرتف1الا.ذ
لاىفج-انزصبلااذء>نبكمتل

~
•~~ازمةيلاهلاةيولو

ةيميلعتلامزاو1اوتادهملارفوت_)_م~
رادملل،ةيداماامزاوللاوتابتكملا.ذل(فيفام.،ةيملعتلاتاده1انمةعماوةوهبممزلت_هو
رلودم•••••٠ردةيلوأغلبمىلاة->ادكانءو•نميم~1ادادءادءاوموةيو:اثلاوةيأ)دتبلا
)٠لع:و~ودبلارظ:ا(جانربلانمأابوف(أنيأزبلانيبعنوم

ح~ا~اجمقفةيبيردتلاتاقل~ا _____________~_____
ل~ممتوميلمتلانادييفةيملعلاتاد~ابف،رهتللمدلقال5يفةيبيردتةقادماقتء._ه>
غ_____~ةيريدقتةفك.ةبيردتلاتاق1~اهف_لومتلةدعاسممزلتو•ةي1~داوم.اهركتبا
•امليفشتلةيذقتلاةدءادملاىلاةفاضلابرلود)•••••



~.رةللةد-ت1ام~لاةع>ظذنمةهىا-وبىو-~لالاوملافدبور-زدم_ات9جاتنامت_٦)
ةمز٨ااىر.:لاتاددسااوتاب5رمللكافىلعةولعرلوده•...خلبممزلينكلو،ةفاقثلاوململاو
.جارمبلامهيا.ذتيف•دءاسم1اونيبردماابيردتلناوهيب-مزليام5.جها~اهذءةلصاوما

مرأام،لاةد~1امملاجها:ز.هبومتيق<كتتشبعرثىلءاببرةةتققاوم1ار.ا:تتملاقم_هم
•~ا-ه1اادهيقتاددعمو٥ارميةةعبدربوتليقبرقلاةبمتلا

تلا_~زلا

ما___~ار~ابدلاميلدتلاريفوتلتلامقىلاةهيدءتاوتم~)و٨ةثاقة-ا~ا~تس_هو
•ةذيستتاواسميفةيلآعتايوتسمىلعبيردتللو

زن:ار~أواير٨هاابةفلابتابادما٠ثد_ت،اسقيوذا~رفعاةدم~اوريثكيف~ا~اوهام~ثم_هه
~أ_~.ك٠لانيبتا_ذو1اةبمءنأودبيامك؟مافهبلاو~هم1اوةي،٨ءرشلأةدودلاو٩ا~~لاوةد~ا

~
مزة~1او•ة_اا~اة-دملاة.ا.دنئمةدءاسوبةيحدلاتامدذلاةمذتلجهانوبدادءامتو•م~رم ~

اتين
ايعا.ا٠ددرذشتس٠ل_لهنيبامو،اي-_ازكرهل)•يلاو-ئم._ادمنلايفما.ظذلاافه~~~

ة-ز5رمقفار.و،ةيملةاتايذستس٠وء)اوءو،.)•وةوء.أل•نيبامادنكةدمس(اريفص
•ر<___ف1انودىوتدن1ازبنيف.(:وملابيرلتلقفاومىلاة-١-٠كانهو•ين٨و1اىنثتسماام~ء
.دري~_~ةدعاسمزلتزبك1و،~ومت1اهل.-اتوأ~ابد-وييم_٩ذتلا~لي~اافء~ودحنو
نيف<ا«نم1اىه،ذبمستترةااةبوهدلاةفلابلا__هنشتلا~ووإهةد-سفيفذتلاوما.ظذلااذء~امكتمل
•~ومتلاومزاوللاوتاددملاو

ن_دلهاف1ايفةيرة1اىوت،.ىلعوىلولاثا.هسلايفةحصلاناددميفنولم-~لؤهنك~_هه
اةرر~ا

~
ممسردتآ٠اعار1اعمر~1ااذ؟~نيمو•ام.امتنويمأممن~2وء~لقتملابر-أاذث

ب،ردتللةءردم٧امنيف~وف1ابد->وتو•نيلءاسملانينومملاىوتسةيأممنلايفنوفلبيثي~
ةدءادسمزتو•ةدود-دلاةيأاففلاة،وعهااءذ~و~`~~.ك-رى~،ويلانمةدءاسىقلتت
؟)نمي_~ردتملاما~اداةفل5تنعةرابعا.منمناثلثلا(~فيشتلاتاةف،وتابترملاةيا٠»نتلةيفادنا
ع_~رلاتاو،ءااجها،زبلرلود>ه.••.وأايوسرلودل)••ه•غلبمب~~اكتلاهذ_هردق،و



ةي-دملايحاوكايف~،رلانك-بيوهتبةيبثلالهمكاىوتممىلعنولماملا٩لؤ.:موقيه_٦ل
~~سنوموةيوءراطم_ههومكيفممبيردتىربيو•يحاونلاهذمب~اموةيفيرلاةاي~

ع~فد1يثانث~ومتحتادقو•تاوس٠لطثةطاللاةرودلارمتمنتو؟~افءدلامسوميفيقيب٨ت ٥-ء ث٨___.،تاو.دملاةرود~وم.ةيولولا~ىلعنلامزلينكلوءىلولاةروداا~٨ذبتاورلا
•رلوده••••ةرهقملاامفيلاكتعح.بمغلبييتلاةيلاتلا

ريمطتلاتلم ___~___-
ت٨ه-ةوه،ابمقير٨نعع~لابم~دتلاجهاربيف~هباء٥روس.حموتلامزةسلائم_٦1

اءرلة~لتبةمزللاتاهاةللاااوشلةدعاسمزلتو•رغارمأةدعدنتاوسسمذامتذممهيمطت
•رلودل•••••و~غلبت~اكتبتاهمأارثلوءرلودهه•.•

ناكدلا_ا١٨.

ه~~رمفى~تلرنورهتلارربفظروولرققرل_ناكءا
~_فطولاأدبءواديبيفينةتلانواهتلايفظومنكءايفغلابلاسقنلاىلاارظ،_و٥
اذ___نمناثعمبم~ومتلةدعاسىلاةموك~اجاتحتو•ةقش٥هءنوكمين5ءعم_-هدييشت
•رلولنويفةردقملاهتفكغلبتعكا

ىرةلاىفنباودلاجاتناا)_ةءارز

نابلاأاءو~اةفكيفىوةلايفنجاودلاجاتناحيجشتلةيلاعةيولو~اةمولدلايلوت_م•
•رغرلاافملعوشمدادعاوة-ارديفةدءاس1ا

رعارزلاعمنتلالامءبيردمام_ةمارز

ىذلا،عرشلااذءب_ومبمتي،و•بيرتلةماللالماسونلايارزعرء.لكنفت_م٠
ل___ومممزليمو•ةىارزلاعيراشملاكدي-.بير-قنرمأاء.ا،ةمارزلاوةيذنلاة.ا<.-دمأ
ةد_ىا_ااميدقموةيلاملاقنارماااامبةلاعل-اوممس:ددمىلعرلودنويل)رلودم.هرد.
•تادهااو~لامزلاوةيتتلا



)ت،زنارتلا(رباهلازر~لاعماوىرمينوتبءمايلاحسرديىذلا<عمرشملااذدعقلهتي_لم
نم.دراو~:زر~لاقيوستحتي~ودوء٦_ةعارزعموثملاب-ومب

ة~_~1اهلبلا~انممها~
•ررهم

>ةهرفلانلاعملانمةريب5ةيمكادهذهباموللقتملابر-للخةيراممتملاةئهلمكاتكرت_اهم
•رلودنويلمارهك1هنلةردقملاآنفلكلازلبتو،اه~ورايفلاحطقعصلريفمع<كبسماقيمو

رفلبلازوجرين~لل_ةعان~
له••ا_هردقةقالمبءهتاقتشورههدمل́ورشقملارذلبلازو->جات،لعحرثم~أرلىربت_لء
•رلودنويطلرهةردقم1اةيثدبملاةفكتلاخلبتو؟اي~نط

توميذملاقيقدجات،ال٤_ةعاندم ________~___
انمةماو~دبمايقلامزلي~مه

~
تو~ذلاقيق~جاتنلةرميفصتاد-وأا-سلعحرشمدادءا~-

ا~لتذميفة،زومنوكت
~
•دلبلاأاحن

ع:دممو،وشان~هنشتبموقي،ديوسلانمةينقتة،وعمايلادحققلتيةلودللعماتعمرشد_.وي_هه
لمابشخجاتنلعندممو،شاث_

~
ةد~د-تابم~٨فتملعمرشملةماردأاو-امزليو•تايغر

•تاضر~لابش<فجاتنلو~شفلاجاتنل

~فتلاةعانصال_ةعان_

أانبلالاومةعان~١ل_ةعان~

•تاعانىاهذء،ريوطتتايناكملتادماردبابيرقمايقلاررقماانم_٧ل



ةباو~ا٥رالاا١-ذاىفةدع١سم1ا٩_ةيهيب.~٠دراوم

دي،ت_ل٩
م
دساةدلأمةيولوأيلوتو.ءعاطقلاافهمميأ:٠ذتةموكهلا

نمتادةمااو
~

•(~~الوا~لاهف٨زيزت~.-
ةيذةتلا٥دءادمم1اىلاةبا~ا

تابافلاحسمل_ةيهيب)٠دراوم

ح___دسىلتمدمتميتابافلل~دمفمحسمأارهبامزلي،دلبلاتاباغ:ك٨متماةيم>1اراذ:_م•
•ةيدذزذةدعاهنبهذادعاىرهبتابافلليثدبم

لاةيبلتمزلياممتاجايتحلاديددحتلىرف~اةماردىلاةداحكان_ه~مل
~

اةيولو
امي~يتل

لارميفوتلة.ولءلا
املادبتدماوأةديد.-تاماوعحتارانماا-ذاكافيفامب،ةيفاكلاةيه_1اةزم_->~

•~او~اىلعةيلودلاوةيلحامملاةحطماا~ثت

واسب~انيمرميهطتلد_~:
انيملاعقومنكيامممكافىلاةلباءة.ا_د٠اان_-~مم

ة_امنيفهرايتفاىربيءىذلا~دبلاأ
~اف•))_~،عمرشلا(هلعأولةرقفلايفةراشلاهيلاتدرواموحنىلعءوم~لا مزلرميهطل
مذأانيملا~هنشترارمتسانامضا

نكاو،ىرهنا~تاساردىلاةجا-ائلان٠ذو•~دمرةملاص١لاةفاثكل١_ا-
•رلودنولممرهوءنيبحارةتلمفتيره~ارتلاةردقملاةيثدبم1اة~تلا

)٠-لقن
٩~_~اومةبر~ااانبةلاماو~ا٩اذبلتا-ارفمزلتو•أىناومةث.ثأانبيلوهلاكذبلارلومي_مم

ةيعارزلاتاجتذملا~.ىفامتيمه~١املادابماواتنبووتاكوميزيف

ةلملتةيميلعتزكارم ______~___س
لةيثادتبلاةلهرملاد~ابيردتزكارملاهذ.هرذوت~لو

~
ايفةيفيرلاقطانملا٩اذب

~
~فممملاق

~__~اب~~و•يعامتهبلاميل:تلاوءةح~اوءةيففتلاوءةيعارزلاتاينةتلاثنيدايم
مز~و•ل٩ل٩ماعددمبرمتستلدتةدع)سلاهفهنكلوةيموك-وفتامظننمةدعادس.نازكرم
م٩ا~~ش.لاتاقفنةهسباولرلوده•••••غلبتةير،دقتةفكتبثلاثزكرم~اش،لةيذ~اةدءادم
•ددحاوماهل~فشتلاو



ز_~دد--اهذ.؟»ا_سذ٦ة،ذتتةلءادم>وتاددممزاتنكلو،قفوم1ااذدملى.ه٠كاذه_لل
•ولودل•••••ةيويدةتلااهتذا5

سا_ء،-شم•و~ةلذلاة-دأتأاذثأررذة.~ءردترميفوتلتلامزىلاةا.-اعةي-ادح٠.كاذ.._ل1
•نيماءولاو٠خ1ا••نوبءا~(صيثابوهمكاا٩اردمااونعييأابرمكاا
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