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)ع،ات(تا.و.دماا

تيوكدا
ة_1ام

....ة~ارقمءد_انملا

ة~اثلاامتروديفدنبلااذ~يفةما~اةسعمبلاوظنذنمةوداصلاقثاثولا_ةمشك_قفوملا
.نيثلنلاو



ربد_سيدملىلانونظ>هيثةدوقدسااءمهةها~ااهمتءل-قذةها~ا̀ه_~بلاتذختا_٠
راوه~انملاز_ز_تبىاثنلان(́ىلاففنت́أنونءث1امهمءءرارق_اء٠:مم

ت_1٩-أىذ_اء́´
)،١٠44ه١و،((.)..لو.!١./7371/33نثلنلاىةثلاثلاابدترولرذةسعمبلار1اماسلانهلاريرتت،امىهي
زيزعتبرعان._ان(اعلاففنتنعار_رقتنينلنلاوةءسارلااهمتر،درذةدي.هبلار1امدة-نأ~دتجر
..وهلا٠هل .ربودره

نيدلاهءهوءبللكااذدملاذديفنتز_)
ر_~اةر5ذ»٠٠ءمم،.سراممراذ~ا))رذءماءسا

٠اضءلالود_اتاموكع
رارق_ارعذاءسلاحأ<ةدمصفتهلاتللرلاق.ذأا~لاوأةدهتهلامملايف

.ن٧ءلاففنت.ةةانتم_اة~1اتافتاحاتتقلاوتادولث.دلا-هدءوزتادبلادل

.ة1ودءمزمتاه~ه1اهفهةن>دنتلادودرلاتدووء٠<.م٠ربىتكاملىلان،رشت)رذو_)
.لثاءولاهذ-نم́ةيوضوهااهازهلاهاندأأاسانأئغلارهدفتي

ا~ترودوذدنب1ااذدعيثةما~اة.دمبلارلفنذنمةردادملاقثا:ولادبةوثاققفرملانمدمنتيو_)
نين(انلاوةشلاثل



ة«أ<:و_1اة.5اوت_ش8اتا_.ووم.-1ادا~ا

«~سوراا<•ل___س.؟́ام
»،ما>وبوتكا/لولان،رشتس)و

ة_ء،ا~_سللويتتيلاء<اء>أ(ا_.ذناسلاةا_-رهبرحلاة_ازاويلود_انملاز،ز_تنا_•
ر~ر.نكم_هناىويرتافرسلادادتلان.ا~مخ_راتدادتما_ىةدي،ا_فودسلاة_رد_ة_دثبراخ_~
يتثة~دلانلسلاعبزنقتثمتون_ستلاقابم~ذوق-رطنعنيشادنمأرم_سق_~مويلام_اع،.نرا.
م،ا__سللة-وناة_اى́ه_ساسلاتانا،دضااز،ز_تراارهر،ريبادتدامتعاب،هتافتقولاقذءما_لأى
.م1ادلاأا-~اعديمدبيذام>ت،وست.رترتلاتلا-عنمرااو

ة__~_»ا-تلالكادثن>~الحو»نييل.ل_انعلاوم~سلاز_زدتلةساء<لاتابلطت_ام•أنا_)
ع_-د،-دبنا->سةاا-تف́ةكتشدريبادتفاختاك_فبلدمتيو.زبنارذنلاقء_توز_زدتوهءىرخلا
ءأبءبث»ءةديعامت•لاامبم٩سنعرادنلاء.:وص.ءنسلرد_انملا.ملساة،اسمبمتمتزبنانود_ا
_ة___ر5سدلالتك_اوذممدلثاتتشا•دءرأإركاتشازءارئةء-تلاىوت~رءيفاو.-ا..>بلاابم._دقرهو
د~<لاقاثيميفام._ىر.ودمنهلاد~اق:_اواىداء>اا.امامتىش<تتةهءء1أهفةمنار.ةس،اسسلا
.ةد~_ا

ة~سلانمدهاا_ءاثداتمنمة_اث1اة_وبلاىعةقذثبنملاةدحا~اأ~ىعيقوتلاراء-اذ5_ه
رتابناام-سيممىرذالثاسءةق~ه_اتاضواذااىذاسا_دياارثأثدوتنالااءدلنلم_لة_وون1ا
دا_~لاىريمثسو.يقت~ازتت7سلانننةدينعقزيز~ونلدمتلاقادبءنامشءئندبكيفطة-طمهف



اضياةد~ادم~اكلتمرءستناو~بن_هنارتاديفوسلأ
ءة-وون1اةهل_لابرابتللماشلارظهلاءةة1~_ا
اءوووأطء،وقفة~لاوه~سلاتاوق_ا

ا~وروايفىركسملاجارفنلاقيق~ل-أنمةدلىو،،ادتفاختلاقحناولان٧دةهنأامك_٠م
~،ادتلاهندلثمناختليلسفتودد~زبانر.كاندهو.ا-رروامومعومتؤملةهاتخ_اةةشولاحووب

و~فونمرذانلانيوشترذو5سومرذتمدقيت1اتا-وتقم_ايفدواو،ةسووولاةواق1ا>ق_-تيامف
و~_ءزماوةد-ادمرذأاضعلالود_ة_راشتمم<7اةس،اءسلاةنبللاهتدقء،ىفلاعامتجلارذ٠:مم
وفدقءىذ_اةهظنملاكترذأاضعلالوللاةديهواخلارزوةنبلهتدقءىفلاتسبادوبعامتءارذو
.،ءم«لير،امناسين

تادهابننأوزت_ستلاقاءء،تتامبحكو~زوحأدةادد~امدةتنأنيحيفهناذءك_ذعمو_م
ر~ىوقددجوتلازتلهنالابلانعبييمنأنك-7هنافءجارغنلاةديلم~رهنوممن1ارذتقق~دق
.ةثاقلارؤبلاناوينلا~اوأتوتللةد-د.دوؤ<دابياوامقافتة_ود_اةلا~اةداءزلواحتملا~ا

ارد~ةكاتشلامانتييفةءووهمجرىنيكءهتنشىذ_اناودى~اراثأءدددملااذ_رذو_م
يهوءنسيملانيدتدملالامعأنافاذ_.~سلاونبابزنلانهاويبك

اريطخادءدرتد~لامءأ
ر~_ىام-دواهممدجاو_نأرفبنيءىوهأناه~́´اسرداونق_́´نأقذقدلامرمثاءدا.ءملسلل

.ددوتلا~وعتلةفلباهببشرسنيام5ىرفلاناد~ابنا-نممراص

رمهنديبة~ةدها~ماربا-ةريطخةوودمبتةافتدةطم،ولاقوشلارذةمأاق1اة_ا~انا_م
ر_~ديرفلابونمبلايفو.ةقطنملاكلتيفةلداعوةطاشة_وسو1المموتلاة-و~نمد-زتىئيثاس<او
ة~طنملاثلتبو~أط_لةنكممةروانملكىلااوبللاد_دبلاوام~-لارادمنأونوءودمندلالواح_

>ىرام~ءلاوممق1اللفأيف

ةمظنميممذءامتيلوؤسةدا_زوةد-تاامملارودقاطنعيموتاهمنأشنه~..زثرظ~اهذىنا_م.
~لاىلع_دغدبن،ءاذ_.نسلود_انملاوم1سلاةنا~وهءاهدو-وماوقلبءرسيثر1ااحددمقم
راوغنلاة~ز_زدتوذدءاسينأهنأشنمملا~ايفو-داه_لاهتطلء»ماكمدختستنأةد~ه1ا
.رت~ست1اقا_سد-عضورذواهقديه~و

ر__فاهوارهتس<اىدهرىفقرتتسماسللةهاهةاهأاهمفصوبةددتملامهلاريبادتةديلاىفنا_٠د
رى٢اضءلالود_اهابنانيثو.

مادذت_ء«مممم1انمناذافدل.ة-ا~اةسسيثولاة_سا_~الهاشملا
دهمتستلوا~رثأةضهانم_لا~فامادمتساةد~امهلاتاساكماوتا_طا_تت:اعيد

ئ~وقتش: نأ~نمنأكاف.نلستلاقا_س~ثمود_د~.نمة~ود1اة_احلامقافتةدا_زو،نباوغنلاةديلهى
ةدحتماامملابنا-نمة_طءوسادتفاختا

ز_زىتىلااهتهىدثينأسء>8اهذىىلع
ر__ذاهرود

.نسلود_انملاوملسلا́ة،ا~
و
~_ساودسأدت1اوءجاوذنلاقء~نلعاةد~اامملاوارقانا

ة~لاعةدهادمةئاسبقل~ازتاتقلاةد~امملا~ذأاضعلالرد_اهبت_اقىذااقاطناا



م~سلالظوذةا~تا~تبملادادءانلعادامتعاءاريفأوءةوقاالام~،امدءنأشب
،اء_ىةاق~اةيسيثولاةوهملاوىشتتروهأاهلك،ةبعشلاادن1و.ة-روممم-نمةردابىىأان_
.~1ودلانملاومسلاةنا~،دءد~اهب.وىلعرءو،ةه~لامملا

~ةدحتااممللةما~اة~بللنيثلثلاىة~اولاةرودلا~ذة٩ان<ةشقانمأارداناو~رم
~أهي-وتلة~رفلاة-اتاهناثننمرمأ،يلوه1ازملاز-زدتبرعاخلانلعلانفنترذم>دقتلا
قت~وذم1سللانهأتام_ىبلنتلاب-اولالكاشم1ادهأىلاةد~اامءلارذأاضع8الود_ا
.ملا~~ا٩احنا

اوهو__٠
وقل

ا~وكحامتد.أتتلا٩او~لانع́´ويرقتهاهىاءوهةرقفلايفءمهلهءوا
ا~-أنمددمبففن<ملاملاممالجأنماهفاختاىغبنيقتلاوي>ادتلانأشبأاضعلالود(ا
نطعلا

ةواىمهمفتةدليزاوبلاةموكحلانا.́أ
ةاولارذو.عسولااهاندس>رمذلااذدهرذ́´ففن.́´

ا_دمضعلالود1انمعقوتيتتلاةطشنللةمثاقة.اثم.))ه_د()مء)راوقلاوبت~لأبجي
يلود_انعلاز.زسبىاخلانلعلاوءو_تاذ1ابواوقلااف~عوضوملاناون~انا.اهزابنا
أود~انيبامفتاتق٨~انيسحتلةاخوتملا~ادى8انمههءنعىأ،ةديقس~اهتميبطنعمن.
.ةديلوهلاةاي~اىثا~اوارهأىانيم1ايفةهواولااىهاباالعجلة-اخوااضعلا

دةتىلاء)مةوقفلارذ،وعد_هسفن))ه_د()٠ءوراوق1انأء~افنهبسنلاو~)
ر_وقت

•ففتتنانملد_،ااضعلالوداا_ىو-لاو.نلعلا́´_لمءةذذتملاتاوطخلانعا
دوا~~اتيرطنعهيفةدواولا~٠اه~لاقدق~ا~رومتتنا،نلعلاذ-فنتلوي،ادتدارفنا
اود~اناو.ووم.ماعيفءعامجلاءالمعتيظحتتلاةءسا_سلاواكذلاقيم~ة__ذمومتس_ا
و___امولبد1اووساسلازكوملاا_را-تعا-ةد~1امملاريز~ءاذدهامم1دبءموقتم>أاضعلا
.ر1ود_اعمتجم_يسيثولا

دربعفومنلعلايفةرو5ذم1الكاشملانمةلكشهلكنوكتناوفبنيهناحفاولانمو_ه
فبلاهحرلتسيىذ_ايساسلادوسبماارذ،عقديد_لشتلاناه__.وضءةلوهلكبناجنممراح
هحجملاعامئولالحملحيةديلىد_اتاة٨~دءدهطمننعث~اىلعءلامعلالود-نموو
»دشاسلاوتليتلا

رمةلودل5اهيفد5واتوأاضعلالود_ااهرددمتتتلاتانابلاناةليزاوبلاةموكحلاىرتو_ء



نكلءة:.~الكاشملانمرثكنآشبتانيسحتتققحمدةه،أبيرلو_و
ن_~ىرخأهجوأ

نهلانعلاق.نأنك<لهناث~ةرتتفااسذننلختمقاذ.دقنسلا~ادادعتقلانةساسملا
.نت.دةهنا_1ود_ا

~دهتعاىذ~اءيلزد_انهلاز_ز~ر:اخلانلع8اةديهشأدديكأتدادز_،ةنسلكود_د
فا_~هئ́ء~اىءدءاةهرا_تعا<،رتافوسلادا~لانمةردا_>_٠٠ءم.ماميفةهاىلاء~بلا
نؤا~دابياىنملاوم~سلانيز_هتىلاةس_تمتيتلانيد١__»اى_>-رذتاودابلاوتاااروبلا

روطتد5أدقو.لود_انسلنماش
وندسلارذة-ود_اتاقل~~ا

ة__~ء..اسقهاهكأتةريخلاتا
~اتتعلاد_ازتو.هنمةدتسلاس٠اددحلليلابمنتء>لاع_ادكلاامذيؤنلعلاماوقيعتتاامسهافه1ا
ءةفلتن-1اةىامتجلالكاسلاتافلوداانسرهاسلاشيا~تلاةسوامهوةسا_سنأ_عسارقالننىلع
اة~سلاومعءينن

.لوة~ادىو1اليدبلاامىءىرفلالحاشلار«دتلاة~ء»نمامثوئرة_وونل
ر~ذمساحلالما~اوهنءشادنمأو~_،للهالجأنموءزباوذنلال-أنعحافك1ارتبماو
.ة_ودثنب1امتعاروحمن~8ااحبممأح٨دسلاعننورنلست1اتابء،~ءرنأامك.ةءود_اتاق7ءكا

و_)
~ز~ةبسن1ا-ة~اننتساةيتمأتافامراتعانكم-يتلاةنسلاهذدعثادحأنيبنه

نمل~اةد~؟»~عيقوتوعنأشلامءا:ءثد-ناكءة-وونلابردلارطفن>ليلقتلاونملاومدلسلا
ه_-و_مناويزحر.،ةدهتم1اتاءلولاوبتافوسلادا~لانيبةهوجهملاةديجيتارتتسلاة«~،لا



ردببحرتة~1اا_راف_ة-روم_هة>وكدناو.د•م<،
تففتاةوطدفمدهأدستتلا،ةوطخلاهذ

ءةددعا~1افافنلمأ،بقوتتتبومشلاعيهرأامك.ىووكارتلتلاىابمسقوليبسقذنلاتح
زتا__~1اد_اوتةدايزولككةسلوه1اتاقلثنلاسسثتىلعيبابياونأكشلباهلنوك_سيتلا
.ملا~ارذيساسلا

ناو_م
ةىادشلاة~ء،لار.اثحل́هنى<ا~تماوباة1أسنأشبرت٩سلاعننةنبليفزرمماامشتلا

اغ-أم«كومأو~

ىرذالئاسبيوقامعاف_الحترأرذلهلارىثثبتن~لاد-ىلاةزوحملارثأاتنااراو~ء
.ح~سلاعننلءسزمكلاةرشاسلاةديئاننتسلاةما-لاةهحجلاةرزللةديئاهنلاةقشوللاقفوح7اسلاعننل
ة~_ء<لاراتناو:دهلثلكاشمللةسماخةسهأةسبءسثلاا-رافلبة-ووهع-ر1وتءوطف~ااهنهرذو
وة_وونلا

مدىوءة_وونلاردغلىهللةسملاتط~1اوءةحلسلاهذ_تانوزخم1ربيودتلان-فنتلا
ر1ذحوءنهاولاتقولايفة~،لاهذ~لثدلةزأا~اويغلوهلارفاوأرىة_وونلأةحلسلابمعذ
ة~،،لابوابتلمادملاولماكلارف-1اوءلماشلاويدفتلاءدلء،طةد_ددتاموظنهوناوناهثناد~«
ة_ووهم-هتمدةىف1اه_هبلاتعتقملاففنتنوك_ناسثبن_و.́هساهطلاة~سلاونحوءة_وونلا
ةو_طخرت٨سلاعننلجأنمر1ود1انوا~ا_قل-ترلعالامتعانأشبدديكاتثنملاا-5اذولسوكسثت
و_~ترمدةعناءاهم_أدوءامك،وبتتتةديبعشلاا_وافلبة-ووهم-ناو.دددلااذ-يثةمادم
>~ال-لاهف~قيتحتل~ووظلا~سنانمف-~وسحاسلاعننلقه1اع

لكا_ثعاادةعأوووعأقحوغفتناناكملادبنأن~لاتهةنو~اج،اتنلاتوملثأدةر_ه
~_~تبملام_دتىلعوظنللةتفلمةهلعكانهو.اهتيننسهواهواوصانادبلاتوملنأامافا
ىلعيكاتشلا

ودادملاوكء<نمنلعايحةملعلاهذ~وءمسلاةسنقلنيبسيفنسحلاألبلاوسنأ
ت_~تقاىذ~اوءم٠،هموبمفونميناثلانيرشتئم)ءيف،وسراىش~يفأاضعلالود~انع
عساولمعجانوبل.د~اهذحهيف

ذديثننتوجاوغنلالابميف•دقتلانمنديزهقستىلاوهويناطنلا
~اوزوةنبلعامدتداهدمتعاىفلاغلبلايفتاحوتقمااهذدعدكأتدىأو.ز7اسلاعننوسالتنهدلى
.٠،«ءويامموا_أرذتسبادودبيفدوقدسلاة_-راخلا

،ا__-وومأرذقاوفنلاة~ءزيزسبمهمامتهاةدشلءعامت-8اذل1فر.نوكتشملامدقتر_٦
،ة_سووولالوه~اعء-هرض~ءيساس«وتسدقلعل،م٠<مامللخومتؤمهقعىلاومل-نتتم>
ةد-نمثيغختلاوةةثلاأانبلاهدامتعا،ىرخأريبالترذو1ذنااة_،ثبءادذكوءةدحتدلاتا_لولار
.ةسورولاةواة_اوذةديركسنلاةم>ب<اوماا

ىلعت~هقويتلاءلرد1امايقىوصف_ةكاتشلاناد~ا~نائءنأشلااذم»فر_م
ة-دلقتلاوةيوون1اةحلسلامادهتس<اءأدبلامدءنأش_ةه-ها~>ماربا_ءيكسلحرذة_،اهنلاةقسثولا
.ةريبكة_دهأهل،ى~ااهسثءبدءذ



ضيفختنأشبانييفتاثدامميفةيكاتشلاناد~ااهتمأقتلاتاهتقملانماددءناو_م
ءنوكتشملاهيفطبختيلإاىذااقزأملانمجرنلاةفبىطمنلاا.وروأيفةملسلاوةهلسملاتاوقاا
.عسبللةفورعمىرخلايه

ماتلادادءلانامضللذتنأاضيأنكيةدلنلادوممجلانأةكاوتشلانادلبلادقتعمو_،.
.يبورولارمتؤملايفتكتشاتلالودااولثممم،رم.ماعيفهدق~ىذ1اد،ردمعامتبلناجنلاو

تهمىرخأ~ارط<أعابت)نأامك_م.
نمد،زمقتمتيفكشلومهادسي~وسأانبزبم~وملابةم

.عمهأملا~ايفوا،وروأيفنملاوملسللةمدفمهم1امدقتلا

زيزهتلابميف~ادهلامهأنمو_مم
ن_طاومةلازاةروموملاهذهىلعنييلوداائملاوملسلا

ا
قرشلاىلع،٩يشكقوف،قبطنياذعو.ملاعلا~امنأقشيفةيقبتملاىركدسعلاعارهلاورتوتل
اذ~يفو،ةحورطلالثاسللةلصفنمةيودستىلالصوتللتلوامملالذتتلازامث~،طسولا
باه_سنلانود.ليحتسيملسلااذهو.ةقطنملاكلتيفلداعومثادملسللهاتاناكمابةفزابم
قوقحلانامضنود.و،ممومماعذنمةلتحملاةيبرعلايفارلاعيجنمةليئارسلاتاوقاللماكلا
سورظلاقلخرود.و،ةلقتسةلودةماقايفهقحكلذيفامب،يئيطسلفلايبرعلابعشللةعمرشاا
.ةقطنملايفلودااعيبللقتس1ادباوتللةتاو-ا

ة_سروهمهناو.رتوتللاريطخوادق~ارددمملكشتاهمنأامكةم،اقىربقةاأدستلارامو_٠)
للقتسانوصساسأىلعىهربقةلأسلةلداعمة~ةيوستدبياماودااىلعدناستةبمشلاا،رافلب

ة_ساسماتهاوةلخاداااهنولشيفلفدتلامدعو،ةيملقلااهتملسواهتداسو~.ربقة،روهمج
.اعرايحنامدء

،~طبلامانتييفبعشىلع٠ء،مءماععلطميفن~ىذ1احلمسلاناودهلايقولدقو_مم
سولومطتييفبوهشعملماكائهاضتنماضتتةبشلا١_رافلبة_روهمبناو.ة_1اهلاةنادلا.
بعشلاو.اهنادابليئطولاللقتسلاوةيميلقلاةملسلاىلعظافحلللداهلااههافكيفايشتوبكو
ما~لاد~سلاوةق~اكلتيفرتوتلاةدايرىلاةيمارلالامعلاعيمدجمرمبرفراويىرافلبلا
.ناود~الامعأنمد،يئم.

~سيفلداعلااههافكيفةيقيرفلابومشلاةبعشلاا.رافلبة،روهمبب~دناسيو_مو
عا~سلانأامك•ىرصئملالصفلاوىرصئولارييمتلاوة،رصئعلادضويئطولاللقتسلاوة،رحلا
نيتيمنيتموكهةماقاىلاةيمارلاتاروانملاطابهاوءىوبابمروايبيانيبعشليتتهللقت_احئ.
اهرابتعابةد~امملااهب~تمتيتلاةينطولاريرمتلاتاكرحىلاةطلسلالقنونيد~انيذهيف
.نمل١•ولسلاةضقنامد:_،ذوس،نيبعشلانيذهلةدسحولاةلثلا

ريوطتلةدمانةيمهأيلوت،ناقلبلاةريقجهبشىفةوقاولا•ةيبمشلاايرافلبة،روهمجناو_مو
.ةيناقلبلانادلبلارثاسعملماشلانوا~اوراوجلانسفتاقلع



امناسينمميفو_مه
ا_رافلبة_روهمدةاودسلجمسيئر،~وكفيجرودوتلاق،ر،ممءليرب

•ة~اسلاةنطولاةديعهبللةرشا-اةرولاامامأهاقلأىفاانايبلايف،ةبمشلا
نوا~اومهافتلاوملسلا.اخسارانام_انونمؤ_ةيكاتشلاا_رافلبأاميزوبمشنا٢

ليوحتوهانفهءو.ليبنااسههلااذهقيقتلجأنمنوتيمتسيوة-اقلبلابوهشلانس
ن~وبيثشيوننأان1ىئستيقهنيمشادرارقتساومسةقطنمىلاناقلبلاةريزجهبش
ة،روهمدبناو.انناريبعه-عمةنتملااافلاجشاشوانهمبت،لدابتااماتهلاوةقثلا
.أ~دهلااذهقيقحتىلعحبنبلم~ةبعشلاا_رافلب

٠.~رالااهتسايسباهنماكست،لبقتسلايفرمتستسةبمشلاا_راذلبة_روهسجناو_دم
ريوطتطاشنبلمدملا.ءملسللةبمملا

ةسطءجداتنقيقمتو،يلودلانملازيزهتلوجارفنلاةديلم-ا

مدعأدبليومتو،ح٨سلاعئنرابميف
ة~رلنوناقىلاةلودااتاقلملايفةوقلامادنتسا

تاقلعلاهيلتموقتهيف
نيب

ر~رلاو،لود1ةيلخاداانوؤشلايفلهدتلامدعلجأنمو،لودلا
.هنمأوملاهلاملسوقعامتجلا



ر~سوتلاأددبملاوهلازامونييلودلانملاوملسلادديطوتىلايمارلال.ولانا(دقا~م
س~اتاو:سلاهلاوطةيدكوبلاةيب~اةيرو»بلااهتجدتنايتلاةيمراثدلاةسايسلليساسلا
•١«دوتوىلعترهيتاانيث7اثلاو

تابتنتسلابءر...ودخلاىلعوءاهب~امبمتكايتلاةيش~رات1اتاوب.ذلابادنلو.ىدت~و_)
~~دقتلاأىدابملانموةيناثلاةيملاملابرحلايفتثدحيت1اةيو١_أم1ابراجت1انمةدتسم1ا
>يلاوتشلاامه١؟:.يف~ىت_ا

~__~هأنمةدحاويودلاملسلاميعدتىلاةيمارلادوسبلايفةيدنلوبلاةهوكحلا:ىرتى_م
ة_~اوهةيجراخ~ور1:داجياوينطو1انملاناملءةلافاهشكأن.هتافتقولايفوءتاودلا
ة~~ةيناسناةينهأىع~~هيد~،سيهو.~سةيداصتقاوةيعامتجاةه.تد~اةست1
تئتذامو.ملسيفشيملاقحوهوءناسن7ليساسلاقحلاديسجت~يفحاف51ا_«ورونبلا
يبورولاماظنلاديطوتناو.أا~هبابوروأنهأبقاذلافطو1ااهنمأةلأسمقيثو~ط.رتادكو.
.اهتينتلةيتاو.افورئحت_وادنلوبنمأزز~نوامتلاونملل

برحلات~ونأذن.اضيأوةريفلاةنو~اايفءيلودلانملاد~وتىلعررحلان6دقلو_م
.كمهوءةلودللنيتطل_ىلءأاهتففتاةددستارارقوتاررق.وفو.،ادهرا٠وأةءانلاةيلا-ا
نيخرؤولاهيرارقيف،يباينلاسلجملادكأو•اهتهوكحوةيدذلوبلاةيبعشلاةيرورهبلل،.اينلاسلجملا
،)ق~~رملا،../وام/وى(م،،ممربفونمينكانيرشت)>ومء:لمبمذون/ينثانيرشتهره
اميفةقثلاز،ز~~أنممل_يفن٠::~دادعلاومل<~´س،~ارذناسنلاقهلامعاةيمهأىلع
نمف،يباينلاسلبدلازقذاوءممنرياربفمطابشم.ميفو.يلوداأنملاز،زسيل١.1ابومءلانيب
~~وونملاد~و،ىلا-هرتيبادتىلعءةيجرافلاادنلوبةسايسلةيسيثرلاةيم_.وت1اأسدابملا

.ح٨ساعننقيقحتوحآستلاقاب_

ر_~وتلارداصمةلا٠اون_لاز_ردت~ذ،هرءودبيف~وتيجارذهلارااد_1ومءرتو_ه



تا_~ا~للةيبلساراث~لاىلعبلفتلايفو،نوامتلاقاطنغيسوترلاة~وولاتاد~دستلاو
.ابوروأيفةدو-؟و.1ا

ن~دد~،اهجراخوةدحتملامملايف،اهثافل-عمو_سف..ارفؤهادذلو.تمدقتو_ه
د__~وتو،نيد~١وتل~اقنرذ،يو~انملاسسأنيتمتةيف_،ةماهلاتاحرتةولا
ة_~يف،تاحرتقلاهذ«تفديموابوروأ_ذاميمل،~ودلانيبامفنوامتلاونارذ٠لاةيلمع
~ود~ةيسايسلاةيراشتسلا~انعرداصلا٠،،همبمذو،مينلانيرشت)منلعاي،روهأ
زبرؤلا،~ودلاهذ«ةيجراغمأارزوسلبمغ7،يفو)قفرولا،.٠.موو/ىوى(وسراو٠~اهرذأاذعلا
.)قذرملا،زمموام/ىمو(٠•٠دءرو،اممرايأ٠هيه

نمدد~ةم~ا~ادامتعابز-اخريدقتعهةيدلوبلاةيبعشلاة،مو_وجلاةموكحتبهرو_م
تا~تبلادادعابن.اخلانلعلاة_اخو،يلودلانملانمةفلتخمب:او-نأشبةماهلاتارارقلا
.ل_أهعوشمادلو.تمأقفذلا،)مممممرارقلا(ملسيفشيملل

ماسابوهو.عانتقلاوةمو~اةل~اروطتنمنلعلاافهدامتعاىاةبهاتلاتأشندقو_م
نميباميفةلدابتملاةقثلاز_٠~يفاممه٧هاعهرابتعاب،يودلانو~اومسلاحربت~ايهو
يملسلاسباوتلاأىدابمرشن~أنمكوتشم~ارجافاخت١ىلالودلانلعلاوعديو.لودلاوملا

ر«ا_هعيمجةلازاىااضيأونوامتلاو
،ر:طولاييمماوةيردمن~اةيءارلاو~٠~اوةولاىاةوع~ا

،مئ٨•سجها:ربادكو.ةموكنهتدءتعا،روكنولانلعلاماكحأذيفنتلو.~وداانيبتاقادعلانم
.يلودلادي~اىلعنلعلاذ-ذنتيفىرذأ،1ودع.نوامتللداد~_اىلع_هو

~ذحستلاقابس~ونأديب•اهداعبأثيحنمةدق~يلودلانملازيز~هطشنا_،،
ونيفختلاو،ةنهار1افورذلا

ة_ودلمريبادتفاختايفعرشلاوىرك~انازيملاتايوتسمليجيردتلا
ة_~رك~اةهماجملاىو،سمعفروحستلاقابسناو.ةماخةيمهأاهلأايتمأامملك،ح7~اعننا
نغ~ر،ةيدنلوبلاةموكحلاناامك•نييلودلانملاوملسلاد~و.ىلاةيمارلادو~اعمنايفانتي
ل~اناو•يلودلانملاباسهىلعدارف،اىلعلودلانم~زب.~ابدودقلاميهافلام٠هب
ح_سلو~،~وا~انملا~ورظيفلو~اشيامتنامدل،رغ~اتقولايف،لاهلاديحو1ا

لماشلايمدتلا~_أتانا_رتةصاخو،اهتلازامث،ةدوبودلات١٠ا_رتلاونيفختو،حستلاقاب_
.ةيناسإ٨اا



،لودلاعيمجلشواستملاولدابتملانملاأدبمىلعأانبلام7ساهدوسيمل،قدحتكميلو_٠.
ة~و~.زاو.ةيركسمتكيفاهكاوتشامدعوأاهكاوتشاويف١رفجلاامهقوموامهجهنعرا:1اشفب
نمدعلاةدءاممبقمهلاحايترلا_هنابحري،كلفامميعىفخيلفا،هلمكأباهبمشوادنلوب
مسابةذورهملا،ةيموجرلاةيجيتارتسلاةحلسلا

ه~_~و.مناريزء٠م~ذةهقو_ا،~متلوس~
ن~لاز_زهت،ذايثكقاغتلااذءمءاسيو.ةدحتملاتايلولاويتايفوساداحتلانيب«.م،
لو~:ود~وتيفىزفهتاذةمهاسمثم_ويلاعىوونعزنبوشنرطفنم~هناامك،يلودل١
ز~ناو،ةحلسلانمدملاةدام.ىلاقافتلايضف_نأادكوبةمكحوجرتوءجارف:لاةيلمع
ح3~اعننتاضوافيفمدقتلا

ة_~اتاوقلاضيفختنأشبتاثداحملاكلفيفاب،ىرذلا
ةحل<لانمدحل١تاثداحمنمةيناثلاةلوبلاقافتارذنوكينااضيأىسعو،ابوروأيفةحلسلاو
عن_~تافوافماهلمشتملتلازاميت1اىرذلانيدايلايفحأتلاقابسفقولريميتةيبيتارت_لا
•ح7~ا

.تئ٠ا.دللةسايسلارداصملاةلازا،مولاملاعيف،مزللانم،يلودلانملانامفةيفبو_مم

علد.ايشامتلدومهلذبر..و~اىلع،يلودلانملانعثحباقذارينانمدبلو_٠م
اهنهايمسو،اهتايناكهادودحرهن،ادكوبتمدقتدقو>ىوونعازن

،ة_~الو~قيقحتىلا
.ابوروأط_ويفةيوونلاةحلسلاةدودحهنكتةقطنهةماقاةيفبتاردابم.

رلتنااد_و.ةمكهدوتو_٠م
ة~لاجاتنائوىاىدوثيبادتلامعابد،هشااسهامتءا

،ة~وونل١ةسلابراجتىعماتر1اهزفرذو،ةيلكاهتلازااريخأواديجيردتامفيفختمث،ة.وون1ا
ة~احشلاوةيئايملاةسلااضيأوطثارعي~هتا~سلةه_ةجتبثثادحت_ارإذحو
.ة~وونلاةملسلاراشتنامدعما1ذنز_٠هتةدايزلا؟ذ-اتنعنلمتادكوبةمكهناو.ةينورتوينلاو
.،ا~لاافهرفةماهةو٨فةيوونلاويغلود1انمأتا،امضزيز~ب_انمشتاعةوتنكي~ودمو

تاأارجاناختلدادوتءاىلعاهناف،~ادءلاهذءقيقحترفةيدكوبلاةه~انمةبغرو_مم
رار~ابد،استاهناامك.~دينمبيفحاساعننةنجليفأاضعلاىرثلالودلاعهنواهت1اب
.حلسلاعننتاغوافمةلجعحفد_نأهنكديح٨ساعنمنليملاعرمتؤ.دقعىلايعادلاحارتقلا

ن~اهويغةدمت_امملاقاث_يفدرتامك،ةلود1اتاق٧~ادعاوة1مطامارتملانا~مو
ن__~لاأد..نعراذن1ا~صبو،نءارلايلودلاعفولايفبتكني،ةه1.ذنوللةيسا_لاقئاثولا



ىدا~قيقدلاه~انااهلوبةموكحفأريخو.ةه_ازةهةيمءأءلودللدابت_اوىواستدلا
يملسلارارقتسلاوملسلان6رأنموهيسايسلاامللقت_اوا؟دودحةمودولودللةملقلاةم7سلا
دد_~_ولاأ_داب-اهذسلقرفنمامه،افءةريثءلاتاروطتلانمىلجتيامكو.مولاملءيف
اق7ط:اءةيدنلوبلاةيب_سثنلاةيووروجلاتنادأدقو.ر_اعلاويميلقلانيديعدملا~لعملساونملا
د~ةيبمثنلانيم؟1اة~ر...مموبنا.د~.ءءةيجراخلااهت_ايساهيلعموقتيتهاس_لانه
.نملاومل~ابلل.فاوةيما_لايلوداانوناقلادعاوةلاكاهتناهرابتعابةيكارتشلامانتييفةيروءوج
س_~أىلعةيلودلا٠تء٠اءه1اعديمجةيوست.رورضبعانتقلابماود1اىلعدشوتستاد_وبةموكنهناامك

ق~رطنعطسولاقونثلاعازنل~داعو~اش~داجءلاهد_أتنعنلمتو.ةيملسلاةيوستلاأدب
فارت~لاوءم.•و٠دماعن،هةلتهلاةيبر~اييارلا-سبنمةيليئارسلاتاوةلل~اكلا٠بات.سنلا
ا__~أوهبةمماخةلودهلنوكتنأيفهقحكلفيفامبءينيط~اب~ةعورتدلاقوقعلاب
ا~~وعدديكأتةيدنلوبلاةهوكحلاد~و.دوبو1ايفةقط:.1الودنمةلودكقحمفارتعلا
ل~اق1اريفامتعحلامعإ~أنماببيما٠وىوبابمزابءشهضويمىلاينلع~اريرتتاح~لهللا
د~سئئلالاةشاوىرصن~الفلاما1٠نمزمبنيدتوءةلقتسمةلودأآذبويصملار_وقتيف~رصتلل
.ايقيرذابوندبيفدوسلان)ساددغةمدتسملاىرفلا

اارإذنو_٠و
ىل

ة_~«)قلوتاهناف،يفارف.~اامهقومببسبوةيخيراتبراجتنمادنلوبلام
.ةيبورولاةراقلانمأز،زتىلعةماخ

ة~وابوروأيفنوامتلاونملارهتؤ~ة-اهنلاةقيثوااففنتةيلمعادكوبةهوكعبتدتو~٠م
ن~~~مئادمالئهمعأانبل~لاةليولةقيثووةراقلاهفهىلعجارذ٠لاززوتلراخهجوبةماه
ىدامذيفتناو.ابوروأيفنوامتلاو

ة___~و:يطويابورو~يفنوامتلاونملارمتؤ.تايموتوأ
ةد_~نمللتتلاىمدىاسيورف؟ةيلامثنلا5-رمأوابوروألودعيمجنيباميفتاق7وللةد_دب
اسكسايسلاراوحلاقمديو،ةيرك~اتكلانيبتاماسقنلاوتاع٠ا:ولاىلعبلفتلايفو،رتوتلا
.لودلانيباميف٠فارطلادددمتلاويئا:للانوامتلارو٨ديه٠ا

ةديئاشلااهتاقلعيفوةيمولحلااهتائيءةءرامميف،ةريبكةيمءأيلو،ادنلو.ناف،هيلعو_>م
.ابوروأيفنوامتلاونملارمتؤلةيئاهنلاةقثو1آماشلانفنتلل،فار٨لاددسلادي~اىلعو
ا_ممنافكاذلوابورو~يفنوامت1اونملانأشبفإرلتلاددوتم1اراوحلاةدمباتمبةمتمهل١٠تليئ»
،ا~وروأيفنواعتلاونملارهتوأيفةكرتشملالودلايلثمملمداقلاعامت.وبلليفاتلادادعلاد،ؤت
.رمتؤولاان-هيرذةأان،حربيلحتلاو،٠،:<م٠.ماعيفد،ردهيفهدقع-ه٠دملا

وي_~ادتفاختايعابوروأيفجارذنلاتايلمعلبقتسمددحتسيتاامهلاةلأس1اناو_م<ر



تاو_لائفختتاثداحمامهدختةيمقلاهذءوءابورو~يغةيركسملاةهبامبلافوتسمبغفخلةمه٨•
.ابوروأط_اوأيفةملسلاوةحل~ا
جارف.لاوةلدابتملاةقثلاز_٠>~يفم_هاستنانكنياضيأىرخأويبادتبع٧طدنلامتحتيه٠اريغ_).
ارزو~نعرداصلاغلبلايفويبادتلاهذ~ج.ا.ربدويو.ىركسملا

سفأافعلالودلاةيجراخأ
ةيركس~ا~ةيركس~اةطشنلانم~او~اأانبويبادتنان،رامضملاانءيخو.و_راو~له
،ا__~وروأيفةحلسلاوةحلسملاتاوةلاونيف-توىرك~ادئنملازم~ايفعمرشلاوةدوبودلا

ة~وولاسسلاماه~ابأد_امدمنانئبةدهاعممار.اناوهةيرهوجةيمهأيسمترو.أاهط
د-وت~و»بوروأيفنوامتلاونملارمتؤ_ةيئاهلاةقثو1اىعةصو~الودلابناجنمةيد~اوأ

.ابوروأيفح~سمعاز،بوشنرطف~ةيتاوءافور1

ة~وولالودلايسايسىوتسىلعهدقهترمتؤهيفىئنتاذتنانكويةم~ا~اسملاهفهكو_)م
.:__وروأينو~اونملارمتؤلةيئاهن~اةقيثوااىع

نا~هتلاهدادوت_انعىرفأةرمنلوتناةيدكوبلاةيبسملاةيروم~اةموكنمدوتو~مم
•يو~انملازيزسن٠..~انلع8اذيفذت~أنم،اهتاين٢ها~أدودعميف،ريبادت

ثلبثامسلاب•لعلا(
)ا٠.ل٥ه~و./ناربزه،>م

امئبرسلاميهافملاد7´ةداعلةحناممةعرفهفهناءث~ارادهىنوءهنب،وريبىرت_٠
ذديفتيف،ةماعلاةيممجللةريفلاةيداملاةرودلاداقىال٧ن،راذنلاذزجامدنع،~نم
راكذلاوقفتتةيبراخلااهتسايسةيسيئرلالاعملانأبلوةلادو.،رامفملاافهيفو.نلعلا
.نلعلايفةدراولا

د_~ةبارقيضدسب،م٠للاردقلابعارتملأار~8اكلتنأ~_٧نيبتتءهتافتقولايفو_ء
اامكءام~و،ةماملاةيسجلامايقىلعنينملانم

~أنمةه٠للاةيمايسلاةدارلاأادبامتيملهن
.امساسأرطلودلاعيمجنيباميفقينتللدودهبلا~انئتسا

ماد~انعمجانلاعاردملاىلعدءاشلنلعلايفةدراو1اأفدابلانفتيف~اناو~م
لوه_~ادورجوة~امملاتارارقوتاررقهذ~ةيسايساةدارلاماددمناوأار~يقيقهقخ١وت
تاون-انوفغيفت~هوليت1اتا_رامملاناو.يلودلاملسلاز_٠هتلاهنءنلعلامتامايثكيت~ا
•كلفىلعنهربتةيغاملاةليلقلا



لود~سمايسلاللقثسلاوةيميلقلاةم٨سلاةفدمتلاتلواحملاوطلمشلاتاءايسناو_م
يفةمجاودلاتابوهصلاو،ةماملاوةيداصتقلاطوفدمنلاو،ةوقلابةيلودلاتاعزاذملاونفتلواحمو
رمي_~انأقعله،امملح~اقابسينامملاو،نوامتلةلاهتاةارمبلتابيترتلاعضو
.يلودلانملاززهتلاجميفزاجنلاركتنيلازام

ىلعيغر.~~اىأنمهنا،يسايمملاعةاو1ااذهوضيف،دقتهتوريبنأد__ه
ة~انامضةيف.لح.اتلامومف..~اتعلااهيفىدؤ.تندمنهوةلداعةيسايسوةيداصتقاتاقلعةماتا
اممجلاوةيدامتقلا .7رتاحللابمستتيتلاروهلانمناف،ايسيئرارودلودلليلودلانملاوةيع~ ١

لانمةيلاعةجرد
~

قاث_أىدابمودىاقوللودلانفنت~رممانهلاشهبلةيولو
ز_٠هتو،ةدحتملامملا

اةريفلاةيثاشتسلاةماعلاةيممجلاةرودل7ذةمربلاتاقافتلاوةلوذبملادومجلا
عنف_~ةسلمل

~_~اودلانأشبقافتاىلا~وتلاو،ةسولمتازابناقلاتاتانت٠~ا.دومجلاهفهبوتوح7~ا
•د.دجلايلودلاىداصتقلاماكنلاةماقانمنكمتميتلا

ق~اميفكشىأيلودلاعوتجلارماخي8ا.فمنيهنا،قايملااذ_هيف،ركذلابر.دهبو_و
~اجامب

نمةمئادوةرقتسةل-قيقمتئتيرطيفةمئاقلإ٠ت_تابقهلان~نمنلعلايف
،نملاوملمملا

لا~أنمكلفرميغوأةينجأةركسوأل٧فت_اوأديدبراممتساوأراعمت_اكاندعمادام
.للتحلا

ريفههومج،امفأارملرةااة.-ه~.،ااو،-طو٨هئاودهل~هئاه<ءزنا•ذولاانهلددهدقو_م
ا

ة~ومفملانيتيهانلانمزاحنمويغيسايس~و.نم)لطنم،يميلقلاو~ارطلاددهتلاقايسل
ةفاغلاب،سامحبكوتشا،كلذل•يلودلا~ادوسيلدهلا~يفةدعاسللةيقلخلاو
~د~ءذيفنتىلاةيمارلاتارواشملايف،1كاماملاح٨سلاننةيلمعكيرمتيفهتدعسىلا
يلودلاءداصتقلاما_ا٠سلاةماقابقلمتياميف،د.اسو،ةحلسلانم~اردخياميفوستوكايأنلعا
ز_دنلاةعومبمراكاي~تاتاقظتادىوتومدتت،نواعماوأاخلانمنايسيفو،د_~ا

.ةعوهج_اهف~~افعلةمهسنماةيمنماعيجشم

،ب~ا~اتقو1ايف،رلنسلادنع،همسوبنوكينأيفا،دلبطأي،دددلااذهربو_م
ىلعنلعلاذيفتنامضلةمزللاتاردابملاعيجستيفةحتغتمعربمهاسينأ،نلعلاذيفنتي
.ةبطاقيلودلاعمتجلاحلاصهيفامل~أوحن

رارقلاحااصلةدحثملاممللةماملاةيممبللنيثلثلاوةثلاثلاةرودلاىلاممنيروسدفوتودم_ل



نونوملامهمءم
يلودلانملازيزهتبنماخلانلعلاذيفت~

ملولانون6~مويفذختاىذلا~
•ل٠ءهمرمبمسيد

ه~دموبدتعاىذلايو~انملازيزوتبر:اخلانلعلاأدبملاث~نمماديروسديؤتو~م
ددشتن١ددصلااذءيفدوتو٠.مم•يبمسيدم~ولانون6نممهيف)مو_د(،ممءرارقلا
•ةيمل_ةقيرطبتاع:انء1اةيوستأدبمةيمهأىلع

١دسيأتد،ؤتسو،~ودللةيلخادلانوؤشلايفعمرشلاريغ~دتلاماذيروسىرامت،كلذل_م
•~كالماملاحاساعننقيقحتىلايرتيت1اةيلمعلاتاحاتقلاحيمجامات

ق١~قلمتياميفداودلاو~اجرلايفةخضلاتاراشتسلانأمان.رو_ىأرنمو،اذ-_و
ز~زهتولودلانيبةيدوتاقلعةمطاقيرطرفادووكةبقعوفتأمناحامجلا~اريغح~ا
•نييلودلانملاوملسلا

ل_،بسفكلفسيلو.ر_.!.دنلاتاهجو~ن.ة_اردبلطت،ثحبلاعمدفو.دنبلانا_م
ة_دقتملانادلبلاوىربكالودلابناجنماميسلو،ةيسايساةدارلادوتناب~تتةلأسموه
م~ادولداعملسىلع1:اغحلايفلدتملاسءلا~دملاغملبلةيلمعلولحنعثمبلارذ،ودنلا

ةيافلاكتكاردايفممسيفو_ذيفنتلاويئو.ةيلةملاأىدابملاعفونأبيليشنموثو_م

ة~اعةيرشبللةكرتشمةحلممهفدعو.،ملسيفشيملايفةرودللتباثلاقحلا)أ(
ا~وشلهافرلانم~6ىوتسمريفوتىلعاهدعاستودنلانمةجردلودلاغلبتلهنهدبلاكرشو

؟يلودلانوناقلاسمباهبمايقلاواهلدادهتسلاوةيناودهلابورحللتىفتلارذح)ب(

؟ةيبرحلالامعلاكطثملة،اعدلار1ذح)ج(

ةيدامتملاوةيسايساتلاج~ايف~الدابت.لداعلاشنوامتمايتعبشت)د(
اهتايجولويديأوةيمامتجلاةيداصتقلااهم́ذننعرظنلا~رصب،ىرفلالودلارهةيفاقثلاوةيعامتبلاو
اهنيباميفنواعتلاوسسلاسيامتلاقيقحتثو_رخاددمتنودبوةيسايسلا

،ةدايسلاو،ةاواسلاو،للقت_لاو،ريصملاريرقتيفةف6بودعشلاقحمارتدا)ه(
~دتوأبهراخفدتنودةيمنتلايفاهقيرطريرقتيفاهقحو،دودحلاةمرهو،ةيميلقلاةم٨سلاو
ةيلث،ادلااهنوؤشيف



ئردمن~ازمييمتلاتاسرامموةيرا>دت،لاتاسر~اعيمج-1،أاضقلا)ز(

تاق٨ولالاجهيفةلداعويبادتةط_اوب،لودلانيبامذةقثلاأادنبلماإذنأاشنا)ح(
~امماهيلاامو،تارباجملاوءتاي»نملاو،كوكشاىعكلذبأافقلل،ةيداصتقلاوافيسايسلا
يشبدفءلو7ديتتسمنكيملنإابدمملسلاىلع_:اغحلا

أ
يلودلانملاز،زدمتيف

~ا~اعمقفتملاىوتهولاتافة_لعلاةطسنلاوةيميلعتلابلاسلاودغو)ط(
ملسلانمدمعيفةايملل،ثدحلالايجلااميسلو،بوهشلادادعايفةلتدته1ا

ماعهجو.ف.~اوباهرلامايقىلعثوبيطامتنو~ببسطىلعأاضقلا)ى(
ربفلالدابت)ث(

_::~فتيتااةطشنلاعيمبىلع٠اضقلاىلاتمفآيتلاءبباجيلاتا
اءدسعتىلافلاىلعوأملسلاز،.وتدودهج

ناود~اوء~دتلاو،امهادخت_اوأةوقلامادهتسابد_دسماللشأطةغراعم)،ا(
يرتيت~ا»دامتقلاوأيسايسلاهاركلالئاسولكو،يبنبلاللتحلاو

ةدايسكاهتناىا
ا~_هدر(هيفةيرمب~ر~اياهقهوأ،اهنم)و،~لقتساو،ةيسلقلااهتم7سو،لودلا
.ةيعيبطاا

)ة_بيكنلاب•ل~لا7
ه>ءءمه~و_مناريزح،ه7

ىدامممبن:اخلاوم<٠ه.ماعيفةماملاةيممجلانعرداصلانلعلايف١٠اغةموكهىر._م
ازاجنا))مو_د(مهمورارقلا(لودلانيبنوا_ااوةيدو1اتاق٧~ابةقلدمتلايلودلانو.اقاا

هذ__ءيفةدرالاأدد~اىارلنلا_فب،و.كاعمسقيقحتهامديمسيفةدحت_امل1اماه
.يلودلانملاز_ذ~نمأ٠بت_لزجاهنارابتعاىلعةقثو1ا

ر١~ايفيو~انملازديز~~وذبملادو~او،ةينمراتلاةقيثلاهفءةغايمذنهو_)
ة~ءلاوةيسايسلاحلاصملارابتعلاياندضوانا،ةسارنوكتدتاهجرنوةدحتولامملا
.لو~ةيساسلا

اقلطهسعاقتتمل،امديفاسؤ.اوفعاناغربت~يتاا،زايمنلامدعةكزحناكلفلاثمو_م



شؤ-يتاا،ائاسلاة_اردلربا.ء5ءا؟دق~رتلاةتلاتاعامتجاوةيرا٠ولااهتاءامتجامادمثتسانع وف_أدقو.نييلاملارارقتسلاوملسلامعدلةيميجوتأىدابموادىاهدقكافو،يو~انملارط
تسركيااءةدوتولاممللةها~اةيسبللةرشاملاةيئاذثت_لاةرودلادقعنعدوسبلاهفهد-أ
__؟ن:́س.اامز،د1أسملةسرةم.!اةم-ا،ثتسلاءرىدلانعدأو-لام.ذنلالم_~نأوغورذلاو.ح7~اعننل
ه_~لقت_اءماوعلارهىعءةقبا~اتارههت~انمددعققهدقو.واودلانهلازي:دتةدايز
ةهاقلايلهىرعبتيت1ادوءبلاناو.)مو_د(ووومةماملاةيسجلارارقلةذوةلود٠5،ايكو
ا~ءئءلود1انميبتدىوةفدمن.ةيلودةيداصتقاتاقلعمايتنمفيديدتبيودىدامتقاما-ذن
´قرنثءدهنبرشبيرمأرهامنا،ا_دويتخو

ر_~ؤهحيتيامك.نييلو~انملاوملساز_ز~لاجهر
مران٢ىلاربوتكاملولانيرشتنمةرتفلايفدار.ف1روتوأهبقعأىذلاءابوروأيفنوامتلاونملا نأة~_رشةيبورولالو~انميباميفىىهفنواعتداجياومسلاللحاةين١5ها،م<،ممسرام
اسبىلد~يتدلات1-ءردمتلالهوتءكلفىلءةولعوءم٠للايس~امعدلا٠-ارطلال.داامدقت
رارقتسلاوملسلايفةدحتدلاوملافدءنأبداقتعلاةيوةتىلعءملسابقل~اميفءماوءلالىلع
.ةماعةيبفاجبنتوتيامنا~املا

وءامك،~اعلانمةد_دعأاحنأ-ذة٠فاسرتو.رؤبكانءلتيعا~اهذءنمميلاىلعو_)
.ة~~ةثهأنوكنتناوددمتلهف_و،ر.بقوء-ةرذلا٠بوسلاوء٨_ولانشنلايلاحلا
-~انمو.زج~اوطابحلابرودمشلااهدأوييتلاةسايسلاتار.وتلاقطا:ولاهفهيفدعاصتتو
زت~فاهام~ةيسايستاع١٠،~ىعربنتت~وسفتارتوتلاهذ؟روذجلدمأتستملامهناامامت
.نييلودلانملاوملسللةبسن1ابةميفوبقاوعنمكاف
ب_ءذ.~ملاعلانمزبلاانىيفف.،1وةناموىلاه.يقيرذلابوبلايفةلاحلاو_و
~~ؤهوباطتافةسايسثوي«ذ1اوءايروتيوبي~ام١1،ه~_ىنلاىرسن~الفلا

ا_~تحاد_ددت،بهذم1اان~ما٩دنلاةسرامهوءممديلعةرطسلاودوسلال٨فت_ا-ددهتت
~~..ء~ر~لازيلوءعمرشهويف~ايبيم١٠للتهاايرو،ءمبمامن~او_و.يلودلانم_.
ما~٠،معدواضيأايروتيربمال:_د_أدةو•ميلقلاللقتسلةدحتولاوملاةط<فففتءتاروا٠دلا
ة__فئا٠اا~ربامناسينتاباختناأاوجاىلعربثنهناكلذكهنع~وردملانموءدومتم1اثدمسناي:
ر~ف~ا~أادوسةمجاوقلخ~دسءةدمتولامملاتاريذحتنمميرلابميلقلاك1نر،
ل~ادتارافبمايلا_ءرشلاويفثسناياما_!٠:وايق-رفابونج~او-ءكلفىلعةولعو.«و.ابز
ءك~نىءامرمحيمزازفت_اامنودءلوفن)وقيبهازوهوايبمازنمةذلؤدلاةرواجلاةيقيرذلالود1ا
ا~ساعقاوااوءةرواجدلالودلاهذىيفتاكلتهولا.حاورلايفةريبكرثا~نمكلفقفار،امع.
ك_رحتىلالهبطر~امطامهتاوةاهيفعترتبع٨هىلاةيقيرفلالودلاهذدم_ىوجلاأاضفلالوس
.امهت٨فع

ددسهويغ~~ىارامهتسلاتحتناحزرتايبيما٠وىوبابزل1:تناعقوتنكم_لن6طو_ه
امويلاقلاهلربم.ليتلاتاك١سنلاوتاراغلا~د_لاىلاةرواجم1اةيق_رفلالودلالانتنألو
.نييلودلانملاوملسللاريلتفادديدس~يقير:لابولجلايفةلاحلاناف،ةيوبلااهتلابمو



ني~ملسلاةيقاغتامارباباقع~-ذماقىذلانن~املسلالاز،ل،ط_ولاقرشلايفو_م
،_~تقتيت1اتاروطتلاأارجنمتا٠دهلمو_كىفرهتي٠>.ه،رسراممراذ٧مهيفردمهو~ار_ا

.ملاملانمزبلاكلن
ة~~اناادووجيلودلاعوتجملالذبيناءروردملانمنااناغةرت،مدقتامؤف-ذو_م
ةيويهةيمءأتافةيلاتلاريبادتلاناا:افووتدد~اافهيفو.يلودلانملاززتل

ن_~ووءناترقفلاةصاخو،ةدحتملاوملاقاثيمددعاقهوأىدابمبملاملادتت)~(
ةيدو1اتاق٨ولابةقلمتولايلودلانوناقلاةىدابمنلعاددعاقهوأىداهمبو،قاثيملانم)ةداملا
لودلايبنواعتلاو

ملسلا1٠فحتايلمعيفلاقفرودبمايقلانماهنكتلةدحتملاوملاز_٠~)بم

ة~ردتلاةلازلاقيركنعكلذو،تدمبواشيحةنحاسلارتوتلارؤ»لع~اضقلا)ح(
ةلاحلار~ارتنايغهن_،ا٠ر!:،يف،ةويخلاريبادتلاو•ةقثلاأاذبيبادتمعدوةحلسلاسدكتل
ةقط.ه~ة-~اةي~اوةيس~ا

عقت،دددملااف؟يفو•اءر_ها~عديمببةير-ولاوىرصن~ا~اىلعأاضقلا)د(
ة.راجتلا-،راشلاىلعةلاقفةباقرسر1•نااهنمر1تنيرتلاةيبردفلانادلبلاقتءىلعةىافةيلوؤس

_~ةيراجتطباورب_٩تحلالمعاوتيتلاواهن.كةدوبو~اةيرابتعلاتاسسؤ_اوتام،́ذن.1اوةع~ا
؟ما_ا:.كاكلذلةيلامتادعام.همدقتو،ايقيرذابونهبيفىصن~ا~امالنذن

ا~لقتساتارمعتسملالانت1ةمزطلاتابيترتلاذ1ذتاررامعمس؟اراثاملبةابنقلارر.م
اسيرس

ع!تما)و(
فدتلاىط،رشابءريفوأرشابمقيرطب،ىفيرمتلاوآةدعاسلانعةلودط´

؟رف~دلبلةيداصتقلاوةيعامتجلاوةيسايملاةوئننلا~ف
س~اةدارلابةنووته،ةيدبلاوميم~ابمستتدو~لذببيلودلاعمتج.1امايق)ز(

.~ا_اكاماعهاوةيماندملانادلبلايبةورثلايفةيلاحلاتللتخلاميوقتلءةمزللا

ر~٠́نرف،ثوتاهناويف،رصحلا~ىلعةدراوق7دثلاىلعت~اةقباسلاتافارتقلاو~ء
هيو~أنملاز_>ت~يايبكاطوشاهبعلعقننااننك._ةيويحويبادت،اناف



نملازيزهتبىاخلانلعلاةماملاةيسبلا-دتعاناذنمهناةيدنلنفلادهوكحلاىر،_ل
ة~س٨امناعغويفمدق،قق-تئتفاملدم•ماعيف)مه_د()مءورارقلايفيلودلا
~ود~ا~.اميذقمعلاوعسولانواعتلاىلاراهئلايفدنيهناو،يلودلاديهصلاىبءنواهتلل
هماعكثدبيلودلانملازيز~ةيلمعنمأر-تيلازبكبوعشلاو

يفوابوروايفنوامتلاونملانيسمتراةيمارلادوء.بللاساخامامت_هاادنلنفتلوادقو_)
ه٧،امو،امورواررفنوامتلاونملارمتكملن٩ءيبورولاراطلايفوءادنلنفلةرواءبملانادلبلا
ة~وكملاامملفتيتلايعاسملاوة،ا:ثن~ةبسنلابةي_اساةيم-ها،رمتؤملااذءةعماتم~امعأنم
•تاونسشءراعديزياملىرهلاتاموك~انمديد~احقاولايفاملفبيتلاوةيدئلئفلا

ةيلمعاساماودابوروايفنوامتلاونملارمتؤمنا،امتم-نم،ةيدنلنفلاةموكحلاىرتو_ء
نامفان_هنمو»ينمملالودلاعيمبلةرمتسملادوءبلال٨دهنماميذمدقدتلاققهتي٨_دا~وإ>ا
وحن~لءهلىاةلء:اوموةساتمنامضلامعاخط~ءاسرتوءرتلملاةيطعقيمتوعيسوتديؤتادنلنف

<ميل،

يف٠)مهماعيفة~وملا،ابوروايفنوامتلاونملارمتكملةيثامنلاةقيثنلاكمث،و_)
عيه.ر~نواعتلاةد1نل~اذكولودلانيماميف~اق٨-اةينتلاديدماساسا،يكنسلء
اريفو.تايوتسلا

~
مملاةاشيهاىدابمعممهبسن،ةيثامنلاةقيثولاملهاناةيدنلنفلاةموك~اى

نملارتومةيم.دابنأهر1افهددماقملاوةىدابملاهفمللمعاقيبط،ربتمتوهد-اقموةد-تلا
ملسلازيز~يفطدهطامساهفعوبهيلار.̀.هنلايفبي،يميلقلاديوصلارلعاموروايفنوامتلاو
•يملاعقاطنىلعنييلودلانملاو

مد~تلانمديزولاوربياتنلانمديزولاققحتيناةيدنلنغلاةهوكحلا~أتءاذ.هأوضيفو_ه
ءسوروإءذنوامتلاونملارمتؤمةيلمعل~اريو٨تلايفوةيثاهنلاةقيثولام~اذيفنتيفمامملا
يفد~ر~رف~-وه~ررتلانهىلارتلملا~امعاة~اتليناثلاعام،-لا~ذنمه~لارىو
•مءر•ماع

ة~وكملات~ذ،يلودلانملازيزدتوحلسلاعنئنيبةمثافلاةقيمولاةلدملانماقاطدناو_ه
ب~اوبلاتنكاملو•؟ارغنلاردمانعنمايرورغارصنعحاسلاعننربتمتديعبدهاذنمةيدنلنفلا
ثسانمإزدتيلا٩ردددعتح٨سلاعنندومهناف،٨،ارتلاةقيثوجارفنللةيسايسلاوةيركسملا

،يلودلانمطلةيمتحةرورضهنوكنع٧دضف،ح٨سلاعنئو•املسد1وأوادمثررثكايملاعملنءنع



د~دبلايلودلاىداصثفلاماظدنلاقيق-،ه.هاوي-وسو•ةيعامتدلاوةيفاصتقلاةيمنتلابطدبتري
..ا،دباننودزت~تلاقابسراا~املاردقلاافمبدراوملا~وحترمتسا)فاايدهبارطف

عن~نأث،ىرهبدتيتلاةلودلاتاضوافملاوتلوادولايفلودلانمديازتمددع~راشيو_م
ءامتافدحيف،حلسلاعن،~وهةماملاةيوم.بللراولاةيئانثتسلاةرودلاتن٩دت1و.ح٨سلا
ترذسااممكحمو؟حاسلاعن،قيقسليعسلايفروهدبعل..ك<ذتنايفةد_لهنادلبةبغرنعاريبعت
~ددوبساوقال«رىتربتعادقفءةدوددمتنكناوةيباجيانتننمةيئانثتسلاةرودلاهنع
يسكدملاه.بتلايفهليوددتوحاستلاقأبسىويفيلودلاعهتبمللةديددىهرذلابيا_1اىهأام١.د

>يلودلانملا~ذدبا.زس

ة~ساساأىدابم))/ل•_1درارقلإ(ةيئانث<،سلاةرودللةيئارنلاةقيثولانمضتتو_م
ة~تملحاسلاعننري.ادتةع١٨هنمضيناامبديقتلان~امثنم،ح٨سلاعننبة_اخلاتاضوافملل
~وذ~اوي٠«لت•يليامنمضتتامنبب٩ىدابملاهذءنمضتتو•ح٨دسلاعن،قير٨نعنملاةدايز
اميه-~ودلاديفتنايفبيامك،ح٨سلاعن،ناديميفةلوذبملادومبلا-ذةمهاسملاباميمه
يت~ا~ار٨لاةددوتملاتاضوافملايفآاوامصلامدق_ى~رامث،نااملقحيو؟دومبلماهذ_دنم
تت.ءةيزاوةوةفصنمةقيرط_ءح٨سلاعننري.ادتفكتنايفبيو؟اهنم)ىيامشابمرث~ااملنوكي

~يفلئذت~ا1،٠تاىلع~ودلا~~بمو~وةلاحيم.-~~تنإيفبيو؟نملايف~ودلاعيم
ةلدابتملاتامازتللا،ذنزاوتدو-وح٨دسلاعن،ناديم،ذةلوذبملادومبلايفاقبسرءرتفيو؟ةلحرم
ذديفن،نمققهتللةدبسانمريباد،دو.-وةلافكيفبنيو؟اقيقدامارتحاتامازتللاهذءمارتحاو
.تاقافتلاذيفنتيفاثار٨لاعيمهةقثقيقدترهنستيل~ذوفارالاعيمجامنعرئرياتامإزتللا

ة~وفبلادومبلاةفعاضميفدبنياف~.راكفلادشأبةيرمثدبلاةيوونلاة~سلاددمتو_،
نماهيزه~امغوافملاقاطن~ناىفدبنيامك،ه.ها-،اسكعوىوونلاحستلاقابسفقوللاه
•ةيوونلاة~لاسيدكتبةقلهتملابناوبلا

لومهةلهتلاتايلولاويقفوسلادامتلانيبتاثداحملاناحايترلاعمادنلنف):-٨،و_م.
نعلضذ،قافتلارفويو.يناثلاتلوسقافتاعيقوتنعترفسادقةي.بي،ارتسلاةحلسلانمد~ا
ةيلاتلاتاضوافملايفمدق،زارحاتاينكانماديزه،ا؟ديد-،وة~سلانمد~~ار-كهتيم~دا

.عم.-املاعلانما<فيلاتلابو،جارغنلاةيلمعيفاماعامامسااضياين~امكءحادسلاعن،~وه
~اوةناوةاط.انودقافتلاذيفنتبةينعملافار)؟لاموقتنايفللانعادنلنفةهوكحبرهتو
>ةهيازتةهره.اضيااي~وءايمكةيبيتارتسلاة~لانمد~اقيق-،رااةيمارلااهدومج~1ذ5

يتلاتاضوافملايفربت:اتنىلا_،رقتقويف~وتلاممملانمناةيدنلنفلاةمو)~اربتعتو-اا
رفنأمث.نهارلاتقولا،ذىربت

تلفلوةيث~اةحلسلارا:»نأمث.و،براجتلارى~هاثرظ-ىا
ة~~ازاناشبةيقافتاماربايفدبنيو.ر،٨،ولاابوروايفة~ءلاوة~أتاوقل)ىفنتناث.
راممدلأة~انمةديد-عاوناروط،وأوشننسميفبي~لذك.ركبمتقويفةيعامشلاةمل-لا
~~-ةل٥بسانملاتابي،رتلاسامتلاو،ةديد.تلاةيملعلا-ازابنلاوأىدابملا~ةمثةلالمامثاا
.ىرف1ااف.ه



ناف،احاحلاوثكلاماعلا~دملانوكينايفدبنيىوونلاح٨سلاعنننانممغرلاىلم_ل)
اديدممتءيميلقلاديه-ارى،~ةيديلقتلاةحلسلاناديميفروكاويعونلازاستلاقابس
يف~.اادنلايفبيامك.ديدعصلااف_ىلعنمنلانهةضةعوم.بمقيب-ا،ةيفدبنيو.نمطلايروف
ط~.تابي،رتلاهفهنامتناةلءاوموءهنمد~اوةني~ق٨انمىلاة~دلاكدييق،تأيب،رت
لد~تلابمر~اداتعلاوةيديكتلاةملسلانههدللةييكا~ابي،رنفانتا--ايفدبنيو•.>شان
.ة~سلانمىنداىوتسمبةق.اتنملانمازيزهتددمق.هليلق،و

هناىرس<مف،ةفبمدلاةيولاعقلسلاننطاثهناةيدنلنغلاةمكحلا~رد،ني-رس_مم
ر~،ةيديلقتلاوةيوونلاةدل_لانمد~اوىديلقدتلاوىوونلاحاسلاعن،ريباد،سامتلايفبي
تأر~:رةلاتارو٨تلاترثأدقلو•ايطعزبنمنلاافءاميفنكيتلا~لاحلايفييلقلاثوتسلا

رملااذ.هرفضادقو•ابوروايفةلاحلاىلعةيدغاملاةليلقلاتاونسلال٨،فةيركسعلاايهولونكتلاىلع
مام،.دابادنلنف.ا:ء-٨،،دددملاافءيفو«ملسلا~~~ييلقلارو.ا:دنهلاىلعربكاةيهها
رو~دلادكادقو•ةيبورولاةرطلايفح٨سلاعننلةديد-~حتفرلاتيهارلاتاحارتق8ا
يفةبر1•ا~1٨هيفيميلقلازبنممنلابناوهنمدد~بناهىلع،ادنلنفسيثرنينوكيكو.هروا
~اممشيفةحل،لاديد-تلةمزطل)تايي،رتلاعضونامث.تامغوافمأار-اهيفحتقاوم٥•موياممر1ا
.ابوروا

•ة~دنلنفلاةي-راخلاة>ايسلااهاخوتتيتلاةيسيثرلاىادءلاد-أح٨~اعننلثميو_لو
ف~ءةيركسملا~٨هلانمىاراهةطاىيفزاحنيلادي1_اريفدعاد1امفدعوباهنلنفو
~دهيلوهلارتوتلاةدده~•ةدهتلامملاب٩اضعلا~ودللرهظ~اةبلاغلا~ومسفناساسا
تسلح٨سلاعنندليبسيفةيلودلادوممبلانافان_دنمو»ادلبلاهفدنماقيق~تيفماسا

.اممسفنادنلنفنماح1امعيفلب،بسحفلككيلودلاحم،>بملاحيال-يف

تاونسلنمارمتمابديزة،٨دثنلادايدلايفامتسايسعمشوت،ادنلنفتمتفامو_٠ه
عندنوةحل،لاديد~طاثولأاومملارىةينقتلاوةي،1سابناوبلا~ءيفارمامساةديدء
ةدهاممراطايفة،وونلاتانامضلاز_زستل٥لوهلا~ذاحملاىتفميفادوم-»لذبدقف.رتا-ا
ة_اردامتاذ.تر-ا~.))))_ه()ههه~املاةيدممبلارارق(ةيوونلاةملسلارامثتنامدع
ديددهتبةقلمتملاةقيقدلاةينقتلا~امعلا،ذتكرامثوء)`(ةبوونلاة~لانمةيلافلاق1دانملانع
اد~موقدء~فىيءةو٨ءد•برا-تلل~امثرظهى٠رفلىزازتفلادىرلاوةيئايميكلاةهل،لا
م_مسلا~واحمتوةيمنتلاوحلدسلانننيبةقادملانعةدهتملامملااميرد،يتلاةساردلايفرود،
اد~ذربتعتىذلايميلقلاحلسلاعننبيندعملانييموك~اأاربنلاقيفلامعا~ف٨نانوحنيلم
.هيفاضع

الممقرقحطلاءنوث_كاآرودلاءةماملاةيممجلل~هبمسرلاقئاثولا)ا(
~

~~

لالرلا،)1،/7٩٩27/،١4ط7-(
~

هلو



ملسلانوسلةيسيئرلاةادلاامفصوبةه-تلامملامئاهك،.معهةاهنلنف~اامو_له
ةد-تلامهلاهبزل٨فتىذلارودلارىرأرمتسابدكؤتةيدنلنفلاةمولحلاتلل:امك،نييلودلانملاو
يفةدءتملامملا،اهبنا-نم،ادنلنفتدءاسدقو•هتنايدمومل-ال٨هلةيسيئرةوقاهفءوب

نيهلافرصتتهدتةيركسعتاوقويئووألاوملابعسبتلاقيرانعملسلانودمبةق1هتملاامت_ا<ءذاعيه-
اماتادييأتديؤتيدوءتاعربتلاهفهميدقتلةدسسمادنلنف~از،لو.اممامميللوأ،ماملا
مملااهبعل١~يتلاملسلانوستديطعليلطاويسسلاساملازيزسلةلوفبلاهومبلا
مملاهبموق،امعأاضعلا~ودللةيعامجلاةيلوؤسلاادنلنفةموك-دكؤ،،قايسلااذءيفو.ةدهتملا
•ة٨شنلاهفه~ومتنعوملسلانوصلة٨،،انمةددهتملا

يفةريهلاتاروطتلانا،يضاملاماملايفاهدريف،ةيدنلنفلاةهوكملات1ذهلو_لم
ىرودع~الع~افطوف_ةتبيتنتسلةيلاملاكاشهلاناىلاريدث،امناودبيرولاملاداصتقلا
أا~«ايفايددولننلاللفبل_ا.تيو.ةرمتسةيلكيءتل٨تفادو..وةبيتن__دامناوءبسف
لارلاىياعموقيء~اافهنمأاره8يفبيو•يلودلاداصتقلايفةمزللاةيلكيملاتأرييفتلا
ةيلودتليدهتنمرملاهبل٨تيامىلعز5ريناء~ومتلاودوقنلاوةرا.تلابةقلوتملا~امثولا٨،ارت
ةكرامثولاةينكإاميم-نادلبللحاتيناببيىهنلا،ث~اافهه-وينايفبنيامك.ةيلخادو
،ه_دبلايلودلاىداصتقلامائهنلافادهاقيتهتىلاةيمارلاةيلمعلاريبادتلافاختاوحن،هيذ
ة~زللاةيمانيدلابةيمدنلانادلبلاوومنلاةمدقتملانادلبلانيب~اضواغملاأار-ا~اذ5رفدبنيو
ه~ادنلنف~ازتلو>ةيساسلاكاثمولاهفمل~هىلالو-ولاون،تيلةبمانملا~لثلابو
.ةياغلاهذءقيق~قفمامسلل

رلة

/~ولانونكنمهخ،راتبراولاةئ-دللامامامثاذلاامبودنمبال،فىلار٨ةةلودريثت
~متركذمىلاويلودلانملازيزسبر؟انلانلعلاذيفن،عمضومةشقذملوف،ا٥مهربمسيد
،ا٥م٦سطسغا/بانم)وخ.راتبةينانلاارتركذمو،٠ءمهوياملر1انهممغب،راتبراولا
ن٧~لاباحدىتاعيهدباميفتدكايتلا،٠دممهينوي/ناريز-نم)مخ_راتبةثكاثكاامتركفهو
رطقةدموكحنافاذءرااةفاضلامو.نأشلااذهيفاتاهرتقهتمدقويلودلانملازيزهتبصاخلا
>يلودلانملازيزهتعسفوملةبسئلابة-انلاةيمهلا-افةيلاتلاكاسملارااىرخاةرمر1هنلاتفل،

~٨تهلاأامناو،هلشاعيمببراممتسلاةيفدمتيفعارسلاديؤترطقةلودنا_م
ةدمطذملابوسمشلل~اكلايلودلامعدلاو،ىصنهلا~سفلاوةيرصنملاىلعةاضقلاو،يبئ.لا

ةه٨دمو،~٨ةتسلاوريدملأريرق،قحاهتمدقميفوفردمتللةلباقلاريغاهقوق-ة<رامملةرممتسملاو
>امديفاراةدهوو



ءنييلودلانم8اومل~اددمتيتلاةيلودااتلكثوللةلماثوةلداعةيوستقيق-،_)
وذمئاقلاعارسلاردوهبربتمتيتلاةيني٨سلفلاةضقلااثللفيفامبط-ولأقشلاةلكثهامتمدقهيفو
ءه~~را~ريىدولار،رق،ئتح~فيفامبةييشلاهقوقهطكينيتسلفلاب~ا~وةق_اتنملا

سدق1اة~دمكلفيفامب،م•همماعذنهةلتملاةببرملايضارلاعيمدبنم~أرساباحسناو
•ةي.رلا

يفنيين~افار٨لاك~رتثينانامه__بيةيلودةلكثء~ةلواحمدنع_ه
هفممبةقلمتملاةد~امملااممتفف،ايتلات)رارقلاراطايفل~امتيناوءةلكشولا~تاضوافم
ةد~تملامملاقأث_أىدابملد~اتو،ةيلودلا~دارلانعريبمت~ارارقلاهفهنارابتعابةلكثولا
•~ردتللةلباقلاريغارقوقولبووشلاة-راموءةيلودلاةلاد~اساساىلعموقتامناامكامفادءاو

ر~،~ديقوتلاب~ارسامازالنملا~هبناجنمةيرورضلاريبادتلافاختا_و
نمة~اهةقاتنمأاث،ابةدهتملامملات١•ارقذيفنتبو،ةيوونلاةحلسلاراشتنامدعةد_داعم
•طسولاقوشلايفةيوونلالدمل_لا

_ملامعتسابديدمتلاوأةوقلا~امعتسامدعأددبمديددبنم~كئرطقةلودنا_ه
يلود~انملازيزسبىانلانلعلا~فدكا~ةيلودلاتاق٨~ايفاهرءاللواملشاعيمبب
زيهندقلا٩ىدابمنلعايفو،موم.يفخؤملا))ه_دإ)ملءةماملاةيممبلارارقيفدراولا
رار~يفدراولاةدهتملامملاقاثيملاقذو~ودلانيبنوامتلاوةيدولاتاق٨~ابةقلهتملايلوداا
لودلاعيمههمرتحتناببيمازتلاافهو.ل)م.يفخكلا))و_دإ)و)وةماملاةيسبلا
ات

~
كارداو،ةدهتملامملاقانيمدىاقمبماتلاامم١<تللاديك

اهنم
ن~~عانتمللة-اخلاةيمهلل

هةلودىليمايسا~٨ة،>لاوأةيميلقلاةم٨سلاوة-ايسلالدغاهلامعمتساوأةوقلابديدمتلا

ة~داعلاوةيأانثتسلاامتاروديفةماملاةيومبلاامتدمتعايتلاتارارقلاذيفنت_٦
ةيهانلانادابلانيبةوملاقي-وةيمائلانادلبللةل-اعةيوئتنمضيديد-ىداصتقاماظئةماقانأشب
•وئلاةمدقتملاو

طائه٨سوتملارحبلاورمحلارساوىدئملاطي~ارابتعابىافلاناىلاذيفنت_م
ابئبيبنهلافوفئلاوةيلودلا~اعارصلاداعمباو،امنهةيبن-لاةيرك~ادعاوقلاةل١•او،مل»

لا٩ىدابمو~ادءأبماتلامإزدتللا_م
فاختابقلعتياميفىفلاراعمةددهتلاوم

،ن~~وداانملاوملسلاىبىظافحلاناتم.ةدهتملامملاتارارقذيفنتنامضلةمزللاري.ادتلا

لاة-اخةروصبو
~

هسفئن~لايفاميلعى:ودمئلاقاثيولانمعباسلا~ايفةدراولام~

اذ~يفيلودلاعمتبملاههباوتيتلا~امثهلامهانميعحاساعننةلكثهنا_و
عن~رلاىدكيح٨سلاعننناديميفيقيتهمدق،ىازارهامتيملهنااقه~_ؤملانمهناو،رصملا
ملسللاديازةاديدمت~كشي~،سهرارءتمانلاوظئ،ةيلولةبأقر_ظىف~كاماعلاحاسلا

هنييلودلانملاو



يلودااديعصلاىلعةفلابةيه.٦أاذاروديلودلانملازيزهتبى٠انلاناءلابملدقل~م
.هملحاىوباملر٠رمتت~از،ليتلاتكامتنلانممغرلاىلع

،ملاعلانمةفلتخمأاجرايفرتوتلاومزأتلاروثبرارمتساوءحاستلاقابسثثكتوةلدماومنا_)
ءةينويمصلاو،ىردنهلا~اوءةيردمنهلاوءديدبلاراممتسلاو،راممتسلاىلء٠أق.لاتلواح.و
اميسلوة~املاوةيداصتقلاوةيسايسلاتاسسؤملا~٨-نملودللةيلهادلإنوؤثلايف~فدتلاو
ملسلازيزهته-ويفةيسثرلاتابقملاثمت~از.لءةقز،رملاماهسساو،ةين١و1اربع~كرثلا
>ملاعلانمنلمكيفنملاو

ااحناعي....يفةهثفلاةديددملاةيب.-لاةيركسملادعاوقلاركذببي،دددملااذد~ذو_م
ر:~يف~وءةيميلقلاامتما،و،امللقتساو،~ودلاةدأيسبيضيىذلار.لا،ملاملا
.ةيرأمهتسلاةرديسللةعضاخلا~وهمثلاونادلبلابقنم~لقتملا~نود~وهدتةبءتلاعلا

معدلا~ءىروبز1اسواروتيربيفنايرصذملاناماظنلا~اويءيتيرفلا_ونبلارذو_)
نييقيرفلانيي٨ولد-دعباىلانيمملاامهدامطضا،ةيبرفلا~ودلانمهنايقلتيىذلارفاولا
ناذ_؟~اويو.نملاسلبموةدفتملاممللةماعلاة~اتارارقةخراصةروصبكاذ،نيكتنم
ائل~ةداي_انلاذبنبكمتنم،امملةروابملا~ودلادسغةيناودعلامعأوةيثادعةلتش،ا،ناماا:كا
»ق٨دنملايفنملاوملسلازيزسقير٨يف~ارملانيعضاوو،~ودلا

تاو~ال~نمةيبرهلايضار~عمشلاريغ~لةهلالازيلءإ،سولاقشلايفو_ه
ىوق~واهتو.~هاب،عفومينيطسلفلاب~ةهمشولاقوقدملالإز.لو،امثاقةيليثار،لا
وءو،حازنلاللللديدبلارامعتسلارلفا-انبنه~هرتباضاحلاتقولايفةيههبرلاورامعتسلا

نمأزبلا~افيفرال>-لاةد)زىلالاىهؤينلءةدثافةيأىلعشوطذيلهنانعلضف،~
.ملاعلا

ن~_و٨دباه´اكىفوختيتلاةيكارتثلامانتييفةيرومم-هجاوتءاي،اقشبوندب،ذو_ه
~لاامته٨دسواهتلأي،تتابو،ةيوسوت-كده.واينيدماناودعءيناولارامعلاةداعا~هأ
هديدجنمر)٩فلابنيتددمم

د~ةيناودعمةيثادعريباد،فاغتاةدهتملا-ايلولاةموكهتلىاو،ةيني،للاكرمايفو_م
ىداصتقلامالهنلا٩اشنايفيبوكلاب~اةداراميط~بورضملارامحلارىتق<أو،ابوك
~مل٨ةحاةد~اتايلولاةموكه~اوت،~افنعلدنفوههدملاصملةمأ٧•رثكلايعام«لاو
عمرئنولاريغ

هةيردبلاوماناتناوغةدعاقدنعة~وكىفار؟ا



،اماع٤.~ىةد-.تملاتالولا.راحبهضوغىذلاءاسوهوسو1ااء~او_أوغامكذيفو_م
مهتحهاردمكاعازتنا~واتء،يتلا،ةد-تملاتايلولا٥دماسمبقيقثلأهلبلالافيف~~اعاضذتا
>نييوغاراكي~أنيين.ك:ولانه

ة~~رامعتسلاة1ا~انلار.ان.،~دةق-ءريغ~٨ة،-لاءفولروتريوبب~ةبغر~اردلو_ف
.ةوئات~از_ل،يعامت.هلاامءافروىداصتقلااممدقتقيرا:يفةبقء~..ت-تلا،ةريز.بلل

ة~اد1اامتدايسةينيد~اليرماناد_ةسراممنود~ودتنأةد-دتملا~ايلولا~واح_و_م.
ةد~ؤه،ةيفأذ1ااممنوؤمثيف،اندتتو،ىر-لاةءدامتقلاامت..دشذأوةي~-٠كااعدراومراء
ةد~تملات1لوااتاركتحاةبذرقيق-تلةس.لبولاحيااممولابيهف،~ةلاةءسسلاباز-لاوتاموك~ا

»٧_فتسلارفةين-ا.ولاربعارتكرشو

،ملاعلاأ1.را~كتتتميفا..هاوسوهف_ر،وتل)ومزطلارؤبلةلهاعةويرسلولهدبو،ملامو_لل
ء،.ر~~ذولا~-فلاو،ةيرهنهلاو،ديلبلاراععتسلاو،ر~لا~اسرالدهعدغويملامو
راخلاناءلاماك-ءارةتسوراط-لانيفدمتسمن٧لاسسنبيلوهلانهلاوملسل)نظ،ةينويممملاو
.:امتن٨اةضرعيلودلأنملازيزدعتب

ناغلانلعلإةيلاعفنيس~ةي،اسلا.٩ورمث1انهنانمتتابوكةيرومم-ةهوكحناو_٠)
ؤاث.ه~بووبتامازتلانماميلءب،رتيامبلودلا-.هدب_ذاه>نممر~اديقتلايلود1انملاز،زوتب
.ةيلوهلإ~اق٧دعلارذةوةلامادثتسامدمأءىدابمورهلسلأشياعتلاأءدابملاممارتحاوةدهتملامملا

ز.زسبىهاخلان٨ءلاذيفن،نأث.اعأارا~.-ر٠هنةر.سم.ماملانيهلار1اتيوكلاتلقنتل-ل
.-ارواتلارذاركذىيامانءامتاظه٨هرصقتسف~ذلو.يلودلانملا

،ةدن-اهذء~٨ثملاعلاأاحنا~تخميفةريطذحلاثادءلانمريثكعوقولتيوللا~سأت_)
<يلوللانه~ا~_لمت~~

يفم1تديذهب٠تهاقىذ1ا~هلار1ءنملا«مل_-هيفاممغارتعاتيوكلاةهولهتدبأدقو_ء
راعتو.مانتييفليني-اوزفا)ر~ايثدتوبمك

ةياذتادلانوؤشلارفل.:دتلاةهزا..ةفراعمتيوللارا
.رذ~هلادتساومك_اةهاادنأنمماا:دنإذاق،اراايمارلاحاسلالوملاوأ~ودلل

ما_ااذلاامبك،رارتلاوايق.رفا_ون،>ارتبكترايتلاةيناودولا~امملاةلش_تيوكلانيدتو~)
ثةيرذلاة»-اوولا٨ثنال1يضارا،~ةيبون.بلا1سلورلييش1اريغ



يت~اة~زولاتاباختنلاناىر،ر_هو.يقيرفلا~ونبلايفةيلقلامكهتيوكلاىخرامتو_ه
>تايلقلامكهأامنامتمملانم~_،ةيبونبلاايسيدوريفوايبيمانيفتير_.ا

ةمير.-ط،،رتلاوايقيرفابون-امسرامتيتلاىرصن-ا~دمفلا~ستيولاببمث،~اذك_٦
•ةيقيرفلاةرللاااحناعيمدبيفنهلاوملسلاددمتوةيناسنلاقهيف

~،ةلماشةيوستساسارىلا،́:دسولاقشلايفملسلارارقانكميلهناتيوكلاىرتو~م
ةدغضلايفةلقتمهةيني.٨_سلفةلودأاشناوةلتحملاةيبرملايضارلاعيمهبنميليئارسلاباحممنلا
•ةزغوةيبرفدلا

نك~اثاثت-.لامنمةلوامميفةزفوةيبرفلاةفضلايفتان٨وتسمااشناب~ار_اموق،و_م
دسنة~ام-تدابابرحئش.اضياموق،،.هو•ممنكنييليئار_انينطوتسمل٨هاوبرملا
يت~اةيثهولا~أرساةدسايستببم،دقو.نانبل_ونهااحناطيفنهينانبللاونييني_ا:سلفلا

ب~انمتلدههوىو~املانمسانلانم~للا-اشىنامرحيفرمتسلاناوددملايف~
نملاوملسلاددميىهنلايسيئرلار-لاسارساة،ايسربتمتو•هدلبيفد.لينانبللا
.مويلاملاملايفنييلودلا



ناسبلاريردلودلانملارييئعت.ر.اذلان(:ءلاذيفنتبقلعت_اميفةلاام~~.أاراتد.:وأ~م
ز٠/..ر(/رر/(ا:ا.ا/~-~/مراولانوناكورذةسهاذلاةنتللارفةا1املثمهبر1دأمء.ذلا

م):األ.67

تدمث،ةيفلاةماهلاتيسبلاةرردأاممتنادم،ةليلقروم_«ا٠رتتمرئو،تقو1ا<،ا_افذنمو_-
ذ~ااعضومرفاملامذ.هيعافهنمهنعتفادامردنورولا،اديدتن:رتكاةربعدب،ةا1اءةموك>
.<لاى́اار.~كا

ة~لاةيركسءدلاةدثاتقللةثاممنلاةلازلاوث«أل1امةموكتءهبتماتتر.ممثأاردا_هانا3و_م
.مهء.•سراممراذ٢ممرفةاااه_ذ

ررذ~لارحبلاةقلذم-،راتمذو،ةريزجلا.ر،راترفاير،أهاوبيغتلمىلااذ_.لكم:_و_ع
ةدعاقتمدثذقيرلنع.هماديع«مم<كيوف٠و.رطااملا.بثدمدكاىلعنيمرق(ازبانيامرورمدمسف..اسوءدلا
،اسبيردتهدلبنموركسىلامكحلا.ارذاب،ةددحمةرتفر.دميلث،موقينأررق،ةيبنت.اتيركس٠
تايءفتنم،؟الفهيل.رثول٠ذيام،منر،اءريفنودةيملسلالث<ام،ولاقيرلنثهما>بسكنلار_سااو
.ةيدادي٠ذتا



بم»٠::لاةسراعمدبةس>لا«د-تملامء،لاتنبلمذرل٠1املادفو1ر-و.ذوم1اءء!ارت.<:٠.لادأ
ه٠«~تلل́ذلباةلارميث.هثوةم-<.كرسا٠.،،.اذاا

نميبرثو<ادبمز.لبقتسمناء:ءرثربترتلاتاثدا~اةفا.فتسا)ب!
ربموكهوةينلولاةسب.:لا

.ةدتدت_ا.ءلك<،ا«انيم`.كل١.ثممهفىوبدنا_.ذترديربق-رفاا٠.،.ك٠ارم:.اتعتةدتتملاتاديلولاواء1أءرب

،٠الت،لسوتملارت~اةتلئلسو.لودنميبنواءت1انأء:_ءديع.ابرلاتاد«مت،-لا)وب!
.ارمب.>امتء<لاء؟ر.ذأةرواتىنادلبر.دبتر٠٠لاتاعامت.-لا

ة~وتس.ولاةهم:لاتافةيرابخلاداوملاثبترةلال٠سوتملار.~اةع<افارتاتتفا)د(
.ةييلكنلاوةيسننذلاوةيبرعلاتاف1ابء.٠ال.٠وءل<ءءوتدلارتم>1انادلبل

ء~اردلةسركملاباب٠«اتاملانوةيساسلابانح´ألةيداءااتاع<امتب>لاةفا~ا)ى(
.مبلسلانىا-ةلا

،لسوتملارحبلا_فراهننلاثولتااةمتفاكملةلاامزكرمادعبرهوقيرةلاةل-::لاوديج-.أت)و(
.تيديلقتااويث<ة:اا٠لاردا-ولمبلمعلامقيبلتللتا٠دلابر.ذزكرع٠ا-،::ءاو

د.دت-أارو~ذ،تالسحملا.رامبلائاقن(ءلتيلراتدلا٠ردابمللة٩-«ذلاءكمعاوملا)زإ
ها-٠٠>إاهنفاحبرتتلارتبلاعاقلةهلودلا́ذأ~اتفا~ا،زذور،ء٠نرء:ذبللاكتمن:٠<>1.ار،،ةينلولاةيلرلا

~زشت_ىا-هان7:.؟٦اةيمءأء>ىدنقمةروم،تدكأدقملا~لارفةثيدحلاتارول٠.تاانا_م
ا~-ا،ديمع>أ،؟ال،ذكوءنير.،ه-لاوتسما.ذلااسرودرف́أم»ءااةيث~اهتدمت_؟ا•ءذ1ارلودلانملا
.ن٨ء.لااذف..<1لحأذيفتنلةدت>.ولامى7كردل1«(الفم~ارذ•.-~.رغ<اشتسا

ر؟وقلاونويلايربم٧اارب.ءتثيرةااتلواحملا.ئربهنأةيبعءثلاايلوثننمتيرومسب.ةموكئدىر«س)
م.دلاء_ارءء~اهسلاتاوييثنت1اء~لازتام،~،«رابلابرحلا́´صعأاءه٦رثرتادلايمنش<>رلا
ربلاثولال_اتلل،مء<اكث-اوءءرءجاوذنلارلازيلوءنيرمتسمرسايسااو؟1ا-هم>اء٠لانسحتاا.
ة~ودلانوؤم:كا.ذدث«سلاه1بتلاءةيملاشلاةهاسلارفىوقلانميبتاق_ا-:لاريميانيدلا
.ةرصا~دلا

،رتلاركاوتءا٧اعمتتب~انادلبهب.<وقتمس1•رودةدثءزربلودلانملازي_ت.(بمرذو_ه
~:سعروم،دثرواديلوفنملربعدمثكاىروذلابنث>1ةيزكردلاةس_ال•اولانميم٦اراابنديست•رثدكأامك
زب٠اوخنلا،ديلمعنععافدللدهس؟راكملذبت~ءآبثدنثلاايلوننةءروسمثلمي.<:ادملا~؟ء٠:_اس~::٠دس1؟ر



ورى
~رم

رم
~
<مم

وء31
~
ةت،

~ست_اقابم،را»:اءذتللو،ا-ه~_ور«وهلا
~_ء-.رءزايدنلا.>دعنادلباسنديأ.<«.:رردب.<وقتو.́´

تبث.ولا،:وة1او،ذيد<لارام_:تمم>~وءرامم.سس(ثلو،؟~سوت1اة:زنمنللوبرن~س.را-.:ولا<هر:لارثققلا
ذاوةسا_سرتبترتلا،رأاودلا،.٠دتنأامك.لزدلانببل<،ا-.«اوأفاكتهلاوربلسلان.ا~لل

ة~٠ا
•ء؟الف_.ابمبي-ذبابيأ•ه:استءةي.ونلا،.،ثاذقلااءميف.>د.ذتس~ا؟برعءرا٠..:أردن_ادع_،٠،أانبو
_ذ.ءا~.كا،.أراارو؟اسمدت،رتلاةم_داسعلار´ةرميبكةمتةوننأءسبمث٠س:اااسلوغنمتيروب~تموكحرقتو
.نسل.د_انملاو.دلساازينثنتوننست~اقابسد..ذقو.ل-.أنمحافكلا_.نادلبلارديم-بوء.ءاةثبعت

•رثوكس-ءرباشنابرسايس1اربارفنلا،اامكتسانمدبل،م..ودلا.~انيزعت•اجأنمو_و
مة.ناو

اء.اح1ا_ادملارثكأوع،-وونتيملاءبرتت»وء٠:ذنرل،:أر.دولدعاوتعلارتستلاقابسء
.انرمىر

لانمو
`

تانوزى__.بيردترر:ديف.ذتأاربماوةيوون1اةحس؟الاكن:أحيمد>رباتنا٠.:ةوراذ،هوبثلملاروم
عا~لار.اا_.ل٠~ا~يمادتفاختانمدبلو.ا~ىرلم،اكلاأاضقللاديهمتءةيوونلاتحلسلا
ةتتى،(لر.كلاورءونلاومنلانمديزملاأارجافةووءلما.:كاويمدت(اةحلسأنمةديدجلاتاموك:ذملاو

ةسوونلاتحلسلابراجت•ولعراا-.ر:وذوءةيبكةيركسءتاناكمل<:ز؟اح1الودلارذةثهلمسلاتاوقلاو
.ء_وون1ايفلودلانمأتانامفزيزعتى،روونلارادثتنلامدع.،>1ااءزيزعتو،تاثيبلا_ديس٠ربف

رن~1اقابسء.::ةوء.́:دهتست~امجتاردابمباعودر5اتس<.لاعوتجملانادلبتمللسادقو_ه
ردفدمتىاىذلان٦اعةبا٠ء~ةرو>_اذء.ىلعدمس:سو.ح´́س1اوننناديمرذةيلمعريبادقفا-ذتاو
ردف~.:ارللالودلااهيساسااة-راء:تسلاةنجللاعامتث.ارذوكمءووبوءهممربمذو،مردناثلانيرمثت
اءدذيفذتنأ:اء<«رة1اةها~اةديدتبلات1ءاتق؟انماددمن´اءلا،:الفنمضت_و.سراوةدن<ا-ه
•رلودلامبمايسلازتانملارذماتلانسمت(انمزنتسس

مراسأموومع_ذتس،ادوبرذ~تقارةلاةديدبلاتاردابلارءربهانبلاكلفذيفنتناو_-
ارزوةنبلعامنجارفم،ممو_ام

ة_رام-1ا.ركاء٠:٠~انأء٠_وسراو:دما~ءرف،_كار.الا،لودلاةيهرا-:أ

دي-:٠سم1اررلثرتؤهدقءدل٠وعدلاملارءالاحاتقلاةدعا-ءو،ا_ىروأرفنواىتلاونملا.(اثبمرف
~اء٨٠:٠<_،لكاس:~اكلتءء:«انعلادنكوةدتتولاتايلولاوةيبورولا،ل.دلاعس-،::ازنما<ادبر،سايسلا

قلاءدؤسو،.-اء_انمرءرفأقاانمرذادضيأورلب،اد،د-وابوروأرف٧جاوذنلاقيمعتززعس
ءبوءس«انيباميفنملاوملسلازيزمتنهدبزملا

راعةويبكةيمئ٠.أمقلنت<ذيبمء٠:_اايلوفنم،ديروهمءةموك-ناو_م
رم~انسذرذانيدحع~وتاا

«<وت~اءث.اس١انمدملانأء:٠سةدتتولاتاء.ولاور>ايفوس1اداتلانيبةديدبلاةدهاىولا
ة~ا-«لا،:اكتدقث<ةهوكع(اتفسوءممموهينو،لناريزتدممرفئمؤملاناديبلارفو•ءايثبيتاتس٧ا
ةددت،ادث~ارذوتسى•رتطسملاننندئادعيأقيقحتىحستااقابسدييقتليبسر.ذةويبك::ولنهنآب
ا~ا~ا.-دقتسوءرت_سااوننلامبهرذاديل1-ىرثترةلاررث>لاةما~اتامغوافمللاديدماعفاد



تاثداحملةساثلاءلوبلاةدمبا-دلناكافاهناديب•ر1ودلانملاىر._اءلاملسلازيسثرفايقيتثد
دبطثنءع_الاااذث٠نمهيب1>بيارببءات،نعةث،رنستنأ)٠تلوس(ةيتبيتاتسلاه-لسلانمدتملا
،مويلاةماء.،ةلأسمهذءنأنفاولانمو.أاوساايلع.نميبن1-1انما~قيدمي._ابا_<~اتنم
رئا_

~دحلاتاثداحملةيناكاةلو.-النيغرامهانمريبكددع؟دءتهاتا،لولار.ذدجويهنلا
زاهمثبولاناادم.نعنورمبتءن،ذلاوحاستااقابسنوديؤينم،نيمةدمادنوءةيشاتسلاةحلسلا
.رةبانصاا_ءركسءلا

رادنملارافتسديناةفكابلاةصلامهاودنمناةبمء:كاايلو_ذنمةيررم_>ةموكم،ءرتو_•
ةدحتءاتء٧وااو•بافوسلادى٧انيبءديد.اا،دم.اء:سلادق~دلء-.ديتن_ء٠اانلارببمثديلا
فا~ذتا٠.٠:دم_ءةيلودلالفاحملانم_:.<نمي:وء`س«اعزنتث~<.ءدتماامم7ام.كلاشفل´:شتسا
•رةيقحلارلسلاهننقيشت•لار.رتةددثهويباهن

ةدثفنملاو•ادثدلاوةثفاكتملاقوةه_اأء.دابب.رم<ام،ام.بل:•ا.دلانميبن.١.تااةعاقاناو_>•
ما~لانعءددمبم_ااذء.ر.،و•رب1•<دلانار:نلاق_.تمفءهارلا.ل>ا.~-لادحأد::ءةلدابثملا
ر»ا~وسدلاداثت(اانيبةتلاتاشداح_،ربنارذنلاةيلمى.ر>دقت1ةبمسلا<ءيبكلار~ك~اةااء>٩٠ن
٠فى_،لثمتترةلا،اذسمنرثاا_ةيتايفوسلات1؟امتثب<>لا•؟اتنل«؟ال..2̀•ءانييث•ءك<دحتولاتايلولاو
ا~رفورتايفوسلاداثتلانيبنواش-تلاز:رولتاانم>ديزمئتينثتررلام.دارلار-هانربلار:ةس1:
..لسلاورب.ارنن٩انااىك

مءل•.»م.ديرد>ع1تثهادنث.رننامثس•لعةء_ا_~ه.<أر~::٠٠«يبم.،::اايلد.ئ<ةيروممهناو_م٠:
ت~انلاذيننت_ام.ذ-امتث.لااذءء.س.اس_نأايل_كئ•امأتو•ابىروارذنوا_ت1اونم>لانأء:_
نوا~ةااونهلا٨.~ولر1-7امليوا.امعربن،>انربا_ءء-وبء:همأادنلاركنسلثةتديثو.<.اكثءللمناكلاو
امءآء <.،،ه~

م>دم<نادلبلس،داسلاةمقلارمتؤم.د.ذتديناب>لم.لانعتيب<._.1اايلىذنبةيروبس-ةموكهب~-ت._مء
،<>~ايبم٧ادمفرتافكلازينث<رولا،٠:دببناءتارارقاناثا_.ءم.اكيم:ودقء٠ديسىذلازايتتنلا
ىوقلاديتموترذدعاسينأىء«رمذث٠كا•ابذااو،<يمردمذمتلاى،راحنهتس.ا.،ديد،«ارامستملاو
نوا~ااتيمنتو-.ارفنةباةيلمث.رسوتوزيزمتلجأن<را:كلارءراستس`كوةيلا_بم(ثلة~.انملا
.دلدلا .رو

تديازتدق،ايسارذة-<ا،فو،..لاءلارذةلاحلانأةيمث.>::كاايلو_ذنمةيرربمم-ةدركثم_رتو~وه
ةمطزلاو،تيلايربمةبانوتاد:.ذ~لتترتلاتيلممدلايباد«اوةسايسلاناو•بيرق1اربناعلارياديتمت
•ييملودلانملاوملسللاويل.:اديدمن<لثل٠:ءرثوتاا:كت_>ةةيثىةروصءأمااوتترتلا،ةينيعاا
لعوتااولودلانعيب1ديثتاق؟-دلانديبل.٠تو-ارفنلا،دايزن.دةلوليعلل~__الارذام>.(٩نولذبي._و
•رتن~اقابس٠...يمثكترليبسم.ذنولمء:ء.ء<:_1١تااءثارلا.لكاما~مء1تيالمحىلا

ة~ايبملاروقلااسموقترتلاةدياتملاتارمائولاهمسنن_ايم>ل.~ذر.1•لاا:٠انملاناو~ءو ٠_
.ك٠~تملار.:وتمر.ذو٩سولا..-دلانينهرشلام.هوءايم.اثرم:»ونتمبفةيع.>.رلا«وتلانء١.؟.زميث<و
.قا٠انملانمادوي́زعءيمروكلا،ريزتلاهبم:٠تتلذمر.ذوءر.دنبلا





ؤببرعة_ر؟ا،ذلان_:ءلاذيفذتوحنا-.دوس.»ب..>وت.اعاننس،ببث.،٠:كاالرن:ذمء-رورسب<نا._٠،٠•
ندمنجملانادلبادعلذب،ر.ذنلادوء:لارئ،٩اء:٠سب<؟ااونن،:«ا_هيا~ك٠كا،_الت_•وةترب:و•م<1ودلانم•ا
•رلودلانواءن1اةيمننىزباوذ،؟ار..لس1ارينث،_.أنم.دلسللةبث~ا،اودلاعبج:.«•لاتمه:٠.لا

ءءءرمذلارب.اودلاعمتبدملام(ودحها_>ءاق٦:ء.رذءامثادتد،٠:،س«<ادقن>ويم٠:٠سرومنو٨ه<ناى

-ىثوتودسل
تتا~رتتقعميدقتعمزت٧رببفاث~دلآل.،رامام.٠:«ارقلدو/للرارق_انمأن<دويم٠́_روم»م>ول~

اسعلا،.ةلتنماس٠:́ب
~

•ةل

نميلا

ا~زجلكنلاب•لم؟اا
لمءم،هيلو>مزومتنمد٠١

.،~1١ولاةيا~رفاء>ر:ادحوةءوونلاةم-س٦١نر:ورباتنا<ز.ف«.رلا<وث.دلا

•نييبنع7ار(ذدت1اوةرل٠س_اوءرث.ومم-ءدلاييمت_اىلعأافقلابر1ىدلاوتو،_ابابسأ•٠كازا~٠ذ

ايسيدوولةبسنلابلاعلاوم:امك،اسلر(ودةءاقاوويبم_اريرقت__بوثء:كاتثس،-٠اتعلا_ه
.ادبيعانونيلسلفو

زثوا~٧١لته_اتحتةى.ةاولاقلانملانمةسبنتبتلاةيركسعلاتاوق1ا،دث<اوة_ابحس_)
.)اسبيمانوةلتتدملاةيبرت>كاردغار٦اإ

.ةيلودلاتاق´:ىلادوسترةلاملا1ا.ىر_سلاييمتلالاكم:أ-.ه<>و_»افة_ا_ه

،ةيراجتلاتافوافملاء~ت_اميفتارارق1اذا«تاء٠سلمعرذءأيهانلانادلبللربكارىدأ1ا٠٠ىا~و
•اسيلاامى،دقنلالكاء٠انر

.ديدجردلودرثداىتةامامااءةماقابقلعت~ا،امء_اربءانربذيفتن_م



رب~ةعا«ةو<ا.-لنبدةر1ودلانبلازينثتدبراذلان(:،«انأ،أيل<ارقميدلانميلا،؟رة_م
ا.٠́~٠.ذيفنتءنارسلا.تيركلرءنمييلىدلاملسلا.نم٧ال_~٦،:نرم٠٠٠بلاتاء._.<تديستتومى.د
.~لان.انيمادنمضترةلا.´ادم:<لاوأرثدابملابمرادم1اديقتاابتبلال«لىدلاتفاكنافن..».؟ا
ةداديسللقللل«داتثملا:.الفمفامبام~ةردادم1ارر-دلاةيساسلاتاررقعلاوقثاثولاو؟دتتولا
ءيص~اريرتترذب_؟.»ا٠لاةفاكقمبتماثلارارقلاوةبل-ادلانوؤءلام.ذل:.دت1ا•.دع>وة_إولا
ل´:<~لاىديدث:لاراممتسلارراستسلادضعمرم.:ولااهمثماف5.ىدلةحز_كاتادعاسملاميدقتو
رءدا~ةلار.سايس1اراى-ااوزازتبلاول.وغبنكاتام>ايسأاء_او،اساكث.:«ةذاكبةيرمللاو
اء1_تتم،اىلودلاةداس.؟ااستءاى،ةياودلاتاق(ا»لا•ءاهمادذتسا_ديدبتلاوأءوقلامادتساو
اسمدقت•تتسمأانبنادهتاسايسمسررف،.:رض٠اللباقلايثبوثد:كاقثمواةيميلق٧ااوعتم´̀سمواسمأر
د1><»المملابادنةيأنوئ.رمتاافنأامك>ارتماورنواء.دراودلارف_ردغ٠ىةينطولاابتمدحوواسم٠.:ثثافرو
.لم.1اىة_رعدن~؟لاىل:ر.:اددنلاأادنقاا.،ةفاتذملاهلاكم:أبديدجلارامعتسلاورامعدتسلاةيفدمتراع
ومن.ااتدقتدملاناثلبلانعيبةمث<اقلاةوهلازواجتاديدجلارلودلاشدادم٠٠ة٧ا•اااذلاةهاتاىىرصس٠لا
.ت٦اث~اىنتم::ر.ملردلانواس1الث«سىةيوق،ر،ةسانلانادلبلاو
ةعسلاةع1:وراماكلا•~لاح.سملاعننل،لاعفتاأاونافانسابراي.ءء1امءمملانمنوكيسو_م٠
.<ات1ارا~اوءارنمنونذملاريمدتوا_:.نيو)ء.اد~ات،ا...:ةووى_ذلالماشكاويعدتااةحسأوةيىوكا
>~اميفلطءخست1اقابس1رأاسنلا،.ةقولانام.-دكؤتةمزلمةيلودتايقافتا•ارباوةيوونلابراجتلل
ق~ىةيركسءكاتاقفنلانمأز-ليوت.ةينا.دعاادث__ءلاأا~اوةيركسءدلادعاوق1اةذاكةلازاىلا

•ءيمانلانادلبلارفتيمنت_ا.رفار:.لاءبلع.قفتهوييا_<ه

تا~´:،لار.وب«وهنلاقاناعيسوترر،ولسلاىن٠ناث1اأردابمديكأتمولع•امث1انأاعك_م
دا~بيارىادهعى-،د٠اسنسءةيملسلاقرل1ابتاعزثانملارام.ورإودلار،وتاا́ةدحشف،ذتوةياودلا
•ب1ودلالكاء::هللبمظملاوة_ه١-دلا.لولتتاا

تارارقلار~وهدومهء.ةرةماءكاةموثبنلارارثتديأناةتيل<ارقميدلانميللرثبمدق1•~)
ن`ا~.لااسمضترةلاأىدابملاذيفنت1؟سلردلادومتبلاةفاكببهرتردث٠وءةلع1اتافىرم:ه٧ا
ق~تااهتاماؤتلابم(ردلاء~ب•.هتنا•اب>أتوءتدتتتلا.<هلامقايموملودلانملاريزعت>ىاذلا
•شادهلاو~اتملا،:كت



ل١نيرشتميفةنرؤمة1اسر
~

لشصلانمةمجوموا٥للربوما/لو
لاىلااكنلىرس1مثادلا

~
ماملانيم

ل١نمرشت٤ىفةخرؤمةااسر
~

لشمل١نهة~وموا٩لمرب~١/لو
ل١ىلابضللمثادلا

~
ماملائيم

نيرمثدتمهيفةهرؤمة1اسر
لا

~
لثعملانمة~وموا٥ل/رب~املو

ماعلانعيملاىلاايلوفنملمثادلا

ئيلثمملاىنمة~ومواول/بعفون/يناثلانمرشتليفةذؤمة1اسر
~دلا

ىلامانتييفوةيتايغوسلاةيكاتشلاتايروهمجلاداحتلنيمثا
لا

~
ماعلانميم

لثملانم~ة~وموم٥لمربفين/ىناثلانيرشتم)يفةفرؤمة1اسر
لاىلاةيتايفوس(١ةيكارتشلاتايوهجلادامتلمثادلا

~
ماعلانيم

لانوناكمميفةهؤمة1اسر
~

لمثمنمةممبومومولموبمسيدم~لو
لاىلاةيطارقميدلاايشتوبمك

~
ماملانميم

انوناكليفةفرؤمةااسر
~
ل
~

لشمملانمةمجومومدملبمسيد/لو
لاىلااهلوغنلمث١دلا

~
ماملانيم

انوناكمميفةفرومة(اسر
~

ل
~

لثسلانمةههومومملموبمسيد/لو
لاىلامانتسفامثادلا

~
ماعلانميم

نوناكلميفةفرؤمةااسر
ل١

~
لثصلانمة~وموم٥لمرمبمسيل/لو

ماعلانميملاىلااينامورلمث١دلا

١نوناك٢يفةذرؤمةااسر
~
لثصلاىنمةمهومول)ل٥رياني/يناثل

ل١ىلاادنلوب1مثادلا
~

ماملانيم

لابمثاقاانمةدهمبوموم٥موريانيميناثلانون5هيفة-رؤمةااسر
لام~

لاىلااينامورلةمثاد1اةثمم1ايفة1اكولاب
~

ماعلانيم



لشمن~ةهنبومول٥ل٥رياني/ميناثلانوناكلليفةخرؤمة1اسر
م~انيم~لاىلاةهيمادارقيدلاشدتوبمك

لثعملانمةمجوموو٥هل٥رياني/يناثلانوناكمليفة-رؤم̀ذ(اسر
ماعلانيملاىلامانتمييفلمثادلا

لثممن~ة~ومول٥لهرياني/يناثلانوناكمهيفة-رؤمةااسر
ماملانيملاىلاةيئدارقميدلاايشتوبم2

ممثادلالثسلانمةمهومولومورياربفمطابشم•يفةفرؤمةااسر
ماملانميملاىلامانتييذ1

مسثادلالثمملانمةوجومو~موموريارف.مطابشمهيفةفرؤمة1اسر
لاةيماهارقممدلاةيروممجلل

~
ماعلانيم~لاىلاةينامل

~ادلالشملانمةممبوموموموربابفمطابشم~ليفةذرؤمةااسر
ماعلانميم~لاىلاايفيلوبل

مسمثاةلالشمملانمةمجوموم•م٥رياوبفمطابشو٦يغة_ذرؤم́ه1اسر
ماعلانميملاىلامانتييفا

مصاةلالثعملانمةهجومومول٥رياوبفمإدابشوميفةذرؤمةااسر
ماعلانيملا~امانتييفا

~اةلالثمملانمةمجوموموموريابفمدلدابشماهينةذرؤمة(اسر
ماعلانيملاىلامانتييفل

بفم.اابشمميفة-رثمةااسر
معثاةلالشمملانمةمجومو~موممريا

و~لانيم~لاىلاةسامللاةءادارةميد1اةيروهس-ال
مشادلالشمملانمةمجوموو٥م٥رماوبفمإدابش~ء.يفة-رؤمةااسر

ماعلانيم~لاىلامانتييف1
تييف1مثادلالثعملانمة~دوموموموسراممراذلمىنةفرؤمة1اسر

ماعلانيملاىلامان
٧هينةذرؤمةلاسر

ذ~
~اةلالثصلانمةمجوموممممسراممرا

ماعلانميم~لاىلامانتييف1
ةداعلاقوفويفسلانمةم-وموموموسراممرانلم)يفةذرؤمةدلاسر

ماع_ازعيم~لاىلاة_اهارقم،د1اايشتوبمكرنوفمو



~ادلالملانمةمبومو»امووراممراذ٢>)ينة-رؤمةدامر
ماملانيملالامام~د

نمةسبومو>ولورمراممراذ٢مهرفةهرؤمةداسر
ممادلالشملا

نملا~شرىلاوماعلانيلاىلام»ييند
ةدا~لاقوفريفمدانمةمجومو٠ومهررامراذ٣>هرفةذرؤةداسر

ماملانيملاىلاةيكارقممدداايشوبكىوفمو
مماهلالمملانمةمبومو»مووراممراذ٢))ينة-رؤمةداسر

ماملانيلاىلام>~د
~ادلالشملانمتمبومومومهوراممراذ٢م)ينةذرؤمةداسر

مالانيملارلاةيطارقمبدلاايشوبمكل
م~اد1الشملانمةمجومومومورراممراذ٣ههينة-رؤمةداسر

ماملانيلاىلاةيلارقيدلااشمومكل
~اهلالسملانمةمجومومول،وراممراذ)ههرفة-رؤمة1اسر

مامدانيملاىلاةيلدارقميدلاايمموبكل
لات~لابسمثاقاانمةمجوموم٥موسرام/راذ٧)ليفةذرؤمةدلاسر

ىلاةسعشلاةيئمارقميدلاولةيروممجلةمثادلاةثعبلايفة1اكولط
ماعلانيم~لا

ممميفةذؤمة1اسر
~١دلالشملانمةمهوموممممسراممرانل

ماملائيم~لاىلامانتهيف1
~١دلالثمملان~ة~وموموموسراممراذ٧مميفةذرؤمةلاسر

مامل١نيم~لاىلاةدطارقميدلاايشتوبكل
٨ليربا/ناسين)يفةهرؤمة1اسر سمثادلالشملانمةمجومومو٥

مالانميم~لاىلاةيطارقميدلاايشتوبمكل
مثاةلااشملانمةهجومولو/و~ليرب١/ناسينديفةدنرؤمة1اسر

ماعلانيم~لاىلاةيطارقميدلااهشتوبمكل
م~١ةلالثمملانمةمجوموموهوليربامناسيممعيفةفرؤمة1اسر

ماملانميم~لاىلامانتييف1



~اةلالثمملانمةمجومومو/مليربا/ناسينميفةفرؤمةااسر
لاىلاةلهارقميدلاايشتوبمكل

~
ماعلانيم

مثاد1١لسملانمة~ومول٥لو~ليربا/ناسينويفةفرؤمةلاسر
لاىلاةيلدارقميدااايشتوبمكل

~
ماعلانميم

مثادلالثمملانمةسجومومولوليربا/ناسمدنويفةنرؤمةلاسر
ماعلانيملاىلامانتييف1

مثادلالثمملانمة~ومولولوليربا/ناسين٩يفةذرؤمةااسر
ماعلانميملاىلامانتييف1

مثاةل١ىثصل١نمةسبومولولوليربامنا~م•يفةنرؤمةلاسر
ماعلانميم~ل١ىلاةلثارقميدلاايشتوبمكل

ممثاقاانمةرجومول٥ل٥ليربا/ناسينم•يفةهرؤمةلاسر
~1اكولابلامعلاب

٥~اوقميدلاولة~روممبلةمثادلاةثمبلايفة
لاىلاةيبمشلا

~
ماعلانعيم

لثمملان~ة~ومومو~لوليمربا/ناسينم•يفةدنرؤمة1اسر
لاىلاةرئدارقميدنلاايشتوبمكلمثادلا

~
ماعلانيم

مثاةلارطثس1انمةدههومومولوليربا/ناسينمميفةذرؤمة1اسر
ماملانيم~لاىلاةديلدارقيدلاايشتوبمكل

مثادلالثمملانمةمجومومولوليربامناسينم)يفةدنرؤمة1اسر
ماعلانيم~لاىلاةيطارقميدلاايشتوبمكل

مثاةلالثلانمة~ومولولولي~رمبامناسينمليفةنرشةدلاسر
ماعلانميم~لاىلاةدطارقميدلاايشتوبمكل

مثادلارثصلانمةسهومومولوليربا/ناسين~م/يفةذؤمة1اسر
ماعلاني~ل١ىلامانتييفل

ة~انمةمجومومولوليربا/ناسينمويفةهرؤمةيوفشةركذم
ماعلانميم~لاىلاةدتايفوس1اةدكارتشلاتايروممجلاداحتلةمثادلا

لشمملانمة~وموم~٥لوليربا/ناسينل•يفةذرؤمةلاسر
ماملانميم~لاىلاة~ارقميدلاايشتوبمكلمث١دلا

~١دلالثمملانسةممبومومو/وليربا/ناسينل/~يفةذرلمةااسر
مامعلانيم~ل١ىلاابوكل



لا~لطم~اتدلانمةمجومومد٠وليربامناسين)هيفةنرؤمةااسر
ة~اة_ا٠ارقم_دلاولةديروممبلةدمثاد1اة~ء1ايفةااكو1اب
ماعلانميملاىلا

ممثادلالشمملان~ةردجومومومءليربامناسينءهيفة.:رؤم́ةااسر
ماشلانيملاىلامانتييذ1

م~اهلالثمم1انمةسم-ومو٠ءلرليربالناسينه.يفة-رؤمةااسر
ماعلانميملاىلاةس٠ارةميد1اايشتوبمكل

اسشتوبمكلمثاذ1الثمملانمةرهومومول،و_اممرايأ)يفةذرؤمةااسر
ماعلانيملاىلاة-٠̀ارقميداا

/~راي~١ليفة،ذرؤمةااسر
ايشتوبمكلمثاد1الثمملانمة~-وموا٥لمويام

ماثلانمملاىلاة_ا؟اتميدلا

مانتيبفامثادلالثمملانمةمجومومومووباممرايأميفةفرؤمةااسر
ماعدلانعيملاىلا

مسادلالثمملانمةمجومومومووياملراي~اويغة-رؤمة_وفشةركذم
ماعلانميملاىلاايكافولسوكيشتل

ايشتوبمكلمثادلالثعملانمة~.ومول«اه٥ويام/رايأ٥يفةهرؤمة(اسر
ماعلانميملاىلاةديط<ارقم_د1ا

~ادلال~انمةمجومو٠،ل~،و_املرايأم.يفةدنرؤمةدلاسر
واعلانييم~لاىلاة_)اتتميدأاايتتتتوبمكل

ايشتوبمكلمثادلالثمملانمة~.ومو٠دل٥ويام/را_ألليفةذرؤمةااسر
ماع_انميملاىلاة-ا:ارقيد1ا

م~اه1المثمملانمةسس-ومو٠دل٥و~ام/راي~ال)يفة-رؤم́هااسر
ماعلانميملاىلاةديادارقميد1اايشتوبمكل

~ادلالمئمملانمة،دب»يو(ولوو~امارايأ>ويةذروم́هداسر
ماعدانيملالاة_(٠ارقميدلاايستوبمكل

~اد1الشمم1انمةمث>وموم،م،و~اممرايألهيفةفرؤمة1اسر
ماملانملاىلاةلدارقميد1اايشثوبمكل



~ا٦يهة<ذرؤمةااسر
،~ال1الشمملانملست~والل٥،و~ام/رايأ

لاىلامانت،دفا
~

ماعلانميم

:تييذامثادلالثمملانمةمبوموم٥/٥و،ام/راي~الميفةفرؤمةااسر
ماعدلانيملاىلا

شادلا́هثعبلانمةسجومولم٥اهمو_ام/ر~اي~١م٩يفة:ذرؤمةدوفش٥́ركفه
لاة_.اارقم_دلاة_روممجلل

~
لاىلاةدنامل

~
ماتلانيم

~ال1الثمملانمةوم-وهوا٥لوويام/راي~امليفةفرؤمةلاسر
لاىلاةسادارقم_دااايشتوبمكل

~
ماعلانيم

~ادلالثمم1١نمةرسعبومول٩ل~وو_ام/راي~ام/يفةهرؤمةدلاسر

لاىلاةم٨ارقع_د1اايشتوبمكل
~

ماعلانميم
ةذهرؤمة،وفشةركذه

~ادلا٥̀ثعب1انمةرم-وموادلوو_ام/راي~امليف~
لاىلااي1وفنم1

~
ماعلانميم

هذهرؤم٥،وفشهرلأه
ا)اف

~
دثالاالثمماانمم٥مهوموا٩للويام/راي

متلاىنيم.اىلامن~ا

ءاد1الثمم1انمةمبومو>هاموو_اممرايأممينةهرؤمة_وفتةركذم
1 ماعلانيملاىلاايران.1

ااكولابلامعلابمثاقاانمةمجوموم،مووياممرايأمءيفةفرؤمة(اسر
ماعلانميملاىلاايرتنملةمثاد1اةثعب1ايف

~ادلال~اانمةى-وموموم~ووباممراياءهيفةفرؤمة(اسر
لاىلاةيطارقميد1اايشتومكل

~
ماملانميم

~اد1الشملانمةرجومومفمووياممرايأهديفة-رؤمةااسر
ماعلانميملاىلاةلهارقم_د1اايشتوبمكل

اا~~لطم~اقلانمةمجومو٠مموو_اممرايأء•يفةذرؤمة1اسر
~-1انميم~لأىلاةي.ا٠ارقمبد1اايشتوبمكلةمثادااةثعبلايفةااكولاب



ةداكولابلامملابءاتدانمةمجومومدلوو_اممرايأممفة-رؤمةداسر

ماعلانيم7اىلاة_.٩ارقميدداايشوبكةممادداةل_(اف
~.مثات1انمةمجوموم،مءهينويمناريز-ميفة-رؤم́هااسر

لا~لا
ماع~انميم~لاىلاةديئهارقميد1اايشتوبكلةمثادااةشتب1ايفةا5ولاب

لا~لابمثاقاانمة~-ومومول٥هينويلناريز-ويفة~.رؤمة1اسر
ما~-1انميملاىلا́ء_.٨ارقميد1اايشدتوبمكلةمث١د1اةثعبلاينةدلاكولاب

لاسمعل_مشاقاانمةمجومومدموهينوي٠ناريز-هيفةذرؤمة1اسر
ما~انميلاىلاةدطارقميد1اايشتوبمكلةمثاد1اةثسلايفةااكولاب

لابمشاق1انمةمجوموموموهينويمنارمزدحهينة-رؤمةلاسر
~

لا~
ما~انيملاىلاة_٨ارقميد1اايشتوبمكلةمثاد1اةثعبلايفة(اكولاب

لا~لطمشانفااقسةدهجوموم٥م٥هبتوبمناريقدحميفهترؤم́ه1اسر
ماستلانييلاىلاذ.إ.دارقم،د1اايشتويمل1ةمثادااهثمء1ابتةلاكو1اي

لاسملطم~اق1انمةرجوموموموهينو،لناريز-ميفةدخرؤمة(اسر
ما~لانميملاىلاة.)دارقم_د1اايشتوبمك1ةوثاد1اةثعم1ايفةا5و1اب

لا~لابم_اقدانمةببومو٠ءموهيمويمناريز->٠ينة-رؤمةداسر
ما~لانيملاىلاة__دارقم_د1اايشتوبكلةشادلاةلبااينةداكو1اب

لا~لابمساقاانمةسبومومو٠وهينو،مناريزهمميفةفرؤمة1اسر
ما~اانميملاىلا́:<.٨ارقميد1اايشتوبمكلةمأاد1اةثعب1ايفةلاكو1اب

لا~لاب~مثاق1انمةسبوموم٥موهينويلنارير-مءيفةنرؤمة(اسر
ما~انمي~لاىلاة_٨ارةميد1اايشتوبمكلةمثادااةثعب1اينة1اكو1اب

لا~لابم~اق1انمة~-وموموموهينويمناريزدمويفةدخرؤمةااسر
ما~~انيملاىلاة_ا-ارقم،دااايشتوبمكلةمثاد1اةثعب1ايفة1اكولاب

لا~8ابمثات1انمةرمهوموموممهينويمقاريزهمميفةفرؤمة1اسر
ما~انييملاىلاةل-اتتميد(اايشتوبمكلةمثاد1اةثدب1ايفةااكولاب



لامعلابم_اقدانمةمبوو٠واموهيمويمناريزه>وينة_:رؤمةداسر
ما~لانيملاىلاةيماهارقميددااش،وبكةمهادداةلعبااينةداكولاب

اقاانمةرمجومول)للهينو_/ناريز-لهيفةذرؤمةلاسر
~
لابمدم

~
لا~

لاىلاةيماهارقميد1اايشتوبمكلةمثادااةلت~1ايخةااكو1اب
~

ما~لانمم

م~الاالشمملانمهممجوموا9للةيذوي/نارير--)هيفة:ءرؤمةدلاسر
لاىلااكنلرثرسا

~
ماع_ائحيم

تليفةفرؤمةااسر
م~ادلالثمملانهةرجومولمل٥هيلو،لزوم~

لاىلامانتييفا
~

م.اعلانيم

شتوبمكلمثادلالثمملانمةرم-وموا،للهي1وي/رومتهيفةفرؤمةااسر
لاىلاةي<اهارقميدلا

~
ماعلانميم

ايشتودمكلمثادلالثمم1انمةءوموا،اهوهيلوي/~رومتهيفةفرؤمةااسر
لاىلاة،.ا-ارقم،داا

~
مات~انميم

ايشتوبمكلمثادلالثمملانمةوجومول٥اهوهي1وي/زومتورفةنرؤملدلاسر
لا_اةدطارقميل1١

~
ماعدلانميم

~اد1الثمملائمةرجومول٥/وهي1و_/زومتلليفةنرؤمةااسر
لاىلاةدئتارقميدلاايشتوبمكل

~
ماعلانيم

م~ال1ال~1انمةءبومو٠)ل٩ةي1و-/زومت~اايفهلرؤمهااسر
لاىلامانتييف1

~
ماعلانيم

م~اةلالشمم1انمةمجومولل/٥هيلو_/زومتا٢يفةذرؤمةااسر
لاىلاة_؟ارقميدلااينتوبمكل

~
ماعلائيم

لا~لطمماتدانمةم.ومومممده_1ويمزومتمميفةهرؤمةداسر
ما~دانيملاىلاة_ادارقميدداايشتوبمكلةمماد1اةلبلاينة1اكنلهب



٧هيلوي/زومتلاض٥-ذروم٥ل~ر ل_م~اتاانمةمجومواه٥
~

ل١~
ل١ىلام.انتييف1ةمثادلاةثثمب1ايفةااكولاب

~
ماث~انميم

م~ادلالثمم1انمة_.وموممل،سلةسئأمب٧)يفةذحرؤمةااسر
م~انيم~لاىلاة_ادارقويه1اامشتوبمكل

و~الاال~انمةسجومول٥ل٥سلنسغأ/باليفة-روثمةااسر
ماثلانميملاىلاةسارقميد1اايشتوبمكل

~اد1الثمملانمةب-وموموموسلهسذأمب٧ويفةدفرؤمةلاسر
ماعلانميملاىلاةل:دارتميد1اايشتوبمكا

امب~الينة-رؤمةااممر
٠سماهسئ~ لابم~اق1انمةمجومومو٥

~
لاممث

ماثلائميملاىلامانتيبذاةمثاد1اةثس1ايف́ه1اكو(اب
لا~~لابم~اقاانمةممجوموممموسطسئأمب٧مور.ةهرؤمة(اسر

ماه(انيم~لاىلامانتفاةمثادلاةثع_1ايفةدلاكولط
مثاداالثمماانمةمبدومومءمو~سلهسغأمب~امويفةذرومة(~ر

مام~انميم~لاىلاةم_طارقم.دلاايشتوبمكل
م~ويفةنرؤم́هااسر

امبل
م~١ةلالمثمم1انمةمجوموموممسلسغ~

لاىلابرفدملل
~

ماعلانميم
م~اد1الثمم1انمةممجومولولوساةسئأ/بلللينة-رث́ةل-ر

ماثدلانميملاىلاة،ا-ارتميد1اايشتوبمكل
الب~)•يفةنرؤمةااسر

٠~ىساهسغ~
مثال1ال~انمةمجوموموم،

ماشلانيم~لاىلاة،.اهارقميدلاايشتوبمل(



امبل٥ليفة.ذرؤمةااسر
~

~اداالشم1انمةس-ومومم/ل~سم́ةسئ
لاىلاة،-٠́ارتم،لااايشتوبمكل

~
ماعملانميم

٦ابمشاقاانمة~بوموموممساسغأمبأه•يفةفرثةل_ر
~

~ا~
ماعلانعيملاىلامانتييفلةمثاد1اةثعباايفةااكولاب

لاب~اقاانمةممبوموم٥مربمتبسملولي~اليفة-رؤمةااسر
~

لا~
لاىلاةديا٠ارقم،دااايشتوبمكلةمثاد(اةثمبلايفةااكولاب

~
ما~اانميم

لا~لابممثاقاانمة~مجومومممووبمتبسللوليأويفةهرؤمةلاسر
ماملانميم~لاىلامانتيديف1ةمثادلاةثعبلايفةااكولط

اقاانمةسجوموممموربمتبسملوليأهيفةدنرؤمةااسر
لابمش

~
لا~

ما~انيملاىلاة_٨ارقميدلاايمثدتوبمكلةمثاد1اةثعهلاىفة1اكو1ط

رجومومو/وربمتبس/لوليألفة-رؤمةدلاعمر
لادمعلابمثاقاانمة

ماعلازحيملاىلامانتييفاةمثاد1اةثب1ايفةااكولاب
م~ادلالشملانمةمهومومممووبمتبسملولي~ام.يفةذرؤم́ة1اسر

ماع~انميم~لاىلاة_دارقم_د1اايشتودمكل
ا~/يه٥هنروثم٥ل~ر

مثادلالمثمملانمهمهوموا٥للوبمتبس/لو1~ا
لاىلا١لنلول

~
ماعلانميم

اا1يفآنرؤم٥ا-ر
~

مثادلالثعملانم٥دمجوموا٩ل٩ربتبس/لو1
لاىلاةيل-ارقميدلاايشتوبمكل

~
ماعلا~

~مهيفةفرؤمةااسر
ممثادلالثماانم́هدهجومومم/ويبمتبس/لوليأ

لاىلامانتييف1
~

ماعلانميم
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