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.رلةنأ،اهل٦ربتبس/لليأ)ويفةدةمئمل:ةمأعئااهتسلعيفةماعلاةيممجلاتررق_ل
•روئأتلادنبلأاهل).ءأ~ودجيه

ن~وملاسأس~
مأصلان-لاريةت<ةماملاةناملانيوكت)أا
هم_هلاقببلاوبرتفت-ىرفلأنبقذوملا~سه)ب(

~

>ةسماتملاةتجللسمدمنمت،زأو

ةعساتلاولنماثلاوءةسداسلاىلا.اثلاثلاارتاسئجيفد.،_بلاأنديفةنجللاترظندتو_ء
ةديناثلاونميثلثلاونيشسلاوةنمأثلاونيرشعل:وةينأثلاونشعةمساخلاوةرشعةينأكاوةرسعة.داحلأو
هل٥٥هوبمفون٠يثاثلان،رشت(؟يلارب.ذكأم~و١١نيرشت!نمتدةمنايتلاءنثلثلاوةثلاثلاونيم(أث1أو

هشبللاقلعةضورعملاق~اثولا_ثلأ

ة~املانيوكتنعماعلان_لاريرقت)أ(٠.)د:_لاي:اهفن_افآزبمةنجللا_•أن<ك._م٠٠
ةلسهوئاوةرادلاوبسكملابسهءانبترةلاءلاتعملاةمثاثلاوء)ه.ون_ههي.ىوووهموب.ههر٠و/وو/وود(ةما-ل:
تا~وتسوم~ايستهومهفل1-:>ونيودنعوءةدهتملاممللتماول!ةنطلايفظومهييمهب٩احسأءة~ذتل:

~م•مررم_رمررء~_رب•:..-~

ما~اوهوءفثاظوللةبودمتسملاليدد~اتاقاطنلاماثننهريثتيفمأملأنيم́لاجلاعدقو_)
ررفتستأيتلاةقيوطلانأقلار_وقتلارامتأوهنيتثأذ-دلللداحلارفار_هملاعي_وتلأسايقلقبطت1أ

لدسسعوءةممذنملايفةيومغعلايهةتلنت~اوتقنغ~تعتقااو_انيد،ددحأتأقاطنناكلتبأسد
كدلذنو.تاقرافمةدعدبياىلانينسلاروزمع>تد~أ»_ت.ذانيملأمرفكأرتس_أرادةموءنكسئ)
ءةيدد~اتاتاطنلأهذهمو~يفقسانتل)مدء~نتنأاهتأشنمةقيرلغبذخلاماسلأنهي١احن:
هبوصتسلا<ىدد~اقاطئلال~هب--وماملانيملائمتق:ءكلفنعلضفوهةرمتمولأأسنررفنم.:،و
-اهىأا)نمقندايااد~انعةبذازيمئايئأنأةررثملاتا5اتم.::،هئاديزتلروتلاأسعلالودللةبء،ذ،أ..

،ا٥/هبمسيد/~ولانوناكميفخؤلا)مه_د(م)دماثداهأأ~دلازاتلاةيبذبتو_ه
عيزوتلانعو،أصقانليتمتةلتمملاوأةلتمملاويغنا_ابلانهني~ر.دأابدئذو:نعتطوئ.دهسرةتلأنبفءء
•رأمعلابسحنيفئفوملاعيزوتن«تامول~ائللذكمذقوهةءاادلابءارملأيفن.هاذوملليفارفمبئا

ةذدغتلاريبادتلا،ةمامناةتاملارذأأس:د!~::وتةلأ.سددده.ءمادلان-ه(أنبدبدةو_٥
دوهجلانأفةضأوهتايوتسملاعيمدقلعةما~إةنأه:-:رفاتاسنذاوىامولانمبلداعنزازتن..:ا.-..د
>اتهافئفوملليغي.)أيولا٩أمنل:وبب.رنتأ:وةمد-ا١.طووشنميمءدمت́مك1ذم٩~اذبت



،ر
ر

ة_تقطولا_أاي

ةي1اتلارتيهاوملالامعلالودب.نم))(٠.ءدنبلار!طا~ذةثقانمماات1وانت_م٠

ره<.لابدستموركأرنبلانهذ.رمئا>_٠وت)أ(
ما~انيلاطدحتتذارةتلاأنبربدتسملاةيددء1ا،تاق١٨.>:1ا..<ادم.ت:ة.ءدجل!ةقيرطئا)ب(

هر___رتت.ر.؟

.́أما~اةن1>لا_ذأنا.دن1اتيظوت)ربن(

يفظحللداعرذارغتحيزوتقيةتتلرمي5<ال~يفبني~ازامهنأىلانيئثمهةدعرا.شأ_و
أ~هعن~اوفاضأو>نادلبلاىغ~هبنتمتتىذ1از.ست-أزلر،1ا_ذىحتتسىرجاممف.ةما~اةنامطا
ربفءامثدقانليلت́تلثممتلازامءيقرشلابءررأوردب.لازرشلاوايساامهوءنيتتطنمونادلبلانم
ا~امغرهنأرىدوفولاركدبتد5أو.دما.دلاتناملاروفاتللهمةثممتسلاضعة1ول)<نآنميع
فثاظويفرثاملا.ا~ايفمممنسعتىردافظوهمو>_أنء٠.هناف:سرملارمين́ة1_~اهذ.٠«
ن_ةثاملايفه٠رونافك-ذرلعةولعز.ادأازلببثمتتلثممنادلبنممهيفارفجلاحيزوتللحفذم
د~دوقعديدمتىرجدقلكبءنومثادنوغظودابئفشيرذارغجلاعيزوتلئة~~ذلا~ائنرلاحيهب
ن___~ريثكنمب~نىدتاسراعملاهذدع~ثمتدات،د:ةو.دفا:كء(أنساوف1ن_ذ1انبذظوملانم»
هذ_~تثعمو.ملا~اأاجرأىتشىفاشقانليثمتةلثمملاوتئثممااريفنادلبلائمأانكلاصتمسرم،ا
٠لولانوناكميفنمؤملا)م._د(أاب•)ل٠مةمادلاة_ءوبلارارقللاهفلاءدفن-لارلعد.ذولا
ع~~نمضتتةلتتسمفاقرلعما~انبهلئهفاق،:ويرةتلالمتشينأتدحرتقاو.موموربمس.،د
ن»يذي_._دانيفل.ر.ولا>ادءارءادأاز`ايثتةلنمملاوامةان٨..ثمتائثسلاناد1.1ا

•1..دنمس´
ا.:._ثيغفتثادءادر؟ءدوشو1ا_ف~تذبمامنيبو_ء.

وتئ
ثتنترا،ادثازليستة.دثسلانادئبلاز.ء._́<:

ء___أبمميأرنعنيلثمملاسددعبرعأ.،.امامتسظوتلااذ.هفةو~هنبنيهناهرخلأدوفو1ارف_ه.
تانييسلارد.ةدملاةددمدملاتانييهتلاراثيا،قيولب،نعةما~اةناملئيفارفج1اعيزو_انيسمت•٠ةغي



7_~ةلمممنادلبرلانوبستن_ومناملاتقراار:ةمأادلا-،ان..دمت،اباى>أءئ.هم،زهئ،ةمنا<:̀ك
ةديدجلاب،..اوملانم~اوتمقبفدر1اىدرتسةدملاةد~ات١دي.دعتلاةدايزنا١.1اقو.ادثاز
ناه1بلار1:لمسيسأ«هأ̀..«>--د.<.́تادلاة،امأ8ايفسن.-ااوومعلابسحنيء́ذو~لئفأحيزوهزه
م__~دلبرذتذدملاةمدنلأر1انو<٠و~فاامايأعرامبمء:5تداةربناانمةدأنت....~اة-دطلا
ىأدمتراامن_.،ةمثادلاتان~دتلافنةودوفولارغ~تترتقااذءدراعو.تمظنولارذمممتمددنده.
دوذوةدعتب،ءأاويذأو.له~ادرثععسجم~-٠:٠ناذييء.ءتلاد«<٠«و1بتتهئاربن_هنانلسلاد-ءأ
د-.أبلئ،و>،د-فا..تتلانء<،ار...:ا•ن.ذ.:انينظرملاتانييهتدبدم،م»ء.وفبذيءذأباه>،اثت<ا،زء
او.فلبمز_ذ1انبذظوملابتارموتايمسوبنعتامو،هممادلان.ه.(ائ•..دا:.-ار.ر_تئانممن_ذينرأنيلم~ا

هممت1.د_ءتد.ء»وأةمد.ذلااوأرتنءم>منهأ:رس،دعانذت.1ا»س

انءدن.ئ٠-رعأو~٠٠٠
ةمادلاة-دمعبلارارقففنتلةيذاكدوب.~فت.لنابذمب،أرنعنيلسل

ة~سطلارذا>-.~هء٠هأا́.٠:٠ولفسلسهانلانادلبلااياعر~نتنأسب)ءء~ل(~~ألءال
اب<هراء«ف.دء<كازام_فارفبلادرزر..كة.ء.:ا.ذ.́._ش>:__%وم٠مل..<،أنم٠ه٠•٠ر.ر1ارمسأو.ةم̀،~ا
~.:أوةسماذلاءذجللررةعر1اءابتنلا.يرن،،،او.ةب،ا:.دمتلاألي.ءأرذنيدلبو́ذيبرفلأاب«ر.أناه-ا..
بى:انمنمبمنمىأربتمديلاببيوناهدا:هو،زبرذعلازءءىات_ااا~رودرذةماهلاة_سجلادبل؟
ةناملأتمدث،دوفولا~>أب1١ر_اءأانبو.)`(ءةدمنم́تيأوأوثءآ1ود~أرلتاذةوةدا~اةناحلا
ني___،سلا~_ذةمدذلااو.)رتنيذ1اايلهلا٠ب.هبانملايف_%وهنع~تاناي_امبء1•رلاةماشا
نأ___~ىرفمأل-اسمتري.أدقو.مهل~او~ن.،ذا́<تايسنج»بتايءسدنايبحمنت.ف~ا
ةيمان1انادلب1انمني.«رملا.ديتت1.نبئ-يتلإونيف.انوملاب́.،.داذلاءدد..:ولاتاسرامه1اوتاسايسثا
بس>انملاددءر•:.~_-..ان_»ذمدهنيي_ترمأرذرظننيذداةيمان1انا،،>باااياعردد-نأسبو
دوفولادهأبوعأو.دوق~اأاهتناودءاقتل1ةبيتنةهدا~ااارمسرشعر،،لارذترذانمزندبمد،_<،مقدلا
ليصتةلممااوأة1~ايننادلبلاحي._.راهساتيبم~ةروءدبهبج.>.،متي•اظ،.ن،نزينأرذهتئرنم
ميدقتةين١5انأسبامتراستساوءابررةإهروفمرظتن..زناابى.ان»اهيد_بباي~ابدبهانعااريرفاصتان
.اسءنيثسر>

ىوتسمراءرغاشدوجوىدل-تملاأارجلازانيفلذوم.اانوقشلم.اهلانديمهئافتاس،ااقو_٠<
ر،ذدعتىدلو.تمظذملارذبسانمر.شرهدودونماقبسمقةثت1الوأرئتت.أد_ر.ذاموأةب،.ااةتدل:

د__~أنم~..رمرنشرمدوبونمذس.تللني-شره1الودجررفرظن،،لءأدلانمبدمئعلال~
ني~لا~ةمادلاهي~دلاتراشأتعو~نم~شرموأءامبة1،ليثوتدلثعملاوأةلثملاريغنادلبلا
ل_~ريرناشدو-و.رادشارادمعامت،ءلود:بلانمرشر>رذرتيمل´افاف.تيلضفلااممحنمبمادلا
~نمييهتلءرارتروذممبنكملو.تابل.١1ا~وشلدءومر-لن.بب-هء-.اوتذو~د.»نزئانهدر1ا
ر~_~أارجلاكلفعابتاررفرارم،س8ارىمراعنينظوولانوؤشبتكمنافاضأو.روكذدلادترماا

،لام_~رنم~اءرورشهلا،ةتساتلاءرول_اءنا~:ةيدئمجلئةيمسرلاننثاثولا)م(
.)ب(ةرثثلاءم.مدئب_اءءم~ص).وء..ىو•٠.ر<اولى٠(



ايار../مو<.ااد.٠»<́أ.:،>:ا



ةل«د-ل:.ة.<دتسملاة،دددعلاتاقأطناا-8

لول~ط~ظلان.بوصتدلاى>ء.لأىاطنلاب)سملد.دبلابهلس<ادامتعاناك_مم
أهيش~و•ماعهمبو.بي-وتعفوح.»هلازبيءلاومر-ترذدد~اونلاىلعأا~ءلا

قل
م̀~أنا

صس~اةببء1<ءلا~ادءلايعظافماادس.:تةولامفلةثوةطأمبلانموبلاردقبريمتي~اا
~دحاومةرد.>بتنأشن.ن)ني~(اىغوبىأ.نءن13نألامةماملاة_همبلاا~ذشنت
~زرتقيقمتفد_ءرئءذأوعب_ر-ردف.،نأ<ه:أشنمىددءقاطنديد~نملدبوضعةاود
~لسلاافملوضخينأ~فبنمونأدداف>ى́رنعنورفابربعأنيمىء؟نيفظوملئلداعيفارفمب
سصىلالود)اميسقتيفمنيهنأادنيأ_دذوى.رنءناثو•ةماهلاةءاملابعانمئمباء»
رعبسنملدبتذاوفجقطانهس.فيلا

ام.1ررةمااأ~ففء~.(و٠أا،و..٠٠.اا.ه٠<،.اا.،١٨:)اة.٠١...:ر.اءنميألملانمددءقفاوو~مم

.همضنعجرماا)م(



اأمها.::،حبعب،ءاي..:.ه..ة.-ء:د1اء..لاءتاقفناةم.ءة~ذببهذرذدأ
نممزأدوفولاىنمبتدهمو••رإ

ضا~ةيبسنلاةمدهلأس:..ثينرأهنأشورمىذلاحأيتقلا.اذدهلودقأب_اءريسملا
ةم~ا

ناااذ_ىدذي«أ؟طموشهيلعينرت~نل:.من~،أ_..ذأ.8اهةءاثيلاررفمامدمء٧ا~اعبأسم<رى
~أع~•.أبرمبوىلعمأعقاغتاكأ>ىناكهنأندمذيلار:وهة،وض~ألمأثيثة،د-دهةه:<ر
>•لأيشن»وف٩ددأامذبه.ففغاود،أنببلثسةسثب،نانءرلثز1١امىئع.مولامملاتقولايفن~هلا

ماسنم<لا~أعنأفةيوفدلأرئماعليددمتدامتعأم.هولىته،ءأدوذولارغ~_~رنهئأكو.»-::
يفاميسلوةنمغلاتئفلارظوململتيفرةيتث~امساعلالما~اودم~اثيلث.ل(`

انل«ل:ب،_)ذحل)

يب
ق~<نءنادبمأرنهئأكو•ة.،ءىلا•هيف..ذيامبربلاردة.ر_افه،.لظيمءءةماىلاةنه`>́:

بارعلاىرمب~ام٩،بصأنلأىجمن.ه«أملام.ذر،هردةر(.؟.ادهماو.سلألمادمادد-_نرأ
لايفوء:-ةلود،لكرئيثمتهةينا،~اى~:.وئيغمذ_:ذا>،٠لاغم،ءأرئم~-أ

دسةماهلاةنام~
<رئمأد(ن._شرلأيغبني،.ذأر.أدو.ولأدعاىأرر..ة:فلاتهفئأيفإ:>..نمم،ه<دف_:لأ

مأهم«ا
ةب.استلأأاضعلا،لودااا_م.حنعتترةلاتيوء-:٠(ازة.ونةهىلءفءكأ<ء.أيء.ذئالفءاأ~.لوتركوث~ي~ك
،تم~:1أيف؟دايسل~تا̀،د

٥نوضدلافاعبفةداتولأةدايزللناكب<ءىأمي.تتمد_هل:دئفنه.،أنيلشم،اددحأةنهلو_)ء
ه~نأشنه>نالطوهاءدلوبقحي٨.«ميلهناف،ءىلا)هادمق̀أترأاهقل)لهادمقأطنس

~أضع~لودةفاضارارمدتساوهريوبتنكميلى•1!نأكساألمأعدتسعاتي•أرباتذيهاأفاءةدأ.ز1•

هنيعىسلارابكلةقعتسم1ا._وثم1اةبسنللبميمردتأاونذخلاىئعدعاستنأء´́فنم.ااررل:ةدي،د»
ؤ
ظا~لاىطرعنيرايخامسبنم،ةف،فاتارايفمأملان.7~حاتتنأرهدنب.ناثتهنأفاض~
ا.،»ءثا.:دلأ،:<،اووئلةيبلاث~اة...؟لأب

~
__سوذملأطأعءةيلاحلاآدم.ه3اىلثظندلأرىر،ذيوخ

~دفتليد~ان~ىلانيفظومءانىؤشماعلأنيم؟ادماسراش،~ونلسلاط٦ةيمى.ف_فغتو
_اوتدو.مجنمزبت>ي.هامنأةءىتسااةءدددلاتأقائمن1اماظء

ن__رشكاوهط~وتنامفلة
أ،ءرينالاثوه٠انذ.~<)لودلاحيم...ن_نيففوماانمىنمر.ددت

ا~دم«بيبتمءنذاردابم1اهذ-ن
هل_وضملاطاعنأشب٩ار~نمةسانلأةنثبء1~يفةقبأست~>ا.ادميذهنع.باوعلأىرج



.يمف~ا.اىلا~ثتتةأرملاتيئغوتيذنسنكاىنه..ثود-ب1د»داتنشانعذوئوةءتب>ءأ_ء٠
رف~ا~اةناملانذتانيملاأاسنئاددعىفةيلابلاةدايزااةبمننأتأردوفنئاءفهنأديب
نبليمتبقلهتياميفأوسأةلا~انأوءةيف-لت_لءةثاملاىف٠اهر،دقم،ةسفلاةأفل:نم-ذأاثنو
،م،ا~:كانيلابره~_ن:.~ءهذا<نياسملا.»تت-أ_ا:..دكى.تارا>..اا،ذ:-تتا«م:ا..<>ر--́فبىان-ا_ذ
لذببنأ،٠،ههبسسيد٠ء1وهاانونا)م~ذخؤعلا)م._.د(مع٠وةدادلاةب.ددبلاراونكدلثو
ر:مت.ملهنأذسهرذارفجلاحب.رو~11ةسغانلابىأنملارذةأرمادهنمييسللوم٦مامرذ،اراعة
رساهذوراشأو.~اظولاهذ_لدمرذةأرماوم٠ن~<ىرسم>أ~ا~1ذئمردلولاةتسلا..وهسلا
>.ز.هرفهتينأ~دلذ~ىرورمف(انمهنا«٠.:و.ةيغام.ااتنسنااان،أةيتيرناءأرماةيأ~_%و،متيملنأر1ا
ه_~ا~اضأر.ايلوفاقيقتتةمادلاة:املايفنيممنبلانيب~ذأنرازتئيثحت~-أنىميست1انه
نوؤ__سسةراهاا~ةتقسنمء_ء»يرطنء،م>رةتنأةددتملاممللةه.اتدام(اعلاز5ارملزس<
ل~أاسن(انمديزهبافت-ا،«:،̀،.~ادني<̀´ال>.٠رذمءذم«~ء´́´ا٠<:أ..ز>.،»اتتلانوؤ،.:ةرا>ا.ن..ةظومماا
ا__سنلانم«يرهن.بم٩رت<ماهئانيم١́١لوءدجةدذاسمأاضعلا>..،٠ا-ااو٨<٠:٠..:!لا_».ل؟ةح>~امذ

أ..٠-٠.ه:اها-.:زيذةيفاصلاةدايرااماولانيم~ألم<،،،اتئ!ريرقتلانيم.٠نا.؟سبلاتمتقاو>ةمظنملاب:سمء~
نهتمدنةدمتهعتنايثللاأاسنلاددثاخ،ا،ه>::زء،.́~-.-«:وتئاء٠لاأأ،.:٠٠´هرأ.ءت.ةك.ف.<٠.٠٠>́:.١٠،.ن.،،~.ذ٠
تامرللا~تبةنبللاةما~اةناملاتذوزدةو.رفىأةلاحلاةر..نوكتأمك~دء́،وء́آ~ذذ،ذارذ
ة~د-ىرغأتانايبباهتتدوزطكل٥مههنو_/ناريزذتء.راا٠دمههيلو-مازومت٠نهةوتتفلانء،
.ةينفلاة-ذ1ابء<فنذأاسنلا~وتنع

ةماهلاةناملايفأاسن«ددعةدايزلدأساهذا.تاررتتير-ادتةمأنأدوفو1اف~-أروم-؟)
اببي

~
ة~رلادرءمجلاهجتتنأببي~1ناو.<دداءلارذارنبلاحيزوتلاأدبمرا..أرذذذتتتن

تاردابملاكتل5نأر1ارميشأامك.امهقس(ايممتةا_ه:اوأةلذمملارفنادبلانمأاسن~وتوحن
.تافظوولارنيف٨«ملانيبةيباسهةبسنةيأريدقتىن~لأىفبني

ر



ن__كيوةلا~ااتاوطنلانيبنمه،انوثملاألؤهلاقو.ماهكان..́ءاام.اتوتأدتشلا
ل~فء~«وملارفل-وز~ا-:.بلفوتيسي،،•مول_اهام.،د::́ذذاه(انذأسندأز(ء<زهيم،-دتااهفاستا
،ااو._~اىهوذةدايزوءنيفئغوملادلراةيركم_ةياثرز5ارمأادمثناو،_مجرثوأةولنهنملا،لغا،ءاما
.نبفظو~ينمدملاريوطتللةيبيردت1ازبهابلامرذأاسن1ا

ىأأاشناناكارلاريشتلةنءارلاةلاعلانأنميأظومئانوؤشلماولانهيلادقاسحر5ذر_))
.~انمتذضةلامتاناعاىلءلرصحلانودبنيفظزملارت_سمللرويوينر.ذةيرأدهنل:ةياعوللز5و
ىعسنعملاقيزفلااهعمدقمةااتايم-وتلانمايأىفذريمئمأدلانيم́لانأاض-أل١́́و

نن~ثلابرذدم1ا
تايمموتلاوأءةمادلاةناملايفةأرملازلمبزبم.ذىء.ا:،ز._:::<..،..ااد.~ا٠ذئنب.رذو~هوءةأر_ااةيراستولا
تارر~أوضيثتايصزتلا~اتر1ارنهن1اني-تيهنأديب.ةآيتشملاة_راشتءلاةنبللااستدةرةماا
ا~~ذ́́ها~اةسايسلابنايبرادمحامتيسهناكثاق~اضأو.عمفوم1ااذدبةلصتملاةما~اة.~~ا
ردلعابثا-تعزوتسونيفظوملالدر1ا_مجومةرش،يفثلذوةمفهئاةناملارذةأرم1افيل::نتبقلمتي
.أفعلاء1و،كلار.-تاشه.

و_فابتتودادينير،ثمممدق،وبذونليناثاانب.نشت٠هبفةدنةس>!ا،ء.ةسلجاايهسانء
)«،ا،.5ا3داةن<.دل1:قلاهم»..،ر..،س:.ناترر.٠ننر.شل)•٠.ما..ءا؟٠.٠:ك(ر.•..ام.ء>ز(:_س-__ء_ذ:<

دنردلارءوث<ابتتو،٠اذينيرتوءنارياهتمد.دتتناكءىءذلازثنتنمدلاعر.ث~ا،.شمبليد.._.ز•دم.د٦(
،ةما~اةيفوجلانا́´

́أ
،)ءاد/3د/.ء»(ةما~اةناملانيز»٠نمزعما~انبهلارب>ر-تىفتر_٨ءن..!:ذو ______..

أ
تا__~ايبلارداتستساوء:ما́؟؟.́؟<٠٠)ةقثى1اومما؟ذ/؟.>٠رةقيثوااتءررددتو

،ما~ا،زءلالثممأهمب_.::دارزتلان_ر.رةتلانيذء.«ذث1هتملا
´́

~لاعيفارغبعي:و،نيقتتلم،اهلانب.لاابماذ.دييتلادرمنبئاباملعطيتتذاو
،ابقوفاموةيذثنلأة:فثاىوتسميفةما~اةذطلايفئغ،ومن..



~
)ه._د(٠ابو~أياأم)ممرارقلاففنتميثروتملام.دقتلانأقلقبظحلتذاو -دم_-_____.__

~نأش.
١_~دقتد~ءةأرملاهفببظوتنثنب)•._د(ه)م٦رارقلاوةماء_أةتأملأن<_وادم

<`..>ردءهم
ءنعي~ا~ايمظوت_رذةحازناوةأافكلاوةردقملاتارابتتانأ.ديى-.زمد.5ؤتناو~ ،_م~~~~.~~.~~~~~ اهس_هىفراهتتلءةدتتملامملاثاثيمنمم.مةىاملانممةرةغلا--أ.،ديلعىمصنمدلا

ءةماهلاةذامل.نيوثتررفلدا~ايذارعنجلا__زىتلا
ة_._،ءاي>سار:تاتلمعلاهبريستىذ1اديدثكأأطبلاأزنأرث،ءااا؟وواسيفاو~ ء~__.__._____

ءةما~اةيهسبلااءمماعتقفاومت..انيغل.~انوؤشبةع»ا
اساعررىاوصحرصتةتلةهازكاوةانافكلاوةردقملاتايوتسرىأنأكردتفاو́´

ءا~ى..أئءلارودلانمة-وس.ة،أو:أاضعلالودأانمتلودة._ا
ة_دمناملارلعلدا،هلامرفاوغبلا-..زوتلا`دبم.زيبطءبو.ءودي،ءبسد)ؤ،•او~

واةرافاوأدرفوأةفيظوىأراتعأمدعءةي_ذلاه<د..اذ.،ةمتتءرذبنب.هذاىءكك́ةماولا
،ةيميلقاةة؟ف،آوضعةاودةب>أرلعسلاخ.اذقرةهاه.ااةناملايذةد-وىأة.ء.،:

ةد_س٠هلاتارارقلاذيفنتيفنيفلنر_انىؤش́ةواداروداةيوقترذاهنم~ةبعررو~
،روضوملااففناشبةفثتملا

اميسلوءا~ادهأوةدتمتلاوملادمعاقهغو1ل-أسء~ر.فبنيهنأبراهممررراعرانتهراروأ _______..
بسانملا~اةيمانلانادلبلالثمتنأءديدتبلايلودلا~داستةااماظنلأبزتلح٠:.اميف
ءايلعلاتايوتسملايفىحا.ذ_.وبو،ةماسلاةنأمل:تايوتسمريدمجيف

~
ءأاضعلا~ودللةبوصتسعلاةيدد~اتاقالناديدتتتتلديدبلابولم،لالأ(

ماهلانيملار_رت_،نمم٠ةرقفلا_ذءراولأو~اار-1
٩

<ىذ__~ا،مرلا)سددتتملا~دبلابوصتسملاىدددلاقثاطن1ا)ب(
ر_ف،بيصنر،دأاملووقملا٠اغءلالودللءهري.ة،نهلوةوةفلا.رفم»~انميملاهه>وتقا
ةماولاةناملايفش_ظوللعسوأا~زو،٠رستياسةلتتملامدلاتاقفنء>ءدق

،ة~اسلار-اتتلافتتينأما~انميملار1ااهبل.طد_دبنهدكرتو_<أ ء~_~__س~_ ن_~نيفظوملاددعةدايزدلءاسنيتقيرللابواةيقرتلان،ذ_رانع.و~نييهتلاقييرطنعاما
ةضبةما~اةناملا~ذةمامعلاةس1،س1ارير.تبسانموايلع_سانملنيلغامثلاةيماناانادلبلا
~_~أه)٠هماهرارق1اذيفن،~1ذو،ءروكذملأتايوتساارئابس،انم_́_شتامل.دثمتنامغ
مممررم



ا~_امرنميحشوملا~>وتلةيولوأيطوي<زأمادلانميملانمودبتتو_م́ا
امهقانلبثمتةئنمولاوأةلثعملاينأاصعلا،اوهلا

ا__سسرغي<أىمافئنأبافتبلهد~دة،_زردماد،1انيمطاثمتو:م~
نيسحتلفكيوةماهلاةناملايفبابنئلاةبسننمد،ز،ىذلاومل́اةدحتملامملارذةمدهنلئ
ةمأ~أةناملايفرأمءلانميبنز:وتلا

ت7«ؤمتاتشرمنعندبللاهدومدبءئاغ،رلءأاضءأماالوء«اثهسو_هأ
_م

ريرق،ىوتسميف~افهجوبوةينفلاء::.ذانمسذئ1ئورذممييهتيفرظن1نهئاسمابم،:أتلاو
رئللاأاسن1ا~ةدايزةيفبةصع،سملاتا)اثولاوةدحتملامملالفا٠د،ةماسلاةءاهسلا
<1داولا_ذ:رفت1ازي.ززتاارالالفاداي_ا،بمانمنلفشي

،ةبسانملايبادتلانيمتنيرطنعءنمخينأماهلانيملار،1اب1~و_ه́´ ~~~~.
ىمنجلاببسبزستى~انرفةها.~اةنام~لا_ذأاس1اةب«رت1ة-اتملاىمرفلاؤذاكت

ملاظمنيمأنثممتقوعمسأرذن_دين.•اه1اندملار1ا:١1ذ5باا.تو _______
:ةبسطهريبالتفاذنابة_<دهرت،رة~.ر.بم.:1اةا-ا.سعلاتأأأدارذقيةهتلل1ة_ذ.

نيدمدش(اثلاوةشلاثلاةرودلاررلامدت،نأماء1انيملارداك1ذ5ب1ط.و ءدم_____دم راوقاأاف-~:اد.>اقيق-ترذاةيماولاهدودتتيأاتننيبتةةبددتائاي_ةما-اةيممبلا
~.

.٦́_لء«٠.ء(:ايد~س<ودابربولثمممدقءاهسفنةسلجئانذو_ءه
ة~ا~_لابرفقي)،١،.٠́.~ه٠

•يليامبرارق1عمرش>رروطنمرذ٠ةر~ةذلانم)ب(ء_ءرفلاةرقف1انع
~

ل~اععدهبقرلابةفستنم́هطقندد~وم_مهاد»ن.دب_وشت_سمايدد-اقاطن)ءب(
__~ةرذبيمنرذدأاهلررقملاأافءلالود1ةثاملاربذ٠ههتبء>.ن~تورم
هأ)~~ةهاسلاةناملايفشأاظ،زحما1اق1طنحموأاد،زوتر،ه،ام.»ةد~اامملاتاقفن

نسب́أةظ1ففامغانانر_االثعمئمتةاءاهمف>ةسلجلارذو_٠ب
ةرابءلب~

ايمان1انادلبلا~
ناه___بلاونانويئادأستسامدعةرورضنفوينذ،!ر-ةئاءرارقااعورشمثهطنمنممةتذ1ام.ذ

ا_سسينعتةجردوناد11ا~لتاىدادنتةا8الليملانألارأ-:ء،رتءأأ٨>طءء٠̀دأث~نه<.درنل٢أآذ-(،.̀~
•اممومدحراملثا.شن،هبسلاوة_.سلاناذئبلاةتومبم~ادغءأر٨اءثتاهم(اءبب.

ةرابع~فثاي،اولاان<،وذلثدم~ا،ابسن،ةسلجلايفو_)م
مةر~انم~وأملظدنيمأ́´

.رارقااعورشمثولحنهنم



نأ~ارارقةمبدللاذختتنأرذنوبغريمهمارارقلا~شهومدقمحفوأءاهسفنةسئجلاندو-.)٦
>ى.؟هرسفامكن1،ويلاءاثحنمنمتت1ا~،د.وتلانولتيهمناأ-:اقو.نمودأبيبنممدتثملاليد~ا
رخا،:ىةنهاصذناويا~ثمممدتءبمفونميناثلانر،ر«ت٠م،رذتدود~اءمءةء<ذجلإيفو_><
اتلوذونانويلانمةمد::دن`تليد.هتلا،رومأةلمجيفءزبهد،رارقلاعورشمل)<؟م٠:؟.ذم́_1.ا́ل«::..!..<٠́أ:.ه.-(
د_~_ةاوذاراكيذوهاءدب1ارز.-ن~!نلعأامك.)هاندأو٠-ةرقفلاء~ولارارزلاعهرشوظنا(ا-~ا
.هل́ةمدقما:نأد_،اةمئاقر1٠ااتمم.ه.:ا
ةرقفلانرأا،أب«ازسلاةبدمشو.دم،لاقو_م~٠

ة~فيلذوأانثناب~زتة:ولارارةئاعورشمنوئ..ءنهمدا
ة~1ازسيئرزنئوأو.رلود٠و...رلاوتسكلفىنعةبترتملاء<.اامااراش~8ارذتعتو>؟سعةب.،رعب
ك__~فرلعةقذاوملابةيمبوتلامدءتررةةيراستسلاةن__اااناةينازسلاوةراد(́انورشلةير́أشسلا
ةئغل::يفظومددءرىاي1اثلسبزنيةماهلاتامدتتلاةثفرذفوم•دعنأر1اارظن́.يفافلا́داحتعلا
.نييلاتلانيفغس~انيبنمنيرفاارترثسرايتثلاتبئطاءدناام2هقعيف_وملانوؤشةرادايفةببفلا

ؤور~«وئعنمنمءةرقفلارذ~امنتنأنيبلفلاوسو.،ابرب(́ذئس~،ةا،ادسفنةسلجماأيفو_ه•
ة_~~.أئبلةبس~~́أظفلنءةضاستسلاى́أ́ةيزهييمت1اةئم:~_ا́´ةر1ءددسأدأرملادض~ةراىراتلا
.́اةيبلع́´

تا__~لولاثسب~و.١>-~دهةنيبلفلاوس،ودابربلثسبثمسءادمسفنةسلجلايفو_هه
.رارقااعووشنو~هنم)ةرتناارىلتتمهتميوتتأارباة-كيرهايااةدعمتملا

•.يليامكر،.؟ا__.لرا.!٠اشء..ا.٠ء.<د٠._(رارتئاعزرشمرىتيزم»لارلأةنبئلاتدمعثادذدنعر_؟)
طتا،لك.اقماثوى٠.ةساخأبقوطنملانممةرةفلاتدمتءا)أ(

تيوصثلانعاونمموح
تبرورمثاإنمءأ.٠.>آورانتماوأرشل~ا-<>اتوسوهةيبئأبهعومعبمروفرارةاامورشمدوت.ا)ب(

.)لولارارقلاعورشمءهاندأه،ةرقفلارننا(



ةيلاتلاقئاثولارذ،لامءلالود.-مزم)٠ب(٠>مدنبلاوا-ار.ذ،ةنجللاتر́اف~ءه<

نب،ذااوعللىراهلام1كافار_تاذدأ~́ات(.دءتلانأشبماعلاندملانمةر)ذم)أ(
•م::،اء.ل.إد1.<:!ا.:(م٥ءههينريءن:ر.زحم.رلام٥مودي.!رب./زومت٠ندءةةنل:انف.أ

ل~اعنثمنعل٥هلةنسلة3تشم1ا«يتفتلاةد-وريرق،نأمئنبما~أنيملازمريرعث،)٠_(
ء(ىرادلام_.اذن،1اةر-اد،ة-سب.-رااتا_.؟وتل<هةددحتملاممل́أقءزب..́:٠ومأا

ا
•)،٠«.:ه.ءإء٠ل

نث~فتلاةددحونماريرقتةا~اةيممجلارلااسلمتمأماعلاندملان.ة•٩لملج(
~بذةهام-ااة~بلاامترقأيتلاون_.ذ.ا-هما:´́سايمبلت~ولاتامتلمث7أ~.ذنةن~ل~ا

)٢ىء!:.(ى،ا>.إ:1.<::«_<::«٩١~٤́
ة._»ايسبهة~ات1ء.لب؟لاذيفنتنعتأمسهم)..٠:..١،رإز٠ما،:(ماع~انيملارعيوتةنء~.٠:ةو-.٣٢

هف~..؟راوةامتدةو•)ل(نيرمثدلاوةممما:.اااءدترود~فةم1هلا«ء<>؟<ااأهترةأمة..!اون-́ف́و.~ا
لششمنعهوممةنسة5وتشااىئني.فتلاةد..وريرة-م..ذ:ذ،ا،،.ااةءهس>_اان٠رااذنأدسستأ-(س؟ظا
´أن٠~ذ٠́́~لأ

_سبذىراهلامي!٠س1اةرئادامتمدةيتلاتايم؟وتاارذوإ٠:.ا::ف،.إآه.~-تم~ا-

):ا،5.٢́٠إ1::٥هبا<ا،،:،٦.1(ة~ها~ا~امك:ر:نيذ.اذرم،انوؤ،ثةرادلةسارهت-.أنأه--»لء
أروتلاتاو:..ناانمزيب.)هد~ف.فلا.ة<زن-.٠-.رفهفام-~انيلات.>ذوأد

ىئ:ء~فتلاآه،-وامستمعو
~ث51افافتابلطتيرملالاز،لف،ةم́.:سلئةببكعذأنمش«اممىرا<«اميااس1اةرئادوة)تشلا
ه7ها)اذيفن_ةهاعلاةيعمبلااترةأرةلاامدم..اب،،-و_ميدتبذ-فنن:رى.،نأ،بىرفلاردالتلانم
هةيافلاهذ.،؟قشتءديبس_ذت:د.<بت.د́́_،ا.دىون،هنأماد~ان.هلأر5فو

~ءملا)أ(•~امعلا~ود.بنم)ب(ا•)تتيلار1طابةتارديتلالدثقاتملاسلمش_لمء
هقببقااوملانونمثنةرادا)رتاإء..ااوتااما́:ءة)ب(~ة،أ~اةتاملابةاانم1~س1.«أ́ا<

ءلم~رنحلملا،نوشدعلاوةهساتلاةرود.اا،ةعادلاأنبمم-~%بسرلاننثاثولا)م(
ه)رب(ةرةةلا،م٠مد،تبلا،ءه٠٠ص،)،:.ديوءت.ءو<،.از.ند٠إب



ة~اعلاةناملابف̀اومليساسلال.ليهلاسو

ق~اووءنيذا:ولانوؤشبةقامتملاتاحثاملاذءفن.أ.طب٩ازاقلق1انعةديدعدرفوتبرعأ_هو
ةذدوامتحرتقاتناكيتلاا.؟ذيفنتةادذهقلعءة-وناثلات1ا٠ذتلاىف~أادباعمءنيلثمماام.́:ى

ن~اىلعماعلانيملانيلثمملادحأثحوه)ه•ةرقفلا<وو.م؟و٠إ٠ر٠إهن.1.(ةكتشملاىنثيتفتلا
لسحوتحرتتاىفاا..~اىلتتريباد،ذيفنتللد٠ممماع~اوارفادد._اينمزلودجردمهي
.لثاممنومضملانولنأىرورءهاانمسيلنكلوةكرتشمااشيتفتلا

لاسميفةدميجتاقلعمايقلةي_؟ولاروملانم~ا́اولافينصتلميلسلكيهرفوتنامغربو_ءه
فاسعلتلهنبت::ءا_~ةد٠رزأنب_~ااز_دد~.:.ظهلدقذ،نيذ.ا٠وملانوؤشةرادا
قس~-ناىلاريشأوهنيذاا٠وم1اةقذاومدعببسبت.طبحأدنقةماعلاتامدذلاةئف_كي_-مي́:دنت
،تارار~افاذتانعةيبلوؤسمةيأم»_دب..́>~.س٧تا-7امثلاهذ.ءنأشبممتراشتسارذنيف٠́ولا
ناكلستولفثا.كاولا~سةيلمعنأنيلثمماارغدمبىأرو.ماعلانيملاصامهتثانمافىنأفا
~و.يضام1اعيبرلاوففيذ-رفعتوىذلاةماعلاتامددخلاةثذبذ.:٠،ومءبار_ذاىدافت~انم
سولوأتافنولنأبةريد.-~~اراقمعيمءبذةما~اتامدثلاةثفكي؟مي.ظنتةداقاةلأسمنا
>ةدماءكاةب<~هبئلتداحااةروداالبقاومامتا_فبنيوةقلطم

~لثلاماوعلارمقلعتم:ارتيتلال)اشم1أ..نانيفااوملانوؤشلماعلانيملادعاسملكو~دا
انايحأىأاتيهنأودبياموحنىلعةعيرسلاوةطيسبلا~ولءااهف_؟،ا:ءاهبهي.تستنأنكميل،.أيم.:~ا

٠٠»/٩(ماعلانيملاريرق،نأبهداقتعانعبىأهناريغ.ة)وتشملاشيتفت1اءدهول
ن~).ا.́.ن.١

ق~اميفامأ.تاحلعلانبد.دمتبنشبا.؟ذافتاعمزي.يتلاريبادتللماعبلاهاجتلاألتببحفوأ
هف_ءليفث،لواحولهنأىريماعلانيملاناذ،رقملا~فةماعلاتامدذلاةثف،اكي_ءميااذتةذاعاب
حاامهمعىفراعتتنمتناكةرشابمةرتاومتأشنالقلارى.نيفا<:وملاامذرنودةيساسلات1.لب-لا
ه~ادنبتمنتزفرمساسأىلاراقتذلاو؟ةن.-ارلاباعمهللنثنابملا.ببسلان«هي~رنمو.ةمااذملا

امبفةم.ا:دنم1اةبمإيس
´

ا>لمبعلاراقمشلتفميفةماعلأتامدذلاةئذتابترمبقلعتي
ا~داماذ~دو

قيرفلاسبثرريراقتةيلوهلا.ةينهملاةهد.ذلاةنتب-ىلا~-.نأىلعةينلادة~نأىلأماعلانملا
•رقملا_ذةماملاتامدبلاةثذكيدبم.ا:س،ةداعابينعملا~:.هثا



أملده_´٠٠ءثئام̀ظث_)

١٠ا:٠٠٠́:اا ،ز_٠..>.اانوزس٠٠٠رادا_._م

ب~>...،ة.،́.كاةيمجلانأنلنعمىأرسوه ءةد.-..ءلامهلا~فةرا،دلازاءت،ه-او،رتلا

ابو
ىل:ر..شأءدثسبررذبههئاةلءدللةبسنا

•ةلاح_اهفهن.دسعتماد.ماينكناعنبزيوأ

ةسمادملاةي<زمادك:هأ5امث،د.1أبةهان:ةي>وصبام1:<.طاتنأ

..زميذك:٠وولان«ؤشحثنبالي.ءءتممذ-:٠ايتلانءابنء.هلابو
هم.«ةابىئف:ه<.:ز،ةا•:~٠:>امدشي_اماعلا،ميهلانأ

أا~لاارعنؤءم.-<ء:أ.١«.::<«ااا>٠<_ءا٠:و.«ا<زوؤ-..ام.ا~.1اقبلادعاممم.٨~-أو~)ل
~ات-دغونم

وموآهاعلاتامدذلاةثذ~ذا٠وت~ل)_ةتهمتاع~بمةدءب
́ا

ا~1بلنأ-زرأومةب.:.ةااة؟.ذلايق
ةل~._~ءوناابيأن«.ءة.ارلالاعأو<ا3لماوا٩لا/يهاع.أثأاشنتسبفي.ا«وئا،~ذتلل
ىلاةماع1ا<-.ا~.>.ةااةثهنمتايترتلاددعنذفخمايجيردسمايتااتمحرتقادةتمن1)ةكوتمدلا<.٠:«:فتلا

ىو.س1انماب.رد_اوقلتيملنيينمملانيفاا٠ولانمادي--نلكلذوءم٠ر_شللارا.،



٤ رار>تعورشمرثاز.-لالثمم..:رء،ربذونمرباث1اسرشتمورم.ةدوةسلاءلل~~~ايف~٣
،آسيدا-تلا_ةيروممهت(اب.ناملاوءناريامزم_آهعيدتت~ف،لرتثا،)،̀<́ا~:«اآ٨.<:أ-٠٠-́.(
•ايفلسوفنبو،ناباب.1او،́هءليرم:ااةد.دتمااتايا.اولاو،وثاز.:بلاو،ونطوتو~ا~:رقو
رفو-هه

د~أفأ(اكأ~١ةافتاب).اء́ء.-:إ:ذا..«ءل.:.::(رارة1اع.رشمةن.:_ا:اتدمتءا،ارسذن~~بنا
.)ر.،اثلارارق_اعمدشءءاندأه)ةرثفلا

~~٠~اهلع-~-تنأبةماع-1اةيههبئاثن_دالارودمبوتنمأسي-رلاتتقا،اهمسخن~ار>و-ها
ايتلاءزيذ´́و~`3رال~`ما`́ف~`

نول،ة~ااتءررقو•)٠ا.«١٠٠.٠ا.!<(مأتلانيم:.اااد_درتق
~)ءاندأرمةرءذ1ارا:سأ(سيأراا-اتتادامتعا،فارتعا

موب_اا.(ارارةلاعبورشهلامتعابةها..ه_ااةب،.،دم-..ااة...ءا_لااةن_~اا~-_؟_وم



ءةماتتلأةيعمبلانا



ء.ة.داعلاة-.همجئاا.م.،.!ةت:.::ورنانيذااوه1ان.ف،ثبة.؟اذل:

ةيأاياعرىلعارص-رصتقتلةهازمنلاوةأافكلاوةردةملاتايوتسمقلثأنأكول،لاو ممم~ ءاهنيسب٠اضثلالود1انمةءوم-.هةياواأاضعلالوهلانهة1ود

~املاقلعلدأنعلأوءارفتاأعيزوتلا~د.هنزي.،~بوت>زديدء.نههئ.)ز..فرأو
وأةراداوادرفوأ٠بصنمىأر1تعامدء،ةيافلاه<أءدلاتتسد،يغبئي~او،~ل٥»ا

ءةيملت.اةت_طنموأومذءةاودة_أىلثادلا-اذقوةاعلاةناملايذ٥ه>-ووأ~~

~رو ةذ.٠تلا:ديد~اتاراوةلاذيفنترذن،ذا٠وملان.ؤشةرادا.ودتيوقترذاومم
ءعوذوملااذ؟ناشب

ادمببملوءامذاد.؟أوةد.تملامملأددثاتمغو1~أنم،مو.فبذيهنأباسنماثظتثأو .~.«
بسانملا،ايثمتلأةيمان1اناد1>-ااثم،ن~اءد-د-ولايلو،داىدامهت.؟اما.اا-نا-~تي~ف
،ايلعلاتاينتسملاررف<رحا.ذمد-وبو،ةماعلاةذام́:»اتايوتسمعيم:ءموف

1أمدامتثا>،« ورر>» ___~..
،٠اضعلالولاملةبومثتسملااه_ددء~اتاتاطن.اادءد~اسيد.~ابولس:د́ا)أ(

~ماع~اني،لاريةتنم٠(ة.ءذاارء،راو.ااو.~~اىلع
~~_

هحرتتاىفلا،لىلا)_>اد._~اديد.~ابودسسملاىددعلاق1٩كا)ب(
_~سقبفبيمةنرذدأادلررقم(اأا~لالردللءهرير.،نم٠؟ةر.ذاامفماثلانيملا
_ةماعملاةنام٦١رذشثاااوللعموأادج.زو،مي،تيامم،ةد_وتملامم٧١تاثذ،

مةم_أندمهئأنمو.،رتو)م._د(~_أءء٠ما.؟ر:..>-د_.ئمد.أؤثو_ء ءء~~~~
وأةيتتلاقر.٩دن؟ىانييعتلا•٠زير.ادنءاما«-ااففلاري.اد~.ااذ.ذتينا<راركاافملإهنيذنء
وم-اا،٠دءةدأب،زل،ادئمنيتةيو~اب

ا~بمعانم.انيلغاش1اةيمان1انادبلارديب..نمنيذ́ا
سلعابسف(ادنمتادلثمتناممذة~ةما.هئائأع::::م.ذةعام_اتساي،سلاريرت،ب،.انمو
ةرو٩فمدلاتإ.و،ءسلأ

ا~اعرسندحشرملاشي̀:وتل́:»1وأوطعين>أ~ءاعلانيملا،زمو»رتو_م ..،م~ر
:ا،هتان7١بثمت.د~اثماأوألثمملاربذثأأضعلالود~ا



ما_دثلانيملاهيذتأو.:»ذ1انيرشعلاوة.ءدم>ات1ا٠مود_ار.فا.؟رر.هىلارب<شتفا
د__تتم1امم:)اتاسرامموتامم،ايسرتكم؟انائنمب،ريرة،..._ةد•أو.ا:تا_-رتضااذ_«:.،ةش<«<.
نيث(اث1:وةيداحلاامترود~فة>ادلاأ́~..أام̀اتاهب.ذ<ديلاتب.ااه.ءن._ذااوماابق~تياع_ذ
،``ا`ت1«رتت.1اه<ذ؟،́:...ك.٠»وذز..دحدلامد.:_ااب

:ند٠:..1و:٠«<٠أزث.؟م́:::أدإ1اا(



ف~فن.وفعارس(٠كلةع:للاتاوطذلاةذ5«ذا_ذتامافاانيم.<لار٠رمو.ةدم٠
ءتادلم؟ااا

ر_ااتلارتثت1اعمشمدمتعمنأبةماعل:ة~>هأا،٠_<سأذلاةف.بللايموت:١1ى._>•
ما_~ا:<ذااقلعماعلانيملااء_ذتدأيتلات´ايد~1اباملعةمى1اة_~بلا..~

هدينوي/ناوب»-م•رااهيلوي/زومت٠نمة،تمملاءز:فلال`:..ذتةد_ت>1ا،دم~<اايةاا.ها«راد٧:
_> و(ء( و•و«ب
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