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_~اىهر:٧مادوءذةهثف،زو1..تلااذ.دنمأز.:<رذتب.سرتدد~ور.ا.ءااه.أ.دن)نممذرمااىل>و
تاب،5ر-ااوهايم_ااب_اناوك(اءالاةألنن٠-_.ا:..<.أم>اا..ء.اارذة_دامثور.!::ت....~<نو~؟-ااوبء.>دقت_ه
د_~ه،ار5،أ-اابريد>-اانموتا<ااذم-اامسر.زمدن٠ا.ببؤب،د-اان5وم-اانمنكيم1ةدو«-وم-اا٥ليناليم-اا
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ءنا~دانهن.<>الاىن،_نمن1اش_ااوبىنانلانيبافم.اانيقبا<٨-اا~د.-ذنود_د.توءيماام_::»انمم>ااةة.اهذم
ىلمءت1دانهن_<.ءار»ام_اام،>الاافو_ا--ااة.-سرننو،٥وهعانهن..كا.زغذرث...ذىول.<لاناببترن«ب،ننو

ءدو~ذوااهلا~ابى:-ر،.:كا-رط_ااررفهذر>.٠،٠ا--:ناوءلوالاقباط»اولوئاار.افء،اانبا.ا>_ااييوتسر
دادماه~ومءااءهاثدأنم،:بفوء.امأاننن_ايله.~-.اا~ودفوهةبفاه-اأاو.؟ديربنةذادئويفونو
ةدننسر_ااهبااتتم(اتاو.دنفت.اانسنه71.أه~ودثبماايفوم،ا:.امكوهناأاط_-اا.دلنهنوذ.أثتلاتاموسرن
الدبرالودءو)ه،•••بىاادهاان́بوفت-اا_دممف_كدمه~~ااه،:_؟نأهدراو_ااتاأا.ا؟__ااقاا
•هها._(اةب.؟_.،_ااهبلدتذذاوىذ.اا-بم.ااردوءرالودمهلمهوء••نم
ار_ء٠مءاشرد_اءرررء٠:-اانمو~ور

زت_رامااث.ءء،ذديلدت>ااريدقترذر:.،ا.._ثددحي.ااة_أ_أ.اازنذ
هإثتىذ~الم..-.ااذيفنتبهوالاهما.؟ة_ا.مثيفةه1د،ااة_.ء._اتنفيادق-ا•رت_واشم.ااهن..اث_~اا
تدءاو•ة.ز_ااه،ذيفنتلاتامرءنلادادثالتابترتفيثنيتم1؟.اانيمالا<ذثتارءةدي،انااة1تسراا

هل~دؤملواقمنءثتبااة_شرت~دبمشر•وءممم1:،-_ر.هيفررق_ااا_دددنم-ذتامر_.رااهذ.؟

موقيناكىذ1الواثملابة_ادب1اروذل،.هتاو
ددمثت«سرلانمناكث_دءهدتم1امءالاررذ(أ:ذل<ن.«..

ذنت.اا~سرااكت~تتقمااة>-<.»حرذنولينأنردرذافيالالىم_؟1ابع´ا..>ء.ذكاهذكم_ه،أ
•.~~ا.الا.دياا ́أ

ن~هرمفنملقأ~_-ااكت.»دقتهنسرهاذبو،رن٧لراقمشأه،-.ارتءبىة-اا́´ءاه-؟ءاماداد.تسر8او
م~دقت.اباب.اارتن٠فيررةترب5ردقبةرفوتهاالاومكادق١..٠تم.ااا•٠«رتارتتازرا<دتامد:؟ر•~ار:ن_اا
د~دبلي~سر_اانمناهة-،.ذانتتاأا.)دعىلثلو-~ااهب1ادتىذ_ااتتو_ااب..«.ر•ة.،1.التاأا.٨.ء
•لمحالا_ذإ.و.دتهناكامب،-و٥مو.داد_اواقهديي.شرت-االام-ا

~~اكتىلث)وءهءرياوبث/ءاب.«:::<(ةلتترم.ااهفي-ربر>ذدووأا.اهثىندأىو..:»سزرز1أل.__هم
د~.؟~ءم1~--اانيمالا~ااءك-اءقل.أانبوههإأأبعر،ئاازا..دن_والودنوديل_)هر٠-~

نوؤ~:ذماة_را،فتسرالاة،.٠لاانمدا،:٠زم7اءسرام/راذار..سر:رذة_راء::نء7اةدن.<دلمااى-_،روهروا-::سزلا
د~نأث_توهو_ام/را_أر.،دما<مرذةدوة.:~ااة،د~ااةووديذةءرس.ااه.«.وىلم.:́ه_از_ه-ااوةرادالا
.ةديد_،تاأاطثىلثلودمم~اا.تءتمنة٠ادقتناكوياربذم.طابش:ر.رن::<ريء́هدرا»ااتاأا_اد..>_ااناير.«



ر.؟وأو.رالودنو،ط)هرهىلاكافينوف.يفتدفترا.دءفي1ا5تلاتنا5و
ر~_~ماسرلانيمألا

ويرت
سر<~انمنكهرد.ربكأذ_ف٠تبهلنذأتنأ-تي:از_لاوةرادإلانوؤشرلتيراءثتسرالاة_.دللاىلاه

نمتاميلدتىع~و_.~اءزتوي_اركنوء٩_هفاميعتتذاومالاتت~الاوهألادب
ة~ا~ا́ة،ءه..،لا

نا~كمات~انيمألانألف~بولسرالااذ«؟ويت.:أدةو.~ءلانمرثبتمااد_دبرلا-قلسريام_ف
،ك_~ذ5وداى.،اوةأافكبة_امألاوفي~~لدلاويدسلة-سرنلا،ةما.،٠،ء.:اثلاةل<درم1اءديراشرنأرري
:_~):،ءىوتسلانود~تلاة،دام_الدلا~ور.ا:-ايدبلسرارثأ-رثأتتيتلانيفااو_اتايونسرحفرل
ر~~ه_إلراشردءةمادلاايومبلانأماءلانيمألادءتديو.ثلاثلاويناثلانييفدسلاندتدب1اةلارفي
ن_~أز-ى3رنأل~-أتىأنا5،ثوراا.كاهئدوذو.رءواسز1اكتىلعارتقذاوم_ىأرلااذ.<«
.،>ذ~1اكتلايفء_فافا،دايزىلاىدؤينأد-الةدمت~لا~اومألانمدليوم-نكميناثىذلا~~ا
نيمألاحم.ادثفاذلو

و~امشزلانماا.ىثلءتىذلاعمرشلانمأز.ء.1اك1فيرذ~-اأد-مادلا أه~،ت__ازيم~اوةرادالانوؤثلخةيراشر-سرالاة--~اتتخاوو.ىو~ةة~واوأافيهوت-ناكىذلا
.فدلا

~~وز-ل.أوو.رممشأ٠دعفيفيتاأاا>~انمةي:اثلاةعومجملانايرسر<دمتدمنق:افيةو_>م
ة__~راس<د.٠..رفورعىلعما~انيمألالىه؟ةي1ادحلا~~االتلانعتامول~.ةما~اةيدم.بلا
،أا~اتعاسزيف٠:دباولاةيم_.:دفتلاا.؟وخفللاو.٨::و.هوم.ر_اذيم~اثلانو:ا5هىت_~وفملا

.ة_~:أثةومتدازدةةي:اثلاةدلدوم1انمةل.ؤمااأازد7الةوأقماا~اا5ترلانأبرذتسرلانمسيفي
ق~~~ةدا~ز.ىأ،رالودممعدو...ىلان.:اثلاةل.-رملا~.ااك.لدعنأنآلاودتيو
.رالودههمو:،م..ر~ىذ1ايلدهألاويد.تلا.ء:راةم1ا~رالودووهووم..

ن~اعد~تبثذذهل.-أنمىذ1اببسللويدسفتىلعلوبريهللهيدسوذمادملانيمألاناو~مم
بامب__~ألانأد5أ-دةةي1ا._ا~1االتلانعريثكب~أتن١5لمدهه٠مماعيفةد~ااتاويد.ترلانأ
ءتاوي.ذأتللو..:فترلاوثألاامب.-ادم.ا~وتمناكام.ىلعأم-دغ-تالدوم)أ(ر1ام.قلسرتةيسر٠رلا
،ة~رامدمدلا́ة5رشرلامتمد--سرانيذلانويراتتسرالاأارعب~اامبكتراويدذثتارفيةماهأا.٨:أ)ب(و
.٠_ر٦.~اتافوردم.1ربكأو.!.اي--اريذوتىلاىلوالاة1.ءومااةربذ»لاا>انت_اة-ا.هلا)ج(و

ا~و.سرةئاملارذمعقاوب٠.مهمماعيفةددهااتيسرألاتاريدةتلايفم-فتلابس-د.و_هو
زواتتريد.م.:فمتلالد~نأىلاءتقو1ا-لنيفق..-ءراشأفيةما-انيمألانأنممغرلاىلع
ما_~~ايسايترلام.رلادادزيوئا.._اتقو1ايفو.)و.ةرتف1اءه/ه.رى/ىء/ا(ويثكبمةر1اكلذ
ة__~ا،ريثكبتلذزمىلعأودوةثام1ايفوهياو.-،ن~ىو.سرلد-_دييشرتلالامعأليل.~ا

ة_املاقذ)دىلالدييام_هء٠مههماعيف~طتتنا5اممرثكأنآلاة-اسر-~ا~تو>داوملاف~
ردةيو.٠٠،ممماعيفهرا~أنعةئاملايفمهةبنهبنىئاكلبالابش،:1اودسعف-رادةو

نو~واةملا
سا~~أىلءالم.-فتللةءةوتمدلاوةيلمات~اتايوتسلاساسرأىلعتاأالمهدلاممميدة-رفيفيلاكتلا
لو~~اةرورمغببسبند...تيتلا،تاريث،أتلايتأ_مث،ردنامالاقفيةدثاسرتنا5~اتالد~ا



ا__ءدىلاىزدثينأنكميو.بركألكشبم.-.فتلاراثانمىر:ألار:٠>ديزتف،ةيدسناتتاأا..!-ىىلع
.ةثاملا_ذ٠<..يلاو..هتبسناموأةفافيهلاف-1ا5ترلانمرالودنوي1وور1او.-»طا~ا

ا~مئتفشركيتلاعووشلافيلا5وم٠،م٠مماعتاريدءتني_قرفللاما_دابسرنافيك_فينهو_مو
م~~~دةتلنومد.:ذ-سردلانويراشرت_الاأاوب.:.لاامك-رايتدلاأا.ا<>.ذ،الاىلاع..ريةي1إهبلاتاأااد~ا
و~ىوادتءيلامشرلاجس1اىنب-ةث1~ااكلتةىا.-الءف،1االتلانأتبثدةو.ةفلالتلاتاريد،_
نأل~ت._1انمنافيء~ءاا5تلاريدة-يفرساسرألاأ!«..ذلاىلاةفادنإلا-و.ريدتترلارذويا<>.:.رع.._
ت__~ولايفايبسنافف..:فنا5أانبلاة5م.-ىوتسرنأةقيت.هلة_بي-.أ1هبدةباس.لاأوسرنماأز_
ت~~و~ارهويبككشزبتدادزاةإلر.~اهذ_نأيرغ،ووم،دماعيفتاويد.دتلاةيفيتدءأىفيلا
ن__~دددتسراونا5نيذ1انياواقم_انأهيلعبترتامم(وءمءماتميفتاأااددعلاهيفتمد>ىذ1ا

ن_~ألادو_و.)ه٠<٠.٠٠،ماعقذثامم.«؟_ذفيت-تاونوكيمللم،٠م٠نماعرذ<ذفف-»رادنسأرنر~
ري_~تنماما.::أأز-دنمبيراشرتسالاأارمب.ذ.لاأا؟ذهيذوتديىذ~اتتولايفد:أىلاريشثنأمادلا
ءد١_سرز~اناذءو،،م،رياربفم..ادابن<ربشوذةدراوااتاأااهءلاوه«م٠دماعتاريدءتني_نرف1ا
ىز~ورالودنوي1م~ااو--دلبتيتلاو،رلمدعلا~ث1االتيفتقولاك_فين:تثد_تيت_اءديد..بلا

.ئرأو.~ىمدع_:دم1اغلبم1اةدايزىلاة_باولاوم.هدغتلاىلاابرققتي15

•~-و،قرف1اكلفيرفيىرثأ~اوعةدءتم~<اسدءو_هو

هتبسرنام_يلامشرلانمدلابىا-.لايلدعألاحاترقالامج،-فذدث>_ةما-هلاةي~اررقم)أ(
ة~داسر1افيف.ذن~قدنتاتاأا-د-ادورودئو.~اممة_دسنبةرخوتمالالاومألافيف،:وتئام~اردهه
ل~~اوأداومدلاوفيواسرفيفينىلادؤتملةئام1ايف٠ههتبسنام_ة~وماامادةألادبة-وسر.؟دملا
تفلكتلايفرااتلابو

ة~ا~ا~دلاكتلاةدايزىلاايئز..حجرتةيسرد-ملاوةيرامةملا~1االتلايفةدايز)ب(
اهذ-<قذ

ايرامهالمعبل.٨تي~دسرلا_رحا~:.لاط~انأتبثدةهنأةقيق.-ىاايئز-هعدرتوةعاصل
اردةمناكاممبركأايسد_.دو

جدملات.-تىراجم٨.:أاشرناةداعا_~رويوي-ةذيدموذأا~اتاط~سرهتذ_--اررقم)ج(
ةسرئدبلاامتتفاومةذيدم~اتا.كدلسرتفيءهءهموماعيخو.د-د_بلافىبلادييشرت~رلامشرلا
تذذ-اه،هممماعرذهنأريذ.~_لا5تللةي~ألاتاويدءتااءمسراسرأىعتبسهي~اعيرا~اىع
تا~.~سرلا~تف.ذتاهةو.ىر1بم~ديد-.٨.ذأاثننا~وء->وتررقواسركا~افقومت1كهلسرلا~ل،
.ة~هه~اه~_قاف_راقح٠ب.هومدبرارةلااذ.؟ء

ة~~ا.~اتلاكتلاوهتاويدة.نيءوي.٩..:ءلاءذالتنالانأشربقيمعقلقما~انميمألاروادسي_٠م
ر~فوتامبنا~سلاتاكمشلاوةمدذتسرلابيلاسرألانأةةباسرلاعيراشرلانمتبثدةو.لامع_ا
ة~تاريددتمتلادذ.؟رفيعتوترميغةقد1اماد~انكيملو.اميى~و~نأن5•<ثيلاكتلاتاريدة
ع~راشرلايفة~1~اهندراركتنودلو.-تتاأارجاعسرغوىا́ة.ا-لا.ما~انميمألاملسرو.ة-ا:



ة:~_~1اممنمتبل.اهنيذدلانيي._هرا.،~اتا_اسر._ار-_.-ارمنهقفتاءكافيىلعأاسرو.ةلبقم1ا
تاةار.الايفتاويي_ذتلانمددعأار<-اىلءء~أ-لاتساردةي،ازيملاوةرادالانوؤثنلةيراثنتسرالا
متيسرو،ن~الاىت،؟.ةدبتملا

ء~اا-~ادوء~اأاممت.ادئءأادغت.الابسر-ءتاويي.ذتلاهذ،؟«ار.؟ا
ء~را~اابقل~ام_ففيلاالتلاريدة-وةيرامومتامد.~:>ىلاة.-ا.._اأثننتامدذعوأارلاددبتسراوأ
.ةلبقملا

جهانز.نم́أي:اثلاةل.هوماا~-ثتيتلاعيراشز1انألار.اا:و_مم
زهلبتارغيلاالتنأرذ.د_شرتلا

يكلديد_نمامم،دةتبماولانيمالاموقيءاميلعةةقاوم1اتقواردةمنا5ىفيلاخلبلا~دمغابرث،
خ~~ا.هااوايريتيفا~احرشرتدمتاةمادلاة_دم_بلانأنممغرلا_و>اميفيةا~اةيومم~ارا<::ذت
فرأ:.كاد،دتنأيفافيأةي~ابغرتدتفءةادمففيةروصب)ةثلاثلاةل_،.رملا(نيد،دبرلا
.رتملايفد-شرتلاعموشىاكءشرلا5•يفةما~اةدايزااأودغيفعمرشرماااذ.ء»

ةبهردملا،تازيس_هتلابلذأأا__اىاةجا..ءالا:>.-<نأم٠،وممءاعءلبتىت_ا_-_اونا2د.و_م•
دارم1انا2ء٠«٠ماعيفةيااهلاقفارااتلم5أامدئو.ا<كنكيملنا.ة..دءرتتماا.ا.«ا<»_ا~ذ
ءأافءألالود1اددءيفةدايزاانعم~دةو.اوفعم.نعثيأافعألانمدذ~هلعسرتنأامنم
~_فارملاوذرودممءهوبهووري..اد.ذ.ا«ا-اا:تكاقئاثو1ا_.<.وتافللاددءو،عام-بالاءذرغمادفيتساو
أهذ_روىةلاهو..وةمادلاةي~بلاتلواتدقو.ةم«:٠.فلا~امءأز1؟~:الةيوي..هلاةيمددألاتافي

ةوم~و
تديأو.تاليددعتللطاشرجها،ر.دادءابما~انيم(الت:فيأامدئم•ومماعرفية1اشرةقير.٨دب
م١_~-ان5_انمنكيم1هنأدي،:ةيااتلاة_سرلايفةهترقملاهتفي~،جها:ربلاةما~اةي~ا
.عمشرمااذيختمتي~كاذاةجيتنو،هذيفيتلةمزاللاةياام1اتابترتلا
ءما~انيمألانممدةمبل1هلةجيتنو.ارطخرثكأرودمتلاهوهوت-.دبأءم،موماعيفو~م.
ءىر-أةيسردذعوةيرام-ةسراردأارجالء٠٠•مم_٠ةهوةوتفللةيجم١،ربلاةي:ازيملايفدامتعادءر
تر~أو.)ىورعرعموو:،/،رو/و٦/هءروءمهماعرذءها~اتوم..بلاىلاة_اردلاهذ_._.جءاتنتمدةو
ةدا~~ام١-١نيمألانمتبلئدو)ىلوالاةلحرمدلا(عامت-الا-رفةدعسوتلاجم١:ر.ةماهلاةيدمم.-1ا
ة~دلاىرهتينأوةلم1اتافيني،ودذلاوتاعامت_.الاتد_ذقفاوم،قلهتياميذه-ا__وتةايفر.ا:زلا

ما~روءت-الار´هادتقالانمنك_امكقية.ت٠<أئدوعبة_،١2~اتابحايت.-الامييةتوذةىا:
ن~ةسوملمةروبرمامتفلكت~تةلد~تا٨1دذمدعأ:أهيذر5ذاريرقتما~انيمألامدء،٠•مم
ق~ة.تمتو،)،٠./٠•~زرار:/،٠(ةيفا-اةذسلراهسألارذم.-فتلارثأنممغرلا،ءاقباسرة..وتةم1اكلت
ا~ا~لاف~دا~سرابوعيراثنملاق1:،رهي1تب~-لاكتل١يفتافيف.ذت

،ة~تسرتن١2ناوءيتل
يفةدراو1امادملاينمألاتاي~وتةماسراةيهمبلاترقأدةو.تقولاا~؟يفا؟،ذيذذتلةرورغال
ة~فرغودوفولامدعطمقفارموةديدجايويتفاكأانئنابةةل~لاتا.-وتةملاأاذثتسابةيناثلاةلحوملا
ر~ء،_ذمتاحترقمهذبل>:داملاقفود~ام_ذماهلانميألامد.و.ةديدبرلاةيسر.رلاتاعامتب-الا
نيديد-زتء.اءوايريتىيفأكأاشرناودوفولامدع._قفاودييشرتةداعا_-أنم)زز/ومون/وو/ء<٠(م٥ممماع
.ء:سرلاكلتيفلامعألاهذربت:ذأد.ةما-اتيدعبرلاتنا2و.)ةثااثلاةادحرملا(ةما~اا.:امألل



اتذأيتلافياو-اده..أنأقلاما-لانميم٦١ريسريو_م٠
ىل

ء~~:اثلادل<.ءرماارت_را~دامتعا
نأو_دء

ار~~اد.-اتلترينتةلأدست.دبعأد.ثلائلاوقنااللانييلفسرانيتبااددلايفلم~افورأا
ماد..:.-سراانا5اماعنيئ(̀.ذ:ناتبا.ا«اناذ._هديشامد:ف.أاوسرلاىلعمادلانبم`٠كلونيف̀:وم1
م~__.د..؟>١..٠<د.-،وقئاثولارذةدايزدلاتريففيا.تارو..اتلاهتبلاتامعاريكاف٨ت:ا~اتذيعقوتملا

ء~-اسرلانمريكب،١.؟.رتبيأنأهيىب-رتاماتاريي_ثت١،٠،دةءتواء-ردةوةعا_.ا؟ااورنتسرنلاتادده
ار~-انممنرلابو.دتفا.ا::ىلعة..ا٠فا_اابءدع1انموأابرنو-1ا_.درفهوا.ا.٠تكملدلايفةمد..:تساا

ر_~و.نيتيذا5رميغهيفيةيودتلاوةرا_8كازعي~_ااذ.؟نمريدبكأز•رفيني-سرلاربعتانس.تلارغسر
او~_بلا~افدارتبيحئتبا<>ا:1اهنمليلذاد1ا--اوم~ار..ا«:وأاوملل~ك.د-،وي-ق.~!٠افااىف~

ن~~أثنتسيتلاةي.._..~تلاريدبادتلانأمادلانيمألادت-~و.الي-ءتسارمأارمي1اي>را.ذ_ا
ر__٦اا_مبلا-تير،«دتنييلفدسلانيق،اا؟1انيذء<تا.داسديد.-توواامشرلاجممااوذدييشرتلا
.حا~~إ~

ما~انيمألاىريءكادشااهذ_•يفامدل٨.ذرانكاىرء._يت1اةددمولاةرتف1اىفاردمتسا،و_مم
.~__~ايفرفملاىلاة._>ادلانأسرباماعاقاف_اثان.-نأو~اكةدساردتسرددءتا.ءترتملانأ
~_~ا5تيفةدايزىلاالاىدؤينلتل_ؤملاعيراسرلانمأز-ىأليفافاري.ذأتىأنأدةقويو
جم_~~اأاذبرفييغ~ا_نفأسادسألااف.-ىعو.رمألاةيامنيفهدامتعانمددبالىذلا~سرلا
.يلامسرا

يفايريتيفاكللديد-فىبدييشرتودوفولام_اتقفارمةدتسوتنمةثلاثلاةلهرملا~أتت_مم
~وا~لايفتاأااهولاهذ.<نوكت-و.تاأااد~ا~وبتةل.-رمل~اقدل.دءو.ةيدبون__اةقيد__ا
ني_ألاىداساو.٠في1االتلاىلعةقدادممااذئدذعنكم_ثي_-،لم٠م،ءبرمسريدلملوألانونا5يف
مهم)...رليبىذلايلممألاريدةتلاةماسرمدءىلاريشرتتامو1ىىأردغا.~اتقولايفمادلا
.رالود

ة~ا~اةيهمباىلاريرق-ميدةتبءةثلاثلاةلم.-رملائمأذبك،مادلانيمألادمءتدءو_ءو
ني~الثلاو-سرتاقب1~انمأزجماد<ذ-سرانأشربةساردجأاتننعنيشالثلاوءدباولاامتروديف
ر~ذلا<ريدبلا.زمو>))ءةرتخلا،٥/ى.ال/و(/7٨و٥/وال/(/دهال.دو(ةما~اة_امألافىبنم
ل~ذشلديد.فىبيفرنت_.اءوايويتيفاكدييشرتوعثاثلاةلترملانمرسريثرلارخ_هنلانأمفره_أ

ى~~نمعبارلاقباا<:>لايفة-اولادوفولام-اتقفارمنيسرتلوةي،ون_بلاة.~د_~ازمأزج
ىن~دلانملوألايفساقباماةلايفةسرارد~ا~رلخينحويذوتوءوىوناث~دهةمثف،تاعامتهالا
ة_سرمي~ا~اةساره~ا~وفة-اسرمويو،طتةهاعاةيءاك3ةسارهأارب١«فأ،~~فيلةجيتنو.ديدبرلا
ة~-..دلار.ا:.:لاذيخو.ىوفيأرغاوغألماد-ذتدالال«أنمن_ث~اوعسراتلاقبا.>~اينةدقاولا
ق~ارملةدم-ى~ان~ا~ادود،.؟يفةسراردلالام5ا»اسرانيمألادم_،حاترقالاوذةمادلا



اتقؤمءدسارددلاهذ_٠٠<تقل~دةو.ا~2دي.ا٠»_.تلرالودو...>رث~ددعولادبل.ا٠<ب-سروم_هيادلا
.دراولايفتىىدمد،د.-ء-وخ__ادلاوايري-.فادثلادييشزثعورشرم_تاأ١.>:هدعلام٧تسائي.ء.~

ء:_~اكتلاتاريد.-نألار>:ا:ه:أءءالعأممةوقفلايفريشأام5،ما~انيمألاد.-هي_مه
ر.اا>كاةداعايفاياا<-ةماولاتيهمبلابغرتدةفء~نمةدمتءه1اتاريد.تلاريثكبزو1.تتةيلاهلا
ن~~_ر~دةتىعةقفاومااتمتدتخءها،ذأملود~ارفينيبو.!دام5و>ةة»سراامتأررقمرذ
هرى~دامتءا.بمدلااذء:نمدسررد.و.تثلاثلاوةي:اثلانيتل-وم1اع_،راشرارالود)مءملمم..
ر~فرالودموء٠ءو..ءلبتمدأوم،،م،م_٠ء••مةرتذ1اةي:ازيم~_ذرالود•.همم..
،رااوشلاجسااىنبمام-ابلما؟تيسرو.مهنم٠_»م.نيتنمملاةوتفلتدوتقمااةمبا:ربلاةي:ازيملا
تاد~~دمم~،~ط~افييفام_رالودلمم)٠ه...هعومدجمنلبلدغلا_هد،_سرتأد<ىذلا
تاىام،،.الاىنبنمال1اثلاوينالانييالدسلانية_1اه~ايخرلا.~اار<تومنمزتاسرنتسالاوةعا،.:«لا
ني~ت.ا_ا؟1اعمرشلام5انأمادلاينمألاربتهيام5.)رالودم>....(ديدبرلاىنبدلاىلا
~لاكتبعهردثماااذىمامتانأو.هنعىنفيالومأتامحامتجالاىنبنم~الاويناثلانييفدسلا
ر،الودمءهم....ىلابو1<ادملايلام_.الانلبااعفرينأسرأننمرالودو)هد...-~ةردقم
م_~يتلاميم~تلا~اكتلرالود-م....هرد،يفادفارنب_دامتهادىرىرورضلانمنوالي_ام5
سلعو.دوفولامها.دمقفاومنبسر-توديدبلاايريتيفاكلاىنب_قلهتياميف٧سرا.:دكتوامبنفيالا
لفلا،جدماازث~انعةل._رم1اه_؟يفةيسرا_أربت~يتدلاعيراذم1ةيلامجالافيااكتلاد_زتكلن
~م،.م.ةرتفللة-رتقمااةيبرما:ربلاةي،ازيم1ا~ذوم•مء_مءممةرتفللةدم-هم1اةي:ازيمدلارذ
.ر٧ودمم»م..وأرالودمو)..>..-~_ه،م٠

ه~نمعمشرمكناذةي.ت1اعيراشرللةها~اةيهبلاهتلوأىذلارابتءالانمنيتام5و_هو
ف~انما.-ا._ارثكأعيراشرلاهن.هىفدبنأيهيمدبلانمه٠أدي..هرربيامهلوب.؟تسعيراثم1ا
ب~ترتلاةفوة_~ومةردةمااارتفكتعةيةت1اعيراسردلاها:دأةمثاقلانيت،~لذلا~و.رنآلا
ا~~راوأ~ذ<-تا~اةي~اتررثاماذاماسرلانيمألاادعبيصوييت1اامي1اةهاهلاة_ولوأ
.جه١_ربلاةية.نمأازبأوأأز.-ىأ

~~ارارقنأ.اا-٧-نأ،عيراثملاهذ..؟يفر.ظالادي-تذا،ةماهلاةي~ابغرتو
يثزجلاوأركلادتغلائوادسااهفيددادعيفلذديو.ئواسراانمددعىلعىو٩:سأابرالاوأ
لام--او•يليدمفتلاىرامهم1ا.ط..اد..:تلا~امعأيفارقاف_امتيتلاةريكلاز~اباانمةافوتملاةدشافلل
ن~́هرئنابلا~1اكثوةما~الواقملافيلاالت~.دتىلاة-ا_اببسب~تسر1ايفف_االتلاةدايز
~فةمئاقلالاو_~ةبيتنءدوفو1اونيف.:وم1اىلاة.سرنلا،ل_اتقولو-سرلاعايفلاوءديد•

ب_~~_لاتايفةد_5أنوالتداك-يتلاةدايز1انع(ادفذاذ.«ما~هلاو~~اةالمأزمك
.ري..-.أ-ىأةترفلاذراسرمألام_ذفت



.ةت~ؤماابتا51نا5ر،ذوتك1فيوفي1،تاعامت.دالاىبليلامشرلاءذرا<.1اةدعسوت)أ(
زث~>ةردقمة~تبن_-ودف~اءذ~ا~ر.ر،:كاراد.؟.كادادتماىلعةري_هنمعةفرشردييشتكافي~ثنيو

)رالودممءم...عىرشللةياأم-٧١ةفلكتلا(رالودء...
ز~١.-ريذوتقرشرالااذ..٠د~دشيو٠مو،عام-__الايتذرغرذسو1_اتاديبترتء،دسوت)ب(

سو~-دلعسرتتتريكءد->اوةفرذرفينيتفسرهنلان.دبعمبلا.زنامدسللدوهعام-~»ايتفرذني_كروتم
تا_~.ولاوةو~~ىةمدييشرتىلع.::<١٠»تملاس_ام5.ر3ود)....ا_؟ردةةفكتبىه.نشم..
)عامت._-الاةفرذوةري.ذصلاحام-_الا~ذوذجاذنثاكلا~وألارفسرلاقبا.اد1اتاوممةتا،ذميفةفيف.~ا
)رالودمو....عورشللتيلام-الاةفلكتلا(رالوده٥...ا.دردةةفلكتب

ن~اام.«،الاةفلكتلا(دوفولامىادقفارمة~وتونيديد<هزت«ادوايويتيذا5دييدشت)ج(
.)رالودم٠وء)...عورشم1

لكةفطتنألود.بلانيدبيو.ةفلكتلانوكبس«عمرشركلليل_تىلعملودبلاىوت.هي~ءم
و~ام_فامنم~أةي،اثلاةل.هرملاأاز_.،أرثادسعمهبع٨<.هفالاءاا..-رفينو5تةي_اثلاةل_.-ءرم1انمعمرشر

-~~-ذيفيترفيرفاابقلدتماا١.«نارتىلعتمادلاةي~بلاتقد١ىاماذاو.ادرف:هبردل.ادفا
بابلات.ه-رالودم•هءءم..هرد.يفافا-1بدامتعاىرورضلانمنواليدسف،تانس.تلاهذء
~~نمدمتعاامني_قرفلار~لاائدثميو.م،٠لم_لم٠،م.ةوتفللةيءدما_ربلاةي:ازيم~انممم
)رالودمومه•م..(ممم>_م،م.توتفلاتاريدتتيفنمدأوأم٥م<_مءممءترفلا~ف
لاوىألاهذء..ط_رمتينأعقوتملانمو.)رالودمم)وم...(ةي،اثلاةل.-رمالةيااعجالاةف1التلأو
ت~_هردامالهنأريغ.وءولمماعر.،:اوأيفديي.تانمأامتنالاوةي~ادتلانيتنسلاةوتفيةياء_لبت
ة_~ام_السيلعقوتمرميفيري-أ-وءريكقلابمىلعىو٨ذتيتلادييثتاعيراثم_قلتياميفةسررامهاا
قور~ا~.دحقو~-سرريردقتيفةدمتسرمدلا-دلابلا-ارداما~انبمألاقمتقيءهيلعةر.اتيسرةمادعلا
.ةيمات.ذلاتا،اسر._اة_-اوموعمرشلا~ام5امتينأىلاةي1اتلانيتنسلاتارتفىلاةقففااريغ

ق~سرام_فالادة~ااميلاد~سريتلا~_لاكتلار~ها،دأةذيباادسرثنتلافيلاكتنا_مم
ة~رام~اثيلاكتلانمويدبكأنت،دك-~وفلابمتدةو.ايلاتتاأ1اددللة-ور.~اةثلاثلاةلءرماا،
.ددييشرتلاىلع~ارشرالاةفلكتلر_دةهىلاةيرط~لافياا5تلازميةتلاأ_بلادذتسريو.ةيسد:رلاو
ن_~امالايفلمهةدبسرنبةي،الا~.،؟وملايئراو.~ارا<ءايت-ان~بسر-دةفءك1فيىلاةفافالا،و
.ىلوالاةلبهرملايخة_سرتك~اةرب:لا_افاوتعادونبلاع~-نمتثاملايف-سيلودييشرتلافيلاالت
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