
ل ا
يمانلا~ةرضح

ابابلاأنرضح~نالعا

دقو~سسقاا ةديرج نع

يضاملا نانجملايف~يدم

لوسرلا~ييكااب نيقلعملا سدلاةمدخإسو
ةلسلا ةرخال١ اناي

مالسلاو

ةبحملا~يحسركىط ليوطلا ا٠سواج هادنيانم

قرم ةلع بئاصم~ةةمل.خي انيلع تلح دق

انتانالعا غم نيح دعي~انم~كاذ مث انرهظا~دقو
هذه (~ا،ج~تدادزا دة

اننازحان١~ط ةاوهلا

هنا~ةجر را داننسال١الرل~اننا يتح~ةرخاتملا نينسلا

اهنحتانطقسل انلء~دضاعلا

أنابمرومال١ دق
ةرءاتملاقدملا~هذه فو

ي

نه

. عاونألل~كطيقح

ذخال
حانااناواا اخةرصدةاننامهمل،لا نمو

. ( ا تو

هطساوب

هو
م

يباورلا نورقتهلاجر ناطلس تحت(وخدلر

ةيامحو ةيردلا هةشاله لكنوطظيو نيدلل~وادعا

عري~انيلقستاي مل اتحإمأنري ىرن )~ا٠هتركلاح

راس~لرطرارننن س~ةلاض ينؤكلاح~درج

.اسلإو نيينيدلا عارص ناق

.

تايدعملإو

نماددرطدقمنات اسا» نطي لاني~التاينيذا

دهنلدي هم

داضملاي دايال١م د ي
د

دقرمارققمهر

رومالاكيللذواهغ تارر،لازمه ملا
. . ع~.

ل
ا

ا
ا

ا نر طاندي اكارتتمتنكمانتاتسللذسسذ-ننا

أ وللذطباوجنا~نا

. حرسملا يب~دلاةمدحملا

يقلا~ةماعلا

صاار . اهنع اهنيد~ةمدخ اي
ن

ا وملدككااميقبةمزعيا ثناكاميرتايون هذعنم

ره اظلاويبينامر لا
ر

نع نيينطو ني د ةعدخ

ا اذهمثدنيا~دفو كلذ~ذافنا~نط ةسعمنعرنا~نا

ا

ةم،ثقرتءا دقو~ماعدناا دلو،اكالضا

ا سكدتسالاي دادحلسسر١دسهو ندايوةسرره

يف ) ةرضح

ا

ةل كشاعم
ايسورب دقر»ءزجملا~اذه

ةوالع هل
و

ةربم ايناملا~نا كلذ س~ا٠للدنس١ دقو~كلذ ىي

ا

٠امددا
كيلوثاكلا لعجن نا لع

ى

ف٠ن١
ىنراكامي~ر~تللدو . نامورلا~شلجلتاكا

نراطلسلا ليرقيةقملعمس~نيم لأهابموقيسكد

يرء~د نيينامور~نيد

نءءرهرذثعن الف ( اما .~سينالا

ا . .

يف ةينابسوريلا ةساضان١ رعاظلانارء ناكملا

أ ىلا~لهس

ال

فالع~يفاي

ام ءارجا ةم ةذخا لاحملا

ا
ا

اهماحتقا~بسنن تا ردقن~(هرقو

ا اهاياعررثهب يلوبق~ىلا اهدانتسا ىلا~اله كلذ

لو
ا

.

ايا٠لاةرضحيهمل
ةقالع~ينيد ةس~ولليننهكا

ل هاأناط
لماع كرامعي سأرلا ناا٠لق~اذا مينحمل

ا ىحنا~ةع ررقم~انط~ةديدج ةكاوجةسهك

ا

ثيبازيلا
ةكلملاو سايلا يرنه كلملا~ذهناكذء.لا

أ

راكنا هتضاكا٠داعنا~اندنعو) ارتلكنا دا~.ذه( يف

زهت~ديدجلا ماظنلا~كلذ~لوهيل
ةدعتسم

يلاهالل

ملبقرةن ام

ةلواحم~نا مولعلا يمو~انديس
ل يا

انؤكاذاماعق
لاهال~اننال لاغطتاه

هعللعهعحسهقع س~عسع فعع- لع~جي~-~ي~ي~س -ر~ل~س~س ضس~ج~س~ت~ي~سس~س~ي~ح~س~ي~ج س~ي~ي~ع عل~ض~ي
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. ي~سه يي~ص~ج يين~ح~ععك

امالا~ترضح نالعا
. ي~ت

، ع~م .ع~ء ر~.~م-~سا~سدل~سها ي~ي~ج -ص-~س~س~ع~- -ي~ص~س~ج . #~حتهمقاع.مهسوعيععع-رس . عنص

ناف وملرينركناريدا بلط ط،نمه~كاذ ىك لو
م

كئلوا ةطساوسسكلر~داذ إوداضدقمضهب

لحنلا~اذم س~،رجاا،ر .

)~ارشادقننذاا

مه~دوها فا~احمرةااد٠اا نينإوة ىج دض~وه~امنا

خمررةت دة عنام ذا .

رومهجنا~ماما ةررحملا~ةرهاطلا

عراامهملسر يرسيوسلا داحتا٨ن،هت اينيفةررقاا دره٠اا

نيدلا علبلرئكاا~ةيرح (~ةظكياريصتانرا

ا~٨~(~لس ةنس إلرانر.دكآ~ج يف~ايباطخ~يفو

يريدلا لع
ى

ةعقارا١ ر١رضال١~ىرج نم~اهتزع (يي

ةةاعنمرمإواري رتنيتحملعطا٠قاا حملاتتا٠ركع ةطساوب

عير نفاجنا ةدعاسمبو يهنينئاكأا نايالث ما اهتب

تاكنل٠ انر،نسزتدت دقر ، ىنهترب١ناطملدا هارجا

نيكش~دا~تضنان~مها .~دأغو١سةحمىلاةاداع

ماعأاإا نعرالا عطةراص شملاذكنتااماا لقا

فينص جهجر~ارسيوس ةفقاسا~اهب~ماقا تل
اركاي

أخلهة )١تخةديدجنا تاي دعلا دمت~ا دقو دليارآاكا

ررتصيااسنيخا~ىفن دىبر

. ثطدة
ينلا رارضالل

اغدذج يف ىيرترلا رصانلاو روربفأسا رابساك

(~ايرجأسرذلار دجلاب ينملا~ثمتايننل ا~ةينا ام

آ٧رراذا « (~اةينيج ميمرت خمررة~راعا~اب
سردن~رارقلاك كن~نينوناق ة٠سلا٠ذمنم لرايا

زيمم قلداعريغ~اهناب ،حناانررتنا
ءا٧~) نيب~لواله

«اي~يعدا~دق نموكننا،لملرتز .~رربلل~اياطخ

ةعطا»ا
يفةكلوآاكفا ةسىناماظنيصأنا~اد

عاقنحامر ةستارأنميداا يدادا هتنزاوم حالصا

«ابو~زقونهمب وماء~هاثنا يفيفلا ناطلنا نسيا

اعنمو .~وررسهتدالر
لناطاس لومت~نا~ان قحي

ددع~تللقو ةعطاقملا مرا يرع
أناظف اهتمر ةجرراا

مهنواعو~ساختالو قرركنملرطداا ةعكباقال

م٨رول
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ا
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ا
ا

ا
ا

ا
ا

ا
ا

أ
ا

ليخي نا~ردنب~الو نبيدالكرك ناطيشلا~نا

اوصصخ دق يراذ٦ااو نجتاصاا نابهرلا

)

و

ةسنامرراا )~ا»اةسرداا لاط»وهر يرجتس~لنا

ةيمور» ةي٠وسهبلا نيوياكنال١ ةسردملا نع~مالكلا

نويسنانياا نوبااطااناينااا اه«قماهتلثشطآادقامعا

ما نرم ه
م

ئهم
ريغ~نع

مهناداب يف اهولهتيال« ةكربلا

ىلا~اهنم امجرررةكلوثكا ةدحولا داضي~اربوا

انم~ريست اذتو .~ناميالهيفسيائو مايوةامم،اداهب

أنيدة~عيش اهتسايسو ةسينكلا~ةرادأ طئاسو عي٠ج
ا ع~ع . .

دبطن~ا سوب

ةمدخلاب~ماءاا يناموراار.ىك ةيرح ترا وهو

مل~انلأ دنريب~د ةيراجنامهنيب تالصاابر ةيحورملا

٦وىتو دير،اطر . انتنيدم ذخابصةنت مل مبروآاكتا

يدىلاناوهر ةباصالاب نانيا املاط ام

موي~لك

اطآملما سالتخاب ةسدقملا هةشاله ه
ل

سردو يسيا
ةنكم~وملاذ ناكاذا اذه لكاينتاكا

نا~انريا~دصاقم س~سبل

تؤكريلضةن ةكنن ايااطياؤ ١ ل«تيدمثكي و

رادكني لاقنن١ بكر اشىنحاىلا لوصواا دع
يفو سرحلا~اهتوخا

ىرخا~نادلب
يفم،نيعرو مههمت٠د

ةمدخ

ضع٠ا
.

كنارا تا ارج إميوسةيروةطلسا مجتامطاقم

اهوإغشط ةسي٠ينتا~ىرع «صق~نيذلا

لكف ىلاهالا ةمزا ىلع~اوضقو ةمواهملا٠روداله يف

اهتاساسا تللقو هتداةسكماظن تيملة دق ناك
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«
آبا٠لاةر جلضعنالخا ، س~ص-سسسا~سيع~-س~.~.رع-س~يس~ع-س هه~لقعل~.س~ع~ي~ب

يورلا~ة/اراود سومأ نهتادة~اهيف تررقت

كاذرممنراعمر مهماصةرةةكااساقخا سرصةمبر

اهءاضخ ون
ا

اشن٠ر ىلال١اماظير ةضذاةسايس بلقل

يني ما
ا

.

اهنع قشناتار

ان داضملا~ناطاماا لا
ى

صر~اهخغاوسمدعرتينر نيناوقلا هذه~سورض

ا~٧٨~امل ةنس لوالل نوناكء~» فرءناق سوصحنا

ريصمل لسار ررلوس ةعطاقم~.همركن

مدعل اهيطمرتلإوةضرؤرملا نيناوقل-رابتعا اهرابتعا

ا رةحلا~ارخا فن اص دة .~ةرتءا وساا رم ي ر ر اوو

آلداعكضغ بضغ~ودنال ىفنملا لا
ى

فهب~لقيسو

تميمل١ر هوني ضعل لوبق ضفرو~كاوسرأنار تشر
ةقسالثرإودلاهون~اف ةبعج ىت~دت يناا ةيدجملا نم

قرركنملاسحل تاعط»اا نم~ءاضعا ةسخاهات~ا

ينقسال١ يراطاسااب رضن اهنافاخقري هباصا دقر

فاعساو مناكاا ساطاسلا~باق اهباش يرعو

ءارجا ةيناجم~رصت~ملو .~أنهبظ~دسا ةرنرال١

يف يرب~دايا ةمدخ قوس~هناش نم دهت لر
ا ةداضم

ملناة .~قاةشأال١ ىلا~اهلهاو سجن~تاعطاقملا خملاىت

مهنيب~تارمملا~ةماقا
س~سداا نسخعم~راص دة

ريف~تردص كلذدهبر~. يفنا مهةةسانيبر
ساخلا~ىلا~ردا،هت نراب لا٠ يف ةسيكزقدي~ىلا

ل٠«»غرازثاي ينبضسالهبسركا ناهبزدالل رشان

قعتضفررطاشنب كاذىلع عمجا~تماةا ةدساا،

منا نمرارقر~دص كلذ ءانثا فو
ي

قيلي

ال

اذهك

ةيعرلا ةكس~اقنحملكهت١ نانا~ام~نر

نواوصأوم»واب مايأاا نوعو٠صاروجنع ةعطاقم يف

ازاهج اوررق «ناوهو~دحاو سيلاو مساحو نع

وه نا
د

ذا سونيجرا ررك~انيخال نونع نا
ه
م

مل

ناي نواهتي~ال مهناو يفءناناا مةعارر مهقسا٠ هدحو

نع عم .~اهنع طا٠صننير ةكاومأكا ةسينكااونينمب
معت-صق-سسسا-ساسم~جسسصص~س

مل
ا

ع بعص-عجشا-تعس~.~بعي.سيسهمس ايتييجعج-

نييعتلا~قح نيدلا ةصدخريغ ا

.

«مال اجر ناير

ل

٠اهدةرظانملإوةيست
اكبا

موهلماهملا ةتقوملا را
ة

دايع

ة.رهكارمبالعناتررة دق~اهكار كلذرقتكتمار

نهواهنذا نودب ماياب «موقي نا~مهينواعمو ذعراا

دقنؤكررا دي كلذ
نعمهعنق نارداجيامرململا

يس~لعاةهترم ادابةننامدقع~ال عنإوملاسذا

س~مللء يلاهألا ساةغلاي~اهل نيلصعثصاا ةييم(

ىفمبالر .
رهاظرةكههلح~يف ةن~اهنينا~مزاللا

نال هب
ا

لهيالر لطاب ءنيطناا .~ذكنهتادق نا

ماوع اهرمسي~نا

مف

نيذلا

نيناوق « كاذ لع
ى

ةوالعو كيارنئاريغ يداهو

يناعا~ماطللر ىون-راكفا~سليااا ةداضم

ةيلباق .

مهنمو اهضفرن~يلوسرلا انناطلس٠ار انتقيظرهتطدل

تررق دق ملا نيسلا ترا~نلعنو اهنيغادس~مدعب

«وجو
ىا~ايقينيجنعطاقم يس

ان

نوناقلا~اذه

ةطساوب كاذو نا~هادم~نوناق

مهسفنا~ىلع إوذطوةمؤنتيأ هتسيئر~يلاهال ساحتا

امرحم-ق~نسن ةراكااتام١وااب ماهتا

كلذ~ريغ هتصآو سدقملا ي،ا اذهل ظوفحم

لهامهيهتي

نا مزاللا~سر . ةينوناقلا تاصاصقلا~س

اىكهبوا إوانقيرا اوةرسل ه
ال

مهنال
سرصاو

ىرج دق لنا~ريغ سكر ةنزي ثداحلا~منف
س~تاهطاةم

ا

نزح~ةمره ام لاب ةيفقسا~ةراد اهنم~بكنهتيناا

رولوس ل ثماعطاقاةا هذهو نع دشا

دق علؤ .

ائرورتو وكآرإو سرامهاكل يو
ا

نر٠ر

.~.~يي~ععسع-~س~مهصن~س ج~ريع~سو~سل~(~رسعل~يجل.
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ركل ثمحنا »ىه اناي

كاذ دعب ةهتكددخت~ناو

»اكاذو ةيئاعرلا ةركذ~ةمدخلاب

(~ايسورب فرصت نع دعل١لكقديهب ةلداعريغ

اهدي يف هسمت٠واهعو كلذب فيكمل ،
يناملا

فئاظولا صذلاناطاس

جاهتناو عون~لكساطخادمر نيسئاكا

نعنيسادااعسثاظوله
دقملا

لصفنمو٠هخو،ك١

ضراوع تسضردة اه٠كنووملاذبمقنكيماو .~مهدع

ردقلا نع ةققاسال١ريخ»ا اهسفن نهناهةااي

ةينوناقلا تاصاصقلا موزللا
دنع

طئاسولاب

دعص (~ةظؤامللوضنال١ يرمالخل تايبدالاو

ةكاون»اسنا٠سع«لوصحلاو يف ما
ملعتلا

ه
ال كاذ مو
ا

مانيمضاختا~نيدلا
ةمدخ

ععاطلاماظن بسواهجاةماقاى ةس٠متكقاماظن بلقلمهتل

ررقن~دق~لناغ .~هعضن عوسيانير~اهعضو يلا~ةسد»ا

كلت اورهبنا ةةقاسالل ععي

ال

دنا~نيناوقلا~كاتيف

ملا ىيا ةداراب (~تابجاولا

كرتي~ملام~ترجا (~لرتةياهنلاير .~«ررق~دق

هاغلال١ ءسكا

ةهسئا٠ه رو٠اله يفرظ٠للكعأنلجم هماقا دق

ما
ما

لا
ى

نيسدقملا ةنكام ةنتاسالث راض/ريصيو

مسمر ه
م لاجر يواعدي سارحلا~كاذ

يرع

ةيحورلا

ةسدقملا~ميلا~عوسي
نيكسا دقاكنر

دق
اهقوقح دادح»

ةسدقد(ءواهودعر دق يلولملا نا يءاه٠ساخعم

دوهع اهتنايصب اودهعتو ةيرملا~كلت ةنامنب هرركو

ل. ---ع-ق-ع-ع-مك
سذةل ةىلنطآآنآااذذ ززةيللذ

ثظةاحاهنال كلت
جاوزلا

ترس~ةعطاقم ..~تدةاو،اوثاكآا ن،داا~ىلع

نوكطتيطاكنيدلا يفمان٠الهناعباذه

يدياب١ينابصر كلذب
يفاضترامدع نورهظيو

يطشنم~ةن،كيلوبةب

ما
ا

سورت~ديدشلا مها

لكةراضب ة٠وكنيا وق
ة

ت~دهعملا ةسنلاب~ىوق نا
ا

ذا~هنا~ركدهتو

ننةناوث»يرا س~ىنهدا عمقاا
كلذ ٠ادهشاا

أددعو لاطإاله ريسم~طناقاسا مارو ربسي مذاا

.~سرحملا يف سل~لهئارسا تيبا~انلاح نيعفار

« ع ،

بائذلا
عوسيهادهشاذ سيلر كلاس»

كصل نع نيبراحمو قعدينالضا مقطالا

ةشاديو

كلذ لها~تاهملق

تدلاة،دخ~حدم لكقغبتظتأدملقت دةعودد١

تاوطخ يريعيات~اهيأ ن؛.ال١

{~امللنهشم اهمما دقو~كلذ~يف~ةديجلا ىنناقاسا

. نم~مملانوراقني نيذلا ل~اجرللوةكسار

ةذوخو ،ارصاقحناعرد نءسيالمهوساهجملا

لع
ه
م

سالحتا

(~سومالا داهطضالل

. ماهكشدتشيوساغق

ال

يتلا~ررهتكتا يهااتايدعهلا~لع ةوالعو~اذه

(~ةيضاملا ةتسلا~ةبس ةينايسورل١ ةسركظااهةلم

ميملهتلكييلكنادلملت
تعضخا دق~ةلوثاختاةسيكلا

ي دا

دةاهنابىنح يفداليراطلسال ني دل١ ةمدخ
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ةدارالا تردص دةر . يهالأ~سنألا سالمهنن~ا

رصقا~امو هق
ءاطعاب~نزاههن ىملسلا ذاقمةكنياب

يترود~يبال قلطب كاذو~رص.قا

قراخ هناف~ءامسلا

ناهز شملاذ(ييس

مىتم ىلامهدايةنا~يف سنا~لكاهطادظقام نا

ام .
يف سن١رقر

ىلوالا~ةوخ اوساماكيبنازلاق ذالوسراا «همتع

ناطملن١ فاق~ال~ىلا درفا قري~رشئن~ل ةلاصالا

«مداخ
ةسينك» ترصحدقو~.~( ، ا~ج

تسور~(~حالصال

ملا~لعجت~الو ةريرثلالاواله~يف يلولملا س~فرحنا

اهياز لع
ى لخد

سنوملا~كرادا سرطب~ةلع ركذنو

رش لتاق~وا~قراس~را لتصمكطا ألفوهرمل~اني

.

( اآح~ا~ه~..

لع
كم
م

صملهسي وللذكررما١ .~ذه يم٠يكاذا٠ي

ويةر اواااروطاري٠ا انلا يي
ه

ثهع٠ل انرء انارق امدنع

ضعالع ةادا~هنا لاق دقو ةرظتنم ريخرةيساة ة٨ن

نندااة،دح~ط سرصحتآ ىلعو~(رثكا~واياعر

ومسا~كان ميس~اس ما
ل

.~ازاملاةذةاساو حملرينتاكاا

كاذاو~) آ~ل ..~قحل~آ ل اينالعا سزع١ مهتايح

نكن~تاريبةرركناا نزاوتلا~اوريطي نا~طضؤر دق

ات~ة٢امىنةاو امريرقن~لق اهايا~مهضفر~تابث

ةنهار~هربهعطاق

- هي~ةس~يه اع-

ةروكثدقدضجملا تاريةلا~اما .~تاية»٠طةمهومب

ريه١روبمه سةسيشا ةنيم يطجاإنحة٠عزق
طاراذا سججأال~اننأ~لوقن كلذ (~راديو .~ة٠ميكيا

ةيروطإمال١~ولات (~ازتك يناملا~ننداا~مالس

تاروهو تاارجاب~ر نيناوقلا شلطكيرينطقي

،ةسي٠كمل»إمدع «ممر~ايسورب ةعس~ترداص

لع
ى نيداراه كنت نع ينتالا اذإو

ةياخ ععوةر نوك ةي~ررطاج.الهةين~ااده١ كيلوثاك

ع~بنذ ولا~ذ نا ليةر نريناوةلاوملاتب نوعنقي

نم~واع ترو»~امو . ةم

عدا~عري ناكمةا~ا~رومال~كنه كلذ

إواضفمشا~عب~اهىلع نضي ةادهخا١و لسراو

مخةظر ةنايخ~ىلع~توملاو دشا

ىلميدايقن١سدراله~ميد سصاىن ىلع~ىساو

٠منودهاعضي يلولملاساوا

نومرةااةدخاله نراو

ملرزهيروطإك٠ال يف هروصي~سيالا

اهلاط بجاواا س~اهنم~ناكا~لا سيم١ىن~ىك

عا
ىل انهرهلعجيسرحل ةهخاهباع
كاذ

ةهعانرع د ني ذمل١ضهب لوقررضلل روناة

لهسيفميامدلذل يفمهوعهتن، ذلاريبلرال١ ءادهشلا

نيناوقلاريوإملاةمراقعر عيةسفاداضمة سيساتو

يفنا~ناربظي ير»ازيىتل او ناياي١ نا لصاحلاو

ي٠راطاسلا نيناطاس وز إو
ن

رو٠ال١ . نيعون ف اعلا

لاهالهمةمعاتجاله ةايملا ةحار «ايما ييهطدحاراا

دثاسههناق ةعببطال قئاف~لمارذ رخ،هيوينداا

نم تسسات~ينااعساا ةسينكياميد٠ قرف
.-صع. .~ف-يع~مسعميسصس-بسععلسا~. ي~ار~ع~ص~-~ر~س~ج~ي .
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ا

سرلراي اريرشةوادم

ا

ا

عت
ساتوهتورادمل وي
أن

جرختشملروهتهختاناهتناا
اهين نيمامايلنت تملسو .

ءة،لاوركثلاط ينانيم

دراملا~ناو .~«رظانم يرحو هثحكاا
ةسيك» كرون-كا ريغلا سرم~نالقب~طسبا مرةعدم~ط

يسما نملدق دلا ةم خسرد ادمىةحىوقت ل

٠هسسوا ا
، سلجمو ارررروئ روطاهبامالل نم املعى كل ذو

يداهم ظعولا ةرحو اذه . ةاغلم ةعهث
مهملع
تالث تيقلا دق كلذلو . »ااا ربقلا

عونمع
ةهلصاللني رءطإهمال١ ضعإ ةغ١ يف يريدلا داحتالاب اوهتا

دة كلذ لع
ى

ةمالعو ةنابجتا ةمهمك

أ

ا

ةيحورلا «دخ رئاود نم ةوقلاب نوجرخي مهتاو ةنملا يف ماظأ لكسإم نواواه نيذلا كناو١عب اا

ا

اي
ن

نومزليو~مهايخادممم
يساسأ ةقاسال١~سانو

ا

ىعحتال
ةعطاقنمهاربنءملماا

نيعطاق ةرعاخجاله

ا

ومللرثكإونمهلاب يفود دهنيوجلا،ازجملا اوعفدي ٠ممنطوا دملدطاامحر مميا
ةنامألا

مئاهب رهانت ا

دميانناا سايسا نركعيمهمب حملراين»اكنارا ضرقنا نحن~انيلا فطيملن١~ىنح

يذاا ناودعلا~ةلهن تايدىناكؤ تسلو
ا

نيناين،اا
كلت

لع
ى ةدقاحلا ىلع~حملرو.وع ةنهاو لا
ا

ا

فهضملنا~نم دبال ةسي٠رنتامهنال مسال~اتتاب
دق

عوسي ننعرماظ~لح مفعسن «ناكف ا

تامننن يس~اعويغو ايسورب ةرك~سزحتاهياا ا لموسئاهباب ىلع~لكهت ةنامط .

ديدهتو

نيرككا كئلوال انها،ظكزحتةيناملال١ ةيررطاري٠الث ةم ثيل١ قيةدني روطإرهماه ةلالج زوأي امدء

ل

مامدقعكاوهتمهن ديانوع ني
ذلا د ك ا ةقث) ار

١ إ

،ة دصتقي ضفر ىل ا ر د مي
ا

اهنزوو رومال١

ذء.

فارذااو لا
ه
م

وتبصي يسنالا كاذ اوناها دقو ا عجر ها.ساي١ ساط لا
ى

اهنيسنقيدصق ةغرافدعههع

ا ةمنظشاتط،كا «طالغا ىلاراهنا س،وهدا.نواب ا
ا

كل ذكنريهءندعا ةضرعممومان تاإيي ىا لسهال ا ا

ادغ~ةيلويه ،اويبكنا نامره يداد قداضاط

ف

({~هأادوهتوقغسيال
اناهطض١ىر.ي~نا الرنعطاا

ا قردكاآوما١سد~دق مناغ مممازهتسال١لعملاها مل ملع ل

دقو رارسال~اي مايقلابو قداهعل~اي٠هبايال١
ةبقلع٠س ريرءركن نعرظنل١عامق حناولاذبحاي~ر

ما
ل

دةةننا يلالملا لا
ى

اورجو~رادل ةلجم~ره ام اوكرا ا

ةدرج أرثين نا لع
ى

ناكا اذه يف روططس١

ا

(دبن~ملا رومال١~يب ٥ذيف اهسلجمل يدايتعا~ريغ نودب ةيمسرلا

ا عومد٠١ ام١زمسا ا هارجا باط~عر نلماند٠ طمببنكنرحت اههععو

دركاانيي رركتملا الملايل دالوا شما ارج١ ما
ا

اا

سإة دعا لا
ى

ةسينكف ا ةلماعم يف

ةا ١دحملا

لو
ا

ممتالكس رودلا قحةرهاظؤمه دصاقمو
لطملا ةسيكذ كات نع ةباينل كاا روطاهمالهذو ةلالج

ل

دشأ
ىلعو ىءلارياةي~ام ط~ولا مالعا ساخيس نيعا ما

ما تتاب دق~ادانيا دق وا ا مانلشال~اق

ا
ا

ا

كلذ~بناج نم~انخومأيمن راص~يكذلا~وهو ةة ا٠ياارنطي~ام ةهصا٠ ردقن ريشا

ل

ا نراطلس اوركذ دتماف

.

ميلع»ةسا مإماقا يذا١
نيدي تاعنعريغلاينالهال كنت~ناوهو ال داقتعال١

ا

كراملا سرطي ءافلخ ةسقةاسالثو ينامورلا~يفا ةمدخ ترا ىرن انتينكلاحقهياي اوعدا عوسل٠ لا
ام

ا

اوسومه،ا

ي روماي٠نا ا ىل ا أواقنوادسن اولسراو مقندسةم ١ اوسركدة ني زلا يرن ىراذعر ني

د

إ

ناطلس~دانعي اسقردزرةماجاا دي يفناطلسلا كاذ نينس «ايو ةيوسلا »اهاله ةيرح إورخدق هلن~ا ا
ا
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ا
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ل

لا

را

كالم

وهقرعهاو
.

ثسبلقنألل اءا ثناكاه٠مل نظقي

ماله
تضما دةوثض دق تاهمتلا~نا نولوقي نيذلا

عبج يف شهو ترقكدة

سحا امو~اقراخ لو
م يساق

قياسرانا~اذوه ساوجناماهلكملن~اف

.
نراهسااذهنكدق .~رهدلا

ةداهشملاعاا لكيفلهغال١ اذهيرعهيس
لاقهنا دقخ

عللذلساني~و
.

.

ما~اعلا~ةياهشىلامالث نإب ىقبيس قسكتار١ لو٠هت

عاسمبريغام وطمها.صابكاهلقةنت اور١ كملههاز

ولع~مه

» يذال يل~داعاا»ا ون
م

مدع قو
ع

دقو

نرا «رسايف~دق مناغ نضاجنامءةلا~لع

اوتاب ذا~دلاهلاارهيال١ يطس~يف~مهتاوطخ اهعسوب

قبساكعدقكاطاس مضنال نا مل نيبار

قاقشنالاب راهنملاادقكلهيساطاجأاجراست

سكند ثرب وه فزءجرهوكلينركتا ناةاله نع

ىلاإواهامهقماقالو~. مينعكناك»أسا أودقو

نا
ي

عن يصيصءا تخررا نم كئلوا

كبلرنصاةسهب عب~كارتشالاب مهنودعي او٠اكنم

يرء~اهارتعا نالبق~كلذو نيةد٠و نبدحاج

ذموكارسابدقفزوجتربوه .

ةلالج~رداب دقو~انقسانسقن وعدي~نا~يروكذلا

ىنينتاكاتقسا نالعاياينااهىلامهسرمهقمهعل اروطاسا

لأي~دمأ سصي~ام
اذهنا~عب

فوسولا

نا
ه
ه

كاذلو~ينوناق سدي فارتعال~اكيب فرعال١

(~نا~عب نم ةهصاا

نا~ردخي دحا يب ام~لن١ ةكلرنر٠كقا ملاهتا١ يداه٠

سلكمنياعق ناطلسو موصعملا

ارداه~دزو
. كلذ~د~يتا اوماقا~دقو .سيكا

لا
ى

قبي نراب عوسي

عو
م (~سدقلا~عورلادق

يفامورلارحنا رنراةحملز إهااقذاونسيصني دباله

دقعنرهسم ه
م ذل١ني بعنلاىقغنختاه ة٠هقاسال١ لكو

ريرةتي ةقنرا حل
ةم

«عقر دقدحإو~يل ارتشإو~نايا يف

. هي
ا

فكداحجلا تاديدحت

اسرو ةسينكلا لاكنورتي~ما لوقن كلذلو

نإو {~اعاالكهتمته
دق اسا نولوقيو مهادلا

. كطوةسعدا اوطقس دق اهساسإوروظنلا امار

ةماقاب يومالا ةهةقرو١إوعجعنا اومزتلا~كلذلو

س~لطه~نكنو سالاس~لخدي~مل )~ا٠مبومققسا

كظع٠ر .~عوسيقنسهتن طدجدققرءا ناك

دع~ذلاظحنا يدزكنلا لاعلا~كئادا نأ ىرن

ناو~يتتاوبكا نيدلا~تاساسا

اوعدي~ناي لسن~ال هتايصوصخو هتافص~اهمدهي

مهدهع~ةثادح ةقتارال١نزا٠ع

لدطممقسك~لنا ط~يلدت متلقو مجل~امقر

امنا ةفهترابو~. .~ةصدقطالو ٠هكلونهمتا~ىي

رلباله يف نييئانرداا دض~نيطسغوا سيدقلا «اق

سرالهيعاقايف قدن،~ا ةسيشارانممىلوا ةساملا

ةبلاط يلا»~انبا يتلا~اهانب ينلا م٠اه١لكفيي
دق
يذلا~اهسردتو مهئابطا اهيلعىومتالينا م

ناي يرهرالأ فو
ي

عاشا يف ناطاس لكنلينها

تسما
دةرهدل١ ءاضقنا~ىلا رمايال١ لكاهعم

رمذتي ةلئاق يدبالا~سورنلا عشت

اكاهدق يرب~ذل١لوةي اذاملو نيذلا

ذم ىلاف يايا ةلق~»~رهط» .~ةكلاه~اا~يننا

يكذلا لقرعيل كلذ

هل

ا

.

ا
ا

ا
ه

ل
ا

مل
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-- ي~ع ع~ع~ص~ج - ي~يع~ي~ع ي~ع~جسمت-

مئانالعإوانئافلس
ةداع بسك ةعماجملا داحتا

نابرنكل قوق~نم~انا ىطعملا ناطملساابف ةس~«ملاي

فلا٠مهوهرؤكتنا ترم~وه فزوج بابا نا لوقن

مدعلكوه جللذار زئاجريغر
ةسدقملا

رأث~.رامط~كير هوضذهسىنةرن نرايو

لوعن هينلكطردانل١
ناطملدكفرهنا ةسد،اا

نيذلا عيروكثااتربوه

تروضني

مهياامتا٠ نرضأرر رابتعالاب «هنولماعيو وهنوةعسيو

نولوممو) ايكانا( مرحمل١ تحت~نرعقإوو نومورحم

دقري~ذالا خلنلرا نم نردعيرءسكاا داحتا نع

تا
ه
م

ىتح~لوسراا مالكب ءانمألا~ىطسفارس تصرح

لا . ا٠ووي~هت (~رمال-لاقي نا~نوقحتسي~ال

سه١رراصنخال~اب اروكذ~ينما~رو.اله يرف

ةدش~نوفلا ةوخال١ اناي~)~نيبتي

ينا١ رادلا يف نيىيةاا شمليلينملاك١اي نطىلارطاملا

اهانركت

ناعزال١الرةةفاوم رثكت تسيارو٠ال اةكنديفاما

ىنع قملإرتتكتي ثج
ا

ةداضم نادمل٠ذا ضعي ناف اد
م

ىكووثاكتا نطالهاااءاي ركنت اهارن نا

هسةا دة ىلضدس .~ويروةاله~ىلع
كلذ

اذه~دضو اهتاماظذ دضرةسكا دض~ةديدش سرح

نع مالكلا~يفلمل-اندرا ريد~.~يلرسرلاييكاا
درق امنا نس~اسك~امرا.لالهط . ادجوا كلذ
موزلو~ونيبالازظق فرال١~كلذ~نع «انرخا

ةصرةيف ألوطمأنمب~ر شضثسو مامحثاءانيتسامل٠ىع

نومرتغايوخال١ اهل
ا،ضهبناهبةرواذه

. ىرخا

رايالث~.~ذه~يف ةماقملا~ينيا~نا ىري~امدنع~بجعتي

ل .~عانتالث
كاذ

ءيس~يه~ةكارثعنا ةسيكاا~لع

ث

اذا
مهدصاقمو فئاوطلا ت»ص~فرعي نم~نا~هلع

.

كرن»انايال١ (~ةظماههل ةيا~اعلا سرطب ا ةدحاولا~ميدا ةسينك~اهدع
ثهينب

ملا~ةرمسا~عب

ا
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ا

لكتدا هملست دن يةااىطي١ يعارلا~ىلاأنض.سو

ةم ةيماله~تينم عم~اتسر~مهاعر،س

ررقيل

.

انف دقو .~واوب~ةديواا

كلذب يلرشاآذث سرط٠ل وناطاسن،مهمر ةيانع

}~ارةشال١ كاذ نرك كراملا~س~ورم ناطاسا١

قرخ~دتقعللذ ىلع~يانير . )و»ناسإ .

هتطساوب

»وسىلامزمبا اذهنم عهبحتاىلا
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سارلاكملادالكنف سئاركلوه~يكرتا انه~نا
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لرزالمهأت نالوزت سرامو ماسلا ناه ء«ساا

ةرمسا~هذه ىلعو سرطب ىسنا

من٠كنتق .~اهلع ىوائ المكا ساساو ينسكيني١

يره مهناف لاعفالاب اونةقتا~س سوبال

رملا ناتس لراحىلااط
دة دربلاو~ةيراضلا شساإو نارينلا~يسو
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مهتارينر فثإوطااولنلرا

ل~(فل د~اد٠تساله ذخا دق~يذلا

دق فثارطل١ لت~روم ءادنل ذف

ميثا يلوالااو ل ارس١نوسرعيئ ذلااننب اث رن
ى

،اياخنااكرشكتارم~مرع مهوهواقدقو~مهرش
اذبح~اير .~تاهجارلاكط مايقلا~ا-رصقن إسغ
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.~ءعسإو دالب انا~اميقم . ةعساش~ةايقويف اقلا~عن~دو

ندرا ماعطيفطاذاو .~دابعالة.ميزرنيب «سنر

.~فورعه ثبنويةاناو~هيعسو لادبابو
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دارا~يل

يره برغ١وهاصر فاد/ودو
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بغاإوقرولايف دالب وهو لجرهبا

. سرةع اقنع

عيطرهو
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نكفعلرالهعدث

.~راجالثنء هككنن١~ركن~ال يبالا~«انق ٠روداا يف
.~نالزغلا~نررق~يف }~وملقمو

ةلثو ا
ن٠اسنال١ تايرورض~رهبنم وهر

ءا٠شقساله تاودا س~ملباةو (~نإوسلكمزالي

فراعملا~لها~اي .~باجء~اليشل اذمنا .~رايخال١ىدل

فراعو

. بيدا لض»~نم~لهف .~ساياال١~يلوا~ايو

الو~. وإجيفرو~. و»~دكؤي~.. ييرا~سيبا
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«ىحنا درادلزجملا ،دا

يناجدلا بهإوملاينايله ديسلازغل لاح

يناملا ()~يفجردملايفا،لا

دهس ني

ينوريبلا

(~ىلملاي
يذ١امشلااهرا~اله

إدجم قد١رسرتاوكن،ىرزاو
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ىهلإويلرنيامامها له~ذادنا
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مننساغي فكفنوارة هو
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مهرهق~نع~رادعال١ زجن

لوزن~ال ىالكننالرزب ضراللو

سامو رطخ نم~ادنا~لوقن كاذ ىلع~بانبر

تائاختاواص موادلق باطقا يف ا٠ساعةوي فوخ

كرحملا ماسلا~بضغ داعا~ىلا~ردان دحاو رتبو

ىلنتامرة،اهنلا~يف ذرةن~ىنح ننارل١ رورإسإ

نكر~عيبراارمهير

نويلا ةوخاه١~اهيا

ىلا~ملداسعشملاو
يريدلا ةمدهلرماناكلذر

زك،يةع

نيرش»~ا يف~سرطيرام نم~ةيمور نه~ردصا

ة٠ساايفر~انير ير~ع ا~٧٨~إ ةدى٠ه
يفايلا

س~سرى.،ااو ة~ماشلا

عبطلا~سويب

غل
ز

لجن~نيدلا~يلص ميهربا

عثاو١ا لصطاا يذهجناو~لفانلا ةمالعلا~انالوم

قافي١يف سئل اريركنرثادا قاقتال١ وملققىلع

ا درلا

يلراو

. اياضقبو~نافرعلا يورذاي نو١وةن ه
ا

سئري~رهتشا يماما .

رالا»و . ةناطؤ سانااسليجؤذ وهر

.

ناي د

يرم نك نابق~ام مبدعهتبر ٠ريهشيييات

نمويفورخا .~ريهبلا~ءاضعا

نالور ٠روكنمررغملئةو .روهشم~عون تراوضا

لادبابو

. هعفد
لكألاب~(~لكميالليش نارخال١

اهصن .~مقر ةرط~ىننيبيفرثكورينب لريما فرحنا

هه٠عىندنسن~الو .~ريلا~ناك~ورا




