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 لعفت نأ. کی... ةرتوتملا تاصعألاو .. ةدحولاو نوكسلاو مالظلا نإ

 ناولآ"لکو .. ىنغت ال نوکلا اذه ىف تاوصألا عيمج .. تاوصألا نإ

 ! لؤحتت ءابرهکلا .. ىفت ال اهنكلو رخآلا ىلإ اهنم دحاولا لوحتي ةقاطلا

 | زا . وض ىلإ ةرارحلاو ةرارح ىلإ ةكرحلاو ةكرح

 ىلإ لوحتب هتکلو تخم الب ةقبقحلا ىف وه قتخيو قرتحي انیح تيربكلاو

 ا رو زار تاز
 لوحتي“ وه. ااو + . ایندلا هذه ىف عيضي ءىشال . يلا

 هترونص ىلإ .هديعنو نؤكلا ىف تتشتيام عمجن نآ ام عزت تکی 59

 لب اهدیعنو ريغصلا ويدارلا زاهي ءاوما نم ىكلساللا جاومأ عمجن اك ىلوألا

 -هيريثكلا فرعن نأ اننكمأل :. ىلوألا ةيتوصلا اهتروص

 ممسلا ةرذب_ىئادبلا ىصعلا اهزاهج یف نأ ءايمَع ةدود ةتسركف ول اذام
N + 

 ال: . ناذآو نو مهل اف جرخیس موي تاذ اهنأ تركف ول اذام
 . قدمت الو- بجفعت -اهتأ كش

 نأ یک هنأ قالضت ال. لبقتسملل ةبسنلاب نايمعلا نحن انلاح كلذكو
 . ناكملا ىف ىرن اک نامزلا ىف ىرن



 اذه ىلإ انتيؤر قاطن مستی نأ انل ردق اذإ ًاريثك ريغتيل ايندلا هجو نإ

 ,تربغو تلو ىلا تادحألا عمسنو . رضاحلا یرن اک یضالا یرنف . یدلا

 نالا انلوح قرن ىلا ثادحألا عمس 33

 علت قايح زفاوح لک تناك
 راسلا كلق ىلإ ی

ع نویللا » نتتطا نأ ۹1 تتک . معن
 «"هدالو نویللا » دلوأو ۰ « ما

 . دؤلخلاب هبشآ وه :یذلا انه«قوذأو



 ص ك1 دك . . یمتنا ال ینکلو

 شیعیو دیدج نم دلوي لكلا ٠ یبتنی دحأ ال بیرغلا ملاعلا اذه ىفو

 5 . ةيئاهن ال تارم هتايح

 « نينح » فقسألا .. ءانیس ءارحص ىف حلبلا ريد ىف ىرخأ ةرم انأف

 نم یماعطو .. دبعتو ةالص قايح .. ةبحم هبلق ضيفي يذلا بیطلا بألا

 .. ركفلا تاحبسو لمأتلا ىف هيضقأ لیوطلا یراهنو .. ریعشلاو فاحلا رقلا

 . ةكربلا مهحنمال ضرالا فارطأ نم ىلإ نوعسی سانلاو

 . لجأ نکآ | ..ال "7 7*۳



 ۱ 5 عئار فليك هنا

 انفرع اذإ ةينغ ةبصج نينس اهشيعن نأ نكمي ةسلفم قئاقد ءانجس ان
 .رخآلا ملاعلا كلذ ءاوجأ ىف قلحنل اهرسا نم جرخت فيك

 ..نايمد لاق اک . سرهف .فیشرآ خلا نإ ۱
 ىف ًانودم ةقيلخلا ءدب ذنم ايندلا هذه ىف ثدح اب لماكر ضحم .هيفإ لجس

 . باصعألا فئافل ىلع اًبوتكمو ايالخلا



 نكمملا نم دعي مل هنأو < ًالاعف دعي مل هنأ روصتأ نأ ًاعزفم ًارطاخ ناكو

 روجسلا ماعلا كلذ ىلإ ةدوعلا نأو ۰ ىضاملا ىف رثؤي ناك اک لا ىف رثؤي نأ

 11| . ةليحتسم تغ دن
 . ةسلفلا ايندلا هذه نيجس هيضقأ فوس رمع نم ل قب امو

 . ظيلغلا ملاعلا اذه "نم ًابرهم دجأ نل
 . . نلكملاو نامزلا .جراخ .قيلحتلا عيطتسأ نل

 . لاقحا قوف ًاثیش رطاخلا اذه قيدصت ناك
 . یعارذ نإ اهنقحأو ةيقلللا اله ةعرسأو

 , نکا نأ را هتک



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح
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