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 . . بحت نأ وه بحلا ىلإ لوصولل قيرط رصقأ OF مايألا كتملع
 ىل اوحمسا اذهل . . كلثم فورحلا نونمدي نيذلا تببحأف

 ! مكبحأ ىقبأ فوسف اوحمست مل نإ ىتحو

 سيراركو CS ریغُصلل ناک موی
 29 ملعلا :Of اهنوطب يف اوشقن

 عرصم تدهش يتلا ةفرغلا ىلإ ةليل لك يبصلا فحزي اذهل
 هلهأ

 ! ءيضت ال رادجلا ىلع ةبولّصملا هاروتكدلا ةداهش نأ فيك بجعتيو

 ام جوازتلا بدأ نم اهيدل رويطلا نم ةعومجم نع ةرم تأرق

 › لقعلا هب راحي
 مث اهمامأ اهعضيو حمق ةبح رضحي هنإف ىتنالاب ركذلا بجعأ اذ
 اهلاحب اهتكرت نإو 4 تيضر اهنأ ينعي اذهف اهتلكأ Of « دعتبي

 تينف ولو اهبرقي ال هنإف يلاتلابو ةبغر لحم سيل هنأ فرعي هنإف
 ضرألا هجو ىلع ةروفصع اهريغ قبي ملو اهسنج تانب لك

 اهب نمؤت ةركف ليبس يف تولا OF فرعتس ىتم
 كنعلتو اهنعلت ةركف فنك يف شيعلا نم ٌريخ

tlنيقيدص نكن مل اننأ تفرع تم  

 ىفنم يردص يف لمحأ انأ

 ! نطو ةئيه ىلع ةركف كردص يف لمحت تنأو



  dfام  OF Laagiرادعلا بنج يشملا  Jaةّحيضف هادع امو «

 نم اتفوفلو  cleatتاتصمقلاك تارفخلا انيفتوا  Bingاهي <
 نأ يتقسوُي  21, <<fاتتآ  bia 1Sرعتسلا انّرسخ ةحيضقلا يف !

  Liتلز  oba L Gsةصاّصّرلا 255 يف ةتلشف ّنأ دعب يبأ اي
of درا ام لك ينع ES Fst ةَصاَصَرلا ! كفعك نع 
a XS ILA OGS بنج ىعح :رْمُع (sae ىلع EU هّلوقأ 
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  SiTتدرأ اذإ ينب اي : ًادشرُم ينّتّبطاخ موي  pe Stنيب

 فرعت نأ دب الف نيليخب  Ofحلّصلا قيرط  geeنأ دب ال  5cيف

 مركلا ةصح نم ذحخق ميركو ليخب نيب تمكح اذإو « كييج
 ليخبلل + . 1

  igi, TIẾT cاذإو : لاقطألا ةجاذتسي  EARSاي نيهيرك نیب

x ج Sai 
 مسيت تنأو يل تلق ( AGLتاجاتحي ال ناعرك :رابكلا

 تك لا |
 هل تلاقف : . Fstتيسن يذلا لفّطلا 22212 كيلع  SFهّبحطصت

 دعب هب قتلت مل يذلا ٌنطولاو ! تربك َنيح كعم !  WBUنم
 ةأرما نع كربحخ اس سو « كيف عمّدلاو ربحا ةحئار تعينت َنيأ

 تدرأ  ofمويلا ةحيبص اهتدجوف « اهلتقت  SLIىلع ةقلعم

Bee مكو تدل 52 + مك يدي ىلع Gacy ! كضبن جايس 
 م  cكيف ٌحوُرلا تحسانت فيكو !

  dalyتربك  WEIL LANًادغ  bebeرّبكت . .

mm"... خس als fatal اب Map ys 

xấu نأ لاجعتسالا قحتسي 

 , EIانربخت تايركذلا  Ofبابلا فلخ = £

 راظتنالاب ةريدج . .!
 رس فرست نا سلا



Asia هنهذ ىف Ue تمكارت CI ليتارتب ًالهاج ناك SY, 

a Buoy 

 ÉS ناسنإ نم ىَق ىّقبت ام لك pla OF هافّشلا ناكمإب له
 ةءارق S2 ال Lợi نّظلا بلغأ ًةأرما 4 2 Olas GL ىلع

IS كورلا 

 ٠ !؟ gg ربع للستتو gt ىلع
 ّرمآتت OF راظتنالا ةرثك نم HELE يتلا مالحألا ناكمإب له

 امة SO ANH طك يلا ee ياا يأ ىلإ

of geeحضاو فاطق دعوم ديدحتب بلاطت  

 !؟ ًاضيأ ةوهق ناجنف ىلع ًةدمتعم
 مدو محل نم نطو نع

 ! انيف vá توَملل So BS ال ىَتوَم كانه

 ص فرست سا سلا

 AES ىلع GAS 5 تاراطقلا Of ريغ « ًايفاح Ko تاراطقلاك

 ! برهلا ةّسرامُم يف yet GAS Sly لوّصولا يف ةّداج
 ةكس ٌةرث راد ثدحتت ملف « ًادبأ اهديعاوم Liles ال تاراطقلا

 ̀ si ٍلمأ ةبيَخب تبيصأ ةّطحم D ديِدَحْلا

 ًاموي انه SIS دق : اهيف OS ةتفال دجتل ًارخأتم لص ةلدحو

 ier نم Son Ab ine الب jbl تحت !Hb ةطَحم
Of cứ?حبصُ  bps SG lìيف يف  Jiollنوُلِصَي  ! 

S914,ةرثك نم نيتئرّتهُم نيمدقب َةَّطَحَلا لالطأ يف  
Giai, SOEراظتتالا َناجنف  beنآلا برج « ةرطق رخآ  bi 

 aa hay « راطق كتدحو See نأ ةينمأب نشعو iai حبصُت
 . لحترا « تاّراطقلا بدأ كيدل



 نأ تاراهّتلل ُنكمُي ال G رخاز ALB Lạ ًانئاك نكت مل

 ىلع ةوهقلا نيجانف ٌروُدتو ةفاّضملا ٌمععلت ليللا يف « هيوحمت

goaaةحئار اوو  ngà nhàn SẺ Aميش ىلع  

 اوُناق نيذلا مه « ناک ام ءيش ىلع BILE ؛ ضفتنتو « ناك

 ale) تام ٌرايتخو بّرغت باش « مُهُبيذكت “. نانثا» كل

 هلمكأبي ةيرق خيرات لمحي دحاو لكف « Les نينثالا اوُعمج مهو

 ساقم ىلع خيراّتلا ٌموُرهملا :tại ةّرم لّوأل ‹ هجازم ىلع هّبتكي

anيكحي خيرات  naiىلإ طبهت ةطاّسب نم هيف ام لكب  

 يف. ةيدق ةّحفصك ْنمّرلا اهاوط ةو bi ىلإ م عفترتو « ةّرم ۽ قفا

 ,csi 3 1455 ءالؤه كلتو هذه نيبو › تاّرم دوصرم باتک

 هأرقت نأ كيلع كّبجعي مل مأ كّبجعأ مهتبيخ باتك يف ٌرطس

 . بايغلا عّلطم ىتح LI GI نم

 LE نأ مغر ءابرهكلاب تبعت تنك كرمع نم ةسداسلا يف

 يوب ال كنكلو اهّيرقت نأ نم ةرم فلآ كترذح

 .Ki . هلعفت نأ ًايدج ترّدكف وأ 5S الإ ءيش نع

Msgs su, ve"الو  Tản tot؟ كتكرت  

  Ctعنقملا ٌديحولا  OFكقاذم  olsتوملا ىلع ىتح ًائيس !

 ال تاملكلا ضعب . . . تلشف كنكلو ركذتت نأ تلواح

 نكلو « رخآ ًاضرم رظتنت نأ كيلع . . . ىمح ةلاحب الإ لعتشت

 ول : ىمعألا اهجوزل تلاق يتلا ةأرملاب ينتركذ ريبع ةصق

 هتیلوقت : ام ناک ول : اهل لاقف « › يلالدو ينسحو يلامج ترصبأ

 ! ىل نورصبملا AIS 3 ام احيحص



Usيذلا ساعتلا اذه  alotهذه عم موت ةقْفَص دَّقَحل 45 ال  
 ةداتسؤولا

poنمت  Batمايألا هذه  
 اذكه مو تاك (ER a وأ

 Licey ZEN ناك امهم ةظهاب 225291 G2 ءاَرقفلا OF ريع

 «لآبلا ةأده» نم ةَدوُدْعَم َّمهاَرَد ك
 ةدحاو ةرعش تناك . . كسأر يف ابيش حابصلا اذه تفشتكا

 ىتلا ىه تاملكلا of نظت تنك ! ةرعش بيّشلا لوأ نكلو

 كفورح نأ ناوألا تاوف دعب تفشتكا كّنكلو كقعض عقرت

 ةعساقلا يف تنأ اه . . دلو اي Lis تربك < تاغ

 ۔ ًاريثك تم . . ًاريثك تببحأ . . ًاریٹک تبتك . . نيرشعلاو

 ! ملقو ةقرو ىلإ ودنا فاطلا رغآ يف تنأ

  eleمل ام مايألا  Helsةسردم هايإ !

 نم امهضعب ىلإ برقأ دوسألاو ضيبألا نأ مايألا كتملع

 فاصنأ تببحأ امم رثكأ كءادعأ تببحأ اذهل« يدامرلا

 ! كئاقدصأ

 ًاناولآ اسيل امهنأ دوسألاو ضيب ألا نع لاقي نأ هركت تنك املاطل

Lelايندلا هذه يف دجوي الأ لءاستت تنكو ! نوللا مادعنا امه  

OXىتح  OU؟ ! 

 ! ةيهاركلا نم ًائيش هتايط نيب لمحي ىقيقحلا بحلا

 تنودبعتسي + مهنأل مهبحن 3 نيذلا هركن تا اقم 2 لوقت تنك و

 - ًاضقانتم ًامئاد تنكو Jot اندبعتسي نأ هركن نحنو انقامعأ

 تشعو ! ًاعم نآ يف كصالخو كبيلص اوناك سانلا ضعب
 امو ! ىرخأ نويع ىف ًارانو ًاجلث تيأرو ! ةأرما يدي نيب تمو



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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