
ومستنمأةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

ءايشألاتنرتنإطباوضرفوتاهنأامكومستتامدخيمدقملبقنماهذيفنتمتيلةززعملاوةيساسألانمألاطباوضنمىندألادحلاوةيمهألاىدممييقتلةيلآرفوتيتلاو،ومستنمأةسايسيههذه

ومستتامدخيمدقمعيمجىلعقبطنتيتلا،يئيبلاومستماظنيفةمدختسملاةيصخشلاتانايبللطباوضبةياهنلايفمتتختو،اهبلومعملاومستةمظنأل

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

نملكشيأباهنمءزجيأوأةقيثولاهذهمادختساوأخسنةداعإزوجيالةظوفحمقوقحلاعيمجرطقةموكح،تالاصتالاوتالصاوملاةرازولبقنمةظوفحمرشنلاوعبطلاقوقح

ةرازولانمحيرصيباتكنذإىلعلوصحلانودلاكشألا

ةغللاتابلطتم

فيرعتلانأةملكلاهذهينعتبجييلاتلاوحنلاىلعةقيثولاهذهيفيرايتخاو،دق،هبىصومريغ،هبىصوم،يغبنيال،يغبني،بجيال،بجيةيسيئرلاتاملكلارسفت

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأينعت،هبيصومةفصلاوأةملكلاهذهيغبنيةسايسلليرورضرظحوهفيرعتلانأةرابعلاهذهينعتبجيالةسايسلليرورضبلطموه

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأهبيصومريغةرابعوأةرابعلاهذهينعتيغبنيالفلتخمقايسرايتخالبقةيانعباهتعجارموةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،نيعمدنبلهاجتلةنيعم

،يرايتخاةفصلاوأةملكلاهذهدقفينصتلااذهعمهفصومتكولسيأذيفنتلبقةيانعبةلاحلاةساردوةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،ًاديفمىتحوأًالوبقمنيعملاكولسلانوكيامدنعةنيعم

اًقحيرايتخادنبلانأينعت

ةيرايعملاعجارملا
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ةيمالعإلاعجارملا
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تايوتحملا

ومستنمأةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

ةغللاتابلطتم

ةيرايعملاعجارملا

ةيمالعإلاعجارملا

تايوتحملا

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

ومستنمأةسايس

لاثتمالا

ةيمهألامييقت

ةيمهألالماوع

ةسايسلاقيبطتوةيمهألاباستحا

ةنسحملاوةيساسألاو،ىندألادحلاطباوض

ةمكوحلا

لامعألاةيرارمتسا

رييغتلاةرادإ

تانايبلاةيامح
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يداملانمألا

نمألالجس

ةينمألاتاديدهتلاوثداوحلاةرادإ

ةلءاسملاوةيفافشلاو،ديروتلاةلسلسةرادإ

لوصألامييقتوةيتحتلاةينبلا

جماربلانمأ

اهلقنةيناكمإوتاقيبطتلاةهجاونمأ

لوصولاوةيوهلاةرادإ

ريفشتلا

ءايشألاتنرتنإطباوض

ىندألادحلاطباوض

ةيساسألاطباوضلا

ةنسحملاطباوضلا

ةيصخشلاتانايبلاطباوض

ةيصخشلاتانايبلاةمكوح

ةيفافشلا

ةيصخشلاتانايبلاةرادإ

دارفألانمتابلط

ةيصخشلاتانايبلاتاكاهتناوثداوحةرادإوةباجتسالا

ثلاثلافرطلاةجلاعم

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

رطقةلوديفنيناوقيأعمضراعتتاهنأىلعاهريسفتبجيالو،ةرورضلادنعيقايسحوضوريفوتلةماعلاومستتاسايسيفةمدختسملافيراعتلاةباتكتمت

تاليلحتلاتانايب

ومستةمظنأيفثحبلاوأورارقلاذاختامعدلةمدختسملاتانايبلاعمجىلإريشت

عاطقلاتاصنم

ةيزكرملاومستةصنم

تانايباهنوكنعفقوتتلماكلكشباهتيوهءافخإمتيتلاةيصخشلاتانايبلاكرتشملاةيوهديدحتيئاهنلكشبعنمتةقيرطبةيصخشلاتانايبلارييغتاهيفمتييتلاةيلمعلاةيوهلاءافخإ

ةيصخش

مدقتملارمتسملاديدهتلا

نودبرتويبمكلاةكبشىلإلوصولانمنكمتتيتلاوو،ةلودلاةياعرتحتةعومجموأةيموقةلودنوكيامةداعو،رتويبمكلاةكبشليفخديدهتلماعوهمدقتملارمتسملاديدهتلا

ةليوطةرتفلةفشتكمريغىقبتوحيرصتىلعلوصحلا

ةقفاوملا

مهبةصاخلاةيصخشلاتانايبلاةجلاعميفمكحتلاىلعنيرداقدارفألانييعيبطلاصاخشألانوكينأبجيهتانايبةجلاعملجأنمكرتشملانمةيرحبمدقمو،دكؤمقافتايهةقفاوملا

ةددحمةددحمةجلاعمةيلمعىلع،يباتكلكشبةحارصهديكأتمتييذلا،مهتقفاومىلعلديامم،ةحيرصةقفاومنومدقيةرورضلادنعوومستليئيبلاماظنلالخاد

ةيناربيسلاةنورملا

ةيبلسلاةيناربيسلاثادحألانممغرلاىلعتانايبلالوصأةيامحو،رارمتسابةفدهتسملاةجيتنلاميدقتىلعةردقلاىلإريشت

ءايشألاتنرتنإ

ةصنموأوعاطقلاتاصنمىلإةكبشلاربعتانايبلالقنىلعةردقلابديرفلكشبهفيرعتمتيو،ةيمقرلاوةيكيناكيملاتالآلاو،ةطبارتملاةبسوحلاةزهجأنمماظنوهءايشألاتنرتنإ

ةيزكرملاومست

ءايشألاتنرتنإةياهنةطقن

ةيكذلاومستةمدخنمءزجكةمهموأةفيظويدؤييدامةبسوحزاهجيهءايشألاتنرتنإةياهنةطقن
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ةركاذلايفنوظوفحمنويرسنوقثوم

ةظوفحملارارسألانوكتنأبجياهظفحيومدختسملااهراتخيةيرسةميقوه،يصخشلافيرعتلامقر،ًايمقرناكاذإ،وأرورمةملكبةداعهيلإراشييذلا،ةركاذلايفظوفحملايرسلاقثوملا

ةحيحصلاةيرسلاةميقلافشتكيوأنمخينأمجاهمللةبسنلاببعصلانمنوكيثيحبةيرسلاوديقعتلانمةيلاعةجردتاذ

لماوعلاددعتمريفشتلازاهج

ٍناثقيثوتلماعلالخنمهليعفتبلطتيوةيمحملاريفشتلاحيتافمنمرثكأوأحاتفممادختسابريفشتتايلمعبموقيزاهجوهلماوعلاددعتمريفشتلازاهج

لماوعلاةددعتمةدحاوةرملرورمةملك

،اذهلمشييفاضإقيثوتلماعلالخنمطيشنتلادعبقيثوتلايفمادختساللةدحاوةرملرورمتاملكءاشنإىلعلماوعلاددعتمةدحاوةرملرورملاةملكتاذزاهجلالمعي

ةلاوجلافتاوهلالثمةزهجأىلعةتبثمتايجمربىلإةدنتسملاةدحاوةرملرورملاةملكتادلوموةزهجألا

ةيصخشلاتانايبلا

صخشلاىرخألاتانايبلانمةعومجملالخنموأاهسفنةيصخشلاتانايبلالالخنمامإلوقعملكشباهديدحتنكميوأةقيقدةروصباهديدحتنكمييتلادرفلايعيبطلاصخشلاتانايب

ىلإوأتنرتنإلاربعفرعموأعقوملاتانايبوأ،فيرعتلامقروأ،مسالالثمفرعمىلإعوجرلادنعةصاخ،رشابمريغوأرشابملكشب،هديدحتنكمييذلاصخشلاوهديدحتلللباقلايعيبطلا

يعيبطلاصخشلاكلذلةيعامتجالاوأةيفاقثلاوأ،ةيداصتقالاوأ،ةيلقعلاوأ،ةينيجلا،ةيجولويسفلاوأ،ةيئايزيفلاةيوهللقيقدلكشبددحمرثكأوأدحاولماع

ميدقتلاىلعموجهلانعفشكلا

لعفلادودروأةيحيرشتلاصئاصخلاليلحتوسايقلمشيو،يحلانمازتلانعفشكلامساب،ميدقتلاىلعموجهلاديدحتقرطنمةيعرفلاةعومجملاىلإراشيميدقتلاىلعموجهلليلآلاديدحتلا

طاقتلالاةطقندنعدوجوميحنئاكنماهطاقتلامتييتلاةيويحلاسيياقملاةنيعذخأمتيناكاذإامديدحتلجأنم،ةيعوطلاوأةيدارإاللا

ميمصتلابسحةيصوصخلا

ةرودلاوطوميمصتلاةلحرمنمتامولعملاةمظنأولامعألاتاسرامموةجلاعملاةطشنأيفيأدبملكشبةيصوصخلاةيامحكلذيفامبةيصخشلاتانايبلاةيامحنملماكتمجمانرباذه

اهتايح

ةيصوصخلاراعشإ

نايبوأ،ةيصوصخنايبهنأىلعةيصوصخلاراعشإىلإاًنايحأراُشيةيصخشلاتانايبلانعحاصفإلاوظافتحالاو،مادختساو،عمجلةمظنملالبقنمةعيتملاتاءارجالنأشبهرادصإمتينايب

نايحألاضعبيفةيصوصخةسايسوألداعةجلاعم

ةجلاعملا

نعحاصفإلاوأ؛مادختسالاوأ؛ةراشتسالاوأ؛عاجرتسالاوأ؛رييغتلاوأفيكتلاوأ؛نيزختلاوأ؛ميظنتلاوأ؛ليجستلاوأ؛عيمجتلالثم،تانايبلاىلعاهؤارجإمتيتايلمعةعومجموأةيلمعيأ

ةيئاقلتلالئاسولاىلعرصتقتالوتانايبلافالتإوأوحموأ،رظحوأ،تانايبلاجمدوأقيفوتوأ؛تانايبلاةحاتإوأرشنوأ،لاسرإقيرط

جاتنإلا

تائيبلانمضيقنلاىلعوهوثراوكلادعبتانايبللةيحلاةداعتسالاوجاتنإلالبقامتائيبلمشياذهونيكرتشملاىلإةيحةمدخمدقتيتلاومستماظنتانايبوأوماظنوأو،ةئيبىلإريشي

ةيحلاتامدخللاهمادختسامتياليتلاريوطتلاوأرابتخالالثمةيجاتنإلاريغ

تايجمربلانمأريوطتةايحةرود

ريوطتلاةفلكتليلقتعمنمألللاثتمالاتابلطتمةجلاعمو،يلوألاموهفملانم،اًنامأرثكأجماربءاشنإىلعنيروطملادعاستتايجمربريوطتةيلمعيهنمألاريوطتةايحةرود

ةساسحلاةيصخشلاتانايبلا

يليامبقلعتتةصاخةعيبطتاذتانايبنمضتتةيصخشتانايبيأ

لافطألا

ةيجوزلاتاقالعلا

ةيسفنلاوأةيدسجلاوأ،ةيحصلاةلاحلا

ةينيدلاتادقتعملا

يقرعلاوأيرصنعلالصألا

يمارجإلاخيراتلا

تامدخلاتانايب

ةطشنأو،ةمدخلامادختساليخيراتلالجسلاو،تاقيبطتلاتانايبةلثمألالمشتنيكرتشملاوأةيكذلاةزهجألابةقلعتملاومستةمظنأيفاهنيزختواهئاشنإو،اهعمجمتييتلاتانايبلاىلإريشت

كلذىلإامو،عقوملاوةكرحلاتانايبو،تالماعملاتالجسو،طابترالافيرعتتافلمو،ثحبلا

تباثلاليلحتلا

،ةرفيشلالكيهلاًمهفةيلمعلارفوتجمانربلاذيفنتنودزمرلاصحفلالخنممتيرتويبمكلاجمانربءاطخأحيحصتلةقيرط،ةتباثلاةرفيشلاليلحتاًضيأهيلعقلُطييذلا،تباثلاليلحتلاربتعي
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ًايملاعةدمتعملاريياعملابةرفيشلامازتلانامضيفدعاستنأنكميو

كرتشملا

نيكلهتسمةرابعبمهيلإراشيدقنايحألاضعبيفومستليئيبلاماظنلالبقنممهقيثوتمتيثيحكارتشالاةيلمعلالخنمةيكذلاومستتامدخنومدختسيدارفأوأتامظنم

ومستليئيبلاماظنلا

ومستليميهافملاططخملايفىلإعوجرلاومستعمةقفاوتمةيراجتةمالعلمحتوأةيزكرملاومستةصنمهذهبةلصتمامإةيكذلاومستتامدخيأوةيكذلارطقومستةصنمهذه

ومستتامدخمدقم

لثتمملاونمآلاهليغشتنعةلماكلاةيلوؤسملالمحتييذلاو،ومستماظنمدقموكلاموه

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلا

اهقيبطتوةسايسلاهذهعملاثتمالاوةبقارمو،ثيدحتو،ةرادإو،جيورتو،ةغايصنعةلوؤسميهوومستليئيبلاماظنلامظنتورطقةلوديفةدجاوتمةهجيه

ةيكذلاومستتامدخ

،يعامجلكشبومستليئيبلاماظنلايفلمعتيتلاوةوجرملاةجيتنلانيكمتوأةددحمةلكشملحل،ةددعتمتايجولونكتوأةدحاوايجولونكتنمديفتست،ةينطوتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

رطقةلودبةلصلاتاذتامدخلاقيسنتوليصفتىلعزكرت

ومستماظن

ومستليميهافملاططخملانمةيلاتلارصانعلانميأىلإريشيوةمدخلامدقمىلإكولممماظنوه

ةيكذلاومستتامدخنميأ

وتاصنملانيبتاكبشيأ

عاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاتانايبلاتاليلحتتاصنم

ةزهجألاوتاصنملانيبتاكبشيأ

ةيكذةزهجأيأ

ومستمكحتزكرم

ومستليئيبلاماظنلانمأةرادإ

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإ

ومستةقثزكرم

رطقيفماعلاحاتفمللةيتحتلاةينبلاءايشأتنرتنإىلعقيدصتلاةطلسيهومستليئيبلاماظنلانأشبةيمسرلاةهجلا

ةقثلاةاسرم

هنمةلماكلاةقثلاةلسلسقاقتشامتييتلاةقثلاةاسرميهةقثلاةداهشنوكت،سكإةينبيفومستةقثزكرمةطساوباهرادصإمتيسقتشتالوةقثلاهيفضرتفييذلايمسرلانايكلا

ةقوثوملاةبسوحلاةدعاق

نارقأعمةلدابتملاةقداصملايدؤتوءايشألاتنرتنإلةياهنلاةطقنلالماكتنمضتيتلاتالوكوتوربلاوجماربلاو،ةزهجألانمةنوكمةعومجمنعةرابعةقوثوملاةبسوحلاةدعاق

تاقيبطتلانمأوتالاصتالاريدتو،ةكبشلا

ةيضارتفالاتانوكملا

ةيضارتفالاةرادإلاةمظنأومداخنودبفئاظولاوةيضارتفالاةكبشلافئاظوةزهجأوتايواحلاو،ةيضارتفالاةزهجألالثمتانوكميه

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

عونتلازيزعتوةشيعملاىوتسمنيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستىلإةيكذلارطقةمادتسملاةيمنتلاقيقحتىلعرداقمدقتمعمتجمىلإرطقليوحتىلإةينطولارطقةيؤرفدهت

يداصتقالاعيونتلاعفديفةدعاسملاوةايحلاةيعوننيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستبقلعتيوهوةينطولارطقةيؤرفادهأققحيامبيداصتقالا

عمجىلعةردقلاىلعلماشلادهجلااذهتايساسأدمتعتةيولوألاتاذتاعاطقلاريعنينطاومللةيكذتامدخميدقتلتايجولونكتللةركتبملاتاقيبطتلانمةدافتسالاىلإةيكذلارطقجمانربفدهي

تامدخءانبلةفلتخمةلعافتاهجلبقنمهليلحتوكلذةجلاعممتيمثةددحملاحئاوللاودعاوقلانمةعومجمنمضلامعألاةدايروراكتبالازيفحتلاهحتفواهتكراشمو،ةمخضلاتانايبلاةرادإو
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ىلعيسيئرلكشبزيكرتلاعمةيكذلارطقجمانربريوطتعفدوةلعافلاتاهجلافلتخمربعدوهجلاقيسنتلينطولاىوتسملاىلعومستةمكوحميمصتمت،وحنلااذهىلعةركتبمتاقيبطتو

ةيقفاوتلانامضوةنورملاءانبوةءافكلانامض

راكتبالاوايجولونكتلانمةدافتسالاو،ةموكحلاوأتاكرشلاوأ،صاخشألاةفدهتسملاومستتايصخشهجاوتيتلاةروطتملاتايدحتلاىلعبلغتللةممصمتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

ةمالسلاتاجايتحاةيبلتو،هيفرتلاوأةحارلاريفوتىلعزكرتنأنكميامكةيئيبلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيرشبلاةيمنتلاىلعزكرتوةيولوألاتاذتاعاطقلالمشتةيكذلاومستتامدخ

ةماعلاتامولعملانماهيلعءانبلامتييتلاتامولعملاعونحوارتينأنكمي،يلاتلابيموقلانمألاو

ةسايسلاهذهقايسيفومستليئيبلاماظنلاهاندأططخملاحضوياهعمتالعافتلاوومستليئيبلاماظنلاةسايسلايطغت

ةسايسلاهذهقاطننمضطقفةيلاتلارصانعلاعقت

ماعلايئيبلاماظنلا

يئاهنلامدختسملليئيبلاماظنلا

تامدخلليئيبلاماظنلاوةيكذلاومستتامدخ

ةصاخلاوةماعلاتاكبشلاو،تاسسؤملاتاكبشربع،ةيسيئرلاةصنملانمةكبشلاتالاصتا

عاطقلاتاصنمعاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاومستةصنمومستتانايبتاليلحتلةيزكرملاةصنملا

ةيكلسالوأةتباثتاكبشربعامإ،ةكبشلاربعءايشألاتنرتنإ

ءايشألاتنرتنإةزهجأليئيبلاماظنلا

ومستمكحتزكرم

هالعأوةيزكرملاومستةصنمعملصتتيتلاةينطولاةصنملاتامدخلليئيبلاماظنلا

ومستنمأةرادإليئيبلاماظنلا

ومستتايلمعليئيبلاماظنلا

ومستنمأةسايس

ماظنلانأنمضتاهنأامكيئيبلاماظنلاتايلمعةيامحويئيبلاماظنلانمجرختوألظتوأ،لخدتيتلاتامولعملارفاوتو،ةيرسلاومستنمأةسايسةيامحلو،ومستليئيبلاماظنلانيمأتليه

ةينورتكلإلاثداوحللةباجتسالاوينورتكلإلاءاكذلاعمجلتايلآهيدلومستليئيبلا
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ةنيعمقيبطتةيلباقاهليتلاو،ةيصخشلاتانايبلاوءايشألاتنرتنإيطغتةددحمطباوضو،ماعلكشبقيبطتللةلباقلا،ةنسحملاوةيساسألاطباوضلاو،ىندألادحلاطباوضةسايسلاهذهرفوت

اهتيمهأعمبسانتينامألانمىوتسمققحتهيفةلماعلاتانايكلاعيمجنأو،ةقثلابريدجو،نمآ،ومستليئيبلاماظنلانأنمدكأتلاوهةسايسلاهذهنمفدهلا

ومستليكذلاينطولامظنملالبقنمومستنمأةسايسميظنتمتي

لاثتمالا

ومستتامدخيمدقمعيمجىلعبجي

ومستليكذلاينطولامظنملاتاهيجوتلاًقفومظتنملكشبوومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،كرتشملاىلإةيكذلاومستتامدخميدقتوأومستماظنليغشتدنعةسايسلاهذهللاثتمالا

ومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،ثلاثفرطلبقنمهليغشتوأهتنايصمتييذلاءاوسومستماظنبناوجعيمجىلعةسايسلاهذهقيبطتنمدكأتلا

ةيكذلاومستتامدختابلطتميطغتسيتلاو،عاطقلامظنموأومستليكذلاينطولامظنملانعةرداصلاددحملاعاطقللةيكذلاومستتامدخةسايسعمةنرتقمةسايسلاهذهنأنمدكأتلا

ةددحملا

ومستليكذلاينطولامظنملاتاهيجوتبسحوأ،ةرورضلادنع،لاثتمالانمققحتلابلقتسمققدملحامسلا

اهبصاخلاومستماظنلبولطملالاثتمالاىوتسمديدحتلةيمهألامييقتمادختسابيلوأمييقتءارجإ

ةيمهألامييقت

مسقلااذهيفةددحملاةيجهنملامادختسابومستليئيبلاماظنلالخادهتيمهأمييقتةمدخلامدقمىلعبجي،ةسايسلاهذهبلاثتمالانمومستليئيبلاماظنلالخادومستةمظنأنميأنكمتتنألبق

ومستماظنىلعقيبطتللةلباقلانمألاطباوضةعومجمديدحتيفدعاستسو،هبةصاخلاةيناربيسلاةنورملاىلعموجهلاببسبومستليئيبلاماظنلاىلعرثآلاديدحتيفةيمهألاهذهدعاستس

ينعملا

ةيمهألالماوع

ةيلاتلالماوعلامييقتبجي،ةيكذلاومستتامدخةيمهأىدمديدحتل

ومستليئيبلاماظنلايمدختسميلامجإنمةيوئمةبسنك،ومستماظننممهلةمدخلاميدقتمتينيذلاصاخشألاددعةمدخلامهلمدقملادارفألا

يمويساسأىلعةمدخلامادختسارتاوتةورذلالخنمهسايقمتيةيكذلاومستتامدخةيمهأىدممهفلضيوفتاذهةمدخلارتاوت

ةيرطقلاتالايرلانييالمبةيكذلاومستتامدخنمةعقوتملاةجتانلاةيونسلاتاداريإلاداصتقالا

ومستماظنلبقنماهلتامدخلاميدقتمتييتلارطقةلوديفتاعاطقلاددعقاطنلا

ةيصخشلاتامولعملاةيامحنوناقيفددحموهامكةساسحلاةيصخشلاتانايبلاوأةيصخشلاتانايبلااذهيطغيةيصخشلاتانايبلاجلاعيومستماظنناكاذإامةيصخشلاتانايبلا

ةيصوصخلاو

ةيساسألاهتفيظوببسبومستماظنىلعفورعموأحضاوديدهتكانهنوكيامدنعديدهتلا

ضفخنمطسوتميلاعنزولاريثأتلالماع

دارفألا

تاقوألاعيمجيفةمدخلارتاوت

داصتقالا

عيمجلاقاطنلا

المعنمعنةيصخشلاتانايبلا

قبطنيالقبطنيالمعنديدهتلا

ةسايسلاقيبطتوةيمهألاباستحا

يليامقيبطتوومستماظنفينصتديدحتمتي،ةيمهألالمعةقرومادختساب

ةينمألاطباوضلاعيمجنمىندألادحلاقيبطتبجي،عومجملجسيومستماظنيألةبسنلاب

ةيساسألاةينمألاطباوضلاعيمجنمىندألادحلاقيبطتبجي،نيبامعومجملجسيومستماظنيألةبسنلاب

ةنسحملاوةيساسألاةينمألاطباوضلاعيمجنمىندألادحلاقيبطتبجي،عومجملجسيومستماظنيألةبسنلاب

؛ةيفاضإءايشألاتنرتنإطباوضقيبطتبجي،ءايشألاتنرتنإةزهجأيأعمومستماظنيألةبسنلاب

؛ةيفاضإةيصخشتانايبطباوضقيبطتبجي،ومستماظنجلاعتةيصخشتانايبيألةبسنلاب

فرحلابةنسحملاطباوضلاىلإراُشيفرحلابةيساسألاطباوضلاىلإراشُيفرحلابىندألادحلاطباوضىلإراُشي
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هذهيفةنمضتملاطباوضلاعيمجهيلعقبطتأةيصخشتانايبجلاعيوءايشألاتنرتنإةزهجألمشيو،ةيمهأةميقهلكبصاخلاومستماظنناكاذإ،لاثمكةيفاضإيهطباوضلاهذه

ةسايسلا

ةنسحملاوةيساسألاو،ىندألادحلاطباوض

اهبلومعملاطباوضلاذيفنتنامضنعلوؤسمومستتامدخمدقم

ةمكوحلا

ومستتامدخمدقمىلعبجي

ومستماظننأشبةروشنموةدمتعمو،ةددحمتامولعمنمأةسايسهيدلنوكينأ

ريبكرييغتيأثودحةلاحيفوألقألاىلعاًيونستامولعملانمأةسايسةعجارم

ومستماظنيفريبكرييغتيأثودحةلاحيفوأًايونس،لقتسمثلاثفرطلبقنم،قارتخالارابتخاوتارغثلاصحفءارجإ

ةلومحملارتويبمكلاةزهجأو،ةرداصلالمعلاتاطحميأةسسؤملااهريدتوأاهكلتمتيتلاةيفرطلانيمدختسملاةزهجأىلعةراضلاجماربلاليغشتعنملةبسانملاتاءارجإلاذاختا

ةمظنألاتانوكموتامولعملاايجولونكتلةيتحتلاةينبلاةكبشولاوجلاةزهجأو

ةلوبقملارطاخملاولمعلاتابلطتمو،اهيلإلوصولابولطملاتانايبلاةيساسحعمبسانتيامبمهتيفلخنمققحتللةثلاثلافارطألاونيلواقملاو،نيفظوملاعيمجعوضخنمدكأتلا

ةساسحلانمألاماهمتايلمعوتايلوؤسملبسانملصفذيفنتوعضو

تامولعملانامضلةينطولاريياعمللمهلاثتمانمدكأتلا

لامعألاةيرارمتسا

ومستماظنىلعللخيأريثأتديدحتلةقثوموةددحمةقيرطكانهنوكتنأبجي

،رابتخالاتايولوأةجلاعميفلامعألاةيرارمتساططخعيمجقاستانامضلهدامتعاوهقيثوتو،ةطخلاريوطتولامعألاةيرارمتساطيطختلتباثودحوملمعراطإعضوبجي

ةطقنفادهأودادرتسالاتقوفادهأىلعًءانبةماهلالامعألاتايلمعللامعألاةيرارمتساةطخذيفنتوعضومتينأبجيتامولعملانمأتابلطتمو،ةنايصلاو

ةعباتلاتانايبلاوةمظنألاكلذيفامب،ةيلمعلكلدادرتسالا

ثداوحلةباجتسالاططخنمضتتنأيغبنيةريبكةيئيبوأةيميظنتتارييغتىلعًءانبوأًايونسرابتخاللةينمألاثداوحلاولامعألاةيرارمتسالةباجتسالاططخعضختنأبجي

ديروتلاةلسلسلخادةماهلالامعألاتايلمعىلعرثؤتيتلاىرخألالمعلاتاقالعونيرثأتملاءالمعلا

،تنرتنإلابلاصتالاوةيكلساللاوةيكلسلاتالاصتالاو،ةبوطرلاوةرارحلاةجرديفمكحتلاوةقاطلاو،هايملالثمةيئيبلافورظلاوتانايبلازكرمقفارمتامدخنيمأتبجي

تالاحوأايئاقلتلاطعألازواجتلةممصم،رارضألاوأهبحرصملاريغلخدتلانمةيامحلانامضلاهلططخمتارتفىلعاهتيلاعفرارمتسانمدكأتللاهرابتخاواهتنايصو،اهتبقارمو

اهلططخملاريغوأططخملاتابارطضالاةلاحيفىرخألاراركتلا

،قئارحلاكلذيفامب،ةدمعتملاتامجهلاىلإةفاضإلاب،ةيعيبطلاثراوكلاوبابسألانعةمجانلارارضألادضةيداملاةيامحلا،ءاضتقالابسحورطاخملامييقتىلإًادانتسا

،ةيوونلاثداوحلاو،راجفنالاو،يمانوستلاو،لزالزلاوحايرلاو،ةيسمشلاةقاطلااهببستيتلاةيضرألاةيسيطانغملافصاوعلاو،يوجلافالغلايفيئابرهكلاغيرفتلاو،تاناضيفلاو

اهعقوتبجيناسنإلاعنصنمثراوكةيأوأةيعيبطلاثراوكلانمىرخألالاكشألاوينوتكتلاطاشنلاو،ينيطلاقالزنالاوةيندملاتابارطضالاو،ةيجولويبلارطاخملاو،يناكربلاطاشنلاو

اهلةداضملاةيزارتحالاريبادتلاقيبطتواهميمصتو

رييغتلاةرادإ

ذيفنتلالبق،ينمألاريثأتلالجأنماهمييقتواهرابتخاو،اهليوختو،يليغشتلاومستماظنيفتارييغتلاعيمجلطيطختلابجي

رادصإلاريياعمورابتخالاو،ةعوضوملاتايساسألاعمتامولعملاايجولونكتلةيتحتلاةينبلاةبتكمةمدخةرادإلثمةددحملاةدوجلارييغترابتخاوةبقارمةيلمعذيفنتبجي

تامدخلاوةمظنألاةمالسوةيرسو،ماظنلارفاوتىلعزكرتيتلا

ىلعتارييغتلاقيبطتبةطبترملارطاخملاةرادإلتاءارجإلاوتاسايسلاعضوبجي

تاقيبطتلاةجمربةهجاوماظنعمماظنةهجاوتانيوكتوتاميمصتوةيضارتفالاوةيداملاتاريثأتللومستماظنوألامعأللةماهلاتاقيبطتلا

ةمظنألاتانوكموةيتحتلاةينبلاةكبش

ىوتسمةيقافتا،لثمةيقافتاللاًقفونيمهملاءالمعلانمضيوفتبلطوأولجسملارييغتلابلطعمرشابملكشبقفاوتتتارييغتلاعيمجنأديكأتلةينفلاتاءارجإلاذيفنتبجي

رشنلالبقةمدخلا

تانايبلاةيامح

حوضوبومستماظننأشبدادرتسالاوةفشرألاو،يطايتحالاخسنلاتايلمعديدحتبجي

وأ،هبحرصملاريغءاشفإلاوأ،لايتحالاةطشنأنماهتيامحوبسانملكشبةماعلاتاكبشلازاتجتيتلاةينورتكلإلاةراجتلابةقلعتملاتانايبلافينصتبجي

رمألااذهلوحليصافتلانمًاديزمومستيفتالماعملاوةينورتكلإلاةراجتلاةسايسرفوتتانايبلانعلزانتلاودقعلاكاهتناعنمتيتلاةقيرطلابليدعتلا
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تانوكموةيتحتلاةينبلاةكبشو،اًيفارغجةعزوملاةيضارتفالاوةيداملاومستماظنتاقيبطتلخادتقؤموأمئادلكشبةرقتسملاتانايبلاتاقفدتلنوزخمىلعظافحلابجي

ىرخأفارطأعمةكرتشملاوأوةمظنألا

ةيجاتنإريغتائيبيفةيصخشلاتانايبللمادختسايأرظحيةيجاتنإريغتائيبيفاهمادختساوأجاتنإلاتانايبراركتبجيال

اهتداعتسانملعجتلتامولعملافالتإوأحسماذهنمضتينأبجيةمدخلانماهجارخإدنعاهفالتإوأاهتيفصتوأ،ومستـبقلعتتتانايبيأىلعيوتحتيتلاطئاسولاريفشتبجي

ةساسحلاتانايبلارصانعةيقنتلتامولعملانامضلينطولارايعملاعمقفاوتيًاليحتسماًرمأ

اهنيمأتواهتجلاعمو،تانايبلاىلعيوتحتيتلاتانئاكلاوتانايبلاىلعتامالعلاعضولتاءارجإوتاسايسعضوبجي

ةيلاتلاتانايبلاعاونألةبسانملاةيامحلانامضلتانايبلافينصتءارجإيغبني

ةيصخشلاتانايبلا

ةمدخلاتانايب

تاليلحتلاتانايب

يداملانمألا

لامعأللةماهلالوصألانملماكنوزخمىلعظافحلابجيةيليغشتلاةيرارمتسالاتابلطتموةمدخلاىوتسمتاعقوتو،لامعألاةيمهأىدمثيحنمةيداملالوصألافينصتبجي

ةيكلملانييعتو،ماظتناباهثيدحتوتقولارورمعماهمادختساوةيفارغجلاعقاوملاوأوعقاوملاعيمجيفةدوجوملا

تايرودلاولابقتسالابتاكمو،يداملاقيثوتلاتايلآو،ةينورتكلإلاةبقارملاو،تاباوبلاو،سارحلاو،زجاوحلاو،ناردجلاو،راوسألالثميداملانمأللةيجراخلادودحلاقيبطتبجي

تامولعملاةمظنأوةساسحلاتانايبلاةيامحل،رطاخملامييقتىلعًءانب،ةينمألا

تايلآلالخنماهتبقارموقطانملانيمأتلجأنمجورخلاولوخدلادييقتبجيمعدلايفظومونيمدختسملاةطساوباهفئاظووتامولعملالوصأىلإيداملالوصولادييقتبجي

لوخدلابطقفمهلحرصملادارفأللحامسلانامضليداملالوخدلايفمكحتلا

قفارمنعاهلزع،نكمأامثيحو،اهيفمكحتلاو،ينابملاىلإمهلحرصملاريغدارفألااهيفلخديدقيتلاىرخألاطاقنلاوةمدخلاقطانملثمجورخلاولوخدلاطاقنةبقارمبجي

هبحرصملاريغاهعايضوتانايبلاقارتخاو،فلتعنملتانايبلاةجلاعمونيزخت

نمألالجس

وأواهنيزختو،اهنامأو،اهتجلاعمو،اهلقنوومستتامولعمىلإلوصولابةطبترملاتاقيبطتلاوتانايبلاةجلاعمتادعمو،ومستماظنلةيتحتلاةينبلاىلعليجستلانيكمتبجي

اهتلوانم

تالجسلانمضتتنأبجي

ثدحلاتقووخيرات

قيثوتلاطاشن

لمعلاتاعاسجراخةطشنألاوةصاخلاةطشنألاو،ماظنلاةداعتساو،ةنايصلاو،ميقعتلالمشيزيممطاشن

ينمألاريثأتلارييغتةطشنأ

هفاقيإوماظنلاليغشتأدب

ماظنلاوأتانوكملالاطعأ

ةينمألاةزهجألاةطشنأوفيضملليكيمانيدلانيوكتلالوكوتورب،قاطنلاةيمستةمدخ

ةساسحلاةيصخشلاتانايبلاىلإلوصويأ

عاطقلابةصاخلاحئاوللاونيناوقلاوةيمهألاتامييقتاهددحتىوصقةرتفواًموينعلقتالةدملتالجسلابظافتحالابجي

ةجلاعملاةدحومادختساو،جورخلادنعةصاخوحيحصريغهاجتايفةكبشلارورمةكرحةدايزو،ةكبشلارورمةكرحةدايزلثميئادعلاكولسلاىلإريشتيتلاةذاشلاتالاحلا

اهيفقيقحتلاواهليجستواهنعفشكلابجيكلذىلإامو،نيعمفيضمىلعماظنلاتقويفةيعيبطلاريغتاريغتلاو،يعيبطريغلكشبةيزكرملا

ةينمألاتاديدهتلاوثداوحلاةرادإ

ومستةمدخيمدقمىلعبجي

لماكلاببسانملاتقولايفثداوحلاةرادإنامضونمألابةقلعتملاثادحألازرفلتايلمعلاوةردقلاكالتما

ماظنلةيناربيسلاةنورملاىلعرثؤيينمأثداحيأنعغالبإلابجيبسانملاتقولايفتامولعملانمأثادحأعيمجنعغالبإلا،معادثلاثفرطيأو،مهنكميهنأنمدكأتلا

ةصتخملاتاطلسلاوومستليكذلاينطولامظنملاىلإومست

لالخنمرطقيفةينورتكلإلامئارجلانوناقبمهمازتلانمدكأتلا

تابثإلاضارغألدحاوماعةدملكرتشملاتامولعمبظافتحالا

ةصتخملاةهجلانمبلطىلعًءانبديدجتللةلباقاًمويةدمللجاعوتقؤملكشبىوتحملاتامولعمورورملاتانايبونيوكتلاتانايببظافتحالا

ةيئاضقلاتاطلسلااهبترمأاذإرورملاتانايبوةينورتكلإلاتامولعملاوأتانايبلاليجستوعمجيفاهتدعاسموةصتخملاتاهجلاعمنواعتلا

سسجتلاتامجهوأتانايبلاقارتخاوأ،ماحتقالاتايلمعكلذيفامب،راضطاشنيأفاشتكادنعاًروفاهمعدوةصتخملاةطلسلاغالبإ
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ةلدألاعمجلةدهعلاةلسلسكلذيفامب،ةلدألاعمجوثداوحلايفقيقحتللةبسانملاتاءارجإلادوجونمدكأتلا

مهنإف،ومستليميهافملاططخملاعجاروأومستةمظنأنوريدياوناكاذإ،مهنأنمدكأتلا

ةيعافدلاتاءارجإلامعدليلعفلاتقولايفةددعتمرداصمنماهليلحتواهطبروتاديدهتلاتانايبعيمجتل،تاديدهتلانعةيوقةيتارابختساتامولعمنوكلتمي

مداوخوبيولاعقومىوتحمليلحتوتنرتنإلالوكوتوربنعيسكعلاثحبلاولوؤسملاوهنمتامولعمجمدلالخنماهقايسيفديدهتلاتانايبعضونمنودكأتي

ءامسألا

اهيلعًءانبفرصتلاوديدهتلاءاكذةبقارملةحضاودراوموتايلمعمهيدلنوكي

مدقتملارمتسملاديدهتلافشكتاردقنوكلتمي

ةلءاسملاوةيفافشلاو،ديروتلاةلسلسةرادإ

لدابتملكشباهيلعقفتملاطورشلاوأوماكحألالقألاىلعةمعادةيجراخةهجيأوومستةمدخيمدقمنيبةمدخلاىوتسمتايقافتالثمديروتلاةلسلستايقافتانمضتتنأبجي

ةيلاتلا

ةيميظنتلاوةيعيرشتلاو،ةينوناقلالاثتمالاتامازتلاونامضلاو،رطاخملاةرادإو،ةمكوحلاكلذيفامب،تامولعملانمأتابلطتم

ةسايسلاهذهكلذيفامبةيقافتالاطورشلاوأوماكحأللاثتمالانملقتسملاققحتلاومييقتلا

ةينمأثداوحيأنعغالبإلا

مهقيقدتمتينأيغبنيوةسايسلاهذهللاثتمالاةثلاثلافارطألانمتامدخلاومدقمرهُظينأبجي

رطقةلودىلعيسايسيجيتارتسارطخيأنولكشيالمهنأنمدكأتللةثلاثلافارطألانمتامدخلاومدقمنمققحتلابجي

لوصألامييقتوةيتحتلاةينبلا

اهبةصاخلاةيتحتلاةينبلاةرادإوأومستليئيبلاماظنللةيتحتلاةينبلارفوتيتلاومستةمظنألصصخممسقلااذه

لالخنمةيكلساللاتاكبشنيمأتبجي

ةيسيئرلاةكبشلانعفيضلاتاكبشلصفنمدكأتلا

ولثمةيوقيكلسالنامأتالوكوتوربمادختسا

ةكبشلكىلعيكلساللالفطتلاعنمماظنويكلساللاللستلافشكماظنمادختسا

لماكلابتالاصتالاوقيثوتلاةلماعمنيمأتللضفأوأةداهشىلإةدنتسملاقرطلامادختسا

ومستماظنلكشتيتلاتانايبلالوصأوةيضارتفالاتانوكملاعيمجلنوزخمىلعظافحلابجي

ةلدألاليلحتوأعجارتلاليلحتمعدلومستماظنليساسألانيوكتلاىلعظافحلابجي

ومستماظننمتانايبلاجورخلوخدلوًايلخاداًنامأرثكألاوأةيلاتلاتالاصتالاتالوكوتوربمادختسابجي

بيولارورم

تافلملالقنلوكوتوربتافلملالقن

تنرتنالالوكوتوربنمأوألوكوتوربدعبنعلوصولا

ةرادإيفةحضوملاتاسايسلاعابتاولقألازايتمالاأدبمىلعًءانبنيفظوملاىلعةيرادإلامكحتلاتادحوكلذيفامب،ةيضارتفالاتانوكملاعيمجىلإلوصولارصتقينأبجي

لوصولاوةيوهلا

ةلاحنعرظنلاضغبهيبنتلاسرإوةيضارتفالاتانوكملاروصىلعاهؤارجإمتتارييغتيأليجستبجيتاقوألاعيمجيفةيضارتفالاتانوكملاعيمجةمالسنامضبجي

ءالمعللليغشتلاوأفاقيإلاوأ،مادختسالامدعةلاحيف،لاثملاليبسىلعاهليغشت

ومستليئيبلاماظنللةدمتعملارداصملاىلعروصلاتالجسرصتقتنأبجي

ةطشنأللةينمزلالوادجلانيوكتةداعإوعبتتليهستلةلصلاتاذتامولعملاةجلاعمةمظنأعيمجلماظنلاتاعاسةنمازملهبقوثوميجراخينمزردصممادختسابجي

اهبقوثوملاريغوةقوثوملاتالاصتالانيبرورملاةكرحةبقارمودييقتلةيضارتفالاتانوكملالحارموتاكبشلاتائيبنيوكتوميمصتبجي

ةبقارمو،تاسوريفلاةحفاكملثمةمعادةينفطباوضاهلنوكيولمعلاتاجايتحاةيبلتلطقفةيرورضلاتامدخلاوتالوكوتوربلاوذفانملاريفوتلليغشتلاةمظنأعيمجةيوقتبجي

يساسألاليغشتلاءانببلاقوأرايعمنمءزجكلوخدلاليجستو،تافلملاةمالس

تامولعملالوصأىلعتارييغتءارجإوأهبحرصملاريغلوصولاعنملةيجاتنإلاريغوةيجاتنإلاتائيبلالصفبجي

ومستـليميهافملاططخملامسرلاعجارةيلاتلارصانعلالزعل،ًايجراخةهجاوملاةمظنأللحالسلاةعوزنملاقطانملاكلذيفامب،ةلصفنمةيقطنمنامأقطانممادختسابجي

ةيكذلاومستتامدخنميأ
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ةلصفنمةقطنميفةصنملكعاطقلاتاصنم

ةيزكرملاومستةصنم

ومستمكحتزكرم

ومستليئيبلاماظنلانمأةرادإ

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإ

نيرخآلاعيمجنعبسانملكشبمدختسملاوةمدخلامدقمىلإلوصولالزعاذهنمضيس

لالخنمةيضارتفالاوةيداملاتاكبشلاةيامحبجي

اهبحرصملاريغرورملاةكرحدييقتلةنوكموةذفنمةيطيحمةيامحناردج

ةماعلالوخدلاطاقنيفبيولاتاقيبطتةيامحناردج

هنمةياقولاوللستلافشكتاردقرشن

ةكبشلاىوتسمىلعلوصولاطباوضذيفنت

ةكبشلانمأةزهجأذيفنت

ماظنللةيفلخوأةساسحتاليصوتيألةصصخمةرفشمطباوروأوةصاخةكبشتاليصوتمادختسايغبني

قبطتنأبجيوةينقتلاريبادتلاذيفنتبجيةيميظنتوأةينوناقلاثتماتاريثأتاهلنوكيدقيتلاتانايبلاقفدتورطاخملاةيلاعتائيبلاحوضوبتاكبشلاةينبتاططخمددحتنأبجي

ريغلوخدلاةكرحطامنأوألوخدبةطبترملاوةكبشلاىلعةمئاقلاتامجهلانعفشكللدوسألانيصحتلاو،رورملاةكرحقانتخاو،ةقيمعلاةمزحلاليلحتلثمةقمعتملاعافدلاتاينقت

ةعزوملاةمدخلاضفرتامجهوأوبسانملاتقولايفاهلةباجتسالاوممستلاتامجهلاحتنالثمةيعيبط

جماربلانمأ

مهبةصاخلاومستةمظنأيفةمدختسملاةزهاجلاةيراجتلاتاجتنملاوأةصصخملاجماربلانملكليليامةحصنمققحتلاومستتامدخيمدقمىلعبجي

ةينمأفواخممدقتوأةخرؤمنوكتدقتايعبتيأوتاجتنميفةمدختسملاكلتكلذيفامب،ردصملاةحوتفمتانوكملاعيمجذيفنتتايلمعديدحت

ةرشعلضفألةحوتفملابيولاتاقيبطتنامأعورشمتارابتخاكلذيفامب،رابتخالاةدوجلانامضةيلمعنمءزجكدوسألاقودنصلانامأرابتخاتاودأنمرثكأوأةدحاوذيفنت

ءاضتقالابسحلاوجللةرشعلضفألةحوتفملابيولاتاقيبطتنامأعورشموأو

ةيلالدلاوةيوحنلاتالخدملاىوتسمنمققحتلاذيفنت

ريوطتلاةيلمعتابلطتملاهعيوطتوجماربلانمأريوطتةايحةرودلةبسانمةيجهنمءاشنإ

ميمصتلاةعجارمةيلمعىلعكلذقيبطتويئانبلانامألاليلحتلةيلمعذيفنت

ليغشتلاتقوةمالسوةنصرقلاةحفاكمتازيمو،حيحصتلاةيامحو،ثبعلاةحفاكملثمةبوعصرثكألالغتسالاريوطتلعجوةيركفلاةيكلملاةيامحلةرفشلاةيامحمدختسا

ًاقاستاوةءافكرثكأةعجارملالعجلدوكلاةعجارمةيلمعيفشوشتلارابتخاوتباثلاليلحتلالاخدإ

يلآلاويوديلارابتخالاةطشنأزيزعتلةمظنملااهمدختستةصنموأةجمربةغللكلنمآلازيمرتلاريياعمدامتعا

جماربلانمأريوطتةايحةرودلخادنمألافئاظوزومرتاعجارمءارجإ

نقحوشوشملاجمانربلاقطنمو،ةنئاشلالاصتالاتاونقوةينمزلالبانقلاو،ةيقطنملالبانقلاو،ةيفلخلاباوبألا،لاثملاليبسىلعةرطخلاةرفشلاديدحتلدوكللةيئاقلتةعجارمذيفنت

كلذىلإاموةيكيمانيدلاةرفشلا

اهنعغالبإلاوتاعقوتلايبلتاليتلاةيتحتلاةينبلانعًايئاقلتفشكللنيوكتلاريياعموًايلآةءارقللةلباقلاتاسايسلامادختسابةيليغشتلاةيتحتلاةينبلانمأنمققحتلاةتمتأ

اهلقنةيناكمإوتاقيبطتلاةهجاونمأ

لومعملاةيميظنتلاوأةيعيرشتلاوأ،ةينوناقلاتامازتلالابلاثتمالاوةدئارلاةعانصلاريياعملًاقفواهرابتخاواهرشنو،اهريوطتوتاقيبطتلاةجمربتاهجاوميمصتبجي

ةحوتفملابيولاتاقيبطتنامأعورشملتاقيبطتلاةجمربةهجاودضينمألاققحتلاءارجإيغبنياهب

وأ،ةيجهنملاوأةيوديلاةجلاعملاءاطخأعنملتانايبلادعاوقوتاقيبطتلاتاهجاولريرحتلاوقيفوتلانمققحتلاتايلمعيأتانايبلاتاجرخموتالخدمةمالستاءارجإذيفنتبجي

مادختسالاءوسوأ،تانايبلافلت

عجارليحرتلاتاقيبطتريسيتلوتانوكملانيبةيقفاوتلامعدنامضلاهمادختسابجيوةروشنملاوةحوتفملاتاقيبطتلاةجمربتاهجاومادختساومستلةيتحتلاةينبلايمدقمىلعبجي

ةسايسلاتاهيجوتنمديزملومستلةيقفاوتلانامضةسايس

ولثمةعانصلاريياعمعمقفاوتمقيسنتببلطلادنعمهلاهريفوتمتيوءالمعللةحاتمةمظنملاريغوةمظنملاتانايبلاعيمجنأنمدكأتلاومستتامدخمدقمىلعبجي

ةتباثلاتافلملاوتالجسلاوو

ةرادإوتانايبلاريدصتوداريتساللوصألاةرادإوةيتحتلاةينبلاعجارقيثوتلاوحضاولاريغصنلالثمةنمآةدحومةكبشتالوكوتوربمادختساومستتامدخمدقمىلعبجي

ةينعملاةلصلاتاذلقنلاةيلباقوةيقفاوتلانامضريياعمليصفتلابحضويءالمعللدنتسمةحاتإو،ةمدخلا

رمألامزلاذإاهيلعةصصخملاتارييغتلاقيثوتباوماقدقوةعانصلايفاهبفرتعمةيضارتفاتانوكممادختساومستلةيتحتلاةينبلايمدقمىلعبجي

عنمللامعألافئاظووصاصتخالاتاهجو،ةددعتملاماظنلاتاهجاوربعرفاوتلاو،ةمالسلاو،ةيرسلالمشتلتانايبلانمأمعدلاهيلعةظفاحملاوتاءارجإلاوتاسايسلاعضوبجي

ريمدتلاوأرييغتلاوأ،حيحصلاريغفشكلا

لوصولاوةيوهلاةرادإ
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،فويضلاكلذيفامب،رخآيعيبطصخشيألةبسنلابقيثوتةينطولاقيثوتلاةمدخمدختسينأ،رطقيفميقم،يعيبطصخشلاًيباجيإًاديدحتبلطتيومستماظنيأىلعبجي

يلارديفلافيرعتلايفةددحملاطباوضلاقيبطتمتي

نييلاتلانيقداصملادحأومستماظنلزيمملالوصولامدختسينأبجي

لماوعلاةددعتمةدحاوةرملرورملاةملكنوقثوم

لماوعلاةددعتمريفشتلاةزهجأ

زيمتملالوخدلاةيحالصنمنيققحتملاىلعبجي

لزانتلادضةوقبنوقثوملااهمدختسييتلاةلثامتملاحيتافملاةيامحنمدكأتلا

طيسولاتامجهوتصنتللةمواقمريفوتلجأنمةدحاوةرملرورملاةملكعمجدنعاهيلعقدصمةيمحمةانقودمتعمريفشتمادختسا

ةلشافلاقيثوتلاتالواحمددعنملاعفلكشبدحتيتلالدعملادييقتةيلآقبطيققدملانإف،ايبورتنإلانمتبنملقأطيشنتلارسوأقداصملاتاجرخمتناكاذإهنأنمدكأتلا

كلذىلإامو،ةيفيكتلاتاينقتلا،تنرتنإلالوكوتوربلءاضيبلاةمئاقلا،ةينمزلاةلهملا،اشتباكققحتلافورحلثم

مهسفنأعموأهالعأوأدنبلاعمامإاهمادختسامتيتلاظوفحملارسلانيقداصمنميأىلعبجي

كرتشملالبقنمهرايتخامتاذإلوطلايفاًفرحنوكينأ

لماكلابماقرأنعةرابعنوكيدقولوطلايفلقألاىلعفرحأنوكيو،ةدودحمةدمل،اًيئاوشعهرايتخامتي،رسلاةملكدلوييذلاوهومستماظنناكاذإ

كرتشملاىلعةظوفحملارارسأللةيفاضإديقعتتابلطتمضرُفتال

ظوفحملارسلانيقداصمنمققحتلاتاهجىلعبجي

هيلعقداصمريغبلاطملبقنمهيلإلوصولانكميحيملتنيزختنمكرتشملاعنم

لقألاىلع،يليامعمةلمتحملارارسألاضفريونراقي

ةقباسلاقارتخالاتانايبدعاوقنماهيلعلوصحلامتيتلارورملاتاملك

سوماقلاتاملك

دجبأأأأأأأأأ،لثمةلسلستملاوأةرركتملافرحألا

اهتاقتشمومدختسملامساو،ةمدخلامسالثم،قايسلابةصاختاملك

امو،ةيفيكتلاتاينقتلا،تنرتنإلالوكوتوربلءاضيبلاةمئاقلا،ةينمزلاةلهملا،اشتباكققحتلافورحلثمةلشافلاقيثوتلاتالواحمددعنملاعفلكشبدحتيتلالدعملادييقتةيلآذيفنت

كرتشملاباسحىلعاهؤارجإنكمييتلاكلذىلإ

طيسولاتامجهوتصنتللةمواقمريفوتلجأنمةظوفحمرارسأبلطدنعاهيلعقدصمةيمحمةانقودمتعمريفشتمادختسا

دحاوهاجتايفةبسانمحاتفمقاقتشاةفيظومادختساباهتئزجتوةظوفحملارارسألانيصحتبجيتنرتنإلاىلعلاصتانودتامجهللمواقملكشيفةظوفحملارارسألانيزخت

كرتشملاوومستماظننيبةسلجلاطباورنوكتنأبجي

ةرشابمقيثوتلاعبتيامًةداعو،لعافتلاءانثأةسلجلافيضمةطساوباهؤاشنإمتي

جورخلاليجستبكرتشملاموقيامدنعةسلجلاعوضوملبقنماهلاطبإوأاهحسممت

اهيلعقدصمةيمحمةانقمادختسابهنماهمالتساوزاهجلاىلإاهلاسرإمتي

نمققحتلابمئاقلابلطيدقمدختسملالومخنمرثكأوأةقيقددعبلقألاىلعوأمدختسملاطاشننعرظنلاضغب،ةعاسلكلقألاىلعةدحاوةرماهيلعقيثوتلاةداعإ

لومخلاةلهملبقةطشنلاةلاحلاىلإعوجرلامدختسملا

قيثوتلادعب،ىلإنملثم،نمآلاريغلقنلاىلإةدوعلاعنم

يليامقبطني،ومستليئيبلاماظنلايفيلاردفلاديدحتللةبسنلاب

ومستليكذلاينطولامظنملالبقنمنيضوفماونوكينأبجي،هالعأدنبلافالخ،نيددحمةيوهيمدقممادختسا

يمقرعيقوتقيرطنعريفشتلابةيمحمتاديكأتلاعيمجنأنامضددحملاةيوهلامدقمىلعبجي

ةقفاوملاىلعلوصحلابجي،ديدحتلاهجوىلعةيصخشلاتانايبلاطباوضيفةددحملاةلصلاتاذةيصوصخلاتابلطتمعيمجعبتيهنأنامضددحملاةيوهلامدقمىلعبجي

ةلصتاذفرطيأىلإكرتشملانعتامسيألاسرإلبقكرتشملانمةيباجيإلا

كرتشملاتامولعملقنبجيالةقرتخملاتاباسحلالثممعدلافئاظووأةيوهلاداحتاتالماعملطقفةلصلاتاذفرطلاوددحملاةيوهلامدقمنيبكرتشملاتامولعملقنبجي

ىرخأضارغأيأل

تامولعملاهذهبجحءاغلإلكرتشمللتايلآريفوتددحملاةيوهلامدقمىلعبجيكرتشملاىلعةضورعملاةساسحلاتامولعملابجح،ًايضارتفا،ددحملاةيوهلامدقمىلعبجي

تابلطلايمدقملكاشموأىواكشلحلةلاعفتايلآريفوتددحملاةيوهلامدقمىلعبجيةلماكلاميقلاضرعبموقينألجأنمًاتقؤم

ةلصلاتاذفرطلاىلإتامسلاهذهلاسرإمتيسناكاذإامديدحترايخكرتشملاءاطعإبجي،ةيرايتخاتامسبحمسيمدختسملالوكوتوربلاناكاذإ

ةدحتملاةقالعلاليغشتلةمزاللاحاتفملاتامولعملدابتلليجستلاةيلمعءانثأةنمآةقيرطحاتفملاتامولعملقنبلطتتيتلاتالوكوتوربلامدختستنأبجي

يفةددحملاتايصوتلاذيفنت،حوتفمةيوهلاصتالمدختستيتلاومستةمظنأىلعيغبني

ةدمتعملاتاقيبطتلاودارفألاىلعنيوكتلاوصيخشتلاذفانمىلإمدختسملالوصورصتقينأبجي
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اًموينيعستنمرثكألةطشنريغتناكاذإنيمدختسملاتاباسحعيمجليطعتبجي

كلذنمًالدبتقؤملاعفترملازايتمالاةيلآمادختسامتيملام،ةيرادإلاماهمللماظنلايلوؤسملدارفألاتاباسحريفوتبجي

ىلعيوتحتةياهنةطقنوأرعشتسملانيباهيلعقدصمةيمحمةانقءاشنإبجيأيدامقدصمعملماوعلاةددعتمقيثوتلانمءزجكسيلةيويحلاتاسايقلامادختسامتيناكاذإ

فشكذيفنتبيرتمويبلاماظنلاموقينأبجيبيعدملانمةيرتمويبلاةنيعلاىلعلوصحلالبقةياهنلاةطقنوأرعشتسملاقيثوتبجيوققدملاورعشتسملالادبتسامواقيرعشتسم

ميدقتلاىلعموجهلافشكذيفنتمتاذإةلشافةيلاتتمتالواحمرشعنمرثكأبيرتمويبلاماظنلاحمسينأبجيالجميدقتلاىلعموجهلا

نأومستةمدخمدقمررقيامدنعوأ،كلذكرتشملابلطيامدنعوأ،لاتحمكرتشملانأفاشتكاوأ،كرتشملاةافولثمةيوهلايهتنتامدنعاًروفنيقدصملامازلإلاطبإبجي

ةيلهألاتابلطتميبليدعيملكرتشملا

ريفشتلا

ريفشتللينطولارطقرايعمعمةقفاوتملاريفشتلاتايمزراوخطقفومستماظننمضتينأبجي

ةيلاتلافئاظولايطغييذلا،ريفشتللينطولارطقرايعممادختسابحوضوبحيتافملاةرادإفيرعتبجي

ةيسيئرلاظفحلاءانمأتايلوؤسموراودأ

حاتفمءاشنإ

ميسقتلاةفرعموجودزممكحت

نمآلاحاتفملانيزخت

حاتفملامادختسا

روبعلاءانثأونمآلاحاتفملاعيزوت

دادرتسالاوحاتفملانمةيطايتحالاةخسنلا

يرودلاحاتفملاةلاحصحف

حاتفملاقارتخا

حاتفمريمدتولاطبإ

حاتفملانمتؤم

قيثوتلاوقيقدتلاتاراسم

ريياعملاوأةيلارديفلاتامولعملاةجلاعمريياعمنمىوتسملادنعلقألاىلعةدمتعمنوكتنأبجي،ومستةمدخمدقمةطساوبةزهجألانمأتادحومادختساةلاحيف

ةكرتشملا

رطقيفصخرملاةداهشلاةمدخمدقملبقنمومستماظنيفةمدختسمةيمقرةداهشيأرادصإيغبني

هبقوثوملاحيتافملاةرادإدوزموأةباحسلاليمعةطساوباهبظافتحالامتيدقنكلو،ةزهجألانمأتادحويفةباحسلايفةنزخملاةيسيئرلاحيتافملانيزختبجي

ءايشألاتنرتنإطباوض

ومسليئيبلاماظنلايفلمعتيتلاءايشألاتنرتنإةياهنطاقنعمومستةمظنأعيمجىلعةيلاتلاطباوضلاقبطت

ىندألادحلاطباوض

كلذقبطنيامثيح،تنرتنإلاربعءاغلإلامادختسايغبنيومستبصاخلاءايشألاتنرتنإةقثةاسرمعمبنجىلإًابنج،ددحملاةقثلازكرمومستةمظنأمدختستنأبجي

نمديزمللوصألاةرادإوةيتحتلاةينبلاعجارةيتحتلاةينبلانيمأتلةيلاتلاةيامحلالئاسومادختسابجي،ماعلكشباهيلإلوصولانكمييتلاءايشألاتنرتنإتامدخلةبسنلاب

ةيديلقتلاةيامحلاناردججليمحتلاةنزاوملةيتحتلاةينبلابةعزوملاةمدخلاضفرـلةمواقملاةيتحتلاةينبلاأليصافتلا

لمشتةلثمألالئاسرلاةمالسوتانايبلاةيرسو،ةكبشلانارقأقيثوتنامضو،اهنيباميفوةمظنألالخادتانايبلالقنلةتبثملاوةنمآلالقنلاةقبطتالوكوتوربمادختسابجي

ةيوهلاةرادإيفةددحملادعاوقلاقيبطتبجيةيفلخرورمتاملكىلعيوتحتوأاًبعصاًريفشتةرفشمةيضارتفارورمتاملكءايشألاتنرتنإةياهنطاقنمدختستنأبجيال

لوصولاو

اهذيفنتلبقاهنمققحتلانكمييتلاو،رفشملكشبءايشألاتنرتنإةياهنطاقنىلعقيبطتلاروصعيقوتبجي

اهليدعتوأاهضارتعانكميالوةملاسوةنمآاهنأنامضلريثألاربعقيبطتلاتاثيدحتميمصتبجي

ةيلاتلاةيفاضإلاطباوضلاقيبطتمتي،كلهتسمللءايشألاتنرتنإةزهجأومستتامدخمدقمرفويامدنع
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بسانملاتقولايفونمآلكشبكلهتسملابةصاخلاءايشألاتنرتنإةزهجأيفجماربلاتانوكمعيمجثيدحتبجي

يألةبسنلابةيمهأاهلةيكذلاومستتامدختانوكمدحأناكاذإلقألاىلعتاونسثالثةدملةيرورضةينمأتاثيدحتيأيقلتو،ءايشألاتنرتنإزاهجمعدبجي

اهتايحةرودةياهنىلإلصتىتحاهريفوتبجي،ةيكذلاومستتامدخلىرخأةينمأتاثيدحت

بولطمثيدحتلانأ،كلهتسملاغالبإبجي

ليصافتلانمديزملةيصخشلاتانايبلاطباوضعجارزاهجلانمةلوهسبةيصخشلاتانايبلاعيمجوحمىلعةردقلاب،كلهتسملاديوزتبجي

ةزهجألاىلعوتامدخلالخادنمآلكشبنمأللةساسحلاتانايبلاودامتعالاتانايبنيزختبجي

ةمدختسملاريغجماربلاةلازإكلذيفامب،ةرفشلاليلقتيغبنيوٍعادالبموجهلاحطسألةزهجألاضرعتتنأيغبنيال

مادختسالاةلوهسنأشبةينمألاتاسرامملالضفأعبتينأبجيوتاوطخلانمىندألادحلاءايشألاتنرتنإةزهجأةنايصوبيكرتمدختسينأبجي

ةسايسيفاهتيطغتمتيسو،ءايشألاتنرتنإةياهنطاقنمادختساةلاحىلعًادامتعا،ىدحىلعةلاحلكساسأىلعءايشألاتنرتنإةياهنطاقنليداملانمألاتابلطتممييقتبجي

ةيلاتلاتارابتعالارطاخملامييقتنمضتينأيغبنيةيكذلاومستتامدخ

يراجتوأصاخمادختسا،نيمدختسمةدعوأدحاوليمعمدختسم،نمضم،ةددعتمضارغألدحاوضرغل،لاثملاليبسىلع؟زاهجلامادختسامتيسفيك

ريغوأةلوقنم،ةصاخوأةماع،ةكرحتموأةتباث،جراخلاوألخادلايف،لاثملاليبسىلع؟ةددحمةيرطقةيئيبفورظيأكلذيفامب،اهيفزاهجلامادختسامتيسيتلاتائيبلاام

ةددحملاوأةيساقلاةيوجلافورظلاوةيداملافورظلا،ةلوقنم

تاونسةدعوأتاعاسعضبلاثملاليبسىلع؟زاهجلامادختسالةعقوتملاةدملايهام

؟زاهجلاىدلنوكتنألمتحملانميتلاىرخألاةمظنألاىلعتايعبتلايهام

؟رطخللهضيرعتوزاهجلامادختساةءاسإنيمجاهمللنكميفيك

ةيصوصخوأنامأاهلنوكيدقيتلازاهجللةيليغشتلاصئاصخلا،لاثملاليبسىلع؟زاهجلليناربيسلانمألارطاخمبةلصتاذنوكتدقيتلازاهجلامادختسالىرخألابناوجلاام

نيكلهتسملاىلعىرخأراثآوأ

ةيساسألاطباوضلا

ريفشتللينطولارطقرايعمعمةقفاوتم،ةماعحيتافموأ،تاداهشوأ،ةديرفةلثامتمحيتافملكشيفامإ،يوقلاريفشتلامدختستيتلاةقوثوملاةبسوحلاةدعاقمادختسابجي

ةززعملاةماتلاةيرسلامادختسايغبني

تانايبورماوألاتالخدملاوةيصخشلاتانايبلاو،ةتباثلاجماربلازومرلاو،دامتعالاتانايبو،حيتافملاكلذيفامبةساسحلاتانايبلاعيمجةقوثوملاةبسوحلاةدعاقيمحتنأبجي

ريغفارطأللءاشفإلاوأوليدعتلاوثبعلانمةيمحمنوكتنأو،ةيلصأرداصمنمأشنتاهنأنمققحتلاوأواًنامضتانايبلاهذهىلإلوصولابلطتينأبجيكلذىلإامو،راعشتسالا

اهبحرصملا

تبثمةيئاوشعماقرأدلومةقوثوملاةبسوحلاةدعاقمدختستنأبجي

ةيلاتلانامألافئاظولقألاىلعةقوثوملاةبسوحلاةدعاقرفوتنأبجي

ةنمآوةدوجلاةيلاعو،اهبقوثومةصنمىلعقيبطتذيفنتوليمحتلةقستمةقيرطنمضتبارتستوبةيلمع

زاهجلالبقنماهذيفنتواهليمحتمتيلذيفنتللةلباقةروصلكنمققحتلالالخنم،ءايشألاتنرتنإةياهنةطقننمؤيذيفنتللةلباقلاةروصلاةحصنمققحتلا

نارقأللاًيريفشتاهسفنقثوتو،تانوكملاقيثوتلةقثلازكرمريفوتىلعدعاستنارقألللدابتملاقيثوتلا

اهعوننمىرخأءايشألاتنرتنإةياهنةطقنلكنعريفشتلايفاهعوننمةديرفةيوهاهل،ءايشألاتنرتنإةياهنةطقننأنمضيصيصختلاوزيهجتلا

ديرفلكشباهغالبإو،ءايشألاتنرتنإةياهنةطقنلكديدحتةيناكمإنامضلةصصخمحيتافمةقوثوملاةبسوحلاةدعاقمدختستنأبجي

يهةلثمألانامألافئاظولًاديجةددحموةنمآتالوكوتوربةقوثوملاةبسوحلاةدعاقمدختستنأبجي

ءايشألاتنرتنإنمأ

ةماعلابارتستوبةينب

قيبطتنمةقوثوملاةبسوحلاةدعاقةهجاوىلإلوصولايغبنيالءايشألاتنرتنإةياهنةطقنىلعلمعتيتلاةزيمملاتاقيبطتلانمطقفةقوثوملاةبسوحلاةدعاقىلإلوصولايغبني

ءايشألاتنرتنإةياهنةطقنىلعلمعيةيجراخةهجهبقوثومريغوأزيممريغ

ليصافتلانمديزملنمألاليجستعجارةمظتنمتارتفىلعاًيزكرماهليمحتنكمييتلاو،نمألاليجستةيناكمإاهيدلنأءايشألاتنرتنإةياهنطاقننمضتنأبجي

ةكبشلابلاصتالااهيفرفوتياليتلاتائيبلايفىتحتالاصتالانامأضرفىلعةرداقنوكتنأيغبني،تاباوبكلمعتيتلاءايشألاتنرتنإةياهنطاقنوأءايشألاتنرتنإةياهنطاقن

ةيفلخلا

ةنسحملاطباوضلا

ماظنلانماًءزجاهبقوثوملاريغثلاثلافرطلاتاقيبطتوأةزيمملاريغتاقيبطتلانوكتامدنعجلاعملاىوتسمىلعةركاذلاةيامحمادختسابجي

هبقوثوملاريغليدعتلاعنملاهلفقنكمييتلاةركاذوأةمئادلاوأةنمآلاةركاذلاوأ،ةيلخادلاتاجلاعملاىلعطقفليغشتلاليمحتةزهجأدجاوتتنأبجي

جلاعمللةيلخادلاةركاذلايفةساسحلاريفشتلاتانايبةجلاعمبجي

يعيبطلاريغطاشنلاطامنأنعفشكلل،ذوذشلافاشتكابموقتاهنأءايشألاتنرتنإةياهنطاقننمضتنأبجي
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ةحضاولاثبعلاةفلغأيغبنيةساسحلاتاينورتكلإلاعيمجلثبعللةمواقمةفلغأءايشألاتنرتنإةياهنطاقنمدختستنأبجي

ةديرفةيوهةديرفةيلمعلكلنأءايشألاتنرتنإةياهنطاقنىلعلمعتيتلاتاقيبطتلانمضتنأيغبني

ةيصخشلاتانايبلاطباوض

ةيصخشلاتانايبلانوجلاعينيذلاومستتامدخيمدقمعيمجىلعقبطنترطقيفةيصوصخلاوةيصخشلاتامولعملاةيامحنوناقتابلطتمىلعةيصخشلاتانايبلاطباوضدمتعت

ةيصخشلاتانايبلاةمكوح

ومستتامدخمدقمىلعبجي

تانايبلاةيامحبةقلعتملاىواكشلليرادإلاغالبإلاوةباقرللبسانملاذيفنتلانامض

ةيصخشلاتانايبلاتابلطتملباقمومستماظنللاثتمالاعضوسايقلةيرودقيقدتتايلمعوأوتامييقتذيفنت

ةيلودلاتانايبلاتاقفدتلةمدختسملالقنلاةيلآلتالجسبظافتحالاو،ةحلصملاباحصأعيمجعماهيلعقافتالاوتانايبلالقنتايلآديدحتنامض

ةساسحلاةيصخشلاتانايبلابةقلعتملاةجلاعملاةطشنأعيمجبةصتخملاةطلسلاراطخإ

يلياميطغييذلا،ومستماظنلةيصوصخلاريثأتمييقتءارجإ

مجحلاوةصاخلاةيسايقلاةيصخشلاتانايبلاةئفلاوتانايبلاعوناهتجلاعممتتيتلاةيصخشلاتانايبلالوصأعيمجلدرج

ةيصخشلاتانايبلاةجلاعمببس

دارفألاةيصوصخبقلعتترطاخميأديدحت

ةيصخشلاتانايبلاةيامحلةيلاحةينفريغوةينفطباوضدوجو

ةيصخشلاتانايبلانعةلماكلاةيلوؤسملالمحتييذلا،هترادإوصخشلاةيوهديدحت

رطقةلودجراخلظتوأةيصخشلاتانايبلاهيفرداغتفقوميأ

طقفرطقةلوديفةدجاوتمةيصخشلاتانايبلانوكتنأبجيثيحعاطقلاتانايبتابلطتملثماهبمازتلالامتياهبلومعمدعاوقيأ

ةيلاتلاميمصتلابسحةيصوصخلائدابمذيفنت

يضارتفادادعإكةيصوصخلا

ميمصتلايفةنمضملاةيصوصخلا

فرطىلإفرطنمنمألا

ةيفافشلاوةيؤرلا

درفلاةيصوصخمارتحا

ردصملاةلوهجمةيصخشتانايبىلعيوتحتومستليئيبلاماظنلانمجرختتانايبيأنأنمدكأتلا

ةيفافشلا

ومستتامدخمدقمىلعبجي

اهمادختساوةيصخشلاتانايبلاعمجىلعةقفاوماومدقدارفألانأنامضلتايلآذيفنت

ةحيرصةقفاومىلعلوصحلا

رصاقلابقلعتتةيصخشتانايبيأةجلاعملبقنيدلاولانم

ةساسحةيصخشتانايبيأةجلاعملبقدرفلانم

كلذىلإام،ةعورشملاةحلصملا،يميظنتلامازتلالا،دقعلاءادأعورشملاضرغلاىلعًءانباهمادختساوةيصخشلاتانايبلاعمجدعوملوحةحضاوتاهيجوتقيثوت

ةرشابمةيقيوستةطشنأيأءارجإلبقدارفألانمةقفاومىلعلوصحلاوراطخإ

يلياماهيفركذيةيصخشلاتانايبلاعمجلةمدختسملاتاونقلاعيمجلةيصوصخلاتاراعشإذيفنتوءاشنإ

ومستتامدخمدقمبلاصتالاتانايبومسا

اهتجلاعمتمتيتلاةيصخشلاتانايبلاتائففصو

ةجلاعملاضارغأ

ثلاثفرطنمةيصخشلاتانايبلاعمجمتناكاذإام

ثلاثفرطنمةيصخشلاتانايبلاةكراشممتناكاذإام
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ةيصخشلاتانايبلاةجلاعمبقلعتتةلصتاذدارفألقوقحيأ

ماعلالاجملايفةيمقرلاةيفافشلاططخممادختسابةيصوصخلاراعشإىلإطباروةلوئسملاةسسؤملاو،ايجولونكتلاعونو،ضرغلليرصبصيخلت

اهمادختساوةيصخشلاتانايبلاعمجىلعمهتقفاومللمتحمءاغلإىلإيدؤتةفدهتسمةيقيوستةطشنأيأيفكارتشالاءاغلإرايخمهلرفوتدارفألاعملاصتالاتاونقعيمجنأنمدكأتلا

دارفألانماهيلعلوصحلامتييتلاةقفاوملاعبتتوليجستلةبسانمتايلآذيفنت

ردصملاةلوهجمتانايبلاهذهنأوىندألادحلاىلإاهبظافتحالامتيءايشألاتنرتنإتامدخوةزهجأنماهعمجمتييتلادعبنعسايقلاتانايبنمةيصخشلاتانايبلاةجلاعمنأنمدكأتلا

ومستةصنموأوعاطقلاتاصنميفامإاهعيمجتمتيسوةيصخشلاتانايبلاىلعاهتانايبيوتحتيتلاةيكذلاومستةمدخيأىلعةحيرصةقفاوملااومدقنيكرتشملانأنمدكأتلا

ردصملاةلوهجمةيزكرملاومستةصنموأوعاطقلاتاصنمىلعمهتانايبعيمجنوكتنأبجي،ةحيرصلاةقفاوملاىلعلوصحلامتيملاذإةيزكرملا

ةيصخشلاتانايبلاةرادإ

ومستتامدخمدقمىلعبجي

ليلقتلاأدبممعدلاهضرغقيقحتفالخبةيميظنتلاةمظنألايفاهبظافتحالاواهنيزختوةيصخشلاتانايبلاةجلاعممدعنامضلتايلآذيفنت

ةلصلاتاذراعتسملامسالاوأوةيوهلاءافخإتاينقتدامتعالالخنمهتانايبةجلاعمبةمظنملاتماقيذلاضرغلاقيقحتدعبدرفلاةيوهعبتتنكمملانمدعيملهنأنمدكأتللتايلآذيفنت

ومستماظنلحيحصلاءادألالجأنمحيرصلكشبةبولطمةجلاعملانكتملامثحبلاضارغألو،مهتزهجأوأدارفألاعبتتبةقلعتملاةيصخشلاتانايبلامادختساةعجارملتايلآذيفنت

،تانايبلاةايحةرودلاوطاهتيرسىلعظافحلاوكلذىلإامو،ىرخألاةينفلاطباوضلاوراعتسملامسالاو،ريفشتلالثمةيصخشلاتانايبلاةيامحنامضلريبادتلاوتايلآلاةنايصوذيفنت

ةفشرألاريمدتلاىلإءاشنإلاعمجلانميأ

لبقنمةجلاعملاوأةبقارملاوأ،ضارتعالانمىرخأعاونأوأيئوضلاحسملاوأ،ةبقارملاوأنيزختلاوأ،تصنتلاوأ،عامتسالالثمةيصخشلاتانايبلايفلخدتيأنأنمدكأتلا

رطقةلودنوناقلاهبحمسيوأءاطخألافاشتكالًايرورضكلذنوكيامدنعالإ،عونمم،نيكرتشملاريغصاخشأ

ةفشرألاريمدتلاىلإءاشنإلاعمجلانميأ،تانايبلاةايحةرودربعريفشتلاعجارًايوقاًريفشتةساسحلاةيصخشلاتانايبلاريفشتنمدكأتلا

ماهملانيبلصفلاذيفنتلالخنمبراضتيأبنجتيوراودألاىلعموقيهنأل،ىلإةجاحلاساسأىلعةيصخشلاتانايبلاىلإلوصولاريفوتنمدكأتلا

دارفألانمتابلط

ومستتامدخمدقمىلعبجي

يفدارفألاقحليهستلةبسانمتايلآذيفنت

اهنأشبةيحيحصتتاءارجإذاختانكميىوكشميدقت

ةيصخشلاتانايبلاىلإلوصولا

مهبةصاخلاةيصخشلاتانايبلاحيحصتوثيدحت

ةقيقدلاريغةيصخشلاتانايبلانعفشكلاوأ،ةيصخشلاتانايبلاعمجضرغبقلعتتتامولعمبلط

تانايبلاةيوهءافخإوأوحمبلط

هلجأنماهعمجمتيذلايلصألاضرغلاعمةقفاوتمريغتناكاذإةيصخشلاتانايبلاةجلاعمىلعضارتعالا

ةيصخشلاتانايبلاتاكاهتناوثداوحةرادإوةباجتسالا

ومستتامدخمدقمىلعبجي

غالبإوةصتخملاةطلسلاراطخإو،نيررضتملادارفألاعملصاوتلاكلذيفامب،اًيمسرةذفنملاوةددحملاتانايبلاةيامحبةصاخلاتاكاهتنالاوأوثداوحللةباجتساةطخهيدلنوكينأ

ومستليكذلاينطولامظنملا

كاهتنالابومستتامدخمدقمةفرعمنمةعاسنوعبسوينثانوضغيفومستليكذلاينطولامظنملاةصتخملاةطلسلاراطخإ

هلرربمالريخأتنودكاهتنالانمنيررضتملادارفألاراطخإ

ةذفنملاريبادتلاةيلاعفمييقتلاهلحمعدتةيفاكتامولعمىلعظافحلاو،تانايبلاةيامحتاكاهتناوأوثداوحعيمجليجستلتايلآذيفنت

ثلاثلافرطلاةجلاعم

ثلاثفرطةطساوباهتجلاعممتتيتلاةيصخشلاتانايبلاةيامحنامضلاهبلومعملاتايلآلاوكلذىلإاموتايلمعلاو،دوقعلاةبسانملاتابيترتلاعضوومستتامدخمدقمىلعبجي

رطقيفةيصوصخلاوةيصخشلاتامولعملاةيامحنوناقنوناقللاثتمالافاكلكشبمعدتاهنأنمدكأتلاو،ةيصخشلاتانايبلاةجلاعملةيباحسلاتامدخلادامتعاةعجارمبسانملكشب

تانايبلاةيامحلةئشانلاوأةديدجلاتاديدهتلاورطاخملالباقميرودلكشبةيصخشلاتانايبلاةجلاعمبةقلعتملالجألاةليوطتايقافتالاودوقعلاةعجارمنمدكأتلا
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↩ةنيعمتامدخدضديدهتلاتايوتسمريفوتيفةدعاسملاةصتخملاتاطلسللنكمي

↩ةيصخشلاتانايبلايفةساسحلاةيصخشلاتانايبلا
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