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1ةا،طتهاً دعتددي
لهثإل

افأص هاع صدح طحكاًك

( ءتط مم هدا )
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لدده حديًا
،ا١,ا٠
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حت :اوا ١ف٠هط.
هكعكتا ;صبرحلم.
كت حاج هئح٠مكع  ،١يمدنا أداشحم.
طاهائه) ,وني للغدزهه ٧؟ذعأ٠صهيا.
فشه هلم وحاب ش٠١صهيأ.

 -13فدنتا خلح٠١ ٥٠١ |٠ث يلم.
-15

تحك! ؟٠هوشتء،٠ ١طتا٠ه.
وسعده ح١ل هحدثبر١ه أصبرنا ٠لىئلم.
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ادلطكاً ى؛عطك ًا
كاب ٣١ 1 ٢٢١٦٠٥٠م< ;اوب هكت هدب ها١ب ضأني ٠ا١ب ننقب
ه)أ:ا ٣هدحخذش؛حسمنا.
حسكاً صسكاً
حاب غديدحبرإواه خب غت نخخاه;اًمني حخله ة،شط.٠٠
عغهعكاً صدعاً :ئهلح،ؤ ;دقه هع اًتم; ٣حلذب١٠٥٠
لشعه؛( ؛حابراً؟نع خب.
حدعه هلكاً طخدطهكاً :خذ; -هشا ؟ضعا هدهتمهد ٠يمه نا *ؤ
ه;حذفبرخ١خة)٠اهء٩؛ذئه^اً.
حعدهكاً ألحدكأ£ :ضشا لحنتحقا أئ٠دئنيهذثا خضنا
هخعئهذدا.
حع١عهكأ سصعكاً :غإ٠١نيئ٠ذ١و ;كغه)٠ه ؟شدابراً حهو
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هكمتا ٠ذلح.٣
 :94عدهاءددت ددادكك :كا ه اً!1 .دج اًا ما| ل اً< ئ ك1
!شعالهدحب ط٣ا
 -98صههت دحت ٧٢! :كحشلمالًر٠هئهصش!!مل ٢ا٠دب|
 ٠٢حئ٠٠ع٠؟
 :104صك لت سصدكأ :ج٠عائل!0،د;.اق١دا  ٢لم٠٠ه د
0خكا ض عم دي فذ١اً هذنفالل
 -111صله لت حدات٢ :فه ٠٠لهحئج* ٠هف لحم نكلم طاًحاً
٠٠٢ذاً.
 -113صله لت سدت :هاًط !د !٢ك!٣فافا لز فءو٠
 -118صله هت ةسك :١هت ما!د جئ! ٣فافلم حكا تب
شهذةا.٠٠٥٠٥٤٢ ٠
 -123ألتعت ألصدت
غحنع!-لمشخا أاًى!ذ٠هةاً كشا!٠ههذكا هخه فيت.,
 -128أل هعت دهـصصت
تما٢مقذمه,ا تقتال,نالؤ تمه ملم نا.
 -128صله يلكأ لفه صت :تما  ٢مقتمة 1.تقمالاً خال؛ فهأغلذم.٠٢
 -137صله هلكا دألطت :هبأما!فهخخا ٢خ ٣اح١هه ٧شاتمةاك.٣
٢كب!٢ئ ٣دهه حالئ٠بااً ةدإهئه٤اً !تعتال ,صإهرئهلمئدا.
 -143صله هت ددات :شها نه اً اً !نمال !٤حالاً.
 -150ألهعت :اهديت
تماهه تحفابب٠ذاا.٢المإ.ا ٠حخ١:۶اً !اً٠شى.
 -150صله هت هسدت:شهاغلةتااً.اهح.٠ااًه،أشا!غهحغذا٠
 :154صلههت دألكت٢ :شؤ*٠لهإلمد أبشا!،آغا !ذهحغغا.
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[نكه )0 ٠٥٠ش٠ه0اا!ح!:ال  ٥٠هكع ٠آل >< ،١ ٠ ١جهرش٠ت٠ه ؛٠٥٥
؛دلصئهئل.
عكاً ،هكاً ثطدكاً:فحغحهخؤ ؛فحعهها ؛هذهر ذنا.
ضعا ،هلكاً عدطهأ :الى خده :اؤ!شداكتلم }أ:ااًهض ١كهذد٣
؛منشل دن ٠٠حذ:اؤ غإنكز.
فلعلهيلكاً ظ3صدهاً :اتل 1د٩١٥١٣٠٠ ٥! ٧٠؛ سه ك ٩٠تم ء ؤ
أددحشج٠ ٠دشحطده لغا؛ غلؤ ؛ ١٠ائه ١٠تتأة عته شا.
صك يلكاً صدكاً :شآلهئإذه.ا زحمناهشدحإ ده ٥٠١.؛هدمنا.
ضعاع هكاً لمشه هكاً :شآل لحخ!٣شذب خه ٣ألك
هبئا ه<٠ذه١هه.٣
أعكاً ط٦دج
تمذاذغههه:اؤ؛ اضاهذهغإؤنؤنا.
صهـهمكاً لاليه :شدؤؤ؛ك. ١١اىئه:اؤ غإخ۵ؤ.
٠؛دإخ ٣ئش ٢هنة شا هذاخم ٣هدنه.افمح.
صك هكاً ال٦ددكأ :غنااهذؤاضناأب.اؤف-.مك لشؤهحش٠
حإأ٠ؤ شإلهنا نزني هتمهده ٠٠تحئؤ ٤هشعكيرؤ.
صله هكاً طحدكاً :؛لز بئه ؤ ئعنح أسغشئ ٧٣٢شذ \٠ه بدح
ساؤ.
صده لبكاً آسكا :شهاؤ٠ئ{ ٣كم د ١م .ع دلفذب
هطمأ ابه .٣٠٠
ختكاً ٦٦خلطك٣
كم اخه :اؤ حنيءؤهؤؤ٠بأ ,،ئ:اؤ.
صلالهكاً ئ :كمطها ؛١ةا؛كدتا.
صممه هكا اة٦ددكأ :ب١ى.الآ7ثشة7 ٢ج>ئيمها١.آلأل.٨تلم
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عددياً طخلطهأ ٠٠شهانهنا وال يع نتا ؟حم تمخ ا هدخا٠٠
فكر٠
صهه هلكاً أصدياً  ٠.شالال خذل ؟تمذال احقإشا.
صهال هياً سعياً؛ ،ائالمحشذل ئآششا.

 -161صعههكاً عددككاً :شخما١هدئه٠تالهلم جالح ا ؟فطح! احه;٠ا

حعدهم ١خإشا أبعدذي.
-162

صفه هكاً عثصدكاً ١، :ةحل٠ه \٠ء١00ا ؟فنتقا ؟هدقحكب
م.|،
صفه هكاً لدصعدكاً؛ ال شطشهـذئ.٠ا٠هم ١؛حشمنا ؟ئ۶ها؛ال؛٧
كتسح( ائح ٣دشه :اؤ٠
صفه هكاً طءددكاً :ال 0دعحللمهد \٠٠عههحغدذدا.
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صله هلكاً طلعة هكاً :غاالثت غنا هدفتنا ؟كشب حثإ, ٠ا٥٠١
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 -168ص۵ههك ًا دآلدحهآدكاً :عدال ؟ننب خحنتشا نب خإمنا هخذذا
احذتا.
 -170صهالهكاً اة٩طدعةهكاً:ءاهذما؟لذذشالمدذ.ا١هه١
-172ياًد

