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-سء

،(ثرم )،£•، سأظارت »;أيم ا.الربمه-م د-بر ودب ا؛أخم

ا،امزنف ايربن ى—ي؛م مم"ردن *ر ز؛ه*لمات أثزرءل-م يممزنهع
 و.مم تمدر مت،رد ،لرمح م-م'ل م'م دإهلءبم| ب ٠٠٢ أيءى

بم'م كدن ب؛،رلى ؛در ،ءراساوشمر دلث (سدن يمع ش
.بوم ؛ارم ،غك.تآ ص ،م؛؛ا »؛ث ،ت;ار؛عغا-'دا لم'ك ملمبار;ه

 مدرجاداط.وب ملرس،لرمز0لل-*' ما؛عاديىدم*مىدمأ ٠٩

«وار؛ ‘ءل ا*"الح ,ؤذناك ،51; ام1 ار،؛من غل،مز <دن؛الأماتء ?
 م._ءم رمانم-،زنهرا،1دكدنض ا؛ءرن ثالممامحانما ى

ان»ذ ن؛،؛قرنى.د مد،ش ؛دال أ»ملد نرا*ن ؛هىمر•؛ ما*مم
ما رم> مد*محم ادإها •لردام'يرد 'ق-سبماثرء  نرتم

* ح1 در-،ارف.رئر؛ا بمءماد م ا؛مديى دهمد ال .ررال ا.ربم م
من ؛د دتيظاا ٠٩٠ ف ارثء.ر أم؛ آار.م بابي درذار

ى -ر أءلد.س ااث>ن رن<مماط ئليمثايأممإ

 ءومحة:ؤةممت
قة ق؛ ةئقفةأة



 رام و مؤنق ،مرم ،كالذوين آ ودن ا؛ت ،مالءط ليم (۶١ مآلمز،مح «م
تم ل'ب وا؛؛مار ءام يير»«بجممء م ا;جون يرم ؛تءامص مر'غق أ

ار د *ام <مب Л .ييرد ءر آرت-مم ادء نر.د،نور -،<زنخن؛ءرل ا؛تد
لم؛ام د مؤئ،آ и رنم رن نرررتي ا(ا رم.،ا <رم؛ايأ ذيا .ز  مو
همد برين مرجئ اا؛م م، ارد؛؛ث *؛رك؛ماا يواليق الدم ثر

مام لراج نلرنه ر ا لريتم 'ؤذ تنيار موا؛ ذ ءا د*و .<لجارزءار؛ا  ئمرلر
يى.ا،إا .س؛،رت ثءر ماد ن' ما  ،ارم »•اررض ام*؛؛دبجكلن ىإ

جمب ؛، ذ »ت فء؛و |بمدى •أرتادر ا إرم| ط«مف مالر ما ،مأ

ق'ن .م.روعالر؛ى؛نظار ،دإي ألوب ا؛ءلص أ،ادنص رممدء ما
لبكم يتونىأب م؛م؛ت مم، .م ا لكم ،مم ب.نص و مر ممم د  ا«ا

قمب،*بم امااجا.عم,ما <ا؛ا رإ«ا،بدر ض-ذس ايجرن :ا ا -نطر'ع.

رد ترنى دار ،درب >بممى ،ايتع ء سم ا؛أدن برم ١٠٠٠١ ،ل ء  ١٢١٠١٠ ا
هارترل ،ين،.درح اق ام ام;»ا ء  'درب ار؛ءى ار،ادهاق م؛ف سد

ذن ءا،ك مفشرل ا.؛»'ن عرج،جم مام«اق'م واوا;أرن؛مو ٠٢ او'
نابم برم .ؤذن؛،٠،، ،درب ابء؛أسد يءر ؛؛دري ؤنث،محم■ <ا ■ '‘

 روزن ت_م|ء رواز.تم ء_اا .*،ين 1شؤحم .لر؛؛ما ئ،ى اثءان
 .والدر;ءبارت اامااجا.عدن (م ،رام (٢ .ؤدن(,ا درج،اريى ام:عان

ر،م -تدر د تما؛م اور،ان ،بياا .سدزظا ،دآلي رش ءاث؛ا منا

بونلرددت ا.ممانهمبمتريى ؛،،’، ؛،س;
بمات (١ محطم ب(ادرتا <ام.*مدنى،ا •ممس(ء'د

ف رو ؛،ر مناغا ار ؛روتتد رمحلدى اجرمأت؛ء عرجر  ادء
،ت .الو،ورم:يوعم ىمن .بمم؛ريان .مك.ار د.ترر ا.ممات تيلم

سكى ■تي;د >نريرد ها.مم إرغرامماسي;ى فم إظارتىنر' ؛اد  بم
مون تص؛ر.منى :طدتاعر • آس نااد  دبم*د م،رم •نرء'م.؛رردا

أب؛ةا ءر مربي،مدمم ار،ته و, وظيمالري-نى نونريننر؛ريى اما
-ءوال ةئان،ءق امتماموامت،ام أرتثر،ق نطرم بولئآل مل؛ن ن؟م،ادت



اوم ؛وق ث ب م بر عمئ*ءكم ء مأتة1يء تومإع •ءرمكد؛وم ال  و-ثفي و
غ'ن رد و,مم *طلوب ءءلر أوا |بولسما زه|ر يوناريدم # يتولكا ،م ا

ظرمز ر مد *د م ةمركوبر ال كرلم آ*لمالن ام- ءلرمامأ*ء ؛در و
^^٨^ ئن راق وأش ، ال ارم م.زر; او €  سآيى1 نندمامت ٠٠١ درم

مرا،ن.بم ١^^ نه اي؛مركم عما٠٠٠ ٠٠ م بر ىم؛ا ر تا ءم1مب وا د
*ق؟مإل نورورئ ايأوب ،٠ ٠٢١ اي املمء«اث ٠٢̂^٠٠̂

ء€آ ميمدر ،م ا لرمزنه ظأفيم س، ى محالح1 ادر اول سشزلما نيلئو
ردن دم ،تما تمء *وت ت-كمل ا* ش نإ سم ،ئ؛م،ارم يو ؛ ءتمسم

ردتءيرومآمم ١٠١٠̂^١ شمنا ل ٠٠٠٠،وحمس— دا ذ هم*إو با ر ثؤ و  :تاتا

'أ (١ ذ عم مؤ م1و *ؤذن (٢ €مممومات مجنرافي*دن م، ام*ظ 0مع ما
ممع {٢ €معلرمأث اام<عةدن ؟ا ا، ما زاردغ م؛نمم اا غ-ي ر1ءن €ءمومه ء

ث عإ ضب-ع <،ا ام مملماا ء ف د ظا؛ رس (٤ €ممق|اممظ مم امن'ء و  مد
ء *دل ،بررالءاأفي-ماا  ،^١٨^٧^ •لوياتم«م دق -ءد* مى*ب €

شي ءءم1تم هر >اد بءم بم بونارغ،إثتمف مرتلو ا ر لر «ادما ممم€
مرم1ال, عئ ال

م لد
ت ا وحم ئ ا - ز



إى ،ديتي ةهاناثلر ،ىا تنمم ر ال ^م لئ ؛و ترتيبذ <ملوقروسممم ند

*،و وم ادامم ثمب،مإئرر أنام،مملر مدين مءانيا الا من ^ ن تر>يمانى تا
ن ^٠̂^ كا ؤل، ن| توآع/لم تو ما جع مأ،آلئرى م، عمو«مم ارم،

،اردم تاندن •ر *ف مها يلوأ نى 1محرا ؛ بيئيه اإ|اا حرنثصح ماد«ارزم |«
ل*ن ن؛الرق يتلمميى تبول ارمنا ن >ا كا -د ية ال ير آل غم حان و  ام،

من ١١٢ <دلاتمم ١٩١٨ مأرإأىمتا يوا تمم،تبارا،ا ا؛ 'ر -م نغل مملء
'ممى؛ني تر|ر ،تويارغ

ل :مرمءل ت(هنيملريى ا«تمءأن اي؛لكان تبو

ا

نم فتلربث مادمتسا حتيلونوبماءارتءثقمءرس'عدممتمكم>داأرم م،  ال
ننمع'ئءم؛مظمارديءءمحارا،ءك(يتء مال؛اوميم،ظامة"ض|و ترت؛ب أورلى بر

لرءم م؛ ف ٠٢*^ مأ دم؛ر رول تد صتد *د ن مف مم كا را ء تأا اثرد 'و ؟

لو ام،هان ندريلور دوام ءي مثامهما ال ام"ا ١٨ و'ف •(أىما

ءمعاثي إم بدءمامم*ابامممأاتد ثاوحار مماتلن*؟ا مرا د صثير وزد
بتم مثمنمدر.هعا ١̂١̂ د؛تيم  *طبوهازمم ىمل مم ييي،راور ادار«او

ءإلن نمحلن ،مرتب .ر^^^١ -اءتاور ا ؛ نأيم ال ه (٠٠ 1ءروهم م،رمحم ا

كمرثا ض دم تلر ،٠٠٠١ ;ام راوز تتم ءم ءر الن و م  *ادرتاث ا

!ا

■ارى،درج ا«تمان

يةيمسآ تئد،ن د اار ؛ر دض •ة مدنامآممحأير سب ي"اد ؛'ر جا و



ان ء بم! •هر»أ سلدتك مب،لر اود واز ال اوازب ،تااء ر؛->ىت

عإبمجئسم (٣ ‘٢١٠١ (٢ ثذ'؛ام• '( *'? ماا مرمبسى“أ اا  ا؛
لم آردر ا»م'* ءا ؛ء

؛م بما مم• دإى ا •س/ما (٣ ،أم“م د.نس (،رجد)اررنا (٢ م'
،اق ،تموبرد ،١٠٠ دث،ى درب اورتا ماة؛،ت سم اوزون بولسون ة

؛؛١٠ مى ٠٢١٠■ ديتي ^ آلء ا- ت -يليكممر’ءر؛ ئما

قايلم ،منلثا'م• د;؛ى م؛ى،تا.ا |مفي مؤدن'ك(م درب إى1 م ا*را
يلم رامااجا.عاق (امإت«م بيض !لثا ديأى اورأل ا م لثا. ياكم معا ا. لر

;ر ئال'رم؟بمم ب؛لريى ؛نيالا نه
(م -٤ عمدمىيتولكمحكهبئ غىا ر ال مع يو اأا ماممماماما ذن،ا  مؤ

٢ اق جق ا*،'مان ١٠̂ وت، يا جاسرم ءول ،<م«تل ء؛مط أ مط.م دإى >

همن اوج>ندم الى ون ا،آ مع اءن -ور أ ،أيا ج، مامآ  توالو ا،آمان ،٠٠٠١ ا
يونفم مل'رءماك ء“م،؟؛ج ر،م متهان1 او* ليسم نيانو سم <أ .ى٣٧ مء،

د«دم بوا ما لور ؛ياونا ام؛مءه غ;م.رد؛،رن ه .،أ .آ

مربىكم؛ا«مأ• لدانم؛ءم ٠١٠٠اء؛*أم ا؛ل م; طرت ء ع«.ر.د
دن ء س ؟ ات ،درج م م ا  ،درب سصايء ،ءيت.،نا ث،ادت كي»«'نمح آ؛ء

•ءازلود ص

١١١

م؛ن .رتتارى امأ

ئرنه -٠ لهمم هط >ؤ ف' ش مؤذ.تم إدى مؤ يما  دإ،ا د|
ماكك .ور;نيا ٠١^١ آون ص •د'آان ءد ا،؛»ميى م«'

م -٦ مابا إلا م «م اا ند ر تى اورنا عا ;د.،م د؛ تما؛ارى,ا مر
مماجر.اء دممثآ؛ء ددث،بء تبم)رم متلرأد



سم ٧ س

م؛ى بو ماق،دت مد ثأءع ا،أمآن ماد نور در ال دن1ثول ،تتتزنإث قا
ماهامحد'ماضربول منعثوثي 'د ئ آلا او  •س«ايتام نانآثى

رار مد - تمم1بر٠٠٠امءم*مأزماى*ام مآ ورلج ممارث؛بء زد 1آا إر
ءلرنمم ؛ام جر،ء ثأ  • آ؛لمر ا

jyfbj* - Л مملخايرمم ت منلرءما، ء مكآمر>دن«ا.م ٠ ءا <أا

ام ر تم ى ٠٢٠ لت ٠١٠  *مبمر؛ان بد

١٧

ى نمأحاذ ثد رد
 ريى—وب مءمام برى ^،١٠٠^١ ٠^^^ اوجوما جمحلورع م*ع -٩
بولورم ء؛رت اش تمر؛رى
الم يازاتاتم،م بروغرامم،مس ام*عارأ ٠٠٠̂؛ أ،اترمرى س ١ ٠ ام-

يمضعا مم ٠٠^^ ؛ازث ل إزر دتي0ر ئك،ن ء رك ٠٠٠ اإ ن 4رمأ ™أل
ساأ ه(ر <ياقة عبرملرغ <رملور> • ادتدلورلر ٠٠̂^ ٠٠٠ ٧ ا

م س ا ماث؛ءت — م_ات ماد*ار بض ^؛١^^ اوت،رم •أتاثغا

يى أ،مرش آه وروو  ممنكمدمر اوتدروركد تس*دم تءريريى اءفي ء
دأم ام؛ماعم - ب نه ء غره إ.ازوإ ىمنا «ول أ
*تيلور ا»فا أربوت تار*منى

م'س إريىرتح - ج ن امآ مأ رث ؛،^١ ثرا ظ آذ  مئثلدر ا
اردم مازامم؛ا |متمالممم د شسدعملوبمم ء ر* محسا

م |شمم ا«تمأن ،برم نئد مممتالنورار إ
مى ٠ ١١ ! في ثد و أل تدبميانا أم، صلمكتابمنءطا ن1طزري آ

دم نلر متد' ق اورنى ا تلكإند  Л ادج-وت رأم'٠١^٠ م*دلثم مرمم،

لم متمئيرلدرمأمم؛عا
ن - ١ ٢ ضد يه مل مم،ئي فر( مندرل نالميمم نفء أ دق ر مآ  اد

*ايتاور اءمما ٠ *وك1اي ررا»ممثم *ابت؛ك



تئمم ا«أمان .* ١٣ ان و؛  امس ياتوم،ته؛امآمءان <اءشالرى ء
مآ إ-مسمحطرء مر*ن •ر ا،دكم؛ ^،٠^^ در ،ن -دتاني،ا أديا ٠٠لر •ء

اردر حمبماء وم دلش ردأ م أغام و؛وب؛مبممتا ء ارم يو
نمانيلئوم وذل—ي ءاغإت ياماغانوا 'رى س جونمنا او

ئاثم يش ا-م م؛ ميلي،- مرلغ اورن ٠٧^^ وآا أ لدناتا را ال  نك،
•ثويلورر ئرستما.يتد ا.آعمن <اضالمزوبع

ننثم ء ٠٠^١٠؛ امآءان - ١ ٤ ث م؛أ هأ ىكيكا ان آ*إ ئمم مر  م؛.

وم تر ن ؛وبلور ،مج ا مرفأ ؛وإ جمنم من واد طودءن بى*ءني م;
نامرم .أ

،ال ٠٠^٤٠ من م ٠ ١ ٠ لم  درم(ث م ر٠٠٠ <ولش،مح ويلناند%ن؛ د
ه ا أ ت٠٠٠٠ ذارج ؛*٧^١٠̂ أ؛"ثم مانثم" ءثر مما ،م«ماما م إار

ارج امءر الورم—ممال * امت؛ازلى > م"مافي1 م ءن (را دورت س*ت ء
م،ا ك؛م ال ملنك؛م ٠ ىث٠. ٠ م ءر ارر مئ؛ولم ٠ ماماماتم،م وا ء •ا

م؛ن- ١٦ مآ سئدمم ا وب مكمآهم تراد تمج' زتا  ى يا رث؛س يا
ول .قبمورا*ضا اري*،دن ءرى١١̂١̂ ر٠٨^٠ ،ج*تت ل .ا،«م وء نر

ن ت؛زإوب ٠٠٧  >ءلتورما«نا امىطرء*مش-اعن م؛أت ء
ب،دم نآمأام - ١٧  در ءد ر;ون.إ م;مرق ،ن/م-لمترممام مو
ثميه.ثممتا ج، ؛م’طرفممناممحانت نرلو قاترار٠ ئجنم ة موآ ء د

م م ا و 'ظرتدم*ا د م'-ى م مشامىئر ورار ٠٠٠̂ ا تيإ
ءجبم*مبيتامةه ؛ فئيىم؛ ثت ر جياقا ز مآ ؛رود ئ  تاثاتا رار

را ام ^٠١؛^^ءان؛ثش/م ممدسمت ض|ام ختيا ■در؛ا

متم- ١٨ م*ق تنماا ؛در مأ صبوتونكا غمر ممج . .ا شي ا
مر'س'ءمب ال نما تم*مممم <يل ءءط،ن اور(ت ،5أر .شر



*اى كطم ز ءترتا ن مآحا •حترز ا

٧ — ١ ٩ ن ؛،٠١̂ كا مح ملو؛ةلن ا كتءه.د ا؛ ار ،درج ما مد • 
ك *ؤ *1هآل تى نز ؛ل مآصب؛ تن >مءلممرم ايت*ركم ا

ك٠ عإبمرممم ،عرج <كرتمم — عاثي،ت نا -ل ٠٠٠٠٠٠٠٦٠ ؤذ ثن ءو—اي ا
جب| ا«اماق ارمون ط اوم ل*حمن ،در *م ثر

ق ٠ ٢٠ ما تئانك ا«توان ،ممت،مم ا«ا ئر مختارات ،د^او •دا

ماماقم خلر>*؟تم»صمرجم'شابم٠٤٠  ءوممةل ،ايتممك |ثممل مب*ممم،*ا
رب برص لوب اورش •عدارلم ء ،ل بد قغ لممر ايتم ا ٠أ

مام ٠٠ ٢١ م.ع ا جا ان ٠٠٠ اا تد  -دادرم ^٠^^ <طرتئانكبمسم ا

بش اماق4ا ممدثردم ،٠٠ صمنممك ال <حتايمر مواث ^^،١ مم.  _ثو

تمن سهام رق ورم تممبصع ،دامي ،دموالنت ب. ٧٠٠!ماملرأم مءعما
بلككم ذات بر ءلوت؛ان امتمء؛ن اامااج(معااغمح » نا عتم ال  أق <صال

تو نم.رملق و ؛بول بونم ا؛ نثرط كيلن يا او ،دا مبواماس ام؟
ثرمتم ذناريت - ١ هتتحآث ان دا تمم كرء لوتر  ممادامءم ئملرا

يتمار<يرنأى در.ممءم اش ت ،واليث أمممجه بوا بد زمثءء ،يا اد
ن كزيىرم نا لرنه٠ث بوا لرم ى•٠٠٠ ر تمدو بونلرتز-تث تر*  تراوز

ن ،ياء ند ر-م آر;ق آ ج ماشمد لو *دج.'ء ؛و أودان امم*س صمم
ى ،در رى آده و مجليى4 دذ ف ن(عا و نبمدآ |بفي و؛

نمام:ى >ا ا لد و بيه لو محل بولغان امم،تى جمتم لوعم دمأو س« ما
رم1مسمجتكممم

رم و هث ،ديلي - ب ال م ءرن؟ما •ض آد ك  ٠^^٢ مج'
م'ت ٠٠̂ اول ،اللرق، من طو ، ه جيغا مم ا;في رش ،مو مطبوها.

ل| ٠١٢^ رل م لوتويص ام؟جمح ماملكمكم،ا،دق سبما -٤) تو



بماتى؛«م 1م نى .بلرع.'ة لى(ا ين>. ثت د ى| م ل اررنإ ال ثآ .ا

\ تى :ثإ-» بم؛ ن<م ءإ;ى ا مما . ب مركعما نمتا ت؛،  <طو

،آى رد.»ا،م ابء ئس •با ريدال >ؤ لد دن ه—بدنأ ء ءبمهاد  ؛*
زم ا«آعان • بربأس ال

لى اوتءان اثءأن درجم-؛تم م ٠٠٠ درتي اررتا ٠ ٢٣ ر تو ر  يذ
ص تامكتبرممآو بارعم’اورتاةم وغيرملىىما مممو داد مطمكى  در؟

طؤ ور مطممابض*ة معر د' لرد -ا
تمئنلرت ترب،ش ءرنه4مم وم 0دور نحظيمرم ،ديتي عا سلر؛ناوتتور  در

ان لككمممام -٢٤ قأنكيمض اطء مبمر {اورت طو' ممرطر؟
ت وبارمع ت-مظراق مم >رالمح ئر د لرملمحم 0ئن ^ م ت ي مىا ، مب  ا

رد ءاثما و ٠٧^٠ ءألى مم صا سلر ٠حتنلها دين ٠تور (ءكيملر؛را در

*صرم >مريفيركم
ر قواليوق ته مبأم بوت؛ريى ،ءاممتلهمنمن ء ب؛ م أر ،يد

• اراور م'رلى ركمم4ايت ل1.اشن

مرملكآء-  ببش أزى ام-ه <صوال او؛تانران اع،هان ماثي؛
كانب ^^،١ ايل ندم،ص «رة •ل يت. مت،،لز ياك؛دن ا رن؟ما ا

ك> إل ،،ء؛ا ،ءم الاام ر؟ما] اا>ر م'د

قم ث ملي ام،حال - منا ا

ل *تمر؛ا ر؛امت •مذى ءلم*ءمم ام،دان—٢۵ م لو بربافا
ردن ضا .نبلور .؛لخمرل برى ء'

م *،بأن رئ»متةم يندم ٠٢٠١ دار مم ءإتي و ا»ام <مؤذن ء  ،أض؛ ا

هامامجا.ع ض ارج امأع؛سم ا ترنم;أنم <سء| دم’ءمز’ام ٢٠٣ م-مم ،قا او
نن •ش ■•ال يولد ء'

لمئمم 0ما*'ام - ٢٦ خإر ض ٠ م،؟ سئدم بواوءا 'ه أر( ١٠̂ تو



كن .يدرتملودم  _ماضرإو ،محم أنر؛ةم 4باشمءت •نلد امته كثيم بر د

شا .لغني ألم ا مم ند ال تالورمامالمحم ٠٤٠متإودثتو ١ بمن تم 1*ام*م

ط ث’تم تول متءانءها •تحىثلرو د ثر

دن بولت؛م؛ عنم حام* - ٢٧ ؟ يى اد ؛د ني  >ثرطمر لولو يرش اد

كم،ي ك؛م مذا،ن ى ء م يتلم ت؛ول ءتان،نم ٠٠١ *لرج در مجم ثد *مى لا

يئيم ،كبما ؛ءاوناءق اعتم؛ان -٢٨ عر'شعيازس ،̂ئا اتظارز د
بممم ارم زم-م م، يسن ن أو م مو يو سآدر  ام"عان درب،ى وءا

نى ا«ت ثيفورند ك; ل مد،رسمدم ؛ايو ايت،ر*م إي،ن دإ ميكيض نما  اي؛
ليبرمع ومريفم*ى مبمم^مءءتنأمدلر ر^ى ئدى٠ن ا؛ -يك؛تميم؛ ^لر'دا

ممحمرمض
آزش ٠٢٩ مى اتء ،ص م) مهرين يد اد  ى إ يا"؛ورتيني 4يرك ا

ته ن و باثدكاندي؛ى طورغ؛ن ^^،١ أ فا اا-دن او؛و ك ملر ث أ
يتم م'.م' خماعتنام،جم  *ا

 ول—تب مصأل'شى؛"ذد ش-مروتنى.’م ءجلوجيلرنه امتعأ'نمح -٢٠
م،ن صرلق-ء ايتكمحدن مة مم و ٠^^^١ ا زد باش بوتم؛ ءبا
ءصلرمفغدوثمبمىم ل ت؛يتءا،مرا ماد.لرى نمى ٢٩ ،٢٨ ،تيوء

يأن <كثركاندنممح؛ن فرينى ر' روب د ء زاره ' آر يا ن •تو تما ا.
ل رب ؛بموص وم قو سم نر*ض ء م وم،د كلن؟ د ب>نؤن با

مبمبذء  ؤى ٠٠^^^٠ ارنو،ان امرمدكينء ،تيلئورف ،ء،صمه قايو مم اآ
متى اثثك،ن نام رم، زار ل،ثيش م،ا مد اه ءم إزألوب دءم ءو د يأ

اور؛تا ث>افبجء ؛*؛، •شر

ى :ثإ'م تأ يلوناجقك اا»ن ؛اض تو؛ م ر;ف،م؛»ة ؟ ندب؛م م؛



 مررءمموامذبمعمإ ض ٢٦ مم ٢٥ ٠٨ ٠٧ ٠٦ ٠۵ تانمى ث>ظ ٠٣١
متم'ث فغم ام'هن تاشيلرض يس /،تدسم ا غمنحم • إور ب>  مانر

يكم دفترنى ايم>ت تابمشرورم ر

VIII

ثم كانارهاا ز حو او نر  ارم رمىمما ز؛

ءتم مم اك’مؤذ -٣٢  تاتام اوجون اريىءدرج مما*لك دألى ش1ا
 بموس اوءوق دربددر ٠٠٠ ب-اثةم مونرم' ،موم اوج تمأن،*ن.ا

لن ؛ نما <آلئور ممار،منتي مومكلخس،لريمح بيش ا

تأ و |؛طثي لسمبكمم ،آ ■دو نايو ،دفتريت ،آ  <يازاتاتود •يزد•

إت،دار همت؛هر ام|اقنز •ئيلور ا*شا ،مإزار ،ن

IX

ز تا هس ا .حتتدم ثمادتا*

مطم ت؛لونغانم سآ ٠٣٣  ص ٤ مم لركمدمما نوى ٢ ٠٢ ء؛
ن مواش ،لخبمج ته مابم غا ،رى أ، عثماعهام ا؛سمتلوءتم 'دان مب

ثو ا ماهئلف ؛ء ؛رت ا.؛ يته لظ ' ر ا«غا ^^١ ما و <مد
• ب،طوتيوءدمر ريى٠٠ ذرس |ظارتءهإ

م ٠١ يا توزث تيلخومينه امآ،تأن ثمادنن؛ط —ب ء  وكااتام*ه ر
رر ه هولقان -ى •بير

ص'ثماد ؛وآر مهمنى حت:دمم آ

ما هر آلذلن ثمادتت(ط يتم للم اآم'ن —٣٤  ههادتنامهءس كي.
أون،إى غالنا يم إو لف ياثة، هتالأمهدن1ثه تيلوجم بيان سون ؛و أ



مم ^كومر ك بمتإ1ر تاممعن،يا ؛رار ءم) *ءاوات ممتدمغى ممرا (ما

ءإلن دزيأددم إر»ل يوم؛كاتون مميمهمماعتئابم؛ <مررل سممأن ا |

ال ى <م رووى ف ؛ت يا 'دن بر ٠٠^^١̂٢ مسم،م بو س م«مصت مؤ  ٠—نا
ين ،ممز؛تو (مى،ب*ث ا«تمان |مميك* يو |<اءممم تئدبم ،ر غانكا مرا

مسر
طر*رهأ ٠١ * »لقي و؛ا يلر ؛دم عم امكم،(*ى ا ت~ورنحا م ملة

؛ر>دم ،م•* ر«مد تم ا؛ام ؤ--ه• ارثانأل،ا مرد • ء

ن مأ،م رر ،مم؛،دق ر —ب م،ان آ؛نا مشمرأل“' ثماعتنا * 
ف (تينى:رمإيء لك دمحم ك؛؟ى,ا <يوغا دل اد-؛-همذا ؛؛ررت|درا ء

كى'؟،،٢٤ د،د دم ٨؛اب*ر،*ثدطلر ما بحا>ر ال
فى ٠٢۵ ؛ار د،دا يو *ر م-م عالفا «د ،ت؛غز (تولكانمع,ثر ما بر
ص رؤ.'دن ام، ن كش؟م ا،رن.برا ءجآ  ترارنام.ءعن سسراغ ا.؛ها

شي;رزرر لبم'ت(.ا ؤ ■صر.ر إ؛راررهم 'رم.؛ر؛ا(؛،دن،نا

ا3امتمءا ت حملر مطو •متدم•> آااو

ر - ٢٦ ن1مر مانم ،جأ،عرب ما ث،،م |.: مائانأ مي؛ت آا

رم ال هبن ا ار نهنو •م؛ممنمد-مر دن م' مد4 ادء •د

؛ا ،٠٠ ■؟ر.م* ب؟ ه،ممأ د؛ا .مو ممحا ة مم.اا ا رو؛م ،ا
!س؛مميرم -'>نثرالء ،ر»را'بن ٠٢ ؛م رآ،ق م.م. ج ر مقد

ر،مرن م؛أن نا م؛ناا .ت.مو نمحم.اا او ؛رى ا،' مز،ي متر را؛

تج' آ ليص:؛إل ؛ا نجمر لم؛؛تمنم.ا ،رتب آ -؛ لل ‘دن-ادأ د

رس ئد| ؛٨ بيا -ر'ادث ر ،بم.م:ءغرفي |يفي ار؛ر م؛ ن نأ ء ادم

ب ثمادتأل*م لو  ما*ورم ثرا >كيا آ
ممأش لدنن'ت؛؛ل؛;أ 'ئء'م*ام 'ب؛ر ،،رمج1،أ (ي سم.ك| . ٢٨



م بد ر ممرم يوتا ج *ادم نمى ١٤ د طرسمني لوتفمان| ثلن؛دم ش
ار أ؛نماوم <امآمءمت •كر

،ن (لوت ٧٠٠٠٠١ :ملس لماء بو كيز،جكدم ثبى5 آ ملو ءعلرهن ذا
ار •س بن تو .٠٠ بجرلورم در

،كء - ٣٩ تا اءأءان ممم  >شواوقوتنم (ع،*مءبم نكشاآاماغ او
ب هر;شمح د لص ٧ و ٦ ،ه .بيرو فق ،ب*ما ن را لد ءم،مم̂ ٠٠^ ا

ن4ا يلونا تمأ '* امورم ؛

س كم :ما تا ه'ن،امآ ممم، واوق ثث؛ثى آلمافان او  رص ء
مقتوبمن يم تءول امآم؛أأنم عمجمك آ؛ ٧؛ ^۶^ ا ،م مآهمحآ1 ٧٢ نآ  ا

ءوءمازم1ص
اايروعك،م 6معمالجا ؛ن <ءاامجمت :ض

ر ئاغإ

؛ن»انمينينءربما  ; مإنم

نم اا ذ شا ترج*اف .نرآ
ق عجا  ادرما؛ف م،ا

امممومز امك'د!مجت
دان ساعبل

>/'د •أبجمحء
‘ءممبجأجممجمءمم-مح

٠ صتمثيم
صجم ؛ ء  أ

'م سممه

7مءمبءي

ء وم



مزتولم.: بض ل_سل»في"ظار نبمر ار ازر لر لة و أل از؛;ا ء زا.آ

رزام •اس*بر
يمم ;٠٣١٠̂ ؛،ر لرد ٠٣٢ يو تولكا ■ا إ  ط؛رننم داه ،أ)تد

؛ن ييرال دارب اهران ء يءى1 لرب،ار دررغ مار«مم مى؛»رم دردر

دم)را،د؛ا» ؛بمنلر
م (٢ رإذزم (١ م م ا ب(ا ما  •ع.اا

؛س بمأ سم ا؛م;-وا تمر; :روأرم روادي م’م و
تى ٢١ بم' • د؛،ى اودنا(٢ ،لم..عدإ ا •مس<(٢ •ام;
منرمو;مس ر  •منمر',ممح«؛اد:ا'مم;!ردغ؛نىربممهمن1،..ءمر

ئنلن ^ااب> ر-،ر'ن ارث؛د <إ ٧؛؛
ستجر  تطب؛ق ،فث.ا

بم؛تم.٢ آ،ع ا ء 'ارى“رل دا
ز ا،ارت.م با ى *م رشدارئ و ء ‘٧ *در1*؛ *رص إ

ت ’ , نا ا ند ا ذ نرلر مبا .ر مم راأ ما ء,ممراس رإ م  -مرفد

م.ت فى ر ر تدبتو ■‘بمكنربم؛اد

ةثمض؛; الط ضدممثمسه؛ق’ث

مح: ، محعسمح
دن طم ٠ ١ لذ ر .ات.را.«براز ر

ةسآم ثةج



- ١٩ —

ر؛ن* *م *ملك ،يمس ،مسم؛ك مإذن*مالمق ؛يبم{ت  “مد ١٠٠ مورمأ

>ن كص نر رةا نى أدر ٠٠أ ر*ار ممر؛تبورو اثتء،ن م،ظ مو ■و

и

د*لر جمات ١٠٠١ هت:م •ؤذت مدث’مم بيس ءتداةما1  ث>متبمما
ثعو رر ل؛ب نمر»معار ا !ثد

تم •* م ' أم ٧٠١ ،أ يرميىطو متسدنطوا
ب أ،هروندنو ذارم ت؛بمم رب - ٢  ي؛ممنح إواو

 ٠^^ آ او؛دب ص؛ءمكتأءلريى بارمدمء
مدل - ٣ ادم دارمنبر تعدرمحتد أمل.م ا

«1

تمادورت نرم،لرءالب ارث؛و مامدان1

ربئم تجوبمحا ٠ بيما ث مرآن؛ى ا،إم رعأبيق ةا، ء  ادم م
يم ؛راش - ٢ ر ض تر?تي مم «،ترج ،م،تو ٠ات٠او٠٠ №٠٠. ترء
ر؛ن أءأءاد - م 'او ممثفيا

،٠١٠̂ ءهل ات0 ■ردزم ،از؛•ر ءإدات - ٤

مئإمرى ه'تفي . ۵ م ) م* كإ الق |أ ندغ ل ق ،رآ (ررو.مسث م،ما

•لريى؛با ؛اد|دث دءوى ٠^

حمالراقء مرءسك؛ايلردن تدلرلى“م ٠٠-م٦ مملثمفرادم ا دا؛
• أولو مو»مى •لم،مءل اذمروك تا،رق وركعرمتم

تاعى#اوبم ف م م؛ارميش رس - ٧ •ثق*تط دأءد

متياجم دت؛رغ ر؛؛ى؛م - ٨ ال *بلد ا-
الء درت ،تررىأ - ٩ يد ا* ئ ا ءازوم ا

فنم ٠١٠ *باد *ل وآس فرا؛



تم د ما اا مر م،دم محلوراق ءل ٠٠٠̂ اا-  عر

ق ال غ ث) يئبمع أا-ا وب بم'لى*رذ (ء ير  بلوم أ
م*ادن -١٢ >^-١٠^٠٠ عما

ان«• ؛در بو تمدنعمنظأصع—١٤ •مو

سمتى.هآ ماماقوظيغ؛ جونأ ا راو اى مد ء لرم كير*

ال'ككدمآا هم  'ظموثفيىآنيءدمثمةدرءلمتدنأرمم؟ثقردار>نآ

ئمم د م؛| ١ ٤ ٠١ حت؛دمآمزرلكان ا'ام ممدامرء مي ا مد ل ثمئ'مم
ة.لئورم ال تبمر»ممر اوث.و

بم-ا غ ،ميرأ ر' •ملومات• يختس ندماى دتار'غ المسا تا

ن ء«وا - ٢ مد ام؛ *د بنر  “ ر؛ا جغراف.ة تي'م-او <ماومات مم
ت*آزم م ضي،دن ما •او

وال ءام -٢ ء ع ا ح و ترببمد تملوم وول م 0ر ر0و *واو؛نبرعا

بر'اام اوم; ذ ممد :يكور اب إا

ا م.ت ٠١ ة ا مممير'د عترجم *م اوءو قرأت دثتر
؛رآن ء م أ  ^^•٠٠ ممس طمفا رم مم تا

ن ;ب مممماثد مم ء ا طا م، عميثتند هدنيريأ ممطعاتح.

ءتايد  مايمح دايللريى *،روث اى1تغصي م-
ماثل م،ال ه- لربمطبتق ما تل دا؛ا مبم ا

ل.ت* لر . م يمر ! بم مرلل .- س.او ك ىطبقد

طبيق أامدماري؛ء و'المث  *بولد توءس ا

بى“ع ؛رأ خ مم ر تا سالم و •ا



•ثربغر-بم
ممتم مري ٠ ١ ٠ م أر ال م ا

٠ ١ ٠٠١^١ ،و،تورك ١
جمنما مداممم*مم ٠٠١٢ لو لىم ا، ر ند نى ر تيم سئنجلر؛ « يم تح ا

.م دفي مل
ممماء؟«وبماما ١٣

٠ ١ ات ثبر بر م'.دممدن ٤ .معلو
'ت- ١ ٥ زا)ما (دن،مزمو در يا (٠) بدمئبد
موال ام - ١ ٦ ح ا •مامني ٣٠ را

١ اديمح(م ءر؛خ —٧
> غممرس\ ا-تأر
ن؛ا ا*ممحث ٩ (  تدرممأوم-ات هر إم،

ظ ومام مالتثر؛عء .٢٠ • و-مغظااصهة ا،فا تف ر
وم ادملريش و آت ^^٠٢ ١ ل .آخمالر ءرتم توركي،وم ي

مظفيدح؛دوم اق د
ذألمو*اءفمءرم'م4بوأغاءت ساوجونكيرمكل وتدثو عهلغءممي;اماممحظ^٢

:مر.-م ال ئمرموا سدنرمد

محادلى ٠ ١ س ا ءا ب5 و مميرأ آ ؛؛قءا ييم نا  ثمم؛ريىم ؛رآه ا
(اوممآهدهم ج*عا ر»مممامفء م0مرأ «رومو مآ.ءاوماالرآن

،دن ب كذ مر:ث .م كسس مم عالمثيى م مما؛امء ا رسل|

مم تد ٠٠٠ ٠٤ ٠٠٠' هل' ءتأأ سلى ا س، ء ا ت ملى1واا >مملوما
شمحمحم ى ي ر إ ا ب ه ن م - ه

جم ءام ٠٦ ااغء،م ا
>مطرمااث مءر مرسهمةمس مراممد جرا،إ (مر



ت ٠٧ إ ،ورن <ر)..ءرء؛م ادبإ (•ار*مردشالء <ع-ذ

رن-،'رز در_ت ،ربي ٠٨ ال لدبس ا نثا؛،«م * 'ا

مبمم-.٩ •عربرداءشأ ر

عديا أرخ .١ ٠ س6ا ل.فا
ب ٠١ ١ , •ارات,.دن.،د,؛ ء؛

الم!جم ٠١٢ - غا ر تا بىد
،،غسمم,نار مم د ر,خ،ن ٠١٣

ا؛ش'م ٠١٤ نر ددرب ماا ء
اس ب.-،٠١۵

■ت؛ادم.«دن(رقراب.دز")؛نأتف ٠١٧

مح -•؛،(١٨ ال لرلت ، مد ا
،ت ٠١٩ بي مك .؛<•ا

سسمس; . ثمحتمح

قعأ1|||ةإ ؤ
.ل(س • [[<.. سم.ا
محا ٠٠١٠ س’مد

مكنم ،٢^٠٠٠ مأتا'
ادرما؛ف هاعم'ما

تاضي؛ر



I



ءلقء ^^^٠ صمماس اث ل يتو ال م ة أ لى_ظ,• تظ>رق ،ب.د مئاممي:  ا
كم ثبسإنىاه >ام ماد*سيمحم نوى -٨١ د وت *تنم» توم ء مؤما ر؛ا وتأ

س ك ما؛مت أ جممهم٠٠٠٠٢ ١ \ثل جىنا ٩ ١نمأسءر ء بءتمرر
ن■ نا ال، ن ما متد ن مي، تعا نلك ٠٠٨^^١ ثاها. ؤد ض • ء[ ي، اق،  ما

نى ر ءكانكبمسما م ممقايما سل ازوم ٠٧^ دإ؛م ام م* رر <تتء

ار مكر (م م-اءمكم ٠٠٠؛ ١ ٨ رنظ،ظمهث ٧٠^١ ن ٠٠٠١ ذ ماثبم
لث ١ حآثم<ت ب،. سمعت “ سبرنهممت

دوديىم ما؛ممان <سليمايى اله مبد <ف؛امرمم ؛انبلرت اا*بر

؛ن يى ل كثافاا '* ^١^^٠ مح،ودم مئاامتك جث <ترجما
ن4ا ٠ ٠مي ؤزو ٠٠̂ تما نذ -مبا رارتام*دم؛لكا ممن ء ل-  بير
مر ،دم4ةممدثنا كإمشه ندن ميا من، م |إ ال فامم ن اول ا، عا  ام،

فن تءميا مايالنن.'ن كانم ٠١^١ بن د ا. يتو ٠ ثمأالم ا

ر اسصمم ملث كانلحكو رارث؛ ثى ثوبو م'ظامنى ة ;رو
ئ»ماد ا؟ى؛م — ٢ مسانهبر <ءمايملكا مم ىيا «ؤذزلك ك* ام(

ثم ا؛نم ؛،*م ا«اطر مسم؟ماو ،آدا تاةالرثكم آ ؛ ثم ^̂ ^١
؛ش اتءان اإ"م غ ء اول اتوثوب برم ا هانثمبممالرمم *ه  وا«أ

W ازإءر امالم •

ر — ٣ س(مد مإ اأ« ر،ى ممامتما مفلل مادمد»ر يوتا ال لو ا، آ
ءم ،ول ن اي عا ش ام* ثلر وب آ كثر ثمب،نه ؛.*٠ اول ^

ف ب تيم ٠ مالل رد " ثلعف ءم ٠بازار ' م مومىع م-  *ر'اثت ءرش ء
مم م*وس م1مممت - ٤ ونغ رش ءا م؛و ءمسمحا مموس ندم1تيل
-،ن م'ن إم'دن كيم مآ ب <تؤكل تووش ٠؟ يا تبوش ؛يلوا و تراص دب

ممم ؛بدور وى ز رم م*ل مءا؛ق ء ئيلنو
م م4ءمر لم *سق بو - ٠ لد مك مل ^ وا يأ ق م*مم' أدر ،ئ؛ا

•اردار لظمبن ام
ن*ن ؛ض مجا اا؛اروديى مدممانمم هأا

يلر 'ز
^١١^  *اس'ءض ءن ^،

ادرس م|طلحإؤ
زم ءبمحاا،م مبا

•ربنى'حمفالدمح



هاسى ن\ب ي ت ه - م و ص

•٢

ر د آ ن و ج د ا و ت ا ر و ؛س'ص

Уфа, к»ижный писчебумажный магазшгь Н-цы ш. Хусайнова


