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���� 

  

  

 ��	�� .# ح ا�!�  ، 

  

 .وا�-,+�  �* ، أآ�  أ�'اع ا���	�	ت 

  

ور89 !��7 �06ا ا� أي ، ��5,� 4 أدري ، �	 . ه0ا رأ�1 �,0 ز�. ���� 
 	6-�:� ;�د ا���	�	ت ا�-� ار �<� .� 	ً�	; .�<�، ;@? ��ى �

��. ��@� أن أآ'ن وا;+ً	  ، �� �5 .. أو ��@�ً	 .. ا�!� 1�1 A B�# أو
أو ... 8G �	 ;�د ا�� ات ا�-� اF-�ر6�5 ��'E	 D ،آ'ن �Cآ�ً	 .. ا�!�  

 *� .ا�!�  ) آ'ر�1ا ( أو �I	رع �G ان H;4 .. �5 آ	را

  

� ا�-� أ���Iا� L1د	�Dا��'م و� 89 أ�'ف ا ?-�;�O-6	 �,0 اDر���,	ت 
5� ا�-� E ى 6�5	  Pرج ا�	� 	ً�Rآ� أن ا�!�  ��� داS-� �,��5 ،  �!ا� .;

 .ا��'ار 

  

 T�� ، U�@; ��'1��@�	 د�� �X	�5 ، أو �	�� ، أو ر�E إذا;� أو @:5
 ��@Yب ا�	وه ب �. ا�� ، *�O��  �!ا� ... 

  

�ً	 أن 1>-�Rن 1 5] دا	و1 5] أن 1>@8 .. �� زواري أي أن ا�!�  ، آ
�� آ	ن 1 5] أن 1 د ;@�86 �-? ;@? .. أو 1! ب ا��6'ة ��86 .. ;@�86 
 ...ا�-@�'ن 
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آ,ُ� أ�- ع ;! ات اD;0ار .. و;,��	 آ	ن [�'�S<1 �5'�,� ;. ا�!�  
ا�:	ذ�� ، �S5'ل �86 � ة إ�* �>	5  ، و� ة إ�* � 1] ، و��,ً	 إ�* �I	ب 

	ً,��� �. د�	ن �� ض ا�:_�� ، و�F	<� a�,; آ,ُ� أ�'ل إن ،  �b 
  R	c<ا�... 

  

c ي �5 �9	ب ا�!�  .. وه:0ا آ	�� آ� �'ارا� ;. ا�!�  . 

  

آ	ن ا�!�  ، ه' ذ�d ا���O ا����'د ا�0ي 1,	دون ;@�* ��:� ات ا�I'ت 
�5 ا��O	رات ، وا�� اe5 ، و��O	ت ا�>:� ا���1�1� ، و�:,* 1 5] أن 

 *<�� 8@<1.. 

  

 .ه0ا ���'ل ؟ �� >�S'ن ه� 

  

� ك ، ,	م �g ا�!�  ; .� 	ً�	; .�<�� �i��:. أن �.. وه� �. ا�
8G .. و-Y	�g� j ا�!�  .. وSآ� و! ب �g ا�!�  .. وg� '�I ا�!�  
� اkن �-�'ل Sإن أه ا�	ت ا�'رق وا���  ا�-� ���G 6�5	 ;. ا�!�  : 

!�* ا�!�  ؟ ..  4.. 

  

� ، أ;	c# �:� 8:� 8 : �'ل��. 

  

 ... و4 1!�6* أ�� .. ا�!�  4 1!�* أ��ًا 
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و�. ��X *1'رة 5''9 ا�5� �@!�  ، �. ;��E �5  I ودا�-* ، 
 ، n,�Dس �. ا	م ، وا���	�وه'�� وس ، إ�? ;I  ا��-,�� ، وأ�� 

 �5	�G أو إ�? أي وزارة ، T��'�  �Y� إ�? أول 	ة .. 5@�-��م �6S5	:� *و�
4b ف دو4ر ;! ة... 

  

 	ً��A .. ةS5	:� .�. 1-��م أ�� �,�� ا�

  

 0,� '65 ، n�#رD�5 ا �p'��� رة'X *1�� T�� ، *<��  �!ن ا�D
 ...و�. آ� ا��I'ر�A ... .1'�-* 61 ب �. آ� ا�:	�� ات 

  

.. وأX	����E ?@; 86,86 .. ور89 أن أآ7  ا�!� اء ��1'ن أن I-1'روا 
 86��5ن ا�!�  H�1 4 .. ات ا�:-H 5'ق رؤو86F و�c@�.. وا�P@�'ن 5 �5

.. �D* �1-�  ا�-�	ط ا�-I	و1  ، �'ع �. اF4-� ا[�� ... أن I-1'ر 
 ��<E ,ا���� .. وا� � .و�@

  

�. .. إذا آ	ن ا�� ب ��1'ن أن I1'روا آ� #e .. و�:. �	 ذ��� أ�	 
 ��c<�,إ�? .. ا���'ن ا�� ) 	!�cا� ( �� E	��. ا�( إ�? .. ا��	�	���<� � .. (

� ؟ ���@Iا�� وب ا� g� 	, ... إ�? ا�,6'د ا���i	ء ا�-� E	ء

  

إذا آ	ن أآ7  ا�!� اء ا�� ب ��1'ن أن I-1'روا وه8G .. �5 8 �	 ذ��� أ�	 
 ��	� ) j@O86 ) .. ا�� ; t<� �.. و:-X 8 ا�86 .. وا��	�@� ا��	�'��

 �1��	� 86,O� .ه�� �. Y1 ج أ��ًا وه� � ف �>��ً	 أن رأس ا��O.. و
�@86 آ	ذب ... � ... Dن 
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�-@e أ��	ؤه	 .. وأ�� ًا �	 ذ��� 5� ا�� ��� ا�-� 4 	�Iا� ��	إذا آ
 	ً��'1 	ً,�X ن 1���'ا �@� اءS� ا�!� اء H�	O� أ��ًا ، +�@P�5* ا�:�7  .. ا�

 ... وا��@�� �. ا�!�  ) .. �'ا[  ا���� ( �. 

  

�I�	آ t-� ...و�6	رًا .. ���	ت ا��,	و�� ، ��Cً إن �O	;8 ا�!�  ، 

  

�'ا .. و�:. أآ7  ا���	R. ، ه �'ا �< ... أو 

  

 أن 1-��ث - إذا آ	ن 1�@d ا�!�6� -و�� آ	ن �. رأ�1 ، أن ;@? ا�!	;  ، 
��ً71	 Cً1'A ;. أ#�	R* اDد��� ا��1�cة � ة آ� ;	م أو ;	��.  . 8 ���1G

 �1'Oن ا�'�'ف ا�D ، Tف ��. ا�:'ا��'F ، ات ��	أ['اء ا�: ��
 *6E�1 ق و .. *Y1ر	 .. و�1 ق 

  

و4 أ'رط �5 .. و�d�0 ، ا0Yت ��,� و��. ��>� � ارًا ، �Sن أآ-H #� ًا 
�* ، أو �>� a أ��ًا  # ... 

  

و�� ا�-��� �06ا ا�� ار أد��ً	 ووا���ً	 ، إ4 �5 ا��	4ت ا�-� آ,� أ#�  6�5	 
	ور�� ، ;@? �>-'ى �i	ري و#� ي � �g ، أن ا�� j1 ا�0ي E	ء ���

 �� c-ء ا�	i5 �5 ة �PX آ'ة t-�1 أن .:�، وأن ا��'ار ا���- ح ، 1
 T�,ا�  R	-F n@� � .. ا�!� 1� ، وei1 زاو1

  

� ا�!� 1� [	ع أآ7 ه	 C�	�� إن- w �� Dن أ�F	ري ا�:�7 ة - وا��
��S� �� tن أ< 8� ، 	ً�',E4ً و	��� أه ا�	ت �. # �ً	 و9 �ً	 ، و#

 .. وأ�gO �6	 ا����x .. ا�'رق ;@? آ-�� 
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� ، آ� � ف ��� ;,86 ، أو �	�'a ;. أ��>86 @���'ن آ	�,c1 ، ء	ك أد�	ه,
5� X'رًا ... ، �,c@E  I; 0	�y إ�? 1'�,	 ه0ا 	�Iو�1 ['ن ;@? ا�
 ��	i'ا �5 دار ا���	م آ	أ�0ت �86 أ1 ... 

  

 g�c� ث -:�  �P5 ، 	أ� 	أ� )��>�x�<� H ، وه' أ�* ) .. 	� ا��GS'رة آ@
 ... ��T ;,�ي آ@�	ت �GS'رة 

  

� ا��>x1 # ?@; �c �5 إ��ى ا�D>�	ت 'X ع	�و�9  �:- ث �>
 ��b *�  9 P- 	��,; ، ���	G ة � �'X ع	�<� j�]أ �,�D ، �ا�!� 1

 ��	<�zذروة ا��0اب ا ، dوأ;-�  ذ� ، ��c<-ا� . 

  

E'-� 8 إ�� �9  �:- ثG ة�;	Iل ا�	�EDإ�? ا �.. �* ا�,I	tR ا�!� 1
 �,�I,1 .� ?إ� �E	�� 4 أزال �,�D ... 

  

 4 ) �F 6ا�� ( �,�,�... 

  

�,�,� ) اDر#�� ( و4  ... 

  

� ( و4 c� ا�� ( �,�,� ... 

  

 xR	��	� �Fرأ tOوأ� ، �5 Pب ا�	�1,�,� ، أن أ��� ;@? ��>� � 	آ� � ..
 ... م ا�!�  ود.. �-? 1>�� د�� 
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 	6-�O;ا�-� أ ����Iا� �	�1 I H�و4 ا�-I �1	ت .. وإذا آ,� 4 أ
 	6�O;ف أ'F �-ا� .. 

  

 ��� �1 Eا��'ارات ا�-� أ .� 	ًi�� 8i1 ب ا�0ي	ذا أ�!  ه0ا ا�:-	�@5
 ��#Sآ �,� -Yا��1Cر ( �Cل ا�>,'ات ا��D ة ، وأرى أ�6	 !�6,� ، و

 ؟) 

  

�'ارات إن H�F ا�,!  ، �1' ، �65 	6� هa0 ا��'ارات ذا���A ?د إ�
 �5 x�<��� أو4ً ، �	���� ا��i	ري ، وا�7�	�5 ، وا�z>	�� ، و4 -

� ، وا���وا��� ، وا�4-0ال ��O<ا� ... 

  

6� ، و�� ، واF-��از Eارات �'ا'�4 .. وهa0 ا��'ارات ، G	��ً	 ، ه� 
�� ، و���T ، و��	ق ���ي ، @�	c� ارات'� �@�* روح ا�!@@�

 ...وا�z'ا��	ت 

  

 �@E ��وهa0 ا��'ارات ، G	�7ً	 ، ��	و�� �@��L ;. ا�0cور ، وا���'ل 
�i	ري � �g ، ����ًا ;.  n�'� .� ، ة ، و� اءة ا�,} ا�!� ي��I�ا�

 ... ا��:  ا�>	دي ، وا�!'�5,� ، وا�c	دا�'�5 

  

.:�� ا�!�  ، ا�-? ــOُ ح ;@? ا�!	;  ، 1@}F05ة ;@? إن أ	� t-� أن 
� ا�-� �-� ا���  .. ا���  YY��1�:. أن :'ن آ	�>�	رات ا� 	�.. آ

 .e!� 4 إ4 �!6'ة ا��-� .. وF,	�� ا���t .. وا�AD	ل 
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�t �,�>� �,!  هa0 ا��'ارات ا��i	ر1� ا� ا��� ، ا�-� F، إذ أ 	وأ�
� ، 5@:� أؤآ� ;��7� أي ���@-Y� �� �1	ول أن أE �1 ��� �5 أز�,� وأ�:,

�ً	 5'ق tOF ا���  .. P1-	ل ���Iة P� gi1 أو ... 

  

  

 n�,E21/3/1989                          ��	�� ار��     
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�	ذا أآ-H ؟� 

  

 

 
1 

 
  G	: ..أآ-H �:� أ

 
 ..�:� أ��د 

 
 ..�:� أ,	F �F,	�� ، وأ�'اس ��ح ، وأ�1�c	ت 

 
 H-أآ.. 

 
 t�X150آ� أ ��	ن ��ار ��'�@� .. 

 
 j1	i ..إذا ��I'ا وا��ًا ، أ

  

 j@أ� ، � ..وإذا ��I'ا �{

 
� ار�.. وإذا ��I'ا أ��ً	  �Eدر g�  

 
 وأF-�;� ا�H��O 5'رًا
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 �D,� أ;-�  �	�-� ا�!� 1� ��O ة

 
��'�A �Aر	� a0ه 

 
�	 ;@? ا���  Rو;�,� دا.. 

  

  

 
2 

 
	6,� ا�:-	�� ا�> 1� ، 4 أ

 
 ا E 8-!-5'ار1 يوإذ

 
�cوا ���Iة وا��ة .� 

 
��>�-6	 �5 ز��ا�� إ�� اد1 

 
�cوا 5 ا#� وا��ة .� 

 
� ا�-,	�ً	 	�... 
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3 

 
 آ� �,	1	� �,�-6	 ;@? أرض ا��! 

 
 و�8 أ#�� �,	1� وا��ة

 
 �:RC� ..�>:,? ا�

 
 	�	; .�<��6'ري.. �E وراء �iرآ 

 
�-? أ���� ا���] ;@�* .. 

 
� آ�	 1��] ا�c<�,� ?@; ��O.... 

  

  

 
4 

 
 ..آ-�� �@,>	ء 

 
 5-�-�� أ�'G-6. �'�� أF ع

 
  �5	I�@� ��-وآ.. 
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� �XS5رت ��	�6	 اDول ;. ا�� 1

 
 ..وآ-�� �@��'ن ا�>'د 

 
 ..5	زداد F'اده	 

 
 a	�!@� ��-وآ.. 

 
� ا�,��0;	,X 8�	ا�� n!-آ	5 

 
 ..وآ-�� �@,�6 

 
 *<�,� *-�G زدادت	5.... 

 
 ..#c	ر وآ-�� ��

 
 ...O5	�� �]	R ه	 

  

  

 
5 

 
�	ذا أآ-H ؟� 
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 �b 	ً}�# ��54 أ; ف أن أ �,�D 	� ر�

 
 � ..�9  ا�:-	�

 
 ور��	 Dن ه'ا1-�

 
 ..ه� أن أ��S� H;'اد ا�:� �1 

 
 � ور��	 �D,� أر�1 أن أ��0 ا��

 
.�X	,�ص ا�	Xر .� 

 
H�@�-ء �. ا�	اء ا�,>�Gوأ 

 
 ..ووردة ا�!�  

 
 ... ا���	�	ت �. �� E,	ز1 
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6 

 
�	ذا أآ-H ؟� 

 
 �'� ?@;  I-آ� أ� 	� ..ر�

 
 	� ..ور�

 
�1�c�Dف ا �Dا  �b .; ع	5�@� 

 
 ���O�  �bو.. 

 
 ..و�b  آ-	ب 

 
 H ..و�b  آ	

 
� �@I'ت �I ;* ا��>�F	ت ا�:	 8�.. 

  

  

 ��16/5/1985 وت 
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 ����	ن ، وه	 ه� ��	�� �ُ���.. 

 

g� ار'�� ا�: �� @c� - 	�F'��� - 28/1988 ا���د 
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1� ه0ا ا��'ار	:� 

  

� ا�: �� �g ا�!	;  ��ار ��	�� ، آ	ن ;@�,	 @c���. � ر�	 إE اء �'ار �
ا�'X'ل إ�? �-��� آIY# �5 n�7* ، وو;�* ، 5	��'ارات ��* آ�7 ة 4 

 ��@5� ، وه� 	�I�5 ا� ?I���O ��. �1ي ا��	رئ ، �5  - أ��ًا -� �+�
 ?<�D6-* اE;  �. �'ا	1,�@� ا�! .�� �	 ا�0ي �5@� �	�!�  ؟: 

  

و�. أ�E أن 4 1:'ن ه0ا ا��'ار اO,-F	�ً	 أ�	د1ً	 ، ��1د ا�>�	ق �OY	ب 
وا�� ، 5�� اF-,� ت ��] ا��XD	ء ا�10. 1:-�'ن ا�!�  وا�,�� ��ً	 ، 

 4ً'�� أآ7  #P�X gi,�- 81'�-�	�  	ً�5	�G ، ��� آ� وا�R8 إ��* ذا:-�ا�0ي 
- *�'� .� ��6� ا�!	;  ا�0ي وEو�5 �'ا ، ��c، آ 	أ��>, �6E�5 �'ا 

� �5 ا�-	رB1 ا� اه. ، ;@? ا��>-'ى ا�,7 ي ، وا�!� ي @R	ت ه	ر�	��. 

  

 	,5C-;  ��>* -�06ا ، و��:8 ا�	ب ا�!	O� �5 �-ت ا�	i�	,-�	- آ ��	آ 
� ا�-� آ-�,	ه@}FD5,�ار ا ، *� ، #	ردة و�,>�� �5 اkن ذا�',�� و�F	� 	

 ��	�� )) �6�E (( �-ا� ��@FD	� .6:-ا� g�O-<� 4و ، B1ر	ا�- x� ?@;
 d@ 	6��Y )) �6�cز�. أآ�  )) ا� a	c .�. أ�E ا�-�	م أآ�  ، �5 ا

  

� أ;'ام -F ��� *إ�� 	6-@��� ، و@}FDا 	آ-�,. 

  

�,� ا�0ي أ�0 ;@? ��>* و;�ًا �->@�8Fz8 اO�5 ، ع'�F�5 أ *-�'Eأ 
 a�;ن ، و',c� ر	c1  ، �5 ا��	O : *Eزو �i� ��� )) T��@� (( �5

� ا�-,	�  ا����	ء ��� . *��D 4ًCE5@8 أ;� إ��* إ. 
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�:. ا�'�� داه�,	 ��I	ر إF ا�R@� ��� وت ، �5�	 ��� ، ��- ة �8 1:. 
; ، j1�Iا�* ، آ�F �;	c# Uد إ��	أ; *��5ذا : . أOF  �. آCم �:-'ب أ�

 .�,F ��� a �5 �,�? -�� أذآ 	ه' �5 �,�? ، وأ� - ، *-�'ES� �,� ��5اه
 ��5 � :��� أن زار أورا�* �5 �� وت ز1	رة ��I ة ، ��و�ً	 �5 رF	�-* ا�

  

1� ا�� ن (( 	�5 �6 Uإ�� 	6-6Eا�-� و �@}FDت ا�Eة ، وو�c�����G ا�
 )) ..ا��	#  �@c6 ة 

  

8�@F ت	آ �  
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� )) . ا�!�  �P1  ا��	�8 : (( ��� آ�7 ًا * �;	�-E4ت ا	ا; Iا� .:� )
���1ًا  ����Oار ؟ ) ا�'� Cوا�� وب ، ا�-� ه� ذروة ا� ، �F	�<ا� d�0وآ

�P  ا��	�8  ، ���-c� ، 	6@آ . d-� c�	 وا�g ه0ا ا��'ل �5 ['ء 
� ؟@1'Oا� 

  

-S�  ;	!1�'ل ا� 	��,;  	ً�	� ، *��I� أن Hc�5 8�	ا��  �P�F a �!� *�
� ، أو �c� د	OXأو ا ، ���9 ?O-أ�* ا� 	� �Y1 	��,; ��Oق ا��I� 	�آ

 �:@g� 8 5 ا#. 

  

و;,��	 1�'ل �,	 �	�'��'ن ، أو آ	رل �	رآT ، أو �	آ�	�5@� ، أو ه-@  ، أو 
و إj�F أ.. أو �� ون .. اFz:,�ر ا����و�� ، أو F-	��. ، أو ه'4آ' 

  ��	# .. 	ًi186 أ��I� أن Hc�5 ، 8�	إ�86 �9 وا ا��. 

  

و;,��	 1�'ل �,	 ا��O	ر ا��D آ� ا�0ي أ��? ا��,�@� ا�0ر1� اDو�? ;@? 
  �I�  �9 *ة ، أ���� وا��	G �5 ��	�	1 ن'�@� nI� �-و� ، 	�ه� و#�

 	ًi1أ *��I� أن Hc�5 ، ا��! ي T,cا�. 

  

� �P1  ا�O@<ا� d@�ا��1:-	'ر �P1  ا��	�� : ?@; 8	�A ?@; 8 1�-* آ� �. 1
A 1�-* ، وا��>: ي �P1  ا��	�A ?@; 8 1�-* ، وا�! �P1 �A  ا��	�8 ;@? 
�P  ا��	�8 ;@?  T�'��P  ا��	�A ?@; 8 1�-6	 ، وا� �A 1�-* ، وا� اه�
A 1�-6	 ، وا���D	ء ، وا�@I'ص ، وا��@'ك ، وا��I	��d ، وا�>:	رى ، 

، .��	c�.  وا��!	#'ن ؛ آ� وا�� �. ه�4ء 1�'ل إ�* �P�F  ا��	�8 وا�
 ، n@-Y �R	F'و�:. ا� ،  ��P-�	� ن'���g ا�,	س �1@E أن gوا�'ا�

 n@-Yn@-Y ، وا�>@'آ�	ت  nا�'� .وا�
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آ@�'�	 ا �9 ت � اxR ا��z اA'ر1� . 8G أن ا�,>	ء أًi1	 �P1 ن ا��	�8 
iط ا��'O� �9 ت �-�	رة ا�� ;'��� ، و#c ة ا��ر ا� و�	��� ، و�� 

�	��d ، و�	ر1	 آ	4س �9 ت �>	ر ا�>�. ا��'�	��� ا�-� ��9 ت 	رB1 ا�
 ، T1ر	�5 � ��Yا�  �F ��5ا��� ر'Oري أ�	و� ، T�F	أو� 	6:@�1
وE'رج X	�� �9 ت �'�F�? #'�	ن ، و6�E	ن ا�>	دات #�ت أ�'ر 

��� �x�Y أدب ا�>	دات �. أذ��* إ�? � أ��H ، وE>� �	ر��. �'� و اc�
10� ��ام �	رآ'س F	;�ت ;@? A د زو6E	 �. ا���@���. �bرG  ��@@  ، وأ

، وأ�� ' �'را�5	 د�� ��. #�-� زوE-* ا��PI ة �Eًا آ	ر�. و�8 ��1 
�-? آ-	�� هa0 ا�>O'ر . 

  

>-g�O أن �;� أ�6	  �@��-? ا�, ، �6-, 4  ��P-وى ا�	إذن �5;
�� آ� ا� 8�+, .; � ور �� �! ة ا�: ة اDر[�� ، آ�	 ا��>�و�

g�O-<1 ا���I'ر أن �1;� أ�* أTF أول # آ� �A ان �5 ا��	�8 ، ��� 
 �1'cط ا�'OYوا� ، T1  5 ا�zن ، وا	ن أ�� آ	ا�� �أن :'ن # آ

 ���	O1 ا��. 

  

وإذا آ	ن ا�c, ا4ت ، وا����اء ، وأ�X	ب ا���@�!�	ت �P1 ون أF ع �,	 ، 
� ، وا��>�F	ت و1�-@'ن أF ع �,	 ، YY��و�P1 ون ا��	�8 �	�>�	رات ا�

� ا�I'ت ، وA	R ات ا�ـ إف �'-:� �5ن ا�!� اء �P1 ون �	�> ;� 16 -ا�
� ا��	ء ��,� ��� 	�� ، و�P1 ون [��  ا�z>	ن ، آ�RC�zا : �O�� ..

 �O�� .. �O��.. 

  

 �@1'Oت ا�	5	<� .��. ا�!� اء ، ���. �>�	ق ا�

  

� أF ع �,	 ، t��X أن ا��>�س ا�X	X وا� ، 	,�  O#ت أ'Iم ا�'-:�
 ، �P!وا� ،  �Iأ#6  �. ا� ��<� إ�? E	�� ، g@O ?-�و�:. ا�'ردة ، 

  �i�-وا�. 
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 g� أو ، ��,!���. 4 � �1 أن ���� �F �5	ق �g ا��>�س ، أو �g ا�
ا�: �F ا�:� 6	�R ، و4 ���. أCًX �	�'رد ا��FC-�:� ا���روع �5 

 .ا��Y-� ات 

  

 	� ��� أ1'ب ;@�* ا�>Cم ، و��,1	 ��Y� .ون ا��I  وا�-��CF .� .��
� ا��	[�� ، أو �	����Iة ا��	[�� ، ;@? آ� � i�	� ر	I-�C� 	,�# 1

� ا�,'و1� ا���Yو�� �5 ا��	�8 �@FDت ا	�	Y�E. 

  

�S5 ، �-� c'ل �:8 إ�,� �� ت ا�'�Eان ا�� �� ،  .; ��'�-�SF إذا 	أ�
� ا��	ء �Cل أر���.��,� ��1 A ?@; ، 	ً�	;  : �O�� .. �O�� .. �O��. 

  

� ، وا��1,	��� �F	,إ�? ا���'ات ا� Scو�8 أ� ، ��:�-FCاد ا��'��� ا��-F8 أ�
 a	��� آ� ا� ، ��@Yوا� x���1� ، ��. ا� �# �، و�:,,� �5 آ� أ�>�
	ً�	��5� �5 دا�� ا�z>	ن ا�� �� ، وزر;� �CًY ، ور�	�ً	 ، و'c�5 ا� ، 

 ���	� .اDرض ا�

  

و��� أر���. ;	�ً	 �. ا�-,��x ، وا� ي ، و'زg1 �,'ات ا��	ء ، أ#�  أن 
 ، .��F	1 ة c# ر	X �� ، وأن ��6 ا�� أة ا�� ���اDرض X	رت أ�� �@'

 ?@; T�	E 'وا�>:�. ، وه �وأن ا� �E ا�� �� X	ر 1>-��� ا�!'آ
� ا��	و �	و �	�Rة ا��H ، ��� أن آ	ن S1آ� �pS	a 5 ، وأ�1 A ?@; ، *�	��.. 

  

� ا�!�  ا�� �� ، Aر	ات ;@? � ��P .� �G���	 أ; �E'�  1 �وه0ا 
� وا�P ور �<E ,�	� ��'�6- :وأرE' أن � أوa دون أن 
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�';ً	 ، و�	�Rً	 ، و�O	ردًا ، و�@�'�ً	 ، و�: وهً	 -أو4ً �� Hن ا��	أن آ ��� 
 .� *-E ، أ� 	1ً F، و 	' ( (، و� 5'[ً�	ا�- (( �، و�,�-* ا�! ;�

 � .وا��@,�

  

 	ً��	G- ، ة �c-و� ، ����Aو ، ��;	Oإ� ، �� ا�!� 1P@ا� ��	أن آ ��� 
 ��1 Aو ، �� ا��م ، ;@�-6	 5. ا���C	ت ا��	�@��Gو ، �و�-:� ة ، و9@�+

 8;	O�6	 ;@? ا�,�ول إ�? ا���	ه� وا� �Eوأ ، �Aا ��ا��'ار ا��1
� ، واC-�4ط �	�� و��-	ر1	 ا�!���� وا�!'ارع ا���@Y . ر آ,� أول	I-�	و�

�	ل ;�� ا�,	X  �,	ة )) 8��S ا�!�  (( �. أ;@. E 8��1 أن ��� ،
 T1'<ا�. 

  

 	ً7�	G- ن	أن آ ���  )) �F	�<ب ا�	OY، )) ا� 	ز1ً	ا�-6 ، 	ً����@ 	ً�	O�
�'�-* إ�? ��ب را ، 	ً��	Oا�� ، 	ً��':�د1:	�� ، ا�:!	ر1ً	 ، ار�ا��ً	 ، 

وأ9@�� �	ب ا4ر�اق �5 ا�!�  ، F'اء آ	ن �	��و4ر ، أو �	��	رك ، أو 
���. ���	ل �I	�Rه8  ���g ا�E ��,#و ، �,�� -Fzا *�,c�	� . 

  

  

 �8 - آ!d,:�- {Y . أ�� �	�G ، 8	R  )) ا�>�	�F (( �5 آ� #� ك * 
6� �g �+	م ، آSن #� ك Eط �5 �'ا Y,�'م (( ; (( d�Sد  آ-وآ �- 

 {�IY . 	ً�	+�  �7-<1 4 ، *�CAإ ���'�. و��. ��@8 أن ا�:Cم ، �5 ;
� ��C-�	م ] ; *<�� .� ��c1 ، n�'�. وا�!Y} ، آ-�IY} �5 ا�

 أ1. أ�� �. ه0ا وذاك ؟

  

- ��+�Dا g��E g� �6E�5 �'ا ، 	ً�	�وا����	ر .  إ�,� �Cف �	 �'ل 
� ة ، ه�-<�� وا�F !ا� �6Eا'��� �a06 ا��-< ��+�Dآ-�� ، 5:� ا  ))

� )) ا���-' �Rف را �[� آ-	�	� ، وآ� ا�:Cب ا��'��>�� X	رت 
 H@�  6p .; �5و �. 
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 e<� �5 ا�!�  ��� �5 ا�!�  ، 5	�->��وأ�	 4 أواd�5 ;@? [ ورة ا�->
وأ�	 . أو إ�? SGر #�IY . إ�? ا�!�  ، و�'�* إ�? �,	�� �5 #	رع 

. أ#Y	ص ، وإ��	 أSGر �. أ�5	ل و��	رF	ت وا�� ا5	ت 4 أSGر �. آ!	;  
 ���'�. 

  

 �� �* ��. ا�:	را�* ، وا��I	ر;�C; 4ء ، و	�1zرة وا	#zا�!�  ه' 5. ا
 ��'��   .ا��	�	��� ، وا�C;z	ت ا�

  

 '� 	�أ�	 ��. ، أ��ث ;. ا��1:-	'ر1� ، ��5,� أ�G  اDذه	ن ، أآ7  �
 �����G ;. د1:-	'ر وا . ، �F	�<ث ;. ا�:0ب وا��6  ا���و��. أ

���G ;. آ0اب وا�� ، أو  '� 	���5,� أ� ك i5'ل ا�,	س ، أآ7  �
 ��� ا�� ��� . �-�6  وا�Dا �<E ن ا�0ي �1- س';	Oث ;. ا���و��. أ

� وا��ة ، أو ;. � 1] �	� .; �G�� '� 	�، ��5,� أآ'ن أآ7  �GS ًا �
 �� .وا

  

1�<cا� �6Eا'�� ، إن ا���� ؛ ��>� �0ات أه�+�Dم �. ا	+� g� �
 ، �@R	ه ���� رو�	A 'ت ، �� هCiا�� .� �;'�c� T��  ;	!�	5

-��م ;@? آ� ا�>@O	ت  �1 :5 �O@Fو. 

  

� ا�-� I'ره	 ، �5ن آC#�,:'5ً	 وا��ًا ��و�' آ	ن E>� ا�!	;  �a06 اDه
��g #� اء ا��	�8 E ���I-� ��:1. 

  

� �5 ا�!�  و�	�-I	ر أ�'ل ، ���X'I� أو ���'�وأ�	 �T . 8 ه,	ك ;
 �أآ. �5 1'م �. ا1D	م #	; ًا F 1ً	 ، أو �	A,�ً	 ، أو �Scت إ�? ���أ ا�-��

 H-أ�'ل ، أو أآ 	��5. 
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 ، �5	�G g�c���ً	 �F	�Fً	 ، و�8 أر�S� �<�� xي  �	��إ�,� �8 أد�� �5 
� أ1� و�8 أ�Y ط �5 أي ,+�F 8 ي ، و�8 أ[g #� ي �5 ���

 ��E'�'1�1ه� . أ ���� آ	ن ا�z>	ن ه' ا�-�	�R ا�'��� ، وآ	�� ا�� 1
 	6-Eو��S5	 ر�E 4 ��1. �-��د ا��وE	ت ، و4 . ا7�D? ا�'���ة ا�-� 

 .�-��د ا�4-�	ءات ، و4 �-��د ا�> وج 

  

إ�? أي ��ى 1�:. �@ �E أن 1-�	ه? �g ا�� أة ؟ أي 1-��ث ا�!	;  * 
�	4ت �@�@� إ�? ;. ا�� أة ، ��	� �5 t,c1 ا�0آ'ري ، و�� *��'� .� ، �

 ?7�Sآ 	6<�F	��65 أ�� . �:,d أآ7 ت �. ذ�d . ا�-�'ل �@>	�6	 ;. أ
c>�� �@�'ل ا��@�� ا��@��  )) : 	ًi1؟ )) .. �5 آ� ذآ  أ�7? أ 

  

وه' �'ل ��ًP�@� T	 x�5 . أ�	 c>�� �06ا ا��'ل ا��@�� .. ��8 ..  ��8 -
��,? ا���� ���� ، و�:,* �'ل �* أF	���a ا��@��C:ا� �g1 وا���	ن وا���0:

 �� وا�-! ��1��Oوا�. 

  

�� وف أن ا�c,�. �5 ر�8 أ�* 1:'ن ، �5 أF	���* اDو�? ، �	R ًا ��. �	5
 8<�1 8G ، 	6� T,E 4 ��R	��� آ�O@� أي أ�* 1:'ن ، �G'�Dا�0آ'رة وا

� �	�-� ه� ر�d ا8F �5 ،  �D �1�6. ه,	 ، و#	ر��. ه�i�ك ، و��1 ا�	,
 �� ا��,�و;�O,���ود ا� 8F 1و ، .�<,cط ��. ا�	�أ�>. ، وd�1 ا4ر

 .ا�>Cح 

  

 ��Y1ر	ا�- ��C�5ن ا�� ، .�<,cط ��. ا�	�و�:. ، � 89 ��	ه�ة d5 ا4ر
 	ً�� ?7�D�5 ذاآ ة ا�0آ  وا ���? ��Yو� ، 8�اDو�? ، ا�-� ��أت �5 ا� 

7'1� ، و4 ,>? ا0E ?7�Dوره	 ، ���L 4 1,>? ا�0�Dا *�'Xآ  أ
 � .ا�0آ'ر1
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 ��5ذا آ,ُ� �� آ-�ُ� ;. ا�� أة ���7 هa0 ا���� ، وا�-O'�1 ، �5ن ذاآ 
� �	 ��� d5 ا4ر�	ط @� �� ، و�D,� و�E �5ًا �O!� ال� 4 �1'7�Dا. 

  

�� أ�� �5 ا�!�  ، أم � ار #� ي ؟*  �� ] 

  

� ز #	; ًا آ@�	 دارت ، �:	ن ;�د ا�!� اء �5  �' أن دوا��H ا��	- H�I�
 � .ا��	�8 أآF .�  7:	ن ا��I. ا�!���

  

 ��	Y-ع ، و4 �1ال � ار ا�	�Ez	� �� ا�� H�!ا� a0Yأ�	 � ار #� ي ا
� و;! 1. ;	�ً	 ، ��7 <��:�ً	 آ� �	�'�6'ر1� ا�!�  �c-1د أوc� 	ً<�Rر

 �� ا�� ���O,�:. ا�� ق ��,� و��,86 ، أن ا�,	س و�. آ� رؤF	ء و�@'ك ا�
 ��<,� 86�Y-, 999ه8 ا��Y-,1 .10'�� ، وأ�6Eة ا��Y	� ات ه� ا�-� 

 �}��	�. 

  

 * ��S5 ، a�]و e!ل ا�	ت #� ك ، ��� و1�	�5 #� ك ، و�5 �'[';
 H�	O�'�� ، وا�� أة � ة ;,�ك ، و;�� ، iو� ��C:# ، �5	د و���c�

�-E4ت �. ا���'د اC5z	� 	6� س	د ا��: c� ن': L��� 	6}�!� ، و�;	
1�:. أن �� ، أ�� ، ه0ا ا�-,	�] ؟ nت ���دة ، آ�	�9 � ��@F 

  

- 	6,� �I,-أو ا� 	ره	:�z 	ً��F �Eو4 أ ، �	i�	, H�5	�!	;  .  إ�,� أ
 Tوا�� وق ، و�� gا��م وا�@�8 ، وا��وا� .� ��<� )) �p'�	� H�	�. (( 
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وا�7@� وا�,	ر ، وا���T1 وا�!�O	ن ، وا���	�5 أ�	 ا��D] واFD'د ، 
وا�@�� ا�� ، واXD'�� وا�C أX'�� ، وا��	�'�� وا�Y	رج ;@? ا��	�'ن ، 
واDآ	د1�� وا��'['ي ، وا��i	ري وا���وي ، وا�-	ر�Y1 وا�6	رب �. 

 B1ر	ة ا�- ���. 

  

:. أ��ًا X'رة ��@�� دا�� � واز  8� �	�� . ا�� أة �5 

  

��g أ��	ط ا�,>	ء ; 5ُ� ، E ، 	ً�	; .ل أر���C� . �c�5@? أورا�� 
� ، و�c ا�O	ه ة ، و�c ا��	ه ة ، و�c ا��	ردة ، �1�Iا� �cا��!��� ، و
 �c� ، و�c ا�c	ر1� ، و�c ا��0راء ، و�	O@<ا� �cو�c ا�!6'ا��� ، و

�'ل �d #�-6	 ا��@�	  .� �c5� ، و -���)) 4 : (( ا� .�� �5 ، d� ل'
إذن ، 5	�� أة T�A ، .. )) . أد�@'ه	 �>Cم �b,�. : (( #�-6	 ا�>�@? 

 �Rا'-Fا  Oخ ، و�	و�, . ، H4ت ا��'� g�	-1 ن #� ي	آ d�0�
 �1'cد ا�	XرDا ��@I� '�p'� ���1 	� .و�'4ت ا�,>	ء ، آ

  

� �Eًا ، وا�!	;  ا�0ي 4 1-,	�] ه' ��X ��	�إن ا�-,	�i	ت �5 ا�!�  
� 4 �1 ف F'ى �Eول ا�i ب ، وأ;�	ل ��@8 �Rا�-�ا �Fب �5 ��ر	<�

 ���g وا�O ح وا��>cا�. 

  

 ، ��? ، و4 أ�	 ا��-	ه�@F ي ، و4 زه�  �. أ�� ��أ�	 �>� أ�	 ا��Cء ا�
 .و��T ;,�ي �:GS� 8'رة t@I �:� ز�	ن و�:	ن 

  

��I ، �� أآ'ن ا��'م �	�@' �� ودا ، و�9ًا را��' ، و��� �9 دd1 ا�c. ا��
 �5 xأه� 	ل ا1@'ار ، و;,��'� t�Xأ �� T1ر	ل �5 #'ارع �'cو;,��	 أ

 . إ1@�'ت . إس . �O	ر ه�7 و �5 �,�ن �� أt�X ت 
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�@* ��X *�@; T'رة ، و4 أ�-	م ، و4 �-Fاز ا�>�  ا�0ي أ'E إن
S#� ات ، و�g ذ�d �5ن X	4ت ا�! ف �-t �� �5 آ� �O	رات ا��	�8 ، 

� ، E �-�I� 4, ا�@FDا4ت ا�� ب ، أو ��� ًا �. �� اء ا ,E .� 4ً
 .و�:. ��I-� ��� ًا ��@H ا�z>	ن 

  

��ث *  ، � �,	ء - �5 ا�P	�H -;'دd ، دور1ً	 ، إ�? ا����Iة ا���'د1
-��I ا�!6	دة �5 ��ث �	 ، آSن �-O@�	ت ا��'ل ا��	م  �( ;@? ر�9

 	�ه� ا�!:� . �@:-	�� ه� ا�-� �- ض ا�!:� ا��>�j ) ا�>�	�F ر�
;�� ، ه� 	1�zا 	9-6Cو� ، �� ؟ أم أن اDذن ا�� ��Eا��ر a0إ�? ه ���pو

� ا�>@'ك ؟ ��pد و�� ا�-� 

  

� زي �'�� -P@ا�  . g� HF	,-1س ا�0ي 1 �1* ، و	ا�@� T�@1 H�# وآ�
 *�5 y��1 ا�0ي T�Oن ، . ا�	<�zت ا	E	�إذن 5	���E T�Cء �. 
 . 	�-	�� �5ن ا��T�C أ�X ، وا�� ي ه' اF-7,	ء و�>-@��	ت وE'دa ، و�

  

 g� 8ه	��-? أ ، 	� �� �	 ؛ � �P� T;  ، ��4 �� أن أ��	، آ! 	وأ�
6�ُ� �	�!0وذ أو ��� ، وإO�F 4ُ� �. �'اA,�-� ، وا-cو� �O���

 .�	�c,'ن 

  

 g��E �7� ، �-د �5 ��ا�'E'� اب'GDب �. ا'G �وا����Iة ا���'د1
1 9�,� ;@? ���* �5 4. اGD'اب  ��1 9�,� ;@? ار�اR* ، و4 أ �� أ

 .ا���اد ا��@,� 

  

 ، �1 Rة ا��ا��I�وا� ، �إ�6	 �E''دة E,�ً	 إ�? ��I� g� H,Eة ا�-���@
� ا�>�'آ. إ�? E	�H ا���	ءة ، و���� ا�� اك ��� �E' 	�و���Iة ا�,7  ، آ
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,�cن ا�'@O,� H�	E ?ز إ�	وا��,� ، �� ، وا�O �'ش إ�? إ�? E	�H ا��#�ا#
 a'1	�� إ�? E	�H ا��	� .E	�H ا��� 1* ، وا��

  

 86���ا�� ا�-	رB1 إذن ��ى ��! ات اDز1	ء ، واD#:	ل ، وا�D'ان ، وا�
 ، �أن 4 �1 ض ;@ّ� أ�� �	ذا أ��T ، وأن 4 1-��� أ�� �5 ا�-�	را
	�� T�@� ، و�7@�	 �1 ض ا��>d�@; �c أن @i��Fً	 وذو�� ، وأ�'ا�� ا�

 	ًF	�� أن 1@�>'ا 	60	Fأ ?@; ���	cض ا� � 	��ً	 ، و�7@!-�� 	ً�:�FCآ
� �	درة ;@? P� d�@; �1 ض �F	�<ب ا�	OY�5ن ا� ، 	ً,��� 	ً��أآ	د1

 	6� *E'- H��@6	 وأ�� :-��I� Hة �-<ا�-'ا�X وا�4- اق ، �� 4 
 x�5 d-���� .إ�? 

  

O9D ��	دًG	 �F	�Fً	 �	 ، �5ن ه0ا إ�,� ، ��. أآ-H ا����Iة ا���'د1 	6� �
 �Gا���ا ��i� ل أ�,� أ�'ن	:#D4 �1,� �!:� �. ا .  �!� ���'65,	ك 

 �� ، آ�	 ه,	ك '��� �!�  ا�'زن وا��	�5Gة ه0ا ا�'�� . ا���ا	و;�م � ا;
 H�<1ن ، و	iن �!6  ر�	و#6  #�� ، n�Iء �5 ا�	���1 ا�!- ، ���� ،

9�	ء zا��وار وا .��@-�@�. 

  

1�:. �6�O	 �-? أرد�	 ،  �8G إن اDذن ا�� ��� ��>� زا�Rة دود1
 d�-FCذن �. ا��S� 	6ا���-Fًء . وا	9, �,Pوآ�	 أن أم آ@7'م 4 1�:. أن 

 ��F 8�+ي ا�� I�� �	ر1	 آ	4س ، �5ن ا��P,� ا��1 A ?@; 	ًأو� ا��
4 1�:. أن 1-�'ل ، ��. ��@� و[�	ه	 ، إ�? �	E �:1	آ>'ن y1درو ..  

  

  

 * �� ، ?O��� آP@ج ا�	-� T�� ، ة��ا�4-�	س ا�0ي 1>'د ا�:-	�� ا�'ا
� إ�? �>�6c	 ا����4 P@1-��ى ا� . ، .��	i�I�5	�R ا���	�� ، و�I	�R ا�

 ��9� ( و�-? �I	�R ا��:	1	!�1� �@���Iة ) ا�',��+� �5 ا��,	�	ت ا�
� ��>6	 ، أي �:�FC:م ا�0ي 1-,'ع �5 �: ا�C:إن ا� ���X ?@; ، d��I
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 *� j�	F ��	�E j<,� giY1 ، �@�cدة ، وا� ��	��ً	 -و1+� . ا� - 	ً�Cآ 
��,? ا�!	�� ، ور��	 �@-!	�* ؟@� Cً�	� 

  

 4 أ865 إ�? أ1.  �1ون ا�0ه	ب �F �5ا�:8 ا�-���cي ؟ ه�  �1ون -
 �ا��'ل إ�,� �b 8ت �O� �5 �1�c	�� ا�!� ي ، وإ�,� X'رة �,>'�

'ن ��,- ة ا���>� ، وا�!,� ى ، و;� و �. آ@7'م ، وE 1  ، �	�:	ر�
 ، �1�c� ال�وا�� زدق ؟ 8G ، ه�  �1ون ا��'ل إن ا��� دة ;,�ي 4 
 ��	���c	ز1� ، �X او1� ، وإن ا���	�� وا�I'ر ;,�ي ه� ذات ا�
�@6	 #� اء ا�� ن اDول �@c6 ة ؟ و�	�-	�� ، ه� �-Fر ا�-� ا'Iوا�

E �1ون ا��'ل إن ��g ا��7	ب ا�-� ��>-6	 �Cل أر���. ;	�ً	 آ	�� 
 �@��-<� T�C�SECOND HAND ش ا�0ي	� ، وإن آ� ا��

�� ، وإ�,� 4 أزال أر�x �	�-� ;@? �	ب 5,�ق cن �. و�  ا�	آ *-@��-Fا
 دور#>-  �5 �,�ن ؟ 

  

�5 65�� -إذا آ,-8 ��Iون  	ً}OY� أن أآ'ن 'Eوأر - *-�,X 	� أن آ� 
5� ، �5ن �5 ا�!�  و�@ X �� ��و1;	,X ن	، آ 	ً�	ل أر���. ;C�  �!

 ?�+; �Gر	ه� آ ، ��,@� �R6'م ا��!'ا��� �. ه0ا ا�Gر	ا�: . 

  

 �Eإ�? ر ��	�1'ل ا�, ، �� ا�!� 1� c-غ ;@? ا�	9>� ا��� H��	Fأ j��O-5
���ً	 �5 ��} ا46	م ، ��;'ى أن E 8�	اء ا�� �# gi1و ، T��'�

Fو ، � او1@86 �> و�� ، وG�	5-86 �> و�� ، ����5 �� دا86 �> و�
�� #'�� إ�? ��@�� #'F  ، و���1 أ ��6-� �#:>��  إ�? ا����ا�

�@�� ا���- ي ، و���1 ت  ��6-� .c<إس . ا� . ��6-� .c<إ1@�'ت إ�? ا�
�@�� F	ن E'ن  ��6-� .c<إ�? ا� Tو�� ، و���1 أدو��	إزرا � ��@�

5� أورو�		�G آ� ��� إ�? ا�>6�D .c	 �. أب 1'�	�� وأم �� س ، و
 ���	O1إ. 
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 �,� 8:1�� �Gا���ا ��	إذا آ )) T�,: (( �رأس ا�z>	ن ، �. آ� �� 5
�'ن ;@�,	 أن  -� �P� يS�5 ، ���	F �� c� ، وآ� ��	F �P� وآ� ، ���	F
�-? �-�	ه8  ، 	6@��'ن ;@�,	 أن �>-� -��:-H ؟ و�	 ه� ا��� دات ا�-� 

�	ء�	 آ!� اء ؟ �g ا�'�EاFأ j�-<م ، و�	ن ا�� 

  

 �P� �<�� �65 ��	-�	و� ، �� را��P� 8 ، ه�:-@}Fأ 	8 �6-PX �-ا� �P@إن ا�
�'ذج � .; �� ، و4 ��	�� ، و�:,6	 ، �:� Sآ�� ، �,�'��@Y-� 4و ، �O�	ه

 j�	F. 

  

 	ً,:�1� ��Eة �Eًا ، و�d�0 آ	ن �'ار�	 �'P@8 ا�:� ��I5 �7. إن ذاآ P@ا� �@
 *�	:��� T�@5 ، د�* آ� 1'م �@�I5  �P1 ن أن	<��� .:�1 4 	�ا��م ، وآ

 ��	ر1� ، أو ا�>,>: 1-�<�� ا�P@�	� *-P� ال��-Fا. 

  

7�  آ:� اc#D	ر � #c ة 'رق ، و�ه  ، وP@8 إن ا�G . ة c!ا� 	�وآ
� ه	 ، �5ن G �� �@-@��t ، و��P  #:� أورا�6	 ، وأI9	�6	 ، و�:6@�	�

P@4ً ا�	أ#: H<-: L��� ، 8�@�-وا� ، H10!-وا� ، t��@-@� �@�	� 	ًi1أ �
 .�1�Eة ، وإ�1	ً;	 �1�Eًا ، و;	دات �1�Eة 

  

 ، *�R	�A وا �P1و ،  c!ة ا�	��إن ا��	�	���. اO-F	;'ا أن 1-�:�'ا �5 
 ?@; 	,-P� ر'O� 4 ذا	�@5 ، *�Fم �'ا	و�+ ، aر	�G �وA'ل �	�-* ، و�';�

� ا��	��1 Oا� �Y� ر	c#. أ� 	1,�� 	ل آ� �	ا9-� ?@;  I� ذا	�� ، و���	
  I�� j�@1 4 ، اوي �X ، �@ه	E ، اث ��وي �� �@Y,أن ا� �c��

 ا�:'���'  ؟ 

  

� ؛ و4 أ�	 [� زه ة ا�-'��H ا�6'�,�1� ، و�:. @Y,@� 	ً�I�-� �<� �,إ�
��. ا���!�� - �-? أ�'ت -أ��� �1�? F	ب ا���� .� . 
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�n ;,� ا�-�	ر أ��	dp �5 ا�,} ا�!� ي ، 5:� �	 �'�d �. أ�� 4*  
� ه� �5 وارد ا��i'ر ، ��,Eأم أ ، �� آ	�� ، أم ;	����I5ء ، أ	�Fأ

Y-�ل �	رdR ، وذو�* ا�!� ي  d�Sس ا�!�  ( آ	Fأ �P@ل ) وا�	�إ�? 
 �i�� . 1 ك ؟ � dأ� 

  

- �i�	9 ���	�E ��6'ر آ-@cو�9  ���ودة .  ا� �,�� �,�c; ?-�ا�!:� ، 
� ا�!	;  c��5,6	 و6�O�1	 #:@6	 ا�����1 وا�0و�� S1 . 8�� .. أ�-�ل 	أ�

� . �	ر�R ، و���	رة أ� ى أ�	 أX,�* وأX'غ ذو�* �6�إن �6�-� آ
� . ا���I	ة �5 ا��Y-� ات وI� �5	�g ا��O'ر P� �<�� �إن �P-� ا�!� 1
 H�I�	��	� �� ��@A أو ، �� . E	ءت �	��I	د5�@�� أ�0ت إ�6	 ;�R	�-ا�

 ��': ?-�و�����X Tً	 أن آ� ا�:@�	ت . �,� ;! ات ا�>,�. 
�	ء I� �5	�Rي واردة ا��i'ر FDن . وا	ن �:'�'� 	��' آ	ن ا�D  آ

و�:. ��T ه,	ك . ه,	ك أ�n ��ار ��	�� ;@? ا��> ح ا�!� ي ا�� �� 
 ، {�@� �� ، و�* ور#P@�5 ا� *-�X'I� *� ، ��F'ى ��ار ��	�� وا

� ، آ�	 ����  9	ردان ، وإF n1	ن �'ران ، و�� وا�A	�Yوا� ، ��I�-
 .���4وس ، وآ 1>-�	ن د1'ر 

  

  

d-� c ��� إ�? إد�	ج ا��� دة ا��	د1� ، وا�-���I ا��	دي *  �5- 	� ر�
 �9� ا�!� 1	�I، و;@? . �5 ا�  �	8 ، و;@? ا����Sآ�� ;@? ا�� ��G نSآ

�!�6 أو �@�: @� �O�<دوات ا��Dود ا�� �5 ،  #	��ة أو ���>	س ا�
  X	,ا�� a0م ه	c<ا� )) ���� g� )) ا��'ل ا�!� ي (( ا��	د1c(( أو )) ا�

  G��� �5 )) ا��را�	�:� (( أو )) ا��:�، )) ا���y (( ا�0ي �1 4-�� ;. 
1� ؟)) . �@��y (( أو 865  �# �� c 	6F	F�5 أ d-� c أ
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-�,�F�1  -1رؤ 	ًا ، �� أن أ�'ل �:8 إن �,�E .��;	�-�  �!@� .�
�� ، و1'�� ، و��	ش . �-,	��E .�-iًا ����-� ون آ� �	 ه'  .�� ��5

 a ه'Eس ا�!�  و	Fأ 	أ� a �-;�5 أن . ، [� ا�!�  ، أ Hه' ا��� 	�5
1:'ن ا�!�  �Eءًا �. ����	 ا��'�� ، و;!�,	 ا��'�� ، و���,	 ا��'�� ، 

 وآ�C,	 ا��'�� ؟

  

� ;�y ((  1:'ن ا�!�  �	 ه' ا���H أنXC� (( ، أو )) y�; ��:� (( ،
� ؟ �,	 ا�0ا �<� �A'OY� أو 

  

� إ�? ���Iة !�* اF-�ارة ا� n�9 ، و�6	 E	�� L�	78 ا��	إن #�'ب ا��
 �O,ا�� ��Rرا . ، �� ، وا�>:,���Iوا� ، �و��61	 �. ا��_زق اI-�4	د1

1 	� ، ��	ر1�-F4وا ، �� ، وا��0ه���� .��] ;. ا�@�وم وا�-�@�

  

� ، وأو4د :RC�� ، وزوE	ت ا�:RC�@� �IIY� ���	�وا�!�  ��T �	دة آ
� �. ا����j وا��O	��	ت ، @c�-<� �� ، H<�5 ، و�:,* #�,:RC�ا�

 ..وا��@�H ا��n�c ، �1-	ج إ��6	 ��1C. ا�AD	ل �5 ا�>'دان و�,CPدش 

  

��� وا����� ، Dن وأرE' أن 4 -I'روا أ�,� أ�@x �5 آ��C ��. اc�
c �-� ا�!� 1� ، ;@? ��ى أر���. ;	�ً	 ، أآ�ت �� أن ا�,} ا�!� ي 

 *��Cً و����ًا �5 ا�'�� ذاE أن 1:'ن *,:� .ا�0ي E'-1* ���>	ن ، 1

  

�� ، و�	رات S� �6� إ�? i5	ءات �9  �>:'�E'�أ�	 ا�,I'ص ا�!� 1� ا�
6�@:-1 4 �P@� ��'-:��� ، وا�S� ��':<�  �9 ��@FD�65 ��7 ا ، ��	 أ

 	6�CAإ ��� 	6���	X �5 أ�1ي  c�, .ا��	�Fة ا�-� 

  



 35 

 ، �#� 1� أم 1 �#  �9 	6F	F�5 أ ��	وإذا آ ، �-� cأ�	 �Fا�:8 ;. 
�6'ر آ@�-* �5* ، � 89 أن cم ، 1�'ل ا�	ء #��� ;	-�-Fإ�? ا �E	�� '65

 ��Rدا �:�1� ، و�@E ��F	<� 8:� H�<�6'ر cا� �� . #�	آ8 اw ...آ@

  

�  1��� إ��d �. ا���  * �وآ� .  �� �5 �0آ اd إ�? ا�!�  �>�d أ
 ���'@c� أو ، � e#Exotism ;,�ك H<:1 # ;�-* ا�!� 1� ;�  إ9 ا��

5�	 ا��'ل �5 �	رئ �-1	�� �g #� ك �-���a06� 8 ا�,+ ة . �. ه0ا ا�,'ع 
(( @� ���� ، و�. ا;-�	ر �I	�R ا��H أ#�* ��O	�	ت � 1�1� �. �: أي : 

  �� ?@; � ؟)) # 5

  

 أ�	 �	 أزال ��-,�ً	 أن ا��D	ت ا�!� 1� اDو�? ا�-� ���ت �. ��	a ا���  -
�  ، 1939ا��D] ا��-'xF �5 ا��	م �Dا d�� �. ا�>;'�c� ��	آ ، 

 	ً:�F ن	آ  ��Dا d�و�	 دام ا�� اء �� ��X'ا رؤ1-� 065ا �1,� أن ا�>
� 	ً:�F 4 ، 	ً����� .c	ز1ً	 ، أو ر��1ً	 

  

8G �	 ه' ا�!�  إذا �8 �1�� إ�? ا�,	س ا��ه!� ، وا6��4	ر ، وY1ُ ج 
� ؟ E ُوق ا��ــ�,X .� 4ن�Pك ، وا�	�FD�5  وا	Iا�� 

  

� ، أو أ[g أر�	م ��A ��X، أو و 	د1ً	I-1 ًا ا� �إ�,� أآ-H #� ًا 4 
 ��ً	. �'از�� ا��و�@� ، وأ ك �j@O� 86 و�	�-	�� �S5	 أ�} ;@? ا�,	س 

 *i51�* ، أو ر�I �5 � . ا�� 1

  

 ��@�Dا 	أ� ، ��C�:8 أ�'ل إن أآ7 1� ا�!�H ا�� �� ���X أ	�'@��و�
� [� ا��@8 ��I� 	6�D ، 	6� 8-أه C5 . 
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 * t�	I-1�:. أن  nآ�- .� �+�� n�'- 8� dإ�   وأ�� ا��	F g� �R	ر
� ، �5 ذه.  �g هa0 ا�-ا�@�+	ت ;. E  ��P@�ك -�	G ���Xرة ا�-� أ'I

 .:�1 nرئ ؟ آ�	ه0ا ا�� 	أن 1,-+ ه Hc1 �-ا� �� ا��,��-��	رdR ، ;. ا�
 أن -I	�g� t آ'�d #	; ًا �I,�ً	 ؟ 

  

��P  ا�c@� 4 �1,� أن �F .� H@O	ر  أن 1,	م �5@>'5ً	 وE'د1ً	 ، - 
� �. را�I	ت ا��'�� ��I، وه' را� ��	و1>-��� �5 ا��'م ا�-  �E  . 4و

�1,� أن 1,	م را�F. و1>-��� �5 ا��'م ا�-	�� وه' ر1,�* #	ر ، و4 �1,� 
أن 1,	م �5:-'ر ه'9' #	; ًا آ�FC:�ً	 ، و1>-��� �5 ا��'م ا�-	�� وه' 

وE  ��P@�ي ، 4 �1,� أن أ�	م وأ�	 #	;  ا��H ، . أ��ر1* � و'ن 
��; ���� B�!ا� ��	ل ا��1. وأF-��� �5 ا��'م ا�-	�� و�� ���E أو ، a

 ��	P5Dت . ا	ه ا�Sآ 	;  ��رو;ً	�1,� أن 4 �1�? ا�! ، �@cا�  ��P
� ، وأن 4 �1�? آSه� ا�:n6 . ا���cة ,F 4فb �<�� *�5 ا��:	ن ذا

 ���-1	A? ا5D:	ر ذا6	 ، و��1. �	��,	;	ت ذا6	 ، و�1-�� �,�'د �8 
� �@-�اول ��	X. 

  

 .� ��	���P  ا�c@� ، ه'  .� H�,g ا�:	�'ح ، وا�-��� Oوا� ، �ا���+
  Iع ا��	ءًا �. إ1��E �5* إ�? أن 1:'ن�� ، و�'��Pا� �@�ا���'ل �5 � 

 B1ر	ا�- � .، و� آ

  

 n,I�  �9  ;	# *@8 آ�	�5 ا�� T�@5 ، 	ً�,I� ; ًا	آ'�� # 	أ� ..
  �F از'Eت ، و	�Iو� ، t�Cو� ، *Eو 	أن 1:'ن �, a	,�� n�,I-�	5

 .�* إ�? ا��	�8 ���  

  

أ�	 ا�!	;  ا�0ي 4 ���1 �� أي �'ع �. أ�'اع ا�-C5 ، n�,I وE'د �* 
 CًXا�!�  أ �O1 � ?@;. 
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 * d<��  �-�� ؟ و�-? 1�:. أن �'Y�!ر ا�'I- n;�ًا (( آ�	؟ )) �-�
I'ر ���	ة ا��-�	;� ا�0ي �� :'�* ذات 1'م ؟ d1�� وه� 

  

� �� ه,	ك #�Y'�-	ن -�<,�	�  . �� ا�:-	��'Y�#و ، �<cا� ��'Y�# . 	أ�
  �P� ، �-� ض �6	 آ� ا�:	R,	ت ا��� ��R	��� آ��	� �65 �<cا� ��'Y�#

 g��cل ا�	O1 'ن�	ء ، و�	7,-F. ا 	6�5 T��-� ا�:-	�� ، ه� ا�-� �'Y�#و
 t1 ] ?إ� � .اXD	�g ، وH!Y-1 6�5	 ا��@H ، و-�'ل 6�5	 ور�� ا�:-	�

  

� ه��'Y�!ا� a0ه �,��Y . ا�-� 

  

�6'ري �. E *�5 H�<,1 65' ا��'م ا�0ي ، �أ�	 �-? أ�	;� ;. ا�:-	�
 �1�E 8c� .; L���� ، � .ا��	;

  

��7 5-? ا�!	#� اDول ، ��4 أن )) 5-? ا�!�  اDول (( إ�,� أ; ف أن 
و��>. ا��� . ���1 �5 ا�:>'ف ، وأن -�'ل ;,* اD['اء وا�:	�� ات 

�t �� أن أ���S5 ، ، ��O�� T	 أ�@d �. ا<1 	� ، �� وا�'ا���;	c!�
�> ح @� ��@Yب ا�	ا�� .� H�<ي ، وأ�	I; ?@; e: .وأ

  

��	ة ا��-�	;� ، ��5,� 4 أ; ف أن أ��H ا�'رق ، و4  �i�SF nآ� 	أ�
(( ا�!O �� ، و4 ا��و��,' ، و4 ا��@�	ردو ، �d�0 5@. أآ'ن �-�	;�ًا 

 	ً�:�FC1. 1! ب ا��6'ة وا�)) آ�;	�-�إ�,� . �	�>'ن ، �5 �	دي ا�
� ف إ�? أ1.  4 �,��F ًا 5'ق ���  R	O6'�,�ي ا��	آ ?��SF �,ر أ�'Iأ

�	ك FDآ@,� اS ?-� ،. 
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� ًا * ; ���>�	�,	 أن ) . أA	�* ا�P@� ) w ��@� ا��: g� ، ت'�أd@P!1 ا�
 ?7�Dا .; ��: ًا ;@? ;�  ؟ وه� ا�:-	� T�� �9	!ه0ا ا�-�  d1�- ه� 

 ا�-�	ل ;@? �!	�9 ا��'ت ، اkن ؟

  

� [� ا��'ت -�	I�ا�!�  ه' ا��i	د ا���'ي .  آ'�� أآ-H #� ًا ، ه' 
�d (( أو '1	��-�Dت )) ا'� .ا�0ي ا�-E ?@;  I ا8�G ا�

  

;,��	 ر��G ا�!	; ة �	د1	 '1,� ، ��� أ;'ام �5 �� وت ، �@� إن ا��'ت 
رbه	 :-H #� ًا ، ا�>�H ;@? أA اف آ	ن O1 ق ا��	ب ;@�6	 ، �5ذا 
 *<�� .� �c-وا� ، *��	Xأ. 

  

 ��Dا ?@; *�'@E�1 86 ، أو. ا�!� اء و��ه8 ه8 ا�I-,1 .10 ون ;@? �'
 .:��5ا�-� ، . وا��'ت ا�!� ي ، ��7 ا��'ت ا�� ;'�� ، �9  �

و#:>��  ، وا��-,�� ، و�'د��  ، ورا��' ، وا1@'ار ، وارا9'ن ، و�'رآ	 
7� ، ، d� :ة ، وا���cه� ا�	ن �5 ��kا ?-� .�<�	cا� �� ا�� ا;,

 � . وأF'ان ، ووادي ا��@'ك ، 1! �'ن ا�!	ي و��1,'ن ا�!�!

  

  

�'ت ؛ g� *��E ا�@0ة ، أو �g ا��H ؟* �	� 	ً<E	�5 #� ك ه T�� 4 

  

�'ت أن 1,�س -@� t�Fذا أ	�@5 ، �-���� g� �� ;,��	 أآ'ن �5 5 اش وا
� أ#Y	ص �� # ا#�� ؟GC7� أ��ًا g<-1 4 H1  ا�� F إن . 
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 g,� ب'��� ، أ�	 ا��'ت �7� '65 �C<ا� ���ا�!6'ة 9	1-6	 اDو�? ه� 
��g ا�>4Cت c� gA	� ، �� . ا��

  

  

 * �1 c�T ، �>	ن ، #8 ، ;�. : أ�� #	;  �'اس 4 � .  �-�ه� 
 وا��ة �,6	 ���d@ إ�? ا��I  ؟ 

Cً7� �Fو � ��Fر	ا�0اآ ة : ((  1�'ل � �F	� L'odeur)) ا�!8 ه' 
C'est le sens de la mémoire .  *�Sوآ ، y1د درو'�و1�'ل ��

 n�D	� 	ً]: (( 1>-��� أر 	ا�5 PE .ا�� ��Rورا. (( 

  

�T ا�!�  -# 	6,� ����T ه� ا�,'ا05 ا�-� Yو�. دون .  ا��'اس ا�
�F'� 4��'ن ، و4 هa0 ا�,'ا05 �8 1:. ه,	ك رF	�'ن ، و4 ��	'ن ، و

 .. #� اء ، و4 روا�R'ن ، و4 �> ��'ن ، و4 �-? �A	�'ن 

  

� ، وار�	;	ت ، �Rه� را ، �5 X ��@�; �وا�� أة ��� أن :'ن 5	آ6
 ��F�,ط ه'Oو� ،  Rت ، ودوا	]	�Yوا� . 

  

 �5 ، '@cو��:�� أ� ، ��R	5رد دا5,!� ، ور	'��� 	6�Fأة ا�-� ر �وا�
?@; ، �i6,ا�  I; 8�c1 ا;� ا�'� g�-:. ا� أة  8� ، TR	,:ف ا�'�F 

 'P�	���6� ا�7�	ر آ!c ة ا�-�� ، ا�� � �� ، ا�}@-��، وإ��	 آ	�� ا�� أة ا�
 . 

  

 ، 	ً1�1 cوه0ا �1,� أن ا��1. �5 ��	و4* ا�-�!� 1� اDو�? ، �8 1:. د1,ً	 
 T�Yا� *Fا'�و��>� . وإ��	 آ	ن د1,ً	 وا���ً	 Y1	E HA>� ا�z>	ن و

 ���c1  ا�'I-وا� ��b �ء ذآ ه. �5 ا�,} ا�	E �ا��'ر ا���. ا�@'ا
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 4 ��<c� ، F'ى Sآ�� ;@? أن ا��1. ا��CFz آ	ن د1. ,cه� ا�	!��
 �1 c. 

  

 ��	ول أن �1@8 ا�,	س أن S1آ@'ا ا��UH �	�!'آ �� �5'Iن ا�!�  ا�	وإذا آ
ول اDورو��� ا��-�i ة  �-? �5 ا��-وا�>:�. ، �5ن 9	���� #�'ب ا��	�8 

�	رس ا��XS� H	��6	 ا��! ة �5 ا���اjR ا��	�� ، و�5 ده	��� -�ال  4 
 . ا��- و 

  

� ا��. PE ا�5	 (( أ�	 �'ل ���'د دروy1 إن �R�1ًا ، )) را�E T�� '65 ،
 T@Aد�@� �5 أ ، j!�7 �6'ة أ�� �5 د�� .�O<@5 �5 *ن �6'ة أ�D

 #� ي ا�0ي آ-�-* ;. ا�,�		ت ا�-� آ	�� و�5. ا�Pc ا�5	 �. ز�	ن ���� 
�!�  ، و����ة ، و�,7'ر ، # .� ، j�-ا���!�� ا�� 	أ�� �5 ��-, 	ر;6�

��. ، وورد �@�ي ، �	 1:�� �:-	�� ��8c زرا;� F	1، و 	��	و�. .. وأ[
 ���I� )) ��!د� j#	; ت )) �. ��: ة	��Dا a06� 8أن أذآ آ H� : أ

  

     	أ�	 ���@� ;!	ق �:	�@6

 و�. د�';� F��ُ� ا���  وا�ُ>ُ�َ�	

�'�-ـ6ُ	 ا�ـ أًة  � 5:ـ� I�X	5ـٍ

 و آـ� �{�0ـٍ� رUXـ�-ـ6ُ	 ذهـ�	
  

 هـ0ي ا��>	ـ�. آ	�� ��. أ�-�-� 

	� -P� ء	ـُ� ;ـ. ا����ـ@��	 ار� 
  

��} �. ا���Iـ	ن أ��>ـ* � C5 
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   ..إ4 وEـ�ُت ;@? ��O	�ـ* ِ;,ـَ�	 

  

� �� X	رت PE ا�5	 ، �5ن �5ذا آ	�� �6'ة ��� P�5 ا� y1د درو'�
� X	رت ; اH,; yR ، و�_ذن د�!X j	رت أ#c	ر � P�5 ا� ��	I��

��ا  .� .<� .. I�X	ف ، و�	 �5 ��ا أ

  

�	��X و�	��X و�	��X : أ�� #	;  ذاآ ة *  . '��ه� E �� ا�
�	��8 وا�,>�	ن ؟ آ�	 أ�d �>� دا�Cً �5 ا�-�	س �g اD#�	ء ، آSن ا�

�	ذا ه0ا ا�'['ح ا�'ا[t ؟ . وا[�� ;,�ك � 

  

�'ض ا�P	�] �5 أF{@-:8 ، و�5 رؤ1-:8 ا�!� 1� ؟ ه� -Pذا ه0ا ا�	� و�
�. ا�i وري أن �-Y	�g� j ور�� ا�:-	�� ، أو أن �:>  ��راب ا���. ، 
 ��أو أن �-�'ل �5 ا�!	رع ا��	م ، أو أن ��] ��6 ا� أة �5 ��>�. ا�>�	

 �-,	 أو � ر�	 ، أو ����-,	 ، أو ��اG-,	 ؟؟ ، �,��7 �@,	س �5'

  

 �,�Dن ا	@-��	4 أؤ�. � 	�5	�!�  . إ�,� 4 أؤ�. �	��@-	ن ا�!� ي ، آ
�� أآ'ن �c,'�ً	 . �+	م ، وا��i	ط �g ا�,�T ، ور�	�� X	ر�� ;@? ا�0ات 

�	 ��,� و��. ��>� ، و�:,,� ;,��	 أT@E أ�	م ور�� ا�:-	�� ��5,� أ#�  
 �,�S� 8�	ول ;. �>-��� ه0ا ا���<� . 

  

أ�	 ا;- ا[:8 ;@? ا�0اآ ة ، و;@? ا�-�	��X ، و;@? ا�!�ون ا��PI ة ، 
��	ت ،  <�5	;- اض ;D ، H�cن ا�-	رB1 آ@* �	��X ، وا� وا1	ت ، وا�
 ، �� ، وا���C	ت ا�P ا���وا�>��'��	ت ، وا��,'ن ا�-!:�@�� ، وا�>�  ا�0ا

 ��X	� . آ@6	 
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�	 ا�c	ه@� �,* ، آ	ن أ;+8 #�  ��I@� �5 وا�!��F 4ا�� �� ، و  
 آ-*   �# x�@� .و� ، 	ًF5 دو ��cة ا� �� .� j@Y1 ن	آ *�D ، 8�	ا��

 � .. ا������ G وة �'��

  

 nو4 أ865 أ��ًا آ� ،  �F �����ا�0اآ ة ه� ��ان �	ء ، و��ا�� �G	ب ، و
�	�G �1�:. �!	;  ��	X  أن P-<1,� ;. ��ا� a �F ����� .* و

  

ا�0اآ ة 4 �,� أ��ًا ا�-: ار ، واE4- ار ، واi�-F	ر أرواح ا�EDاد ، 
�t �,	 أن ��'م <1 ، .�-,F أو �,F �1 آ��c-@� ��	�  �F از'E 	6,:و�

�'ل ا��	�8  �@� �. 

  

  

� �. 1�'ل إن آ� ��� �@�. ، وآ� ���� إ�? ا�!�  ، �i-�1 أن ��1أ * �G
�'�* �5 ��1و . �. ا�!:�  	� d106ا ا54- اض ؟ أ��� 	ًi��� ا�!� ي dI�

 ه0ا ا54- اض ؟

  

- .� Hل ه� �'ا�	:#Dن اS� .ا�!:� ، و4 أؤ� ��,G'� .4 أؤ� 	أ� 
4 1�:. آ> ه	  T�cأو ا� �,�FD* . ا�	أ#: g,I1 ن ه' ا�0ي	<�z	5

� ت . وه' ا�0ي 1:> ه	 -F�5 ا�,} ا�� �� ا ���C:!أن ا� t��X
� ، و�:. ه0ا �8 1�,6p .� g'ر #� اء E �'ا أن 1:> وا �'ا��,F أ��� 

 ���C:!ا� a0ة ا�,7  . ه��Iو� ، �� و�-'ا[��'c� ال� 4 �� c-و�:. ا�
>-gO أن  �t -� 89 أن ;� ه	 c	وز ا��GC7. ;	�ً	 وأآ7  .  8� 

 � .ا��� آ� �g اDذن ا�� ��
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، و�	 زا�� �'�F�? ا�!�  �	�,>�� �� ، �	 زال ا�!:� � آ�1ً	 ;,�ي 
c-	ح ���'د دروy1 ، وأ#d أ�,� �XSF �5 1'م  	��,� آ	-cا�� �� 

 �:# Cة ا���I� � ... �. ا1D	م إ�? آ-	�

  

  

 * ��'@�>O' ;@? أ�Cم أ�A	�d ا� dإ� ، ���X L1���@� � ة ، �5 
 8F -� )) y� Yآ��O ، آSن d-�'�A آ	�� �I-Y ة ، وا�-I	ر )) و
��'�Oج ا�'i,�1:  �5 ا� ?Fأو أ ، �@R	; g��@�Cً ، إ�? � ، aد � ،  .

� �6	 أF	ه	 �'�A وآ� ، d�ً	 وردً1	 �d-�'�O �5 �0آ اFر ��Fر d�9  أ�
 أ�Hc اFD? ه' �:	� ة �,d ؟ . 

  

� �. ;@H أ�'ان :  ا�H��O ا�,�>	�� ا�0ي �	ل �:8 -�'@�� اC�Dم ا�� F إن
-�'�A �5 �,�1,� أ� ، ��	�Aأ �<�� H��A 'ه ، 	ً;'�� 5	ن (( � آ,ُ� ��

��	ن (( ، أو )) . (( 

  

 ��R4ت ��. را'�Oا� S,أه .� ، �-�'�A )) 	�@��	أ�� ، )) ا�� ���� �5
��. ا�-� آ	�� � ش ;@? أآ-	ف ا�!�	��d وأآ-	5,	 �5 ��� F	ر ا��	c#وأ

�	ذا I ون ;@? أن Y- ;'ا �� أF? �8 أ; 5* ، و@�>'�,�. أ�� @5 
 .;�	ءة �. ا���ن �8 أ��>6	 ؟ 

  

 ��� ا�0ا �F �5 �-�'�O� *-�Fا�@'ن ا�'ردي ا�0ي ر 	أ� )) g� �-I�
� �5 د�!j )) ا�!�  �@R	ا�� 	,	��و�	 �'دت ;,��	 أآ-H . ، 65' �'ن 

 ��'�; �5  9 P 8� � . أن أ�- ع أ�'ا�ً	 4 وE'د �6	 ، أو أآ-8 د��

  

� g� �-I� ((;  1 ا�!�  ((  ، �� وا�!� 1��'ي ;. �>� � ا���	
��� ، أو ر'ش c. و#6	دة ��,-6? ا��Iق �8 أE  ;@�6	 أي #HO ، أو 
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I1  ;@? أن أه@� )) ا�Y 5	ن (( �5ذا آ	ن ���A:8 ا�,�>� .. و�g ه0ا 
[ �'�� ، وE';'�� ، وc# ?@; ��'�@X ة ا�@��'ن ، 5>'ف �5�1,� 

 i@� ض �ب ، وا���g ، وا�-�H10 ، 5� ر آ�C* إ�? ا�!�S� d* ه' ا�0ي 
 �ّ@; � . أن a��; x�<1ُ ا�,�>�

  

  

 * .1 �k0ه� ، إ�? #�  ا�أ4 ,+  ، وأ�� ا�!	gR �06ا ا���ر ا�
 8G ه8 ؟ �!� �� 4 .� H�� 1  �@!�'ع .. �	�Y-F	ف �	 ؟ أ dأ�

 و��I	�* ؟

  

- ��S� nY-Fن ، أن أ	;  وآ��>	آ! ، �-���	,� �� t�<c	ح أو 5	�4  ., 
 * .;�م ا�,c	ح ، �	ل �. g,X ا�!	;  ذا

  

ه,	ك #� اء ا�-	روا ا����� ، واI��4	ل ;. ا�0وق ا��	م ، وا;-� وا 
@�OY� j	�86 ا�!� ي  4 ���O<ا� �Rا Pا� .� ��6'ر آ-@cم . ا� -�وأ�	 أ

 n�'� .� ار ه�4ء ا�!� اء ، وإن آ,� 4 أ�j ��86 �5 ا� أي وا�

  

� �5 ا�OY	ب وه,	ك #� اء ، ���A 4 86 ، ��1,'ن أن,� ��وأ�	 وا
��g ا�,	س ، E ?@; x�<1 ًا O� أن 1:'ن Hc1  �!ا�!� ي ، وأن ا�
 g��E ?@; 	ً��'1 ارًا'����ً	 ، وE ن',Aا'��1* ا� 1 	ً���# 	ً#	�و�

 �� وا��7	�5�;	�-E4ت ا	1'-<� .ا�

  

 ، ا���4ا�� ، إ�,� 4 أ�	�y ز��RC ا�10. ا�-	روا ه0ا ا�xY ا�,�Y'ي
86 ��,	�!-� �O� �5 ا4#- اآ� � t�F4 أ 	�اO�z	;� �5 ا�!�  ، آ

� ، و��T . وا�!��� X	Yد�-* ا�	�� n!-:1  �Dا  �b �5  ;	# �:5
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�'ال D'ن ا�	'ن ا�>�  ، أو ��	آ� ، g��cم 1@�م ا�	'ن #� ي ;�	ك �	ه,
 ����� .ا�

  

�ً	 ��# ًا ;@? ا�c'دة Rدا T�@5 ا�!�'ع 	أ� ��	9�� �، آ�	 ��1ث �	�,>�
 ��Y1ر	ا�- �� ، و�:,* ��#  ;@? أن ا����ع �� ا�-�x ا�@�+O�	6ا� �ا�!���
� ��-�� �	�'�Eان ا��	م �F	,�� ا���A	أو ا�� ، ��F	�<أو ا� ، �، أو ا�,�>�

 .أو �	�0وق ا��	م 

  

 ، �5	�إن p	ه ة �p �7	ه ة �	دو�	 ، و�	E �:1	آ>'ن ، و;�� ا��@�8 
 H;4و 	و�:,6 ، ���OF ة ، أو �	اه  ;'p �<�� ، 	رادو�	ا�: ة �

 ، 	� �@� � �5 ، T:�اF-�-	ءات #���� �6	 د�4-6	 و��	��6	 ، و
� ا�ED	ل ا��1�cة �F	<� .�-O@�	ت ا��I  و

  

  

 * ،  �b ر	إ#� ?-�#� ك اF-�'ذ ;@? ��E ، و�F>-�'ذ ;@? أ�E	ل ، و
	; �R	� ة	ا��� d� �-��,? أن -��ً	 أ4  �c���ً	 ؟.. م �-�nO ه0ا ا� 

  

�	ت -'�A ي�,; T��  )) ��-? �A ��� 0�b	�� ، و# ا�� ، )) 5 ;'��
  �k8 ا�	وأورا�� ، إ�? ا�� ، ��C9,� أآ7  . وأ�D �و��>� ;,�ي ا�!�6

5	�C:م �* bِ�  ، . �. ا�Cزم ، وأ��? ;@? ا��> ح أآ7  �. ا�Cزم 
� 1-�'ل �b �5  ا�@�� إ�? �X	رة �O	ر ، وا�O ب �* �b  ، وX'ت ا� �	�

 .وA@�	ت آC#�,:'ف 

  

� �5 ا�� �1ر ؛ p'��� �E	E8 إ�? دc,أن 1-�'ل ا� �,� 4 ���'c,وا�
�	ذا 4 �1- ف ا��,�'د أ�* �5 1'م �. @5 ، H,8 ا��Fا'�� �'8F آ��'c,ا�

 .ا1D	م F'ف Cً� t�I1 ؟ 
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 0��� �@�، )) E	�	آ@�T ((  و���0 )) ..آ>	رة (( إ�,� #	;  �  �5 � 
، و���0 )) ا��Dاس (( ، و���0 )) �'ردو (( ، و���0 )) �'E'��* (( و���0 

)) �	��	ل ا�,��10� (( وأ�	 ��-,g )) . أ�' آ@�!� (( ، و���0 )) آ�	�-� (( 
ا�-� وX@� إ��6	 ، آ�	 أ�,� ��-,S� gن أ1� F: ة ، O'ل أآ7  �. ا�Cزم ، 

 ...�>	� F .1-�-� #	ر�6	 و�-� ا

  

��� ���ُ� دوري ���	ن ���ة ��>�. ;	�ً	 ، وأ#�  أن ا�'�� �� �	ن 
  �b  ;	# ?ا�!�  إ� �,1�� t�	�� 8�@<-�. 

  

�ً	 #	; ًا Rدا �!; ��� )) Cً��� (( ��� ��I� H�<ا �� أن أ�'��F	5 ،
 t�Xأن أ )) Cً@Y�. (( 

  

  

��d ا�-�	��X ، أ;O	ك وE* ا��,	ن ا��ه ي ،* E أن 1:'ن g�O-<1 ا�0ي 
d إ4 ;��ً	 ، . ��4ً	 و�	ر;ً	 �5 آ� 9 ض ���:. 5,ً	 ��7 ه0ا 4 �1�1 و

1��� إ�? أن t�I1 ه' آ� #e ؟ ه�  ، dإ�� �I,� *�  �وا�: ��	ل ا�0ي �
�	ل ؟cا� � هa0 ه� [ �1

  

- *�'�<��* أ�	 )) آ ��	4ً ((  �	 Fأ )) �1 �# ��Aا ��(( ، أو )) د1
# �)) . � 1� دF-'ر1 	6�D �أ�-8 Y	5'ن ا�: ��	4ت ا�!� 1� ا�!���

���آ8 ، و�'�:8 إ�?  )) �1� ���و�� ;. ا�0وق ا��	م )) أ�@� �#. 

  

 g5أو أ�,� أد ، ���8G إ�,� 4 أ#�  ، وأ�	 �5 وxF ا�: ��	ل ، أ�,� و
 T:ا�� ?@; �� ، ��D ��1 ] : �S5	:� 'ل ه	ا�: �� . 
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�	د ا�>'�5	� ، �. ا�!�'ب ا��@�@� ا�-� ��8 �@!�   ��. وا4-�� �:'ن 
� �Eًا ، و�i	ر1� �Eًا ، �ل ;@? ��X ه ة	p �5 �+ ي a04ت ، وه	آ ��

 �1 �# �@�I5 ن ا�� �� ه�	<�zدم ا �@�I5 أن. 

  

  

إ�>	dF ا�0آ'ري c	a ا�� أة ه' ، �	�x�i ، إ�>	س ا�P �1ة * 
 �F���1� ا��. ا� � x�  ، 	ً��	 أة ، �5 '6E	ت #� ك ، �� 1� و

 آ0آ  ، و��:8 -إ4 أ�d . ا�-Cآc� d>�ه	 ، و'��p* �5 اc	a ا�P �1ة 
@6�P	 �H--<- أ�� )) #6 1	رd-1 (( إرث # �� ، ,�ع إ�?  	��Sآ : 

  

 �� إ4 و� ت 6�'5	 ; �	@��E 8<c� ��j زاو1 8� 

	� ..ت E .� �@I5@� ا�,>	ء ;�	ءة و�,�� أه ا�ً	 �. ا��@

  

�t ، و#'اه� ;@? د;'ا�	 	�� dE@� ا�,>	ء .. ���I .. ;�	ءة : ��5	ر
 ... Bإ� .. 

  

- ���I� �5 8@:-���  ا�i� مC:ت ((  ا�	�@:�	� 8F ا� .. (( �� H�F
 8iت ، وا�	دا�zت واC:!�� ، )) ا��7��'ن (( ا�:�7  �. ا��'cإ�? ا�
'cرة ا�	c-� ��',1�1ر و	ا�, U�@; اري ���-�'ا. 

  

 ��7� ، أو ا��'��>��	��ــُ� أ . ا����Iة 4 ــُ� أ ���7 هa0 ا�,+ ة ا� 	�وإ�
�	ع -E4. ;@? ['ء ;@8 ا 	8 6�5@:-��g ، أي ، و[��  ا�cا�  ��ه' [
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 ، {�@� ���g ذآ'ر ا����@� ا�10. ا;-� وا E>� ا�� أة ور#E  ��]
 �A	�Yوا� ، ��I�-وا�. 

  

� ا�!�  ا��@�	 ، �@� �5* إن أ�	 ، �a06 ا����Iة ، ر��5�� 1 ًا إ�? ��: 
 ، .��	ع و!- ى �	�:�@' ، وg5�1 ا� �E �6 ه	 ;,� �ا�� أة ا�� ��

� ا��@�	 ، وأ��X	�R ا��7���. . و�� ة ، وCGث دE	E	ت �:���:. �i	ة ا�
 .، �9 وا إ5	د� ، وو6E'ا آ� اDد�� [�ي 

  

 ، ���'F وا� �و4 أز;8 أ�,� �'اA. �. ا�>'�1 أو ��Aً	 ، أ�	 4 أد;� ا���
F'1> ا ، �S5	 ��وي ��1. ا��	H1 ، وT�@1 ا�>�'آ. ، و1- ك ��@�* ;@? 

 T1ر	آ>�8 �5 �	8 ��O� ب	�. 

  

� (( ;@? أن ا���وي �5 دا�@� ، �j�1 8 ��و1ً	 �. �، وإ��	 )) ا���� ا���1
 X �1	ر ��و1ً	 1�} أp	a 5 ، وa �# {�1 ، و1>-��� ا�!	��' ، و1@87

 .���Xإ 	آ� �,6S1 دون أن ، �@��cا� *-����. 

  

� �5 #� ي و�5 �7 ي �'-:� �و�D,� أ:@8 . آ� هa0 ا�-�	��X ا���و1
� ، ورg5 آ@�� ، 5�� أ�Xر وزراء ا��ا�@�� ا�� ب �0آ ة �'�Aو ، �1'���

 ��6-� ،  �Y�'��n ���� ، وأ�0و�� إ�? ا� )) � )) .ا�!6 1	ر1

  

�. ، و4 وا������ أ�,� �8 '�Fرًا ، و4 را	م #6 1	1Dأآ. �5 1'م �. ا
 �@�� � -�:. ا�!�  . دراآ'4 ، و4 إ�1	ن ا� ه�H ، و�8 أ;-ِ� ;@? ;0ر1

 wا *��	F-  �b 	6� Tأول ، و�� 	ت �6	Aأد�@,� �5 �_زق وور . 

  

 8G .. ؟ 	ه �b أوا ��	ذا � أ8 أول ا����Iة ، و�8 � : 
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 ..'5 T@Eوا��'م ، أ�-,��F tOF ق   

 ..آ	�@} أ��c� j1 A .; L	ة 

 أ1. �	 �@:� �1ي .. أ1. ا�>�	1	 

 أ1. ا��Y'ر ، i1'ع �. �c ا� ؟

 *-� E رًا�Y� ن	آ ، T,cا� 

 � �8 1ُ,ِ* أ��ا�� ، و4 أز�	
  

,-�8 ا�,6'د �,�>6	 .. ا��'م  

 ..�	��O,	ت .. و د �� ا��O,	ت 

 آ� ا��روب أ�	�,	 �>�ودة 

 	,XCت (( �5 .. و�	�@:�	� 8F ا�. (( 

  

�	ت (( إ�� أ;-�  ���Iة @:�	� 8F ا� (( 	ً;	��. أآI�  7	�Rي ار
 ���Cرة وأ�	i�و�:. �	ذا أ��5 إذا آ	ن ا�,�� ا�� �� 1 ى ;�	ءا� . و

� ، و4 1 ى ;�	ءات أ��ا�� ؟ �R	<,ذا أ��5 .. ا�	�1ون .. � إذا آ,-8 
�. ؟ G يS� �Fرأ.. 

  

  

 * .�� )) ���c(( و )) ا� g5	,�5 )) ا� *,;  ��5 ق آ,� �� �	و�� أن 
 *Eي و�  د 1'�ً	 أن  8� dأ� g� ، .:؟ و� �d-� c ا�!� 1 ���ا1

���أ اDول @� dR	5أو ;�م و ، dR	5ى و�� .; d�S<� د ، � �1 أن	cا�  +ِ,�ا�ُ
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 .�5�	 ه'  ، d�	��� ك �5ذا �8 1:. ه0ا ا�-���� �� 9	ب ;,d ، ;�  آ� أ;
 ;,* ا��'م ؟ 

  

� اDو�? SF 180;- ف �d أ�,� ا��@�� -��	�cا� �,+� ا .; �Eدر  .
 ��';-� ا�!� 1c�� �-���� ��5 )) �6� ��'�A (( �,F1948 �ُ,آ ، 

أ;-�  ا�->	�� ا�c'آ'��ا �@�,	ن ��'�	رد دا�c�� �!-,�5ة ا����cات ، 
 g�! .و�>-	ن آ ز �nO �,* ا���. ، و4 

  

� ، �8 أ;� أرى �5 ا�->	�� ا�c'آ'��ا وردًا ، و4 ��� ه0ا,F .ر���S� ، 
�	 ��� أن اآ-!n ا�,�	د وا��Y اء ا��	���'ن �5 ا� 8F أن �F 4آ زًا ، و

ا�,�'ذج ا�0ي ��� ;,* ��'�	رد دا�5,-!� آ	ن رCًE �* #'ارب و;Ciت ، 
����-6	 �9  أ�' ;,-  �5 �> ��	ت در�1  �5 .:��	م وأن ا�c'آ'��ا �8 

 . 

  

 ، ���E *�D ���c@� 	ً<�أر�1 �. ه0ا ا�:Cم أن أ�'ل إ�,� �8 أ;� �-�
 g�,1 ل ا�0ي	�cب ا��� .و�:,,� X ت �. 

  

آ,ُ� �5 ��ا1	� ، أ;-�  ا�:-	�� �';ً	 �. ا���ف ;@? ا���	�' ، وأ�	رس 
� #��1ة ، آ�	 آ	ن ���1 �'ل 5	�� ي ، �>-���ًا ���F'� �;@? �P-� ر�	�

�� )) ا�>'���� ((  4 ��� �F �5	ق آ� ��+�G نS� 	ً�,-�� �,آ ��	-�	و� ،
 ، e# م ا�!� اءC7  ، وأن آ,�	� �X	� أ� ى �Pو� ،  �!�	� �X	� �P�

  �b e# ه�	�� .و�'ار ا�

  

�5 أوا�  ا�>-�,	ت Y@�� ;. آ� هa0 ا5D:	ر ، و� رت أن أآ>  ا���ود 
� ا�,	س ، آ�	 وX@� إP'س و��	ا�� �P� .�� ك	ه, T�� *�S� �;	,� ?�
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�� دة #� 1� وأ� ى �9  #� 1� ، وأن ا�!	;  ا������ g�O-<1 أن 
� إ�? #�  �'�� . �1'ل �-? ا�C;z	ت ا�

  

  

 * ��;	�-Eت اC:!� ?@; أن 1:'ن �>-��� ا�!�  ا�0ي 1�'م ?<; 	�
� ؟�� 1'م ــُ�� �5* ، و4 �'د �O وS1 8G ، �,��� � و�i	ر1

 ك y���F ���ك Cً1'A ؟ أ E' �* ا�Y@'د ؟أ��. �Sن #� 

  

- ��!	آ� �-? 1'م ا���	��	� ?@�� ?��-F ��5ذا �@� .  هa0 ا�: ة اDر[�
� ، E	ءت �!	آ� أ� ى �F	�F أو ، �� ، أو ا�-I	د1�;	�-Eا �@:!� .

 .وا��!	آ� ا��1�cة F'ف 6�OP1	 آ-	ب �b ون ، و#� اء �b ون 

  

��� ر��@� ، �S5  4 1>-'��,� آ�7 ًا ، أ�	 �	ذا ��F�? �,� و�. #� ي 
� ا�-� O1@�6	 ا�AD	ل �5 اD;�	د ، �'@�� ا�Y@'د !�* ا��	�'�	ت ا��Dن آ@

 	6�CAإ .� jR	د� ���  c�,@�L أن  	� 8G. 

  

  

 * ��@Aا�-� أ ���	�cا� )) Hا�� �P� ((  �5 ا�!�  ا�� �� أوا�
�>�,	ت و��ا1� ا�>-�,	ت ، �6	 0Eور ���Yا� ��ة �5 ا����Iة ا�� ��

 ��� Pا� ���	�cات ا� G��� ، وX'4ً إ�? ا��F	وا��� ، �1'�Dوا ، �ا�c	ه@�
 ) �� ، ا� ��1�F	� ا�� .. Bإ� ( ��	�� 	ً;	E -Fا d�	,أي أن ه ،- ��i	ر1 
� ا�,} ا�!� ي ��: ة -,'ع ��. �!	;  -�	c-Fض ا -� ، �1'P� 

 Hوه� ا�-@�� و�:. ه� ا�-@�� د44.. ا���ن وا�� ،  ;	!�ت هa0 ا�
 أو ا��H ؟.. ا�� أة 
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� ا��H ا�-� ��@6	 ا�!� اء ا�� ب ، �,0 ��ا1	ت ا�� ن -� c أ;-�� أن 
 ��	�� �� c .:�5� ، و�8 	�G �� c�-? اkن ، آ	��  . ���5	� أة أ

n@-Y ;. ا� أة ا���- ي ، أو ا�. ز�1ون ، وا� أة ا�c'اه ي  8� ��'#
�	م ، أو ��وي ا���c ، أو ا��ه	وي ، �8 n@-Y ;. ا� أة ا��-,�� أو أ�� 

 .; n@-Y؛ وا� أة ���F ;�� ، وإ��	س أ�� #�:� ، وCXح ��:� ، �8 
 .ا� أة �'ل 5	�� ي ، أو �	4ر��* ، أو �'د��  

  

وأ�	 أ�j ��:8 ، أن ا�OY	ب ا����P ا�� �� �5 ا�,nI اDول �. ه0ا 
D ع	E -Fا ��	�� ، و#6'ات ا�� ن آ	ن �� ، و�X	�	ت ��1�#'اق ��1

� ، وأن ا��	#j ا�� �� �'E'د �5 ا�,I'ص x�5 ، و�:,* �9  �1��
 .�'E'د ;@? 5 اش ا�6'ى 

  

�. ، و'�p. ، وF	5 ن ، @�أ�	 ا��	#�	ت ا�� ��	ت ، 5 89 آ'�6. �� 
� ، C5 ز�. �	�-+	ر ���	cدات ا�	ا�!6 ?@;S� .�Eور )) ��A	Yو4 )) ا� ،

)) ;�I'ر �. ا�! ق (( 	�-+	ر �:	�H ا�6'ى �1�@6	 إ��6. ز�. �
 .�-'j�5 ا��:�j1 A .; ، 8 ا�,	05ة ، j1 A ?@; 4 ا�� �1 

  

 ��ال �	4ت ذه,� 4 	,Rى #� ا�� H4ت ا��	�و�	�-I	ر أ�'ل ، إن أآ7  
���ً	 �5 أ�	��H ا�4-�	ر ، 4 ;@? E ي c، ا5- ا[�� ، ;0ر1� ، وأ�6	 

 gأرض ا�'ا�. 

  

  

� ، أو * ��<� ��	�� إ4 ;�� 4 d�0و� ، 	ًEأ�� أآ7  ا�!� اء ا�� ب روا
 �X	� . ?��1 .:� : ؟ *-��; �,� �	ذا �1,� رواج ا�!	;  ؟ �	ذا 

  

 . رواج ا�!	;  �1,� أ�* و�'د ، و;��-* �,� أ�* ;	�  -
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 * �@c� ))  �# (( 	� '�� ?@; *5ا Aد أ	�-< 4ً	cF ��--5ا�-� ا ��	آ ،
� ا���@�� zد�	ل ��	ه��1�E 8ة إ�? ا�!�  ا�� �� ����و� زت ��6	 ، . ا�

#�  (( ��S5 آ!	;  راj5 �>� ة )) . ���Iة ا�,p '�� ?@; ))  7	ه  ، 
 (( e!0رة ��] ا�� �� �� ?@; �@@p، و 	ازي �6'�آ�n . وا�-�	ر ا�

 ى إ�?  nرات ا��'م ، وآ�	ا�-� a0ى إ�? ه  ..؟  )) ���Iة ا�,7 (( 

  

- �@c�  ))  �# (( ، ر ��- �'ن	cآ	�� ��7 ه'�� آ'�� ، د�� إ��6	 
و )) ا�-c	وزات (( و� 89 . ود�� إ��6	 �P	� ون ، ود�� إ��6	 �6 �'ن 

 )) �� #�  (( ا�-� �I@� ، �5ن )) ا��; �@c� (( �,��F ��Eأ ?��
 �,	 ا��7	�5	�� .ا�-�	ر أ�� ت �5 

  

: nF'1 81 ا�Y	ل ، �5 �,�ن ، إن nF'1 و��� j�F �� أن �@� 5 �@�� �
 ، 86� ، وأ�* ��T �>�وFُ .; 4ً:ـْ  ا���	رة ، و; ��,��<� 	ً�	O�� ن	آ

 � .و;. �,	�� ا��� ة ا��	ر9� ا�-�  آ'ه	 ;@? 6p  ا�>��,

  

 �@� 	�� ، وأ�* �9  �>�ول ;. : آG1 ك ا���ا O� ن	ل آ	Yا� nF'1 إن
 ، �Oوا�� ا� ، �,Xة ا�� ا X	� �5 	ً�'�G ا�10. 5-�'ا ، �واDزار�

 � .ا�>��,

  

� )) ���Iة ا�,7  (( أ�	 @c� 	6-�cأ� �,� ��Eوإذا )) #�  (( �65 أ ،
 �آ	�� �8 -�وج �-? اkن ، �5ن ا�� F	ن ا�� ب 4 ��1'ن ا��,	ت ا�@'ا

 ��Iر��'رو ، و���ه. ا��	� . 1@�>. ا��c,� ، وcF .��1	R  ا�
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 *�Aر	�5 � H-:1 ذا	؟ � aا  ا�!�  ا�� �� ا��'م ، �	 ا�'ا�g ا�0ي 
 ا�!� اء ؟ و�	 �+ d إ�? ا�,-	ج ا��1�c ؟ 

  

 . أرى ا� أة I خ ;@? F 1  ا�'4دة ، و�:. رأس ا���O �8 1,�ل ��� -

  

  

إذا آ	ن ���Xً	 أن وا�g ا�!�  ا�� �� 1 �x ، ���ر �	 ، �'ا�g ا�,�� * 
 أd1 ، وا�g ه0ا ا�,�� ؟ا�!� ي ، 5�	 ه' ، �5 ر

  

- a	c ا�!�  ا�� �� 1�!� j1 A �5 ، وا�,�� ا�� �� 1�!� �5 ا4
 	�6��c� ��	ء O�� ��G Tو�� ، Tآ	�� ..ا�

  

�� .. وا�,	�� ا�� �� �� .. 5'ق .. ا����ع ا�� �� 5'ق  .. �-��Iو�
، �:� #	;  ; �� ، 1 �1 أن tc,1 ، أن a�1 �<P1 �. أآ7  ا�,�	د ا�� ب 
� ، ا�-� �	ع ��و4ر �� �� �. ا���@�!�	ت ا�7�	�5� ا�;'�c� 86�D

 . و!- ى ��و4ر 

  

  

 ه� ا�!�  [ وري ��ً	 ؟ * 

  

- U�@; 8-�@Aذا أ	� إذا آ	�� ��8:1 ��] ا� �1� �5 [ ورة ا�!�  ، 5@
� ؟ @��c8 ا�:-@}Fص أ	Xر .. 
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 ��ار ��	�� 

 n�,E28 / ن	1988) أ� �1 ( ��> 

 H-م آ	�5 ا�� �@}FD1982ا :  

�T ا��F /.1@�8 � آ	ت # �@; ���� 

1� t�X / �>	م �c	ر '@; 

� ا F أ�� ����. 
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 ��6'ر1E �F	R � �<�� ��#ر '�
 ....ا�!�  ���ُت �Sآ7 1� اXD'ات 

 

�	ت  5 ���� ا�:�	ح ا�� �� -�'ار �g ا�!	;  أ@c� - 
 30/12/1984رB1 �� وت �-	
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 * �1��@�  �9 � ه� �H ؟. �,��أ �5 ��71,	 ��ا1

  

- 8��  .. �,@-� �5�. �	ل �d إ�� 4 أ�H ��7 هa0 ا���ا1	ت ؟ إن ا�-�@��1. 

  

  

�� ;@? ��ار ��	�� �'ل ا�!�  وا�� أة *  A �-ا� �@}FDآ�7 ة ه� ا . 	�
 �O1ُ 8َ ح ;@�* ؟ا�>�ال ا�0ي 1 اa ��ار �6�ً	 �Eًا ، و

  

�	ذا ( �	ذا � �1 �. ا�!�  ؟ أو :  ا�>�ال ا�0ي أ�H أن O1ُ ح ;@�U ه' -�
� ) ا�!�  ��	:#zا a0أن ��� ه g�O-<� ه0ا ا�>�ال ?@; 	,�E؟ �5ذا أ

 .ا�:�� ة ا�-� و�g 6�5	 ا�!�  ا�� �� اkن 

  

���	� *F	<�	ن أ�'ل إ#:	��� ، �D,� أ�T أن ه0ا ا�!�  ، �� 5�� إ
 .وا��:	ن ، �A �7	R ة �6�5 �O	 6E	ز ���1 ا4ر�	ع 

  

 �1 أن -�وج أ��ًا  4 ، T�	; 	6�Sو وآ��و4 1 �1 .. ا����Iة ا��'م ، 
 	6Eأن 1-�و �� .أ

  

 ?�,� .�8 6�,1	 أ�� ، و�:,6	 ه� ا�-� ��� ��>6	 . إ�6	 ���Iة �5 ا�
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 �	رB1 ا����Iة ا�� �� �5  �O� ل'�����	 آ	�� هa0 ا����Iة 5. وه0ا 
 	ً��A	;، و 	، و5: 1ً 	ر1ً	i�I-Y  ا�'S� .Aآ�@* ، G�	�5ً	 ، و�'��ً	 ، و ..

 � .أ8c�� ���X � ص ا��FD 1. ، أو �8c ا����ا�� ا��4 اد1

  

� ا���F>	ت ، وا�� ��	ن ، <F�� ، �و����	 آ	�� ا����Iة ا�� ��
�6'ري ، ووزارة اcا�  I�وا� ، �:@�5� ، ووزارة اC;zم وا��I  ا�	7��

 	ً���E ن .. ، ووزارة ا���ل	�5 ��, �أ���X ��7 ا�� اe5 �9  ا�! ;�
 H1 6-6. ا�-�. 

  

 �6!�� ا�7'رات ، و>�x ا��:'�	ت ، و ، �و����	 آ	�� ا����Iة ا�� ��
�!� ;@? رأس ا��+	ه ات 1� .. ا�� وش ، و�,c0ت . ه �� �. ا�Yوا

�� �5 	6� 	ً�Rآ>� س ( 6? �� ًا داz�5 �� وت ) ا. 

  

وإذا آ	ن #� اء ا����Iة ا���71� 4 �1- 5'ن �	Dرض ، و�7�	5� اDرض ، 
� اDرض ، و�	�10. 1�!'ن ;@? وE* اDرض ، P@رض ، و�Dم ا'�و�6
�	ذا �1�@'ن E'از �F  هa0 اDرض ؟ و��	ذا 1:-�'ن E �5 ا�Rه	 ؟ @5.. 

  

�y ، ور��-* ��أت j�i ، إ�,� أ4�� أن PE ا�5� ا�!�  ��أت :,
1� ، ��أ  �# ��F	<�y�O1 ( وا�!�H ا�� �� ا�0ي ه' �. أآ7  ا�!�'ب 

 ( ?@; ���7ً	 ;. ��  ا��-,�� ��� أ ا��		� ��، و�1'د إ�? د5	 a ا���1
 *� ...رو

  

  OY1 �� 	�� ، آ��E ا� .� e# 	6�5 T�� ، ��وا��'دة إ�? ا��5	  ا���1
�,�. إ�? ا��	ء ، وا��!H ، وا�@'ن اi�D  ، ��� ��	ل ا���] ، و�:,6	 

 �,	 ا�!� 1	��  X	�1 ف ا��+�8 ا�0ي	�cه0ا ا�.    

  



 60 

 �	ذا � �1 �. ا�!�  ؟ : � ة أ� ى أSFل 

  

أن �1�� ���C,	 ، .. آ� �	 � �1 �,* أن 1!�6,	 . 4 � �1 �,* #�{ً	 آ�7 ًا 
,	 ، و��] # ا�1,,	 ، و1'X ، و�� ة 	و�'ن ;�'�, ��F ا� jA	,ن ا�':

 ..�@>	ن أ5 ا�,	 وأ��ا�,	 

  

و#�  ا��'م ، �:� أ,6�!1 4 ، nF	 H1 � .� 4 ، و4 �. ���� ، إ�* 1!�* 
� ا�� ��� ;@? آ�  P@8 ا�@� 	ً� !-<�. 

  

� آ� ى �5 ا�-�	ه8 ��* �'�I�  �!� d�0�. 

  

 	ً�	;  !; �<�� ه	 �; �� آ�0Gا���ا. 

  

;  !; �<�� ه	 �; � .	�ً	 إ#	;

  

 ���g �. �+ وا �6	 ، و; 5U'ا �6	 ، وآ-�'ا ;,6	 ، ���� إ#	;E 89ور .
 	6� ���-�  إ�? ا�,I'ص ا��ا; 	6�D . j�G' .آ	�� �-�  إ�? 

  

 L1;  ا���	د أن 1�'ل �� ا�! c� إن ) : L1��إذا �8 .. 4 1:�� ) أ�	 
 .�1 ز �Iً	 #� 1ً	 وا��ًا g,-�1 �* ا��	�8 
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 �g@�1 8 ا�,I'ص ا���71� ا�-� - �-? آ-	�� هa0 ا�>O'ر -ا�� �� وا��	�8 
 	6�� t�	I-1 ه8 ، أو	أن 1-� gO-<1 8، و� 	1� ؤه. 

  

� ( �� 1:'ن ا��	�8 ا�� �� �1�� �.. أو ��OFً	 . أو �-Y@�ً	 ، أو أ��ً	 ) .. د�
4 1�:,* أن . آ�	 1 وE'ن ;,*  �و�:,* أ�	م ا�,I'ص ا�!� 1� ا� د1{

 ... ه� زور 1:'ن #	

  

 �Gأ�,� [� ا���ا ��Cأن 4 86�1ُ �. آ 'Eن . أر	و�:,,� [� ا��@-
 .. آ�	 أ�	 [� ا��@-	ن ا�D,� .. ا�!� ي 

  

 ������ أو �Aا ��� د1Fر	�و4 . 4 1�:,,� ��'ل ا�-H1 Y ;@? أ�* �
 �P@�5 دا�� ا�  �c�و4 .. 1�:,,� ��'ل أي ه10	ن �:-'ب ، ;@? أ�* 

�� ا�!�  ، ��� أن أزرع 1�:,,� ا��1��'ا5�� ;@? �@g أي #c ة �. 
 � .�D,� 4 أر�1 أن أ�'ت آ	����  �5 ا� �g ا�Y	�� :� .	�6	 c# ة ��1@

  

�,	 �. هa0 ا�-�	��  ا���S'ذة �. �	�'س � ب ا��I	�	ت }F ��� ...
�� �	�'س  ��F	� ة'�; g]وو ، �1�c�Dل ا	وا9-� ، �P@ا�  �c�-آ

 x��� 065ا آCم 1�'�* آ	ر�'س ، و4 1�'�* #	;  �>�ول ;. ..���x ا�
 ���-<�T�FS ا�. 

  

  

 * �P@ة �5 ا��R	<ا� ��O�,@�  �c�� �5 رأ�1 ه' P@ا�  �c�-� د'I��ا�
 �1�c@� 4ً'Xو � .ا�!� 1
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- g����� وا�. ا�	cف أن ا� ��� ؟ أ�� �-��ث 1	 أ�� أ ��O�� � ;. أ1
'ا .. ��,�@'�A ، و�E E ز�1ان ، وا��@�!,�ي ، و���O� ?�OI ا	� ��

 .. 	ً .و#��'ا �'

  

 �P� ا��'م ��4bم ) و � (	�Eو��. ) و Cp (ل ا��5�1'ن ( �. ا�0ي �1-
   .. ؟ ) 5 

  

� ا�c'اه ي �9  ا�c'اه ي P@� H-:1 �9  .. �. ا�0ي ��cوي ا��� �P@و�
 ��وي ا���c ؟ 

  

@�	�Rً	 ، دون أ  c�- 	,-P� أن  �!وأ�,	 آ� �X	ح . ن c�1 ه	 أ�� أ4 
:. �'E'دة ��� أن �,	م  8� �1'P� 4ت'� ?@; ���-<� . 8@:-� .�� C5

 	,R	�b �7� .. 	,@7� ن'� .. و4 أو4د�	 1-:@

  

 ���	; �Pو� ، ?�I5 �P� ك	1:'ن ه, .� ، �,F .�<�F-0وب . ��� �
 �� ��,6	 �g ا�-!	ر ا�-�@�8 وا��7	5@X	ران ا���cا� ..:�Fن و	>� 	ن ��1,'

�@* 4 �>	�	ن �-<� �� .وا

  

�	ذا I1  ا���ا�G'ن@5  ��	ل ا��1,	��� ، �5 ��. أن ��:	��:��-Fا ?@;
� آ��@� �-�S� �F  �cرب �� ا�� ��� ا�0اP@ا�... 

  

 �; <�  �:� �5 ا�!�  ا�� �� Gا���ا ��. ه,	 ، أر�1 أن أ�'ل إن � آ
��ة ا�:FDل ا	��-F�9  ا .� ، ��Eذ'�� t��@-ء إ�? ا�'c@وا� ، ��	و1�

 H��	�D	�.. 
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 8� �� ا��D ة ���ة �';�,F .�<�Yل ا�C� ���  �!و�5 رأ�1 أن ه0ا ا�
 ...1���ه	 �Cل أ��� ;	م 

  

1� �5 ا�!�   I��ت ا�	�@�� ، و[� ا������Oا�'4دة ا� g� �-���O� �,إ� .
�� اDرض ، ��. ا a �-Y� �5  6#أ ��< ?��1 g�� ار1  ، إن ا�'��

�	ذا �I� 4  ... وزE	E	ت ا�D'ان ، وا�� ا#� ، ��g,I زه ة �PX ة @5
� ؟@��E ة��I� ��:!-� ، .��	; أو 	ً�	; 

  

 �}��	� �}�  ��P-ا� g� �,إ� . gOو� ، �<��  �c� g� �<� �,,:و�
� أ�6	 �� أ���X � دة c�� �,�1ا # ... 

  

، �1	,� n<,� 	�� آP� n<,� أن 	,�	:��� T�� .���	إره 	,��X4 ..  وإ4 أ
 .�1'Gا��.. 

  

 ��'���E 86 ا� واد ، ���'ا ���<�>�,	ت ا�10. Yت وا�	ر���,Dاء ا �#
� �0آ	ء و�6	رة G86 .. ا���ا-@X'� ا'O�]86 ، وORا � ا'Fأن در ���. 

  

آ	�'ا ;	ر�5. �'ا;� ا�@��� ، و�-�:,�. �. أدوا��i1 8� d�0� ، 86'ا �5 
 .. #� اء ا�>���,	ت وا�7�	��,	ت ا���  آ�	 [	ع 

  

 �:F ?@; �!�ه�4ء ، �9 وا �>	ر �O	ر ا�!�  ا�� �� ا�0ي آ	ن 1
 �i6,ا�  I; ?ه@� إ�	cا�  Iا�� .� �و�:,86 �8 1!�@'ا ا�,	ر �5* . [��
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� دون أن 1 :�'ا .. Gا���ا  I; 	�'@* ، أي أ�86 أد��	و�8 1�-@'ا رآ
 �-� ��1 E ..و[� ا� ، B1ر	م [� ا�-	0وق ا��. 

  

 �G8 ا���اF	� ًا��و4 أ0آ  أ�* 6p  ;@? . ��ر #	آ  ا�>�	ب �8 1�-� أ
� ، وآ� : ( و�	ل .. #	#� ا�-@��1'ن � ة ، و���a �>�س Gل ا���ا'Fر 	أ�

 ) .�. F �,��-1 4'ف أ�-@* 

  

 ��I� ت	و� ، ��I� د�Eو ، ��I� �P-#ب ا	ا�>� . 

  

� ( أ�	 Gت ا���ا	�5	� (Dا a0ام ;@? �5 ه�;z	� 	6�:�1	م ، 5�� أ�Xرت 
 .�1'i6,وا� ، .��F	�1. ، وا���'�Dه@��. ، وا	cو;@? آ� .. ا�!� اء ا�

ا�10. #	ء �86 �+86 ا��	G  أ�86 و��وا ��@86 ) ا��	['�1. ( ا�!� اء 
 jR	د� T�Y�... 

  

  

ه� �>-g�O ا��'ل إذن ، أن ز�. ا����Iة ا�� ��� ا���71� 4 �1ال �5 * 
���1 �. ا�C��4	ت وا���	E_ت ، �� I-1'ره	 ��ا� Cً�	� 1-* ، و4 �1ال

 ا�,	p  �. ا�Y	رج ، ;@? أ�6	 !:� ا��O	;ً	 �* ؟ 

  

� ا���C	ت -;'�c� 'ا�!�  ه B1ر	� ة �5 .  -<�و�'4 هa0 ا�C��4	ت ا�
 t@<��,� ا�FDار �. ا�E ?ا�!�  ، �-�'ل إ� �<E. 

  

��C�ا�  �P�  �# �E'1 4 �1 �# �� . ه0ا #e �� وغ �,* . ��C��4و�:. ا
 e# ..  �b e# � .. وا��'['1
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ا�!	;  ا� T�� ��C��4	j1 A gA ، وإ��	 ه' ر�E ��1* رؤى وأ5:	ر 
� �1@8 �-,��0ه	 إذا اF-@8 ا��:8 ��CXرات إ'I .. و�OOY	ت ، و

  

�� ، �P	� ة; � �� وآ� ا��Cب ��T �@�* رؤ1� ، و4 1 :� إ�? ور�
 ��,!���6	 إ�? ��� ا�	I� �X'. 

  

� . ��� آ� #e ) �+	م ( إ�,� أؤ�. أن ا�!�  ه' �<�� ا�!;'�c�@� 	�آ
 ?��F'��+	�6	 ، و�@�I'ل �+	�6	 ، و�@�ورة ا���'1� �+	�6	 ، و�@

��	ن ، آ	��4زل ، D�5 ��] ا ����Oد ا�'<�-? ا��'[? ا�-�  ، 	6�	+�
 .�Eء �. ��:	��:�� ا�,+	م وا�� اآ�. ، وا�O'5	�	ت ، ه� 

  

 ?-��-��I� ( gة ا�,7  ( - ، �;	Oا� ��� .� �ا�-� ��و وآ6�S	 ه	ر�
:'ن �-'5 ة ��I� �5ة ا�'زن  4 �� � .. �	��i	ط و�>�و��

  

 t�� ��� دد �g آ� ا��n�i1 ��C إ�? ���ر ا�!�  ا�� �� و�'  C� �,إ�
، وn�i1 إ�? أ�	�PX �<�F ة ، وn�i1 إ�? ��	ر�5 #�{ً	 4 أ; 5* 

 � ... #�'رًا �1�Eًا �	��ه!

  

 ��1�X '!* أ��ًا �5 ا�!:� . آ� �. �1ه!,� ه�	و�. أ� . ، �P�Iأو �5 ا�
 t@OI�� ، و�>� . أو �5 ا��9� ا���1Cي أي ;��ة �. ;�� ا���,; T��

 ���ب ا����Iة ا���'د1 .� .. �و4 �. .. و4 �. ��ب ���Iة ا�-���@
. أ�	 �. ��ب ا�!�  .. و4 �. ��ب ���Iة ا�,7  .. � ة ��ب ا����Iة ا�

�i	ن D	� a0�b 5>'ف ، �����  �# a�,; .� . ن	أ��ًا إذا آ �,�و61 4
أو T�@1 .. أو F T�@1 وال ا��c,� اDزرق .. T�@1 ا��#�ا#� وا�,�� 

  c!أوراق ا� ... 
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 	,�SF �� 	,ذا ا�!�  ؟ ( وإذا آ	��. ا�!�  ؟ : C5 ، ) �� �,	 أن �>Sل ( �� (
 ، و�. ا��>-��� �,* ؟

  

��'ن -c1 ص	Y#أو ;! ة أ �<�Y� 86FDودة ا��� �إذا آ	ن ا�!�  # آ
 �1'�Y� �<F�� *@�c1 065ا ، �1 F آ,! ة *�'A	�-1و ، ��@P� �5 9 �5

� آ,'ادي ا�� �1ج ، و�'ادي ا�� اة X	Yا�,'ادي ا� ��X *�O�1و ،.. 

  

� ا��Cط  . أ�	 #�IYً	 [� ��7 ه0ا ا�!� O@F ?���1 ا�!�  إ� *�D
 �@�) . �	 ��� ا4#- اآ�� ( وا�D اء وا�,�Cء وا�Y@�	ء ، و�E 1* إ�? � 
� ا�!�  ���A �]و ، B1ر	ا�- �� آ �] e# وه0ا. 

  

وإذا آ	ن اO�z	ع ;@? اDرض �� ا�-6? ، واO�z	ع ;@? E>� ا�z>	ن �� 
5�. اDو�? أن x�<1 اO�z	ع ا�!� ي ، x�F ���Oزات ا�	وا�-� ، 

>�t �5* آ�  ���# eA	# ?ة إ���I�ل ا�'�-ا��>-���ة �. ا�!�  ، و
 .�A�	ت ا�!�H دون 0اآ  د�'ل 

  

 T�� آ@6	 ، و@d ا�!��	<�zا ?@; �O61 ا�0ي  O�إن ا�!�  ه' ذ�d ا�
 n�7�ا�-� ! ق ;@? �	05ة ا����  وا�P,� ، وا��D] واFD'د ، وا�

و;@? .. ? ا�10. ��1!'ن F �5-'آ6'�8 وآ	� ي و�nI ا��n�7 ، و;@
   ..ا�10. ��1!'ن Cc,� �5دش وز1��	�'ي 

  

 �1� ، �S5	 [� ا�-� �� ا��7	�5 I,ا�� � .و�7@�	 أ�	 [� ا�-� �
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إن �6�-� آ!	;  ; �� �c@,� �>�و4ً ;. آ� #c ة ، وآ� ;�I'ر ، 
 �Fر���d ، وآ� ��A ذاهH إ�? ا�F د	�X ح ، وآ�C5 إ�? وآ� �c,A .�

 ���Yرأس ا� .. 

  

��g أ�A	ل E �1'د ?-� .�E �� [�P1 .ه�4ء ه8 أو4دي �5 ا�!�  ، و�
 .ا�'A. ا�� �� ، وc1@>'ا ��� ;@? �	�Rة ا��!	ء 

  

  

 * �5	Oا ا��'�����-86 �	� واد ، �� < ?@; 	,�@OXأن �. ا ?@; 	,��ا
و�:. . اد �	�-�	ز و��ار �. ��. ه�4ء ا� و. ه	�� ;@? �>-'ى ا����Iة 

 ?,���	� �Y1ر	ا�- 	6�	�Fو �Gا���ا y�	ه ?@; d�Sوآ 	ً�Rو دا��أ�� آ,� 
 ��@:@� ���d<�,� TF �>	رًا �	Xً	 4 . اDآ	د1 	ً�Rآ,� دا d�1,? أ�

�>	ر ا��	م �	� *� ��C;. 

  

- ��'�� .  إن اF4-� ا[�� ��>� ه�ً	 �. ه��و��O� �,�,�1 T@�ً	 �5 ز
� ، أن أآ'ن أ�� ا�Cه�7. �. 1@76'ن �@Gا���ا � .�I'ل ;@? � آ

  

� و4 1-:@�'ن Gن ;@? ا���ا'@P-!1 .� ك	ن ;@? . ه,'@P-!1 4 .� ك	وه,
� ًا ���Xً	 1�'�'ن �5* أ�86 آ	�'ا 1-�!'ن �g �	زك � و�1��ون ��Gا���ا

 H-:� ;,��	 آ	�� :RC�) �>'ا�ً	 ( آ�	 أ; ف ) .. ���Iة ا�:'�� ا ( ا�
 .@�1 H-:1 ن	م ��ر آ'� �ــcُ ى ��6. ، إن ا� ����X ��5 آ� ��	�@

��. ا��	�� �5 @���6. آ� 1'م ���Iة �9ل ;,��	 آ	ن A	��ً	 �5 ���6 ا�
 ..��Pاد 
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� �-'ا[�E gًا ، وا��Pاء أو ا��!	ء G�5 ا���ا 	�5وره ، �:RC�أ�	 �	زك ا�
 �,cل ا�'��� ��	O� زًا أو	ا�-� T�� ، 	6�� ...��F 4أن آ> ت و ��� 	

 �1�c-ا� �@�A .. � ...ود�@� d@F �5 ا��رو#

  

 ��* اw �>-��ًا �@'�'ع �5 9 ام أ1�أ�	 ��ر #	آ  ا�>�	ب ؛ 5�� آ	ن ر
��. ا��	�� �P� �5اد @����� �. �	05ة ���6 ا� ��d�0 �5ذا آ-H .. ذ�	�

 ��C�� ة �9ل��I� ..-�1 d�6 ، �5ن ذ���* �5 ا�Cز�� .� ��  أو ��@-	�
� ���ر �Eءًا �. �F	�* ا��'�� �<,�	� ... 

  

 	�� آGرت ا���ا	X ?-�� آ�7 ون ، Gل أن ��;� ا���ا'�D aأورد dآ� ذ�
�g ;,6	 و4 � اه	 ) إ#	;� ( j�F �� وذآ ت ، <�. 

  

�>	ري ا�!� ي ا�Y	ص ، و�8 أ�-�� 4 إ�? 5'ق � �ُ��و4 إ�? .. ��� اه-
 ��آ	ن ه	E>� أن أآ-!n ا��روب . ��>	ر و4 إ�? ا����. و4 إ�? ا.. 

 �@�� ��وأF-'�� اDزه	ر ا�-� �8 �1ر;6	 أ�� ��@� .. ا�-� �8 1�y ;@�6	 أ
�� E'از �F ي ا�Y	ص إ�? ا��	�8 .. � .وأن أ

  

� �. ا���� ، ا��O-F أن 1:'ن ;,�ي ,F .وأ;-�� أ�,� ، ��� أر���
�a ;@? ��- ف �PX  ، أ;c. �5* ا�>� ا��A ?@; d 1�-� ، وأ��

*�,I1 	�� ��	� �P#1�-� ، دون أن أ A  86 .ا�k ون 5 -�� �5	

  

� ، أر�1ك أن �'ل �� �	 ه� ؟ �	 ه� � :�ا6	 ؟ �	 Gو;@? ذآ  ا���ا
6	 ؟ �	 ه� �I	6IR	 ؟	�Xه� �'ا 

  

 j@O����Cً	 . 4 أر�1 � �1ً	 �6	 �5 ا�; 	ًEذ'�   .أر�1 �
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��اG'1ً	 اO-F	ع أن 1 	ًI� �1م ، و�71  أر	ا�0وق ا�� �� ا�� g� �;	�-
 .A'س �5 ه0ا ا�	م ا�,'� .ا��ه!� ، و�OP1 ه

  

� ، و��ا�1ات ا���	ه� ا�7�	�5� ، ه,	ك آCم �E'�'1�1Dة ا G 7ا� ���X ?@;
 �Gرض . آ�7  ;. ا���اDو;@? ا 	ا .. ( و�:. ���ا��ً��,�ه� .. �	 �5  4

�'ل �O �-,	 �5 وز.. ) �	 �5 ��ا  	�  .آ

  

  

 أن ا����Iة ��? ;�	رة ;. H1 c دا8R - أF-	ذ ��ار -و�:. �5 رأ�1 * 
;@? ��'ذج ���. ، و��'ل .  	6@I�� ة��I� ك	ه, T�� �,�1 : ه� a0ه

� ، أو ه0ا ا�,} ه' #	ه� ;@�6	 G8 . ا���اRدا H1 cه,	ك �P	� ة . ه,	ك 
 �P@�5 ا� ��Rا5�,�.. و�5 ا�!�  .. دا'-F dأ;-�� أ� 	م وأ�C:ه0ا ا� ?@; 

 ) .د;'�	 �@�d�D ) H ذات 1'م �@� 

  

- 	ً�	;  !; �<�� 	,F8 � ؤو-� E ��� ، أ�� 	ن ا�'�� أن ..  1	�و
��7'ا ;. �c-�  �b  �-Y	ر�:8  .. 

  

 ��� ;!  ;	�ً	 �. ا��<��	ن ا�'�� �:� �'�'ا �,	 �	ذا و[�-8 ��� � ..
 ��X .. �,� أم .. 

  

. و�8 أ اgE ;. �'�� .. ) د;'�	 �@�t��X )  H أ�,� �@� ذات 1'م
��g ا��D	ب �5 ا����	 ، ��	 �5 ذ�d أ��	ب E أن n�]و�:,,� أر�1 أن أ

 .. ا�AD	ل ، �6	 أX'ل و�'ا;� 
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!	ؤون  	�و�. . و�:. �. �>�t �:8 أن P!'ا �5 ا�@�H . 5	���'ا آ
�t �:8 وأ�� ًا �. .. �� ا�O	و�� ) ا�c'آ ات ( �>�t �:8 أن �Y'ا <�

� ;!  ;	�ً	 �5 ا�-,��H ;. ا�!�  E �5>� ا�z>	ن <�أن �6روا �
 8:	1 �� .ا�� �� ، دون أن '5�'ا �	Y-F اج �O ة #�  وا��ة �. 

  

  

�ً	 �'ه'�'ن * Rك دا	ن ه,	���1. ، آ c-و�:. ;@? ذآ  ا�!� اء ا�
 .. وأ#c	ر ;@�j .. أ#c	ر ورد . و��A@�'ن 

  

- t��X ر و�:,,� .  ه0ا	c#ل �. أ'Aرت أ	X j�@ر ا��	c#أن أ ��أ4
 !! .ا�'رد 

  

  

� �5 ا�-	رB1 ا�!� ي ا�� �� و	رB1 آ� ا�!�'ب * �S<� a0و1:�� . ه
� #� اء <�� أن 1:'ن 6�5	 ��D .. �� .أو #	;  وا

  

- ���و�:. ا�0ي ��I .  4 أ�-@d�� n ;@? أن ا�:���� أه8 �:�7  �. ا�:
�	ذ6E	 أن p	ه ة ا� داءة X	رت ا,� �� -�� �Gرت ا���ا	X ?-� ، �XD )

 � . أآ7  �. ا�- ا�6	 �	�,�	ذج ا���cة ) ا�-��	�

  

 *ا����C و�-!�L . إ�,� ر�E أX'�� و�	رج ;@? اXD'ل �5 ا�'�� ذا
      ...�0cوري 
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 * ���'Xأ ��1 O� �,�@: .�' آ,� �	رEً	 ;@? اXD'ل ، ��	 آ,� 

  

� ؟ أ�� #	;  و�	��  و��	ذا HiP إذا آ@-��'Xأ ��1 O� ن	إ�> d�
� ا��	E>-�  �5 اDدب Eر��  i�وه0ا �1 ض ;@�d أن :'ن أX'��ً	 . و

��� ��. ا��D] واFD'د ، � ، و���->-g�O أن  ى اD#�	ء ���. أآ	د1
 .و��. ا���	رة وا�@���ة ، و��. ا�!	;  وا��6@'ان 

  

 ?���	ر �5 ا��	xR ، و4 أن :'ن أً��'X	 ,�� T�� ،	a أن <����'�ً	 آ	�
 ��وإ��	 ��,	a أن :'ن E> ًا x� 1 ��. �	رة . أن :'ن و�ًا �5 ��

 ?�C-� ا�-� �Y1ر	ا�- �O��ا��	[� ، و�	رة ا��>-��� ، وأن :'ن @d ا�
 .. وا��>	5 ة إ�? آ� �:	ن .. 6�5	 ا��O	رات ا��	د�� �. آ� �:	ن 

  

�;	,�� ه� 6E	ز ا���'XDإن ا ، .���Cأن �:'ن ه .� 	,�,� ا�0ي 1
 . وه'ا��R. ، و;����. 

  

ه� � ف أن ��:	F' ، وF@�	دور دا�� ، وF	ن E'ن �� س ، آ	�'ا �. 
 	ًi1أ .���C��4وأآ�  ا .���'XDأآ�  ا . 	ً��'Xن أ	وأ�* إذا �8 1:. ا��,

1�:,* أ��ًا أن 1:'ن ا����Cً	 آ�� ًا  C5 ، آ�� ًا... 

  

  

 * 86�� �Xا'->-gO أن  8� �� ا�!� 1� ا�� ��Gأن ا���ا ، *-� A 	��
�	ه�  ا�� ��� ، و���� �5 cا� g� ) ?�,�و�:. ا��. ;�'�ً	 ، و��ى ) . ا�

�i	ر1ً	 ه' �Y� .5'ي  ����-���g ا�!�'ب ا�E. 
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- 	ً���X T�� ه0ا  . dذ� g، و� 	ر1ً	i� ����-� �4�	د ا�>'��5-� دو�	5
� 5	�c-1 *�5  �!* إ�Y,@� T، و�� 	د ا�>'��5-� آ@6	��? #�'ب ا4

 ���7�   .F'� �5:' و��,,P اد ) اc@-�z,>�	 ( ا�

  

0آ ة  ?@; �I��� �@1'A ت	;	F ر'�	O�5 ا� n�1 ':F'� �5 H�!إن ا�
1���6	 ا�!	;  �1-!,:'  �1 �# � .د�'ل إ�? أ�>�

  

� وا�!�H ا�� �� �5 د�!j ، أو ��Pاد ، أو ا�A Y'م ، �1-�  �<�Dا
 * .ا�!� 1� ; Fً	 �. اD; اس ، و�E 6	�ً	 �'��ً	 �1 ص أن �1 4'

  

 t@OI� �� ذا 01آ	��OI@�	ت ) ا�!�  ا�,�Y'ي ( و4 أدري ��
ا�:	�-'�	ت ، وا����1 ا��	ت ، وا�:'����1 ا��	ت ، وا��و��	ت ، ودول �@'ك 

 nRا'Oا� .. 

  

.. ن أن a'��O1 �5 ا�!�  إ�* �'ع �. ا��:8 ا�0ا� أو اI��4	�� ، 1 �1و
 �F	�<5? ا� *�'��O1 	� .آ

  

� ، �S5	 ) ا��c-'1	ت ( و ) ا�:	�-'�	ت ( وإذا آ,� أ�	وم �+	م F	�<�5 ا�
 �� �5 ��	و�-� �@:	�-'�	ت ا�!� 1Fأ#� # ا . 

  

 g��E ?@; 	ً�	c� أن 1'زع Hc1 . ا�0ي�	ا�> ��Yا� n�9إن ا�!�  ه' ر
�d ا�>'�'ن ) ا�:	�5	ر ( �� ا�-� Sآ� أ�	 ا�,Y. ا�����0. �5 اDرض Fو

 .ا����. ، S<1 .@5ل ا�!�  ;,6	 F'اء 9	�� أم �i ت 
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��ق وا�i	gR ، ه' ��,	 ا�� �� ا��!-� وا��	�5 ; 	��F 4إن ا�!�  ، و
� L��1 �6	 ا�!	;  إ�? آ� ��� �	Fر . ��A	Y�أ�	 ا�!	;  ا�0ي 1:-�� �
 � ... 5>'ف �1�? #	;  ا��	رة .. �E ا�* �5 ا��	رة �. ;@? ا��@:'�

  

  

�5 آ�7  �. ا�D>�	ت ا�!� 1� ا�-� ا#- آ� �6	 أ�� �g #� اء ; ب * 
�	ه�  -�اg5 ;@? ��' ه	F ، �R'اء آ	ن �5 ا��P ب ، cا� ��	ز1. ، آ ��

 . أو �5 د�!j ، أو �5 ا�>'دان ، أو �5 أي �:	ن 

  

 ��:�FCا�,�'آ ��E- Cً7� ��!�  ا���L1 ��ا� ة  �1-�  ا- ;�  أ�' ر1!
8 �5 ا�xY ، و�8 6�S'ا  F 8 آ واد-�S5 ، �� وا��i	رة ا�� ��P@ا� ?@;

� . �a06 ا46	�	ت ، وآ	ن 1'اآ�:8 ��1S #��� ;	رم O�� ?إ� �Xأر�1 أن أ
 *��I� و� ه. أن ، �، وه� أن ��ار ��	�� ا�0ي آ>  ا�,+ ة ا�-�@��1

��	ه� ي وا��,� �5 ا��1�cة ه� ���Iة �6	 # ;�-6	 ، و�6	 cا� 	ره'i
 .bن 

  

 H1 c-ات ا� �	P� أن 	ًi1، إ�? أن �1-�  أ ��	أد;' ��ار �� 	، أ� 	ه, .�
�i'ره	 ا�! ;� وا�!� ي  Hآ':� Dن @�	� 	ًi1ن ، ه� أkا �@X	ا��

 	ًi1أ .. 

  

- ��� �� c �>,	 �Y-@��. أ��ًا ;@? ا�-i	ن آ� X'ت وا;� ، وآ� 
Fو 	ًء و;!�ً	� 	6�� t�� ��	, .. 
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 ��� ، �� أ�	 �c,'ن ��� ا���-I'ر ، 1	 أ 	�و4 أر�1 . إ�,� ��� ا�� أآ7  �
أن 1�	ل ;,� ، ذات 1'م ، أ�,� أ9@�� �'ا05ي �5 و�I; *E'ر ��E �,P1ًا 

 . 

  

وا��j أ�,� 4 أ�S  ;. إ;O	ء ����ي ، Dي #	;  g�O-<1 أن �1دي 
� �S5	 أ5 ح �'4دة #	;  �1�E آ�. دوري �c� أ5 ح �'4دة 	 . 

  

�	 �Y@� ���X'ل ا�-�  آ] ��Eًا �	A . ن	I� *E�5 و 	1'�ً nو�8 أ�
��� ا���6I ، ذه�� ا��'ا5  E . 

  

� -�9  أ�� �4 1�:. أن أE	�� أ��ًا ;@? �>	ب ا�!�  - وأ�'�6	 �I ا  .
 	ًGا ��  c1 ن	آ ، �� ، �@�� ا�� آ,Oن �@�� ا��	I�� t�Fأن أ .:�و1 4

��ى ا���ارع ، أن 1!- ك �5 اDو����	د �5 إ . 

  

  

 �	 ه' ا����	ر ا�!� ي ا�0ي �1آ�ك ؟ * 

  

- �,�'��إ�86 ا�� ا1	 ا�-� أرى �6	 .  �1آ��� ;�'ن �. 1� أو�,� و�. 1>
 *-���A ?@; �6Eت ا�:� ى ، أ#�  أ�,� �' ر#�� . و	�<�Dو�5 ��] ا

S� ا��@� ، ���ت d�5 ذ� ��6'ر1cا� �F	R � �<�� ات'XDا � .آ1 7

  

 ��	Y-ٌت ا�'X 'ه g���* . آ� �	رئ أو �>-	X *�O�1 ت'X g�O�	و�
� ، دون ��� وزارة ا��ا�@�� وأ�6Eة ا��Y	� ات �@O��	�-�	رa و� 1-* ا�

. 
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� ا�:� ى ، وه' ا�0ي �1��,� ، و1�'1,� ، �R	E '6'ر ه�c�	5 ، إذن
 �O@<ن ا�	,Fا�>�'ط ��. أ .� �,�,� .و1

  

 	ً��A. . 6'ر�c86 �1-� ون أن ا��D ، مC:86 ه0ا ا��c�1 4 ن'�Gا���ا
 *� � �@�Aو ، *��c �@�A 4ت ، وأن	ا���4 ��OFوأ�� ، و ، n@Y-�

... 

  

�6'ر ، وأ; ف �,O�86 ا�0ي ه' c�1. �. ا�'Gإ�,� أ; ف ;��ة ا���ا
 H,إ�? ;,�'د ا�� �I1 أن g�O-<1 4 ا�0ي H@�7ا� jO,� T�� .. *�5�'ل إ�

 [�	� ... 

  

�6'ر ا�� �� �	�] �Eًا �	�,>�� ���] ا�!� اء ا�10. cإن ا� ، Cً�5و
 . و�:,* �1-0ر �:7 ة ا��!	O�@-1 .. �9'ن ��0	ب ا���	ه� ��>�g #� ه8 

  

� ا�4-�	ن ا�-� n�1 أ�	�6	 : � ة أ� ى أ�'ل ,c� '6'ر ه�cإن ا�
O�� ا�:	�@� ، وإ�	 أن �Cا�� *�O� ..�* �X ًا ا�!	;  ، ��5	 أن 

  

 �1���:. ا�!	;  �. -1 .� ، �@X'ا�� a0ه  �Pو� ، �@X'6'ر ه' ا���cا�
� ا�Pc ا�5� ا�-� ه' 6�5	 ، و�. g�O-<1 أن �1 ف أ1. ا�! ق ، �O,�ا�

 .وأ1. ا�P ب ، وأ1. ا�!�	ل ، وأ1. ا�c,'ب 

  

�6'رًا �. ا�� اه��. E T�� ، 6'ري�E- 1-�'�'ن 	� و�:,* �O	ع - آ
� ، إ�? ا��'�E [1 ; ، npًا��	cا� T�Rا�'ز1  إ�? ر g�c1 ، س	ا�, .� 
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� ، إ�? F	�F jR	رة ] ��� ، إ�? ا�>: � ة ، إ�? ا�Fر��� ا��إ�? ��@
 � ... اED ة ، إ�? آ,	س ا��@�1

  

 nIو� n�7��g �5 �1ي اDآ	د1�� و�nI اDآ	د1�� ، وا�Eأن أ g�O-Fأ
 �5 �Iوا� ، �,P� .. .ا��n�7 ، وا� F	م ، وا�

  

� ، و4 أj�A �'ا;� . آ� ه�4ء ه8 ر;�-� �Aا ��أ;	�@H�� 86 ود1
ا�� و'آ'ل ;@�g]S5 ، 86 ا�'ز1  �5 ا�nI اDول ، وF	jR ا�-	آ>� �5 

  ��Dا nIا�!�  .. ا� �@+� �����ً	 �->	وون E س	,�	5. 

  

 �@�� T�� ، ��1�X 	1  �!�	5 ، ل ) ز;� ة ( إذن	( وآ �� x�@c.. ( 

  

��;�  ا�(  ( ، jR	د�  !; ، jR	د� T�g�O-<1 أن n�1 ;@? ا��> ح �
� ;@? اDآ7  ;	F gر� .. �,F .أر��� n�1 أن g�O-<1 4 *,:و�. 

  

و�:� � ارة أ�'ل . ��-	ح ��� ا�!�  . ا��86 ، أن n!-:1 ا�!	;  ا���-	ح 
 86'�� t� .. و�	�'ا �5 ا�!	رع .. إن أآ7  #� اR,	 أ[	;'ا ��	

  

-,F 0,� �� ل	ت ، و�	8 � آ�@F  ;	!ء�� ا�	E ، .� : �5 �1 � ) دار
-'E* إ�? ا�AD	ل ) ا�,'رس  � . أن ��Iر �Y� d-	رات #� 1

  

 .�:. ، 1	 F@�8 ، أ�	 �	 ;,�ي #�  ���A	ل : �@� �* 
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� ا�4-�	ر .. آ�7  .. �� ;,�ك آ�7  : �	ل �� � .أ ك �� �6

  

Cً�	8 ;,� #6 ًا آ�@F ب	9 ����	رات و�	-Y� ي �# .� Cً�	� 8G ;	د 
 .. و���A	ل x�5 .. 5�� آ	�� �:-'�� ���A	ل . #� 1� أذه@-,� 

  

 . �5 إA	ر 5,� راgR ) دار ا�,'رس ( و�Xرت ا��Y-	رات ;. 

  

 .F .�� ل	�ADن ا	آ 	ب 12 و 8و;,��	�5 �� ض ا�:- Uن إ��'S1 	ً�	; 
g �86 ;@? آ-	ب ا��Y-	رات ، ا�0ي 1,+�* ا�,	دي ا�� �� �5 �� وت ، Dو�

�  هa0 ا�-c	رب دون أن ( آ,� أد�� �5 �'ار ��86 �D,� 4 أر�1 أن 
 	ًFدر 	0 �,6�b. ( 

  

 ��Oل ا�SFأ #� ي ؟ : آ,� أ ��	ذا � ، ����� أ�� ، 

  

 �� و;�'1��'�A ة �,� �,��c�5 : 

  

 ) �,6�!-� ، '�; 	1 ، d�D ... ! ( 

  

 ��وا�'ا�g أ�* آ	ن . >	وي ;,�ي آ� آ,'ز ا����	 . .هa0 ) �-!�6,� ( آ@
� 1!�6* .. 1 �1 أن 1�'ل أن 4 ا�� زدق 1!�6* }�Oو4 ا� ؤ .. و4 ا��

 *6�!1 T��1!�6* .. ا� ��'# �����ار ��	�� ) ;�' ( إ��	 .. و4 أ
 *6�!1 .. 
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 ��A 85 .� *-��F  �!@� n1 � ... ه0ا أ;+8 

  

 ) .�ً	 1!�* ا�k 1. 5	�!�  ه' أن ��'ل آC( إذن 

  

  

 * �!�'�X@* إ�? أآ�   ��@�� ا�!�  ، أو ;��pل و'� d�� فC� 4
�'ل ه0ا . ��:. �. ا�,	س  �� ��	ر�� ره���G ، ��	���:. �5 ا�
�g إ�? ا��O ب ا����C ، وه,	ك . ا��'['ع �	�0ات -<� أ�@�� �	درة �75

���Sآ n�YF ب O� ع	�<� n��!� ه	�R �. ا��!  �1 Cً7� �.  ;�و1
�65 ا����	س ه,	 ;@? �>-'ى ا�P,	ء وا��'g�O-<� ?��F أن �>��* ;@? 
ا�!�  ؟ 5,�'ل �Cً7 إن ه0ا ا��'�F�	ر �gO-<1 8 أن d�0� ، �I1 �5ن 5,* 

�	 ه0ا ا��,	ن �86 ,�� ، n��] .. س ، ود�9غ	اج ا�,�� HA	� *�D 86�
� ؟��O<86 ا� !� 

  

��7 ه	�  أو4ً ،-� �S�6'ر أ�� c1. ذوق ا��-� ��� ;�و1��* أFًا ا�E x .
 d,:�1 ?��F'��:	م ؟ ;@? ���X ا�Dار ا�Xz 8@<ا� ��Fأ �. أ���	ذا �
 H;C� ���'�* �5 أ g�c1 ع أن	O-Fا�0ي ا ، ���@� ��Fر	�أن ��أ �

 g�-<� nأ� .�<�� � .�� وت ا� 1	[�

  

1�:,d أن ��أ ��� وز �� .. 1�:,d أن ��أ ��1	د ا� ��	�� أو �	�!�B إ�	م 
 �5	�� و;�� ا��@�8 ,�	� ..وا� 

  

� ، �8 01ه�'ا ��� آ'ا ��@� ��Fر	ع �	��>'ن أ��ً	 ا�10. ذه�'ا �>Yا�
 	ً� A ره8 ، أو ��- ��'ا'I� . 4ر ، و'IYك ا� � 4 ��Fر	� ?��F'�5

� ا�O ب ، و�:,86 ذه�'ا ��� آ'ا ;�'�86 و[�� ه8 !�!�'زع 
 �F	�<ذه�'ا ��. ا� a0ا ه'!�� ) ����F'�� ا�G) ا���ا 	ه'��S1 8� �-ا�. 
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1�:. أن :'ن  �@�XDوا �� ا������Gا���	إذن ، 5 ) ����# ( 4 ) �1'�Y� (
�'�'ن  	�1�:,6	 أن Y- ق ، و-'اg� �X ا�,	س ، و�E t�Iءًا �. . آ

 . ا��'�:@'ر ا�!��� 

  

1�C7ن  ��	��� وز1	د ا� ��@� ��Fر	� ) �G) ا���ا 	6�ا�-� و�Eت ��-	
�g ا�Y	ص وا��	م ، و c) اc@-�z,>�	 ( ا�!��� ، واآ-!�� ا���	د�� ا�-� 

 y1ا��راو g�.. 

  

 y1د درو'�ه0ا ;@? ���X ا��'�F�? ، أ�	 ;@? ���X ا�!�  ، �5ن ��
� ا�!� 1� ا�-� و�Eت ��-	�6	 ا�!��� Gا���ا 	ًi1ن أC7�و�+�  ا�,'اب 1

. 

  

�	ه�  ، ���'د دروy1 اO-F	ع �cار ا��E ق -Y1 ه�-* ا��0ة ، أن'�
 x���� �5 آ� ��� �. ا�Y@�� إ�? ا��,�O<@و�1رع ا�7'رة ا��. 

  

� ا��ه اء ، �A	5 �و�+�  ا�,'اب ، ه0ا ا�: ��RC ا��,c ة ، ا�!�	ف آ���
اO-F	ع ه' ا�k  أن n!-:1 ��-	ح ا���ن ا�� �� ، و1� ع أE اس 

� ا�7'رة وا�HiP �5 ��� ا���ن ا�� �R	,ا� ���. 

  

� ، وإ��	 ;@? ا�����G. ، أو ;@? ��] Gا���ا ?@; 	ً�Rدا T�� jإذن ، ا��
 ��	:��-? أآ'ن ;	د4ً و�'[';�ً	 �5 أ .�G��� .ا�
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 ei>-g�O أن  	6�Fا j�-<� ا�-� Gه�  . ا���ا	�cدم ا� ��!.. أن 
 	6] � .. أن 

  

  

� ؟ * �i1 �� ا�!�  ��pأن و d1أ�� �5 رأ 

  

- 8��  .. 8�� .. �1 ��P ، ���C�ا� ، ��i1 �� ا�!�  ��pأن . و *-��pو
 ، *Y1ر	 ?@; ، *�+; ?@; ، a�@E ?@; ، *<�� ?@; ن	<�z�1 ض ا

� �5 دا�@* !!�� . ;@? أوآ	ر ا�'A	وx1 ا�

  

� ���P  وE* ا��	�8 S1  ;	!8 . ا��	�1ك ( �5ذا ��� ا�� �O� ?@; ( aر	5:S�
�* ا��-��� ، و�,	;:�* ا��-��� ، وآ-�* ا��-��� ، وأ�7	�* ا��-��� ، و	

5�	 ه� ا��	�Rة �. ا�!	;  ؟ إن أي آ �F �. ا�H!Y 1:'ن . ا��GS'رة 
 .;,�0R أه8 �,* 

  

  

 ... Sc@,@5 إ�? ا�OY	ب ا�>�	�F .. إذن * 

  

- 4  .. 4 .. ���cا� ��O� �7� �F	�<ب ا�	OYة . ا���I�أن ا� .�� �5
��� دم ا�,	 BF	,--'ا�� ، وا��	أ ���� ، . س ، و�	9 t�I5	�c! ة 

c� g�O� t�I'م  ��c,رًا ، وا���� t�I ���وا�,t�I1  6 �� ًا ، وا��
 .. وا�! ارة ا��PI ة G t�I'رة .. 
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�'ل إ�? آCم 5	رغ 1!�* ا�!�   ، ��i1 �-ا� *-�X  �!إذا ���� ;. ا�
 ��X اه� ا���'ر أو 1:-�'�*.. ا�0ي �1ر�'ن �* و4دة'# ?@;  . 

  

  

g,I #� اء *  4 ��F	,� .ا�

  

� ؟ -�F	,� أي  

  

  

 * y1د درو'��	ء ، أ�	 �>�ول ;. -�1,� إذا آ	ن �� X .:,� 	,وه 
�	ء -آ��C ه0ا FDس ، و�. ا	<��'د دروt��X y1 أ�* #	;  �� 

 L1ا�!�  ا�� �� ا��� �Aر	�5 � ��6�� . ا��i�ا� ��و�:. F	ه
��,�O<@ا�� *�CAآ��  �5 إ ��� إ�? �,�O<@ا�� ��F	,� ...  أو ا�

  

�t �� أن أt�X ا�-���  -Fوإ4 .  ا ، ��F	,� �<�� ��,�O<@ا�� ��i��	5
 	ًi1أ ��F	,� 'ه ��	ب ا�@�,',cب ;. ا�'-:� . آ	ن ا�!�  ا�

  

  ;	# T�� y1د درو'�� ( و���F	,�� ، و�:,* �O<@5. ) ا��,�O<@ا��
 . وآ وم ;,�6	 ، و�� ه	 ، و��	رات � �	�6	 آ@6	 ، ��1-'�6	 ، 

  

� أآ7  ��	 أ;O-* ، و�! ه	 ;@? آ� �,�O<@ا�� ��i�ا� ?O;د أ'���
 Hآ'آ .. 
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 ، *1�1 ?@; ��,�O<@ا�� ��i�آ��  و�'ه'ب ، 5�� آ� ت ا�  ;	# *�Dو
 a �9 ت ;@? �1ي PX 	6أ� .��� و��ه	 . �5 �,�O<@ا�� ��i��	5 إذن- 

�'د .  4 :�� CAzق #	;  ,�I* ا��'ه�� -�اF-6	 ;@? أه��-6	 و���
 ... و�I1 8,�* أ�� .. دروX y1,�-* �'ه�-* و��ه	 

  

  

  

إ�,� أ�- م ��ار ��	�� ا�!	;  ، وأ;-� Cً�5 a �. ا� واد ا��E .10@'ا * 
� أآ7  #�	�5� ، و��@'ه	 �. �	ل ا�-iY م ا�-� g� �@p ا�>�	ب ، أو P@ا�

� #� اء ��@* ا�� 1:	ن ، ��� �P� 	ه'@�Eار . و�,� ��@<�أ�	 أ;- ف �a06 ا�
 .��	�� و�!e �. ا�-��1  ا�:��  

  

� آ�� ة @:!� ?@; S:�t �� اFD-	ذ ��ار �	��'ل إ�* ا<�@5 ، 	ًi1و�:. أ
�g ا�� �� ه� �!:@� ا�� أة -c��	 ه� E'ع . �5 ا�� ��1,� ا�� أة ا�� ��

و�:,* .. و�tc .. ار E Cً1'A,>� ، و;@? إ1�	ع ه0ا ا�c'ع ;�ف ��
 �Aر	Yم ا�'�اHO�-F ا�:�	ر وا�PI	ر ، ا�� اه��. و�9  ا�� اه��. �5 ;

 �� ، ه� ه8 ا�� أة . ا�� ��O�� ل'���'ر  *�'� .� y��c-وه0ا ا�
 �E ا� g� 	6-�C; �5 � .ا�� ��

  

- 	� ��i� ?@; ن	ا��, e:-1 8� إذا  .. e:-1 e# ا�6'اء ؟ أم . �5@? أي ?@;
 @? ا�-��Y وا�-c �1 ؟ ;

  

  ��@6	 �5 #� ي �. ا���-Fا�-� أ �و4 . إ�,� 4 أF-'رد ا��'اد اDو��
 *,; H-وأآ *,:F#�. أ	8 ا��!�	آ� 	ً�إن �i	;-� آ@6	 ��@�� . أ�- ع ;	�

�	ذ�E ه'  اب د�!�� ، و��,	�� ، و; ا�� � *,� .c;وا�- اب ا�0ي أ ،
 ... � ، و#�	ل إ5 1�� ، و�I ي ، وأرد�� ، و�@��c ، وF'دا�
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5 �>�� ، أو إ�:@��1� ، أو .. وا�� أة ا�-� �'ل إ�,� ا:Sت ;@�6	  .: 8�
 �1� ( وإ��	 آ	�� �. �� . دا�� آ� �( أو �. �� .. �5 د�!j ) ا���
 �� ( أو �. �� .. �5 ا��	ه ة ) ا�P'ر1��+;Dاد ) ا�P� �5 .. ��( أو �. 
 ��5 #D�5 �� وت ) ا. 

  

و�:,,� �,0 5-�� ;�,� ;@? ا����	 . �8 أ�- ع #�{ً	 �. �,	ت أ5:	ري إ�,� 
 *�	,Fم أ	�Oا� ��� y:ِ,1ُ، و 	6Pi�1 �Eن ر	,Fل ��. أ'�'، رأ�1 ا� أة 

 .. 

  

� ا��!�6 ، و��. �SFُ� أ�� �c�� ؟ �	ل �� : ار��ُ� آ�7 ًا �. هI�ا� '#
 : وه' �1 م #'ار�* 

  

 ))Cا�� �Xه� أ 	ً�Rأة دا �ه� ا�-� د�@� ��. أ��	ب ا� S5 ، �Eآ@6	 .. ء ا�
 .. 	ًi1آ8 أ	���5ن ا��j .. وإذا آ,َ�  �1 رأ�1 ، ورأي ا��'��T ، ورأي ا�

 	6�@;. (( .. 

  

 ���,0 ذ�d ا�-	رB1 ; �5 أن ا��:8 ا�,6	�R ;@? ا�� أة �� �Xر ;. ��:
�	[� ، ا�0آ'ر ، وأ�* �  �9	�� �C;- اض أو اF4-{,	ف أو ا�-+@8 ��ى ا�

 .Dن ا��	[� ��>* أآ� زوE-* ، و�:y أF,	�* ��� ا��O	م 

  

� ا�-� ا:Sت ;@�6	 �i�ه� ا� a0ه .. 	ًF'�	أو آ 	ً�@� d�@; {4 أ� 	وأ� ..
 .A'�5 ا� ��وإذا آ,� 4 5 ، �,��I	t-5 �	ب أي ��� ، أو �	ب أي ��

 �����Oا� aود�� �E ن ا�	,Fأ �:!وF- ى . .اt-5 أي �	ب . ا�� �� ا�-� 
 a	1�6 إ!� ... ا�
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، و4 �!	ه� � آ�� ;@? ) �'ر�' ( إن �I	�Rي ;. ا�� أة ��>� أC5م 
 ��1 A ) ج	<:��'ا�����F g. �@�'ن ) .. ا� ���و�:,6	 وG	jR ا6	م 

� ا�!�6 ة ا�-� أ�	�-6	 ا�,>	ء ;@? �Y1ر	�5 ا��;'ى ا�- ، �ا� أة ; ��
� ، و4 �ال,F 4فb ل �,0 ;! ة	E 5 ج ا�  +-,� �5 ا�c'ار1  ، �R	� 

 wا .. 

  

  

 * d�� أة E  7ذ ��ار ، أن أآ'ن أآ	-Fأ ، �� t�Fك #� اء ��7 . ا	ه,
 �� ا��i	ر1�I,ا� *�ا����Iة ;,�a ;�	رة ;. �} . أدو��Cً7� T ه

 ���-<��i	ري -!	�d �5* ه�'م ا�z>	ن ا�� �� �5 ا�-	رB1 ا��	[  وا�
 .� �:� ����' ���6	 آc>  #� ي �1,� ; Aو ��� �5 ا�0ات ا�� ��-�1 	

 ���-<�� ه� ا�� أة و�p �5 إA	ره	 . إ�? ا��6� ��i� ح A ار�� 	�,��
 . أو �5 # ��-6	 

  

 .  ��	ر�-� �Sدو��T أو ��P  أدو��T �9  واردة -

  

 ، ��C;وأ �� ا��	�:	ن ، أو إ�	رة �'�	آ' ، �� �F	د,�7 ��1�  ;	# 	�S5
�F، و ��	وأ�- �F	�'@�7@� ا���� . ا�R ، ووزرا�R ، و

  

إ�,� �-�>�E dًا ��X'IY-� ، و4 أرى [ ورة �:� أرى اD#�	ء ���'ن 
  �b  ;	# . n@-Y� ا�-� O�Cت ا�	Fا��� .� �;'�c� 8!� اء ه�	5

1>-��� ا���F	ت ا�����ة ا���ى �5 . ��ره	  T1�� أدو���X ن	�5ذا آ
�. رؤ1� ا��	�8 F�; ���-Fر ا�-� ) . ا��ووم  ( ��5,� أ'I�5ذا ا�-@�� ا�
� ، وا��وا1	 ا�-� و��,	 6�5	 آ	�� .. ا�-�O,	ه	 �@-Y� ��	آ 	,	F�; �5ن
 ��@-Y�. 
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� �. ا��� �	ت : وأود ه,	 أن أSFل �<,cا� 	,�'��	ذا ��-�  ا�:-	�� ;. ه�
 . 	ً�<,E ��R	E أرض ?@; n�� 	,أآ7  �. . إ� 	ً�<,E gR	E 	6�5 �E وا�
� .وأ�	�� ، و�F	ح ، و� E>� أآ7  �,6	 ..  أة ا�

  

إن ا�T,c ه' ه0ا ا�HR0 اFD'د ا�0ي �1'ي ;@? أ�'ا�,	 ��Cً و�6	رًا و4 
 ����A �:!� 	,@�و��� . 1- آ,	 �,	م ، أو ��:  ، أو �:-H ، أو ��	رس ;

 �<,cا� 	ر� �-� x� . j�F �� أن �@� إن � ر�	 ا�>�	�F وا��7	�5 � 

  

� واF- ا�� ، ود�@� �F	ق ا��i	ء إن أورو��<,cا� 	رت �. ;��ه � 	
 . Cً�-� .1 !; �-�� .1��-<� ال�� C5 .�� 	0 ا� أة .. أ�Y5 ?ل إ�'X'@�
 .. 

  

 	ً��A .. �	�'�A �و�:,,� أ;-�� أ�* 4 . إن آ-	�	� ;. ا�� أة ��>� �6	1
 �;	c!� �@:!�;-�� أ�,� وأ. �� �!	;  �	 ، أو �:	H �	 ، أن �I-1ى �@

 ��O�- � .  �Eءًا �. ا�Y ا5� ا�:� ى - �5 ��ود إ�:	��	

  

  

 * dردك ;@? ا�10. 1�'�'ن إ� 	ـ�� ( �Uــ@F (أة ؟ � ا�

  

( �D,� �' ا#-P@� �5 ..  ا�10. 1�'�'ن ه0ا ا�:Cم �8 1� أو�� ��Eًا -
د1  �:,� ا��'م أآ�  �@�	ر) �@��6	 ( أو ) >@��6	 ( أو ) >'j1 ا�� أة 

 .�5 ا��	�8 
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 �� -�	E ُت �	�,	ر �-? ا ، nFDا g� �,,:و� .. �;�-Fأة ا �C5 ا�
 �E ذي ، و4 ا�	��z ء	�Azا �� 5- �� ر[� - ا�0ي ��,� و��,* G	رات ��1

 ... أن ��0�S1 �>�	ر* إ�? �>8 ا�O'ارئ 

  

 H�	Yب و�	أة �. أ�� �ه,	ك آ�7 ون �1-��ون أ�,� A	��� �-� 1  ا�
� j�A ا�XD ;. #6 1	ر ، أو دراآ�'�D �E .. 4-@:6	 أ�	 ا� Y<� �,وأ�

�	ل �	#	 ا�>�	ح E أو ، ... 

  

أ��	ب �	 أ��ل ا6� w	 �O@F .	ن أ�I�� �� ، و�:. ا���E �,�'5 �1 .10ًا 
� �t�0 ا�,>	ء .. ه0ا ) #6 1	ر ا���	�� ( �1 5'ن أن �C���a�,; T #� ة 

 �-�� �;	c!ا� a�,; �<م ;@? ، و��	ا�@�� ، 1,  �b �5 *ر ، وأ�'�I;
 .. أو ا�>c,	ء .. F 1  �,� د آFS ة ا��>-!��	ت 

  

  

 * 	ً��	E ���d71 �	 �@-* �. أ�d [� . �,�ع ا�!6 1	ر1 �5 �,-�� ���
�	ل cض �5* آ�7  �. ا�'�Pن ا�S� ل'�ا�-g� ، �1 c أ�d �5 ا��	[� آ,� 

�'ض ا. Pب ه0ا ا�	���1 �5 � 	�1 ه, c-ل وا�	�c@� وري i� . d��@� 	�5
 ؟ 

  

- ��@F �1 c-، أ;-�� أن ا� 	ا�-� ��. 6�5 ��F	�<وا� �� ا��7	�5@� � �5 ا�
 	6� 	,� �E	� 4 ���	�5�'ا�E,	 وا[�� ، وأ��ا�,	 وا[�� ، وY@�,	 . آ

 t]وا . 	��-? ا��+5 ، 8 	, X	� �5 Cًدا� ��Rا Fإ  c,� 1:'ن .��و
 وا�-�-�8 ؟ ,��,� ا�-'ر1� وا��c	ز 

  

1�:. أن  �� ، S5ي ����,!�:'ن ر��� ا�z>	ن ا�� �� �5 ��� ا� .��و
 6���1	 �F *	ن E'ن �� س �Cً7 ؟ 
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 Tأدو�� 	1�,�X ?إ� ��,� . ��R	� �<F;  آ��  ، و��	آ�� #Sإ�* �:� 
 	6� آ8 وا��ًا �. ه0ا ا�!�H ا�� �� g�O-<1 أن . �0ا���و�:,,� أSFل �

Tأدو�� H;'-<1 ا���س �@� ؟ آ8 وا��ًا g�O-<1 أن 1 ا5�* �5 ر
 .وا�-c �1 وا��	ورا�R	ت ، دون أن x�<1 �. ا�-�H ؟ 

  

  �Dن ا	ا�� �>� ، �: H�!@� أو ، ��	O1 ا�� H�!@� H-:1 Tن أدو��	آ '�
 	ً����A .. �و�:,* H-:1 ��	�8 ; �� 4 �1ال nI-,� �5 ا�j1 O ��. ا��7	5

� ، ��. ا�,6	ر و��.��Dو;� واCا�@�� ، ��. ا�';� وا�  . 

  

�'ع c� .� �}��	� �<�� �OP>-g�O أن  �1�1 c-ت ا�	�	ا�:- ��	وإذا آ
� ا��	��� ؟ 95ا�!�H ا�� �� ، 5�	ذا ���� �	�ـ }��	� . 

  

 	6�@;  �Iو� ، Cً�@� 	0 ���ه�S� ول أن	أم �� ، 	,�	<� .� 	6O�<� ه�
: ?-� ، Cً�@� 	6�� t�	<-و� ، Cً�@� ��� �,�-6	 ا��7	�5-. 

  

� ، ) ا�Y'�:'زات ( ا�!� اء ا� وس 01ه�'ن إ�? �;	�cارع ا���أي ا�
��. 1:'ن ;@? �>-'ى ��ارآ86 ، و�>-'ى Cأوا #� ًا ;@? ا�� ���

أي أ�86 1,�,'ن �@�Cً ، و1-,	ز�'ن �@�Cً ;. ;,�'ا�86 . اF-��	�86 ا�7�	�5 
��. ;@? اDرCا�� g� ا'<@c�� ، �5	�71� أ . ض ا� 	ًi1ن أ	5>:� آ	1	�

 ':F'� ه�	�5 �� a �# .. �6	 ا��	�	�	F �5و . 

  

 j1 Oوأن 1��@'ا .. وأ;-�� أن ;@? ا�!� اء ا�� ب أن 1>@:'ا ذات ا�
و4 1�:,,	 .. Dن ا�:-	�� �06ا ا�!�H ه� ��ر�	 .. ا�!�H ا�� �� آ�	 ه' 

 ... اF-� اد #�H �. إF:	��1,	�5	 �,� أ �* #� �	 
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�	 �-,	�y �5*  أ�� ه,	 O ح* ; ��@-Y� ، ��5	�G �1'�  �@:!� . 	��,�5
 �� �Eًا ;@? ا��>-'ى ا�� �� ، إ[	5� إ�? �>��� � ���Dا �:'ن �>�

 �1�c�Dا ���D�5 �+ ي �. ا  Oوه� أ� ، �� ا��7	�5��Dا . ��� n�:5
� ؟ ��	:#zا a0ه. 

  

- �1'�  �� ا�!�  إ�,� .  إ�,� 4 أA ح �!:@�i� ح Aأ . ��	�-� nآ�
 *�� .. .1 �kإ�? ا *@X'� nوآ� . 

  

أ�	 4 أg�O-F .. إن ا��86 ;,�ي آ!	;  أن أ�X إ�? ا�,	س آ	R,ً	 �. آ	�'ا 
 a !ي وأ� �# H-أآ ?-��g ا�� �� -c�� ا�-�@�8 ا�:	�� �@�@�أن أ�-+  ;

� أو أآ7  .. ,F �}� ��@�0�S ا�� 	�� 5 ... 

  

5�	ذا �- ح �ه�  ���1 أن أ��? .  ;@�U أن أ��5 �5 هa0 ا��- ة ا�4-�	��
 .;	CًA ;. ا���� ؟ 

  

  

 �5 أي اc	a ، أF-	ذ ��ار ؟ * 

  

أ�	 �� وض U�5 أن أرg5 ا�0وق ا��	م ، وأ� ج .  �5 آ� ا4c	ه	ت -
 ا��-* إ�? 5b	ق أ� ى  .� 8+;Dا�>'اد ا . 

  



 89 

 -��-,F رض ، ��5,� أ;-�  ه0ا إذا ر�5ُ� ه0ا ا�>'اد ;! ةDات ;. ا
� �. . إن آ@�	ت ا�!	;  4 0هH �5 ا�6'اء . إ�c	زًا ,F .أر��� ��� 	�S5

�رH1 ا�,	س ;@? اPXz	ء �@!�  ،  �5 ��c� �,ا�!� ي أ#�  أ� ��ا��
 � . و;@? �E@* ;	دة �. ;	دا86 ا��'��

  

'ع ا�10. ود�.. ا��O-F أن أآ'ن �,c ة ا���O-<1 4 .10'ن أن I1 �'ا 
 ...وأ�Cم ا���O-<1 4 .10'ن أن �1@�'ا .. ��O-<1 4'ن أن �1:'ا 

  

 	6�5  G4 أ �1 �# �P@� H-أن أآ �ُ�O-Fة ( ا�O,�@� ( ��	�-وا� ..
 .ور�5ُ� ا�:@�� �6	�Rً	 ��. ا�,	س و��. ا�!�  .. وا�-!	وف 

  

  

�	رa ؟ * G ?b ، ه0ا di1 � .وه� 

  

- 	ً��A  .. 	ً��A.. 

  

  

�	1. ه0ا ا�7�	ر ؟ *  nآ� 

  

� �D أ #� ي -�� ; ��	ري ، أ�6�O	 ���ي آ@�	 ذه�� إ�? ��1,G  . 	�
 ��p 'اد ، �5 ا�:'�1 ، �5 أ��P� �5 ، j!ث �� �5 ا�>'دان ، �5 د���

� ..، �5 اDردن ، �5 '�T ، �5 ا��P ب ، �5 ا��cاR   ، �5 ا�!	ر�
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��d ;! ة 4bف . ا� ه0ا ه' ا����	ر ا�0ي أ��T �* ا�-I	ر<��5. 1
  �!� �. 9	�	ت ا�>'دان ، و�ق �. �'�d ا��O'ل ، �	�5 9 {Y#

 .�,Gا .� �� .#	;  أو ��d�S� . T1 وا

  

إن أ;+8 ا�-I	ر �5 ا����	 ، ��T ا�-I	ر اFz:,�ر ا����و�� ، و4 
 .و�:,* ا�-I	ر ا����Iة .. ا�-I	رات ه	����� ، أو �	�'��'ن �'�	� ت 

  

  

�86 اC;zم * @p ، ذ ��ار	-Fاء ، أ �# ��G . 	� �1;  �86 �5 رأ	ك #	ه,
 H<�� اC;zم ، ه' ا�!	;  ا�� ا�� ���'رًا �. �	P� نkا ?-�زال 

  ��E B�!ه ة ؟ . ا�	ا�+ a0ه �@� nآ� 

  

�@86 ، وO�1 ه8 ، و1:�@86 .  اC;zم g,I1 4 ا�!� اء -c1 �� .. 4 *,:و�
� ; وًF	 g�O-<1 أن ��c1 �. ا<,:��9  أ�� أر�1 أن أ#�  ه,	 إ�? 5. . �

 �أt�X أF	Fً	 �5 ا�,c	ح ا��,� واI-�4	دي ، ه' 5. ا���C	ت ا��	�
Public Relations .  �c	ر1 ��@F j@O,4 1�:. أن   Iو�5 ه0ا ا��

� ، أو @��1'ن �R	� 6آ �، أو أOF'ا�� ، أو �>�'ق X	�'ن ، أو 9>	�
 .�@�* داR ة ;�C	ت ;	�� إ4 إذا آ	ن .. �@'ن 

  

وا�!	;  إذا أراد أن tc,1 ، وj@O,1 ، وj�S-1 �5ن ;@�* أن 1-�. 5. 
 86C��	�ً	 آ	��P,�. ا��	����. ا�10. 4 1-� آ'ن �5 ر ، �ا���C	ت ا��	�
إ�? ا�Y	رج إ4 [�. �xOY إ;�i1 ��C* �>-!	روه8 �!�ون ا���C	ت 

 � . ا��	�
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1  ;	# ، Cً7� Tأدو�� .; n�'-1 4 '65 ، �-�. ��Eًا 5. ا���C	ت ا��	�
 ':F'� ?إ�? �,�ن إ� T1ر	وت ، إ�? � �� .�5 ، a �# ���� �5 �ا�� آ

 . ، إ�? وا#,O. ، إ�? أي �:	ن 1 ى أن وE'دa �5* [ وري 

  

 ����	 آ	�� �* هa0 اDه� � .و�' أن أدو��T آ	ن أ�� � آ

  

S1 8 آ��	;  ا��'م ، 4 1,-+  ا��	8 ا�!�	إ�? ا�� Hإ��* ، �� ;@�* أن 01ه �
g�O-<1 4 ا�!	;  �5 ه0ا ا��I  ، أن �1�? �	;�ًا �5 ���-* آ�ه�  �. . 

 �,F ة آ���I� [��1 8G ، ?�@F أ��. 

  

 *@R	Fر ?�@-� ة ,+8 �* �'ا;��a ، و :F ?إ� �E	�� ;  ا��'م	ا�!
 a�1 � *� t-�� ، و��أو أي ��1  . .آ�	 ���1 أي رT�R وزراء .. ا�6	

 . �I ف 

  

  

� ا��@�	 �0اd ( ا��COً	 �. �'ل �'#:�. * �:��) . أ61	 ا�!	;  أ�� ا�
 ��ار ��	�� ، آ�n 1,�� ��>* آ!	;  ؟ 

  

� ا�4-�	ن  -,c� م	0 أ���@ T@c1 	�. إ�,� أT@E أ�	م ور�� ا�:-	�� آ
� ، وأن��ً	 ه,	ك �'ف �5 دا�@� أن أآ'ن ا��'م أ�� �. ا��	رRن دا': 

 . ا����Iة ا�-� آ-�-6	 ��� #6  ، أ�>. �. ا����Iة ا�-� أآ-�6	 اkن 

  

و�8 . و4 �1ال C1ز�,� �-? ا��'م . ه0ا ا�Y'ف 4ز�,� �,0 ��ا1	� اDو�? 
� ا�-� أ�	 6�5	 ، إ4 ;,��	 رأ�1 ا��'�F�	ر �] ��{. إ�? هa0 ا��	�� ا�Aأ
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1� ا�: �F ( ا�:��  ���� ;�� ا�'ه	ب 1� أ b ( أن ��� ، Tا�:'ا�� n@�
P,� �* أم آ@7'م ��,* اDول  . 

  

 ���* ا��>�و��F�1 ، أ�cم ا�	ف أ�'Yه0ا ا� . a0ه� ه �وا��>�و��
� وا�P ور �	��� ا��,	ن �. ا�y�O وا���ا�� ا��� ا���@�� ا�I	ر�� ا�-� 

 *Y1ر	 .، و0آ a �5 آ� ��+� أن ;@�* أن �1- م 

  

� ، أ�,� 	,<� .� 	��� ا�!� ي ور�c��5 آ� ��+� �	در ;@? ��	س 
 ��	 ��;']'�و4 �5�1,� .. أو A	ووًF	 C5 .. أI'ر ��>� د1:ً	 . �

�	ه�  ا�0ي 4 cا� �,Pول ، و�Dا �ا�P ور إ�? ا;-�	ر ��>� 5-? ا�!	#
 T�H�P ;,* ا�! . 

  

وإذا آ	�� ا��z اA'ر1	ت �ول ، وا��ول �ول ، �5ن ا�!	;  ا��:�8 ه' 
	;  ا�0ي �1 ف آ�H�<,1 n �. ا��> ح ، ��� أن �O1ُ{'ا اD['اء ا�!

 *�@; .. 

  

و�:. ه� g�O-<1 ا�!	;  أن 1��م اF-�	�-* �. ا�!�  ���] إراد* ؟ 
 ��S<��6'ر ه' ا�0ي 1� ر هa0 ا�cأ;-�� أن ا� . 

  

 �5 ��@��6'ر ا�0ي آ,� أ9,�* ��أ 1-cأن ا� 	ا�-� أ#�  �6 �وأ�	 �5 ا�@�+
 a�;	��. . 8 أورا��@� . وأ�>�H .. وأ����O�� T .. 5>'ف أ�

  

واI-9	ب ا�:@�	ت 4 1�� . إ�,� #	;  � .��1 4	I-94	ب �:� أ�'ا;* 
�!ً	 �. اI-9	ب ا�,>	ء '1� و � �..   
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 أ4 Y	ف ، 1	 ��ار ، �. ا�,�� ا��>-��@� ا����	ري ؟* 

  

1� و��	ذا أ�	ف ؟ 5�	 د�ُ� �� .. أ��ًا ..  أ��ًا - �# ��OPI; ��O9 ي 
 ��	� �P!1 4 �,; ���-<�5�	 �F�'�* ��	د ا� ، �Dن �:� ;I  . آ	�@

 a �1	از1,* و��'�.. 

  

�ً	 ;. ا�Y@'د Rدا �,�'�S<1 . ا��! ي .R	:ًا ;@? ا��E آ�� ة ��ا�Y@'د آ@
  �I� �R	�,�F 8@�5 .� ل'Aأ �<�� *	�� .ا�0ي 

  

 wإ4 ا ��	� .� T�� ..ك'@� ، وا�D	A ة ، وا�c, ا4ت ، وا�PO	ة ، آ� ا�
 .وا��Pاة ، X	روا �9	رًا 

  

 d� ا�!� اء ا�10. 1�'�'ن [�� �,:�i1- 8ره	1  ;�م ا�-! � �5 - : 
 �S#� �	 . ��. H-:� 4 �06ا ا��I  ، وإ��	 �:-I�@� H'ر ا�-� F'ف 

 �@��-<�  �# .. 

  

�	[  ، F n�:5-:'�'ن إذا �8 :'�'ا �'E'د1. �5 ا�: وأ�	 أSFل ه�4ء 
 .�'E'د1. �5 ا��>-��� ؟ 

  

 �,F nأو أ� ، �}�<�� ، أو �,F �}� ��� .. ?@; �I��F ذا	4 �� ف �
 .. وا�7�	5� .. وا�:-	�� .. ���X ا�!�  
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� �PX ة ��-@�6	 ��� أن �,	م �� . c1'ز أن t�I1 ا�:-	ب 

  

� ؟,F nأ� ��� *@��-<� 	� ، Hو#�  ا�� 

  

6-,� ا��H ، أو ��� أ�'ا�6	 ، أو !6  إ6FC5	 c1'ز أن <F�� �. 

  

 �S1 ز أن'c1 ) L�	G T,E ( H�1 nو4 �1 ف أن �1 ق .. 4 �1 ف آ�
 �و��. �i,6	 و��. .. و��. إ#	رة ا�� ور ا��� اء .. ��. PG  ا�����

 �:�F''��i. ا� ... 

  

 �R	E e# ، و4. آ� 	;  وا���ً	أن 1:'ن ا�! ���� آ�7 ًا �d�0 �. ا��:-�1 
 H�P8 ا��	86 4 �1ا�'ن �5 ;�D ، ���-<� .;@? � اء ا�

  

  

� ا�-� أ�� �6	 ؟ * ��'c,ل ا�	�� g-�-�6'رك ، وc� �6-� .ه� 

  

�ً	 ، آ�	 �1-�6 ا��I	ن ;,��	 t� 1 ا�>�	ق ، -�+; 	ًE	6-أ�-�6 ا� 
 � .. و�I�1 ا����ا��	ت ا�0ه��

  

س 1>: ون �	�َ�َ ق ، و�	س 1>: ون ه,	ك �	س 1>: ون �	�'1>:� ، و�	
�6'ري .. �	��'دآ	 E ا�:� ى ه� � :F 	أ� . 
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� 4bف أو ;! ة 4bف �>-�g إ�? �	8 �5 �1ي ، <�;,��	 1-�'ل �
 .أ#�  أ�� �@d ا��@'ك 

  

  

� �Eًا ه� F@'ك ا�!	;  * �6� ���	� .; ��@: ��@� ��� . xOY1 ه�
�	� Lأم ه' د� ، *-G	��� ��	�� ؟ ��ار ���@< 

  

- ���و4 أ�� g�O-<1 ا�- اع . H�@1 ��A ;@? ور�� آ-	�� .  أ�	 ��A 1	 أ
 .�A'�-* ، أو # اءه	 �. ��� ���g ا��D	ب 

  

 ، ���'[xO� g ا�-, 	�� ، آG	��@� x�OY *�Fا e# ك	ه, T��
 T�Yا�>,'ات ا� g1ر	. و�! 	ن 9@�+ً	<�zأن 1:'ن ا 	أن 1:'ن .. ��5 	وإ�

 	ً��O� .. �� �-�@�8 ا� �� وا��0و�Fر�� ��@; ��.. و��T ه,	ك ;@? 
 .آ	���ارس ا�-� �@8 ��	دة ا�>�	رات 

  

� اD#�	ء أن 1:'ن ا�!	;  ر���ً	 ���A .� إن . t�I1 ن ;@�* أن	وإ4 آ
 T��'�  1��. 

  

 �ا��آ-'ر �E:� وا��>-  ه	�1 ( وا��5C ;,� ��] #� اR,	 ا�� ب ه' ���
�	ن ا�-� 1@��'�6	 ��)  . ?6-,�� �:RC� � اه8 ;@? ور�� ا�:-	� 	�,��5

 .����� 86	5 I�cهF �5 8@'آ86 ا��'�� ، و ، �ا��0و�� وا�!�	�5
 .�A	�!�	آ . 
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 * �5 ��cدي ا�	I-�4ل و[�* اC� .� y��1 أن g�O-<1 ار ، ا�0ي��
� �5 ا��	�8 ��� ��Eوأ ، �,1�� ��Eن 1-. أ	آ@�, �@�� d<�c	ذ�* ��	ذا ه' �-

 ا�Y اب �. آ� X'ب ؟

  

 أ#: ك ;@? ه0ا ا�>�ال ، �5 89 آ� �	 آ-�-* ;. �� وت ، أ#�  أ�,� 4 -
� ;!j آ��  . أزال ��I ًا ��6	 �C; وت ��� ���وأر�1 أن . ;�C-� 1	 أ

� ( أ5 ق ��. �. ا0Yوا �. �� وت ��	X ( 	ًFSآ 	86 ، 1! �'ن ��6� ..
 . ت �-? �Y	;86 ا�!'آ� و��. �. ;!�'ا �� و.. وI,1 5'ن 

  

 	�S5 ، ء	ا�,> g�Eأ 	��g ا���ن آEأ �,�S� ، �,; ل	1� 	�وأ�	 ، �	� 89 �
� وا��ة . #	;  أ�	دي ,1�� H� .. وا� أة وا��ة .. أ

  

وPE ا�5� .. PE ا�5� ا�!�  . �� وت �	�,>�� �� ه� ا�Pc ا�5	 آ@6	 
n�,E ، أو �,�ن ، أو أy�A �,6	 أ��	�ً	 وأ�-ec إ�? �	رT1 ، أو . اDرض 
 .O,#وت ، . وا �� �-����8G أر�� �. هa0 ا���ن آ@6	 ، وأ;'د إ�? 

 .. و,-+ �� ;@? ا��!	ء .. �ES5ه	 @�T ا�:��'�' ا�� 1 ي ا�'ردي 

  

�� �	ر إ��	س ) زارو�� ( وأ;'د إ�? .. أy�A �. ا�!	�����1*  �5 	,-�� .
 ��	F ?ا�:'�:'رد وأ;'د إ� ��	F .� y�Aر( أ t@Iض ا�	1 .. ( y�Aأ

 ) ..� ج أ�� ���ر ( وأ;'د إ�? ) � ج إ��1 ( �. 

  

 ?-�ه� ه0ا ���'ل ؟ ه� ه0ا �,O�� ؟ ��Aً	 ;,��	 1:'ن ا�� ء ;	#�ً	 
 .وا�ً��O,� ��O,�C	 Y� ..	;* ا�!'آ� t�I1 ا���C�'ل ���'4ً 
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 ��	Y5، و 	6� أو'F- ادا�إ�,� 4 أ��T ا���ن �O'�6	 و; [6	 و;+
 	6� �i1 #� 1ً	 . 5,	د�6	 و�O	را ?@; 	6 . إ�,� أ��>6	 ���ر

  

 �65 ، �وDن �� وت �@@,� ، �O�S	ر ا�!�  ، و!�� �� #6'ة ا�:-	�
 .. وأهA .� 8'آ�' .. ;,�ي أ;+8 �. ��'1'رك 

  

 .4 أ0آ  أن �� وت [	1�-,� �5 1'م �. ا1D	م 

  

 ) ..ز;@-,� ( 4 أ0آ  أ�6	 

  

��� أآ7  ا�,>	ء 4 أ0آ   	�) �5. راt1 1	 أF-	ذ ؟ .. ( أ�6	 اc-F'�-,� آ
��dI 1	 أF-	ذ ؟ ) .. ( أ1. آ,� 1	 أF-	ذ ؟ .. ( � ?@;  ��Dه0ا ا 	�.. ( 

  

�� وت �8 -@H�G .� U�@; {I ا��	ب ، و�8 �-�E y'�� وأورا�� ، و�8 
 H��	FDا �ّ@; j�O ) �� ) ....ا��Y	� ا

  

5,	د�� .. ;,��	 �-	ج إ��U : و�'ل �� ..  ا��6'ة أ�	�� آ	�� gi رآ'ة
 .. 

  

-O	1  5'ق رؤوF,	 ، . �� وت ��1,� �E	رة  B1ار'Iا� ��	آ .�� ��5
  O��	ا�� آ'- H-:ور ، وا�� g�	O�6	 ، آ	�� ا�	F	Fأ .� g@�,وا��,	1	ت 

� ، � ا�H ا�� و5	ت ، ��O��j ، وآ,	 ���i أ1	�ً	 �:	�@6	 �5 ��' ا�Cو�
 �� ، وا�:> ة ، وا��-��iا� .. 
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6	 .. هa0 ه� ���cة �� وت '� [5  ���5 ذروة ا#-�	ل . إ�6	 ��1,
 .���>�. آ-	�ً	 �1�Eًا آ� 1'م ، �5 � g�Oا�� ب اDه@�� ، آ	�� �� وت 

 a0ه ���>-g�O �	رT1 أو �,�ن أو ��'1'رك �5 ز�. ا�>Cم ، أن  4
  .ا��P	� ة ا�7�	�5� ا�:� ى

  

 �,�S<�	ذا 4 ��y �5 �,�ن ؟ ��	ذا 4 >:. �	رT1 ؟ �	ذا أ��5 : و�
 n�X ه� ا�	6? �. ���� ?@; T@Eك ؟ أ	�1ة .. ه, E وأ� أ ) ��'�'� (

 وأ�:� ;@? [�	ع اT���D ؟ .. 

  

و4 �5 �	رT1 أg�O-F أن ) .. #:>��  ( 4 �5 �,�ن أg�O-F أن أآ'ن 
 .'د��  أو #	رل �.. أآ'ن �'ل 5	�� ي 

  

 .. أ�	 �5 �� وت ، g�O-FS5 أن أآ'ن ��ار ��	�� 

  

 �5	,���g ا�E �] �,8 إ�G . �-,6� T�� 8�	ا�� ��Xأر ?@; g:<-وا� .
����-86 ، و61 �'ن ;,��	 ,j@O أول  86 �5,Aن و'@�ه,	ك �	س �1

 �X	Xر ... 

  

 86 .وه,	ك �	س وE'� 86,A'د �5 د5-  #�:	

  

 .. ,	دق ��D Cً1وA	�86 وه,	ك �	س �1-� ون ا��
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 dأن أ��5 ذ� g�O-F4 أ 	ً�IY# 	أ� . g� ����5,��	 ا[O رت إ�? ا� 
����-� �5 ا��,�ق أن  t-5أ 	وأ� �}E'5 ، إ�? �� ص .�# Hآ �أو4دي �

 eA	# ?@; ا��� ي y�!ا�� ) �<1 � .. آ	ن �OP1 آ� ��I	�� ) ;�. ا�

  

  

 *�� ، �أت � آ� ا���	و�� �5 ا�c,'ب ����ًا ;. أي �-	E ة اC6-Fآ�
 *-5	�G 8 أن �@�م�	ا�� g,�ه� �1-�� ��ار أن �	 c1 ي �5 . ا�@�,	�� 

 0,� 	6�5 x�Y-� �-رة ا� :-�ا�c,'ب ه' ا� د ا������ ;@? ا��6ا8R ا�
� ;@? �>-'ى ا�'A. ا�� �� ؟@1'A ات',F 

  

- T�وآ� �	 �'�* ;@? ا�-�اد ا�'�  . .A	 c1 ي �5 ا�c,'ب ه' ا�!
 ���	 c1 ي �5 ا�c,'ب ه' ا������ ، وآ� �	 ;�اa �9وات . ا�� �� ;-

 H�!ى ا�'F ��4 1�'ت 6�5	 أ �� . إذا;�� ، و� وب دو�:!'

  

�-? X	رت �Eءًا �. 0,�1948  ، 	,F8 ;@? رؤوRو��. �-@�? ا��6ا ، 
 ��	�Iا� 	ر�	O5إ. 

  

i�� اkن ه� ا�� ح ا������ �5 	رY1,	 ا���',cا� � . ج �	���ن ا���	و�

  

� أن اF4-!6	د 6�5	 X	ر ��	د4ً �@��	ة ، ��',cا� �وأه8 �	 �5 ا���	و�
 *-����� ا�X ��',c	ر 1-�وج ا��'ت آ�S* 1-�وج 	�� .وأن ا�

  

آ� �	 أرa'E أن ��? ا���	و�� �5 ا�c,'ب ��-�+� �,i	ر6	 و#�	�6	 ، 
�'. وأن ��? ا�7'رة G'رة  ��� �g اD nFDن أآ7  ا�7'رات ا�� ��
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��	�Cت ا�'ر��� ، وا�!�ون �	� �P-! ���':�ا�!��1 ، إ�? ��F>	ت 
� �5 ا��@�	ت p'��� ��-? X	رت �nI ا�7'رات ا�� �� ، � ..اzدار1

  

 *-5	�G أن �@�م .� *�'� 	� ?@; j5إ�,� �'ا . �وأ;-�� أن � آ� ا���	و�
� F-:'ن ��Iر G�	5-,	 ا��1�cة ، و��Iر آ� إ��ا��',c�1 ، و#�  ا��E ع

 .�1�E ، و�'�1�E ?��Fة 

  

 �7� ���',cا� �7�	ن ( و�:,,� 4 أر�1 أن t�I ا���	و�; {��� ( *<�@1
1�'�* ��>-'ى . أ�I	ف ا��'ه'��. ، أو أر�	ع ا��'ه'��.  e# a�,; .�

 *@��@5 ���',cا� � .وإa'E ,5 4 أن t1 -<1 وt1 1 .. ا���	و�

  

  

� �	� ك #�'ر �Sن >-��� ذات 1'م ، ;@? ه. �,-:@E .; 8	�Rة �'�� * 
 d� 1�'ل �� ا�>'1�1����� أ;�O,	ك E	�Rة .. �� وك : @�'ن �. اDآ	د1

 ��'� . 

  

� E	�Rة �'�� ..  1	 أ�� -I� 8:9	�1'ا .. #�@'ا �. د� -F. وا 	أ�
 	ً�	� ��	� .� 	6@1	# 	ً�IY# .. ل'�Yأن آ� ا� 	أ; ف �>��ً �,�D

 .ا�>�	ق ا�� ��� �	رج ه0ا 

  

 .1 :<��� .. هa0 ا�c	�Rة �Eء �. ا�� ب ا��	ردة ��. ا��F	�F ور#'ة
 �:� ) ��1 � .Y1 ج �. ا4�	د ا�>'�5-� ، و1!-8 ا�,+	م ا�!�';� ) 
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� إ�? i6,ا�  I; .� Hc,ه� �. ا����'ل أن ا��Cد ا�� ��� آ@6	 �8 
�R	E j�-<1 	ً�� ; ; ًا	أو ��: ًا أو # 	ً�ة �'�� ، �. ر5	;� ا��'م ، آ	

 ، .�<� *A ?إ� ، ��	P5Dل ا��1. ا	�E ?إ� ، a��; ��ا�O6O	وي ، إ�? ��
� ، إ�? ا�X H�O	�t ، إ�? ���� ��R	Y�� ?ان ، إ� �E ��@� ان �E ?إ�

 T1إدر nF'1 ?ا��:�8 ، إ� j�5' .. �H�c ���'ظ ، إ�? 

  

ه8 �:�7  �. إ�,� ;@? S� .��1ن #� �	 أه8 �. #� ه8 ، و��] روا1	,	 أ
 86� . روا1	���:. E@'د�	 ا�>� اء 4 �Hc ;@? �	 ��1و رE	ل اDآ	د1
 � .ا�>'1�1

  

 H�<,� ، و;@? رأ6F	 ا�'14	ت ا��-��ة ، ��أت �� Pدا�� ا��ول ا� 	و�
>�O  ;@�6	 ، وأن  L�	78 ا��	أن دول ا�� �c�� ، ':<�'ا�� ��+,� .� )

�	ذا 4 0�Sون ا��� ة �. هa0 .. أ��X'ا أآ7 1� 6�5	 ) ا�� ا� ة @5
 ��� Pة وا��ول ا���-�� ا�-� '��� ا�'14	ت ا���� ا�7�	�5� ا��	�<F��ا�

�'6@1	 Dن 6�5	 ; �ً	 وأ5	ر�� و1>	ر�1. و9	[��.  .; .. �وDن ا��7	5
 .أو ا�!� اء .. �5 I'ره8 ه� ا�7�	5� ا���i	ء 

  

  

,�a ، أ��I آ�j��-1 n آ�n �1	�� ��ار ��	�� �. O'ر ا����Iة ;* 
�'�� ��ى ��ار ؟i� اC��4ب ا�!:@� وا�

  

- ��@� H�X أن أد�� �5 �	��X آ���	ء ا����Iة ، 5:���	ء ا����Iة ;
 	6� ���- ��'�E* ، أو روز�	��  �<    .����ة �Eًا ، و��T �6	 �+	م 

  

� �Eًا ، وآ	ذ�� �5 �'ا;��ه	 �Eًا ، و��-	�� �Eًا ) ه� ( �Eا�� .,-+ ه	 
�d �. ا�P ب S-5 ، أ��ًا .. �. ا�! ق �S ..أو 4 
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ا�� أة ا�'���ة ��. ا�,>	ء ا�-� HOY ا� �E و-�وE* و���1 ) ه� ( و 
 .وه' �b  �. �1@8 .. و1@� �,6	 

  

 �1  	��5 9 5� . ا����Iة @�H �,	 آ 	5-��� ;@�, ، H-:��,-+ ه	 ;@? ا�
. �5 ا���	م ) دو#ً	 ( �'ن ، �c,5ه	 F4 xOY� 0�S-��	�6	 �5 ا�I	. ا�,'م 

�� ا��6�i� . �5  O	 �5 ا�� اش و�6�OP	 �5 ا�!-	ء  ��c,5ه	 ;	ر1
 .ا�!	رع ا��	م 

  

� ، و4 �T�� . �O �6	 �:	ن �� وف - دد ;@�* ,:�D�65 �5 آ� ا
 ��D 	6وق � �1 . ;,'ا��,X 4ن ، و'�@ 	6-�� �5 Tو��.. 

  

ا����Iة �ورa آ� 1'م ، و-,	ول إO5	ر ا��I	ح آ	ذب �. 1�'ل �d إن 
 *�� . ��وآ	ذب �. 1�'ل �d إن ا����Iة أ�	�� ��* #6 ًا آ	�Cً �5 أ

 .ا��,	دق 

  

� ; ي آ	�� �	� ..وآ	ذب �. 1�'ل �d أ�* رأى ا����Iة �5 

  

 jR	د� T�- آ* .. ا����Iة 4 >:. �g أ�� أآ7  �. � 8G .. 

  

<�C� g@Yو�:,6	 ��� .. 6	 ا��ا�@�� د�5� وا��ة أ�	م #	;  وا����Iة 4 
 x�<�-�	� d.. ذ� 	6���� g� ���� آ� ا� أة ذآ� 	� .آ
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 ���ً	 �-�'4ت ا����Iة ، وآ���@; T�� اب'cل �� إن ه0ا ا�'� 	�ر�
 T�,ا�  �-Y� �5 	6@:!. 

  

 �,��X . ي�@E �� .أ�	 4 أ; ف �	 c1 ي 

  

z	� 4أ5:  ، و �:!�	� C5  :5أ �P@�	� 4أ5:  ، و ��X	�-�	� 4ع أ5:  ، و	1�
� ، .. Sc5ة . @�@�� ، �,!j اDرض وg@O ا����Iة ��O ة ، �:�@

5� ا�> 1  ، و�'ل �� 	� ?@; T@cأ�	 زوd-E .. ه	�' : ( ���I ة ، و
. ( .. 

  

 	ً��@; T�� ا��'E ن	إذا آ ، ���	G ة � �,��	F. 

  

� ا��@8 �-:'1�C; 	� .:ة ؟و���I�ا� . 

  

� ا�c	ه�ة �-? أ�'ل �d �. أ1. �>-'رد ا���	ش <���� 	ً�,I� d@4 أ� 	أ�
، وآ�I�� n* ، وآ�O�Y� n* ، و�	 ه' ;�د ا���	ل ا�P-!1 .10@'ن �5 

 	��,; 	ًEآ7  رواDت اC1د'� .. ا��g,I ، و�	 ه� ا�

  

� ا����ال ���A *�!� ا�!�  ���A أ; 5* أن 	آ� � . 

  

	رB1 ز��ال ؟؟ و�. ذا ا� H-:1 أن g�O-<1 0ي 
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�'�* ، وه� أ�� *  nا��1,� ، وآ� ��آ�n 1,+  ��ار إ�? ;'ا�� ا�
Y	ف �. �-	cR* ؟  

  

� و#'رى وأ�Cق و��  -�Aا ��وأ�	 4 أ�	ف �. د1. .  ا��1. ;�ل ود1
�1- م 5: ي وإ�>	��-� و���1 �5 �'ار د1�� ا�A ��� ، ����ًا ;. أي 

 .��� ، أو �6  �HI ، أو 

  

 ��F	�<ت ا�	س ا�� آC5z ��5 ه� ردود ، ���'XDأو ا ، �ا�� آ	ت ا��1,�
 �� ك ا��1. . وا����� ، 8+,���5 �9	ب ا���� ا�>�	�F ا��� �� وا�

 .��>� ا�� اغ 

  

� ا�-� E	Eا�� j,; .� وج Y@� ، ن	�Dم ا	�X ��	آ ، �وا�� آ	ت ا��1,�
�'� اDو�+�Dا 	6�5 	,-<�� �� وا�� د1�Aدات ;@? .  ا	ط أ�'ر ا�>'�Fو

��ً	 �@-Y@} �. ا��:  ا�� دي -� 	ًA'�F ن	ل ا��1. آ	Eأ�1ي ر
  �	����� أن ;�O ا�>	دات آ� ا���F>	ت ا��F-'ر1� . واF4-��ادي وا�

 .c<�5 ا� 	آ@6  I� g]وو. 

  

� آ� ا�,i	ل ا�!���� ، و �5 	ً��	c1إ Cً�	; أن 1:'ن .:�أن إذن ، 5	��1 .1
 	,	��� أن 1:'ن ه0ا ا��t�I1 . .1 آ�7 ًا �. ا��4 ا5	ت �5 O1 #

 Cً;	�-ار ، و�'�@� Cً�	دًا ، و��c-� ،  Iر ا��	;@? أ5: 	ًا ، �,�-�ً �,-<�
�'�* �. �>-�cات  	� g�. 

  

أ�	 إذا ��� ا��1. �5 # ��-* ، 4 1��� أن Y1 ج �,6	 ، و4 1��� أن 
�5� ا�,I'ص � �5 �� ، 5>'ف 1-�'ل ��ورa إ�? د1:-	'ر1� 1,	�!* أ

 ��O,�   .أ� ى آ���� ا��1:-	'ر1	ت ا�-� >'د ا�
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ه� اO-F	;� هa0 ا�,�@� أن ��O . ��� #� ك إ�? ا����1 �. ا�@P	ت * 
 وE* ��ار ا�!� ي إ�? ا��	�8 �9  ا�� �� ؟

  

-�1�<cت ا�	�	آ� ا�@� d@�  j�F �� أن �@� إن ا�!�  ا�� �� ;+�8 ، و1
� ��>	5  إ�? ا��	�8 ���	ذا �c!� 4* ;@? ا�>�  ؟ آ�	�	 �� أ . وا� و@5

1	 .. أِ;� .. أ�>,َ� : ( #� �	 ;@? ��i,	 ، و�i��� j�I,	 ، و�I خ 
إن ا�E'�'-�D	ت ا�-� �Xرت y� . ( ... �5 ���'ل .. ه	CF .. �Rم 

	�� أورو�	 وأ�� آ	 وا4�	د ا�>'�5-� ���د �. ا�!� اء ا�����G. ، آ
� �Eًا �E	� . *1�� T�� 8�	ن ا��D ، �� c-ا� a0�5 ه  �و;@�,	 أن �>-

 	,; L���� ��'ا� . *,; L��� أن .�� 	,�@;. 

  

� ا�!�  أآ7  �. �9 ه	 �E -� j�@ �>�� . ه,	ك �P	ت أورو��� ��	5
�	T�F �5 ا����Iة Dا n�5درة ;@? ��� ر	ت �	P� ، ���	�Fzوا ���	O1zوا

� ا�� ��� أآ7 �Fوا� و ���	��Dوا �1��@:�zا .� . 

  

� ��7 ة ، 5��  8E ا��>-! ق � c� آ	�� ��	�Fzا �P@ا� g� �-� c
 ���	�Fzرات �. #� ي إ�? ا	-Y� L5	-�'� وف ��رو ��ا�Fz	�� ا�

� ( �Xرت �5 آ-	ب ;,'ا�* �� ; H��6'ر ) أ#�	ر cا� ���-Fو�� ا
�	س آ�� ��E -���  ، ذآ �� �	���	س ا�0ي ا�Fz	�� هa0 ا�,I'ص ا�
�6'ر ا�� �� �I	�Rي cن 1>-��� �* ا�	آ. 

  

 �<F�� 	6� ��	� �-ا� �1��@:�zا ��E -ا� 	أ� ) 	ا�-� ! ف ) � و
�? ا�iY اء ا��F'�c ، ���د آ��  �. @F ة��	; ة وا�,	ا�! 	6�@;

�	ت E -ا� ��E. أدق وأ� ��	5�� آ ، .�G���وا�>�H . ا�!� اء ا�� ب ا�
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� �5 ��Eرآ'ا �5 � ا	آ��. # ��Dا�!� اء ا .� 	ًi�� �1'د إ�? أن 	6�	c
�	ت E -ا� a0ه. 

  

�Y	A ة ، Dن �:� �	� �� �P	� ة �!�'�P� ?إ� �P� .�  �!ا� ��E إن 
 �X	Yا� 	6-�F	<�� أF اره	 و#�IY-6	 وP� .. ة �	P�:'ن ا� ?-�و

� ، Hc1 أن 1:'ن #�E -ا� ��@�� ، �5ن ا�0ي 1-'�? ;�E	� ًا أو ;	
 �� ا�!� 1�F	<��	� 	ً�':<�. 

  

  

� ا�!� اء ا�!�	ب و��I	�Rه6�S� 8	 5	��ة ��X'ل * P@�  +,�	ذا أ�� � .
� �5 ا��'روث ا�!� ي �R	� 86�'Xأرى أن أ 	أ� . 

  

�8 آ��C ;@? آ� ا�!� اء ا�!�	ب -��S5	 أ� أ �!nP آ��  .  أرE' أن 4 
�T ا��1. ، و�>. ا�# �@; ����  �# g1�� ��'#و ، wا ���. 

  

� ) أX@'ا ( ه�4ء �5 �+ ي G.. ا���ا 	و�8 ��6�1'ه .. �0c5وره8 [	ر�
 a'���1 85+'ا ;@�* ، و�	��5 أ;�	ق ا�!�  ا�� �� ، و�'رو86G ا�!� ي 

 . �5 ا���اد ا��@,� 

  

� ا�!� 1� ه� ه�4ء ، S5هCً �86 و�6	 Gا���ا ��	أر[? أن . إذا آ 	وأ�
 ��Fا gدد أو�  .�� أي ���Iة �86 دون أي 

  

 ، ��� ��X	ت ا�7�	5� �5 ا�c ا�R ا��'��أ�	 ا�:-	�	ت ا��6>-� 1� ا�-� 
� �@��	ة ��	X  �9 � .�65 �>'خ #� 1
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��L1 ، أو ���L1 [� ��81 ، و�:,,� 4  �] 81��� HI�-�  �9 �,إ�
 �Y1ر	�� أن P1-	ل D t�Fأ. 

  

  

� 1 اوح �:	�* ، و�,86 �. c	وز ��>* ، �,86 �. ��. ا� واد ه�4ء * 
 ه� 'ا5�,� ;@? ه0ا ا�:Cم ؟ 

  

 ..  �Eًا -

  

  

 وه� ,tI ا�10. 1 او�'ن �	�-'�n ;. آ-	�� ا�!�  ؟ * 

  

- 	ً�	I-96'ر ا�cب ا�	I-9ا g�O-<1 4  ;	!آ�� ، ا�Sا����Iة .  �:� 
 ��I-P�� ، آ	���@� ا��I-P�� .. ا��I-P�� ه� .. آ	�� أة ا�@��-<� ���	و�

. 

  

 �'�-  ( ;@? ا�!	;  أن 1:'ن ��1*  ( �� ار* ا�!� 1 *� T��1 .. أو
 ��5ذا ���� � ار* ;. ا��I  ، �5ن ;@�* أن 01هH إ�? .. �X-* ا�!� 1

 ��R	ا�� � . و1- ك ا�!�  .. 9 5� ا��,	1

  

�1� �5 �'['ع ا�!�  أ��ًا �� ��G T��. 
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 .��T�@5 ، .1 ه,	ك إآ اaٌ �5 ا�!�  و�7@�	 ��T ه,	ك إآ اaٌ �5 ا

  

و;@? ا�!	;  ا�0ي �8 ��1 1�@d ا�@�	�� ا�!� 1� �@+6'ر ;@? ا��> ح ، 
 a	] � H�<,1 أن .. *�@Eة �. ر�c,ا� �A # *-��F 4وإ.. 

  

� . �Cً7� 0 �@,� ا����ري ;'�<���g وF	�R اC;zم ا�E �5 .@;أ
� أ�* '�n ;. آ-	�� ا�!�  �R � .. ;	د ��:-8G H .. وا�

  

� �,* .. إ�,� 4 أؤ�. ���Xار ا���	�	ت �'ل آ-	�� ا�!�  �	�-F4أو ا .
 .. إ��	 1ُ�	ل �,* .. 5	�!	;  4 1>-��� ��راد* �. ا�!�  

  

 �O@<ا� H�	X 'ه a���6'ر وcا� . �F	R;  �5 ر	ا�! gi1 وه' ا�0ي
 ��6'ر1cا� .. .c<�5 ا� *�i1 أو .. 

  

  

 * d�	-100( �5 آ  H� ��	Fج ) ر Y-� �� آ� �'ا��d ا���1 dل إ�'�
 g�	XD	� nO�ُــ �. إ�? � 1� ���Iة ا�,7  ، ��L ا�>�	ء أر�H ، وا�� 1

 n�i� ار وأ;c. آ	�AD	ل ;@? ا�!	eA : و-F	� ك �وه:0ا ���c أ
065ا . ا� �	ل ���ي ��7ً	 ;. أ#:	ل أc	وز �6	 	ر�Y1 ا�!� ي ��>* 

'-<��ً	 ا�:Cم ;@? ا�Rدا 	�1ً c ، 	ً�Rًا دا ��Pى ا��,� ، أ865 �,* أن ه,	ك 
� ( إذن اF-,	دًا إ�? ه0ا ا�:Cم ، �	ذا �,� . ;@? �>-'ى ا�!�  �X'IY�
1� ؟ ) . ��ار ا�-� 4 أ�9 ه	  �# �� أi1ً	 ، وه� ه'1P� ه� ��X'IY�	5

. 
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-  ;	# �:� �X	Yت ا�	�Iه� ا�� ��X'IYا�  . �X	Yا� *-�Rه� را
���ة و;�* ا�	�C. 

  

 L1;@? ا��� 	>� و��ً�� 	أ�6 	�� ��>� و��ً	 ;@? ا���81 ، آ�X'IYوا� .
�	م ،  ��D ��X'Iو� ، ��,-�@� ��X'I� ك	ن ه,	��5 ا���81 آ
 L��� ، ��  �. أ�� ر����� ��X'Iاس ، و�'� ��D ��X'Iو�
��'ك ��-ً	 �. ا�!�  �'ا�� �. ه�4ء ، >-g�O أن Fإذا أ g�O-<�'ل  :

 .ه0ا C5ن 

  

 .1 �kا .; �����آO'ل �	�-� ، و�'ن . ��X'I-� ، إذن ، ه� �	 1
�ً	 ��-�+ً	 �6	 F'اء . �! � ، و�'ن ;�,ّ� Rأ��? دا ��X'IYا� a0وه

 ��F	�F � . آ-�ُ� #� ًا ، أم آ-�� �7 ًا ، أم آ-�� ��	�

  

� إ�6	 �;'�FDا ��F	�<ا� ��I	�R و�� آ	ن ا�,	س 1�'�'ن ;. ��	4
 ��F	�F. 

  

 4 L��� ، t�C� C� ق'@Y� '65 ، aا�0ي �� ؤ �G] #�  ا���ا�� 	أ�
  �k;  ا	;  ، و��. أذن ا�!	ه0ا ا�! nأ� .�� ���و��. .. >-g�O أن 

 .. وأ��ام C5ن .. رأس C5ن 

  

5��,? ه0ا أ�,� 4  ، �-�X'I�  �9إ�,� 4 أ d� أ�'ل .�� 	�S5 ، إذن
� د�� ،@�I5  �9أ 	ً��A .:� ... و�9  ��:. #� ً1	 D  ..ن ه0ا �9  �
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 * �أF-	ذ ��ار ، أ�� � ف أ�* آ	ن إ�? E	�H رواد ا�!�  ، أX'ات #� 1
 �:!� آ	�� �وآ	ن nF'1 ا�Y	ل �Cً7 �5 . آ�� ًا �@ واد ) �!	زًا ( �6

 T�	c� )  �# �@c� ( 86�  !,1 أ�� ��� 	��5 8G ، 86�  !,1 أن g�	�1 .
��� أ�>� ا��	ج و و� cا�0ي آ	ن أ�>� �1-�@* ، ) ا�,!	ز ( �1ًا ه,	 

 ����وا������ أ�* اO-F	ع أن 1:'ن . أ;O? أ�>� �i'رa ا�!� ي ا�
 �� ا�!� 1� ا�� ��Aر	Yًا ;@? �>-'ى ا����-� 	ً1 �# 	ً'X . d1رأ 	أ�� �

� أ�>� ؟ � c-� 

  

�5�	 ذآ * ;. أ�>� - �}��	� ��5 ) .  ا�-	ر��Y1. (65' �. .  أؤ�1ك �{
 86�c#وأ .��Y1ر	ا�- d}ه' أه8 أو� �� ، �Gا���ا �� آ. 

  

�>�,�	ت ، آ	�� �	دل ) أ#86�c ( وأ�'ل Yة ا�,7  �5 ا���I� �، Dن آ-	�
  ��>�,�	ت ، آ	ن ا�:Cم .. �X'د أر�>- و�� إ�? ا��Yم �. ا�	1Dا d@ �5

 .) ا�-	�' ( ;. ���Iة ا�,7  أو آ-	�-6	 �';ً	 �. 

  

و��. . ، ر89 أ�'ف ا�@�,	ت ا�-� ���� 5'ق رأF* ) �5@6	 ( و�:. أ�>� 
�';-* اDو�? c� �<ر أ��Xأن 1�'ل �* ) �. ( أ 	,� ��( �c1 8 ؤ أ

 �->	�x ا��c	رة 5'ق رأd�O�1 ( *F ا��	�5 4 ?-� . �I'ت ;	ل ، 

  

 �E	E�6 �. # ب زFة ا�,7  أ��I� �ذا �5) .. آ'4 ( ا��'م ، X	رت آ-	�
� ، �5ن ا���i �1'د إ�? �C<ا� eA	# ?إ� �@Xة ا�,7  �� و��I� ��	آ
�* أ�>� ا��	ج ، وإ�? ��	ر G	ن را5�* �5 Fع ا�0ي ا	c!ر ا�	ه0ا ا���

 .ه' ���� ا��	9'ط .. اE-�	ز ا���  
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 * ، ��	ء #� 1� ه� ر�'ز �5 �	رA-,	 ا�!� 1� ا�� ��� ا���71Fد أ FSF
	ً�1 X 	ً1رأ d,� 	ً��	A 	6� 	ً�7:و�  . 

  

- �i�  .. 

  

  

 ��ر #	آ  ا�>�	ب ؟ * 

  

-	ً�c��   أ�0 Gا���ا �Aر	�5* ;@? � 	ًP�	�� . �Fول ��رDا a �!5
 .و�@��ي آ!�  ا� X	�5 وا��ه	وي 

  

 �@c� �;	�cو� ، �� ا�@�,	��Gا���	� *�	It-5 أ�	�* ) #�  ( و�:. ا
� ، و��� ��C>* ا���1; <�  �P5 ، اب'�Dو�5 1�1* ا H�@�( �ل إ�? ا�

  O� ) .أ�!'دة ا�

  

 ، *�� nA	�-�5 ا� 	ً��F �ور��	 آ	ن � [* ا�O'�1 ، و��--* ا��FS	و1
 *�	� .. و>@�x أ['اء ا�,�� ;@? أ;

  

  

 nF'1 ا�Y	ل ؟* 
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�>�,	ت ، و -Y�5 ا� �G1 ك ا���ا O�  ) '�	,1ل ) ا��	ن وراء ا#-�	ا�0ي آ
�� ، �� ، وأه8 أآ7  ا�:'اآH ا�!� 1i1 ; �T ��1* اد;	ءات #� 1
* ه� 	��� #�  ( ���Iة آ-�6	 �5 @c� ... ( 

  

  

 * Tا�!�  . أدو�� �O1 � ?@; *�iو�	 ه� ��	ط ا�4-�	ء . أ1. 
 وا54- اق ��,:�	 ؟ 

  

� .  أدو��T #	;  آ�7  ا��6	رات -�FCا��  c��	ع �	ر ا��@H ، وا#- ى 
 ..� H-:1ُ 8� 	ً1 �# 	ًI� H-آ ���  . � آ C� �p *1�@�� و�:,* ر89 آ7 ة

 . و4 ورG	ء 

  

 gو�'ا� ��'�Oوا� H!��	� �ه	E  �,0 ز�. �. F'ا�@* اDو�? ا��� و#
��t�<1 4 L ا�k ون  �� .ا���  ، وا�-	ر ا�>�	

  

 *'X ل	�c� g,-�� 	,� ��و��	 .. آ� وا�� �,	 ��-,O� g 1�-* ، وآ� وا
 wا a	O;أ .. 

  

g,-�� 'ـ ه�  ) g�cا� �P�I� ع ) �� د'�c6? ا�-,� �P�I� g,-�� 	وأ� ، .
 �� ، وأ�	 �PXS� 8-6  ذرة  اب ;@? اDرض ا�� ���Y,�	� 8-6� 'ه' . ه

 {�Y!-�	� 8-6� 	�1 ، وأ� c-�	� 8-6� . ��@P�.. ه' �1	[  �5 ا�P ف ا�
 j@Oأ9,� �5 ا�6'اء ا� 	ه' ��1,� . وأ� .. *��@8 ر89 أ�,	 �-:.. وأ�	 أ

 .�-�@-Y� .�-1 �# .�-E'� ?@; . 
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 أ�>� ا��	ج ؟ * 

  

- �I��>�,	ت ، وY�5 ا� �Gا���ا H�@� ا�0ي د�� �<�R ا� H;Cن ا�	آ 
 g� g]زع ، وه' ا�0ي و	,�  �P�  7,ة ا���I� 'أ� ، �آ� ا����ا��	ت ا�0ه��

�� ا��	9'ط ا��c  اDول �5 �,	1� هa0 ا����Iة ��. 

  

  

�	وي ؟ *  ��@� 

  

- *F ّه' ا�0ي آ a �# �5 وي��و�H�@1 8 .  ا���-'ى ا��'�� ا�� �� ا�'
 �Gا���ا �1� �1�Eة ;@? A	و� �# � .ور�

  

  

 #'�� أ�' #� ا ؟ * 

  

� ;. #� اء -�@-Y� �#	�� *�  )  �# �@c� ( �P� *�! �P@� و1-��ث ،
�d �. ا�P ب . ا�AD	ل وا��c	��. وا��!	#�. S�5 ، ا�! ق .� a +-,. 

 ... F	�  ، وآ	ر1:	'ري ، وe# *�5 آ�7  �. 9 ا�	ت F@�	دور دا�� 

  

  

'X j�5	�1 ؟ *  
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- �Gا���ا H�@� �5 أي ه�ف #� ي �c<1 8�  . 8� 	ً1د	; 	4;�ً ��� 	�وإ�
>	;�a ا� t1 وF'ء ا��� ;@? ا�-� د  .. 

  

  

 ;I	م ���'ظ ، و�5اد ر5�� ؟ * 

  

� ���  �0Y-1 8ا ا�!�  ��رًا �6�	 ، و-S1 	ً�!�	ه 	ًA	!� aا;-� ا 	�إ�
 T1وا�-�ر �5	�Iا� . .�;'O-� 4 .��Rوا�!�  1 �1 �5ا. 

  

 *�	 �5 آ-	�	�F 4@,} ، و� 	ذآ�ً 	ًRر	ًا و���	م ���'ظ �	I; �,�c�1
ا��D ة ا�-� �	ور 6�5	 آ-	�,	 ا� ا�@�. آ�	رون ;�'د و;�  5	�'ري 

 	� .و�9 ه

  

  

  ;�� ا�'ه	ب ا���	� ؟* 

  

�:'ا� (  ه' - ( ، ��@O�ا�!�  ا�� �� ، وا�'ا#� ا�:��  ، وا�� أة ا�
 ، 86i�� ش ا�!� اء ، و1> ق	8 �5 ا�@�� أ;!E	61 وى ا�0يb .وا�

 .وj,Y1 5 ا�86 

  

 ، 	ً<�	; t�X، وأ 	ً�	-* �,0 ;! 1. ;�	اءة ا�!�  وآ- � .; n�'
� و;	� ًا ، و� غ ��!'ي ز�Cءa ا�!� اء ;@? �	ر ��>*i1 � . ا�
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 �� ر�� ا���	�� �5 ا���اjR ا��	��6-� *-� .�' آ,ُ� �>�و4ً ، ��	آ

  

  

 �E ا إ� اه��E 8 ا ؟* 

  

 .و5,	ن آ��  ��! ات ا��'اه�E  . H ا �n�7 آ��  -

  

 ���X .�  7أآ ?@; �,	 ا��7	�5	��دورa 4 �1ال دورًا ��G ًا و�>-� ًا �5 
* ا� وا1� ، ا�,�� اDد�� ، ا�- : 	Fدرا e# ا�!�  ، و��� آ� ، ��E

� �@�. ا�-!:�@� ا�� ا�� ���� .ا�

  

 8+,�� ار1-* ، وا��i	�A-* ، و;�@* ا�-Fا ا �E �5 	� 8أه . .�� ��5
 �@c� �5 0��C-7  آ� ا��� )  �# ( H-:1 ا�0ي ������ �E ا ا�-@��0 ا�'

� �	�-+	م ، و1-��م إ�? ا�4-�	�	ت �5 �'ا;��ه�Fر�� .. 	 5 و[* ا�

  

  

 ��Fي nF'1 ؟ * 

  

- a �# �5 وا�,�اوة ��'A ا� a0ه H�� ا�-� -�P@P �5 ..  أ�R	�وهa0 ا�
 *-1�cأ� �X	�� . 
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و�:,* ه' وا�!	;  �>H ا�!���E B  . إ�* �. ��E ا� واد �:� �Eارة 
 �   .�G -:�  �9. ;@? �	 ��1و ��. ا���C	ت ا��	�
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I� .�  7ت ا�� ب أآ��	�Rي و
 �� ا��ول ا�� ����	E... 

 

  ��'ار �g ه�ى ا� . �@c� ) �@c�  .85 - 1 - �5,�ن ) ا�
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� �5 ; ض ا���	ر * YRدا d-,��Fو ، .�,F 0,� . ك	�Fأ d��CA'رًا 
 �,Xا�� ا Hاآ � d��C�	ك ا���ن ، و	رة Fأ d��C. ا�� ش ، وA'رًا 

kا ?-� �c ن � S5ك ؟أ�8 

  

�T �	1>'ن -�Eرد�  ، و	9 	5b ��7� �Fا�d 01آ �� ���@8 ��81 رأ1-* �. 
 *�Fا )  R	Oا�6'�,�ي ا� . ( *�@; ��:� �Eل ر'�� ا���@8 �ور Iو�

 B�!1 أن j�1. ا�>,�. ، دون أن 1:'ن �* ا��C� ار أن �1�? ��� ًا��Dا ..
 H�-1 ت .. أو'� ...  اe5 أو S5 � �5  �-<1 �. ا��.. أو 1

  

 ?@; ���6� ا�'�kن # ط ا	وآ )  R	Oا�6'�,�ي ا� ( ��@CYص �. ا�@�,
  6p ?إ� *�� ��I��* ، أن �c1 ا� أة ��* ، و [? أن Cا�-� 

��g ا����O	ت ، E �5 ي�c� Cا5* ا�'A *رآ	!� ، و�'�@�ا�>��,� ا�
 *�� 'F �'ت ��* .. و��� ��راد6	 أن ��  ��* ، و .. و

  

 �I� )  R	Oر ) ا�6'�,�ي ا�	I-�	� �-I� ه�. 

  

�	ك ا�� ش  [? أن .. S5 � C5 �. ا�� اe5 1��� د�'�� إ��* Fو4 أ
 �,��	I .. ��� ���O� ن': [? أن  ��X	و4 ا�� .. �,Xو4 ا�� ا

4 ا� أة �	�@-6	 ��61	 اF4-��اد �-��,� إ�? .. وأ�� ًا . 1��@'ن �,	�!-� 
 	6�� ��� �Eإ�? در  ��� اD#�	ح ا�-� أرآ�6	 ، و,��F ?إ� ��Iأن 
 ���  ��'ت ��� .. �b  ا�� .. و

  

و4 أ�'�* ا�c-Fاء �� S1 S5و1,�  ..إ�,� 4 أ�'ل ه0ا ا�:Cم �@Cً أو [c ًا 
 .. �,���وأرE' أن 4 �-� وا آ��C إ;ً�C	 ��ً�'	 F4-7	رة .. أو ا� أة 
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�	ك Fء ، أو د�'ع أ	ًا .. ا�� ش د�'ع ا�,>����S5	 A'ل ;� ي آ,� و
 .;@? � آH ا�!�  

  

t��X أن G �-,��Fــُ��� أآ7  �. � ة ، و9 �� أآ7  �. � ة ، 
و�6!-,� ��-	ن ا���  أآ7  �. � ة ، و�E �,-�O,�	ت ا���  أآ7  �. 

�ً	 و���ًا ;@? 6p  ا�>��,� ، أ;�8 .. � ة Rدا �<�� �Eآ,� أ �,,:�
�@t ا���  ، وأ� ��� ، وأرF H 1 ي E ا�Rا���ا ��1 O;@? ا� 	داو61

  �9 .6-5 ; ��,�>� ، وأ�A '6A	�� �D ، �<�,ن أآ7  ا�c,�	ت ا�@'ا
 B�O��>	ت ���'ل ا��-�. 

  

�!ً	 ، أو � i1ً	 ، أو '-� CًEن ر':أن :'ن و���ًا ، 4 �1,� أن 
 .F'داو1ً	 ، أو ه	ر�ً	 �. ا��	�8 

  

,>�H �. ['[	ء ا��	��PI-� 8 إ�? أن :'ن و���ًا ، �1,� أن 
 d<�� ?��F'� . ��'ا� a�,; .�� �Eًا �@��E ?��F'� T�,ا� ?��F'و�

� . �:� �PI1 إ��6	 +-:�� ، وا�!'اeA ا�����	ه� ، وا�!'ارع ا���د�	5
� وا�4-,	ق �F	<. ا��� 	�7  ;,�ي �';ً .�	�@�8 ا��! ي ، 

  

� ;,�ي ��رة �	ر�� ;@? أن أ��? �5 9 5-� #6 ًاGCGو#6 1. ، و ،  ...
� ا��,�1. �Rرات ، ورا	ا�>� �c] ?,�. إ���	دون أن أ#�  �. 

  

����� .. و5: ة !P@,� .. وور�� .. و�	 دام ��� �@8  dٌ@ِ� 	�S5 . د�� 	و�
�	ذا أ��L ;. 5,	دق أ� ى .. أg�O-F أن أ�	م ;@? �Xر ور�� ��i	ء @5

 ؟؟ 
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 ، U�@; ���ً��@-<� ���c-5	 6p ?@; ي ، �A �5'�-� ، آ	�� أ�� 
 �5 Pا� n�F �5 ن	 �ه� أ�� F	�. ؟ ه� : �S<-5,� . و;�,	ي �>

 n�<1:@8 ا� d,F �7�� ��A ؟ ه� ��[ �d أ�� ؟ ه� Y	��� �g أ
 وا��cران ؟ 

  

 �,�� ��Cا�� H;'-<:. أ��  8� ، ��'�Oو�? �. ا�Dا�>,�. ا d@ �5
�@8 أن . و��. �Eران ا����  .:أ;+8 ا�:-	�	ت �5 ا����	 ه� ا�-� و�8 

 86�'cF ران�E ?@; ء	,c<ا� 	آ-�6 .. 

  

�5ذا د�@ُ� . و� �-�C; �@p	��cران �. أ;+8 وأ�-. ا���C	ت .. وآ� ُت 
 ، 8�O�� � ب ا��cار ، � �E �. ا���	� �إ�? �8�O ، و�8 أA �E	و�

 .. و���� �C ;!	ء 

  

� اe5 ه� ر�'ز ا��7	ت .أ�	 ;. ا�� ا�b �65 ، e5  �	 أ5:  �5* �	5 
 ��C<وا� �,��S�Oوا� . Hاآ ��'ح ا�A �ه� �@Sc . ا�� اe5 ه� �6	1

 .ا���cة �@� اآH ا�-� ��� ، وأ��@� ;@? ا���	ش 

  

 �.. و�Xام �>-�  �g ا�@'ن اDزرق .. وا�!�  ه' �P	� ة �� 1� �	ر�
  +-,� C6'ل وا�c� .. وX اع �g ا�

  

� ه� ��� إن ا����Iة ا��+��، أو ) �	���>-' ( ا�-� ��� ا���  دون أن 
 .��S �I��'� . ?إ� �أ�	 ا�!	;  ا�0ي Y1	ف دوار ا���  ، و1,+  آ� د���

ه� وX@,	 إ�? اFz:,�ر1� ؟ ه� وX@,	 إ�? � �F@�	 ؟ : F	;-* ، وS<1ل 
F '65	tR أ�� آ	�� �>-��c 4 �1 ق ��. .. ه� وX@,	 إ�? ه'�� آ'�� 

و�8�O .. و��. �-�n ا�@'5  .. ��-'xF وj�A ا���-�ا ا���  ا��D] ا
 .. ا�'1,�� 
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ه� أ�� ���F ;@? ه0ا ا�� آH ا��c,'ن ا�0ي ��S5 � *� T .. و�:. * 
 و4 اc	a ��@'م ؟ .. و4 �';� ��@'م .. ��@'م 

  

- �-�6#  �7 4 ��'@��أ�	 ا�0ي . �S5	 ا�0ي أآ-!n � ا5{� .  ا�� اe5 ا�
�'��. -ذا آ	ن � آ�� �c,'�ً	 وإ. أ�- ;6	  	� �5ن ه0ا ا��	�8 آ@* - آ
�F	F-* . وا��	�8 ا�� �� ا�0ي أ�-�� إ��* ، ه' ��F ا��c	��c� . .,'ن 

 ، ��',c� *� ، وإذا;	�',c� *	5Cو� ، ��',c� *	5 I� ، و�',c�
 ��',c� *	�'1��@ .. و

  

�Eء �. 	ر�E ، *Y1ء .  �Eء �. ه0ا ا��	�8 ا�� �� - #{ُ� أم أ��� -وأ�	 
�g �5 أ�!	�E ، *Rء �. c-�. �E ، *�i9ء �. ا��4زل ا�-� 

 ���Iا�� *�* ، وا��6	راRوه�ا ، * ..ا�-I	را

  

.. إ�,� 4 أg�O-F أن أآ'ن #	; ًا F'1> 1ً	 ، أو F'1�1ً	 ، أو دا�� آ�ً	 
) �g رأس ا�,( و ) ا�!�	ح ( و ) #	�C ( و ) �X ا ( 4�65ء ��T ;,�ه8 

وS1 4آ� ا��Pاة اFz ا�R@�'ن � �	�86 ، و���'�86 ، ) .. ��-�� أ�I	ر ( و 
 .و1> �'ن ��	ه86 ، و1,>�'ن ��'86 آ�	 1!�@'ن c�F	رة 

  

-�@j �	��	[  أو ا��>-��� ، �Sو4ده8  �@:!� 861�� T�� ه�4ء ا�!� اء
 86-�'Y�!� 86 أو] ���	ده8 ، �S� أو . 

  

�6ه	 ا� 1	ح ، و;�I'ر 4 وA. �* أ�	 أ�	 آ!	;  ; ��  ��I�5 ،. 
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، ) أ�� �'F? ( �g ) أ�� ;�	ر ( ا�!	;  ا�>'1> ي 5CY� 8-6�  �9	ت 
و�5C	ت ا��I �1. وا�:'��5. �5 ا�!Sن ا�@P'ي ، و�5C	ت أ�X	ب 

 � . ا��0هH ا�!	g� ��5 أ�X	ب ا��0هH ا��,�� �5 #�ون ا�! �1

  

 *�6إذا 5-�� أو إذا أ9@�� ، ) �� ا��-�n �'ا( وا�!	;  ا�>'1> ي 4 
ا�0ي �I�1 ��. �� وت ا�! ��� ) �� x	�E,' ( و4 �1 ف #�{ً	 ;. 

� ، و4 �1 ف ��	ذا O� j@P1ُ	ر �� وت ا��و�� Sc5ة ، �� Pو�� وت ا�
 ��	�F ، 'ن إ�? ا�>�  إ�? �� ص��	ا�@�,  Oi�5. 

  

ا�Y@�� ، أو و�	�g�O ، 4 �1 ف ا�!	;  ا�>'1> ي ، #�{ً	 ;. � ب 
� �6i�� g	 ، و;. �,�O<@ا�� �R	Iب ا�� �� ب ا��'��>	ر1' ، أو 
� ;. أ��6	 Gرو'� � آ *�Sن آ	8 ��,F	�-�	ء ا���@�!�	ت ا�-� Fو4 . أ

 8Fا j@A1> ا ا�! ق ( �1ري �. أ'F ( g� *�	:F ��	�-1 ن	آ@�, �@� ?@;
 �O@��	� 86i�� .. ر'A	<ت .. وا�'I@� �� . وا��>�F	ت ا�:	

  

و�	 دام أ�X	ب .. أ�	 ا�!	;  ا�� �� 65' ز�'ن دا8R �5 5,�ق ا�c,'ن 
��5? أc-1 .1* .. و�A	�a' ; �ً	 .. و��'�'a ; �ً	 .. ا��,�ق آ@86 ; �ً	 

 ���-<1 [�	9 �E � زة'c�� ���g ا��,	دق ا�� ��E;  ا�� �� ، و	ا�!
 *�Fازات ��ورة ا'E ة�; ) g� ) .ا��

  

� �. إن ا�!	;  ا�� �� 4 ���� �g�O-<1 أن T��1 ��>* �5 أ��'�
� ، وg�O-<1 4 أن 1!8 ا�6'اء 5'ق آ'م �. G'@� �}�� �5 ، 8�Gا cا�
 ��O,� �5  ��Dا�@'ن ا H�ا�,�	1	ت ، وg�O-<1 4 أن 1�'ل إ�,� 4 أ

 Hا�ُ َآ ?-� .9	ر�� �	��م 
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��ان آ �Cء D �; !;  ا�� �� ه' ا�'ارث ا�	إن ا�! ..c- *-��@? وأه
 .�5 ��ر* ;@? زرا;� #c ة ورد ، �5 9	�� �. ا��-�c ات 

  

وه:0ا ، �5ن X اخ ا�!	;  ا�� �� X اخ �� ر ، وE *�',E,'ن # ;� 
 .، Dن آ� �	 �'�* �5�1* إ�? ا�I اخ وا�c,'ن 

  

  

 * .A'روع ;@? ا�-�اد ا����'ع ا�I'ت ، ا�<��	ه�  ا�c;  ا�	أ�� #
� أ. ا�� ��  �1 �8'A .�5 �,0 ز� ��� #� ك ;@? ا�,	س ، آ�	 آ,� 

d ؟  c,�� ث�� ا�>-�,	ت ، �	ذا 

  

- � c,�� e# 8 ��1ث�  . a0�5 ه g�O-Fث أ�,� 4 أ��و�:. ا�0ي 
) .. �O'ط ا�-�	س ( ا�� ب ا�@�,	��� ا�-� �- F,	 ، أن أ��� #� ي ;@? 

 HRا � .�� �1 �# �ن و4 أ) .. اFD'اق ا�-c	ر1� ( و4 أن أ��8 أ�>�
 �:R	!ك ا�CFDس ا� �� ، وا	أ9,� ;@? �,�  �. أآ� ... 

  

� ا���	دة . إن � اءة ا�!�  ه� A .� T�A�'س ا���	دة Fر	�� .:�و1 4
 .�p �5 ا�>Cح 

  

 aار'�1� ، و R	!ا�� *أ�	 ا��	�8 ا�� �� ، P!� '65'ل آ	��1:� ، �,�ا;	
ة ا�!�  أو ا��'�� �	FD,	ن واpD	T�� L��� ،  5 ��1* و�� �� اء

 *;	�<�. 
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� إ�? ا�!�'ب ا�� ��� وا��	�8 ، �5ذا ���وا������ أن ا�!�  ه' ��F  ا�
 a0، 5@�- آ'ا �@!� اء ه 	6i�� g� j�->-g�O أن  4 ��+�Dا ��	آ

 ��6� .ا�

  

 ، ���� ا�!�'ب ا�� ��E ي�R	I� وإ�* ��>���� و1! 5,� أن أ�'ل إن
���	E *-@�5 	�6	 ، أآ7  ��U��FS>6	 وو 0,� � . ا��ول ا�� ��

  

  

H�1 86i��5 #� ك �-? .. أ�� �7	ر ��cل آ��  �5 ا��	�8 ا�� �� * 
 .. و��86i 1: ه* �-? ا��'ت .. ا��'ت 

  

 *أ1. أ�� .. و��86i 1 ��* إ�? ا�,	ر .. ��e�Y1 86i #� ك �� وF	د
 �. هa0 ا�� اjR ؟ 

  

ا��E  .. .10'�� ;. #'ارده	  أ�	 آFS-	ذي أ�� ا�H�O ا��-,�� أ�	م ��ء-
 .. وا�10. 1: ه'�,� أ#: ه8 ��>�. � ة .. ��1'�,� أ#: ه8 � ة 

  

إ��	 �5@'ا ذ�d ، .. و;iً	 .. و�:�ً	 .. وا�>�H أن ا�10. أ#��'�� [ �ً	 
�D,� آ> ت #�{ً	 �	 �5 [�	R ه8 ، وأ[ �� ا�,	ر �G �5	�86 ، وأ5:	ره8 

,�D 	�� ، ور��<-:�� ��;� ور�� ا�-'ت ;. أE>	ده8 ، و;	دا86 ا�
 ��� .. وا��!'ه� .. ا�!	

  

� X .. �5 �'ا .. و��. رأوا أ��>86 �5 ا�� bة ��ور��	 ��D أ[Sُت #
 ... Dن �'ر ا������ i5	ح .. ��� E	ه@�-86 ، و��. 5	SEه8 ا�,'ر �	5'ا 
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إ�,� أ;- ف أ�,� #	;  �Xا�� ، 4 1-,	زل ، و4 1>	وم ، و4 1��� 
 .  ا��@'ل أ�I	ف

  

 T�C�أ;- ف أi1ً	 أ�,� #	;  yP1 4 �'رق ا�@�H ، وT�@1 4 ا�
 �� أو أي O@F	ن .. ا�-,: 1O@F �1D خ'cا� t<� .. و1 4

  

� ��T �6,-� .. وأ�� ًا �,A	أ;- ف �:8 أن ا�� ... 

  

 ��.. و4 ر#'ة �. أ�� .. إ�,� أآ-E'� H* ا�:-	�� ، و4 أر:� �1	S5ة �. أ
 ...E	�Rة �'�� و4 أر�1 

  

�'ل  n-@1 ا�� �� ا��+�8 ، ا�0ي H�!ا�:� ى ه� ه0ا ا� ��R	E إن
 �;	,�#� ي ، و�O�1,� ا��'ة وا��,�'ان ، و�1��,� ��Iرa ، و�O�1,� ا�

 ) .ا��	ب ا��	�� ( أو #	;  .. آ� 4 أآ'ن #	;  ا�,+	م 

  

 H�!ت ، وه� ا�	O@<أ;@? ا� .� �-O@F ��-Fإ�,� أ . a��ه' 5	�H�! و
 ��i� 'ا�	86 إذا �O�<1 ه' ا�0ي a��ا�0ي g,I1 #� اءa ، وا�!�H و

 �� .ا�!�  ، و# ف ا�:@

  

� ا�!� 1� ، وه' g�O-<1 أن �F	<ء وا��	6? ا�0آ-,�وا�!�H ا�� �� �
 ..�1 ق �>6'�� ��. ا�!	;  وا��6@'ان 
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.. وإذا ��م ا�D  أآ-FS� H,	�� .. إ�,� #	;  أآ-XS� H	��� ا��!  
5	pي وأ  ... 

  

 g�	Xأ T�Y� ا�!� اء ا�10. 1:-�'ن 	ث .. أ�C7� أو ... �و1- آ'ن ���
 .�6E'� رور ، و1+6 ون	c86 �5 ا���	Xأ .. .�'I� ن'��5ن .. و1-:@

�6'ر ا�� �� F'ف n!-:1 ��	�86 وازدوا�E-86 ، وi1 �86 �	�,�	ل cا�
 ��  .. ا��-���Dا g� .وY1-8 أ5'اه86 �	�!

  

@�'ن ا�!�  ، ه' ;'�1 nوا�10. 4 �1 5'ن آ� ، ������� اF-!6	د �
 �     ...5	�i5D �86 أن 7��1'ا ;. �6,� أ� ى .. ;@? ور�� ا�:-	�

  

  

�	ذا ا�!�  ؟ . ��ار ��	�� * � 

  

- Tآ	ال ���<� d��Eأن أ �� ���Fل .  ا'�S5: 

  

 و��	ذا ا�!�T ؟ ��	ذا ا�:'اآH ؟ ��	ذا ا�>�	ب ؟ ��	ذا ا��O  ؟ ��	ذا
 ا�!c  ؟ 

  

 *i�� .� ء�E ، �� ا�� H�!@� �E'�'ا��� Hء �. ا�- آ��E  �!ا�
 ��Iا�� aز	6Eو * . و,�>* و� ار
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�5� ا���Yو�� �5 دا�� ا�z>	ن ، وا�-� 'cا� a	��وا�!�  ، ه' هa0 ا�
 ���	�� �--�c  آ	�O'5	ن �. أ;�	ق اDرض ا�X ا��  +-,�. 

  

� �:��� ا�>��Oا� a0وا�!�  ، ه' ه 	د�	<Eأ 	6� �OP� �-ا���  ا� t@� .
 .��- 4 ?-� . 

  

� ا�-� 1>-��@6	 ا�z>	ن ا�� �� �5 ه0ا ا�-�* ا��+�8 @X'وا�!�  ، ه' ا��
 ��Y,ا� .� .، ���I إ�? �'ا�5  ا��	ء و�>	

  

 	ً�	�X  �I1 ?-�.. وا�!�  ، ه' ه0ا ا�I اخ ا�0ي �O@�* �5 وE* ا�@�� 
i ..  �I ارًا و�5 وE* ا���	س �-? �I1  ا� ?-�و�5 وE* ا�>c'ن 

 jRا���-? �I1  وردة ..   c,Yا� *Eو�5 و ... 

  

� ، و�5 P@;  �5 دا�� ا�	ب ا�0ي 1�'م �* ا�!C��4وا�!�  ، ه' ه0ا ا
X  ��P'رة ا�:'ن  �Eأ .� ، � . دا�� ا��,	;	ت ا�7	�-

  

��>* وا�!�  ، ه' ه0ا ا�>Cح ا�> ي ا�0ي �1اg5 �* ا�!�H ا�� �� ;. 
 .[� ا��6  وا�+@8 واF4-��اد 

  

وه' . ه' را1� ا�� 1� ا�-� 1>@�6	 #	!�  ;	�b  ;  .. وا�!�  أ�� ًا 
 ��-����� .. ا�-I	ر ا�@'ن اDزرق ;@? ا� ?@; .��F	ة ا�� c# ر	I-وا�

 ��,!� .. ا�
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�Cل F,'ات ا�� ب ، �-? .. وأ�:-d آ�7 ًا .. أوd-�E آ�7 ًا . �� وت * 
O@�6	 ( ارًا أن 5: ت �  .. ( t1 � أ� ى >��ك و,1�� .; L��و
 d�	I;�5 . أ 	ًOك � ا�	��Eن ، و�,� .� nو�:,,	 آ@�	 آ@�,	ك �5 ا�6	
 �	 ه� �g� d-I �� وت ؟ و��	ذا �H ا���ن ا�-� �d�0 ؟ . �� وت 

  

� (  �� أآ'ن �I	�ً	 ����ة -�#'F	�وآSي ر�E . أي �H10 ا�0ات ) ا�
����-* ، و�O�� T�@1* ، وi1 ب ا��	ب ..  أة 6��1	 HiP1 �. ا� ���1
 �1'� �1�	ن أ�* �. �1'د .. [ �Dأ9@� ا n@�1و.. 

  

�-? �1ور ;@? آ��*  ، nO�,� إ�? أول �I1 أن 	180و� �1'}� �Eدر  ..
 *�	,Fة أ	و�1;� أ�* �>� �5 ا���� 5 #. 

  

� ة �D,� . .وا������ ، أ�,� آ,� أ�- ع أ�n ;0ر D;'د إ�? �� وت 
 ��	,Fة أ	5 # ��<� .. �,�D و� ة ، ��Cن ا��'c�� �ُ�<� �,�D و� ة
 T:,�@:ا� ��@; ��<� .. xPiب ا�'�� �ُ�<� �,�D و� ة .. 

  

� F	� ة ، .. وآ@�	 رأ,� �� وت �. �	05ة ا���� ;	�Rًا :�] �:�]
�'ن ا����	 و���و�6	 ;@? .. أ�-8 ا� E	ل ;�@:�PX 8  : و�	�� ��رأس 

 	6�'�!��'دون إ�? �Xره	 �	د��. .. ا� أة  8G .. .1 �P-<� .. 

  

 ، ��	,Fة أ	5 # �Eأ�,� آ,� أ;'د إ�? �� وت ، 4 �. أ ، �وا�����
.. و4 �. أ�E ر�	ط ;,5 .. j	�����I	ت ��ى �:� أ�'اع 5 ا#� اFD,	ن 

 .. أو �,��1 
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,�1 ، 	6�� �-�C; gO� نD ، ا�1,� آ,� أ;'د إ�? �� وت # g��E gO� �
 �t�I ا� أة أو ��1,� �Eءًا �. دور,	 ا���'1 	��,�5 ، .. 	,و�. �6'

 ���	�Iوا�7'ا�� .. ا� jR	ا��� �� .. و�Eءًا �. � آ,1�� -�5ن هc  هa0 ا�
 ... ا�� أة 1>	وي هc  ا���	ة ، و�1	دل ا�4-�	ر 

  

� �. ا�� 1� ;�cت أي ��1,� أ� ى أن; E �,-O;إن �� وت أ �,�O� 
� آ� ى �5 ا�-�	هg� 8 ا���ن ا�D ى . إ1	ه	 �'�X �Eأ d�0�. 

  

� ��� وت O�و;,��	 أ آ6	 أ�>? . إن ��:	��:�� ا�:-	�� ;,�ي X	رت � 
 � .ا�� اءة وا�:-	�

  

�5 �	ر��,; ، T1	 T� � ( دي 9	ل ( وأذآ  أ�,� آ,� أ��ل �5 5,�ق 
��ى z �;'�FDا ��	�� H-أن أآ �,� H@ُِــA �5 درة	Iا� �ا��Ccت ا�� ��

�	رT1 ، وp,,� أن ا�c@'س ;@? ��6? �. ��	ه� ا� E �5 n�X	دة 
و�:,,� ر��E إ�? 5,��� . ا�!	��c��F *1��@1  � اآ�. ا�:-	�� �X �5ري 

 .�,� ��Y� .. أن � ج ، �Gد	ا�� a0آ�ُت ��� هS( و ) أ�� ���ر ( و�� 
 �,E( و ) � ج ا�� ا  �� [,� ;@? ا�:-	�� أآ7  �5 �� وت ،) � ج ا� 
 �,] �1 	�� ) � ج إ��1 ( �@��cا� �� ا�� �>��X	�5 ا��. 

  

  

  

1� ��,d و��. ا���ن ، �-? 4 ��'ل ��,d و��. ا��'ت *  �I� ��C; ك	ه,
��1 ان .  ��'j�5 ، إ�? �'ت ) 1'��' ( ��ءًا �. ه�1 d,إ�? �'ت ا� ،

�1 Eا�-� أ H@�ا� ��@� �d �5 أ�� آ	 ، إ�? �b  زوT��@� d-E ، إ�? ;
  �7� .ه0ا ا��>@>� ا��را�	�:� ا�
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��اث ه� ا�-� c5 ت ,1	��g ا�HiP وا���ن �5 Dا a0أن ه ��-�ه� 
  ;	# .� d-�'�H-:1 #�  ا��H وا��,�. ، �!	;  H-:1 ( أ;�	�d ، و

d ا��!6'رة ) �	�>:�. ��I� �5 ل'� 	�ه'ا�y ;@? د5-  ا�,:>� ( ، آ
 ؟) 

  

�ً	 �	�� وق . ا1��E	 ه� أF	س ا��> ح ا9z 1��  ا�- -Rدا j�C� �O��	5
 j;ا'Iوا� ;'د ، وا� ، . �-�X .� 	ً+ه	ا�!�  � .�G ��5د 	وأ�

 �� .وE>�ي ورو

  

 �� *-OO� 	��S5	 أ; ف أن . وأ�	 4 أ;- ض ;@? ا��Dار ، و4 أ�	�!6	 �5
:'ن E ا�* ا�!	;  �Y@'ق g1 F ا��HO ، وا,7-F	d�0� ، �R 4 �� أن 

 	ً�R	,7-Fا *� ، و�'�R	,7-Fا�* ا��� ، وأ�R	,7-Fا. 

  

� �:-�6	 ;@? .. إن آ-	�� ا�!�  ��� ذا6	 ه� ;�� ا�-�	ري �وآ� آ@
 .و�g ذ�d ���� ا�-��ي ، و���� ا� ه	ن . ا�'رق �I  �. أ;�	ر�	 

  

�' آ,ُ� ��	4ً ، أو #�	4ً ، أو 	i�  E اوات ، أو �	gO� gR �9	ر 
� و�F	دة �@,��S�A  7أآ 	� .>�	رات ، �:,� ر�

  

 	ًi1ه� ��-@� ، و��-� ا�!�  أ �,��S�Oو�:. ا�. 

  

� # ا�1. �5 �@�� ، ;@? أن أآ'ن GCG �� وا �P1 ة أن � nأ� �i5أ 	وأ�
 . رT@c� T�R إدارة ا��I ف ا�� آ�ي 
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 *-5 � .�G g5�1 	�5 ا���� ���-Sآ� وأ�	 ا�- �5 ا�!�  ، وأ�	 . إن آ� وا
 	ًi1رة أ' .�. أ�,� SFدg5 ا��	'رة ، و5	�Rة ا��	

  

 Hا��  �# 	��. �	ر1-�. �!-�@-�. ، ه :� d<;  أ�	8 إ�,� #G ..  �#و
 �F	�<ا�.. 

  

 ��<� �6-!� ا�� ��� ا�-� 1�-@6	 ا��yO وا��c	ف و�O,�و�5 هa0 ا�
�,'ع ;@�d أن @�H �: ة وا��ة ، n�:5 إذا c أَت و�� ، ���َ� ا�� 1

�. ؟  :�	� 

  

ور89 أ�6	 أ� �� .. ا�!�  ه' آ ة ا�,	ر ا�-� ���ُ� �6	 أر���. ;	�ً	 
 ���	Xأ .. ��	I;أ �� �. إ4 أ�,� �8 أزل أ�	رس ر1	[-� 1'��ً	 .. وأ

 . و4 أ5:  أ��ًا أن أ� ج �. ا���	راة 

  

  

1� آ-�-6	 *  �# �;'�c� اء ( ��. أول �ا�-� �Xرت ;	م ) �	�� �� ا�>
1944 �1 �# �;'�c�  �bو  )  ��Dء ا'iا� ?@; n�1 4 Hا�-� ) ا��

5� ز�,�� ����ة �X1983رت ;	م 	<�  . Hرق �5 ��6'م ا��	ه' ا�� 	�
� ؟ وه� ا��H ��� ;@? ;,�* وا��5	;-* ;'�c�  �bو �;'�c� أول .��

�	F* وE,'�* ؟� اDو�? ، أم أ�* 5�� آ�7 ًا �. 

  

- ���>	ن 4 1�:. أن �1�? ��رو;ً	 :� �5	�5 *	z.  ه0ا �Fال �9  ;@
 .. أو آ��'د ا�:6 �	ء .. أر���. ;	�ً	 آ	�!c ة 
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  �P-� آ-	�-,	 . �� دا,	 . �P-,	 . أ5:	ر�	 -�P  .. أ#:	�,	 �1 A . 	6@آ
  �P- ..  cو��. ا�� 	5 ق ��,, ��G ��1 8� 4وإ. 

  

�-F	�  �P-1ار ، و �-F	� j5�-1 8�+;  6� 'أن .  ار ا�!�  ه g�O-Fو4 أ
�	ت رو�	 ، أو ;�'دًا �. أ;��ة 	F ى���7	4ً �. ا�� و�� �5 إ aر'Iأ

 d�@�� .. d� :�5 ���� ا� ���'; 5 � .أو �>@

  

 Hوا�� .. ��@; �5 �p'��� .1د F �:�F T�� . ����� �:�F *,:و�
ا�D'ان c'ب ا���	ر ا�>��� ، و��T �6	 وA. ���د ، و4 ;,'ان �� وف 

. 

  

-� ك  	�� ، آG'�Dا ��Rرا a	c� ;! ة ، 1-� ك �	Fد	إن ا��-? �5 ا�>
c	a اDزه	ر 	� � .ا�,�@

  

:'1. ا�� أة  �X 1 �E وا��! 1. ، ��1أ ا� �<�	Yو�5 ا��! 1. وا�
 �ا�Y	ر�E ، و1 آ� ;@? �	E g�A>�ه	 ، وز1,-6	 ، و;O ه	 ، وأ�	�

 	6<�C�. 

  

'�n ا� �E ;. ا4ه-�	م �-:'1. ا�� أة 1-.. و��. ا��GC7. واDر���. 
 .ا�c>�ي ، ��6-8 �-:'6,1	 ا���@� 

  

� ، و- اgE ا���4	4ت �Rا'-Fا ��>�. �i,1 ا��H آ�	آ6Yو�5 ا�
 tc,� أة �:� @� �� 4 �@� �� ، و�5 هa0 ا���	��Iوا�,�وات ا� ، ���O<ا�

� ا� �E �5 ا�4-�	ن �. أن :'ن ذاآ ت درو6F	 ��Eًا ، و; PE �5 ا�5
 .و	ر��E *Y1ًا 
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 * 	,� ��'1 	ً�	��أ��	�ً	 1-:@8 ��ار ��	�� ، وآ�S* ��	�� ا�� أة اDول ، وأ
وI-1 ف �g ا�,>	ء آ!6 1	ر .. ��S* ر�E آ���� ا� E	ل ، 1-:@8 آ!6 1	ر 

� ��ار ��	�� ؟.. ���� �	 ه� 

  

ه�H 65' �8 1:. ذ�d ا�>�	ح ا� . وأ�	 �+@'م ��* .  #6 1	ر �+@'م -
5!6 1	ر �7@� ، و��7 آ� ا�AD	ل ، . ا�0ي 1�-� ا�,>	ء ، و1�-} د�	ءه. 
� . H�1 أن 1>�g ا��I} ��� أن 1,	م O�,ا� a0اآ-!�� #6 زاد ه 	و;,��

 	6��6	 �0آ	ء ا�� أة ، 5	F->@8 �6	 وأ �7-Fا ، *;	�A �5 ���'�Oا� .. 

  

 ��Aن و	5, �Eر ، إذن ، ر	ا� أة. #6 1 .; L��1 ** أي أ��	�7  �� 
 *�'i5و .. �@}FDل ا	�� .و- آ* ��@�ً	 ;@? 

  

�	T�F ، ا�-� Dا �-��أ�	 ا�� أة ا��@��ة ، ا�7��@� ا��م ، ا��S�Oة ا� وح ، ا�
 ��@cار �. ا��cآ aار'E ?م إ�	,5�� آ	ن 6��01	 �. .. و!Y  .. آ	�� 

 �@� .. -6	 و�' آ,� �:	�* ���0. وأ�	 أ;�O* آ� ا��j . #�ة ا���P وا�

  

�t �,�>� و4 Fء ، و4 أزال ، و�:,,� 4 أ	ا�,> ��	أ�,� آ,ُ� �� t��X
� ا��P	ء ، أو ا�G 7 ة �1 c� ��t �� ا��	�'ن ، أن أداg5 ;. ا� أة �-@�><1

 �G'�Dأو �'ت ا ، x@<-أو ا� ، .. 

  

�	ذا أg�O-F أن أ��5 �4 أة 4  �1 أن :'ن ا� أة ؟ �	ذا أg�O-F أن أ��5 
 �4 ، 	6�O,، و� 	6�Cوآ 	ره	أ5:  ��Pأة �8 �:  �-�C�  ��P>6	 ، أو 

�>�. ;	�ً	 ;@? زوا6E	 ؟.. وE@>-6	 ، و[�:-6	 � ��� 
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 ��Eا��و 	6-�C; 8���	ذا أg�O-F أن أ��5 �4 أة ��� �g أG	ث ا���� ، و
g� 4 .. وا�:'�'د1,� .. وا�> 1  .. وا��Yا�� .. وا�: g� .. �F ا�>c	دة 

 *-Eو� .. ا� �E ا�0ي 

  

  

 ا�� أة ا�-� 1�:. أن 6��1	 ��ار ��	�� ا��'م ، �. ه� ؟ * 

  

- �6F أة � .. وH�X ..  إ�,� �5 �'['ع ا�

  

 ���'�A 	6,� ���	O� نD ، �6F . �,� � �� #'آ'4�O�5 .. �<�و�
 �,�] �,	ن  .. 

  

@; �1�; d1 # ��� �� ، ي����E Uًا ، و�D ، H�X,� �5 ا��H �>� و
 .4 وا�� ) اG,	ن ( أي أ�,	 . ه' ا�!�  

  

� ا�-�  [? أن :'ن ����-� أن ��,� أ�	 و# 1:� �Rأة ا���ا ��5@? ا�
 .أي أ�	 وا�!�  .. ��ً	 

  

� �g أآ7  ا�,>	ء ، 6�D. آ. �1-� ن ا�!�  	�C; �@!5 ��ة ( و� ] (
 .6� .	�دي ا�!�  أو : ه* ، أو أ�	 أ�	 C5 أg�O-F أن أ�	�� �g ا� أة 

 	6,��-�  أن 5>	 .. 	6�6�,� . أه8 �,* .. وأF	وره	 .. و�'اأ�	 4 
آ� �	 61�,� ) . د#	د1!6	 ( و4 ) .. �!	��!6	 ( و4 .. 5>	�. ا�� أة 

 *-�1�X ن': ..أن -I	�g� t #� ي ، و
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 ������ 5.. �. آ	ن ���H ا�!�  65' @��cا� ��6' و�. آ	ن ;�و ا�:@
�	ل ا��	�8 E � .;�وي ، و�' آ	ن �@:

  

 �Aه� # و a0ه . ���'1	�:'ن # وAً	 ه �� .. �أو .. أو �'��>�
 ��-<#	5 .. � .و�:,,� 4 أY@? ;,6	 .. أو �	ز1

  

 ��S5	 أداg5 ;. ا�,>	ء ا�@'ا� S-<1ه@. . F	���X ?@; �, ا�-� و�>'
�. ا��5	ع ;,6. �i� .6� T�� � ، و1->	وى ��61. أ�	 ا�,>	ء ا�@'ا

 H!Yء وا�	�و���Iة .. وا� �E و�Cط ا���	م .. وا�n�I وا�!-	ء .. ا�
 ) .. ا�-�'�� ( و�X. .. ا�!�  

  

 	�إن ا� أة �a06 ا��'ا�X	ت ، 4 أ�	A? ��6	 ، و4 أداg5 ;,6	 ، وإ�
 .c<إ�? ا� 	6@Fأر.. 

  

  

* ، و��'ر #�* 	�� a ، ه� ��ار ��	�� ، ا�0ي آ	�� ا�� أة ��'ر 
 g�O-<1 اkن أن y��1 دون ا� أة ؟

  

- �) ا� أة �	 ( وأن وE'د .  4 -I'ري أ�,� أ;�y �5 ز��ا�� ا�� اد1
 ��� ا�'���ة CAzق F ا@�F'ه' ا�. 

  

� �Eًا �'ا��� �Yi� رة'X a0ه . ?�,�.. �S5	 4 أ;�y �5 ا�� اء أو �5 ا�
�� ��i-� ) ا� أة �	 ( 8G إن  4 .�E�5ذا �8 أ ��R	,7-F4ة ا�� هa0 ا�'ا
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��. وا�'رق اUNIQUE  i�Dا�� �1ة F	وا�� H!��	� �,�OP..  ا�-� 
 � .. ��5,� أ�i5 أن أ��? �5 ا����ا�

  

��5 ا����ا�� ، أg�O-F ;@? ا��D أن أ� أ ، وأآ-H ، وأ5:  ، وأد�� �5 
��g �>	ء اDرض E  i�-Fوأ ، �<�� g� 8����'ار . 

  

  

و��a �-�1 86i�� . a �-�1 86i دورًا را�Rًا و��G ًا  . دور ��ار ��	��* 
آ�n 1��8 ��ار ��	�� #�  ��ار ��	�� ؟ و�	 ه� اz[	5	ت . دورًا ه	�!�ً	 

 ا�-� أ[�-6	 إ�? د1'ان ا�!�  ا�� �� ؟ 

  

و4 أد;� أ�,� 5-�ُ� .  إ�,� 4 أد;� أ�,� �	�'��'ن �'�	�	رت ا�!�  -
. ا�P ور ، و�@�� �. ا�-'ا[g ، أ�,� �E@� و�:,,� أ�'ل �:�7  �. ا��	�8 

 g��cآ@* ا�S1 	ً���# ا�!�  ���ًا .. g��cا� 	1-�او�6 �cRرا �@�وأ�,� .. و;
 ��9� ا���1Cا�� �Eا'�� ، وP@ا� �Eا'� g��E أن أ�- ق �!� ي ��O-Fا

، وا��'ا�H ا�c	ه�ة ، وأF'ار ا��'ا��T ا��	��� ، آ	F ًا ��E d�0ار 
 .�'م ��. ا�,	س و��. ا�!�  ا�Y'ف ا�0ي آ	ن 1

  

و4 1:- ث �* .. 4 1>��* أ�� ) 5'ق ( ا�!�  ا�0ي Y1	HA ا�,	س �. 
 .. ا��	رة �5 ا�!	رع 

  

� ا�,	س �A	Y� �5 ��Aا ��� ه� �!:@� ا��1Gا���ا �. ور��	 آ	�� �!:@
ه' I1 خ . 65,	ك ا��'م F'ء �	ه8 آ��  ��. ا�!	;  ا���L1 و��. ا�,	س 

 .ه8 ��1!'ن �5 واٍد �b  �5 واٍد ، و
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�6'ر ��9 ، وأ�� ، و�-G n@Y�	�5ً	 و;�@�ً	 c6'ر . ه' �1;� أن ا��cوا�
� أ� ى P� 8@:-1 ��,E;  �>-! ق أ	أن ا�! T�1. 

  

إ�,� 4 أ;-�� أن ه,	ك أز�� #�  ، وإ��	 أز�� #	;  ;�c ;. اآ-!	ف 
* إ�? ا�,	س 'X �X' .ا���	د�� ا�-� 

  

� إن ا�!�  ه' 5. ا����	 C� �5د�	 ا�-� �-	ج . -';�� 4 5. ا�-��F 4و
 �@� � .� 	6@�, �@��E ��ei ��@6	 ا�O'�1 ، وإ�? آ@ ��c� إ�? ['ء

 n6:ء .. أه� ا�	iا�� �@� .إ�? � 

  

�:,,� أ#�  أن #� ي اO-F	ع . �	�,>�� �-���8 #� ي ، أ ك ذ�d �>'اي 
� �. ا��A	وا�� ��Y@�� إ�? ا����x ، وأن أن �OP1 ه�'م ا�,	س ا��'��

 ���X، أ 	ً�	ا�� �� �,0 أر���. ; .A'اب ا�  ?@; 	6� ا�-� �7 	�آ@
�'ن أو4ده8 �O1س �,* و	آ� ا�,S1 ، t�� �. ا�!c  ، و���رًا �. ا���	9

.   

  

  

 * *R	O;و *��Sه� �	 زال . �:� 5,	ن ;a I ا�0ه�� ، 1:'ن �5* �5 أوج 
� ا�-@� � T�� �5 ��	�� ء ��ار	O؟ . 'ه� وا��  <�, أم أن ز4ز�* ��أت 

  

- ��D  �4 ���� اA'ر1	ت ، وi�@� 4	رات ، و4 .  ا��I  ا�0ه�� 1 4>-
 .�@,>	ء ، وE @� 4	ل 
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�� أن �1�? �	��ًا �5 ا���	ن وا��:	ن D t�< 4 ����Oإن �'ا��. ا� . C5
  ��'ح �* أن �1�? ا��ه ة �>�'ح �6	 أن ��y أآ7  �. أ1	م ، و4 ا��<�

7�  �5 آ� �ً}�i	 A'ال ا�!6  ، و4 ا�!c ة �>�'ح �6	 أن �ه  و
وا�!	;  ه' �Eء �. ه0ا ا�,+	م ا����j ا�0ي 8:�1 ا��	�8 . ا��I'ل 

دور1	ن ( أو أ�* .. و4 1�:,* أن �1;� أ�* #�!'ن ا��c	ر . وا�:	R,	ت 
� أوF:	ر واE ( �@1 اي I� �5 	��	ل ا��Dي ، آcذو ا�. 

  

 �5 	6-�@Aا�-� أ �إ�,� 4 أg�O-F أن أز;8 أن ز4ز�� وا��c	را
�>�,	ت وا�>-�,	ت 4 �ال ;@? ;,�6	 Yا�. 

  

 ى ه� أg�O-F أن أآ-H ا��'م  ) ���� ( و ) ه'ا�y ;@? د5-  ا�,:>
  �� ( و ) و�!�y و�!�'-� �R	I� ( و ) �( و ) 1'��	ت ا� أة 4 ��	��
�	ت @:�	� 8F 8) ا����	؟ � *  ا���81 ذا

  

 d�0� d#أن . إ�,� أ g�O-Fن وا�,�ق وا�-6'ر ، 4 أ',cم ا�	آ-�-* أ1 	�5
!�* ا� �	�� ;@? ا�n�I . أآ-�* اkن  ��	�إن ر�	�� ا���� ;@? أ;

 .. و�:,,� 4 أg�O-F أن أ�6�P	 .. وا�:-H أآ ه6	 

  

T�Dا ��	ار ���� t�C� .� 	6�5 ، ا��'م ��	ار ���� t�C� و�:. إن ، 
و�	 أ�T ا�!�  ا�0ي Oi1  إ�? ا�� ور .. ��� ا�� ور ;@? ��I	ة ا���� 

��I	ة �	� !! 

  

  

�';-�d ا�!� 1-�. * c� �5 ) Hب ا��	#��. ( و ) آ-	س ا��'�	� ( �@�
�7� و��I ة -Y@} �. ا�G 7 ة :� � �1 أن ��I� g,Iة ; �� dإ�

 � .ا�!� 1� ا�� ��� ، وا��وا�R ا��ود1
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 �65 a0ة ( ه��I�ا�- T:@-ا�  ( d� أم أن ، �ه� �'ع �. إ71	ر ا�>6'�
� ؟ � c-ا� a06�  �b ًا �<� 

  

  

- �5 �-� c  ) Hب ا��	#��. ( و ) آ-	س ا��'�	� ( �� ه�,� c �<��
 �1'O-�7  �. ا�:� H�Xز أ	c1z	5 ، .1ر'I- 	�� ، آ@6F 4و. 

  

 ��I�-� ش	�� �-  �. ا��}� d1�� 1:'ن 	�5. ;@? ;,�� I- d��5 ، ����
 t�را�-d ، و10�S. و�-D ، dن ا���	ش ا�:�7  وا��	R] ;. ا�@�وم ، 1>

  Oا�� �Eإ�? در �� � - .�d أن ��I ، و �� ، و

  

+O#  6	رة  0R�,�5 ، ���� ��I�-� ش	�أ�	 إذا آ	ن ��d1 �- ان �. ا��
T�1	�ش و�	� . ا�c>� ا��Y	ط ، و��ر* ;@? إc1	د ا�-'ازن ��. ا��

  

� ا�!�  �@I� �5 T��  �!م ا�:�7  �5 ا�C:ا� . �] 	ً�Rدا ��	ة آ G 7وا�
ا����Iة ا���cة 4 �>H �	���اد1. أو �	�:�@'�- ات ، . ا�!Y} ا�G 7	ر 

 � .. �� ���ر6	 ;@? اz[	ءة ا�> �1� ، آ�	 ei1 ا�� ق ا����	 �7	��

  

,Iر ا�	��Dوا T:@-ا�  I; 'ه  I8 إن ه0ا ا��G ذة	إ��  I; 4 ، ��;	
�8 وا���@�	ت C�إ�* ;I  . ه'�� وس ، وأ���� ا�. �	�d ، وI; 4  ا�

� ا�:	رو .. A	R ة ا�:'�:'رد � ;  I; 4 .. 
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'��� �,6	 أن أآ-H �@,	س  ، L1�� ��@��d�0 ، �5ن �	 �5@-* ه' ;
 86	��-�'د اDذن ا�� ��� ��� ;@? ه��I� .0ة !�* إ1�	ع  8� 	�a ور�

�'او�1 �	� 	ً�Y1ر	 �O��ال �  4 	6�D ، ة �I�ا� �.. ا�� ��	ت ا�!� 1
و�:,,� أ;-�� أن اDذن ا�� ��� F'ف -O'ر .. وا��'#�	ت .. وا���	�	ت 

� ا���	�' @�� ا� �	�� إ�? � @� � .� ��-, L��� .ا��� g� .. �@�و�. � 
 ) dِ�� 	�� .. ( 	1د'@��� ا�@� .. إ�? � 

  

  

a0 ا��- ة ا� د1{� ا�-� 1�  �6	 ا��	�8 ا�� �� ، ه� �-�� أن ا�!�  �5 ه* 
أH�X �	���وى ، ود�� ه' اI; �5  �k  اO��4	ط ؟ أم أ�* 4 �1ال 

� ؟�Dة ا	�� �	درًا ;@? أن H�@1 دورًا �5 

  

- �Y1ر	ا�- 	ره	Aإ .; ���5 .  4 1�:. �I5 ا�!�  ;. ��{-* ، و4 ا��7	5
� أوآ>�c. ه0ا ا���. ا�� �� ا�� دئ ، 4 1�:. �@!�  أن �5 ?��1 ��

 8�Gا cا� *��I 4 ?-� . .A'ا� ��X .�  �!ا� ��X دام . إن 	و�
 ، ���Iرات ا��	، وا�6�4 	وا��6>-� 1 ، ?�ا�'A. ا�� �� �1	�� �. ا��

� �Eًا �	��� ا�!�  �X �5ن. 

  

�1 4 �� ا�� ���Dا B1ر	 .� ��] �� ا�@� ��  �9  أن هa0 ا�-<:. أن 
� #	ذة �	� 	6�D ، . ��'�ان ا��E'@و� ، '�I1 ا�� �� أن  ��i@� �� 4و

 �1'Oع ا�	�iه0ا ا� ��� *<�� �c1 ن ا�� �� أن	أن 1-� ك ، و���>. 

  

��	ط وا��,'ط ، و�:,* �8 z	� ب	I� ، ���	�� ا�@� �وا�!�  �5 هa0 ا�
� ا��Sس @��ً	 أن c�1  ا. �I1 إ�? � Rدر دا	إ�* �  YIق ا�	��	ء �. أ;�

، وY1- ع ا�,c'م �5 ;� ا�+Cم ، و�1رع ا�'رد ا��D] �5 اDرض 
 .ا�Y اب 
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 �إن ا�!�  Hc1 أن �1�? وا��ً	 ;@? ����* ، وHc1 أن 1>-�  �5 ا���	و�
 �;	,�، وا��5	ع ;. ا���7 ا��@�	 ، Dن ا�!�  إذا 6E *�� x�F ، x�F	ز ا�

 �� ا�� ���Dا �<E �5. 

  

أو .. أو 61 �'ا ..  ��,'ع ;@? ا�!� اء ا�� ب أن 1>-��@'ا ..إذن 
86 ا� ا�Rة F-� ر .. أو O�<1'ا �5 ا�@'ن اFD'د .. 1>->@�'ا 	�Dن آ@

 .A'ه0ا ا� ���-<� . 

  

  

��I ك . � ة أ� ى ، ��'د �,>d�S ;. �� وت * � ��<,�	� 	6-���	 ه� أه
 ، و��I  ا�!�  آ@* �5 ا��	�8 ا�� �� ؟ 

  

. و4 آ-	ب #�  1�:. أن �I1ر ;. �9  �� وت .  #�  ��P  �� وت  4-
 .و4 #	;  1�:. أن j@O,1 إ�? ا��	�8 ، إذا �8 O@�* �� وت 

  

 ��]	���5. � [� �� وت ، � ض . ه0ا �	 أ�G--* ا�>,'ات ا��!  ا�
� ا�� ��� آ@6	 �O,� . ا�!�  �5 ا�

  

� هa0 ��>� #6	د� x�5 ، وإ��	 ه� #6	دة ا�-	ر1�� ا��+�,1��a06� B ا�
ا�-� ا�- �� �O	��6	 أآ7  �. � ة ، و�:-�	6	 أآ7  �. � ة ، 

5� و5: ًا 	�Gًا و �# [�, �@pأآ7  �. � ة ، و 	ت ا�'رق 6�5	و�>-'د;
. 
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. و��� X	ر ا�!�  �Eءًا �. X	درات ��,	ن ، آ�	 ا�-�	ح وا�: ز وا�� �	ل 
S� ه�	8 �1�	ن و4 أ;-�� أن �@�ًا �5 ا��	إ4 ��, � .ن ا�!�  ه' G و* ا��'��

  

أ�	 �	�,>�� �@�!j ا�0ي O� 1,� ��� وت ، j!; '65 ���1 �5 �	ب 
 :ا�Y ا5	ت ، وه' ;!j أآ�  �. أن 1�	ل �:� ا�@P	ت ا�-� أ; 65	 

  

 	,�� �-� ، H�5 ا�� 	,	� آ@

ــُ�	ل  .���'ت  .. إن ا�� وف 

  

  

 1985) 1,	1  ( �� وت آ	�'ن ا�7	�� 
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 ..أ�	 ا�0ي أ��ُ� ا�!�  ا�� �� 

 

�'ار �g اFD-	ذ g�4 ا��  - B1ر	ا�! اع �- �@c� 20 ر	أ1 
 ) '1	� (1985.  
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 * d��@X ���� وأ�� ,F .!�  .. �,0 أر����	ن �	<�z0 ا�,و�	ول أن 
d آ�7 ون . ';�� .�b .. آ�7 ون d�  أآ.. وآ� d��� ر�X7  �. �0آ ة و

 n��'�z�	ء ا���] .. و�E �II	�Rة ���-6	 ;! ة 4bف دو4ر .. 
��ً	 أو ��-ً	  d�@; ... ؟ d�	�-;ف �. ا'Y�	�  �! .أ4 

  

- ��8G إن ا��و4رات ، أو .  ��T ه,	ك cF. �5 ا��	�8 1:�� 4;-�	ل ا�:@
أة إذا آ	ن �'6�F	 أن @�� ا���] ;@? �Gي ا� ..  دو4رات -ا��- و 

 �1�1'F أو ��<� 5 .. �;	O;@? د�'ل ��� ا� 	6�	وإر9... 

  

�5ن ا����Iة 4 �E �O>�ه	 ��! ة 4bف ، أو �{� أ�n ، أو �@�'ن دو4ر 
 .. dو��Dا ���'ح P� �5	ز�� أ;i	ء �,+A 	6� T5] ... و�� وه� 

 �;	Oآ�� د�'ل ��� ا�S �:�. 

  

 ، �;	Oآ� ا�!� اء ا�10. د�@'ا إ�? ��� ا� tF	�أو إ�? .. �'�'ا إ�? �
 �10� .Dو4د ا��	ب ا��	�� )  �F-  -���� ( أو إ�? .. أ

  

و�5Cً	 ��'ا;� ;@8 . إن [ ب رأس ا����Iة 4 �1,� �'ت ا����Iة 
� ا� أس 1,�� �6	 ;! ة رؤوس �:	ن ;'O��ا�-! t1 ، �5ن ا����Iة ا�

 ..ا� أس اDول 

  

� �5 آ-	��	�� ��IY# T�� ف �> ور	ا�>� �� و��@@�� nإ�* 4 . ب أ�
� ، أو @c� �1ة ، أو E آ� Hو1 ا� ، *��<� jO,��1ال ��ً	 1 زق 1-

 �� ، أو آ-	ب �I1ر ;. ا��O	�g ا�� ��;'�O�. 
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ا�>�	ف �> ور ، ��ًIY# T	 �6c'4ً ، و�:,* HI,� �P!1 ��1  ;	م 
  .. أو وز1 ًا �@7�	5�.. أو ر�R>ً	 ��>8 ا� �	�� ... �5 وزارة اC;zم 

  

 �� ا��7	�5�,�Dات ا !; T�@1 ف �> ور	ا�>� . �. وآ@,	 �1 ف ا�@��
 �,�S< .أ4 Y	ف ا�>�	ف �> ور ؟ : و

  

و�:� �Xق أ�'ل �d ، إن ا�>�	ف �> ور ه' ا�0ي �  �!1	�Y'ف 
��� ;@�* �:� 5-,-6	 وذآ	6R	 و9 وره	 ... وا4ر�	ك أ�	م ا����Iة  �65

أو �. ا��>	ر إ�? .. �. ا����. إ�? ا��>	ر . .C5 �1 ف آ�n 1� ؤه	 ... 
 .��� .. و4 �1 ف أ1. �:	ن ا��,�@� .. أو �. 5'ق إ�? �� .. ا������أ�5 
 ... أم �5 ا�,�j ا�> ي ا�0ي �I1 �	 ��. ا�,1�6. .. �1ه	 

  

 �;',���-? ا�:Cب ا��'��>�� ا���ر�� ;@? اآ-!	ف ا��I	�R ا� .. 	6�c�
، �R	I�ا� a0ه ��Rرا 	درة �6	Iدة ا��!�و,�Y-5  .. t	�n ا�-�@��	ت ا�

 � ...[� ا��:'�

  

و;@? ا�>�AC. أن 1-0آ وا .. ه0ا �1آ� أن ا��I	�R آ	��g�<� xO أرواح 
-:	G  �5 أ�>? ا�+ وف  ���	O�# ت	�� .. أن ا�:@�	ت ��	 .� g@Oو

 n#ات .. ا�! ا�Y���ود �5 9 ف �'�86 .. وا�� ... وcF	د ا�: �	ن ا�

  

وآ� .. 5	����Iة �8P ���� ... 4 أ�� g�O-<1 أن 1@�� ا���] ;@? ���Iة 
ا�10. �	و�'ا ا;-�	ل ا�!�  ، ا��c  �86 آ�	 ا��c ت F,	ء ������ 
 ��'Oت ا��	أ�6? ��+ .� �+�� �5 ، ��@�Rا Fzا �� ا��>: 1@5	��	�. 
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 .. أ�� �86 ا�!�  ;�Cً ا�-�	ر1ً	 .. إذن * 

  

و4 أg�O-F أن أI'ر . ا�!�  ه' ;�� ا�-�	ري �	�-�	ز .. 8 ��..  ��8 -
�!� �. ا��	xR إ�? ا��	��I� ) xRة  .. ) .1	 ر�� ا�>- ة : و�'ل .. 

  

 ' ... إن ور�� ا�:-	�� ��>� ر�	�� �. ا��6,� g,I� .�c	 �	�H آ	

  

 أم.. و4 �� ف إذا آ,	 Y,F ج �,6	 .. إ�6	 داR ة ا�,	ر ا�-� ���� 6�5	 
 .. F,-�'ل إ�? ر�	د 

  

:'ن  �,j@O �. هa0 ا� ؤ1� ا�4-�	ر1 4 �1 �# ��,d ( آ� آ-	� jA .. (
 ���  �* أن 1��� ... وآ� آ	Y1 H	ف ;@? ��'�� E .� *1�1 وح ا��� آ

 ����,��	ل ا�;Dرس ا	��4:�� .. �5 ��-* ، و1 �F �1� �	د�Sآ ... 

  

� إ�? E	�� 	,<� .�� )��:�4 �F رض ) ... . #� اءDن ا'�<�أو .. 1
 .. ��	ء �{� دو4ر أ�� آ� �	�!6  . 1�>�'ن آ ا�-86 و�E	ه� 86	Dرض 

  

�5�	 O�� j@�-1	ع ا���Y	ت  ، ���,EDا ��	�و�:,,� .. إ�,� �>ُ� [� ا��
 �� O� �5	ع ا��:  وا��7	5��,EDا ��	� .[� ا��

  

� ;@? ا�:	H ا�� �� أن S]'-1 ��� أن T�C1 ور�� ا�:�	- .. g@Y1 وأن
 .. ��@�* ��� أن ���1 ;@�6	 
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 ��	� �<�� �وF 4'�ً	 ��وراق .. وP�� 4? .. و4 �@6? .. إن ور�� ا�:-	�
 ���	�.. وا� ���E. .. و4 ��ادًا ;@,�ً	 �@�P	� 1. وا��i	ر��. .. ا�

 ��� � ... وا�4-6	ز�1. ، وا�

  

 H �1'ل ه0ا ا���� إ�? ��� ;�	دة ��5	 أن.. إن ور�� ا�:-	�� ه� ��� ا�:	
 ... أو �1'�* إ�? ��� د;	رة .. 

  

 .�. ه' ا�:	H ا�4-�	ري ؟ 

  

� �X ًا �5 �	دة ا��>	ب Fر��ا�:	H ا�4-�	ري ه' ا�0ي آ	ن 0�S1 �5 ا�
وn<,1 آ� أوآ	ر ا��!�'ذ1. ... ه' ا�0ي 1-��  ���ام �. ا��-�c ات .. 
 .. .��	I,5'ق و61.. وا�!�'���. .. وا� nRا'Oر �@'ك ا�'I� م�

 86Fرؤو .. �@I� ! ة�� 	6ه' .. ه' ا�0ي g��1 آ� �@0ات ا����	 وإ9 اءا
� آ�,* #	�� ?@; H-:1 ا�0ي .. *�@; H-:1 د5- ًا �c1 8� ه' ا�0ي .. إذا
 �5 I��* ��	ن �>	�* ا�S1 ..  6# آ�  �b �5 ..  ��Dا xY�	� *�@;و

 �� ) ...��1'ن ( آ@

  

�,�* وزارة� و�) ... �@�'ن (  ا��ا�@�� E'از #�  �1�Eًا و;@�* آ@
 aدC�� ��; �5 ?�@-1150و 	ا�� �� ، و;@�6 H�!ن وردة �. ا�'�@� 
�'ل  g��'  �P� ��	O� ) : d��� .. d��� .. d���. ( ... 

  

( 4 #	; ًا ... ه� � 5'ن اkن ��	ذا ا�- ت أن أآ'ن #	; ًا ا�-�	ر1ً	 
 	ً�:�4 �F ( ؟ ... 

  

 .ه� � 5'ن ��	ذا ا�- ت ا�� 1� ؟؟؟ 
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��� �. اP�D	م *  ?@; �!�و� ب ا���	�R ;@? أ#�ه	 ، . ا��	�8 ا�� �� 1
 ... وا�P ا�R أS�Aت �,	د�1 ا���� ، وا�-	رS� �5 B1زق 

  

 و�. ا�0ي 1�'دa ؟ .. ��5? أO� *c-1 .1	ر ا�!�  

  

- �R	� C� ، �F	�<ر ا�	O� 	�� ...  �O	ر ا�!�  آO��  p	� 4و4 .. و
 ... ��-y �@-0اآ  

  

���ً	 إ�	 �6	E ون E ب	ون .. وا� آ c6� أو. 

  

� .. إ�86 �1�@'ن ��86 أ�A	�86 ، و��	HR أ��ا�86 O�� .� 5 ون	و1>
� A �5 1�6	 إ�? ا4�- اق .. �- ق O�� ?إ� ... 

  

� ، وأآ7 ه8 ��F	<��رة وا�!�  ، ه' أآ7  ا� آ	ب ���ً	 ، �D* أ#�ه8 
 .. ;@? ا�,�'ءة 

  

 �,�	F ة �� �E	E* ز�	، وأ� 	آ-ً	F  �!ا� T@c1 d�0� ... �وF	��و1!
��g أ��	ره	 و;,	و6,1	 ���دة .. �'ر	دC1 ���دة E �1ة Eو ... 
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 ��7�; �@�وأن ا�'�'د ... وأن ا��O	ر �F C	jR .. ا�!�  �1 ف أن ا� 
 �� ا��	د�� .. وا��I  #	رف ;@? ا�,6	1� .. #	رف ;@? ا�,6	1O��وأن ا�

 	ً�	; .�<�� ��� ��4 	�.. وأن ا�AD	ل ا�10. و��وا �5 ا��O	ر .. ر�
 .. وه8 �5 دا�� ا��O	ر .. وY�!1'ن .. F'ف 1-�وE'ن 

  

�'ن ا��O	ر E	61 ف'F .��@<�و1> �'ن ��	;�a .. وا�!�  �1 ف أن ا�
 ا��@�H و1! �'ن.. وF	;	ت ا� E	ل .. وأF	ور ا�,>	ء .. و#�	��:* .. 

 �5 ���-� ...ا�AD	ل ) ��� و�	ت ( ا�

  

� .. و�:. ا�!	;  g�O-<1 4 أن 0:1ب ���d�0 �1�? .. وY1- ع ��O	ت وه
�6	 آ8�O �'ل ا����  .. F	آ-ً	 �A ر	X �-ا� �� ا��� ة ا�>	�,E	E* ز�	وأ�
 .... 

  

�9  #� 1� �5 وnX ا��O	ر   ��	� �@��-Fا�0و�� إذا ا� 4 .. ��R5 ا
�9  �! 1� ا�� tRرت روا	X �1'Oا�>�  ا� .� 	ً�	;  !; ��.. !  ��� أ

 �1 !� tRروا ��86 وأ5:	ره8� 8 	�وا��>	5 ون �5 ا��O	ر .. ورواtR آ@
 g� ورون	ا 1-�'��X86 وأا��@�'ن ، �>'ا G�	5-86 ، و�P-86 ، و�i	ر

 86i�� ..  �R��	� .. j�6,�	� 'اء .. أو��	أو � ... 

  

��اث إ�,� أد�� �!6D86 ا-<��	د� هa0 �	;-�	ري أ�� ا��>	5 1. ا�0ي 
 	ً�	;  !; �� .O� �5	ر ا�!�  A'ال أ

  

 �	;	�Oوا� ���اث وا�'�	gR ، وإ��	 أ�cF �!	ه�اDإ�,� 4 أ�- ع ا
 �+�@5 �� ات وا���	�X  .. 1'�ً	 �5'�ً	 ، و��+��	 آ	ن c1 ي دا�� ا�;

.    

  



 150 

 ا1��Eً	 ، وإذا آ	ن ا� اوي �-'  اI;D	ب ، وإذا آ	ن ا�> د درا�	�:�ً	 و
 H8 وا�:'اآ�P5'ق ا� �!��	وً1	 1F رًا	O� .:1 8� �� ر ا�!�  ا��	O� �5ن

 .. L��1رض ، وD��0. �5 ا��وإ��	 آ	ن �O	رًا �1�� �5 أ�!	�1C� *R. ا�
 	6�5 n�'-1 �1 �@� �O�� .; .. ��Aا ��و;. أرض �@�H وا���ل وا��1

 .. c-1* إ��6	 

  

 'OF �Gد	�� .. �O	ر ا�!�H ا�� �� � ض Dآ7  �. �@�وأآ7  �. ;
 y�-�� �9و .. �@�� .. وأآ7  �. ;� F .� j1 Oا� '�A	� و�8 1-'رع
 *Cc; .. *ا��� ... وا��I	رة ا�-� L�,1 �6	 د�	ن أ

  

� إ�? ... إن �O	ر ا�!�  ا�� �� د�� إ�? ا�:	راج .. و�	�-I	ر E	�� 'وه
 ��O� .�  7ر أآ	�9 ... 

  

و�:. وزارات اI-�4	د وا�-x�OY �5 ا��Cد ا�� ��� أ��P آ� إE	زات 
� ��gO �9	رات ا��O	رات �@�-�.. وا��راE	ت ... وا�>�	رات .. اF4-� اد ا�

أو �O1  .. وآ� �	 1�:. أن 1��� ... وا�� ا#	ت .. وا9D,�	ت .. وا�:@�	ت 
 ...أو 1>	5  .. 

  

� ، واF-,�اف 5>�  ا��O	رات ، و�F  ا���Iا� �@��	ت ، 6�5�	 ه�ر �@�@:
 � .�@7 وة ا��'��

  

�I'ن  	� ?@; .��� ... واw ا�
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 .إذن 5	�!�  �5 �+ ك S� �5زق * 

  

وا���� ا�� �� .. �� ا�7�	5� آ@6	 S� �5زق .  ��T ا�!�  و��S� �5 aزق -
 . ;@? وE* ا�IY'ص S� �5زق آ��  

  

4 1�:. �I5 ا�!�  ;. إA	ر ، �;	�-E4وا ، �F	�<وا� ، �Y1ر	ا�- a
� ، و��1�E T ة ���و�� ;. ���O* . وا��i	ري @Iو�� �c�-� '65

 .ا�:��  

  

� E,'ن ، و5'[? ، و! ذم ، و[�	ع 4 #��* �	� �5  �ا��	�8 ا�� �� ، 1
��E 6� �5 Cً	ن �. . �6	 E ا�!�  أن 1:'ن .� H@O� أن .:�1 n�:5

 t��.. ا�	وأن 1:'ن ��1>ً ..  .�A	�!ا� .� �وأن 1:'ن X	د�ً	 ... 9 �5	�
.. وأن 1:'ن ���,ً	 ��. �E'ش �. ا�:	A .�� ... .1 5'ا��  �. ا�:	ذ��. 

 ... g�,-<� �5 �. ا�!�'���. .. و�'��ً	 

  

��	A	ت وا���'�	ت ، و4 1��@'ن �. zا a0س 4 �1- 5'ن �:� ه	ا�, .:�
865 �1-� و�* . ;0رًا ;	R@�ً	 ا�!	;  أي ;0ر F'اء آ	ن ;0رًا ���Xً	 أو 

 �R	�رب وا�	��أو أن ... ا�0ي g�O-<1 4 أن H�<,1 �. ا��� آ� .. ا�
�	ه�  إ��* cا� *�,Fا�0ي أ ��'O1>-��� �. دور ا�� ... 

  

و01ه�b H ون إ�? أن ا�!	;  ه' ا��Y@} ا�0ي 4 �� أن 1�'ت ;@? 
 � .H�@X ا�!�  �. أ�E إ��	ذ ا��! 1

  

�	� ... � أ�	g� nA ا��'�n ا��D  وأ�	 �5 أ;
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أم ا��'ت .. ا��'ت ;@? �Xر ���Iة . أي ا���--�. �5 �+ ك أروع * 
 .;@? �Xر ا� أة ؟؟ 

  

- 	ً��A  .. ة��I� ر�X ?@; ت'�� .. ا��'�� ، وأآ7  د1,��S�A  7أآ *�D ..
��g �>	ء ا��	�8 E .� ا4;-0ار g�. 

  

  

 #	; ًا وإ�>	�ً	 5�	ذا �'ل ؟ . �ار ��	�� �' Aــُِ@d,� H أن ــُ� �ف �* 

  

� �@� إن ) �g� �-I ا�!�  (  �5 آ-	�� -�� ا�0ا �F *�5 �@cF ا�0ي
� ، وا�7'رة ، وا�c,'ن �'�Oث ه� ا�C7ا� �� ا��	ر�	�C; .... 

  

 �@��-<� ��� ( �D* .. و�6�	 1:. �5ن � n1 ا�!	;  �6�	� ( �.. �-� آ
�	رًا ���'�ً	<� Tو�� xR	�5 ا��  ... 

  

  

 * ��	cا�� ب : (( 1�'ل ا� �@�i5  �!إن ا� . (( d�0زال آ 	أم أن .. ه� �
 ��d1 رأً1	 �b  ؟ 
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�� أن y��1 �5 ;	م -	c@� م ، 1985 �' ��ر	1Dا a0و1� أ #�  ه ، 
 ��IY# � ... �- اgE ;. رأ1* .. و1-� ف ;@? #� اء هa0 ا1D	م �� 5

  

�� آ	ن	cوأ;-�� أن ا� �@�iا�� ��@:� �I�1  .. ��وأن ا�!� اء ه8 . ا���
� ا���8 ا�:� ى ، وأن ا�!�  ه' �'�n أ���C �. ا�,�T و�. +��

 .1 �kا ... 

  

�� ;@? F@'ك ��] 	cا� 	6�Fا�-� ر �@��cرة ا�'Iا� a0ه j�O, �65
 ..#� اR,	 و�,	���-86 ، و�'ا��86 إزاء ��86i ؟ 

  

  Iأ�'ل إن #� اء ا�� nF'ا أ#� �:� أ�	آ ��	cه8 ا�	ا�10. ;, �F	ا���
دون أن 6,1!'ا ��8 .. 5�� آ	�'ا 1,-��ون ا����Iة ���ًا �,ً�c6	 6A .. ًا 

 �� وا���] �. وآ	��	�� وا���F'F	c�	� a'��H ا����Iة ، و6-1	X
 � .ا�Y-F4	رات ا�� آ�1

  

�. Dن ا�!	;  ا�'اjG �,�>* و.. ه0ا آCم ا��	1�E. وا�����1. وا���i	ء 
 � .4 1,�ل إ�? ه0ا ا��>-'ى ا�!	ر;� �5 ��� ا�!�  .. أدا* ا�!� 1

  

  

 * d��I� ل'�(( أن ) ��� و�!�y و��  ( �@� ;@? أG  ردود ا���� 
�� أ�� �@�� ا���	��  <�ا���	8R ��>6	 ا�-� A	��� ��E j,!ك ا� ا�R ا�

 ��,!� ���	A .*Fرأ ��@A �-ا� B1ر	ر ا�-	�P� ة'!�� A@�� وا��0'ن ا�
 �Fرأ. (( 
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 d	�� �5 �ه� ��G,	 ;. هa0 ا��� آ� ا�!�6 ة ، وا���	رك ا�D ى ا�6	�
 ��	 ا��� آ� ا��D ة �g ��] اDد�	ء وا��I	��5. . اDد���F 4و

 ا��I �1. ؟ 

  

1� Dد�� �5 - �# � 4 أدري ��	ذا آ-H اU�@; w أن أ� ج �. �� آ
1� أ� ى  �# �� ا�!	;  ه� هa0 ه� ���A. �� آ���A ا�!�  ؟ أم ه� �

 �;	�c�5 ا�:'رس ا� 	ً�,P� رؤوس .. ا�0ي 1 5] أن 1:'ن .�� 	ًFورأ
 �;	� .ا�

  

�';-� ا�!� 1� اDو�? ، ��أ �Xا�� �g 0,�1944 ;	م c� ت !� .�� ، 
 ..وا� ��E	ت �5 ا��	�8 ا�� �� أآ7  �. ا�86 ;@? ا��@H .. ا� ��E	ت 

 �� د1,���Eك ر	65, .. ��5	�G ���Eك ر	وه, .. ��F	�F ���Eك ر	وه, ..
 ��O�� ���Eك ر	ت دون .. وه,	��E ا� a0ه �,و4 أدري ��	ذا ا�-	ر

 ��� 	6�	<� ��I-� اي �. ا�!� اء'F .. 

  

 �� jI@� آ�� ة �8 �6 j�ا�-�اء �. اC��4ل ، إ�? ا������ ، إ�? .. �8 
	�zدب ا�-�6  ، إ�? اDا �� ، إ�? �@��إ�? إ5>	د أ�Cق ا�!�	ب ا�� �� .. 

 ... ?�� ا��+�	�Yوا� ، .A'-_�  ;@? ا��	ء �	وا�-6 .. 

  

��1 ان  ��و�� و�X ا86i���  �D أن ا;-� �� ا��>�ول اDول ;. ه�1
9 5� ا���@�	ت 1967 .� � . ، آ�S,� أ�	 ا�0ي آ,ُ� أ�'د ا��� آ

  

� ا���!��� ;	م ��E ف �. ا�!�  �9  #�   1954ا� �ا�-� آ	�� 4 
 t�	Iا� n@<ا� .. t�	Oع #�  ه0ا ا�'�� ا�	�:. ;@? اF-��اد �> 8�

 ... ا�0ي ه' أ�	 .. وا��'د�� ي ا�I'ت 
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�@'ا ا���وس �( وأرادوا أن 1!,�'�� �5 .. و��	ل ا�!,j .. وا��@O	ت .. 
� ا�!�6اء �	F ( j!�5 د� ..��g ا�-c��� ه0ا ا�E	ه �,�D ل ا�0ي'O<

 t�#-'ا�	��1. � ..  �� .. و['ء ا���	i�وأآ� ا� .. B�O0ور ا��� �و� �!
�. F. اDر�g ;! ة و�	 ... وا�-�>� d	��I'ل ;@? أر�g زوE	ت . 

 �� .. n�,ل ا��1. ا��'XS� Cً�وا�-'�n ;. إ�c	ز أي ;�� �	�-+	ر .. ;
 � .. 1'م ا���	�

  

7� �+5	�� �@d ا1D	م ، و1�� �5, �5 j!م آ�� ًا .. � د�C:ن ��7 ه0ا ا�	آ
�+� أ�,� آ,� ;,� �!  ا����Iة أ;�� ... وآ�� ًا �Eًا ..  .<�و�. 

.. و�' آ,� �5 د�!O� � j'�� �>�	رة أE ة ... د�@'�	�Fً	 �5 �,�ن 
 .. وE E وا 7E-� �5 ا�O �	ت 

  

ور89 ا�Y'ف ا��+�8 ا�0ي ا;- ا�� ، وأ�	 أI'ر ��>� �!,'�ً	 �5 إ��ى 
F j!ت د�	�	 .. �,A	� س	<��:� ) .. �	�-� ش ( 5�� '�� ;,�ي إ

و�:� ا� E	ل ا�-	ر��Y1. ) .. ا�D-�:	 ( و�:� ا5D:	ر ) .. ا�D-�:	 ( اD#�	ء 
 �� �. ... ا����'n�-� �5 .�p ا�-�	��� ا�!���:��F ���A �� )

 .��	 ) ... ا�,	5	

  

Aوور �Aور nأد�@-,� �5 أ� ، a0ا�-� ش ه �و�E@� آ� ... � ر�9
 	ً�@F �� اء ( و��I� ... �@�Eة أ�! ه	 ��ا�� �-5'X (  7أآ �,;

 ���ً	 ، و1 �1ون أن �1 5'ا �� ... ا� �	�	ت ا�� ��-c� أد�� .���-? أ�,� 
إ#	رة إ�? ��� .... )) ه0ا ا�0ي E .� �UI5@� ا�,>	ء ;�	ءة : (( 1�'�'ن 

 ���I� ت	ت ( �. أ��	�@:�	� 8F ا� ... ( 

  

 ���Xو��1و �� أ�,� أ ) ���iا��  ;	# ( �F	�<وا� Hا�� ���X ?@;
 	ً���E .. ��-اء آ'F ، 	ً���ً	 و�-6C� �pف أ'F �,وأ� .. H-أم �8 أآ .. 
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 �5 �أ�	 ا�z'ة ا��I 1'ن ، � ��5	�� ��	��D ، U�@; 86-,� �@� إن ا��7	5
 ��� ;�و1�� ، أ���X �5 �1 أ��	� !!! �I; ��� ،  I  ا��

  

1� I; �5  ا��4-	ح أآ7   I���� �	ل أF-	ذ�	 'j�5 ا��:�8 ;. ا�7�	5� ا�
  �Y�5 ا� d�	� *�	� 	�� ... �5 ���Xأ ،  I� �5 ���آ�ًا أن ا���8 ا��7	�5

� وا��ة �5 #	رع ا�6 م ��c �. 5@'س ) .. ا�>�	آ�. ( �1 Iوأن را� )
'j�5 ا��:) ا�,�'ط  ?@; ���1 	��8 و�H�c ���'ظ �5 ��@� وا��ة أآ7  �

 �5 n��S-ق ا�'�� .�25 �,F  ... 

  

 ك   I� �5 �5	�7ا� xF'و�:. ا� ، ��Cة �. آ � n�S� ?<م أ�C:ه0ا ا�
�,� أ�	 @-Fا��:�8 ، وا j�5'Dن 'j�5 ا��:�8 ه' ا�. ا��@� ، وا�. .. 

� آ:� ا�>� اء �F	�'@د� ��	I�    .ا��@� �* 

  

�<1 ،  I� �5 	,�'ن ��D>86 أن 1�'�'ا ;. G�	5-86 ، وا�H1 P أن إ�'
  �Y�5 ا� d�	� *@�1 8� 	� .. t�<1 4 .��أن .. أ�7	�,7	 P@� ( �	ء ( �5 

 �1 I��65 ا������ دا�� .. 1���'ا ��ا�@� �PX ة �5 �'['ع ا�7�	5� ا�
 ه� �9  ا������ �	ر6E	 ؟ .. رو�	 

  

�. أن 1,	�!'ا �-? آ	ن ��,';ً	 ;@? ا��7���. ا��I 1: وأر�1 أن أSFل 
 ا�!Sن ا�7�	�5 ا�� �� ، و1,-��وa ؟

  

 86� .�1 I�� ؟ أم أن ا�z'ة ا�@�	:-� ��5	�G ة��أ��T ا��	�8 ا�� �� ، و
 رأي �b  ؟ 
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5	��	�8 ا�� �� آ@* 1�  . إن ا��6'ط ا��7	T�� �5 و��ً	 ;@? �I  و��ه	 
 	6� nX4 و ، �� ، و�'���F	�Fو ، ��5	�G ه�'ط ��	� �5. 

  

�	ذا � ج ا���Cء �5 ا��	ه ة ;@? �'[';�-86 ، وه8 ا�10. أ#��'ا 5@
 ��ً	 .. ا��4-	ح ا��7	I� �5 �5  ، آ-	�Fرًا .. ور'.. و�:-� .. وآ	ر1:	

 *R	��� 	ًE i� x�F ?-� ... 

  

�>�. ، وا���	د ، وا��	ز�� ،  *A ، ���	�8G إ�,� ��. أ��ث ;. ��E ا��
ب �5 وE* ا���c ا�7	�� وا�7	�L �. اDد�	ء وا��:�8 ، ��5,� 4 أ��� ا��	

 ، T1إدر nF'1ظ ، و'��� H�c,ر ، آ	1. ا�:� :��وا��I	��5. وا�
�'د ، وا��آ-'رة �,� ا�!	eA ، وآ	�� ا�!,	وي ، �� H�c� وا��آ-'ر زآ�
 ���. ا�! �	وي ، و���و�	�� ���� �	�� ، و�'T1 ;'ض ، و;�� ا� 

�� �6	ء ا��1. ، و����O ا�Y'�� ، و���'د ا�>���� ، �>,�. ه�:� ، وأ
�c	زي ، ورE	ء ا�,�	ش ،  �O���� ;�� ا��وCXح ;�� ا��I'ر ، وأ

�. ا�D,'دي ��� �5اد �8c ، و;�� ا� �وأ�� د��� ، وCXح E	ه�. ، وأ
� ا����;�. وا���: 1. .. و�9 ه8 .. �R	� .� 8و�9 ه. 

  

) �� ا����	 ( �6	 ، وه� � ف أ�,	 �) أم ا����	 ( ��. �� ف أن �I  ه� 
� و;�	دة .. �<E ,ا �5 ا�'P�	�1 4 �1. أن I�و�:,,	 � E' �. أ��X	R,	 ا�

�	zآ اT�� ، a �. أ�Cق ا��@�	ء ) اFD-0ة ( ا�0ات ، Dن 5 ض 
 .���7� ..وا�

  

و� ة .. و� ة �. �Cد ا�!	م .. 5!�T ا��zاع �� g@O � ة �. ا��	ه ة 
 .. �. �Cد �	 ��. ا�,6 1. 

  



 158 

1� ، أو  I� اع ه���zا T�و��T [ ور1ً	 و4 �>-��ً	 ، أن ��'ل إن #
 �1 Rا�E أو ، ��,�O<@5 أو ، � .. F'ر1� ، أو ��,	��� ، أو ; ا��

  

c	وزa ا���.  ���@�zم ا��{'ي واC:ا��:  ا�� �� .. 065ا ا� aوز	c 	�آ
 . ا�'��وي 

  

  

 *�� g� n@-Y1 .1;  ؟��ار ا������ ، أ1. 1@-�� وأ	ا�! ��	ار �� 

  

�� �. . وآd�0 ا������ .  ا��O� .� H@O� j	�H ا�!�  -@�وإذا آ,� �� 
آ@�� ا���'ق آ�n أداO� .; g5	ع �PX  �. ا�,	س ، 5�� ;@�,� ا�!�  

� آ@6	 ��	<�zا ��	أن أآ'ن ��. 

  

أو ��>�. .. أو ;! 1. .. ا���	�� 1-'�? ;	دة ا��5	ع ;. ;! ة 
 	ً�'@+� ..1�� �5 *أ�	 ا�!	;  gi�5 ��>* .. ,-* ، أو � 1-* ، أو �	ر

 86-�<,E86 ، و<,Eف ا�,+  ;. �'�86 ، و I� .��'@+�I ف ا� ��
 86-P86 ، و�-�R	A-86 ، و�	ود1 ،. 

  

 .. إ�* O1	رد ا�+@8 ا�'ا�g ;@? ا�z>	ن �5 أي زاو1� �. زوا1	 اDرض 

  

 .. و�5 ��. �1رس ا���	�� �5 ا�@�@� �@�ً	 وا��ًا 

  

 .�5ن ا�!	;  �1رس ��I� �5ة وا��ة �@n ا��! 1� آ@6	 
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* ؟* 	��	c1وإ ، �F	�'@ا��� d@<�5 ا� d@�   �	 ه� F@��	ت ;

  

- ?!,� {�� F@��	ت ;�@� �5 ا�>@d ا���@'�	�F ه� أ�* �'�,� إ�? �
 .. و�0اء �ّ�	ع .. و;�� �,!? .. و5:  �,!? .. 

  

��� �Fو[�� ;@? رأ ��F	�'@ا���:-'ري ا���  Iت ا��	��� .� � ..
 �-�'�A وأ�0ت .. �-,O�#ة .. و �I�او1@� ا� Fو. 

  

 n�1 ب �,* أن'@O� H�	�� 0��@� آ,� ��7 �F	�'@�521 ا��� ?@; �,F 
 ... ��م وا��ة 

  

� ;	م �F	�'@ا��� .� �@�-Fا 	' 1966و;,����	�5 ا�� 	ً;'�,� ���� ، 
 Cً�	. #6 ًا آ�	ا�> ..� .� {@YD �@Eر ر� .. �:@�� ا���� ��O;وأ

� ا���� ا���@? و�'�'ه	 إ�? O� 	6�5 إ�? أو4دي ، 5'[�'ا 	�5:-'ر1
 ... �>-!�? و4دة 

  

�'ل ا��	�8   �F 0آ ة ��	O;�65 أ�* أ ، �F	�'@ا��� ��أ�	 إc1	��	ت ا��
 ...  1'I� ��ى �	��5	  واC�Dم .. وأ�n �5@8 �@'ن .. وآ	�� ا ����.. و
@Aو T�Yرات ا�	رت ا��'X أن 4 أ;'د إ4 و�� �,� H .. g��E و��ت

 ... ا��5	  ا�-� أ;O	�� إ1	ه	 
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 	��	�Fو�5 إ ، 	ً�,�X .�Iو�-� ، 5:,� �5 ا� g�]أ�,� �8 أ wو#�6 ا
	1��C1ً	 .. إ�F	��ً	 ، و�5 �,�ن إ�:@��1ً	  ��C1	و�5 ا�6,� آ,� .. و�5 

 ...�6 اE	 ه,�1ً	 

  

��i و;,��	 � ، 	ً�	; .1 !; �� P-Fا�-� ا �@1'Oا� �-@�;�ُت �. ر
 	6-O�-م ا�-� ا�C5D.. ا 	6-@cF �-ت ا�	+�C�وا��I	�R ا�-� .. و��@� ا�

� ا��I	�5  ، .. آ-�-6	 ;'�c� ��SوSآ�ت ، وأ�	 أ�@H أورا�� ، وأ
5� ا� ��� ه� أه8 ا�7�	5	ت 	�G ، أن 	6�OX4ن ، ا�-� ا�Pك ، وا�	�FDوا

 ... 

  

  

� �. ا�,i	ل ا�!� ي ، آ�n 1�'م ��ار ��	�� c �-* ؟ * ,F .أر��� ��� 

  

- 	�. أ��� أ�	 ���Iة ا�!�  .. ;�� ا�,	X  �,	ل ا�>'T1 ) أ�7�  ) 8@
أ���6 أ�	 �:8 ا�,+	��. ، .. و�7@�	 أ�6? �:8 ا��	#	وات ;@? اDرض 

 H�� وا�,c	�R وا�:-	� ]Dر1. ، و#� اء ا	c,وا� ... 

  

� ا�!�  ���A وأ;@,� ا�!�  .. آ> ُت ) ��Aا ��� د1���# ��6'ر1E (
��g ا�Y@�	ء وا�D اء ا�10. آ	�'ا �1-� ون ا�!�  أ�Cآً	 E ��]وو

 86� ��X'I� .. .c<�5 ا� ... 

  

.. �c5@� ا�� زدق 1! ب ���0 �'ردو .. أز�ُ� ا�:@�� ��. ا�� زدق ورا��' 
ا�:�� ا�,�� ( و ) ا�-�'�� ( وS1آ�  .. و�E@� را��' 1! ب ا�� ق ا���Cوي

 .. ( ، Tا��'ا�� �pC9 ��6س ، وأ�	ف ��. ا�!�  وا�,'Yار ا��E أز��
و5-�� .. و���� �g ا�AD	ل �: ة ا�!�  ، و# �� ��86 ا����>� آ'4 
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� �-�@�8 5. ا�!�  ���X �F�5  ��ر	I�@� .. ن	<�� �R�5 أوا �E Y-5
�� دآ-'راa �5 ا�!�  �    ..وه� 

  

�ُ� ;@? د�'ل �,	زل و��	م وأآ'اخ �X150 �� ; ..  �@�'ن 	ود�@-6 ..
 �A	<� �:� رضD86 ;@? ا�� �ُ<@E . ��Yرآ-86 ا�	وا��6'ة .. # ..

وأه��1 �@,>	ء دواو1. #� ي ، .. وا�� 1� .. وا�� ح .. وا���ن 
� .. i� .6�'�; ���XS5 اء �c<�,و�... 

  

� ا�� ��� �. ا�� و'آP@ا� �I@� ت .. '4ت	��F وا� .. T�@ 	6-@�Eو )
� ) .. ا�!'رت Eا��را Hآ  ... و

  

�b ) T�5 F ( .� H@O1  ا�-I	را� �5 �� وت أن آ� F	�F jR	رة 
 ... رآ	�* أن 1>��'ا # ًO1	 I�  �b 8i1	�Rي 

  

��ث �5 �,�ن  4 �1 �# �Gد	� a0ه .. T1ر	و4 �5 ��'1'رك .. و4 �5 �
وأ;	د إ��6	 ا�->	�-6	 .. �	رك اw ��� وت .. �� وت و�:,6	 ��ث �5 .. 

 ��R	iا� ... 

  

  

5� أن > �d �. ا�!�  * 	�Iو�� ا�	���G,	 ;. هa0 .. ذات 1'م 
 �� c-ا� . �5	�Iأن ا� ��-�P-	ل ا�!�  ، أم  �5	�Iأن ا� ��-�ه� 

6�	 ؟ i�� نC� .وا�!�  1:
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�'ت آ��  - �5	�Iة..  ا� �PX �:�F  �!وا� ..  d� أ�'ل ��و�:� X ا
 �� O� �5. ا��'ت ، ��>� ���Fة و�1 � 4�	�zإن ا.. 

  

6��5	 ا��'ت ا�!	A  ، و6�5	 ا��'ت ا��	آ  ، و6�5	 . وا���-	ن ;@? أ�'اع 
  E	-ا��'ت ا� .. n�7�و6�5	 .. و6�5	 ا��'ت ا��D .. و6�5	 ا��'ت ا�
 �O�,.. ا��'ت ا�	ن ، 6��5	د أ�'اع ا���-��@-�� �5 #6'ة ور89  

 ... ا54- اس 

  

� �5 ا����x ... و;,��	 � O� .� �ُE. ا��'ت �1� ا�>�	 �واF-��ُت 
Sآ�ت أن ا�!	;  Hc1 أن A ?��1@��ً	 ، و� ًا �5 �:� a و� آ-* .. ا�:��  

6�	 آ	�� ا9 اءا6	 ، ه� �'ع �. ا4;-�	ل � �5	�Iن ا�D ، *و�'ا��
 .. وا4ر6	ن 

  

	�Iأن ا� d# 4 أن g�O-< ، g1 <ر ا�	ت ا�4-!	��	إ�: .� d@� 	�� ، �5
�ً	 أ�F';�ً	 أو 1'��ً	  A  ;	!ح ا� O... 

  

� ا�!	;  ؟ 4 �@I� �5 'ه �;'�FDو�:. ه� ه0ا ا�+6'ر ا��'�� أو ا
5	�+6'ر ا��-�I ، �1�� ا�!	;  �S�* و� 1�* و�1'�* إ�? إ;Cن . أ;-�� 
 ... ��'ب 

  

و�-? H�P1 .. و�-? 1+6  ..  ا�0ي �1 ف أ1. 1+6  إن ا�!	;  ا�0آ� ه'
 ..  i�1 ?-و� .. 
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 �� ا��ه!�	�;@�* أن �1�? ��-�+ً	 �> 1-* ، وأن 1- ك ا�,	س �5 
 ��� ا��'E'دة ��. ا�i'ء و��. ا��-�O,��ً	 �5 ا�Rوأن �1�? دا ، g�'-وا�

 ... 

  

�� ، ��5* �1'�* إ�? ;	ر[�F	,�  �P� أو ��F	,�أو ..  أز1	ء أ�	 ا�+6'ر �
 ��<P@� ق'�<� ... 

  

  

� و���Iة * Eزو T��@� ��� ��	�� ؟. ��ار t�O1 	1رؤ � إ�? أ1� ا� أة وأ1

  

- ��R	<� �<و�� �1 �# ���	O�  . 	� ار���4 وE'د �@� أة ;,�ي إ4 �
 �� ا�!� 1	�'�Aؤاي و � ��-��O �. #�  ، أو .   

  

,�g ��� أ1� ا� أة  4-�E ��	آ 	�6�  � إذا �8 ��� ;@ّ� د�'ل -�@
�-? أX	�g ����6	 .. ا����Iة  	6Fرأ .�  �!�	� �@<-P� .: ..و�8 

  

� أو4ً �5 �+	م اDو�'1	ت ;,�ي S1  �!ا� .. *-�#	�� ا�� أة �5 S 8G
 ��:@� .. ا�

  

و�:,,� أ;-�� أ�6	 ا�0رة ا�-� .  ا�!�  -4 أg�O-F أن أ��د �. ه� ا�� أة 
�1 .��  O!,وا�� أة ا�-� -�'ل وأ�� E	�d1 .. T إ�? ��1C. ا�0رات 

�@6	 .. ��6	 إ�? ��1C. ا�,>	ء :و�:,6	 .. وا����Iة ا�-� �	ول أن 
  ��Dا���� ا ��,�d �. آ-	� . 
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  �و�. ه,	ك ��� L	�-F	�d- إ�? .. ه� ا�� أة ا�-� >	5  ��6	 إ�? ا��
 .اDرض 

  

� ه� ا�� أة ا�-� @-d� jI آ	�,F .�1C� ة !; ، ����Dا ����,�� ا�O� ..
���1 إ�	�-6	 .. و;,��	 d,� H@O اzذن �	�0ه	ب H@O إ��6	  .. 

  

 	6��Fذا أ	، 4 أ; ف � 	6R	�Fه� ا�-� �. آ7 ة أ ... 

  

  

��71* ;. ا�� أة *  �5 �F	�F  ;	# ، ��	�� و��>� ا��;'ة إ�? . ��ار
	cا� �� 1 ه	 إ4 �. ���� ا� �9 .A'1  ا� � �5 ��� . ��Cا�� *Eو 	�

 ��. E>� ا�� أة ، وE>� ا�'A. ؟ 

  

�	ر ، و�1	��	ن ا��6  وا���g وا�4-�از -�-F4ا �� . ا�c>�ان وا��	ن 

  

 �E ، وا� 	ره��ً 	واد1ً A رًا	I�E>� ا�� أة ��	4b 0,�  Xف ا�>,�. 
OF'ا�� ون ا� '�;	Oإ� ��	1-� 	�. ? �g اDرض �-1	�� �g ه0ا ا�c>� ، آ

 g��� ��	; �65' ا�>�� ، ا��	�d ، ا��j@O ا�-I ف ، ا�0ي �1�� وآ	�
7�	ره	 ، و!�P@6	 ، وا��واج �,6	 دون �'ا5�-6	 -F، وا 	6Rأة ، و# ا �ا�

و�,�6	 �. �@8 ا�� اءة وا�:-	�� ، و�. .. و6�CA	 دون �'ا5�-6	 .. 
 ��	Y-�4ا 	6�� �Fر	�� ( ة و�. �P	در.. ا�>�  ، و�. �;	Oا� ���. ( 

  

 �1�E ل	ل ��81 ����� �5 ا;-�	1-� ر �. ا;-� ،  �kه' ا ، .A'ا� �<Eو
 �,A'ج ا�	ت ا�: �	� ] ?�@-�� ، ��,EDج ا	آ � .� {@Y-1و ، .. 
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 �5  �� ?@; j@�1 46? ، و��ا�'C� .Aزم ��-* ، 65' 4 1- دد ;@? ا�
� وH-:1 4 ر.. E �1ة ، وH�c1 4 ;@? ا�-@�'ن �	F.. 

  

 jA	�  �9 ان'�� .. ا�'A. �>� 9 �1ة ا�:Cم ، ��� أن �'�'a إ�? 

  

� وا��ة ، و;@�6�	 أن �1@,	 �i� 	�6� .A'ا� �<Eأة و �إذن ، c5>� ا�
�	 أ�'اب ��-�@6�	 ��ً	 .. ا�7'رة ��ً	 O�1 وأن ... 

  

  

�>  ;'دd إ�? *  nآ� ، ��'د �. ��. �k  إ�? ا����Iة ا���'د1
XD؟ ا ��C�;  ا�	ل ، وأ�� #' 

  

إن ا��C��4 ا�0ي 4 �1�� �5 .  و�. �	ل �d إن اC��4ب ��T �* أX'ل -
 j1 A gA	� ?1-�'ل إ� ، 	ًOOY� *Fرأ .. ��	I; T�Rأو ر. 

  

�� ، ورؤ1� ، F'اء آ	ن ; ��	� � aأن 1:'ن وراء Hc1 ��C�ا� ��آ� ;
 .اC��4ب �F	�Fً	 ، أو ;>: 1ً	 ، أو #� 1ً	 

  

� �� ه� ��	ر �. ��. ا��Y	رات �<,�	� �وه� 4 . إن ا����Iة ا���'د1
� ا��c  وا��zام �X 0 ;,�ي�S . ، 	6�@; nأ� �� ا�-�	ر1O�� ه� 	�وإ�
 �-}�!� H<� ، 	6�@; nأو 4 أ� . 
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 * [�� �5 Sc� ،  �!�5 ا� ?��F'���ار ��	�� ، ا�� 1} ;@? ا�
�ً	 �� ض ا��	xR ا�-���@� ، وا�� وض [	ر. دواو1,* إ�? ���Iة ا�,7  

� . واD;	ر1] �; # ��>  �,	 ذ�d ؟ وه� ���Iة ا�,7  ه� ا�, nآ�
 Cً�I�� و@�E �� 9 ج	-� 	اث ، أم أ�6 -@�. 

  

 �'�F�? ا�!�  ��>� ��I'رة �5 ا�>-� ;!  �� ًا ا�-� �'�6	 -
�� ا�� اه��ي ��. �'�F�? ا�!�  أوgF وأ#�� . و�>�6	 ا�Y@�� �. أ

� ا�7	�'1� ، ��F T'ى . ه0ا �:�7  @� ��5@8 ا�� وض ا�0ي در,F	a �5 ا�
 ?��F'�:'ن ���Iة ا�,O� .  7 ة �PX ة �5 ا����x ا�:��  ا�0ي ه' ا� ��

 �و�:,6	 .. �	��� �. ا�,+	م ا��'�F�� ا�0ي أ��,	a �5 ا����Iة ا�� ��
 j@O�� �. ا��'�F�? �!:@6	 ا���	� �<��. 

  

 أن ���Iة ا�,7  ه� �-	ج 9 �� ، ��5 ا�� bن ا�: 81 إ�,� 4 أ;-��
-�'ق ;@? أي �} #� ي ، آ�	 F �5'رة � 81 ،  �!:�Cت �1 7

 .�� .و�I	ر ا�>'ر . وF'رة ا� 

  

1� ا����X .; L	9	ت و!:�Cت �1�Eة ، Dن �5  �5@,- ك �@!	;  
 	6�  I� 4 �� و��@'د1��	�E ت	��	إ�: �� ا�� ��P@ا�. 

  

5	D#:	ل 4 j@Y ا�z>	ن ، ..  أي #:� #� ي 1-�'ل إ�? وG. إ�,� [�
 .وإ��	 ا�z>	ن ه' ا�0ي j@Y1 أ#:	�* 

  

 	6+�� ����Iة ا�,7  آ� c ب X ا�� x�,@5 .. 	6�	:� أ�0ت ��c� �5ذا
	رB1 ا�!�  ا�� ��  �1 ، .. �5�cا� .; Lا���  �وإذا 5!@� 5>'ف 1>-

* و�. n�'-1 ا�!�  ا�� �� ;. �P	� ا	�'�Aو *. 
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� ه	TE آ� ا����;�. O��� �5,	 ا�� �� * Gا���ا . ��-, �Gا�� �. إ�? أ1
� ا�k 1. ؟ Gا�� g� n@-Y وأ1. -�j أو 

  

- 8i� �5  ) ت	Gا���ا ( H@�رت أآ7  �. ا�86 ;@? ا�	X �-ا� �.. ا�� ��
 ��X'IYا� �-Gا��� �� .أ�i5 أن أ�-

  

 �P@ا�  c54 أر�1 أن أ 	�S5.. و4 أن أ�'ل ;@? ا�- اث  ... j,#و4 أن أ
 t�Xأ *�D ��,-�� ( ا��1�� �� ا�!� 1� ) .. د�]'�و4 أر�1 أن أ�g ا�

وا����'ل �* � 5';ً	 ..  ا�-� �-�i أن 1:'ن ا��	;� �,I'�ً	 ��1986	م 
 .. B1ر	ك 5,�ق ا�- �-? 4 أ�	م �5 ا�!	رع .. و4 أر�1 أن أ. 

  

<� .. -��� ، دون أن أ�jI ;@? ا��	[� أر�1 أن أ�X إ�? ا�

  

-!:� ا�@���ة �5 دا�� ا���	رة  	�� ، آ��'XD8 ا�وأر�1 أن أ!:� �5 ر
. 

  

�6'ر1� ا�!�  E �5 8:8 ا��@-Fًا �. .. وأر�1 أن أ��دون أن أ�-� أ
 .1 X	�� .. ا�!� اء ا���ا�? ، أو ا�

  

	ً�'Gن ، و'�R	cآ@* ا�S1 	ً��9ا�!�  ر ��Eو�'ن ، وأر�1 أن أ �� 1@�>* ا�
 .. و1�E ة ec-@1 إ��6	 ا�Y	�R'ن 
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� و#���� و����ة ;. ا�� و'آ'4ت وا��:  �Aا ��وDن ��اG-� د1
��5,� أ�	ه8 �>6'�� �g ا��!H ، واDرا�H ا�� 1� ، .. اF4-� ا[� 

 . وا�AD	ل 

  

  

�	ل ا7�D'ي ا��	ه  ؟* cا� g� 	� ;	# ��	�-1 nآ� 

  

-�	�� ا��- 	��  آ�� ....  ا#� �g ا�!

  

  

�	ذا �i�1 ��ار ��	�� ا�@�� ;@? ا�,6	ر ؟* � 

  

- ��A	5 غ ���'ن ��-? أ  .... 

  

  

 ....�	;-�	دك ��	ذا �>  ا��	�8 ا���L1 إ�>	� *F	��H ؟ * 

  

�	ر -� *�D  .... 
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� ، �	ذا �'ل �6	 ؟ * ��',E ا� أة �@�	� '� 

  

 ... #: ًا 1	 أ�� : وأ�'ل �6	  ..  أ��� 61�1	 �. ا�'E* وا���	-

  

  

 * �:� �� ا�� ��� ا���71� أن >	1  ا��i	رة ا���71P@ا� g�O-<ه� 
6	 و�	�X@6	 ؟ 	; �-� 

  

- g�O-< .إذا آ	ن وراءه	 ;�� �P'ي ��L1 و�-O'ر ..  �:� Sآ�� 

  

� د�!j �	 زا�� ��	E �5 HOا� �� ، أن آ@��F	,�وأ�H أن أذآ ك �a06 ا�
� ، �,c	ح آ��  �ر,F .�GCG 0,� �� ا�� ��P@�	� HOس ا� .. 

  

 �� ا��	�	��P@�	� ت	و� -:�D8 ا�	. د�@'ا ;���	�	8 إن ا��G .. و�8 1>-�� وا
� أ� ى P�.. 

  

  

-I'ر و[g ا�� أة اDآC�  7ء�� �@�i	رة ؟*  nآ� 

  

- �'اE* ا�� أة �i	رة ا��'م �	���� ، وا�� 1� ، وا��>�و��  .	�5 ����
 ��	<�zا 	و[�6 t�I��� ا;-�	ره	 آ:	R. �! ي ، و. 
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Y ج �. �	�'ن ا� ق وا�-���� ، و�. >@x ا�0آ'ر ;@?  ، �و�	�� 1
 	6 .E>�ه	 ، و5: ه	 ، و� ارا

  

-�	دل �g ا� �E �5 ا���'ق وا�'ا�E	ت ، و�I  ا� أة  ، �و�	��>�و��
 ��5	� .. x�5 �@��E 4 ا� أة.. 

  

  

. 5:	ن آ�� ًا �5 أ��* . �	�� 5�� ا�,* ا�!	ب ، وزوE-* ا�-� أ�H ��ار �* 
 �	ذا ;@�d ا���ن ؟

  

- � ;,��	 ر�@� �@��E T	ء,� �. ا��'�F�	ر ���� ;�� ا�'ه	ب � ��
�. ��� #�  ��D  ا�!� اء #'�� 1�'ل i-وأ���ُ  �	 (( ��I ة �Eًا ، 

 8�Dة ا	�5 ا���. (( 

  

 g,I1 أي أن ا���ن ه' ا�0ي  �	و; ��OF '65 ا�� ح 	اع ، أ���zا. 

  

 ، ?��F'1  ، و�'I� ، �. #�  ، وروا1� ، و��إن أروع اGk	ر ا��	�
� ت �5 ر�8 ا���ن Y .��ci و

  

 *��	X@8 ا�� ح و�� 	أ� .�� �5 ، ���	Xو ��    ..�d�0 أ;-�  ا���ن ��@
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 * 	ًEآ7  رواDا ?�� d,:� ، ر	ا��> ��	� y��1  �!ا� .� ��-<. أ1. 
�	ه� 1� ا�-� �1-�  إ��6	 ��+8 #� اR,	 ا����71. ؟cا� a0ه 

  

- 	ًEآ7  رواDا 	أ�  .. 	ً��X  7آDا �,�D .. آ7  � اءةDوا .. ��'�A  7آDوا
 �RCز� g��E .� .. 

  

 T�	Yا� j�	O�5 ا� �-�� �وإ��	 ���ُ� .. أ�	 �8 أ�	HA ا�,	س �. �@:'�
�� ;@�86 ، .. إ��86 @Fال أو4ده8 و'�ووز;� .. و��SF ;@? أ�'ا�86 وأ

 ����'� �. آ-�� و;@�6	 ;'�c� 86�@;. 

  

5� وا��,�Oة ا�7�	�5� .. إن ���� ا�,	س ه� �6,-�  cو4 أ;-�� أن ا��
 �'�X ا�!	;  إ�? أي .. ا��	ر9 ��A	�-�وآ-	�� ا��'از1  وا�:@�	ت ا�
 ... �:	ن 

  

  

�'ك #	;  ا�� أة * F . ا� �و�	ذا ���� �6	 ���X ?@; .. أة آ-�� ;. أ1
� ره	 ؟ . 

  

�* ;@? ا�� أة - O� 5	6�SF	 �	ذا ���� ..  ه0ا �Fال ���� d� ��	�5ذا آ
 	6� ... 

  

 إ�,� �'E'د �5 آ� آ	�5- 1	 1@-�� �6	 ر�P� - �E  9 ور -إ�,� أ�'ل 
 � .. ; �� �	� أة ; ��
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 *��A 1-��ث ;. 1 ى ��] ا�10. 4 أوا5�86 �5 ا� أي ��	أن ��ار �� ، 	ً
� �. ا�,>	ء ا�� 65	ت وا��'رE'از1	ت ,��� ���A . ?F	,-1 و1,>? أو
�	ت ا�1Dي �S#'اك ا���	ة  c� �	ذا �'ل ؟.. ا�,>	ء ا�:	د�	ت ا�

  

�. أ; ف .  إ�,� 4 أ�- ع �>'ا�ً	 �. ;,�ي -; H-و�:,,� أؤآ� . إ�,� أآ
� ا�'d� ?OF أن آ� ا�,>	ء ا�@'ا� آ-�� ;,6. ه.��Oء ا�	<� .�  ..

أو �. ����ات ��I  رو�F	 .. أو bل ���1>� .. و�>. �. bل ه	�>�'رغ 
 ... 

  

  

 * ، �I�	� د;'ة x�5 T,cب ا�	أة �. � �أ��>� ا��;'ة إ�? � 1  ا�
� إ�? إ;	دة �+  ؟ E	و�� 

  

�g ا�� �� ، وه' أF	س �Xا;,	 --c� ا�T,c ه' ;��ة ا5D	;� �5 ا�
 .��� .. ا�

  

 أن G'رة ا�c	��R. إ�? ا�Hc1 ، ��Y - ور��	 آ,� ;@? �SO -وأ�	 أ;-�� 
 T,cإ�? ا� .��R	cرة ا�'G g� � .أن :'ن �-�ا�,

  

  

 * �F	�<إ�? ا�!�  ا� �R	6� *�# 	ً5ا I�5 ا� Iا� dأ� ��C1 . نSآ
 gا�'�	� 	ً�	I-أآ7  ا� d-@�E y��� �-ة ا�	FS��65 ه0ا ا��Y	ر إرادي أم . ا�

 إرادي ؟ و��	ذا �9 ت �>	رك ؟�9  
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- g� *;ا X ذا ه' ��@� ، وه�	� S<1ُ 4ل ا��'E'د �5 دا�� ا���  ، �
 .ا�D'اج إرادي أم �9  إرادي 

  

� اDوآ>�c. ا��'E'دق i5 �5	ء ا��	�8 ��� ا�-�I آ� آF	�<إن ا�
وا�:	Oi� H  أن T�,-1 ا�6'اء ا�0ي x��1 �* ، ر89 ار�	ع . ا�� �� 
�	G � . � أوآ>�� ا�:	ر�'ن �5* ، وإ4 �	ت ا�-,	�ً	 �>�

  

 gن ه0ا ا�'ا�	اء آ'F ، ا���'� 	ً�	I-أآ7  ا�!� اء ا� 	�S5 ، g;. ا�'ا� 	أ�
 	ً�F	�F أو 	ً��A	;. 

  

� ا�!�  �. ز�	ن ���� O1 � .� ���-�4 ، ا���'� 	ً�I-@� .و�' �8 أآ. 

  

  

� ا�@�,	��� �9 ت ��	ه�8 ، ز* �,A'ا� ��ً	 ، وزر;� ا���	و��� �;�;
�	ه�  �5 cرة ا��� ���� ، ور�YF أه�+�D�1ة ، و;ّ ت ا�E 	ً���	ه�8 و��

  ��P-ا� ��@�; . ، 	6�� ��	� n، آ� 	ا�:��  �,6 	� ;	# n�'� 'ه 	�
 و�	ذا �	O-F	;-* أن 1��م �6	 ؟

  

� ه� ��	�-,	 -��',cا� � .ه� ��@� ��ر�	 .. ه� و4د,	 .  ا���	و�

  

و�Sآ� �5 .. �,	م �5 �	ووش وا�� ..  �@�'�ً	 �. ا���	��. 150آ,	 ��@6	 ، 
 ���	E-,	 �5 �	ووش وا�� .. �	ووش وا �i�و� .. 
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، ���',cا� �5�  ا�!�  آ	ن أi1ً	 ��	�ً	 ��� ا���	و�	�G ه� �وآ	�� ا��7	5
 . وا�:	�5- 1	ت ) ... jA ا��,d ( و .. ا�G 7 ة 

  

��1 �	Pآ y�;آ,ُ� أ 	ً�IY# 	رآ�� �5 أ�	�  ) �� ;	م �. ا����}� .. (
� ( D �E Y5آ-H ) �'ا�� ا�,6	ر ( وSc5ة ا��-�� أ�	�� ��'��ا�>

 �<�	Yا� ���',cا�.. ( 

  

 ���I�� �,4 أد;� أ� 	أ� 	ً��A ) �<�	Yا� ���',cا� ���'���� 5-�� ) ا�>
 ��,�O,O<�ب .. ا�	ا��> ?@; ��. د1. ا���	و�� .. و�:,,� ���� د�5

,cا� 	,�@; ���' .. 

  

  

 ك ا�>�ال ا��D  �,�ار ��	�� ، 5�	ذا 1�'ل ؟ *  '� 

  

- �R	I�ي ���ام �. ا��<E n8 أن أ�@�� - أ�'ل إ�,� أ�1 A ?@; 
 .���',cر�1. ا�	ا�4-�- nRا'O@'ك ا�� 	ن ا�-� 1>:,6�� وأه�م أF'ار ا�

 ... 

  

  

 1985) �	1' (  أ1	ر 20
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ز�	ن ا�'�X 5�1. .. ��ار ��	�� 
 T���D	�.. 

 

 � - �� وت - E �1ة ا�,6	ر -�'ار �g اFD-	ذ 1	�F. ر5	;�
 B1ر	�17/3/1988-.  
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�6أ ;. ا�- �	ل *  4 L��� وأ� ى ، ,�1 . ��. ��1�� .; L��ه� 
 ��� وت ؟

  

.. آ�	 4 ���1 �4 أة ���6	 F'ى ه� .  4 ���1 ��� وت F'ى �� وت -
�	ل ��1,-� .. �	A? ا���ا�R �5 ا���ن وا�,>	ء إ�,� 4 أ�-F	� .و4 أؤ�

� آ�و4ب ا�-�	ط @i��� ، أو ����-� ا�@i��ه0ا c1 ي �5 أF'اق . ا�
 �@�و�:,* c1 4 ي أ��ًا �5 �	4ت ا��H .. ا���	رات وا�>,�ات وأF'اق ا��

 .وا�4-�	ء ا�:��  .. ا�:��  

  

�- �� �5ذا ا.. �� وت ه� ا�-�	ء #� ي آ��   .. ���6أو �O�F ، .. أو 
 .. 065ا F �,�1 4�'ط ا�4-�	ء 

  

  

 * dأ� g� ، �5 �� وت d��	ول أن H@O ر�8 ه	 dة ، إ� � �� �@�
� ف أن 4 أ�� �5 ا����  .. ��	��Iا� Lه0ا ا���  <��	ذا � .. .� gو�

 �1 أن -:@8 ؟  

  

- ���* ;�ً7	 ��X	��ً	 F T�� ،'ى ��	و�<�-Sآ�� ذا� ، وSآ�� �� وت  �	 
آ� وا�� ) .. 9'دو ( ��X T	���R' ��:�� و��a ه' ا�0ي 1,-+  . ��ً	 

� .. �,	 ، �!:� أو �_�  ، 1,-+  9'دو S1 4و �S1 ا�0ي.. 
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 8@:�� C5 .. 8@:-1 [ ورة أن 1:'ن ه,	ك #Y} أ:@8 ��* .. أ�	 �g �. أ
أو �g أ��'م ..  ��ا�� �G	ب أو �g.. أو ��E gار .. ا�z>	ن �c# g ة 

��-* ا��>	5 ة .. أو �X ..  �# x�@� g'ر 	X أذ�� .; L��1 j@� g� أو
... 

  

�'ارات �g ا���O	ن  �أه8 �	 �5 ا��c	��. ه' ��ر86 ا�Y	ر�� ، ;@? إ�	�
�� �	 �5 ا�!�  ا�c	ه@� أ�* آ	ن �1'ل ا��I	ة إ�? �Eول �	ء . Eوأ ...

  iر .. .وذرة ا� �� إ�? 5 دوس أ�'O; 8�وروث ا����  إ�? ;O  �1ا
 .. #	��� وآ 1>-�	ن د1'ر 

  

6'�� أن �-�� إ�>	�ً	 F �:� d,:�1 .. 	ً�@� ��-� .و�:. �. ا��>-��� أن 

  

  

�	ذا  آ� �� وت ؟.. إذن * � 

  

��6	 أآD ..  7#-	ق إ��6	 أآ7  ..   آ-6	 -D ..  i�-<1 	�i�-FD ه	 آ
 wا *E�5 و'Iا�... 

  

 j!ن �!�ون ا��'�و5�6	ء ا�P ام ، �1 5'ن أن ا����H اDآ7  .. ا��	�
�,�ً	 .. ا�-�	دًا ه' اDآ7  ا�- ا�ً	 ه� ا�!�� اDآ7  .. وأن ا�!�� اDآ7  

 Cًه	< .. 	6��Xإ T�@� d� t�<ه� ا�-� ,Hc .. وأن ا�� أة ا�-� 4 
 ... �,d �5 #6  وا�� ;! ة أو4د 
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� .. ��01'ن �� وت ��. �� ف أ�86 * @�Fو t�0م ه0ا ا�	أ� d@�و4 �
�@�5	ع ) ��@�!�	 ( و4 آ� ا�!� اء #:@'ا .. و4 أ�	 .. �@�5	ع ;,6	 4 أ�� 

� أ� ى � g5 �6	 ا�>:�. ;. ;,�6	 ؟ .. ;,6	 @�Fو .� Tو�:. أ�� 

  

��� ;. وردة ,Y ط �5 ��@�!�	 ؟ -F ه�  .. T�C�أو ;. ��  T�@1 ا�
� ؟ أمO� ��	t@<� �E ا� ?@; n���� ;. ���Iة F ه�  .. nOYو

 ا�,	س ؟

  

 j1 A gA	� ?ا�!�  أن 1-�'ل إ� ���pًا �5 .. ��>� و'i; t�I1 أو أن
 t@<� 8�+, . .��F	ب ا����� ا�!�  أن 1:'ن ;i'ًا �5 ��pأن ... و

 �] Hا�� gو� ، ���	ل [� ا���t ، و�g ا�!�T [� ا��-cا� g� 1:'ن
 �و�g .. و�g ا��	�5� [� ا�O	;'ن ..  ا�'ردة [� ا��,�0 و�g... ا�: اه�

� ا�AD	ل �'�O� .1 E	-�� [� ا��'�Oس .. ا��<�9,�� [� ا�Dا gو�
�	ك ا�� ش .. ا�:	I@� 8'ت Fا���  [� أ g�5  [� .. و�	Iا�� gو�

و�g ا���	ة [� F	ر�� .. و�g ا�z>	ن [� أآ@� ��'م ا��!  .. ا��,	دق 
 .. اDآ�	ن 

  

� و��ه	 ��>� �'�0�إن ;I ًا ; ��ً	 آ	�Cً ��6د �	�t�0 .. �� وت ه� ا�
 .. *-5	�Xو��: 1* ، و���;�* ، و ، a �#و ، a 7,�. 

  

 .��'�0�� ا��R	� رأس ?@; �S � .وا�:-	�

  

 ، �1� ، وآ7	5� ا��i	ب ، وا���ام ا� ؤ1'cال ا�'�Dو�:. ر89 رداءة ا
 ا�>�	�5. ، و�@� ا� ؤوس ورHi9 89 ا�>�	ء ، و#�ة ا��Cء ، ور89

 �.. وا���  ��F�? �� ًا .. ��5,� أؤ�. أن اDرض F-��? أر[ً	 ... ا��	��
 ... وا�z>	ن ��F�? إ�>	�ً	 



 179 

  

 . و�:,��O-<1 .� 86'ا أن 1�-@'ا 9	�� .. �� ��O-<1'ن أن 1�-@'ا #c ة 

  

 ���    ..ًا و�:,��O-<1 .� 86'ا أن 1�-@'ا ���ر.. و�� ��O-<1'ن أن 1�-@'ا �

  

 �:�F ن أن 1�-@'ا'��O-<1 ا أن 1�-@'ا ا���  .. و��'��O-<1 .� 86,:و� .. 

  

 �1�c�Dوف ا � .� 	ً5 �و�:,86 �. .. و�� ��O-<1'ن أن 1�-@'ا 
 � ... ��O-<1'ا أن 1�-@'ا ا�:-	�

  

 Cً�	�و�:,��O-<1 .� 86'ا أن 1�-@'ا .. و�� ��O-<1'ن أن 1�-@'ا ا� أة 
 ��'�Dا .. 

  

  

� X	ر �6	 ��5 ا�-��ي * �F	�<ة ا���I�ا� . .; ��Xأ  ����� ه� اkن 
�� أ�a06� �@�E �� d ا����Iة . أ�	T�F ا�,	س �5 ا�'A. ا�� �� C�وا�

 	6�'�i، و� 	6�'Xك . أ	وه, 	س ه,	ا�, d�� وب	c-5 . �:!�	ذا 
� ;,�ك ؟ �F	�<ة ا���I�ا� 

  

�I	�R ( ,� أ���X أ�SF  .� �c;- ف �d ا;- اً5	 ��O ًا ، وه' أ�-
 Hق ) .. ا��	�1. ا��!C� 8F	� ��F ا� jA	,ا�0ي آ,� ا� 	أ� .. 
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.. و�O  ;@? �	�� أن أرHA ا���I�� 'cة �H .. آ@�	 و��ُ� ;@? �,�  
�'�d .. 1	 و�� .. ;�H : �@� �	 ��,� و��. ��>�  .� �-6.. إن اDرض 

 jRآ@* ا�� اSو-�Pل .. � G 7  أ�� و����-d وأ�� �	;.. وا��	�8 ا�� �� 
�	 ا�,	ر وX@� إ�? �G	�d .. و�'خ #�-�6	 .. �� 1  61�1	 ,�� .. 

  

� ًا �Cل -<� 	ً�F	�F 	ً5�� ��5 اDردن ��� ;	��. آ	�� أ�>�-� ا�!� 1
 .�-;	F .. ب	أ�>�-� �5 �� ض ا�:- ��'��5 ا�!6  .. و�5 ا��	ه ة 

 ��F	�F ��X	; ?إ� ، �]	� .. ا�

  

.. و�5 �'ا��� .. و�5 أ5:	ري .. ,� 4 أP-F ب ه0ا ا�-�'ل �5 #� ي إ�
 e# *-�6# *E�5 و n�1 4 	ً�F	�F 	ً!��6'ر ا�� �� أt�X وc�	5 .. �5ذا

 ��F	�F ة��I� *��O 8� .. d@أآ ... 

  

�6'ر c86 ا�F -586 ���'ا �* .. إ�,� أ; ف آ�7 ًا �. ا�!� اء ا�� ب ا�D
 �� #'آ'4�O� ..O� أو �� ) *�FCE رون	� .. ( *�i9 وه' �5 ذروة

 *�	cوه� ... 

  

� ، اآ-!�� أن ز�. ا�ـ Fد	ا�> �-F	�� 	أ� ) *�FCE رون	�5 ا�!�  ) �
 .. �� ا�-6? 

  

�	 c1 ي . ا��	�8 ا�� �� c,A ة �Y	ر ��6دة �	c��4	ر ��. ��+� وأ� ى 
 	ً�	;  !; �GCG 0,� 1 ا��.. �5 �� وتzا �G'رة أ�A	ل .. � ا�� ب ا�� ا��
 �@-���� ا�!	رع ا�� �� ا� ه�H .. ا��c	رة �O<@5 �5. ا�X .. ط'�F

ه� هa0 ا�- ا1��E	ت .. ا��:  ا�'��وي ، وازده	ر ا��:  ا��0ه�� وا��O ي 
�� ��	ف  e�-Y1 ;  ا�� �� أن	ا�! g�O-<1 ؟ ه� ��ES-@� �ا�:� ى �	�@

� ا�-@�'ن ، وT�@1 ��.. ا�C ��	4ة ;	�F g5 1و �... c	�-* ا�� 1 1



 181 

�? : و1! ب c,5	ن 1	�>'ن و1�'ل �Y	د�-* <1 {Y# �,; لSF إذا
 B1ر	5  .. ا�-	إ�,� �> *� ��'� .. 

  

��g ا�10. ��1'ن cت ، و�	و�@���� ، H�@� ا�� -�) اT1k آ 81 ( و�g ا
ز�	ن ( وإن .. أ�'ل إن ا�OY	ب ا�>�	O9 ، �F? ;@? ا�OY	ب ا�P ا�� .. 

 T���D	� �X'ا� .. ( a �ودa',5 ه' واT���D �5 ��  ... �� أ;O	آ8 ;
 �� ... وا

  

و�:. �	ذا أ��5 ... أ; ف أن ا�:�7 1. وا�:�7 ات �iP�F'ن �. ه0ا ا�:Cم 
 � ... إذا آ	ن ا�'A. �� �,�,� �. أآ� ا�!'آ'4

  

  

� �>�	ف ; �� ( �. .. أ�� �>-�  ;@? إCAق ا�,	ر * �) ا�>� ة ا�0ا
d ا��,��� ..  �5 �,�ن �5 ا��	م ا��	[� ا�-� أ���-6	��I� ?ل ( إ�	�Aأ
d ا��D ة ) ا��c	رة ��I� ?ن ( إ�'�]	P�5 ) .. ا� 	,�	�Aأ �;. ا�-�	[

 �@-��j@O ا�,	ر ؟ .. �O<@5. ا� .� ?@; 

  

 .. وا��!	;� . وا���g . ;@? ا�+@8 ..  أj@A ا�,	ر -

  

� آ.. أj@A ا�,	ر ;@? ;�-1  I	�� �g ا�z>	ن �,P .. أو .. أو آ�! ة
 � .. آ�ا�

  

 n1'Y-� �أj@A ا�,	ر ;@? آ� ا�-�	��G ا�-� و[�'ه	 �5 ا�>	�	ت ا��	�
 	,�	�Aأ.. 
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 �<P ��<Pق ا�'�<�أآ7  ( أj@A ا�,	ر ;@? آ� ا�!�	رات ا�-� X	رت آ
 ) ... F'ادًا 

  

 ��_� 	,� � ) .T ا��'��,:( أj@A ا�,	ر ;@? آ� ا�� ا�� ا�-@��1'��� ا�-� 

  

 n�+,-� م	ا��: 	6��Y-<1 �-ة ا� �EDا �R	I�ر ;@? آ� ا�	ا�, j@Aأ
 86-10� .أ

  

أو �1ور �5 .. وأ�� ًا أj@A ا�,	ر ;@? آ� �n�7 �1ور �5 �@�	ت ا�0آ  
 x�,ت ا�	�@� .. 

  

  

 * ، x<�� 1�'�'ن إن #� ك 	��,; dد 1>�{'ن إ��	أن ��] ا�,�  �-�ه� 
� ا����	 ��O@� H-: d�Sس ؟ آ	ا�, .� 

  

- *-5bا�!�  ا�� �� و ���I� 8ه 	د�	وا ;@? .  ����و�' أن #� اء�	 ا;-
�86 ا��GS'رة :�86 ، و	6�E' .. �-�'�'ا إ�? �	b .. �5C5 ��Rرا86R ، و

  

� ا��xO ا�>'د <�C� .� ًا �PX �,أ�� �,0 أن آ �,و�. ... ��� �0ر
 �g أي �X	�5 ; �� و�. ا�-�	�A... ا�4- اب �. أ;!	ش ا���	��  
 .�5 ا�@�� .. و�'�pً	 �5 # آ� أرا�:' .. �1�� �� رًا G�	�5ً	 ��� ا�+6  
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 	ًO�<� ?�86 ، 5>'ف أ��i9 H�F ه� �-A	<� ��	.. وإذا آ ��	وإذا آ
 86�1	i�	ه� 1-� E .. @�ون ا��� ي��	ا �5 �'ا��86 آ'}�-Y�@5 ... 

  

�86  .. وإذا آ	�'ا 1 �1ون أن 1->@�'ا ;@? أآ-	�5�CFو ��5ن �	�-� ;	��
 . ��I ة 

  

  

� ا�!�  ؟ أو �I'رة أو[t �	 ه' ��5 ا�!�  ؟* ��pه� و 	� 

  

- �� ا�!�  أن �1 ض ا�z>	ن ;@? ��>* ، و;@? p و5* ا��! 1��pو  .
أن 1,�@* �. ... أن i�1ـ� a . أن �1 رa . أن a �P1 . و��p-* أن 1 �5* 
  cا�� ���':F ..ا� �� .. ,	ر إ�? � آ�@}FDا ����Eو .. 

  

 T�� ن	<�zا ) 	ً�A	� 	ًا�'��.. و�:,* ��'ان 1� أ ا�!�  .. آ�	 1�'�'ن ) 
:�* ا� 1	ح  واO�D	ر .. وا��4زل .. أ�	 ��5 ا�!�  65' ذات ا���� ا�0ي 

 ��Rا'-F4ا .. 

  

  

آ�n آ	ن . أ�>�-d ا�!� 1� ا��D ة �5 ا��	ه ة آ	�� ��L1 ا�,	س * 
@Xا'� ؟ �]	Pك ا��R	I� ���-Fا nي ؟ آ� I��6'ر ا�cا� g� d 

  

- �E'�وآ	ن ..  ا�!�H ا��I ي آ	ن را�Rً	 ، وآ	ن P1,� ��� ;@? ذات ا�
 ��i9 8c�� *�i9 .. �;'8 د�c�� *;'ود� ... 
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��S,� ;@? أن ا��م A 	� ب ، وه0ا	'ا �. ا�!��	آ Uا إ��'��-Fأآ7  ا�10. ا
� ، و; و�� ا��I ي ا��1�c 4 �1ال 1-��,Aوو ، ��	Xأ j5 .. 

  

� 4bف �'اI� .A ي و; �� ، ا�-I'ا آ� <�� '�� Uإ�� g�-Fا ���
 �� اDوآ>��c. ا��'E'دة �5 ا��	;�� .. آ

  

 .�c�<وآDا ;. ا',P-Fو�:,86 ا .. � .��>-,!�'ا ه'اء ا�� 1

  

  

 * 	69 �>-�i  ا����Iة ؟ ه� ��!6	 ؟ �	�� �,6	 ؟ ��� أن  nآ�
�6	 ;@? ا�'رق ;F8 ��� رG ة و� ة .. @? ا�'رق ؟ � 	ود ا�,+  6�5	�ه� 

� ة اDو�? ؟ .. و� ة �	� ��-: أم 

  

- ����X ?@; ح O �@}Fأ a0ه  .. d,�  1�� ?@; أو .. T�Rأو ;@? ر
وا������ أ�,� �g ا����Iة ، آ	��وج ا���Yوع ، 6E ..  �b	ز �Y	� ات 

 8@�1 .� .. 

  

	ً�	�� وF@'آ6	 إ�,� E	ه� ��I� ع	�O�  . ا���� ؟ أي .� �E � ?-�
 ��	� .� g� ء ؟	و�� ا��!	, .� g� ؟ ��	آ .� g� ؟ T�@5>-	ن آ	�� 

 ؟ 
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آ� �	 أ; 6-5 ; '� �,�D .. *5	 ESF. .. هa0 أF ار 4 أ�	ول أن أ; 65	 
 *-Eل زوS<1 4  i�-� ة ( أ�,� زوج��I�ا� ( �X	Yا� 	و�6�# .; ..

Y ج � �1 �65  ?- .. �1  ... و�'د �-? 

  

� 5'ق أورا�� .. و��. أ��6,; L	 �X �5	ح ا��'م ا�-	�� �R	� 	ه�Eأ.   
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:'ن ا�� أة  L��-:	G  ا�,c'م .. .. 

 

�'ار �g اFD-	ذ ;�>? �Y@'ف - �@c�  ) 0ا# (- T1ر	� 
  .1989) �5 ا1  ( �-	رB1 #�	ط 
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 *�5 d�	-ا�!�  (  آ g� �-I� ( ، � وي آ�n اآ-!�� �'ه�-d ا�!� 1
� ;! ة Fد	ال �5 ا�>�� �5 ا�>��,� ��. . وآ,� �	 @�آ	ن ذ�d أG,	ء ر

 	��	O1و�? �. . �� وت وإDا �����م ا�:@ ��5 ����� ا�>��, n�آ,� 
 d	�� �5 *-�� . أول ��� #�  �+:�F *�Sآ d�و�'ل إ�* ��� �. 5

,� اء �ه� �>-g�O أن �� ف آ�n وX@� هx .. a0 �. أ;�	ق ا��	ء 
 d�� ا��� اء إ�? 5:� .. وه� �d-�'�O أG  �5 وX'�6	 ؟ .. ا�>

  

- d�� ا�>S1 nآ� d� أن 1�'ل g�O-<1 ، 8�	د �5 ا��	�X 4  .. �S1 *إ�
 �1 1 	��,; .. �1 1 ?-� � ... و61 ب �. ا�!�:

  

� أ;�X �O	ده	 �';�ًا:�F ء و�' أن آ�	�@�  .. d�وا�-6? .. �4-6? ا�>
 	ًi1ا�!�  أ. 

  

 �:�F ة��I�7@* �. �:  .. ا�� 	� �:� .. Hو�� .. �� .. و� او9@	Yو� ..
 ��,A	و� ... 

  

!��* ا����Iة �	���I'ر  .:�أو .. Dن ا��I'ر x�1 ;@? ا�!c ة .. 1 4
   ...@�* وd,� H@O1 أن @�� ا���] ;.. أو ;@? آ-��d .. ;@? ا�,	05ة 

  

� .. وا��Pال أi1ً	 4 1!�* ا����Iة Iاء آ ا� �I�5 ا� d�	1 �} أ� *�D
 *��	� .. d1�1 �5 رودة	و4 1 ى ا�� .. *@-�-F dو4 �1 ف أ� .. 
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 	6�	�G ��Eي أ� �O  أ�	م اDو4د �5 ا���� ، وه�  �وا�� ا#� ا� ����
 )) .... ا�>:'�� : (( ، و�'ل �86 

  

� رE	ل ا��Y	� ات ا����Iة ه�1 A ?@; ف I-1 ا�0ي ���... � ا�:	R. ا�'
 ��D 	6ا�',; �O� 4 �65 .. .�و4 @�T ذات .. و4 +6  �5 �:	ن � 

6	 E ?@;>� أي ... و4 ,�ل �5 ذات ا��,�ق ... ا��7	ب 	�I� ك -و4 
 ... ا� أة 

  

�9� -إن X'رة ا����Iة C� رة'X �<�� �:� أو ذه,�� أو �c	ز1�..  ا�>
ر89 1��,� ... أو  آ���� ، و�:,6	 ��	و�� �@���I� .; L	ح ;Cء ا��1. 

 ... و��T ه,	ك ;Cء ا��1. .. أ�* ��T ه,	ك ��I	ح 

  

 ��� ا�>O' وا���اه�@�وا�:I,; .�  �7  .. ا�!�  �5* ا�:�7  �. ;
,-+ a �. ا�! ق . ا���	SEة  ��S5 .. ب Pا� .� d�S�5 .. ��-<و
	��-F4 H-:�أ�	 . Y�5 ج �G .� d�'ب ا��وش �5 ا���	م .. �* �5 9 5� ا�

�d ا�!�  F �S1  �� أ� ى .. �. أي �@:!�5 ... 

  

�	�� وا�� �>� ، و�� �Dي وا��@:�zل ��7 ا�!�  ا	�� �. ��  ا�!S1 ��5
 ��	O1zوا ��	�7 ا�!�  ا��'�� xF'-�� �. ا���  ا��D] ا�S1 .. و��

� �. ��  ��و1S1 �F!�  ا� و�	د آ'FDوا���  ا . .. d�و�� Y1 ج ا�>
��ث �5 ا�!�  ا�c	ه@� .. �. �� ا� ��  	�و�� Y1 ج �. أ;�	ق .. آ

 ��1 5Dث �5 ا�!�  ا�� 	� .. ا�P	�	ت آ

  

 �}��-!� .. أ�	 �	�,>�� �� ، �S5	 ��I'ٌل د�!�� �{� �5 ا� �-1�cوأ�
6,��F	1، و 	6�R	��	 ، و��,	;6	 ، و�'�6	 ، 6�5	 آ� �_ذن ا�!	م ، و
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� �. �I	�Rي .. و;,�6	 ، وورده	 ا��@�ي @X	5و �@X	5 و��. آ� .. ei
 ... ;�,	ن د�!��-	ن 

  

  

 * d	�� �5 �X	� �6:� j!ا�0ي و��ت �5* �5 د� d-��� . وآ� ، d�Dو
 	6� �X �5 �5. ا��ار (( G و���X وي .. ;! ون	1> 	آ� زر �5 ;,�ه

  )) ...��Xً	 �. أو4ده	 

  

 ه� 1�:. أن ���� ;	��d ا�!� ي ا��@� e	��O'ر إ�? هa0 ا�0cور ؟

  

-  O; رورة	�5 � ��O1'�� ا� 	1'م ..  ;,��  �b ?-� aرد	O ��R�5ن ا� ا
 *	��O	رد �A'�-* ، وO	رد آ-�* ، ود5	 a ، وأ��C* ، �� . �. أ1	م 
 	ً�5	�G aرد	O .. و�i	ر1ً	 .. و#� 1ً	 .. 

  

� ��-,	 ا���!�� إن X'ت �4 �1ال �61ر �5 أذ�� .. �	5'رة ا��	ء �5 �	
 � .. ر89 أن �	5'رة ��� ة n�,E أراه	 �. �	05

  

� ��ار ��	�� إ�6	 P� .; ��	� 1�'ل 	��,; ) ��R	� �P� ( a�1 g]1:'ن �� و
 ��� .. ;@? أه8 ��	

  

�* #	;  أ�'�6	 آ�	 1�'ل ��:	F' إ) ... اDآ'ار�1 ا���!�� ( أ�	 #	;  
 � .. وآ�	 1�'ل �F@�	دور دا�� إ�* #	;  ا�> 1	��� .. ا�-:����
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�	ت ( �5ذا آ,� �� .. إن � �-�'�A	�I-	ر آ	�� ;@�� أ�'ان @:�	� ��Fر (
 .. ��	7�'���* ( �5ن ا���� ا�!	�� ا�0ي و��ت �5* ، آ	ن �Dا�0ي ) ا

�  .. ���6E �:� ا��'اد اDو��� �. 5 ا#� ، وأ�'ان ، و��	#	تP� g,XD
 ... 6�5	 ا�:�7  �. !:�Cت �'س ��ح 

  

 86-P� ك #� اء 1:-�'ن	ه, .. *-P� 8F 1  ;	!5 	أ� 	إ�,� أ5:  . أ�
.. آ�	 X  :�1	�g اDز1	ء �	�7'ب ا�0ي � .. *�,I�F	�OY'ط وا�D'ان أو4ً 

 *<�@-F �-أة ا� � ... ��� أن c�  :�1>� ا�

  

  

�'ل *  )) :�� )) . -6. ا��!j أ�	 �. أF ة Gد	�( و�5 	رB1 اFD ة 
) . وX	ل ( وا�!��6ة ه� أ�-d ا�:� ى . ��7 ة 6��F	 ا��!j ) اF-!6	د 

� ;@? #� ك ؟ Gد	ا�� a0ه  Gأ 	� 

  

- g,�1 �<��'� g�-c� �5 y�;أ�-� ، �8 أآ. أ; ف أ�,� أ  �-, ��� أن 
�8 أآ. أ; ف . .وا�,�6 أن 1-:'ر .. وا���  أن g@O1 .. ا�!c ة أن �ه  

وآ-	ب ا�!�  1�:. أن 1:'ن .. أن X'ت ا�� أة 1�:. أن 1:'ن ;'رة 
 ���i5 .. ��,!�1�:. أن '�X إ�? ��� ا� j!; ��	Fر � .. وآ-	�

  

( و��أت �-�8�O آ� .. � رُت أن أ�-�6� 8	 �	�I� ��� ..  �! ع أ�-� 
�  ا�� أة ، وا�Y ا5	ت ا�>	�Rة ، وا��,	;	ت ا�-� آ	�� �-) ا�-	�'ه	ت 

 8�� ��1 # .. �E ا� 	آ@6S1 .. .�-����� .. *�	,Fأ y:,1 8G ... 

  

��g ... � رت أن أآ>  أ�'اب cF. ا�,>	ء .. ��� �I ع أ�-� E j-;وأ
�'د Gد و	ت �. ;�6 ;C�-��� ا��I  ... ا�,>	ء ا�ECG �5 .. �أو 5 9 �5

 ... �'م ا��@d #6 1	ر 
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� ا�-���� ا��,I ي ��. ا� �E � رت أن أ�I� ��� .. �6 ع أ�-� @� �
��g ��	آ8 ا�-�-�y ا�-� �:8 ;@? ا�� أة �	P#D	ل .. وا�� أة E �Pوأن أ�

و��O ا� �E ;! ات ا����ا��	ت ا�0ه��� �5 .. ا�!	�� ا�����ة إذا ;!�� 
 Hد ا��	��� ... أو�

  

�9  ) ا�>�	ف �> ور ( � رت أن أذ�t آ� �,	ت .. ��� �I ع أ�-� 
� .. آ�	 ذ�t ا���1C. �. �,	ت ا�,	س  .. ا�! ;�	ت� .. ��P  ��	آ

  

  

�';-d ا�!� 1� اDو�? * c� 0,� )) اء ��-? ا��'م ، �	 )) �	�� �� ا�>
ه� !�  أ�d �	 ز�� �	درًا ;@? ا� 8F . �1�1 ;@? اDر���. ;	�ً	 

� [	�� �d ؟P@ت ، أم أن ا�	�@:�	� 

  

� ه� ا�-� [	�� �� -P@و�:..  ��>� ا� ��	ه� ا�-� [ �� ا�� 1�	<� .
 . 	� .A�5 و �!�B ا�� 1 	��,; .. B�! �!�B .. �5ن ا��7	5 �P@وا� ..

 B�!1  :وا�� .. B�! ... وا�!6'ة إ�? ا��zاع 

  

� إ�? و�'د E	�� 	ً�Rدا ?��* و�'ا��,* ، و�:. ا� وح 	�	A �<c@� إن 	ً��A
 .ا�� 1� �-'ا�X ا#-�	�6	 

  

� و#�	�ً	 �	 آ,	 �:-�* �5�X .�}@-����D 4 ، Cً,	 آ,	 �E ن	ت آ	,�<�Yا� 
 	ًF	��� ��Eة .. و�I� ��	آ � ... و�:. Dن ا�� 1
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� اDوآ>��c. .. أ#�  أن ا�>�	ء X	رت أ[�j .. �5 ا�7�	��,	ت ��وآ
� ا�@'ن اX  i�D	رت أ�� .. X	رت أ�� �� ... وآ

  

 	ً��I; ر	X e# ت ، آ�	,��	�� ا����I. �5 ا�7��I; رت	X ة .. ��وا�@'
 ���I; رت	X .. ���I; رت	X Hءات ا��	و�� .. 	ً��I; ر	X T,cوا�

�t �6	 أي �O	ر �	��6'ط .. <4 1 '��	E ة R	A ر	X .A'وا� .. 

  

�	�� ��#�	ء ا�-6? cا� jO,�5 �� .. ا� �E �  ��<:# 84ت و��CF .�5
و�. .. � E	آ>'ن � ج �	1:.. و�. 4CFت أ� اه	م �,:'�. .. ا���-@� 

�6'ر1� أAC5'ن E .. L�	���6'ر1	ت ا�E �E �. 

  

 ��+�Dات ا �-Y� �5 H��	�Dل ا	�ASإن أآ7  ا�!� اء ا�� ب 1'��ون آ ..
 Cً1'A 4 ��1!'ن H��	�Dو#� اء ا .. ��':�.. 86�D ��1,'ن �� F'م 

 ��':� .. و�1	�'ن إ�? ا���	ش �� F'م 

  

7�	��,	ت ه� ز�. .. �5 إE	زة )  �	�:@�	ت ا� 8F( إ�,� أI'ر أن ز�. �	5
 ... أو ز�. �nO ا�:@�	ت .. أو ز�. ا9-�	ل ا�:@�	ت .. ا;-�	ل ا�:@�	ت 

  

 8F���1 أن أر  n�:5 .. ت	�-:�.. إذا آ	ن # اء �@8 رX	ص �. إ��ى ا�
 ...�1-	ج إ�?  ��} �. وزارة ا��ا�@�� ؟ 

  

 H-���1 أن أآ  nآ� ..���	Xأ ��	إذا آ �>-g�O أن -c'ل ;@? ور� 4 
� �>	ء ؟ Fد	ا�> � ...ا�:-	�� ��� ا�>	;
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� ا���4	ل ، أن * �	<� �OPإ�? أي ��ى اO-F	;� ا��� دة ;,�ك أن 
 �1 أ�� �'�* وإI1	�* ؟  	� g� �:'ن X	د�. 

  

- ��	� �P!�,�,� ، و4  4 ، �F'�	� ، �Y1ر	 ا��� دة آP� �<c'ي ، 
61�,� ه' ا��� دة ا�-� ->	�x آ	���# .�  O	a ا�,	س �	 . آ�7 ًا  ..

� أE>	ده8 �Rق �. را ��	ع آ'i .. و

  

 e# آ� t��-Fة أ��I�ا� ���F �5 	أ� .. �P@ا� d�5 ذ� 	�� .. ���c d�0�
 ، ���@Yوا�!'ارع ا� ، ���'�أ>@� إ�? ا���	ه� ، وا�>�	رات ا��

 �+-:�� .. واFD'اق ا�!���� ا�P@ا� g�FD ?و�Dا 	6 O5و 	6R	�,�... 

  

�� G و� ا�!���� ا��'�:@'ر1� إ�? �:-�� �وأ#-�P ;@? ا��'اد .. 8G أ
 	6-��E �-ا� � .. اDو��

  

 86� H-و��. �. أآ �,�� 	ً�R	6� �� ، أزا�� ا�:@��1 Oا� a0وأد�@� .. ه
 	6�'�� �8 1:. ا�!�  1!:� ه�ً	 �. ه�;	�-Eا tRي إ�? # ا �# .. 

  

Fف �. ا�!�  ��� ا'Yار ا��E  <أن أآ ��O- .. 	ً���وا��O-F أن أ#:� 
 .... #� 1ً	 �. ا�AD	ل �E'� .:1 8'دًا �. ��� 

  

  

�,	5] ا�>c	R  ، وا�>-	R  ، وا�c ا�R ( أ�� #	;  ا�-�	��X ا��PI ة * 
آ�n د�@� هa0 ... ) . ، وأدوات ا��1,� ، واDز1	ء ، وا��O'ر ، وا�@'�	ت 
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أم أ�6	 .. �5 ;�d ا�!� 1� ) أآ>>'ارًا ( #� ك ؟ أ�-� ه	 ا�-�	��X إ�? 
 .. E �5'ه  #� ك و�'ا�* ؟ 

  

- �,1��� �5 ا���A	ا�� *	�C; y��1  X	�� j#	; �,4 ..  إ� ) g� �5 ا�
 ��	Yي ) ... ا� c�H �5 ا�� ن ا��! 1.  �I� ك	ه� ه, d�SFوأر�1 أن أ

  c� ?@; 	6�R	أو 5'ق .. و� ) � ... ؟ ) � ا�

  

 d���5 9 5� .. أو -�و8G .. dE ه� ه,	ك ا� أة �5 ا��	�8  [? أن 
وF 1  �. .. و�'�	ت .. و�,	cF [5	R  .. و�'آ�� .. ��T 6�5	 � ا1	 

� ... A از �'T1 ا�>	دس ;!  @cو� ) y ) ... �	ري �	

  

 Hإن ا�� ) n#	,ا� ?@; .. ( .:��  �9.. 

  

�:. �9  �) .. ;@? ا�,	#n ( وا�!�   .. 

  

�9  ��:. ) .. ;@? ا�,	#n ( وا��Pل  .. 

  

 �ُ@��-Fآ>>'ارات ( �5ذا آ,ُ� اDة �5 #� ي ) ا X	��5@:� 4 .. ا�
 ?6��أو .... أو ا�!,� ي .. ا�� زدق .. �1>�,� ا�,	س إذا E@>� �5 ا�

 ... ا�!�B #� اوي 
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� غ �. آ-	�� ���Iة ، ه� >-g�O أن � ف إذا �	 آ*  	��,; ��E	� ��	
 أم 4 ، وآ�n ؟ ه� ��ث �d أن أ;�ت آ-	�� ���Iة ��� �! ه	 ؟ 

  

Sآ�� ..  ��8 - �:� .. a �7�	 F'ف � �,}�,� ;,�ي Fد	ا�> �F	��	5
 ....ا����Iة �. ر1	ح وز4زل 

  

 *	�� ��� �1 �c�-رود ا��'ة ا�	ا�� g�	X �1 ف 	���5,� أ; ف ��� .. وآ
�@1'Oا� �� c-وا� �Fر	��1� ��I	�Rي ا� �c�-ا��'ة ا� ،  . 

  

 . و4 أ;�� آ-	�-6	 ��� �! ه	 .. إ�,� أآ-H ا����Iة � ة وا��ة 

  

  

�1,� إ�? آ� أو�{d ا�10. إذا ��c1 8وا G'�ً	 . ا�!�  c-1* إ�? ا�D 1	ء * (( 
 .. ))��>'ا ا����Iة .. 1@�>'�* 

  

 �5�1,	 آd�C ه0ا إ�? ا�->	ؤل ;. ��d�'6 �@!�  ؟ 

  

 ، وه' أن ا�!�  Hc1 أن 1948آ�	 أ;@,-* ;	م  4 �1ال ��6'�� �@!�  -
 g��cول ا�	,-�� 	ً,�	F 	ً��9ور ، g��c1@�>* ا� 	ً���# 	ً#	�.. 1:'ن �

� �:� ا��'اCً�� .�,A و�6	رًا �'-�� ��1�� .و

  

* .. و�A��-* .. ه0ا ا�:Cم �1,� أ�,� 4 أؤ�. ��'رE'از1� ا�!�  	�'�	Xو
� ا��@P�	ده	 اc�@-�z,>�	 ، وا4�-:	رات ا�7�	�5� ا�  �-. 
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ا��Cب 1�'م �* ;	#j .. ا�!�  ا��Cب �	�:@�	ت �1	ول ��P  وE* ا��	�8 
 .. j!�@� ن	إ�? �>- 	رض آ@6Dل ا'���. 

  

� �!�  Y1	HA ) .. ا�k  ( ا�!�  �O	ب إ�>	�� E'-1* إ�? �و4 ��
� .. ا�� اغ :RC� .>* أو Y1	HA ��.. أو ا�

  

 ��و�g .. ا�!�  ��5 ر�� و�i	رة ، وه' �g� *-���O ا�!�T [� ا��-
و�g ا��H [� .. و�g ا�@�� ا��� [� ا���g .. ا�'ردة [� ا��>�س 

 �� .. ا�: اه��,!� .. و�g ا��!,'ق [� ��� ا�

  

و;@? ا�!	;  . و��n1 �-'ا�X ;@? ا�'رق .. ا�!�  ه' ��5 اF-!6	د 
�ً�C	 �<	�Rً	 .. 8 ��1* ا�0ي Y1	ف أن c1 ح ا�,>� �P-!1 أن .. t-�1 أو
� ا�c	ه�ة <��Dا g��� 	ً:�'� ... 

  

  

� �. وF	�R ا�-� 1  * @�Fوو ، �ه� �1,� .. �-�  أن ا�� أة أرض G'ر1
�g آ:� ؟ -c�� 1  ا� ��i�� 	6-�i� x�  dأ� dذ� .. 

  

�O1 � nI	��	 ا�-@� ...  E>� ا�z>	ن ;,�ي ، ه' أه8 �. اDرض -
 	6�'�# nIو� ، �8G ا�:�Sت ;@? ��>6	 .. �{	ت ا�>,�. .. ا�: ة اDر[�

� �5 5,�ق دور#>-  .. <�	Yا� � ... و;	دت �-! ب #	ي ا�>	;
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 Cً-�� 	��,; أة �و�>-7َ� ًا ���1C. ا�>,�. .. و��6'رًا .. و�	 دام E>� ا�
 ...  ��-<���,	 ��F�? �5ن �� ...-c	�Ccء ) �:>  ا���8 ( و4 �1:  ا�

�g أ; ج .. و;	�Eًا ;. ا���	م �Sي إ�c	ز �i	ري .. ��	�ً	 -c� *�D ... 

  

 g�-c� 	,��-c� ) رًا ) .. د1'ك	6� Cً�� 	6!1ر y�,و+. أن ا��I	ح .. 
 .. g@O1 4 �. دو�6	 

  

و4 و�� ��61. ... أ�	 ا��E	E	ت P!� .65'4ت ��S'ر ا���� وا�'4دة 
�'الDن ا'�	� �Fرا�� �����6	 �. ..  ا�	i� g��E ، 8آ	وا���'ل إ�? ��

 ... ا� E	ل 

  

  

� : (( �@� � ة * �O,��	ذا .. )) إن ا�T,c ه' �Xا;,	 ا�:��  �5 هa0 ا�
�,� �d�0 ؟ . 

  

- �5 H�	Oوا� ، * �1,� أن ��1  ا���� �5 �:-�* ، وا�'ز1  �5 وزار
 	6-F0ة �5 ��ر��وا��ارع a  .. �5 وا�-	E ..c-� �5  E	��-* ، وا�-@

 *@�� .. a �-Y� �5 8�	وا�� .. n�X ه� ا�	�� ?@; .�<�	cآ� .. وا�
  �kا T,cن ا�	O@F ����,? أن ا�S1 T,cآ� �nI .. ه�4ء وا��'ن �

و4 1>�t �,	 �	�- آ�� .. F	;	ت ا���� ، و�nI ا���� ا��'�� �!�'�,	 
� �. ا��راF	ت .. ;@? ��L �. ا��D	ث Fأو درا ... 

  

 86	] �� '�� ��A	; n�] 861�� 	��,; ?] �وا��>	5 ون .. �-? ا�
� ا�O	R ة ا�!� اء ��i� 	از�86 أ�'� ��i1'ن ��,EDات ا R	Oا� ?@; ..

 �@��cا� ���	Oم ا�	أ� n�] �O�� 861�� ���	c0ة ا�	Fوأ ... 	,A	�] ?-�و
 .. وا��-O';	ت .. ��861 �,	ن ;H�c ;@? ا��c,�ات 
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;,��	 �,-!  ;,� ا�:�	ر وا�PI	ر ) �F:>'�	��	 (  ض ا�ـ و�	�-I	ر إن �
وا��O@'ب �,	 أن �-�	ون . وا�'زراء وا��>O	ء .. وا�>�AC. وا� ;	1	 .. 

 y����ً	 ;@? �-� ا�'E ... 

  

  

� ؟ �	 * @�Y-� أم ه� ، �ا�� أة ا�-� آ-H ;,6	 ��ار ��	�� ، ه� ه� وا���
� وE'ده	 �5 ا�'ا�g ؟ �<� 

  

- 95�� t@� x�5 5و .. {� �. �>	�R �. ��8 ودم  �	�}�.. و5@�� ..  �	�
� ا�!�  ... و�6	ر Y�A �5 	6,� �� 4 ا�-'ا�� a0ون .. وه�� B�Oن ا�D

  ��5� و1	�>'ن و5@�� أ � .. gَ4 �1ُ@ـــ ... 

  

5@:� .. �	�,+	رات ) ا�T,c ( و4 .. �	�,+	رات ) ا��H ( �8 أ�	رس أ��ًا 
و�:� :-H ;. ا�,�6 4 �� أن � ف .. �� أن �	رب :-H ;. ا�� ب 4 

و�:� :-H ;. أX	�g .. و;. آ و1� اDرض .. #�{ً	 ;. 	رB1 ا�-�	ح 
� ا�� 1  ا���!�� .. ا� أة ;	,X .; 	ً}�# ف �وأ�� ًا �:� .. 4 �� أن 

 j!ا�� ��X	��'ت ;!�ً	 .. -��ث ;.  ... 4 �� أن 

  

  

 *�'ذج ا�!� ي ا��	م �5 ا��Pل ا�� �� ، ��E � Lَ� �5 #� ك ;. ا�,
��	ن ، وا��ة ��,�	 �>	ؤك آ7  ؟ Dا H@9أة ، �5 أ � .. إن ا�
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.. و�'ا�ً	 .. �Xرًا ..  �E'1 4 �5 ا�!�  ا�� �� إ4 ا� أة وا��ة -: ر -
و�	F-7,	ء ;�  �. أ�� ر���� �5ن آ� ا�,>	ء ا��-�Pل .. و�I ًا .. ورد5ً	 

��kا .� .�@A .6� �YF	,ا� ... 

  

4 ��اg5 .. ا�,>	ء �5 #� ي ؛ و�:. �. أ�E ا��. ) �-��د1� ( أ;- ف 
 ��S5	 ����O-� آ �E ، أرآ� ;@? ا� أة وا��ة ، وأ�H . ا�!6 1	ر1

�I-� t'1  آ� .. ا�>:'ن إ�? ا� أة وا��ة Aن ��5,� أ	آ�, �-���O� 	أ�
و��T ��ّي .. � �D,� 4 أg�O-F أن أ��ً] �� 8	 � F'�.. �>	ء ا��	�8 

 ... وا�� أ���* �@�اR 1. ) �'دF ) �1'ى 

  

� ) ;�'ن إ��ا ( �� :'ن �R.. را 	�5'X ن'�; ':! e# و�:. �. أي
� ا�0آ  9 1-	 9	ر�' ؟؟ .. و��@�,	 �� آ'ري .. �'ر1. ��Oوا� 

  

  

 *  ��  ، و;�� .� ���E ، ا�!� اء ا�� ب [��� dO� � ا�-� �Cا�� 	�
� ، وأ�� �'اس ؟ ��. ا�!�  ا�0ي 1,�� �5 ا��Pل ا��0ري ، �. أ�� ر���

�� ؟ 	�zل ا��>� وا�Pا�0ي 1,�� �5 ا� dوذ� 

  

- �@R	86 ��>'ا �. ا��و;�C-� �86 آ	�� أ1	م ..  ا�!� اء ا�10. ذآ 
� ، 8G ا5- �,	 Fة أ� ى .. ا��را � j-@� 8و�. 

  

� آ� ( � ه' وا�!�  ا��>) ... � آ� �� و��. ( ا�!�  ا��0ري ه' 
� ) .. ه����. �� ( وأ�	 4 أ865 �	ذا �,� آ@��إذا آ	�� �@�1� رو�	 ) إ�	

 T1ر	و� 	و5@'ر�> .. ��	��G ا�� و�� وا��c  ���,'س ا��	ر1  �-�أه8 .. 
 �F���� ا�,:�Dا g��E .� ... 
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 ���i5 �<�� �@��cأة ا� �و�:. ا�:-	�� ;. .. إن ا�:-	�� ;. E>� ا�
��@Yا� *Eا���ر و �� ا�0ي 1!�* ��@ ... n�<ا� ��	� *�!.. و�	�-* ا�-� 

 d<��	� ��iY�� ا��i	tR .. وا�:	5'ر .. و���-* ا���i5 ه� ... 

  

  

d ا�!� 1� ) �	�'س ا��	#��. * (( 	;'�c� ى��و�. 1�'ل . ;,'ان إ
� (( 1�'ل )) �	�'س (( -�	G د4ت	��. (( 

  

 �-�	G د4ت	إ�? �� �X'-ا� .:��. �Cل ا�!�  ، �X'Iً	 إذا آ	ن ه� 1
 .. �'['ع ا�!�  ه' ا��H ؟ 

  

- j!�@� س'�	� ��	-:� 8@��F ��5�,� ا�. ��م ..  أ�	 �>ُ� أول �. 
� ( ا���D>� �5 آ-	�* �	�آ�	 �F�,� أو��5 �5 .. إ�? ذ�A ( d'ق ا��

 � ... إ�? ا���	و�� ) ... 5. ا��H ( آ-	�

  

?@; ، H�@� �-�	G �;ا'� g]إن و .:�5	��P ة ;@? ..  �X'�-* أ�  �
05* ، وا�Y'ف 	� ��ا����'ب ، واDرق �� ا�* ، وا�'�'ف A'ال ا�@�� 

 �1 !�  �9 	ً5	Xأو aؤ	O;ذ��. ، وإ	ت .. ;@�* �. ا��	رع [ �	<و
و�-� ا����'ب �. 5 ط .. ا��@H ، وا�!�'ب ، وا�� ض ، وا�4-�	ر 

 j!ا�� .. ��O; .� ا�-�اء ..cا� d1إ�? د �I�آ� هa0 ا��t�C .. . ا��
1�:. ر�Xه	  ��	�ً	 آ�	 .. و>�c@6	 .. و�-	��-6	 .. وا�+'اه  ا�P ا��

 ... ��1ث �5 ا�HO ا�,�>� 
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 .:� .. j!5 ون �5 ��  ا��	<�86��5 �8 1:-!�'ا آ� .. ر89 �	 آ-�* ا�
 *}Aا'# .. ���	E ��	ء ا��-@? ا�10. ا�-@�-86 .. و�Eرa ا�Fو�8 �1 5'ا أ

�	�* أ; ... 

  

  

�@d �5 ا�>@d ا���@'�	�F زه	ء ;! 1. ;	�ً	 ، آ	ن دا�5ً	 ��1	رة * ;
;'ا�X �c� 8Xى �6	 .. ا��	ه ة ، �,�ن ، �:�. ، ��ر�1 : ا����1 �. ا���ن 

 d��ن ؟ . �5 آ-	�	�	� d-�C; ه� 	� .. 

  

65,	ك .  ا���ن آ	�,>	ء آ� وا��ة �6	 �IY#-6	 ، ورا�R-6	 ، و�0ا�6	 -
� .. و��ن G G	رة .. �ن � F	ء �Rد	و��ن ه .. ���I; و��ن .. و��ن

 ���A .. ه ة .. و��ن # 1 ة	A ه ة .. و��ن	و��ن ; .. H-أ آ �و��ن 
 �Xأ إ4 �! ات ا��'ر �و��ن ��� ;�>? �. � 81 .. ا�!�  ، و��ن 4 

 ... و��ن ��� �	E �:1	آ>'ن .. 

  

� ا��	دة ا�!��65,	ك ��ن آ	�� .. � 1� ا�-� ���6	 �� وأ�	 أ���8 ا���ن �:
وه,	ك ��ن �	X ت �@�� .. !�� �5 دا�@� � اjR ا�!�  آ� 1'م 

 g��Iل �. ا�	�c� ���	Xوأ .. 

  

�,�ن .. وآd�0 ��ر�1 و�� وت ود�!j .. �,�ن أ;O-,� #� ًا آ�7 ًا 
و��ر�1 أ;O-,� وا��ًا ) .. �I	�R ( أ;O-,� وا��ًا �. أ�i5 آ-�� وه' 

�	ت ( ,n آ-�� وه' �. أ;@:�	� 8F ) .. ا� �,-O;أ j!( ود� �� ��	�
����-� ( و ) أ�ِ� �� ( و ) ا�>� اء  .. ) �,-O;( و�� وت أ �R	I�
 �!�) ���Iة �@��T ( و ) �	�'س ا��	#��. ( و ) آ-	ب ا��) H و ( �-'

 ... 
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� ا�-� � [,� ;@? آ-	�� ا�!�  ,1���ً	 .. ا�Rدا 	ل .. أ;'د إ��6SFوأ 	6,;
5� ا���-�ا .. و>Sل ;,� .. 	7�� �� X	�وا�6	�� 9  ... أ�	 ا���ن ا�-� 
 ... C5 أ;'د إ��6	 أ��ًا .. و�'�F�? ا��1>:' ... 

  

  

�'ل )) إ�? �� وت ا7�D? . (( أ�َ� ��L ا��:	ن *  .  �-�وآ	�. ; �� 
�	ذا ؟ . أن ا��:	ن �9  ا����U'�1ُ 4 Lل ;@�* � 

  

�	 �5 ذ�d ا� �E .. �  أن ا��	�8 آ@* أ��D  ?7,� أ;--� ... ���� g� 	وأ�
 �}��5 أن ا��:	ن �9  ا����L 4 �1'ل ;@�* .. ا��1. �. ; �� �{� �5 ا�

 .. 

  

و:7  .. و��1 ا��c	ف .. :'ن اDرض �	��� .. L��5 1:'ن ا�0آ'ر 
.. و,!n ا6�D	ر .. و6 ب ا��I	�5  .. و1�'ت ا�!c  .. ا��c	;	ت 

 ) ... ا��6 و#��	ت ( و-: ر .. و!-�� ا�� وب ... �اد �>�� ا�-@'ث و

  

:'ن ا�� أة  L��.. وiY1  ا�!c  .. وا�,�	ء .. 1:'ن ا�HIY .. و
�g ا�>,	��   .. وا�AD	ل .. وا���t .. و1�-@e ا��	�8 �	�'رد .. و

  

:'ن ا�� أة ��] أ�6	ر ا��,	ن  L�� .. 

  

 ... وذر1� ا��I	�R . .و-:	G  ذر1� ا�,c'م 
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 * 	ًi1ل أ'� ى �	 ه� ;d-�C �06ا )) .. 1	 �F ا����	 1	 �� وت (( و
  ا7�D? ؟ -ا��:	ن 

  

وأ;O-,� زوادة �. ..  �� وت �@@-,� �O�S	ر ا�!�  �. رأ�F إ�? ���ّ� -
 yOع وا��'cا� �,� ... ا�-c	رب ا�!� 1� 4 أزال bآ� �,6	 آ@�	 داه

  

وآ� �>	ء ا��	�8 .. �65 �5 آ�� .. ن �� وت �Sي ��1,� أ� ى إ�,� 4 أ�	ر
 � ... �5 ا�:�� ا�7	��

  

��-ــ6ُ	 ... ���  ��� ;@? �1ي �� وت #� 1ً	 وذو��ً	 و�i	ر1ً	 F �5ذا )
 ... ، �5ن ا6�@; ��@� 8F4	 �F ( ا����	 

  

. �... وه' �P@1 4 �� وت )  ا���1 ( إن وE'دي �5 أي �:	ن �5 ا��	�8 
 H@�ا� �O1 � .. ?@; ��5	A �و�>'ف أ;'د إ�? �� وت ;@? أول �!�

,6] �� وت �. ��@'�-6	 ... وE* ا��	ء  	��,; .... 

  

  

 5] ا���	ء دا�� �	رورة ا��H وا�� أة 1985;	م *  d�S� �َ� X ،  .
إ�,� أ;-�  ��>� �>�و4ً ;. ا�� أة �-? ا��'ت : (( ��@6	 �>,'ات �@� 

 . (( <� n] ؟ آ��	ه0ا ا�-,  
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- .� �] �<�� .; g5ول ، آ,ُ� أر�1 أن أداD��1 ا I �ُ�@Aأ 	��,; 
 �,�'�و�1>�'�,� �5 ز��ا�� 6�'A	 x�5 ... ) #	;  ا�� أة ( آ	�'ا 1>

�  .. و; [6	 �-  .. �-  �Dا g��'ن �	�6	 �	�!-Y1و .. 

  

 ��'� �5	�Iا� 	6�F �. هa0 وأ[c  .. آ,� أ[�a06� j ا��واR  ا�-� 
 	6�5 �,�'�i1 �-ا� � ... ا��D	ص ا�0ه��

  

 x�5 ; ًا	ب .. آ,ُ� أر�1 أن أآ'ن #	و��ون أآ>>'ارات .. أي ��ون أ�� ..
 ��'�� . ودون أن أآ'ن �	دة ��;�C	ت ا�

  

أ�	 ا��5	ع ;. ا�� أة 5�� ��� �* ;@? أ�>. وE* ;@? ��ى أر���. ;	�ً	 
 ..P�	� ���Xأة �� أ �� ، ورا#�ة ، �@-'�? ا��5	ع وأ;-�� أن ا�@�	; ، �

 	6<�,� 	6<�� .; ... 

  

 	ً��A .. 	ً�R	6� أة �و�:,,� أ;-�� أ�,� أj�-F إE	زة .. أ�	 �8 أ�Y ;. ا�
 �@1'A ... 

  

 .  أن �@g #'آ6	 �pS	5 ه	 - �Cل �9	�� -و;@? ا�� أة 

  

  

5-  ه'ا�y ;@? د((  �g ��1967أت :-H ا�!�  ا�>�	�F �,0 ;	م * 
 �� أة أم )) . ا�,:>�	� d�	��-�  أن اه-�	�d ا�>�	�F 1�@� �. اه- �65

 أ�* x� �5  �<1 �'از �* ؟ 
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5:� �	 .. وآ-	�	� ;. ا�'A. ..  أ�	 4 أ[O� gً	 ��. آ-	�	� ;. ا�� أة -
  ��P-ي .. وا�-� 1  .. أآ-�* 1>-�6ف ا��R	I� ى��و�� 5> ت ه0ا �5 إ

 : ا���I ة 

  

�,9 	� .. ُ� �	8F ا� أة آ@

  

 :أO�F'ا �'��-� ;,� و�	�'ا 

  

:-H #� ًا �@'A. ؟ 4 nآ� 

  

 .. وه� ا�� أة #�b e  �9  ا�'A. ؟ 

  

 ab .. �1رك �. 1� ؤ�� '� 

  

 Hأآ-�* �5 ا�� 	أن � ... 

  

 .A'ب �-� 1  ا�'-:� ... 

  

  

 * dإ�� ���,	ء )) .. (( �'�n �. ا��'ا�n (( ه� t��X أن ا�� أة �	�,>�
 eا�'� ... x�5 )) �. ا�
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� ا�� أة -�@I� .� T��  ..  �!ا� ��@I� .� 4أة .. و �أن -�'ل ا�
� أ�� آ	��� ( إ�? �I� ... ( n�-� �5 g��7	ل �. ا�!) ��ام 'F' ( أو 
 .... 

  

� ;	� ة �	�� �>	5 ة .. ��  �6	 أن :'ن 9�	���. ... و� �ً	 �!-�Cً .. و
@E ن ����ًا':1� i�,1'�6	 � ة .. �1ً	 �5 9 5� ا�c@'س أن  Gدة أ	cF أو

 � ... �5 ا�>,

  

 �@}FD�1. اC� 	6�,�; �5 e�Yو- ك �@ �E .. إن ا�� أة ا�0آ�� ه� ا�-� 
 ��'EDا .; L��1 أن .. 

  

 �� .. 5	� � 4 8-61 �E	��O	رات ا�-� أS ... و�:. �	��O	رات ا�-� F'ف 

  

  

�@8 �5 آ� 1'م 1,�� �5*  d�,�;  ... d�C�د1'ان #�  ؟ ا� أة : �	 �b  أ
 ؟ أم ;'دة إ�? �� وت ؟ 

  

 ... و��� د1'ان #�  ...  ;'دة إ�? �� وت -

  

  

� أ�� ة 66E'1	 ��ار ��	�� ا�0ي أ�E a �# t�Xءًا �. �i'ر * �آ@
 ا�� أة ا�� ��� ؟ 
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- tR	I,ا� ?A	��t.. و4 ا��:8 ا��GS'رة ..  أ�	 4 أF8 و4 أF � �<�,� 
� ���	ة أي ا� أة i1 ط ا��'OYا� ... 

  

 TR6 ب �. ��� ا���? وا�� ا.. آ� �	 أA@�* �. ا�� أة ا�� ��� أن 
 ... و�:,* L�@1 4 أن 1:> ه	 .. 5	� H�1 �E أن 1�-,� ا���? 

  

.. ا�!e ا�'��� ا�0ي g�O-<1 4 ا� �E أن a <:1 �5 ا�� أة ه' ;�@6	 
  ... وG�	5-6	 ، و;,�'ا�6	

  

و�:,* g�O-<1 4 أ��ًا أن Y1- ق د5	;	ت .. ا� H;4 *��O� �E ��- ف 
�� ;�@6	 ��Eًا �-< ... ا� أة 

  

 8 ��6	 ا��@� ، واDز1	ء وا��O'ر ، و�'ا 4 �E ا� g� �إن ا��� آ
 d,���. ، و��	nA ا�Cأة �. .. ا�� �و�:. ا�0ي 1 ��6	 ، ه' ا�-�	ل ا�

 �@��'د وا�-�Iي . ) .أ� ك ��Fي ( � Iا� �@�� .. إ�? � @�و�. � 
  ��-<�� ا���	و�� ) .. �:>  ا���8 ( ا�-g� g��O ا� �E ا�@� .... إ�? � 
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�'ار �g اFD-	ذ ;��a وازن - 
 � �-	رE- B1 �1ة ا�,6	ر ا�@�,	��

12/7/1988 
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�	ه� ي (( ا��z	ل * c5)) ا� 	ن #� ك 4 ;@? #� ك �1داد 1'�ًSوآ ،  �_
�6'ر ا�� 1] ;@? �  ا���	ن cم ا�	�,+  إ�? هa0 : �1ال �7	ر اه- nآ�

ه0ا ه' اF-��	ق �5@� ، أم أن ا�!�  )) ا��z	ل (( ا�+	ه ة ا��'م ؟ ه� 
�. �5 �	 ه' أ��� ؟ :1 

  

5	���D ه' �. ;@8 ا��@>�� ) . �	 ه' أ��� (  �E'1 4 �5 ا�!�  -
 . �  ، و5. اi�-F	ر اDرواح وا���-	d1��5 ، وا�>

  

� ، وأ�	 #	;  أ�	g� ?A ا��,� :RC�ا�!�  ه' آ���	ء ا�z>	ن 4 آ���	ء ا�
 �:RC�أ#	رآ86 ���ه8 ، و�6'86 ، و���86 ، و5 �b.  ، 86د���. 4 ا�

و[c ه8 ، ود�';86 ، وX ا�86 ا��'�� �. أ�E ا��I'ل ;@? آ> ة 
 ��� .. �1 � .. أو آ> ة 

  

� ا���ن ، 4 ا�,	س ا�c	�>�. ;@? أ�	 أ�	�Xأر ?@; .�<�	cس ا�	ا�, HA
 H-:و��8 .. ر5'ف ا� ، �c<ب ، وأ�	I;أ .� .�;',I�أ�	HA ا�,	س ا�

و�F ا��d .. و� 1  .. 4 ا�,	س ا��I,';�. �. ز��ة .. �! ي ��- ق 
 ... 

  

 و0��C ا���ارس.. وا��راوy1 4 ا�D	A ة .. أ�	HA ا��I	��d 4 ا��@'ك 
0ة ا�I ف وا�,�' 	Fه0ا ... ، 4 أ H�@�وا�AD	ل ا�10. �8 1 [�'ا 

 ... ا��I  ا��@'ث 
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و4 ;@? .. و4 ;@? ا�-�!�y ا�7�	�5 .. ��>� ��يU ا���رة ;@? ا�-,+�  
 �1�1 c-رات ا��Y��	�A ا�. 

  

أ�	 [� ا�D@�	ت ا�!� 1� ، و��T ��يU ا�'�� �D	HA ;! ة أ#Y	ص 
 nIو� ..'���:�8 أF,	ن 1>- �F ن ;@? آ'<�	E 86�Sن إ�? ا�!�  آ ... 

  

 L�	78 ا��	;  �. ه0ا ا��	# 	أ� ..  !; L�	7ون ... أو ا��Y� .� Uو��ي
 ���1 أن أد6p  1 ي .. ا���'ع �	 1:�� ���ء ;! ة ��'ر  �65

 ��	ه�  ا�� ��c@� ) ة -�� ... وbآ� ا�� �1 �	�: 81 #	�-� ) ا�

  

�	;� وG�	�5 إن إ��	ل ا�,	س ;@?-Eه' ��#  ��>� وا �1 �# � أ�>�
��O  ، وا�10. 1>-�6,'ن �06ا ا���#  أو Y<1 ون �,* ، 4 �1 5'ن 

� ا�!�  ��pو .; 	ً}�# .. �� ا��7	5��pو4 ;. و.. 

  

� ا��	�� ... ا�7�	5� ��T �:	�6	 �5 أ�	��H ا�4-�	ر ,:�D�5 ا 	6�	:� 	�وإ�
 .. j@Oوا�6'اء ا� .. 

  

وأ�i5 .. و#� اء ا�D	��H .. و�I	�R ا�D	��H ..  أ�A	ل ا�D	��H إ�,� [�
 g�� �	�Y'ف ، وا��+-:�� �. ر�8 ا�!'ارع ا�� ��� ا�����A أن أو�� و4دة

، واF4-��اد ، وا�c'ع ، وا��yO ، وا�>�	ل ، ;@? أن أو�� �5 �	;	ت 
1� ، واDآ	د1��	ت ، وF 1  �	ري أ�O'ا��� 'P@ا� g�	c� ... ا�

  

E �<�� .; 	6�5أد ��6�	ه� 1-� ، ��>�  .. 
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� أ�	ول أن أ� أ �,6	 �1 E 4و .. 

  

 ��	Fو 	إ�6 .. �� ا�:� ى ا�-� �6�@; �@I	 �	F-�-	ء .. وورد�R	Eو
 �Aا ��دون ��� �. � اآ� ا��'ى ، أو أ�6Eة ا��Y	� ات .. #��� د1

 .... 

  

  

 * 4 H-: .�� d�S6'رك ، وآ�E H� d1�� �1 ز �� d<�� ?@; j@P,
�6'رك ا�0ي 1-'زع �I	�Rك آ	���Y ) �>� أدري ( �:  �@�Cً أو آ�7 ًا c�

 �	 رأd1 ؟ .. 

  

�	ك ا�-� �'م �5 ��  �. -FDا .� �:�Fم ، و	ا�� gE'ء �. ا��E 	أ� 
 �@}FDم .. ا	ا�� �� ا�� j@�وا� ، ��;	�-E4وا ��F	�<وا��4زل ا�. 

  

 	6�@; H-ا�-� أآ � .. ��>� ور�� ��i	ء ا�'ر�

  

 �>6�@; 8	 ��1C. ا���'ن ا�� ��  � .. و�:,6	 ور�

  

 � ���1 أن أه ب �. هa0 ا���'ن ، وه� >�t �5 دور� ا���'1 n�:5
 ؟؟ 
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... إ�,� 4 أآ-H آ� أF- [� ، أو أE	�� ، أو أH@A � [	ة ا�!	رع ا��	م 
�	م 1�O  �. ;�'�� وا��:	ء ا�.. i5'[	ء ا�!	رع ا��	م Y ج �. دا�@� 

 .. وا��@j ا��	م ه' �Eء �. �@�� .. 

  

� أ�I	ع �6	 �Eر	ك أوا�  �	ه, T�� ، رة أ� ى	ك .. و���	ه, Tو��
� �5 ا��	�8 >-g�O أن �c �� ;@? آ-	�� ���Iة 4 أر�1 آ-	�-6	 O@F .. 

  

 �R	�@ �:!� �وآ� �I	�Rي -�c  دون ... آ� #e ��1ث ;@? ور�� ا�:-	�
 x�OY j�<� ... 

  

 ��1 A ?@; H-ن ( إ�,� �5 ا�!�  4 أآ'��-<�و4 أ#-� .. ( �P	 O1@�* ا�
� ا�!�  X�5 �'ر 	ر�ً	i� .. ت ا�>'ق	�@O-� H<�و4 أI� ��I5	�Rي 

 ... 

  

 ، ��O,�أ�	 �Eء �. � آ� ا�-	رB1 ا�>�	�F وا��'�� وا��	��A �5 هa0 ا�
�!  ، و� آ� ا�-	رB1 و�. �>�و��	� آ!	;  أن أ�O9 �!� ي ه�'م ا�

 ... ، وإ4 �'�� إ�? �->'ل #�  

  

  

BF 1 ا�!�  وا�!	;  ، أم أ�* �c د p	ه ة L�@1 4 )) ا��z	ل (( ه� * 
�E'c1 (( أن �61ده	 ا�-	رB1 ا�0ي ��F T'ى ا�,	�� ا�'��� وا�P �	ل ا�0ي 

 ا���. ؟ )) 
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-	; .�<��ً	 ، 065ا  ;,��	 1��� ا�,	س ;@? � اءة #	;  �Cل 5- ة �
�1,� أن ه0ا ا�!	;  اO-F	ع أن 1:'ن �Cل هa0 ا����� و�Eان أ�-* 

 	6'Xو 	ه ��;@? � اءة #	;  ��p T	ه ة ;��7� ، ) ا��z	ل ( إن . و[
 ��c1 6� ، أو ��	c� أو. 

  

  �I� a � .وا�-6 �1 �5 ا�!�  ;� a أ�I  .. 5	�-6 �1 �5 ا��. ;

  

�� �	a I; 8F و��. �c�1 #	;  ;. أن 1:'ن ا�,	F ا� jA .. *آ�� أ�S5
  �b  I; 8 أيF	� jA	,1:'ن ا� .�.. 

  

-I'ر  	��	 .. أ�	 ا�-	رB1 65' أذآ? �� ��cا�!�  ا� ���وأ��ر ;@? 
 .5	�-	رB1 ه' #�B ا�,	��1. .. -I'ر 

  

� دور S1 	��,;و ) �@E'c8 ) .. ا�I; .� ى'F ل	� P5@. �1�? �5 ا�
 dر� .. Pا� .� 'c,1 .و� �<c� 8ه�<E 8�-ى ا�!� اء ا�10. ا�'F �@�

أ�	 ا�!� اء ا�10. آ	�'ا . أ�-86 ، وا�-@�O د�	ؤه8 ���	ء #�'�86 
 86,� ?��1 .@5 ، ��@+�i��1'ن ��'[86 ا�> 1	��� �5 زوا1	 ا���	ه� ا�

 .... أ�� �5 ا�P �	ل 

  

  

 * .1����5 ;	#'ا �5 ;��� ، و�	'ا . ا�!� اء ا�:�	ر �5 ا��	�8 آ	�'ا و
�	ه� ي E ح	c� و�8 �1 5'ا أي ، �وأذآ  ;@? ���F ا��7	ل �'د��  ، . ;��

 ... را��' ، �	4ر��* ، 5	�� ي ، ر1@:* 
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 	6A	� ى إ�? ا�-d5C ;,86 ، وإ�? #� d-1 و�I	6IR	 ، وار nآ�
�6'ر ؟ c�	� 

  

� �5 ا�>@'ك -�1 Aو ، y�5 ا��� ��1 A *�  ;	# آ�  .. 

  

و�-6�ً	 .. وآ	ن را��' 	E  ر��j أ��] ) .. ;I	��ً	 ( �5ذا آ	ن �'د��  
 .�� �5 g� ذة	ا�! *-�C�� .. 	ً�<�� 	ًزو�S� ن	آ 	5:	و; وة �. ا�'رد ... وآ

ودd1 ا�c. ا����I آ	ن .. وx�S # ًا آ	ن �	j1 A gA .. آ	ن �X@'آً	 
T�@5 �. ا�i وري اY	ذ ه�4ء ���	Fً	 ����اع ... #	; ًا ا�-�	ر1ً	 

� �5 ا�!�  ..  ي ا�!��+�@� �� �	;�ة ;	��Rا'O�4وا � .أو ا;-�	ر ا����

  

آ	ن ه,	ك #� اء وآ-	ب وروا�R'ن أ�,'ا 5. ا���C	ت .. ��5 ��	�� ه�4ء 
�	;� ��هy ، آ��S �'اس ، و;�  �. أ�� -Eا T�� وا���ا��	�� ، و
 و ر���� ، وأ�� ا�H�O ا��-,�� ، وأوF:	ر وا1@� ، وإر�>� ه��,P'اي ،

وE	ن آ'آ-' ... إ1@�'ت ، وأ�� ' �'را�5	 ، و9	� ��1 �	رآ�L . إس . ت
 ... و�'ل إ1@'ار .. 

  

 �R	Fرات ، وو	ة �@� �	ا�� B1ار'Iوا� ، ��;	,Iر ا�	��Dا  I; �5و
 ��R �� وا�;'�<��gF'� ��1 8 أي #	;  أن Y� ?��1-�{ً	 .. اC;zم ا�

 .. ن اDر��� و��-�Cً ��>* ��. ا��cرا.. �� ا�@�	ف 

  

إن ا����Iة ا���	X ة �5 �+ ي ، Hc1 أن >-��� �. آ� �,�	ت 
آ�	 Hc1 أن .. ا��i	رة ا���71� �. X'ت ، وX'رة ، وأ#�� ���ر 

>	5  ه� إ�? ا��	�8 ، 4 أن ,-+  ا��	�8 �-? ec1 إ��6	  .... 
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� ا��d1 ا�-� آ	ن 6i��1	 آ� ;	مiو�� ، ?�@F زه�  �. أ�� �@� �� إن � 
Dن ... و;@? ا����Iة ا�� ��� اkن أن  آA H	R ة ا�:'�:'رد ... ا�-�6 

 .6p  ا�,	�� �X'1 4 إ�? أي �:	ن 

  

  

 * g5�1 4أ ) T1 :-ة ) ا���I�ب ا�!�  وا�	<�إ�? #e �. ا�-,	زل ;@? 
 �� ا�!� 1�@��6'رa ، و�i? ا��E  �Fأ t�I1  �!؟ �5 ��,? أن ا�

 .ره. ا�0وق ا��	م 

  

-  ���	Y� 4إ �و4 أدري ��	ذا -I'رون . أ�	 4 أ,	زل ;. � 1-� ا�!� 1
�6'ر 9'ل g@-�1 آ� ا��!	ه�  cأن ا� 	ً�Rم .. دا'c,وا�.. 

  

 4ً'9 T�� 6'ر�cا� .. 	ً'��ً	 .. و4 	<�و�:,* � bة 1 ى ا�!	;  .. و4 
 *6Eو 	ع .. 6�5	�iا� .� *��� �@X'ف ا�-� 1@-... و�'Iا� ���	Oو� n

4 1�'ت �. ا�� د  ?-� ... �6	 ا�!	;  

  

 ��1�X '6'ر ه�cم أ�* 1-��� �5 #�و�� .. ا�	1Dو�8 أ#�  �5 1'م �. ا
 ��X'IYك ;@? ا�'رق ... ا� �-أو �1 ض .. أو 1 ا�H أX	��� وه� 

 ��:	م ا�� �5Dن ا'�	� U�@; ... 

  

 �@�-�� T1-� و�� ��6'ر ه' cا� .... 

  

 � .. �� و��T [�.. ه' �'
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 ����� .. و����F Tي .. ه' 

  

  

 * d���G آ�7 ًا ;. ا�� أة ، وآ-�� �6	 ، وآ-�� ;,6	 ، وأ���X ا� أ
� ى �>	ؤك ( D	� ) أو 	�5 5- ة � 	ً���E 	,���ً	 ( ا� أE 	ء�	أو �> . ( 

  

� وا��ة ، أم أ�* ����ه� �-�� أن ا�!	;  H-:1 ;. ا� أة وا��ة ، ;. 
  �5 ا��j@O ، ;. ا� أة L��1 ;,6	 و�c1 4ه	 ؟H-:1 ;. ا� أة

  

��g �>	ء ا��	�8 -E t�I 	6��هa0 ه� ���cة ا��!j ا�-� .  ا�� أة ا�-� أ
 . �c�� 4ة أآ�  �,6	 

  

��c1 آ� ا�!�	a �@'ن .. ا��!c�1 j. آ� �>	ء ا��	�8 �5 ا� أة وا��ة 
 ��ه' .. � وآ� ا�,6'د ��8c وا�.. وآ� ا�IY'ر ����	س وا�� ... وا

 ��8c ��6 ا����� .. 

  

 	ًi1أ dو�>	d�0� .. �R ، أ����F أن �'ل �� أن ا� أ� أ���X ا� أ
 .. أ��X. �>	ءك 

  

 	ً��Aو .. �	���� �5 ��	 ... أ�	 4 أ#�  �	��P ة �. �!	رآ-d ا�!� 1�	A
 ... و�8 ,-�� إ�? ا�> 1  .. أن هa0 ا��!	رآ� ���� ;@? ا�'رق 
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 �� أ�	 ا�:-	�E	�� �,�D ، �	��;. ا� أة �5 ا��j@O ، 5@8 أ�- 65	 �5 
 	6�@; �P-#أ �.. 5	� 8F ��ون 5 #	ة وأ�'ان �>-��� ... إ�? �'اد أو��

� .. وا�,�� ��ون �c  أو � و�� �>-��� @��-<� �وا��'�F�? ��ون �'
 ... HO� ... �>-��� .. وا�B�O ��ون 8�5 و

  

  

� c61 ه	 ؟ وإذا آ-H ;,6	 ه�  اه	 ,e�O إذا و�E ا�!	;  ����-* ، ه* 
 ... �5 ;�,�* ؟ وه� �� ا� أة وا��ة #	; ًا 

  

� �g ا�� أة د���� �Eًا -�Cًا .  ا���E HOا�� ��1 Fو. 

  

وا�!	;  c61 4  ا� أة إ4 ;,��	 -'�n ;. إ��اث ا��ه!� ، و-�'ل 
 �AC� ?إ� ... 

  

�	 �p ه0ا ا��'�� ..  �	ء ا�� أة ، �	�,>�� �@!	;  ، ه� �'�� آ6�	O5
#P	4ً ، و�	درًا ;@? 'زg1 ا�i'ء وا�� ارة �5 أA اف ا�!	;  ، و�5 

 *�C�وا����Iة ��? ;@? .. �5ن ا�� أة ��? ;@? ��� ا���	ة .. a :5 ، وأ
 ... ��� ا���	ة 

  

.. وا�-!	�* .. ا�� أة 4 ,e�O �5 ;�,� ا�!	;  ، إ4 إذا د�@� �5 ا�-: ار 
�>��c و x1 # ?إ� ��' ... 

  

أ�	 ا�� أة ا�'ا��ة �65 4 �� ا�!	;  إذا آ	�� �5 آ� ��+� �	درة ;@? 
 .. إ#�	ل ا���. ، وا�- اع ا�� وق 
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� ;@? أن ا� أة وا��ة �X	� دة	1'��* #6 و�7	ل أرا9'ن �g إ��ا 
��g �>	ء ا��	�8 E �E'>-g�O أن . 

  

  

 *� 	ًI� ��-آ 	ن ا�� ب ��,'ان آ-�� �5 أوا�  �	,�� .; 	ً�� < )
�6'ر1� E,'�>-	ن E . ( *-�-ا�0ي آ ����� ا�' <� .و��@* ا�,} ا�

  

� ؟ �� <���د ;d-�C آ!	;  �	�:-	�� ا� nآ� 

  

�6'ر1� E,'�>-	ن  ( -E ( �,; ر�X n4 أ; ف آ� ، ��و4 .. �} �> 
 ��� <��I'ت آ� �	 �5 ا�D  أ�,� �@@� �. ا�I اخ . أ; ف ���-* ا�

 �� ... وأردت أن أE ب ا�I اخ ���ة أX'ات .. وا

  

  

� و�'�n ، ;@? ا� 89 * P@ا�!�  آ �+�� .; ?@Y-1 4 �� <��dI ا�
1� وا�,�� ا�Cذع ا�-� �1-'61	  Y<ت ا�	,�# .� . ��	 ا�0ي دd�5 إ�? آ-	�

� ة : ه0ا ا�,} @� *]'Y�7� ا�� ب ا�@�,	��� ، أم ا�,'ع ا��را�� ا�0ي �;
 �? ؟ ؟ اDو

  

��� (  ا�'ا�g أ�,� ��� أن أ�Xرت آ-	�� - g� ?7�Dإ�? �� وت ا ... (
� �� وت ,1��� �Gا �� �. ا�;'�c� ن	ت أ�* 4 �� �� �. ... ا�0ي آ �#

 �@� �� ( ا�Y وج �. ا��RC� :( و ) .. ا� ��R	<,Yا� ... ( �@�و� 
� ا�� ج �	F لCAا�'�'ف ;@? أ .. � ... واFD'اق ا�-c	ر1
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 �@:!�. 5� رت أن أآ-ًI� H	 �P	1 ًا ، �1-�� ;. ا�!�  ، و���1 �5 ��8 ا�
وا�-� F �� �,	 ، .. أردت أن أ�'ل رأ�1 �5 هa0 ا�� ب ا�-� 4 ;�� �6	 
,	 آ!� اء 	�� �5 	,� ���1� أ �@� ��	<� ��Eوت . أ �� � ... وه� ��1,

  

�::� ��	�X ا�!�  .. ��� �� وت  .. �X	�� �::�و�::� .. ا�� 1� و
 	,@X	�� ... نkا ?-� H-:� 4 ��ال 	ار .. وإذا آ, �-F4ة ا'�� H-:� .�,5

��	�R,	 ��� .. ، و�Sآ� �. ه0ا ا���Yون ا�!� ي ا��+�8  �5 a	,�]ا�0ي و
 .ا� ��� ;. #'اeA ��,	ن 

  

� أن أ�-�� ��ر ا�z:	ن ;. ا�!�  �� <�و�:,,� .. آ,� أر�1 وأ�	 أآ-H ا�
�ا�0و�� .... >� �I9ً	 ;,� �5 أ�i	ن ا�!�  و�Eت �� C5 .... 

  

  

 * d�@� �5، و 	دو�ً dو�� وت ه� وردة #� ك ا�>�	�F . ��,	ن �5 ذاآ 
 	6-�,9 .�� ) .1	 �F ا����	 1	 �� وت ( 

  

�	ذا d� �,�1 ��,	ن و�� وت ؟ وه� 1�:. أن P1- ب ��,	ن و,e�O �� وت 
 �5 ه0ا ا���. ا�� �� ؟ 

  

� .. وا�:-	�� ..  وت ;@�-,	 ا�� اءة  ��-��Dا �@� .و���ه	 د�@,	 � 

  

 ��� ا��+�,1��� �5 هa0 ا��R	6,ا� � ...هa0 ه� #6	د
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  i�� .... S5رE' أن P@�'ا ا�

  

 .��1�cا�!� 1-�. ا� U�-;'�c� g�AD 0 #6 1. ذه�� إ�? �� وت,� )
 �� أ�A	ل ا��c	رة( و ) �وd-E أ1-6	 ا�� 1�GCG. (  

  

 ��Rرا ���� ، و#��	O4ت ا�kا ?��F'� ���<5 ، ���O�د�@ُ� إ�? ا�
و;	��� أ��X	�R ا���	ل وا��ًا وا��ًا .. وا9->@� ���	ض ا�'رق .. ا���  

 ... ود�@� �5 �'�� �:	ء ... 

  

 .. 4 أ�� g�O-<1 أن 1> ق �� وت �,	 .. إذن 

  

6	 4 أ�� g�O-<1 أن e�O1 �,	د1@6	 ، وP1-	ل �i	ر. 

  

� ا��O	�g .. 4 أ�� g�O-<1 أن �P@1 زر�� ا���  ��'��Fو ... 

  

  �5	Iا�� ��CF �6,1 أن g�O-<1 �� .... 4 أ

  

  

� أ�A	ل ا��c	رة * (( �GCG (( ا�0ي �Y1ر	ث ا�-���	� ��-� ��R	,9 �R	I�
� ا�6'ان ا�� �� @� � ti5 . .� 	ً�]وا 	ً��	6وأ�� ا0Yت �'��ً	 ا

Y	ذ�,	 ا�'ا�g ا� dR	,9  �; ��i5و ، �� ا�� ���Dا *��	� دئ ا�0ي 
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�'د�	 Eا�!�  أن . ا�� �� و g�O-<1 ؟ وه� ��i�ا� a0إ�? ه  +, nآ�
 �1-'ي ه0ا ا���ث ، أم أن ا���ث I1,�* ؟ 

  

� ا�� ��� x�5 )) أ�A	ل ا��c	رة  (( -F	�<ا� �وإ��	 �@�'ا .. �8 1�@�'ا A	و�
	ًi1ا�!�  ا�� �� أ �أ� E'ا ا�!	رع ا�� �� ، وا�OY	ب ا�!� ي .  A	و�

 ��	�� -) ا�:'�	 ( ا�� �� �. �'��Pو�.  .. - ا� ) ��R	ا�� �9 5� ا��,	1 .. (
 a	�� ... ور#'�	 �Y ا8�A ا�

  

�D,	 آ,	 �5 ا�'ا�g ) .. ���6'�	 )) ( أ�A	ل ا��c	رة (( وا������ أن 
 j�-<� ) � ) .. ا����6

  

 ?A	�-� 86@�� 	,ا( آ �F	�<ت ا�	'م ) .. ����	وا�� .. n�:ا� �!�!�.. و
� ( و��. E	ؤوا X	دروا �,	 �'��Pأدوات ا� .. ( �وأ��>'�	 ا��T�C ا�:	آ�

 .. �1 :<; �,�6� .. وو[�'�	 �5 #	�cإ�? ا� 	�'@Fوأر .. 

  

��g ا�!� اء ا�� ب )) أ�A	ل ا��c	رة (( E زات	Eا إ'�O� .. ?ود;'ه8 إ�
. و�	�,>�� �� ��O'ا �� إE	ز� ا�>'1> 1� . .ا�-c,�� ا�Ez	ري 

 ���	�Dط ا'OYإ�? ا� ��'@Fرات آ�7 ة . وأر	�� ��	ن .. و�8 1:. أ�	آ
 .أو أن أآ'ن [� ا�!�  .. ;@�U أن أآ'ن ��86 

  

و��>� ا����Iة ه� .. وه:0ا  ى أن ا���ث ه' ا�0ي 1>-�;� ا����Iة 
 ... ا�-� >-�;� ا���ث 

  

 �E	�� ،  ;	!�	5 ?إ� )) 	� �i� (( *د� �@�I5  �Pوأ;-�� أن G'رة .. 
 ... أ�A	ل ا��c	رة �9 ت  آ�H د�,	 
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� �. ا�:-	�� ا�!� 1� ، و��	��� ا�:@�	ت * @1'A �@� �  Gه� �1-�� . إ
 g�O-<1 أن 1�'�* ؟ وه� t�O1 	� ع أن 1�'ل آ�	O-Fأ�* ا ��	ار ����

 ا�!	;  أن 1�'ل آ� �	 �1@8 ��'�* ؟ 

  

� اF-!6	د ;@? ا�'رق �. A از أول -�@�و��T ��ه� �5 ..  ا�!�  ه' ;
  � .. أو اF-@�	ء ;@? آ �F ه�از .. ['ء ا��

  

�ً	 إ�? #� اء ا�-�	ر�1. Rدا �E	��  �!ا�!� اء ا�10. 1:-�'ن .. ا� 	أ� ..
 86��	Xأ nI,� .. 86��	Xأ g� � 86 .. أوFرؤو ?@; .��S-�	� ن'��	O1 أو

 .. 1>-��@'ا �. ا�!�  �Y5  �86 أن.. 

  

 g���� اO-F	ع ا�!�  �5 آ� ا��I'ر أن 1�'ل آ@�-* ، ر89 آ� أF	��H ا��
 ..وا��6  و9>�� ا���	غ 

  

:	G  ... �5ن ;�د ا�!� اء أآ�  .. و�6�	 آ	ن ;�د ا�>�	�5. آ�� ًا  	�و�6
� � ا�5� .. ا��I	دون ; <� �F	,-  �5	I�5ن ا�� .. 

  

I'ر أ�,S5 ، 	أ� 	ة أ���I� ار1 ي'E �5 e;,�ي ، و�8 أ�� 	آ� � �@� �
و4 �!� اء .. �S5	 4 أؤ�. �	�!�  ا��	A,� .. وا��ة �8 أد6�5	 إ�? ا�,!  

 ��,A	ا�� ... 

  

  



 223 

 * d-�SF '� : ؟ �,��c5�	ذا  ، dب إ�� �Dب ه' ا	أي آ- 

  

-  ��Dب ا	ا�:-  .. *�  �b j��# ��'1 ?-� ... 

  

  

 *	�� ، ��. ا�:-	�� ��ار ��	�� ، �Gوا�- ا �� ا�!� 1Gا���ا .�� ?OFو ��
 nس ، آ�	م ا�,'�� ، وا��O	ء ا�'�Eا�� ا��,�-t ;@? هX	Yا� ��<E ,ا�
 	ًX'I� ، .�1د	س ا��	,�	� �Gا���ا d1�� x� � ا�-� �Cا�� a0ى إ�? ه 
وأ�d ا�'��� ا�0ي اO-F	ع أن �O1 ;@? ا�,	س �. دا�� ا���	Xََ ة ، 5:	ن 

 a �#  ]	وا�� �]	��	ه�  .. E> ًا �����ً	 ��. ا�cوا� �Gا���ا .�� .. 

  

� ؟ إن -Gا��:'ن  ?-��	ه�  cا� �] �Gن ا���ا': ه� �. ا�i وري أن 
 �Gم 1>�{'ن آ�7 ًا إ�? ا���اC:�5 .. ا�10. 1�'�'ن ه0ا ا� 	6�'�i1و

 ��Iا�  c�� .و1�,�'�6	 �. اC-�4ط �	�,	س ) .. ا�: �-�,	 ( ا�

  

 �]	���. �@� ;. #� ي إ�* x� 1  <E ��. ا� 	ً�� �,��Fأ ���
�	ه�  .. وا��	[  cوا� �Gا���ا .�� ... 

  

� ا�:� ى �R	Eو �S5	:� مC:أ�,� أ;-�  ه0ا ا� �5	�!�  ه' .. وا�����
 �Xة و��وإذا ا�O-Fً� �!� ي أن أ��E �{-� ... 4 ه��ة �gO .. ه

�Eو g�  �!و�'ن ا�	ره8 �@�'ن ; �� 1-,	O5ت إ	 .. g� *�'<-�1و
� و�,�-6	 ا�! ;�� ، ... ,5	�E. ا��6'ة Gا���ا �ُ��� �� d�0� آ'نS5

 ...وا�-�;ُ� ا4;- اف ا�!��� �6	 
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 * a �P�ti ;� ه	 ا�'ا�g ، و�	ول أن  ���	6دو�ً	 ، �5 #� ك �� ة ا
#�  ه� � أg�O-<1 d1 ا�!	;  أن �P1  ا��	�8 ، أم أن #� c� �+1 a د : 

 ..، و�c د آ@�	ت ؟ 

  

-  ��P-1* إرادة ا��� ��	8 ، إذا آ�	ا��  �P1 ;  أن	ا�! g�O-<1 آ��S �:�  .. 

  

  ;	# 	6���1 �1 �# �وأ�	د�1 �5 .. و#�'�ً	 .. - ك �� ًا ... إن أ�>�
.. وآ@�	ت ا�!	;  4 -C#? �5 ا�6'اء آ��	;	ت ا�I	�'ن . أE>	د ا�,	س 

�g �5 و�Eاc-�5� و�:,6	 'cا� a	���	ه�  آ	�cن ا� .. 

  

 �}�O�  �!ا� 	6G��1 �-ات ا� ��P-أن ا� ، t��X .. �; <� ��<,�	�
 �X	X ا� .. �� ا���10; F رات .. أو	ة �@� �	ا�� B1ار'Iا� �; F أو ...

و�:. أF@'ب ا�!�  �5 ا�-��P  1!�* أF@'ب �O ات ا��	ء ا��PI ة ا�-� 
 g�c- .. g�c-�g .. وc-g,I ا�O'5	ن �-.. و ? . 

  

  

 * 	ًi�� 	6i�� *�!1 d1�� آ�7 ة �R	I� ون .. 1�'ل ا���] أن �b و1�'ل
 د ;@? هa0 اkراء ؟ وآ�n � أd1 .. إ�d و��� أ��	�ً	 �5 ا�-: ار  nآ�

 a �#;  و	د ا�!�c-1 .. 

  

- 	6� n��1 8 أوF 1 أو H-:1 �P�X *� ���F'� م ، أو	F;  ، أو ر	آ� # 
#�:>��  آ	ن �* P�X-* ، وا��-,�� آ	ن .  ف �	�6'1� ا��,�� وه0ا �	 �1. 

 *-P�X *� .. ، 6'5. ، و�'زارت-�� d�0وآ ، *-P�X *� ن	وأ�' �'اس آ
 .. ور1,'ار ، و5	ن آ'خ ، و��:	F' ، ودا�� 
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 86	��آ� ه�4ء ا�-�+'ا �5 آ� إ�-	a06� 86E ا�6'1� ا�-� راA 86-�5'ال 
� ا�-: ار .. .، وُ; �5 �86 وُ; 5'ا �6	 �6�5ذا آ	ن ه0ا ه' ا���I'د �. 

[�� ا�D'ان .. 	5 ���5,� أI'ر أن ا�!	;  4 1�:,* أن T�@1 آ� 1'م ���
 ��5 '� *�D ، ا�>� ك ��;Cآ ، .. 	ً:�i� ن':�F . 
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�6'ر1� ا��H ا�� ��� ا��-��ةE 

 

� ا�-� اt--5 �6	 ا�!	;  أ�>�-* ا�!�����1� �5 �� ض ا� 
 B1ر	ه ة �-	ب ا��و�� �5 ا��	29/1/1987ا�:-.  
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 �5 ��6'ر1� ا��H ا�� ��E م	ا ��',@��� ،  I� ?���1 ا�!� اء ا�� ب إ�
�6'ر1	ت ا���� ، وا���t ، وا��iP	ء E *Eو. 

 
 �!5 	���� ، �R	I�ا� .Aا و'<F��� ،  �!ا� ���1@'�6	 ، �. �'ا�

Sأو ��8c � ص ... T�F و8c�� .A ا���'[� ا�>�	�F'ن ا�� ب �5 
 .1 �FDا... 

 
 ��	�-Fا��>,? ، ���آ�وا ا wء ا	�FS� gX ���1@'�6	 �. �	�6	 ا�� �� ا�

 	�	ر6Y1	 ا�� �� ، آ  �P�  I� ��	�-Fوا ،  I�  �P� �� ا�� B1ر	ا�-
1>-��� ا�P,	ء ��P  ا��P,� ، وا�:-	�� ��P  ا�:	H ، وا�'ردة �O;  �P ه	 

 ... وا���@� ��P  ا�!�-�. ،
 

 	6�,�;  c# ��� �. ا��I	�5  ا�,	درة ، ��,	�'ا ;'�c� 	6�'@��1
  i�Dا .. B�!ت ا�'X L���� �_ذن اDزه  ،   cة ا��CX ا'@Iو��

�	وي F ٍت	آ,� ���ة ا� �	��;Dا ?@; j@<-1 ر��5 ، 4 �1ال ����. 

  

 ، 4 5 ق ، 5:� ا��روب ��1@'�6	 �. و66E	 ا���@� أو �. و66E	 ا��� ي
� ا��	ء ��'��F ?إ� d@X' ،  I� �5 ... 

  

�6	 �@'ك ا�O'اnR ، و1:-!�'ن أن ا�!�  Fا�-� ر �O1 Yن ا�'���1
 ، ��,-��,c ة أ�� ا�H�O ا� .� ��ا�� �� ه' ا�-�اد �'�F�� و�P'ي وا
 .إ�� �,c ة ��ر #	آ  ا�>�	ب ، إ�� �,c ة �� م ا�-'�>� وCXح E	ه�. 

 
 
* 

  



 228 

� ، و� 5ً	 5'ق O�� 5'ق �O�� ،  1 �-ا� ��	F �5 ا�!� اء ا�� ب g�c-1
 ��6'ر1� ا�!�  ا�� ��E م	ا ��',@��� ، �@X	5 5'ق �@X	5ف ، و �

�6'ر1	ت ا�!�'��� �9  ا��-��ة cا� *Eة ، �5 و��-� .ا�

  

��'ن 9	�� �. ا�� وق ، وأ�'اس ��ح ، ���@,'ا ا�-I	ر ا����Iة ;@? c-1
 ا��	�t ، وF�'ط ��	م ا��!�'ذ1. وا���E 6. ، وا��I	��. ا���. ا�� ��

� ، وا��'��>��. ) إ�1ز ( �� ض Gرا'�	� .���D�5 وا��'�� ، وا	ا�7�
 �G'را�	�5. �-� #�'�86 � -��� ، وا�Gرا'�	� . 

  

  

 * 

  

�� ���F	 ا��>�. ، أو4دًا 7��1'ن ;.  �1- اآ] ا�!� اء �5 أز�
� �A'�-86 ، و;. أ�86�C ا����� ، و5'ا��>86 ا���1�� ، وأ��	�86 ا���1�1

 t@�� ��ن ا��Xأر ?@; Cً1'A ا'�:<ا�-� >@E B@� ا�AD	ل ، .. ، ����	 
 86�C� . وP-	ل أ

  

. 1��'ن ��6'ر1. أ�	م ا���  ا��I ي ، �O5 86i�� *�<��5 ة ;>� 
 �1 �8 واw أ;@. وا� وا1� ا�7	��� ه� ا�XDق .. و�O5 86i�� *�<�1 ة 

 . 

  

  

 * 
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 H,1ا�>��ة ز 	د1,	,<--5	�x د�';,	 و�I	��R	 O9 �@;	ء ... 1	 أو4دي : 

 .��F	1 َر	أزه ، [��Dا 	6Fرأ .. 

  

 H�@آ'اب �. ا��D4ف اb .; 	,i1'�-، و� 	�5 أ�'�-6 	,��� 	6��	O�
�'�	 ;,* �,0 ا�>���,	ت ، 5-,	ه!-,	 ا�D اض ، ��ءًا �. O5 ا�>: ي ا�0ي

� ، إ�? #@� ا�AD	ل ، إ�? #@� ا�!�'ر ��} ا�;	,�:	�>�'م ، إ�? ��} ا�
 . ا��'�� 

 
�-:X �@; e'ت ��F دروy1 ، ا��:-� �,	ر ا�-�'4ت ، و�	ر ا�,�'ءات ، 
 ��,9Dر ا	I-ا� ���-�� ار ا�,!�� ، و-Fا .@�,� ، ��kو�0ور ا�7'رات ا

�> ح ��'ة ا���i	ء ، ر89 ه0ا ا�:'رس ا�>�	�F ا� دئ ، ا�0ي �1-� ا�
� ��'ة �E'9	�* ا��1	9C� ع	�F �� ا�� H�!ح ، و�1 ض ;@? ا�C<ا�

 . ا�>Cح 

  

 
 
* 

 
 

 .a065 ه� �I  � ة أ� ى .. و��� .. و��� 

  

t1 I ، و4 إذن ، و4 5 �	ن أ�� ي   �P� 	6@��� . H@�ن ا���'ل إ�� ا�D
giY ، 4 �1-	ج إ�� 0اآ  د�'ل ، وDن ا��'دة إ�? ر�8 اDم ،  4

�	ركcوا� .�Dاءات ا Ez. 
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إن �6  ا�,�� �8 1:. �5 1'م �. ا1D	م [	�I� ?�'-1 ، T��'� x	درة 
 H-:ت ، وا�	� .ا5D:	ر ، وا�:@

  

 .آ�	 أن أ�	 ا�6'ل ��P-!1 8 ;@? ا�-�اد 	رY1* ر���ً	 ;@? ا���O';	ت 

  

1 I� أو 5'�:@'رًا 	ًGا  . ً	 وإ�� D#�6 أن ا���g �8 1:. أ��ًا 

  

� X	د5,	ه	 I� ���X �5  ، آ	�� �'ل �,	 @Y� : ( و�0ا �5ن آ� 	أد�@'ه
 .�,�b مC<� . ( 
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� ا�� اق ه' #c ة ا�>4Cت ا�!� 1

 
� ا�!� ي اDول �Dن ا	E 6�- اد�P� - ن	أ� �1 (  ��> (
1984.  
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 �. ا�0ي 1	 ــُ ى ُو�� ��� ا�k  ؟

  

 ا�!�  ُو�� ��� ا�� اق ؟ أم أن ا�� اق ُو�� ��� ا�!�  ؟ه� 

  

 �. ا�0ي �F �5  ا�-:'E .1	ء أو4ً ؟

  

� ا�� ا��� ، أم ا����Iة ا�� ا��� ؟@Y,ا� 

  

1� F	� اء ، أم �	�� ا��-,�� ؟'@� 

  

�	م ؟� ، أم ا��+�8 أ�' � �	�� ا��+�

  

� ، أم ا�,��0 ا��-�j5 �. #�  أ�� �'اس ؟@E6  د� 

  

 أم أ�O	ر ا���ن �5 #�  ا�>�	ب ؟ .. أ�O	ر ا�:�� �5 ;�'ن ا�>'� 1	ت 

  

  

 * 
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 86�	�Aأ �@}Fم أ	ء أ�	�kا d� 1 	�@7� ، �,:�  	ً�Rدا ��	آ �@}FDا a0ه
 �6-, .ا�-� 4 

  

 �. ا�0ي آ	ن أو4ً ؟ 

  

� ؟ ا�!c ة أم أورا�6	 ؟ ا���. أم أه�ا�6	 ؟ ا�'ردة أE	Eأم ا�� �iم ا���
 ;O ه	 ؟ ا���@� أم ا�!�� ؟

  

 ، j@Yت ا�	�5 أو�'1 L�� 	6,:ن ، و�',+ 	�� آ��'�A �@}FDا a0ه �<��
� ا�!�  O1 � ?@; ن ا�� اق	�1 �:��-� ��H ا��Y@'�	ت ، و��	و� . و
وإذا آ	ن j�1 �� أن أد�� �!6	د� ، ��� أر���. ;	�ً	 �. إ�	�-� �5 

 : !6	دة ��1,� ا�!�  ، ��5,� أد�� �a06 ا�

  

'ازن اDرض  �-�4 a4'و� ، �ا�� اق ، ه' � آ� ا�7�� �5 ا�: ة ا�!� 1
 	6 . ، و� �E ا��I	�R �. ��ارا

  

��g ا��I	�R وا�D'اع E �Xوأ ، ���g ا�>4Cت ا�!� 1E 'ا�� اق ، ه' أ�
� وا�@�	ح �'IYا� � . ، وأ��'�

  

���ً	 أو4دE .دم ا�!�  ، و��b 'ة ، ه��� وا�ه� �. . a وأ��	دa و�:@
�@�ً	 أن �-��ث ;. 4CFت #� 1� آ>4Cت ا�4�Pن ، ; .:��ا�

 وا�� ا#	ت ، وا�O'اوT1 ؟ 
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  O��	ذا @5 ، �وإذا آ	ن ا�,�� ا���L1 4 ��1. ��@8 ا�>4Cت ا�!� 1
�	ء F n�,E'ى F  O� 4 .��� #	;  �5 ا������ ؟ �5 }�<�� nc,ا�

@��H� ...  O ���و ا�> g1 ا�0و�	ن F	;	ت أو��P	 ، و��	�E* ، وو4 
�	ء �'�	آ' F'ى F ) ت	�5! ( H�@ن .. ا�	وآ T�� ���F  O'او4 

 .. وآ	� ي F'ى �!-�	ت ا�,�x ا�� �� ، و4 -��F S'ى ��	ل ا�� ب 

  

 �� ا�!� ي �@!�	ب ، ه' ���cة �	ر��Dن ا	E 6�. 

  

���ان ، �-t ذرا;�6	 5�	 آ	ن أ�� I-1'ر ، أن ��Pاد ، وه� T�C� �5 ا�
�	ء ا�'رد � *# �  ، و�Dد ا	c<ا� *� �� .. �@!�  ، و

-� غ �@!Sن  	��	 آ	ن أ�� I-1'ر أن ��Pاد ، -� غ �@!Sن ا�!� ي ، آ
 �1 :<; ��c�1� آ�	 ��61	 اF- ا �# ��c�ا�� �� ، و1:'ن ��61	 اF- ا

 ... 

  

 aٍb ..:� و�� a�,; ه0ا ا�� اق ا�0ي ��R	c; 'آ8 ه e# � . ع	و�� �@�5
 ��� ، وو�� �@�5	ع ;. آ ا�� ا�:@�Dء ا	آ� 1 .;. 

  

 aٍb .. aو��� ، �آ8 ه' � ا�5 ه0ا ا�� اق ا�0ي 1�>a��� d ا���,? ا��,���
 .ا��> ى 1�>�I; d'رة ا�!�  

  

 aٍb .. �OP�� �آ8 ه' �i	ري ه0ا ا�� اق ، ا�0ي 1-� ع ��O	��-* ا��>: 1
 .. �6	 E>� ا�!�  
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� : ا آ	ن ا�:-	ب ا����س 1�'ل �,	 وإذ���'ا �� . �5 ا���ء آ	�� ا�:@F	5
 ��IY!ن ا�� اق : أن أ;@. ;@? �>�و��-� ا�	أ�* �5 ا���ء آ ... 

  

  

 * 

  

  

� ا�!� ي اDول �@!�	ب ، آ	�� �Dن ا	E 6� ر'i�� ا��;'ة ���@ 	��,;
 j1 ا�� xF�5  �5 و	I; 	,ق ، وآ -� . �� وت 

  

 . أF,	ن ا��� ة وو��ُ� ��.

  

 �C5 أ�	 �	در ;@? آ>  �I	ر �� وت ، و4 أ�	 �	در ;@? ر5] أ�,�
 . �@� اق 

  

 أ��T ه0ا وA. ا������ �@��T ؟ 

  

�	ءه	 F ء	�وهa0 ا��>	�. .. وه0ا ا�,6  �6 ه	 .. أ��>� هa0 ا�>
 ...ا�iY اء ��] �'ن ;�,�6	 ؟ 

  

أF@8 ;@? ر�5�	ت ��رF-6	 و.. أ�8 T��@� �,� H@O أن أزور ��� أ��6	 
� ؟ ��+;Dا �1'�	G �5 
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�-�ر;6	 ) ا� از�� ( أ�8 H@O �,� أن أ�nO �6	 ;! ة أ��	ر �. #c ة 
 ..�5 #� ه	 ا�0ه�� ا�O'�1 ؟ 

  

 	6�� ;@? رو�أ�8 H@O �,� أن أزور �>�c ا�z	م ا�D ، 8+;D أ ا��	
 .. ا�O	ه ة ؟ 

  

 T��@� ت	م ر�9	ًا أ��E n��] �,إ�.. 

  

 ��� ، ا�-� أه�,� هa0 ا�� أة ا��+��� ا��+�,1��و[���E nًا أ�	م هa0 ا�
... 

  

  

 * 

  

  

وإذا آ,ُ� �E iً	 . وه:0ا أد�� ��Pاد هa0 ا�� ة ;@? 6X'ة E ح 
��ا�� ، �5ن ا�'A. ا�� �� آ@* �i ج �	�6'ان ، وا�� ف ، وا��7P	ن ، S�

 � .� �@� �  O�S�  ��-? ����* ، و1 *Fرأ .� ��'E ت ا�'� �� ... ا

  

 *��,� .� a'�O� ��5 ، ت	,�<�Y�5 ا� a	,5 ; ا��,�'ان ا��'�� ا�0ي 	أ�
 Cً�� .. 4ً'6c� a �I� و4 �1ال ... 
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 �و�. 1-��� أ�� �5 . �5 ه0ا ا��E 6	ن F- آ] أ�	�,	 ا��Y'ل ا�!	�
�'ا5 ه	 ;@? اDرض  ?��F'، و� 	6�	، وا�>� 	�6@6X، و 	آ-6 � . 

  

�'ل ا�!�  �@8 ��>6	 ، آ�	 1-�@8 ا���I'ر 5. ا��O ان �. إن �
 t1 �	� *ا��OXج .. ا'�� �. ا�OXا�6	 �	��� 5. ا�>�	:�-�@8 ا�> 	�وآ

 .. ��Fر�� ����� ��� ;�I'رًا �1	��� .. و�8 أ#	ه� �5 :�F 4و
� ا�>'ر�'ن ��	E .� �E Y ... 

  

و��� ذ�d ، .. 	;  ا��86 ، أن :'ن �	ر ا�!�  ��Y'ءة �� E@� ا�!
 ، ��,�ً	 � H<-:1ُ	��P! ، وا�4-�	رات ا��7	�5 Cً� و1] ا�,	ر ; t�I1

 H1 c-وا� ، � . وا��6	رة ا���و1

  

  

 * 

  

  

 �R	��Xأ 	ء ا�!�  . 1	��Xأ 	1 : 

  

و[�'ف ��,:U ; 4 ، 8ا�'ن . و#6'د i� 4	ة . ��. ه,	 ز�Cء 4 أو�X	ء 
 8:�@; . 
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و����� 5'ق أوزان .. و���6I آ�	 1!	ء ..  آ�	 1!	ء 5@� آ] آ� �I	ن
�	F* -و��:>  .. ا�Y@�� آ�	 1!	ء �9� - وه' �5 ذروة Cا�� �Eا'� 

� ، و��Sآ� أ���� ا�. �	�d ، �. أو�6	 إ�? �b ه	 � و��Sآ� ��6	 -ا���1
��g ا���	�	ت E .. ء	إذا # .. 

  

 ، *-�!�أو �� آ-* ، أو �-� د�� .@5 a	�H أ��ًا أي �I	ن 1 �1 أن 1-� د �
 *�',c� أو ، ... 

  

 ��',c� . �S5	 آ,ُ� ، و4 أزال ، �g ا��Y'ل ا�

  

� و��ه	 ه� ا�-� Y- ع �ــOُ	ه	 �',c�.. وY- ع 6@�6X	 5 ..	��Y'ل ا�
5� ��. ا�� ن ا��	#  وا�� ن ا�'ا�� وا��! 1. �5 أ�� �. 	<�و�gO ا�

 ���	G . 

  

 81�� ��� TR	F ��Xو a0ه ..� *-��6	 �. را�Aوأ ، *�  ا��Y'ل و�� 
 ... ا�@'ز وا�>:  

  

 �   ..و�@�� ��:8 .. واw ��:8 .. 5	رآi'ا �g ا� 1	ح اDر��

  

  

  1984) أ� �1 (  ��>	ن 12
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 ��,-� O1 � �5	��	.. ا�

 

 �5 �� ا�,7 1� ا�-� اt--5 �6	 ا�!	;  أ�>�-* ا�!� 1����ا�
	ون ه'ل �5 �, �<@�! -�ن ، ��;'ة �. ا�,	دي ا�� �� 
! 1. ا�7	��  )  ��5'� (1986.  
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c	a ��  ا�!�	ل ، ��7ً	 ;. ا��!H وا�:� �5 	� �>	5  ا����Iة ا�� ��
ه	�1 �	رك ، ور1-!�'�� �	رك ، وه'��4 �	رك ، Dن ا�'A. ا�� �� �8 ��1 

 .���7� ... e# *�5 �1آ� F'ى ��8 ا�7�	5� ، و��8 ا�

  

  i�Dا�'رق ا y� �-� ، �>	5  ا����Iة ا�� ��� إ�? ا�� ا;� اDورو��
 ،  ��	<�� �!* 1�E *�# �5 ة ا�� ب ، �9  ا� 	ً}�# �c �� 8� 	6�D ،

 g,Iا� �� ، و� ا�9 ا�>�	رات ا��D آ�:R	!ك ا�CFDوا . 

  

c	a ا��	ء 	� �D yOن �@�6	 �� �n! �. #�ة ا��.. >	5  ا����Iة ا�� ��
، ود�6	 �� �n! �. #�ة ا�Y'ف ، وأ��ا�6	 �� 'ر�� �. #�ة ا�i ب 

 .، و;+	�6	 �� �--� �. آ7 ة ا�,'م ;@? ا��Cط ا��	رد 

  

 '	 ['ء ا���  ���-6'5. ، وإ�? آ'�! 	�'F ?إ� �>	5  ا����Iة ا�� ��
� ا��م وا� X	ص ا�-� �	 زا�� ��'��F ?<,�	��,'ف ، آ� �ا���	�' � 

ــُ��ف 	ً�	;  !; �<� . ��ون '�n �5 #'ارع �� وت �,0 �

  

 ، ��� ;@? [�	ف �6  ا�-���� HI,-� ، إ�? �,�ن �>	5  ا����Iة ا�� ��
��� أن اF-�	ل ;@? ا�!� اء ا�� ب أن �I,1'ا ��	�86 ;@? [�� أي �6  

 �� ;. 

  

 .�. أ�E ه0ا E	ء ا��-,�� إ�? �,�ن 

  

 ، a 6p ?@; *-��� ��� وه	 ه' ذا �1�	F �5 *-�	� x� 1و )  P@5ا 
  1':F ( ?@; 86 ، 1-� 5'نFا�0اه��. إ�? ��ار ��@:�zل ا	�ADا �; ،

 ... )) .ه	�' : (( ;�86 ا��-,�� ، و1�'�'ن �* 
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 : أ61	 ا��XD	ء 

  

� ، أو #8 ا�6'اء ، أو �� �S1 8ت ���I ا�>�	��	O1 1 ة ا���c�5 ا� ��,-�ا�
�,ً	 ��@5 n	�c,�6	ت) .. ا�!'��,� ( G ��: 4 	6@�� ا�-� �1�,�� -Fzا 

 *-�	� ... 

  

� ���ا�8 #:>��  ، أو #�@@� ��	O1 1 ة ا���cت إ�? ا�S1 8� ��,-�8G إن ا�
 gO��� اء �,86 ، أو']Dأو � او��,� ، أو ووردز ورث ، أو ��> ق ا ،

 .���	O1 ب ا��	د ا�:-	� ..رز�86 ، أو ��,8i إ�? ا

  

�* �. إ�* �1 ف ��Eًا ��أن 4 #	;  1�:,* أن P1-	ل #	; ًا �b  ، أو �1
 *�	:� . ���	O1 1 ة ا���cا� d1ن #:>��  د	وإذا آ .. d1ه' د ��,-��5ن ا�

 	ً'X ?@;Dا�� ب ا. 

  

 �1��@:�z	� ًا �# H-:1 4 1 �1 أن ، dذ� ��� ، ��,-�65' �1 ف ��Eًا .. وا�
��g �. آ-�'ا �P�  �P-86 �. ا�!� اء E ار أن'Fرج أ	ا �,���. �'@p ،

 86-P�..   

  

� ، و4 1 �1 أن ��	O1 ا�� ��<,cل ;@? ا�'Iأ�� ًا ، 4 1 �1 ا�� ��,-�وا�
� n�1Home Office ;@? أ�'اب ا�ـ �Rا��ا ��	�z0 ا�!��  . g�	� '65

  �P1 4 ن	<�zو��رك أن ا ، *R	���َ�رa ا�� �� ، وY5'ر ��'��-* وا�-
�0ا  �P1 	�@7� *,Aو aء . 
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 * 

  

  

ا��-,�� O1 � �5	��	 A �5 n�1 4'ا��  ا�� ب ا��->:��. �5 أوآ>�'رد 
 �1 -F .. Tآ �F �@@1د	م ا�@�8 ... و��:��وL��1 4 ;. ا��O	;8 ا�-� 

 ���CFzا ��1 Oا� ?@; 	ً�و4 �1:  �! اء ;�	ءة �1�Eة �. .. ��0'
 .   �. �	�-* Dن آ� ا���	ءات ا��� و[� أPX) ه	رودز ( ��Cت 

  

ا��-,�� O1 � �5	��	 ر�tٌ 1 5] أن 1,�,� ، و1 5] أن 1>	وم ، 
 . و1 5] أن 1��م ا�-,	ز4ت 

  

وإذا �	 �SF* ا�! �A ا�� O1	�� �. ه' ؟ و�	ذا O1 � �5 ���1	��	 ؟ وإ�? 
� ا��-��ة ؟ X خ :@���� ؟ و�. ه' آ��@* �5 ا�-,1 ��<,E أي : 

  

 �ة ؟ 1�'�'ن �� �	 أ�� �5 آ� �@

  

 ?� ..و�	 �-�P ؟ �	 أ�-�E �P أن 1ُْ>َ

  

 آ0ا أ�	 1	 د��	 ، إذا #{ِ� 5	ذه�� 

  

 و1	 ��Tُ ، ز�1ي �5 آ ا66R	 �ــُْ��	 
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ــُِ�ّ���  4  ٌ�;	F �� ْت َ�َ;َ C5 

  

 	����ُ  ا�+@  ٌ�c6� �,-��X 4و 

  

 86F'�� نSوإ�� �. �'م آ 

  

 	� ... �6	 أ�nٌ أن >:. ا�@�8 وا��+

  

� و1�'ل �* ��-�	� a�1 ��	O1 ا�� �A !ا� g5 1و : 

  

 .. )) .��Fي ا�!	;  .. ;�'ًا (( 

  

  

* 

  

  

� رآ'ع وا��,	ء Gد	�� آ� 1	ء ، 4 Gد	�.. إذن 5	��-,�� O1 � �5	��	 ه' 
� 5 ار وا�-c	ء Gد	� .. و4 
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 ec-@6 ب و4  4 ��>	5  آ	�� ق �. �.. 5	��I	�R ا��+� 	�@� إ�? وإ�
� اjR ا�� 1� �5 آ� �:	ن  ��!-� ، �@�. 

  

 a��� .. إن ا��-,�� �S1 8ِت إ�? � O1	��	 و}� *-����65' �1�� �5 دا�� 
� ��:'ن ا�,	jA �@>	ن �	; �و��>�. �@�'ن ; �� ، أ;a'O وآ	�
 ..�'ا86�E ، و��ا��86 ، و� 865 ، و86�i9 ، وأ�86�C ا��:>'رة 

  

�� 	��	O1 � �5 ��,-�� وا��<,E أو ��R	<� م'�05و�* ا���وي T .. 4 �* ه
  ��Dذوات ا�!�  ا H�O-<1 .. ��c<�,ن �@�* 4 �1ال .. وا���'ن ا��D

 �� اوات ا�:'5Fو ، H@���Cت c� 	ً�@�� ... 

  

�5� ، و4 O@�	ت ا�-I	د1� ، أو  I� م'�وا��-,�� O1 � �5	��	 ��T �* ه
 ���	�Fإ�? أ�* 4 1@�. رأ �5	]z	� H ) ا� و��� ( j�F د ���ان	و1 4 

� �,�ن ، و4 �1 ف ا�� ق ��. د5-  Xرب �5 �'ر	i1 4و ، ��Yا�
 .. ود5-  ا�-@�'�	ت .. ا�!�:	ت 

  

. وا��-,�� O1 � �5	��	 ��T ��@�ً	 ر1	ً�]	 E �5 �1ة ا�-	1�� أو ا�P	رد1	ن 
 � .و�:,* ��F  5'ق ا��	دة C� �5ط ا�� 1

  

	ً�p'� T�� ��,-�و4 ��1,ً	 .. و4 آ	�ً	 �	�>Y ة ��ى أ�� ..  ��ى أ�� ا�
وه' �P-!1 4 #	; ًا �	���	و�� ، أو را�Iً	 . �	�'4ء إ4 � �* و�'ه�-* 

� أو O@F أي ��OF�5 إ 	ً<R	F أو ، ���	و��	� 	ًE 6� أو ، ���	و��	�
 ... O@F	ن 
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�-,T �5 ا��-,�� O1 � �5	��	 H�@1 4 ، ا�n�'P ، وO�� 8-61 4'4ت ا
 . و1��@�ون 

  

 ... إ�* �>:'ٌن �	�'gE ا��'�� ا�:��  

  

 �@}FD�1. اC� .. و�:-� �

  

ه8 . ا�86 ا�'��� ا�0ي 1>:. ا��-,�� �5 ا�@�� وا�,6	ر ه' ه�* ا��'�� 
 �O�F �-ا� ، t�C�� ا�- آ�H ، ا�:	ر1:	'ر1� ا��:�Rزرا'�� ا��Dا a0ه

 .. @�!�	ت و�Y	�H ا���.. ��. أF,	ن ا�!�'���. 

  

  

* 

  

  

1� ا��-,�� O1 � �5	��	 .. و��� .. و��� 	:� .... هa0 ه� 

  

1� #	;  9	H] ، �1	ول أن P1 ز ر��* �5 ��8 	:�إ�6	 �	�I-	ر 
وgO�1 رؤوس ا��,1	X'رات ا�-� �O. ;+	م .. ;I'ر اO��4	ط 
 .ا�z>	ن ا�� �� 
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! 1. ا�7	�� 1 -�,�ن   )  ��5'� (1986  
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 H6� أ�� ��Rرا �@Xرع .. و	إ�? #
 �5	�Iا�.. 

 

�'ار �g اFD-	ذ g�4 ا��  - ، �� ا�! اع ا�@�,	��@c� 
 B1ر	1987 / 4 / �25-.  
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� ، أم ه� * �F	�F أو ذات أه�اف ، ��� [�آ8 �,+@�ه� ــُ�-�  ا��
 �'��IY# n ، أو �c د �I	د5� ؟ 

  

�,	 ا�� �� ا;-�	Aً	 أو �I	د5�  ��T ه,	ك -�	�5 ; g�  ٌ�Gد	�( و�5 . 
 T��@� ة��I�(  8:ا��<� �@�I� :  E'اٌب 

  

 )) H6� دون رأي أ�� ��,� �5 اDرض ��� 4 .. 

 )) H6� دون أ�  أ�� gO�1ُ 4 رأس .. 

  

 .. و1>: ون ;@? �>	ب أ�� �H6 .. وS1آ@'ن .. آ� ا�:Cب �'�p'ن (( 

  

 ))'I@آ� ا� x��� .. ص �. ا�Y@�� إ�? ا�

  

 .. و�1 �'ن ، و�6,1'ن ، و1 !'ن .. ��1 ون (( 

  

 )) H6� '1 �1 أ� 	� .. )) .و�1-�ون ;@? ا�,>	ء آ

  

  

� ا��D ة �'E'د ;,�ي @��	 ه,	ك �'F	د إF ا�R@� . إن �@n ا��@7�5
� واC�Dم ا�� ��� ، �5ن ه,	ك Pد�Dد وا	<EDا H��-1 ) �) �'F	دات ; ��
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 ، *	:Fأو إ ، *,�E� 8-1 ?-�-��H آ� آ	H ; �� را5] أو ��	رض ، 
 *-��I .. أو 

  

 *	OOY� 0��,�Cء ��@��. 1-'�'ن ; �@�Rا Fzد ا	F'�و�7@�	 ES-<1  ا�
�'F	دات ا�� ��� أi1ً	 أدوا6	 ، و�X	5-6	 ، و��@�'ه	 ، و��	ده	 ، @@5 ،

 .و�� روه	 ا�7�	�5'ن 

  

� ا�:� ى ا�-� c ي �5 أورو�	 وا�0ي -1	�g أ�����Iزرات ا�	ر ا��	
�! اء ا�n�I ا��6	E ة ، و;�@�	ت ا�-�	ل �@:�� هa0 ا�n�I �. 1ٍ� إ�? 

وأن .. �1 ، �1رك ;@? ا��'ر أن ا�>@O	ن 1 �1 أن 1 ث اDرض و�	 ;@�6	 
5� ��� ه	 ، وور�6	 ، و�O	��6	 ، و�� ر61	 ، ورؤF	ء 	�I1 ث ا�

� 1 ه	  .. 4 L��� a �S� 4إ �@c� فC9 ر�I1 .. ان',; g]'1 4و
 a �S� 4إ �ّ<�Rر .. a �S� 4ل �* إ'��� ... وg5 1ُ 4 ا��	;� ، وHI,1ُ ا�

  

 �}�أو �GCG. .. ا�>@O	ن �8 ��1 1 [�* أن :'ن �>�� ا�'4ء �* ;! ة �	�
 �}��	� .�<�� 500إ�* 1 �1 و4ًء �,>�� .. أو �}��	�  .. nوإ4 أو�

5� ا�� ��� ) �	ر#	ل ( ت �>	;�ا	�Iا� ��'<-� .;. 

  

 ��� 500و��	 آ	ن و�R4 ا�!� ي �@>@O	ن ه' �,>� �1'}� �Eدر 
  �Iد��1 ... ا�SDآ'ن ;� ة �:� ا��	ر��. ، وا�c	���. .. 5:	ن 4 �� �. 

 �;	Oر��. �. ��� ا�	��9. ، وا�6	!� .، وا�

  

R	�� ا���7 ة ، ��. ا�!	;  إ�,� �5 9	1� ا�>�	دة �a06 ا��� آ� ا�>�,�
 ..و��. ا�>@O	ن 
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 *.. ا�>@O	ن ���1 ا��� آ� ��cEً	 �>�'5* ، و�F	5* ، و�- ودو4را
 *R	1 �:� 	ًcE�� 	6@��1  ;	!وا� .. *	� ..وآ� 1	ء آ@

  

 ، 	ً5 �� و;! 1. ��	�G ى'F ن	O@<ا� g� �� � �5 d@إ�,� 4 أ�
 ..  آ@* ا�O-Fُ� �6	 أن أt-5 �'ا�	ت ا�'A. ا�� ��

  

 ���. ا��6م ا�>@O	ن �5 أآ7  �. �'�� �5 .. �,�A .�  7آS� H�Xوأ ..
 gر�Dت ا	6cا� .� a I� �ُR	I�ت ا� X	� ... و

  

 .... وإ�6	 �7'رة �-? ا�!�  

  

  

ه� 1�:. أن 1>-�  ا�!	;  �5 ا�-�ا�* ، وه' H-:1 ��. أF,	ن * 
� ؟ �X	ا�� 

  

� ه� ا��I	ن ا�'��� ا�0ي 1-�X	أن 1 آ�*  ا��  ;	!�	� j�@ ...  ;	!�	5
وأ�	 4 . و�6F ا��6F .. 8i6 ا��@�F j�A ( g	�P� ) �-�9  ا�-�ام ه' 

 .. و�	 أآ7 ه8 .. أر�1 أن أآ'ن #	; ًا �. #� اء ا�>�	�9-� 

  

 	ًi1ة أ��I�و��'�0ة ، و�:. ا� ، ��A	دة ، و�	� �O@<ب ا�	أن أ�� tٌ��X
�6	 ا�	i;و 	5 ه	pوأ 	6�	أ�� 	6� ��E' .. 
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 ، 	6<�� .; g5ا�>-g�O أن  ، �:�وإذا آ	�� ا�'ردة ، وا�,�@� ، وا�>
 g@ا�� �@��-<� �� آ!'آO@<ة ا� c,� �5 n�1 ;  أن	!�	و�? �S5 .. 

  

 CًXأ  ٌx�	F  ;	# 'ه ، �O@<ا� ��E �� y��1 ;  ا�0ي	إن ا�! ..
�'�� ;@? 5	�-	رB1 4 1-0آ  أ��ًا دراوy1 ا�!�  ، وا�c	�A .�<'ال ا

 �,1�� ��X;  1'5-!,:' ) ... ��8 ( أر	ا�!  ��� H<� .. 

  

آ�	 ) �E �5. ا� دى وه' �	8ُR ( إن ا��'�g ا�����O �@!	;  ه' أن 1>:. 
 ��,-� . �	ل ���F	 أ�' ا�H�O ا�

  

� .. أ�	 ا�!	;  ا�0ي 1>-��@* ا�>@O	ن آ�@�� ا�,!'ق ��<�.. أو آ	�
��	ء ��Cت ا�O ب z *�;�-<1ح ا��'م و	�X *�'<,:�F  I��5ن ��م ا� ،

   ...ا�-	�� �g �!'ر ا��'ز 

  

  

 ا�'[g ا��O�� وا��	�� �@!	;  ه� G�1  ;@? �'��* ؟* 

  

� ، وا��0ه��� ، وا�� ��� ، و4 -��R	O�	ًا ، آ�E  �PX g� � ه� ����Oا� 
وإ4 �'ل إ�? .. 1�:. �@!	;  أن T��1 ��>* �5 دا�� هa0 ا�� ��	ت 

  �Fأ *-��A .. *-�R	A  �Fأو أ.. 

  

ا�!	;  ا������ ه' ا�0ي 1>	5  �5 اc	a ا�z>	ن ، وY1- ق ��ود ��1,-* 
 .. *-��A ى .. أو �Dت ا	��O�	� 8�-@��. 
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 d1 ون ��5 ذ�	@'رد ��	5 .. dا�� ��5 ذ���و�>	ن .. وا��D  أ�' 5 اس ا��
� ا�'����@Yوا� ، .��H ا�'زار	X ، H�OY�1�1 ، وا�. ا��1. �. ا� .� �

�� #'�� ، آ� ه�4ء �ز�1ون ، وا�. ا���-� ، وF	�� �	#	 ا��	رودي ، وأ
 ���Oار ا��E ا أن 1:> وا';	O-Fى �. �6  .. ا �Dا ��iو1,-�@'ا إ�? ا�

 ���	<�zا. 

  

 ���Oإ�? ا� ��� �. ه0ا ا�,'ع ، �D,� أ�-@:!� �,6Eا' 8� ، 	ً�IY# 	أ�
 �� و��-,	. ا�'OF? ا���!�����. ..  آ	ن ��رو;ً	 H@� �5 د�!j ا���1

 .���Oس ا�	م ا�,Cء ، وآ	و��Dا ��و�0ا . �_ذن ا�c	�g ا�D'ي ، وأ[ 
 �5 �@��-<��S5	 4 أ�-	ج إ�? أآF .�  7 1  ا�� ادي ، آ-@d اU FِDة ا�

 ���I� H-آD ، ن'c<ت وا�	��!-<� .ا�

  

T1'� از A .�  1 F ?@; �5�I�	� �ُ� ا�Y	�T ;!  أو و�' أ�,� �
 ... �O	ر ا�,'م �. ;�'�� ، وA	رت ا����Iة .. �'T1 ا�>	دس ;!  

  

�� �I	�Rي آ-�-6	 ، وأ�	 أ��O,� T@'ن ا��c,� اDزرق E8 .. إن أiوأ�
 ���� ا���ن ا���د�Xأر ?@; � .. F	��و1!

  

:	د :'ن �X ًا  �� ا��	د1	�'�A �5ن d�0� .. ب',c� 	ً-Y1 H@A4 أ 	�S5
� أو�	T�F أو ;��	ن �	#��c ا���	ر�1 A ?@;  .. و4 أر�1 أن أ#- ي

 	��	O1 � � ... �I  و��F'ر �. �@:

  

 � ..إن �,O@'ن ا��c,� اDزرق ه' G و� ا��'��� وا�!� 1

  

 �,� a0�S1 ن أن	O@<وإذا أراد ا� .. a0�S�@5 .. 
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 ... 0�S�@5ه	 أi1ً	 .. وإذا أراد أن F nI� 0�S1	��و1!-� 

  

86� ..  أن 1- ك ا����Iة !-�� دا�� # ا�1,� ا�

  

 ��'�,���g أ�Cآ� ا�E ن	O@<و�� وٌك ;@? ا� .. ��'�,� .و�9  ا�

  

  

ه� 1�@� �. ا�-�	ء ا�!	;  ا��'�� ، ا;- ا[* ;@? �'�n ا�� ب * 
�6'ر ؟ cآ 

  

- T:ا�� ?@;  .. 	ًF'د� *��6'ر �i�1 #	; ًا �1رع �5 ��cإن ا� ..
 ������	� *6Eو1'ا. . H�@�5 أوراق ا� yP1  ;	# ?@; .. H�@1و ) Ccا�

 CE.. ( 

  

� و �. ; ��1 A ?@; HOY� أ��ًا أن �,�إن ;�	رة ا�!	;  ا��'�� ، 4 
 : آ@7'م 

  

 ��X 	,� َم	Oإذا �@� ا��    	1,�E	F  ُ�	�cا� *�  Y  

  

� �c1 4 أ�A	�6	 �5 ا�>'داٍ�D ��<,�	� ��ن ه0ا آ0ب ;@? ا��0'ن �1 4-
 ... و�5 ��,	ن E ذًا ��ً	 OI1	دو�* 
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 �9Cا�� x�@c-ب ا�!� ي ;@? ا�:0ب وا�	OYأن 1�'م ا� .:�و1 4 .. 4
 .. وا��-�� �8 5�1ُ. ��� .. 1�:. �@!	;  أن i1 ب ;@? ا��ف 

  

�6'ر ، آ	���O ، 4 �� �. أ�� a0	��n, ، إذا ا�-�i ا�i ورة ، و4 �� cا�
* ا��'��� إذا أه�� و.. �. #� أذ��* 	�Eا.. 

  

�6'ر ;	م cن ا�	و1 5] أن 01اآ  ..  ، 1 5] أن 1>-�8 1970وإذا آ
 *Fدرو .. �� أ#6  �5 ا�>,�< ���O�ت ا�	'ا����	م آ	و1, .. ��	�n�:5 أ
 ��* ؟

  

 *�-,Eوا�,�'د ؟؟ .. ه� أ��� و 	�6ا1�	وأ9 �* � 

  

 �� و �. آ@7'م �5 ا�- ��� ا��'��; ��1 A [5. .. إ�,� أر� 	وأ;-� ه
 � ..أF'أ أF	��H ا�- ��

  

  

� ا�!	;  اz#	رة إ�? ا����1 ، أم �c د ا�-!�Y} وا�-,��* ؟ * � ه� �6

  

6�	ت ا�!	;  إ;O	ء -� .� T�� 4  ) ���Oت ا�	ا� ا#- .. ( 
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� ا��> ح �!� ei1  �!ا� .. ���1 8G ، �����e# ?��1 4 L �5 ا��-
 ... ���O* وI,1 ف 

  

  

5� ;�	رd ا�-� �@-6	 �5 ا��	ه ة ;. [ ورة إ�	�� ��@� ا�* 	�I )
�6'ر1� ا�!�  ا�� ��� ا��-��ة E . ( رة �,+  ��ار	ا��� a0ه �,��	ذا 

 ��	�� ؟ وه� ه,	ك �:�  �	��'دة إ�? �I  ؟ 

  

- T�FS-� ه ة	�5 ا�� 	ا�-� ���-6 �� ا�!� 1�<�Dد1ُ� �5 ا	� 	أ�  )
�6'ر1� ا��H ا�� ��� ا��-��ة E( ء	iPت ا���� وا��	6'ر1�E ��� ��-� 

 � .ا�� ��

  

 	ً���E ا�� ب H@O� �1ا�� ب .. وه0ا �5 رأ x# a	�� �5 �@Y� أول .� ..
� ر�� �X �5 اء �'ر1-	��	 ��  PXإ�? أ .. 

  

 Hا�� �@� .� �� 5�  دم ���,�	��5ذا آ	ن ا��H ا�>�	X ��� .. �F	ر ��1,	 
 	,,�� Cً��-<� ..�c�	���5ذا ��c,	 �	��واج ا��7	�  .. �5	����Iة c,@5 ب ا�

 .. �F	�<ا��واج ا� 	,� E .. أو .. أو ا��واج ا����را�� أو ا�:'����1 ا��
 �1�� .أي #:� �. أ#:	ل ا��واج ��ون 

  

� أ� ى �� ; �,1�� � .ه0ا �	 �@-* �5 ا��	ه ة ، وأ�'�* �5 أ1

  

ب إ�? �I  ، 65' أو ;'دة ا�� .. أ�	 ا���L1 ;. ;'دة �I  إ�? ا�� ب 
� 4 ��وم �6	 O<�F ، �:RC� .. ��7 ا���T,E .; L1 ا�
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 �<cا� ?���F 	6و�. دو� ، �إن �I  ه� ا���'د ا��� ي ���� ا�� ��
 . ا�� �� ه��Cً	 ، و;�c,�ً	 ، و�- ��ً	 

  

�6'ر ا��I ي �Cل أ�>�-� ا�!� 1� �5 �� ض ا�:-	ب c�	� �AC-ا�
H�!ي ا��و�� ، أآ� �� أن ا� I�.. ا�	��	ت آ	�H د���1 ) أآ� (  ا�
 a	���6	 �5 دورة ا� Aو .. 

  

1S5. ه' ا�-g��O ؟ وأ1. ه8 اFz ا�R@�'ن ؟ وأ1. أ�X	ب ا��@,>'ات 
 ..وا��0'ن �. bل إF ا��R ؟ 

  

 ��XDي ا�� �� ا I�� .. إ�,� �8 أَر I� �5  إ4 ا�!�H ا�O1 Yا� ��1
��	ءات ا��1�cة ا�-� �,6O	 ا�!�H أ�	 اFz ا�R@�'ن 865 ا��'. آ@6	 

 ��	Y:�-�Dإ�? ا 	ي ، وأد�@6 I� .. ا�

  

  

���1ه	 ؟ *  .:�� ��ار ا�!� 1� ، ه� 1�IY# �5 ت ا�-�'ل	O�� 

  

� -1.  ه�	 ��O-	ن -��I� �5 �;	�-E4ا�,�� ا �O��  ) y�!���� ، و
  �� -2 . 1954;	م ) ، و���I� �5 �F	�<ا�,�� ا� �O��  ) yه'ا�

 �  . 1967;	م ) ;@? د5-  ا�,:>
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�'ل #	; �	 �. ا�� ح إ�? ا�HiP ؟*  �5  Gا�>. أ ��	ه� �� 

  

- ، HiPل وا�	ا���4 �@�� وا�!�	ب ه� � �'�Oا� �@� ا��� وف أن � 
� وا4�ان �� ا��:@�� ه� � �'Y�!وا� �� ا�:6'�@���. أن �  �5

� ا�-. وا��6وء �F	�<8 ا�� �� �@�� و�:. ��1و أن ا��4زل ا��	ا�� �� ] �
 ec� .� �� 4 ر	I5 ، T�,ا;� ;@8 ا�'� g��E ) �1�1 ، ���رس ) 5 و�E

 ��I�-<��	�-,	 ا�. 

  

  

 �	 ه' �'��:8 �. ا�!�  ا��1�c ؟ وه�  ون �* �>-��Cً ؟ * 

  

 ...  أ�	 �g ا�!�  ا�P� �5 �1�c	� ا* ، وه@'F-* ، وه10	�* -

  

� ، وbن �6	 أن 1�1500� أدت دوره	 ;@? ��ى 5	����Iة ا�� ��� ا�-�@�,F 
 t1 -<�>-��� أ��	ده	 .. �  :� .. و

  

g�O-<1 ��5 . أ�	 �>-��� ا�!�  ، C5 أ�� g�O-<1 أن �1 ف ;,* #�{ً	 
 g��E ���1 أن ��'���  �9 ���	<��	 �1��* �. ���ات �  ا�:'���'

 . ء وt�I1 ه' أ��  ا�!� ا.. #� اء ا��	�8 إ�? ا�-�	;� 

  

  

 ه� ه,	ك 5	رٌق �5 ا���6'م ا��,� ��. ���Iة ا�,7  وا�!�  ا��,7'ر ؟ * 
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وا�!�  ا��,7'ر ه' T1b آ ��I�  .. 81ة ا�,7  ه� T1b آ 81 �	��	��@�	 -
�'آ	 �	� ) H�@��	� و	آ	رئ ) .. ا�:	�5 85 ا�� 	و�:. ��� أن 01و� .. g�i
 �F	Oا� .. 

  

  

 *�� nIون أن ا�,�� أ�  ار ��	�� ؟ ه� 

  

 C� �,�Dل أر���. ;	�ً	 �. آ-	�� ا�!�  ، �8 أ� أ آCم ا�,�	د ;. #� ي -
 .. ، و�8 أ;�� �,I	86�R ، ���ُ� #	; ًا 

  

� غ �i	6�R	 �5 ) ; �	ت ا�,�� ( 5	�,�	د ;,��	 ��7 ا�:��'�	ت ا�:�� ة 
 �R	I�ا�  �F �� �-1 ?-�  .وــُ:َ>  أ;,	ق ا�!� اء.. �,-nI ا�!	رع 

  

�� �	 � أ* ;. ا�,�� اDد�� ، �	 �	�* ا� وا�R ا�� �>� 5 ا�>'ا Eو�. أ
� O1	رد ا�:	H دا�� آ-�* : ( �'ر1>��* A # �Eر ��	ا�, ( .. 

  

  

���1 �	ه�� ا�!�  ؟ *  .:� ه� 1

  

- .; d�'�S<18 ر�� ) ا�!�  ( �� ) .. ا�!�  (  و@; .�. 
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�Y1 �@!�  ، وا��OI@�	ت ا�-� أA@�� ه� ��1. #	; �	 �	�-�>�8 ا�-	ر* 
� - ;�	�F - أ�'ي -#�  E	ه@� ( ;@�* ، i6� - L1�� - B؟ )  إ� 

  

- �F4 �� �,* �->��6 درا ���� أآ	د1; ��Y1ر	 ���>�8 ا�!�  إ�? � ا 
  I;س ، و	ا�,�  I;و ،  cا��  I; .; ث��-� 	�	رB1 اDدب ، آ

 .ا���8 ، و;I  ا�,�x ، و;I  ا�0رة 

  

  

 اه	 ؟ و�. ه' أ� �86 إ�? d,5 ؟ *  nا�!� اء ا�� ب آ� g� ار�� �� c 

  

- ����O.  ا�!� اء ا�� ب ;@? ا�'رق ، �9 ه8 ;@? ا� 	أ��? ��-�+ً ?-�و
 �� ��5,� أ�i5 ��	�@-86 ;@? ور�� ا�:-	�@��cره8 ا�'I� .. 

  

 . أ�	 أ� �86 �,� 65' ا�:��  ��C�S* ، آ�	 ه' آ��  ��'ه�-* 

  

و�:. �. F'ء �� ا�!� اء ا�� ب ، أن 86�5 #�{ً	 �. أ�Cق ا��O �	ت 
��I إ�? ا��> ح ��@6.  .6� ��	ل ز��@-�ا�� ��	ت ا�@'ا� �O-<1 4. ا

أو +X  6'ره	 ��8c أآ�  .. أو ــُ>@x ;@�6	 اD['اء أآ7  �,6. .. 
 ..;@? �	ب ا��> ح 

  

,�@H .. �	4ت ا�!�  �d�0 أ�	#? ، ��ر إ�:	�� ، ا��!	رآ� �5 آ � 	6�D
 ���� . إ�? آ ��	4ت �9C-�	ب وا�,
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 �	 ا�� ق ��. ا�!	;  وا���@'�	�F ؟ * 

  

- �����Oق ��. ا��ه ة ا� ��	آ  .. ��;	,Iوا��ه ة ا�. 

  

  

و�H@� �5 ..  I ��ار ه� �. �>	5� ��. ��� ة F �5 n�,E'1> ا * 
 ا��� اء �5 اT���D ؟

  

�5 إ�F	��	 C5 . 5 ق .. ��� ات ! ب �. أ�O	ر د�';�  �	 دا�� آ� ا�-
�� أ���>�ً	  E ن	آ .. 	ً�,�X �� E ن	آ .�I1> ا .. و�5 ا�'F �5و

 n�,E �5 ة��-���ً	 آ	��@8 ا�� 5'ع ;@? �,	1	ت ا8�D ا��	; �� E t�Xأ .
 ، HOا� B1ر	;@? أن ا�c ح ا�@�,	�� �1�? أ;�j ا�c اح ، وأ6� 9	 �5 

�� أآ�  E *�D ح آ@ E ر	X ?-� ، *-�	<� ��<�	 A	ل �* ا���. ا
 �,� . �� E g� ا'�@: .. و�8 1 و�� .. وX ت إذا ر��b ا�,	س 

  

  

� ��ار ، و�	�-	�� ;@? #� a ؟* �IY# ?@; T��@�  Gه' أ 	� 

  

وه0ا #e �	در T��@�  . �5 ا� أة ��	�1>6	 O	��� ��� g	T�1 ا�!�  -
B1ر	 . ا�!�  	رB1 ا�,>	ء ، و�5 
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� �1ه	 i�� �5 ر	ء وا�,	��>d ا�وراه,� . �وE-,� ، وآ	�� � ف أ�6	 
و;	#� �I� ?@; .. g	د�� و�y ا�!�  �5 دا�@� ، ور��� ا� ه	ن 

�5 9 5� وا��ة  ��X	ا��.. 

  

�@. �+	م ا�O'ارئ �5 ��-,	  8� .. ��� 	�و�8 gi أ��6	 �5 أورا�� آ
��7	ت 	�� .ا��وE	ت ا�

  

و��. ر[�� �@��T .. �	ة �g #	;  ه� �:� Sآ�� ;�� ا�-�	ري إن ا��
 	6	�1�I� ل'�أن -�وE,� ، وF	5 ت ��� �. ��Pاد إ�? �� وت ، آ	�� 

�@��1ً	 : (( وه. 1'د;,6	 X �5	�'ن ا��O	ر  	ًEوج زو�أ�	 .. أ�	 �8 أ
 	��وEُ� ه� و#� . (( .. 

  

  

 �	 أ��I� H�Xة �	�6	 #	; �	 ؟ * 

  

-'�  ���X ة��I� ن ;,�ي	آ - wا t�F 4 - ، وذه�ُ� إ�? أول 	6-���� 
 . <�� H��A	�� ً�@A	 �C�@ج 

  

5� �. ا���� ، و;�  �. أ�� ر���� ، و�!	ر �.  Aو ، ��,-�أ�' ا�H�O ا�
� د ، و; وة �. ا�'رد ، وا�! n1 ا� [� ، وأ�' �'اس ، و�!	رة 

 �� ، وإ��	س أ�' #�:@Y� .ري ، وأ��'Y�1. ..ا� F 8 1:'�'ا #� اء�  ..
 ���'F	����	ت ا�cى ا��� . و4 ا�->�'ا إ�? إ

  

�	ذا  �1ون �'�1 ا�!�  إ�? ,+�F 8 ي ��+'ر ؟ @5 
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 ;@? ���X ا��. ، ه� ه,	ك #�  �6F و#�  H�X ؟* 

  

- 	ً��A  ..  �!ن �. ا�	ك �';	1. : ه, �kا �Eو#�  . #�ٌ  �:-'ب �. أ
 �kا H10�-� 1. �:-'ٌب .... 

  

  

� ا�!� 1� ؟* � c-�5 ا� ��,Iأم ا� g�O�	� .�� ه� 

  

� ه� �'�� ا�:6 �	ء ا�0ي 4 �� �. .  ا�g�O ه' ا�! ارة اDو�? -�,Iوا�
�  �5 ا�z	رة -<�� �� ا��7	�5�	O�	� a�1و� .. �� . وإ4 '�n ;. ا��

  

  

 *Cً:# آ�� ة 	ًAأ#'ا gO� ، LPا�!�  ا�� �� ، ر89 آ7 ة ا� ، 	ً�'�iو� 
  ��P�65 . �:. ��ار ��	�� ، �	 زال ��	5+ً	 ;@? أF@'�* ا�:-	�� دون أي 

�1,� ذ�d ;�م ا���رة ;@? ا�-�cد ، أم أن ه,	ك � ارًا �	�4-�ام �5 اFD@'ب 
 ا�,�اري ا��� وف ؟

  

4ً #� 1� ، وذ�d �	 . �:� ز�	ن دو�� و#� اء 	�Eك أ	ا5�,� أن ه,'أ4 
� ا���-� aآ�� . -O'ر 
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-�	A? ا�,>	ء �g ��'ت اDز1	ء - 	� ه0ا ا�>�ال �-1	g� ?A ا�!�  ، آ
 ) .5	�,-�,' ( و ) د1'ر ( و ) آ'آ' #	��� ( آ��F>	ت 

  

� �. . ه0ا ا�Y-F	ف �	�!�  و�	�!	;  ,F .�<�� �i�1  ;	!ن ا�D
 �X'IYا� *Eذ'�* ، وه' P�X g,I1-* أو �	�� .. 8F	� *إ�� H@O1ُ 8G

Gب ا���ا	�G .� *�@; 	� آ� g@Y1 أن � .و�1�? ;	ر1ً	 .. 

  

 .:�1 4 	�4 1�:. ��:-'ر ه'9' أن t�I1 أ��ر1* � و'ن ، وآ 	�وآ
4 1�:. �-'�>-'ي أن .. ���:�� أ�c@' أن F t�I1@�	دور دا��  	�وآ

��5* 4 1�:. ��D ا�H�O ا��-,�� أن t�I1 .. H-:1 أ�� ' �'را�5	  )
  ) ...���Iة ا���	ض 

  

 �,F .ل أر���C� ًا c��	ذا .. وإذا آ,ُ� ���Fًا �	���� ا�0ي �,�-* �c ًا @5
 ���1 أن أ�-�� إ�? ��� �	ED ة ؟؟  

  

 �,�1 � .. وإذا آ	�� ا����� ا�-� أ��>6	 ��� T���1 أن أ�� �	ذا @5
 أو4دي ؟؟ 

  

* ( وآ�F 8:'ن �ً:�i	 �A '@�,	 �. #:>��  ، أن 1- ك 		�'F (:1و H-
� أ9	�� ا���-@� �1 A ?@; رة ... #� ًا	�F إن ) T1ا� و�� رو ( �1��@:�zا

� ;	م }� 0,� �( و�8 >-�F gO	رات .. 4 �ال ��-�+� �6A'OY	 ا�-�@��1
	 ا��	�	��� ، أن ) .. ا���C'ر�9,� ( و ) .. ا��� اري '1'و�F	رات 

 	6# ; .; 	6���� .. 
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�'ل ) �F	را* ا��	�	��� ( وإذا آ	ن �:� ز�	ن �I	a�R و  	���5,� 4 .. آ
 ... و4 �j �� �	4;- اض ;@? �	�'ن ا�-O'ر .. أ;- ض 

  

 a'E � 	� ، .. آ� 	�5 رأ1, ?��أن - آ'ا �,	 �F	رة ا� و�� روT1 ا�-� 
 .. وأ�� ة ا��>	5	ت .. ��Fة آ� ا�>�	رات 

  

  

  

�� ؟ و�	 إ�? ) . �I	iP� �R'ب ;@�6	 ( ��ار ��	�� ، �5 * -,1 ��E أي
 ه� ا�,�@� ا�!� 1� ا�-� E>�ه	 د1'ا�:8 ؟ 

  

.  ا�!� 1� 1990 أو 1987 � ة أ� ى أ�'ل إ�,� �9  ��,� ��'دC1ت -
و4 أ5:  �-? آ-	�� هa0 ا�>O'ر .. أ�	 أ�-�� �:� �	 أآ-�* إ�? ��ار ��	�� 

  �b از'c� ي ا�!� ي �F از'E ال��-F	� ... 

  

  

 *-@� ، n�,; �5 ��ار ،  R	G ، ع	(  	ب ;@�6'iP� �R	I� ( آ�7 ًا '<�
 ��	ه�  ا�� ��cب أ�5�� ( ;@? ا�'�# C� دًاC� 	1 ( .. أو ��R	� 	ه �-�و

 ��'��P� ��	I� .. ب ؟	ه0ا ا�:- *E'-1 .� ?��5 	ً���X ن ه0ا	إذا آ 

  

- ���A ت	�C; .� *,�� 	و� �,�� 	� �<��6'ر ا�� �� 4 cا��>'ة ;@? ا� 
 . .�Eا��و .�� ��Cا�� �I L�� ، ��Eة ا��و	��1ث �5 ا��� 	��	�ً	 آ

�	ل اpD	5  وF:	آ�. ا��B�O ، و�:,6�	 �b �5  ا�@�� 1,	�	ن �-Fا ��إ�? 
 ��6�	 F �5 1  واi�� g� .. ل	�ADب ا	cان �5 إ� � ..و1>-
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�6'ر ا�� �� H�1 4 ا��>'ة cإن ا� d� ل	8 �. �G .. *� d�1 .� H�1 4و
E a�@ ..  ��:ا� Hا�� g�'� .� j@O,�	 إذا آ	�� ا��>'ة �F 4و. 

  

، d��ES<5 أن ا�0ي ) �I	iP� �R'ب ;@�6	 ( وإذا �SF-,� �. 1� أ آ-	ب 
�' .. 1� أ�� ه' ا�!�H ا�� �� �:Fzا H�# 4 .. 	ا���, H�# 4و4 .. و

 ...#�H ز1��	�'ي 

  

d ، أ�'ل �d إن 	�'@�� ر ( �cّF- g,� 89	 �I	iP� �R'ب ;@�6( و�
 �� آ-�� -د�'�* إ�? أآ7  ا��ول ا�� ������ T�� إذا 	ا�5ً � 	ز�1ً' . 

  

 ��� �Xق و�' آ	�� E	ر�و5 ..  �# [5 1	�H�! ا�� �� L��1 ;. آ@
��Cً .. ا�yP وا�,�	ق و�>t ا�c'خ E ن	آ 	�6� .. 

  

 ���+; ��	ه�  ا�� ��c�	� �-@X إن .. ��� اgR و��T اF4-��	ل ا. ;+�
 H�!ل ا�	��-Fا dو��� ذ� ، .�;'�Fرد�� ��� أDا H�!@,� �* ا��	ا�0ي �

F'ى #6	دة أن ا�!�  ا��O@'ب .. ا��I ي ��I	�Rي ا��iP'ب ;@�6	 
� ، وأ�I	ف ا��@'ل ، @�	c�� ، ��T #�  ا��>	و�� ، وا�@� ��5 هa0 ا�

 .وإ��	 #�  ا��I	د�� وا�-��1	ت 

  

  

 *'� ��@* آ�7 ًا ا�!�C� H ��	دة وا;��ة �9  �	درة ;@? أي ��5 ، 5@�	ذا 
� x�5 ؟ . �. ا��>�و��� وا�@'م O@<ا� �@	�� �i5Dا .� Tأ�� 
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و�d�0 �5ن آ� ا� X	ص ا�0ي أA@�* 1>-�6ف .  إ�,� أ; ف ه0ا ��Eًا -
� اDو�? Eر��	� �O@<ا�. 

  

 [�� *�	Xأ �� H�!ن ا�	وإذا آ ) y�Aا Oا� ( ��C��5,� أ;-.. �. آ  �
 ��	Aإ ?@; �;	F ، .���	�ا� g�* ا�p ?@; �1'O@8 ا�+	���. ، و�':F أن

�>	س ��E ���# *�Sًا .. ;�  ا�>@O	ن zا a	O;ًا ( و .. وأ�E م'i6� .. (
 �5�6	 �	 دام 1��م �6	 رز�� ا�� 8�F ا��'�� t-��	ه�  �. cوأن ا� .. 

  

4 1�:. ���a أو ا��>	س �* 	ًF��� 	ًI� T�� H�!و�:,* أرض إن ا� ، 
1�:. �@!	;  أن �1رع �5 أ�!	6R	 �	 1 �1 �. � وق ، ور;'د ،  �G'ر1

 ... و�-�c ات 

  

  

 * �O@<ه�  . ا�!�  [� ا�	�cا� �O@F '@� �O@F 4و. 

  

- Hُم ُآ-ــCه0ا آ  .. ��  آ� ا��ول ا��1:-	'ر1	Fٌد �5 د'E'و� . .:�
�,	 أن ا�>@@�1 ، nFآ� أ g� ، �� ا�� gء ا�'ا�	7,-F	� g��cا� 	6:@�1 �O

1� �,0 و��* أ�*  �cا� ��	�zع �5 ا']'� ..ا�!�H ا�� �� ا�

  

  

�6'ر ; �� . ��ار ��	�� �	�R #� ي �. ا�O از اDول * E gFأو *� �R	� .
� ا�-��P  وا�-O'1  ؟�@� �	 ه' ا��ور ا�0ي �5 *��@1 ;
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,g �5* ا�-+	ه  و�5 ز�. ُ�.  أ�	 أ�	رس ا�-� 1] ا�!� ي �:� أ#:	�* -
 j@Aج ، ��5,� أ	c-��g وا4c-وا� ) ��5 اc	a آ� ) �+	ه ا� ا�!� 1

ا���ن ا�� ��� ، و1>�  ورا�R آ� ا�����0. �5 اDرض ، وآ� ا�10. 
ذُ و��'ا �5 �	�] ا�:� X ) �1'درت أX'ا86 ، وX'درت أ5:	ره8 ، و 

 ) ..آ	���1ان 

  

�,	 أن ���ن ..�� g�O-<1 4 ا�!�  أن H�71 ا����ن @; B1ر	و�:. ا�- 
1� 28وأن ا�ـ .. ا��1:-	'ر1� ه�E yًا �c�Dا 	6,� �:!-� 5ً	 ا�-�  

>-g�O أن -�'ل إ�?  �5 �� آ'�	��وز 28ا�� ��  .. 

  

�g �5 ا�>	�	ت ا�� ��� ، و�5 و�Eان c-�إ�,� أ�	رس آ>  ا�c@�� ا�
 �� ا�� ���Dن . اkأ�5@* ا 	ه0ا � .. 

  

ا�-��P  ا�:��  ا�0ي أ��G-* ، ه' إ��ال ا�!�  إ�? ا�!	رع ا��	م وأ;-�� أن 
 . و� آ� ;�I	ن #���� .. ، و�'1@* إ�? �	دة �-�c ة 

  

 aا�!�  ، أو 4 1� أ H�1 4 *ا��'م إ� d� أن 1�'ل g�O-<1 ��أو 4 .. 4 أ
 *�.. E�� ��@5ُ� ا�!� ي وا�>�	�F وا�!��� �5 آSس وا��ة .. 6�1

� �6	�Rً	 ��. ا����Iة و��. �. ُآ-�� �. أE@86 وأز�ُ� ا�:@�. 

  

 �O,� 86-��Aس ، وأ	ة ا�,	��� وا��ة ، أ��Pُ� 5	آ6� ا�!�  �. �و�:@
 ... ا�!�  
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أم ��ار ��	�� ا��,�� .. �. �1	�� أآ7  ؟ ��ار ��	�� ا��,�� F �5'1> ا * 
 دا�� أF'ار ا�'A. وcF'�* ؟ 

  

- ��:'ن �,��ً	 دا�� أF'ار وd,A ، و�.  آ� ا��,	�5 �0ا�6	 وا .�� d,:
 	6�I إ�? ذرو ���	<�zا 	1��E�5ن ا�- ا .. 

  

!�  أن �d-P ) ا��,�? ا��ا�@� ( ;@? أن  	��,; ، ?�,�ه' أ�O  أ�'اع ا�
 �وأورا�d ا�-� :-H .. و�G	d-5 ��-�ـَـ@� .. وذاآ d ��-�ـَـ@� .. ��-�ـَـ@

 � .. ;@�6	 ��-�ـَـ@

  

�,cا� ?-� ?�,�� ..  �' أ�0ت #:� ا�]'5 � ��	:� . 

  

  

 * 	� ��� ، t�O1 اء'� ���ار ، ا�0ي أ;O? ا�� أة ���ًا إ�>	��ً	 ، إ�? أ1
 �	رب ا�>-�. �. ;� a ؟ 

  

C5 أزال أ��L ;. أ�� �5 آ� ا� أة ..  �8 -O�  �P	��� �. ا�� أة آ�7 ًا -
 [? أن >:. ��� .. أ�	�@6	  .�; Lو#� ي -و4 أزال أ�� 	أ� - �� 

 �� .. n�F وا

  

  

-�I� (  c	iP� �R'ب ;@�6	 ( 4 أ;-�� أن *  �;'�c�� HF	,� ان',;
�i9ً	 ، إ4 إذا آ	ن ا�HiP ا�0ي �,�* ه' Hi9 ا�>@O	ن ا�� �� ، وه' 

و�06ا آ	ن �. . 4 �1,�,	 آ�7 ًا ، Hi9 أم ر[� ، ��� أم ر5] 
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�]	Pه�  ا�	�cإ�? ا� *E'-� ��d ، وا��iP'ب ;@�6	 ا��>-�>. أن 
 ��d أi1ً	 ؟ 

  

- 86�';	ت .  ا��,	و4 .1 c�5	�0اآ ة ا�!���� ه� ا�-� gi ;,	و1. ا�
 �آ� �	 أردت أن أ�'�* ، ��ى ا�-�	ري ا��,'ان ، ه' أن ه,	ك . ا�!� 1

 �R	I�ا� .� .�;'�: 

  

� ، و:->H # ;�-6	 وه'6-1	 O@<8 ا��-!:� �5 ر �R	I� ��75
� 	6��Cو� �1'O@<ا� 	0ورهE . . 

  

 �-!:� �5 ر�8 ا�� 1 �R	I� ��Gال .. و'�Dا �cF �5 	6�'@c<1 C5
� ا��@�H ، وO�1 4'�6	 � ص E	Eز 	و4 1���'ن �6 ، �����) �	�	دول ( ا�

 	6� ار ��� .. إذا ار

  

 �O��� �O@<ا� 	ه �-� �R	I�ا� a0أو �,� ز�? .. ه .. 

  

 .. ذآ	ه. ، وأ# 65. ��,�	 ه� أ�@? ا��,	ت ، وأ

  

  

  

 * 	ً,��و�. ه,	ك ��,ً	 .. ا�,�� ا�Cذع ا�0ي 1-� ض �* ��ار ��	�� �. ه,	 
  �b .. ?@; H]	Pن ا�� �� ا�	O@<ا� aأن ��-�  أن وراء g�O-<� ه�

 ..�I	�Rك ا��iP'ب ;@�6	 ؟ 
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- ���:!n ا��	;@�. وا��� [�. ..  ا�D  4 �1-	ج إ�? #	ر�'ك ه'�
� وأدوات ا��1 c .. 

  

 *C�-* و����	و�! *�'cF ن	O@<@� 	�:5 .. a'�5	�X5-* و	�X 	ًi15@* أ
 .. aد	و�� .. �* ا��7	�5	��X و�� رو. 

  

��8 أ;�	ل X .� م	1D�5 1'م �. ا t�I-F ��. آ	ن 1+. أن ا��7	5
�L ؟ 	�� ا�

  

 ��Rإن را ) H6� ن ، ) أ��	�5 آ� �: �5� ا�� ��	�Iرع ا�	إ�? # �@Xو
-��آ8 ا�D'ف  ��Rرت ا� ا	X ? . 

  

��c ا�>�	�F أو ا��C;z و��a ) أ�	 �H6 ( و��1و أن �	� 	ً��	8 ��1 �� .
 . 65' 1 �1 أن �c� 8i1 ا�7�	5� إ�? إ�� اA'ر1-* 

  

 86�	+; .�Oُــ .. و�. أ�E ه0ا ــُ>ّ� ا�>�'ف ، وc1 ي دم ا�!� اء ، و

  

.. �!'ت ، 4 �O. إ4 ا�6'اء و�:. A'ا��. ا�>@O	ن �A �7'ا��. دون آ
و�. >-g�O أن �@�p 8 ًا وا��ًا �. أp	5  #	;  � ر ��,* و��. ��>* 

ا9-�	ل آ� ا��,1	X'رات ا�-� 4 �ال �رع ا� ;H �5 آ� ا�!'ارع 
 � .ا�� ��
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 * x�Y-��� �@'ا�g ا�� �� ا� ��<c d. �5 د1'ا� 	ى ��� أ�, �:. أ4 
� إ�? #�  1�	رس دوE	�� ؟ 	ًA	�� رًا � �i1ً	 4 إ�? #�  ��1�1	 إ

  

�� إ4 - .� d�	,ه T�@5 ، إ�? ه0ا ا��� 	ً��Y� اب Y1:'ن ا� 	��,;  )
 ) . ا��'��وزر 

  

� ) ا��'��وزر ا�!� ي ( �F	�<ا� �Hc1 أن c1 ف ، أو4ً ، آ� هa0 ا���	�
!; �<�� 0,� �- اآ8 ا���	� 	�  ا�-� - اآ8 �5 ا�!'ارع ا�� ��� ، آ

 ..;	�ً	 �5 #'ارع �� وت 

  

 	6�� �وا�!�  g�O-<1 4 .. أ�	 4 أg�O-F أن أه	دن ا���	�� ، وأ���X 8ا�
 .. وP1,� �'ا4ً .. أن T@c1 5'ق آ� هa0 ا�,�	1	ت ����. c�F	رة 

  

 �-�� �:�F ��Rه� را 	� X	�� ا�-� �Rأن .. ا� ا g�O-<1 4  �!وا�
 a0ؤل أن ه	ا�-� *� �@� 	�6� �;�1 ���	# ��Rه� را ��Rأو �9 4ن .. ا� ا

 . وإ4 آ	ن آ	ذ�ً	 ، و��ورًا ، و�	gR أوه	م .. أو ��,	 ر1-!� .. 

  

  

*  d�6'ر ;@? أ�>�	cل ا�	ل إ��C� .� d-1 ;	# 8��� dوف أ� ��ا�
 d	;'�c� ?@;و ��j ؟. ا�!� 1 ?@; 	ً�R6'ر ه' دا�cه� ا� 
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- d# ?ون أد���  ..; 	ً�R6'ر دا�cا� j�65' ه�{� ا�-�:�8 ا��@�	 . @? 
� ، و�:��I� ?@; 8ة أ� ى �	z;�ام :@� �R	I�ة �. ا���I� ج'-ا�-� 

 .. 

  

�6'ر ه' cة ( ا���I�ا�  �-Y� ( ، 	6;'، و� 	د�6 �@�I5 وه' ا�0ي 1� ر
 ���Iا� 	6-�	� .; �R	6,ا�-� 1  ا� �O�1، و 	6<,Eو. 

  

�6'ر 4 ;�� �* و4 cأن ا� 	ً���X Tو�� .� ���I ة ، وأ�* آ-@
 �1�Rا�P4ت ا�	ت وا���4	�	c�6ا� . 

  

 H,ا�� ���	ا إ�? ;,'@I1 ن أن'��O-<1 4 .10ا� H�	�7م ا�!� اء ا�Cه0ا آ
 ... 

  

 *-�����6'ر �5 ا��	�8 آ@* �-!	�* ، وه' X .; L��1'ر* وcإن ا�
أن 1>� و1,-+  �. ا�!	;  أن t-�1 �* ا�D'اب ، 4 .. و�7	�* �5 ا����Iة 

a��; *� d�1 .�  +-,1 ا�,�>�� ، 4 �. �1رع �5 أ;�	�* . ;@�* ا�D'اب 
 .;��ًا �1�Eة 

  

�6'ر ا�� �� آ	R.ٌ  #� ٌي �	�-�	ز c. وا� 	د�6	� 4 �و�>	�F-* ا�!� 1
  �b H�# أي ��F	<�� ، و��Iق آCم . . �F	<ا�� a06� .�6-<� ذا	�@5

� ��] ا�!� اء ا��c; .10وا ;. ا�-�	ه8 �@Y� �� g .. �5 أ1@�� �أو أ1
 ا�'A. ا�� �� ؟ 

  

 y�	ي ;@? ه'�	G رس	د 865 آ'��	ا�,� 	ا������ ، أ� �O6'ر ه' ا���cا�
 . ا���� ا�!� ي 
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أو O1@�'ا ;�I'رًا #� 1ً	 .. إن أ�� n	�� ��O-<1 4'ن أن I1,�'ا #	; ًا 
 .. وا��ًا 

  

  �5	Iا�!� اء وا�� g�	X 'ه ، a���6'ر وc�	5..  

  

  

 * �Rد	وا�6 �@��cأة ا� �� .. 9	�� I� .;	�Rك ا��D ة X'رة ا��وا�,	;
 ة .. '-�  دا�@� .. و�@� ��6	 ا�� أة ا�' ��65 ه0ا ا��:	س ��	�

��!6	 ؟  

  

- ��	ل وا��6وء وا�,�'�cس ..  ا� -���� أ��	ض ه0ا ا��I  ا� �O�F .
� F:�. �5 ا��) ا��'�	���ا ( وX'رة ,�O� ���Xأ � .  ب اDه@�� ا�@�,	��

  

�-? ا��H أد�@'a إ�? 9 5� ا��z	ش  .. ��O� .1 !; *,��E ا'Oو��
6�	 ) .. 9 زة(i��� .��I-@� 	���1 1. أن X	�� .��#	; gF'� ��1 8و�

 �A'@�,�� ���O� ?�OI ا��1 A ?@; ر ا��5�1'ن	c#أ �� .�':�<�	�
 .. �1 Y<وا� d�iا� .� ��X	; را	Gوإ4 أ .:�. ���T �. ا��@'ح ، 1 4

 n,�Dس �. ا	وا��� ، �,�7� ���Eو .. ?@; �1 �# �أن 1���'ا أ�>�
 .. �O'ط ا�-�	س �5 �� وت 

  

 86�� n<ل ، و��Pاء ا� �# g��E n<� ، ن	ت �5 آ� �:'�إن E,'ن ا�
 86	�����	ء F86 ، وأوزا�86 ، و��ا��86 ، وأ-P� .. 
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� ، و��,? ، و;� اء �@��Dت �5 �>-!�? .. إن ��@? ا	] �� .��Xأ
� ا��D آ�� �5 �� وت ��	cل ا��0ري �5ن أآ7 ه8 �� . ا��P#� اء ا� 	أ�
 ... ا�8i إ�? �X'ف ا���@�!�	ت 

  

 ���1 أن 4 أآ'ن ) .. ���>-	ن ( C� �5د .. هa0 ه� أ�'ال ا�P ام  n�:5
 ًا ؟؟ '-� 

  

  

�  �. أ�� وه0ا اX �;�-<1  �D'رة . �>	ؤك آ@6. أرF-� ا�A	ت * ;
 �� �@�H وا��Pل ؟. ر�����	X �O�<� ا� أة d	�� أ�8 I	دف �5 

  

- ��1�X 	1 d�@; ام �  .. d�@; ام �� �P	� ة .. 	���S5	 �8 أد�� �5 
أو �g أي ا� أة �. .. أو �g ا�@��ي F	رة �5 9>'ن .. �g ا��D ة د1	�	 
 .. أو bل ���1>� .. �,	ت bل �'ر�'ن 

  

6-�����g �. أE . .. .6,; ��-ل ( آ. ;@? .. أو آ	و�8 1:. ) �� ا��
 .. أو �c<�,1 .. 6�5. وا��ة ذات دم أزرق 

  

 H�5 ا�� ����Oإ�,� أر5] ا� .. �F	�<�5 ا� 	6i5أر 	�وأ�i5 ا� أة .. آ
� ا��6'ة ، وا�6	ل �Rرا 	ه�@E ت	�	<� .� j�� �، ) ا���6	ن ( ; ��

;@? آ� دو�	ت و� آ��ات ا��	�8 .. وا�� 5� ، وا��	�>'ن ، وا�'رد ا��@�ي 
 ... 
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�	 ا�c	�g ا��!- ك ��. ا�� أة . 9,�َ� �>	ء ا��	�8 و��اR. ا��	�8 * 
� ؟ ,1�� وا�

  

 . �A	gR ا���ن و�A	gR ا�,>	ء -!	�* آ�7 ًا -

  

�d�O ��>6	 �,0 ا�@�+� اDو�?  �� ��ن �:!'5�75. 

  

:!n أF اره	 ��!	�6	 إ 4 �i�	9 ن�� ��Gو x�<�-�	� 4 . 

  

 a'E'�1. ا�C� ���-< ���	�F ن�� ��G.. و ��� 	6!86�O �. ذاآ  8G
 86@�� .. د�	jR �. ر

  

�T ا�,6	ر # �� آ]  ��� ��ن آ	د�Gو .. �1 ;	!� .��� ��ن �Gو
 .. و��!* A'4ً و; [ً	 .. ا�@�� 

  

� ، وو[�� �:	�* ��� ��ن 	E ة �	;� �@�6	 �@!�:	ت ا�>�	�Gو .� 	ً�@�
 d�-FCا�� .. 

  

�ً	 ، أو �-��ً	 ، أو دار أو� ا  <� �,�� ��ن �7��� آ� ه�6	 أن �Gو ..
 	ً��O� t-�� ��ن آ� ه�6	 أن �Gر .. و	� .أو �	د1ً	 �@�
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 ��,Aو �� ��ن �-Y  أن ��61	 �:-��Gق .. و'F 	61�� أن  Y-�� ��ن �Gو
 �Xر1* .. �'ر	�	آ � .. و�{

  

 ��G ت وأ�� ًا	��i	ن .. ��ن >-��@� d	Dزه	ر ، وا��>D	� 0ك�S.. و
� ا�@��ر �#S� d�R	�� ?@; n!:� ��ن �Gو .. d� H��و- ك واHE ا�- 

 � .�@:Cب ا��'��>�

  

  

 * �5 )  �أ�0ت ;@? ا�z>	ن ا�� �� ��9-* و�9	�* ) ��� و�!�y و�
� وذ�d ا��P	ب ه�	. ;. ا���	Xَ ة ��Pا� d@ أ�i5 �. ه� 'ا5�,� أن 

�ال  ا9 a	�Rً	 و���9ً	 ؟ . �i'رa ا�y6 ا� اه.  4 dأم أ� 

  

� ، 1954;	م ) ��� و�!�y و��  (  ;,��	 آ-�ُ� -�R�E ��'��Pا� ��	آ 
 	ً��I� �@!وا� . 	ً�R	6� �أ�	 اkن ، �5ن ا�c>� ا�� �� 5�� �>	�F-* ا��'��

 �_4ف ا�>:	آ�. ا�-� T�1 4 '65 �_4ف ا��>	��  ا�-� ــPَُ ز �5* ، و4. 
 	ً��O��� �5* �- ًا و�. 

  

�5 ا��	[� ، آ	ن ا���  ه' ا�0ي O<1@,	 ، و,@�; 0�S1	 n�,5 ، أ�	�* 
� ، ���L 4 ��61	 .. آ	��6	��� ,���� ا�:'�	 ا�@�أ�	 ا��'م 5�� د�@,	 � 

 e# .. e# 	,ط .. و4 �1 آ	[ ب ا�>� 	د�'@E �5  G�1 4و. 

  

�I	ءات أم ��.  �@�'�65150 ��. zل ا'� 	� 150ن �'اA. ; �� آ
� �5 ا�� �1ر ؟؟؟ ;']'� �:�F ن'�@� 
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 * �5 ?@c ���'ك ، �5 ��. أن ا�-'F ، H�5 ا�� �( #	;  ا�-��د1
 d� ؟ ) . �@��>�	�S<��>  هa0 ا� nآ� 

  

��ًا وو���ًا �5 ;!�� -'-� 	ً�R.  ��� آ,ُ� دا 	6-�@Aب ا�-� أ	��Dا a0وه
U�@; �5� أ��� �	 :'ن ;. ���A-� و�,	;		�Iا�  . 

  

 .. و�:,* �1-�� �@���ة .. 4 أ�� g�O-<1 أن e�k �:� ��-�1 ا���  

  

� آ@6	 �	Pا� H�1 أن g�O-<1 ��� .. و4 أ�	Pة �. ا� c# H�1 *,:و� . 

  

 .و�:,* 1-0وق ���Iة .. و4 أ�� g�O-<1 أن 1� أ آ� ا�!�  �5 آ� ا�@P	ت 

  

���ً	 4 �1,� أ�d أ��Xَ� 9,�ً	 ، أو �'1ً	 ، أو 8G إن اE رضDء ا	ك �>C-�
 d�	ز� ��F 6'رًا ، أو!� . 

  

;@�* أن H�1 ا� أة .. أ�	 ، ;@? ا��:T ، أ;-�� أن ا�0ي ���1 إ�6ً	 وا��ًا 
 . وا��ة 

  

  

 n�,E- 25 ن	1987 ��>  
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 nIو� �ٍ;	<� 	��	O1 � �ُ@@-� ..ا

 

�'ار �g اFD-	ذ �@c� ، � �,�ن -) ا��F-'ر (  1	�F. ر5	;�
- B1ر	15/12/1986 �-.  
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 * ��5 �,�ن ، ) #�@>� 	ون ه'ل ( أ�>�-d ا�!� 1� ا�-� ���-6	 �5 �	;
  ��5'�  6# �R�5 أوا / *� j�<1 8� 	ً�5	�G 	ًGد	�! 1. ا�7	�� ، آ	�� 

	�<�S� 	,� ، ���L ذآ ��	O1 ا�� ��X	��7 �5 ا��� ��	ا�-� آ �d ا�!� 1
���. �5 �� وت ، و��Pاد ، ود�!j ، وا�>'دان ، -<�>-�HO أ�'ف ا�

 � ..وأ�� ��p ، وا��� 1. ، وا�!	ر�

  

 .� d,ن �1ور �5 ذه	ذا آ	ح ا�@,��� ، و�	c,م ه0ا ا�	ه' #�'رك أ� 	�
1� #�@>� �5 �,�ن ؟ �@� �;	� ���� وأ�� @}Fأ 

  

�  آ,� أ#�  ، و��ون 9 ور ، أ�,-;	F ة��� 	ً�5	�G 	��	O1 � �-�� أ
 	ً�	; .�GCGو �}� ���	O1 ا�� � .. و�nI ، ��� أن ا�-@-,	 ا��z اA'ر1

  

 t1 � و�010 .. إ�* #�'ر .. * ..و���L �5 ا�'�� ذا

  

  �,� ��!� ?@; 	��	O1 � g� tA	,-1 ، L�	78 ا��	;  �. دول ا��	ر #'�#
�@:6	 إ��ى �@�1	ت �,�ن..  �  .. و�5 �	;

  

 أ��T ه0ا را�Rً	 ؟ 

  

� إ�? ا���� �<�Dء ا	ا�-6 ��� ��� 	6-@�� ���	O�!ا��: ة ا� a0ه .. �@pو
��  �5 د�	�9 �-? ا��I	ح  .. 
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 	ً��A ..  9Dف ا Oا� ��H �� آ	X ال ��@>'ن ��D4 أد;� أ�,� ا 	أ�
� ي ��O �� آ� ا��@�.. [� �	�@�'ن �'�	� ت �P-�'� ال ,cا� 	و4 أ� .� ... 

  

1� �5 .. أ�	 E, ال �. ا��	�8 ا�7	�H-:1 L #� ًا  �# �و�* إ�� اA'ر1
 �5 ���	O1 ا�� �� ا��z اA'ر1�	<� .; 	6-�	<� ��ا��	�8 ا�� �� 4 

  !; gF	-ا�� ن ا�... 

  

 ��	ر1�-F4ت ا	ا�-!��6 a0ا�0و�� ;@? ه�و�:. ��	�� ا�!� ي .. 4 
�t �� ، وأ�	 أرى أ�'ف ا���'ن E �<@�# �1�@� �;	� �5 �,,i-� ..

أم أ�	 ا��D ال ��ار ��	�� .. ���L �8 أ;� أدري ه� أ�	 ا��D ال ��@>'ن 
 ؟؟ 

  

�ا�0و�� .. � ة أ� ى  4 .. ��,� وأ;O-,� ر :Fر أ	I-�4وة اC��5ن 
 �� و�nI .. ا��D ا��;	F ة��� .. x�5 .. 

  

  

 * ���E مCال .. ه0ا آ ��Dة ا i��6'ر ا�0ي ..1	 cو�:. �. ه' ا� 
* ؟	�Xه� �'ا 	؟ � *��C� ه� 	ه� ه'1-* ؟ � 	؟ � dإ�� g�-Fا 

  

�6'رًا �. ا�� ب ا�10. �8 ��1 -E ن	ء إ�? أ�>�-� آ	E 6'ر ا�0ي�cا� 
� .. ��861 ��'ت 1>:,'�6	 'X ف	ؤوا ��>:,'ا ;@? [�	c5 .. ا�� ب

5�,�-86 .. ا�10. �8 ��1 �86 وA. 1>-+@'ن �* -  nIو� �;	F لC�- 
 Cً1�� 	ً,Aو .. aر	c#أ �� .. و1>-��'ن �5 أ�6	رa .. 1,	�'ن 
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 .. و�' �@�+	ت .. آ	ن #� ي ه' ا�'A. ا����1 .. ��8 

  

� �. .. و�d�0 آ	ن ا�,	س i��1'ن ;@? ا�:@�	ت ,��آi��1 86�S'ن ;@? 
 اب �Cده8  .. 

  

 .. و1 �!'ن .. و�1:'ن .. آ	�'ا I1 �'ن  	��y ا��I	�5  ا�-� آ
 .. أ[	;� �,	ز�6	 

  

� E'ع �1�# �	��'ا .. واآ-{	ب #��1 .. و;yO #��1 .. آ	�'ا �5 c65
و1 �'ا أ��>86 �5 �6  ا�!�  .. ;@? ا��I	S�� �Rآ@'ا ���ً	 و;,�ً	 ور�	�ً	 

 ...ا�:��  

  

 �,�D ، ��R	,7-Fوا ��X	; ���� آ	�� أ�>�-� ا�!� 1� �5 �,�ن أ�>�
��� آ� اE ك -!�����0. �5 اDرض ;@? [�� ا�c ح ا�� �� ا�� ..

�'ل �I	�Rي ، وأو��ت �86 �	رًا  86-��E .. �وX,�� �86 �6'ة ;���
 ���A .. �-86 ;@? رآ�-�� ا�I'ف �-? 4 �1ذ861 .. وأ��O9S� 86-�O9و

 .� د �,�ن 

  

� إ�? ;@�� آ� �1 E	�� .6'ر و�5 .. �8 أآ�cب ا�	�G �5 ر	ا�, ��#D
*�	I;ن  .. أ	آ L��� ، HiPن وا��6  وا����	� S��� ن	6'ر آ�c�	5

� �PX ة <� ..��,�c  .. �1-	ج إ�? �

  

�6'ر ا�� �� ، آ	ن ه,	ك إ�:@�� cإ�? ا� �5	]z	و� .. �و�Fb'1'ن ، وأ5	ر�
 ... وأآ	د1��'ن .. و�>-! �'ن .. ود�@'�	�F'ن .. 
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 �c �-� ا�@,��� �,-��6'ر1� ا�!�  �.. و�� ;@E أن  �Y .. ال�وأ�6	 4 
 .. را�5� أ;6�C	 �5 آ� �:	ن 

  

  

 * ، ��]	�� ا�,F .ر���Dال ا'A �5 #� ك 	6,; L��� آ,� ����أي 
�'�6	 ؟ آ�n ;� ت ;,6	 i� 'ه 	؟ � 	ه' #:@6 	؟ � 	وه� ;7 ت ;@�6

 �	�!�  ؟ 

  

 آ,� أ��L ;. ا�z>	ن ، �I ف ا�,+  ;. �'�* ، أو E,>* ، أو -
�	;� E,>�-* ، أ-E4أو �'��* ا a �5 أو a	,9ِ و. 

  

 *�5 HI1 4ن و	<�zإ�? ا *c-1 4  �# !� . آ��	ه' #�  ;��7 وه .
� ا�:� ى ا�-� >-�j ا�,i	ل �i�8 ، وه' ا��	ن ه' ��'ر ه0ا ا��	<�zا

 	6,; � ..�. أE@6	 وا�:-	�

  

و4  .. و4 5: .. و4 5@>�� .. و�E'1 4 ..  7� 4 #�  .. ��ون ا�z>	ن 
 ��� ..  1'I� .. و4 �> ح .. و4 �@�:! .و4 5,'ن 

  

� ا�z>	ن �g اDرض ، آ�	 أن ا��1	�	ت ه� I� ه� 	ا��,'ن آ@6 �Iو�
� ا�z>	ن �g ا�>�	ء I�. 

  

 .� ، �<�R ا� *@O� ن	<�zن ا	إ4 آ ، 	,@Xآ��  و ����T ه,	ك أدب ;	�
� c@E	�y ، إ�? أ�� و��@� إ��	ذة ه'�� وس ، إ�? �@�@�� n�. 
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 *5'� �5 ، *�CFو *� �� ا�z>	ن �5 I� ة روت��	Yل ا�	�;Dا a0آ� ه
 *4'O� �5 ، aر	�5 ;!�* و�5 ا�:> ، *G	و�5 ا��� *'� �5 ، *-,��S�Aو

 *�Rو�5 ه�ا * .و�5 #6'ا* ، �5 إ1�	�* و�5 آ� a ، �5 ا�-I	را

  

 ��7ً	 ;. ا�����	� 	ً�Rن دا	;  ا�� �� آ	وا�!. . .; L��1 ن	�5,- ة آ
 *��F �5 �وأ�' 5 اس ا����ا�� آ	ن L��1 ;. ا������ �5 . ا�����

 *-�F�5 5@>�-* .. 5 و �وأ�' �'اس .. وا��-,�� آ	ن L��1 ;. ا�����
 *FS�5 آ � . آ	ن L��1 ;. ا�����

  

وآ� #	;  .. وإ��	 ه� ��	jR .. إذن 5	������ ا�!� 1� ��>� وا��ة 
 ?@; � .. ا�!:� ا�0ي ,1	g,I1 *�F ا�����

  

 ، aر ��5 ���� ا�z>	ن ا�� �� ، وأ �<�� g]أن أ ��	آ ، �-����وأ�	 
 ���X ?@; اء'F *,�O� ا�-� �; �� ا�!�  ، �. ا�:'ا��T ا�OFا'�

 Hا�� .. �F	�<ا� ���X ?@; �5 .. أو	ا��6  ا�,�>� وا�7� ���X ?@; أو
 �;	�-E4وا . 

  

  

�ً	 آ	ن #� ك �1-�� * Rم دا�OI1�5* و 	� �:� gا�'ا� T�@�� �1 c-ا� .;
�� . �* آ	�! ارة ; .; dذ� �I� أم أ�* E	ء �	��I	د5� ؟ .. ه� آ,� 

  

* ..  �E'1 4 �5 ا��. �I	د5	ت -��I�� xOY1  ;	!�	5 .. xOY1 	�آ
 * .. ا��,	[� �7'ر
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 *Y1ر	. .أن �1 ف �	ذا 1 �1 .. ;@? ا�!	;  ا�0ي �1- م ��>* ، و�1- م 
 n�1 و;@? أي أرض .. Hن 1 �1 أن 01ه	ل ا�!�  .. وإ�? أي �:'�وإ4 

�	ر � � .. أو ور�� 1	�H�I .. إ�? ���

  

 H�I�	1 �وt� 1 ..  <Y1 � ة وا��ة .. وا�!	;  ا�0ي �1-�  ا�!�  ور�
 .. 4bف ا�� ات 

  

وإ��	 أؤ�. �	�'ا���� .. أ�	 أ�	 C5 أؤ�. �Sوراق ا��	�H�I �5 ا�!�  
@�� �:� �	 6�5	 �. �-'ءات ، و��	ر�	ت ، و,	�i	ت ا�#	��� وا�F'�. 

  

 e!ه' ا� ��	أ� e!ة .. ا� c# ة ه� c!أة ه� ا� أة .. وا� �.. وا�
  iه' �'ن أ�  i�Dء .. وا�@'ن ا	�#Dل ا'�و4 أ�E [ ورة ��C-�	ف 
 	6	��<�  �P� ء	�#Dا ���< ..و

  

 	ًOR	�.. أو ;�'د آ6 �	ء .. '��>ً	 أو أو.. ا�� أة 4 t�I ;,�ي 
� 1 ًا F 1ً	 أ���* �6EDة ا��Y	� ات  �<�� Hت ا��	�C;و.. 

  

 ، *�	وا* ، و�	را* ، و��X	�* ، و�,	F �:� .A'ي ه' ا��,; .A'وا�
 * ..وا�-I	را* ، وا�:>	را* ، و[�:	* ، ود��	

  

��.. و4 !��6ً	 .. ا�'A. ;,�ي ��T اF-�	رة E �� و4 'ر1@ . �����إ�* 
 �� ، و�'���F	�Fو ، ��Y1ر	 ..��� أن 1:'ن ر��ًا .. 
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� ذا6	 ا�-� ;@�,� إ1	ه	 P@�	� .A'ا� g� 8@:وأ�	ه8 ��* آ�	 .. �d�0 أ
 ��Eا  ..1-�	ه8 ا�'�� �g أ�* ��ون وOF	ء و4 

  

  

�ً	 ، �5 #� ك ، و�5 �7 ك ، و�5 �'ا��d �. ا���	ة ، أن * Rدا �X �
Y ج ا� 8��� أة ا�� ��� �. ا�� .. j5Dا ��. أن �-t �6	 آ'ة �. ا�,'ر 

 ه� �-�� أ���c� d ؟ 

  

- 8���x ��رادة ا����'F	ت �5 دا�� ا�� � 8��..  إ� اج ا�� أة �. ا��
 .6����5ن �@�'ن .. �5ذا آ	ن ��] ا�,>	ء ���Fات و�>- �1	ت �5 �

� وا��ة �. 4 :�� CAzق .. #	;  ، و;! ة ���I� .�1Cة ,�cF
 �Y1ر	ا�- ��-�� ... ا�

  

وآ� �	 gO-<1 #	;  �7@� أن .. إن G'رة ا�� أة �@,6	 ا�� أة ��>6	 
 ..وHOY1 �5 ا�>�c,	ت .. و�1 ض .. ه' أن B�,1 �5 ا��'ق .. ��1@* 

  

 ��� و��ه	 4 :�� �-� �I;  1'ر وا�	OYر .. و�:. ا� �إذا �8 
� ا��I	�5  أن Sآ� ��i	ن ا����ا� .. j@Oج إ�? ا�6'اء ا� Y . و

  

  

ه� 1�:. ا;-�	رك #	; ًا #���ً	 ، ���,? أ�* c-1* إ�? ا���1C. 4 إ�? * 
� .. ا��! ات X	Yدون ا� �� ( أو �	 1>��6	 ا���] .. وإ�? ا�:	5�Y,؟ ) ا� 
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- H�@ل ه0ا ا�	؟؟ 1! 5,� أن أ� ���#  ;	#  .. d0آ  ذ�و�:. إ1	ك أن 
 .. d�'� i�F 86�D .. !� اء أ�	م ز��RC ا�

  

� ( إن �Y,ا� ( g� 4إ ��	�- 4 ، 86FDودة ا���ه� آ	�! آ	ت ا�
 	6�5 .���� �* .. ا��>	ه	F 4 ه�  �65 ا���  ا�0ي	�cا� 	أو ه� .. أ�

 .. �@�H آ��  �: ة ا���م j�S-1 4 �5* إ4 �. 1@��'ن ��Eًا 

  

;@? أن أآ'ن ;i'ًا .. ا�!�  ) �	رادو�	 ( وأ�	 أ�i5 أ�n � ة أن أآ'ن 
 �� ا�� ��P@ا� g�c� �5 . 

  

� ؟�Y,ه� ا� 	8 �G 

  

� �. ا�����1. ا�10. 1@'آ'ن أ5:	رهA ?@; 8	و4ت ا���	ه� ;'�c� 	6إ� ..
وG��-1'ن ;. ا�7'رات .. و,-1	F@'ن آ	��,:�'ت ;@? ر5'ف ا��:-�	ت 

أن �C1>'ا و1-:@�'ن ;. ا��!j دون .. ا�7�	�5� دون أن 1!- آ'ا 6�5	 
 ... �p  ا� أة 

  

��د��  ��Y,رات .. إن ا�	ًا ;@? آ� ا�� O� �� 7,�	ه�  c�65 �. .. وا�
   وأF	O� �5  5 ة �	ء ؟؟.. ا����'ل أن أ ك ا���  

  

  

��1و �,	 ، ;@? ا��>-'ى ا�� �� ، أ�d #	;  آ Uس ��>* �z�	ذ ا�!�  * 
O-Fا ?-�� ، وا��وران �5 5 اغ ، O<�<;�ة �. ا�	ا�� a0ه d@-�	ع أن 1



 287 

ه� ��د �,	 آ�n أ��� ه0ا ا�c>  ا�!� ي �g ا�,	س ؟ . ا�!���� ا�,	درة 
 آ�n أد�@-86 �5 ��ب ا�!�  ؟

  

- ، ��Aا ���� ���أ ا��1-�ــُ�ِ�� ا�,	س إ�? ��ب ا�!�  ، 4 �� أن  �:� 
�'ل إ�? د1:-	'ر آ> ، H-:1 	��5 	ً�Aا ��	D  Rن ا�!	;  إذا �8 1:. د1

 ..ا��1:-	'ر�1. 

  

 �Xدرة ;@? ا�-'ا	� �P� n!-:و�:� �,� E> ًا �g ا�,	س ، 4 �� أن 
� ا��واج ��. ا�!	;  .. واI1z	ل �@�; �5 �F	Fأ  I,; �P@�	5
 a6'ر�Eو���ول �5 . و ، *O��� .; ��,�  ;	# 'ه �P� C�  ;	!5

 ��R	� 1 ة�E .. ًا��و4 1��� أن .. إ�* #	;  ;	�g�O-<1 4 T أن 1-�وج أ
 �� ..1-�وE* أ

  

 	ً�F	�ــُ��� ا�,	س إ�? ���d ا�!� ي ، 4 �� أن :'ن X	د�ً	 و �:� 8G
 	ً;	c#. و 	;  0:1ب ;@�6	أ��ًا �! j�I�	ه�  4 c�	5 .. g� t�	<-و4 

� ، و�0�0ب �5 أ5:	رa و�'ا��* �IY!دوج ا��� H1أد. 

  

�	ه�cن �* ��. ا�	ش 4 �:	!P;  ا�	6 ج إن ا�!�..   ، وآd�0 ا�!	;  ا�
 .وا�!	;  ا�0ي S1آ� �. ��� ا�>@O	ن ، وi1 ب �>��* 

  

�6'ر ا�� �� ا�0ي c1 ي ا�!�  �g ا�: 1	ت ا��� اء وا���i	ء cو��� ا�
 ��F	<��	ه�  �5 ا��	�8 ذآ	ء وc�5 د�* ، ه' �. أآ7  ا�. 
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 *O�Fأ ،  Iن �>,'ات �@� ��ء ا���. وا��	;  ; �� آ	8:5 �. #
�6'ر ا�� �� ����	 ا�:!�� أورا�* اc� .. *4'�وا�:!�� .. وا�:!�� 

 �� وا�4-6	ز1��'X'ل ا�	�� .;'ر* وه' 1 �} ;@? 

  

�	ه�  إ�? ���d ا�!� ي ، 4 �� أن :'ن # 1:ً	 c8 ا�i,وأ�� ًا ، �:� 
 ��	ه�  �b �5	�6	 ، وأ5 ا�6	 ، وأ��ا�6	 ، وه�'�6	 ا��'��cا� a06�

 ، ���A	وا�� ���	i,وا� . B1ر	ا�- y�	ه ?@; y��1 ;  ا�0ي	!�	5
 *-�D �;	�-E4وا��'�� وا �F	�<ا� .. a1� ؤ .� �c1 .� .. .� أو

 *�� ... أو �. O1 ق �	ب ��-* .. 1>

  

  

�'ل *  ���cا��وران ا� .� �@1'A .�,F ��� HiPإ�? #�  ا� ��-, dإ�
 ���cا� H.. ا�� 	[�ً	ًا 9 ;	# ���Xذا أ	� ؟.. �

  

�-? ا��'م - Hل #�  ا��'�� �1 �5 ا��وران -Fأ�� ا '�  .. ��XD
 � ..وو��ُ� ;@? اDرض .. �	��و�

  

 ���'ل B�F �. ا����1 ا��!-�� 1967إن ا��	�8 ا�� �� �1ور �,0 ه�1  ..
وا�'14	ت ا��-��ة .. و��T �. ا����'ل أن أ��? ��-�Cً ���� #8 ا�,>�8 

 �1 أن ��c �. ا�!�H ا�� ��  � ...  #��ً	 �. ا�6,'د ا��

  

5�	 c1 ي ;@? اDرض ا�� ��� �. .. 8G إ�,� �>� 9	[�ً	 و��ي 
�	 �5 ذ�d .. ا�-6	آ	ت ، و,	ز4ت ، و��ا� ات � 	[�ً	9 e# آ� ��E

 .ا��xO وا�:Cب �5 ا�!'ارع 
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 *Fر	أن أ� g�O-Fد�? ا�0ي أDه' ا��� ا HiPإن ا� .. ��X�65 ;,�ك و
� ا	� �,	ز5� �9  ا�HiP ؟ أ� ى �c ا

  

  

 * 	6	�<,E �:� �� ا�� ����	c�5 �,�ن ا� �ز��� إ�? أ�>�-d ا�!� 1
آ�n آ	ن #�'رك �5 هa0 .. �5��َ� �	�!�  �	 آ	ن �c�1 ;,* ا��:	م 

 ا�@�+	ت ؟ 

  

� ..  j�F �� أن �@� إ�,� و��ت �!� ي ا�� ب -��	E 86��أآ7  ��	 و
 � ..ا��ول ا�� ��

  

<��و�'ن ا�� ب ;	1�E. ;. ا�-�	ه�F 8	�Fً	 وأ�E'�'1�1ً	 وإذا آ	ن ا�
 	ً�c���� ا�� ب G�	�5ً	 .. واF- ا' �� .5@�- آ'ا �@!� اء �6

  

� ا�0ي @�Xن أ	E 6م ، و�	ا�� اق آ� ; *�إن �E 6	ن ا�� �� ا�0ي 1��
'�T ، و�E 6	ن E ش  *���1���* ا��P ب ، و�E 6	ن � A	ج ا�0ي 

�آ� أن ا�7�	5� آ. ا�0ي 1���* اDردن  ��E	,ا� �� هa0 ا��E 6	�	ت ا��7	�5
� ، وأن ا�z>	ن ا�� �� ه' و��وي F	�<ا� *>-g�O أن t�I �	 أ5>�
* ، و�:. ا�10. '�'ا أ� a �,'ا �'�* اFD'ار ا��	��� ، وو[�'ا  O5 �5

� ، ور�5'ا ;@�6	 را1	ت �@'ك �@<�� ، وا��'ا�E ا�:R	!ك ا�CFDا
 nRا'Oا� ... 

  

و;@? .. إن ا��	�8 ا�� �� ا��'م y��1 وا��ً	 ا��I	��ً	 و1�c{�ً	 ره��ً	 
ا��7���. ا�� ب أن I@1�'ا �	 ,	G  �. أ�Eاء ه0ا ا�'A. و���1وا إ��* 

 �� .آ�	�* ا�'ا
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�6'رك ��Eًا * E ف � dن ، أ�	�5 آ� �: d��	-� .10ف ��. ا� �� 	� X
0هH إ��* ..  nف آ� � ا��O-F ، و�9 ك �gO-<1 8 ؟ ��	ذا أ�� .. و

  

- a	]ر H<:�6'ر ��A �. ا�>�E �6ًا أن cا� .   

  

1�:,d أن  ، ��',� ��� ، ��: ة �1�Eة ، �:@@��E رة'I� ، ى'@� ��O��
�6'ر cا� H@� ?إ� �I. 

  

 	I6'ر ، ا���cا� g� ن'@�.. وا��>'ة .. و�:. ��] ا�!� اء ، 1>-�
 �5 c'از1  .. وا����	و�1و�'�* � .. ��A	�-� ..وا�:@�	ت ا�

  

� �5 ا�!�  �Aا �� .و� ة أ� ى أ;'د إ�? ���  ا��1

  

 C5 ، س	ا�, g� 	ً}5	:-� ارًا'�� �5 ا�!�  ، �,� أن ���8 �Aا ��ا��1
 .. و4 �!� ه8 �	��و��� و;��ة ا�,�} .. �>-:�  و4 �>-�@� ;@�86 

  

�:� ��A-* و�>	A-* ، . .و;@�,	 أن ���@* آ�	 ه' .. ه0ا ه' #��,	 ا�� �� 
 ��,Pوا� �OF'-�* ا���� ة وا�	��A �:� . *	}�Fو *	,<� �:�. 
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 H�!و�06ا ا� H�!; ًا �. ه0ا ا�	أن . إن ��ري أن أآ'ن # g�O-F4 أ
��* #� ي .. أو ا�, و�1 .. أو ا��ا�� ك .. أF-'رد #��ً	 �. ا�>'�1 FD ..

 . .5	�>'1�1'ن وا��ا�� آ�'ن ;,�ه8 #� اؤه8 

  

�>'ن �@�'ن ; �� Yوا� �}�8G أ�	 4 أg�O-F أن أ�-+  �-? 0�S1 ا�
 . #6	دة ا��آ-'راa �. ا�>'ر�'ن أو �. آ�� دج 

  

  �!�	� 	6� ��C; 4 ت	��	c�	5 .. 

  

,�� �5 � اري ا���ن  �!�وg@O �. اDد9	ل .. إن ا�!�  زه ة �-'
 ���1 5D�5 ��'1'رك .. ا �<�	Yدة ا�	cر ..4 �. ا�'I�أو �. ا� 

  ��1	� �5 ��Aا �-FرDا .. 

  

�6'ري E	ه�ًا E �E8 أ� 	رآ� .. أ�	ا�>'� � .� a -#و�:,,� .. و�8 أ
 �@�� �� .. ود��� د��� .. ر��-* �Cل أر���. ;	�ً	 ، ��@�� آ@�.. وآ@

 ..و���Iة ���Iة 

  

�6'ري ا�!� ي �S1 8ت �. ا�� اغ E ء .. إن	�و�:,* .. و�x�61 8 �. ا�>
:�  أ#c	ر ا�'رد ;,��	 �>��6	 �. د�';,	 .. و ; ع .. آ�   	�.. آ

 ... و�. د�,	 

  

  

�,�. ا�D'ف �. �9  ا�@�,	���. ا�10. أ��'ا *  �7��,�,d إ�? �� وت 1
 �,1��إذن ، �	 ه� ����ا6	 ;. �9 ه	 �. ا���ن ا�� ��� ؟ . هa0 ا�
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4 �5 �	رT1 و4 �5 �,�ن و��	ذا �8 �c أ�� و6� Cً1�� .�� 4	 n�,E �5 و
 .، و4 �5 أي ��1,� �5 ا��	�8 ؟ 

  

� � ة -,F ر آ� �@�'ن :- 4 �1 � �Gد	�إ�6	 آ�I} ا��H .  �� وت 
 	6<�� ��� .. ا�:�� ة 4 

  

� �. ا�� 1� أ5��,	 X'ا�,	 ; E 	,-O;أ 	وت أ�6 �� g� 	,-@:!� . ?-�
ن ا�� 1� إذا ��>� X	رت آ� ا���ن �5 ا��	�8 �X 0�S ًا �5 ا�-�	

 . ��� وت 

  

آ�	 ��1. ا�!	رب �';ً	 ���,ً	 .. �� وت ) أد�,	 ( �!:@-,	 1	 ;��1ي أ�,	 
 .�5ذا أ;ً;'� *-�O	 �b  ، أ� H�X	��Iاع و�:  ��اE* .. �. ا�! اب 

  

و;,��	 ر�@,	 ;. �� وت ��c� 8 .. �!:@-,	 أن �� وت آ	�� ��,	 اDول 
�� أو �	د�� ��ى ��. �>	ء ا��	�8 ا� أة وا��Xن و':�ة >-�j أن 

 .�� وت 

  

 	ً���E *�5 	,ا�0ي و��  �OYزق ا�S� .. ه0ا ه' ا�

  

و;. �@��6	 ا�8G ، ����O �	�'ا .. �Sزق ا���O ا�0ي �G .; a'@I5ي أ�* 
أو اذهH إ�? أ�� ا��O	;8 ) .. ه	��'ر9  ( �* اذهH إ�? ��'1'رك وُآْ� 

أو اذهH إ�? �	رT1 وا# ب #'ر�� ) .. آ	ري ( ا�1�,6� �5 �,�ن وُآْ� 
 �I� .. 
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و��. .. وا�D  اDده? ، أن �� وت ;@�-,	 أن �:-H �. ا����. إ�? ا��>	ر 
 .� H-:,5 �وX@,	 إ�? �,	�5,	 اDورو��� A@�'ا �,	 أن ��P  ;	دا,	 ا�:-	��

 .�� ... ا��>	ر إ�? ا��

  

و4 �. 5'ق إ�? .. ����. أ�	 4 أg�O-F أن أآ-H ا�� ��� �. ا��>	ر إ�? ا
 ��,�Iا� ��1 Oا� ?@; �� .. ��1 Oإ4 ;@? ا� j!;أن أ g�O-Fو4 أ

 � ..و4 أg�O-F أن أ���� #�� ا� أة �	�!'آ� وا�>:�. .. ا���و1

  

 ، 	6-1 ;	# ?@; n�,E، و 	6-�	Y] ?@; ، و�,�ن 	5-,-6 ?@; T1ر	إن �
D��0. �5 ا��� 4kف ا��و��6? .. رض ��>� F'ى ��O	ت اF- ا

آ�	 .. ا��'آ�* �5 �	رT�� T1 ا����1 ���6? ا��	ج داوود أو ��6? د���' 
 t@Iض ا�	ر1 ��� ا�:'�:'رد ��>� ا����1 �>	�	F أن.. 

  

  

���F .. ( �I�? ا����F Hي ( أ�� د1'ا��d ا��D 1. ;,'ا�* *  H�أي 
 ؟

  

- H�@� ���.. و4 أ�	��T��  .. 8 ��ي,� U	PE jA ا�5 	�S5 j�	;أ ، H�. أ
 	ً�R	6� *�5 ?#C* و�	�X@* ، وأ	�R�E g��c� 8�	ا�� .. 

  

 	�S5 ،  O�و�7@�	 أ�H ا���  ، واj5D ، وا�'ردة ، وا�� أة ، وX'ت ا�
� ، وا�:� 1	ء ، �Fوا�� و ،  �Yوا���ل ، وا� ، �أ�H ا�� 1� ، وا�����

 ��'�Oوا� ، ��'Oوا��. 
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 �R	6� 4  ٌ�� Hة ..إن ��  ا�� �PX 1 ة�E ى'F *�5 أة � و��>� ا�
 �@�� ا� @Xء وا�'�'د ، ��� �'ا	��ود�	 �	�. 

  

  

ه	 أ�� اkن �5 ذروة 6# d ا�!� 1� ، ه� �-�� أ�d أ;��O آ� �	 * 
 ;,�ك ؟ 

  

�D* � ار .  ��T �. ا�>�6 ;@? ا�!	;  أن �I1ر ��7 ه0ا ا�� ار -
 �:�� ه	 آ�. درا�	G ح O>-g�O أن �'ل إن ا�!c ة ا�-�  8 ، 4F'� 

  �وا���  ا�0ي i1 ب ا�!	�S� eA'اg�O-<1 4 *E .. أن ه0ا ه' �b  ا�7
 ... أن �1@. أن ه0ا ه' �b  ا��'ج 

  

�@d اY	ذ ا�� ار وآ� �	 .. إن � آ� أX	��� ;@? ا�'ر�� ه� ا�-� 
�	 د�� أآ-H : ( أg�O-F أن أ�'�* ه' ,'g1 ;@? �'ل د1:	رت ا��!6'ر 

 ) .�S	 �E''د 5.. 

  

  

��� �. �Cل #� ك * cا� H�@� 	ً��� �َ<Fآ�� ، أ�� أS-�	� .. *8 إ��iا�
�	م إ�? .. �{	ت ا�D'ف �. ا��!	ق ا�� ب i�4# وط ا 	د �,��ه� �d أن 

 و��O,	 5: ة ;. ��	دR* ؟ .. ه0ا ا���ب 

  

 ا���'ل إ�? ��ب ا��H ��-'ح ، أ�	م آ� ا�I	د��. ، وا�D��	ء ، -
�7@'ن ) .. ا���;� ون ( أ�	 . ��!	ق ا�������. وا�.. وا���و�رون .. وا�

 .. C5 �:	ن ��861 ��1,	 .. وا� أة .. وا� ا�I'ن ;@? ��	ل أ�n ا� أة 
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 �� ا��'ذ1�1 Oا� ?@; *-����إ�,	 �!- ط ;@? ا��	#j أن �1 ق ��>* أ�	م 
	 Y� �5-�  و��-�� �6.. و��� ذ�0�S� d ر�	دa ، و��i* �5 �	رورة .. 

� .. ا���ب ,�7� ���E د	ر� g� .. ?@�� ن',cن إ��ا .. و�',cو� .. 

  

 Hب ا���� .. أ�	 ;. �'ا�X	ت ا�� #��. ���'ل 

  

� ا�� آ�1� �@��ب ، 4 �� ق ��. ا��D] واFD'د ، و��. ,c@5,�. �5 ا�
و��. �. S1آ� .. ا��@�'��  وا�!�	ذ ، و��. ا�� E'ازي و��. ا�� و��-	ري 

، و��. �. 1 آ�F H	رة ) �ّ وش ( و��. �. S1آ� ;,� ) �:>�8 ( � ;,
 �و��. �. �1�� ا��آ-'راa �. .. �5 اري و��. �. 1 آH أو'��T ا��و�

� ه	ر5	رد ��	E .. ل	� .. و��. �. �1�� #6	دة 5�  

  

 86-��A .; 4و ، .��# ���. S<� 4ل �5 ��ب ا��H ، ;. أ;�	ر ا�
Xو4 ;. ر ، ��;	�-E4-86 ا�	�5 ، و4 ;. د1 I�.. 5	��w .1 .. ��ه8 ا�

 g��c@� Hوا�� .. 

  

1� ا���ب 'i; ?إ� .����-�أن .. وا�! ط ا�'��� ا�0ي �O@�* �. ا�
 .��	c�Dن ���,	 �-1 4	g� ?A ا���� .. 1:'�'ا �. � �c1 �>-!�? ا�

 .. وg� 4 ا���Cء 

  

  

 * d#  �9 .� �َ����	 ه� .. @:� �@�d �. ه� ا�� أة ا�-� ا�-.. أ
 �� وا��ا�@��Eر	Yا� 	6��C� ..؟ d�]  ?-� *@�� �	 ا�0ي ;@�6	 أن 
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- 	6�@;  .. �-�OY� م��-أن ��� ;@? ا��D أ�n ��� �. #� ي ��� أن 
 .. �-�<E � وا;0روا... 

  

  

� ��� x�5 ؟ * }� ��� وإذا آ	�� 

  

- nFb 	أ�  ... 

  

  

 �1 أن -�وج ا�!�  4 ا�� أة و�:,a06� d ا�! وط ا�� ا�*  ��#' .. 

  

 . ا�!�  - أر�1 أن أ�وج ا�� أة -

  

  

 * 	ً1��@� أم اG4,�. ��ً	 ؟.. ه� �-�  ��>d #	; ًا ��71ً	 ، أم #	; ًا 

  

و�>ُ� �Oi ًا �z از E'از �F ي ;@? أي �	�E ..  أ;-�  ��>� #	; ًا -
�'ا�E ا�,��  .� ... 
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 *�Gا���ا  ��� ،  ��ً	 و9	�iً	 و�7	رًا ��cل 1'�� �>-R	9 ًا ��� t�Xأ 
��اG	ت ( ���L أ��X,	 أ�	م  ( �Gا��� ، و�-�	ر[� ، 4 أ�	م i�	,-�

� ا������� ، وأ1. �:	�6	 �5 هa0 ا��'[? .. وا��ة Gه� ا���ا 	�5
 ا�!� 1� ا�i	ر�� �5 آ� �:	ن ؟

  

�	ت  إ�,� �>� [� ��د اXD'ات ، و��د ا�-c	رب ، و-'�Oد ا��� .
4 �� أن j�!-1 ا�- اب ، .. 5�. أ�E أن Y ج ا��0ور ا��1�cة �. اDرض 

 .و�nI ا� 1	ح ، و-@�� ا��P'م ، و��] ا6�D	ر 

  

5�	 ��1و �,	 أ�* 5'[?  .. L�;ا�'4دة .. و a��� �S-F ض	Y� ى'F T��
 .. ا�:� ى 

  

�'X�� ���	Y، و� 	آً	أة ، وا�-6 E ك	أن ه, t��X �� و�@,�	ذج ا�!� 1�
�ً	 �5 آ� ا�7'رات R، و�:. ه0ا ��1ث دا 	ف �6 -��,6	ر أ�,�� .. ا� L��

 �وH�<,1 ا�:Cم ا���81 أ�	م .. و>�x أ5:	ر و'�� أ5:	ر .. و,6] أ�,�
 �1�cم ا�C:ا� � .د1,	��:�

  

 ، �5	�Gو ، �F	�Fو ، �;	�-Eض ا	Y� �5 *@8 ا�� �� آ�	ا��
 .!�  ه' �Eء �c-1 4أ �. ه0ا ا��Y	ض ا�:��  و�E'�'��-�:� ، وا�

  

� #����A e ، و��. ;@? ��- ق ا�� ن ا�'ا�� وا��! 1. Gا���	إذن 5 .
�� ا�� اه��ي �و��T �. ا�����O أن ���? �-�>:�. ���	ءة ا�Y@�� �. أ

 ... �R	I� H1 � 	�; H-:�F  و;@�	ء ا�:'���'  �1! و�,	 أن ا�:'���'
 j!8 1:.. ا��� 	�و�I	�R ا��ه' وا�:� 1	ء آ�	 �6�- .. 8	 ��T �. ا��@'ح آ

 ��,-� ... 1:-�6	 أ�' ا�H�O ا�
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 * ����O�5 ا� a �9 .�  7أآ *�� ؟.. �	 ا�0ي 

  

�'ار �:-'ب �	�@'ن اDزرق ..  ا���  - *�D ... 

  

  

 .�	 رأd1 �	�!�  ا�0ي :-�* ا�� أة ؟ * 

  

- �1 I,ا�� ���. X'ت ا� �E وX'ت ا�� أة ..  �@I'�	 �. هa0 ا�-� �
 .. 

  

� .. وإذا أرد8 رأ�1 �	� ..;@? X'ت ا�. bوى .. ��5,� أX �i5'ت ا��

  

  

,+  إ��6	 اkن .. �� وت ا�-� ذ��'ه	 *  nا�:�7  �. ا�!�  ، آ� d-�أ�6
 وأ�� ���� ;,6	 آ� ه0ا ا���� ؟

  

��,� �X �5'ي و�5 �'�� -Cوأورا�� ود�6	 �G �OP1	�� ..  �� وت 
 ..و# ا#F n 1 ي 

  

.. أ; ف أ�* �. c1	و�,� أ�� .. آ� 1'م أH@A ر�8 ��-� �5 �� وت 
 n�,E �5 د'E'� �,وأ; ف أ� .. ، ��  �5 ���-� ا����7-Fه0ا أ gو�
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��ث ا����cة و1 د ��ار ��	�� ا��'E'د �5 �� وت  	�;@? ��ار .. 5@ �
 n�,E �5 د'E'� ..��	�� ا�

  

� و��( أ; ف أن ه0ا � .. ( ��; �و�:,,� أ�@j ���	ل ا��D ، .. و��
 ���-<�� �g ا���� ه	��	:�Sآ� أن @�'�� .. e!� 4 .. وأ�'م �D 	�وإ�

وأن ا����� ا�0ي آ,ُ� أT@E ;@�* .. �5 �� وت 4 زال ;@? ��� ا���	ة 
�E g س ا�-@�'ن .. Dآ-H #� ي F * إذا�	ف 6,1] �. �:'F .. د ��

 U�@;.. 

  

	��!	#�. ر� L1��.. أو ��F L1:	رى .. أو ��O<� L1'��. ..  ه0ا 
 ...و�:. �. �	ل �d إن ا��!j وا�ُ>ْ:  4 1-!	�6	ن 

  

.. و�d�0 أH@A ا� �8 آ� 1'م .. 1 �1,� .. إن ر��. @�'ن ��-� �5 �� وت 
 jR	د� T�Y� �;	� .8G أ[�6	 �5 �:	�6	 .. وأ;	�j ا�>

  

�و�E وه0ا 01آ �� �	��	#j ا�0ي �1 ف *-����.. وأ���c ..  أن 
 ��@Yإ�? ا� 	6Eزو g� 5 ت	Fأن 1!- ي وردة .. و  I1 '65 dذ� gو�

� اء آ� 1'م � .. 	6-�� �5 # �� 	6�i1و.. 

  

� ، و4 @��E � j ��- م �7@� ��	��X ت	5 I-ا� a0ن ه':و�:,,� .. �� 
�'ن و�c	��. ا��!�1 4 j	Fَ.. أ;- ف �:8 أ�,� �c,'ن ��!j �� وت 

 86	5 I ?@; ... 

  

 .. إن ;!j �� وت ه' �. �	ب ا�C ���'ل 
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 ... أi1ً	 .. و�>�	�6	 ه' [ ب �. ا�C ���'ل 

  

  

 * d�	�#  c5 �5 *�@; ��	آ 	�d إ�? ا��H اkن ; +� n@-Yأم .. ه� 
 أن ا��H ه' ��T ا��H ، وا�,+ ة ��T ا�,+ ة ؟ 

  

وا���'ن .. ن اDرض 4 �ور  ه0ا �Fال �9  ;@�� ، �D* �1- ض أ-
 ��0وأ;+8 .. وا�,�6 ا�0ي آ	ن أ;@? �. �E	ل ا�6�1C	 .. ا�>'د ا�:�� ة 4 

 ... �. آ� ا��@'ك وا�D	A ة ، Y-1 4@? ;. ا�� ش 

  

 x�<��T .. إن ا��i	رات �ده  و 8G  iYوا6�D	ر .. وا�P	�	ت 
 n!, 8G e@-�-� ض �D'ف ..  Hإ�? ا�� 	,ا�-��C1ت و�+ 
 .. وا�-���I	ت 

  

� ا���� O� ?-� H�1 ًا أن��-<� ��Iة 1:'ن ا� !; �<�	Yا� .F ��5
 ?7�Dا .. 

  

 ��<Pا�  !, .. و�5 ا��! H�1 .1 ا��-? أول E	رة �* 1 اه	 وه� 

  

 ، {IY-@� 	إ�? أورو� H�	Oا� H01ه 	وا��! 1. ، ;,�� �<�	Yو�5 ا�
��م �* ا� ��'F 9 �5 9 ام أول g�1 ���# 8�O� �5 م	�O .. 
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 .�GC7و�5 ا� .. ��'<�� �c	ر1 ���X ل	�;Dا �Eى ر�� Hا�� t�I1.. 

  

 .�<�Yو�5 ا� .. ��* ا���1	�	<� gE1 ا �E و1-0آ  أه8 .. ��1أ ا�
 *�* .. ا�-I	راRو1,>? أن 1-0آ  ه�ا .. 

  

 �E ا� ��; gEإ�? ا�'راء 180و�5 ا�>-�. 1- ا �1'}� �E�5 و��1أ ..  در
 *����ا  � .. ���آ� �YF* وا��6	ر �@:	* ا���@�� ... ا���L ;. ; وس ��

  

 H�@� ��	ا��� xYه0ا ه' ا� ..x� ى  	� آ�7  ا�-0�0ب  وه' آ
 .و1,-�6 �� اه�� ا���� .. ��1أ �� اه�� ا�c>� .. وا��4,	ءات 

  

  

 * 	,Y1ر	 �5 a	��6#  I; أردأ ��	ا�� �� ا��  Iه' �5 ر. ا�� 	� d1أ
 H�F ه0ا ا�>�'ط ا�:��  ، وأ�� ا�!	;  ذو ا� ؤ1� ا�7	��� ؟ 

  

� و��>�. �@�'ن -}�  �I� ا�>�H أن ��] ا��:	م ا�� ب I-1 5'ن �
 86,� [1'� .. ; �� دون 

  

�� .. إن ا��	آ8 ا�� �� �1-�  ��>* ا��O ب اDول EDت ا'Iا� H�	Xو ..
� �!	زًا �,!	ز �F	�<ا� 	,	���D- Hن ا�!�d�0� .. H آ	�� 	X 'وه 

�@? واDر�8 Dت ا'Iي 4 1��� -ا� :<;  �S� ء	,Pع �. ا�',�� 
 ���� . اF4-{,	ف و4 ا�-
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 ..4 آ	ر�'س .. أ�	 ��ار ��	�� 
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 ه� ا�!�  ا�� �� S� �5زق ؟

  

 . إ�* ا�>�ال ا�-�@��ي ا�0ي 1'اd6E �5 آ� �'ار أد�� 

  

أو أ�* 4 �1 ف #�{ً	 . أو ����E Lًا .. �ال F	ذج �Eًا وأ�	 أI'ر أن ا�>
 * .;. �>�� ا�!�  و�:'�	

  

 .ا�!�  ه' ا�z>	ن 

  

�5ن ا�!�  �	�-���� ���1 �5 ذات .. و;,��	 1:'ن ا�z>	ن S� �5زق 
 .. ا��Sزق 

  

 �1و�,� أن أآ-H #� ًا ، �5 ز�. ا�C#�  ؟  n�:5 

  

zا ��!� H-�1و�,� أن أآ  nد وآ�	!� .. H�C�5 ز�. ا� .. 

  

 �1و�,� أن أآ'ن �P,� هa0 ا�c	ه@�� ا��1�cة ا�-� أآ@� أ���	ءه	  nوآ�
 ... وأآ@� #� اءه	 .. 
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 . ه0ا ه' ا��Sزق ا�:��  

  

�-�ة �. آ �Cء إ�? آ �Cء �.. �Sزق أن :'ن #	; ًا ;@? هa0 اDرض ا�
 ...و��T آ�	 1�'�'ن �. ا��	ء إ�? ا��	ء 

  

� ا�6'اء و�Sز�� ا��@�� ، و�>��X ?-� ��-�1  I; �5 ًا �ق أن :'ن 
 .. 

  

�	ء ا�,>	ء Fأ *F'�	� .� 0ف� .A�5 و 	#�ً	ن ;': .. و�Sزق أن 

  

�� �9  آ-	ب .. وأ�� ًا 	cا� H-�5 �@� �8 1� أ �. آ 	ً�	ن إ�>':�Sزق أن 
 ) .... ا���'ان ( 

  

  

 * 

  

  

 ..وإذا آ	ن ا���. ا�� �� �1- ق 

  

�	ذا 1�� ا�!	;  أX	��* إ�? ا�,	ر @5.. 
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�	ذا ... �� و�X إ�? G�	5-,	 ، وأ��C,	 ، وأورا�,	 ) ا�1zز ( وإذا آ	ن @5
� ا�-@'ث ؟ ��	ذا 1'رط ��>* �5 هa0 ا�@��� ا�OY ة ؟ �O,�  ;	!���1 ا� 

  

� ا�!�  ���A .� نD 	��ً	 �-'رAً	 .. ر�Rأن 1:'ن دا .. 

  

��pن �. وD 	��ً	 �5 دا�� ا��P	� ة ور�Rا�!�  ، أن 1:'ن دا �و�5 .. 
 .. دا�� اc��4	ر 

  

 ��	�1 �1 أن 8O�1 ��] اDوا�� ، و1:>  .. ور��	 Dن ا���O �5 أ;
� ا���  ;@? cF	دة ا�:	#	ن .. أر�E ا�O	و4ت E	Eز j��1و. 

  

 86��� ة �!�  .. ور��	 F �,�D	دي ����O-� ، وأ�H أن أ;0ب �. أ
 Hا��.. �F	�<و� ات �!�  ا� . 

  

�	ه�� ا�!	;  � j@�-1 	� .. ه,	ك ا�-�	ٌس آ��  �5

  

.. وا���] 1+,* دروً!1	 5 ..	���I� *,+1 [@�ً	 ، وا���] 1+,* راه�ً	 
أو .. أو �X@'آً	 .. وا���] c� *,+1,'�ً	 .. وا���] 1+,* را�Rً	 أو آ	#�ً	 

 	ً� Y� .. g�-c�� ا��CF ?@; أو �-_� ًا .. 

  

 ��1��  ٌ��6 ، g�-c�� ا��CF ?@;  �_-وا� .  �P-1 4 1 �1 أن g�-c� �:5
 .. ��	�1�'ل �d إن .. ا�-� ه' 6�5	 ) ا�:'�	 ( و4 1 �1 أن Y1 ج �. 

 �5 86�@;  cو4 �� �. ا�� ، .��	cن ، وه�ا�'ن ، و�'� Y� ا�!� اء
 �� ��� اض ا���@��I� . 
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� ، �	ف ه'�FCن ، أ�' ا��'AC586 وأ,� ��6'ر1-* ا��	[@E ?@;  �kا 
 .. ، 	6	�Gو ، ���@86�D ، 86 1!:@'ن �O ًا ;@? أ�. ا��و� -� H�	Aو

� اره	 -Fوا .. 

  

� ا�!	;  �'�A �] '8 ه�	86 أن آ� ا���� 	ه, .�ِ.. 

  

�	ذا ؟� 

  

>-g�O اF-��	ب أ�Cم ا�!	;  ، و� اه�-* ،  4 ، �� ا��و��'Y�# نD
�'@�� ، و�� ��	* ا�OY ة و�	�'�	* ا� ... 

  

�ً	 ��6َOiون Rل دا	�ADا .. ، g�	XDا ��c ���	ت ا�6 �� ، ا�-c��5 ا�
� ا�+6  F'�� ...ا�

  

�ً	 ، �>'ء ا�>@'ك Rن دا'�X'1 .10ل ا�	�ADه�4ء ا .� ��وا�!�  ه' وا
 .، و�@� اDدب 

  

  

* 
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1	�� اDآ�  ا�0ي �5 أورو�	 �j@O1 8 أ�� ا� X	ص ;@? ه0ا ا��c,'ن ا�> 
وE 4	ءت �F	رة ا�Fz	ف ، و��@� أ��رF ?;�1 ... *1@�	دور دا�� 

� و'ن ، و�'ان �� و ، و��:	F' ، و#	9	ل ، و 1>-�	ن �ارا ، 
 ��:�� ��R'�Xو .. ���Iاض ا�� �Dإ�? �>-!�? ا .. 

  

� ا�!	;  �'�A ب ، �1- �'ن P�5 ا� .. 	ًi1أ *�',E و�1- �'ن .. 

  

� �� ار ;>: ي ، و;@? ا�!	;  أن .. 	 أ�	 ;,��;',�� ا�!	;  ��'�O5
� أ�� ا��Cء ا��� ي �	�; *Fأ�* ، و;@? رأ .O� .� ��'1 ... 

  

  

* 

  

  

 	ً# ; 8:,� H@Aإ�,� 4 أ .. 	ً�	c�'X 4و... 

  

 �-�'�A y�;�5 أن أ ���� H�	Aي ... إ�,� أ �	�� ���-Fوأن أ ..
 ��'@� .. �'ر��� و�A	را� ا.. وأ���C ا�

  

 .ِا65�'�� ��Eًا ، أ61	 ا�>	دة 
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  ٌ;	# 	�S5 . ، رات	�� ، و4 �	ORً	 ، وU X 4ا5ً	 ، و�6�-� 4 ;AC� �ُ<و�
 .. و4 	CF  Eح .. و4 وآ�� �F	رات 

  

 �5 ��A ة ، و�:. أي �PIا� �� ا��PI ة ، و��وا	�	���� 1:'ن ;,�ي 
 ** ، و��وا	�	�� *� T�� 8�	ا��. . H��	�Dا ��A ?-� .. 

  

 . أ61	 ا�>	دة .. ا65�'�� ��Eًا 

  

���5 ا�O �	ت  �5 �P-#4 أ 	�S5 .. دن	�� .وا�-,��H ;. ا�

  

 �5 �P-#إ�,� أ ) H��,-ن ) ا�	<�zا .; ... 

  

  

* 

  

  

 .أ�	 ��ار ��	�� 

  

 . و�>ُ� آ	ر�'س ا�0ي 1-���* ا�z- �'ل �. �:	ن إ�? �:	ن 

  

 �� .وأؤ�. �	w ، وا� F'ل ، وا��'م اkِ�  .. �@!�  و��a إ�,� أ�-
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 	6	�-!� �:� � .. وأؤ�. �	�� 1

  

 *	�-!� �:� g� .. وأآ a ا��

  

 �R	I�ن دم ا�'I-� . وأآ a ا�10. 1�-I'ن دم ا�!�'ب ، و1

  

  

* 

  

  

�S@'ا و��E �6Eًا  . 

  

 أو �� 1	 ؟.. أو �'آ	F	 .. ه� أ�	 أ#�* دراآ�'�' 

  

; � .و��T ;,�ي ه'ا1	ت إره	��� . ,�ي ه'ا1	ت #� 1

  

� ا��H �5 ا��	�8 أآ�  �	<� ��c�  ٌ-� غ� 	وأ� ، � ..و�,0 و4د

  

  PXا���� أ �� .. و�>	
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�,0 و4د� ، وأ�	 أ�	ول أن أ�'�ل ا�'A. ا�� �� إ�? آ-	ب #�  ، 4 إ�? 
 �<��'� �<@<� . 

  

  

* 

  

  

 ..  ;@? ا�'رق إ�,� أ��ف �,0 أر���. ;	�ً	

  

 ..وأ�H �'ن ����1 

  

 .. �g آ� ���Iة أآ-�6	 .. وأ�'ت .. وأو�� 

  

� F'اه	 �� و��T ��ي�F U ة ذا�� ا�0ا �F ه� a0ه. 

  

  

* 
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� ، أ���6	 �:� وزراء ا��ا�@�� �5 ا�'A. ا�� �� 	��.. هa0 ��0ة ;. 
 .��'@O��� �. �@n ا��!�'ه�. وا�Fن ا'�O!1 86@;. 

  

 . �,� 4 أ��ث ه,	 ;. �Sز�� ا�!�IY إ

  

 .5	�!�  آ@* ا��'م S� �5زق 

  

إ�* ��	Xَ  �. ا�! ق وا�P ب ، وا�!�	ل وا�c,'ب ، و4 أ�� 1 �1 أن 
��g �� ا��'ا ;@? أن ا�!�  4 ��وم �* d�1 . �5 ه0ا ا��I	ر cا� 	��Sآ

,�� ا��Cر1	  �,	 ، وأ�* � 9!	��. �6�O	 وزا�Rة دود1� 4 [ ر �... 
 .... 

  

  

  

* 

  

  

 ) . ا�-ــَ,ــَ:ّ� ( و��أ ا��I  . ا�-6? ا��I  ا�� �� �@!�  

  

 T�	Yك وأ�� �5 #6 ك ا�'i6Eة ، أ��I�� *�5 �َ@��وإذا .. ;Iٌ  إذا 
1� ، ا;-� وه	 �,� ز�?  �# �;'�c� ء .. �! َت	O�@إ�? دار ا� 	وأ�0وه

. 
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�c	ه@� ، ا��	['ي ، ��	رس �5 ه0ا ا��,	خ ا��'��>� ، ا��	#>-� ، ا
� إ�? ��I �	 .. ه'ا1� ا��'ت ;@? أورا�,	 ��	�Fz�7 ان ا�	آ �!�و�
  ��D@'ن ا�	غ �'�I� . ا�

  

�'ت �b �5  ا�!'ط �F *�1 ف أ� ، ��	�Fz;  ا�� �� ، ��7 ا�7'ر ا	ا�!
 ���cا� * .، و�:,* g�O-<1 4 ا�6 وب �. �'

  

� �� ، وا�7'ر ا�Fz	�� ، ��	ر�� ر��	 آ	�� ا���	ر�� ��. ا�!	;  ا�
 �� ا�!6	دة . �FS	و1� . و�:,6�	 1@-��	ن �5 ;+

  

1�'ت ;@? ور�� ��i	ء  �ٌ� .. 5'ا

  

� ر�� ,��1�'ت ;@?  �ٌ� ... ووا

  

  

  

! 1. ا�7	��  )  ��5'� (1983     
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 H-: ..إذن i�� ��S5'ح .. أ�� 
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�<�Dا a0ن ه',c�� ، آ06ا ا��I  ا��',c� �1 �# �� ، F-:'ن أ�>� . 4
5	���� ا�:��  �8 1:. �5 1'م �. ا1D	م �. .. أ;�آ8 أن 1:'ن ;�@� آ�� ًا 

 * .أTF ا�!�  ، أو �. �:'�	

  

 �� 8��-<�8G 4 أ;�آ8 أن أ�!� ;@? ا�I اط ا��>-��5 ، 8	�I اط ا�
� ، و�:,* �X'1 4 إ�? ا�!�,cإ�? ا� �X'1  . 

  

� ا�iY اء وا��� اء �R'iرات ا�	#z	� ���8G .. �,�D 4 أ;�آ8 أن أ
 .���	cا� �Fر�� .� �E Y� ا�� ور .. A # �Fج �. ��ر Y ..و�8 أ

  

�S5	 �5 ا�!�  [� ا��رو#� .. 8G 4 أ;�آ8 أن أآ'ن ��Aً	 ودرو1!ً	 
 y1وا��راو . 

  

 .<�ا�>� ة وا�>@'ك ، و�ً��O	 8G 4 أ;�آ8 أن أآ'ن �5 هa0 ا�@�@� و��ًا 
 *1'�D ..  �Dوا�-6? ا ، �R	�b �@-�  �!�5 ا� 	�S5 .. ة c# �ُ� �وأ

� ، ور��� E'از �F ي �5 ا���  @R	ءة ا� �� ا�-� .. ا��	و���� ;�
 .X	رت أE .�  PX>�ي 

  

�� ا�!'آ� وا�>:�. .. وأ�� ًا �-Fا�!�  .. 4 أ;�آ8 أن أ ��S5	 . �5 ��	ر�
; 8c61 وي�� 	ً�	آ- *	��@? ا������ �FS,	�* وأp	a 5 ، و�8 1� أ �5 
�:�� ( وا��ًا �5 5. zا.. ( 
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�;� أ�,� ا�,6	  �@��� �� T�� ... 

  

 	6@���-� a�1 ��	O;أ �@��� B�# ك	ه, T.. و�� 	6i;و�8 أ.. 

  

� أ6#  �< ��� 	6,O� .� �ُ��� أم �� Tو��.. 

  

�� ا�� �S5	 ���� �O� .. ا���ن ��� ,F .�1C� ��<  �-F.. 

  

 .��T �� ا6� 8F	�R �:-'ب ;@? 0آ ة ه'1-� .. وأ�� ًا 

  

�ً	 �1�Eًا Fآ� 1'م ا �,�O� �1 ��	5.. 

  

 .. وا� t1 ه� ا�-� Y- ع ;,	و1,� 

  

  

* 

  

  

� ، دون أن أ#�  ��iود ا�����- ب �.  �1 �# 	ًX'I� 8:�@; أ �SF
 ��� �C;-0ار �. أE	�� . ;أ 	�S5 ح'i��  ;	# �,أ� 	وأن .. ف �>��ً

�  �5 ا�'A. ا�� �� �'ل �5 �	د6	 اDو�? 	Fا�� ����	9 : 
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 ) H-: .. )إذن i�� ��S5'ح .. أ�� 

  

 .. ) .إذن ��S5 ��0'ح .. أ�� -�	A? ا�!�  ( أو 

  

 ه' �} هc'�� ، وI	د�� ، - آ�	 أI'رa -إن ا�,} ا�!� ي 
 �;	Oرب �. ��� ا�	وه .E'1و ��,� أن أ�'ل إن أآI�  7	��R	 ا�� ��

 �<P�>�6	 ، و:,T اDرض ، و ، �;	O�5 ��� ا� 	ه �; nI� �i�
 	61':� و�+�Dب ا	�G .. ل	�ADا �@!� ���Xأ ?-�و�	��,	ء ���. �5 .. 

�'ده	 ا��� ي �. آ7 ة ا� آ'ع وا�>c'د ;. 

  

  

* 

  

 ��� 8:A4 أر�1 أن أور ..	# ?@; ��� ا�-@��1'ن وأ�-8 وأن 1!	ه�آ8 أ#
�	ع إ�? ا�!�  -F4ا ��1 c� ن'<�@-� .. 

  

5@�,ُ� .. 5�. Y1	ف ;@? رو�* ، ورز�* ، و;�	�* ، و� �* ا�!6 ي 
� أرواح .. � 1!* ��F xO��	ن �,:8 آ	و�. آ .. a���� �5 j��@5 .. .و�

 .. ��I1,	 إ4 �	 آ-H ا�!�  ;@�,	 

  

� ..  ا��H ��5 هa0 ا�@�@� ، �SF أ #�{ً	 �. #� F	�<ء �. #�  ا�	وأ#� .
 	ًO@� 	6i��� وراقDا �O@-ا� ، ?���5 ه0ا ا���. ا�� �� ا�0ي 1ُ 4>



 317 

 8Fا *�@; j@O� أن .:�1 ، �1�E أد�� Tٌ,E ُو�� ?-� ، 	ً��c; 	ً��	1 F )
 �F	�<ا� Hا��. ( 

  

�'�� إ�?  	�� ًا آ�	 آ	�� �5 أدب ا��,�@'�A ، وإ�� ��� أة ، �8 �	5
@�,� �'�'� � ... 

  

� 5 او�� .. و5�6	 �8 ��1 وردة ���'ل إ�? �,!'ر �F	�F .. أو  	� .. وإ�

  

� .. و��6ه	 �@<� ��'ل إ�? آ-�� 	���. ، وإ�F	1 ة c# ��1 8� .. 

  

.. ;@? ا��O	ر1	ت ) آ	� و�'ت ( ا��!	ق ا�� ب ا��'م ، أ��X'ا �1!�'ن 
 ��E'�'1�1أ ���Xت أC���	5 ..Xت أ	<�� وا�@�c�.. ��� اF- ا

 n6��#� �	��9C	ت ا��>: 1� .. وا�6�>	ت ;@? ا�6	 ���Xأ... 

  

و�:,,� أ#�  . ا�!�  ، أو إ��	F* ا�@'ن ا�:	آ� ) >��T ( إ�,� 4 أ�	ول 
 	ً�5	�Gو ، 	ً�;	�-Eوا 	و�'��ً ، 	ً�F	�F 4ً0ف ا�!� اء �. وراء .. أن ز��ا�

��	�Dط ا'OY86 ، وو[�86 ;@? ا��	:� ��� آ@� �.. 

  

c5 د�� �. �T�C .. وأ�	 وا�� �. #� اء ا��H ا�10. [ �86 ا����ال 
 �أو ا�c, ال ;,- ة .. وأ��>,� �T�C ا�c, ال رو�� .. ;�  �. أ�� ر���

أو ا�c, ال ;� و �. ا��	ص ��F  ا�� و�� ا��+�8 إ�? أرض .. �. #�اد 
 � . ا�:,	�
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�'�� .. و��� -�,� 8:�D 8:� 5!: ًا 	رس �6	ا�'�� أ� .� �@��E �;	F
 ��',E .. 

  

 ��Rا � .. و#: ًا �@'رق ا��D] ا�0ي ا�-} 

  

� اz#�	ع ا�,'وي �O,� ?8 د�@-8 ��� إ�:�D 8:� 8 إ�? .. و#: ًا-�'�و
 ��c<�,� ��	�9 ... 

  

  

  1985) أ� �1 ( ��>	ن 
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 ...ا�- ُت أن أآ'ن �,c ًا 

 

� ا�-� ا5��U	ن ا�:@; �5 �( --t �6	 ا�!	;  أ�>�-* ا�!� 1
  .�13/4/1987-	رB1 ) اDردن 
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,-+ ون .. �. أآ'ن هa0 ا�@�@� #	; ًا ر���ً	  	� .آ
 

 j�� ;  ا�	6'م ا�� �� �@!���1,� أن ���1 ه0ا ا�!	;  D ، d@F �5ن ا�
 � ...  ة و1�!� �. ا��	xR إ�? ا��	A xR	��ً	 �. اw ا�>-.. ا��رو#

 
 j�� ;  ا�	ا�! H�� ��5,� أ;-0ر �:8 ;. ��'ل d�0� .. ر'-<�أو ا�!	;  ا�

 .. �1 �Yت ا�	���cل ا�	��� ه�	 ��ا� ة . Dن ا� �� وا�>- ة ه�	 �. أ;
 .�i	دة �@!�  

 
 t1 �  �9و x�i,�  �9  ;	# �,دئ ذي ��ء ، أ�	و�9  .. وأ;- ف �:8 �

� �,0 أن آ,ُ� �5 ا��	# ة �. وأ�,� �8 أ�} أp	5 ي ا�!� 1.. ��دب 
� ي ;. 

  

� ، F'اء O@<ا� ��Rرا .� �A �� ��F	<�أ;- ف �:8 أi1ً	 أن ;,�ي 
 ��<��'� �O@F ��	آ .. ��R	<� �O@F أم. 

 
، وأ�,� اkن ;	�A ;. ا���� . أ;- ف �:8 أi1ً	 أ�,� �!	H9 و;�وا�� 

��g أ�F	دي E �@-� ��D .. �@P-#ا�10. ا ����g أر�	ب ا��E86 و�� .. 	�آ
 4 �A	� 9 ��-@ُ� ��رس ا�-	رB1 اDه�� ا�0ي 4 �1ال I1  ;@? أن ��1,

 .�,���� ا�:��  4 �1ال .. �ال و14� �. و14	ت أ��  ا��A � �c<� وأن
	��ً	 �'زارة اDو�	ف �5 ا��P ب .. 

  

@-�م ��,jO ا����@� و�,	;	6	 ، 5�� و�Eُت ��>�  8� �وDن آ-	�	
 .;@? رn�X ا�!	رع ا�� �� .. ��I	��d آ	�!� اء ا
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 ��-�و 5] أن ,	م �g .. و@d ه� [ �1� ا�:@�	ت ا�-�  5] زواج ا�
 ��� �5 5 اش واO@<ر .. ا�	8ٌ �5 ا�,6��E 'ه �O@<واج �. ا���	5 ..

 ..وآ'ا��Tٌ �5 ا�@�� 

  

 .1��kإ�? أ�� ا 	ز�ً	أن �1�? ; H�. أن 1-�'ل إ�? �	د�* .. و��  �@:	
 ��:�C1 �F .. �6�-� ?و�. �-��6 إ� ، d�	� ?إ� d�	� .� ��-,و5�ً	 .. 

 H@Oو�'ا��. ا�� ض وا� ، ��F	�<ت ا�>'ق ا�	�@O-��. 
 

 n@<8 ا���	�-� ���' آ	ن ;@? ا�!�  أن 1:'ن ��د�ً	 ، و��06ً	 ، و�1
�-�'�� .. ا�I	�t ، �. أن ��  ا�D'ر ا�'xF ، وأن ا��,	;� آ,� 4 �1,? 

��I�ا� H!� .� x� ?ة إ� .. 

  

 .:<�� .. و1->'ل .. و�' آ	ن ;@? ا�!	;  أن 1-�� �.. وT�@1 ا��7	ب ا�
�>	ء  .�X أو ، �� أ�� 1��pو .; L��1و .. ��:�-�'ل ا�!�  إ�? 

 y1راو�@�.. 

  

 
 .�1Dا a�� ?@; *� i1 .��  <1Dا a��  1�1 ;  أن	ن ;@? ا�!	و�' آ ..

;'�c� ?8 إ��	م ا��	:�� �. ا��Cآ��. �-�'ل .. 

  

 
 ��O,��ً	 �5 اDرض ا�� ام ، أو �5 ا�Rن ;@? ا�!�  أن �1�? دا	و�' آ
ا��,�و;� ا�>Cح ، أو 1��� �� ا��� �'ات ا�O'ارئ ا��و��� ، �-�'ل 

ا�!�  إ�? د�@'�	�F ��- ف ، �P-!1 ;,� ا�>�� �	��5  �� �1 دي آ'C1ر 
. 
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�Dت ا	ا���'ا� �@�I5 .�  �!ن ا�	و�' آ ��� .. �Eم ا��ا	�.. آ	��
 ..,1 -#4	� �,; .� a	gR ا��I	�5  .. وا�:,	ري 

  

 jO�O1و ،  ��Dش ا'� Oا� T�@1 ، 	ً��	�7; 	ً�p'�  �!ن ا�	و�' آ
�:	ن .. ��>��-* �Cل F	;	ت ا���� ، وO,1'ي ���I. أ�	م ا��	ب ا��	�� 

 �� ا�- آ�P@�	� 	ً�'-:� �� ا�!�  ا�� nI�. 

  

� ا�0آ  ، آ�	 1 5] أن و�:. ا�!�  1��kا ����,��	ل ا�;D5] آ� ا 
 �;	Oوج �. ��� ا� Yا� g�O-< 4 �E1:'ن زو. 

  

وأن 4 .. وأن HiِP1ُ 4 أ��ًا .. ;,��	 Y1-	ر ا�!	;  أن 4 1�'ل #�{ً	 
 �@�� ��	ن .. 1�'�'ن ;,* إ�* ��دب .. �1-�ي ;@? ;0ر1@-,Eوا�. .. و

 ..�	س 

  

� �5 ا�!�  و4 أدري �	 ه' �����	�@-,cر ا�	آ'4ت .. 'و�	 ه� ا�� و
و�. .. ا�-� # .� ��c	�GCG 0,� *,O� ?@; tO�,�  ;. ;	�ً	 ا�. �	س 

 ... #	;  i��� 8O�1-* زE	ج ا�!�T ا�. bوى 

 
�* ه' ا�-	��  A .� �� 4 وا�>�ال ا�0ي: 

 
� إ�? #� اء ��@��. آ	�� او�1 ;@? ��O	ن وزارات ا�7�	E	�� .�� ه� �5

� إ�? #� اء i1 �'ن ا�,	ر �G �5	�86 ;@? .. واC;zم E	�� .�� أم
� ا��'ذ1� ؟ �1 Oا� 
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� ، وا���	ت ا�ُ�,!	ة ;	�10� ا�@�Dإ�? #� اء 1@�>'ن ا �E	�� .�� ه� ..
� إ�? #� اء 1�@�'ن E@�ه8 ، .. و1:-�'ن ا��I	�R ا��,!	ة E	�� .�� أم

� ؟�X	و1@�>'ن ا�� 

 
� إ�? 8G 4 أدري ، إذا آE	�� ، [ ة	ا�� *	ن ا�'A. ا�� �� ، X �5'ر

� إ�? #� اء �-'�!�. .. #� اء S1آ@'ن ا�!�  �	�!'آ� وا�>:�. E	�� أم
� ؟� i�,1'ن ;@? ه0ا ا�Y اب ا�:��  آ	�,>'ر ا�c	ر

  

 �!�'-� دد �g ا����Iة ا� C� �,إ�! 

  

�	�Rة ، أو g� .5 ا����Iة ا�-� �8 � أ آ-	�ً	 وا��ًا ;. 5. ا�c@'س ;@? ا�
� ا��	�	��� ، أو 5. ���� أ�1ي ا�,>	ء ;@? �1 Oر ;@? ا�	زهDا j�<,

 �1��@:�zا ��1 Oا�. 
 

 .��	c�� �. ا��	�5 9 �>-g�O ا����Iة أن :'ن ;	�@ 4.. 

  

 ..�5 آ ��	ل �. ا���t .. و4 >-g�O أن :'ن �	��:	�ً	 

  

 	6��	F �5 ���CYا� gi�-? �g@O ا��c  و.. و4 >-g�O أن  {�  ..
 .� E	ل ا���@�!�	ت 

  

  �5	Iه0ا ز�. ا�� T�� .. �1او'�و4 ز�. ا�'رد وا�@'ز .. و4 ز�. ا�
 H,وا�� .. 
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� اD ، �<���Dن و��T ه0ا ز�. ا�. ز�1ون ، وا�. ا���-� ، وا�. ��	
 wا ���g 242وX	ر j��O ا�� ار .. اT���D آ@6	 X	رت �5 ذ�E H@O� 

�Dا .��<��. 

  

 �,�; ��	�و1,	م ;@? �>@>Cت .. وا��	�8 ا�� �� 1-_آ� آ� 1'م آ� 
 H; ا� .. H; ت ا�C<@<� ?@; '�I1و... 

  

 *@�G	� ��إن ه�-!:'ك ا�� �� ، ه' ا���O ا��'�� ا�'��� ، ا�0ي 
 ��	ت ا���ن ا�� ��	F...    

 
ا��I �5 وه' �	�-���  .. أ�	 ا�!�H ا�� �� 65' �'['ع �	�� �1ر 

  �b ر	إ#� ?-� g5ا�� �@E�� ��	��� ..آ

  

 Hر ا��6-!:'آ� ا� ه�	Azرود ، .. و�5 ه0ا ا	ت ، وا��'�� ا��Rا � j�	ا��
� �@I'ت ��O@'ب �. ا�!	;  أن i1 ب ;@? �A@-* .. وا��>�F	ت ا�:	

 .. *OFرك �5 ا�� ح .. و�61 و	و1!.. 

  

	��� إ��pن ���� ، �>-���ٌ  �. و	5 اح إ�,� �. ز�Dء ا. 

 
 

 .��5 ه0ا ا���. ا�� �� ا�0ي 4 وnX �* ، �8 ��1 أ�	�� ��	رات آ�7 ة 
 

 �c<� ��� �5 .:< ��	�� ..��5	 أن أآ'ن 
 

 ..وإ�	 أن أآ'ن �,c ًا I; 8�� �5'ر اO��4	ط 
 

  c,Yو��� ا�- ُت أن أآ'ن ا� ... 
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 ا��6 س 

 
 ����                                                                            4 

 

11                                                                    ��	ذا أآ-H ؟ 

 

 ���17                                         ..���ُ� ���	ن ، وه	 ه� ��	 

 

 �F	R � �<�� ��#ا�!�  �' ر ��6'ر1E 

 57                                                 .... ���ُت �Sآ7 1� اXD'ات 

 

 �� ا��ول ا�� ����	E .�  7ت ا�� ب أآ�� I�...              117	�Rي و

 

 143                                             ..أ�	 ا�0ي أ��ُ� ا�!�  ا�� �� 

 

 175                             .. 5�1. ز�	ن ا�'� �X	T���D ..��ار ��	�� 

 

:'ن ا�� أة  L��-:	G  ا�,c'م .. ..                                      186 
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�'ار �g اFD-	ذ ;��a وازن                                               208 

 

�6'ر1� ا��H ا�� ��� ا��-��ة E                                          226 

 

 � 231                                     ا�� اق ه' #c ة ا�>4Cت ا�!� 1

 

 ��,-� O1 � �5                                                       239	��	.. ا�

 

 H6� أ�� ��Rرا �@Xو .. �5	�Iرع ا�	247                       ..إ�? # 

 

 nIو� �ٍ;	<� 	��	O1 � �ُ@@-� 278                                        .. ا

 

 302                                              ..4 آ	ر�'س .. أ�	 ��ار ��	�� 

 

 H-: 313                                          ..إذن i�� ��S5'ح .. أ�� 

 

 c,...                                                   319 ًا ا�- ُت أن أآ'ن �
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