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 2009-8-2 - 702: ا���د

�����:  

��� ا�� ���ر آ� أر���ء � ����� ا��ا���اء �% ه#ا ا"! �ع �
��� إ2 1�م ) ا�. *(ا��!��ر وا�� آ�+* ���ر � ا��()ة أ�& ��

آ�  -أ! �<�5= أ1>� – ����� ا��:�، 854 !�ف 6�� )ا�5�م(ا"�4 
  .! * ��� ذ�? 

 .BC)ا=، و<#را=

  ����� )��D(ا�

 ...�!�5.��� %E ��  !!؟....آ�ن ���
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�ة"�� ���� �� إ�� ����، أ��� ��� ا��
	� ���� أ�� �، وأن ا%رزاق �	! ا�، وأ�� "�	� �� د
��:! إ9 �	-	� ��! ���, أ.��	8، وآ�ن �! ��د �56 أ�4م 2 إ�1زة �0/ة ��! .-�, أ+*(، وأ)�ف 

 .2 آ� +?: ��ل  أ<0(ف 2 ��ذا؟: أن �A	*� ه? أن <;0(ف =�(>;*�، ����
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�R(ت أ�*� Q� 2� ا�A	A, و��*� أOAP ا�AN-�ت ا�IJ �*;-AK L, ا����، و���� GA� �H(ة 
 ���S�وا ,S��S�4-�(ا)U> ( �R	أ� �.)4 Wو �	��N4إ9 إ Oا�5ى ذه �*	Yأ ?A��را �Z أن أ��ه� ��ت

�ل إ�� ��زال �	�، ر1[� ا%�Y أ�� <\وج U> ^!4 _` �>���NY دا، �8 أن��Y,4�1"أو أ." �U<ا�< ،
�ت،   <c-� ا�6;� أ�*�، b  ا%م دون <(دد، و�6a أنa ا^ �-� أنd� ?>e4 أن �*G*4 f إ�� ����

و�l : وإ�j آ� �� G*4*� ه� أن �j�P �k�. 81)4 وi4دى >(R4, اgh ه� وزو1;�، ���� ا�6;*�
�ر �	� �*i> ،�Gدى ا��A�> b ,R4)Q أ"ا%م : أدرا�� أ�� أ.�GA؟ ����QP ��< ،!�� �G	< �A�> f و

 ."ر�	�
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61-�   زو1*� وه� OAU64 إm ،  9�"ا��0ة l� /Y ا�6�م"أذن اikذن ��0ة ا�IQ(، و�� ردد أن 
آ�ن �! ا.;o(ق ���	, 2 ا�6�م،   ؟"�	� �;eآ!ا �l ��ذا"، و�� .�" �;�e	� �e;آ!ا"ا�n�S أ�� 

�ل �H أ�� �	� �;eآ!ا �l أ�� ا��6، %�� ��-*� وو1! أ�� و�� أ��دت ا��iال �A	� 2 ا�0-�ح، �
�s �� l!ث �� ا��6س و���Y l� �*Rل  /K�.8 أt !U< ،\:�1 ء?+ �v< w�، و�8 ذ�	-	آ�ن و�;*� 2 �

  ، >�G ا8��k أن s!ث ��S ذ�w ���(.�:� ا���د4,،"ا��6"ا�5ى ا�t " ا�-;�ع"�� G�4? ر.�:� 

 .� ا���h و> W�Uـ�eGK�< ،Oّ"ه� ا�5ى ��ل"
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����، %�� Y(ج  )c� ,��S�ا�6*� ذى ا l�ذه-� اk(أة <Q;{ ا�-�ب ��NAرق، >�1!ت �1ر}� <�eل 
�*;�e. !، و���4 Wو �أ� ,A	� 56� :ا~ن؟ L� �*;v.و�� ا�5ى أ   ،��U�ا �oAوأ� �v�> W إ�� ����

��, ه? ا�v. L;�، أ�� ه? >U! را�� <�eل اvhانوأن ا/�  �;	� �;	�. 
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4�ن ووc4 �*1(ق K	-, و����6\Q	A;�2 ا �	د��، : ��ل ا�(:�v��� ���G;أ�� �(ر أن 4\4! اه
4�� ��ذا؟ " 4\4! اه;���G"، ����، و"�l: 4��"؟، >�Uل �H "آ�د�� 4�� ��ذا".e�� اk(أة زو1*� 

�H ل�� :A� �ا� أ
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��دت ا��رة <N(ق ا�-�ب  ?A�2 ا�0-�ح ووc� �**1(ق ���< ،,�)Q��GA اk(أة أ�� �! �S(ت 
 ��e�> W ة، وأ��/Sد آ�U6� د���l "ا�6*�، >-�رآ� �H، و�-ـ�U< ،�*;Aّ�� ا��رة إن ا�6*� �! 

l41!4! " أ l� ���hأة ا)kا �*;Aّـ-U< ،w�ذ ?��ر^، وأ�Y �R4>� أن 4ـُ(1�*�، أو 4!��+ ?A� �<�Y
�د ��f أم �(ا��، >�Uل �H  >(�, �5آ�:*�،U6�إن آ��� ه5^ ا !I�kا �	+ ��e. ا��رة إ�� ���U<

�A? +(ط،!I�GA� ��4 ،�*Q0� �;N�   ، >��� ��ل �N��، >�(>� أ�� ��ل، وW"2 ا��(: "إ�� إن أ
Y(ى أن <��N �(+� وا�!ا، >U-ـAّ;*� اGA� ���h(ة ا�S��S,، ود�� �H أن U;4-� ا�، >!�� �H ا%

�م ������,U>! 
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 �*;t6;�، وأ� ���hأة ا)kا ��و)",�!Y" �*	Yزو1, أ ?A� �	A4 ،أ�*� إ�� ا.� ��وك �H ���� ،
�ل، Kن �!دا أ�4\Q	A;�ه! ا�c>و O4)� رآ���)��. 2 �G�> ى)Yأن �1رة أ fإ ،�GA.إن ه? أ �R4أ

 �I�\��< ،�R4أ �	ا�(: lا.� زو1, ا� �ا��ا�!ة وأ�*�، و�
(ت آ� ��G*;*-� �G*6 أن ه5ا ه
�!ة �(ات   ��Y(ى، b إن اk(أة ا�L آ��� ���� ,A	� ا>5 آ���را ��v إ�Pق ا�6< w�! ذ�5ت �Yأ

 l� !آe;�! ا	�وراح 4 )Sأآ g���� أ�!ا، و�� ��د زو1*�، و��A =� �!ث ا�\;> Wو ،�QA;> ?وه
،,A	� ! زو1;� آ��ا>5 ��  إ�Pق ا�6

 :O�i زو�Q:�Y �;1 وه� v4(ر �0�ت �(<��b إ�� راح 4 

  ه� �661 �4 ا�(أة؟ ه� 4�w-I ه5ا ؟ آ�ن �� �l� �6 ����	�.,؟ 
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  .	�., 4�� ��ذا؟: ���� اk(أة و�! أY(�1 �!4*� <()8 ا�6;*�

 �H ل�� :�<)� ؟؟!!!إ�4 

***** 

 �و��

  ،g�� l�100% ا�	�ل: N�D ��Dةه5^ (

 .)وأى <���c 1\:? أو آA? �8 أى وا�8 ه� �Z ��0د>,           

 


