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 ا��س�ن وا�
	�ر" ���ة"

3-3-2009  
 ا�س�� ا������

�د� 550: ا�

)!"�# ( ��"�� ) 11(ا,
+��ن �*�()�� ' ا��&�%� ا�

�.�&.: 
 .ا��ر�F/.�ز�C أAB، أآ�� .> أى :�<= .> أ:��8ء ا8�1!، 6ن #�
50 ه23 ا01/�

 �H�I�J" K&> 5*L C�ز�. C8��ا MJ� 'ن(و��+
,Nاد ا�Lإ PQ( 
 )500 .> 250 إU 201 اM.�T .> اRSء( 

Nح5: أو(J�ا ��"����" : 

�أتX أ�Wى       .201" �� �Jس8 5Zة، أPW60/� أ#)�ر أ]� ا. <. C�0
 .آ*/� ا�
 ! ,�ف أb8�#؟– إذن –.^ : آ�Pا .� أح�ث �Jس5       .202
� وU وا�� PQ وا��ى، و�           .203>�Z <. أ�
ه آ�ن .> اe/1> أن أ"��5، <� ,�� PQ س�
 . د<> PQ د<A– ا,
�Jk اj ا��h�i –وح^ 
��%� أى n/L أآ�� .> ا1(
m %�ه       .204o pqأن أ !�	
 .أ,
�اد أن أذهs إ�Wr U ا�����، ح^ أ�Lف                     .205�
�*5 "! .� احل�e<� "أ�� L*5 ا,�

u>v,ا. 
�� Z�x^ إU ا���س، وحK أ               .206yى أ��� أ�A أر<� أن       حK أآ�ن وحyس أ���آ�ن .! ا

 أ#�آ�J�6 h0د "�Jس5

�ا" أ:n احل�e<�"أAB أن أ�Lف        .207>�{ 


�Jج      : أح���� #A+*k و,�,� ا���	�ن %~#س�ءل           .208> n3ا؟ هeآ�� ر"�� هv> �1ذا
 L*���؟

209.       �y ف %��0 أى��# Nأ ،���� .أ%�n�+, n ' ه23 ا�
210.        nآK"�(� K�,س���ا. 
211.        ��� . آ�J/� ا#J=– ه3eا –آn ا���س، ��h آn ا���س، #
212.                       n/�> ��� أ3Wت %�:^ آ�.*ه ' ا�&��م "~ى n/L، ,�ف أ#&�ه أآ�� .> أى واح
 ."ه

213.       �>�y ِء�+" �5*L p�o C8��ا. 
 .:��' رأ� أن ا���س ��س�ا آ/� �س+�ن أ�Jسh0 أ       .214
 .آn واح� N <���ه إ2�e% N ا�Tص، وأ�� آ3��       .215
216.       �.�B h08� .أ.�n أن <	/��A اF6+�ء L*5 :ح^، "�hQ أ�N A أ:
 .<� ��C ا���س �+�ن "��h0 ا�+�� آ/� أح+h0 أ��       .217
218.       % PQ Aأ� Kح ' ،h0J��" ه��i#�5 أن أ*L ا6.�ر s� .�هh.> أ:
 .أn�W .> أL/�ل أ�� q أL/*�0 أ:�       .219
220.       C8��ل ا�F ار�/
�� oس����^ "�,yأ. 
أ�� N ا,
	�! وأ�� وح�ى أن أPQ أى �y، و"��
�U .� ه� ا��ا5L أن أ%�n أى            .221
�y. 

222.                      � �� n�%<&� أ�	ه "*/�> n/�" A. �k:م .> ه� أ�&> Kح �i�Q �*
� آ�C  أ.

ه أ��*/L. 

 ..! أ�N A أ8)� ذ�� داI/�! و.�ذا <h0؟! و.�ذا <h0؟: أآ�ر داI/� أ�ه       .223
�� أ�L A*5 و�y أن أ%&� ا�س�	�ة J� 5*Lس5       .224yا .� أPآ�. 
�� أ�A �> أآ/n إذا ,�رت ا6.�ر ه3eا       .225yأ. 
 .آ�Pا .� أ#*CpJ ح�U دون داِع       .226
227.       �J
k# أن <e� N أن ذ��� ��yأ. 
228.       �� .�� أن ا6.� "��ى، حل&&. C	��s ا���س ��
229.                           Cه آ/� آ���إ �Zأآ> ' ح� q أ� b�
آ*/� ح)*L C*5 .� آ�C أ"�kه، أآ

 .أ#)�ر
�� ا�8ل       .230Zر�، أ ��	Lآ*/� أ :A�Je> N إن ه3ا. 
231.        � أن ا�
*�ث ,�ف <&�L 5*5 احل��ة.> ا�1آ

�د ا���س، و�� �xب ذر<�       .232L n&> أن Nإ q���د ا�H ^�ا �L��/*� nح �Z�> N. 
233.       ����Lن "��h0 ا�+� !�/Sوا ،�Wr ا��� أن أح�ا <h0J أح&
Lأ N. 
�"أد�L ا�F jل ا��C8 أن        .234�� ".<&�pب ا�+

� .� أآ�ن �0�Lآ*/� أ�8ل       .235�� �Jس5 أ"Zح&=، أ
 . ه� ه5 8� أوCey أن #
أ�Wف أن أآ
�b أن ا1س��� ه�Z 5دة %���، و"��
�u+(> U ا6.� آ�ر�� "���س+�            .236

U. 
237.                      ��" ���r ' C:ر �أ%�n أن أ�yه� ا��رود L*5 أ��yره� و��M أن أ�yه�ه� و8

�0J	8. 
 . إ�W:� .> آ�P .> ا�+��"�� ا��eب أآ��       .238
 .آn واح� .س��ل L> .� و:n إ��ه .0/� آ�ن .� و:n إ��ه       .239
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 .ا��k ه23 ا6<�م ح�ل       .240
� أن ا���س ��M �� ذ�s %�/� ��ى ه3eا       .241&
Lأ. 
242.       �+>�8 nو احل��ا، <+Z nIا1س� �+#�# Kح. 
 . %�ه، إ]� داI/� ا��iوفN أح� .س��ل L/� ه�       .243
 .إن .> <�k إ�� <J� �kسه       .244
 .N أح� <vك أح�ا ' ح��ه       .245
�ى       .246� h0*س آ���آ�ن ا ��3ّ .� '  5، ح^ Jف أ��, Aأ� ��yأ. 
247.       b�(�ح&�، ح^ ' ا�
 .أ:�ب "��"�ت "�د .
�N .> احل&>أ%�n أن <�eن 5Z�L "��86اص        .248". 
� أ,
	�!"<5Je ه3ا"��n إpU أ�ه        .249Lأ q ،. 
� %�/� أ��            : أ,�J� nIس5 آ�Pا�         .250>�% A3ا، أم أ�eس .�*5 ه���ا nى آ�# �> nه
 .%�ه

��.�� ا1)�<�: �������" 

201.      nآ   �.   m*Wا   �Zدى    وا�8ل   ح� �Wr   �Z58    ح�Nس5  أJ� ى�
"�"  <.   �>�Z. 
202.       P
 .ه�ا إ.^ ح� "	 : 5&" n��Jس5   أ�8ل   آ
203.       ��ى     �Jسه   ا��اح
+> <.   �>�Z   h,�"     ��# د<> وح^   ،   #����   و��س #��     وأب    ،��#

 �Jk
  . ا��h�i   اj   أ,
  . %��0   ا1(
m   .>   أآv   ح��Z   آn '    أ�Lف   أ8�ر   أ��       .204
205.       ��
 .وا,u>v   احل�e<�   إ<ه   أ�yف   ��Lن   ا�����   �Wr   أروح   .س
  أآ�ن   Jِ�ِس5 "�"&5     ا���س   .!   "�آ�ن   و�1 ،   ا���س   R>�L "�"&5     ��ح�ى أآ�ن     �1       .206

  . ��ح�ى 
�احل�e<� "  أ:n  إ<ه   أ�Lف �Jس5        .207+i��. 
�   ر"��   ه�2   وا�8ل L*�5    "��ح�   ا���	�ن   ,��Lت       .208L�8   ج�J
>   ���*L   2� .   ��ه؟   آ
��%�5    .�   ا��اح�   دى إن   ا����� '    ح��Z   أحس>       .209> �Zح�. 
210.       nآ   K�,س���ا   K"�(�. 
211.       nس   آ���س،  ا���ا n2 آr ،   ��>�L   2� .وا�س�م   آ
�ت %�:^ x= وح&�= ' أى kyـ���،               ��       .212W     �0*/Lأى     .>   أحس>   ح� �  واح

 �0*k
��". 
213.       C8��ء   "�/�   ا�+"   ne�" !!!!   
  . �W�J�  mسh0  %�آ�<>   ¤�    .� زى    .�   ا���س   إن رأ�    أ��       .214
215.       nآ   � .أو�h   وا�� ،   ه '  إ�*5    إN   <����0ش   .�   واح
216.       sآ�#�ة   أح� .�8ى   "�:�08/�   .� إ�    و��  L*5 :ح^،  آ
P <	/���    ا�
217.       C>س   <�ر���ا   s{   �0�� ."�ح+h0   .�   ا�� زى    "
218.       s� .%�هh أ:�   .�   وا��   %�هJ�  ،hسn/L    5أ إ�  L*���    ح��Z   أ:
219.       bسe#�"   <.   ت�Z�0ش   .�   أ��   ح�
*/L. 
220.       Mل   .س��ل إ�    دا��   أح�/���L   ل�	+��L. 
221.       �Z5 أى ح��*/Lا �. ،�Z5 أحس> ح�&+> ،�Zح� ���Q ى .� ح�� ..� ه� أ�� ��ح
�ا 1       .222Z ظ�k#�"A. <أحس �Zح� n/�> ،A. �k:أ � .� ح
223.        5*L  س���دا��    �>�eإ<ه و " ح   A�  . .! إ� .� دا�� "�8)�ه�! ؟"وإ<ه <�A"؟ "<
224.       Mح�"   P
 .�Jس§ L*5    ا�س�	�ة   ح�%&� إ�    آ
225.       Mر   .�   إ�   "�ح� .آ�2   أآ/n   ح�8
  . داPQ   §L   .> ح�اU    أ#*�L�,   CJت       .226
227.       Mذ���    إن   "�ح N   <e�     �J
k#. 
228.       ��   �>�eى    احل�>¨" �.   ��*W   � .ح�R>�L   �Z   ح
229.       nآ   �.   n©(5    اح*L �Zه� �8ى   ح�R>�L �
 .، أA�8N .� آ�
230.       nر"��   .�   آ    ،A>��ª   وإ<ه  " أ�8ل <>."!! 

231.       � .�8ام   �8ام   ا���q   داغ   ح���s   د2   ا�
*�ث   أآ�
232.       �.   ��%   nح   �L��/*�     5*�د ا�0
"   q���دهL h> آ�2،        ا���س   إن   إN   ا�L n&>  ��و

 .ذر<�   �xب 
 .آ*ه L*5    "��ح�   آ*ه   واه�   ح�،   %�هh   ح�   %�ه   أ¬��   .�       .233
234.        5Lر"�� "�د   n��   ب   ]�رp�&>   ��� .ا�+
235.       nص   .��8ل   آ�W   C"p�8   58  ،  أههNس5  أJ� ���"   m��W   . 
�   #	*!   احل�e<�   حلس>   "��Wف       .236Z    ' داه�� K
 .ا�W، واروح ا�� ' ,
237.       sف   أح�yردة   أ��5    ا*L �H��y   �.   �L�	&.   �F�	®زه�<� '    و. 
238.       �� .rد.K ا�+A    آ
K(*    <.   <. P أآv   ا��eب   "
239.       nآ   � ؟   إ<ه   �� ح^  ،  %�ه   ه�2 ا�*L    5>   .س��ل   واح
240.       �k�ا   K.���ح�ل   دول   ا .  
 .ذ�s ' ا�*�Z 5رى آ�2   .���ش   ا���س   إن رأ�    أ��        .241
242.       �1   nIا1س�   �+)*
#   m��W    5&+> �0*ح   s>�8. 
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243.       ��%�.   �
ه إ�*5    ه�ه   ا��iوف ،  %�ه   ه�2 ا�*L    5>   .س��ل   ح*W   2� .آ
 .�Jسه    "��k�"   �k ا�*5        .244
 ..� "�س�+�ش ح� ف ح��ه   ا���س       .245
�ي   آ*�0   ا���س   �� ح^  ح�n/L ا�*5 '  5،  إ�    ح�,M   أ��       .246�. 
247.        A��
 .ا�)�b '  وح^  ،  ا��
�   �Fل   "��   ورا   "�د   أدوار "
248.       n�%أ   �Wr   ج��   . أ�8اص   .�   >ح&   �L -   5*L neyج أى  -  ا�
249.        U~�0
>   �>�J�8در   آ �
�L �. ا، أ��� .آ
  . ney #�� ا�*M"    5   ا��   وN ز�    آ�2   ا���س #�ى    <�   آ
 P��Jس5    "��8ل       .250


