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����� �	
  ا�

 ��ث ���ات ��� ر����، و�، و�
 	��� أ��ا

.. 
� ��و�/ .�ب ر����  1994*�()'  16$#�"! ه�ا ا��
��#، 8 ��ث ��ات أ�"���#، 8 2006/ 8/ 30ا�12ى ��# �	 ،

 #1(9:���ة، = ا�"�ا	> آ�!  8 ?@�� #���"�Cا أ�:AB آ� 
 
�	J�K وأ��E� �HE� �I آ� �B#ء، �/ �EFت أD# ��وة أآ' 
 Lإ !E��QR <EاJP ا�/ أ��(C#، وا�/ O أ��(N.�:) ،#C!، ر

 
��# دار ����#  TE� !�I� J*ت أ��/ 12/  11 أورا.� (�
1994 -    /�   :17  /8 /1995   ،YZ O AB)  !":آ �CFأ <�*#[

 #� #C�)!":؟. آ !N.�@ ذا#^ !!!  ،`�a #*1! أدرى، أ�
b�ذ TE� ��	 #(�)و: 

  8/1/1995  ا���"

��cHا .... ��� !"Z  1#ءا   ذه"! ،  �#�> 48  ^�ة�،  إ���   
 �@����BEل   �h "  ه:` رfa    و�? ،  ا�#K��de  = <    وو " ،  f�cRوأ

  	"k9   راح   آ�` �   l.ر    f�N��@ لm1��   
�    ،n9$ 
�� �Z"/، و�

  ا���k ا�s�t، و��p �C) ، �E"q   r>  اB:�O"#ل   ��o ه�ا   ا�:�ت
  /�uv <$#wا  ، x��1   �
  -(��/    أآ:l   أن    أ�:xc   �   ذ�b   وN* - ،

 .أ*� }mcR– �� JK  -وأ*# أ@�Kر 

 �1N:�1ى ا���أذ*� ا ��� !����1! {�ار|،  ���   
�  
  وا��ى  " ���رى �
��    ���وع   �
 " -  ���وة   أر��� ا��ى  ا��أى  
 �B�    ى��ه�ام، واv#� ل�B	   ��)  " %$#"   إن�إ&    ا ���'   
  ه
، �m�:� ه� .#ل ذ��E) b؟ أ�#�J �#��#ب، و.� و$�:�  "ا,+*م 

 ��#�:	 O ى��ا �	�K:�ا ا�ه 
� /dده– �.vه�ا ��� ا#� - 
�l�#� �B ا���م ��td أو ���R، ذ�b ا���م ا^�cوح  #� x�
 !1�� <�#� #	#�F 
� <*��1� �P#NKب آ#"d�ء اOو�� ه� ���

�:�m� ،#C(I� /dم، و$�:� ده���#� <.�� fأى إ��م : �# أد
 L ؟ .#لJE	 �*إ�# .#ل   إ   b�ذ   #c#|   را�	ن   إm�   l:	   ا�ه    =

�   ��ار x   ت#�cE�   l�E�ه� و  ا#�� xا���اع و��   <)�E^ا
  آ�   ��� @JE    ا��Oم   .�! �� 	"�و أن آ�)> ،  ا�Rvى ا^E#$�ة 


 ا^�1)? وYZ ا^�1)? �JE    وا�� � #N�:�  ، دل#�     وآ�` أ*J أ

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��tو*�إ$�ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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 Jء| إ������   وز   J*ر��ن ز�)� أ#E	 lأ��ام وه   
	��    /���  
�J ��Zm�   /)�E ود	  #�#E	��@ �t�  l�t@أ J*أ J*�C"�	 lوه ،

 ���K:� JE	 ى إ��م آ#نm) ،ا���م 
� r��ص، و#wا ��
 إ���
J�m� ،ا؟�رآ#   آ�!�   وه� : ه#d�*�وة (،  ا���وة   ه�| =    

�"!) اvه�امm)   �N��#�  <N�:� ت#B��E@ ر#o�، �C�t# آ#*! 
�#ذا �x ز��ء = ا�� J�m� ،#� <�2 = <)#Bo�� ���vا r
أ�� ز���P# = ه�| ا���I>، وه� ."�c، ذآ�،  .#��ا؟ .�! إن 

�P#R ،Y�:1`، 	1#رى  ،f#ع، ��)#IF(#B�#�( #"�BE@ �ّـB� ،
���F J�m� ،ا�ن �E��#ذا : ه� ا��ى �J�E أ(:� ا^���ع 

 ،�B� �*ل؟ .�! إ#. #q#�   ��:NF  #Dm� ، ..." *#آ�)>آ !  
 "<��#� ". أ*� �Q@ � ، :l�1د �
 إ��ن ��Nظ" 

�P#. رأ�� x)ة، 8 رYK. !1�� ة�) #:�#$ ���F ق�qأ :
�#ن إO إذا أ*�t    	�	�ون؟   �#ذا v#� وا�Ed	 
� l¡ fmوآ

 #�"EF <�"�Zن أ��oe 
د	�lC، أو  ��dات ا^�	? ا��	

 ا��ا.�t�@ . ،xوا ����#ن   إن إن ����# أن *"�أ vا   O  

  �@m	 Oرس   �?   إ#e   #س��ا   #�  " lه " ، ��Zس   وأ#*   #*���
،  �c�   <9�9$	e   <B#ر��*�   و�? ،  إ���lC   (��)#ر��ا ��1)�ن، 

�#ن   (£ن vا   lE��   آ�   
�   <�"�Zvا   <��.vوا  x.ا��ا ه� ا�ه ،
��  �#t	�o(:@    = <   ا^�td>   نإ "،  ��   .�!  . "ا��ا�� ا��ا

 ¤�"c:�ا   l��1�|،    ا�ه 
�أ��م وو��د    ��ف 	c"¤ ا��ى  ذا   
��td> ه�    ه�|" : ، .#ل L"د	��# ا���` آ)# 	�"�� و	9:1¤؟  

ا����	#ت وا��Bا*?، أ� ��ث ��o ذ�c@ = b"�¤ ا^#رآ�1>    آ� 
 "= اO¦#د ا��1(�/؟

)!، وأ��! ا�:t)#ل ا��ا�#@� (C)!، و@IE"!، و$
 ،L#:�د ا#E�^ا ��ف، وأ*# أ��د �K*آ#ن ��� أن أ ،�@#�N¦و

¦�N#ت   §�#�">   اvر�E#ء إL    ا���o#ء   ��E#د   �Zّ:�*# .�! إ*�# 
 �E� ء#.�$vا TE� إ��ن   lt�
   .#ل ��� ا�2#ة،    اt��  ، 8   !($  

�:� �:�ى    أدرآ! " اvر�E#ء؟   	�م   ا���E   أ��r "  وأردف   .��� #�  
  L#س   ا��اء إ��ر ،  وا�N�ا ��� !�. : 
§ �K@ف أ�#ول أن أ��

  أن   و��C:)  ، ��q  . أ	
 إ�E*    Lف   8 ©�ج �Zا دون أن  @��1، 
 lو@�(�¤   �#� زآ�    أآ�   ª#$   
�  . أ�:x�c   و

)&�  9/1/1995  ا012/) ا�#
م ا��

!�K@ا   �t�   #س��و�   ا   xc:ددا   ذه"! ،  أو(¤   أن   أ���    و��ى 
 #NP#R   
�  ا�1#د�>   ."�   ����   د�R! ،  ا��.!   ��ء   �
 �QIى    
، ه� ا��ى (:� L ر§# ."� أن أدق ا�2س،  .�» ���  و	�ى  
 �@��  ���   أ��o   �   .�!   أ��؟   �m�  : bEل ،  �#هQا   ��@�	#   و

" 
P#ل ،  "ز�#.   /�   �(�  )Jإ� ( !�.   �H� �*إ   <d.#��  ر�#�>   
 ���،  أR:�   ا��> ،  �Qاء   وا��   ���ه#   زو�:�   إن ���F   .#ل ،  ز

   ���>   أن   L #N�a    وذآ� ��#@�ا   .�   إ�R@�   أ��#ء      ���  أن   
 �Rد   �Nd:1^وا��>   أخ   إ��> ،  ا   !R|   أ�ه�    وه <o�#o�آ#ن ،  ا  

  �Q	� ،#	�Bن ا^�ت �HB#ء ا  �دون أن 	�:B® ذ�b ذرة 

 ،|¯e ى��ة ا#��  ��   داP)#   أ@�Kر|   آ�!   ^#ذا أدرى    O زlR ا
�� إ�Rة  -��o ا�"�d–أ*�   أآ:d`   وهm*�ا ،  أR!   وO   أخ 

 �#@#، 	t'ون = ا�1
، وه# هl وأ�Rات، 	�I"�ن $"�#*# و�

  
���ـــــــــــ��  � ��ــــــــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   47	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��tو*�إ$�ار (    ـ
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 ،lC.ا�N� نQ9�)،�Rا�� @�� ا���ن ا�@�e  b�= ذ �	���ا #�

��، ( �".m	A�m: ذرا�� #Cإ� °�O �*"�و أ	؟ ، و/dده l�) ؟
 ��m	 �*mل آ�B	 وه� #E)���،(:�Kرت أ*� �dR " ه�# ��#"


، أ��ت @�آ�@� 	�Ra أ$�.#ء Lر*# إ#B:)O ��أن أر�x = آ�
 �*m� د#t	 د، وزاد ا*�(#�� وه��	 l�) ،#*YZ �H� 
�

 x)د JE)�	    ق#:d^ا   #(Pدا   L#س   ا��اء   إ��و.#ل ،  وا :
 "
t��  ، T(��)   <����أس   رأ�#   ا���1>   .#�# (  *�N�#�   Tete 

a  tete ( !��)و ،   #E� #��H� ....و

34#56 7��v"�ع *t)� ا(  !!!ه" ر�" ه>ا ا��;" ؟؟: 8
  ).ا�B#دم
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