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  ا�"��!�ا�س �
 554: ا��#د

  
      ����' 

 67�8 5/�ن4:  د3س2 ا�س1 0 �/. ا�*-م+�*()
����ر أن      ا����� ��أ�� أ	� ه�ا ا���، أ	� �� ���، أ	�          : أو������ ،��  ا��� !

          ،� 9 578 إ�2)5، )��1 ��د &*اآ3       2%��1،ا��0/� ا.�*-," ه�! ا+*ة )د &%$# و�" ا���
 �E را>ح5 د��ء Cح�-�ه� ا+��*ة، 	�       �2/��ط=��Aء ر>�?�� ا�<��%5 ا�� �2	= را>ح�:�،       

 FG02 ن�,� H9 آ *Iن ا���JKا� L3� .أو����
، و�*ة ��" ):�ة ا���?طH�0?"       9 5أ��  "�� )�H ذ�P، �*ة 9        ا��� ا�*NJO )���   ه�ا

%�ن H,I� 9ّ /�صأ)�ر��أ?�ان، وآTا Sدا 9 ��Jد&"، آ�ن ه� أو أ	د - . 
Hأ&,�3    ه �ْ� �ْ� 3�2*� !       YJ� ؟��	أ-5      ه�؟ و�� ه� ا��ى أ "�� ا�*>YJ ا.�*-," ا\د-د 
 .	�ل

�YJ " ا\$bJت، c:*ت ���bت أ��       �S�وزو _�ح ه�ا ا�*NJO ا�ط�J و*2	� ���J�0�          ��د
 hiرة hA!، و	N ا?*ا>HJ 9 ا�د�2ع �� ��<:�، ا�,fI           	�ل�� أول &�e-= 9 ا�,�_*س      " ه�

 أ$op� �n� �Je�O� /د��0 أو /دع ��/�J�، و�,Y�� 9 m0 ا��)=            lا+���ب ��,*ًا Sدًا، أ��     
     =��A �ر أ��e&أ l�0� ا�I�� ا.�*-," ا�,* q=�  *GC    r	J%%5 ا�%�ى ا�� ?��د&� وا?��$     

 J2� 5�2l إ�<��5J �*ا)5، �,� أن       S�2دت،  - t ا��%ط=q ذآ�ء!، و�� ���     –و)*2� �� ?���    
 �دون )eد �0�Y�� "�x ، ا��0ا-� وا}طz        ور�x�y" وراءه�، �N�? E إص*ار o*vآ" ا����5،        

 !!!ا��ح�5J ا�� |,3 ا����، ه" ه"
 H�   5 إن�2$� ذا ا��ى -<�طEJ أl -,*! ��ش         . ن أآ  .ن ا��اS:5 أH}      )د &,�  ا{د

!��K�>-ا��ح� ه� ه�              و��!! و ��، �2ذا ��" ا���أو���� و-<�7*2 �� lأ EJذا ا��ى -<�ط 
 3A*�TJK&��/5 أ����2� ،�J%05�2 إ� ا�bا� . 

�� !!) �zKا�<,* وا� ( ا2l*اج ا�eح" Sدا     و��د،  "��I*وق" ا��Jم 9 ا��eح5 ا.و�      )*أت
صJح��O 5ب  " "وااا أو���� ااا!  " ��0ا�� -%�ل    ا�I*وقا+7��م 2�b أ�� ��ر، )*أت 9         

��" ا��YJ ��ك، .و����؟ -� ���HGو|=، "ا�0= *,Oو ،P-5 و&��ر	�0ان 2*�ا� !!! 
 أآ*، آ��= ا��eرة ا�� 	�*&m      ورl �y أ/�" *2	� ��2l*اج �� أ�� ��ر ��:3،           أ��

 وه� -%��:� ��د أن &*وح 9 ا��0م، و�t          E ص�ر&� وه� ���� ا��0� 	� ��د&�،         }*وS� ه" 
�*     ه,�ا،ذ�P 2%د ر�2= ا?����Kت �0���O وا?�Gدا>:3         �Iن ا�nآ��  " أ�د �ط* " وآ �	

 .  ?J,�نا��ى)Jeد&� 9 أو���� آ�ن -�*ف ه�ا 
9 أوا>H   ��0 ا���,�آ�I-      5ى أ	� ا�I�* اIJ�0$�8" �� -�م أن آ�ن أ�                 أ��

 وأذآ* 2*	�� ا�<�/*ة    ?ح��ل،ا.ر���J0Jت 9 ط0ط� 02ح�ط �� وه� -%*أ ��J��- �0ت أم             
            ��*C 3A*� ،زن���� �ا�h��l �G�-و *�Iضوه� -%*أ ه�ا ا�*� اH,� z<�8 )�ا�د ا�0ح�      

��د زواS�  " وردًا" وه� ��ط�    ا+��حوأ	���J ا��bء، ��زا�= أذآ* )*اء&� �YJ( =J ا��          
 �J� ��" :      ،"�J� PJإ� =$$C Hه P�*�HJ�(    أو )��= �2ه� *Gا�� "     *��O أ� )*اءة Hاص�J2 ؟

      Y�� "��أم ا��%�HُJ آ�َن �b�ِ      .. ، وهH ر�q=�JCِ ��ا ا����ِس -�m            "ا�0:�ا���,�آ5 
 " .ا�...ِر��Cه�؟
 ا��)= )Jeدة أ�د �ط*، J2ح�*        ��Y أ)*أ ا?����Kت n� �0���Oو����، وأراES 9         ر	=

��O ,�آ5 �%�ح$ً�، -%�ل�أ9#* ا����; : 
 Hْ�2أو���� ه�ا ا �- ...، 
 ��َq*د¢ا َأ�¡ِطq*����b?و  .. 

 ،... ���*-�ن 	*ا�� و2*
 H£e2 5ِ�$0���َ��GJ� " 

 : آ �Bم �A@� ا�/�*�آ�<=�8ل
 -� أو����..  أو���� -�

  ?�د ا�د-� أوا��أرqESِ، .....�� ��ِحِ�<�" ��رًا "أْ/ِ*ج¡
3q	إHا�ط� ��0 ........ �� أ��-J� 5�$\ا Hّإ����، ص  
q*2ّه�و�J���0� �ً0َ¡أ� .......... E� #(ك، وارT? ��b�  ا�

Hْ�%J�ْو*�0د��، �Pَ$¥:- YJ ......... أط��l¤ أآ" �����- " 
q*��n&ْ"  ً5<دp"؟ !q�ـْ آ����........! ،¡�§Jط q*C�	 "���¨ �©�آ" 

#�Cو  
 ا��eرة ا��5G، آ$� أ��ف أ� m	� =+!��       =2	� h�(ت �m ا�<�*-5       أن أ��ف أ��l    n& mد

           E<�\�0 ا���O حo*Sأ l �	 F�(3            إ��� ه� أ�	إ�  E<�\در!، اe� 3 أو أ�ٍ� أ-� آ�ن� د
 l أS*ح أى �%�&E��� l f-*O H أن -�اص H	�J&� 9           	�وآ*ا�5 أ-� آ�ن ��ْ� وراء»�، وأ-��       

��" أ?�داد أرC�              إذا�J�5،  أ��ن ��د &�ح�J&� ا�0    �0J�- در ص�دقe� أى �� �وص� �� 
��J��>إ� "�� . وا��8ظ 
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m0,�             ،���¨ �0 أن �رJ�� ودا>$�، �� �<�Jن    وأآJدا، أ��د 9 ا�n2 ،5-�:0ؤآد أن 
 أم &�&I* أم �TآH أم        ��شا�%�ا�د ا��ح�5J ا�� |,3 ا���� 2�b¤، ?�اء ��" رأ?�              

��$�د        أو����، أم �bآ� ��   lا �� * ا�,�$�ت ا� ا)5 ا+���<5    ��" ا�<$�ء، آ$� أ	�ر أآ
 أ��0= ا��hوف �� ا�%�H، وا�%:*      ��ا�� �x" 9 ��0-�ه� ���� أ/�"، و̄°� أOد �2,� 	�            

HJ,0وا�� . 
�D#8وEFG8 : 
 .)���S Hٌْن:  د�س£ ا�<3 9 ��� ا�,bم¡ �,ّ�
  

 


