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 ا��س�ن وا�
	�ر" ���ة"
 8- 3- 2009 

  ا������ا�س��
�د� 555: ا�

  
�ر"! 
�ا��# $% : 

 )38 ( %,) ا��+ج ا��(س)ا�'�اف
$% /��54 4�ه ) وا��0ف( أ1 ا0��
 إ�س���، وآ�6 "

 آ�� �'$��& ا%$�# �" �����! ا ���، وآ�� ���رك �����          �� ا����  ه�ا ا	��ب      ���ر
 ا	�45� �� أ�12، و��             آ0/ا��، آ.� -ّ�ر+�     *(�� وه) �)اآ    �6	��%�7 � �� ا	�5-

� ه�! ا%����، �� أ���           +�>;� ا	'$��& �12 �س�9�، وأ��� آ8      ��= >�? � ذ	B، إ@ �$)7
 .وآ�ن ه�ا �� LMل ا Jة وا�GHاف و��ض ا��(ت

P      ةJQ ا =�ا�MR� Sرت�� ،�أرد �M 12\�ب �Mص،     9'حY ه�ا ا%�2 دون اس'V�ان، وأ+�        UGص�
 ذ	B 9)را وY�e-�9    ،���f  ا	$�م،   	2;��  أ( ��)ن c�     �7�\M=�ءa �� ���` ��وق، ^2[      

 ا	�د ( ردى ���2، أ+� �h ورد ��9        أرا="إ( أ+Yg-) c وأ+�      (      �� ��l-)ز أن أn ( ��
     B	، ذ��	ج إ�'p ��c+ص�� وآ�� أ�$��& �$�        أUG 1%��9 �� أ Yq�r  .  tl9ة  – ذ	B   و=�ت 

- v7��5 ا%'�ر� �h �� ،�;1 �$>8هG�4+ &.و��  . 
 Yس	أ w5+ x$�، أ���	ا w5+ 20>8 �;�ى� �y�$� ا%����؟  
 أو �ص��p، أ+c أ�'J �$���| أ%1 ه�q 1وة �>;|، و=)ه�            �2.�ح� أز�8 }8 أ-��+�،     أ(

 {�رس|؟
  آ�� أن ��2;� أن +'$82 أن        -اh"ا	)  إ�Gا ه;� و       –أ	سY أآ�ر   :  +w5 ا	)Yh  و

   �سV)	�'>�؟ا�� ه) =�ء ( �'�lأ �� ا���ة و�� �.& 
 آ�� ��� أن ��)ن ا�� +5س� ه) ور^� ا%��� -v ��;��             +'$82 أ+� ��2;� أآ�0 أن      آ.�

 . ���f، �9'�)! �7، و�7و+��;��!-| ا	$�l، أو وه) 
p'�ج 	L^Lع �12 -���9� +ص ه�ا ا�)ار ا	�ى         أ%�،   ����� أن ا%'�رب، وه) ���رك      �ص)رت

     ،c�714 و��� v7 آ�             {�=�ىt'�9 ،ى �4)م 7'�ر����	أن �'$�ف �12 ����� ا �	س.� � �h 
 � *س�   	�;c  ه) ه) �� �س�ى �12 ��ر�7 إ+س�+� و�$2.� �$�،            �'�ر�7أن �� �س�ى ���2     

�آ0/ا �l- 12[ ا	;صv ا-eا��      ��)'	   rأ Y-�9 ،14���      و7;��1 ��   أ7;��1 ��& -| ( أ-�م 
 v7و c�7 ق 7$� �� =�ء��14���: 

دون رس�	'�، *L�ِ أن �Rدى ذ	B إ@ ا	;5" ا	�ى         " ردى" ��   ��ودا أن أ+�� ��h     �5\'4رت
 ��9 &�t+�$� 

 cأ��ف آ8 ه) -��ص �12 +5" �29س�� �+t9 ،`ص��	;�س ا	;�سا	5" ا;� �� . 
M\��7 إ@ �� (-UG 12� �gص1 أq;�ء �>)رى  7$� ا	Jا��،              ���14 ه�ا c<�+ �h      آ�ن

      �tأ� Y	ز �� c+وه) أxأن أآ)ن أآ�0 �س��� �" +5س1، -|             وأ+�ه @ cf ،@ وأ-'�ر، و��� 
    v$'ن أسt7 c$2>�     ��+صح	�5   ��س� �� �4;��ت أ-�ث، �   c� �$7     >4'	آ�� ا Y�l$� ،B	ذ 

 P �ص)رت أن �� �7;;� ��       س;)ات،� +2'` و=>� 	)=� �;�      آ& ه�ا �c �� 7$� ه��ا، و��        
            Y-| أ��	س�ى، ه1 اy$� ا�	4\" �7;� ) �hد�� �hLا��&، -|       ه�')ا	;)ع �� ا	ص " اUّG

|	�-" ،)����^ w�	 (�7& ، )وه� . ه�ا ا�[ وه�! ا	\��
 و	��l! ا� �;�     أ+c � أذآ�! ( �7(س8 و( �7	ص5�،        ^�%� أ=� -�=�  أ( أس'tذ+�،        �
 .M/ا

6	
 ): �� رد�ى ���2 (ا0:
.................. 

�":)         -أ��  ........... < �" =,� ? أ'�A 4$ أ0)     - آ@� ?#� أن <
�F            أرDEهBا، و?   Eود ،G"ؤ�# I,�> �4 (0J# ر�KE أ�� ،Gأو ده� (>LM 
5�  ، واس
@�ارىآ�() LM<) وده�PE G) س� أ�4 ،إN ا�(

Rأ���> (:
 ف آ5 هBا، دون أن �,
      S1 ا��س�Tا –  =,��ا 4$ أن ",JV 4$            – آ@� <W L�A# (Xأر YفZ�' 

                R[,# �@P4 ،هWِر�] $أداة 4 �"J# 6 %�ه�)K
_,��ه ^ و%�ه، إN ا�
 `Bرات ه�XداةTا �b ر���Pcوا�  .  

  ? Ae$ أن d((ه، ه)
  أر"� �P�4 أن d((ه، و?
  أ%f�g $4 hV #هه)
4�ه ?ه) =i��
  <س
	�j أن <
1Tا ،(XرJE ،(Xأر kSه إ? أ1 إ�س�))l ? Sا��س� "��4" ، 

�P
  �$ "�Aن ه� ه� س�%
���ه، '�"	� أ? �س@�ه آB�mه�# nحp�p)�ا  
Rأ�   =,�> –    (:"�   أن هBا اW�# 1Tه [�ص ه� ا�rر ا�qه�ى          – "� >
�	) ا�Bى" "�� ��ا _I أن ��Aن # 4�F �س
حI #ه" ���Wد�� 4
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$u  ����Mه� ه� احل!     – احل!     �س@�ه أ –    w),�ا ا�Xس� =P�A� ت?�@�
 ?س
�� اس
P+آ�� س�"

Rآ5               أ� �P,�Eوأ �P
,�E Fأ� j4 ،(س)� j4 x41 أ<س� Fأ� y(,% �A�> 
وإ? آ�6 أس
	�j أن أوا>5 {5 أG��4، و�Wدى، و%�) |              حل}�، وآ5"�م  
=b؟.و 
  أر"� أن أراك?

  آ@� <�%� N أد%� �mوس�ف
�  أن أراكأر"

?!!!!...  

m أ? <�Aن هB` ا��س��� �,���              $4�<�
�"P) أ�F س�ف أ�
hم #c�ا 

 ا���م
j4ا�W �PW�
� $4 �  أ�� Ae$ أن <(�
$A��@
M ه� دا[,ه�$4 �
��PW س�ف �  
)6	
 ) ا�
P) ا0:

� و#�ـ
 �'ص�ى 	�� اH+س��h �} ،a        @ ��وزى ا��ود ه�ا إ@ ��       ��56 ا� أن �ص& 7$� ��        أد�)

 . و�/ ذ	Bو�$�vy،��?1 : �;5" ا	;�س
B	�5& و	14 – ا��� �� - �� &�h�$7 و�� . 

  


