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 [1]ا$#�"� ! 	��ف ا���س

 )1( 

�'"( )� .� أ�� ��� :��ل ا�*


  :/.( ا)م, ��� ه�ا ا��ى �������، أ�� ا����
 ا���

 ا&%�!�
، � أ�� ��$؟ ��ذا ��!�!  '�ا�+�*�ة ا&)

��-�,؟' 

� أ�. � أ�� ��$، :���( ! � ا�ل �� و��0، وأ�� أ!-

د5�� 4 ��3، 2 أ�� ..� .. � ..�  :,/.( ا)م و.2 �0�1 
��$ أ��؟ أ�� را;�
 ':9 8.ء�. 

 ���)�ا��;� � !<� أن أ��ا ��$ !� أ�.، '9 �  :( ا�*
 .!<� ا�<:?

�ذا �Aى �$ !� ����@؟ :���( ا)م 7�8*� �45�6  � 

� 8.ء، أ�� � أ�5ف آ�F اD%E<ِ� أ�� وأB أن  :���( 
 �J%��ا ه:�ا *�ل ه�I ا&�ة،

�ذا !� '�� أ��؟  :���( ا)م � ��%J� 

 �آ�� ا��J�،�KLان ه:�ا دون أن !<�ف أ� :���(

�، :���( ا)م MNM O�P>ا� Qوا RS�T ا�� 

 )�� أ�.، �U  :���( ا�*! 
VEW ��<O، أ�� أ�Kف، أ�

VEW �  . أ�

 � ] �Z�N ا���� ا����ع ا�@ &<� X��5 4 أ�)
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 ا�Kaى، �@ � ��ى ه. ������ �V%�� م أنaو�� ا�و�

�(���5 �(JV�. 

                                                   
)2(                                

�ذا '<�؟ :��ل ا���ب )�:9� 2 

�ذا؟ :��ل ا)ب � �>' 

 '<� ه�ا ا�e�J ا��ى ��ث،: ��ل ا���ب 

� �KW؟ :��ل ا��=> f�8 g وه9 آ�� �%�

�  :��ل ا���ب f�8 g
 أ�� ] أآ  أ����h&ه. ا I�وه
 ،�KW 

 إذن ��? 4 اa�� �A!�، :��ل ا��=>

� أB :�ل ا���ب�  ! $�iEا أ�j :ذا '<�؟�� 2 

�ذا؟ اk Q��$، أ� �<�ف أ!   :��ل ا��=> � 
Vh' ��iJ�
g أ'�$ �  آ9 ه�ا؟�� 

 . أ�5ف أ�� ��? �$ ��g، أ�5 ��? �$ ذ�l :��ل ا���ب 

��hر !� إ'� أ�� أ8<� '��<:?، أ8<� أ��  :��ل ا��=>
 ��fJل 5  آ9 ذ�$،

�  :��ل ا���ب >�* lJر، آ�� أ��hأآ  أ� [ ��، أ�5 *�<

 آ9 8.ء، ���fJ� .JV� 9mأ R� ف�Kى أ� أ�� و��ى ا�


 أن اln  :��ل ا��=>S�h��رؤ!
 "��hر أ�� �أت '

���fJ�و " ،r�>%ف ا��VA 9 آ�ه�' ،
، ] أO(S ذ�$ aول وه�


، وا��ى ] أS)��، ه� ا��ى S�h���:  ه�ا ا��ى و��0 '

 5  ا��ى �Aى، A<�� أ8<� ���fJ&�' 

�ذا ���ل !� أB، آsi أa $S�5ول ��ة، :��ل ا���ب� 

ه�ا ه� ا��ى �S ،9h)��، أ�5 ] أO(S، أ�5  :��ل ا��=> 
��(S رت أ���h� :،lt أن g�D%J� � $أ�    �إ� إذا رأ!� 

�U �u ��mو ،�U lt. 

 رأ!� � ؟ :��ل ا���ب 

 رأ!� ا���س، :��ل ا��=> 

�ا ��ث �� ��ث؟ :�ل ا���ب� jأ 

�ذا �%:�O، :��ل ا��=> �  5 

�ء، :��ل ا���ب %V%E5  ا� 

�ء؟ :��ل ا��=> %V%Eى ا�A 9وه 

 إذن ��ذا �Aى أول أ�?، :��ل ا���ب 
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�ء 5  ا&��Aد، �g أ�� ] !:   :��ل ا��=> Dwا� F+:ا�

،N0ء أ�Dx ك� ه�

�ه�ل !� أB :��ل ا���ب � �آsi أآ�JV� O.، أ�� ] : أ�
 �  أ�� !� أB؟  �ا،أرك ه:�ا أ'

، د�5� �  ذ�$، !! �  أ�� ؟ إ!�S�5 z :��ل ا��=> 
 ،
 وأ'�| أ�$ أ�� �Ki�iE ا����

 أ�. � !)�)� ؟ :��ل ا���ب

�ذا ���ل !� و��؟ :��ل ا��=> � 

�� :��ل ا���ب  : �(w�'ف أ�E �;�� 

)3( 

�{F �5. أB؟ :��ل ا���ب )<�9K � أ�

 )�
 �5.  :���( ا�*V}�K � أ�.،وأ�


 '<� ا&�دة ا!�ه�؟ :��ل ا���ب ��:nا  � F}�K � أ�


 �5. ا���س '<� ا��ى ��ث،  :���( V}�K � وأ�

�ذا ��ث؟ :��ل ا���ب� 

 )��C =�ى أ�A ! 	��ف   ا$#�"� أ?*�( :���( ا�*
،E'�:��F4" <GH�	 ! ،EI�4J <G�	 ! ،س�� ا�

"� �:4( وه> آ�ن ذ�K �=�J L M?*�ت، ا$#�: ��ل ا���ب 
���� أTJ 21 	��ف ا���س، أ�� S أ���> واJ�ا "R ا���س 

 وا,VW. X "� =�ى، و"U ذ�M =�ى "� =�ى،

 )� �]ن ا$#�"� �:4( ����؟  "�ذا 	�Y: ���( ا�*

ا$#�"� "\��4ت "��ا_U" �F ��^'� ا�*�[، "\��4ت : ��ل 
�� و<d:�، د6�:� و"��:�، "����b وأ":�، وا�aا�`�ت W�"

�����Gار �e آ> اb\��4ت .�4J VWب ا���س، آ>  	/داد
  .اb\��4ت "��ا_�F 7� ا���س

��� 2 ،�k�9 إ3 أن : ��Pت ا���� إ3 اaرض و*�ل %�0)

��:nا g� � ا���س �%�ا*�fن أ!-

� �K :��ل ا����  ! !!،R�>� ذا��3 ذ�$ أ'�ا، ��' �Dk [ ،� ر�

 أ�5 أ�� � أ�� ���، :���( 

 إ!z أد9K ه�ا 4 ذاك، :ا���ب��ل  

� وا�� :���( u 9'. 

N}� �Eرأ gS2 ر Iب '�ور� :E:� ا�+

  .!��و ذ�$
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�	"  �ــــ���ــــــــ� "   2076




