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 ا��دة إ� ا����س
 ا����ن وا����ر" ���ة"
24-1-2009  

 ا��"� ا�!�� �
 512: ا�#د
  

��& 
 أ&78 56 إ-4 آ 2 أ0/م -��ف و+*�(�؟.. 


	ذا أ���؟  ... ��� �
 ����� ���
� وأ�	 �	�� ��� �أد�� إ% $#ب !  ��
أد�� إ% إ�=ن ا;:89 ��13ء $	! 
� $56 4-23�؟ أ�1 ا�0/ا.�  -,�+ ..  ��*()؟


� أول اC$ DE ا6B	�8؟ ر$) أ<�@? <�16	  G)H�  ى�J"���� " �� ،ا?� Mا Nا:�
���ه:89 أP	�6	، و�� ا��O	ر �6�

U V(1 . �-	م، ���	دR S	 أ14  �أ*() وأ���


-/ <-�ات،  X3! آ�	0
 % #Z[6� ،?�\ا ���Pه/ا ا �� 	H�38ٍ�6 آ�O�  ^ G_إ
 	,0� V`وأ ،#6  	
 ،X-
 �,��
�	ن اb/وف، "...." ��   ،Xا�/c�>دون ا

"GU	6��." 
 B C #DE ا���Aوى: -;78 ":@8� ?��ر "ر?��� إ� ا��<�رى" 6;����ت 56 6;�ل( 

 ) � ��F 2005(#د( 

G دورًا إ! . ��d أ�	 
H:وم، و�	�:".... #f�-4 1�4 g g	وم \ن ا��:H


 �hأ Gأ� �
�dH، و�	�: �� أن أ_X� i آ6 j�H�Pد ا���اآ# ا�/  �k Vم ود�=ا!<�
 ، 	ً���l1ًا و� 	ً)H
 	ًc6m ....." : "...." 	أ<�(# أ� ،#)�
اHP:وم ا��	�: 

 o��� 	ً-اه#
أ<�(# 
#اه-ً	 ��� أن اtb G0�u g M اsه	�_ ،8	r$ً	 �� $�(8  ، )أ�	(
X�1� +�,R 	ً-
v
 ،X�	`أو .،.... N/ه C$ ة	6xأ<�(# ^ ا G��� 	
، 134و أن 


	 _�1ه	،  �J �,�\ 	;��ا��]8f ه� ه/N ا��]8f، أْن أ<�,V6 أن أ
 .."......."...... j-�9 �� ،وم:H
 	ًZ4ا�-8,0، ��6  أ�) أ N/ه �
إ! أن  13أ 

 ."�j41 إ! ه/ا اP?اث

�G ا�}ا�	 � " .........."  �6�)N/ا�#أس أو ) ه }~�,
أ�G أ��3 أن أ��6 

j-
 X3�~أ 	
و��� أًZ4	 ���g X 1�4 �1ى أن  ��# _	��#ا�-8 و! . أن ه/ا ه� 
�(i ا\واP	_ �41ح ا�=O_ !إ�(.� و...........( ، 

" ..... ."   �dـ�  �	O� ،	أ$1 إ! أ� �	O� أ�}ف �/ا ! G��_ i06_ ب�[O
 #��
� ه	�� 4�jm أن �3O4 604-ً	 _�ن ا���  " ..... ، .. "*1�� أ�	، �O	� ��Z� أ�	

 8$	�

-J X� m�ء ��# ^ إ�=ن ه/ا وا�13ء  -ا�ن–
H:وم، و_��G *	$� أآ� �#*8 
o��� وض#�

� آ� 
	 ه�  �Zأ� . #�mأ Gا ا!�}اف-ا�@�ء ا\�#ب، أ�/�-  #rأآ G��_

84#$ . 
........." �3�  0	س �X6 ا6x	ة ) ........ ��(��	-  �	$ �+,-
<	د 

��3 �	، و! إ% أ_1 ا�_�41 	-� 1�4 g م	���O�-6#وا �H6	 و�	، . _	\ر�	م، أر

�ً	 و\�} N1� ��9 أن 	و��-- ،X�#رًا ��#، ! أ�	
 ��-�." 


j�r، أر14 أن أ��# وأن أ��@� R	 ه� أ�	 وR	 أ��(� ".... 	ًZ4أ 	أ�
X6إ�"... ، 


j�r ! أ~6+ ه/ا ا��	g ا��-	�� ا�/ى �4#ض ���� أ! أآ�ن  	ًZ4أ 	"أ�	أ� "
  X.	3� �	O�..... ،�آ=H�>!ا........" jm8، أ*3]) أ�Hدا.(ً	 ^ �1وى ا�x�ل ا�

8�4#. ^ آ� 
#ة H6� �30� g	 ا;:d���� g 89، وg ��2?" "............ ا�x�ل ا�
1
�ا " "......... ؟ أ� H 56 I;"� أن �"�/م�إ! ه:ا.-� ( d	 C$ ا�ن(
	ذا 

أ��ه	 ا��O	رات أ$6	�ً	، و��	ت أ$6	�ً	 أ�#ى، وا<�(#ارًا ��-Z	ل وا�O(�د 
أ�	 ! أ��ل �j إن ا�x ^ " "....................." وا��1Oى ^ أ$6	ن �	�8r؟ 

��1 ا�/ات، إ�=ن ا;:89 ��6 ��1ًا ��/ات، ا;:89 $+ ! _1 
� ا<�X�=2 _@#ف، 
 ."ا;:89 وا�� وإ! أ*	_�-	 ��-8 �#ور ا�@6,	ن

" �r� ) ا��#*8 \ن�	آ 	أ� V
 ،89:H�� 	ر�	إ! إ�� 	-��	H
 ��	Z4 g  8,0�
86��! ��9 \$1 أن 134أ �#�آX إ! 
� : -" ....." –. _1ا84، �8,0 ا�,=ق أآr# وا

 .$56 ه�، ! 
� d�� 56$ أن �4�ن، و! 
� O�4 56$�ر أ�X 4-23� أن �4�ن
-	؟ه� �9--	 أن ���� ا;:89 دون أن ���_ #��� 


� داء ا��/ب؟ ��@� C$ 	H
 ه� �9--	 أن ���� ا;:89 و���#ع �!
 dو�@�#ه dH-

-H	 و dأن ���� ا;:89 و���/ ا��#*8 ^ ا���� 	ه� �9--

 ��H6	؟
 ه� �9--	 أن ���� ا;:89 �-13أ ؟

-_#$ ( !	ه� �9--	 أن ���� ا;:89 و��3d؟ \ن $#ب ا��-	�� ا!<�H=آ� �6



2 

 

�1رج _�16ًا �(	 ه� � g 	-أ� d��� 	-�\ ؟#)�ه� �9--	 أن ���� ا;:89 و�
�J! 

 #rن أآ�ا��#*8 \ن �� 	-
	

	 زا�) أ X�\ أن ���� ا;:89 و���#؟ 	ه� �9--
 ه� �9--	 أن ���� ا;:89 دون أن ���# _	M؟  !�1!¢ و 0�ى

 ا���L اK;����ت 56 اK;�ل،

H:وم 
� £H# : ه	 هd ا3E-	ء و�1 ا�}��ا: 	
	ت �	�83  0�لوأآ	د أرى ا_�


H:وم !!" ،d��Z� �
 ،dذآـّ#آ���FMا���� B&آ�NO  	)وط ا;:89 ا�@#8�4 آ#m 1د�
 �
 G��*1"و)U " 	�16> 	� Sد	"� أ����1اد ��]#ب : وه�" ��s	_ را�ا�13ء �

6E�4 ا#�ش ا�#�86، و¦�66 ا�@��ب ~�ل ا�0	د
8 _�دوا -	 �J، وm#و~-	 �J، و 

� و�6-	 و¨	  dH��� ،8��Eا j�  ^ 89:;ا �� i��cPم ا	�xا V�� 1�_ ،(�ا��

	-uر	  X_ ا�ه�m.  


