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 ��	
2
� 1(�� ��ء و�� : ( 

�� ا����ى�) 1�	� و��ل 

 إن ) '�( ) '&� %$، : أو��! و��ل  

,� -./0 : 

�&	ن ��0اك، 

  2�
 ه5ا 340 

�:9 إ�28 ! �&	ن 2% 

 أن ��اك �0&	ن، ه5ا أ=>;، 

2% �&���اك، و<� %>� )  ���
� @4?� أ . 

�&	ن : " @./�	��� أن ��دد: ��ور داC/.D 3E ذوا'�� 
�&	ن � " أو 

CI �  2� آ�8	�C %�و

أآ	ن   أ�- آ�N �O	اء رأ@2M أو ) أرك، وK' LDذن أن
 .38PMQ@ ،2% أ� أآ	ن

 !!. K0=>; ا�&�حR أ=>; 

،T<Q��% UL.@ ;<:ا� 

  ،3V=	��% ى�W@ T<Qوا� 

،�
X�% U�<ِ@ 3=	وا� 

� @>! ا�Q&	ن  �
Xوا. 

،TZ8\ أن @�اك آ.2 دون أن @>ـ]MQ@ ذا ا�5ى �
 

� @&	ن،  TZ^ ) @�ك  0_ذا 	0`. 

 ا���c �d @.	ح ه	 C@�b رؤ@C ا�&�دح إ�28
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 Tء، ه$Zا� Tء، ه$Zا� �
 Ce"3آ " ،$Zا� 

 وأ�- �3i ا�TZء و%>� ا�TZء �h8 آ?Tf 2.gء،

 CP?.ا� Ce �
 Ce T�&' � !!!آ�8 

�	ر ه	 @/L %���	ر j8:% أى. 

Ck�Dl� T�&' Cآ�D أى. 


>.	م �
.?	م، و 9b n,��o	َــ' Ck�Dqا. 

`Q5ب،ا�s�@ t8D  5وب إu v 

 .%�f xط أن @:3 إ  
� @�5sب إ�8, 

�� ا����ى�) 2�	� و��ل 

 إن رأ@-9b yى ) '��$: و��ل   

,� -./0 : 

 .�Dوف ا}� x0 ،280 ��<?z أرى 9bك إ� إن آ�ن 2%

TQ�K0 ،}~أ وا�Mi� .%�و�� أدور � وهv ا

 إذا �2M8Q ا
�M ا�>�مR %��ـ�xم،

 وا
�M ا��xم %Kوه�م ا�>.v وأر��م ا�Q	ق

2% h8� 	ه �
 "9bك"إ�28 ه	 /آ3 

� �9b، 2%�8Wك ��28 %>?�ى 

�� ا����ى�) 3�	� و��ل 


>! ا�>! 80,، و'Mig, : و��ل   	P� �Zا� � T'را�fإ
,% � ،,�
 

,� -./0 : 

 : ،"%,"و"... 
�,"و... ،"80,.."

،!`i�M0 ،!i^x' �{وف ا�D 28إ� � x0 أ�� إ

 !<�
�,(�igM- ا�>! ) P�),80	 ا( !<�" %,"، و� 'ig- ا
!! 

 ,� C0�dإ h8و� !<?.� n�Q� !<�
>! ا. 

،2�^ 3:��
>! إن ا !<?.� h8� 

و�	 
>��� وارد، %3 وا�; U�ZPR@ LD 80, %5ا', �5ا',، 
2� . '>��Q دو

� @ig- ا�>! إ� أن  D م %5ا', دون	إ  أن @>ـ! @/ C��
80 ,�
 -ig@ 	`0 ،�9b, 
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>! ا�>! 80, ^�د إ  أ=., TP�
 .آ.?� ا

���<c �� ��Mج إ� أن @&	ن ه	، ��c y-Rigْo8 ه	،  �Zا�. 


�,"��c ,'�i ه	، � c>���،ه	 ��iت "/",80 " h8و�
,% �'�i�. 

إ�fر'2 � ا�TZء '&�x0 ،!8 أ�MDج �9Q�M أو 'Kو@3 أو 
L?4' أو �@�<' . 

�� ا����ى�) 4�	� و��ل 

� @�:�ف و� @R:�ف: و��ل    �
 280 

,� -./0 : 

 .ا�?� �2 أ�, �h8 أ�� ا�5ى � أ�:�ف و� ُأ=�ف

� @�:�ف ,�� @�:�ف '>?� و�	دى دون أن @Z.! أ �c �آ�D 

R@ � �c �آ�D ـ�ىR@ � j/� :�ف هT أ
�ن 
� ��دى 

� @:�ف: "، أ�.ـّ� أ%�ا ��@�ا إ�28... �
 "�c @�:�ف و

x0 أول و� ��E، و� �U3i و� %>�U،  إ�28، /%2 0_ذا آ�- 
�@�:' � .و� =�ف و

 ،,% �80X ,�
 9kK0 ،,�	D أن أدور   �?Q@ ف�:�@ � �

 K0آ	ن 
�, �, إ�8,؟


M	��ة إ�28 C
�� @�K أن @ـُ:�ف، %3 د�		&N h8� ف�:R@ � �
 . 

�� ا����ى�) 5�	� و��ل 


�2 @�[� ا����d �kورة: و��ل    -
 .أ=?- ا�:�

,� -./0 : 

 ،,Mى، 0.?�ذا ُأ=ِ?ـ	م ا�:?- ا�:?- أ�xآ 

 TWi�@ �
ا�&xم ا�&xم ا�:?- ا���kن أb  وأ�0غ، ه5ا 
,M?=أن أ. 

xم=?- ا�:?- آx&ج إ  ا��M� � م %.8¡ 

� 'Q?>, إ� ا}�iل وا�Q?�وات  h
=?- ا�:?- '�8iQ ه�
 . واXرض، ا�- ¢�@! %, إ�28

 �?Q8� -?:@ و  أنX�0 ،tiEأ �M?= مx&ا� �i:@ LD
 ،T.sM@ أن �kا��� -?:.� 

 أk?¤� أآLD �g @�[� ا���9W% �k آxم، 

 0.?�ذا أ�M?= ,8¥؟

 و��ذا أ¥8, أ=x؟
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