
مروان            ماجد مكارم 

 
  إلى متى ؟   

 
 

 سًايــت                                 

 

ًإنْ ًجذَ تشابوٌ  .ىزه الشًايت ليستْ سشداً لسريةٍ راتيّتٍ: مالحظت * 

بني أمساءِ شخصيّاهتا ً أُخشٍ يف الٌاقع فسيكٌنُ   تطابقٌ أً              

 .لصذفت مه قبيلِ ا رلكَ              
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  :اإلهداء 
إىل مه ساىشتين ..إىل سفيقتِ العمشِ 

تشقبُ بشغفٍ اللحظتَ اليت خيشجُ فييا 

.. إىل بششٍ .. ىزا العملُ إىل النٌسِ
 

 مشًان                                           
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ختًٍّ أحُذ ٌفصبٌُخ االٔزظبِس يف ػُبدِح اٌطجُِت ِىزّظٌخ 
ِْ امل ِٗ اٌشّجب ِٗ ٌزجٍَظ ػٍُ ِٗ ػٓ وشعُّ سافُك ألِّ

ًُ عُجبسًحوأ..صوجيت  جُذ ٔفغٍ خبسج ثبة اٌؼُبدِح ُأشؼ
رٌه اٌشبة املهّزَة لذ حلَك يب وأخشَج ػٍجَخ  أسيو

ُٗ و٘ى َمىي عجبئَش ًَ عُجبسر : ِهّشثًخ ٌُشؼ
٘زٖ ٍ٘ املّشُح األوىل اٌيت ُأحضُش فُهب واٌذيت إىل "  -

" عبثمًب ؟  ً٘ جّشثزُ ٘زا اٌطجَُت.. ٕ٘ب
آالٌَ دائٌّخ  ٌذَهب..ٖ صوجيت ثبعزّشاٍسرشاجُغ, ٔؼُ "  -

َّ ػششاد اٌؼجىاِد ِٓ األدوَِخ مل ُرجِذ .. اٌشلجخ يف ٌى
 .."ٔفؼًب حّزً اِْ

ثفبسِؽ اٌصرِب ألِبسَط طمىعٍ املشضً  أحِذ عؼبَي ظُشأٔذ
ًُ  ثذَأ.. املؼزبدَح َْ َغؼ :  يوقأفاِ

َّ دخبٕٔب لذ ثذأ "  - عأضطشُّ ٌٍٕضوِي .. َضػجهُ ال ثذَّ أ
." إىل اٌشبسع

ََِشًِ اٌشبةُّ عُجبسرٗ وَهشُط ثُّٕب أٔضُي اٌذسَج  ِٖ٘ب ثمذ
ٌَ .. إىل اٌشبسع و ألُف ػًٍ اٌشصُف ِزبثؼًب اٌزذخني  املؤّد

.. عأٔزظُش عبػًخ أو أوثَش سَثّب حيني دوس صوجيت يف املؼبَٕخ 
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ِْ جزِع  ػَٕذ رىّلَفألأدتّشً لٍُاًل حنى اٌُّني  شجشِح اٌضَضفى
ّّغهب وأرفّمُذ ِؼبملهب  ..اهلشِِخ  .....  أرٍ

ًٌ أحُبًٔب  َْ ِغزحُ َّ إٌغُب ُُ أ َّ , مل أوٓ أػٍ واػزمذُد أ
ِّ اٌزن ًٌ مبغِح و َٓ وفُ عجؼَخ ػشَش ػبًِب ِّشِد .. اد سٌاٌضِ

َُ َؼُُذ ٔفغُٗ يف دّواٍِخ .. ووأّٔهب مل دتِض  َُ االثٕنِي املشؤو وَى
ُٗ ّٔىاٌط ال َزخبِِذ ن, ال رٕزهٍ   .. أّٔ
ومؼؿ٤ملارىمػْملهماظٔملؼٔملص٤ملغهمُلمتػملعمل٦ملمبصملالهلمملمسػملؿملٟمِلم..مآٍهمؼمملمضؼملٓملم

بٓملؼٞملؾبمسؿملؽملؿملٟمِلمخػملٝملؽبمأشزملمملغؾملمملماٌؿّملّظؿملهمِلماظيتمتّملاسؾؾملمملم

مىغلؼملمملتؾبمحٔملؼٓملانماظػملشملؿملظملهمُلمصالمأرىمإاّلمدع٤ملسممًلمدمملظوملؿبمس٠مل

خّملقبؼٟمِلموضشملٓملتؿبمع٢ملمجمملغيبمذضؽملٟمِلمظؿزمل٠ملؽبمإظبمضالدٍةمزؾملٓملؽبم

ؼ٢ملمرؿملقبمملِتمضؼملؿملزملٟمِلمومضّملمعؿملقبٔملتؾبمصؿملؾملمملمبضمل٘ملؾبمأجٔملائؾملمملمع٢ملمب

ذظملمملػٟمِلمآٌملوظملهمُلم..محٓملوصممًلمع٢ملمطػملؼملمملٍتمشٓملؼؾهمٍلمٕمأصؾملؼملؾملمملم

:متعمل٤مللؾبمػمملعلهمًلم

ٕمأسّملؿبمضمملدرًةمسػمل٥ملمهؼملقب٠ملكبم..ماغؿؾمل٥ملمط٠ملنبمذ٦ملٍءم"م -

!م"مػْملهماٌـملد٦ملم

غلؿشملؿملٛملؾبمعضملممًلمأنمغؾينمسمملٌؽملمملماظْمليمسبػمل١ملؾبمًملمبػمل٥ملم"م -

ػ٠ملمتٓملؼ٢ملمط٠ملمبمػقملالءم!ماغصملٓمليمح٤ملظٟمِلم..مب٣مِل
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..ماصم؟مط٠ملوبمعؽملؾملؼملٟمٌلمؼبمهعملؿملٞملمأحالع٣مِلماَملذِمل

إغؾملمملمتٓملاضؾؽملمملمعؽملْملموص٤ملظٟمِلم!ماغصملٓمليمإظبمتػملٟمَلماظظملؿمملِةم

ذمملػّمليم..مربقبؼملمملمطمملغوملؿبمتؽملؿصملٓملؾبمحؾؿملؾممًلم..مإظبمػؽملمملم

مبمملممسػمل١ملؾبتظ٤ملمأغقبؾملمملم..مذظٟمَلماظؿظملمملؤلؽبمؼبمسؿملؽملؿملؾملمملم

 !م"تظملغمّلٓملؼ٢ملمضّملمتفملت٦ملمظؿفملغؿملؾٟمِلم

ًملمأب٦ملم..مط٠ملىبمع٢ملمأحؾقبؾمل١ملمالمأدؿشملؿملٛملؾبمربمملربهمَلم"م -

 ..م"ط٠ملقبماظؽملمملسمًملمأخ٤ملت٦ملمًملممأعقب٦مل

وومملوزغمملماظضملّملؼّملؽبمع٢ملم..مظعملّملمعٓملمبمط٠ملنبمذ٦ملٍءمبؾملّملوٍءم"م -

صػملؼملمملذامتعملظملػملنيؽبماَملب٤ملابؽبماآلنؽبم؟مأؼ٢ملمػ٦ملمًملماظزملضملمملِبم

اظؿسملقؿملهمُلماظيتمحّملقبثؿينمسؽملؾملمملمطـريًام؟مأؼ٢ملمػ٤ملم

 "حؾقبؽملممل؟مأؼ٢ملمأغمملمع٢ملمط٠ملىبمػْملام؟م

وماتقبكْملتؾبمضٓملاريؽبم..مظعملّملمصغمّلٓملتؾبمعػملؿملقبممًلمؼبماَملعٓملكبم"م -

..ماظعملّملرؾبمأنؿبمغغمل٤ملنؽبمعضملممًلممٕمؼغملؿنمِل:ميمبماظؽملؾملمملئ

أغوملؽبمتضملْملقببينمبؾملْملهمم!دسينمبلالملبم..مأرج٤ملَك

 "ػ٠ملمتٓملؼّملؾبمذؿملؽممًلمعؽملقب٦ملماآلنؽبم؟م..ماظشملٓملؼعملهمِلم
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أرؼّملؾبمأنؿبمأدفملظٟمِلم!م..معؽملقب٦ملماآلنؽبممػ٠ملمتٓملؼّملؾبمذؿملؽممًل"م -

 ."س٢ملماعؿقمملغمملتٟمِلم

وخمملصقبهمًلمؼبماظػملطملهملم!مالمأسؿعملّملؾبمأغقبينمدفملنُملم"م -

 ..م"اظضملٓملبؿملقبهمل

..ماظؿظملمملتهمِلموداعلبموأدٓملسومِلمؼبمعطملمملدرت٦ملمدونؽبضػملومِلمذظٟمَلم

وموجّملتؾبمغظملل٦ملمسمملجٔملًامس٢ملم..مطفملغقبٟمِلمتؾملٓملبنيمع٢ملمسؿملينمبم

!مممضّملرؾبأمِكمصالدؾبمأنمأغمملديؽبيأر..ماظغملالمم

اظيتمطمملغوملمتٓملاضؾؽملمملمبظملسمل٤ملللبمصؿملؾبكؿملقب٠ملؾبممإظبمتػملٟمَلماظظملؿمملِةمأغصملٓملؾب

ُأخٓملجؾبمسػملؾهمَلم..مإظ٦ملمبمأنمبمسؿملؽملؿملؾملمملمتفملعٓملغ٦ملمبمملظػملقمملقكبمبٟمِلم

ب٦ملمومأذضمل٠ملمدؿملفمملرًةموأتؽملظمللؾملمملمبضملؼملٞمللبموأغمملماظلفمملئٓملمع٢ملمج٦مل

ذ٦ملءفبمعمملم..مؼبمزحمملمكبماظرملمملرعكبماٌعملمملب٠ملكبمِكمأراضنملؾبمعطملؿملنملؽب

عؾؾمل١ملفبمطمملنمؼؾعملؿملينمعلؿلػملؼملممًلموربقبؼملمملمطمملنمػْملامذضمل٤ملرًام

راودغ٦ملمعؽملْملماظػملقصملهمِلماَملوظبمظؿضملٓملقبؼبمإظؿملٟمِلمبفملغقبٟمِلم

وذ٦ملءفبمآخٓملؾبمؼؿؼملؿ١ملؾبمؼبمخمملرٓمليمَمليٞملؽبمبٟمِلم..معلؿقؿملػملهمٌلم

..ممصفملدؿفؿملنملؾب
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..مدؿعملزملّملؼ٢ملؽبمربشمّلهمَلماظؾمملصمملتم..مَةمدريِكمأسٓملفؾبموج٣مل

ؾب ُأدٓملقبعؾبمع٢ملم..ممبٓملاِتدؿبأحبىملؾبمس٢ملمذغملػملٟمِلمبنيماظظملؿؿملمملِتما

أرىمط٠ملمبم..مخشمل٤ملات٦ملموأسـٓملمسػمل٥ملمذعملٓملاءؽبمومذعملٓملاءؽبمومذعملٓملاءؽبم

أص٠ملؾبمإظبمغؾملمملؼهملماظرملمملرعكبم..ماظظملؿؿملمملِتمضّملمأصؾق٢ملمذعملٓملاواٍتم

أدؿعمل٠ملنبمدؿملمملرَةمأجٓملٍةمإظبمربشمّلهمِلم!مأٌملدح١ملكبمصالمأجّملِكم

..مماصمملتماظنمل

..مػؽملمملَكمطؽملومِلموػمللنيؽبمسػمل٥ملمععملضملّمٍلمخرمليبدملمضّملؼ١مللبم

أجػملٕملؾبمسػمل٥ملمععملضملّملِكم..متلؿعملؾػملؿملؽملينمبمملبؿلمملعهمٍلمخمملئظملهمٍلم

َملطؿرملٝملؽبمأثؽملمملءمجػمل٤ملد٦ملمأغقبينمالزظوملؾبمأغب٠ملؾبمؼبمؼّمليم

زجمملجهمٌلمع٢ملمسشملٓملماظػملؿملػملٟملم..مصؿمل٣ملمػّملؼقبهمٌلمظٟمِلمطؿمللممًلمصطملريًام

..موردمملئ٠ملؾبمومضزملمملئّملؾبم

ظٟمَلمإغقبينمٌمملذاميعملوملؽبمب٦ملمإظبمػؽملمملم؟مإٔمأض٠ملؿبم"م -

"مأصؾقوملؾبمهوملؽبمآٌملاضؾهمِلم؟مػ٠ملمتٓملؼّملؾبمإؼْملائ٦ملم؟م

 .م"غلؿملوملؾبمأنمأضّملقبمؽبمظٟمِلمػّملؼقبيتم"م -

 !م"وػ٠ملمػ٦ملمطغمل٠ملىبماهلّملاؼمملماظلمملبعملهمِلم؟"م -
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ؼبماظػملؿملػملهمِلماظلمملبعملهمِلمظػملعملمملئؽملمملمغلكوملؾبمظٟمِلمسػمل٥ملمدصرتلبمصطملريلبم

عؽملؼملقبٞمللبمط٠ملمبمردمملئػمل٦ملموضزملمملئّمليماظلمملبعملهمِلمالسؿعملمملديمبفملنمبم

غ٦ملموجّملتؾبمغظملل٦ملمضّملمحظملصملؿؾملمملمب٠ملمإنقب..ممحؾمبؽملمملمؼضملرملقبٖملؾبمصؿملؾملممل

ط٠ملنبمحٓملٍفمصؿملؾملمملمضبسملٓملغ٦ملم..موماظعملزملمملئّملؽبمماظٓملدمملئ٠ملؽبًملمعبؿملضملممًلم

ومأطـٓملؾبماَملحؿملمملنمأردقبدػمملمًملمػمملمسؽملّملعمملمأط٤ملنؾبموحؿملّملًامصفملردقبدؾب

اىػمل٤ملسؽبمجبمملغنملممأثؽملمملءؽبمدظملٓمليمؼبمايمملصالِتمصفملخؿمملرؾب

ؽٕبماظشملٓملؼٞملكبماظيتمتلريؾبمؼبماالتقبفمملِهم اظؽمل٤ملاصْمِلمومأتفملعقب٠ملؾبمعضملممل

أحٕملنبمأنمبمػْملامغ٤ملعفبمع٢ملم..مصمملئّمليماٌضملمملطٕملمعٓملدقبدًامق

:مأجؿملنملؾبمبزمل٤ملٍتمزبؽمل٤ملقلبم..مأداِءماظ٤ملاجنمِلم

!م"مػْملهمآٌملقبُةمػّملؼقبيتمممؿملقبٔملٌةمس٢ملمدمملبعملمملتؾملمملمًملمالم"م -

:متؿصملمملػٓملؼ٢ملؽبمبضملّملمماالطرتاِثم

ٕمؼضملّملؿبم!مػْملامأصسمل٠ملم..مإٔمتغملؿنملؿبمذؿملؽممًلم؟محلؽملممًلم"م -

!م"مػؽملمملَكمع٢ملمذ٦ملٍءمؼؾبغملؿنملؾبم

طػملؼملمملتٟمِلمٕم..ممذظٟملمطشملظمل٠مللبمؼعملٓملُأمعلٓملحؿملقبهمًلمظرملغمللؾريضػملومِلم

طفملغقبؾملمملمطمملغوملؿبمحرمل٤ملًامؼبمجٓملؼّملٍةمأوممعؽملمملدنملفبؼغمل٢ملمهلمملموضٛملفبم

..ممع٠ملءؽبمصٓملاغلبمؼبمععملمملبػملهمٍلمتػملظملٔملؼ٤ملغؿملقبهمٍلم
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غلكوملؾبمظٟمِلمط٠ملمبمردمملئػمل٦ملم..مؼبماظ٤ملاضٛملم"م -

ومطؿؾوملؾبمظٟمِلمردمملظهمًلم..موم..موضزملمملئّمليماظلمملبعملهمِلم

.م"مجّملؼّملًةم

دع٤ملسٟمِلمع٢ملمجّملؼّمٍلمتطملمملدرؾبمسؿملؽملؿملٟمِلموطفملغقبؾملمملمتضملٓملفؾبمرٓملؼعملؾملمملم

ومادؿشملضملوملؾبمػْملهمآٌملقبةمأنمأضٓملَأم..ماظعملالدِةممسب٤ملمتػملٟمَل

اد١ملمخشملؿملؾٟمِلمومامسٟمِلمؼؿضملمملغعملمملنم..مب٤ملض٤ملحلبمعمملمغؾبعملٖملؽبمسػملؿملؾملمملم

أغصملٓملؾبمإظؿملؾملمملمومأدفمللؾبم..مح٤مللؽبمرد١مللبمظعملػملنمٍلمصطملريلبمؼؿ٤ملدقبشملؾملمملم

:مدمملخٓملًام

ٌمملذامٕمتؾبقظملٓملكبماَملمسمملءؾبمداخ٠ملؽبماظعملػملنملِمم؟مػ٠ملم"م -

"مؼضملينمػْملامأغقبغملؼملمملمخمملرجماينملىبم؟م

:موؿملؾنيمعؿؾملغمّلؼملهمًلم

!م"مػغملْملامأرادؽبماظزملمملئٜملؾبم"م -

..موص٠ملؽبماظؾمملصؾبمصؾملف١ملؽبماظٓملّطمملبمؼؿّملاصضمل٤ملنمسؽملّملمبمملِب٣مِلم

تؽملؿزملؾنيؽبمووؼملضملنيؽبمأشٓملاضٟمِلموتسملضملنيؽبمطؿملل٦ملمداخ٠ملؽبم

حعملؿملؾؿٟمِلمث١ملمبمتؽملشملػملعملنيؽبمع٢ملمدونمأنمأدؿشملؿملٛملؽبماظؽملصملٓملؽبمإظؿملٟمِلم
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ظغملؽملقبينمذضملٓملتؾبمبٟمِلممتٓملقبؼ٢ملؽبمع٢ملمخػملظمل٦ملمومتطملمملدرؼ٢ملمصمملظهملم

..مماالغؿصملمملرم

سػمل٥ملمذظٟمَلماٌعملضملّمِلماًرمليبىبممٕمأدركبمط١ملمبعملؿملوملؾبمعػملؿزملعملممًل

ظغملؽملقبينماطؿرملظملوملؾبمأغقبينمأغؾملؿملوملؾبمػؽملمملكمعمملمتؾعمّل٥ملمع٢ملمسػملؾهملم

..ماظلفمملئٓملكبموطمملنمسػمل٦ملمبمذٓملاءؾبمُأخٓملىمضؾ٠ملماظلظملٓملمإظبمضٓملؼيتم

وج٤ملهؽبماظٓملّطمملِبمشٓملؼؾهمًلمرش١ملؽبمأغقبؾمل١ملممؼبمبمملصكبماظعملٓملؼهمِلمُأحٕملنب

أمنبمسؾّملمآمؼبماٌعملضملّمِلماٌعملمملب٠ملكبمتٓملغ٤ملمم..عبؿملضملممًلمع٢ملمضٓملؼيتم

م..هلمملمسػمل٥ملمسػمل١مللبمبغمل٠ملىبماَملعٓملمخممُلإفمنلباح٢ملمرِةإظ٦ملمبمبؽملٚمل

أحللوملؾبمبٓملشؾهمٍلمذّملؼّملٍةمؼبماالرمتمملِءمسػمل٥ملمصّملرػمملم

ًملمث٤ملِبؾملمملم..مرحوملؾبمأتفملع٠ملؾبمؼبمعالربؾملمملم..مواإلجؾملمملشكبمبمملظؾغملمملِءم

طؿملٕمللبمع٢ملمًملمػمملميأشٓملاضؾملمملمإظبمجمملغنملًملمأغمملعػمِلؾملمملماٌؿرملمملبغملهمِلم

طؿملٕمللبمطؾريلبمربرمل٤ملدملممبفملذؿملمملءؽبمًملمعغملؽمللهمٍلمذمملعؿملقبهمٍلمًملماظغملضملٟمِلم

..موزؾملٓملتؿبمع٢ملمضؼملقبؿ٣مِلمحمملّصهمُلمعؽملك٠مللبمخرمليبدملمصطملريلبممذبؾمل٤ملظهمٍل

أذمملش٠ملؾبمغظملل٦ملمؼبمتظملعمّلّمِلمعالعُملماظٓملطمملبماآلخٓملؼ٢ملمربمملواًلم

..ممالجرتارمهمظغملؽملقبينمأدؿلػمل١ملؾبمؼبماظؽملؾملمملؼهملمًملمتؽملمملد٦ملمعمملمحّملثؽبم



 11 

صفمُلشؼمل٘ملؾبمسؿملينمبموأمسٛملؾبمص٤ملت٦ملممأدؿْملطٓملؾبمردمملظيتماَملخريَة

:مؼعملٓملأػمملمطؼمل٢ملمؼؿّملرقببؾبمسػمل٥ملمأداِءمدورلبمعلٓملح٦ملدملم

ِكموؼالحعملينمرؿملٝملؾب..مأذؿمملقؾبموأذؿمملقؾبم..مإظؿملٟمِلممأذؿمملقؾب"م

..مومضبسملٓملغ٦ملموجؾملٟمِلمط٠ملمبميصملهمٍلمًملمأظٝملؽبمعٓملمبٍةمؼبماظؿمل٤ملمم

أحؾقبٟمِلمأطؽملومِلمخشملؿملؾهمَلم..مأسؾّملِكمومأحؿمملجؾبمإظؿملٟمِلمًملمأحؾقبٟمِلم

سب٢ملؾبمؼمملمصؿمملت٦ملمالممنقـب٠ملؾبمرواؼهمًلم!م..مصّملؼعمل٦ملمأممزوجهمَلمأب٦ملم

ث١ملمبمدراعؿملقبهمًلمؼؽملؾطمل٦ملمسػمل٥ملماَملبشملممللكبمصؿملؾملمملماظضملْملابؾبمواظظملٓملاقؾبم

إغقبؼملمملمغضملؿملٖملؾبمحؾقبممًلمحؿؼملؿملقبممًلمومؼؿ٤ملجقبنملؾبمسػملؿملؽملمملم..ماظػملعملمملءؾبمأوماظؿؽملمملئ٦ملم

ػؽملمملَكمصضمل٤ملبمملتفبماسرتضؿؽملمملم..مأنمغغمل٤ملنؽبمعضملممًلمإظبمآخٓملماظضملؼملٓملكبم

وػؽملمملَكمبمملٌعملمملب٠ملكبمتظملمملؤلفبمبطملّمٍلم..موتضملرتضؽملمملموظ٢ملمتؽملؿؾمل٦ملم

تلؿشملؿملضملنيؽبمأنم..موالمؼٔملالؾبماَملعٓملؾبمبنيمؼّملؼٟمِلم..معرملٓملقلب

.متعملٓملقبريمع٢ملمجّملؼّمٍلم

نماظضملْملاِبموماظػمل٤ملسهمِلمب٠ملمس٢ملماٌلؿعملؾ٠ملكبمظ٢ملمأهّملقبثؽبمع

تؾقبممًلمظغمل٠ملىبم..ماظْمليمؼؿ٤ملجقبنملؾبمسػملؿملؽملمملمبؽملمملؤهموماظؿؼملؿقبٛملؾبمبكملغرملمملئ٣ملمعضملممًلم

!ماَملضّملارمإنمطؽملومِلمتضملؿعملّملؼ٢ملؽبمأغمبؾملمملمعغملؿ٤ملبهمٌلمدػملظملممًلمظؿظملٓملقبقؽبمبؿملؽملؽملمملم

ضضمل٦ملمؼّملِكمبؿملّمليمظؽمل٤ملاج٣ملؽبمط٠ملمبماَملذٓملاركبموماعؽملقؿملؽملمملماظ٤ملضوملم
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..مضؿملؽملؽملمملمبلظملٓملِكمدؿك٢ملاظغملمملؼبمظؽمللؿضملؿملّملؽبماظؿؽملظمّلٕملؽبمثمملغؿملهمًلمَملغقبٟملم

..مب٠ملمإغقبٟمِلمتعملّملرؼ٢ملمسػمل٥ملمتفملجؿمل٠ملكبماظلظملٓملكبمرؼـؼملمملمنّملؾبمحاليبم

غلؿشملؿملٛملؾبماهلٓملوبؽبمإظبمأيىبمعغملمملنلبمحؿملىملؾبمغؿٔملوقبجؾبموغٓملش١ملؾبمط٠ملمبم

اضؾػمل٦ملمبؾملْملاموتضملمملظ٦ملمؼبم!ماَملذٓملارمسػمل٥ملماظٓملض٤ملخمواظعملؾ٤مللم

آٌملقبةماظعملمملدعهملمظرتدقبديمػْملهماظعملزملؿملّملةمطؼملمملمضبػمل٤ملمظ٦ملمأنم

:متٓملدقبدؼؾملمملم

جضملوملؾبمػمملمضّملمرم:م-دؿعمل٤ملظنيم

إظبمسؿملؽملؿملٟمَلممؼبماظٓملوحكبمذ٤ملقفبمسيتوبمومممممممممممممممم

ومدفِءمذراسؿملٟمَلمممممممممممم

!معمملمأحالِكم!مؼمملمأغومِلمم:م-صفملضذملذملذمل٤مللؾبم

!مظلذملذملوملؾبمأسرملٞملؾبمإاّلِكمممممممممممممممممممممم

..محشمّلؼملوملؾبمؼفملد٦ملمم:-ودؿعمل٤ملظني

سربتؾبمدربؽبماٌلؿقؿمل٠ملؿبمممممممممممممممممممممممم

ؼ٠ملؿبمذملرحذملتؾبمأوراقؽبمالذملقزقبذملممممممممممممممممممممممم

والمبّملؼ٠ملؿبمًملمأغوملؽبمُأغلذملذمل٦ملممممممممممممممممممممممم

عؽملٟمَلمايؿملمملْةم!مػمملِتمادعملينممممممممممممممممممممممم
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وماظْملطٓملؼمملتؿبمم..مذملرملذملذمل٤ملت٦ملمذملذملذملذملوغذملمممممممممممممممممممممم

أؼ٢ملؽبماظػملعملمملءؿبم؟مممممممممممممممممممممم

امذملضمملؤنذملِفملذملهوملؽبمأوراقكبمآًمليمم:م-صفملضذملذملذمل٤مللؾبم

..مص٤ملقؽبماظٓملقبؼُملكبمممممممممممممممممممممم

امذملذملنذملذملراحكبذملذملذملذاِبمجذملذملذملفمعذملذملذمللذملذملخممممممممممممممممممممم

غمملماينملىبمع٤ملسّملؾبمومسػمل٥ملمدروِبممممممممممممممممممممم

همرذملغؿٚملذملمماِهذملذملذٝملذملًةمص٤ملقؽبمالذملد١ملذملؼمملمبممممممممممممممممممممم

همذملقبغل٦ملذملوشكبممذملؼ٢ملماظٓملمذملًةمبذملعذملذملؼمملمدمممممممممممممممممممممم

همكبمعؽملّملثٓملؼمملمأغقبهمًلمؼبمأضمملص٦ملماحلؾبمممممممممممممممممممم

ومزؾبصٌملذملذملذملذملومِلماظؾرملٓملىم..ممضؼملٓمليمتضمل٤ملدؾبمممممممممممممممممممم

ًملمأرج٤ملكم..مأرج٤ملمأنؿبمأراِكمذبّملقبدًامؼ٤ملمماًؼملؿملٕملكبماظعملمملدمكبم

الم..مت٤ملّضظمل٦ملمس٢ملمومملػ٠ملكبمغظمللٟمِلم..ماصضملػمل٦ملمذؿملؽممًلمَملج٠ملمحؾقبؽملمملم

ط٠ملنبممودؿملغمل٤ملنؾبًملمتلؿلػملؼمل٦ملمظػملسملؿملمملعكبمصالمزالماَملع٠ملؾبمع٤ملج٤ملدًام

ظؿـؾيتماًؼملؿملٕملممتضملمملظ٦ملمؼ٤ملمؽبًملمأرج٤ملكم.مذ٦ملٍءمسػمل٥ملمعمملمؼٓملامؾبم

تلؼملق٦ملمَملحّمٍلمأنؿبمؼعملٓملقبرؽبممِكمومأغقبٟمِلمظ٢ملؿبأغقبٟمِلمدؿملقبّملُةمغظملٕملكب
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تضملمملظ٦ملم..مػمملمهوملؽبمذفٓملتؽملمملمؼ٤ملمؽبمِكدفملغؿصملٓملؾب..مبمملظؽملؿملمملبهمِلمسؽملٟمِلم

.م"ممِكحنملنبُأ..موالمدبرمل٦ملمذؿملؽممًلم

ميٓملنبماظؾمملصؾبمع٢ملمأعمملمماٌّملردهملماظيتماظؿعملؿملؽملمملمصؿملؾملمملمظػملؼملٓملقبةم

اظؿظملمملصؿمل٠ملمطػملٍملؾملمملم..مَملوظبمؼبمدرد٦ملماَملولكبمؼبمصظمّلٟمِلما

ًملمممكمإظبماظزملٝملىبمعؿفملخقبٓملًةمدخ٤مللؾب:مربظمل٤ملرٌةمؼبمذاطٓملت٦ملم

ًملموانمسؿملؽملمملِكماًسملٓملاًملمِكماًف٤ملظهمُلمغصملٓملتؾبًملمِكماظؽملمملس١ملؾبمص٤ملتؾب

ذظملمملػٟمِلماظعملٓملعٔملؼقبهملماظيتمرمسوملؿبمابؿلمملعهمًلمًملمػؽملّملاعٟمِلماٌؼملؿملقبٔملؾبم

ممم:مممؼ٢ملؽبتؾملؼملٕملمأغومِلمدمملحٓملًةمو

 "خ٤مللمؼمملمأدؿمملذم؟مػ٠ملمتلؼملُملمظ٦ملمبمملظّمل"م -

 "ػ٠ملمأغومِلمؼبمػْملاماظزملٝملقبم؟م"م -

وودمملئ٠ملؾبماظؽملعمل٠ملكبمًملمومظغملؽملقبينمع٢ملمضٓملؼهمٍلمبضملؿملّملٍةمًملمغضمل١ملم"م -

 ...م"شريمعؽملؿصملؼملهمٍلمطؼملمملمتضملػمل١ملؾبم

أذريؾبمظٟمِلمبمملظّملخ٤مللمصؿؿ٤ملجقبؾملنيمعؾمملذٓملًةمإظبماٌعملضملّمِلم

تؿؾملمملعلمملنمص٤ملرم..ماَملخريكبمووػمللنيمإظبمجمملغنملمدقٓملم

ِكمجػمل٤ملدٟمِلمث١ملمبمتل٤ملقبؼ٢ملؽبمجػمللؿٟمِلمحبٓملطهمٍلمت٤ملح٦ملمأنقب

:مجمملػٔملًةمظإلصطملمملِءمصفملض٤مللؾبمزبظملؿملممًلمهلظمليتمأصؾقومِلم
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عّملرقبسؾبمًملمأغمملمرسّملم..مطؽملقبمملمغؿضملمملرفؾبمضؾ٠ملمذبؿملؽٟمِلم"م -

"معمملمامسٟمِلم؟م..مومأغومِلم..ماظػملطملهملماظضملٓملبؿملقبهمِلم

 .م"ضؼملٓملم"م -

 !م"اد١ملفبمسػمل٥ملمعلؼملقب٥ملـبم"م -

:مؼسملقٟمُلماظشملالبؾبمصفملجّملؾبمظٔملاعممًلمسػمل٦ملمبمأنمُأضؿملٝملؽبم

ممم.م"طػملٍملغمل١ملمأضؼملمملرفبم"م -

نمعؽملؾملمملجماظػملطملهمِلماظضملٓملبؿملقبهمِلموُأغؾمل٦ملمأبّملُأمبرملٓملحلبمع٤ملدقبٛمللبمع

مبٓملاجضملهمٍلمدٓملؼضملهمٍلمظؾضمل٘ملكبماظعمل٤ملاسّملموإسٓملاِبماٌظملٓملداِتم

طؽملوملؾبم..موأالحٚمُلمأغقبٟمِلمع٢ملمسّملاِدماٌؿظمل٤ملقبضنيم..مواىؼمل٠ملكبم

وطمملنؽبم..مأدرتقؾبماظؽملصملٓملؽبمإظؿملٟمِلمبنيمط٠ملىبمسؾمملرٍةموُأخٓملىم

وجؾملؾبٟمِلمأوقبلؽبمذ٦ملٍءمأغصملٓملؾبمإظؿمل٣ملمسؽملّملمادؿّملارت٦ملمسب٤ملمم

طؽملوملؾبم..مذ٦ملٍءمعمملمسػمل٥ملماظلؾقب٤ملرِةممععملمملسّملط١ملمعؽملؿؾملؿملممًلمع٢ملمطؿمملبهمِل

ؼمملمظؾّملسهملم..أت٤ملّضٝملؾبمس٢ملماظغملالممصففملًةمغمملزٓملًامإظبمسؿملؽملؿملٟمِلم

وذ٦ملءفبمعؾؾمل١ملفبمؼبمًملمذ٦ملءفبمدقٓمليوبمصؿملؾملؼملمملمؼرملّملنبغ٦ملمم!ماًمملظٞملم

داخػمل٦ملمؼٓملدسينموؼْملّطٓملغ٦ملمبفملغقب٣ملمؼؽملؾطمل٦ملمأنؿبمأتزملٓملقبفؽبم
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ظغمل٢ملمبماظرمل٦ملءؽبمًملممُأحمملولؾبمإخظملمملءؽبمعرملمملسٓملي!مطؼملّملرقبسلبمصمملض٠مللبم

.ممعػمّلٗملؽبمعؽمل٣ملؾبمػ٤ملماظؽملصملٓملؾبمإظؿملٟمِلمبمملدؿؼملٓملارلبماظْمليمٕمأدؿشملٛملكبماظوملقب

ؿبمماظؿمل٤ملمكبمؼب اظـمملغ٦ملمأطؿرملٝملؾبمخمملمتمخشملؾهمٍلمؼبمإصؾضملٟمِلم

:مأدفملظٟمِلم!ماظزملضملعملهمُلماَملوظب!مأيصمل٣ملؾبمبمملَملعٕملم

!م"مأأغومِلمزبشمل٤ملبهمٌلم؟"م -

:مٕمؼفملتينماظٓملدنبمعؽملٟمِلمب٠ملمع٢ملمدقٓملمذاِتماظزمل٤ملِتماَملجٖملىبم

!م"مأؼسملممًلمم(طؿمملبؾملمملمعغملؿ٤ملبفبمم)وم"م -

إلخظملمملِءمردقبِةمصضملػمل٦ملموٕمأجّملؿبممابؿػملضملوملؾبمحلٓملت٦ملمودمملرسوملؾب

:مدؾؿملاًلمإظبمذظٟمَلمد٤ملىماظلقملالممممملردممًلمدورًامتٓملب٤ملؼقبممًلم

ا٤ًملامتمؼبمموػ٠ملمصبؿملٔملونؽبمظغمل١ملمظؾٕملؽب"م -

"مرس؟ااٌّمل

:موؿملنملؾبمدقٓملمأؼسملممًلم

والمؼؾبلؼملُملؾبمظؽملمملم..مإذامطمملنمخمملمتمخشملؾهمٍلمًملمغضمل١ملم"م -

 .م"ػغملْملامضمملظوملما٤ٌملجقبؾملهمُلمًملمخب٤ملامتماظٔملؼؽملهمِلم

اًلمإضؽملمملعؽبمغظملل٦ملمبفملغقبٟمِلمأس٤ملدؾبمإظبمشٓملصيتمؼ٤ملعؾملمملمربمملو

..معلؿقؿملػملهمٌلموأغقبٟمِلمظ٢ملمتغمل٤ملغ٦ملماظظملؿمملَةماظـمملظـهمَلمؼبمحؿملمملت٦ملم
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سؽملّملعمملمطؽملقبمملمًملمأحّملمأصّملضمملءماظشملظمل٤ملظهملمًملموأتْملّطٓملؾبمطالمؽبمدؾملؿمل٠ملم

صٓملؼٞمللبمموطمملنمؼؾبؼملؽملُملؾبمط٠ملنبم(اظؾالرمملتماظلؾٛمل)غػملضملنملؾبمظضملؾهمَلم

طمملنم..مربمملوالٍتمظعملْملِفمبٓملجكبماظؾالرمملتمبمملظغملٓملةممثالثؽب

ربمملوالت٦ملمصمملذاًلمؼبمهعملؿملٞملكبممط٠ملمبمؼعمل٤مللمظ٦ملمسؽملّملعمملمأدؿؽملظملّملؾب

:مإصمملبهمٍلم

مع٢ملمرأدٟمَلمصغملٓملَةمأنمبماحملمملوظهمَلماظـمملظـهمَلمصبنملؾبمأزحؿب"م -

صعملّملمهؿمملجؾبمإظبمسرملٓملاِتمًملمتغمل٤ملنؽبمغمملجقهمًلمحؿؼملممًلممأنؿب

!م"ممواٌؾمل١ملنبمأاّلمتؿملفملسؽب!ماحملمملوالِتمظؿؽملفُملؽبم

أغومِلمحبغمل١ملكبماٌؿٔملوقبجهمِلموظلوملؾبمجمملػٔملًامبضملّملؾبمظػملٔملواجكبمأوم

ؼوملؾبمظػملؿ٤ملىبماًّملعهمَلماظضمللغملٓملؼقبهمَلمصعملّملمأغ٣ملًملمظالرتؾمملطمبظملؿمملٍةم

والمبّملمبمأنمؼغمل٤ملنؽبممًملموبمملذٓملتؾبمسؼملػمل٦ملمطؼملّملرقبسلبمحّملؼـممًلم

بٟمِلمضّملؿبمومملوزؽبمط٠ملمبمػْملهمآٌملاح٠ملكبموظ٢ملمأدؿشملؿملٛملؽبميؾبخٙمل

وػغملْملامرحوملؾبمأخؿػملٞملؾبماٌربقبراِتمظؽملظملل٦ملمم..عؽملمملصلؿؽب٣ملؾبم

ظغمل٢ملمبمعمملمحّملثؽبمؼ٤ملعممًلمجضملػملينمأدرُكمبفملغقبٟمِلمًملمظالبؿضملمملِدمسؽملٟمِلم

:مِةمإظ٦ملمبمصٓملِتمذؿملؽممًلمخمملصقبممًلمبمملظؽمللنمل

ممم"أؼ٢ملؽبمضؼملٓملم؟م"م -
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:موؿملنملؾبمذاتؾبماظزمل٤ملِتماَملجٖملىبم

مظعملّملمذػؾوملؿب!مظ٢ملمتؿؼملغمّل٢ملؽبمع٢ملمايسمل٤ملرماظؿمل٤ملمؽبم"م -

 .م"دؿمللمملصٓملمزؾملٓملًام..مظؿ٤ملدقبعؽبمخشملؿملؾؾملمملمؼبماٌشملمملرم

 "إظبمأؼ٢ملم؟م"م -

ظعملّملمأعسمل٥ملمسشملػملهملماظزملؿملٝملمػؽملمملم..مإظبماظغمل٤ملؼوملم"م -

.م"مودؿملطملمملدرماظؿمل٤ملمم

 "وػ٠ملمدؿػملقٞملؾبمب٣ملم؟م"م -

ػْملامإنؿبمًملمدةماظـمملغ٤ملؼقبهملماعؿقمملغمملتماظرملؾملمملمبضملّملؽب"م -

 ..م"نقوملؿبموسؽملّملػمملمدؿملضمل٤ملدؾبمظؿملؿٔملوقبجمملموؼلمملصٓملامعضملممًلم

ظغمل٢ملؿبمت٤ملّضٝملؿبمأؼنبؾملمملم..ماٌؾملػملهمُلمطمملصؿملهمٌلم..مبضملّملؽبماالعؿقمملغمملتم

ػْملهمرمملظؾهمٌلموأغوملؽبمعّملرقبسفبموالمؼؽملؾطمل٦ملمأنؿبم!ماَملدؿمملذؾبماظغملٓملؼ١ملؾبم

صغمّلٓملؿبمؼبماظؾقىمِلمس٢ملم..متفملخْملؽبمع٢ملمتظملغملريَكمط٠ملمبمػْملامايؿملقبٔملكبم

!ممُأخٓملىم

طؽملومِلمصّملصهمًلم..ممأحبىملؿبمسؽملٟمِلمَملحبىملؽبمس٢ملمُأخٓملىمظغملؽملقبينمٕ

وػمملمأغمملم..مخػملٞملكبماظزملنبّملِفممسػمل٥ملؼبمحؿملمملت٦ملمومالمضّملرَةمظ٦ملم

امسٟمِلمماآلنمأصؿعملّملؾبمحسمل٤ملرِكمؼبمصظمّل٦ملموأجّملغ٦ملمأظظملٚمُل
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سّملقبَةمعٓملقباٍتمرمملظؾممًلمع٢ملمزعؿملالتٟمِلماٌرملمملرطهمَلمؼبماظّملرسكبمأوم

وسؽملّملؽبمط٠ملىبمػظمل٤ملٍةمطمملغوملؿبمدقٓملم..ماإلجمملبهملمؽبمسػمل٥ملمأدؽػمليتم

ػ٠ملم!مبؿل١ملؾبمدمملخٓملًةموتّملوقبرؾبمسؿملؽملؿملؾملمملمميؿملؽملممًلموؼلمملرًاماًرملؽملهمُلمت

تٓملاػمملماطؿرملظملوملؿبمأعٓمليمأممأنمبمػْملامرؾؿملضمل٦ملوبم؟مػ٠ملمضبّملثؾبم

ػْملامعٛملمعّملرقبدنيمآخٓملؼ٢ملم؟مػ٠ملمُأسفنملؽبمبٟمِلمأومأحؾقبٟمِلم

ِكمدؿغمل٤ملنؾبمربٙملٌملمإسفمملِبمأحّملفبمشرييم؟مإنمبمصؿمملًةمعـ٠ملؽب

ًملمظغمل٢ملمبمط٤ملغٟمِلمزبشمل٤ملبهمًلمدؿملعملػمّل٠ملؾبمسّملدؽبماٌطملمملعٓملؼ٢ملماظغملـريؼ٢ملم

!ممٕمؼظملغملٓملوامسػمل٥ملمرٓملؼعمليتممػْملامإنؿب

عمملذامظ٤ملم!مأبّملُأمعؽملْملمذظٟمَلماظؿمل٤ملمِممبمملظؿظملغملريكبمطمملٌٓملاػعملنيم

طؽملومِلمهؾقبنيؽبمخشملؿملؾٟملمومتٓملصسملنيؽبماظؿكػمّل٦ملؽبمسؽمل٣ملؾبم؟مع٢ملمأغمملم

صعملٙملمَملغقبينمأحؾؾؿؾملمملم؟معمملذامظ٤ملمأنمبمًملمَملغؿٔملعؽبمصؿمملًةمع٢ملمحؾؿملؾؾملمملم

حؾقب٦ملؽبمظٟمِلمبعمل٦ملمع٢ملمرٓملٍفمواحّمٍلمطؼملمملمحّملثؽبمعضمل٦ملمدمملبعملممًلم؟م

!مراودغ٦ملمومأسفٔملؾبمس٢ملمإصبمملِدماَملج٤ملبهمِلمأدؽػملهمٌلمطـريٌةمت

!مظلومِلمػؽملمملَكمأؼسملممًلم..مؼبماظؿمل٤ملمماظؿمملظ٦ملمأدخ٠ملؾبمإظبمصظمّلٟمِلم

غ٦ملمدقٓملمبؽملصملٓملاٍتمعؾؾملؼملهمٍلمطفملغقبؾملمملمتؽملؿصملٓملؾبمعؽملقب٦ملمدقملااًلمس٢ملمتٓملعٞملؾب

أدؿطملٓملقؾبموضؿممًلم..مظغملؽملقبينمأعؽملٛملؾبمغظملل٦ملمس٢ملمذظٟمَلممشؿملمملبٟمِل
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طؽملوملؾبمدفملثؾقبوملؾبم..مظػملؿ٤ملضؿملٛملكبمسػمل٥ملمدصرتؽبيماظؿ٤ملضؿملٛملكبمواظؿقبظملعمّلّمِلم

أغصملٓملؾبمإظؿملٟمِلم..ممِتاظؾمملبؽبمودخ٠ملمِتِكمظ٤ملالمأغقبٟمِلمرٓملقشؿملمملب

..ممتطملؿملقبٓملًامؼبمعالعُملكبموجؾمل٦ملممصفمُلحٕملنب

عرملغملػملهمُلما٤ٌملاصالِتم..متظملسملقبػمل٦ملم..مأػاًلم..مأػاًلم"م -

"مأؼسملممًل؟م

ػْملامػ٤ملمايممللؾبمدوعممًلمؼبم..مغضمل١ملفبمؼمملمأدؿمملذؾبم"مم -

 .م"اظّملرسكبماَملوقبلكبم

ومطؿملٝملؽبمتلؿشملؿملٛملؾبمدقٓملمايسمل٤ملرؽبمبمملطٓملًام؟مأظؿمللوملؿبم"م -

 "كم؟مع٢ملمضٓملؼومل

 ...م"عٛملؽبظغملؽملقبؾملمملمهسملٓملؾبمًملمبػمل٥ملم"م -

:متعملمملرضملٟمِلمدقٓملم

إغقب٣ملؾبم..مذعملؿملعمل٦ملمسػمل٥ملمدرقباجؿ٣مِلماظؽملمملرؼقبهمِلممأحسملٓملمعٛملؽب"م -

.م"مؼبماظزملٝملىبمايمملديمسرملٓملم

 "؟مأظؿملٕملؽبمظّملؼٟمِلمدرقباجهمٌلمًملموأغومِلم"م -

 !م"ظ٦ملمأخؿمملنمصعملٙملم!مالمذعملؿملٞملؽبمظّمليمبممب٠ملم"م -
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..مأذٓملحؾبمصعملٓملاِتماظّملرسكبمذمملردًامؼبمتضملمملبريموجؾملٟمِلمآٌملضبهمِل

ظلمملغ٦ملمؼبمواٍدم..مطػملؼملمملت٦ملمومطفملغقبينمآظهمُلمتلفؿمل٠مللبممأظظملٚمُل

أحمملولؾبمضٓملاءَةموتظمللريؽبمػْملام..موسعملػمل٦ملمؼبمواٍدمآخٓملؽبم

ظلومِلمطؼمل٢ملمودقبسوملؿبمخشملؿملؾممًلم..ماالرتؿملمملحماظ٤ملاضُملكبمظّملؼٟمِلم

عمملمعضملؽمل٥ملمػْملام؟مأتغمل٤ملغنيؽبمعضملؿمملدًةمسػمل٥ملمحسمل٤ملرِهم!محؾؿملؾممًلم

أحمملولؾبماالضرتابؽبمعؽملٟمِلمَملدفملظٟمَلمذؿملؽممًلمثالثؽبمعٓملقباٍتمودظملٓملِهم؟م

وؼفملعٓملغ٦ملمبسملؾٙمِلممظٟمَلماظرمل٦ملءؾبمغظملل٣ملمؼضمل٤ملدؾبمظريدسينومذ

ًملماظؽملظملٕملكبموسّملمكبماالغلؿملمملقكبموراءمس٤ملارظمل٦ملمبؾملْملهماظلٓملسهمِلم

أس٤ملدؾبم..موػمملجٕملفبمآخٓملؾبمضبنبينمسػمل٥ملماشؿؽملمملمماظ٤ملضوملم

ظػمللؿملشملٓملِةمسػمل٥ملمذات٦ملمومُأظٔملمؾبمغظملل٦ملمبمملظرتطؿملٔملمسػمل٥ملمإسشملمملءم

عمملدت٦ملمحبمملجهمٍلمإظبمتٓملطؿملٔمللبمطؾريلبموصبنملؾبمأنؿبم..ماظّملرسكبم

ؼبمإؼزملممللكبماٌضملػمل٤ملعمملِتمظػملشملػملؾهمِلمصفمُلضٓملقبرؾبمأنمبمأط٤ملنؽبمعـمملظؿملقبممًلم

.مظػملضمل٤ملارٝمِلمعغملمملغممًلمآخٓملؽبمدفملحبىملؾبمسؽمل٣ملؾبم

ضبسملٓملؾبمعّملؼٓملؾبماظـمملغ٤ملؼقبهمِلمإظبمضمملسهمِلماٌّملرقبدنيؽبموؼشملػملنملؾبمإظ٦ملمبم

ؼعملّملقبعينمإظبماَملدؿمملذموظؿملّملمومػؽملمملَكم..ماظعملّملومؽبمإظبمعغملؿؾ٣ملم

عّملرقبسكبمعمملدقبِةماظغملؿملؼملؿملمملءموؼعمل٤مللؾبمإغقب٣ملؾبمع٢ملمخمملرجكبماحملمملصصملهمِلم
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نلبمومؼلفملظينمإعغملمملغؿملقبهمَلمادؿسملمملصؿ٣مِلمؼبموؼؾقىملؾبمس٢ملمدٟمل

ودٓملسمملنمعمملم.مشٓملصيتمرؼـؼملمملمؼقملعقب٢ملؾبمعغملمملغممًلمظإلضمملعهمِلمصفملواصٞملؾبم

ذؾبماظؿمل٤ملمكبماَملوقبلكبمومُأحٕملنبمحبمملجهمٍلمظ٤ملج٤ملدِهمغمملمع٢ملرفؾباعتؼؿضملؼملقبٞملؾبم

عضمل٦ملمصفملرج٤ملهمأنؿبمؼضملّمللؽبمس٢ملمصغملٓملةماظؾقىمِلمس٢ملمدغمل٢مللبم

:معلؿعمل٠ملدملمظؿملؾعمل٥ملمذٓملؼغملممًلمظ٦ملمؼبمشٓملصيتم

ضؾ٠ملؽبمبّملِءماظّملوامكبممظعملّملمحسملٓملتؾبمإظبمػْملهماظؾػملّملة"م -

بفملدؾ٤ملعلبموسّملتؾبمإظبمضٓملؼيتمؼبماظؿمل٤ملمكبماَملوقبلكبمع٢ملم

وأسّملتؾبم.مدونكبماظضملـ٤ملركبمسػمل٥ملمدغمل٢مللبمعؽملمملدنمٍلم

احملمملوظهمَلمؼبماظؿمل٤ملمكبماظـمملغ٦ملمث١ملمبماظـمملظىمِلمحؿقب٥ملموؾبّصعملوملؾبم

صؾمل٦ملمًملموطؼملمملمتٓملىم..مؼبمادؿؽفمملرمػْملهماظطملٓملصهمِلم

ظػملؽمل٤ملمكبمواالدؿعملؾممللكبمواظشملؾِملكبموظؿقسملريماظّملروسكبم

االدؿقؼملمملمؾبمأؼقبمملمؽبماًؼملؿملٕملممودؿملغمل٤ملنؾب..موظػمللؾملٓملكبم

أومغؿّملبقبٓملؾبمذظٟمَلمؼبمًملمعلمملءـبمسؽملّملؽبماظضمل٤ملدِةمإظبمدؼمملرغمملم

"معمملمرأؼٟمَلم؟م!مايؼملقبمملمكبماًمملرج٦ملىبمشريماٌلعمل٤ملِفم

ًملمودٓملسهمِلماظؿفملضػمل١ملكبمعٛملماآلخٓملؼ٢ملكبًملموظؿملّملمبٓملوحكبماظّملسمملبهمِلممؼؿؼملؿقبٛملؾبم

ظغملؽملقبينماطؿرملٝملؾبمعؽملْملؾبماظؿمل٤ملمكبماَملوقبلمأغقب٣ملؾبمطبظمل٦ملمػؼمل٤ملعممًلم
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وأغقب٣ملؾبمطبرمل٥ملمًملمابؿلمملعؿ٣ملماظّملائؼملهمِلمموأدٓملارًامحٔملؼؽملهمًلمخػملٝملؽب

وظْملظٟملمصؾمل٤ملمًملماظ٤ملحّملَةمَملغقبؾملمملمتسملظمل٦ملمسػملؿمل٣ملمج٤ملقبًامع٢ملماظغملـملبهملم

وؼؽبظملؾمل١ملؾبم..مضبنملنبماالخؿالَطمواظؿضملمملرفؽبمومبؽملمملءؽبماظزملّملاضمملِتم

تؿظملمملس٠ملؾبماجملؿؼملٛملؽبمسػمل٥ملمأغقب٣ملمعغمل٤ملنفبمع٢ملمسؽملمملصٓملؽبمطؿملؼملؿملمملئؿملقبهمٍلم

وػ٤ملمبْملظٟمَلمعزملمملبفبمبؾمل٤ملسكبم..مجّملؼّملًةمصؿؾبؽملؿيملمسؽملمملصٓملؽب

!ممػمملمتلؿملشملٓملؾبمسػمل٥ملمعضملصمل١ملمحّملؼـ٣ملماظغملؿملؼملؿملمملِءمحؿقب٥ملمأنقب

وتػملؾملقبظملوملؾبمًملمادؿشملضملوملؾبمأنمُأخظمل٦ملمس٢ملموظؿملّملمعمملمأذضملٓملؾبمب٣ملمسب٤ملِكم

عٓملاٍتمسّملؼّملًةمإلخؾمملرهمبْملظٟمَلمظغملؽملقبينمؼبمط٠ملىبمعٓملقبٍةمأطصمل١ملؾبم

..مهلظمليتمومأطؿ١ملؾبماظلٓملمبم

وأدؿؼملؿٛملؾبمًملمميٓملنبمذؾملٓملانموسب٢ملمغؿؾمملدلؾبماظؽملصملٓملاِتماًظملؿملقبهمَلم

ومأغومِلمتعملٓملئنيممبمملدرتاقكبماظؽملصملٓملكبمإظؿملٟمِلمصفملراضؾٟمِلمومأتظملققبزملٟمِل

أومتلٓملسنيمع٢ملمدونمادؿؽْملانلبمأومتغملؿؾنيمأومتظملغمّلٓملؼ٢ملم

ومأضٓملُامؼبمسؿملؽملؿملٟمِلمدضملمملدًةم..مظإلجمملبهمِلمسػمل٥ملمتلمملؤللبمأرٓملح٣ملم

..مشمملعٓملًةمومارتؿملمملحممًلمسمملرعممًلمظ٤ملج٤ملديمؼبمصظمّلٟمِلم

أس٤ملدؾبمط٠ملمبمؼ٤ململبمإظبمشٓملصيتمَملعمملرسؽبمعؾملؽملهمَلماظؿظملغملريمومسمملدَةم

الؾبمسػمل٦ملمبموظؿملّملمومؼؽمل٣مل!ماَملرقكبموط٠ملمبمعمملمالزعينمعْملمرأؼؿٟمِلم
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ط٠ملمبمعلمملٍءمبظملؿمل٘مللبمع٢ملمأدؽػملؿ٣مِلماحملػملخملػملهمِلمومالمأجّملؾبمحفقبهمًلمإاّلم

:مؼبماَملح٤ملالكبماٌمملدقبؼقبهمِلمصؿملعمل٤مللم

أغقبٟمَلمموالمتصملؽملقب٢ملمب!مدؿملغمل٤ملنمػْملامػ٤ملمحمملظؽملمملمدوعممًلم"م -

أغلؿملوملؽبمأغقبٟمَلم!مدؿزملؾُملؾبمعػملؿمل٤ملغريًامؼبمؼ٤ململبمعمملم

"معّملرقبسفب؟

ظغملؽملقب٣ملؾبمؼلؿّملرجينمؼبمإحّملىمدؾملٓملاتؽملمملمإظبماظؾ٤ملحمسؽملّملعمملم

حؾبمأوراقؽبماالخؿؾمملراِتماًشمّلؿملقبهمِلمصؿملعمل٤مللؾبمبزمل٤ملت٣مِلمأصُملقب

:ماهلمملدئكبم

ث١ملمبم..مأرىمأغقبٟمَلمت٤ملّضظملوملؽبمر٤ملؼاًلمسؽملّملؽبمػْملهماظ٤ملرضهمِلم"م -

ػ٠ملم..مضٓملأتؽبؾملمملمسّملقبَةمعٓملاتـٍبمدونمأنمتسملٛملؽبمأؼقبهمَلمإذمملرٍةم

"متؾقىملؾبمس٢ملمأخشملمملٍءمصالموّملػمملم؟م

 !م"المأدريمع٢ملمأؼ٢ملؽبمأبّملُأم..مؼبماظ٤ملاضٛملكبم"م -

شريػمملمث١ملمبمسؾبّملؿبممػمملموصققبُملؿبإنؿبمطؽملوملؽبمعرتدقبدًامدعؿب"م -

 .م"إظؿملؾملمملمصؿملؼملمملمبضملّملم

وطؽملوملؾبمًملمطمملنموظؿملّملمعؾملؿؼملقبممًلمبؿقسملريكبمدروسكبماظؿمل٤ملمكبماظؿمملظ٦ملم

ُأدرُكمأغقب٣ملؾبمؼٓملاضؾينمإذمأضٛملؾبمورضؿٟمِلمجمملغؾممًلمث١ملمبمأس٤ملدؾبمظػملؽملصملٓملكبم
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وطمملنمؼؿفمملػػملينمحؿملؽملممًلموطبؿػملٕملؾبماظؽملصملٓملؽبم..مإظؿملؾملمملمع٢ملمجّملؼّمٍلم

نمتزملقؿملُملكبمإظ٦ملمبمحؿملؽملممًلمآخٓملؽبمومأغمملمأظؿظملوملؾبمإظؿملؾملمملمسمملجٔملًامع

صؿملٔملؼُملؾبمدصرتهؾبمع٢ملمأعمملع٣ملموؼعمل٤مللؾبمبزمل٤ملٍتمممٔملوجلبم!مُأخٓملى

:مبمملئملنكبمواظضملؿمملِبم

"مأظ٢ملمدبربغ٦ملمعمملمضزملقبهمُلمػْملهماظ٤ملرضهمِلم؟م"م -

:مِكمومؼعملٓملُأمامسؽبٟمِلمومؼسملؿملٝملؾبمعؿمملبضملممًلمث١ملمبمؼؿؽملمملولؾبمورضوملؽب

!م"مأومبمملَملحٓملىمعمملمضزملقبهمُلمصمملحؾهمِلمػْملهماظ٤ملرضهمِلم؟"م -

:مث١ملمبمؼلؿشملٓملدؾبمبػملؾملفهمِلماٌغملؿرملٝمِلم

..مالمأسٓملصؾملممل..مذهماظظملؿمملُةمع٢ملمذضملؾهملماَملدب٦ملىبمه..مآهم"م -

"مأػ٦ملمحػمل٤ملٌةم؟م

طفملغقبينمطؽملوملؾبمأغؿصملٓملؾبمدقملاظ٣ملمسػمل٥ملمأحٓملمبمع٢ملماىؼملٓملكبمظؿؿظملؿقبُملؽبم

صػمل١ملمأحمملولؿبمومملػ٠ملؽبمدقملاظ٣مِلموٕمًملمضٓملضبيتمبمملإلجمملبهمِلم

ومطفملغقبينمرمملظنملفبمعؿظمل٤ملقبقفبمًملمإخظملمملءؽبمأيىبمذ٦ملٍءمسؽملّمليممأدؿشملٛملؿب

ؼبممهؾباسوملؽبوأرادؽبمأنؿبمؼؾبصملؾملٓملؽبمبٓملتػملعمّل٥ملمدقملااًلمع٢ملمعّملرقبسلبم

:ماإلجمملبهمِلم
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!مػ٦ملمضؼملٓملؾبماَملضؼملمملركبم!محػمل٤ملٌةم؟مػ٦ملمأطـٓملؾبمع٢ملمحػمل٤ملٍةم"م -

إذامهّملقبثوملؿبمتظملؿقبقوملؿبم!مػ٦ملمدؿملقبّملُةماىؼملؿملالِتم

وإذامدغملؿوملؿبمت٤ملّضظملومِلماظؾالب٠ملؾبمس٢ملكبم..مأزاػريؾبماىؽملقبهمِلم

َكمبرتاغؿمل١ملؽبميلإوإذامعرملوملؿبمأوحوملؿبم..ماظرملقبّملوكبم

وإذامػٔملقبتؿبمرأدؾملمملمهٓملقبطوملؿبمغلمملئ١ملؾبم..مع٤ملدؿملعملؿملقبهمٍل

وإذامأزاحوملؿبمشٓملقبتؾملمملمس٢ملمجؾؿملؽملؾملمملمأذٓملضوملؿبم.م.اظضملشملٓملكب

أالمتٓملىمأغقبؾملمملم!ماغصملٓملؿبمإظبمخشمّلؾملمملم..ممشٕملؾبماظرملؼمل٤ملسكب

جّملؼػملؿؽبؾملمملموسؿملؽملؿملؾملمملمم؟مأالمتٓملىزبظملؿملقبهمٌلمخػملٝملؽبماظلشمل٤ملركبم

 وذظملؿؿملؾملمملمؼبمط٠ملىبمج٤ملاٍبمطؿؾؿؿب٣ملؾبم؟م

ِٓمالمأرىمذؿملؽممًلممممملمتعمل٤مللؾبم"م - سػمل٥ملمًملموظغمل٢ملم!موا

 "صٓملضؿملقبهمِلمأغقبينمأراهمصؼملمملذامؼضملينمػْملام؟م

ػْملهمعضملمملدظهمٌلمطؿملؼملؿملمملئؿملقبهمٌلم:مَكماظيتمتظملؾملؼملؾملمملمشومِلب٠ملؾب"م -

رٓملصؾملمملم..مجّملؼّملٌةمسػملؿملٟمَلموٕمدبؿربؿبػمملمع٢ملمضؾ٠ملؾبم

ظغمل٢ملمبمرٓملَصؾملمملماظـمملغ٦ملمم(رسّملم+مضؼملٓملمم)اَملوقبلؾبمعضملٓملوففبم

 ...م"ومًملمذبؾمل٤مللفبم
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غقب٣ملمذبؾمل٤مللفبم؟متلؿشملؿملٛملؾبمؼمملمصّملؼعمل٦ملمإع٢ملؿبمضممللؽبمظٟمَلم"م -

ًملمأنؿبمتظملرتضؽبمأؼقبهمَلمغؿؿملفهمٍلموتؾقىملؽبمس٢ملمإثؾمملِتماظضملغملٕملكب

صٓملضؿملقبؿؾبٟمَلمط٠ملنبماالحؿؼملمملالِتمطمملغوملؿبمصكملنؿبمغظملّملتؿبم

ػْملهمرٓملؼعملهمٌلمؼبماظغملؿملؼملؿملمملِءمسؽملّملعمملمؼغمل٤ملنؾبم!مصقؿملقهمًلم

 .م"اظؽملمملتيملؾبمذبؾمل٤ملاًلم

أغوملؽبمتلكٓملؾبمعؽملقب٦ملموظغملؽملقبٟمَلمتٓملذّملغ٦ملمبغملالعٟمَلمػْملام"م -

 !م"إظبمرٓملؼعملهمٍلمؼبمعضملمملىهمِلماَملعٓملكبم

 "عمملماٌرملغملػملهمُلم؟م..متضملممللؽبمأواًلمغّملرسماظزملضمل٤ملبمملِتم"م -

 م.م"(امعغملؿ٤ملبفبمطؿمملب٣ملم)وم..مومًملمإغقبؾملمملمزبشمل٤ملبهمٌلم"م -

ضبٟملٍملمذضؽمل٣ملؾبمعغمل٤ملقبرًاممأخْملؽبمغظمللممًلمسؼملؿملعملممًلمومغصملٓملؽبمإظ٦ملمبمومػ٤ملؽب

:مث١ملمبمضممللؽبم..مذظملؿؿمل٣مِلمطؼمل٢ملمأوذٟمَلمسػمل٥ملمإرالقكبمصظمْلٓملٍةم

!م"مػغملْملامتؿضملعمّلّملؾبماٌضملمملدظهمُلم"م -

هّملقبثؽملمملمطـريًامح٤مللؽبماَملعٓملكبمحؿ٥ملمص٤ملجؽؽملمملمبزملؿملمملحكبماظّملؼؽبغملهمِلم

:مصؽملصملٓملؽبموظؿملّملمإظبمدمملسؿ٣ملموضممللؽبم

"مطؿملٝملؽبمدؽملزملق٤ملمشّملًا؟!مَكموؼُمل!ماًمملعلهمُلمواظٓملبٛملم"م -

:مأجؾوملؾبمبػملؾملفهمٍلمممّملودٍةم
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.م"مودفملبعمل٥ملمعلؿؿملعملصملممًلم!ماخػملّملؿبمأغوملؽبمظػملؽمل٤ملمكبم"م -

..مأغوملؽبمتؽملل٥ملمدوعممًلمأنؿبمهسملٓملؽبماٌؽملؾقب٣ملؽبمع٢ملمبؿملؿغمل١ملم"م -

ظ٢ملمأسؿؼملّملؽبمسػملؿملٟمَلمب٠ملمدفملذرتيمواحّملًامسؽملّملعمملم

 !م"تزملؾُملؾبمسػمل٥ملمخريلبم..مأدمملصٓملؾبماًؼملؿملٕملؽبماظعملمملدمؽبم

أعلغملوملؾبمورضؿؽبٟمِلمع٢ملممبؿملؽملؼملمملًملمادؿلػمل١ملؽبموظؿملّملمظػملؽمل٤ملمكبمدٓملؼضملممًلم

صضملاًلمبنيممغومِلمع٤ملج٤ملدًةك..مجّملؼّمٍلمورحوملؾبمأتفملعقب٠ملؾبم

وظضملػمّلٟمِلمالحصملومِلمأومضٓملأِتمعرملمملسٓمليمصّملدلومِلم..ماظلشمل٤ملركب

أضٓملُأموأضٓملُأمع٢ملمدونماظؿ٤ملص٠ملكبمإظبم..مذؿملؽممًلمبنيمطػملؼملمملتؾملمملم

..ممذ٦ملٍءم

ظعملّملمالحصملومِلمعؿملػمل٦ملم:ممهؾبأصغمّلٓملؾبمعػملؿملقبممًلموأت٤ملصقب٠ملؾبمإظبمذ٦ملٍءمأطٓملهؾب

ظغملؽملقبٟمِلمتظمللقبٓملؼ٢ملؽبمذظٟملمًملمبٟمِلممسب٤ملِكمواػؿؼملمملع٦ملماظرملّملؼّملؽب

عغملمملغهمًلممتؿبحؿ٠ملمباسػمل٥ملمأغقب٣ملمعؿمل٠ملؾبماٌّملرقبسمسب٤ملمرمملظؾهمٍلمعؿظمل٤ملقبضهمٍلم

..مصمملَملعٓملؾبمرؾؿملضمل٦ملوبم!مخمملصقبهمًلمظّملؼ٣ملم

ذظٟملمع٢ملممظغمل٢ملمبمعمملمحّملثؽبمؼبماظؿمل٤ملمماظؿمملظ٦ملمجضملػملينمُأدعملٙمُل

غصملٓملٌةمأخريٌةمإظبم..ممأخٓملجؾبمع٢ملمصظمّلٟمِلم:محلمملبمملت٦ملم

عبّملؾبمأ..مأمسضملٟمِلمتؽملمملدؼؽملينم..متػملقعملنيؽبمب٦ملم..مسؿملؽملؿملٟمِل
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المبّملمبمأنؿبمؼغمل٤ملنؽبماَملعٓملؾبمخمملصقبممًلمومإالم..معغملمملغ٦ملمبالمحٓملاٍكم

أظؿظملوملؾبميصملهمَلموص٤ملظٟمِلم..مداخ٠ملؽبماظزملٝملىبممِهظغملؽملومِلمرٓملحومِل

خممللؾبمأغقبينمدفملالضؿملٟمِلمبفملحسملمملغ٦ملمصفملطؾقب٠ملؾبمؼّمليمبمإ..مخػملظمل٦ملم

تؽملمملوظؿملؽملينم..متػملؿظمّلمملمح٤ملظٟمِلملعغملمملغؾملؼملمملمع٢ملمخرملؿملهمِلمأنؿبمتظملػملؿمملم

رٓملبؾبمدّضمملتؾبمت٘مل..مدصرتًامصطملريًامعٔملخٓملصممًلمؼرملؾ٣ملماظعملػملنملؽبم

هّملقبضنيؽبمب٦ملموتظملؾملؼملنيم..مؼزملؿملؾينماظٓملجظملمملنؾب..مضػمليب

:ممظغملؽملقبٟمِلمتلمملرسنيمإظبماظعمل٤مللكبمبػملؾملفهمٍلمخف٤ملظهمٍلمًملمارتؾمملط٦ملم

ػ٠ملمبمملإلعغملمملنكبمأنؿبمتغملؿنملؽبمظ٦ملمذؿملؽممًلمسػمل٥ملم"م -

"ماَملوت٤ملشٓملافم؟م

ظغمل٢ملؿبمػ٠ملمأدؿشملؿملٛملؾبماالحؿظملمملَزمب٣ملم..مرؾضملممًلمًملمرؾضملممًلم"م -

 "..مإظبموضومٍلمآخٓملؽبمَملنمبموضوملؽبماظّملرسكبمضّملمحمملنؽبموم

 !م"خْملموضؿٟمَلمؼمملمأدؿمملذم!مبمملظؿفملطؿملّملم"م -

دفملطؿنملؾبمظٟمِلماآلنؽبم..ممتؽملقؿملؽملينمصٓملصهمًلمذػؾؿملقبهمًلمووضؿممًلمطمملصؿملممًلم

..معؾملاًلم!م..مومدفملرػملنملؾبمأنؿبمأراِكمؼبمعغملمملنلبمعمملم..مط٠ملمبمذ٦ملٍءم

إغقبؾملمملمرمملظؾهمٌلمؼبمصظمّلٟمَلموالم!معؾملاًلمأؼنبؾملمملماٌّملرقبسؾبماظؽملمملجُملؾبم

..مويىبمؼؿ٤ملجقبنملؾبمأنمتغملؿنملؽبمهلمملمحٓملصممًلمخمملرجؽبماإلرمملركبماظرتب
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عمملذامظ٤ملمطمملنمعمملذامظ٤ملمطمملغوملؿبمتعملزملّملؾبماظلكٓملؼهمَلموماظؿالسنملؽبم؟م

تزملٓملقبصؾملمملمػْملامسؾىملؽبماظشملػملؾهمِلم؟مطمملنمؼؽملؾطمل٦ملمسػملؿملٟمَلمأنؿبمتغملؿنملؽبم

هلمملمدشملٓملًامسػمل٥ملمعٓملأىـبمع٢ملماىؼملؿملٛملكبمومأثؽملمملءؽبموض٤ملصؾملمملمضؾمملظؿٟمَلم

ػْملامعمملمم!ع٢ملمدونمايمملجهملمإظبمادؿؾعملمملِءمدصرتػمملمظّملؼٟمَلم

ظضملمملئّملَةمإظبمجممللؽبمؼبمخمملرٓمليمومأغمملمأراضنملؾبمخشمل٤ملاِتٟمِلما

وسؿمل٤ملنؾبمسرملٓملاِتماظشملػملؾهمِلمًملماظزملٝملىبممملغملممًلمدصرتِكمبؿملّمليم

اظْملؼ٢ملمأرػمّل٤ملامبٓملؤودؾمل١ملمع٢ملمأب٤ملاِبماظزملظمل٤ملِفمتٓملععملينم

وطْملظٟمَلمسؿمل٤ملنؾبمزعالئ٦ملمًملمبؽملصملٓملاٍتمعؿؾمملؼؽملهمِلماظؿظمللريكبم

ظغملؽملقبينمأددنب٣ملؾبمؼبمجؿمليبمًملموزعؿملالت٦ملمؼبماٌؼملٓملىبماظشمل٤ملؼ٠ملكبم

..مموأت٤ملجقب٣ملؾبمسب٤ملؽبمصظمّل٦ملمعؿفمملػاًلمط٠ملمبمذظٟملم

االدرتاحهمِلمؼبمضمملسهمِلماٌّملرقبدنيمتٓملدقبدتؾبمؼبممأثؽملمملءؽب

إخٓملاج٣ملمع٢ملمجؿمليبمَملغقبينمأحللوملؾبمأنمبماىؼملؿملٛملؽبم

ظغمل٢ملمبمجػمل٤ملسؽبموظؿملّملمإظبمجمملغيبمًملمؼٓملاضؾ٤ملغينمبضملؿمل٤ملنلبمصسمل٤ملظؿملقبهمٍلم

:مذفقبضملينمَملػؼملٕملؽبمؼبمأذغ٣مِلم

ظعملّملمأسشملؿينمدصرتؽبمأوت٤ملشٓملافمَملطؿنملؽبمهلمملمذطٓملىم"م -

ودفملس٤ملدؾبمإظبمصظمّلؾملمملمايزملقبهمَلماظعملمملدعهمَلمصؼملمملذامأصضمل٠ملؾبم؟م
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دعؿبمذظٟمَلمحؿقب٥ملمغضمل٤ملدؽبمإظبماظطملٓملصهمِلمصٓملبقبؼملمملمطؿؾوملؿبم"م -

 .م"ظٟمَلمذؿملؽممًلمبشملٓملؼعملهمٍلمعمملم

وذمملػّملتؾبمتٓملّضؾٟمِلمومهلظملؿؽبٟمِلمالدؿضملمملدِةممسّملتؾبمإظبمصظمّلٟمِل

دصرتِكمظغملؽملقبينمومملػػملوملؾبمػْملاموادؿؾعملؿملؿؾب٣ملمعلؿعملٓملقبًامؼبم

وحممللؽبموص٤ملظ٦ملمإظبمشٓملصيتمصؿقؿ٣ملؾبموضػمّلؾوملؾبمم!جؿمليب

طؿمملبمملٍتممِةنمأيقبظعملّملمطمملنمصمملرشممًلمطبػمل٤ملمم..مصظملقمملِت٣مِلمبػملؾملظملهمٍلم

اظْملطٓملىمغمملض٤ملسفبم):مبمملدؿـؽملمملِءمسؾمملرتٟمِلمؼبمأوقبلكبمصظملقهمٍلمعؽمل٣ملؾبم

كبماظؽمللؿملمملنكب أعلٟمَلموظؿملّملمبمملظّملصرتكبموت٤ملجقب٣ملؽبم!م..م(ؼّملقنبمؼبمسممل

:مسب٤ملؽبماظؽملمملصْملِةموضممللؽبمبػملؾملفهمِلمربعمّلٞمللبمبمملرعلبم

ظضملػمّلؾملمملموضضملوملؿبمورضهمًلمص٤ملقؽبمإحّملىماظزملظملقمملِتم"م -

وطؿؾوملؿبمسػملؿملؾملمملمظرتتل١ملؽبماظغملػملؼملمملتؾبمسػمل٥ملماظزملظملقهمِلم

دؽملغملؿرملٝملؾبمذظٟمَلمع٢ملمخاللكبمتضملٓملؼسمل٣مِلم..مظؿملقبهمِلماظلٝمل

!م"مظػملرملؼملٕملكبم

!مؼؾّملومأغقبٟمَلمتغملـٓملؾبمع٢ملمضٓملاءِةمطؿنمِلماىمملد٤ملدؿملقبهمِلم"م -

 !م"عمملذامتضملؿعملّملؾبم؟مإغقبؾملمملمذبٓملقبدؾبمرمملظؾهمٍلم

:مأجمملبؽبمبمملظػملؾملفهمِلمغظمللؾملمملمم
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!"مالمتلؿؾمل٢ملؿبمؼمملمدؿملقبّمليمبضملعمل٤مللكبماظظملؿؿملمملِتماظزملطملرياِتم"م -

:متمملبٛملؽبمتظملققبٗملؽبماَملوت٤ملشٓملافمث١ملمبمدفملظينمبطملؿهمًلم

"ماماد١ملؾبمخشملؿملؾؾملمملم؟مم"م -

:ممضػملوملؾبمعلؿطملٓملبممًلم

"مٌمملذامتلفمللؾبم؟م..مالمأسػمل١ملؾبم"م -

:مأجمملبؽبمبػملؾملفهمِلماظ٤ملاثٞملكبم

إنؿبمٕمؼغمل٢ملمؼؾّملُأمحبٓملِفماظٓملقباءمصؾملْملهماظظملؿمملُةمضّملم"م -

اغصملٓملؿبمعمملذامرمسوملؿبمظٟمَلمؼبم!مأردػملوملؿبمظٟمَلمػّملؼقبهمًلم

!م"مأدظمل٠ملكبماظزملظملقهمِلماَملوظبم

ظعملّملموضضملومِلم..مخشملظملوملؾبماظّملصرتؽبمع٢ملمبنيكبمؼّملؼ٣مِلموغصملٓملتؾبم

سػمل٥ملمرٓملَص٦ملماظلؾمل١ملكبماظْمليمطبرتقؾبمرمسممًلممRوممKيمحٓملفؽب

اسرتتينماظؾؾملفهمُلموأغمملمأتفملعقب٠ملؾبماظٓملد١ملؽبم..مأغبٓملؽبمظعملػملنمٍلمصطملريلبم

:موأض٤مللؾبمظ٤ملظؿملّملم

ظعملّمِلمأهلْملاماظلؾنمِلمطمملنؽبماَملوت٤ملشٓملافمصمملرشممًلم؟م"م -

ؼؾّملوم!مظرتد٠ملؽبمظ٦ملمػْملاماظؿػملؼملؿملُملؽبماذرتت٣ملؾبمخزملقبؿملزملممًلم

نمعؾمملدرتؾملمملمعأغقبؾملمملمضّملمأدرطوملؿبمط٠ملمبمعمملمميؽملضملينم
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!مرٓملؼعملؿؾملمملممىصفملرادتؿبمأنؿبمه٠ملمبماَملزعهمَلمس٠ملمبمملظؾ٤ملح

"مأظؿملٕملمطْملظٟملم؟م

:ممضممللؽبموظؿملّملمربؾذملشملممًلم

أغمملمالمأرؼّملؾبمأنؿبم..مسظمل٤ملًام!مالمتؽملّملصٛملؿبمطـريًامًملمعؾملاًلم"م -

ُأحؾشمَلٟمَلموظغملؽملقبٟمَلمظ٢ملمتؿفملطّملؽبمع٢ملمذظٟملمضؾ٠ملمأنؿبم

!م"متضملٓملفؽبماد١ملؽبمخشملؿملؾؾملمملم

وطؿملٝملؽبمدؽملضملٓملفؾبماآلنم؟مصبنملمأنؿبمُأدػمّلؼملؽبؾملمملماظّملصرتؽبم"م -

..مضؾبمأنؿبمأط٤ملنؽبمضّملمطؿؾوملؾبمصؿمل٣مِلمذؿملؽممًلمشّملًامومؼؾبظملرت

 "صؼملمملذامظ٤ملمطمملنمامس٣ملمؼؾّملُأمحبٓملِفماظٓملاِءم؟م

ضّملؿبمالمتضملٓملفؾبمضؼملٓملمذؿملؽممًلمع٢ملمػْملهماظؿّملاخالِتم"م -

ودؿزملمملبؾبمبمملظعملؽمل٤ملِطمإنؿبمٕموّملؿبمعمملمؼٓملضؿملؾملمملمؼبم

 !م"طػملؼملمملتٟمَلم

!مالمتضملعمّلّمِلماَملع٤ملرؽبمأطـٓملؽبممممملمػ٦ملمسػملؿمل٣ملم!مأرج٤ملكم"م -

 .م"وظؽملؾقىملؿبمس٢ملمرٓملؼعملهمٍلمٌضملٓملصهمِلماالد١ملِمم

ؼؾّملومأنمبماظؿفٓملبهمَلمضّملمصرملػملوملؿبمومدؽملؾقىملؾبمس٢ملم"م -

 !م"ذٓملوٍطمجّملؼّملٍةمظػملؿظملمملس٠ملم
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:مث١ملمبمأرٓملقؽبمعػملؿملقبممًلموضممللؽبم

"مؼبمأؼقبهمِلمحزملقبهمٍلمدؿّملخ٠ملؾبمشّملًامإظبمصظمّلؾملمملم؟م"م -

 .م"اظـمملظـهمِلمؼبمايزملقبهمِلم"م -

ظّملؼٟمَلمعؿقبلٛملفبمع٢ملماظ٤ملضومِلم!مأغوملؽبمربصمل٤ملٌزمإذًام"م -

صمملطؿنملؿبمهلمملمردمملظهمًلمسػمل٥ملمورضهمٍلم..مظؿلفمللؽبمس٢ملمامس٣ملم

ًملمخمملرجؿملقبهمٍلموماطؿنملؿبمهلمملمذؿملؽممًلماسؿؿملمملدؼممًلمؼبمدصرتػمملم

ًملمصكملعقبمملمأنؿبمتّملسمبمهلمملمردمملظؿٟمَلمؼبمدصرتػمملمأومالم

 "عمملمرأؼٟمَلم؟م!محبلنمِلماظؽملؿؿملفهمِلم

أغوملؽبم..مػْملامأصسمل٠ملؾبمايػمل٤مللكبم!مأغوملؽبمسؾعملٓمليوبم"م -

 !م"سؾعملٓمليوب

ومدفملػؿ١ملنبمبؿقسملريكبماظطملّملاِءم!ممبمملظغملؿمملبهمِلمابّملْأًملمػؿملقبمملم"م -

 .م"مرؼـؼملمملمتؽملؿؾمل٦ملمع٢ملمشٓملاعؿملقبمملتٟمَل

طمملغوملم..مأعلغملوملؾبمبمملظعملػمل١ملكبمومغٔملسوملؾبمورضهمًلمع٢ملمدصرتكبماظؿقسملريكبم

..مأطؿنملؾبمسّملقبَةمطػملؼملمملٍتمث١ملمبمأذشملؾؾملمملم..ماظؾّملاؼهمُلمسعملؾهمًلمطربىم

أغؾمل٥ملموظؿملّملمهسملريؽبم..مث١ملمبمأس٤ملدؾبمظػملؿظملغملريكبمعرتدقبدًامؼبماظغملؿمملبهمِلم
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ًملمماظشملضملمملمموبّملَأمؼٔملؼ٠ملؾبماَملشٓملاضؽبمس٢ملماظشملمملوظهملمحؿملىملؾبمدؿملسملضمل٣ملؾبم

..ممنماظغملؿمملبهملمؼبمحنيمالمزظوملؾبمسمملجٔملًامع

دشملٓملًامأوماثؽملنيمالم..ماطؿنملؿبمهلمملماظْملطٓملىمأواًلم"م -

!م"مظٓملدمملظهمٍلمعؽملؼملقبعملهمٍلممشبمملعؿملقبهمَلوموّصٓملؿبمشّملقبتؽبٟمَلمالًملمأطـٓملؽب

أمتؽملقب٥ملمظٟمِلمحؿملمملًةمدضملؿملّملًةمم)تؽملمملوظوملؾبماظّملصرتؽبموطؿؾوملؾبمظٟمِلم

ضممللموظؿملّملمبزمل٤ملٍتمم..م(.ماَملدؿمملذمرسذملذملّملم.موعلؿعملؾاًلمسصملؿملؼملممًلم

:مدبؿملقبػملوملؾبمأغقب٣ملؾبمص٤ملتؾبمأعقب٦ملم

"مؼّملؾبمتؽملمملولؽبماظشملضملمملمم؟مأالمتٓمل"م -

:مٕمُأِجذملذملؾؿب٣ملؾبمصغملٓملقبرؽبمدقملاَظ٣ملؾبمصعملػملوملؾبم

ؼؾّملومأغقبينمت٤ملصقبػملوملؾبمظػملؾّملِءم..مصؿملؼملمملمبضملّملمًملمالمًملمالم"م -

."مبٓملدمملظيت

وطؽملوملؾبمأمسٛملؾبمبنيؽبماينيكبمًملمتؽملمملولؽبموظؿملّملمرضملمملع٣ملمبؽملؾمل١مللبم

وبضملّملعمملم.مرضملمملمؽبمالوابؿالس٣مِلمهمواآلخٓملكبمػؼملؾملؼملمملِت٣ملمومص٤ملتؽبمعسملٜملكب

س٘ملؽبماظ٤ملضومِلمسؽملّملمزعالئؽملمملمذؾٛملؽبمخٓملجؽبمضمملئاًلمإغقب٣ملؾبمدؿملؼملسمل٦ملمب

أغؾملؿملوملؾبمطؿمملبهمَلمردمملظيتمصعملؼملوملؾبمبؽمللكؾملمملم..مع٢ملمأػمملظ٦ملماظؾػملّملِةم

:معؽملعمّلقهمًلمسػمل٥ملمورضهمٍلمبؿملسملمملءؽبمجّملؼّملٍةمخبٙملدملمػمملدئلبم
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امسق٦ملمظ٦ملمبفملنؿبمُأمسقبؿملٟمِلمعػملؿملغمليتمَملغقبٟمِلم..معػملؿملغمليت)

عؽملْملؾبماظػملقصملهمِلماَملوظبمًملمأدٓملِتمضػمليبؽبمعؽملْملؾبماظؽملصملٓملِةماَملوظبم

غ٦ملماسؿملؽملؿملٟمِلمعؽملقوملموَملنمب..ماظيتمدخػملومِلمصؿملؾملمملمإظبمصظمّل٦ملم

وأنمبمأعاًلمجّملؼّملًامًملمتظملمملؤاًلمبفملنمبمايؿملمملَةمىّملؼٓملٌةمأنمتؾبضملمملشؽبم

..مماغؾضملىملؽبمؼبمطؿملمملغ٦ملماحملشمّل١ملكبمَملبّملَأمع٢ملمجّملؼّمٍلم

ظ٢ملمأضؿملقبٛملؽبمػْملهماظظملٓملصهمَلماظلمملسبهمَلمومدفملب٤ملحؾبمظٟمِلممبمملمؼبم

..مرٝملؽبمعؿفملجقبفهمٍلموعرملمملسٓملؽبمالمت٤ملصٝملؾبماخػملّمليمع٢ملمس٤مل

وأغمملم.مِحؾنبذملذملذملذملذملذملذملٟمِلمُأ:موأخؿزملٓملؾبمذظٟمَلمطػملٌمل٣ملمبغملػملؼملهمٍلمواحّملٍةم

بْملظٟمَلمظلوملؾبمعؿلٓملقبسممًلمَملغقبؽملمملمومملوزغمملماٌعملّملقبعمملِتماظٔملخٓملصؿملقبهمَلم

وأسؿعملّملؾبمأنمبماظ٤ملضوملؽبمضّملمحمملنؽبمظؽملّملخ٠ملؽبمؼبمصػملنمِلماَملعٓملكبم

..معؾمملذٓملًةم

!مإنمبمعلفملظهمَلمخشملؾؿٟمِلمأومزواجٟمِلمػ٦ملماظضملمملئٞملؾبماظ٤ملحؿملّملؾبمبؿملؽملؽملمملم

ػْملهماظٓملدمملظهمَلماآلنؽبمصؾملْملامؼضملينمأغقبينممومبمملمأغقبٟمِلمتعملٓملئنيؽب

وهلْملامأرج٤ملمأنم.مع٢ملمأغقبٟمِلمتؾمملدظؿملؽملينماٌرملمملسٓملؽبمذاتؾملمملمواثٞملفبم

تغملؿيبمظ٦ملمح٤مللمذظٟملمومأنمتسملضمل٦ملمردمملظؿٟمِلمبنيؽبمأوراقم

!مدصرتِكمَملمتغمّل٢ملؽبمع٢ملمادؿالعؾملمملمأثؽملمملءمتظملعمّلّمليمظػمل٤ملزمملئٝمِلم
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ًملماطؿيبم..مارٓملح٦ملمحذملذملقباًلمأومحػمل٤ملاًلم..ماطؿيبمط٠ملمبمذ٦ملٍءم

مم(.مرسّملم....ممممودفملط٤ملنؾبمذّملؼّملؽبماظؿرمل٤ملقبقكبمظػملعملٓملاءِةم

ص٤ملجؽوملؾبم..مغ٦ملمؼبماظؿمل٤ملمكبماظؿمملظ٦ملمإظبماظزملٝملىبماظضملمملذٓملكبمجؽؿذمل

..مبٟمِلمتؽملؿصملٓملؼؽملينمخمملرجؽبمبمملِبماظزملٝملىبمظّملىمخٓملوج٦ملمعؽمل٣ملؾبم

:ممابؿلمملعؿٟمِلماٌالئغملؿملقبهمُلماحؿسملؽملوملؿبمذظملؿؿملٟمِلموأغومِلمتلفملظنيؽبم

..مػ٠ملكبماغؿؾملؿملوملؽبمع٢ملمطؿمملبهمِلماظْملطٓملىمؼمملمأدؿمملذم؟م"م -

!"مصبنملؾبمأنؿبمأسشمل٦ملؽبماَملوت٤ملشٓملافمٌّملرقبدنيؽبمآخٓملؼ٢مل

ذظٟمَلمظغمل٢ملمبماظّملصرتؽبمؼبمدرج٦ملمؼبممأغؾملؿملوملؾبًملمغضمل١ملم"م -

ودفمُلسؿملّملهمإظؿملٟمِلمؼبماظّملرسكبمًملمضمملسهمِلماٌّملرقبدنيم

 ..م"اظـمملظىملمسؽملّملعمملمأدخ٠ملؾبمإظبمصظمّلغمل١ملم

تؾؿلؼملنيؽبموتؾملٔملقبؼ٢ملؽبمرأدٟمِلمع٤ملاصعملهمًلمومتؾملؼملقبنيمبمملالغزملٓملاِفم

ظ٤ملالمأغقبينمادؿ٤ملضظملؿٟمِلمَملدفملظٟمِلمبػملؾملفهمٍلمجمملػّملتؾبمأنؿبمتؾّملوؽبم

رتؿبمخ٤ملصممًلمع٢ملمتؾملّملقبجؽبمومطػملؼملمملت٦ملمتغملٕملقبموظغمل٢ملمبمص٤ملت٦ملؽبًملمرؾؿملضملؿملقبهمًل

:مرددملمصمملسٞمللب

أرؼّملؾبمأنؿبمأدفملظٟمِلمدقملااًلمسػمل٥ملمدؾؿمل٠ملكبماظظملسمل٤مللمالمم" -

"مخشملؿملؾٟمِلم؟ممعمملماد١ملؾب..مأطـٓملؽبم
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ؼٔملدادؾبم!مؼمملمظؿضملمملديتم!موجمملءغ٦ملمردقبِكماٌظملٓملحؾبمواحملؾٙمُلمعضملممًلم

..مموطػمّلؼملمملمخٓملجوملؾبمع٢ملمأزعهمٍلمأصمملبؿينمُأخٓملى..ماَملعٓملؾبمتضملعملؿملّملًام

أظينمأغؾملؿملوملؾبمدرد٦ملموسّملتؾبمإظبمضمملسهملماٌّملرقبدنيمحؿملىملؾبمس

:مدخ٤ملظ٦ملموت٤ملجقبؾمل٦ملمسب٤ملمخٔملاغهمِلماَملدراجكبموظؿملّملمص٤ملرؽبم

"معمملماَملخؾمملرم؟مػ٠ملمت٤ملصقبػملوملؽبمإظبمذ٦ملٍءم؟م"م -

 ."امس٣ملممسريم"م -

أدؿطملٓملبؾبمذؿملؽممًلمعمملمالم!ممسريم؟مػْملامذ٦ملءفبمعظملٓملحفبم"م -

 !م"مأصؾملؼمل٣ملمسػمل٥ملموجؾملٟمل

وحؿقب٥ملمإنؿبم!مػْملامَملغقبٟمَلمٕمتضملٓملفؿبمعمملمػ٦ملمذؾملٓملتؾب٣ملم"م -

مػمملمصػمل٢ملمتضملػمل١ملؽبمأغقب٣ملؾبمأحّملؾبمأصّملضمملئ٦ملمؼبسٓملصوملؽب

 !"ماىمملعضملهمل

:ممِهوذػ٤مللكبمِهصؼملوملنبمضػملؿملاًلمث١ملمبمتمملبضملوملؾبمودٙملمدػرملومِل

!م"مشؼمل٤ملضكبموجؾمل٦ملم؟متظمللريكبأالمؼغملظمل٦ملمػْملامل"م -

..مؼعملشملٛملؾبمحّملؼؽـبؽملمملمدخ٤مللؾبمسّملٍدمع٢ملماٌّملرقبدنيمإظبماظعملمملسهمِلم

 :ؼعمل٤مللمحمملعّملمعّملرقبسؾبماظٓملؼمملضؿملقبمملِتمبػملؾملفهمٍلمعضملمملتؾهمٍلم
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ط٤ملغؾبغملؼملمملمذٓملؼغملنيمؼبمشٓملصهمٍلمواحّملٍةمالمؼضملينم"م -

 ..م"ءؽبموماالبؿضملمملدؽبمسؽملقبمملمؼمملمذؾمملبمبمملظسملٓملورِةماالغٔملوا

ومملػػملوملؾبمطالع٣ملؾبموت٤ملجقبؾملوملؾبمسب٤ملمأحّمِلماظغملٓملاد٦ملمصفػمللوملؾبم

:مسػملؿمل٣ملمؼبمحنيممسضملؿ٣ملؾبمؼؾملؼملٕملؾبمظ٤ملظؿملّملم

"مؼؾّملومسػملؿمل٣ملماظؿضملنملؾبمواضقممًلم؟معمملمبمملُظ٣ملؾبم؟م"م -

وظغمل٢ملؿبمع٢ملماٌقملّطّمِلمأغقب٣ملمًملمٕمأصؾمل١ملمػؼمللمملِتموظؿملّملمذبؿملؾممًلم

..ممابؿّملعؽبمظ٣ملؾبمإجمملبهمًلمعمملم

ٌؿ٤ملاصّملؼ٢ملمإظبماظعملمملسهمِلمتٓملععملينمسؿمل٤ملنؾبمزعالئ٦ملموزعؿملالت٦ملما

حؿقب٥ملماٌلؿكّملعهملماظيتمتعملّملقبمؾبمظؽملمملمًملمبؽملصملٓملاٍتمالممأصؾملؼملؾملمملم

وضّملمًملماظرملممليؽبمصعملّملمضمملظوملؿبموػ٦ملمتسملٛملؾبماظغمل٤ملبؽبمأعمملع٦ملم

اسؿمملدتؿبمأنمتعمل٤مللؽبماظرمل٦ملءؽبمغظملل٣ملؾبمظغمل٠ملىبمع٢ملموّملهؾبمسػمل٥ملمشريكبم

:مرؾؿملضملؿ٣مِلم

اذٓملبؿبمومالمسػملؿملٟمَلمصفملوقبلؾبم..متظملسملقب٠ملؿبمؼمملمأدؿمملذمرسّملم"م -

!م"مماظّملغؿملمملمدؿملغمل٤ملنؾبمشّملًا

موجمملءؽبموظؿملّملمظؿملفػملٕملؽبمإظبمجمملغيبمع٢ملمدونكبمأنمؼؽملؾٕملؽبمبؾؽملومِل

.مبؿملؽملؼملمملمتصملمملػٓملتؾبممبٓملاجضملهمِلمدصرتماظؿقسملريمًملمذظملهمٍلم
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..موبّملامظ٦ملمأغقبٟمِلمضٓملأِتمتضملمملبريموجؾمل٦مل..مدخػملوملؾبمإظبمصظمّلٟمِلم

وبّملامظ٦ملماظزملٝملنبمبغملمملعػمل٣مِلمصمملعؿممًلمسػمل٥ملمشريمسمملدت٣مِلمصكؾبذملؿملقب٠ملؽبمإظ٦ملمبم

وأغمملموت٦ملمصمدبمملعّملؾبي!مأنمبماىؼملؿملٛملؽبمضّملمضٓملؤوامعضملمملغمملت٦ملم

ًملمأتظملعمّلّملؾبماظ٤ملزمملئٝملؽبم..مأرػملنملؾبمعؽملغمل١ملمصؿُملؽبماظّملصمملتٓملكبمواظغملؿنمِلم

وسؽملّملعمملمأص٠ملؾبمإظؿملٟمِلمأسشملؿملٟمِلماَملوت٤ملشٓملافمصؿؿؽملمملوظ٣ملؾبمؼّملاِكم

المتعملٓملئؿملؽمل٣ملؾبمب٠ملم..معضملممًلموطفملغقب٣ملمذ٦ملءفبمثعملؿمل٠ملفبمدبرملؿملؿب٢ملؽبمدعمل٤ملَر٣ملؾبم

..متّملخػملؿملؽمل٣ملؾبمعؾمملذٓملًةمؼبمجؿملنمِلمحعملؿملؾِؿٟمِلم

عفبمؼؿفملجقبيملؾبموغٔملا!مذؾملٓملفبمآخٓملؾبمميٓملنبموردمملظيتمعضملؿغملظملهمٌلمؼبمجؿمليبم

ؼبممػ٤ملجمملءؽبمشؾهمٍلربنيؽبمًملمطػمّلؼملمملمغصملٓملتؾبمإظؿملٟمِلمًملؼبمداخػمل٦ملم

ورشؾهمٍلمسزملؼملمملءؽبمؼبمًملمشٓملدٟمِلمداخ٠ملؽبمأحرملمملئ٦ملماحؿسملمملغٟمِلمو

عمملم!مومملػػملٟمِلمومزرسٟمِلمؼبمصظملقمملِتماٌمملض٦ملماٌؽملل٦ملىبم

اظضملؼمل٠ملؾبم؟مأُأخربِكمبفملعٓملكبمصّملؼعمل٦ملم؟مأؼغمل٤ملنؾبمضّملمأخربؽبِكمسؽملقب٦ملم؟م

اهؾبمضّملؿبمسػمل١ملؽبمػ٠ملمحّملقبثؿبِؿ٣مِلمؼبمإحّملىمردمملئػملٟمِلمسؽملقب٦ملم؟مأالمتٓمل

طمملنؽبمم):ممض٤مللؽبيصلمملرعؽبملصّملصهمًلمبفملغقبينمأدرقبسؾبمؼبمثمملغ٤ملؼقبؿغمل١ملم

؟مأدبؾقبٙمُلمبنيؽبمعالؼنيكبماَملصغملمملرمحؿقب٥ملمأجّملؽبمم(!مػْملامصّملؼعمل٦ملم

الم)غظملل٦ملمؼبمدرسلبمعمملمأرٓملحؾبمعـمملاًلمظؿ٤ملضؿملُملكبمسؼمل٠ملكبم
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وردؽبمؼبمضزملؿملّملٍةممذشملٓملًاصفملطؿنملؾبمسػمل٥ملماظلؾقب٤ملرِةمم(اظؽملمملػؿملهمِل

المم):مرمظ٦ملمصففملًةمخٙملوًملمظػملعملؾقبمملغ٦ملمحظملصملؿؾملمملمعؽملْملؾبمعٓملاػعمليتم

مدؾبيث١ملمبمأعمضٓملُأأث١ملمبممدوقبنؾبأث١ملمبممظظملٚمُلأ..م(هليبمأنمبمذؿملؽممًلمتطملؿملقبٓملم

درتد٠ملؾبمؼبمإظعملمملِءمأسب٤ملماظشملػملؾهمِلمومظؿظملوملؾبأث١ملمبممَةراءاظٞمل

انؽبمغصملٓمليمؼبمعضملصمل١ملكبماَملحؿملمملنمؼؿ٤ملجقب٣ملؾبمك..اظعملزملؿملّملِةمطمملعػملهمًل

ؼبمعضملمملغ٦ملممومأدمملصٓملؾبصفملرىماغشملؾمملسؽبٟمِلموتفملثقبٓملؽبِكماظضملؼملؿملٞملؽبممإظؿملٟمِل

أتؽملمملد٥ملموج٤ملهؽبماظشملػملؾهمِلم..مػمملمطؼملمملمضبػمل٤ملمظ٦ملمصلقبٓملؾبغصملٓملاتٟمِلموأ

غمملموحؿملّملؼ٢ملمؼبمعغملمملنلبمعؽملل٦ملدملمالمتظملزملػملؽملمململؾبإخمملع٢ملمح٤ملظؽملمملمو

أراِكمتؾؿلؼملنيؽبمومتزملظمّلعملنيؽبم..مح٤ملاجٔملؾبمومالمععملمملسّملؾبمومالموج٤ملهفبم

صفملصق٤ملمع٢ملمذٓملوديمَملمسٛملؽبمومأرىمط٠ملمبمع٢ملمؼبماظزملٝملىبم

:مظؿملعمل٤مللؽبممأدمملعهمُلوؼعملٝملؾبم..معزملظملعملممًلم

"مع٢ملمضزملمملئّمِلمغٔملارم؟ممأظؿمللوملؿب!مأسٓملصؾملمملمجؿملقبّملًام"م -

:مأض٤مللؾبمعظملمملخٓملًام

 .م"بػمل٥ملمًملمبػمل٥ملم"م -

:معؾؿؾملفممًلممبرملقبمملرؼعمل٤مللؾبم
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ضٓملأتؾبؾملمملموحظملصملؿؾبؾملمملموظغملؽملقبينمتفملثقبٓملتؾبماآلنؽبمطفملغقبينم"م -

!م"مصؾمملحٟمَلمدغمّلٓملمؼمملمُأدؿمملذم..مأمسضملؾملمملمظػملؼملٓملقبِةماَملوظبم

المهليبمًملمغضمل١ملفبمؼمملمحؾؿملؾيتم..مػْملامعمملمسؾقبفملغ٦ملمَمُلشؿملقبٓملؽبمع٤ملضظمل٦ملم

ؼطملؿملقبٓملؽبمؼبماَملعٓملكبمذؿملؽممًلمط٤ملنؾبمخشملؿملؾٟمِلموظ٢ملم..مأنمبمذؿملؽممًلمتطملؿملقبٓملؽبم

دسؿملينمُأمسقب٣ملمزعؿملاًلمصعملّملم!موظضملػمّل٣ملؾبمٕمؼغمل٢ملؿبمصّملؼعملممًلم..مصّملؼعمل٦ملم

!ممؼغمل٤ملنؾبمػْملامأخٝملمبموضضملممًلم

مبطملمملدرِةماظزملٝملىبمسؽملّملؽبمغؾملمملؼهمِلمذظٟمَلماظّملرسكبمؼؾّملُأماظشملاّلبؾبم

ُأخٓملجؾبم..متؿػملغمّلؽنيمؼبماالغزملٓملاِفم..مخٓملوجممًلمظالدرتاحهمِلم

أضضملؾملمملمأعمملع٦ملمسػمل٥ملماظشملمملوظهمِلماظٓملدمملظهمَلمع٢ملمجؿمليبمث١ملمبمأصؿقؾملمملمو

طؿؾوملؾبم):وأضؿملٝملؾبمإظؿملؾملمملمسؾمملراٍتمحرملٓملتؾملمملمؼبماظظملٓملاغكبماظلظملػمل٦ملىب

والمزاظوملؿبمًملمظٟمِلمػْملهماظٓملدمملظهمَلمؼ٤ملمؽبمأسشملؿملؿينماَملوت٤ملشٓملافم

واعؿؽملضملوملؾبمس٢ملمتلػملؿملؼملٟمِلمًملمؼبمجؿمليبمعؽملْملؾبمذظٟمَلماظ٤ملضومِلم

إؼقبمملػمملمبضملّملمأنمسٓملصوملؾبمأنمبمخشملؿملؾٟمِلمػ٤ملمأحّملمزعالئ٦ملمؼبم

اظشملاّلِبموطؽملومِلماَملخريَةمطبٓملجؾبمعبؿملٛملؾبمم..م(..اىمملعضملهمِل

ظغملؽملقبينمضٓملقبرتؾبماآلنؽبمم):متؿ٤ملّضظملنيؽبمصفملتمملبٛملؾبماظغملؿمملبهمَلم..مصفملغمملدؼٟمِلم

:مث١ملمبمأر٤ملؼؾملمملموأض٤مللؾبمم(..مأنمبمذظٟمَلمالمؼطملؿملقبٓملؾبمؼبماَملعٓملكبمذؿملؽممًلم
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!م"ماضٓملئؿملؾملمملمسؽملّملعمملمتغمل٤ملغنيؽبموحؿملّملًةم..ػْملهمظٟمِلم"م -

تؿؽملمملوظؿملؽملؾملمملموتعملٓملُأػمملمتؽملؾملؿملّملتٟمِلمشؿملؾممًلموتغملؼملػملنيؽبمرؿملقبؾملمملمث١ملمبم

امؼبمجؿملنمِلمدرتتٟمِلماظضملػمل٤مليىبموتطملمملدرؼ٢ملؽبمظؿؽملسمل١ملمبمتّملدقبؿملؽمل٣مل

..مإظؿملٟمِلمدقٓملؾبماٌؽملؿصملٓملُةمؼبماٌؼملٓملىبم

:ممؼعمل٤مللؾبموظؿملّملمأثؽملمملءمتؽملمملولكبماظطملّملاِءمؼبماظطملٓملصهمِلم

إنمجمملءَكمردنبػمملمشّملًامدؿٔملؼ٠ملؾبمع٢ملمرأدٟمَلمط٠ملمبم"م -

وإنؿبمرأتؿبمصؿملٟمَلمأعاًلمسػملؿملٟمَلمأنؿبمت٤ملاطنملؽبمًملمماَملوػمملمكب

َملنمبمماعؽملقؾملمملمط٠ملمبمعمملمظّملؼٟمَلمع٢ملمثعملهمٍل..مػمملمغبمملسؽب

صكملذام!ماظظملؿؿملمملِتمؼبمعـ٠ملكبمدؽملقبؾملمملمطبرملنيؽبمع٢ملماظؿالسنمِلم

!م"مرػملؾوملؿبمعؽملٟمَلمأيمبمذ٦ملٍءمظغمللنمِلماظـعملهمِلمصمملصضملػمْل٣ملؾبم

ػ٠ملمتضملؿعملّملؾبمأغقبؾملمملمدؿغملؿنملؾبمردمملظهمًلمأممدؿغملؿظمل٦ملم"م -

 "برمل٦ملٍءمع٢ملماظؿػملؼملؿملُملكبم؟م

 !م"ػْملامعمملمالمأدؿشملؿملٛملؾبماظؿغمّلؾمل٢ملؽبمب٣مِلم"م -

!مؼ٤ملمؽبمأتضملػمل١ملؾبمذؿملؽممًلم؟مظلوملؾبمواثعملممًلممتمملعممًلممّممملمصضملػملؿؾب٣ملؾبمال"م -

ًملمضّملمؼغمل٤ملنؾبمغّملعممًلم!مالمأسػمل١ملؾبمبمملظؿقّملؼّمِلمعمملمأذضملٓملؾبمب٣مِلم
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مصمملَملع٤ملرمدبؿػملٙمُلمؼبمسعملػمل٦مل!مالمأسٓملفؾبمبّملّضهمٍلمًملمخفاًل

 "م...مو

صالمتضملؿعملّملؿبمأغقب٣ملؾبمًملمػْملامذضمل٤ملرفبمرؾؿملضمل٦ملوبمامس٣ملؾبماظعملػملٞملؾبم"م -

 ..م"غّملمفبمأومخف٠ملفبم

صؼملوملؽبمضػملؿملاًلمومػ٤ملمؼؽملعمّل٠ملؾبمغصملٓملاِت٣مِلمبنيؽبموجؾمل٦ملموماَملذؿملمملِءم

وأصمملبضمل٣ملؾبمتّملوقبرؾبمط٤ملبؽبماظرملممليمًملمائّملِةماظيتمأعمملعؽملمملمسػمل٥ملمإ

بؾٙملٍءمسػمل٥ملماظزملؿملؽملؿملقبهمِلمث١ملمبمتمملبٛملؽبمبزمل٤ملٍتمخمملصومٍلموظشملؿملٝمٍلمعـؾقبؿممًلم

:مغصملٓملهؾبمبمملتقبفمملِهماظغمل٤ملِبم

ظعملّملؿبمطلٓملتؽبماظؿمل٤ملمؽبمحمملجٔملؽبماًف٠ملكبماٌؽملؿملٛملؽبمبنيؽبم"م -

وأسّملؿبتؽبمغظمللٟمَلمإظبمعـ٠ملكبمًملمماٌّملرقبسكبموراّلب٣مِل

ط٠ملنبم!مػْملامؼضملينمسرملٓملمدؽملنيلبمإظبماظ٤ملراِءم!مأسؼملمملرػ١ملم

ذاموالمتٓملؼّملؾبمأنؿبمترملضملٓملؽبمبرمل٦ملٍءمشمملع٘مللبم؟مصػملؿملغمل٢ملؿبمعمملمه

ظ٢ملمتلؿشملؿملٛملؽبمؼبمػْملِهماظػملقصملهمِلمأنمتظملضمل٠ملؽبم..ؼغمل٤ملنؾبم

!مظعملّملؿبمعٔملجوملؽبماحملمملظؿمل٠ملؽبماآلنؽبموبّملَأماظؿظملمملس٠ملؾب!مذؿملؽممًلم

صمملغؿصملٓملكبماظطملّملؽبممبمملم..موظ٢ملمؼغمل٤ملنؽبمبمملإلعغملمملنكبمإؼعملمملص٣ملؾبم

 !م"ضبؼمل٠ملؾبمع٢ملمغؿمملئيملؽبم
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ؼبممظغمل٢ملمبمؼ٤ملمؽبماظطملّمِلمدؿملغمل٤ملنؾبمآخٓملؽبمأؼقبمملمكبماظّملوامكب"م -

وإنمٕمأرؽبػمملمشّملًامصلفملغؿصملٓملؾبمػبلهمَلم..ماظظملزمل٠ملكبماَملولكبم

 "؟مَملراػمملمؼبماالعؿقمملنممخٓملؽبأؼقبمململبمُأ

.م"ممومدرتىمماغؿصملٓملؿب!متظملمملءلؿبمبمملًريموّملؿبهؾبم"م -

ورضهمٌلممتمبمرؿملنبؾملمملم..موطمملغوملؿبمردمملظؿؾبٟمِلماٌؽملؿصملٓملُةم!موجمملءؽبماظطملّملؾبم

أومػغملْملامخؾبؿملقب٠ملؽبمإظ٦ملمبمًملموتغمل٤ملؼٓملػمملمظؿزملؾُملؽبمحبف١ملكبمحؾقبهمِلماظغملٓملزكبم

اسرتاغ٦ملمذضمل٤ملرفبمبمملظظملٓملحكبم!مِكمطؿؾؿؾملمملمسػمل٥ملمورضهمٍلمغبٓملاءؽبمَملنقب

سؽملّملعمملمرأؼؿٟمِلمدبٓملجؿملؽملؾملمملمخػمللهمًلمع٢ملمجؿملؾٟمِلموتسملضملؿملؽملؾملمملمماظطملمملعٓملكب

ػمملمضٓملأتؾب..مأعمملعٟمِلمإظبمجمملغنمِلمطؿمملبٟمِلموؼّملؾبِكمتطملشمّلؿملؾملمملمطكؿملؼملهمٍلم

خشملظملؿؾبؾملمملمبؿملّمٍلمخؾريٍةمع٢ملمدونكبماظؽملصملٓملكبمإظبم!مضؾ٠ملؽبمأنؿبمأٌلؽبؾملمملم

ث١ملمبمتمملبضملوملؾبمموج٣ملمجمملرتٟمِلمدقٓملمومددلؿؾبؾملمملمداخ٠ملؽبمجؿمليب

حمملوظوملؾبمذظٟمَلمؼبم..متػملؾملقبظملوملؾبمظعملٓملاءتؾملمملم..متظملعمّلّملؽبماظ٤ملزمملئٝمِلم

اٌؼملٓملىبمظّملىمخٓملوج٦ملمع٢ملمصظمّلٟمِلمظغملؽملقبينمتٓملطوملؾبمذظٟمَلمإظبم

طمملغوملؿبمتٓملاضنملؾبمعغملمملنلبمآخٓملؽبمخرملؿملهمًلمع٢ملما٤ٌملجقبؾملهمِلمحؽملمملنماظيتم

ت٤ملجقبؾملوملؾبمإظبمضمملسهمِلم..مؼبمغؾملمملؼؿ٣مِلمطقٓملقباسكبماٌزملمملرِفم

صؿقوملؾبم..متؾمملدلكبمطمملغوملؿبمخمملظؿملهمًلمأثؽملمملءؽبموضومِلمالًملماٌّملرقبدني
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وَأبعملؿملؿؾب٣ملؾبمعظملؿ٤ملحممًلمومأغمملممدرج٦ملؽبمووضضملوملؾبمردمملظؿٟمِلمداخػمَل٣مل

:مأضٓملُأم

المُأخظمل٦ملمسػملؿملٟمَلمتضملػمّلعمل٦ملمبٟمَلمعؽملْملماظؿمل٤ملمكبم..مأدؿمملذيمرسّملمم)

أغقبٟمَلممسٓملصوملؾبموأدرطوملؾبذضملٓملتؾبمومأحللوملؾبمووضّملمًملماَملوقبلكبم

تؾبغمل٢ملنبمظ٦ملمس٤ملارٝملؽبمغؾؿملػملهمًلمتٓملدقبدتؾبمطـريًامؼبمتظمللريػمملمأولؽبم

وطمملنؽبمالمبّملمبمظ٦ملمع٢ملمرػملنمِلماٌلمملسّملِةمم..اَملعٓملكبمبرملغمل٠مللبمدضؿملٞمللبم

والمدبٖملؽبمعؽملؾملمملمذؿملؽممًلمًملموػ٦ملمتضملػمل١ملؾبمبغمل٠ملىبمػْملام..مع٢ملمدقٓملم

وػ٦ملمصمملحؾهمُلمصغملٓملِةمًملمودٓملقبيؽبمعفملع٤ملنفبمظّملؼؾملمملمًملمَملغقبؾملمملمصّملؼعملهمٌلم

ظغملؽملقبٟمَلمخؿملقبؾوملؽبمأعػمل٦ملمسؽملّملعمملمطؿؾوملؽبمظ٦ملم..ماَملوت٤ملشٓملافم

طهمًلمصرملضملٓملتؾبمبؿضملمملدهمٍلمطؾريٍةموطّملتؾبمأصعملّملمسعملػمل٦ملمسؾمملرًةمعلؿؾمل٠ملؽب

ظغملؽملقبٟمَلم!مغضملؿنبٟمَلمتمملرًةمبمملًمملئٝمِلموتمملرًةمبمملٌـمملظ٦ملىبمو..مؼ٤ملعؾملمملم

ظعملّملمضٓملأتؾبم..ماظؿمل٤ملمؽبمبّملقبدتؽبمط٠ملمبمأوػمملع٦ملمبغملػملؼملمملتٟمَلماظٓملائضملهمِلم

ردمملظؿٟمَلمسرملٓملاِتمآٌملقباِتموأطؿنملؾبمظٟمَلماآلنؽبموػ٦ملمأعمملع٦ملم

..ممأدؿؼملّملنبمعؽملؾملمملمإهلمملع٦ملم

وصبنملم..مظ٤ملمضػملوملؾبمإغقبينمالمُأحؾنبٟمَلمدفملطْملبؾبم..مؼمملمدؿملقبّمليم

..مغ٦ملمُأجربتؾبمسػمل٥ملمخشملؾيتمع٢ملممسريمأنؿبمُأخربَكماآلنمبفملنقب
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دٓملِدمعمملمتؾعمّل٥ملمع٢ملممػ٤ملماب٢ملمخمملظيتموظ٢ملمُأغّب٠ملؽبمغظملل٦ملمسؽملمملءؽب

ظغملؽملقبينمأجّملؾبمصؿملٟمَلمخالصممًلمع٢ملمسْملاب٦ملموأعاًلمؼبم!مايغملمملؼهمِلم

أغوملؽبمتشملػملنملؾبمعؽملقب٦ملمأنؿبمأضٛملؽبم!مايؿملمملِةمإنؿبمُطؿنملؽبمظ٦ملؽبمأنؿبمَأحؿملمملم

وج٤ملاب٦ملمػ٤ملمأغقبٟمَلمأغوملؽبماي٠ملنبماظ٤ملحؿملّملؾبمٌفملدمملت٦ملمًملمحػمل٤ملاًلم

أغوملؽبمع٢ملمدؿملّملاويم..مصبنملؾبمأنؿبمصبّملؽبمظؽملمملمزبٓملجممًلممواظْملي

ػْملاماىٓملحؽبماظضملؼملؿملٞملؽبماظؽملمملزفؽبماظْمليمدؾقبؾؿؿب٣ملؾبمظ٦ملؽبمضل٤ملُةمأػػمل٦ملم

مممممممممممممممممم.م(.ضؼملٓمل.مأحؾنبذملذملذملٟمَلم..مصؿملٟمَلماًالصؾبمصفملدضملظملينم..موذبؿؼملضمل٦ملم

ط١ملمطمملغوملؿبمدضملمملدت٦ملمسصملؿملؼملهمًلمأغقبينموجّملتؾبمغزملظمل٦ملماظـمملغ٦ملم

ؼغملهمَلماظضملؼملٓملماظيتموجّملتؾبمذٓمل..ماظؿمملئ٣ملؽبمؼبمذبمملػ٠ملكبماظلؽملنيم

وجّملتؾبمصؿمملًةمتعمل٤مللؾبمظ٦ملمعمملم..مأصؽملؿملوملؾبمذؾمملب٦ملمحبـممًلمسؽملؾملمملم

ضْملصوملؾبمبغمل٠ملىبم..ممسضملؿؾب٣ملمصعملٙملمؼبمأحالمكبماظؽمل٤ملمكبمواظؿملعملصملهمِلم

أغومِلمػؼملقب٦ملؽبم..متؽملمملدؿملوملؾبمط٠ملمبمذ٦ملٍءم..مػؼمل٤ملع٦ملمجمملغؾممًلم

ظغملؽملقبينمظ٢ملمأراِكمإاّلمؼبماالعؿقمملنكبمبضملّملؽبم..ماظ٤ملحؿملّملؾبماآلنم

..ممػبلهمِلمأؼقبمململبم

..مأحللؿؾبؾملمملمدػ٤ملرًاموتمملرطبممًلمعّملؼّملًام..مملبمعمملمأر٤ملهلمملمع٢ملمأؼقبممل

ضسملؿملؿؾبؾملمملمؼبمضٓملؼيتماظزملطملريِةمدمملػٓملًامط٠ملمبمؼ٤ململبمأرضنملؾبمرػمل٤ملعؽبم
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وطمملنؽبمرؿملظمُلٟمِلم..ماظرملؼملٕملكبمعضملؿعملّملًامأغقب٣ملماظؿمل٤ملمؾبماًمملعٕملؾبم

:مأغقبؾؿينمأعقب٦ملمطـريًامط٠ملمبمصؾمملحلبم..مؼزملمملحنملؾبمذٓملوَضؾملمملم

ظعملّملم!مػْملامحٓملامفبمؼمملموظّمليم!مأالمزظوملؽبمعلؿؿملعملصملممًلم؟"م -

ػ٠ملمػؽملمملَكمعمملم!مَكمظؿملاًلموظؿملػمُلٟمَلمغؾملمملرًاماغعملػملنملؽبمغؾملمملرؾب

ؼرملطمل٠ملؾبمبمملظٟمَلم؟مأتغمل٤ملنؾبمضّملموجّملتؽبمسٓملودممًلم؟مم

َملس٤ملدؽبموأضٛملؽبممتؾملمملأغؿصملٓملؾبمعطملمملدر..ممأضقٟمُلمومالمُأجؿملنملؾب

ردمملظؿؽبٟمِلمأعمملع٦ملمأدؿؼملّملنبمعؽملؾملمملمإهلمملع٦ملمَملطؿنملؽبمإظؿملٟمِلمردمملظيتم

:ماظـمملغؿملهمَلم

رمملرؽبماظؽمل٤ملمؾبم..معػملؿملغملهمَلماينملىبماَملبّمليىبم..مأعريت٦ملماظؽملمملسؼملهمَلمم)

واغؿصملٓملتؾبمذٓملوقؽبماظرملؼملٕملكبمَملوجقب٣ملؽبمصػمل٤ملات٦ملمًملمجظمل٤ملغ٦ملممع٢مل

إظبمربقب٦ملمظؿملقظملصملٟمِلموؼؾبؾعملؿملؽبٟمِلمعزملّملرؽبمإهلمملع٦ملموعؽملؾٛملؽبم

وص٤ملتؾبمصريوزؽبم..مأذؿمملقؾبمومأذؿمملقؾبم..مأذؿمملقؾبمإظؿملٟمِلم..مِذضملٓملي

ؼقملغٕملؾبمصؾمملح٦ملمم{ضؼملٓملةمؼمملمضؼملٓملةمم}اظيتمتطملؽملقب٦ملمظٟمِلم

وميؽملقينماظعملّملرَةمسػمل٥ملماظؾّملِءمبفملبؿملمملت٦ملماظيتمأػّملؼؾملمملم

:مظضملؿملؽملؿملٟمِلم

م(ضؼملٓملةمم)إظب(ضؼملٓملةمم)مبّملأتؾبمأطؿنملؾبمع٢ملمم*ممممم
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رؽبمَكرٝملؾبمع٢ملمأصغملمملريؽبماظٝمِلذملذملواظ٤ملجذملذملذملّملؾبمؼِملممممممممم

ٌةمذملاصٝملذملواقؾبمعذملذملضؾبموماَملشذملذملذملغنملذملبؾبميذملض٠ملذملصممللممممممممم

رىممذملؽبذملئممًلموكذملًامػمملنذملومذملذملتؿبمنذملذملافذملنؾبمعذمليذملعذملذملوالممممممممم

يمذملنذملذملذملذمللذملاحؾبمضب١ملذملبذملحؽبمواإلصذملبذمللؾبمأصذمليذملذملاظ٠مل*ممممممم

رؾبمذملذملعذملذملتذملذملامومأسذملذملهذملمذملثذملذملِكمألذملذملذمليذملنذمليذملذملذملعمىذملإلممممممممم

حؿملمملمعّملىماَملزعمملنكبمسبؼملػمُل٣ملؾبمذملبىبمنذملذملحذملذملبممللممممممممم

رؾبمذملبؿٟملذملذملرؽبمنذملذملعذملذملشىبذملذملذملهؾبمالذملذملذملنذملذملاءـبموممذملذملذملذملزادًامومممممممممم

حؽملمملنؾبمصبؼملضملؽملمملمذملتقبذمليؽبمومالذملذملذمللذملذملذمليذملذملذملرفبموملذملذملمذملذملقممم*مممم

اركبمذملذملفذملذملذملذملذملذملسأذملارًامبذملذملفذملذملذملذملذملذملذملروحلبمومأسذملًامبذملذملروحممممممممم

ؼؽملمملِكمذملذملذملِهمعذملذمليذملذملذملذمللذملمذملامتؾبذملذملبؾبممذملتذملذملذملذملِكمأكذملذمليذملذملإلممممممممم

بمملظؽملمملركبممذمل٤ملجذملذملذملّمِلذملارؽبمالذملذملذملذملرؾبمنذملذملعقبذملسذملذملرًاميذملذملذملذملعذملذملذملذملشكبممممممممم

ارؾبمواظغملؿنملؾبمذملذملتؾبؾملّملىماظعملزملمملئّملؾبموماَملذٛملم*ممممم

بزملٓملؽبمذمليمبموالذملنذمليذملذملامعذملِكميذملنذمليذملعذملذملىملدـبِفممممممممم

ِجاًلمذملِكمخذملومأتػمل٤ملهؾبملصفملغب٠ملؾبمِذضملٓمليمممممممممم

ممسشمِلٓملؽبذملرؽبِكمالذملذملعذملذملِكمشؽبذمليذملذملفميؽبذملاكذملحذملذملأاّلميممممممممم
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وح٦ملؽبمسشملمملئ٦ملمدؿملصمل٠ملنبمذؽبضملٓملؾبِكماظْملػيبنبمومسؿملؽملمملِكماًسملٓملاوانم

أحؾنبٟمِلمؼمملمعػملؿملغملهمَلم..مأحؾنبٟمِلمؼمملمضؼملٓمليم..موذؿملشملمملنمذضملٓمليم

أحؾنبٟمِلمومأصؾقوملؾبمأدريؽبمسؿملؽملؿملٟمِلمصالمدبمملرؾؿملينم..مايؽملمملنم

حنيمأغقبٟمِلمأغومِلماظلؿملقبّملُةمومأغمملمؼبمم(دؿملقبّمليمم)بغملػملؼملهمِلم

تضملمملظ٦ملمغعملؾملٓملؾبم..مأحؾنبٟمِلمودفملط٤ملنؾبمظٟمِلمومتغمل٤ملغنيمظ٦ملم!ماَملدريؾب

ظعملّملماغؿؾمل٥ملموموّظ٥ملم..ماظزملضملمملبؽبماٌمملثػملهمَلمأعمملمؽبمحؾقبؽملمملماظشملمملػٓملكبم

نؿبمالممبقبعؽملْملمزع٢مللبمشمملبٓمللبمسؾملّملؾبمإجؾمملركبماظظملؿمملِةمسػمل٥ملماظٔملواجكبم

وظؿملغمل٢ملؿبمإميمملغؾبٟمِلمحبؾقبؽملمملمسصملؿملؼملممًلمظّملرجهمِلمأغقبؽملمملمب٣ملم!مهنملنبم

ومؼبمِخسمل١ملىبمط٠ملىبم..محٓملؾبمط٠ملمبمػْملهماٌـملد٦ملموماظضملـٓملاِتمدؽملّمل

ػْملامومذاَكمالمُأرؼّملؾبمظرمل٦ملٍءمأنؿبمميؽملضملؽبٟمِلمع٢ملمعؿمملبضملهمِلمتضملػملؿملؼملٟمِلم

ِبماظضملػمل١ملكبمط٦ملمُأصمملخٓملؽبمومأبمملػ٦ملؽبماتعٓملومايزمل٤مللكبمسػمل٥ملمأسػمل٥ملم

كبم م.مم(.مرسّملم....مأحؾنبٟمِلمومأغؿصملٓملؾبمردقبِكم..مبٟمِلمط٠ملمبمغلمملِءماظضملممل

ُطػمّلظملوملؾبمبمملٌٓملاضؾهمِلمؼبممؼبماظؿمل٤ملمكبماَملوقبلكبمع٢ملماالعؿقمملنكب

اظعملمملسهمِلماظـمملغؿملهملمصمملدؿػملؼملوملؾبمعطملػمّلظملمملِتماَملدؽػملهمِلمومت٤ملجقبؾملوملؾبم

عؾمملذٓملًةمإظبمشٓملصهمِلما٤ٌملجقبؾملهملمحؽملمملنمومحبـوملؾبمؼبمجّملاولكبم

ًملماَملمسمملِءمَملسٓملفؽبمؼبمأؼقبهمِلمضمملسهمٍلمدؾبفقبػمْلومِلمص٤ملجّملتؾبؾملمملماظـمملعؽملهمَلم
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حؿملىملؾبموضظملوملؾبممويل٢ملكبمايٚملخملمطمملغوملؿبمضؾمملظهمَلماظعملمملسهمِلماظـمملغؿملهمِل

ازدحمملمفبم..مرسكبمإؼْملاغممًلمبّملخ٤مللكبماظشملاّلِبمأغؿصملٓملؾبمضٓملعؽبماجل

وؼرملٓملقؾبموجؾملؾبٟمِلمع٢ملم..مط٠ملوبمؼؾقىملؾبمس٢ملمضمملسؿ٣ملم..موص٤ملض٥ملم

تؾؿلؼملنيمظّملىمعرملمملػّملتٟمِلمظ٦ملم..مبنيكبمعالؼنيماظ٤ملج٤ملِهم

ؼّمليمؼبمجؿملنمِلمعضملشملظمل٦ملممصفملدؿعملؾػملٟمِلمبمملبؿلمملعهمٍلمومأدخ٠ملؾب

..ماظٓملدمملظهمَلماظيتمتضملػمّلؼملوملؾبمعؽملٟمِلمرٓملؼعملهمَلمتغمل٤ملؼٓملكبػمملمموأتػملؼملقبٕملؾب

ُكمبؾملمملمومأغؿصملٓملؾبماظػملقصملهمَلماٌؽملمملدؾهمَلمُأعٕملمؼ٢ملؽبوسؽملّملعمملمتزمل٠ملكب

:مص٤ملتؾبٟمِلماٌالئغمل٦ملنبمؼؾملؼملٕملؾبم..مظؿعملّملميؾملمملمإظؿملٟمِلم

!م"مصؾمملحؾبماًريكبمؼمملمأدؿمملذم"م -

:مأػؼملٕملؾبمبزمل٤ملٍتمعؽملمملش١مللبم

!م"مصؾمملحؾبٟمِلمدغمّلٓملفبم"م -

ومؼعملرتبؾبمسّملدفبم..مث١ملمبمأعّملنبمؼّمليمعزملمملصقممًلمصؿؿلػمّلؼملنيمردمملظيتم

:مع٢ملماظشملاّلِبمصفمُلدمملرعؾبمإظبمدقملاظٟمِلمبزمل٤ملٍتمعلؼمل٤ملعلبم

"مدردومِلمجؿملّملًام؟مػ٠ملم"م -

 .م"أدؿمملذمرسّملمًملممغضمل١مل"م -

ُٓم"م -  !م"بمملظؿ٤ملصؿملٞملكبمإنؿبمذمملءؽبما
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ومُأراضؾٟمِلمحؿقب٥ملمتطملؿمليبمس٢ملمذبممللكبمًملمتّملخػملنيؽبمضمملسؿؽبٟمِلم

مصغمل٠ملنبمذ٦ملٍءمؼلريؾبًملماظٓملاحهمُلموماظلغملؿملؽملهمُلمتضملرتؼمملغينم..ممةاظٓملؤي

ظغمل٢ملمبماٌلؿعملؾ٠ملؽبماظطملمملع٘ملؽبم..مبشملٓملؼعملهمٍلمدػملؿملؼملهمٍلمحؿقب٥ملماظػملقصملهمِلم

مغؽملفُملؿبمؼبمصلِملكبمسعملّملمعمملذامظ٤ملمٕ..مؼعملػملعملينمصففملًةم

عمملذامظ٤ملمُصسملُملؽبمأعٓملغمملمداخ٠ملؽبماٌّملردهمِلم؟مإنمبم!مزواجٟمل؟

!ما٤ٌملجقبؾملهمَلماظرملٓملدهمَلمدؿظملؿضمل٠ملؾبمع٢ملماَملعٓملكبمضسملؿملقبهمًلمطربىم

أعبٛملؾبمأوراقؽبمراّلِبمضمملسيتمسؽملّملؽبمغؾملمملؼهمِلماالعؿقمملنكبمومأعٓملنبم

أسربؾبماٌؼملٓملمبموأدٓملعؾبمإظبم!مطمملغوملمخمملظؿملهمًلم..مع٢ملمأعمملمكبمضمملسؿٟملم

غ٦ملمبمملدؿظمللمملراتؾملمملماَملوراقؽبمصؿقملخقبٓملؾبمشٓملصهملما٤ٌملجقبؾملهمِلمظؿلػملؿملؼملؾملممل

:ماظلكؿملظملهمِلم

"مأدؿمملذمرسّملم؟مًملمط١ملمرمملظؾممًلمظّملؼٟمَلمؼبماظعملمملسهمِلم"م -

 !م"ذظٟمَلمعّملوقبنفبمؼبماظالئقهمِلماظيتمأعمملعٟمِلم"م -

 "ؼبمأؼقبهمِلمضمملسهمٍلمطؽملوملؽبم؟م"م -

 .م"ؼبماظـمملغؿملهمِلم"م -

 "وٌمملذامأغوملؽبمسػمل٥ملمسفػملهمٍلمع٢ملمأعٓملَكم؟م"م -
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ومدفملط٤ملنؾبمًملمتلػمّلؼمل٦ملمػْملهماَملوراقؽبمإنؿبمتلؼملق٦ملم"م -

 .م"اظؽملعملٗملكبمإنؿبموؾبجّملؽبمدقملواًلمس٢ملمم

ضػملوملؾبمذظٟمَلمورعؿملوملؾبماَملوراقؽبمسػمل٥ملمرمملوظؿؾملمملموشمملدرتؾبمشٓملصؿؾملمملم

وطّملتؾبمأصّملع٣ملؾبموٕمًملمصزملمملدصوملؾبموظؿملّملمؼّملخػملؾملمملمحمملعاًلمأوراَض٣مل

وصػملوملؾبمإظبماظؾمملحهمِلمأحبىملؾبمسؽملٟمِلمظغملؽملقبينمٕم..مُأطػمّلؼملؿب٣ملؾبم

أجّملؿبِكمص٤ملضظملوملؾبمسؽملّملؽبمعّملخ٠ملكبماٌّملردهمِلمأغؿصملٓملؾبموص٤مللؽبم

...موظؿملّمل

ًملمجمملرتؾبؽملمملماٌّملرقبدهمُلمًملماظعملٓملؼهمِلمظؿزملضملّملؽبمإظؿمل٣مِلمدمملرةممؼؿ٤ملّضٝملؾبمبمملصؾب

ػمملموتؾبلؽملّملؾبمضؾسملهمَلموأذمملػّملؾبمأممبمسؾّملمآمضؾمملظيتمتؾبٔملؼُملؾبمأشٓملاضؽب

اٌغملؽمللهمِلمإظبمجمملغنمِلمرطؾِؿؾملمملمصؿؾبؾعمل٦ملمؼّملؽبػمملمص٤ملضؾملمملمث١ملمبمتعمل٤مللؾبم

:مضمملرضملهمًلمذٓملؼٙمَلمذطٓملؼمملت٦ملممركبمكباظ٣ملؽببزمل٤ملتؾملمملم

ممم.م"اجػملل٦ملمػؽملمملمإظبمجمملغيبمًملمتضملمملظ٦ملمؼمملمحؾؿملؾيتم"م -

:مدمملرةموتلػمّل١ملؾبمسػملؿملؾملمملمث١ملمبمتعمل٤مللؾبمبػملؾملفهمٍلمعؾؿؾملفهمٍلموػملٕملؾبم

!م"معٓملحؾممًلمؼمملمأدؿمملذمرسّملم"م -

 "عمملذامتظملضملػملنيمػؽملمملم؟م..مآغلهملمدمملرةمًملأػاًلم"م -
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وبضملّملمًملمطمملنؽبماظؿمل٤ملمؾبمآخٓملؽبمأؼقبمملمكبماالعؿقمملنكبمًملمطؼملمملمتضملػمل١ملؾبم"م -

غمملمإحّملىمزعؿملالتؽملمملمغؿؾملؿملؽملمملمع٢ملمآٌملاضؾهملمدسوملؿباأنم

 ..م"ظؿؽملمملولكبماظطملّملاِءمؼبمػْملهماظعملٓملؼهملم

..ممظغملؽملقبؾملمملمظؿمللوملؿبمذعملٓملاءؽبًملمرةمخسملٓملاوانمعـ٠ملمسؿملؽملؿملٟمِلمسؿملؽملمملمدممل

!ممإظبمأذعملٓملؽبموه٤ملؼػمِل٣ملؼؾّملومأغقبؾملمملمضمملعوملؿبمحّملؼـممًلمبعملٗملىبمذضملٓملػمملم

وربقبؼملمملمبلؾنمِلمط٠ملىبمػْملامأوم..مبرملٓملتؾبؾملمملمحؽملشملؿملقبهمٌلمومص٤ملتؾبؾملمملمغمملس١ملفبم

غ٦ملمأتمملبٛملؾبمبضملسمل٣مِلمأرىمصؿملؾملمملمص٤ملرتؽبٟمِلمومأغصملٓملؾبمإظؿملؾملمملمصفملجّملؾب

..معسملٜملؽبمذطٓملؼمملت٦ملم

:مدمملخٓملٍةممؼعمل٤مللؾبـبموظؿملّملمعضملمملتؾممًلمبػملؾملفهمٍل

"معمملماظْمليمحّملثؽبم؟مم!طؽملوملؽبمضمملدؿملممًلمسػمل٥ملمحؽملمملنم"م -

أالمتالحٚمُلمأغقبؾملمملمالممتوملنبمإظبمايؽملمملنكبمبزملػملهمٍلمإالم"م -

 "ع٢ملمخاللكبمامسؾملمملمصعملٙملم؟م

إغقبينمأغعمل٠ملؾبمظٟمَلموجؾملهمَلم..ماسْملرغ٦ملمؼمملمصّملؼعمل٦ملم"م -

ًملمػ٦ملماظيتمضمملظوملؿبمإغقبٟمَلمطؽملوملؽبمضمملدؿملممًلم..مغصملٓملكبػمملم

 "صؼملمملذامصضملػملوملؽبم؟م

:مابممًلمتمملبٛملؽبموع٢ملمدونكبمأنؿبمؼؽملؿصملٓملؽبمعؽملقب٦ملمج٤مل
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.م"مس٢ملمضؼملٓملمأخربغ٦ملماآلنؽبم..ممظؿملٕملمذظٟمَلمعؾملؼملقبممًل"م -

أسشملؿملؿؾملمملماظٓملدمملظهمَلموطؽملوملؾبمأرؼّملؾبمأنؿبمأراػمملمبضملّملؽبم"م -

 !م"االعؿقمملنمظغملؽملقبينمٕمأصػملُملؿبمبلؾنمِلمحؽملمملغٟمَلمتػملٟمَلم

:مؼسملقٟمُلموظؿملّملمث١ملمبمؼعملشملٛملؾبمضقغملؿؽب٣ملؾبمضمملئاًلم

أتضملػمل١ملؾبم؟مظ٤ملمأغقبٟمَلمتٓملؼُملؾبمبمملظٟمَلمومتؿ٤ملجقب٣ملؾبمبٓملدمملئػملٟمَلم"م -

اماحؿمملجؽبماَملعٓملؾبمإظبمط٠ملىبمػْملامػْملهمإظبمحؽملمملنمٕ

هّملقبدؾبمع٤ملسّملًامظػملٔملصمملِفمعؽملْملمطمملغوملؿبمسوًملماظضملؽملمملِءم

!م"مضٓملاءتؾملمملمَملوقبلكبمعبػملهمٍلم

 "حؽملمملنم؟م"م -

بؿملؽملؽملمملمنمأالمتالحٚمُلمعؿملػمَلؾملمملمسب٤ملَكمم..محؽملمملنمًملمغضمل١ملم"م -

 "عبؿملضملممًلم؟م

 "أتلكٓملؾبمؼمملمػْملام؟م"م -

أهؾنبؾملمملم..مأغوملؽبمالمتٓملىمإاّلمضؼملٓملؽبكموالمتظملغمّلٓملؾبمبل٤ملاػمملم"م -

 ؟مإظبمػْملامايّملىب

 !م"ظؿملٕملؽبمظػملقنملىبمحّملودفبم"م -
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أتضملػمل١ملؾبمظ٤ملمأنمبمأعٓملؽبَكمُصسملُملؽبمداخ٠ملؽبماٌّملردهمِلم"م -

 .."ظغملؽملوملؽب

:مضمملرضملؿ٣ملم

ومأولؾبمًملمطؽملوملؾبمأصغمّلٓملؾبمضؾ٠ملؽبمضػملؿمل٠مللبمبمملَملعٓملكبمغظملل٣مِلم"م -

.م"مذكٗمللبمحلؾؿ٣ملؾبمدؿملعملمملضؿملينمػ٤ملمحؽملمملنم

هماظؿمل٤ملمؽبمأسؿعملّملؾبمأغقبؾملمملمظ٤ملماطؿرملظملوملؿبمذؿملؽممًلمبضملّملؽبمعمملمصضملػملوملؽب"م -

عمملِتماظّملوظؿملقبهمِلممبمملمصؿملؾملمملمدؿؾبقؼملقبػملٟمَلمعلقملوظؿملقبهمَلمط٠ملىبماَملز

وحؿقب٥ملمأزعهمِلماظلغملٓملكبمًملمع٢ملمط٤ملارثؽبمومعزملمملئنملؽبم

وبرملغمل٠مللبمخمملصدملمدؿغمل٤ملنؾبمعلقملواًلمس٢ملمًملمواظلؼمل٢ملكبم

 "م!أزعهمِلمعلؿقسملٓملاِتماظؿفؼملؿمل٠ملم

:مضقغملؽملمملمث١ملمبمتمملبٛملؽبم

ٌمملذامالمؼضملؿملقبؽمل٤ملنؽبمع٤ملجقبؾملنيمذط٤ملرًام؟مأَملنمبمسّملدؽبم"م -

"م؟مأؼ٢ملؽبمذط٤ملرط١ملم؟مماإلغمملِثمأطربؾب

ًملمسػمل٥ملمط٠ملىبمحمملللبم..مسممًلمتلفمللؾبمووؿملنملؾبمؼبمآنلبمم"م -

اسػمل١ملؿبمأنمبمعضملصمل١ملؽبمذط٤ملرغمملمالمؼؾملؿؼملقب٤ملنمٌؿمملبضملهمِلم

اظّملرادهمِلماظـمملغ٤ملؼقبهملمصؿملؿق٤ملقبظ٤ملنمإظبمطلنمِلماظضملؿملٖملكبم
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وعلمملسّملِةمذوؼؾمل١ملمأوماظؾقىمِلمس٢ملمصٓملصلبمظػملضملؼمل٠ملكبمؼبم

 !م"اًمملرج

وؼبماظؽملؾملمملؼهمِلمأغوملؽبمبمملرعفبمؼبمومملػ٠ملكبمدقملاظ٦ملم"م -

 ..م"حّملقبثينمًملمػؿملقبمملم..مواظؿؾملٓملقبِبمع٢ملماإلجمملبهملم

مؾبمؼمملموظؿملّملم؟مظعملّملمح٤ملقبظؿينمضؼملٓملمإظبمذمملسٓمللبمأتضمل٠مل"م -

 .."وإظب

ِٓمالمأرىمصؿملٟمَلمإاّلمذمملبقبممًلمضػملؿمل٠ملماظشملضملمملمكبم"م - طـريؽبمًملوا

دائ١ملؽبمًملمعؿفمملػاًلماآلخٓملؼ٢ملؽبمًملماظؿّملخنيموماظلؾملٓملكبم

مبمملمأغقبٟمَلم:مدفملضرتحؾبماظؿمل٤ملمؽبمسػملؿملٟمَلمذؿملؽممًلم..ماظرملٓملوِدم

صػمل٢ملمتلؿشملؿملٛملؽبمطؿمملبهمَلمُأخٓملىمإاّلمدػمّلؼملؿؾملمملماظؿمل٤ملمؽبمردمملظهمًلم

وػْملامؼضملينمت٤ملضظملممًلمعقملّضؿممًلمس٢ملم..مبضملّملؽبمتلػمّلؼملٟمَلماظٓملقبدمبم

ومدؿغمل٤ملنؾبمدؾملٓملُةمًملماظؿظملغملريكبمَملربٛمللبمومسرملٓملؼ٢ملمدمملسهمًلم

 "عمملمرأؼٟملم؟مم!م(اظغمل٤ملبقبهمل)اظؿمل٤ملمكبمزبزملقبزملهمًلمظػملضملنمِلم

ومأسّملَكمًملماظطملّملاءؽبممغمملمغؿؽملمملولكبدعؿبًملمضؾ٠ملؽبماظلؾملٓملِةم"م -

 !م"أغقبينمدـملط٠ملؾبمحؿقب٥ملماظؿقبكؼملهملم
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عزملمملصقهمٌلمتؿسملؼملقب٢ملؾبم:مظؿمل٤ملمكبماظؿمملظ٦ملمؼؿغملٓملقبرؾبماٌرملؾملّملؾبماظلمملبٞملؾبمؼبما

ث١ملمبم..مأصمملصُملؾبمراّلبممًلمآخٓملؼ٢ملؽبممت٤ملؼؾملممًلم..مادؿالعممًلمظٓملدمملظؿٟمِلم

ص٤ملتؾبمحؽملمملنمأٌملسيملؾبمضبقبٟمِلمسػمل٥ملماإلدٓملاعمؼبماظػملف٤ملِءم

..مإظبمضمملسؿٟمِلم

إذامادؿؼملٓملمبمت٤ملزؼٛملؾبمم):مأراضنملؾبمؼبماظعملمملسهمِلماظـمملظـهمِلمومأصغمّلٓملؾبمم

ضسمل٦ملماالعؿقمملنؾبمدونمأنؿبمأمتغمّل٢ملؽبمآٌملاضؾنيؽبمػغملْملامصلني

أتػملؼملقبٕملؾبمردمملظؿٟمِلمؼبمم..م(!مع٢ملمآٌملاضؾهمِلمؼبمضمملسؿٟمِلم

أتٓملُكمضمملسيتممومأذػنملؾبمإظبمضمملسهمِلم..مالمأرؿملٞملؾبمصربًام..مجؿمليب

:ممطػملؼملمملتٟمِلمبرملطملٝمٍلمماٌّملرقبدنيماًمملظؿملهمِلمومأضٓملُأ

إظؿملٟمَلمدؿملقبّمليممًملسؼملٓمليمًملمذمملسٓمليمًملمصمملرد٦ملمًملمأعرييمم)

ضػملؾٟمَلمبؿمليتم..مبؾبمإظؿملٟمَلمأدضمل٥ملمومحؾمبٟمَلمأر٠مل..مأطؿنملؾبم

..مصّملرَكمودمملدت٦ملمومؼّملاَكمدثمملريم..موسؿملؽملمملَكمدٓملؼٓمليم

..مامسٟمَلمأشػمل٥ملمأحالع٦ملم..ص٤ملتٟمَلمضؿملـمملرُةمأيمملغ٦مل

ًملمؼؾبؽمللؿملينماظغمل٤ملنممبمملمضب٤مليمًملمآٍهمعمملمأحالهؾبمًملموطالعٟمَلم

يمسذ١ملأغوملؽبمًملمأغوملؽبمامس٦ملم..مؼؾبؽمللؿملينمأػػمل٦ملموزعمملغ٦ملم

عمملمأغوملؽبماظّملغؿملمملمومًملمأغوملؽبمحػملؼمل٦ملمًملمأغوملؽبمأػػمل٦ملمًملموأرض٦ملم
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أصغمّلٓملؾبم..مأضٓملُامذضملٓملَكموطػملؼملمملتٟمَل..مأغمملجؿملٟمَلمظؿمل٠ملؽبمغؾملمملرؽبم..ممصؿملؾملممل

..مصؿملٟمَلمطػمّلؼملمملمضمملضوملؿبمب٦ملؽبماظّملغؿملمملمصفملجّملؾبػمملمرحؾهمًلمصلؿملقهمًلم

ادؿؼملّملقبؼوملؾبماظؿمل٤ملمؽبمذفمملسهمًلمع٢ملموح٦ملمردمملظؿٟمَلمصػمل١ملمأخٓملجؿبم

وػْملامعمملمًملمٌعملمملبػملهمِلمخمملظيتموبؽملمملتؾملمملماظالئ٦ملمجؽ٢ملؽبمظٔملؼمملرتؽملمملم

هلمملمبغمل٠ملىبممظغملؽملقبينمطؽملوملؾبمعٓملتمملحهمًلمومأغمملمأض٤مللؾب..مأشسملنملؽبمأعقب٦ملم

المض٤ملظ٦ملمهل٢ملمبمإغقبينمأدرسؾبمومم):مثعملهمٍلمومع٢ملمدونكبمخ٤ملٍفم

ذضملٓملتؾبمأغقبٟمَلمع٤ملج٤ملدفبمؼبمموم(!مأدؿشملؿملٛملؾبمتسملؿملؿملٛملؽبموضيتم

وأرؼّملؾبَكمأنمتضملٓملفؽبمأعٓملًامآخٓملؽبم..مشٓملصيتمومأنمبمذظٟمَلمؼٓملضؿملٟمَلم

ومػ٤ملمأنمبمطػملؼملمملتٟمَلمدصضملؿينمإظبما٤ٌملازؾهملمسػمل٥ملماظّملرادهمِلم

َكمأنمأدؿؼملٓملمبمػغملْملاموهسملريكبمعمملدِةماظطملّمِلمبرملغمل٠مللبمرائٛمللبمومأسّمل

دفملط٤ملنؾبم..مماظضملٓملبؿملقبهمَلمصؿملؼملمملمتؾعمّل٥ملمع٢ملمع٤ملادموخمملصقبهمًلماظػملطملهمَل

وؼبماٌعملمملب٠ملكبم!مصؿمملتٟمَلماظيتمتؾمملػ٦ملمبؾملمملمط٠ملمبمغلمملِءماَملرضكبم

الحصملوملؾبمذظٟمَلماظرملق٤ملبؽبم..مأرؼّملؾبَكمأنؿبمتؾملؿ١ملمبمبؽملظمللٟمَلمضػملؿملاًلم

مضّمللًملموبمملٌؽملمملدؾهملم..مسػمل٥ملموجؾملٟمَلموالحصملؿؿب٣ملمزعؿملالت٦ملمأؼسملممًلم

غضملؿنبٟمَلمبمملٌؿضملفٓملفمأعمملعؾمل٢ملمبمظغمل٦ملمأبضملّملؽبممظعملّملم:تْملّطٓملتؾبمذؿملؽممًلم

بؿملؽملؾمل٢ملمبماظيتمموطؽملوملؾبمبْملظٟمَلماظ٤ملحؿملّملَةًملماَملغصملمملرؽبمس٢ملمحؾقبؽملممل
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ًملمذضملؾؿملقبؿٟمَلموادضملهمٌلمظّملؼؾمل٢ملمبم..متٓملاَكمسػمل٥ملمػْملهماظزمل٤ملرِةم

وػْملامعمملمأذضملٓملغ٦ملمًملموعؽملؾمل٢ملمبمع٢ملمؼػملعمّلؾؽملٟمَلمبمملظّملونمج٤ملانم

..مومدفملز٠ملنبمأحؾنبٟمَلمحؿقب٥ملمؼؽملؿؾمل٦ملؽبماظٔملقبعمملنؾب..مأحؾنبٟمَلم..مبمملظطملريِةم

م.م(.مضؼملٓملم...مبُملؾبمسػمل٥ملمحنملدملمتٗمل

غزملؾُملؾبم..مبّملأغمملماآلنؽبمرحػملؿؽملمملماظضملؼملػملؿملقبهمَلم!معمملمأروسٟمِلمؼمملمضؼملٓمليم

وؼؽملؾطمل٦ملمأنؿبمهؼمل٠ملؽبمردمملظيتماظعملمملدعهمُلمعٔملؼّملًام..مًامأطـٓملؽبمتعملمملرب

وطمملغوملؿبمعلمملءـبمؼبمشٓملصيتمبضملّملؽبمأنؿبمغمملمؽبم..مع٢ملماظؿرملفؿملٛملكبم

:موظؿملّمل

ؼمملمٌلهمَلم..مأغرمل٤ملدَةمصٓملح٦ملم..معػملؿملغملهمَلماينملىبماَملبّمليىبمم)

ؼمملمأؼقبؿؾملمملماظؿملّملؾبم..مؼُملكبماظيتماغؿرملػملؿينمع٢ملماظصملالمكبمإٌمل

اٌؾمملرطهمُلماظيتماعؿّملقبتؿبمٌلمملسّملت٦ملمحنيؽبماسؿغملظملوملؿبمط٠ملنبم

ؼمملمأؼنبؾملمملماظؽمل٤ملرؾبماظٓملبقبمملغ٦ملنبموماظزمل٤ملتؾبم.م.اظصملؾمل٤ملركباَملؼّمليمخػملٝملؽبم

..مؼمملمأؼنبؾملمملماظزملّملرؾبمايؽمل٤ملنؾبماظْمليمآواغ٦ملم..ماٌالئغمل٦ملنبم

ؼؿكػمّل٥ملممومدفملبعمل٥ملمظٟمِلمحنيؽبًملممأحؾنبٟمِلمحؿقب٥ملمؼؽملؿؾمل٦ملؽبماظٔملعمملنؾب

غلؼملهمًلمًملمأحؾنبٟمِلمب٠ملمأسؾّملؾبِكمطؿملظملؼملمملمطؽملومِلم..مسؽملٟمِلمط٠ملنبماظؽملمملسكبم

أسرملعملٟمِلمومأرؼّملِكمعؿؼملٓملقبدًةم..مشمملضؾهمًلمأومػمملدئهمًلمًملمأومسمملصظملهمًلم
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ومأحؿمملجؾبمإظؿملٟمِلمحمملجهمَلم..مضّملقبؼلهمًلمأومطمملصٓملًةمًملمأومخمملغضملهمًلم

..مماظؽملمملسكبمظػملرملؼملٕملكبمومحمملجهمَلماظشملريكبمظألجؽملقهمِلم

خٓملؼ٢ملمَملغقبؽملمملماغٔملس٦ملمسؽملٟمِلمػؼمل٤ملمؽبماآلم:معػملؿملغمليتماظضملْملراء

ومالمتغمل٤ملغ٦ملمبٓملؼؽهمًلمدوعممًلم..مدؽملغملؿظمل٦ملمبؾملؼمل٤ملعؽملمملمإنؿبموؾبجّملتؿبم

ط٤ملغ٦ملمسػمل٥ملمثعملهمٍلمعشملػملعملهمٍلمأغقبينم..مَملنمبماظّملغؿملمملمعػملؿملؽهمٌلمبمملظْملئمملِبم

ظٟمِلموأنمبمحؾمبؽملمملمؼلؿؼملّملنبمض٤ملقبت٣ملؾبمع٢ملمضّملرتؽملمملمعضملممًلمسػمل٥ملمع٤ملاجؾملهمِلم

صكملنؿبمٕم..ماظزملضملمملِبماظغملؾريِةموماظزملطملريِةمسػمل٥ملماظل٤ملاءم

!ممغمملمتؿبحٓملؽبػمملمدؽبغّملحٓملؿب

تلؿشملؿملضملنيؽبماالغلقمملبؽبمع٢ملمط٠ملىبمعمملم:مؼغمليتمايؽمل٤ملنمع٠مل

وظغمل٢ملؿبمبٓملوؼقبهمٍلمومػّملوٍءمومبالمًملمُأجربِتمسػمل٥ملماظعملؾ٤مللكبمب٣ملم

ب٠ملمؼؿ٤ملجقبنملؾبمًملمإشسملمملِبمأعقبٟمِلمأومأبؿملٟمِلمأومأيدملمع٢ملمذوؼٟمِلم

سػملؿملٟمِلمطلنملؾبمودىبمأعقبٟمِلمهّملؼّملًامظؿغمل٤ملنؽبمإظبمجمملغؾٟمِلمؼبم

.مماٌلؿعملؾ٠ملكبم

بٓملّضهمٍلمإظبممغلمملبؽباطػملؼملمملتؾبٟمِلمطمملغوملؿبمذضملٓملًام:مضؼملٓمليماظطملمملظؿملهملم

:مخ٤ملارٓمليمصفملؼعملصمَلؾملمملمَملطؿنملؽبم

عمملمؼغمل٤ملنؿبم؟م"مممممممممممممم
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إنمأغمملمأرذملػملعملذملوملؾبمظػملقنملىبماظضمِلؽملمملنؿبمممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممومارمتؿملوملؾبمؼبمبلمملتنيكبمايؽملمملنؿبممممممممممممم

علؿفؿملؾممًلمظػملؽملقبّملاءؿبم؟ممممممممممممممممممممممممم

عمملمؼغمل٤ملنؿبم؟ممممممممممممم

ظ٤ملمو٦ملءؾبمحؾؿملؾيتمسؽملّملؽبماظرملقبٓملوقؿبممممممممممممم

بنيؽبمأحسملمملنكبماظسملقبؿملمملءؿبممممممممممممم

ص٤ملقؽبمأجؽملقهمِلماظزملقبؾمملحؿبممممممممممممم

بنيؽبمأيمملنكبماظؽمللمملئ١ملكبممممممممممممم

عـ٠ملؽبمأشؽملؿملهمِلماظلؼملمملءؿبم؟ممممممممممممم

عمملمؼغمل٤ملنؿبم؟ممممممممممممم

:مإنؿبمػ٤ملىماظضملرملقبمملقكبمشؽملقب٥ملممممممممممممم

..مهؿبمظ٤ملمؼزملريؾبماينملنبمُضؾ٠ملم)مممممممممممم

م(واظؿقبقمملؼمملمتؾبلؿقممللؾبمإظبمسؽملمملقؿبممممممممممممم

ظ٤ملمحٓملؼٞملؾبماظرمل٤ملقمؼطملّملوممعمملمغرملمملءؿبم؟ممممممممممممم

ظ٢ملمأظنيؿبمًملمالم..مصمملسْملرؼينمصطملريت٦ملممممممممممممم

اظؾ٤ملحكبماَملعنيؿبممغضملؼملهمِلبضّملمحؾمملغ٦ملماظٓملقببنبممممممممممممم
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وظغمل٢ملؿبم..مربقبؼملمملمأصربممممممممممممم

غمملرًامتلؿغملنيؿبممظ٢ملمؼصمل٠ملمبماظرمل٤ملقؾبمؼبمسؿملينمبمممممممممممم

وماحسملؽملؿملينمم..مصؿضملمملظ٦ملؿبمممممممممممممم

احؿ٤ملؼينم..مودسؿملينمأظـ١ملكبماظـطملٓملؽبممممممممممممم

واعؽملقؿملينممممممممممممم

مّشهمًلمع٢ملمغليملكبمسؽملربؿبممممممممممممم

عمملمسّملتؾبمأصربؿبمًملمضؼملقبهمًلممممممممممممم

ُٓمأطربؿبمًملمٌلهمًلممممممممممممم ا

..م"ممالمأبطمل٦ملمأطـٓملؿبمًملمغصملٓملًةممممممممممممم

م.م(.مرسّملممًمل1987طمملغ٤ملنماظـمملغ٦مل/13..إظبماظػملعملمملءم..بنبٟمِلمأح

وطمملغوملؿبم..وجمملءغ٦ملمردقبِكمؼبماظؿمل٤ملمكبماظٓملابٛملكبمظالعؿقمملنم

:ممردمملظؿٟمِلمػْملهمآٌملقبةمسػمل٥ملمورضهمٍلمبؿملسملمملءؽبم

أطؿنملؾبمإظؿملٟمَلمبضملّملمأنم..مصمملرد٦ملماَملعريم..محؾؿملنملؽبمسؼملٓمليمم)

ودفملحمملولؾبمادؿطملاللؽبماظ٤ملضوملمعمملمًملمةمغمملعوملمأخؿممليؽبمغطمل١ملمومعٓملو

سّملتؾبمع٢ملم:مأذؿملمملءؽبمػمملعقبهمًلمحّملثومِلماظؿمل٤ملمؽبممأعغمل٢ملؽبمَملخربَك

ًملماالعؿقمملنكبمَملجّملؽبمواظّمليمبمملغؿصملمملريمسؽملّملؽبمب٤ملقبابهمِلماظؾؿملومِلم
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وماطؿرملظملوملؾبمبلٓملسهمٍلم!موبّملَأمبشملٓملحكبمدؿمل٠مللبمع٢ملماَملدؽػملهمِلماظطملمملعسملهمِلم

وموص٠ملؽبم..مأنمبمأعقب٦ملمأخربت٣ملؾبمعمملمصضملػملوملؾبماظؾمملرحهمَلمعٛملمخمملظيتم

ماَملعٓملؾبمإظبمحّملىبماظؿؾملّملؼّمِلممبؽملضمل٦ملمع٢ملماظْملػمملِبمإظبماٌّملردهمِل

طمملنؽبمؼقملغقبؾينمومؼضملؽملقبظملينمؼبم..مإنؿبمأغمملمصغملٓملتؾبمبظمللِملكبمخشملؾيتم

!محنيكبمطمملغوملؿبمأعقب٦ملمواضظملهمًلمصمملعؿهمًلمعؿظملٓملقبجهمًلمسػمل٥ملمشريمسمملدتؾملمملم

..مأومػغملْملامخؾبؿملقب٠ملؽبمإظ٦ملمبم..موذضملٓملتؾبمأغقبؾملؼملمملمسػمل٥ملمسػمل١مللبمبعملزملقبؿؽملمملم

حسملٓملؽبمذعملؿملعملمملممسريمإظبمبؿملِؿؽملمملمورممللؽبمًملموؼبماٌلمملِءم

وطمملغ٤ملامًملمٍةمعغمل٤ملثذملذملؾبؾملؼملمملمعٛملمأب٦ملمومأعقب٦ملمؼبمجػمللهمٍلمدٓملقبي

أسؿعملّملؾبمأغقبينمأصؾقوملؾبمهوملؽبمآٌملاضؾهمِلمعؽملْملؾبم..مؼؿؾملمملعل٤ملنؽبم

!مماآلنؽبم

!مأرج٤ملَكمًملمأرذّملغ٦ملمإظبمعمملمأصضمل٠ملؾبم!مأنّملغ٦ملمؼمملمحؾؿمليبم

ٕمأحلنملؿبم..ممبـ٠ملكبمػْملاما٤ًملِفمع٢ملمضؾ٠ملؾبممرؿبذٛملصفملغمملمٕمأ

أتغمل٤ملنؾبمػْملهمغؾملمملؼؿؽملمملم؟مصكملنؿبمطمملغ٤ملامالمؼٔملاظ٤ملنم!مهلْملامحلمملبممًلم

المأرؼّملؾبم..مؾٕبمعمملمدؿملضملػملؼمل٤ملنؽبمشّملًامبالمسػمل١مللبمحؿقب٥ملماآلنؽبمصالمغٛمل

اظؿظملغملريؽبمؼبمصعملّملاغٟمَلمأومايٓملعمملنكبمعؽملٟمَلمَملنمبمػْملامؼضملينم

مأحؾقبٟمَلمومأرؼّملؾب..مدفملضؿ٠ملؾبمغظملل٦ملمسؽملّملػمملمًملمغؾملمملؼيتمايؿؼملؿملقبهمَل
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أرؼّملَكمأنؿبمتؽملؿرملػملينمع٢ملمػْملام..موأط٤ملنؽبمظٟمَلمظ٦ملمأنؿبمتغمل٤ملنؽبم

اظصملالمكبمومهؼملػملينمسؽملّملؽبماظرملٓملوقكبمص٤ملقؽبمأجؽملقهمِلماظزملؾمملحكبمبنيؽبم

.مم(.ضؼملٓمل..مضؿملمملِءمأحسملمملنكبمال

ذػمّلوملؿبمتظملغملرييم..مأحٔملغؿينمردمملظؿٟمِلمومأربغملؿينمعضملممًلم

ٕمأحلنملؿبمًملصفملغمملمعـػملٟمِلم!موصؿملقبٓملتينمسمملجٔملًامس٢ملكبماظؿزملٓملقبِفم

ظعملّمِلمانٓملصوملؾبمؼبمتؿملقبمملرِكمومٕم..محلمملبممًلمهلْملهما٤ٌملاجؾملهمِلم

ومؼؽملؾطمل٦ملم..مأط٢ملؿبمإاّلمعؿظملمملئاًلمبفملنؿبمؼلريؽبمط٠ملنبمذ٦ملٍءمطؼملمملمسبنملنبم

أغومِلمحبمملجهمٍلم..مػْملاماظؿظملمملؤلكبممأنؿبمأحمملصٚمَلماآلنؽبمسػمل٥ملمروحكب

طؿملٝملؽبماظلؾؿمل٠ملؾبمإظبمذظٟمَلم؟م!ماآلنؽبمإظبمحعملؽملهمٍلمع٢ملماظؿرملفؿملٛملكبم

:مواثعملممًلممصمملحيبماظغملؿملؼملؿملمملئ٦ملمبمصؿملعمل٤مللؾبأدؿرملريؾبم

.م"مدؽملطملؿملقبٓملؾبمذٓملوَطماظؿظملمملس٠ملكبم..مرؾضملممًلمسؽملّمليمح٠ملوبم"م -

َكمعمملذامتعملرتحؾبم؟مأغمملمحبمملجهمٍلمإظبمبضمل٘ملكبمعضملمملدالِت"م -

 .م"حعمّلممًل

وأسؿعملّملؾبمًملمسهمِلماظلمملبضملهمِلمظعملّملمراضؾوملؾبماظؿمل٤ملمؽبمؼبماظعملممل"م -

ومدفملسشملؿملؾملمملمردمملظؿٟمَلمًملمأغقبينمدفملط٤ملنؾبمشّملًامؼبمضمملسؿؾملمملم

ًملمػمملمشّملًامبؽملظملل٦ملؽبمَملغقب٣ملؾبمع٢ملماٌلؿقل٢ملكبمأاّلمتلؿ٤ملضٝملؽب
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ػمملمبفملغقبٟمَلمهؿمملُطمالحؿؼملممللكبموج٤ملِدمذضملٓملؽبصضملػملؿملٟمَلمأنمتؾب

إنؿبمف!ممع٢ملمؼٓملاضؾؾملمملمومؼؽملعمل٠ملؾبماَملخؾمملرؽبمإظبمأػػملؾملمملم

مًملمعؿقمملنوػ٤ملمآخٓملؾبمأؼقبمملمكبماالًملمطؿؾوملؿبمظٟمَلمبضملّملؽبماظطملّمِلم

ػ٠ملم.مصػمل٢ملؿبمتٓملاػمملمإاّلمبضملّملؽبمعسمل٦ملىبماظضملشملػملهمِلماالغؿزملمملصؿملقبهمِلم

 "وضضملوملؽبمذظٟمَلمؼبماالسؿؾمملركبم؟م

..مصبنملؾبمأنؿبمأرػملنملؽبمظعملمملءػمملمأثؽملمملءؽبماظضملشملػملهمِلمًملمصكملذًام"م -

ضّملؿبمتؿّملبقبٓملؾبمحفقبهمًلمعمملمظػملْملػمملِبمإظبماٌّملؼؽملهمِلمصفملراػمملم

 "عمملمرأؼٟمَلم؟ًملمػؽملمملَكم

 "م!ػؿملقبمملماطؿنملؿبم.م.ظؿملٕملمػؽملمملَكمع٢ملمح٠ملدملمآخٓملؽبم"م -

:ممإظؿملٟمِلمأضزملٓملؽبمردمملئػمل٦ملممأطؿنملؾب

دؽملؽملمملضٖملؾبمطـريًامع٢ملماَملع٤ملركبمظ٤ملمادؿشملضملؽملمملمأنؿبم..محؾؿملؾيتمم)

صمملظٓملدمملئ٠ملؾبمٕمتضملّملؿبمًملممغػملؿعمل٦ملؽبمؼبماٌّملؼؽملهمِلمأثؽملمملءؽبماظضملشملػملهمِلم

اطؿيبمظ٦ملؽبمح٤مللؽبمػْملام..وّمليمغظملضملممًل

.م(.رسّمل..ُأحؾنبٟمِل..اَملعٓملكب
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رغمملمؼبماظؽملؾمل٤ملضمَملغقبؽملمملمغلؿملؽملمملمؼبمصؾمملحكبماظؿمل٤ملمكبماظؿمملظ٦ملمتفملخقب

..مووصػملؽملمملمإظبماٌّملردهمِلمؼبماظـمملعؽملهمِلموماظٓملبٛملكبممًملضؾٙمَلماٌؽملؾقب٣مِلم

:ماظلمملخٓملِةممػمملطػملؼملمملِتبادؿعملؾػملؿؽملمملمذاتؾبماظ٤ملج٣مِلماظؾطملؿمل٘ملكبم

!م"مطمملغوملؿبمدؾملٓملتغمل١ملمر٤ملؼػملهمًلماظؾمملرحهمَلم؟"م -

ٕمؼؾبفنملؿبمأيوبمعؽملمملمصمملدؿّملرطوملؿبمظؿعمل٤مللؽبمبزمل٤ملٍتمجمملػّملتؿبمأنؿبم

:ممؼؾّملوؽبمأظشملٝملؽبم

وماَملدؿمملذؾبمرسّملمًملماَملدؿمملذؾبموظؿملّملمؼبماظعملمملسهمِلماظـمملعؽملهمِلم"م -

.م"مظلمملددهمِلماؼبم

أغقب٣ملمبٕمأرؽبِكمؼ٤ملعؾملمملمظغمل٢ملمبموظؿملّملمأخربغ٦ملمبضملّملؽبماالعؿقمملنكبم

ومتلػمّل١ملؽبمعؽملٟمِلمًملمأسشملمملِكمردمملظيتمأثؽملمملءؽبمخٓملوجٟمِلمع٢ملماظعملمملسهمِلم

..مردمملظهمًلم

!م"مردمملظهملم؟مأؼ٢ملؽبمػ٦ملم؟مأسشملؽملؿملؾملمملم"م -

 !م"إغقبؾملمملمغبٓملاءم..مؼبماظرملمملرعم؟مًملماآلنؽبم"م -

 .م"اظرملمملرعؾبمخمملللبم..مالمسػملؿملٟمَلم"م -

:مهؾملمملمحبْملرلبموأغمملمأض٤مللؾبمأتؽملمملوُظؾملمملمع٢ملمؼّملِهموأف
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أخرمل٥ملمأنمبمعغملٓملوػمملمضّملؿبمحزمل٠ملؽبمَملغقبؾملمملمطؿؾوملؿبمضؾ٠ملؽبم"م -

!م"مأنؿبمتؿلػمّل١ملؽبمردمملظيتم

راحؽبموظؿملّملمميمملرسؾبمدورؽبمايمملرسكبمأت٤ملّضٝملؾبمَملضٓملَأمبؿملؽملؼملمملم

ؿٕبمُأسٓملؿبػمملماػؿؼملمملعممًلم :ماظرملكزمل٦ملىبمحبٓملطمملٍتمعسملقغملهمٍلم

ظعملّملؿبمضمملعوملؿبمأعقب٦ملمبٔملؼمملرٍةمَملػ٠ملكبمدقٓملم..مصمملرد٦ملماَملعريؽبمم)

تؾملمملمعؽملظملٓملدًةمومادؿشملمملسوملؿبمادؿؽملشملمملَضؾملمملمصضملػملؼملوملؿبمورػملؾوملؿبمععملمملب٠مل

وعمملمطمملنؽبمعؽملؾملمملمإاّلمأنؿبمصؿقبرملوملؿبمشٓملصيتمأثؽملمملءؽبم..مط٠ملمبمذ٦ملٍءم

ٌّمملم..مدواع٦ملمصقزملػملوملؿبمسػمل٥ملماظٓملدمملئ٠ملكبمومضٓملأتؿبؾملمملمعبؿملضملممًلم و

سّملتؾبمػّملقبدتينمبكملسالمكبمأب٦ملمبمملَملعٓملكبمإنؿبمٕمأضٛملؿبمحّملقبًامهلْملهم

غطمل١ملمأعمملمؽبموطمملنمذظٟملمًملمحبلنمِلمتضملؾريػمملم"ماٌؾملٔملظهمِلم"

وممبمملم..مصبنملؾبمأنؿبمأراَكمظؽملؽملمملضٖملؽبماَملعٓملؽبمعؽملظملٓملدؽبؼؿب٢ملمم..ةوعٓملو

أغقب٣ملمالموضوملؽبمظّملؼؽملمملمظؿؾمملدلكبماظٓملدمملئ٠ملكبمواالتظملمملقكبمسػمل٥ملمع٤ملسّمٍلم

ذظٟمَلمؼ٤ملمؽبماَملحّمِلماظعملمملدمكبممؼبماٌّملؼؽملهملممصػملؿملغمل٢ملؿبًملمربّملقبٍدم

دفملط٤ملنؾبمػؽملمملَكمبٓملصعملهمِلمعٓملوةمَمُلرد٠ملؽبمًملمأعمملمؽبمعؾؽمل٥ملماظربؼّمِلم

أثؽملمملءؽبماضرتابٟمَلمموسؽملّملعمملمتٓملاغمملمط٢ملؿبمحْملرًا!مردمملظهمًلمإظبممسريم
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..مإظبماظػملعملمملءمؼمملمسؼملٓمليمعؽملقبمملمومتفملّطّملؿبمأنؿبمالمأحّملؽبمؼٓملاضؾؽملمملم

مممممممممممممممم.(.حؾؿملؾؿٟمَلمضؼملٓملم

"مأرأؼوملؽبمؼمملموظؿملّملم؟م"م -

..مظغملؽملقبينمأراَكمعؾؿؾملفممًلم!مٕمأرؽبمذؿملؽممًلمًملمالم"م -

ودفمُلبؾملفٟمَلمأطـٓملؽبمسؽملّملعمملمأظظملوملؾبمغصملٓملَكمإظبمأعٓمللبم

 !م"ظضملٓملبؿملقبهمِلمشّملًاماعؿقمملنؾبماظػملطملهمِلما:مأشظملػمَلٟمَلماهل١ملنبمسؽمل٣ملم

 "عمملماظطملٓملؼنملؾبمؼبماَملعٓملكبم؟م..مأسػمل١ملؾبمػْملام"م -

شّملًامدؿغمل٤ملنؾبمج٤ملقبااًلمبنيماظعملمملسمملِتمًملمأؼقبؾملمملماَملبػمل٣ملؾبم"م -

ودؿغمل٤ملنؾبمظٟمَلمحٓملقبؼقبهمُلماظؿؽملعمّل٠ملكبمع٢ملمضمملسهمٍلمإظبمُأخٓملىم

ظؿ٤ملضؿملُملكبماَملدؽػملهمِلموتزملقؿملُملكبمأخشملمملِءماظشملؾمملسهمِلمومشريكبم

 .م"ذظٟمَلم

مدفملدغمل٢ملؾبمشّملًامؼبماظعملمملسهمِل...م!محعملممًلمإغقبينمأبػمل٣ملفبم"م -

 .م"اظـمملعؽملهمِلم

صق٤ملتؾبمبمملطٓملًامرش١ملمغ٤ملع٦ملمًملمؼبمصؾمملحكبماظؿمل٤ملمكبماظؿمملظ٦ملم

زخقبمملتفبمع٢ملؽبم..مط٦ملنبماٌالبٕملكبم..محالضهمٌلمظػملْملض٢ملكبم..معؿفملخقبٓملًا

!ممنميؿبوغطملمملدرؾبمإظبماٌّملردهمِلمعؾغملٓملًملمإصشملمملرفبمػمملدئفبم..ماظضملشملٓملكبم
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متػمل٤ملضبهمٌلمخظملؿملقبهمٌلمع٢ملمؼّملِك..مِكمتّملخػملنيؽبموتؾؿلؼملنيؽبمأرا

أغؿؾ٣ملؾبمإظبمأنمبم..مظّملرجؽبمتزملضملّملؼ٢ملؽبما..مع٢ملماظؾضملؿملّمِلماظؽملمملسؼملهمِلم

تؽملصملٓملؾبم..مدقٓملماظيتمٕمتغمل٢ملؿبمبٓملصعملؿٟمِلمتؿػملغمّلفمُلمؼبماظزملضمل٤ملِدم

..ممإظ٦ملمبمبضملؿملؽملنيكبمتضملؿْملرانكبمصفملردنبمبؽملصملٓملٍةمعضملمملتؾهمٍلم

أدخ٠ملؾبمضمملسؿؽبٟمِلمعؿػملؾملقبظملممًلم..مبمملظؿقبف٤ملالكبممؼؾّملُأماالعؿقمملنؾبمصفملبّملُأ

تؿالض٥ملمغصملٓملت٦ملم..موالمأجّملؾبمسؽملمملءـبمؼبماظضملـ٤ملركبمسػملؿملٟمِلم

:مبػملؾملفهمٍلمعشملؼملؽؽملهمٍلمأض٤مللؾبم..مابؿلمملعِؿٟمِلمو

أغمملمػؽملمملمظؿ٤ملضؿملُملكبمأيىبم!مصؾمملحماًريمؼمملمراّلبؾبم"م -

..مشؼمل٤ملضلبمضّملمتضملؿعملّملونمأغقب٣ملؾبمع٤ملج٤ملدفبمؼبماَملدؽػملهمِلم

"مػ٠ملمع٢ملمدقملاللبم؟م

:موتعمل٤مللؾبمسؿملؽملمملِكمًملمتؾؿلؼملنيؽبمع٢ملمجّملؼّمٍلم

وماغؿصملٓملتؾبمر٤ملؼاًلممسمملعؽبمًملماذؿعملوملؾبمإظؿملٟمَلمطـريًام"م -

.م"مص٤ملتٟمَلمآٌملؼُملكبم

:موؿملنملؾبمسؿملؽملممليؽبم

.م"مقؾبمذ٤ملضممًلمظػملعملمملئٟمِلمُأحؾنبٟمِلمومأحرت"م -

:ممص٤ملتؾبمحؽملمملنمؼظملٔملسينموػ٦ملمتعمل٤مللؾبم
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!م"مأدؿمملذمرسّملمًملمأغوملؽبمعشملػمل٤ملبفبمؼبماَملوظبم"م -

ًملم..م"مأغوملؽبمعشملػمل٤ملبفبمحؿملقبممًلمأومعؿملؿممًلم:م"موِخػملؿؾبؾملمملمدؿعمل٤مللؾبم

صطملمملدرتؾبمضمملسؿٟمِلمع٢ملمدونكبماظعملّملرِةمسػمل٥ملمعؽملٛملكبمغظملل٦ملمع٢ملم

بؿملؽملؼملمملمبعملؿملوملؿبمرابسملهمًلمؼبم..ماعؿضملمملضلبمإظؿملؾملمملمت٤ملجؿمل٣مِلمغصملٓملِةم

.مممضمملسؿٟمِلم

:مخٓملجوملؾبمع٢ملماظعملمملسهمِلماَملوظبمَملعٓملمبمب٤ملظؿملّملماظْمليمػؼملٕملؽبم

 !م"ػمملمتغملؿنملمبؾملّملوٍءمدعؿبًملمتفملخقبٓملتؽبمؼبماظـمملعؽملهمِلم"م -

ومطفملغقبينمٕمأسّملؿبمعغملرتثممًلمًملمابؿل١ملؾبموأتقبف٣ملؾبمسب٤ملؽبمضمملسؿٟمِلم

سؿملؽملمملِكم..مبمملظضملؿمل٤ملنكبمأٌملذبٓملِةماظيتمادؿعملؾػملؿينمػؽملمملَكمثمملغؿملهمًلم

اظؽملرمل٤ملِةمإنمبمتفملعقباًلمصؿملؾملؼملمملمؼؾضملىملؾبمسػمل٥ملم..مػؼملمملمػؼملقب٦ملماظ٤ملحؿملّملؾبم

صؿمللٓمليمؼبمجلّمليمعمملمؼرملؾ٣ملؾبماإلحلمملسؽبماٌؿ٤ملّظّملؽبمبضملّملؽبم

ث١ملمبمًملمتؽملصملٓملؼ٢ملؽبمإظبمحؽملمملنماظعملمملبضملهمِلمػؽملمملَكم..متؽملؾملؿملّملٍةمسؼملؿملعملهمٍلم

تطملمملدرؾبمحؽملمملنماظعملمملسهمَلمصفملراِكمتغملؿؾنيؽبم..مث١ملمبمإظبمورضؿٟمِلًملمإظ٦ملمبم

ث١ملمبمتؽملصملٓملؼ٢ملؽبم..مذؿملؽممًلمسػمل٥ملماٌعملضملّمِلموتطملشمّلؿملؽمل٣ملؾبمب٤ملرضؿٟمِلم

تظملؾملؼملنيؽبماظػملضملؾهمَلم..ماِبمعؽملٟمِلمالمأجٓملؤؾبمسػمل٥ملماالضرت..معلؿظملؾملؼملهمًلم

:مؼّملِكمعؿصملمملػٓملًةمبمملالدؿظملؾملمملمكبمس٢ملمذ٦ملٍءمعمملممصرتصضملني
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!م"مأدؿمملذمرسّملم"م -

عغمل٤ملقبرًامجلؼمل٦ملمص٤ملقؽبمععملضملّملِكموطفملغقبينمأضظملٔملمسب٤ملِكمومأسبينم

صؿؿصملمملػٓملؼ٢ملؽبمثمملغؿملهمًلمًملمبضملؼملٞمللبممومأتؽملرملقبٞملؾبمسشملٓملِكًملمأحؿسملؽملٟمِلم

:مبؿ٤ملجؿمل٣مِلمدقملاللبم

"م؟م..معمملماٌعملزمل٤ملدمػؽملمملم"م -

ع٤ملضٛمللبمؼبمورضهمِلماَملدؽػملهملمومملػػملؿ٣ملؾبموترملريؼ٢ملؽبمبكملصؾضملٟمِلمإظبم

ترملريؼ٢ملؽبمإظبم..مورحوملؾبمأحبىملؾبمسؼملقبمملمطؿؾومِلمص٤ملقؽبماٌعملضملّملِمم

ذظٟمَلمبشملٓملِفمضػملؼملٟمِلمصفملضٓملُأمتفملطؿملّملًامومهّملؼّملًامظلمملسهمِلم

ث١ملمبمتطملشمّلنيؽبم..مم(أحؾٟملمًملم9اظلمملسهملمًمل1/مم19اَملحّملم):مع٤ملسّملغممل

:ممذظٟمَلمب٤ملرضهمِلماَملدؽػملهمِلمصفملدؿعملؿمل١ملؾبمومأض٤مللؾبمبزمل٤ملٍتمعلؼمل٤ملعلبم

!م"محهمٌلمومالمهؿمملجؾبمإظبمت٤ملضؿملُمللبماَملدؽػملهمُلمواض"م -

:مص٤ملتؾبمحؽملمملنمع٢ملمجّملؼّمٍلم

!م"مإظبماظعملمملسهمِلماظٓملابضملهمِلم"م -

ومأس٤ملدؾبمإظبمضمملسؿٟمِلمًملمتشمل٤مللؾبمج٤ملظيتمعؿؽملعمّلاًلمبنيماظعملمملسمملِتم

ؼمملموؼُملؽبم!مظ٢ملؿبمأراِكمضؾ٠ملؽبمعسمل٦ملىبمثالثهمِلمأؼمململبم..مَملجّملػمملمخمملظؿملهمًلم

!ممصربيم
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..مموػمملمأغوملؽبمتفملت٦ملماآلنؽب..ماغؿصملٓملتؾبٟمَلمأؼنبؾملمملماَملحّملؾبمدػ٤ملرًام

أعسمل٥ملمضؿملظملممًلمؼبمأغشملػملٞملؾبمإظبماٌّملؼؽملهمِلمبزملقؾهمِلموظؿملّملماظْمليم

أودقبس٣ملؾبمؼبم..مضٓملؼيتمثالثهمَلمأؼقبمململبمأسمملغينمصؿملؾملمملمسػمل٥ملماظزملربكبم

مربشملهمِلماظؾمملصمملِتمومأت٤ملجقب٣ملؾبمإظبمعؾؽمل٥ملماظربؼّمِلمَملجّملِك

أطؿرملٝملؾبمأغقبؾملمملم..مهوملؽبمذفٓملِةمزؼٔملص٤ملنمتؽملؿصملٓملؼ٢ملمبٓملصعملهمِلمعٓملوةم

..مبرملٓملتؽبؾملمملمحؽملشملؿملقبهمٌلممسؿمل٤ملغؾبغملؼملمملمعؿرملمملبؾملهمٌلمظغمل٢ملمب..مأطربؾبمدؽملقبممًلمعؽملٟمِلم

تلؿعملؾػملينمبمملبؿلمملعهمٍلموهّملؼٞمللبمجضملالغ٦ملمأضٝملؾبمبٓملػهمًلمسمملجٔملًام

طؿملٝملؽبم):ػمملمثالثؽبمعٓملقباٍتمس٢ملماظغملالمكبمعمملمخالمسؾمملرًةمردقبدتؾب

:متؾمملِكمتؽملعملْملغ٦ملمعٓملوةمع٢ملماالرم.م(ايممللؾبم؟

طؽملوملؾبمعؿرمل٤ملقبضهمًلمظػملؿضملٓملقبِفم.مأخؿؾبؾملمملماظغملربىمًملمأغمملمعٓملوةم"م -

متمملعممًلمطؼملمملممأغوملؽب..مإظؿملٟمَلمظغملـٓملِةمعمملمحّملقبثؿؿبينمسؽملٟمَلم

!م"مإغقبؾملمملمبمملرسهمٌلمؼبماظؿضملؾريكبمواظ٤ملصٝمِلم..موصظملؿؿبٟمَلم

ؼلٓملقبغ٦ملمًملموحعمّلممًلمًملمؼرملضملٓملؾبغ٦ملمطالعؾبٟمِلمبمملًف٠ملكبم"م -

ًملمٕمهّملقبثؿبينمضؼملٓملمسؽملٟمِلمدمملبعملممًلم..ماظؿضملٓملقبفؾبمإظؿملٟمِلم

ًملمإغقبينمٕمأدبؿملقب٠ملؿبمأغقبٟمِلماظغملربىم:موبزملٓملاحهمٍلمأض٤مللؾبم

 !م"سْملرًامًملمومتزمل٤ملقبرتؾبمأغقبٟمِلمرظملػملهمٌلمصطملريٌةم
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اظزملطملريُةمدؿرتطغملؼملمملمٌّملقبِةمغزملٝمِلمػْملهماظشملظملػملهمُلم"م -

أدؿفملذغغملؼملمملم..المغلؿشملؿملٛملؾبماظؾعملمملءؽبمأطـٓملؽبم..مدمملسهمٍلم

 !"اآلنؽب

تٓملاودغ٦ملم..مأغمملمومأغومِلمعضملممًلمؼبمظعملمملئؽملمملماَملوقبلكبم!مؼمملمظلضملمملدت٦ملم

وأضٓملُأمؼبم!مرشؾهمٌلمسؽملؿملظملهمٌلمبمملحؿسملمملغٟمِلمومذّملقبِكمإظبمضػمل٤ملس٦ملم

تلمملرسنيمإظبماظعمل٤مللكبمبزمل٤ملٍتم..مسؿملؽملؿملٟمِلمرشؾهمًلممممملثػملهمًلم

:مداصلمللب

رأؼٟمَلمؼبماٌرمل٦ملمضػملؿملاًلمظؽملؾؿضملّملؽبمس٢ملمػْملهمعمملم"م -

اظظملسمل٤ملظؿملقبهمِلم؟ممنكبوياظٛمل

ًملمأسٓملفؾبماظغملـريؽبمػؽملمملمع٢ملماظرمل٤ملارعكبماًمملظؿملهمِلم!متضملمملظ٦ملم"م -

 .م"ربّملقبدًامصالمبفملسؽبممًاظغمل٢ملؿبمإنؿبمأردِتمعغملمملن

والمؼؽملؾطمل٦ملماالبؿضملمملدؾبم!مصعملٙملمغؿؼملرملقب٥ملم..مالمًملمالم"م -

 !م"دسؽملمملمغْملػنملمإظبمتػملٟمَلمايّملؼعملهمِلم..مطـريًا

 .م"تعملوملؾبمإظؿملٟمِلموماش..مأحؾنبٟمِلم"م -

 !م"ومأغمملمطْملظٟمَلم"م -

 "أغومِلمعمملذام؟م"م -
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 .م"هؾبمتعمل٠ملؿبمإغقبٟمَلمٕمتعملٓملْأمال..مطؿؾوملؾبمظٟمَلمذظٟمَلم"م -

اظ٤ملضٛملؾبمسػمل٥ملماٌلمملعٛملكبمطبؿػملٝملؾبمجّملقبًامس٢ملماظ٤ملضٛملكبم"م -

 !م"إغقبينمأغؿصملٓملؾبم!مػؿملقبمملم..مسػمل٥ملماَملبزملمملركبمواٌلمملعٛملكبمعضملممًلم

 !م"وماذؿعملوملؾبمإظؿملٟمَلم..مُأحؾنبٟمَلم"م -

أمسٛملؾبمصؿملؾملمملمػْملهماظضملؾمملرَةمع٢ملممطمملغومِلمآٌملقبَةماَملوظبماظيت

أغمملع٠ملؾبممػمملتؿبطمملغوملؿبمطػملؼملمملتؾبٟمِلمأيمملغممًلمسٔملف!مزبػمل٤ملقلبمشريكبمأعقب٦ملم

ومطمملنؽبمص٤ملتٟمِلمشؽملمملءـبمصريوزؼقبممًلم..معالئغملؿملقبهمٌلمسػمل٥ملمضؿملـمملرٍةمإهلؿملقبهمٍلم

تٓملاضؾنيؽبمردقبَةمصضملػمل٦ملمومتعملٓملئنيؽبمصٓملح٦ملم..مؼبمصؾمملحلبمداصلمللبم

:متؿمملبضملنيؽبمث١ملمبم

!م"مػ٠ملؿبمأغوملؽبمعلٓملورفبماآلنؽبم؟"م -

:ممتلرتدػمل٦ململج٤ملابممًلمموالمتؽملؿصملٓملؼ٢ملؽب

ذضملٓملتؾبمًملمعؽملْملؾبماظػملقصملهمِلماَملوظبماظيتمرأؼؿؾبٟمَلمصؿملؾملمملم"م -

أحؾؾؿٟمَلمومتضملْملبقبوملؾبم..مبفملغقبٟمَلمعالذيؽبمع٢ملماظرملٓملوركبم

غ٦ملمصوملؿبوؼ٤ملمؽبمس٢ملمب..مطـريًامط٦ملمأتفملّطّملؽبمع٢ملمس٤ملارظملٟمَلم

غ٦ملمعٓملوةمصقغملؿملوملؾبمهلمملمط٠ملمبمادؿف٤ملبوملؿبًملمواظّملت٦ملم

ط٠ملمبمذ٦ملٍءموماظّملع٤ملعؾبمطمملغوملؿبمتطملل٠ملؾبم..مذ٦ملٍء
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عضمل٦ملموواصعملوملؿبمسػمل٥ملمظعملمملئؽملمملممتضملمملرظملوملؿب!مجٓملاح٦مل

إغقبؾملمملممتمملرسؾبمدورؽبماَملمىبم..ممغمملذٓملؼشملهمَلمأنؿبمتغمل٤ملنؽبمعٛمل

وظعملّملم!موظّملؼؾملمملمع٢ملمايؽملمملنكبمعمملمؼغملظمل٦ملمهلْملامًملماآلنؽبم

رػملؾوملؿبمأنؿبمغؿؽملمملضٖملؽبموص٤ملاًلمإظبمح٠ملدملمعضملعمل٤ملللبمضػملؿمل٠ملكبم

!مماظسملٓملركبمومبضملؿملّمٍلمس٢ملكبماظشمّلؿملٖملكبموماظؿقبؾمل٤ملقبركبم

ًةمع٤ملجقب٣ملًملمظعملّملؿبموضضملوملؾبمضؾ٠ملؽبمضػملؿمل٠مللبمردمملظهمًلمؼبماظربؼّملم

مأخربؾبهؾبمصؿملؾملمملمبفملغقبينماطؿرملظملوملؾبمأغقبينمالًملمإظبممسريم

وظ٢ملمًملمأحؾنب٣ملؾبمومالمأسؿعملّملؾبمأغقبينمدفملصؾُملؾبمأعقبممًلمَملرظملمملظ٣ملم

مومأنمبمع٢ملمسالعمملِتماظٓملج٤ملظهمِلًملمصبؼملضملؽملمملمبؿملوملفبمواحّملفبم

برملٓملؼغملهمٍلمالمهؾنب٣ملؾبمومُأجربتؿبمسػمل٥ملماظٔملواجكبممأاّلمؼٓملتسمل٦ملؽب

ممممممممم.م"مومربقبؼملمملمجٓملحوملؾبمعرملمملسٓملهؾبم..مطؽملوملؾبمضمملدؿملهمًلمسػملؿمل٣مِلم!مب٣مِل

:مومتؿمملبضملنيؽبمعؿفملتؽهمًلم..متزملؼملؿنيؽبمضػملؿملاًلمث١ملقبموؾملرملنيؽبمبمملظؾغملمملِءم

ومالم!مأرؼّملَكمأغوملؽبمومالمأرؼّملؾبمد٤ملاَكم!مأدؿمملذمرسّملم"م -

ب٠ملمطمملنؽبمط٠ملنبم..مصػمل١ملمُأخربؿبهمذؿملؽممًلمسؽملٟمَلمًملمدبٖملؽبمذؿملؽممًلم

ضّملرت٦ملمسػمل٥ملممطالع٦ملمظ٣ملمعلؿؽملّملًامإظبمسّملمكب
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مورج٤ملتؾب٣ملؾب..ماالدؿؼملٓملارمبػملضملنمِلمدوركبماًشملؿملؾهمِلمايؾؿملؾهمِلم

..م"مغ٦ملوؼضملؿٞملؽبماظٔملواجكبمأنؿبمؼظمللِملؽبمسعملّملؽب

صفملرػملنملؾبممومأجّملؾبغمملمضؾمملظهمَلمايّملؼعملهمِلًملمأراِكمتؽملؾملمملرؼ٢ملؽبمأعمملع٦ملم

اظؿ٤ملجقب٣ملؽبمسب٤ملمعّملخػمِلؾملمملمونػملٕملؾبمسػمل٥ملمحمملّصؿ٣مِلماإلمسؽملؿؿملقبهمِلم

أج٤مللؾبم..ممحؿملىملؾبمهؿملٙمُلمبؽملمملمغؾمملتمملتؾبماى٤ملريىبماىٓملداءؾب

ػمملمذؾ٣ملؽبمخمملظؿملهمٍلمؼبمػْملامبؽملمملزٓمليمبمؼبمايّملؼعملهمِلمصفملجّملؾب

!ممماظ٤ملضومِلماظؾمملطٓمل

:مأض٤مللؾبمبضملّملؽبمأنمػّملأِتم

..مأحللوملؾبمبغمل٠ملىبمػْملهماظػملقصملمملِتماظيتمعٓملرِتمبؾملممل"م -

وٕمأت٤ملّضٛملؿبمأنؿبم..مظغمل٠ملىبمطػملؼملهمٍلمضػملِؿؾملمملموحلؾوملؾبمحلمملبممًلم

!متغمل٤ملغ٦ملمجٓملؼؽهمًلمإظبمػْملامايّملىبمؼبمزبمملرؾهمِلممسريم

ظعملّملمسٓملصؿؾب٣ملؾبمؼبماىمملعضملهمِلمذمملبقبممًلم:موأض٤مللؾبمظٟمِلمبزملٓملاحهمٍلم

أغقب٣ملؾبمؼٓملض٥ملممومالمأسؿعملّملؾبًملمربرتعممًلممحل٢ملؽبماًػملٞملكبمو

!م"مممصؿمملٍةمالمتؾبقؾنب٣ملؾبمبماظٔملواجؽب

ظْملظٟمَلمًملمومأغمملمأسؿؼملّملؾبمطـريًامسػمل٥ملمػْملهماظؽملمملحؿملهمِلم"م -

حمملوظوملؾبمؼبمردمملظيتمأنؿبمأدؿـريؽبمعرملمملسٓملؽبهؾبم
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إغقب٣ملؾبمذؾمل١ملفبم..مأسٓملُص٣ملؾبمأطـٓملؽبممّممملمتضملٓملص٣ملؾبم..مغ٦ملظريص٘ملؽب

وػ٤ملمعؿضملػمّلٞملفبمب٦ملمًملمظغملؽملقب٣ملؾبمضبؾنبينمحؾقبممًلمعّبممًلمًملموعؾملْملقببفبم

إظ٦ملمبمع٢ملمبنيكبمعبؿملٛملكبممواَملضٓملبؾبًملمعؽملْملؾبمرظمل٤ملظيتم

وظّملؼ٣مِلمحؿملقبٔملفبمطؾريفبمع٢ملماينملىبموماالحرتامكبمًملمأخ٤ملت٣مِلم

ب٠ملمربقبؼملمملمَأحؾمب٣ملؾبمأب٦ملمأطـٓملممممملمهؾنب٣ملؾبمًملمظّملىمواظّمليمبم

وؼطملّملقؾبمًملمومػ٤ملمطٓملؼ١ملفبمالمؼؾك٠ملؾبمسػمل٦ملمبمبرمل٦ملٍءم!مأعقب٦ملم

ط٠ملمبممظ٦ملمبإومؼٓملد٠ملؾبمًملمسػمل٦ملمبمبمملهلّملاؼمملماظـؼملؿملؽملهمِلمط٠ملمبمذؾملٓمللبم

..ماظؿمل٤ملع٦ملمبمىماٌزملٓملوفؽبحوملقبمعمملمتؿؼملؽملقبمملهؾبمصؿمملٌةمؼبمدؽملقب٦مل

 !م"ومٕمأحؾمب٣ملؾبمًملمط٠ملنبمػْملام

جضملػملِؿينمأذضملٓملؾبمبمملظطملريِةماظرملّملؼّملِةمعؽمل٣ملؾبمؼبمػْملام"م -

 !م"اظ٤ملضومِلم

!مَملغقبينمظٟمَلمومظلوملؾبمظ٣ملؾبًملمسػملؿملٟمَلمأاّلمهلّملؽبهؾبمًملمظغمل٢ملؿبم"م -

ِٓمإغقب٦ملمأحؾنبٟمَلمًملمأحؾنبٟمَلم  !م"وما

ظغملؽملقبينمًملمصضمل٠ملكبمذظٟمَلممىأذضملٓملؾبمبٓملشؾهمٍلمؼبمضؼملقبٟمِلمومالمأجٓملؤؾبمس٠مل

ؼّمليممتؿّملنبمظؿؼمللٟمَلمبؿملّملِكماظيتمادؿلػملؼملوملؿبمؼبمموجّملتؾب

اآلنؽبم!مخرياتؾبماظّملغؿملمملمومطؽمل٤ملزؾبػمملماآلنؽبمؼبمؼّمليم..مراحيتم
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أومأحؿملمملمعرتبقبضملممًلمًملمأدؿشملؿملٛملؾبمأنؿبمأع٤ملتؽبمشريؽبمآدٝمٍلمسػمل٥ملمذ٦ملٍءم

تؿّملاصٛملؾبمطػملؼملمملت٦ملمعؿٔملاغبهمًلمظؿلؾعمَلؾملمملم!مسػمل٥ملمسٓملشكبماظغمل٤ملنكبم

وؼّملؾبِكمػمملمعٓملقباٍتمومعٓملقباتٍممصفملطٓملقبرؾبم(ُأحؾنبٟمِلمم)إظؿملٟمِلمطػملؼملهمُلم

:مث١ملمبمأتمملبٛملؾبم..مدفؿملؽملهمٌلمؼبمؼّمليم

.م"مظعملّملمطؿؾوملؾبمظٟمِلمذضملٓملًام"م -

 !م"هؾبمأسشملؽملؿمل٣مِلمَملضٓملَأ"م -

 "تعملٓملئنيؽبمأممتلؼملضملنيؽبم؟م"م -

إٔمتعمل٠ملؿبمإنمبماظ٤ملضٛملؽبمسػمل٥ملماٌلمملعٛملكبم.مأمسٛملؾبم"م -

 "أعب٠ملؾب؟

ػمملمإظؿملٟمِلمُأخٓملجؾبماظ٤ملرضهمَلمع٢ملمجؿمليبمومأصؿقؾبؾملمملمث١ملمبمأدصٛملؾب

..مَملدريَةمؼبمعغملمملغؾملمملمِكماظؿؿؽملمملوظؿملؾملمملمبؿملّملِكماظؾضملؿملّملِةمعؾعملؿملهمًلمؼّملؽب

:موُأض٤مللؾبم

مم{ٕمحؾبم}ػْملهماظعملزملؿملّملُةمبضملؽمل٤ملانم"م -

دفملطؿنملؾبمصؿملٟمِلمضزملؿملّملت٦ملممم*مممممم

:مؼيتمحغملمملَملضٗملمبمصؿملؾملمملمممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممهؿبعؿ٤ملدقبّملًملممهؿبعؿعملػمّلنملًملممهؿبإغقب٦ملمأراِكمممّملقبد*ممممممم
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اظضملنيؾبمتٓملضٗملؾبمحمملئٓملهؿبمممممممممم

رىمؼمملمتؾبًملمأعقبمملمرع٤ملذٟمِلمممممممممم

أهغمل٦ملمظؽملمملمعمملمجٓملىم؟مممممممممم

تضملممللؽبمؼمملمغ٤ملع٦ملماظضملؼملؿملٞملؿبممم*مممممم

تضملممللؽبمؼمملمحػملؼمل٦ملماهلينءؿبممممممممممم

حؾؿملؾيتمتؾطمل٦ملماهلّملوءؿبمممممممممم

عػملؿملغمليتمتٓملج٤ملماظلالمؿبمممممممممم

ظغمل٢ملمبمأظلؽملهمَلمايٓملؼٞملؿبمممممممممم

ؼبمأوداجؾملمملمتؽمل٤ملءؿبمممممممممم

عـ٠ملمأدٓملاِبمايؼملمملمؿبمممممممممم

امدبؿظمل٦ملمظؿملوملؽبمايغملمملي*ممممممم

ظؿملوملؽبماظ٤ملدمملوسؽبمتؽملؼملق٦ملمممممممممم

ؼزملؿملؾؾبؾملمملمداءؾبماظلقبغمل٤ملتؿبم..مظؿملوملؽبمأص٤ملاتؽبماًػملؿملعمل٣ملؿبمممممممممم

المتضملؿملٖملؾبمومالممت٤ملتؿبم..معـ٠ملمأرالللبمسؿؿملعمل٣ملؿبمممممممممم

ػْمليمسؿمل٤ملغٟمِلمأذٓملضوملؿبمم*ممممم

ػْمليمخّملودِكمأزػٓملتؿبمممممممممم
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"م.إظبمسؽملمملض٦ملمادؿلػملؼملوملؿبم..موذظملمملػٟمِلماٌؿفملجقبف٣ملؿبمممممممممم

!م"مأغوملؽبمذمملسٓملفبمحعملؿملعمل٦ملوبم!مكمؼمملمحؾؿمليبمعمملمأروع"م -

 .م"مسؿملؽملمملِكمتػملؾملؼملمملغ٦ملمصفملطؿنملؾب"م -

:متعمل٤ملظنيؽبمػمملعلهمًلم

"مأأض٤مللؾبمذؿملؽممًلمع٢ملمدونمأنمتطملسملنملؽبم؟م"م -

 "عمملمػ٤ملم؟م"م -

 !م"سّملغ٦ملمأوقباًلمأاّلمتطملسملنملؽبم"م -

 !م"أسّملِكمًملمظ٢ملمأشسملنملؽبم..مرؿملقبنملم"م -

ومطؽملوملؾبم..مطؿنملؽبمظ٦ملممسريمطـريًامع٢ملماظعملزملمملئّمِلم"م -

ظغملؽملقبؾملمملمظؿمللوملؿبمًملمػمملمأحٕملنبمبرمل٦ملٍءمع٢ملماظزملّملقكبمؼب

وؼبماآلوغهمِلماَملخريِةمٕمؼضملّملؿبمهلمملم..مطعملزملمملئّملَكمرؾضملممًلم

حؿقب٥ملمأغقبينمبوملنبمأضٓملُأم..مدقٓملػمملمومالمتفملثريػمملمسػمل٦ملمبم

 ..م"ردمملئػمل٣ملمث١ملمبمأعٔملقبضؾملمملم

 "م!ؿٕبمأشسملنملؿبممًملطؼملمملمتٓملؼؽملينم"م -

:متسملقغملنيؽبمومتعمل٤ملظنيمبػملؾملفهمٍلمعشملؼملؽؽملهمٍلم
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..ممسريمأومشريهمًملمصػملؿغملؿنمِلماظعملزملمملئّملؽبمط٠ملنبماظّملغؿملمملم"م -

.م"مظٟمَلمأغوملؽبمصعملٙملمًملمصعملٙملممَكدفملط٤ملنؾبمضؼملٓملؽب

ومأراِكمًملمبمملظظملٔملعكبممتعمل٤ملظنيمػْملاموهٓملقبرؼ٢ملؽبمؼّملكمبلٓملسهمٍلمصفملذضملٓملؾب

:متؽملؿزملؾنيؽبمضمملئػملهمًلم

..م"مإغقبؾملمملمتؾقىملؾبمسؽملقبمملم!متػملٟمَلمػ٦ملمعٓملوةم"م -

إغقبؾملمملمعؿ٤ملتقبٓملةم..ممنرمل٦ملمظؽملزمل٠ملؽبمإظؿملؾملمملم..متػمّل٤ملحنيؽبمهلمملمبؿملّملِكم

لؾبمػمملموػ٦ملمتعمل٤ملضػملؿملاًلمومظغملؽملقبؾملمملمتٓملد١ملؾبمابؿلمملعهمًلمسػمل٥ملمثطملٓملكب

:معضملمملتؾهمًلمبػملؾملفهمٍلمداصؽهمٍلم

وعٓملمبمًملمضػملوملؾبمظغمل١ملمغزملٝملؽبمدمملسهمٍلمصعملٙملم..مظعملّملمتفملخقبٓملغمملم"م -

!م"مػؿملقبمملم..مػؿملقبمملمؼمملمضؼملٓملم..معـػملؾملمملموأغمملمأحبىملؾبمسؽملغملؼملمملم

ت٤ملدقبسؿملؽملينمبؽملصملٓملٍةمخمملرظملهمٍلم..ممتلٟمُلمبؿملّملِكموتٓملحالنم

وٕمم..وابؿلمملعهمٍلمحٔملؼؽملهمٍلمضؾؿمل٠ملؽبمرط٤ملبغملؼملمملمدؿملقبمملرَةماَملجٓملِةم

سؾريكبمؼّملِكماظْمليممدؿؽملرملمملقكبؼؿؾمملدرؿبمإظبمذػينموضؿؽبؾملمملمد٤ملىما

ت٤ملجقبؾملوملؾبمإظبم:موخشملٓملتؿبمظ٦ملمصغملٓملٌةمصؾؿملمملغؿملقبهمٌلم!مترملٓملقببؿ٣ملؾبمطظمّل٦ملم

بمملئٛملكبمسشمل٤ملرلبمأحسملٓملؽبمظ٦ملمسّملقبَةمض٤ملارؼٓمللبمصطملريٍةمع٢ملماظضملشمل٤ملركبم

وراحؽبماظؽمللمملئؿملقبهملمووضضملؾملمملمأعمملع٦ملمسػمل٥ملمرمملوظؿ٣مِلماظٔملجمملجؿملقبهمِلم
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ؼؽملٔملعؾبمدّملاداتؾملمملماظظملػمّلؿملؽملؿملقبهمَلمَملمشٌملؾملمملمبمملظؿؽملمملوِبمعٛملمراحهمِلمؼّمليم

مّشهمٌلمع٢ملمػؽملمملموُأخٓملىمع٢ملمػؽملمملَكم..مرٓملُكمصؿملؾملمملمعماظيتمسرملقبٖملؽب

..ماظٓملائقهمُلمذاتؾملمملمًملمغضمل١ملم!مإغقب٣ملمسشملٓملؾبماظػملؿملػملٟمِلم..محؿقب٥ملموجّملت٣ملؾبم

ومؼؿفملّطّملؾبماظؾمملئٛملؾبمبؽملظملل٣مِلمذمملعقبممًلمًملمأجٓملقببؾبمسّملقبَةمعٓملقباٍتمَملتفملّطّملؽبم

أغ٤ملاعلبمع٢ملمث١ملمبمأرػملنملؾبمعؽمل٣ملؾبمضمملرورًةمصريؼينمسّملقبَةم..مؼّمليم

ممبمؼؾّملُأمحبٓملطمملٍتمث..مأغؿعمل٦ملمإحّملاػمملمًملماظٔملجمملجمملِتماظظملمملرشهمِلم

وؼسملٛملؾبمًملمرذؿملعملهمٍلمعألػمملمبمملظضملشملٓملكبمبضملّملؽبمعٔملج٣مِلممب٤ملادؽبمُأخٓملىم

اظٔملجمملجهمَلمؼبمطؿملٕمللبمصطملريلبمأغبٓملماظػمل٤ملنكبموؼٓملبٙمُلمرٓملص٣ملؾبم

مبرملٓملؼٙمٍلمع٢ملماظلؿملػمل٤ملصمملنكبماَملغبٓملكبمذمملدقبًامغؾملمملؼمملِت٣مِلاظضملػمل٤مليمبم

.مبلغمّلنيلبمظؿزملؾُملؽبمغمملبسملؿملقبهمَلماظرملغمل٠ملكبم

مؼبمطؿمملبهمِلمأعسملؿملوملؾبمعمملمتؾعمّل٥ملمع٢ملماظضملشملػملهمِلماالغؿزملمملصؿملقبهمِل

ومخزملقبزملوملؾبمظْملظٟمَلمدصرتًامطؾريًامًملماظعملزملمملئّمِلمواظؿمل٤ملعؿملقبمملِتم

ػغملْملامطؽملوملؾبمأذضملٓملؾبمب٤ملج٤ملدِكم..مدوقبغوملؾبمصؿمل٣مِلمأدقمبماظؿظملزملؿملالِتم

غ٦ملمِكمحمملضٓملًامؼلمملػٓملؾبوػغملْملامؼؾعمل٥ملمرؿملٝملؾبًملمعضمل٦ملمدوعممًلم

طؽملوملؾبمؼبمحمملظهمٍلمعٔملرؼهمٍلمع٢ملماظعملػملٞملكبمواظؿقب٤ملتقبٓملكبم..مغ٦ملموؼلمملعٓملؾب

حٚمَلمأػػمل٦ملموضّملمال..مواالغظملضملممللمأث٤ملرؾبمعضملؾملمملمَملتظمل٣مِلماَملدؾمملِبم
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ذظٟمَلمومخمملصقبهمًلمأخيتماظيتمادؿظمللٓملتؿبمطـريًامومٕمهزمل٠ملؿبم

سٓملصوملؿبمأغقبينمًملمحبلقبؾملمملماَملغـ٤مليىبمًملمظغملؽملقبؾملمملم!مسػمل٥ملمج٤ملاٍبمععملؽملٛمللبم

أعقبمملم!مأصؾقوملؾبمسمملذعملممًلموطمملغوملؿبمتػملؼملقبُملؾبمإظبمػْملامبمملدؿؼملٓملارلبم

:ممملبمواظّمليمومأخ٤ملايؽبمصعملّملمطمملغ٤ملامؼلفملظ٤ملنمط٠ملمبمبسملضملهمِلمأؼقبممل

ؿٕبموّملؿبمسٓملودممًلمبضملّملؾب؟م) صؾمملحلبمؼؿغملٓملقبرؾبمعرملؾملّملؾبممنمط٠ملمبوطممل..م(!أ

ِٓمم):مأعقب٦ملماٌقملغقبؾهمِلم م..م(!مأالمزظوملؽبمدمملػٓملًام؟مػْملامحٓملامفبموا

أحللوملؾبمبؽملظملل٦ملمشٓملؼؾممًلمبؿملؽملؾمل١ملموٕمأسّملؿبمعؾملؿؼملقبممًلمبمملَملع٤ملركبماظيتم

ودؿملشملٓملتؿبمًملمتطملؿملقبٓملتؿبمسمملدات٦ملمورؾمملس٦ملم..مامبؾملمملمػؿ١ملهبمسؾملّملوغ٦ملم

!ممأغومِلم:مسػمل٥ملمطمملع٠ملكبمبؽملؿملمملغ٦ملمصغملٓملٌةموحؿملّملٌةمػ٦ملم

إنؿبمٕمؼطملؿملقبٓملوام..مظػملؾّملِءمبّملوامكبماظظملزمل٠ملكبماظـمملغ٦ملممأس٤ملدؾبمعؿػملؾملقبظملممًل

..مبٓملغمملعيملؽبماظّملروسكبمصلؿغمل٤ملنؾبمأوظبمايزملٗملكبمؼبمصظمّلٟمِلم

أدخ٠ملؾبمإظبمصظمّلٟمِلمومُأدػمّل١ملؾبمسػمل٥ملم..موػْملامعمملمحزمل٠ملؽبم

أغؿصملٓملؾبم..مغومِلمشريمع٤ملج٤ملدٍةمكوًملماظشملاّلبمواظشملمملظؾمملِتم

تؽملؿؾمل٦ملمايزملقبهمُلمومالم!مظغمل٢ملؿبمبالمجّملوىموص٤ملظٟمِلمعؿفملخقبٓملًةم

ؿب حؿقب٥ملم..مأجٓملؤؿبمسػمل٥ملمدقملالكبمدقٓملمسؽملٟمِلممهسملٓملؼ٢ملمبؿملؽملؼملمملم

!ممػمملماظلمملخٓملُةماٌؿغملٓملقبرُةمٕمتلؿظملٔملمبغ٦ملمظلقملاهلمملمابؿلمملعوملؾب



 85 

ومػ٤ملاجٕملؾبمذٓملقبؼٓملٌةم!مومالمهسملٓملؼ٢ملمًملمأربضملهمُلمأؼقبمململبمعٓملقبتؿبم

متػمّلغملؿينمرش١ملموّملقبِدمأعػمل٦ملمؼبمط٠ملىبمؼ٤ململبمأنؿبمهسملٓمليم

مًملربقبؼملمملمطؽملومِلمعٓملؼسملهمًلم:مزبؿػملعملممًلمظٟمِلماظؿربؼٓملاِتموماَملسْملارؽبم

وؼلؾقبنملؾبمظ٦ملم!مربقبؼملمملمػؽملمملَكمعرملمملط٠ملمؼبماظضملمملئػملهمِلممًملعلمملصٓملًةم

ر٤مللؾبمشؿملمملبٟمِلمؼبماظؽملؾملمملؼهمِلمتّملػ٤ملرًامصقؿملقبممًلمظعملػمّلهمِلماظشملضملمملمكبم

سػمل٦ملمبمايزمل٤مللؽبمسػمل٥ملممؼعملرتحؾبموظؿملّملؾبفوطـٓملِةماظلؾملٓملكبمواظؿّملخنيكبم

:ممادرتاحهمٍلمعٓملضؿملقبهمٍلمصفملرص٘ملؾب

!م"مهسملٓملؾبمأثؽملمملءؽبمشؿملمملب٦ملمضّملم"م -

َكمأسّملَكمسؽملّملػمملمأنمأدمملصٓملؽبمإظبمضٓملؼؿٟمَلمومُأحسملٓملؽب"م -

!مدفملضشملٛملؾبمدواع٦ملمومأذػنملؾبمإظؿملٟمَل..ماظؿمل٤ملمكبمغظملل٣مِلممؼب

 "عمملمرأؼٟمَلم؟م

 .م"ٕمتضملفؾينماظظملغملٓملُةمًملمالم"م -

ظ٢ملمتٓملىمإاّلمذؿملكممًلمػٓملعممًلمأطػملؿ٣ملؾبم!مؼبمآٌملآِةمماغصملٓملؿب"م -

أغوملؽبمحبمملجهمٍلم٢ٌملم!ماظضملؼملٓملكبمماظلؽمل٤ملنمومعزملمملئنملؾب

ػ٠ملمأذرتيمظٟمَلم..ممؼلمملغّملؾبَكمومؼضملؿملؽملؾبٟمَلمسػمل٥ملماٌرمل٦ملكب

 !م"سغمّلمملزًام؟
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دمملسّملغ٦ملمسػمل٥ملمإصبمملِدمح٠ملدملمعمملمطظملمملَكمدكٓملؼهمًلموم"م -

 !م"بّملاًلمع٢ملمتٓملقبػمملتٟمِلمػْملهم

مإظبمصظمّلٟمِلموتلفمللؾبمدقٓملؽبحؽملمملنمؼبمأحّمِلماَملؼقبمملمكبممتّملخ٠ملؾب

:ممس٢ملمشؿملمملبٟمِلم

عمملذامتضملٓملصنيمبرملفملنكبمشؿملمملِبمضؼملٓملمس٢ملم!مدقٓملم"م -

"ماظّملوام؟

نمعؿمملبضملهمِلمعظعملّملمعؽملضملؾملمملمأػػمُلؾملمملم..متٓملطومِلماٌّملردهمَلم"م -

اظّملوقبامكبميمملجؿؾمل١ملمإظؿملؾملمملمؼبمأسؼملممللكبماٌؽملٔمللكبم

ظغملؽملقبؾملمملمدؿؿعملّملقبمؾبمظالعؿقمملنكبمعٛملؽبم!مدتؾملمملمعٓملؼسملهمٌلمص٤ملال

 !م"ايٓملائٓملم

خْمليمػْملاماإلغْملارؽبمومدػمّلؼملؿمل٣مِلمظْملوؼؾملمملم!مالمبفملسؽبم"م -

 "!صػملؿملٕملؽبمظ٦ملمثعملهمٌلمبفملحّمٍلمد٤ملاِكم

وتصملمملػٓملتؾبممػمملتؽبدخػملوملؾبمشٓملفميعملوملؾبمبؾملمملمسؽملّملعمملمشمملدرتؿبمو

رجؾملمملمصؽملمملوظؿينمواحّملًةمع٢ملمدؾبحبمملجيتمإظبمسػملؾهمِلمرؾمملذريلبم

اظلؾنمِلمايعملؿملعمل٦ملىبمظ٤ملج٤ملديمموغصملٓملتؿبمإظ٦ملمبمعؽملؿصملٓملًةمعضملٓملصهمَل

:ممٍةمدؽببػملؾملفهمِلمعؿ٤ملدىبمصعملمملظوملؿبًملمػؽملمملَكمسػمل٥ملمشريماٌضملؾمل٤ملِدم
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"مأدؿمملذمرسّملم؟مًملمػ٠ملمتٓملؼّملؾبمذؿملؽممًلمآخٓملؽبم"م -

أرؼّملؾبمأنمأدفمللؽبمح٤مللؽبماإلغْملاركبماظْمليموجقبؾملؿ٣مِلم"م -

ػ٠ملمصبربؾبػ١ملمسػمل٥ملمإسمملدتؾملمملمإظبم..مَملػ٠ملكبمضؼملٓملم

 "اٌّملردهمِلم؟م

م!اع٦ملىبمَملغقبؾملمملمظؿمللوملؿبمؼبمد٢ملىبماظؿضملػملؿمل١ملكبماإلظٔملًملمالم"م -

ػمملمػ١ملمإسمملدتؾبِتغ٦ملمبؼبمإنؿبمٕمؼغمل٢ملؿبمًملموسػمل٥ملمط٠ملىبمحمملللبم

ظغملؽملقبؽملمملم!مإظبماظّملوامكبمصؾملْملاماإلغْملارؾبمالمصبّمليمغظملضملممًلم

مضؾ٠ملؽبماإلغْملاراِتمػْملِهمعـ٠ملكبمذبربونمسػمل٥ملمت٤ملجؿمل٣مِل

ػْملامذفملنؾبموم!مصزمل٠ملِمماٌؽملعملشملضملنيمس٢ملماظّملوامم

طؼملػمل٢ملؽبمدؽملهمًلمؼبمالميؾب:معبؿملٛملكبماظظملؿؿملمملِتماٌكشمل٤ملبمملِتم

ومحفقبهمُلمعلمملسّملِةماَملمقبمًملممنؿباٌّملردهمِلمبضملّملؽبمخشملؾؿ٣مل

ؼبماظؾؿملومِلمذ٦ملءفبمعلؿؾملػملٟمٌلموؼغملٓملقبرؾبمغظملل٣ملمؼبمعـ٠ملكبم

 "م!مػْملهمايمملالت

وموجّملتؾبمًملمػمملمبؾملٔملقباٍتمعؿ٤ملاظؿملمملٍتمع٢ملمرأد٦ملمتػملعمّلؿملوملؾبمطالمؽب

:مغظملل٦ملمذبربًامسػمل٥ملمتربؼٓملكبمدقملاظ٦ملم

"مذامسػملؿملؽملمملمأنؿبمغظملضمل٠ملؽبم؟مامًملموسب٢ملؾبمطؼملّملرقبدنيم"م -
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ضّملؼٓملكبمػمملمدؿرملشملنملؾبمامسؽبؾملمملمع٢ملمدصرتكبمتإذاممتمبمصزمل٠ملؾب"م -

ًملمتضملػمل١ملؾبمذؿملؽممًلم؟مالمأسؿعملّملؾبمأغقبؾملمملمدؿضمل٤ملدؾبموؽبَأ!ماظّملرجمملِتم

 !م"اذشملؾؾملمملمع٢ملماآلنمف

طؽملوملؾبمأسػمل١ملؾبمأغمبؾملمملمتعملزملّملؾبمذشملؾؽبٟمِلمع٢ملمصغملٓمليموطؽملوملؾبمأرؼّملؾبمأنؿبم

م(ط١ملمحؾؿملؾممًلمذشملؾومِلمع٢ملمحؿملمملتٟمِلمضؾ٠ملؽبماآلنؽبم؟مم):مػمملمأدفمللؽب

:مظغملؽملقبؾملمملمضشملضملوملؿبمسػمل٦ملمبماظشملٓملؼٞملؽبمسؽملّملعمملمضمملظوملؿبم

"مم!راّلبؾبٟمَلمؼؾبقّملث٤ملنؽبمضفقبهمًلم"م -

المبّملمبمأنمبمأعٓملًامعمملمضّملم..مأؼ٢ملؽبمأغومِلماآلنؽبم؟مظعملّملمعؽملضمل٤ملِكمسؽملقب٦ملم

ٌمملذامٕمتٓملادػملؿملينم؟موع٢ملمدؿملقسملٓملؾبم..محّملثؽبمأثؽملمملءؽبماظضملشملػملهمِلم

ذؿملؽممًلمومأردػمُل٣ملؾبمعٛملمدقٓملم؟مظغملؽملقبؾملمملمضّملمردمملئػملٟمَلم؟مأأطؿنملؾبمإظؿملٟمِلم

عمملماظضملؼمل٠ملؾبم؟مم..مهؼمل٠ملؾبمردمملظيتمص٤ملرًامإظبمأعقبٟمِلم

ظـمملغ٤ملؼقبهملمإظبمضمملسهمِلمدخ٠ملؽبمعّملؼٓملؾبماًملمؼبمإحّملىماالدرتاحمملِتم

اٌّملرقبدنيؽبمضبؼمل٠ملؾبمدصرتًامُطؿنملؽبمسػملؿمل٣مِلمخبٙملدملمعٔملخٓملٍفم

هؾبمبنيؽبموضّملمأعلغمل٣ملؾبمبؿملّملِهمواضضملممًلمإصؾٛملؽبم(ضٓملاراتؾبماظظملزمل٠ملكبم)

ورػملنملؽبمعؽملقبمملماظؿ٤ملضؿملٛملؽبمسػملؿمل٣مِلمث١ملمبمأسشملمملهؾبمًملمصٓملجؽبؿؽب٦ملؿبمصظملقمملت٣مِلم

ضٓملأتؾبم..مَملوقبلكبمزعؿمل٠مللبمؼبماظعملمملسهملمص٤ملّضٛملؽبموعٓملقبرهؾبمإظبمجمملرت٦ملم
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ع٢ملماٌّملردهمِلمبلؾنمِلمومملوزِكمسّملدؽبمضٓملارًامؼعملسمل٦ملمبظملزملػملٟمِلم

ومسضملوملؾبم..موّضضملوملؾبمومعٓملقبرت٣ملؾبم..ماظطملؿملمملِبماٌلؼمل٤ملحؽبمب٣مِلممأؼقبمملمكب

:ماٌّملؼٓملؽبمؼعمل٤مللؾبم

!م"ماذشملؾ٤ملاماالد١ملؽبمع٢ملمدصمملتٓملكبماظؿعملّملؼٓملاِتم"م -

بّملَأمأػػمُلٟمِلمبرملشمليبمع٢ملمدف٠ملىبم..مط٠ملوبمؼشملػملنملؾبمذشملؾؽبٟمِلم

ػغملْملامغزملؾُملؾبم..محؿملمملتٟمِلموماآلخٓملونمؼرملشملؾ٤ملغٟمِلماآلنم

ؼضملػملؽمل٤ملنؽبمم!ؼؽملمملمػْملامأيمبماعؿؿملمملزلبمعرملرتٍكم؟ػ٠ملمؼضملٙمل..معرملشمل٤ملبمملنم

طػملؼملهمٌلمم(!ماذشملؾ٤ملػمملمم)!مايٓملبؽبمسػملؿملٟمِلمَملغقبٟمِلمأسػملؽملومِلماينملمبم

وػْملامعمملم!مؼلؾمل٠ملؾبمسػملؿملؾمل١ملمض٤ملُظؾملمملمومؼلؿقؿمل٠ملؾبمسػمل٦ملمبمصضملػمُلؾملمملم

ورػملؾوملؾبمًملمرصسملوملؾبمأنؿبمأذشملنملؽبمامسؽبٟمِلمع٢ملمدصرتيم؛محزمل٠ملؽب

أنؿبمتٓملح٠ملؽبمس٢ملمععملضملّملِكمظؿفػملٕملؽبمإظبمج٤ملارمعؽمل٥ملممع٢ملمدقٓملؽب

:مسّملػمملماظ٤ملحؿملّملِةمؼبمعٞمل

!م"مظغملؽملقبينمعٓملتمملحهمٌلمجّملقبًامػؽملمملم"م -

 !م"المؼؽملؾطمل٦ملمأنمتغمل٤ملغ٦ملموحؿملّملًةمبضملّملؽبمصزمل٠ملكبمضؼملٓملم"م -

س٢ملكبمغعملاًلمذ٦ملٍءمعمملممطؿمملبهمَلوطؽملوملؾبمطػمّلؼملمملمرػملؾوملؾبمع٢ملماظشملاّلِبم

أغقبٟمِلمالممًاسؿعملّملمأت٤ملجقب٣ملؾبمإظبمععملضملّملِكمَملجػملٕملؽبمسػملؿمل٣مِلمماظلؾقب٤ملرِة
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أتػملؼملقبلٟملِممومأذ١ملنبم..ممُأغمملجؿملٟمِلموُأطػمّلؼملٟمِل..مزظومِلمػؽملمملم

..مشؿملمملبؾبٟمِلمح٤ملقبلؽبمصظملٌملٟمِلمإظبمعمملمؼرملؾ٣ملؾبماٌفملمتؽبمم..سشملٓملِك

أومًملموبّملتؿبمسػمل٥ملموج٤ملِهمزعالئٟمِلموزعؿملالتٟمِلمعلقهمُلمحٔملنلبم

أومربقبؼملمملمتفملثٓملوامصضملاًلمبظملعملّملانكبمج٤ملىبمآٌملحكبم..مخؾبؿملقب٠ملؽبمإظ٦ملمبمذظٟمَل

اظْمليمطؽملوملؾبمُأضظملؿمل٣ملمسػمل٥ملمدرود٦ملموضّملمسفٔملتؾبمس٢ملمعؿمملبضملهمِلم

سؿملّمِلممػّملاؼمملػ١ملممبؽملمملدؾهمِلمحؿقب٥ملمؼبمأثؽملمملِءمتػملعمّل٦ملمب..ممممملردؿ٣مِلم

طؽملوملؾبمأذغملٓملػ١ملمعزملشملؽملضملممًلمابؿلمملعهمًلمزائظملهمًلمالمتػملؾىملؾبمًملماٌضملػمّل١ملكبم

!ممأنؿبمتٔملولؽبمص٤ملرؽبمارتلمملعؾملمملم

وط٠ملنبمؼ٤ململبمؼؽمللِملؾبمدمملبعمَل٣ملؾبمبغملـملبهمٍلمًملممعٓملقبتؿبع٢ملماظضملْملاِبمأدمملبؿملٛملؾبم

وؼبمإحّملىماالدرتاحمملِتمجمملءؽبمبضمل٘ملفبمع٢ملم..معؿضملمملزؼملهمٍلم

طمملغ٤ملامدؾضملهمًلمؼعملظمل٤ملنؽبمسؽملّملمبمملِبمضمملسهمِلم..مراّلِبمصظمّلٟمِلم

ومأمسٛملؾبمًملمػ١ملمبمملالغزملٓملافمؼفملعٓملؾبمومص٤ملتؾبمحؽملمملنؽباٌّملرقبدنيؽبم

:ممزعؿملػملٟمِلمربؼمل٤ملدمؼعمل٤مللؾبمبزمل٤ملت٣مِلماٌؼملؿملقبٔملكبم

!م"مغٓملؼّملؾبمأنؿبمغغملػمّل١ملؽبماَملدؿمملذؽبمرسّملمضػملؿملاًلم"م -

:مرمملرقمملؾبوقي.مخٓملجوملؾبمإظؿملؾمل١ملمعلٓملسممًلم
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ًملمأصقؿملُملفبمأغقبٟمَلمظ٢ملمترملمملرَكمؼبمرحػملهمِلماٌّملردهمِلم"م -

"مأدؿمملذم؟م

 .م"ظّمليمبمعمملمؼرملطمل٠ملؾبموضيتمؼ٤ملمؽبماظٓملحػملهمِلمًملمغضمل١ملم"م -

:متعمل٤مللؾبمودؼمملنم

أالمميغمل٢ملؾبمتفملجؿمل٠ملؾبمذطملػملٟمَلمإظبموضومٍلمآخٓملؽبم؟مسبنملنبم"م -

أنؿبمتغمل٤ملنؽبمعضملؽملمملمصمملظٓملحػملهمُلمع٢ملمدوغٟمِلمالمتلمملويم

!"مذؿملؽممًل

:مأض٤مللؾبمراشؾممًلمؼبمسّملمكبمإضمملسهمِلماظ٤ملضومِلمدّملىـبم

!م"مط١ملمرؾبموظغمل٢ملؿبمالمأسّملؾبدفملصٟمّل"م -

:مؼعمل٤مللؾبمربؼمل٤ملدم

ظعملّملماتظملعملؽملمملمأنؿبمغؽملعملشملٛملؽبمًملمأدؿمملذمرسّملمًملمؼبمايعملؿملعملهملم"م -

ودؿغمل٤ملنمرحػملؿؽملمملمًملمبضملّملؽبماظٓملحػملهمِلمعؾمملذٓملًةممس٢ملماظّملوامكب

.م"ماحملشمّلهمَلماَملخريَةمظ٤ملداعكبمعّملرقبدؿملؽملمملم

 !م"دفملصغملٓملؾبمؼبماَملعٓملم"م -

اظٓملحػملهمُلمع٢ملمدوغٟمِلمالمتلمملويمذؿملؽممًلمب٠ملمإنمبم..مطؽملوملؾبمأطْملبؾبم

..محؿملمملت٦ملمبغملمملعػملؾملمملمؼبمشؿملمملبٟمِلمالمتلمملويمذؿملؽممًلم
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:مؼبماظطملٓملصهمِلمعلمملءـبمطبربغ٦ملموظؿملّملؾبمبفملعٓمللبمػمملمدملم

شمملئؾنيؽبماظؿمل٤ملمؽبمؼبماظزملٝمِلمدفقبػملوملؾبمأمسمملءؽبمال"م -

ٌّمملمدفملظوملؾبمس٢ملمدؾنمِلمشؿملمملِبممرؽبايمملديمسٖملؽب اظضملػملؼمل٦ملىبمو

ضمملظ٤ملامظ٦ملمإغقبؾملمملمخؾبشملؾوملؿبمًملماظشملمملظؾهمِلماٌؿظمل٤ملقبضهمِلمًملمغطمل١ملم

ػْملهمم):مظغمل٢ملمبمرمملظؾممًلمأضمملفؽبمًملمودؿرتُكماٌّملردهمَلم

أخؿؾبؾملمملمضؼملٓملمع٢ملمضؾ٠ملؾبمخؾبشملؾوملؿبم..مسمملدٌةمسؽملّملػ١مل

.م"م(.وُصزملػملوملؿبمع٢ملماٌّملردهمِلم

ظعملّملم!مامومٕمأسٓملفؿبمبفملعٓملػمملم؟طمملغوملؿبمظعملؼملٓملمذعملؿملعملهمٌلمػ٢مل"م -

وظغملؽملقبؾملمملمٕمًملمأخربتينمأنمبمهلمملمذعملؿملعملهمًلمتّملس٥ملمغطمل١ملم

 !م"دبربغ٦ملمأغقبؾملمملمؼبمثمملغ٤ملؼقبؿؽملمملم

بمملإلضمملصهمِلمظغمل٤ملغؾملمملمعبؿملػملهمًلمًملمب٠ملمومعؿظمل٤ملقبضهمٌلمأؼسملممًلم"م -

 !"جّملقبًا

المذٟملٌملمؼبمًملومدؿرتُكماٌّملردهمَلم؟مواظّملػؼملمملمذبٓملمفبم"م -

ذبٓملمفبمؼلٓملقؾبمع٢ملمبؽملمملت٣مِلمايؿملمملَةمطؼمل٢ملؿبمًملمغضمل١ملم..مذظٟمَلم

 !م"ػمملمؼلٓملقؾبمع٢ملماظرملؼملٕملكبمغ٤ملرؽب
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ب٠ملمأخربغ٦ملماظشملاّلبؾبمأؼسملممًلمًملمظؿملٕملمػْملامصقلنملم"م -

اَملوظبمم:الحٚمْلمػْملام!مأنمبمخشملؿملؾؾملمملمػ٤ملماب٢ملمسؼملقبؿؾملمملم

 !م"ػمملمػمملموماظـمملغؿملهمُلمالب٢ملكبمسؼملقبومِلالب٢ملكبمخمملظومِل

إغقب٣ملؾبمضبؼمل٠ملؾبمم!م(ػمملمدؿملغملؿنملؾبمطؿمملبؽبم)أراػؽملؾبٟمَلمبفملغقب٣ملؾبم"م -

وموهطبرمل٥ملمسػمل٥ملمبؽملمملت٣مِلماىؼملؿملالِتم!مضّملًامبالمذٟملدملمعؾب

 !م"بْملظٟمَلمؼرملّملنبموثمملضؾمل٢ملمبمجؿملّملًام

 "ػ٠ملمؼضملينمػْملامأغقبٟمَلمادؿلػملؼملوملؽبم؟م"م -

ابؽملؿؾب٣ملؾبماظغملربىمعٓملوةمعبؿملػملهمٌلم..مامسٛملؿبم.مأبّملًامًملمالم"م -

!مػْملامؼضملينمأغقبؾملمملمتعملمملوع٣ملؾبمًملمجّملقبًامومػ٦ملؽبمشريمزبشمل٤ملبهمٍلم

 ..م"ودؿغمل٤ملنؾبمأعاًلمظ٦ملمؼبماظ٤ملص٤مللكبمإظبمضؼملٓملم

ٌمملذامظ٢ملمترملمملرَكمؼبماظٓملحػملهمِلم؟م!مأخربغ٦ملماآلنؽبم"م -

 ..م"غوملؽبمحبمملجهمٍلمعمملدقبهمٍلمظػملرتوؼُملكبمس٢ملمغظمللٟمَلمأ

ومأغوملؽبمتضملػمل١ملؾبمًملمظ٢ملمأذمملرَكم!ماَملعٓملؾبمربل٤ملمفبمؼمملموظؿملّملم"م -

 ..م"ٌمملذام

ومؼبم..ماغعملشملٛملؽبمزعالؤِكمس٢ملماظّملوامكبمبضملّملمرحػملؿؾمل١ملمعؾمملذٓملًةم

اَملدؾ٤ملعكبماَملخريكبمع٢ملمذؾملٓملكبمغؿمللمملنؽبمأخربغ٦ملموظؿملّملمأنمبمغطمل١ملم
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أنؿبمموماضرتحؽبًملمتػملؾٕملؾبمخمملمتؽبمخشملؾهمٍلمسمملدتؿبمإظبماٌّملردهمِلم

طؽملقبمملمؼبماٌّملردهمِلمومخرملؿملوملؾبمأاّلم..مأرد٠ملؽبمإظؿملٟمِلمردمملظهمًلمعضملؾملمملم

تلؿؼملٓملمبمغطمل١ملمبمملظّملوامكبمصػمل١ملمأصربؿبمحؿقب٥ملمس٤ملدتؽملمملمإظبماظطملٓملصهملمب٠ملم

دخػملوملؾبمإظبمصظمّلٟمِلماظظملمملرغكبمخػمللهمًلمومأضظملػملوملؾبمبمملبؽب٣ملؾبمومجػمللوملؾبم

:مؼبمعغملمملغٟمِلمث١ملمبمبّملأتؾبمأخٙملٍملمظٟمِلمردمملظيتم

طؽملومِلمممتمملعممًلمحؿملىملؾب..مأجػملٕملؾبمسػمل٥ملمععملضملّملِكم..محؾؿملؾيتمم)

جلّملؾبِكمالمزالؽبم..مسشملٓملِكمالمزالؽبمعضملرملقبرملممًلمػؽملمملم..موػمللنيؽبم

أتؽملرملقبٞملؾبم..مطػملٍملٟمِلمػؽملمملمًملمُطؿؾؾبٟمِلمومدصمملتٓملؾبِكم..معػملؿزملعملممًلمػؽملمملم

أحؿمملجؾبم..مرائقؿؽبٟمِلمصؿطملؼملٓملغ٦ملمع٤ملجهمٌلمع٢ملماظرملقب٤ملقكبمجمملرصهمٌلم

شؿملمملبؾبٟمِلمدؾقبنملؽبمظ٦ملمصٓملاشممًلمرػؿملؾممًلموطـملبهمًلم!مأذؿمملقؾبمإظؿملٟمِلم!مإظؿملٟمِلم

اطؿيبمظ٦ملموماذٓملح٦ملمعمملم!موِكمأرجًملمخمملرؾؿملينم..معلؿّملميهمًلم

ع٢ملؽبماظضملْملاِبممغمملماظ٤ملحؿملّملؾباطؿيبمَملنمبماظغملؿمملبهمَلمزبٓملجؾب!محّملثؽبم

المتغمل٤ملغ٦ملمضمملدؿملهمًلمإظبمػْملهماظّملرجهمِلمصفملغمملمالم..مواَملوػمملمكبم

تضملمملظ٦ملمصفملغمملمع٢ملمدوغٟمِلمسّملمفبمبالم!مأدؿقٞملنبمػْملاماىظملمملءؽبم

ظعملّملمصعملّملتؾبمؼبمشؿملمملبٟمِلمأيمبمظ٤ملنلبم!معضملؽمل٥ملـبمومغغملٓملٌةمبالموج٤ملٍدم

ًملمط٠ملنبماٌضملمملغ٦ملماىؼملؿملػملهمِلمؼبمذكزملؿملقبيتمميؿملمملت٦ملموتغمللقبٓملتؿب
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أس٤ملدؾبم!موأصؾقوملؾبمسمملجٔملًامحؿقب٥ملمس٢ملمإسشملمملِءماظّملروسكبم

!ممعمملماظْمليمحّملثؽبم؟مأخربؼينمؼمملمضؼملٓمليم:مَملدفملَظٟمِلم

ظلوملؾبمأدريمأؼغمل٤ملنؾبماظ٤ملضوملؾبمعؽملمملدؾممًلمظرمل٦ملٍءمع٢ملمًملمواآلنؽبم

حسمل٤ملرؽبهؾبمعـػملؼملمملمصعملّملتؾبمظّملؼٟمِلماظرملضملٓملكبمأممأنمبمذضملٓمليمضّملمصعملّملؽبم

حسمل٤ملريم؟م

حؾمملِبمواظلؾملٓملكبمس٤ملديمرج٤ملتؾبٟمِلمبمملَمل

اظرملؼملٕملكبمظػملؾرملٓملكبممصفملغومِلمظّملرب٦ملؽبمعـ٠ملؾبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

واظٓملقبوحؾبمزؼملفملىمظزمل٤ملٍتمرمملبؽبمعلؼملضمل٣ملؾبم

سٓملكبماظٖملىبمرّصهمِلماهلّملِبمتّملس٤ملمػمملجٕملؽبمومممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًُذملسملذملٓملؽبم ؼمملمغرمل٤ملَةماظٓملوحكبمؼمملمأحالع٦ملؽبما

أػّملؼٟمِلمروح٦ملمهْملومغرمل٤ملَةماظلؽبغمَلٓملكبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

تؾبلمملعٓملؾبغ٦ملمميؼمملمظؿمل٠ملؾبمض٠ملؿبمظ٦ملمعؿ٥ملمضؼملٓمل

مممممممممممممممم؟ظؿفضمل٠ملؽبماًؼملٓملؽبمؼبماَملضّملاحكبمطمملٌشملٓملكبمممممممممممممممممممممممممممممممممم

غمملمذملانكبمضؾػملومِلذملحذملوقؾبمؼبمألذملشذملؼؾملؼملٕملؽبمالذملل

وتٓملكبمذملذملؽملمبممليكبمظ٠ملػؼمللذملممًلمحؽملذمل٤ملغممًلمطذملؾملؼملٕملكبمالممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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َأأغوملؽبمدبرمل٥ملمع٢ملمذاّللكبمُظذملذملؼملمبؿذملذملؾملمملم

تسملذملؿملذملٛملؾبمصؿمل٣مِلمطؼملمملماظلقبذملؼملقبذملمملرؾبمؼبماظلقبؼملٓملكبم؟مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

..مومدفملبعمل٥ملمُأحؾنبٟمِلمحؿقب٥ملمؼؽملؿؾمل٦ملؽبماظٔملعمملنؾبم..مأحؾنبٟمِلم

مممممممممممممممممممم.مممممممم(.أدريؾبمسؿملؽملؿملٟمِلمممممممم1987/مغؿمللمملنم/مم23ممممممممممممممممممممممممممم

أسشملؿملوملؾبماظٓملدمملظهمَلمظ٤ملظؿملّملمومرػملؾوملؾبمأنمؼغمل٤ملنؽبمحْملرًامؼبم

ومسمملدؽبمؼبمصرتِةماظؿؾمملدلكبمبنيماظّملردنيم..ممتلػملؿملؼملؾملمملمظؽملطمل١مل

:مظؿملعمل٤مللؽبمػمملعلممًلم

!م"مومصػملومِلماَملعمملغهمُلم"م -

اغؿصملٓملتؾبمأدؾ٤ملسممًلمطمملعاًلمسػمل٥ملمأحٓملمبمع٢ملماىقؿمل١ملكبمحؿقب٥ملم

ًملمرٓملضوملؿبمغطمل١ملمبمملبؽبماظزملٝملىبماظضملمملذٓملكبم..مجمملءغ٦ملمردنبِكم

وص٤ملجؽوملؾبمبٓملأدؾملمملمؼشمل٠ملنبمومػ٦ملمتلؿفملذنؾبمٌكمملرؾيتمخمملرجؽبم

:ماظزملٝملىبمصكٓملجوملؾبمإظؿملؾملمملمومضػملوملؾبم

"مغضمل١ملم؟معمملذامتٓملؼّملؼ٢ملؽبم؟م"م -

:مػؼمللؽبوملؿبمبزمل٤ملٍتمرضؿملٞمللبم

ظؿملٕملؽبمظّملؼؽملمملمعؿقبلٛملفبمع٢ملم..مأتلؼملُملؾبمبكملشالقكبماظؾمملِبم"م -

 ..م"اظ٤ملضوملِِموأخرمل٥ملمأنؿبمتٓملاغمملما٤ٌملجقبؾملهمُلم
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:موضػملوملؾبممِهأشػملعملوملؾبماظؾمملبؽبمومأبعملؿملوملؾبمؼّمليمجمملٔهمًلمسػمل٥ملمععملؾ٘ملكب

 "؟مغطمل١ملمأغومِلمأ"م -

 .م"ومأسشملؿينمضؼملٓملمذؿملؽممًلمظٟمَلممًملغضمل١ملم"م -

أخٓملجوملؿبمع٢ملمجؿملؾؾملمملمورضهمًلمتؽملمملوظؿؾبؾملمملمبلٓملسهمٍلمومددلؿؾبؾملمملمث١ملمبم

:مداخ٠ملمجؿمليبمث١ملمبمضػملوملؾبم

"مطؿملٝملؽبمحمملهلمملم؟م"ممممممممم-

مممذههأنمبممظعملّملمأوصؿينمأنؿبمأسػملؼملؽبٟمَل!مإغقبؾملمملمخبريلبماآلنؽبم"ممممممم-

.م"مماظيتمدؿغملؿؾؾبؾملمملمماَملخريُةمػ٦ملماظٓملدمملظهمُلممممممممممم

وضظملوملؾبم..مضمملظوملؿبمذظٟمَلمومادؿفملذغوملؿبمبمملالغزملٓملافمومذػؾوملؿبم

ضػملؿملاًلمأراضنملؾبمابؿضملمملدؽبػمملمومطػملؼملمملتفبمطـريٌةمحؾلوملؿبمغظمللؾملمملمؼبم

سّملتؾبمإظبمصظمّل٦ملمعؿصملمملػٓملًامبضملّملمكبم..مداخػمل٦ملمتفملب٥ملمآًملوجؽبم

..ممماالرتؾمملِك

سوملؾبمإظبمشٓملصيتموجػمللوملؾبمعرتدقبدًامؼبمصؿُملكبمرجػْملهمآٌملقبةم

ومادؿشملضملوملؾبم..مطؽملوملؾبمأسٓملفؾبمعمملمه٤ملؼ٣مِلمطفملغقبينًملمردمملظؿٟمِلم

أخريًامبضملّملؽبمأنمأبّملَأمبمملظعملٓملاءِةمعـ٠ملمعؿقبؾمل١مللبماغؿصملٓملؽبمر٤ملؼاًلمغشملٞملؽبم
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وؼبمط٠ملىبمحٓملٍفمًملمؼبمط٠ملىبمطػملؼملهمٍلمرضملؽملهمٌلم..ماظعملمملض٦ملمبممليغمل١ملكبم

:موؼبمط٠ملىبمدشملٓمللبمظضملؽملهمٌلمًملمطمملرثهمٌلم

..مأطؿنملؾبمإظؿملٟمَلمبضملّملمطـريكبمسؽملمملٍءم..ماَملدؿمملذمرسّملماحملرتممم)

نؽبمبضملّملؽبمأنمطظملغملظملوملؾبمدع٤ملس٦ملمظعملّملمسّملتؾبمإظبمرذّمليماآل

أرج٤ملَكمأنمتضملؿربؽبمط٠ملمبمعمملمعٓملمبمسػملؿملؽملمملم..موضؼملقبّملتؾبمجٓملاح٦ملم

المأدؿشملؿملٛملؾبماالدؿؼملٓملارؽبمؼبم..محػملؼملممًلمصق٤ملغمملمعؽمل٣ملؾبماآلنؽبم

ظعملّملؿبمتلؾقبنملؽبمحؾنبؽملمملمؼبم..مسالضؿؽملمملموظ٢ملمغغمل٤ملنؽبمعضملممًلمبضملّملؽبماآلنم

أصؾقوملؾبمسّملوقبًامظغمل٠ملىبمع٢ملمفطـريلبمع٢ملماٌـملد٦ملموماَملحٔملانكبم

تؿبمعٓملوةمظػملسملٓملِبماٌربقبحكبمَملغقبؾملمملموضظملوملؿبموتضملٓملقبضم..ؼبماظؾؿملومِل

!مؼبمصظمّل٦ملمعّملاصضملهمًلمس٢ملمحعمّل٦ملمؼبمإبّملاِءماظٓملأيكبمصعملٙملم

أغقب٣ملؾبمالمؼٓملؼّملؾبمظ٦ملمأنمأصؾُملؽبمسمملغلممًلمعـػملؾملمملمإنؿبمبوطمملنؽبمردنبمأب٦ملم

ػمملمبمملظضملمملغٕملكبموػ٦ملمتزمل٤ملقبرؿبمؼمملمدؿملقبّمليمأغقب٣ملؾبمؼؽملضملوملؾب..مواصعملؿؾبؾملمملمرأؼؽبؾملمملم

!ممظٓملابضملهمِلموماظضملرملٓملؼ٢ملمالمتٔملالؾبمؼبما

ضّملقبرؿبم..مالمأدؿشملؿملٛملؾبماالدؿؼملٓملارؽبمأطـٓملؽبمًملماسْملرغ٦ملمؼمملمدؿملقبّمليم

س٢ملمطؿمملبهمِلماظٓملدمملئ٠ملكبمًملمأرج٤ملَكمًملمت٤ملّضٝملؿبم..مع٤ملضظمل٦ملموماحرتعؿب٣ملؾبم

احبىملؿبمس٢ملمصؿمملٍةمتغمل٤ملنؾبم..مَملغقبينمظ٢ملمأردمبمسػملؿملؾملمملمبضملّملؽبماآلنم
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أرج٤ملَكمأظٝملؽبمعٓملقبٍةمأنؿبم..مجّملؼٓملًةمبعملزملمملئّملَكمصفملغمملمالمأدؿقعملٍملؾملمملم

رؼّملؾبمأنمالمأ!متؽمللمملغ٦ملمومتؾقىملؽبمس٢ملمغظمللٟمَلمؼبمصؿمملٍةمُأخٓملىم

عمملمذغؾؾب٣ملؾبمؼبم..محؿقب٥ملممسريمًملمومأضمملرب٦ملمأأخلٓملؽبمأؼمبممًلمع٢ملمأػػمل٦ملم

ط٠ملىبمػْملام؟مأغمب٣ملؾبمأحؾمبينم؟مم

اسػمل١ملؿبمؼمملمدؿملقبّمليمأغقبينمظ٢ملمأغل٥ملمعمملمحؾبؿملؿملوملؾبمذظٟمَلماٌّملرقبسؽبم

اظظملمملض٠ملؽبماظْمليمسػمّلؼملينمحنملمبمايؿملمملِةموماظؿؼمللقبٟمَلمبعملرملقبهمِلم

ظعملّملمطؿؾوملؽبمظ٦ملمردمملظؿؽبٟمَلماَملخريَةمؼبماظـمملظىمِلم..أع٠مللب

ظغملؽملقبينمدفملغل٥ملم..مع٢ملمغؿمللمملنؽبمومػ٤ملمؼ٤ملمؾبمع٤ملظّمليممواظضملرملٓملؼ٢ملؽب

ع٢ملمجّملؼّمٍلمبضملؿملّملًامس٢ملماظشملؿملٖملكبممط٠ملمبماَملس٤ملامكبماظلمملبعملهمِلمومأوظّملؾب

وطْملظٟمَلمبضملؿملّملًامس٢ملمإبّملاِءماظٓملأيمأوم..موماٌطملمملعٓملِةمواظؿقبلٓملعكبم

بمبموالمَمُلحؽبنملمبمٕمُأخػملٞملؿبمَمُلحكب..ماظؿظملغملريكبمأومحؿقب٥ملماالسرتاضكبم

ومدؿملضمل٤ملدؾبم..مآخٓملؽبمومظ٢ملمأط٤ملنؽبمحؾؿملؾؿٟمَلموالمحؾؿملؾهمَلمأحّمٍلم

ومدفملط٤ملنؾبمربقبهمًلم..ممسريمؼبماظزملؿملٝمِلمظؿملؿٔملوجؽبمب٦ملمومغلمملصٓملؽبمعضملممًلم

م(..مٌؽملٔملظ٣مِلمومُأعقبممًلمَملوالده

ص٤ملتؾبمدمملرةمؼعملشملٛملؾبمذٓملوديمصففملًةمومػ٦ملمتلفملُظينموالمأصؾمل١ملؾبم

:معمملمتعمل٤مللؾبمصفملدفملهلمملماظؿغملٓملارؽبمصؿعمل٤مللم
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َكمعؾملؽملهمُلمإٔمتضملفنملؿب..ممسضملوملؾبمبفملغمبٟمَلمدؿلمملصٓملؾبم"م -

"مماظؿّملرؼٕملكبم؟

طؽملقبينمأحبىملؾبمس٢ملمسؼمل٠مللبمؼبمدولكبملمبػمل٥ملمو"م -

..ماًػملؿمليملكبموظْملظٟمَلمرادػملوملؾبمبضمل٘ملؽبماَملصّملضمملِءمػؽملمملَكم

ومأجؾملقبٔملؾبمأوراض٦ملمحمملظؿملممًلمسػمل٥ملمأع٠ملكبمأنؿبمؼغمل٤ملنؽبمردنبػ١ملم

 .م"إصبمملبؿملقبممًلم

 "وعمملذامدؿضملؼمل٠ملؾبمػؽملمملَكم؟م"م -

ظ٦ملمصّملؼٞملفبمػؽملمملَكم..مربقبؼملمملمؼبمعٓملطٔمللبمظالتزملمملالتم"م -

 .م"وسّملغ٦ملمأنؿبمؼؿّملبقبٓملؽبمذظٟمَلم

:متعمل٤مللؾبمبػملؾملفهمٍلمؼمملئلهمٍلمتؿّملخ٠ملؾبمأمنبمسؾّملمآمو

المأسػمل١ملؾبمعمملذامؼشملؿملنملؾبم!مغمملمأصؾق٤ملامػؽملمملَكمط٠ملنبمذؾقبمملنكب"م -

ؼمملم!م..مهل١ملمؼبماظطملٓملبهمِلموماالبؿضملمملِدمس٢ملكبماَملػ٠ملكبم

عسمل٥ملمسػمل٥ملمسؾّملمآمػؽملمملَكمدؽملؿمملنمومٕم!محلٓملت٦مل

!م"مغلؿشملٛملؿبمتٔملوصَب٣ملؾبمبضملّملؾبم

دمملرةمإظبماظضملف٤ملزكبمظؿلفملَظؾملمملمس٢ملمسؾّملمآمومؼؿكمملعّملؾبممتؿق٤ملقبلؾب

أذطٓملؾبمذظٟمَلماظؿمل٤ملمؽبماظػملضملنيؽبمفًملمجكبمذطٓملؼمملت٦ملمص٤ملتؾملؼملمملمسربؽبمضف٦مل
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ادؿّملسمملغ٦ملمعّملؼٓملؾبماظـمملغ٤ملؼقبهمِلمإظبمعغملؿؾ٣مِلموطمملنؽبمؼؾّملومسؽملّملعمملم

:مربٓملجممًلمبضمل٘ملؽبماظرمل٦ملِءموػ٤ملمؼلفملظين

"مأدؿمملذمرسّملم؟مًملمعمملمسالضؿٟمَلمبمملظشملمملظؾهمِلمضؼملٓملم"م -

:مومضؾ٠ملؽبمأنمأبؿّملعؽبمإجمملبهمًلمتمملبٛملؽبمضمملئاًلمًملمص٤ملجؽوملؾبمبلقملاظ٣مِلم

ومأراغ٦ملم..مومًملممظعملّملمطمملنؽبمواظّملؾبػمملمػؽملمملمعؽملْملؾبمضػملؿمل٠مللب"م -

 ..م"ومادقبس٥ملم..موم..مبضمل٘ملؽبماظٓملدمملئ٠ملكبم

ػ٠ملم!مأغمملمع٢ملمطؿؾؽبؾملمملمًملمادقبس٥ملمأغقبينمطؿؾؿؾبؾملمملم؟مغضمل١ملم"م -

ؼبماَملعٓملكبمجٓملميهمٌلم؟مأظؿملٕملؽبمػْملامع٢ملمحٞملىبمط٠ملىبم

 "إغلمملن؟م

وظؿملٕملؽبماَملعٓملؾبمطؼملمملمًملمسب٢ملؾبمؼبمعّملردهمٍلم.مرؾضملممًلمالم"م -

أغمملمٕمأضٓملْأمتػملٟمَلماظٓملدمملئ٠ملؽبمظغملؽملقب٣ملؾبمذٓملحؽبمظ٦ملم..مهؾبمتؿزمل٤ملقبرؾب

ػمملموؼػمل٤ملقبحؾبمبؾملمملمأثؽملمملءؽبمحّملؼـ٣مِلمػمملموػ٤ملمضبؼمل٠ملؾبع٤ملنؽبع٘مل

عؾملّملقبدًامبؿعملّملؼ١ملكبمذغمل٤ملىمإظبماظٓملضمملبهمِلماظّملاخػملؿملقبهمِلمأوم

 .م"رصٛملكبمدس٤ملىمؼؿقبؾملؼملؾبٟمَلمصؿملؾملمملمبكملش٤ملاءمضمملصٓملم

 "وػ٠ملمؼلؿشملؿملٛملؾبمذظٟمَلم؟م"م -
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صؼمل٢ملؽبماظؽملمملحؿملهمِلماٌؾملؽملؿملقبهمِلمأغوملؽبمدب٠ملنبم.مرؾضملممًلم"م -

مًملموع٢ملماظؽملمملحؿملهمِلماظعملمملغ٤ملغؿملقبهمِلًملمبمملظ٤ملاجنمِلماظ٤ملزؿملظمل٦ملىبم

..مػ٦ملمسػمل٥ملمذعقبهمِلمرج٠مللبمآخٓملؽبمأؼسملممًلممومًملاظؾهمًلمطتؾبطمل٤مليم

َكمـبمصبؽملقبنملؾبمإغقب٦ملمُأحْملقبرَكمػؽملمملموسػملؿملٟمَلمأنموّملؽبمحاّل

 ."اظ٤ملض٤ملعؽبمؼبمط٠ملىبمػْملا

 !م"إغقب٣ملؾبمذبٓملمفبمحعملؿملعمل٦ملوبمًملمإغقب٣ملؾبمرج٠ملفبمعضملعمّلّملفبم"م -

َكمظ٢ملؿبمؼؽملظملضملؽبٟمَلمإبّملاءؾبمرأؼٟمَلمصؿمل٣ملمبعملّملركبمعمملمتؽملظملٛملؾب"م -

 .م"عزملممليؿؾب٣ملؾبم

 "عزملممليؿؾب٣ملؾبم؟مطؿملٝملؽبمػْملام؟م"م -

وإنؿبمضؾػملوملؽبمأنؿبمتظملضمل٠ملؽبمػْملام!مإظؿمل٣مِلموماسؿْملرؿبماذػنملؿبم"م -

 !م"عضملٟمَلممبؾبهؽبذؿبَأ

ًملمظ٢ملمأصضمل٠ملؽبمػْملامعؾملؼملمملمطػمّلظملينماَملعٓملؾبمًملمالمًملمالم"م -

 !م"وظؿملظملضمل٠ملؿبمعمملمؼرملمملءؾبم

 ..م"المتؿلٓملقبعؿبمؼبمضٓملارَكمضؾ٠ملؽبمأنؿبمتظملغمّلٓملؽبمعػملؿملقبممًلم"م -

ع٢ملم!مأغومِلمأواًلمث١ملمبمأب٤ملِكماحملرتمؾبم..مبّملَأمعلػملل٠ملؾبماظعملل٤ملِةم

دؿملغمل٤ملنؾبماظؿمملظ٦ملم؟م
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اءؽبماالعؿقمملنكبماَملخريكبمحسملٓملؽبمعّملؼٓملؾبماظـمملغ٤ملؼقبهمِلمايؽمل٤ملنؾبمإظبمأث٢مل

:مضمملسيتموػؼملٕملؽبمؼبمأذغ٦ملم

ظعملّملماذؿغملمملَكمإظبم..موص٠ملؽبماظربؼّملؾبمضؾ٠ملؽبمضػملؿمل٠مللبم"م -

اظٓملضمملبهمِلماظّملاخػملؿملقبهمِلمومحّملقبدوامع٤ملسّملًامالدؿف٤ملابٟمَلم

"مم!مبضملّملمغؾملمملؼهمِلماظضملمملمكبماظّملراد٦ملقبممًملاظعملمملدمكبممؼ٤ملمؽبماظلؾومل

ظغملؽملقبٟمِلمظ٢ملمًملماظّملغؿملمملمتؿكػمّلؿملؿب٢ملؽبمسؽملقب٦ملمصؿؿكػمّل٥ملمسؽملقب٦ملمط٠ملنبم

تٓملدقبؼ٢ملؽبمأومالم..مدفملطؿنملؾبمرشؼملممًلمسؽملٟمِلم..ممتؽملضملؿملينمع٢ملماظغملؿمملبهمِلم

أطؿنملؾبم..مظغملؽملقبينمدفملواص٠ملؾبماظغملؿمملبهمَلمًملمتٓملدقبؼ٢ملؽبمػْملامذفملغٟمِلم

..مردمملظيتموأدػمّلؼملؾملمملمإظبمغطمل١ملمسؽملّملمخٓملوجؾملمملمع٢ملمضمملسؿؾملمملم

:متٓملص٘ملؾبمادؿالعؽبؾملمملمأوقباًلمظغملؽملقبينمُأصٓملنبمسػملؿملؾملمملموأض٤مللم

..م"ممػْملهمآخٓملؾبمعٓملقبٍةًملمع٢ملمصسملػملٟمِلم"م -

حبٓملطهمٍلمجضملػملؿينمأسؿعملّملؾبمتفملخْملػمملمعٓملشؼملهمًلمومتّملدنبؾملمملمؼبمجؿملؾؾملمملم

طمملغوملؿبمسػمل٥ملمورضهمٍلمغبٓملاءؽبمومعطملػمّلظملهمًلم..ممبفملغمبؾملمملمظ٢ملمت٤ملصػمَلؾملمملمإظؿملٟمِل

:مبكملتعملمملنلبم

إنمطؽملومِلمتضملؿعملّملؼ٢ملؽبمبفملغقبينم..معػملؿملغملهمَلماينملىبماَملبّمليىبمم)

ًملمدفملت٤ملّضٝملؾبمس٢ملمحؾقبٟمِلمجملٓملقبِدمضٓملاءِةمردمملظؿٟمِلماَملخريِةم
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ظؿملٕملؽبمدػملضملهمًلمغرملرتؼؾملمملموغؾؿملضملؾملمملمإذامماينملنب..مصفملغومِلمزبشملؽهمٌلم

ظعملّملم..مماينملنبمأمس٥ملمع٢ملمأنمتعملٓملقبرؼ٣مِلمظ٤ملحّملِكم!معػملػملؽملمملمعؽملؾملمملم

صؽملضملؽملمملهؾبمعضملممًلموالمحٞملمبمظٟمِلمؼبمتّملعريِهمعؾملؼملمملمطمملغومِلماَملدؾمملبؾبم

!ممومهوملؽبمورفملِةمأيىبمزٓملٍفم

ب٠ملمحؿقب٥ملمعمملمًملممع٤ملتؽبأُأحؾنبٟمِلمومدفملبعمل٥ملمسػمل٥ملمحؾىبٟمِلمحؿقب٥ملم

ذؿملكممًلمػٓملعممًلمأومجقبهمًلمػمملعّملًةمأحؾنبٟمِلمذمملبقبممًلمأوم..مبضملّملؽبما٤ٌملِتم

ِكمدفملبعمل٥ملمسػمل٥ملمحنملىب..مأومرعؿملؼملممًلمأومرؿملظملممًلمػمملئؼملممًلمأومدٓملابممًلم

ظؿملٕملؽبمظٟمِلمايٞملنبمؼبم..محؿقب٥ملمتؿ٤ملّضٝملؽبماظرملؼملٕملؾبمس٢ملكبماظرملٓملوقكبم

..مِكمأغمملمع٢ملمدؿملغملظملغملٝملؾبمدع٤ملعؽب..ماالغلقمملِبماآلنؽبم

إنمبمدعضملهمًلمم؛دؿملّملعقبٓملغ٦ملماظؽملّملمؾبمإنؿبمدؾقبؾوملؾبمظٟمِلمحٔملغممًلمأومأٌممًلم

ئغملؿملقبؿنيكبمدمملظوملؿبمبلؾيبمدؿؿق٤ملقبلؾبمإظبمع٢ملمسؿملؽملؿملٟمِلماٌال

إنمبمزصٓملَةمػ١ملدملمدؾقبؾؿؾملمملمظٟمِلم..مػ٠مللبمؼرمل٤ملؼينموضبٓملقؾبمسؿملينمبممؾب

ظ٢ملم..مدؿلؿقؿمل٠ملؾبمسمملصظملهمًلمجقؿملؼملؿملقبهمًلموٓملصينموتّملعقبٓملغ٦ملم

أمسُملؽبمظؽملظملل٦ملمإاّلمأنمأط٤ملنؽبمعؽملؾٛملؽبمضقغملمملتٟمِلمومدٓملمبم

.م.ومإغقب٦ملمُأحؾنبٟمِل..مابؿلمملعمملتٟمِلمومسؽمل٤ملانؽبمراحؿٟمِلمودضملمملدتٟمِلم
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..مِكمومػْملامعمملمالمتلؿشملؿملضملنيؽبمردسؽب٣ملؾبمعؾملؼملمملمصضملػملومِلمومأذؿمملقؾبمإظ٦مل

..مذؽومِلمأممأبؿملومِلمًملمومدفمُلواص٠ملؾبمشؽملمملءؽبمضزملمملئّمليماظعملؼملٓملؼقبهمِلم

ضّملمأذعمل٥ملم..مضّملؿبمأصعملّملؾبمسعملػمل٦ملم*ممممممم

ممُكمأومأصؽمل٥ملػ٠ملكبَأًملمضّملمأتضملنملؾبمممممممممم

ضّملمأبعمل٥ملمأومضّملمالمأبعمل٥ملمممممممممم

ضّملمتزملؾُملؾبمضزملقبهمُلمأحالع٦ملمدٓملمبماَملدٓملارؿبمممممممممم

ط٢ملمبمشٓملاعٟمِلمؼبمدرب٦ملمضّملرؾبماَملضّملارؿبملممممممممم

ت٤ملقبجؽبمأصٓملاح٦ملممحؾنبٟمِلمضّملؿبم*ممممم

ػْملقببينم..محؾنبٟمِلمزؼقبؽملينمممممممممم

حؾنبٟمِلمؼبمظؿملػمل٦ملمعزملؾمملح٦ملمممممممممم

حؾنبٟمِلمؼبمسؿؼملهمِلمأحٔملاغ٦ملمغ٤ملرؾبماَملغ٤ملارؿبمممممممممم

المتّملصضملؿمل٣ملؿبم...مردقبيمإظبمضػمليبماظغمللريكبمصقملادؽبهؾبمم*ممممم

ػؿملقبمملمادغملؾؿمل٣ملؿبم...مانؽبمضشملمملُص٣ملؾبموماظرملؾملّملؾبمع٢ملمذظملؿؿملٟمِلمحممممممممم

الممتؽملضملؿمل٣ملؿبم...موماظزملقبّملرؾبمإنؿبمعممللؽبمإظؿملٟمِلمبسملؼملقبهمٍلمممممممممم

أغومِلماظظملقملادؿبم...مػمملمؼمملمرظملػملهمًلمعأَلماظظملقملادؽبمحسمل٤ملرؾبممممممممم

أغومِلمآٌملادؿبمم...موصؾؿملقبهمًلمممػمل٤ملءٌةمبمملظغملربؼمملِءمجْملورؾبػمملمممممممممم
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م..ومدفملتٓملُطٟمِلمتعملّملقبعنيؽبماعؿقمملغٟمِلم..راجضمل٦ملمغظمللؽبٟمِلمضػملؿملاًلم

وظغمل٢ملؿبمأرج٤ملِكمأنمتعملمملبػملؿملينمؼبمآخٓملكبمؼ٤ململبم..مظ٢ملمأزسفٟمِلم

..مأعمملمؽبمعؾؽمل٥ملماظربؼّمِلممتؽملمملدفملط٤ملنؾبمعؽملؿصملٓملًامهوملؽبمذفٓمل..معؽمل٣ملؾبم

ؿبمتطملؿملقبٓمليمع٤ملضظملٟمِلمومحؿقب٥ملم..متضملمملظ٦ملمومالمترتدقبديم إنؿبم

وحؾنبٟمِلمًملمُأحؾنبٟمِلم..مغمملمب٤ملداعلبمتضملمملظ٦ملمومظؿملغمل٢ملؿبمصٓملاقؾبًملماَملخريؽبم

..ممدوائ٦ملموزاديمومعمملئ٦ملم

م.م(.مرسّملممممم1987/مأؼقبمملرم/مم25ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

أعـ٠ملؾبمأعمملمؽبمىؽملهمِلمًملمؼبمأوقبلكبمأؼقبمملمكبماظضملشملػملهمِلماظزملؿملظملؿملقبهمِلم

ؼضملٓملقبص٤ملغينمسػمل٥ملمأغظمللؾمل١ملموضّملمجػملل٤ملامضؾمملظيتم..ماظؿقعملؿملٞملكب

طمملنؽبمأحّملؽبػ١ملما٤ٌملجقب٣ملؾبم..موسمملعػمل٤ملغ٦ملمبمملحرتاملبمؼبماظؾّملاؼهمِلم

ابهمِلمواظـمملغ٦ملمعؽملّملوبؾبمغٞملًملماَملدؿمملذمصمملض٠ملممًملاالخؿزملمملص٦ملنب

ًملمواظـمملظىملؽبمرئؿملٕملؾبماظػملفؽملهمِلمًملماَملدؿمملذمممّملوحمًملاٌضملػمّلؼملنيؽبم

وطمملنؽبمػْملام.ماَملدؿمملذمسؼملمملدممًملعلقملولؾبماظٓملضمملبهمِلماظّملاخػملؿملقبهمِل

أوراضممًلمغبٓملًامومبؿملسملممًلمسٓملصؿؾبؾملمملمص٤ملرؽبماَملخريؾبمؼؿظملعمّلّملؾبمبنيؽبمؼّملؼ٣مِلم

هؾبمبزمل٤ملٍتمبؿملؽملؼملمملمبّملَأماَملدؿمملذؾبمصمملض٠ملمحّملؼىملؽبًملمعرملمملػّملِتؾملمملم
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تػملعملؿملينمعمملمؼؿ٤ملجقبنملؾبممػمملدئلبمومأدرطوملؾبمص٤ملرًامأغقب٣ملؾبمضبمملولؾب

:مسػمل٦ملمبمض٤ملُظ٣ملؾبم

أسٓملصٟمَلمجؿملقبّملًامع٢ملمخاللكبماظّملروسكبمًملمأدؿمملذمرسّملم"م -

أغوملؽبمعؿؼملؿملقبٔملفبمجّملقبًام..مػمملمؼبمصظمل٤ملصٟمَلماظيتمحسملٓملتؾب

ضممًلمومعؾملْملقببممًلمومأدؿؾضملّملؾبمأنؿبميوسٓملصؿٟمَلمخ٠مل..موعضملشملمملءفبم

ب٠ملمأسؿعملّملؾبمأغقبؾملمملمغ٤ملعفبمًملمتغمل٤ملنؽبمػْملهماظرملغمل٤ملىمربعمّلهمًلم

ممم..م"ع٢ملماظؿػملظملؿملٞملكبم

ممّملوحمضمملئاًلموػ٤ملمؼرملريؾبمإظبماظٓملدمملئ٠ملكبممؼعملمملرضمل٣ملؾبماَملدؿمملذؾب

:معؿمملبضملممًلمأدػمل٤ملبؽبماظؿػملعملنيم

ػْملامٕمضبّملثؿبمؼبمعّملاردؽملمملمدمملبعملممًلمًملمأدؿمملذمرسّملم"م -

وأغمملمٕمأترملٓملقبفؿبمبمملظؿضملٓملقبِفم..موٕمغضملؾملّملؿبمعـػمل٣ملؾبمأبّملًام

إظؿملٟمَلمظغملؽملقبينمدفملظوملؾبمسؽملٟمَلمعلقملولؽبماظؽملعملمملبهمِلمؼبم

وطمملنؽبمج٤ملابؾب٣ملؾبمإصبمملبؿملقبممًلمًملمأمي٢ملماَملدؿمملذؽبًملمعّملردؿغمل١ملم

أغوملؽبمعؿظملمملنلبمؼبمسؼملػملٟمَلمومعضملشملمملءفبمومعؾملؿ١ملوبم:ممجّملقبًا

ومغؿمملئيملؾبمراّلبٟمَلمًملممبّملرودٟمَلمبمملظرملغمل٠ملكبماَملعـ٠ملكب
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أنؿبمؼؾبؽمللنملؽبمإظؿملٟمَلمػْملاممادؿؾملف٢ملؽبظعملّمِلمموًملمعٓملع٤ملضهمٌلم

."ماظضملؼمل٠ملؾبم

أعقبمملمرئؿملٕملؾبماظػملفؽملهملماظْمليمطمملنؽبمعؽملؾملؼملغملممًلمؼبمعٓملاجضملهمِلمإحّملىم

:مرصٛملؽبمغمملزٓملؼ٣مِلمسؽملؾملمملمصففملًةموضممللؽبمبػملؾملفهمٍلمأب٤ملؼقبهمٍلمًملماظٓملدمملئ٠ملكبم

ظّملؼؽملمملمػؽملمملمذغمل٤ملىمحبعمّلٟمَلم..ماذيماظغملٓملؼ١ملؽبمأدومل"م -

ًملمأومبمملَملحٓملىًملعظملمملدؾبػمملمأغقبٟمَلمتالحٞملؾبمرمملظؾهمًلمزبشمل٤ملبهمًلم

هٓملقبضؾبؾملمملمسػمل٥ملمصلِملكبمخشملؾؿؾملمملموماظؿؼملٓملقبِدمموًملمعؿٔملوقبجهمًلم

ػْملامبضملّملؽبمأنمتلؾقبؾوملؽبمؼبمصزملػملؾملمملمع٢ملمًملمسػمل٥ملمأػػملؾملمملم

وع٢ملمواجؾؽملمملماظؾقىملؾبمؼبمػْملهم..ماٌّملردهمِلم

َكم؟مصؼملمملمػ٤ملؽبمردنب.ماظرملغمل٤ملىمأطمملغوملؿبمربعمّلهمًلمأممالم

طؽملوملؾبمأت٤ملّضٛملؾبمعـ٠ملؽبمػْملهماَملدؽػملهمِلمظغملؽملقبينمٕمأط٢ملؿبمأسػمل١ملؾبمأنمبم

صعملػملوملؾبمبػملؾملفهمِلم..ماظػملفؽملهمَلمدؿغمل٤ملنؾبمظشملؿملظملهمًلمإظبمػْملامايّملىبم

:ماظ٤ملاثٞملكبم

تضملمملرظملغمل١ملمعضمل٦ملمعرملغمل٤ملرفبم..مأؼقبؾملمملماظلمملدُةماظٔملعالءؾبم"م -

عّملاردؽملمملمأعٓملفبممىط١ملمس٠ملومحٓملصؾب..موععملّملقبرفبمع٢ملمضؾػمل٦ملم

وعكبمظغملؽملقبغمل١ملمٕمتؿشملٓملقبض٤ملامإظبما٤ٌملض..مربؼمل٤ملدفبم
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..مومدفمُلرضبغمل١ملمع٢ملمػْملاماظطملؼمل٤ملضكبم..مبرملغمل٠مللبمدضؿملٞمللبم

صفملغمملمًملمأسرتفؾبممبلقملوظؿملقبيتماظغملمملعػملهمِلمس٢ملمػْملاماَملعٓملكب

وظلوملؾبمغمملدعممًلم..مػمملمومأغمملمعٓملد٠ملؾبًملمطمملتنملؾبمػْملهماظٓملدمملئ٠ملكبم

ومظ٢ملمأغغملٓملؽبماظؿؾمل١ملؽبما٤ٌملجقبؾملهمَلمًملمسػمل٥ملمػْملامضؿملّملؽبمذضملٓملٍةم

..م"مإظ٦ملمبم

:مضمملرضملينماَملدؿمملذؾبمممّملوحمضمملئاًلمبػملؾملفهمٍلمربْملقبرٍةم

..م"مَكمتٓملد١ملؾبمبؾملْملاماًشمل٤ملَطماَملوظبمظؽملؾملمملؼؿٟمَلمإنقب"م -

:موتّملخقب٠ملؽبمرئؿملٕملؾبماظػملفؽملهمِلم

.م"مع٢ملمصسملػملٟمَلم!مدسؿب٣ملؾبم"م -

:موضمملمؽبماَملدؿمملذؾبمصمملض٠ملمظؿملعملرتبؽبمع٢ملمرئؿملٕملماظػملفؽملهمِلموؼؾملؼملٕملؽبم

!م"مدفملط٤ملنؾبمؼبمعغملؿيبم"م -

:مصعملػملوملؾبم

!م"ماتقبكْملواماإلجٓملاءؽبماظْمليمتٓملوغ٣ملؾبمعؽملمملدؾممًلم"م -

:ممبؿملسملمملءؽبممصعملممللؽبماَملدؿمملذمسؼملمملدمبضملّملؽبمأنكبمادؿ٠ملمبمورضهمًل

دوقبنؿبمػؽملمملمط٠ملمبمعمملم..ماطؿنملؿبمذظٟمَلمخشملؿملقبممًلم..متظملسملقب٠ملؿبم"م -

ومسؽملّملعمملمتؽملؿؾمل٦ملموّضٛملؿبم..متٓملؼّملؾبمح٤مللؽبماظرملغمل٤ملىم
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بمملمسٟمَلماظـالث٦ملىبمومدػمّلؼملينماظ٤ملرضهمَلمؼبماٌغملؿنمِلم

ػْملهمص٤ملرٌةمس٢ملماظرملغمل٤ملىمخبٙملخملمؼّمِلم..ماجملمملوركبم

.م"مػمملمأوقباًلماضٓملْأ..مواظّمِلماظظملؿمملِةم

اَملدؿمملذمممّملوحماظْمليموضٝملؽبمث١ملمبمشمملدرؽبماظطملٓملصهمَلموتٓملطينمعٛملم

:مبّملورِهمومضممللؽبمومػ٤ملؽبمؼؾمل١ملنبمبمملالغزملٓملاِفم

ومخمملصقبهمًلمبضملّملؽبمأنؿبمًملمظعملّملمحمملوظؽملمملمومملػ٠ملؽبماَملعٓملكبم"م -

سػمل٥ملمط٠ملىبمحمملللبمالم..مأنمبماظظملؿمملَةمدؿؿٔملوقبجؾبمضٓملؼؾممًلممسػملؼملؽملممل

حٓملصممًلمسػمل٥ملمممؽبهؽبزاظوملؿبمظّملؼٟمَلماظظملٓملصهمُلمظؿؽملغملٓملؽبمػْملهماظوملنب

مأسؿعملّملؾبمأغقب٣ملؾبمأعقبمملمبمملظؽمللؾهملمظ٤ملاظّملماظظملؿمملِةمصال..موزؿملظملؿٟمَلم

شسملؾذمل٣مِلمبؿعملّملمي٣مِلممدؿملضمل٤ملدؾبمٌٓملاجضملؿؽملمملمَملغقب٣ملمأرظملفمَلمغمملرؽب

وإاّلمدؽملغمل٤ملنؾبمعسملشملٓملقبؼ٢ملمإظبم..مػْملهماظرملغمل٤ملىم

ومضّملؿبم..معؽملضملٟمَلمع٢ملماظؿّملرؼٕملكبمؼبمأحل٢ملكبماَملح٤ملالكبم

بضملؿملّملًامهممللؾبمإظبمسؼمل٠مللبمإداريدملمػؽملمملمؼبماٌّملؼٓملؼقبهمِلم

َكمع٢ملماظ٤ملزؿملظملهمِلمظضملّملمكبمؼؿ١ملنبمرٓملدؾبمومضّملًملممس٢ملماظشملمملظؾمملت

!م"مماظغملظملمملءِة

 "وعمملذامظ٤ملمادؿعملػملوملؾبم؟م"م -
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دؿعملؾ٠ملؾبمادؿعملمملظؿٟمَلموظ٢ملمهزمل٠ملؽبمسػمل٥ملمأيىبمتضمل٤ملؼ٘مللبم"م -

 !م"وظغملؽملقبٟمَلمبْملظٟملمدؿقظملٚمُلمعمملءؽبموجؾملٟمَلم

:ممضٓملأتؾبماظرملغمل٤ملىمث١ملمبمطؿؾوملؾبم

أسرتفؾبمبفملغقبينمطؿؾوملؾبمػْملهماظٓملدمملئ٠ملؽبمظؿملٕملؽبمبؽملؿملقبهمِلمهٓملؼ٘ملكبمم)

ػمملمػمملمومأردتؾبمدبػملؿملٗملؽباظظملؿمملِةمسػمل٥ملمأػػملؾملمملمومإغقبؼملمملمَملغينمأحؾؾوملؾب

ومأهؼملقب٠ملؾبم..موع٢ملمضل٤ملِةمأػػملؾملمملموذبؿؼملضملؾملمملممع٢ملماظضملْملاِب

م(.ماٌلقملوظؿملقبهمَلمطمملعػملهمًلمحؿملممللؽبمذظٟمَلم

:مػمملمبكملعضملمملنلبموضممللؽبمدػمّلؼملوملؾبماظ٤ملرضهمَلمإظبمرئؿملٕملكبماظػملفؽملهمِلمصعملٓملَأ

ظغملؽملقبينمًملماظعملٓملاركبمب٠ملماهلؿملؽمملتؾبماظضملػملؿملمملممظلؽملمملمأصقمملبؽب"م -

.."مَكمع٢ملماظ٤ملزؿملظملهملِممادؿؾضملمملدؾبممنبتيسهؾبمأسؿعملّملمأنمب

: رمىُي وٍُ٘رشثُِّذ عـبسح ػًٍ وزفٍ 
وٍّّب جئٕب إىل اٌّطجُِت , دوًِب أَٔذ ٘ىزا .. سػذ "  -

َٓ حتَذ ٘زٖ اٌشجشِح  . " رزشوين ٌزذّخ
ًْ ػبَِٕه اٌّطجُُت"  -  "؟  ٘

ػٍُٕب أْ ٕٔجَض , ُّ٘ب .. وطٍَت صىسًا شؼبػًُّخ , ٔؼُ "  -
ْْ ٔزأّخَش أوثش  ًَ أ ٌَ .. رٌَه لج ِب سأََه أْ ٔشزش
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 ََ َْ رٌَه  فبألوالُد, طؼبًِب جب٘ضًا اٌُى وٌٓ , حيّجى
َّ اٌىلُذ اٌىبيف ٌٍطجِخ  َْ ٌذ  ..." ؟ َىى

َْ َْ أسربُد ٘زا املىب ُّّظ اٌشجشَح ..وٍّّب ػذُد ِٓ ػجّب أرٍ
ٍَ ,٘برىُٖ يف اٌّذّواِِخ ٔفِظأَف مممممممممم..ال أدسٌ إىل ِىتو , ػبًِب ثؼَذ ػب
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