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آ�ن إذا اس#.-�+ �, رآ"+ ا��"*وي �� . ��'�وب �#"� ��ى ا���� �	�وف � %	�د��� �#"� أ �ى �� ا����� آ���
� ا�:�2ر ا�#� آ��? %�ف< �2=+ �".>� ؛ ا��.�7 ا��:9 7�8 ا�"�� �6 �	� ��#��2+ أي 5�ء � � ���� �23+

�+ �	�ف أن ا�:�2ر س#	2د، �� � � �A 7�8ر ا�"��، �B ،���Gّ	�ة �� ا����ء ا����CD، 3#7 %'�� 8, ا��
� اI�B و�#-�د، و� ا�:���ات � J��"� �� س��8ن +�B 2شC"آ��.:, ا�� Lإ�7 وآ"�%��، و� ا�'��م ا���ب ،��Bا

،I�N%ا�"��، و ,� � Oا ���Pا� �� 9�Q"ا� RA R�  ,� 2ح�% ،�� وَ%�CِGْ، و%'�� 8, ا�#� آ��?، أ��3ً
X6 ا�2اس��	ر �, �:�رات ا��:� �� YN#س ����+ آ�ن �	�ف أB ،,�	9 �:2ي .. ا�Z�� �أ�� ه\ا ا�'�وب ا���ج

ا��Oد، و�	��I ا��Oق، و�9Z �_ز��� إ�7 �� � �����، ه�رًب� �, `_��� ا���9 ا�#� آ�ن ا���� �	�وف �^�ه�� 
Bآ�ًه� ��5ً�ا، ��2د �2 �_3.+ إ�7 ا ،cd32#م ا��_Zأو ا� ،��e^ا���9 ا� ��D� ق، دون أن��Oا +�f� �.ً�ب�، �	�

���	�� �X ر��3 ا�'�وب، �#��د س��8ت %	d2ض 8,  ��رة �2م =>�g ب�, أرب	� ج�ران وراء ��� 
�ب	� 
� ا�	�"�,� ���5�ء . 2N"� �.�#8س� %�-� �+ ��ً�� ب���9A�C، و�'�Gً ب���	�ة، وو�525 �� اBذ��,، وز

� وب��J و��%, و8"2د ��+ س�N ا������2، و�#"� اBزل و�:�ل اBج9f� � ،9 ا��Dوق P5 ا�'�وب ��
�
R س��8ن �� ���6 ز���+ إ�j�5 7 �ه-�، وه2اء و�Qر ر�* ��3%+. ا��A ،ء�. وا�'�وب ب	� آ5 9

�2N ��3ة ا���� �	�وف ا���O إ�7 ا�'�وب، ��3%+ ا�3�D-� ا��#�اج	� ا��#.��G، ا��#� ،+�C�اآ>�، آ��'�وب 
��m، دون أن ��#:�X أن ���l ب��، أن ���C=2، و�#9�k ����، آ�� � ��#:�X أن �R=2 ا�'�وب،  Iه2ة أ�

+�� 9�k#�� .وق�Dا���ء ا�'�وب � ا� IDّ	#� س أنkأن �, ا�� ،+�C�. وآ�ن ا���� �	�وف ��رك، �� =�ارة 
+�C"� 2د ��.2ل	� +"^� :eً�5 ا���ء ID	� Rأي �2م آ� �� ،+"8 �^Nا���وي وا�� g�P� �� ،gر� +�� � �\آ� أ

�.� . �, أ��م %��3+�Dآ�� ،���C� 7�8 �C#ا��� +#"��� ��.� آ��? ا�X-"% j�D �, وراء أ�R ج�ار، �
ا��#_A.� ا��Pران، ا�>�.� اBز=�، ا����"� ا��#�ا �� ا�#� %�ب7q ���� و=>7 5-�ب+، و�.>� اOن آ�#�2+ 

ا��Dوق ب�ا�� ���ر ��، �2=� ب��#	�، و�3ق ا�G8Bب، دون أي ج�وى و� أي ���3، . ب����rنا�	���ة 
� ا����ء ��^, أن ��ى ��+ ���P و��#:�X بf.� أن �2س	+ إذا �ح �+ �� ا��"�م� ��'A �.أ�� . و� أي ث

�، آ��� ج�ء إ�g��.� 7، أي �� آ9 �2م %.��� �g�P اBرج2ا� gا�'�وب �.� آ�ن ��ا ����A س��ء �� ،�-ً�
و3#7 �3, آ��? . ��3�A �,  _ل سN� ������ اBذ��ل، ���9 7�8 ا�'�وب ا���رب أن �>�م ���� ا�"�ر

زوابX ا���9 %�� =�د�� �, ُأ�d"� ا��NGاء، �#��غ ا�'�وب آ9 ���ء �A 7�8ره� ا�N"2ن ا��3� ذي اBث�اء 
� اR�B �, آf-�ن ا����ل، �##�2ن ذرات ا���9 بG-'� آ� v=�� ة، �#�ى ا�'�وب��N9 ا�A�"ا� +��رة �, �2

25ارع ا����"�، و��2ن ا�2جg2 وا��5Bء وا��2اء ��C+، و�#7�P ب^�Z8 9#+ ا����-� ا���ج�P ب���ل 
� . ا��NGاء� �G�2	ة وا���'Gت ب�#+ ا�_^D� ,� ه�رًب� ��P#إ�7 ا�'�وب آ���� �%k� وف�	وآ�ن ا���� �

���ر ا�2=? ��C+، س�ر�3ً �� ��اBل وا�2د��ن وا�-Pر وا��N-وا� ��8+ ا�2رد�� ب"	�ج  ���+، ��#9�Q اBراض
� . وا�-��Nات وا���ن وا�.�ى ا�#� �ّ� ب�� ا�'�وب، و�9Z �#�بX ���ر���f� g س�#�ب	+ ا��2مC#Qا�-�ا�� س� ��
� ب�, ���Q� ��C� 9#�س، ث6 �#	�ى �3ود ا����"� ا=�Dا� ���P9، %�رًآ� ا��Q"ا� Y  ب��8#+ وراء �.��	�

ا�>2��� ا��Qر=�، و�:�D� 7�8 9رف ا��Dم، ث�Nً%�� 9 �� 6 د�P� ،ID#��3ً 8ّ��ن، وب	� ذ�I��#� l ج-�ل 
�-"�ن، أو 8.�ب �-"�ن، 7�8 3ّ� =2ل ا����Q ا�\آ� �8�5�� ا��#"-�، و�>�dج ����^�� ا�Q>�اء، وذراه� 

�8 ���CDا�*ر=�ء ا� Yا��#2س g��� 7�8 Y.�� 62ره�ا�-�>�ء، ثG#� �� 7 . 2ة�A �و�9Z ا���� �	�وف ��#:
zا ��kب L%�Cوه� ا�'�وب ا�*'� �  . ج2ادg، و�L�%�C� 6��# ا���ن ا�#

آ��? ا����ء ��3�A، . ا��2م  �ج ا���� �	�وف �, ا�-�? ���2ً�� %_3.+ أ��qت أ�+، و%2ج	�%�� ا��*�"�
�3آ� ���3 ض�ج�، وا�"�س �A -2ن �"C	�2ن، و�� ا�2Dارع . وا�ICD ��2ن ذرات ا�'-�ر ا�	��.� ب���2اء

��k��#� 6ون ��'���ة �X ا����ء، 7�8 ب	� أ�#�رk3-+ . وآ�G� +8ذرا �	ث، و���6 را�ً_fدرج�%+ ا� I��#س�

	� ا���د(ذي ا����N ا��C�CQ ا�-�>�ء، و�.:X ا�.��8 ا��#�P"D ب���ت =:X ا��و��"2 وا�:�و�7 �( ,� Rو��� ،

، واج�#�� )نا�� �� ا���� ا����وط وا����ل(�7 ���5 واس	�، أ5-+ بD"�9�5 ب�ب ا�*ج�ج �|دي ب+ إ
ا��:�� 7�8 ا�"�� �2ا�\ زج�ج�� %�%XC 8, أرض ا��.�7 ب2Nا�� �#�، و%"#�� ب"RG دا��ة �, ا�*ج�ج 
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�ن ا�G8Bب . ا���2ن أ5-+ ب����و�3 ا���و����� jوا��� ?�Gا�:_ب �"^-�, 7�8 آ#-�6، وا� �Pوس�
س���6 7�8 ب	m �, �	���6، ب��N"�ءة  X:.% � �C�C 7�8 ا�:���  ��e . Yن ا�"jC إ�A 7_ة و�"�ج�ةو���

� ا��Nاره� ا�����ب�  �R أه�اب أ�P5ر � j�Dو�.�ب9 ا� ،g_G� ،2د�	إ�7 رآ"+ ا�� +P#و� ،I�=ا�� gأ�^�ر
_3Bا �"�Cس +"� X�.#ا�"��، آ����"�ء ا�\ي س ,� � Oا ���Pا� �� 9�Q"ما� .  

�	#\ر �*ب��""� ا�^�ام 7�8 �I ا��.�7 أ��م =���� �#���2 ا��ا�3 ��6( .(  

�2Nي `�ه� �\ّآ�g ب��^��f �, . �6 �.�أ ه\g ا��=	� إّ� ب	� أن A	� درج#�, �:Qس��، وب YQ2ب� ب#^� ?�آ�
��3_Aس+ �, إk�� 9 ب��CN� �	� 6� � و�^, ه\ا ا�^#�ب .ا���اس_ت ا��س��� ا�#� %�� ب�, ���+ آ9 �2م، وا�#

� ض�ب ب	m آ���%+ 7�8 � k: ق آ#�ًب� أ*�� ���f� ،+=*و�� ،+	�Q� 3#7 ه6ّ أن ،R"	ب +��A 6=ا��� ��
و=�D� Rوًه� �, ا���Cجkة، ��#	ً>� �, ا�Q:� ا�"2Nي ا�.-�L �:9 �, ا�2ر=� ا�-�>�ء، �9f . ��#+ ا�	#�.�

R�A +ة اس#�*اء �2اج�+ ب�� وج��D^% .�	� ا���� qاززم*e�5ب� ���q:ره��، و�q2وآ +�#C5 وف . lو _ل ذ�
 �%X�P ب	m ا�*ب��,، و=�أوا ا8r_ن سّ�ا وج��رة، وضN^2ا ضN^�ت 5#7 �6 %� 9 وا�3ة �"�� ا���2ى �

  : وب�أ اO �ون �	�.2ن. =�� ا���� �	�وف، ا�\ي أض�ع �.�ًء �"#Zً�ا �X وجٍ+ 3-��
��ان�نع �� ( س�25�Cن �"� ا��.�7 ب��^��5ن -�  )ا� ��د ا

  .  و�-��2ن ا��و��"2 بk �ى �, ا�	�ج-

  .  و�>�2C8ن ا��	�-

-l�7�8 أرا j�P"س  .  

  . � ����ون أن �>	R..  آ9 5�ء إّ� ه\ا-

-�"�N� 9 � �ونNف و��G""� ،2س�Pا� ,� �	#�  .  ب��	^j ����ون أن 

� أ�+ A	� درج#�����C �, ه\g ا�#	��.�ت ا���C�Q، و%9�ّP ب����ب، و 2 �6� X.� وآ�د ،+�,، �� q9# %2از
��C+. ا8#\ر �, �6 ج�ف. �G:�م ب�ج9 س��, ا�#v ا����G آ���"�Cخ ����آ�, ه|�ء : و�� ا�:��I =�ل �

�2 ج�دوا �, آ�اس��6 و�"�ض�ه6، و��5? ��6 اBرض، �#�ب	2ا أ��م �	-�6 . � ����6 إّ� ا��و��"2 وا�:�و�7

�CلBن . آ���
��ان�نع ��(آ��5ن، ه��وg�:  q�3 ���#.-9 ا�'�وب 7�8 . ، ا�G"� z ا���:�ن) ا� ��د ا

9=Bا�"�� 7�8 ا �
�5 .  
��ت ا��#"�ث�ة . آ��? ا����"� %#��k ������ اBس2د وا�*3_وي�N��2، وا�D^ا�� ��.���A ب�X ا���l، وا��.�ه

_ ه�ف، أ5_ء ���ر �l52 أن وه"�ك س��P� ,�� X:."� � 9ج�ون أ=�ا��6 ب. آ��G�� ��'2ا�� وا�>_��
� دون أن �R�Q ��3ة<."� . 9'D� �� ون�q�G#2 ا�.�2ب و�وج��	�Z� �� 7�8 ،6, ا���� �	�وف، ��ر

�زه� ���6، وأس�ع . ا��B"� ��#	�ة ��.�9 وا�.�ل. ا�	�2ن %#�vG. ب���6، و��#�6 س��8ت ��ا�6 ا��Cر
Nا�'�وب، %��ب� X� g�82� تd2C� _�^� g�:  �N2ن ب�����N� � اج+ إ�7 ��ن وس��وات�	ب�, ه\ا . + و� ,�

� ا��Dرع ا���#� 7 ب	� d�3 `���ة � ��63، ج���ة ��Cة، ب��#kآ��، �, أو�le ا�\�, ج�ءوا � ،I�Qا�
�R ) آ�رب2ن(و�"��f� ��*� ,� 6+، را��N . �#�2ون �, را��N ا��^�%�، و-�ر اrض-�راتBا �%�س� �

�ء �, ا���Qة. وا��P"Nة واBج�CنDب +���#+، ��#+ �C	6��f� 9 أ��3ً��، و�^, ا����X �	�ة ... ب	� =��9 س�'��2
واس#"ID . �.�و�3 %#�2ى 3#7 �, زI�8 ا����رات، و%#.�k �, ا�-��رات، و� %�#��L إ� �ّ�-, ا��:�وق


�2ً_ ��8ً.�، وز�� ���f3 آ�رب2ن ��ًC�9 �� ب�#�ن ا�'�. ا���� �	�وف  �� +���ن ��'�وب . وبوأj3 أ
 ��Zا� �� �C�C  ة\�\� �D8ي ر��% jC"2ار ا���>� أ �ى آ��"� �� أ �N�را X� وب�P#% ���� �N�را

ورأى ا���f�� j�D 3#7 ا�	�"�, ب��Qر داآ, . و �R اBذ��, آ�Gى ��2س�.7 �� ���2�C، و�^"�� �����
�� اO � �, ا�"�� ��دد�Pا� �� 9�Q"ة ا��<  ,�) :� �N����� 9= �ٍِ? ب�اه�	س2َِد ��ذا �Bر ا��Qا� �

�ِd-	#!). (...). ؟��	ا�:�ب ��� R�  g�<= 9ر آ�����2ار ا��#�-�ة ا��*ج� �, Bذات . �. واب#��? ا �#N���
6 �� . أهً_، �� 3-�-#7، أهً_..  ��ر داآ, ا�Q>�ة %'�* �� �, وراء ا�:��2، ه"�كN#�% ��5ء آ���Bا

'% ���3 � 5�ء �� ا��Dوق وا�'�وب، ووج+ ا����2� ا�2رد�� ا�# ،�.��Qب�ء ا� \"� ،�D-7�8 ا� ��"�=�
�� ا�'�ب� �2fاك. ربl ذي ا�P_ل وا��3rن�P9 ا�	وب��ك، وج z��3ك ا . j�D�� 7"ح ب\را8+ ا���q2و�



  
 

�+ �.2ل ��� =-9 أن %'�در ا����"�kوآ ،���  : z9 ا	أ�ً>�، �"\ أن ج �.��Qه"�، �"\ ب�ء ا� ��� اBرض أ�
و%Nّ�� ا���� �	�وف Bن ذرا�C��  .(...) ?��� +8، =-9 أن �2س2س �+ ا��D:�ن ����C ���� و��lC ا����ء 


���2 ب	�ض ا�"�� �#9G إ�7 ا�l�% ��"8 L���� ،j�D ا�-.X ا��2د ا�G'��ة، 3-�ت ا�	�ق 8, ج-�, 
�I 3-+ ��� ب'�وب�� ا����7، و�5و=�� ا�j�D ا��ا��ة �"\ اBزل، و��	-� ب�\g ا��#�C%� ا��#2اض	�، 8, �8

� وا��"�ج�ة ه\X=2� ،g بg�G 7�8 وج+ . ا��2PNب 8"+ بR�k ج�ار�P#ا� �ZN� �� ،�%�C#ا� +"� ?�و�3
 ���Pوج�ءت إ��+ �, ا� ،g��  ���#���، �9f =�ص ا�j�D، 3#7 إ�+ %2ه6q أن ا�j�D ��8? �� دار �

� ،Y��Nز��� �8ض ا�Bد%�� ا�	ض�رب� ب ،� Oق 8, ا�	3-�ت ا� L��� +8�%و ،g�� �G.� ��P#�%2 �"+، و��#
ج-�"�� ا�C#�ن، إّ� أن ��\ا ا�2ج+ �8"�, ب��D#�, واس	#�, ��	#�,، و9d�  ،,�#�*��= ,�#C5 ����� �	�وف 

 +�-D�3 ب���.��، ب�\ا ا�.�ب ا��Cن وا��"Nارة وا��Nء �, ا��5 �أ�+ ��L اب#���� 8\ب� 3"2ً�� %�ف �����8 �
أو �	9 ا��N% ,�#CDآ#� %-�درا�+ . 	"�ق، وب�\ا ا�2ض2ح ا�D-�+ ب��	�ي، وب�\ا ا�#�ّ-j ا�D-�+ ب��'�-2ب�ب��

�? ���2�C �+ وg�3، �2ج�� إ��+ . ب#��N، ب#�l ا��'� ا����و�� ا�	��.�، =-9 أن %I�Q ب�ب9، و�-�-9 ا����ن�^�
Cًوج+ ا��أة ب�ا أ�� ،�.�.Nا� �� جّ�ا ����� �	�وف، �9f وج+ =��� ض��X آ�ن دون ��g، وآ�ن ه\ا ا�2ج+، �

 gض�ب� �3 ��2.�، وج� �
2ال ��3%+، واOن �� ���ج�ن ا�'�وب اBس:2رى، � ،+"8 �N-� وف�	ا���� �
وهq6 ا���� �	�وف أن �#�Nك �, �^��+، أن . أ���+ �'�2ًرا ب�I�B ا�N-�� إ�7 =�-+، أ�I ا�j�D ا�'�رب�

`9 ا���� �	�وف ؟ �, أ�, �-�أ ب�����N �	+؟ ب��ذا �"�د�+؟ ���ذا س�.2ل �+. vإّ� أ�+  9P و�^. �.#�ب �"+
ج��ً�ا آ����2Nر، د=��I � �	�ف ��� 8ّ�ا، �#�Dب %�l اBس�ر�� ا�2�Nة ا�����G ا�-���� ا�N"2ن، ��#�آ�� 

وآ��NCت ر�L و%�بX ا�"�س ���ون ب+ آ�2�Bاج . %"'�س �� %_��R ذاآ�%+، و%#X-D ب�� رو3+ و8.�+ و ���+
� ز�3م ا�"�س� +C�%8"+، و ��-Nا�2ج+ ا� �	���5ة %- .g2^آ�، ب�س#'�ث�، ا���Nب �%k� ه\ا ا�\ي ! أراد أن

+"8 �Nآ"? أب !Rت، و�3.+ ج��P% +��Aر. و�^, أو�Gبrان ا�.C% �%\ ب#�، وأ�. وُ �9d إ��+ أن �8"�+ أ�ً>� 
���N#� . �PN% ،ة��Gرة ا��PNآ#9 ا�"�س، آ�� ?�آ��? ا�2A +�2ّ3 . �= j�Dب ا�"��. 8"+ أ�I بg�Gآ�

2ل ا����ء �A 7�8ر ا�"�� ب�2�+ ا��7A�A %�رًآ� ا�:��9��NP� �3ً2#C� I ا���9 6fوج ،?C# ا . 

 I��
 �وج� ا���� �	�وف �X� ���� +�C س�9 ا�"�س ��#.ّ_ 8"�6 ب�Nز ث��,، وآkن ا�'�وب أ�.�g إ��+ �
��>�، و �ر �P8�، وهQ� 2#�ق س�9 ا�"�س، �#�Cًدا 8"�6 ب�� وآ�ن �jN ب"2Dة. ر�3#+ ا��ا��� 

 ،�:.�� ذ�l ا��Dرع ا�:9�2 ا��#	�ج، �2#ً_ ��+ إ�7 � ،�����ا�'�وب ا��ا93، %�رًآ� رج��+ %�ب�ن إ�7 �� � 

2ال ��3%+ ا���ض�� ���� 9� 6�3 ر�. رب�� �2#� 6� +�kوآ ،g\2ة ا���ه�� هD"ا� �ZN� 9�:� آ�ن ���� أن g

� أن ذ�l �� ه2 إّ� 6�3 �8ب�، 7#3 � �'�� � �^C� �8"�+، و� ���� أن L#C� وا��"�م، و� ���� أن �Z.ب�, ا��
���Dل ا���Qات ا�*C=ا�*�,، ب�, ز�3م ا�"�س، و ,� ��C �� ،�Cً:  +ب q�� ا�\ي ��-Nا� R�q:أو آ�ن . 8"+ ا�


9C و=	? �� ���+ ��ا�5 ��2��، �2ض	�� �� =�ح  9f� 7 أ�ً>� أنDQو� ،?�C% ف أن�Q� 2زج�ج7، وه
�#�آ�� %>:�ب �� ا�.�ح إ�7 أن %�#�ي إ�X<� . 7 آI"8 7�8 +C ا�.�ح ����Q أن %I"#Q ا��Cا�5 و%�2ت

آ�ن ���� أن �-.� ا�:�R ا�	�ب� �� أ�I  ���+ أ
2ل و=? ��^,، دون أن �C^�، %�رًآ� 2Aرة . ا��N#C، و%��ب
��8ً.� �� ذه"+ X-:"% R�:9 ��8+ �, 9ٍ8. اب#���� ا�'�وب.  ه��� ا�'�وب.ا�:% ?�� %C^� آ�fً�ا، �� س�� . آ�

�  ���l، و� %q�D% .�^Cب ب�� و� %C^�. �	�وف� ����k% .� � 2ض2ع� ��2ض2ع ؟ أي �2ض2ع. أو �^� �
g ا�ب#���� ه9 رأ�? �9f ه\. �� l%��3 آ���، �� س�� �	�وف. ا�^#�ب ر=6 وا�3. آ#�ب"� وآ#�ب^6. � بkس. � �

�	ً_، .. �8"�ن �3وب#�ن... اب#���� 2�3ة و�8"�ن. اب#���� ا�'�وب، �� س�� �	�وف؟ �� l%��3 آ���
�l.. �3وب#�ن�^� �� .. �2ض2ع � �.. آ#�ب"� وآ#�ب^�P8 .6�. ����� �, ا��=� �� ج	�l %\وب �� �^�

: ا��2ض2ع.  �2ض2ع � ��^� ��؟أ�, وضX ه\ا ا��2ض2ع.. �2ض2ع � �. �2ض2ع � �، �� س�� �	�وف
��^C% 9�2N% .6=2ب اس#"�ت إ��+، و�� زال . اس#"�ًدا إ�7 آ#�ب^6 ا���	D6 وا��Bص وا��وا�� وا�Q5Bآ6 �, ا


�ق آ��ى 9f� ��ً��= .��Nج-9 ا�#2ب�د ��3ك ا� ..��� �	.2ل؟ �	.��2؟ ه9 آ��? %�l ا�ب#���� � ،� .
. %C% 9�2N^��: ا��2ض2ع. ل %C^��ك إ�7 �2ض2ع � �d23. اس^?، �� س�� �	�وف. �	.2ل، �� �	.2ل

رب�� آ��? %�l ا�ب#���� �� .. ض�%��.. ُأ #��، �8#��. ا���Gد�� أم ا���Cج�ت.. � %�#"� إ�7 5�ء.. اس#"�ًدا

Y.� ���2. ��? أ28ر، و� أ23ل، و� أ�8ج. �3وب#�ن... اب#���� 2�3ة، و�8"�ن. 3.�� �ه9 �, . ر=-#

����، � %C^�. ا�.�ح �5ر �, ا�#.�ء �8"�, ب	�"�,؟  رأت ر=-#�ا��	.2ل أCا��2ض2ع. آ :��^C% 9�2N% . 6^آ#�ب
وأ%7 ا���� �	�وف �3آ� �Q-��2، و%C#? ا�#�اب . �CA 7�8 ا���Dل. �CA. ب_ ر=6. ا���=6، وآ#�ب"� ا���=6

+���= ?N% cا��"��ح إ�7 ج�ف ا�"��. ا�� R�A7�8 ���3 ا�� �D�� +�C�%N? ا��"�Nر ��ر و. وج� 
 R.َ�%ُ ��	#D�  


�، س��8 �� أ��A .. I�َد ا���l اA:�د �l س�^�. ����8 ث_ث س�^�ت�D7�8 ا� gر�Z#�� ا� ?�23ر��، آ�
ً̂.. ا�'�وب ا��ب�	7 س�� �	�وف، . اب#���� 2�3ة، و�8"�ن �3وب#�ن.. �-#�ً��.. �أ%�ك ا��ب�X ا�:�Q� I#�ل ض�3

�^C% � .ك��^C% لd23 .ا��2ض2ع :��^C% 9�2N% ..اس#"�ًدا ..  



  
 

  ! ��3ً-�؟  س�� �	�وف-

اب#���� أ �ى %:9 ��8+ �, ب�
, : وج+ � �. س.Y �, ا����ء ا���ب	�. ب2? ا���� �	�وف. 2Aت رج��7
  . ا���9

�I3_% l ا�'�2م: اآ�%7%��ً��، آ�� أراك �� ذkوآ ،�^Cآ��� =�ب�+، 7�8 �#�ات �#-��8ة، . ��8+. س�رح ا�
g��"� �ّأ +� ���� ���kوآ ،�P8*� �.�.Nج�ب�+ ب . ،I�2� ا���� X� ش�.� ��6 ��د أن ��P-+، ��ن ا�� 2ل �

��#2G% �.� \"� +��Qر أ�+ �6 . و�^"+ أراد أن ��Pب ����+. و�� ���� `���ء آ�\g، �*رع �23+ ا5B-�ح
  . ده�، و 7D أن �^2ن =� ا�#IG ب�N.+ إ�7 اBب�،  �ج 2A%+ ج���� ج�ر�3ً

-��P"ا�� ����Gا����ء ا� g\ه �  .  � �^� و� �_3.� �

  ؟  �� ه2 إًذا-

5�ء  GG? ب+ �, ب�"�6 و�3ي (- .(  

� إًذا-�P#ه\ا ه2 ا�  .  

  .  � %�N-+ ب��Nبl ا��Qص-

-��2ع �, ا�#C^�� ا��ا�  .  

  . � �^�، و� %C^��.  �، أبً�ا-

  ؟  ���ذا %"^� ا�#C^��، �� 8*�*ي �	�وف-

5�ء %�Cزg ا�"jC آ����2ع، آ��>lN وا�-^�ء، آ2جX ا��	�ة.  ا��5Bء ا�\ا%�� � C% 7��%^�ً�ا- .  

-��^C% �P�#�  .  آ9 5�ء 

  : ا�*J8 ا���� �	�وف، �.�ل �� ��#� ���ن

  .  ُأ�� �، � أ�� أ=-9 ب�\ا ا�#C^�� و�-

l-%9، ��رG"آ�� +�C�%�ا��8ت . �سR، �� س�� �I�2، �سR! ُأ�+ ه"� أ�ً>�. وار%�ت ه\g ا�"^#� ا�-�ردة إ�7 
  : و _ل ذ�l آ�ن �g�A�N� I�2. س�ب.�

-��^C% رك�^�  .  C% l#�A^��، إ

� رC% 73^��ك-� �"	<% � ،I�2� س��  .��^C% _ب c�	� ن���  . أ�� ض� ا�#C^��، إ

-�� l"^ي و��D-.9 ا�	9 ا��	� Rف آ��	آ"? %��� أن % ،�  .  ا���ض

� ه\g ا��-�، و� أي ر-� أ �ى ��ه�-� �	6 %�  .  

  ؟  ���ذا، �� س�� �	�وف-

���ن إذا آ�ن-rن اB  ... � ��^C% ا��أس �, ج�اء Xإ���� وج R�<� ة، ����ذا��fب��م آ ��ً2P	� إذا آ�ن
  ؟ ��Pي



  
 

-Gا� l	2ض� �� l	<� ��^C#ن  ا����  . L�N آ�

���ن اBرب	�, ��Qف �, ا�#C^��، و�D#'9 ب�3B_م-rوز ا�P#� ���"8  .  

-X=2ق ��#2ى ا�2ا� ��^C% 3_مBا  ..,��^C+ إّ� ا�._�9 �, ا����	ة ب��.�ر ا�\ي � ���C� ��"^و� . ��^C#ا�
�� . �Y�N بl �, آ9 ا�2Pا

-��^C#؟  و�� ����ة ا�l�<� ,� �� 9= .  

  . 7 �� ه2 أ2A2�� ,�3ل إ�-

  .. أو � أرى ُأ�ً.� ��� ه2 أ�3,..  �6 أ�8 أ9C3 ب�� ه2 أ�3,-

  . أ�? �#�D�6.  �، س�� �	�وف-

  .  آ��� %.�ل-

� ا��'�-� �dN-#ا�� ?�  ؟ �� �	"7 آ��� إب��j:  =9، �� س�� �	�وف، وأ

�.  � أدري-Cوآ jه2 إب�� jإب�� .  

  ... أي أ�kس+ �, ا���Q. اz إب��+س7�ّ إب��B ،jن .  ��� �	"7 ب��� جّ�ا-

� �� ا���� �	�وف� Y.م. أس_Zا� �� �	�� ��  ؟ هI�2� lN<� 9 �"+. آ�ن ��ى أس"�ً

  .  � أ�� �, ا�eً�5 ��B، إذا أضC? إ�7 اBب���� وا3ً�ا، �	�ده6 �� ا����� أآ�f �, ا�_زم-

-��^C% ه\ا 3^6، ه\ا  .^C#ف �, ا�-2ح ب�Q% l"^و� ،�^C� ?�  . ��كأ

�jC ا�"'�� ا�.����-  .I�2� ك ا�.��6، �� س����^C% 7�8 ؟ أ�� %*ال  

-7%��.8 jC� 7�8 ���	6، أ  .  

  .  � ب� أن �l أ
�Cً� اOن-

6 �� �� ذ�l �, إث�رة ���ٍض =��6، �2ج	+ أن ��#�ج	+  . ج�زف ا���� �	�وف �� أن ��#��C ب�

���ن إ����+، إذا رزق بk.  أرب	�-rلوه9 �'�� ا�C
�jC ا��GNر ا�.��6 س�>�ب+ �I�2 ��8+؟  . 6� �eً�5 نkوآ
  . ��Nث

  : وج� ا���� �	�وف ��C+ �.2ل

- l� 6�ZCN� zل-  اk�� ج�N� ب���8 �, �.�ء v�Q#ن:  ث6 أراد ا�O؟ آ6 ا����8 ا  

  ؟  أ�� ز�? �>�ًب� 8, ا����8-

�, �\آ� ُأ�+ .  �� ا�-�? �, أج9 ُأ��و�6 �.9 �+ اض:�رت إ�7 إد �ل ا����8.  ا��N% j�Dد �� ا��2ا=�?-
I�2� ة أ �ى، أ��م�� .  

-���� ���  ؟  وإذا آ��? ا��



  
 

  .  أرى ا�j�D �,  _ل ا�'�2م-

� ا�j�D إًذا-� �^C% ?�  .  أ

�وب��- ��  .  

�وب��- �  ؟ أ��j ذ�l د��ً_ � � �D% 7�8ؤ�l؟  و���ذا �

�"7 � أرى �5و=��-B  .?Nب ��A2G  ��<= g\وه .  

- �P� 9راه� آk� ��  . أ�� أ

-j�Dن %�^, ���3 ��ى ا�Oا l�B رب��  .l� ?�= :?Nب ��A2G  ��k�� g\ه .  

  .  � ب9 أراه� �� %C^��ى، %�� ا��Oق-

  . %	�دل..  إًذا أ�? أ�.G? اBب���� وا3ً�ا، وأ�� زد%�6 وا3ً�ا-

  . �l ب� أن %'�� رأ�.. � %	�دل ب�, ا���Q وا��D.  �، س�� �	�وف-

  . أ��#? ه\g ا����P �, ���ن ا���� �	�وف، �l��k ب�� �I�2؟  �	6، ا��2ض2ع %C% 9�2N^�� إًذا-

-��Qا� ��  ..  أ�3"?، � ب� أن %"�Nز إ�7 ج�

-�#=�
 ,� �f7 أآ"C�^� �ّ7�8 أ ،���-�= ��Qا� X� ��  ..  أ

-+�_  .  ا�^�دح � �C.� إّ� أ

-I�2� آ_م �.�ل، �� س��  . l� 2ا��_��أرج .  

  .  و�l أ�ً>� �� س�� �	�وف-

-I�2� ر ا��_��، س��\Nا� �� ا�Z_م.  �� �N��G%وف 8"+ ب���8. و�	ا���� � �	اب# . �� I�2� X� ء�.�
I�2� .�.ا���ب gن 8, س���� أ�^�رOا +�GC� ن دهً�اk؟ أ�^�ر. ب�ا وآ ،�  

ا�j . اس^?.  *8-_ت. ��� إّ� ا��C^�ون��-� � �	�. ا��2ض2ع %�P� ،� .��^C% 9�2Nد ه\��ن؟ أ3_م
��^C#ا� .�؟ �� ه\g ا��D^�� ا����Pة، �� س�� �	�وف. ا��2ض2ع %C% 9�2N^��. ا�j ا�#C^��: س�Akخ �9ء ��

؟ ��>�؟ وج+ �:qC�� l��8 9ً	� ب��'�وب، �-#�ً�� اب#���� ��>�. آkن ا��D^_ت � %^l�C، �� س�� �	�وف
�Nة. �، واض�^� ���� .^�I�2� ا��2ض2ع. اس^?. اب#���� 2�3ة، و�8"�ن �3وب#�ن. �ة ا���� j��	"� . ا

��.Nب, ا� ��.Nا� ،��^C#ا� � . 7�8 أب

����D3أ �وأ��Cس ا�"�� �>��Qq ب*�� . وا��وا�L �3دة. ا2ABات ج�ر�3. ب�أت أوآ�ر ا���9 %.\ف �� �
lا��� .�Cا���9 ا��#^�ث RPُب ه"�ك، وراء ُس�% j�Dء. وا��أم آ�R آ�ن .  %�Pوز g�3 �".�� إ�7 ض�gآ5 9

� . ج2ع. �2ع. آ�R. آ6. ا�^��� %".�� إ�7 ���82. �. ا�^���C %".�� إ�7 ���82؟ �I�2 �.2ل �� ا�*��ن اBول
� 3"��� ا�:��I.. إذا ب�ز �l وج+ kP� 2�3ة..  :��.. ض�وري.. ��Cج�... ا���6 ا�._ب. أدري� l� 6�#اب .

l�"�	ب g�"�8 ?.#ب�ب#����. ا� l���  �8دا .�أ3_م %�2N? إ�7 . آ��� %�2N? إ�7 ���82؟ أ�, آ�ن �� ا���ض
X=ة.. وا�	ا�� �� v'� 72ل إ�N% 7. أوف. ج2ع%�	� �� l��8 z"� ا	2ان �, وآ�، . �D���2ك ��Qج? 

,���Pآ-�ر ا�� q+ إ���	وه�م � �Bوَ=ْ�ر ه��9 �, ا ��Qة، أرج2. �#��8ً ب���	ى، �� ��-Aكا . �� �� j��
 6� ����.% �ا���Nة ��ك، و�� أم 2P8ز l52% 7�8 ا�	�� ا�#�م، وُأ #�, %�Pوز%� س, ا�*واج ا����2ح ب+ �

�3ً�� �"��، 7#3 �� 8* 5-�ب7، أ��م آ"? ُأ�3ر ا�^#� ا��س��� ��Nوً� أن أ5\ب�� �, رواس�  ��أ Y أ



 ��������	
  ا�

  �	��� ا�����
 

��fC �, روح ���� �C���� وأ��f8 . ,�\\ب ا�	آ6 �# ،g9 زا��ة 8, ا��*ومأو�A�C% �� 6���
آkن ! �N-2ن أو
ا��Gا��A . را��N ا���9 ا�2�ة زا��ة 8, ا��*وم. ا�ب#���� ا�2�Nة زا��ة8, ا��*وم. ا�'�وب زا�� 8, ا��*وم

  . ود�X ب�ب ب�#+ ود 9. زا��ة 8, ا��*وم

  . ث.�G�.% ،9? �+ ا��	�ة�*وج� 
	�م . ��"2م وا�^�9 را��N 8"^-2%��. )ا�����(�G-�ح 3�5� �� ا�:�ر�� 

  . �Bُ+ �3س� ��ه% �C	�G-� �<ً�2 ذاه�؟  ��ه2��، أه\ا �	�وف ج�ء-

� أ��( �	6، أ��، �� �2م -�(  

 ��2C�� ،,�%ودب�، ب�س:� ا�\را�8, إ�7 ا��ج��, ا���ور�N� اس#�ار إ�7 ا����ر ���ه� 7�8 س���ه� �^2رة
2��� اBب�m ر��� ��N% رب�� �
2C2انا��أس وا��=-� ب�B��3س ب�rا ��	�سّ��ن 8"�ه� . د���، �.�ت اOن 

  . و�, أج9 ذ�l أد 9 ا����8 إ�7 ا�-�?. ا���9 وا�"��ر، ا�L-G وا����ء

� ا�2س2اس!  %k �ت-� �  : ج�j 7�8 ���3 س���ه�. ج	�#"

-�
Cً_، �� ُأ� ?��  .  

-l��8 ?C   .�
�ر ا�"2م �, �8" .��C"� ?�= :ء�5 +� 9G3 .  

-،9GN� 6� 9GN� ,و�  .  

�+ آ\بB +�#C5 7�8 mّ8و .l9 ذ�	C� gف أن أ�+ �, %�ا�	� +�B +#<	و=�� ب . l�% ،أ�, ذه-?، إذن
� %�l؟ ا�ب#���� ا�2�Nة، وا�	�"�ن ا��Nوب#�ن�P#ا� �ZN� 6�C% +ُأ� q.2ل أن	س#.2ل إن اب"�� ؟ وه9 �, ا��

9-ّQ% �3وBوراء س�اب، ��#�آ�, و�3ه,. ا mآ�� +�  . أو إ

  ؟  آ"? �� ا��.�7-

7�8 �5
� ا�"��- �D�%آ"? أ  .  

  ؟  �� ا���9-

-�D�#2 ا��N�  .  

� ب�A �e#��. %"��ت اBم P8 ,8* و �-�� ?�:رب�� ���? أن �� ا����� . �"\ ده� �6 %'�در داره�. و
� أ�I ا�'�وب� L-�% وًب�، واب#���� 2�3ة�آ��? . �jّ ��ه�. وأj3 ب3k*ا��� ا���G#� ا�."2ط. ���ًرا، و

و�^, . أوg، �� ُأ��، ��#"7 اس#:	? أن أز�l�"�8 ,8 L ا���ء اBس2د �#�ى =���ت ا��5Bء. �3رة ��
�ء

�Cل وآ-�ر ا��, �2DQن ا��2ت أآ�f �, ا�A :,�� Oق �, =�لBا .  

-�3kب I#�% 6�  ؟  

  ؟  �6 أ�#I ب�3k، وب�, أ�#.7-

 �3 ,� �ZN� �� ،7�Q% ���kآ ،����fآ\ب#+ ا� +#	P7 8"+أ��Q#ا���9 ا� ,� j�� ء��, ا�^�C . ا�\ات، 5 ,8
I�2ا�#.7 ب� +���ن ه\ا ا�سY-%�� 6 ب��ٍض �� �*ال �	�qً.� ب�, ا�Q:� وا�2Gاب، وإث�ر%+ %��f . أن �.2ل ��� إ

� ا�.�2ب� �"ًP5 .��-�= ب ب"2ب��G#س ._ًAأ XC%د��� ا��� Y'ض XC%ل، �� . إذا ذآ� اس�+ ���، س���	و%
��m ا���� . وا���Nة %>�م ��ًرا �� دا 9 ا�.��. وا��G? أ�ً>� �.�I و�6�e. ه� ��:-���	�وف،  \

  . �	�وف �, س��� ُأ�+

7 �� �eً�5 أُس�< ب+ �	�7%-d-Aُ ،��  .  ��ه2



 ��������	
  ا�

  �	��� ا�����
org.bahrainonline.www://http 

-l��8 �P�؟  أ�� زا�? ه�  

��� و�� �	+، وآ�ن أ�kوآ ��IG ب+ �, وآ\ب آ\ب� ذّآ�%+ ب2جX �	�%+ ا��*�,، وا�2جX ا�\ي �-�و �+ أ��3ً
gا�*اد. ج�� ��"�G�3, ج�ءت �+ ب ��� ا�:�ر�� ه�j ���ه2� :  

-�����  ؟  �N-2ب� 

  .  �، 8"� ا���Pان-

  ؟ %	���� ر�>�ن؟  �� �9f ه\ا ا�2=?-

��د���-B �-ذاه  .  

  .  �، � %\ه-7-

� أ��8=+، ج	�? . �I�2 ��� س��ء ذه"+. � ���� أن ��اه�� �C  ن�^� ,� X-"% I"3 2رة����"�Z ا�:	�م 
  . %.�-? �"+ أ�D3ؤg، و%.�v �2.�3+. آ��ً�� ��8+

  ؟ ه2G#% 9ر�, أن �	�%7 %.-9 آ9 ه\ا ا��ه,!  أوف-

  ؟  أ�, ه2 ا��ه,-

-g ,��% � ,ج-, أ%-�� ب��؟  آ9 ه\ا ا�:��2ن �, ا��ه �	7 . أ8:"7 =:=�

�س� �-,)اخ#"�(أ �� أر�� أن . �
,e% ة�	� X� أ=>7 ا���9 س�هً�ا .  

  ؟ �3ام �8ّ� إذا آ"? وض	? ��	.� ده,، و�^, ��ذا أ=2ل ��.�Gب�, -

  : ج�ء 2Aت ه�م �, ا�'���

  ؟  ��ه2��، �� ه\g ا��"�آ�ة-

���2 ا�	����.  � 5�ء، �2م- 7��� .  

� � \ك ��:-��("�8�% � (  

I ا�2ج��ن �� س�#:�ب. � ���� أن ��اه� ا��2م. �^j رأس+. ج�ءت �N-2ب�، وه2 �|دم ا�Q-* ب���-, ا��:�وق
� �	�وف.  ���+��  +�� ���� أن �"-c %�ر��N� � �Qً, . �, ا���^, أن �^2ن ��� اOن أرب	� أ
�Cل، ���2

c-"� 2ز أنP� و� ،c-"� أن .�A�Qا� +#.��
��ً#� أو ���3، . ���8+ را=ً�ا �� ذاآ�ة آ9 إ���ن �"�7�8 ،6 
����C ب*��رات . �2Dًه� أو س��ً�� ,8 jC"% ��8انود��Pا #*�? . �:��2 إ�7 ب�? ا� ,�� �N2ن س�*C�#��

� �	�%+ ب�رًدا . � � �2ج� ��#���+ 8, اBس�ى. ��3%+، و�G3ت ب�, أرب	� ج�ران� Lا��-, ا���� Y.س

2ار ا��"���N أبً�ا. �"	�Dً، �\�\ ا��\اقBرا%�� ا��#.�-� ا�G	ة . وا�#*ج ب�	7�8 ا�� R�C  ،9�#N� v'�
و��ه2�� ج���� �� رآ, %"�Z إ��+ ب	�"�, ���8#�,، . وا��أس �>J ب��2Gر. م��9f� j آ\ب�%+ ا��2

m�"� -��. %#2س_ن إ��+ أن	9�8 ا��2م، أو آ�9 ا��2م =� أ% qب� أن � .+%�P3 7، ود 9 إ��	س��ً +�C� 6��� .
9 �� ا��9A�C �'�ى ب��س#� �ء.f\�\، ب� �	ب# jN� � O. وآ�ن ه2 ا��	ب �C�8د �, س ���kآ..J3 ,�  ..

و�ح �+ ا�2ج+ ا���ور �, وراء س-	� ب2Nر، اب#���� 2�3ة، . J3 �-�ور، وس	D� 7^2ر، و%�Pرة � %-2ر
و�8"�ن �3وب#�ن %�#.-�+ 7�8 أ�3 ا�2Dا
� ب	� 28د%+ �, ر��3 ا�	�9 ا���2� ا��>"�� �f.9 ا�2CPن ب'-�ر 

%"2ر%�� �, (ô""؟ � %|وب إ�7  �ره�آ�R رأ%+، وه� %:9 ��8+ �, ���8��� �5ً�. ا�^�رب2ن �� ا��"2Zر
� داره� ��Z �8ل�وBول ��ة، ��ى �� ا���9، وج�+ �� ���%+ ا�	#�.� ا��N^2آ� ). أذر�8ت، وأه��� ب��fب، أد

+�C� X� ر ��دد�Aو ،���? أ28ر، و� أ23ل، و� أ=�ع، و� أJ�3، و� أ�5ق، و� أ�5م، و� : ا�2Nا�
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9f� ���2 ر=-� ا�*را��. =-� ج��ً-�ودع ا��. أ�:j، و� ��س� اBس"�ن ?3_� v��.ا� X�  . ,� zا ��N-=
  . ر=-�

 RCP% j�5 وق �, 25اظ�N� ،ب�P� ة�D-آ�ر ا� ،X�
وا��أس �� � �ه� �.-A X'�ً�ا، وا�2ج+ =�س7 ا�#.�
 �g�% 6 ب�\ا ا�D^9، وإ�q �_ح. �8ف ا����ة، وار%�7 7�8 ا�����. ا�Q>�ة و%�#"*ف ا�">�رة ب���8

��� . آ�ن وج��� ���ًض� ب��N"�ن. ا�e�5*از �� �8"���، و�#:��ت �9f %:�� اب, ا��و�7 �, ج�رg ا�3Bبkوآ

�ق ا���Nة ا��*د��3. %	��+ �"\ ز��ن �6 �^, �� �8"��� ذه2ل ا���Cجkة، و� . رب�� رأ%+ �� ��ة، ��
��� %�آ#+ �kDن �, 5|و���، و�8دت إ��+ �#NG-+ . س�2م ا�س#'�ابkإ�7  �ره� ا�'�وب7آ g\ k%وه2 . و

kج�C� 6� �<ًًء. أ���N#واس _ًP  ق�	ر�8ة، و% g�#	% 6� .وا�.�ب �C�Bا ,� �Nن ا�\ي . �^"+ س�"Nد�.� ا� ,�
���#C5 ����#اب �� X��% ?�أ�� . �"�د���. آ�د ��IN ب��. آ�ن �m�C �, وج���، �, 3_وة ا���D ا�#� آ�

�8�q، ���� . ن، ��G-7 ا�>��X رأ�#+ �� ا�*�3مأ����8 �"\ ز��. أ����8، �� ��س vG�#� ،7".3_� رب�� آ�ن

2ال %�l ا���ة، ��D8 ،�D8, س"� آ�ن �#	.�  :�ى، و���D اBرب	�, و=� ب�'#��،  ،7�Zورا�7 آ

��"� 2����ذا �6 أرد ؟ آ�R ��ت %�l ا���Cً:  �ZN. �5ب ب�����Q,. أوg، اz أآ-�.. وا����Q,، وأ �ف ا��
���ذا ؟ ���ذا �6 ُأ����� �eً�5، ب'�*ة، ب��5رة، ب#�#�� g�C5؟ ب#���� ب�ب#����، وأس"��7 �6 �#�آ��� ا�"�^2%�,ا�

؟ رب�� أ�? %N-�, ا�'�وب �7�f. أ�� ه"�، �� ا��#�Zر، آ9 �وب j�5. أهً_، وس�ً_، %��D"�؟ �6 أ%^�6 �	��
� �. س�Nب� ورد�� 
���ة: ا��Zى إ��+.�N% أن ,�-N% 9رض�,هB7، �2ق ا�f 2ى ؟:�7�8 أ5	� ا�'�وب، 

�*وات، �"\ . 7�8 آ9 �3ل، أهً_، وس�ً_؟ �؟ ا��Oق، و�P#�ز ا�2د��ن وا�-�Nر، و�#��I ا�P-�ل +� lد�� 
�. =��� و��G�. �، ��? �#*وًج�. ا�3�A �'G� �N:5تC^� رف�	س��8 ا�'�وب. 7�8 آ9 �3ل، ا�# �.#�� .
� أ�2ر � %	����، �� س�� ؟ �� را��N ا�-"J�C. � ا�-"J�Cرا�N. أl�� 65 را��N ا�'�وب� l�C� 9 �% �

ا���6 . � %	�ف �� � %	��+، و� %#� 2P� � ���� 9ز ا�#� 9 ��+. س� 7�8 �� آ"? %��� ��8+ دا�ً��. �	�وف
l��8 ف�	ف ����8، و%#�	6. أن %#	� .��G� س"N? .=��� و��G�. �. أم 2P8ز، وُأ #�ن �8��#�ن. =��� و
�� �8زب�! �: و=��?. رآ-? رأس��. ا�G�� �A�C'�ى، ��"	#�� ُأ�.-% ��و�	�وف �-.� : �6 %.9؟ و��ه2

7�8 آ9 ؟ %.�أ �� ا��2ح ا��2CNظ؟ رب�� آ��? %#"-k بkن أ�.�ك؟ وأ #l ا�^-��ة %-.� �8زب�: ب9 =��?؟ �8زًب�
�� ا�'�وب ب5k	#+ ا�N"2ن، و�-�رآ"�،. �3ل، أهً_ وس�ً_��'����. د=? ا����8 �� ا�:�ر�� د=#�,.  و�-�رك �.�ء

أو �d23+ إ�7 .. أ�I دآ�ن %C^��ك. � %C^�، �� س�� �	�وف.. زن.. زن. وا�"2م ب	�� ُبْ	َ� ا�'�وب 8"� اOن
l�"Cا�"2م إ�7 ج ��P� ء�5 .�^C% � .ا��2ض2ع :��^C% 9�2N% ..6^ذن. آ#�ب"�، وآ#�بBا �. و�525 ا����8 �

%��X . ا5#�ى#�� �, أج9 ُأ��، ا�#� �6 %	� %�ى ا�'�وب وا��Dوق.  و�*�P8 ه\g ا����8آ6 ه� ث.���
� ��� �, س��8ت.-% �� ����8 j�.#� ،�D �Q2ة ����8. د=�%�� ا��C ,� �"Z=2%7، و"Z�'% ��%�=د ?�.. آ�

�� ��28ة، �� و=? �� �"�س� �%k% ��ً�د=�%��. دا X9 أس�`kًر.. وا����� س�Z#�. ا 3#7 ا�G-�حأ�#�Zه� ا
7�f� �Z.�#�� ?ِ���� د=�ت =�-l ا��c �Q، ؟ ه9 س�	? د=#��� ا�ث"#�,؟ ُأ��g، ه9 أkوآ ،l	� ��	ا����� أس�

�-l%��3 m ا�N*�"� ا��#���� ا�����N ب����س7 وا�^�ح Xأس� .�����رب�� ���#��� أ�?، �, . ر��Cَ ا�Q-* �6 أ
� �6 أ�����و�^". ب�, أ��5ء آ��fة �*د63 ب�� 
��I ��8ك" .�PNا� �� c."��2 آ��C:اض:�ار، . ذآ���ت ا�

�ء ��، بQ-* ���وق. 6#�%Dأن %�.���� ب �P� gث_ث� أ�2ا l� ق. وآ�ن�	ى ب��^�ح وا��#D� أو . *-  R�ر
��C �, ا�*�,، ��3اء، =2راء، ب����  ��Y:-� ،vq�N �\�\، ��ور �9f وج+ ا�N-�-� ا�#� ��ت ب� ا��2م، �

��� ،�'fدل (��ذا �.2ل ���* . �ءا��
% ��آ#�ب"� ؟ ا�#���N 8, ه\g ا�^���ت)ا��#+*ر%	� ر%	� و()#� إدار
 . اس#"�ًدا إ�q�� �� 7 ب� ا��2م، سk`9 ���ً�ا 3#7 ا�G-�ح.. وآ#�ب^6

��G-� وراء . أرق 7�8 أرق). أرق(أو رب�� ). س�ه�(و�^#� ) ����(و س�D:� اBس#�ذ 8-� ا��6�3 7�8 
�-�G� .G6 أر =2ا���وا��� �"�G, ب�ن، و�^"�� ���? �>2ًا �7�f. �-� أ ،7�f� ���2
�َ>� �">2 . أ`"�� 
�>2ًا .g��'ن أو ب���rر ب��Gده�.. ���8ة ا�q�P� mأب� ��N-أس�� �.-���، س ��Nُأس#�ذ 8-� . رب �� lرأ� ��

م �� ه�6، أ=�ب�� �"l أب	�ه� ��l��N� j ا��_؟ ا��6�3، �� �8ذل ا�	�5.�, دع ��e أض���q اz آ�R %��5ه�
l"8 ..ى*��� �� ،g� ! 7�8 9.f� � ،,�	ب7 25ً=� إ�7 �, �-�? ��=�ه�، =��� ا��
بje ا������ س��ت �, 

. �8دة س�P% �e	9 س���ك ��رً� 3#7 ب.�� ا�	��. � %#^�6 �� ا�"2م. اس^? �� س�� �	�وف، اس^?. �|ادg ه6
آ#�ب"� . ا��2ض2ع %C% 9�2N^��. س��ان ب�, %C^�� و%��2N+! دزن.. دزن.. دزن. د=? ا����8 ث_ث د=�ت

� .. أ��م.. أ��م.. آ#�ب"� وآ#�ب^6، آ#�ب"� وآ#�ب^6، آ#�ب"� وآ#�ب^6، أر�� أن أ��م . وآ#�ب^6 سk`9 ُأآ�dره� 3#7 أ��م�

���.  R�C. ا���Nم .l�ْ�َ23ا ��
؟ 	�"�, ا��Nوب#�,أ�, أ�ِ? �� 3�A-� ا�2ج+ ا�-��م وا�. �� ر�#"7 
��، وأ

� اBض�اد، �� ُأس#�ذ 8-� ا��6�3. رب�� ه� أ�ً>� %��� 8, 
�ب؟ �, ��ري.. بje ا�����7�. وا�:�ب �, �	�
6ْ�ُ ا������ ا�#� أ "? 7�8 ج�%7، . ا��وح %RQ �#�#*. ا���6 ا�ه#*از �� ا�:�ب.. ا�ه#*از �, ��ح أو %�ح

� �*R3 ز�Cً3 � �.�� � �_م ب	� .. ب�=� ا��Nل، وا8\ر�7 و� 6�%��
Bوا�'�وب 7�8 ا ،_ً�� �f��fا����8 ا�

"�P وراءg، وج*ر ا�^"�رى �Cً�Q� . 7#3 إّ� ا���� ،z6، وا^� jو أ���^6، و���	ورا�^6 وا� ,� �N-ا�



 ��������	
  ا�

  �	��� ا�����
org.bahrainonline.www://http 

6# �� ه\ا ا���9 ا�-��6 أض�X �, ا�B#�م �� �kدب� ا���eم.. ا�G-�ح�زة � �"�P^6 �"+ �	.9 و98ْ، و� ��C. أ
وا��^2ت أ�>9 . و� أي ����3 أ �ى �, %�l ا�#� q�8ده� ا���� ا��3�P.. س-X، و� =	� ب�N، و� رأس 
2د

�+ �.:X داب� ا�#C^��، و���6 إ�7 ا�"2م ا�	��� 3#7 ا�G-�ح ا��"��، B 9، ب�ذه ,� +�B � ،ل�Nا� g\9 هf� ��
 س	�? ُأ�� ب	�ه� �	�"� 8, =�.�� �� ا����8 ا��f��f .دزن، دزن، دزن.. وz، ب	� ذ�l ا�#�ب�� أو �3, ا�#�ب��

دj3�� ،j3، ��2 . ��ً_، و�� ا����8 ا�A �"��f-��3ً س�^2ن ا���� �	�وف ��23ًس� �� أ�3 ا�-��Aت ا�	���
�2 . آ#�ب"� وآ#�ب^6.. ا��2ض2ع. ا���6 أن %^R 8, ه\ا ا�#C^��، �� س�� �	�وف. ا��اj3 وا�'-�اء. ��23س

 ���اس#"�ًدا إ�l�% 7 ا�ب#���� ا�2�Nة، وا�	�"�, ا��Nوب#�, . 
�� ��: ا��2ض2ع. Bرس�? ��� آ#�ًب�أ�8ف 8"2ا
 �� =�6 ا�#���N، وا��"qG� ��3ً�� �_5#'�ل آ^�%� 
�ب	�، وا���=� R`2وف ا��وا��-7، ا���	ف ا���28 ��D#�

��ً2"P� L-G� �8".. ��#.-ً_ إ�7 أن m�'% 6� إذا ��ً2"P� ��Akس zوا� ..7�#�ار�X ا�^#�ب �, ا��O . بj، ا
+=d*ا�^�%-� و� .��l�C ب#C^�� و%C% 9�2N^��. أج�D� 9dوl%�8 ���2م ا�#�� 9'D%ُ 6ْ و��5�ء .. وَ lن ذ���


�رئ �� l%��3 أث�ر%+ اب#���� 2�3ة و�8"�ن �3وب#�ن .gوب#�,. أو�N"�, ا��	2ة وا��Nإ�7 ا�ب#���� ا� ���8 ..
�Cآ ،gأو .�_  ����^C#ك إ�7 ا��P� آ�ن +�� %C^�� و� ب	��، و� �l . R`2 ا���بX� I ا���� �I�2 إّ� 7�8 أ

�، ���� .. %�fءب ��8 إذ %�fءب  ���. �:�R، ب�أت أ%�fءب.. ��g.. و� ����، 3#7 ا�G-�ح 7�8 أ=9 %.���Cآ
أ�, �3ُ, ا�#�Cه6 . �هC% ,�36: ا��2ض2ع. س"#�Cه6. س"#2G3 ,� I.Nل ا�	�وي.. ب	�، �� س�� أب� ا�	_ء

�؟ �X ا�"2م.. ه\اCآ .�.�3 j-� .م. �2 أ�5ب ج��8 ��ء��kه� س�	9 . وبf� �%	-�ن، وج��� ث.�9، ورأس
:7 رأس� ب����Nف، �	9 ا���� ا��N#�م ث��7 أوآ��� ا�^�ب2ن ���ى س"� �, .. ��� ا�Oت ا�:�ب	�kس

رؤ�� ا�2Gر %� �l إ�7 د��� .. ه\ا 5�ء �:�R.. 2رب�أت أرى ا��f% .Gءب ��8 إذ %�fءب.. ��g�� ،g. ا�"2م
  . دزن.. دزن، دزن؟ ه9 أ�� أ2A ..6�3ر.. 2Aر. ا3B_م

7���fوا� X-وف �� ب�, ا���ات ا���	ا���� � ��	ا����� �, ه-#+ ا�.��2. س� X<'<% .9'Dح . ا��ا��ة. ا��=
Iا��� q9بr ي�D"�, %.��ً-�، �^�. ا��	ا� m�'� س�6 ا��ا��ة �	Aران، �2ز�8ً و�Pم ب��"�س أو ا��:G� ح (د�-A

��Qب_ 8"2ان، ��6 ��د ��8+ أ�3) ا� �Dً��
A-�ح . ب^�fة ��#��N وا�8#\ار وإزا�� ا�^��C، أو ب	>�� ج�ء 
 �	A +�kة، وآ�� Bث ا��رج�ت ا��� �� ��Qر() ا���2ّ��(ا�  )��0ن� � �/ س���اء ا���,

�آ�ن ��اش ا����� أ���+، �� ا����G ا�����fا� Iا�:�ب �. )س)/ي() أ�A )7%-�ح ا�"2ر، -. س�6q ��8+. ب	� �
  . ا��2م �#k �، �� س�� �	�وف

-6	�  ..I��=د X<ب ..L-G2م ا�� 7�  . أ \

  ؟  ً�ا �"	.� اج#��ع �P"� ا�"�D ��ي س��دة ا�����، ه9 س#g�<N، �� س�� �	�وف-

-��"� 7�2C8ف . س"�.. �"\ ز��ن..  �، أ�	� � +�kوآ)Lج�Bًرا ا�q-, ) ج� �	دل أرب�	ه\ا، ��اش ا����� ا�\ي �
  . د�X ب�ب ��#+ إ�7 ا����ر. و�^, إ�� z، وإ�� إ��+ راج	2ن. آّ#�ب ا�:�ب	�

-��Qح ا��-A  !  

  : ردت ب	m ا2ABات، �"�� 2Aت 8"��

-�� k#ح ا��-A  .���'ا� �  . آ�ن اBرب	� آ���� ا�"�Gب �

2���ه\g ب��A%"..  أرج2 ا��	\رة-��	6# %�  ... �، وأ

-�fأآ l��	� ,N�  .  

  .  5^ً�ا 7�8 ا��	���-

��ب'��  ���� 7<= Rس؟ )�67 �� �)�5 ا�,4 وا3رق(ه9 �.2ل ��6 آ�kب � .?�G�� .2ن	إ��+ راج ��. إ�� z وإ
+3�-A 6���%و +#`�r ،+%�<"� 7�8 ح�-A 9آ ���  . آ�� � بkس ب�\g ا�"�Cض� ا�#� �#�آ2

  . � س�دة ��Cض#^6، �-
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-�"-%�^� RZ""� +ه� إ���"�.� ,�3 ،l-#^� 7�8 ه��"�����ج2 ا��	\رة   .  

���C� �PNس. ا�k��8 ا��� �ة، �3, �".��� إ�7 . آ\اب2ن أ�5ون. � ب��P6 ا��#^N2ا ض^N<� وا���6 أ�
 �>N^2ا، �3, وض	��. �N<� 6^2ا �3, ر�	��، و�^, أ�Aب	+ ار%CP? �, أرق ا�-�ر�3. إ�3ى �"�ض�ه6

��� �#�D3 ,� v�Qة ��#�kوآ ،Iض� �  . 7�8 ا��">�ة �

وب�أت ا�Oت %�ق، �9f 23ا��  �9 ). أ�? %�#6 ب��Q:2ط: (أوراق 7�8 �">�%+ =��ً_) ض-�(آ2ّم ا���Nر 
��2-Q� .=���� آ�ن �, ا���^, أن %".9 �_س#��اع �	روح(و�^, �� %*ال ���� . ث_ث ��ت ج���ة، وراب (
ُأ8:�? �+ ��#�رب ����8 �"\ أن �.�N� ,� 9ر . وف A-2ر، ="2ع، ��Qف اz وأو�� ا��B، وا���� �	�(...)

��� � � �	.N� 9#�7 ب+، k����8، وآ �Gً��3 ب�� �C#3�� ،�.�.Nا� �� �إ�7 آ�%� 
�ب	�، ب"jC ا��ا%� ا�س�
� ه\g ا��ا��ة ا�#� اس#.� �.��+ ���� �"\ �D8ة أ28ام� .  

  : =�ل ا���Nر ا���� ه�65

  . ب�أ ا�j"P ا��:�R �'*و دا��%"�.  ه\ا %	��, � �-

  : =�ل ا���� 8-� ا��:�R آ�%� ا�:�ب	� ا��Q>�م

���ن 7�8 وج+ A-2ح-rا L-G� أن ،��	� g\؟  أ���? ه  

  . وج+ A-2ح، وج+ A-2ح، اب#���� 2�3ة، و�8"�ن �3وب#�ن

-9��C#� R�:2ح.  8-� ا��-A +ذات وج ��  . ���? آ9 �, �-�? ��#�ً

� =�6 ا���Nس-� �":-I ���8, ه\ا ا�RA2 آ-� ,�'#D� 7%ن %^2ن زوج� . 9 ا��2اB L�G% ,�"� وا�3ة
  . ����� �	�وف

-�-��A ة�^�  .  

2����. ا�*واج I3 �, 2.3ق ا���� �	�وف�  . ه\ا ��2غ =�

  .  ��� 2�8ن واس	� 7�8 وجٍ+ %>�ر��7-

��� %�-L آ9 �2م ب��-kآ����9 ا�-��6، وج�6 دس6 وآ �	و5 ���N .  

  : =�ل ا���� �	�وف آ��#+ ا��Nس��؟  �� رأ�l �� س�� �	�وف-

  .  ��? �N#�ًج�-

  ؟  �	"�، �^#R ذا%���-

-���C#ا� l� 2�N� آ�� ،��ّ�  .  

���ن 7�8 ا�آ#�Cء ا�\ا7%-rا c�	� 7#� 7؟ وإ� !  

-+�C� �� �� 7�8 c�	� ن���  .  آ9 إ

28ر، و� أ23ل، و� أ�8ج، و� �D.2ق ا�CD#�,، 3#7 ��? أ. %	�c 7�8 اب#���� 2�3ة، و�8"�, �3وب#�,
�� �.-2ل. و� أ 9f� ،6D 8-� ا���3, ا��ا 9 9^D9�2 ا��=-� ب
 ،9�N�. L�NA أ�� �R�C  +�f ا�	�رض�, 

  : ج�ءg �,  �رج �g��^C% �-#Q. ا��2ض2ع %C% 9�2N^��. أوg، اس^?، �� س�� �	�وف، اس^?، آ#�ب"� وآ#�ب^6
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-#Q� رج�  ,� gج�ءg��^C% � :  

  . وهl��#� 2 ب��.  ���� أن �9N 8.�ة ا���� �	�وف-

��^C#ا� �-#Q� 9 6���8 �, دا q6: ��د^���� z8.� ا .?��Cه\ا ا����ن ا� �� 6^� j�� .���3%^6 . آ���ت ��ر
�2.3��؟ ه9 %�#	#6 ب��'�وب ��ة وا�3ة �� �e��� .6^%��3 ب��^���ت ا��Cر_% j�Dا� X� 6^���  ر�
� ه9 

���ا�-�N �, ورا�^6، وا�	�و أ���^6، . و�-�Nون ��اًرا �, ا���9. ب�ج�. س�=�:�. س-#�. 
"�P؟ إ�7 � � ا��
���j، ا�����e ب��2Nر ا���Nن، �, ب"�ت ا��2��ن، B5-+ ج*��ة ا �� ،�-Gق وا��Gا� qإ� z6 وا^� jو��

. %C% 9�2N^��: ا��2ض2ع. آ#�ب"� وآ#�ب^C% .6^��كاس^?، d23ل . ا�G"� z ا���:�ن. ا��ا�_ت ب���رd وا���ج�ن
و�8د ا���� �	�وف إ�7 . وب2? ا���� �	�وف ب�.2ط ج�X =2ي 7�8 �">�ة اه#*ت �+ أرآ�ن ا��">�ة

��e^ق ا��Dر ا���� ه�65. ا��Nا�� �درة �, �^#�A ا�>�ب� ?� . آ�

ه\ا ��"2ع . �� ا�^#� ا��س���=�? �l، �� س�� �	�وف � %'�� .   ���, ��ة، ���� ��ة، ���2ن ��ة-
����2��= .I��8 2ر  : =�ل ا���� �	�وف ب2Gت �Aدر �, 

  ؟  وه9 وج�ت %*و�ً�ا-

  . ه\D% g^9 ج"�N.  أس2أ-

� ���X ب�R�B وا�"2ن، �� س�� ه�65-"f-#�ن.. ( و�^, ا��	6، )5�Z	ا� z-#�ن(، وا	5 ..(  

�7. �ب	�، و��َ? ��Nًراأ�? آ�%� 
. �^, ��j �, و`�l#C أن %Ld�G.  و��^,-��D#�% أن l��8 آ�ن .  

-I��:ذى 8, ا�Bا �
. ضN^2ا. �.� أ�� اz ب��.  ه"�ك أ��5ء �.2م ب�� دون �3ج� إ�7 اس#�Dرة، �9f إ��
وأ�Aر . �>N^2ن 7�8 أ�6��C، ه|�ء ا�C#�� ا��"�آ��. وا�^� ا���� �	�وف 7�8 
�ب	#+، وآ#�ب"� وآ#�ب^6

2��7ا���� ه�65 3^�+ ا�.� :  


���� ا�.��2ن- ?N% ��ً2� l�C� �P#وف.  س�	ا���� � �<  . ر�X رأس+ وأس-9 ���+ ا��#	-#�,. 

  . أ�� أ�ً>� درس? ا�.��2ن.  � %.�ع رأس� ب��.��2ن، �� س�� ه�65-

  ؟ �� أي �3.�؟  أ�, درس#+-

 أ���? ا��راس� 8"���.. �� آ��� ا�N.2ق، ��Q�% � .l�f، �� س�� ه�65.  �� �3.� ا��رو�c ا�*��ن-
l%�<3 9f� ،7�ا�.�6 ا���� �� jا�.�6 ا�"��رى، و�� ����2، د �? آ��� ا�N.2ق، ��fا� .  

  ؟ اس#	l��8 ?G ا����P، ا���D	�، ا�#�ر�� ا��و���7؟  وس.:? �� ا��#�Nن، و�6 %^�9-

-lد آ9 ذ��	ا��2ض�82ت.  � % g\أ�8ف ه ��  . أ

  ؟ �، 2.3=������ذا ��Q#% 6ج ���Nً�؟  و���ذا �6 %^�9-

��G�، �3 أه2ج، �� س�� ه�65-  . �� ��kوآ ،��C�8"��� د �? =��8 ا��راس� ا�>B ،��Qول ��ة، رأ�? 

��� �":% 2ٍ	q2د أن �"*وى �� RA �, . �2م ا�N� �8�= ..�DN^��، أو =��8 ���ح ���C� 6�C% أرج2 أن

 ,� �fأآ Yة، وسkP� +�C� �P� +وإذا ب ،�-ً��

���، أA'�ه6 أآ-� سً"� �"+ ��� وث_ث�,  ���� .  

  .  ��Qف-

-Rس�� ?C  ،6	�  ..?�P  ،�3ىB9. أو ب�P  2ا دون^Nض .  
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-R	ض �ZN� ?�  . ��ZN ض	R..  آ�

  .  ج	�#l %#�ك ا��راس�-

  . ه"�ك أس-�ب أ �ى، �� س�� ه�65، ��? ��#	��ا ��2Qض ����.  ���? ه� و�3ه�-

5� . أ��"#�6 ا���آ"� %#��k �'�رة ج���ة N .+��8^� �^#��2ا�9f� ��'� ?�G ض. و%"�� ا���� �	�وف�N%

�ب	#+. ا�"�Z إ�7 وج2ه�6 7�8 �^�اب#���� 2�3ة، و�8"�ن . ا��2ض2ع %C% 9�2N^��. آ#�ب"� وآ#�ب^6. وا


� وج���، و���  ���+. �3وب#�ن|% �qورد� ��_��? أ28ر و� أ23ل و� . ��ZN ض	R وا����ر. وا�'�وب 
� أي �8ه� �, ا�	�ه�ت ا��2Dه� ��2ج+ ا�-�Dي.  أ8>� و� أج�بأ�8ج و�� jل. و����  .��^C% . �"آ#�ب
  . َ�ْ, lُ�َ ذا ب? ��\ا بC% 9�2N% .7d#D� ،Rd�G� ،�d�.� ،7#^��: ا��2ض2ع. وآ#�ب^6

  .  إًذا، ���.>�� �#% ,^% 6	�I ب��\آ�ء-

  ؟  أي =>��-

  . 3ََ�جُ+ ا���� �	�وف ب"�Zة �3دة

  . ��#2ى ذآ��7، 7�8 ا�	�2م، أ7�8 �, ا��#2سY. آ"? اBول �� 7CّA. �، �� س�� ه�k% 65آ-

  ؟  ه9 =�#+-

-j���.ب^9 ا��  .  

  ؟ آ6 3.�؟  آ6 س"#��#ً�ا-

  .  ا�\آ�ء آ����Qل ��دة أث����-

  : و=�ل ا���� 8-� ا��:�R. ذ�l أه2ن �, �A#�6 ا�-�رد ا��'��. ضN^2ا


���ة��#.Y ا�C^�ة، :  ��\ا �.2�2ن- �  . وه

  : �8د ا���� �	�وف �|آ� ��2�C+ ا��Qص ��\آ�ء

  .  ا�\آ�ء �2ج�ت �� ����� %"C\ إ�7 ا��8Bق-

  .  إذا�8 س��� %�#.�P� �� Yى �� ب�ل ا�"�س-

  . ��#.Y أ�^�ر�� ب�اد�2 ذآ��+.  � �	�ف ب��ذا �C^� ا���� �	�وف اOن-

  . ج��ز ا�#.�ط س�ى.  أ�3"?-

-�:  �"	�  ..  

� أد�'#�6.  ب��#kآ��  :�،-� �Cً�Q� �eً�5 2آ2نN� ،��ً�ذآ��ء  :�ون داBا .  

-��C�  .  ج��ز ا�#.�
7 �2ج+ إ�7 دا 9 

  ! ؟ و��ذا %�ى ه"�ك-
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  .  اب#���� 2�3ة، و�8"�, �3وب#�,-

  !  �� س�%�، اس#�-

ا�2�Nة وا�	�"�ن ��3 آ��? ا�ب#���� .. و`�2ا ��fث�ون  �رج أ�I  ���+؟  أ�6 أ=9 �^6 إ�+ �^#Rٍ ذا%ً��-
��^C% 9�2N% ً�ا 8, آ#�ب^6 ا��|رخ، وا��2ض2ع�	ا�'�وب ا�2رد��، ب ���� �� L-�% وب#�ن�Nا� . ��و�3, د

� ا���Nر اب#���� �, �2ع � �، ْ"�8 ��, �^#� ا���� ه�65 ��.�م �+ د�	� ث���� �, ا�^#� ا��:-�82، رأى �
�ZN�� ،+���  ,� ?N� س��#C� ����#جّ�ا، اب �-��  .  وا�3ة، اب#���� ا�-�ر�3

  ). ؟ه9 �, اب#���� أ �ى: ه6ّ أن �.2ل(؟  ه9 �, آ#� أ �ى، �� س�� ه�65-

-���� ا����*..  ا�^#� � %"#� �� ��G= أن أ28د �, اج#��ع �	ب��، ب lCN%kس .  

  : و�� ا��G? ا�9��Q، ب	�  �وج ا���� ه�65، =�ل 2Aت ��:2ط، وه2A 2ت ا���� آ�`6

�2Pر 8- ,N�  . �7 ا���� �	�وف آ�fً�ا 

�ز:8 أو دا9	lَq-3َ ,ْ�َ )8 � �5ك -�(  

  : ال 2Aت ا���� �:�

-?�Gا� �� 9 �� +8��  .  ا���6 أّ� 

  .  اب#�6، �� س�� �	�وف، اب6�#-

  .  �� دا�? أس"��l س����-

��O ا�:�ب	� و�2 أن ا�>�ب 7�8 ا. وأ�� ��? أ28ر و� أ23ل و� بkس"�ن اA:"���8. ا�ب#���� %��  ���7
��CG.� 7، و�^�د	ب�Aأ J"D� .إ���� �Z�. أ28اد ��Q:�� ،���N دا�ً��، ج2N�� ��CCق ا�^�رب2ن. R=2%، و

j�.-�� ا���� ا��ئ ا�	7�8 �3 % �Gَ َر ��Cآ L��G%ُ R\ر. آ�	أو ��2ت �� ،�ً̂ . ذه� إ�l�� 7 ا��وم ��Nول ��
. ُأ�3ول %^�2, 8_=�.  اسC=2##��، و�:.? ب>X آ���ت�2. �2ّت ا����f� ،�A�C �2ّ%�� أ��. ���ت و�6 �	\ر

و=�ل ا�D:� اB �� ب��j ). �  �9 8"�ك %����� و� ��ل.. (� �2م.. ��8\ر�7 و� %��"�.. س2�kت و�, ُأ8\ر
و��Zت ا�	�2ن إ��+، ث�2N% 6? إ�7 ا�-�ب، �3, ). ����	� ا�":I إن �6 ُ�ْ�ِ	� ا��Nل: (أ5-+ ب��^_م ا����2ع

  . وض	�� 7�8 �">�%+، واس#� � .� 7�8	�g. ��� ه�9�N� 65 إض-�رة زر=�ءد 9 ا�

�-k س�ر-  .  

  ! ؟8_وة؟  ز��دة-

���، �� س�� آ�`6-��-A ��ً_36 أ�N% �  .  

  ؟  ��ذا إًذا-

-lذ� �	2ر.  ا�*��دة، س#^2ن ب�B2ا ا�P	#% _� .ت����	C2م ب.�  . ا��:�2ب �"� اOن أن 


�ب	� � � ?#�A ..	2زا�:�بP	وه2 أ�3 أ=�ب�ء ا���� ه�65. � ا� ،R�:ل ا���� 8-� ا��kس :  

  ؟  أي �2ع �, ا�C	����ت-

� إ
�ر �8م.. ��=� �^�ة ا�.�م، �����، ��#�9�f..  آ9 أ�2اع ا�C	����ت-� ��	��P%و �ا��2اه �D3 6ا��� .  
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  . =�ل ا���� آ�`6

  ؟  و��=� ����Dد-

  .  وه\g أ�ً>�-

  : =�ل ا���� �:�

-Bا g\ت ه�GGQ� ���� ، أم�؟ ��8ل ض�, ا��ا%  

-�ر ا�^�9- =�ل ا���� ه�65 ب�QC - ه� ب�N ذا%�� را%� �5ف - ��"8 mC"�  ! ؟ أ�k��^� j�ْة أن 

  . أ���"� %e, �, ا�.�ع؟  أ�, ه\ا ا���� ا��N#�م ا�^�9-

-6^�%�l ؟ 2 5'�"� آ9 آ���^���6ذا �. أ�Aب	^6 أدا��� اz ذ ً�ا �"�..  أ�D% � 6#'�2ن �� ج*ء ض9�e �, آ��
  . ه� ����C ا�C	����ت

  : =�ل ا���� 8-� ا��:�R ب��� �2�Nدة

و�^, =-9 أن �"�2 �� ه\ا . �.� س-I أن ا#5'�? �� ا���رس� ا��#2س:� �3رس ����.  أ�� 7�8 اس#	�اد-
  . ا�^�ش ا��	�,

  . وأ�5ر إ�7 ب:"+ ا��"��I 3#7 ���3 ا��">�ة

  .  س�\وب ب	� =C*%�, أو ث_ث-

  : =�ل ا���� �:� �#-��8ً

-9�f�#�� L�Aأ�ً>�، رب�� أ ��و��ة آ"? ُأ�9df ��رdس ا�	�ب��، . �.� آ"? ُأ=��d ا��	���, وا3ً�ا وا3ً�ا.  وأ
� ا��ور� ?P����.� آ�ن ا��	�6 . و�6 أ�I إ�q ب	� ض�ب� 7�8 ا�.�C. وا�#_��\ س�ه�2ن. وأ \%"� ا���Nس� وا


�دة. �7 � �ه����D ا������3 �, أو��� إ 7 �5�و�6 أ�8 إ�7 ا�RG إ�q ب	� أن =:	? �8ً�ا 7�8 أّ� . و
�د
9�f�#,.. أ28د إ�7 ا����	9 ا���f�% 9=B7�8 ا .  

  : =�ل ا���� آ�`6

��Dد-r6 إ�7 ��=� ا<�k�� ��  . �_ ب� أن2A q%7 ا�.-�L س�>�X ب�, ا2ABات ا�>��Q.  أ�� أ

  : =�ل ا���� ه�65

  . إ�q أ��� %N#�ج إ�7 ر���8. 2اه� �.-2رة آ�"� أ�NAب �-

  : =�ل ا���� �:�

8"��� ا���� �	�وف- �  .  ب.

�	6، إ�+ �2ه-� �.-2رة أ �ى . 

  : %-�ع ا���� 8-� ا��:�R ��.2ل

  ؟  �3ً"�، ��ذا س#C	9، �� س�� �	�وف-
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5�ء- �  . أ�� ��Pد ��� 
�ب	�. ��? �2ه-� �.-2رة أو �� �.-2رة.  أ�� � أ5#�ك �

  .  �، �P� أن %D#�ك-

  .  � ُأر�ُ� ا�5#�اك-

-�  .  ا�5#�اك إ�*ا�

  ! ؟ و�, =�ل ه\ا-

  .  ا����� ا�	�م-

Iض� �  : �A? ا���� �	�وف، ث6 =�ل �

�ء-D� L�Aء، و� أ�5 �  .  أ�� � أ%� 9 �

  : =�ل ا���� آ�`6

-���.� R��k#� ?N�A l"^و�  .  

-�D"�� L�G% 6� ����%  ..� ،� ..Aأ � ���ءأD� L� .  

2���� � �2Pز-��=  .  

  ! ؟آ�R ذ�l �� س�� ه�65؟  رج	"� إ�7 ا�.��2ن-

-lذ� l� ?-ثk9.  س'#�� �� YC� 9.3 ،��"
  ؟ ��2P� 9ز ا�#Y��C ب+ و�8م g�C3. آ9 وا�3 �"� ث�وة و

-6	� ،6	�  ..�eً�5 وف�	ا���� � qأن َ�ُ�ر �P� ..��ً	�-
�Cً:� أو �ًزا  .8 ،�N�9 ا��ا�N#"س ��7 أي �3ل، �
  . س-�9 ا���N�G ا�	���

  . �NAاء..  أ�� أرض ج�ب�ء-

-�-GQرض ا�Bن أث�, �, اOاء ا�NGا�  .  

-7��Qا� Xا��ب ��  .  أ

  : و=�ل ا���� 8-� ا��:�R. ضN^2ا

-l� 7:  و�, =�ل��Qا� Xْبqا�� �� YC��YC؟ � �2ج�  �8��� 7�8 �"�Cب�� س�	ج*��%"� ا� .  

-�"ً�3  .YC� 9.3 ��  . ج�ف..  ��ض�أ

-,^�� � ،�  ..lآ� �, ذ�k#�  . �P� أن 

+�2�+ ا�.��6. %�آ��f� 6ث�ون. وأ \وا ��A�Nو�2�^6.. د=? أ�Aب	+ أ"�� 3*�"� ��%�ة، 7�8 =��2�"� و=���= .
5�ء، و� �	"�"7 5�ء.. �، � ُأر�� �س2ى أن أرا=� .. 
2ال %��3� س�رح، ��#.9 ب\ا%7، � أ%� 9 �

� ؟ �#7 س�"#�� ا��وام. �، � ُأر��. و�8"�ن �3وب#�ن. اب#���� 2�3ة..  �� �9�N إ�ّ�ا�'�وب، وأرى� �D�%kس
7�8 �5
� ا�"�� �G	ا� .�
�D7�8 ا� �:Q#ا�.�ر. رب�� س �اب#���� 2�3ة و�8"�ن . �� ��82 �	��، ض�ب+ �

�.. أ�� ث�وة و
"�� �#��2P. �3وب#�ن�C� l�� ?�� .و�Nا�� ��Bُ س���ذا �2 =��2ا : �Pو� ،YC� 9.3 l"إن اب
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�2C#+ س�=? �+ ر��C, �,  -* : س#.2ل! ؟أن %"#*8+ ا��G�� l"� ��2^Nر ا�'�ز ا�:-�	7 إ�7 ا��Qرج ��

	�+ 3#7 � ��2ت ج�8ً2B ان��Pا� .�"� g28*#"% ن %�ى دون أنO؟ وا�N��A ج� kس ،� . I5kس

� 8, ا��:L.. ه�و�7�C�  .  ا��#�Nر ا�D	-��إ�7 �� ذ�l �, وس��9.. سkر�7 

  : وس�X أ�3ه6 �.2ل

  .  س#^2ن ه"�ك ���A ��#	�ف 7�8 ��5^� %��3+-

� ا���Nس-�-� L�-.؟  ذات ا�2ج+ ا�  

  .  ث�وة و
"�� أ �ى-

  .  �2ه-� �.-2رة-

  . ا��2اه� ا��:�2رة.. ا��	�دن ا��:�2رة..  =9 �:�2رة-


���� ا�.��2ن، �� س�� آ�`6- ?N% l	=2س� l����  .  

-7#3 �"�� 2<8 YD��8�q ب+، وا����ن أ ?�Qب ��  . اz أآ-�؟  ���

+�C"� وف �.2ل�	ط أ�ً>�: وآ�ن ا���� ��D���Dط . ��� ���ن � ���2A +� Xت، و� �>�ر ب+ أ�3.. وا3B_م 
و�9f د=�ت ا�.�� � �X<Q . آ"�Dط ا�.��، � ���أ �� ��9 أو ���ر، و� �^R ��ي �*او�#l أي 9�8 � �

l%�:���. .,در��د�B�3, �*�� ا YD"� در����,.. أو رب��B2ر س"�, �*�� .. � أ�8ف.. أو ا
5�ء 7�8 وزن 

�ت .. �� ا��م، �2Cر، و�'��، �-�د، �#��P� ،J�f، و%^2ن ا�"�����D"3_م وس��� ا�Bوا��م وا �ا�.� R=2#�

  . و�D3.. س^2ت، ��اغ.. اB �ى

  .  س�� �	�وف، ا����* ��28ك-

��Dط ا R=2%7� وف ا��ا�	و�#+. ���� ��
آ#�� . ذه2ل  �ج �"+ ا���� �	�وف ���ى ��اش ا����* أ��م 
+
�D�آ��? �8"� ا���� ه��Z"% 65ان إ��+ ب"jC ا�ب#���� . %�C? ���� �23+. ث.��� %#�Nك  �رج �3ود 

�f�-Qو=�ل ا���� �:�. ا�#�اس.. � 3_وة ����، و� 3"��. ا� :  

- �� +D=�"س� +�  . ����k ا�C	����ت � ب� أ

  .  َ�ْ, �R��Q ا�.��2ن ��Nس�-

-�N�� ����k زواج+ ا��#k �، و� س��� أنq ا��A�C س�� +D=�"9 .  أو رب�� س�'#D% إذا %*وج? ا��أة
  . ب����Nس-� �l%��3 ?�Z آ����:�ة

Rواج �وف ا�-�ب ب.��	دق ا���� � ..,����6��>� �^2رة، �9f آ��� %.�ل �) اد 9(و�Aرت .. أدر�Nا� � .
�A	#+ ا�_�	�، ب��3Bى، ��Zر%+ ا����^�، =\ا�+ ا�5B�، ا�"�%� �2ق أذ�+ . �#L ا�-�ب، ورأى اBس#�ذ ا����*

� %"2ر � �ا�^-��ة، g�  �NCA ا�	��>� ا��#>�س�، �9f ر�R  -* 7�8 وl5 أن �N#�ق �, آ�fة �� ب.
�C�`2ا� .�Z��'ا28ج�ج ر=-#+ ا� .�
آ�ن اBس#�ذ ا����* �^#� ب-Yء .  �2ج�+ آ�+5	�ع �G-�ح ا�:�و�� ا��|

��ًP�% ���^ا� �P�#� ���kث.�9، وآ YQ+ . =�%9، وب	وف �"\ أول ا5#'��+ ��	ا���� � +�� ��Z3� �8دة �وه
���N% �%�^آ . �� �Nً�-= ،7	�-
 ��و=�Z"� R إ��+ 7D  �.� ،�#ً��A أن �#^��Q�� 6ج �DN#� +%2Aًج�، 

���Zا�'��� 5-+ ا�� ?�A . ?�ب	� ده� �, ا��#�Zر �3ر اBس#�ذ ا����* ا�.�6 �, ب�, أ�Aب	+ ا�'���Z ا�#� آ�
mب�B7�8 ا�2رق ا g�.ب�، وأ��#^�� qء إ��5 9^� L�G% . 2بA 9وف �-��5ة، ب�	إ�7 ا���� � ?C#�� 6�

� ���G�28 ��k � �	�ف آ��Q� Rج �"��� �^C� ���kت، وآ�ZN� 9ا��.�ب Y��Nودون ... �8س#7 �8"�+ إ�7 ا�
  : أن �"�Z إ��+، أ�5ر إ�7 �.	� و=�ل �+
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  !  اس#�ح-

 9Dاع آ�ن �:2ق رأس+، و��A 7�8 ��'#�� ���kب��م، وآrوا ��+ بAk-	�+ ا�2س:�A *س#�ذ ا����Bك ا��
��� أ��م �^� �� �.#�#� Y-�% رة�Z"ا���ة، و%�ك ا� g\ر%+ إ�7 ج-�#+، و��ك �8"�+ ه�Z� X��� ،7�8 �� �-�و

  : �8ج�+ ب�|ال ���و. �8"�+

  ؟  آ�R أ�? ه\g ا��Bم-

*C#اس �= +�kوآ ،gر�A وف�	ا���� � Xل. ر�k��� g�8�#س#�ذ ا����* اسB.2ل أن ا	ه9 �, ا�� :�NGا� R؟ آ�
  ؟ وآ�R ا23Bال

�g��N و�g�^D و��ّ-L ب���+-  .  

  .  %	�ب��ك ا�.��2س��-

  .  �\آ2رة ب��.��ن ا�^��6-

- ,8 l�kآ"? ُأر�� أن أس �A�Qا� l%��3 .  

  .  � ج��� ����، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

�� �	.2ل-  .  

�%��3 �؟ اب#���� 2�3ة، و�8"�ن �3وب#�ن؟ و%	P� ا���� �	�وف �� س�gd، آ�R �8ف أن �eً�5 ج��ً�ا د 9 �
  : و=�ل ا���� �	�وف �"^ً�ا

�� �	.2ل، و�^"+ 3.�...  أl=�A ا�.2ل، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3- l7رب�� ذ� .  

7 �� ه\g ا��Bم-.#�% ,ْ�َ X�  ؟  

-,ْ�َ X�  أ�3، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3؟ � .  

%>�ر�j ا�2ج+ �A-� �3دة  D"� . و%^��ت ��Zة ا���� �	�وف �Q\و�� 7�8 زج�ج ��Zرة ا����* ا����^�
ً̂� و�Aا��، و%X:.% �� 9G �, %�ر�� ��7ء ب���"'�Gت ^D% �CQ% . ،9�#N� � ء�وا�6Q<#� ?�G إ�5 7

  :  7D ا���� �	�وف أن �"�PC �.�ل ��ارً��

  ؟  ه9 أ�? �'2fث �, 5�ء، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

  .  �، أبً�ا-

 +���  ��jC ا���� �	�وف، ب9 زر8? �� `��g ب�ودة � إراد��، وب�دت � �� �"��k�:ا�"���� ا� � �	و�6 %-
  . آ9 أ�9 �� اب#���� 2�3ة، و�8"�, �3وب#�,

� إ��"�(�,  أ�� ز�? �#kثً�ا -��  ؟ )ُ

-�  ؟ �, �.�أ س�-�2+ اOن.  l#.�\3 ا��'��2 � %��"

  .  وأ�� أ�ً>�-

�<�� +��Pس#�ذ 8-� ا��6�3 بBا ��	ب�ردة =: �^Nوف ض�	ا���� � lNوض :  
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  . ا�C^�ة ا�#� %��:� 7�8 ا����غ و%���g..  و�^, ا���6 ا�.�G وا�'���-

-7  .  �6 %��:� أي �^�ة 7�8 د��

  . س�:�ت س�:�ت، -

  ؟  أي �^�ة-

  .  آ"? %��� أن %'�� �'� ا��^�%-�ت ا��س���-

-zأبً�ا وا  .��Cd:أن ُأ� �آ"? ُأ3 �� أ��ه� اOن.. وه\ا أ�ً>� %ْ-ُ? �"+. و�^""��� � ��2N"ء ا��: B3#7 ا .  

6 5�ء، و����ون ر�>+ أو %-���+ =��2ا. ه\g ه� ا�C^�ة ا�����ة؟  أ :�ء-�-P	� � ,�\2ا آ9 ا�%k�� ،k:  +� إ
  . بC^�ة �, 8"���6�%

�N��2 واضN�  . و�^, ه"�ك أ :�ء 

-L2ي واضN� k:  2ج�� �  (...) ..Lواض k:  2؟ ه9 ه�^C#� 9= .  

 (...)Xوف �#�اج�	وب�أ ا���� � .  

  .  أ�� �سR، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

�����C ا�"�س، وُ%���q . ه� 7�8 �����3"\ أن  �.? 3#7 اOن .  إذا جe? إ�7 ا��^�%-�ت ا��س��� آkب��f� Yل-
و�� ا��C��ة �, �#L ب�ب ج��� �, ؟ ���ذا ����ه�؟ ����ذا ��س أ��2"� ����. ���� ا��8Bل، وُ%9N ا��D^_ت

  ؟ ا��8�#�

-Rس� ��  .  أ

  . �A? اBس#�ذ 8-� ا��6�3، و�	-? ��اg ب�Bوراق

-l%�=_8 72د ��ة أ �ى إ�	�  . ج�ر%"� إ�7 �2ض2ع � �..  

  ؟  أي 8_=�ت، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

  .  8_=�ت، 8_=�ت  ���� ��8, ا-

� 8_=�ت، �� أس#�ذ، �  ���� و� �8"��-� ?���  .  

  .  8_=�ت %'�C% �d^��ك-

gس� �؟ ه9 آ�ن ورا�7 �3, �-I�2� X �, ج�N ا���9؟ هI�2� ..I�2� �G.� 9: و=�ل ا���� �	�وف �
ا�	"�د، ����f ��آ-+ �� آ9f� ,� R=2� 9 ه\g ا��2ا=R، وس�:� 7�8 وأj3 ب>�I ���5، ورآ-+ �5:�ن 

�#��� ����+، وأج�ي ��8+ ُج�ً_ �5:���� :?�A �	ل ب�= :  

  .. 8"�ي 8_=� =��2..  أ8#�ف �l، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

  . �X َ�ْ, �2 س�N? و%C>�?؟ C5?..  أه�-

  .  �X ا�'�وب، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-
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-,ْ�َ X�  ؟  

-� j�Dوب ا�� X ..��"زج�ج �.�7 ج-�� ا� R�  ,� gآ9 ���ء %.��ً-� أرا �� .  

  ؟  ه9 أ�? %�*ل-

-zات.  �، وا�� gأس#�ذ 8-� ا��6�3 %�ى ا�'�وب ��ة وا�3ة، ��#�ا �� l#و�� .  

-�� 9�8 � _ً
�8 7"-�N% 9؟  وه  

  .  رب�� ���ى �l اب#���� 2�3ة، و�8"�, �3وب#�,-

 ؟  �� ه\ا ا�-:�-

  ؟ �g، �2 رأ�? �� رأ�? ا�-�ر�3؟  أ%�N-+ ب:ً�ا، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

 7�8 j9 إ��+ أن ا�#>�ر�d� ُ ،��^�_وف �, ر=� و8\وب� و��	دا 9 ا���� � �� m�C� و�, ��ط �� آ�ن
?��f% �= 6�3س#�ذ 8-� ا��Bرو3+. وج+ ا �CQ� ،+� دا �  ؟ أ�	�+ �-6�#، �

  ؟  ��ذا رأ�? ا�-�ر�3-

  ! � 2�3ة، و�8"�, �3وب#�, اب#���-

  . � %"j أ�R`2� l دو��؟  ه� ا�#� �	-? ب	.�l وC% ?�23^��ك-

+�  . ار%� ا���� �	�وف، وأر � �5:�ن ا�	"�د س�:�%+ 7�8 ���

8.�� ��j آ�ة ُ��	� ب��-  .  

  : =�ل اBس#�ذ 8-� ا��N� 6�3#ً�ا

5
� ب,� ا3>#�ل( آ�ة أو د8-�� -�9 �� %C^��ك.. �ه\ا � ���".. )آ�ة زج�ج)� A�Nا� ���Q#ا� �.. و�^, ���"
  ؟ �, ه\ا ا�\ي ��Qب %C^��ك

  .  � أ�3-

2��..  أو ب��3Bى-�k� ��  . ه\ا ا�\ي �2Nل %C^��ك إ�7 ج�� 

  .  � أ�3-

-l��#�� ،ء ���2س�  .  8"�ي 5

-X=2ل إ�7 واN#ل، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3، و���Qا� j��� 99،. ��#+؟ .. وهGN� � lو�^, ذ����Dا� Rس��  ..  

-l��#�� ل..  8"�ي�	آ#�ب رس�7.. ا=#�ب.. % �  . %C% 9�2N^��: ا��2ض2ع؟ �� ه\ا ا�\ي آ#-#+ �

�+ أ�5 �3ج� إ�7 ا�^�س� ا�\ي %��q� أن �.	� ��8+، ��ن رج��+ ب�أ%� %���Nنkوف ب�	ا���� � j3وأ . Xوس�
� إ��+ �, آ9 ج���، و�:2=+، و�^%k� 6�3س#�ذ 8-� ا��B2ت اA+."Q� د� :  
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-��^C% 9�2N% �#^% نkب l�C"� L��% رس��� �-%�^� ��  ..+�2N% ه\ا ا�\ي %��� أن ,ْ�َ ��^C%؟ا��ا��ة! ؟ . .
X�#P2ن؟ ا��و��، ا���  . ه\ا.. ه\ا 5�ء ��Nس� ��8+ ا�.�

��� ��ت ��+، وP"5? أوداج+، �'v ب�� وP8* 8.. وا�^��� ا�#� �I:"� 6 ب�� آ��? أض6Q �, آ9 ا�6�#B ,
� اBوراق ا��2ض�82 أ���+، و �بD#� آkCر�, �3�.�,. ا�":I ب��� gا�� ?D-�وأ��^#� ب��^#�ب ا��2eDم، . 


��ت، و�ب ا�^#�ب �� ج�� س#�%+ Xأرب g�%2
  . و

  ! رح..  ز�,-

وآ��? ��اg =�  �ج#� 8, س�:�%+ . �8د ا���� �	�وف إ�7 ��#+، وج�j �:2ىq ا�P\ع أ��م ��#+ ا�.����
ĵّ ا��أس، ذاه9 ا�\ه, 3#7 � � ا��وام. ��ة، ��س��� �� ج�-7 ب":�2�+ه\g ا�   . و`9 �"

 �NGا� �م، و%.���Bور ا�� X� ��-�#�8دة اآ �� ا�-�? ا%P+ إ��P3 7%+ دون أن ��kل �NA ,8 ُأ�+، وه�
X �_ب�+ آ�ن �D	� ب�D= 9f	���ة  -��f %��ي �� أو��A+، وا�N_ل �� ج��g آ�+،  �. ب�, ا8#_ٍل وا8#�ال

ً̂� ذرا�8+ �2ق �Aر�N� ،gوً� أن �#'�� 7�8  9P8 7�8، وا��س �� ��ا5+، 
�وً�� رج��+ 7�8 ب:"+، �5ب
%.�-? . ��A#+ را��N ا�:	�م ا�f.���. د �? ��ه2�� ��8+ ا��PNة %�A 9�N"�� ا�'�اء. ا�ر%�Pف ا�_إرادى

+%�	� .g��` �� ����` �D8وس�ت ر .m	#�� 2تGل ب�= :  

� ا��ا��ة. �� أن �آ9 � ُأر-� ?��'% .  

+�  : =��? ب2G%�� ا��#XPC. س�	? ��ه2�� اA:^�ك أس"�

-lا�-�ردة؟  ��ذا ب l#�*� ؟  

-�  ! دث��"7.. س#��	l ُأ��..  اس^#

-l=2� ف�Nا��  ..�N9 ه\ا ا�f� �  ! ؟�

-���  . ُأر�� ب:����..  ب:�

�����داه�. اب#	�ت �#�P� ا�-:� :  

-��  . �	�%7 %#�2ي. أ �ج7 ا��G"��..  ��ه2

  .  �, ا�2Pع-

-l%2A 7	��% �  ..�  . س#��	l ُأ�

-�  . ُأ��..  ُأ�

c5 ..7"%7.. دث���	آ��:-9.. رأس7. � �أس#�ذ . %C% 9�2N^��. ا��2ض2ع. � %C^�. اس^?. ب�ردة. c5. رأس
. ��Nس� ��8+ ا�.��2ن. ��^�%-�ت رس��. ُأ�^�.. �.. � ُأ�^�. ب�ردة. c5. واz ا�	6�Z � ُأ�^�. ر6�3 � ُأ�^�

l���ة ا�	�د() أD5+.. (أس#�ذ 8-� ا��6�3 8, أذ�
�A( 7إ� ��Zُ̀���ى �, ��ن ا�  �ب�ردة %"َ#mُ�ِ ا��8�ِة �
��G	ُ. ب�ردة.. ب�د.. ا� ��	2ل ا�:� �-�G� ,�	-س �-�G� ,�#س �-�G� �دث�و�7 و�, ا�-:���� و=	? �

�l�C �, ه\g ا��32 v� ل �� ��3ر و�	و% l��#�� 6�3أس#�ذ ر l�� �:2ل ا�	�� أ5+ ب�ردة دث�و�7 8, إذ
 �� L) أ5+(ب�ردة اس� �ا�:_� l� 7P% ����6 )ا���CDت(ب�ردة و�, ا�-:���� �-�د � ?�
�آ�8ٍ�(وأ (


�ت و=	? 
�َآ��8 
��ة  �C�C و=	� ث.��� اب#���� 2�3ة و�8"�ن ) 
�ررررر َآ��8()آ�رث�( X=ر و�

g\�3وب#�ن �, أ�, ج�ء%"7 ه�
 �8�=�
 ���
�ا=�X ا�� 9�N#% ���2
 �
�..  ا��N-� �:2ل ا�	�� ر=-# .. ��


�رر =�k#�% �8ه9 �ـ�dد 7�8 
2ل :�ك %C^� ب�ب#���� 2�3ة و�8"�, �3وب#�,  l23ا�� ��
ر�#"7 
��، وأ
�l�C �, ه\g ا���32 إذا ���ت �� أ�� 6�Z8 �_ %#.-9 ب'�� ا�: v�  ����	َآ��8 آ��� إًذا ب���
�َآ��8 
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را�Q-% ?3ت �� �3دى ����8 ؟ أ�, ه� ا�ب#���� ا�2�Nة وا�	�"�ن ا��Nوب#�ن. اب#���� 2�3ة و�8"�, �3وب#�,
� �|اد ا�Nِ�ُ� .. وأ��3"7 أوج� ��ً#� =-�9 أ�.�ه�C� ة أزوده��Z�
�َآ��C= �8 =��ً_ ب�� �8ّ� �_ أ=9 �,  c5

�I�2 . 8-�ا��6�3، أ�� ��^�, 8"�ي أم 2P8ز وُأ #�ن��ر ج2ي أ�3 ��ر ا�6�NP أب�ده� أD5+ ب�ردة أس#�ذ 
lأ�, �8ف ذ� ,� I�2� 6	�آ�ن �##-	"� ا�D.? ا�A +"8 ���Z"�وق ا���9 %�ب2ت ا���9 .. �	��2ن آ9 5�ء؟ 

 ���%-���ت � �G�3 و� ب��G ا�.-�ت =-ً�ا �".-� ��2 �.-2ر �2ه-� �.-2رة أD5+ �:�2رة و�, ا�-:�
��Qا� l��� 97 %��2"��7#��^�ت وه%�	� l#Q7 7�8 ب%�	� +q��ُ س2اه� .. ل ُأوى �أ�	, أب2 �	�%� ��ب2 إ��

�	�ة � %C^� ب�� ج�ي ��ي ��3� ج-, وا�3 اث"�, ث_ث� أرب	�  ��� ا����8  ��� د=? ا���j�  �8 د=�ت 
�
�D7�8 ا� �Dّ�%أ �ُأر�� أن أذه kد�kج�ى ا�'�وب �#7 س �G	ا����8 ا���دس� وا. ا� ���=�.� ا�'�وب �

��Qة واz ا�	6�Z 8-� ا��6�3 � �	�ف ه\g ا�^��� اب#���� 2�3ة  7��Z8 7 �خ��Z8 ،,��D	وا� ����fا�
 ����Qة ث.N�� 9."7 ه� 3:? ��ه2 7��Z8 j3آ#�ب رس�7 أوف ب�د أ dأى ,� ���\Nو�8"�ن �3وب#�ن س�

��ً�Nو� ����8�q وأ�� � أدري ب:� ���! ؟^�R و�A? �, ب�, ا�-:���� وا���Nفأب"? ا��ه� 8"�ي آ9 ب"? �. ب:�
�"7 و=	? �� ا��:L %�8-�? ا��8-9 ب�m ا�>�Cع د8-9 ا�Q*ا78kب"2 .. آ ��2 آ"? �, ��زن �L-#�% 6 إب�

سk=2م أ�� �3ن و=? ا��.�ء اب#���� 2�3ة .. ا��.�:� �, ذه9 ب, �5-�ن إذن �.��2ا �6 �.2�2ا =��2ا �6 �.2�2ا
��� �� اس�l. دىو�8"�ن �3وب#�ن أ���3 �� �|ا� �� R2ي ���7، ���7 ا����>� ؟ �سP��N��� �N�-A س�2ي 

m��� m��� m��� اش�Cا� �� mا���� ��� ا�	�اق أ� ..  

+��8 ?q�
  : �#N? ��ه2�� ا�-�ب، وأ

-�ّ�8 ?NA 9وف، ه�	؟  �  

-�  .  

-l#؟  �� زا�? ا�-�ردة �ز�  

-R 6 أب�ده�..  أ�3,، أ�NPر ا���  .. أ�3 

-6�N؟  �� ج  

-��.. أ�.7 ا�-�ب..  اس^#�Bُ ��2.% � .  

� �NCA 7�8 . ا���دس�.. س? د=�تD�#% j�Dا� �
�D7�8 ا� �N�-A س ا�'�وب��ا�'�وب ا�'�وب �� 
�C7�8 أس �Cذآ�ء أس ���? اOن 7�8 .. ا�"��ر ذآ�ء =�I ا�����N ه� ��l ه#^�� و����ه� �� ا���9 وه

Bأزاح ا��ث�ر ا ��*
� �3ارة �8ق �Dولا� .���fا��ث�ر ا� jر� .gس^-? ا�-�داء ��ء وج��� 7�8 ج�� .
gر�Aو g��` 7�8 +#5د�5ا IG�% س. ا #"�ق. ا��*وج��C�وّد �2 . رب�� ��#:�X أن ��IN ب��'�وب. ض�I أ

اب#���� . �Rّ  2 رج�+، وا��9 �, ا�-�? وذه� إ�7 ه"�ك. �� ر�#"7 
��، وأ
�� 23ا��l. %^2ن �+ ج"��3ن
ر=-#+ . ده��* �N% 6�Z? ذ="+ �*ع ����g. رأى وج�+ ��Zً_. و=R أ��م ا����ة. �3وب#�ن2�3ة، و�8"�ن 

�ً2
ه9 �, ا��	.2ل أ�+ آ�ن ب�\ا ا�D^9 ا����2خ ا�-�ر�3، �3, . 2ران %N? وج"#�+. ا�:���2 ازدادت 
��� ؟ اس#.-�#+ اب#���� 2�3ة، و�8"�ن �3وب#�نO؟ )س(��ذا س#.2ل 8"+ ا�أذه ,� ،� ،�. Y�  X:=أ � 

9�B9ّ ��+. ا���2 �\ه� إ���� ا��2م، ا��2م �.Y، ��|آ� ��� أ�+ ��3 ؟ أي % �3	�Z3 c+. �8د إ�7 س���g، وا
ا��2م، ا��2م هf� 2� .. 2-? ��� أ�+ ا�#.Y ا��C#�، و�8ف ا��.2Gد. و� بkس إذا %'�� ً�ا وب	� �. اب#���#��

ً�ا. �#��ض �� ُأ���� ا���2ء ه\g. أي �3 �8ث� Z3+. ا��Dه� ا���32 7�8 و���+ g��"#س . j�� +�س#.2ل إ
%"9G �"\ ا��2م . ��j و����، و� ذآ���، و� �N#�ًج� إ�7 اب#���� 2�3ة و�8"�, �3وب#�,. ذآ��� %^�C+ ا�5rرة

���.. رب�� ه2 �#*وج، و�+  ��� أو�د. ذه� و�6 �	�. اBول� �� ،zُأر�� أن ُأث-? ��� ذ.. �، واl� ..ُأر�� ..
وا�3، اث"�,، ث_ث�، أرب	�،  ���، .. ود�X ا�':�ء ث����، وR^8 س�=+، وه6ّ ب��"*ول �3, س�X د=�ت ا����8

�	��P . رب�� ه2 7�8 أب2اب د�ID اOن. ا�'�وب �در ا����"�، وا%2A +Pب ا��NGاء. س#�، س-	�
.. إ 2ان آ2رس�^�.. آ2رس�^�.. ���:�.. A.���.. =-�ص.. ���Pه� ا2�Bى، وب	� ذ��N"� lر إ�7 ج-�ل �-"�ن

%9�2N اس^? �2ّ3? �^�ك . ا�-�N �, ورا�^6، وا���9 أ���^6، و��j �^6 واz إ�q اBرق وا�#C^��.. ج-9 
�رق
�Cُب. وآ�P%ُ ا��.�ء �����ن �2Nل �^�g ��ة وب	�ه� َ�_ٌة إ�7 rاوة، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3. ا�	ا� g\؟ ���ذا ه

ه9 %*��=? �3, أد �? ؟ أ��م آ"? أج�j 7�8 �">�ة ا���� ه�65) ��N:^6 �8ً��(5:-? 7�8 ه9 آ�Cت �3, 
  .. و�� ذاك إ�q أن أدّل 28از�� 7�8 أنq رأ�7 �� ه2اِك 2Aاٌب؟ )ُ�7َ�ِ إ��"�(�� آ#�ب رس�7 
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  .  �	�وف، ه9 أAُ�< ا�	�Dء-

  .  ب	� �25+-

-l%�	� ؟  ه�أت  

  .. � أ`,..  %.��ً-�-

�#kثً�ا �, ذ�l راQ#% ?3-9 7�8 ا�#�C*�2ن ��#��l ج��7 رب�� رأت اب#���� 2�3ة و�8"�, � أ`"+ 

� و
2=#+ ب	�"��� �k% 6ت ��	�Dء 3#7 اOن س�N ه\ا ا�#�C*�2ن س�N أ28ذ �D7�8 ا� ?D�% ,�#�3وب  

�3 اث"�, ث_ث� ب�z �, ا��D:�ن ���� ��ب'�� و��9 آ�2ج ا�-�N أر � س�و�+ ��ذا �-#�� اX��% 2� z ه� وا
 . أرب	�  ��� س#� س-	� ث����� %�	� أَ�RDّ �8=7 وأ �ج، �Aت ز�,

ا��=-� ��	� وا��CA . ,�-P وج�+ =��ً_ �, ب	m ا�Z_ل، �3, أض�ء ا��G-�ح ا�^��ب��7. ��m �, ا�����
R�Bق. وا�	ا� L�� .سkب � .,��, ه\ا ا�#	� و�^. ��? أ23ل و� أ28ر و� أ 6D و� أ�5م و� ��Pور اBذ

���و%�fءب، . أرجkه� ب	� ا�س#�ا�3. �^� �� أن �kآ9 �.��. ا�:�7، و%l^C ا��9A�C أ�gkP إ�7 ا����� ث�
�C. ب�ت �+ �9f د=�ت 7�8 ��� 
�ب	�. أ�.Z#+ د=�ت ا����8 �� ا���9 ��%�,. و
2ي ذرا�A 7�8 +�8رg، و

�2م �#.:X �'�ق �� �P#+، ث6 �. آ�ه��، و�6 ��د أن �	�ه�I�C .ا��2م ا�-�رح X=وا ,� R#� �. أ3_م �P*أة، ه
واس#'�C �+، و��m �, . اس#�.� ا���� �	�وف. �� � �ه� أ
9 اBس#�ذ 8-� ا��6�3 7�8 رأس+ �9�N أوراً=�

رأى أ���+ ا��'��� . آ�ن ر��د ا�9N^� �PC �8, ا�2Nش ا�	2راء. س���g، و �ج ��#"ID ا��2اء �� ا�2Nش
%�2ح ب�>�ء 8"� ا���C"N، وس�qQن ا���ء ب��D:+ اBزرق �"#G� آ.��� آ-�� �, ا�#� ا5#�اه� =-9 ��5 

J�fان(وس��8 ا���2ان . ا��Gا�'��� ا��.�ب�� رأى ُأ�+ ج���� 7�8 س���ه�، . %.#�ب �, ا���دس�) ا �و�
2
#�� ا�-�>�ء ب���, �D�8و�,� �D% ،2رةP�� ،*و��	ر. �#^2رة، � ���k2ه�، آN� Xق �2ج�C5ب� j3ه� أ�

ر�	? رأس�� ��G� 2Nر ا�2Gت، . د 9 ا�'���، و��Nq-A ب����Q. 7�8 =�ر�8 ا�:���P#�% Iى R:8 ا�"�س
  ؟  آ�R أN-Aِ?، �2م-. و��ت ��ه� إ�7 أ��م %��� أن %��+

  . �6 %�ق س? د=�ت ب	�.  �6 أ�6 ا���9 آ�+، أس�X د=�ت ا����8-

-l5ا�"��ر.  7�8 و X�
 .  

  .  �� ��#"7 أرى ا�"2ر-

��\g ا��2�Q=� ا�	�ج*ة 5-+ ا�	���ء ه� ا�#� . X ا�D^2ى ����ة اR�B، و�^"+ أj3 بm�� 6�k ����ة اR�Bس�

�2C#+، ر��C, �#:	�+ وُأ #�+ ��.� رأى ذ�l رأى ا�	�, وا�'�ز �� ا��8Bق ا�.2Gي . رب#+، وس�=?، �

  . �, ذاآ�%+ آ2Dآ� %���+

-?�� R؟  آ�  

-Q% 6� ���B gس� �� ��  . �ه� ب�� 9ّ3 ب+5^� ��ه2

  .  جe? �, ا��ا��ة %	-�ن، �"�? آ���PNرة-

  . �jN% 6 �3, ج�ءت �N-2ب�.  �2م ا�	����-

  ؟  �، �#7 ج�ءت-

-9�2
  .  ب	� أن د=? ا����D8 �8 د=�ت ب2=? 

� ب�? ا���Pان-� lآ9 ذ�  .  
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  . ُأ #2N�� lرة! س�N!..  ب�? ا���Pان-

-�ً2�*C�% ا��ا��ة، وأ5#�ى ,� �Cس� \ س� Y��.#9. � ب��^D2ن ب�\ا ا��*C�#2رة ب��N�� ?�  . إذا آ�

  .  ��2Nرة، و�^, � ب��#�C*�2ن-

  ؟  ��ذا %.��2,-

-�.5�8 l# ُأ  .  

و��3? ب'�2ض وأس7 آ\�^�� ا�'�2ض واBس7 ا��\�, ���Cن =���ت وج��� ا�����Z ا�����32، ا��":��2 
  . 7�8 أس�ار ��%��3

-+-N% ,؟  و�, ه\ا ا�\ي���	؟ أ%  

-+��	% ?�  . ��ك �3رة.. و�^, � ُأر�� أن أlf..  أ��8+، وأ

��G�� ��Nو�� ����� �P�rد � ،g�� 7�8 ت�	A 7#3 ?ه� =� دّب�� ?�� ه\ا . وآ�� ��أم �	��� %D	� ب��\
��Bره� ب����82؟ ا�A �#وو *ه� ض���ه�، وا� ،?�  . %\آ�ت و=�ر

  . =7�2؟  �, ه2-

-�N�<�  .  

  ؟  �, ه2-

  . �8 ا�#� آ"? أ��م ���� 
�رت �"\ أن س�	? 3#7 ا���-

  . =7�2!  � %	\ب�"7-

-l7�8 ب�� �:Q� �  .آ��� ��Nا�� �  ؟ َ�ْ, ا����� أب2 ا�:_�� �

  ؟  �� ه\ا ا�\ي %.��2"+-

� أ��8=+� ���kو=��C بkن . وآ2ّرت ����، �9�ّQ إ��+ أ��� س#":I ب�س�+ �� ا���ZN ا�#����، %�Nآ? س2رة 
7�8 g�� Xوض����  :  

  ! � �3ج�.. ��8#+..  � %\آ�ى اس�+-

��� �7DQ أن %^2ن ��ه2�� أو N� 7#3-2ب� %��X ه�����kوآ ،?C�%2ش =� . وNا� �� �3�Dم ا�_Zآ�ن ا�
��m �, ج��#+ �� ا�����N 7�8 ���3 ا�����، ��C=	? �.�ات . آRD، و �ـRq وراءg زر=� �>�� آ�رة

g��` .7و�B2ة ا:Qا� ���C+. ل بg�G ���� �23+أج�. �8ج � �أ�, ا��Dوق ا�\ي �����I�2� 7 ": (و=�ل �
gان.. ؟أن أرا��Pب�? ا� �راح ! أب2 ا�:-2ل؟ و�,. �N-2ب� %N�.. ب�? ا���Pان، ب�? ا���Pان ؟ ..رب�� ه2 �

�2-
 �  . �� رب.. �� س�%�.. ��ق �

 ا��^�ب ا���ء 7�8 وج�+ ����Nً وآ�ن. ث6 ذه� ��'�9 ���+ �� ا��'��� ا����Pة. =>7 �3ج#+ ب	�� ���5
���% �Z.� �� g�^� 9	ر ج���. و�"-ً�� ج����2 آ��? ا�.C�% �qG= �G*�2ن اس#�ان، وا5#�ى، . ��, آ�ّ�� ب�.�م 

  . آ��� �"l، �� أس#�ذ رD� .� � l�َ�#َ�ْ�ُ .6�3^�� أ �ى(...).. و�^, 8.�ة �N-2ب� . وq93 ا�	.�ة

Iض� �  . ت ��ه2�� راآ>�ج�ء. ه#R ب�����P اB ��ة �
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� �	�وف-ّ�8 ?NA  ؟  

-��C� X� ث�N%ن ب����3,.  �، آ"? أ�:�D\ �, ا��	أس# .  

l�C���� ��ه2�� أن %�Nث? إ�7 � �� l� I-ُج��ّ��؟ ه9 س �ً̂ ��#��ُ l��8 أن ض-:2ا I-؟ ه9 س �G=
؟ �ن �, ��َ#��l ج��2�Q� �7 أي إ��؟ �، أبً�ا أبً�ا؟ اب#���� 2�3ة و�8"�, �3وب#�,.. �وًب�.. %�C*�2ن

�A"�� ��2دة ا�2NاNA ����8 ،75, ج-, �".2ع .. ه\ا ��#��^l ا�7��P! =�در، �� ��5 8-� ا�.�در
���ن �C^�. �5ي �	�ل ا����غ) آKس �I)�ة ���ب ا���ي(وإس#^�ن r9 ا	P� .�:  ،� !L-Gا� ,� !  

-lZ=أن أو ?CQ� ،2شNا� �3�A 2م.  ا�-�ر�3 ج�ء�N� 7"�  . =�? �+ إ

  ؟  ج�ء أبL��A 2 ا�	-�رة ��k \ ز��دة ج���ة-

  . �_ك..  �، �.2ل إس إس-

lوف 7�8 ذ��	ب��^���، ����8ه� � I:"% ر ����8 أن\	% :  

  ! واz � أ �ج �, ه\ا ا�-�? إ�q 7�8 رؤوس ا��Nاب. ��#��^"� آ�"�.. د�8+ ��#��^"� أ�ً>�!  اس#�_ك-

رؤوس ؛ "رب�� ���� أن �.2ل.  س��Qج أ 2ه� �, ا�-�?�6 %	�ف 7�8 أي رؤوس. ��Zت إ��+ ��Dوه�
� ��ZC إس. ا��Nاب� �
�ه�، �, ��Z%�� . �_ك.. إس.. ����f� ،k: k أ :kت ه�  ��3س أ 2ه� �� �2Pل �

  : =�ل ���Cه� ���. ا���Dوه� وا�ر%�Qء �� وج��� ا���2Nب

 =>�? أآ��D8 ,� �f, س"�، و%�رج? �� ه\ا ا�-�?.. ؟وأ�, �\ه�. ب���^�آ�, �� أ �ج..  �	"� �, أ �ج-
��� إ�7  ��� و��D8, د�"�ًرا��  ؟���ذا ���� �3ج 5^�. ب��P�rر �, ث_ث� د

����د ا�P�rر ا���Dى ) آ#�ب"� وآ#�ب^6(وب	���� ذه"�� �3ول أن ��N� �8د ا�^#� ا�#� �:-	�� اOن �, �2ع 
l\ر ��8+ ذ�	ا�-�?، و% �3�G� .ل�.� : 

-��#A_   ..ة ب��fآg��'أو ب ��^C% 9�2N% 2ض2ع� .  

��"�#� ��  : =��? ��ه2

-g�^� 2لN� zب�^? ا  .  

-+�2N� ,�  .2لN#� و� ,N��#2Nل  .  

 ��  : ر�>? ر�ً>� ب�ً%�، و%��ء�? ��#��8. ب�	"7 ا��#.�ل إ�7 ب�? � �) ا�#9�2N(���? ��ه2

  ! ؟ �, �#2Nل �� ه\ا ا��2م اBس2د-

��Nول أّ� �#2Nل-  .  

-�2N#ا� Rd�^% �� ..2د�Pئ ا���% .  

��� ��#��� �, ا9AB..  أ�3"?، و%.�2� ا�2�Pب-B . وي، أو�	وه? ُأ #+ ب��k%وف، و�	ا���� � gوk%و
��� %�fءب أ�����k، وآ��	ءب ��8. ا�#-�f% ..  

-�A_Qا�  ..  
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  . �، � بkس.. أوف، `��ى: و��m ا���� �	�وف، وأ���A�  l%+، و=�ل �#2جً	� آ����أة

و�^, ذه"+ . وآ��? =� د=? س-X د=�ت. ذآ�%+ ب�����8. ? �� أ�C+ را��N آ�رب2ن � �	�ف �, أ�, ج�ءترّ�
� ا�-�ص ذآ�%+ ا���	�ت اO%�� �, ا�R�Q ب#	��R �	9 . اس#	9P. آ�ن �D'2ً� ��6 �"#-+ إ�����)j3��� ). ا

� ا��'� و�^, ا. أس�س ا�-_� ��*��DQى. وج2د �+ �� ا�.��2س ا�\ي �	#�� ��8+� ��fل آ�	�Bا ,� ��*��
%k#� 2�� ،� k#� ،� k � . ا�����f� .j3�"� 2�� ،j3�"� ،j3 %.2ل ا�^��) ا��j3(ا�	�ب�� �P	�l %.2ل 

�، ��^, ا�.2ل. �D8 د=��I 7�8 ا��وامC7. آ-��Pوا� +"� �C�Qج�، ا��Cا�� j3ا�� ,� �"P�. �� رب"�، 
� �.-2ل���Bب . وا�Nب l3�-A 6��% � ،�Cد 9 ا��ا��ة. ض� ا�_�����تآ .��Qح ا��-A ،��Qح ا��-A . �ّ�
���? ��*وج� ب:�اوة . ��j ���� 5\ي ا� ،� .9�AB	�q-�. اب#���� 2�3ة؟ ه9 ��.7 ��Zة. ب.�6 ا���Nس-�

  . و�8ل 8, ا�C^�ة. ا�"��

-��Qح ا��-A  .  

-7%�� ،��Qح ا��-A  .وف�	س�� � ،� k#� ا��2م .  

-I��=د X<ب  .  

  ؟ س#N>� اج#��ع �P"� ا�"�D ا��2م ه9 -

-�"P7 �, ا���2C8ا�-�ر�3 أ l� ?�=  .��"�8 و� ،��C  � �=_8 8"�ي �� .  

 9.�  . بAk-	�, �, �">�%+ إ�7 �">�ة أ �ى =��ً_) ا�"�Cض�(�� ا�'��� 

��Cض#^6، �� س�دة-  .  

  . ضN^2ا ضN^� ج����8

��ج2 ا��	\رة، ���"�ه�-  .  

ً�ا أ�ً>- ���  . أ�� أ�8ف. � وس#"�2

-l�\�8ً�ا ب l� �#^���#:�X أن  �  .  

���ن ���ل ��"���ن. � %	��.  أ��6-rا .  

آ��� I3 ��اد ب�� . اب#�6 ا���� �	�وف ����P ا���� ه�65 ه\mّ�ُ � .g �2ك.  أ�3"? �� س�� �	�وف-
9
. ذه� ا�"�س وب.� ا�"�"�س. "�ىس��qن 8. س��N^6 اz، أو =�%�^6 اz. %	-�� ب��� ��اد ب+ �	"7 �-#\ل. ب�

  : =�ل ا���� آ�`6. رب�� ه\ا �, 3.^6، أن %	�2Dا ب_ ُ��#�l�َ ج��7. ه\ا 
��. � %���ون أن %.��2ا %	�ً�ا

-�  ؟ � m�ُ �2ك، �� س�� �	�وف:  �� �	"

���N#ا� �وف ب���د، �#-�ع ا���� ه�65 آ�%�	ا���� � k^�% :  

-6Cا� �"	� g2Cوف.  ا��	� mّء ا�-^�رة�. و��D mّ .  

+%2A ام�Q#س� _ً�� �P� 6� ,^#�ض، و�	وف رأس+، و�3ول أن ��	ا���� � Xل ا���� �:�. ر��= :  

  . و�^"+ �|�, ب�-�إ ا�آ#�Cء ا�\ا%7 إ���ً�� � �#*8*ع.  ه\ا �� ��g28 إ��+، أن �mC ب^�رة-

R�:ا���� 8-� ا�� :  
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  .  س�#*8*ع �3, ��.7 ��Zة �� =�6 ا���Nس-�-

  : ��� ه�65ا�

-��Bب� R�^#ا�.�ر س�  .  

  .  آ9 5�ء =>�ء و=�ر-

  : =�ل ا���� آ�`6

  . ���.>�ء وا�.�ر وg�3 ج	�+ �	�9 ب�""� آ�%� 
�ب	�.  � %2Pروا 7�8 ا���� �	�وف-

�A�� 65اه#-��� ا���� ه� .  

  .  وإ�q �^�ن اOن ��  ��� ا�.��2ن ��D� ��ً��Nر إ��+ ب��-"�ن-

  : �:�R=�ل ا���� 8-� ا�

-?�G9 ا�-Pأو ب ?�G9 ا�-N6 بG#8�� ،mC6 7�8 ��+ أو ��+ �, ا�#C   .2�2ن.� Rأدري آ� ?�� .  

  : ا���� ه�65

  !  س��^? دهً�ا، و�":I آCً�ا-

  : ا���� �:�

  ؟  ���ذا � %�#�Qم ����l، �� س�� �	�وف-

  ؟  L�NA ���ذا-

  : =�ل ا���� آ�`6

-7�#��l�C =� =�?. د�� �D8ةا����P% �8وزت ا��N.  3#7 ا��ه� ا ?�  . آ9 س��8 ه"� %	�دل دهً�ا: وأ

  : ا���� ه�65

-l؟  ه9 =�ل ذ�  

  .  �، ��A +�.� 6ا�3-

��� اrج�ام واض�N.  � ��ق- .  

  : �#L ا�-�ب، وأ
q�� 9اش ا����*

  .  س�� �	�وف، اBس#�ذ 8-� ا��6�3-


�رد%+ آ��� ا���� ه�65 :  

  .  س�#^�6 ه"�ك-
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  : ��جgk ب���|ال. � �	�وف �>:��ا إ�7 أن �#^�6 ب	� أول ج��� �:I ب�� اBس#�ذ 8-� ا��6�3ب��C	9 آ�ن ا���

-�  ؟  ه9 أ�? ��#	� Bن %	�9 �	

  : ار%-l ا���� �	�وف، و%Nّ�� و=�ل رأًس�

-l	� 9�8أ �  .  و�^""

-�  .  أ=�G %#	�ون �	

  ؟ ه9 �N, أ�8اء، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3.  وأ%	�ون-

-Bا���ة ا ���Zة �8ا��� � �  .  ��ة، وب	� ا�#.��l إ�7 =�6 ا�:�ب	� أ8#.� أ��Z"% l إ�ّ

-zأبً�ا، وا  .�	ً-
 7%�����Gً�Q� 7 بkدا�+، ب�Nود إ�^��P% 9�8 أي �"�dس� .  

-l"ذه �� 9A�N9�2 ا�N#8, ا� RD^� ,
  .  ث6 ج�ء ا�	.9 ا�-�

-zوا ،�  .��  . آ�� أ

  . ���^"2ن ا�	.9 ا�-�
,، س�� �	�وف، �":I ب-

�� �.2Gد- k:  آ�ن  .  

� ؟ ث6 ���ذا �6 �#2رط ز�_ؤك ب�� %2ر
? ��+. %C% 9�2N^��: ا��2ض2ع؟  و�^, ���ذا ه\ا ا�k:Q ب��\ات-"	�
  . ا�	.9 ا�-�
, س�� ا��N..�,. %2ج� =��8ة، أس�س

� ا��Zه�، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-� �  .  آ8 9.�

-g\..  ث6 ه�	وأ�5ه� ا�'�وب؟ ��ذا س��#��، اب#���� ب�� � ؟ ��ذا %��7 ه\ا. و28�%�7 إ�7 أن أ%�ك 5'�

�، �� أس#�ذ-"��C% أن �	A  .  

  : ضlN اBس#�ذ، و=�ل ��Y آ���%+

�. رب��، وأ�� أدري؟ 3*ورة؟  �'*-ّ�8 m���� أ�ً>�. =� �^2ن ه"�ك 5�ء �P2ن ا��k� ��آ9 . و�^, ه\ا 
 j�� 2ً��، إذا آ�نD^� �Nًأن �^2ن واض �P� ء���+ �� �	�� أو ��Nج أو �	�ض �#��^� أو س2ء أو 5

  . �N\ور

� �8�، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3، ��? أ�8ج و� أه2ج و� �2�kن ا�	.9-ّ� j��  .���Dب l� 6�=أ .  

-lأرج2 ذ�  .  

  .  �6 أ%	�q �3ود ا�.��2ن-

-lأرج2 ذ�  .I9 أوث^Dب �  . و��\ا �8ض? l��8 أن %#	�ون �	

-��k%  .  

- l#��.� ,؟ 8, %�ر�� ا�".9 أ�  
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� ا�-�?-�  .  

l� ��"� � ج��ً�ا �eً�5 ج�Q#� ،إ����، وأ�8ل ب�� Rض�B ��-اج� .  

-�  . ��#\�9q بkي X�=2%. آ#-#�� ����N�G ا�	���.  �"\ ا�-�ا��، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3، �6 أرد أن ُ%"�� إ�ّ

-R�:�  .7"-P	% . �� jأ�^�ًرا س:�%�� ب�ؤوس أ=_م، و�� �. ا�2=? ا�^��� Bآ#-�� ب���G'� ا�"�����ث6 إن �
  .  \ه� �	l، واب�:�� 7�8 ا�2رق

  . و=�م �+ =A �A�G'��ة �^#2ب� بQ:+ ا��L:�C ا�'���

  ؟  ب�Nود آ�NCA 6 %���ه�-

-��N-Nود س?...  ب�Nب .X-س .  

-��k%  .  

-l%دا��D#ب�س ��.��  . أ�? %	�ف ا��5Bء �, �Z"�%��، آ�� �.2�2ن..  و

-�� ،2C	ا� +�� +����، ج�Z� X"�، أي ا���جX أو �� �Z, أ�Z� ,� ،6�3أس#�ذ 8-� ا��  .  

  ؟ ه9 ا%C."�. � ��6.  آ��� ث.���-

-�".C%ا  .  

-��^C% 9�2N% 7؟  و� �3ج� إ�  

-l� 6�=أ  .  

  . ا���#.-RD^� 9 آ9 =�6.  � �3ج� إ�7 =�6-

�+ أزاح 8, آ�ه�+ ث.ً_و8"���  �ج ا���� �	�وف �, ��� ا����*، وج�j 7�8 �">�%+، أ3kب j . و=�ل
+�C"� :سkو��. � ب|Dدب ا��Bن أآ2ن آ�%ً-�، و%�رآ"7 ���3 اkب X�
آ#�qب ا�	�ب�� ا�C:�93 ؟ وه9 آ"? أ


�� اz ث�اg . آ��2ا �|�2Cن ا�^#�ب ��^-�ر، �ُ��"2Nن ِ�َ"�Nً، و�#.2ن 5ّ�ا �2 آ��2ا �^#-2��� بkس����6 �3�Pوا�
� 8"+ ا�#�6 ا�-�
��، و��Cق ب�"+ وب�, 3�A� ا%.� %"2ر ا�*��ت بC"� ،وا��*ل �Pا� �� ،�	PC� �	س��� �2ج�

+#�	� .��G= ��
9�2 وأ ?�أ�? �8�5 وأ�� . أ�? 3�A� ب�اذ�, وأ�� 3�A� ���3. أ�? أX�A وأ�� أ�*ع. أ

�32+وه9! ؟و�, أ�� ب���.�ر�� ب���3�P. أ�? ���* وأ�� آ�%� 
�ب	�. أ�? ��l وأ�� %�بX. راو�� L�
� ؟  أ


� 8, اب#���� 2�3ة، و�8"�, �Dا� �� c#و�7، وأس#.-9 ا�'�وب آ9 �2م، وأ�B7 ا#"��k�
ُأر�� إ�q أن %	2د 
  .. ��ذا آ"? %��� ا��.��� �Q\ه� �� أس�، �� أس#�ذ ا�"G	�3�A ،� ا��G	�. �3وب#�,

���kن، وآ��Bوا �"��k�:ا� ,� �NC� =�أ رس��� ا��3�P آ��� �� س�g، وس�%+ �#��P ا�#C^��، وأه�ت �+ 

X آ-��ة �"��، و�#��6 ب�� ��  �2ا%+�.� �CN� �ُجِ	ْ�ُ? ��اك، ��j �, أج9 ا #��رى ا�"9Q .. ا��س��� ا�#

7�8 ا�*رع أ=�G#"7، و� 7�8 ��9 إ�7 ا��G=� دون إ8:��7 ا��Qاج �8=-#"7، و� �-'>7 د�X اr%�وة وا��ض� 
7"#��3 ��*Pأس#�. ب�� �� R�:��3ذ ج� .  

وآ��? g�"�8 آ	�س#7 . و%�ا=G? أ�Aب	+ ��N�%�C� 7�8 ب��ح و �C. ��ك ���+ ب��2�N، واس#.-9 ��#+ ا�	2Pز
 ،�C�Z���� %��2G ج�د%�, ��هC#�, %�#.:�ن �� ُس:�d 7�8 ا�2رق إ�7 ���ر�Q�� ،gج آ���ت �#"�س.� =��2 

أوg، آ�ن �jN إ��3س . أ=�G#"7.. 7 ا�*رع��j �, أج9 ا #��رى ا�"X�=2#� �N��A ..�8 9Q أ�NAب ا�"	��
��D8 �و��� �#L ا�-�ب، وأ
9 ��اش ا����� ا�	�م، ��g28 إ�7 س��د%+ �6 ���ورg إ�q أسR . ا�����N ا�2د�	� �

c	7�8 أن �'�در دفء ا� R�C  ..أج9 ا #��رى ,� j�� .  
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-�-�� �-�P8  .  

  .  ا��2م، � �#	��9 إ�X� q ا�^-�ر-

  . g�P� I �8د إ�7 س�ب-

-+�� واسX ج"�� zا g��'%  .  

�D"ا� �"P� ���.� ا�#� زاره� ��%�,، �3, آ�ن 8>2ًا �Bا�'��� ا jC� .  

  .  %C>9 اس#�ح-

-��  ؟  أ

gوف وراء�	ا���� � ?C�% .��8�"ا� ����Qرى^� ا��Bرأى ا .  

  .  ا�N.�.� أن �.��#l أP8-#"7-  و=-9 أن ��j�P� +8 -؟  �	6، و�, ��ك-

 ?C#�� ا�2�Pسا� �-  . 8"� ا���� �	�وف أي ر

  ؟  أي �.���، �� س��ي-

-g\ه  .  

  .  ���? ��ى أي �.���، �� س��ي-

  . وج�%�� �:�2رة ب�, أورا=7؟ ���?..  8, %�ر�� ا�".9-

�jC ا��.��� . ار%-l، و9ّ5ُ ����+. ��q ا���� �	�وف ر=-#+ ا�:���2 �.2ّس�، وأ
9 7�8 اBوراق ا����ودة إ��+
���C+ ب	� ��ZN ذه2ل، وهّ* رأس+ ���ً��.  و�8 ب�� اBس#�ذ 8-� ا��6�3ا�# l���% .  

�، �� س��ي-� g\ه ?���  .  

  ؟  ��, إًذا-

  .  ��س#�ذ 8-� ا��6�3-

-l:Qأ��8+..  و�^"�� ب ��  . أ

-Y.� ��#Q�"#اس  .  

وأ�.7 ا����� . ّ̂� وض�ً.�ورأى ا���� �	�وف ����� اس#'�اًب� و5. ��Z ا����� ا�	�م إ��+ ب	�"�, ��#���%�,
�  . ا�	�م اBوراق أ���+، و%2ج+ إ��+، ��.ً�� `��g 7�8 �#^� ا�^�س

-�"� �Q�% ?�  ؟  ه9 أ

  .  �	�ذ اz، �� س��ي-

�^�ر إًذا-r؟  و6َ�ِ ا  
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  .  =�? �^6 ا�N.�.�، �� س��ي-

  . أ�� أ����8..  و�^, ���� %	�ب��ك-

� %	�ب��-� j��  ..س��ي �� .  

  . l ا���8ب�� ا�#� � %2�Q �, ا�\آ�ء ���� رو3-

� أي روح د�8ب�� � %2�Q �, ذآ�ء.  �، �� س��ي-� ?��� .  

-�^"% �  .  

X=أ=2ل ا�2ا .  

-X=؟  أي وا  

� � أ��l أي روح، �� س��ي-"�  . ودع 8"^6 أن %^2ن د�8ب�� � %2�Q �, ذآ�ء.  ه2 أ

  .  اس^?-

-��k%  .  

� أن �^2ن �� �9f ه\ا ا-"-P	� � R`2�� .  

  .  أ8#\ر �� س��ي-

  ؟  68 %	#\ر-

  .  8, اrز�8ج، �� س��ي-

  ؟  8, أ�l��% � l أي روح-

-7"�  .  رب�� أ��l رو�3ً، و�^"�� روح ا���� �	�وف، آ�� ���2

-lذ� �  ؟  ��ذا %��� أن %.2ل �

��� l^D#� �� �, أن %^2ن ��\ا آ�ن ه�+ �� ه\g ا���ZN أن �#-��+ و�"�dC ا����� ا�	�م �"+ �� ا��Nود ا�#
  . اrب�+ ا�2ا=R أ���+ أي =�رة 7�8 %�ب�J س:� وا�3، ��2=, بkن ا��.��� ���? �+، ب9 �����*

�..  أردت أن أ=2ل-�C�  . ��? إّ� 

-l�C� ،�	ً-
 ،l�C�  .  

7�8 ����+ �, ��3 � ��ري، �.�ل I�*�  : و�^, ا��D:�ن ا

  .  أ=�G ��? ث�وة-

  ؟  ث�وة-

  .  أو �� �:�2رة �	6 ث�وة �:�2رة-
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+�� I�Nم �8"�+، وب�	ا����� ا� L#� .  

  ؟  ��ذا �� ذه"l �, أ�^�ر ��س�ة-


_ق، ��س�ة أو �� ��س�ة-rأ�^�ر 7�8 ا �� ?���  .  

  ؟  إًذا، �� ه\g ا��:�2رة و�� ا��:�2رة-

��� ا�:�ب	�- �� ��  .  س�	#^2��Q#�% 6ن �jC ا�^��� ا�#� دار ���23 ا��Pل 8"�

-�   ؟ �	"

�-Gا� ����  . �Aح ب+ ا����� ا�	�م 

�"7 �� س��ي-B ) ...?�A �	، �� س��ي) ب�ض�� 9.3 ��k� ،YC� 9.3 7�  . و�^, إذا آ"? %#2Gر

-�"� �Q�% ?�  ؟  ه9 أ

-z س#�ذ 8-�ا��6�3.  �3شBوإ�5رة ا l%ره, إ�5ر ��  . و�^"� ��? ��#	��ا Bن أq�Aر إ�7 ا��Qرج.. أ

-D2رات ا�G#ا� g\؟ ���ة �� هl�.	أ�3 ب �	؟ ه9 �  

8.��.  �6 ��	� �� س��ي- j�� ..  

  .  اس^?-

  .  %��k، �� س��ي-

?�A �	ب :  

-+��% ?�  .  أ

  .  ��^,، �� س��ي-

  .  و�2Dش ا�	.9-

-�G=س��ي، أ �� ،,^��  ..��.8 ..  

  .  ��س�-

�	6، � س��ي-  .  

-�  ؟ دس���؟  ه9 أ�? %�9f �	-� أ���

�	6، � �� س��ي-  .  

  .  %�#�Qم آ��� س��ي �-

  .  %��k، س��ي-
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-+��% ،I�3أ ،g"�.. ا �ج..  أو	ا�� l��8 .  

  .  �رج ا�'��� آ�د �#	�f ب��q�Cاش

-�"P�� ؟  ه9 أ�8دوك  

�	6، � �� س��ي-  .  

g2ر.. �8د إ�7 وآ�.Gوآ� ا� .+�  . �CAت ا2ABات وراء 
-�� أذ

-�ّCG� �ّ�N�  .  

  .  �Q:2ف �^�2ف-

-��� إ�\اًرا .�% ��ّ�� .  

-�����  ؟  و�� ا��Nج� إ�7 إ�\ار 

-�  .  ه"�ك ُأ��س � ��#�P-2ن إّ� ���\ار ا�"���

  .  إ�� z وإ�� إ��+ راج	2ن-

أ �Cه� �� ب":�2�+، . آ��? %�ق د=�%�� ا���N�%�C� 7�8 ،�A�Q ا�	G-��. �6 %:�و8+. �3ول اس#�Qام أ�Aب	+
2.% ?���� �#-�أ �, ا�	���� ا����� ا�#� آ�kم ب��  �رج إراد%+آ .RP%�% +=��8. درب*ة. أ�	2=#� ���2ب�  .

gإ�7 ض� ��.�  و�^"+ . آ"? ُأر�� أن أ=2ل �eً�5 ��، � أ�8ف �� ه2. آ9 5�ء %�Pوز g�3 ا

�"7 ا�#	-��، وبN>�ة ا������  ����� �� J�P�#رى، و��A ��� .�-أآ zرب�� �3-"7 ب��2ً�. ا . �� ،zوا ،�
� �2ض	��. أ�� ب-��2ل و� �Q-2ل و� د=�ق 
-2ل� ��C� X. أر�� أن أض��	أ �ج �, .. � أدري؟ أ�, �2ض

�آkن ج"ّ�� دا �� ؟ أوg، ���ذا �	�? ذ���G� .lة Bد 9 �� ���Gة���� ��. ��G-�. �2ر
"I:"� ،7 ب���ن 
��. �_ة إ�7 �� ا��.�ء %�Pب. اب#	�ت 8"� ا�ب#���� ا�2�Nة�:� l�3ج�ت و�� jC"ا� �س^2%7 ب��ن . و�

ض	�R ه2ي �-'7 ��8+ ث2اب، ه\ا ��#��l � �، �� . و�� أ�� ب��-�7 7�8 ا�N� ر25ة. 8"�ه� و :�ب
����� ا��وام =�ل �+ ا���� آ! ج�اب � : �`6و�

  .  س"�Qج س��2-

  . %�آ+ �#^�6. س��#*م ا��G?، ا��:-I وا��'�I.  �ف ��#� ا����ن. أراد ذ�l و�6 ��د

-�N�G�  ؟  س�� �	�وف، ه9 %��� 

 ��%"7 ب�, ا�	�� وا�9�P، و�� : (و=��A Rً#� �3�ً�ا، ��دد �� س�g =2ل ا��3�P. � �	�ف. ���� أم � ����
  ). ����� Q�� �3#�ر

  ؟ ت، ���ذا س#.2ل وإذا أرد-

-jC"ا� �\�	"�ء و%	؟  �6 آ9 ه\ا ا�  

-L�NA  .ء�G.#؟ و�� ه\ا ا�-_ء؟ �� ه\ا ا�سgا��^�و I��=�� ض�	وا�# ،��kا��� m2ا�'� X-##؟ و�� ه\ا ا�  

�? %	�ف ج2ه� ا�.>��.  أ�3"?-k� .  
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-����	� �3�Pوا��*ل.  �، ا���� ا� �Pا� �  . ه\ا �� =��+ �

- l� أ=2ل ��  . ج�ّدا �، أ

-9= 9<C%  .  

-7�f� د�D�r؟  ���ذا � %">6 إ�7 ��=� ا  

�+. و�^"+ �6 ��د =�= .+��8	�Z8 ?م ر=-#+ ا�:���2 �3, ا�#C? إ��N� 7ث+ ب�Nة��� +�2Q� 7 أنD  . �ّ8َو
+#'�A ا���� آ�`6 ا��^2ت �, ا��ض�، �:�ح :  

-l%2A X��% ا�>�وري أن ,� j��  ._ب ،Y.� l�#C5 ك�N% أن l"^ج���Bا �2ت، و%^�A  . أن l"^ب9 و��
��:��"��، و�^, 7�8 B8, أ�^�ر ا �C�#Qرك ا���^�kب I:"% .نOا ?�� س�ك، . �C% ���f	9 أ� �"�#D% رب��

�q، وَ%ُ	ّ��7 �	#2ًه�� lD%و .l� �A�Qأ�^�رك ا� .l�  . ا�C#3 ب��، و�^, � %���8 %�ور 7�8 ���

-�	�Bن ا���  .  

-��  . أ5^�ك؟  أ

- ،� ��  . س�� آ�`6، ���

-l��A +#"A إن ،l��G3 l����  .  

� اO �ة، ��3 %2اج+ �"^ً�ا و�^�ً�ا-� l	C"��  .  

  .  ��l روح ا�"^#�، �� س�� �	�وف-

�	CGُج2ِب+ ب ���kة، وآ�Nإ��+ ب ?C#ا� .  

-�-�G�  .62ه6 أو واه#� ?�  . أ

-7�  .  ا8\ر

  ؟  ه9 %��� أن %��""7-

  ؟ أ� %.-9 ا�����8ة. أر�� أن أس��8ك.  �، أبً�ا-

رب�� ؟ هLG� 9 ذ�l ب�'� ا�.��2ن، آ�� �.2ل ا���� ه�65. رب��  �.? ��اً��.  � أدري، �� س�� آ�`6، � أدري-
,��� ب	m ا�.2ا� LG� .�<ًص أ��Qا� +�2��*رع ا�ب#����ت ا�2�Nة وا�	�2ن ا��Nوب� �� . و�^, ��'�وب =�

�D-ء، و�2رط ا��N�Cا� �
� ج�2ب ا2ّN�,�� Oل %. ا�2Dا� ����Pا���#��^�ت ا� X<ه6، و���^C .  

�^#�..  ه� ه� ه�- �3�A l�  ؟ أ�6 أ=l� 9 إ

  . و�^, �5 ا�-�ّ�� �� �>lN، �� س�� آ�`6، �5 ا�-��� �� �>lN.  �، أبً�ا-

  : هّ* ا���� آ�`6 رأس+ �-#�ً�� �+ ب�CGء

  .  أ�? أد�� �'�2ر-

  .  ا�9�2 وا�f-2ر و�Z8�6 ا2�Bرآ��� %|دى إ�7..  �'�2ر، �:�2ر، �.-2ر-
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  : =�ل ��Pر�+. اب#�6 ا���� آ�`�N� 6ًج�

-�=�.% l":ج�82ن، وب l�  . (...)  � ب� أ

  . أدار ا���� آ�`6 رأس+ ب�Nآ� اس#'�اب وإ�C5ق

� 7�8 أ��ي-"#-�  .  

  . �زم و�kزوم، �"\ ا���Q.� إ�7 ا��2م.  ��� و�'�2ب-

  . C% ?��8^��ك اOن.  أه�-

  . ��G� ..�-�G-� أ� %�A ..7"=�G="7.. واz ا�	6�Z � أ��C% l^�ً�ا. ��? أ��C% l^�ً�ا.  أبً�ا-

  .  �I�2، �� س�� �	�وف-

-�.ً�2� 7�� =2ل ب	m ا�	���ء �3, س9e 8, أس2إ ا�"�س �3ً�! �، أبً�ا؟  ه9 َ%ُ	ّ�ّ�8 I-:"� 9ل �_ن . ب�.�
  . و�.�G ا�����. �ً�ا، وُأ �ج? �"�� آ�رًه�د �#�� ج�هً_، وأ=�? ���� �3: ا�.��9 8"� �%2+

��=�G � �	"7 ���، . هّ* ا���� آ�`6 رأس+ �3�ً�ا أ�ً>�، وا��Gف ���Pب I:�و%�ك ا���� �	�وف �jّN آ�, 
� ب'�ض، ��Pد �ه� �	�.� �� ه2اء ��� �Q"2قC% و� ،_ً�� �CD% � .؟ ه9 %��دي ���� �� ��ه9 =�ل 

آ�ن 7�8  :� �� أ�+ �6 �.9 آ��� وا�3ة، � س�ً-� و� إ��Pًب�، 8, �8ض ا���� آ�`6 رب�� ! � �	�ف؟ أن �.2ل
��Dد، ب#�l ا��Dوط ا����Q ا�#� �lD� 6 ا���� �	�وف �� أ��� �, %R��k ا���� آ�`6 rم إ�7 ��=� ا��<�ب��

� %�l ذ�l ا��D:�ن ا����� ا�\ي �:9 7�8؟ �� ا�\ي �P	�+ �#^�6 ب�\ا ا��G� .9^D-�. وإ �اج+� +���� 
7�8 ����+ ُج�ً_ 
��9f� ،�D ز��ات �jC"% � �=2"Q 8, هf� 6ّ.9 7�8 ا��Gر،  I�:ج�، و��Nت ا��ZNا��

��C+ . و�^, %	�, 8, وج2دg ا��^�^9 ه"�ك ����ذا � �#�Pوب �X ا��28ات ا�^�ذب� ب�28ات ����f، و�#�ك �� �
z z و�� ،�G�.� �G�.� �� ،+�C"� ؟R:	"� ج و=-9 أن�N5^�( إ�7 ز=�ق ب�#+ رأى ا�( �، 3�A� ب�#+، �

� ب�ا�� ا�*=�ق� gر�Z#�  . ا

-���A أهً_، أب�  .  

� إ�7 أن أج�ء إ��l آ9 �2م-��:<% ?�  .  بL��G ا�	-�رة، أ

  . آ"? �� ا��ا��ة.  �سR، أ8#\ر-

�ن �5+��رة( وأ�� %�آ? ا�	�2ة -D�(ك�Z#�وُأ��C . lهX� 6 ا�"�2ان� أس#:�X أن أ%. ، بL��G ا�	-�رة، وو=C? أ
�  . G8-��، وأ �ف أن �"*ل ا���ء �8 7�8"��� �#	�

�.  5^ً�ا 7�8 ا�	2ا
R ا�^����-��A أب� �� .  

- �Z#��#�Cه6 أ�3,)�	�وف( =�? أ �"�B ، .  

-�	ً-
�#�Cه6   .  

��C+، وب��g: بL��G ا�	-�رة!  اس�X، �� س�� �	�وف- �qذ�k؟ ه9 رأ�? أ3ً�ا �.-9 ب  

� ا�����..  � أ`,-� I�3B9 ه\ا اf� رب�� � �2ج� .  

  ؟  و%��� أن أآ2ن �9f ه\ا اI�3B، بL��G ا�	-�رة-
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-zا �C'#أس ،zأ28ذ ب�  .  

-Xر ه\ا ا�-�? ا�2اس�Pض إ��CQ�  ؟ و�23+ اBس	�ر %'�� و%2Cر؟  إذن، إ�7 �#7 أA-� 7�8 ا

� و� �2Cر-�'� � ،���A و�^, را%-7، �� أب�  ..N� ب9 و��� ..  

  . ُأر�� 7.3.  ه\ا � ���"�، بL��G ا�	-�رة-

-��ً�8 ,��D8 \"� أجً�ا �#*ا�ً�ا +��C�#وا`-? 7�8 اس l.3  .  

7�8 ب�ب ب�#7 ا�\ي ب"�#+ و8ّ��%+، ؟ و7�8 ب�ب أي ب�?.  �2 أ \%+، ��� و=C? آ��\��9 7�8 ب�ب ا�-�?-
  . بL��G ا�	-�رة

-�ً�8 ,��D8 \"� g�d�8أ ��  . � أ�? ب"�#+، وأ

  .  و�^"+ �, أ9A ا�P�rر، بL��G ا�	-�رة-

  .  أضX أ�� ��D8, د�"�ًرا، �#�N-�� أ�? د�"�ر�,-

  .  وإذا آ"? %��� أن %*و=+ أآ�f �, ا�_زم، بL��G ا�	-�رة-

-l�2= �3 7�8 ،-�رة	ا� L��Gه��+، ب �C آ"? ُأر�� أن أ  .  

  . رة ا �ج �"+ إًذا، ُأر�� أن أس#��^+ �ب"7، بL��G ا�	-�-

  ؟  وأ�, أذه� أ�� بL��G ا�	-�رة-

� أ�, %\ه�، بL��G ا�	-�رة-"��� �  .  

- ،_ًAا��.�� أ g\إ�7 ��+، أو ��� وج� ه +#�.� X���� �#ً=ى �2 اه#6 آ9 وا�3 ب�\ا وذاك ��� وج� و�G= 
  ! ؟بL��G ا�	-�رة

  .  س#�P، س#�P، وأآ�f �, �.��، بL��G ا�	-�رة-

�، بL��G ا�-"� lN<% 9رة ه�-	 .  

  .  �، أبً�ا، بL��G ا�	-�رة-

- ��ً�^� 7"-�N% )�ً  . بL��G ا�	-�رة)�+ 

  .  �، أبً�ا، بL��G ا�	-�رة-

  .  إذن ا �ج بL��G ا�	-�رة-

  .  � أ`""7 سk �ج بL��G ا�	-�رة-

  . اب"7 س�آ, �� ب�? �|ج�، بL��G ا�	-�رة.  سkض:�ك-

  .  �3ول ذاك، بL��G ا�	-�رة-
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  ... �رة بL��G ا�	--

  ...  بL��G ا�	-�رة-

  ...  بL��G ا�	-�رة-

7�8 5�ء بL��G ا�	-�رة �.C#� 69، و��P-�رة، وا #".� و�6 �^�_ ا�	ا� L��Gب � Oا X
  . آ�ن أ�3ه�� �.�

ا�*اه� ا�\ي ب�ا �+ �".:ً	� N� ( ,8-2ب�(�X=2 بg�G 7�8 وج+ . د 9 ا���� �	�وف ب�#+ �N"ً.� ��ب� ا�2ج+
��-� � ،g����، ��ف �2ق ا�Z_م دC  ب"2ر I�k#� ��ً9 �, ه�2م، وج�N� ث� ب��k#� 9 ب���+، و�CN� � ،��ً

ث-? �	�وف �8"�+ ا���#�-#�, ��+، و%*ا�3? 7�8 ����+ ب�ا��ت � 8ّ� ��� �, ا����N، . ا��^�^9 7�8 ا�-�?
،,�#CDا� �=�-
��"� ا�	�P-� ا���%��� 7�8 إk�:ا� l�#ك ب�#� �PC#� آ��� ج�رح Jو%2ه ،,��Qرة ا��<� و

  . ا #�ر ا���� �	�وف أ=��� إ�_ً��. ا���ZNت

  ؟ �6 �-�أ ا�#�C*�2ن ب	�؟  ه�-

  ؟  أي %�C*�2ن-

  . س�k? ب��2م  ��� ا�-�ل

و�� 3� ا����ر C'5, =�-7، و�^, 3� �, . أ�D8 ,� ?N-Aق ا�#�C*�2ن �� � � ا�*��ن.  %�C*�2ن ا���Pان-
  . س^, ا����را

��� %	�, س�2ه� ) �N-2ب�(��� �	�وف أن اب#���� �, �2ع �P8� ا�#�	? C5 7�8#7 وُ �9d إ�7 ا�kُأ #+، وآ
+"8 ����GC�����. ��8+، وس��Q#�� �"+، وا����� ه2 وس��� . أ3�5? 8"+ ب2ج��� ��3ء ب�ا �+ �C#	ً_ أkوآ

+"8 X��#وا� ،+"� lN<�� أ �ى .+�  : �kراد إ�\اءه� ب�6 ���

  . أ28ذ ب�z.. 3#7.. 3#7.. أي رج9 ��اك �� ا��Dرع أو �� ب�? ا���Pان؟  ب�أت %-�fN, 8, رج9-

��، وأن ُأ�+ ا����>� س#��	+ و%	�%-+، و%.:f��3 +��8 X+ ا�\ي آ�ن �2د أن  �� +%2A Xر� +�وب�ا �+ أ
��"� ا�:���2C ا�#� �#LD ب�� وج���k�:ا� ��_ ،9=B�2+، و��*ق، 7�8 ا	C� �%k� . 

-7.:�  )د9�ء بOنNال ا��lCّA)�M ا�	-�س ..  %^��7، ا

��Zة �8"��� ا��2داو�, . ا�	.� �3ج-�ه�. %'ّ�� 5�ء �� وج��� �� ��و�ح `9 �, ا�	"�د ا�.�س7 وا�س#��
Y:.9 2�8ن ا�f� ،,�%���#ا��� . jC� �وازدادت ا�:-�=� C5#��� ا���#�e#�,، ��� زاد �, س2رة ا�'>� �

  :  �� ��-� ��� �, إ�_ما���� �	�وف، ��� 6	� �9CN ب�.�ار

 أ�� � أس�l� L، � أس�l� L بkن %	-7f ب�Dف ا�	����، ا��Dف ا�\ي Z��3? ��8+ ب��م �	�%7، و%.�ح -
�"�8 ..lِ� Lأس� ,� ..l�#=kس ..l	� ��C�  . وأ=9# 

� =#��� ��� و�3ه� � �.�6 د��ً_ 8� +���� وج� �, ا�6�Z أن �.#��� و�3ه�، وأkد وآ��D#أض�ف ب�س ��N<% 7�
  . أو �^�ان ذات

��#�� ,� XC%�� +2ت ُأ�A Xس� :  

-) ��ا�#C? . سk �ج أ�� �+.. أ8:�"7 ��ك؟ �� �*ال �#^�3�A X� 6� ا�-�?؟ ، ه\ا 2Aت �	�وف)��ه2
.. ُأ #+.. ُأ�+.. آ�ن ا�-�? آ�+ �"G?. وراء ب�ب �2ارب، آ��? %#"G? إًذا) ��ه2��(�	�وف ��أى `9 

  . وا���Pان
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  : ���X ا�	��6 آ��#+ ا�"������. � بkس

-lف، و%����, أن %��-�+ �"�..  إذا  �ج? ��ة أ �ى �, ا�-�? آ��ت رج��Dا� �� ���� ا��� �"� j�� ؟
��"� أ �ً�ا، %�2ت =���ت وج���، وا��PCت %-^7k�:ا� ��_ب^? أ���+ بQ� �=�N\و�� ��*و�� . س.:? 

��� �#	�, ب�اء%�. �:	2�� �8ج*ة 8, ا����عk����8، وراح وآ IC5س��8ن �� أ +�� ��� ا%���� ب+، 3#7 إ
������ .  

  .  اس^#�، اس^#�، ا�-^�ء � �| � و� �.�م-

��#��  : ُأ�+ �, 

-) ��وو�8 ا��N . و�8%"7. أ�� %^��? ا��2م. �	�وف، � %#^�6 �	��؟ )�N-2ب�)، ه9 �	�وف �#^���( X� 6ه2
  . د�,

��� وج�ت �N-2ب� ��A�N� ���Cة، �k2ب� ب^����وآ�  . �5#�ت 

-��و��ت ��\ة ب'��#��، وار%:�? �� ا�-�ب ب��ه2�� ا�#� آ��? %"G? ... �3ام ��8^6، �3ام؟  و��ذا ��8? أ
+C�  .6 وراء ا�-�ب
و�8ف ا���� �	�وف أن اB #�, =� ا5#-^#� ه"�ك �� . و�3ث? ه*ه*ة ودب�ب� و%_

و=R �3�ً�ا ��#�X إ�7 ا����و�5 .  اB #�, =� و=X اOن�"�و�5، وأن ا�	�اك ا�\ي آ�ن �#2=	+ �"\ ز��ن ب�,
��Cس �� ا��GورBا X:.%وا�*��� و I��Dوا� ,��Bب� Y�#Q% ?3. %#2ارد ��8+ �, ا�-�ب ا��2ارب، ورا �	و5

 *P8 7�8 �-Gن وا��"�آ�ة، وا����Nا����ءات وا�^-? وا�>�6، �, ا� ,� ��ً��= �Qًن %�ر�kوف ب�	ا���� �
�و=R �3�ً�ا � �	�ف ��ذا �C	9، وإ��N"� ,� 7ز، 3#7 س�2A Xت . �PC أ���+ آ������ ا��#.��NاO ��, =� ا

  : ��ه2�� ا��"#N� ا��#2س9 ا�	�ج*

  .  وا�"-� �6 أ�#,، وا�"-� �6 أ=9 آ���-

+�
��I ا����G، و���+ P8*ه� وه2ا��� وس2ء 
��	��، ��Gح �, �^� �  : �IC5k 7�8 ا�^-�ى، ا�#	-� �

-� ،���C2ب� آ-N .د 9 وأه�ئ ج��كkس ..���C2ب�، آ-N� !  

�� �	�و�� ����Qر ب�PD7 ا��#���>� �C�"8، وا �N�A رت�Aم . %��ر8? ا�^�آ-�، وB2ت اA �وب.
 �ج? ��ه2�� 2A 7�8%�� . �2�2ل �� ا��PNة إ�7 ���رg، ���� أن �>�, ��م G3#�� �, %���2 ا�"*اع

�=�8 ،�	D�52 ا�C"� ،+�8 ا�2ج*P� ة��N��-=2ً� �>�رع .  ا��
وBول ��ة ��L ا���� �	�وف �� ر=-#�� 
� ه\g ا�	���� �2روث� �, أب 8, ج�� �DC#% ���	� �CA ،+#-=2ل ر
 . Iوض� �.C6 ��, 6���8 ب��� zن اkآ

�.� س�ت . 5	� ا���� �	�وف بkن رآ-#�+ %52^�ن أن %���N. ذات ا��� �.Y، بC5 9	+ ب:2ل ا��=-� أ�ً>�
�Cرج �����gوار%�7 7�8 س��� ،+%�P3 7ع إ���� ،Y.�� ه� أن�	7 بD  ،إراد�� � �eج�C�  . وب�س��� 


� %c#C 8"+ و� %�اg. � � دون أن �'�� رو3+�Dوب#�ن 7�8 ا��N"�ن ا��	2ة وا��Nس#:2ف ا�ب#���� ا� .
��ً2	:� mC#�6 ���5 �� �	�%+ �2Cق ا6�B ا��	#�د ا�\ي �� +��N	A +-�ح ��. وا�kب �	ء5� . +%�	� ?�آ�

� ب� أ��� ��ر�، و�^, ا�:	�م إذا س.Y ���� اOن %2Nل إ�7 س6 . س, آ���ة آ��? %�*ق ��C5 .���Nة. %#�2ي
ا3#>, ا���� �	�وف �	�%+ ب��N% ,� ،g? ث��ب+، آ�� �N#>, آ�5+، وأj3 ب-�ودة . ز�8ف، 2Aدا آ�و��

��#+ �k \ �	�%+ ب�, ���+ ؟ ��Bط، وا��6N ا��"2Qب��ذا ��Pى ه"�ك %N? ا���P ا. ���+ 6N� 7�8 ب:"+ ا��� ,
� ب� أ�+ =� %��qأ اOن �, آ�fة . �#�Gً��= vNC#� ���f� ��GNC `9 �#�#� ب+ أآ�f �, أرب	�, �8ً��. و�#C_ه�


	�� ا�� ��G، آ6 ث.ٍ� ��+ اOن، آ6 =��3، آ6 3*�، آ6 %2ر<ٍم، آ6 Bس�2م ا �وس�خ، و%�سBو%�اآ6 ا ،j-ا��
f�8"�+، ! �ةب m�'�� ،9 إ�7 ا�\روةG% 7#3 ��%�3 XC%�% 9 �2ج�ت �#*ا��ةf� +��8 6 �#2ا���Bآ�ن ا

��� �"#l�� �Z ا��2تkوس�ح 7�8 . و��#� 7 ��#��ً��، وآ ،+�ا��Nر  Y �, ا�	�ق �2Pج �ذع  �R أذ

2ل ا��=-�، �	. ر=-#+ ب-Yء +� 6�P#� ،_ً�2
P* 8, %\آ� ا�^���ت، `9 ا���� �	�وف �##-X ���رg ب�G8kب+ 

��: و�^"+ �8ف ا��	"���� ,� +.�

2ل ر=-#+ �.#�ن . ��? �� ر=-� ا�B 9�P%�وي �� ا�^_م =-9 أن أ 9��
g\7 ه�k#وا� �-Gا� ���<C؟ ب����Cا� c:8 7�8 g�-A9 و�Pء �, َجَ�� ا��و�^, %�l ا��2رات . =� �^2ن �+ 5

 ,� ��2�P� 2يG= أ��8ق ���� ا�"jC، �#2ر
+ا�#� `�? %#kP� �PCة � .��.3 +
وإن آ�ن . �	6، %2ر
� آ�ب2س ور
� أ �ى ج���ة� g��"� �� �2ً_، وس��8ن
و�8د �#2Gر ذ�l . ا��3rس ب��#2رط � �_ز�+ 
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ا��D:�ن ا����� ا�\ي ���-+ ����+، و��Pى ��8+ أ��5ء %�7ء X� +#=_8 اBس#�ذ 8-�ا��6�3، وا���� ا����� 
�  *ا�� 8.�+ ا�-�
,، آ�� ����+ اBس#�ذ 8-� . اOن �X ُأ #+ا�	�م، وا���� آ�`6، و� �أ��5ء آ�ن �P� أن %-.
�، � .. و%P	��G"� +ف إ�7 ��م �	�%+، �#�Gً�ا ا�ب#����ت ا�2�Nة �� ب�N ا�'�وب. ا��6�3، و%�#� ��8+


2ل ا��=-� vQ� ���� 7�8 م��r��8+ =2ل ا I-:"� ..+�9 �, ورا��

2ل �  !  

: =�ل �"�C+. ج�ت ا6�B %#2ا�7  �رج إراد%+ وس�:�%+، %"-�G� ,� Xر ا�*وب	� ا���#�� دا 9 �	�%+`�? �2
��ب'�� أ �ى ���� .X=��� أ���ب�� ا��6ّ � c=ا�� ,� ���eس�ور%"7 ض ��kآ >?-� . �س6 �� ا��	�ة، س6 �

�PCا� X�:� 7#3 6س ،�^Cا� �� درب*%�� ا����fة س���X د=�ت ُأ�+ س��8 ب	� أ �ى . ا�B	�ء، س6 ��

"2ب ا���9 ا���Dود �� ا��واس7 �, ه��2+ وأ�^�ر�G8�� .gب ,� g�Z#"� �� +أ�^�ر.. �، �.. ه�� � .. ��

�! س�� �N#�ر�Dا�\ه�ب إ�7 ا� �� �-�_ ب� أن أ�6 ا��	�ة =� رس6  �ر
#+ ا�-���D 7�8 وج�+، . ��P ر

و�^, � ! ؟%��ب �, رؤ��  �ر
� ا��D:�ن 7�8 وج+ إ���ن �ر
� ا��D:�ن، �kي اب#���� 2�3ة %\وب أو � 
س��#.-9 ا�'�وب �,  �R . =�ر ا�\ه�ب إ�7 ا��.�7. ب� �, ا #�Gر ا���9، و%.��G س��8ت ا�3#>�ر

L��� 76. ا�*ج�ج، وه2 =��8 7�8 آ�س�Bة، و�:2ي %.��3%�� وج�ا��3، و��^, ا�	2س ����6 ا���P��� . qإ�
��+ أ��م أ�6 8"�� � �.��أن ا�Q:2ات اBو�7 أkب +%k- . آ9  :2ة X� +%�	� �آ�ن س, ا�^���ة �"'�ز �

ا%^k 7�8 ا�Y��N �'��ً-� ا6�B، ور�X رأس+ إ�7 �2ق اس#'�ث� إ�7 ا����ء، ��أى ر=	� %	�, 8, 
-�� . و��*=��
6 2#%�l��� 7 ب	>�� ب�=�ب ب	I�8 .m بg�G ���� ب�س#��Dد. ����اض ا��ا ����B2ب�ت ا��2ب�  ���k^� ،

ودون %A ��^C	� ا��رج س�3ً-� ث.�+ ب\را8+ ا���"7 ا��#9d� ُ . �f-D ����� �	�وف أ�+ �, �I�C �"��. أ�6 وا�3ة
و�^v . �، � ض�ورة. R=2% أ���+ �#�دًدا. ب	� ا��N�C =�ب�+ ب�ب �C#2ح �|دي إ�7 ��8دة 
-��. ب����"�

7 �� ا�"2مD� ,� أ��ق ���k.-�+، وآ	اث�6ه|�ء. ب�Pإ 2ان ا� ،?N2 ا����q�3ج� إ�7 �8ض ���7 7�8 .  أآ �
6��f� ب�ء�
_ق. وُ �9d إ��+ أن �3ِة اC  �= 6�B?. ُأ��س rدرج#�,. �، � ض�ورة 7�8 ا Y-و%.�.�? . وه

و�CA �#�^�, ا6�B و�8� أن . س|ال وج2اب. �8د ��ر%.7 ا��رج#�, ث����. و *%+ س, ا�^���ة. �	�%+

-�ء. =�ب�#+ ���N �8ر��،  ���� �9f =�� أم �2س�. ��5ا وه2  �� �^6%^�ه2ا B2ن ه|�ء ا	D2ن. ج����. وأ

6�Bا��2اء، وس�*ول ا ID"#رع، وأس�Dأن أ �ج إ�7 ا� ��Q#+ . �, ا�	أس#.-9 ا�'�وب 7�8 آ�س7 وث��، أ5
_ً��8 jP% س� ����� ،���CD9��8. ا� ��اس#.-�#+ ��8دة ا�:-�� ب-�ب .  اBُzس�6 أ��ي إ�7. أوg، وجX. أوg، أ

I�'� RG� .,�#�Dا�� Xض�kا�-�ب. س Xت ا��#"�ث�ة 7�8 ا�^�اس7. د�_Pا�� X�P� ��-:9. آ�ن ا�<C% . _ًأه
� ب�#+، و�^, �.�g2 إ�7 ا���#7CD. وس�ً_� m��� *��رة� �ذهkآ"? س .mا���� lه2 ذ� ��ا�	��دة . رب�� أ
��9 ��ى . و%C% ،9<C>9.  ب�ً� �, �2م ا��P	�، ا��C�� vGQ.�اءا��2م 8:�#7 ا�l.3 .�A�Q؟ ��رkس

  . �, ا�'-�ر

آ�ن ا�:-�� �#^�6 وN"� ،+"8 _ًGC"� g�3"ً�� ب.��#+ ا�:���2 ا��	2ج� =��ً_، 7�8 ا�^�اس7 ا�����P ا��#�ب� 
�jC ا���� �	�وف �^#� آ-�� ��8+ آ#� �� ا�'��� �. ا��-	�fة، �*�ً_ ب:��.#+ ا�	��2C ه\g ب.��� ا�#�دد �

وإ�7 ا����ر ). ز�*ا�2(ض��Q، و�8� أدو�� ��2��، وس���8، وب�رو�#�، و��Cض�  *��� ض��Q آ#� ����8 
 ����ن �RD^� �'G 8, ب:"+ و�� ���� �, �	�ة و��Gر�,، و�r j-Pل �, ا��f�% +�� 7دو�ب زج�ج

X�_ف ا�*Qو=� �, ا��	� Rأدو�� أ �ى، و=2ار��، وآ �وف .ا��و�ب �8�	ن ا���� �kء �732 ب� آ5 9
وردد �� س�g �ز�#+ . د 9 ا�	��6 ا��Dذ ا�\ي آ�ن �"�C �"+، وإذا د 9 إ��+ �X ُأ�+ �>:ً�ا %	9P ا��Qوج �"+


-�ء أن �^�ه2ا ا�NABء وا��%2�. آ��� �� 9 ا�	��دةBا I3 ,� .ص�Qه��  �رج 6����8 ا�_^� .  

2
� د�D.�� زر=�ءCب g�� L��� ��-:ج�ء ا� .  

-9<C% ،6	�  . أ�� آ�� �ذان اOن.  

�R ا�-�رز، B>� ا���ر�3، وا��	ا� ��-Pذي ا� ،,�^Cا���#:�9 ا�.2ي ا� �وف إ�7 وج+ ا�:-��	ا���� � �Z�
وا�#^��Dة ا�:-�	�� ا�^��C5 8, أس"�ن آ-��ة، وا��=-� ا�:���2 ا�D-��� ب�=-#+ �, ��3 ا�:2ل، و�^"�� أ�#, 

#^��Dة ا�j��P أ���+ ��ّدا ذرا�8+ =��ً_ 7�8 ا��^#�، ��#��+، دون آ��C، وأ=2ى آ^9 5�ء �� 3�A� ا�
  . ب	�"�+ ا�2�Pر%�,

�"7 ب�	? س"�� آ���ة.. %#�*ق.  دآ#2ر، �	�7%-kآ . 

�jN% 7# . رب�� �� زا�? س, ا�^���ة �� ا�س#	��ل ا��2م! %	-�� �I�2! س, آ���ة. �:�R!  ه�، ه�، ه�-
  ؟ و ب	� اBآ9ب�6�B �8دة، =-9 اBآ9 أ
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  .  =-9 اBآ9 وب	� اBآ9-

  ؟  ه9 �+ 8_=� ب�� %#"�و�+ �, 
	�م-

  .  �، � أ`,-

  ؟  ب���Cح وا�N*ن-

%��3� ���3ً 3.�.ّ��..  � أدري- �� ?3�� �"�  ... رب��.. � أ`, أ

  ؟ .. رب��، ��ذا-

-q��8 ?�
  .  �.�س ����8و�^"�� ��ZN ��ح �8ب�ة �..  � 5�ء، %\آ�ت ��ZN ��ح  �
�C، أ

-l6 8"� ذ��Bا Rّ  9؟  ه  

�..  � أدري-�C� 7����  . آ�ن %2Nً� �^���� أ

-l؟  �#7 آ�ن ذ�  

  : أب:k ا���� �	�وف ب�rج�ب�، وأ
�ق ب�أس+، ث6 =�ل =-9 أن ���	+

7�, آ��? ��A�  �ZN � %^�ر و� �.�س ����8، �_ %-.. ز�� ���ن.. ا�vQ� �� j ا�#2Nل ا��*28م.. ا8\ر
6  �
�C.. ����8 أ3^�ً���B2ة �, اNA .ح ���ء�-A �6 �� ا�	�دة �_ز�"�Bس�2 8"+، . و�^, اk� ،���RQ أ��3ً

  . وأ�ق �� ��م أ �ى أ#% � �5	�I ب�	�7%

-�� Lة:  اس���Qب ا��D% ،, �% ?�  ؟ ه9 أ

  : ر�X ا���� �	�وف رأس+ و=�ل ب�Gا�3 أ��"�

-�.�.Nا� �� أن .  ج�ب? �"-P	� 2ةآ�نD� +�2"Z� �� 2ة، أوD�. أض�R إ�7 %��3� �� ��P ��+ ب	m ا�"�س 
أ�� ا���Qة �.� �8=�%��، آ�� �.2�2ن . د �ن ا���^�رة آ�ن �P	9 �	�%7 %#.��، آ�� %#.�� 6�3 دا 9 اBرض

  . ��ة وا�3ة، �C	�? ب� ا9�8��B، ���"? بkب��ت ا��#"-7

-R�:�  !7-"#ب��ت؟ ��ذا �.2ل ا��Bا �CN% 9أ؟ ه���-
 ��"� ��C#رج2ك رب�� أس .  

  :  أب��ت �:��C �.2ل ����-

���� �����	� 
���  ����� ����	 ����  

  

-X-:ة =�و��3 ب���	و���  .  

����� ���	� �� ����  ���� ���� � 	�  

  

-�"ًD  ��G�  .. 7ّNو�^"+ أر�  
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-Bوو ا\� lذ� Xور ا�*�, و��� X� ن�G.� �� ��=�C�  . �-�ب ا�\�, �^�ه2ن إ

  .  رب�� ذ�l داء ا�	�G ا�\ي ���X 8"+ آ�fً�ا-

  .  س"� ا�#:2ر-

  .  وا�-�? اB �� ه2 ا�\ي آ�ه"7 ب��-

���� #�� )$�� *
+� ���  ��( �� 
��	� !���� ,�  

  

-�Cو��� X�2ا�9 ا���.  را	ة وا�#� �, �, ا���Qا� �.�.Nا� �و�^, أ��اض ا��	�ة، بD^9 �8م، . ��8ة�
  . ��%-:� ب��G8Bب %C>9، %��د

���  : و��� ا�#�7 �, جj ب:"+، و�8ف �2ا=X ا6�B، س�k+، وهP#� 2+ إ�7 ا��'��� ��'�9 ���+ ث�

-J��	% ?"؟  8"� َ�ْ,، آ  

. ب��kاض ا�.��و�^, ذ�v#Q� l . ه9 �.2ل �+ اس6 ا�:-�� ا�\ي �	��J ُأ�+. %�دد ا���� �	�وف �� ا�2Pاب
  : آ�g ا�#�دد، و=�ل ب�Gا�3

6 �^, �� %�ف اس#�Dرة ا�:-��-�  .  

  ؟ �, ا�^�����ت آ��ء ا�^2�2���؟  ه�، %	#-�ه� %�ً��-

g2N� +P#و� �
2Cب�� +��� L��� 2وه ،����A �^Nض �ا�:-� lNوض .  

-�8��% � ���  .  أ=�G ا���*ا

-Y-<ب�� ،���  . �#IG ب>	�ف ا���*ا���وا���G-� أن ا�	�9 %.  �	6، ا���*ا

 9P ا���� �	�وف أن �^RD أورا=+، ���ب�� �#2Gر ا�:-�� أ�+ �, ��اج	7 �2م ا��P	�، و=� أ :k ا��2م، 
��ً�P� g��D#�� وج�ء .  

  : =�ل ��NًNG ا��:-�ع

  .  ا�N.�.� أن ُأ�� %�#��l آ9 ا�2�Cس ا�#� ��^, أن %vGQ ��\ا ا�-�ب-

  ؟  ���>� �*�"�-

-�-ً��.%  .  

.  ه"�ك أ��اض ��^, أن َ%ُ	ّ�ه� �_ز�� ��2Q�D �، و�^, � %2ج� أ��اض �l� IN أن َ%ُ	ّ�ه� �_ز�� ��D-�ب-
  : q�8َ ا���� �	�وف ا�^_م �2جً�� �+، �.�ل
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  .  ��? �5ب��-

  . ��? أآ-� س"�� �"�، آ�� أرى.  و3#7 ا�^���2-

-z��8ر ب�� اBا  .  

�6 ��ق ����� �	�وف . � ا�N.�.� إ��6 �"�-2ن إ�7 اP8 vQ% 9���� z*ه�6.  3^�� ��دده� ا�"�س %�.�����-
���Nا�3. ه\ا ا��"2ال �, ا��Gل ب�= :  

-����:�Cآ�� أم ج��� س�N� g\؟  ه9 ه  

-��#����  .  

  : وا�^�c ا�:-�� �� =2=	� رس���%+

  ؟  ا�س6 ا�^��6-

  .  �	�وف ���8 ا��وا��-7-

  ؟  ��ذا %D#'9، �� س�� �	�وف-

  . آ�%� 
�ب	� ��3ً�� -

  ؟ ��ذا آ"? %D#'9 �, =-9؟  ��3ً��-

-���N% �%آ�  .  

-7�ABا l��8 ت��  ؟  و���ذا 

-���2
 ��<=  .  

-l-س�"� � l��8 أن q�  ؟ أ��j آ\�X�-% .l ا�^�رب2ن..  �9�Q إ�

-g�3ا�^�رب2ن و j��  .  

g��ّ إًذا. ���?.  �ه�- .  

  : ب�Y ا���� �	�وف ذرا�8+ ب-�اه�

  ؟ , أ�, أc�8 إًذا و�-

8-� �� ا�����8. ُأ�3ج ا�:-�� .� � X9 �8-� دواء إ�7 �2ض.�  . و

 - وأ
�ق ا�:-��، وC� ?�A^ً�ا ث6 =�ل -؟ �, أ�, أc�8: ه\ا س|ال �:�وح �"\ ب�ء ا���Q.�.  أ�3"?-
lج�ب� 8, ذ�r2ن ا	ء � ��#:��-
B7 أن ا"Cل إ�7 9�8 � . �|س�.#�_� ���  ؟ �و�^, أ� %2ج� إ�^�

  .  �، ه\ا � � �	.9-

-R�:�  .?��� .  
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  .  أرج2 أ� %|ول ا�3Bد��-

  ؟ %��� أن %.2ل..  �، =:ً	�-

-�eً�5 ُأر�� أن أ=2ل �  .��kا��� ���N-+ ا��Pه� 6� �� 9	��Qً�5 6 7�8 آ�س�+ . � ُأر�� أن أ=2ل �eً�5. ه\g ه
  . أبً�ا، واz، أ�� �3س� ا��أس. �	�ً��

-l����8 و� %�-����, .  ه\ا رأ� j-�% أن l.3 .  

� رأى-� j�� ،�  .  

  ؟  �� أي 5�ء-


_ق-rأ�-#�، و7�8 ا  .  

-l%�	� 7#3  ؟  

  ؟  �	"�� اz، وه9 ����� رأ�7-

  .  ����� ب��#kآ��-

� بkن أ%\وق أ��5ء آ��fة ُأ3-��-� ?N��� 72 آ�ن ����� رأ��  .  

-lQر��% l%�	�  .  

-7Qر��؟  %�ر��% �  ؟ أ�� �I.N أم 
-��ه9 ؟ وه9 �

-2C	2، ا�C	أن %#^�6.  ا� l"^�� ���f� ،?^�% أن l"^�� . ,� ،9 �8م، أروح �, ا��^2ت^Dا�^_م، ب ,^�
9=Bوف =��ً_، ث6 =�ل. ا�"���3 ا����^2�2ج��، 7�8 ا�	س^? ا���� � :  

-IN� ?���8 �� �Aري أرى اب#����ت 2�3ة و2�8ً�� �3وب�.  رب�� أ jCّ���N� lث بD^9 و�^, ذ. �3, أ
� 2N##� ،��"8ل رؤ��ى إ�l��#�� 7 ج��7" �� ��  . 2C8ى، و��Cج� و��-� �� �D^_ت أ

  . �:�l��#�� ..R�:� ،R ج��7..  ه� ه� ه�-

� اBر�� ف(ه9 =�أت آ#�ب .  و=� ُ��fِت 23ا�� ��#��^�ت ج���� آ��B'�م-� �����.2ل ا�"��� إ�+ ؟ )����2ت 
�G� ��G�� ا��eCان 23ل س��� ���Gا� ,Cس ,� �"�Cم ا�2ا=�� 23ل س�'�Bا �G"% آ�� ،Rا��� �� g

��3Bا ..�Cس��  . أ�� أ�ً>�، و�^, � أ�G� أ�'�ً�� وا=��، ب9 أ�'�ً�� 

  ؟  ه9 %.�أ آ#ً-� آ��fة-

-��f^س�بً.�، =�أت ا�  .  

  ؟  واOن-

-�  .  

-�-  ؟  �.�ت ا��

� آ9 5�ء-�  .  
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  ؟  وه9 ذ�l ب�-� وجX ا��	�ة-

  . أ�8ف، و�^""� إ���ن �.� ا�:�2ح �"\ ز��ن � -

  ؟  ���ذا-

8"��� آ"? آ�%� %���N �3و�? أن أ�	A �eً�5 9'�ً�ا أ=�ر ��8+، ب"#��P =�اءا%7 ا�^��fة، وه2 .  � أدري-
2�7 �, آ�%� %���N إ��P� 7د آ�%� 
�ب	� . %D\�� �'� ا��^�%-�ت ا��س����.�و�^""� Aُِ�دُت أ�A X"5، و

  . و3#7 ه\ا ب�أ �#*8*ع أ��م �8"�.. %�"7 ��9أ=2م ب	�9 رو

  .  س��#+ � � �	.9-

-9.	� � � ،6	� ،6	�  .  

-l�C� ,8 Xأن %�ا� X�:#�% � ?"إًذا، إذا آ +���% R؟  آ�  


�. ا�'�وب.  أ=kP�� � � �G، وب	�g أرض اz ا�2اس	�-�Dب�ة. ا��	2ة ا��Nوا�ب#����ت ا� .  

-R�:�  .ا �  : �:-�� أ���+، و=�لq�3ق ا���� �	�وف �

  . �:�R..  ه� ه� ه�-

��ب	� �, أ��8ق =2Gي � ��#:�X ا�"�Cذ  ����� ُ �9d ����� �	�وف أ��آ�ن ا�:-�� �>lN ضN^�ت ����A ر

���2C . إ���� ,� ���� �� 7�8 �"DQا�-�و�� ا� �ا�:-� L�_� 9ن آd2�%ُ ه��	>� ب��	ا�ب#���� ا� ?�وآ�

��2C8�8"�+ ا�ـ8.� ا�:-. و8\وب� و I��8+ أ� Yqب�, �3ج-�+، وس� �� �أ ب�ا�� .. ا�ـ.. ��-� +�k�3وب#�, و=�ل وآ
  : أ �ى

�+ �-�N 8, ب.��� ا6�B ا�\ي ج�ء إ�7 ا�:-�� ب�--+؟  آ�R وج� X	�l% اOن-kوف، وآ�	س^? ا���� � .  

-R  +�  .  �-�و أ

-?C5  _ج ا�:-7؟	2ع �, ا�� j�C"#ا� .X��� ,� ,^؟ و�, �.�أ؟ و�  

-j�C"#7 ب��"P��	#؟  س����Gا� +#^Nض �ا�:-� lNض .  

  .  � أ�� أب�N 8, اBو�ى�ت-

-7��Pا� l��#2غ ا���G#�  ؟  

-l7، ب�ً� �, ذ���Pا� l��#أن ُ�.�ل ا��� LG� 9ا����,، � ؟  ه ��.� ه-:? �8�q، �� س�� �	�وف،  ��
�7 . آ2Dف و� %9���N، و� %.�ر�� 8, %�ر�� ا���ض���% R�^ف��G%أو دواء ����8 ؟ أن أ �"ً^�� l� RAأ

. �، � ُأ3� أن أ�	�eً�5 9 �, ه\ا �X أي vQ5، � س��� �l�f� vQ5 X؟ 7�8 ا��>6، وأد�G"% l8ف
� أن أl#�^D� 93 ا��A�Q 3ً_ ج\ر���، آ�� �.2�2ن �� ه\g ا��Bم، و7#3 3ً_ ��5ً_� X�

-ً	�، أ�� � أ . ,�%k�

 �\g آ��fون �, أ��fل ا���� �	�وف ب�	� �2ج	� أو ب'��ه� �, أ��اض ا�G8Bب ا��#2اض	� هإ�7 ��8د%
�C�	<ت ا����و�^, �-.� �� � . �RAk ��6 ه\ا ا��واء أو ذاك، و���Cه6 ب�رج�ت �#�Cو%�. ا���2N=� وا���*ا

 . أس#:�g���'% X ب��Cدى

  ؟  اBس-�ب ا��2ج-�-

-R�:�  !�-س-�ب ا��2جB2 �, . ا�Q% ذآ7، و� ?�  . روح ا�"^#�أ
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  .  أرج2ك-

-�G� 99، آ�� �.2ل أهZا� R�C   .  

-7�28q�=إ�3ى ا��^�%-�ت ا��س��� ���>2ه� و �  .  اس#	��? ه\g ا�^��� �

-R�:� ،؟ ��ذا آ#-?.  ه� ه� ه�  

� ب	m ا�Q:2ط:  آ#-?-� �"%�A9 %*ا63 ب�Zا� �C�CQات . �8ب�ت ا��آ2ب ا��C"9 ا��آ�ب ب���N% ?�. �.� آ�
  . ا2��%�7 ب��Nب�ة ا���P ا��*ا��3

-R�:� ،ه� ه� ه�  .  

  .  �:l"� R أن %CG"7 ب���:R، �� دآ#2ر-

  ؟  أ� %���8ك روح ا�"^#� 7�8 �.�ر�8 ا��"'�Gت-

-7"
  .  ب��	^j، %2ر

-9Z؟  8"� ث.�ل ا�  


_ق و�,-r9 �+ 7�8 ا` �  .  

-R�:�  .  

-l"` ,�3 �^5أ  .  

- mة ه2 أّ� %�2ن 8*��� ا�����	ض ا���� �� - =�ل ا�:-�� ب���P %��� -  ا���6 �� �P� أن �� +#��*8 
  . ��G� �� +%��3+ 8, أوج�ع ا��	�ة

-�
�D7�8 ا� ،g�P� ,؟  أ�  

-�D�#أ�ً>�، وا� ��C� I�:ا��2اء ا�  .  

  ؟ �8"�ن �3وب#�ن اب#���� 2�3ة، و-

وإذا َذُب�? . ا�	*���، �� س�� �	�وف، ا�	*���. آ9 �� �-	� 7�8 ا�ر%��ح وه�وء ا�-�ل. وه\g أ�ً>�.  ه� ه� ه�-
 وض6ّ ا�:-�� =->� ��g، - روح ا��.�و�� . ه\g ا�	*��� أو ��N? ُذب9 ا�6�P آ�+، و%^��-? ا��Bاض ��8+

وا�	���� ا��و"% ��3	j^ ب��#kآ�� 7�8 .  ر�* ا�	���� ا��و��3- وأرس9 ذرا8+ ا�>��Q إ�7 ا��Bم ب�Nآ� 8"�د
  . �NA ا�-�ن

  ؟  ا�	.9 ا����6 �� ا�6�P ا����6-

  ! ؟روح ا��.�و�� %��2 ا��"��8 3#7 ��8>�ء ا�	����، �#.�رع ا���ض؟ و�6 �.  ب��#kآ��-

   !؟أَ� ���ج�l أ�NAب ا������Gت 7�8 ب� روح ا��.�و��.  و%'�I ا������Gت-

-��ً�P� ود�Nذوى ا�� 9 ا�� �P��	�� �	�P2م ا�� ?GG  ,�3 ،ء�-
Bا �=�ل ا���� . �jC ا�"���Z..  ه�ج�"
g��Qوف �� آ�ن ��ور ب�	� :  
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-�
-�ء وا���Gد�� أن �^�ه2ا ا�NABء وا��%2Bا I3 ,�  .  

  . �:�R.  ه� ه� ه�-

  .  �I3 ,� ���f اBس#�ذ 8-� ا��6�3 أن �^�g ا�.2ا�8 وا��Gف-

  ؟  َ�ْ, اBس#�ذ 8-� ا��6�3 ه\ا-

  : �.�ل �#�اجً	�. ا�#mC ا���� �	�وف 7�8 ه\ا ا�س6 �#�دد 7�8 ���ن � �

  . ا�j ا��2ض2ع. آ"? أه\ى. ا�	2C؟ ه9 �:.? ب�\ا ا�س6.  � أدري-

-�"ً�3  .+#��� .��ّ�"� g�-#8ا .  

  .  و�^6 �� ا�"���ن ��3ة �� ذوى ا�B-�ب-

  . وف �� ا�.�Gص، �� س�� �	�-

-�8�Dب:, ا� �����ن ا�Oم..  ا��	"7 � �G=أ .��  .. ا5#�ى، أز��، %"�Cج7. و3#7 ا��Dة ���	� أ��3ً

-�. /���#0 ��	� ���� �(1  -23+� 4�5��� 6��	� #�"	 ��  

-%� ,� 6�& �7��� $�	  -898� ��: ��7 ��.�� ,�  

  

-g\؟  �, ز�6 ه  

-�=��  . و�^, ب�� س��I ���5 ا���اس..  

  .  إًذا، س#"�Cج ب��#kآ��-

-�Cم ا�"�س�'�B؟  وا  

  .  ا�	*���، ا�	*���، �� س�� �	�وف-

  ؟ �, أي �����A أ5#����.  7�8 رأس7-

-jC"ا� �-#Q� �� �q<N�ُ ء�5  .  

  ؟  و��Gر إ�7 ا��Qرج-

  .  � ��Gر-


��I ا�	*���، ���� %":2ى أه��#"7 إ. 5^ً�ا، �l، �� دآ#2ر. ه\ا أ��، إًذا؟  � �-�ع و� �D#�ى و� ��Gر- 7�
�Cم ا�"�س�'�Bج��7، أو أي �'6 �, ا l��#�� ,� +��8 .  

-jC"ب�� �.fس�س ه2 ا�Bا  .  

� �Q#-� ذوى ا���*ا���ت ا�>	��C أ�ً>�-� �q<N%ُ *��� ��^, أن	وا�  .  
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  .  ب��#kآ��-

-l�-=أن ُأ �� Lاس�  .  

��ت ا��#2ا�. %C>9.  ه� ه� ه�-�^�rآ9 ا ,� �C#اسl� ة وا�3ة. �ة�� qإ� �ة � %2ه��Nا� ...  

-I�2� 5^ً�ا، �� س��  .  

-I��2% ه��
 �  .  اس�

  .  5^ً�ا، �� دآ#2ر 
�ه�-

  ؟ وَ�ْ, �I�2 ه\ا.  � 5^� 7�8 واج�-

-z8-�د ا ,� vQ5  .  

-,�N��Gا� ��  ؟  ا��N��G, أو 

  ؟ آ6 �	��"#^6، �� دآ#2ر 
�ه�.  � أدري 3#7 اOن-

  ؟  أو ب�و��� �X ا�.-��-

  .  ب�� أو ب'��ه�-

  . ا�fً��3 g�-#8 ودّ��..  � 5�ء-

-9<Cا� l� أرد R؟  وآ�  

-I�2� 7�8 �� 6dس�  .  

  . إن ا�:�2ر 7�8 أX.% ����^5.  أه� 5^ً�ا-

����أ28ج أ�8ج أه2ج، . %�C? =-9 أن �"*ل إ�7 ا��Dرع. ه-Y ا��رج 9P8 7�8. �5	#+ ضN^� ا�:-�� ا��
�Pجب����#��^�ت ا��N� م و�*َ��ُ ،J؟ �� ه2. ��� ��جJ��B7 اZ3 .z-�رة، أ28ذ ب�	ا� L��Gب ،zأ28ذ ب� .


-�ء، و
�=? ب�ب+. آkن ا��آ#2ر 
�ه� I��2% أ�8 ا�	�ة، وN5\ ا����ن �س#.-��7Bا Xج�� ?C8 ،�<ًأ� ،��! وأ

-.ْ+، %N� رج�� ا��C.ْ+، وا���9 �'*و َ�َ�.ْ+ �,5 Iوا� .�-�= �
�5 ,C^2بو��. و�� ا���ء 2�8ن ا�\��ب.  ب��\

؟ أ�, أ�?، �� ذات ا�ب#���� ا�2�Nة وا�	�"�, ا��Nوب#�,. و�� ا��	�ة �C5ة س^�,، و�� ا�.�� ��82 و3"�,
��ة . آ�2ل %���2ا ��	_ و5-�ب! آ���2. ���? ا�-�?؟ ��ذا ��j.. ه���ت ��j؟ ا��2م ��82آ�k� 6, ا���82

� ا�2ج+ �"+ و�^, �� س�؟ أ �ى =���� ا��#"-7� �� qو�2 أن ،+-�Dب ��D% � jٌC� 6�Pا� �� �	�وف، و�
�	6، ب��.. �3اب ،g2ِد .. أوQوب#�,، و���N"�, ا��	2ة وا��Nذات ا�ب#���� ا� X� 7��G.� ن ا��#"-7 ا��"^2دkآ

� س��8 ث6 ب�""� �_ة إ�7 �� ا��.�ء ُ%�Pب"� .7-�= �� �Nا� jرس� X��#7. س�#�و�ت �3, ُ=ِ>7 ا��B، . ا
�� ا��.�7؟ أ�,. �.� %Gّ-�ت 3#7 �ت �O�� ،�-:Gن أ=6N 3#7 �ت �.#6N! رج2ع 6N#.� �� j�� .

l� ?ب2اب و=��? ه�Bا ?.�� �.��g. وأ� g�	.� 7�8 وف�	اس#.� ا���� � . �� �ً̂� �	�%+ ا�# و%kوg ��س
� 3#7 أن ��kل ا��آ#2ر 
�ه�ا أن �	:�+ ���ً��. زا�? %#�*ق �� ج�2+�� +�	P� ء� أو ��>ً�� أو أي 5
. ا�	*���، �� س�� �	�وف، ا�	*���. �� أ�? إ�q �	�ة د��?، و�� س-�9 ا�C� .?�.� �� zغ �	�%+ �*ً=� دا���

� ا��Cار �, � �-� دور ا���"��، أ��م آ��? %#��^+ ا��D'� ر�5ى، أ��م آ�ن ��
6ٌ��ِ ج�� �, %�9�f ا����ة ��
-�ًرا وز��ات و��3اتج���Q�� ،gج إ�7 ا��Dرع،  X-Dآ#�ف، و�Bور وا�Gوا� L�م ب���وا�:G2د . و�	ث6 �

 ،I��.3 ،ر�N��5ء ج���ة، ��ن، ج*ر، بk6 ب�Nا��*���، و���, رأس+ ب�, د�#7 آ#�ب، و� �-�Qإ�7 ب�#+ �^�ً_ ب
ا�:���2 وإذا ذب�?، ذب9 ا�6�P، و=�Gت ا��=-� . ا�	*���، �� س�� �	�وف، ا�	*���. 5	2ب، 28ا�6 ��%"�

?CG.�  ؟ ه9 �:.? ب�\ا ا�س2ًC8 !6ا! ور
#"7! اRG.� z `��ك، �� أس#�ذ ر6�3. وا
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�2 ���	2ن آ�� . ره-�ن ���, وا�\�, ��8%�6 �-^2ن �, 3\ر ا�	\اب =	2ًدا. اب#���� 2�3ة و�8"�ن �3وب#�ن
��f��3 ?	?.. س�	؟ ��ذا س��eً�5 X6 أس�� .R�:ت آ���� .�C5 ?"-ب j-"% ث�را. دون أن�	7 ا�Z3 ،زال. ح .

� �Q#-� ا�"jC. ا�	*���، �� س�� �	�وف، ا�	*���؟ �3.+ اOن -�ر %\روg ا����ح� �<N� ء�5 . �%"<2ر �
بff? . 5^ً�ا �l، �� دآ#2ر 
�ه�. �, ز��ت إ�7 وز��، إ�7 =�%9 إ�7 =#�9. %"2ر ا�*��ت. ج�2� و��Q� j#-ً�ا

��C�� ا�	*���، أو ب��3Bى �-�#"7 إ�7 ّ�.jC"ب�� �.f2ر .  ا�:D� أ28ر و� أ23ل و� أ�8ج و� ?��
,�#CDا� .��CG+ �.�ل �+ أ�? ب�ر ا��ج g�CD� ة وا�3ة. وأس2د�� �وف، %2ه�	ة، �� س�� ���N?، . وا�	س�

�X =-�� أو ب'�� =-��، بkم ���8ء �#����، . ب�ب#���� 2�3ة و�8"�, �3وب#�, أو ب'��ه� وبQ_���. ب\�l، س�	?
C� مk"�, �^�^9 ����8 زوج��أو ب�	ا� �N# .أو �#*وج� j����ذا � ؟ %����, رجً_. بk ? أو ب'�� أ ?، �8

%.2ل بL��G ا�	-�رة أو ب��#-j ا�	-�رة، أو ب'�� . إ�I�2� 7؟ رب�� %N, إ��+؟ �, ��ري ��ذا �� =�-��؟ %���

_قr8-�رة 7�8 ا :��-� Bن أ3ً�ا �k� 6ت �Q:-� وه9 أ�� ؟ ، �� ُأ��)�I�2(���ذا ر�>? . آ��%6 ر=-#\�

��� ا�2Gر؟ و�#7 %#*وج أ #7 ا�^-�ى. ا�#�Zى 3#7 %#*وج ُأ #l ا�^-�ى؟ ��ه2� �C"� ف، �� ؟ �2م�Dا�
�� ا��Dف، و%����, أن %��-�+ �"�. �N-2ب�، ا��Dف ���� ا��� l���آ�R أ��#? .  :-� ��G8ء، ب#�اء؟ � 
�"� ���Pا� g\ف؟ ه�Dن �3وب#�ناب#���� 2�3ة، و8. ا��"� .��Bا Rد، ���� آ��D�r6 إ�7 ��=� ا<�. �, أ

���:� l�3ج�ت، و�� jC"ا� �. � ���� ا���� آ�`6 أي ب��ن. س^2%7 ب��ن 8"�ه� و :�ب. أبً�ا، � �:���. و�
��^, أن %#�Nك �� . C5 7#3#7 � ��^, أن %#�Nك. ��^"l أن %�Nك Y.� l�#C5، ب_ 2Aت، و%^�� اBج��,

�.. � أ=�eً�5 �G.. ثD% 6\ 8, ا��2ط، أ=�G 8, ا�YQ، أ=�Gا�-�ا��، Cك، وآ�N#% � ..ل .. ا��|�"�, ا�.#�ل�#=
��A? أو �A �، �	�, أو �� �	�,،  �R �">�ة %�Nر ���� ا�^#� ا��D\ب� ا��".�N، أو  �R ��� آ�%-� 

� وا�#	�ب��، بk :�ء����2N أو ��ه�=���� %�#"�� ا�^#� ا��آ�^� ا�	-�رة، ا����2 � ا��	�  . g\ه ��
�N, آّ#�ب ؟ آّ#�ب ا��واو�,: ه9 %	�ف �� ���7 ب�'� ا�#�اث؟ ا�	�اوة، أس#�ذ 8-�ا��6�3، �� ه\g ا�	�اوة ،6	�

ُ̂#�qب �"� و=� ج�وزت �3 اBرب	�,. ا��واو�,، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3 واBس#�ذ ��Q ا��'� ا�	�ب�� ؟ و��ذا �-#'7 ا�
أ=�G ��#�زة �� ذم أ _ق ا�^ّ#�ب، .. أ=�G رس��� 2�3ة.. ��3�P، �3ر اب#����أب��f8 2ن ��8و ب, ب�N ا

�	#�6 ���� بX"5k ا�"	2ت، و5-��6 ب��^_ب ا�َ�ِ��� ا�#� ��� ب��  ،l��fوأ� ���fر�, ��3ً��، �, أ��Nا��
<�� ،7�f� ��ً3#7 و�2 آ�ن ه� ،����f, أ�� �ك س�آً"�، وإذا �ّ� ب�� آ��N% _� ،ف ا�"�س�"Aو� %�#.� أ ،?

؟ ج	�? ��اك؟ ���ذا %��� أن %.#�"7؟ ����ذا، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3، ���ذا، ����k ا�^�� ا���م. l#C% 7#3 ب+
. إنq ا�-'7 ��%	+ و �6، وا��G� 6�Zع أه�+. أوg، �� أس�.  ��%"7 ب�, ا�9�P وا�	��، و�� ����� Q�� �3#�ر

آ��2ا أ=9 ا�"�س ذ�2ًب� إ�7 : 5#��6 أ�3 أب"���6 �3, =�له9 آ#� ��8"� أن �^2ن �, أو�le ا�.2م ا�\�, 
6���=�Aه6 ج�ً�� إ�7 أ�fء �2ً�� ��؟ أ�8ا��6، وأآ�=�A6، �6 أرد ؟ وه9 آ"� أ�Z	ا� zوا ،l�36 أرد أن أزا�

zء ��. =�ً�� ب��Dآ"? ُأر�� أن أ=2م ب . ����ذا =�أت ا�^#�، و3�A-? �2س7 ب, ���G و
�رق ب, ز��د �
�3 �� رس���+ و��Nس"+ وأض�ادg، ور�3#+ ا��"�ب�د�� �� 6��8 ا�-Q_ء؟ 6 ا���2.�*وا%��Pو��8? ؟ وا�

�"+ ��Q ا��2دان 7�8 ا�-�>�ن وا�2Pارى 7�8 ا�'���ن، ودرس? �	+  �Gل ا�-'�ل، و��8? أ��D� 6-�2ن 
I�Qا� qس� %�مBس� ب��-'9، إذا آ�ن اBب��-'9، �� أ. ا l�-5إْذ ُأ �و�3, ؟ أو ب�Bس�، �� ب'9؟ س���9 س#*98 �"

وآ�ن .  ��	��6; ��	�>#6; ��	����: .. �8د اz أA"�ف �	�+، آ�� ��وي ا��3�P، =�ل �� ا�.��ن
� سkب�X ا�-'9 �3, أب�أ ب����ج، (...) �8ّ� أن أ%��l ب\�9 ا�-'9، "�و�^""� %��و�? و%��د�?، و�6 أدِر أ

و�^, ا��^�وg =� و=X، وا�"�س �� A	2د ). ا��k�2 إ��+(وأ��Nر إ�7 آ�%� 
�ب	� �3, أ5:� 7�8 آ��� 
 ب, ز��د، ب	� *وا%+ ا���2.�، ��ت �'�2ًرا �:�2ًرا، و�Aر ��ً�� واBس#�ذ 
�رق. و�*ول، و��Dط و �2ل

واBس#�ذ �2س7 ب, ���G ُأه�, وd\8ُب، وُج�dد �, أ�2ا�+ ا��".��2 . �"�ّ��، و�6 �\آ�g أ�3 �, ا��|ر �,

�ب	� =���� �2Gدرت أ�ً>�، و��� وج� 5.. و�� ا��".��2 ��� +� ?���eً ��ق و�"�� ب'�ل آ��fة، ب��#kآ�� و�2 آ�

=�ك أ%e�، أرب�? �� ا�'�2اء، آ6 %	\�2ن . اس^?، �� س�� �	�وف: ��8+ آ#�ب"� وآ#�ب^6 ب	� و=2ع ا��N\ور
���Dد. وأ�#6 س�Pا�rا �=�� �آ��� �2�Nب� و�^#2ب�، و�� . س�Pاء أو �� س�Pاء، �� آ�ة ا�.�م أو �

�رق ب, ز��د أم �2س7 ب, ���Gس2اء أ. ب#C^�� وب�ون %C^��، وإ�7 اz ا����G. ا��2ح ا���=2م ��G� آ�ن .

 . �����Nة %2ه� ��ة وا�3ة، ب	�c ���+ أو ب	�c ���8، 7�8 أّ� %^2ن ��3ة ���3

�P� أن �\ه� إ�7 . وب�\ا ا�#	��6 ��m ا���� �	�وف �, �.	�g، و%.�.�? ��Gر�"+ �, ا��ج�، و���#+
  . ا�'�وب 7�8 ج*ر ا�^"�رى؟  اOنآ6 ا����8. ا��آ#2ر 
�ه� ��ة أ �ى ��^#� �+ دواء ��^ً"�

X�% ء، %'"7 . اس#.-�#+ س��8 ُأ�+ ب�=�ت�D3Bا ,C8 ،ا���9،  ��? ا�>2ء �ا�-�? س�آ, س^2ن اBض��3، �
� زوا�� ا����Z، و%#".9 ا�	.�رب ب���N �, ث.� إ�7 ث.�� ��Aا�Gا� .��#�� ,� ��س�	? .  �ج? ��ه2

  .  اB �ى�ت ��8  ��%+ ا��Nس� ا��#>�رة<% ���"8	R �3س� %	2ّض. اBم و=X  :2ا%+
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-?�  ؟  �	�وف، ه\ا أ

-��	6، أ��، �� ُأ�  .  

�N�ا��ا g�P%2ت، أو ب�Gا� g�P%? وج��� ب�	ت ��ه� �##���+. ر�kة . وه��� Bة ا�#C2ال ��3%��، و� س��� ا�

jب���� lآ� �, ذ�k#% و%��� أن ،gوج2د �� lD% ���kوآ ،+���#% ،��"� .  

   ؟ أ�, آ"?-

  .  �3و�?، �� ُأ��، أن أب�N 7�8 ب� �ة �, ض2ء ا�'�وب-

  ؟  و%#�آ"�-

  ؟ ، �� ُأ��)آ��2ر ا��D rى(ه9 %	���, . %�آ? ا�-� �ة �\28ًرا �, ��ا=^6.  أبً�ا-

  ؟  آ���-

  .  آ��2ر-

-�"#�N� ,�  ؟  

  :  5	�اء ا�	�اق ا�.�.�,=�ل 8"+ أ�3. ��ب�d ا����G� ,� lَ إ�7 �8ن، إ�7 ا�	�اق �kرض ا��وم ���"2ب�.  �-

=,& 
%� ,�	 
%  #�� �>��#��  �#?�@� A��� -�� 6  ?	  

�?���� B!	& #??�%�	� C?% 	�  �#?1( C�	& ,& !	 C%7 #�0  

  

-) g2) ��و�Nا ا����ن ا�\�� .  

ا�2جg2 أ=�G ه\g . أرج2ك، �� ُأ��، � %|و�� ا����N؟  أ�, أذه�، �� ُأ��، و=� رب:"7 آ��2ر ا��D rى-
  . ا�2�Nة

��� %lD ب�NG . �"^�? اB ? رأس��. و��ر ذرا8+ 7�8 ُأ�+ وُأ #+ ��ه2�� ا�#� آ��? %"G? 8"� ا�-�بkوآ
  : %kث�ت اBم و%���? ا��Cاش ���23، و=��?. ا�:-�ق وCA+ 7�8 وج���

��ك- ���  ؟  �, �"� �� ا��

-����() ا�"	����� (أ�� آkب� ا�:��، أ�ب وأ�5ق، و�^, س28kد إ�7؟  و�, �� أ�A 4آ��)اسk#ب�� ، .  

-���  ؟ ه9 8"�ك 3-�-� ه"�ك؟  و���ذا إ�7 ا�"	��

  . اس��� �"ّ��.  8"�ى-

ه6ّ أن . ��q ب��ه2�� ورأى �8"��� %��	�ن ب-��j�-3 I. و��m �, ���3 ا����� ا�\ي %#^2ر ��8+ ُأ�+
+��D8 ,8 ب���|ال g9 أن %-�در-= ���k�� :C#% 2ب� ه"�، أم-N� 9انه��P2ن 8"� ا��*C�#؟ �ج 7�8 ا� +�إ�q أ

���eا�� �-�Q�� gس� �أ�� �سR، �� ؟ ه9 �:�ق ا�-�ب، و�	#\ر ���. س�X �3آ� �� ا��PNة ا���Pورة، وا8#\ر �
l#��` ،2ب�-N� !l%وب�اء l��5 ,� ل��  . و�^"+ �>9 أن �"�ج��� �� س�g. �6 أرد أن أه�"l، �6 أرد أن أ
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  ...  �	�وف-


�س� �-, �، أر�� أ- �  . ن %:�=7 �

+-�:� ��P#�% ،gوراء �- �Gا� ��  ؟ وإ�7 أ�,؟ ه\ا ب�#+ �k� ،��.3, �\ه� �"+. وس�X �3آ� ��ه2

آ�ن وج�+ ��Aً�� �^�د �2�Q �, ا�Z_ل، ��+ A_ب� وإ�Aار . �5ب 
�س� ا��-,، وه2 وا=R =�ب ا����ة
� �8� ر=-#+آkن ا�	*��� أ \ت %#^2ن �� =���%+ ا��^#�-� %"�سً.. و���3CQ� � . �وآ��? ا�"�ر =�  ��ت �

���� 6�Bا �وس�د ا���وء  �ا� ،+%�	� . L��� 9�8 7�8 9-.� أن l52� +�kوآ ،���آ�ن �jN ب�واق 
�B ،+�Cول ��ة، �� =�� ا�2Gرة، 7#3 %�8� ��C+ ��ة 7�8 ا#��ب+ N� +# B-2ب�. ��>��� Xوض ���kآ .

�D% 6� l#�ك �� %.��� ���Gه� ا�#	jه9 �#2ه6 �C؟ ���ذا، ���ذا %'#�ب��kب l� ؟ ،l7 ا��2م آ�+ 7�8 ُأ�.�%
���l �6 %^, س�-ّ�� جّ�ا، وج��ً�ا، �3, ج�ءت أم �l"� ��-:Q#� I�2، أ�? أ 2ه� . �#-�ئ �l�C �, أي ذkآ

l، وأ�3#�� إ�7 ُأ�����	أت رأًس�.. ا�^-��، رأس ا��-% :��l %�. أ�� � أ�8ف، س�GC% �� j-�k+ ُأ�kأن وآ ��
�7 ا��#�دد��Bا R��Qا� lC=2� ،I�2� ,� L��Gا� lC=2� �CQ% .7ه\ا ! س��س �وأي ��#.-9 �����س7 �

�، ب��#��l ج��7 واg! ا�-����� ��و�2 آ�ن ا��B ! س��س7. و3^�? 7�8 ��#.-9 ُأ #l ب���P, إ�7 أب� 
؟ آ6 =�ل.. �ـ..   �ً�، 7�8 اB=9، �ـ=� %6، و�"l�C"� ?N ب	m ا�f.�، وأl# B ?�:8 ���3 ا� #��ر �^"? اOن

6���Q� z، أو  ���، أب"�ء ُأ #7، ا�	ربB .R5����R5، �� س�� �	�وف،  ..R5�� lC�=�-l�D  . l أو أ
�� 8*�*ة... ا�N"�, إ��QA .7 ج��2د، �� �8 ,ّ3ّّ�8 ���و����#�� .. ب�g ب�ر.. ذه�ب وإ��ب.. و�^"l ا��

و�, أ�, ج�ء%l ه\g ؟ ه9 أ�? آ��,، �� س�� �	�وف. ن �^2ن ��2 آ��,آ�. ا�2Q�D � وا���Nق بQ-� آ�ن
���	�وم أ�3,، أآ�f . ا�	�م ��2 �"	�م. ا�	�م أس#�ذ 8-� ا��6�3 �, أآ#� �l �.��، 3#7 8, ا�	�م؟ ا�^�"2

، �, �>�l اس^ْ?،  �� �l أن %�^?، أن %"P�، أن %"^�، أن %�Cغ �	�%�G8 ,� lرا%�� ا�^�و��.. اس#�Qاً�� 
إذا أردت أن %kآl%*-  9، أو 
�س� �-"l، ج���ة أو �:�و=� بkوا�� اBس#�ذ 8-�ا��6�3، أو ب�ر�5دات ا���� 

��j آ�, رأى . ب:"7 7�8 `��ى، أو `��ى 7�8 ب:"7؟ أ�, ا�6ND. �	����ت %\�� 8"^6 ا�6ND.. ه�65
�	6 اz، وأي آ��, �,  � ,� ��	�س#^2ن . آ�ن �^2ن ��2 آ��,. .+آ��5ً �#-	+ رج9 أو ب'9 أو أس� أو أي 

��، س#^2ن، �� ر�? أن %^2ن، � أن ُ%^�نً2"P� .2ل �, آ�ن�Pغ ا��-"7 ا���G� أن LG� 92ز، ؟ هP� � ،�
v=�� 9	� ���B .�<ًى. و�^"�� %^2ن آ���� أ��DQ�*س#�ذ ا�Bل اk�"� .9Zا� R�CQا� R��Zأن . ا� �"-P	�

! �� ر�?. آ2ب  ��: ك و ب. ����8 
-.� آ�C�f. �اآ6 ا�^#� ����وا%P+ ا���� �	�وف إ�7 زاو�� %#. أ�8ف
. ك و س. أ#��+ ب��^2ز: ك و ز. آ�"� ���. آ��، �2=� ا�"�ر: ك و ر. � أ�8ف. آ�وح: ك و ح. =�%9 اz ا��	�ة
��ر ا�.��؟ ه9 رأ�?. آ2ّس+ اz ب��"�ر ،���AB9 إ�7 ا�"�ر اG% أ�"�� و��? رأ�? ا�"�ر، 3#7 =-9 أن�� . ,���%

���� ا�#.�, ا وآ�ن : =�ل س��2. ه\g ه� آ��? ا�^��"� وا�^2ا�,. ك و ن. ك و م. ك و ف. �	����ت! إج-�رى
وأ -��7 ب��^��, . (ه�وًب� �, ا�C	����ت، أو أي 5�ء � � =���Z�� 6A. ا�P_د، أ3-2ا ا���Nة �2�2ا 5_ً�

و%.2ل أ=�Cت ا����ر وآkن �� ��^"�� أ�3، أي ...) . (� أر�� ��#��^�ت ج���� أ �ى. �، �, أ -�ك) 8"�ك

�. �6 �^, ب���D9 ا�f� ..,�#وب�N"�, ا��	2ة، وا��Nذات ا�ب#����ت ا� ,� �C=أ) .. ��Q? ب	و%.2ل إذا س�

! 5^ً�ا، 7�8 ا�س#�Dرة. س�3kُول أن أ
-I ه\g ا��	�د��، �� أس#�ذ ز��DQى).. �^"+، أو ب�^�ن  �� ��س^"+
  . و�^"� �� آ9 �� �#�"7 ا���ء ��رآ+ و� آg���� �� 9 �^"+. 2ّن �l�C ب"P� ،�l�C� أن %^

�9 ��ى.. أ�8د ا�^#�ب �2ق %9 ا�^#� ا���2Pرةkإذا د ��� ا�'-�ر %.�3?، وإذا د ��� ا�^�رب2ن . %�2ث?. س
  ! �>�% .�N	C"?، وإذا �6 �� 9 5�ء ث�رت

L��� اش�� .+��Z8 +� ?.:.
 .X؟ ه"�؟ ه"�؟ ه"�؟ أ�, ا�2ج�	2ج� Xأدري، آ9 ا��2اض � .lQر��% l%�	� .
�� 73. و�^, �� ��Pح ب��? إ�_م. ��Pد ج�ح �2جX. � أ`, �� �	�ة و� %�ر��k� 6�k%73 أ ��� أ"	� . g\وه

�	6 اz أ�ً>� ,� ��	��6، �� س�� �	�وف، =��� ا�	�,.  ..6� ..g� ..��8 ءب�f% ..  

�2 آ�ن . ��ه2�� %�#�.� =-�+. وج� ا��Dي ����eً. �	�وف 9P8 7�8و��m ا���� . س-X د=�ت �, س��8 ُأ�+
?�واآ#C? ب��.�=�ة . و�6 %	2 ��8+. ار%�3? �	�%+ ��\اق ا��Dي ا��� ,، و�^�� ا�P-, ا��".2ع.. ��� ب	9 آ�

 �وا�#DP| وا��DNج� ا�"���8 ا�� 6�� ،�C�CQ	k- ��� آ�fً�ا 3#7 ب	� أن %kوه? �#kث�ة ب���j3 ا��و%�"7 �
و3#7 7�8 زر س#�%+ ا�\ي ا�.:X وآ�ن ا���� �	�وف ���:ً�ا ����8، و7�8 آ��9 =���#+، . ا����رات ا�	���

�2�Nل 8.�ة . ود 9 ا��ا��ة �"�Dح ا��Gر. �9f را�� ر�	? �.2م. �, ا����ر أث"�ء ا��Qوج، �#�.�g ب�����,
gس� ��	��.  أ6P8، و� �D:2ر ا�CD#�,��? أ28ر، و� أ23ل، و� أ�8ج، و� أ��f، و�: ا����ن، ��دد � .
�Qب�8#*از و� �	و5 .+�C���� ا���Nس-�، وه2 ��دد =2ل ا�"-� ا�	�ب� ب�"+ وب�,  L#C� 3#7 اس#:�ع أن :



 ��������	
  ا�

  �	��� ا�����
org.bahrainonline.www://http 

وأ
9 7�8 ا�j"P ا��:�R إ
_�� ). ��^�, ��^�, رج9 � زوج� �+، ��^�"� ��^�"� ا��أة � ب	9 ���(
� . أ�� ه"�:  �
�C %.2لC% � ?�ب��'�ض، �.� ا #�:? أ��م بg�G ا�2جg2 ا��ج���� وا�2جg2 ا�"�����، وإن آ�

�6 ��ر �, ا��.2Gد �� =2ل ز�_�+ �� . %�C�CGت ا�D	� وا��G	�ت، ا�2Dارب وُ�ْ	j ا�g�CD، ا�"�2د وا�*�2د
7. 2�8��� وس�	�، و5	�ه� آ���ج�. إ��� %L�G زوج� �+: ��� ا�:�ب	� . 3.��، آ�ن ا��2ن اBس2د ه2 ا�:�

�CQا��رج ب �	A .gوب�در ��اش ا����� =-9 أن �-�در :  

  .  �، ��? ب�P"� ا�"�D، و�, أآ2ن-

  .  7�8 آ�lC، �� س�� �	�وف-

-��B7 وُ=ِ>7 ا�#�  .  ا

  .  ا��Bم ب�""�-

  (...).  � %��د�7 ب���Bم -

  . وا���X إ�7 ��#+ ب�Nآ� ا=#����N ج�2ر

  ...  A-�ح ا���Q، �� ج���8-

  . �*ردة وا���N� A-�ح ا-

-�C�  ...  

 �و�6 �^�9 ج��#+ ا��	#�دة، ا%P+ بQ:7 ث�ب#� �2N �">�%+، ور�X ا�"�Cض� 8"��، و�#L ا�"��\ة، وأ�.�ه� �
  . ا��Dرع

  ؟  �� ه\g ا��Nآ� ا�س#C*از��-

-�N��A ���2��= �C��Q�  .  

  .  اس#���� ب2�kال ا��و��-

  : =�ل ب2Gت ث�ب?

  .. #�2ه� 7�8 �">�%7 س�^2ن ذ�l آ9 �2م، إذا وض	-

  .  �X س-I ا�Arار-

-�ً2	C� أ�ً�ا آ�ن zا �RّA أربX أوراق . وج�j 7�8 �">�%+ 8�5ً�ا ب��	�2ن �2Gب� إ��+.  7#3 �.>
� I5 ا��O ا�:�ب	�، و �ط، و8ّ�ل، ود=�ق، واس#	� ��:-X آ#�ب"� . واضً	� ب�"�� ا�^�رب2ن� ���^D#ا� �D3و

  . وآ#�ب^6

  . وف، ه�� 
�ب	#X-:� l =2ا�6 ا���Nب�ت �، �� س�� �	�-

� � أ
�.��؟  أه\ا =�Gص-"�  .  :2ط و��ب	�ت و��#:�_ت. أ�? %	�ف أ

  .  أ�� أ�8ف ���ذا %#>��I �, =2ا�6 ا���Nب�ت-
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  .  أرج2 أّ� %|ول، �� س�� ه�65-

-�Nا�"�� واض  .  

-���� أي � ?���  .  

  .  � %��� أن %	�9-

7# �� ا��.  �، أبً�ا-���N��^ب� ا��	ر آ���Z# .  

  : =�ل 8-� ا��:�l#-�G�  .R أ��Q#�% lم  ���l أآ�f �, ا�_زم-

  : ا���� �:�.  وس�وس ا��D:�ن-

  .  ��دة ا�\آ�ء اBث����-

  : �Aح ا���� ه�65

  . ه"�ك �P% �f�-  ����8ى �� ذه"+. ��Pد ه�وب.  � %�G=2ا-

  ؟  أي ����8-

I��3 إ��+ . %Y  9�2N% :��^C% 9�2N، آ#� ا��2ض2ع: �^#� ا��2ض2ع%2Gروا، ب�ً� �, أن :  2N% ����8ل-
  : ا���� �	�وف

  ؟  �	"� آ"? %	�ف  :7e، و�6 %"-�"7 ��8+-

-+��8 l�-�  . أ%�ك ا����س� %^#RD ا��Pم؟  و���ذا ُأ

-7#� وا��Zه� أن ���P ا���� �	�وف آ��? =��2 ج��ا، 3#7 إن.. � %��ف..  س�� ه�65، � %��ف �� إدا
  : ا���� ه��N� ?�A 65ًج�، وب	� ذ�l 2ّ3ل ا��2ض2ع

  . و��\ا %^�g =2ا�6 ا���Nب�ت، �P� � ��3ل ��#_8�.  ا���6 أ�? %N� ا�#_8�-

  . آ9 �� �� ا��B أن ��#7 ا�.���� %��m ا�8#�اف بkن ا�YQ ا���#.�6 أ=�G ����� ب�, �.:#�,.  �، أبً�ا-

-،lC�  .  %��� أن %'�� �� �'� ا��^�%-�ت ا��س��� �، أ�? %��� �eً�5 %�س ��+ أ

  .  أ=�	? 8, ه\g ا�	�دة ا����e �"\ ز��ن-

  . %*ج أ�� � ���� lC	l�"، و%#��ب ��� �	"�l.  � أ`,-

�3ق ا���� �	�وف �� وج+ ا���� ه�65، وأو=R آ#�qب ا�:�ب	� ا��ق ؟  �� ه\ا ا�\ي �	"�"7، وأ%��ب �"+-
  : =�ل ا���� ه�65 ب#Nٍ�. ا ه\ا ا�\ي �#��ب �"+ ا���� �	�وف7�8 ��%�6، ����ون أن �	��2

ب�? ا���� �	�وف، ب�"�� ا
�kن اO �ون 7�8 ب�اء%�6 �, ه\g . ا��2م � � �9�P�#�� �82 ����..  ا�C	����ت-
  : ا�#�6 إسJ"C ا��G? ه2اء ا�'���، �j3k ا���� �	�وف ب��>�k�� ،Iل �Q#"ً.� ب"�رة ا��2اء. ا�#���

-?�  ؟  ج�د �� س�� ه�65 ه9 أ
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-X-:9.  ب���P�#�� �82� � � ا��2م ..l#�-� �.� .  

  ؟  �، أ=�G ه9 أ�? ج�د �� ����k ا�C	����ت-

  .  ج�د ب��:-X، آ��دة �, �2اد ا�.��2ن-

  .  د�	#�� ب�CG ا�.��2ن-

  .  � %:	, ب��#2ج���ت-

� ه\g ا�#���C"�� وف�	س�رع ا���� � :  

�، أو A_�3#7 ���: و�^, أسl�k ب>���ك أ�� � أ
	, ب��#2ج���ت، -ّ�8 ��=�-:�  ؟ ه9 أ�? ج�د �� ����k ا

  : =�ل ا���� �	�وف �� ض��fً-D#� ���5 I ب.�-#7 س#�%+؟  و�6 �-

-lب�ب  : �ه9 أL�A أ�� Bآ2ن ��fً_ 7�8 ا����ح أو �8� آ�ة =�م، أ�� ا�\ي آ"? أ%��ب �, ا����ض� �
  ؟ ���Qةا���رس�، و�� أزال أآ�g أ��8ل ا

  . 2N% ����8ل  -��P% �fى �� أ��8=+. �	#-�ه� �, أ��8ل ا���Qة؟  ه9 س�	6#-

  . �� أزال ذ�l ا��R`2 ا��ؤوب ا��"^� 7�8 ��#+ ا�:�ب	�. أؤآ� �l.  ���? ه"�ك أي 2N% ����8ل-

  ؟  و�6 آ9 ه\g ا����3^�، إًذا-

-l�kُأر�� أن أس  :q�  ؟ ه9 أ�? ج�د �� ا�:-�ق ا�#2ج���ت �8

�l�C ا��:�2رة؟ =�? و�6 � - �eب �  ؟ ��, ��ري ��ذا �2ج� �

��ض�.  رج	"� إ�7 ا��:�2رات- ،6�Z	ا� z، وا�ض�� YC� 9.3 ��  . د28�7 �^�^ً_ 7�8 �8��#7. �� أ 7، أ

gk-8 657�8 ا���� ه� �CًCQ� R�:ل ا���� 8-� ا���= :  

� ��\g ا�#2ج��-��N"7 ا�	ب��� l��#% ،وف�	؟ �ت ���ذا، �� س�� �  

  : =�ل ا���� ه��fً-D#� 65 ب��C^�ة

-9�f�#6، و���ذا ذآ�ت آ�ة ا�.�م وا�	���� � �2ج� س2اه�� �, ا�C	����ت؟  kآ.  

��Dد-r2ت؟  ��=� اA 7 ب�ون#C5 د، وأ�3ك�D�r6 إ�7 ��=� ا<�س�رع ا���� . �8ض �8�q أ�3 ا����Zء أن أ
 : آ�`6 ��.2ل

-l6 أ=9 ذ�� ��  .  أ

  : أآ� ا���� ه�65. � �	�وف، ��j ه\ا �.Y � %'>�، �� س�-

-�"	� l3ا���6 أن %^2ن رو  .  

  ؟ وهN� 9#�ج ذ�l إ�7 %���9.  إذا آ�ن ا#� ��B	�I ب���وح، ��� �	l ب��#kآ��-



 ��������	
  ا�

  �	��� ا�����
org.bahrainonline.www://http 

  .  وأن %"\ره� ����N�G ا�	���-

-��2C:2ل.  �"\ورة، �"\ورة �"\ ا�.% �  . �.�  �.? �"\وًرا: ُأ�

��C+. ج إ�7 إث-�ت ���2سو�^, �N#�.  ه\ا ه2 ا���6- �ه\g : أj3 ا���� �	�وف بkن ��+ �RP، و=�ل �
  : و%R�k و=�ل ب2Gت ���2ع. ا�	�Gرات %kآ9 ج�را���.. ب�ا�� ه��Pن ا��	�ة

  : =�ل ا���� ه��D� 65ً�ا ز�_ءg.  أوg، أي آ�ب2س، أي آ�ب2س-

  . �.2ل آ�ب2س.  اس�	2ا-

 وآ�ن ���D إ���� آ�� ���D إ�7 د��� �#.���C#Q� ،�-�#�� �N .�	�%7 آ�ب2س7. ا�^�ب2س �� دا �7.  �� أ 7-
.. سkذه�.. سkذه� ا��2م إ�7 ا��آ#2ر 
�ه�:" و=�ل �"�C+ �3, �8دت ا�Oت إ�7 ا�.�=	�. وراء �P3ب =�س

� �	�%7، و����� Lة �#.��3. ا�'�وب �\ب�	7�8 � c�8kه�، س�
اBدر����,، أو ؟ إ�7 �#7، �� دآ#2ر 
. أ�	, أب� ا�'_ء Bب� ا�'���ن Bب� L��A ا�	-�رة. �'��.  أ�8ف اس�+ ب��>-Y زادت ��-#+ ب���ماBدر��%�,، �
.. س#2fر �8�q.. ه�����.. ���dى 7�8 �	�%7؟ �� ذات ا�ب#���� ا�2�Nة وا�	�"�, ا��Nوب#�,. أ�, أ�? اOن

  . سkث2ر

  . 3>�ة ا����* ��28ك.  س�� �	�وف-

  . أس#'�C اz، أس#'�C اz. (...) �.? ب+ آ��	�دة�jN أن ا�	�2ن %	.  �3ض�-

  . �ّ� اBس#�ذ 8-� ا��g�� 6�3 دون أن ���X رأس+ 8, اBوراق ا��2ض�82 أ��م �8"�+.  �	6 أس#�ذ 8-� ا��6�3-

  ؟  ��ذا، �� أس#�ذ-

  .  ا��.���-

N% ,� g�"�8? ا�"�Zرة . ��Z إ��+ ا����* �, %N? ا�"�Zرة. أ�� �سR، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3!  ه�، ا��.���-
,�#��D-"�, ا��	ا� ��  . ا����^� %�C�2Pن =-��Nن، ب�f%�ن أو د��#�ن ��3اوان، أو أي 5�ء � � 

-RسB؟  �� ه\ا ا  

-?��� 7"�B  .  

�  . ر�X ا����* آ9 =��#+، وا%^k بP\8+ 7�8 `�� ا�^�س

  ؟  ��ذا =�?-

���?، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-  .  

  .. دة ا����� و�^""� �#X� IC س��-

  .  أ8#\ر-

  ؟  أه\ا آ_م �8=9-

-l2ن ذ�^� qأرج2 أ�  .X=و�^, ا�"���ن =� و .  

-?��� R؟  و�^, آ�  
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-?������ن، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3.  rا ����ن �, ا�"���ن، و��j آCً�ا أن �"�rف أن ا�	% ?�  . أ

-�Cآ ���Nا� g\ه ��  .  

ً�ا- �C^8, ا� �dCَآkُا�#2ب�ُأ=ّ�م..  رب�� س  .  

  . أّ �ُت اج#����8 إ�7 ا��2م �, أج�l.  و�^, ا��X�#P% �"P ا��2م-

-X=و�^, ا�"���ن =� و ،lأو �, أج� �  .  �, أج�

-�	
�? � %.�م آ��� =�k� lذ� Xو�  .  

-�	
  ؟  وَ�ْ, ��#:�X أن �.�م آ��� =�

  .  �P8� أ��ك ه\g ا��Bم، �� �	�وف-

-،�-�P	2ر ا��Bا�"���ن �, ا j�� ى� Bا �-�P	2ر ا��Bذا ُ%��7 ا��� qأداة ج���� 7�8 أي �3ل؟  وإ� j�� .  

-�Nً��A �ًس|ا l�kا�-�ر�3:  أس �D	#% أن ?���  ؟ ه9 

  .  ب9 أآ�f �, ا�"���ن-

  ؟  آ�R أآ�f �, ا�"���ن-

  .  آ�ه? ا�:	�م، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

  ؟  �� �\�\، �^�ه#+-

  . Bن �	�%7 آ��? %2ج	"� �\ه-? إ�7 ا�:-�� �، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3، ب9 -

  : هّ* ا����* رأس+ �� ��3ة �, أ��g، و=�ل

  .  ه\ا ب�ب ج���، ا�\ه�ب إ�7 ا�:-��-

-����	6، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3، ب�ب ج��� وث.�9 7�8 ا���*ا  .  

  . ���د ا����* إ��+ ��Zة ��ر�8. س^? ا���� �	�وف! رب�� �#^�ر ا��2م! ؟ �, ��ري-

  .  أض�, �l أ� �#^�ر، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3 �-

-,�<% � R؟  آ�  

-�����2? ا�\ه�ب إ�7 ا�:-�� ث� 9	C7 ب��"�B  .L��#�#� +.�'% أن X�:#�% � ���  . إذا ا�L#C ب�ب �� ا���*ا

�l دو�� =���� ب\ا%��! ��*ا���..  � أ�8ف ا�"'�� ا����Pة ا�#� %#�Nث ب��-k7. آ�^#� ه9 س#: ُأر�� أن %	�
  ؟ ا��.��� ً�ا

  .  اz �	�6، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

-l�C�  .  س#2رط 
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-6�	� zا  .  

-�^��% �� ��	<%  .  

-6�	� zا  .  

-�"� �Q�% ?�  ؟  اس�X �� س�� �	�وف، ه9 أ

-6�	� zا  .  

-�C6..  آ�	� zا Rف آ��	س# .  

-6�	� zا Rف آ��	ن ا�-�رى 8* وج9.  � أ�3 �k5 ,� ه\ا .  

  . وس#	�ف أ�? ب��#kآ��.  أ�8ف-

  . � أ`,؟  أ�� ا�	-� ا�\��9-

  . ه\ا ه2 اBس�س. %C% 9�2N^��: ا��2ض2ع..  س#	�ف، � %#-��+-

-6�Z	ا� zوا  ....  

-R�N% �  ..9آ���� ��ً�.#�� �Cً`2� ?"آ .  

  .  و�� أزال، �� أس#�ذ 8-� ا��6�3-

  . أ28ج..  � أ`,-

  . 2ج و� �D:2ر ا�CD#�, ��? أ28ج و� أ�8ج و� أه-

+�A�C� �� Xب2ج �	D� 2ًآ��"� +#��� A	ً-�. �8د ا���� �	�وف إ�7 .%�� �	A +�kن ��8+، . وآ�"e% g�#-رآ
����� ����� �, ��L د�2ع kوآ ،+��^N� g�"C2د إ�7 . وج	ب�, ا�^���ة % j3#+ أ	ب�
و��� اس#.� وراء 

+%�	� �� 6�eا�� ����P_ء �jN ب2ج. دورا �"	
 IG#�% �����C9 ا�	�8ق �*ج ج X� ،g��` �	�� ا��|�6 �
  . ث6 و *ت س, ا�^���ة 6Z8 ا�.v، آ��Pة ���Nة. 7�8 2�8دg ا�C.�ى

� س�g، واس#	�ذ ب+، وب�_�^#+ ورس�+ وا��N��G, �, أو����+� zا �C'#اس . ?��N#ح، واس�-G��2�3 ا� ?##C%
� ا��Gر، وث.9 �� ا��ج��,، وا�#	�ض �.*� Iإ�7 ض���Pوا� jC"9 . ز �, ا�"�س وا�f�#� و�, ج��� راح

7�8 ����+، و�.2ل أ��5ء �Q% 6� �#��� ����P:� 7�8 ب��+  �ذ�l ا��D:�ن ا�\ي �2س2س �� �Aرg، و���2#
9 �� 23ار ��^, أن . �, =-9 �� +�kوآ ،������7#3 %#.��* �� أث�ه� آ���ت �  ���� إن %�Gر آ��� ��	2

 �jN ا���� �	�وف ب��">2ب، �^"+ أj3 ب����Nة 7�8 5�ء �C� 6+ ب+ ����+ �6. ��#'�ق ا�	�� بkآ��+
� =�-+ آ�ن �P� أن ُ�.�ل، و�^"+ �6 �ُ.ْ�+ 3#7 اOن، �eً�5 � . 3#7 اOن� �آ���ت آ��fة، و�^, �eً�5 ����� ب.

� ا��Gر آ��kCرة ا�N-���، ه2 � cب�Q، و��9 7�8 ا�.�.f� و�^"+ �2ج2د ،Y-<ف �� ه2 ب���	س� ه\ا �
 �� 7Dد، وا���CAB9 ا.fب +�-D9 ا�^��+ ا�.f, ا�#.ى|، ا�� �ض ا�.���	ن، ا��#Oب+ ا jN� ا�\ي I�<ا�

�. (...). =�%9 اz ه\ا ا�	"�د. ا�"2م، آ��	P*، آ��	"�دCآ ،gب�ت �^��2 7�8 �">�%+. أو��Nرأى =2ا�6 ا� .
gر�A ���� رأى ا�"�Cض� ا�. ا#�ظ و�8ب� �5:�ن ا�	"�د �k2د إ��+، و%�*أ ب+آ	�3ً �, ا�"��\ة %�-A أ�.�ه� �# .

�2N �">�ة ا���� ه�65 +P%، وا�	ب�ت �, ا��">�ة، و �ج �, وراء ��#+ ا�:�ب��N2ا�6 ا�= Xر� .  

-9<C%  .  

  ؟  �� ه\ا-
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  . سkر���� �, ا�D-�ك، و� ُأ ::��. =�ً�� ب�z �, ُأ ::��.  �, ُأ ::��-

  ؟  �� ه\g ا���Pرة-

�? %�#:�X أن %��7 أي 5�ء، بkي 5�ء � �.  e5?، �� س�� ه�65، س��� �� e5? سّ��� ��-k� .  

  : =�ل ا���� آ�`6

  . و%-�ع ب\�l ا����ان 8-� ا��:�R و�:�. أ�� أ
-	��..  ه�%��-

  . ا�#�ى? �, 5'�7..  ه�%��، ه�%��-

? ا��Cع ا�	��7 ب�--��، وب�-�  \وا ا��2�ر�#��ت، و%�#	2ا ب�� ب.�ر �� %�Dؤون، أ�� أ�� �.� %�آ..   \وه�-
7 �� آ��2#7. أ��5ء ج���ة � %	�ف ا�ب#��م.. ا���f�fت وا�P\ر ا�#^	�-7�  . و�� آ"? أ%2Gر أ��� %:�رد

  : =�ل ا���� �	�وف. وابPD� +� 6�#ً	�. ج�ء ا���� آ�`k�� 6 \ه�

-?�  .  ه��?، �� س�� آ�`6، ه�

  .  �، س�� �	�وف، � %#�Dءم-

�^��N� ,� . � Rر �+ 
��32ت إ�7 آ�%� 
�ب	� ��#"�� ا���ب	�ت وا���#:�_ت. واz ه��? وه*�?، -
  ؟ %�2ن

وأس"� ���.+ ����8، �2ي رأس+، ووض	+ 7�8 راg�� �3 ا��>���2، و��Z . �8د ا���� �	�وف إ�7 �">�%+
��� �"�Z إ�7 �*ق �	�%+، إ�7 3:�kاز، وآ*e�5#+ ا��2داء ا�.���� ا���#��^� ب�	ب�
آ#�� . م ��3%+إ�7 

25ه�ء � %#�Nك إّ� بC	9 =2ة  �رج��، و%�>6 �� ��.�+ اO �ون، ��Nث� ب\�l ا�^��f �, ا�>�P وا�"2اح 
�*=� �#	�fة، �#�ا �� ا��Nوف، �	2ج� ا�Q:2ط، � �	�ف أ�3 �#7 %�ق  ،� O ,�3 ,� ��:	#� ،ج��DNوا�

 إن � � G3, ب�ا �+ � �.2ي 7�8 س#� �R�^� ،+�C .د=#�� اB ��ة، و%��� إ�7 اBب�، ��A ب�.�#�� اB ��ة
� � �=ً2�Q� ��#�� أن X�:#�� ؟  

  . �#L ا�-�ب ب��	� =��2، و`�� ��اش ا����� ا�	�م

  .  س�� �	�وف، ا���� ا�����-

%2ج+ �2N ا�-�ب، ثR=2% 6 ه"�ك، وأرس9 بg�G ؟ ا�#�Nن ث�ٍن. =�=	? �Z8م ا���� �	�وف �3, ��kP� mة
آ��? 2�8ن ز�_�+ %�Z"% ��#N إ��+ . X 7�8 ا�"��\ة ا�#� =\ف �"�� ب��"�Cض� �� ا�G-�ح�� ا�'���، �2=

��� �.�م 7�8 9�8 �"^� ض�ه6kو%2آ9 . ب��-�، وآ ،,�-��D7�8 �2د�+ ا� L8ّ�ل رب:� 8".+، و�� �Dا��� ��
�+  �رج إ�7 س�C ب	��، و%.�م �, ب�ب ا�����kوآ z7�8 ا .+� L#C� اش =-9 أن�Cا� jا�-�به� ) : �.#�� �

�"Pإ�7 ا�� l2د ب	ا���� ا����� 3#7 � .(  

-7-�
 �أ��l ا����� ب.�6، وا%^k 7�8 `�� ا�^�س�، و=�ل وه2 �>�ب ب+ ؟  �	6، �� س��ي، ه9 أرس�? �
 . أ�Aب	+

-6	�  .l�C�  ؟ ه9 راج	? 

  . دا�ً�� أ�� �	��.  راج	#�� آ�fً�ا-

-l؟  و7�8 ��ذا اس#.� رأ�  
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   ؟ ب2GQص أي 5�ء-

  .  ب2GQص ا��.���-

� ا��.��� ه\g؟ ا��.��� ��ة أ �ىّ7 �8"P#7 إ�7 =-�ى. س�\ k#ن �� . س�^� �� 9�#	% �<وأj3 ب�2رة 
+�C� �� .  

  ؟  أي �.���، �� س��ي-

-���C�  . أ�	, ذ�l ا��2م ا�\ي س:�ُت �3ً�� ����. أ%-�أ �"��، أ�.#��؟ أ�� %*ال %"^�ه�.  ا��.��� 

�	6، �� س��ي-  .  

- lإ�� ��#-��  ؟ %"^� 

�^�ر، �� س��ي-rوج�+، وهّ* رأس+.  آ9 ا �  : I��3 ا����� �

��P8  .7� أ��ك، �� س�� �	�وف-��Nر و��^�r7 ه\ا ا"Dو%"^�ه�. و��ه l#��.� ؟  

�� �6 أآ#-��، �� س��ي..  أ�^�ه�، �� س��ي، أ�^�ه�-k� .�%��3 �  .. �6 أ=6 بkي 9�8 ���2س �

  . �, آ"? %	�9 �� �P"� ا�"3�D..  وه� �\��� ب#�ر��-

  .  � %�ر�� �� س��ي-

  ؟  آ�R � %�ر��-

-�Qًأذآ� %�ر� � ،�
  .  ه^\ا، ب-��

  ؟  ه9 أ�? %"^� وج2د ا�#�ر�� ����8، أم ا�#�ر�� بD^9 �8م-

  .  ا�ث"�,، �� س��ي-

  : وضX ا����� ا�	�م ا�.�6 7�8 اBوراق ��#Cً*ا، و=�ل


"7 أ�? ��Pم إًذا، -7، و�� و- .  

  .  ��^, أن %^2ن �� ب	m ا��CGت ا����e، �� س��ي، و�^, ��j �"�� ه\g ا��CGت-

  .  �, l%�CA ا���N=� وا��^�ب�ة-

��� �..  رب�� اBو�7-�fى. و�^, ا��DQ�*و�+ ب��^-�: �.2ل ا��
 ��أ�� ؟ �	�7 أي 75 أآ�ب� أ��.. آ�ب� �_ن �_
  . أ2�Q� �'Aق ��^6

-+�Cاس^?، س  .  

- ،��k% س��ي �� .  

  ؟  %"^� ا�#�ر��-
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g�A�32ق رأس+. س�=+ ا����� إ�7 زاو��، و� I�	� 8"^-2ت J���. رأى �5:�ن ا�	"�د �:9 ��8+ �, وراء 
  : =�ل ب	"�د ا��D:�ن

  : �^� ا���� �	�وف =��ً_، ث6 =�ل؟  %"^� %�ر�lQ- أ�^�g، �� س��ي، أ�^�g آ���� -


-�ء إذا آ�ن � ب� �, ا�8#.�د ب2ج2د %�ر�-B2ل أ�3 ا= ?�"-% ،�� � :l%�	� �� lQر��% .  

-g#+!  ه�	؟ ب�  


	�� ا�#� %"�و�#��، واBز��ت ا�#� ��رت -Bا I��
 �، �� س��ي، ب9 ه2 ا�\ي %^q2ن ه"�ك دون إراد8 7%, 
  . أو ه\ا �� ���#+ �, آ_م ا�:-��.. ب��

-gه�  !��_G�� �� .  

�8�q، �� س��ي- �-��   . ه\�CA g أ �ى 

  .  =�? �l � %^�ر آ��� س��ي-

  ؟ �� ه2 ا�#�ر��: أرج2 ا��	\رة؟ ..�� ه2 ا�#�ر�� ��... أ=�G... أ=2ًC8 �Gا ��..  %��k، س��ي-

-�  ؟  %��� أن %�#N""7 أم %	��"

� بkن ُأ��د�l.. ُأر�� ا�س#�Cدة ��..  � ه\ا و� ذاك، �� -� L��% 9؟ أب� ز��د: ه  

  .  �، � ُأر��-

- ،��k% 2ًا.. �� س��يC8 �G=2د إ�7 ا�#�ر��.. أ	�إذا ؟ هّ_ %C>�? و�2ر%"7 ب#	����G= R 8, ا�#�ر��.. 
X-:ب�� ،?Nس� .  

-gه2 %�ر�� ا�"�س. ا�#�ر��، �� ب��2ل..  أو .�D-ر�� ا��% .  

� ب�\ا ا�"�اء ا�_زم.  � أ8#.�، �� س��ي-� L��% ن �� س��ي. أرج2 أنOد س�. �, =-9 آ�ن �� ��2ى، وا
� بD^9 � إرادى، آ��2Cاق، آ���  �
-2ا اBآ-� �"�6 ر%-�. س��دة��fب ا�"�س �, أ��#"� +�  . إ

  ؟  �2اق-


-#^6 ب�و���.  أو I��5، أو د�8ء، أو A_ة-�Q2م، 8^�زة � ��^, ا�� 2ل إ�7 3>�%^6 و��	ه^\ا . 7�8 ا�
%�ر�� ا����*�, وا������, ا�	���, و�_ك g�ّ8ُ أ�� َ|ا=#>� ا�#�ر�� ا�\ي َ%ُ	g�ّ 3>�%^6 %�ر�� ا�-�D، وأ

  . ا�-�2ت وا��.�و��, وأ�NAب اBس2اق ا�	���G، و�, �5آ��6، وأآ9 أآ��6

-+�Cاس^?، س  .  

  .  %��k، س��ي-

-�, و�.��7 ا�"�س إ�7 
-.�ت-�Dب��.�6.  ه\ا %�.�, �, د�8ة ا��2ء وا�� R��P% أ�, ج�ءك ه\ا . ه\ا ,�

� ��#�ر���Q2ر ا�G#؟ ا�  

-�%��3 ,� ،7Qر��% ,� �eً�5 +�� 7 � أج�"�B  .س��ي �� ،�D-؟ أ��? �, ا�  

-�D-ا� ,� l�� أ� l5ب�أت أ  .  
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ا�	�6 . وهI�  9f� 2 ا�^2ن ��j �+ ب�ا��، و� أدري ه9 س#^2ن �+ �����.  ا�lD =��6 �"\ اBب�، �� س��ي-
و�� دا�? . mN إراد%+، أ�+ �, ا�-�Dو�^, �, �	6 ا�I��Q 8ّ* وج9 أن �� �, إ���ن أ�^�، ب�. 8"� رب7

�	�� ا�-�رى ه\g =����، ��ن ه"�ك �_��, ���8ة %D	� أ���  �رج %�ر�� ا�-�D، أو رب�� ب_ %�ر�� �^#2ب، أو 
��ض-� 3#7 � ��#'��� س�دة . 7�8 اjN% � ،9=B ب��#�ر��، و� %	#�ف ب+ YC�و�, أج9 ذ�l %.2ل إ��� 2.3ل 

  . ا�#�ر��

  . ن، �D3ة اس^?، 2�3ا-

  .  وه^\ا ��C#"7 ب�\�, ا�"	#�, �, %�ر�Q^6، �� س��ي-

�l�C �, ا����� آ���، أ��� ا��Pب2ع-kا �ج، ا �ج.  س .  

��Pرج� �, ا��Qآ���وح ا� ،�Cً�C  وف�	آ� �"^� .  �ج ا���� ��	و�^"�� روح ذات أوزار،  �ج? �, �
��^��#����� �=2#	� �eً�5 آ�ن �P� أن �.X، و=� و=X %	�.? ب+ أرب	� أزواج �, ا�	�2ن �3, د 9 ��#+، . و
9	Cأ�3 �, ز�_�+. ب�� g2رG#� 6� 9 ا�\ي^Dوإن آ�ن ب�� . jC"%7�8 آ�س�+، و +��Pوف ب�	ا���� � Yّ3

�A2."� ���� آ���� ��Bداء اkب �Aإ�7  ��.��، ا�\ي أو ����Bأ�8د ا ���kاء، وآ�	Gو�:, إ�7 أن رآ-#�+ . ا�
�"Cن، وج�CP%�% � ��N��+ ��غ �, �2ب� kوآ jN� ا���ات ا���ض��، �3, آ�ن ��+، آ�� �3ث ��^N� � +

����� ��� �Aرg إ�7 �":.� ����� �, و�8+، ��3 ر=� �9f . ج��� ب��2ع � cب�Q� ر ا�\ي آ�نkCو�ّ� ا�
� �"��،  �ج �	+ �C� ،�����ب� �, �	�آ� ُس�dP? ��8+، وإذا  �ج �, ا�� 9f� ،ا���ارة �2G3 7�8 �ً2�Nة �

��� أL-A . أ28اد أو %�ب2تkو�8م ا�ر%��ح، وآ ���P	ا���ارة وا� ,� �eً�5 +�C� �� X�D� ه2 ا�\ي آ�ن lوذ�
,�� O2ن �, =-9 ا�k� ��وآ��? ا��=�=� ا���#��ة ا�	��Pء، وس^2ت ا��B"� ا�#� . �":2ى 7�8 سّ� 

ج	�#+ �8جً*ا 8, اr%��ن ب�Nآ�، أو ا�":I %	2دت 7�8 ا�#	�ىD% I	�ا�+ ب-�ا�� ���3 �, ا��GNر وا�	*ل 
�ءDود آ�+ آ��.2س. ب�Dا��#2%� ا�� +��"�m، و=�ل دون . و�6 �	� �	�ف ��ذا �X"G ب���+ ا���%�Q#�,، وآ��

  : أن ��#C? إ�7 أ�3

-��Qج���8 ا� �� ،X�Z� اع�A  ..9��.ب��\ه�ب إ�7 ا�-�? =-9 ا��وام ب �  ؟ أ%��2Nن �

 jC���C+ ا�.�رة 7�8 آ-��N، و�6 . ا��ج�C ا�_إراد��و�� ا�:��I ا%�#8+  ��jC ا�.D	���ة، و�^"+ وج� �
�D3 ���+ ب�, س�=�+ ا��:-.#�, �� ج��#+ 7�8 س���g، و��Z ب��2م إ�7 ��ه2��، وه� . �#�ث� �� ا�-�?

��� ��5ت �'���%+ ا��2م �� ا. %� 9 ��8+ ب�G"�� ا�'�اءkوآ ،+�f� زو��k� �-	#� و�-% �#��A ?�. ��ا��ةآ�
��Z إ�7 �� �� ا��G"��، و5	� ب#.*ز �f.9 7�8 �	�%+، �.� رأى ��ق )Yب����-�=ً	� ب:-.� آ�C�f �, ) ا�.�

وب�ا �+ NA, ا��ز . ا��ه, ا�-�%.��� ا��2ن، وه\ا وg�3 آ9�C بkن �P5 ��f, �	�%+، و�-	��f 7�8 ا��P#3ج
� �P� ,� ،+�� �� +"� ��.� Xإذا وض +�أزاح �A"�� ا�'�اء، . � ��+ ا��	�ب ���>'+أب�m ب�رًدا %2Gر أ

��� �	2د إ�7 
�2C#+، ��3 � ه�2م، . وذه� إ�7 ُأ�+kوآ ،��%�P3 76، وه2 �� 9 إ�P8Bن ا�"e�
و5	� ب��
���ر�ه� ج���� ج��#�� ا��	#�دة �":��2 ا�P\ع . و� %C^��، و� %�ر��، و� ��ٍض، و� %���� ب���Qوج �, ا��

��2C�� ،ا�-�>�ء7�8 ا����� ��#
2Cا��2اء .  ا��أس ب Rآ�، ور���Nأو أ�3? ب�� ،g9 أن %�ا-= +#N��5? را
  . ر�	? رأس�� إ��+. �3, د 9 ا�'���

  ؟  أه\ا أ�?، �� �	�وف-

-��  ؟ آ�l��3 R، �� أم �	�وف.  �	6، أ

-�-�
 ��k� ،�-ً�
  . أه�ي �+ 3"�ن ا��2�B 8*ة �jC إض����.  �� دام �	�وف 

  .  ���A ���A، �	�وف،-

-zه\ا ا���ج2 �, ا  .  

  ؟  وآ�R 8"�ك ض'Y ا��م-
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  . =��? �#kوه�، %*�L ="�ع ا�f.� ا�\ي %-�=	? ب+ =-�A .�ZN� 9#?، و�8ف أن وراء �A#�� ض'Y دم ��8ً��

� 3#7 �, رؤ�� أ3�-5^6-"��Nو� �"�8 7�8 Y'<� ا��م Y'ض  . ��6 أرك �3, د �? ا��PNة، و�^""
  . �3آ� رج9 �� ا�-�?.. �l �3آ�  �R�#Q% �A 8, �3آ� ُأ #�lإن �� 2. أ��3? ب���Nآ�

  .  س�^2ن ه\ا ا��ج9 إ�7 ج��-l دا�ً��-

  . و%��ج 2A%��، وآ�دت %-^7...  �� ��?-

  .  ا�	�
�C، �� ُأ��، ا�	�
�C ا�.��2 %|ث� l�"�8 7�8 و%*�� �, ض'Y ا��م-

-��"� �-�= RZ�  . ��j ذ�l ب��ى؟  وه9 أس#:�X أن ُأ

-"e�
�? ا��أة =��2 اk� ،�ً7 ب� .  

-��2= ،6	�  .���� =��2، و��2 �8"�ى، ��أ�#"7 اOن ُأ
�رد، و� \ ��G-7 �, ا���  . أ��5 ب�z 7�8 أ

L�NA أن  ��+ ؟ أ�6 %�ب�+ و%�ب7 أ #�+. ��3%�� �5ه� 7�8 ذ�l. آ�ن �	�ف ذ�l دون �3ج� إ�7 إث-�ت
�  ..  ��3%�� آ��? ا��أة =��2 3ً.�، و�A-�س��8ه� �� ر�X ����3 �"\ و��ة أب�+، و�^"�� �

  .  أ \ت �l-�G �, %	� ا����� وز��دة-

-9�N%أن أ �9 وُأ3�N#ا� X�:#ب���8. آ\ب.  و�� ز�? أس j:C� 2ان�Nن آ�����rا j�� . آ��.:� ذو +�إ
�^#? ب7. أ�? %	�ف. أوg، �� �	�وف.. س-X أرواح �  . و�^, �8"

��#
  . %�=�=? �����، �#�*ج#�ا���2ع . و��? �8"��� ب:�ف �2

-�  .آ"? أ�l��8 L دا�ً��. وأ�� ا�\ي �l#NG ب�ج�اء ا�	���� أآ�f �,  ��7.  أ�8ف، �� ُأ�

-?C   !7-�G�و
��.7 إ�7 ، أراآ6 وا�"�س،  C? أن أ�.� ا�-v�G ا�\ي آ"? أرى ب+ ا�����...  C?، ه\ا 
� ، � أ �ف �, ا�	�� ا�^�7وأ�. و�6 أدر أن ه\ا ا�-�eً�D� �eً�5 ?CQ� v�G. ب�? ا��ا�3"8 �PN% أ �ف أن
�� ا�Z_م، أ3�-5^6 ���، `_م ا�.-� ب�رد.. � ُأر��، �.. �.. 8"��\ س�^2ن `_م ا�.-� أه2ن. و� أرى �, ا��

 .. � أس#:�X، � أ%��N+.. و�c32 و ��I، �� �	�وف

7^-% ?.C
  . و

-9�2
  . �� ُأ��،  ��8ك 

� ه� ا�#-�C�� وه2G#% 9ر أن "��% ��"7 � أرى ا�\�, ُأ3-�6.. �؟ B �-.ا� �ُأ3 � ��و� أ�8ف ��ذا ، أ
، وأس#��L، وأ65 را�N#^6، أرى أ5-�3^6، أراآ�N#% 6آ2ن أ����، 7�8 اB=9، أ��. ��Pى ��6  �رج ا�.-�

�  . ��2ن �8ّ� ا�	�

-�eً�5 l� ُأر�� أن أ=2ل  .  

-7�<C%  .  

  .  أ �ف أن %#kث�-

�ء�6 أ�8 أ.  =7�2-Dث� بk% .  
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  . رب��.. ذ�l ا�\ي  :� ُأ #N� l-2ب� =-�D8 9 س"�,، )�I�2( أ�? %\آ� -

-X-:ب�� gأذآ�  !�"8 �N-� م؟ ه9 ج�ءB? ا	اش. ه��C7�8 ا� �
. �ح ذ�l �, �3آ� آ��C ا�_�-� ا��-�2
�RG ا��:-.�,  ���"Cج R�  gر�Z#�  وب	� �#�ة �, ا��G? آ��? %jN بf.9 ا

-gوج�و  ..  

  ؟ آ�ن �C.2ًدا ���Pوg وه9 -

-g2ً�..  وج�و#.� .  

  ؟ أ�,.. ؟ �.2#ً�-

-�
�Dص. =�ب ب�#+.. ؟ 7�8 ا��Qا� +���  �إ�7 %2ج��%+ ، س�د D� ?�A|وم س�ح آ9 وا�3 �"��� �
��� و=	? أ��م �8"�+ ا��2م، آ�ن ا���� �	�وف �#�9f ����8 ا�.#9. و��Qو�+kة 7�8 ، وآ�.�� �fP9 ا��Q#� آ�ن


�Dة ����ة%�اب ا��C	� 9. � �"-2ذة�#N� �	� 6� ?�Gآ�ن � ب� �, س|ال. وا� .  

-l؟  �#7 آ�ن ذ�  

-,��2� 9-=  .  

�jC ا�����- �� �  ؟  �	"

  ؟  أي ����-

5�ء- �  ..  

��� �>:�ب، وا��G? �8د �-��8 ب�"��� ,� ��%�8 �P� 9f� . 9ّ5 ا����ن ��Nب�� ��Aل إذا ُأ��Qوا�
I:"وا�� ، J.9 ب#2ه	ب ا��Aوه\��نوأ .  

��e^2%�� ا�Gم بBا ?��= :  

-�
��. إذا %*وج#+ ُأ #l..  آkن =�-� أ��8"�Dا� ���Pأردف �^�9 ا� :  

-9��#%  .- X-�g�"8 !.. � ��ق..  إذا �6 %#��9 ه� %#��9 أ �ى-  ث�A 6ح ب>�I �6 %	�ف اBم �, أي ��Gر 
  .. أرب	� أو�د

  ؟  �, أ�, ��8?-

-?��8  .. �CQ� � ,��2.% ?�5�ء �� ا�����أ .���C� �� �C  ء�D� مBوف �2 . و��2? ا�	وّد ا���� �
���N#+ 7�8 وج+ ا���	9 . �	7�8 � ��ً�� +"� �fء ا�-�? أآ�"� �� 9N% �-�G� ,� m��و�^"+  �, أ�+  2ف 

أو رب�� %#kسR اOن ���ٍض آ��? ، أو ��ب�� أسR 7�8  ��رة رج9 ار%-Y ب\آ�ي د��"� �� =�-��، �Aر �"��
� ��9 ��8ه�، واOن، �+ ��N#C ا�	�"�,�� �وب�, ُأ��س ، رب�� آ�ن �-�و �9f ��3ة أ �ى �� أرض أ �ى، وه

g2ات 2�8ن، � ��, ��6 وج*�  : و�3, ��m �, س���ه� 3�A? وراءg. وا #_ج� أ�ٍ�، وا�#�ار g�C5، و

  ؟ هk% 9ث�ت �"�،  �	�وف-

- �  ...  
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�^�ر� �3ج� إ�7 ، أ�8ف..  أ�8ف أ�k% lث�ت-rث�ت أ�ً>�. اk% 2ب�-Nو� .. �-Q? ا�	ب�ب�� �"\ أن س� ?.�أ
و%�2N? و��2#�� إ�7 ا�#�Nب �Aرخ ��#�Gخ %�Nول ب+ أن %Q#�ق . و��Q% 6ج �#"�ول �ا���، �� ا�G-�ح

,�� Oا g2وج �%#'�� ب+ 7�8 ا�.:���8 وو�3%�� وو�D3 ، ج�ران ا�Z_م ا�\ي ����GC 8, رؤ�� ا�#kث� �
، �#�-� ب�� ا #"�=�ت، ودون إراد%��، 2ذة وا���Qوف وا��2اجj ا�#� %#^2ن *��ة �� �Aره�����C ا��"-

و%�#* ب^9 آ����� ه*ات I�D#� ، 7#3 �P"D#� ��-G8 و%YCD ا��2اء �, ����، و%�#v ا��2اء �, �Aره�
�D8����8 ا�� �� ،  7D ا���� �	�وف أن �2#�%� ���Qا�-�آ�ن ا� lذ� �PC�، �Aره�وذ��N� lث آ��� ا

أو آ�� . �� ج�ى ج�ي. اه��XC"� � 7 ا�-^�ء اOن،  اس^#�-. وأوl5 أن �Q".��، ور�X ��3+ إ�7 ���2 ��
6�^Nا� �  . وآ9 �� ه2 �ت �ت، �� ��ت ��ت: �.2ل ذ�l ا�	�ب

gس� �� �-:Qوف ا��	و�ت: (...) وأآ�9 ا���� � �و�ب�ء وُأ���ت وذاه . +#��وذه� ا���� �	�وف إ�7 
P� ُأ�+دون أن ����% �7#3 �� ا�س#��ار � �-=�ب�#+ ��ه2�� ب2ج��� ا���2Nب ا���#.X ور=-#�� . � ا��

���C#ب�, رأس�� وآ L�-= 9 ��اغf� ���2:2ل ر=-#+، ا�
 9f� رغ�Cا�:2ل ا� .���<� j�� �-=2ل ا��
، أم �	9 
�-G7 وا��k#م 7�8، و� 8_=� �+ ب����r9 ا<C% آ�� ،�#Cب� j�� �-G9 ا�	جأو ��C9 ، ح ا�fءل ا���C% آ��

�وا�#.9 �, ا���� إ�A ، 7-� و�Aب�. آ�� �Z, ا���� �	�وف أ��3ً��، أو �	9 ا��Cج ��C� +� j#�ح، ا�	�ب
%^C% ، ,C>9، ثX� 6 ا��_��. وس���< ب�, ا�^���2 ا��ذ���، ا�^���2 ��وًرا ب�, ا�#L#C وس, ا�*واج

�-Gب�، ب���A ب��� إ�7 ، �� س��Bا l#�2� 6�ه9 ، وذوو ا���*ا���ت ا�>	��C. و�2م %-	� 3ّ��، �2م ا��DNو
؟ 7�8 أي أ�8ج أو أ23ل أو أ28ر أو �-#2ر اBذ��,؟ 7�8 أىd أ�3ب أL-A ا���� �	�وف(...) ؟ س��DNون

ه\ا ه2 ا�%��م ا�.��6 ا�\ي آ�ن ا���23م . �#�Q� 6��Dف �, ا����� وا�"�س. اب, ا��و�7 �, ا��رج� اBو�7
 I�2�-2G% نOآ�ن �2ج�+ �+-! روا ا���23م ا  .l�"�8 L#وف، ا��	س�� � �� ،l�"�8 L#.��� . ا��	ذا %���

: س�� �I�2، اس�X! ؟7�8 �2ا=l���= X، و� %�.7 ��Zة 7�8 اBرض ا�#� %��� ����8، 7�8 ا�'�وب ا���رب
أب�N 8, ا��, رب�� ! �, ��ري.. �l� ,� ،��.� ،R�G� ،7#D ذا ب? ��\ا ب#7.. �^6 د�"^6 و�� د�"7

  . و��? أآ�f  ��ً� �, �2س7 آ��6 ا���f� .z �	9 �2س7 �� ز���+. وا���2ى %�.Y �, ا����ء

8, 5�ء ��.Y ��8+، ب��C	9، وآ�ن ا���� �	�وف �N-� .س��ة ا��.�7، وذات ��ة �	أز=� ، ب �س�ر �
�D32� ،���Z� +-5 .X�=2#2 �+ ا��N� 2 آ�نP9 ه\ا ا�f� ��ء. �Dب j3ة أkPمو�_Zا� �� Y.��  .. ء�5

وب	� =��9 أj3 . ض�+ %N? إب:+ آ���.:�، آ�ن آ�ً�� �, ا�2رق �^2ًرا. رآm إ��+ ور�	+. أب�m ث.�9 آ���رة
�D �  X� +:إب ?N% ��. آ��? ��+ =2Dر ب�%.�ل وب�m! و�� ���Q-�.. و�� ا�>2ء ا�#��� �#L ا�^�j. ب����2
� ا��.�7� I�2� +�.� أ��م �	، �؟ � ا����ءه- ه9 %�.�?. ب�	ء.. �6 أ%�.�� ب�CPآ�ن ��ا=-+. =�ل ب +�. و=� `, أ

g�^� أو +-�= �) �I�2(آkن . �	�ف �:2ى أس�ارg، و7�8 ا�	�2م آ�ن �'�Z+ أن ���I�2� L دا�ً�� إ�7 �� �
ا��#^�رة 7�8 ���ن ا���� ) ؟���ذا(وآ�ن ��د 7�8 . آ�� %"2A �Zرة أ5	�، آ�ن �"�Z إ��+ �,  _ل �2ر

و���� ب	� %��l ا���� �	�وف ا�	P� �C% ,^�� ا�	.9 . ف رّدا ج�2ًرا �.�� ��+ �.���j ا�����8	�و
أو ب.2ا��, ، أو أي ��� أ �ى، أو ��Nك ا����رة، �9f ا����8، وأراد أن �	�ف آ�R �	�9 ه\ا ا�	.9، ا�-�Dي

��ً��% �C�#Q� ؟g�P%ب�\ا ا� vQDو���ذا ���� 8"� ه\ا ا� ،P%ب� � � vQ5 �"8وR�#Q� g� ، �"8 و��ور
ب�"�� وج� �X� +�C أم ، وأخ وأ ?، ���ذا آ�ن ��I�2 أب وأم(...) ؟ vQ5 ث��� 23ل ��C+ آ����Gاع

، ���ذا �"	vQ5 6 ب��Gد�� �3"�؟ و���ذا ��Gدف j^8 �� ����؟ و�� ه� ا���Gد��؟ ��Gد��؟ وُأ #�,
�eد�� س��G� 6�NPق ه2 ب�#N2ظ؟ و�Z3 ؟ (...)�	ً-
z 7�8 أ�+ ��j أ28ر و� أ�8ج و� أ��J إ�+ ���N ا، 

,�#CD2ق ا�.D� و� .+#�	�و��j ب�\ا ا�:2ل ، و�P	9 ر=-#+ �	#��� �9f ر=�ب ا�"�س، و�^, ���ذا �6#� 6 
X��"ا� �� L�-.7�8 �� دّون �+؟ ا� J#N#�ض و�	�3 أن �B IN� � 9؟ و���ذا<C% ،و�^, �� . %��د، ا8#�ض

ورأى �� ��2ك اBرض أرا�� ، وه�P وو=� وأب� و8#� 7�8 �, 8#�، �#"-7 %��ده\ا ا���� ا�؟ ����ة ا�#��د
���م 6��2�8 �N#C� .ب��G8 رب�N� ��3%+ إ�7 أن � � �و=#9 ب�� أ�3 أ=�رب �, هg�P ذات ، و�^"+ اض:� �

 س�� ��، �؟ �^�R ب��C.�� إ�7 ر��3 رب+ ا���� �	�وف ���8 ا��وا��-7 ا��I#D �.-+ �, دو�ب ا��2اء. ��ة
I�2� ،6. � ُأر������ ��? �, ا�\�, 5.? ب:2k� ،�ب:�? �, ا�\ه ?CZ�ب9 �, ، و��e? إ���ً�� و3^��، و

��G	#�� ��3ج�اء ����8 ج�اr q6 إ���� ب�Nج� ���5ة �ID .. ا��2اد اID% 6� ,�� 6Z8B ب:2"��X أ
�� و�2ج+ اz؟ �س7و�^, أ�, ذ�l ا�q�Pاح ا�":. و%"R�Z �	�%7 �, ا�.�وح ا���#�-�، ب:"7ً�P� l9 ذ�	C� .

7%�	� �� �� ج���2، َ�ْ� 9 �� ا�"�ر ا�#� �� �3دث� ، �� ����f� ،I�2 �	�? أ�?. و��Qج ا���Pات ا�#�
� ب�? ��8ر� I��Nا� ،gوأ �ج? أو�د ،l-7�8 ��ا��� �2ق �3ج ?�G3ا�"�ر، و LC� ,� و=#�� أو�? . أث�

� . آ^9 5�ء �� ا�2ج2د، %kو�_ت #5

، وا�k% X� ?��Pو�_ت ُأ��. وأ�� أ�ً>� �6 أآ, أدري ب�� ��q �, ج�9؟ ذا ا�\ي ��ري ب�� ��+ �, ج�9و�, 
���2. �� =>�� اB ? ا�2د�	�  ?C و ،��	PC% ?	PC%ا����س� ��� . ب_ ��#.-9.  :�، �، �؟ س��س7. و
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��� أول أر��� �� ، =C 9? 7�8 ُأ #l �, ا�#��9 7�8 اB، و��\ا ا��-� ر�>?. ور
� وب���، ���^�kوآ

�Cل أرب	� أو  ���، و�l��� ,^� 6 أن %#��9 أ �ى� ت. اrس_مkم، اس^?. ب�P� ،��.3 ،ة�D3 ،ج�ب2ع .

، دو�-� %D-+ ا�kCر، آ�� �.2ل ���ن ا�	�ب، وا���ب2ع. �, =2م �#���, بkآ9 ا���اب�X، �� أس#�ذ ���� �8م، آ�"�
وا�-	m اO � ، ب	>�CG� 6+ ب�����N. ��اg أ=�G �, رج��+. ت اBرضإّ� أن ا���� ا�ُ� �3�P	��D3 ,� g>ا

ب9 إن راو�� ا�	�ب ا��'2Cر ، و� أ�3 �, أ��� ا��'� ا�	�ب�� �"^�g، و�^, ا�A:��د وا�.A�3 9#_ن. ب����^"�
�C�:� ًرا�	�3 ��وي 8"+ أ5�Pا� +� :  

��:	� ��@� D���� �� #�  ��@	� 6�	( ��E	� F�#��  

G�+E	� !0�E�� �#  �& � ��E	�  )�G�H�	� !%� �� I�%7 ��3�  

/�J+�	� -#E3 K�L� )�����  �? (	� )��E?� �#?�� M6 �  

�9�	� �����	� ��� +� �  �@E	� A�@ !H�@ 68E+� ��.  

  

� أول ا���9، آ�� �.2ل ا��3�P، أن ا�8Bاب، إ��Gً�� ��#�ر��، ب.� أن أذآ�� g��G#% ,^% 6� ،%َ ���B ,� g�ّ	ُ
,Pا� ���:� ،j�rوا ,Pا� ���Z"ض� ا�\ي � �|�, ب�Nا� ���G8 ���ء ا����G� ،9د �� آ9 اBو=�ت، و�^"+ �� ،

� أن ، ا��Pب2ع، وأ��. وأ�"�� %�Dء، �� %�Dء، و�#7، =�ر �� %�Dء، C% ،g��A>9. وأ
�اف ا�"��رD أ �
�، أؤآ9�C�� �� أ g�D. بL��G ا�	-�رة، ذ�lو�2 آ"? �سR 7�8 ، أو ه\ا �� أ=�2+ ب�"7 وب�, D و� ، وأ

� آ���Pب2ع.. وأ�2ت �� �.��، أن أ��3 �� ���3، س��� �� ا�2=? ا��Nض�"	� . X� أ5#�ك lذ� �� ��وأ

�� اz ث�اg، ا���� ا��#"-7 ،��Q�، �X أ�+. �ُ	ّ� �#"-ً��، آ�.�م ا����L ب�, ا���2د، ا�\ي آ�ن �.��+ بkرض 

zر�3+ ا I�2� 2ث ا�:���، آ������7 و�P؟و�, ��ري. آ�ن 28ذ ا� !�-ً�� z2ن �, ُأ�ٍ� %�ارآ�� ا^� �.� .
� ث�2د� L��G9 7�8 أي �3ل. آA�3 9#.ا�"��، إّ� أن ا� �
� ���� =���� أو ، �� ا�"	����� أو �5 7�8�

��� آ�ن �#�Nث 8, 8"! ؟و�, ��ري. و� %.9 راب	� ا�"��ر، أو را�	� ا�"��ر، و7#3 �� وضL ا�"��ر، `���ء
j"7 إب��	س^�ً"�، � +� \ND� ب����Bأو ���ًس�، آ�ن أ�3 ا ،g�A�#و� .l��3 س� �#C�� �ٌAوا��"��� ر !

l"^وف، و��	ب+، �� س�� � l#C�� �A�Cت ا�kه� .��^C% � 8"��� آ"? %.2ل ،��^C% _ب c�	� ن���آ�ن ، وأ�� إ
� ا�.9#� �^C� ,� وف�� ، وا�"��. و�"2ى ��8+، ه"�ك�	2ج2دة، س�� �� ،���و�^, . و� �2ج� إ���ن ب_ 

� ا��D. ا� #_ف �� ا�"��ت� ������ن �|�, ب.2ل ا��PNج، وه"�ك ���ت r9 ا	P% .z3#�9 ، ��"� واB ��إ
+��Nب �D+، ا��	ب" gأو أ3\و ..gأ�^�ر ج�"���، أو ,� l� 6وف، آ�	8"�ي أ�^�ر، �� س�� � j�� و%.2ل .. g\ه
و%2د أن %^2ن ، �5ة اc�8B ا�#� آ"? %6�N ب��؟ �� س�� %�اث أ�"�ى، أ���? أ�^�ًرا، � %�#��D ب��ا��f�B ا�#

l� ،+�.� ��� �ّ�� c�8.�ً�� أ� �6؟ %"^� ا�#�ر��؟ %"^�؟ أ� %#:�	� ،g�^�، %^�6؟ �	"� 8"�ك أ�^�ر ض�g.. أ
I:�Bن �XC ا��G? � �^�د �	2د ، �Aر ا�^_م أ�>9 �, ا��G?: وا���� ا��3�P و�8 ب��^_م و=�ل. ا

?��Gا� ،X6 ا�.��9 وا����	ا�^_م � XC�. و��\ا �Aر �, ا��#^���,. وا��اه, وا�'�ب�، وا��Nض� وا�'���، و
�X أ�l %	�ف =2ل ؟ و�Aرت ا��Bم آ��� آ�2م وا�3؟ %��وت ���l ا2�Bر. (...) %^�6، �� س�� �	�وف، %^�6

L��Gا� R2: (ا����� g��2� 2نَ�ْ, اس#2ي-'�  ،g�وَ�ْ, آ�ن �C� 2�� ، g#2ن، وَ�ْ, آ�ن ��2+  �ً�ا �, 
ً̀�، �� س�� �	�وف، ��? س	�ً�ا، �).  �ً�ا �, �l�\� +�2 ا��	�� ا��2ZNظ 2ZN� ً�ا و��	س ?�� . � ?�أ

�+ أس2أ ا�"�س �3ً�kء ب���	أ�3 ا� +CAا�\ي و lً�ا 8, ذ��fآ R�#Q% ،+%2� �"8 ل�= +�B) :_ًد �#�� ج�ه ،
�� ، ��9 ه�ن l��8 3#7 أض	R ا���rن. ا���Nة، وه�G.� 2 ا�����، )وُأ �ج? �"�� ��ً��، وأ=�? ب�� �3�ً�ا
7�8 ����l؟ س�� %�اث أ�"�ى ��8�P5 ��ر� � . %#-�أ �"�� س��8 %���؟ %"�� أ�^�رك إ�7 �5:�ن ���2#

l#-=2ل ر
 9f� ���� XC� .�.ّ3 �8ً�P5 ?"ن إ�7 ُأ، و�2 آO2ب��\ه-? ا-N� l#  ، ذى ا�\يBوا8#\رت ��� 8, ا
  . أ�N.#+ ب�� �, ج�اء ر�>l �*وج آ��6

  : جkج2A kت ��ه2�� �, وراء ا�-�ب

  ؟ �"�دو�l،  �	�وف-

  ؟ 3�A� ا�-�?؟  َ�ْ,-
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-�  .  

-�
�D؟  ا�  

-�  .  

  ؟  �, �:�ق ا�-�ب �8�q إذن-

  .  vQ5 � أ��8+-

�،  �ج ا���� �	�وف إ�7 ا�-�ب �\ه2ً�k3ّ��وآ �	ُبِ �GًQ5 9.�ب�� �ذه + .  

  ؟  �� إن �5ء اz؟ س�� آ�`6،  ه�-

� � أ��م إ�q أن ُأ=�ب�+-�C"� ?�=  .  

  . ��سR ا����D، � أس#:�X أن أد28ك إ�7 ا�-�?؟   ��-

�.  � �3ج� إ�7 اrز�8ج-D�#�  . آ�ن 2Aت ا���� آ�`6 �-�و �Aدًرا �, ده��*، و�� 2N5ب ا����ء. د8"� 

  ؟ �� س�� �	�وف،  �2م 9��3 آ�ن �l ا��2م أى<-

  . 9��3، �� س�� آ�`6،  9��3-

  . �, ا����* إ�7 ا����� ا�	�م،  آ"? ��+ آ���^2ك-

-6	�  . %��X ا����, �#�#.-9 ا���Dل. �^2ك ب�, ���, ��ه�%�,،  

  . إذا ��A ,^% 6ا=#"�،  أرج2 أ� �^2ن =� أ��? �"l �� �	^� ز���#"�-

�ء وه2G#% 9ر أن -D9 ه\ا ا�f� �"� ?�C� ؟  

� س��8 ا�2=2ف ب�, ��ى ا���:�ن..  �2Pز-� .  

  . � %.�I �, ه\g ا�"���3، �� س�� آ�`6،  �-

��ى، �� س�� �	�وف،  8"�ي أو�د- 9�	6 ��� jو�� .  

  ؟ ث6 ه9 ��ى 5�ء B=2ل. �� س�� آ�`6،  ��? �	�وم ا�>���-

-D�rم إ�7 ��=� ا��<�  . س�	? ا��� �l"� ?�C. �د ب2GQص دl%28 إ�7 ا�

-Y-<؟  ��ذا =�? ب��g� ،ء �� س�� آ�`6! %\آ�ت���Zا� ,� ?�  ؟ ه9 أ

  . أرج2 أ� أآ2ن،  �� ه\ا ا��R=2 ب��\ات-

  .  آ, 7�8 ث.�-

2��.. ( أ�� � أثI ب���9f ا�.��9-�k� دار ا���� .(  
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-��  .  و� أ

�+ � �	�ف آ�R �2اR�k% ، 9A ا���� آ�`6k�2ً_ آ
 ?�Aو���Nوف أ �ى ���5ة %"�زع ، ا��Q� نkأو آ
+�C�  : ث6 =�ل ب#���. 

-_ًf� م�	ا����� ا� X� ?ث�N% أن أ�8ف ��ذا �  ؟  ه9 �

-l"^��  .  

_ً�2
� ا��2ا=R ا�#� %.�ل ���� آ���ت �3س��، 7�8 ا�	�دة، و�A? ا���� �	�وف � ،lذ� �	وأردف ب :  

  .  %�Nث"� 8, ا�#�ر��-

  ؟  ا�#�ر��-

-6	�  ؟ هl� 9 %�ر�� �� س�� آ�`6، ا�#�ر��8, ،  

  .  %�ر�7Q ه2 %�ر�� اس#_م ا��ا%� آ9 ��5-

�^�ت ا�#�ر�� آ�+-k� ��  .  أ�� أ

  ؟  أ�^�ت ا�#�ر��-

-�D-ت أن �^2ن ا�#�ر�� ه2 %�ر�� ا��^���2 آ�ن ا�#�ر�� %�ر�� ا�-�D �^�ن %�ر�7Q ، آ�� =�ل س��دة ا�����،  أ
  ؟ أ��? �, ا�-�D. أ�ً>�

�. ه2ى ه2ى ه2ى -� Lوف، اس��	8"��، �� س�� � �" �� ?�� أ��5ء أ� l�C�  . أ�? %2رط 

� 8, أن َ%ُ	ّ� �l�C �, ا�-�D.  رب��-" �� ?��	6 ا�-�رى؟ و�^, ه9 أ ,� ��	� l�% ،6`س�� آ� �� ، l�أم أ
�ء: (%|�, ب��.��9D6 ��8"� ب^�<� z9 ا	6ُ̂ 6��5، � q؟ )أن ُأ�  

  . س#"�م، �� س�� �	�وف، و�^"l س#"�م.  � أ�8ف-

�jC ا��2ض2ع ، و�d�=ُ 2ر �� أن ُأ=�ب9 ا����� ا�	�م ��ة وا�3ة. �� س�� آ�`6،  � أ`,- 7�8 ���Nوج�ي ا�
� وج�+، �.�? �jC ا�^_م� ? �G7: (ب9 و�Q3ً.� �^�ن %�ر� �D-2 آ�ن ا�#�ر�� ه2 %�ر�� ا�� ،)?Cوأض (

  ) و%�ر�� ���-7 ا�\ي =9# =-9 ���2,

  

   ]0891، �ان3*�[ 

  

  

  

  

  



  
 

  

  

  

  

  

 


