

	 ا��رس؟ه��  � ���م ا��آ�ر 
�� ا���ث �

 

.  و� ا���ام	،$& � ا�%$�دة� ا! ا��آ�ر 
�� ا���ث � ا� ��اث، و�ّ��ّ��
ورأى *32 ا��2 �ء أن .-��� ا��آ�ر 
�� ا���ث � ا� ��اث ��, م+ *�ب 

*� ه� م+ *�ب ا��2ا�	  ،�:8, ا��آ�ر 
�� 89, ا���ث ا�7-��� ا� 5�6
  ذ�< أن،  وا��7ازن *�+ ا� >��& وا� >�رم،ا� ���	 *�+ ا�:8;�+� �أ
@�ء ا��آ

ا��-�ق أآ@� م+ أ
@�ء ا� ،�H�G�Gب ی5-8 
�� ا*�7D E78 *�2 ا�@��غ، وا�Bوج 
E79زو ��
�ى أD�Kت  أضOْ إ�� ذ�< أن ه8�ك. وأوKدJ ی5-8 Rس �$�ّ�ى �

 .���ث � ا� ��اثا�سTم *�+ ا��آ�ر وا

 

� �
�, .-��� ا��آ �H�Gا ��.Tً��- �ً�6م� ، ����آ�ر أ��� م+ ا���ث �
 أش��ء أش��ء، وا���ث أ��� م+ ا��آ�ر�. 

ث، و.\�Z� [W م+ ��م2	 R�Y	 إسTم�	 آ���W-. X *�+ ا��آ�ر وا�� 9
R�Y	، ث& رأت دم^ ا��آ�ر وا���ث � م[�ض�ة    ا�-�ی��+ م[�ض�ات 

.� روا��.� ه8�  .وا�7`& ا��آ�ر � ر.� م+ ا� ��
�، وا���ث � ر.�وا�Dة، 
 �

م+ ا� �� . �دي K أ��

& X�29 ا���ث O�R ا��آ�ر � ا� ��
� ا�\�-�	، آ � � ا�TWة � ا� ;��9 ث
 !ا�:�امW� ،b�رت ا�:�م2	 آ��:�مb و

8 أن .:�, اG، *�+ ا�:8;�+	�� أرى �9از ا�-�ص ا� Z7��d أ
 �B�* �Hق وK أ
�* ،�8 �9از ��9س ا���ث ا��آ
 OY م+ ا� ��
� م\W] �$+،،أ�  

 � �& یZ+ ث 	  �.� وراء ا��آ�ر أ��ً��+ ��9ًس�س$*:� �، وK أرض� 
 �دًی��ًس�9
G�� 
� إ�� ي�� أن �;ّ���] ش<W� Kو ،+Zأم �ث م�ا��آ�ر وا�� +�* 

 !اZ�G�ر ا�72��	



 ا�:��س، �� �ذا ّ . K�Bون *�$8 � � ا��;f، ذا مّ�B.& *�+ ا��آ�ر وا���ثإ� 
 !*[�b��. g اOW� �H�G م� ی��E2 ا��آ�؟

    أ� h��Z7. أن �H�Gا i]. 	2م�ا�: -� ،bم�ا�: +
 O�7\. 	2م�أرى أن ا�: ��
 �
ا�:��س مb ا��آ�، �@32 ا��آ�ر وا���ث ی[@�ن أن ی:�;�ا � ا� ��

 .ا� %�رآ	وا�Y>�ء واGم�م�	، م+ أ�9 اKس7 �ع 

� ّ���9�
��$+   وهّ+ م[:@�ت،، إ�� ا��راءع X@�k م8$+ ا�دارة ا� lD��
 ا�$�وب� 	@m� !م+ ا� [�ض�ات، ور* � م+ ا�:�م2	  ا�O�h7، وا�

72�ض 
�� أ* ه�ی�ة و.��ل �Eر. X��آ +�D 	%ئ�
 +
��� : ض ا! 
� وا�[ �رُ   ا� �أُة .�b6 ا�TWَة: 
�8م� ��ل! وا�TZب س�ی7 ��� مb ا�[ �

iُ�Zم! وا�Tا�س � ا� �أة �Y�� +أول م 	ئ%�
 X��آ ���! 

ّ ا� آX8 أس7�ًذ��
 ه�J ا�:�م2	، و��ضX ا�دارة � �  �ا ه م[�ض�ا.
�ك ا�2 � ��$� ا�8;5 � ا�:��س، tث�ُت.. 
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