
  

� ا�
�ء ����روس�� �� ا������ ا�����ّ�� �� ا���م ا�����، �، أن ن�"# آ"�� ا! ،آ�ن هّ

��&'�� �� �(��� ان ی�� ا��"��ن��ن  ،وأن ن�"ّّ�و0/�.ً� �� �*�ر، دوره+ �� ا�*���� آ�ن ه
��. ��ا ��2ی1وأن ��5��ن �� ی��14ون أن  آ�ن هّ��ن آ .ی7)�وا ��# ی�5��ا �2�2، وأن ی��6 ا�

�� أن ی�9ف آ� �5ه�. ��)� ی��6 أس9ار<أن ا�# ا�*����، �)� وِ�َ� وإی�ه� ی:�م، وه� # أن2 �
�� أن وأنآ�� � آ�@و... �ن هA'��� #� ،Bَذ� D�1'4� وا�&9ق �F��4ّدة،ا��س�� H&:�  @+وت

���# �� ا9�Mشّ�� وُح�����9ض �"T .�حS ا����دة  �9ن��R ��اض��OP 9اMت/�ل ���
��� �� ُی�9َف  ،إذ �2 یXت� ا�:
9ون ج�رج ا�� ج�دة، ا��&9اY Tن ا������ ا�����ّ�� ت��X�

��ی� . �����م ا��������� Mَن�5# إ M ��
9 ]90ی# �� ��9�� أن �� ذ�Bَ ی� ا! ت'1َا�M)ّ��، وZن� D
S\9ن ����  .�2 آّ"��ان ��وأت:[ن� ا�91ار و���97وع ا���م ا����� أن ی: ی�ح�� ا�� ���

  .aه9 �&9ق ا90ىو���7ری��� أن ت
  +*�Xآ+ ون���آ�c  ؟ ن�+ و�*# أیPً�أت�"�+ ا�*����: ��ذا أ0[ت+ �# آَ� �� ت�َ"�4)+: را�1

������ا ان ت/�eا إ�T ا�)��ت�2��1دة �# ا�9وح ا��1س  ت�ّ"+ ا�*"�4f�.   
 +4�  .ا�*�4ب ا��1ّ�س�ا ��7ؤا وت91ت آ�c  ؟ ن�+ و�*# أیPً���ذا ی'�4ي ا�*�4ب ا���1@ست�"

ه� أن ت4*"��ن  و�*# اMه+. وه[ا ش�ء �)َ+�# ا!، �*� ت4*"��ن ��2،  و9أت+ ��1ر درس4+

� �# ا�S"1. �� ا!�
)� �� آ�نj ت��� وی�1ل �)�ن9ی� Mه�تً� ی" �� �"�X4�ن9ی� . ، آ�9ی+ ا�

 9
� �� َ�# ن4"*+ ون
c�*� ،2� 97ّ ن:kه9 ا��a4� ،�1س�Mه�تً� ُی�رس رآ��ً� ا��م ا���91ن ا�
  !�# ی��ع إذا آّ�� M ن�2�9؟

S�"/ا� ��� �# ت��ون، �"[�Bَ :ا���9ة ا��4 ت�47� ��ح�ه� ت�&Tfء:"ی�1ل ا��1یm ی�ح

� واMوMد  .ا���9ی� �'�ج� �*+. ا�*���� �� �*�ر �'�ج� �*+ واoن س���4ون ��*+،اج"*+ �
ا�7

�� ن�ر ا�M'�د  .������ و��ارس�� �'�ج� إ��*+. �'�ج� إ��*+:� واMس4"�7ء ا��ی�� �ا���"��ً� س
�"�+ و�*# M ی*94ث�ن أ��ًا �*2�k وت ،إی��ن)+ ��! آ9�Aون ا�[ی# ی�"��ن .آ9�Aی#�� "�ب ا

����  .ح�s أآ�ن أن� ی*�ن ه��ك �0د��:������q �� آ� �*�ن ی��دی*+ وی�1ل �# آ� واح� .ا�*
 �k ت���ا �/���9 "� ا��j و ،+*��" �� j��q ا�kه�ت وه� إن ح
�ب 
 �� ��اMآ94اث و���1 ا�'��ة ت"14&)� �# "��*+، او ت��"�ا �# "��*+ .:9ًا ت�
m ��2 ا�*"

  .�� س��ء ح��ت*+ ت�&� ه+v أول ح9ارة
و0/�.ً� ا�:�ري  ،ا��1���# �"T ه[ا ا��97وع اش*9آ+ ان4+ آ� ا�'�ض9ی#، ��س+

�� دا�� و��Aل�إد\� j9ت*+ آ�ن��A�ن�، �*�M c ت�
4+ �# أج� ر��ی�. ر ا�)�
�، وج�رج �"*�، �
+*�� S�4ا�7*9 ا�*. ن�P�4ا.� وح�ر< 
�9 ����دة ا��&9ان ج�رج ا�� ج�دة �2���74 ا�

��ث�، وت���7�� �"T اMس4�9ار� ��  .ا��اF+ �� آ� �
  

��ن ��� وال��ري ���د م��ل ا�ب :آ�����.  
 


