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 مجعت يف معسكر  *قصص 

ذ اكذذذ اذذذ فذ ذ اؾدذذذ ذ انذذ طذذ ؾذذذ ذ بذعذذ دذذذ هذذ دذذ ـذذ عذذذ وذذذ ذ اذوذعذذ دذذ ـذذذ  ذ بذعذذ دذذذ هذذ دذذ ـذذذذذ ذ اتذذ دذذ وذذ عذذذ  ذ اعذذ ؽذذذ ذ،ذ شذذ فذذذ وؾذذ دذذ ؾذذذ اوذذ ؿذذذ
ذ ىذعذذ شذذ ؿذ ذذذ ا"،ذؼذذ قذذ ؾذذ عذذذ رذذ بذذ دذذذ رذذ بذذذذ ذ ــؿذدذذذذذذ :ذ"اؾذذ هذذذ اؾذذ ؼذذذ وذذذ رذذ بذذ دذذذ ادلذذذ دذذ ـذذذ ذ ،ذعذذ هذذذ اؾذذذ ذ يذدذذ دذذ ـذذذ ذذ عذذ بذذ دذذذذذ اذوذذ دذذ ـذذذ عذذ بذذذ
ذ اتذذ دذذ وذذ عذ ذ اعذذذذ ،ذؼذذ ذ وشذذ دذذ ؾذذذ اوذذ ؿذذذ ذذذ "،ذؼذذ ذ وكذذ ذذذذذ يذؾذذ طذذ عذذذ "أذذ:ذذ هذذذ اؾذذ ذذذ ا،ذاذذ دذذ ـذذذ عذذ بذذ دذذذ ذ اعذذ ؽذذذ مذذ فذذ طذذ عذذ ذ احذذ ػذذ تذذذ ةذذ
ذ احذذ ػذذ تذ ذذذ ة،ذوذذ ذ وكذذ ذذذذ ذ اتذذ دذذ وذذذذ اؾعذذذ ذ قفذذ ؾذذ عذذذ ضذذ رذذذذ ةذؼذذ دذذ وذذ عذذذ لذذ ؽذذذ ذ اطذذ حذذ شذذذذ اذؿذذ ذ ".ذجذذ ذ افذذذذ ذ ،ذدذذ وذذ اذذ دذذ ـذذذ تذذذ
ذ افذذ طذذ عذذ أذ ذ احذذ ػذذ تذذذ مذذ ذتذذ ذذ ة ذ احذذ ػذذ ذذ ة،ذوذذ ذ ذ اؾدذذ ذأذذ عذذذ ابذذذ ذذ ة ذ افذذ طذذ عذذ ذذ ذ احذذ ػذذ تذذذ صذذ ـذا ذذ ة،ذوذذ ذ ذ اتذذ دذذ وذذذذ اؾعذذ ذ اعذذ ؼذذذ ذذ ضذذ رذذ ؼذذذ
ذ قفذذ ؾذذ عذ ذ اطذذ حذذ شذذ ؿذذذ مذذ ذ اطذذ حذذ شذذ ؿذذذ ذ اؾدذذذذ ،ذوذذ ذ قفذذ ؾذذ عذذذ ضذذ رذذذذ ةذؼذذ عذذذ ابذذذ ذ اطذذ حذذ شذذ ؿذذذ صذذذذ اذـذذ ذ.ذ

ذ اذغذذ دذذ غذذذذ ومذذ قذ ذ و.ذفذذ دذذ ؾذذذذ ،ذوذذ دذذ غذذذذ اذؿذذ دذذذ ذ قكذذذ اذذذذذ ذ اذؽذذ فذذذذ يذؿذذ ؾذذذ ذ احذذ ػذذ تذذذ صذذ ـذذذ تذذ الذذذ ذ ةذجذذ ذذ صذذ ـذذذ تذذذ ابذذذ
ذ وذصذذذ اـذذذ "ـذذذ مذذذ ادذذ ـذذ بذ ذ اذدذذ قذذذذ "ذأذذ ريذذ غذذذ ذ قنذذ رذذ خذذ ؾذذ وذذذ شذذذ قدذذ ؼذذذ ادلذذذذ وهذذ ؿذذذ ذ يذجذذذ اـذذ تذذذ تذاذ دذذ وذذذذ اؾعذذذذ ،ذوذذ نيذذ ؾذذذ اؿذذ ؽذذذ وذذذ ابذذذ
ذ اتذذ دذذ وذذ عذ ذ اطذذ حذذ شذذ ؿذذذ صذذذذ يذـذذ ؾذذ وذذذ نيذذ ؾذذذ اؿذذ ؽذذذ ذ ةذصذذ دذذ قذذ وذذ عذذذ تذذذ ابذذ جذذذ ذة.ذذ وقذذذ اـذذذذ ةذـذذ ريذذ غذذذ

ذغذذ دذذ غذذذ مذذ وذذ قذ ذ ا ذ ذؿذذ دذذ ذذ ا ذؽذذ دذذ غذذ ذ ، ذ ذوذذ رذذ بذذ ذذ و ذرذذ ؾذذ ذذ و ذؼذذذ اؾذذ جذذ ذذ ة. ذ الذذذ ذ وفذذ شذذ ـذذذ ذ اؾدذذذ ذ اجذذذ ذؿذذ ذذ ي يذذ دذذ الذذ وذذذ نذذ
ذ ونذذ ؽذذ ذذ ذ وحذذذذ يذرذذ دذذ الذذذذذ :ذ"وذذذ مذذ فذذذ اؾذذذذ اذؼذذ قذذذذ ،ذأذذ ذ وذصذذ ذ احذذذذذذ و".ذرذذ دذذ قذذذ ذ وكذذذذ اذذذذ فذذ ـذذذذ اذؿذوذ دذذ قذذ صذذذذذ واذقذذ ذ اؾدذذذ ةذذ تذذذ

ذ اؾطذ ذ الذذ وذذذ ذ احذذ رذذذ ذ وذاؾصذذذ ابذذ صذذذذ وذوذذ دذذ قذذ صذذذذ وذقذذ ذ اكذذذذ اذذذذ فذذ ـذذ ؿذذ وذذذ دذذ قذذذذذ ذ اصذذ ؿذذذ مذذذ ادذذ ـذذ بذذذ صذذ ـذذذ شذذذ قدذذ ؼذذذ ادلذذذ .ذذ شذذذ ابذذ
ذ الذذ ؼذ ذؽذذ ـذذذذ :"أذذ ذ ا ذ ذ وحذذ رذذ ـذذذ نيذذ ؿذذذذذ دقرذذذ قـذذ ؽذذذذذ دقرذذذ قـذذ ذقذذذ وقذذ بذذذ دذذ ـذذ عذذذ ذذ ا ذؿذذذ وؾذذ ؼذذ ذذ ي ذ اجذذ ذ اؾصذذذ شذذ تذذ بذذ ذأذذ دذذ قذذذ ذذ "، ذ اذذ قذذ
ذ وحذذ رذذذ الذذ رذذذ مذذ فذذذ اؾذذ ؼذذ الذ ذوذذذ ارذذ ؽذذ ذذذذذ ارذذ دذذ وذذذذ ومذذ ؿذذ حذذذ اؾذذ بذذذ هذذ ذذ ة ذ :"حذذذ مذذ فذذذ اؾذذ ؼذذ ذوذذ طذذذ ذذ و ذ اؽذذ ـذذذ الذذ ذحذذ مذذ ؽذذ ؾذذ ذ ". ذ وذذ طذذذ

ذ اؾصذ ذخذذ بذذ رذذ فذذ وذذذ دذذ قذذذ ذ و ذ ذغذذذ اػذذ ذ و ذ ذ وحذذ رذذذ لذذ دذذ ذ وحذذ رذذذ مذذ ؼذذ دذذ وذذذذ ادذذ وذذ ؾذذ ػذذذ وذذ فذذذ هذذ ذؼذذ قذذ اذذذ هذذ ذذ ا ذبذذ هذذذ اؾذذ ذذ :" ذأذذذ وقذذذ ذذ ا اذذ ـذذ
ذ اؾصذذذ تذذ بذذ جذ ذ اذاؾطذذذ وؿذذ تذذذذ وذـذذذ وػذذ ذذآ":ذذ هذذذ اؾذذذ "ؼذذذ دذذ قذذذ ذ الذذ وذذذذذ ذ اجذذ ؿذذذ ذ وشذذ تذذ بذذ ذ اؾصذذذ ذذ مذذذ ادذذ ـذذ بذذذ صذذ ـذذذ وذذ فذذذذ ،ذوذذ دذذ قذذذ
ذ ابذذ جذ ذ اؾصذذذ ذ اذالذذ ؿذذذذ .ذأذذ دذذ قذذذ ذ اكذذ رذذذذ ذ اجذذ دذذذ ذ وحذذ رذذذ كذذذ  وػذذذ شذذذذ :"ـذذ هذذذ اؾذذذذ اذؼذذ قذذ ـذذذذذذذ اذ".ذبذذذ وقذذ بذذ أذذذذ اهذذذذ :"وذذ هذذذ اؾذذذذذ ي؟"ؼذذ ذذ
ذذ ؾذذذ قبذذ جذ ذ اجذذ جذي ذاؾغذذ ذذذذ ة ذدذذذ وؾذذ ذذ ة". ذوذذ بذذ صذذ ؼذذذذ ارذذذذ ذذ ة ذوذذ طذذ قذذ خذذ ؿذذذذ ارذذ دذذ ذذ ، ذ قكذذ ذذذ ذ اجلذذذ ذتذذ ذذ اجة ذذ ذ اعذذ ةذذذ وؾذذذذ اؾغذذذ
ذ اذغذذ فذذ تذذ طذذذ ابذذ رذ ذذذ ا،ذؿذذ فذذ تذذ بذذ تذذ عذذذ دذذ ـذذ عذذذ ريذذذ ذ اكذذذذ اذذذذ فذقذذذ يذػذذ شذذ حذذذ قذذذ دذذ ؼذذ رذذذذ نذتذذ قذذ ذ قكذذ ذذذذذ قرذذ دذذذذ ،ذتذذ طذذ قذذ خذذذ ادلذذذ ذذ

ذ اجلذ ذ اجذذ ذ ةذغذذ ذ وطذذذ ذ.ذ طذذ غذذذ طذذ غذذذ طذذ غذذذ طذذ غذذذ
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ذاذذ فذذذ وؾذذ ؼذذ تذ ذذ ا ذعذذ تذذ ؽذذ دذذ ذ ي ذ ذخذذ قذذ ؾذذ ذ ا ذ ذـذذذ قـذذ ؾذذ ذذ ي ذاؾغذذ دذذ ؼذذ رذذ ذذذذ . ذقذذذ وؾذذ ذذ ة ذ قطذذ غذذ قذذذذ قدذذ زذذ ذ قفذذ ػذذذ ذغذذ ذ ا ذ ذحذذ طذقذ ذ ، ذ يذذ تذذ
ذ اضذذ ـذ ذ ادذذ ؼذذذ تذذ ذاذذ فذذ تذذ ذذ ا، ذ ذ افذذ دذذ ذؾذذ ذذ ا ذؼذذذ وهذذ بذذ ذذ . ذ :"فذذ هذذذ اؾذذ ذ افذذذ ذ يذجذذ ذ ذ اجذذ ذاؾغذذ ذذذذ ة ذاؾدذذذ وؾذذ ذ ة" ذذذ ذ انذذ طذذ ؾذذذ ذاذ قذذذذ :"أذذ هذذذ اؾذذ ؼذذذ
ذ اكذذ رذذذ نيذذ ـذذ ؿذ ذ اجذذ دذذذ ذ وحذذ رذ:"ذ شذذذ قدذذ ؼذذذ ـؿذاؾذاذذذ يذقذذ ذ يذؽذذ ؾذذذ قبذذ جذذذ ذ احذذذذذ ةذ"رذذذ وؾذذذذذذذ اةذاؾغذذ دذذذ اةذذ دذذ ؽذذذ هذذ ؾذذذ ابذذ جذذذ

ذ ةذاصذذذ وؾذذذذ اؾغذ ذ وذفذذ ؾذذ رذذذذ اؾؼذذذ وذذذ وذذ فذذذ بذذ حذذ طذذذذ ذ وثذذ غذذ رذذذذ اؾبذذذ وذذذ وذذ فذذذ قذذ بذذذ اؾذذذ وذذذ وذذذ ذ اعذذ ؼذذ وذذذ وذذ فذذذ لذذ ؿذذذذ اؾـذذذ وذذذ وذذ فذذذ ذذ
ذ اهلذ ذ وذذذ بذذذذ يذقذذ ؾذذذ شذذذ اقذذ وذذ ذ :"رذذ مذذ فذذذ اؾذذذذ .ذؼذذ نيذذذ قؼذذ ؼذذذذذذ وذاؾرذذ ذ قحذذذ ذ وذعذذ ذ ىذاؾؽذذ ؾذذذ ذ وفذذذ وؾذذ ؽذذذ مذذ فذذذ اؾذذ ؼذذذذ اذوذذ دذذذذذ ذ اذؽذذ ذ وفذذذ وؾذذذ اذذ
ذ اتذذ قذذ عذ ذ "فذذذ شذذ بذذ خذذ تذذذ ذؿذذ ذذذ ذذ ي ذفذذ فذذذ اؾذذ ذ ا ذ ذؿذذ ذذذ ذذ ي ذفذذ فذذذ اؾذذ ذ ا" ذ ذ اؾؽذذذ ذذذذ ذحذذ دذذذ ذ ا ذ ذ ابذذذذ اؾبذذذ تذذ ؾذذ ذ ادذذ ؼذذ وذذذ ذذ تذذ
ذذ ا،ذأذذ فذذذ اتذذ دذذ ؽذ ذ ذ افذذ دذذ ذؾذذ ذذ ا ذ :"فذذ هذذذ اؾذذ ؼذذ وذذذذ وهذذ بذذ ذ اكذذذ ذ :"ذذذ مذذ فذذذ اؾذذذذذ ة"ذؼذذذ وؾذذذذ اؾغذذذذ اةذذ دذذ ؽذذذ ذذذ اهذذ رذذذ مذذذ ادذذ ـذذ بذذذ صذذذذ وذـذذذ وػذذذ
ذ اجذذ دذ ذـذذ ذذ ي، ذ ذصذذذ اـذذ ذ و ذ ذأذذ ريذذ غذذ ذذ ، ذؼذذ قذذ ذذ ا ذ وحذذ رذذذ مذذ فذذذ اؾذذ ذذ ذاؾغذذ ػذذ قذذ ضذو ذذذذ و ذ اعذذ ؽذذ،ةذذ وؾذذ ذؾذذذ وؿذذ تذذ ـذذذ ذذ ا ة،ذذ عذذ بذذ دذذ ؾذذ
ذاؾدذذذ وػذذ شذذ ـذذ وذ ذ و ذذذ ذ اجذذ ذؿذذ ذذ ي ذقذذ ؾذذذ مذذ ؽذذ ـذذ ذذ ي ذؿذذ ؾذذ وذذ ذذ ي ذرذذ نذذ وذذ ؽذذ ذذذذ مذذ ؽذذ ـذذ ذذ . ذ احذذ ذرذذ ذذ وا ذػذذ بذذ ؽذذذ ذذ و ذ وقذذ ذذ لذذذ خقذذذ اؾذذذ

ذ اؾدذ ذوذذ عذذ بذذذ ذذ ة، ذ ذ احذذ رذذ ذعذذ ذ و ذ ذػذذذ وؾذذذذ اؾغذذذ دذذ ـذذ ذذ ة، ذ ذ قفذذ بذذذ تذذ صذذ رذذ ذ :"ؽذذذ مذذ ذ راؽذذ قذذذ ذقذذذ ذذ ي ذ اعذذ ذخذذ تذذ ؿذذ ذ ي، ذ ذ يذذ ؽذذذ ارذذ بذذ
ذ اعذذ قذ ذ"ؽذذ تذذ ؿذذ ذ ي"، ذذ ذ ذ راكذذ قذذذ ذادلذذ فذذذذ ذذذ ا ذخذذ شذذذ قدذذ ؼذذ ذ ، ذ ذادلذذ فذذذ كذذذ ارذذ بذذ ذذذ ا ذؼذذ شذذذ قدذذ ؼذذ ذذ " ةذذذ قؾذذذذ اؾؾذذذذذ :"ذذذ مذذ فذذ ؾذذ تذذذ اؾذذ
ذ وؽذذ رذذ بذذ ؿذ ذؾذذ ذذ ة ذجذذ ذ ي ذ ذتذذذ قتذذ ذذ و ذعذذذ اتذذ بذذ ذ و ذ ذؼذذ دذذ ـذذ ذذ ي" ذجذذ دذذ رذذذذ :"زذذ تذذذ اؾذذذ ذ ة ذ ذرذذ ؾذاذ فذذذ ابذذ ذذ ي ذفذذ بذذ ذ ي" ذ ذ اضذذ ـذذذ ذ ذأذقذاذذ ذذ تذذ

ذ قبذذذ حؾذذذ اؾذذذ تذذ بذذ ؾذذ حذ ذدذذ فذذذ قؾذذذ ازذذ زذذ بذذ ؿذذذ ذذ ا ذاؾذذ مذذ فذذ ؾذذ تذذذ ارذذ ذطذعذامذ ذذ ة،ذؿذذ عذذ صذذ ؼذذ ذ ذذ  ذ ذخذذذ اذذذ فذذ ـذذ ذ ا ذ ذ قفذذ ؾذذ الذذ حذذذ قؾذذ ؽذذذ هذذذ وتذذ ذذ
ذ وقذذ دذ ذ احذذ رذذذ ذ اكذذذذ يذذذذ ػذذاوذ ذ اؾطذذذ ذ ولذذ ؽذذذذ امذذ عذذذ ذ ولذذ ؽذذذ ذ ولذذ ؽذذذ ذ اؽذذ ؿذذذ شذذذ قدذذ ؼذذذذذ اذادلذذ فذذ ـذذ ؿذذذذ ،ذوذذ ذ احذذذذ ،ذرذذ شذذ الذذ ذذ تذذ
ذ يذحذذذ اـذذ تذ ذ ذ احلذذذ تذذ بذذ ؾذذ ذ قبذذ ؾذذ ذرذذ فذذذ قؾذذذ ازذذ زذذ بذذذ نذذ ؿذذذ ذ ا ذ ذ وكذذ ذذذ ؾذذذ تذذ الذذ ذ اخلذذذ ذذ ،ذوذذ مذذ فذذ ـذذ قذذ عذذذ نيذذ بذذذ اقذذ ذذ شذذذ قدذذ ؼذذذ ادلذذ
ذوذذذ فذذ ؼذذ حذذ الذ ذذ  ا ذ قنذذ ذرذذ ؿذذذ ذذ ا ذ احذذ ذ :"ذذذ تذذ ذ اؽذذذ ذذ ذقذذذ قرذذ دذذ تذي ذذ ي ذ اعذذ ذؼذذ تذذ ؿذذ ذذ ي" ذـذذذذ اـذذذذ :"رذذ هذذذ تؾذذذ ذذ  ي يذذ ػذذذ مذذ فذذذ قؾذذ ؾذذ طذذ
ذ قبذذذ حؾذذذ اؾذ ذذذ ا:"وذذ فذذذ اؾذذ ؼذذذ ذذذ ي،ذوذذ رذذ خذذ ذ يذخذذ رذذ خذذ ذ يذعذذ ؾذذذ ذ يذالذذ تذذ دذذ وذذذ ذ اشذذ فذذذ قؾذذ ؾذذ طذذ تذذذذ ذ اؽذذ رذذذ كذذ وذذ ذذذ.يذ ؾذذ خذذذ يذذ
ذتذذ دذذ وذذذذ اؾعذذذ حذذ صذذ بذذذ مذذ فذذذ قؾذذذ قتذذ ؾذذ رذ ذذ ة ذ اعذذ ذذ يذؿذذ ذ اشذذ فذذذ قؾذذ ؾذذ طذذذ اتذذ ذتذذ ذذ . ذذذذ شذذ عذذ ذذ و ذ اؾؽذذذ كذذ وذذذ ،ذذذ كذذ وذذ ذ اؾؽذذذذ ارذذ بذذذ ذذ نيذذ  ؾذذذذ اؿذذذ
ذ يذاؾطذذ ػذ ذ يذاؾصذذ ػذذذذ ةذوذذ ؾذذ وذذذذذ ذ و،ذحذذ دذذذ اؼذذ رذذذذ ةذوذذ حذذذذذ ذذ ذ احذذ وذذذذ وذرذذ بذذ دذذ ذ افذذ رذذذ مذذ فذذ ذ وفذذ بذذذذ ارذذذذ يذدذذ ػذذذ مذذ ذذ شذذذ قدذذ ؼذذذ ادلذذ وذذذ مذذ
ذاؾدذذ شذتذ دذذ ؼذذذ ارذذ ؿذ ذ ، ذذذ ذ اجذذ ذذ ذ ارذذ ػذذذ وذذذ زذذذ اػذذ ؼذذ–ي ذ ا:"عذذ فذذذ اؾذذ ؼذذ-ذذ نذذ ذذ ذوذذ تذذ ؿذذ ذذ ي ذوذذ تذذذ اـذذ ذذ ي ذتذذذ ـتذذ  قذذذ ذذ ا ي"ذذ دذذ ؼذذ رذذ
ذذذ ه:"اذذ ؾذذذ اتذذ ؼذ ذذذ ":"ؿذاذ فذذذ وؾذذ ؼذذذذ اذتذذ فذذ تذذ ـذذذذ اذبذذ قذذ ذ اعذذ ؼذاذذذ اـذذذذ :"رذذ شذذذ قدذذ ؼذذذذذ اذادلذذ فذذذ وؾذذ ؼذذذذ و"قذذ دذذذ رؼذذ اذذ ذ قنذذ دذذ ذ افذذ رذذذ هذذ تذذ وذذ خذذذذ "ذوذذ ذذ مذذ
ذذذ و،"اذذ رذذ حذذ شذذ قذ ذرذذ ؿذذ ذذ ا ذ ا:"الذذ فذذذ وؾذذ ؼذذذذ و"قذذ دذذ ؼذذ ذذ ذرذذ تذذ ؿذذ عذذ ذذ ي ذؼذذذ اـذذ ذذ ا ذ اعذذ ذ قنذذ دذذ ذأذذ ذذ " ذحذذ قذذ ذ ا ذ ذؼذذ تذذ ذذ ى ذذذ ا:"وذذ فذذذ اؾذذ يذذ  تذذذذ اـذذ
ذذذ ي،ذوذذ تذذ ؿذذ عذ ذتذذ تذذذ قـذذ ذؿذذ ـذذذذ :"اذذ هذذ ؾذذذ اتذذذذذ ي"ذؼذذ دذذ ؼذذ رذذذذ ا ذوذذ ؽذوذ  قذذذذذذذ وذاؾدذذ شذذ عذذ وذذ عذذ قذذذ نيذذذذ ا ذ وذاحلذذ ؾذذ فذذ صذذ قذذذذ ا ذذ دذذ ؼذذ رذذ ـذذذ ريذذ ؿذذذذ
ذ.ا"ذ ـذذ أذ
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ذ ،ذؽذذ عذذ ؿذذ دذذ قذذذذ اهذذ رذذذ مذذ ثذذذ نذذ ؿذ ذ ذ قصذذ ذاحلذذ ؾذذ فذذ ذ و ذذ ذاؾدذذ شذذ عذذ وذذ عذذ وذذذ ريذذ ؿذذ ذذذذ و ذ وؽذذ قذذ ذرذذ ذذ ا ذذ يذاذذ فذذذ تذذ دذذ ؼذذ ذػذذ قذذ ذذ ا يذذ
ذ قكذذ ذذ ذذذ ي،ذـذذ فذذذ تذذ دذذ ؼذذذذ يذرذذ ؾذذذ ذ  وضذذذذذ :"ـذذ هذذذ وتذذ خذذذ ضذذ وذذ ذ وضذذ ـذذوذ ذ اؽذذذذ وذرذذ ذ ادذذ حذذذ مذذ ذ اؽذذ رذذذ نيذذ بذذ ذذذ ارذذذذ يذدذذ ػذذذ مذذ
ذ وؽذذ بذ ذ قنذذ دذذذ اؼذذ ذذ مذذرذذ ذ ،ذأخذذ ذ وؽذذ بذذذذ ارذذ دذذ الذذذذ ذ.ذ يذذ أذذذ يذذ أذذذ يذذ أذذذ مذذ

ذ اؾدذذ وذذذ زذذذذ ؼاػذذذ اؾذذذ كذذذ وؾذذ ؼذذ قذذ- ذ اجذذذ ذخذذ ذ ي ذ ذفذذ قذذ ذ ر, ذ ذ اؾصذذذ دذذ ؼذذذ ريذذ غذذذ وذذذ ذ اجذذ دذذ وذذذ عذذ بذذذ ذرذذ قذذ أذذ-يذ ذذ ا ذذ بذذ ؽذذ
ذ وقذذ ػذذذ هذذذ وتذذ خذ ذ احذذ رذذ وذذذ مذذ فذذ ؾذذ قذذ خذذذ ذذذ و،ذؿذذ ذ اؾطذذذ صذذذذ يذـذذ ػذذذذ اوذذ جذذذ نيذذ ذ ققذذ رذذذ ذذ تذذ دذذ عذذذذ اذؼذذ قذذذذ ةذأذذذ وؾذذذذذذ وذاؾغذذ ـذذ طذذذذ .ذػذذ
ذ ولذذ ؼذذ تذ ذ قبذذ ؾذذ حذذ أذذذ كذذ رذذ بذذذ كذذ رذذ بذذذ كذذ رذذذذ :"بذذ ذ قدذذ عذذذ ذ ودذذ ؿذذذذ ىذوذذ ذ قفذذ بذذذ تذذ عذذ ضذذذذ يذرذذذذ ةذؾذذذ وؾذذ زذذذذذذ ،ذاؾبذذ كذذ رذذذذ ىذبذذ اذذ
ذعذذ فذذ دذذ الذذ وذ ذ ا ذ ذ قدذذ ذوذذ ذذ ى ذ ودذذ ؿذذ ذبذذ ذذ ى" ذذذذ ؽذذ رذذذ ذذ و ذ وكذذ ذتذذ تذذ دذذذ ذذ ة ذ اعذذ ذ اخلذذذ ذ قلذذ ذتذذ دذذ وذذذذ اؾعذذ وذذذ ذذ ة ذ اعذذ ذذ شذذذ قدذذ ؼذذذ ادلذذذ
ذ ارذذ خذذذ شذذ تذذ ؽذذ رذذذ ابذذ ؿذ ذ ارذذ ؿذذذ شذذ رذذ ذ اشذذ فذذ تذذ الذذ ذ احلذذ بذذذ ذ قبذذ ؾذذ ذ اؾدذذذ هذذذ وتذذ خذذذ بذذ ؽذذ رذذذ ذوذذ تذذذ ذذ ة ذذ ،ذؾذذ بذذ رذذ فذذ ذذ تذذ ؼذذ حذذ
ذ يذعذذ فذ ذ وكذذذذ ىذذذذ ؾذذذ ذ خقلذذذ اؾذذذ ذ احذذ رذذ وذذذ مذذ فذذ تذذ الذذ ؽذذ وذذذ مذذ فذذذ اتذذ دذذ أذذذذ ذ الذذ ؼذذ وذذذذ وهذذ بذذذ لذذ صذذذذ .ذوذذ تذذ ذ :"فذذ ذ قنذذذ اوذذذ ذ افذذ رذذذ ذذ مذذ
ذذذ وؿذذ تذذ ـذذ اذذذ مذذ ؽذذذ قؾذذ خذ ذ ؾؽذذ اذذ قذا ذ اؽذذ فذذذ هذذذ اؾذذ ؼذذذ لذذ ذوذاذ طذذذ اؾذذ قذذذذ ارذذ بذذ ذ قفذذ ذ اؽذذ فذذذ ذ قفذذ ذؼذذ ذذ ، ذذ شذذذ قدذذ ؼذذذ ادلذذذ هذذذ قؾذذ ؽذذ حذذ قذذذ دذذ عذذ
ذفذذذ وهذذ بذذ ؾذ ذ . ذ ذؽذذ دذذ ؼذذذ ارذذ ذ و، ذ ذ ذرذذ عذذ صذذ ؼذذذ وذذ الذذ ذ ة ذ ذفذذذ امذذ عذذ ذ ، ذ ذ اؽذذ ذ قفذذ ذ اؽذذ فذذذ ذ قفذذ ذاذذ ذذ . ذؼذذ قذذ ذذ ا ذ اكذذ رذذذ نذذذذ :"ؿذذ هذذذ اؾذذ ذذ

ذ اجذذ دذ ذ اذذذ حذذذ هذذذ اؾذذذذ اذؼذذ قذذذذذ ي"ذاذذ بذذ رذذذذ اذبذذ فذذذ قبذذ جذذذذ :"ـذذ هذذذ اؾذذذذ ي"ؼذذ ذ اؽذذ ذ :"ذذذ مذذ ذ يذحذذذ قؾذذ رذذذ ذ ،ذجذذذ ارذذ ؿذذذ ذ يذحذذ ؾذذذ قبذذذ ،ذذذ ارذذ ؿذذذ
ذصذذذ قؾذذ رذذ ذذ ذ ي ذ ذ وقذذ دذذ ـذذ ذؿذذ ذذ ، ذوذذ ؾذذ فذذ ـذذ تذذ ذذ ي ذادلذشذ ؾذذذ قرذذ دذذ ذذذ ي ذ احذذ ذ ػذتذذ ذ ارذذ خذذ وذذذذ قهذذ ػذذذ ذ قكذذ ذرذذ ذذ . ذبذذ ؼذذ الذذ تذذذ حذذ وذذ ذذ ى اذذ فذذ
ذ اؾطذذ ػذ ذ ققذذ  رذذذذ ذ ة:"ؽذذذ وؾذذذذ اؾغذذذ ذذ ذ اكذذ ريذذ ذ ".ذ"خذذ شذذذ قدذذ ؼذذذذذ اذادلذذ فذذذ ذ اعذذذذ يذقذذ  ؽذذذذ ارذذ بذذذذذ ذ وكذذ رذذ بذذ ؿذذذذ ارذذ فذذذذ اؾـذذذ ذذذذذ يذوذذ تذذ ؿذذ يذذ ؾذذذ
ذذ "ذؼذذذ قهذذ ػذذذ كذذذ قتذذ ؼذذ ؾذ ذذذ ي:"قذذ فذذذ هذذ ؾذذذ اتذذ ذ ا:"عذذ فذذذ اؾذذذذ "ذؼذذ كذذ ؿذذ ؾذذ دذذ قذذ وذذذ كذذذ اؿذذذ أقذذذ كذذ رذذ بذذ ذذ ذ يذدذذ تذذ ؿذذ يذذ ـذذ ؾذذ دذذ رذآيذذذ قدذذذ
ذؼذذذ اؾذذ ؼذذ وذذذ كذذ دذذ ـذذ عذ ذذ ي ذ ولذذ ذتذذ كذذ تذذ ؿذذ عذذ ؾذذذ ذذ ، ذ قسذذ ؼذذ ذ وحذذ رذذذ ذػذذ فذذ ذذ ا ذفذذ ذ ي ذ ذاؾصذذذ اذذذ ذ ا ذذذ ذ وقذذ دذذ ـذذ ذؼذذ جذذ الذذذ ذذ ا اذذ فذذ دذذ
ذ وفذذ رذذ شذذ ـذ ذ ي:"صذذ فذذذ هذذ ؾذذذ اتذذذذذ ا"ذؼذذ فذذ ؾذذ ذذ ذ      "ذؽذذذذذذذ حذذ صذذذ حذذ صذذذ حذذ ذ وحذذ رذذذ تذذ ؿذذ ؼذذ دذذذ تذذ قذذذ ذ احذذ تذذ ػذذذذذ اذادلذذ وذذذذذ ا.ذؾذذ فذذ ذذ نيذذ ؿذذذ
ذ ولذذ ؼذذ قذ ذذذ "،ذوذذ سذذ بذذ حذذذذ ىذقذذ رذذذ "أذذذذ ارذذ ؿذذ حذذ ؾذذ ؾذذذ ،ذذ لذذ ؼذذ عذذذذذذذ ي".ذ"اذذ رذذ جذذذذ يذقذذ تذذ ؿذذ عذذذ لذذ زذذذذ اذـذذ ذذذذ "أذذذ هذذذ وؾذذ ؼذذ قذذذ نيذذ ؿذذ
ذ ،ذرذذ شذذذ قدذذ ؼذذذذذ اذادلذذ فذذذ لذذ ؼذذ عذذذذ يذاذذ ـذذ ؼذذ ؾذذ رذ ذ يذرذذ ـذذ ؼذذ ؾذذذ ذ ي"ذحذذ ـذذ ؼذذ ؾذذذ ذ اذصذذ فذذ ؾذذ صذذ وذذىذ تذذذذ ذ ابذذذ ذ اذذذذذ اؾغذذذ ةذذذ وؿذذ ؿذذ ؾذذذذ يذؿذذ
ذذ يذقذذذذ ػقؾذذ  ؾذذذذذ قدذذ ؽذ ذؾذذ عذذذ ارذذ ؼذذ ذذ و ذذ ةذقذذذ وؾذذ غذذ ؾذذ ذادلذذ فذذ بذذ قذذ جذذ ذذذ ا ذذ ،ذاذذ شذذذ قدذذ ؼذذ ذؼذذ قذذ ذذ ا ذقذذ دذذ عذذ ذذ و ذذ وذػذذ عذذ ؿذذ دذذ ذ قفذذ ذتذذ يذذذذ يذػذذ ؼذذ زذذذذ ا

ذ اؾصذ ذ وقذذ دذذ ـذذذ ذ ،ذحذذ ذ وفذذ ؼذذ رذذذ ذ قدذذ  ؾذذذذذ اذبذذ ذ ؾذطذذ دذذذذ وهذذ بذذذ هذذذ ارذذ دذذذذ ،ذرذذ سذذذ اـذذ ذ انذذ  ذ وكذذ ذذذذذ ،ذوذذ ذ اؾطذذذ ذ الذذ وذذذ وذذ دذذ عذذ ـذذذذ وذقذذ دذذ عذذ ؼذذذ
–Un rire –ذ احذذ فذذ ذذذ ه،ذوذذ ـذذذذ اذؿذذذ اذذذ ؿذذذذ قهذذ ذ اؾدذذذ الذذ ذ انذذ طذذ ؾذذذ ذ وقذذ ػذذذ هذذ دذذ عذذ ؼذذ قذذ وذذذ هذذ دذذ خذذ ؿذذذ هذذذ رؾذذ قذذ دذذ قذذذ ذ اؾؽذذذ يذذ  دذذذ رذذذ

ذ ارذذ خذ ذ اؾطذذذذذ و"ذوذذذ اـذذذ "ـذذذ شذذ رذذ ذ الذذ وذذذ ذوذ دذذ عذذ ؼذذذ


