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 א����������������������������س		– ������������������������������
	א��و���������������������������א���

   

 א����������������������������س

   
  2009-05-30   ا��ـــ�  

604 
639-  �� �	
�� ��ل� � ر�� ا�

�"ا����ع �� "ا
 

  2009-06-07  ا��ـــ�  

614 
+*ر( � )$م : ا�%$ج ا�"! � -646

 !!! ا01/." -*روم"
 

  2009-06-14  ـ� ا��ــ 

  ا(90%�ب ا�"7  أ5ُ"�ء ا�%$ج  -653 621
  2009-06-21  ا��ـــ�  

628 
660-";�< ..!!! 
?%@A ?B%�C ِدى

G7ـIJ-!!! �7�و....." 
 

  2009-06-28  ا��ـــ�  

633 
667 - " ;�< ..!!! 
%A B%�C دى
G7I-..(Gـ�ااْآIN-)!!!! �7�و) ".. P�Q2ا) 

 

  2009 -07-12 ا��ـــ�  

645 
681 - " ;�< ..!!! 
%A B%�C دى
G7I-..(Gـ�ااْآIN-)!!!! �7�و.." ( P�Q3ا) 

 

  2009-07-19  ا��ـــ�  

656 
688-  ;�< 
%� !!!.. 
%A B%�C دى

)، .. -G7I، و��7P�Q4ا) 
 

  2009-07-26  ا��ـــ�  

666 
695-  ;�< 
%� !!!.. 
%A B%�C دى

(، ..-G7I، و��7 P�Q5ا(  
 

  2009-09-30  ا�ر���ء 

670 
+�[*ر\� ا�] ا�I� ،Y"Zن " -761


�] ^9��+Y) "_A !`a� (!أم 
 

  2009-10-07 ا�ر���ء 

  +�ذا �� Z*ا�G ا� �9(9 � ا�%$ج؟ - 768 676

  2009-10-13ا�����ء   
9 ا�0!�هd�- e * � ا�%$ج،  - 774 682)� �  
  2009-10-20ا�����ء   
  (!! �m -*ون ekl)ا�"h< ij	_ ا� �رّ   - 781 690
  2009-10-27   ا�����ء 
697 788 - ���
9] وا�* : ا�a�0*ة، واo ة�  أ(
   
      

 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�s7وqrإA*ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   601



 ��������������������س�����������א��������

   
  2009 -11-03ا�����ء  
�ى - 795 701kP�(�اس ا��ا uإ v%*وا�ز اx0�ا �+  
  2009-11-10   ا�����ء 

711 
802- Y0 �-%* ا �"! �%$ج ا�ا!! ،

 "إد+�ن ا�%/G"و
 

  2009-11-17ا�����ء   

718 
9 -ـ -809A�0�ل"ا�� ا�*+*A" 

 ��/ I0!�، و��ورة ا�sوى
 

  2009-11-24ا�����ء   
723 816- _9	A ار�] ;�yا � z{j�ود ا*�  
  2009-12-01   ا�����ء 

727 
��aء {�� ،e7� �k|ل،  ا��(�اس -823

~%l�Z Brر وا���l  

 

  2009-12-08   ا�����ء 

736 
��9ل ا��>� � G97IZ ا��7Iى،  -830

�k"+ ��P	0�� ��%�9ل ا�� و
 

  2009-12-15ا�����ء   
744 837 -   ا�%$ج ا�"! �، وا�%$[�ت ا��ر+9
  2009-12-22  ا�����ء 

ا�
0*ئ، وا�%$ج ا�"! �،  -844 753
 وا�0`هG9 ا�*ا�e، وا��0-%

 

  2009-12-29     ا�����ء 
�ر: ا�`زق - 851 758j�وا�0/�ل ا ،"kا� �) Y-  
  2010-01-05   ا�����ء 
9 ا�%$ج أن >h". ا�%��ات - 858 764��9 +� + ���  
  2010-01-12   ا�����ء 
  ا��(  ا��وا�9، و�P5ب ا�(�k 0ل - 865 770
  2010-01-19ا�����ء   

  r�@ rُ �97l*ه�؟!! كا��90ج� -%* إ��....- 872 779

  2010-01-26ا�����ء   

787 879-  ek!�م ا*� ��� xh�ا e�%0r �9آ
 ���h ا��>� ؟

 

  2010-02-02ا�����ء   

794 
A%�-�ت ا��ا[.، و�*ود  -886

[r��وا ، !ا� ���9
 

  2010-02-09ا�����ء   

800 
893- ... ،�kا� G� ا�0*��� z
�

 .و+%� ا��sام
 

  2010-02-16 ا�����ء  

9%�" +�اآ
"ا�%$ج  - 900 807a�"/� ا�ا �آ9Q  

  2010-02-23ا�����ء   

813 907 - G��خ � �*ار ا�7
B، و��>� ا�*ا\!!  
  2010-03-02ا�����ء   
823 914 -    ؟"�� -�%*"ا�9�$% ه�hZ G_ ا�%$[

   
   
   

 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�s7وqrإA*ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   602



 ��������������������س�����������א��������

   
  2010-03-09ا�����ء   

828 
921-   "+%��0dن، وا(0}/�><��r

 !!!! -*ون ه*ف ... "ا��ا+�ة
 

  2010-03-16 ا�����ء  
836 928- z
 ا��ؤ  ��� أ5"�ء ا�%$ج�<  
  2010-03-23ا�����ء   

844 
�ض"و[� ��دى  -935��- �%j�ا �� "

 ��� "�P9P� امsا�" 
 

  2010-03-30ا�����ء   

851 
ا�Q ا�آ�9"79�، -�(0%/�ل  -942

 ا�$�� ا�%�د>
 

  2010-04-06ا�����ء   
858 949 -  ،  ا�!�ق -Y ا�%$ج ا�"! � وا��0-%
  2010-04-13ء  ا����� 

865 
ا�%$[�ت ا�9�$% ه� �9�yت  -956

9%9
a�ا <�I
 ��%$[�ت ا���� + 
 

  2010-04-20 ا�����ء  

871 
إن   >0	�ك ا��>�، l �ف ..... -963

�ك ا�9Qة	0Z 
 

  2010-04-27ا�����ء   

ا��[� اQـ7ُ/�، وا��[� ا�%$��،  -970 876
 وا(0%��ل ا�0}9¡

 

  2010-05-04   ءا����� 

883 977 -  %0%Z%$ج، و�"ا�ا¢*
  � اe�Q "ا�

  2010-05-11   ا�����ء 

+.   Z"�(] ا�0	�>� ا�"! � -984 888
 ا�%�P[¡ وا� ���9

 

  2010-05-18   ا�����ء 
 �$[�ت -991 895-�%A"ب +� "، و�ه

 "ا�0£ّ��  ا(�k 0ل"، و"ا��ا[.
 

  2010-05-25   ا�����ء 

  +� ا�%$ج اd/%�  "أ�%�ب"و "�hrص" - 998 905
  2010-06-01   ا�����ء 
  )2( +� ا�%$ج اd/%�   "%�بأ�"و" �hrص" - 1005 921
  2010-06-08   ا�����ء 
  )3( +� ا�%$ج اd/%�   "أ�%�ب"و" �hrص"- 1012 950
  2010-06-15   ا�����ء 
  )4( +� ا�%$ج اd/%�   "أ�%�ب"و" �hrص"- 1019 955

  2010-06-22   ا�����ء 
  )5( +� ا�%$ج اd/%�   "أ�%�ب"و" �hrص"- 1026 960

  2010-06-29   ا�����ء 
  )6( +� ا�%$ج اd/%�   "أ�%�ب"و" �hrص" - 1033 965

  2010-07-06   ا�����ء 
  )7( +� ا�%$ج اd/%�   "أ�%�ب"و" �hrص"- 1040 972

   
978 ����  ـ%� ا$#�ردود � �ــ  ـ
      

 ���ـــ���ـــــــ ــــ�ــــ��ـ        - - - - 	) إ�s7وqrإA*ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   603
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����31313131I05050505I2009200920092009א*���������������������د  �
�"���א3$"وع�����1ن�א��و����0א� ����ل.�&%������������ن�-����,��−639 �

 

� �
ا/6 ا4 �5 وا3��4 وأ�%    أن   :/.ف ,+ ر * آ) � ة(  

 7 �89+� ،%���ت ���.�����C,�ت �A �Bل ?�= ا4 �5 ه= أ>�ء و
MNA اJL.ى ا���#= ا��Jر�I، وآEF G�H,�9 7 , د أو �Dور أو 
��ت .���,V ف إ7 ?�= ا$CST% ا�4 و�QA * %Rؤل ا�J4رب، وأ�% 

 %WB�, و�XA ى Yبأ�Xا ا�Hص ه�WJY�8 * اJVB�9� [\A 7.( 
 "ا�c `d" Yfلb * ر��% ا�a�X ?` اR.4.ع 

M{8O85 �,3 � `&آ� �7o4،  24ه( �@�	� �,�ه�  :ه���ى.أ
 ،]U�e4 ]�l+,4 �o4وأ �� وا�هo,4 &{أخ أ� �ا¦وu �4 ا^,[ ¥
د"qa آM وا�� io@p �84"ز �� ^�v وه( ��OC~ 64 ا¦م، ه( 

� H	��8O85 ~C�( �4 أ�&اض اآ�8�5@� و#@�U و',U~ و4� آ
 ^8O�( أو ^&وح �آ�^&ة 	+*@[   85,�b4، ودى أول 4&ة

�؟ :Cg=.د �¥"̈� )� 4[ ا
�، ...:ه���ى.أop"`�5 H,آ ~	�@� �C&I �� ~C�ه( �

 �4 �	�p&a �� إ�o@p i��885 ���و�C�/5 ه( آ�	H أول �
OC���UC �4 ا/@�O ا�( ه( �n4و �o*+	 i�3 إ��� ،��ه

 �C��Vل، ا"I )�� ��7/8*�4 ،Ha"� I"ل ا@*,� �5@*8}�"ه
�   ا�85ت �4 ز4�ن a"ى، �4 وه( �}¡ة،o7� �4و ��4 أ5"ه

 uا"� �/C ~�C"I B�44  ],3 
 أ5"ه� M{8O@5 إC~؟ :Cg=.د
��� د"qa  :ه���ى.أU84 "ه 
�؟  :Cg=.دo4وأ 
� M{8O85 `}�� آ"C*�،  :ه���ى.أo4أ .... B�84"ز �o4وأ

،Bآ� �C&o` �4 _C&a زت"yه( ا ،qa"وأ5"ه� 5&#~ �84"ز   د
 ]�l+,4 وا�/a �3,[ و�C�/5 أIّـ�U"ا C&a10  ،_C&a_ و©

�ن O� �o*+	 �4 ~	�p&a ��8O85 ~C�( إ�� H	��	� آ@/ا
��C ا�7/83�ل اh,*( دI )�� B"ل ��Abused 

� ازاى  3,� 5@*8}�"ه� C24/� وا��B �,�ه�  :Cg=.د@*,�
�رآ� 5&#~ و� إC~؟  ��s �/C	C M�U/�؟ O4 ه( �زم ^�"ن b4 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   604
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� �
� ^�x   ا8/�¡ دB وه( �}¡U,5 ،.ª4 B"ل �4*8}�~،$ �إ»

 �@~ 	+ Mn	M7/8* 	+� ا���7  24وU�C( �,�ه ،�,3
� "ا83}.ل"C8/�4ِ�ى و#�@�، و uا$"#"ع إ &l8£,5 Bآ� �، إ�,

�، و'.صo@�� �@�.   
� أ	� وا� :ه���ى.أo�7/8*@5 )��� إن ه( 85*8}ـMِ ا

 H@��د 2&وف اla �o���ن ^6�O ا�8@O� B5&#~، ¬�� د
،Bوآ�   ��ه/4 Ml�@5 B8�( �4 إن دO85 ~C�� H	�C/� ه( آ

�   p ~�7�4 �5@~  وه( b4 را#@~ �,~،o*+	 �4 ~	�p&aو
�، وإن   5*��~،o7و� �5�ه�5 ~C��� �� u ��� وه( ا�85ت

`�� �$ �5�ه� �� ازاى إ��5 ~@p Mn+,4 ن�H � ا"Ha ا�( آ
،~8@5 � B�/4 H`�� ،�o4أ   B��م 4/,85 H	��p iه��" �/C

 �ً�C&U^ �@4"C �o�{8*C وأ�85ى ،&C&* ��( 	+� ا
   آ�	�a.� H آ���4 و� b4 آ�Cg: ��4=.د
 ¦ b4 آ���4  :ه���ى.أ
 وه( 	�¬� و� ���@�  :Cg=.د
 ¦B وه( ���@�  :ه���ى.أ
�Cg:  ~�5=.دa b4 و� ~�P5�a H	� وآ
��P5~  :ه���ى.أa H	� آ
 �4 �3 آ�م *� آ�م :Cg=.د
�	"�C  :ه���ى.أ= ~l�® H	��4/� آ�B، آ� uوه( � أو �/C

�/4�� u�4 وه( را¯~ أو��                   
 3,~ آ�B؟  C17 - 18/� �"اCg:  u=.د
�  :ه���ى.أ�C&U^ ،B"Cأ 
 ا$io، إC~ ا�( �Ml 5/� آ�B؟، .....:Cg=.د
�، و5/� آ�U5 B"ا ا�=,[ ... :ه���ى.أo7� )U5 B5/� آ�

 �o7و� � 64 5/�، أ5"ه
�ور وا. إCg: ~C=.د���C آ�HU5 B   ،!!!؟!آ�ن 5�Vا

 . �/�� a"ى 
ا�( آ�ن Ml�@5 إ�� آ�	H 5�وح ^��ت � H@5  :ه���ى.أ

�، و5/�o7� 64 �p&{��� ��ه� و^��ت � 	+� ا° �� ��C أ5"ه
 � �o@�� �	�C �/Up ،�o@�� ¡{@5 ن�B"op ،�I"��4 b4 آ
�، و5&#~ ه" �� o7��C �� أى )�� �UeCل و"'�ا�e"ع وا
 Bد �� '.ه� H�e5 ^&وح ه,�ك H@5 ��هo7� 4"#"ع ~@��	 ���°

 M{8O@5 b4�84"ز و b4 Bد �o7و� ،±�' 
 ه( ��"Cg:  B=.د
 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  ـ� �ــــ���ـــــــ"   605
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� �
� U/4"ل 8C"` ~,@² �5 B"�� B³ b7p[، وه( I :ه���ى.أ¥"

�/C ���O+4 . دى، و^/�دت �UC&e�5 H�7إن ه( آ io$ا
 ��ه/4 HC�85ج وا./�ن اO� Hو� ،M{8O85 )ت وه�a./ ا

 آCg: ]4 64 H�7=.د
�م `&آ�،  :ه���ى.أ�� ا^,H�U �4 آ�م `&آ� oه( أ��

Bوآ� )U5 �C&C�$64 ا Ml�@5 B�p 
 4*�@,~ وا´  :Cg=.د
�OC~ دور  ه( 4*�@,� :ه���ى.أ� b4 )ة ه&�p )�� ،./p

،Bد �/$�5 )�8O85 b4 )ه ،~@�nأ	� ^l"رت إن ه( C/�   ا
 ��&p )O^�' �4 �Cا����3 إ�� �4 ا� ،B¦ ل"U^ 85/&ف b4
 �4 �¥�85�'�ش 5�4 Ml�@5 Bود q�4 أ��~، و� B¦ ل"U^

 B¡{l��@M ا+8 ا
� إCg:  ~C=.دo,Cد 
 ه( ²@,� أوى وla ���85¡ 4*��7 وb4 {���، و :ه���ى.أ
 b4 &�,4 )U�@5 ه"Cg: B=.د
�م  :ه���ى.أ,85 b8,آ�4 ~C�� H	��ه̈( $� آp ،�C"` Bأ

 bو� �oو�4ا� �C"آ 
�آ( �a إCg:  ~C=.د/4 �¥�U5 
�( �Ml إن p@~ و� ه(  �4"اu  :ه���ى.أ�p ،ر"o`

 �C"` ~85��، و3o8���ا^/&Hp ��@~ � ا*�~ آ�B ، ه" أ'" �
�v د"qa ور�/^ ~ H 
 ا7/83�ل 5&#~؟ :Cg=.د
� ر�/H   � ا¦ول :ه���ى.أ$ qa"�دC~، �5 د� ~a.� H	�آ

 ،��4�� آo�7/^ B&4 ��4، دى أول�~ �a.� HU5 آ 
4� آ�	Cg:  )O8=.د Bآ� M�a )��ت اa./C/� آM ا

 آ���4؟ 
 B³ :ه���ى.أ
4�`(، وCg: �C�/5=.د )`�4 
�، ه( 	a �e@O" :ه���ى.أo*+	 )�� ف&l85ة، و�o8|ى، و

 Hp&� �وs�� ^�ى دروس 5/� اM{O، و�,�ه� �&5@~، ه( $
)op ،ج./� دB، آ�ن أ=,�ء ا"�p M5.ن و�.ن،   اU^ H�e5

 M{O�� ا^/�ل، و78o4 HU5~ أآ� 5oو�4ا� HCوا¦�&اض ه� 
 �7& ا"اد دB آ�م؟ :Cg=.د
  32أو  30ه" 3,~  :ه���ى.أ
 !!ل U5(؟ا*�ا :Cg=.د

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   606
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� �
4� ه" ا+�&ة د"qa أن ا/.�a دC~ زى 4�  :�ىه��.أ

H�a �± زى 4�' �oe8ّن �2ـ"�^            
 آ�~ �n+5ـِ� :Cg=.د
 ¦�np b4 B(  :ه���ى.أ
 إ4�ل �n+5( أ	�  :Cg=.د
�آ8"ر  :ه���ى.أ Hورا� ،�o��O5 i8¶ ه( 5&#~ ا�85ت

H*'و ،i@ر�   uآ@�" �4"ا 
�ن ^&#@~، :Cg=.دO� Bآ� H�7� )ه  � H�� )ه ،~Cو� إ

� دB آ+��C؟" �� ا
5@~ ��¢( :ه���ى.أ b/,8aا ��8�5~ و4a � أ	
�؟ :Cg=.د¥ Hِ�a 
�B  :ه���ى.أ/4 &p�*85 ،B&78*4 ~a./�، �5 ا¥ H�$ّ

� آ7�ن ًCد�4 �o�{8*4 ~#&5 "م ، وه"C ا"^��C ~Cا3�,�ر 
 إزاى؟ :Cg=.د
4�o/4"ش �p"س، أه�~ آ"C*[ �5 :ه���ى.أ B"ه"  ه

 "op ،¡8�5 �o,4 Maأ ،M@�a _^&· M{8O@5 ،س"�p ش"o/4�4
� آ8¡، و*4 )U5�cC إ�� l85&ف ��@~، وه" o8@5&� �'�@5

 �C"آ Bآ� �o7o̧+4و � l5&ا�� b4 ¹ 	@8~ إ	~ �8C"زه
�؟  :Cg=.دoºر��ن ^O� ؟)U5 ~@ 
�ل u ا	� M» b4  :ه���ى.أa ،�oºر��ن ^O� b@�a�4

 qa" اh"از د
�  :Cg=.دo@#�4 ��� ~ H�a ه� 
��~  :ه���ى.أ� Mآ ~ H�a B³ 
�؟  :Cg=.دo7و� ���~ �4 أول أ5"ه� Mآ 
�ن آ�B، ... :ه���ى.أO� b4 از"hا#~ ��( ا�وه" ا� ،�/C

��"از د"qa، و� 	+�  �/4*8 b4 �I��ل u إ	~ �5*a "ه
�o,� �{83در ا�a b8@U5 �4 u ل"U@5 Ha" ا

� و� إC~؟ Cg: �/C=.دo��@5 
� و� اC~، �5  :ه���ى.أo���5 �4� ا�&bp ا	 �U@5"ل ا	

� `"C ،]8C/� آ8¡o@�� �78/4 "ه ،�o,� ¼{83در ا�a b4  
�، وl85&ف ��@~ o8@5&/5 M{O85"دC~ اM{O وy@�~ �4 ا

 Bت آ���� و�
�4"ا 64 5/� آ�a M إCg:  ~C=.د,@5 
8�ح @p io& :ه���ى.أ^ �4 Mآ �/C ،¦�� 
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� �
 ا*�ال U5(؟Cg:  _I=.د
�ه�، ا	�  :ه���ى.أ/4 ~C¹ إ M{8`ا ~pر�� b8@U5�4 �أ	

 �3�8} H@U5 دى �a./7� �H ا�p ،�4 ا�ول ��ه/3~ 4�أو� {8
 أآ� 
� q,5 إ	H د'�� اC~ � ا$"ا#@6 دى، b4 ه( �Cg:  H=.دC

 Hأ�&اض، ورا� �� �,�ه . 
 B³  :ه���ى.أ
@~؟  :Cg=.د )�@85 qa" I@_، ه( د
85@�(   4� ه( HU5 :ه���ى.أ �$ �C�n885 qa" د
��C؟  :Cg=.دn8^ ن�O� )�@85 �/C !! 
�v   دى �U85 q"ل u إن ا¦�&اض :ه���ى.أ^ b@�@�85 �4

،��@��5 �$ ¡�  ،Bآ� B&4 م�وC   �C�/5/� ه( ا^H/eU آ
 u _@�85 ���آ� ه� ا/4 B�/UH ¾ أ	� د"a½ ا�Up H/ر�

 اآ�8�ب 
�د إ	� y@¿ !!!اi3 ا´  :Cg=.دla س"�p � 6p�85 �/C ،

� اآ�8�ب¥ 
ا	� b4 4"اUp~ ��( ا/.�a دي،   ¬��، أ�M :ه���ى.أ

Bن آ��O� )�@85 )و¬�� ه 
�ش  :Cg=.دo�@Upا"^ ��ن 4O� ��@�8C ،ة&�p ´وا

 �o,� �5�@,�5 !!! 
��� زى آ�B :ه���ى.أ� 
��C، زى 4� ا"ا�� Cg: nC=.دn^ م"U^ أو ،B¡7# �$ �C�

�لo*83ة أو ا� ~,� 6,¬ ~,Cد . 
_ :ه���ى.أ�{ � ا
4� ^"اUp( وU^ ،)l�²"م ^�y Me@�� زى 4�  :Cg=.د _I

 H�e5 أ�&اض
 �i��885 �^&n ��؟  :ه���ى.أ
� 	"ا�p أو 4� 	"اCg:  ،)OUp=.د	�Cإ � q,5 �C �ه" ا�,

4� دام 5@@�(، و5,�*_ �C&$أ4& وإذن ا H� ��B إC~  إ�,/4
ا¦�*�، وإC~ ا�( �B&7 أI"ل، وU,5�ح ا�( 	p"O~ ، و'.ص 

� دB؟ " ، إ	H إC~ `/"رك Á" ا
� `+8~  :ه���ى.أ$ ،±�' b@,��� �4 �� � ، ه" 3(ء، ا	

�س، 	 H,5ة، وذآ@�، و&I��*@H إن ه( ا�*� a ~,4"ي a"ى، ه( `
 � دBه" n@5 ، Â3&ب، و�b@O وآ.م 4   !!و¥� �n"ر، �� ه"

�  :Cg=.دo@p Bد �"� ان ا/.a~ 64 ا"aا vا�3 ا �ا	
 �o8a.� )�' ،Bآ� M�a )��ت اa./ ا7/83�ل أآ� �4 ا
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� �
 io,4 ا��"8�	@[ آ�ن ا� ��( �,_، اo7و� �5d5"ه
 ،)O¬و �oCذdC ��ت،  �4�4 ¡��� و�o,n¯ ،��م 4/�ه,@5
. وÃ&ى، آM وا�� �C �/C ،Haو �@nU^ �وآ�	"ا وا#�[ إ�

�B؟ C&وحpر�� ،~"aأ �C�� b4 ى�@�Ã��5 ¡�/^ ~@p ،~�V 
 ¦B  :ه���ى.أ
�ت ا*&Cg:  �@�&*4 ~@p b4 ،�/C=.د��"��� آ�B زى ا�

 �oÄس وا�&ي" ا"�+، أه" ���� آ�B، إ�M7 ا�( ِ	+*� "'� ا
�5,½ وا#c ا�7/83�ل ه,� b4 �5 � ا��ة C �p ،وا�&ى ~@p

&l�� اU"ام a"ام، ¦ دB ا�84 C ،�@5&/ف ��@~، و��3 ا
 H4� زا H,�� 4[، �5 � 	+� ا"Ha اo@p _ّى 5¡آـ&^

 4*�و� و	±، ه( ��85~ و� إC~؟
�ه& ¦B  :ه���ى.أ��رp~، ا� b4 
�ن ا¥��ب دCg:  B=.دO� ~��85 ورى ^�"ن&# b4 ،�� ك�,�

�5 ،�@�# ./p HU5 ن"�^ �~ ، و�   C*78&، ه( زى 4 b4
�@�# ¦ ،B¡{  H�C&�*�ا�( ا^�"ن   )Scriptا,± ا$/�د (

�ت آ�ن 3£@� �4 ا¦ول �V ا)'&، a./�"اه� �4 �}&ه�، »z ا
 �5 ،z7,�رى د"p qa@~ ^�&ار ,+� ا� )��ه& إن ا�وا
 �5�783&ارB �4ة أI"ل، زى 4� ^�"ن ه( 4 cÄ M�O5 �84"ر

�ه&ى �� ا��7/83�ل ��Ha إ�� ^/&ف وا�� p@~ 5/� ا�'8.ف ا
�ه&ى، ¦ن �ـِ� 5�a"ل ا�5 )�' ،Bآ� M�a ن�اcC&l ا�( آ
� i�� �4 ا�83}.ل اU@UV( 64 ا"اد ¥�5 B�'وا b4 �5��C إ�
 ��¦�&اض ا'H+8 زى 4p ،~¯&4و ~@p ~e5�` Hه( را� �/@p ،Bد
 ~@p Bد �"^�"ن اU83&ت ان `�´ ��( زHp، أ	� رأÅ إن ا

b5آ� ��ل ¥� �"از وآ.م �4 دB�@4  ،B 5&#~، إ	~ 4aو �o@��
�رف   �5 دى b4 4@�ة a"ى، زى� ��، أ�M ا	"UC ��@C �� �4

 ،~8'�� وه"cC&4 B وM7�C و3¥"UC ، Æ3و � 	+*( ا	
�؟ :ه���ى.أo���� )� I@_ وإC~ ا
�`H إ� ا,"ع دCg:  B=.د� �4 �ه( زى 4� C�"ن ه( �7&ه

�C�/5و ،�a.� b@p��~ ا�hع دB 5/�  �4 ا/.�a ا�( ه( 4
�^� وا��78�د�C وا8/"د ��( ا�7/83�ل ا�( ه̈( �OO4"ار ا
�د أوه�م ا/.�a، �~ و�aم 	"ع {"ر �4 ا�7/83�ل، la ~8`��
�+O5 �U&وط أ�*� `"�C، ه" وا#c إ	~ آ*��ن � ا/.�a دى، 
 ~@�� �3�± �4 ا¦ول U�C ،&'È( ه" '�وه( 4� ز	o8U"ش '

b@*,^ �4 �5 ،~Cل  إ�a "ه )�_ ��ea ا�8V ا�{إ�� � ا
���85 �o@�� �  "�o,� �{8*C در�a b4 ~	إ" �، U�C( ه,

 .، É"ز ^&اآi ا8/̈"د¬�� ه( 5�اه� ��( 
 ^&اآi إC~؟  :ه���ى.أ
�y"زك، ..:Cg=.د� b4 ��ل ¥a �7o4 "ه �/C ، 8/̈"دا

¡ 4� UC"ل��4  ��،  ^.a( �"اه� ا�78�ل ا	~ �8C ��s"زه¥
 )/@�I ء)` Bود 

 ازاى؟  :ه���ى.أ
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� �
�ا´ 4�  :Cg=.دO	ا Êا، و�"e*�,C�5"ا و�U8C وا�/UC �/C

� زى أى �3"ك o,� �{8*C ~	إ _/� )U�C �4 �V ،ا"e*�	ا
�د�U�^ B   4�&ر،/�دة، وا� uإ �o8,C ت���ا8/"د 3

� �U�C �"از  ا	�8�م،@�� وا�	�8�م ّ$� �3�C ا�78
"qa؟ C/� أ	� أ�M7 إC~ د :ه���ى.أ 
أ�2 دورك د"C ��s qa�"ن أهi، إ	Cg:  )�{8O85 H=.د

�ر�( �4 �¡ 4� C�"ن ' ¡7# �¥ ��*,�5 v"�^ �د"qa زى 4
B7¡ دnM7�85 ا&ؤ�C   "�[ أ4@,�"، |&د "oa&"أو " أب"  ا

� دى �زم �Vو� ا ،iدور أه Bد )U�C &»¦ر ا",�، و^"6 ا¥
�� إن اh,� ه,�5�$"#"ع"C ��s�"ن  ^�'�ى 5 �a./، "#� ا

anti-relation 5"ا&UC ا"�@C �4 Mن آ"�C ���� آ�B زى 4� ،
4� C@�"ا p&/8C"ا ��( U^ ،�/5"م ا7$�ر�3  M�4 5/�، آ

Mأ� ،Bل د��ن   ا�oy �@*,h ا��78O� ر`"ة )U�C ت���3 �,hا
 �a./�ت U�C( ه�ف MC�5 _C&a �� إن ا��ا/.M7�^ �a، و3

،M7�^  �,أ ¡�/^ H�a ��آ& أ	p" %�h %�#+A i9$إن ا
��Cjة"، وإ	~ C ��s ~#&5�"ن "��Cjة %�h %��5 "��ا ،

�ض، أو oن إ�"�C ��s ~	إ qa"6"5�#@� دkB " �� %�h
��Cjة =\XA =VJ\l �� ،=VJ�� "آ#o@p HU5 �C��Vدى ا ،

 "ا�78��ت ®�8+�، و¬�� 6�eC آM دio4 i�� B ��ا، و¬�� 
U5�8�ر و	"�2 اh,�   �5 ³د4[  @,Ëر »@� و�U	 c@�l5

،_3� ا8"2@� ا�O&ى ا$,
�©� a"ى :ه���ى.أp b4 
�د`(   C/� أ�2 إن :Cg=.د� �4 �/5 �	�اh,� ا�	*

 )U5 ،Bم د.��=& و�+Ì ا,"ع، وا�8��C ا�� )�� &l8U@5
	"ع �4 اV"ار اh*�ى، ودB أ�� a,"ات اV"ار ا�( 4+&وض 

�85 �/C&*�ت اh,*@� اa./�p ،Bات أ'&ى، وآ�",a �o�7
اC&+8}@� دى 6,785 »" اV"ار ��( ®��8 اU,"ات، 64 
 B�4 آ� �در أ`&ح أآ�a b4 ��، أ	on/5 64 �o�4�ا�78�ل ^�
�8 دى إن �� � ���C ه,` b4 �� ^,�U_ ^,�¡، أ	d*$ا �*V

]8@��,�B إ��  إ�� ^e8"ر  p@~ أى {�و� وا�@� �4 اyا �
 B"8[، ه@��,^�"ن �.�a °� و�U@�، ·"#"ع �U@U(، �4 ا

 �C��"4/�� آ�B �4 ا¦ول، و" إن ��o,� �{83در ا�a b4 "
�ور ��( ا�78��ت ^�	@� ¬�� ^�"ن O85 ،�5و �,� b4 )ه "

4� دام *�   آ"C*�، وه( �64 إن ا¦�&اض ا'H+8 إ� إ�
h�4 ا �o8UC�n4 i�&5 ��@�85 ن�O� ��@�85 ��*�، إ� إ�

 �^O"ف �U@U� )�@,/5 ا��78�ل دB، ا�78�ل ^�"�a.� �C، أ	
 &C"e^ �o�@5 ~*+	 از"hى ا"a ¡8ات، آ���la b4ى اh"از 5
 b4 8"ا	رج و�5، إ�Í7@� �4 ا@�,^ �d*4 ن�" آ �a./ا
 �O�C M�O5 ³دم ���U8@_ ا �4.��[ إن `}�8,� دى 85/&#,

a./��@� ز�C ا	 �4 �@U@UVت ا�a./�ت �4 	��@�، و�/"�5 ا
 M�&6 85�ع اa"$ا � �¶&O	 )�� ا�Vا �C&آ�p ،�@	�^
 �5"/l5���~، ا vإ �� ��م i�oC ��̈( أول 4a )�ا+�o ا
 �5"/l��&ة ��( اh,� و� ��( ا�7/83�ل و8�a~، اa b4 إذن

 M 4*8"ى � �M7 أى �.U@U� �C&O5 �a@� ��( أى 4*8"ى، وآ
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� �
)U@U�  )�' �5 ،وه��ا )U@U� &'³ 4*8"ى B�/4 &�&É ��s

 ]	�@/� ��( اd*$ـ_ ا/̧l	و ،i`&£8	 �*V i�Á 5.ش ��5
 �o@p )U�C �d*$زم ا � ،�o@�� �Cدر�a b4 �,*+	 �وا�,
 ،��C���ت اa./8� اa�4 M�U	 �/C ،ر"nVا �C�` 6aوا

��ت ا$��8a، 3"اء آa./�ت ا�C�@o78، واa./	H �,*@�، وا
�ت a./5�^��i ��( 5"^@� ا �أو رو4�	*@� أو أى ����، أ	
�¢�7، أو 	��la، أو a �a.� �4 أى MU8,	 ول�Áو ،�oآ�

uوزة، إ�o4  ~@�� ور�O,5 )�  أى 4*8"ى أ�*� C&a_ �4 ا
 . دB، وه��ا

 C/� أ�M7 إC ~C/� 64 ا�,@� دى :ه���ى.أ
��C أآ� و^�b4 &o ه( 85@@�(، و$� Cg: 5 )�@@85=.دn88

ا¦�&اض ا�( آ�	H ا'H+8، و64 ذ� U�C ،)�@@85( ه( ���Cة 
 �¥ Mْ�"C �*+	 ¿@*^�4، و�� ��&p ى�^ )U�C ،Bد �+a"4
4� o@p"ش ر¯�  ~+a"4 إن �4� دام و��, Bد �"� �npر
 ���85 Bع د�hا �¥�a )�ا��و�، إ� �Îl �,~، و�q ا��7h ا

�در ا83}� �,"a b4�o" ش د�"ة�¥�4 ��C�' ��Ï 6�e^ ��¬ ،
 6C&3 ل وا83}.ل�o*836 |&د ا�e^ ��¬ ،Ð�É8/"د ا��5
 ���� �¥ b@8�a �4 " q� �U� �4 "ه �"� �npر �/C ،6C&3

Bآ� B�C�� ، و5��C ه( �¥ M�"C�� �npة، ر&`��4 
�  :ه���ى.أ¥ Mه" و� �4 
4�	~ إن Cg: 3=.دd5 �U5 ~�@l$�5 ه( ا �¥ M�"C �4 ���

 )�F/pِ �pر �o@p �8&كC ��¬ ،)�@p �ª85 )وه ،B�4 آ� �أآ
�ت، �4 أول p )�� 4&4@� � اo*+	 )a.^ �@� �C ±�^ ،~

��8،   أ5"ه�^ ���4� ه( 4� �,�ه�ش � ،�C�� H	وا �o7و�
 �o,3 c@�� )وا��،  24ه B�yض 4*78& و� ا&/�� ا ،�,3

� ا´ M7/^)�@�º إp ،~C"ا��ة وا��ة ��@o 
�C+� ^*��7/8 و^*78& � ا/.�a ا�(  :ه���ى.أ' �4� ا	

 ~#&5 M@�d8� 4@� ا$@�، وآdن اÑ�*� )�� ���3 إ�� �ا	
 �Upع �4 ا$"ا"	 

4� دام ا	Cg:  H=.د ،)�@�� �d*$أ�/ـّ_ ا �C�� b4 �أ	
 )�b4 4"ا�Up ��( ا/.�a دى '�@�( b4 4"ا�Up، أ	� آM ا

�,4 ~��I  H	وا �C�/5��3، و�,4 ��&p Ha"إ	� ^�ى ا
�ه�، b4 أآ�، @,4*8 )����ا¢M ا ~�̈�5 )U�^ ،B¦ u"U85
� ¹ ذ� اh"از ا�U8@�ي · ~#&5 ��/� M¢ا��7� d5ن آM ا��

،�4 �a./5 �85̈"ح M¢ا��و�   وا�� �¡ ^�U@�ي، آM ا
� ���8} Bد ÆCر�8"ا��B زى دى، M�5 ا )�@,p ،)O�7�85 �

/&ض، C �/C b4+"ت ¥�، أو C/�ره� وآ.م �e"ل و5�5 �o4�¯
�، ¯�م آM ا�( �8�7~، وا�( ه( o4�¯ ل"a�5 ¦ ،B�4 د
 �,� )O+UC و� ،qa"O4�آ� � 4*�"@8~، وا�( �V ~�7/85 د
��C إن ا�8V ا¦�@�� ` �آ�8C B+&ج أو xCر أو C/�ر، أ	

� ا¦���، ا�( ه( آ@o@p )�� � اoU� )ه )�3�3(، ا
�o8+l5 ز��ف و^8/O8^ �   ا"�"د، 4�'�^p )O&�� أ�5ا إ�
 ~@p ق إن�l^�� b4 �8 دىVا ،M7/8*ُ̂ �4 ¡� �4 �C� Ò@,5د4
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� �
 �� M�a أى ����، U�C( ا/.ج ه,o4�¯و �o@5 ف�/C ر�UC ��
��Cة � �d*$ق، �5 ا�l^ �o@�º�" �� ��، و4*�"ل 4*�"ل، �

�U^ ��¬وا��ة وا��ة، و )O� �4 أول �o*+	 )�� ر ^8/&ف
Mo*C � .و���C، ¬�� ¦ول 4&ة، 4[ ��رف، ر5,

� دآ8"ر ¯@�، ا�,H دى  :ه���ى.أC ن���~ آ7� ~@p "ه
�ش أور��زم o�@�@5 �± 64 أى �� �4 آM ) ذروة ا��ة(4�'

 )��دة ا*&�C ا/� ه( اoe*�85 )���� ا"�@�ة اVدول، ا
 �o@5 6878*85ن و�� �4 ز4o�7/85 

�دة :Cg=.د/� أور��زم �4 اo�@�@5و 
 B³  :ه���ى.أ
� HU5 وا#�� زي اCg:  �7O=.دd*$ا�2 ا 
 إزاى U5(؟  :ه���ى.أ
4� ه@�ش �ة و�5ا¢@� و�&�Cة  :Cg=.د �5�	H إ� �d*$ا

 )U5 B¦ ،ل و'.ص�o*83و^/"د وا..... 
� ا7/83�ل، 4� ه( b4 85*687 :ه���ى.أo8@Ä ��ن آ�B ا	O� ��¬ 

4� ه� ��B�C ا/.d5 ~aى `�M و'.ص �a س دي�,��~ 64 ا° 
@~  :Cg=.د i¥ وح�ل 5��آ(، �5 4� b@^&�p إ4/4 �أ	

)O/878*85�4�دام 4 
4�U^ )Op&/85"ل  :ه���ى.أ �، "¦"ه( U85 ¼/C"ل ا�

 io��@y �/U85 ن��، دى آ7o��eC )���@� ا	 Bور&| �U�^و
 q� ،ioآ� io@�� ف&l^و �Cه�ا io,4 � ا¦�,@

� 'Cg: x=.دC !!؟�Cه�ا io��@�85 )� ه� ا
 B³  :ه���ى.أ
�ت  :Cg=.د��� � &�,أ�2 دى p&�� إن ا�,� 	/@� ا

 �@�"@M ا��i 4&ة إن ا¦ر��زم b4 ه"B ا H�a ��7o4، أ	
��¬ q� و� ،H*� ��*,�5 iه"   أو ا¦ه ،Mا�&� ��*,�5
�"@�، p �/C@~ ^&4"4�ات l5&ا�� ^&4"4� b4 �5 io4 ا

 ¦ ،�C"` ±�p ة�C�� ��Cو �d*$ا ،iو¬�� أه ،B�/4 �@	�^
،]8C"`   i�,@5��5ى آ8¡، و5@� و ��"{ �o@p �d*$ا Mأ�

}"�� `�~ ��7@� أو ��7@� آ8¡ 5&#~  �o@p 
 ازاى؟  :ه���ى.أ
� � ا�,@�  :Cg=.د,@�' ،qa"�/_ ^}e@� ا$,�Ue دى د

� ·,o8(  دى، ا�,H دىo@5 وا83+&دوا ���&ا7�83"ه� ا
 �V ،�o7و� �ا/7( وا,�ا� �4 ا¦ول È'&، �4 أول أ5"ه

،Bد vل ا¦'&ا�,�در   ا�hع اa &l4 ¹ Mوا�� را� Ó@y ن�O/p
8�رÆC دB، واxl ��@~ �4 �¡ ا¶�م أو ��( ا��ام آM ا

،±U,��د C�"ن o�&p H���dp ،M@�8*4  `/"رB ه" 5�C� 
�C ،و|&�4 وآ�ا وآ�ا ��	�4 ��dوآ ���� M²¿ آ �C ،ودة�} 
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� �
� وا�( É&ى É&ى، و`"� U5 ]4( ��ع �UCر ¯�م o,�/^
 �وM7�8*C °� و�U@�، ا$+&وض إن p&�� ا/.ج دى ا�( ر5,
 �/C ،�C�4 أول و�� c� �o@Up^&ا �	ه" إ ،)�@� وo@ �o��أ^

�در OC"ف وC*67 و¯a )�C/�    �م وU^،xlC"4( �5ور ا�� ³دم ا
 �4 �o8��@� إ	~ �5 ³دم، و3"�*4 �a )�^�U( ا&ا�M ا

� ¹ ا$*@�@~ 	�,� �: Oa&+^) �2"��4( إن آ,q را�M و� H3، إ�,
�@�@*4 �h��4 آ�ن b4 ، ~�@e' .5 i�,4 آ�B؟ �5 '�(    )ا$/

� ا)�C دى u M�"85 إن�� ا��ام �V اdeÍ، أ	� l84"ر    5o@p
"�e$إن ا �ب ه,� ا��ام ا�� ³دم 	+*~ M�a و5/� 4� Âeº، أ	

�رف ا+&ق a"ى، �� p ~@p u d@o8@5&ق، �laى إن ا$�e"ب � b4
�ن إ�,� آ7�ن z�{,5، ¦ ا$+&وض إ	,� Á�م O� ت"̈+	 �b4 إن ا�,
 ،z�{ا�� ³دم أ�. زى 4� ر5,� '�b4 ،~U آ+��C 	+"ت ~ ا

 ،]¢�e' b4 ]4�5 ³د ��ن إ�,O� Bام د�ا�� ،Bزى آ� ����
 )��@5 )��ن آ�B ا$�e"ب إن اO� ،��/آ�¡ة ورا¢/� و� ~@"�*4
� 5@,~ و5[ oeI�� �p�*4 ~@p "ه ~�5 �'�C ،~@�� ر�UC ~	إ
~ p �4"ق و5@ّ+"ت، و�  ±��5 B"ى ه&^ �C4~ و� ¦، و�5@� )�ا
��l5 Bق/4  d8C ��sرف و�، C"8�@5~، ووا�a �,�~ وه" 4/�B و�

�� ،]8�� �o8�/̧� ��ه& ا	�4� ه"    l5&ا�� ا ، ~Cإ M7أ� �أ	
��ت ا��C&O،    ا�,a./Ue,4 ¹ M{8O,5~ ��ي c@�l5، ه( آ�B ا

    أ	� أ�M7 إC~؟
@~ #&ورB ¹  :ه���ى.أ �U�C �@¯ دآ8"ر �C واء�I_ ا

� دى�Vا � ~�� اي �
��، و64 ا´ �º@��، `"¹ ا	H ازاى 64 إ	� Cg: @�I b4=.د

 i�&5 "ه �ذ� ud*85 �� ا�وا، أه" دB ا/.م وا� 5.ش، 4
� �C	a.( إن o,� وا�7/83�ل و8�a~، 	�± � اoدى آ� HCاد"Vا
 Mن آ�� `"�C �4`&ات U85"ل إن ا�,̈@� دى ا�( آ	�,� �ا�,
 Mآ � H+a"^ ،س"�+�رة وا�روس واeOآxا�� lU4"ر ��( ا

 ���85 �@	�85�)'&، ا,"ا�( ا �a./� ا�	*�v، واe/ا¦'� وا
�وى وا¥�M دB، وه( `&�p&ا�H را�/� ����ة �� ��a.� M7 إ� 5
 �� و^*F~@pِ F~�,4 ��8، دB ا�( ا�,o*+	 _�.^ �ار^�ت Á" �*�ه
 ~@p إذن ،�C&*�دة ا/��ب ا¦ور��زم إ� 5@� �4 B�ا�8,83,

"را، ودB 5@�ل �O@5 ��ط �Ml 5&#~ �"اهO	  ¡� �C&e5 "و
Æ$ط 4,�"�4 � ا�O	 ط&p )�� &`��4    �OC�أ�aم `"8C[، ه( �

 ،)`�5 Bن آ��Oواش �4 أ��~، و��5@ �4 )�� اo���5�ه& ا�8@
��� إ� ا��اف '�C_ زى � �'�^ �4 ¡� �4 i�*85دى، و�o85و
 M�UC ب أو�� b4 دوا º+� ا�آ�8��� �8�a~، ا�وا ا$�e"ب ه,

 �$ �o8UC�n4 )��آ(، � ا$�e"ب دوا C*� اÍ&م ا/4 �*�hا )�@^
 b8@U �"را 5/@� �� ا$"#"ع اc@�� ،)U@UV ه( 4 �o��*@5
" آ�ن  q� H��*	5&#~ ه( ا �78�ل دB �4 أ��~، إ»�. ��&p
ا�	*��ب دb@+4 ��a �4 B، أ��U8 إن �&�� �}¡ة �4 

8�ت �¶�ى M{8O^  �4 ��( ا$Æ اneuroleptics Ô�Uا,@"رو
 ،&^"8� MC�4 ب أو��د .آ�8n4 ن أ�*� �4 أى"�^ ،�C"` ~I�O	

 Ha" �5 	�ى و	�Me و	O"ف، و	�ى و	�Me و	O"ف ، I"ل ا
 `�&ا ��C. :ه���ى.أ
 أ	� ا�( Cg:..&�O84=.د
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646−� %���!!!א�������"� د�وמ"�د����&�6�%מ�:�א���ج�א� �

 

� �
أن ا/6 ا4 �5 وا3��4 وأ�%  :/.ف ,+ ر * آ) � ة(

 �89+� ،%���ت ���.�����C,�ت �A �Bل ?�= ا4 �5 ه= أ>�ء و
MNA 7 اJL.ى ا���#= ا��Jر�I، وآEF G�H,�9 7 , د أو �Dور 
أو ,V ف إ7 ?�= ا$CST% ا�4 و�QA * %Rؤل ا�J4رب، وأ�% 

 [\A 7 %WB�, و�XA ى Yت أ��.�����8JVB�9 * ا�WJYص هHا 
 ).ا��Xب

=Qj9م : ا���ج ا��o * %/ر�� !!!اJp#] " ��روم"
� وة.د:  ��	@~ �4  32ه( �@�	~ �,�هªأ'"ات  35,�، ا

ه( �84"زة وه( *~ � 3,� را5/� آ�@� ³داب، �84"زة 
 .و�,�ه� أر65 5,�ت

 !!!إC~؟ 3,� را5/� آ�@� ³داب، وأر65 5,�ت؟: Cg=.د
� وة.د: Cأ �"B، ه( اy"زت وه( � =�	"ى C/� وه( �,�ه
18  � 3,�، اy"زت وا�� �4 ورا أ5"ه

�	"ى؟ :Cg=.د= �@	� !وه( � ^
� وة.د:  � B"C2أ  �o8�@� زت وا�� �4 ورا"yى، إ"	�=

� 5ـo,4 xن أآ�~، ه"B آ ~@	�ª3,~،  20وآ�	H ا�و�~ ا
]8,5 ~,4 H+�' H	�و5/�  وا^HU�e 4,~ 5/� 8,3[ و	±، وآ

 . 3,[ �&� 36,~ و	± �&Hp وا�� ^�v اy"ز^~ $�ة 
 وا¦و�v �&� 5&#~؟!! �&�؟ :Cg=.د
� وة.د: )Äر )U5 �C�/5ا¦ول �5 و � ،B¦. 
�  :Cg=.د¥"� )�8�H+�' v 4,~ 8,5[ 5&#~؟ ه"B 4[ اوا
�؟  
� وة.د: �^&n�. 
8�H3 �/5 v 3,[ و8,5[؟ *~ �&�؟ :Cg=.د  وا
� وة.د: )Äاز ر"� )U5 ،ا"p&� �oأه� �$ ،B¦ . 
4�`(، ر5,� *C� Cg:=.د. 
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� �
�v، وه" 5&#~  :� وة.دª�OC~ 64 ا&ا�M ا� qa"ه( د

� 5ـ o,4 x3,~ 20أآ. 
 .I _@I@_، وCg: �C�/5=.د
� وة.د:  ]OC�� qa"� د© ،~ ~@	�ªوه( 5&#~ ا�و�~ ا

B�,� Bد Mا�&� ا�ر5/~، وا¶�و��C �4  � ا�@H ه( و5,
B�/4 ]OC�� �C�" .ا¦و�	@�، وا

 وأio4؟  :Cg=.د
��C، وه" آ�ن  :� وة.د"��l+,4 �� أ5"هi، و4/�ه� ا

4� �l+,C"ا،  M�a �o8p&/· �84"ز 
�  :Cg=.د �o8@~، و�" u H� دى )U5 �	�@/I@_ وا
@~؟ 
� وة.د:  ~a",® )8�( إن هO85 �^&nV H� Õ.ه( أ�

.Íوا �UC�n84، و�ا�85ت ^� �o5[ زو� �� و4o,@5 ��ت 4p
 M��^ H�aو ،±�' ~C¡ أدو��4  u �o8"� H,آ �^&n�

 ،�Cا¦دو 
�هCg: i=. دp b8,� �4 �*V q�Ä " .ا*�ال 
�ت  :� وة.دa�,Íوا�&ف ا ��ه/4 �/aأ HC�85ا �أول 4

 u H�a ،q4ت زادت �4 إ�a�,Íا �o8d3و �� و5[ �"زهo,@5
� �H  إ�� زادتo8'ن أ�O�� �زادت أآ qa"�4 �"اu 3,~، ود

�ه�، و�&Hp إ�5 ا&ا�M ا�( ه( �84"زاB، واy"ز^~ /4 H`��
�&� . 
 اi3 ا´، �&� 5&#~؟؟ :Cg=.د
� وة.د: B"Cأ. 
�ه& إن اh"از ا/&� دU5 B( أآª& �4 اh"از  :Cg=.د�ا

)Ä& .ا
� وة.د: �/C ر�o`از إ"hه" ا �4 �ً,Cد. 
 I_ وه( $� '�+H+�' ،H �&� 5&#~؟  :Cg=.د
� وة.د: �o@p زت"yه( ا )�� b4 � ا��� اoه" أه� �4. 
4�`(، إ�( ^Cg: ~@p"O=.د!!!! 
� �&p"ا :� وة.دoأه� �$ io$ا...... 
 .أهM 4[ ا´ Cg: )�@�º=.د
� وة.د: �o8'أ Mأه. 
� Cg: ،~#&5=. دoا أه�"U�C iه �4 c@�� B³ 
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� �
� وة.د : �$ io$ا )Äزوا ر"yأ Bوآ� �O�	ا$"#"ع ا. 
� �,�ه� آ�م Cg: ~,3=.دo8'أ . 
� وة.د: 3,~ 27. 
 و4� آ�	b8 �84"زM�a B آ�B؟ :Cg=.د
� وة.د: Bآ� M�a B�84"ز b8	�4� آ ¦ ¦ . 
 .وا�5 ا&ا�B�,� M آ�م Cg: ~,3=.د
� وة. د:  B�,�26 ~,*5 �o,4 &{3,~، أ�. 
 !!ا´؟ وه( ��^��e إq4 ان `�ء :Cg=.د
� وة.د:  �^&nV ل"a�� ~* �4�ه( ا^HU�e '.ص، 4� ا	
 ...أه~
 !!!أ� x4وك :Cg=.د
� وة.د:  ��دوب a/�ت 4/�هC �� إ^HU�e، وا	$ )U5 )ه

�ت*�� �Ö uا"�..... 
�( :Cg=.د/I�U4 ( أم HU�e^ا )�3,~ وار65  433[ ه( ا

�ت؟ و� أم ,3,~ 527 
�  27¦ أم  :� وة.د	dp ،~,3 �	�@/اHC�85 أ^��i 64 ا

 H	�7� آo4 ��@H و�"زه�5 i8¶ زم� �85��q وآ�B، وإ�
� `+H إن 	dp ،�7� آ�	H اV&آ~ ا�( �"اهo4 ت أو�p.Íا
� 	&�6 وا��ة وا��ة ,C�85وا ،��ت p H�ّa/. 64 �"زهp.Íا
��4 ��*� آ��87 �4 ' � H@U H@l5 �5 ،Bوآ� �Uا$&اه ���&$

 Bد�@/� H� ،_@I اo�8�a ،6�Iأ Bوز�� b4 �u H أ	�aو
 Õ.أ� _�*�، وه" دB اo@p H/aو �� �*@H إن  ~@p��e~ أ		dp
 )/�e^ ��s ،Mآ�O4 b@p �4 _I �¥ H�Up ،~�Vض ا&��5 vإ
 �oU	ز�5 ��� أ	� �*@H إv أ	 ،)Oو� ،)�@�� i�3أ
 H7�3 ��، وه( H/�I Õ./p، وأول 4o,� _l� 6�e^ �o@�'�و5

o@�� ،H/�I vإ �· ،~*�h³'� ا �/a�� �u H '.ص أ	�a �
�*�h³'& ا � u H�a ت�/a �7�p _@I �¥ H�Up : q'أ �$ �أ	

)�³ vإ ~��8} b4 � .ا^H@*� HU�e إv أ	
*~؟  :Cg=.د  �C4"�"د �o4وأ � أ5"ه
� وة.د:  H�a ��ه&ة زى 4Uأb4 �5 ،�C��"4 B"C � ا

�^&nV. 
 .M{8O إC~أ5"ه� Cg: @5=.د
� وة.د: �@¢�l'أ �o4�4رس وأ �5�ه�5. 
� دى :Cg=.دo8'¡ أ�أ'"ات  �o@. 
� وة.د:  �o@ B³3 أ'"ات و�د. 
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� �
� :Cg=.دo,4 &{و� أ� xأآ. 
� وا=,[ أ�}& :� وة.دo,4 xأآ �� وo@. 
�هi ا/@�� ا��¡ة دى، إزاى  :Cg=.دp b4 ~* ،io$ا

�Ñ u"U85 ��ت �C&3 �4 وراهi زى 4��� Ml¯ �� إ4C ،i�Vا ا
4� ا^b@8*Ue آ+��C، زى  H	ا �� إ4C ،�la�4/�"4�ت 	 ~@p
 )e5&^ �C��5�o� b@8 آ+ �4� C�"ن إ	q أ'�^( ا�.م و4

�o@�	�، ¦ آM ا�( �"ا@/ .و^b4 )l7U8 �5 ا*H ا
، p/.، ه( زى 4� ^�"ن ه( ا�( آ�	É.. H"ز :� وة.د

~ أآ� �4 إ�"U^ ة�C�� )�� ^*@_ p u&�� 5�آ� ��( ا
 أd3ل، 

l5&ا�� �زم ا	q ا�( ^"�o( اV"ار، ��( ا¦Cg:  � Ma=.د
�p@�، �زم إ	H ا�( ^U"دى ��'�ى ا$/�"4�ت ا^ �4 �V ا¦ول

... 
�ـ  :� وة.د  ،H@�ه( ا	H�U8 �4 اO�"ى، ���( �� ا

��Cة �³("� b4 " إن ~�C�a Hم ��*�، ورا��4� b@p آ �
��ت ا�( آ��VاH+' �o,4 )�8O85 H	. 

�ت  :Cg=.د��Vوا �U@n�	U~ واÍه( ا )��ت إC~؟ ا���
_@I ،_@I ،؟ : دى)U5 ال�* ا

� � ا�h*� دى، C"م  :� وة.دo@�� )�/p ال �� رد�*ا
 )e{# �� ء�,5 H/�I ��ت دI )�� B"ل، 4 �/5p )�ا�ر65 ا
 �� '.ص إ	H �&ة، 4o�8�a �H آ+��C �.ج �V آ�B، أ	�aو

 .دام �*@q 5&ا�~ إ	H �&ة
��C د"Cg: qa=.د{ . آM دB '� آ�م ��*~ �4 ا�ول 
� وة.د:  �' Bد M4~،  5آ.*� 64 اo�8�a �	dp ،ت�*��

 He�� �5/� 4� H@*� H@O4 أن أ	 �� 
@~ �5؟ :Cg=.د!!! 
� دى؟  :� وة.د"o*�5 Me�^ �o8�@3 vإ 
" آ,Cg: q=.د Bد ،)eّ�� �4� ه" �4  ,+&ض، و4 �/5 ،qe��

5���I z"ل ا"Ha، ازاى �&4(  Bرد�o,4�ا	� �V ا ،)e�{^ �U�
4� دام � |678  �	+*� �4 �� ا}�z �5رى آ�B؟ 4� ه" ا�,
 z�{	 )U�C ،~+C�` H	ا ���i�,4 �o4 )7، وp@~ إ`&اف زى 4
 )�� � آb4 ،���&4 M دB ا,^x' _*� �,@�� )�وا�,� M7/,5 ا

��4[ ا�� ��	~، وآ&ر	� ا�.م C ~@p@�( أ� 4&ة، ا�,O� اف&`
 ~@p إن ��5 �7p ،�C&O5 �/@�I ن دى¦ )e�{^ �U� �4 H	إ
 b4 �إ`&اف و4&ا�/� و^+�¡ � ا�( �Ml 4&ة وا^,[ وأآ�، أ	

��.آ(؟ ` �@	�^ ����هi زى 4� C�"ن p@~ �,�ك �p 
� وة.د:  �5�d3ل 	+*( 4� دام أ	 �أB"C، زى 4� C�"ن أ	
He{#  ،)�@^ Me�^ �� إ�¥ H�Ä )U5 ~@ ،6�e^ �� إ�o@��

5/� 4� a/�ت ا�h*� ودH/p؟  
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� �
� ��*� وداع Cg:  × ،.ª4=.دoCx8�8، × ا�aدا و q3 �C

�دة؟ 4� ه( آ�	�U^ Hر ^/�8ر @/b4 ه( ا�( �H� �V H ا
 u�/^ � c7*^ ن�O� 5@"م �o��a q� أو ،�o8@5 � )وه

 �U� Bد b4 ،ل"U,5 �5&#~؟ b4 آM دB آ�ن C"م 4"ا�@�ك زى 4
�ت دI )�� B"ل؟p )� ا¦ر65 ا

� وة. د: B"Cأ. 
�ى، 	O"ف إC~ ا�(  :Cg=. د� )�4� 	*�8 ا�ر65 ا _I

� M�a ا$/�د ا$+�ض C/�، و� o8@5 �4 �7��^�� ¯ ،Ml	O"ف ��
 �o@*,دة �,*� و��@/±، 	O"ف ��^@�( �H ا�' i��8^ �� b4

4� ه ،~Cإ Ml¯ ����4 زى . " آ�~ وارد و� �� �C��Vدى ا
�ت �` ����5�"	� رو4@" و�"@@H، و� زى ���ح و{p �7"زى 85

�دة ^���7؟@/� �H اÑ�� )� ا}&ام، C/� إC~ ا
� وة. د:  )OUpاوا ��ن آ�B أ	� آ�ن �زم 4O� ��¬ "ه �4

 .إ�� ^6eU ا/.ج
�� Cg: .....u u"a=.د ، : ~@p 4.��� إن b4 H	إ ����

 ،�oة دى آ�xÍ5/� ا �/C ؟Bد M�O��&l^ � ��C&ف ا*H دى 5
8�v، وا�^,[ و�"از �&�، وأر65 5,�ت، ووا�� ورا ا
� b4 ،�,3 �C&O/5 4.��� إن اV&آ�ت دى o,4 xواآ ،�C�84"ز
�دة، و^*�8 @/�درة و���4ة، ^U"م ^@�( �V اa وا��ة ���85

�، وU^ �C�/5"ل � أ	� �H، و^/�8ر، و�C�/5 ^&�6 � آ.o4
4�`@�، b4 آM دB زى 4� C�"ن �&آ�ت �@�ل 5&#~. 

� وة. د: �e�£�4 )�4� ه" ¬�� دB ا. 
�B�C، إ4�ل ��  :Cg=.د� H	ا �� q3 ا^�£�e( زى 4C

 ،io+� 5/�م ا,*+, c7*	 �^7�/8( ازاى؟ أهi `(ء إن ا�,
)O#&+,5 �8�¢m، و4,�5 �@U,5 � وا�£��e، آM دB وا�,

 �,�a ��ن، b4 ا�,@/� ��( ا"ا6a، و� ��( ا,® � )�ا
 � �	�,� H,5 )�� ورت�` �ا�.م د�C&O� B 4&ة؟ أ�2 إv أ	
 �/C ،�*�� أى � ��C&U^ �@5�Éإ )O8آ�ا` �4 )/7hج ا./ا
 H	�3��� و	± � �o` &O"ر، وآ )�@C ~87��^ا )�آM ا

�، أ�2 أ	� ا¦�&اض ا�( آ�	H �,�ه� '+H �4 أول ��*
�ه� �7�8,4 � اh&وب �4 ,@U �,@l5 ،Bآ� M�a �o,� H7��^ا
���، و� ^&q� �p، واh&وب � _�e^ ك، و��O^ 8�� و�,^ �4 ¡�
�، ود'�H ا��84�ن os��#� )O��C&o` ¡، و� هp �4 ،±�º ب&a
 M�"@5 )�4� Op&/,5( إC~ ا �و�H�7 آ"�C وا¦`@� ر#�، إ�,

�º ~@�º ن�@/�  ،��@8,3� 5,&�� ا�أو �8C*�، إ�,� أ3
 . و	l8&ف ��( ه�ا ا¦3�س أول d5ول

 C/� أ�M7 إC~ د"qa؟ :� وة. د
� �  :Cg=. دo@��e^ �� ،~C�7( إ/^ �� �/C ،���و� �

 �£@` �C ؟)�@@^ ¿,� وا¥ u"U^ �8@+"نا$io إ	� �a !!! ا
 H� )�� ا@	�4� `@� ازاى، ا �@	�دى ه( آ�q+` B ا
 )�� اU@UV@�، �¡ ا�( B"�8�@5 � اh&ا�C، وا@	� ا
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� �
 ~@p &ه��� ا,��e' � ~@/7*85_ ا7h/�، ا85 6789
�ت ��7o4 �@8 ��ا 7�,85~ أو e�£�85~ أو ا�^,[، e@5&^

 �3,�، و`"� آ�م  32وا�,� b4 دارC[، `"� ا*H دى �,�ه
�، و� �4 oازة، وآ�~ �4 ورا أه�"�"io4ا�a ورا " �زى 4

� �"از، وه�ت آC ت�� U,5"ل � ��5	� وا�,� �}¡C ،�C/� ه,
� I.ق، وه_ C ت�� '��، وهC ت�� رÄ(، وهC ت�� �&�، وهC
� ^n&ب @	��، وا�5 �"زه�، واo8'ة ��( ا�C�� 8"زع أدوار^
78�س �دآ�^&ة زى 4� C�"ن 5,�&ى ��( 'z اC �^�U_، وا�,

�ن 	O"ف 4[ ��É@_ �"ن، 4O� �Cا&4�3�[ ا Bآ� )`�laا �
 �*V &+l,5 ~#&5 �� b4 آ�B، إ�,d*$ا ،)a�l^ )ى، إو�"a
 M4��آ�ت، أوف 3��C، و� وا�� ��وا��ة ^�"ن 3�ر�a ا

�ولp. 
4� ه" ا�( �e�Í إن 4� a b@p"ا�� :� وة. د. 
� `@£� �&ام ��@�(، دا a ~@p"ا�� و	±، ه"Cg:  B=. دC

�*�ن، وا�783&ار ا@/@a b4 i"ا��، أ�M ا"ا6a، و���l4 ا
ا@"4[ دول ا�85ا ا�آ�^&ة واO&آ�ت C/�7"ا /�� ���Cة 

 � Evidence Based، "ا7$�ر�3 5,�ء ��( ا¦د�"5@*7"ه
Practice زى �� أد,8,o4 � ��©[ إ�e¯ ��s i"ا �,�	pو ،

� ا*�� اcl، ودB آ.م ,Cر"^ �C&e4�ت ا$&ور وإ`�رات ا.�
� �4 �@� اC ��¬ �@�e8�"ن c� 64 ��n4 �4 �@� ا$��أ، إ«

 B�7�8 وآ�	 �4 M�a زم� �� ،��e5 b4 ة&�p Bإن ورا
�ت ا+&�@�، زى ا+&وق 5[ p�Uª	8/&ف ��( ا+&وق 5[ ا
 �	�� �¡ ا�8$,/78| �C"آ io+	 زم� �/C ،z���ا¦p&اد 5
�ت p�UªدB، �زم 	8/&ف وا�,� M{8O,5 أول d5ول ��( ا

�¢�ة د"b4 ،qa �4 اh&ا�C و	O& اh&ا¢i ا+&�@� ا*
 �4 �, M�"@5 )��ت، ¦ �4 ا"ا6a ا��وا$*�*.ت وا�`
 �p�U= Mآ H� �@3��  �q زى 5,@� أ3� ~@p Bد ،�	�#&4
 )Os  �� ،B¡� �� �+�8£$ا ���Í@,~ ا	ا"a ~  �� ،�@�&p

� إ� اOU"رo,� ]pر�~ d5د� و�.4�ت 4� ا�,�ش ���  )��
� M'�,5 �4ر�3 ,8,o4 رس�7,5 �$ �ا"ش B&5 B&5 �4، إ�,
�	@�، 5,,�ل �H � ا��روم 	.lp )a"ل ^�	@�، وU4&رات ^
�رى h6 اa@6 �4 وا�	ى و�O	 و�زم ،�@	��ت ^	��	@�، وا�84^
 ،)^�� '"ا�o���8_، وأ��p M�a H"ق،  b4	��e ا�( � ا

 u�5 )��ن اO� �o@p �o@p )��، ا�وا وا�ى و5/� ا�5
4,~، و5&#~ إ�,� b4 4+&وض 	l8&ف 5,�ء ��( ²@.^,�، و�زم 
 u"U85 q	إ �/C ،م.�	M{O ا$,�e ا�*@z وا�,� U,5@� ا
 �a"$ M@��+^ ]��8} ��، إ�,oزت 4&^[ �4 ورا أه�"yا �إ�
�، U�C( ا'"ا¶� ا"�د o4وأ �� دول، إن 4� آ�	O( أ5"هoأه�

× ،Ma¦ا )�� ��ه/4 b@/^ �o8'� ا"�Ä �o4وا � ازاى أ5"ه
 ،�&��� اl/_ دB، ³ه( اy"زت أ�5 �"زهoºر�^ ]pر�� �و©
 �@¢�l'¦ا �o4ا$�رس وأ �وا^U5 ،HU�e( دB اi3 آ.م؟، أ5"ه
 ،i¥ H�a )ه c@�� ،ازاى؟ iت �4 وراه�3�5"ه� ��² أر5 65,

�رف �a �/5 إC~، إ»� b4 3,[، و4&ة H3 �/5 دى 4&ة �
 ¡� �UC&e5 �^�4�، إ	q �زم ^�'�ى 4"�/4�� �la�4/�"4�ت 	

 �o@�*� م، �زم.���� �4 |&د ا� Mآ b@a�l^ �4 �/C ،Bآ� 
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� �
 q	إ ���5، إ»@	 �@U� b4 B"ه c@�� ،ولd5 أول �o@/و^&ا�
�ل و�4 V6 اaازاى �4 وا �@`�4 �@	��زم ^7�/8( ^/&� ا

 .7U8± 5&#~ا7/83�ل ا$,�e ا*�@i ا�*@z ��ا و�4 ا
� وة. د:  �4 �H 	+*( أ���3 آ8¡ $d3 ~#&5 �4� ا	

�©�p b8,آ. 
�ت 85�"ن أهCg:  i=. د��� إن ا¦3 ���3,U+^ا �b4 ا�,

 � �o8"� �H 	+*( ه"B ا	d3 ~#&5 ��4 ا¦�"�5، 4�ه" أ	
4� دام �H، ³دى  �� ^&ى؟ 4� ه" آ�~ �.م، ا$io إ�C ~@

�V ،�	�,� )�4� ه( ^U&ر إن آ+��C آ�B،  ا�,� 5,�ى ا
 �oه�d5 �a.� �,�، وآ�ن o��eU	�4 ا &e' �Øpذا `+,
� |&د d*$وا &e' ~@p )O	�x' ioC�,5، و'.ص، إذا 4� آ
4� 	/&p"ش  )��4 ���C̈@ـ�، وا��ع ���4 آ�U�C ،B( اeU	ا

B&�5 ~p&/	 �� ،Bرد�o, ا
� وة. د: z�{� ؟؟I@_ وا�دد ا�( ا	� p@~، واO/"ر 5
}�z، �¡ اO/"ر  :Cg=. د�� إن اO/"ر 5,�a �b4 ا�,

 H,آ H	إ �/C ،�/C ى"a z�� ~@p �C�` b4 ��	_، × إv أ	�5
�س، ,� H,5 اC �3ة دى �4ر�@V؟ اB�4 آ� �أآ ~C�7( إ/^ ��
 �o@p �و`}�8,� دى �4ر�3 �4 	"ع 4/[، زى 4� 	�"ن ا�,

� #��7، ^.4@� 5/� اon&، و¬�� � ا+�ة ا$@	��¢@� وا*
� دى �¡ ا$�ر�3 o@p i�/8,5 �ا$�ر�3 ا8�8@� ا�( ا�,

�ة @�� ���� lp"ل ',7( `}�8*	 ��s ،�,�/$�5رون"ا "
8�وى ا��.م p �4 ر�Á,�8~، و	و ،x�	و ،�o@p i�/8,5 ،6789ا
4� 	�x، 	�ى أآ�، و	cl,8 أآ�،  Mا$*�*.ت، وآ mC&¶و _C�Íا

 . و	*��� أآ�
� وة. د: B�C!! 
�B و	± :Cg=. دC! 
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� �
وأ�% ��C,�ت  وا3��4ا/6 ا4 �5  أن: /.ف ,+ ر * آ) � ة(

��ت ����%، �+�A �B  MNA 7 �89ل ?�= ا4 �5 ه= أ>�ء.���و
ا���#= ا��Jر�I، وآEF G�H,�9 7 , د أو �Dور أو ,V ف  اJL.ى

 %CST$ا =���ت أY ى  ا�4 وR%إ7 ?.���* �QAؤل ا�J4رب، وأ�% 
 * �8JVB�9� [\A 7 %WB�, و�XAص�WJYب ا�Xا ا�Hه.( 

 ا�Q+9% أ�9�ُء ا���ج  ا/��CJب
 و�s��ت و���� ة ,\� 
"رC"س، ه(  �22@�	� �,�ه�  ه( :�tى. د��5 ��ه/3,� 4
H,5 ،u �¥"} )�   و�@�ة أ5"ه� آ�ن o4,�س، و�n&^� ا
"رC"س  � :Cg=.د��5 Hl�' س و�"Cر"��5 
*~ ®��t: Hl�'  �lى. د ،H^�p )�"رC"س ا*,~ ا��5
�ه( C�/4  �¥�U5 u �¥"} �^&n� ،qa" `o"ر  9د
 �7�8,4؟: Cg=. د
�8�م `��C، ه(  أ�t: ،B"Cى. د	�85@�( 4&ة آM أ�3"ع 5

�^&n�  ،ت���� 8O85 u�( �4 #@� و',�U و�&اخ 3¥"} H,آ
�ت  إ��و�"HC، و��( I"ل �7885 ��Vا ،Bت، وآ.م �4 د"�

 H	�� �� وا�� �p&/4 آ¥�l+	5/� ا ����4آ�	o2 H&ت �,�ه� 
��a.� B ا783&ت أآ� �4 /3,[، 46  H	��a 4/�,� �4 �. آ

 �	�@� H	�� آ¶��¢�8[، وه( وا/ 5&#~'.ل ا/.�a 5[ ا
M�a آ�C ،B/� آ�ن �,�ه� أ�&اض `�~ آ�B، و�¡ آ�B، وأآ� 

�رف � b4 ���4 آ�B، أ	ol@£O^  4&ض ~@�� �C�a"ى، 5 �5
*~ 85�دد ��( دآ�^&ة 	+*@[  �¶���4، وه( وا��V qa" .د

� �� �¡ وا Cg :~@p=. دo8�' ���@� ا'"ا¥	 �4 �¶�
،.ª4  i¶�,5  iو�ده 
� �5 ا�( �&Hp ا�� آ�	�t: ¦  Hى. د¶��	�،ه( وا@� 

�	�@� ~* . و
� آ�م 3,�؟ ه(: Cg=. دo3ّ,ـ H@� �¶� وا
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� �
��t: �4  b4 ، �/4ى. دhل، أو � ا"I )�� �/4�h5/� ا

 . d84آ�
 �@M�a H اh"از �U5 إC~ ؟ Cg :�/C=. د
�رف  ¦ :�tى. د� b4 
� 64 ا�,p ،H@~ إU5 ~C(؟ Cg :_@I=. د,@�'   
�  ه( :�tى. دC�/4 �¥�U5 qa"�  9د@	�`o"ر، ه( ا

،HCه�  ÆC&و�"ات و� H@���Cة ²&ج �4 ا� b4 ا¦ول � H	�آ
 qa"�ت آ8¡  ه�I )��HC"ل، ا¦�&اض دى د�� وا¦4"ر أ�*� � �

� إ	Cg :H=. د� ~lّوه( ®�ـ � 4/�؟ �5أت 4/�ه
 �5أت 4/�ه� وه( � أ'& �t: ¦  ~,3ى. د
"رC"س واCg :Hl�'  H�&²=. د���وه( 4/�ك، C/� '�ت ا
�ك وه(/4 ��/885 
 ا�7V ´ أ�t: ،B"Cى. د
 آ�ن p@~ ^/*& دراM�a )3 آ�B  هCg :M=. د
78�م، �t: ¦  �5ى. د�م ا� �@`�4 H	�/�� آ�5 ،±�'  

�4� ^Me/8 أ	 M�a H�/^  He{# �آ"ر3�ت 4*���ة،  ^�'�  إ�
�،و²&ج و^,�ل و��رس ¶�@�  ~@	��ت ^I�O	 M7/^و 

�، و�  Cg :_@I=. دÑ�3 )���C ا�hع ا�� )U5 ~Cإ)� ا
 ه( 3�85~؟

� وz3  آ�	H  زى 4� nV H�a&^� ا/.�t: �aى. د
 �4 i7&ه� �© �/C ،]8�¢�/��5"ااU^ا  z3و � �"��هi، دا¬

�¢�/���[، اl84 ا"	�� ]8�¢	io*+ آ/��_  ا¦بC ،]8/� ا�
 H/eU^ا Ù@�¢�/ا¦ب، و5@�8اوروا وآ�H� ،B ا/.�a 5[ ا

 �*�_ أ	 �4���V ش"p&��4 � د"qa أ	
4� ^/&p"ش؟ Cg :�/5=. د ~* ^*o` 6"ر 
�C/� ه" $� a/�ت 64 ا¦ب وا¦م وا�,�t:  .. Hى. د© 

�*�رp[ ا� b4 io*+	 ،v�^ M�` ل�_، آM 4&ة ¯e"ا ا�78
 ،�a./ا¦ول `��C إن دs B��  �  آ,H وا	�ا$io ا	Ho8 ا

�I@/(، و4� ر#@O8( أ�pـّ& a"ى، 4� ه( زى 4�  `(ءC�"ن 
 ����، أو 4' �a.� )O8	�±، b4  آ�	O8(^�"ن 4� آ�' �a.�

�رف� . 
�: Cg=. د" د�a B&7� B إC~ ؟ وM{8O@5 إC~؟ ا
_، ه"�t: Bى. د�I ~* ~*4� '�Ol(؟   
�؟ أآCg :x=. دo,4 
  �t: B³ى. د
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� �
 أCg :�U5  ~C=. د
� أو أآª&  24ه"  22 ه( :�tى. د�C&U^ 
�zU3 ،&I أآ� �4 4&ة، و��د، Cg :)U�C  b4=. د` b4 "ه
 آ�B؟
  أ�t: B"Cى. د
 و�C�/5؟: Cg=. د
4�`@� آ"�C،  إ�,� :�tى. د �@	�4�`@[، وا �,�np

H�'ود 	�"رC"س، و��ت � ا�@C ،H/� ا��84��5 Hl�'ت و�
4� آ�	O8( �_ ^,�ل �4 H@� I"ل  �4 أ��~، �5 ه( آ�	H ا

 Ha"� وه( M7/85  b4اo�7/85 �5 ،�o@�� �5�a"ل ¥ ~��� Mآ
،�I"*�4  M7/85 ،z{# H� �5 ~��� Mآ  q�  ت � ا¦ول�*�hا

 �4 z{# H� )�@85 H	�� أآ� د'�o@5 �^&nV H أ	�  وا�ه�،آ
 B&4 �4�  4[ دول إن"@�دة، و �Ml � ا+�ة ا¦'¡ة ا@/ا

 ،v�^ �¥ H/+� ا¦�&اض ر�	ه(  Bآ� M�a H/ر� H	�ا¦�&اض آ
،B&7� M7/^ �¯4&ة وه( را  M�a  )�� Bت د�p )��ن اn4ر

 b4 �*�	 H�l� ل"I،�e@*5  b4 HU5ا¦�&اض و �+	 H/ور�
�ت، ا$io أ	� ا 3*�hة ^@�( ا�C��H��"8 ا$"#"ع �o8+`و 

8.ت 4&ات � أ�3"ع وا��،  H�4 4&ة � ا¦�3"ع، و�� �أآ
� ا¦ز�4 دى ,Cو��)�4� ^&وح ا/B&7  آ�	H  آ�	H ا M�a 

5/� 4� اH�&²، ه( M7/85 إC~ د"qa؟ Cg :_@I=. د 
�'� آ"ر3�ت  ه( :�tى. د^ �5/� 4� '�Hl أ	� #}z إ�

�ت��5�#}z إ��  وآ,H  آ�B، و� ،M{O�5ات `}M  وÕ./p^,�ل ا
 M@U^ M{O�، �5 اo@p M{8O@5 ن�� اO&آ� ا�( أ5"ه� آ

� ��ًا، o@���/C  M{8O^ ة�C�� b4 ،ً�4 ��ا�� z{# H� 85,�ل
���B � ا�@H، و� a Mn+^ ة�C�ا¦'¡ة دى، و64  ا+�ة�

 b4و ،ÆC&lاz{n دB ر�/H ا¦�&اض ^�v ا�( ه( اHC"l وا
��ز	  b4و،�C�� b4ل  را¯� و"Iو  Ha"ا$"ت ^�v،  �7885ا

�رف � b4و ،Ml� )� .... وا	� 4*8}&ب ه"B إC~ ا�C�h ا
 ا*�ال ه" إU5 ~C(؟ Cg :�/C=. د
�هi ر�"ع ا¦�&اض ^�v  ا*�ال :�tى. دp b4 � �4إv أ	

Ml� Bد �C�� _�3 ¡�  ،~@�رف  � b4وM7أ�  �/C ،~Cإ �o@p
�هi إ�p H,آ �� ا�*,H، واH�&²، وه( 4*78&ة ��( أ	$ �

�ت*�hا  Ml� )��رف إC~ إ� b4 ،H��l^إن ا¦4"ر '.ص ا
 �4 H��I H,آ ���z، أ	�5�^&n� &� �o�'�	 � وب4&ة إن ا�,

))/Ï ج.� (qa" �u H�a �^&n 5.ش د
� آ�B؟ ^+Cg :&�8=. د H�a ~@�^&ى C 
� �C	Uّ�_  أ�t: �2ى. د� b8,آ �4 �^&n� ¡8آ �o@p

،�o8���^�8"ز  C/� ه( اH�&²، وا�*,H، و85�ع، و¬�� 3� 
3�ن  5@�(وه( Õ./p  و'.ص،  و±�²،&� �¥ 
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� �
 ��"ة؟ ه(: Cg=. د
 ! ��"ة، ه( ��"ة �t: ،B³ى. د
8�رCg :،_@I  ÆC=. د�رف �.d5 qa©@� ا� H	ا b4

)�¢�/�B؟ ا/4 M4�/^� وازاى 5
4� H/Ä �4 � أ�t: ،B"Cى. د �a )�� �/C �^&n 
85�ع �.ج 	+*(،  Cg:  �/C=.د �&5�i ا�`��� إن أ	

"�(،  وآ�B،  وآ.م،"@��5 )4�b4 ا	i�� H+` H اه78
m4اx�  وا H�a �$ �@a.^ ،Bم د.�� واo@5 �"8,5 )�ا

 ،Ha"��C �4 '.ل ا�( ا	a.^  H@�5.ش �.ج Ï/( د�Vا H�*�
¶��رp~ �� وا� H	ا )��، u"o8�a، واMأ�  ���C إ	�  ا	`

�زى 4� ^�"ن 	*@H إن ¶���4، و�V  وا� ��	�، و�@@� H	�آ
 )�� mC�8ر�5 "^+l@�( $&ض  ^�رÆCد"U�C ،qa( �زم MlÁ و

�ت *�,�ر ا$&ض، 	"ع ا*4 ،B¦ ،B&ه��4 �5 b4 ،�o4أ
 ،�o8@a"^وB¡�و  ��8 د"qa أول 4d3 vآ& إ�p H	إ ،B¡�و

� إذا آ�Vا H4�a M�a H@� �o4أ H	��4  �4 M�a 8£&ج و�^
 ،�� زى 4� �,�هo4و^~ �,� أ�Vا M@��+^ M7�^ �8"ز، 4+&وض^

 b4�/4  ،�o4أ �� ¬ )�� )O	e' �+"ات �@� �آ�ا إن �@�ه
 )�@@^ �4 Mآ �@�� H	إ ��'�إ»^  �^�5�*� � z� ار&a

� رHnp ا/.ج $ _�{ ا7h/(اxاm4 ا$�7o دى، أ�2 أ	� � ا
�4 �V دى&p ك �.ج�/4 �8*^ ���Cه� H,ا$&��� دى، آ �  

)U�85 )��7hج ا./4� ا M�a ،]8C"` �Ïأ  �وه( *~  �oCه
 b4 4*8/�ة، 

4�  ه( :�tى. د �� وأ5"ه� أ	o45[ أ Bآ� ���� Ml� ن�آ
�شo8�a ا"�l+	ا � ور�/"ا ^�v 3,[ 5 �"اnV   u&^�، إن ©

�ورت  Cg :~#&5=. د` �� ��( إ	� ^+�& � ا'"ا¥� أ	
�o8� وو�دهi و5,�¶b4 ، i آ�B؟ و'

4��t: ،b@pى. د �4� �aرت، 4�  C/�  أ	 �a )�� دورت
io,4 �� ~@p )O8@U 4&ض  

�رف، �5 أ�2 إ	H دورت ��( أ4&اض �&¯�،  أ	�: Cg=. د�
�  �no| ل���ت دى 5,�ور ��( أ`��ل 	��la �4 ا$&ض، وأ`�Vا

`�M �3"ك آ�B أو آ�b4 ،B #&ورى  �ذ�@�، ^��ن أو �¡ »"
 ��¬ �/C ،دآ8"ر �,� ��/8Cو ±£O8C i3إ ~�ل  p@~4&ض '

�ل ' H,5 و� ،�Cد��در 4a ن�4�ت 64 إ	~ آ �4 �V زب�� �/a
 �/4�� )O8�7آ �4i�ت �4  ر���� آ�7"ا، و�o,4 xا¦آ �ا'"ا¶

�� J� %��� =B�A\�وم  ��uدى،  v9�Q=، أو ا�j9 ا���ج
 iX?�Aو %w�\ا� GA�j�� xJjA [y A ،MQjA Mc `� i+J9J�

 z�ف إ.VA=��} ��A iور * إ�z  ا� u�� ،ت��.��` ا�4 GWB�,
 7 ،%Q+9ا�  Qj� ا Y|� (W� =�� VA zR.ف إ�z ��  إ,{ا�

 =�� �J�G ا�� %~CJ, `+w �N�� ا�Jوا� ،�.y ك sا =�A ى ا�
z�ا��o ا$*�و@� � اM{O، 64 #}"ط ا8£&ج و4" ،ا���ج ?#

�ت، a./�I+( 5/� ا/@�8[ اِ$/&�p  واh"عوا"ا6a وا/ ا
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� �
� إ�i 5/�وا �� 5/�، وا�hع , H�a )�اª/8$& دB،  اio,5ا

 &*+C �آM د�º B( ا¦4"ر �/�~، و¬�� ا8+�¡ ه,� وه,
�ت ��Vا)���C أ̧دى . �H�l �4'&ا أو M�a ا/7&ة ا� b4 �أ	

�M4 ا/��دة C�7"را=(، أو أ©@� زopإن ا$&ض 5@8"رث  أ
،Bى آ�"a b4 �C��Vا ،Bوآ.م �4 د  m4اxا"را=@� 4�  ا

 M@h4+&وض ��( ا i8� ش�8�u،ه@�5 ه( ا83/�ادات ¥�  ا
�ر^,� 	O"ف ازاى �� 	�Uر e`و � Á�م4*�رات ®�8+�، وا�,

 Ha"ا�83/�اد دB، وازاى  ��s	U,( ا$*�ر ا¦	*_ � ا
C ،i¢.$ج/� � ا./وا�,� M7/,5 إ��دة ^dه@M، : ا,+*( ا

 b4 ،M@�O^ دة���M7/,5z � 	+� ا"Ha إ��5  �4 �آ�B، إ�,
 �4 B��"�د /5@8 M@�O8b��O,5 ا$&�C �4 أول و���C، ه" ا

�ات ا/.�a ا/.�@�،  ��7'.ل ��ت ا�C�hة، و5a./و���C ا
 �C&O� � Ml� )�� إ/�I،�,3 أ c�l8C�� b4 ~�@�O^ د�/C و

5,��ول Á̈"د  �3,�  ا��C&O� ��p أ�3"ع، و� Ö*[، �5 ا�,
 .UC"م ا8"�~ ¯��8، وا$*�ر ¬�8 64 4&ور ا��4 ،3}¡ة

5�ت"/l�ت أ=,�ء ا/.ج U�85( ����4 �4  ا*�, �@�وا
"ا،  إن ا$&�C وأه�~ آ8¡"U@5  "و ]5	io,@5  �/C ،io*+و

U5 ~Cإ �,�7� ��ت دى U�C )U�^ ��s( إ�,*�,(؟ إ»� ا
6 ���دة ا,�&، واlV"ل ��(  4�4+@�ة pدا )U�85 ��@� إ�

إ�,� C  �@/,5/�  ا�C�4،z@e£8 �4 ا$/�"4�ت، وإ��دة 
 �a�/8� �4  �4ا+io وا,5�ت "/l'.ل ا�( n85@+~ ا

 �*�ا� إC~ ا�( '.ه ��*,��p ،ت�4"�/4��,8^  �*�,ا
 M�a �¥ H� )�_ �� ا�{4� ^6�e ا/7&ة، وه( ^+&ق � ا

 )�� �4'&ا، l5&ا�� ^"2@� ا/7&ة ا@"H�  ]4ا,�*� ا¥
 ]	�@/�ات �,� ا���C °�  وأه�ioدول � ��5	�، و5�

 Mآ )a.5 �4� O8U5( 3,� ود�C و�5، دا	 �d*$ا ،Ml+,4
 Mوا��، وآ،M�8+�، و¦ه�اف 4/�,�  أه® �UC&e5 �5@/�7"ه

� و'+@� ®� b4 ،�/C ���� ^.�U^  )aر5 �+�8&#~، �"o*5
 �*�,�.�a وا#�� a ]5&ار ا/7&ة وا�83/�اد ¥�، و5[ ا

 )��، آ8¡ �3Û 5@/�7"ا ا/7&ة o2  �+@/# �a./5&تاo8��3
�ه&،64 ا*,� وا��C إ� � ��، وا�&وف  اo8+��^ �4 ��@3

�ت �85���، دى 3o@5 z@�85 )�³دم ��  ا��/� ا��78��@� ا
�ن، �4 Mآ � Ha"�.8a~ ا�ا¢�7 وا$*78&ة 5&5,� I"ل ا

 )U�85 ت����  o4&بو3,8a.� � �7o4 ق��4 4"ا��o أ�7
 �5�a"ل  ����ة، �5 أ	a b4 دى �/�I ،�,5&5)��  )^x' �/5

دون ^/i@7، ¬�� ا�,@� دى 4� O8�Ã( إ�� �²( ا/7&ة o4&ب 
�دة �@�ة، و��@�، �� q�  إن B�,/4 b4 Bد �/�I ،H*�,^�p

� ا$,�z�8^  ،_3ا/7&ة 3@�� أو ��3@�، �5 �زم oa�@3 �
_3�� ا$,oa�@3 � ~#&5 io+8^و . 

)�@	  �o@7*^ �C�� H,إذا آ �@	�8�,�*� ا )U5،�*�	 
 ��ن ا¦�&اض ا¦و�	@� oI&ت ^�v زى 4� ه(، أ	O� �U� �4 Bود

H ا/�� �� ا+&ح، أو ا�,@� دى ور= إن`�p �C@~ ا�78�ل 
 H=ور ��، أآ� 4o4ع، ¬�� �4 ا�"  4&ض�� ا�8783 H	4/[، إ

 ،6a"$ا � �¶&O	 )���C "ا^�/H ا�/�� ا' �  إvو����C أ	
�ع 85�ع آM ا�(  ^*8}&ب، �� ...."°V )U@U*� أp&حÏا� )�� 
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� �
��5 �'�^ �� ،�o@p رآ"ا�5/@� و�/_ " ا+&ح °U@U(" إن  `

 �	�,�،�4� أ2 آ�, �@p�U= �Ä ا إن دى"/@O@5 �,b زى 4
 ~@p إن �U8ى آ�~، أ�&l$ا _/O��¢.ت،�  ،�@�&p ت�p�U=و

�ل ��( ا+&ح �4 �5رى، 4� ه" ا�Uرة ��( @/4� &785	O( ا
��&+��C  ا� Bد Mوآ ،��o��زم ^ّ�M7 ا�V � ا+&�� وا

7�ح، *�ت �4 ا���ل، ��(  واV&آ�،4*@Íى، وا&hوا ،±a&وا
"ا�� C/&ف C/� إp ~C&�� و78C �C�/5&ن 4� ا�o@�� .

��s ا��"��( ا+&ح،  ا�Uرة��a ا+&ح أو C  ��a"رث  ا
 �# b4 �o@�� i��^�5 �� ا+&�� ا�( ا	���( p�&ة '�( 5

���، دا ا�( 5@78&ن إ	~ C+&ح، ه" ا�( c7*@5  و�ا�Vن �
 ¡� �4 q� ،~ ¯�ن	إ ~*+,� ه( دى '��U ر5,�، إ �3_،,�

 C&a_أول 4� 	+&ح أو �Áن Ã&ى 	��ق دB أو دB � أى �3_ 
 " �� �4 ورا	on/5 M7�^ ��e,85 �وا*.م، 64 إن '��U ر5,

 ،��3�HU ا�8رC_  أوHU ا+&�� ا$, " �اu cÄ أa"ل 
~#&5 _3� .ا$,

6�&	  ،io,4 و��� 4,� أو )���,@� دى، ا )U5��  إ�
،�o4ا أو  ا^/�7"ا  ه( و� أ"�&+Cq�  خ&l85 H,�¯�	"ا، ا

 ~Cإ iة �"ت، وا¦م ا´ أ���C��، و�o*+	 )�� M+U^و ،
M@��+^  ،)U@U° �8 دى، � 85+&ح��85 �	�@/�، أ�2 اo#&4

 زى  آ�U@U° �7( دى آ��7 آ�p B�&ةو� ��85ن °U@U(، و��( 
4�  آ�4�7� ^�"ن  )�4� ه" �¡ آ�B، آM ا Mآ �U+85 ،�C&�3

5�ن u �4 ه"ش ° Bود ،)U@U�5��ه� �  ا��83	&O	 )��/�� إ
 ��ا$"C&a 6a_، آM دC B"ر�C اl/"�5 ا�( ا�,oo5,"ا� 

 �o��l^ �+ى أآ��la b4 ��ن 	�C"� c�lات ��e/4 �¬�a، أ	O�
�'�  c�l85زى 4� ^�"ن ^ Ma¦�5 ��( ا B¦ ،H2�4� آ@,� 5

5�ت ، و��7 4/� "/l� �4 4/� ا��  ا¦�&اض5 z,85 )�ا
^+ّ�&ك إن p@~ ��و^~ دا'�@� . �4 �¡ 4,���3 أ=,�ء ا/.ج

�/C  ل"I H,��ت ا¦م و�¡ ا¦م Á"اp&l85 �C�4رو�� و4&و
 ،�o8y H	ا )�@^ ،Ha"ا�,H ^8£&ج، و^M{8O، 5/�  و�²(ا

 �p�l�5 �/�C �@/5 �4 ��ن4�ا"اد ا�( آ�ن �ح ¥O� 
,@5 )��¢�8[ ا$"ا�.ت ا/�3�ب 4� ه@�ش ا¦ H/eU^ا io

 )a.^ ،qa"� د,8@na�*+	  ا�4"ر ^�"ن �4 �/5 ��"l' ر�8}
�ه&ة ��B ا$��3_ اy8[ � ا�� �*C"ج آ./�5 H@O4�  ك"�*ا

�3_ 2�ه& أ=,�ء  �¥ )a.^ ورى&# b4 �*�,��( ا¦C ،Ma/� ا
�ا/.ج، � �V8"ى ³' ا*$ �C&� )�� ور�O85 �& دى، أ�2 إ�

"�((�4 ا�4&ا#@� "=�5"�@*، "أ	� اه~"UC"ل  ا�85ا، )ا
��C إن ` ���C، أ	� )�. 	O"ف إC~ ا$&��� ا�CH,� ا

 Bآ� ���ا�85ت ^��U �4 ا�C&�8 ا�( Ü �4 '.ل ا/.ج، �
ود��a M�` � &o�@5 B، أو �"دة أu  ا,�C&a،"7~ �4 �³م 

 ...ا�U¬�  أى ���� �4 ا¦�&اض
4� :�tى. د  � zّـ�'�5 ���Iه" ا��U ا^,q� u MU وأ	,4 

 �� �زى اh,� وا��8@�ج، واآH+O8 إن ا$O��� ا¦هi ه( ���ه
�ت a.� M7/^ �U@U� &'³(، و¬�� دB ا�( '�( �n&^�  64إ�

�C"` )��7hج ا./ .^M�d ا
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� �
� إن ا�,� أ��,� É  b4 ،�5"ز،: Cg=. د�5 )�' �5

�,@{�ش #}z � اM{O، ا��78�ل دB �4 أ��~، 4� ه"  U�C �4
� ا/.ج ا7h/(، أ�2 دz{#  b4 Bو#}z � اÍ&وج، وآ7�ن 

 و8a~، و� إC~ ؟ 
�ه& زود¶� ���t: B³  z{# � ]8ى. د� اM{O،ه" أ	� ا

 )O/�e^ �4 H@���C ��ا 5/� ا8£&ج إ�� ^��� � ا' H,آ
 ~,4 . 
��C إ	� آ�ن �,�ك ��، �5 5�l5 �p&ا��: Cg=. د` �&ك أ	
�ت  إنa./8��� 	+� MC"I و#�z �&�� ا} �d*$ت دى ا��Vا �

"وا"اI 6a"ل ا"Ha، وه(   )a.^ ±�^�ا783&ت � ا/.ج �
� &o�^ �� �@	�5�ت ^"/�  �^U&ب �4 اh,�، وأآ� p �4&ص  $

ا�( ا�,� ا^��7,� p@~ آ8¡ دB، ا�,c@�� H  وا�.ماh"از 
*~ �}¡ة، إ» ´ �7Vا )�' ���ا�"��� �o�84 أ�(  5

M@�d8��@�، وأ��رك آ7�ن �4 �3*�� اM@�d8 ا	 . 
�C�/5ت �}¡ة '+@� '+�� و���� ~@p  ��s  وا��ة )O�

 ،B�7/85~ د H	ا )� ª4  )O785. ا�,H دى C/�وا��ة 64 ا
 ~@p Bد ،B¦ سو���ت وأو�د �}¡�C 	*@"ا  	,5 ،�,/78| �

")O4 "@*	،~Cإ �/C i¥ ى  ر��["ا إن&^ �C ،ت.n� �o@p
،B¦ 85/"م و� ،B¦ و� ¦، 85*67  85/&ق و� ��C�4  ±a�5  و�

 �"+U4 ��H@3 وأود¶��،¦q� ،B ��( اo@��  دا Mرا� �C
 �{5 ،�o�8C ب&a ��4 ن"�	 ��OC[ آ*�u آ�,�، زى 4� �ا�,

 &�, . ا*� ��ا
�ه& :�tى. د�� آ, اs _/أ� �d*$را"l84 H 
� وaـّ+H ا$��  Cg :b4=. د,5@8&^ �UC&I c@�� ،Bى آ�"a
�4  ��، إ»� ر5,o�{OC ~	إ )/C�,l�5رى، HU�p �/�� ��( ا

 �5 ��، وا�,�{` �oU�'�o/�&,5  ��ش 	+*,*,	 ��، و4o��¦
5�$&ة . 
 ا´ ��( :�tى. د
4�`( آ"�C ��ا، و	+*� MC"I،  و�: Cg=. د H	�7، إoC
H�Ãو ��ك �H آM ا�&وف، واFH�&²، وا`FH�{8،  إ�/4 i�8,^

 q� إن H+` �Cتوأد�5"/l� � ا/.ج اo�5�U,5 )�   ا
i�/8,5 �o,4 �o8o4"ا� �*Á �$ 

  `�&ًا :�tى. د
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� �
�= ��ء  ?.د? :%X��  ة���y 

����V�� %Xـ+)!!!.. ���" �}�� ....."و�+`!!! ِدى �
(XB %� ا4\�
H�a  ة&O,� �C&5 �4�U4 ا7h/� ا$�#( أن أ5"اب ه�B ا

 ���ء، U���رع l8^ن"	�U�إن :..... ا¦��ث ا�ى UC"ل 5
n&ورة أن �5 �@�p.، و�^ &ªآÛ�ء U��ءاU�Ûه ا i

 �7�ح }¡ه*�درة ��( اUوا¦#£U�8p ،i( ا¦5"اب ا
�8�دل �5،M4��8� واU�� ل�hا � .ور·
 ،"ا��Jر�� ?` ���"أن ا@"م ه" C"م 	O&ة 5�ب  ا$+&وض

��&ا �q ا)ن ��( 	O& 	±  وآ�نa ب���Cور �4 �&ض  4�ه�ا ا
 xح �3ال �4 �84رب أ�}& ��( �4رب أآ&I زق أو 4.���، أوd4

)l£` )�4� دار � )4&��@ uإ �p�n$ا �Oa�، �a Mad5ر �4 ا$,
�ب �أآª& ا¦5"اب ��5�  ه"��*� ا�`&اف، وM2 ه�ا ا

5�ب  � �o���أ &o2 q�ت اU@�/8�"�/7hا �C&5 ."�4  ه�ا
 � ،Ma¦أن ²&ج 4,~ آ8_ =.=� ��( ا ��¬ �وذاك 67y �,�ى 4

 �� �4�¢MUCq أ��ه  ��+�)i�V�4 ا �@aور ¡��و�C�^ �a ) ا
 �/5 �o@أو ا8+*¡  اÖ¡�,8*[ أو أآª& إذا أ#@� إ

��. .ا
إ	� ���H �4'&ا ا�78�ل، أو H@O' Ma، أن أآ&ر 5/�  ×

�ا$"ا#@6 ا$e&و��، ·  � M¢�� ذ� ^�&ار ^,�ول 	+� ا$*
7� ^�&ر 	+� o4 ~	ت ا�`&اف، 64 أ�آ7�  –Øp	~  ا$"#"ع،��*

 �� Mª4 ا¦'&ى� ^ –^/�7,�� ��" . 
{M " أ�"ار ا,+�"d�pة ، ^�آ&ت وأ	� ُأ�M�ِ `&ح دC"ان  ×

��ت وأ�"ال "5�ب �) "Ma¦ا )�� �8a�4( ��U5 ��8} ،
��ت Vت ��( ا�U@�/8d�pة ا�U8pت �8pآ&ت 5�ب  ا$,O"رة،ا

" �@+O+*@ً�، 3"اًء �.�@�، أو آ	ب �/�دى و�¡  �O£±أ/ا
��ء ا$"6a، ا$£8±، واq آaأ�� i�/4 �o@p رك�OC ن

 ،]@U@UV7[،ا�أ©@�  وا$& uإ �C�� �4 Ho�8	ا �aو" mo,4
_/��5 �O��ر	� 5[ ا$�دة اH�l� q  أ=,�ء، وذ� "اU$ا

�ت U�� �4 �U�� Mآ �C��ب � �/� �4 ا¦o@��m4�	&5 " [� 
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� �
�ة أ	�( ،"ا� �Yوى,a ( �/7hا �C&5 � ~@ا�ى أ`&ت إ
،)#��ر	� 5 ا$U4 MlÁ q�m4 وا	x�دة اq ²&ج �4 #@"ف ا$�
 �o@��`��p ،m4"��ت أن ا¦وu  أ=,�ء واl.ار ا�VB�94ت 	xا

)_/�� ) ا+Oآ &ªأآ،��C&س و��UC � �· . 
7�ذا�p  ن��ب ا,+*@�  �4	O&ة ا�	*/ا'8+( 5�ب ا¦

 وأذآ(؟ أ��cواe8"ر ه�B ه��ا 64 أ	~ 
�@`��"p 64�&ة  �U��p. 5[ أ5"اب ا,O&ة " ء�&اع ا�^

 HÞ�Þب  آ+�ر��/�"mo,4 ا¦nCأ �8a�4" ب�"اء 5 H� ��، و
"_C�8ر :، و^Cx& ذ� ه" آ7� �C("5/���  ا

o     �  _C�8ر��( ) أو �� a&ب l8UC) ���/5& ا
 ا�`&اف ��( ا/.ج ا,+*( ا+&دى

o  M7OC  _C�8ر�+� »" ا$�8رب ) �� a&ب أو�� 5/� (ا
� آ"	~ ¬�رس ا/.ج �C&4 64، أو ¬�رس `£��، 3"اء �@l

~^��رك �4 �"~ � �"ار أو  �@OC+*~، و	8/&ف ��( C "وه
�ر	� أو �&آ@� ��لU4 

o  �@+8*C  ب أو�� 5/� (ا$�8رب&a �� ( �/5 �4 �&ض
 M5 ،�5"/� H,7/( 5/� أن أ��hج ا./�"ا	_ 4� �Cور � ا

�ت ه�ا ا/.ج �Ô�U^ �� q ��*� آ���4 �4 ��* ���ى
 "C�@+�5)_C�8ر )�Ñف ا

o  �@+8*C  �4 ±8£$¡ ا�رآ��O4  ~8a.� � آ@� ا$�8رب&�
 Bد ه���ب، � ا8/&ف ��( أ5//¦��U5ر  ا$o,�،5,+*~، و5
B"« ر��� � �@l£` ~8رآ�O4 8+@� �4 '.ل*C �4. 

�4  Mب  آ��ب ا,+*@�"ذ�، رأHC أن أ5 �7̈#/، "ا¦
�ء ا$"6a، أو 64 ا$�8ر5[، 3"اء 64 4aأو&#(، أو 64 أ�� 

�8�دل ��ب، 5��¡  –64 �¡ ا$�8ر5[، أن أ#7,~ � ه�ا ا
 i�8,$64  –ا �4� أ4�� ذ &`� .	l"ص ا�`&اف ا$�

M؟ هMU,8�8}@¡ وا &Cx^ ه�ا 
� !! ر·
 !!� ؟ و 

%��\� ��X% ه�H ا�V9 ة 
 C 7"م �4	O&ة  �"اO� u&ة أ`o&، أو ���Cا �5ءا 4,�

� �H �,"ان 2008أآ8"5& ,4�a ،�@�، و$�ة أر �/5	O&ات 884
"�4� MlC �4 ا/.ج  4 �/@�Iد و�/�� �&ت " ؟ا7h/(ه( أ5/

�و�  ا783&ت� ³'& ��*� 79"�� �.�@� } � �4� آ�Õ.4، وذ��
 وا$�رب،آ�O ا8}¡ات اq �&ت � آM �4 ا$&#(، وا$�8ر5[، 

�ء ��( �"ار 5[ ا$�رب وإ��ى ��( �� 3,5 �"اء وآ�ن ذ
4�ذاا$�8ر5�ت، �"ل  M4��8&�5 5/� ��م آ. ^�U( �4 ه�B ا

 :آ�	H ا�/�� ^U"ل 
 ......."�. آ9{ أ? ف إن اR.4.ع آ��، آ9{ "
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� �
�ب، 	+@�B أن  و$�/�رآ8,� � ا¦O4 �8/C  ��/�ه(  ا

�رك  أن UC"مO$6،  اeU$ا �Cد�5) ~�"�.م وا�5 .@ª�
�ء، ) اh*�وOC �و3,/"د إu ( ا^+� آ@+7�، × M7�C ا��7h آ7

M@�a �/5 .@l+^ &ªآ&ة أآ�^ .( 
H�a  �,@�ول B�Ñ ا�/�� اa q+�ت إÁ �³'&  �إ	,� آ,

4� MlC �4 ه�ا ا,"ع �4 ا/.ج  �/@�I �� �O�	 أن ،�*��
 �,Oa�	 �a7/(، وhاكا�	7/(،  أhج ا./�/"i@@U^ �5 ا

��ات 4�5/� ��م  –ذا �q� �U ا)ن و5–  �o,�– ��/� – ا
�رآ[ �*_ ^l"ر O7� Hو�� M5 ،ج./��&ة ��( y&�5 اa ��^  

�رآ�آßM، و��ءت O$ا ��ء ا$"�C&= 6a وداa�4 أ��. 
�aم  و"@ا�/��  ه�B وA|آ� A+#)و��ت أن /�� 	O&ة ا

��C ا/.ج أ=� � �nCت أ&� �Up ،&'Ò5 أو M�O5 �U5�*�ء ا,
 �*�hا Bه�M�a  ا¦'¡ة)��رى 16(، )��م إ� أ�3"�hا.( 

{���.�% �S�J, 6CC\A ا���ج ا$#�= ?`: ���د ه�: 
�7@p  �U5�*�ر�C( 	"رد 4"��ا $�4�U ا,O&ة اO$ا 

)/7hج ا./8�¢m ا	 i@@U^ �5"/� �� &o`ة أ&O� �,4 �o@ :إ
8�¢m إن :أو�7,8�¢m ا ا,��C��8 ه( ا ��5�U�7̈@�، ا

 �@	�� ^�"ن � ا$*¡ة ا�	*o�/8�¢m أ©@�، أ4�  أMaو,ا
 �@+@�8�¢m ا,� آ7� lC/_ ) ا,"�@�(اo+@,l^ _/l@p

�o+@�"^ 
�C,��: إن ، �@U@UVا m¢�8,� �  �a  ،.....ا¡{^ � &o�^

 ،)�"4�، � إI.ق  �ا&ؤC&� � ،�Cٍ� � ا �a./�&�C 4*�"ل 
,4��Uرات آ�	H آ �o,� ،�U,8® دة� أو�? �  �4 � &o�^

� ¬�� و�+~ أو ^"�@+~ �3"آ� {�دا آ7� ذآ&	
�دة � ^�M�O5 &o  إن :������ iوا¦ه )U5¦ا m¢�8,ا

،�G�F&�C  ،ا�� �U�� ة(إ�&O� �/5 م أو�� �/5 � ) ر·
� �4³[ ه(  إن :را���o@8�¢m اq 	*/( إ, �y��ةا

� أ	~  ��دة،¶�� �4 á��Cو �{�� �C��d5 اo8@7*^ _/lC
�¢�ة *}� (ا�U¬� أو ا�C&$ا ��}� ا$/ q� أو.( 

�Q��Y: ��دة " آi"��7@� ^}@¡ و^}@â&، و@*H |&د  ¦�Cز
� ه" ا¦�aر ��( o�'�7@� �4 دا/�رك � اO$ن اØp ،ن�lU	 أو

�o7@@U^ 
�  إن :/�د/�oر��ا��"ء إi@@U^ u ��7@� ا/.ج �4 '

�د�C C �4� �&ى و4 �U@U� ��&	 أن �C&	 ��"ن 4*�8@. " آ,
 É&ى، 
و��( �C&C �4 أن C/&ف ^+��@M ذ� أن C&�6 إu ا,O&ة (
u6، وا�.?=  إ�+�7ت( ا¦وCC\Jا�"�� b �CNJ�(" 

�CA A  %VB�9� اC��l%  ا���V,%X  و
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� �
�Q)  /.فQJا� ij, [XJ,ىHا�  %\��Qا� %X��,�z� �9VB ا�

��Jوه. آ��: 
�ء  	�8+(aت ��( أ���7@�/8ا@"م O,5& 	± ا�/�� وا
،6a"$6، وا�.?=  إ�+�7ت( اCC\Jا�"�� b �CNJ�(" 

o   �	وiه"�  �� M�a أن d8C=&وا ·o�/ � "©�*C ىأن&� 
�ء وا$&#( أو��I¦ت ا�5�� ا�83	&O	 �Á ا79"�� إذا �. 

o       ×  � 6a"$ء ا�a�5 أ����a ^/&ض �@,�ت �4 ا�83
�C&5 �/7hا 
o   ×  ��ء وا$&#( � ه�B  ا�83��5	/&ض 5/� ذ�I¦ا

�*�hا  M�a  �@4�8Íت ��ون (ا���~J/7ا � vرآ�V4ا �� �A
�C��A( 

o   �4 ا$&#(  وأ'¡ا M�5�ت �	U"م ·,��Oa ه�B ا��83
�ء�I¦وا ]^&O	 � ]رآ�O$8[  وا@�ا/J~���ت  * B اءة( 884
 )B اءة * ا/J~���ت اR 4=( ،)ا���Xء

�C#�ت�Jا� 
�#�Cت ا���X% ا���Q\%، �ن ( �A اMآ� zXVA =بوه.�k4ا 
 .ذه�WB ،G9ا أو ?j.ا  * ��yا  .ع�sد اR.4 أ7ه. 
1 .�a  ،�a@�7، أو y&�5، ��د 4� ه(  أو�n&ك 'xة �5ا¶

��V� %X+)" دى" }��� =���  "!!ا� Mnp¦ا  �lU5 �O,^ أ�
 واع ��( 4"#"ع �5ا^~

�د C�"ن : إذن. 2�C4*7"ح، و،Mnpى  أ�أن M�C ا$"#"ع ا
 ~@�(^O¡ إd*$أو ا (�4 M�O5 �@�� �n4�� �، و64 ذ

�o�/�^!! 
3 .�*�8*C  ن ا$"#"ع"�C إذا ��د � ذه,�  –أن-  ã&4 �a

 ،��م dpآª& وأ	~ 4� زال 4�=. � و�@� �5ر�� 4� ~@���7o4 
�n4� آ�ن �

�  و,n&ب   .4,5&# �C�� أ��ª4 5,+� ا¦`£�ص ا�
 �U5�* : ه��اأio8�ª4 � ا,O&ة ا

e_ ا,+*( 64 و5/� ا`8}�¥ M�aأ�C#% ر�F{ . د �Yة�5 �
�ت 4�4,�ت @	� !!ذه

� –M4d8C `��8~  وه"�hل ا��آ= . د. أ �Yة ,8��`- 
 و5*&��،ا&ا¢/� M�O5 آ�̈( 

 =A�Y )وى. د�Y ا� =Cg( �/5  �4 &o`أ �/n5و &o`3,� و
 .�5ا�C ا,O&ة 

M@l+^  ��ª4¦أ� (ا Mnp¦64 ^�&ار أن ا&n�8*^  ةx'
�  ) �5ا¶
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� �
�� دى!! ���" :أ�C#% ر�F{. د�(+V� %X�� } !!!!..
 .... ..."و�+`
�ت 4�4,�ت: ا$"#"ع( @	� )ا/.ج ا7h/( 64 ذه
��V� %X+) دى!! ���" :�hل ا��آ=. د }��� !!!!..
 ....  ..."و�+`
�تا^*�ع '�4�ت : ا$"#"ع(@ا�O�� ا,+*@� :  و4*�"

�@5&/ )ا
��V� %X+) دى!! ���" :Cg= ا� �Yوى. د }��� !!!!..
 .... ..."و�+`
واe8"ر $�ة  ا�	*�نا��8ام ا@"O,5 )4&ة : ا$"#"ع( 

]8,*�رH5 اa( 
" ه" ا$�e"ب"� ذه,�،  ¯n&،أن 4� ¯n&، أو �  ^�آ&. 5

، دون أن :���V� %Xآ) ���{:  اq" دى"وه" " "ه" ا$"#"ع"و
�ت، ا$io أن C&آ���@M ا+^ � M'�^M7�^  ،ل�اl5 ��7h"ت �

��3� و4 ��&*5,
6 .¬��  ،���Ï �o�/�^ أن�8�4@�  آ7Íا �*�hث � ^�� ا��

� أو UC�� _I��دف  أآB�¥&ª ا79"�� ا/.�@�، أى أن ²l8^
 �85�� ا�83, M3&^ ���رآ� O7� i¶"64 د� ،�ً/4 i�8*��

 H	أ)H�` إن.( 
7.   ��¬  ce35ً�، وه�ا أ�� آ8o3ر���( `&ط أن (أن �

 ).ر̧دك^H�ª ذ� � ^/U@�� أو 
8 .��¬  �5�e' ~�"^ أن�C�l  �Äأو ^��8ع ا ،i3��5

 6a"$ء ا�aأو 84£@��، أو ¦̈ى �4 أ�� �@U@U� �UC�l أو
~Cر&} 
9. Mآ  �@�� �4–  �@	�ه" أن ^U"ل ,+*� أو  –4&ة =

 �UC�l"��� !! (+V� %X�� }��^�M7  وأن ....."دى �
 �"a �/5 ��¢@� l5"ت ��ل 4� أ4�� ذU�85" `+و�......" 

 أ�+ آ6
 أ'&ى 4&ة�&ض 	± ا�/��  وأ�@�

" ��� !!(+V� %X�� }�� ......."و�+`..!!!! دى �
�o�a  ��np �4 M7أآ × ،M@ª785" آ.مأى" 

�%  وا��?.ة�? 
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��28282828I06060606I2009200920092009א*����������������������د�  �
��.."و�9ن)!!!!� ?���אא9ْل..(د<�ط�����B �� �9ل!!!..���>�"  �−�667 �  

�  �y��ة  ��X%: = ��ء ?� ?.د�
" ��� ..!!!(+V� %X�� }��)!!!! ��Vـ�ااآ�)..(دى �
�\% .." (و�+`l2ا( 

(XB %�   ا4\�
�	��  ،�@*+,�ب ا/آ�ن ذ�  ،ا¦�� ا$�#( إu �&ض ا¦

�ء �4ةo8	��3 ا�,·  �a�/8�/.ج  ا)/7hى  ا�ا�8رC¿ ا
 �,3 �,4 �@/. 6 أ�5اأ�3"�@�،   É1972 eU,C&ى � la& ا

78�م،  ^8}¡���ث (|7"�� ا$&#( 5/� إ=� �o` &O&ا 5
�ء وا�� I"ال ه�B ا$�ة ,ª83�84تا�p  ��"79+� ا	ا،  24&o`

�5&�8�دف أ	,� )و  ^,�c اl^ ]�"�34,� ا �aو ،�,�/ 
�م،/� ��ث I"ال ه�ا ا$ �7# i@@U^ �/�� �5ت أ� 

×  �/�� إ	,� � ^Ô�U ا¦�� ا$�#(، ^�آ&	��ه,#&�  �,4
 �ol	 ن���U5، وآ*�ء ا79"�� اo8	��3 ا�,· H	�`o"ر وآ

 ".، آ9{ ...ا? ف إن اl+��% آ��  آ9{�. "
�,#&�  )#��TNىا¦�3"ع ا$ ،��\Jرآ% ا��V4ات ا.kYو  * 

 %� ~Jا� �Hراته���  ،ذ�G وo@&�"ع إ��رئ 5Uو	,cl ا
  ،) :21-6-2009	O&ة(4���78 
�aو ��ء ا$"6a،  و��8,aو4+@�ة �4 أ�� ��@Iة و¡ªردود آ

�ل ا�آ(، د. و� io84�U4 دÏ .�7@4أ �C�l را4( رH/p، وا
�دل، ود� . ��ء آ&ام �C&'³ أ=�8,a7&ى، وأ��O��( ا
i¶�5�: 26-6-2009(،  64	O&ة(� �C&5 ا7h/� ا$�#(  ا�83

�ر	�ت U4 � .4ز أ�Éة ا��C�` ت�U@�/^�4د�a. 
� ��*� C"م ا¦ر5/�ء M�a  ��ث3,/&#~ ا@"م ه" 4�  ا�ى

ا�/�� �3/�  �  ا$�#(، وآ�	H اM�a �*�h ا¦'¡ة، �@� ا`�ك
�ء ، وأر5/� �Iاد، =.=� أ&p4&#(،أ  

8�u،أ	~ � ا¦�3"ع  ×�ءت  �*� ا¦'¡ة،�@� ��Uت اh ا� 
��5، و�&ض ��( OC   �4�ك أن  3¡ة*4� ��ث � ا¦�3"ع ا

�`�ك p ،ن��5"ا ��  أرM/+C�/5، و�a آ� �a ا"	�4&#( آ
�nCأ ��¢�� H	���I �p@�� �84ر�5 آ#����U5، و5* .ا�h*� ا
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� �
دار � اM�a �*�h ا¦'¡ة،  4�	�8+( ا@"م 5/&ض  و3"ف

4� ��ث � ا�h*� ا¦'¡ M7�	 دمة ا¦�3"ع ��( أن�U . ا
%� : ا4\�

�` اR 4=  ا�V4رآ.ن -%�/C9%،  أ��ل،  :-أ>�ء ���
،}F � �#.د، 

)%C\C\� ء ا7>�ء�Xا�� `�د�. �9��v<، د.د  :ا�V4رآ.ن 
 )Cg= ا� �Yوى .ا����J=، د

�� �A  ارى kRاvرآ�V4�� : 
�% �WF ، %9/)13 %9/ ( %C\V? %C��Rم 29: أ��ل.�9� ،
(/%9 ) 13���� (را/�% =QCS 3��4 ا��� ��R ���A( ،،%��|ه 

��k\J� �#? (#�A ،%C���y 
،%C9/ )30 %9/ ( ،اب kRة،  ا�l6، ذه�� اCQy ا��yو

��ر/%، (#�A  %#�J9� * ا�l.ر 
�|ه) ) /9% 19( �#.د،،�/.J�  ،6�J9� ،�V, ، ه�� (��?
  )�S�9= ا�\�k(ه./= : و�yا� 6CQy اkR اب ���Jون، 
}F ���.��ت ) 21( %CF �� )M�+� �/.J4ا `� (Bذآ�ء أ (

%C,اض ذه� ?�� ���W� 
�3d	  ن"�C أن �¥�ا ا�C&/8 ا�ى � �C}�، وا�ى ^/�7	

�ق، ¦	~ e	 �@#أ ��@�ء 5}&ض  p"� ��*,�5 ioC �ه" 4
 ،�o8Oa�7� º± د�� ا�/�� و4,@p ة&O,�ه�B اnCوأ  �و#/,

�C&3 )�� �C�O و'l"�@� ا$&#( °@� � � ا���8�ر �&�,� ا
 ��@io أ�� 8C/&ف¬�� أن 

×  M'�4 �4 ج./�M4 64 ا$&#(، '��� � ه�ا ا/8	 � �إ	,
� آª¡ا � #�z �&��  أن^O£@± �5ا^~، 64 	�@+C ±@£O8ا

�ت وا$Òزق أ=,�ء +a"8��M، وio+8 ا+8و� #�z  ا/.ج،ا
/�ر ا*64 4 ��3��ت �&��ت ا�واء ^,a�I mC&² و�ت�.ج، و{

�ة@Vا  uإ  ،�o8C��ز -ا$/�(�Ãع-ا�"#"$�5 �a./آM ). ا
 �� ��( ��ة، �� د�"	�� Mآ �� M@��+88�ج ¯ � 	�8آ&ذ

 �� 	MU اxÍة آ8�p ،�5,&آ� ��( 4�5�ت ا$,mo، وا�83"/�
 �@¢�� B�@+^M��+84� ^Ml إu  ا _*� ،��/��� �C&I ه�B ا

Mآ . 
�A��   ء�Xر����.�lا %Q� * ه�H ا$
�\6C . د �CX� ، v<��، Sزا  ،����� %yوTJ���Jر�%، 

 ،%?.#pا (Yر�% دا�J� � ،%#�J9���Vه�ة  �� و���$%�� ت ?�
��Vرآ% 

��ةأ�{ :د��9 ا����J=. د  (#+A }زا����\6C، و �CX�
 %yوTJ� ،�C�� %jCo.� vC�Jر ا���J,�8 وه= * اX�ر�AH9� 

 . أ�.ل��ة 
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� �
  . ا��Bم، ا�4رب اC :3��4= ا� �Yوى g. د

%X�� :  ا�
���V� zXاااآ)"  }��� z�ااا� د��و�+`.. "........... 

�Cآ %X�� ,�Vت ا�
��� ") ا¡�jjن("��� ,\�ش �] أ��ل، وآ�C أن ا��jVء ( 

 %�.���Q%، وأن ا��.ر TA �Bداد y  Y¢ * �9,وأ ،zJ�CXk�
.. ��Jآ�� %X�� :، ¤ ا�Bاح ا�

�4�`& � اl/"�5  إ�,� :g =C.د M�O5 ش�4� ا`8}�,
�"o*M�a آ�B ، 64 إ	,� دا¬� U,5"ل إ�,� M{8O,5 �  وا

 M'�,5ش، و"p&/,5 �4 )��ن 	O"ف إC~  ��(اO� _/lا
��8C~، ا�.م دB �&ى I"ل ا*,� وا�,��  �/C  )O5,��و �4

i�� ̧�رU	  �5"/l4� Ã&ب p/. ا M�a .آ& إن ا��p b4 �� أ	,
�,�/  ،�o4�Á ن�O� �o7�� �,C�5 و^"ر"/l/�� ^/&ى ا

�ب، /� �4 ا¦,��a �4� اh&وب  ودc@��B إ�, Mدة آ�� Ml�@5
���4 زى ) ا79"��(� )U�85 ب�/�ت ا¦���ن 3O� م�U8@5ع"	 

 M�a ف&/	 �C�C�� �,U	�^ا qa"�ل، �� إ�,� دo*83�4 ا�
 ~Cإ �,�7� �/5 _@*	 ��ت اl/_ ا�( ا*,� �  I"ل4��Vا

 �� ���� _/�	 ]Ä�C �C �Cرأ ~Cإ ،��ه,�5�a�5"/l&5�i  ا
 إن ا�,� � اM�a �*�h ا¦'&ا	@� ؟ 

4�	  :6��v<. د b@p �4 
�اااB دى  " M�O5 ��/� H/�I	U"ل Cg : .ª4=. دC، 
�� ، و	�M7 ؟ .."و
 ه( إC~ ا�( H/�I �/�� ؟: ��>v. د
��� l5 ،�,@/4&ا�� Cg  :&# b4=. د� )�� �O,	 ورىio$ا 

�ه� و'.ص، وb4 #&ورى ,+O8�5 اآ"/� �Cأ �	�/_ و� و�@,
 � ��ه,+O8"ن اآ�	وب،&h6،  ا�e^ �� وه( ^6�e زى 4¥"U	

� Ml� )�� ^��ق � اo@�'  "وب&hا79"��" (ا ( ¡� � ،
� أ4�ل $� ا^��q7 �� اl/"�5  اh&وب،C q	إ ،)�@@^ �زى 4
,4 H,ـّـ,� ��( آOء�o8	؟ اBآ� b4 ن�++Íوب و�/"�5 ا&hا 
  أB"C : أ��ل

�  Cg: _@I= .د$ b4 ،��� #&ورى  	�/_ 	Oـّ� ��( أى �
 ¡� �4 q� أو ،����ت، أى �a./�ة، ا@Vا )�� �O	 ،وب&hا

 ،���4� »Mª و	U"ل، دى آ�ا، ��^.�a ا�.م  ·�&دأى �
 �4 �� e4&ح 4� ^&وح ، إ�,oCش 5@"د�,�  د�"ةo@a.^�� ،

)U5 _/4� ه"  ،��/� b4 
%C9/ : )ه  ��/� )� إC~ ه@~ ا

��� آ�B  أ�Cg: M= .د� ~@p ،�,@/4 ���� �lU,5 b4 �ا�,
H/�I  )ه ���7 ��^&وح زى 4hل، وا"U	 ��/�� و'.ص، إ�,

~@p ق��^ )���Cة، ^��ق � ا� .  
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� �
%C9/ : �/C  �564 وا�� أو وا��ة و �o�/�� 

� آ�,� إ	Cg: ¦ q= .د	�/4 �o@�/�^� وآM، وا�,� 5/�ك،�
 ،�@,3 �C �8�v، وزى 4� ا^/"د	�ول 	U"ل آ.م �¡ اÁ 4&ة

 q	وا �@�/�^ ��،)�ª785  ��/�7�ت 85��� ا��و^u"U 	+� ا
 )�7�^ �C�/5و ،���� �o@p ى¡{^ � أى .."�+` "  �4�/5�4 ¡

 "� �q و�5 )�� &e² ����آ.م، C/� أى �o8a.� # �+@/
��/��ظ ا+d5.  زى  �4�,7�/^ �,*   .I"ل ا

%C9/ : �� ؟ 
�^/@�ى، أ	�  �� :Cg= .د� b@8�ª4 � ا$£&ج،و	±، وان 4

v���*C ج&® ��� و�� ا�[ {7"د 4*
 ®&ج C/� إC~ ؟  4*��� : �#.د

4�¬b�ª آ"Cg: �/C  �o�,^ �C= .د )��ن^*���v، اO� 
b4 وإ� �U8C �4 �V ،�@/C  ر�� 	��C~ ا�ور، زى ا'�8�

 Bا¥"اة آ�. 
)��#( 

 إن ا�,� |a&` 678(  اl/"�5  ،...دآ8"ر : أ��ل
�p ba[  ا�,� :Cg= .د,8,5 b4 ، ل�� أ4C _/�,5

،�5"/l   5,�/_ إ�,�  أو @~، و� ه( إC~، ا
�ه�  إ�85ى :��>v .د,�a )���V u"a �@,3 ا��7h اC

،qa"  وآ7̈ـ�(  د
�ر^� ا�,� : Cg=.دe` �,Cر"^ �,C�C�� ، q,5�C _eّO,5، 
.�C )U5 3,@� ا�85ى�C !! 

%C9/ : B�C  M�O5 ��/� H/�I دى 
 ...ه~F آ�7̈( 5&اCg :،"p= .د

%C9/ : B�C  !!! M�O5 ��/� H/�I دىi�  =\XA `+¥%�8/  
���= ����¦�: Cg= . د 

............... 
%C9/ : 7"د}�C  " ��/� H/�I دى B�C �5 M�O5`+¥ =\XA 

%�8/  
%C9/ : دآ8"رة�C  ]Ä�C" : M�O5 ��/� H/�I دى B�C`+و� 

G�jg �9ر�  
%C9/ : Hp&4�C" : M�O5 ��/� H/�I دى B�C`+ء و��V,ا 

=+CjV� �9ا§ ر�  
%C9/ : �C ل��B : "أ4C !! M�O5 ��/� H/�I و�+`دى 
  ا§ ر� �9���C� �Yك إ,�Vء
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� �
%C9/ :  دآ8"را�C �,Cد :�/� H/�I دى B�C M�O5 �`+و� 

G\F.� �9ر�  
%C9/ : دآ8"ر�C )@¯ : ���B دى M�O5 ��/� H/�I وC

�G ر��9 +�  
%C9/ :  �@,3�C :B�C  �� إ,�Vءدى M�O5 ��/� H/�I و

 =$��JA §ا 
) ،�Cا$"�"د Mى 64 آ&y ��/���p	Ì�. أن ا#��إu أن  5

6n	 �Áدة � ا)'&، و�� ،�nC+*~ أ	64  �o�/�C �o�/�C �4 
 ~4��C، أو MC�,4، أو أى `(ء ¬�ª~ و	�e_ 4,~ أن  �U@��أ4

 �@,3 H�/p �7�ª4 ،.@² ~�I�º64 ��/�� � ³'& اo*+	( 
�C\�A ود�� 
Ì�.	  ن���(  4&آ�اه,� آ@� أن ا8/&ف ��( اl/"�5 آ
�5"/�  _Iَ�3,@� ^��8ث �� �/"5�ت �4  وآdن� ا$8���7،  ا$£

� ه(،¶�5"/� �� � ،_Iِ�5�ت  ²"/� M5�U^   ��dةوآ�C�84ا 
 ��/��ظ ا+� ^7U8± أo8�/� "���  %X�� }��دى �

أن 4� �n& � و�( 3,@� ه( �/"5�ت  ��Cو، "إ�V�...æاااآ)
 ��I�£$ Hو�[ و�� ،�� وز4@.¶o¢.4ز،�o*+	  Ho�8	ا ��5ت أ�

io�ª4 �4 �5"/l5 ت&/` �� a ،io�ª4. �5 أ�o�ª4 � .إu أ�
�ك ا�78�ل ³'& وه" أ�� H�np أن ُ̂ـ*zU ه أن  ��(,

�ط(U3ا� ��@� M7/8*^ ( �5"/l�  اqاo8,@�^–  �4 '.ل
�o�@ªو� ��/��ظ ا+ إ��u( ا)'&�C دو��، إu أن و��H  -أ

 �o*+	. 
C*�8/� أن C�"ن 4� p/�8~ ه��ا ه"  �  Øp	~ وأ'¡ا 
M@� دo+I�/^ )��  64  &ªأآ �C&'(ة ا�	�/4�4 +I�/^ 64 �o

�o*+	. 
�� أن آ��7  آ7nCأ Ì�.C"� �Ö 4&ات �4 �3/� ^�&رت" ر5,

i�&5  ��*�ر �.ج ا*4)Ma¦ه&ا ��( ا�2 ( ~	Øp�/�8*C 
 �5"/l5 �� ه��ا ^�ل ��( ��م 4&وره¶�5�أن ^�"ن ا�83

 �o@/^ أن Mهd8*^ �@l£`Mn+^88}�_  و �Ñ اف�وا�� �o7@@U^
�/�" آ�	�a H أ�H ا q� ،do@�� H�a نd5 ��o*+,إن " 

)h��ء ا´ ^8/`" �@ 4/�إن `�ء ا´ ª4–  �@�p ،)+ّ².  –، و
�� '.ل ا=� �o` &O&ا/^   �   .ذ� أ�

 ا�&ة $[  ^&Cg: )4= .د
%C9/ :  7"د�  

. :Cg= .د�C  7"د} �C 
..........  

� :�#.دC ]Ä�C Bدآ8"ر:  B�C  M�O5 ~�/� H/�I و�+`دي 
z�8/ ¨\XA `+¥  

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   637



� ��28282828I06060606<I2009200920092009א*�����������������������د� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
� :�#.دC Hp&4 : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+ي و���A��  
� :�#.دC ل��B دي M�O5 ~/�� H/�I : أ4C`+و� ¨Q9A��  
� :�#.دC �@,3 : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+ـ¨ و�ªj«��  
� :�#.دC �,Cد Bدآ8"ر : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+و� 

  �.G\F ر��9
� :�#.دC �@¯ دآ8"ر :� H/�I دي B�C M�O5 ~�/`+و� 
  ����Aي
� :�#.دC 7"د} : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+ر��9 و� 
GCjV�  
 ا�"رB $[  ^�ي :Cg¨.د

�C\�A ود�� 
��و �C�� � �@,3 اl/"�5  ��ا  ¦ول وه�� أن {7"د �5ا

 _Iّ��ل ��آ8"ر  أآª&� ا$£a ~	أ �,��� " �� ،~*+	 �4
� ، "و�+` �� ��Aى"¯@(، ,o�8	�  أن �lUC ~	ل أ�إu ا�78

 q8���A��"، uى"اl/"�5 ه( ا�¬�� اp�اض 5/� ذ�  و5
 �@�I_ ا)'&�C، أ�� أ	~ آ�ن C/� اl/"�5، وº "وه±£O ا

 �7��64 " ��^/�ى"ا$£�Iّ_، 64 4.��� أ	~ اM7/83 	+� ا
� ا$/&p@� اq  ا�Hp&4��@4، وه( o85"/� uإ � .أ`&	

�ل '�I_ {7" و�[a ~*+	 ا§��ء  إن"د GCjV� �9ر�" ،
 ]� �o*+	 _I�� وه( ²+� �4 ~/a"8	 ��وه�ا ه" 4� آ,	�@4 

�  ،ا§ »ªj= ��ء وإن ،"��ء ا§ ��JA$= إن"5[·M5�UC " �ر5,
�@+OC " ، 7"د} ��� � � ه,
�aو  �� B�y+� ا�	8~ 64 3,@� � �/�ت �]U@5  �4 c#أو

�ل a ]� �78�h(، : و@�( ، " �� »j= +`و�: ا/8^ ��� آ7
�o*+, �@,3 H�a ( 

�aو  ~*+, ��ل Mª4 ذa" `+ر��9  و�GCjV�" 
 �a4@� و  ]Ä�C آ8"رة���ل a ]� ]8�@�e{7"د 5[ ا

"��o3 )U�^ ��s ���ل ) 	+� ^/�¡ 3,@� � ا��ا�C" (وaو
 )/5�8� ا,Cآ8"رة د��"�Up"C �ن 	/&ف إن آ� و ، "ر5,

 ~�I~ �/"�5 ا�8رC_ و4� ^8/&ض U8� �C/� ا��"ة ¥
��M،ا$�8ر�5 أ=,�ء +8� أن  أم  ا¥ "��C أن �lUC ~	أ

�oUp"C  ~�.� � ´ه( (ا Bن ه�¦ �وه" أ�8*4 &4/� 	*�@
 )اM�a �*�h ا¦'¡ة

H@U5  ~+a"· �e�^&4 )ل، وه�/�8~ 64 أ4�a�, ا
@+I�/��U8/4 Bا¶� اy �@"�*· ��@� Á" ا$/.n� ا

 ~	dوآ ،)*@¢& و�+` "¥� أن ^,*( ه�B ا"ر�78C  �Iا
¨Q9A��" ،  � 12(ه�ا ا/�د �4 ا*,[  &5�/5�i �/"�5 ذ

�,3.( 
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� �
............... 

 $[ ؟ ا�"رة  ^�ى: Cg=.د
4�ل : {7"د¦ 

............. 
 I �*+,5@_  أ�85ي :أ��ل

�(..........  :Cg¨.د�5 �o8,,5 دة�� � 5�5@�/_،  ا�,
��Cة � H	ا � زي 4

 ......... 
� :أ��لC ل��B دي M�O5 ~�/� H/�I : أ4C`+ر��9 و� 

  ��C� �Y�Cك
� :أ��لC �@,3 : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وC},ا 

¬Xـــª�NA�8 اC�?   
� :أ��لC �,Cد Bدآ8"ر : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وC

���,�  ر��9 
�B دي H/�I �: ¯@� دآ8"ر :أ��لC ��  M�O5 ~�/� �GCF و
� :أ��لC 7"د} : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+ر��9 و� 
�.y.د  

� :أ��لC ]Ä�C Bدآ8"ر : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+و� 
  ¯ ا��89�% ��®�

� :أ��لC Hp&4 : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+ر��9 و� 
 ?��T آ�� 
�C\�A ود�� 

��ل ذ ر·� ،�o*+,5 ل أن ^��أ�� �[ H�np أ4@�*	 � أن
7� H�/p 3,@�، ذ� أن �ª4 ،�ُ̂*zU اl/"�5 ��) ا�C&'( دو�

�ت �ªا/UO( �,�ه� �x آM ه�B  اn.لأ4�ل ، 	�&ا 
�و�ت } M64 آ �@U@U� �5"/l5 �8&ك^ H	� ا79"��ا*,"ات، آ

�n/"ط " ^�£�Æ "أن  _@�8*^ H	�ه�ا ا@U[ ا$/eـçـM، وآ
�4� وا��و�ت M�O5 �	��ج 4,� أن أ�@,83�5 �	�`&، وأ�@

 .@�a ح���^ �a ل.n5/.4�تا  á��^ H	��4�`&ة، و�[ آ ¡�
 6I�U¬ i��8^ H	�إ4�  و�MÏ ا�آ@� ��( ا$/��، آ

 ]� �� ،�C&'(ا ){�^ ��dوآ ،�@*	&+�5 �5���C�@�Ã وإ4
��8oC،.@�a  �@4 اn.ل /آ�	H ^��8م �5}� ا¦���@�، ا

،�C&l$ا  ���( أ	~ د@M ا��ام، و�.�a  ذ�  	*M�U8 وآ,
 iون ، وه�/8�8�د"ن ا&ؤ�C واC �C&'³ 64اد&pا79"��  أ

 �o*+	 64 �o8Cن �5اØp u�8�� إu �,_ 64 ا$�رب، و5�,�
�ه��ا، o@,و�  ~� أن dC'� ا´ 5@�ه� ¬�� أن C�"ن o*+,

 �4 �C�4 B�yا � �"U/4 �� ا�l¡ة، 4 �4.3د�nC~ أ	6 أ
 �@.n� اo8@,4أ �@U� � ���~ ر	أ )�� �'�C أن ��¬

�واج�5  ����4 ا$�رب، ا¦4& ا�ى أ��,8~ أ=,�ء ا79"�� '
� ا/7&ة o¢5/� أدا�o*��ب '.ل 3,� ا/.ج و�Vا. 
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� �
�Cرؤ  �,*�وI H"ل ا� ��أ4�ل *,@� وآ@� أ�o8UC&e5 

 �) /"�5اl(ا¥�د¢�، دون Ò4زق ��دة، ^��i رؤ�C 3,@� أ�
"`+¥ =\XA %�8/"،  �o5@� 4*¡ة 3,@� � 4"ا��Éو^�آ� إ

 �o�4�5، و�4 × أ"/l .ا/.ج �ا
�nC5/(  أ�8� ا,Cآ8"رة د�ر�d5 " �9ن�[ '�H�I أ4�ل ا
�,����5ا أن ذ� د@M ³'& ��( ا83+�د¶� p �4�&ة  ،"

"%C�4و" ا "%Xا4.اآ"�ا/.ج، p+&ق 5[  ه�ا �"ه&  ، و©
��آ(4/ ر5,، �� ور5,C�/4،  ×�� ر5,	�ا8"�~ ه"  ه�ا ،4/

�,* .ا�ى ا`8}�,� p@~ 64 أ4�ل I"ل ا
� �7"د  �¥"a ء�� B�y+� ا�	در��9 ".y.�" ) �وه�ا 4

����دم �U8�4( ا¦�3"ع اÍا _@U/8) 3"ف 	/"د إ@~ � ا
�B ه"yا �+	 uإ �@n^ رة�4�  إ`  B���ذآ&	�  )�� ��@U/^

 �o8�I�®�,Cآ8"رة د�� . 
)^d^  �@/aوا &ªأآ ]Ä�C آ8"رة�� �o8�I� ��®�" وأ4.®

� c�&C ا¦M4 ا" * ا��89�%sى�  �C�5ا � B�	�U�،��"79ا 
�4  ¡� �C&'³ "Á �o+Iا"� �C&� � ��"79ح ا�Ãو �o��Ã أن

���ه� � '�£��  ،ا/UO( اn.ل4"#"ع *C ى ¬�� أن�ه" ا
 ". ��®� * ا��89�%" ا¦4& ³'& �. � ا'8+�¢~ ه�ا اn.ل، أ4

� �a Hp&4 64 ^+@� � ا8,83�ج  ×o8�/4� �4  در��إن 
 _/� Hp&4 �,� c#ا"� أن اlU"ر ا$/&� اo8Cا$"#"�@� � رؤ

 ،~�C&ن�"�@p  ´ء ا�na �4 Bر��8�� ��3�اi@�*8 �5ر�� 4,
^d^( �4 أº  M4+� اl/"�5 اq ا�3"به" ) ?��T آ�� ر��9(

~U@U� ��¬ � . 
� (`o&ا  B�op12 أول 4&ة I"ال  وأ'¡اo��a �4الو"I 12 

²�I_ ا$�رب، 4"#"ع #.¥� ا/B�Ñ ،)UO ا$��`&ة ) 3,�
 �¯&lه�B ا$"ا��o ¬�� أن ^�"ن �4 5�ب ا�"م ) T� GCF(ا

&np~  أو ا���8�ح  ،��I�O�I+� ا/ا$/�� وا$8�&ر ¥�B ا
�nCء¬ وأ�@�� �4 ~�C�,^ )�� .@�  �� أن ^�"ن دo*C�U^ 

 ¡�/8� clC أن Mª4 )U�8C ه�ا اCد�� �	�~ °@� c�lC إ	*
"T� GCF"،�I�*�5 ،  �,,�ذ� د@.  C�"نا�83/�	� أن  

�o/4 �,^x' �5�* ~,� �o¢�وH�&` �a 5/� . (��( ا83},
 �� $"a+~  آ�نا�/�� ان ذonp��3 ^+@� ر��رة 4,*�

�اo+Iا"/ �pا&( 
.................. 

 ا�"رB $[  ^�ي :Cg¨.د
��آ8"رB :أ��ل  �,Cد 

�,�np  _/ 67Ã q� ،أو� Hp&4 م�U	 ءأن��I¦ا  �=.ªا
�C�o,� � ا/4 ( 
.......... 

}F �: �C �,Cد Bدآ8"ر : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+و� 
`+¥  z�8/ ¨\XA 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	  "�ــــ���ــــــــ� "   640



� ��28282828I06060606<I2009200920092009א*�����������������������د� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
}F �: �C �@,3 : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+ر��9 و� 
�8�8Q�  
}F �: �C ل��B دي M�O5 ~�/� H/�I و�� : أ4C�9ر� 
¨+CjV�  
}F �: �C ]Ä�C Bدآ8"ر : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C�� و

  ��8�+¨ ر��9
}F �: �C 7"د} : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وC�9ر� 

(8Q�  
}F �: �C �@¯ دآ8"ر : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وC

�G ر��9 +�  
}F � : �CHp&4 : �� ا��= ر��9دي M�O5 ~�/� H/�I و
 =+CjV� 
�C\�A ود�� 
�7@p  ءت�� ،�@	�ª�رآ���ا ا�/�� ا¦وu واO4  Hp&4

 ��@8	 ~@	�/^ ��ء ��( 4,5 �/a"84 ¡�و ،��@Iو ،��o3
ا�ى أ`&	� إ@~، وH�= �a � ه�B ) ا8£��(اlU"ر ا$/&� 

 �	��ات أن ا/�C"n ا��C آ��ا5 ��"79/Cن�@	  Mª4 �4
 �o4�U^و �ه�ا اlU"ر، و©� Hp&4 و�4�4، آ�ن أداؤ©

 xأآ �7o8رآ�O4و¡ª�5  io¢.4ء وز��I¦�4 ا Mت آ�/a"^ �4
وآ�� ا�83��5 (ا$&#(، و�4 ذ� ا�83�Hp&4 �5 ا@"م 

5/� ا��83�85[ ا¦و8[ 64 آM �4 3,@� . �4�4، ��ا
� .ود�d5 ،�,Cد"`+¥ %�8/ =\XA " �nC�8 ��9ر"وأ�8Q�" ،

 Mءت آ��� ر��9"�/�� أ`�~ ��5"ات I@�� ^�اوح 7�^  ]5@.¶
G��" ]Ä�GCjV ر��9"و " �+ C آ8"رة�� �¥"a ء�,ª83�5 ،

�e@�� � ه�ا "��8�G ر��9" ��3�، وه( د�"ة   ^�� 4,
 �أن 	&�c أ��    و¬��  �&��C،ا$"�a، و64 ذ�   	/x8ه

�ء^�� �@� � ���ء، وأ�� آ�	H د�"ات 5[  ا�I¦ا$&#( وا
�ءت � �l/"�5 آ7�5 He�^3"اء ار ��@I� � أم ��/� .رأس ا

............ 
(\J9, =���J�9 ا��رة د.Jأ ����آ�X,ء، و�Xن إ� ا��fا 

� :د��9 ا����J¨.دC �@¯ دآ8"ر : ~�/� H/�I دي B�C
 M�O5`+د ر��9 و�.y.�  
� :د��9 ا����J¨.دC 7"د} : B�C M�O5 ~�/� H/�I دي

 ��  ا��ول ���F)و
� :د��9 ا����J¨.دC ]Ä�C : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C
�] ��5 ا��9 و�+`  
� :د��9 ا����J¨.دC Hp&4 : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C

 ��  ا/�?�ك ���F)و
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� �
� :د��9 ا����J¨.دC ل��B دي M�O5 ~�/� H/�I : أ4C
���آ¨ا,�  و�+`  
� :د��9 ا����J¨.دC �@,3 :H/�I دي B�C  M�O5 ~�/�
  ����س�}  و�+`
� :د��9 ا����J¨.دC �,Cد : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C

 �����آ¨ ر��9و  
�C\�A ود�� 

_C�8ر�4  �/��،��( ه�ا ا,"ع �4 ا/.ج ه" 'xة  ا
 �C&/^ �7n8^ �"�p، و�4 	��@� أ'&ى ¦�d4 ¡� ��� �@��	

��87رب{*"�5   �U5�3 �� (آ7� أ`&	� �,e8ا� �aو �C��°
�رآ� O4 رآ� ا$�8رب�O4 M@�d^��4��5�  آ c7*C إ� 5/� أن

 B�,@Äأ �6 ا,"ر "5��M4 إراد^~، وه" 4"C&n'¦&" ا�	أ 
ا$�8ر85[  ا�83��4�5 ه,� 	��أ a&اءة  ، 14-1-2008	O&ة
@�دم("م اU�ª ا¦�3"ع ا�ªU5@� ا$&#(  64  وا$�8ر�5 ا

��/�/�"ا 	+� ا �C� ).ا
7/83�ل د ا��ء�5 .�,C8/�¡  د²�I_وه(  ، �.y.د ر��9 

78C@� آª¡ا �� ا7/83�ل  �4�a ا'8�رت أن ²�I_،  أول ا$�رب
 Mª¬ ى��B ا$�رب، اy ات�� �l4را$&#( 	+� ا8/�¡، و5

5 � �C�o8l+8~ اl£O@�، وإ»� l5+8~ 4*�"� �� `�� ا
���ة �4 ا��7n8C  �OاxÍة، ا¦4& ا�ى l84 ت�در�

 � M/ u�8��l¡ة، و5�p ت���p�. د a"لوا�C&/8، وه� ا
�,C"ع : "د	4"�"د  ��ذ 5�´، و^,�@~ ��7رب �  �4ر5,U,83ا
 �+	Ha" "أن �8C ا´ � #�z اh&��  ا

��ء 5/� ذ أ4� �4 ��Up  و��&O$ة ا$�8ر�5 ا�	�/4 c#أو
( " ا��و�وا$+@�ة، و� 	+� ا"Ha إ�&اره� ��( 4"ا��� 

(�F�� 7"د:  ا��ول� (، �pس  ورd@ ،) �C9Q% ����س �}(ا
�4.ء وا$&#( ��Ä[. د:  �] ��5 إ��9(وا�8¢,�س 5C( 

� Øp  �aذا ,Cأن د �Ã ،��/�� إu ^���7 ا,�U8	اHoوا� 
"/l� � Hp&4 ا/4 ��ه,+O8اآ q� ) اlU"ر ا$/&�(�5 اs

�5&ة ª4 uج إ�8¯���' )(�F�� ا/�?�ك  :Hp&4 ( 
  ��  أ4o85"/� �oو�� �,Cآ8"رة د� �4أ4�ل p@��و أن ا

� إU@U� �C&'³ u@[ ¯++"ن �4 `�ة =��تo8�� 4"#"ع  �@� �
��7رب  )UO/���آ= أ,�(اn.ل ا.( 

�ء ا�ور  و�[�I�£8_ ،�,5&5 �U,8*^ دت�� ،�o*+	) 
���آ¨ ر��9  :�,Cد (�� �5أت 5~ 64 د ر·¥ ��7�^ .)@¯ 

............  
 ��> . v��A= دور د �
� :��>v.دC �,Cد : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+آ��ه¨  و�  
� :��>v.دC �@,3 : M�O5 ~�/� H/�I دي B�C`+ه�  ا��9 و��B 
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� �
� :��>v.دC ل��B دي O5 ~�/� H/�I: أ4C ���M و

�8���,�� [� 5��  
� :��>v.دC Hp&4 : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وC�9ر� 

�8�8QC� �99? �Wc  
� :��>v.دC 7"د} : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وCو���� 

¯ �8J�.��  
� :��>v.دC �@¯ دآ8"ر : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وC
{� �8X�W,�� zX��  اآ� �� ه¨ 

� :��>v.دC C]Ä� : ���B دي M�O5 ~�/� H/�I وC}ِ,ا {� 
   �.��ك

�C\�A ود�� 
 M�O5أن ه�B ا�4@�� رآ�ت ��( �/"�5 ا�8ر��C  _Cو

4� رH3 أر5/� �aوه( ^��8ى، و &`��ت  �4C"8*4  ل"�a �4
 :ا��8ى 

�، . د: (آ�� ه¨  :ا¦ول ا$*8"ى,Cد�o8�@4و��، ) ز��  *
�8J�.�� )�B )�@,3ه� إ��9  ،({7"د( ،

�	� ا$*8"ىª�  �Mأن : ا/4 Mp��8: اl/"�5 ه" � ا
�8���,�� 5�� [��} �.��ك إ,ِ{، )أ4�ل( ، )]Ä�C ،�o*+	 ( 
� ا$*8"ى�ª��5آ�ن : اª·  �7رب أ�� ~@�,^"�  "�Cوده

�  أآ�@/@�I ��/� )ه �s" {� zX��: ��,�8X�W اآ� �� ه¨ 
))@¯ ( 

��5 آ�ن: ا&ا65  ا$*8"ىª·  q� �o�o*@ ´��ذ 5U,83ا
 ��l� �o�o*C ، ��ه� �Á ��( أ	+*,,�/� "� ر��9 " �,

�8�8QC� �99? �Wc)"Hp&4( ، و^�داد �ذ� � أن ه�ا  د�
� � ا��ا�C أن ه�ا ا/.ج ,�*� q� $&Hp اo�"4 ن�ا�.م آ

�  �s Mnpأ �� أ�,��"p × ،�&/$ر ا"lU�C+@�ه�، 	�&ا 
dوآ ،�,�*� ~	��  �aن ا´ ��3,,2 _@'–  �,� ��l�– 

�oV�l . 
........... 

� {7"د: Cg¨.دC : �� M�O5 ~�/� H/�I دي B�C�,أ 
}Q,.Aأ GC�  

� :Cg¨.دC ]Ä�C : �� M�O5 ~�/� H/�I دى B�C.أ,� ه 
  ��C ا�CJYر

� :Cg¨.دC Hp&4 : �� M�O5 ~�/� H/�I دى B�C}ِ,إ 
uCJ±y�F  ²9إ,² آ G,إ��رد� إ �,��� 

� أ4�ل: Cg¨.دC : �� M�O5 ~�/� H/�I دى B�C�9ر� 
6#J� =آ�j�  
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� �
� Cg :�@,3¨.دC : �� M�O5 ~�/� H/�I دي B�C²\� * 

��8ش ��� ودا��9س 
�: Cg¨.د,Cد �C : �� M�O5 ~�/� H/�I دى B�C��B�� 
�� أ?~ـ´ـT أو أ?~ـَـT أو أ�.ت  آ�� �l 
� ¯@(: Cg¨.دC:   B�C 5 ~�/� H/�I دى �� M�OGJآ %�C, vJ/ 

�C\�A ود�� 
5�^(  ا8+*¡  �4.3أ�&ف �4ى ا�78�ل ��ا�ا^( ��83

 ،�@l£`�آ�ن ا�Mnp ان UC"م 5~ �¡ى، إ� أ	� 3"ف أ��o8  ر·
 �oد و�&| Bر أن ه���8��أو p&ض ¯8�ج إ�U� u أو  	�&5

 )7@7l8�د ا,/�رات �a"4 ا`Ø5 أ��	 ،� ا,� ه.ا: �"ار 4
��CJY ) :]Äر��C ا@( ،��B��  Tَأو أ?~ـ Tّا?~ـ �� �l آ��

�( أو أ�.ت,C�(،  GJآ %�C, vJ/ )~*+,:)@¯(، 
 Ì�.	  �o�"4 ن�أن 4� �Cل ��( �a"4 اi@7l8 ه�ا آ

�ء�IÛ� io@p 	+� ا�e@_ ا.�_ ا$�رب، وآdن  · �=.ªا
78�ء ا$��e ¥�ا ا�'d^ @8آ@�إ�.ن ه�ا ا$"�a ه" 	.�ر $� 

� ه��ا �@�I ن"�C أن �C&C) �o8��3 iopذا  ا�آ83 �8[  $
��5 إ�.ن �7# �"�( 5+&ط ª· ���� ا)ن آo87op �,� ،��@	

i@7l8~ MC�5، ا �@�  اl/_، ا�ى ��Cو أ	~ ·  3@*6�88
�@ )ذ� �4 أ���ء و4*�"

� إØp  uذا,�U8	8~ا�I��و�ت  ®} �78*C ~	أ �Ã )#&7�
 اQ,.A{ أ,�"8}�_ ��( اio,4 �5"/l إذ UC"ل �7"د ا

GC�" �@,*  ،"��ود�\² * ا��9س �� ¶�ش "، و
� إØp  Hp&4 uذا,�U8	ا�o85"/l5  ،�U�e$ا$��¢@� ا

5�ت �*� �# �*� �aر�5 �Cأ zU8�C ول أن�¯ B� اl/"�5و��	
� وه( ^�/_، وه" o,4 &o2 �4 �� ،�o8�V ًا&�	 �{��ا

�4  "pÂ�  ،ل"o| �4 M4¦ا �/�C ~	d7@6 �5ا آh5~ ا�s 
 )�� _�{8��� ��( ا*C"M�O5 ��/� H/�I � إ,²، "أ�

 "uCA�y�F أ,G أ,² آ²9 ���,� إ��رد�
 H@U5  ��ت #.ل ا/�O �,� أ4,@@�، ذCل��.n ا�ى  ا

 ،�	���( أن  ��p  &lCا أن ا$�رب و���8C  ،.@�aح إ� أ�@
�ء، وا	~   d@Cس، إذ � �e'H"ات +O�B اyا  �M4dC  زال 4

 "��jآ= �J#6 ر��9" أن 
.......... 
.......... 

 : ا�/X.ع ا�\�دم، ,+#) وإ�
���H�` آ�,.ا  � %XQ9��� %X�� vXS�cدار ��Vن ه�H ا�

 :هHا ا�C.م وه6 
%XCXkر�% ا�����% ا��J4ا 
� Y¢ =R ون  وأر��% 

 , ى  �
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� �
�` ا���ج ا$#�=()55( :ا��Jر�� ?` ���( 

 )!!��.ن ا§(��.�% ا¡�ة، وXB.ل ا���Jى، 
vXS�Nا� %��~J/وا %X���% ا�#+A :(��Q% ��� ?�م آ�y  Y¢ 

%X�� : ��� !!!!`+ااااآ)، و��V� %X�� }��.....  دى �
�\% ) (أآ#)(l3ا( 

�C). د: (ا�V4رآ.نY ، WJ9� )د��9 ��ه ، أآ#)، أ/��، 
5�ت اq �&ت �4 �� 4,� أ�3"�[ ا��83	&O	 �a �آ,

 �*�hء � ا��I¦�4 ا$&#( وا �C&#�VةاMYا� (XB  ج./�4 ا
اla � )/7h& ا/@�، × ا��8ر	� � ا¦�3"ع ا$�#( �� 4"ا��� 

����C   ا$�Q% ا�MYة5�ت � 	O& ا��83 ��*,�5 �، وذ
 �U5�* ).M�a ا¦'¡ة(¯n&وا ا��*� ا

 �/5 i3�V6 اeUا��8ى � ا�h*� ا¦'¡ة Mª78C � ه�ا ا
��م آ� M4	�p )U8@~ أ�3"�@� 

 �Cا��� �4 �@� أن ا�^+�ق �4 ا@¢��p �@ 6eUه�ا ا
 آ�ن وا#�� و{�دا،

 �7� á�5 و#"ح ا�^+o4 ��ق ا�+�(، أو �q ا$�8"ب، 
 Øpن 4� É&ى '.ل ا=� �o` &O&ا ه" `(ء ³'& ��( 4*8"ى ³'&،

�ت،  إ?�دة ا��B��Jإن p�&ة  a./اq 	�&ره� � آM ا
 �C�C�y ة&�p )واج، ه��ات � ا/.ج ا,+*( وا�و5

�ل،o*83دون ا �hا �'d4 أ'�ت " إ�5ا�@� 
 C�4 ج�8� �C&O��ت اa./��C �&آ@� ا,/�ا �4 ا

�aو ،�o8C"@� )�� ظ�+Vوا �o8/@�I )�� �@آd8�   �آ&ر	
 �7o@p 8[ ا783&تا�`�رة إu �5ـ/��C ه�4[ '.ل ا*,8[ ا
�ات ��4 5�ب، و5 &ªأآ � ��، وذ@4"C ور�lا,O&ة � ا

 ".ا�`&اف �� 5/�"5�ب 
 in-and-out ا��Y.ل وا¡ وج5&	�m4  :هHان ا���Xان ·�

programme  × ،"�B��Jإ?�دة ا�" re-contracting    
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� �
،�7o�@/+^ �*و� ،�7oU@U� �4.3 �7n	 أن �,/e83ا "  

 �C&O��ت اa./�M4 64 ا/8� � ذ� اV_ (إذن ¦4�� ا·
�ظ ��( ا/.�a ا��C&O  ¸ و,%) وا�واج وا/.ج+�� �@p�آ

 M5 ،��/l  ، M5وإ��ا?�8: ، وأآ�د أa"لو�¹��ه� ا6�J94ا
 `� .�Y¶�وا��ºاع 

�ر�3 ا/.ج s � ن&a ��= �4 &ªال أآ"I �,��� �ا$io أ	,
 u�8��م ا$8+� ��@~، و5/���، أن ���C ا' ¿C�8را7h/( ا

� ¬p �4�� Mªـِ&Þاق� أو وداع آ7� آ,� 	l8"ر   إ��ء ا79"��،
�دة� . 

 �pد�l4 دة –�4 '.ل�/�@�،  -آ�Vا ��/�HU�ّ² ه�B ا
��8د – �3�U^ �U5"ل  – 7#, ��/ H�7آdp ، ذا �&ى �4 "

H,آ ،Bآ� �C��Vا�&ف إن ا H,آ "".... 
 �p�l��C ه�B ا$&ة U4*�7 ��( ��*8[ ·�� اo,�ءت ا�
5�ت اH� q � اM�a �*�h ا¦'¡ة�� M�a �4 ا��83	&O	 ،�nCأ 

   �C�� � ا�h*� ا¦'¡ة d5ن ��دا آ�¡ا �4 ا,��"p
*�h�²+"ا � ا ��"^ � ~	d5 �� M�a ا¦'¡ة n� �a&وا، ��7

�8"د6C، وه�ا �¡ lU4"د 5"�~ '�ص،  i34&ا �Cء أ��,� ا��
� I"ال =�� a&ن أ	~ � دا�( ���7 ا"داع أ�.، ,��� �,,�

'.ل ه�ا ا,"ع �4  �� y ى و« ىور·� ر��,� �4 '.ل ذ� أن 
�#�ذا ا�.ا/.ج F ،ت�Q� ؟ داع 7��8J,�� =8J9ء ا$

 ��ه,�/ q�5�p u"ر �5ء ا�h*� أن 	�M7 ا�/�� ا &e'
��@� �/5 �C&#�V" ا��	ن d5 ،�U5�*أن   � ا�h*� ا

�83�5"ا 5��@_، و��ءت �p ، ،��&*5 �o8�&Op ،��C/�"ه
 M8/�@� ا$"��، 64 آ5�ت ا q	O,&ه� ا@"م 64 ا�ا��83

�د {o8د ا�&| "op ،~^.� )�� B�'ر �4 أ�Vدة ا��ود �4 ا$
 M@�*8 ا8$��� � ا

 �C�� أن ���Qع ا�.X/ه� * ا�.X�� `¥ ى� x#Q, ¼ا، وHه
 ���y `� �8X��) �9? ت���~J/7ف ا�JYا وارد، �ن اHأن ه [�

� F ض ¢z�   Y دzJ�7،  اº?�دةC\�J� ، Y¢ ق�C/ * `+�( 
 : ه6) أ>�ء ����%(ا�V4رآ.ن 

��CX�)J : د��9 ��ه . د 6C\� ، )�رب
�` ��د ا�MWXة، �J~#] ر?� QjA¾ (  :أآ#)T� =��WF

[S�9د را�� ،����(، 
�` ,.��ت : (أ/��  ���� ،=?�Fد ،%CW�� اب kRا

%CjB.� %CB�\V,ا ( ، 
 WJ9�) : %C��.�A %B�? �¶ %C��W? أ? اض `���ب ���� 

%CF �4ا zAرا�B * ر.W\� ( 
 (C�Y) : ، #ا�� �WJ9� * ��k� ،(S�y  y�A `� ����

%CQy.A اض ?�� ���W� ،��J¿ ا��yاب و kRا( 
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� �
� أن ذآ ,�� * ,V ة �.م X/ ���.,C.  21,+ ر ه�9 

ÀC�VJوا� �� �J�� %XQ9���: 
	�3d ¥�ا ا�C&/8 ا�ى � �C}�، وا�ى ^/�7	� أن C�"ن 
�ء 5}&ض p"� ��*,�5 ioC ��ق، ¦	~ @� ه" 4e	 �@#أ �

�o8Oa�7� º± د�� ا�/�� و4,@p ة&O,� و#/,� ه�B اnCوأ ،
� ا���8�ر �&�,� ا�C&3 )�� �C�O و'l"�@� ا$&#( °@� � 
�M4 64 ا$&#(، /8	 � �¬�� أن 8C/&ف ��@io أ��، × إ	,
 ±@£O8��� � ه�ا ا/.ج O^ M'�4 �4£@± �5ا^~، 64 أن ا'
�ت +a"8��M، وio+8 ا+8� آª¡ا � #�z �&�� ا	�@+C

�3� 64 وا$Òزق أ=,�ء ا/.ج، و� #��ت ا�واء ^,�&� z�
�ة@Vت ا�a�I mC&² و�ت��ر ا/.ج، و{*4   ،�o8C�� uإ

�ز -ا$/�(Ãع-ا�"#"$�5 �a./��@M �� ). ا+88�ج ¯ �آM ذ
 ،mo,$ت ا�� ��( ��ة، �� د�"	� 	�8آ& �/"5�� Mآ
 �@¢�� B�@+^ �� 	MU اxÍة آ8�p ،�5,&آ� ��( 4�وا�83

 �C&I �� M��+84� ^Ml إu آMا _*� ،��/� . ه�B ا
 ،�C&#�Vا Mا 64 آ"�/�C رآ[ أن�O$�4 ا _�I �aه�ا و

 ،�U5�* و@� zUp 64 ا��C آ�	"ا 84}@�[ � ا�h*� ا
 ، ~*+	 64 ��/��رئ أن ا.�_ d5 )o8,Cن �C/_ اUآ7� 	�آ& ا

~�I�º "ر�~ وه�@l8"ر أ	~ ' ~4�� ر�4ا 	n/~ أ4�I�® . 
**** 

X�� : %ا�
���V� %Xااآ)،!!! ��اااا�  }��..... و�+`   دى �

)G��F `� )أآ#) 
 د��9 ��ه . د
� أآM7 :د��9 ��ه .دC :M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ...
��  ر��9 �.y.د.... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :د��9 ��ه .دC �@,3�C ...
��  ��,��ى إن ��ء ا§.... و
�Ä[ :د��9 ��ه .دC �C :دى Bاا�C M�O5 ��/� H/�I ...
�� ?�9ى أ�).... و
� أ4,@~ :د��9 ��ه .دC :M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ...
�� إ,ِ{ �.y.د� .... و
�  :د��9 ��ه .د,Cد �C))/5�8�ااB دى H/�I �/�� ):اC
M�O5 ...�� أه= ?�ªت .... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :د��9 ��ه .دC &l8,4 �C ...
���GC .... وÁ �9ر� 
� أ3/� :د��9 ��ه .دC :M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ...
�� ?�9ى أ�) GCF.... و
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� �
� {7"د :د��9 ��ه .دC :M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ...
��  إ,{ �yع.... و
�دآ8"ر ¯@( :د��9 ��ه .دC : ��/� H/�I دى Bاا�C
M�O5 ..��  إ,{ � zR ���) ·=.. و
� :د��9 ��ه .د,Cد �C)&ه�I :( ��/� H/�I دى Bاا�C
M�O5 ...���= ر��9.... و? �8CXC/  

 �C\�A ��ود
 �U5�*� � ا�h*� ا,��� �ان أآM�a ( &ª ا¦'¡ة(آ7

5�ت ^"ا^&ا 5/� ���"ا��83 " �U,8*^ q5�ت ا�آ�	H ا��83
 ~ �oآ�	~ 4"�"د، أو أن 	ات أ����3�	~، و5 ´�5..،æإ 

� آ�	H . د,Cد–  Mو� �� ا+�ة ا¦'¡ة ��( �� 4
��"7�7�  ،�o$ا �oºر��، �& 5+�ة �&�� � ^o,4 cC&l^ دون

� � و2@+� o,@@/^ ر�� آi@U4 _@�e، و� ا	�8¶�4 Hأ� �a )op
 uإ �p�#��5 ،�	"7n4 ]@/87� آ�ن اo4 ��&� ة�p )4/@�، وه

4� 	/&ف . �a"$ا ا�Ñ ��"�l4 H	�� آ¶�5�أ��U8 أن ا�83
�ء ا79"��o8	�5 �o8a.� �4 &ªأآ. 

�، ا5o*+, �o8�I��= ر��9"�8اء ·£? �8CXC/"،  ��U8	وا
� ا$�رب o8�I�® uإ))l£`" (=· (��� zR � },إ" �o8�@4ز × ،

�Ä[. دC :(�� ا¦'&ى د?�9ى أo8�@45/(، . ، × ز�8� ا,Cد
��5، �4 أ�� �& �Ñا "?�ªتأه( "*، �Up ر�c �,�ى ا��78�ل ا

_�� �¶�5�� ه�ا ا8"�~ ا�&ف اV&ج، وأن ا�83o@�� 
�� 64 أp&اد اp ،��"79,��ه¶�5�ا�²ت   × 	,MU8 إu ا�83

�a"4 ا$/��h اe@�� ا$iÑ �78o وا��ا ^�" ا)'&، �U4رة 
 ،i¶�، p@��و أ�� أآM7، أ4� ?�9ى أ�) GCF: أ5"/��/3

��U,83ت 5�´ °&ارة p �o8�� H�/l83ا)M7أآ : ÌUC )4�lp
���a، 64 �,@� 4+��، و�a آ�ن دª� 5&ؤ8C~ ا,���+C �ا7¢

8,+@� ��دة� دا7¢� 	�8آ& �4 '.ل ) و�a ا,�p ،�و@� دا7¢
 ���4 ا$&آ��C آ7n� إu اU"ة ا,8��� �l5¡^~ و�/"4 ~85/

� 4*�78ة �4 ا´o@7*	 
uإ Hو�� ]�  &l8,4  ء����5 H+8اآ ،�@p&/$85~ ا"/l5

�5�a ¡{~ ر·� ا��ا4� ¥�B اl/"�5 اH�U�p ،¡{8� � :
"GC�Á �9أى"ر� ،��¬ �4 �C� أ� �8Cه"ر،   ، وآ�ن ه�ا ه" �

�¥��U8364 ا �U+84 H	��p 7"د� �o85�nV"رB   أ4� ا�83
~ ه�ا اnV"ر  c@8C ى�اU"ى ا$��در ا�ى l@£O^ B&*+C~ ا

~ H�a ،B� ، "إ,{ �yع": ا,zO ا"اp& اV&آ� وا�	�8
 .n5 ل�8~ أ4�a �4 )UO/  أ�� ~ " إ,{ �.y.دة"¥� ا

��� u �/,U4 ا¡*+^ . 
 أآ#)
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C �@,3 �C ...��.... و

  �zQ أ,� ����

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   648



� �12121212I07070707<I2009200920092009א*��������������������د – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C ]Ä�C دآ8"رة �C ...

�� أه�� �C+= .... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C ~@,4أ �C ...��.... و

 u� +JFإ 
� دآ8"رة :أآ#)C  ��/� H/�I دى Bاا�C )/5�8� ا,Cد

M�O5 ...�� إ,² زى ا�\# .... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C &l8,4 �C ...��.... و

 ��.Yإ,{ أ 
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C �/3أ �C ...��.... و

GC� �� � ��  
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C )@¯ دآ8"ر�C ...

��  ��ول JjA+ �.... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C 7"د} �C ...��.... و

 § GX��� 
�ه& :أآ#)I �,Cدآ8"رة د �C : ��/� H/�I دى Bاا�C

M�O5 ...�� إ,ِ{ ?T�Tة ?��C .... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أآ#)C M7أآ �C ...��.... و

 z�إ G� ل.Bرف أ�? {� 
 �C\�A ��ود

�4( اl+5�ت أآM7، وه" ا�@ÌU، � ¬�� أن ^U&أ ا�83
 ،�=.ª�ت ا$�8ر5�ت ا�@�e�5 ~8a./5 أ��,p ،��5�ه& {8"اه

إ,{ زى "��( " إ,{ ?T�Tة ?�=، "أه� �UC B��,p"=+C"ل 
��آ8"رة " ا�\# ]Ä�C × ،)/5�8� ا,Cه&، × د�I �,Cد  )��

 ،u8"ا ا
 ���&4 �/3¦ ~5�e' "GC� �� � �� " ~I�U8OC �a¡ إu ا

�م ¯n& ا/.ج أن أ3/�در "��( 4*�I M2 �/"�p"ل ا� �aو ،
 ~3�° M7ن أآdة 4&ات، وآ�� �*�hء ا�أ3/� ا79"�� {�8� أ=,

،�C�� دم�a ~	d5~ وآ _�&C 
  ~"o*5 M7أ��� أآ �Up ،در��#& ا$i8o ا$�V7"د ا} �أ4
�ء، "´"��~ U,�4( أa&ب إu ا+e&ة واlp ~	¦ ���( (،، ر·

�s i�&�4@[ اl+�ع �� اOC (�a   ~@4� 	O¡ إ zU8ا
 B�,@Äأ �s �on/�5 ��"79ا z5&C �4 �a.� �4 783&ار�5

"%�Tا4 آ %����ة Á" ا$��e ا�ى 67É " ا�\.ة ا���l8$ا
 ،u�/^ ~oو� "Á �/� ا��Í إion/5 u ا

 M7أآ x��@,*    ~,� ،�5"/l� &5�i اnCأ _Vا ��
�o@، zUp �5ا أ	~ 8C/�_ أ�� &5�i أ�� C H/�I"�~ اV_ إ

 _Vدر ��( ا�a زال �4 "op M�O5 ��/�"���� �,ا zQ�" ، 
 ،B&ل أن ^�8آ� ، � أe83@6 أن إ +JF���I �u~ �4 أ4
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� �
4� 	+/�~ 64 أ4�ل �4  zU8أ^/*� ا8+*¡ وأa"ل إ	~ ا
� ه" o���C ى�� �4 #.ل ا/�O اol�º �� أن 4o{@��^ ��و}

� إu أن ¯n& أp&اد ا79"�� o+I�8&ك �"ا^ u�8��، و5o@و� �
�س و� ^lU&ه� ��( p&د �5ا^~، وp/. آ�	H أ4�ل ^�8آ& ,ا
 ��ب، و^*dل �,~ أآª& �4 أى p&د، وآ�	H آ�� �أآM7 آ�7
�ء وه" 67É 	+*~ ا�h*� ^�" ا¦'&ى، +O^+&ح Á ~4�U85" ا

��/�� � اo,4 _�eC ]� ~	d�p  �  أن ^�M ^�آ&�7n8C B ذ
� أن ^�8&ك 5/@�ا �� #.¥� ا$8+&د ه�ا، وه�ا أ4¥ ~8@,

�� أ4�ل، و��� "إ +JF�u"^�8آ&B   ا�e_ أن� ~@p ى�، وا
 )*@¢&". ��ول JjA+ �" ¯@(. د®�8+� �� ��I~ �4 ا$/�� ا

�M ^+*£~ و4/� u"�a ~و�� �a ~	ا �U8أ� �4&#~،   أ	
 ~	dدون ����، وآ ~n/5 uو�^( #7~ إ�� �I_ و{· "�&C– 

 �5"/l�ء ا&5–  ��"79�i اo8	5/� ا ~أن أآ"ن � 84,�و
� و��~ ه��ا· ]/8*C ن أن��4� 

�  ��C  &l8,4 إ�  ,�ª4 zU8ا�ى ��Cو أن أآ�a M7 ا
 ،B"'~ أ	�7,~ أeC آ8+( أن�p ،~85"/�"��.Yإ,{ أ" ، 

��I~ آ�ن º 6 أنe8*C   ى�وأ'¡ا 	.�Ì أن ا"�@� ا
"~*+	  " ،~*+	 M7أآ ،"z�ل إ.Bرف أ�? {�" ، 

8�ر ��p M7�4 أآ &ªأآ M7أآ M/� ،Bأن ^/�د �هM 4/� ذ
�I_؟º ioCأ 

  �4 �7� uإ MlC أن �@p�أم أ	~ `/& d5ن ا�.م @� آ
 ³ل إ@~ أآM7 �4 ^}¡ وا	*��ب؟

� ^�"ن ��c�lC �@° M78�C   �C أن C�"ن  �أم أ	~ � �
�بeÍا ~@� C"�~ إ	� ؟آ@

 �¢�� ، B¡�ه�ا، و Mآ. 
 أ/��
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أ/��C &l8,4 �C ...��.... و

 6Cإ,{ ر� 
�ااB دى H/�I �/��  :أ/��C )/5�8� ا,Cدآ8"رة د �C

M�O5 ...���GX آMX .... وB ²,إ 
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أ/��C ~@,4أ �C ...��.... و

 Âا�y zXC� ²,إ 
� دآ8"رة C :أ/��CM�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ]Ä� ...

����S+% ا� zt.. و `�  إ,² ��ك 
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أ/��C �@,3�C ...��.... و

�Ã z,�Q,اآ= إ.y ²,إ  
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أ/��C M7أآ �C ...��.... و

 u·�F },إ 
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� �
�ااB دى H/�I �/��  :أ/��C &ه�I �,Cدآ8"رة د �C

M�O5 ...��  إ,{  B�X%.... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أ/��C 7"د} �C ...��.... و

 إ,{ �yع 
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أ/��C )@¯ دآ8"ر�C ...

�� إ,{ �} u·�F .... و
�ااB دى M�O5 ��/� H/�I :أ/��C �/3أ �C ...��.... و

�.م �v ا��9س��  إ,{ 
  :^/U@_ {�ود

 q�ه�ة اh5@� ا�l/�^~ ا��pد M�5 �/38~ ��( أ�/�
 M7ن ��� أآ���p �4 آM أp&اد اi�/4 ��"79 ا"Ha، آ*4
�ظ +¦��4( و�n"رB ا*��، و�.�a أ5 �/3l+4� 85+*£~ ا��
 M7/8*^ دة�� ��د ^�"ن ��� أآM7 �4 �@� أ��^ �nCأ
 ���� ��i�/4 &5 ا"Ha، أ#� إu ذ/�ه& ا�·�8"اه� ا

 ��4��5@�(ا9l/�) ا��� �7� .5 :�p ~5�e' ن��ت آ�@�e
 �¥ "q	إ  %X� B q	إ ،�#Qا� `���ك q	إ ،    MXآ GX�B M�

�ه&. �4 دI �,Cودد ، .]Ä�C 5/(. ، د�8� ا,Cد )�� ،
 ،u8"ا7� 5/�(ا@p xا¦آ _@�e�5 ~8a.� رن�a 

ا�84 ه�ا ا8"�@� ا9�4.^( ا�ى و��� أ	~ '�ل �4 أى 
�ء، أو 4"eأ'� و� �a./ c4.4 4.ت��a و	�U، أ�84ت ه�B ا9

�7{,�  ووا$�ا¢c 5,+� ا�C&U^   ء�,ª83�U5 64@� ا¦p&اد 5
M7ك. ، ودأآ�,� �' ،)@¯: 

Âا�y zXC� ²,ل(  إ� )3,@�)إ,y ².اآ= إ,(   �Ã z,�Qأ4
  أ6e83 أن l8,4(،   �'³&(إ	H ر�@i ) {7"د(  إ,{ �yع 

� 8C+� 64 ا· �&Vا ��ت ا+&د�C ه�B ا¦و��ف ·/,�هp.8'�
،� آ7� و���8، أو آ7� و��8,

�U+84 أ3/� ه��ا �a"4 ن��5@�  آl/�ت ا��pط د&p 64   
�4"7�. 
�   × إ	~ �a �5ا u ا)ن oU�Iأ q�ت ا+lأن آM ه�B ا

�ط ا�/��، و� 5�&م ��( ز4.¢~ +d5 �a.� �¥ �@
�5"/l�5 �4 �� �4�� ��l+,4 ��/��ظ ا+�ل أa ~	�، وآ

 ، �/5 ~�a`+و�  ... 
~�a � :Cg=وا�آ8"ر  أآ#)� ×   �4 M	U&أ 4

�ل "إ,{ 7o+C"u·�F~  أآ#)ا�x8 أ3/� أن a ]� � ،
��آ8"ر ¯@(" :u·�F {� ، p�@� ¬�� أن 	+*& ذ�؟" إ,{ 

  M7/83~ ا	أ cأن أر� uإ M@4أ � =j9ه ة ا��o �#? qا
� p*"ف 	U&أ o7opأ ��ه� آ7,U�I "Fu·� : ��8�ره��5"   {�

u·�F أ&U	و ،u·�F {�  ��8�ره��5u·�F ، 
�آ8"ر ¯@( �5 ~8a.� M@��+^ �/5 u6 إ�&	)Ð:( 
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� �
 � Bى دور&C أن B�yا � Ha"��.ت I )/4"ل ا+8آ�	H ا

q� ،~#&4" �@4 أ	� H��I 4,~ ذات ��*� أن ¬Mª ا,"�5 آـ 
��  ،"درا4U4 �/5 _eو�4 ª"ان، و·�&د أن ا�83�ب ¥�ا ا

 m8ا� × ،m@o8`��Cة،   M7�C اM@ª78، و=�ر �a q&ب ا
�ل إن 4/� ذ� أ	� aو)�5�ت، × ) أ	",^�7o8 أ	� أ^l,6 ا

،�*�hك ^�� ا&^ 
�ت  o4"ا� �آª¡ة �4 ه�ا اM@�U ،    وM�a H=�� �a ذ� و5/� ذ

�ات �op" b4" إذ C/�� � ه�B ا�/�� أن ه�ا ا�آ8"ر 5
~©�p"·ر "op ، _@�e@�آ� ,+*~ أن p&وض ا �� M/+C ذ

 ، M7أن أآ &UC "ه ،Ha"ا��¡ ه( 'de' � de، و� 	+� ا
�&5 ،)4�8�UC i~ وl5¡^~، ه" ا�ى 7o+C~ ، و64 أن l+ا
 �@�ات �~ أن أ5 �/3�ه�ا وارد، إ� أ	~ M�UC �4 ا�78
� l85 c7*C"ر Mª4 ه�ا · ،��/�.�a 64 أآM7 ، و� ا

� M8"ا� . H أى x4ر ��7( أو ��7( ا
 ~	d5 ~*+	 64 ~�/� ��( ا�83��5 أ3/� � ,�@U/^ i8Ë

�.م �v ا��9س"�� " Bآ&ر ���@� ه( ه( 4	 �4 �Ì�.,p أ�
 xا¦آ _@�e�، و^Cx&ا، وه�"4� ��( ا��pم، د�/I"ال ا
 ،�o@p ~£+	ذا^~، و )�� ~��"� �Ue,4 � ~C&/C ]� ات��5

�ء، e/�M5 ذ� d5ن ا�e@_ و���B �� اUC �4 ���وآ�ن �
~5 ��س"إ#�8p~ ه,� . 7��C~، و� 7o+C~، و� �Cرك 4," 5[ ا

 �a ~	أ cا¦ر� ���س '�رج ا79"��، ,  ^��l أ	~ C/� ا
~ آ�	H أ4�م  _@�e�س"OC¡ إu أن ^/&�C ا,� " ه��ء اs

�,~ 5[ ا"U5 ،�/C ~�/: س�/M ا�78�ل ا��i أآx، أو 
�س، ,�4 3�¢& ا &ª~ ��4"م أآ	س، أى أ�,��ر	� 	+*~ 5U4

�4�� ~^���pع د"	 &C�*C �nCوه�ا أ . 
5�ت أ3/� ��5~ –و^�M ا�83e' � q�    ~*+,5/@�ة  -

 ��/��ظ ا+4� �� أ��"�� ...."دى M�O5 ��/� H/�I ، و
 WJ9� 
 WJ9�: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C �/3أ �C ...��.... و

Ä },إ W��` Ä.م  6  
 WJ9�:  ��/� H/�I دى Bاا�C )/5�8� ا,Cدآ8"رة د �C

M�O5 ...���G آMX.... و\?  
 WJ9�: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ~@,4أ �C ...

����C� GX.... وB  
 WJ9�: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ]Ä�C دآ8"رة �C ...

���T� GX�`.... وB  
 WJ9�: �/� H/�I دى Bاا�C �@,3�CM�O5 � ...��.... و

�= �Bك? G�\?  
 WJ9�: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�� أآ�7@C ...��.... و
���Y },إ  
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� �
 WJ9�:  ��/� H/�I دى Bاا�C &ه�I �,Cدآ8"رة د �C

M�O5 ...��  أ,� ��?Tك.... و
 WJ9�: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C 7"د} �C ...��.... و
i�.إ,{ آ  
 WJ9�: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C )@¯ دآ8"ر�C. ..

���GX آMX .... وB 
 WJ9�: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C &l8,4 �C ...

��  إ,{ ��C.... و
 �C\�A ���� اº«�ز

5�ت �� `��Cا �� اU/8@_ ��( ا�83p+*( ا)ن ��و	أ�� � 
� ���Cا، �Up ا��8ت أ=,�ء o@,/C ~	أ �'d4 ~2�+وأ'� أ

 ~"UC Ì+ Mء وأرا�6 آ"Ñ ~/4 �aج أن أد./�^U&(ا�C ( q�
 ¡� ��&+l/"85~ ا$/&p@�، وه�B ا ��@8	 �C&C �4 uإ Mأ�

 ،��/�84��� أ=,�ء أدا¢~ ا 
و�a آ,H أ	� وز � )^.@4	6a"8 4,~ أن �C/_ أ�.، 

�5"/l .^C�U&ا ¥�B ا
4�¢~ آ�ن 5/@�ا   �� 	.�Ì أن و�+~ ,�/��  –Mª4 أ3/�  –و

�ظ ا�/�� و4� ¬�� أن ^*B¡ª8 �4 إدرا+ك اl/"�5، 64 أ
7� أ3/� ,@�p ،�" � �C&C أن C&ى اl/"�5"ا'8.ف أ�3�ب ذ

)M�O5 ��/� H/�I ��^~ أ�.، Øpن    )أ���pاق د�ول ا'�¯   ~	¦
�a ~,�� � �a &l8,4را^~ �4 أن C/&ف أ5/�د 4� ^/,@~ آ��7 

"Mااآ�O5 ��/� " ،��/���� ا@� � H/#و � آ7
�+l5 �@�"8ت اa&ب إu ا$��C cCل �4 وأ'¡ا Øpن p&ط ا

4� أن zU8�C �4 أp&اد ا79"��  M�O5 cÃ ~	أ )�� �@��	
 &7� �l8,4 � 4&ة ~,� x� ى�4� و��~، وه" ا¦4& ا Mnpأ
� ��م ,�/4 Me^   �4و�U4 �/5 ،&o`ا79"�� 5/� �"ال �83 أ
 �C�� ~	ء ا79"��، وأ�o8	ب ا&a �4'&ا ~,� x� × ،io+ا

&	 ،�o¢�o8	� � ا�6 4/� 5/� ذ
(C�Y 
(C�Y:  ��/� H/�I دى Bاا�C )/5�8� ا,Cدآ8"رة د �C

M�O5 ...��  اl#� § ر��9 ?�اه�.... و
(C�Y: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C &l8,4 �C ...��.... و

MJآ) آ�V� * zQ�  
(C�Y: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C �/3أ �C ...��.... و

  ر��9 ا���¼ ����= �yى
(C�Y: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C )@¯ دآ8"ر�C ...

��  ر� �9���X,� ?` ا�y�lت ا�.�zV.. و
(C�Y: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C 7"د} �C ...��.... و

  ر� �9���X,� ?` ا�+.J9y.ل

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ�ـ�        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   653



� �12121212I07070707<I2009200920092009א*��������������������د – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
(C�Y:  ��/� H/�I دى Bاا�C &ه�I �,Cدآ8"رة د �C

M�O5..��  ر� �9�9X� �,�?.{ ا�lل.. و
(C�Y:  ��/� H/�I دى Bاا�C M7أآ �CM�O5 ...��.... و

=��� ا��\�Jا� `? �,��X� �9ر�  
(C�Y: ل�� أ4C  M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ...��.... و

  ر� �9�8Qـ) � � �\= ا��= �yى
(C�Y: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ]Ä�C دآ8"رة �C ...

��  ه.ا zCF �� و7�Cj}.... و
(C�Y: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ل�� أ4C ...�� ....و

 ?�9ى o وف ��.ة
(C�Y: M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C M@�' �C ...��.... و

  اR.4.ع آMX أوى أوى أوى
 �C\�A ��ود

 uإ ¡O^ H	�5�ت '�@M آ�� ،�4	Ì�. أن i�/4 ا�83� �+l5
 �4 ~��آ�~ اl£O@�، وأ4O4 �4 ج./a"4+~ 5/� 3,� �4 ا

�، و4� C,�8& أن ^��8، وآ�	H إu در�� أo,4 �U� uإ ¡O^ Ma
��^~ 64 ا79"�� آ�M، أو 64 5/� أp&ادهa.�. 

 ]5 �@� �@@� �4 uرة إ�� إ`o@p ء��I¦8~ 64 ا�/ H	�آ
io,4 Mآ8"رة   أدوار آ��ا,C5/( د�8اl#� § ر��9 "  ا

�ه&ا�آ8"رة   ،"?�اه�I �,C9{ ا��ل"  دX� �,�?.� �9ر�" ،
أ4�  ت ا�.�zVر� �9���X,� ?` ا�y�l.. ا�آ8"ر ¯@( 

�Ä[ا�آ8"رة C   ~85�8�ج إu "ه) zCF �� و7�Øp"{Cjن ا�83�
 �5"/� �/@�I �� �4 M�O5 ~^¡l5 "« )�� ل�^ �Up xأآ M4d^
�و¥� � ه�ا ا/.ج ,8	 ��ت ا��C&O آ7� أ�3+,�، وآ7a./ا

 .... M�O5 84"ا^&
5�ت، �� 	.�Ì 	+� ا$.��� ا$8"ا^&ة � آM ا��83,�/و
 &ªأآ ��ء إu ر5,�، ر5,� ، ر5,�، ه,o,وه" ا��"ء ا

/�~ 64 ز4.¢~ � �nCو، أ��C )�� ���Vر��9"  أ3/�: إ 
  ���X,� ?` ا�+.J,�y.ل ر��9  {7"د ، "ا���¼ ����= �yرى

M7أآ M�O5 ��/� H/�I دى Bاا�C ...�����X,�  ر��9.... و
=��� ا��\�Jا� `?  

C �4 ~@p ��C   ل�4¦ ~5�e� i@UC أو ��ل ��( أ	~ C&اه
 ،)UO/� ا¥.# i��"ى 2&وف ��"ة�,� "، آ�� ه" � �UCر "

 �5"/�&l8,4  �@p&/$ا" MJآ) آ�V� zCF zQ�" ، 
�I B"ال ,+4� أ &o2أ �Up ،~*+, ~5�e' ~و� ]� �أ4
 ���Íآ�~ ا�O4 ل"� Bو�&آ� ،�@��	 �4 ~8,�U� م �4 در����

  R.ع آMX أوى أوى أوىا4..... و��.. M�O5 4+&ط،
 و���

 د�"v أ��ف، وأ��8ر 
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� �
 �4 ¡*+^ 6�8^ ��أ��ف أ	� ^Hl7U اl8p ،)U�8$"رت ا�83
 )/7hج ا./7� دار � ا� ��l+,4 ��/ �4 �5��&ى ه��ا آ8

uإ H/ر� "�ت اO,^ q&   '.ل ��م آ�M4، و� �q أن U�Vا
 �/5 q� ،�/78| �o@4&ة وا��ة آM أ�3"ع، " ر�/H إ

p ،�o/�I��/� M�C ن ا¦4& 3"فØ. 
4� �laت  �*+C ى ¬�� أن�و�4 × أ��8ر �� ا}7"ض ا

~@ إ
 و�� هM �,�ى M@�3 ³'&؟
�؟nCه�ا أ �� �a"^أ Mه 

 � أدرى
5�ت أ'&ى�4� زال �,�	� ا�83 ~	¦ ،Mo*C � ر5,

M4�` _@U^و 
 �C �4رى q4، أو آ@�؟ 
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� �
 ���y %X��ة : ?.د ?�= ��ء

    %X�� 
��V� %X+)، و�+` ..!!! ���  }���\%(، ..دى �l4ا( 

�Q% ا�ر���ء (y ��� %VB�94ا `�24-6-2009( 
%��\� 

�� ز�ij, * �9 ا���X%، 7 أo` أن ذ��8JC·� G ا¡ ،%��
�+) ��X% أ·�8JC، وإ�gءا��، ود��77F . اH+ت ه #J/ر¸� ا

 %X���\% ا�MYة، وXB) ا�MYة �` �)ن o وف (C+VA ه�H ا�lا
%��، � �.F ة ا�V4رآÅ( �8CF v#.?% ?�ج �h= ا/J#  /9% آ�

 ،�� (+V� %�./ %9C? ن.��w 6وه [B.4ء ا�B���` ا�J4ر�v وأ
 �Mcا وذاك وHه (C��J�� x�WA ةMX9% آC? �9���أ v� (�y

��9ه� `� .وا4\�ر,% 4` ��ء ¸� ��ء 
ا,�9C8J �.م ا��� اR�4= وXB) اR�4= �� ض ا/J~���ت 
 ��cأ =�? Ty.4ا �C��Jوا� ،%?.#pا (Yء دا�Xوا�� =R 4ا

 اJ/7~���ت، 
�` ا�V4ه��` ا�l.ر �Yرج داS ة  %?.#Å �9��� }C\�

 %?.#pوه(ا�X��c ��ر�Jا� %Xأه =�? 6( %?.#Å إ� %F�Rº�� ،
 �C��A 6 ��ون����~J/ا ��cت أ V, [B.4ء ا�B���y��ة �` أ

)�X� \A (���  V9A ¼ �8ا$#�%، و��� �� � * . 
 آw �C+` ا�jJ/7دة �` آ) ه�H ا�4دة؟ و�4ذا؟ 

 ���%، �Fى ?#) �yد ه. "�4ذا؟"أT�� }QC� %��yº�F ،
"W� �4 Ç��z� x�." 

 �� .H8Fا �� �Cـّـ �" آ�C؟"أ
�u أ�� أ�% XB) أن أ� ح ا�B7ا��ت (  ��k� 7أ��ط أ

�� ,V ت Mc %CF�Rت إ��.���  `? 7 ،%\��Qت ا��\�lآ) ا �?
�، وC\� `? 7% ا6/7، و7 ?` ��Q¾ ا��ر�Jو7 ?` ا� ،ÀC�VJا�

�\F iC� ،vرآ�V4ا `? %CW�� Mc أو %CW�� ت��.��� �ن  أ�% 
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� �
~J/7و�+` ا ،%�C�JQ� ��kا ا�H6 ..��% �4) ه��J9� ���أ ،

 (���J, �Cآ–  �C#���ت ,�WB% ���� ورة،  –?.��� [�
�#�ء ا��fر و?�#�ء ا��Jر�¾ و�Yاء ا�jJBء ? Gوا/��.ا * ذ�

 )إÊ..ا��  
��X9J/7 xط WA ؤ7ت�QA `� �  kY �� 5�� 6+Cوض"وإ� F "

[j9A �8���: 
1-  � ��/���4؟4�ذا أ=�رت ا� �+l5 ]رآ�O$ا 
4�ذا أ=�رت ا�/�� � آp ��"7| M&�@� ��( ��ة؟  -2

�رج (' �Cه��O4ا79"��؟ �84ر5[ و M'ء �84ر5[ دا��I4&#(؟ أ
 )ا79"��؟

3-  ��+ �..) H/�I �/�� دى( .."دى"آ@� ا'H+�8 د�
 �,� آM 4*�8@_؟ 

�رآ -4O$أ�� ا ��I�® �,� Ì+�[ آ@� ا'H+�8 د�� 	+� ا
&'³ ��I�® �,� �o,� 

ا��8ى، أو  .."، ..و�+` "إu أى �4ى أ=�رت آ��7  -5
�ؤل، أو ا¦M4، أو ��� ذ�؟+8 ا

 " ا4\�ر,%"و" ا�J.ا5�X� %XQ9��� �" A ا�J#�7ت 
6-  �U�Vا¦'¡ة، وا �U�V�5 � ا�4� ه" ا+&ق 5[ ا��83

4� داH4 	+*&ا�/�� �a ^�&رت ��( �¡(M�a ا¦'¡ة،  
�دة؟/ )ا

7-  Ô&��رآ"ن ا�+Ì اO$ا M7/834&ة ا iآ" :�5/� " ر5,
"���ت ا+&�@�، ...."، .. و,@/�ت، و� ا,@/؟ � |7"ع ا

 وآ�� � ا¦p&اد؟
هM ¬�� ا83,��ط د�� ا7/83�ل ه�ا ا�+Ì ا�&Ô إن  -8

5�ت 	+� اO£±؟��5@� أم ��3@� �4 3�¢& ا�83Éإ H	� آ
4�4� ه" ا+&ق  -9 M��رك O$ا ��I�زM@4؟، : 5[ ®

 .؟ ا$�رéب؟)إن و��(	+*~؟، �C&4؟، 
�رك 64 	+*~  -10O$ا _/ ]5 �ه�a.� ��"^ M ذات د�

 و/�~ 64 ا$�رب ª4. ؟ 
"�~، و5[  -11 �oو� �op�O4 �5�هp �  M&وق 5[ ا��83

 �5��ء ا$"6a(ا��83��5 آ8a؟)أ�� 
�¢�ة �.�@�  -12p ��"^ M¡ ه�أو  &`��4 M�O5 �@¢�aأو و

��/��4�`& ¥�B ا . 
13-  mo,4 )�� د��/_"هM ¬�� ا��78�5 �C&�84�7. " ا

�هm أ'&ى Mª4 ا*�ال واh"اب، و�¡B �4 ا$,�هm؟ ,$) Ì��
@+�ت 5&	�m4 اU�� � ق&+�وى"�C" ا'&اO,^ q& " 64 ا

�o@5�$"6a، و^�اع � ا$"ا�@� اHU�3 q ا�`�رة إ ����^( 
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� �
5�ت {�دة �5اه�، ��� أ	� � أ�I_ إ� �Rو F M�J/ا �Ëوإ

`+� أ
 ���� C*7( ا$ c�l^ ة¡ªرا أ'&ى آ��pك أ�× إن ه,

�o�&I � دى�78 ا/�7( أوH+a 	+*( �� ا
 �· �,4 Mآ Tل�@ × ،~@p &�+	ى و&É �zUp د�"	� Á�م 4

�ء آ@� `�ء `)�@��&4 " ) و
 �5"/� ،i�/8	و ،i�/,4� C*7( ا��� ا/�7(،) وla"ر(و 

  �p&/$8+�¡ واوأ	~ � C,�}( أن ¯�	� mo,4 وا�� �� ا
،Mê¦ا 
  ){�,C � ~	أن أ�� أËح��ر ا$,mo ا8$Iإ M'ة داxÍا �, 

%�.Jj� %VB�94وا 
�\% ا�C.م� %?.#Å: 

 _C�8ر�ه��U�� � �C اO$ا ���Ï iم ه"@�رآ"ن اO$ا
Ø5ذن أp&اد ا79"�� �4 ا��ا�C (ا¦و63 '�رج ا79"�� 

�C�o,�( 
�م ا�8رC_ –	/@� 5/� ا�8آ&ة �	65 �8C   �$ : 

vر��J4ا `�، أو ���I اF �4%، أن إ, z�x#Q ���د 
�MWB %F�Qة �.ل اp#.?% ا���V� %Cy وط  =��\.ا ?�J�
��ودة، و�Eذن أF اد اp#.?% آ#� ذآ ,�، دون أى Y�A) أو 

،%?.#pرآ% أ��9ء ا�V� 
  %?.#pا }B�8ء وJ,ا ��� z,90(� إ %\CBاف ) د W,وا

��ء ا�V4رآv داY) اTا� `�p#.?%، ا ،=R 4�xJj ا�9\�ش �+) 
 وأ��� ��#�Vه��` �Yر�8y ب

 :و^��أ ا$,�d5 �Oaن eC&ح ا$�رب �3ا� UC"ل
�؟"C��A ��9 /|ال أو? ��" 

�دة ا$�̧رب، @U5 ba��ت، و^,U@�/8و^e&ح ا¦���3 وا
�دة �4ة ^�اوح 5[ =.=[ د�U@a و�Ö وأر5/[ � �وC*8}&ق ذ

�U@aد. 
 c@#"85 ا¦'¡ة �5أ ا$�رب �*�hا Bه� � B�4� د�–  )��

�دة/�رآ�، �^���  -�¡ اO$ل ا�7�83� ��/�إu ^�&ار ا
 �nCا¦'¡ة، وأ M�a �*�hا � _@{^ �$ ��&+ –ر·�  –ا

 �,@/�ء ا+@83� (!) 
 ��رآ[ � ا$,��Oa أن �C/�"هO$ح ا$�رب ��( ا�aا ×
d5	io*+ ر·� اO83/&وا 4/,�ه�، و4}�اه�، أa&ب �4 |&د 

�ه�O$ا�Oa� ة أو ا$,
u�85�ت ��( ا"�~ ا��ءت ا��83�p ،��"e^ 6@7hور�_ ا: 
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� �
%C�CR.A ت�o.��� : 

�ول ^}@¡ اi3 أى . C"�� ز4@.ن 5�i3 د   )1Á   ،�7}
7�، zUp أ#+,� ر�4 o,4)2 (د uإ . ،�U�� _/ {�7 ا�ى 

2(    ��e84 M"ع، )a ]5"3[(آ�� أ#+, �5�، )'& ا�83
�رئ أن U+*~ 4� �Cآـçـ& ا	64  _/�C رك�O$ا 

3(    i3�8�ن 5�@�I ��"^"�,Cت "د�U�Vا � �©�,/5�^ ،
�U5�*8�5/(، ود. د: ا� ا,Cد. � ��ه&، و  »@�©I �,Cد

 ia&5 إ� �U�Vا B2(ه� (]د Mª4 . �7})2([ 
� �,� اa ]5 &C&�8"3[، ) د(و#/,� �&ف    )4	�,� �4

Iَ��رك، أو ا$£O$ا M@4��M�a �@� ،�C&/8 اi3 ا �_، وذ
 _/��دة، و'��� � ا� _U�Iِ_ ا�4.ء ion/5 ا�/� �5ون º

�رج ا79"��'. 
�= ا/J~��% ا�V4رآv ا�V4ه��` � �#CFو 

 �#�. د
� دآ8"ر {�7  :�#�.دC)2 ( B�C !!!.. ��/� H/�I دى

�� ر��9 ���ك، ..M�O5 و
�  :�#�.دC)د (. B�C ]Ä�C !!!..�/� H/�I دى M�O5 �
���G ، ..وC� ى�� 
�B  :�#�.دC �C&` �C !!!..��، ..دى M�O5 ��/� H/�I و

 ����Aى إ,�Vء ا§ 
�  :�#�.دC)د (. B�C �,Cد !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
��  ر��9 ���آ=، ..و
�  :�#�.دC)د (. B�C دن�` !!.. M�O5 ��/� H/�I دى
��  ر��9 ¿�¨ ��9C أ�) إن ا��D �9ول، ..و
�  :�#�.دC)د (. B�C )4 !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
����zX ، ..و %y�� (آ 
�B  :�#�.دC )@¯ دآ8"ر �C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
�� ا��B �9ه� إ,�Vء ا§ ، ..و
�  :�#�.دC)د (. �,C2(د ( B�C !!!.. ��/� H/�I دى

�� ����Aى إ,�Vء ا§ ، ..M�O5 و
�  :�#�.دC)د (.B�C u��!!.. ! M�O5 ��/� H/�I دى
�� ر���C� �9��9 ، ..و
�B :�#�.دC �,@4 �C !!!..��، ..دى M�O5 ��/� H/�I و

 ��� آ�z * ا�ول 
�  :�#�.دC)د (.B�C �4 !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
�� ه= ا�Clة آ�� ، ..و
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� �
�  :�#�.دC�#� )~*+, (B�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
�� إ,{ �Bه� ، ..و
 ��دن.د
� : ��دن.دC)د ( �,C1(د ( B�C !!!.. ��/� H/�I دى

�� ) �¡ 4*7"ع(، ..M�O5 و
� : ��دن.دC)د ( B�C u�� !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
�� إ,{ �Bه� ، ..و
�B : ��دن.دC �,@4 �C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
��  ر��9 �.y.د، ..و
� : ��دن.دC)د ( B�C �4 !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
�� ا��A�\..و�+` ،{J  
� : ��دن.دC)د ( B�C �7} !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ، ����Aى ..و�+` 
� : ��دن.دC)د ( B�C ]Ä�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
 ، إ,ِ{ �����..و�+`
�B : ��دن.دC �C¡` �C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
 ، أه= ���C% ..و�+`
� : ��دن.دC)د ( B�C �,Cد !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
��� ..و�+` z� ، آ
� : ��دن.دC)د (. B�C )4 !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ، ����A * �Aى ..و�+` 
�B : ��دن.دC )@¯ دآ8"ر�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ، 7زم A+#) ..و�+` 
� : ��دن.دCدن�� )�o*+, ( B�C !!!.. ��/� H/�I دى

 �� ر�M�O5.. ، (8QC� �9 و
 �M�`.أ 
�: �M�`.أ,Cدآ8"رة د �C  B�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 �����C%..!!! ا��Cl ، ..و  
�M� : B�`.أC u�� دآ8"ر�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ��  ر��9 �.y.د، ..و
�M� : B�`.أC �� دآ8"ر 4@,C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 �� )�¡ 4*7"ع(... ، ..و
�M� : B�`.أC �4 دآ8"رة �C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ��  ا��Tم �` ?�9 رÌ، ..و
�M� : B�`.أC �7} دآ8"ر�C !!!.. B�C !!!.. H/�I دى

 ��  7زم ,�M�O5 ��/�.. ،{C و
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� �
�M� : B�`.أC ]Ä�C دآ8"رة �C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ��  7زم �Dول، ..و
�M� : B�`.أC �,Cدآ8"رة د�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ��  ا�¼ ��Xح، ..و
�دآM� :8�`.أC B�C دن�دى M�O5 ��/� H/�I ..!!! "رة `

 �� آ) �=ء ¥+` ، ..و
�M� : B�`.أC �,Cدآ8"رة د�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ����9N ، ..وXC� �9ر� 
�M� : B�`.أC )@¯ دآ8"ر�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ��  7زم ,JQ# ، ..و
� : �M�`.أC.`�M� )�o*+, ( B�C !!!.. ��/� H/�I دى

5 �� إ,² أB.ى ، ..M�O و
 ) 2(�#� . د
� : �#�.دC)د ( B�C ]Ä�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 ��  أ,� ���Bر أ?�ى، ..و
�B : �#�.دC �C¡` �C !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. ، MY z��� 

�B : �#�.دC �,Cد �C !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
 آ���C� zى ، ..

�دن : �#�.د` �C B�C !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
 ، ر��QC� �9ه� ..

� : �#�.دC)د ( B�C )4 !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
 )�¡ 4*7"ع(، ..

� : �#�.دC)د ( B�C �,Cد !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
 ��  أ,� ���Bر أ?���8، ..و
� : �#�.دC)د ( B�C u�� !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. ،�  .y.در��9 

�B : �#�.دC �,@4 �C !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. ، MY z� آ

� : �#�.دC)د ( B�C �4 !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. ،u��?�QA�� ²,إ  

�B : �#�.دC )@¯ دآ8"ر�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
 �� إ,{ ���,� ، ..و
�  :�#�.دC�#� )~*+, ( B�C !!!..��/� H/�I دى  M�O5
��... ،GCF �  أ,� وا�
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� �
 u� دآJ.رة 

�u.د : �C)د ( B�C �7} !!!.. ��دى M�O5 ~�/� H/�I و
 ه�,ـِ{� ، ..

�u.د : �C)د ( B�C ]Ä�C !!!.. ��دى M�O5 ~�/� H/�I و
 �� ��Aى ، ..

�u.د : B�C �C¡` �C !!!.. ��، ..دى M�O5 ~�/� H/�I و
 ر��9 �.y.د

�u.د : �C)د ( B�C �,Cد..!!! د ��ى M�O5 ~�/� H/�I و
.. ،5�� [� إ��9 

�u.د : �C)د ( B�C دن�` !!!.. ��دى M�O5 ~�/� H/�I و
 �� ��Aى إ,�Vء ا§، ..

�u.د : �C)د ( B�C )4 !!!.. ��دى M�O5 ~�/� H/�I و
.. ، �hإ,² أ 

�u.د : �C)د ( B�C �,Cد !!!.. ��دى M�O5 ~�/� H/�I و
.. ، 5�� [� إ��9 

�u.د :�C )د ( B�C u�� !!!.. ��دى M�O5 ~�/� H/�I و
.. ،�hن أ.+A 7زم  

�u.د : B�C �,@4 �C !!!.. ��، ..دى M�O5 ~�/� H/�I و
 ر��9 �.y.د 

�u.د : B�C �@¯ دآ8"ر �C !!!.. M�O5 ~�/� H/�I دى
 �� �� دY) ا$ وب أ,�Vء ا§ ، ..و
�u.د : �Cu� )�o*+, ( B�C !!!..~�/� H/�I دى  M�O5

 �� اl#� § ، ..و
��9C) ؟(  
�y �9C.رج) ؟( : B�C )4 دآ8"رة�C !!!.. ��/� H/�I دى

 �� ر��9 ���,� ، ..M�O5 و
�y �9C.رج) ؟( : B�C دن��دآ8"رة `C !!!.. H/�I دى

 �� إ��B �9ه� ، ..�/�� M�O5 و
�y �9C.رج) ؟( : �,Cدآ8"رة د�C)1 ( B�C !!!.. H/�I دى

 �� )�¡ 4*7"ع(، ..�/�� M�O5 و
�y �9C.رج) ؟( : B�C �C&` دآ8"رة�C !!!.. H/�I دى

 �� إن ��ء ا§ M�O5 ��/�.. ، MY و
�y �9C.رج) ؟( : B�C ]Ä�C دآ8"رة�C !!!.. H/�I دى

 ���ـ.B Gِ�M�O5 ��/�.. ، % و+� 
�y �9C.رج) ؟( : B�C �7} دآ8"ر�C !!!.. ��/� H/�I دى

 �� ��,�#) إ�M�O5.. ،z و

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   662



� I07070707<I2009200920092009>��19191919א*�����������������������د� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
�y �9C.رج) ؟( : B�C �4 دآ8"رة�C !!!.. ��/� H/�I دى

 �� )�¡ 4*7"ع(، ..M�O5 و
�y �9C.رج) ؟( : B�C u�� دآ8"ر �C !!!.. ��/� H/�I دى

 �� )�¡ 4*7"ع(، ..M�O5 و
�y �9C.رج) ؟( : �,Cدآ8"رة د �C)2 ( B�C !!!.. دى

 �� )�¡ 4*7"ع(، ..M�O5 ��/� H/�I و
�y �9C.رج) ؟( :B�C )@¯ دآ8"ر�C  !!!.. ��/� H/�I دى

 �� )�¡ 4*7"ع(، ..M�O5 و
�y �9C.رج) ؟( : �C�9C� )~*+, ( B�C !!!.. H/�I دى

 �� ، ر��� �9�.\�M�O5 ��/�.. �9 و
 ?�� . د
�B : ?��.دC �,@4 �C !!!.. ��دى M�O5 ~�/� H/�I و
..MY §ء ا�V,إ ،  

� : ?��.دC)د ( B�C �4 !!!.. M�O5 ~�/� H/�I و�دى `+
.. =� ، آ�� أ�

� : ?��.دC)د ( B�C �7} !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
 )�¡ 4*7"ع(، ..

� : ?��.دC)د ( B�C ]Ä�C !!!.. M�O5 ~�/� H/�I دى
 �� !�� ,�#) ا�z ؟، ..و
�B : ?��.دC �C¡` �C !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. ،MY §إن ��ء ا  

� : ?��.دC)د ( B�C �,Cد. !!!. M�O5 ��/� H/�I دى
 ��  أآ�C ه= آ�� أ�Q`، ..و
� : ?��.دC)د ( B�C دن�` !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 �� ر��? �9�T آ�� ، ..و
� : ?��.دC)د ( B�C )4 !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
 )�¡ 4*7"ع(، ..

�B : ?��.دC )@¯ دآ8"ر �C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
 ���{ آ��  ، إ,{ ا��=..و#? 
� : ?��.دC)د ( �,C2(د ( B�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 �� )�¡ 4*7"ع(، ..و
� : ?��.دC��? )~*+, ( B�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 �� إ,{ آ�� ���QX9A ، ..و
�=. د 
�=.د : �C)د ( B�C u�� !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. ، �8���,�� 
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� �
�=.د : B�C �,@4 �C !!!..�/� H/�I دى ��، ..� M�O5 و

 ����Aى 
�=.د : �C)د ( B�C �4 !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. �Q��� ، 

�=.د : �C)د ( B�C �7} !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
.. ، MXر��9 آ 

�=.د : �C)د ( B�C ]Ä�C !!!.. ��دى M�O5 ��/� H/�I و
 )�¡ 4*7"ع(، ..

�=.د : B�C �C&` �C !!!..�/� H/�I دى M�O5 � `+و�.. ،
 ر��9 �.y.د 

�=.د : �C)د ( �,C1(د ( B�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى
 �� )�¡ 4*7"ع(، ..و
�=.د : �C)د ( B�C دن�` !!!.. M�O5 ��/� H/�I و�+` دى
..(8Q��� �9ر� ،  

�=.د : B�C )@¯ دآ8"ر �C !!!.. ��/� H/�I دى (+V�
 ، ��,+#) ..و�+` 
�=.د : �C)د (�,C2(د (B�C  !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 �� ر��9 ���,� ، ..و
�=.د : �C=� )�o*+, ( B�C !!!.. M�O5 ��/� H/�I دى

 �� ، أ,² د��J� Â�wى..و
 و��ـ�

·     ��3 �7�ª4 ،�5�: أو7^/�7ت أ� أ�U_ ��( أ�C إ�83
 ،&Vا^( ا��8/�@� ا ��&+¦ن د��ت  :و��,�C¦^&ك ا

�5�ت ^��د ^�"ن ��� ه("#&ة ا��83· " uج إ��د �8�^ � �@°
�@�/^. 

4�زاª4 H¡ة،  · ،��Iا� i�&5 ،��/��ت اU�� أن u �5ى
�7o4و 

� ^&ى ·C :؟�@�84� ه( اeÍ"ة ا 
·   �/4 6a"$ء ا�aت أ���5��C&5 �4 (ه67Ã M ا�83

�/7hا ( �,�/ ، �@�84�   O,C&، � ا,O&ة ا &O	 64
 �,n/5 )�� &ª8/&ف أآ	��/� ا�/� �4 '.ل ه�B ا

�¢@"ن  ·lن إ�"ª��64 (ه M	��Ñ )+8ا ا�Uر e8C ]V"ع 5
Ì+�8�را�3 ه�B ا$�دة ا�ا'&ة) ا 

·  M7� ��¬ Mى"ه.J� (C�s"  &ªأآ M�O5 دة��4 ه�B ا$
 �o,4@�؟

·  �C��#M اp¦" 5/� ا��	3_ أن � أو ر·� C�"ن �4 ا$,
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� �
 �� ،io�8أو آ ،io¢راÒ5 ا�د�ء io7oC"� ذا��v� W#�، "�ث �

 ،�@l£O4� ^@*& x' �4ا¶i ا �Cر"�O4 �,وه4�UC i"ن 
 �/5 �o@p ون�É io�/ �,@/�,�& � ه�B ا i"ه��	ث �� ��

v� W#��  ��ª7$¡ ا�ت ��+5�ت ه�B ا��4 '.ل ا�83
5�ت"/l� ..و�+`... ��Vااااآ)، �/��  "وy.دوه�"�[ : 

·   �/5 �4� ��ث  آ�ن أآª&" �+`"و� رأÅ أن 4 )�� �د�
 �4 ]C&l7���X%" أ�� }���." 

 وأMYا 
� . د�"v � أ��آO5 i(ء ا)ن، و3"ف 	&ى 4/
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�I07070707I2009200920092009>�26262626א*����������������������د�  �
�،..ن�������ل،�و��B�����9� ������9 ����د<�ط��..!!!��>������−695 �  

� ��V� %X+)، و�+` د..!!! ��� � }�� ،..ى �
�\% ا¡��Q% وا�MYة(lا :[C#¹وض و F( 

%��\� 
 �Hآ) ه =�? �9�W� %j�J¿ ت��.JQ� =��` ��X% وا��ة، ?
 `��x آ���J ه. � �89��JQه) ا�7�� ، �9 WA ²ا�4دة ا�

"Îو "/ أ,� رأ"%\C\lو"* ا ،"[B؟"* ا�.ا 
\XA ���` ? ض  =R�4.م ا��� ا��9 C8J,ا `� �9��� =

�a�X، وه= ?9C% ا�V4رآ%� x�WA �9تC?   �8X�� ²ة ا�MYا�
�` ا�V4ه��` ا�l.ر �Yرج داS ة اp#.?%، و�QAء��9 %?.#Å :

 آw �C+` ا�jJ/7دة �` آ) ه�H ا�4دة؟ 
   %��yºا ��� � �{ ?�ة ا�Bا��ت �QA �8J�XAؤ7ت، و¼ أ�

 (#Js 7 %�أآ�  �` وF [R وض، �Jsج ?u,� ،�89 أ?J\� أن ا4 �
=NX9� �#ره� آ�XJYا `+w ²� �� ~Jوا� =W\Jا� `� ��T� . إ� 

 (� ،%�آ) ذ�G ه. ���B `? �Cرة ه�H ا�V9 ة * ه�H ا4 �
�` CB#% ا� �J�G ا�Hى �k� 6J ح ا��QJؤ7ت  (�\� �B z,إ

�S�J, ل إ�.�.��� �\�J� �¥  أآ� . 
ض ا��QJؤ7ت ا����% /.ف أWB  ��و�% ا�C.م ?�= إ?�دة ? 

�` F وض، أو ��Vر�] F وض  QCA �� �89� 68�J/أ ، V? 
) �� � * G�Hوآ ،%\��Qت ا��\�lت * ا���~J/7ا }\lأ �Bو

� ¶�H ا�V9 ة، �A ²+.ن * ��9Jول ����8C آ#? �C\�Jا$#�%، وا�
�` � �� أن �\.م ����8CF a�X، وذ�G ��� � ح ا�j وض 

�` آ) /|ال  %#8�JQ4ا=��\% ا���Q\%، آ#� �lا * � V, �X/:  
�%؟ -1�? %jW� vرآ�V4ا * %X����ذا أ��رت ا� 

 : ا�j ض ا���م
·  ،%X�����Q% * ا�Clة  `� أن ه�9ك أآ�  
·   %X�� أ,�VJQ, �B �9 ا��W.�% دون أن �Dد ا��Q4% ا�² ه= 
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� �
·   ،zC�? �jJ, zAاH� ع.R.¸ ���JA �B %�.�Wأن ا�

�= د(? �9��Bا �#��� .C��hل ا��آ=، � .#% ر�F{، ودأ
����` )��Y¢ ،=W  ا4 Mآ� (��، أو z~JA �B إ� إ�hل ا�Clة 

 "اCl%"اvXC~JQ4 ا�H�` أآ�وا أ�� 
·   vXJ, 7 �9,إ7 ��� ا4#�ر/%    أ %�.�W6 ا�~�.."}�� "إÊ..دى �
�8#� آ�,{ ا��98F ،%�.�Wك ا�J#�ل أ��  · z,أ 
 �QC{ ه+Hا �yا �yا  .1
 أن ¶� ��  .2
�= ��ة؟  - 2? %C? F %?.#Å (آ * %X��� R=؟ (��ذا أ��رت ا�

 )أ��Xء ��Jر�v داY) اp#.?%؟ ��Jر�v و��Vه��` �Yرج اp#.?%؟
 : ا�j ض

 :* اp#.?% ا���Cy% آ�,{ MVA إ�ا/J~��% اR 4= ا�رxy أن   ·
1.  %CR 4ا¡�ة ا %�.���] أن ا�j ض أن ا4 ض 8o  آ�) (

�I إ7 أن �/ z,6 أc � ،=R 4ا (lا zC#Q, ��J#)، وهHا 
��� .8F ل�c z9d 8  أنoا���ج أ( 

��.�% ا¡ وج �` ا4 ض، أو �MX�J أدق .2 : %�.��
 [B8% ا�.اyا.��C�.±Q% و (#s `� z�XJJQ� �¸ ،ء�jVا�..Êإ 

أ�� ا/J~��% ا���Xء ا��N  ا�J4ر�v داY) ا�XF ،%?.#pت   ·
�= �Yة هHا ا�9.ع �` ا���ج، ر¸� �\�ر,% �8Q.�% أ�� ا? }\jA

و�` أ? ج ?�= (ا�ÀC�VJ وو�� دواء �Q+`، أو ��8ئ أو ��ف 
=j+� �¸ �89C� * �9و��9ه�A �Bد، و F z,� ا�4رب %��~J/ا( 

��WCF ) ا�/X.ع اR�4=(أ�� ا/J~��% ا�V4ه��`  ·
��8C ��ون ا/�QjJرات �7\%، وإن ��ت ? �C\�Jأ�� أآ�  ا� �

 `�� �Ñة هHا ا�9.ع ��J� z��� ل أن�#Jوه�9ك ا� ،�#C#�A
�� ا���ج، وا�Cl��  Yfة ?#.

·  �� � * �8C�? �9\�? �Bا4.ق و �B���\C{ ا/J~��% أ
 .ا$#�% أو7 ��ول

3-  %�j� %�7د }j�JYا �Cدى"آ) "..%X�� }��..) دى �
 ?�9 آ) ��C~JQ؟ 

 : ا�j ض
�yºإ� ا %F�Rº�� �X/ �#CF %9#�J42&  1(�% ا ( `+w

 j� اض أن�Fدى"ا"...  v�.JQ� =�? zJjCo.� م�B :ا�ول :
 ����J� ر.�Vا� xk/ إ� TjB ��"zAاH� %��Q�ه. : ، وا����"

�8/ zXQD �9آ �� %8yا.� . zy.A ?�م ���W.�% ذا�� * 
�j{ دij, %�7 ا��X��¿ �9? j% أ��  -4JYا �Cه) وآ

vرآ�V4؟ ا Y¢ %X��¿ �9? �89? 
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� �
 :ا�j ض

 j� =�? �\F  WJ\� 7 ف�JY7ا اHإ� "دى"ه �Jw �B �Ëوإ ،
 j�" ،%�.�W6 ا�~� ���s * (C�#Jا� �?�Q� ىHااااآ)، ا��V� 
5-  %#�ا���Jى، أو .." ، ..و�+` "إ� أى ��ى أ��رت آ

 ا��jJؤل، أو ا��)، أو ?+i ذ�G؟
 :ا�j ض

1.  �B z,أ  �Qاآ) وا�.Jا� u�� �Cj� %CX) � ا�� �Bو
(Bل ا��#J�7ا Gذ�( 

2.  ��F �8/ ��Wأن «�) ا� zAر�Bا��\% و u�� �Cj� �B z,أ 
 أ, �B z��Cj ا,��Jر �) �` B.ى ���Cة �+�B �89درة  .3
�#~#.?% ا���H��� %Cyات .4� %XQ9��� : �� �Cj� �B z,أ

 ��9R�Fا  �ª��` أن ��CX% هHا ا���ج » (XB `�" %��R ة.B
Tآ �%�" �CS�\�A �?�WJ� ىHا�.?= ا$#�=، ا� `�، ه= ,.ع 

�= إ� ا�.?= ا���م، � إ� ?�F =��] و?= أ? 6c�9Jإ� ا�
���A �lا zyإ� و zy.A �.+ا�.?= ا� .  

9- `�ز�C)؟، : �� ه. ا�j ق �X��¿ v% ا�V4رك �+) 
 .؟ ا�4رÓب؟)إن وzQj,)�y؟، � �5؟، 

 :ا�j ض
Js ،(C��jAوق و F �y.A وض F [� ،�CBد (C�s ج إ��

 %X��¿ أن u�¸ ،ى Yا� `? %?.Å (آ * ��J« ،ةMآ� %C? F
 ،3��#�� zJX��¿ Mc ،(C�ا 4�zJX��¿ Mc ،zQj9� 5 4 �5 ز
 5�� �9� � �B² ا�4رب، و� ، N��#��ج ا�� %XQ9��� اH+وه

�= ا/J~���ت اR 4=، * ا$�vJQ ا�MYة ? �C\�Jا� * Gذ� (XBو
ا�MYة، أآ�  �` ا/J~���ت CR.ف اB.4] ا�H�` 7 ,� ف ?` 

z9� Mت  آ����~J/7ا �Hإ� ه . 
10-  [�ه) B�? �y.A% ذات دv� %�7 ��� ا�V4رك ا�J4رب 

�] ا�4رب ���؟ zXو�� zQj, 
 :ا�j ض

هHا ا��QJؤل �B ��د �.R.ع ا4\�ر,% أآ�  �` ا��QJؤل 
CX� a�X� ���J� .وه ،���Q، ا���ر�Jا� %�� ��% ا��Jر��، و

 %�CXk� =?.ا� �CjA ةMى آ� Yوض أ F z9�وw+` أن jJA ع 
 .ا��Jر�� وkA.ر ا���v� %B ا�4رب وا��Jرب

11-  vو� ،zy.� �8y8% وF�V� %��~J/7ا v� وق F %d (ه
 %��Jآ %��~J/7ا)[B.4ء ا�B�� ؟)أ

 :ا�j ض
 `� �9X� أ���BءF �y.A وق، وw+` ر��ه� أآ�  �. �
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� �
B.4ا ���.ا ا/W��� zA���~J.ت ���، � ��آ.ه� �.~Q� أن [

 ،%B6 وا�.ر�أو أآ�  � ��.دون إ��VCF ،�8Cرآ.ن ���\
�9\�ش، �) �\� ��X�  kY أن � z,.�و��9 ون * ا�j ق أو � /
� ¢ة  [Rرك و�V4ات �. أن اH��� ��J« أن `+w %��~J/7ا

 MYؤل ا��QJا� * z<�� zQj, (��Á .وه z��� .?�دةأ
12-  Mc أو  ��X� (+V� %CS�Bأو و %Cy�? ة�S�F �y.A (ه

��H¶  ��X ا���X%؟ 
 :ا�j ض

 `? %�Wj9���H� %Xا�� � %Cyة ا����S�j6 ا�CC\A `+w 7
 %X����B= ا��CQق و��B= ا��.ا�) ا��� ،%Cy��Wق هHا أآ�  وا�

�� 7 ، و���J)ا$�Q% ا�MYة وXB) ا�MYة(X�� �B{ * ���% ا���م 
 (Wj9� (+V� %Cyة ا����S�j�� 6CC\A `+w) (آ (�� �8���

 )ا��.ا�) ا���Cy% ا�² ¹ ى * هHا ا�9.ع �` ا���ج
�% �. أ,�9 �Y ،8= واردةF ،%CS�B.ة ا��S�jا� ��أ
أ���9 ا��9  * ا/J~���ت أ���Bء اw ،[B.4+` ا�J\�ط ��5 

��Jا� zy.ا� =�? %��� :ا��.ا�) اC��»º% آ�
1.   ،z9? %CF�Y },ت آ���.�� 689� M�+� %X�� أ��رت ا�
2.  %��Q� %�.���= اآ�VJف �~6 ? `� Yا أ�� /�?�ت أ��
 ��)%��? %�.��� ¼ ،"}N� `+�WJ.ر أ�� )ا�Clة ���: أو � "

�` ا��Vة %yا��ر �Hه. 
3.   u�� 7 %�.�W��� =?.أن ا� =�? ����� �� j� }jVآ

 .ا�QJ/7م ¶�
4.  }�y8#� أر� Yf��B * 68J\� `رة ر��9 ?�= ا��.ن 

%�.�Wآ�,{ ا�. 
آMN� }jVه6 ?` إ�+�,�Cت و�Bرات آ��w %9+` أن  .5

}N�� �#8� %�.�W� .jJA~  إذا ه. ا,zXJ إ� ر5F ا�QJ/7م �
13-  �89� =����"ه) w+` اJ?7#�د ?��� G� �Jا� " �#+�

�` ا4 �Mcال وا$.اب، و|Qا� (�� �9ه�؟ �94ه� أY ى 
 :ا�j ض

 M+jJا� v�99 و�C� ل.�CF �89 وا��� �,�g أن =NX9� 7
 u�¸ ،%9+¥ %�C/ى و�� ،(Ôا� %F �4ع  –وا.X/آ#� ذآ ,� ا�

 =R�4إ��ر ا�894  –ا (Yا¡�ة دا �أ, 7 z�NX9= أن ®9
�X��c 5�Xا� z��� (#+A ح، وأن ا�94ه��J4ا. 

%C�.A 
 �7@U5 i�C أن �C&C �4 )�"	 ،�ا$,mo، أو {8"ى ا��و

 )7*C �4 )�� &U,C ء أو ^+*¡، أن�lء �4 إ��`�أو أن É&ى 4
"�������V� %Xاااآ)  Å#.ع:  }��� %X�� ت���~J/ا ..

5�ت 64 5/�  ،..."و�+`�� آM ا��83o@p H/Ï �Up ،6a"$ا �
�/7hا �C&5 � ء�� �4 ��ت، ·� � ذ�@U/8 .ا
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� �
�� ��ب ا��Jر�� ?` ���، � xJj, ى Yة أ �وه� D` ,�.د 
��آJ.ر �M9 �+ ا§ ا�Hى ذآ ,� ��Xب � (�j.د ا���ور¸� 

"%C98�وإن آ�ن هHا وذاك ?�= ��Qب أ�� �.��=� " ا/�VJرات 
ا�+�Jب ا����، د?.,� " �.y=درا/% * ?�6 ا�CQ+.���."��ب 
 ...!!, ى
أن ا/6 ا4 �5 وا3��4 وأ�% : /.ف ,+ ر * آ) � ة( 

 �89+� ،%���ت ���.�����C,�ت �A �Bل ?�= ا4 �5 ه= أ>�ء و
MNA 7 اJL.ى ا���#= ا��Jر�I، وآEF G�H,�9 7 , د أو �Dور 

�% أو ,V ف إ7 ?�= ا$CST% ا�4 و�QA * %Rؤل ا�J4رب، وأ
��8JVB�9 * ا�WJYص هHا  [\A 7 %WB�, و�XA ى Yت أ��.���

 ).ا��Xب
  

"vX�B {C������Bر�= ا�� ا�V? ،v9Aن ) "x� !�kY أم(! 
3,� ا�ول �4 =.=�  27ه" �@�ن �,�ة : أ�X? �t اk�4=. د

�	� أداب }� اM{8O@5 �C�@�Ã � `&آ� � '��4 *@ B�/4
�4 &o���Ï&^ _8�4 � i وه" �n&^� ا/7.ء وM{8O@5 5/� ا

 z�^&4 ~	ا �@*@¢&u"o8 �4 ارo` 65"ر، آ�	H `�"^� ا"�
8�ر io@p ]4 64 M7�C، ا	� H�3 ا$"#"ع º رف�� b48,�5[ و
 ��ت ^�	@� آ8¡، ه" �7"4� 4�دد 4��� � B�/4 H�{8`وأ Bد
 ~8a.و� ~�{` � ~��Ã � H�{8`ارات ا&a �'�C bp&/@5

ا�B 84"� وه" z�^&4 5"ا�^~ ��ا، وه( 5"ا�^~، وه" و
 ،~4�hا ~�ª7p ،~#&5. ه( آC M"م UC"م �4 ا,"م ^�"ن 4*�
 �V ¡l/~ ا _@y م",�ه�، �lC( �4 ا� �@a.C ر�e+وا
�رف � b4 ]8,�5 z�^&4 "إن ه �@*@¢&�,�B، وه" O4��8~ ا

io@p ]4 64 M7�C 
�رف  :Cg=. د� b4 �Cz�n/� إz�^&4 " ~C"ا	�5 
 وا���U84 io@p Bم ¥� p/. و���4 دM5 :أ�X? �t اk�4=.د
��_  :Cg=. دlC8,5[ و M5�U@5 �/C ],^�5 z�^&4 ؟�@	�8وا

 8,5[؟ و�C"س 8,5[؟ وi��C 8,5[؟ � 	+� ا"Ha و� إC~؟
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� �
� � ه" �C�84، ه" دC B/� ا�( ®�@~  :أ�X? �t اk�4=.د

��� � 64 دى و� 64 دى� M7/C رف�� b4 
*~ 5&#~ آ�Cg:  �7=.د"z�^&4 " ه̈"ا b4 ~C"` )̈�� ��C&�

 ا^�Uم "ا��ة
� p/. :أ�X? �t اk�4=.دo�e'و ،B³ 
~ أد اC~؟ :Cg=.د�U5 
�، C/� رÄ( �4  :أ�X? �t اk�4=.د�C&U^ �C&o` ~�U5

 `o& و	±
�	@�؟ :Cg=.دª وا
�	@� ز4@�8~ � اC M{O/� : أ�X? �t اk�4=.دªوا

3�� ه" �@+I����ه/4 M7�C �C�� و�o,4 _C&a ~	إ � 
M7/8*^ b4 _@I آ��7 ا�*� `"C~ �4 آ�Cg:  �7=.د

"z�^&4 " B�,و� ،.ª4 Bوا��ة و5@�_ وا�� _I�دى، ^U"ل '
�@	.+ اl/"�5 ا

�B آ8¡ � دB، وه"  :أ�X? �t اk�4=.د/4 H�{8`ا �ه" ا	
�س، ,�'� a&ارت 4� �U@5ر`( i��8C 64 اC bp&/@5 �4�دد و4

 ،�C"7.ء آ/ ر�i ا	~ `}�ل � '��4 ا
U85"ل M{8O@5 `}�� آ"C*� أو `}�b4 ]8 آ�Cg:  ،B=.د

�'� آ�م@5 
ه" أ�ول آ�ن 5@�'� � ا$�8_ أu  :أ�X? �t اk�4=.د

 ~@p M{8O@5350  �'�@5 qa"�,@~ 9&د �5 ا	~ �900,@~ ود
 uا"� �'d@5 c�l�در �eC_ اآ�، واa b41200 ا �,@~، زادو

 )a&^ا ~	� qa" د
3,�، ودB د'�~، I27  �/C )U�C@_، ه"Cg:  B�,� B=.د

�ل و	��c � ا*� دB، و� 2&وف ا��� دىVا )`�4 
�ح ورا  :أ�X? �t اk�4=.دÃ �U� ر"o` 65ل ا¦ر.' � B"Cأ
�حÃ 
 أ	B�,� u H�a H آ�م اخ وآ�م ا'H؟ : Cg=.د
=~ 8,5[ ا�}& 4,~، ه" أ�ول �4 =. :أ�X? �t اk�4=.د

�5"e® وا��ة �84"زة ،ووا��ة 
 اM{8O@5 B"5 اC~؟: Cg=.د
 أB"5 84"� :أ�X? �t اk�4=.د
 �4 اq4؟ :Cg=. د
~  :أ�X? �t اk�4=.د�U5 qa" 3,[ 8410"� د
 3,�، وU85"ل '�C&o` �4 _e؟ C17/� آ�ن �,�Cg : B=.د
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� �
 أB"C :أ�X? �t اk�4=.د
 و�C�/5؟ :Cg=.د
�v ��( ا*ce  :أ�X? �t اk�4=.د^ 6�e^ �5أت _e' �$

 ~8~ ��رp~ وU85"ل �@e£p ،~8�@4ز H,���@� ا	 B&��O4
8�	@� دى ��ر�p ا	~ � و� ¦، وه( ا�,H اC�/4 M7�^�� H	أ
 �C�/4 M7�^�� H	ا ~�I_، و`�C+~ ا��5~ وU85 ~#&5"ل '

~Cإ Êو� 
 H@U	io@p ]4 _�85 �*+؟ Cg:  _�85=.د �@l£` )U5 H	ا
 .( io@p؟أ�

� :أ�X? �t اk�4=.دo��@5 "ه )�5��_ ا ، b4 )�أ�2 ا
~8�@e' 

�؟ :Cg=.د Mو� )� C/� دB ا
 C/� أ	� ��8a~ :أ�X? �t اk�4=.د
�5 5��C ه̈"ا �l4 b4ق 	+*~: Cg=.د 
�ح : أ�X? �t اk�4=.د�,��ن 5�&p ~	إ �C�` �l5&ا�� أ	

 ����	@~، زى 4� C�"ن ا�( ه" �UU~ � `}�~ أآª& �4 أى �=
 )�@^ �Iا"/�	@~ ا¦��@�، واª�^~ ا@� ~ Mª¬ "ح ه��,ا

�C�/5. 
 إC~ ه( ا/"ا�I ا�( ^�lUه�؟ :Cg=.د
M�O دB  :أ�X? �t اk�4=.د�5 ]8,�زى 4� C�"ن و�"د ا

�ت 5��� إ	~ ��x4ر إ	~ 4�b�7�C 64 أى وا��io@p B، و3
~a./�،  5@�78 إن أى وا��6eU^ io@p B اo8@��	 �4 �5

�	@� و'.ص ª UC"م ه̈" �5�8C � ا
 I@_ وا4~؟ :Cg=.د
�؟ :أ�X? �t اk�4=.د¥�4 
4� �8C"زه� وcC&C د4��~؟ :Cg=.د 
��� زى آ�B 5&#~، أ4~  :أ�X? �t اk�4=.د� H@*� �أ	

 b^د�� ��ح ��( 	��@�، زى 4� C�"ن 4�,��@�، وا	 )��
���8�ج �} 

 5&اCg:  ،�@�� "p=.د
�B أى  :أ�X? �t اk�4=. دyا � ~@�� z{#�5 H,آ �$

 ��3�,· ~ ~�7/85 )�وا��ة C ،io@p&وح ��C_ 3¡ة أ4~ وا
���8�ج �} B�@�® b4 ،��3� .و �4�4 ¡,

 ا´ 	"ر، ا*�ال U5(؟ :Cg=.د
ا*�ال ه̈" أv �5أت أ�� ه" د"qa : أ�X? �t اk�4=.د

 ا	� : دى، ودى: ه" U@5"ل ¥M{8*C )U5i ا/.ج ا,+*( إ	~ 
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� �
 �5�روح ��آ8"ر، و$ ��� ا	/^�5 ��در a �'³&ار، أ	a b4
 Bآ� M7/@5 رف�� b4 ��'�± �.ج ���aر a �'³&ارى، وأ	�

 إزاى؟ و@~؟
� أ'( 4� أ	� ��8OO ا���Cg: �5=.دC _@I 
 �84"ز اC ~4/�؟ إ,z :أ�X? �t اk�4=.د
 !!Cg: �/C=.د
 د"Iqa@_ أ	� ا�M7 أC~  :أ�X? �t اk�4=.د
�  :Cg=.دo+C�` �,*�~ u، أ	�ه" ا+�&ة ا¦و�	@� 5

 ��I+(، إ»/�ح ¯O4 M��� �"�~ ا�,�&C"` ��C~، إن ا
 ،~4�hا ~ 67�85 )��	@�، 4d5 ~8a.� �/C~ اªا+�&ة ا

 B�,� "ت وه�4 B"5ى وأ�O~ ا &n17و�  �"3,� وه" ا
{` ~�4�� )��آ& ا"�@� ��( 8,5[، أ�2 دى ه( اp �.	~، أ	

 �,3 &�*� �C�/إن ا¦83�ذ 85��( أ�83�ذ ا�آ8"ر ��� ا
"��ه� $�B اآ� �4  1959 B64 وا�� ~a.� b�7/^�4 u�a6 

ا`o&، وإ� �� ^.a( 	+*� �84"زه�، ا/.U�^ �a( � ا¦4�ن 
 ،&o`أ H3 Mآ io,4 ن 64 ا^,[ 64 5/�، و^��ل وا��ة"�^ �$

� أ	� � �H�7 دB و/�I ن"�C �� دB، ا�hع 85��� دB زى 4
 z3و � �UC ~	d5 ط�@� اh"از �4 ا�ر^�"�*+*~ �4 4	5@�7( 
 ��¬ ،��ح ¥Ã �C ت�85��~ `�U أ4~، وه �e*��د اla  .*ا
 �4� ه" ,+*~، وآ�B أ�aر أiop �3ا &ªه" ¦4~ أآ ~��Ã

�ح�, ا¦و�v �� ا
5�`"ف إن ا,� :أ�X? �t اk�4=.د ��ت أ	��3 )U@5 ح�

~a./� MC�5 
Cg:  ��U=.د �C"/^ و� ،�a./�ت MC�5 �� ا��3 ~p"O85

�ح�,�ه& أن اÍ"ف �4 اV_ أآx �4 اÍ"ف �4 ا� .ا/.�a؟ p/.، ا
 .C/� أ�M7 إC~ د"qa: أ�X? �t اk�4=. د
� دوب  :Cg=.دCو ،b��/8*^ �4 B�/4 M7�^ �	إ Åرأ �أ	

 B�,� B"؟3,�، و` 27ه~@ ~@�� M�/8*4 H	أ ،c���I& و	 
��C أن  :أ�X? �t اk�4=.د` �أ	� M�/8*4 b4، �5 أ	

�o��U8*4 )�� ��U^ 8~ �5أت�@e' 
� p ،~#&5/.، دى " أ'Cg:  �8=.د,8@�,�ك ��، دى 4*�"

� 5&#~؟ o��U8*4 )�� ��U8� H	أ b4 �8,5 أو 
� :أ�X? �t اk�4=.د/�I 
� دى 	 :Cg=.د�Vا � )U�C ،�4� ~ ��+io إن ا83/�

� p&ص ¬�� أ�*� 4,~o@�� 6@nCو H,��ن 4� UC/�ش 4/�� اO�. 
85��( � ا$&��~ دى ¬��  :أ�X? �t اk�4=.د z{nه" ا

�س و{8��~ a&ار 	 )�@�@85 �5*�_ دC ،B/� ه( U85"ل ~ أ	
4�a b@p&ار �/�I "وه 
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� �
� � ا$"#"ع، واU&ار : Cg=.د�دc@�� B، ¦ن I ~@p&ف =

5 B�'�C �8 �زم@�*4 ~#&5 Bد ��ª*&�� آ7�ن اe&ف ا
3@���C i�"ن  ��¬ �C�/5دى و� دى، و �¥�أ4�م ر5,�، ه( 4

qa" .ا�*� ~، وC�8+( ه"B �5ور ا4~ د
�U5 B( : أ�X? �t اk�4=.دyأى ا � ~@�� z{#أ �/C 
�B إC~؟ ا¦ول 	+Cg:  �4 ~7e=.دyوا ~Cإ z{n^ i� �C

 b4 ]8,��رHC ^/&ف ^"�i¥ M �4 أ4~، وÁ�م اCوا��ة، و H,5
 �C�` H	دام أ�4 ~��Ã M7�Cو ،qa"~ إ	~ �a b4 اh"از د.'

�ح ~ أو"�C � ا$&��� دى �, إن ا
~ �¡ �"ا�I  :أ�X? �t اk�4=.د Mn+8C �� b4 Bه" آ� �4
 أ4~
@��، إذا آ�	H دى ه(  ���&4	Cg:  M78} )U�C ،~�n=.د

/5 c@�l5 �	�8C �$ �o8��"��B، و3 �ّ��C ،�C+"ق و�Cق ا
 ¬�� C�"ن �UC )U5ر a �£8C&ارا^~ M�O5 أ	mn وأ`�6 

�B و� إC~؟ :أ�X? �t اk�4=.د/4 M7اآ �/C 
�، إ4�ل ��^*@�~ ¦4~ ^*8+&د Cg:  ~@5=.د/�I 
 I_ وا�,8[ :أ�X? �t اk�4=.د
 l5&ا�� ر5,� Cg : i¥ Mo*C=.د
 /� أa"ل ~ C _Iio/a&+C :أ�X? �t اk�4=.د
� ��ع أ	Cg: H=.دC ~Cإ io/a&+C ! B"ر؟ وه�UC ه̈"ا

 Bم د.�~ أ	~ �a b4 ا M�"^ وا��ة وا��ة H	؟ إBد M�O�5
 H,5 ~ �4 �� أى	دد � �� ذا^~ 5@�ل ��( إ�د"qa، وإن ا
 �4 �5� �/C ،Haج و�8} Bود ،Bوآ.م �4 د �o8�&p �'�^ io@p

 b4 �/�Iو ،���ظ ز�4 آ+¦�5 Bد ~"U^�� 
�io�5؟ �laى ا�,8[  :أ�X? �t اk�4=.دaأ _�I6 أ+,C Mه

�M5 وا��ة io,4 ��( ا¦Ma؟aأو ا 
/.�8a 5@~، وأ��U8 اeÍ@�� ه(  :Cg=.د 6�&C Bأ�2 د

 �@	�8�، �5 ا@��ا$,���3 أآª& ¦ن دى �.�a 4/�,� ا�78
 ~#&5 ~8Upوك $"ا�4 B5&#~ �*_ آ.4~، ود ��s 

~ وه" ¬�� C"ا�p :أ�X? �t اk�4=.د H� � أ	
� �زم ^��io7 وا��ة وا��ة، وإن دCg:  B=.د�5 )�' �5

¡ 4� ^B"O �"ر^~��4  io8��l$ 
�هi :أ�X? �t اk�4=.دp B"Cأ 
�آ& �,@"Cg:  B=.دp" b@��ن 4O� ],^ر`( ا�_ ا�aا �4
]��a " 
�� :أ�X? �t اk�4=.د� H/Ä �2ى، أ"a b4Bآ� � 
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� �
4� ه( :Cg=.د  �����ه&  H/�I��z، أه" ���,"ة �a¬� وا

 �aر أه~ 
� أ	~ 5@�_  :أ�X? �t اk�4=.د,�a �4� �aر`(، b4 ا�, �

 أ4~ �5
 !!Cg: c� H/�I )U�C c@�� B³=.د
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�I10101010I2009200920092009>��07070707א�� ����������������!  �
��ج؟��������������%�א������&������ل�א�������������ن��دא$��ذא���������−�768 �  

�  : XB) ا�V9 ة�
 Õ�آ#� ��9C أ�s ،i) ه�H ا�V9 ة أ��� �) XJA] � ح 

ij9ار ا�.c.ان أ�د) " =y.�.���.+CQء  -دار/% * ا�T$ا
 )ا����

�] ا�V+  وA+ ار اHJ?7ار  
�\% ¥�Jة � * %Q�اX/7.ع ا�\�دم /.ف ,\�م ا��l% ا¡�

�= ا.� =���9ورات و¿�وف "�����ء وا�ر���ء، ��9.ان ?
�9�Yوات داHا� " 

��� ا�l وا�Clة(� *( 
 �+ ا

��ذا ?` �AاY) ا�C/�CQ% * ا���ج؟ 
ا$O��� ا�C�hة 85��� ا�,�X?:  .... H ا���ل أ�t. د

� اآC � FH+O8"م �@� 4@.ده� إن $ �¥ ~�*,�دى �5أت 5
 �³	��p ،�/C �*أت ^/@�  3,�، ه( b4 �84"زB، ه( �35,�ه

 H��# )����، � ا+&ص ا� Mآ � �/C ~��� Mآ � �o85�*�
،�oC�CØ5 �o8/@# )��ت آa ¡8"ى ه( ا���، و� �o@�� 

�رة ا�3&ا¢@�@~  +*~ � ا�8�	@~ إن ه( `}ا$O��~ ا
 &�+85 ~Cة د�+5�ت �ر�� إ�� � ا�*Vدة ا�ودB �4 #�7 إ�

�C+~ إ` ،M{Oن ا�( ه(  ~�7/85��z ه( 4�bp&/85 ^*@_ ا
�س إن ه( I �/C ،]p M{8O85"ل ا"Ha 85£¿ إن ه( ,�^U"ل 
 64 �a�,84 B3~ إن د��رة ا�3&ا¢@�@~، و�+*~ � ا�{`
 i�&5 �4�� ~C8~ دVا � ~a"	�4 )op ،&l4 � ~4�/�p~ اUªا

 �/C �C"دى آ�4 M5�U4 ~@p إن 
� ه,� M�a آ :Cg=. دo84�a H	إBآ� u ud@o8C � �B ، أ	
�ش،  :?�X ا���ل أ�t. دo84�a�4 B¦.....،..... B¦ ،

 ~Cد ~��O$ن ا�O�� b4 �5 �o84�a 
�  :Cg=. دo84�a �5 
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� �
� ه,�  :?�X ا���ل أ�t. دo84�a B³ 
� M�a آ�Cg: B=. دo@5 �o84�a uا ~Cإ ���O4 
ا$O��~ إن ه( آ�ن �,�ه� 4"#"ع  :?�X ا���ل أ�t. د

� ��ام اzeU، آ�ن �,��� H	�� ��ًا، وآo@5 ~e�^&4 zea �ه
H^�p )��ه~ 4"#"ع ا$&ة اy ���&هO4و ]*� 

� �4 �"اu أد إC~؟  :Cg=. دo84�a 
� �4 �"اu ¬�� ارo` 65"ر  :?�X ا���ل أ�t. دo84�a 
@~ ؟ :Cg=. د H@*	 &�8+^ ،Bآ� B"Cأ 
�ن ا$O��~ إ'H+�8، ا$�X?: ��O ا���ل أ�t. دO�� ��¬ ~

 H	�� �l5ام �*[ آMª7 أو Me5، آo8a.� ]ا¦و�	@� آ�	H �"ا
 ~@,Iر و��p�5 ~a.� �o@ ~Cة د�+�. ~a���C&، آ�	H � ا
 ،M/+�، �5 اl/"�5 آ�	H ��( 4*8"ى ا+�&، b4 اo@5 ~��'
 M�O5 M{O� د"qa إن ه( ��وزB ^*@_ ا@	�ا�( l4/_ ا

 ±�' ~�7�8*4 b4 �4؟�� 
�ن ا6789 وا�.م دB ؟� :Cg=. دO� 
� ^/�X?:  �# x8 ا���ل أ�t. دo8�{` )وإن ه B³

�ن ا6789 5&#~Oو� ،��ره�pا 
� ���~  :Cg=. دo@�� �C��ن أ�( |678، ا�,H دى 5O��

 M{8O^ 6	���@�، و4��,�ه�ش 4	 � &�+85 ،���Íا �o8UC&e5
�ت �$�4��� �o*+	 )�� )�̈£85 ~#&5و ،�@	�ª��@� ا,، ا

 b4 ~	رة إ&U4 �+aوح وا&^ ،�� � �@� 4@.دهo@5 ء)��و^8+
 Bآ� ...ë~آ�� )�� �a"$ا i7/^و. 
�ه&  :?�X ا���ل أ�t. د���~ U5(، ا� Mآ ¡{^ Bوز�ه( �

��� و�4 � Mرت، ^}¡ آ&a دى �*� Hو�� �4� اآH+O8 إ� ���3
 ~�*,�� �q اM{O، ودB '�( اU5 M{O( د"qa از5 ~4o,7#

�¥  
/.ج :Cg=. د�5 B"ش د�"¥��/.ج و� 4 ~�@8	 Bد  
u d@o84 64 ا/.ج، B³ ¦ن ه( آ�	�X?:  H ا���ل أ�t. د

 �o8p�U= 6�^و ،���Íه( ا �¶�5�*� 6�^ ~e��84 �@	�ا¦ول ا
 �la أى q� ~@p b	�4�آ ±��س ',�5 ~a.� ش�¥�4 ،���Íه( ا

�، ه" آ�ن ��ام �*[ ه( ا¶�@� � _� �4 ~��85 H	��( آ
 Mوآ ،~Cد ~@l£O�5رى، وه( H/�I �4 إ��ادى �85_ ا

�p��l� إن ه( ^�8_ � ا¶��"7I 
 إC~ ا�( � `£l@� ��ام �*[ '.ه� ��~ C/�؟  :Cg=. د
�،  :?�X ا���ل أ�t. دً@+I�� ~@5 ~e�^&4 H	�ه( آ

 ،�o8C �5أ Bد qa"�، دo*+,5 ~ �o8Äرة ر"� ~ ��4�و�
 ��ل إ�,@Íق 5[ ا&p ~@p آ8¡ ��ًا 5&#~، وإن Bد � � إ`8}�,
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� �
 ،Bوآ� qa"�ه� د/4 ~O@/	 �8�,5ى )�و5[ ا"ا6a اU@UV( ا
 ،��ت، وا'�8+,��� �o8Cت ور�*�hا � �C ��8® M�O5 �5/� أ	

�3�@*� � ا�"l' �C"` �C"` M@U85 )وه 
�Cg:  ~3=. د@*�ت ا/.ج 4� b7��8,5 � ا*�� � �إ�,

� � ��ود ا$o,� و�4`&ات a"ى إ� �o�8+C ن�@/4� ا �a )�
 و{��ت ا�U8م � ا/.ج

l5 ~#&5 �5 ،B³&ا�� أ	� `+H إ�X?:  v ا���ل أ�t. د
 �U+` ام، ه( زادت�l Ml� )�� 5/� ا�"l' ،��ه/4 �I�/84

Bل إن د"U85 ت����B، و3/4 �I� ��a �C"مì ذل : ��@~ و^/
4� أذّل  :Cg=. د �C "ه � ذل؟ 4
�  :?�X ا���ل أ�t. د$ )*+	 ���&، أ	O4 &��O$�5 ا B³

4�^"ا،  Bأو�د �8~ � ��C ~8C/�، و�"ر^~، و��	~ 4 �/5+`
4� ه" �5 أدم 5&#~، و4� b@y ��( إ�C�C و�د ا��_ دول. 

�Cg:  )3=. د@3 �o��` )���&ه� اO4 z5&^ زم� H	إ io$ا
��& دى � ا�O$أ ا��^ �/C ،�o,*5 ،Bآ� ��ادى 4�`(، إ»

 �3 �V Mn+^35 )���dة ا+$�5 ،�، ^&z5 آM دB 5+&ص �"ازه
 )��ش ����C اzeU ا*,^��C H�l"م �@� 4@.ده� و4 ~#&5
 64 �� ا�,	&��O4 ،H^�p )�� ا$&ة اo8�� � ��ه,Oa�	

_,� )�� �o@�' B�# ام �*[ أو�� 
 C/� إC~؟ :?�X ا���ل أ�t. د
�ت C �4/� زى 4�Cg: �C=. دa.� M7/85 دى �@,�"ن ا

 b@p�³'&"��	_ وا��، 4 " �¶�a.� ،B��d^ )U@U'� و^�ى 4/
��"ار  ��&p ��ه/4 b@p�4 zeUإ4� 64 �@"ا	�ت أ@+� زى ا
 �� &�,أو ا�'8.ف، وإ4� 64 �"رة �Me أe3"رى 5}� ا

)a.'¦3( أو ا�@* واa/~ ا
� آ�...... :?�X ا���ل أ�t. د�C&U^ ،��¬ ، B.. 
4� ه"  :Cg=. د ����، إ»� Mه" ��ام �*[ ا�5 آ�_ وآ

 H�7� )ه io$5"ش، ا � ��@{�5"ش أوÆ3، ¬�� �85_ ��ام 5
 _� �C ت��ت a �,@/4"ى، وه+� ~&ا�io4 M و �¥��"رة � '@
� � ه( 3@��3 و� ¯�	"ن، ر·� C�"ن دB، ��ء �4 �3_ d*$ا ،

 � ^/M@e �"ازه
 إزاى؟  :�?�X ا���ل أt. د
4� �U8Cم ¥� �5 ³دم را�iV M ودم، أCg:  �2=. د Mآ �/C

�o® � )�8�	@~ اl"رة ا�5 ~*@U85. 
��X?:  _I �3 ا���ل أ�t. د@*� ا,��a ��5 آ�B ا�,

 و�.ج 
 ؟!!4³�ل ا�,� M7/,5 إI b4 ،~C_ و�.ج Cg: ~#&5=. د
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� �
�	@~  :?�X ا���ل أ�t. د^ ~�C&� ~��� M7/85 H	�ه( آ

5/� 4� ا ÆCر�^ Hp&� Õ.ª4 )ام �*[ إن ه�� �C��� � �,�{8`
.ª4 �C�5�� &la _,� ~eوح ^"دى ورد و��روق 5�p ��$ة ا�pو 

�ش د�"�l5 Bام �*[  :Cg=. د¥�4 ~C64  أه( د ،�C&ه�2
 M@4� ه" دB 5&#~ د ،�C��Vا �+	 �o@a.^ ]/4 �7� �4 �أ�

� إ�� ^8/�� 5&�4 أو �"رةo8��� )�� ��، �¡ واa/@� إ#
 )��س ا,� �� اo@,{^ io$ا ،zea ،ر"^�وا*.م، ��4، دآ8

�ات�5 ���& .°� و�U@�، و¬�� �� ا
�'�  :?�X ا���ل أ�t. د^ HC/� ه( 5/� ��ام �*[ ��و

�روق p ��7� ر�4 ^�HU�p ،v ^&وح 
�، آ,� 5,��~ وا�,�  :Cg=. د@l£` روق�p ��$ت ا&n� �أ	

� ( pّ�&ه� 5@~ ه" ا$*�*M ا¦'¡�@�ل، ¬�� ا
�وز  :?�X ا���ل أ�t. د� �a b4"ى، أ	� آM ا�( أ	

 �/5 �,3 Mروق آ�p ��$ا &lU~ إ�� آ�	d85 H'� ورد "aأ
4�واb8Up ��( دB، وه(  �	dp ]*� ام�� � i��8^ H�e5 �4

H�e5 
��4ة، Cg:  �5=. د� ��U	 M7� ���C إن �.�� 4/�ه` �أ	

^�� �8�b4 ،v �&آ� 5��C إ�6�e |&د 	��U ��( ا"ش ا
~@U@U� . 

��C ا�X?:  � ¡�+8 ا���ل أ�t. د�� qa"ا$l@�� د
��U83ا� . 

 ه( 85�'� آ�م  :Cg=. د
 d85'� �"اu أر65 أ�ف �,@~  :?�X ا���ل أ�t. د
85�'� آ�م؟ :Cg=. د H	دول، وا ]p io@a.^�� 
��X?: C ا���ل أ�t. دnp 5.ش � . c، أه( 4*8"رة4
� وه(  :Cg=. دo8و�� �@,I"��&ك اO4 8�"ن �C�' �أ	

�رة +*� إ�� ^�M{8O^ M7 � اo*+	 6ا�&^ �o8�' )�دى ا
�o�@*^ &�+^و ��U^ � دى، و¬�� دB ه̈"B ا�( '.ه

4� أ�X?:  �4 �� )O��a ا���ل أ�t. د �@l£` �¬��، أ	
iه�,� M{8OC )أه�. 

 و أ'�la �8ك 4&ا^� أ :Cg=. د
�وا�X?:  �p ا���ل أ�t. د� b4 �� أو أى q'4&ا^( أو أ

Bن زى د��4 � M{8O^ )إن ه. 
� و� ²�ف �4 ر5,�، و� ²�ف �4 اCg:  ،6789=. دo@�� ف�²

~Cف �4 إ� و¦ ²
�4 ا�( إ�,� إ^&5@,� ��@~ �X?:  �/C ا���ل أ�t. د

��@� إ3&ا¢@B¦ �/C B� M، وه( �	 �4 ��ه& �"ا	� u H إن ا
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� �
�¥�5 B�'وا b4 ~@ت وه�4"�/4 �o,4 وا�'�@5. 

4� �aر`(  :Cg=.د vإ u d@o8@5 �@l£` ���C، أ	� Bد Mآ
 6pا�Cو �" آ�ن 5@��, q� ،io,4 وا�� ~U�' ا`"ف M7�83ا
 ��a6، و@�e8�، و64 ذ� أ	� b4 64 	}�7 ا,a"U� ��
 Mدى �� أ� �C��V�5 )o�8,5 �5��� إ	, �ا�e8@6 أ	

��@l$ا �d*$5@~، ا �	"o�@5 )�، ^�e@6 إC~ و	@�� إC~ ا
 �� أ'( ا�( �,�هC ~Cت إ�ا�8.ل وا83}.ل وإذ�ل، × 4"�/4

�o,4 ��'�وهC ��4 �©ّ )� .ا
 أى 4/�"4�ت؟ :?�X ا���ل أ�t. د
 C/� إC~؟ 4/�"4�ت زى إC~؟ :Cg=. د
"ه� ª4. ه( ا$��ه&ات د�X?:  ~C ا���ل أ�t. دd*@5

@ H4�aBرد`� آ.م �4 د�� � وz3 اo,4 وا�'d@5 �/C ؟~. 
�رع،  :Cg=. دO��� �¡ ا�( � ا� �pر��َ'(P ه( �C �/C

iه�p H,إذا آ Æ@`�C &ª�7 أآop. 
ه( U�85( درد`� � وz3 ا�.م،  :?�X ا���ل أ�t. د

�رف إp&/@�p ،~C"ا � b4 _I ،~@p&/@5"ا ا¦3/�ر زادت 
�I Bد �/C ���� و�4 أ'��ر اo,4 ¦ ،�5 �o,4 b4 "ه �/

 Bوإن ه( آ� ���� ~	�@' B�5 ه( �5أت �� إن د �ً/�I ��¡ه
Bوآ.م �4 د �@,Iو b4 . 

�رى :Cg=. د� )� وإ	H إC~ رأ�C � إ3&ا¢@M وا
��z ..رأ�X?: Å ا���ل أ�t. د�5 �^&n� زى رأى Å؟ رأ 
�^"دCg: �C=. د� H	إ ،M@,4ر إ3"د و���C ،)^&n� زى � 

 M@¢¡ ا3&ا�و�  M@¢إ3&ا � ~Cإ Åرأ � داه@�، إ�p&� bC أ	
��X?:  ~@5 �3 ا���ل أ�t. د� 
�وز، ا$io إن 4�b@p أ��oة  :Cg=. د� H	ا �ِ�̈� زى 4

�ل� M3@� ��( آ� . M�*85 ا¦�
C/� أ	� أ�M7 إC~ د"qa أوا�p إ��  :?�X ا���ل أ�t. د

 ^*@_ اM{O؟ 
��3 ��( �,_، إ	H �,�ك H,5  إ	H ا¦ول :Cg=. د@*�z ا

�ت    �V35  14أو  �513أت �4 �3 +� ~ �V رة"� �¥�@' �¥ �*�
 io4 ء)` Mª¬و �U@U� �,@/4@� أو io4 b4 �@U@U� b4، دB �"اه
��ًا 5}� ا,�& �� 4[ ا�V دC �/C ،B,+6 �4 أول ��ام �*[ 

 ���Ìp ¦ى �� �Cدى ا"2@+�، ا$/� i@�Vا ��/ه,� �زم 8C/&ف 
 ~@� ��( ��، وه( o8eU3دى وأ �o8Äر )���( اl£O@� ا
�ل ��@~ p&و�C آ�ن a )�ا'8�ر¶� وMª785 إC~ �,�ه�، اe&ح ا
 ��s Bد ���، ا"ا/7� )U@U� ���& �4 واO$ا MU, ��*,�5
 i3ا H� �o*+, ��ش �U�C ،)U@U( اl"رة ا�( ه( �*�¶U�C �4

Vأو ا ،�@,I" –آ7/��  –_ أو أى ���� ، × إ	� ^�U( أ	H ا
�ر^�e`و H	رة دى، أ"l��M} M ا�. 
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� �
� ·"a+( 5"#"ح :?�X ا���ل أ�t. د¥ b8�&̧� �4 � أ	
أ	U85 H"ل M@�8*4 أ'q أو أ4( أو 4&ا^( Cg:  � M{8O85=. د

 )3�@*�رة دى، د�U� B ودa"4 B+� اl£O(، و¬�� a"4+� ا+*ا
M�"C ��4 Bا6789، ود �a"4و  �$ �"��B إ» �8��85 �	�@/�

 �4 �a )�� ،_,� )�� Bد cC�^ زم� H	إ ،)�./��a"7 ا )�@^
 ،��@y �4 M�a Bن د�8�، ا�,H دى وا`H�{8 � ا$�a�4 "^�Uر و
 M{O� ^*@_ ا$ �/C )@��، ه	�3 و� ��ت �*o� �a.� �و� ه( ¥

��²، و�C�/5 ه( اC Hn²"م �@� � H@� 435@.ده� اـ و^U/� � ا
 �5�ت �&�� �� اh"از وI ،~8�a@_ ه( p&ص إ��*� � �U�C( د'�,
 �^�8وج أآ� وه( M{8O85 و� ه( � ا�@H؟ ا	U85 H"ل أ	

4�ار#�ش، �,q أو أ'q آ�ا آ�ا،  .... c� �o�*و� )U5 M7�^�4
 )�.p �a"4 c@�� "ه ،)U@U� ��a ،~Cد ~Ue,$ا � )U�a رف�� H	إ

�@ ،Ô�aو )e�a أو i�*4 ى&l4 أى وا�� )l£` ��a "ه ��، إ»
� أ�*� p[؟ وه( M{8O85 و� ه( o�&p )op ،Åز ��UC ت�,5 B�,�
 M{O�رف �a إC~ إ�,� MU^ z�,5 ��( ا� H	؟ واH@����ة � اa
 b@p��ات 4�� دى 5,8��ه,� � l4& � ا/.ج، � ا85 �*3�$

O85 ~Cد H,�� )�@,p ،M{` ¡� �4 ن�M{8 �,� ا�h ا¦زرق، 'َ++
�، أ	� رأÅ دB `(ء �/_ ��ا، ه( � o�{` _@*^ �� ا�¥ �pا"	
 _@*^ ،v�^ M{` )a.^ �4 �V �oC�̧� ��، �5 ا�,/�I ة&̧� �C�o,ا
 "� وo�^&4 �� i��^�5 b4 ��ردB، ^&وح دB&�5 B، أ	o,دB ا
 � �o�&p ن�O�� 678�7آ M{O�ور ��( ا`�5 �أن دio4 B، أ	

&/8"ا6a، وا�xان، و�C�/5 إ	H ا��س وا��8��ك 5,ف ��( ا
 �C�� �4 اo+a"4 �� ����ش �,8�a�4 

 ازاى �X?: �/C ا���ل أ�t. د
�س، ه( �l85( و� ¦ :Cg=. د, زى ا
 �X?:  )�l85 B³ ا���ل أ�t. د
 {���؟ :Cg=. د
 أ�X?:  ���} B"C ا���ل أ�t. د
�ب Cg: 4=. د�Vى، ا�la b4 �l.ة a"ى، أ	�"ش د�"ة 5�

 ��دة 4� �l@5"ش وا�7V ´، أ	@/i�/4 ا���ت ا�( u"�@5 ا
 �o�8 آ���85 �	�@/�5 5�ور��C إ	� �زم ^8/&ف ��( 4/�  ا

�on/5 )�� :35  ، �,34  �@ه� –{���  –�l85(  –�³ف �,@~ 4
 Hp��رة ا+*��روق p ��7��lام �*[  zeUMU8,85 �4 ا

�H� ¿£8*^ �C ا*&C& � دى، �*� �� )�@,� ^�"ن ا,��U ا
�ك ^,*( إ	� � l4& ��ا، وl4 � �5 b4&، ¦ دا Cإ ،�o8@5
 �o�Cا&aو ،�o8@5 ،~@p �OC�ا	H �زم ^l8"ر اV( ا�( ه( �

�o,3و ،�o@@� ا�( �"ا�U8 .وا
�  :?�X ا���ل أ�t. دo,3 � ~Cإ M7أ��� � C/� أ	
�^Cg: 8O=. د� b4 H	إ ���*· �o�*�85 ����I، إ»' M{

Mo*C � اV&آ� و4"ا6a ا+&ص ا8$��� ور5,
 آ�~ ��( ا´ :?�X ا���ل أ�t. د
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� �
 �C/�Q% ا��jJه�Q$�� 6 * ا���ج، 

%C·ار وأ #J/7ا 
� وة .د:  �� u �4  16ه� H,5 �,�هo8"� �^&n� ~,3

@[ a"ى، �{�ت �4 ا{�"اu 3,~ وآ�م `o&، ه( � �4ر3~ 
  �¶�� ه,� � ا�`&اف أآ� �4 4&ة، ه( واo84�a �وآ,H أ	

 H,5 ]5و �o,@5 H�l� �4 �a.� س��ه� ��( أ3�C�� H	�آ
� ¹ ا$�ر�3o8�@4ز 

 آ�م ؟ ه( Cg: ~,3 ¹¨.د
�	"ى :� وة.د= uازى أو"C �4 
�ن ا/.�a دى �5؟  :Cg¨.دO� �o85�� �¶�  ووا
� : آ�ن p@~ أ�&اض ^�	@� آ8¡ :� وة.دo*+	 85/̈"ر �إ�

 �C"` M، و5&#~ آ�أآ �C�¶ ،Bر آ��و{�و�ت زى {�و�ت ا	�8
 p@~ زى أد��ء 4&ض  U^   �/C"ل �@�	� 5��ا وآ�ا،

 ء 4&ض @~؟ 4� ه" دB 4&ض Ä ~#&5@8~ اد�� :Cg¨.د
� وة.د:  ،�/C B³  Ml+�ت Õ.ª4 � ا,��آ�	U^ �/U^ H"ل 

 �o@�� )7{@5 ��، أو ^/M7 إ�o@�� )7{C H	��	�، وآ@� �إ�
 H	��ت زى آ�B، آ�	H ا¦�&اض آ8¡ة � ا��اC ،�C/�، وآ��و�
�ت دى ��Vوا��ة وا��ة � ا �,@O4 ��، ا$io إ�,o*+	 85/"ر

�آ�o 
 ه� �7�8,4 � اnV"ر؟  :Cg¨.د
� وة.د: ،B"C�7�8,4 ��ًا   أ 
�  :Cg¨.دo@�£85 )�� ه( اo4ن أ�O�� و� �o*+,5 �7�8,4

 �7�8,4؟
� وة.د:  u�4 �"ا �/C �U8�5 أ� ،�¶��ن واO�� ¹ ا¦ول

�، وآ�	H ه( ا�( 85/"ز C�/4 �a.� ~@p )U5 Bر آ�"o` �Ö
 ،)�@@^  H	�± إ�� ه( ¹ ا¦ول آ�' �npت ��  را� ^�ى 4"�/4
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� �
�,H دى �5 �o8a.� M@��+^ � q� �¶�أ��اث 4/@,� � �@

،�o*+	   ،�C"` c8+^ ا�85ت Ha"�� 64 ا  ��+8} Hو4� زا
 ،Bت وه( وا#�� ¹ د���V�5/� ا  ���� ~@p ل"U^ �/U85 �/C

��� دى ه( Vى `� إن ا�,� ��، وأ	o@�� �.C�a b4 �أ	
 �a.� )ه ،�� 5"ا�هo8a.�  ~@p Ha"3@�� ��ًا I"ل ا

�B ر�p �p@6 ��ًاnpورا ،B��ت 4/a�,' 
� أ'��ره� إC~؟ آ�	C� H�� H~؟ :C̈g.دo8UC�� دى H,��5 �o8a.و� 
� وة.د:  H+O8اآ �o4�4ة، وأ�� �4ا���ت �o@p ن�آ

 Bوآ� ]	�C&� �/5 �Cر"l4 3( دى ~@p �4 إن �C��Vا 
�ت :Cg¨.دC��Vف ا&� �o4أ ¡� �� ~@p Mدى وه 
8�	@� �&p"ا  :� وة.د� ¹ ا��ا�C أهM ا�,H ا©

وا`8�"ا ¹ ا$�ر�3، و��7"ا زى �C �@U/� �4ر3(، و��5"ا 
أهM دى وأهM دى، وÜ ا�^+�ق أن ا�,�C ]8/�وا �� 5/� 

Bوآ� Mاف ا¦ه&`Ø5. 
 وا	Ho8 ا/.�a ��( آ�B؟ :Cg¨.د
� وة.د:  H�np �5 ،�ًC&ه�2 Ho8	ت  إ��l^�4 5@, ا� io

 �/C ،�@/��ت  5/@� �@��8�ت و5/� ا	"+@�8Mnp �5 ا
 ~*��C د"qa  آ�B، و{ 5@8"ا��"ا 5 64/� 

� 5.وى،  :Cg¨.دo@p Ml�@5 ت���3 q,5 �C ت دى�	"+@�8ا
�ت e85̈"ل ���ت آ�B ، إC~ ا�(  4أو  3 و3���ت و���3
��z؟ �5 Ml�@5 

� وة.د: �/C ،����ت و� ����ت ¦ b4 أر3 65	"+@�^ 
�دC ،�C/� زى إ5/�ى أ�*�، ¦ '�@�(، �  Bت زى آ����� �/C 

 ا*�ال U5( ؟؟؟ :Cg¨.د
� وة.د:  Õ.ª4 uال ه" �4 �"ا�*`o"ر 4"#"ع  4أو  3ا

 �aن و�� آo*+	 &C"/^. 
  ا'd�p )+8ة؟ 4&ة وا��ة؟ :Cg¨.د
�8رmC، و�C�/5 ا'8+(  :� وة.د�5 Mّa 
 و�C�/5؟  :Cg¨.د
� وة.د:  �4 �o*+	 &C"/^ �C��� H+aو �`o"ر  4 �/53

 �^&nV H�'د H,�4 ا$�ر�3، وآ MC"�8�5أت ���p �C�&ة ا
�وزB �"ل �4 ا$�ر�3، � H	��ن آO� دة�@/� � اo@5  �وا�,

5�¥&ب  �aا$"ا M� )O7�/8^��ن 4O� M7�^ ل ¦ �زم"U,5 �آ,
�^ �"ن �4 د"qa � ا*� دى، �� ه( آ�	�77l4 H وزى 4

 �C�o,  أn� H/,a&^� � ا
5���Cg:  )O¨.د �4 ��م �,�ى أ	� �a"4 Bن د¦ ،b,2أ �4

أ�¡ ا�( B&5، إ� $� أ#�7 إن ا�( �"B ا^}¡، أو ��( 
�ش ه&بU�^�4 �d*$ن ا�O� ،¡{8C ~	إ �C� . ا¦Ma 4*8/� آ+
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� �
� وة.د:  M�U^ ن�O� �3ا$�ر ¡@{^ )�� HUpوا �^&n� ��¬

� دo8���� H,�� ىp&ص ا8/&ض �&�"ع 
�آ&  :Cg¨.دp b4 ،آ�d84 b4 
� وة.د:  �^&nV �o@5 H�'د �$ ،�,Upوا �ا$io، � ا)'& $

�v و�n&^� واHUp إن ه( �"ل، � 	+� ا���� را�H ه( ^
،�/a�� ��nV ~�C&^� أ	� '.ص أ	a   �,� �4 H�&' �و5/� $

،�o4.آ � v�^ H/ر� �^&n�   �3ر�$ ./p H�5 ه) � ا('& �"
C�� ،ف  �ة"' �ا$�ر�3 ا�C�hة أ�/_ آ8¡، وه( �4 ا�ول �,�ه

 �p�*· ��^�Uر ^��ioU، ¦ن ©� U�3"ه� b4 � `��C إ�
 ا*�ال U5( ؟ :Cg¨.د
� وة.د:  v�^ H/8�( أن ه( ر�O^ �5أت �¶��4 أ�3"ع وا

 �/U^  �	��، و�5أت ^£8,a���( ا��7@"^& أآ� �4 ا^+
 ¹ �o@5 H��"p �ا�@H وه( {B"e· ��+8، 85/"ر 4/�ه�، وإ�

�@+' �@+' �	�� أ�@o@5 �o*+	 .  
� �H�7 إC~ ؟ :Cg¨.دo4وأ 
� وة.د: H��3  B"e$ا 
�	@�  :Cg¨.د^ B"e4 ى�O^�4� ه� � _I 
� وة.د:  �¥ �4� ه( ^�C v"م اc�l إد¶ ،B¦ 
 !إC~ ؟؟ :Cg¨.د
� وة.د: �o@5 Ì+8��� إن ه( �¥ H�aو H,�� ا¥ Hرا� ،

 �¥ ���م أد¶p ،���� �o*+	 � M7/^�� b4 �� . 
�وى آ�Cg:  B¨.دe4 ا"�@O@5 qa"�ت د,�إ�83 إ�83 ©� ا
 ¹ ا*� دى   ��دى
� ذآ&ى �,�ه� ا$B"e دى،  :� وة.دo@ه( U85"ل أن ه� 

±، ا�.م ��ش 'o�@*85�� p �4�ة ��C"I و4o@5 ��+8} )وه
�� دB آ�ن 4� 5@� و4� 5[ وا¶��$� ^�@+"	@�، وا�4 � �¶

 Hnpر ��$� ^�@+"	@�، p@/� أ	�4 � Bد �a"$ا )�� u H�a
�ه& ��v، �5 ا¦م ا^ B"e$ا �oC�^ )وإن ه ،Ml� )�ا

�o4.6 � آ�&^ )O^ر�a�4 
 C/�، و�C�/5؟ :Cg¨.د 
� وة.د :  64 �aور u H8/5 ا¦م H^�p )�ا�h*� ا

�را�np  وإ��  ا�84�ن ا¦�3"ع دB،  ا78&�( إن ا�,H �,�ه
�  ^&و�~، o@p إن ه� H@*� �ا�,H أول 4� د'�H ��@~ أ	

 ،u ~�̈�5 H84}¡ة وه� را� ����  H*� ~#&5 )ه& ه��وا
 �@̈p vأ Hp��( ا	� �*@C ،~@5 H/� ه( زى 4� ^�"ن `�5

��� 84}¡ة � 
 إزاى؟ �&Cg: qp¨.د
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� �
� p@~ أC~؟   :� وة.د�4 u H�a  )إن ه H�و� �	dp
)���ول a/�ت 4�^�C"` �/5 ،b7��8   اp �/C م.�^��أ ا

��C ا��84�ن، �� ه( �� u�5 � ��5أت ^i��8، ��(، ا$io أ	
 qa"� ا$p B"e[ دo8d3 �	dp ،B"e$ا �la u �@آ�� Hرا�

 ،�o�@� � ��ه/4 �� H��"+p  ،u إ�oC�^ )إن ه �o,4 H��ep
)�� )�� HC&وأ� H@Vأ �	dp ،Hnpر �op  Bد 

 أqV وأ�&H�7/p qC ه( إC~ ؟ :Cg¨.د
� وة.د:  B�,^ �� إ�o,4 H��I �	dp �p&ه� أ�&ت ��( ا

 ،�¶��  واo@�� H�e�I�4 وراء ا$�8_، و Hا�&آ �وH7a ا	
�²&�( �4 ا$�8_ � b4 �¥ H�aو ،B"e$ا �C�^ )إن ه HC&وأ�
 �o8,n� �وا$B"e � �@��، ه( $� أ�&ت ��( ا&�p أ	

�783& ا$"�a دÕ.ª4 B وp ،�oCأد H�*4و �/C �4�� �o8�*45 
�¢� ه� � ��n، ورا�np إ�� ^��C ا$B"e وأ	� B&l4  6أو aد

 ،�o�@� �4 B"e$ت ا�' �o84�� �5أت ^/@z  ، و4ً/�I H,�ا
�دة أ�5ًا @/�^@�( ا� b4و ،v�^ �p"O^ Bوز�� b4 �و^U"ل إ�

��v، وإن '.ص ا$B"e أه� '8"ه^ �o@5 إ`�/"ا 
�  إ	H ا�(  :Cg¨.د¶�"ا qه�	 
� وة.د:  �^�� إ	�ه( وا¥ H�a � أ	
� b²  6اـ :Cg¨.د¶�4� وا M�a دول �¢�aد 
� وة.د:  B4"�"د �¶� ¦ ووا
�دت  :Cg¨.د' �¶��؟ I@_ وا �o8Cة إد"e$ا 
� وة.د:  �o@5 Ì+8أ� Bوز�� �H أ	�a �¶� وا
 ل U5( ؟I@_ ا*�ا :Cg¨.د
� وة.د:  vإ ،z�� Bآ�~ د �a"$�3 إن ا�� �ا*�ال أ	

�	~ � ا$"�a آ�~  e�� � أ	
� إن 4*7"ح ا"ا�� z�{C زى 4�  :Cg¨.د,U+^ا �b4 ا�,

�M5 5/� و	i�/8؟ U,5 دام �4 �C��ر�p إv أ	�  ه" �� H	إ
5����V z د"qa و� ¦B؟ ~* 

 a b4 �/C"ى :� وة.د
�v؟   الCg: �3 ~@p _@I¨.د^ 
�v أآM7 إزاى 4/�ه� ؟ :� وة.دª ا*�ال ا
8�'�`( B&5 B&5 �4 آ�Cg:  ،B¨.د^��ت دى 4��Vا�� ا&l5

4/�"4�ت  bC�,��آ�p@� �� ا*� دB، � ا�U�e دى،  أن 4
 ��وى ���Cة ��̈(، ª4 �/C. أ	�� 6Ä�5 �8�ر $} )U5�5 �/C

�رف � b4  iم � ا$@~ �,�ه�و� اl4 � �,3  �U�e&، 16آ
�وى، ��دى C/�، و� �q آ�م � ا$@~ e4 iه�ا��78��@� دى 4/

 ��وى، و�C�/5 4/� ا$e"ة 5@£��8، أ	e4 iه� �4 ا�و�د 4/
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� �
4� �� �4 او�دى  Mن، وآ�@lو� &���وى و',e4 وى�� .ª4
�ت ��3 ،��/ �C ،�C&*C"3 ة"e4 �C u _@É &p�*C دى�أوأ�+

 �� �&آ�ت، أ	o@p ن"�C �4� ا�&Op( دB اp&ح 5�$e"ة أآ� $
4/� 2�ه&،  �o���� �,� �¥ )U�85 ����,�ى ¬Mª إdp ،~Cى �
�وى ¦�3�ب e4 وى�� ��ت أa"ل ,+*( أ	��3 ،�n4�� �ود�
 H@4 )+�^ �C��وى آ+e4 ى�,� �ر�.^@~، �� l5&ا�� أ	
 ،B8/&ف ��( ا6789 د	زم � �,��p ،v�^ �/4 �¥ )U�C ،ر���

�وى � ا*� دى ��دى C/� آ�ن O@5@ وا�U�e دى، إذا e4 ا"�
و� إC~، و�C�/5 	8/&ف ��( ا�,H وا��ة وا��ة، و�� 4/� 
� أو �o85د o@5 �o*+	 85/"ر b4 �� إ��"l' ،�ا$e"ى �,�ه
 �UC&Iو ��ل، و ~#&5	O"ف 	"ع ا$B"e و�̧�¶e5 )�� ل�7� B��5
 ،MVا B"ه b4 �5و Bة آ�"e$إن أ'� ا × ،�� و'e"ر¶¥�ا7/83

�4  )U�C ،�@	�^ B"e4 ى�O^ �¢�aد �Ö �/5 ل�,^�� ��s )ه
5�$e"ة، b4 � ا$e"ة  �o8a.� � M{8O	 ؟ ا$+&وض~Cإ �,�7�
�e4 �C"ة ه( ا�( 85/"ر، �� b4 �C��Vا �C�/5و�5، و �o*+	

 ��آ[  4� ه" �,�ه�*�ت أ/�  ا���4 ا$e"ة  ¹ ا$Æ�e و�
�، ا$e"ة و'.ص، Øp Cذا ا	H رآ�ت ��( o4زى ا q�7� )U�

 M��+8�، و�C�/5 اo@p �U= Maوأ �o4ح �4 أ�Ä Maو¬�� أ
 ،H,5 )ه " q� ،�,�a �اh*�ى دMo3 b4 B، و4*�"@� زى 4
 )�� ه( H,5 64، إ	H اo8��O4و �o8a.� إن b@*,^�4 ،B¦

 ��C"I أ'� �4ة B8�7@~ د�  �nVا B&�p )�� ى، ه"ا"a
�دى 5@�'� �a إC~؟ /و� أ	 q	ª4 �@  ،q@*.؟ =�	 25 ا

  ud@o8@5  أوى �C��	@�، أو  25=�	@�، �ـِ̧�ى آ�B  25آ+=
��C إن ` ���� و`"� ا"Ha، أ	*�¢� ��n دl5 6  B( � اaد

 آ8¡ أوى
� وة.د: �o�,و� ،�oC3�� إد�4 H,آ � ¦B أ	
�Cg:  �@+' �n� �C¨.د�Vأ ا��^ �/C ،Bر آ�"l84 �أ	

�,� )+U^ �C�/5و ،�@+' �n� �4���O(، إ» ،�4�3�� إ�Cه �o
 ~ �@+Íا �nV5/� ا �Cن ا���G*4 qو� ،)O/+,C�4 �C�aد H3
أ�"ل، وl5 �/C ،Mo3 b4&ا�� ا$+&وض 4� 	/�7"ش إ� $� C�"ن 
 ��s B¡ آ��أوى،  H�n	 �@�./#&ورى a"ى، أو ا/.�a ا

Ma¦ة، أو ��( ا"�� b4 MC���n4، وM�"C  4 ر3� MC�C b/� ر3
��C دى ه( ه(�Vا �/C ،ن�@/" اio4   ]5 �nV 	"ع ا q�

��C إن �زم 	/&ف إن دى ` �را�M ورا�H,5 ،M وH,5، آ�B، أ	
 ~,4 �,/�I �@�، و" � H�l	O"ف �Ñوء و	i�/8 ه"ا ا�,"�*4
��@� 	i�/8، و�4 	 8@�8~، �4	 � M{8O	و ،Bوآ� ،~CØ5

�ن 	��@� 	*B&7ª8، إ	Hِ ا�nV دª4 B. آ�ن O� &oa �C"` ~@p
 ،��@�a b4 �@�p@�، ودى 4*�"/�� ا$e"ة 5o,4 ى�'�^  qو�

 ���UC ��s �nVه" ا �4 ،&oa b,آ�4 "أآ� �4 ����� " أم"
 ،�h�/4  ،¡@{8� b4 ه( ا$,���3 ���اث اo4d5 �o8a.� )وه

 ،B³و B¦ �"ا ¥"U@5 )�� a&p 64~ اo4¦ )آ��^&وح 7̈#�
C ،B؟وآ.م �4 د~Cإ �,�7� )U�! 

� زى  × إن  o8���� 64 ���Íا �a./ه� أ�.Õ آ�ن �,�ه� ا
�؟ ه( o4أ M} و� ،�o8���� M} )���� H	إ )U�C ،q�a �4 
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� �
�ن، @/	U"م d5آ� �4 دور، و	�8"ل �4 دور �ور 64 ^}¡ات ا

 �ه�ت ا$e"ة و'� ا$e"ة، إ�,� b4  b� M7�8*,5 و8+@2,
� ¹ ا/.ج إ	,� إ�,� و2@+ {8��� إC~ أآ� � ا$&��� دى؟ ,8

 �o4أ )���� �¡ اV M�"	 ن�O� �@�&+�ت اa�,Íوز ا�ان 	�8
�/C ،�o�7/85   ة"e$ت ا���a و�¡ اn&ب وه,Í¡ ا�و �nVا ¡�

� أآ� 4�  و'� ا$e"ة، ه� أ�2 ��وزة وا��ة e4&ح o8����
  ،��ه/4 x�^ ة وا��ة�C�� ،�o4ة وا��ة زى أ�C�ه( �

 ��، وا#c إ�o�,� ~*�ت 	"+@�8� واo8���� ���8} ~*
�ء e'¦�3*�� �4 ا Bد Mآ ،Bوآ.م �4 د u"U85 �� زى 4�{`
 H	ا )��، ا$@�U5 B( اo,4 )7�/885 q	أ )�اh@�ة ا
 Bر، ود"o` 3,� و^.ت �a./��p( ��( ا� H�Ã �	إ �o@8�7�

،�@U@U� دى =&وة &oO^ 3,� و^.ت ،�C"` b4 
� Bآ� M�aو Bه( 5/� آ� )�زم ^�Uرى و�*¿ 	"ع ا��Cاء ا

�( زى ا$e"ة، �5�$e"ة، و5 ،�o*+, ~Cذd8@5  اء�Cإ B"ه
�ر � =³ ~�ن O� .ª4 ه&ة��H+�C ا�	�8�B و�   ا¦4�آ� ا

��3 ���5ت '���؟  إC~؟، *Vآ� ا�~  هM ه" � ا¦4 M�7  ه�
 و��O5&' Ê؟ 

 �� 5&#~ إ	,�5�$e"ة،  إذا 4,/,� ا��Cاء و'�( 5
  �5 b4 �@	�^ ����p )U�C@~ ا�78.ت ا��Cاء d5ى ��

 ،Bه& د���آ[، × إن اÍ"ف إن ¯M} M ا��Cاء ا$�دى ا�*5
4/,"ى وإ�Cاء 	+*( '+( أو 2�ه&، ودC ��¬ B�"ن  إ�Cاء 

 �/C ،�/C ًا�� &e'أ   ،�o*+	 �	��،  إهo8���l �ا$�
�/4 ~ qو�� H	وآ.م آ8¡ � �5 إ ،&oO^ 5/� 3,� و^.ت �ه

��C إ	� ` �8��� إ��دة �p±، وإ	� ¶�ى إ��ار ا¦���م  أ	}
 ،6C&* I"ل 4� ه� �a.� ~@p )U�C )�@85 واM'�8 ا

 ،�� ^�C�( ور�a �4 وراهo4إن أ �C��� �@	�^ �eU	 ~@p
 ،�C"آ Bإن د �C�` b4 �l5&ا�� 5/� ا$�ة ا��C"e دى أ	

Û�ت �4 ا¦ول 5�a"ل ��3 �8ّ�ن، و��a"ل أ	p �هM إv أ	
 B""U85 )��i�,5 أو i�8,5 ��( ا�( � ا"ر�a، أو ��( ا
 )�p�5�	b@��l ^/�7( آ�B ، �5 �زم ��4 �u �4 وراهi، أ	
 �o4�4 ورا أ i��8^ H,���( =�U ا�,d5 )�@5 Hى `�M، ا
 �/�I ؟~Cإ �o@�� ¿²�� ،�4�^O7��8( �4 وراه �o4أ �B³، إ»

�,ª83ا ~@p�o7�° i��8^ درة� .ءات 	
� ا��84�ن؟ :� وة.دd*4و _@I 
�ر�p، أن د'"ل ا��84�ن  :Cg=.د� H	إ  &l4 ¹ ��,�ى ه,

5�'�ه� ·,o8(  أو ��م د'"ل ا��84�ن �.e' �4¡ة ��ًا، 
 �o4أ ��  اl&ا�4 واC ،�C�h/� ه,o@p ل"U85 �a�4'ـّ�~ ور

 b4 ���C إن دB إ�` �4"#"ع 5/@� ��  ��b² ا��84�ن ، أ	
�ن O� b4 ،ا�� io4 "ه ��، و�� ا$e"ة وا�.م دB، إ»o8����

�ت �,�ى	��دة   b² و^,�l4 � ،B¦ ،c& د'"ل ا��84�  )U@5
�ت 4*78&ة و�7�8,4، eرات ا���B إن �.4�ت ا"ا6a وإ`,/4
 �وأى ^+"HC ه,� M7/@5 زى �p"ة ^*c7 85*&ب ا�( ا�,

H $�ر�3 ^�	@� ودى  C ،~@,�,5/� ا�,̈@� دى "� �4 �/5 
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� �
 ��دوب، ^��8ى ^i�/8 ^�8,_ ا$"ا�a اl/��   �16,�هC �,3

�,�eU دى ��	/M7 إC~؟  ��*,�5 qa"ا$+&و#� @~؟ إ�,� د
�دة؟ oO5 �8ر/	��  �� ^&وح ا��84�ن زى 4o@�� z{n	��

 �H و4�a �4أ �� و'�	� ا$e"ة؟ ��	U"ل ¥o@�� �,e{#
O8(؟ l5&ا�� أ	� رأÅ إ�� b² ا��a i7��5 )��84�ن، ودB ا

�ت أ�Bx8 ��ء �4 ا/.�a، وا�& ����@~ i�/4 64 ا���e، و3
4� ه" ا*U"ط  ،zU3 io,4 ا��"" ا q� ن���( د'"ل ا��84
 �4 6�e^ ،ت دول وا¦و�د�,��5&#~ ��ء �4 ا"ا6a، و5�a"ل 
 ،H@�4� ^&وح ا M�a ل"I )�� دة�@/ا��84�ن ^@�( u ��( ا

�ن أ`O� b4 ،H	ا �p"`ن أ�O� ،B¦ و� �C"آ H�7� H	ف إ"
�ن 	�M7 ا�( ا�,� 5,/�7~، 5}� ا,�& �� ا��84�ن، O�
 cأ�� Bد M�O�وآa ¡8"ى v"a�l@5، وU�@5( د'"ل ا��84�ن 5
~ و2@+� ^�	@� �¡ إ	~ i@UC ه"�a Ì+� B إC~ و��c�,C و� 

� 5@/�78 ��( 	"ع ا/.�a ا/.�@�، وه( و/�I Bود ،B¦ H��
 �7�8,4 H,�� 3,� و^.ت ^oO&، وا�U5 ´ �7Vا Hِ	وا ،]p �V
�ء ا´، �U8pرى ^/�7( ���� � ا$,�Ue دى � `�5�i3 ا´ 4

Bد Ha" .ا
���7~ ازاى، أو�M دB آ�~ ازاى �4 �¡  :� وة.د� Bود
 &oa 
�	[ Cg:  )�"85=.د@/�ن آ�¡ `"8C[، واO� �l5&ا�� أ	

v"�7�8*@5�5 و.� ،&`��4 M�O5 ت دى���Vا Mر أو��a�5 ،
 �¯&O�آ(، ا/��8² 4 �/�I ا¦4"ر ،v"a�l@5ى، و"aو
�رف إC~ دى، � b$�4ر�3 ا ���85 H,�ا��78��@� ®�8+� 64 ا

 ،�o,4 )ه )���� اÍا �p�Uª�  �زم ^/�7( �*�ب اo@�*و�
�رف � b4 �¡ 4� C*�8ر�"آ( a"ى io7@U، أ	��4  ،i¶�{�5

 .ª4 ،ح��,ا��84�ن �,� �@�� ا�,H دى 4/,�B إC~ �¡ ا
 )e3"� ^&ى ا8+"ق ~ a@�7 آ�¡ة زى �,� ا�U�e اCو
 �C ؟ i��4&� Mآ io#"/C�ا$����p ا�( l885"ر إن ا8+"ق �
� د'"ل d*4 � ازاى �^&ى أهM ا�,H دى آ�	"ا 5@/��4"ه

�؟o@h�� و^/o@p&/^ �4 M�a )�� ^&ى   ا��84�ن � ا*,[ اC
� ^&ى ...C... إن u"U85 H	�5 ا ،M{` ج�8} Bد Mآ ،

��C إ	� ` �ا��84�ن ا¦�3"ع دU�C ،B( �زم a&ار و�*i، وا	
�C�/5 ��o4 )�� �o@�*ار ا$&ة دى، و�&U . ^*�8+( �4 ا

 s �/C�� أM7/83 اn� i3&^�؟ :� وة.د
�، وCg: @�² ~#&5 ��s=.د �¥"} )��، b4 ا	� ا/�I �

¡ 4� أه� ��4  ،Bا¦4& د �o{�5أ )��آ(، وأ	� ا/4 �o�5�aأ
��ه/4 ��U5 �	إ b@*,^ �4 ،�o4ا�a �8e�3   &o`3,~ و=.ث أ

 �5�ت ا�( ا�,"/l4�`@~ �c، و&5�i آM ا H	زم إ� )U�C
�، واC��8&ات وا�.م دØp ،B	Hِ �زم ^/&� إن o@p �ا^��7,

�ك ���� �Ml�85 c، إp&#( ا$�B � �� ذا¶� د@M ��( إن ه,
 ،)�@85 ~* H,�� `�/ q��z، ا$ qe�� H	إ  clU�C( ا

�ن O� ،_��C@� ا/.ج  �U4 iآ� إن �4 أهd,5 �آ�B إ�,
 �4 " q� ت�+��n4 ¡� �4 ر"nVن � ا�@/ا,+*( ا	�8�م ا
 )�@^ ��	� �&�lC إ�@/�ش �U85م a &o�4"ى، 4� دام ا,@*� 
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� �
4�`@� ز �Cد�/�، و4� دام ا¦4"ر اo*+,5 م",ى ا

 c� ��ن 	/&ف إ�,O� �â*� ت�/a&p ورى&# b4 )U�C ،�3وا$�ر
 c#وا b4 �/C ،آ�d84 b4 ~* �و� ��z، �5 ا	� 5&#~ أ	

qa"� دo8���l5 �o8a.� "ع و�4ى	ى �,�. 
� وة.د:  �/C!! �5 ،4*78&ة ~* �@	"+@�8�ت ا$�، ا$�

�C"` �C"` MU85   
�ت ا783  أ	� Cg: �5 ،M�/8*4 b4=.د$�&ار ا$�

�ت ��C�5 64 وا��ة $��4 "ا"+@�8	a "�� b4 ~@"ى، أ�2 
 )U�^ ، 4*78&ة 64 دى )U�^ دى Ha"���� ���Cة، و� 	+� ا�
 64 �o8a.� � )�{8O^ إن ³ن ا¦ون �U8، أ���7,� أآe4 ا¦4"ر

]8C"` �أآ � ز4@.¶� وز4.ءه
� وة.د: ���� دى 3o8����ت 64 �$� ت +�ات ه( 6eU85 ا$�
�  :Cg=.د$ ���ل  '�( 5@Íات ¬�� ا�p ت�$�^6eU ا$�

�ت 64 $��4 b@p �4� دام 4 ،B6 دeUM{8OC أآ� أ=,�ء ا
 �$��ش 5/�د ا$&ات، ووHa ا$�o�*Á �4 �/C ،�@	��ت ^����
 M@��+^ � bË زم� ،��@�a b4 �@	�^ M4ا"� M'�	 زم� ،Bوآ�

�¶�a.� و�"ل ��ت دى �8a./5  إ	Hِ. »"ه$��زم �*¿ �.�a ا$�
�ت $��^&ى ا$�C ،�Ñ����5 �¶�a./5 ،�o4d5 �o8a./5 ،�o@5

�ر��  �¶�@� � �@3�*~ أ3 �o8����،  دى 64 �@	��4"�2 ا
 �o8a.� �2"�4 ،�o4d5 �o8a.� �2"�4 ،�o@5 �8a.� �2"�4

��C"e�ت ا�8@+"	@� ا$�� إن ا$��5 )�' ،�o*+,5  ت���3
�ل  85�"ن @£� c7*85 ��¦ ،~�" �o5.ت و��U$�4 ا &e'أ

 ،xأآ ���*4 �'�C  ]4 _��5 ����5 �²@� أ�&ف أ	U$ت ا���3
�� ا�8@+"ن u c7*@5 أ�_  ،B"ه b4 6�eC ��¬ ،ودم iV

 ،�C"	�8�U@5 u"م 5"2@+� 4�ه@�ش =�دى b4  ا�( � ®(، و5
�ل، إ	H أدرى� Mة ��( آ���a م��8	�4� دام ه( 5 )�@85 

��Cة  :� وة.د� b4 �� إ�o4¦ _C&a H,ا��، ه( أ��&l5
��C&U^ Hnpر �¶�  . ^�M7 �.ج، �� وا

�، وb4 د@MOp M و� ����، دى p�ات  :Cg=.د/�I وارد Bد
�ن ا��84�ن O� �o@�� z{n,5 �� وا�,�"l' ،�/a"84 �4و�U4

�4 ��aا4,�ش ���� �¡ إن  و^,�@i ا,çـFH وا�.م دB، وا�,
ا�,� 	*�8 ا$/�د ا�( �(، و����C ا��84�ن، و	O"ف، �5 
 )��آ( �.�a �@�ة، وإ	H�7� H ا/4 H�7� �أ	� وا=� إ�

Mo*C � ��@�(، و�7/85( ا�( ��@�(، ور5,
�	O"ف، O84�&ة :� وة.د$. 
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� �
 !!)�² ��ون 68F (ا� ��9�x�W ا�Q4رّ   
�  26ه( H,5 �,�ه�  :?�Xس ¿�Jر.د¥�U5 )�@�85 �,3

 ~C�� H	�`�C&o، �85@�( ه,� � ا$*O8+(، ا$O��� ا�( آ
�ق '+@� UO	ت ا���� ه( 8O85�( �4 أ�&اض #@�U و��a، و3o@5

�ت �5أت أآ8_ ¥ '+@�، *�hا � H7�8	وا �e@*5 �Cأدو )�� �
 ��*� آM إ�3"ع 

� أد إC~ ؟ : Cg= .د�U5 �op"O85 
 `�X?:  �C&oس ¿�Jر.د
 M{8O85 إC~؟ ه( : Cg= .د
�� د"qa ه(  :?�Xس ¿�Jر.د ،M{8O85 b8	�4�آ u H� �$

 �5أت ^M{8O 3�&^¡ة 
� أد إC~؟ : Cg= .د¥�U5 
�¥ :?�Xس ¿�Jر.دU5 b@p�10� أ�3"ع أو 4  H	��م ه( آCأ

 � ~7�8,4 b8	�4� آ ،v�^ M{` و^&وح M{OI"ل ا"Ha ^*@_ ا
5�C,�  اM{O أ�5ا،  H	�� ا��ا�e@*5 ~C،  ا$io ا¦�&اض آ

 ~Cإ iopول أ���� آ�B وا��B وا��B، و5	�/aو   � )�ا
 �C�/5و ،��ن أ3���هO� �¶�� و� �@o8��85 B&3¦ا  H���إ^+

,*�~  �4 أ�3"�[�5 ��هCت آ8¡ �4ار���� ~@p H	�إ�� آ
 �@*,� ~a.� � H�'د �H إ��Up ،�/C �@*,� ت�a.� ،ت�a./�

 �,3 �¥�U5 ة¡��� اo8'��4 64 �"ز أ� آ
�5&ة و�̧�ت؟!! Cg :  ~,3= .د� ���� b4 �/C 
�ت C ،�/eU84/� � ا*,�  ¦ :?�Xس ¿�Jر.دa.� �5 ،�,3

� �"اu دC~ ��د ا$&ات اo@p H�l� )�10  4&ات 
 آ�ن أ'& B&4 إq4 ؟ : Cg= .د
4�oO5 )�@y& و	�X?:  �lس ¿�Jر.د M�a H	�أ'& 4&ة آ

 �C&o` أو �ً�C&U^ 
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� �
�ك، أ=,�ء  Cg : ~@p= .د/4 H	���� �H�l أ=,�ء 4� آ�

 p�ة ا/.ج؟
4� �X?:  )�@yس ¿�Jر.د M�a ن� ¦ ، آM دB آ
4�y@��؟ : Cg= .د M�a �l	و &o` 
 �X?: B³س ¿�Jر.د
�ه�؟ b4 آ�B؟ : Cg= .د/4 �C&o` ��U5 H	وإ 
^.ت `o"ر و	±، 4�  U�C( آ�~  أ�X?: )U�C ،Bس ¿�Jر.د

��� �io@p H�l 64 ا�hع� b@p  Bد 
�� ه"M7� B إCg :  Me5 ،~C= .د ،�o8@��	 �4 Bد ،B"Cأ

 � .8C/&ض ¥
�، �5 ه( 5��X?: �pس ¿�Jر.د/�I ¦ 
آ���4؟  آ�	H إن ا/.U85 �a"ل أ	� �3³، إ	Cg  : H=.د

 b4 آ�B؟  
 �X?:  Ml� B³س ¿�Jر.د 
 C/� ه@� د"H,5 b4 )a، 4,~ و�  �4�Cg : B¡= .د
�، ه( 4��b�l إ�� �H�7 أى  :?�Xس ¿�Jر.د/�I ~,4 ¦

،v� �.a~ 64 أى �� ^
 I_ و�C�/5؟ :  Cg=.د 
�  :?�Xس ¿�Jر.دً�C&U^ ،�e@*5 B�+5 )�@y�4 M�a H,�ا
،&o`   �/�Iو ، Bوآ� �o�eº ن�O�� iopر�/4 �4 �� �إ^�Uم ¥

�4� ا�,H ^&ددت �
�_ و� /_ أى : ا/.�a دى 64 ا�hع دB  ه( : Cg= .د

��� و'.ص� 
�؟ ��la �^&nك :?�Xس ¿�Jر.دo8'و5[ �"ز أ �o,@5 )� ا
 Cg :  B³= .د
��z، أ	�  :?�Xس ¿�Jر.د�5 �C��Vا &*pرف أ�� b4 �أ	

��C ه"`  �o@�� �C���� B�@785، وه( 5� �o@p �8@l£`
�4�� ~@5 B&o�,4. 

�ن  : Cg= .دO�� ~ �o*+	 H7�3 �/C ،¦ ��85~ و� �/C
 ��85~؟ و� إC~ ؟

 أ�X?:  ~��85 �2س ¿�Jر.د
 �V د"qa ؟ : Cg= .د
��X?:  �Cس ¿�Jر.د` �4� أb,2، د"qa 5,+� ا�UC&e، أ	
±، ¦ إن �' B¡{84 �@	�� ®�8+~ �� ا¦ول  ا@	� د"qa ا
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� �
�B أى ���� إ�85ى /4 M7/^ �� ه( �5أت ^&�p إ�$ qa"¦ن د
 � �lU�، وإن ه" ��O,C& اoل ¦ه�"UC�ه"�oC Bده� إ	~ ه" �

v�^ M�O5 ~8p�` ��ه& إ���p ،ف&/^�� �@	� .ا¦3&ة وإن ا
 د"qa ؟ �� �U84م ¥�  إ	U85 H"ل إن Cg :  ~@p= .د
"a qa"ى، 4�ه̈( رHnp ا�( آ�ن ¦، b4 د :?�Xس ¿�Jر.د

6+,C )O	� .�U84م، ¦	~ 4� آ
 ر8np~ وه( 4/�ك � ا/.ج؟ : Cg= .د
4��X?: ¦ ،)�@yس ¿�Jر.د M�a ~8npر 
 ا*�ال U5( ؟؟ : Cg= .د
� I"ل ا"�X?: Haس ¿�Jر.دً/�I ل�   ا*�ال إن p@~ ا�78

�5 ،qa"�4  إن أى �� �U8Cم، p ~@p �/C/. آ.م �4 دB د
 ،~�@�a b4 از"hا � �o�&pو ~�@Ï H,��/@�، ¦ن ا �@/5
 �eU,�رف ا^l&ف إزاى � ا� b4 ��س آ8¡، أ		 �o�4�U8@5

� ��؟ ��C�"ن اU&ار إC~؟o�4�U^إ " ~Cد 
�	@� :  Cg=.د ^ ���� ~@p  ؟؟ 
�  :?�Xس ¿�Jر.دo8'ع �"ز ا�85 &`�B³، ا�C�o8 ا$�

� I"ل ا"Ha إن o��e@5 ~	Ø5 ،Bآ� b4 "¯�a.� Ml، وإن 
 �7�� ،Bآ� �lU� � وz3 ا¦3&ة و¯�( ¥i ��( اo�n+C�� B"ه
 ،�o8'ى �"ز ا�la ،Bع د�hا ،�Ø5ن U5@� أp&اد ا¦3&ة b4 ه,

� ا$*�"ل �� ^�C&l `�ون ً�C&U^ )�ا/@�� وآ�B،  ه"B ا
 b4��ن ��( ا¥@�l± وإ'"ا¶� ا�' ~+@/# �o8@l£` �o8'أ 

 أ5"ه� 4"�"د  : Cg= .د
أ5"ه� 4"�"د ، C �5/� زى 4� C�"ن �X?:  b4س ¿�Jر.د

 4"�"د 
�ل إC~؟ : Cg= .د{` 
� ��( ا$/�ش  :?�Xس ¿�Jر.دً@�� 
 وا'"ا¶�؟ : Cg= .د
� ا��¡ة  :?�Xس ¿�Jر.دo8'أ �¥  ،Bد �و¥�  ا�( �"زه

�MC إB�C، و©~ 	+*~، �84"ز و®�� وM{8O@5 و3�آ� ` xأخ اآ
7�رة، وأخ �}¡  �/ 	+� H@5 ا/@��، �laى 	+� ا

� �/_، وا*�ال �/_، �/_ ��̈(  : Cg= .د�Vا�� ا&l5
�o$ّدر أ�a b4 ،./p ... 

إذا آ�	nV _/� H&^�، أ	� أ�M7 إ�X?:  ~Cس ¿�Jر.د
 ...؟؟..

4�  : Cg= .د ،~Cإ M7أ� ��رف ^/M7 إC~، و� أ	� b4 �أ	
�ه�ة، �5 � B�5 آ���دوب *~ �,�bC إ�C �� إ�,�5 )�' 
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� �
 )�� )O/�O^�4 �	�,� )��^ )O��C&o` ¡، وا$/�"4�ت اp�4

 ،i3�Vد ا&أ�M ا�,� د"�a qaام إ`��ل  أى 	"ع �4 ا
 �o4 ل� :أ'.a(، وإ`��ل ��I+(، وإ`�

 =B�Yºل ا�+�º�F  ف&l8@5 �/C ،م�� b4 ~@�� �C�5 �"ا
�@��	 �+I�� B�,� �C�5 b4و ،���a"�ر�� ا Ml^ �Uª5 Bآ� 

  ا�,H، و� 	@�~، 
 �U85"ل 5��C إن  op" زى 4� ا	H  ا�º+�ل ا����j=أ4

 �,C9&د إن رأ B�7~ آ�� )O/+,C �4 M4�� B��85~، ود H,�ا
 Bد ±£O�، × إن  إن اo8'~ �"ز ا	أو إ ،_Vا )Oه��8*C �4
 H,��I+� ا�–  z�� H	�7� آo4–  إ�  �o@�� �C�5 �إ�

�' )�� ^e£8( �"ا�� ا�&4�ت، و� ���C"a �+I ، وه( اo8
 )�� دB ه"ا اo�� _�{�، وآ7�ن � اo8'~ �"زا	إ �o©
 qa"�، و^��C"` M7 5/� آ�B، و�V دo8Cزل �� ��ر�,8^ �'.ه
 b4 ~	إ Hp�` ��رp[ ا&�p ^.ت `o"ر دول د@M ��( إ�� b4

 ~Cف، و� إ"' HU5 �C��Vو� ا ،B"ه 
 �ا�( إ�,� p@~ د"op )U5  �/C ،qa" ا�º+�ل اu84أ4

 _I ،�² H,���z؟ ا$+&وض إن دور	� إن ا�5 ~Cإ �ه"ا دور	
H	وا H�a H	ا )�   �² �4 إC~ ؟ �4 ا¦�&اض ا�*@�e ا

 �4 �5�ن وراه )�"� ا )Oه��8*^ �� إ�� أ�&اض 4o4�U85
� ا�( ه"B زى 4� C�"ن o�� �4 �² ؟ و�B�85�@~ د )�آM ا

�	@�،  د@M ��( ��م^ ���ا,mn أآ� 4� ه" د@M ��( أى �
 �/C  �@/aووا ~@U@U� ~��O4 � ~Cن إ"�C�� �� إ�,,+a"4

 cCرة وه" را�7/3�آ,[ � 	+� ا �� إن ©ً�"l' M�O�Ñا ا
 uإ �p�#��5 Bد ،Bوآ.م �4 د ،Ha"� I"ل اo4ا�a ى��

 ~�7/@5 )�� ا$�o �4 �&¬� {��78، ¦ن ا,+a"4 M@��اh"ع ^+
 Bد M�O�5 ��@n+�5 �دB اÄ~ ا�85از، ��7@� إ	~ �o@5ده
 �d*4 � &`�� ا$�,�'�^ 6,¬ �,o$و3& ا ،�@	"	�a �¬&� Mª¬
�	"ن، × إن ا�,H ه( U" آ�	Mª� H �&¬� 5,± ا q� زى دى
�	"ن، 4�	�Uر`( 	��8ى U�" إ�� dhت  �78�^�6p ا� )�ا

,C�� � ،B�5 �o�l,	و ��، و� إ�,o+Iا"� ]pر�� �+6 وا�,
 �o8'ه( وا ��، و� ه( `}�8,�، × إ�@��ه"�U4 B"ل ا�78
 )��p�C/"ا ا�78 أآ� H@4 ~,4 4&ة، ©� ا� )�ا

��n+8C"ا أآ� 4,~، |78/,� �C�@5 ا*H، وC*@_ ا¦و��د�. 
� p )�� &=dC&ص  :?�Xس ¿�Jر.د� �/�I Bود ،c@�� ./p

�4 q� Bن، د�� ^U"ل �(  �"ازه� آ7� �U	ه( � ز ،��@np ¡�
B¦ و� Ml� )�� �U8Cم ¥� ��( ا� 

��C دى آ�م 4&ة،  أ	� :  Cg=.د �Vا �,Oa�	 ��آ& إ�,p
�5 ��^U"ل ~ و¦،  b4 ،_/أ� �C��Vدى ا ��Vا � ��5 ه,
 H	دا ا ، ~Cإ M7/^ �M@l+8، و� ��5 ~�^U"ل � �إ»

Æ@` �C ى"a �,@�� �o8�/� 
�ن آ�B  :س ¿�Jر?�X.د O� ~#&5 لd3�5 �4� ا	 
��ت ا�(  :  Cg=.دVأ�/_ �4 ا HU5 �d*$ا �أ�M ه,

� أى 4/�"�4، o�@e' )�� H�' " ��¦ ،Bآ� M�a ��ه,Oa�	 
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� �
 ~#&5 )U�C ،Bا$*�"ل �� د ±£O�C�� )O8ا �� ا�a �4 .ª4
�، و" �q 5/� اh"از، o�@e' ��¬آ�ا�5، ، و �o*+	 x8/^��

 �C�� �o@�� c�C �/UC ~ H�a ف 4[، وإذا&/C  �d*$ا
 ،~�C�� )U�C�� Bع د�hه" ا �4 ،B5/� آ� b@p �4 �U/8^��
 ، �o8@5 8£&بC ��¬ �o8'و5&#~ أ ،B&7� ل"I ~`و � Mn+C�و�

 �5"eÍا M7آ �o�@e' إذا Bد  ��4 أ��~، أو " �"زه
��/� ./p �d*$ش، ا�oU�I�4. 

� :?�Xس ¿�Jر.د� b4 ��ن آ�B ا	O� "ه �4 ~Cإ M7رف أ� 
� واa/@[ و»*�  :  Cg=.د,@�' u cÄا �� ،�و� ا	

 �@,�� دوب 64 اC �	ش إ�*,^ �� وا��ة وا��ة، و4d*$ا
 �C&o` ��U5 

 �X?: �C&o` B³س ¿�Jر.د
� �̧�ى،  :Cg=.دo,ّ3 H,�� a ]��/8*4 b4"ى C/�، � ا,��p

� ea& اh"از، وه( Ï@�� زى 4�U85"ل  ¶"+C �و4&�"�5 وآ.م  و� �
4� ^�Uم  Mا�� ، وآ&�5 �,8aو �'�	 ��s �/C ،B�4 د   ،Ha"ا

�	.a( ا¦4"ر � ، ¦�M{O، و5�/.ج، و5@�، و5�5 x�85 H,�وا
�C"` �C"` �*أ� u�4 أ�*� إ �5�ت ^U&ب 4,,� أو#c، وا��

 C/� أ�M7 إC~ ؟ :?�Xس ¿�Jر.د
�ش ��( 	+*�، 4�  إ	Cg : H= .دoآ�&�^ �دام ا	�a Hرت 4

 �o+Iم �"ا�و�85 �o4��85 دام �^�*_ =�U ا�,H، و4
 � Ha"4� �a.� b@p د"U�C ،qa( ا Ha"و'deه�، و� 	+� ا

�ر^�، e`و H	ن، إ��، و¬�� � ا	H آ7¥ mn,�� ا� 
�؟ :?�Xس ¿�Jر.دo@�� Bاد د"�ح اVوإ _@I 
5,��و :  Cg=.د ��، دا ا�,,a�� �4 �ل ¦U5 B(، إ�,

��Ãد � )U�C ،Ô�U	�اوى � اh&ح اÔ�U، وË&ج �4 ا$dزق ا
@~؟ v��ر ^,إ�,� 64 آM ! ا$*�¢M و	&�C�,5 )4 ��( ا

� ا�8"اء ا}�z، وا��ام ,8�/"ا�I، و64 {�و �ا��ا4,
 �U	 �� إ	,,5�*� M7/	 ،ج./ا�84,�ع ا�( �5ا �M�a q ا

�ن ^�x �,_ ا�,@� M�5 أ5"ة و4*�"@� وا��اO� ،�Cم �84ا
 �� ^+l@. إ�oo�,^ �	و��@� إ ،�@U5.ت  °� و��U$�²( ا

 � �Cار&e#ت  ا�.C��ت و� 5"4	"+@�^ b@p ��س، و4,وz3 ا
 �" ا�&وف ��H7 إ� 6	�4 b@p �و� آ.م �4 دB، و4 ~#&5
 b4 Bزى د vرف إن وا�� ِد�� �^p"O~ � وz3 ا/@��، أ	

.� ��Me�C زن، إ»� "~ و M�"^�� وه( 4/�ك، �o+a"4 �5
 ]4�} Mn+	 زم� �@	���Cة، 4&ة ^p b@p �5/� �4ة إن 4
 ،v�^ i/I �¥ )U�85�5، و&y ش إن دى أول�*,^ ��، و4o+Iا"�

 ~4� U^ ،)O�e5"ل  Bه" 5/� آ� "���^�  –و4/� ^�v، و*·
 �o�,� �p"aوو �/�I–  B"ه )�^U"ل ~ 5"#"ح إ	~ M7/C ا

C��س دول �,�B، وا�( ¯�C�¶ �C�¶ ، Ml¯ Ml إC ~C/�، ا
 ،�@	��، وإذا �cnp q ا,�� �C�o,� � ا© ��oCدوا إ»
 B"وارد وه z�{4� ه" ا ،Bر�U�C( وa"ع ا�. و� ا	�8

�م، و5@� و5@,� ه"B 4*�"ل أآ�، 4� �oCن 4*�"ل ز�O� �/C b
،i� �C � ،Mرا� B"ه 
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� �
�؟ وا�( ��X?: ^&nس ¿�Jر.دo+Iو�"ا _@I �� ~8�a �

�؟o+Iام �"ا�ا� 
4� آ,�  :  Cg=.د Mآ �� أ'(، 4� ا�,C اس&��( ا/[ وا

7�ح *�ز4[ � ��م ا� Ha"�، � 	+� اo4ا�ا� � ]aد��
z�{� إ�� ^�x   85�&ار ا¥ c7*C�� Bد ،�C�¶ أى 2&ف أو H�

، وا/"ا�I !!زى 4� U,5"ل، b4 ا/.ج ه"B آxان 5&#~ 
x�� أ'(، �5 اÍ"ف l5&ا�� إ�� ^��ب ��@� mn,85 64 اC ان

 Bأو آ� Bآ� ���� H�l� " أ=,�ء ا/.ج 
±، ه(  l5&ا�� :?�Xس ¿�Jر.د�� � ا¦ول '@�� H5ه( آ�

 � u"o8�a Bم د.�آ�	H � ا¦ول 85��ب ��@� آC ¡8/� دB ا
)O5��85 �� و=HU ّ�، وأ��U8 د"Ha ه( 4$ ،±�، .ا¦'& '

4 b4 � . d8آ�أ	
آM `(ء {M78، وا�,� �زم 	�Cg :  ... ��C&# 6p= .د

 �@,o$ا Mآ�O$5&#~ �4 ا Bد �/C ،i�Vا M�d	و �,8,o4
 M¢�7̈�ل ^8*� �C"` Mآ �*+	 )a.^�� ^&ى ه( : ا��¡ة، �C

 b4 )U�^ He�� " )�@^ ،z�£�84 )U�^85��ب، و b4 85��ب و�
C�� ��&p �oC�^و c4�*^�� q4إ �V رف��ة وآ�B، �4 �¡ ه( �

 �8aو �' H	إ ، ./p ��/� ��*� دى ،Bد ���Ä iop ء)*^�4
� 3"ا 3"ا وا��ة وا��ةo�Áا¦��اث، و )OU�*^ � ا¦ول، و4

� ا�C�h و� 4�  :?�Xس ¿�Jر.دo�@eÍ ل"U^ �C�I@_ و��
O( ؟"U^  

� و� Cg  :  ... 64=.د	�/4 H	إ H	ع ا�� �C ~Cى إ&�
@~، ه( *~ اH�e²؟، إ	l85 H/�..ا��3 Bآ� �,@�� �o!! 
�V �C*� ^�"ن �¡¶� دى ه( ا�(  :?�Xس ¿�Jر.د' �4� ا	

�ه� ^&�p ا�( 4�U8@5"ا@�® 
�، op( إذا H�8p ا$"#"ع دCg  :  ... B=.د/�I ا�� M78}

� ��( در�� o8��3 �a"8^�� �d*$إن ا �o7o+	 ك ، �زم�/4
�o�@e' mn	 و5&#~ ��( در�� ،�o�n	 ،�/� io�� )و�� ،

و��( ا+&ق 5@,~ و5[ ا�hع دB، 3"اء آ�ن ا+&ق � ا�hب، 
 )U�^�أو � ا$*�"@�، أو � ا,�ا�، آM ا�4"ر دى �
� �4 ا/.ج، 64 o8�*8ه( اآ )��p"O�4 �5ر�� �*_ ا�l¡ة ا
 Bد Mآ ،Bم د.�ا��ام �aام ا/"ا�I ا�C�hة، وا,mn، وا

�و�C، و��	O"ه~ أول d5ول، Ml�@5 أ=,�ء ا/.ج ,� ¡� �4
�ب Øpذا آ�	H ه( mn,85 �4 '.ل ��z�Ë ��( ا� ~C"` Mآ �/C

أ4� إذا آ�	M7/8*85 H   ا/.a~ ا/.�@�، U�C( '¡ و5&آ�،
 ،v��Cx8& وآ.م �4 دp )U�C B@~ آ.م ^ �@�./ا/.�a ا

�؟ ��( p�&ة ه( �l85( و� ¦B؟� وا'� 5
�5أت ^�l( � ا+�ة ا¦'¡ة،  ه(  أ�X?:  ،Bس ¿�Jر.د

  HU5 ة ا�'¡ة�+M�a آ�ة 4� آ�	b8 �7�8,4 أوى، �� � ا
 �7�8,4 
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� �
�ن ا�83}+�ر  : Cg= .دO� Bل آ�"a�5 b4 ��، أ	�5 )�'

 ~@p دى�78�، �5 ا/�I وارد Bد ،_	��واO/"ر 5
 �C��	_، ا��رف رأÅ � اO/"ر 5� H	5@+@�`( آ8¡، إ�4

 b4 Ð�U/� زى دى، إ»� ا�ه@¿ وا�� � qa"ه"B ا$�e"ب د
  _� ~@pو ،�ا��C ا$,i�8 ا&a@� ا�( iO� ~@p � ر5,

��s )����ه�   وا��ام، ه̈" دB ا*C. ¿@	d8ا��C ا�ه@¿ ا
 �C ت��¢@�، وهU�8�ت"��º¿ ا/"ا�I ا��pد" �C�/5و ،

�C_ � ا)'&l· d��+	 . 
� د"qa ه( �4 ا,"ع أ	� أ�2 إن �.¶ :?�Xس ¿�Jر.د

Bا¦'¡ د  
� ¦ن دB ه"ا ا�(  U�C( ا¦ر�c إن دCg : B= .د,�/8C��

 �C ت��I+� �5ل 4� ه( � ا8$,�ول ^&وح 4,*��� وه/5@£�( ا
 ،MO+^ �@e{84�ت، ^@�( ا�	��@$�5 �@e{^  � �,@a.^ ±�^

l.ة د"a qa"ى، �5 )O�&+^ �4 )U�C ،�C�� �4 z�{وz3 ا
&5 �� H	ر «�، وا�4� �U8C_ ا�83}+ �V �o@�� Ìp�� ~#

��C دى�Vا � qUC&I رف�� 
�رف a"ى  :?�Xس ¿�Jر.د� b4 ¦ 
�رف، �	� U85&ا ��( ا&و`8�ت 85��Cg  :  q=.د� ¦

"�7Vر �4 ا�ªر «�ا 64 ا�آ�4� ه" "�UC_ ا�83}+ ،Bآ� b4 ،
&a@� د�C ا�ه"ل وا&�_ Me/@5 ا,7"، إ»� ا��C ا

ا$,i�8 ا�( p@~ ا/iO واV"ار ه"ا دB ا�( U@5&ب 
 �d*4 M{OCو ،�@/� ا,7" وا�.م دB ا

�ه�X?:  iس ¿�Jر.دp b4!! ؟ ~Cإ �/C 
��4 ا"c7*C Ha أ�7op د"qa؟ × إن دى  :  Cg=.د�5

 H	ا �4 ،q� iop B�C���Cة `&ح و� {�#&ة، و� �� b4 ت����
� أه~ 4@~ 4@~o@p ل�{`�¡ 4� أ��وب ��( �3ا��4  ، 

   �X?: H7op B³س ¿�Jر.د 
�رف H7op إCg  :  ~C=.د� �إذا آ,H ا	� !! وا´ 4� ا	

 ��+io، إ» b4 �5�a"ل  H	ع ا�� �C ت����هi، دى �p b4
 ،Haة و�C�¡ 4� ^io+8، ه( ���4  �"��ه M{8O^و x�85 )ه

 c� B�yوا 
 C/� إC~؟ :?�Xس ¿�Jر.د
�  :  Cg=.دC c� ��@8	 ف"O,5 ،c� ]@` �4 �C/� إذا آ,

 ~#&5 Bد B"ه b4 ،Æ@`")�7/ ؟"ا+io ا
�ه& آ��X?: Bس ¿�Jر.د� ا
 اCg  : ´ �7V=.د
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�I10101010I2009200920092009>���27272727א�,�,���������������!  �
�د�����������8وא������د'،�وא�ط �������'����������;�:�%�������א���788−�0 �  

� �)Yة أ � :) ى
=R 4وا�� : ا �CXkة، وا��J¥ أ/ ة 

3,�، وا��ة �4  48ه( H3 �,�ه�  :�#� ?�X ا�C�j). د
�ء b4 �84"زة،U`م   =.=� أ'"ة أ"�/�ه� دآ8"راة � ا/4

�@	���ت 3@�3@�، ه( د'�H ا$*O8+( ه,� �4   ا�	*U4 _8�85
 �ً@�*	 ~,*�84 H�&'5@6 و�� H3 أ3ً�C&U^ ت�/a3,[ و �Ö

�@`��ردB  و4o,��C ا{ ��( ا�واء 
�I v"ل ا*,[ دى  :Cg= . د^ )Oْد'�8ـ�4 . 
   ¦B، ه( د'�H 4&ة وا��ة، :�#� ?�X ا�C�j) . د

،�,3 uا"° �¶��ة واp5/� و H	�85��H ا¦�&اض آ �Cا��  ا
،��C&4¦ &��o4دآ8"ر و �o,4 xأخ أآ �o@� أ'H   ه( o@و

� دآ8"رةo,4 &{أ�  �� ه( ا�( �l4 �   H&، و���OC ه,o8'أ
 �^&n� H7آ� ��ت، وا	p )��دة ا¦�3"ع ا@/nV&^� ا

،�o@��   ،��C"I �4ة �C�/4 H7�8	ا H�&'�ا$&�nC دى 4 �/5
B�/4 65�85 H	�3�p& ز4@�( ا�( آ �4 �/5. 

�ك ا	H �"ا�a u إC~؟  :Cg=. د/4 �oU�U5 �/C 
 ¬�� ^*o` 6"ر :�#� ?�X ا�C�j). د
� ه,� � ا$*Cg =: )+O8. دop"O85 H	إ 
B³، ه( أول 4��H أ	� آ,I &l4 H"ل  :�#� ?�X ا�C�j). د

� اÔ�U، ه( oI�O	 ود�� إ�� ^�8&ك و^/o@�� z{#أ vإ Ha"ا
H7�8	ا H/ر� ./pة، و&I� . � اH3   M{O �4,��ة و`

��ت Cg:  ،&�d5= . دU4 _8�85 و� ،�p��lه( 4"2+� � ا
� 4"ا�@� `}M ؟C/  و� إC~؟¥ � 

�a �85"ى، وآ7�ن  :�#� ?�X ا�C�j) . د= b4 �5 ، B"Cأ
�7*8"ى  Hو�� �ً�C&U^وى و�*	&p ت�C/�   ،12ه( 85�'� آ"ر3

،�"��ه �OC�4�`@� آ"�C ��ًا �5 �   �o,4 &{�¦ا �o8'أ
 �@	��	� 	+*@� 5&#~ ودl4 B/_ ا@� �o8'زت �4 8,3[ أ"yإ 
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� �
� ، ا¶��ة واp5/� و ��"l' ]8C"`دى q��85 �	�@/�ش   ¥�4

،±�4�b@p اه78�م �4 أى �� ' ،±��d5 �a.�   qى �� '
�/C )U@U� م�� b4 إه78o@5 �o4�5�`"ف اه78 H,آ �o8'أ. 

 ه( b4 �84"زة ؟ b4 آ�B؟  :Cg= . د
b4 �84"زة ، ه( اH�e² 4&ة   �X? �#�: B³ ا�C�j). د

± وأ^+&آHO اeÍ"�5، و'.� صوا��ة وه( �}¡ة '
�  :Cg= . دo8��� آ�م 3o,3 ن� آ
�  :�#� ?�X ا�C�j) . دً�C&U^ �o8aو �o,3 ن� 3,�  26آ
±؟   ودى ^�Cg: )U= . د�3,�؟ و�Ê إ	H  �26}¡ة '

�85�M4 ز4@.^� ه,� و� إC~؟  
� د"�X? �#�: qa ا�C�j) . دo,* ��*,� .C/�، �}¡ة 5
 ا*�ال U5( ؟؟  :Cg= . د
�  :��X? �#� (C�j ا. د¥�U5 )�@^ �ه( ا	H/eU �� إ�

��رف إ�� �� � ��ود `�C&o، وا	ً�C&U^   و� �° �a.� ش�¥�4
H�{O	ا �	dp ، �o@�� لd*C "~ ه	إ i8o4 �� 

�دة اCg: �C&oO= . د/   أ'��ره� إC~؟  ا
وه( ��u �C آ�	H   �5أت ^�X? �#�: ،z�£�8 ا�C�j) . د

�/C سd@4� ا^��7,� � ا$,�Ue �5أت b² � �3 ا �	&7� �5 ،
)U5 ص.' �4 ، �78o4 b4 ن"�^ � .دى، زى 4

 ا*�ال؟ :Cg= . د
� د�X? �#�: B ا�C�j). دo��eU	ف   5/� ا&l^رف أ�� b4

 إزاى 
�؟ :Cg= . دo�Cا&a ت�   �,�ك ^�@+"	
�   �,�ى ^�@+"�� :�#� ?�X ا�C�j) . دo*+	 
�ت ��  :Cg= . د	"+@�^ )Oآ�,��4 �o�Cا&a �4 
 ¦  :�#� ?�X ا�C�j) . د
 ، ا$io ؟ !!@~ U5( ؟؟ :Cg= . د
� ؟ :�#� ?�X ا�C�j) . دo@5 Ml^أ � هC M,+6 إن أ	
4� Cg: ،)O/+,C= . د �@Ä6  ه" ر+,C �C&l4 ��. 
ه"C B/� آ�ن ا¦Mnp إv أ^�X? �#�:    Ml ا�C�j). د

� b4 آ�B ؟o�Cا&U5 
�l5  q� ،v&ا�� B³، دى :Cg= .د^ �o@p )Oe�{^ �4 �e��

 ،�o8'ل �� ا"U85 �� زى 4o@5 ]78o4 b4 )'أ �C �o�Cا&a "
 � H�ª8^ 3@� �زم��p& دى 4/�"4�ت أ3*4 �" أ'"ه q� 
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� �
 ،�oaأورا  ��"l' ،�Cا��� و�4 اo@p"8*^ زم�    �C&$ا �$

 B&5 5.د � )Op&ا� �4 ��4(، أ	lp ات��C�"ن ذه�v، و5
 ~@p ��ت، وp@~ 5@/�7"ا إC~، إ»,@4d^ ~@pو ،�@��'��4 ا�78

�ت �7�,4،o@3آ8"ر    دو�� ا	�,� �وآ.م �4 دB، إ�,� ه,
 ،��ات وا�5 &l4 � _@�e� ا,�a b4 ،B��" Bد M�5 م"U@5
� دى 5�lÍ"ص، 4&ة ^�	@�، دى " �8,5 و^}@_ �,� ,8,o4 و�
 _@�e�� ا ،�*� � اo,4 &{أ� H	ا c@�� ،~Cإ M7/^�� �C&o`

7� آ�ن p&ق ا*�، ا�آ8"ر ا,+*( M7/@5 �@�8~ زى واo4 �
4� `"�C رذاذ  Mآ ، m�8�M�a i آ�B زى »" آ&ة ا H�a �4
�ت ��3 �� �7�8Cو و^�x و��8، أ	o@� 7�8C̈"ا �"اo@�� ا"�@C
 ، M�,3"5� bC&/��e4 )3&4 �4 ��C&وح � q�@� إن &/`�5

�5��O4 )U5ود io,@5 ��( آM ا$*��p دى وا	  b4 )دارى، ه b4
�8، 5��84اد ا¦3&ة s )و� �d*4 )ى وآ.م، ه&�p ل�{O	ا �d*4
4� ��ش M7�8*C دB 5"�( آ�M4، � أ	� و�  �/�I ،�و��( �a آxه
 ion/5 )�� س�,�¡ى، إ»� ر5,� 4"�"د، 4� ه" ا�( 5@�67̈ ا
 ���C ا��¡ة 85��� ^"ا��ion/5 64 io، ا�e@_ ه,�/�H ا

�'�C 4+&وض  ��v، أ	*+,��C دى، b4 �5 ا�e@_ ا�V�4 ا ~�5
 ~*� دآ8"ر 	��5 � �� آ�ن �,�ى أH3 �2 6�3 3,[ آ�ن �,�	$

،~Äآ& ا�p    ~* 6�I )O	�~ ^@+"د و4� آ�� �C"'ن ا�آ
ا��"رو4�C*8[، ¬�� 3,� ار5/[ آ�B و� ����، وآ�ن ا/.ج 

p ،xl�ت وا$*�,�ت واa&/$ا�� وا&�5�`"ف ا�آ8"ر آ�~ 5 H,�
4� ا8p�&^~، أو  �V ،م"C Mآ ���� � ا,5@@�( 5@8 Bد )�U�ا
�I& أ4(، ' _@eCارة و&Vا �@UC ن�ا�x8^~ وا�� �4 ا/@��، آ

 وUC"ل ��( 	��م ا¦آM و¬O(، أ�2 ه" دB اe_ ا¦��( l5&ا��
�؟ :�#� ?�X ا�C�j). دo7أآ� �/C 
�5 ��3_ إ :Cg=. د ،Mا^"آ Mرا� �C ب�5 c8+^ )و�

 ،�	�@� H	�7� آo4 ���� دى H*ا��78�د�C ��( ا)'&، ا
و4/�ه� دآ8"راB، و85�8_ � اh&ا�C، و	���~ زى 4� U85"ل، 
� ��( ا�	�8�م � oo�,^و ،�o@�� b��^ ��3_، و4� H	إ
 �4 " �C�/5و ،��@y ر�U^�8*� و^ �op2&و �4 �V �Cا¦دو

�o7��^ �	دد ��ا إ�^ ��¬ )O^��  &o�C )U5 ��v، وه,^
 ،~© b4 ا"	�" آ q� �o�Cا&a ^�"ن وا'� »&ة �	ة إ�C�p
�ش *,^ �7p ،ق إن ا$&#( دول �@��8 ا$�87ة�l^�� H,إذا آ
�ب، *V�"ا، 5 �5"U@5 �إن ا"ا� 4*�"ل �� ر�@8~ زى 4
 ��د�C إ	b4 H 4+&وض ^/M7 ا�.م دB، إ»/5�ت ا�*V�5 �/�I

H	ش إ�*,^ ��س 4  "�*4	 �	�� �/�� و�/�Vا ،�ل أ4�م ر5,
 H	ا �� زى 4o��� ا�( 5@�ود ا�8@o#&4 ع"	 �� &�,5}� ا
 �¶���4� ^l8"ر`( أ�8@ H	ة دى إ��"�رف، � ا*� دى وا�
4� O^"7@5(، ه"  �,h5&#~، ا �@*,hوا ،~Cإ �a �@+I�/ا
 �4 �5 M5�C ��¬ ،b@p �4 ��a �4 �5 آ��C "ة، ه�@�

�� ،)O^"7@5 cC&� &o�C ~	دى إ H*4� p b@p&�� �,� ا c@
 Bم د�~ 4"�"د، و�	�5 إ�*� M7/^ زم� � ��( ا*ce، إ»

�ًً، وl5&ا�� :�#� ?�X ا�C�j). د/�I iه�p �أ	�   أ	
 �/C ¡8آ Bد � ��ه/4 H7��^ا 
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� �
 ؟ !!!U5(   أم �Ml إCg: ~C= . د
/�� و��X? �#�:  M ا�C�j). د�5 ،��C&� ���� )O�l� �4

� 	"ع 4¥�o��� وا�8@o8@	� � ا���ام �	*
4@[ 4� 5@�*"ش،  :Cg= . د�l+"ا ��( ا"UCازاى؟ و H+`

،M³دم �5 ³دم، را� ��� را�M اC   ن؟�@� b4 ن�@� ، H3
�/C ،�*أ� )O� �@	�|&د أ��ام إن ¥�   Á�م '��U ر5,� ا

� دB، 5@£�( ا¦4"ر o��ا�8@�ج O4&وع، دون أن ��U ا�8@
o4 c#أى أو � �Vم ا�� �$ H	إ ،�4.Cإ &ªأآ �5�ن إ� �7

 ~@p ،~@�� _^�C ����، b4 4/� آ�B إ	� ��4م 4 �@+,85�
 �� ،�o/5و ر�+,C روا�UC ��$�4 و� ا"�Vو� ا H	ق � إ"U�
 ،��� �4 و�@,� 9&د إ�� �U5 �U�885 b4ر آo@{�	 )`ر�U	 �4

6	�4 bC�,� �أآ&رB ¦	~ �/_،  أ	� H�a ا�.م دB آ8¡ و4
 ،]8C"` 8�&ار i8�Ä "�p ا�7�83" ا

�؟ :�#� ?�X ا�C�j) . دo@5 Ml^ا �/C 
 4&ة وا��ة، و �C�/5	O"ف 3"ا 3"ا :Cg=  .د
 ر5,� �X? �#�: Mo*C ا�C�j) . د
 و*C� Cg:= . د
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�  :�N% و,\�ت ا�? اض �
�` ا��Jز ا���وا� إ� ا�./.اس ا�\8 ى 

� u �4  15ه" و� �,�B  :واjk� (S=.د¥"} �^&n� ،�,3
 u64 دآ8"ر  �6"ا Bآ� M�a 65�...) س(`o"ر ه" آ�ن ^

 �5/� آ�B  وا	6eU  �"اu 3,� و	�l،  ز4@�,� ا�( آ�ن ه,
uر  8 �"ا"o` 
� �a �4 إC~ ؟ : Cg= .د ~8"� � أ	
 `o"ر  �46  :واjk� (S=.د
�، ...) س. (وآ�ن 64 د :  Cg= .دo��a �l	؟  3,� وBآ� b4 
 أB"C  :واjk� (S=.د
 3,�  13آ�ن 3,~ �"اu   ...) س. (د  C/� ه" $� �5ا Cg  :  64= .د
�  :واjk� (S=.دً�C&U^  
 و5@�( آM إ�3"ع  : Cg= .د
 أjk� (S: B"C=وا.د
 و5@@�( "��B ؟ : Cg= .د
 ¦، ه" ووا�^~  :واjk� (S=.د
~ أد إC~  وه"Cg :  B= .د�U5 ك� U85"ل؟ 4/
 `o"ر  6 :واjk� (S=.د
� �7o4 �زم :  Cg= .د� O4 �/C"ار ���4 أآ� �4 8,3[، دى �
�  :واjk� (S=.د$ ±��دة '@/ه" أول $� �~ nV&^� ا

�� ~8"� �^&n� 5&از ��( رو�~،  ...) س( آ8"ر M7/@5 ن�آ
H إن دB ��وان، "a �^&nو�   �/ون دB ه" a"4+~ �4 ا

�ء �4 U`¡ أ�إ'"ات  B�,� "ر�(، وه" و�@� أ4~ �5 ه�Íا
 زو�8[ ^�	@[ �4 ا¦ب، ه" ا¦�}& 
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� �
� د   Cg : _@I= .د$ �C�/5و ،±�، ...)س.(دB � ا¦ول '

� إC~؟ �Vا H	�� إ	U5 H(، آ ~8 O4( و�"
� u �4  :واjk� (S=.دo8"� �^&n� �`o"ر آ�ن  $6

آ�ن n@5&ب وا�^~ #&ب  اO�"ى ا¦3�b4 ،�,� �@3 اx8ز، 
 i£# ~7*� ان 3,~ �}¡ إ� ان i�ر �"`�a �C"ى، ه"B ا
�ش U5�4 H@�3�ب ¥i ا B�وn@5&ب وا�B آ7�ن �ر�� ان وا

 B�/4 b@/C M7�8*C 
 � زو��ت 3��U5 إ	U85 H"ل ان ~ أ'"ات Cg : 4= .د
ه" ~ أآ� �4 أخ وأ'H �4 زو�8[ 3�8U5[،  :واjk� (S=.د

 ،�@	�8 68ه"ا ا¦ب B�,� �*4  ا�^,[ ا^"p"ا وا��B ورا ا
 Bن آ��O� ،M7�8*C ش����ت � ا�U_، و4@�7� M4�3,�، وه" �

 ~,� �@/5 v�^ H@5 � �/aو H@�3�ب ا 
 وأCg :  ~4= .د
 M، ه" و�@�ه� أ4~ 85*7�8 :واjk� (S=.د
 ا¦ب O@5"ف ا¦م إزاى؟ : Cg= .د
آM إ�3"ع أآ�، أC ،  ،Ma@�( 4&ة !!C/� :واS) �jk=.د

  )nUCو ،iop"OC �^.^ ]8��3 iه�/4 �/U@5 iوره�C )�@5
H�l� )�8�v، ا$io ا,U.ت ا�¶i، و¬C )O&وح ا�@H ا��I  
/�ن د B�C ،��C&/� ه" x8C Me5ز، راح 2�ه& ا@/� �,

 ~@p ش�U5�4 ،�C"` Ma �,/~ ا�وا، ا H�ّU^ ،Bد �C�Oا
�� �5أ � و3"اس � ا"#"ء و�  ،~+çواء 4�8ـ��,�، وU5( ا

 ~Cت د���Vة وا.l ا
 آM دB أ=,�ء ا/.ج . : Cg= .د
B³، 64 ا/.ج �5أ o�C& و3"اس، 4� آ�	O(  :واS) �jk=.د

 p@~ ا¦ول
�Cg :  B= .دC!! ���.4 �7 ، دىo4 
أB"C، د"8C �/U@5 qa"#( آ8¡ ��َا،  :واS) �jk=.د

� ^/@� ا"#"ء o@�£@5و ~^�وC/@� ا"#"ء و5@£8�	� 64 وا
4&ة، آ�ن M�a )�8O@5 آ�B إن p@~ أ�"ات �"اB  15أآ� �4 

�M7/^ �@�Ë آ�ا، ا¦�"ات � b4 ،)�l^ �@�Ë�� b4 ~U85"ل 
�&5 v�i إ	~ d@5'� �.ج #�^ &o�^ ن  دى �5أت�ا�ه

8�ت �آl5 ¡8&ا��، × إ	~ �5أ 4�C&و�Neuroleptics  b	@"رو
 �V B���*85 H	�ا$�ر�3، ووا�^~ M{8O85 �4ر�3، وآ

±��� د"qa �4ر�� ' ،�Cا���اد 
± :Cg=. د�' )O5¡و� �4 
�Cg  : B=.دC !!�@	�^ ���� �Cدى �5ا 
 5¡وح C"م � ا��3"ع أو ���~ آ�B  :واjk� (S=.د
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� �
 ه� آ�م 3,� ؟وا�^~ �,� : Cg= .د
5��b+� H  48 :واjk� (S=.د ،�*C"آ H3 )وه ،�ً�C&U^

�ن ا$�ر3[ وا�آ�^&ة، O�� H@� ا
� دI   B@_ إU5 ~C( ا�( 4"�"د :  Cg=.د "�V  �,� ا

 د"qa؟ 
3�وس ا�(   :واS) �jk=.د"د"qa ا/,� Mّa ��ا، ه( ا

� `"�C"` �C، وا¦oC�̧/	 ��"ات ه" 4"�"دB ��( ا*ce، و�5أ	
�ه�، ه( دا'�@�، /4 bC�/84  ،qa"�ش O4��� دo@p�ا¦ول  4

�دة l5"ت oOآ�	H ���85~ ��ًا �8�Cى lC&خ و�e,C �/UC ا
 �/U@5 ن��64، آhخ � ا"@O��u ��ًا، آ�ن 5@,�ل �&ى �

اl"ت U@5"ل u آ�ا  i¥d*C ه" أ	� i�*4؟ ه" أ	� آ+&ت؟ 
���4ة ��ًا � ا$*� Mآ�O4 M7ر�� أن `@"خ آ�ا، و�� ��

�س ,4�U5"ش B"�'�C ا$*�� �4 آ� 4� M{OC )U�@5 ا ���ا$*
�ت '.ص 4���^q�  b � اl.ة، p )�وا�^� ا¦�3"ع ا

 ،i@�/^ درا�3 و� � M7�C 6+,C�� b4 ~	إ �+C�4*�7�8~ و`
 ،�p i@�/8�	"ى = i@�/^ �4 ~أ	� واHUp �  و��B�C �"ل 

	 H	��	"ى ا¦ول، �5 ا¦م آ= �'�C 6+,C ��s ~	5&#~ أ �o*+
 ~��+�"س أو أى ��5 ]8,3 �o/4 M'�C B5/� آ� "�م، �q و�

Bزى آ� . �oن 5¡و��� أداؤB � ا$�ر�3، إذا آ"l5&ا�� ا
 bو� )U5 ،±��دة  '@/&5�i إ	~ ذآ( ��ا، أ	� C/� ��8~ ا

3��� M�a اC �*�h&ا�6 4"#"ع {�د، آ�ن  �/UC ~5�و4/�B آ8
 ��ل أ	a �3�4 ا$�ر Bآ� �a"4 �'أ �"�l@�~ آ"�C �5 ه" ا

5�)'&ة،  i8o4  �pور ،�@	��ة ا@���م ^ �pأ��� ر �/Cو
�ت، ,5 ~@p رع�O�ت، وا,5 �o@p Mل أ�"U@5ا$�ر�3 و

 �,hا ~��� iذاآ&، وأه�� b4 ¦ ،H@� .وآ�B..و��ذاآ& � ا
 ا*�ال U5(؟  :  Cg=.د 

b4 ��در a �'³&ار هM أa"ل "ا�^~ دC  B/� ا*�ال أ	a
 ~#&5 Bو'.ص، �5 د �+4�b/+,C وا'�@~ M7�C � اi@�/8 ا

 �/_ ��( ا¦م ر�i إ�� ه( ا�( اa��8~ � ا¦ول
�	"ى ��م p �V[؟  : Cg= .د= � Mو� B"ه 
ه" د"qa � 3,� أوu، وا¦م �/��	~ ��̈(،  :واS) �jk=.د

@~ � ا �� �Cر�l4 6p�85 ،zU*C�� ا"اد ����روس و�
 ~و^�U( ا+�"س را�H ��( ا¦رض و� ا)'& 5&#~ ��Á"ل 

 �p i@�/^ 
�¢�( � ا¦3&ة ؟ p@~ أ4&اض 	+*@�  : Cg= .د� ÆCر�^ ~@p

�ات؟ أو أى ����؟�5 �@	� ذه
4�b@p  :واjk� (S=.د B¦ 
H ز4@�� ا�آ8"ر  : Cg= .دd3 Mس. (د ه (...  ��

��B؟ ا*,� و	± ا/4 iه�/a )  
8"ش  :واjk� (S=.دd3 �4 �3Û B¦ 
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� �
��C[ إن ا�,� !! إزاى U5(؟....  : Cg= .دa �b4 ا�,

 ~* ��در ا8$���؟ 4� ه" ز4@�,l$ا Mت �4 آ��'� ا$/�"4	
 6@n^ ~@ )U�C ،�@`�4 B���ت 4/l^ـ&`(، وا�p�3�4"�"د 4
 ،�4/�"4�ت �7o4، وز4@�� دB �4 	+� �4ر83, ��&p �*+	 )��

} )��ن ؟ وا	� ا@/ "ل ~ ا
�3 4� �&p"ش : واjk� (S=.دÛ � أ	
� إن ��@,�  :  Cg=.د,�a �ه"ا ا	H �زم ^/&p~؟ b4 ا�,

�^+@�ك � ��ن ¦�@/إ	,� 	Ml�8 ��( أى 4/�"�4 84��� �� ا
� إذا آ�ن ز4@��، و�4 	+� ا$�ر�3، و3,� �5 �7p ،ك�@+^��

� را�M �.ج 	+*(،؟C ±	و!   ،i�8,4 ن�آM أ�3"ع،  وU85"ل آ
 Mرا� �C i@�,^ ~@p b4 ،ش دى"p&/^ �4 �C��� )U5 ~Cوإ
" �q وا�� زM@4 �7&ك 4�`+8~ و�  ،�,o$5[ ز4.ء ا M8"ا��
�ل l^إ �oÄإ ���� ~@p b4 ،±�' �@	�H/Ä �,~، و�4 �4ر�3 ^

 �o4 وأ'.a( و��7( وإ	*�v، و�Ê إC~؟ 
o| M7"د � ...) س. (ا$+&وض، l5&ا�� د :واS) �jk=.د

 Me5 ~	إ �C��دة وا�^~ ا�( a H�&p"ى °�oO5 ًَآ�¡ ��ا
�@	�8�ت ا��Vر ا"o2 i�&5 ،زx8  . ا

، دى ...)س. (�7"4� أ	� أ`�&ك ��، وأ`�& د : Cg= .د
 ،��/� ��/� �@�./��@� ا,~ �4 ا��  �@��,و�4 ا

� إ�85ى ا/.ج 64 "ا/�7@� وا�C�` i�/8ة ا¦©@�، ا
~ H3 أ`o&، و`"�C ز4@�U5 ك�/4 B"وه �l	�4 3,� و ��

 ،�C"`8,3[ و ~�U5 )�@C ا$&ض �/C ،�� و5/�هo��a ،ع�eU	ا
 �ا^,H�U ا¦�&اض و�q اO8£@± �4 آ�ا إu آ�ا، U�C( ا�,
 Mف 3"ى 4/� ا¦�&اض � آ"O	ل، و"e��ن 5@/	�Uر 	U&ا ا

 ،���&4 
�ل+I¦ا � Bز دx8�4 أ�/_ 4� ¬��،  أ	� � 'x^( �&ض ا

 ~Äا B"دى؟ ه �*� إذا اq� &783 ا�5 �7p
5���Ã@�ىEncopresis  �V Ð&/�5 �Ï&^ �¥ �a� b4 �، وا	

 �3� ��( ا�8"ل "^xز � إرادى"د"@5 ،qa�Ï"ه�@a ،
�ل @/ا.إرادى، ودc� b4 B، أ��_ اx8ز دU�C B( وا

�دة ���@[، �@� �@,�، أ4� ا�8"ل ا.إرا� )U�@p دى
 )�@��ت ا�8"ل ا��3 B"7*@5 q� ،]¬�	 ��@M، و©�5

Nocturnal Enuresis  ، ا�� ��@�a ت��� H+` �  l5&ا�� أ	
5�83}&ب، وآ�	"ا 4�5@£+"ش  ��4 ���ت اx8ز دى، وآ,H دا¬
 �$ ��ل، إ»+I¦ة � �.ج اx' b@�4 �4"7� ��، أ	"o*5

}� ا$ iopف أ&��5 iop"`�&ض وأ�z ا+&ض ا�4&ا#(، 5
 �4"7� ،ioh�/C )� io8/5وا  �o�8وا$Òل  Prognosisا

Outcome  ��م، ��@c أ	� b4 ���ت اx8ز دى، آ�	" دا¬� �
 �Ö �4 أول ،ioف أ���&���ل، و©� v"��@5، و5@/5��_ ا
 ��� زى 4 ،~�7��5 ���C، وهeU�@5 i"ا 5*&�� ا�( ا	aد

�"^ �,� �a�5 H�a ،i3أو ا� ±@£O8@� ا�4&ا#@�، io4 b4 ا
 6p�	 b4 دام ��,q، ه( �,�ه� 'xة أآ�، 4 i¥"̈��5 �C�/5و

 i3إرادى"ا.�ل "اx8ز ا@4 � ،  )U�C	O"ف ~ اi3 أa&ب، أ	
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� �
 ~@Äأ  "�4� "اx8ز اoU&ى وا�@ iل دول �7&ه�@/، � 'x^(، ا

 �C��ن �4 آ��7 اoU&ى دى، 'U�a ��¬[، �5 ا		 �ا^xزوا و©
8/�� ¦ن ا"اد أو �5 �io+8 ��( إ�� زى ا"3"اس، 64 إ�

�و4"ش ا+/M دB، دول زى 4� C�"ن B"��@5، أو U@5 �4 H,�ا
 ~@5 &oU@5 .ª4 ~	إ v�5@��8وا 5@~، ¬�� ه" oa&ى ·/� ^

�ت آ+c8 آ.م � ا/.ج أa"ل �/@M �4 دول��3 �ه" : أه�~، أ	
 H	ا" ،�4�5�، و� ��( 4�5 )�� ÆO85�5 ��( "و� ��( 4[؟ ،

`&ط C�"ن �a.� ~@p، وأآ"ن ��7e4 إ	~ ��M7�C �.ج 64 ا±8£$، 
 M@�a د�� �� i��^�5 v�4 إ i�&��ت دى، ��( اVإن ا _C&{وا
�ش U�C�4 iل إ�"aأ )U� �4 �وه" آM ا�( `+I ~8"ل 'x^(، إ»

��C دى �Vض   64 اÞ&/��4ة، زى 4� C�"ن ا� �@	�أ�&اض ^
6@�+"ا�_ وا83"�_ آM ا�4&ا#@�  ا��م 5a Bد

Psychopathology ،    اد �4 دول"ا+�&ة C/� إl^ v"رت إن ا
 ���o$��7 ا/�U@5"ل آM ا�( �,�B �4 ا��8�ج 4&#( و�̧�ى 5
�ل ا¦�}&، o+4 )U�@5"م أآ�، +I¦ا � Bض د&/دى، ��( p�&ة ا

 �3 �V M�"C �$ �� ،~#&5 Hpز )U�@5 ��12B"وه  M7/@5
 � Ml+�ت � ا����( �@� �@,�، و3� B"ه�و4~، وه � ��@U8ا
B¡� b@p�7� آ�ن 4o4 ن� ا$�ر�3، دB `(ء �/_ ��ا، �ر�� ا�ه

�ل، @/�	[ إزاى، �q ا@/5�iop ا �إ	8"ا ��رp[ أ	
� دC �/C ،±7U8�5 io7op��آ& $� آ�ن �,�ك . 5p H	إ M¢وا

12  ،�,3 $ �/C ،�ً/�I &آ�p دى �*� ^l8"ر إ	� وا	H � ا
 )�� ،~Cإ M7/85 )U�^ ،�,@� �@� رو�� )�� �o�4�^U"م �
�85�در و^U"ل �Îl �� زى �@�ل ا�8"ل  b4 ل دى�@/p�&ة ا
 ]p"*�4 b4 ا"	"�C �5��� آ�B زى 4 �ا�@�( اíرادى، أ	

 �C��V�8"ل، و'�(  �4 اa"ى، دB ��� ا�( Ml�@5 � 85"ع ا
� اx8ز�5  )O�l�@5�4 ،�4��ات، ��� ا�8"ل ��5 Bد

4� O�l�@5( أ=,�ء ا,"م، أ	� و�  �/C ،~�4 أ�� M@��5
�U�C ،Ô( إU5 ~C(؟	 B"وه �o�7� io8+` )�� �4 آM ا�� !

 ،&`��4 M�O5 Bآ� �oÏ&^�5 �}� و��وان و��ى، أ	 )U�C
 �o�7/@5 ���C دى إ	~ دا¬�Vا ����ة، إ»a b4 )ه b4 �/�I

+&ض ا�( 'u z أآ�، وه�" � آ�M4 و�@~، 85£�@� أ�*� 5
,*�� u ا+&ض وا#c، و��ه�، و�C�/5 � ا�8"ل  �5

 )�" آ�ن I &78*4"ل ا"C B&7� ،Ha/� ا ��"l' ،إرادى.ا
،Me5�4 B&7�   ،�e@*5 �@�""@*p �4"�/· �d*$ا z5ر�5

O8ْ7�/^ا �4 ��¦ ،¡{� �o7�� �	�ª$ل إن ا"a�5 ،�C"آ )
 ،i��8��8رC_ ��( ا ��@8	 ��� ��� �o7�� 63"@5 �	�ª$ا

4��,�ه�ش  إ�� ^�Uر �̈"ش ا�"ل �V آ7@�  )��آ�ا، إ»� ا
 �7�p ،ر�� 64 M@� ^,zU 5"ل ��ش د�"ة، �7¥�p�&ة، 4

 )�7885  ،�o*+	 ا^/"دت ��@~ ^+̧&غ )��	� �V اi�V اª$ا
 ،��ش د�"ة، 	 ^&وح ��4.ه¥��ت 4��3 �$ ،)Oa&+^�4 )��� Ô�

 &'dC ~	ل � إرادى إ"�^ B�,� )�5�دى ^/�@7�ت �3"آ@� 
 �C�/5و ،����&��� � ا�8"ل وه"ا ���(، ر3 65 �5�ا��83
 �	�ª$ا i�� &ّ5@��ـ B7̈~ إن دop�3���، وه��ا، 5 ±	

 �o#&� )�� )O8² u�8��8رmC، و5�و^*�ع ا�( 5@,�ل  5
 ،)�l	�4 �V �o@p �C��Vا ا"o+@5 ل�@/و��د M@�a b4 �4 ا

��885 io8��ت، و�,C&78 دى، و5@/�7"ا ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   705



� I11111111I2009200920092009>�03030303א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
4�O/+,C( ا�.م دB، ا�رادة ا$&#@�  ،�� اx8ز U5( ه,
 Îl� ل�a �7o4 ÌUC )U�@5 &ه��ه,� U�85( وا#��، ا"�( ا

 ،��  Bx8��5 ��ن آ�B أ	O�/p  ���Ä و�*@�7، زى 4� �{
�س,��ر أو ����4/"ن : أو �"اC 6a�"ن U@5"ل ÛهM أو 

 ~���� )��ظ اH�@a q � ا�`&اف (أ5"آi و�د آ�_، وا+ا¦
�أ	� e' H7op"ر^~ أآ� $� ���H إن ). آ�	H أ�/_ �4 ذ

 �4 M5@/�7~ زى ا¦ه )�ا"اد �4 دول � 8O@5�( �4 ا
�، و� B�,� )U�@5 أ�&اض �C&U^ M�Íا، و� 5@��( ا"^"l@5

H@*�p ،�,�a �إن ا/&ض دB 5@*8"�_ إ4&ا#@8~،  ^�	@� زى 4
 ،�"ا�_، �&'� � و`,�H@*� �/C إ	~ ��وان 4&آ� U@5"م 5
 )�� اo@5 ل"UC ة���8�ج أ�&اض 4*} b4 )U�C ،�C�@� آ+��

Bدى . �"ا��م أ�l+� اoÄإ ���� �C&آ�p 8"ا	أ
�ت  MonoSymptomatic Schizophreniaا¦�&اض،l@£O8� � ا/�I

�  اb4 �ªC�V 4"�"د،oÄا ���� i� H+و� �$ �C&آ�pو _@I
")��eU�م اl+�Sectorial Schizophrenia    i" ا H�a �$

�ع 4/[ �4 ا*�"ك أو ea � Ml¯ ��ت $��3 Æ*+8إن ا
�ت ا*�"ك أو ��ea �@U5 )7�@5 ،ى"a �4�اl£O@�، وC�"ن �
 ،Bزى آ� ���� H+` �اl£O@� �4 اÆ*+8، أه" ه,� U5( أ	

"�C �ن �4 آ� ا/�وان وا���8�ج ا�( U@5"م 5@~ زى 4
اx8ز اoU&ى دU�@5 ،B( آ+��C أ�&اض U5(، زى 4� C�"ن 

� U@5"ل@//��7 دى ��( �@,� : "ا�أدH�a �C ا�( �,�ى 5
~���� )���& وا^ �C" �,، زى 4� C�"ن ا"اد U@5"ل 

�در، و5�`i�@�� Æ و��( : "5&#~aى، و"a�3، و�أ	� اه~ 784
6aا"�، وان آ�ن �����i ا@�� B"#&+85 )� ".و��( ا

��C اx8ز 64 إ	~  �� � H"I �ا'8+(  أ	� �3³ أ	
Mnpو ��n+5   آ8"ر��رك �، b4 )س(...ا�Cو ~@�º �، ر5,

 ه"x^ Me5 Bز 5&#~؟ b4 آ�B؟
 أB"C :واjk� (S=.د
I@_، آM دB `&ح � �&ض ا'8+(، ���� b4 4"�"دCg:  B=.د

�و4 ~Cإ ،qa"~ U5( � ا/.ج؟ ��	*8+@� 4,~ إزاى؟ أ	� د
 ~@ ،i�/� �/�� � ا/.ج، و�7o4 � ا�� �H�a � ا¦ول إ�
 M�O5 6+,C ،i�/4� ه" io4 � ا Mورى إن آ&# b4 ؟)U5
 )�� ا�V+@� ا	ن �O� i�/8,5 ��4�`& � ا/.ج، إ�,
 M�"^ �4 M�a �@	��ن 	��� ���ت ^O� ~#&5و ،�,7�/85

�5"/l�� دB 5@"رe^ �C"ر ا�4&ا#@� "C/� ازاى : دى، ا
 ¡�/^ �4 MU,^84}¡، وا M�O5 ،~+a"4 �� x� Bا"� )�ا
 �/C ،bآF&8ّ+ـC ~*+	 )O5�3 �4�ت ®�8+�، و4�	��@· ،¡�/8
 �o�7/83ا )�4�ت ا�	��c@�� ،.ª4 Æ*+84 )4 ا$@�lp )U�C

@	��ر�� ذه �U@/4�7 و@*� H	�8�v آ�، إ»� وا�� ورا ا
 b8+&آC ~	8~ �4 إ» )��V ،~#&5 د"qa ��( ا¦Ma ه( ا
 z��5�p�& ازاى، و5 ��a"ل �i أ	� ��cC&� )4، أ	lp )U�Cو
�8}¡ أول  M5�a Ha"ا+&ض ا�( ه" أ3�س ا/.ج، و� 	+� ا

B¡{5 �8*� أو� : d5ول 64 ا�U8م � ا/.ج، 3"اء 5
Bع د�hل   ا"UC �5أ"B¦ "ا �C�x8ز دى، °�  �ً�� إ��8
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� �
 )�� ،~Cإ )�� m8�@5 B"ى ه"a /&ف	ورى &# b4 ،���( `(ء 4
 64 Bد Mرا�3، ��( آ�أ4~، ��( أB"5، ��( ا6789، ��( ا

�، �~ ز4@�,� د,@�� Æ'�وأ	H  ) س. (....p ،~n/5&اح `
 �7Vا i8�Ãو ،B"7�^و ،B"/7*^ 8"اآB�/5 H�7 آ� '¡ك ��و

� إن ه,�ك ا�78��ل ³'&، أو 3�� ´، زى 4� C�"ن و��8~ ر3
 ��3 )O��a ��� ه" 4 ،B�C�� B"ه )�� اo@5 ل"UC �@	�^
 �/C ،ق أ'&ى&e5 ج��8�. M¢�ا/.ج ا�( ا$+&وض �UCم و3

�شo��a �4 B"ه �� إ4C   إن �� إ4C ،Ma¦ا )�� qa"�V د
 ،��o3 b4 �C��Vا ،)O�/4 �,p&° ~ �o��"C )Op&� �ا/.ج 4

np Ma@��، إ»� ¬�� ^�"ن أ'e&، ه"B ا'8�ر 3�� ^�	@�، أ
C/� ه"�a Bر i��8C � ا�( �"اM�5 ~a.IØ5 b4 B ا��8ى 
دØ5 ،B¦ ،B	M+ّUC ~ ��@~ ، أو ��UC~ ��وان °� و�U@� زى 
5/� 4� ا'8+( اx8ز، 4� ه"  ،B"5زل #&ب � أ4~ وأ�4� ه" 	
�، د"qa ا/�وان ,@�� ÆOC ~	Ø5 وان�/آ�ن 5@£&ج ا

��¬ ،i8�^ا  H,Ä¦�p &�+8C@~، وC+&آO~، راح {"ط 	+*~ 5
 )�85�ع ا"3"اس وا�C�8 دB، وراح 	�زل ه�b � ا c�*$ا

�C��Vا Hو�� �4 �V ،)�/+5����8اء اh*� ا ~@إu   �"ا
�ة @Vا �� q� �7@*� �a��"إ�@	��، وا4� C@�( " اo*+	

�M�O دB، و64 ا,��U دى UC"ل � وا�� � ا*� دى، و5
 �4 �V �C�8á � ا��C �/UC ،ا)'&ة � B"ه �@�"�ح ا�,ا
�8�دMC دى "ا ¦ )U�C ،B	io+ ا,U.ت وا"UC io*+	 ÆC�O$ا
 �/C ،vض ا¦و�&/�ء ا+8'�5 Bد z�^إذا ار ��"l' ،�/5 64

7�م أ�4 � ~@p ن�� ) #� اÆ*+8(�5ال 4� آ/�I )#&4 م�7� ،
 ~	¦ � �£` Mوان 64 آ�/7�م د6�e@5 B اl�، ا	*� ا,@�

7�م، lH,Äd5 ا"3"اس ا$*�c، و4� اآ8+�ش إ	~ ��8p �*C ا
��4، راح � z5و�"دك وار Mآ ]� واد � �"اC � ��ل a
���، وراح 3�دد 5�$&ة � Mآ M+U4وأ4~ و B"5أ �@p�� _C��

�ة وا$�ر�3،  @V�5 ~8a.� ��3 
 �,3 q��5�د 1959أ	� � °� ا�آ8"راة 85 H,دة آ�ى 4

 B"� )�4+@8�4[، زى اـ ل(�&ك ا�ª@4 �Cر�ª@4.د.س .LSD 
5��M7 ا'�8�ر اـ    H,�5 ��( '+@�، وآMMPI   �o��a

�C@� ا�ه�ن ^,�ل 5/� اUV,� دى، ^&وح U4 ن��p ،�و5/�ه
 �@C�U4 �/C ،��/�ب ^6�e، أواl/�C@� اU4

^,�ل، ^Somatization  6�eوا�*h	�   Conversionا�8"ل
4 Bت د�' �� وآ.م �4 دB، أ	C"	را���م واl+�C@� اU
4�ت  �	��@4 ]5 �@*�/�8�د@� اد@M ��( ا/.�a ا

���ة a b@ه�4 �/�I ،ن���@�، و5[ ^+�& ا�هp��ب اl/ا
��z، ¦ن �5 Bه"ش آ��4 ��زI �4"ل ا"Ha، ا�( �Ml ه,� ه,

op ،ا��&l5 ن {�ود�5��x8 اx8ز اoU&ى دB ذه �� ا	,
�8�دل دB �4 أ`��ل ®�8+� �4 ا�ه�ن،  � دى 85"ر�C ا�Vا

�ت a./ ��( ا¦Ma �4 �@� اV̧�ة زى آ8�ب 4+8"ح ¥�B ا
 B"ه ،B"npر io*+	 ÆC�O$ا )���C�8 ا$+&ط ا )U5 )�@	
 ~,C�^ "ع	ض &+C دا راح ،B¦ ،�l£` �C�^ )�� )`&l8aا �4

،64�hس � ا�,��( ��( أ4~، و��( اp�4�	6 إن  ا b@p�4
 M64 آ �� ه,d*$ا �� ،�"U/4 �UC&e5 ا��" اi�C �C�8 ا
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� �
 �$ ��"l' ،�@	�^ �UC&e5 �'����� دى �زم ^8l$ه& ا�ا$�
 ��د�C، زى 4� UC"ل /�ة ا@Vق ا"/C ا�85ا Bف إن د"O	
�ة ا)'&ة آ+��C، وآ.م �4 @Vن ا�O� �3ا$�ر cCرا b4 �أ	

x84� �&ض ا �a )�� إن Ì�.^ ��ز ا/�واv، دB، و'�( 5
 )�4� ا$@�&ز4�ت ا �a )�� ،¡e' ن�ا�( ه"B �~ 5@~ آ
 �4 ،�@/4 )#&4 M�O5 ت&o2 Bى ا$/"ق د"UM�O ا�o2&ت 5
4�ت �	�4�ت ا�( `��H ا"3"اس، �V ا$@��	�أول ا$@�
 �� �/�C ل�7� B"م وه�l+��@� ا	 �,��*^ ��¬ )�ا�C�hة ا

"اo2 64 6a"ر ا �5 �a./5��Ue,4 ��Íُ ا �@*�/�رادة ا
Negativism   ت�' H	إ ،Bوا�~ ا$�ر�3 وآ.م �4 د&$ ��*,�5

 �4 ���د o2"ر آ@H، '�ت 5la ء آ�ا�� �4 ا'8+�5
�8�دل ؟  اH@a"8، وا�8ا�4، وا

 `"U5 _@I �5 ، �C(، وا	� أ�M7 إC~ د"qa ؟ :واjk� (S=.د
�ه& ا/�i 3&ح 5@,� �� :Cg= .د�( �*_ أc@�� B"C، ا

� اeÍ"ات، ,�ن ��د O� وض&p دى Mه" آ �4 ،BÊ¦ ��ا/.ج، 
� CØ5 �@U,5~، ا*�ال 85��� � {�~ ��ا، ,و�85 ~#&5[ 

�ات؟  ه"B ا�,� ازاى �� دى 5�Vا � Bد M8+@� �4 آ*	 
 B"ى ه&^ �C �" �c ا+&ض د ��¬ B	d*ل 	+*, ،)U5 ف"`

�ى � cCواه" را ،ÆOC ~@,8C �*ن أ��ا$�ر�3، و4� b@p آ
 ،Me�C B¡*4و x�@5 "اه �o�¯ �4�¬�� ر5, �V �@	�أ�&اض ^
 B"8@�'وز4@��، و H	8�7~ ا� )���4 اhج ا./و� أ�*� ا
 Mد آ�o@5 )�8�v ا� اeÍ& ا, 6�I راح ،Bد Hp�Me�C ا
 ،Bف وا��ة وا���O8^ ة�C�� �d*$؟ ا~��U8*4آ@�8~ و&^

��Vا Mآ b4 ��4�	O*7�8( و'�( 5 �,@�� ��، إ�,o@n/5 ت زى
 c@�aذ و�7� آ�ن `o4 Bزى د ¡e' زوال �&ض ��&*a"ى 
 �� ~@p Mا¦3&ى، وه ÆCر�8�8 � ا¦ول �� اd3 �وm��4، أ	
�ن O� Bال د�*�8 اd3 �� ا/@�� �,�B آ�ا أو آ�ا، أ	
ا�&ف ه" 4""د و4/�B 5&اm4 وا�83/�ادات ��ه�ة ��o"م و� 

4� �C&4 �� b@p � ا/@��، إ� إى ¦B، و5&� ¦ H�a �	إ i
��5 )�' × ،)a.^ ��¬ �Ue8^و �C"` M^&�6 آ �	إ ��l	�5 :

 )U�C ،Bو� آ� Bآ� �� ~@p "�^+&ق a"ى، �5 � b4 �d*$ا
�زم ¶�ى ا�/_ أآ� `"�C أو `"8C[، �4 �@� ا*&�� � اV&ص 

C ،Bه& د��/� ا$/�"4�ت دى �M ا8£�± �4 ا/&ض ا¦و�v ا
 H@a"8�� ا¦3&ة و'.a~ 85£�@� ^��ل ��o أآx، و�²@� �*� ا
��C إن �V �,/�̧&C ��¬ Bح د&OأMnp، و5&#~ ا+&ض دB وا
�م l+3"اء اx8ز اoU&ى ا�(  B"7*@5��z �إرادى، 3"اء ا
 ��q، ه" a&ار ا$&B�£8@5 �C �4 4*8"ى 4/[ �4 و�"دB، إ�,

,�a Bآ� M�a b4 ،م دى"C Mآ �o/�I�5 )�� �q � ا,O&ات ا
 ،./p �5 رد b4 M/p "ن ه",hة [إن ا V,20-7-2008 " 6Yز

2�`  2(ا�B�k%، واº�\�ع اCl.ى، وا�CJYر ا$9.ن ("ٍ[ ،
 64 �4�� ه,� وا#�� �d*$تا.U,إ	�U^ Hر ^��i آM : آM ا

،�/4 ~ 4&��� إa u"ل 
� �4/"ن ,� إ	~ U@5"ل ,�a vوا�/اx8ز اoU&ى أو ا

 أ5"آi و�د آ�_،
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� �
4� دام a+�8"ا  ا��Cاء ا@�وى ¦B"5 وأ4~   _@I ،ل"U@5

 �� 6p�4 اxاز، أ	o@�� _4&آ H,آ )��l,4 اl"ارÆC ا
 i�5&#��ر�� ا@�و�C و�l$��رب 5�� )أB"5 وأ4~(�

 "4�دام a+�8"ا �l,4 ��8p ا _@I ،ل"U@5 &'3"اس را
 ��s ~#&5 Bد M�O��'�a b/� ا"3"اس 5� �اl"ارÆC أ	
 ،Bد د�,/@~ 64 إ	~ ذآ(، Me5 �4اآ&ة و�4رM�5 �3 ا io+^
 m8¯ ن�O� ~#&5 ��¬ا'�@�، و��ن 8C+&غ $/�رآ~ اO� ��¬

~@�� B"#&p )� . ��( ا
�{O	ا _�U^ ��s H	إ Bد io+�� Ø5	~ '� �4 اx8ز و� 5

 �8�^ ��3 ~� ^&ى ه"ا ا/.ج C ��s"رى C ~	إ uإ ،b+'�4
 M7�@5 Ha"� �� ا��8��~ و� 	+� اo@p x/C ��3 ،ة�@��
 ��s ،�درا83~، دا �q ^���7 درا83~، زى 4� U,5"ل دا¬

~���� ا��8l�ح Ã x8/^ : �/C  m8�@p ،ى"aأ ~@�º ح��,ا
� أ�*� وC}¡، و@£` H	ا H,آ " ��s آ.م `/&، دا b4 Bد

z@*5و )Ue,4 آ.م ~@a.^ B��5 6,8U4و ،Bآ� M7/85 .  
 �����C أ	�i ا	i8 اi8��/83 و� �` b4 ��ل أ	� �Cأ )��
� ا8£�± �4 �&ض اx8ز، دا `(ء c@�a ��ا � ا*� دى، 
84�ه�ت، دى l4 )U�85@�� � ا$�ر�3، وآ8¡  � �,�'�C ��sو

io,4  ا"a.C و�"ا&Cو ~¯&�س ^iO ا,� � ا+Ml واo�7/@5
� ^�U@�، و5�x4ز، و¬�� I&د �4 C ت���[ � ا��"ت، وه
 �7o4 ل�� ا83/�o@p )O	�4�آ �d*$ر ا�l8'�5 �/C ،�3ا$�ر

� و��,
�رف ا$*�¢M آ�HU5 B أ�/_ و� أMo3؟ :واjk� (S=.د� b4 
� 	6a"8 إ :Cg=.د$ Mo3أ )U�^ ��s �2أ )�ن ا¦�&اض ا

 )��و¥� أول d5ول، �¡ ا¦�&اض ا,^ ��s ج./o�85& أ=,�ء ا
 �oأ�� ]pر��ش �U�,5�4� 	��8ى، 4 M�a �7�n85@@�( �4 ا
�، × إ�,� ه,� زى 4� ���H 5,�ور ��( 4/� ا¦�&اض o�lpو

 .أآ� 4� 5,�ور ��( ا¦�3�ب
 �@e� أ��U8 إن ³ن ا¦وان إ	� ^M{8O أآ� 64 أ4~ ا

 B"5أ ،�� �"زهo8a.دى، و� �@�n$ا   ،)O4و ~n/5 �' )�ا
 B�,� "68وه  �o,5إ � �O���4 H*8�"ن ا �C�' �3,�، أ	

�� آM `(ء  c@�� �C�5 b4 B"ه ،x�C Bا�C�� b4و �@��C
 b4 Bرف �5 د�� �� أ	o8@�n^ ر�U4و �{M78، إ	�U4 Hره

 �@U*8� �¡ ا¶���@8�� ±�^ ~#&5 H	إ ،�C�� �4 آ+o8@�n8
B&5 B&5 . )U�85 �/C وآ�ا وآ�ا )�n^ ��ت $o4¦ت ا���3

 �/C Bوآ.م �4 د B"5أوى ^/"#~ �� أ u�� �/C �¢�� B�C��
 i�/8	ول وd5 أول �,� ا�5 و^U"ل C M7�^و ¡' �C�É �ور5,

 �/5 64 
�i@�/8 ا+� وا�.م دB :واjk� (S=.د ~�C"� �C� I@_ و��
� إن  l5&ا�� :Cg=. د�"l' ،Bب د&o�أ	� a �7�84 b4"ى 

�را�3 5"�~ '�ص، �5 �e�^&4 b4 ا$&ض �{� `��Cة، و�Vا 
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� �
 � �وا	U85 H"ل إ	~ ذآ(، 4� ه" 5&#~ ا�( MO+@5 ه,
 b4 �d*$ا ،�@	��م، MO+C ��s � أى ��8 ^/�	"ى اªا
 ���/�	�Uر �Ë( ا� �� ه( إ	,d*$وا¦�/_، ا Mo3¦ا ��*4

�B اyا� � v��C/( ^�ور ^,� M{8`ا " q� ،B¦ أو c@�l
�ك/4 �a.� ~@p5@@�( و ~* B"ه b4 ،و5&آ� ¡' )U�C ،�'و 

 أB"C :واjk� (S=.د
� أ'( آM7، و5.ش ^*M�/8، ور5,�  :واjk� (S=.دC _@I

¡' &O�8*	 ��ك، و'�@,/4. 
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� �

vJQا� ��� =Qj9ن ا��#)"، و!!ا���ج ا��� "إد
و�84"ز و�,�B   3,� 63ه" �@�ن �,�B  :?�دل � ��.د

��c � ��7~ ��ًا	 ،6,l4 _��� ،&� M{8O@58,5[ و. 
 �7&هi آ�م ا�,8[ ؟ :Cg=.د
، ا�^,[ '�l"ا 24ووا��B  28وا��B  :?�دل � ��.د

~* �@	�8�4/�، ا¦وM{8O85 u واhا. 
 .وأio4؟ :Cg=.د
أH@5 H3 ،B¦ io4، ه" أ5"هo4 i,�س وه"B  :?�دل � ��.د

u"o8 �4 �"اo` �Ö u"ر  "� �^&n� ،)�@*4 
�ن ا	H 4*@�(؟ :Cg=.دO� �"o8"� 
4� �n&^�  :?�دل � ��.د ،�4� ا�,� ا^/�7, ،�/�I ¦
�ت آ8¡�"��} u H 
 و5�a"ل ¥i �4 ا¦ول إ	� 	l&اb4،v آ�B؟ :Cg=.د
�دى  :?�دل � ��.د� 
�هCg:  i=.دp b4 ��ه� و	+/H، أ	,�7� ��دى، إ�,� b4 ¦

 q4إ �V �/5 )�� ��n	 �� Êو� ،~Cإ �,@	�@� )�� ¿Ë �� �إ�,
��.v، و5��� إ�� �U+85 آM �4ع، ` ~*��C دى �V؟ ا

�	[ ه@/�، وا$�3*� دى ��87,� إ	,� 	8/&ى �aام ا,
 �,@	�@� 64 iه�+8,5 �4� 	O��U(، إ�, �C M�U	�Cو ،�,@n/5

��a اMl� ،�@l£O و� ¦B؟e��5 b4 ،�	�C.ï 
 �Ml :?�دل � ��.د
إو�( ^�"ن '��C �4، و85"ا�Up و'.ص، 4� ��ش  :Cg=.د

 �a�l@5 إن آ�B أ`&ف وأ��ق
�د`( C,: ?�دل � ��.د� � +6 إv أواn� �p&^� و'.ص4
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� �
�*�، Cg: )U5=.د )U5 )�@	 : �ه"B أ	� U/4"ل أ�"ل 

� �.ج 	+*( � ا*� دى؟�� 
4� ا	� ا�C"` H5&{83، أ�M ه" آ�ن ��ى  :?�دل � ��.د

�وز ا^��C ،i/� �� آ�ن `�ر ��@~ � �nV&^� وU@5"ل أ	
 B��5، إ	~ {8�ج i��8C 64 دآ8"ر 	+*(

�ن :Cg=.دe�� b4 ��ن  ه" ا�(، �laك ا	e�� !!! Mرا� �C
4� ه( ����C إن �.�,� `"�C آ.م  ،���� ~@p ام ��@�، �زم&�
 ،�o,� �@¢�� ]"�*4 ]@*+,دى l4@��، وا�,� ا�آ�^&ة ا
�©[ إ�� G4ْ��ـ�7َ، و6�ّI ا�( �"اك، وnp+� وآ.م �4 p س�,ا
3"5& 4�رآH، 5,�ى ا�5"ن  b4 ��رف إ�,� H	ا �دB، إ�,� زى 4

�^~ و��I؟~C8�( �4 إO@5 ن� '.ص، ه"B آ
 آ�ن ��ى UC"ل إ	~ 4��,�ه"ش ����   ه" أ�. :?�دل � ��.د
��C دى 885�&ر آ8¡، وأ	�  :Cg=.د�Vرب، ا �C &^�3 �C

� �� �8�Cى ا��ا�C دى ، $ ��V �4 أول io4ت أ�����3
 ��ت أa"ل ~ ه̈"ا ا	��وأa"ل ~ '.ص '� �p"�3 ور̈وح، و3

�¢( اـl'أ" b@p�4���H@U إC~ ؟  ،"� ��� � I@_ ، و$
أ	� `ّ£8l~ إن ه" `£l@~ و3"ا3@~  :?�دل � ��.د

4� �O8�l̈( أ�&اض  ،B4@"ل درا4@� آ� �C"` 64 ~C"	را�5
�لVا )`�4 �5 ،�/C Bآ� ~e�' �/C ،��#وا �C¡8*ه 

�ل "^.a@� أ	� `£Cg:  ~8l=.دVا )`�، ا*�ال U5( ؟ " 4
�ك �a إC~؟/4 ~�U5 B"ه 

 �"اo` �Ö u"ر  :?�دل � ��.د
 i�8,4 ؟ :Cg=.د
�ن   ه" B³ i�8,4، :?�دل � ��.دO�� ]�"�36 أea "�5 ه

 ~�U5 "ه ،Bوآ� M{O��ت ��آ�ن 4*�p& إ�Ã�ا O@5�ى �
4�b@p ^}@¡، ه" `�"^~ ا¦3�3@~ إ	~  �ً�C&U^ ر"o` �Ö �C�/4

��4 أوى، وb4 را#( �� ��ل ا���، وb4 را#( � _l/8@5 ��
5�H2، وb4 را#( ��  )��س، وb4 را#( �� اi@U ا,�ل ا�

 M{O�س ا�( �,�B � ا, اM{O، و� �� ا
 ه" �C&` b4، و`}�ل، و5@�*_ ؟ :Cg=.د
B³، ��ا، �5 ه" b4 را#( �� آ+�ءة  :?�دل � ��.د

 ��س ا�( 8O@5}�"ا �8@~، ودا¬ً,اM{O، و� �� أداء ا
UU��7"��^~ � اM{O ر�i إ	~ ��وز أ�*�، U@5"ل إ	~ 4I b

 )��ر	� M�5 اU4 ،~/,l4 ع�85 ±l£8� ��*,���c ��ًا 5	
 8O@5}�"ا � اl£8± دB؟ 

  ا*�ال U5(؟  :Cg=.د
�B إC~ � : ه" ا*�ال :?�دل � ��.د/4 M7أ� ��s �أ	

 ا$&��~ دى �4 3,� 
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� �
�  :Cg=.د H�a �8~ "ه" @~ أ	"� vن إ�e�� �¬�� أ	
�" � H�a H/ر� �C�/5و ،"C"ه& ه���ن  �U( اe�� )� ؟"ا

~  :?�دل � ��.د _@�8*^ H@�� �^&n� إن u Mو� )�ا
 �,7�/^ H@�5، و�� Bآ� b4 �C��Vف إن ا"OC ن�O� ،~��I _*�

 �@�7� �UC&e5 �, �¥"U85 )��ت ا��Vا 
� إCg:  �a.� �� ~C=.د,�a �/.ج  ه"B ا�,�5 �*ا

 ا,+*(؟
� إن p&�� ا :?�دل � ��.د,�a � �/C دى�/�O£± ا "7,

� C�"ن ا"ا�� �@�ن،$ ��5 �7p ،دة� ا*� دى #/@+� �
�، ��( ا¦Cg:  � Ma=.د,U+^ا �4� ه" ا�, ،�@�� c8+C ´ا

� دى، إن ,8��اU@UV( ه"  ا/.ج ا,+*(  ا$�ر85 �3
ا$*���ة � �&�C و^*�I �@�7� M@o@/@�، إ�,� b4 4+&وض 

 ،�	�,� �4 ���� _@�,5 ،"7,ا/�7@� ا�e@/@� ه( ا
�، أو M{8O,5 ��( أ3�س إن 	�,� �ا,C "7/�  و5,+�ض ه,

 ،&7/ا8}̈@&، وا8}¡ دB 5@*78& دورات ورا دورات I"ل ا
�ع اV@"ىUC5,*7@~ ا� )�ه" 4���ش b4 ! z' � &@̈{8@5 دB ا

 �C�6 �7�3 ورا �7�3، ���I 6�I 6�I ~@,8C ،i@U8*4
�ع اV@"ى UCا� �/C ،�ً�C&U^ "7,دى u &*+85 آM �&آ@� ا

 ��@l� H	��OC[ أدى ا�,� 5,,��، إذا آ� �I"ل 4� ا�,
Uُ̧�ام ،  ،"7,,5 )U�C	6�e 87�3[ 	,�ل �7�3، أو ِ ��,ا
 )U5 )�@C ،وه��ا ،�C"` �e*�	6�e �7�3، و	*�cC ��( ا
6، و�Ê وه" 	�زل، 	*7@~ �@�ن، �I B"وه M�/�8C �وا�� 4,,

'�	 �e*5 )�� �aوا�� �~ و "�ن M7�C، و5&#~ O� B�CØ5 �
��C ا�e"ع، 	*7@~ 5�i3 4&ض � HU5و �+a"H ا�Iو ،i�*ا
�س 5@� و5@,� 5@*�¯"ا ��( ,أو ا#e&اب ^�v، 64 إن i�/4 ا
أول ð.G5 ،�e*5 و�6 د4�غ، أ4� C@�( وا�� U5( � ا*� دى، 

 cC̈&C �" و^e"ل وa+8~ ��( ا�*�e، و�5ال 4 q� Bآ� �V
��a وإ	~ �زم I ~@p �3 إن���8C ،~@4 �@4 c,@~ إ	~ �	

v��ع p )U�C ،)U5 &78*4@~ آ.م ^UCه" إ � . �8C&ك، 4
�ن  :?�دل � ��.دO� u"o8"� �^&n� ��¬ ،Bآ� H@*� �أ	
Bآ� 
�ظ ��( ا783&ار �Cg:  6p=.د+Vد ا&| ، ��5 )�' �5

�¬ ،B��" B4@�ة آ� b4 Bآ� د&Vا Mآ )U�Cو �aوا �/UC �
 6�eC و� ،~*+	 ]ا�( ��@~ إ	~ �Cن، و8OC�(، و��C �"ا
 )U�C ،)O/�e@5 �4 )�و� C,�ل، و" ان 5@� و5@,�، ا

 .5@,�ل
 إزاى ؟  :?�دل � ��.د
�س � ا*� دى، 8C �/UC*�( 85�&ار  :Cg=.د,i�/4 ا

 � mn,�رى، وا� )��،واO�"ى �4 ا#&ا�.م �� ��م ا
M�O دM7� B ا�5 ~	dن، وآ��م ز4Cأ )�� �l7l$7"ح واe

�o�'س �4 دا�	 ~@p ،س�, ا�( ��@~، �5 دcC¡5 b4 B آM ا
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� �
��Cة � )U�^ ،�@	�^ ���� ~@p إن ،Bآ� b4 إن ~pر�� )U�^
 �^l8&ف، و�4 #�7 اl8&ف دB إ�� ^&وح �آ8"ر 	+*�v، و$
4� �,�ه�ش ���� �¡ إ�� ^i��8، و^U/� ^&دد  )U�C وح&^

"U85 )� ~ B&5، و'.صا
�ن دB  :?�دل � ��.د@/�ه& دB ا�( �Ml 64 ا� ا
� ا�5 4� ^*Cg: b��/8=.دC دل�� �C 4/&وف M7إ� . �و4

 b4 ،أ�3"ع Mآ ����ك o` �Ö"ر، 3/4 ~ )U5 Mا�&^/O77(، ا
 "U/4"ل I �/a"ل ا"Ha دUC B"ل أ	� b4 را#( أ	� b4 را#(، 

p ا8�7�83~، �زم H	ا b8,آ �4 �5 B�8 آ��' )���� ه@~ ا� ~@
 i�8,C ~8�' )���� دى اVوه( ا ،��C&U^ ة���Uأ�"¥"� #� ا
 ،~@5 i8o4 �Cوأد ،Bرد�o,�ك ا$�ة دى، و'��V ~/7*^ �8 ا/4

8~ 64 5/� أه~�� ba��ن 	,O� �, ~4�U85و. 
 ، É.../p"ز :?�دل � ��.د
4�  b/+,C	�U �,� أول :Cg=.د  � `"ف ا4� أa"ل �، إ�,

 ،~@�� ~�3�Áو ،B���*	 �,�ى � )���eC _�I~ ا�� ³دم ا
���ة a �oÄا ���� b@p �و	/��4~ ��( أ3�3~ و�5، × إن 4
���ة ^�U( 4+@�ة ، و4"#"�@� U�ءه�، اª,83�3 � ¬�� ا�U4

B��5 c7*^ )وإزاى، وه �� 	/&ف إq4 	�*&ه$ 
 إزاى C/�؟ :?�دل � ��.د
� 	U"ل إن ا :Cg=.د$ �/C ر��� )O/+,C �4 )*+,/.ج ا

 �*� ^&ى ه"B اCو ،�*ا*�، �زم 	+C io/� إC~ آ��ر ا
 )����� دB ا� �/C ،�@	��ت ^���دة ا$@.د ودi84، و� °oO5

)`�© ��ل، و*~ 7I"ح و4{`-   ~�"7I 4,� إن b87opا �4 �أ	
 67I B7/~  –د*C �5 ³دم �C�� ،i��8C �C�ا�hع دB �~، و�
C ن�O� ���C آ�B؟ 	U"م إ�,� 	*dل 	+*,�Vا ��¬ b4 ،Mّ7�

 Mرا� �C ،دة ا$@.د�o` � 4�8"ب )�ه̈"B 3ّ,~ آ�م 3,� �¡ ا
 ،&7,4� ��l̈"ش ا/�C&O، و7�3"ا ا qa"�ل د@� ~@p دا
�ى � Bد Mا�&و#�رi@�/^ ]5 3.م �4 �5رى �5رى، b4 ¬�� ا

�v؟^ M�O5 )U@U� M7�C ن�O� 
�ل nV&^� إ	~ ��ى C� :?�دل � ��.دa B"ه b4 ؟~Cإ M7

�ن i��8C و'.ص؟O� 
�ل u آ�Cg:  �Ö � B=.دa B"ه _@I ،�@�� ام&� Mرا� �C

 �C&$ر، ا"o` �Ö � ~Cإ )U5 H	ا ��ل a ،�"o8"� H7a ،�C�aد
 ،B�C�� )�~، وا	H ^�ور ��( ��U@U ا"UC )� UC"ل ا

 _�eC )� وا�� ،_C�' ��U5 M} _��� b4 H	وة ا.�
�ل U��4� �,�bC و'.ص، أو ^U"ل ~ روح  ~U^ ،�@,@�I"ل 
��_ �,/�، ^�± � �,[ ا�5"ن � )/C�,� H	إ ،B¦ ،¿,� )�ا
4� �,�وش  B"و�5، و� ه �@,@�I وة.� �C�� c@�� ~p"O^و
�'� و^�ى ^ H	م ا"U^ ،ك�,� )��ت ا��Vا �@U5 �� ة&�p

���C B/&ف ه"*^ �4 �V م.��ات  4/�B � ا�5 H	ا � P)�
 � ،M{O4� ه" ا�.م ¬�� 4"�"د �,�B � آM ��8، � ا ،~@

���� v�*+,�دى، � أى ��8، ه" 6Ä ان ا�.م �,� ا, ا
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� �
 �*�ك o` �Ö"ر � ا/4 �/UC B.' )��	@�، OC ~�p"ف، إ^
M�O دB، إ	� �دى، وه" O4}"ل � `}�~ ���4 زى 4�U85"ل 5

@�e�	@� �¡ اV.وة ا^ ���� ~8aد̈و �n@5 �,�� �8� ،�@,
 ،�o7/e83ا Mا�&4� ��C"` ،)O8�l ز^"ن ا3"د، ا u"�,83ا

M7وّآ ،B�4 د �C�� ��ل aو 
5�6Ä  :?�دل � ��.د ��	@�، أ	^ ���4� اد8C"ش � ��5 ا	

 c���cC أو a&ارات، ه" 	l	 �4 )O��4� ا�8 B"ه q� ،�5و ~
8�ج O4"رة �� ، ا	} b4 و��C �4� � `}�~ وف 4 )�� ~8@5 �

��� .اد8C"ش �
� `@Æ ؟؟ :Cg=.دC � ! )��ن 5@�'� ا@/إ�p&� bC، ا

 ��" ا$/ q� ،ا¦ول � ~��I )�" آ�ن �¡ ا q� ،B�C�� B"ه
 B³دم د ��~ ه"B إدى إC~ أو إq4 أو ازاى ، ا�b4 وا'� 5
��� رو��، إ�,� l,5̧�ر ا�.م ��( ا"ش، إ»� ا�( 5@�&ى �

ا/.ج ا�( ه̈"B واl4 6a,"ع، ه" ا�( � ا"ا6a، و� 
Bوآ� M7�	 �,@�£@5 )� Mn+@5، وه" ا

 	ّ�M7 إC~ ؟ :?�دل � ��.د
�B اه~  :Cg=.د/4 M7�4 H	ا b4 ،�/5 64 M7�	 !! 
�رف M7�4 إC~، أ	� b4  :?�دل � ��.د� b4 �5 ،B"Cأ

��� �l5 �5 ،¡{885 �@U@U&ا�� أ	� Ì�.4 إن � ~@p إن �C�`
� z£*�، ا*£z ��( ا7h@6 ¥�� اo@5 )� ن�,�B ا�( آ

]8C"` أو ،�C"` H�a i@U�س واV�"�4 وا, .وا
�دل إن ا8}¡ اCg:  �4 Ml�@5 )U@UV=.د� �C رف�� H	إ

 �*� را�M � اC ��5 �7p ،دة�/ورا	�، وz�5ء `��C � ا
 �� MC�5 ن '�ك"�C �*V ،~�} � �p"' ~#&5 H	دى، �5 إ

&آq� ~@p H � ا*� دى، و���UC، وa"C+� ا	H اV&آ� ا�( ا�
 .وه"�e*5 )�� B ا*�i دى ^�+�"ا �"ا[ 5/�، و'.ص

5�d3ل، ه"B ا	�  :?�دل � ��.د ��ن آ�B أ	O� "ه �4
 ؟.4�`( �c؟ إC~ ا�( أ�aر أ��7~

�س آ8¡ة i��885 �5ال 4� ^�8&ك، Cg:  �/C=.د	 ~@p
��س 8{�5 :��885,	 ~@p7"، و,^ ��ن ^*��� �5ال 4O� i

�س دى ,��� �c، وا� M7/^ �� �"اه� إ�o@5 H*� )�اV&آ� ا
M7�^ ن�O� �¶�o�"^آ� و&Vا �/@�I ]�^ ة�C�� )U�85 

 وا	� ا�&ف ازاى دB �4 دB؟ :?�دل � ��.د
أول ���� إ	� 4� ^*p ~�C�^ ،)O��/8&�� و �85ى  :Cg= .د

 ،i�Vا � )O�&*8^�I"ل 4� ه" ,+*� p&�� � 	+� ا"Ha، و4
 ~@p _�{5@@�(، و4� n,@5&`( �4 إ	~ U�C ،)�@@5( � ا

،ce*5�	O8( ��( ا �4 " q� Ml�85 �*C"آ ����  H	إ �C�/5و
�B، و5&#~ ����دوا 3"ا /4 ����ده� ،�o@5 �@U^ ار"O7��ت �} z���

 �o@�� ل"U,5 )�� رHC ^,*( "أه�اف �e3"84"اC4&���، و M� ،
4� ه" 5@�8&ك أه" 5@�8&ك ا*� `"I ،]8C"ل 
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� �
�رف أه�اp~ آ"a �C"ى،  :?�دل � ��.د� Bد Mا�&�5 ا

�@��	 v&�&�@5 )��ح � اM{O، وه"B اÃ7"ح وI �oآ�  
 M{O��ح ا/.ج d5ه�اp~، ه" �8�4م 5Ã �@U@5 �/C ،~pأه�ا
�'� C"م C "4,~ ان ه H��I ��ر�� ان ا	 ~/@�p ~UC&e5

 ،Êإ� ،Bز�~ زى 4�  ا� ~�*,�5 M{O .C�"ن ���دةC/¼ ا
�I& وا,/Cg:  ،�7¨.د` ، z@Íأول ا H�*4 �Cأد ،z�2إ

 �� ±�' �@/5 �@	�^ �e@*5 ت���� z� �	إ )U5 �@�� )�ا
 ��a"ل � �� ا�( �7/85~ ا	H وه"B، أ	o@5 ا"*@U^ M{Oا
 )��رغ، �5 وا´ C ��s�"ن �U@U(، ه"B �@_ إv اÄّ( اp آ.م

�رغ، �5 ا¦وp آ.م � ~"a�"ا �"a�� )�ل إ	H �زم ^O"ف ا
�رp~ و� ¦، � �@l£` H	إ �  ،¦ Êو� �C¡{� �C"` "�OC~ و�

 �4 )�l@5 ~	Ø5 ،B�/4 ~�7/85 )�� ^U@� ا$ )U5 ر"l^
 ،�@¢�U�8�ع ا�n�� ا*^�5 ،B¦ ن و��ا,"م ®��8 �� ز4
�س 4� O7op&/C( �4 أ��~ و� ¦B، وآ.م �4 	 iه MC�` ~	Ø5

&5 b4 ،Bد ��ن آ�B أ	O� ،&ى�	ن آ.م "�C ��ن زى 4�C ~#
�ن 4� ^&دده"ش و�5O� ،رغ�p 8~ آ.م@Ä. 

~ آ�B ¬��  :?�دل � ��.د H�a " ��5 ا�hع دB ا	
 p )�@C Me�C ،�C&nC"را

� أه~، Cg:  �5= .د"+��a اp H	ا )U�C ،ازاى H+`
 ��� )O	��^� ا*��@� دى، وإ� 4� آ/a"^ � دى�او�( ^78

�4  � ~*+	 ،B_ �"ا �"ا��ه"ا � ا¦ ،Bآ� i�8	أ��~، و� ا
�، �5 ا$l@�� إ	� o,4 ~��ت �}¡ة أ�@�� ه"b4 B وا'� 5���

B&7� ±	 64 إن �7&ك ،�o,4 �� . ا	H آ7�ن ^�"ن b4 وا'� 5
 . l5&ا�� b4 ،B³ وا'� 5�a u"ى :?�دل � ��.د
 5&#~ دى �.�4 آ"C*�، إ	� ^O"ف 	+*� و^Cg: �@U= .د

�ل U885 ��ت �/��، 64 إ���� �	�@� �4 _�e^ �4 M�a �*+,5
 � آ.م Mo3 و��"، 

I@_ و5/� 4� ا`"ف إb4 v وا'� 5�u، وإ	~  :?�دل � ��.د
~، هM أآM7 � ا*� دى؟ دا �!! 3,� 63ه" b4 ~#&5 وا'� 5

 .و� أ�M7 إC~؟
� إ	~ I"ل 4� ه" Cg:  ،)�@@5=.د,�a �^�M7 و	±، ا�,

H	ا �i�/885، وه"B آ7�ن i�/8@5، وI"ل 4� b@p  وI"ل 4
 )U�C ،~8���ر�@� 85Íة ا�@Vا �� MC�5 كx8ا� B"ر، و� ه&#
��C إ	� ` ��B ا$��"ط، × أ	yا� � �@`�4 �@	�� ا¦��_ ا
��� �885&ك، وإ	� � �C��B إ	� `,/4 Bود ،M7�^ �C��

��C إC~ أآ� �4 آ�B.....��85~، و�85�4~، وه" آ7�ن� ، 
ا*�، �º ~#&5 b4( ا"ا�� 4� ! ا*� :?�دل � ��.د

~؟"U,5 � O/a"8C( آ8¡ �4 ا�( ا�,
� أ'(،  :Cg= .دC �3�U4 ة���a b@p �� إن 4,�a �b4 ا�,

 H	ا ��ور ��̈(، 4O85 ن"�^ �7�ل ^U"ل ا*� ا*� زى 4� H	إ
��Cك ^Ð̧ �@U و� 5@�، � b4 ��رف �3 و�7�ل أ'z�̈ أه~، أ	� 
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� �
�س@U4 "وه ،M�¦ه" ا �C&$ا  b4و ،vا¦و� ~��I م�5,� ،~*+	

 )��ت ا��e�ن OC"ف اO� ~*+, ~a&*,58~، و@p&° ~UU�,5
 H�ªC ن�O� ��"B، و5,/&ض ��@~ ا$7��، و5,��ر @�"ن 7/8*@5,
 �4 b4 ��ن �8C&ك � ا*� دى، ودU� B~ ، و64 ذO� b4 ~+a"4
� ^,+/~ a"ى� ��C+[ إ�` b4 ���� إ�,� � �,�7/8*C ~	إ ~U� ،

 �oÄإ ���� ~@p ش إن�*,^ ��، و4	¡� 8~ �4/+	 H	�إد4�ن "آ
M7/�� زى أى إد4�ن، و� �7oC"ا/8C ��s Bود ، . 
 C/� إC~ إد4�ن ا/M7؟: ?�دل � ��. د
M�O دCg:  ��¬ ،B=.د�5 M{` Me5 " Bد Mا�&C/� ا

 ~ )�@C"ب�، ^.a@~ � ا¦��زات �q ا¦�3"�@� "أ�&اض ا	*�
�زة 84,�� أ�d5 &4و`�8 أ&�ت 5�آ8_ ��( ا��3 �آ�، أ	

�ت �����، و3*����، و^8,+� زى 4� C�"ن 5@�'� دوا 5*�5
 �'�C .ª4 ،زة�أآ8_ 5/� ^+��@M ا�( �زم ¯Ml � ا¦�
 �{��C ��@Cو ،Bت آ����� ،MC��'�ش 5"4C �4"5�MC، و� 4
�ل ا�( 5@�اآ&وا @/��M7 إC~ ¹ ا���زB زى 4� U,5"ل 

�C ،Bوآ� ،q4ا إ"�/�Cو ،��� اآ&وا آ�م 3
 �5 دول �}¡�C، 5@*7/"ا ا�.م :?�دل � ��.د
 �84�5؟  :Cg=.د
 �laى 6a"8,5 �/C إ�C i*7/"ا ا�.م :?�دل � ��.د
4�^@.  )U5	l8"ر إن ا&ا�M اCg:  _@e=. د ،Bآ� B"Cأ

� ا�'�8�ر oÄا ~��� ~@p ،م.��C*67 ا� Bد ���85 c��,ا
�e�س �4 ا,� ��� آM ا,8��n5 5,/&ض �/C ؟~Cا ¼/C ،)/@

 �4 ����Cه�، ا� �U�C M7�C ��آM ا¦�7�ر وا¦	"اع، و ا
،´ �"��p b4 B@8"ا #� ا/.ج   �U�C b�7�C ا4&	 �*ا

 �U�C ا��"��a"C H5 ا,7"، �5 ا= ���ا,+*(، و� ه" �
/�ن 4� C&هbU 	+*~ وC&ه� اO� ت�/a"8�ن، 84"ا#6 ¹ ا@

�C"آ ]@` �4 B"وه H	إ �	ا �C�` � وا	
 ��( ا´ :?�دل � ��.د
 آ�~ ��( ا´  :Cg=.د

**** 
 :ا?�اف

��C ه�H ا4 ة  B iC� )���A }� y6 (أJ� ر,% ¸� آ�ن�\�
(XB `�، وذ�À, * G �.ار ) * ��7ت ا��Jر�� ?` ��� 

  �.s 7و ،%��lوأ��اث ا [Bوا * MCNA اف، دون أى �ºا *
��.��ت ا3��4 ? ض . 

 ���� ¼ `4 xRا� /��% أو (C�.A ف�Ù ،ددا�� Gذ� }��F �Bو
� ا�9#.، وأ��� ��W.�% وآ� ة �k9� `� =Qj9ة ا���ج ا� +F

zCFا �ºا %� .ا�F+�ر وا��W.��ت ا�² وردت * ه�H ا4\��
� ^&ى 	�&ر Mª4 ذ� �U8*4.؟C Mop   

 .� أ�&ف  
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��17171717I11111111<I2009200920092009א�,�,����������������!�  �
809�−�  � ���Bد���א�د$ول"א��وB�">و�0و�'�א���و�،%�������� �  

� �C% �ـ �.Jل"ا�.Yا�� %����#jVJQ=، وR ورة ا��وى" � 
��، وه(  16ه( �@�	� �,�ه�  :�#� ��Qم.د �I ~,3

u�o8"� �^&n� �/5ا5/� �4 أر&�4 �"اu أرo` ~/5"ر، ، ا
� آ�	8O85 H�( إن¶��C~ وا� H	�ه( �I )�� �@�l"ل،  وه( آ

 Ha"�ه� � ا�@H، وإ�� I"ل ا/4 M8"ا�وإن p@~ �/"�5 � ا
�ش ¥�± �¡ آ�B، و4�' ~��� b�7/85�4 &^"@�7����B ��( اa

 ±��ب '�� 
 ه( � 3,� آ�م؟ �85رس إC~؟ :Cg=.د
��Q� �#�:  �4م.د� �C"	�= ~l�® ~* H	� ه( $� �u H آ
��4 ؟3,� ، و®�Cg: 16 = ~l=.د� �C"	�! 
��Q� �#�:  �4م.د� �C"	�= ~l�® ~* H	� B³ آ
�^(، a"ام a"ام :Cg=.د�"Íا �C"	�ª . ا
�ت، �Q� �#� : �C&l4 �5م.د{ B¦ ، B³ ه( �4ر3~ 
 و��H5 آ�م � ا$�Cg:  �C=.د
��~ و �	[  :�#� ��Qم.د� ~�C�� H	� % آ
 أدÐ و� ��Cg:  )7=.د
�4/� ��7(، ه :�#� ��Qم.دhا M'�^ Bوز�� H	�( آ

 �,@Ä �4,/�� إ� �ا¦C&4�@�، ^�رس آ�7@"^&، ا$O��� �¡ إ�
 ��ا � ا*� دى، 

 وز��؟  :Cg=.د
�  104وز�� آ�ن  :�#� ��Qم.دً@�  94ه( �
H آ��a � B إCg:  ~C=.د�	 
 � أرo` 65"ر  :�#� ��Qم.د
�ك، و�  :Cg=.د/4 )*+, إC~؟5,�ء ��( ا/.ج ا
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� �
B دا 5,�ءا �� إ�� �5أت ^&6�̧، ا��@�Q� �#�: ¦ 6م.د

 ~Cزن د"/.ج a"ى، l5&ا��، أ	� رآ,O4 H��� ا�5 z�^&4 b4
 ،Bآ� b/+,C�`"�C و�5أ	� 	O4 � i��8��� ا	/�ا¥� وإن ه( 4
�ت ���، و3o7*� � 68�( �4 و�O85 Ha"وآ7�ن ه( I"ل ا
 )7{C��5و'�، �ر�� إ�� � ³'& ��*� آ�ن زى 4� C�"ن �

o@���� أ=,�ءه�C&U^ � . 
�ت  :Cg=.دp ،�4�/�	"�C اªه( ��^�� وه( وا'�ة ا

� ا�را3( o/#و �,�U^ b4 &C"ل ,C � �أرo` 65"ر، وا�,
 إC~ د"qa؟ 

�4/� ا�$�	@� ا�م د�Q� �#�:  ،Bم.دhا H�'ه( د B³
 �/4�hا � M7�^ B�C�� �o@p M7�^ B�C�� b8	�4�آ �o85�و3

�5/� 4� ا�م  ا�C&4�@�، و��a"ه �@�C&44/� ا��hا � v�^
 )��ى دB � '.ل اoO& ا� )��^��8ى ا�م ا� )op ،�5أ

�ى � 
� ��" أه~، b4 ه( د"qa �85اآ&  :Cg=.دo@�� �`و H	ا�4

78�م؟  و��م ا
�ن ^�Q� �#�:  ~@p �*�8م.دO� ى�@�Ãا i�/885 H	�ه( آ

C&4¦4/� ا�hا Bا�@� )��7*8"ى ا M�"^ Bت آ���� .�@�، و�
 I@_ ا�7V ´، و�Ml، ا*�ال U5(؟  :Cg=.د
�  :�#� ��Qم.د@	�7*� ،�@�� �o@�� ن�U�a �ا*�ال ا	

 �ه( 85/�I v"ل ا"Ha �4 ا  � اi*h، و4��U85رش ^�8&ك 4
�¬� و� ا'& ��*~ 	 Ha"��� � ا�@I H"ل ا� M7/^ رش�U85

� )7{C��ر�� ان ا	� زى 4� H�a، آ�	H زى 4� C�"ن � �o@�
 �Ñ&O^ ن�O� ~��� �¥ H��I 

 أ=,�ء ا�h*�؟ :Cg=.د
أ=,�ء ا�h*�، ه( د"qa دا'�~ � ���Q� �#�:  �Uم.د

�آ�O(، و^@�( � ا)'& ^8/_ �4 ^�4� 5[ أن ه( 4 Bآ� ��4+&
 �C�^ ،�@�l/�آM آ8¡ و^&�C�^ ،6�̧ ا^ �C ،م�@lآ� ا

�8^�4 ،�o8آ&� ��a �C�^ ،6ا)�مp�	 b4 Bآ� �o��`و ،)Oآ&. 
 ا*�ال U5(؟  :Cg=.د
ا*�ال هM د'"ل ا$*C ��s )+O8�*& ا�Q� �#�:  �U�Vم.د

� دىo@p )ه )� ا
� د'"ل ا$*O8+(؟ :Cg=.دo@�� H#&� H	ا 
 �&#�Q� �#�:  Hم.د
H اC~؟  :Cg=.د�a 
�  :�#� ��Qم.د@�� �5 ،6I�a �pر Hnpا¦ول ر � Hnpه( ر

�^ ~Upازاى 4"ا ��رف ���aر ا3���ه� b4 �'M ا$*O8+( �5 ا	
 B&5 �4 �أآ )+O8*$ا � 
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� �
 اC~ ا¥�ف �4 و��o 	�&ك �4 د'"ل ا$*O8+( ؟ :Cg=.د
� دى،  :�#� ��Qم.دo@p )ه )���C اآ*& ا�U�V ا� �ا	

Bد Me�^ 
^�e^ Me&ش؟ و� ^�Me �²؟ و� ^�Me ^8"�6؟ ��Cg:  �U=.د

��z؟�5 ],4 � إC~؟ و^�*&ه
� ا�( ه( ^��Q� �#�: eم.د�/M ^&�6، و5&#~ 	�*& ا

�ش �.d5 �aى ¥�4 ،~��� دى، ه( 4��U85رش ^/M7 أى �o@p
 &^"@�7���� أو أى �� إ� �4 '.ل ا� 

� رأioC اC~ � د'"ل ا$*Cg:  )+O8=.دoواه� 
�B .. ا¦م 4"ا�Q� �#�: ~Upم.د	�/4 � ./p )ه H,�أ�M ا

 Ha" I"ل ا
 وا¦ب ؟ :Cg=.د
4� ا^���Q:  b87م�#� �.د �ا�ب 4�ا�&a ~+a"4 bp"ى، أ	

�	@b �¡ 4&ة وا��ة �5 �� 64 ا�ب، ه" ا�ب 4
 هO4 ~@p M��� 5[ ا�م وا¦ب؟  :Cg=.د
5��C، �5 هio8a.� �/C i 5/@�ة �Q� �#�:  �/Cم.د b4 ¦

�د �� 5/�، /5 io8a.� �5 H@� هi 64 5/� � ا
�هCg:  i=.دp b4 
u H  د�Q� �#�: Bم.د�a �o*+	 H,�ا�( و���، ه( ا

 H	ا )�ا	� s�� اد'M ا$*O8+(، و4"ا�Up ��( آM اO&وط ا
�85�ول  ،~e��5 ��m4 ا		&5 Mآ ���� Mآ H	�� ¦ن ه( آ¥"U^

��&*5 MO+85 � ^��أ � ^,+@�B، إ»
� {��C �7و إ	� �M7� H�7 آ"Cg:  � �C=.دC ا��&l5

�8�م، 64 إ�� زى H�Ã إ أو7ا¦رo` 65"ر دول، 	�5 )�@^ ��
4� ا	U85 H"ل �,�ه� �/"�a.� M7� � �5، وا/.ج �.�a زى 

�رف، � H	ا �4�C,�� : ،�C"` b4 Bة آ@�"، ود&O� H*' H,�ا
 �3,�، وc@��16  q� �² ه" b4 ه�ف � ذا^~، إ»� وه( �,�ه

 ،~#&5 �C"6، أه" `(ء آ@���5����� : �^�a./5 H�Ã H	إ
�ه� و/4 �@p io8Uª� إ	� ^e&ح 'e"ة �/�� ��ا، وo464 أ

 &l4 � رف�� H	إ ،B�� )�� Mآ �� ��UC"هo4ه( وأ �o8@�'
 �C/� إM'�^ H,5 ~C ا$*Ä ،)+O8/�، و3"ء iop، وو��7 $
7� آ�ن، ^U"ل |678 �.�(، o4 )+O8*4 )+O8*$�8"ز، وا^ )�@^

�ش د�"ة �¡ إ�� H,5 ود¥ ��س 4,'�U^ H"ل آ*& ���U، ا
"ا U^ ،)�U� )+O8*4"ل �a ��v، وM@�a إن 4*+	 )+O8*4
 ��س 4,��(، p&�� »" وآ.م �4 دB، اÏ 678 �.�(، �.ج|
�رف آM دB، و��رف إن ا�,� �4 �@� ا$��أ � H	وا ،)Oa&+85
 ��ت � ا*� دى � ا$*8"ى ا��78��( دB، إ� $,5 )O�'�,5 �4

�¢( �¡ آ�B، أ� M� b@p ��هi ازاى أ	C H�Ã H�"ن 4p b4 �	
� ؟ o@�� ل"U85 )�� إن دC ��s B�*& ا�U�V ا$+&�� اo7o+^ 
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� �
 ه(، ا�,H ذآ@~ ��ا :�#� ��Qم.د
� ذآ�ء، �7"4� إذا آ,H وا=� Cg:  �4=.دd*4 b4 �d*$ا

 �o�*Á )U�C ،�3&ى M� � M4د زه�، وأ&| b4 ،io8Up�7 4"ا�
@5�Éا� M¢�3&� اوا��ة وا��ة، و�4 أول =�	@� 	+�& � ا

 d��+^ �� �4 د'"¥�، �4 أول إ�¥ M�"^ ��s )�وا*��@� ا
 cC&^ ��ت أ'�V ،¡8�5 &e إ���� iه�,� )�5,"ع ا$&#( ا
 �� ²&ج ^�ود � ا�	*��ب �H ز�i إ�$ Bد �و^/�78 و^*M{8 د'"¥
7"4� b4 �7�84، و� � �4�رة إ�� د'�H ا$*O8+(، أ	d5 �nC&4

5 ��¬ &�p�5 Ha"M�O ا�( ا	H 	+� ا�l&ا�� � ا*� دى، و5
� ^8/&ف ��( إن $ �oa"+^ ،ن ���4 �@�ة"�^ ��s ،B8~ آ�@��
�ع C"4(، �¡ ا�( ه( UCس، وأ4&اض، و|678، وإ�	 �o@p �@	�ا
 �*� وه( � ا�� ر3¥ M�"C M78} ،)'أ �C �,3 &`�83 ~8`��

 Bد )Äت أ���3 ،��ه� U5@� �7&ه/4 Mn+^و �oa"+^ ل د"دى"'
�4�l�، �Shock Admission  M�a q" اC�/4 H/+	 و4&ات

� دى 85��~ ا6789 ا/.�( دB، وآ�ن ا�'"ل ,8��85 )+O8*$ا
�ن 5/� 4� ^�"ن @/�ت $�ة C"م وا��، أو ا^,[، وº&ج ا��3
و��8~ ا�e�Í وا�ه�O، و	�l5 �5 ،��8® M�O5 M7&ا�� آ�ن 

 )�� ا�3&�ت، ا,5 b4 ب��` io����4 دى � أ�lM�"85 �4 ا
�4�`&ة، زى 4� C�"ن  b4 ،ى"a �4"o+4 b4 )U�85 دى �*ا
�ة ^�	@�، إن @� ،�@	��ة ^,a ~@p 5@,�8~ إن io,4 ا��"ا

4� ه@�ش آ�B و�5، إن  p@~ ا�78�ل و�( ®��8، إن ~d*$ا
 �@/C �C�/5و ،ò)ه b4 ،~+aو4"ا ~^�a.� ،~4"C و»"ذج ~^�@�

4�`( b4 ~@p ه"ا ا,7"ذج ا"�@� ا,�& و¬�� OC"ف إن  )�ا
 ���,H إ� ��&p )e/C ��¬ ،ات��اcl، آM دB، و� ا*� دى 5

 ،��ره*4 c�l^و �o*+	 ���^ �o@�² ��¬ ل"'��4 85��� ا�lا
�o*+,�8+[، 4� ه" 	�س ��U^ : ~OC"ل ® �@	��س � ا	 ~@p Bد

��v، آM د�UC&e5 Ml�@5 B �8@�، إ»^ M�O5 ~ف  اه"O,5
 �Oه��، × إ�� ¬�� 5/� اU�*4 �o$�� أآ� 4� 5,��د 4/o�¢�8	
 ���Vة أدوق ا�C�وه( � ا*� دى �� ا�Cه� ^U"ل i*5 ا´، �
 �4 b@p�� آ"a �C"ى إن 4o7o+^ �	إ ���� iدى، �5 أه �@	�8ا
 ���� و�"د إ�� �²، إ�,� b4 5,*�& أو �7n,5 أى �,8@��	

�ر�p آ"� )U�^ ،4@� {�دة �,@�� )��	/M7 ا� �a �C"ى إن ا�,
 ��ر¶�، U�C( وا#c إ�e`8@�� ��( ا´، وه( و,� ا$@�، وإن ا
 ،)U5 B¦ ؟z�n�5 ~Cى، �² �4 إ���ه( b4 دا'�~ �² 5�$/� ا
 ~ �7�84 b4 ��، �زم ا�'"ل دB، ا�( ا	�وآ7�ن '�( 5

@�Ãا� � �85�'�ه )��ى أو �¡ a"ى، 4�b�e/C ا�"ر3�ت ا
� إن اM@l�8 ا�را3( ه,� � ا*� دى، �ا��Ã@�ى، '�( 5
 )�� ~UU�85 ��I&ة دى، دB =&وة، &5�i إ�Oو�,� ا�,H ا

� وا�.م ا�( ا	8�a H~ دB آ�~oI.8'وا �oa.e	ب ا�*� 
4� ه" 5��C ه( 4� �,�ه�ش �¡ آ��Q� �#�: Bم. د 
�ه& ه( 4,/�8 ^&وح Cg:  �� �@/5=. د�� أ'( واC ،Bآ�

 �@��,�4� ��b8 3¡ة  H	إ �	إ Ì�.4 b4 ،دى �*� ا
�I+@�، وl5&ا�� و� اh,*@�، ه( Ml�85 ��( ا��اف /ا

�I+(، 4,[ و�4 4[؟ ه( ��"B ؟/� اo�"و� ،�o8="	d5 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   721



� ���17171717I11111111<I2009200920092009�!����א�,�,������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
� و��Q� �#�:  ~Oم.دo*+	 ~+C� ه( ��"B �5 ه( `
� و�Cg:  b4 ،�O=.دo*+	 �+C�` �C�� أ'(، ��C _@I

�5 �e�^&4 ة، #&ورى ^�"ن"�� �o+C�` H	8£� �4 ��4~، إ
وأ�2 أ	� و��� �4 آ.�4 إ�� ��"ة، ^�U( ��"ة، b4 �زم �� 
 M4�� )U�^�� ،)O/+,C �4 ،H	�5 ا b4 ،دى �C��Vا �¥ M�"C
�MI، � زم �5��V وا i¥��ل �@Ï ا"��¬ �زى أى أب أو أم $
�o8,ه( رآ )�� ا�U�' ،�@/@�e ر5,�، ا¶��� ^+�& � ا�8@

_,� )��. 
� ^��Q� �#�:  )Uم.د� )+O8*$ا ~�5 ا,�U~ دى �5'"

 �� u6 ا@�+� �4 ا+&ق اo@�� ن�U�a ���4ة ��ا، C/� ا	�
 &O� �¥�U5 Ha"��C ،~@5 d/� �4 إن ه( "��ه� I"ل ا+^
�س آ8¡ ®�8+[ 	 z3و � �oeÁ )�@	 _ه ،Maو� أ �3,[ و� أآ

�/a ��ن B&4 وا��B آ�B؟ C/� ا	O� M4�ت 4/�ه� �"اo` u& آ
 b4 ��أ	p ،�5 i��8	 ن�O� ،�4 ��( ا¦رض �o36 رأp&^ �5
 i�&5 ~#&5و ،�o3��، و«o8Up4"ا i�&5 cl�رف إC~ ا�

 �o4أ �Up4"ا 
�  :Cg=.دo�*Á �4 ا¦ول �زم � H�a ��ن آ�B أ	O� "ه �4

 b4 )��ن 4�	/O�7( زioC و	M4d � اO� ،ة&O4&ة وا^,[ و�
،��s  � &�+^ �	ة إd�p ك&e#ا )�× إن 4�و��,@b إC~ ا

�ه� �¡ أرoO^ 65&، إو�( /4 )O��U5�4 H	وا )+O8*$ا �C���
�؟ C�. `@�"ا 4/�C H�a ،�@�� ��@U^ �o8@U ^�"ن 

�، و	+*( إ��  :�#� ��Qم.دo�/l8*4 ./p �� إC~؟ أ	o@pو
M�` ىd5 �8&ك^ . 

� أ'( 4�^*O��/8(، وCg :~#&5 @p �C�/5=.دC ك�,� ~
�رى 85�ع �4 o,� )ا�C"ان(ا$*O8+( ا¥ M�"C ��s "ه �4 ،

�B�C، �4 �¡ د'"ل و��*� و5@�ت، وو`i، وآ.م �4 � H	ا )�ا
 � Bم آ�"C م��ر، آo,� ^&وح اc�l و^&̈وح ³'& ا� �/C ،Bد
 �4 �a )�� )�'ا�ا¦�3"ع، وU�C( أ��,� 'e"ة ا$*O8+( ا

 	�Uر
� رHC، �5 ا	� d84آ� إ�� إذا را��Q� �#�: C Hم.د

4� دام ا¦4&  M7�^��رى 4&ة أو ا^,[، � ¬�� �o,ا$*O8+( ا
� .� إ�Cه

�e' �4 �C"ة ا$*O8+(، و"  Cg :~#&5=.د' H4� ز �ا	
 b² �4 ،�	�Cه( � إ �4 �C�/5و ،�C�إb4 v 4/�ض 4��C � ا$

 B�,@Ä )����4 "و²&ج ^�C v"م، و^�U( '�ت 5&#~ ا
� I"ل 4� دام p@~ دا�( "ا�'"ل,C5,}¡ رأ �4� ا�, ،

 �C�¶ &o�C �4 �V ،]8C"` ن��ه� آ7/�²@� 4 H	8}@¡، إ�
 ،�4�8� ا�/{�د � |��ت �7o4، زى ا�a"8 ا�را3(، زى ا
�رع، آM دى *84 M�O5 ~lU	 ة، أوd�p زن"�دة اCزى ز

4 �� 'e"ة 'e"ة، واد¯,o@5 �@U	 6 5/�^&4"^&ات. 
 .`�&ا :�#� ��Qم.د
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� �
xC�� ��ود ا���N * اB ��¹ ار 

� ا�`&اف  ه" �@�ن آ,H ا^��H7 �,~ ه,�  :��زم �Q`. أ
	��آM، "ا M�a آ�B، ا�( ه" وا�B ووا�^~ آO4 � �  دا¬

 B�,� "رة،  22ه��83,�، ه" ~ أخ وا�� وآ�ن � آ�@� ا
 )I��ن 8@5/O� )+O8*$ا B"�'ن أه�~ د�وzU3 آ�ا 3,� وآ
 B��آM وB"�&' �C�/5 واO4 H�lو� ،Bت '+@� '+@� آ�����

�,@7*ا�( آ�	H   وو�^~ �l+,4[، وا�^~ ه( ا*H ا
85@�( ^£8�	� دا¬� دى . 

 a/� � ا$*�a )+O8 اC~ ؟ :Cg=.د
�  :��زم �Q`. أ@	�a/� � ا$*o` )+O8&، و5/� 4� '&ج ا

 ~C"` He��^إ 
 آ�ن ^l@£O~ إC~ ؟  :Cg=.د
 .C/�، ا#e&اب `£l@� وإد4�ن :��زم �Q`. أ
 وإC~ �3_ د'"~ ا$*Cg :)+O8=.د
��C  :��زم �Q`. أ�� � �آ�ن �C Me5اآ&، وzU*@5، وزوده

 )��ت ا��Vدىا ��'�ه@5. 
 و�C�/5؟ :Cg=. د
� �5أت  ه"B  :��زم �Q`. أ@	�� '&ج �4 ا$*O8+( ا$

 ،v�^ �5"/l� ^z��8، وا�85ى �Cاآ& `"C~، �5 ر�/H ا@	�ا
 ���O4 ت&o2و  b	�4�آ B"ل إن ه"U@5 "وه ،�@���"�C~ �4 ا

 B"ه Bن آ��Oو� ،±�� دى 'o@p B"ه )��وز ا��@� ا�
@p M7�C ~	وم إ�U@5 ،�o  ،v�^ b@O� �'�C وا�85ى  �C�/5و

�آ�C�` Mة 5@,~ و5[ أه�~O4 M7� دا. 
b4 _@I ا$O��� دى آ�	H 4"�"دB �4 ا¦ول؟ Cg:  �4=. د

4�bº ا$*O8+(؟ M�a 
أB"C، وأ	� آ,H د'�nV ~8&^� �   :��زم �Q`. أ

~ H�a �^&nدة، و��@/ c�,C ا�م دB، وs �C�/5�� 	+�& : ا
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� �
 ،~8��l4 � Bن د��ن 4�	*@�O( ا$"6a ا�( إ	~ ¯"ل " آO�

 z{# ب �4 أى�ا�,� p@~ وا�,� �o4و¦ ،]4	C ��s ~�&ر ا�	*�
 ،�	¡� �7o4 �C�� .. �C��� H� �C�/5و ،�C"` 6,8aا B"وه

U@8~ �4 أ�3"�[  H/ر� �� ،v�^ H6 وا^�̈�ـ�Iو ،)+O8*$ا
 B�/4 H7��^ا �	dp ،�+	 i�� ³داب b'وز أ�� �U@5"ل u ا	

~ رأÅ إن ا�,� ا^ H�aو ،~V�� � b4 qa"� إن ا8}@¡ د,U+
 b4 �+	 i�� ³داب u8}@¡ إ�ات ا���C إن 5` vإ  ~V�� �

�( �&ى �5 i8o4 ~	إ �e,· �C�/4 i��8C ، وه" ا�85ى�أآ
 H�l� )��ت ا,+*@� ا��Vا ~Cف إ"OC ل"np B�,� وإن ،~

Bوآ� ،~@ ~ H�lدى، و� ~ . 
�ات b4  وا	H إCg: ~C=.د�5 Bإن د ~ا�( '.ك ^U"ل 

5�d3ل ��V~، أ	� 4"ا�Up، �5 ا	l. 
��C ان ا�'8@�ر c� b4، أ	�  :��زم �Q`. أ` H,آ �أ	

5�$&ض و3"ء p iop�&ة ا/.ج ا,+*(، زى  Bر د�رHe5 ا�'8@
 �oU�eC��ت U885&ا و���4� C�"ن ه" l84"ر إ	~ ���Cرس �

�p آ.م Bود ،�º م"UC ،~*+	 )رغ�� 
 إزاى C/�؟ �4 و��o 	�&ك؟  :Cg=. د
4� ا	� آ,H � ³داب ��i 	+�، و��رف إC~  :��زم �Q`. أ

 )��5 �a.� ~ا�( 5,�ر3~، و� 5@£+�، و� ~ د�"ة ، و� 
B�7( د/ . 7�/8,5~ د"qa ه,� � ا/.ج ا

4� ^/O77(، � آ�B، و� آ�Cg :B=.د ¿, .U/4"ل، �5 وا
io ا�hع دa )�� &lِ�4 Mnِpِ B&ارB ا$ :��زم �Q`. أ

 �$ vر�� إ��م، � z�� ~	إ �C�MC"�8، وأ	� l4& و`�5
 �" 	+�ت وا'�ت دB أ	 H	ا ~ H�a ،Bى آ�"a i7l4 ~8@U
 �C�/4 i�3 إ��� b4 ~إن أه� ��@l$ك، ا�/4 M7ر اآ�a�� b4

±�'. 
5/� 4� '&ج �4 ا$*Cg: )+O8=.د ~Cإ �a ك�/4 ~�U5 B"ه 
�  7 :��زم �Q` .أ�C&U^ ر"o` 
  ه"B � آ�@� إC~ ا	H�a H؟  :Cg=.د
�رB ا�Ã@�ى :��زم �Q` .أy 
4�دة؟ :Cg= . د iآ B�,� 
3�za � ^.ت 4"اد :��زم �Q`. أ 
 ا*�ال U5(؟ :Cg=.د
أ��~ ه" 4� O/Ä( ا�.م، و�̈"ل '.ص �4  :��زم �Q`. أ

 ~@�� ا
��� �H�l و'.ص، 4� I@_ وا	H �( د"d*^ qaل � :Cg=.د� 

 ا�( �Ml� Ml، ه"B أB"5 آ�ن 4"ا�p ؟
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� �
أB"5 آ�ن ��وزB  أB³ ~C"` B"5 و`"C~ ¦،  :��زم �Q`. أ

� �4 ا¦ولoOº ~@�� z{# )��8�رة، وه" ا .Mn+C � آ�@� ا
 أخ  إ	H�a H إن �,�Cg:  B=.د   
 أB�,� B"C أخ، اB : ��زم �Q`. أ
 p[ ؟: Cg=.د
 � I_ أ3,�ن : ��زم �Q`. أ
 أM{8O@5 B"5 اCg:  ~C=.د
��&، و4� �,�وش p�&ة ³داب ��i 	+�  :��زم �Q`. أ^ B"5أ

�رة و'.صy "أه ،~Cإ �/C ى�@�Ãرة إ�y q� و� ،~Cإ �/C. 
�ن p&ض ��@� و��(  :Cg=.د@/��C إن ا` �l5&ا�� أ	

ا�( ��7~ دB ه&ب ه&ب C/� ه&ب،  أه�~ a&ار �3¿ ��م، 
$*8"ى ا�را3( ا�( ا¦ب ه@C Bd/� ا. وا'"I � B_ أ3,�ن 

~ U/4"ل، ا�( M'�C ا�5 �@/  B"'ا M'�Cى و�@�Ãا Bر�y
 )��هi إC~ اp b4 ��هi و��7(، أ	p أب )U�C �/C ن�I_ ا3,
 M�a cÃ �"'.C B&�6 � آ.4~، وC"ا�p ��( اb4 ،MC"�8 ا

�رة؟y � Bآ� 
~ 8,3[ :��زم �Q`. أ�U5 ~@��  أzU3 �5 ،B"C � ا
� ر�pوCg:  B=.د© �/C ورا 5/�؟ 
~ 3,~ آ7�ن  :��زم �Q`. أ ~* ، )`�p&^ا �4 ¦ 
~ 8,3[، و�,�B آ�م ��Cg:  i=.د�U5 
 ^.^~ :��زم �Q`. أ
~ آ�م :Cg=. د M#�p ن� آ
 4"اد  7أ�2  :��زم �Q`. أ
��c � ار5/~ و3�za � ^.^~ ؟ :Cg=.د	 b4 _@I 
 B³ : ��زم �Q`. أ
b4 ، _@I دى 3�� أa&ب 5&#~، آ�@� �Cg:  ،�@�7=.د

 ،Bد ~@p ب&o@5 B"ه )���&، C/� ا��MC ا^ B"5وأ ،�{و
 ~Ä~ ا	إ� إ  �"ش 4/ �4"�+	 i��" M+*(، وآ	ن �@� B"وه ،

_ ه( آ��7 �{�MC"�8 � ا B�` )�، و�C�/5 "	+*("ا
~ إ	~ 5@8/�� وآ.م d@o8C&ى، و�	آ.م  �C"` Ì+¯ وح&C�� 

 H	�3¿ �3¿، �5 ا Bار د&U�p ،�@�� ام&� Æ@` �C ،B�4 د
 ~@p i��885 H	ا إ""UC ��¬ Bى آ�"a M'�8^و B&5 5.د � "
 Ml�@5 Bد b,2أ�4 �و8C&� � M'�885~ وآ.م �4 دB، إ»� أ	
�ر O8*4 ¡�' H	ا ،~+C�` )��5 ¡OC أن �� ~ ��¦ن ا$/

)7�/�� �5، ودB رأ�C ا/4 b4 ،~#&5 �4 ،~"U^ �U� �4و ،
 �U� �4 ~#&5^+&#~، و �	إ z{# ��@3و )Oآ�,� �4 H	دام ا
^�a"8 �� ا�783&ار � �.�~ " ه" 4�b@O4 ��( ا�eÍ ا8$+� 
 � �7( 85���، إ»� ا�,� ه,�/�، و4�ا��O4( ا&أى اo@��

 �� ، 5,/�ى ���U� �C( و��U دى، وزى 4� 5,�&ر ه,	��5 
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� �
�,�"85 ]	�@/زى و�د	�، M@O,5  دا¬�، إن ا�,� M@O,5 هi ا

�ن 3"اء 6Ä أو 4� b4 ،)O/Ä آ�B و� إC~؟ @/  هi ا
��C أد'�~ ا$*O8+( :��زم �Q`. أ� H,آ � أ	
��4 دB اÄ~ آ.م؟ :Cg=.د�5 ! �4 MU,8^ Mرا� �C" b4

�B إذا 4� O/Ä( ا�.م/4 M7أآ �C�، ^&وح 	�I )�� zI"ل "�
 u؟"إ)+O8*$أد'�~ ا �C�� " *C ن�O� ؟ ~@ 67 ا�.م؟ 
 	"ع �4 اC z{n/� :��زم �Q`. أ
� را�M �&ام ��@�، b4 إ	U85 H"ل إن  :Cg=. دC ~Cإ z{#

 أه�~ واB"Up ��( ا�( �Ml، و��3"ا أوراa~ و'.ص؟
�©[  :��زم �Q`. أp أه�~ �/_ ��ا ، و� iه �4 ،B"Cأ

 iإ� u d@o8C ت���C/� إC~ ³داب، و� C/� إi�� ~C 	+�، و3
 ،~Cن ��( ز��º++~، أ	� l5&ا�� �/�� �+,�©[ إن ��i اp

 i¥ Mرف أو��� b4 ~#&5رة، و��8�B � آ�@� اna )�ا"Ha ا
 Mآ i¥ H�a �4� O++£85(، أ	 �+,ازاى إن دراi�� �3 ا

���، و��وH 64 آM وا�� "��B، و64 ا$&�C أآ�� 
�دة، �� ^/Cg : M7=.دCوز �@�� )�4� ا	H�7� H ا _@I
CإB�4 آ� �؟  ! ~ أآ)U5 ال�* ا

4� أآO�7(   ه" ا*�ال إن هM: ��زم �Q`. أ )U5 )U� �4
�B، و� ¦B؟/4 

�Cg:  M7�^ �C=.د� b4 H,إذا آ ،�أ�2 ا¦4& دB 4�وك 
 b4 H,إذا آ �� �زم ^�M7، إ»/�I ¦ ،ن ا'8.ف ا)راء�O�
�ن ^��C ~aور ��( �� O8~، و���l4 Bإن د �C��ن `O� M7�^��
���a.C ��¬ ،B( �� �¡ك C �� ،~�,� �UC�"ن 	+*~ *C v�^
��ت دى Vت � ا���أI"ل U^ )U�C ،.ª4"ل ~ آ�B 5"#"ح، و3
 �� Îl� Bر�ا$&M�U@5 �C ا��8ى وc�,C � ا�( ا'8

 ،�^�/a"^ 
 C/� أ�5}~ آM ا�.م دB و'.ص؟: ��زم �Q`. أ
� |&د ^��@á، ا :Cg=.دd*4 b4 �d*$ه( أ�2 ا �d*$

^"#@c ��ود ا$*���ة، و4*�"@� اU&ار، و�4 ا7$�� ^*8/[ 
 Bار&a ��@8	 ~�Op �@"�*4 M7� �4 ى"a �C�' H,آ " �@̈5
 �� �دU�C ،B( أ4� ^@�( �e�3 �4 ��7@� أ��(، ©~ ���ºوه

Ml¯ Ml¯ )� أآ�، وا	H #7¡ك *C�cC 5&#~، وا
 C/� أ�&#~ ��( �n&^�، : ��زم �Q`. أ
�، د�U� B و�Cg: ~U=.د/�I 
"��B؟ و� ه"B وأه�~؟: ��زم �Q`. أ B"ه 
"��B ا¦ول، و�C�/5 64 أه�~ :Cg=.د Mnpأ 
 `�&ا: ��زم �Q`. أ
 ا/+" :Cg=.د
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�  �ء �+6، ?�= 8Å.ل، H��Fر وا,{ kc z�F A ا�./.اس�
� o` �4& و	± ه,�، ه(  :,.ال.دo8#&� H,آ ~	�ه( �@

 � 3,�  �17,�ه
� �a إC~؟  :Cg=.د�U5 �o@p"O85 
�u  :,.ال.دU5 �op"`�5 �`o"ر، o`5  �5"ر و	±،  4أ	

8�	@� �4 ا^,[ � � ا�`&اف ه,� o` �4& و	±، وه( اo8#&�
��u آ�B "...." د¬@� 5,�ت، � 3,� أوu أآo8"� H,آ �^&n�

�a v"ى �4 أ�&اض و3"اس oa&ى /85 H	��ن آO� 
   ا$io؟!! دى 5,"^~ �}¡ة *~ :Cg=.د
�ن ا¦�&اض  :,.ال.دO� H	��^H آp )�� ا$&ة اo8#&� �$

Bد Ha" ...آ�	H زاa B�C"ى � ا
4� آ,b8 أ�&ف إن ا¦آ�د¬@�  :Cg=.د �"...." �5 ا	

�'�و 5@5 �© �o,4 u"�@5 )��ل ا@/�دة 5�`"ف ا� ��ت، أ	,
 �Cدر�a ioوأه� �C"	�ª�5"ا � ا' )��ر�5 اn�ل ا@/ا

)O77��5 �4 ��دة . p�C/"ا، أ	@/5�`"a iop( ا )�دول ©~ 
 � )U5 ~Cإ ~@p ،د¬@� دى��س 4@� 4@� � ا¦آ	 ~@p ��¬ ،�5

85���8 دى؟  ��Vا 
� ا¦�&اض آ�	H :,.ال.د$  &o` �4 �� ه,o8#&�4ة و���

 �o84�5�ه� و4��ن ^�5 �8O� �4� و	±، آ�	M{8*85 H ا¦�&اض �
� �7&ه� �a إC~؟ :Cg=.دo8'أ 
�، �,�ه�  :,.ال.دo,4 x3,� 24ه( اآ 
 �84"زة؟  :Cg=.د
�رة، وM{8O85 :,.ال.دy �4 ��&£84 ،B¦ 
�ه�؟ :Cg=.د���l4 
 .a b4"ى، أو ¬�� ¦B :,.ال.د
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� �
 ~؟وأ5"ه� M{8O@5 أCg: C=.د
��3[ � 5,� :,.ال.د} �o84�5�ه� و4�5 
�دة  :Cg=.دCن ز�O� ،±	و &o` �4 �o@8#&� H	ا �/C

�، p@~ اU5 �C�� ~C(؟ oأه� � ا¦�&اض، وا�85ازه
�  :,.ال.د�C&U^ ، ا�� H�ّa 3"اس"�ردB ه( أ�&اض اo,ا

4�b@p و3"اس  )U5 
�I&ة، � �4ة la¡ة :Cg=.د` ،�o@و�� )�@�� "pه"ا!5&ا ، 

� '+ـHّ و� إC~؟ $ q@n²ا H	ا 
�	@�، أ�M ه( M�a  :,.ال.د^ ~��� H��a �¦B، ا$O��~ إ�

±، وH,5 �4د5~ ��ا، �� �.�a 5"�د '¥ )O	�4� آ )�@@^ �4
 �4� '&�H 64 و� و� �&Hp و � �7&ه

3�وس :Cg=.د" I_ و�C�/5، ه"B آ�ن إC~ 	"ع ا
4&ة، و^U/� ^�8_ إ�� ^6�U^ �/U و^��� ��C&O  :,.ال.د

B&4 آ�ا ~��Vا 
85�'� أدو�C؟ :Cg=.د 
�،  :,.ال.د¥ �o�^�85�'� ا¦دو�C ا�( �n&^� آ B³

 �*C"3"اس �&�� آ"�دات اn4ت، و�8� 	@"رو
 I_ و�C�/5؟ :Cg=.د
±،  :,.ال.د�' H�a ا¦�&اض �^&nV H�a �ا�,H زى 4

�5 ،~*C"آ HU5 �@̈5 �o8a.ه(  و�   � v�U�a3 �اول : ��ت�
�رp M7/^ ~p@~ اC~ ، ان � b4 B4"#"ع آ� )�� �@ H�� ~���
 �¥"U^ B&4 أول H	��، ودى آo84�4 )�� B5@/&ف وا�� �5�ه�5
 M7و� أ� �5�5 iأآ� _I ~pر�� b4 �¦ى ��، وU85"ل u ا	

 Bآ� )�� ~Up4"ا �o,أآ i��885 )وه H,� اC~؟ �5 ا
� 4"ا�Up؟  :Cg=.دo,أآ � �&qp ازاى إ�
�  :,.ال.دo8d3 � ا	
� إ	q 4"اUp~؟  :Cg=.د¥ q"a  B³ H�a 
�ش إ	H 4"اUp~ و� ¦B، أ	�  :,.ال.دo8d3 �4 ¦  �¥ H�a

 H	؟ إBآ� M7/C ان �5��إ	H رأ�C اC~؟ ا	C̈�4 H~ ��ر 
 �/C �5�5 �@�® )�5� C/� ه( ا��5 �o8a.� �4�رأ�C إن 4

 ،B&5 �� ف&/C _5�C u H�"ن ��Up :B³.  ~��، اy�l% دى �
%C,�Jا�85ت ^/&ف و�د و^&آ_  ا� B¡'¦ا B�+ان ا�,H � ا

 iه��ت و²&ج 4/@5&� iه�/4 
4� آ�	b8 ^/&ف و�د  :Cg=.د ��@y �4 M�a �إ	H�a H إ�

Bآ� b4 ،±�' 
± :,.ال.د�' ±�' 
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� �
اxآ� � 3/�د^�، C/� ا/.ج ا,+*( �M7 ا.زم،  :Cg=.د

��C؟�Vا ~Cو� إ 
��3̈ إن ا$"#"ع p@~ دور �/.ج، و�4	�a"،  :,.ال.د� �أ	

��C&U^ 3"اس"��3 إ�4 v	�a". ¦ن دB �~ 64 ا'8+�ء ا� .  
@~ Cg: )U5=.د ~a"	�4 ! Hِ	85/&ف و�د، إ )�b4 ه( ا

�؟ �4	a"~ � اU5 ~C(؟�4 
ا�,H �}¡ة، و85£&ج 64 ا"�د، وه( 4� آ�	O8(  :,.ال.د

� b4 آ�B؟"�*4 � آ�B، أ	
4� ه( دى ا�	�U اCg:  ��¬ ،�@U@UV=.د ،�"�*4 �/�I

�ن آ�B 4"ا�Up ��( �3"آ~، O� ��¬ ،�5�ه�ا�,M7/85 H زى 5
�C��8؟�5 ~Cال إ�* ا$C io/� ا

ا*�ال ا¦و�v ا�( ه" 4"#"ع ����C ا�� ^/M7  :,.ال.د
 �C��Vا � Åرأ ��ن أa"ل ¥O� c�^ ��5�ه� و�7�5 64 ~Cا

  . دى
��C أ5"ه� و4�8ـCg:  ،�7ّ=.د�� �pر�� �b4 4.��� إ�

و�C�/5 ه( �&Hp و�د ، e5&^ b4( دى �5ى، ^�U( ه( ���Cة 
� ه(؟oو� � �3"آ ،��'� رأ�C � �3"ك أ5"ه^ 

 ¬�� ا�^,[ :,.ال.د
� � آM ا¥@Cg:  �l=.دo4d5 �o8a.� �� b@87��^ �4 H	إ
  دى 
5�ه :,.ال.د�� ه( 4&آ�ة ��( 4"#"ع 5d*^ ���، و�7

 B¦ و� �5�5 iأآ� 
^��7~ � اC~؟ 4� اذا آ�	H ه( 4"اUp~ زى 4�  :Cg=.د

 u"U85، ^��7~ � اC~؟ 
�ر�p، زى 4� ^�"ن ه( ��ر�p أآ� �4،  :,.ال.د� b4

 ~@ �pر�� b4 ،qUpة 4"ا�C�4� ^��7"ش، �5 � � وU4&رة إ�
� ا�� �,�ه�  :Cg=.د�5 B�'وا q	3,~  17أ 
4� ه" دB إ�( را��� :,.ال.د . ~@ �©�p b4 ~#&5و

Bف آ�&l8^ ا�85ت �$ H+8'وس ا�3"". ا Mه  �,+aو " �ا�,
�v؟^ 6�&C� ا*�"ك ا�C�h دB ا"3"اس �

 إ	q5&� q ^/�7( آ�B؟  :Cg=.د
�4�`&، p �5@~  :,.ال.د M�O5 b85&� �4 �B&4 آ�B  ا	
&C_، وآ��87 � آ�	77l4 H~ ^&وح �@� 4@.د آ�B � ه( 

4�   ا�8@+"ن، i��8	 �/U	و ،~*�hا )�@^ �/C �¥ H�a �ا	
 H�8@+"ن، �5 ه( را��@� ا$@.د دb/+,C  ،B اa"ل � � ا

~Cإ �¥ H�a ��ش أ	o�8�a �� إ�� آ��87، و4o84�$ H�aو. 
 ! اCg: �/C �8�7/83=.د
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� �
� �H�7 آ�B، ا"3"اس 4�  :,.ال.د$ �أH@*� �5 ،B"C إ�

�" H/Ä آ.4( ��C&�6 ا"3"اس ر�/O( ، أ	 � آ,l84 H"رة إ�
دB ا8,83���، وه̈"ا ا8,83�ج آ"Cg:  b4 �5 ،�C=.د

 �8�8�ت، 4� ^u"U ا���، إ	q�a q ^.ت �,@�� ����ة، 4a
5�$&ة 
±  :,.ال.د�' �^&nV i� ��8 إن ّ©� أول 4�8��� اVا

8"a �^&n� ،~aا"*"ا �n&^� ��( 4"#"ع اd3 ا"	��b4 io آ
"ك 5&#~ d*C ى�� )�� �@�'�"ا nV&^� ا¦�3"ع ا©ّ �p ،~8aو
� إ�� ^*"ق � ا+�B دى o�3�,C Mه ،v�^ ~aا"*��( 4"#"ع ا

 و� ¦ 
^*"ق   3,~، 417� ه( 4� �,�ه�ش ر'l~ ، دى *�  :Cg=.د

 ازاى؟
�  :,.ال.دoÄا ���� �¥ 6�eC�� �5�ه�4� ه" 5" ~l'ر

~8a�4 " i8^ �4 �V 18  �/C 
��C دى :Cg=.د�Vا )Op&ا� �4 � l5&ا�� أ	
  . و� أ	�، �5 ه( أآ�ت u إن دs B�� :,.ال.د
� � ا$"#"ع ا¦هi د"qa، آ�B و� آ�B أ	�  :Cg=.د,@�'

 �" �,�ه qن، و�"	�U�دى 	l@�� #� ا� b418  3,�، و�
 ~Cرة إ�4d5 ق"*^ �o�@3أ � !ا�&وف دى، أ	

3�وس ا'I H+8@_ '� :,.ال.د"� � ا$"#"ع 85�ع إن ا,@
� ا�85ت ^l8&ف آ��a.� ~@p ،B 5[ دB و5[ دB؟$ 

� �  :Cg=.د�"l'8~، و��4"#"ع ا"3"اس دB وا,U.ت 85
*�"ك �5 �@��3�وس �4 	"�ور ��( �.�a اO@5 ،دى �*ا
 �@��	 �4 �a.� ~ B"دى، و5&#~ ه �*ا�( زى دB � ا

o878�ل ا��5 �@	�^،Bن ورا"�^ ��s )�+&آ�O ا�5 �C� 
  "« ��U	 ،H,�� وا"ا*� دى ه(  �3	�7o4 ��U �,� ا

 �o@7*,5 ،�@/@�I �a.e	ا ،B"� �4 �a.e	ا Ml�@5 �/C ،.أ�
"z*5 "Unfolding  �{�5"ى"@Vع ا�UCس " ا��ا�( ه" أ3

���~ '�£�� � ا�آ@_ l@5 دى �*p�&ى، ا�*z دB � ا
�O� ا$"�"د �@�"ن ا,C "7+&د C/�، وا�Í£�� دى 5@"

�م �5رى، إ»� إذا lp _�U^ ��¬ )��د�C، إذا ��دت ه( ا�
 �o@7*,5 ،�"U/4 ودة، � 2&وف�} H	�" أز+4 �4�a@�"آ

Cross-Roads Crisis  �4 دول، أو H,�a"م إU5 ~C(، ا
4�ت #�z ورz5، زى 4� C�"ن �	��@· ~*+	 i�C ���C ،�"ا

�( �UCر ��@~، و�4 أهi 5@�̈"ط �5 Bرى �"ا�� )���( ا
 M�"C ورى&# b4 )��ت دى ا*�"ك ا"3"ا3(، اeC"�8ا

 ،�@	�8��@� ا,��@�، �4 ا	 �4 Bا$&ض، د ���&$"z*�" ا
� 6�eC � ا*�"ك �4�`&ة، �oC �5 b4د $ B7" د,85�ع ا
� در�� �4 اª"رة، o@p Bآ� �a.e	زى ا )U�@5 B8+�@�، د�5

 �4 ا�C&V، و�4 ا�8&�5، وا�.م ا�( 5,"�� 5@~ ا+�ة و
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� �
 i3أ��~ ا ،Bآ� �� ا$&اه�U 64 إ�o@Äأ bا�� �4 �دى، أ	
 �5��x8ه ��¢6 وآM ا�( �e*5 ~�7/8*@5 ~�7/8*@@5@�، أ	`

ا,�& � ا"3"اس � ا$&��� دى . 	��n »" �&�� و�*@�7
4��ت آ ¡8	�Uر 	8/��V �,C�o@5 ~8� )��ات �4 '.ل ا�5 M

�B � ا/.ج، /4 �o@5 
�رp~ إن p&و�C آ�ن ا`M{8 � ا$,�Ue دى آ8¡، �5 � q	إ
8UC&e5~، ا&4"ز و4� ا&4"ز، و��@M ا*�"ك ��8 �8°، 
�رف آ�م 4&ة � b4 ا5@�ة��ن ا�( p 6�e@5"ق ا@/وا�hع ا
 ،�pر�� q	ا �5���4~ زى 4 �� C*67 إC~ وآ.م �4 دB، أ	$

�3 �C��� �/C �5 �Cو&p �,7� �/U@5 )�� دB ا@	"4"� ا¦
 ،B+*~ آ�	8/_ C ى"a �4ش �ز" �p �+C@~ `/&ة O5/&ة 4
 �C ،B"� ا�&ك )���C�o8 ا z5ور z�# م�	��@4 B3"اس د"ا
5��	e.ق  �C�o8� إ4� اC ،�Oآ&+8+�@� وا�5 �C�o8إ4� ا

.Á&اف،  M�"C ��s )�C@@�( ا"3"اس e{C( ��( دB،  ا
85��� ا,7" دى ^�'� و�� �n�,4� ا �V �C��Vا i�C ،Bد )

 �@+' ��ت، و��دة U�@5( ا"3"اس ه,+��n4 ¡� �4 �oU�
 ��Vزى ا Ù@�� ��ت 5@�وده��3 ��"ا�_، ��م 5aو ،�@+'
�ر��  M~ و�	إ i�&5 3"اس"� إن اo@p c#�8 دى، وا��85

�² )�� ��e` �4 ا�C&V اo@4�� 4&#@�، إ� إ	~ آ�ن �o@
 �4 M�a q3"اس، و�"^}�z، و" �4 و��o 	�& ا6789، و64 ا
 ،Bو�د وآ� )O7��85 �� إ	u"U85 q إ�� آ�	�C"e,4 H، و4@/^

�	�م �4 	"ع�@5&#~ 4 Bد �/C : �4 ،~إ5/� �� اO& و�� 
�,�a �"ا�_ زى 4� .آ�	O( دB آ+��p ،�C~ ا"3"اس UC"م 5

�ه"ش C� :,.ال.د,�@3 �4 � M7 ا"ا�_ @~؟I@_ إ�,
� ��ود، C/� ه"B ا�,�  :Cg=.د¥ �C��Vه" 5&#~ ا �4

� إن 5��C إن �n&ة ¥ �,�aو �o8@5 �4 ��ه,�� �ا�( ر�,
 Mآ )Oه��8*^ �4 �C��V8[، وإن ا�� �ا"3"اس ا��م دB زوده
� ا	�U_ دور $ �o4ه( وأ H� )�ا�z@5 دB؟ b4 ه( ا

3 uا�_، إ"�� ووa+� و^�&ار وآ.م �4 ا"3"اس d^ �4د�C ا
4� O�'�8,5( إ� $� ا$*¡ة ^�U، 3"اء 4*¡ة  �دC ،B/� ا�,
�ة زى ا$�اآ&ة @Vدى � ا�/�ز اÃ7"، أو 4*¡ة ا�,ا
� �u H ، و� أول $ ��ت وآ�B، وا	q�a �*+,5 H إ�a./وا
�ن O� ن�� o` �4& و	±، آ, �o@84�a �$ ��ه/4 ��.�

 ا�V ��ا، b4 آ�B؟ ا"3"اس زاد ��
z�n :,.ال.د�5 ،Bأ 
���، �@n� q&^� اxآ�  :Cg=.د� M7/	 زم� )U�C ،_@I

 Bد B"� )�" ا q� إن H,7e^ا H,��، اo�,� q+aو ،)�@p
 "� و4*7�8.ه� و4*�{� `"�C وo�,� )�C8[، أد�� �زوده
 �� �@,{8*4 Hرا� ،�o@� و5�6789 ا�( �"اoه�d5 �	ر�U$�5

4�ت ا"3"اس، C/� اH,{83 ا�	�7/83�ل 4@��5 z5&z�n وا
'ّ+H، زى 4� C�"ن إ	H : �� ا"3"اس، U�C( �5}� ا¦�&اض

�8+a"5 �o@8C�4   إد �o��.@5 )�� ا¦4�ن ce` �4 اo�,�
Bد B"� . ]8C"` 3"اس"���ة ا�وا ا�( 5@£+� ا*· Bد �/�I 
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� �
)M@	ا&p��ط اÔ�U ا�( ) ا¦	O,8�v ا�( �o@5ى اوا�وا ا
�رك � ا,7"    ا�&كOC)ت�8��رp~)ا,@"رو� q	ا � .، زى 4
��@�  :,.ال.د,�5 دى 4� ا^O8,7e( �5، دى را�H ا

�@	�8 ا
� �5 اH�7/83 اd7e	Cg:  b4 ،�,@=.د H,7e^ا �أ�2 إ�

 �4 ��¢@�، واV&آ�، ��Cو إ�U�8�ن ^�8*_ ا�C&V، واO� �5
� ���آ@� Hورا� ،�}���C أ5"ه�، وأHa�� �2 إ	� I@�� و4*�

 �U8أ� ،�o@5و�y ن�O� B¦ و� ~� ^U"ل d*85 )O8	�ه( 4�آ
 ،B¦ �� إن ا6789 ا�( U@5"ل ¥ M�̈"^ ول��85 H	�إ�� آ
 �oÄا ���� b@p �,+*~ إ	~ 4 c7*@5 )�ه"B 	+� ا6789 ا
 ،M7/Cو M7/@5 6789ا Mª7@5 )�5� أه~ ا�4� ه" 5 ،B¦

��ر، وU�C( ا�4 6789 	��� c7*@5 �@���@� آ�اب، و�4 	
و�q ا$�8"زio,4 �C، إ�C i*�8@�"ا �( 5@�8&ك �"اهi أه~، 
4� ا�O�7( زioC آ�B واآ*& 3"ر ��3 ا"3"اس  ~@ �U�C( أ	
 ¡*�^ �$ Mه" أ� �4 ،�Cد�/دB، و5�$&ة ��3 اU@"د ا
4� a )Oa&+ّ@5"ى 5[ ا$&ض، و5[  Bد M�O�5 Ml�@5 د"@Uا

� ^�*¡ و�&ى ا¦'C ت� .ق ا+"a@�، ه"ا 4� �l@5ق وه
 C/� آ�U�C B( ا/.ج #̧&ه� و� إC~؟ :,.ال.د
�دوب أرo` �/5"ر ، وآM دCg:  ، B¦  B=.دC دول ، � �

�B ا�	e.ق 5. ��ود، ,/4 b4 ح�7*7" ���C وHa، وا,�Ml، ا
� M�O5 وا#c، وا/.�a 4*78&ة، ��@c ه( o8U= H�*8اآ H	وا

8}��8 4&ة � ����C �@� ا$@.د، و¬�� ^*8}�� آ7�ن 4&ة ا3
 ،i@�*�B اyا� � )O4 ج./أو ا^,[ أو أآ�، �� أ�2 إذا ا
� ا¦'.n� � �@a,� وا��ة وا��ة، دى o84"�,4 ��^�ه( �
 )*+,5@� �7"4�، وا/.ج ا�U@U� ���O4@�، وه( O4��� ا

 .ه"B إb4 ،~C إ��دة ^&5@� 5&#~
4�دام ^&U�C ،�@5( دور ا¦هU5 ]p M(؟ :ل,.ا.د _@I 
~  :Cg=.د �oوا�� �4 أه� Mإن آ �4� ه" وا#c ه,

  ،z�£�88�p H,�� MG�P"@5 Bود ،~�� �@`�s )�4,�"84~ ا
 �4 �V )¢�,ª83ا M�O5 �8a�4 �l'ر �¥ 6�eC�� )�C/� ا¦ب ا

4� `/&`( �"اB إ�� 5�آ_ �&5@�ت  ،�@	"	�U64 ^��6 ا*� ا
و� 	+� ا"Ha ه" U5  M7/@5 &78*4( دB اÄ~ آ.م؟  ا¦و�د؟ 

�ر�� إ�� ^/&ف، و�8�ر،  b@�£@5 ��B�C، و4� B"ه )�ا
 MC�3&"ش، و^U"ل ~ إB¦ ،~C اّ"U^ �� ^U"ل ~ و� 4d*^و
 )*+,±، وا/.ج ا�' �e�£�4 �4 ا¦3&ة دى �¥ M�"85 )�ا

�¬ ،�*84 )U�C ~	8~ إ@"�*4 �4 � ��3�784 MC�� M�"C ر3
B رى د�� )��، �M} M اon/5 

 إزاى؟ :,.ال.د
� ا�,�  :Cg=.د, ��*,�5 q� ،ا�� ��/� �d*4 )ه

 ��&� 64 ،�C&Vح، 64 �&�� ا�7*�آ��ر، z�# �/C �&�� اC
�5"/l�ط، 64 �&�� ا/�ل، `(ء `��C ا�n	ا�. 
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� �
 وه( �� ^+io دB ازاى؟ :,.ال.د
� 'Cg: x=.دC !!¥ _@Ã�� B"�4 دى؟ دى ه ���V 3¡ة �

�©@,~ آ+��C، و� p ��#&ة b4 �.ج، وه"C B/� ا�,} )U�^
 �4 �a )�� ]�l�l4ول، و��,5 �7,5�ر3~ �4 أ��~، أدى ا�,
 �	�Uر و5,*��� 5/�، وO,5"ف 	+*,� وا�,� iop"O,5، ور5,

�*C 
 إزاى؟ :,.ال.د
� b4 ازاى، !!!وCg:  )U5 �C�/5=.دd*$؟ �5 �,�ك ��، ا

� إن ا�,� 	n5 6,8U&ورة دB، و	O"ف �/"85~ �,�	�، اd*$
�ن وا�,� �U4ر�C إن 2&وp~ ®�8+� �� أى @� M� ��&p ى�	و
�رآ,� � ا��و� � وHa آ�ف، O@5 B"وه ، ��ن ^�v، و�,,@�

7" ���C وHa؟,� ا,�a � b4 ا�,
�ت � ا"Ha دB  :,.ال.د+��n4 Ml� ز"É �5 B³ 
�Cg: ،�C=.د� Â` Mآ  �/C ،ولd5 أول �o�*�,5 �وادى ا�,

 ��U,4� b@p 3"ا�a �&5@� � ا*� دى، � 2&وف ا �/�I .ª4
 c¢�l,دى، و�زم 	U5 )�� )�8@� ا��8ا4�ت، و	*8}� �� ا
 ]2"�"4 b4 �� 	�"ن إ�,$ ��"l' ،د�ا$��`&ة وا"�Ì وا�ر`
 ��� Mآ ،)O77/,5 �4 �زى ا5"ه� آ�B، و4� ^,*@b، إن إ�,

�وop2&و �¥. 
� دB :,.ال.د,�� �5 ا¦4"ر دى �/�� a"ى � ا85 6789
� Cg:  �4=.د,@	�@� ��/,5 �4� دام ا�, ~Cإ M7/	 _I

� ه( 2&ووف /�I ،Bد �,��� دB، � ا85 6789,��ا85 6789
 ��ن ه( �/�� 	U"م ا�,O� b4 �5 ؟Mo3 )��/��، ه"B إC~ ا

�  	*C ،Mo*8/� ه( ا�,@� دى $� ^�8&كoÄا ���� ��"اه
 ،�C"` آ� دى&V�5 )�7*^ q	وا ،Bوآ.م �4 د �oUو� �C&�
 6p�,^و ،Bح د�7*�lU5 أو  �4�U^ )op ،�la ¡"م ^�zU ا
^/M7 ا�( 5@/�7~ أ5"ه�، و4� b@p �� أ�*� �4 ��، و5/� 
 ،�4� آ�	H 4��78 ��( ا�( 5@/�7~ أ5"ه� a&رت إ�� ^U"ل 

4� د زى 4� ^�"ن ��85}� إن ،Bآ� M7/@5 �5�^�U(   ام 5
"ا، "U@5 ~© ���~ e@*5~  ا$*�¢b4 M زى 4� q�7� H	ا �p

 )��� آ"C*� ��ا، إ	q وا�وا وا�`&اف وآ�~، ا ،±�'
 )�� ��( اV&آ� 85��� ا,7" ا	�Cإ �,C�4 ��Ml إن إ�,
 )�ا	HU�e � ا*� دى، ودى 	�z@O,^ �4 �/5 آM ا¦®�خ ا

�ه& ا$�� واد �,�	�، واC ��&p ل�a8[، و�� �Æ اÔ�U زوده
 )�±، ر�,� ا�,� C�4[ دوا �4 ا�' ){�4 H,آ �4 �/5
�ن 4� 	�8U"ش، O� �@+' �@+' �5 ،ات��5 Ô�U�o@5ى ا$Æ ا
 )�� دوا �4 ا,Cاد Ha"4� ه" ��ء 4,,� 5&#~، و� 	+� ا
 Bد M3"اس، آ"� اo�ª7@5 )��ت ا*�� ا�وارة اU�� &*�@5

H	وا  Ô�U�، راح ا"3"اس 4�ا�6، �� ا$Æ اo�,� �+aوا
 ~4�Á ��#M إن ا�,p ،)U� ل"UC zI�o8,4@�ه� p&�� وراح 	
" �� �@+' �@+' z	��U~، و	U"ل ~ a b4"ى  q� ،�&5�i ذ

¡ 4� �Áد ازاى، ��4  Ml�@5 Bد Mآ �/�I ،)O/+,C �4 ،Bآ� 
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� �
 ،~*+	 ���.م، دi8@5 B �4 '.ل �a"4 ا$/�5 ~"U	 و�

7opو )�678�7 85��~، و�7&��� ، و,+*~ ، ودB 	+� ا� ~
�م � ا*� دى، lp �/C ،Æ*+8�5 �C�¶ ~@p ن"�C �$ Ml�@5
 �5 b4 M¢�وe{84( أ���~ 5"3"اس، �� ا�,� 5,�*_ ا$*
 �C��V+� ا	رى �8~، �� )��5 B¦ ،و3"اس ~Äا )�o�5"ر ا

�، زى 4� 5,�*_ ا"3"اس 85�ع ا�,@� دى، �C&U^ �a.e	�5
�^�وده� زى � ،�o8�&� )O8e�n	ا �4 " )�ا,7" ا8�8@� ا

Ml� �4 
 �5 دB آ�~ ���C وHa و`}M :,.ال.د
�  :Cg=.د�"l' ،"7,وا´ ه( دى `}�8,�، وه( دى �I@/� ا

 � ا*� دى
��C  :,.ال.د�� ،±�' vال ا¦و��*� ��*,�I@_ ، و5

"ش؟"U^ � أ5"ه�، ^U"ل ~ و� 4
M�O دU�C B( ا*�ال ا¦و�Cg:  z�^&4 v=.د�4�ه" 5

 )��5 �8�	�، زى 4� ^�"ن ه( ���Cة ^*c7 ¦5"ه5�$"#"ع ا
� زى o*+, c7*^ ن�O� ،�	ذØ5 xÍا )�� i8�^ م"U^ ، ~�7/@5
أ5"ه�، و��Cو إ�� �H�7 آ�B و4� اO8@,83( رأp ،�C&اح 

�B ا"3"اس ®8+(، وo2& �5ا~ ا�( o2& دB ، ا�( ه" � اy
� . 3�� ا�( 5@/�7~ أ5"ه

 I@_ و�C�/5 :,.ال.د
4�  :Cg=.د ،B�4 آ� �أآ ~CØ5 ا�� أرد&l5 رف�� b4 �أ	

 Mو64 آ ،�C�� و4/@l£` ،آ��ه" أ�M ا�Vو^~ دى ه( ه( 4/
 ~�&hا z�# ¡� ش��س، وه( `��Cة اl/"5~، و4� �aا4,,ا

,�a ��4، 4� b@p »" �4 �¡ ز�4 آ�� زى 4��، وا��ام ا
و�C�/5 إ�,� �زم 	U5 � M{8O@� أ`��ل ا*�"ك ا@"4(، ه( 

4�b@�l85؟  Êو� )�l85 دى �@,� ا
4� b@�l85 :,.ال.د ¦ 
4� b@�l85؟ :Cg=.د ~�@/ آM ا
� �l85(،  :,.ال.دo84�5�ه�  ه( U85"ل 4� ¦B و5
5�p�&آi إن  :Cg=.د ��5�d3ل �4 5/� د�C و�5،  b4 �أ	

، آ*�"ك و��دة، ه" زى 4� C�"ن و3"اس ا�	�8�م � اl.ة
 ]pر�"ا�_ � ا�Vود ا$�e"�5، إ	8" ��O4&وع و�@�، UC"م 5
 �� i��8,5 qU�� ا�,� د ،i�/�5 �C��أ	� #� أى ^+*¡ 
 ،�o�¢��س 8,5U885 �@/aات واx' 3"اس، دى"ا,7"، ودور ا
 �7@a )�� ور�O85 Ha"�دة �7�8,4، و� 	+� ا� ~@p "�p

� 84�&ر و#&ورى، وb4 �5 ا�78o��`و ،�@,Cود �@a.'وأ �@��
 i��,84 ��e4 "Á )�"� �C&� ل��B ا�78/4 ~@pو ، B¦ ،Bآ�
 �C��V¡ ا��4  ،Ð�Éدى دور إd@5 ~آ� Bأ�2 د ،&'Ò5 أو M�O5
4�^�U8_ و�Ì وإر`�د، �5 " ه( 4� b@�l85 �4 أ��~، � ه( 

�B دB، و"  و� أ5"ه�، U�C( �/_ إن ا�,� 	�Uم ^"�@�yا� � 
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� �
M7���ت 5��3 vدى   إ �d*$و5/@� �� أى  ا ،mC�8ر�5

�4�`&ة، أو �.ل أو �&ام، أو ^&ه@_ و^&�@_،  �@,Cأوا4& د
7�ت زى @�/^ )U�^ وإ� ،B��5 c7*C ا¦3&ة � "� ~@p ن"�C �5

_C&{7�ح، .اi*h ا*، آM دB 64 ا�وا وا783&ار ا
8@5 )��ط �4 	��@�8، و5.ش أ5"ه� ا�n	وا� ،B�4 إزاز د ~

� آ8¡ o,� )Op&/	 �4 )�� اo4و� أ 
�ن ا�( �Ml :,.ال.دO� واء� دn� _I  B&^� 	�ود ا
�^/�( ا�واء @~ U5(؟، إ	q+' q �4 ا$Cg:  Æ=.د�

 )*@U^ H	إ ،~^"« b4 ~#و&	 �C�C�� �اÔ�U و� إC~، إ�,
 )��ت ^�	@� �¡ ا"3"اس ا�( ا'8+(، و�,_ ا*�"ك ا��°

�� دB، إ	q �,�ك ا$�اآ&ة، وا�	�8�م � ا¦آ�د¬@�، ر�
 .78^ �¶�@� �$ ،�@	�8�د�C ا/�ت اa./وا,"م، وا
 ��^ ��&p �oC�C�� B�7، أ�2 دo45@� وا#�� و�Éء إ�@`d5
 �@�Vا ��&h�� � �n,� وا��ة وا��ة؟ ه( 85,�م 5o84"�,4

 و� ¦B؟ �85اآ& و� ¦B؟ 
� 5/� ا/.ج85,�م ، و5 :,.ال.د�"l' ،&�8اآ 
4�`@[ � ا*�@i، وU�C( ا�واء  :Cg=.د �U�C ،_@I( ا�,

 )�� B4&آ� v"�^ )+*� إو�	�4  ���u آ+��C، و'�( 5Vا
 B"� �4 5@�ق )�ا*�"ك ا�C�h دB، و���Cة ^"a+( ا$Æ ا

 ~@+a"^ �Cو�	 v"�^ )إو� zO	 ن�7� آo4 ،Bد  �@7@��5
4��a"8C )O/+,C � ا�&وف دى و^&¯( د4���، أو� ه" B

�ب ا,7" آ�~، *� )�� )U�C�� 6+	 " �@	��، و=@7@��5
 �@�"�خ ا®¦�5 b4 ،�,@p )�إ�,� M�5 "7,,5 ا¦®�خ ا

�� �4 �"ا	�، و� �4 5&ا	,@��. 
 C/� إC~، :,.ال.د
� ا�.م دH@4 B 4&ة،  :Cg=.د,�a �¦U5 B(، إ�,

pر�� q	4&ة، وا �~ أ"U	��و���� B� 
�	@� :,.ال.د^ ���� �@�e8 أB"C ، �5 ا
� :Cg=.د/�I 
 O84�&ة :,.ال.د
�آ( :Cg=.د/4 � ر5,
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� �
��CY �89ل ا 4�C+VA * 5) ا�V+.ى، و�CYل ا3��4    �Ú\�J�� 
o` �4 u ~8&  14ه" و� �,�M< : Bة.د"� H,آ �^&n� ~,3

 )��ن ا@/� ا"� ا�� �4 _C&a ~	إ ~@�� u H�a±، و	و
 آ�ن � ا,O&ة 

~؟: Cg=.د�4 
ه"B آ�ن ا^/&ض ��Cاء �,*( � ا+Ml، و5/� آ�M< : Bة.د

��B وأ^/4 �/aأ vإ u H�a �^&nV ~�p ،ر�65 64 ��ول ا�	�8
� ا,O&ة، و أ	� a/�ت 4/�B �"اu أر5/� �° �^&�pو �^&n�

�ت *�� �*Ö أو 
@~؟ : Cg=.د ���/4*8 ،�l	و &o` �4 Maأ �/C 
� : >Mة.د""ه�ش nV&^�، ه" ا�a �4/�"4�ت 4 ~@p Mأ�

4�آ�	u )�� b ��( ا�( �Ml � ا+Ml آ�ن  ±�� ا¦ول '
 �� )�¯ �/a ،ى"a �5"/� B�,� ¡{� "وه Bآ� M�a H�l� ت����

 �4 وا�� ����~ ) إ�Cاء �,*(( Abuse ..إن ه" ا^/&ض ـ 
� �a ~,3 إC~؟ : Cg=.دo8�� آ�ن 3
 آ�ن �"اu أر65 أو M< : ],3 �Öة.د
 و����~ آ�ن �a ~,3 إCg : ~C=.د
�ن M< : ],3ة.د� B�,� ن����~ آ�ن أآx 4,~ آ� 
�ل 5@�/�"ا: Cg=.د@� �/C!! 
a b4"ى، ه" U@5"ل u إن دى آ�	H 4&ة وا��M< : ،Bة.د

M@���آ& ^+p b4 "وه 
�رف آ�Cg : �7=.د� b4 �C/� إp )��Abuse  ~C�&ة أ	

 �4 �� إu آ��7 ِ#&ار، '�¶o8Ï&^ 4&ة �/&Ð، أ	�5" ÞرÞ&# �
 Ð&/�5 �Ï&^ �¥ )a� b4ى، و"a )O8@O4 �4 �و� ِ#&Þار، إ»

�، و� oa"̈3ر أ�a4(، و5&#~ آ��7 أ�/�5 q�"ش&� " Ð&/�5
� إن آ��7 �"l' ،ى�@�Ã���ده� ���Cا 5la ~Cرف إ�� b4

Abuse ات��5 )*,hدة � ا¦ذى ا�� �o�7/8*,5 
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� �
%�Yا�� : �o8Ï&^ )ه �/C")*,hءة � ا�83£�ام ا�أو " إ3

"�@*,h��4 ا� " إ3�ءة ا$/
� إCg :�5=.دC x' �C !! �7د آ��la ت�C/� ^.^� آ�7

B؟وا�� !!±�' �Ï���C دى � ا�Vا bا�� �4 � . أ	
 %�Yا��2:  "�o@7*	 ،_@I" :)*,� ا��8اء" 

ه"b4 B ا��8اء C/� ��وان، ه"B أذى أآ�، أذCg : ،�C̈=.د
 ��4@� إ�,/�5 �ه"B أa&ب إu ا�7/83�ل ا$ņِ&، و64 ذ
O( اb4 ،B"�7/83 دى "U,5 �4 ،~@p M7/^ن ا.p ل"U,5

،qa"� دB آ�ن �,�B أر65 3,[ وز4@�~  اnU@� د"ا$io، ا
�	@�، و�C�/5؟  B�,� ن� آ

�B آ�M< : Bة.د/4 M7� )����~ ا� Bإن 5/� آ� u ل�a
آ�ن ~ أخ �}¡، وه" $� U5( � أوu إ��ادى، C/� 3,~ آ�ن 

 uم،  �13"ا�U8	زى ا �/C ،Bد ~���M7� �,3 آ�B 64 أ'" �
�د=� ا¦و�Vآ& ا�p ~* 	@� آ�ن 

�	@� : Cg=.د^ ���� ~@p &783و'.ص، و� ا iU8	ا B"ه �/C 
�ل إ	~ آ�ن M<:  M7/@5ة. دa ~	إ B5/� آ� Ml� )�ا

 )O�a �4 ،~C5~ ه�ار، و� إ��رع 64 أ��O�ت آ�B � ا���
M@��+^ 

4�`@[؟ و� 5@�̈"دوا : Cg=.د ��رع؟ C/� و©OC/� إC~ � ا
U�@5 ]@`�4 "�ل، إ	q �زم ��( '&ا�5، @� _/ _�{( � ا

c� �a"$رى ا"l8^ ن�O� ،�7آ� M64 آ ��@' )�{O^. 
�	@� إ��ادى، M< : .. )�¯ )U5 �/aة.د^ � qa"ه" د

�ل، @' Bن د��رp~ ان آ� )O8@U5 �4 ،~5��ت أآ� 64 ا�����
c@�l5 و� . 

 I@_ ود"qa؟: Cg=.د
��� وM< : H+aة.د� Mل إن آ"U@5 ،B¦ 
� �a إC~؟ : Cg=.د¥�U5 H+aو 
�د=� ا�( �M< : H�lة.دVا ���ا$+&وض إن ه" وaـّ� 3 �4

 �=.= u�4 �"ا �/C ،qa"� دo@�� )���5 �� ا+Ml ا�( ا	
&o`أ 
�؟ : Cg=.د��O� &�8,C ول�� )��د=� اVا 
أ	� d84 b4آ�B إ	~ ��ول C,�8&، و� ه�د : >Mة.د

�8�ر	��5. 
�  أ	�: Cg=.دo@�� ��ورت ` ��آ&، �5 أ	p b4 ~#&5

� b4 آ�B؟"o8"� �4 ���3 
�د=� 85��� ا+M< : Mlة.دVا H/Ä �$ �أB"C، و�C�/5 أ	

b8¯�3ا �4 ،u �¥�a � زى 4
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� �
@~؟: Cg=.د 
 اM< :�C"` H5&{83ة.د
 إزاى؟: Cg=.د
أ��~ 5@��(، إن ا���5~ ا^�7"ا ��@~ � ا+M< : ،Mlة.د

"5&nC وا�/aه�و4~، و B"/�aا��8وا 5&#~ و �/C�4 ورا، و ،B
 ~@�� 
 � ا+Ml؟ !! آM دp B[؟: Cg=.د
 B³، � ا+M< : B³ Mlة.د
 وا$�رس آ�ن p[؟ : Cg=.د
 آ�ن 5[ اM< : ]8l̈Vة.د
8[ 4� Cg : �*Ö �� )`�C�C=.دlVإن 5[ ا ~pر�� q	إ

 �¢�aد 
 M< : B³ة.د
��C؟U��C"ا C/�7"ا دB آ�~ � �Ö دد: Cg=.دa 
4� ه" 5��C ا$�ارس a �4�8�4 b4"ى 5�$"ا�@�، : >Mة.د

 ����¢� دول s�� ¬�8وا ¦ى �a�7 دÍا �/C 
4�`(، و�C�/5؟ !!! Cg :�/C=.د 
�رp~ ا�( ه" 5@��@~ دM< : ،c@�l5 Ml� Bة.د� b4 �	dp

�ل، و� إC~؟@' Bو� د 
�v إن ����C ا: Cg=.دUp4"ا q	ا �/C ،´ �7Vا )�

 B"�7/@5"رع�O64 5/� دى 4� ^,,+/O( إ� ه�ار �4 " � ا
 �7Íا �C�4�`@[، و5&#~ �� iل وه�@/ا�( B"�7/@5 ا
�I& و� ` B"ة، ه&�p )�� ،�C"` �/3ا¥�وم وا B"/�aو ،�C�aد

 ±	 ±	 
¦، b4 أوى، ��دى 4*8"اB ا�را3( ��دى، أو أM< : Maة.د

�دى / �4 ا
 �,�B أ'"ات : Cg=.د
B�,� B³ أخ وا�� أ�}& G*5 ~,4َ,~، أ`M< : ~,4 &eة.د

 ¡8�5 
 أM{8O@5 B"5 أCg : ~C=.د
�دم � M< : ��*4ة.د' ،M4�� M{8O@5 B�5�5 
� 'Cg :x=.دC!!!],4 ت�*�hس ا"�p _@�@5و ، 
8�	@[ : >Mة.د4� ه" a M@�a 6p�@5"ى، �"اu ر65ë ا ¦ 
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� �
�( '�ى ا�(: Cg=.د H�a � أ	� ا�( H�a آ�B، و�Ê ا	

 ��s ~@p"O^ 
M< : H@Uة.د ��n&^� آ,á��4 H�a H أآ� `"�C، �5 ا	

~8�ّ	 ،)O/+,C �4 ~#&5 
4� : Cg=.د v"�^ �*V ��5 )�' �5 ،��رك �C �ر5,

~Cإ �a )U@UVا M'� ا�&b@8p ا
¦، آ�B آ"�C، ا�7V ´، �5 ��( ا´ 	/M<:  ~@5 M7ة. د

 ���� 
�در أ��د ر5,� �V �5 ،�4&�C د: Cg=.دa b4 �"qa أ	

 �C��Vل � ا�@Íا M'�^ ل���z، أ	� رHe5 ا�78�ا*�ال 5
 ،Bؤ�� �5ر�� ذآo8e5ور^( ر�` H	ا �85��� ا+Ml دى زى 4
 )�� )��ت ا�آ�ء ا���؟ 3�5 )^�' b4 q	ر^~، إ�e` ��U5
�78 4�د^~ �4 أ��اث *Cو ،ce*4و Bآ� _C��ل '@ï 5@8/"ض B�̧a

�5&ة أو ���n4 آ�� M7� Bد �"�ه& إن ا�B وا*.م، وا
]8�� �oO�̈�@5 B"وه Bآ�. 

�ت 	± ا*,~ آ�ن ا$+&وض �� ..  :>Mة.د	�ه" آ�ن ا�84
�د=� دى ه"C Me5 B&وح ا$�ر�3، Vا ���3 �4 �5 ،�o�'�C
�B إ	~ C&وح ا$�رC ،�3&وح آ�C B"م /4 M{8`أ �اHC�85 أ	

4 ~,*�ت 	± ا	��ش اC ،�*�h"4[ وMe�C، �~ وHa ا�84��
 B"op ،ًا�� �C�` ف"' ~ Mlو� ،±��ت '	�و4�را�b ا��84
 )�� �Upزى 4"ا �84~ 5�ن إ��7p ،ت�	�د"qa أ�ـّـM ا��84
 M'�C �,�a �� ��@~، إ�,,U+^ا )�� b4 دB ا¥ H�Up ،Bآ�
" b4 ،zU3 �5 آ�B، وه" C _�I}¡ ا$�ر�3، وزى 4� ^�"ن  q�

� دp ،~#&5 �Up4"ا ~^�8�v، وا"qa إ�,� � 	± ا*,~ ا
 ~,*� و��	��أ �4 اoآ� ~,*" �̈"ل، أآ,~ آ�B أ�M ا

z�� ���� ~@p 3~ إن�� � . ا�C�hة، وا	
 ا*�ال �C�� )U5ا؟ : Cg=.د
هM أوا�p إ	~ MU,8C : ا�Q|ال ا�ول: ّ©� �3ا[: >Mة.د

 ،B¦ و� �o@p "ه )�  :وا�Q|ال ا��4��J ا$�ر�3 ا
" Mو�  ه ،.ª4 �/,� M{8OC ،~Cإ M7/C �3ا$�ر )Oرا��4

 إC~؟ 
 I@_ ه"B أB"5 رأC~ إC~؟ : Cg=.د
4�را�M< : �Oة.د " ،M{Oوا�B، ووا�^~ 4"اUp[ ��( ا

 ا$�رM{8OC �3 و'.ص؟ 
�رp~ رأCg : �@� �4 Å=.د� H	إ ،vال ا¦و��*� ��*,�5

�ر�@� �7"4� أ=Íوف ا&��ء ا/.ج، أ	� ا$��أ � ^}@¡ا,
5�وا�p ��( ^}@¡ ا*��، و�  � ،�pر�� Hِ	ا ��دة زى 4�
��4، أ	� �4 '.ل � �+l5 Bو� ^}@¡ ا$�ر�3، د ،M{O^}@¡ ا

��C دى ���رة �� �Vإن ا ���5 )^x'"م"� آ�~ ��( " و#6 ا
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� �
�رج، 64 إن ا$B"� )U�85 ���O، و� 885}¡`( ��دة Íء � ا)`

��� ~@p �/�I ،B&5 ����رج U�85( زى 85}@¡ أى �Íت � ا�
 �� ��o3 b4، ودى U�85( وا#�� a"ى $d*$ا �ا�Hp، إ»

 ،��*�ل )	}¡ ا/8_(ا*H �4 دول ^U"ل h"زه� 	}¡ اa ،
�ن ا�را�3 دى �4 ¡{^ �C��� ،B¡{	 ��sه� و�� ��*C/� ا
5�`�ط  �� أآ� � ا�( ��e@5"ا ^}@¡ ا��@�، أ	o�5�a�5

5 )��ت ��( ا��3 ،MVه" ا Bر إن د"l8C8}¡، و@�e_ ا
 ،~@p B"ه )�5�`�ط إ	~ c�,C ا¦ول � ا�( ا�,� p@~، � ا
 ¡{C �C�� ~* ~p"O	 c�,C �4 �/5 ±�	�� �و5�و��B إن ا�,
 )U�Cو ،B¦ Ê4+@� و� Bد Mوه ،B¦ Êو� ��s Bد Mوه ،B¦ Êو�

3 �4 )U�C ،~��Ã ةdp�5�ت دى زى 4��*V8}@¡ 5/� ا�ش ا,�@
4� �e5"ش ^}@¡  �� Îl� وا¡� )�� �o4وi�/4 ،]4 ا,/a"4
5���b ا¥&ب  �4 �4"7� �5/� آ��Ã � ،B"ا، و� آ�7"ا، أ	
 )U5 ��*,�5 ،��*�ت وا@��� ��*,�5 Bل، د�o*83وا�
 ����� ا ،Mo38}@¡ أ� دى، ا,8��*� اl}¡ ا�( زى �

 ��� .وا��ة �
u H إ�p&/C i"ا 	�س وC ��s}¡وا وا�^~  :>Mة. د�a

 ا$�ر�3
�ل وا�^~ أآ� Cg:  ،~,4=. د o*83آ� � ا�` �4� ه" ا	

 � ،Ml+و5&#~ 5@� و5@,� `�آ� � ^+��@M ا�( �Ml � ا
�هi دولCإ �C�a�7 دÍا 

��a"ا : >Mة.د� iإ� u ل�a B"�5 ه ،H@�` ~#&5 �4� ا	
�ل ا�( ��7"ا آ�B، ا$�ر+I¦ا i¥"Uوز� i5"ه�� ،&C�$س وا

iو#&5"ه 
8�'�`( : Cg=.د^ �4 ،Bآ� ��C&� ،د=� زى دى�� ،�/C

 �C��� ��ل a )���I دى، × b4 �/C 5&#~ ه"B ا*��5
 �5 ،M@� 	��5~ �4 �¡ د� b4 �4*�"هi و#&5"هi دى؟، إ�,
8�	@[ ا�( آ�	"ا *~ واC ،]8C"` �/3/� ز4.ؤB ا �C��Vا

ا�"ا C ،]p/� إ�U^ ~C@6 ه�و4~، أ�( ه�وم؟ � ا+Ml ر
 �@U5و ،B¦ وم و��a B"؟ وهB�4 آ� �ن، و� أآ"�e,�ا
 )�@C qa"� q,5 دC Ml+�، دا اo8��3 ~Cل ��7"ا إ�@/ا
�ل آ�	"ا 5@8+&�"ا و� آ�	"ا @/أرU5 ،�@7�^ ]/5@� ا
�ل آ�ن `io و	z ¯"ش �,~، @/�O@5/"ا، 4� ��ش U5 �4@� ا

�Cإن  و �C�` ��وم �a إC~ وا83}�ث و� ¦B، أ	a B"ى ه&^
 �/êه(، × ا �� آ�B زى 4oa�l	 �4 M�a vd88�ج � �d*$ا
 �o8@�� H	ا )��ت ا��V؟ أ�2 اBآ� ~@p �7"ا� )�ه"B ا
 B&C"l^ � á��C ~8�' �o@�� ء�,5 )��,~ وه" �}¡، ه( ا

�رع ��( إ	~ ا��8اء، و�,�، وآ.O��oار � ا ،Bم �4 د
 �C&�8 × ،MCوd8*"ء ا Bا"	 )U�85 دى �¬�U�ت ا��Vا
 �`"�84 ~* �d*$ه& إن ا���B�C، ا� q	ا ��ل زى 4@Íا
 �oO�¯ �/UC ~�@ï "ه ،Ml� ���� �oCأ �C�/5و ،Bا"�
 b4 ��آ( آ�C ��¬ ،B/�، أ	/4 M7� �� زى 4o@�¯و �o��*Cو

^ H	وا u &e' ض&p Bد � ���Ñ ~@ªوءd84آ�، إ»

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   740



� I12121212<I2009200920092009>���08080808א�,�,��������������!� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
��C وoC&ب  :Mة>. د�V+� ا	ن 5@�&ر ��وH، آ� �4� ا	

M@�� �4 أى ^+
� q,5 3"اء o@5&ب �4 أى ^+��@M، أو  :Cg=. دC "ه �4

8[ ا�78�ل �V4&ة، � ا Mآ �5@�ود � أى ^+��@M وC}¡ه
�ر^~ e` )و�� Bؤ��8 ��( ذآd3 �$ ��ل وارد، × أ	@Íا

�ت $� C�"ن ا�آ��3 Mأ� ،~@�ء ��( B�a، ^+8�&ى آ�ن 
�رى ا"ا���ت É در�a b4 درا�3، أو M7�C �C�� b4 B"وه
 iop4,~، و2&و &e`ا¦�}& أ B"'أ u"U85 q	وا ،Bم د.�وا
�ت ��Vا Bش �"ا"̈} ~* B"وه ،q�a H	ا �ا��78��@� زى 4
 ��l' دة�4 )U�C ~n/5 )�� i�8C ��ه�، آM دB $ـّCا �¬�Uا

��ل، و3"ء اd8وMC، أى �@£��رع، #�� O�� �Ml، ه�ار � ا
� زى 4� ه" ���C، أو o��a ~�@� � ا+C ،Ml&وح '@d^و

)�� �C ت� زى 4� ه" '��C، وه
��� زى  :>Mة. د� �@d^ �4 ~C8+@� إ*C �� B"وه _@I
 آ�B؟
5&#~ ��د=� ��84�� و�O84�� آ�Cg:  6+,^ b4 B=. د b4

)`&n¯ ��ت،  �3_ و�@~ إ	~ 4� C&و�O( ا$�ر�3، و4	�ا��84
 B"5أ �Upو4"ا ،�@��io8 ا��78�±، و��' Me�C �C�/5و
 ،Bد �*� دى، � ا�Vا �/C ،�4.وا#�� �4 آ Bوا4~ ��( آ�
� � ا¦3& op"O,5 )���ت ا�a"8 ا�را3( ا� ¡� ،Bو�5رى آ�
� ا¦ب U�C( 4&آ� ��( ^+"ق ا5,~ $ ،�C"` ا$*8"رة �e3"8$ا

 ،i@�/8C&وح ا��5 �4ر�� وآ.م �4 دB¦ ،B و��( ^���7 ا
 �C�� ه,� ®�8+�، زى 4� C�"ن ا�M 5@�8�� و	�وى آ+d*$ا
 q	�4 أ��~، إ zÍ~ 5@+� ا	5@� 5@,� أ`� ا vا "آ�B، و

"4� u"U85 !!.. �� b@8/Ä إ	~ � ^�	@� إ��ادى، و q	إ
 ��ل � اh&ا�C �� ا�( '�وا ا���اد�C و4U885 )�ا�.وى ا
p&/@5"ش UC&وا وC��8"ا، أ�2 � آ+& اÆ@O و� دo,4"ر و� 
� ^l8"رى، s xأآ HU5 �	�,� i@�/8�رف l4 ،]p@�� ا� b4
 �"� ا �o��̈و )���C آ�U�C ،B( اl"رة ا�Vا " �,op
� C Me5&وح o@�� ء�,5 )��د=� ا+Ml، وا� �� Bن د���{ا

 ¡{C _�e@5ن، و�ا$�ر�3 وآ.م �4 ا$�ر�3، و4��n&`( ا��84
 . دB، آM دB 5@£�م إ	~ �a"C ا�را�3 �4 أ��~

" Me5 دراM<:  b4 ،�3ة. د ،v�84� ه" دB ا*�ال ا
 5&#~ �زم p M{8OC"را؟

�  :Cg=. د��، إ4�ل �� M7/C �/UC إC~؟ 5 )�' �5/�I
 �~ ا/.�( أMa 5�8¡ ��ا �4 $"/+4 �M{O ه,�5 �C�o8ا

� 	U"ل "ا�� أB"5 دآC �	ة �4ر�3، إ&C�4 ~48"ر و� أ
� دى �Vا ،B¦ ،�4 5�&ة M{8O^ �C ،��8و� i�8,^اآ& و�^
� `(ء /�I ،)/@�I ء)` Bد ،�C�¶ )`x8/C �4 M{Oه,� ا
"ا�� دى  6a"84 ه" `(ء ��e4"ب و#&ورى � ا*� دى، إ»
7"��ت ا�( 4"�"دة، �5 '�( e`}�� أB"5، 64 ^"ا#6 ا

,�@3 �" ا�, ،��5 �o4"ا� � Bأ�3"ب ا¥&ب د i�/8C B�
 B"op ،ب��*	���*M، أو 5��ل، أو 5@Í�5�ت، 3"اء 5"/l ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   741



� I12121212<I2009200920092009>���08080808א�,�,��������������!� – �������������������������������'�א��و��������������������������א�

� �
 ،�,^�5�M{8OC �/C M{8OC، و¬�� � ا6�eC M{O أذآ( �4 �*
 ��s ت ���� M{O� ذآ�ؤB ·*8"اB ا�را3(، ا,�*� �إ�,
� �زم ^�U( ا¦4"ر وا#��، ا	@�، ,op ،~#&5 M{O� � اo�7/C

 )Upا"^ �4 M�a زم� M{O��( ^&ك ا$�ر7o̧+^ ،�3( أB"5 إن ا
 ،_C&� آ�ا، و�,� وا�� ���*���� آ�ا *���، �4 ا*�5
�ن O� ،Bوآ.م �4 د ،~@p ~�@l	ا¦�&، و )�� c#ق وا�+^�و5

 �� �� )U�^ �C��Vا. 
 C/� أ	� ا�( اa�ح ��@io إ	~ M<: M{8OCة.د
� ¦، إ	O^ �5 q�I( إ	~ 4� Cg:  )`�/UC=. د/�I ،Hآ�3

 ،~C�� )�� أى �4رp �3"را وb4 ا*,� اC ،ا$�ر�3 دى �C
B&�5 �4 M{8OC �C 

4� اa"ل ~ أو أa"ل ¦M<:  6�&C ~4ة. د Mآ �4� ه" ا	
Ml� )��5 u m��8C ،وح ا$�ر�3 دى&C 

4� ^dآ�	�ش إC~ ا�( �Cg:  Ml=. د ~* �4� ه" ا�,
/ �d*$�3 إن ا�� ±���z، أ	� �4 ا�ول '�5 B"ل، وه�@� _

 ��ه"�� )��( �"اB زى ا ��@8	8[ �� �¬�� زوده
4� ^/&b@p ا�U�e دى 5@8/��4"ا 64  H	ا¦ول، إ � �,"o@8�aو
�ت دى `��Cة ��Vل، ا�@� ��ه&ى ازاى وّ©�ا�/_ اh,*( ا
 �C&و� ،_/� 4&��� »"، وه�ار، و�dدى آ�ا8"ا^&، و785& �

�م �4 أU8	ا� qو�&و�3، و� B"ن ه"�C ��s ،¡{l���~ ا� "'
�ن C&د `&�a ~pام O� �5 ،ى"a Bآ� )O�l� �زوده� ��8[، و4
� 5/@�ة a"ى �� ,5@8&^ �	+*~ إ	~ '� 85�رB، ¬��، إ�,
5�ش، �^ ��، أو 4o@p Ð�85 ل دى�@/��@M ا�&وف ا�( ا+^
 �V ا$&��� دى � Ml� )��، C@�( وا�� زى دC B/�� ��( اo@p

_@*^�~، و�º@~ � 2&وف  4�@Í ذ'¡ة )U�C Bا"� "�� b4 &=أ
� �o4وز، o���وأ �@*,hا �{�l�ت ¥� 	+� اC��� )�¯ ~e��#
�zÁ )U�C ،�C دB � ا���8�ر، a�7 دÍرع، وإ`( � ا�Oإ`( � ا
�ل b4 آ�ب آ�B 4&ة @Íه" ا �4 ،�/C ب���5 ~7o8	 �4 ¡� �4

� )���C ا�V؟ ا~Cإ Êدى �زم وا��ة، و� Ml+85��� ا ��ه�
��@M، و" إن +8� آ"�C، �زم 	*i�/8 �4 ا$�ر�3 �� اol�+	
5@� وio@a.^ ،�,@5 و� �,�هp i�&ة، و¬�� و� 78o4[ ان آ�ن 
 � H	ا ���C أi�2 ��، إ»� b4 �أB"5 دا �Ml و� 4� �O�l(، أ	
� أ4~ , q�a و� ،)Od3 �� إن آ�ن راح d3ل، و� 4, q�a

�/C ،B¦ 5~ و��H �� �4 ا��d3.. 
U�C( ا	� a"4+( إC~ د"qa؟ وا"Ha 5@7& وه"  :>Mة. د

���؟ � )O�7/@5 �4 H@���� � اa 
¦B، إ	a"· )�*78^ H+�، وإن �زم �Cg:  )�� )�l=. د

 Mو� )U@UVرا3( ا�4/�"4�ت أو#c، و^O"� 5,+*� 4*8"اB ا
@	�� رو#�؟ ^/�7( ~ ا�84�ن p �V[؟ ^�	@� إ��ادى؟ و� ^

�، أى d*4 M¯ ،ن��دة، UC&أ �&	@/'+@� '+@� آ�B � ا
 )�� ا© io@�@*^�7ر�3، و����، و^U/�ى ^O�I( 4&وا�~ �
� �زم ��C"ا، © �/C ،M{O��C"ا ��( اa�اح MC�5، زى ا
 �,�a ��M{O زى 4 �Iو&` )e( � ا)'&، و�Upا"^ q	وا

�d*$وإ� ا ،qa"�ل  دo*83ل � ا�o*83ا )U�^ 
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� �
�دث دB؟ :>Mة. دVر 5/� ا��8	��5 B�C�¶ �C� I@_ و��
�، إ»� b4 5&#~ ا�	�8�ر، أو  :Cg=. دo�7� �� b4 �/�I

 �@U5 ل زى�*o83"ع �4 ا�	5&#~ ه"  b4 ،Bد &�,$�5 �C�o8ا
��ت 85��8~؟ o*83ا� 

�ل  :>Mة. دaو M@U^ B�U �C�/5و M{OI@_ وإذا راح ا
 �ر�3؟¦B أر�6 ا$

� Cg:  )U�C=.دo8���b4 �C آ�B؟ 3� )�دB إU5 q4(؟ ا*,� ا
� 3"ا 3"ا، إ�,� وأه�~، p )�� �5�&ة، o�*Áو ،~Cوف إ&�	O"ف ا
�ن أ^dآ� �4 O� ~#&5 ،�3+� ا$�ر	6 �&C ~	إ i7ت أ����3 �أ	
5�ب ا¥&ب  M+aن أ�Oو� ،Ml� ن��ر ا�( �Ml، إذا آ=�4 ³ �,+a"4

� �· ،Bد c+^ا )�  ذ� ه&5~ ا�M78 �4 اM{O، ا
 ���C إ	,` ���C أa"ل � إv د"qa أ	� ���( p�&ة، أ	
 ،�@4"@� ا�( �H � ا,O&ة ا�Vا �� ±�' ±�' �	�ِF/T5
 ،�oC~ ز	إ �"¥"��5 �� آ�B وا	 H�a ��ن $e�� �وU�C( ا	

 v�8� ا"� ا�� آ,a &=d84 H"ى °o8��,V ة (أ��( ¬�� 3
:16-12-2008 ، 17-12-2008  ،30-12-2008 ، 31-12-2008( 

�B 4"#"ع ا��Cاء اM< : )*,hة. د/4 c8pأ M7̈آ " Mوه
�O5( 3¡ة � �4 �4"7� B"ه ،±�ا�( �~ 8OC�( 4,~ � ا¦ول '

v�^ Bد Ô�U�7"#"ع ا. 
4�،  :Cg=. د�� �@+�Íا � qa"أ�2 ا$"#"ع دB أ��c د

 �4 �,�a �M�O دb4 ،B ا�,�5 Ml� )O	"�C �و¬�� 4 ~#&5
�ل، @� _/ )U�@5 ت���ا¦ول إن � ا�U�e ا��78��@� دى، 3
 Bر�^ �' )��ل 5@�وده� ��8[، �4 أول أ'" ����~ ا@Íوا

� HCاد"Vا �V ،رع�Oا+Ml � ا�V ،~,4  �7Í ا�/_ � ا
 )U5 )*,hاء ا�Cإن 4"#"ع ا���8اء أو ا� �C�` ���C، أ	aد
 � Ml� )��ن آ�B إ	q �زم ^�8&ى ��( اO، و��أآ b4 �@+�'
4� �aر^@b ^�8&ى ��@~ 4"#"�@� ¦ى  "ا+d5 Mlى �UC&I، و 
 ،�a"$ر ا"l^ )�� ك���*C q	إ ��@' ��s ،ب��3_ �4 ا¦�3

 )�&*^ ،Bآ� �/C �� ^,+6 و� 4o@p"O^ Bو�5ه,� آ� �C"`
�ل، @/^,+/l8^ ،)O"رى و^*ud و^8£@�( ا+Ml، وU5@� ا
و^O"� ا+Ml آ�م وا�� و^O"� ا$*��p 5[ أول 8²~ وا*�"رة 
�ب � أول ا+Ml و� � ³'& ��a إC~، و^8£@�( 4"#6 ا
 �Cو ،B¦ ب و����8£8 85��8~ آ�	��C&a H �4 اا+Ml، وا

7/~، 4� ه" زى 4� ه" ^&ى *C ��s ن�" آ�ن ز�� 4[ ا�( آ
 M� آ�B وUC"ل اoO�¯ ن�O� ~�@' M7/83~ ا	ل إ�ا�78
 �@	��ن 	l8"ر �4ى إ4�O� �,�@' M7/8*	 ن�~، إ�,� آ7"UC
�ل @Íا �"` ،B¦ و� Bد B��� B"ه )�M�O ا�5 Ml¯ Bإن د

 !ازاى 5@,+6 � ا/.ج، زى 4� 5@,+6 � ا$&ض
��ر�� دى :>Mة. د u� C/� ه"B ا	� s�� أ��78 ��( '@
دb4 B |&د '@�ل، إ�,� i�ّ�,5 ا$,�e وا�,�  :Cg=. د

 ~�@' M7/83_ ا��ه" � ا¦ �/êإ ،Ml� )�� ا,�@ï ر"l8,5
�؟o�7 دى آ�£��ن 	n&ب اO� ! 

 c@�� B³، أ	� O84�&ة  :>Mة. د
 .^/@O(، ر5,� Cg: )�@5 6+,C=. د

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   743



� ���15151515I12121212<I2009200920092009�!����א�,�,������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�
 

��15151515I12121212<I2009200920092009!�א�,�,����������������  �
�����������������א�����������������%،�وא�������������Gج�א���������א�� �−837 �  

� �%C� ا���ج ا�Qj9=، وا����Bت ا�Lر
�=.د�\�8�v �4  30ه" `�ب �,�B ... : �#.د �3,~ ا

،B"'أر5/� إ  ،���"رC"س M{8O@5 � `&آ� '��5 B�/4   �/C
u�� �4 3,~، آ�ن 8O@5�( �4 أ�&اض اآ�8�ب و��a  ه" �ً�C&U^

،Bآ�  ~@p ن�`"�C أ�&اض و3"ا3@� ودى آ�	H أول 4&ة   وآ
� ا/.ج o@p _�eC 

 و�C�/5؟  :Cg= .د
�=.د�\�� ه,� �  : �#.د �ً�C&U^ ~,3 �4 u�ه"ا �

،)+O8*$ة .. ا�+ �C�/4 i�8,4 Mnp ة�p �/54  �@	�`o"ر ا
�5 �C"` H,*ا�H@O4 ت، ا¦4"ر�*�h�5 �C"`وا، و�. 

�8�م ؟ : Cg=.د	� آ�ن 5@@�( آM أ�3"ع 5
�=.د�\� أi�8,4 ،B"C، آ�ن 5@��( آM أ�3"ع  : �#.د �
 و�C�/5؟ : Cg=.د
�=.د�\��  : �#.د �@	���C ا¦رo` �/5"ر آ�	H ا� �

�Û&اض ا�( ه" آ�ن ��*,�5 ±�' c#وا M�O5 H,*أ�   )�
�، وd�pةo@5  ،b@�¥�a �4 ~��� u ل"UC �C��ل u إ	~ �a  

 M�a ن {&ج��، C/� زى 4� C�"ن آo@p �7��C ن أول 4&ة�آ
 Bآ� 
��� :  Cg=. دVا ~Cإ ، ���� ~8U= _*8�^ H�Ã H	ا )U�C

 دى U5(؟
�=.د�\�C ],3/�  10ه" ~ أ'H أ�}& 4,~ 5ـ : �#.د �

 qa"� دo,320 ،��C&U^ ~,3   �48 � ],3 �a.� io,@5 H�l
 B�,� "ن ه���� آ�B 13 -312,� وه(  �22,*@� آ���4 ، آ� 

 I _@I@_ وCg:  �C�/5= .د
�=.د�\�ا/.�a اh,*@� دى ا783&ت io,@5 $�ة  : �#.د �

 ]8,3 
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� �
4�Cg :  H,5 b8@U5=.د �/C ��4 ؟� �.�a آ
�=.د�\�4�H,5 b8@U5  : �#.د � ،B"Cأ 
 آ�	H آ�a M إCg :  ~C=.د
�=.د�\��إ� : �#.د �,   �ً�C&U^ Bآ� ��ه,�*� �	�/a

 �ً�C&U^ H�l� H	�� 8آoدى آ� ],* 4&ات � '.ل ا
 وآM 4&ة آ���4   4&ات �5؟ d848آ� ؟ !! �&Cg :  ��C=.د
�=.د�\��a(  : �#.د ��¦�la ،Bى ��ن 4&ات آ���4، وا

��4� b4 آ
�C )a/� آ�a M إC~ ، وازاى ؟ : Cg=.د� ا
�=.د�\��ش ��د C/� 4 : �#.د �¥�4 ،)U5 ¡8ت آ� �ا��
 وأه�io آ�	"ا Cg :  ]p=.د
�=.د�\�� اه�io 4"�"د�C، و©� 5@/�7"ا  : �#.د �© ¦

�ت دى��Vا   H@� � ا"Ha ا�( 5@�"ن أه�B&5 io ا
~ أ'"ات ^�	@[  :Cg= .د B"ه b4 
�=.د�\�p@~ أخ أآx 4,~ دB �84"ز   @C io/�، : �#.د �

 ،B&5 &p�4� 5@,~ و4� 5[ أ'8~ دى أخ 4�ت � و4* ~@pو
3,[  �6�د=� �4  

b4 ],3  8ا¦خ 4�ت H3 �4 3,[، وا/.Cg :  �4 �a=.د
 آ�B؟ 
�=.د�\� 3,[  �48   : �#.د �
 M�a �/C 4"ت ا¦خ دCg : ]8,*5 B=.د
�=.د�\� أB"C : �#.د �
 5/� 4"ت ا¦خ زادت ا/.�a و� زى 4� ه(  : Cg=.د
�=�#.د�\�� وH+a  : .د �$ �C�{ MU^ �5أت ،MU^ �5أت ¦

 ±�' 
 وH+a إq4؟ : Cg=.د
�=.د�\��ة ا¦خ 5*,~  : �#.د �p�4 5/� و �ً�C&U^ H+aو

 �4 �/C5  z���5 ],3 
 و$� وH+a ا/.�a ا	H��U إC~ ؟ :Cg= .د
�=.د�\� U5"ا وا'��C �,_ �4 5/� آ�B  : �#.د �
 	�م؟ أى ���~؟   ف؟ ر��� �4 5/@�؟C/� آ&B؟ '" : Cg=.د
�=.د�\��	_  : �#.د ��5 �3�ا�( ه" u"o��̈"@5 إ	~ �

 Ha" I"ل ا
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� �
   وه(؟ : Cg=.د
�=.د�\�4�`+b8 ا�,H   : �#.د � � أ	
     ه"Cg : )�l@5 B=.د
�=.د�\��ة   ا�lU دى 5/� 4� أ	Ho8، : �#.د �pو5/� و

 �aد Ð&4و ،)�lC و�5أ �Cد �la � M'د B"'أ 
 ����84؟ وه( :Cg= .د
�= .د�\��دى   أB"C، :�#.د �/�ب ا�V����84 ا 
� :Cg= .دo8�5�a         
�=.د�\��ش  : �#.د �o8��a �4 ¦ 
�  :Cg= .دo8�5�U4 H��I 
�=.د�\�� C/&ف إ	~  : �#.د �oآ� ��¢�/4���ش � ا

�� �4 أ��~/5@8 . 
@~؟ :Cg= .د           
�=.د�\��� أه�~ إ	~ C )�@@5/� ه" ®¿  : �#.د �

،Bد�@/��5~، �5   اaأ �� _@É ~	�4 4&ة ا �أآ B�/4 H�و�
 H,أ'8~ آ H�5�a " ��رف أ	� b8,آ �4� رآ�^b ��( أ'4 ،~8

C/� ا$"#"ع �/_   .�7Í أآ�  s�� أ�M7 إC~، ¬�� آ,H أ#&ب
�م� )̈�� 

~  :Cg= .د�U5 ك� أ`U854  &o"ل ه"B آ�ن 4/
�=.د�\�~ a ،~,3/�  : �#.د ��U5 �C�¦ ، ه"B آ�ن 4/

� � ا¦ول C�/4 i�8,44  &'³ ب&a دى �lU�`o"ر و5 �{�5
 ا¦رo` 65"ر ا¦و�	@[

 و�C�/5؟  : Cg=.د
�=.د�\�±  : �#.د ��' 6ea 
Cg :  6=.د��ل � ا�lU دى، وراح 'a �/C ،Bد ~Cإ

    5/�ه� ��( I"ل؟
�=.د�\�� ا�	_، 4&ة ا^,[ I )�� b4"ل، ��( � : �#.د �

]4"C �4 ~� �C�/5ر دى، و"oO   و6ea �C�/5 آM ا
 �~ M7/C إU5 ~C( ؟  : Cg=.د
�=.د�\���Õ، ه"B �~ �4  : �#.د �� �^&nV ل"a�� �ا	

 �@*,hا �a./��C ا^�&رت، وا�Vإن ا Ml� ان u ل"U@5 ]4"C
 . ر�/H، وإ	~ z�£�84 ��ا

 م 3,~ د"qa ؟ه( ا�,U5 H( �,�ه� آ� : Cg=.د
�=.د�\� 3,~  322,[ ه( د"qa 8ه( أ�}& 4,~ 5ـ : �#.د �
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� �
$12� �5ات ا/.�a آ�ن �,�ه�   ، 30�5وه"  :Cg= .د 
 b4 آ�B 322,~ ، وه"  13  أو

�=.د�\��:  �#.د ��C&U^ 
ه~، و�C�/5، و$� ا/.�a ر�/C H/�، ر�/Cg:  H=.د

 آ���4، و� �4ا���ت '+@� '+@�؟
�=.د�\�� �4 ¦، آ��4 : �#.د �ً�C&U^ ا$&ة دى H�l� ،�

 C�"ن �o`   M» Ml&، وه" U@5"ل إ	~ O84�� ه" وه( إن
          !؟    آ7�ن : Cg=.د
�=.د�\� أ	� a ~a�l4 b4"ى ا$&ة دى  : �#.د �
5&اb4 ،�@�� "p 4/� آ�B إ	� ^��Cg :  �5 ،~5=.د

]8�� �C"` ��£�£�4 �C��Vا.         
�=.د�\��M4،أ	� 4 : �#.د �� �a�l4 b   q� �/C~ ا�

 B"ه b4 ع"#"$�5 ~3�� وإ�*o@5 )��@5 )� ا�UC&e ا
4�ت  : Cg=.د"�/$�5 �5/� 4� أ�+8, )U5 ~Cال إ�*ا

 اl/�� دى
�=.د�\��رف  : �#.د �� b4 ،Õ./p ~Cإ M7رف أ��� b4 �أ	

 ±�� دى '�Vف � ا&l^أ 
��C، أدCg : �C=.د�� HU5 ./p دى �C��Vا i8	ا �" زى 4

��@�، وB"� �4 زى 4� C�"ن 	 � cCرا B&̧5 �4 6789ا ]+C�`
،./p �C�85 �C��Vا ،�@	�8��@� ا,و� ¬�� �M7   راcC ا

 )O�/4 دات�@/�ن 	/&ف ^"ا^&ه�، إ�,� � اO� �o@ c*4
،�Uª�ن اO� �وأآ �5,/&ف أآ   �وU5 �C&4( وآ.م �4 دB، إ»

4� ��ش ��رp~، و� ��U@U ا"#6 � ا789 ��C&U^ 636 ا¦و
 Bوآ.م �4 د �,C�84و ��p�} �ا$,��I ا�( ا�,� l8,C"ر إ�
 � ���Òت ª4 �/C ،���&4. أ	� ���H إ�+4 )a.^ ±�^ ،
 �o8/Ä ��Ï ~@p، و�اآ ��¬ ، �@	�^ H8� �4 Maأ b4 �@/lا
�ت � ,��ل u إن اa �� 64 ba�,^�5 H,د^(، آ�@� � b4

� اo�7/C �$ iا ��( أ5"ه""UC �@/l"~�7F��َT5 uأو B"ه" ،
 ،Bوآ.م �4 د H,�� b4 #&ورى ^� )U�Îl �� اd*$ا �/C
� {7"د، C ~Cإ ��رف أa"ل � b4 �ا$io ^�"ن � ا*&، أ	

�4/�؟� Hl�' H,� ��د �3ا� أآ�، ه( ا
�=.د�\�   ا��@�  أHl�' ،B"C : �#.د �
�ل !! '�3Hl,�، و Cg: 22= .دVا )`��I&ة، 4` )U�^ 
�=.د�\��  : �#.د �¶�,*5 ~,* أB"C آ�	c�,85 H ا
� p ~@p&ق 5[ إن دCg :  Ml¯ B=.دd*$ا ��5 )�'

 ��p �/5 v�ة وه( �,�ه�  13أو  12و�,�ه^ Ml¯ ~	3,�، وإ
 3,�، و£84&�� 22
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� �
�=.د�\��رف، أ	� �*@H آ�B، أ�M7  : �#.د �� �4� ا	

 أ	� إC~؟ 
وا��ة وا��ة، ا¦ول ^+�& 	+*� إ	�  إ�,� »Cg : )O=.د

 )��I@_، و�I@_ 	+*(، و� 	+� ا"Ha إ	l4 678| � H&ى، إ
 ��Vا � �	إ ��@l$وا ،�آ&ر	� H@4 ~@p 4&ة إن ا�e@_ وا
4�ه@�ش  ��ن ، ووا� ا'8~ 5&#~، 64 إ�@/دى وا� ا
�	�8، إ�,� ه,� i�/8,5 آ�B، و� إU�C ،~C( 	��8ى @�

85��� اM7V دى، �زم 	d8آ� 5�$l@�� ا �o,4 ش�4� ^dآ�	 )�
�آ� � آ.4~ وU85"ل إ	~ وه" ` H	ا ��، b4 �4 آ.4 ،~4o,4

Bآ�¡ة و�   5@��( �� ا$"#"ع د b4 �C��Vن ا"�C �زى 4
 H	أ'( إ �C ،�d*@5 ~	إ i�&5 ~`و )�� �C�5 b4 �/C ،����

�	��q  دآ8"ر، و��رف إن ا'�8�ر اz@*5 M7V � أى أ��'
�5.ش، و� M�O5 ~,4 _�e^ )U�C ،�+C&/^ �^.85 وا#c إ	~ 

�@,� 5"ل O8*4 � ،M7/4 � ،±8® �,� ،~�7/C   �4+(، دا |&د
�آ&، p �4� ا	 �a )�� ،���4� ه( ^&وح و� � ¡� 

�=. د�\� وإذا ر�p : �#.د �
7� آ�ن  :Cg=. دo4 ،)O,2أ �85�ع إU5 ~C(؟ 4 �p&C

�رف �� b4 ف 5@��ب، أو&/C �C�� ~*+	 B"ه ،��@l$ا i�
 ،]p �V Hو�� �d*$ا 

�=. د�\��M4، أ	� :  �#.د �� �/C ، Ð�É6 إ�I وإذا
~Cإ M7أ� 

" Cg:  � �8,5=. د  ،�� ا�e@_ وا,�a b4 �ه"B ا�,
� ^/M7 إC~؟� ،Hp&� H	ر ا´ وا�a 

�=. د �\��ر ا3"د، :  �#.د �� �C 
� وا�ا3"د أ5@�، ا"ا :Cg=. د 
�= . د�\��در أ^l"ر :�#.د �a b4 � أ	
 �I ~#&5@_، وا�e@_ وا� ، 3"اء ا^l"ر أو 4� ا^l"ر`( : Cg=. د
�=. د�\� C/� إC~؟:  �#.د �
�ر $� : Cg=. د,�5 �Ñ&nC ��¬ �ا"ا� وا�، p@~ وا

 �© iÑ&nC��M4، وإذا �&ف إ	~ �4 ا'"ه� أ�2 �� �C/&ف ا�
 ~@pر ا�^,[، و�4� ^/�ى، 8² �V �,*C8}+& و*Cو �*C �وا

 ^�"ن 4[ ¹ دول؟ 
�=. د�\� إ�( ^n� ~p"O&^�:  �#.د �
��i، آ+��C ا�( �,�ى، ه"B ا	Cg:  H=. دC u�4 �أ	

p�&ك إن b4 آC M"م 5�^��5 ا5�8@*� دى و�aه� �O& 4&ات 
 �أ`��ل وأ"ان؟ ا$io 5/� اM@��8 أ�2 4� M� b@p إ� إ�

zU*^ ك�,� H	را، وا"pو �o*+	  �@7�� ���   �'�85 �إ�
 H,�4� ه" �زم ا ،B"O84 M@/O( ا�,C ��ن 4O� �Cأدو

� و^�'� دوا، b4 آ�B و� إC~؟@*+	 _/8^��! 
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� �
�=. د�\��MC؟:  �#.د �� )U�C Bد b4 
�  :Cg=. د� ./p )3"دا، وه ��@l4 ا�5، دى �C ~Cإ MC��

� ��ه� دى، × إ�,Cا �C�4 ا¦دو ��� إC~ و� ْف �8�ج دوا �
 �V �� �5رى �5رى، وا�,H �زم ^*8�&5 ،�i إ�d*$ا ،~Cإ

�	�، أ'"ه� ه"B ا�( b4 ،��@�@5 آ�B ؟ @/ د"b4 qa ا
�=. د  �\�� ^/M7 :  �#.د �� )��� ه( ا ،B"Cأ

Bوآ� �o7o̧pن ا�O� �op"`زم ا� )U�C ،�@�7� 
� إ	H �زم ^�Cg: � )U=. د��ر ��ا ��@� 	"ر، 5 )�' �5

 �M�O دB إ	�o8,^ Hه�5 �/C ،�	¡ إذ��7/8"ك �4 *C �إن ©
� �4 أ��~ o�5�U^ _/� ن�5/� 4� آ H,�p&��، و^8/&ف ��( ا
�ل إC~ ®¿ �� أه�~، U�C( دB �3_ و�@~، a B"ن ه�O�

� ا�^,[© iه���p"OC"ا ��i ا"ر�I، و�z `&و�I   إ�i  و^*
 M�U8*4 ��l�، و"�� �.ج اlHa" . ا�,H � 	+� ا

�=. د�\���U8^ �C_ و�Ì : �#.د ��Vا �C�' �4� ا	
 )O/+,C�4 Bإن د �,o�,85 �^&nد، و�� وإر`

� ��ع ا	H، إ�,� � Cg:  ��@l4=. دC ~Cد إ�و�Ì وإر`
�eU84 �C/�، و�8+8+84 ، �Vا�^,[، وا �© iأ5"ه H	3"دا، وا

Bذ�U	إ ��¬ �4 �U,^ ���^ و�زم. 
�=�#.د . د�\� C/� أ�M7 إC~؟: �
� : Cg=. دoe@U*85 H�l	و ،M4�� H/�I " �C�' H	ا B"ه

� و^*C ،Mo*8/� ه( �H ! �4 إC ~C/�؟o@�� أ�*� ^8/"د �C�'
��Cة ^*o@.ت � b4 دى �@a.'¦ا �d*$رف ا�� H	إ ،Bآ� )��
 �� �و^.آ@�، C/� ا	�l85 Hق إن ��"ب 6,4 اM7V ه( ا$*�"

�ر�3s ر�O8	؟ اB&5 5.د � )��ت اl}¡ات ا,�  اh,� � ا
�p@�، وآ�~ دا'M � آ�~، U=و �@��دى i@a و^,�@7�ت ا�78
 ،�8�ج } )�إ	d^ Hدى دورك، و�,6 ا¦ذى، و^�'� �CØ5 ا

�o*+	 i�,^ ~و^*@_ ا¦4"ر 5/� آ . � qa"��p اh,*@� دUªا
�@É ��ل ازاى 4@/O7o( ��د �4 5.د B&5 إ�C i/�7"ا ا

 )��ت ازاى 4� ¯��"ش و©� �}¡ات، إ	H ا*H ا,�إ�Cز، وا
 ،~Cإ ~Äرف ا�� b4 و� Bآ[ د �4 �@¢&�¢_ ا	 )U�^ �� H	�آ

�رة �� إC~؟�� H	�� آo8C��رف د�� H	إ 
�=.د�\�4� ا�&bp  : �#.د � � 
�� �� «M   دى H3 �4 ا�Vب ا��Ìp، و�85اCg: 6p= .د

�C&4¦ا M�&��ل �4 ا*.ح Ï ���4 H	� 36,~ و�,�ه�  20( وآ
 �C����M4، أ�2 دى آ�	H �4 #�7 ا� H,5 io,7# �4ل و�@�
 M» إن ~+C�` �/C ،ت�5�� � ا�	£8o/+,^ �ا�( l84"رة إ�
 M»و ،¿,�� .l�5 Bت آ�"� �� آ�م H@4 أo��@É ��¬ �o8,5

pر�� b4 )وه Bد Mآ ،�� ا*.ح آ�م أ�، و�.و¶� آ�م أ
�رة و����5a �@UC&p85£��8 5[ . أ M¢�� را�M ا$*C

H	Øp ،�o,@pر�� b4 ��ت �p@/� إ�,p.8'ت ا�p�Uª وا���   ا
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� �
 iه�آ�e@_ إ	� ا	H ^�± � ا6789 85��� و5*&�� ^*
7� á�5 4*8"اهi اU�Í( أو o4 س دول�,���ة ا*4 � �ً@5�Éإ
 iود وه�Vا ا"p"OC أوا��Cو ،io@ا ��( ر��"+UC ن�O� �C�ا

~Cإ �C�C��  ،io7@aو ، io8U�Iو ،io8p�U= ود�� � z�n�5
�@/� �@/5 �4 �,*85 ��C&U^ H	وا . 

�=. د�\��ن، وi��8,5 �� أ'8~ : �#.د �@/� ا,�3 �إ�,
~Cإ ~ M7رف أ��� b4 ��ش، أ	o8+` �4 � ا�( ا	

� �8C	� Cg :=. د$ �C�/56، وeUC5@@�( و B"دام ه �4
�C ،v&4( � و`� ����C�� �Cة^ )�@C  �o@p ~7��^ �4 M�aو

 �C�� دة���Cة �*i وإ��دة ^/��a وإ�� �d*$ا )U�C ،6eUC
�ن دU5 B( ³ن ا¦وان @/ا¥�ف وا$&ا�M وا�.م دC ،B/� ا
 ،�@a.'أ ���O$ه( ا ،~Cج إ./�4�`&ة ه" ���C �4 ا ~d*^
 ~Cو� إ �,hا bº �C�و� O4��� إ���a �3"آ@� و^�@�، و� �

z�n، و5/��5  B"ه )�4� ¯�د، ��د ا	H إن آ�ن �,�ك ا
�B�C و� ¦B، ¬�� � ا¦'& ه" ¯�د a"4+~ � أ�&ا#~ و'.ص، �
 ،b@/^8"^&، و�84.3 وB�,� .ª4 ^"^&، و��M�UC �C ا
 �C ،دوا �C"O5 &^"8~ ا M�U^ �C ،&� H	إ )U5 �o8��3
 B¦ و� M7�8*C �^O"ف إC~ ا�( ورا دB، وO^ �C�/5"ف ه" �

Bش . وآ���ت 4�ه@+*�+�	�@�، وا$��دئ، واhا �C�nUآM ا
 �o8a.� _*و� ،ce*�ت o�85& ��( ا��4"#"ع �.ج، دى �
 b�lC �4 �� ��( �aه�، إ»o@�� أو ا¦�&اض 5,�̈"د �a����5
 )3�� �� دور	� ا¦3	�/�^ �U�e4 و� �C�C&y M¢�*$ �	&�&y

 M2&وف آ � i¶س �5ا�	 ]h��ء و4/�Idآ v�8وا�� ®��8 �� ا
�o@p.   
�=. د�\���C إC~؟ : �#.د �� Bع د�hوه" ا _@I 
�، × إ	Cg:  b4 H=. دd3أ )�� و� ا	� اd*85 H	ا B"ه

 ]p M64 ا'8~ ، آ Ml�85 H	��ت دى آ��Vإّن اا ��وا'� 5
�ن 4&ات � � ~Cل ، إ"U85 �و&5 ،]p�i إ�� �.�a آ���4 زى 4

4� ا�&Op( آ�م  �4 ioOC�3,�، ^+8�& إC~ ا�( آ�ن �
 ،�@a.'6 أ	زى 4"ا ���� ~@p ن�C/�"ه�ش آC M"م، b4 �زم آ
 �4 " q� ،Bد M�O�5 _/�أو دC,@� ه( ا�( o85̧�ى ا
 �Ue,$زم ^���� � ا� H	إ ،&`��4 M�O5 io*+, �o@5 ش"�&�
دى، و��^.a( �4`&ات ��د � ا	H وه" إC~ ا$�e"ب � ا$&��� 

z�n، وإC~ ا�( s��، ودC� ���"C B~ ا�( �cد� ى 5
�=. د�\��v: �#.د �^ ~� " Bد 
� ،   ¦ U5(، إ	Cg: H=. د oو`� دى آ��^U/� ^�و`,� ا

 H	ا ��رف إن آ�ن ��C@�( و� ¦B، �5 �,�ك ��، 4� b8	ا �و4
 �� �4 ا¦ول إ	~ ا	6eU، وUC �@�� _̈I �C�/5"ل , H�a

�هi دC87[ ا��4� ه" ا ،�o�7 دى آ�£�ول، و'.ك ^n&ب ا
�دد ��( ا/.ج �ا	�U� �4 )U5 H ��د 4/�B �4ى ا�8ا5 ~4

~Cو� إ Bآ� b4 ،�C�hق ا� !� ا�^+
�=. د�\��B :�#.د �/4 )O�7آ �4 i�8,4 ش�� � C/� إن 4
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� �
4� ه" p@~ '"ف �4 |@�~ اCg:  6eU8$=. د ،�/�I �U� �4

�/C ،B�la b4 "وه q� ،��7/8*@5 ن"�C ~	إ Bد  B¡7# �4 Mآ
~ إ	~  d@o8Cو ،� z,C ،B�8&ك �"اC �C�cU,C ��@~، و� ا
 �V ~@p B"ه )�M�O د�C&4 )U5 B و4/�ور، وC&وح M7�C ا�5
 �� H@4 4&ة إ	,,�a ���i إ�,C � ،وه��ا v�^ cU,C �4
 B¦ _�e�c4، و	*67 	*67، إ»� 	H� ]��} M{8O ا*	 c4�*	

B¦ ]83و.   
�=�#.د ��\. د�:   �^&n� ��	� دى، 4��{I@_ وا�,H ا

~#&5 �o,� 4*�"ل vل إ"U85. 
دc@�� B، �5 ه( 4*�"� 4@� � ا$@� أو�، إذا   :Cg=. د

 �o,3 )وه io+	/�ر و	ت و"+	 �3,�، د"qa ه( �,�ه�  12آ,
� ازاى 22"�*4 b4 )U�^ ،ل"U85 �، × إ�� !!3,� زى 4

�&�i �4 إ��5  �8	�@� b4  �O5 �@�� ا$*�" &`��4 M
� وآ�ن `��ع Ñ�� " B"ة ه&�p )و�� ،�,U+^ا ��8sة زى 4
� آ.م o,4 ���"C ��¬ ،Ha"�8 ��^��C، و� 	+� ا@"�*4
�( �Ml �¡ ا��ة  �@	�� أ�3�ب ^o,4 ���"C .ª4 ��¬ ،v�^
 HU5 H	�" آ�	H �,� و�5، �ة و�5، آ �C��Vن ا¦ ،�@*,hا

8�5 B�4 آ� �أآ �4 ],4 )`�7o@5 �_ ا��ة ��ة 4�I ،¡
 &/O^ ��ن، إ�p"O�.��اف،  ���" ه( {8 �p ~@p&��، إ»

H*�ت ا�,H أو ا��3 ،�@	�^ ����زة، دى �/84 �^�6p   إ�
�ت��Vل ��( ا"lVا �� �,hا  ،�¥�×   دى وه( b4 وا'�ة 5

¥ )U�85 Bرى د��� اxÍة ا¦وu � ا*� ا�5 )�' ،v�� و6# ^
 �oÄا ،�C"آ �U	 �¥ H�8�7 آo4 �la ~@p �اi3 ³'& "أ	

M��� وا��" o+�4   ~Äا"�*� �*� " Bآ� ���آ�ن و�� �
�ت ا�lU، ه(@l£` وه( ¬��   ���ى ��م 4/�ه	 �¥�' ،H,5

 ��a.� ،�,3 آ���4 5&#~، وه( �*H ��5ة 4/@,�  �11,�ه
8@U �� و4¶�@� �@U5 �o@�� ت ^�ور�/a H7op ��ش، أ�2 أ	o

� إC~ ا�( O^ ��s/& 5@~ ا�,H � ا*� دى، �¡ o8��3
 H,���� زى آ�B ه( ا�( '�H ا� ��¬ ،Bم د.��ب واl8�ا�
دى ^&�6 5/� ا$�ة دى ^M�U ا�( 5@/�7~ أ'"ه�،4"#"ع 
 )3�� {7"د 4"#"ع Ô�a و�"ه&ى وio4 ��ا، ه"B أ3C Bرم د�ا�

�، و4� � ا�آ@_ ا�O&ى 	8@�nCأ v�8�رº~ اV@"اv وا�	* ~
 �o�7� �Cو&p )�8�ج آM ا�ر5�� واV"ادHC ا} )O	�آ

B&*+C ن�O� ~@d5ودC_ وb4 أودC_ وا�.م دp ،B@~   �"ا
� أآ� ,5&U^ة وو#"ح و&`��4 &ªأآ M�O5 B&*+^ آ8¡ة ¡I�أ3
 �/U	س و�8Á �C�/54"ز، و&�4 ا+�& اe8"رى، �5ل ��3 ا

C �o�Á)Op&/	�4 �C ف&/	 �.   H	إ ،Bع د��� �,�"�&4 6�&	
 ~*H�a إ	~ د'M ا��C"` �C ورÐ دb4 ،~,a آ�B؟ ه" 

� ؟o@5&4   
�= .د�\� أB"C :�#.د �
 وا'b4 ���} ~8 آ�B؟ : Cg=. د
�=. د�\� أB"C :�#.د �
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� �
�ن أدá4 	"ع Cg:  �4 ]/4= .دO� لd3�5 b4 �� أ	�5 )�'

5�p�&ك إن آM ا¦5/�د � �زم ^8�'� � اB¦ ،�C�8، أ	
 �C��C ��¬ ،�C�"ن ا,�وع ا� )�ا���8�ر � ا$&��� ا
 mn,85�ع ا B¦ ،ام&Vل وا.Vع ا�85 �5 b4 ،±a�آ��4، أو 	
 �a./�، ا�( ه( b4 #&ورى ^�"ن ه( ه( ا,5&5 �a./وا
 mn,7n¡ زى 4� O@5@/"ا، دU�@5 B( ��ء � ��8Cأ �4 ا�5

)U@UVا 
�=. د�\� زاى؟إ :�#.د �
�، وا	H �,�ك � ا$"Cg : 6a=. د �Vا � �,@�' ،)U5 B¦

 �أ	� آ�^_ آ.م آ8¡ � ا$"#"ع دB، و5&#~ � ا,O&ة ��( 4
�آ& إن p )�@85 ],4&�� � ا�.م �� اh,� و� p �أذآ&، أ	
�رس أآ� و^O"ف أآ�، � �4 Mآ H	ل ازاى، وا"U,5 �C��� ا

"��ك  �� ^/&ف ازاى، وان `�ء ا´ ~�7/^ �4 �V Bد Mآ in¶
 .�4 �¡ ازاى

�=. د�\� ��( ا´، `�&ا :�#.د �
 ا/+" :Cg=. د
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�א�� �دU،�وא���ج�א���%،�وא���MJل�א�دא�מ،�وא���� ���−844 �  

� �
 ���J%ا�JX4ئ، وا���ج ا�Qj9=، وا��JهC) ا��ا?6، وا4

�ن 5@£&ج �4 ا$*O8+( دا¬�  :أ�X� �t,%. د@� B"ه  M�a
 ��h~، و64 ذ/C ن�O� ��8*@5 B"5أ B"ه ،~�.� M7�C �4
 �4 M�a ج&£@�p ،io8�° �pأ&�ت واn@+£85@£&ج &5�i ا
 ،�Cط زا�O	 B�,� 4&ة Mآ M'�@5 ،HC8~ ه���^�"ن ا¦�&اض 85

 )�� &e@*C رش�U@5��رB و ا�.م آ8¡ وإ	~ 4�pأ 
� �a إC~ ؟ :Cg=. د�U5 ~p"O85 
 `o"ر  5 :أ�X� �t,%. د
 وأ'& 4&ة '&ج �4 ا$*O8+( إq4 ؟ :Cg=. د
 o` �Ö �4"ر 5&#~ :أ�X� �t,%. د
 C �4"م 4�'&ج �4 ا$*Cg:  ~p"O85 �/C  )+O8=. د
4� ه" آ�ن 84"زع ��̈( :أ�X� �t,%. د ، B³  � �ه,

 5 ��ر�@� ا$*O8+(، و$� '&ج أ	Íدة ا�@/�5/~ � ا^� 
�ر�@� 85��� ا$*O8+(؟ :Cg=. دÍدة ا�@/ ا
 B³  :أ�X� �t,%. د
�ن �4 إq4؟ :Cg=. د�/^ B"ه 
ه" �5ا�C ^/�~ �4 �5رى، ¬�� �4 =�	"ى،  :أ�X� �t,%. د

 &'d8C �5أ B"ى، ه"a 4&ض M�` B�'وا �C��Vا )O8	��5 4� آ
'�Cو ،c#¡ �3_ وا�را�3 �4 �آM 3,� � 8,3[ �5اCً�  � � ا
 ،�@��4�'�± ا �V ى"	�= u�4 أو 

 C/� ا²&ج ا�7V ´؟ :Cg=. د
 B³ ا�7V ´  :أ�X� �t,%. د
 ود"M{8O@5 qa؟ :Cg=. د
 ¦B :أ�X� �t,%. د
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� �
�B � إC~؟ :Cg=. د/4 M{8O85 H	ل ا� إ4

� ا$&ض، ه" '.ل ا+�ة ا¦و�	@� 5/� اÍ&وج  :أ�X� �t,%. د
�B ��( ا¦�&اض � إ�� ¶�ى z@��^ 64 ا�واء، آ�ن ا�آ@� 4/

�ت دى��Vن، وا�@�l4( 85��~، ا,"م وا"@ و^��@z ا�hول ا
  I@_ وه" i�8,4 � اnV"ر؟ :Cg=. د
`o"ر  C5/� � '.ل اـ  a b4"ى،  C/�،  :أ�X� �t,%. د

 5@@�( ·/�ل Õ.ª4 4&ة آM أ�3"�[ 
@~ ؟ :Cg=. د 
� ا$�د�C، آ7�ن ه" b4 �4  :أ�X� �t,%. د�V5&#~ ا

،�^&nV H�a ��ه&ة، ه" 5@@�( �4 ا$,"p@�، و2&وp~ زى 4U ا
~،  :Cg=. د ±'ّ&4 H	؟ إ Bآ� b4 
~  :أ�X� �t,%. د ±'&4 b4 �~، أ	� H�Ä  أ	 ±'&4

Bر ��@~، وآ��UC )��ن �UCر 6p�C اO�� أ�3"�[ دى �C��° 
 ا*�ال U5( ؟ :Cg=. د
�B � 4"#"ع  :� ��X,%أt. د/4 H�{8`ا �ا*�ال د"qa أ	

4�ه�HC '.ص،  �V ا¦�&اض  �V ا¦�&اض HCه� �4 ���3 �4
5�#}a z"ى، ه"  b4 �5 ،M{O5�زa~ ��( ا �د"qa وأ	

 )`�/U@5��م � '.ل اـ  4C�4 =.ث أر65 ا �أآ M{` �5 
=,[ `o"ر دول Õ.ª4 راح أر65 أو =.ث �C �/UC ،H8"م أو إ

 ، M{Oأه̧�ى  Mop دورى s�� إ	~ l8UC& ��( إv  وC*@_ ا
�	@�  ا¦�&اض، و'.ص، ^ ~�� و� �زم �

� �4 اM{O، ه"Cg:  B=. د,+a"4 رف�� H	ا �4 ،x' �C
�  �4 �º�M{` ¡؟� �� ~@p !!  ~�7/85 H	ا )�× إ	H 4*7( ا

 دB �.ج 	+*(؟ 
 B³  :أ�X� �t,%. د
�ن Cg: U85=. دO�� ؟~Cن إ�O� 4&ة، و� Mآ ���3 �/ 
�ر  :أ�X� �t,%. د�pأ �o@p )U�@5 ��ن ا�h*~ دا¬ًO��

 B�,� ��ول إv أ	� أ�¡ه���ت 5 ~,@/4�� 4/@,~ أو �
�ر ��،  :Cg=. د�pأ ¡{C ف&/C �� ه"ا ،i� �C ~Cإ ¡{^

� �.ج 	+*( �� `@Æ، إ	H �,�ك آ�م �C z*5ل آ.م أ"a 
 إ=,[  :أ�X� �t,%. د
���B إن !!! �5؟ :Cg=. دU�رف ا� b4 H	إ ، )O/+,C �4

 Ma¦أر5/~ ��( ا B�,� ن"�C ا��" ا
 أB"C :أ�X� �t,%. د
�ن Cg:  "3&C=. دO� ،~@	�  �/C رف إن ا¦ر5/~ دول�و�

 ��( ار5/� ��( ا¦Ma؟
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� �
 أB"C  :أ�X� �t,%. د
� ه�دى،  :Cg=. دC ل"U	 ~*̈4� �5أ	�ش  Bآ� )U�C

�'� �U~، �زمC ن�O� _C�8ر�^~،  ا��e84 �4 vا¦د �Vا &p"	
 �^.^ �'�إ4�ل �� ^�8*_ اxÍة ازاى؟ × ا	H وا#c إ	� 85

��p 4,[؟ � �'�^�� �@�� ´�5 )U�C ،�+C&/^ 
4� ه( دى |&د ا��اC �C/� ا�7V ´  :أ�X� �t,%. د ،� �4 ر5,
�ن ¯� ���C وCg:  �7@a=. د@/�ز�C '¡، �5 �زم اÉ �ر5,

إ	H 5�د ��( �� io . �4، ر5,� C/@,~ وC/@,�و�8a، ا$
�ء ؟ 	&U ز4���C و^*B¡O8، ا�( 5,*7@~ إ`&اف ا

�ات  :أ�X� �t,%. د�5 Bن د�@/� ~�*,�5 B"ه ،B"Cأ
5�p ¡O83@~ ا�آ8"ر 	�در  � دا¬ً

� إC~ ا+&ق 5[ ا/.ج ا,+*(  :Cg=. د�إ	H وا'� 5
 وا8$�5/� واd8ه@M؟ 

�ت ��وز  :%أ�X� �t,. د��� ~@p )U�@5 )*+,ا/.ج ا
 ،Bات أو آ��U8/4 ر أو��pن، أ�@/إ»�  أ�¡ه� �,� ا

� إن o@p �7Iّ�5 ~C"` &laأ ~*�� )U�85 ~/5�87� ~�*,�5
 �C"آ )`��ن 4@/ ا

ا8$��7e85   )U�@5 ~/5 ��( إC~؟ 4� ه" Cg:  � ~#&5=. د
^ M7/8*	 " �Cرأ ~Cإ ،��ت ���C ^}¡ه��� ~@p ،¡�/" ~@p إن

¡{8^ ��ت ���Cه���ت ���C أ�̈@&ه�"، �5ل �4 إن "���� ~@p" 
 إC~ ا+&ق؟  :أ�X� �t,%. د
�ل إن ا/.ج 5@�ى  :Cg=. دe5 )�� ل�b4 ا�,� U,5"ل �7

�ت ���Cة، ورؤى ���Cة، وl5¡ة 	�U^ ،�/p"م a./ ��&p
/�ت ا$/"�aó، وا$���� ^8}¡ �4 '.ل دB، و�C�/5 ا��Vن ا�@

 .ه"B ا�( 5@}¡ �4 '.ل ا/.ج ، b4 ا�,� ا�( 5,}ـ̈@&
�م  :أ�X� �t,%. د� 
إ	d*85 Hل �� دورك، وإذا آ�ن Cg:  )�� �a"8C ��s=. د

 z�2 ا¦�&اض وb4 ،�5 آ�B؟ 
و�Ê �زم Õ./p إv أ	�  z�2 B³ ا¦�&اض،  :أ�X� �t,%. د

��@� اM{O أآ� واآ�	 ~aأز 
" :Cg=. د _@I  ج./إزا� أ�&اض و'.ص، U�C(  ه" ا

�رÆC أ3&ى ^ ~@p ى&^ �C ؟�@�� ´�5 )*+,�وم ا/.ج ا ~Cإ
  �,� ا�hع دB ؟ 

�� �  أB"C،  :أ�X� �t,%. د/885 H	��87~، وآ
�3@~، ود'�H أآ� �4 4&ة ه,�ك�/ ا

H ا*�ال دCg:  B=. دd3 �@~ أ	 �4� أa"ل  M�a _@I
��ت ا¦3�3@~  أ�_ أp�&ك إن ا�,��e8$ا � �د"qa ا^��7,

~�C�,5 �4� 5,}¡`( ��، إ�, ���8رC_، و�C�/5 و̧#�,� إن ا�, 
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� �
 � z�,5 �C�/5؟ و Bآ� b4 ،�e�n,4 �a.� 8}¡، �4 '.لC ��&p
�ن O� b4 ت���ن 	+io إC~ ا��78O� ،ا¦3&ى ÆCر�8ا���8�ر ا
�ت، *�,��ت ��ه�ة �7&ض، و,@� M7�@5 ~	إ c#7~ 5@~، وا�"	

�£@5 Bود ،�*�,� a"ى �4 ����C ا,�5 �'�	 ،xأآ �,8@"�*4 )
 �4�� دB �@( آ�ا 4&ة، و�H@� ~#&5 ~87 4&ض �"واM{O، ا
�©�p )O"س، U�C( �زم 	,�8~ أآ� /4 �84�&ر، وا	U85 H"ل 4
 �4 iأه،�@+$�5 �C&Oء ا¦ر5/� و�M4وا، و���ل ª84.وأآ� 

4�b@p   ا�.م 3��� آM أ�3"ع،  �4� ا	H اM{O ه, ،MC�5 ~
�رف ، �M{8OC q �5.ش، ا�hع دB زى آ@�ن '&5�ن و7l�85~، زى �

4� ^�C"O5 �e@� c�l أH,Ä أو ���،  Mط، آ"U*� MC³ H@5   و�
 ،�@	�8��@� ا,��   �z آ�م I"5~ ه,�، o�C& `� ا/^ )�@8p

� ^&ى C �*+	 لd*^ �C�/5ا ا$,�& و�Ñ ن�@/�.ج 	+*( o` �Ö"ر 
5 )+8�^ ���� ~@p �/�I ؟�@	�^ ���� ~@p ج ا¦�&اض، و�./

 ،M{8OC �� إ4C ،i3�� )U�C �a"$�8 ورا5/�، �زم ا��	@� و^^
 �@,Vى � ا"a _/� ���C، ا¦هM ه,aد �Ö ~@�� �C�� إ4� آ+C
 ��I+( ، زى 4� b4 �5 ~#&5 ÌC"�^ B&5 5.د � ~@pدى، و ��C�Íا

�"ِ̀&Þا د4�غ"C�"ن ,@4d8�ت ��ه�ة ^MO ، �,�هi اnC"/8ت وا
��� زى � �#7"ر ��م "��5، ا,8@�� إن ¯Ml ه,� وه,

5��z"ا�7/83�ل Ð.� _�{@5   ��    ، أ	C M{8OC �� إ4C ~	ط إ&`
 ¡� � M{8OC ،�5.ش M{8OC ،)^�4�b@É، وا	O85 H"ف رو`8
 ��UC ~	�5 إ b4 M{Oا�C M{8OC ،±l£8وى، ا$M{8OC io، ا

�,�a �4�ه@�، إ�,  M{O��C دى أ� 4&ة، ا�Vس"ا�" |678"و" 	
�ت دى �.ج 	+*( "4"ا�@�"و" ر�C"و��Vوا ،~Cو� إ Bآ� b4 ،

�	m8"و" ��¢�"و	±، 	�س ور�C و	" ],4 Bد _@y ،�@+� ا$"ا�	و ،
 �C�hا �*�,��� ��( ا�&�a )3ا�4 �7�ل 5@��( 4*�8 اa "وه

G),ِ�5 ا/.ج ��( =.ث  �/C	�Uر 	U"ل   ·�&د إ	~ o*C( �� ا�وا؟ 
، وأى ���� ^@�( 5/� آ�U5 B(، �q ا�NV) وا��وا وا��9س: 

 )O�{8`ا �4 Bن د�@/� ا�5 )�' ،B5/� آ� )�@C زوال ا¦�&اض
4� ��ش   C �4"م 4� ²&ج، و" إ	~ راح اb@h ودB آ"a �C"ى، �5 

�رف إC~ اMl� u � ا�8,@�، '�وه� �� و� 5&#~ ر�&�"ا، �
� M{Oزم C�"ن `}b4 ،M |&د 4&واح اM{O، ا�C�@5 M{O~ ا

�، دq� B ا¦�&اض $� �85ول زى o,� MC�5 b@p �4 �@�.� M¢�ر3
�#( أآ�، أه( I"ل 4� ه( 4"�"دة، أه" p )U�@5 ،ل"U85 H	ا �4
 ~,3 &�8pا¦ز�4 إ i�� ن ^/&ف�O� �C�/5ن و5@8*�(، و�C ل�7�

"I u�' �/UC 6+,C Bب آ��` ~@p ،)'أ �C م"C ،M@��ر واo,ل ا
� �@�U( زى آ&3( 4&4( �,_ C Bد ،��@ �/5 ��@C �/5"م، و
� �Cوغ �4 ا�وا C ،~4وا و�&�8~ ودوا�اz@V، �*_ آ7@� ا
��C"@� �a � آM �5 ³دم �زم ^.a( ®&ج وه�ف، ودى I 8,��، دىCو

 �� ا«�" ب"أC �,3 م� �4ر83,�، إ	H �,�ك آ
  27 :أ�X� �t,%. د
l8^ Mo3 )U�C ،],3"ر  C3/� 5@,� وg=C:  ~,@5. د

l^ ،~8"ر 	+*� 5/� �� ±7U8^3و Bآ� ���a ´ر ا�a � ],3 
 )����ه� دى، 5�´ ��@� إC~ اa B"ه )����B ا$��o~ اUا
 &�+8^ �a�e4� ا ���3 ��"l'ر، و��p¦ن ا��bO/C � ®� �¡ د5̈�

/p�,4 ر���� وزى 4� ^@�( و4� ^.b@a 4"^"ر ^�a~، ^&وح '
 ^@�(، أ	� رأÅ إن ا/.ج ا,+*( آ.م 3��� آM أ�3"ع أو ا^,[
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� �
 �o@"ش �ز�4 � ا$&��� دى، دا ¬�� U�C( '��� ^,�اح إ �4
"ش 4/�، وآdن وHU5 ~8+@2 ه( ا/.ج، واه"  �4 M�O5 �a�eا
 ،i84دول ود ]U��ن UC"ل اO� ]�"�3أ Mدك آ�/4 �8*C ل�7�

  u d@o8C إن �Vا B�¥ Mnp¦ا �ً4.Cإ &ªوا¦آ ~@/aوا &ªوا¦آ ~
 M{O84�5/~ �4��4، و^&آ� ��( اا�وا وا �o�7/^ �	إ

 .ª4 ة�$ Bآ� H�Ã ا¦5"ى، وإذا i@��8�5 �a./`o"رô ،  6وا
 ،�,3   ���� � �o8��3 &�+	 )U�C ،)+O8*4 *� و��	¡ ��4 

� اآx' H�*8ة، و�,�ك 6�3 o8��3 H	+*(، و^�"ن ا	ج .� �oÄا
�ن ���ت b4 ا^,[، ور5,� C�"ن c8p ��@� و�&U�^ Hp( أب �

 ��@e�زل �� ا,8^ �4 ¡� �4 ،�C"` B�4 آ� ��4 أآ��
�5 &e,Cو z£O@5 آ& إن ا¦ب�p إو�( ^�"ن ،�C��& وا

�رف  :أ�X� �t,%. د� �4� ا	 ، ¦ 
�  :Cg=. دd*$، إن ا�أآ �@	�8��@� ا,�رف ا� H	أ�2 ا

�ح ووHa وÄو ��@I �/C ،ه"س 84�&ر ��� ��ش إ�*,^ �'.ص، و4
 ~e� )�¢�/8�رÆC اb4 |&د ��a و	�*� وآ.م �4 دB، و5&#~ ا
� ا���8�ر، إ4�ل C/� إ�,� p&/,5~ و	&آ� ��@~ @~، زC,�؟ 
�� MC�/85 5&اm4 � ا$b4 ،Æ #&ورى ا$&ض C�"ن /,5 �إ�,

�m4 ه"B ا	x��a، واe��a ه( اe�m4، ورا=(، �� ا	x
 m4�	x_ �,�ن 	+� ا�{وا,�*� ه( ا,�*�، ا�hع دB � ا
 )U�C ،�3ب، و'ّ�± درا�*~ �}¡، و` B"87~، �5 ه� �,� )�ا
�i�,4 M�O5 �a و4*78& �4 '.ل e��,�a.C ��&p B( ®&ج 
 Bه" د �4 ،�/5 64 �Cورؤ �@"�*4 �o@p )��ز�4 اVا �a./ا

 b4 ،�5ا�C ~ج آ�./ . �p ا/�U وا�.م د��B_ ا
�رف �5 *~ � ا¦ول �a( إن  :أ�X� �t,%. د� �4� ا	

 )̈�� ��/� �C��Vا 
�، و�,�ك  :Cg=. دo,4 )O+*�8^ �4 ،Piç�Þ/8ْT5 )�اl/"�5 ه( ا

�ء (ا�`&اف 3"اء إ`&اp�"ا ��( 5/� 	&U- 1 -2	O&ة "إ`&اف ا
�4 �/"5�ت")2009 H�5�a �7o4 ك�,*C ،Bأو ا�`&اف د ، . 
 C/� أ�M7 إC~ د"qa  :أ�X� �t,%. د
�ت و^,�@Cg:  i=. دC"^/M7 ا�( ا	z� �5 ، ~�7/85 H أو

 �o��U^و �*�hا M�U^ن، و�7� آo4 M{O���C، ^&آ� ��( ا
aد �Ö ،i5/� ود��84 ���C إن `�´ C�"ن �( 4,[، و4aد &O� �¢�

�ش *,^ ��م، و4,Cو M{8O@5 دام �b�7oC ا¦�&اض ^&وح ^@�( 4
��a.� B ه( /4 M7/^ �	إ ،Bد _/lإ	� &5 ،H�Ã�l@£O^ i~ ا
 )Op��8�م U/4"ل، و4� ا²	�5 �ا�( �85@�~ �4 ا$,"�V �@p ه,

/�ت 5�M�a إن ا��3 �" اHC�85 وا��ة وا��ة، دا	 M{8OC ن�@
 ،������، واa/� أزود آM أ�3"ع 3*3��� � ا@"م، �5 	+� ا
 �@4 �@4 M{` �/C ،م"@�ت � ا���ن 3� M�"	 6@5��ن أ3� � �/C
 H7�� " H	ر، دا ا"o` �Ö B�/4 ��U5 ل"U85 H	وا ،�C&o` ل.'
 �C4@� �4 أول و��"C �@^�آ�U�^ B( زى 4� ^�"ن ��85 ��دات �@

 �U=و xl5و� i�/�ة،    � ر5,� و� ا@Vا � ~U�   B"̈ه Bد M{Oا
 ¦ى �.ج ، b4 �5 ا/.ج ا,+*(،   ا�,@� ا¦3�3@� ¦ى �5 ³دم، 

   ر5,� Mo*C إن `�ء ا´ :أ�X� �t,%. د
 ر5,� c8+C ��@� وCg: �5 6+,C=. د
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�I12121212I2009200920092009>�����29292929א�,�,��������������!  �
�������ل�א����0،�وא������������א��(����ن������� �:�Jزق�������א���−851 �  

�  �v /  ا984%، وا�J#�ل ا�� ر: ا�4زق�
  
�8  17ه( H,5 �,�ه�  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ�^ � ~,3

 �C�� u �4 �"اo` u& آ�B ه( a/�ت 4/¥"} �^&n� ى"	�=
 z����آM �3"آ@� C/� وb@+4 �4اآ&ة  54O· �C��ت �*��

�	@� 4&ة M�a آ�B   ( د'�Hو{�و�ت ا	�8�ر، وه^ )+O8*4 
 وCg:  �C�/5= .د
�و�ت ا	�8�ر 84/�دة C/�  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ} ~@p

 ]�l+,4 ا¦ب وا¦م ،H,�� ��*,�5 �/C �@�3"آ �oآ� Mآ�O4
 Ml� �C�/5ر و"o` b^&783ا �¬�� �4 وHa و�د¶� C/� اh"از 4

� و�د¶� M» �/C &oO5 وا^"�ت وI Ml� �C�/5.ق ��( I"ل 5/
�^~ وه" �84"ز @� bC��،io@5 �a.� ش"¥�4 ±�ا¦ب 5/@� '
و®�� =.ث أو�د �4 ا�C�hة، وا¦م 4�y"ز^b و4/�ه� ا�,H دى 

� . و��U5 64 ~OC@� أ3&¶
 ا¦م M{8O85 أC~ ؟ :Cg= .د
M{8O85 3�&^¡ة � 3�4*� '���،  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ

��OC 64 ا¦م � H,�8[ وا�h واH@5 � B�h وا�� 64 وا�و'
، H,���ت ©� ا�( 4&5[ اÍ�p �/C ،�/5   �a./C/� ا

 qa"� و�O~ أوى �4 إ��ادى �V دo84�� و4 ]5o,@5 
 ا¦ب M{8O@5 إCg:  u H�a ~C= .د
ا¦ب `}�ل 4"�2 آ"�C، �5 ه" 5/@�  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ

@�� bp&l@5�4 ،io@5 �a.� ش"o�4 �7�ا� )�q� ،io ا$��á ا
�U+	 ~@5 H,�� H7��   ن��ق آM  50آ,' �/5 io/p�@5 ~@,�

 و4&ة 6p�C و4&ة ¦B،   4&ة،
 !!Ö*[ �,@~ � اoO&؟ :Cg= .د
 أB"C  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ
�  :Cg= .دo8@ه�4 ¡� M'د �   وه( ا¦م ¥
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� �
�7�8,4، 4�ه" :أآ#) ?�X ا$�C) .أ b4 )U5 ات���*4   

� ا�( ه(¶�����ة 4/�هb4 i �84"ز�C، و8O@5}�"ا، 'a  
�`~ U/4"ل/4 �   وآ�C B/�،  و��ه

 ا$U5 ���O(؟   :Cg= .د
آ�	H ه&H5 �4 ا�@H   ه( ا�,H :أآ#) ?�X ا$�C) .أ

 u H�a H� qa"@��p ،]8'�"ه� ا$*O8+(، ه( د B&5 H^�و5
u H�a ،ش�4�p&/C"ه Mا¦ه ���إن ه( �84"زة �&�   ��( �

� °"اu #/� ا*� �,�B را�o,4 xأآ M36  � 317,~ وه( �,�ه
��   3,~، وا	ً/�I Bد �&/�رف أ�M7 إC ،~C/� اh"از ا� b4

،±�' ~@�� �p4"ا b4 ��   أ	¥�U57  �oر �84"زة ،وأه�"o`
،Bد &*�v ��ًا ��( ا,4d8*4 )ش، وه"p&/C�وا¦هM 5@@�"ا    4

7¥"a��رف أa"ل ¥i و� 4� b4 ،��ه/4 b 
��5"ا آ�a M إCg: ،~C= .دU8@5 Bد Mا�& وp[ ؟  ه( وا
¦ b@+4 4"ا�@� {�دة ه( �85�ول  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ

�o*+	 M7/^ ،وغ درس�^  ،���� _@y 85£&ج   �/U^ ~^&وح 
 Bزى آ� ���3��� � ا�UO و^&�6، � B�/4 

        `�U 4[؟ :Cg= .د
 `8U~ ه"  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ
3�آ� "��B؟ :g =C.د B"ه 
 B³ ه" آ�ن �84"ز و��I  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ
�ل :Cg= .د@� B�,�    
 ¦B  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ
4� دام �& آ�B، و�,�Cg:  B= .د )U5 ~@ I36_ و�&� 
78�م   3,�، و��م ا
�ن 4�b@,*7�C � اV&ام  :أآ#) ?�X ا$�C) .أO� ل"U85 )ه

 Bت آ���� و�
 @~ ، ه"B اh"از ا&Ä( ه"B ا�( �&ام و� إC~؟  :Cg= .د
ه" 4��,�وش ا83/�اد أ	~ C/��  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ

H أ'�@� �a Ha"�درB ^�/� �,~، و� 	+� اa b4 )وه ،)Äر
4� أ'ّ�± درا�3 �V Bآ� 

 �²±؟ وM7/^ �C�/5 إC~؟ ^��e �&�، و� �8C"زه� رÄ(؟ :Cg= .د
��C اh"از U�C( رÄ(  ه" :أآ#) ?�X ا$�C) .أ� b4 )� ا
@~ U5(؟  :Cg= .د 
�np&C"ا ¦ن  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ� �oل إن أه�"U85 )ه

�/C B"p&/C �© 
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� �
 �5 ا	U85 H"ل إن ه" ا�( راCg:   �p= .د
Cg:  H= .د�a )ن ه�O� �p~ را	~ 5@��( إ	إ H7op �أ	

B"np&C �� �oأه� _�{~ إن � ا          
@~ :Cg= .د B"np&C � ؟  �
�ت  :أآ#) ?�X ا$�C) .أa.� ~�رp@,~، و��رp[ إن � �©

 �C"` �o8�' _��l4 ن� آ8¡، و آ
��_ 4[؟ :Cg= .دl4!!    
�رع ا�(  :أآ#) ?�X ا$�C) .أO�، ه" 3�آ� � اo8�'

 وراهI )�� i"ل 
 ا*�ال U5(؟  :Cg= .د
� :أآ#) ?�X ا$�C) .أoل ¦ه�"a�4 ا¦ول، أ H�a �4� ا	  

)O"aأ � و� 4
�  :Cg= .دoف أه�"O85 H	إ 
�،  :أآ#) ?�X ا$�C) .أo84�4 H+`و ،�o8�5�`"ف ' ،B³

 �4 ،±�' �@/5 ~8@U ./p8~ 4&ة وا��ة و+` �5�ه�5 H��Iو
±�' �o@و� � و� �¶�"ش و�"د � �@ 

 إ	H رأp �C@~ إC~، � أ5"ه� :Cg= .د
5�$& :أآ#) ?�X ا$�C) .أ i8o4 b4 Mرا� b4 �/C ،ة

�U@5 ،B"ل/4 ~aر�p  ،)U5 �7"ا�C �ه"   ©� ا�( ر5"ه
"ش د�"ة، �4 ،���� �o,� bp&/C �x8/@5   )4¡5ه� 5/@�ة، 4

�آM ��( ا¦م وإ�� ه( ا*�_، وإ	~ ��ول و��ول و��ول O$ا
�o4ا Mأه ���ول U8C&ب �4 ا�,H ز4�ن وه( �}¡ة، �  

"78OCو Bدو&e@5ا ��ًا و"np¡5 ا"	�U@5 "op ،B"ل إن ©� آ
)U5 M'�4"ش د "op qa"� دoآ��O4 � _�*   .ا

��C إC~ د"qa؟ :Cg= .د� H	ا _I 
4� ا	� nV H�a&^�، أa"ل ¥i و� 4�  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ

 أO7¥"a(؟ 
�ن آ�Cg:  B= .دO� ،�7Í �C�/4 H5&# ن��ه& أ	� آ7�ا

 ،�5�5�زوغ �4 ا�� )�� �C�5 
�C) أآ#) ?�X ا$.أ:  �إذا آ�ن �n&^� ^�وغ U�C( ا	

 أ�M7 إC~؟ 
8�رC �@º/� وا¦دCg:  ~@p �@5= .د��@� ا,ه" �4 ا

 �� �4 b4 )U�C ،&3 i@����ل a �C&$دام ا ���4أ إن 4
 ��¢(، ودB زى ����C آ&3( ا���اف �,� أ'"ا	� ~@O+C i@�Vا

�ول ا$"#"ع ,8^ H�7/^ت ا���دB، ا$*@�@[، وp@~ أp.م و�
 �� �U�e4 آ�B، إ�,o�@*	 b�lC �4 ud@o8@5 �d*$ا � إ»
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� �
 &e' ~@p ن"�C �� � �a"4 6,4 اn&ر، $,*+	 )a.,5
� ^*d8ذن ا���ب ا�@H إن $ �8*^�� b4 ،.ª4 �UC&� ،c#وا
 �U+84 س�,� اeÍ& ا�( آM ا/�I ،B¦ و� �o@+e^ b² H,آ
 )U�C �$ )U5 �4ا¦ز �ا	~ 'e&، وB�5 c7*@5 M�/8*4، إ»

�ل و³راء وآ.م �4 دB، اlp ~@p &eÍ  �إ�,� ه,� �aا4,
،��C&U^ &��a ،ة¡{� H,���85~   وn4&ورة، وU85"ل إ��  ا

�ش أب �4 أ��~، وه" 4� ��ق ر¯� ¥ �و�"ادHC �4 دى، وه( 4
 64 �OC�� �� ا83}.ل، وه" ��رف إ�C ت�إ�B"np&C ��¬ i وه

،io,4 64 وا��ة )`�� ا�( آ�ن 4¶��M�� B&�5 و  '
 H,��، ه( ا�C&U^ �@��	 M�4 آ c#وا &eÍا �/C ،�oeU*Cو

 �7�8,4 � اnV"ر؟
 ��ا :أآ#) ?�X ا$�C) .أ
4� ه( دى �.�4 آ"C*�، زى 4� C�"ن ا	Cg:    � H= .د ،_@I

 H�a ��ن ا¦ب، �ر�� إ��4 � )U�^ �	إ H�Ã ،Bد ¡lUا"Ha ا
 �@p HU=و )U�C �5رى �5رى Bم د.� ، b4 آ�B و� إC~؟ا

��C  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ' ،v����أB"C، �5 ا�Uª دى ^
 �4� دH4 أ	 ،~@p )ه )��ن ^*78& � اO� �o�{8*85 8�"ن
�ر�� إp v�&ت أو�a ا/.ج  H�/^ �أ5"ه�، و�HpT&F، وH�3، أ	

±�' . 
" H+a ا/.ج b4 ،�/C ا¦4"ر Cg:  ~#&5= .د H	إ ، _@I

،�C&3 داد�^ ��  �$ H	ا B"ه ،~@p )ه )�78�دى � ا^��
 ^"�a ا/.ج C/�، ه( ��^"�a ا/.�a ؟ 

�؟ :أآ#) ?�X ا$�C) .أ oل ¦ه�"aوأ M7أآ �/C 
5��C ا	~ C,+6 ��( ا¦Ma د"qa، ا�,Cg:  H= . د Bو� د

 �o�*Á ة"e' Mزم آ� )U�C ،ن�آ*&ت اV"ا�� وا�( آ�ن آ
@� �I@�، وأ�C"5، و©"�*· b4 ؟Bآ� b4 ،5@� و5@,� وا�� �

،�[ 	U"ل ا�e@_ وا�، ا�e@_ وا�7� � ا�,
�5 ه,� ا$*�¢C ،�e�£�84 M/� ا	�  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ

)�� ¿º b4 u ل"UC آ8"ر�" دى q,5، أ�_ ان ا 
±، و�  :  Cg=.د�' �4� ا	U85 H"ل إن أ5"ه� b4 ه,

qش، و�"�U8C ��ل ~ و� 4U8C _�@5  ،�¶��Í ��ه�C�3 �o4ا
Bع د�h64 ا �@`�4 H	� ا�( وا��ة io,4 آ

"  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ �/C ،�@	�^ ��@l4 ه( دى �4
 ،B�/4 �@`�4 H	��a"ل ¥i إن وا��ة i�,4 آ� ،i¥ H�a

B¦ و� c� Bى د&^�Cو 
=Cg:  �4 دى �4 4[؟ 4,~ و� �C��Vا Hp&� H,�ه( ا

�ا�@H �,�ه�، C/� �4 أo8�� و'o4 
�ن U85"ل إن  :أآ#) ?�X ا$�C) .أO� ،],^ه& �4 ا���ا

 دB �3_ ا&�p ا�( ه( ^l"ر^~ " ا^�Uم رÄ(، وه" 4� ��ق
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� �
*~  :  Cg=. د �o8�� ا�5 ا	H 4/�ور، دا ¬�� 'C ´وا

 �C�^ ��¬ ف&/^ �� p@~، وآ.م �4 دB، و$o*+	 Ê��85~، و�
�C_، و^}¡، ¬�� ^+�n~ و^+cn ا�,H و�l$ا،Bت آ����   

أ	� p ~#&5�&ت � ا��78�ل دB،  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ
 �o8��رف �"رة '� b4و ،�� ا�( ر5"ه© �¶��� إن '�"l'و

�o4�5 أ�ª· )وه ~Cإ �o��` HU5 دى 
� ^*Cg:  Mo*8=. دo8�' ��¬ دى �C��V�5 �o8p&/4 ~#&5و

Bد M�O� ا¦4"ر 5
 ¬�� 5&#~ :أآ#) ?�X ا$�C) .أ
4� �,�bC رد  :g=C. د  ��ت، أ	,�7@l5&ا�� $� زادت ا

�ن O� �&� ��ه� د"qa، ا&ا�z�/8*@5 M وU@5"ل إ	~ اy"زه�
،)O7o+^ �4 ،�a�l4 b4 و� �a�l4 H,��ف �4 ر5,�، وا£@5  

 ~* �p ��¬ �/C@~ ر5,� � ا$"#"ع، أp �2@~ 4&ا��a Mا4,
O(، أ��U8 إن أ4"U	 �4� 	U&ر 	U"ل و� 4 M�a � �	���� �o

 H/�I )�ا$"#"ع دB آ�~، ا^HU�e �4 �5رى، و�q ا�,H ا
�، أ	� رأÅ إ	� ^��8ى ^"=� o@�� ا"� ا'"¶� ا83"o@5
�4�`&ة،  �UC&e5 �o8@l£` و^�رس ،�C"` �C"` ،�o4d5 �8a.�
 )�� اo8'ف أ&l^ �4 ~Cإ �o+a"4دول، و �5�'"ا¶ �o8a.�

 �C�/5و ،Bد Mا�&4�`@� 64 ا H	�4�^*O�o*8(، وأ	� أ�2 آ
 �o@5 �C�/5ا¦ول، و �o4d5 �o8a.� � M{8O^ ر�U^ �	إن إ
 �ª^ �$ �/C i¥ ل"U^ )�4� ^.a( 3�~ إن ه( ا �V �وأآ �أآ
 )�8� )U�^ u	l@��8 إن ه( ا�,l@��8 و5 �7e^ �4 �V �@p
�^U"ل � �" ^�Uر ^U"ل �&ا�M دB إ� 6	�4 b@p�4 i¥ ل"U^

�oه�¦ 
��Cه� ^U"ل ¥i  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ� b4 B"ه u d@o84

 و� ����، وه( 85*67 آ.4~ 
�، C/� وا#c إن Cg:  �e�Í ~@p= .د/�I ل"U^ ���Cه� b4

 b@p�4�x' b@pة و4�b@p د�i أ3&ى و4 H,5 �/C ،وا83}.ل
�ت ��� `"�C �&آ�ت ^}�ى ا��8@¥ M4�� Bع د�hراح ا ،H@5

/� ،�o8��85 �@� 5&#~ ا	H ا¦وo�@*^ _/و� �o@�� �78/^ _
 ����C ��s )�^M{8O وC*@�� د"qa �4 ا$"�a ا¦'.a( ا

i¥ ل"U^ H,��8C"`   ¡' )U�C _3[، و" �aرت إن ا,4 Haو �
�C�"ن � i¥ ل"U^ ����@� ا�p رف�� b4 vا "و5&آ~، و

 io+a"4 إC~ � ا�&وف دى 
 إزاى C/�؟  :أآ#) ?�X ا$�C). د
ا$*8"ى ا¦ول ا�( ه" : p&�6 وا��ة وا��ة :Cg=. د

8�v ا�( ه" اn&ر @� وا¦�"ل، و�C�/5 ا�U8ا
i¥ H�a "���@� اU&ار p H�8 وا$*�"@�، و�C�/5 ا

���@� اU&ار إذا آ�ن a&ار  p �4 &'¦�4 ا )U5 �8ى�	
�ت ا�( ��a~ إذا C"8*7�4�b@p دا�(  )U�C �@���p ش"�4 
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� �
�p ~��@� واb4 �@/a � 6,4 ا�( H,7# إن اU&ار 

 b4 ،H,����@� � »" اp ¦ ،Ml¯�� b4 ~@�� �C��رى، دا 5�
 )U�C ا��"�ن اO� "7,� ا/.ج ا,+*( ه�p~ ا,�a �ا�,
@� �� ا+/M، إذا آ�ن "�*4 &ª6 واآaا"� �Cرؤ &ªأآ
 )*+,��� � ا/.ج ا*@5 )U�C ،"7,��� � ا*C�ا�	�8�ر �

���*C�4� C�^_ ��@~ ، ا�( ه" � ~ m#�ه� � ا²�ذ a&ار 	
 ~@�� _^�C�و�4 #�7 دB ا��.ن وا'��ر ا¦هC ،M/� إذا آ�ن �
 Mا�&�"از رÄ( ودى ���� b4 {��78 أوى ¦	~ 5��C ��( ا
 �M�O دI ،B_ اp&ض اy"زه�و��، وH,5 M{8*@5 �C�/5 �}¡ة 5
4� ه" qa"�M7�C، وه(، و" ���H د� b,2أ �4 q� 

��ت Vا Ô�U^ إن )�� m8��� ~* H,آ ��، l5&ا�� أ	oeU*C��
� زى دى ¦، �� � ��م، إ»� b4 ،�C&o` �/5 �5رى �5رى Bآ�
 " �ا	H �,�ك ��، ه,� p@~ '"ف إن ا/.ج ا,+*( nC&ه
4�دام  �pو4"ا ��، ا�,B¡{� H و¬�� ^l8"ر إ	� أ5"ه,3�8

�p4"ا �/C ،H�3 H	وا � H�a 
��X: ~,4 �C ا$�C) أآ#) ?.أ' �4� ه̈"B دى ا�( أ	 
ه"B ا�	�8�ر p&�� إن ا�,7n4 b4 �5 x�^ H"ن  :Cg= .د

 �@�ر ا&د ه" ا	4 64 &�8*�"l8'�5 �/C ،وف دى&�� ا
@�، وا)داب ا$o,@�، "آ���4 � اª.ث 4,��I دول، �U^

واn&ر واn&ار، �2dp أن ا"Ha ه,� io4، وU�C( ا¥�ف 
ن ا�,x�^ H و" `"O^ �/C x�^ ،�C¡{� �C"ف ا"ا6a وا#c إ

� اv أ�2 أن ا/.�a � ا*� دى 64 ً�"l' ،Me�^ �/C x�^ b4
�ة و�&آ�ت  �o@p ،ة�O5 رات ا�783&ارx4 �¥ Bوا�� زى د
 �C"a راتx4 �¥ �/C ،Bت آ����واU83.ل و�_ وا�78�د�C و�

�85�رب ���� ��o3 b4، و �*+	 )a.^�� �4�64 ذ� ¬�� 64 ا
 ،�o@ر، � و�"n� &ªأآ )U�^ u�8�إ	U�^ H( أآª& أ5"ة ، و5
�U^ �C"ل � H	أ �/C ،_3�²�ذ a&ار 4,� �C"آ �p�و^�U( و�
 b4 دام�z�n � ا"Ha دB، ه" 	�� وا*.م؟ 4�5 ~Cأ i¥

�C�^_ ��( اU"ا� أى ���� 4+@�ة� 
@�  :أآ#) ?�X ا$�C) .أ"�*$�5 �3�� 
�  :Cg= .دo4أ Mه ،�o4¦ H�a H	ا "� u	l8"ر 3"ا /^ �5

 cn+^�6، و� ��' )����، هM ه( ��^U"ل ¦5"ه� ا� �@n^��
 )U�C ،_/� ~ه" آ� ��رع؟ 4O� و'.ص، و� ��^e&ده� � اo8'ا
���@� اU&ار ا¦ول، p ف"O	 زم� �o4¦ ل"U	 ��q إن ا�,

~8@a"^و ،~^�C�pو 
 C/� ا�a �83 إC~؟ :أآ#) ?�X ا$�C). أ
a"ل `o& آ7�ن، ^*M7�8 وI �@�²@_، واCg:  )U5=. د

 � �o3رو� ~�8,^ H,��o` �/5 v&، ا$io ا^ �,@�� �o#&ا�
Bوآ.م �4 د ،Ha" 	+� ا

�#&، ر5,� C*� :أآ#) ?�X ا$�C). أ� 
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�I01010101I2010201020102010>���05050505א�,�,����������������!  �
�زא��������א��������ج�;ن�������Bא�����س��ن���Vو���������−�858 �  

� �C�.±Q% ا���ج أن �9W] اT~�4ات� `� iC� 
� M�a آ�p �5 ،B@~  :ه�y . أo84�a H,آ �ه( �@�	~ أ	

 ���Cة أd3ل ��( ���� C/�، ه( �,�ه� H,�p ت ��ت����28 
 ~,3.. H^�p )�� ا$&ة اo84�a H,آ �ا¦وu �4 ا=,[، أ	

 �C¡8*ن ه( ه�O�� �C�*� �@� أ�&اض �"o�@�@5 ن�`"�C، آ
�C"` Mآ Bآ�. 

8�v دCg: B= .دq ا¦وu �4 ا^,[ ا"a q	؟   إH,5 و� � و
8�v و�، ه( �u H 5/� ر��� �.ج C/�،  :ه�y  .أا¦خ ا

 �Conversioņ�ت ��( آ�ا �� آ�B وآ�ن 5@�( ¥� ا�8"ل 
   وا¦�&اض دى آ&5 �C"` M�i ا/.ج

�؟ := Cg.د �o8"� �� B&5 B&5 �4، و� ا	 H� 
�، وه( l85&ف  :ه�y  .أop"`�5 H,آ ~	�@� ��' H,5 ه�

 B"آ� ه&O�، دآ8"ر اo@p M{8O85 )�ا¦دو�C ^�6 اO&آ� ا
،Bوآ� �Cأدو ��ن ��*�ت زى H,5   ا�( 5@�ى ¥O�� �C�� )op

 ،�o8�' 
� M�a آ�B ه,�، آ�ن @ :Cg= .دo@84�a H,آ u"U85؟~ 
�ن أd3ل  :ه�y  .أO� H^�p )�� ا$&ة اo84�a H,آ �أ	

���، ه( �U�e4 وآ�ن ا�( �84"زه� ا$&ة ا¦و�	@� � ��
�^HU�e ....آ�نp ،b�e5���C"` B، و4/4 H�7�83�4�4، وه( ا

،B6 وآ��'ُ   
 a/�ت �84"زة �a إC~؟ :Cg= .د
a/�ت 4/�B �"اu 3,~ و	±، �5 اh"از ا+/�(  :ه�y  .أ

�^H إن ه( 64 5/p )�� آ,H�a H ا$&ة ا	dp ،�C&o` b@É�4 �
� 5ـo,4 xأآ M{O±، وإن ¥� زM@4 � ا�' ��#�	 b410  ،],3

 ���"از، وا^��7, �o��I ن�و�84"ز و�,�B ^.ت أو�د، وآ
 Bم � د.��ه� ا/4 M�d	 �� إن ا�,,U+^وا ،H^�p )�ا$&ة ا

�، و¬�� ه"B و�u H�a �^&n إن ه( �885&ك �4 |&د اo��@8�
Bار � د&a ذ�� أ��,� p/. ا²,��p ،Bن وآ�� .آ7�ن �/
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� �
� إC~؟ :Cg= .دoأه� �a"4و 
�،  :ه�y  .أoد أه��la ��ه/4 �aن أ�O� u ~C�� H	�ه( آ

 ،�/C b©�+8@5�4 z�*84ك، ��ًا و�5�ه� �/_ أوى `��ه( 5
 �,+U^ا ،H^�p )�وا¦م a ��@I"ى، �p/� ا$,��Oa ا$&ة ا

( واHUp، وادى ا�,� 4��7[ � ا/.ج، و¬�� ��( اM@�d8، وه
 Hp"^ا �o84���� ���Cة �H�l، إن 4� ~@p �5 ،�oCرأ ¡{^

 وا	� � ا¦��زة، أ��زة اh"از
� أ^"Hp إq4؟ :Cg= .د¶� وا
 وأ	� � ا¦��زة Õ.ª4 &o` �4 �/C :ه�y  .أ
� آ�ن �,�ه� آ�م Cg: ~,3= .د¶� وا
� آ�	C H/ :ه�y  .أ¶��ن و4�b8UV  �65،64 واI&3 �¥��
_/8^ 
   .ا$"ت d�p x8/C �/Cة، Cg: 6a"84 b4= .د
ه( 4�b8UV ^8/_ آC ،¡8/� ا8/_ أ'� `o&  :ه�y  .أ

�ن إ� إ�i آ�	"اI&3 �a"84/[ أ��   `&5 ،�C&o�i إن �,�ه
 )+O8*$ا H�'ة دd�p H�/^ ،ةd�p H^�4 x8/^ �/C ،�*�8^

H^�4 ,U5 u H� )op ،Bد �"� د�i، �¡ ا¥ M7� �� b@p�4 )
،M{O�ه� � ا/4 )���� آ�b4 B   ا&ا�M دB ا� M7� "وه

 v�^ �o/أر� &en4 ��ل ¥� أ	a �C�/54&ا^~، و ��I ،ى"a
،Bآ� ����ن �O�   �pر�� b4 ،س"�+�5 �a.� �¥ Bآ� ����

Bآ� ����ن 4�^*o�{8"ش � ا+�"س أو �O� ��¬ ،z�n�5. 
� :Cg= .دo/~ ر�	إ io$ا �/C 
أ	� a�l4 b4~ ا$/�"4�ت دى أوى،   B³، �5 :ه�y  .أ

�UC� b4 m�� �o��` 
 `o& وا��  C/� '.ل/ آM دB وا	q �885"زى  :Cg= .د
 B³، آM دB وأ	� �85"ز :ه�y  .أ
@� Cg: ،~8@4= .د"وراح ا�hع ��e4، و4&6�̧،   را�H ا

io@�� "�� �`وك وx4 � أ
�ت وه( ) #��( :ه�y  .أp )�H� )op ،�/C ا¦�3"ع ا

،Bد Mا�&�ش �� �¡ ا¥��v أوى إن ه( '.ص 4U	و85£&ج   زا
 ���*� )U5 B�/410 ~@p )`د�� ��@M، و4��، ه(   5o84�4

H	��ن دB 5@*,�ه�، و� 	+� ا"Ha   آ�p �o84�4 64 �¯&�
 �¶�5�ه� p"ا�5 �� ���� Mه( ®�@� آ �� ،�o��p�	ا �a"C
�رف، � �� ~@p ن��، C/� ��( ا¦Ma آoC�¶و ،�¥ c7*85 H	�آ
 ��ه/4 �5�ه��د 5la �U85ى، و"a )`&�+8^ �4 Mآ�O$ا �a"@5

Mأ� ،iه��" �/5 64 ]OC�� �5�ه��د"qa ه( و5p ،ت���3  
 ،�^.^ ]4"C Bآ� &o` Mآ )�@C ،�@/5 آ�&` � M{8O@5 �أ'"ه

5�ه� و�O~ ��ًا،��5 ~8a.� �ً/�Iو  و c�l85,�ل اM{O �4 ا
 ���*�@M ا�5 ¡� bو�&^�410 ��ه/4 �ً�C&U^ Bع د�hوا ، 
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� �
 ،Bاء وآ��/5�ه� وHa ا�I"ل ا"Ha، وه" ��ول 8C/&ف ��( 5
�آM دى O$ا B�,� ±£O5 z�^&^ )إن ه �ً4�� �pوه" ا¦ب را
� C/�، أU5 �/a( أ�@_ o�,� �aن أ�O� u H� )op ،�oآ�

 b@p��B، وإن '.ص 4/4 i��^وأ �5�ه�5،Bع د�hا ¡� MC�5  
 �C5&#~ �4 �"ا �وه( ��3~ إن 4� MC�5 b@p�p B¡/.، وا	

4�y&ب ^�v و'.ص 4�   وÉ&ى إ�C"` :،~C اHC�85 أ�� إن _I
� ه" ���8C"زه

4� ه" أC~؟ :Cg= .د 
��8C"زه�، b4 �/C 5@�/_، دB 5@/&ض �"از  :ه�y  .أ�
./p.   
�B ا*H ا�( ر� :Cg= .د/4 ~* b4 B"ن ه�O� �o/

 . ا+�"س زى 4� U@5"ل
�v :ه�y  .أ^ �5�ه�5 H��I vإ �/C ~8�7� )� B³، أ	� آM ا
� دB، '�( ا¦4"ر ^e8"ر  :Cg= .دo84���C إن 4"ت 4` �أ	

�o,@U� .4 b4 ��&*5 
�ش 	B³ M�d :ه�y  .أ,UV �4 ،B"Cأ 
 ا*�ال U5( ا$&ة دى ه" 	+� ا*�ال :Cg= .د
5�^��a"4 �� i+( أ	� ا$&ة د :ه�y  .أ �ى ®�8+�، أ	
�� `"�C أHC�85  ، 5/� ا�&وف 4� HU5 آ�B أ	C�4 �"ا �ا	

،��ر�p أ�M7 أC~ 64 وا�ه� b4 �5 �pة أوا�C�� vأ�� إ   
،B�/4 H7��^8~ وا�� �� أ	ً4�وا^+HU إ	~   وا�ه� 4/�ض �

�ن O� �o+a"4 �pرا Ha"�� ه" I"ل ا ،�C"` ��ه/4 �C�¬
	@�، أ�M ه( ا�( أ�&ت ��( اh"ازة ا¦و�	@�، اh"ازة ا¦و�

~#&5 M{O� � اo�@4ن ز��، وه"B آً4�� H�Op �ً/�Iو 
4� '�+O8( �4 اh"ازة ا¦و�	@�، b4 آ�B؟  :Cg= .د �3 � ر5,
�،  :ه�y  .أo�{8*@5ن �4�4، و�4� O8UV(، وه" آ ،B"Cأ

�oوده� �o3"�p �'�� و5@Ñ&n@5و 
ا�C�h دB ا�( ر�6 4&ا^~ ¦�3�ب I@_ وا�hع  :Cg= .د

�¯M ا��3�ب ا$�د�C دى �� I M7�C.ق، و� � �$ ،�Cد�4
],^��5 Ì+8¯�� 

�I M7�C.ق :ه�y  .أ� 
4� ¬�� آ�اب :Cg= .د ،�p&� bCإ 
�C ~8�5/� وا¶@u d إp H+` v@~ �*�  :ه�y  .أa �ه" ا	

 ا,@�، وإ	~ ��I M7�C.ق
 I �5.ق أ�( io@p  ق، ��@c،ه" �� Cg: .I M7�C= .د
4� ه" $� ر6�̧ 4&ا^~ آ�ن ر�"ع رÄ( �5، ¦	~  :ه�y  .أ

��� �,� 4&ا^~a b4 ~8'أ �,� i@U4 
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� �
�ن oC&ب Cg: �4= .دO� �o/ر� �/C ،iه�p b4   �¶�ا�8ا4

�هi؟p b4 ،H@#ا 64 5/� وه( ر"O@/C�4 ¡� �4 �Cد� ا$
7�ل  :ه�y  .أ� �B³ أ�2 آ�B، ه( اHU5 ~�*V �/�~ وا	
85��q، أ�M أ5"ه� �/_ ��ا، أ	� از �	�@/داد ^/��I 64 ا

8�5~ 4� o8UI"ش�a �$. 
�،  :Cg= .دo4ت أ"· ،Bد �U+ر�i إن ه( آ�	a"84 H/� ا

@�(، و� 	+�  �o��� ا+�U دB زود ا�8@/�I ،�C"` "و
 ،Bد Mا�&� �o�� ا"Ha زود ا�8@

 ه( U85"ل إ�� ��85~ :ه�y  .أ
4� ^ :Cg= .د ،�/C ج��ظ دى a"ى، ه" ا��8@+�b@a ��( ا¦

4� ه" `(ء �I@/(، ا��8@�ج ��( ا/[ وا&اس، �5  ،_@�
 �C4~ � �5ا�Áن �@� و"�C ��s "ف، ه�e$ا �C�4�ه"اش �

�5 ،)`�8���، b4 آ�B؟ 4} q	ج وإ�8} �5/� آ�B    ا/.�a، أ	
�a.� Ml�@5 6 ��( 4*8"ى ^�v، دB إذا آ�	"ا �� 8OC}�"ا 4

،./p �a.� ~@p )U�^ ن�O� �/5    �4 ،�C�ا��8@�ج "��b4 B آ+
 Bد ،�xCر`( ا�783&ار، دى 3�4*�، واx�@5 ]*3�$وا �4 '.¥

،�/C ا$+&وض    ��زم ^�8*_ آ"�C، 5&#~ دور	� إ�,� إن ا�,
�هi � ا�8@��io و'.ص، /4 )Oa&{	 �4 ،�p�*4 )�� �4 iه�*	

��Ìp ��( ا$*Á �$ ��p ا�( ه( ��ء �4 ا/.ج، 	�Uر 	O"ف إ�,
�C+@,~ أول d5ول، ` )��5 H,� أ�*�، و	��á ا

 C/� د"qa أ	� أ�M7 إC~؟  :ه�y  .أ
~ HU5 أ�/_، Cg:  Mo3 b4 �/C= .دd*$ا Bآ� ½a"أ�2 د

 b4 ا��&l5 ،M@�d8�5 )�"	 ��^H إن ا�,p )�زى ا$&ة ا
�ه& أ	� آ7�ن اHC�85 أ#/� ز��رف إن ��رف، ا� v64 إ ،�C

 &'³ �o4ا�a ��"8+4 دى ��*� 3"ا�5 � اe.ق، U�85( ا¥
Bوآ� ��#�	 b4 ��، وا	H �4 ا¦ول u"U85 إ�"o3 

±،  :ه�y .أ�' ��#�	 b4 ،��#�	 b4 �o� �4 )ه
 وا'8@�را¶� n4&و�5

� ا$"ت  :Cg¨.د�� د"a½ ا`�8 ��ا ��ا، '�( 5o��وا�8@
C ،�*�"ش د�"ة 5 �4�/   �3,~  $90� وا��B ام �,�ه

 B�,� �o,5ن 5¡#6،  70وا"�C �ª4 ~,3. و�"ت، �U�@5 زي 4
��� زى 4� ^�"ن �&C ،�C�C/¼ رU@a~ ��ا � Bا$"ت 5@�&ك آ�
�ه&، ¦ن �~ و6# '�ص ا �,/78| ¹ ��"l' ا�م �Up ،�7o4و
�ت ��� �,@p ا�م 5@�&ك �Up ،ش �5رى�,7e+@5 �4 �,/78|

�� 5&#~ آ8¡، 3 ،Bا$"ت زى آ� �V م�e+�ت x' M�d885ة ا��
 ��'�p ،�*7� ا^d'& اo4 mn,� �C&� ن"�C ��¬ م�e+ا
�ت ���م، وÉ"ز 3 ،~#&5ep ةx' �� ان ه� د"a½ �,�هِ�5
 &o�@p ،B�� إن ا$@H �²( �� ا�( آ�ن 5¡��ا$"ت H/�@5 ر3

أو ا/�وان، � ا�( آ�ن �78/4 ��@~، 	"ع �4 ا���8�ج، 
 ½a"@~، 3@�8¼ د ¼3@�8 q	إ u"U^ا ��، زى 4/�I رى"/`.ا

Bزى آ� ���� ،�� q@�²ا H	؟ إ ~@ 
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� �
4� ه" ¬�� دB ه" ا*�_ ا�( '.v ا^/��I  :ه�y  .أ

.�C "ل أه"aوا ،��ه/4 
إ	H رأ�C إC~ � ا�hع دB وا	u"U85 q إ	�  :Cg= . د

�C ،~@8�5/� رأl£` � �C@8~؟ 4*�ول و�a � b4 4*�ول؟ �
 ��s H	؟ إz���5 ~Cوز إ�� و� �o@�� �8"ز*C �8C}¡ أول 4
 )�^�C"` )*Ue8 �4 '.ل 4/�"4�ت أآ� �� 4&ا^~، و�� إC~ ا
 b4 دى H,�� إن ا�"l' ،Bآ� �/�C ن�O� ~^4&ا � ~la�آ�ن 	
 ،Æ5 �� أ�&اض �*��C أول 4� �� UC"ل ¥C ت��#�� a"ى، وه	

4� ه" اÍ"ف 5& ،Bوآ� �#~ C�"ن ا�hع ®7"م � ا�,@� دى، و4
 � ~la�b@a.C �,�ه� 5/� اh"از ا�( C/"#~ ا�( آ�ن 	

� إن�85���  اxÍة ا¦و�	@�، '�( 5 ~U,Íا$�3*~   ا
 ا�وا�@~ 6�e85 ا$*£8¿

±  :ه�y  .أ �' ~3�8} � C/� أ�M7 إC~ د"qa، أ	
� :Cg=.د� )�^�8"زC~، إ	a b4 ¦  H"ى آ�B، ه"B ا	q ا

 �*+	 �"O^ )^ر�aو ،�o�,� �+aووا ،)�@�� )�q�7� ./p ا
 )/p�,^ b@�8@�' �4 �o@�� �8U+`و ،�+a"4 85}¡ى H	وا

 و^*8/��(، �� ^/�7( إC~ أآ� �4 آ�B؟ 
�ر�p :ه�y .أ� b4 
إ	 H	q@* إ	� 4/��h، �85ى وHa، و85�'�ى  :Cg¨.د

 ��©� إن ��@,� إن ا�,p q	ب، إ�	/M7 4/��ات أو 	}¡ أ^/
4� ه" �زم 	/M7 ا�( 	�Uر ��@~، و	*@_  ،)U5 ¦ ،6aا"ا
 �6 4� ^*c7، إ�,aا"5�ت ا�U5@� أI&اف ا$/�د� �O( زى �*
 ،vوج ا¦و��4�^H، أو �� إد4�ن ا )�[ �� ا¦م ا"�*4 b4
 )U�C ،�@/a5.وى وا �oدى آ� ،v�8أو �� �"از ا&ا�M ا

�,@�� )�4� 	/M7 ا ~Cف إ"O	 �8*	و ،�	�,� )�، و	U"ل ا
)O�&+8,5 ��	� دى . دام 5,��ول أول d5ول، و4@/ه( ا

�ت و� ¦B؟*�h�7�8,4 � ا 
�   l5&ا�� ه( a ~7�8,4 b4"ي، :ه�y .أ$ ��@85 ¼/C

�	�885 
 ^�8	� ازاى C/�؟ :Cg¨.د
7"4� ه( زى  :ه�y .أ� ،.ª4 �C/� ^�"ن ���Cة إv أa&ر ¥

�^ �4 �o@�� �C�5 ،��	� p&�~ اa&ر 4/�هC�4 b4 دي B&$ن ا"
�/C �p�5، أوا � a&رت، و ���Cا	� ا3���ه

� �4 ^}¡ه� زى 4� ا	H وا'�Cg:  B¨.د�5 B�'وا H	ا �4
�ن، @/� �4 ^}¡ك، ودB �@� ��ا � ا/.ج، إن ا�,�، زى ا�5

4/�"4�ت. 	8}¡ 64 ^}¡ ا�&وف )�� Ml�,5 ،&¬ Ha"4� ا Mوآ 
�ن x�@5 أآ�@/ . أآ�، وا¦4"ر cn885 أآ�، و¬�� ا

�	� p&�~ ا$&ة دى � ����C ا"Ha  :ه�y .أC�4 b4 �5 ه�
 ¹ M7�^ ���Cاv أ3���ه� �5 � ا�� �/C ،�pأوا �	ا�C��

��&p �	�C�4 b4 دي B&$ه� ا ،~@p �  ا�� ه@
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� �
� و	/Cg:  ~U7¨.د,+a"4 c#"	 �� �� ان ا�, H�a �4� ا	

U@8~ �5 وه( �� ^8£� ا"�*4 M7�8^و Bا�C�&ار ا�� ه� �
&ªت أآ�4"�/4 ]��8} �8��[ و Ha	U"ل ا�,} � .	U"ل ا�,

5�ه� :ه�y .أ��د 5la ~C"` ¼�7/8*85 )ه 
4�	6 ^*��7/8، �5 وا	q وا�@� :Cg¨.د b@p�4 
5�ه�، :ه�y .أ��د 5la �a5&#~ ا Bدر�a b4 �  �5 ا	

5�ه� �/_ ��ا،���3 إ	~ 5  5� ،�� b��7/8 ه" را'& و�*@
�@	�8��@� ا, ا

4� ه"   `"� :Cg¨.د ،q,5 �C" ÞH@#&p �َ�َ7/83ا �ْG4
�C&~ dp	H ا�7/83�دMª4 B أ	� 4&آ�~، 5"،   �4 ~+�8*4

 )U�85 �$ �/C ،وع�® "op ~ H��£p ���' �4 ،)��¦ا Mª$ا
~ إ	~ 5@*��7/8، d@o8C ~@�@*^~ 5@*��7/8، و	وا�@� إ

@a.^ )l�^�� )O² �4 ¡� �4 ،c� B�+C�` H	ا )��( �7/85( ا
�ت أه�~ ���ن و3@/�B، ا/.ج ��ء 4,~ إن ا/4 �o4"ا� �

 ،�,8@�، وا�,� � آ�M4 و�@,� و4*�"	�#&5 �5 �	"�7/8*C 
 �5 دB �/_ :ه�y .أ
4� ه( `}�8,� �/_، وا�,�  :Cg=. د ،�pر�� q	ا �4

 ا'�	�ه�، b4 آ�B و� إC~؟
 ��@c، `�&ا أB"C :ه�y .أ
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865−���Wא����������א�زوא�������F,و�،�������)���Xل������و�8א�� �  

�  اQ/|4% ا�TواCy%، و�\.ب ا�8QJ/7ل�
�=. د �/   ���F:  ��8 �4  33ه( �4ام �,�ه�^ ،�,3

�وى *	&p ³داب �	�*@ B�'3�&^¡ة ، ^.^�، وا M{8O85و
 �l	و &o` �4 u �o8"� �^&n� �C� �84"زة و�,�ه� و

 و�C�/5؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F:  ±	5*,� و Bآ� M�a ءت�� H	�ه( آ

 H� )وه ،)+O8*$ا � ��، �� �C&I وا��C B/� آ�ن أ5"ه�C&U^
�ت،*�� �C�/4 M7/^   H� ،��C&U^ ر"o` �4 ^.ت �C�/5و
�o8"� �^&nو� �^&nV  ،Bآ� M�a �� �&Hp إa v/�ت 4/�ه$ u

H3 u�U5 ��ت ا$&ة دى 4/�ه�، وÌ�.4 إن �,�ه�  وأ	*��  
 Bد�Cز �a�I أ�&اض 

 ودO^ B£@± دB ؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F:  ،±£O	 �� 	"�� أآ� 4,87�� �^&n� �4

±£O	 �4 M�a أو 
��a زا�Cة؟  :Cg= .دe5 ~Cإ �lU^ ،_@I 
�=. د�/  ���F: )ه C��دة، �Cز �a�I اض&�d5 �

،)O4�,85�^*@_ �"زه�، ه( �4 ز4�ن �4 أول 4�   و��وزB  و4
 �� u وه( ���Cة ^*@_ �"زه� وأ	¥"� �^&n� �4 M�a �o8+`

 �@*�� �UC&e5 �5 ،�oCوأه� Mأ��5 H,آ.   
 C/� إC~؟ ه( أy"زت إq4 ؟  Cg: �@*�� �UC&I= .د
�=. د�/  ���F:  �49 �C�  3,[، و�,�ه� و
 و���Cة ^*@_ �"زه� �4 إq4 ؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F:  ]8,3 ± أو	�4 3,� و 
 وM�a آ�B¦ B ؟؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F: Bآ� M�a )O^&�p �4 ،B¦ . 
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� �
 4ــd8آ�؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F: ،¦   ~�@*^ ت&�p �u H إ��a )ه ��s أو

 H,�p ،~C�,� ��رف إ�� �4� o` H3 �7ï )�@y"ر، وا	 M�a
�¥"U5 �/U^و^/,� و ،Åرأ ��²�� ��رف إ�� H,�p ، ~@�@3.   
ه( دى U5( ا�UC&e ا/�*@�؟ �5 دى ®�I&ة  :Cg= .د

 )�² b4 ،و'.ص ��/�ا�5، إ	d84 Hآ� إ�� �@�� وM7/85 اC
� p@�؟ oa��^ � ��5 

�=. د�/  ���F:  u�4� ا	� آ,H وا'� 5 ،B³ 
7�ل ^�!! إزاى U5(؟ :Cg= .د� H,آ H	ق، إ.eق � ا

 و85/� ��( `+�C+� آ�B وآ�B و� إC~؟ 
�=. د�/  ���F:  B¦ ل"U^ )ن ه�O� ،B³ ل"a�5 H,آ ،B¦ 
��I دى :Cg= .د*��5 b4 �C��Vا´ ، ا i3ا         
�=. د�/  ���F:  u �o8"� �^&n� �دB آ�ن � ا¦ول، �5 $

�4 �/C ،v�^ Bآ� b8�7��5/� 4� ا	H/eU ا$�ة دى، 4 b8aز
H+' ت، أوxه& آ���v، ا^ 

� p[ �4 5/�؟ :Cg= .د© qa" ود
�=. د�/  ���F:  ،B"'ت �,� أ��@5 �ه( O4 �/CـHّ �"زه

�ل �5 l+	ا �ً@��5 4�I b@p.ق � 
 أ'"B �84"ز ؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F:  B¦ ؟ B"'أ 
��� � H@5 ا/@��  :Cg= .دa B"'أ 
�=. د�/  ���F: ،B¦  U` � ~8��85 ~ 
 أ'"B أآx و� أ�}&؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F:  xأآ 
أآx 4,~ وb4 �84"ز، وأ'"B اl}¡ �"ز ا*H دى  :Cg= .د

 �,�B و��C؟ 
�=. د�/  ���F: B"Cأ 
4�y"زش ؟ :Cg= .د ~@ 
�=. د�/  ���F:  b8d3 �4 
 ه" �"زه� �,�B آ�م Cg:  ~,3= .د
�=. د�/  ���F: 36 �,3 
85�ع :Cg= .د B"'أ )U�C   38 - 40 �,3 
�=. د�/  ���F: ��C&U^ 
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� �
 أ'"M{8O@5 B إC~ ؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F:  ~@�� رت�a )�b8 5&#~، أ	� آM اd3�4

��H�5 �"زهa vإ . 
4� آ�ن �4 �5رى  :Cg= .د ،"p5&ا     
�=. د�/  ���F:  و�5أ ،~� ./pن 4*8/�، و�ه"ا l5&ا�� آ

�ت *�� ~*+,� ه" C�/4 M7/C 
�ت إC~ ؟ 5+�"س؟  :Cg= .د*�� 
�=. د�/  ���F:  5+�"س B³ 
 آ"HU5 ،�C رÄ(، وه" 5@@�( "��B، و� 4/�ه�؟  :Cg= .د
�=. د�/  ���F:  B��" ¦ ه" 
~ �a إC~ ؟ :Cg= .د�U5 )�@5 
�=. د�/  ���F:  �5 ،)�@5 6@5�ه" ا$+&وض إن @~ �Ö أ3

U5/� 4� �~ ^.ت 4&ات، و B"ش، ه���@8~ را�p M@~ أ4 ]�"�3
 iآ��� �� '.ص أ	¥ H"a �@	ا¦'&ا �*�hا Hر� ،./p �C"آ

~@�� i���85 ��V/&ض ا	آ8"ر ¯@( و�   .ا
~؟ :Cg= .د H�a ه( و� �¥ H�a 
�=. د�/  ���F: ،~@ه �o@�ن ا$+&وض 5/� أر5/�   O�

 H�a ،B¦ ق و�.e�ن ^a �'d&ار اO� �op"O85 �^&n� ت�*��
 b4 ��ر u ¦ أ	o,4� ا	I q"ل ا �¥ H"a ،ق.e�ن اO� �C��

 ، �@	�^ ���� � �وا�@M 885��7( ��@~، ه"B ا�,� ا^��7,
��Cة � b4 HU5 ��� l5&ا�� ا	� H�&p إ� 

�� a"ل u ه(!! ا*�ال U5( ؟ :Cg= .د   ]5 �,� H5��
8�	@� �a إC~؟  ا$&ة ا¦و�	@� وا

�=. د�/  ���F:  �,3 Bآ� H5� و	±  ه( �
�Cg:  B= .دC!!  )U5 ال�* ا
�=. د�/  ���F:  ،��ه/4 b@/C6 و�&C ���C أ'�( �"زه�

 B"'ا �,� ���a ~* B"ه 
��C آ�B ، و� ه@~؟ :Cg= .د� )� ا	H ا
�=. د�/  ���F:  و� c� رف�� b4 �5 ،�7�84 )�أ	� ا
 z�� 
C/� ا*�ال ازاى �²( �"زه� Cg:  M{8O^ b4 ، 6�&C= .د

�5 �C iه�O^ م"U^ ،6�&^ �@5ذ�h8[ واCر�e�4� ^��O ا �V ،
�/� 
�=. د�/  ���F:  ،�4"7� &'(�5 �a./�,�ه� �/"�5 � ا

 � b4 �5 �"زه
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� �
� :Cg= .د	�,� �4��,�آO(؟ 4� آ�, H	وأ   
�=. د�/  ���F:  �o@�� _�{^ول ا��� �,�ى 5 �5
5&#~ 5,��ول 	8}�_، ه" اCg:  io,@5 �,h= .د �4� آ�,

�M4 إC~ ؟ � 
�=. د�/  ���F: ،�o8d38~ وd3 �ه( U85"ل إن ه"   أ	

)�5@7�رس اC �,h/� ا   ��م 4/�ه,C �/C u"�8ه" اh,� ا
 _�UC و'.ص 

    وه"؟ :Cg= .د
�=. د�/  ���F: دى�~، U@5"ل ���ه& b4 وا'� 5� ه"B ا
�،  :Cg= .د¶����� �@� 85*67 آ.م �4 �C )ه ��¬ �4

أ�M ^/�¡ اu"�8 دا �/_ `"8C[، ه"B و^�&ر ا�.م و'.ص، 
 H	��، �5 ا	� d84 b4آ� إن آo@~ و �	�5@� و5@,� إه
 �o8���� �4 وا��ة �o8/Ä و���، و� ��a B"ى زى 4,/4 �©�p
 _I ،Bزى آ� ���و'.ص، أو ¬�� �4 دآ8"ر ���a، أو a&ت �
 ،�� �� �laهo,4 ا83+*&ت H	ا b4 ، Bآ� H�a �وه( 4 �/5

C؟و�� إ��a± �4 و��o 	�&ه	 )�    ~ ا
� . د��F =��/:  M7/C ~	إ �o*+	 ��، U85"ل إ��C&U^

�ه� آ�ا وآ�ا وآ�ا وآ�ا /4 
�  :Cg= .دC i�� B؟ د~C4�*"ف و� إ H	؟ إ~Cوآ�ا وآ�ا إ
   .ا�5
�=. د�/  ���F: ~	4,~ إ _�e85 )س   ه"�C �/C Õ.ª4 "ه

�ت دى ��Vا�_ وا�Cو �n¯ 
� ا :Cg= .دC ة�C�� ةx' )�� M'دا ، ¡{� ~* H	ل، إ.V�5 ا

��Cة درا�3 أ��C"` �7، '�( )آ�ن ��( و`� ا�واج(� �C��Vا ،
�e.ق، و�,�	� و��C، �زم 	�'� آM 	"ا�(  ��، ا�,� و��,�5
ا/.�a �� ��( ا)'&، زى ا�.م 4� p@~ ا�( 5,*7@~ �"ار 

�ن، C/� ا	U^ H"ل آ.`&eم، أ	� أرد ��@~ اil، أو �"ار ا
4�b8/Ä ا�( ا	8�a H~، اh,� 5&#~ آ�B، ا¦�*�د  v�5�.م ^�v آ
آ�B، اp �,h@~ �"ار �i*� �/C ،~#&5 i دUC B"ل آ.م، دا إذا 
±، دا إذا رد �4 �' v�آ�ن UC ،i��8@5"م �*i دC B&د آ.م ^
8�ج ³'&، و4/�، } ،v��هi، اh,� �"ار زى أى �"ار ^p ،~أ��

� أ�"ات ®�8+� وإC ،وا�� _	�� U�C( أ�"ات و'.ص، أ�"ات �4 �
]8@��,� �4 اon/5 �� . 

�=. د�/  ���F: iه�p b4.   
�,�ك ��، ª4 �/C. ه( ���Cا�n¯ B و�C"س ا¦ول  :Cg= .د

�ن �� إ	~ 4"�"د 4/�ه�، وه( 4"�"دة O� ر، و��ª8^ ن�O�
�ر� b4 ��B، وإن p@~ �"زان I@_، وآ�B، أ	/4 �ف أa"ل 

�ن O� Mث 4&ا�.= )�� �� 	i��8 ه,,@�' ،_@I ،z���5 ~Cإ
 :	�8[ ا¦4"ر 4�`@� ازاى
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� �
�  :ا4 ��% ا�و�¥�U5 ه( �84"زة ،±�' �op&/^ �4 M�a

 �4 M�a ]@	3,[ ا¦و� H*^*b4 ],3 6 آ� ،B	ª4 i��8. ��( ا
Bدة، وزه� وآ.م �4 د�Cز �a�I ~@p )U�C 

%C,�Jا� %�� �4  :ا4 �o8+` H	ا �3,� و	± "��ك، $
 H/ر� �C�/5و ،H/ea �C�/5 ،�4�وآ�	i��885 H �� اe.ق �

��v¡O8*^ v أ	^ 
%J��Jا� %��،  :ا4 �o4.آ � H/ور� ،� �o8"� �� ا	$

 HO4 �5 �"زه� �,� ا'"b4 ،B آ�B؟ 
�=. د�/  ���F:  ل"U/4 
�ت Cg: �� 64= .دa.� �o@ �¡ �"زه� ؟   ��( p�&ة ، ه( 
�=. د�/  ���F:  ت�a.� �o@ أB"C، ه( 
�ت آ�Cg:  ��4= .دa./ ا
�=. د�/  ���F:  �o4.��4 �*_ آ� ¦ b4 آ
�ن زى ا�( p i��885@~ �� ا�(  :Cg= .دn5"س وا�

��CاB 64 �"زه� ؟ و� �_ و� إC~؟ � 
�=. د�/  ���F: &'(ا �V b4 �5 �@	��ت ^�� .B³، 5"س و�
� إCg:  ~C= .دo+a"4 )وه _@I دى �@	�8�ت ا��V�4 ا 
�=. د�/  ���F:  � ه( U85"ل إن ه" أ�*� �4 �"زه
�اCg: b4 ،�5= .دC _@I   �4 M�a رس�,C زم� Bد Mآ

��@� اi@U وا¦'.ق، �4 	 �5 �4 b4 ،�^�7�8 إ	� ^&6�̧ �"زه
 �C�5 )���@� �7( �"زه� ا	 �4 ��4~، �4 �o�n	 �@��	

�دة ��8[Cز ~@��                   
�=. د�/  ���F: ا�� ��/� �C��Vزم، �5 ا� �/�I 
4� ه" آ�~ �/_؟  :Cg= .د 
�=. د�/  ���F:  � ت�7���ت 5�آ8_ 5/� ا��3 �أ	

_^����، U�p@�8 آ' ��ت $� أ�� إن ¥� د�*�hرة ه(   ا���
 u H�a ،�7o4 ��C.ه� أ�2 إ�a " �/5 ا¶�ت )*+	 � qU= �أ	

�آ*�/C Me5 زى"� �4 " 
�I& أه~، دا آ.م Cg:   �4 ،io4=.د` H	ا �4 ،x' �C

� � ا¦ول، ¬�� � o��.Cو ،�o*آ���@� إن �"زه� آ�ن 5@/	
 ��7hو5&#~ ا ،Me5 �C�/5و ،io@�� ��ور	` )�ا*H 3,[ ا
 )��ت ا��Vة ا�C�� b4 �� O85¡ إ�o8�8آ H	ا )�ا$�7o ا

�ن O� ��¬ رة، و��ª83ن ا�O� آ�ا آ�ا )��"ار ا¦�*�د ا
 b4و ،�o*+	 � �Uª�5 &/O^ ن�O� دا ، B¦ ،~@�� �ا^��7,
 ،~p�O84 �C��م، ا�Uª إ�� أ	ª(، و�5 ³د4� M�O5 �Uªا

Bات وآ.م �4 د��� ه( 5o@p "ب���7 دى. و4&hا H�a )ه   �
8�	@�؟  ا$&ة ا¦و�	@� و� ا
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� �
�=. د�/  ���F: �@	ا¦و� . 
���ة ، و� �4 ه"B ا	H آH�8 ا�.م دB وه :Cg= .دa )

H@O4 � ا�اآ&ة 4 �/5
�=. د�/  ���F:  H@O4 � �4 ا�اآ&ة 4 �/5
"ا ��*� ا/.ج ا,+*( :Cg=. د"U@5 رف�� H	أ�*�، إ   
55 ،~@ �U@a8_   د�C i@�Vدول ا �¢�a7*� دÍن ا�O�

 ،�*�hء ا��ت زى آ�p ،B@~ ز4.ء 5@��8"ا أ=,��4.���^~، و�
a"4 Bف إن د"`�5 ��ن �5 ا	@/� دv�/�@5 ،M@U= ~4 �� ا

7� آ�نo4 
�=. د�/  ���F:  �/5 _8آ�5 _�{�رف، أ	� � ا� �أ	

�ن 4� ¬O(، وb4 آM 4&ة @/ ا
دB �@�، ا�( أ	H �7/85~ دI ،�@� B@_، وCg:  �@U5= .د

�تC"8*$ا 
�=. د�/  ���F:  ~Cت إ�C"8*4 
� 5,�رس  :Cg= .د$ �4� ه" ا�, ، �a./�ت اC"8*4
4� ا ،H	�� آCأ �a.� ]�4�/.�a 5[ ا^,[ �84"ز�C أو �

 ���ت، C"8*$ا iه" �4 أه c@�� ،و'.ص �,h5,&آ�`( ��( ا
��@� : '� �,�ك,ا�.م 64 5/�، ا$"ا#@6 ا$O�آ�، ا

���85 4�b@,��85، إ	H �85¿ زى ز4�ن و�  b4 ، �@+I�/ا
"3 ~Cف 5@/�7"ا إ"O85 ،B¦ ،Bوآ.م �4 د ،Maا أ"O/8@5 ،ا

B&5 و� ¦B، 5@�/�"ا 64 5/� أى /�� ^*�@�، U@5/�وا 64 
 ~,@��p و�"ا&Cش و"U@e@5 �5/� واC�+@�8"ن U4+"ل و� 4

� ^.ت . ��( I"ل، آM دB آ.م io4 �5 z@*5 ��ا,�a �إ�,
H�8آ H	وا ،M4&ا�   �o8�Ï"�*آ�/C Me5 ~	إ" Me5 ى&^ �C ،

�آ*�،/C ~Cإ �/Cو ، z���5 ~Cإ  ،Mت 4&ا�.^ �,�a �b4 ا�,
 ، q4وإ ،&o2 )�U�C( � آM 4&���، إC~ ا�( 	U±، وإC~ ا

�ت @~ إن أ4�����رن. و3U^ �C�/5ت   و���Vا �آ7@ً� و	"�@ً
�ور � ��( a&ارك OC Bد Mدى، آ �o@�� ��ور	` )�اl}¡ة ا
 _3��"Ha ا$, �C�oC6 5@8~، و�&C Mا�&و«��3 إن ا

3��ش ���~واn�8¡ ا$,,�7��4 )U�C وإ� ،~�"�& _.   qa"د
��C ^&�/~ $[؟� H	��4   إ�� )��( آH�8 ا�7h~ دى، و� 

 b4 )���4 ����، و� Ûم ا�� b4 ��dت '+@� '+@�، وآ�a.�
�هi ه( p b4 �� إ�� أم زى 4� و���، و�C�/5 أ	¥�5 B�'وا

�C )O8�a �4 ،~@�ات ��آ*� 5/C �7رت آ��/�، ا'8
�رع، �& آ.م، OC.���، أ	� l84"ر إن ا$/�آ*� دى أآ� � ا

� ازاى ª4.؟o*آ�/C�� H@�UC"ل ¥� أ	q أ� �4   إ»� � ا
،Hp�� زى اo£@�I ��¬و ،�£@�I   ~Cأ �� UC"ل ¥o*آ�/C��

~Cإ B�C�� �laه� إC~؟ و�¥d*^ b4 z�n .C/� ا
��C إن وا��ة H3 �84"زة، و^/7�� �C�/5و �7o4 ت�a.� M

 �� �� إ�o�e/C Bدى، د �"o*�5 �,/78| � ،��+' H	�آ
 ~@p ن�7� آo4 ،�� 64 �"زهo8a.� �@7/^ B�yا � �o� ل��^ 
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� �
� وأآ�، و��M{` �C أ�/_، ¦ن oCه" 4*�"ل ز �/�I ،ب"@�

،�Cرف 4}&ور�� H	ا �� زى 4��&ودB 5@£�( ا¦4"ر   ا
5�ت"/� �� ��@� ��ة ا$�3*� ا�وا  أ�/_، إ�,� ا^��7,� ه,

�ش ,�a�4 ���� ا$/&�p، إ»�` �o@p �UC&e5 �4&ات، إ^��7,
�ش ��"ل وا�� ا^,[ ¥���"ل وا�� ا^,[ ^.^�، ¦ن ه( 4

��� ا$"ا��o 64 ^"ا#6 ا�V"ل 5@� و5@,�   ^.^�،�`
،�,�/8@5   MC�5 b@p��ش �M ¦ن 4¥�4 Bآ� �@Iا&U¬�زى ا

,5 Bن ا¦4& آ�"�C ��، أ4o,4 �*ه� أ��*M7�8 و	/�ف �
،�o� ل��	ن �O� �5"/l�5   ~* �C&O�أ	� أ��U8 إن ا

�ت ا��C&O دى، a./� Up~ اd*4 � د�o85&#~ � 4&��� ا��
io+��Cة ^�7/8 و�8�Cى ا� �d*$ر ا"l84 ��4 4&ا�M   أ	

�ت a./�4� 	O"ف ازاى و�M ا�� ³دم  �V ن�¬�� M�a ا�	*
 �� دى، أ�2 ��	.a( إن ا�� ا"ا�@� ا�( ا�,� ا^�5*,o@p

5�$*8"ى  )#&C در�a "ت دى، � ه�a./³دم 84"رط � ����C ا
اV@"اv، و� ��رف M{8OC � ا$*8"ى ا�( �º@~ إ	*�ن °� 
 )�5�`M{8 � ا ���@� ا,�&�C، وا	,و�q� ،�@U �4 ا

 ~@Ä�5"�C&O��ت اa./  ، �*@H إن 4� Up"�*� )O/+,C~ ا
�ردة و^�i�a_8 ووo,إن ا/.�a ا$"#"�@� 5[ ا�O& : ر�a ا

5�ت "/lه( آ@H وآ@H، ه" ��( �� ��7,�، و�q � 5.د B&5، ا
�l/"�5 دى �  �@n^ )�@^ �4"�"دة، وا+MO ��( ود	~، $
 �C�� b4 ��ات ����C 4,�"�4 اi@U، أ	�5 �� إ�,,/78|

Ì�.^ ،Bم د.�  إن ا*H دى أ'e_ واa"ل ا¦'.ق وا��C وا
�ات 4,�"�4 اi@U �,�ه� b4 وا#�~ a"ى، ��( p�&ة ^/�¡ �5
 ~@pوا¦'.ق، و �C���� أآx �4 ا*4 M7O@5 Bد i@U4,�"�4 ا

�o*+	 ةx8/4 دى H*�&ة و� l' ~#&5   b4"�@� أآ�، C/� ا
 ،�5 �Cد b4 ، b@�l85��&ة، وC/� إC~ �&ة، �l85( و� 4

��ت 85/�� أ5/���دةاl.ة 3�/ . د أآ� `"�C �4 |&د أداء ا
�=. د�/  ���F:  b@�l85� ه( 4
�د و� �� آ*Cg:  M= .دU8ا� �� b@�l85�4 
�=. د�/  ���F:  �C��� H�8p �5 ~*�� &'أ �¦ �� آ*M ا	

�ت 5���( 4&ة أو 4&^[ � ا@"م �*_ ��3 �u H أ	�a ة.lا
 M@ه�*8 ا

,�"�4 اi@U �,�هq�  4 ��8£85 i ا�( �l@5"ا :Cg= .د
~@p ،�/5 ��  ~@pو ،Bد�� )�l@5 )�ا�( �l@5( '"ف،   ا

،Bوآ� ،~Iور )�l@5 )��ت ا�(   وp@~ اa./� )U5 )�@	
�4.ه� وه( �84"زة، و��4.ه� �4 ورا �"زه�، ��@c ه( �
� ^&ى ه( C �� ،iل، وا´ أ��"U85 ��ت b4 آ���4 زى 4a.�

B¦ زو�@� و� �	�@' ��	� �_ 5.ش زو�@�، x8/4اه@' q� أو ،
 �� إ�o87@a �oت دى آ����V�8ام 5&#~، ا4� ه" اV_ ا
�ل، وإن $� �"زه� C ،6�&C&�6 ��( أ3�س o*8385"رى �4ى ا�
�ن O� �C��ن إb4 ،~C آ+O� ،]$ 6�&C د&| B¦ ،وط&` b4 ؟~Cإ

� زى ز4�ن   ا¦و�د، و� C&�6 ��( `&ط إ	~o*آ�/C!! �'وا ،
 �� ؟5
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� �
�=. د�/   ���F:  ��C�� �� �4 �"زهo+a"4 )*+َـ	 �أB"C، أ	

@~، روح  �o@ i�*8*4 "رف ه�� b4دى، و �o8��85 �U@�/8ا
��C دى�V�4*"ط �4 ا b4 � . �,�ك ا'"ك، C&وح �� ا'"B، أ	

إو�( ^�"ن l5   )�� M�/8*4&ا�� �,�ك ��، :Cg= .د
�	~ ا�.م، /Ä �4 ظ�{84 H	ا �/C ، دى �C��Vن ا�O� ~�"ر�

��b4 �5 ،�C دB ا�( C&�/~،إ^}� H	ا � ظ زى 4
�=. د�/  ���F:  �/�I 
وp �C�/5@~ ا�78�ل ^�v، إن ا*H دى 	Cg:  ��@8= .د

 �/C ،~@p"5 �5زى ا¦و �¶���� ^�"ن 85�'� ا�8@o�n	 م�/
�ت l	وا� ،v��'� اi3 اh"از �4 ه,�، وا�"س �4 رف ^^

Bت آ���� واM7�8 4,�، و�
�=. د�/  ���F: ~#&5 Bت آ�&�p � أ	
� Cg:  M�O5= .دo4ا�a دى H*4� ه" $� ^.a( �/"�5 ا

"�Ì وإر`�د �5، ¬��  ��@8	 b4 ،�@��	 M�4 آ i�}و i�,4
 ،Bد _/l�ح ا$O&وع ا�وا�( اÃدور � إ �o@�� إن io+^
 �4� p@~ '&وم ه,� وه, Mآ �� 5/� ^*6 3,[ و�@�[، إ»�"l'

/4 )*+,�'� �4 آM رف و�q � ا/.ج ا^ ��7� �o@a.^��ك، �
 � )O�{O^�4 Bد M�O��، و5¶���� � H�3 ا�8@oe� ،����
 �/U^ �C�/5ه" أ�/_، و ~	¦ ،�/�I B"و� ه ،�C�ا/.�a آ+
7�ل � )��، و5[ دآo~ اo@p 5@�8"ل )��رن 5[ �"زه� اU^
��C زرو�I، و� �Vا )U�^ �� ،�@U,8�ن 64 و�a اn5"س وا�

 .و� ¯�	"ن»"، 
� �4 آM ا"�"B، و��ول ^*� d*$رس ا�^ H	زم ا.p
 b4 ،Ìو� �C ت�4� ^�Uر، وإو�( ^��� ��7 وه �a )�� ا�'&ام
 cC�l,4��,�ه"O4( إ� ا �o@�a.^ ،6+,C( آM ا�( �"ا�

�C�` H	ا �ا&ا�M �,� ا'"B، : وا"�Ì، و4� 	+/O8( زى 4
b@/^و�84.3 و ،�,����( وه( �,�ك، و�,� ��5 �o8a.� q� ،

�B، أو 4/�ه�a.� i، �زم ^O^ �eU8"ف /��4 4�ه( �
��5"ا b4 ،]p ^/&ف ا/,"ان �U` � �/C ، ¦ ،�/C، و� U8@5
��@M دى ¦ ،�7o4	� �U85ر +8� ا/&5@�، و� � اM{O، ا
^/&ف ه( ��ا�a و� ¶&mC، و� �&آ�ت 	± آi، و^/&ف 5&#~ 

� إC~ �4 ا6789،o+a"4  �os�£85�ف، و� b4 ه ،��@n+و�4 ا
 �op&/,5 �4 �a ،)�Vم وا.�، إ�,� b4 5,/&ف ا"ا��ة �4 ا

Bوآ� �¶�5���4، و�*/��� واÍا ���&هO4 �4. 
�. د��F =��ن إ	~ b4 �.ج :/��C B�5 د 
¦B دا �.ج و	±، إ	H 4+&وض ^/&ف آCg :  �4"�/4 M=. د 

�	�8، و^�Uر ^8@� io+^ �	ك إ���*^ i�� ر�U^ ن�O� ،�ol7U
،Bه( 85+�& ازاى وآ� . )��ل اo*83�7 ا�@a إن ��5 )�'

� � ذ� ا3�$*� · ،�*3�4 Mآ � H�'�4'&ا، د ���3�دت � ا
 B&5 ض، � 5.د&/�e"ل و5�5 �@a.'¦وا�@�، وا$,�"�4 ا�ا
 �هi �4رآ[ اl/"�5 5&#~، و5@+&آO"ه� أول 4� ^,+/O(، إ»

 _�{4� 5@��5"ش، أو 5@��5"ا �UC&e5 `@�� ا 
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� �
�. د��F =��دة، و*~ �aا4(  :/�Cت ز�ا� ��ه& أ	�ا

MC"I ار"O4 
� O4"ارla B¡، و� O4 ~@p"ار  :Cg=. د,@p �� ~@p ه"ا

 5@£�± �4 أ��~
�. د ��F =��/: Õ.C�� ًا&�`   
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�I01010101I2010201020102010>�19191919א�,�,����������������!�  �
872−�  �....������ج�Y ����אPد�)�����Z��!!�9&������Mد�A�[��؟؟������� �  

�  ��QÜ, �C+F,�ه�؟؟!! ا��CJجÛ ��� إ��ك.... �
� دآ8"ر ¯@( �,�ه�  :,.ال.دC ~	�3,�،  23ه( �@

 u�U5 �op"`�55  �4 uر، ه( ا¦و"o`3  �4 ��&£84 ،أ'"ات
 b@p �� ه( 4¥ ��*,��م، 5� �@`�آ�@� �7a، وه( M{8O85 و4

O4 ،&#�Vا Ha"�دة �la ،�/Cى 4�b@p �3ال 4/[ � ا� ���
 � �85��( a "Á&ارا¶ )l£Oا$O��~ �,�ى أ	� � ا$"�a ا
 ،~@ u �o8"� H,آ �^&n� "ه ~pر�� b4 �ا$&��� دى، أ	
 ����، �q أ	� �o,� u ل"U^ �4 ¡� �4 )�@y �إ	H آH�8 إ�

4� ر#@U^ b8"ل ���� {�دة  �o8d3 
C/� إC~؟ C/� ه( ���C داp/� آ�O، وg=C:  �C�/5.د

 �6 "4� b@p"�,�هp�^ �4� �,�ه�ش �q زه�، إC~ ا�( '.ه ،
 �C���a ��؟ �5ل 4� ا�, �آC �O/�؟ وإC~ ا�( '.v أ�̈"¥

 C/�؟
ه( 4�ر#@U^ b8"ل l5&ا�� ���� {�دة، زى 4�  :,.ال.د

���ة،*4 ���8} H,�أ	� �&Hp  ^�"ن ���Cة 4*���ة، p/. ا
�ه& b4 �زم ا"ا�� C�"ن �@�ن �5/� 4� a/�ت 4/�ه�، ا Bآ�

�، b4 آ�B و� إC~؟ ,^����ن ¯8�ج 4*O� ى"a 
�H@4 i 4&ة  :Cg=.د H�a ��، أ	�5 )�' �5 ،Bآ� �/�I

 _�U8^ ��آM "4���7"إن ا�,� �زم �Áر إن `}�8,O4 M� أو ،
�س ^	 ��/,5 ]h��	�، ا�78��@�، إ�,� دآ�^&ة و4/�/

�ر�� إن ا8/_ ا��د � �"رة  ��ه/4 q+I�/^ q	ه& إ��وا
 ،bو� b4 ،�C�� Bش � �5رة و�@�، ود�U5 �4&ض أو أ�&اض، 4

¡ 4� ^�lUى ��7 �4 �" O85@�( ا
� ، !¬�� :,.ال.دo,� أ�&ف �ا$io ه( a/�ت ^i��8، وا	

�o44�8�4~ ��ًا، أ H	�� وآ�B، وH@U إ�� H,5 آ¶�@� ÆCر�^ 
 �/C ،�oآ� B&3¦ا �@"�*4 H�^"Hp وه( � ا�85ا¢(، وه( `
�ش ���� �¡ إ�� ^�اآ&، ¥�4 )U5و ،�H ا�@H �4 �}&ه�`

 و^�C& ا�@H، و�5 
�Cg:  B=.دC !! ؟H�&²ا �4 �V؟ Bآ� � �4 �}&ه
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� �
5/� 4� اH�&²، زاد  :,.ال.د qو� ،H�&²ا �4 �V ،B"Cأ

M{O85 qa"4� ه( د ،�o�{` �o@�� 
 ~ ؟M{8O85 إCg: C=.د
�  :,.ال.دoll² � M{8O85 (.....)�C"4&^_ آ ��U85و ، 
 و�C�/5؟ :Cg=.د
4� آ�	O(  :,.ال. د ،H�&²ا �4 �V �� إ�o,4 Hp&� �أ	

 �@��3�H5 ا �±، �5 أول 4�' �@+I��ت �a.� أى �¥
 uا"° �o,4 xوا�� أآ FHp&� ،H�{8`15وا  �3,~، وا}&C_ إ�

�~ إ� H�a Hرا� )� ��85~ و��B�C ^�8"زB ه( ا
� وا´  :Cg=.دo@�� "pق ؟ 5&ا� z�' Bآ� ! 

� �  :د ,.الo8I�� و5*o8���` �4 H5&{83ا �l5&ا�� أ	
Ha" .	+� ا

�  :Cg=.دo8I�� و� ��o8I�*5 
¦B ه( �e@�� b4، أ	� إ�*�3( آ�B، ه( H,5  :,.ال.د

 .���� ��ا
 و�C�/5؟  :Cg=.د
أ`o&  7~ ��ًا a/�ت 4/�B �"اu و�C�/5 ه( e�^&4~ 5@ :,.ال.د

 �4�� �o@5 _/�C ���a ،ر�o@5 �/C M~ ه" را�	إ �C��V د"qa، و5
Bن و5"س وآ��nأ� ¡� ~�� .��ًا، 64 إن 4��io,@5 b�l أى �

 !؟!آ�B إCg:  )U5 ~C=.د
�	@� p/.  :,.ال.د^ ���� b@p �4 ، B¦ 
 وه" �84"ز؟ :Cg=.د
�رp~  :,.ال.د� H	� إ	~ �84"ز أB"C، وه( آ
 ®�ـّ�؟ و :Cg=.د
 . ®��، �,�B³]8,5 B،  :,.ال.د
u q ه" �,�B آ�م 3,~؟  :Cg=.د"a 
� 5ـ  :,.ال. دo,4 x3,~  17ه" أآ 
 3,~؟ b4 آ�B؟  8540�ع Cg:  �/C=.د
 B³ :,.ال. د
 وه( �&8p~ ازاى؟ :Cg=.د
3�H5 اM{O ..:,.ال. د H,�� � اM{O، وه( اo�@4ن ز�آ
� ا¦و�ً�C&U^85~، و�3 ��v، و^/��	� �4 إ�^ M{` Hورا� ،v

u �o8"� �^&n� �C�/5و ،�^&nV H� )دى ه �a./ 5/� ا
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� �
4� �,�ه�ش  :Cg=.د u"U^و _�*`+q ازاى، U�C( ه"B دB ا

���، و�C�/5؟ � 
� 	i��8 � ا/.a~ وآ�B، وه( 77l4~ �4  :,.ال. د	�/a

� ~��� Mوإن ه" آ ،B�*,^ Bدر�a b4��85~، و � �"اه� إ�
���y B&ى a )ه �/C ،���Cه� b4 "ه Ha"�، و� 	+� ا¶�@�

 وراB ر�i إ�� 4�8�4~ ��ًا
 C/� إC~ �4�8�4 ��ا ؟ :Cg=.د
���C ا�@H وآ�B :,.ال. د` ~*�م، و� �o�{` � �/C 
� إ�� p _�85@~ إC~؟  :Cg=.د H�a )وه 
�، و�¡¥ :,.ال. دo*�� أ�3"ب ¥¡� )�� U85"ل إ	~ ه" ا

 ،Bء د�hا � ��ه/4 M{8`ا H�و� ،�¶��ت آ8¡ � �@���
 ~eO	أ M7/^ ��s ��ت ��@�7 آ8¡، وإ���� H�7� �� إ�oCوأور

،B، وآ��واآ �أآ �o*+	 �o@5 H�ª^ ة�C�� 
"  :Cg=.د q� ،�o@�� �C�� ء_� Bإن د b@8@*� �4 �84�5

�7@�/8�، ا�,H�/^ H �4 اH�/^ ،M@O �4 اo*+,ت، آ�ن 
�¯� ا$��`&ة l,5 ~#&5 b4 q	�4 وه( � ا��85ا¢(، إ ��C�`
�، b4 ³ن o*+	 �o@�@O85 q,آ " q� ،�أآ �o@�ّـ@O85 دى

~Cو� إ )U5 �o�@OC �� ؟ا¦وان إن 
4��*b8 إن أى ����  :,.ال. د Bن آ��O� ��¬ "ه �4 ،B³

 M�O5 ت�*�hا � B&78*4 ��ه� 	8@��، ر�i إ�/4 H5��4 دى �
,4����4 �+aوا ���3 إ�� � i�8 ��ًا، إ»� أ	

I@_ ه(  �3 � b4	p &�+@~ �� ار^��ط 4� ه"  :Cg=.د
 �"ه&ى � �@�ة أى H,5؟ b4 آ�B و� إC~؟ 

�س 5&#~، آ�	C"` H~  :,.ال. د	 �4� ه( �U8@5م ¥ ،B³
Bف، وآ�"O85 ~C"`و �p�5 

�ه� ا$"#"ع دB و� ه(؟  :Cg=.د/4 q�8p )� إ	q ا
 إ�,� ا�^,[ :,.ال .د
 ³'& وا�� ا^�Uم آ�ن إq4 ؟ :Cg=.د
� � ا��@�،  :,.ال. دo�@4ن ز�³'& وا�� أ^�Uم ¥� آ

 B¦ ،�/C ت�	"�� ��م ا��@�، ه" b4 ا^�Uم ¥C�4 أ ~p&/^
 �pأوا ��، وّ$c وآ�B، وه( د"�e85 qa_ �4 إv أ	o7�ّآ B"ه

 إ�� ²&ج 4/�B؟
8�v، إ�( �84"ز؟  وه( *~ 85£&ج :Cg=.د 64 ا&ا�M ا
 a b4 �5 ،B³"ى زى ا¦ول، p[ وp[  :,.ال. د
O(ء أ'e&؟ :Cg=.د )O^ر"e^ �4 �a./ وا
4� أb,2 :,.ال. د 
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� �
�ت '+@� '+@� آ�B زى 4� �5أت  :Cg=.د��Vا ~* �/C 
 B³  :,.ال. د
��5"ا  :Cg=.دU8@5؟ ]p 
 � ا/&5@�  :,.ال. د
 �5 ؟ :Cg=.د
 أB  :,.ال. د
 � Cg: b4  �/C H@5=.د
�ت e@*5~ ��ًا C/�  :,.ال. د��± و��' ،B¦ 
� و� إC~؟ :Cg=.دo�@464 ز Bآ� M7/^ Bوز�� H	� وه( آ
�C+�،  :,.ال. د' �5 ،B��وزB ²&ج 4/� H	�¦B ه( آ

�'� �4 ا�ذن ^ �^&n� ل"U^ ���C زى 4� �C�/5و ،Hnpور 
  b4 ،_@I ا	u"U85 q إ	~ ه" ��ى �U8Cم ¥� :Cg=.د
� أB"C،  :,.ال. دo4�/C ،ا¦ول ��5 ه" ��º �C&ج 4/�ه

 Bدى آ��, ��( ا}�ا، C&و�"ا ا
�£b4 ،~�e آ�B ؟ :Cg=.د ô�@o� �/C 
ه( b4 4"اU85 ،~#&5 ~Up"ل u �&ام أB"C، �5  :,.ال. د

. 
8�v ا�( �84"ز، وه( ا�( را�Cg:  ،~8�e' H=.دإ4�ل ا

 ه"B ا�( �.ل؟ 
�وH :,.ال. د�  �4 u H�a ~Cد ~eU,�ه� � ا/4 i��^أ

 ه( ���e و'.ص 
*~ Cg: ~��85=.د �4� ا	u"U85 H إ� ،~Cص إ.' 
 H�e5 �5 ،B³ ~��85 ²&ج 4/�B زى ز4�ن :,.ال. د
� o` �Ö"ر، ه( a"4+~ '&وج Cg:  64=.د¥�U5 )آ�ه( 4/

� �a أC~ ؟¥�U5 Mا�& ا
� �4 �"اu  :,.ال. دÑ�3 )�ر a �/C ،~#&5&ر `o" 5ه" ا

 Bن آ��O� �^&nV H� )ه" أ�2 ه �4 �o@�*C 
� 5"#"ح إ	~  :Cg=.د H�a )؟ه �Ñ�3 )� ه" ا
4�  :,.ال. د B�/4 ~a./�دة 5/� ا@/C ،B³/� ه( �H ا

 �o4 HU5دة
�¢(؟ :Cg=.د� Ho8	ا qa" ود
�ر�p إ�� b4 85��ب ��(  :,.ال. د� � ه( U85"ل، وا	

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  ـ���ــــــــ� �ـــ"   782



� I01010101<I2010201020102010>���19191919�!����א�,�,������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
� إC~ د"qa؟ :Cg=.دo�@4ز �a"4و 
���3 �@� 4@.ده�، وه(  :,.ال. د,· �o4ز�ه"B آ�ن �

 ،Bوآ� �o�eº وز��ن UC"ل ¥� إ	~ �O� Bإن د H*� �U85"ل إ�
� أآ� �4 َ�C&U^ Bم د"@� � ا@̈5 Ml8^ ت�/a5  ن�O� 4&ات

 �4 _I ،~�5�aل أ�	أ _I ،~�5�U^ وح ^,�ل&^ �أ	� أوا�p أ�
q	ا )���Cا�p&^ ،B  ه" ��eº¿، وا	� أa"ل ¥� إ��7( ا� 

@~؟  :Cg=.د �p&^ b4 )�4 �"اآ �	�3 إ�أ�2 ه( �
�Up4"ا 

��C �@� ا$@.د  :,.ال. د�� �/5 �*�hا H� �¬��، ه( $
 ،u u"U^ )�B¦ u H، إ	q �زم إ	q ا�a ،وج&Íا �onpدى ور

 ~�5�U^ ل�,^ �� b4 4"اUp~ ا�C�4 �"ا ./p vإ H@*� �p 
@~ U5( ؟؟؟ :Cg=.د !!! 
4� ه" ��z  :,.ال. د 
� q,5 دB ه"B ا�( ��z، ودآo~ آ�ن �Cg:  ،c=.دC �/C

�o�5"ش p&/C"ا 5/� أآ�، إ4�ل ��88"ز ازاى، U^ �4 ~Cإ �/C
� a"ل � ��88"زى ا	q أزاى ؟� H,آ 

5�^�'M آ�B ��ء  :,.ال. د vإ H@*���ن آ�B أ	O� "ه �4
4 b4�5~، و�a�� )�"اH@*� ،�Up إv �4 أ	�، أآ� أ	� ا

 ��ه/4 M7أ� ~pر�� b4 H@U�p ،c� b4 ��3 � ��ه/4 �@`�4
5�a"ل ¥� إ��7(  ��'� آM 4"اUp~ �4، و$^ ~77l4 )وه ،~Cأ
�و^/&ف إن ا�.م Cن �85± �"ا"�^ ���CاB، زى 4� q	ا )�ا

B&5 B&5 �4 Bد. 
"#"ح دCg:  ،B=.د�5 �*+	 H*Up �	ة إ&I�` H	ا�� إ&l5

��Hp  وا�,H ر5,` b4 ،�8p�` ��I&ة ه( آ7�ن إ�` �o@�º
 ��، ¦�la Bى `�Hp ر�np اh"اv، أ	o�&e4 �*+	 )e�85 �	إ
�ت ���� �@l£O� ^a"4 � M'�8+� وa@�7 ورؤ�8C ا� b4 �/�I
 �p�Uªدى، �5 4� دام دآ8"رة و85/�U�C ، )h( �زم ^/&� ا

��p وا��ة ،U= b4 )اه,�، وه&��Cة � ا$&��� ا*دى  ا
 Mأ� ،�p�U= �C&O� )�@C _C&� 678| )U5 Bد �,��ا85 6789

�ن 	U"ل �,~ ���� وا��ة، O� &5 )�� b@3ر �4 ~* ،]8C"`
 �4 ��، C/� إ�,o@5 �@U	 i@U4�رb@3 ��( 4,�"4~ �4 ا
�ش ��رp[ إC~ ا�( 4+&وض، وإC~ اb4 u 4+&وض، 3@�� �4 	��

�ت دى ����Vش وا���C اC�+@�8"ن وا�� Ì�"��@� وا	 )
�رى، و� � )�8�	@�، � دB ه"B ا��@� ا,وا�ر`�د ��( ا
 �±، إ�,�' �@	�^ ���4�`( ��Cو إ	~ � )�دB 5@,+6، ا
 ~a./� C/� إ�a.� ~C، وC/� إC~ اo@5 �@U	 ����ش �	�,��4
 ~@5 �@U	 س�U4 �^�U( دا¢7~ أو �8a�4، وازاى، و� �,�	

� �o@5 ا$*"ح �C&Vآ7@� ا �@ أ4�ن �a إC~، و� آ7@� ا$*�
 )U@UVا �C��a أC~، و� 4"اUp~ اp �V 6789[، و� �q ا
~ ^&ف �7� )�8�وى ا�C�hة ا+�C+~ ا` )�Cوأد ،~Cل إ"U@5
�ل z�£�C M�O5 أآ� 4� C&3( ��( 5&، وا	� زى e5 )�� ل�7� 
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� �
4� اآ"ن أ	� آ7�ن b4 وا'� 5�u، و�7�ل أآ8_ آC M"م � 

�ت"ا,O&ة �� a./4� اآ8_، أآ�O8 "ا�Up �C&O~ ا Mوآ ،
�u أآ� �4 U5 q,o4 � 4}&وس vأ�/_ � أ�/_، 64 إ �d*$إن ا
 ��{` ~*� �,�ى d*$ا ��ر�C ا6789، إ»l4 ف"`�5 �,3 ]*Ö
� ��l+,4، و4� 	/O77̈(، وزى �� Mآ �'�	 �,@�º Bس، ود�و{8

�	�، آM وا�@/�ن أو ا@/� �4 2&وف ا,�5 �'�,5 �4 �,4 �
�ن � 	+� @/��p اU= �48~، وp�U= �4 ]p �aف ه" وا&/C
 )�ا"Ha، وا�^,[ �l@5"ا � �/"�5 ا/.�a ا��C&O ا
7�ل اآ8_ �� � �5�آ�O8 وا	 ��  5@� و5@,� زى 4/85*"د ا
��C ا/.�a 64 ا)'&، وud@o8@5 إن ا��UC &Oروا ��

@U� 8"ا��"ا ��( 4*8"ىCو ~Cل إ�a ،�U(، 5[ آC M/�7"ه
5�آ8_  ��ت وا	��3 ،H*�، b4 �5 5[ ا&ا�M واon/5س و�,ا
7�ل ^�&رB دB، و^U"ل �_ �_ ، �_ � )�� واد إC~ اC ل"aأ
 �C�` ~@a.^ ~@*@U^ )�@^ ���، ه"p B[؟ أِ��ْ� أول 4
 ��C"I _aا"� ~ �a"4 � ن"�	 �اl/"�5، وlC/_ أآ� $

�8 دى، �� ^�l( � ا$�ى، زى 5,�ء أ3&ة � �$ �C�/5و
� ا+&دa.^ �C( 85"ع �Vا �o,4 )� )��ت ا+&�@� اp�Uªا

 ¡� ��4���5~ ا�C¡lU �¡ 85"ع ��ردن q@3 �¡ 85"ع ا
85"ع ��رB ا*�& وا�@7"ن �¡ 85"ع ا�رب ا¦«& �¡ 85"ع 

�ت a./e"ل ^.a( اi@U وا�/&ض، ^@�( 5�5 Bد �C"3 �5
�4 ¡� �4 ¡{885  ،&o2 )��Cو	� 'x إC~ ا�( ا'8+( وإC~ ا

 �Cا&h�7، 3@�� �4 ا�nزى 4� ^�"ن 885}¡ � ا*& أو � ا
 �O�C )`ر�UC �4 )7�/واC�+@�8"ن وا�.م دq� ،B ا��� ا

��( �"ا	�5 ��5 �7p ،��رى p/. 5&ا	� )� . إC~ ا
± :,.ال. د�' )̈�� �o8�/� �^&n� �d*$ا B�5 آ� 
5�آCg:  ،~�8=.د )��ه& ا^*��H ورا ا�أ	� �3³، أ	� ا

 �I��8، 4� ه" أ�M آ7@� ��م ا$/&�p و��م ا���� H@*	و
 )�� ا�Vا � )�@	 �~ ^��C، أ4�7� ��رى � |78/,� )��5
 i@a �4"�,4 ة�� )�� ��� M� zÁ �C�C�� �,@a.^ ��aا4,

��، C/� ا�,H دى �4 وه( � ا�85ا¢( `o@5 ���H اM7V آ�~، '
 �C �V ا$+&وض Bا�_ ، وإن د"HU5 4,�"�4 اi@U ه( أداء ا
 _e�e@5 B�84"ز د )�HU ا&ا�M ا H� ،�o*+	 H@*	 �4 �@�
 M7/^ �� إ�� H,5 �زم ^��� آ�ا، و^�U( ��"ة $o**¯و �o@��
 B&ور�أر#(  �4 �/5 �o/a&+4 راح ،B��I�آ�ا، را�H را¯� '

�، وأ	� l84"ر إ����B أآ� �4 ا.زم، �/4 �o*+	 H� ذ
�رح ��رح � ،~@�� ��ُ	~ 5/� إ�a.ه� آ�B وا�78�دهT�T@3ِ �C�/5و
� د�U8C Bم، e5@�� وو#"ح o�@4ز )�@C م"U^ ،~Cر"l8^ � M�O5
 ،�¥ )n� )اآ�C�و�*� 	@�، ^�دد ه( وا	q آ7�ن ^�دى، وه( �

+a4"ا �4��ش 4� دام 4o�@*C ��ن ¬�� 7#�ن إ	~ 4O� ���� ،�
��� � ا�,H دى ^�8_، وُ̂��م، � ~@p �آ�B، أ	� d84 b4آ�، إ»
�، و�4 ا}�z ا��رى، و�4 "+e4�ن �4 ا&V5/� ا ��@l$�5 ا
�دة Cارا^� ز&a )ا��78ت ��@�( و�� H,��8&�5، ا�5 i�/8ا
�� ا��وم، ودb4 B و�a b"ى، �5 ا	U5 q( راح 4,�"�84 

 H5@�( را� ���Í7@� ا@Uدا'�� � ا$"#"ع، �5 5&اp"ا ��@�( ا
Bآ� �	�4d5 �*+	 q*Up �	إ. 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   784



� I01010101<I2010201020102010>���19191919�!����א�,�,������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
 I@_ وا"#6 د"qa؟ :,.ال. د
�ه� �@� و4*�"ل، × آ"	�  :Cg=.د/4 �+I���C إن ^/` �أ	

 b4 �5 ،�C"5&#~ آ �o�&e4 �*+	 q@e� �	إ ���'�ى 5^
��C دى، ¦B، �زم ^+8�&ى 5�783&ار إن ه( �Vا � )U5 دى�78^

�$ ~Cى إ&É �� �/C ،ك¡�  ��&p دى b4 ،�@,���5~ اU^
واa/@�، و4/�,�، و`&C+�، و4,���3، ^�ددى @~ � ا$"ا�Up؟ 
وه( 4� O5��85( ��@�(، إ�,� bË، وÃ&ب °�ر، دى p&ص 
� وه( o�&p �4 M�aوا B¦ ل"aأ ��U@U@� وواa/@� إزاى ا	
 �o,� )�²ا M64 را� �o*+	 ل�^ ~��، و�7o��5��C ا�8@

8�ه�*C �7� آ�	H ا/"اp )�� ،�I�&ة إ�,� &5�i إ	~ 4o4 )O
 b44+@� و b4 Bد ،~��` )Oه"O	 �� 5@~، و4oU�/^ م�Á زم�
�، و¬�� o*+	 6ا�&^ �� ،�/C mn,^ ،x�^ �� C,+6، ه( $�
 _@I دا �o�@4اد ز"8~، 4� ¬�� اU@U� )�� �a"$ف ا"O^
 ،�C"` )aأر M�` ،و4*�"ل �@n	 v�^ M�O5 �o��� ا�8@oC�Cو

ا�8Up و �H إ`&ا�p آdم وأب آ7�ن ��,@� دى، �� ¯Ml و·"
 �@� أن 	}�4& � ��ود ا$*�,@�� �إC ~C/�؟ أ�2 إ�,
�	U&ب أآ� �4 ا'8@�ر � �5�ت، �5 4/� آ�B ا	,�*Vوا
�آ( /4 ��ت، 'e"�5 و�&ض، وآ�O ه@�� �4�U87[، أ		"�lا

� �a"4 �4 أ��	 ��7( إن 4� b@p ا83/��ل إ»� ��5 أن ا�,
*�ا�� دى، و5���h,� دى � 	+� �5 H,�4"#"�(، 4� دام ا
 )U�@p ،دى ��@U8"ا�_ ��ر�� ا�ا"Ha، و�,�ه� اO/"ر 5
 �� b4 ،�4 �5رى �/�� p&ص ا�8رC_ ��( اU&ب واo8^�p
4� دام �  ��s Bود ،i�ّ/8�a Mn+8Cا4,� �¡ p&ص ا$£�B&I وا

4� O5��85( ��@�(، ا9 H,��ت ا�( أ'�ت `�M ا,"ر وا/78
 � �Cر�5 � Õ.ª4 �/C ،�C"` Mo3أ �o@p ا¦4"ر ، �{�د ا$/
 ،]8C"` ��#وا )U�85 ��*Vأى ��8 �4 دول، ا � �C"*ا
 M+I _@y ،zU*^ M�� ،)�@^ ²&ج ،�"�*4 �/C ~"�*4 H,�ا
 M+e4~ �� ^B�"8 و^/�ف 5@~ وU�C( اÄ~ ا"�Vا )�&` ¡�

 b4 )/@�e~؟ `&�( و� �¡ `&�( ا�4 M+e�¡ اO&�(، ا
 ��ن 	*7@~ آ�B، ه"ا �� آ�ن اd83ذ	~؟ ا789/�ت ه,�ك ¥O�
 �¯�3 �C��Vا �	�,� �`�M وا#c، و�U"ق ووا���ت وا#��، إ�,
 )���C أa"ل إن اM�O ا� b4 ��ت، أ	C"8*$ا Mآ )�� �¯�و	

�4�  �,�هi دc� B و� ��z، دى q7o4 b4، ا$io إن ا�,
 �op"O,5 )��ش `�M �4 أ��~ ر�i ا$��ه& ا$8,"�� ا	�,�
�ت a./� � ا�"l' ،./p �	��84 ¡� )U5 �,/78| ،�,@�"ا
 ¡� �5 b4 ،�@��l$وا �@+I�/���، ا$/�,� واÍ+@�، اÍا
�p& 5&#~، ودى در�� أ/� �4 ��م ,84 ��¬ Bد ،�	��84

 )U�C �7�n� اo@�� )+@n^ �7�p ،�	��8 .ر5,� C*�ا
 C/� أ�M7 إC~ د"qa؟ :,.ال. د
"��ك اه~ ��^/�7( إCg: ~C=.د qp&� q	ا �4 : H	إ

�I+� 64 ا�,H، وا�,H �4�8�4 و�78/4ة ��@�(، /84
 �o,4 )O�#�p �وا�C"�8ة 85��� ا&ا�M ا�( �84"ز دى 4
 ،x�^ �4 �V �o4�Á زم� )���& ا�( �"ا ا�,H اO$ا ¡�

�É&ى وا�hع ز� b4و ،�� �C��Vوا'� ا ~@�� �C�5 Bد �o�@4 
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� �
��5~ 4&ة وأآ�، 4� دام ��^U"ل � أول d5ول، U^ �$ ����
 b4 �	783&ار إ�� �4 	+*�، و^+8�&ى 5�²�دى 5 �� H	وا

 .ه(، وآ�~ ��م
 a b4"ى :,.ال.د
 ¦ a"ى :Cg=.د
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� �
�= ?�م ا�Ç�W� 68j ا4 �5 ؟? �W6 ا���J, �Cآ 

� دآ8"ر ¯@� �nV i&^� آ�O  :,.ال.دC ~^وا�� و4&ا B"ه
،)+O8*$¹ ا ��'�وا رأى �n&^� ¹ اe.ق   ه,C ]C�آ�	"ا �

 �a �,320  � �,3/�وا  352,� و�"زه� �,�B  42ه� H3 �,�ه
7�ل، ��5 إ3�,�	�p@�، و©� �,�ه�Ö i أو�د، 5O�� �4 5.د ا

�آ&p �^&n� H,إذا آ ��U,4 H* .وه( ا
 أB"C أCg: B"C¨.د
u io8 آ�p �4 B�ة وH�a ¾ اa/�ى  :,.ال.د"� H,آ �^&n�

 )�� io#&أ� vق وإ.e� ا�^,[ ��*�ت، و	a M�d&ار ا© iه�/4
HC�85 ا^+� 4/�هi ��( ا�� �Ml ان ا	� ا  �n&^� آp M�ة،

�ت وآ�B، واHC�85 اa/� 64 ا*p H/.، وا�85ت *�hد ا�/@4
��( وان �3_ اe.ق إن �"زه� ا�85ى �4 5/� اh"از ��( I"ل 

�ت �,*@~ آB¡8 ��ا،a.� M7/C   ن��5 آ�ن �4 �¡ �"از آ
Bم د.��ت واO4� C@�"ا   ��  .M'�@5 ��� ا,H وا M�a

4�bU�I ا�( `o"ر آ� nV6&^� 5ـ "ن اy"ز وه� ه�د^~ ا	~ 
�'� ا+�"س ا�( ��7"ه� '.ل ^�اy"زه� دى ه( ��^��e و�

 3,� 20اـ
�'� 	± �p"3~ زى  :Cg¨.د ^ ��p"س إC~، ه( M{8O85 و� �

� وآ.م �4 دB؟�C&4أ    
� وC+"ت ¥� :,.ال.دo@#ن 5¡ا���ء �4 أ4.آ~   ¦B، ه" آ

 Bوآ� �oÄ�5 
� ه" آ� :Cg¨.دoÄ�5 �o�^ 
�  :,.ال.دoÄ�5 �o,4 ء�� ~@p ،B"Cأ 
 و�C�/5؟  :Cg¨.د
�B�C   ه( :,.ال.د� �nV H&^� ا��a �U5 �^&nV H� �$

4� ^&�/�"ش   ^��e8 و^&�6 ~ ا+�"س، ¦ �o�8�a �^&n�
�$ ���~ و	M�d 4"#"ع اe.ق دC"` B~، أ	�   �/aا HC�85ا

B�84"ز �o8'ان ا H+O8اآ ،)U5 ��ه& 4/�ه� ا'"B، وا
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� �
H	�� ¹ ا$*8"ي ا$�دي  آo,4 Maأ�. ا B"وه ،�on/5 )�� �/@5

)�� .وا��78
 ه"M{8O@5 B إC~ ؟ :Cg¨.د
ه" آ�ن 2��I&` z5 آ�ن �O4 ~�l��� ه,� 5*�_   :,.ال.د

 M�aب و�8�ا�� ��U,4، و3�p&وا �4 5/�ه�، و�4 3��� آ8_ ا
ا�'�~ آ�ن io,@5 هi ا�^,[ �.a~ آ���4، و�4 3��� ا+�ة 

�ت �,*@� B&5، وه( �½  دي،a.� M7/C ا�85ي ،��'��M�a q ا
�ت �,*@�، و� ا^��H7 و� a.� ~�رp~ إ	~ � ��'�M�a �4 ا

±، وآH�7 واy"زت�' ���� H�7�. 
�ش @~ آ�Cg:  B¨.دo@8d3 �4 
� :,.ال.د¥ H�a qو� ،�o8d3  )U5 ~@ _I   ¹ ~C�� H	ا

 �7��8^ Bد Ha" ا
 دهp i[ د"qa؟هi أو� :Cg¨.د
�3�B&5 ]OC، و  io,4 ~@p2  :,.ال.د  ��OC[ ه,� 
 Cg:  ]4 64¨.د
�هi  3اـ :,.ال.د/4 
 وا�� 8O@5 B&5}�"ا Cg:  ¼/C¨.د
 B³  :,.ال.د
 �7&ه�a i اC~ ؟ :Cg¨.د
M{8O@5 �,3 ه,�ك ���~ زى  25وا�� �,�B  :,.ال.د

 ¼/C �4.3دا�@� ا ¼/C Bوآ� �C�¹ أور5� � i��8@5 ¹ ا
7�ل a"ى O ا

دى `}�8~ !! دا�@� إ4.3( ه,�ك آ�B �8~ وا��ة؟ :Cg¨.د
� �@b؟o,4 Mآ�@5 )� ا

¦B ه"  �4 M{8O@5��p ¡"س، أه�~ ©� ا�(  :,.ال.د
�'�ش �p"س �4 `}�~ @5 � p&l@5"ا ��@~ 4

 Cg:  �2"4 b4 ¼/C¨.د
 ¦ b4 4"�2  :,.ال.د
8�	� ؟ :Cg¨.د وا
8� :,.ال.د 	� M{8O@5 آ�B ¹ أ�7�ل �&ة وا
� ا*H دى Cg:  �4¨.د H"� ��آ& أ	p �`o"ر  �56 أ	

 ��C&U^ 
 B³  :,.ال.د
 و�C�/5 ؟ :Cg¨.د
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� �
�ت زي 4� nV H�a&^�  :,.ال.د*�� iه�/4 �/aا HC�85ا�p

،M{` M7ا� �a/�وا C/�7"ا   �5 ©�  وا�5أ 4/�هi ان ا	
��~ �&�C~ ��ا� : �C��$+&وض  ¹4 ا�ول a/�وا 4/p ت�*��

&��io8@U ا'8+"ا، � H@l5 ،ت�#n� )�� io&^� آM ار65 ��*
وHU5 ه( ^���7 آ�C"` M � ا�8@+"ن إن �,�	� O4��� ان ه" 
 ،u�/^ ��a"ل ¥p ،دى �C��Vا H+O8اآ ��&ف وا��ة وإ�

 �d*$ا �o,C "8+� ان ه	ا$"#"ع و MÁ ،ا"�@@p 
 ��"B ازاى، C/�؟ :Cg¨.د
� وه� ان ه" 8a.� �o,C~ 5 :,.ال.دop&� ���,H ا�

،�C��B، و4//8+� 4^   �@	��C/&ف وا��ة ^� b4 "ان ه
 ،�@	�وUC/�وا آ�o` B&، و�C�/5 ه" C/&ف وا��ة ^
5@£8�	U"ا "7��@�p	�p ،@@�"ا 	 �/U	i��8، و	�&ر 	+� 

 Bآ� �@`�4 �C��Vا HU5ا$"ال، و.   
 ودB �.ج 	+*( U5( و� �4ا'�ة؟ :Cg¨.د
أa"ل ¥i إن آ+��C آ�B، وإb4 v أ	� اHC�85  :,.ال.د

 iوإ� ،i@l�^ b4 �d*$وإن ا ،Bم د��,4"اa ~Up"ي ��( ا
 ]��4�ه" ا	� l5&ا�~ �{8 ،)U@U� �8ام�ت �7�8,4، وا*�

HUC�n^ا H,آ 
 !! ا*�ال U5( ؟  :Cg¨.د
*~  :,.ال.د ¦ 
*~ إC~؟ :Cg¨.د 
4/�"4�ت Cg:  �7o4¨.د ~@p ~* 
 '¡؟  :,.ال.د
اHC�85 اa/� 64 ا&ا�a ،)U5 M/�ت 4/�B   أ	� :ال,..د

 ¦ول B&4 ��*~ آ�B، و�C�/5 ��*8[ ورا 5/� 
�ول �U�/C و� إC~ ؟ !! @~ Cg: )U5¨.د� 
�  :,.ال.دoC�/5 �4 �5 ،����وU�/C b¼ و� �� �4 ¦

 �	�^ �C�/4 �/UC "ان ه Hnpر H* ا
�و�U�/C b؟ إê/� ا	Hِ؟ :Cg¨.د��4 ~@ 
4��&b8p، :ل,.ا.د �  a/�ت اp�& 5&#~ ¹ ا$"#"ع،  4� ا	

 ~@ b8p&� �4 �5 ،Bد 
� 5&#~، إ�,� �o,5ر b4 آ�B ؟ :Cg¨.د� ¦B، �زم ^�'�ى 5
 C/� :,.ال.د
 و�C�/5؟  :Cg¨.د
�، b4  :,.ال.دC�/4 �/UC ~	إ Hnp4&ا^~ ر �4 �/5 �4

�5 ،�	�^ ��/$ ~�4�`&، ¦H��I ،B �4 إv ا�" M�O5  ه " 
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� �
¦ ��ل ¥aو ،�p8+� ر	 �,C�85�p ،�C�/4 M7�C �C�B، وإ	~ ه" �

�C�� ق��8�دل،: ا^+�5 �*�� io@p وا�� M64 آ �/aا �   ان ا	
�  4و5/� o@p ه" �&ف B&4 &'Òp ،�^&n� ��� 8/&#"اC ت�*��

�ر�� ا/�وان، ا�85ت  v�^ M�O5 )U5 �np4&ا^~ را Hرا� ،H,5
�ت ¹ ا�@H ، و^n&ب�� ^��� و^i8O، ا�85ت ^�*& �

 ^n&5~ و� n85&ب �7"4�  :Cg¨.د
n85&ب �7"4�، M7/85 �/C أى ���~ �,@+� ��ا،  :,.ال.د

 b4 .وه� أ� ،~�C&� ت���� M7/^ �/U^ ،H@�^U/� ^�*& ¹ ا
� 84/"دB ��� آ�C ،B/� ه( H3 ه�د�C وI ��7�8*4"ل �7&ه

�ل � إ�� M7/85 آ�B؟  :Cg¨.دa )� ه"B ا
�ت ¾  وH��I ان ه�  ¦، ه(، :,.ال.د� ��B�C دوا، ه( $�

�ت ��Vا M7وا� i8`ا#&ب وا HC�85ا ���8 ا	�a B&4 &'³ ¹
،�oدى آ�   ،�o�/p رد ��� ~Up4"ا ~C"` ¼/C vا �¥ H�a �أ	

��¦   �¥�U520 ~,3   و� �l85 � )�8&ح، وه^ ��7� ،�4"8�4
� ^6�e ا}n_ دC ��¬ ،B�"ن رد M/p آ"�C، أa&ب $ �op ،د�5

/�B6 د���ت وا�*�دى، �5ال ا. 

�4�`& وزى  :Cg¨.د Bى، آ.�4 آ�"a iه�p b4 �l5&ا�� أ	
 HUpرف ه( وا�� b4 qa"4� C�"ن �4 ��( ا*ce، أ	� �V د
 )�@C �/C از"hا M�a �4 ��هpر��^~ دى ا�( ه( �p&l^ )��
 u�@/M�O ا�5 Bد M/+Ö �4*� و��C&O 3,�، و�C�/5 رد ا

�ه�I ��¬ ،i_ دB، � ه"B آ+p b4 ���C، و� ه"B رد M/p، أ	
 xl� _3�اe.ق ا¥�دى ا�( �C ،~@5 i�"ن ا&د ا+/M ا$,
 �© b4 ،ق.e� ��*,�5 ~Cإ Ml� "ة ه&�p )�� ،~آ� Bد

�ن ه( ���Cة ^��e8؟ b4 آ�B؟   آ�	"ا ��u ]C � ا¦ولO� 
4� ا�,� ا��,�B  :,.ال.د 
 4*�7 ؟  ا��8@~ اu ا� M�Cg: ¡¨.د
�، :,.ال.د�C&U^  )7*4 ¡� M�¦ 
�م 4/�ه�؟ :Cg¨.د,@5 B"ه 
�م  :,.ال.د,@5 
 I@_ ا*�ال Cg:  �U5¨.د
�رp~ ا	� 4��7~ آ�c� B   أ	�: ا*�ال �U5 :,.ال.د� b4

 و� إC~؟
4�b@p آ.م، ه" p@~ أ�c �4 آ�B، إ	Cg:  q¨.د c� ¦ ¦

Äق، و.e8�*¡ وq�7� ~@8@Ä ا�( ^�Uرى ��@~، أ��H ا�5 H�
�3~ إ	� � b4 H	�5 ا ،�رد M/p، و5@,�م 4/�ه�، وا¦`@� ر#

4� �5أ^@b ا/.ج *~؟  
8�	@� ا4� ه( ��وH ان ه(  :,.ال.د��� اVا ،~��دي �

�B، دc� B و� ��z؟ /4 H�7آ ��	� وا	^ ��/$ ~"� 
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� �
½ إ	~ ه" ا�( ر�8C �p"ل، Cg:  )U�@p¨.د"a H	ا �4

o8"ش "� �4 H	ا !! )��p@�؟ أ�M ه"B ا/��آ( 5/4 Mnp
�ت دي، أو �¡ دى،��Vي ¹ ا"a b7op�5 �4 ½,5�C �إ� �4   ا	

 � ��"l' ،�ol7U^ا bp&��5 �4 ��ت ا	��� ~@p7±، وU8'.ل ا
 b4 ،±£Oآ �oO@أ� vإ �C�4� أ^@�p u )O&ص آ+ )�ا$,��I ا

،_@�eت،  آ�a./�ت و4� اa./5�^��i آ8¡ � ا �ا»�   ا	
�^x'  6 ازاىÄ�5 �7�p ،]	�@/� �( �4 اo���ت أ�a./¹ ا

،�o�@*Cو Bف وا��&/C وا��   �Ö �/5 �@	�^ Bف وا��&/Cو
 q� ،ازاى Bآ� ��o3 �@`�� رÐ ه( 4C ل"aأ ،�o�@*Cو ،�C�aد
�ن ^7�/8"ا، O� M@��+8"ا � اd*^ i�7���5 vإ )��.^

�ت دى �b4 ،H�l أ	� دا¬��Vن إن ا�5�a"ل و^dآ�وا آ7 �
��5"ا p[، وآ�a M إC~، و$�ة �a إC~ آM 4&ة، U8@5 ا"d*^
 �a./5��&ف `�M ا ���5، أ	@	 M@أ���3 وآ b4 ت دى���Vا
 )¢�U�8�4 ا"Ha، وا$*��p، وا¦=&، b4 �4 |&د اV�( ا
 b4 �و'.ص، و¬�� أآ�O8 � ا)'& إن 4��a.� b@p �4 أ��~، أ	

^�5 ��5 5�^7U± ا&ا�M، دا	 )�7U± ا*H أو ا�,H ا
،~#&5 �op&/@5   B�,� وا�� ~Cا ¼/C52  ~^3,�، و4&ا

�ن 4&ا^~ �U,4~، وا5,~ دا�@� O� ~8+@2�4 و �p&^وا ،��U,4
 ��a/� ��ا، و�7�ل b4 ®�(، أ	*إ4.3( � 5.د اÍ"ا��ت ا
 ���ب، و� أ��a~ وا	��هi آ�B و4*�8، � أ¶5 ~7p b4 �/aأ

³ �C�/5و ،iه�p b4 دى � 5.د ��U,$7± 4&ا^~ اU^ا )�
 �pن �3_ ر�� آÑ�U	 ر�� إن� ،&p�*^ �4 M�a �4ل، و�7Oا
�م 64 ,C �� رÐ إC~ ا�( '.ه� ^&#( إن �"زهC ل"aأ ،��"زه
 B"̈وه Bاز، وه( ^&#( ^�8"ز"hا M�a �4 ،ioت دول آ��8*ا
�ع، وه( 3�آ8~ eU	¡ ا�از �4 "h5/� ا M7�C �/UCو ،Bآ�

 ���ن ^�� أ�4 ا$*�7[، أa"ل �7O� ،��² : B&3 ��¬ Ðر �C
5�^6، إ�p&� bC؟ وl4 )�@^ �C�/5& ه( وه"B، و^*@_   �C�و

آ��ر � 5.د B&5، و^l&ف ��@io أو ��( وا�� io,4 ه( 
 �� إ�o��I � 6�&^ �C�/5وا ا$*�7[، و��C ن�O� �و�"زه

،��e8^  ^و ، ،u"U85 �M@�d8 زى 4��م أو ^&#( 5,^ 6�&
*~ ا�ور 4�`(، I_ ا^7U± 4[ و� 4[ �84�5؟   4/�B، 64 إن

�رف ا^7U± �� �4 آM ا�( ��( ا$*&ح � b4 �l5&ا�� أ	
 �,4 b@,و���4 ،iop&/@5 ه̈"ا )��ت ا,�85��� دq� ،B ا
4/�"4�ت �²@� أ�&ف ا&ا�M دp B[، و� وأ	� l5&ا��  io,�

*^ ���� ~@p )O8@U �4 ،~8+` �$ )O� M¢�8�هM إن ا$*
Bد M�O�5 . ،~Cا M7/@5 "ه �� ¼/C )Op&ا� �أ	� l5&ا�� 4

�م 64 ,Cم 64 دي ازاي و�~ ازاي، 5@,�� �O7@5 ،~Cل ا"U@5
 vا��7~ إ )�5�Í@�� دى، آM ا )*+	 )aأ� �دي ازاي ، و$
 Mآ ،�4� ا�4"ر ^�O�8 وا��ة وا��ة "��ه �V ،)O��/83ا �4

B5  د ¼/C ��در�l7U8^ B ا	a ½	ا H,اذا آ ،�*+	 �� i��^�
�� �4 دول و�&l£` ½p@8~ أآ� وا	U�C ،H3 q( '¡ و5&آ�، 
 ��"l'ى، و"a ه�ار )O	�4� آ �U�/@5 � H�a �4 ���3 �وا	

 ،v�^ ��� u q�a إ	~ 4�ر#�ش C&وح $/$ �� "5/�هC دى �Cو
�ل ¦H�a ،  ،B '¡ و5&آ�، �� 	/&ف ا*&، C/� |&د إ	~"5.شa
��ه� و4� ا�¡ش ا$/��،  أ	/4 �/a��   �@�/^ Bه" د �4

"ا "UC ~#"4 i3ا B"7*C ا"�¯ ��5,½، وا8/�@� � ا/.ج $C 
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� �
�I b4 "Transference  �4 M5&ح"و" I&ح"��@~ U4 ح&Iو

B�8، وآ.م �4 د@��	 . vإ ���C أأآ� � H4� ز �b4  أ	
¦ ،M@��+8� ��@u q ا$ �5 b4 ،دى ~�V7± اU^در ا�a �4 ،B

±، وا�� C&وح 5.د �� � ا¦ول ' �o8� و�"o8+` �C"م 4
 �/UCل، و�7O3,[ و4&ا^~ ��U,4 ه,� وه,�ك،  10اUl@6 � ا

 H	ا �4�`@� زى 4 M¢�و�eC/"ا اio,5 دا�@� إ4.3(، وا$*
 )*+	 Hd3 ��، أ	o,5ا qازاى، و� �o7op�84�5 أ _I ،�+C�`

" إ3.م، 4� ا	� i�*4 وd@o8C ه" 5@��( 4[ ه,�ك 3í.م، وأ�
 �� 6,aر أ�aا �4 i@�/�رف ا�4.3 آ"�C، �5 وا´ ا� u
 �C i�^ل ا"aأ ،Bآ� �C��Vا )a.5 �$ ،�@�@*$�5��3.م و� 5

 �/aا�� أ&l5و ،Hآ�5�a"ل � أ^/�i "أ^/�i"و�، واروح 3 ،
 b4"س "ا^+&ج�,، C/� أ�&ف 4/�"4�ت ���Cة، أ�&ف ازاي ا

�ت ��o3 آ�B؟ ازاى وازاى 85+�&، اa.� M7/85 س�,زاي ا
 q	إ iه�p b4 �� q,5، أ	C �3دول �4ر ]	�@/وازاى، ا
 H	���� ا�( آV5@@�"ا، وا iدام ه �4*8/��� ��( إC~؟ 4
 q	ا �ه�²&ب ا�@H 5/�ت، و" `"I �8*^ )U�C ،�C"ل 4
 �4 " q� ،5@*8+@�وا �/C ،5@@�"ا i�5، وه�n�U85( أ^/

� 5@*8+@�وا إC~ا�© b@8p&. 
�©�، وا�M7 زى  :,.ال.دp b4 ل"aا ��5 ا	� �5ال 4

 �©�p b4 � �n&^� وا�83، H@U 	+*( را�np إv أآM7 وا	
�ت أ�� إ�e4 v"ب �4 أ��Cg:  i=.د��3 �� q,5 أ	C )a�l^

io+�س ا�Uرة ��( ��م ا, ا
� ا�Uرة ��( :,.ال. دoÄا ���� ~@p B"ه ،�©�p b4  io+��م ا
_ إ�,� io+,5 ا�( ا�,�  Cg¨.د�{�، أ�M � ا/�I B³

 �� 8C*6، �زم 	*M7�8 إ	,,7op ن�O� �5، 64 إن ~,@pر��
 �Cو�5ا ،~,@pر�� b4 )�� ا�"l' ،B5*&�� آ� )O7o+	�4

~,@©�p b4 )���C دى، إ	,� 	xl ��( ��م iop ا�Vا 
�H�/� �C أآ�  :,.ال. د�Vا B�5 آ� 
��8UC، أ	�  :Cg=.دn4و �npر � �,@�' ،io4 b4 ،�/C

�ن C/¼ هi �4ر�,[ و� 4� 5@�8*,"ش، O� ~npرا b4 �	إ �C�`
�ن ©� b4 4�8�4[ وا	H او¾ �8a"5، و5&#~ O� ~npرا �	أ�2 إ
 ،B�©�p q	ا )�أ�2 إ	b4 q 4*��7�8 ��م ا+7o+8�p ،io( ا

�ل ��@�( أU^ "U�C 4"ا"UC ،)آ�/4 b@O7@5 �7p ب"�e$�p ،�آ
��a ��( أ3�س ا�	�8�م /83� ه" إ��دة ا�~ دى أ3�V¹ ا

 �/C ،)ا 5@*�7/8"آ"	��م �H ا�e_"ا$��e، إ	q آ�B آ�	" ،
 B¦ ،ا"O¬ i�8C ،�d*$7( ا�^ �"e,C ،Bف وا��&/C �4 Mآ

�^"ا إن ا�	�8�م   U5(، إ�,� 	O�ط 5/� ا*o` H"رp )�ا
�C�hا �U/4�، وا�( أ3�3( � ا�U4 6p�، � 5.د B&5 ا

 �U�	 7�8"ا,C �$ �C�/5س، و"�+�د ^&وح ��@~ ا/6 4a&+C
	+�& وا��ة وا��ة، أول d5ول، b4 ا	~ C*@_ دى، وC/�� دى، 
 �o@�º )�� وإC~ اop5/� ا$�ة، وه� �a./¦ � �I@/� ا
 � B"ة، ه&�p )�� ،Bزم ^*78& وآ.م �4 د� H	�^*78& إذا آ

 H* `o"ر دول، �&ف آ�م وا��ة؟ا
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� �
 ^.^�   :,.ال.د
4�`� اi3 ا´ ��@~ Cg: ،~@4 ~@4 ¼/C¨.د Mا�&   C/¼ ا

~,4 �7�/8^ ~#&5�p  &ه���C~ دي و^U"¾ ¾، ا�Vا��   ا"ا
�^~ �.م p ~#&5 

�©� :,.ال.دp b4 
5�^�� �� i	q�@' �� ،)*+ !! إCg:  ~C¨.د 
 ¦، �n&^� :,.ال.د
" Cg: q�Ä¨.د )^"̈p ، � ، �  
 وا	� ا�M7 إC~ وا	� b4 4*7�8.هi آ�B؟  :,.ال.د
��º ]�4"آ( ^*io@�7�8 أآ�  :Cg¨.د� �� �إ�,� ا^��7,

 )�4�ا^��7,�ش �� ا+&�� ا ،i�/8� أآM ا/@b، وا© ،�C"`
 Bآ� ���� )�� �*+	 � b@^دور �4 ،�" أ	�&	�ه q� �ه( �"ا	

�ر� b@8	ا �4 M*�*4 )�� )�&+885 v"�^ ���C زى 4hا �U�Vا ~p
 ~#&5 �5 ،~Cع إ��^B¦ u"U، وp&�� إC~ و85� �/�I ،~Cإ �o@p
 ~@pت، و���3 ��&+�4� ه" اi�/8 5@��ا 5 ،�C&O5 �/@�I دى
 ،��را^,o4 ��O85 ت���ا�83}&اب، وp@~ ا�	�8�ر، b4 آM دى �
@� ، 4&ا^~ "5 z5�� زى دى، 2��C/@� أ�*�؟ �,� �و�²@,

�O� �p�C ،��U,84 �/U*� اÍ"ا��ت � ا,�Cا&a �� �/UC ،Bن د
 ~�7/@5 )����º ،�,3 �C&O دا�@� إ4.3(، و4� O�e�C( ا¥��ب ا

��C أآI.... ~@p �84�5 �5 ،M7"ل ا/7& دB، و4&ا^~ � b4 ،
 " q� ،ش ��ود" �� `@£� ؟ دB �.م 4C Bم د.�p M*�*4@~ ا

�o@5 �lU,5 ��p B&�~، ه"B آ�i�/8,5 �7 ه,,@Ä  ،�/C ؟~Cإ
 ��&p ~8�ح ^��`~، و� �� B"ك � ه"�*ا"ا�� 5@/&ف 	"ع �4 ا
 "�ن 5/� آ�p B@~ و�~ `�~، و@� ��@É �$ ،���� ~O@/C ~	إ
� ^�Uرى ^*���C~ أ�*�، �� z,C � ®� و� � ،Bن د�@/'+@� �4 ا

� اl/�� دى�Vا^/�87@~ �4 ا H	ا )� �,/�8 ا
"qa؟C/� أ�M7 إC~ د :,.ال. د 
�  :Cg=.د,�a �4� ا�, : ،��e$�8ام اإ	� ^&آ�ى ��( ا�

� وا#�� � o@e� )���Cاه�C�y" i ا/�U"وO5&و�I ا� �/C ،
ا�^,[ C@�"ا، ووا�� وا�� ���Cا،   ا�^,[ C@�"ا، U�C( �زم
B"ه ،�É �#�p ���ن ه( Æ�e85، ه(   b4 اO� ��@C دي B&$ا

�ن ه" 4O� )�@^ 8~ ا$&ة دى��85 �p&، ¦B ، إ	q )#��(6 ا
 ،�o@5 )*@U^ ت�ا�( ��دى و^�C*(، و^/e' ��7~، و{�
� b4 {� آ��، �زم o@�� �C�� دى 5�Vا � �@*,hا �a./ا
�ت، 5@8��7"ا 64 5/� إq4؟ � إC~؟ ��� �C"` �o�,� )e�
 ��هi ه,� ازاى؟ ه" �/4 )�دورهi*U84 i 64 ا8.ت �@�ل ا

Cإ M7/C �4 �a )�� ل"U@5 "ه �" a/� ه,� زى 4 z�n�5 ~
�آ&، وآ.م �4 دB ، آ8¡ آ8¡ آ8¡p � .....ا	

�ه&  :,.ال.د���M7 اC~ � ا�8¡ دB؟ ا� �آa ¡8"ى وأ	
�C&a v_، و¬�� أورnV ioC&^� آM ار65 ^ �o#&ا� )U5�� �أ	

 4&ات زى 4� H�a � ا¦ول
 �H أ4&ك :Cg=. د
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� �
 

� �
�,Hوا� ،%C�.±Q4و��ود ا ،[Bت ا�.ا��.��! 

� اد ?�X اCjl. أ:  �3,~ �84"زB  35ه( �@�	� �,�ه
� `o& و¥�U5 u�4 �"ا u�¥"} H,آ �^&n� ±	3  ± أو	34,[ و 

 ],3 
� ^*78& ا$�ة دى،  :Cg¨.دo@�² رت�a ،'¡ك �ا�� آ&l5

 6p�85 آ�م U5( ؟
��ت  :� اد ?�X اCjl. أV�4 ا H	���� �e@*5، دى آ�

±� ا¦و�	@� '
� ^.ت ار65دا ا	Cg: B³ ، c@�� B³ ! H¨.د�U5   ],3

�/C ،��ه/4   M�a.{ ا
�رB و5/[  :� اد ?�X اCjl. أy د�5"م ��ه/4 H	�ه( آ

 �C"e,4 )ه)�C�C�@` ( �5"/� �·/� ا��C ،~7/� آ�ن �,�ه
�B ، آ.م أو �,[ أو أى yأى ا � �C�/4 M8"ا��p@/� � ا

���� 
5&اp" ��@� إ	� ^�Uر ^*78& ا$�ة دى و��Cg:  )�� Ìp¨.د

�� `o& و	± �5؟ b4 آ�B �84" ا/.�a، ا	U85 H"ل إ�¥�U5 Bز
 ؟ 

� اد ?�X اCjl. أ:  ،B"C± أ	و &o` 
�، a �/C4/�ت 4/�ك  :Cg¨.دo8�7و� H�p �4 �V ],3   �/C

 � اxآ� p@� 5&#~، إ	H ا�( �"ز¶
� اد ?�X اCjl. أ:  b^�/a �a ]7�8,4 ],3"ى  4ه( 4

�/C Bآ� 
4�`(  :Cg¨.د )`�4 
� اد ?�X اCjl. أ:  ،Bر�y د�5"م B�'وا H	�ه( آ

،´ �7Vا �o8l�'4/� ا$+8"�� و�hآ�@� � ا H�'د �C�/5و  
 ،Bوآ� �o4از ه( وأ"hا M�a u ië� �C�/5�4ة، و H/ea �C�/5و

�^&ىCو ،�C��   وا^��7"ا 4//�I � ^�8"ز و� 4� O/+,C(، أ	
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� �
 H@U H@l5 ،زت"yإن ه( ا io$از، ا"h�4 ��( ا�� H/�`

/5 v�^ M�O5 ت&o2 ���O$زتا"yا �oاز، أ��"hوا��  � ا
HU�p ،_/ا¦=,[  أ� ��ر�~ إن © ��/� io,@5 �a./ا

�C�8~،  4�l�@5"ش �/�، �C�^ �/C~ آ"5� � �o`ى وه( و�`  
 وه" و`~ � �8~ 

���� 4@~ � ا$@~ اi3 ا´،  :Cg¨.د	 �a.� 
� اد ?�X اCjl. أ:  b@p�4 io,@5 ~�`�p �@*,hا �a./ا

 ±�' 
±   ¦B و#C ،cã/� إCg: ~C¨.د�' b@p�4 
� اد ?�X اCjl. أ:  B"ه �/C Me5و ،MOpول، و�� 
4�O�Ã( و� ��¢@�  :Cg¨.د �/C 
� اد ?�X اCjl. أ:  �¦B ه" ��ول 4&^[، ه( U85"ل u أ	

v�^ )O�و��4� أ�&^b، وه" 4 
 H,5 5,"ت   C/� ه( *~ :Cg¨.د
� اد ?�X اCjl. أ:  B³ ~@p ن��V د"qa، ًأ�M اh"از آ

 Mوآ b+/�5" ا� )�� ا© �/C ،��C&U^ M�4 ا¦ه ~U+� زى
،����   �/C M�O�h"از �Ñ Üا اp ،�/C ،ن���� ~��` �" وا
 �"زه� �,�B آ�م Cg:  �,3¨.د
� اد ?�X اCjl. أ:  B�,�33  �,3 
� Cg:  ،]8,*5¨.دo,4 &{؟أ�~Cإ M{8O@5 
� اد ?�X. أ Cjlا:  B�/4 ¡`��ل � {.ت آ�B زى آ{`

"رC"س ��5 
 وه( ؟ :Cg¨.د
�4/� 4+8"�� زى  :� اد ?�X اCjl. أ� �	�*@ �ه( 4/�ه

�رة y 5/� د�5"م ،�^&nV H�a �4 
 M{8O85 ؟ :Cg¨.د
� اد ?�X اCjl. أ: ،z���5 &o` H�{8`ه"   إ M{Oوا

 �/C ،�@ا�( �̈"زه�� M7/4 � Bآ� &o` �� M7/$ء ا�M، وأ=,
�ل ^,+p 6.ن، H78p اh"از�Ñ Bا Up ~	�� I@�� و���op�`

M�O ا
 ا*�ال U5( إC~؟ :Cg= . د
� اد ?�X اCjl. أ: qa"�   ه( دo8/�` ��85"�4 إv أ	

�، و	*�� ا+MO ا$,�8& /�I ~I"*�4 b4 )از، ه"hا )��
@� ��ا،�� ���� Mآ bآ&+C  s ق.e�� ¯C � Ml/� ا�78�ل ا

��3 إن ا783&ار `}�( 64 ا*H دى،� vإ × ،Haأى و  �زى 4
 )�"� �C�̧/4 �"زوه� � اV&آ� واo@�® ن"�C 
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� �
� إC~؟ :Cg¨.دo��` ~8آ&� �p&� bCإ H	وا 
� اد ?�X اCjl. أ:  ،�aد��، ه( I H,5@�� و�o,4 Hp&�

 ،�o@�� )7�� Bد ،����B و� �$�2 b4 �/C 658@�~ ا¦ر	 B¦
،�a./�،  3,[ � اo,4 _/8~ أ��� إن ه" �o,4 iopرت أ�aو

 C/� ه" {8�ج �.ج أآ�
 ه"ا ا	H `+8~؟ : Cg=. د
 ¦B، ه( ا�( U85"ل  :� اد ?�X اCjl .أ
��Cg: z¨.د�5 Ml�@5 )��ر�p إC~ ا� b4 )ه ��¬ �4 
� اد ?�X اCjl. أ:  . ./p Bآ� ��C&U^ 
� �5 أآCg:  ،&ª¨.دC 5&#~ �زم ^/&ف b4M@l+8� و5
� اد ?�X اCjl. أ: �5 �4� أ	�ول 4/�ه�، وه( �/�~ �

 ~#&5 ~* 
� أ'( :Cg¨.دC v�8 O^ b4"ف اe&ف ا
� اد ?�X اCjl. أ: �� إ	~ ه" C ��s�"ن   أ	o4¦ H�a

 �8�ج �.ج ه" آ7�ن وp�&ت إن إ�,� 	/&#~ ��( �n&^� زى 4}
B"�5 ه ،�,±  U85"ل �' �p~ را	إ ~��` �B&�p  �"زه

،~��O4 أى b@p ��ل أ	~ 4aج، و./�رح اe.ق ��(   اI وراح
�o` )O7¥& و	±U5�4 ~* �   .إ	~ اMV، و©

�8�5"ش �4 أ��~ :Cg¨.دa �4 H	وا Bد Mآ 
� اد ?�X اCjl. أ:  H�a �ه" ر�p ا$��أ، ه" |&د 4� أ	

 ،�/C �^&n� م �4 '.ل.��ن U�C( اO� �@¯ آ8"ر�� bË i¥
 ل 4� �&#"ا ��@~ B&�p ا/.ج، وb4 ا/.ج رdp�pو
�v؟  :Cg¨.د^ )U5 ال�* ا
� اد ?�X اCjl. أ:  �o@p Êو� ،~@p ~Cإ M7أ� �أ	

 د"qa؟
4� �UCر ��( ا�Uرة ا�( ا´ : l5&ا��  :Cg¨.د 
� اد ?�X اCjl. أ:  �4 Mآ HU5 رف�� b4و ،��/� �@	�ا

c@�l5 MO+/�� وا�5 ���5 )�@�85  
، ...."م"�8�a�"ا M�a آ�B إن ا�آ8"رة أ	�  :Cg¨.د

،�,8��85 �*C&��ت دى،  اVا � B&I��I&ة  `` bp&ا��4  
��ت آ8¡ة، 5/� � �¥ H"� ��B&I، وا	` B&I�ازاى، �5 ه( `
 H5&{83ا ��ح أ	Ã H�Ã±، و	و &o` b4 ،MO+�4ة ��C"I �4 ا

،~  ����ه& و��77p��   ت آ�C،B/� ه( ��رp~ ا$+�^@c ا
 ~� "�ش ا�وج، ¬�� ^U"ل � ^/M7 إC~، و��4 " q� �¥d*^
" a&روا C��7"ا  Bد ،��ك أو "��ه/4 iه���*^ ��s وج�ا

 .�4 أ��~

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   796



� I02020202I2010201020102010>��02020202א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
� اد ?�X اCjl. أ:  H�a �4� ا	 ،)�@C�� b4 "ه �4

)¢�� �p~ را	إ �^&nV. 
l5&ا�� &5�i إ	� a/�ت أآª& �4 ^.ت 3,[، وإ��  :Cg=. د

 �	�*@���( إ�Cك، و5&#~ اy"زت �O85@/�، إ»� '�ت ا
ا$/�"4�ت 	�C ،6@�p M�O5 �la/� ا�,d84 H'&ة � اh"از �4 
�، وa"ام �C&U^ �p�l�5 i8C Bد M�O�أ��~، و�C�/5 �"از 5
���، وآ.م �4 � Mوا آ�o� )�a"ام، و�o�` ~@p ر`"ة و©� ا

� آ�~ ��4 هb ��( �¡ أ3�س,���B إن ا,/4 Bد Mآ ،Bد . H	وا
7�ل ^i��8 ��( إ�� ^/C�̧~ و� 4� ^/�oC"ش، ^/�ى 4[ � qa"د
 c@�l5 و� ه( ��ت ،]p �aوا B"ه ]pر�� �� را�M، ه"ا ا�,C

 u ل"U^�7، و@l�^ و� ~Cه"ش، ^/�ى إ�/^ �^/�C~ و� 4
�   د"qa؟© ]pر�� b4 �إ�,� � إC~ و� � إC~ وا�,

�C��7"ا ان `�´ 3,� و� o` H3"ر� B¦ ن و�� . آ7
@�، و¬��  :� اد ?�X اCjl. أ"�*· �3�أ	� l5&ا�� �

7�، واh"از a Ü"ام a"امo8/�` v_ �4 إ	ذ �C"`. 
@� B³، إ»� ذ	_ ¦، إو�( ����C ا�	_ Cg:  b²=. د"�*4

�	_ وا�.م دB، � ا/.ج و�¡ �5 qa.� رف�� H	ج، إ./� ا
Vا � H7��^ا ���C دى 4&ات آ8¡ة a"ى، إ	H ا/.ج، وا	�

 )�^O8*^ ،c�l^ ، d8^ ،6�"8¡، إ»� ذ	_ ¦B، إ	H�7� H ا
 ���Ï �C ل"U	 ]��ل �7e5 )�� ل�7� ���@�، وا�,� ه,
���، وا�,H �زم ^8*�، وآ.م ' �p�U= �ا�e@_ وا�، وا�,
 �C"��4أ آ Bد B"̈ه ،Bى آ�"a b4 �5 ،c� Bد Mآ c@�� ،B�4 د

�ه�5@~، �5 5��C ��@� إ	H ا H/,8a8[ �4  & ا�� �زود¶
 �+	 M7/^�� H,دى �8,5 أو أ'�8 ¬�� آ " ./p H	ك، إ�,�
 H�'د �$ ~Cإ �o@p_، و	ذ b4 )U�^ ،z�� " q� �C��Vا
 ،b,2أ�اxÍة، وH�Op، ه( ��^��C ا	e"ا¢@� و`@�C �C�C/�؟ 4

 ،��MC إ�� �885&ك، و'��C إ�� ^/�ى �"زهa ~* H	إ u�'
 ~@p _�{�p�l، � ا�5 ~�C�a b4 H	إ Bم د.�� ا�5
 �/5 �	�*@��، '�ت اoل ا$�ة دى آ�.' H�l� �@5�Éت إ����
 MO+^ )U5 )�@^ ،�a./�I&ة ا® H�'ود ،H�{8`�5"م، وا�ا
 ،±�' �C�و� 4� ^+o` � )O�O& و	±، ¦B ا$�ة دى b4 آ+

�ت �85@�( ���ت 5/� ��3 �5�a"ل � أ	 i¥"��3,[، و5
3,�،  35، وC/�وا، b4 ا	H�a H إن �,�ه� ...."م"��آ8"رة 

��ت �� ��*,�5 i�/8^ ~#&5 �� ،B�4 آ� �أآ ~C�8 إ*^��
io4 &7/��C إن ا"io4 Ha ��ا، وا���اد io4 زى 4� اhا. 

 C/� أ�M7 إC~ د"qa؟ :� اد ?�X اCjl. أ
�ش آ7�ن إن  :Cg=. د*,^��ت � |78/,� أ��( p&ص ا$eو4U�

 HU�e^ا "�رف @~، ��@c دى � b4 ،�	ا"/p �4&ص ا
U�85 �3Û( � وش  ��^o` �/5 ��e8& و	±، ودى � |78/,�
�، إ»� أه" دا /�I i��ا�,H أآ� �4 ا&ا�o8,4 ،M( ا
� b4 أp �4 Ma&ص o�&p )a.^�� ~#&5 �� ،M��� )�ا

/C ،�*واج، ¬�� أ��3,~  �35 وا��B �,�ه� اd8$'&ات � ا
� U�e4~   وU�e4~، �¡ وا��ةً/�I �5 ،b^ز"y�� 	+� ا*� و4

 v�� آ.م ^o@p ±	و &o` �/5 
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� �
 C/� أوا�p ��( اe.ق؟ :� اد ?�X اCjl. أ
� ��ع ا	H إ�M7 4/&وف، إ	M�/8*4 H ��( إCg:  ،~C¨.دC

 � M�/8*^ از، 5.ش"hا )�� �Upا$"ا � H��/83ا H	إ �C�/5و
� أ'(، وC/� هi 4*8,@[ 4"اa �8Up"ى ا$"ا�Up ��( اC ق.e

 آ�B؟
�، b4 زى 4� آ�	"ا 4*8,@[  :� اد ?�X اCjl. أ/�I ¦

 4"اqUp � اh"از
�هCg:  i=. د@�® �@	�^ M4ا"� ~@p )U�C ،ر"	 �@��

 ��� �C��� b4 �C��Vإن �4 آ.�4 إن ا �p ]@,8*4&ج ا´، ��7
� آ�B ��ء �4 o��` دا ،z@*5 )*,� �C��� ،]8@l£O�ت اÄ

 ~8�	@� وه( �U85م ��@� ا,�ى، و^�± اO�ى وb4 اOا
��Cة درا�3 � �d*$ا ،B8~ د�a H	ا )��ى وا�.م اOا

xو� ��@e5. 
+MO؟ :� اد ?�X اCjl. أ� I@_ و`/"رى 5
�  :Cg= . د,@�� )�� �i، إ�,� M7/,5 اC ]4 MOp ؟v�^

./�Ìp ��( ا� H	إ�5، إ �C ،)�@85 )ه ��a ا/.�@� I"ل 4
 mn,^ �� ^/�C~ و� 4� ^/�oC"ش، ¬�� $�Ø5 د�"ة )O��و4
 i�� ش�o@p�4 �@	�^ �UC&e5 M7�8*^و ~C"8� ، ^/&ف�أآ
 H@�� H	ا �� C�"ن زى 4$ ��"l' ،Mا�&� ا�5 )�' ،~@��
 H	�" آ q� ،�@U@U� b4و �@U@U� �pر MC�~ ر3 M�"85 ،Bآ�

�5 )��رp~ إ�� 5�np~ �4 أ��~، C/� ا*H ا� b4 ~np
 H	�� b4 5@�وده� �/"�p ،�5" آo��@5 mn,� �/��، واd*$ا
 �© _�{ا8.ت 3,[ �.ج دول ��7"ا ���� آ"C*�، و� ا
 )�� ]��/8*4 iه ،�,V�� � �4���7"ا ���� آ"U�C ،�*C( ا
@~؟ ه"B إC~ ا��MC، ه( H��I إ	� Me�^ �C�� H	؟ إ~Cإ 

 ^�Me؟
� اد ?�X اCjl. أ: B¦ 
� أ'(، 4� دام ه( 85@�(، وb4 ~#&5 ه(  :Cg=. دC _@I

 �op"O^ ��&p �*+	 و^�ى �oC�^ ��� اe.ق، 4�I )�ا
@~ 5/� ا$O"ار د ��¬ b4 ،B	C"` H�n~ �4 وراك،  )�@85

�؟ و�C�/5 ه( M{8O85 د"qa و� ¦B؟o*+	 �4 ورا qو� 
� اد ?�X اCjl. أ: Bآ� ���� � إ��زة، أو ��C&U^ )ه 
¦U5 B(، إذا آ,� i��8,5 ��( »" وCg:  )U�C ،"« b4=. د

�ش �زم اM{O ه,� أ3�3(، 3"اء oU�I�4 ،M{8O^�� �زم �oU�I
�دى، إذا ه" اM�/83 � اe.ق، � ��ه/4 M7�^ H	وا ،M{8O^ا

،�oU�I �oU�I ص.' )U�C   ، M7�	و �C�8ى �4 أول و���	��
�� إ ��l�V~ وlذا ا783&وا `"�C وه" `�ف إن ا�783&ار 

 ��&p ��£8^ ��¬ )U�C ،Bوآ.م �4 د �o@�� �U+` b4 ،~8��
�، 3"اء ·*���ة o@p B�/4 M{8O	"م.د" ..... ���، أو أى �

�^M{8O 64 ا�آ8"رة م.. � H	ا "�ت ..." ، و��� �7�/^��
�ش U5( ورآ_ را3~، ��4 B"ه " )U5 �� ه" �U�C z( آ8¡ة، 
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� �
�o,و�   C~ �5رى، وه" �&، 4� 	�Uرش Á*� ��@~ و� 	�8�MCا

،iـl̈�	   ~@p ��5 ا	H آM ا�( ��@� ا	� ^dدى وا��� I"ل 4
 H	ا mn	 5"ادر ~@pأر65 3,[ و M{` رش ¶�ر�U^ �4 ،��&p
�ن '�I& وا�� 4�د'�O( ا�8&�5 �4 أ��~، O�� ،�o@�� ورت�`

 ±�Cو ،~�" �oو� �C�� آ�o,4 �*¬ رف�� b4و ~@��,� ا
� �c8+C ،i ا´، دB إذاC � ،�@	�8� �c، ��(   اo4.ن آ�آ

 ه( ��"ة ؟: p�&ة 
� اد ?�X اCjl. أ:  �C"` �أو اآ ،�/C ~e3"84 )ه 
 ��ا�5؟  :Cg¨.د
 a b4"ى  :� اد ?�X اCjl. أ
�ذ5@� أهi �4 اV.وة  :Cg¨.دhإن ا �/�I رف�� H	إ 
� اد ?�X اCjl. أ:  ��*,�~ b4 ��ا5 ~5��&� 
~؟؟ :Cg¨.د��&� ~�*,� إ4�ل ا	U�^ H( إC~؟  5
� اد ?�X اCjl. أ: ،��/4 �� b4   أ	@̈ ��*,�5 �/C

 ¦B   ��ا�5،
85�ع،  :Cg¨.د �C&��رف إ�,� 5,�&ر ا$Mª ا� H	إ" �C

�O{	 v"آ �O؟ �5 �ز"و�Bآ� b4 ،ه(  م ���� �o@p دى H*ا
��ه/�8 ^*78& 4�' )�� أ'(، أ�s M��  اC ],3 65أر

 ،�@�� )�H�8، إ	H�7� H ا H� �4و �Cد��ذU�^ �@5( هhا
�Up"C �8�هM، ر5,*^ H,� . و��^/M7 ا�( ��@�، و�زم ا

 .I@_ `�&ًا :� اد ?�X اCjl. أ
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� �
 .y �XR ?% ا�Y�J) اu84، و��u ا��7ام... 

�F  WJ9.زى. د:  ~	�� دآ8"ر ¯@(، ه( �@C ،¡Íح ا���
 �"رC"س آ�@� آ"C*�، �84"زB و®�+~  �33,�ه��5 ��ه/3,~ 4
3,~،  21ه( �84"زB وّ$� آ�ن �,�ه�  3,[،  37,[ و  8,53[ 

� وو¶���، وا�I ~* H	�ا�ه� 8O@5}�"ا � 4,��_ آ
�*C",@� وآ�و �+Uª4 �U�I �4 �@�، و©� . أآ�د¬@� �

 �,�ه� ا'"ات ؟  :Cg¨.د
ا'"ا¶� ا�^,[ . B³ ه( ا�و¾ �4 =.=�  :�F  WJ9.زي.د

���� Mوآ ���� . �84"زH,5 ،�C وو�، �"ازات 	
 ه( M{8O85 ؟  :Cg¨.د
�F  WJ9.زي.د: o��85 ±l£8�رة أb4 �5 ،B"C � ا+3 � �� ،�

� آ"�C ��اo�^&4و ،±l£8� دB أآ� �4 اo�{` _�85 � . آ�B، إ»
@~؟ :Cg¨.د ~C�� H	�� �a اC~ ؟ وآ¥�U5 ك� وه( 4/
�F  WJ9.زي.د:  �¥�U5 �C�/43  ~C�� H	�`o"ر، وه( آ

 64 Mآ�O4 ~@pو ،�UC�n84و ~a",® )اض إن ه&�d5 �^&nV
��p& �4 �"اH3 u `. �"زه*4 �o"ر، و5@�رس 5&#~ ���� �"زه

 �¡ ll²~، 64 إ	~ �,�B أر5/[ 3,�، و	��ll² � c~ ��ا 
� �a �4 اC~ ؟ :Cg¨.دop"O85 H	وا 
 `o"ر  �43  :�F  WJ9.زي.د
3�p& ؟ :Cg¨.د �5/� 4� �"زه �op"O^ �5أت H	وا 
3�p& 85.ت `o"ر  :�F  WJ9.زي.د � B³ 5ـ/� 4
�ه�  :Cg¨.د/4 H؟ وو��]p �V 
��d5 ~C&اض اآ�8�5@~ و',F  WJ:  ~U.زي�9.د� H	�ه( آ

 M7�^ B�C�� b4و ��UC~ وان ه( ����e8^ B�C �4 �"زهn84و
 �	�^ B�/4 

33ـ Cg:  �421¨.د  ¼/C12  3,~ �"از!! 
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� �
� B³12  ~@5 ¹ '.ل اـ :�F  WJ9.زي.دo8a.� 3,~ دول

±، ه" �' ~+@/# ~a.� H	�� 5@~ آo8a.� ¼/C ،��C&� H	�آ
s ،~�{` ¹ B&5 Ha"4� I"ل ا M{O@"B&5 ]4 ا�5 �/UC ��

 ]p "ش ه�¥"UC 
 H�a ¾ ه" M{8O@5 اC~ ؟ :Cg¨.د
�F  WJ9.زي.د:  �*C"آ ��{` M{8O@5و Bدآ8"را B� ه" 4/
��c � `}�~ ؟ :Cg¨.د	 
أa ،B"C"ى، ��( ا$*8"ى ا"2@+(، و��(  :�F  WJ9.زي.د

 &p�3 ،Bود Bب د��رف 3� b4 ��ص آ7�ن، �� ا	Íا$*8"ى ا
5 ±�' �@	�^ ��� &�C Bرس �

��p c@~ دCg:  B¨.د	 B"ه )��	@� �¡ ll²~ ا^ ��� ؟ !!�
�F  WJ9.زي.د:  ،~4� ه" دB 5&#~ أ	� 4*8}&ب    b4 �ا	

 �@~، ه" �a ¹ q&ارا^~ 4 �o�7� "دي ه ~�U,�رف ا�
 Bد B&+*5 H��"p )ه �/C ،ش��ورهO@5 �4 ،����ش أى �oّ"U@5

���5 _C&� �� ة زى أىd��+4 )U�85 ~^ارا&a Mه" آ ،z
 �4 ،�o��� U` 6@�C~ ^/&ف B&5 �4 ان ه" 5$ ¼/C ،�¥ ~�*,�5

 ،~���ش ¹ أى �oآ&O@5   ~@5 Ml8^ ��s ،H@�وI"ل ا"B&5 Ha ا
 ،�o@�� دش&C ��^@�� إ4 ½4� H	إ ~"U^   )�¹ '.ل ا+�B ا

4� ^@�( I )�� �^&nV"ل، M�a   �,H ه" آ�ن ��( �.a~ 64 ا
 ~~ �,�B، و4&ا^~ �&Hp ا�.م دB و8��3~ �{` H	�ا�� آ

�4�`&ة ~ ���� )O8�a �4 ،~�@/ وأ��,8~ ¹ ا
  وا/@�� �H�7 إC~؟  :Cg¨.د
�F  WJ9.زي.د:  ،���ه" a ~+a"4"ي `"C~ ¹ �@�8~،  و� �

 H�a ��� ه( $  ،6p�	 b4 Bورت ��( إن آ���، و`o8�@/
5 ،��e8^ ة�C�� �� وإ�¶�� ه" وا�ه� #/@� `"C~، ووا

 ،Bوآ.م �4 د ،��e@5 �� ش�	�,� �4 �¥ H�a  H�7̈آ ~a./وا
�oUpأو وا �o�,� �aش و�� � .64 �"زه� أى آ.م، 4

   آH�7 ازاى؟ :Cg¨.د 
� آ�	H@O4 H 4&^[ 64 وا��  :�F  WJ9.زي.دo*+	 )ه Mأ�

 ،�o,4 &{و5&#~ ا$"#"ع ا^/ أ� ،�&ف ��( آ�ن 5@�8رب �,�ه
H+ـّـaو B�5 ه( 5/� آ� ،��@/  . 4*8"ى ا

 و�"زه� �&ف؟  :Cg¨.د
�، وزى 4� C�"ن U@5"ل :�F  WJ9.زي.د�C&U^   "ه �4 ،�¥

 . ا	q ��7½ آ�U�C ، B( ا	� �H�7 ز�C أ	� آ7�ن
�ت دى آ�	H آ���4 و� إC~؟  :Cg¨.دa./ ه( ا
�F  WJ9.زي.د: u ~8�a )��رف، ه( آM إ� b4 ،B¦  ن�آ

 &7,3�MC وا&أد~ ��( 4*8"ى ا�8@+"ن، وه( �&Hp �4 ا
  . إ�( ��( ا�7"ل
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� �
�ت �5؟ :Cg¨.د	"+@�^ � إ	d84 Hآ� إ�
�F  WJ9.زي.د: Bآ� ¡� )Op&ا� � . دB ا�( و���، 4
�  :Cg¨.د �o8"� �$ H,��آ& إن اp �ا	� ا�3، �5 ا	

 Bآ.م �4 د ~@p )O	�4� آ ، 
�F  WJ9.زي.د: ±��ش   ،ه( ا�,H ا	e"ا¢@� '¥�4 �/C

 Bوا�� H,5 ¡� ±�� أ���ب '¥ b	��ت ^�آ&، و4�آa.� أى
��@3 ~a.� �¶�� 5"اo8a.� qن، و�� و3�p&ت آ7

�Ð � ا/@��؟ :Cg¨.دÉ4&#( إ ÆCر�^ ~@p   
�F  WJ9.زي.د:  �e@*5 ����5 ه(  �4 	��@� ا�ب،  �

Cر�^ B�,� ~*+	 وج�4��aر^b ��د ¾ ���~ وا#�~، �5 ا Æ
 ،��7&ض ا,+*(، و©� a b4&اC_ ه( و�"زه ~8�@� � Ð�Éإ
 �4 ~8�@� � v�^ �� ~@p�8&، و	ه& ا��ا�وج C/� أ'"B ا

��� 4/�ول � 5@8~ 3,[aب `}�~ و� .اy"ز`(، و3
4� ه" دC ~#&5 io4 B+*& 5/� �&اCg:  �5¨.د ،_@I

Bد M�O�~ �� 4&ا^~ 5�l+	�3"آ~، وا 
�F  WJ9.زي.د: B"Cا�3"ع أ .ª4 �o7��® �/UC ��s B"ه ،

�ت �4 �¡ �3_��±، و¬�� 3� .أ�3"�[ �4 �¡ آ.م '
� إC~؟  :Cg¨.دo��` �C�*hا io8a.و� 
�F  WJ9.زي.د:  �5 ،Bد � M@l+8�5 i��8^ )O8@#ر�ه( 4

 z�^&4 �o@p ن�u H إ	~ � ا+�ات ا�( آ�a �ا}&C_ إ�
./8�	@~ دي آ�	H ا�,H ا�5 H,*ا� �a  ن�io,@5، �5 آ

v��B، �5 5/� آ�B ر�6 ا+8"ر ^/4 b@O� ب&O^ � .'.ه
    8p"ر � ا/.�a دى �5، و� � آ�~ :Cg¨.د
4� ^�"ن b4   � آ�~، 4� ه( ه@~ زى  :�F  WJ9.زي.د

 ،±�' ~^�@� ¹ Bو5@�8&ك  4"�"د ،_,� )�� Bآ� �o8I�ه" �
�I )ه Bن آ��O� ،�84"ز b4 ~	dآ B��"�H اe.ق $� ا^dآ�ت 

)O/+,C�4 Bإن آ�. 
4� ا	U85 H"ل إ�� �4 ا¦ول ��i��8^ �C � اe.ق :Cg¨.د . 
�F  WJ9.زي.د:  Bق د.eأB"C، �5 ا	� زH@a 4"#"ع ا

 )�Ë �¥ H�aو ،�@	��ت ^��� � ��ه/4 H�{8`وا ،�C"` �@/5
�C���C اe.ق دى $� ا�&ف 4/�"4�ت آ+�� . 

�ت ^� :Cg¨.د���؟ �o@p H�{8`ا )� 	@� زى إC~ إC~ ا
�F  WJ9.زي.د:  �	.{` FH�{8`ا ،�C�� وه( 4/oه( أ��

 �4 ~@`�4 �¶��، و��U85 آ"�C، و�@o,4 �I"*�4 )ة، وه�C��
�C"آ B¡�. 

�؟ إ	U85 H"ل 	�س أآ�د¬@[، وCg:  ]+Uª4¨.دo4وا �وا5"ه
78�ل واa/( وارد؟��78�م، رأioC اC~ ¹ اe.ق آ و��م ا
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� �
�F  WJ9.زي.د: �a �H إن هi آ�	"ا راM�a ~,@np آ�B، أ	

 ،io4.آ H/Ä )وه  �o�{` ن"�C �@~، زى 4�Vا B�+�5 ¹ ا
آ̈�ـ&ه�، أو '.ه� ^*8}�، و�5أت ^*C"` io,� MU8~، او �5أت 
 ،�o,4 i¥�5 �C�'وا b4 ~© ¡8ت آ���� �� 6p�85 )ان ه ��

 )U�p ،io,� MU8*^ �5أت �/C )ه �U�C� a ¼/C&ار اe.ق �
 ا$&B دي a&اره� ه� 

 ا*�ال �U5 ؟؟؟ :Cg¨.د
�F  WJ9.زي.د: vال إ�*أ	� رآ,H 4"#"ع اe.ق ��(   ا

 �o�{` ¹ ،�o*� ¹ ،~@	��ت ^��� ¹ ��ه/4 M{8`و�5أت ا _,�
�د^c8+85 )O 4"#"ع � �� وآ�B، وه( 4¶�,�5 �o4�¹ اه78

&5 �� ^&ى أ^� b,e4 آ�B أ	C ،Ô�U�ح اV��#~ �V اe.ق 5
4� ^+�8~ ه( 64 إ�� آ�ن 4��,�ه�ش �¡B؟ 

� أ'( M{8O85 � ا�( ه( Cg:  � b4 ،~�&e85¨.دC H	إ
 ���Vا �4� ه" أ4 ،�C""��ك إن ~ أو Bر&U85 H	ا )�ا

 ��، و^p 6�e"ق ا*ce ه( �� ^+c8 ا$"#"ع "��هo@�� c�^ 
�F  WJ9.زي.د:  vإ H��� ��ول C/¼ أ`� ه"B أ	��5 �ور $

��� وا#�� V Hن ه( و��"�C ���( 4"#"ع اe.ق آ�B، زى 4
Bزى آ� ���� ، Åرأ �� H,{83وا ،�¥ ��*, .ا

�ن  :Cg¨.دO� ق، و�.e�ن اO� ¹ ا�ول u ~C�� H	�ه( آ
�	@�؟^ ���� 

�F  WJ9.زي.د:  �o4"	 ن��4�`&ة، C/¼ ه( آ Bآ� b4 B¦
 ،bو� �o��4"ط، و�4ا� b4 nو� ،~I"*�4 b4و )�&^� ا

 �o8"�p ،ش"� � 4"#"ع ا/.�a ا�و�@�، o�p& ��( ا¶&�&�
 ،v�� c8+8@5 4"#"ع اe.ق ^$ qa"� د	dp ،~آ� Bن د�O� u

 �5��� إ�  ±�' ~�5�a b4 )ه qو'.ص، و� ��e8^ Bر&U4
�B ¹ ا�8@+"ن �4 أ��~/4 i��8^. 

4� دام ه( اU83&ت ��( ا�( ه( ���CاCg: B¨.د ،_@I H	إ ،
� U^ )U5/� ^,£"ر ^�v و^+c8 ا$"#"ع � �4 �,�ك @~؟   4

4� ا	� راآ,~ ��( �,_ 5&#~ :�F  WJ9.زي.د �`� '.ص 4
� إa �5&رت ^a ��e8&ار ��¢�؟ :Cg¨.دC )ه b4 ،�C�5 b4 
�F  WJ9.زي.د: Bه& آ��� .B³ ، ا
� U5(؟  :Cg¨.د�4 H	إ _@I 
�ن ا :�F  WJ9.زي.دO� �,4� ه� �@~  ���C دى، أ	�V

  ~Cإ cرف دوري أ���� b4 ؟B¹ ا$"#"ع د 
� أ'( :Cg¨.دC ،)'أ �C ! )ه b4  )O��4 ��C&U^ ��8�a

د�"U5 B( 3@@� أ^l&ف، وا	o8( ا�4&، زى 4� C�"ن ه( � 
 ���8} H	�� ��( ا�(  ا¦ول آ¥ )n¬ �� ،�,4 �4 أو

� ه( ��� �/C ،~�7/^�� ¥ �n4ا ��¾ ا	@� H	��، آ  �C�/5و
 ~Cل إ�a ،u�5ا �¥ )n� �� ، ^l"رت إ	� � �o8"� �� ا	$

�¶�@� ا²�ذ اU&ار، ��a qام 5,"�*4 �o*+	 �� �+² ن�O� 
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� �
 ،�o@ى � و�"a Bه& آ��� x�Cوا، دb4 B #&ورة آ�ن 4"�"د 2$
 Hرا� ،~C"` تxو¬�� آ ،�@p آ�xو�C�/5 اH�U83 وا`H�{8 وا

85��q و5 �n48}� �� ا�*^ �8���8، و� 	+� ا"U4 Ha&رB إ�
� ا�85وا C"اUp"ا، o¹ ا$"#"ع  أه� )U5 ~Cا H	د'�� ا

 �¡ 4� ه( ^+�8~؟ ه( 4��4  ~@ ~@5 �*+	 M��د"qa؟ `
 _l� ا"n4 �oأه� ،H	و� ا �� � أ	¥ )n¬ �V ~��8} )O^د��

 iأه �� ،io,�  ،ا و'.ص"n4  ��*,�ا	Ho8 اlU~ دى 5
 ~*�� ه(  ،�,  ~	�@�)�@85 ~*4� دام  ،��   .و885/

±؟  :�F  WJ9.زي.د�' v�4� اO�8p( ا$"#"ع ^ �/C 
4� واCg:  ،b8Up¨.د ~* H	ن إ�O� B"إ�5 ه �C �/C

� و� إC~؟o4.6 � آ�&^ ���Cه� 
�F  WJ9.زي.د:  ،B³   �C�/5و ،B�4 د �C�' �3,~  413� ا	

 ،io�&+5 io8/@# )ه  ��^/M7 إC~ و4/�ه� B8,5[؟  و5/� آ� 
��3 ا*"ق،  :Cg¨.د@3 �C�� إ�5 ا	i��885 H زى ��C

 �� ،_/� 6aوا ~@p آ.م Bد c@�� ؟~Cص إ&pو ~Cإ io8/@#
 ،�¶�,5 M�a ق"U� �¥ �C����، دى �5 ³د4n5 5,*"ق b4 �أ�,

، "ه,� ود"qa"إ�,�  وM�a �"زه�، #@/H إC~ و85�ع إC~؟ 
� آ@¥ �oU�' ��درة ^/@b زى 4� ر5,a )ه ،B¦ ق و�"Uن و��

 �o@�� )�� و� ¦H�7� ،B اo+C�` �� ،B¦ دور و� �{��4 و¥
 M�5 زى آ&y Bاز د"hا �C�/5و ،B¦ و� �@�� )�وا	H�7� H ا

�8�رب، �5 	�'�ه� �� ��8[، ¦	~ �/_ ^.ت ���ت . ا
�F  WJ9.زي.د:  �o�&p ى�la ،�5 از"h¹ ا �o�&p ى�la b4

5 �o*+	 B�@V¹ ا~#& . 
� `@Cg: Æ¨.دC �\ ! �	��&pو ، �C"آ ~�{` ~�4� ه� `}

 ،�� � ��ود ا8$�ح، وا¦`@� ر#¶�,5 Ð�5و �����، و	o�{O5
qa"��� د� Mآ Bه" د ~	dاز آ"h4&آ� ��( ا H	إ B¦. 

�F  WJ9.زي.د:  B³ ، ا��&l5 
@~؟ 4� ه(  :Cg¨.د Bآ� �C�' H	ع ا�� �C ��4 ãH	إ

� زي أى وoCز ��ل،  3,�، 5/@�ل،  33ا��B �,�ه@/5 b4 او
  )�� زى اoCأه( ز ~�&p b^�� ��^�8"ز، 4� ~�&p H� اذا

 M7�8^و ،���Íا �op2&و � b@/^و x�^ )5@�8"زوش، ه �4
 �4 ،�,8,o4و �,^x' ود�� � ��ه/4 �@� a&ار¶�، وا�,"*4
�C�/5�4 و �n4إ �'�^ H� )ه �/C ،B�4 آ� �أآ M'�8	 �4 ¡� 

 ��ن ^��e8، و�C�/5 آxت وH7op 5*&��، و5��C إ�O� �,4
 �� H,{83ا qر^~، و�&a )��ء، وa&رت إn4ا� �� H,{83ا
�ن O� M7�85 )ا أ��ع 4,�، وه"	��، p"اUp"ا وآoء أه��n4إ
 �4 �/5 ~@��� � ا/.ج ���Cاه�، وإ� ��^�M7 �.ج � HU

 a&رت واH,{83 آ�B؟ 
�F  WJ9.زي.د: �4� ه" ا	 ¼/C Bال د�*H 	+� اd3 
�4�`&، Cg:  �4 �/C¨.د M�O5 b4 �5 ،Bآ� �إ	U^ H"ل ¥

�ن آ�ا، O� ~C�� q,آ q	إ �  '.ل ا/.ج واU^ ،�/,l"ل ¥
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� �
�، ¦B ، إ	H زى 4� ^�"ن n4إ b4و �n4إ �¥"U^�� b4 ¼/C

5/� 4� "إ��دة ^/�M7/85"�a ا�( ا�,� U,5"ل ��@~  �/C ،
 H	�� وآ,^�Upة 4"ا�C�� b4ت ه( و&U83ن ا�O� �3���C أ3�

 �o@�� ح&e^ ز"É ر�� إن��د ^&^@_ ا¦وراق، /C )U�C ،Bآ�
 )U5دة إ�} ~��� ^/"زي �$ �^"�a ا/.ج و" `"�C، و^U"ل ¥
� ا�5، C � �¥"} )�� وb4 ،)�@y ا	� اo�@y أو ،u�/^

�دة، �7e8^ �5 إن ا�,� 3"ا 3"اCز ����a"ل �� b4 � وا	
�F  WJ9.زي.د: �4� ا	  Bت � د&�p 
و5&#~ إ	H �زم ^O^ �Ue8"ف ¬�� �� C�"ن Cg: .. &o2=.د 

 ،�¶�ودb4 B و�a b"ى، ·/� إ�� M{8O85 وO85"ف 	�س،  ¹ �@
 b4 )ه )U�C ،�o@�� H�a H	ا )���ر�� ا �o*I&U4 �و�"زه
 ،�o@�� �e/8C ~^د�@3 �4 �V ���&هO4 ){�^و �o@,� �7{^ ��

	 _@*^ �� b4 4/� آ�B إ�o8@	��، إ»� ��م إ	*o*+
Mo*C �4� ر5, �V ،�o�� . وا�8@

�F  WJ9.زي.د:  ¼/C Bد M7/85 Ha"4� ه� I"ل ا
 )�� H@�ا/.8a[، ا�� ه( ار^�io@5 He آ�	H �85ور B&5 ا

 �o�� إ�� ^&وى ا�8@
أb4 �5 ، B"C 4/� آ�B إن ا�,� 	6�O دB وCg:  ،�5¨.د

¹ ا�'8@�ر ا�C�h، ¦ن اÍ"ف � ا�,� 	n@� �&�~ �4 ا$"#"�@~ 
 ~*+	 ±,��ت دى إ�� �4 آ� 4� اH�7�83، وا¶�	H، ^�&ر اVا

)H�C&�3ا�( �/C ، "ج��ب، ا�8@��Øp ،ط��ر^�p ،ط���Øp" ،
� دور {�د ا	�  �U�C �,op ،4&ة &`��v و�^ H@آ.آ �C ت�وه

�س،,�، و�aر¶� ��( اi�V ��( اo8C¹ �*[ رؤ �و��(  ^*���ه
 �4 iU8,^ )�@^ ،zUp ج��ش ا�8@U�C ��ن 4O� ¼/C ،MC��ا
 ��، و4 ~#&5o*+	 �4 iU8,85 �o*+	 )a.^ ،�ا�( �&ى ¥
�ش ا/.�a ا�C�hة |&د ^/"zUp �C، ا�xان 5@£�( U�^
��C�� �@Cة ^�o&، وا/.ج آxان، 4+&وض Øp ،�/C	H دورك U4

���3 ��ن 4� ^*O��/8(، إ�,O� ��ه/4 �U^ ��ت x8/,5 إن ا$/
 ،v�8�zO ا M�"C �4 �V ~@�� ن�@/زى آ"5&ي 5@/�ي ا
 ��B إن دورك 4,/4 Bود ،v�8وa.C( ا�( a.C@~ ��( اzO ا

 �/C ،ش�o8	4&ة وا��ة ا Bآ� �¶�@� �4 )+8² "وه( �   
 �/ا�&وف دى، ¬�� ^&وح p�,4/~ إu أى ا'8@�ر ¬�� 6�eC أ

� &5 ،~#&5�i إ�� اU83&ت وآ.م �4 دB، �4 ا¦و�v، و'�5 )�
 ،��&p b@p �4 c@�� ،v�8�ش ���� �4 اe&ف ا,/Ä �4 �إ�,

Ha" .z� �5 دB � ا���8�ر I"ل ا
�F  WJ9.زي.د:  �� إ	~ $� C@�� أ��زB أ	o,4 H��I �ه" ا	

 �4 �V ~ا�&l5 �o4.�4 آ �a"4 �'وا H,آ ��زم ا`"p~، ا	
¥ H�a �5~، و�aا ~p"`ا �4� ا�aرش ا��i ¹ أى ���~ إ� $ �� ا	 

�M{8O,5 �C � ا8$�ح،  :Cg¨.دo,�,�ك �� �5 ا�,� � ا
 )�£8	 �� b4 ش؟�� �4 B"8�5"ش، أو ه�a �" ه( 4 ~Cإ M7/	

~#&5 M{8O	�� و�,8@"�*4 �� . 
�F  WJ9.زي.د:  i�*83أ vدد إ�4 v.' )�4� ه" دB ا B³

U&اره� و'.ص . 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   805



� I02020202I2010201020102010>��09090909א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
c إ	�la ،~p"O^ �U� �4 Hى �,�ك �� 	*¿، ��@ :Cg¨.د

 H�l� �4 Mآ H	4"#"�@~، إ &ªاآ �U�^ ن�O� ،~p"O^ _�e^
 Ma¦و^�8,_ ��( ا ،c�7 أ��� )a.^ �4/�"4�ت ��@��، � )��

� ا�( � ا�8_ )ا�H�C&�3" (ا,±"^�&ار �Vرف ا�� H	إ ،
 H*c@#"8 ^�&ار ا*�&H�C، ا Mª$ا �o@5 5"ا&n@5 )�ا

� '�@~ Me�C ا�( ^�8"ز وا�� 4� �� أ	o*+,��4، و^U"ل 
�ن 5���~، و^+MO، و^��e8، و4�^O7�/8(، و�C�/5 ^&وح O�
�84"زة �4�4 ^�v، و^+MO، و^��e8، و4� ^O7�/8(، وه��ا، 
 M7/^ 6، �زم@n^ �4 �V )ه �و^U/� ^�&ر � ا�Vو^~ دى زى 4
�ب إ	� ��ول ^�*& ا�U�V ا$}��U دى إذا آ�	H 4"�"دة، *�

 . M78 إ�� ^8"��أو {
 إزاى ؟ :�F  WJ9.زي.د 
�a"ل � ازاى، دى �,/�، وآCg:  M¨.د � b4 vرف إ�� H	إ

 H+aو ��ت ا�( �H�l، وإ�� ر�/H اM{O، وإ�@5�Éا�
 io+� v��ن �l4 HUر ^O� Ml� Bه" د �4 ،��هCت ا�a./ا
 �o,C�'ن وا"�	 �$ B��" M{8O@5 ج./وا���ام، 4� ه" ا

¡ 4� 	/&ف ازاى��، ��4  . ¡' )U�C ��@^ B�C�� ~*4� دام 
� آ�	H، وه( Cة أ�C�hوف ا&���a � ا/8�د ا/Cو5&آ~، و
 ،Bا�C�� إ�� ^.a( ا�( ه( �¥ c7*^ )��,�ه� �4 اU"ة ا
 ¡� �4 c�,^و �@	�^ ���� � M{8O^و �oll² _@*^ رت�a )ه b4

� و� ^,�م؟ o@�� ر"OC �� �4 
 أB"C  :زي�F  WJ9..د
� " v	U�C"±( دCg:  B¨.د^)H�C&�3( Ð�Éإ H�C&�3 �5 ،

 �@	�8�	@�، C/� ه( ^�Uر ^/�7~ � |��ت ^��@� ا,U5( ا
�8 و^,�c 5@~ 5&#~، إ�,� �زم Á�م �aرا¶� ا�( ه( �و^

~Cإ ."��ه�، �q �4 �¡ �.ج ، وا �o8�7� . 
�F  WJ9.زي.د:  c@�� Bد 

� :Cg¨.دC _@I  ،)'ه(  أ �� زى 4o,4 i�/8^ �U� �4 H	إ
 �i�/885 4,�، ودB 5@��أ 5����ام اU^ b4 �/C ،)U@UV"ل ¥

"�4�° ��رك، و4� ^+&#O( رأ�C "أ	O^ �	د إ&| H	إ ،B¦ ،
 ��@Iوء و�Ñ �¥ M�"@5 Bد ،�¥�� �@Os )ه �a"ى I"ل 4
~�7/@5 � و���C، ودB ��� ا�( ا	8�a H~ �� ا�( آ�ن �"زه

cCرا B"ه �¥ )O"U@5��ش   4/�ه�، �q آ�ن 4*,^ �p[، و4
 ،�o4وإن أ ،��زا¶Ãوإ �إ�(  ~#&5	dOت � أ3&ة ¥� s@�ا¶
�زات أآ�د¬@� وو2@+@� Ã� Hوو�� ،M{8O85 ،�وb4 �5 أ5"ه

H�a H	ا � .{��4 زى 4
�F  WJ9.زي.د: c@�� B³ 
�	@� ؟ :Cg¨.د^ ���� �C�� 
 `�&ا. �  :�F  WJ9.زي.د
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� �
 

� �
�.اآX%"ا���ج  "=�CXkا�9#. ا� %Cآ l 

�4/�، ه( H�Ã  18ه( H,5 �,�ه�  :,�ه�.د� ~@	�= � ~,3
4 u �¥"} H,آ �^&n� ~ª��ء ا´ 3,~ =O	ورا¯~ إ qa"� د

� `�C&o و5/� C��"اu آ�B أر65 أ`o&، ه( a/�ت 4 ~7�8,4/
� u 5*�_ إن ه( ¥"} H,آ �^&n� ،ت�	�آ�p H/ea B�B ا��84
 �4 Mإن ه( آ Bأ�&اض آ� �ا�85ت ^U"ل إن ه( �4 ز4�ن �,�ه
 b4 iه�y ��85 ·@"ل ،io,4 ب&U^ رش�U85 ��ت 4,�^O"ف ا

� ²@.ت ��( I"ل 4o�@�@5و ،Bوآ� ،�Cد��ت، وإ�� ه( �,�6 ا
 �4 �¥ Ml�@5م، و",�ات M�a ا�5 �o�l�@5 Bود ،io,n�85

 �3 �4 uن، �"ا�� 14ز4oأه� )�� ~@�® H	�� . 3,~، وآ$ �5
 �o@ b	"�C��8�م و4	�أ�85ت ^�'M ا��@� و4� �n&ش 5
�ت، ,5 �� Bآ� b*��^�أ���ب 5,�ت، ا�85ت �� إ�� ^�Uر 4

� �4 _C&a Bآ� ���^ �/C � �O^ ا�85ت �o84�� ا"�د، و4
�آO8+"ا ا$"#"ع p ،��ه/4 i��8^ �/U^ �85ت�p ،Bا$"#"ع وآ�
 b4 �5 ،]�l+,4 �o4وأ �دB، ه( ا¦وu �4 ^.ت أ'"ات، أ5"ه
� وه( � �3 أر65 3,[ و3�B&5 &p و�84"ز Ñ�3 �U�e4[، أ5"ه
 ~OC��، ه( �o*+,5 �78o4ًا و�� ~�@Ï H3 �o4أ ،�@	�وا��ة ^
 H,��رp~ أ�M7 إC~ 64 ا� b8,��4 �"��ه� 64 أو�ده� وا	

 ±�' ��� دى �
� M{8O85؟  :Cg¨.دo4أ 
 أB"C :,�ه�.د
 M{8O85 إC~ ؟  :Cg¨.د 
@� آ"C*� :,�ه�.د� .M{8O85 � و2@+� �
�ه� �a إC~؟  :Cg¨.د/4 ��U5 
  �"اu ^.ت `o"ر  :,�ه�.د
 ؟   �io@p "8�7 إCg: ~C¨.د
�دى، إ�� ^,*(  آ,H :,�ه�.د/�ه� اM{O ا/4 M{8`�5

 �/C B¦ ،�o3�*,^ ��ه*,^ b4 ،�o@5 ~C�� H	� ا¦�&اض ا�( آ
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� �
�را�3، وإ�� ^&وح �5 i8� أ��	و _,� )�� �C"` �o,آ&	

 ،Bت آ�����، و�o8aو�. و ،�@���ت C ~e@*5/�، وآ,H  ا���
 �/5 �^&n� )�� �o8#&�6  ��ت ود'�nV H�a H&^� إن أ	*��

��ه/4 M7أ� ~pر�� b4  �o@p H�'د �o8��3 �^&n� ،���أى �
�ل، وإن o*83�5 �C��Vا B�'وا �� إ�¥ H�aو �¥ HU�4، وز���

� إن 64 إن ¥ H�a ،�� �d*$ا  �'�� و^"�U4 ���� Mآ
 ،�o8aو  M7�	 �5 ��ن 	�U( زى '��U ر5,O� 

� آ�B؟ :Cg¨.د¥ H�a ���C ؟ !!! أ	�5 �o8a.� ~Cه( إ ! 
 �l8( ه( {��� و5 :,�ه�.د
 H�Ã ا*,~ دى؟  :Cg¨.د
 H�Ã B³ :,�ه�.د
�C�U^ H5& إC~ ؟ :Cg¨.د� 
�دة، H�a  :,�ه�.د@/� � اo@p H�'د �4 �/5 �^&n� ،�@�

         u آ�7̈(
 ا*�ال U5( ؟ :Cg¨.د
 أ	� آH�7 زى 4� �u H�a �^&n  :,�ه�.د
4� U�C ،b@�85( 85�7( إCg:  ~C¨.د ��5 أ	� H7op إ�

 U5(؟ 
5���( �� ا¦ول  B¦   ،)�@^ HU5، :,�ه�.د � أ	
 هï آ�io ارo` 65"ر، أول إC~ و^�v إC~؟ :Cg¨.د
�ت �H ��*8[ =.=�،  :,�ه�.د	�ه( 5/� 4� '�Hl ا��84

،u H�a �^&n� �� 5&#~ زى 4�   أ	� آH�7 زى 4o@p H�'ود
�ء و�aر، وإن ه( na b4 ��� إن ا$*¥ H�aو ،�^&n� �4 H@*�

�، و^/"ز ^�"ن �U^ ،~#&5 H,5ر ^�o@p )�ور ��( ا�,H ا
 ،�^&n� �4 ~87op �¡ 4� ^&�p ا�( �Ml، دB ا�( ا	��4 
 ]8*�� �o@p H�'ود ،Bآ� M7/@5 )�وإن ه( ا�( �"اه� ه" ا
� �Ñوء �4 5/@� o�4�� إ�� ^*,�v، و^/o84�$ H�aورا 5/�، و

B5,"^�، وآ� ��/@� ��( إ� . 
�cC و`&ح؟ و� �.�a ه"B دCg:  B¨.د l	ن آ.م و�آ�~ آ

�؟� ور3
�ر�p، �5 زى 4� C�"ن دB ا�( �*@8~  :,�ه�.د� b4 �أ	

�4�� �o@p H�'د �$ �^&n� �4 
 و�C�/5؟ :Cg¨.د
�ه� 5&#~ 	+� اM{O اÔ�U  :,�ه�.د/4 M{8`أ H�np �أ	

 �C�/4 H�7و� ،H7�8	وه( ا ،Bوآ� Ha"85�ع ا��@�، و�4" ا
 ،�*C"آ �a.ا$"ا�@� ��ا� )�� �lC&� HU5و 
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� �
 و�C�/5؟ :Cg¨.د
� دآ8"رB  :,�ه�.دC u H�a H� �*�� &'إن أ H��"p �أ	

 ~Cإ �/C �¥ H�a ،H@+' ص.' ���~، أ	� �"aأ Bوز�� �أ	
u H�a ؟q@+' : Õ./pو ،Hى را��,� H	��ت ا�( آ��Vص ا.'

 H,5 ،�o��85 ���� ®M�` ،��8 اo��` ~C̈�� �o8+` �أ	
 ~@`��، l5&ا�� أ	� '+H ��ًا $� ه( ���UC، و�q ا$o8��85
�8( آ�B؟ �a ~ا�&l5 

@~ ؟ :Cg¨.د q+' 
4� ا�&Op(، أ	� '+H آ�B&4 B وا��B  :,�ه�.د 
�C~ دC~ آ�ا  � B&4	O&ات  أ	� b4 آCg:  � H�8¨.د�Vا

"�/5 �� _C�8ر�ن 4&ة "ا++Íا �C��� �� �، أ�2 ا�,� آ�8,
4�ت ^�ل ��( إن دB وا��ة  �4�6a"^ ¡ ا$/�� و�4 �¡.� 

 Haو )�@C وازاى ،iاآ�{M78، أ��U8 إ�,� ا^��7,� �� ا
 �@+4 Bش 4&ة وا��ة، ود"6 ��( ا�I )�",C&وح ا8}¡ ا
�ن إ	~ @/@~ C/� 	*�8/� ��( ا �� ��ا 	i�/8 4,~، إ�,,

5�آ�º  ~�8 4&ة وا��B؟  ��8�م ا�( أ		� b4 أ	U85 Hِ&ى 5
 b4 دا¬� :,�ه�.د
�آ& إv آCg:  �� H�8¨.دp �5�آ�8~ $[؟ أ	 �إ4�ل ا	

�ن دى"++Íة اd���، وb4 #&ورى "4+o4�Á زم� �، و	�Ho إ	,
 bC�,� ��م، و4� Bآ& د�p ،��l7� �OC~ ا@p ه&ب �	/x8ه
 q�7� io$ا ،�C�/4 �C"` �o� ا"��^ �5 ،�C6 أ�@� وأز	�4

q+ُـ' �$ ~Cإ 
4� �aر` :,�ه�.د �� l5&ا�� أ	¥ H�aأ'¿ '"�، و )

  ~+C�' ���I أ	*�5 
� إC~ ؟  :Cg¨.د H�a )وه 
�v و� ¦B؟ :,�ه�.دa�l4 H	إ u H�a 
� إC~؟ :Cg¨.د¥ q�a ،�o@و�� )�@�� "p5&ا 
� �a�l4 `���، و�*�، و�.و^� وO4@�8،  :,�ه�.د¥ H�a

 �a�l4 b4 �5 آ.�4
�H�7� H4 إC~؟ :Cg¨.دa 
 #��H :,�ه�.د
l5&ا�� إ	i8 ا�^,[ 4@� 4@�، أ	� g¨C:  ��s ~#&5.د

 Bق �² آ���3 ~@7*,5 )�� آ���C&a B �4 ا�� �أ83}&ب $
 )*,hوذ ا�O85�ع إن ا ��@*� ا*7/� ا�"l' ،4&ة وا��ة
 × ،�/C B�� )O8و�� �� دى 4�Vا � �C��Vش �.ج، �5 ا"�4

��O4 �oآ� �C��Vة، وا¡{� H,�4�^,*@b إن ا �& � أآª&، أ	
 H,��ح �( �"ا اÄ ن"�C ���C إن دB زى 4`-"« �n�	 �- 

  ،~,� )�� �� وا/.ج إ�@/�ح �4 '.ل اÄو ،&o�C ~	إ 
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� �
 ،q�Ä �/C ،دى �C��Vا q��a ��@Iو M�Ñ H	إ �	و إ��Cو
 �� وا	H آq�7 زى 4� C�"ن 4,/,o@�� HC�` �و$� �@H ا	

�¢(، و� U�8�ش اO/"ر ا,/,4 �4 �78�دى، إ»� ��@~ ا,7��
� أى o@5 رx^ 4&ض �ep�C ��/^ �� إ�,�Ä q� ا¦دب، و� ��U5

�دى � 
 	�C "« �n/� إC~؟ :,�ه�.د
� " 5.ش 	�Cg:  ،)O�/4"�n¨.دo@Ä ،أز�4"دى " H	إ ،"«

���Íا q{�ع اV@"ى دى UCوا� ��,��C ا�� �pر��   )�ا
 ��U	 Mإن 64 آ �/C ى�la ،���� أى �o@5 iop�5 )U�@5 "«

�ح �C&�85 ا�( �"B، وi�8C ]/5 ��( أ��(، وه��ا، Ä ~@p
 �o@p ن أى دورة �4 دول�O� ،�n�	 ~@Ä�5 Bود " ،Bد&pح و�Ä

�$ّ �C�/5و" ،"�$ّ �C�/5و ، Bد&pح و�Ä" ء�، وه��ا، أ=,
 B"� �4 6�e@5 ح�7*�B �4  ا,I"� �ا�( Øp ،6�eCذا إ�,
�ش ~ ، "¦"B�m,O^ ¡، و� oa& و� ,�Ä �4 Ha"و� 	+� ا

� زى o8@U5 �� ~�n+^ �4 �V ،H,�78�دى، و^8/"د ��@~ اC
��� زى ا�( �H�l آ�B، إذا آ�ن � Ml�@5 ،�oU�' �4� ر5,

�o�o*C �C�� � .ر5,
��� �4 دB  �5 :,�ه�.د� b8�7� �4 � أ	
�Cg:  q,5=.دC ،�/C �lU5 M7/8@5 Bإن د B&آ�p q	ه"ا ا

U�' )̈ه �7�ح b4 دى زى 4*� ر5,�، إ	q آ7�ن '��U ر5,�، وا
�ح، وا/.ج Ä ح�7*#&ورى U@5( 4�آ� ��( ���� 4/@,�، ا
 �o8�3 � )O� "7,ه"B إن ا�,� d@o,5 اh" إن ��و^� ا

 �C��Vا Mأدى آ ،�@/@�e ا
 C/� آ�U�^ �/C B( ه( '+c@�l5 H؟  :د ,�ه� 

�  :Cg¨.د© ،Bى آ�"a b43  ،���3أو7أ :Mو�  ه H+' )ه
�ه� و� U�C( '.ص : و��,B¦  �C؟/�7( 4�^�� Mه H+' "ه( 

�^��7( إC~؟ � H+' H4دا ��ن U�C( : و�����4++' b4 Bد "
�C�"ن إC~، و��^��7( ازاى؟ b4 آ�B و� إC~ ؟� 

��� �¡ دB آ�~ :,�ه�.د� ~@p :  u H�a �� أول 4oأ��
v3~ إ�� vإ H@U H@l5 ،H+' �� آ�C B/�، إ�o,� B�@/5 

 ~C"` 
5/� 4�  :Cg¨.د B؟  دBآ� b4 ،q+ُـ' 
�آ&ة a"ى، ¬�� �4 أول 4� `+H ا8}@¡ �  :,�ه�.دp b4

 b4 ،H@+' �4� ه( ^U"ل u أ	 M�a ��¬ ،�o8@O4و �o*�
�آ&ةp 
�ت ا�( ا�,�  :Cg¨.د��Vا iا�� �,�ك ��، �4 أه&l5

� � ا�`&اف ه( إ	,� 	&�� ا8}¡ات اo�7/,5 زى ���( � ا$/
�ن، Øp	H آ,H ا^/"د^( ��( @/4� 5,&�� ا8}¡ات ا�( � ا
8�	@�، وا�²^( ��@� ا,�( �"اه� إ	~ 6�eC ا H�Ä وا��ة

 �� أ	$ �C�/5و ،�7�ح �5ر�� 4*��@�a"4 �8 ا	 �4 H	ا 
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� �
� وا	H آb4 ،q�7 آ�B، ا�85ت 4&��� ا&�p و`� o@p H�'د

,5 ،�@	�"^� ا"دن، d�p )�@@8pة ^.�a )aا�4 وا��ة ^
� ^�U( زى 4� ^�"�a vام وا��ة /�I ،�@/@�Iو ��@Iو �C&Iو
 ��ش، a.^ �U� �4( ا$*��p ا^*/H، وزى 4o@p&/^ �4 �@	�^
�^��8ى �4 أول و��U�C ،�C( `/"رك دB ا�( و��� � v"�^
 �5@�ل ��( إن b4 ،Ml� )U@U� ¡{^ ~@p |&د �� U@5"ل � أ	

i�@�� 4.3"ا H@+' . 
��,H دى ���� C/� 4/� :,�ه�.د Ml� )� آ�B إن ا

�ت أ=,�ء ا�xان، ,��M ا Ml¯ 4+&وض �/C ،4&ض b4 �@/@�I
 �4 �� C/�، إ4o@�� ل"U85 �^&n� )�� أز4�ت ا,7" ا

@~ ؟  � �b@�l ا	
�ت ..� ..�  :Cg¨.د,�� Ml�@5 �,@55@� و B"ه ،Bى آ�"a b4 �

"C ورى&# b4 �5 ،Åرأ Bو�د 5&#~، دÛ"�@a io"ى آ�B، ¬�� و M�
 Bض إن د&p c� إذا Bد ،B&5 B&5 �4 ��¬ ،i�� � ��¬ ،_/�¯Ml � ا

�C&O5 �/@�I Bإن د x8/4 �@l£` � �C&O5 �/@�I، وا	
4�b*�,5 5@~؟  :,�ه�.د � إزاى �C&O5 �/@�I )U5، وا�,
�، وCg:  �/C¨.د,8/@�I � ���� M�5 ]3�� �C/� ه"B ا�,

�ه�8+�¡ ��U�C"ا أو�@�ء ��( ه" ا"�( ا� دB، وا,��85 &
 � ~�U	 )ر، ه"e^و� ا F&T�ِآـ �� b	�4� آ ،Ml�@5 )�ا
 �,@p وا�� Mى �*_ ا$&���، آ&O�ا,â@{^ ،"7& � ا�آ@_ ا

 M�a �4 q� Bه&، د��، وأ	� H�a ا�.م ""C	p"m@~ ��� ا
&�ت ا�8رM�a _C آ�C ،B/� اU�� � آ�ا 4&ة )�@C Bد Mا�

 ،Bود Bد M�UC )��I& اO�"اH3 B، وا*H �"اه� را�M، وا
"ا ا'H� �8 ا¦رض "UC �$ �4�/وH�a إن دB 4"�"د �,� ا
 M�O�5 &o�85 آ@�� دى�7� ا�p ،Bأ�*� 4,�، وآ.م �4 د
� �Ñوء o��U,p ،ات��اcC&l دB أ=,�ء ا*� دى 5

��C ^/�ى 3"اء 5�5@� ��@�� �Vم ا"U^ ،�@أو 5/.ج و4*�"
 )U�C ،c� دى �¥"a�5 )���C ا�Vا "آ"�C، و��( p�&ة 
��C دى � 	+*~ أ=,�ء �Vا �O8اآ ��ا¦4"ر ^*Mo أآ� " ا$/

 ا/.ج، أو C/� �4 '.ل 4� d8C=& 5@~ �4 ا/.ج
5�u إن دB �,�ى  :,�ه�.د b^�'أ �4 � �5 ا	
�؟ :Cg¨.د�� �a ��¬ b4"!!! ه" ا	q #&ورى ^�'�ى 5

 Bو¬�� د ،�7�ح �"اآ( و�"اه*�، آ�ن �a"ل +�&ة ا¥ _@eا
,+*�، وه( �,�ه� ا¦�&اض دى،  �"�a �/C ،�¥ �"�a &*+C
وا$@"ل ا�آ"ر�C دى، آ�ن 4/,�ه� إن دB ا�&ك '+@� '+@� 
 �ْ4ِ ��( �"اه��ح 5Ä H/�`ا$&��� و H�7ه( آ �7�p ،ك�,�

،H,5 )�� �o*+	 H$ّ �C�/5ذآ"رة و  b4و ،�+C�' q	ا qر�
� ا^*/H؟o,@55@,� و )� �a�l4، ورا�H ا$*��p ا

�B  :,�ه�.دC !!! B¦ ��¬و ،��¬ 
�'�bC آ.Cg:  )4¨.د^ �4 ،B³ ��¬ �5 ،B¦ ��¬ ]83 �/�I

 ~8UU� )���، وا$io ه( ��Ìp ��( ا/,5 �na@� 4*��7، إ�,
�@U~ °� و�	إ H�= إذا 
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� �
�ه& إ	~ °� و�U@�  :,�ه�.د� ا
� ��( ا :Cg¨.د��U� ، ´ 
 ر5,� *C�C ،/� ا�M7 إC~ د"qa؟ :,�ه�.د
�'�ى  :Cg¨.د^ �4 ¡� �4 �4�� M{` ��ه/4 q�7� q	إ

 ~Cإ B�C�� ،q�7وآ ،qC�`و ،q@و�� ،)^xو� q�Ä �/C ،��5
�ت U�C( أ�*� *�hه( إذا ا783&ت ^@�( ا qa"أآ� �4 آ�B؟ د

�� b4 Bإن د ���Cة �� dCآ� ¥� ��¦  ��s q	وا ،~oدآ ){�C
4�	�8 و�&ا��8 64 d5 ~	��&p H	وا ،M7�^ �^*�7( 5+&�� إ�
 q	ا �"ا�_ زى 4�5 Ô�a ا�`&اف �4 ،b@p�² �	+*�، و4
�، إ	� o@8�7� H	5&#~ إ �*C"آ ���� ~@pأه~، و �+C�`
,cl وا�ر`�د �� ^a M'�8"ى 5o@�² �4 ¡� �4 ،�o4d5 H,/83ا

@p ~#&5و ،Bم د.��، إ	q واo@�� ور���� 	*@H ا	� أ`� ~
 64 ]OC�� ioت، وآ��� ��"ة، و¥� ا'5 ]8,o4إن أ u"U85
 �C&� &*+C ��¬ ~#&5 Bد Mآ ،�أio4، و©� �l+,4[ �� أ5"ه

�/C �5 ،�C"/^ ى�la b4 ،� ا&ا�M اu �"اه
� �5ورى أ	�، وا�78�ل  :,�ه�.د"{O4 qa"�5 ا	� د

� وازاى Cا�&ك �"ا )� دv�@+C B وC+@�ه� ا
¦ ¦ ¦، او�( ^&آ�ى ��( 	+*� � ا$&��� ا�(  :Cg¨.د

 )*@U85 )��، و�,�ك ا���ت اo8/@�e5 )O� 3@¿ ا¦4"ر ،�C��
 ،�@��� ، زى اo@5 �C�� H	�� �,_ ا¦�&اض ا�( آo@5

�ت دى، وا��ة وا��ة ��Vوا ،�@�س، وا+&��، وا$*�", .وا
 ة ازاى؟ وا��ة وا�� :,�ه�.د
"��ك وا��ة !!وCg:  )U5 �C�/5¨.د �o@8�7� q	ا �؟ 4

 )�� آ�nC&7، وq��a �C�/5 ا&ا�M اo@8��a q	وا��ة، إ
 He	 )�ا�&ك �"اه�، وn�85 �C�/5&ى 	+*� ^M�U ا�,"^� ا

 B�4 آ� �أآ ~Cإ B�C�� ،Bن د�++Í� ��( ا"ش 5
 c@�� B³  :,�ه�.د
�I&ة ازا :Cg¨.د` q	ا q+`�&/^ � ى  �4�4 ¡
4� دام ه( U85"ل أ	�  :,�ه�.د  )U5 Me5و� أ M7أآ �/C

 '+@H، أآM7 ازاى C/�؟ 
� ��(  :Cg¨.د¥ )n785 )�Cه( 85@@�(، أد �4� ه( I"ل 4

�ن �4 '.ل �C �� Bود ،�o@7��^¡ و� آ��7، و��4  ��U,ا
 i�,@5 �p��، و�&�C ا$*o@5 �8a.� MC"e^  إذا ،Bم د.�وا

5/� �84���ة، �84 �o@��U^ )U�C ،)�@@^ ة�C�� b4و H/�` )ه
Bوآ� �¶�a.و� ،�o8@وآ� ،�¶�@� � )/@�I �@`� I"ل 4� ه( 4

 ر5,� Mo*C  :,�ه�.د
   آ�~ ��( ا´ :Cg¨.د
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� �
 

� ��(Yا��ا G� sو ،}X+ار ا��y * خ !! 
 )ه) ا�Tواج �) ?�y=؟(
�6.أ�?:  B�,� ن�3,� ®�ـّ± z3"84 �p �o/4، ه"  23ه" �@

 �a"84 "وه ،�o/$5/� ا M7�@5 �/C ،�@آ� �@	�^ �,3 �
 ~�U53  ن��	@�، د'M ا$*O8+( ه,� �4 8,3[، آ^ ~,3,[ � 3

�ر ا	�8�ر�C، وإن �pأ ~@p 5*�_ ان M'أ�"ات وه.وس د ~@p
 ،��، a/� ا�3"�[ و'&ج �84*� ��¢@op"O@5 ت����، و�o/7*@5
 ��@l,�ح وا�B، و#� اVء �� إ�و" إن '&و�~ آ�ن 5,

�@�e`o"ر آ�ن  o`7"ر آ�B أو  $6� '&ج ا'8+( $�ة . ا
�ت دى ��Vوا �hا �C&I �� ~h�/@5 B� وا

�v؟  :Cg=.د^ ~5�� )� I@_ وإC~ ا
�ل 	�M7 �5 5.ش  :?��6.أaو v�^ 6�&p ،)O/+	ا �4

qa"�B 3,� و	± �V د/4 H7�8	ا �	dp ،)+O8*4 . 
 p"O85~ ه,� � ا$*O8+�؟  :Cg=.د
�6.أ�?:  �V �/5��دة 84@/�5أ	� � ا$*O8+(، وM7�4 � ا

 qa" د
84�5/~ و� �.ج 	+*(  :Cg=.د 
 .ج 	+*( دU@a~ آM 4&ة، U�C( � 50¦ �.ج 	+*(،  :?��6.أ
84�Cg: ~/5=.د M7�4 ل"U85 H	ج ! ا.� M7�4 b8�a �4 ~@

 	+*(؟ 
�6.أ�?: �/C ى�la... 
4�5.ش �laى دى، ا^+Mn آCg: M7̈=.د.. 
~ 3,~ و	±، ه" � �*�  :?��6.أ�U5 م��8	�5 M7�4 "ه

 ،�@��5�783&ار، C/� ه" ر�M7�C 6 درا83~، وا	i�8 � ا
ا"o84 Ha&ب �4 اb@h، و� 	+� ود'M اb@h، وه"B آ�ن I"ل 

�o@p M{8O@5 Bد�} ت��� ا"Ha �8�4م 5*
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� �
� 'Cg: x=.دC !!´ء ا�` �4� ه" 4@~ 4@~ !! 5�i3 ا´ 4

أه~، 5@@�( @~ U5(، و��d*^ �Cل �� إC~؟ ه"B ا	� º&ج �4 
 !! إ�Cى أ�M7 آ�B ز�C � 3,� و	±

�6.أ�?: �o@p لd3ا �C�� �7o4 ���� ~@p ،B¦ 
�^.Cg: � �@a=.د� Mرا� �C Bد HUU� دام �4 �5��رف ا��
 آ�~ 
�رف  :?��6.أ� b4 ¦ 
 '¡؟  :Cg=.د
�6.أ�?:  ]� �85ور �"اoآ� �o/7*@5 "ه )�ا¦�"ات ا

 ��s ~	إ u c$ B�5/� 4� وا �	dp ،�/C Mرا� b4 ،ذ�ا	~ `
�رف إن ا¦�"ات � B�É̈"زB، زa@8~ � 3�� اh"از، ه"B وا

���Vا ~� U85"ل o/7*@5 )�ت دى، وه" وا�l84 B"ر إن ا
 H^�p )��ول � ا*,� ا� ./p "دى، وه ���O$ا M¯�اh"از �
 Bز"É �C��$&ة دى 5@�'� رأÅ، ه" �p ،H��O+^دى 4&^[، �5 ا
 �5 ،HUpوا �~ ان ه" b4 �/C آ�B، وl5&ا�� أ	 H�ªC ن�O�
��C ا^&ا�6 � اU&ار دB، ان ه" 4� �8C"زش � )*+	 H@U

 qa" د
 3,�؟  b422 ا	U85 H"ل �,�Cg:  B=.د
3,�  23 :?��6.أ 
� :Cg=.دo@5 �8"زC س"�p B�,� B"ه ،_@I 
�6.أ�?:  Bان آ��p م�وا�b4 ،B�,� B آC ،¡8/� آ

_*�@5 �/C ،ه&ة�U�ر، ه( أر#io �,_ اn' i5@�ر�"ه . 
 ه"B�,� B آ�م أخ وآ�م أ'H؟  :Cg=.د
8��4 �4 ^*/~، وه" ³'& ا :?��6.أ/,U"د ه" ا 
78�	@� ا�( ��a~ اy"زوا : Cg=.د ا
�6.أ�?:  �C�84"ز ioآ� ،B"Cأ 
 آ�io؟ :Cg=.د
�6.أ�? : ioآ� 
�ت وو�د؟  :Cg=.د,5 
�ت وو�د  :?��6.أ,5 
، آ�U/4 B"ل، !و�د �n&ة ا/�7ة U5(!! اi3 ا´ :Cg=.د

 ه~ و�C�/5؟ 
� �85ور �"ا[ ا$ :?��6.أoآ� B�,� )�� ه( ا¦�&اض اd*

اh,*@� دى، b4 �5 ا¦�"ات U85"ل ~ آ�B وه" b4 آ�B¦ ،B، دا 
�@�ª4 �@*,� B�,� ~	5@�� إ ~*+	 B"~ ه	إ u��� B"ه . 
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� �
� آ.م ��دى �,*@� �ª4@� دى آ�Cg:  ]87=.د,"U^ ��s

 �7����( 5/�، ه"U@5 B"ل � �,*@� �ª4@�، و� U@5"ل ا
��z؟ وه" U@5"ل �5 ~Cإ ~ا���ى، C/� ا¦�"ات U85"ل 

 إC~؟
�6.أ�?:  �C ل"U85 ا��"ات ،B³"ل ...""'ـ"U@5 B"وه ،

5���Ã@�ى،  �¥"UC ت�����( 	+*~ إ	~ ���3 إ	~ �ª4(، و3
Homosexual  

�ن، U�C( �زم 	*Cg:  M7/8=.د@/�ن 	U&ب �4 اO� �إ�,
�، أو ا¦�"ات o�7/*8@5 "ه )��ظ ا+�2~، 3"اء ا¦+أ

 �oÏ�	 �/U	 b4 ،�o/7*@5 )��}� ا+�l(، أو ا$&#@� ا
�}� ا¦�&اض، b4 آ�B و� إC~؟  

� أ�*� :?��6.أ/�I 
~ و� 83�ت؟  :Cg=.د�� دى أ�"ات ر�o/7*@5 )� ا¦�"ات ا
�6.أ�?:  ~� أ�"ات ر�
�ش 83�ت أ�5ا؟ :Cg=.دo@p�4 
�6.أ�?:  B¦ 
� آ��ر و� �}¡�C؟  :Cg=.د� ر�
�6.أ�?: ��C&U^ ~,3 �+	 � 
� ازاىوه" Cg:  ~+a"4=.د¥ M��+8@5 ،�o,4 ~Cإ 
�6.أ�?:  H	إ ~ه( C ~78O85 b4/�، ه( U85 ،~+�"85"ل 
 آ�ا
 وه"M7/@5 B إC~؟  :Cg=.د
85��8~ �885&ك $� ا¦�"ات  :?��6.أ B"oOU@5"ل إن ا

� ا¦�"ات ^@�( $ ~C&*�دB ا/�ت 5@7�رس ا�� 85@�(، و3
�دة ا*& �4 �C� Cg:=.د/¡ I@_، و" ا�85ا M7/C ا

 أ�"ات، 85@@�( ا¦�"ات U5( و� إC~؟
�6.أ�?: � . d84 b4آ�، b4 دا¬
�دة �aام �,@~ �"ر Cg:  ،.ª4=.د/وه"M@£8@5 B أ=,�ء ا

 و� �ة و'.ص؟
 ه"U@5 B"ل إن ا��ة 85@�( �4 ورا  :?��6 .أ
 إ	d84 Hآ�؟  :Cg=.د
� C/� ه"U@5 B"ل إن ا��ة 85@�( �4  :?��6 .أ���

�� H �4 ورا و�aام 64 5/�ورا، 3 �5
~ ا$*O8+(؟  :Cg=.د"'8~ �5a.� ~Cإ ،Bد Mآ _@I 
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� �
� �C&o` �4، �5أت  :?��6 .أoا¦�&اض آ� H��85 �Cا��ا

 ،�Cا"� H	���~ دى آVل ان ا"U@�p ،~=د�� � B"'ة أ�p64 و
 �C&o` �/aو ،�oت دى آ����Vت ا&o2أ )��د=~ ه( اV�5 ا

 m@o8Cو )O4�,C�� زادت، وا�85ا 4$ �C�/5و ،�o@�® �C"`
)+O8*$ا B"5�� ،Bآ� . 

C/� أ'"B ا^"�، و5/�ه� o2 �C&oO5&ت ا��"ات،  :Cg=.د
 M7± و�	ك �4 3,� و�/4 B"ه �C�/5و ،)+O8*$ا �C�/5و

� b4 آ�B؟o�7 دى آ�@�/�ت ا��Vا 
�6.أ�?:  z���5 
� آ�ن �,�Cg:  B=.د$ �/C 8[ دول,* 21أو  U5 M�a20( ا

 �3 �4 ،�,311 )@�ِ�4 �V  ��*,�5 )*,hا ~I�O	 ~Cن إ�آ
 .ª4 �C&*�دة ا/� 

�6.أ�?:  ~��O4 أى b@p��ت، 4,5 M@£8@5و �o�7/@5 ن�آ
 ،Bدى �"ا ~��Vا H	��ت C/� آ���ل u إن 3a B"�5 ه ،±�'

�4~ و5�i�V دB آ�~ £n�5 b8	��5 4�آ 
 I_ ا'"ا^~ اy"زوا � �a �3 إC~؟ :Cg=.د
3,�~ :?��6.أ �+	 uا"� �  M@l+8�5 b8d3 �4 ،Bآ� 
4[ ا�( اa�ح p�&ة اh"از؟ اB"5 و� ه"؟ و�  :Cg=.د
 أ	H؟
�6.أ�?: ��C&U^ HUpوا � ه"ا أB"5 ا�( اa�ح، وا	
 ا*�ال U5( إC~؟  :Cg=.د
�6.أ�?:  ~ H�ªC ��¬ Bإن د ،B"5ا¦ول زى أ � H@*� �أ	

�p ،)O/+,^ �4 �o8@U �o@p ت&�p �5 ،ذ�` b4 "ل ان هd3�
 ��"l' وازاى أر�6 � آ.4(؟ ،)O/+,C �د"qa ه"C B,+6 و� 4

 . وإن اeÍ"85[ ا�( M�a آ�I )�� B"ل 4� 	+/"ش
 آ�	" ورا 5/�؟ آ�	"ا إq4؟  :Cg=.د
�6.أ�?: Bآ� �C&o` u�4 �"ا ،&o` �4 Maأ � . 
H@U أن دM� b4 B أو Cg:  b4=.د �o8�*� ن"�C ��5 زى 4

�#M ه" هC M,+6 ^&�6 � آ.�4 و�  وU�C ~8a( ا*�الp )�ا
 ¦b4 ،B آ�B؟

�6.أ�?: Bد B"ه ،B³ 
Cg:  �� M@l+8=.د�5 Hd3 vإ H��� H	�3ال �@�، إ Bد

�ن O� ؟~@� ^&ى C ،B"5از ا'"ا^~، و� أى �3، و`}�� ا"�
�'�`( a&ارات � ا¥"اء ا��e، دa B&ار 4/[ ,5 �4 �إ�,

 ،�,@/4 �p�U= �4 ]/4 ±£O �'�	 �,*+, �,�Ä إذا Bد
�ه&ة، و5@�رع Ua&ارات �4 أ��~، a ��5 � B�7� �/C&ب ا

 ،~@�ر، و®�� O� )�@C&ة، آ�io اy"زوا، و��OC[ �"اn' 
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� �
 H	وا ،����ن 85@/��� 64 اa H	وا H	ا )U�C ،Bوآ.م �4 د
 )U�C ،Bم د.���5 ^*8+@� �4 آM �&ف �4 ا*� M7/^ ،&�+85

�ن 85��� M{8O@5 و� ¦@/B، 5@�*_ و� ¦O^ ،B"ف ا¦ول ا
�^.a( إن �n&ة ا/�7ة l@5&ف ! إ4�ل �� H@5 c8+C ازاى�

~، ه" �@�	� دM{8O@5 B؟ � ��( ^.ت ار65 5@"ت �4 5@"ت �@
�6. أ�?:  Ì+� ~ ]�4�M{8O@5 � ا¦رض 64 اB"5، و�

 ~��85 b@hا ±�º ���C ا4{ و5 � �+@2,� 
� �4 ا"ا6a دCg: �a B=.دo�*� م"U^ ،�`�4 � bË �4 M

 �@�&+��p اUª4&ض وأ�"ات و`�وذ وآ.م �4 دC ،B/� ه,� ا
 " Bن د�@/�U&ار دC ،B/� ا ��*,��م ا¦ول 5U$ا � z�8^

� ª4.، إ�5 وآ@M وزارة، و3,~ �4���� � اa B"22ه  �زى 4
�^�e4 )U&و�� � b4 Bد M�O�U85"ل، أ��U8 إن p�&ة اh"از 5

 &e² ���( ذه,� � ا	H و� اb4 ،B"5 آ�B و� 5�$&ة، و� �
 إC~؟
�6 . أ�?: �/�I B³ 
�رف �.Cg:  qa=. د� H	دى، وا )�.+��p اUªو�C�/5 � ا

 � �o@na�5 H,زات آ��، أ	� 4�Ð � �4ن، إ»� آM ا¦�o@5
 �@3�a ر�����8C"ز � )��، ا+.�[ UC/�وا �oCروا 64 ا	��5

"UC �$ ،�	�~ إو�( ^�*+,�، وآ.م �4 دB، و��ر�� ��ا أ�@"
 ���C �"د 5&#~ ��( `�وذ و4� `�وذ`(، آ�ن � ��5	�Vت ا���و3
"ا "UCو ،�eUوا	� �}¡ @5 io8/Ä�UC"ا ��( 5/� أ=,�ء �� ا

��� زى �,@"ة � " i@�3 ���p&/^ �C، إd3ل ��̈@� H,إن آ
�ن�/`) "�/�I ~Äا �@، وا	� آ,H �}¡، وآ,H ا83}&ب )ه�ا 

�س، و�4 ه" ,�ن دB ه" �p&/4 � io/�&4 ا�/` i@�3 آ@� أن
 Bن د��/` i@�3 )�� Hp&/^ت، واxآ ��ن، و ّ$�/` i@�3
Hp&� ،�p�l ا	~ آ�ن `�ذ ��3@�، وH7op 4}�ى ا},@"ة، إن �5

i@�3 "ا/&É ��s �C&ب 	+*~، وx8º ر�"8~ و�aر^~ 64 
�ن�/`"o` نdة، وآ"@,{�ن ، M�a اh"از، H/�ep ا�/` i@�3 دة�

 �� دى c5�^ �C&£3، إ»/�I ،�C&/�ح اÃ � io�@�O^ )�� د&^
�ن، @� Bد ����ن 85@/4� 5¡«"ش، ا$io إن ا ]�.+�ت ا��3
 B"5�8*�، وأC �4 M�a q� ن ��( وش �"از�ود'M ا$*O8+(، وآ
 �o@p )a.^ �8p�U= 6a8~ �4 وا��85 �@+�Íوا ،Bد MV5@/&ض ا

4�ت � ��د=�، آ.م آ8¡ �4  B"'8[، إن أ��� Ml� )U5 ~� ،Bد
 �� `o& أو ا^,[ زى 4o/��p ،�,3 �4 _C&a ب�` Bد B"'وأ
 B"̈+*~ ه	ف �4 ا$"ت، أو ا$"ت "Íا ~@p ا�&ك �C�/5ل و"U85
 ��/ا�( ا�&ك l5&ا��، و¬�� ا^7U± أ'"B ا$@H، و4"#"ع ا

�ت � ا�@�� دى 5@/�دل أو C&ادف ��3 Bد )*,hا ،�	�ا$"ت أ�@
~ ا&ا�M وه" "UC )��'& ا*�رف ا8/�¡ ا� H	وأ�2 ا

~8�I_ ر�4 ر�"£@�4: "5"C M�a )4"C M/É" و5&#~ ^/�¡ و�� ،
 "n/�ر ا$@H"ا/,�، إن ا+� "زى اd*$�p ،Bوآ.م �4 د ،

� ز�M ��( ا'"B واآ�8�ب و'.ص، ¦B دا ��Cو d*4 b4 )ه �ه,
�£�H اOU&ة ا�( e{4@� ا�( �"B، أن �Up ا¦خ � ��د=� '

 )+O8*$ا M'4&ض ود �4 �V ،وه�د �p�a Bا"� )�راح ا$"ت ا
B�4 وأ�"ات وآ.م �4 د�� ��ن، �@@�. 
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� �
�6.أ�?:  M'ن �@( ود�4� ه" ا$O��� ه( ه( 3"اء آ _@I

 ����B، و� �*C �O8*4+(، و� ¦C ،B/� د"qa اh"از �
 U+C*~، و� إC~؟ 

��C ه( ه( :Cg=.د�Vل إن ا�a ]4 _	�hا &o2ا )�؟ إ
 B"'ع أ��دث 85Vن ه" ا�@/ا)'& ��آ@_ اh,*( ا�( �"B ا
�ت دى، دB �¡ إن ��Vا$&ض و�4 #7,~ ا &o2 �C�/5و ،����
 ،Bو� آ� B~ �²@~ ¯̈"د آ�	اxء آ�وا�� ¬& xïة �,*@� أ=,
� دى �Vا � Ha"�، إ	H �زم I"ل اo@�� ��/C8/"د وCو

]8��4�رO3( ا�Oوذ أ�.، : ^+8�& ف � �إن د�C&4 B، وإ	~ 4
 ����ر3~، أو �n+@5~، أو �¬ �C�64 إ	~ ه" زى 4� C�"ن �
 ،�, H�a H	ا ��5 4� b@p أى ���� �H�l زى 4 ،Bزى آ�

�M4 4"#"ع اh"از . و¬�� دB آ�~ �4 #�7 أ�&اض ا$&ض/	 )U�C
�د�C ا¦ول، وzÁ �C�/5 ا$&ض � ا�/�8�ر، �4 '.ل ا$/�C¡ ا�

4� O^&o2( ��( ا*ce إ�  )�� ا�Oوذ إd*4 &o�^ �C�/5و
� �@(، b4 آ�B و� إC~؟$! 

�6.أ�?:  )�I@_ وه" @~ ا�Oوذ، أو C/� ا¦�&اض ا
� 3¡ة ا�Oوذ o2&ت 64 ا$&ض؟ o@p 

�ات، Cg:  Bx8/,5=.د�5 Bا�5 إن ا$&ض د �C رف�� H	ا
· ،H��O&خ ���4 � ��ار ا ��@8	 Ml¯ Bخ د&O�&د 4� ا

,"ع �4 اoU& ا$&#(  d��C Bن 5*&�� آ��@/�ت ^.a( ا��3
�و� �3 اO&خ دa.^ ±�^ ،B( ا�( �"اB، 3"اء '"ف، أو } �
 &o2 ~@a.^ ±�^ ،)*,hا �8�v �4 ^&آ@�,ر���، أو اM�O ا
 )U�@p ،Bزى آ� ���¡ 4� d8*Cذن ا/MU ا"ا�(، ���4 

"hا �d*4 �'�	��دى�/هM � : از ��( C"8*4[، ا$*8"ى ا
 � Bد Ha"��p دى، � ا6789 د�8C 6+,C ،B"ز و� ¦B � اUªا
�رئ ا$&ض، و2&وp~، و4/� I "ه v�8ا*� دB؟ وا$*8"ى ا

 Bوآ.م �4 د Bد Ha" o2"ر ا¦�&اض دى � ا
4�`(، C/� ا�M7 إC~ أ	� د"qa؟ :?��6.أ _@I 
�ن، وأB"5،  ى��( ا$*Cg: "8=.د@/" |678 ا qا¦ول، و�

�8p~ ا+&�@� 4"اUp[ ��( اh"از و7�84*[ ~، p.زم U=و
 �� ا	H و^+io7o إن 2&وp~ �¡ 2&وف ا'"ا^~، ¦ن ه,�5 �'�^
 B"5ش إن أ�*,^ �اh"از e4&وح � 3@�ق ا/.ج وا$&ض، و4

�ن h6 ا@�e85 ~h�/C ن�O� ا¦وان M�a )+O8*$وآ.م '̧&�~ �4 ا
� l84"ر�C إن اh"از �� b4 ،~++º �5 إن © _�{�4 دB، � ا
³ن ا¦وان إ	~ �8C"ز، وه,� U5( �زم إ�,� 	+io7o إن 
M�O دB و� �5/� 4� o2& ا$&ض 5 Bآ� )O^�� �4 �d*$ا
� �la �4ى إن دB ه"B ا$*8"ى �5 �' ،B8"ى د��ا"Ha دB و5

�@	�^ ��*� ~ )�8�v إ . ا
6?��.أ:  b4 از"hإن ا �/C ،Bزى آ� ���� B"5أ H7̈op �أ	

�ت o5̈آ8¡، وأ ]@	�^ ]	���C دى � �@�Vا H+` ��.ج، أ�M ا	
�ت آ8¡o4وأ . 

,*�� u آ�	M�"85 H إCg:  v=.د�5 �d*$ك ��، دا ا�,�
 ��رة �84"ز، أ	O83ا� � �@É ،زب�� �O��ن � ا@/ أ`"ف ا
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� �
 Mإن آ8¡ �4 ا¦ه ��5 5�a"ل  ،á�5�5 �/�I �4 q�

�ت ��3 MC"eO8*@5¡وش ا�آ8"ر �4 أ��~، وأ=,�ء ا/.ج ا
 ،����ن � M{8O@5 و� 5@�*_، و� '�، و� �@/^�± ^.a( ا
�ش و3@�� 	�,� �4 �� إ�,/�I ،�84"ز �@�� _5�I ~@aوأ5± أ�
U"ة ا�Cxh، إ�,� آM ا�( 	�Uر ��ت دى 5��Vر »,6 ا�U	

 c#وا M�O5 cl,	 �4*�"ل و��زم ��ا، و'.ص، × 	/�7~ إن ا�,
 "7,إ�,� إذا آ,� 78,4@[ $�رi��885 �@�.� �3 �� ا
 mn,�h"از ���C وا�� و�M در�� �4 اp ،Bم د.�وا
 ،�o�7/Cة دى و"eÍا �@"�*4 M@OC ر�UC �@° �@وا$*�"

� دى"o*��ن آ�B أ	� 4*8}&ب إ	� واHUp � ا¦ول 5O� 
�6.أ�?: �/C ى"a �"o*5 b4 B"5إن أ H@*� vه& إ��، ا

B¦ أو HUpوا ��É"زB 3"اء أ	� Bز"É�� 
É"ز i�/8^ ~#&5 �5 ،./p إن �*�8,� �زم ^�Cg:  )U=.د

� � |678 زى �"l' Mع ا¦ه�p�	ن �� �4 ا�O� �@�"#"4 &ªأآ
 � �� 6�884 إ�,� آ�م 4&ة ا^��7,/�I H	ات، إ��5 Bد

/� �� _C�8ر�ت ا��C&O ا,O&ات، وا�`&اف، واa./"�5 ا
 ��، إ�,�"l' �@وا���ت دا'M ا$�3*� اa./7"4�، وا�
� و� �4@"ن 4&ة �� �/"�5 اh"از، و��U@U اh"از ,@��
�ن O� ~@وا��� ا$�3*~ اo@7*,5 �و#&ورة اh"از، و¬�� أ�,
�س �4 إ��7�8C i"ا 4*�"@� ا�ر^��ط ,4� 	��£b وË"ف ا

�د� M�O5 &78*$ا )Ä&7� اp ،ا�� ]Cد�/�س ا,، دB �,� ا
)+O8*$ا M'ا^�*& ود )�� U5( �,� ا�5 

8�ر إC~ ا�( أo2& ا$@"ل دى  :?��6.أ} ~* ~#&5 �أ	
M�O دB؟�5 Bع د�h64 ا$&ض � ا 

_ ا�( �Ml، إ	~ $� ا	�*& 5/� 4"ت  :Cg=.د�{ه"B � ا
، و�4 آ8¡" دا'M"أ'"B، و�&�C ا$"ت �5ا'�~، ا�&ك 4/~ 

�	_ ا)'& �4 ا¥"�C اh,*@�، ودB وارد � �"ر h7,~ ا#
 � ��ات، و�4"7�5 ]@4�l+� آ8¡ � اop"O^�8+�، و®
 B"� ���ا�ه�	@[، وا�( 5@�8&ك b4 �5 ا�Oوذ، � دا أى �
 )�� دآ8,"ر `&xC ا$oO"رة ا�� .ª4 �/C ،�4"8�4 H	�آ

� �4 '.ل ا*¡ة ا�ا^@�o��� �Cو&p  Bد xC&` �o�8آ )�ا
 ��أ=,�ء و5/� '&و�~ O8*4 �4+( ا¦4&ا ض ا/�U@�، دى �
�م lp أو ،�C"	را�5 ��� �oO4"رة ��ا، و5@/��4"ه� ��( إ�
�ش إ»� ��M آ8�ب op�` �4 �@l£` �Cو&pو ،H+'"ى، و	ر�5

`&xC و�� p@~ أI"ار 4&#~ . ا*¡ة ا�ا^@� دB ا�( د
xC&` ن دآ8"ر�M@l+8، وآ�و��( p�&ة ه" دآ8"ر � ( 5

_@�I b4 ن"	�U�	@� b4 ) ا*,hا �C"¥ا � M�' B�,� ~	و�� إ
 b4 H3 �`�وذ، C/� آ�ن � �U8/4 ~#&4 �� � ���&4 إ	~ 	+*@
 �� دى ه,�Vا � B�,�a )�4�`( 64 ا8+*¡ ا Bد ،Mرا�
 ��	@�، زى 4^ ����، ¦ن ا�Oوذ �/�I �5�e4 b4 B"ه ،�C"`

� �$ �,�a H���ن 85��� دB ا	~ ا^�*& ��ار ا@/� Ml
l"رة دى، و5&#~ �5 �@�ª$ا �@*,h6 ا�I م ا$&ض�a ،B�,�
�ل @/� إن � ا789/�ت ا&C+@� ا�( زى |78/~، ا�5 )�'
 �I� 5@7�/8"ا اh,� أ=,�ء ا�/_ 64 5/�، و64 اV@"ا	�ت �5*
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� �
�ة �4 	"ع 4/[،  64 )I&` ط�� ��ا، Ml� "�p ار^�"o3و

�¥ Hآ� Ml� �C�/564 و B"� �4 z,^ ه�ة�� �C��Vا )a.85 ،
�ات o2 64"ر ا�ه�ن� . أى `&خ � ��ار ا��H و5

8�(  :?��6.أO@5 دا B¦ ،�5 ~"@4 �4 b4 )�8O@5 �ه" ه,
��C دى�V�4 أ�"ات 85�&ر ��@~ ا 

5&#~، 4� ه"  :Cg=.د io4 Bه" د �4"� ���&، �U885_ "ا
 uف �4"إ"£�4�ت ^*"�	��، و¯Ml ، و�C�/5 ا$@�on/5 ���

 ���C إu أ�"ات وه.وس، �5ل 4�Vا _�U8^ ،Bط وآ.م �4 د�U3إ
 H	ا ��ا	_، أو ا�^,[ 64 5/� زى 4�ه( ر��� و`/"ر 5

����ن 85@/�ورت �4 5/@� ��( ���� زى آ�B � ا` . 
 I@_ د"qa أ	� أ�M7 إC~؟  :?��6.أ
� وا	U4 H&ر ^&�6 � د�a i&إ,{  :Cg=.د�Vم ا�U4 ار

 Ìp�اh"از، b4 آ�B؟ 4� ه" دB �[ ا/MU، إ	H ��@� إ	� �
 �4���( ا/.�a، و^��7e 5/� ا$O"ار دB 3,� و	± إن ا
 ~Cإ �C��¦ ،i�V	x�@5 ~ وراح اb@h وا`M{8 و5@�رëس، �l

B�4 آ� �أآ 
 I_ وا�Oوذ؟  :?��6.أ
� ا�5؟ ه"p B[؟ دى 4@"ل o2&ت �  :Cg=.دC ~Cوذ إ�`

�ن 85��� أ4[ ووا#c 64 	+*~ � ا$,�Ue  ،/@,�2&وف 4@/وا
 �@����&B و®�وp~، ودى 'B"e �@�ة 	O4 �� � )��@�p دى

85�ع  m,O8�M4 أ=,�ء ا,C ،"7/� �¡ ا�8، "أو ...إ4� "ا
�Ð، دا آ.م #� ��7@� ��ل É�3¿ أو إ �إ4� را�M أو H3، إ4

7���5�`I M{8"ل ا"Ha و5 ��i ��( أ3�س ا,7" ا�O&ى، أ	
 ��ة إ	,@Vا � �إن '��U ر5,� ه( '��U ر5,�، وإن ر��8,
�، وا�� ورا op&/	 ول��,5 �� وا�,/�I �o,@	ا"a �UÁ
�ت ��V5[ ا �@"8��a وا,8��C إن �a"ل ا` �8�v، وا	ا

� دى، ه"B �4 أهa i"ا	[ on/5 �# )�، وار��U�'" 6 ر5,�"ا
 ¡� �@"8��8 �4 ه,� و��8 �4 "، "اMV ا"z3"أp�&ك إن ا

���@� ا�8"اء ا¦#�اد � ! ، ¦B"ه,	 )O� �@	�@� إن ا"8ا
 )�º )�آ@�ن آ�ـّ( ���C، وه��ا، ودB �5ا�C ا�C&e ا
ا$*�¢O� M( أ�*� � أ�*� Á" ا83@/�ب ا¦#�اد � �&آ@� ا�hل 
 )�"7�¢( إ�( ه"B � 	+� ا"Ha ا�8"اء 5@",ا,+*( ا

� M�UC ا*H  و^e"ر، �laى,@p Mرا� Mإن آ .ª4 إن ا$+&وض
 ��، وإ»o8@�3 )�� �oa.Iإ B�,/4 b4 ل"�Uا�( �"اB، وا
 �C��V+� ا	د، و"�"�	_ ا)'& �4 اh�ه" �5ا�C ا���اف 5
 ��*M�U^ H ا&ا�M ا�( �"اه�، وآ.م �4 دB، إ�, ��*,�5

�bË �C�C � `&ح آ8¡� b4. 
² :?��6.أ ����ت ^�*��5 دى ��� "ف، و3
� إ�5 !! ��@� 	"ر، و��� آ.4(؟ :Cg=.دC ر"l^ Bن آ��O�

 �o@�� ر�UC )��ر�� ا�إن ا$/�� �زم ¯z ا�p�ا#�ت دى، 5
 ��� ��( إ�� ا�78��ت p@~ ه" آ7�ن، b4 ا$/oe¯ ،�أآ b4

 ".'��U ر5,�: "ه"B �5 ³دم 5&#~، ~ 	+� ا�آ@_
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� �
�6.أ�?: x' �C !!ا"� )�� M�/8*4 H,آ �ز ا�hع ¬�� ا	

Bن آ��O� Bد 
4�  :Cg=.د )�4� ه" اh"از ا ،��¬ ،�@�� c8+C ´ا

�ب، و�Cود eU8383"^@� ·/� ا H*o@p"ش �&آ� »"، 5@�ود ا
 63"@5 �/C ،~#&5 ب�eU83ا �/C ¿{5�$/� ا �Cذآ"ر Mا�&ا
 Bا)'&، و64 إن د _	�h�ا$*�cC&C ،�p ا�^,[ �4 ا���اف 5

� إ	~ b4 #&ورى C�"ن ه" ���C ا$&اد �4 رب cC&4 و4*��، إ
 H	�7� آo4 ،�@"8�درة ��( اa ��@آ�5 �,U�' )��د ا�/ا

 . ا$£�I&ة
��83 ��( ا�hع د�V B إq4؟ :?��6.أ� � C/� ا	
^*�8 ��( إC~؟ ��( �"ازB؟ ه( ا$O��� � �"ازB؟  :Cg=.د

M{8O@5 ~	ل إ"U85 H	ا b4 �8"ز؟C ن�O� ��ى � B"ه Mووا� ،
 ~Cإ )�� M�/8*4 )U�^ ،ج./�درا83~، ود'M اb@h، و5@�@�� 
 �p�U5(؟ إ	H ¶�ى ا�/_، و��Ìp ��( ا/.�a، و^z�n ا$*
 )�� ،B�/4 M{8O85 �5@,� و5@,~، و^M{8O 64 	+*� زى 4
�¢�( �,�B ¦ى 4&ض 	+*( أو �l¿ أو � ÆCر�^ ~@p B"ة، ه&�p

�ت �4 دى؟��� 
 �,�B �&ع وا�*� ��ا و'.صه" �7~ آ�ن  :?��6.أ
5���4~، و5��Cg:  � ~e¨.د ��رف اl&ع �a إC~ أ	� H	ا

4Û&اض ا,+*@� زى 4� H@4 H�a 4&ة، 64  ��*,�ا���8�ر 5
 ±�7� 5@+8�&وا إ	~ 4&ض 5/@� '�/إن أ��_ ا�آ�^&ة وا

�@*+, �� ا
 أ�2 أ	� آ��C"` H7op B �4 	"ا�( آ8¡ة :?��6.أ
��& آM ا� :Cg¨.دO4و ���ر Mآ b4 إن ~"aا �C�� )

 )U�^ وزات�yر و��pأ Mآ b4وذ، و�` )U�^ �@	�8��@� ا,ا
 ،�/C ن",hا ،�C�O4@"ل b4 ه@�، وإن ا$&ض ا,+*( ا
� p �4"ق H�8، و6�eC اh"ا	_ ,��Uّ@5 ،ى�la ن�ا�ه
 ،Bآ� ~	�C&� )ر��Íا )�"8�	@� ا�( �"ا	� � دا¢&ة اا

p á��ت �4���، و3oC"8Á �� إ4C ،��ر^,e`و )U5 ��، وا�,o@
�,@pو ،~@p . ��� و�,V�l �,@p ~ا�&آ )�وه( �85&ك ا

�� إ4C �C&$ا ..)U5... 
�6.أ�?: B�C!! 
 !ا�( �Cg: )U5 Ml=.د
 .`�&ا :?��6.أ
 .ا/+" :Cg=.د
  
 - Transsexualism  
-  Homosexuality   
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� �
 %Cyا��� %Bا��� x�WA (ه"��Þ� `?"؟ 

)%��Y ل�j�ß� ،ة ��X� Mc (S�/ر( 
� و� � :أ� ف ¿�Jر. د�}¡ �,�B ه" p �5@~ �,�ى �

 u3,~ را5/� إ�85ا¢(  �8/9"ا � B3,[ آ� 
� ؟ :Cg=.د ~"� )� 4[ ا
~ u  :أ� ف ¿�Jر. د"} �^&n� H,آ B� ه" وا
o8"ش ه"؟ :Cg=.د"��H وا�B �5؟ 4"� 
B³، ه" �4 �( `/¿، وه" و� آ"a �C"ى،  :أ� ف ¿�Jر. د

 u�4 �"ا u ~5�� B"55/ 6أ B"5ه" أ ،B5@6 آ��@� `"�C، أ3
�5 را�M ��ع، وأ	� أ�x8ت، C/� و��� إ	~ وا�� {�م، ه" 

./p �C"آ 
 أM{8O@5 B"5 إC~؟ :Cg=.د
�ع أ�7�ل، و4*8"ر a"ى  :أ� ف ¿�Jر. دea � ل�{` B"5أ
�/C . 
@~ ؟ :Cg=.د B"5أ � آ,H {"ل 
�ن آ�ن ��ى �d5&اض  :أ� ف ¿�Jر. دO� u ~"} H,آ �^&n�

�8�5@� آ�C ،B/� ه" �84"ز ا^,[ وآ�ن دB زى 4� ^U"ل اآ
 M�"C ول��رف C/�ل، و5@�� b4و ،Mآ�O4 �C"` ~ M4��

 ��@�a b4 Mآ�O4 ~ M4��ت آ�B ودB آ�ن ���@�، و��ª7� 
 Ð&4 دa,~؟  :Cg=.د
¦ أ�5ا، ه" أب I@_ ��ًا، و��#&، �5 ه"  :أ� ف ¿�Jر. د

O�i�/4 io,� _C ا"C ،Ha/� `}�~ � `&م ا� _C�� ،Æ@
 &#��ل آ"a �C"ى، و5&#~ �@/�#& � و�( ا� �� C/�، إ»ًC�*�
 �/C ],^إن ه" �84"ز ا i�&5 ،~#&5 ى"a �C"آ i¶�o4و�( أ � 

 و®�� �4 ا�^,[؟ :Cg=.د
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� �
 و®�� �4 ا�^,[، B³  :أ� ف ¿�Jر. د
~ �a إC~؟ :Cg=.د�U5 ],^�84"ز ا� 
� �"اu  :أ� ف ¿�Jر. د¥�U5 @� دى	15ا¦و��8	@� 3,� وا

 uا"� �¥�U510  �ً�C&U^ ],3 
 b4 ه" M{8O@5 � `&م اÆ@O ؟ :Cg=.د
 B³  :أ� ف ¿�Jر. د
�^~ دول 4/�B � `&م اÆ@O ؟  :Cg=.د^&�4 4 �� 
 ¦  :أ� ف ¿�Jر. د
 C/� 5@�( � ا���زة C&�( ا�@8[؟ :Cg=.د
�  :أ� ف ¿�Jر. د"�ت آ�B، ه" ا��B³، و��ل U5( و�

5 �8�	@�، و�,�B ا�( ا	�`"p~ دB ه"B ا�آx �4 ا*H ا
 أ'H أ�}& 4,~ 5*,8[

�M4 إCg:  ~C=.د� B"5أ B"ا¦ول، ه B"5أ � H"� �b4 ا	
 د"qa ؟ 

�آ�~  :أ� ف ¿�Jر. دO4 ±�'ى، و"a �C"آ )`�4 B"5ه" أ
�لVا )`�� ه�HC، و�aر 5�C& أ4"رB، و4@	�� واً�C&U^ . 

~ �a إCg: ~C=.د�U5 �"�ك؟ وا/4 
��z �4  :أ� ف ¿�Jر. د�5 u�أ3�B¦6  ،6@5، ه" �

 B¡ 4&ة وا���8"ش +`�4 
� را�M `+8~ 4&ة وا��ة، U�C( آ�O دB و� �.ج  :Cg=.دC

 	+*( وإ`&اف وآ.م �4 دB؟
زى 4� �n&^� ��ـ87ّ,� إن ا/.ج ا,+*(  :أ� ف ¿�Jر. د

 Bآ� _Vن زى ا"�C ��s"B&�	 �4 أول"a.� إن × ، B"5d5 q
 و�*â,~، '�ـ�8ّ أ�� إن دى b4 4&ة وا��ة

4�`(، وd*85ل ��( إC~ د"qa ؟ :Cg=.د _@I ،�� ك�,� 
U@8~ آ"�C ��ًا  :أ� ف ¿�Jر. د ،�"ه"ا أ	� `+H ا

�ب ا¦ب، @� �@"�*· ~3�وcl�l4، �5 زى 4� ^�"ن أ4~ ه( �
]8C"` �C�7Vا � � . �8�pوده

 C/� إC~ ؟ :Cg=.د
 p" Over Protection  �/C&ط «��C"�,�ه�  :أ� ف ¿�Jر. د
7��C؟ M7/85 �/C إC~؟ b4 ا�,�  :Cg=.د Vط ا&p ~Cإ �/C

)^�4� z+C zÁ وأو��ف '"� M�a ت�p&l8� 	"�� ا,U+^ا 
��@M آM �3"ك  :أ� ف ¿�Jر. د+^ � M'�8C/� ه( `��Cة ا

B��" ~ ���*4 ~ �C�̧4 b4 �/C ،�" �8C&ك  5@/�7~ ا
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� �
"�، ه" اo@p Bد ~U° _�e@5 ن"�C ���& a B�5"ى وزى 4` �

وه" � ا*� دى �5رى آ�B، أ	� �*@H إ	~ p � &7@5�ة 
�ت زى ��ا�U83.ل �5رى �5رى، وإ	~ ��H�ªC �C و�"دB و�
�ل، وأ4~ +I¦ا �@U5 64 دى�@a دور �'�C _�@5 B"ه ،Bآ�

 u B"5��p ًا�� ~@�� �	�U�a 
 أM{8O85 ~4؟ :Cg=.د
�  :رأ� ف ¿�J. د	dp ،b�{8O85�4 H@����B � اa )ه ،B¦

� إ�,� دا'�[ ��( ¥ H�aو ،���4�o@p"ش � �"`+H إن ا
 �����C إ	~ o@+4"ش �` ��ت، وأ		� ا�84

 ه"B � 3,� آ�م ؟  :Cg=.د
راn� �/5&^�، را5/� إ�85ا¢(، أ	� a/�ت  :أ� ف ¿�Jر. د

@���C ���� )O�@p�4 H	إ ~ H�aع، و���C"` B و85/4 " ،¿
 v"+@�^ ~8Cإد �U@UV�8@+"ن، ا�ـ�ت ���� إU5( آ��7 � ا
8�ج إ	~ } �/C "إن ه H@*� �/C ،B�/4 �ً+I�/^ �/C ،ا�7"ل

vز"/C �4 ��� ¯� إv 4"�"د 3
� "��@� 	"ر، b4 دB ا�( U,5"ل ��@~  :Cg=.د 

 I_ وأ4~؟ C ،Available/� "ا8$,�ول
� ² :أ� ف ¿�Jر. د¥ H�a "@q، و"�*4 )�� ،�C"` ~,� �

�ت *�� ~ا�8��8@� أ	� 4"�"د، 4� �*@O8( إ	~ ه" C/� 4"�"ف 
H@U إ	~ آ+��C آ�B و�5 ،Bوآ.م �4 د )*+, .ا/.ج ا

4�`( �c أه~، ه"p B[ ا*�ال U5(؟ :Cg=. د H	ا �4 ،_@I 
 (؟C/� ه"C B,+6 إ	~ U�C( �.ج 	+*( �4 �¡ �.ج 	+* :أ� ف ¿�Jر. د
�ن  :Cg=. دO� ~*+	 )�� ���^ زم� H	ة دى، ه"ا ا"��

���8~ أه~؟ � H	ا b4 ،)*+	 ج.� )U�C 
�  :أ� ف ¿�Jر. د�C&U^ 
4�رة ؟؟ :Cg=. دd5 
� 5@���7 4&ة �  :أ� ف ¿�Jر. دً�C&U^ ن�� آ"ه" ا

 �$��� ا$� ،�/C �e@*5 )U�^ ��s ت���� � ،�ً�C&U^ ا¦�3"ع
�5 �7o4 )U�85�@̈~ و ��*, 

���8ـُ~ Cg:  �/C=.د� �@�� �C�5 
�ن  :أ� ف ¿�Jر. د�&p )U5�5 H,آ ��، ا�U@UV أ	ً�C&U^

�C ،±�²/� ه" � ~^�	��رف اq4 ا�84� b4 ��p ~8$/.، أ	�·
�ى hا &oO�ت ��( I"ل ا	����Cأ C&a_، أ�2 �5ا�C ا��84�

 ���C إ	~ دB، وC �8*4@@�( أ`"p~ 5/� ا��84�ن، �5 أ	`
�ت و85�ع، آM ا$�e"ب *�� )�@C ~	إ �@U@U� ة�¢�p ش"�4

 .إ	~ m4�,C أآ� 64 ا���5~، و�² �,~ أ�C"` ~4، و'.ص
@x' bة �4�`&ة Cg:  64=.د�4 �l5&ا�� �,�ك ��، ه" ا	

 �C i¥"أ� �C ،و'.ص �/C B4&ة وا�� u ت 5@�"ا����ل، 3+I¦ا 
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� �
��_ a"ام a"ام، 	U"ل آ�87[l8	 �/C ،B&5 B&5 �4 ا"+º  و�

 Mo3 �#��a ]8"ام a"ام، أ5± ا�a( ر5,� Mo*C و'.ص، l5&ا�� أ	
� ا"اد 	��ل 5*&�� وأ���io,3 _*� io، وأ�@@/��̈( أ���_ ا
 �5/� 4� أ'&ج أB&5 B"5 ا¦ودB، أو $ B"5أ i8OC ~@�'�4 دول أ
 ~78O	 �4 ~@�� ÆO^ �C .ª4�"ن ÆO@5 ��( رو�~، أa"ل ~ �5ل 4

V�l	 �C�/5أدب أ�*�، و ��a b4 ~#&5ة، و���a b4 دى �/�I ،~
 �~ B&5 �4، و�a إC~ أ	 B�,	 �4 �/5 B"5d5 qa.� ف"O@5 ~	¦
 �4 ¡� �4 ،�7@8` b4 5*&�� إن دى io+@p ،Bذر�5���4~، و�
 � ���O$إن ا �o@p ���5 )���ت ا�*@�e اVا � Bد ،i��8	

� و=,5@�8 � �� إ�,	�,� ���، �4 ا¦هM أآ�، و'�( 5,8p�U
~ أب وا^,[ و^.^�، و5*&��،  )U�C M+eا*Mo أ�2 إن ا
 Haوو M{` ة�C�� )U�85 ت��� ~@p �/�I �� ،�وا�e@_ وا
 )�5��"¥I )�� i"ل  ���ت دى أ	Vو ا ،Bوآ.م �4 د m4و5&ا

 �4 H/Ä �q,5 �4'&ا إ�� M7/85 �.ج " p&/@5")4"ا أآ� �4، أ	
�ل �,�هi ذا@/ )/Ï �C"^)أو^@�م( z�� �" ^"��"، ا�( 5@*7"ه

 ،Bد )��7hج ا./�5 iه�/4 ��@8	 H5�� �وآ.م �4 دB، وإ�
 �C"^ا�� إن �e@*5 )^&�p ��ا �� ا�"l' ،ا�� H�&p ا��&l5
 )�دى، p�&^( إ�� 6ea آM و3�¢M ا$"ا�.ت 5[ ا/@M وا

�ت، "َ��A�B�? �(à="�"ا@~، زى a./b4 ا/.ج ،  )U�C	M{8O � ا
�ت 5&#~؟ b4 آ�B و� إC~؟ ه( a.� �@7,^ B"7/( هhل " 4("ا"U85

 Bن د¦ ،H�&p H5&{83ا �4 �a )�� �8�¢I m@��، وا		 HU �إ�
 ،)`�8�u ا+&ض 4��p ،�3�H�ª@5 إن ا/.ج اb4 )/7h آ.م أ3
 �5��� إ� ��ل �5 أ	+I¦ة � اx' bC�,��4 v�4 إ i�&�5 �أ	

+�&ة ا/.ج �4 4,�"ر »�¢( ¬�� ^�"ن 4 ��*,�5 ��o3 �7o
� �&آ� �� � M+e�، C/� إ�,� i�8*,5 اo@ )78,,5 �ا�( ا�,
 )�� °�en,5 b4 ،~,3 i& 	+� ا�.آ@6 اo8/@�e5 �Cر�� "«
 Ha"��@� اcl، و64 ا,�دوب 5,�"دB اC M+e�"8I~ ووa+8~، ا

/,5 )��ر وا+&ص 5@/�7"ا ا.زم، أ�*� �4 ا���7~ 64 ا
 و	 �/U	M8/ و�Áق ��( 4� c7*C وC&�&ح 8ّ,3[ 

�  :أ� ف ¿�Jر. د� �Cو!! 
8+4�ح " ا)'&�C"و" ا$*���"و" ا�/_"أ�2 إن  :Cg=.د �©

�ل {8��@,~، و¬�� C�"ن +I¦ا )�� ا©ّ �7" ���4، وّ©,ا
 i��^ ت�/a H	ا "4� ه"  ،Bد ¡p"^ � B"3( ه��.�io ا¦3

M@/وl84"ر إن دB ا/.ج ¬�� ��nC ��@�، وان آ�ن ��ع  ا
�ل �,�هi ^.ت @� _��5��� إv ا�aر أ� �l5 ،�5&nC&ا�� أ	
 iه�3,[ �4 �¡ و� آ��7، أ	� �,�ى �@�	[ آ��ر 5@�@�"ا 4/
�¥i � �3 ^.ت ار65 3,[ أو أآ�C"` x، أول 4� Oº"ا @�

� دÉ B&وا ��̈( و�C+"ا �"ا[ ا$�8_ @/وa��C"ا � ا�&3( ا
"ا "U@5 i¶�o4وأ ،io4أ iآ��5 �� � ��n وا	�C&U^ ،)��85
"ا �� d*@5رة، و�O83ا � ا�"�@C ا"��e@5 )�إن ©� ا
 �4 �ا$/�د وآ.م �4 دB، أ	� d84 b4آ� إC~ ا�( 5@�&ى، أ	
�'�وا @5 ]pر��ه& ©� U�@5"ا �����، �5 ا' ���� bC�,�

�	[ و� ���� إC~ �4 ا"ا�� �4 �¡ @� iف، ودول و� ه&/C �4
 )��3³ 5�^�� �� i	�C"` )*+، �5 ه"B دB ا ��، أ	�5 )�'
�ر�� إن  ),ّ���l4 ]	��ل �@@� ~@p ���C B³ ،M/�، أ	�
�ه�، وأول/4 )�@C ن�O� خ&lC �4 دول M@/ أio4 وه( �̈@�u ا
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� �
���B ��( ا�&3( و^@�( a �o4�4 دول ^*@_ أ H@�4�b² ا

 ��zI إ�Cى �&ى ^I ¿,� �/U"ل 4� أ	� �� وا	o4أ iآ��5
 Mه" آ ��ت، 4�*�، واa/� أp�& � ا�C&V، واV&آ�، واo@��
 ±�' �C"آ B8�7~ د� H	أ )��p ،)*+	 ج.� B"7*C ��s Bد
�ت وا/.ج *��� b8ا83ـُ�ر� ����H ا"اد، و4� H	أ �	إ
4� و��"ش ا��ا�4  Bد �"�روك، أ�2 اO83ا iم 9&د إ�.��5

~ �5، دا  ��¬ i�&5 ،B"5¦ �4ا�5&#~ ا� ~ Mو� ��¬
�ن ^+C io/� إC~ �84"ز ا^,[، O� ~l7U885 H	�85 وا"/�
�ت دى ��Vل دى، ا�/��C ا�� ~Cا�^,[، وإ �وازاى را#@[ ©
�، و�5ون و� آ�b4 ،�7 ا	a H/�ت "o*5 ل�+IÛ M�"85 �oآ�

�5~ اh*�ى، إ�@� i�&5 Bد Mا�& إ	~ ^U"ل � ا¦ول إن ا
~، دول ودول، b4 آ�U�C ،B( ا	H را'& ��#& � و�( �@�

"�p زى d4 b4 ات¡�/^ M7/8*^ �@�² ت���� ���"85" � &#��
~��ش 	+*& �3"ك " و�( �@,�و� �4 �/�I �دB آ.م io4، إ�,

 �� ه( 	8@�� إن �"زه��7��C دى 5/�م أ4Vط ا&p �C�ا¦م و��
 ��5 )�' �5 ،�@	�8�	@�، C/� �84"ز وا��ة ^دى ا�و�� ا

7̈e4,� أآ� `"�C، و" إن a.^ ،�,@5 �@5( �̈"اه� U@5"ل 
 �	�/4 �o7�/C ~@�º ��¬ ،�@	64 4&ا^~ ا¦و� �o�7� )�ا
� أى  )Oو�� ��ه& 4�ا�,� ا�^,[، ودB `/"ر �U4"ل، إ»� ا
 M�O�� 64 ا�5 �5op&l^ 64 ،ن ا¦م�راz5 5[ ا�78�ل ��م أ4

�4�	+̧�&`( آ8¡ 4� دام ا¦4"ر 4�`@�، وا/.�a  دB، وأ	 Åرأ
 �a"4 )U�C ،H�78اآ B"5�5أت، و5@,� و5[ أ �"5@,� و5[ ا

H�I �7o4 ب ¦ى �4ة"�e$ه" ا ��Ð ه,Éر ا�� .ا�	�8
4� b@p دا�( أd3ل ��@~ � ا�8@+"ن  :أ� ف ¿�Jر. د �/C

~8$� إذا ا^d'&ت 4�
�ه& ا	Cg: ��85 H=. د�~ c@�l5، إ»� l5&ا�� 4� b@p ا

 �5/� 4� ^l8"ر إن 	8@�� ا��84�ن o2&ت و4 .ª4 دا�(، إ�
 �4 ~#&5 _Vب ا��4 5�ب �_ ا�e83.ع، أو 5 �4 ��s )O�"�a
 ��,5 )�� أ'(، إ�,� �5 أد4[ ��د ،]C	M7/ اC ع.e83ا ¡�
*~ O85"ف  H,إذا آ �/�Iو ،�,@p ا"Uª@5 )��� اl ~@5

 B"5¡ ¥+� أ�ل �4 d*^ ،��@É �� ^*dل �,~ $� �/�I )U�C
 . �U^ �*V_ أU�C B"5( زى ا4~

 ودB آ+��C إv ا^�7e؟ أH�7� )U5 ا�( ��̈(؟ :أ� ف ¿�Jر. د
�  :Cg=. دo@5 �@U,5 )�� أ'( 4� ا	H �,�ك ا���ت اC

 �o�*�,5 ��ل زى 4@/� �o�*�85 H	ازاى، إ �@`�4 �@	�ا
 ��ر، b4 ا�,��� M7/�ر ا,"م وا�را�3 أو ا���U,5"ل 

 ،Bى وا¦�&اض وآ.م �4 د"�Oوا�'8.ط ©� ا�4"4�ات M�a ا
 ،_/�@io، ا$�اآ&ة، وا��ل وأه@/�أه"  ~#&5	U"ل 
 b4 ،c� ]@` �4 �4�ت ��( إ	,./� ا© �#�7�وا,"م، وا

 آ�B و� إC~ ؟
 آ�O84 ،B�& ��ا  :أ� ف ¿�Jر. د
 . آ� p@�اCg: x=. د
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921�−������Q��ن،�وא�����א��'"��W����6א���!!!! دون�Mد��..�."� �  

� � %��#NJ/ن، وا�J$��� !!!!��ون ه�ف .. ." ,� �% ا4|ا� ة"
��C&o` u  52ه( �@�	~ �,�ه� : C�JF%.دU5 �op"`�5 ~,3

 H+Oزة، ه( آ�8s �+@2و � M{8O85و ،u�o8"� �^&n� �ه,
 u �o8 .وا	H 	�هu H 5/� ا�I )�� �O"ل، و�"

 ه( آ�	8O85 H�( �4 إC~ ؟ :Cg=.د
�C~ أ�.U,' �4 )�8O85 Õ~، و#@C�JF:  ،�U%.د� H	�ه( آ

 �¥ H�8آ H,آ �^&n� ،ء�U`¡ أ�ء و�U`أ &O� �4 �/5ا&ه( ا
)O785 )��آ&ه�، ه( اp �^&n� ~	�  أدوC~ � ا¦ول ه( �@

^��ن رو4O� ز�d84'& " رو4�^"�C"�م �4�4 �84ه"ر، 5/�
�o@ور�� �oC�Cإ M��+4 B"O4و. 

� ا�( ا^H4�U ه,�  :Cg=.دo8,5 )�أB"C أb4 B"C ه@~ ا
� � ا�`&اف �4 أ� ؟"د�ل. "�

أB"C ه@~، وا	� � ا+�B ا¦'¡B إHC�85 أ8pـC�JF:  cّ%.د
��d5 )+8�85ه( �85وغ، و �� ،�@	�4"#"��ت ^ � ��ه/4   �/U^ 

 ،~��O4 آ�ا H+O8اآ �� 64 ا¦دو�C وآ�B، �5 ا	¶�@� �� )��
H+O8ا�~، اآ&l5 ~��Vا u ل"U85 b4 �� إ�o©أ    �$ �p�l�5 Bد

83�ذB د�ل Û )��85 �o8,5)�*3�$ا �+	 � �o8,5� �h�) ا$/
�ت��V+� ا	ا¦م �85�( ��  ��ت ®�8+� �� $��� . 

�ت 	�la~؟  :Cg=.د��Vل ا"U85؟z�� و� 
� C�JF: ،�/C%.دo,C�85 �/C ،~@ه b4و ~la�	  

�ت ^�"ن 64 ,�@b �� 4"#"ع 4/[ �¡ $� H,5 �4 ا"U85�4
��ل، ���� H�� �   د�ل � ��*~، و5/� آ�B ا¦م �O8�85 إ�

 qو� ،�o8UC&e5 u �o@�� )�@^ �en8�p& ا�h*~ ا�( وراه
 H�a �� إ�¥ H�a �o8,5 إن u ل"U85 د�ل آ�ا آ�ا Bذ�83Û

 ±�' �@	�^ ���� �o8UC&e5 )�و� �� H�a أa"ل 	dp ،
 �@~ &5�i إ� �C��رp~ ه( 4 ~�7�4/� b4 H@U5 �	dp ،دة��
���، أو � �@�® ���3 إ�� �U85 b4"ل u اl&ا��، دا¬
u H إن ا¦�&اض �a ا�'¡ة B�+4*8£�@� ورا ����، � ا

�4�� �o@�� �C�85. 
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� �
 و� �³م ا&و4�^�م   ا¦�&اض ا,+*@�، :Cg=.د
�  :C�JF%.دo7*� � �ol5 ��85 ،~@*+	 �o���أ��&اض أ ¦

 �C�*�*+	 ا¦�&اض �/C ،Bت آ���� Psychosomaticآ�~ و�
 I@_، و�C�/5؟ :Cg=.د
���I )�� B"ل   وC�JF: ~#&5 )�8O85%.دa �/C ،وا��4 ا

�وزاv أ�¡ ا�واء،� Ha"4�`@~ $�ة 8,3[ ��(   ا H	�ه( آ
�ش، ز	�آ� اo��85 �4 �^&n� )��ت ا$*�,� ا¢�o$Xanax،   

Bد H+aو �^&n� �^&nV H� �$ ،Bوآ.م �4 د   HC�85وا �ً4��
�ه� زى ¯&4 b4 دى �Cإن ا¦دو u ل"U^ HU5 ،~@	�^ ~Cأدو
 ،)O¯ر�5 �4 �� أ	¥ H�a �^&n� وإن ،�85�'�ه H	�ا�( آ

����5 �   .أ	
4� ��ش Cg: @5=.د ،c@�� Bدى د H**M7�8 دB، 64 إن ا

 ��ن ا&و4�^"�C ا$��4 ا�( �,�هOو� ،�o,3 ن�O� ،ات��5
�ب *V�5 �5 ،�C"` ح�^&^ �oU� �4 

� آ�C�JF:  .._/� �5 B%.دo7opأ H�و� �	dp 
 و�C�/5؟ :Cg=.د
��~ زى ه�C�JF:  P"P%.د� �¥ Ml� ��4 أ�3"ع أو أآ �C�/5و

،�oأو  و� B�4�� ~Oور� B5&ود �C�/5ن 5/�   ى و'"ف،و�دB آ
 ]4"@5 � �@� 4@.ده

�دة ا^Cg:  �4 H/eU=.د/u H إن ا�a ��آ& ا�p �أ	
)U�C ،ن���C دى،   ز4���4� 	�Uر`( 	&�/~  Bد �olا

 H	إ ،�@*+	 �و5&#~ ����C �@� 4@.ده� دى ^&�c إ�
� �o@p"O85   ال�*ا$*b4 ،)+O8 آ�B؟ إC~ ا$U5 ���O(؟ ا

 C/�؟
�ه� إC�JF: ،~C%.د/4 M7أ� ~pر�� b4 H@U5 qa"   أ	� د

��4، ودى � �o@p ~�'دا Hر� ،�C�/4 H	�أ	� إ�4�رح ه( آ
 �,�U5 ��، a/�ت أa"ل ¥� إن ا�,o@�� �`أول 4&ة أ H	�آ
 �+8	 ~���ن ه( 4� d5 )O4�8�85ى �O� )O4�U8,5 �4 �C&o`

�o@�� :،دى�,� ^&وح ا�Ø5 وج و�&Í�و� ا,"م �   � 5
�د،4@/   "� 5&#~، وo@ 6�&C ~@p ت�,�وإن �3_ ا�( ا

 ، io@�� �"+U4 ة&Cا � دا"O@/C iه��ن ه( ®�@O� ،�@¢��
 Bزاد، ود Bم إ� �� ا$&ض وا¦�&اض، ود�4� b@p آ.م و� اه78
 b4 ¦ ل"aل، وا�ê �o@p b'أ �C&o` �/5 HC&e#ا �	dp ،±U	

4�  آ�B، �5 ا	� �*@H إن ا�'�� دى آ�	H �5رى v¦ ،�C"`
 ��ر�p ه" أ	� b4 ،�C��ه� �.�a 84@,� آ+/4 H�7� b8,آ
�H�7 آ�B � ا"Ha ا$,�p �/5 _3�ة `C �C&o/� و� 

   اH��/83؟
� �a إC~ ؟ :Cg=.د�U5 )*+	 8}�( �.جO85 q	إ   
 `C�JF:  �C&o%.د
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� �
�رد ��@�(، :Cg=.د� ~C�h5/� ا )�أ�M   ا*,~ ا

� اO}.	~ دي `}.	~ �4/���، ��x� B�C و��U5 q	م آ8¡، إ.
4/�"4�ت �a إC~؟ io@p )^�'ن ^*6 4&ات، أ�� �/C ،�C&o`  

 �o8,5و ،�e�£�84و ،�la�و4/�"4�ت زى 4� �o4 u"U85وزة، و	
 �/5 �4 �U�8� ��&p ~@+p ،Ha"�� 64 ز4@��8 � 	+� ا/885
 )��	/&ف M�O5 أآ@� io@p ]4 أ� b4 �ا$/�"4�ت، و" إ	,

 ،�U@UVل ا"U85 ا"��ر�p 4*&�@� 5¡ا	�� q	إ" ßM�
~8U@U�" 6�eC io,4 وا�� Mوآ ،�o8,5 و�"ز �»َ �o@p ن�، آ

8�v ه" ا9,"ن، �	@� �� إن ا�/l5 )�¯و B��"��( ا$*&ح 
 )+8² �C�/5و ،.ª4 �G7Vَق، ا�l	 �4 �V ،B���*C ~*+ِـ	~ 	وإ

��V+� ا	ل "UC �o8,56 �"ز�eC �4 ��( ا$*&ح �7Vَ�4 ا �C
 ¡� �4 ��/8^ �و� �o	�B&، وإ	~ �/��ن ��@~ «�^~ و	+*~ إ�

4� É&ح `/"ره�، أ	� `+H ا$*&�@� دى   �5�ر�C، و4 � �@l£`
8�ج } )O	�4� آ M@ª78�� ا ،�C"وى آ�*	&p ف&��5 b8,آ
��C إ	� ^*7/( �� �/C ى�la ،ا��&l5 Ð&� وى و��*	&p

¡� �4 ،]+�8® �Cر�l4 �4 �Cوا& ا¶�م و� ����، آ�l4 Mر ا
 ،q,5 �C �,8�{` �/@�I �4 ��8أC � ء�� B8~، دUC&e5 ~@�¯
وأ�2 إ	� �زم ^*�7�8( و4� ^*b@��/8 � اi�V 4[ اcl و4[ 
 �+a"4 � �� C+@�ك b4 �5 � ا/.ج ا,+*(، وإ»� Bد ،z�{ا

 ،�@	�U=وو �7*� Maأ )U�85 ،ة�@Vا � �4"7�Dogmatic  ،
�ت��3  M7/,5 ���d إ	,� آ,+	 �C�/5ن 3,[ و�@/U,5/� 64 ا

 )��ات 64 ا&و4�^�م ا��.�a ��( أ3�س ��z، ا*H دى 5
 )��ز ا�/� ا$�7o � 	+� ا"Ha، واo8+@2وو ،��,�ه
 �� إ�oU� �4 ،B¦ و� �� ^&ى 5@*,�هCو Ha"�I B"ل ا�3�4

(�5 ،�oآ� �o@8l7U^ q	ا " ،Bوزا��م ^U"ل ا�( ه( �
 �/C ،)¢�� )��/8*^�� b4 �2أ ،�a�وا"��ة، وا7e"ح، وا��

Bآ� �C&o` �/5 ]¬ ل و��ê � �o@p )O²�� b4 . )�@85 )ه
�8�م؟ b4 آ�B؟ 	�5 

�8�م ؟ :C�JF%.د	�5 )�@85 ، B"Cأ 
ا*H دى   دB أهi �4 إن ه@~ ا�*,H و� ¦B،  أه" :Cg=.د

�� )a.^ �� � ا�&وف دى إ�oU� �4  �7o4 ��ه�&Cو �o/7*C
 )�7/^ H�Ã �	إ B�,/4 Bم د��8	�5 )�@85 �زر�,H، |&د إ�
@~ ؟ أ	� أa"ل  )�@@85 �/C ل��ه� �.�a ه( ���Cاه�، أ4/4
 M�a �o@�� H+Oآ �� أول 4o8+`�4 ���3 �4 �� l5&ا��، أ	
� وه( o8+`ذة د�ل، و�83Û �o8,5 أو أ�"ل � �4� أ�"¥

�آ@� أ	�/�� �@� ه(دا'�~ 5C H5&{83ا ��OC~ ازاى   �
 �� ��n85، وأول 4o8��3 H	��آ& آp �را¯� ���C آ�B، وأ	

،)O�7oC �4 ¦ u H�a ،�@آ��/� �� اo8d3ت و�/a   دا
 ��رa¼، وا	+C �C�� b4و ����l4 B"م و��� وه�@^�رو4
 Hp�ا^/"دت ��@~ 4� l5 ،)O�7oC&ا�� زى 4� ^�"ن `

،)���أو `+qU ��@  ا	���Vا )�� b² ن�O� �o8npور ،�o  
�آ@� �� H	���C آ�Vا HCر�Cو ،���O� ~@� )ه )�ا,+*@� ا
 �� M�O5 وا#c، أ	oC�Cإ M��+4 B"O4 �C"^�و�5، دا ا&و4
 ،B�5 وآ��� io4، و{8�ج آ8o�{` B"رف 85�8_ ازاى، وه�� b4

�ش 5�.م o�*�@5 �4 ����ت ا�	*�	@� اl/�� دى ا$/Vا � 
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� �
�o�*�@5 ،ن وا¦�&اض�@/��C، وا���ام، وآ8¡  ا�&� � اoU°

4� ه" �زم  B¦ ل"aوأ ،v��òC&4 b4 vإ �C�8َG5&ا�6 �� ��
 �o,4 )eË ��¬ ،�5ا�� و&� �,� 4&��� ا,+a"^ " q� cC�*^

� � ا&ا��oU� �'�^ �4 �/5 )U@UVج ا./� . Á" ا,U� �إ�,
¶�4� دام ه( O85"ف 5, �oCد�ل �� رأ �� � 	+� 	*dل ز8�@4,

Ha"� د�ل؟ . اC �Cرأ ~Cإ 
�، و4*8}&�5 ��( ا�(  :د7ل.أo8,5 64 M7آ�5 �وه" أ	

،~#&5 ~��O4 ى�,� )U5 ��رى � ا/@�~ دى، ه" أ	�   M{Oا
�ت a�,Íإن ا ~+C�` ��ت 4�`( l5/"�5 5&#~، أ	,�64 ا

±U,85 b4 �C�85 io,@5. 
  B؟إ	q 885��7( 64 ا�آ8"رة �8p@� و� ¦ :Cg=.د
ا�آ8"رB  ه( a M@�a"ى، b4 زى ا�`&اف ه,�، :د7ل.أ

 �5�`"ف ا�,8[، وا	 �� ا¦م د"qa، و أ	o�@�85 �@�8p
7@6 ��OC[ زى 4� C�"	"ا � 	�&�C ا$�ا4&ة، h�3 إن ا��
 )�وا8£�@�، و�"C& اV�( �� ا$"ا�a آM وا�� 8UC&e5~ ا

7� ا�85ى ¯Ml �&آ~ x^  4ر a"4+~ و'.ص،�p ،ت�,�6 ا
 � �o8�� nV&^� أO83¡ك � �o8�'د ��ات ا�,H ا�( أ	�و5
 �UC&e5 �o*+	 ف"O^ا�85ت ^�8&ك و )��دة، وه( ا@/ا

 Ha"� I"ل اo8'ت 64 أ�a�,' ~@p )U�C ا�85ى ،�@	�^ 
أ�2 ا&z5 5[ اV&آ� أ=,�ء ا/.ج، وo2"ر ³=�ر  :Cg=.د

�ت، دB دa�,' H	�M�O دB، و" آ�5 �@M ��( إن ا/.ج ¥
b@7l�85 �4�`( �c، د@M ��( إ	� 4 ���   .	zO، و�

��M د"qa إن ا¦م 4*�"� �� آB"op   ¡8 ا�( :د7ل.أ�
،Ml�@5 )��ن ���4[ ��و4~   �4 اn4ر � Õ.ª4 �/@p

 �U&اio�C، را�"ا `io8U ا�U¬~ و��7"ا �ª@�@� إن ©
،�o@p ]OC�"ش U&ا  �"UC ��ن 4O�� ~U` ]Cر�` �io�C إن ©

� ¥i ا´   ه"�C��  Bة،Ñ�Õ./p ا¦ب آ�ن 4/��p B"س آ8¡، و3
،~»&C  ،ى"a io3"�+ ]���¦هM آ�	"ا 5p   Õ./p io,4 و'�وا

�ن O� ~@p iرآ"ه�`"�C، آM ا�( آ�ن 4�8"ب 5�i3 ا�ب `
�ت 4�¥"O4( أخ,��p"ا o�C&وا ا+�"س   ذآ&،  ا£@5 �7op

�	"ن ا$¡اث64 إن ا¦4"U5 8[   ـ%100  ر ا^*"ت,��� ا
 M{8`أ HC�85ا �7�p ،ور��OC[ � ا� ~*�ات �وا¦م 5
 io8��� ا	Ho8، وإن io3"�p دى 85d*$إن ا io7opوا iه�/4
�	"ن، U��� °�i ا� �o@p ~� �4 ��، و� �� o,@aر�3 b4
�ت آ8¡ �¡ ا+�"س،��V �8785 8£�@� دىH@U إن ��7@� ا 

�ت a�,Íا ��4 �4�ه&ه )��ت ��a"ا، و�5أت اV&آ�، ا,�ا
 ~l�® io,4 H,5 ~@p �/C ،v�ا�C�hة دى، �� ��( 4*8"ى ^

�oaأز HC�85ا ���( اM{O، وا¦م b4   آ�@� أ*�، وا	
��آ8"ر�8p B@� �4 إ�&ارى ��(  )�8O85 �q� ،�*7�84 إ�

8��[، و} b4 � . آ.م �4 دM{`B ا�,a H"ى آ�B، و^U"ل إ�,
أ�2 ³ن ا¦وان إن ا�,� 	+�& � ا�( Cg:  B"7*@5=.د

�8�دل، ا/.ج ا¦3&ى دB �¡ ا/.ج �5 "ا/.ج ا¦3&ى، و
�^~، C/� آM ا¦p&اد @ ا7h/(، و" إ	~ 5@*8£�م ³ �/5
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� �
 &78*C �� إ4C ،و'.ص Bآ� �� إ4C ،�أو أآ ��UC/�وا 4 64/

�xى، و�4  ا/.ج ا+&دى � 	+� ا"Ha، ودB أ�2 ا�آ8"رة �(
 �� )�� �q,5 آ�	"ا ا`8}�"ا �C"` ~@p آ8�ر، و�Ã"ا 	*�@
3Û&ة دى د"qa، و�  c�lC ن�"هi إن آd*^ روا�U^7(، و��

~Cو� إ �pا"^� .	*�C"` �8 ، و� إd84 b4 �5 ،~Cآ� ا¦م �
��C دى،  :د7ل.أ �Vا �,#&� �� 4"اUp[ آ�io، إ�,© ¦

&U^�8@� ،وp آ8"رة��أ	� وا�C   ا"�aو ،iه�/4 �,U+^ا
 �/C ن�n45/� ر 

�C~ دى $� ا	Cg:  q4�a q=.د�Vورت ��( ا�` �� أ	ً7"4�
H^�p )�� د�ل، ا$&ة اC H,��آ&B؟. اp 

�ن �5 أ	�    ��d4 �5 ،B³[ ا��ء p@~ :د7ل.أn4ر �/�
 �U�a )�d84 b4آ�B ا¦م ��^*78& � ا$"ا�Up و�B¦ Ê، أ	� ا

 H*�ت °� إن اa./��~ ^�"ن ��^}¡ ا� M7�8*85 b4 Õ./p
،�@Uو�   Bآ8"ر��C+~ إن ا�( �85�( ��@~ ا` �C/� أ	

64 M{O�5 ~a.� ~@ �@�8p   ،�� 5@�8&آ"ا iت وإ��,�ا
� ازاى، أو 	�/4 Bد M7�8*^��رp~ ا¦م �� b4 ��ن آ�B أ	O�

~Cإ �a ة�$ . 
4� اCg: 3=.د ´�4� ^*M7�8 و� ان ` b4 �U5 H7�8(، إ�,

 ]8,��دس، وا*8�v، ا*H � ا/�U ا�ن اO� �° )�n	��
� دوب 5@��8وا �@�¶i ا/�7@�، �زم ا¦م ^/&ف إن C ~*
 �@5 ،�3�� أ3oV�l �C�o,�ت واi¥.U83 ه"B � ا,��ن ا++'
 �*�8�ب ��، ا*� )�� )U@U� �*� �*�8@5 ش�� �4 i�,@5و

)���� �¡q� ،B ا�( آ�ن  5@/ـِْ�ى، C/� ا*@5@�8*� ��، 5
 B"�8*� هC ~	إ ��&p B�,� )U�C ��s ،~#&4 �4 �@+8*4
را'&، ه"B د7n4 b4 c@�� B"ن، �� U�@5( �.�4 إن ا/.ج 
 ��l�، ا	�4� ه" زى 4� ا$&ض ا,+*( 4/�ى أ�@ ،c� )`�4

)/7hج ا./�ت: �C�/4 5&#~، ودp"O,5 B~ � ا��3   )a.^ ±�^
� زر�,� i�/4 �4 ا¦p&اد �4ة آ�¡ة، C&وح وا�� �84*�، 5/

8��l} v~، �4 �¡ أى ���� ���Cة، C&وح هـُ_P آ7�ن C&وح ا
 M¢�3&وا��ة، وه��ا، زى 4� C�"ن p@~ 4"�� �*� �&آH ا
 ��ه�ة �o"ر ³=�ره� Hوأ��� ،H7و^&اآ Hو�� )�ا/.�@� ا

5 )�8�v، ودB ��� اM�O دB وا�� ورا ا�5 ��ت $��3 Ml�@
)a.^ ±�^ ، اد ا¦3&ة&p�8*� أ�� أC   ،�@/Cو ��UC v�8ا

 . ودB ا^��7,� M�a ~@p آ�B ��ة 4&ات ��( 4� أذآ&
*~ ��(  :د7ل. أ �� دى، إ�,�Vأ�2 إن � ا ��5 أ	

�ت 5@£�( ا¦م ^8/_ ,���@� ا*��@�، C/� �*� ا,ا
�*�8^ b4 ،وم�U^و . 

�ه& آ�Cg:  ،B=.د�� ا�"l' ،���&4 دى |&د x8/	 �5 �زم
��C أ	�~ � �C�/5و ،&'Ò5 أو M�O5 ج ا¦3&ى./� &n�,5 �وا�,
� دى، ¦ن زى 4� ^�"ن opا¦م � 2&و )O7��	 �4 �5"#"ح إن ا�,
 ��¬ ،�o#&4 i�&5 ،�o@�� ت�,�ه( �78/4ة ��( ا�78�د�C ا

�'�وا p&�� إ�UC i/�وا 64 5/� C ���C دى ��8² $�Vا �+	 �
~@�� ��ور	` )�� ��Cأ ا/.ج ا¦3&ى ا$ �*�hا . 
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� �
� دآ8"ر ¯@(،  :د7ل.أ C ¡8وا 64 5/� آ�/U@5 دول �© �5

[ ��( 	+*io ��ًا "+U4 iأ� io8��O4 دى � دى ه@
� U@5/�وا Cg:  64= .د$ �� � �، دB `(ء ودB `(ء، ©

 M4�� ~@p )U�C �$ ��5/� د"qa 5@}�وا إ4&ا#@� 5/�، 
� z�8C )�.� رك�O4 zO	 4*�"ل ~@p )U�@5 ،��"79ا z3و  :

���ة 64 a د&| b4 "7/(، هhج ا./� 85£��8، زى ا@	�ا
���ة a دى ،)/Ï ت �.ج�*�� HU5 وى�oU5/�، وإ� آ�ن آM ا
@x' bة � ا/.ج �4 �� a"ا��، و4/�C¡، و'e"ات، أ	¥

/.ج ا¦3&ى، �� a ~@p ud@o8@5"ا�� O4�آ� 5@,~ و5[ ا
)/7hا . 
��C ا�( آ,H  :د7ل .أ �Vا )U5 H,�� ��*,�5 _@I

 H�'د H,�� إن ا�"l' ،�o��d	 H�a �^&nو� Bآ� M�a �o8#&�
 �C�� H	�� ا/.ج ا7h/( أ	� وا�آ8"ر {7"د، ا�,H آ	�/4
 �"84 �5�ه�� إن 5Ñ�·O��� أ3�3@� إ�� �U85 b4ر ^U"ل ¦��

,3 io@�� �@�® ت�/a �4 �/5 ،�@�® H	�� آo45*�_ إن أ ]
i¥ ~�C�aو   �V ش""UC �4 iإ� 

�  :Cg=. دC Bد B"ا، ه�� ��C&� �C�B³ ا8p�&ت، دى ��
� �/5 64 ]OC	��C& ا$�ا4&ة ، � iإ� u"U^ )آ.' )�^&ى ا
 ���� ^&ى، و$�ة 3,[؟ �C ~@ه( ا¦م اa��H ا8£�@� دى 

 !!�&��C ��ا 
�رa �p"ى :د7ل. أ� b4 �*Vن ا�O� _�{�� � ا ،

 ،�وا$¡اث، وا�( �a B"�7&اio�C إآ�7 4� �,�ه"O4( أخ و
Bوآ� 
��C ^��8ى  :Cg=. د �Vت ا���b4 ~#&5 آ+��C، ه( 3

�e@*5 �5��5 آ�B، و�C�/5 ^/ـ�ـّ�، و4� p&/C"ش C�ا�/"ا 
�o,� . 
 ¬�� دB ا�( �Ml :د7ل. أ
�هC ،i/� هCg: º i=. دp b4 ��"ا ��( ا���ب �5 ا	

� د'�io إC~ � اV*� وا$¡اث؟Ñ�� ا��© ،~@ H,� ا
�ه& �U@�/^ ~#&5، و¬�� $�  :د7ل. أ��ر�p، ا� b4

 B"� io*+	 ا"U�`"ا ا�( ا	�  ~8@Ä	��C& ا$�ا4&ة، �
 �© q� ش ��، و�"p&/C �4 &3 ���� : ،]8,�ا¦م وا

¡ 4��Cروا��4  ��/����83"ا اp 
`e"رة،  ~#&5 �5�I ،��C&@_ وا	� H�a إCg:  ~C=. د

��C دى؟�Vا �� H^�p )� ا$&ة ا
�^u H�a H إ�,� �,M�d دB  :د7ل. أp )��n&^� ا$&ة ا

� `�C&o، و�C�/5 أ	� وا�آ8"ر {7"د ,�U5 �,��p ،�C"`
� � ا/.ج ا7h/( إن,@*�   ��ه�ة إ�� HU5 qa"ا�,H د
¡ 4� ^*d8ذن ا¦م، M7/^ �5 دC ،B/� إ�� ^U"ل ��4  �Ñ��l

�Ñ�  ه( '�C+� ²*& أ��

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   833



� I03030303I2010201020102010>��09090909,����������������!א�,� – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
@~؟ وازاى؟ :Cg=. د i²*&ه 
� p&/C"ا إ�� آ�io@�� H5 آM ا$�ة  :د7ل. أ� iل إ�"U85

 �o*+	 )ن ه�8�u زى 4� ^�"ن 4� io@p )OUª85، وآ7�دى، و5
�`I ~8"ل � �4 �/5 iه�/4 M7�^ ر�U^ �� b4 ن"�^ �زى 4

���5 دى  ا$�ة دى�5 
� إ�� ^U"ل ¥i أ=,�ء وا	 :Cg=. دo@�� 8" �&#8"ا

��M � اh&وب +8 )ا/.ج ا7h/((ا
� ���7  :د7ل. أ��C+� ²*&هi ، و�7' �ً/�I )وه ،B"Cأ

 H	�@� أ�� s�� ²*&هi، وإن ازاى �� ��UC"ه� وه( آ"�*4
85��ب ��@I io"ل ا*,[ دى، �5 ا�آ8"ر {7"د `�I �C"ل 

�د`( ~ �ز�4،  ا"Ha إ	~ ³ن ا¦وان، وإن� �4 M@�d8ا
B7"#"ع د� �o4أ &ņÁ إن �زم �+C�` � وأ	

� :Cg=. دÑ�� إC~ � ا��o�'د �o4وأ 
+H ا�^+�ق  :د7ل. أ�' )U�^ ،�Ñ���¦ H�a " �4� ه( U85"ل إ�

H�a ��ن آ�B �زم ^U"ل ¥� إ�Oو� ،�o48~ 64 أU+^ا )� ا
 ^U"ل ¥�، و� ^*d8ذ�� :Cg=. د
4� ^*d8ذ��ش، ^U"ل ¥�  :د7ل. أ �� إ�o@�� �,��aا �إ�,

�Ñ�5/� 4� ^U"ل ¦��  
4�ه" U�C( ��( ا�آ8"رة �8p@� إ�� �n& ا¦م  :Cg=. د

� آ�io آ�B �4 �¡ أى o@p ا^�7"ا )�+c8 ا¦ودة ا�7�n ا
�ه& إن ا�7�n رio8e5 �5/� أآ� ���Cة، و� ه�ف، �5 اp

�4�� i�d�8@� و'.ص، وآp آ8"رة����4، وأ�a.� �2 ا� ]
 ��V5@~ ا H#&� )ه )�M�O ا�5�¦م $�ة `�C&o، و5
�n�8¡ ا�( U,5"ل ��@~، زى 4� C�"ن  �C��ردة، b4 آ+o,ا

أآ� �4 |&د ا¦�&اض ا�(   pPsychopathology@~ إ4&ا#@� 
 ��/� ا�,H أو ا¦م، ¬�� o@5 H�"%��#NJ/7ا " )�دى، ا

7� |&د �4 �¡op ى وا¦�&اض"�O ه�ف p/.، ه( ا¦�M، أ4� ا
�ن آ�B �زم Oو� ،)o8,C زم� )/@�I b4 6#و ~@p إ�.ن �� إن
 ��، واz�n,C H@a"8 °@� ا/.ج 4oU� �'�5�ت ^�*Vا

� 8C+&آO( � ه,�، و� ه,
�؟ :د7ل. أ¶�����رح �l^ �  �/C	M�d إ�
7(، ���C�C �5 أ�2 آ� M�¦ b4 �5 ،B�Cg: 4 ¡=. د*

 �7o4 ة&�p )و�� ،B�4 آ� �8"=� 64 ا¦م ��@8[ أآ^ �a./ا
 b4 64 إن ،�Ûم �5ر�� 4 �4�� ~@p )U�^ �� �5 � ،�أ��,
 �U+8^ ��¬ ��C�^_ ��( ا¦م أى أ#&ار �4�`&ة ، إ� إ��
~ �ز�4، أو آ�ن 5@£�م  )O	�4� آ Bد Mإن آ �o*+	 ام�a

��n4، ¬�� ه( 	+*� ����ش�op&/^ �4 �o 
��C إن ا�,H   ا�آ8"ر {7"د  ���� زى آ�B، :د7ل .أ `

 ،�¶����� و�Ñ�¡ 4� ^U"ل ¦����4  �@	�^ ��U	 MU,88� b4
)U�C ،H�l� " �4�l��Cة، وإن اp ش" �4 M@�d8 وإن ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) �و	�إ�إ��ار (���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   834



� I03030303I2010201020102010>��09090909א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
 �/U	 ���C إن دB أ�*� 4` B"وه ، &o�C )�� �*_ اoh�/	

،)O�l� �4 ��¬ ���� �4 ]+C�'  ~#&5 �	�U�a �، �v �5 أ	
 ]8,��	� إن ا@Í���3 إن ا¦م �� ^O/& زى 4� ^�"ن 5�

iوإ� ،&*"��ه�، وه(   O8p"ا ا �M�O دB 5@*@�"ه�5
4��,�ه�ش �¡ ا�,8[ دول،   H,�� �4 اo4¦ ب&aدى أ H,�وا

،�@	�8� I"ل ا"Ha   اo4ة 64 أ���a )وه 
� ا	H آ,Cg : q= .د$ HU�a �o4ا )� H,�ه( دى ا
� ��( اM{O؟ �85o@a 

 أB"C :د7ل .أ 
5&#~ 5�a"ل 	*b4 ،�C"` �8 آCg : �/C ،¡8= .د �أ	

 �a �@�8p إC~، . أ3�ª4 6@5.، و	O"ف ا/.HU="^ �a 64 د
� ^8}¡ � ا¦3�5@6  :د7ل .أ � ���� ~@p إن b,2أ �4 �أ	

 دى؟ ودB رأى ا�آ8"ر {7"د ز4@�( � اh&وب
4� ه" Cg :~#&5= .د &o` v"�^ �M@�a �C ��ًا ، إ	q زى 4

 �, c#وا b4 _C&� M�O5 ��ه@�*4 H	�85,��( �4 ا¦م /�� آ
 b4 �@�8p آ8"رة�� زى 4� q/Ä �4 اopوه( 2&و ،~$�/4
 �¥�7/83��س 5," آ�	H �85/_ ا83}7��C 64 ا q� ،��7�8*4
 �4 xأآ H/�I �d*$ه& ا��M�O ا}&C_ دB، ا�5 �¶�,5

�B � ا¦ول، �5 3"اء ا/.ج ا,�a �¦3&ى وا�.م ا�( ا�,
�"اd5 6aى   آ�B أو 6�&	 �,	Ø5 زم ^�"ن� �Cا��آ�B ا

�C�hة ا"e£� �,C�oC �� )� ��، وه" دB إ
 C/� ا�,U^ H"ل، و	O"ف؟ :د7ل. أ
� دآ8"رة �8p@�؟ :Cg= . دC �Cرأ ~Cإ 
&أى ا¦83�ذة د�ل، 4� C�JF: b@p%. د ��@4 � دا�( �M@�d8 أ	
�ت؟ :Cg=. د*�hا �� ioا آ�"/eU	وإذا ا _@I 
4� أC�JF: b,2% . د 
� د�ل :Cg=. أC q	وا 
� ا�(  :د7ل. أ,�7� �5&#~ 4� أb,2، وU�C �C�/5( إ�,

Ml¯ Ml¯ )��، وا,@�� 
 أ	� اHC�85 أ6,8a 5&أi�C، إن آ�B أ�*� Cg: ~#&5=. د
��&وب، أآ� n� �4"ر  أ	� *4�nV ~¯"ر ا�,H :د7ل. أ

�@�8p آ8"رة�� ا¦م 
" ا¦م Cg:  ،H/ea=. د q� H,��,�ك �� ، وا783&ار ا

_�{�^�M7 ��( 4*8"ى ^�v  أ�2 �� É&�& ا¦م ^�M7، و� ا� 
�رب C�"ن دC�JF: c@�� B%. دC 
�ر^� Cg: )U5=. دe`و q	إ 
�C+� إن �7o4 د :د7ل. أ` � �8p@� أMo3. أ	
�ه@M ��( ا´ :Cg=. د*8 ا
 .ر5,� Mo*C :د7ل. أ
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� �
� ة أY ى: 

 �XR  % أ��9ء ا���ج�ا� ؤ %? y 
)=Qj9ع وا4 ض ا� Wاع وا���ºا v� ة�J#4ا %Bوا���( 
n� ،~,3&^� آ,H  28ه( H3 �7&ه�  ، .... :رأ� ف ¿�J.د

 �@,p �@آ� �É&'±، ه( �84و�~ و	�4 �"ا¾ 8,3[ و ¾ �¥"}
 ��O^4 ],3 . �C"O5 ~C�@�@�، وه( أم e+�� �,�ه� H	�ه( آ

 �/C ،ي"a دة�} b4 Bأ�&اض آ�  b4و ،~UC�n84 �U85"ل إ�
�د^U^ H@�� �^&n� � ،��7�8*4 )O"ل � ��، و4on/5 )�� �إ�

 ،�ep�@�83+@� �4 ا� )*+	 H@U ��دة، و� ا	/�اآ�8�ب آ
���ة، و'.ص *4 ��� ه( �@�	� و8O85�( و{8

 ا´ 	̈"ر، آ�B ا/.م 4�`( �c، ه( M{8O85؟  :Cg¨.د
4� آ�	M{8O85 b8، ه( C/�  ه(  C ،B³/¼،  :أ� ف ¿�Jر.د

 ،~���4 ~	�,p )ه ،�C"` ���' �UC&e5 M{8O85  ��ّ85£ـ
�،�o*+	 ة�@V6 ا,ّl85 ��dت آ���� �4 أروع   �=@M و�o8Áو

4� C�"ن،   �l5&ا�~ ه( إ	*�	� ���4~ ��ا، و5&#~ ��"ة، و¥
�*�� M85@�( آ �$ z*�	�5 � . �n"ر، وا	

آ"�C إ	� را�� 	+*� � 	+� ا"Ha، ه"B �"زه�  :Cg¨.د
 M{8O@5 إC~ ؟

�~ �"زه� آ7�ن ��4ع ، �5 4"�2 إ�5ا :أ� ف ¿�Jر.د
 M{8O@5 ،�@�7� �UC&e5  i@7l8�و� اU4 �'��و�ت 5@U$¹ ا

�ت ���ل وM@7y، وآ*_ ��7( و�Ï �C ت�4�آ�، وهÛا�ا'�� 
Bآ�. 
�Ð ¦ى 4&ض Cg:  �4¨.د Éإ )�¢�� ÆCر�^ �p@~ �,�ه

 أ4&ا#,�؟ 
�Ð  :أ� ف ¿�Jر.دÉإ ÆCر�^ ،B"Cا�� أ&l5  63وا ~+@I

�، C/� ا�C&U^ ���� Mم ��( إ�5اع، ��ا، آ�lp )�� ب�آ�8
 Mآ )�� ،i3ر )�� ،��C�4 )�� ،z�8® vاب و��ا&e#ا )��

���� 
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� �
� وا&i3 دول 5&#~ أ4&اض و� إC~؟ :Cg¨.د�C�$وا 
8�رÆC  :أ� ف ¿�Jر.د� 	�̈ور ��( ا,87�� �^&n� �/C ¦

 ]8@��,�¢�( �4 ا/ ا
�م، ا´ C,̈"ر  :Cg¨.د� 
�  :أ� ف ¿�Jر.دo8�@� ،4*8}&ب H@U5 �� l5&ا�� أ	oآ�

 iه�,� B4"�"د �oآ� ~�@�O8��~، ا� Mآ 
��5 ه(؟ :Cg¨.د*� اoºر� و^
5&#~ 4.ن، أ���~ ا#e&اب و��اv، �5 5/�  :أ� ف ¿�Jر.د

� �&ع 5&#~، o@p �o8+` ���رC& اU8 ... آ�ن �,�ه� �&ع ا
�  :Cg¨.دo�Cا&a &Cر�U^ Êو� �@l£` )ه �o8��85 &Cر�U8 ا
�¦ ه(، ¦  :أ� ف ¿�Jر.د@l£` )ه . 
�	@[؟  :Cg¨.د^ ]@�&� �o8�@� ¹ ~@p 
�� ¬�� p@~ :أ� ف ¿�Jر.د ،�o+أ��د �4 و� b^ر�aا �4 
�� M�a آ�b4 ، B آ�B؟ :Cg¨.د/885 H	� وه( آ
�ت 7�,4�ت  :أ� ف ¿�Jر.د��� )�� ~@`�4 H	�أB"C، ه( آ

�دات �l&ع، و�C�/5 ¹ �5ا�C اO�"ى ا�� ه(  n4�7اج، و�
5 ~C�� )��B�C ^/&ف ه"B ا� H	��، آo@  ع و�&� Bد ��,�ه

�885�دل 64 	"5�ت  H	��ه& آ�5�ت اl&ع ا"	 Mع، أ�&� b4
Bق آ��UO	5&#~، زى ا �@	�^. 

�ك؟  :Cg¨.د/4 ~Cا �a �¥�U5 
 8,3[ و	±  :أ� ف ¿�Jر.د
� 'Cg:  x¨.دC !! i� �o8�+� زم� H	ا Bد 
 �ه� ا�&اض �"@~d^ ، B³آ�ت �4 إن �, :أ� ف ¿�Jر.د

 Conversion  )�C¡8*ه ( Bود ،�o@�� �UC� b4 إن "5&#~، و
�885�دل 64  �5�ت �&ع، وإ�",ا�( '.v أp�& إن b4 آM ا

 �@a�UO	ت ا�5"	Dissociation ع، ودى&l، وا'�M�` B ا
5��aر أ��د  b8,آ ��ن 4O� ،��o3 b4 آ�¡ة ~Iور H	�آ

"��4 �/5 ��� � ا/.ج، p �/5 ¼/C�B ا,"�5 دى �4 دى، ,I
 M3@�، أ��4� b8U5 دي ا$O��~ ا¦3  ��U5 &o2 �,�ه

 ���@� �"زه�، و#c إ�	 �4 ،�/�O4 b4 �4ة��ت ���ا�8@
 ،�@Uف °� و��O8^ ة�C��  b£@5 �o�{`و ،M{8O85 �64 إ�

8�ه�~، *C &C�U^ �'��رض، و5@�6، و5@/6 ��(  4a"4 �¥ )U5و
�رض، /4 b£85و H	�	ف، ا��O8^ �� `��C إ�o��و64 ذ� ا�@8

�، أ	� اH�8,83 آ�B، زى 4� C�"ن ه( o�{` ¡� )ه& ه��ا
 ���� ،�Ñ��ف ��( �*O8C �o�{` )U�p ،�o�{` �� �o*+	 H�lp
�، وا¦4"ر o�{` � 4*�"ق ¡� �C�� M�` H�7� �آ�B، 64 إ�
 �� ،~@�� )��م a"ي و'.ص، وا/.ج �M7 ا� ����4�`@�، و	

@l5 )�H@U 5/� 3,~ و	± ا$*�¢b4 M ه@~، ا$O��~ ¹ ا H
B± آ�	و &o` �4 �"ال H/ر� �oا�� أ��&l5 ،ى�� . 
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� �
± C/¼؟  ه( آ�	Cg:  H¨.د�' H/eU	؟  ا~Cو� ا 
�،  :أ� ف ¿�Jر.د�C&U^ ±	و ~,*� 5/� ا,l�' �B³ ، آ,

� H@O4 آ"a �C"ي، �5 @	�ا3�5@6  �46 �"ا¾  وآ�	H ا
)�³ vإ ~��8} �H ¾ ا	�a؟ آ�87¼ و¡' �¥ H�a �	�p ،Hو� ،

 vإ H@*� u H�a  �C�� ق�� ا^+,�³(، ��7 vإ ~��8}  �/U	
 �/5 646  �+8	 �C�/54"�"د، و ���ت 	O"ف اC~ ا*��

M7�	�� b4 و� ،M7�	�� 
��C إU5 ~C( ؟  :Cg¨.د� ،c� Bد Mه" آ �4 _@I 
b4  ه( �5أت ^U"ل ¾ ان ا	� `}�� d84=&،  :أ� ف ¿�Jر.د

�درB اa �آM7، أ�M ه( b4 �5 ذآ@~ ��ا، ¦B دى آ7�ن �,�ه
 Bر آ�"n�  ،�Cؤ&� دآ8"ر ¯@�، و�,�ه� رؤ�C، ورؤ�C اC

 ��"l'داد و#"ح، و�^ ~���C دى �7�Vوا  ،M'ا�رؤ�C ا
8�ب 4� U@5"ل  ��M�O5 B وا#c ��ا، C/¼ زي ا+C�` ¼/C

¼/C .... 
 أ�� آ8�ب ؟ :Cg¨.د
"�(،   آ8�ب �n&^�، :أ� ف ¿�Jر.د"=�5"�@*و�C�/5  ا

 �� إن ا$"ت  ا&ؤHU5 ~C �¡ {��78، وه( `/&ت �4 '.¥�C&U^
 C&a_ ��ا 

�ن ا&ؤb4 �C {��78 ؟ و� إC~ ؟ :Cg¨.دO� _C̈&a ا$"ت 
ا&ؤC~ �/�� ��ا، ووا#��  B³، ¬��،  :أ� ف ¿�Jر.د

 ���ا، و5��C إن ا/�7@� ا��5ا�@� 4�O8U5( آ�p@~ ا�
�ه& ^*8"�_ ���a ا�( 885+�& �"اه�، واe� ا&ؤ�C و� ا

�a@� اآ� واآ�، UO	ت ا�دB '.ه� b² � أ�&اض �"@�، و	"5
 H	��B�C ^&وح اM{O و4�ا�/~ �� آ8¡ �4 ا�( آ� b4 HU5و

~�7/85. 
 واh,� ؟ :Cg¨.د
�ل  :أ� ف ¿�Jر.د{` �,hا 
 64 �"زه� ؟ :Cg¨.د
 B³  :أ� ف ¿�Jر.د
 �5 ؟ :Cg¨.د
را�M آ"p �C/.،  �"زه� را�M آ"�C ��ا،  :أ� ف ¿�Jر.د

 �la�	 ،�C�io+84 ¼/C آ"a �C"ي، �� ��Cو إن دb4 B آ+
 ���� 
 ازاى؟ :Cg¨.د
�واه� زى 4� ه(،  :أ� ف ¿�Jر.د�` ،M7� �7o4 �C/¼ �"زه

 ،./p M{` Me�^ H5&a �4 �V ،��ه/4 B�� داد�C ل�7� �oU@#و
oإ�5ا� B"ه �o�{`و)O8�l� ��، دى l5 H3&ا�� 4 
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� �
� را�M اa&ا Ma أ�"ذ  :Cg¨.دC ،ج.� b4 ، �U� 5¼ دا�C

 ]� �¶&U	 H	ن ا�O� H*�,^ا �o@a.^ ،��+ 5&ب ا
)��# (  
� ، É"ز، �5  :أ� ف ¿�Jر.دo@�� �U��5 ./p �l5&ا�� أ	

� دآ8"ر ¯@�،C �� '¡ أآ�، �U� b4 )U�C، أ	¥ �C��... �أ	
�� �Cا"� ~@`�4 Bت آ����Vا ��C&U^ �/5 �... 

   ا*�ال U5( ؟ :Cg¨.د
�ت،  :أ� ف ¿�Jر.د*�hا ��ª4 ¼/C �C. إن �n"ره` �ا	

 ��دة دى، زى 4Vا clوه( �,�ه� ا83/�اد $��C �4 ا&ؤ�C ا
��4 ��ا ، ا&ؤC  �C�"ن � �o��U@5�4 ��ا و�� �o5@�&آ

�o�e/85 ،�oآ&� � . �C�85، و�5ال 4
�c� �C أه~، :Cg¨.د` H	ا �4 _@I ؟ �U5 ��/ p[ ا
4�  :أ� ف ¿�Jر.د �U5 ا$+&وض )U�C c� Bد "ا/�� إن 

 ،��ه/4 )O�7آ  ~@ M7اآ _I ل"U@5 �Cا"� ��C/¼ ا$,�e ا
 " v�3 إ�� Ha"�، إ»� � 	+� اo�e/85 دام ��ت 4*��
�ف O8^ ��ات ا��8@�ج إ��H�e5، وه( M�5 ا��8@�ج دB، و5

 ،�o*+	 i�^ �4 �V M�U8^3_، و�,4 b4 Haو � H@�² �U�C( أ	
_3��C@�( ا"Ha ا$,� q4إ Bد M�O��رف 5� b4و . 

�Cg:  �C¨.د�� � Bآ� M�a ¡8آ ��&�� "b4 ا�,� ا^��7,
�Cؤ&��"و" ا� "...اH@a"8 ا$,�3_"و" �وم ا"Ha ا

�� ا�.م `(ء وا�e8@� `(ء، ×  :أ� ف ¿�Jر.د ،B"Cأ
�o@p ن¦ ،���' ���ق،  دى �UO	ح، وا�Ãإ�5اع و�&ع، و

�رف أ#�z �&�� إC~ و� � b4 ،ا�� _/� M�O5 �/5 � ]�'دا
 �o@�� أ��م H@� �إC~، و� ��رف ا"Ha ا.زم �a إC~، أ	

�آ& p Hر� ،Bآ� �C�ا$"ت اC&U_ ا�( ا^��Ø5  ،~,� H7ن آ+
 H��̧وأ H/ا�&^ ،� ..وا�( ه( p"O85~ �"اه

��C ا$ :Cg¨.د�� )U5 ~C؟اBد _C&U "ت ا
4� ه" دB ا�( ا	� ا^��H7 �,~، زى 4�  :أ� ف ¿�Jر.د

�ح دC B�"ن ا'8@�ر ا$"ت، �,� &5�i آM اo,4 ا�� _C&a 
� ا	�8& ؟ :Cg¨.دo8�@� ¹ �� ~@p 
 B³  :أ� ف ¿�Jر.د
 آ�م وا��  :Cg¨.د
ه� ا�� ^/&p~ وا��، U85"ل إ	~ ا'8+(  :أ� ف ¿�Jر.د

� ا�� 	�8&وآ�ن ^/��ن، و�
� إC~؟ :Cg¨.د H�a 
ه"B آ�ن `�ب 5&#~، ���~ و^.^[ 3,~،  :أ� ف ¿�Jر.د

B�4 آ� �أآ )O8�a ��ر وا'4 ،)+8U@3"4 ن� . وآ
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� �
 هp M@~ �3ال ^�v �¡ إ	� ^�M7 و� 4� ^�O�7(؟  :Cg¨.د
8�	@~ ه( �� دور ا�واء، إ�,�  :أ� ف ¿�Jر.د��~ اVا

 ��ق وا�8@�ج، أ�M7 إC~؟  �,�	UO	ب و�&ع وا�أ	� ه,� إآ�8
� دوا o@ H�8اآ"ن  �5 دوا  آ �5[ ا�@,[ آ�H@*� ،B زى 4

 �¥ H�8آ �/C ،i�*5�رa± ��( ا  MCن  2إ83@.ز�O�� i��4
�/C �C"` B�4ا�~ د )�� B"� _�U8@5 )�  . oÇ�ى ا

85�'�B؟  :Cg=.د )�  ه" دB آM ا
�آ[  :أ� ف ¿�Jر.د�Cد �'�500¦ 4� ه( 85  Ha"I"ل ا

�ن اl&عO� ن ��ى�O� ى"aأ ���� ���8} �، �5 أن ���3 إ�
8�	@� ا�( �885&ك �"اه� دى�ت ا��Vا . 

�,�ك ��، �5 ا�,� z��,5 �&�� ا�وا °@� 4�  :Cg¨.د
� ه" إ�5اع �4 ا,"ع o�{` ن�� إذا آ�"l'و ،�o�{` )O�e/C
 ��3Û زى 4� ا	 M{8O^ H�e5 )�5 ه ،Bد ~,� H@�� H	ا )�ا

Í�p ،�,4 H7op �أآ Me�^ ،وا� "ف إن " زود	� ا
� اh&��  :أ� ف ¿�Jر.دo8Cإد Bن آ��O� ��¬ ،c@�� Bد

���C دىÍا 
� �4 '.ل  :Cg¨.دo�{` �@����ر�� دى، إ	H ^�ق 	 b4 �5

 z��@5 )��ك، و� 	+� ا"Ha ^�ود ا�وا ا/4 �o8a.�
 M{8O^ &78*^8[، وC"` �8&ك^ M{O5/� 4� ���� ا M'ا�ا

� "4� ا	O^ H/& إن ا�ا�U5 6( �/_، و" �4 و �V ،z{# H
�@�./ . '.ل #}�e ا$*�"ل، C/� �4 '.ل �.i�8a ا

4� ه" ا*H أ3�5@6 ! �.�@� إC~ ....  :أ� ف ¿�Jر.د
�ى� )� .³'&هi ا¦�3"ع ا

4� ه" ا�"	�ا^" :Cg=.د)�U/4+8"ح، b4 ا	i8�a i8 ) ا
�	 �C Me�	 �C 6@5� 5M7/� ا*H أ3

�( ¦B  :أ� ف ¿�Jر.د"U^�� ~C�� )�أ	� 6a"84 ا�h*~ ا
�ت ��8 *�hإن ا ~��8} � أ	

��3 إ	�  :Cg=.د� ��، �5 ا	oU� Bه" د �4 ، ~Cى إ&Éو
�C�� b4 

� �C	�M7 وه( 4�  :أ� ف ¿�Jر.د' ���C، أ	� b4 b4
  O�{8O85(، ^*�8.ه�، و'.ص

� 'Cg:  x=.دC !! ���/_ إ�� ¶�7،  �,�ك ��، �5 دى �
 )���a ا��5ا�@� اe� دى M�5 ه�B ا�Vا  �o8�@� و� �o@p

M�O دB، وO^ M�5 ~#&5�@�� ا¦4&اض ا�( io@p دى، و64 �5
 ،Mo3 b4 M@e�8و�"د ����C ا$"ت اC&U_ دa )U�C ،B&ار ا

�ت@��3 ~@p M@7�87� آ�ن اo4 .  
��3 إ�� ورI~ أآx :أ� ف ¿�Jر.د� � l5  �4&ا�� أ	
�، b4 b5 اآCg:  �4 x=.د,4 xأآ �,�{` Mآ �4 ،�/C ~Cوإ 
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� �
 �4 �� ور5,� Mo*@5، إ�,,@�� )�ر5,�، إ�,� M7/,5 ا
 ،�@�� )��ش ��ول #&ب »O( ��@~، وا	M7/85 H ا	�,�
 M7/85 �C�� أ'( 5C ن�و�"زه� M7/@5 ا�( ��@~، وه( آ7

��&+�'� ا^ )U�C ،�o@�� )� . ا
��C  :أ� ف ¿�Jر.د' � �5 ا	
4� ه" د�U� ~#&5 B و4*�"@�8 � 	+� ا"Cg:  Ha=.د 

�ت أ�� إ��  :أ� ف ¿�Jر.د����C و{8�س، و3' �ا�U@UV أ	
 Bد �"' �ea� 

l5&ا�� � ا/.ج ا,+*( اb4 ،�h �@_ إ	� ²�ف،  :Cg=.د
 ،v��5 اÍ"ف `(ء وا�دد ا�( UC/� أآ� �4 ا.زم `(ء ^

،�p"' zU�^ �8	�دB ¬�� دOC B/&ه� �a  وb4 ~#&5 �@_ إن �@
�ذرك p/.، ووا��� � ���C ��، أ	�V4*�"ل ووا'� ا H	ا ~,Cإ
 �4 �C�4 إن �U8أى ��، وأ� )�� ��o3 b4 دي ~�Vإن ا
 �/C ،z5&��C�· c7*C �4 اz�n وا� ،i�,@5 �a./^"=@� ا
�رج د"�C"` qa، و	&آ� Íوا M'ا���C ا&ؤ�C وا�� )*,	

 H�,وا$/�رض وا¦^@�@~ وا�.م دB، 	&آ� ��( اM{O، وا
�رف إ	� ��رف � �z{n5 آØ	~ `&ط ا783&ار ا/.ج l5&ا��، أ	
� و�4 	+*( o,4 H7�/^ا ��، أ	o@p )�� �@�q وا�.وى ا/�I

�	[ إن ا"ا�� {8�ج @/، و�C�/5 آ�X�B Mن وF ا�)و�4 ا
 �C��� ],4�# "��� ^@@�( 5/� آ�B وا��ة وا��ة، �

�ن �nU�#M اp )U�C ،دى M4ا&+zCy.A ا�B�k% و�XR وا
%? Qا� _,� )O« �� إن ا�,,@�� )�، وا�,� 5/� آ�B آM ا

 ��¬ Bول، ودd5 أول ��*V/�ل ا	ن �O� Ha"اI &eU"ل ا
 ~@7*,5 )�ه,� ه( اM{O ا@"4(  ا�\��Xن، "ا4.اآX%"ا

ه( ا�وا �&�� 4� b@�² ا+&اM4  وا�j ا�)ا$,i�8 ا$*78&، 
5�ت �*Vول اd5 ف أول"O^ ��¬ و64 ا$"اآ�� ،b+U^ر�� و�^
 "� �a إC~ و��	"�M إq4 وآ.م �4 دB، و,@O4 �,Cر"^ )�ا
 ،�o��85 &{l$ا H@آ��ة، ا�( ا/.ج ه"B ا$@Vان � ر��� ا
 �	�@/� ا783&ار، اoÄا ���� ~@p ،و�"ل �oÄا ���� b@p �4

�زات 4"#"�@~ دى Ãإ H�7� )ه �$�I  �/� ا¥ �o` �/C ،
� وا`�وB وآ.م o�{` ̧�رواa )��د وا$/��[ اU,� �4 اoر��'
� إ�� إذا ��دت ,ّ�7e^ وة&= �	�,� ��4 دU�C ،B( ا�,
�O7"ار ا/.�(، b4 ا$�o و�  �4�� _*�4 )U�C�� �o�{O
 M�a �C��ش 4&ة ^�	@� إ�� �5 ³د4*,^ ��� �زم 4 ،�5 �+ا

���4 )U�^ ��	�، وأ��U8 إ	� إن `�ء ا´ ��^�Uر 4,p أو �
�ن p"O� �o8���	~، و�*	Øن آ�p"O� �o8��� ]5 z5&^
 ��دة دى إ�Vا �o8C^*£& رؤ �	إ H�Ã " ��"l' ،����7آ
 �o,��، ه( �/��، o�{` ]5و �o,@5 ��/l^&�� ا"��� ا
 ،)���، � إ	H و� ه( ��^/�7"ا و��� �,�5 )�' �5 ،B4"�"د

،B¦  ،�� ^�ور ��( ا"���، ه( 4"�"دة '��U ر5,� H	إ
� �5 4*8£�@� ورا `"�C و��ة، ��( `"�C '"ف �4 o@a.^��

Bد _/l�ح �ا^~، ��( آ.م �4 ا�,� . ا�	78�ء 
 ه"B آ.م �/_ p/.  :أ� ف ¿�Jر.د
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� �
�،  :Cg¨ .دo�o*C �4� ر5, �V ،��/� ���� Mه" آ �4

 Ìp�Á �� إ	,,^¡l5و �¶¡l5 ر",C �$ �o�o*@5 �� ور5,,@��
�رف أ	� 85"��� ا��"ة ا�( U85"ل � H	إ ،�,U�' �زى 4

".o3 ~8�/� ��ه� إن آM " ا�Mo3 � io إ� 4,/4 �/C ازاى؟
 �,U�²ا )���� �/�� إ� ا�( ا^��He ��( اU"ا	[ ا�
�، أو ,�} M¯ ح��,4� '�H ا �V ~@p �,�/ )��، b4 اo@5

�,5���� زى آ�Bا��5اع U�C( 5̧&ا	� أو ��( �*� ، . 
 u d@o8C آ�HU5 B أ�/_  :أ� ف ¿�Jر.د
�Cg: �I¨.د*�5 ��  : �,�ك ��، إ63 $� أa"ل 	�,� �إ�,

 B3"د ��@l4  أ4&اض �C"` �oÄا �,��� ��( د4@	�85�&آ_ ا
 c8+85 آ8¡ ��ا PiÞَ/	 Ha"�، و�,�	� � 	+� اo@n/5 � ��'دا

��ش C ،&'³/� ذآ�ءه�، و^¥ �� p&ص 4, ،�oوإ�5ا� ،�oºر
�، اV*�� �زم o4�8ا�، وا783&اره�، واo8Cورؤ ،�و�"زه
 ،Bد _C&U��C ا$"ت ا�� q� ،]8@��,� I"ل ا"Ha �4 اo�*Á
�ت 5@�"ن ���، ا$"ت �,� ا$��ع 3o@و�� �¥ )U�C ��s B"ه
'e"ة ه��4 � 4*¡ة إ�5ا�~ إذا آ�ن إ�5اع ��a �4"ى، ¦	~ 

4�ت و��(، ه" 5@8£�� �4 '.ل إ )U�C ،�C�5ا�~ �4 أول و��
 b@�² �4 H	Øp ،)U@U� أى ��4ع �,� ./p _C&a ا$"ت )U�C
 M�5 ت�5�*Vا783&ار ا �� �¢�� _C&U� �� ا$"ت اo4.آ
���C، وأد�C أه~ �e^ d��85_ ا$*���ة �4 ا�`&اف أول 
 ���a ا�( ا�,ed5ول، و� �7oC، وU�C( ا¥�ف ه" إI.ق ا

 �4 ]U=ا��5ا�( 64 وا ��زهÃا$&#( وإ �oºر�^ �4 �و�"ده
 �¥�| uدى إ �a�e�، إI.ق اo8�@� ÆCر�^ �4 �nC5/�، أ

�i�8,4 M�O5 Ð و4*78&Éا� . 
 C/� أآ7ـMّ؟  : أ� ف ¿�Jر.د 
u d@o8C � ا$&��� دى إن دB ا��78�ل ا¦ر�Cg:   ،c¨ .د

��s'¡ك، و �ار آ�¡ و�/_، آ"O4 H/ea H	إ  ،Maف أ"ï M7�^
 b4 وإ� ،�C"` Mآ � z,^ دى _C&Uو5.ش ����C ا$"ت ا
 �^�5�*� H�7وا، و��4� دام إدHC ا H	ف ^�8&ك، إ&/^��
 ~@p )U�C ،��5�U85 )�5�ت ا"/l�c، وd*85ل أول d5ول � ا
�^&وح � b4 وإ� ،��ء و�aر 85�ع ر5,na �oÄا ���� B5/� آ�

� �º� .B&7و� ��^@@�(، و� �� �
I@_ وإذا ه( 4� b8/Ä ا�.م و4�  :أ� ف ¿�Jر .د

 �,+aو " ���3 إ	,� H4� ز �ا`b8�{8 و4� اO84�8(، أ	
 "� ��@C ��¬ io�"ن أ�*� و,U+^ا )�5/� ا*H أ3�5@6 ا

�@��&4. 
4� ا'�@l5 ،�@�� b&ا�� ¬��، Cg:  ]8UC&I ~@p �5¨.د

" _ ا�^+�ق، C/� إ	� ^"�a، اUC&e~ ا¦وu إ	� ^"�a و�5 �*
�س ��( ,�H,5 اC �,U+^إ �أ3�5@6 ، أهb46  ،il�' i إ�,

~4.*�  ، "وأ	� وا=� p@�( و64 ا¥ )O"U^�4 q� : وإذا
 ،�@��Iأ )U5ه( إن  �"ز^@� إ ~@	�8آ+��C " ..اUC&e~ ا

، �4ة C ،]8C"` ��C"I/�  ، "آ�B � ا$&��� دى، و	"�a $�ة
 ، أ�2 � "إذا �"ز^@� إU5( أo` H3 ، �,3"�@��I"ر، و
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� �
 )a.^�� �� ^�C"` _/8، إ»� ،Bد ÆCر�8�8[، وه( 5�Vا
 �@/8*8�p ،�C"6، وه( 85/&ف ^/"م آaا"� �"B °& اo*+	
6�e^ل و�,^ �C�/5و zO� M�"^و �o�7/^ ��¬ P_ُوهـ � �aرا¶

 �@a"8��ت دى، اVه" ¬�� � ا �4 ،B�C�زى 4� ه( �
�ن، @�lوا/"دة، واa"8@� وا/"دة، U�C( زى ا,"م وا
 ~p"`�5 )��ع اV@"ى، اUCرى �� ا���pd5 �	&�+^ Bآ� ����
أآ� و#"�� � ا$���[، 64 إ	~ زى 4� ا	8"ا ��رp[، أ3�س 

���� Mى � آ&�p .@�� M�e@5 b4 م�,@5 )��ن 5&#~، ه" ا
�درة إ��  وMe�C )�lC �C�/5 	"م، a ´ء ا��2dp إن ه( إن `

�5@� 5/� آM دورة Éـّ� ا�+� "و�M وc�&^"Mlp ا
� د"qa ا/.�a  : أ� ف ¿�Jر.د,+aو "��3 إن � �أ	

 H/eU	ا )U�^ Bآ� 
�Cg:   � �@5¨ .دÉإن ا783&ار ا� �U8أ� ،b,2أ �4

 ��Ø5 ى"a z�^&4 b4 �a./4� ه" ا �a b@y �^@�( أو 4
 b4 ±، ودى �4ة	5/� 8,3[ و �¥ ~�ª� H	ا )��5 z�^&4

��@�a . 
��C أ�� إH�7� v ا�( ��̈( : أ� ف ¿�Jر.د� � أ	
�Cg:   M7/^ �C¨ .د� H	ا B"؟ دى  هB�4 آ� �أآ ~Cإ

 ���  ~@��,���، C/� �4 ا� Mآ �	4. �o,@7�8*4 �/C
 �آM ه�ا ا�'i �4 اV&آ@� و�4 ا"را=@� دى �@�� �,�ه

 H+aوو ،�o@�� تx� H	وا ،�Oآ&+�ا�U8@_ و�4 ا��o83اف 
�، و��H�p ��( ا$*��p، و��( o@5 H�&pو ،�o8@و�� ،�o�,�
 ،~Cج 5&#~ و� إ./�، b4 ه"B دB اo,@55@,� و )�ا"��� ا
 M7/	 �4&ة ^�	@� و�O&ة، إ�,� �e4 b4"ب 4,,� إن ا�,

H	وا H	4/��ات، إ  Me�85 H	وا ،z5ور z�# M7/85 M7�85
�ش، ووا#c إ	� �&I ±C"ل o�8�a �4 " q� ول�U�85( � ا8َ$َُ,
 �C�5�ب ا��78�دl4 )�� �C&ا�@~، � )O�8+^ �ا"Ha إ	� 4

Bوا��� و��7 ر�5 ��( آ� HCأد )U�^ ن�O� B�4 آ� �أآ ~Cإ 
 ا�7V ´ : أ� ف ¿�Jر.د
� ا"��� و�C�/5 أ	� �زم أ`�&  :Cg¨ .د,8Cور �	ك إ

�ل، ا"��� 5[ ا��5اع، e5 )�� ل�7� �o@�� i��^�5 )�ا
 b@ �4 )�واl&ع، وا$&ض، وا"را=�، وا�.م دB آ�~ ا
�3�ب '���، و5&#~ ¦ ،~@p �Cل وأ�@� وأز"aأ vإ� إ ��{`

 أ�3�ب 4"#"�@� و��b4 ،�@7 آ�B و� إC~؟
 .&أB"C آ�B، أ	� ا�( O84� : أ� ف ¿�Jر.د
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� � ا���� ��4 ض"و�á �Bدى �� " %? Ã "=\C\� ا��ام" 
�	� �,�ه�   ه( :���X? M9.د@�56  �3,�، �,�ه� و

��� iأه u H�aو ،u �o8"� �^&n� ،زوا و'�+"ا"yا ،H,5و �
�C,+6 �.ج � b47"ض و� �o@p �d*$ن ا¦ ��@�lا$/�"4�ت ا
 ،�*C"آ ��{` M{8O85 )ه ،�@p�¡ 4/�"4�ت ��@�� وآ��4 

H@���4ة � ا� �e�Í )U5 ~@pو 
� ^&ى �aرت �Ml ��( ا$/�"4�ت اn&ور�C زى  :Cg=.دCو

�؟  H�a �4 
���X? M9.د: �Ö �4 6�' �@na � C/�، ه( راp/� ��( �"زه

 �ً�C&U^ ],3 
�آ&،  :Cg=.دp ��ه�، b4 آ�B؟ أ	/4 bC�� ~*وه" 

H5&{83وا 
�ه�، وا¦ :���X? M9.د/4 bC�� B"ه B"Cوأ �o@�� ا"e{# د�

 �C�/5و ،�@nU� �&p"ا ����C اop ،�@nU( ا^,�زH �� ا$
 ،v�^ �o8/pر H/ر�   &*�v �4 �"اu 3,� ، �5 � ا^ 6�' 

@~ ُ'�6 � ا*&؟ b4 �زم ^/�,~ �� � ا*&؟ ه"Cg: p B=.د
 �C&I ا���7؟ 

� دوب  :���X? M9.دC B"ه   �� �"زهً�C&U^ ]�"�3�4 أ
*~ ®�@~ ��( أو�ده�  �&ف، �5  

� ا6�Í دى، أ	�  :Cg=.دC�na M@��@x' bة 85+ �4 �أ	
6�Íا �� ،&l� .5 ق.I ت��� �@	�@� 64 HO� �/�I   �C�� Bد

�	"ن،  ��̈(، أ	� آ8¡a ن، أى"	�Ua"ى 5��&ف 5/� ^+��@M ا
� ازاى اU�C 6�Í( � ا*& $�ة 3,�، ,7o+^ ��s ،]	�@/�4 ا
4� Op&/C( إ� �4 أ�3"�[؟ �@nU وا�وج ا�( p&4"ع ��@~ ا

���X? M9.د :  Ml� )� أه" دB ا
� Cg:  �� )�� ��"p&4 �@na ~@p )U�C=.دً	"	�a ��s اò"ه

¡ 4� C/&ف��4  � �a�5 �U� �؟ b4 ¬�� دB ا�( '.v أa"ل 
M@��+8� .ا$/�"4�ت، و5
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� �
H آ8¡، �5 4� ا�aر^b أ�&ف أآ� �4  :���X? M9.دd3 �أ	
 Bآ� 
ا6�Í ه( إن ا*H  أ�p M�&^( ا�*@Cg:  �� �e=.د

~��� Mزل �� آ�,8^ : ��³دى o4&ك وأدى `���8، ³دى �@
 ،i�@�� 4"ا.*� ^&ى ه واC Mه ،B¦ �4���ش �UCر UC"ل ¥ )

 b4 �ً	"	�a v�8¡ 4�e²& اe&ف ا��4  Bد Mآ M7/^ ��s
 �ً	"	�a B¦ ،�5 �وا�� آ��lC B( �4  هC ��s M/�  ؟ !أد5@ً

 iه�p b4 �ا,"م a.C( 	+*~ ®�"ع �4 �¡ 4� C/&ف؟ أ	
 .l5&ا��

���X? M9.د:  ��s &ه�� ا
� را�Cg: M=.دC!! "ه ،i@�*؟ أ	� أ��( 5���م ا$,�e ا
�	"ن أ3�سU ا/�i، و5&#~ أ3�س ا
���X? M9.د:  �{�5 )��م، �5 دB ا� 
� أد إC~؟! ��a"ل � إCg:  ~C=.د¥�U5 ك� ا$io ، ه( 4/
���X? M9.د:  �l	و �C&o` أو �C&o` ��C&U^ 
 I@_ و�C�/5؟ :Cg=.د
� ا$&#@� e885"ر،  :���X? M9.دo8�ا*�ال ه" إن �

 �o@5 �C�� H	���C"O5 �C ا¦�&اض ا�( آ� H	�885}¡، ه( آ
 ���5�ت أآ� �",�ت 	"5�ت، ه( د"qa ا��اآ�8�ب وأرق ، و3

 MU85 b4 ، ج./ �C�85 �/C 64 ا783&ار ا
  �C�85 ازاى C/� ؟  :Cg=.د
���X?M9. د:  ��C�� ~@p �/U85 )��C�@5 �/C ا"Ha ا

�ت��* M�"C ��s qa"3��� د H�^ ن�  . �� ا"�(، آ
�ت؟: g=C.د��3!!! 

��X? M9�:  �/U^ �5"�@� � M'�85 ،ت���3 M�"85 B³
 �ً�C&U^12 �	�3��� أ�@ 

� 'Cg: x=.دC !؟M{O ودMl�@5 B � ا
� � اM{O � ا+�ة ا¦'¡ة، �5   :���X? M9.دo�@�85 B³

 85+"ق 5*&��
 I@_ ا*�ال U5(؟  :Cg=.د
�B إ :���X? M9.د,/4 �/C Bر ا¦�&اض آ�"e^ ج./ن ا

 ��V~ زود ا	إ u d@o8@5 ��6p و� إC~، دا		 b4 )*+,ا
 HU5 �/C أ3"أ، وهM أ	� ا*�_؟

�ت ا¦3"أ U�C( أ�*�، ·/� إ�� ¬��  :Cg=.د��3 Mرا� �C
� أآ�، �� o*+	 _@*^ �$ �o7̈�C ر�UC �� ~@p إن ��&p HU

 ا�( ه"ا ا	C ،H/� ا/.ج
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� �
 إزاى C/� ؟  :���X? M9. د
� Cg: /4=.د¥�U5 )ه �/C �C&o` ك�، وا	H  49&ات أو  8

~ 85*"ء، p )U�C@~ �&آ� �b4 ،H�l ا/.ج �Vل إن ا"U85
�ن 	/@� O� �@#&$آ@�� ا�ا,+*( 5&#~ ه" إن ا�,� 	+� ا
 H� 6�e^ ق"p 6�e^ ،آ�&� Bد �+�ن، b4 ا@/� 64 اo�@�O^
 b4 �، أه" إ�.ن إن p@~ ��7@� �.�@� �5أت و4�`@�، إ�,

�م، il�,5 و	/� )U�C HlU	 ت�5",5�ت و'.ص، ا",� ا
�ر ا3"د� )U�C ،ت زادت�5",إ�,� 5,�&ك، و	&^_، 64 ! ا

�ن، b4 آ�B و� إC~؟ @/ ا
���X? M9. د: Bآ� 
إ�,� �زم 	*M7�8 � ا/.ج ا,+*(، وzÁ آCg:  M=.د

� ^*"ء أو ^�8*�، و^&�6 ^*"ء وه��ا، ×  : ا��78��ت�Vا
� �4 ��5 )�' ��هOC�7& ا*H دى، وأ�M ا$l@�� ا�( ه( �

5�ت دى ��دة ",�رف إن ا� H	ا �4 ،6�Íا ���&$ Hو�� �4 �V
�ف، £,5 ��ت اl}¡ات، إ»� � ا*� دى، دB إ�,,�U�85( � ا
5�ت ^�d84 &o'&ة ",4� دام ا �C"n� ���وz�,5 ا�78�ل أى �

 آ�B، ¦ول 4&ة 
�a ا/.ج ا,+*(، أ	� l5&ا�� p�&ت أو :���X? M9.د

)+O8*$ا �o�'وأد 
C/� ا*�ال د"H@a"^ �� qa وO4&و�@� د'"¥�  :Cg=.د

  ا$*O8+(؟  
���X? M9.د:  qa" أB"C دB ا*�ال ا¦3�3( د
�¢Cg:  M=.د*I@_ زى 4� ا^/"د	�، b4 ا�,� �e,5_ �4 ا

 ~�وب ا¦ول ��( �3اÉ ~	إ 
���X? M9.د: �^&n� ر�8} �4� ه" أ	  
� ، ..  :Cg=.دo84�a b8,آ��رف إ	� {8�ر وإ� 4� �4� أ	

�Cل رأ"U^ ~#&5 � إ»
���X? M9.د:  )+O8*$ا M'�^ )إن ه �C�` b4 � ¦B، أ	
�وc� H5 اه~، وه" �"زه� Cg:  ]p=.د� H	ا �ا´ 	̈"ر، 4

 د"qa � ا���~ دى ؟
���X? M9.د:  H@� 4"�"د 4/�ه� � ا
 @H، � 	+� ا�UO؟ � 	+� ا� :Cg=.د
���X? M9.د:  B"Cأ 
4� O7op( واa"ل إ4�ل '�6 إC~ و85�ع  :Cg=.د v��ر�6 ^�

 B"ه ،~C؟  إq4إ ��م 4/�ه	 B&4 &'³ 
C&U8_، و¬��  �415  :���X? M9.د�5 Bآ� u H�a )3,� ه
 أآ�
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� �
4� آ�ن  �56,�ه�  C/� ه(  :Cg=.د ���3 �4 �/C ،�,3

 � 3,� ، إ	H+` H �"زه�؟ �40,�ه
���X? M9.د : )¢�� ، ~�@y � ¦، ه( 5��p إ�
4�bO² ا$*Cg:  )+O8= .د �� إ�o+C�` H	دام إ�4 _@I

��Cة؟� b4 )و� ه ،��ه/4 M7̈�4 �	�^�� )U�C 
���X? M9 .د:  �4 �	�U�a ~#&5 )ة ^@�( �5 ه�C�� ه( �

Bت آ��5",�دة وHa اCز 
U�C( ا¦ول 	�'� �   .�,�ه� ��، زى 4� �,�ك �� :Cg= .د

�ن 	*�8/� أى O� ا¦ول � � H�a �ا���8�ر ا*�، زى 4
  . ا�78�ل n� _�3"ى 

���X? M9 .د: Bل د�4� ا	� H+' ~#&5 �4 ا��78 ، B³ . 
4�غ 	+*~ أول  :Cg= .د��ن اI&3 ت���أ	� �زم أ	�~ إن 3

 � M�'اض آ�¡ة، و��اع، و&�d5 &o�C ورى&# b4 ،�8ى�C �4
�ت �8�Cى ا,�&، أو � اV&آ�، وآ.��م �4 دB¦ ،B، دا 3

�ت ا¦�&اض دى 8²+( �5رى �5رى ���d5&اض 	+*@� °8~، و3
 ��Vر إن ا"l8Cو ±�p أى M7oC ا��"�p ،��ء، أو "��ه¯��5
ا	Ho8، و5/� أ�3"�[ ^.^� أو أآ� É@�� 5,+� ا¦�&اض، أو 
 H�l� �4� O/+,C(، أ	 v�^ ~ )�"^ 6�&^ &eO8^ H	وا ،��¡ه

�/4 ،]/�ع اaو ،�C"n� ��Vا Hl�p �� 4&ة و$C   وأ`/� وآ.م
 ،�@�7� M78~ و��4 دp 6�I ،B/. ا"رم 4"�"د، و�5رى، و�"
 _C�	 H,آ �4�O8�Ã(، أ	 ��آ& إ�pآ8¡، و )`&'d^�64 إ	~ 4
 ، ~8Cرم � أول �5ا"� ا��آ&، '�( 5p b4 �@/4 أو �o8��3

4�ت �	��@4 �C&� � _�3 ن"�C ت���/�م �aرة 3 ��@8	 ،�@*+	
4�غ ��( اM{O اp ،cl@@�( ا$&�d5 �C&اض 	+*@� �8°، �ا
� � ا*� دى، o@5 )+8�^ ك�CØp ،&o�^ ���^�U( ه( أول �
���� زى 	 H3 ن"�^ �$ ��"l' ،�8° �@*+	 ��Vو^+�& إن ا
� a"ى o8@l£` � رx4 b@p�4 �/C ،B3��، وآ.م �4 د�دى، و784

@�� )7{C �� ا¦�&اض إ���ت ا¥�O، و'�( 5,�� زى اo
 .`o"ر 49�O^&o2( إ� �4 

�ت  :���X? M9. د��Vا Mآ H�7� )آ&، وه�p �أ	
�C"n� ���� b@p �4 6�Iت دى و��"�+ وا

��C ��، و^O"ف إC~ ا�(  :Cg=.د�Vا �'�^ ~#&5 )U�C
5,"5�ت  �o*+	 �� x/^و ،Bآ� �/n^ ،B�3 د�78��º( وا��ة 5

وآ.م �4 دB، إو�( ^l8"ر إن ا�( 5@*7"ه� أز�4 و�@�"�5 
 ��s Bد c@�� ،ت دى���Vا &*+^ ��l8,4 ا/7& دى آ+��C إ�
� دى، o,� )��85 H	ا )��ت أ#/� �4 ا@l£` � �� ،Ml¯

�C"دى آ H*�آ& اp � .وا	
���X? M9. د:  b4 ،ا¦�&اض زادت �$ �n' )�4� ه" دB ا

�o@�� �UC� 
�ت �  ���Cg: �C=.د��� �7o4 5&#~، ¦ن 3o@�� �UC� b4 
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� �
 ��dم، آ�¶����ت دى ا$/�� U�@5( وا'� �a"4 أ`�~ 5Vا

�قUO	ا B6، د,l885 Dissociation   �'�	 )U�C ،4&ض )U�C
إ	q : ، أ	� آ8¡ أa"ل "ا��ة زى دى"�Iِ " b4"�@U_"ا$"#"ع 

�ش o@��85�4)�5",�، p ~@p&ق، زى  ، )اo@`"� رى�U^ �إ»
 )Þ���ا$*8"ى ا�( را�p ا�UC&e ا�C�*h دى � 4� اآ"ن 5

�ف C�4 ا¦ر ]C�� )��س أو�د ا��� أو ا,اq� ،¡�/8 ا
 �4 ��ن وآ.م �4 دB، أ	h��ت دى 5C��V5@+*&وا ا )�ا
 ��رف، �5 5�d83ذ�i إ	,� H	ا �5�رOnp( ^+*¡هi زى 4

 v�^ i3Ø5 Bن د�h64 ا M4�7( ��دة(	8/�� i3~ �4 )ا	وإ ،
¡ 4� أ	�& ��@i¶x' io، ودM�"@5 B �"ا	��4  ،�� b4 5&ا	

_^�����C ��� ا$�a ��7�ء ا�/�	[ اآ� �4 ا@/�. 
���X? M9. د:  �u d@o8C �5 ا*H دى ذآ@� و���4ة و4

�ه� أى ���� �4 دى/4 )O/+,C 
8���  :Cg=.د} )op ،�4�hوش إ� ا&*�C�4 �4�hز، �5 ا"É

��&وف ا�(  ا��ام �( �I ~8�G7Þ"ل iopو ����، و{8¶�@�
M�O دC ،B/� �زم 	O"ف �7/83�ل }� ا$&ض 5� d��^ �o8�'
��B، ا���ام �¡ ا�U+O، و�¡  �¶&e#ا )��C_ اl$ا ~Cإ

&Cx8 . ا$"ا�Up وا
 إزاى ؟  :���X? M9. د
�u 	�± 3"ا  :Cg=.د/^ �/C  ��هOC�� ����&وف �U5 ا

 �¥�U5 دى H*�رف ا� b431  �4 �/C ،م�3,~ و� 4� ا�&Op( آ
 �321  �3 uإ .ª456  �o@a.^ ،  �2&وف ^a ~�@U"ى، وه,

��� آ�B زى ^&اآi وا7�83�ل، ��( ا7�83�ل ��(  � Ml�@5
 ،6�Í�5 �U��4 وح&^ ،�o@5 �@+C8�*& و^ �4 �V ، iاآ&^
 �Cرف رأ�� H	؟ إ~C5&#~ و� إ �oU� Bد b4 ،ض&$�و5 �/�"84

 ¹ ،���&8�ت �7"4� إ�i ا��ع وأI@_ واآª& �7. �4 ا*ا
Bود   B�p ،ص�' ~�"5 �¬�� C+*& 5&#~ إن ا*H دى  78| ¹/,

 ،B�� HU5و�̈"زت و H+�'و ،H�/^  ،~�4 أ�� b@/^ �4 ¡� �4
 x�^ �4 �V B¡{� زل �� ا��اء��زل ^8,,8^ �/U^ )ه �/C

� Mآ Mآ�� و^on/5 )�� 67�8^ت دى و���Vا �o*+	 ){�^ ،�¶�@
 ،�Cو&p ل"U@5 ��، C/� ه( x' ){�85 b4ات �4$� زى 4oآ�
 �'�^ �4 ¡� �4 v�8� وا�� ورا اoa"U� ){�85 دى ،B¦
 ،be,8^ ����UC �"زه� �4 ا¦ول و�7I b4 �o@a.^ �/C ،�¥�5
� اn/�، وا��8@�ج، o*+	 )�� &�,^و ،M{8O^و ،Ð&^و��²، و

.^ �4 �V ،_�{�ل اy"زوا وه( وا@/a( آ�~ زى n/5~، وا
 �oCأ �¥ ���^ ،�H�np 64 ا$�M7/^ ،b@p إU5 ~C(؟ 6�² و^/@

�ن، ر¯� �@�ة وا*.مp"` أو �I� .ر¯� ^/
���X? M9. د:  �o��` ب��، و��( �*Ñ�*� )�� ~#&5 B�5 د

M{O � اM{O و�¡ ا
� ��@c، �5 ه( زي 4� C�"ن آ"5�C~ وا��Cg: 4 �V H=.د

 �4 Hه( ا�� �4 ،�e^ ش�o@�² �4 �4�U^ )U5 b@y"ل ¥ ،H+I
 ز4�ن �� ^/M7 إC~؟
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� �
 إزاى C/� ؟ :���X? M9. د
�  :Cg=.دolU,^ ج./�	�U�/· )�@^ H اp ،�e85و H+I )ه

�، و^U"ل olU,^ ول��85 H	وا b^&e8^ م"U^ ،ÙC"` أو �C"`
�C�85 إن ا¦�&اض �,. 

���X? M9. د: 5�5 vإ ���5 Bآ� &�p�5 �$ �&ر ¥� �5 ا	
 �o#&4 

�ات � ا¦ول  :Cg=.د�a b4"ى � H3 زى دى، إ	H �85�م، 5
 �� `"U� �C"ق �4 ا�( �7&هoC�85 �C�/58/�¡، و� � اoU�
5�a"ل  �� �l4 �4ر 4"#"�(، ا���ام ه,� زى 4o@�� H�l� �4

�دة�   �o���,�، b4 ا��ام oa"Uو� �o��ه" ا��ام ��8@
�زه� �5، و� ه" ا��Ã�8 وإ� ~@p ��، × ه,ol@p&^و �o#&$ ام

�¢@� �7o4 ��اaو 
�¢@� ازاى ؟  :���X? M9. دaو 
H5&a �/C ،�,3 ��� ا$/�ش،  56 ا*H دى �,�ه�  :Cg=.د

 �4� �aروش ¯7"ه M7/� وه( � �� اo��Ãو �o�{` ن�وإذا آ
 �/U^ش، و��8�ل ��( ا$/^ ��ل $� bCإ )U�C ،ة دى&*��4 ا

� ه� o*+	 64 �4 دول، . ه� Mا�&�ت ا����ت دى، 3Vا � �أ	
و� ا*8OC )�@C H�( � ا*� دى �4 ��اع، و� �4 أرق أو أى 
5�a"ل ~، إ	ņ� H&ت 	+*� 5/�  �@a.C ±�C ،�e@*5 ����

 M�4 آ"C )nU^ �� ،~Cإ M7/^ �3��� وراه�  24أر3 65,[ �
24 �lاع و� 3��� � إC~، ا&ا�8C M£�، وUC"ل u إ�,� � ا

 �4 �V ،�C"` ~	ص ود&aوا ،�C"` B�� ا$/�ش، أa/� اه�ر 4/
� أ�/_ 5/� ا$/�ش op2&و )U�^���C ��، ا*H دى ��Vا �'�C

��C ا6�Í دى�� � H�Ã H	�" آ q�. 
���X? M9. د:  �4� ه" ¬�� دB ا�( '.v أp�& � د'"¥

)+O8*$ا 
�	@� �� ا$*É �+O8"ز ��C} ه" د'"¥�  :Cg=.د^ ��� ر3o

 ~@p ن��ة " آ@V�4 ا �@	�^ �@�"	  )�.� z3وو ��.� �C&p
 �,/78| � )O,7n^ �4 �� ،�I"��4[ زى 4� l8,5"ر 	+*,� ه,
�u، ا�ه�	�، وا"��7، وإ�.ن � �78�ر�( ��p�C/"ه� اÍا

 �o8@��'� �,�ك ا�78��ت ا�c@C، : اn/�، و�4 	
78�دى،  . واCx8& 5/� آM ا���ك دBوا��78�د�C، وا

 C/� 5.ش O8*4+(؟ :���X? M9. د
�  :Cg=.دo#&/	 ، Bل د��، U/4 b4"ل 5/� آM ا�7�83/�I

 )U�^ �/C ،67895.ش ا ،�o�'�4 دا q� �	�¦ى ا�78�ل إه
 � ،)+O8*$ا$&ض وا i`"5 c@�a �o��` Ho8	وا ،��o,4 H`��

i� �C. 
���X? M9. د: ` Bه( آ� �4 B&5 ت�5",�5 c@�a �o��

)+O8*$ا 
 ��@c، و64 ذ�، �q 5/� ا�( ا	l84 H"ره� 	�*�  :Cg=.د
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� �
 �¥ Hو�� " �o*+	 i�^�� ����دة ا¦�&اض، �C�5 دى

  �oºر�8e"ل �/&ض، 5�e"ل و5�5 )U@U� ام�ا� ��&�
� � اn/� وا/.جoUV ض&/��، و5¥� . وا7�83

 ��( ا´  :���X? M9. د
���،  و�C�/5 أCg:  ...�2=.د*85 �/C B¡{� ت���� ~@p

�ت U�@5"ا 4/� ]h	C   ]@*+/� �,�ك���C~ ا¦�+�د دى، 3��
 � Bآ� ���� ~@p ،¦ ،�C�أ�*� �4 وb4 ،�,4 �5 ^*�@� ور�
 �4 �o8aى ¬�"ا و"a ��s �/C ،د زى ��"5@� وا�84اد�ا¦�+
�ء ا�8$�دل، e/4� ^*io@�� u"8، 	"ع '+( آ�B �4 ا ¡�

� �.�a  إ�@�ء أM4  و5&#~¥ Bآ� ���� ،��= M@� � &'أ
 �4 M�` ىd5 Bد Mم آ�زم �� H	م، إ.*�ة وا@Vا �C783&ار�5
�، ه( o,4 H4&ه( ا� )�� 5&#~ اoa"U� �7# �4 Bل، د�ا¦`�

�o*+	 �� زل� . زى 4� ^�"ن ا^,�زH �� ا¦M4، وه( 885,
�هa i"ى ����C ا�  �5 :���X? M9. دp b4 � ��ام دىا	
� Cg:  �UC&e5=.دo�7/83�5 ��ه& أ	��,�ك ��، أ�M ا

 �@U*8� ^"a¡ ا��¡، و� اo@5 )`�la�5 �4 ���� `"�C، أ	'
 M@7� إن )a.5 ت���3 ��ز وآ.م �4 دB، دا ا	Ãح وا���,�
5@��ن زى ا¶�م،  )��ء ا+O@� ا�`�اك � ا"�*4 �C&$ا

�ت ���ن و{�o8,4 )U�@5 �� ~8�3( ا���ام، 3@/ �@��ا
 �� إن ا�,�5 )�£p ،~#&5 ام�ا� )U�@5 deÍا$&ض و�� ا
� ا$/� دU�C ،B( ا���ام o@p ت���M�",5 ا���ام �4 '.ل �
b4 إ	� ^�U( ذوق و�4دب و{�3_ � آ.�4، ا���ام ه" إ	� 

 � �oU� �oC�^  )U�^ ،�7¡ و� آ���4  &C�U8�ن واp"Oا
o@5 �8a.� .ª4 زى v�/4 M�"85 ��س آ� '¡ك "..,� H,5 اC

6 4& ��^��7( و� ^�u�Ñ؟aا"وا	� � " �q�7 ا�( ��@�( وا
 ¡� �C&e5 زى دى ����� � ^��@á ر3Ã �a )�� إن H@U )^x'

�@5�É8@�� إ,�^�"ن ا� ،&`��4 . 
���X? M9. د: Mo*C � ر5,
 .آ�~ ��( ا´ :Cg=.د
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� �
 ��% ا���د�%اil اºآ��J/�� ،=+C9C#�ل ا�4

%� واC�.±Q4% ا����9JF�\� * %Cy ا¡�
� أ	"ر  :Cg=.دC Mn+^إ 
u ~8 �4  39ه" `�ب �,�B  :أ,.ر ?�=.د"� �^&n� ،~,3

 �4 xأ83}&85~ `��~ أآ )��دة، ه" ا@/... �C&o`39 � ا
�ن ��@~ أآ� �4 �C50  Õ.ª4 ~,3 

 إزاى؟ :Cg=.د
� a/�ت 4/�B، :أ,.ر ?�=.د$ �4� ��b8a إن �,�B  ه" أ	
39  ~,3 

�ب؟ إ	Cg:  H=.د` ~#&5 b4 H	ا B"ب، ه��5 ا	U85 H"ل `
 �,�ك آ�م 3,�؟ 

�  29 :أ,.ر ?�=.دo8��3 ،u ~8"� �4 Haو �^&n� ،�,3
أ	� اH@n²، ا&ا�M `��~ �̧�ى ا7Í*[ 3,�، و$� a/�ت 64 
 b@O� �'��م، و5@`&5 �'��u H�a �^&n إن ه" O4��8~ أ	~ 5@

��ت ^�	@� و5@��� �' 
 �84"ز؟ :Cg=.د
  �843"ز و�,�B  :أ,.ر ?�=.د
 اB�,� ¡{l آ�م  :Cg=.د
u H�a �^&n� ],3 إآ8_ ~ دواء B�,�7  �4  :أ,.ر ?�=.د

u Maو ،B�/4 M7̈وآ i���85.. 
�ك �a أC~؟ :Cg=.د/4 ~�U5 
���p �  :أ,.ر ?�=.د} � �C&a � b@hع � ا"e84 "وه �C&o`

� و�~ °&ً�C&U^ ]^�/a أول B�ى، و4/�B د�5"م �p، و$� a/�ت 4/
b4 ~8@U 4}"ط a"ى �  M@��+^ ~,4 �'�5�p H@O�U�@5"ا 
 ��&*5 �@�، و64 ذ��ت ��&� b@O� �'�@5 �5 ،�@	��ت ^���

 ،���O$ه( دى ا b4 إن H@U �5 ،Mo3 Mo3 Me5ب و� ا�83
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� �
 إ4�ل إC~ ا$O���؟  :Cg=.د 
� H�a �^&n� �/5 إ	� ا$+&وض ^O :أ,.ر ?�=.دC�/4 ~p"

 � �^&nV bOº�@~ ه" ņpـM إ	~ 4 )Op&� �4 ��أر65 4&ات، 
�C"` �8*	 ل�aو ،Bد د� ....ا$/

� إC~؟ ه"B �&، ¬�� دCg:  ~��a )�� M@U^ )4=.دo@pو 
¦B أ	� �*@H إ	~ ®¿ ����، أ��( �&Hp 4,~  :أ,.ر ?�=.د

 �"84 B��3@� وا�/�4 �"ا�C"` �/5 u إن وا�B إ��� � ا
± I �/5"ل  37,[ أو  6�' ��/� ��� آ�ن � �ً��3,[ و�

ا$&ض، ه"B 5&#~ وا�B آ�ن 5@�'� أp@"ن و�b@O، وآ�ن 
 Bت آ�����م ��"ب، و�`&5 �'�@5 

�Cg: �@3=.د�/"��B��V _�3 b4 B � ا B�5 د . B"ه
�3@� $�ة �a إC~؟�/ أ��� � ا

ن 5@���8 3,[ وº&ج، $�ة 3,[، آ�....� :أ,.ر ?�=.د
 ،Bج، وآ�&º���8 3,[ وC �C�/5و 

�b@O� �C و5&`�م وCg:  ،�5=.د �� b4 )U�^ ،)U5 B¦
 z@*5 b4 )�U� 4&ض Bآ� �o��` 

�رف a"ى، ه̈"B  :أ,.ر ?�=.د� b4 ن�@/أ�2 آ�B، ه"ا ا
 )���C ا�� b4 ،.أ� )*+	 �C&4 ن�U@5"ل إن أB"5 آ

B�I�/85 
�ت 5@�"ن 4� ه" �زم ^ :Cg=.د��3 )I�/8� إن ا�5 �'�

�	@�،  �Self-Medication.ج ذا^(، ^ ���� Bد ،MO+C ،c�,C
� b4 إد4�ن و'.ص، و��( d*$إن ا ��5 �'�U�C( �,�ك �� ^
 xى أآ"a ز"�� ~@�� �C�p�&ة 5&#~ ���B&7� �C دى، وإ	~ 5
 b4 �d*$5&#~ � إن ا �O	 �,@�² ،�8n' ر��� ~,ّ3 �4

/^ �d*4�5و )I�. 
5�^/&ف  :أ,.ر ?�=.د �C"` Mإن آ �n' �C&$ه" 5&#~ ا �4

5�u � ا¦ول، C/� ا�85ا  )�� )O8	��ت ���Cة 4� آ��� )��
 �@�l/5 ~�C��آM � اM{O، و5@£8�	� 64 ز4O4 �� )�¯

]8��� �@3��ل u 5&#~ إن O4��8~ ا¦3aدة، و�Cر�3 : ز�s
H�a ،)*,h�8&ش ا�دة ا*&�C، وا/~ C/� إC~ ا�8&ش  ا

 ��ل u إ	~ ��3 أن أ��8ى ��( B¡{� H,5 �,�هa ،)*,h11ا 
�ل  33,� a ،�اآ B�/4 H*Ue^وا B��ن $� a/�ت 4/@/4&ات، ا

أ	~ ه" �4 ز4�ن p ~�@�85�&ة 4/@,� آ�B أن �8C&ش 
�ء �4 ورا*,��ن ¯5 �8O� �@5"^¦آ_ ا&C 6�eCت، و�8*�5 . 

4� اÄ"ش :Cg=.د )U5 Bد  ،)^��&ش، 5.ش 	*��8 آ�7�ت '"�
 �¯&l7�ت ا��� �5ل اo�7/8*	و ،�Cا&hظ �4 ا�+أو Ã@_ أ

z�n�5 ~Cإ ��ل a "ه ،�,8��85 
�ل ا���7 اl&¯�  :أ,.ر ?�=.دa "�C ".. i¥ 
�، وCg: �C�/5=. د,@�� �4 ،Bآ� z���5 ... 
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� �
وU@5 �C�/5"ل u إ	~ �85@�~ د"qa ر���  :أ,.ر ?�=.د

 ~8,5 "Á 
 4[؟ Cg: H,5=.د
 8,5~  :أ,.ر ?�=.د
دى �¡ ا�,H ا�( أذاه� ز4�ن ا�( ا	Cg:  H�a H=.د

�، ه( 8,5~ �,�ه� آ�م 3,�؟ o@�� �, 
 3,~  �11,�ه�  :أ,.ر ?�=.د
�ر ور��� و�5؟  :Cg=.د�pو� أ ،./p ���� M7� B"ه 
�، أآ� �4 4&ة  :أ,.ر ?�=.دo@5 �8ا� B"ه 
 وه( �H�7 إCg:  ~C=.د
���  :أ,.ر ?�=.د� b8�7� �4 
�Hp؟ �&HC؟ وH+a؟  :Cg=.د' ،���� )O8�7� �4 ~Cإ �/C

���؟ � )O8�7� �4 ~Cإ �/C ؟HO,I 
�ل u ه( �@�~ �}¡ة 4�^/&bp  :أ,.ر ?�=.دa ~8d3 
��4 دB آ.م؟ b4 ه( �,�ه�  Cg: 11=.د�511  H	3,�؟ إ

�آ& $� آ�ن �,�ك p11  ،و85+�& ازاى ،~Cإ iه�p H,3,� آ
� C ،�*+,5/� إC~ و7/85o�*� b4 ة؟¡{� ��@� u ل"U^ ،~Cإ M

 �@�~ �}¡B؟
�ل :أ,.ر ?�=.دa )� ه"B ا
~، وا	H ^"زن ا�.م، 4�  :Cg=.د"UC )�ه"UC B"ل ا

 �5 ،�4�� 4&ض ��U( آ��� B�,� Bد Mا�&�ا�5 إن اC ش�*,^
 Bوا$&ض د ،Bد B�I�/8@5 )��ه& �C"O5 )e{84 ا�Hp ا�ا

)��'�ه� و�5،  ه"B ا@5 )��ت ا��Vا b4 ~�o�4و B&�̈�4
���C �5ور ` H,�_ ا�{واB"5 آ�ن �,�B 4&ض ��U(، و� ا
��C ��، و^�± � �Vا �'�	+� ا$&ض �"اه�، U�C( �زم ^
�ت @�y �¥ )�"�@� ا"@�اxاm4 ا$,@�� ا�( � ا�آ@�� ا

�ت � أآ� �4 |�ل، إ`( 4&ض �&cC، وإ`( إد4�ن، وإ`aا�ا' )
 �/C ،Bا�83/�اد د ��C�` )�أ'.a@�، �,� آM ا¦�@�ل ا
 Bد )U�C �/C ،&Cx^ م و���ت دى 64 5/� �4 �¡ ا¶��Vف ا"O^
�، و" 5/@�ة ��  M�"^ �4"�/4 M67�85 آ H	ذه,� وا �

*~؟.... ا$O��� ا¦��@�، � ه" 5@�( 
�م ��( أ a i�8,4 b410"ى، ه"B 5@@�( آM  :أ,.ر ?�=.دC

 �*_ 2&وف `}�~ 
 ا*�ال U5(؟ :Cg=.د
��C ��( ا�,H، وا	� آ,H  :أ,.ر ?�=.د' �l5&ا�� أ	

 أآ�i أ'"B و� إC~؟: `+H أ'"B 4&ة، و5�d3ل
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� �
�Cg:  io+C=.د� B"'وا ،~Cل إ"U^ B"'أ i��^�� _@I

�M7/C إC~؟� �o7op " q؟ و�M�` ىd5 �C��Vا 
�رف l5&ا�~  :أ,.ر ?�=.د� b4 � أ	
 :Cg=.د�� إ	~ ر�p إ	~ u �É 5/� أر65 إ	b4 H '�ت 5

 �e�3 أى �o~ 5@�8,_ 4"ا�	إ B�,/4 ~#&5 Bد b4 ،4&ات
أO�^ �C"5+~ أو ^b4 ،B&oU أ'"Mª¬ ��¬ B ا*��e دى، و4/� 
 ،�C"` دة�Cز ،B&5 )�آ�B إن ا�,� 5,&آ� ��( ا*��e ا
 B"� )��رف i8o@5 إ	~ C�̈�& ا*��e ا� H	أ �وا/.ج زى 4

3�، وÉ"ز �" أ	H�a H ¦'"ة زى 4� ^�"ن 85/�U�^ ~�a( أ3
 uج إ./�ع وإ	��ر وآ.م �4 دB، وË&ج z@} �4 اpود ،��@np
 ��C&U^ ��cC، و8º+( دور	n+{@z ا¦���م ا¦'.a@�، وا
�	��C~ و� 	�ى p �V&�� إ	~ xCر � b4 �4� ه" إ�, ،�4��

)I�/85@/�7~ 5�$&ض، و� �d^ H� q=¡ا )�� b4 4/� إ». ا
 آ�B إ	,� 	8O�@~ أو 	+b4 ،~�n آ�B؟

8�س، ¦ن زى 4� C�"ن  :أ,.ر ?�=.د} �أB"C آ�B، �5 ا	
 H@*� �C�/55@/�7~، و )�ه"B ا�( z��4 �&�� ^�'�( � ا
 �/C ،~@��@5 )�5/� دB آ�~ إ	~ زى 4� C�"ن q� �@/5 �� ا

Bآ� M7/@5 )� .5@��( وه"B آd	b4 ~ ه"B ا
 إزاى؟ :Cg=.د
4� `+H@*� ~8 إ	~ ���84  :أ,.ر ?�=.د ����ن 3 �4@/ا

��@� 'e¡ة، p�	ت ا�p&l^ M7/Cوى و�	 )U�@5 ت���Õ./p، و3
 ،M{Ou )�� �/C إ	~ �Ö �4 3,[ #&ب وا�� ز4@�~ � ا

� .وا��آi، وا^d'&ت ^&a@8~، وه"B و� ه" ه,
��C إ	� Ì�.4 إآ�@,@�( �@�  :Cg=.د` �� ا�5، أ	C ف"`
./p ل�7� m4x84 _@�eآ b4 ،دى�� ±£Oآ io4 ل آ.م"U^ ل�7� ،

 ،~���ء أ�&اض وcC&C د4Äأ uول إd5 أول ~p"O85 )�C��i ا
 �e,$ى �4 ا"a _C̈&a B"̈ه �4� ه" ا�V ا�آ�@,@�( �4"7
 M} M¯ _8��دى ا*�@i، ا�e@_ ا�( 5@£�( آ.م ا/ا

�U�C�4 ،�Cد�/�¢(، و4.���^~ اU�8ش إآ�@,@�( `/"رB ا
+io ه�دف، و�.ج  ���"85 )��د�C ه( ا/آ"�C، ا$.���ت ا
± إذا �م ��6p، و�Ï&^ )�Ë ا$.���ت إu أ�&اض � ا)'& '	

 .ا¦4&،
�هa i"ى، أ	� O^ H�a � ./p£@±، و�  :أ,.ر ?�=.د p b4

 H�a أ�&اض، H�a ا83}&اÐ و�¡^( 
��z آ�B، ا$/&�p ��85أ Cg: 4=.د�� ا�83}&اب واV¡ة، 5

 ~,3 �4 xأول ا83}&اب إن `��~ أآ �/C ،ج&+^ �C�/5و
± ���H إ	~ ���84، �' �Cا��اU@UV( 5�8¡، و�C�/5 �4 ا
 �85��� ا�,H ا�( ا��8ه �@*,hا �e�£� H5&{83ا �C�/5و

 �o@��3  �*4&ات و����C ا¦^"5@*�ت �4 ز4�ن، وه"B � ا
��C ا�� H@�� �C�/5ل دى، و"U^ )O8*	��آ~ 8,�5~، و4�8�

�3@� ��ة �/أ83}&ا�5 ��( 4+��dة 4/�"�4 إن أB"5 د'M ا
 )�� a"ى �4 ��م 	+"ر ا�,H �4 ا�5 b^�' � 4&ات، و4
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� �
�ه�، ودى b4 #� �̈*� ا�آ�@,@�(، ¦	� /4 ���7~ أ5"ه

 "�رآ� ا�,H، وO4 ��/8*^ �	و4+&وض إ ،¡{�"�Cر"/`� " �
4� 	U"ل د M�a ا$+&وض )U�C ،Bزى آ� ���� �B�,� B إC~ و4

�on/5 64 ت دى��ول 	&z5 ا$.��Á � .�,�وش إC~، إ	,
 إزاى؟ :أ,.ر ?�=.د
�رف �4ر83,� ه,� �8�85ى  :Cg=.د� H	ه" ا �4

"�(، U85 �@78� ~@��3 b4 �/C ،)78� �/· b4"ل "@��5
ا�( �,� أB"5 ا$&ض ا+.É )U�C v@�~ 	+� ا$&ض، 

 M4�/8,5 �"�( ا�( ا�,"@��B ه,� ه" 5&اm4 4}&وس � ا/4
�دة، Cآ� ز&V ور ��( ا83/�اد�O@5 ��m4 ه,	x�، اC.Íا
 �"8,5 �b4 ��@�+8 ه@~، أو ه@~، C/� اxاm4 ا�( ا�,
 �� ه( 	�eU ا	e.ق ^+�¡	� � iop أى �@�ن،  �4�4 ¡o@5
 ،Bوآ.م �4 د ~@p _	ش ذ"��ن 4@/á و	U"ل ا$&ض دB وا��	 

� ��ن 85��� دCB/� ه,@/وا#c إن ا/@�� �,�ه� :  ا
�U@5 ]/4 m4"ل إن p@~ ا83/�اد V&آ@� 	&5 ،�ا83/�اد 4
�8�وز، ��&آ� ا�ا�Cة، � ،�@�+8�	�eO، وإ	~ �&#~ 
 Bد m4�	x� آ� ،B	� ±	a.( إن اd*$ا �'�,5 �$ ،Bآ� ����
b4 #&ورى C�"ن ~ أi3 4&ض 4/[ 5,"ر=~ أو 4� 5,"ر="ش زى 

�4  � Bد m4�	x�ت ا@�y )�� ور�	 ���، ¦B، إ�,� H�a
�ن، ¦B � ا/@�� �4 أول ا¦ب، أ5" @/ا*�"ك، b4 �5 �,� ا
 )��ن ا�( د'O8*4 M+( أ4&اض ��U@�، وا^/�I( إ@/ا
 � "� 5&#~ إ�� ا`�آH و,@�` )���V ،B 8,5~ اI�ا^/

 �̧�� � 6,4 اCر"/`Disinheriting+8�@�� دى ، ^.a( ا
 )��ن ا@/�م � وا� اlp ��¬ ،cC&� ن",� M�` � 6 4&ة�e^
 6�e^ و4&ة ،Bب �4 د��، �C"O5 4"اد وه�o@e{@5 ت���آ�ن 3
�ن دB وه" @/� `�M 6,4 ا�� و	�وات �,*@� زى ا�( �,� ا
 �C"O5 �o@e{C B"و5&#~ ه ،�o@p i��8C در�a b4 ~	ل إ"U@5

� ��( 	+*~، وo@�� i8�Cو ،)I�/^ H	ا )�¬�� ا���8 ا
 ��ورت ��@~ C�"ن و2@+8~ {�و� #�z اV&آ� دى 5&#~، أ4`
 � zÁ ،~أه ��، إ»o7��,5 و� ،�o7o8,5 � �,�Øp ،H,�ا
���C ا�.وى 85��� ا�83/�اد ` �,@�*4 B&'ر �ا���8�ر إ�
 �C��Vا )U�C Bآ� ،iا´ أ�� )O,e85 �دB، وb,e85 أو 4

 �4 ،�on/�5 He5&^اH�Ä " i*� ¡� . 
 C/� إ �4 ~C�i*� ¡؟  :أ,.ر ?�=.د
�  :Cg=.دoدى آ� �/C"وض F"  4*8}&ب H,8~ وآ�a H	ا )�^&z5 ا

~ n/�5~، و	&� 6	O"ف ��	*8+@� �4 آM دCØ5 B~ � ا/.ج  
�	*8+@� إزاى U5(  :أ,.ر ?�=.د� ،c@��!!؟ 
� دى ��( إ�� ذه�ن آ :Cg=.د�V64 ا M4�/8^�� �/C �4�

Latent Psychosis  ت�8�^U"م هP_ë دا'M ��( ا,¡و
Neuroleptics  ت�4",4 ~�C�^و ~@�� �*� �/U^ ��5ال 4

 Bآ� H	أ )U�C ،Bد B�'�@5 )�و4*�,�ت �5ال ا¥��ب ا
�m4 ا¦��(، ا$Æ ا��ا¢( ا�( o2& � ا*�"ك 	x�M4 ا/85 
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� �
اxC ��¬ ،)*,hر ا�8اوى ا�ا^(، و5&#~ آ�ن 4*�"ل �� 

�ل ا��ة 5o*83ا ���$£�رات، و5&#~ ¬�� �3_ � ا/�� �� ا
� �3"آ~ 64 8,5~ و�¡ 8,5~، آM د�º B@� ^�ى آ7@� 
 �@7���ت دى 8�85�ج Vه�ار، ا b4 �4�} ت�8@	@"رو
 M7�8*85 �8�ت أآ� �4 ا�ه�ن اcC&l، وÌ�.85 إ�@	@"رو
 ،./p zO	 )U�@5 )¢ا���ت آ�¡ة، 4/� آ�B إن ا$Æ ا�&�

U88~ �4 ��ار وأ�� �+º ��¬4,�، و �C"` ~5&UC�� Bإن د �
�4��ة .�ر^�، اe`و )U5 H	وا ،�o@�� ل"U85 )��4��ة ا.ا
 ،B�'�@5 )�ا�( �,�B دى ¬�� ^�"ن أ'e& �4 ا�ا4�دول ا
� ا�( ه"B 5@/�7~، أو £85¿ �,~ @l£` B"85£+( �,~ ه ��¦

5 )��ر^~ b4 ،~8,5 "Á �5 اª83تد��ت ا� .@/�7~ � ا¦^"5@*
8�ت ^���O~ أآ�؟ :أ,.ر ?�=.د� b4 �5 ¬�� ا,@"رو
��ت ا�(  :Cg=.دVا � ��5 )�' �5 ،�C�� آM `(ء �/�I

 � H�a ،Bد M�O�5 �Cو�	ت �p&l^و ،Bآ� v��رÆC ذه^ �o@p
 �4 ��8�ت، و� �@�ت آ�¡ة �4 ا,@"رو�&� M7�8*85 �إ�

 ،�@�.� �a.� M4��^� دى ^�"ن ��+� Mآ i�ر �@�� �C�و5
 ،)�@@5 ~* ~#&5 B"و4*�7�8~، وه ،B�/4 �*C"آ �a.� M4��
 )O���^�8�ت 4@��ت دى ا,@"روVك، � ا�/4 �a.� M4�� )U�C
8�ت @� 64 ا,@"روoC�85 �O����دات اn4 ك�,� H	ى، وا"a

��ت دى 	��م Vا � M7/8*,5 ��رف إن ا�,� H	وا"�����، "ا
Zigzag  ,ّ�ل	م ا^,[، أو "C ،ةd�p Me�	ت، و�C/� 	�ى آ7@

��M أول d5ول وه��ا، +8�,±، و	&�6 	�ى ^�v، و	O"ف ا
�� ^,�a �@7ر^~ l �@a"^ أو M'�^ Mآ� 5/� آ&� Mآ M{8*	و

�a.� M7� )و�� ،�@ .��( ا��، و��( «M ا$*�"
 I@_ و���C ،~8,5 �C/� أa"ل �'"B و� ¦B؟ :Cg=.د
�ف a"ى آ�B،  :ر ?�=أ,..دË b�lC�4 ���i ا�,C ؟v�^

 ،��&p ~@p H	إ ،�	���*^�� ��ت d84 b4آ��C إ���� M7/	و
 ���� ��^U"ل ¥� b4 )oC�5و ،�C"آ )U�C ~^ف 4&ا"O^ �	إ
 �¶����ت 4*@	�� ^8"	� و^O"ف إC~ إ4�� �� ،&`��4 M�O5
 ~8Upن 4&ا^~ ^�"ن 5/� 4"ا�p"` �/�I ،دى ��@l$ا � �,

�^/&ف أآ�، و^l8&ف أ�*� �4 ����C و� ،�C"` �C"`7@,~، وe^
 �� ���4� b@��,5 أى � ��رف إ�,� H	دى، وا B"'أ �$��4
U&اa ~�C"ى، إ� Ø5ذ	~، إ� � ���ت ا�78�ل  q� ،ن�@/ا
� �4 أ�/_ 4� C�"ن، o8�*� ودى ،./p )U@UVا i@*hا &eÍا

��ش إ	~ 4�ر#*,^��� أدي ا�,� 64 5/�، و4 �/5 ~p"`أ vش إ
 ،B885�"ن �"ا ��¬ �e�3 Mª4أ �أر65 4&ات، 4/� آ�B إv أ	
�ء e� د�3 �ودى ¬�� ^�"ن �e�3 أa"ى، و� 	+� ا"Ha أ	

B"'¦ ل"U^ �	�4 إ ~@��. 
 C/� أa"ل ~ إnV H�a v&^�  :أ,.ر ?�=.د
5�`&ف ��(  :Cg=.د vإ ]pر�� ]	�@/إ�,� U+84[ إن ا

C&I �� io�.� ،i�,4 ل �� ¦ى وا��"��5 �$ �b4 ،i�U ا	
 ~5�a"ل "q@، U�C( �4 �@� ا$��أ "�H إ`&ا�، و��( 4*�"

�هi 4/� آ��7 p "إ`&ا�"ه H�" ،أ�&ف )U� �4 )U�C �/C ، 
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� �
أ4�ل ��`&ف ازاى؟ b4 �5 #&ورى U5( 	+�8 و	U"ل ~ إ	� 
 ��C&U^ ،B"C؟ أ���� Mو'.ص، آ H�a ،M@��+8u H�a ��( ا

 . � U,5"ل� 5,��ب، و. و'.ص

8�ت دى وه"  :أ,.ر ?�=.د@� 	�ى آ7@� ا,@"رو$ �/C �5
 b4 ذه�U�C v( ^+*¡ه� إC~؟

�ت ا}.�5 !!! ^+*¡ه� إC~؟ :Cg=.د�"Íزى ا M7/^�� H	إ
 �C ت��	[ ��ول اn&ب 85�ع اO&آ@/ا$&�"5[ و5@/�h"ا ا
 ،mC�8,�B، و^+*¡ه� ا,�a �را�M ^+*¡ه� آM ا�( ا�,

�'�B و�5، و^+@5 )�[ �� ا¥��ب ا"�*4 b4 �*¡ه� إن ا�,
[ �� 4&ض أB"5، و`&ف 8,5~، ^+*¡ه� إC~؟"�*4 �!!! دا ا�,

 �,� �2"4 b4 ،´م ا��  و4*�"ل أ4� �ا�e@_ وا�، وا
 �8�mC ه( ا�( U85"ل ^+*¡ه,`&آ�ت ا�وا وا�( 4�8"ب، ا

U@U� ص&p �,C�4 io@�º �� ر5,,@	�@�، U�C( ا�,� إC~، و�@
@� �b4 ،�@U@U آ�B و� إC~؟"�*4 ]"�*4 )U5 

 .آ��la ،Bى C/� إن `�ء ا´ :أ,.ر ?�=.د
�رس  :Cg=.د« �/U	 ����، �5 ا�,� Mا�5 آ �C ر�U4 �أ	

�، ور5,� 4"�"د	"/,¬ �4 �V ف&O5 �,8,o4 
 .ا�7V ´ :أ,.ر ?�=.د
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��06060606I04040404I2010201020102010א�,�,����������������!�  �
��،�������������%�وא���� �������ج�א���������ن�א������ق� �����א���−949 �  

� � ،%���J4وا =Qj9ا���ج ا� v� ق jا� 
 ÀC�VJا� %C·، وأ��ر�Jوط ا� V� امTJ�7ورة ا Rو 

�7، � ��4/� 5/@�ة `"�C :ه�Vم.دa �@آ� � ���I )ه 
�دة، و� � ا$*O8+(؟ :Cg=.د@/� p[ � اop"O85 
3,~ د'�H  27¦، ه,� � ا$*O8+(، ه( �,�ه�  :ه�Vم.د

� أآ� �4 4&ة، 	�,� )+O8*$3ا  H	���z، أ'& 4&ة آ�4&ات 5
 �4�C&o`3,~ و. 
 �84"زB؟ :Cg=.د
*~ :ه�Vم.د ،¦. 
��؟ ه( M{8O85؟ Cg: 27=.د�I �* 3,~، و
�� �5، ه( ª/84&ة درا3@� p/.  :ه�Vم.د�I B¦ 
 � 3,� آ�م؟ :Cg=.د
 � أ'& 3,~، � 3,~ را5/~  :ه�Vم.د
 �,�ه� آ�م 4�دB؟ :Cg=.د
 4"اد  �5,�ه�  :ه�Vم.د
 H؟�,�ا آ�م أخ وآ�م أ' :Cg=.د
 أ'"ات وا��B أ'H وا^,[ ��@�ن  3 :ه�Vم.د
 أ5"ه� 4"�"د؟ :Cg=.د
 `o"ر  8^"� �4  :ه�Vم.د
 ه( »&ة آ�م؟ :Cg=.د
�8  :ه�Vم.د�8 ه( ا
� إy"زوا  :Cg=.دo,4 M�a )� وآM ا
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� �
H,5 ~@p إy"زت، وا¦خ ا¦آx إy"ز، وأ'"ه�  :ه�Vم.د

 b@� ±�® ~* ¡{l ا
� M{8O85؟ :Cg=.د¶� وا
 B³M{8O8 5 :ه�Vم.د
 ه( ��"B؟  :Cg=.د
b4 أوى، وه( 85@�( �4 3+& 5/@� 	*�@�، �5  :ه�Vم.د

 ��( p�ات 
 آ�a M أC~؟ :Cg=.د
� ^@�( آM  :ه�Vم.دo@�'أ b8p&��آC &o` M/�، ى 4

q� ]�"�3أ . 
ودB 4*7@~ �.ج 	+*(، 5&#~؟ b4 دى ^�Cg:  )U=.د

�ك �a إC~ آM 4&ة؟ /4 �/U85 5/�؟�84 
3��� U85/�  :ه�Vم.د 
�ن '�I&ك :Cg=.دO� )*+	 ج.� ~@�' )U�C ،�C"آ . "و

� ��4أ , z��� H	و� ا ،�8a�4"ت�@,�، b4 "إ»� ا/.ج 5
Bوآ.م �4 د ،�a�� ا/.ج وHa و^/,�a � . ا�,

� M�a آ�nV B&^� �4  :ه�Vم.دo8#&� H,آ �`o"ر  3أ	
 ����، ه( �4 �8*o@p M{8`رف أ�� b8,آ �4 Bآ� �U	ص ز"lï
 �+��ت ®��� )�� �pأوا �/C �Iر"^ �C�' H,آ �7�ح، أ	*ا

�C�/4 �* ���O$+� ا	وه(  ،�@̈5 ���Íا i@U .$,�"�4 ا
�؟ :Cg=.د� �,�ك آ�م �
��ت ^�	@�، �5  :ه�Vم.د� ~@p ~7�8,4 ��ه( دى أآ� �

 �/C ~7�8,4 b4 
�ا�5 �زم � ا�8رC_ وا�`&اف  :Cg=.دC �,"a �b4 ا�,
�C �/C ،Ma¦ت ��( ا���4��ت C&3"ا ��(  8"ن 4/�ك أر65 � ،

 &o` Mوا��ة �7�8,4، و85@�( 4&ة آ ��C/� ا	H �,�ك �
 ،_Cر�^ Bد )U�C ،���3 ��ه/4 �/U85 ن�O� � ��ه,^"pو

�UC&e دى؟ �5 Bج ا�`&اف د�8¯ 
*~ � ا��ا�C  :ه�Vم.د �4� ه" ا	 
4�`(، Cg: "` �/5 �5 � �5=.د )`�4 Hن و��"�^ �C¡{� �C

�رن، و^&ا�6، U^+*�، و	و^�ى 64  �'��ن ^O� vا¦د ���
� ا�5، ا/.ج C B¡ آ��ة �C�p4/� و ~ )U�C م ا�`&اف"UC
4� زاد  Mآ Bن آ��O� ،_/وأ� ،�,o4 زى أى �,o4 Bد )*+,ا
 i�/8^�4� ا^/�H7 أ�*�، و" ��He أآ�، � Mآ ،�,@	���د �@

�ل، إ»� دB آ�~ 4� ¯&O�4( �4 إ	�  أآ� 4� دام ا�`&اف{`
Bرد�o,�B�C ا� H	ا )� . ^*dل ا
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� �
7�ح، و�C�/5 ...  :ه�Vم.د*�^H ا^��7,� � اp uة ا&$�p

�ز ��7( � ÃØ5 ج./�u H�a �^&n إن ا�,� �زم 	U@� �&آ� ا
 ،~8�aح و�7*�وى وا�V4@�، �,_ ا"@�ة ا@Vا 

 ه~؟ و�H�7 آ�B؟  :Cg=.د
�ت وH�Ã � أ'&  ه( ر�/H ^�اآ&، :ه�Vم. د	�وb£85 ا��84

 ،�@`�4 x8/^ )op ،±�' H+a"^ا H	� 4&ة � 4�د^[، 5/� 4� آ
 u H�a �,�ه� آ�م 4�دة؟ :Cg=.د
8�v  �5,�ه�  :ه�Vم.د 4"اد � ا�م ا
 وا¦و�Cg:  v=.د
�  5ا¦و�H�Ã v ¹  :ه�Vم.د¥ M#�p3  
*�  C8/� �,�ه�  :Cg=.د !!Cإ �a �¥�U5 �/53,~ را � ~ 
� ا�&آH، وه( د"qa  :ه�Vم.د@	�H 3,~، �5 ا�دى ^

8/�@7�ت . �5أت ^*67 ا�.م و^,+� ا
7�ح و8�a~، ه"Cg:  B=.د*I@_ و�H�7 إU5 ~C( � 4"#"ع ا

z�n؟ �7�ح 5*�5 ~Cك إ�la H	ا 
7�ح  :ه�Vم.د*أ�M ه( ا�,H آ�ن �,�ه� آ�H �4 ! ا

4 �/C ،&'(ا �,hا �@��� إ�� ^+�& إن 	o*+, )O�7*85 �
� �4 أ��~�� ر�oÄا ���� ~@p . 

�، دى �,�ه�  :Cg=.د�5 )�'27  ~CØ5 H�Ä H	ا H7a ،~,3
 U5(؟ 
�B اh,� ا¦'&، أو ^/�ف  :ه�Vم.دy�5 �� �&ك `/"ره�Ø5

 Ma¦5@~ ��( ا 
�^/M7 إC ~C/�؟ :Cg=.د� 
� ^/�_ أو �_، أو ��( ا¦Ma ^/�ف  :ه�Vم.دo*+,

.ª4 �V ~5��,4 �78�ل أى ����، |&د ا��اف إ���5 
�هC ]· _�/^ �/C ،i/� أو ^,��ب $[؟  :Cg=.دp b4 
 اى ��  :ه�Vم.د
U85 ~,3"ل ¥� أ	� أcÄ ا	�  27وا��B �,�ه�  :Cg=.د

 ^/�¿ d5ى ��؟
�ب : ه�Vم.د` )�� Hp&/^ا )op ،Õ./p Ml� )�ه" دB ا

� B�� آ�	"ا  و�5أت ^�اآ& 4/oأه� �ً/�Iو �@��4���8 ا
84�65 ا$"#"ع vإ i¥ H�a � .�C"` ]5&{8*4، �5 ا	

5/� �4�ت  :Cg=.د )�� H	ا�5 وا �C ~C65 إ�84
�ش ه( ,�8�a �4 H	ا × ،&o` M4&ة آ �op"O85ات، و�4"�@��ا

B¦ 5@� ا¦ول و� _�/^ �o*+, H�Ä . 
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� �
4� ه( Õ./p )�@85 4&ة آo` M&: ه�Vم.د 
 د@M ا����ب؟ ودCg:  )U5 B=.د
��� زى آ�B  :ه�Vم.د� � H^�p )��ت ا*�hش � ا�,7��^�4 
�ظ،  :Cg=.د+¦�5 �o@p 8��7"ا^ �� ���� إ�5 وه( دى �C

B¦ و� Ð̧ ���/4 H	إ ��^U"ل ¥� �/C 
أ�M ا¦4"ر ا^e"رت 5/� آ�B أآ� �4 آ�B 5�8¡،  :ه�Vم.د

 B�,� Mرا� )�� Hp&/^أ � 3,~  49ا,��U ا�C�hة إ�
 ا�.م دB �4 إq4؟ وازاى؟ :Cg=.د
~ `Õ.ª4 &o، را�B�,� M  :ه�Vم.د )U5 B3,~ ��(  49د

@� وه( l85&ف ا/.ج �@� � ~p�l�5 ~@�� Hp&/^ش وأ� ا$/
 3,~  ��49( ا$/�ش  :Cg=.د
�ش C &��4/�  :ه�Vم.د/4 
 �84"ز و85�ع؟ :Cg=.د
� �5أوا :ه�Vم.دًªC�� ا �5/�  �84"ز و®�� و��"�l8C

�8@+"ن، ا/.�a أ^e"رت و�5أوا 8C��7"ا � اV_، وإ	~ �5
H@U 	+*( 84"رط �  �	dp ،Bوآ.م �4 د �ه" ���8C �C"زه
 i��885 H,�±، ا�' �o@p M{8`رف أ�� b4 دى �eU,ا
 ���8} �/�e، أ	�5 ~3��ن، و�,V�5 ~3�� �l5&ا�~ U85"ل أ	

� ��( ا$"5ً@4"C Ml8@5 ،أوى Bآ� M@ 
4�ت b4 _C&a آ�B، ا$Cg:  io=.د �إ	H�a H إن أ5"ه

� و� *~ آ�~ ^�@+"	�ت؟ o�5�a Bد Mا�& ا
�4/�، �5 ا$"#"ع  :ه�Vم.دhد، و4&ة � ا�� 4&ة ·@/o�5�a

��@�، و�4 	 �4 _�*��C أآ"ن أ	� ا' �وا�V �a ه,�، �5 ا	
�^�"ن � Bح 5/� آ��7*�رف �4ى �&��ت ا� b4 �@	�^ �@��	

� ^&ى ��^U"ل u أول d5ول، و� ¬�� ^�U^ Me"ل ازCاى، و
Bد M�O��ت آ8¡ �85ور � ®( 5�� . و^�M7 ه(، و�

�Cg:  �5=.دC ~Cإ �a �� ه,�U5 H	أ 
 `o"ر  310,~ و :ه�Vم.د
�، وn�85& ا�`&اف I"ل ا$�ة دى،  :Cg=.د�C&U^ ]8,3 �/C

� ا�5C : `"ف��ش أى "o@p �4 B8~ د�a H	ا )�i@*� z، ا
وآ�ن {Ml¯ M78 3"اء إ	H�Ä H أو 4� b8�*Ä، وأ��U8 إ	� 
 �@7�ح و4*�"*H/Ä ه,� آ.م آ8¡ � ا�`&اف �� 4*��� ا
 �e�{��C إن ا` �ا�e@_ أو ا$/�� وا�.م دB، �5 ا	
 ]	�@/� دى ه( 4*��� 'x^�، و��a ��د ا�V3@� � ا�ا¦3

U85 �	إ q� )`�U8ا� �&ا 5�ب ا�8رC_ �� 5/� 85"��، و4
 Bود ،&`��4 )�¢�l	 M�O5 M{8O85 �	إ c#~ وا	م، ¦��8	�5

 H	ا )���ت اVا )O	� `(ء �I@/( � ا��ا�C، إ»� إن 4� آ
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� �
 ،�4��ر	� 64 4&ور اU$�5 � c7*^ �@° �C�^�� �oh�/85
 b4 ا��&l5 Bن 85*67 و85,+� و'.ص، ود"�^ ��^.a@� زى 4�

b4 �5إ �C _C�8رإ	� ^/&ف ^/M7 إC~ ��8  �.ج 	+*(، ه" ا
 M{8O^ �4 Mوآ ،M{8O^و ،M{8O^و M{8O^ زم� H	�8، ¦ إ°
4� ^/&ف أآ� و^i�/8 أآ�، زى أى �,/�، واO&وط  M، آ�أآ
 �4 ]8,3 �/5 H	وا ،vا¦د �Vدى ه( ا ��ه,@e� �ا�( ا�,
�8، ¬�� 4� ��ش �4 e�� b4 دى ��¬ ،Æ@` �C �o/5& b8و��

��ر 5@�̈"ل ���ن اO� ،دة �,�ى�@/4� b@�85 ا ~* H	وا ،
 v¦ ،qa"�4�`& د M�O5 �4� أ��OU( ��( �3ا Mnpا �آ�B أ	
 )�� ]	�7� H�a وإ	b4 H 4*8"� اO&وط 85��� أر65 �@o4
�	@� C&3"ا ��( ار5/�، �� ^�U( اV&آ� {�ودة � �/C ،Ma¦ا

��� )�� &��a )U�C "±، وا�.م 4� a )`�@+C"ى �، أو '
 �4 Bم د.�� ا�5 اC � ،&o` Mدام 85@�( آ �4 ��� ±	
 ��4�/4 �o�4�/	 b�lC �O/+,C(، ا8$��7o4 �/5 ��ا، 4 �5
 H	وا ،b@��/^ �� و4��&�5 ¿�/^ �ا/.ج ا,+*(، و^U"ل ¥
 �/�I ازاى؟ �oU��^ �� �4��� ��( 3+& آo` M&ن، 5op"O85

�ت دى $� ^���8 �5رى �5رى، 	8@��V��5 ا$,�7�8 ا�U7� ��
آM أ�3"ع، وا�`&اف ا$*U�85 ،&78( ا$*�"@� وا#��، 
� أرد ��( وا�� $ �� أ	�"ا�_، '�( 5�5 Ô�a وا�`&اف
 �$ ¡� ،�C���ت آ+��C $�ة آ+� B�,وط، و�&Oز4@�� 4*8"� ا
 ،�@	�^ �,3 ،uت ^�8*_ زى 3,� أو�أرد ��@� د"qa، دى �&�

 �/C ،�8��8 ه( 3,� ^�4� O/+,C( ا�84�ن أو دروس 3,� ^
uع 3,� أو�85 ��'�هC )ه 

4�ه" آM �5ا�C �زم ^��a )U@�� آ�B  :ه�Vم.د 
H � ا��ا�C، وCg:  � H��a=.د"I H	ا ���ك، /4 �أ	

 � H�a H	ا �� زى 4�¦ ��/� �����، × إ	� ا'�ت �� Mآ
Vا )U�C ،ت 4&ات.^ )+O8*$ا H�'د ���C�` �Cة، ا¦ول إ��

 �� دوب s�� 	��8ى 4/�هCو ،v�_ ذه�{وا$&ض � ا
�ل ��وا وآ�B، ه" ª84آ� �4 ا�d88$�5/�، واd8ه@M، وا�5
 � )�@C ±@£O85�783&ار إن ا i��ن 5�a"ل O� b4 �ا	
 ،H	U"م 	*o8"ن 5@~، أو ��7~ آ�@�، �88�v أوا�م اU$ا

 ±@£O^ �ep�C أى ،�@¢��e�85 � ا$*��� إ�( أ�&ك � � �، �
 ��&� ،z{n���، �&�� ا� M�5 ¦ ،�Cدو¦�5 �5 b4 ،�o@p

 u"U^ �$ ،���� Mح، �&�� آ�7*�a~ " ه"س"اI ~@p أ�&ف إن
�م lp ل"U^ �$ ،Bا��، وآ�"Vل آ*& ا�وp@~ �&آ�، وp@~ ا�78
أ� )a	B"� )*+ ا+&آ�O وq7o4 إن ا$�i أ$�i أ$�i، و³'� 

�ق أ�a( 	+*( ا$*UO	ا u ل"U^ �$ ،~8° �8� �opا&I�4 أ �d
�رC �C/� 84"ازC[ وآ.م �4 دU�C ،B( إ	� ^@@�( @^ M4���5
� د'�H ا$*O8+( ^.ت 4&ات، ��ح � �Ä b4ح و�Ä )�� i��8^
 z� �4 ¡� �4 ،�@pا&{� �o,�3 �@/5و ،�وª/84&ة درا3@

�ات �aام �@,�، ^���ماO8£@± ا�آ@¿ 5� b4 �C��Vا )U .
�دة � آ7@� Cو� ز ±U	 �اU@5 b4 ±@£O8"ل � دى �,�ه
�ات H�a ا�آ@¿، �5 �ا$�دة ا+.	@� و'.ص، اO8£@± وا	
 )�� ��ور O@5 Bد ،v.+� ا@/�C/� ه( HU5 4�آ�� ازاى 5
�ت ا"�(، وا�78��ت ا,�"ص، C"8*4و ،�¶���p�	وا ،�a�e ا
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� �
5 u�8�4�ت، و5�	�C&U8_ ا$*��� و^&آ@�� ا$@��@��د 5

�، و5&#~ o@5 �8&ك^ )��، و¬�� ا�UC&e اo@p �8&ك^ )�ا
" اO8£@± وا��،  q� ن�@� M¡ آ�ن �@� Mإن آ Mn+C
 B¡ آ��، �	أ4&ك وإذ H� أه" 4"�"د Ha"وا�`&اف I"ل ا

�	[ ازاى @/�� ا/	�� ^i�/8 ازاى، و�� )U�C ! 
� إن د8C B+� أو :ه�Vم.دd*4و _@I  64 )OU+8C �4

 q��85 i@U 4,�"�4 ا
� Cg:  �4"�,4 �Ue,4=.د,�l̈� ~* �� �i، ه"ا ا�,C �

 �4 �/�Iو ،�	��، ا�,̈@ـ� ^/�o8��85���8، و� 85 i@Uا
 ،~@ )+O8*$ا H�'ل ه( د�_، إ4�{4&ض `��C، ذه�v � ا
 Mا�& ~e	 Hا$���8، وه_ را� � �o�@4وا�� ز �pر�� Hورا�

a وه" �84"ز ،�	�@� �_ �&ف إ��{� � أ��'�	�، و� اo�5�
 ���8���، و5} �� أ	C �84"ز �C ت���، را�H ه( `��e5، وه
 �4"�,$ M�"	 �� �i، دا ا�,� �5رى a"ى ��( 4C � ،ن�,°
 �� )��85 b4 H	إ ،Bم د.�� واo8��85���8 و85 i@Uا

�دة، و¥@/� ا�C�� وا��ة �@�	� �,�ه� ��اع، وأرق و�
 H4د�l^ا �o8��85 i@U�ت و³راء '���، و�C�/5 4,�"�4 اa.�
 � �� را�M، دا ا�,� ه,C � ،�8��85 i@U64 4,�"�4 ا
 )�� �oآ� i�8^ ج�8� M¢�*4 ،�@	�8��@� ا,�	@� ا^ M¢�*4
 �o8/ر� �$ Bح آ���,5 H�7� H	ا �أرض ا"ا6a أو�، زى 4

�4/�، ود'�H ا��84�ن، وH�Ã � 5/� ا$h64 ا Bد Mاد، وآ"
 �¥ )U�C �4 M�a �@�	�ا�Vر اc8p �4 �C�O أ5"اب و|��ت �
 b4 ��ت أ�C&3 84"ا#/� ��د�C، إ�,a.ت و����Ãن و�آ@
� ^*7( دى �"ا�I، ه"ا � H,إذا آ Bد ،�o+Iا"� ){�	��
4� آ�	O( آ+��C إ	~  )*+,ا�8@�ج، ووا#c إن ا/.ج ا

�ن 5/� ا$*��p وI"ل اO� ��¬،~@e{C �/�Iت، و�*�hة 5[ ا�$
 �,@� )�² )U�C،],^4&ة وا )+O8*4ن و�� ذهd*$ا H4دا �4
 �C��Vل �� اd*^و ،�Cا¦دو )I��ل � ^/ª84ا� )�� Ha"I"ل ا

 دى آM 4&ة، آM 4&ة، b4 ،)oC�5 آ�B؟
�  :ه�Vم.د/�I 
� دى أa&ب  :Cg=.د�V�4 ا¦ول إن ا � H�a Bن آ��O�

C&U^ �87�5/�، وإ��� b4 �.ج 	+*( 5�$/� ا$/&وف، و� �
7�ح أ#@� ��ا *� دى U�C( ا�Vر أآª& و�"5�، و4*��� ا�Vا

./p xأآ u�8�5 �@ . ��ا، وا$*�"
 C/� أ�M7 إC~ د"qa؟  :ه�Vم.د
� إC~ وا��ة وا��ة،  :Cg=.د,�a ف"O	 � أول ��y%إ�,

�، C/� دb4 B �.ج 	+*(، �o@4�3d5 ت���V7( ا*	  ،�o7��^
و� ^��i 	+*�، و� ^��i ا/.ج ا,+*(، دى 84�5/�، وÉ"ز 

 ،)*+,إ	� ^"� `&وط ا�`&اف : y�� ��A%أهi �4 ا/.ج ا
�ن O� ت��V�4 ا ��� ��د آ""¯ iإ� x4.^� ا¦آ�و^U"ل 

 ،�eا�`&اف أ'� و� )U�Cرن و�U^65 و�: O^%y�� }��A"ف و^8
io4 ±@£O8 ��ا، وإن ا�( د'M ا$*O8+( �¡  إ	� ^/&ف إن ا
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� �
 x8/C ،�4� د'�O(، |&د د'"ل ا$*l4 � )+O8& ه, )�ا
 ]^&4 M'د )�^O£@± � �� ذا^~، و5&#~ ا�( د'M 4&ة �¡ ا

ا�وا، 3"اء آ�ن 64 : را�] ��y%^.^�، أو أآ�، وه��ا، 
 �C�` دى ��Vوا، � ا��.ج 	+*( أو b4 �.ج 	+*(، U�C( ا

�4�`&ة  ~@�C ،�@©¦س ا�أداءه� � ا��@�، ��C دول أ3
 �C ل"U	 �8ى�	ج و^8£&ج، و&+^ �4 �V ،M@هd8ا8$�5/� وا
 )�� �@*�ت وا�.م ا�( 5@£�( اa./� واo,3 � دى�ه
 ،Bد �,/78| � ،Bد �*��ة ا�( زى دى، � اVا � �,8�aر

%y�� i��Y : )U�C ،_C�8رإ	� 4� دام �� ^*8"� `&وط ا
 �U� M7/8*^Ha"�I �C"ل ا� H	ا � � ا�`&اف زى 4

 ر5,� �UCرO84 ،v�&  :ه�Vم.د
 .ر5,� Cg: �Up"C=.د
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� �
 

� �%� VXت ا��B���� %�.±Q� ا����Bت ا���Cy% ه= ¹��Cت 
%C�CXkا� 

�.ن ¿�Jر. د��:  B�,� ب�3,� ���M ��(  32ه" `
"رC"س آ�@� 	�&�C، أz3"84 �2"4 B"5 ا$&آ�، وأ4~ ر�5 ��5
 ��/885 H	��7&ض ا,+*(، ا¦م آ Ð�Éإ ÆCر�^ B�,� ،4,�ل

 �C�` اب&e#�4 ا 
 ا#e&اب `��C، إC~ ه̈"B؟ :Cg=.د
�.ن ¿�Jر. د��: v��� �4 اآ�8�ب ذه/885 H	�C/�، $�ة  آ

��C"I 
 a/�ت 885/�� أد إC~؟ :Cg=.د
�.ن ¿�Jر. د��:  �� 3,[ ��( ا¦a6 Ma/�ت 885/
 Cg:  ~CØ5=.د
�.ن ¿�Jر. د��:  )+O8*4 b8�'د�آ�	d85 H'� أدو�C، ه( 4

�5 �Cج أدو./ .و� '�ت ��*�ت، C/� ا
� �,�ه� آ�م 3,�؟  :Cg=.د@� وه( �
�.ن ¿�Jر. د��:  �ً@�3,�، وه" د'M  �55,�ه� ه( �

� �4 أرo` 65"رً�C&U^ و'&ج �C&o` �o@p �/aو )+O8*$ا 
 M{8O@5 ؟  :Cg=.د
�.ن ¿�Jر. د��:  �2"4 M{8O@5 ن�4�b�{8O@5 آ �ً@�ه" �

 �C"4"�2 آ ،�@�/�د^~ اoO5 
4�Cg:  b�{8O@5=.د ~Cاد إ ~�U5 
�.ن ¿�Jر. د��� 8,3[ وM�a آ�B آ�ن `}�~ :ً�C&U^ ~�U5 

 l5&ا�� a i�8,4 b4"ى
~ أد إC~؟  :Cg=.د�U5 ك� ه" 4/
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� �
�.ن ¿�Jر. د��:  Bآ� ~�U5 u"¥"} �^&n� "ر،  7ه"o`

 uن، �4 �"ا��  12إ»� ه" ^/��ن �4 ز4�Vا �$ �C�/53,�، و
)+O8*$ا M'رت، د"e^ا. 

 د'M آ�م 4&ة ؟  :Cg=.د
�.ن ¿�Jر. د��:  �C&o` �/a4&ة وا��ة ، و 
 � `}�~ وه"B&5 B؟ وه"B آ�ن ��M4 إCg:  ~C=.د
�.ن ¿�Jر. د��:  � Bآ� M�a M{8`إ B"ل، ه�e5 b4 ،�/C

��5 3�p& ور�6، و�4"7 ،HC"�85��~   ا M{O i�8,4 b4 � ا
 ر�6 5*�_ ا$&ض؟  :Cg=.د
�.ن ¿�Jر. د��b4 5*�_ ا$&ض آ�l5 B"رة �4�`&ة، ه"  :

�@C ،~�{` �� �3�وس آ�	d8C ~@�£85 H'& دا¬ً"�ن اO� 6ر� )
~#&5 &'d8C ،~7ـّـ@,^ �Cا¦دو �'�C 

� ؟ :Cg=.د@�*	 ~*+	 i4� ك� C/� آ�ن ه,
�.ن ¿�Jر. د��: B"ا�� ه&l5 �5 ،��C&U^   M'د �$

�� ،±�' B�4�� ~Oآ&p ~@p H	��   ا$*O8+( ه,� آ@	�ا
 b4 H,آ �$ Bآ� M�a �^&n� )�� ~8#&� �إ^�H7 5*&��، أ	

�4  ��رف أa̧&ب وا#}z ��( ا"3"اس، b8+&آC � �C�' H,آ
v�^. 
�؟ :Cg=.دo8��3 ~Cإ �,�aو 
�.ن ¿�Jر. د��: z{n� إن ا,�a   z{n� ا$*O8+( �¡ ا

 ،M{O5/� 4�'&ج �4 ا$*O8+( زI )�� ~8@a"ل ��( ا ،B&5
 i�8,4 ن�5/� 4�'&ج �3d5"ع ��( I"ل، وآ M{` �,@U Õ./pو

� �&�� ا¦دو�C، و'++,,n+'و �Cا���، p@~ �4 اo�"	 �
�C"آ H@O4 �@	� وا

�ل  :Cg=.د� �@`�4 �@	�4� ه( ا ،)U5 ال�*p _@I[ ا
�ل أه~ / ا

�.ن ¿�Jر. د��: Bن د�@/: ا$O��~ د"qa ا�( �,�ى � ا
 vx8/4و )+O8*$د'�8~ ا )�± إv أ	� ا�' )3�	 b4 "ه Õأو�

،Bا$*�ول �� آ� ��p~ آ�¡B ��ًا   أ	*4 M4��ه& �� ودB ا
 5@� و5@,~ � ا/.ج 

�ك 5&#�B وه"B&5 B؟   I_ و�C�/5؟ :Cg=.د/4 i�8	ا B"ه b4    
�.ن ¿�Jر. د��4�b@p أى   أi�8,4 B"C، �5 زى 4� C�"ن :

	"ع �4 أ	"اع اUª~، زى 4� C�"ن 5@@�( وه"B آ�ره� 
،�ً4��   �C�/4 M7�C ~	إ &l4 � و64 ذ
"��B، و� أه�~ ا :Cg=.د )�@5 )��( B"�@�@5 ؟ه" ا 
�.ن ¿�Jر. د��¦B ه" ا�( 5@�( �4 	+*~ وl4& إ	~ ه"  :

 )�@C 
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� �
�ن C�&ه� و¬O(؟ :Cg=.دO� ��@�@5 B"ه �/C!!! 
�.ن ¿�Jر. د��: B"ه �/C ،B�5   زى آ� ،i/	 5@�@�( أى

�نO� )�@@5 ~	إ H@*� ��، زى 4� C�"ن أ	@p �=وا b4   �7nC
 b4 ن�O� ن"�C �4� د'�"ش ا$*O8+(، أو زى 4 ���C إv أ	�

 ~p&/^ )���� آ�B زى ا� ،]@	���C �/UC ��( دآ�^&ة ^
4� ^/&p"ش )� .أ�*� �4 ا

4�bº ا$*O8+(؟  :Cg=.د M�a ة؟&^� ه" � M�a آ�B ��( دآ
�.ن ¿�Jر. د��:  �/5�ه"B آ�ن n� 64&^� 8,3[، آ�O و84

،Bوآ�   u"o8"� �^&n� �C�/5و 
 . ¦C B/�، دآ�^&ة �¡ �Cg: )^&n=.د
�.ن ¿�Jر .د��: B"ه ،B"Cى  أ"a B¡آ� �+ � 
�B إ	~ ®8�رك أه~ ، 4�دام �,�Cg:  B=.د,/4 ~�@| )U�C

�U5�I@_ و$� آ�ن � ا�"HC، آ�ن Ml8@5 . �5ا¢M و'xة 3
 5@�؟ 
�.ن ¿�Jر. د��:  ~ H�`ر �^&n� HC"�� آ�ن � ا$

~� �4 �V ~#&5 م��8	�5 iه�/4 65� .دآ�^&ة ه,�ك، وآ�ن 8@5
 ود"qa، و��8"ا p �V[؟  :Cg=.د
�.ن ¿�Jر. د��5�ت آ8¡، :"/� B�,� "ه qa"وه" {�د   د

 M'�^أ vإ �Vا b@�4 �� و4,��I أ	o@p M{8O	 �I�,4 u
 ~Cرف إ�� b4از و"hاز و��م ا"hت زى ا���� �/C ،�o@p

 و85�ع 
�b ا�V � آ�ا آ�ا :Cg=.د�4 H	إ �"U@5 �/C 
�.ن ¿. د��U@5 ،B³"ل u إ	H ^/&ض رأ�J:  ،�5 �Cر

 �@ )¢�o, اU&ار ا
�U&ار، 4�`(، Cg:  ،�/C=.د ��*,�5 �/C ،Bآ� B"Cأ

� s,"ع ا�.م � آ�ا، oÄا ���� b@p ���.م 4 ��*,�5 ��
H@و4*7"ح � آ. 

�.ن ¿�Jر. د��:  )���C إ	~ ه"B ا�� ~#&�5 5 ،B"Cأ
4 �@�£85 ،Bد M�O�8��8 ��ًا 4/�B، وl5&ا�� p�&ت 5@��د 5

�رف أ`M{8   أآ� �4 4&ة إن ا�,� 	"�a ا/.ج،� b4 ��v أ	
 c$ت أ����رف أ��ى ا$*��p ا�( 5@� و5@,~، و3� b4 ،B�/4
 )�� �7��@5 ~@a8£� ��ًا، وأ5± أ�C ،ج.� Me�	 �~ إ	,

�دة UC"ل B¦ u، أ	�   ا�8@+"ن ��( I"ل أول@/4�º&ج �4 ا
 b4M7�³(، وأآ ��و�a ا/.ج، أ	� l4& إv أ	�   
���  :Cg=.د� ،�@U@U� �a.� ~@p إن B�,/4 Bه" د �4 _@I

آ�B زى ا�Vـّ@�� 4� C*@�"ا 5/�، وl7U8C"ا، وC&�/"ا، وآ.م 
 ،B�4 د 
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� �
�.ن ¿�Jر. د��:  ، ً �ن دB ��ا@/5��_ ا ./p �ه" أ	

 )U5 ~	Ø5 �3�و	+*( أ3���B أآ� �4 آ�B، �5 ا+�ة ا¦'¡ة �
M@U^  ~8@��	 �@، �la b4ى ه"B ا�( ^B¦ ،M@U، ا$*�"

 B6 د#"�رف أ^l&ف إزاى � ا� b4 �	dp ،��@U^ 
�ا�5 �@�ن ذه�Cg:  ،v=.دC B"ه b4 _@IPsychotic  b4

 ��� �/C )U�C ،Bوآ.م �4 د ،�C&o` )+O8*$ا M'د b4 ؟Bآ�
�4�} . 
�.ن ¿�Jر. د��:  B³ 
� :Cg=.د/4 ��U5 H	إ �C�/5ر،و"o` 6�3 )�@C B  

�l5   ~@5&ا��Éا� �C�` Bد B�/4 ~8�7� H	إ )���C ا` �أ	
i�� ~وآ�   )�� Ìp�و�,/� و�&p,�، آ"ن إ	� إ	�a Hرت �

M�O ا/7@� دB $�ة o` 6�3"ر، و^"��"ا �lق �5 �a./ا
�هi إن p H	ا B"ه ،���& دى، دى ���� ��@�7 � ذا¶O$ا

z�n زى 4� ا	H ا/.�a ا/.�@� دى �_ و'.�5 Bص، ه( آ�
 Mآ �o@p )��ت ا��C&O اU@UV@� اa./85"��، دى ه̈( ا

� ^6�e زى 4� ه(،   ����، دى¥ c7*^ �	إ �"��ه ~/,�
 v��ن ذه@/�، واo@�� Ìp���C ازاى ��V )U5 )�@	 �C�/5و
 �@�º ل، دا�{` H	وا ±@£O8�، آ"	� ^+8�& ا,�a �زى 4

�رى ^��z اh&�� وC"63 داhم ا�� �@�º ~#&5و ،���Ä ة&C
�4�`& أو Mo3، إ�,� Á&ص أول  M�O5 م"o+4 b4 ن�" آ ��"l'
 ��ن C@�(، و�C�/5 ا�8"ى U5( زى 4� ر5,@/��� ��( إن ا�
 )�� ±C&� )U�C ن�@/C&زق إC~ ا�( �"اB، |&د إن ا
 H	ا Ha"ا$"��، وi�8,4، و'��C � ا/.6eU,^ �a، و� 	+� ا

  �~، و{8�س آ�B، دB `(ء آ"Ì�.^ ،�C إ�� �.�a زى�85
@� o4,@� ه�د�p، إن "�*64 4 �Cد�/�ت ا��C&O اa./ا
وا�� �@�ن C@�(، وlC& ��( إ	~ &5 ،)�@C�i اÍ"ف، 
��& ا�&B ا�( و���8، أو �&آ�ت O4و ،�Oواl/"�5، وا

�4 ،)�@C ~	إ )�� &lC ~#&5و�4، و�U$أه�~   ا �4 ¡�
B"�@É )�� ´ا i3ا )U�C ،v�، أو e{nC"ا ��@~، وه" ذه

 ،�@Uو� �° �a.� ~@p آ� إنd8^ �o8��3 )U�Cو��@~، و ��ا$/
 ،iو� iCQsش �� و�Cه�� %Q�.+ا� %B6 إن ا���Jj� `oوأ
 ،%B�? ���8Jوا� ،%B�? �Wوا� ،%B�? �9وا�� ،%B�? � +ا�

y�? ة�Cj� =\XA %Bا��� ،=�CXkء ا�=Vه. د� ا� ،�C
 Mc `� ،z��� [��] آ) د�  (���J, �9,إ x#QA �4 �C,�Q,وإ

�B.J, 7ب، وH+, ��.  ��= C/� ا�`��ل اU@UV( ه" إ	,? F�D
،�89�^�C   )U/� إ�� ا���zB �+) ا��= Ç�W� �8CF ا¶�ف 

 ~@p ش�U�C�� ، a �*�8*C"ى 4�5 )�' �5 ،]p&e� �/p�	
�̧hت ا�a./�s �I,"�� � ا,4  B¦ �4� UC b@É"ل  �/C ،دى

 �a.� زم � أى� �C�/5و ،H@آ � i��8	آ�ا، و � )O7��8^ �4
 ،�o@�� Ìp��ن ¯O� ���*4 M4��I@/@� إ�,� 5,�ور��( أى �
 �	��و�8 ا�83/} �� ���4� b8�a أى � H	إ ��، ه,o@7,Cو
 H	�5�¦3&ة، ��@c ا¦م �@�	� زى 4� H�a � ا¦ول، أو آ

�	�، إ@� �a./���، و^*��� ��، ا*^ �4� ¬,/O( إ� Bد �«
 )U�@5 از"hاز، ه" ا"hا �a.� ��4 زى� اU@UV@� اl/�� دى �
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� �
 ��/l�ظ ��( ا/.�a ا+Vا )�� ���*C 6789ن ا�O� �@	.�
 ����ة أهM اp&e[ � ا�	�U، وه,*$ �o@p d��,5 ~#&5دى، و

+8C ��s Haأى و � �/C ،ش�*,^ �4 v��ن 85��� ذه@/&آb ا
�^p ،H.زم ا¦3&ة � p )���C ��@~ ا$&ة ا' H,آ �زى 4
� دى ^�U �,�� و�,�~، زى 4� وH+a �,�~ ود'�8~ �Vا

Bآ� M�a )+O8*$ا. 
� إ�5 5&#~ إنC Ì�.^  84}¡ة �a.� )ه �@U@UVا �a./ا

 B¡{84 b4 )��ت، ا/.a~ ا��U8n&ورة، M78� ،�/C ا�5
 ~4�'&�5 �� إ4C Bد�o4،B�4�6eU   واC"*8~ ا¥�5 �� إ4C

�/C ،�Cد�/�B ا@V5&#~ � ا B5}¡ ر�/�، ود   )U�85 ~a./ا
�، l^ B&4@_ وB&4 ²@_، وهP_ë 	��8ى �4 o���l4 M�5 B¡{84
 qو� ،Bش ��( آ��,@5&^�4 �� إ�,�5 )�' �5 ،�Cأول و��
 M�O��ت 5a./�ش ا,�4�U85 �4 ��C�Íا �ا�8_ وا�را4

،cl��C–را¯~ "  ا/.�a اU@UV@� ه( ا� " ،Ha"i�/4 ا
 Ml¯ 4+&وض )�� ��4"ط ، �U@U° �@U85 اً�C&U^ )`�4 H	Øp
4� آ,�ش 	/&ف  �5[ ا�O&، � أآª& و� أMa، ا$+��dة ه( إ	,
 ،B&�@5 5@���، ¦ دا Bن دØ5 )+8�	 �دC ،B/� ا^/"د	� ا	,

 .و'.ص
�د4~ ، UÛز4~ ا �/8*^ )U5 M#�p  � 5&#~ 4"�"د Bود

 �C�hإزاى ا¦ز�4 ا �o�*� �	إ �@�� �/C ،�Cد�/�ة ا@Vا
 ،�	�,� )�4�ت ا"�/$�5 �	�/83. 6�&	 )U5 ���Ml، ه,�
 ،c� 6a"8	 ر�U	 �4� ا$/�"4�ت آ�	H واa.^ �@p( إ	, Mوآ
�C~ ، و�C�/5 �,�ك � )�5�¦ز4~ ا )O���+8	 �4 Bد M�O�5

Vورت، 84}¡ات آ8¡ � ا�` H	ا �� زى 4Ñ�*� M7/^ دى �زم ��
 �d*4 ~#&5و ،)¢��v و� ��ل �^ &p�*C �ª4 �/C. ه" �
 ،Ha"اh"از، و�²( اÍ@"ط � إi�C�C إ	i8 ا�^,[ I"ل ا
 ��*,�5 )�e3 دا آ.م ~�@l	ار و&a ~��C إ	� ^U"ل ��
 �� )���C اo,�رآ�، وه"B � اO4و M��� دى، �زم ^+���

5,+*~ 5/� 4� ^"#a"4 c+� ��( ا)'&، Bار&a �'�C 
 ،�B.J��� ا�84دة %Bه= ا��� %C\C\lا %Bإن ا��� � 

 �C��Vا �C�'وا ]p&e� C�"ن ا$ ،Bاز آ�"hزى ا ،~Cإ �o@pو
 �C�87"ز� )O�/4 �3³ ���، �زم ¯e"ا ا�78�ل اe.ق، أ	

،�� 84}¡ة C/� ا�78�ل Æ*p ا/.a~ ه" دB ا�( o@�º  ه,
 ~a./و4*78&ة ��85د �U�@�p ،)U@U( � ذه,� ا�78�ل Æ*p ا
 q� ،Æ*+8^ �@	�78�ل �U@U(، وارد إن أى �.a~ � ا��آ
 � �C�إ'"ا	� ا$*@�@[ l@5/�"ه� ��8[ إ»� o@5&5"ا �4 ��
 H	ا ��ق، 5�h"از ا$�v � 5.د B&5، وه,� زى 4,Í�p&اق إ� 5

"I رى�� )��رف إC~ ا�Ha" .ل ا
 Hو�� ،�@	��رف إن 	*�� اe.ق �C�85 � آM ا� H	إ
 Bود ،B&5 5.د � �	�وا�� �4 ا^,[ ، أو ا^,[ �4 ^.^~ أ�@
4� ه" د@M ��( إن  �a �@وا��b4 د@MOp )�� M ا$�3*� ا
 �4 �� �o,C�'4*78&ة وا �a.� �7"ا/C ا"5@��و )�ا

"�o*8*@5 iل إ����@�، وp ~#&5@~ ا�78	 �@��,ا �4 ا
�8�	@�، إ�,��z،  ا�5 Bزى آ� �,8�{`   zR �� zB�? 
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� �
،MCNJ��� وا?�ة }B.ا� ij, *�8ء، وJ,�� )Oa&+C �4 Bد  

 Ha"�إذا آ�	H �_ و� آ&B، ا�( 5@+&ق هM ه( 4*78&ة 
�و� �4 اp&e[ و� } �o@p5@~ و�Éه( إ Mه ،B¦ و� ���ا

],^í �@+4 M7� � _l85 )ه Mه ،B¦   ،B¦ و� )�@^ .ª4 �/C
�ن @/��C إن ا` ��ن دB أ	@/85���8َ دى 64 ا �a./	U@� ا

،M{8O@5   ،�	�4d5 �8,o4 رس�و�U8@5م وا	x�85 H، و785
B�4 آ� �أآ ~Cز إ"/	�5�V&آ� وا*�ال، � �*+, c7*85و. 

�.ن ¿�Jر. د��: � ¦B آ�B ر#
 $� Cg: )#&C=.د
�.ن ¿�Jر. د��: Õ.C�� ًا&�` 
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� �
 إن ¼ ��J ك ا 4�QF ،5.ف �JA ك ا�Clة..... 

 )(Bا� =� )* ا3��4 ?
p29  ،�,3@~ وا�� �,�ى، ه"��X? ���Y: ... B�,� B.د

 Bد�@/u"o8 � ا"� H,آ �^&n� "دى ه �,*�4 3,�، � '.ل ا
�ش io@p، ه" و� و@~ =.ث إ'"ات 5,�ت، ��6ea أرo` 65"ر 4
�ل � {` B"5وا��ة، أ H,5 B�/5 �/C ،��ªه" ^&^@�~ ا
 ،�e@*��د^~ اo` i�&5 ل"U/4 ��U@5 ،�4�} �*C"آ ��{`

 H@5 H3 ~^� ووا
�ن M{8O@5 إC~؟  :Cg=.د@/ وا
4� ��X? ���Y: 8O@5.د B"3,� را5/�، ه � ~* Bد ،b�{

�,3 &'³ ،�C&�	 �@آ�. 
�#Cg:  B�,�27  M=.دp 3,� را5/�؟ � qa"3,� و*~ �q د

 Bد�~ آ�م 4 
~  :��X? ���Y.د )a� 4"اد 56
��C؟ :Cg=.د �Vا ~Cى، '¡؟ إ"a cC̈&4 ~��` 
� إن ه" أو���X? ���Y:  Õ.دo@p B�/4 �ا$O��� ا�( أ	

 �وا �4 أ��~، وراnp[ د'"~ ا$*O8+(ه" وأه�~ راnp[ ا
@~؟ :Cg=.د )+O8*4؟ و~@ I_ دوا 
���X? ���Y:  B.د/4 ~Cإ M7��5 ��ن؟ إ4�ل أ	@� B"ه b4

�u 3,�؟U5 
�آ&a B"ى، 4� دام ��u، وا	�  :��X? ���Y.دp b4 �أ	

�ن، b4 آ�B و� @� )U�C ،�,3 ~�U5 ��@�@5 B"وه ،�"o8"̈�
&4 ÆCر�^ ~@p B"؟ ه~C+*( � ا¦3&ة؟ إ	ض  

4���X? ���Y:  b@p.د io4.آ )�� 
�هi، أ	� `+8~ �4 3,�، وا	Cg:  H=.دp b4 �I@_، أ	

� 3,�، �7/85"ا إU5 ~C( � ا*,� دى؟�U5 ~p"O85 
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� �
� �4 أه�~،  :��X? ���Y.دop"`رت أ�a )�ه( وا�^~ ا

 �,C�C�� ��وزO8*4 �C+(، إ�,� b4دوا، و �Cوز�� b4 H�a
vاآ&، وإ�C B"إن ه ~@�� z{n^ 5@�اآ&ش أى� أ'�@~ 8C£&ج، 4
± و4�b�7/@5 أى |o"د �' ~��� 

ا¦رo` 65"ر ا�( io/ea �� ا/.ج دول Cg:  ]/eU84=.د
 و�Ê ��( 5/�؟

 ¦B آ�	"ا ��( ��X? ���Y:  �/5.د
 �4 إq4¦ q4؟ :Cg=.د
C/� ر�6 �4 �"ا6ea )U�C ،&o` u �4 �"ا��X? ���Y:  u.د

 . o` �Ö"ر
� آ�ن o` 6�3 )�@C i�8,4"ر؟وCg: �a=.دo�! 
 ��X? ���Y:  B³.د
 آ,p"O85 H~ آM ا�3"ع؟  :Cg=.د
B³، �5 ه" $� آ�ن 5@�( آ�ن  )�@5���X? ���Y:  �� _l.د

 )�@C وز� أه�~ 4�آ�	"ش ��وزC ��@C ~,C/�، ه" ا�( آ�ن �
�دة O,5"ف ا/��! �&Cg: ��C=.د� � b4 آ�B؟ ! إ�,
4� ه"  :��X? ���Y.د ،B"Cأ M7أ� ،Bن آ��O� "ال ه�*ا

� . إC~ أ	� U5( وا�,� واe4 ]+a&ح 4� �5أ	
�Cg: B=.د/4 ���� ا�( U85/�ه* d85'� 4,~ آ�م � ا
�دى، 	+� ا¦^/�ب زى أى وا��  :��X? ���Y.د� 
4��,�وش O4��� � ا�6p؟ :Cg=.د B"وه 
�ioV ��ا، إ»� p�@5/"ا $�  :��X? ���Y.د� �a )�� ~أه�

،)�@@5  ]npرا �© �/C ،�o@5 ]/,8U4 b4 ت�*�hا q� i64 إ�
�، l5&ا�� وا�^~، آ��87 @ )�@C ~	إ q� ،��C&U^ ���� Mآ

�وزاC B@�( ا/.ج � b4 �u H أ	�a4&ة و 
� ...  :Cg=.دC �@	�ا´ C�"ن � �"	�، 4� ^O"ف `}.	~ ^

 �aوا�� آ*.ن ورا ،B�5رى آ� �C&e� اzÍ ا�5 وا	H � أول ا
 ،���� ]©�p و� ،io,5ج ا.� �Cوز��وزC,�، و� �� b4 ~وأه�
و� ا	H �,�ك و3@�� �¡ إ	� ^*M7�8، و^�ى ^/�@7�ت، و^*67، 
 _e"رC"س ا�و^U5 ،xl( دB اÄ~ آ.م؟ U5( ا	C H/� '�ت 5�

�ن آ�B؟O� ا��&hازاى؟ !! وا ��C&� �,8�{` ��إ	H وا'� 5
� ´ ��@�؟ U5( دI B"7*C B_ ازاى 5

5�أدى وا�¿،  :��X? ���Y.د vوإ ،_I ~	�3 إ�� ��5 ا	
~Cإ M7رف أ��� b4 �5 ،~npرا b4و . 

5�`�&ك، و5�a"ل � ا´ C�"ن � �"	�،  :Cg=.د Bن آ��O�
 �ْG7øopرك، وا��ن أأآ� ا'8@O� ~آ� Bم د.�� ا H�a �أ	

 �,8�{O ��/l ا�e@/� ا
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� �
�B أ	� إC~ د :��X? ���Y.د/4 M7�5 أ� ،B³ H7op ؟qa" 
� 6ea أرo` 65"ر وCg:  ~� �C�/5=.د$ B"إ�5، ه�C ف"`

 ،B�/4 �a�/8C ،&o` �4/� دى آ�	p H&�� ��7@� إ	� ^/@� ا
 )�أآ� �4 64 أه�~، ¦ن ه"B ا�( c@�� ،)�@@5 أه�~ ©~ ا
�ن O� ��¬ ،io,@� )�� "/p�@5 io@�� �C�5 ��p�@5/"ا، 

 ~�C�85 H	وا ،�@�"� ا"� �4 و�8a، اV@��، ا¥�° ���3
��� دى 7885. 5�¥�ف *ود"qa، 5/� ا$�ة دى، ^�Uر ^O"ف ا
 6�3 �o,4 ،�,3 mC��، و85��~، و� ¦B، وأد�C �,�ك 	8,��85
�ع، و³دى `o& أه~، إ	H ^&ا�6 	+*�، eU	ر �.ج وار5/� ا"o`
 B�C�+5 ��^�Uر �.هC دى ���*�B 5&#~، ا/4 �a"$و^&ا�6 ا

~ و@� أآ� b4 �C��Vا ،�/p�	 b4 �d*$ا �� إ4C ،�أآ � 
�را^�، وه" o4 ��O^و i�/8^ q� �5 و�5، أو�إ	� ^��U أ^/
 H	إ ،�C�M7/C ا�( C/�7~، و5��C إ	~ را�a � اzÍ 4@� ا$
 )�p i�/885 b4@~، إ	d85 Hدى وا���، و��ول �M} M أه�~ ا

5��C إ� qو� ،� �o,@�C�/[ و3�' iإ� c#وا ��o,�C�3 i
 iه �4 ،�� �C"` i¥ ��¬و ،Bآ� ]Iزى 84"ر �/C ،io,� Îl�
 ،Ha"�C+[ 	8@��، أ�2 ³ن ا¦وان إ	� ��3_ 	+*� ��( ا` b4
 �d*$ا ،v�و4[ أوu 5@~، 3"اء إ	H، أو ه"B، أو �@�ن ^
� ��ء أ'.a(، و��ء o@p دى ،_I � _I �oآ� b4 �,@55@� و

4� 5@@�( أد�C د�C، و��ء ��I+(، إ	 Mآ B"ه c@و�� ،_@�I H
�h~، �5 ا/.ج ~ 4"ا�+�ت، و{��ت، و4&ا�M، و4&ا�/�، /85
 ،±�C b4/� إ	~ C@�( و'.ص، وإذا و��H إن 4� b@p �&آ� '
 Mا¦ه &e² �4 �/5 ،v�^ �V �8aى و�^ &�+^ �U� �4 )U�C

l/"�5، وا"a+�، و��a ا�hوى��ن 5@/ . وا
� :��X? ���Y.د&78*C �C�4� ه" ر�6 ^�v و� � 
أ�o8,^ )U�C ،./p B"Cه� p&��، و�z `&وCg:  � �I=.د

ا/�U ا�C�h، و`&وط a"4"^� �4�5 4/[، وأداء 4/[، و^/�ون 
 H	أ )U�C ،وط&O4,~ و�4 ا¦هM {�د�C، وإذا 4� ا^,+�^O( ا
� �& � إ	� ^6eU ا/.ج، و^xئ ذ�84 @�"ن M7/8*@5 ا/.ج 

�زى ^¥ Mو� )��*��@� ا &Cx. 
��3 إ	~ �@�ن، وإ� 5@@�( @~،  :��X? ���Y.د� ��5 ا	

�ح، �,� �¡ ا$�اآ&ة واo@5 �@aأ ���� bC�,��4 �4� ه" أ	
�@7�^ �*4� ه" . 

5/� 4� و�Cg:  B&7� M=.د ���� ا$* ،Bآ� �o��` B"ه
^*/� و��C&O 3,�، و� 5@�اآ&، و� e' )U�^ ،c�,@5¡ة 

8C"` إن �d*$ن و�@�، ا�O� b@h4/+( �4 ا B"�3 هÛ[، و
 Mا ��@~ أآ"p&lC ~أه� �/UC ،Bد �*4�O/+,C( وا�� � ا
 �4 _�Iت أ���3 �4�5@�اآ&`(، أ	 q� B"و`&ب و�.ج، وه
�ن C/"ل 	+*~، O� ،را"p وى�C M7� 8}�"اOC دول ���7hا

Bؤ��، وC/+( أه�~ �4 أ��o4�¯و. 
4� أ	�: ��X? ���Y.د  M�5 ا¦ه ،�C"` ~@�� Bد H#&�

 �,3 � )U5 ص.' B"وه ،�C&lU4 b4 �"ا إ�,�aر#@"ش، و�4
Bرا5/� وآ� 
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� �
�، أ	� �,�ى �@�	[ a/�وا : Cg=.د�5 )�' �5 ،c@�� Bد

 ،_I س"Cر"�� 3,� را5/� دى �O& 3,[، أ	� �,�ى وا�� � 5�
 � ±5�5 ~�رة C³'& ز ،�C5@�@�( �4 ا3�,�ر ،~,@pر�إ	8" �

H@U 3,� ا"ر�a ا�( د'. B�/4 u52  B�,3,�، أى وا´، و�
�ت، ه�رت p )�5�I,� و�&ا��، ود'M ا��84�ن اoO& ا ~*
 � )�����e ا "5@*�7 �� p.ن ّ©C ~5�a"ل  ��B وا	/4
� ³'& 3,� دى ��ت *~؟ '�( 5	�ا$/�ش إ�n¯ i&وا ا��84

"oى��"ا6a ا �o,4 ج&º�� )����4 زى ا�"ا�5 ا� )U�85 B
 ،6aا"��	[ دول i¶"4 وه.آC io&�/"ا @/ه&5�ن 4,~، وا

"ا إ	~ و�M 3,� را5/�"U@5 �7� ^a )O,7e8"ى زى أه�~ 4p. 
�رف أ��X? ���Y : �@a.د� b4 �4� ا	� �7e84 b4، إ»

 qو� ،�@��ا�U8م CØ5~، � 5@�اآ&، و� M{8O@5، و� 5¡وح ا
� �/C Bوآ.م �4، د H,5@£&ج، وC@�(، و�  b4 4,/�ل �aام ا

 b4 ��3�C& و� ����، l5&ا�� أ	 )O5&O@5�~ ا���ب، و4
�در أ�²( �,~a. 

�ت آ�&5 Ml�85 B�Cg : i=.د��� ~@p ،�`"ف أ4� أa"ل 
�ت آ8¡ 5@� و5@,�، ��� ~@pم، و"o+4 b4 )U�C �a"$إن ا
�ت ��3 �/C ،�,�5 �C�'وا b4 �"�~ ا´ وا�, �o�7/,5

o�*Á )`ر�U,5�� ^*I ،&78"ل 4� ه( 4*78&ة 4o�@*	 م"U	 ،�
 ،�@`�4 )U�^ ،ت�+��n4 b@p �4 �/C ،bأو� ���� b@p�و4

�ت��5�a"ل 3! 
�ت و� 4�Cg :b@p=.د+��n4 ~@p B"رف ه�� � وا´ 4� أ	
�ت، ��X? ���Y : �5.د+��n4 �o*+	 دى �+a"�,�ك ��، ا

6 5/� 4� a: 5&#~ 	&�6 و	U"ل�&C ~8�' )���� إVا ~C6 إe
 )U�C ]@	ر ا¦و�"o` 6�*�ت ا�( �Ml � ا��أرo` 65"ر، 3
 )a.C ،6eUC �4 �/5 B8£7̈& �"اC م"UC ،ce*5��C ��( ا b4
�ن O� )�@C م"UC ،)O8�7آ���� b4 وا#�� و4V Mن و��	+*~ آ

¡ 4� C/&ف إC~ ه(ò، و� ا	H آ7�ن ^/&ف إC~ ه̈(��4  ،M7�^. 
� C b4/� أ`� ��@~ أآ�: ��X? ���Y.د�؟ أه�دB إن ا$*

� ^8�&ر؟� 
�، C/� ا$*�¢U�^ M( أو#c، وا¦ه�اف  :Cg=.د�C&U^

��a أو إ��ؤe4 )U�C B&وح /8اU�^ �e3"8$( {�دة، وإ��دة ا
 ،H�8�p v�8�p ا¦ول z3"8$ف ا�o��ح � ا"�"ل �,5/� ا

�5 4� . وه��ا، أو �q 5/� أى MOp � أى وا�� �4 ا¦ه�اف دى
² M7OC m4�	x�ن ا�.م وا$�اآ&ة، �زم ا/Ä ا¦ه�اف |&د b@�

 �d*$م، وا"C Mم آ"C Mم آ"C Mة، آ�@Vا�( ا"	 i�/4 أو Mآ
� إ4� ^*M�"^ ��s" : 67 إu إ	� ^U"ل ~ l5&ا��C H	إ

 64 �C م.��^*67 اC �/C ،� )#�p b4 �� أ	C ،م.�ا
*C ��¬ وا����وك  �4�n^ ¡@@6 ا*.4~، إ	H ^&وح �8"ع ا

�ش إ	� *,^ ��، و4o�*�85 H	وا )/aوا )U�^�8، وaوو qaو
�4�`&ة دى i�/85 أآ�، إ	b4 H �4رس  b4 )��ت ا��Vوا ،¡{�
 H	وا ،�n4�� ~$�/4 " q� ،4&ض Bد ،�@�"l' �85ى دروس

 q� )U�C ،ل�o*83د ا&| �a./�ك C�"ن إ��ء اC�5 إ ،_@�I 
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� �
� آ,�a Hك آ�B، و¬$ ��^i�/8، أ	� b4 ن��� أ�}& 4,�، آ

5�Í¡، آ�ن 4/@�  357,�  ~��lC ´4( ا�آ�ن دآ8"ر {7"د 3
85���8 دى،  ��Vا ~�` ¿C&a وا�� ~ H��p ،_C�	 H,آ �وا	
 � ~ )@É B�/4 �/a �2م، أ"�/�	� � دار ا*@آ�ن � 
�	� و� *@�اlU& ا/@� �5.ش ^.ت ار65 3,[، و4�'�`( ا

"رC"س 85�ع د���4�ت �4 آ�م 3,� آ�B، ا �4 �V م"�/ار ا
4� ا�آ8"ر {7"د  Mن آ�5�a"ل � إ	~ C&a¿ �4 5/@�، آ
�دة � la& ا/@�، و�5.ش، @/�ر � اo,�B ³'& ا/4 �/UC
�M7/@5 B إC~، و� /4 ���a B"ه ،Bx� �C ،)*+,أa/� أa"ل 
 ،¿�a )�� M@U^ ~4ن د�"ا إC~، أ�l5 M&ا�� C&a¿ دB آ"U@5

5 �4 &o�4 �	�/� آ�Hp&� B إن ^MU ا�م دU�@5 B( أ�@
�ن @/� C�"ن ����~ را�a � اzÍ زى ا$ ��"l' ه& ا$&ض��4
� ^&ى C ل"aآ8"ر {7"د، وا�85��� دB، آ,H أ83}&ب ��( ا
 ،Mه�8*^ �C��V��4 و� ا��ن 5@�O� Bد xl�5 B�/4 ���a B"ه

�4 �/C ى�la ،�o4�Cأ ~d3أ H+*�^ا�� ا&l5دى إن  و �C��Vا
 ����ل أو dCس �5رى أو �o*83ج |&د ا./5.ش a"^ )U�C@� ا

Bزى آ� . Hd36 وeU	ا ��ن C&a¿ د6�I B � ا)'& 4 �/5@/ا
 6�I ،آ8"ر {7"د��م"اlp " ~@�� ا""U@5 )�، "z@*5"�4 ا

وه" � z@*5 و� 	@��، دB �4 أ/� ا¦	"اع، ¦	~ 5@8*�_ �4 
*��@�، و�Up ا�رادة، وا�.م دl5 ،B&ا�� ا¦ول �d5&ا#~ ا

 )�� Bأد̈ور 5/� آ� H@U5دى، و �C��V�4 ا H7�/^ا �أ	
 ~,4 H7�/^ا ��، C/� أ	C�� ^�ر�� 4/�� �4 Mآ ±@£O8ا
 B�Ñ رج�Íأو �4 ا M'ا��س ^"a+"ا �4 ا	 64 xl4/� ا

�ت دى i�ّ/85 أآ� �4 |&د ��Vرة ا$+��~، ا"l، "دB ذاآ&"ا
� اl8a&ت ��( آ�U�^ ،B( �4رcÃ" b4 )U5 �3 دB"وd*$ا " ،

" H�e5 �.م �4 �5رى �4  ¡{� H	وا �	إ ��.ج، �laى أa"ل 
 ،�/C B5/� آ� Mo3أ q� س�	 ��/^���ت اl/�� دى، b4 هVا
 ،�/p�	 b4 ��Vل إن ا"U@5 ���85 &^"4��ت U�C( ا��3

 ��ن وا	a.^ ±�^ ~#&5 M7�85 H@� ��85 زى 4@/^�"ن ^�Uم ا
�,� Îl� �4 وراك iاآ�5@ �� �85ق . اU@UV(، و64 ذ$ H	إ

�ت ���، b4 �85&ك اO£±، و3o*+	 B�@V�85&ك ا Bوا�� زى د
�ة �,� @Vا "�ة ا�( �"اك ا	H آ7�ن، @V�85&ك ا �	إ zU�^
 ،~��85 )�4�آ,b 64 ا�oh ا " �/C ،)O8آ&� ��ن 4@/ا

"oC�85 )��	@� �زم وا"Ha ا^ ���� ~@p )U�C �8&كC ~
5�ت �*Vوا$&ا�/� وا �Cؤ&�د وا,/^�8&ك p@� �4 '.ل ا
 �Up"C �وا�7V واxl وا�.م دB آ�~، وإن `�ء ا´ ر5,

 وUp"C~؟ 
 آ�~ ��( ا´ :��X? ���Y.د
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� �MCNJل ا��~�J/وا ،=yا��� �B.4ـُ+#=، واlا �B.4ا 
�J.ت.د� �tأ:  u�4 �"ا u ~"} H,آ �^&n� �C&4 "ه

 B�,� ،±	و �C&o`42 "اض و3"ا3@~، ه&�d5 ى�3,�، آ�ن �
�3_ � 3�4*� آ�¡ة، و�I �4@/� `}�~ إ	~ C&ا�6 } M{8O@5

5�ت آ8¡ أوى �*Vا 
5�ت 4� ه" آCg: M=.د�*Vا�6 ا&C 3_ �زم� و� إC~؟ّ! {
�J.ت.د� �tر�~  :أ�5�ت �*Vا�6 ا&C �/U@5 ن��5 دB آ

�ت ��3 �/5 �/C ،~�{` �/5 ~�C"I ات�p �/U@5 ن�إ	~ آ
 &'d8C ~@�£@5 Bا�6، و5&#~ د&C ~��85 M{Oا/UC M7/� � ا

�دB زى ز4.^~/4 � B�/4 )� �� ^*�@i اM{O ا
~ Cg:  �a=.د�U5ك�/4 ~Cإ 
�J.ت.د� �tأ:  ~�U53 ��C&U^ ر"o`  
� �a إCg: ~C=.د¥�U5 �oآ� ��Vوا 
�J.ت.د� �t�5أ  :أ �$ ���ه" � ��( دآ�^&B آ3 �4 ¡8

 �$ �C�/5و �8/_، �5 4�آ,a� b( ا,8@�~ ا�( ه" ���CهC
 �C�/4 �/UC �� إن B&4 أول H	��~ U@5 �^&nV"ل دى آ

Bآ� �C�/4 i��8Cو 
  �� ا�( ه" أ	�؟ و� أ	H؟ :=Cg.د
�J.ت.د� �tأ:  �C�/4 �/a B"ه �C�/5و ،�^&n� "ه )�ا

 uا"� u��ن �@/4&ات  54,�ء �� ^"�@� �op ،�^&n" ا
  ا¦و�	@[ آ,� ا`8}�,� أآ� ا"Ha � ا,eU~ دى

  أ�( 	Cg: ~eU=.د
�J.ت.د� �tأ:  M{O	�eU ا¦�&اض ا"3"ا3@~ ا�( � ا

.e/4 )� Bا
  و�C�/5؟ :Cg=.د
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� �
�J.ت.د� �tأ:  H@*� B&4 65أو را ��= )��’ b4 ن ا¦4"ر

 �5 ،_�&4 b	��M5 4&ا^~، ه" ا¦ول 4�آaأ vإ H��ep ~,�7e4
�ً�C&U^ ~/5ا&� ��( ا�h*~ اÑ�� B5/� آ� �/C  

�ل :Cg=.د@� i؟�,�ه 
�J.ت.د� �tأ:  ...H,5و �  B³ �,�هi ا=,[ و
  �7&هi؟ :Cg=.د
�J.ت.د� �t3,[ 7[ و 3, 5 :أ  
 ؟4&ا^~ Cg: M{8O85=.د
�J.ت.د� �tأ:  H7��^وا H� ~^4&ا �$ ،b�{8O85 �4 B¦

 )�� H7��^ا ��¦ ،~����م � 	�&^( ^ ¡{^ Ml� ��ه/4
 ���� ~@p إن �o4.�4 آ u &o2 ،¡8�5 3"اس"�آM أآx �4 اO4
 �p¡5 ،ا�� ~Cد�� اC ،�@l£O/� ه" `£l@~ ��3@~ ��ًا ا�78

� � &'d^ر�� إن ه" ا�M7 أى 4*�"@~ d5ى `�M �4 ا¦`��ل 
� �4 ا$*�"@�، 4&ا^~ i��885 ��( إ	~ ه" p"' ى"a Bاز"�
"ش أى دور 	��@� 4&ا^~ �4 ،H@�4� b�7/@5 أى ���~ � ا

 Bو�د ~@�� أو 	
�ل وا	H ا�(  :Cg=.دVا )`�ه( 8O85�( �4 دB و� 4

8a.� �4 ~Cإ ~+a"4 B"؟ وه�o8O�	 ؟io 
�J.ت.د� �tث أو ا¦ر65  :أ.ª± � ا�' B¡3 b5���ه" 4

��@� أى �/"�5 	 �4 B¡3 b5����M5 4&ا^~، 4aأ �4 M�a 4&ات
±�' Bم د.���@� 4&ا^~ و� ا	 �4  

8�هM إن  :Cg=.د*^ ���C/� ه"B آ�ن `��C إن دى �
"ش �ز�4؟�4 M'�^ Bو� إن د �o@p i��8C آ8"ر� ا

�J.ت.د� �tن  :أ�¦B ه" آ�ن ^/�@U~ ��( ا�.م دB آ
� B&5 ا$"#"ع ,�&' � U@5"ل إن ا�,

5�ت وآ�B؟  :Cg=.د�*Vا M@+U^ � ءz� 4"#"ع إC~؟ ا
�J.ت.د� �tت :أ�5�*V4"#"ع ا Bأ 
 و4&ا^~؟ :Cg=.د
�J.ت.د� �t85~ �  :أ�= _4&ا^~ �85�( ��( إن ~ a"ا

¡و�~ "ا�^~، 5¡وح �@�^~، ه" O4 B�,� Õ.ª4"ار آM أ�3"ع 5
" آ�	H ه(  q� ،ج&º4/@,~ و B�p ��,�ه� وM'�C وUC/� �,�ه

�ش op�` �4 " q� ،~¬�	 
�OC~ 64 4[ ه( :Cg=.د� ~^� ؟ وا
�J.ت.د� �tأ: �"��ه ~OC�� ~^�  وا
� :Cg=.دً4� ؟�
�J.ت.د� �tأ: �ً4��  
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� �
  ووا�B؟ 84"�؟ :Cg=.د
�J.ت.د� �t84"� :أ B�  B³ وا
  إq4؟ Cg: �4=.د
�J.ت.د� �tأ: B3,� آ� �C&O� uن، �4 �"ا�  .¦، �4 ز4
 ؟ وا'"ا^~ :Cg=.د
�J.ت.د� �tأ:  B�,�3 أ'"ات  
~ و� 83�ت :Cg=.د�  ر�
�J.ت.د� �tأ: ~�  ر�
  ا*�ال Cg: )U5=.د
�J.ت.د� �tال :أ�*H@U : ا ��ن دB أ	@/� ~�*,�ه" 5

�H�5 4&اa �4 �/5 B�/4 B�C�` ~5"/� ~#&5 B"وه ،~^
�ت زى 4� آ�ن *�hا )�� i�8,4 )`د�� �4 ،6eUC �5أ ،z�£�^ا
~ C M'�4,+6 إv أ�+�B أو أو  )a� )O8@U5 �4 �ا¦ول، وأ	
�رى � )�4� أ�"د ��( ا�.م � ا Mآ ،H@�� ��*,�5 B&@̈�أ
 M{O� ا�@C ،H&وح M+U4 وi��84 �� اM{O، وا"3"�3 � ا

M{O د�5 �*784 B"وه )U�C �B أوى ��( أM4 إ	~ �� C�a( و�
�'� و#6 أ�*�Cو Ô�a 

�رÆC أ3&ى �7&ض ا,+*(؟ :Cg=.د^ B�,� ~@p  
�J.ت.د� �tآ.4~ :أ �� )�� ،b@p�4 B¦ 
z�n، أى  :Cg=.د�5 ~Cل ��( إd*85 H	رف إ�� b4 ،_@I

�؟ oOa�,	 �	�C�� �Ue,4 
�J.ت.د� �tأ: @�I ¡{8^ �� M{O/8~، أ�M آ7�ن 5��C ا

4� �UCروا،  �a )�� س�,� O7@5"ا اp B5@��دو iا إ�""U@5
 �C��84� ا �V i¶"@5 � وا�/UC �� �n+C"ا �� )��س ا,وا
 B�+�'� C ،]8,3/� ه"B 4/&ض � أى وHa � اC ��s Bود ،±�º
 � ���a رع، أو�O�C~ أ	~ 8C*"ح a.C( 	+*~ � ا� )�ا

� �7�ل أa"ل ~ 	�ور ��( `}M ا�@H 4*�8 ا+&ج، وا	
�ل ��O8C&دوا، وه" @/��Cة، أa"ل ~ اp b@p �4 ،)I�ا�8@
 �H إ	~ �4 آ� 4� ه"b4 B 4*�"ل 4�a ~^4&ا ،�و� ه" ه,

�º �Cّ�� �4 أ��~� )O	� .آ
  إزاى؟ :Cg=.د
�J.ت.د� �tأ:  )OUpوا ��ب، 4Ãا� �pرا ،~+�Íا �pن را�آ

 إ� z{# �/5 �4 ا¦3&ة
� آ"�C 64 4&ا^~ :Cg=.دً@*,� B"وه ،_@I  
�J.ت.د� �tأ:  � H7��^3¡ة، �5 4&ا^~ ا )O5�� �4 B"ه

 HU5 �a./5/� 4� «�H و'�+H 4&^[ ا �H إ��a8~ دى، وVا
 ��( p�ات �84���a B"ى
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� �
 آ�a M إC~؟ :Cg=.د
�J.ت.د� �tأ:  �o�7/@5 "5@6، وه�آM =.ت أر65 أ3

M7�� ~�&p �8,_ أىC ن�O�� &'.�ش o�7�@5�4.  
�  :Cg=.د	�,� �C� دB"7*@5 B ا/�ل، ودB 4"�"ف � ا
�J.ت.د� �tب �4  :أ&o8C ن�O� �o�7/@5 B"�5 ه B"Cأ

�'� ��"ب ^ �� إ�o/,� ~@�� Mآ�O4 �ا$*�"@�، 4&ا^~ �,�ه
_" .أو ^&آ_ 

��C اM7V د"qa، ه( 4&ا^~  :Cg=.د�� 3@�� �4 _@I
&�,� إC~ 5}� اo+a"4... ؟ 

�J.د� �tتأ.:  �� ه( n84 �/C&رU85 ،B"ل إ�o8@��	 �4
 ±�' b/878*85 �4 

4� اy"زوا؟ :Cg=.د ��� دB �4 ا¦ول È'&؟ 3 �4
�J.ت.د� �tأ: &'Û  أB"C، �4 ا¦ول 
  M�a ا��Í و5/� ا��Í؟ :Cg=.د
�J.ت.د� �tأ: ��Íو5/� ا ��Íا M�a  
 ؟I@_ وCg: �C�/5=.د
�J.ت.د� �tأ:...,� ~��O$ا H�و� vإ Bن د�@/�ى � ا

 _3�} Mرا� H	إ ،~C"` �,*+	 �*Á ،وع&O4 � &�+	 Õ.ª4 ~ّ"aأ
�ء، o�5 ~4�Ô�a و�,�ك 'xة ��C"I، أ�l4 ~@a̧�رu ا85*
 ~C8~ زى د� c8+	 �4 Mوآ ،Bم و'.ص ��( آ�.�و5@*67 ا
u )4&C �8~ ا¦�&اض ا"3"ا3@~ دC~ � اM{O و�5، وإن ه" 

*V5@/@� اBت آ8¡، وآ.م �4 د�5� . 
 ؟ا*�ال Cg: )U5=.د
�J.ت.د� �tازاى،  :أ B�+ّرف أ��� b4 �ه" دB ا*�ال، أ	

 ],4 �¥ M'زى دى أد ~@l£` رف�� b4 
ا	H زى 4� ^�"ن `��C إن ا&ا�M دB زى 4� C�"ن  :Cg=.د

)O5@�8&آ �4 ،H@4  
�J.ت.د� �tأ:  z���5 B"Cأ 
��Cg: z=.د�5 ~C؟ إ�5 �	��o إن 4� C )O/+,C�"ن أ	

 ،Bد M�O��C ،cC�"ن 5l	زق و io���ر، أ"o` 5/� ^.ت �+a"4
 M{8O^ زم� �� ،~+C�^ )O/+,C��دق ودB `/"رك، 4� H	إ �/�I
�ن وا'� ë� �a"4�7(، أآ� @/��C إن `/"رك 	��@~ ا` �p@~، أ	
�h"ا و� /5@8 � ]Cد��س �	 ~@p 3( إن�	 H	إ ،)�.� �a"4 ~,4

���� �/C س دول�,، ورا�C�a � اzÍ ا&�aة ا$���o دى؟ ا
4� a�8@5"ش؟  ioa�,5 ن�O� �/C �@V�5 io,p�	 

�J.ت.د� �tأ: ~Cإ M7أ� �/C ؟ 
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� �
�ن Cg:  ،��@�@5=.د@� B"دآ8"ر، وه H	ا b4 )'أ �C

 )�" آ�ن 4� 5@�8&آO(، ه"B إC~ ا q� ،�@5 ��,8*@5و
Bدآ8"ر، وإن �̈"ا �"ا �	م إ� إ��8	�5 ��@É ~@�£@5  ~*+ُ	ِ

 8C}¡؟ 
�J.ت.د � �tأ: ~Cإ M7أ� �/C ؟ 
�	7@8�  Cg:=. د*� أ'( $� C�"ن وا�� ��3 	+*~ � اC

�4@~ �4 أى � Bد ��*M�O دB، وا�5 ~8��5�ت 85�*Vع ا�85
 �$ �d*$إن ا ~,ó7e4 �5 ،q� ~@4�� b4 ب، أو"*} ¡� ¡{^

�  ^�"ن {*"U�C ،�5( ه" � ا*�@i #� ا$+��Òت،C ت�وه
5�ت وو3�وس�*�" :&3 ��}" ~+a"4 )�، b4 5&#~ ��م '"p~ ا

� دى، × إن p@~ �"ا	_ "o*�5�$"ت 5 ~@�� i�� �4 M�a
� � ا���8�ر ¬�� oe� و4&ا^~ �زم M{O5�ت وا�*V¡ ا�أ'&ى 
 �o��` B8~ 5"�دa.� .ª4 ش�,�8�a �4 H	إ ،�C"` c8+8^ �*+	

 ~Cإ 
�J.ت.د� �t~ را4(  ه( :أ	ًا ¦�� ~@�e3 ~a.� ~#&5

� ��( 4&ا^~ oآ� ~@ ا$*�"
���º �C، و$� '��  :Cg=.د� )O	�C/� ه"B �4 ا¦ول 4� آ
 6�' 
�J.ت.د� �tأ: B³  
�دوب a/�ت 4/�B آ�م ا�3"ع،  :Cg=.دC H	إ ،)O�/4 ~#&5

�، b4 ¬�� 4&ا^~ '�ت �C&U^ ��*و4�`+b8 4&ا^~ إ� � 	± ا
@e5 درة��ن ^&آ�~ و" ا$�O� �o8��83ا �C�/5و ،��

 6�ّI ~	8@�� إ,�، وه" 4� �̧�ق ورcC̈، وآ�	H اCر"/`�
 �,�a �� را�b4 ،M ا�,C �C��، و	*( و�دB؟ آM `(ء �o,@�
 �� ا^,ً[، ه,� a �¬&� b4"ى، إ»o�4�� �¬&� M4&ة إن آ H@4
 ،6@7h��3@� ��( ا �o8�@8	 ن¦ ��@l4 ،م.*أه( l4@�� وا

7̈�ل ��C ه" � ~��85 �78,*�bC إ� � ا� b4�4*"ط، و b4
"��ه� وÆ,^ H5&̧a، وأ�2  M7Vا ~�C��"ا[ 	+*~ p@~، وه( `
 ،6@7h8@�� ��3@� ��( ا,� ا/�I ،�*C ��ل #�C/[ ور5,@/ا
 �+a"4 64 ��"l'5@6 و�وU/4 b4"ل دB آ�~ 8C}¡ � أر65 أ3

B7( د�Vُا . 
�J.ت.د � �tأ:  ~@p �/C؟�/C M7̈؟ أآM4أ 
� ��ع ا	Cg: H=.دC !!! �4� دام 5@@�(، ور5, ،�/�I

 M4أ ~@p )U�C ،ن�4"�"د، وا*H 4*��7�8 و" `"�C آ7
�M7/@5 _3 `}�~ ��4"ط و¬�� C�a(، و5@�ور } B"ه b4 ،�/�I
 zÍا � �aور )O+aو ��ء، C/� ه" 4,{83. ��*� v�^ M{` )��

 " qو�5، و� v"UVل ا�aه( دى 4@�ة 5&#~، و �4 v"UVل ا�a
�ل و�5، ¦، |&د |@�~ O8C �C�b4 #&ورى C�"ن 4/� آ�B إ	~ �

�@	�^ ���� zÁ ا�78�ل إن 	+*~ � �,@�º ،~4� .وا	�8
�J.ت.د� �t�4  :أ �4&ا^~ أآ ��@I M{83ر أ�aإزاى أ _@I

 آ�C"` B~؟
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� �
� :Cg=.د�5 )�' ��ا/.�a : �,�ك �� �4 �@� ا$��أ، 

,"ع ���C ا Hو�� H3 ~^7~، 4&اo+	 ول��85 H	8[ واC"` ر�V
��~ أآ� �4 ا�( ه( �7/85~، � M7/^ ر�U^ �� b4 ~	����
 �4 Mآ ���� أMa، أ	� l84"ر إ�� M7/^ �¬�� ا$�e"ب إ�
 �� C��_، أو �� ~@a.^ ±�^ ��¬ ،�@Uب °� و�&U^ ول��
 �o@�� �, H�a H	ا )��ش ا�`�رة ا*,^ �C/�78 أآ�، × 4

�8�م دB، ا	��5 �� �.4d5 ~8a~ ا�( 5¡وح ¥,C85"ر )�
 �+	 ����، C �5&وح، وUC/� �,�ه� M5&#~ وآ Bد c@��
 � Bد z� �/C ،�¬��ت � 	+� ا$/�د آM أ�3"ع �q وه( 	��*ا

 ا���8�ر
�J.ت. د� �tأ:  B�,� B3,� �542 د 
~ أ�2 إ	~ � ا*� دى �زم Á�م ا�( ا^/"د ��@ :Cg=.د

 )7*8@5 )���@�، إ»� 	+�& � ا�78�ل ا	 �4" �l8,4 �4أز
&7/، ودى ^/� إ`�رة ��78�ل هOC ~@�² ~a"+^ B�ّ"ف إن "ا

6p��د`( 	� �7� آ�ن 4*78& و84�&ر، 4o4 ~@�� ا^/"د )� ا
�J.ت.د� �t8}¡؟ :أC ��s ~آ� B5/� د �/C 
� را�M 5.ش ^*Cg:  ¡�/^ M7/8=.دC"�"o*�5 ¡{8C  ،دى

 ،uه�ف أو b4 ،��@8	 )U�@5 ج./�دة � ا� B8}@¡ دا
 ¡@{^ ~@7*85 )�و�C�/5 ه,� p@~ آ�ا |�ل ^�Uر ^O"ف p@~ ا
 � �3�{�، أ	 ،.ª4 �/C ،�@p��� 5/� ا$�ة ا/�I ،~4�� �4
� ا�( �"ا@~ أآ� 4� ه" @̈�� _/l@5 زى دى )���ت اVا

~h�/5 ��، و5�U5( وا	@�� _/l@5  )��ل ا@/�@� ��( ا
�، و¬�� oا¦3&ة آ� "Á �@"�*· ���5 �/C ،_ دول	ذ )O4"¥�4
ه,� و�دB أهi �4 4&ا^~، ¦ن 4&ا^~ ر'&s B�� ^�"ن ا^/"دت 
 io��"C �� Bو�د �© &�p�5 ��ت ا�Hp دى، إ»@��*��( ا
 B�p ،H@4 و�"د )U�C ب&a )��	� اÍد ا"�"إC~ �4 ه�ا ا

^C ،xl,"�5 ="اب �4 ا�78�ل إن �*,~، U�C( 5@�7*� إ	� 
 &7/�ل دول، ودا¬� ^+8�& إن �l8,4 ا@/� �C�aو ~@p

 ،�Uأز�4 ا$&اه ��U	 �4 Maأ b4 ~@p ��&+ ا
�J.ت.د� �tأ:  b4 ~	ل إ"aأ �C�/5و q4إ �V �83أ �/C

±؟�' 6p�	 
� دوب،  :Cg=.دC 6@5�� أ'(، دول `"�C أ3C ،)'أ �C

5 ~* �� ه�دىإ�,C ل"U,. 
�J.ت.د� �tأ: z���5 ~Cإ M7أ� �/C 
�رس `}�I �8"ل  :Cg=.د� ،��/4 ،)*+	 _@�I ،دآ8"ر M7/^

 &¬ Ha"4� ا M8@�� ��( ا´، وآ,4� ه" 5@@�(، و^*@_ ا
وا/.�U^ ،�="8^ �aر ^�ود �&��ت اz{n واO&وط 3,ـّ� 

�آ� *دB، وا�� 3,ـّ�، و�زم �� C"��~ إ	� را�p ا�'8@�ر ا
 ،~@5 �8a.� )�� ±C&� )U�C�� ��"ا[ 	+*~ I"ل ا"Ha، و$
 �@��ورأ�V � ~@a.^ ±�^ ��¬ ،~@p �C~ 4/@,~ راح �84&ك 	
 ،B�yآ� � أى ا&V^&�� ا �	إ �@�� H	إ ،~ B�C�� H	ا )� ا
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� �
 ��¬ ،Bد د��8C �C}¡ و�8C*� وا�.م ا$/8�� ��&^ �أآ� 4

~،  "Á ،~8,5 "Á	�8C ،~*+&ك Á" 4&ا^~، Á" اÁ ،�,h" إ5,
 z�nC	�U@5 ~*+ر C+&ح، �U@5ر C,�هb، أى ���� ���Cة، ^�± 
 )7�Vا �a"$�5ل ا �أآ � �أآ ~��U^ ��¬و H�8+^ا �G*+ْ	 ú)a.^

Bد )a"+ .ا
�J.ت.د� �tا�783&ار :أ Mه�8*^ ���� رب ا�aر أ`"ف �C 
��C إ	� a M�/8*4"ى، 4&ة ^�	@�  :Cg=.د` �� را�M أ	C

5 �@U@U� 5@6، أى �&آ��� دوب `"�C أ3C ��U5 �	إ ��a"ل 
 � 68/88C ~	إ Mo3 b4 �,3 ]/5أر � çا^�"ن )���Cة وHa، ا�
 )��ت ا@5�É5/� ا� "Á H+�8^ ه��^ �4 Mآ �C�/5و ،&o`
�ل x�@5وا و�� �8C"زا، @/4"�"دة ^xlك، أه" M{8O@5 وا

 ¡' �o#"/C �@~ 4&ا^~ 4*�7�8~ ر5,"وxlCه�، وآ.م �4 وا
~�رك �Cو ��رك �C � . دB ¬�� ر5,

�J.ت.د� �tآ�~ ��( ا´ :أ 
 ر5,� Cg: Mo*C=.د
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�מ����%�א�����������&"�%��������א� دאV"�����������ج،�و�������������א���−977 �

 

� �
 %�J�Aا���ج، و"�Xا�=S6" ا�lا * 

O�"ى ا¦3�3@� 4"#"ع  :�#� ر��ض. د�5 ~C�� ~	�ه( �@
 �o,² �4 ~I"*�4 b4 )وإن ه ،�ا$&ض ا��hى دB، و4"#"ع وز�

�o�e/4و �oUC�n4 Bوإن د  
 .4&ض ���ى إC~؟ وه( M{8O85 إC~؟ :Cg=.د
�,�ه� ��p@~، وه( M{8O85 `}�,8[، أول  :�#� ر��ض. د

` ~�{` H	�4� ��8( آ � �/C ،�Cإدار ~@UC"*^ وا��ة ~	.{
�م aأر M7/85 H	�85�'� 5"	± آ"�C، آ H	��ل آ"�C، وآ|
 �4�U4ا��.م، و � M{8O^ �� إ�o�"7I ن�آ"C*~، وه( آ
د�5"�4 إ�.م، وآ�	B&'d4 H اeÍ"ة د�C، وÕ./p �5أت � ا9�ل 

Bت وآ.م �4 د�U@U� و�5أت ^,�ل Bد. 
                                و�C�/5؟ :Cg=.د
� '.ل `C&o[ =.=~ أ	� H��"p إن 4"#"ع : �#� ر��ض. د

 Hرا� H	�اp�l@~ ا�( �,�ه� 5@�8*� �5ر�� C&3/�، ه( آ
 b4 )*+	 4&ض Bورا د �¥"�aآ8¡ و �C��� أ4&اض B&^��آ
�ن 4"#"ع اp�l@~ دB ا�*�، و�5أت O� وه( �5أت ^+&ح ،M@�a

� و��5*o��O5 i8¶ �� ووز�o 
�v؟ :Cg=.د^ ~Cإ �C�4� ! '.ص 4� ^�b�7، أ� x4وك، �

H+' ص.'!!! 
أ3�5@6  3ا�7V ´، �5 ا�( �Ml إ�� �4  :�#� ر��ض. د

��(ء+4 ¡{^ Ml� 
    '¡؟  :Cg=.د
أ3�5@6 �5أت ^U"ل أ�� O85"ف �  �43 : �#� ر��ض. د

"O@5 iوإ� ،�� �.b4 �a آ"C*� 64 أ'"هo4.ا 5/� أ�"p
 � �� و5[ أ'"هo,@5 �@*,� �a.� ~@p ن"�C��	[، وزى 4C&�

�ر�� `��Cة ��ًا �o���4 )U5 Bود ،i�Vا. 

�؟: Cg=.د¥� b4 � اi�V؟ ه̈( 4
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� �
و�C�/5 ه( �5أت ²�ف ^,�م، .. أB"C": �#� ر��ض. د

أ	� ��( I"ل �5أت أa&ف �4 	+*( �5ر�� ����4 : وU85"ل
±، و�5أت 4���b ا,"م��ر "... ' ./pو ��ت 4��3 ��� إ�

 )�� ��/,C �5أ Bود ،Bد i�Vف �4 ا"Íا ��4 آ )O4�,^
 )U�C �5أ �/C ،Bد�/@4 � c�l� اo�{` b�,85 �4 ،�o�{`

 ±�' M@�a b4 ¡'d^ ~@p 
 وإC~ أ'��ر ا¦دو�C؟ :Cg=.د
4�آb8�8 دوا �4 ا¦ول، C/� ه( : �#� ر��ض. د �^&n� ،B¦

a"± �V د�85�'�ش دوا ' �4q. 
 ؟I@_ وCg :�C�/5=.د
�رف : �#� ر��ض. د� )O8@U5��هi دB أوى، 4p b8U5�4 �أ	

 �/C ،Bد د"�"$�5 )�Äا �¥ H�a B؟ � ا¦ول آ�~Cإ M7أ�
 �C4"�"د �� آ�ن، 'ّ�( ا�( 6�eC 6�eC وأدى إ�,ًCأ ،~@��aإ
 HU5 ��¬ ،¡8أ=&`( آ �4 Bل، �5 د�Vا c�lC �64 5/�، ور5,

 ،Bد�C�5 i�� b8U5 �4 �o�{` � Õ./p �o@�� ��/,C Bأ د�Cو
�8�م، و�85�( آ8¡، وI )�� )�8O85"ل	�5 M{O .^,�ل ا

 ؟ا*�ال :Cg=. د
��M، وb4  :�#� ر��ض. د� )��هi أوى اp b4 �l5&ا�� أ	

� a"ىo,4 u���~ أ	� b4 وا'� 5� � �oa5_ أز��. 
� آ"�C، و�Cg: H�7=.د��M7  ا	� ud@o84 أن أ	H وا'� 5

B¦ أ'"ات و� �  آ"�C، ه( ¥
� أخ و�@� :�#� ر��ض. دo@  
 ؟أآx و� أ�}& :Cg=.د
5&#~ 5�`"n�@5 ،~p&  :�#� ر��ض. د �أ�}& 5*,8[، وأ	

�C��ت 4/*�� 
�85~؟ :Cg=.د� )�  ه( ا
u ~8 ه"B را'& C&o` �4[، ��،  :�#� ر��ض. د"� �^&n�

 ~8"� )� �n&^� ا
~ U5(وه" Cg: 4=.د� ؟
�8�م درا83~ وd84'& � اM@l�8 :�#� ر��ض. د	Ø5 5¡وح b4 B"ه 
 U�C �,324  �,3( ه"b426  B ه( �,�ه�  :Cg=.د
�4/� :�#� ر��ض. د� �ª�  .ه" � =
� ا¦=,[، وإن  :Cg=.د© iop"O85 H	أ �	5[ إ be5ر�4 H	أ

 ض ا��hى؟©� ا¦=,[ o2&وا � اi�V أ=,�ء ا/.ج، 64 �*� ا$&
�در  :�#� ر��ض. دa b4 �5 )@¯ دآ8"ر �C z5را ~@p �@أآ

�,@/4 ~�� .أ�z أ�Cي ��( �
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� �
C _@I/� أ	Õ./p �@� M7� H�7� H، زى 4� ^�"ن  :Cg=.د

 �@4�ا/.a~ ا/.�@� H�Ä �,� ا*H دى، �5/� ا�Í£�~ وا$*
 ��رف أ	� H	ا ،�/C )�"�ت اC"8*4 ،�on/5ت و�C"8*$5[ ا

C ،)�"�5 ~Cإ �la�5 �¶�a./5 �on/5 ق"p Æ$ت ا�7@�,^ �/
 ا8$,"��،

  ،iآ�/4 b4 ،Ð.� _�� �4 �V B&4 �� أ,"a �إ�,� زى 4
 ،B&5 )��س ا,ا/.�a ا��ر4@� دى ���� �I@/@� ¦ 64 ا

�، C/� ه( �.�a 4"�"دB � ا$&ا�M ا�( M�a ا�	*�ن، ºر�^
� � 4&ا�M ا�	*�ن ا¦وu، وo@5 ن 4*7"ح�ه�B اnU@� ر�i وآ

 ��ه� ه,,�a ��، وإن إ�,o8I�*5100  ~* �4&ة، إ� أ�
 �oCى، ·/� إن ز"a �o@5 ص�4&���، وه( � ^�ل ��( اى `(ء '
 ،Õ.ª4 M8U�ت ا$��"^~، زى ا/�وان Õ.ª4، زى ا��Vا �@U5 زى
 �/C ء�اM8U آ�ن e^ �4 �,@/4 ���&4 � ~#&5 )/@�I"ر ا¦�@

�/ª�آ�~، واM8UC _�/8 ا¦ر	_، آ�~ ا¦M8UC �3 اCو ،_
 )eّ{^ا Bد ÆCر�8� �5 ا,@U5 �$ ��¢( و�I@/(، إ»U5 �3"ك
5�a"ل ا^}b4 )e ا'8+(، و$� ا^}e( آ��P، ا�"ر أ�2  ،��"ا	
�3�ب ¦ b4 ³دم ��إu أو�C ،b/� د"qa ا�� ³دم M8U@5 ا

�ن �/�ن، دا M8U@5 ا�� ³دO�� و� ،����¢@� و� �U5 ]4
6 ا@"4[ دول، �5�M8a ،��7h ا�8@�I( و�Ê ا�83�a(، اi3 ا
�رم } �C��� ~@p b	��ة 4�آ@Vا ÆCر�^ x� ن�آ�� اh,�، ز4

 .و� ¯�	"ن 5[ اV@"ا	�ت، و� �q �,� ا�	*�ن ا¦ول
�/.ج  )U5 )�@^ : "؟ ه~Cإ M7/@5 )U@UVا )*+,ا/.ج ا

�( 4"�"د �C"` ح�Ä ~C"` M7/@5  �5 ،�@	ا¦و� �,8/@�I �
5@�"ن د'M � اH� ،�7�n 2&وف آH78 ��( 	+*~ 5*&�� أو 
�ت C"8*$ب ا&UC ج./�p@� أو 5}��ء، UC"م C@�( ا/�5
� °�ر، زى 4�C�"ن on/5 �4 �a",£$ه&ة وا��ا$£�8+� ا
 )��� أو ���� آ�UC ،B"م 6�eC ��s اl8� �UC&I �*�8@5

،i�Vن 4*8£¿ � ا�و6�eC ��¬ �C�/5 � ا/�i � اM�O5 )�V  آ
�ن 	&و#~ O� M{8O	 )U5 ��4�`& أو �¡ �4�`&، و�C�/5 إ�,
5���8"اء وا,7" وا��8ام وا6789  �/C ن 4+&وض�زى 4� آ
 � Ml� ��ت آ�B، زى 4��وا��C وا$���l وا,+6 و�
 ،±�' z@*5 M7� H�7� H	إ �	ا �8�رC ،ÆC/� ا�Vو^~ ه,ا

��  M7�8783�ع واxl وا��5 H	ا �	إ ،~��ه" `��C ا
 )�3��C~ ا Hرا� ،�o/7*@5و _@Iن و�7op Mرا� HUا*H دى 
 H���"6�eC B، ودB أ�,�ه� �� إ�� ^U/� ^�ود اoU& وا
�ت a./��@� ا	 �4 )O^xآ�4 )�وآ.م �4 دC ،B/� ا*H دى إ

 ~@p إن HU ،H�/^ ،��دهo8وا� ��ر¶e` i�&5 �'��� {�م 5@
�( �"B إ	~ UC&ب  H�Ä )op ،i8o4و c7*@5و ~+C&/^ ~^.^

i�V6 � ا�ep ،�C"` B&5 ~@��5,£�@~  4� ه". 	 )�إ�,� ا
 �C��ت {�ر4@� أو ��وان أو �,� أو أى ا7{83a.� H	�3"اء آ
 )�4�O/�e@5( � اi�V ا��( ا q� ،�4�� ~@�� ]��U,5/� آ

�� �زم ،�, M�"@5  6�I وإذا ،vا"̈hا i�V5@�8&ك � ا B"̈ه
 B"̈� H�8 ~a�	 ��¬و _��	 ،�@+' )�� "و'�	� 'x 5@~، و

� ð.G5، زى ,6 ��( �88�e@p ،�أآ"~@p�l� دى، " ا�Vا �
 �,@	d7e7�ع � ا/.ج إن دH5 ا*7�ح وا* ا�( �Ml 64 ا
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� �
 �@�e3 ~��� �4 ��/8C ��م دa B&ب �4 دB، �~ أ'"هa ،B"̈�

"U85 �ل، وه"d84 B'& � ا�را�3، 4�¬,/b أن C�"ن زى 4
�ن O� ��¬ ،~@,ّ�ِ �اآ �UC&e5 �o$ّ "6 �5 ه#"�,�B 	+� ا
7�o2&ش ا$&ض ا��hى ª4.، ^@�( إ	H�7� H إC~ � ا/.ج p �و
 B�@� ~��&4 ى�p ،i�^ك و&� ،i�^ت �&ك و�/a ،دى H*64 ا

�+��n$ا �/�، C/� �4 أ/�I �¶�+��n4 �ت ا�78�ل �5 ¥
� �C�4 �4 �4 اUC ،�C&�8"م p"' qa"ا�a"8 �� ا/.ج د
� ا,+*@�، ��( p�&ة �Vأو � ا �@p�lMl¯ .ª4 	�*� � ا

}�، أ	� آ8¡ �4  �� ��( إ�o7op�ا¦4&اض ا�C��h �,�ى 5
� ا`H�{8 � ا$,�Ue دى $ Æ$إن ا �o,4 H7�/^ث آ8¡ إ�أ°

x/@5 ��hا ،&�̈/C رش�UC��ش إ�i �4 أ�M وا�� � 4*,^�، و4
�ز ا/l¿: "اe8"ر و��i ا¦�,�، ا�^,[ohو" ا"��hا "

4d5 x/@5&اض  -� 'x^(–، وا��h اºآJ.درم5@8�"	"ا �4 
 ،B¡� ا¢@� أو���ت ®�8+� �4 اl&اع أو اC"8*4 �� �+�8®

)=�^/�¡ '+@�  Alopecia Areataاx' � �/C : ���/ª^( وأ°
"` �@p�l Likenأ��7 وأ�p ،�7@~ 4&ض ا�CPsoriasis  ~Ä، ا

Planus ) ~Äا Ð&/�، دB �&'� أ��7 وأ��7، ")��از ce*4"و5
6@�p وان�� �� ¡�/^ )U�@5 ت���3. 

  ،�C&�8/�7 4/[ � ا Hو�� �	إ �إ	H �,�ك د@M ه,
�Ð ه" ا'8+�ء أو �*� Éإ M@ودB `(ء 	�در، دB " اp�l@�"د

�، ��C �C/� إ	o�'�4 دا �C.Íا �{ ~Ue,$ Hو�� H	ا �
�3@� وا¥&ش،*Vأ��7 آ8¡ ا ،�C��hا �C.Íا 

 bn£8^�4 �5 ���� )�� �"a�� أ	ó"¶ )�@^ Hى ��( : �$
 M�"^ دى �C"o8� ¬�� ا���� z@*5 M{O5، وا	b4 H وا'� 5�
}� ا��h، و^*@_  �� �{8*^ �o@�º �4�5*7�ح � �	�@/�

�o*+	  ر�U	 �/C ،�la ت أ��7 �5ون�C"8*4 �8&ك^ �4 �V
���8} b^����	� دى 4@/أ�� ^&�  6	��i ا�( �Ø5 Mlن ا

 ،v�� �l5ف ^o*+	 )e{^ ��Ä)�@p�l، و� 	+� ا"Ha ه̈( )ا
4�ت ���Cة،�	�4�اTb8ْ��/83ِِِِِِِ � ا7/83�ل 4@� 

  ��'�ه^ H	�5 ا ،�"o*5 Bم د.�4���ش M�U@5 ا �ً/�I 
 )U�^ و��ق ��@e5 ى"̈¶ H	ا )�@^ �7�p ،io+^ ن�O� ا��&�5
�ت ا"�( UC ،�/5 64"م C"8*4 )�� _e�e85و �a�,8M�U85 ا
ا�( �"B، ا$*8"ى C/� ا�( UC ¿£8*4&ب، ودB ه,� ا/.ج 

BÊ.'  زى �� Â@3 b4 �@� M@6�eC � اi�V آ�U�C ،B( دB د
./4� ��8�a إ	� " H�e5 د"qa أو ا )U�C _�3 ى¦ �aج و

�B و�C"` H�l� � �e} � �+a اz�n . دB 3(ء ��ًا,/4 Bن د¦
 M@e�^ ���� �/وا&z5، و� آH�7 ا"�( وا$*�"@�، C/� أ
� o2"ر oC�/5و M{O� ^�M@e اoC�/5ج � ا$&��� دى و./ا
 B"� )��B إ�� وH+a ور�/e{^ H( ا,/4 Bد Mن آ¦ ~@p�lا

C ،v��lف ^�7�ع 5*4&��� {8��� ا � Bآ� ��U( ا�,
 �8��~ ر5,} Bو5/� د Bد M�aح، و�7*ا$*�cC، و#�z �&�� ا
 �	�@/¦	~ ه"B ا�( i�@5 دn/5 )�� B~ زى 4� ّ$� ا	H وا

 آ�B وا�i3 �.ج
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� �
  H	ر4@�، �زم ¬& 5@� ا���7�ح ا$&��( 5*ا$l@�� إن ا

� `��C اl/"�5 ��( أى وا�� ��دى، �5 أهً/�I Bود �@l£` ~
� 	�&ى، وأى V*~ و�( ^�+( " ا$/�� �UCر d*$ل ا"U,5

 �o@�� 
 � �	���� أ���3 ^�	@� آ8¡ ^*	�,� ��ش إ�,*,^�و4
���ى �&�� اd5 �C&�8دو�C، و	�ود �&�� � �/C ،�,�{`
 �,�o4 )�� Ml� )��ن 	*8"�_ اO� 6@5�ا"o` Ha"ر b4 أ3

�ت ا�( ا�HUU، 5&اp"ا ��@� @5�Éا� M7�	و�o@و�� 
�هa i"ى، و'��C آ7�ن :�#� ر��ض. دp b4 ا��&l5 
~،  :Cg=. د"aأ �C�� �� ا�( أ	 Mو� Bآ� )U�C

 ��a ��/� b4 �C"ى، وا$*�"@� 'e¡ة، �� آ�B إ�,�Vا
U,5̧&ب ��e@/� أآª&، ور5,� 4"�"د وأ	� 4"�"د، و¬�� أآ"ن 

7� ،Bآ� i��^در أ�a ¡8آ �Ue,$ا � H�{8`ا ��ن أ	O� Mآ �4"
�	� و^@�( ^O"رv أه.@/�y �C@_ ا� �*+	 )a.^ �4 

 C/� ا�M7 إC~ د"qa؟ :�#� ر��ض. د
� دوا '+@� '+@�، Cg:  �/C=. دoC�^و ،_/�ا	H ¶�ى ا

8�ت ��e3"84، و^�̈ود و^,�C"`Neruroleptics  _*� ±U 	@"رو
� ربC ل"U^�4، و��، و^+&د 4*��� ا�Vا. 

� :�#� ر��ض. دC رب 
� رب :Cg=. دC 
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� �
%C�.±Q4وا MB�\ا�� [� =Qj9ا� G� �J�9/� ا�A 

ه" `�ب، �n&^� آ,u"¥"} H �4 8,3[، ه"  :أآ#) و�j=. أ
 ،�"U/4 �@ى 84" � آ��3�za 3,� آ�ن � ،u3,� أو � �a

� b4 �4  وآ�ن ��ى ·��و�ت ا	�8�ر، a �� b4"ى، ً3�وه" أ3
�ه&ة، U@b4 ��5 ، i 5/@�ة a"ى ا�a¦�4 ا . 

 �B&7 آ�م ؟ :Cg= .د
 3,�  22د"B�,� qa  :أآ#) و�j=. أ
*~؟ :Cg= .د uو� 3,� أو !! 
� �5أت 4/�B، :أآ#) و�j=. أ$ uن � 3,� أو� ¦B، آ

 �a"84 ى��8 ه" آ�ن ��^ � qa" د
�B 8,3[، و5@@�( �4 ا¦Cg:   ،i@�a= .د/4 ��U5 �/C

 �@�� "p5&ا 
� ....  :أآ#) و�j=. أo@5 ى�� )�آ�	H ا¦�&اض ا

 H�a )��ر ا�p¦وا �@��� و���C ¯"ل �4 ا�/ا�a"8 وا
�و�ت �� ��،} �	�� ا	�8�ر�C، أ�2 آ�	H أ�@o@��   ~@p ن�آ

Í،´ �7Vآ�~ ا Bد �,C�� �/C ،ا¦ول � B�4�� �e�   )O4و cÃو
 ،MU,^وا �@	�^ � �8� ود"qa ه" � ^

~ ا'"ات؟  :Cg= .د  
�	"�C،  :أآ#) و�j=. أ= � H'وأ ،_I � &{أخ أ� ~ ،B³

�ن Oو� ،io�aأ B"ه ،�/C ]a"+84 ioآ� �/C �a"+84 ��¢�� �©
./p ا"n²ا �a"^ا �$ Bآ�           

 أM{8O@5 B"5 أC~؟ :Cg= .د
�ت  :أآ#) و�j=. أ��ا¦ب وا¦م �4ر3[ آ�	" � إ��رات و�

 �4�b�{8O@5، وّ© H@���� � اa ا¦ب qa"��[  آ�B، ود^&4
�C"` �ًCد�4 

��C آ"�C أه~، p[ ا$O���؟ :Cg= .د`�4� ه( ا¦4"ر 4 ،_@I 
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� �
~ p�ة  :أآ#) و�j=. أ�U5 ~	إ Bع د�h64 ا ���O$ا

 ��C"I ة"e' Mآ �/C ،ًا ��ًا�� �*C"آ �a.� ��، و��7,C�/4
�ل، Vا )`��'� رأÅ، و	8+�هi و	8+�، و4@5 �ً�C&U^  � ن�آ

 ~@p ~#&5و ،)̈�� �Cد�ا¦ول I"ل ا"Ha آ�ن p@~ ا�78
5�l5 ،B&ا�� ّ©~ �4�84~ و5 )�� �Cد�p"@5&وا ~ آM  إ�78

��C&U^ ���� 
�م 4� '.ص آ�~ آ�B �!! ا´  :Cg= .د ! 
ا�( �Ml إن p �4�ة آ�a b4 B¦  ،B"ى،  :أآ#) و�j=. أ

��3 إن ه" � H@U5و ،v�^ �@���4 �"اa� &o` u@8~ را�p ا
 ،~@�� i��8@5 �� إن �@���س ا�( � ا,�,�B زى '"ف �4 ا
 Bآ� qa"@~ د �/�I )ه b87opا �C/� أ�&اض ���Cة 4

 .ازاى
�ت دى 4� آ,Cg:  �"4 b8=.د��Vا )�� ""دة �4 ا¦ول؟ و

 z@*5؟ 
±، إ�( آ�ن 4"�"د M�a آ�B إن  :أآ#) و�j=. أ�' ،B¦

 )O	�4�آ B¦ ،)Op&/@5��ت و4,5 i��C �C�ه" '�"ل، وإ	~ �
�C �C&وح ' qa"l"رة دى، ه"B د�5 Bد �C�hم ا.�p@~ ا

 ±�' �@�� ا
�ت C/�؟   :Cg=.د,� وه"B د"qa 64 ا/.ج، �aر i��C ا
�ت، وراح و�~،  :أآ#) و�j=. أa.� M7� H^�p )�ا*,� ا

 �a"4 �'8~ وا@U�� ا*,� دى  ،Bت آ����و'&ج � ر�.ت و�
 ±�' �@	�8��@� ا, ا

     ه"�C�84 B؟ :Cg=.د
U/4 ،�/C"ل، ا$io إv أ	� 5/� ا$�ة دى  :أآ#) و�j=. أ

u ل�a ~	وإ ،� آM آ,6a"84 H إن ا/.�C"a HU5 �a ��ًا 5@,
 b	��ت 4�آ��� � i��8@5 ~8@U�� � ا+�ة ا¦'¡ة  ،����

Bآ� M�a �o@p �C�/4 i��8@5 
      زى إC~؟  :Cg= .د
C/� إ	~ ه" ا^/&ض xÍة �,*@� و4�رس  :أآ#) و�j=. أ

 �/C ~8p&/4 أول H	�8~ إ��ادى، ودى آ�ا�Oوذ وه" � ^
 �C"` &{ن 64 وا�� أ�� إC~ �,�، ودB آ

�هC ،i/� ه"B ا�( �̧&ف ا"اد، و� ا"اد  :Cg=.دp b4
~p&� )�   ا

�هi أن ه(  :أآ#) و�j=. أp ن�ه" �M7 آ�B 64 ا"اد، وآ
�@*,hا �a./ دى ا

�Cg:  Ð=.دÉ�3¿ و� إ H	� ا��ا�C آ
�Ð، وU5 �C�/5"ا  :أآ#) و�j=. أÉا H	�ا��ا�C آ

 C/�7"ا 64 5/� 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"   �ــــ���ــــــــ�"   889



� I05050505<I2010201020102010>���11111111א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
�رق ا*�؟ :Cg= .دp 
8�v آ�ن � أوu 3,� ، 8,3 :أآ#) و�j=. أ� ا"[، ا

 �8� إ��ادى، وه" آ�ن � ^
4�`(  :Cg= .د       
H�np ا/.�a دى p ��7�4���C"I B وه"  :أآ#) و�j=. أ

 �V Bوا783& آ� ،)/@�e�هi أن دB اp ،z�� Bإن د iه�p b4
 �@	��	"ى، و^= uأو io+C �5أ �$ 

�	"ى Cg: C= .د= �@	�^ �,3 � M7أآ �C رف�� �a B&7� �/
 إC~؟
17  16: ��رف B³  :أآ#) و�j=. أ  
�آ& $� آ�ن �,�ك   :Cg= .دp b4 H	آ.م؟ ا ~Äا Bد )U5
�رف إC~؟ 16� H,3,� آ 

±  :أآ#) و�j=. أ� ه" 4�آ,B�,� b أى 'xة '
وUC"ل � دC  �3 �15  ،)/@�I B/� �5أ ....  :Cg= .د

 Bآ� �/a�3  و �V17 ؟؟ 
�رف إC~ دB؟  ه" :أآ#) و�j=. أ� )O	�  ��( آ.4~ 4�آ
� ا�5 اV.ل دB ��( آ.I ،~4@_ و��( آ.�4 ا	H؟  :Cg=.دC

]a"+84 �oل �@�8~ آ�"U85ذآ(، و � ودB و
أB"C، ه" ذآ( ��ًا، �5 4��,�وش أى 'xة  :أآ#) و�j=. أ

�ة @Vا � 
� إCg:  �5= .دC ،�5ا�C:   � "ه ،~Cع إ�'xة إC~ و85

� دى ���Cة 'xة a"ى، ه"B ا*� دى، وd*$ا ،Bا6789 د �
 �oÄ��ت 5��Vا b@7*C�~، U�C ��s( �4دب و4"UC )�UC"ل ا
 Bد B"إن ه x8/C ~	ر�� دى إ�� )O��"^ �4 �� ،¿/Oا

 ا�e@/(، و� إC~؟ 
 �laى �I@/( ·/� أن دb4 B �&ام C/�  :أآ#) و�j=. أ
�5 4�Cg: +,C= .د ،�C�� Bآ� B"Cأ ¡�/^ M7/8*^ )O/

 ،�@aن ^/�¡ك د"�C �5ل �&ام و�.ل، �زم ،)/@�I b4و )/@�I
 )/@�eإن ه" UC"ل إن دb4 B �&ام `(ء، وا	~ UC"ل أن دB ا

    `(ء ^�v، و� إC~ رأ�C؟
 c� B³  :أآ#) و�j=. أ
      إ^+Cg:  Mn= .د
"  :أآ#) و�j=. أ �/C ،]pو ]p Mآ Ml�85 H	�ا/.�a آ

± a  �4&ب �4�' H+aه( و �� ،B4&ة أو آ� Ml¯ Bد �"ا
��C&U^ ]8,3 . 
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� �
 3,�  22د"qa ه"Cg:  B�,� B=.د
 أB"C  :أآ#) و�j=. أ
 �V20  �,3 �3  وM7/C �/a آ�Cg:  B=.د
� أآ�  :أآ#) و�j=. أo�7/@5 ن�C �5 B³/� أول 8,3[ آ

 �C"` �C"` MU^ HU5 �C�/5و ،�/�I 
�  :Cg= .د� �4 �V �o�7/C �/a )`�4 ��U5 H	ا b4 ،�

�B 8,3[ 5&#~؟/4   
 B³   :أآ#) و�j=. أ
� ��a.� M7 �.�@� آ"Cg:   �*C= .د$ Me5 ~	إ Ì�.^ b4
�ك/4    
4��&bp دB آ�~ إ� *~ �4  :أآ#) و�j=. أ �¬��، �5 ا	
 &o` 
، ا,U85 ��@8"ل إن ا/.ج !!ه"B #&ورى ^/&ف  :Cg= .د

¡ 4� ��"ا ��4  ،�C"آ M{` M7� ��� � ا$"#"ع، و� ^,cl و� �
 É"ز  :أآ#) و�j=. أ
4�`(، و�C�/5؟  :Cg= .د _@I 
4� ه" ��( وا^��i � ا$"#"ع   �C�/5 5/� :أآ#) و�j=. أ

 B.' )�دB ، �� إن آ�ن ®¿ ا�hء دB، وه̈"ا 4�Op&/C( إC~ ا
 �	dp ،أ�&ف �c8+8C د"qa 5/� ا$�ة ا��C"e دى، و� أ	

 H	إ ~ H�a  64 ��C"I B�p �,�U5 �b@�8 وا�,"a�4 ~@
� ا�&ف .. 5/� $ ~npأر �/C ��ه& آ�ن '��C إن أ	�op" ا

 �� �5أت ا	�8~، وا��م 3��^~، زى 4	dp ،Bا$"#"ع د ~,�
4���b8 إن أ	� أرآ� ��( ا$"#"ع a"ى  �	dp ،~	�"a م�ا�

a~ °@� إ	~ 4�B�,� b+UC ه" آ7�ن، �5 � 	+� ا"H@U5 Ha أز
 � i��8C ~	إ _�Iأو أ ،cÄأ .ª4 �/C ،��ر�� �4"7l$3�� ا �
 .ª4 qa"��^~، آ,H � ا¦ول 4&آ� ��( ا$�اآ&ة وآ�B، د@'

c8pا H@U5 .ª4 ت�,��B � ا�.م �� ا/4 
�دة ا*&�C آ�a M إC~؟  :Cg= .د/ ه"M7/@5 B ا
� :أآ#) و�j=. أ�C&U^ م"C Mل آ�¡، آ�/· �o�7/@5 
 آ�م 4&ة � ا@"م؟ :Cg= .د
 s�� 4&^[ ^.^�  :أآ#) و�j=. أ
 �q � ا*,8[ ا�( ه" 4/�ك io@p؟ :Cg=.د
�رف   :أآ#) و�j=. أ� b8,آ�4 �5 Bد � M{8`�5 H,وآ ،B³

�oآ� M¢� . '�+@� ا$*
              و�C�/5؟ :Cg=.د
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� �
5/� 4� �&�p ا$"#"ع دB �5أ ..  :أآ#) و�j=. أ B"ه

 ،v�^ �@���'� �a"4،  وأ	� �5أت  i�8,C � اC ~	إ ~aأز
�ر�� ا	~  وx/C �� 	+*~ وآ���p ،Bأ  �C"آ Bد � M{8OC

 M7/C ر�U@5 b,آ�4 ،B�/4 �	�£8C و�5أ ،B�أ'� �a"4 �4 وا
5�آ&ه�،  �دM�a B آ�l5 ،B&ا�� و��¦ H	�a ~ر UC"ل ~ أ	
 ،]���,4 ��¦هM ا^�l"ا 5@p ،��8aأ �C�� ��ل ~ 4̧&ة أ	aو

vإ H@*�  ة�C�` انx3�� آ � ~aز���@~، �*@H  زى 4� اآ"ن 5
�4�� ��U5. 

 ا*�ال U5( ؟ :Cg=.د
�رف : أو7 :أآ#) و�j=. أ� b4 ��ن أ	O�� ~#&��5 �أ	

 ، z�� و� c� )`�4�C,�� : ~ا�&l5 �ه" 4�d@5'�ش دواء وأ	
��C إن ` ��'�ش دواء، أ	C�*4 b4�cC � ا$&��� دى إ	~ 4

�� �p@/� ه" آ�ن أ'� دواء �4 8,3[ ا�78�د8C~ زادت �5ر
5�d3ل  �و�n&^� وa+8~، آ�ن d@5'� �,� دآ8"ر M�a آ�B، وا	
��3 إن � �هM ا�واء @~ دور � ا$&��� دى و� ¦B، أ	
 ~@�� �C�4*�و@q زادت، وإن �̈"اB 5@�8&ك ���4 د"qa و'

 �/C 
�B ؟ :Cg=.دyأى إ � ~@�� �C�' 
�وز ³'� � آM ا� :أآ#) و�j=. أ� ��ه�ت C/� ه" أ	y

 M7�C وز�� Ha"�ت دC~، و� 	+� ا��Vوذ وا�O�la � �a"4 ا
M�O دB، و5&#~ �5 b4 �5 ،B�~ �� وا.U83ا B�yا �

 ��*,�8~ 4�5��C~ ا�( ه" آ�ن I io@�� �78/4"ل  5a./
�ش ,{8*C �4 Ha"�'� io,4 �a"4، و� 	+� اC Bوز�� Ha"ا

8} ~	¦ io,آ8~ دى�&� � io�� . 
� Cg:  M7/85 ]8,3=.د�U5 H	ا �4 ،H	ع ا�� �C ~Cى إ&�

 ���C�C,~ ¦ى �@�ن، '�( 5� �~ إ�( ا�, �C�آM دB، و�
 &o2 )��ن دp B/. � 4&��� �&��، �زم 	&آ� ��( ا@/ا
 �4 �a �7@� دى/���C 5/� آM ا$�ة دى، �زم Á�م 4.���^� ا

"�*$�@�Á�م `/"رك 5 
��C أ�&ف � ا+�ة دى أآM7 إزاى، أه̧�ى  :أآ#) و�j=. أ�

]p وا�&ك ،]p _/� ا
��&آ� ا�( ا/.ج ا,+*( اCg:  �̧h= .د �,�"�&4 6�&	

�ت و��U� M وآ.م C&وذآ �n+np �d*4 b4 ج./�، اo�7/C ��s
 ��4 دB، ه( �&آ�، و^�U@_، وإ��دة �@���، b4 آ�B؟ b4 ا�,

� ا�.م ,�a ،B¦ ،�C�دH@4 B 4&ة، b4 4/� آ�B إن ð�"aَُ	~ آ+
� دوب 5@8�*� أو C ��@É وا�� �اU"�ن `(ء، وّ$
 B"� �4 �/�I _C�l4 �4ا�a )a.^ ±�^ �C�/55@�اآ&`(، و�4
�B آ"�C، وإن ,/4 B6، د�e^ �4� �la`( إ� q� H	��885ى، وا

� دى '��U ر5,�، �4 �¡ �"ادHC و��U وأ�3�ب {�دة، ا�,
� و�C�/5 ا$&ض oU�' ��ت زى 4� ر5,C"8*$ا M64 آ M4�/8,5
�3�ب 4/@,�، أو �5ون d5 3"اء ،�o8e�Í u &o2أو أ ،�oe�Í

�C�` H	ا ��8 4�`@� � : أ�3�ب 4/&و�p، زى 4��85 ��Vا 
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� �
 ،��B ا�( ا/.ج ا,+*( اU@UV(، وا/.ج �4"7yا� �+	

�"ل ، C/� ا�آ@� ��(  s  ×6C�9Aa��o@5Gف ~، ا�( ه" 
 ،�"ش ��C ،�C/� �,�ك ه,�، ا�U�' �,h ر5,�4 �'��U ر5,
 �o8Cأ�� ��ل �� ا¦ب '��U ر5,�، �5 آM 4&��� و¥l+	وا�
 ،��، C/� ه,� ا7$�ر�3 ا$�ª@� '�ت دورهoIو`&و ،�opو2&و
 B"وه q� ،�C&3 دة�� �C ت�وراح را�6 4,}�� ��( 	+*~، وه

@8.ت أر65 4&ات � ا M�"85 ك���C دى 5/� ا$�ة 4/�Vم، ا"
�'�ه� ��( إ�� ^�&ار ^ )O/+,C ��	"�C، و4= )O^د���دى 4
 �� MC�5 HU5 ن"�^ ���a و'.ص، دى زى 4I 6C&+^ ى، أو&oa

 M7�"&'Ò5 �a.� " Mرا� �C &'³ ورى �,�، أى&# b4 ع"#"$�5
 ¡� �4 Bد ~���، ه"B إC~ ا�( '.Me�C B ا/.�a 64 ا�hع �

p 8}�"اO^ �4 H�� �@�.� �a.� ،ك�/4 �a.� M7� ~	إ� إ �o@
 � ��+a B�,� H�l� Bع د�hه& ا��8�v، ا{M ا��8@�ج ا
�^( ، أو ¬�� دى a./�د اU+�� � ا,7" اla ،)*,h7" ا,ا

�ور ��( دى O85 . 
 H	إ �	ت �4*"ط ��ا إ�/a H	إ �	�8 5@~ إa./ )U5 )�@	

8,3[، ��7"ا ا.زم، �8a.�  Me5 5@~ آ"C*� ��ا ��ا $�ة
� آ�ن $ Bود ،�@	�864 ����~، وcÃ 3,� ورا ا M7/C
 �5 ، �C"آ Bدى، ود�¥�� �@É5,*�� ^�ر Ml�@5 �C&�8ا
��C ا$&اد، ه" �&�C {*"ب 64 �4`&ات � b4 B"ا�� ه&l5
 �la ¡� �4 أو �lU5 �@a.^ ±�85 ���&4 )�@85 ��84"ا#/�، 

�7 4�^�Uر`o4 ��U	 ام�a q� را^~، و��a س�U4 )�� �oC�¶ )
���4 زى 4&��� ا$&اه�U آ�B، أز�4 »"، � )U�85 ، �^را�a
 �Uص $&اه&p م�U@5 )U@UVا )*+,زى 4� C�"ن ا/.ج ا
 H	إ �@�./{*"�5، 64 ���� و�H إ`&اف، وأ�2 � ا/.�a ا
�ف �4 ا�( o2& دB، و� 	*�رع و	��8~ Ë b�lC�7p ،Bآ� H�7�

"U	و �@�® )�ل �@_ وb4 �@_، و5&#~ إ	H�7� H آ�B، وا
@� ه" 	+� `/"ر ا¦ب �aام اp � ~,5�ة "�*$�5 &/O^
 )���C �4 ا' Ha"ا$&اهU�C ،�U( 	+*~ إ	~ x�C، و� 	+� ا
�ت C&د ذآ&| b4 ،]8,3 �/5 Bد ce*��M، ا�( o2& ��( ا�

4� ه" آ�ن 4"�"د I"ل ا"q� ،Ha أ ،B¦ ،��ء 5@+8�&ه,=
�، و64 ا"Ha، واV&آ�، H�Ä إ	~  �7e^ا B"ج، �5 ه./ا
 &/O^ف، و�M�O دB، أه.، إ	p H/. �,�ك �� ²�5 &n¯
�دة Cوا ز��5 i�¶ ا�6، أو�^ �	إ B4/� آ� b4 �5 ،�@"�*·
و�7̈² آM ا�( �Ml، `"ف إ	�I b4 ÞH@_، و�*@H إ	� {8�ج 

�O� ،ى دوا�	ل ��ن ا�78O� _@�I ر"O^ ��&� z�# � ���*C ن
 b4 )����4، إن ا�3�4*� 84 � M7/اV&آ�، ودB 4@�ة ا
 Bآ� M7/85 H	3_، وا�OC _@�I ~�,� ،_@�I"رB، � ا"Ha ا$,
 �C"آ ~�5 )`�'�C�" �I@_ و5@�ى دوا و4 ،�5 ��¬ ،z�n�5
 ��&h _3��4 اH@a"8، أو �4 #&ورة #�z اV&آ� � ا"Ha ا$,

4� دام و��8"ا 4,���3 �4 دوا 4 �U8أ� �/[، آ� '¡ك، أ	
 ~7o+	وا، و��7&��� دى، و5/� 4� 	8+� ��( �&�� ا

� �o8+@2ل   و"Iأ Haو ]��8} �z�n، ا�,�ا$&��� دى 5
4� � 	+� ا"C ،Ha/� '� �,�ك �� &ª�3"آ( أآ i@�,^و
i�U وا"ر�a، �4 '.ل �7��(، وآ�~ 5hا _/�ا�را�3، وا

 ��C وا#c إ	~ 5@/�ى C ، ���&$ ���&4 �4/� ا/.�a، و5/
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� �
 ���&$ 6�&C ج�8} b4 ~	إ� إ ،�C&*�دة ا/&5�i ا
 Mى � ا$&ا��/C ~	إ ��&p B�,� �اh,*@� ا$ª4 �@�ª.، ه" ه,

&ا���5 �@� ا88$
� ا�را�3، وه" � ا$&��� دى، d*4 �4 ¿,� وا�و'�( 5

/8�آ�ء دB، ¦ن É"ز ا�a"8 ا�را3( دU�C B( ا��¡ و5
ا$&#( ��( ا��8��~ ��( أB"5، 64 إن ا+MO ا�را3( 
 )��ه� اCو^~ إ�Vدا ��@~، و^��8ى ا���º@~ أآª& ا�78�

� آa ¡8"ىo@p � . ا^��7,
@~ ا�آ�^&ة  &*+C �C�� ذج"« �, H4�a Bد M�O�5 H	إ
�ن 4� 8C/&#"ش O� ��¬ ،و'.ص &'È�n+@5"ا �Cوا دوا 4�¦ول 

 H#&/^ا H	ا )���C، و¬�� C�"ن 4+@�، �� � ه" � Bود ،~
 )�� _^�@5 )����، و� ه" 4�`( �I 64@/� ا�O&، ا� Mآ
 �o�7آd5 �@7�� ~�` ت�C&�	 &o�85 ف إن"Íه�ا ا � �{�ا$�
 )�� )���4"ا ا/C i8@�� إ�,�8²ل ا�� ³دم ، و^�"ن ا

�5�ت �7o4، أ4�*Vف وارد، وا"Íا ،)U5 B¦ ،و'.ص ce*إن  ا
 �� ��( إ	,,�3�¯�� �ا�,� 	U"ل ه"B دB و'.ص، و¦B ر5,
 Mا�( آ&	 ]"�*4 �� إ�,,U�' ��ف �U�' �4 ر5,�، زى 4£,5
�ن ^*78& ��7@� ا,7"، و4�b@p »" �4 �¡ '"ف، O� ت�C"8*$ا
� 3"ا o�@O	 ول��,5 ��I&ة، وادى ا�,® ¡� �4 "« b@p�و4

 . 3"ا
�� ا :أآ#) و�j=. أ ،��/� �7 ´�5Vا ،�@`�4 �a./ 
5�´ :Cg= .د iF/	ِو 
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991�−�"��G���� و�B"و�،"�G��8ن�א�وא�M"ل"،�و�א��$�[%�  א���("� �

� �
 

�   ا/�8QJل"، و"ه ب �` ا�.اB]"، و"��.�% ?��Bت"�
=ª��Jا�" 

�  41ه( H3 �,�ه� .... : ¿�Jر ���y.أC�/4 �¥�U5 ،�,3
 u�3"ا  uا"� ��U�e4 ،],3، �,�ه� و� وH,5، ا�,H �,�ه

11  B�,� �" 3,[ 38,�، وا
 M{8O85 ؟  :Cg¨.د
ه( 4� O�{8O85(، ه( ر�5 4,�ل وا�(  :¿�Jر ���y.أ

 �/C x8/^ �o8'ا Mأ� ،�3�� أ3o8'أ ،�� ا'"ا¶o@�� ف&l@5
��دة 'C�5 cC�*4 �� �± �,@~، �"زه 

� �a إC~؟ :Cg¨.د¥�U5 �U�e4 
� �"ا�J¿:  uر ���y.أ¥�U55  ],3 
@~؟ :Cg¨.د �U�e4 
�ب  :¿�Jر ���y.أl	 �5/� 4� اآO8+"ا إن �"زه HU�e^ا

 ��'"ا¶� U�I"هp ،Bوآ� �C�na م�و�&ا�4، ��@~ `@��ت، وأ��
 � Bآ� ���� ،�o8�l ��*,�5 ���O4 �4,~، وآ7�ن ه( �,�ه

�/C ،_�U ه( آ�	H�7� H ��7@~ � ا�U_ وآ�B، و4�`@~ ا
Ha"   ��( دوا I _�a"ل ا

 85@�( آM ا�3"ع ؟ :Cg¨.د
 B³، �7�8,4، 85@�( آM ا�3"ع  :¿�Jر ���y.أ
 3,[، و85@�( آM ا�3"ع ؟ Cg: 3¨.د
� ه(  :¿�Jر ���y.أ�C&U^ �/C �5 ،6eU85 H	�p ~@p�ات آ

 �7�8,43  H�'ات د�p ~@p ن�� 3,[، آo@p  �ا$*O8+�، �5 ا	
 ،)+O8*$ا H�'د �4 �/5 �4 �� اh&وب  '�¶	�/4 H�'ود

))/7hج ا./�دة)ا@/  . ، أ	� وا�آ8"ر أ«� � ا
85�'� دوا؟  :Cg¨. د 
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� �
p�ة  ه( B¦ : H�np، دى O4��� 5&#~، أو� :¿�Jر ���y.أ

 ،±�' �Cأدو b@p�4 ��C"I  ]�a~ �"ا,' ~@p �وآ�ن دا¬
 Bا$"#"ع د 

�ك ؟ :Cg¨.د/4 �op"O@5 دآ8"ر ~@p 
� �   :¿�Jر ���y.أ	�/4 H	�B³، دآ8"ر أ«�، ه( آ

5��M7 �&وب 64 د � أ«� .اh&وب، 4� ا	
 a/�ت � اh&وب �a إC~ ؟  :Cg¨.د
`o"ر، �5 رa4  ،M7�^ Hnp/�ت � اh&وب  :¿�Jر ���y.أ

�آ8"ر أ«� �p  ،ة دي�+� p&دى I"ل اC�/4 M7�^ ��ف إ�`
� 4&�/@~ � ا�واء، و� ا$*O8+( آ,�  وه" آ�ن@ ~�*,�5

� 3"ا، op"O,5 B&4 &'³ �5/� 4� د'�,�ه ��"l'و 
 ه( د'�H ا$*O8+( آ�م 4&ة ؟ :Cg¨. د
آ�	H د'�H ا$*O8+( ه,� 4&^[ ود'��J¿:  Hر ���y.أ 

�دل ��دق M�a B&4 آ�O8*4 . B+( د� 
 ا*�ال �U5؟  :Cg¨.د
± ان ه@~ ��J¿:  Hر ���y.أ�' Mا¦آ Hnpر ر"o` 65�4 أر 
 B&4 &'³ د'�H ا$*O8+( إq4؟ :Cg¨.د
 �J¿: ]8,3 �4ر ���y.أ
 و�C�/5؟ :Cg¨.د
�، و�C�/5 اh&وب، و�J¿:  �C�/5ر ���y.أop"`ت أ�/a

 �,��"p ،)¢�4� رHnp ا�وا � �V ل�Vا )`�ر�/p H&دى، و4
Vا )O4و ،Bأ�3"�[، وآ� Mآ �,U� �'�^ ��ل 	± 	±، �^+�ق إ�

 Mا¦آ �p&^ ر، �5أت"o` 65دى �4 ار H^�p )��5 ا+�ة ا
،�4�� H*̈' ��ر�~ إ� ±�'   ،M@�a .أ� �C/� آ�	H ه( وز�

55  uا"� H آ@�" 7آ@�"، 	�
�Cg:  B¨.دC !!م؟� HU5 آ
 آ@�"  HU549 �"ا�J¿:  uر ���y.أ
� آ�م؟ :Cg¨.د¥"I 
� �J¿:  .ª4ر ���y.أ¥"I160 – 165 )ه �4 ،Bآ� ���� ،i3

 ،��C"I ة�+ Mا¦آ Hnpن،  ر��'� دوا ا�U_ آ7^ Hnpور
�'� أى ^ Hnpرت  ور&a ��C&U^ ن"�^ ��، زى 4oO@/^ ~���

 ،Bآ� ���� ان ه( b²  إ�� �"ت، �o8'¦ H�a B5/� آ� �	dp
� U^ _I/�ى �,� ¥"�a ،ا^&ددوا �ا$*O8+�، ه( رHnp و©

o84�� و5/�ه� ر�/a H/�ت "��ه� وا�85ت 4�a ،�84/�ت �,� 4
Mآ�^ . 
4� ه" آ"�C اه~  :Cg¨. د _@I 
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� �
± ان  :¿�Jر ���y. أ�' v�a ~@p H@U&ار ^ H@l5 ��

@� ا�و�د، "�*�£8( �� 4^�� �@� ا¦و�د  ه@"�*4 B�C�� b4
 ،io�@*^�±، و��' ~,C�C�� i8	ا )� وا��7"ا io@p ا

 !! إC~ دB ؟ :Cg¨. د
4� ا	� �J¿: &5ر ���y. أ B"ق � آ�	�4 �#~ اH@n²، أ	

½a" د
 و�C�/5 ؟ :Cg¨. د
�B�C ا'�J¿:  bر ���y. أ� �ه( د"qa ا�( U85"ل ا	

8�ه�O(، أو *^�4 �o8�� إن �oo�	وأ �pر�5 �ا$*O8+(، و$
�	/M7 إC~ أآ� � ا$*O8+(؟ � �/C �^U"ل I@_ و̧دوv دار  إ	,

� ^U"ل دى o,*5 ��دة ا$@ 4*,[، أp�&هo` ل"U85 )�.د �5 ا
Bآ� . 
8�ر دB آ.م Cg:  io4¨. د® �C ./p 
� �J¿:  ،~CØ5ر ���y. أo@�� z{#رف ا�� b4 ��د"qa ا	p

 M�a زى b4 qa"£85�ف �4 د'"ل ا$*O8+( ��ا، د H	�ه( آ
 M@�3 � )+O8*$ا b² �4�O4 b@p��� �,�ه� إ� qa"آ�B ، د

 ان ه( 4�^&b@5 ا"�د 
��C وa H/3"ى، I@_ ا*�ال U5( وا��ة دى  :Cg¨.د�Vا

 وا��ة؟
� ا$*O8+( و� ¦ ؟ :¿�Jر ���y.أo�'أد Mه � أو� ا	
8�U5 v(؟ :Cg¨.د ¦B ، ا*�ال ا
��� :¿�Jر ���y.أ� v�� إن ه( ^&�6   :^o@�� z{#أ Mه

 ¦و�ده� ؟
� او�ده� 64 4[ د"qa؟ :Cg¨.د © 
3� � :¿�Jر ���y.أ��¥i دb4 B و�ده� أ3' �5 i¥�' �,

 io8��¥i و'' ]�p ،&U8*4 
�ه�  :Cg¨.د/4 �/U8550 ؟�*�� Mآ �U@aد 
�،  :¿�Jر ���y.أ/�I دى�� 50  B³ ~U@aد 
�،  :Cg¨.د¥�@� i�^ �o@�� ح�U85 �$ ~Cل إ"U85 )وه

iه�/4 �/U^و 
�رف إC~ ا�(  :¿�Jر ���y.أ� b4 )*+	 �b4 آ�B، أ	

�/C ،و�دÛ cأ�� ��Vوا ،Bد �p& هM ه( ^c�l د"qa 64 ا
 Ha"��3 إ�� I"ل ا� �آ�B، إ�� ^&Ð ا¦و�د دول؟ أ	

 ioCذd85 
 واذا 4�ر�/C )O8/�، ه( دى b4 أذCg : ~#&5 �C¨.د
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� �
�ن آ��J¿ : Bر ���y.أO� "ق	�4 �4� ه" ا	  
 ا"�د io,3 u H�a آ�م ؟  :Cg¨.د
  8و  �J¿: 11ر ���y.أ
 io؟ إio+a"4 ~C �4 اCg: 4¨.د
�J¿:  ،io8ر ���y.أ��ل '�¥i و'@� 64 ]@o�4 د�"ا

 )�� �C4&آ� i�3 إ��� �5 ،�C&lU4 b4 ا��&l5 س دول�,وا
 b4 ،دروس �/C ،�3�l&ف وا+�"س أ3�5 io4�8ا��ء 5p"ا

 �@	�^ ���5�¥i �4 أى � �C�'وا b4 � .دروس، إ»
� U@5/�وا 64 اCg:  io4¨.د$  ،~Cإ io��` )U�@5 و �$

 io��` )U�@5 i¥� U@5/�وا 64 '
�ة  �J¿:  ud@o8@5ر ���y.أ@Vا )U�85 �� U@5/�وا 4/�ه$

�ل، ه( Vا )`�4 )U�@5 ،�lU^ �U8*4&ة أآ�، ¬��  �4�4 ¡
 ��Vا �$ ��� 85�"ن �4"7�4 ، $ B�7�,4 وآ� )U�85
 iه�'�85 io8�~، و'�Ñق و��ط و',@� ~@p )U�@5 ،_�U885

 ى ا+�ة د
4�`@�؟ :Cg¨.د io3�4ار 
4�ه( �4ارس '��� وآ��J¿: Bر ���y.أ ،�@`�4 
�؟ :Cg= . د,8��4Û&اض 85 )�¢�� ÆCر�^ ~@p 
� �4'&ا  :¿�Jر ���y.أo8p&� ���� أ	� ~@p  H�l� H	�آ

 ~,@/4 B�3 آ� � H	��، أم ا$&C �nC/�، آo4ن، إن أ�ز4
 Hورا� �ا3�,�رC~، ز4�ن HO+I 5&#~ �4 و�ده� و�4 �"زه

 ،H+8'إ� �4  وا ~��� �o,� ش"p&�� 3,[  8 – 7واy"زت، و4
� `@Æ؟ :Cg¨.دC Bآ� &'d84 Bد Hp&� ~@ !! 
أ	� �&8p~ �4 �5رى، �5 4�آ,l84 b8"ر إن  :¿�Jر ���y.أ

 � Bآ� ���� ~@p إن u d@o8C qa"~ أ©@� آ�¡ة، �5 د
 �o@7*	 ��¬ ��@/�B، ه( �7"4� ª4. أو ���� آ" ا8£��" ا

 ��5"ه� وa/�وه� �� ر�/eï b4 �5 ،H&ه� a"ى، ©¶��  وا
 &l4 � � `U~ ه,

� أم  :Cg¨.د�� Bد b4 ،ى"a ��#وا b4 ا�� ا¦4"ر&l5
� b4 ،�5 |&د C )*+	 در�� 4&ض uإ M�8 دى و���85 �	�@/ا

Bم آ.م �4 د�l'و M�²( وز� 
 :¿�Jر ���y.أ�V5@£ّ�( ا Bود ،Bأ�/_، أ�2 آ� )U�^ �

 وأ�/_؟
�رف  :Cg=. د� b4 ،)*+	 6را��5 �l5&ا�� B³، ود"qa أ	

 � �, H�a ��ن �"زه� �&ا4( زى 4O� HU�I�8 دى ا	�@�
 �4 �a.� M7/^ ��ن إن �,�ه� �/"�C�` �5ة � إ�O� ا¦ول، و�

�، أو �¡B"³'&"أ��~ 64 أى ¥� ، 3"اء �"زه�، أو �@
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� �
�ن دB ود�J¿: 4 Bر ���y.أO� HU�e^6 5/�، أ�2 ه( ا

� و�"ز o8'ن ا�4�، أ=,�ء 4� آ�ن 4/�ه� آ�� b4 ./p ��"زه
 ،�o,4 س"�+� p&l@5"ا��@io 5&#~، وه"B آ�ن 5@�'� اo8'ا

 qa"� د¥ 6�&C �C�� B"ه �� �oUـ، و64 ذ�dوآ 
4� ^��e8؟ وه( د'�H ا$*O8+( أول 4&ة  :Cg¨.د M�a 
وآ�B³ ،B ، د'�H ا$*O8+( 5/� ا/�J¿:  ~@�7ر ���y.أ

  ��e8^ �4 M�a ،_�U 5/� ��7@� ا
~ �4 أ�/_ 4� C�"ن،  :Cg¨.د��	@~ ه@~ �^ B&4 ،ا��&l5

�ول " p&ض"���Cا¥� آ�م Á �C�/5و ،B��"آ�B، آM وا�� 
 ����@� ا/�7@� ه( دى �,	�io7n � 5/�، �5 د"qa �4 ا

 B¡�و Bد � i��8^ �/U^ M7�8*^ 50  ا�3"ع $�ة Mآ ~U@a3د 
],3 �4 �U@a5/� د�؟ و� ه( {8��� أآ� /d^ �@�7ه@M و84

� ^.ت o@�� تx� �	آ8ّ& '¡ك إ �/�I ،دى �@�./'.ل ا/.�a ا
3,[، و4� د'�O8( ا$*O8+( ا*,8[ ا¦'&ا	@8[، �5 5��C إن 
�ل و�5، êو ]¬ _�U8^ ��4�`@�، وإن ا¦�&اض �7 b4 ��Vا

�/4 �a.� ~@p ~*��� �4 �5 آ"�C إن � M7/	 ر�U	 ��¬ ك
�¥.' .  
4� ه" 4��a MC�5 b@pا4(، ا$*O8+( وه(  :¿�Jر ���y.أ

 )O^د���4 )U�C ،H+` �^&n� ���Cة b²، ه&5� C/� زى 4�
 �o@�� �o@5 z{#أ�&ف أ ~��4�b@p أى � �/C ،z{# ��@3و

�ور ��@~O85 �^&n� )��ن ^,+� 5&	�m4 اd8ه@M اO� . 
5�Cg: a¨.د ،�`�4� �,�bC ا��اض 4 �"ل � آ� '¡ك، أ	

�ه� ا$�ة /4 �/U^ �	أى وا��، وإ )�� ��/� ��4/[، ه( �
 ،�C"` b4 ء)` Bا$7��، د c�l^و �o7�^ ول�� ،�o3 دى آ� 

 Bآ� ~* �أو �q " {�� 3&"3,[ دB وM@�a b4 Ha، وا�,
�v آ"�C ا�( ه" إ	�  را�/[ "را، ^ M{` H�7� H	إ �C�/5و

 H	ول، اd5 آ8"ر أ«� أول�O8*^ H@U5 �/C¡ ز4@�� ا�e@_ ا
 �/C ،�¥�@� )�� �5 b4 ،�o*+	 )�� &e' ~@p �C�� إن 5�"l'
� دول إ	�ارات �7o4، و5&#~ ��� و3&�� '**oأآ� ��a
±، 64 إن �' ��/� ���l"رة دى ��5 �¥�@� �� �o@�£َـ^

4� ا² �o8'إن ا �@��� U/4"ل �4 	o��` B&5 وف&��O8( ا
 ��@e5 ف&l@5��4م، و b4 �o8'و�"ز ا ،�� و� �� و�دهo,�
 _/� �oت آ8¡ 64 5/� آ����� H#&� H	إ ،�,8{�5 �وآ&م زى 4
 �onpور ،�o�{` ��aو ،�l5&ا��، أو�ده�، ووز��، وو��¶
 M'دا Bد M4*,[، آ H@��ة، و{�و� ا¥&ب �O8*7+( أو @Vا

� ا�5، �,�ك ��C _/� M�O5 ~n/5 �. 
I@_ د"qa أ	� أ�M7 إC~؟ أآM7 ازاى؟  :¿�Jر ���y.أ

��@�؟ أ�5أ 4,[؟ 	 Mآ � M{` ة�C� وا¦4"ر �
�  :Cg=. د�U5 �5أت H	ا �4 ،~Cك ��، �5 ^��أ إ�,�

�رف � H	وا ،�o4�5 �5أت �4 ا"/l^.ت 3,[، أ	� رأÅ إن ا
"را=� إC~، إ�,� b4 5,"رث 4&ض 4/[، إ�,� 5,"رث �5 qa.�

5 m4إن 5&ا �C�5 ،],*�ت �³ف ا���4 �4�ت، و3 �"7/4 m4ا& 
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� �
"�C&O��ت اa./�ت وأ`��ل" �/"�5 ا/C",^ � &o�85  ان"وأ

�C_ وا¦4&اض إذ l$ا �V �/�I M�"85و ،����*_ ا�&وف ا8$
 �@5�4� آ�	a.^ )O8( 2&وف � ا  ،�oo�̧"^و �o7�7�^ 6789وا

��V M@4 ~@p ن"�C �� إ	H�a H ه,� إ	� �*@H زى 4oÄا �
")�£8�رB $�ة "ا*4 �� M@���ش ^+	�,� �� و4o4أ �,� &o2 ،

��@�a b4  M@��، 6�3 �� 3,[ أو أآª&، و� +^ ]pر�� �ا�,
 ����ة "��هa )وه �o4ه( أ �, b8�a �4 �	¦ ،~Ò4 ��
� إC~ وآ.م �4 دB، إ	H �زم o@5 �o8a.و� ،~C��4 إ�� qa"د

" H�Ä، �ز Bا$"#"ع د ���^ M7�8	 ن�O� ،�/&ف أآ	م 
 .ا$*�"@� أآ�

 �4 ��� أ	 ،H�a�� زى 4¥�ا*H دى �£885( �� �@
 H	ا )�ا�aر`( ا�x8ه� اH�² �� �"زه� � ��ود ا$/�"4�ت ا
 bC�/8�ه& آ�ن p@~ �@"ب �a b4@��، � ¬�� ا��، اo8�a
� 5"ا��ة ه�O وه&ا�5 �5 �7p ،�Cد��ه� �4 وا��ة �/4

 ،Bد M�O�5 ،)�² ~@p �/C )�² ~@p �,*�� ¦و�ده�5 ��
 ]5 �a./4� 	/&Op( ��7 ا �وo+4 b4"م a"ى، 4� ه" ا�,
 MهÛ ±�,5 �� � ا�U�e ا�e3"8$ دى، ا�,�"l' وا¦و�د Mا¦ه
�م 2�ه&C~ و'.ص، ��d5 iو�دهd5 io8a.� )�� i��,5�4 5/@� و

�ت أآª& �5ا¢@� وa"ةa.� ~@p ه& إن���4 ا¦�&اض  إ»� ا
 �8�mC وi�Á، أ4,وا¦4&اض واeÍ& وا�.م دB، إ�,� O,5"ف ا
 B"ه B"وه ،�o+@2"^و ،)�""@�� اoU7و� �a./�I@/� ا
 ~* �Ue,4 �2 دىdp ��، و^}¡ا¶¶.@�O^ى، و&�p _*� )*+,ا
 ،�@�Vا �p&/$4&��� ا � ���M�O ا�5 i�/�ول ا,84 � b4

~p"O,5 )�إذا آ�ن ا¦و�د 4�`@[ � ا$�ارس و�  C/� آM ا
 )a.	و )U5 )�@,5 �$ ،Bوآ.م �4 د ،B¦ 5@�/�"ا و� ،B¦
�ه& ��&�Cة أ�@�� زى �&�Cة ا¦4"�4 ا	H5&n، و" � ا

��z؟ �5 Ml� )�M�O د ،B	�U و	*8}&ف، ه" إC~ ا�5 
�رف أa&ر إ�J¿:  ~Cر ���y. أ� b4 v.' )�4� ه" دB ا

¥ c��¦و�داÛ c��¦ا ~Cوإ ،� 
� �8sة Ûو�د،  :Cg=. د,8@"�*4 ���@� 	"ر، 4� ه" ا�,

� C�"ن ا¦م $ ��"l' ،�و�د أآÛ )U�85 ،�,@5ت 5@� و���و3
 �� دى، 4� ه" ر5,�Vزى ا �+a"84 او ،��/� io8�أو ا¦ب �
� ��( دB، و��( دB، أ	� u d@o8@5 إن ا*H دى ,d*C��

&� &ªأآ H	��ت آn@5 ¡8&وا أو�دهi آo4�4 أ �o*+	 64 ا��
  �� ا�5 إ�C ل�¡ 4� �Cروا، p@~ ا�78��4  iو5@*�7/8"ه

^�"ن 3��C&{5 ،B¦ ،)�² b4 io85ة ا¦4"�4 ا¦a"ى ¬�� ه( 
78�ل، ����la ،~+Cى ا�( ا	e� H@8~ آ` H	ا )��Hp ا`

a cC&� b4 �H �"ا �"اه�، أر«io �4، × إن ا$&ض ه,�aى، و"
�ش &5�i إ�� د'�H ا$*O8+( أآ� �4 4&ة إن ,�8�a�4 H	إ �/C

،B¦ ت و��.# � �U8/85 أو .ª4 ف ه.وس"O85 H	�أ	� �,�ى   آ
 io85"ع أه� cC&l'xة إن ا¦و�د 7�ad8@5"ا 64 ا$&ض ا
 &'³ 6aوا )U�@5 Bن د¦ ،�,^�5�� أآ� �4 �*"o*5

��4"ا 4/��UC&e5 B أو d5'&ى، 4/5@8 io@�� )O7�o@5 دام �
�ل p"O@5"ا @/ وdCذioC، أو ioUC&I � �UC وC ،io�e/C/� ا
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� �
�هi وC&وح دورة /4 �/UCو ،)�lCم و�أio4 و� أ5"هi وه" 5@,
�آM وOC&ب، و5/� آ�io4 b4 B إن آ�ن O@5"ف ه�"�3 Cا$@~ و
4� ه"  �و� ¦B، ا*H دى 4� �,�ه�ش آ.م �4 دB، ¬�� �,�ه

�ل ر«� 5@@/io، دB |&د ا�78�ل �e~ � أ'e&، و¬�� 3�H5 ا
 ا���8�ر

Ûو�د؟ :¿�Jر ���y.أ )O/�&^� C/� أ�*� 4
5�a"ل ا�78��ت، × إن  :Cg¨.د �4�^O�&*8( آ�B، أ	

�رف،� H	ا �� a"ى زى 4	�Cإ � b4 �d*$ا 
 I@_ وا�وا؟  :¿�Jر ���y.أ
� ، ا�وا دio4 B ��ا �q �4 �¡ ه.وس و� #.�ت  :Cg¨.د
آ.م �4 دB، �5 �زم z��8C أول d5ول 64 4*¡ة ا/.ج، و� 

��ت دى Vوا � ا�b4 �/C |&د �o@� و'.ص، ¦B، إ�,� 	�ى ا
 zO,85 )��ت ا¦�aم اC"8*$ن ��ى ا�O� رف�� H	ا �زى 4
5/@� �� ا"ا6a، و^/&ض أو ^+&ض ��"ل �5ا¢@�، و�C�/5 أول 

�ط ا��اO,¢( دB ا�,� 	�Uر 4� 	�7e8 إن ا�وا �̧� �4 ا
����ت ا¦��ث 85C"8*$ا M{O	   ،ع"#"$�5 �a./ا"ا6a وا

 )�� و	M�U ا�وا وا�.م ا	�Cإ �Ë �� إ	,, c7*C Bود
�رة دO83�5 �/�I Bود ،_@�I b4 �	إ i�&5 ،Bد ~pر�� H	ا .

� b4 ،�4 ه" آ�ن o@5 أدرى B"ه ~	¦ Ha"أ«� زI ��@4"ل ا
 H	��آi؟ز4@�� � اh&وب $� آ/4 

 أ�J¿:  B"Cر ���y.أ
��B ، أ	� 4"�"د، وا�,� آ�,�  :Cg¨.د �p�#��و5

 4"�"د�C أه~
�   :¿�Jر ���y.أ�"l' ؟~Cإ �a دوا $�ة �'�^ �/U^ �/C

M�O دB؟� وه( �4ر�,� 5
¦ U5(، �4ر�,�، b4 �4ر�,�، ا�وا #&ورى، ودCg:  B¨.د

)UO8*$ا b² �� �4 إ�o@7�@5 
��Cة b² ا$*�J¿: )+O8ر ���y.أ� �4� ه" ا$l@�� إ� 
�دة إC~؟ :Cg¨.دo` � B³ وا´، p ��@l4/.، ه( 4/�ه
"رC"س آ�@� 	�&�J¿: �Cر ���y.أ��5 
�8رCg:  ،mC¨.د�5 "4� b^&�p إ�� ^U5 M{8O(، و _@I

�/C mC�8ر �85رmC ا
�و�4 آ�	�J¿:  Hر ���y.أU$ا �� ،�o@�� H#&ت، و�&�p

�ر� ،�/@�p و�"ز �o8'ع أ�� إH@*� v إن ا��i ا$�دى 85
 Mأآ M{8O^ ة&en4 �� '�"ه� ^&cC ��( آ�B، و4� �*b إ�o8'ا

��ن أو�دهO� و� ���O� � ،b@�. 
أ�2 �,�ك ��، �5 �4 '.ل ا/.�a ا�( Cg:  �,@5¨.د

�، ا�( ا783&ت ^.ت 3,[ ���V"ة وا$&ة، أو ��( ا$&ة o,@5و 
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� �
¥ M�"^ ��3 )a.^ ��s ،د`( وا$&ة���4 qa"� إن اM{O د

أآb@� M و�5، دB 4"ا�@�، و�.ج، و|678، وآ&ا�4 وآ.م �4 
Bد . 

� ر�J¿: HCر ���y.أC 
� ��ع ا	H، إ	�a Hه� و�aود إن  :Cg= . دC ~Cإ HCر�C

�ء ا´،` 
 وا¦و�د :¿�Jر ���y.أ
�، أ8C"` �8*^ �2[ ��( اeÍ"ة دى، أ��U8 إن ه(  :Cg¨.د

 H�{8`ا " )�' �C�/5و ،�C"` �C"` �@/@�I 6�&^ ا¦4"ر ��¬
Ûو�د �C"` b4، دى �4  �� وأ'"هo8'ا B"�7� )�� ا�5
 "a.C�� b4 B&5 5.د � "�، دول ,^��ت ا&ا¢/� � |78/��Vا
�ت ��"4@� 7�85( ا¦و�د �4 *3�4 ~@p c@�� ،Bآ� io7�C ��

^ �@	�^ ���� ��� ¦B، ه, ،Bوآ.م �4 د ioأه� �@¢�U�
4/�"4�ت أآ�  �C�C�� �و`&C+� و«@l5 �7&ا��، و�C�/5 إ�,

� �Ml آ�ن ه( � " ا8£�("وأآ� �� $ Bد �/C ،Bد �o4ع ا�85
 ،��#M �4 دB د"qa �,�هp )��3 آ�م، و�H�7 إC~، وإC~ ا
 b4 ،�o4ع أ�85 )�£8وإC~ و�~ ا�O~ 5[ ا8£�( دB، وا

 آ�B و� إC~؟ 
4�دO8@a( آ�J¿:  B³ � ¡8ر ���y.أ ��ه& أ	��، �5 ا/�I

4/�"4�ت، ه(  )�� H�l� �7o4 �3 إن�� H,ن آ�O� M@��+8ا
 ��l �o�{83أ ��s ��@8	 ش�¥�4 �/C ،�@ºر�4/�"4�ت ^

�/C u�Vا �a"$ا 
4�^/&Op( إC~ ا$/�"�4 ا�(  إ�p&� bC؟  :Cg¨.د H	إ

�C�p ش�¥�4 )��، وإC~ ا$/�"�4 اo�{8*^ ر�U^ ~@p ��¬ ،ة
cأ� �o�*و� xl^ �@�²و ،�*+	 c8+^ ت�4"�/4 

� ر�J¿: HCر ���y.أC 
`"ف ا4� أa"ل �، ا$/�"4�ت p b4&��، و� Cg:  �p¨.د

 �o@5 �@/	�� )���U، دى زى درا�I �3@/� ا$"اد ا¦و@� ا
 �Ñ�*� M7/	 Ma¦دة، أو ��( ا��í ���، إذا آ�ن �,�ا

~s&,5 � .وا�,
 إزاى؟  :ر ���J¿�y.أ
�  b4	M7/ آ�  :Cg¨.د d*$إزاى، ا b4 ،)U5 B¦

 b£85 ت���� ~@p �� ،��s دا B³ ،ا�C�� �@	.+5�$/�"�4 ا
 ��Vا�� ا&l5 ،�� 	/"زه$ 6�e^ و5/@�ن ]h��"ا	� آ7/
 �4 .ª4 H	ا �/C ،6+,C ��¬ B�yأى ا � �o� وأى ،��/�

��م 3,� ا��ش آ+��C �� ا,�8�a ��`io8 64 �"زه� )
85�'� ا$/�"4�ت �4  H	إ c@�� ،~Cإ io@p ا"	��ب آl,ا
 �a H�7�83ف ه( ا"O^ ��l4ر وا�� O4�"ك � �l4اa@8~، إ»
� �3_ اe.ق p/. و� ه( © Mوا¦ه ،q4إ �p&^ وا�85ت ،~Cإ

Bوآ� ،�3���وه � ا�( H��I و©
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� �
�C+@� � إC~؟ :¿�Jر ���y.أ� Bود 
� ا�5 اV.ل، b4 ا�,�  :Cg¨.دC ام�a"ت�a.� �5"/�" و ،

"6aا"� �²("، و"ه&ب �4 ا"o3" �a.� أى درا�3 ¦ى )U�C ،
85�ع  "�,64 ³'&، أو O4&وع ³'&، ��^+@�ك ^/&ف a"ا�� ا
�ت a./� �@o� )ه )�ا*H دى وه( M7/85 ا/.�a ا/.�@� ا

 . ا�e@/@�، آM دio4 B ��ا، و�/_ 5&#~
�ه� 4&ة آM أ�3"ع I@_ واMnp أ�J¿: 4 �/aر ���y.أ/

3��� 5&#~ ؟ 
�� إن ا*H دى ���Cة ^dه@Cg:  M¨.د� �,�a �b4 ا�,

i�8,4 أآ� 4� ه( ���Cة آ.م و��C ،HC/� إ	H د"d84 qaآ� 
 )��ك، و�.I �a@��، وا/.�a دى ه( ا/4 �a.� ~@p إن
 )��، وأ�2 5&#~ ه( ا�C&U^ م��8	�� ^@�( ^.ت 5 ],3o8�'

O�'�^�4 �o8�' M{8*^ �	³ن ا¦وان إ )U�C ، )+O8*$ا )
 i�} دى��d^ m4ه@�( ه	&5 z@e² )�� M7/ا/.�a دى � ا
 ،�aر"i�U وا�� �q 64 ا/"ا�@� 5o�7��5 �84"ا�M، أ	
�ر � e+5�آ�� أو�دهi إن ا,"م U�C( � 	+� ا$@/�د، وا
 H�a ��رات، وأ	C�	+� ا$@/�د، واÍ&وج 4� ا�&Op( إC~، وا

 �U@=و �a./4� آ�	H ا M�4@"ن 4&ة، وآ )�@C Bم د.��i ا
�ت ��3 )�8/�@7�ت M�"85 أ�*�، دB اوa.^ ،��C"I( ا

 ~@Äّ� ".اz{n ا�_"5
3���  :¿�Jر ���y.أ ��ه/4 �/aأ Me5أ �/C 
� ا^/"دت ��( ���Cg:  �C¨.د�¦ ،mC�8ر�5 �5 ،B³ �2أ

 �U@a7*[ دÍا �� أ'( دى، و��( اV�(، واC �o@�' ،Bم د.
 ،���3��� 4&^[ � ا¦�3"ع،  	̈± 3 H�^و ���3 H�^ أو

 ��ن ©O� �� اe@�@[ دول 4/�هoن �� �4 أه�"�C �*�8*Cو
 �C��� io7�/^ H	ت، وإ�7@�/8�C,+�وا آ8¡ �4 ا� )�ا

، دى، و" ا�� Mo3 �/C ،��/� �,@5 �@5 إ	� "اz{n ا�_"
�� وا	H 85,+�ه ،�¥"U^ ،�/C �*أ� ،B8/�¡ د� �زم ^,*( ا

 M7/85 �	8/&ف ��( إ^ H	إ "_} z{# " �4 b4 mC�8,�4 ا
 Bزى آ� ���5���z واa"ل � ��ت $��3 ��ر، أ	/Oآ ~"U^ �	إ

 )*,C �� إ4C ،ن�@/ "z{n� C,*( "اC ،"_أى وا´، "ا� ،
 ���� M�"@5 ا�8"ى أ=,�ء اU�85 ،M{O( ا¦4"ر �$ ��

�@	�^. 
� M2 إن ه( د"qa راnp~ ا�و�د و�J¿:  ~@�£84ر ���y.أ

�B�C ^&وح دار ا$*,[ � )+O8*$ا b² B�C���ا �ر�� ان ه( �
 ا#}z إزاى؟

4� اb8�o*83 د'"¥�  :Cg¨.د H	ا �	ع ا�� H/�I H	ا
��Cة p ش"�4 )+O8*$إن د'"ل ا B4/� آ� b4 �� ،�+O8*$ا

" آ�ن و��� � ،zÍل ا"I )�� ض&/��� ���Cة �4 ا
���ك وا	5 H��e' i3 اd8ه@M �5ل *C �� �C�� " ،Bرد�o,ا
+�ة la¡ة  )+O8*$ا ��ر ��( ا/.ج ا�.4(، ¬�� د'"¥l8aا�

 C�"ن إ�.ن �UC&I ¡{8 ا/.ج، و	"ع ا8$�5/�، و¬�� 

  
���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   903	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ــ



� I05050505<I2010201020102010>���18181818א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
 qو� ،M� ش�4� ه@ )+O8*$إن ا )a.^ �o*+,5 )5&#~ ه

�e5 �8a�4 ة�p �5@� 4�ه@�ش o4&ب، ¦� �C�/5و ،�o8/@
 �و5@,�، ¬�� ^+�& 5/� د'"¥� ا$*O8+( إ�� ^&�6 اh&وب، أ	
�هi إ	H ر#@H إ	H وا�آ8"ر أ«� إ�� ^,6eU �� اh&وب p b4

@~؟ 
±  ه( ا�( ر�J¿:  Hnpر ���y.أ�' 
~ د�8~ 5&#~، ¦ن اh&وب ا�84�ن  :Cg¨.د Bه" د �4

¡8�5 xأآ )^�a.� 
� اh&وب؟ :¿�Jر ���y.أo/�&	 �/C 
�Cg:  ،�@p¨.د/�5 B"وف دى، ه&�� إزاى � اo/�&^ ��

وا��ة وا��ة، �*_ '�e اd8ه@M ا�C�hة، 3"اء 5/� د'"ل 
 )���C إن ا8.ت 3,[ ا` ��O8*7+(، أو �5و	~، وا	 ¡la

�^"ا دول 4� را�"ش ه�ر l5&ا��p 
 ��( ا´ :¿�Jر ���y.أ
�، و5&#~ آ�~ آ�~ ��( ا´، إ� :Cg¨.د,@�� )�� 	/M7 ا,

 .��( ا´
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998−�"B�%�������������ج�א�����������ن�א������ "��������8;��"و"�وص������ �  

� � �` ا���ج ا$#�=  "أ���ب"و" ,W.ص" 
أ�% ��C,�ت �B أ>�ء اR 4= و  أن: /.ف ,+ ر * آ) � ة( 

 HYأ ¤ �B z,وأ ،%���ت ���.����Aل ?�= ا4 �5 ه= أ>�ء و
 =�� ªة ? `��M9JQة �` آ) اR 4= أآ�   %g � %\Fا.�
 v/ا��ار `�ا�WJ.�  وا�C~QJ)، و��.ر ا��اS ة ا�آ� 

��Jر���.( 
%��\� : 

 ¡{5 q، و���ة 5/� &O,3"ف �lCر ا/�د ا¦� �4 ه�B ا
�Up ،��Vا Bت � ا¦5"اب  ه�.C�/8³ن ا¦وان ��&اء 5/� ا

�8�7"ى، أو �mo,7، أو  ��*,��، 3"اء 5o@�� �اq ا��8	
��C�5 ة�C�� ل أ5"اب.�Ø5. 

 ،M�a ب �� ذى���5ءا �4 ا@"م، 3"ف ��8º {8"ى ه�ا ا
 �@�7� �4 ��ª4ا)ن، ��( �&ض أ q� Bآ� {8"ا&^ �Up" اف �ºا

 jا� =Qj9ا���ج ا� =���ت، "دى?Vت أن 5/� ا&/` �aو ،
�ت o@�"85�ت وا�8�u 5/� ا���5�ت، و5"/l� 5/� اnCوأ

 uب إ��ا/.ج "�5أت ^8�&ر، Up&رت أن أ	MU8 ·�8"ى ه�ا ا
)/7hا )*+,� M�O5 أو Ò5'&"اnCأ _Cر�^ "op ، 

 �Oa�� وا��ة و4,�� �� �&ض �/�I &4¦��8 اº 3"ف
�ه� ا�8$U�C q5�ت ا"/l�¢� اa6 دn5 � ،رس�رب، أو ا7$

)�*Ö �� �C�^ � �	���Oa آ@+@� ا8}�_ ��) ه�( Bأ�@,4 × ،
�ول �&ض x' �/5ات �4 ا/.ج Á �5�ت، �� 4� إذا آ,"/lا

�¢�  5+ د�U@a  85ا7h/(، �@� ^*8}&ق ا�h*� ا"ا��ة aد
��Oa ^�اوح 5[ ) ا	�& 5/�(,4 �o�U/C20  &40  ور�^ �U@aد

�رآ� ) 3إu  �42 (وا$�8ر5[ ) ا$�رب(�� ا¦آx 5[ ا$/O·
 xا¢&ة ا¦آ�n¯ �s&ون Ø5ذن �&cC �4 ا$&#( (اnV"ر � ا

 �7�} _Cوط ^�ر&O5و ،�/4 ]h�، أa"ل إ	~ )أ	�& 5/�: وا$/
 M�` ىd5 �@4"@� � ه�B ا,O&ة اo�7آd5 �*�� ض&� M@�8*C

�ت ا/.ج*�� Mن آd5 ��ت ا$,��Oa �4 ا¦`��ل، ��7Uو�� ،
l"ت واl"رة ، �5 ���*4 �*�� M5/� آ `��+ ر  x� ��Eذن 

 .اR 4= وا���Xء
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� �
 �/5 �,#&� �a �@#�� '.ل ا*,"ات ا$,	d5 �8آ&ةأود ا
 ��C   إن ،�o���7/(، إ� أن أhج ا./�ت �4 ��*�ت ا+e8U4

�ت �4 ,@� H	��، آo+*@�"آ�	ب �/أذآ& أ	,� ) �.�@�" (أ
� 5/� ا¦o,4 �,7o�836 اa"$زوار ا )�� H#&� q�ب ا/

�، آ7� أ��U8 أ	,�   	�Uم ^+*¡ا أو o@p ion/5 رك�و`
�@�Cر�^ �o@�"^ أو .Cوd^  6aت ا$&#( أو   �4 وا�5�ا�83

 .ا$/�h[ إ� 	�درا
�ب  �+�ة � أ�&ف �4اه�-M4³ و �Á	�Ñ MU8,ا ا-  uإ

8£�ر، 5/� ا$" ا,±"�Ue,4 ا/.ج ا7h/(، أن 	n@� 5/� �&ض 
�ب �إ`�رات ^�رx^ �@�Cر ه�ا ا��.ل 64 ا��8+�ظ 5/,"ان ا

 ".ا�8رC_ �� 5/�"آ7� ه" 
 )�C �� 3"ف �n( آ7d*$ر أن ا"l^ء (أ)` Mن آ�وإن آ

�رآ[ O$�8&�5 ، و�"ار ا�ر ا*8}@¡�*_ 4إن  –{M78 ا
 !!!!)و��وا 

1.   M��+8 )O5_@U&ح و^/U@_ أو دون ^/(�&ض أ��اء �4 	± ا
2 . �@�.� ��/ )O5&ح أو �5و	~(�&ض 
3.  �Cه��O$5/� ا79"�� 5[ ا �Oa��&ض 	± �4 ا$,

�Oa��ح h"ا	_ ه�B ا$,nC�4 إ &*@^ �4 �p� وا$�8ر5[، × إ#
4.  �@�e^ ��رن �4 |7"�� 3��U5، أو �4 {�وU4 ±	 ض&�

 �@�ات)	+� ا(�5 ��/��ء ) اC"3¦ا )��)���� ( �4
�ء ا$"6a إذا 4� أ^@�H ا7$�رaرج ا79"��، أو �4 أ���' ]3

�� ��&p 
 !!^�آ&" أ'&ى" .5
6.  �nCأ'&ى"أ "–�U5�*إن ا��83ت p�&ة (^�آ&   –�¡ ا

 )���Cة
� �4 اa�ا��ت 4+@�ة (أ'&ى ^�آ&  .7,�lC �a �4 6a�4 وا

 )أو أ���3 4"̧�~
 و���

أى B رت * ¢�l  Y% أن أ,V  ا�À9 هHا ا�/X.ع دون 
، �C��A 

،%CX�ر�A إ��رات z� {��Ù � V,ع ا�\�دم أ.X/ا� * �  
�jJg ²� %CS�X ا�J4رب  %� ~Jآ) [B.4ا ���� =\�J4ا (

I,�y `� Tه�y (Y�A دون À9ا�ول ?` ا� z?�Xk,��. 
�� رأ�+6؟(.( 

19-5-2010  
 [� (���Jا¡.ف"ا� :" (�#s أم %V�����.ا8y% أم 

 ؟)ا/�J#�ل(
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� �
�jVJQ= اC94) . آ�C% ا�6QB. �k ا��k ا�Qj9=:  ا4+�ن
=�� ا$�

 %Q��%(ا�8V  ا����  �` ?#  اp#.?%   :ا$� )/9% آ�
أر��% ��Vرآ�ت، و�XCX% وا��ة ��Jر�%، ��F�Rº%  :ا�l.ر

 ،%?.#pآ.ر أ?��ء اHا� `�إ� ا�4رب، و¼ �g  و7 � �5 وا�� 
 ) � 6c أ�6 أر��% ?�= ا�B) �² ا�8V.ر ا�MYة

 À9ا�)T$ا %X�� )ء ا�ول �` أول ا$�Q% �² ا�
À9ا� ��\A 

��، وآ�,{ �á ���X� �W9وا� %���Qا� * %Q���أت ا$
� /�9ء، S�B�8 ��� دJ\l � ،�\F %�م و,�د�Cات ·� ه R�lا

ه�Cم * أواS) ا��\� ا����TJA ¼ ،aوج ���، . وأMYا ر��ب
Qâ%،  ��8دة ��A ،%k/.J#) أ��C,�، ,�د�% �TJوy% و¶� أو7د

وآG�H /�9ء، إ7 أن ا�MYة ¶� أو7د �` زو�8y ا�ول A 7 اه6 
  N��#�Jن، و�XAوان ا�J� Mc ن�J9�7وا ،vC��� ا، وأو7دMآ�
��ر/% * أو/� ا��\�  =8F ر��ب ���` /89#� آ�Mا، أ
��ر/%، و¼ TJAوج ��� ��) ه�Cم، ا��WC�VJت �Aاوح  ،aا����

ا��C+J ا��C��W%، وا� ه���ت، �v اV,7\�ق، واkR ا��ت 
�X% ا7آJ±�بc [� 6CQ$ا� ا��ورى ا�y.اب ا� kR7وا 
� �s �8R��ا  6/�� %�� ���Jآ�A  �C#�,� أÀ® 7 آ) �

 ÀC�VJأن ا� =�?–  zJC·6 أc �–  (+V� ��.,�� Âدورا ����
 Yã� أو. 
À9ا�: 

 �B %Q��Y�J ا دCB\% وا��ة، وآ�,{ ا$ =Cg ر.Jا��آ (Yد
�Q� i ?%، وآ�ن اl.ار �B ��أت yر وHJ?�F ،%\CBا�� �Hه *

�u. ��أ �zCy.J د. 
�ت، أ	� �3d84، وCg:  �3d84=.دp )�أ	� ��H ا¦�3"ع ا

B"^�5أ )���Ê آ7ّ�"ا اC ،دى �U@a� آ7�ن ��( ا
� ه@�م ):,+#)(�u .دC ~C�4 إ �+C�' 

�ت آ8¡  :ه�Cم��� �4 ~+C�' � أ	
�u.د: ��� ه@�م، إ'8�رى �o@^��، هo,4 ~+C�~ وا��ة '

"qa"�" ه,� ودo@p M{8O	 
�C+~ أوى  :ه�Cم' �� ازاى، أ	o�@أ� ~pر�� b4 

� ه,�  :,�د�%o@^�� �aا�4، هo@p"`و ~��إ'8�رى أى �
 qa" ود
���،  :ه�Cم� M�4 آ ~+C�' ��ه� أ�.، أ	npرا �أ	

 ~���وزB أى �� b4و ،~��� Mه&ب �4 آ�5�p 
�u.د: ^ b4 �Cد�	�C �oC���*"qa" !؟" ه,� ود
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� �
5� a"ل ¥�  :,�د�% �4� أ	 
 أ�M7 إC~؟ :ه�Cم

 إ��7( أى ���~  :,�د�%
�u.د:  �o,4 b@p�²�4 ��s b4 qa"� ه,� ودo@5&y�4 

� ه,� ود"qa  :ه�Cمo�@أ� ~pر�� b4 �4� أ	 
�ه@�م  :�u.دC �&/^�4 

�  :,�د�%o,4 ��²�� b4 �o@5 q@*� " 
�C+~ �4 ا$*�و@� :ه�Cم' �  أ	

� ه@�م 885��7( ��( اÍ"ف آ�Cg: ... B=.دC ��4 ،
Bد�/*��I دى، وا	q و`� U@5"ل إ	� � ���C ا*��5 ! Bد

"  C,+6؟  Hِ	إ  Bد &C"l8OC¡ إO^) u"� �"ر^� � ا
"C�@+، �"رة �4 �¡ �"ت، و^*ud 	+*� أو أى وا�� �4 )ا

����C 5&ة دول a )��ه��C ا$(اO$ا �U�� uإ ¡OC ]5�8ر
�� ا8/�¡ ا�( u"U^ ��¬ � ،i¥ M�"C، و� UC"ل أى ) ا¦5/�

وا�� io,4 دى وا��ة '�C+�، أو i��885 � اÍ"ف، دا ¬�� �� 
 " �C�/5و ،�oCز )U5أ )*+	 �UC io,4"ل إC~ ا¥,� دB، أ	

±،  `}�q اl"ت وÄ/"ا �ا�.م ��b4 B"a.C ��5 ��( و`� '
 � M� �, �"O^ �� آ.U�C �4( زى ^/�¡ و`�، 4C ،Bا$"#"ع د

� ^/�¡ و`� U�C( زى آ.�4C . 
�3~ إv أ	� b4 أ	�  :ه�Cم� 

�H,5 اV.ل دb4 B �@_ و� ��Cg:  ،z=.دC  اش"o4 B�5 د
 6�^"qa"�ور ��@~ وه( " ه,� ودO85 H	��د�C آ	 )�ا

 �p"' ¿@y �� �&�p، " د"U85"qa"ل  �"` �/C ،   �`و�C
 �p"'�C ،ف�ï ؟ �Cرأ ~Cإ ،H�*C 

�ن :ه�Cم�C زم� )� اÍ"ف ه" ا
�ف، آ�B آ"�C، �5 آ�B و`� Cg:  b4=.دº �`ص '�( و.'

�ف، º �`ف، '�( و"' b4 Mو��� ز� )���( p�&ة  '��C، إ
 ¡�/8�ف، É �/C@_ اº �`ا إن و�� _/�  ،io$ا ،qa"ه,� ود

�( 4"�"د، �4�`(، 	��8ى 5 �C"O5  ،ن��  _@*	 �/C �إ»
 ،./p _/� ��ه& إ��H+8�C (اÍ"ف UC&ب l5 ،B¡{� ~,3ِ&ا�� ا

�ف  ) ��آ8"رة �4º �`دآ8"رة �4 �²( و�C �&/^ 
 أ��ول  :�u.د
�ول :�u.د(�( 
�3~ إ	~ �/_ ؟ :Cg=.د� 
 �/_ ��ا  :�u.د
[ 	Cg:  z{n=.د�7� �وأ	� آ7�ن ���3 إ	~ �/_، إ4�ل ا�,
� �4 ؟��( C ~Cدة و� إ�Cز z{# B5&#~ د b4 ؟~@ Bم آ�� ه@
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� �
�u.د:  Bآ� �,��` 
� 'Cg: x=.دC !! ؟Bد M�¥ا ~Cف  إ�º �`�²( و �&/^

�Cد�	�C 
 B³  :,�د�%

إê/� أ	� �,�ى �/_ و�,� �4 �/_ و�,� ه@�م  :Cg=.د
 �/C Mo3 ك�,� q	وإ 

�ف �4 ���~  :,�د�%º ��s 
�ش  :Cg=.د,@p �4 B¦ "~���ف و�4" ، �5 �º  

�ول أن ^eU_(أه~  :,�د�%� ( 
� و (S�Bد [X/ ة Y�J� )��,Y�A14 %C) /�9ء 
�دCg: ،�C=.د	 �C ،Bآ� �,Cور   ~C�أه( 3,�ء �H أه~، �

�ء 4*8,@@,� � ا���~ دى، ,3�C .�C ~أه ،Bه���  �"`
�ت ���C~ ه�O@5 �Oّ و� 5*~ أ«& و��) M�a5*&�� و �UC"ل ¥

5��h"سأن ^*67 أى �&ف 4 i¶ )رى، وه�hا � ( .�C ،
�ف  º �`ء '�( و�,3�C 

 !!و`( ؟؟ إC~؟ :/�9ء
�ف، C��B³   ،_ و`� :Cg=.دº.... 
�و�ت ه@�م، (} �4 �� ^/�¡ '"ف أ��7 	"�ooو� )�� &o�C

 ) ¯@(. �4، ود. و�/"�5 د
�ء أ�*� i�,4 آ��M7�C:(   i(¯@( . د,3 ،�Cد�	 �C �"`
�ء (، ,3 i*8�^�¦M7�C .)@¯ ( B د -× ^M�' � ��n وأ  4/

 ��C_ ��( ا�( �n@5�"ا و©/,5 ��ر إ3"د *~ آ,��C
�p"ا، £@5  _I ف�º �`و )�' � �o�o3�"`�  : 5.ش، � )�Äإ

~ x/C �� اÍ"ف ا�( 4"�"د p/.، ه"p B@~ '"ف  )�Äف، إ�º
  و� 4� b@p ا¦ول ؟ 

 I )�� ،~@p ،B³"ل  :/�9ء
�g=C:  ،B&5 �4 ~�@Ã.د� b4 ،ص.' _@I  x/C �ّـ`" )�Äإ

 �5 ،~C"` ~C"` ب&U@5 ف"Íا �C�` ��� ا�( 4"�"د، أ	
 ،�C"` ،~C"` �oC�/�^ " ،~2"�8�p ~U��85 ل"I )�� ~��nا

6�eCو M7�C �� vا"= " و
 a ��/� b4"ى :,�د�%

=Cg:  H	إ  q��� b4 H	؟ إ�Cد�	�C ~@ Bآ� �o@8�o*83ا
 vإ �� �/��، وه@�م 4o8@U`+H ا�� �/��، و5 �4&#~ 

�د�C؟	 �C Bه�ة آ����C �,�ك ��o3 و��Vا �/êا ،)O8p&� 
 5/� ا¦�@�ن C/� �5 :,�د�%
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� �
�درة ��(  :Cg=.دa �	ن، وأ��ق إ�e�� 6�Iأ ��¬ Ð&� _@I

� إن ,�ف، و̈��( º �`إن و Ð&� ،~@�� �Cدر�a b4 �ا�( ا�,
� ا¦ر5/~،و`� '��C، و��( دB ¦ى �� 4,,� إ�, ... ~�C&�

 ���4، أ	C  ±	 "� H��I �4 ه@�م و3,�ء x/Cوا �� اÍ"ف و$
"�� ،B	�a zام اÍ"ف  MI )�H@U ا�Vن ه" ا H@l5 ، ±	

��C"` B أو آ8¡، 5&#~ e�و ~@e{4 ف راح�º ~� �o`و �Cد�	   
��C؟�Vا ~Cإ ،_C&� ن�� 

�u.د:  ~#&5 �Cد�	 ،./p 
6 ��ن B³، �5ل اCg: "Í=.د�I ف راح 

 	/M7 إC~ ¹ دB  :,�د�%
�رف، أه~ دCg:  B=.د� �  4"�"د، ودB 4"�"د، وا´ 4� أ	

�ت ا�( ��(  ودB 4"�"د،  ��3 �/C ،�C�و5@�8�د"ا 5
 إ»� ا�Vن C}�_  ا*ce '"ف، 

�  :,�د�%oC��" ~C�4� ه( دC~ آ+ 
�، أ	�  :Cg=.دo8e�Í ��ه& أ	��هi، اp b4 ا��&l5
@l£` vإ )U� �4 ��، أ	o*+	 دى ~C��V�4 ا _�eC �� �C�' �

 q�Ä م��ه@C )#&pإ _@I ،i�Cز Åز )Op&ا� �أ	� أMOp و4
�ف زى آ.�4 ، ^+8�&ى ¯Ml إ�C�/5 ~C؟ 5/� º ~	إ �`"

�ف ��	/M7 إC~ ؟º�4 
 ه( دC~ ا$O��~؟  :ه�Cم

� ،  :Cg=.د	&��O4 )�� ء�¦B، أ	� �la b4ى 	�U( أو�@
 �/C دى ،~C5@~ إ M7/	 �4� 	O/�e( اÍ"ف إ� $� 	/&ف �

^�l4 )U@�� 3"دا، ¦B ا�( 4"�"د 6�eC و �C�/5	O"ف، 
� �4 5/� و�C�/5 ُ̂+&ج، !!ا´,5&UC ��¬ 6�eC 6�eC )�، ا

 �/C 6�I " ~Cف إ"Í�5 M7/	 �� ه@�م، �C ~Cإ q�a 
� و  Y�A11) /�9ء �Y�J ة (S�B55د %C,��( 

 "ا�o~ إ�,� 	 :ه�Cم
�ن 	�}@~، و� 	/M7 5@~ إC~؟  :Cg=.دO�� ~oا�"	  �4

 ....دام 4"�"د 4"�"د 
�وزاU�C B( 4"�"د  :ه�Cم� b4 � أ	

4� آ,Cg:  )��n85 q=.د �� ،�,C�85ا �4 �� ~C"` 6�I "ه
 B"ه �$ _@I ،ل�e5 )�� ل�7�  ،~oا�"	 u"U85و ~C"` 6�I

{ �" ا�7/83, ��"l' ؟~C5@~ إ M7/	 ى�lU^ وب&hا �" �ه,
qa" 	/p M7@~ إC~ ؟ 	"ا�o~ ازاى؟ " ود
�رp~  :ه�Cم� b4 

�رCg:  �p=.د� b4 ل"U	 �,�e5و �َ,ْ4ِ�ِa �¦U5 B(، إ�,
�درة"وa b4) "ب��^/)�7 إ�p"' � ~C  إ	H+8�C :( q إu ر5�

�ر5�بC ~Cإ 
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� �
�رp~ :ر��ب� b4 

�  :Cg=.دoÄإ ���� b@p�*~ U,5"ل ¥@�م 4 ��v؟ 4� ا�,^
 ~pر�� b4 

 C?��  ~@5} :ر��ب
� ه@�م ر5�ب U85"ل إCg:  ،~C=.دC qp"`zC� {C?�� ،

z8yا.,./p ا��&l5 ب�� ر5C _@I ، :z8yا., {C�, Mc  ،~@5
إ	e` q"رة I ،_I_ و$� ا�آ�^&ا ��a B"7*C )U5 واآ�8�ب، 
 ،6@5.5 �C ت���Cة ا3�cC وآ.م �4 دB ، وه� �o@��U^ H	وا

85 �" ا	l5  �a q&ا�� ..u"U؟ ، �� ^�Uرى ^/@O( 5@~ زى 4
� �u u"a �5 ،�@| M7  " أ�@b 5@~"آ��7 ,�7� )U�C دى

"��ك؟   q	5@~ وا )O@/^��  64 q	64 �4؟ و� وا q	و� وا
�؟ و� 64 	�د�C؟ و� وا	q 64 ه@�م،  3,�ء؟ C�/4 q	و� وا

@� وآ�ن أ«� . C,�& د(و� وا	q 64 أ«�؟  �Íا3( ا&�� )@¯
�و{o@�� ن�*�É 7"د ( q	5@~ وأ )O@/^�و� وأ	q 64 {7"د ؟ �

 �̧Þ� 64 q	ك و� وا��" 
 وأ	� Þ� 64̧�  :ر��ب

� ازاى �� ^/@Cg:  )O=.د,Cور .�C ،´ا i3�xآ�، 5��
 ،�Cد�	 64 q	وا �p"' )O@/^ 64 �4 ، أو q	وا �p"' B�C !!

" �&p,!! آ� '¡ك  M�O5 �7�� )U�^ ���� ا�,� 	M�U دى �
�رب Á �U/	 �4� ^ـ+&ج، �5ل 4 �V �/�5 �ّـ	8"	و �'��U ر5,

 و	"ا�~ و	8O�( و	���6 
 I_ ازاى؟  :ر��ب

� أزاى؟  ¦Cg:  ،)U5 B=.د"aأ )�b4 ا�,�  دا أ	� ا
 ،�,�&�85 Ha"�، و� 	+� ا	���*85 �e@*5 B���a �	�,�

 ������ة 85U�ر^� "ه�9 ود�.²B"اe` �,Cور .�C ، )O@و�
�� 64 �p"' .  

�رp~  :ر��ب� b4 
�  :Cg=.دَ,4�ِaِ ��رp~ دى، إ�,� b4 5.ش �,�a �4� ا�,

�ر�p؟  a10"ى ، 5&#~ 5/� � b4 ل"U	 6�&	 &o`أ 
�5 4�`(،  :ر��ب ..... 

� ر5�ب، إ	� ^*�7( إ	� ²��، و� .....  :�u.دC ا�85ى
�,,4 �° )*	"8^ Ha"� ر5�ب ....	+� اC .C ، 

q إ�85ى '�� و�C�/5 إC~؟ :ر��ب"a q	ا 
�u .د:  ... �° �*	"84 H	وا Ha" و� 	+� ا
� ر5�ب اq�7/83 آ��7o4 �7 ��ًا، :Cg=.دC q	ا   "

 �,4&�C �� �"��ه�، ر5, Bرد�o	ّا �o@p �" 	i�/8  ا`8}�,
4�9F.Ñ {C�, ،  ~8,� ازاى �a )�وإC~ ا+&ق 5[ دB و5[ ا

�م،� )U�C م�H ه@�a م��آ&ة ه@p q	ا" :~o"ا�	¡ "�دى  ، 
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� �
 ~@5 b@/	 ���a، إ»,' �o@p ~o"ا�	�3 إن �� �دى، أ	
 �� �oا$"ا� u d@o8C ؟ ~Cو� إ Bآ� b4 ،�/@�e�أa&ب 
�ل إÃ )U�C ،~,4 ±�£8,5 ~C&ب a ،~@�Ë ول�Á &'(ا � �,@�²
 �,@ �o@8�&£83ب ا�� ر5C H	ا )�� �C	b@/ 5@~ دى ا��

 ،Bرد�o,�#U5 M(  اp ���85 �o@8+#أ q	ا )�ا�#��p ا
 �C�"��ك"، 4� ه( ^+&ق " 64 ��"�� " ¡�"�� 64 �� "64 ،

� ر5�بC )U5 ]4"qa"� "ه,� ود, �� إن ا�,�؟ '�( 5
 ���*����C 64 5/�، وإن اa �إ� ر65،  8أ3�4(، وإن ا�,

 Bت آ���� ...و�
�رp~ ازاى، 4� ه"  :ر��ب� b4 � ....I_ أ	

� أ� 4&ة 5.ش b4 )U5 ا :Cg=.د,"a �,�"�pر�� b4 "
 )��رp@,~، أآ� �4 ا� b4 )�دى، وإن ا�,� M{8O,5 � ا
�8، و� �q 3,� را5/� ، �^ �,3 � �,@U5 ��رp@,~، إ�,�

�ه@�م؟ 3,� آ�مC �Cرأ ~Cإ 
 را5/�  :ه�Cم

� ر5�ب؟ :Cg=.دC �8� را5/� و� ^
 ا*,� ا¦'¡ة و'.ص  :ر��ب

�#�C&o` M و	8£&ج Cg:  ./p=.دp ،~8C&+� q	ا¦'¡ة ، إ �,* ا
3�B،  :ر��ب�8C&+�  b4 �5~ ازاى، 4� ه" أ	� ا��*�س �

 )U5 B5/� آ� �pر��... 
*~ M�a آ�b4 ،B 5/� آ�Cg:  ،B=.د ��H,5 اV.ل 4� ا�,C

 �  ؟ "ود�.²B..هb4"�9 ا�,
�ï �OC"� اه~  OK'.ص  :ر��ب� � أ	

�آ( ��"��ك، و� Cg: 4=.د/ 
�  64 ه@�م،  :ر��بC��C+� وه@�م 4/' � أ	

�¢� و� �O&ة، آ,�  :Cg=.دaب 5*�6 د�� ر5C )�@^ �4 M�a
� و�op"' �� i��885 �£8,5�	� 64 ه@�م أ�   Ha"	+� ا

 )��n85و �p"' �OC�� H	أه" ا ،��n85و �o�# ~£`�p H	�آ
 اه~ a b4 �5"ى

� #��H  :ر��ب o8+` �$ H��# � أ	
� �� C ،�/5/� 64 إ	~  :Cg=.د	�/�@5 b/+,C�4 Bه" د �4

��# �C ت��ر�� إ	~ �º( اÍ"ف 8º+( ، وه b4 �5 ،�	"@5 
� ،  :ر��ب	�/�@5 ��nأ	� ) ^�Á H+8" ه@�م(��@c ا

�ه@�م C �C�/4 q	وأ �+C�')H��# م�� دون #��، و� ه@¥"U^( 
 ، آ�B آ+��C أوى ...!!Cg: �5=.د

�^�8ا'M � ا( :/�9ء@¢�U�^ M���ت 5��� ï"ف ) 8+��3
 ~#&5 H@� وأ	� � ا
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� �
�ء؟ :ر��ب,3 �C ]4 )7��85 

�ء إ	H ا^���p"' �� q7 � ا�@Cg:  ،H=.د,3 �C qa"د
،qa"، آ�	H "ه,� ود"qa"وا�,� ه,�، ر5�ب آ�	H 64 ه@�م د

 q	وأ ~+C�' �� أ	¥ H�a ،رت�a �4 �a )�� �op"' 64 �OC��
"' � ~Cإ M7� Bم، د��ه@C �C�� ه@�م؟ b4 � '"ف 4/C �p

 ر5�ب
5�a"ل ¥� 	+� ا�.م  H@U 	+*( � 	+*(  :ه�Cم 

 C/� إCg:  ~C=.د
5�د¥� 	+� اO/"ر  :ه�Cم�5 )*+	 H@a� 

، Ha&p �� " ,.اU5 q+`"z8y(، إ	H آ,Cg:  u"U85 H=.د
"zC� {C�," �أآ Ha&pو ،"�� [� zC� {C�,"،  '¡ك �آ
 ���� ~@p ا��&l5 ،ب��ر5C زى �oa�l4 �ت H�l� �e@*5 أ	

 ��دة، �l4 �/Cق إن '"ف ه@�م �p"' _,� ، 6�I، و�5ال 4/ا
� �Cود '"i�p إ	i8 ا�^,[، ا/�� �Ml، دى � Bر إن د"l8	
 �,p&�"�ردB، ¬�� ^+&ق o,� اo@5 ���و^~ آ�B ر5,� أآ&4,
 �o@�� �C��، �5 5&#~ ه( l5 ،��o3 b4&ا�� 5o@�� Ìp�Á

��C ��، و��4��Ha" �� � 	+� ا
 ����4 أوى  :ر��ب

����4  ����4 ����4، 4�  :Cg=.د ،�/ه" ا�( �5ا¥� أ
�ن O�  ،M@�d^و �C��رة �� ا7{83�� ��/�� �5 ا�( �5ا¥

 ،���/8*4 b4 H	؟ �5 وا�Cد�	�C ب� ^/&� ^��7( 64 ر5
 b4 4*8/��� ازاى؟ :,�د�%

� :Cg=.دd3أ �4 M4*8/���، آ ����  أ��� أ	q دا¬ً�
 Bه�ة آ��� )U�85 �	إ ��� ^U"4( ر̧دI )�� B"ل ، 5

 ¦ b4 4*8/���، :,�د�%
�،  :Cg=.د�C&U^ ��، آ�,,@p ف"Íا H+` �^a�l( إن أ	

 B"ه b8p&� �4 �Cد�	 �C �5 دورت ��@~ �,�ك M{Oأ=,�ء ا
� �4 5&#~ ؟  6�I و� ¦B، و� `+8~ �,�ك C 

�u .د: ` �+8~ �,� ه@�م ا	� آ,H 4&آ�ة 64 ه@�م، أ	
 qa" د

� Cg:  �4=.دC u d@o8C   "ه ~ ��ن  ا�( 6�I �,�ك �5ا
�ف  :�u.د'�5 ¦ 
�  :Cg=.دd*$ا ،)Op�'�5 ��ف و� 4'�5 �d*4 b4 )̈ه ¦

 6�I ف"' ~@p "ه M{8O85 )ب وه�: د"qa و� ¦، q+` �/C ر5
 ��ت آ�B أ	��� و�C�/4 q	وأ �+C�' 
4� ه" �/_ :�u .د  ،./p  
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� �
�، Cg:  b4=.دo7l̈�	 �C �5"/l� 	*M7�8 اC ،_/� �/�I

 �,8�&p 5/�  دى B"ه ،i�/8	 �� إ	,,8�&p ب، دى��ر5C
�	/&ف Ã@_ أى ���� ه,� ود"qa، ه̈"ا ا�,�  اh&وب � ±�º �4

 i�/8,5 ��ف 4/�B، إ�,Ë �� )a.	��ت  ���° Ì+8Á ن�O� �ه,
 ±�Ë �4 �/5 q� x�^و �o�U,	 ر�U	 ��¬ 

� I :ر��ب,C��"�ف Ë )U�C ،ف�Ë�� �4� ا�, ،~Cإ M7/	 _
  ؟ 

 a b4"ى آ�B، ر5,� 4"�"د  :Cg=.د
�ف 64 ا�( b4  :ر��بË�� أو �,C��"�ف Ë�� )U�C

~Cدول و� إ io,@@a� 
�ء اÍ"ف �/_، أ�M وا�,�  :Cg=.د{إ�,� ا¦ول 	/�ف إن إ

 c�aأ M¢�3"5 ~@{�,5 ،~,4 �/�ت أ��� M7/8*,5 ~@{�,5
^ ��C+[، وا�,' b4 �,	Øآ b@/	و ، �,@�� ��n^و �,�e/

 �"ا	� 5.وى
�U�C( 64 ��  :ر��ب� b4 �4�`(، اÍ"ف ��U�C( �"ا	 

��4 دB آ.م، Ha&p إC~؟ I_ إ�,� M7/,5 إCg:  ~C=.د�5
� 3,�؟ ,ْ )U5  

 ¦ n� ،HaِÞ&pَ&^� 85}@ـّ&	� ا�,�  :ر��ب
4� 5}̈@&`( ��، أCg: 83=.د �}+& ا´، دى |&د ¦ �,�ك، أ	

 ¡{8C ¡{8C )� p c8p&ص، وا
�ت آ8¡ ا^}¡ت :ر��ب��� ~@p ~#&5 �5 

� دى، إ�,� Cg:  c@8,5=.د	¡{85 �C��� BÞ&ْآ�5 �أ�M ا	
 B"2"5 ��B، أو ©,5"2 �� p&ص ¬�� c�l8C ا�( ا�,,*+,

��، ¬�� 	&�6 أa&ب �U�Í ر5,,@p. 
�� �� M�a آ�B، أ�M ا�,� ه,� وا��ة وا��ة 5,£8 :ر��ب

 b@p �4 B&5 �� 
إ�,� p �'d,5&ص إن ر5,� c�lC ا�( إ�,�  :Cg=.د

 B�,2"5 
�B ؟ّّ :ر��ب,5"2 )� ه"B ا�,� ا

�رآ,� � ^�"Cg:  ... ،~�C=.د` Ma¦ا )�� �/C B�,2"5 �إ�,
 b4 ،�4� 	�Uر زى '��U ر5, �a )�� 6�&	 �/C   ~�7/,5 )�آM ا

�ن آ�B، ه" O� ~�7/,5 ،Bد   ~Cو� إ "�� � b4 ر5,
 B³  :ر��ب

و� إC~ رأ�C، ه"U�C  6+,C B( إ�,� ��"Cg:  ،�C=.د
" أ	� وا	H"5.ش ا"ا�� 	&�6  ا"ا�� U�C( ��" وه" '��C؟ 

�C+~، وأ	� :ه,� ود"qa"و' q	وإ B"�� )U�^ q	6 إ+,C ،
��C؟ ' � أU5( ��" وأ	
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� �
4��&bp :ر��ب 

 C,+6 و� 4�b/+,C؟ : ¦ ��وu وا,¿ :Cg=.د
 C,+6  :ر��ب

� Cg:  )U5=.د,C�5 '.ص، ور 
� ر5�ب :�u.دC �*+	 q/ـaّو 
� �4 ؟ :Cg=.دC 6+,C _I ،�4 �C ¿3�� 
 U�C( ��" و'��C ؟ :�u.د
 ؟!Cg: B³=.د
�u.د:  B"�� )U5ف أ"Í�5 )*+, H�Ä " � أ	
�  إذن  :Cg=.د,C"̈ا�� ��ن آ�B آ�,O�� ،�/C 6+,C) ��#

��C&U^ 6@7h) �4 ا 	أ �C�� b4 �  ،B5/� آ� M{8`أ  .�C
 bّÞ�P"	ِ �4 M�a ̈وح&	 

�u.د:  ،��وزM{8O^ B � اÍ"ف ا�( �"اه� H	�ه( 3,�ء آ
��&p ء '�ى�,3 �C .�C 

�  :Cg=.دC .�C ، ��@Ï وه( أم ،��/� �opء 2&و�,3
�ء ,3  

�ء �a"8^ q� �$d84، و^,�& (أ�M7 إC~ ؟  :/�9ء,3 M/+,^
 ) � ا¦رض

�  :g=C.دC ~Cإ ��ء، I@_ 5.ش، 5�a"ل ,3 �C ~��� q	إ
 �,@�� �C�5 �. 	}¡ ا$"#"ع، إ�,�Cو ،Bآ� �C��4، 4� آ+

�ه� a"ى، ,�/̧� 
�u.د:  �/C M{8O^ H�� "5�a"ل 	O"ف 3,�ء  �^�M7  أ	

 �C �Cرأ ~Cإ ،~@	�^ ~��� إ4� 	,MU8 ¦ى �C ،�oU� Bد M{`
�ء؟ ,3 �C M{` )�7�^ Bوز�� q	+� ا$"#"ع؟إ	ء � �,3 
�	@~ :/�9ء^ ~��� � M{8O	   

5�د�(  :Cg=.د H,آ ��ن  l5&ا�� أ	O� )np&^ q	إ �	إ
 ~@	�^ ~��� � M{8O	 ./p 

�u.د:  )3� دB 5&#~ آ�ن 	+� إ�*
�B�C ^}¡ى ا$"#"ع C/� ؟  :Cg=.د� q,آ  
�u.د:  ،B"C¡ ا$"#"ع  أ�أ Bوز�� H,آ 
�	�  I_ ا	� '"اف، :Cg=.د�� ،~@ ~C¡{^ ة�C�� q,آ q	إ
 زÅ؟ 
�دآ8"ر ¯@(  :�u.دC �}�*C ´ا 
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� �
4� أ	� ا�( إÎ� HC�85 ه" " آ�7,� آ�ن ��¯Cg:  Ml=.د

 �/C ~Cإ 
�u.د:  ~pر�� b4 
��C �4 ا��ب $� b£,5 � 4*8"ى أ��( Cg:  �4=.د' �أ	

�ت en,5& 	��ب�� .ا�( 	�Uر ��@~، 3
�u.د:  Ha" أ	� '+n^ �4 H@@6 ا
4� د4,�  :Cg=.د Ha6 و@@n^ �oÄا ���� ~@p B"ا´، ه i3ا

"qa" ؟ "ه,� ود
�u.د:  ... )U�C ، ب��	 ،Bل آ�"U85 �^&n� ��laى زى 4

Ha6 و@n,5. 
4� ï �U@a�5 )�³"ف  :Cg=.د M�a 8"اC�858"ا إ	إ b4

� ^&ى C ،Bار د"O$5/� ا ]p �V �. 	O"ف و��,�@^ �ه@�م، 4
� ه@�م '"�p ا¦C ل؟ ا83£¿؟�	6؟ �I زاد؟ Ê؟ و�Mّa ، vو�

 M�a �4 64و �Cد�	 64 ~@p qC�85إ q	إ )��ه@�م اC ف"Íا
 Ha"5/� 4� ا`8}�,� آM ا ~@p Ml� )�4� أ	� �³(، إC~ ا

 �� آ�,,�� دB � اÍ"ف 85
 آ�ن آ�¡ أوى  :ه�Cم

5/� 4�  :Cg=.د Ml� )�آ�ن، إ�,� ْف د"qa ، إC~ ا
 �V ��] Y.*"و��, {C?أ,� أ" ،"[�5�ب "�Fن & q�a q	وا ،

 �� ^&ى اÍ"ف  أ	C ،~آ� Bى د&� )��آ( وا/5@~ 4 b@أ�
ه̈"ا ه"ا  ر�6 ^�v آ�¡ أوى؟  ا¦و�p Ml� v@~ إC~ د"qa؟ 

�	@~؟ أ'�^( 4,~   5,+� ��7~ وا. إC~،؟ ^  �/4 ~ FH	ِ�5
 ~Cآ�~ إ B�4 د Mn+C �� ^&ى �C ؟�a"4 و&h5/� وا ±�º�ب �

  `o& و� ا^,[؟ 
�ول أآ"ن 64 ر5,�  :ه�Cم��5 

� ؟ :Cg=.د,U+^ا ��ول b4 ا�,�� 5.ش آ�5 �7
5���o8 أآ"ن 64 ر5,�  :ه�Cم 

�ول زى 5��Cg:  ،�o8=.د��5 ،�C�4� ه( ه@~ 5 ،�o8��5
،¡{8,5 )U�C ،i�/8,5 ��،   إ�,¥�"  زى 4� ر5�ب '�ت 5

 ���� ��B�C ه( ا�,� �� ، إC~  ا^/�7,	¡{85 )�دC~ ا
�د�C، إ	q ا�( ا`H�{8 � '"ف ه@�م � أول 	 �C �Cرأ

� ^&ى `�C+~ إC~ ا�( �Ml؟ C ،وب&hا 
 ِ	Uِ±، وه( ��C&a HU5  :,�د�%

��C آ�Cg:  ~#&5 B=.د` � أ	
 ..¬��  :ه�Cم

� ه@�م، إذا آ�ن دCg:  )U�C ،c@�� B=.دC ~Cإ �5�a"ل 
��� د� ~@�� _^�C 5/� �زم ~@{�^� "qa، وإ� ��U�C( آ.م �
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� �
 �/C ،وب&h5/� ا �� إ4C ،~@	�=  ،&on�ردB 5/� اo,ا

 ���ى، 5 )�' �5� )�5/� ���C اh&وب آ�~ اoO& ا q� أو
 ���� b@p �4"M�"85 "ن�7� آo4 ){�8^ ��s �@Uو� �° 

 C/� أ�M7 إC~؟ :ه�Cم
� 64 ر5�ب :Cg=.د,U+^إ ��H,5 اV.ل 4� ا�,C 

 ~؟أ�M7 إC :ه�Cم
� M�a آ�Cg:  ،B=.دo@�7/^ Bدر�a b@8,آ�4 ~��� )�7/^

� دى إ�� ^U̧&ب، `"� o4"© Mآ i�ر .ª4 ء�,3 � )e£O^ �	إ
 �oC�` ،�	�/4 b4 ن"�^ ��ء 5�̈�� � ا¦رض ازاى زى 4,3

�,8@��	 
�ء ) l5"ت ��ل ��( �¡ ��د¶�(  :ه�Cم,3�C 

 �4 �¡ �3ال و� 	Cg:  ~�@l=.د
�د"أ	�  :ه�Cمa�4 ا¦ول" رة �أآ qa" د

�درة ��(  :Cg=.دa b@8�a �4 " q� ،'¡ك �آ ،�a�l4 �أ	
~Cرة"|&د `/"ر . إ�U�q,5 و`� U5( أ��( ��ا، c@�l5، " اC
  Bرد�o,� 5@~ اh&وب ا,C�85إ )�^+8�&ى '"�p ا¦و�v ا

�8C,@~ زى 4�ه"؟� 
 ¦B¦ ، B  :ه�Cم

� ه" ا�( �M7 آ�B، ه" إ«�ى ر5,� U5( °� و�Cg: @U=.د
5��̈@& زى 4� U85"ل ر5�ب )� ا�( b4 ،~�n+5 ¡{8,5 أ	� ا

 ا�7V ´  :ه�Cم
5�´،  :Cg=.د iF/	ِو  �	ب إ�� ر5C Mn+@�( ا q	إ _@I

8/�¡ 85�ع � ا, q�@� q	إ "zC� {C?ن " أ�^/�¡ أو�  آ
"qa"±، و� 	+� ا"Ha  ، "ه,� ود�' z@*5 ن�� آ@	�= ،_/�

 �/C �U� �4 )U�C ،M{` �C"` ��م و��7,@¥ Mا�� و�&l5 �5
)U5 q	إ �	إ   H	م، إ���~ زى ه@� ���"C  � Mn+���� ا�

، "� ب �z9"و" ®zCX"و" ,.اz8y"ا�C"�8ة دى 5/@� �� 
 Bم د.� وا

 أ	� وا��� ا��*�س 	+*~ C/�  :ر��ب
5�دa ba"ى ��( ا��*�س  :Cg=.د �4 �ا�( l5&ا�� أ	

 H	س ¯&آ~، إ�5�د̈ور ��( ا+/M ا�( �aر ا��* �وا�M، أ	
 ¡� v�^ M�` ~��� ~@p ن��ء آ,64 3 H�{8`م إ�� ه@$ qp"`

b@,وا�� �85��� أ	� وا��� إ�*�س و� 4 
� 64 ه@�م  :ر��بo8�7� � �5 ا	

� �l5ق `��C، �5 زى 4� C�"ن ه@�م '�ت،  :Cg=.دo@8�7�
Hِ	إ ���ِ�  وا	B¦ H، '�ى �ِ 
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� �
��&ف̈@ :ر��ب� b4 ؟ � 

 b4 د�U� B 5&#~، ه"B ا	OOU�85 H( ؟  :Cg=.د
5�bOU5، أ�M7 إC~؟  :ر��ب b4 B¦ ؟�/C ازاى �ò@ 

�( �@Cg:  ~@5 q=.د�5 vر�a ،�,@5 �8a.� 6�^ ����
 ،¡{8,5 u"U85 H	ا b4 ،±� اh&وب ا¦ول '

� ازاى؟ C/� أ�M7 إC~؟ :ر��ب@̈ ���� _I 
 '�ى �Cg:  �U=.د

 إزاى ؟  :ر��ب
�Cg:  � ¡@{^ �C=.د` b4 �b4 ا	u"U85 H ا^}¡	�، أ	

�^&ى إC~ أ'��ر اÍ"ف ª4.؟ C ،�o8��� و`�o8C¡ رؤ�ب � ر5
 زاد  :ر��ب

�7، 4�ه" دO4 B&وع إ	~ Cg:  ،�C�C=.دoC و� )U5 B¦
 _@I ،و'.ص ~,� i��8	 �/U	 �U,C±، أ�*� 4�C�"ن =�H5 وا�,

زى 4�q�a، و� ��^/�7( إVC�A��zC�  ،~C= و5/� 4�زاد 
 ،~#&5 �U� Bود ،~Cإ M7/	��� Ê	O"ف �C ،qa"وا�,� ه,� ود
 q	ه̈"ا ا ،�C�C �C�C دام ه" 4"�"د�4 �U� �C�C ~	إ

 B&5 �4 ~@�@�85؟ 
دى، 4�b@p آ��7 " أ,� أ?I"zC� {C_ وآ��7  :ر��ب
�	@�؟ ^ 

�q,5 �4 أول 4� د'�Cg: q=.دC �o@5 ~C�� q	إ B¦ �، إ�,
 ،q	إ�85ى 4,� إ )���~، ا8/�¡ دB ه" ا� )�@�ش ,�7��4
�C~ 5@~، ور�q را4@�B � و`,�، 6�I ه̈"B، �زم ^d'�ى � �/C

)U5 ة"�� ~��� 
�وزB أd3ل ���~ ه"  :ر��ب� �زى  "أ?zC� {C"أ	

"z�#�J/؟ "أ 
�ر�p ا����5 ، أ	� l84"ر آ�Cg:  B=.د� H	إ 

5�d3ل، b4 )U�C :ر��ب ��رp~  أ	� 
�رp~ ؟  :Cg=.د� B¦ 

�رp~  :ر��ب� b4 
�رÐ&� �5 ،~p، ه̈" أ�@Cg: ~@5 b=.د� B¦ " ا�7�83~"زى" 

 ¦ b4 زى 5/� :ر��ب
�رp~، !! ه@~ `+q ازاى :Cg=.د� q/�I )�Cأد 

4� آ,b8  :ر��ب  b8,آ�4 ~pر�� H,آ " v¦ ،ى"a ~pر��
C ،H/� ا	� H�a إنd3  ~pر�� b4 �5 ق&p ~@p B"ه ~Cإ 
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� �
� �4 ؟  :Cg=.دC �Cرأ ~Cإ  
 ¬�� أ�aر أa"ل ا+&ق d84 b4 �5آ�ة :�u.د
� ا+&ق، ¦Cg:  b4 B=.د, u"a _@I"�, u"a " ن�O��

�"U�C( �&وب، ,Cق " ور&+ ا
�u.د:  ����v إv أ	*C�� Bق ود&+4� ه" �زم أa"ل ا

 أ�&ف أ��7~ 
أ	� l5&ا�� ��رف إن p ~@p&ق �5 زى 4� C�"ن Cg:  b4=.د

� ���أ?C} "زى ر5�ب آ�p ~@p ،B&ق و'.ص 5[  ��C أو�+~، �
zC�"و ،"z�#�J/ا " 
�u.د: B"Cب  أ� ه" p ~@p&ق، و��� p&ق �4 '.ل ه@�م ور5
4�	io@p M{8O ا�^,[ �5ال 4� 	Cg:  ،io,� i��8=.د _@I

 �C��� _,� )�� �,@aص ز.' �، Mnp "أ�e@~"، و"أوا�o~"إ�,
��3 إن p@~ و��~ io,@5أ�@b 5@~ و� أ�7�83~ ، � � أ	

 p B³@~ و�Pَ�~  :ر��ب
��C}@~  أ�2 ا"ا��  :Cg=.د� b4 ~�7�8*C �$ 

��C}@~ 5&#~؟ :ر��ب� b4 "ه�4 ~@5 b@/C � وه" $
� UC"ل Cg:  B³=.د� �C"` Mآ b4 �5 ،~@{�C �� b4 B"Cأ

M7�8*4 � B³ أ	
�� b4 :ر��ب ~@5 b@4*8/�ة أ� ��ن آ�B أ	O�   ~Up4"ا

 vأ�7�83~ زى إ �� ،~@�� �Up4"ا �/C ~@5 b@أ�7�83~، أ�
��@` ��C�4� C�"ن ` 

� ر5�ب، إ	q �85@¿ ا�.م دCg:  B=.دC ��U� ب&º ´ا
],4 !! �C��رp~، �5 آ+� b4 �	dآ qd3 )�64 إ	� إ	q ا

 _�U8^ ���C زى 4� ^�"ن ��Vوا �,@�� �o�/l,5 �آ�B إ�,
�تOa� آ.م و4,

�b4 B¦ ~,@OC :ر��ب� )� آ.م �5، إ�,� U,5"ل ا
�در  :Cg=.دa b4 ��ه� a"ى، أ	,�/� �5&#~ ���3 إ	,

 _/l^ ��7� �C��Vوا ،)*+	 �aّأو  ~Cإ M7/	 �� c� �5 _/l^
 �@	�^ ��� U5( ، 	}¡ ا$"#"ع، 	�ور ��( �

 	�̈�& اV_ ا�( �"ا	�  :ه�Cم
�ف l5&ا�� آ.م ��"، �5 ا	� !! 	�x اV_ ؟؟  :Cg=.د'�5

�ات، ا���7 دى " اV_"�4 ا7/83�ل آ��7 �دى � اh&وب 5
� ه@�م، �5 C Bا�C�� H	ا )�. 	/M7 ا �C ،ى"a �e7os HU5

 �@	�^ �7��5 . 
4� ه" اV_ ه"B ا�( ¬�� ��� اÍ"ف  :ه�Cم ،�©�p b4 

[  :Cg=.د�7� ��� �� `@£�،؟ a b4"ى آ�B، إ�,� آ,C � 
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� �
��_ اÍ"ف، b4 5,�ور ��( ��*~، و5l	 _Vا �C��� �C�/

�$ u"U^ .ª4 �/C ،ى"a ى�,� )O8	ّر�� د: ��� اÍ"ف 4C . �4
� `@£� " C&وح.... "" a �@��85"ى a"ى اÍ"ف ¬�� ، C ،

 ���( ��( ا,¿، 	�ور ��( ���� �5ال آ��7 اV_ دى، أ	
� ه@�مC ك�la iه�p 

�ف b4 ،64 آ��7  :ر��ب£,5 �64"4� ا�,� آ, " �/C دى
 �_؟ 
�Cg:  �8C=.د�� ~Cب، إ�� ر5C H5 �C )�@�� ر"̈,C ´ا

�ردB، ه( p/. آ��7 o,دى أ��ع آ��7، ¬�� أ�*� H@4 " 64"ا
��4 ه,� ود"qa، "�_" 4̧&ة �4 آ��7C qa"، إ	q 64 4[ د

 iا3( أه&�����C ��( اa �© �4 ]�C�{و4� ^,*@b ز4.^,� ا
@�. وOC¡ د(�Íا�3 ا&� )¯@( إu ا

 أ	� 64 ه@�م ور5�ب :�u.د
 وا��B وا��Cg:  B=.د
 64 ه@�م  :�u.د
�ه@�م  :Cg=.دC )آ�/4 
�ه@�م  :�u.دC )آ�/4 � أ	
 أ	� �p u H�&ة /�� د"Cg: qa= . د

 v�8� : آM واح UC"ل 
.� ²� z,�F �� =آ��� ) و�+#)....(أ,� 

 :و����`
Ql �C\و� �ä z,�F �� =آ���  )و�+#)(` أ,� �Y�� أآ.ن 

 ...... 
................                                  

�د�4، � ا¦�3"ع 5/�  Uو3"ف 	�Uم 	± ا�/�� ا,O&ة ا
u�8 ا
 ±,��Oa ه�ا ا,$ ±lº دم 3"ف�Uا�ى " ¦ن ا¦�3"ع ا

 .أ=�8,�B � ه�B ا,O&ة دون ^/�@�
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�I06060606I<2010201020102010>�01010101א�,�,���������������!  �
�؟)א�����ل(�وא�(��;מ��������;מ����Oل�":�א�$و�"����א�����ل�−�1005 �

 

� �
 [� (���Jا¡.ف"ا� :" (�#s أم %V�����.ا8y% أم 

 ؟)ا/�J#�ل(
أن أ>�ء اR 4= وأ�% ��C,�ت �A �Bل : /.ف ,+ ر * آ) � ة(

 %\Fا.� HYأ ¤ �B z,وأ ،%���ت ���.����= ا4 �5 ه= أ>�ء و?
�M9JQة �` آ) ا %g �  �.WJا� =�� ªة ? `�R 4= أآ�  

��Jر��� v/ا��ار `� .)وا�C~QJ)، و��.ر ا��اS ة ا�آ� 
%��\� : 

5�V&ف ا"ا�� )�C �4 �U5�* :�4�U4 � H�a ا�U�V ا
 -��jة 7 أ? ف ��اه�-¢�) وHÙ (\J9, `Dا ا��Xب "... 

ا�J�4ر، " ا�À9"إ� �k9\% ا���ج ا$#�=، أن ,��C ��� ? ض 
 5�� %CX�ر�A إ��رات".... 

 Ù$ا &O	 �/5 و��� �aو))/Ï �4 ��*� �.ج �e8U$ا¦�3"ع ) ا
�ت آª¡ة��أن 	O& ا$Ù ه��ا، دون : ا$�#( ^&�@_ {�ود، وا��8

`&ح أو ^+*¡، أو a&اءة، �/M ا$�دة �Uª�4، واV"ار �84ا'. 
&a Ü��7 ا¦4& ��( �4 أ�8�7~، � �[ �^ �� �/�اء^~، °@� ��ف ا

�ذا 	O&ت $ ëت&*p ]ن، و��� ا$&�"ة � أ��_ ا¦�@�3&و  ^Ml ا
 �@O' ا�85اًء MCوd8ا,± d5 .U8*4	� H�,y اO&ح واU&اءة وا
 �5��4 ��	_ اU�8$(، أ� )¢�U�8��M ا+8أن أآ"ن و�@� ��( ا
 )�� Ü �a ��، Øpن ذ@p�" آ�ن ه�ا ا$xر آ q� ~	ا��8"ن أ

"�ب وه" �*�ب ا��ب ا¥�ف �4 ه�ا ا*� )�� ،iح، وا¦ه"#
 ". ا��Jر�� ?` ���"

أ	� � �¡ة و3"ف أI&ح أ���3 � ا��ا�C، أ	�8& : وا)ن
�ء a��¦�4 ا �o@�� �5�� (ا��@��ت ��@U/8&5�i 	�رة ا

��( آM ا,O&ات، وه( ^Ml �4 �+& إu =.=� ��( أ�*� 
5�ت ا$+&و#� ��(  -ا+&وض�� �¡ ا��83Ñ� !!!!!) أ��

�,O&ة (× د�"v أه�د  _*,�وه�ا �U(، وإن   أ5 ~�7/83
5�ت آ�p@� ) ا@"م q�1005 و��,� ا/�د �أ	~ إن   ^��l إ�

4�دام � أ��  �@+C � �ه�دp ،�C*"ف أ�+( 	+*( �4 4"ا��� 4
 !!.، أو 3"ف أp&ض 4� أرى !!UC"ل
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� �
%Sد�Xا� %� :و�` ه�H ا�/±

8�u هM أوا�Ô�U^ M ا,± U8*4. و�  .1 ا¦�3"ع ا
7� ¯�ث ا@"م(�ª4 ( 8+*¡؟� أa"م 5

2.   �U�V+� ا	و�  ،.U8*4 ±, أ?V, �C  ا�À9هM أ	O& ا
�ء أن UC&أ ` �$ ��&+��( �7"د�C 64 ا8+*¡، °@� أ^&ك ا
 ��&+ا,± ا�85اًء، × a �@/C&اءة ا8+*¡، أن dC'� ا

�n@3 ن ه�اd5 �U&اءة ا,± أو� إن `�ء، ��7 i�� ��
 ��C&U^ ة&O, ؟)�5اه�(ا

 هM أ	O& ا,± �4 ا��ا�C 64 ا8+*¡؟  .3
4.   ¡*+8�را 64 اl8'ا &ªت أآ�+e8U4 &O,5 )+8أآ Mه

 &O,C ن�4� آ uب إ&aأ �d*$ن ا"�^ �وا8,�¡ ا$,��3[، ر·
 q�ba ا�h¢@� ا,	 ��ت ا�`&اف، �@� آ,U�� �4 ب��� ه�ا ا

� ا7$�رس ا$/o#&/C � �a M5 ،�Ñ ء�� ���، و� 	,�ba إ� 4
� ا$�8رب؟o�&eC q�ba إ� ا¦���3 ا,	 

5.        ��ª �/5	O& ا$Ù، × (هM أ'l± ا¦�3"ع ا
O&ح، ) اO&ح�5 ���Íت ا���n@83ؤ�ت وا��*8�&د ��( ا

�"و'��� أ	� `/&ت ا@"م أ	~ ¯"ى �"	 �+ª�4 دة�8�ج "4� ،
�؟إu د�i ^,�¡ى ��� 

�ت �4 ا/.ج ا7h/(، وأ�"د   .6+e8U4 &O	 �� �a"^أ Mه
�ت ا�`&اف؟U�� &O	 uإ 

7.   �4��ب ��¦�aم ) ا�8رC_ �� 5/�(هM أ}( ه�ا ا
4� و��ت ��  Mª4 &'³ �5�5 ~	�� ا�د4�ن"4��ا#e&ا5� : إ`�

 �p�U=و" 
 هM أ^"�a �� ه�ا وذاك؟  .8
 ا,O&ة أ�.؟  هM ³ن ا¦وان أن أ^"�a �� إ��ار  .9

 !!)ُ̂�آ&(هM �,�ك اa�ا��ت أ'&ى؟   .10
�� �A إ?�دة  

O8*4+( ا$,@M . آ�@� اi*a ._e اe_ ا,+*( :ا4+�ن
)/4�hا 

 %Q��`& �4 �7& ا79"��  :ا$/ )3,� آ���4(اoO& ا
��p  :ا�l.ر#���رآ�ت، و�I@�� وا��ة �84ر5 ،�5O4 �/5أر

�C&4 و� &n¯  ا$�رب، و uء ا79"��،  إ�nآ"ر أ��وا�� �4 ا
  )&5�i أ�i أر5/� ��( ا¦q� Ma اoO"ر ا¦'¡ة

 ��\A 
 H	�4�، وآ�� ����� �l,�5/� وا*�5أت ا�h*� � ا
�ء، ,3 �¢�a5/� د �o8UV × ،zUp �Cد��#&ات ©� ه@�م و	Vا

�،   ^�8وج 5/�، . وأ'¡ا ر5�ب�ª ه@�م � أوا¢M ا/�U ا
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� �
�	��دة M7/^ ،�e3"84 أ�@o` أو�د ��د�C �84و�� و¥	 ،

� ا¦ول � oن �4 زو���ء، إ� أن ا¦'¡ة ¥� ا=,,3 �Ö*�، وآ�
@[، وا�=,8�ن �¡ 87�/84�ن، �^&اهi آª¡ا، وأو�د �
 z3�4ر�3 � أو )op ب�7� آª¡ا، أ4� ر5o,3 �4 &{و^��وان ا�

�، �4ر�3، و  ^�8وج Mª4 �/5 ه@�م �ªد�5"م (ا/�U ا
z3"84(�ق، وا#e&ا5�ت ا8�@� ، اUO	اوح 5[ ا��ت ^�l@£O8

 64 i@*hورى ا�5�ت، وا�#e&اب ا"��اv ا��5@�، وا&هl/ا
 أ�&اض ذه�	@� و���� ا�آ�8�ب

� ���Cا o#&4 i3�5 �nC&4 Mآ ±Ë أ� �	�7/^ �aه�ا، و
 ±@£O8�C/_ دورًا  –&5�i أ©@8~  –�d8آ@� ��( أن ا

&'Ò5 أو M�O5 �C"	�=. 
�a أر�6 �� ه�ا ا�adp ،i@8/8م 4"��ا ��J : Mراكا/(

 � M7/,O& ه�ا ا ��&+� 64 اO8£@±، إذا أ^@�H ا��
 Ô�U^ "ا)ن ه io$�p ،~5 �*أ� �aو ،�4 �4"C �@aرة ور"�

�ول",8�ت أو أ�&اض "³@� اÄ �4 ا$"�"د )�� i�Vا �@، و
�ء أ4&اضÄأو أ( 

 ا�\ اءة 
Õ4ا (XB : 

 !!ه= ا��)، وه= ا��) ه) ا4 أة
 )3�7� ��ا ا$/�� ا¦3@p ث�Ì�.C أن آM اnV"ر هi إ	

7�  ��3	O&ة، )ا$�رب(@p أ`&ت �aوأ�@�  و ،�إu د�� ذ
 �4 &ªأآ x� H��� �	أ uإ ~C",84�، �4 '.ل 4� ا�� ]=.=

 ~@Äأ")/@�e�ء اU8	ج، " ا�./أن ا$&أة ه( ا¦�&ص ��( ا
4� � اnV"ر، وا¦آ�a &ªرة ��( ا8}@¡، وه( �وا¦آª& ا	�8

� � ا�8رC_ ا�آ�@,@�( o8��� q) ا$&ور(	+� ا$.��� ا
�@� اnV"ر ) la& ا/@�(ا�ى أa"م 5~ � 	+� ا3�$*�، 

�ت ا�C�@�U8، و� d5ى  ا'8@�رى،	��84��5 �4�� z�^&4 ¡�و
ا$�8ر5�ت (���p ³'&، أa"ل إ	� ���H أن ا�4@.ت ا¦�}& 
7�ت@U$ت ا��@�e� وا@�/�ت ا�را3�ت ا��Iو ( �nCه� أ

 �@�5�aب، و�� ��( اnV"ر، و�aرة ��( ا�83@/�&� &ªأآ
qC8+� 64 رؤC 8/�¡، وه�ا�7&أة  �8}̈@& وا,7" إن �c ا

 �4�8�رÆC(ا$/��&ة �، وه" 4� أ=�8~ � )ور·� ا$&أة �x ا
 u M7� ن(أول�4� 8C/&ى ا�	*�,�(  ،�U�� ة¡ªل آ�× � أ�7

�7�� � . وأد5�، و@� ه�ا 4��ن ^+M@l ذ
 Mª¬ ،�e8U$ه�ا ا �o,4 qاnV"ر آ�~ � ه�B ا�h*�، ا
 )��ا$&أة، 5}� ا,�& �� ا$*8"ى ا8/�@7( أو ا��78
� C*&ى ��( �n"ر ا�4@�� ا$�8ر�5، nCدى، وه�ا أ�l8aا�
 �nCأ ~	d5 �7�� ،�*�hا Bه� � �o�@4دف أن ا��8ر ز�l^ �Up

�، 64 أ�� �84و�� و^/"لاMa ا	�8o,4 �4�! ،�/5 �@، وه" 
 -5�8,4[ –وآ.©� �4 آ�@� 5/@�ة � اl/@� ا¦a&ب، ¯n&ان 

�3���8رC_ أ3...æإ. 
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� �
�] ا�\ اءة À9ا�: 

�Y�J اÂ دCB\% ا� . %?�Q��Y) د =Cg7.31  
�ت، أ	� �3d84، وCg:  �3d84=.دp )�أ	� ��H ا¦�3"ع ا

)���Ê آ7ّ�"ا اC ،دى �U@a� .�5أ^"B آ7�ن ��( ا
·   %? y =k�� وا��ة %\CBار، و�. دHJ?7�� امTJ�7ا اHه

 zC#Q, �4 %#8� " �X+% ا��ºر"
وه�9 إ?�ن أ��� أن ا�XA %?.#pأ * ,ij ا4.?�   ·

 =QCS ا3��4 ا�  �g ¼ .� ²� ،%C,�����)�9وه.ا�4رب ه.( 
·   * %?.#pاد ا Fأ أ�X� أن ،%��.� }QC� ة�F ��� `+wو

 �g ²� �CX� 3 أو��� .ا�X���� �?.4 �² ��ون 
� ه@�م ):,+#)(�u .دC ~C�4 إ �+C�' 
�A u.ا�) F.را، دون ا,��Jر ا3��4 ا� QCS= أن . د  ·

 �J.� ا�\�Cدة 
�ت آ8¡  :ه�Cم��� �4 ~+C�' � أ	

�u.د:  �o@^��، هo,4 ~+C�ه@�م، إ'8�رى ���~ وا��ة '
"qa"�" ه,� ودo@p M{8O	 

�C+~ أوى :�Cمه' �� ازاى، أ	o�@أ� ~pر�� b4 
�] أن إ?�ن ا¡.ف �` �y,� ه�Cم ه.   ·"²B.إ� " ه�9 ود�

�=. أن ��� د? �?�Q� اH+ه u��` أن ��) " vC�A ا¡.ف " 7��
�J#�وMc �y ��د 

·   ���s ه�9 إ��رة إ� أن ?�م)vC�A ( ن.+� �B ا¡.ف
 ،zC��� ��å\�ء ?T,�+C� 

·  �A ن�F ه��% أ�� `�، ��Xو ��را �ن "»�ف �` آ) �=ء"
 � ب �` آ) �=ء، � أن ��Q9A، وuNJQA ?` آ) �=ء 

� ه,�  :,�د�%o@^�� �aا�4، هo@p"`و ~��إ'8�رى أى �
 qa" ود
���،  :ه�Cم� M�4 آ ~+C�' ��ه� أ�.، أ	npرا �أ	

~���وزB أى �� b4و ،~��� Mه&ب �4 آ�5�p 
�u.د: �*^ b4 �Cد�	�C �oC��"qa" !؟"ه,� ود
·  ����Xدرة ,�د�% دون � �7 
� � 7 ، Y¢ 5��u ���� ورة .��� د  · `��u ا�Q4?�ة 

�= ���% هHا اYf  ا�JLج ��#�Q?�ة، �) إ,z إ� اك ? TCا��آ
 ،%�\� %�� ��.ب �z9 ا�Q4?�ة، �zl�W أ���، و,�د�% k#��

�` ���% ا,V\�ق  }W�« ،}B.ة �.ل ا� R��)آ�=ª9y �8Xن راآ (
 و¼ ) ?#  اp#.?% اfن ?V ة �8.ر(�H9 ا$�Q% ا�����% 
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� �
 �8CF %\� kع و�.X/ا H9���Aوده� إره���ت اV,7\�ق إ7 

أ>��9C ,�دى �ن ( �A�zJ�CXk� % اCB�V,7% و�4ة MWBة �yا 
 �8�Yا�� z,�9 أj\Aأن ا ��� Gس، وذ� k� iC%، و��ا>�8 ,�د

�` ا¡�رج �8C�? �Rو j� iCو�.( 
5� a"ل ¥� 4 :,�د�% �� أ	 
 أ�M7 إC~؟ :ه�Cم

 إ��7( أى ���~ :,�د�%
·   �Cد�	 ¡�/^"���"ف � " إ��7( أى �d4 ¡� ¡�/^ "ه

8eU~ �4 اh&وب، وا8�7/83~  �Cد�	 �� ،�Cد�/�ة ا@Vا
�¢@� 4+@�ةU�85. 

�u.د:  �o,4 b@p�²�4 ��¬ b4 qa"� ه,� ودo@5&y�4 
�رp~ أ�@�o :ه�Cم� b4 �4� أ	 qa"� ه,� ود 

�ه@�م  :�u.دC �&/^�4 
�  :,�د�%o,4 ��²�� b4 �o@5 q@*� " 

، وا�J#�ل أن A ى �` "vC�A ا¡.ف"�F u+ ة . xR.A د  ·
�CÁ ����ر، وأن  �� z,ا4#�ر/% أ [Bوا :�CÁ 7 

�C+~ �4 ا$*�و@� :ه�Cم' � أ	
·  "%C�.±Q48.م " اj�* " )ا�NV"، وآ�Mا �� �+.ن "Å د"

�` ا�NV) * اQL./�ت ا9C�J4%، و�] ذ�EF ،Gن  ��Rدات أ pا
�� دk� م�Cه %��~J/ا.�� (+V� (?�jJك ا� � u�. 

·    * �� Gٍ� s `? ه. إ?�ن %C�.±Q4ا `�� إن ا¡.ف 
ا��¹ ا�.?= ���.اB]، و?�= ,�� s#) ¢��ر ا»�ذ ا�\ ار، 

.8F- �X��c- �Cه z� ى ��أتHا¡.ف ا� iC� %Q� م ا$
� ه@�م 885��7( ��( اÍ"ف آ�Cg: ... B=.دC ��4 ،

Bد�/*��I دى، وا	q و`� U@5"ل إ	� � ���C ا*��5 ! Bد
 Bد &C"l8" ^O"� �"ر^� � ا Hِ	6؟ إ+,C) uإ ¡OC

"C�@+، �"رة �4 �¡ �"ت، و^*ud 	+*� أو أى وا�� �4 )ا
����C 5&ة دول a )��ه�(اO$ا �U�� uإ ¡OC ]5ا$�8ر �C

�� ا8/�¡ ا�( u"U^ ��¬ � ،i¥ M�"C، و� UC"ل أى ) ا¦5/�
وا�� io,4 دى وا��ة '�C+�، أو i��885 � اÍ"ف، دا ¬�� �� 
 " �C�/5و ،�oCز )U5أ )*+	 �UC io,4"ل إC~ ا¥,� دB، أ	

 B"a.C�±،  b4 ��5 ��( و`�`}�q اl"ت وÄ/"ا ا�.م ��'
� �, �"O^ �� آ.U�C �4( زى ^/�¡ و`�، 4C ،Bا$"#"ع د � M

� ^/�¡ و`� U�C( زى آ.�4C . 
�� 9B.ات   ·J¿ �Fا.A %ت ا���ج، ��و��C�¢ 6أه `�

� ا�l.ر اEF ،�fن C#�J� 5�X�8 ا���� [� (�ا�MX�J وا�J.ا
� ا�J#�ل C#�J� ة�� =�¼ x~9A ا�Lو�%، w+` أHY آ) �9Bة ?

�Bا4.ا (Yا�A. 
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� �
�� MX�A ا¡.ف إ� Cg= ه�9 . ��� د   ·~JQA م أن�Cه `�

ا�و� ه= �� ذآ ,� ��7، : وw �88y+` أن �+.ن �z و�9JjCoن
��8 * و?= ا4 ��% �² \� (+� %���� ا�C#�A =ه %C,وا���

 �\F iCو� ،%���� ".�+A"%C+.ن �Yة ا��j,7ل 
·   Mª4 إ�&اء �7o@أو آ� _C�8ر���� ا/�7( أو ا ��¬

��ه��C، ور�� رأioC � و�� ^/�¡ ا"�~ ه�B ا�8&�5 أ4O4 م
 .l+,4)رة �5ون �"ت"� ( .U8*4 ت"l��ر	5 ~8U4ت �5ون (و"�

 .× ا�8,83�ج) �"رة
·   MX�A �7"Gو� =�? i�7 {�" 

�3~ إv أ	� b4 أ	� :ه�Cم� 
·   MX�Jا ا�Hا,�"ه {�آ�Mا �� ,z�#Q * ��ا�% " أ,� 

���د�%، وأ��� * ��ا�% وأ��C,� * ا4 اه\% ا(ا�Hه�ن 
%#CQ$ا %C,ا�y.ا��ت ا� kR7ا ( MCNA اب kRا =#Q� ��وه. 

أ�� د8o %�7.ر� * ا$ وب، Depersonalization  =8Fا�Hات 
 ����ة، أو7 �` �aC ا�X4أ

·  Â�C,�� : `��� z,�–  دة�?–  %~CJ, ـ %C?., %�\,- 
�X��c- \9� �8á أ��9ء ا���ج %C#ات آ�Y 6اآ��%C?., %j 

أ�� د8o %�7.ر ه�H ا���Xرة * ه�H ا����% CF#+` أن   ·
أن اV,7\�ق ا���دى �MX�A v ا�.zy وا�+�م، «�) : A+.ن

أ�� ) ه. �� �A.دت ه��% ?�zC(ا�Hات اB ب إ� �� �A.د,� 
 (C�.J9.ات ا�B �jJA v�) ب إ� Bأ  �، "ا�C�CXk%"وه. أ

أ,� �} (�V.ر ���EF %� Nن ا�") ا���د�%"وإن آ�ن أ��� ?` 
w+` أن ��J ك ,�H¶ %~CJ ا�Lو�% �J\.ل آ) ا�\9.ات ) ا,�

�JB|��] أن ا�Lو�% ¼ x~9A إ�CSTy 7 و ،u�4ا ij,. 
�H,5 اV.ل دb4 B �@_ و� ��z، �5 دo4 B"اش  :Cg=.دC

 6�^"qa"�ور ��@~ وه( " ه,� ودO85 H	��د�C آ	 )�ا
 �p"' ¿@y �� �&qa" ،�pد""U85"ل  �"` �/C ، Gو���

،}+Q� GF.Y�� ،ف�Á ؟�Cرأ ~Cإ 
·   (C�.J9.ات ا�B �Fا.A %و��� =�? TCا��آ `� ��T�

 (��] ا�+�م(وا�J.ا zy.ا� MX�A ( 
�ن :ه�Cم�C زم� )� اÍ"ف ه" ا

�ف :Cg=.دº �`ص '�( و.' 
·   �?., �X� c ���= و��Á Gف(�Y( * ف.��� z9+� ،

 (C�#Jا�) `��zX ا�4 ج k� ا���دى (C�#Jت ا��F�¹رب � و *
، و* ا�CQ+.درا�� آw `+� ،G�H+` أن �+.ن ���X )ا�#4)

�JQ\� ه+Hا. 
��C، إ�( و��� ز�Cg:  M=.د' b4 �`و B�5 آ� ،�C"آ Bآ�

 �/C ،ف�º �`ة �/_ ��ا إن و&�p )�� ،ف�º �`ف، '�( و"' b4
،io$ا ،qa"�( 4"�"د،  É@_ ا8/�¡ ه,� ود�4�`(، 	��8ى 5 
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� �
�C"O5 ��ن، إ»� C/� 	*@_ اÍ"ف UC&ب l5 ،B¡{� ~,3ِ&ا�� 

 ،./p _/� ��ه& إ����آ8"رة �4(ا H+8�C ( دآ8"رة�C �&/^
�فº �`�4 �²( و 

·   `�ه �9��Xو دور ا3��4 ��) ا�4 ج ��F، و�+` 7 �� 
C� 3��4رب ا�J�و ،%N��X4ا `�i اHlر �` �kY ا3��4، وأ��� 

 z,�?إ (���= وR] ا�j وض ? �Ëوإ ، ?�V4ا ���= ر? �\F" أن
}Cا أو آHب إ� آ Bه. أ MX�Jا ا�H+.ن ه�أن  zC�? G�Hآ ،

 iC� z,أ }X� ا�ول إذا z?�Xk,ا `? [yا��� ���á ا��JQ�
 .ه.

·   ���á �8 وارد�Yا�Aو ،zy.ا� MX�A =�?  ?�V4دل ا�XA
%Bد�� .آ�#� آ�,{ ا�Lو�% 

·  v� ن.+� �B ،=R 4ا `� zX�k, �� %�.�� �VJ+, 
��X/�9 و�V~�� أن ,J9\) إ� أ�� اv$��4، ¸� * ذ�G ا3��4 
 ����، وهHا kا� ij, z9� ��k,و ، �ا� QCS= إذا �Tم ا�

�z د�F .د zJ�C��] ا�J4ر�% ز =Cg .u�.( 
 أ��ول  :�u.د
�ول :�u.د(�( 
·  %Bد���` ا��W.�%، وهHا ا��آJ.رة �u ه�s �9ول �Aو ،

�% ا�4) ��= إ?�ن ��.���6، وأ��� ��V ه6 ¸��? =R 4ا [~V�
 . * ��ود ا4ـ�Jح

�3~ إ	~ �/_؟  :Cg=.د� 
 �/_ ��ا  :�u.د
ا�Hى ) ا�4رب(EFذا أ�CR إ� ذ�G ��و�% ا3��4 ا�آ�   ·

 `�") �Áف"أن «�) و) z8y��Xوا أ,z ��ول ��ور� دون أن ��
�ij, �y.F ،z9 ا��W.�% دون أن ��k� . 

[  :Cg=.د�7� �وأ	� آ7�ن ���3 إ	~ �/_، إ4�ل ا�,
 �C ~Cدة و� إ�Cز z{# B5&#~ د b4 ؟~@ Bم آ��	z{n ��( ه@

 �4؟ 
�u.د: Bآ� �,��` 
�% ه+Hا أ?�` ا7?�اف   ·�? %�.�Wا� �yو v� z,إ �

�Nا�� %? y دة��T� 
·  zJ�C� JF.اz\F ز
� 'Cg: x=.دC !! ف�º �`؟ ^/&� �²( وBد M�¥ا ~Cإ

�Cد�	�C 
 B³  :,�د�%

·   G�H� ف���دد أن ا$ ?% زادت و A ا3��4 دون `���
�zJ أ/�/�، وأ��� أ��م اR 4= أن ه�H ا$ ?% ز��دة C�T� 
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� �
�� ! ؟"إ�z ا¶X) د�" �89� ��k�% و��9د� }\J�� z9+�

�zJ، وه. ��j) ذ� z,� 7 G�WJ.ر أ�� أ�Bر، C�?~z9? T ه. ز
آ�ن ذ�G وارد أ� `+� �,�C��Xو أ,z �� ف ?�89  وإن

و�XA ��Fدر ,�د�% . ا�X4درة ا$�هTة دون A دد أوا/��WJب
 %��~J/7��)�CXQ, %C�kQا� ( 

 Cg= آ#� �88X9CF . [B.A د  ·
إê/� أ	� �,�ى �/_ و�,� �4 �/_ و�,� ه@�م  :Cg=.د

 �/C Mo3 ك�,� q	5&#~، وإ 
 �~ s�� أ'�ف �4 �� :,�د�%

�ش  :Cg=.د,@p �4 B¦"~���ف و�4" �5 �º ف�º )� ، ا
�ول أن ^eU_(أه~  :,�د�%�( 

�` ا4 �5 أن   · ��k, أن"%y�� `�وه. �� ��أ,� " (�Áف 
%Q��.ب ��/J# ار، أ��C,� �+.ن )�z ه�H ا$k4ه. ا iC� ،

�.ب ه. ا�zQj, MX�J، دون ر��XQ� zk أو ��M، و�+.ن k4ا
 v� �����  s�z,T� G دون ر��XQ� zk هHا ا 5� � `� ��k,

أو �.�B، و�] آ) ا��W.��ت ا��9CB7 ²ه� * ه�H ا�Lو7ت، 
EFن ا�MVA �S�J9 إ� أن ا�9~�ح * ذ�G، ����9 أ��م 

 (��\% "ا�Hى zC#Q, �B آ�Mا * /�Cق اp#.?% (ا�.�yان ا�Y
 .و/.ف , y] إ� ذ��X��c G") ر��9
� و Y�A) /�9ء �Y�J ة (S�Bد [X/14 %C,��( 
�د�C، أه( 3,�ء �H أه~، ��Cg:  ~C=.د	 �C ،Bآ� �,Cور

 ~C��ء 4*8,@@,� � ا���~ دى، `"� �,3�C .�C ،~ه�، أه��
�ت ��UC"ل ¥� 5*&�� وM�a أن (ه�O@5 �Oّ و� 5*~ أ«& و�

5��h"س i¶ )رى، وه�hء )^*67 أى �&ف �4 ا�,3�C .�C ، =�Y
  و��Á Gف
 !!و`(؟؟ إC~؟ :/�9ء

�ف، C��Cg:  ،_=.دº �`و B³.... 
�4�`&ة دون ^+�¡ أو ^&دد ^/�¡ '"ف ( �ooو� )�� &o�C

�و�ت ه@�م، و�/"�5 د} �4 � )¯@(. �4، ود. أ��7 	"�
·   6��� * z� ح.#Q���.ر ا4 �5 �Y�J ا �� زال 

 ،G�H� x#QA �9JF�\� ا��.ال، ر¸� �ن) �C?م ا��ام ا4.ا�?
c�X��( * ��د�WJBوا �C?�#Jyا %?.#pوف ا o ن� ���وأ ،

�) ا4.ا��ت، Y وف �� G�Hة، وآ.Q\ة ا���ن ���p�� =jVJQ�
 æC�XA %jCo.� �,�C\.م أ��ل ا�4#.ن .X\ا ا�Hأن ه =�?

��ر/%"ا4 �5 أ��  }QC�" %?.#pأن ا ���وأ ،) Gذ� * �¸
v$��4ا ( `+� ،}Bى �+) * أى و�� z�X\A `� [9w 7 اHه

Gار ذ� +A م��� %C�.Jة، وا� ��|اzAHY آ)  . 
·    �g ىH5 ا��ا3��4 إ� إ� اك ا4  �~�� ��آ�Mا 

�Y�J ا * ا��jJ?) ا$�رى F.را، ودون � ح ��ذا آ�ن « ى أو  
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� �
 z,إ7 أ ،%F.��� Mc ة�y�j� GC9+Jا ا�Hو ه�X� و ،�Cآ
  �V� .ه %C��, `#F ،�Cj��J+ ار� �X{ أ,z �\.م ��ور 

�æ اp#.?% "آ�ن ���9"دم أ,z ا�\�X� .ى ه Yأ %C��, `�، و
 %C�fا =��� أن ا��آTC ه. ? )+V(�%C��= ) ا��#? z9�أآ�  

�CWjA ى.JLا. 
�z د  ·�F �����X ة . وهHا  =Cg 
·   �C~وا��) =��= ا�Y zy.� %?.#pص و�+` ?? iC�

 . أن /�9ء ا/J~��{، وF.را، و�Ä{ أآ�) ا�V4ه��` �` ا¡�رج
�ء أ�*� i�,4 آ��:(  ،i�Cg)(#+= . د,3 ،�Cد�	 �C �"`

) M�' � ��n^ × ء�,3 i*8�^-د M7�C .)@¯ ( ر إ3"د���C B¦
�p"ا، '�( و`� £@5 ��C_ ��( ا�( �n@5�"ا و©/,5 �*~ آ,

� �o�o3��ف، I_ 5.ش، �º :ْف�º �`T" )�Äإ x/C ~ )�Äإ ،
./p 4"�"د )� �� اÍ"ف ا

Cg= أ�� أA\9{ ا�MX�J اآ�  � 6c ��.ره� . ��\� دو  ·
 اY�J4  و?�م إ�4��8 ��$�رى

·   `� �����Xو أن ا�jlظ ?�= ا�MX�J ا�?#� وا�دق ه. أ
 ��Å د إ�8oر�، QF ?�ن �� ا�QJ#{ /�9ء، � JF ،}+�R+ ر 

 .و,8X{ إ� ذ�G. ��ث �] ه�9ء
 ه"p B@~ '"ف و� 4� b@p ا¦ول؟  :Cg=.د

 I )�� ،~@p ،B³"ل  :�ء/9
"`ـّ� Cg:  x/C=.د )�Äإ ،B&5 �4 ~�@Ã�� b4 ،ص.' _@I

 �5 ،~C"` ~C"` ب&U@5 ف"Íا �C�` ��� ا�( 4"�"د، أ	
 ،�C"` ،~C"` �oC�/�^ " ،~2"�8�p ~U��85 ل"I )�� ~��nا

6�eCو M7�C �� vا"= " و
 a ��/� b4"ى :,�د�%

�Ó= و��Á G�́ف"�v ا�j ق   ·àY "ف�"و�Á G�́.� =�ِà<ق " ا F .ه
�.y.دة  �8��68، ا�MX�J ا� MY��jض أن ه�H ا�MX�Jات آ
�� وراء ا�MX�Jات ا�J�4دة  (+V� %CjJ¿ وأ�� ،�Tه�yو
 %��.�% أ�C?�#Jy أآ� ، وهHا ه. �� ��Jآ� ��$#k4وا

 %C��Jا�" ،��F د.y.� =� أ>�= �z ��� ?` ا¡.ف ا�
�j ض ا�Hى ��أ �z ا3��4 أن ا�J/7راك ه9  ·� x#Q� �

���y `� z9� [X9� 5، �) وأن�إ� ا4  (W� 
� إ7 "?�= �.ل"/�9ء A\  أن ا¡.ف �.y.د    ·X� ¼ إذن ،

z� ح�#Qا�. 
=Cg:  q��� b4 H	؟ إ�Cد�	�C ~@ Bآ� �o@8�o*83ا H	إ

 �� �/��، وه@�م 4o8@U ~#&5 �4 Bدآ8"ر q� ،��/� �ا�
� �&O8p(، وأC Bه�ة آ����C �,�ك ��o3 و��Vا �/êا ،�	

�د�C؟	 
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� �
 5/� ا¦�@�ن C/� �5 :,�د�%

� ة J�7#�ل   ·�N�ه�H ا����4ت �8#% و��Cjة، �+�89 
�.,z، ه. أن �+.ن �� �8��% ا�.��Cة ا��¹ ²C/.�8، وا�±kY

 . ا��ا�y �89? [yهT آ#� ذآ ,�
�` XB) ا3��4 أ��  -��زا�{ ,�د�%   · �CXQ, %#8J4ا

،(8QJQA  و أ���X� `+� ،(jkA ح أو�lدأة دون إ�X4�� ةTه�y
��F %�.8Q� �89� ��k� �� .A|دى 

�` �y�� إ� ا/�88X9CF . z�  \JF ،�¶�8QJ د  · =Cg
�� %ٍXCk� 

�درة ��(  :Cg=.دa �	ن، وأ��ق إ�e�� 6�Iأ ��¬ Ð&� _@I
� إن ,�ف، و̈��( º �`إن و Ð&� ،~@�� �Cدر�a b4 �ا�( ا�,

��C، و��( دB ¦ى �� 4,,� إ�,� ا¦ر5/~،و`� ' ... ~�C&�
 ±	 "� H��I �4 ه@�م و3,�ء x/Cوا �� اÍ"ف و$ ���4، أ	C

"�� ،B	�a zام اÍ"ف 	±،  MI )�H@U ا�Vن ه" ا H@l5
 ~@e{4 ف راح�º ~� �o`و �Cد���C"` B أو آ5 ،¡8&#~ 	e�و

،_C&� ؟ ��ن�C��Vا ~Cإ 
y] ا��آJ.ر Cg= ?` رأ�C� z~ ب، � 6c إB اره�، ��ا   ·

�.ب أ���، ذ�G �ن اj4 وض * ا���ج ا$#�= k�ر¸�، وهHا أ/�.ب 
 ،%J��� ت�j� }QC� %��Q4ار، ا #J/�� MNJ� 5� 4أن ا ،%��Y
�% ��9د�% أن ¹ ب  jا� =k�� �93��4 ه�F ،�Ù =8J99� �Ù أ�X,

��) ه�Cم و/�9ء، "Ì y إن و��Á Gف"  �8��� ، 
·   ���� ة أY ى �Lو�% A TCCá+��� ا�.�yان  [y ,

�#8 ���Y }Nة � `+� ،%��Y ج ¡�ة�Jg  ��z، وه. أY�Aو
 �� �8Bدد * إ����7  `+� ،z��zC أن ���J * أ�+��F ،3��4ا

��C� ~J وا�XJY7ر� %���B }� دا
�u.د:  ~#&5 �Cد�	 ،./p) ...M7�^  ( 
6 ��ن  B³، �5ل اÍ"ف راح :Cg=.د�I 

 	/M7 إC~ ¹ دB  :,�د�%
�رف، أه~ دB 4"�"د، ودB 4"�"د،  :Cg=.د� �وا´ 4� أ	

 ce*�ت ا�( ��( ا��3 �/C ،�C�ودB 4"�"د، و5@�8�د"ا 5
 _�{C ن�Vا � '"ف، إ»

� :,�د�%oC��" ~C�4� ه( دC~ آ+ 
�= رأى أو رؤ�% ا3��4 ا�آ� �XAو أ�� .�.اF\% د  ·? u�

� ��|A ت�J�� ذه� إ�zC ا3��4 ا�آ�، �) إن �.ا�8J\F ا
�u ا/VJ�. }?�kJ#) ,�د�% ا�J/7�� %#8J4~�ل وا�C�kQ%، د

�� 8o  أو7، وآQ� =�kNA �C ?%، وه�9 ,|آ� أن  x#�A أن
�= �.��ات CWjJا� ��XJ,7ا `�ا��Jر�� �H�V هHا ا�9.ع 

8��` MX�Aات  �8CF ث�g ���` ا�9J4هC% ا�NW  وTآ�,{ ا� �#
%CjY ة أو ��?. 
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� �
�،  :Cg=.دo8e�Í ��ه& أ	��هi، اp b4 ا��&l5 �أ	

 vإ )U� �4 ��، أ	o*+	 دى ~C��V�4 ا _�eC �� �C�' �@l£`
MOpأ ��ه@�م q�Ä  أ	C )#&pإ _@I ،i�Cز Åز )Op&ا� �و4

�ف º��ف زى آ.�4، ^+8�&ى ¯Ml إ�C�/5 ~C؟ 4 �/5º ~	إ �`"
�	/M7 إC~؟� 

3 ا�آ� ا/��Jاد� ��#�Vرآ%، � ة أY ى ���` ا��4  ·
 `��� y ى ��# R= ��ءا  zC�وz�.XB ا�J#�ل أن �Q ى ?

 ا��W.�% إ� �C�+A ا�.�yا,�ت و,\��� 
 ه( دC~ ا$O��~؟ :ه�Cم

?.دة إ� ه�Cم ا�² ��أت ا$�E� %Q?�ن �8F.Y، وا�²   ·
 ،(�� �9B v.ات ا�MX�J وا�J.اF.A ول أن�s �89 أن� ���

، ه�H ا��.دة إ� ,\k% ا��Xء A+.ن )�.zy وا�+�مMX�Aات ا(
�= أ�% ��ل? %�T�� }QC� �89+� ،ة ?�دة�Cj� . 

·   ،zX�k, v� v���` ا4 �5 7 �+.ن �z ه�ف  zX�k, ��
وإ�QF 7 آ) �=ء، ا�\.ا?� ه= ا�s ²+6 اl آ%، وا��S�J9 ه= 

* �8��Ä ر.WA ه�9ء `� أن ا��s ²د ا�9\�ت، ه�9 ��� ا3��4 
� �MX�A v و�88y، و�+�8C ?` ا¡.ف، 8F) هHا ه. ا4 اد F.A
 `� 7�� ،z#~ä �8F.Y %8y4.ا (CXQا ه. ا�Hأم أن ه ،zAذا *
��z، ه�9ء ��دت  �/�9JA 7 %��QJ��� zJCkNA او zjCj«
 %~CJ, ،z#~ä �8F.Y zyا.A أن z�+V� {C�A ه� ه�9 أ��ªد �

�Fا.Jا ا�Hه. 
�، ¦B، أ	�  :Cg=.د	&��O4 )�� ء��la b4ى 	�U( أو�@

4� 	O/�e( اÍ"ف إ� $� 	/&ف �� 	/M7 5@~ إC~، دى  �/C
^�l4 )U@�� 3"دا، ¦B ا�( 4"�"د 6�eC و �C�/5	O"ف، 

� �4 5/� و�C�/5 ُ̂+&ج، !!ا´,5&UC ��¬ 6�eC 6�eC )�، ا
�/C 6�I " ~Cف إ"Í�5 M7/	�� ه@�م، �C ~Cإ q�a 

�` أى ��9 أن �� ف  ا/�Jراك ه�م،  · �9X�� .� z,أ Gذ�
�\�8، وآ�ن هHا k� أن (XB � ?�V��S�Fة و,CJ~% إ��ق / اح 
 =��\�CS% و,xXW أو��Cء ?Jا� (B �, G�H� �9,EF ،ه. ا4 اد
وjCo% ا��jJ?) ا�.�yا� وا�B�k% ا�����B �¥ %Cj �+.ن 
�` ا�.���% ا�j+ �%، وا��S�jة  %CS�\�Aو %B��  أآ�

ور¸� هHا ا��J.ف ه. ا�Hى �y) ا 3��4���Jه� . اWJ4.رة
�XCW% /.دا" " ،�, ?�V� =� أن ,xXW أو��Cء ?

·   (�� ��.د ا�C¶ 3��4م ��� هHا ا�C� ،xCR.J.ا
z�� (���Jا� %CjCا¡.ف وآ À�F * (?�jJم ��� : ا��Cل ه�QCF

z9� �8jB.� `? G� �Jا ا�Hآ) ه. 
� و  Y�A11) ر��ب �Y�J ة (S�B55د %C,��( 

 إ�,� 	"ا�o~  :ه�Cم
�ن 	�}@~، و� 	/M7 5@~ إC~؟ 4� دام  :Cg=.دO�� ~oا�"	

 ....4"�"د 4"�"د 
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� �
���.ر ��� ا4.?�، �+` ا3��4   ·� %XQ9��� %���4ا ij,

�] /�9ء، وهHا  (�F �#���¼ �V ك ر��ب ���X ة * ا$�رى، 
 �B آ�ن (?�jJإن ا� � ،%J��� ة�?�B �y.A 7 z,�989 أX9�

. �  �CWjA و�C\�Aا ¥� آ�ن �l% دY.ل ر��بأkY HY.ات أآ
�= دY.ل ر��ب ? �C��Jه�9ء دون ا� [� CF+#) ا3��4 

�] ا¡.ف، وه. ?9.ان   · (���Jت ا��C+VA �9ه `��XAأ 
�` أ,w �9+` أن �A م�Cة، ه V9ا�"z8yا., " u�� vXJ� 7و

 ،G�89 ذ�� ��k� ?. ا3��4 أن���8، ¥� C9�A ²8% ا�yا4.ا
) ا4.ا8y% ه= kY.ة D. اºزا�% أو ا�jYºءـ � إن ا�رxy وه

  jWا� %k\9� أن ,�.د �R  �Hs .ه ��أ,iC� z /|ا7 �\�ر 
 .��� آ) هHا ا� �J�aC� (G ��أ,�(

�وزاU�C B( 4"�"د  :ه�Cم� b4 � أ	
�8، �² ���  –����,% و���Q%  –�+` ه�Cم   ·JXc �  \A

 À��JA 8%، * أنyار ��4.ا Bºا ���} ?��Tا� "�` ا¡.ف أ
�.y.د =\X� " 

4� آ,Cg:  )��n85 q=.د �� ،�,C�85ا �4 �� ~C"` 6�I "ه
 ،~oا�"	 u"U85و ~C"` 6�I B"ه �$ _@I ،ل�e5 )�� ل�7�

}� اh&وب  �" ا�7/83, ��"l' ؟~C5@~ إ M7/	 ى�lU^" �ه,
qa" 	"ا�o~ ازاى؟ 	/p M7@~ إC~؟ " ود

·  ºا اHا3��4 ه (jN� ؤل�QJا� (�ا�Hى g#) (?�ن و�.ا
ه�9 "�.y.د ) ا¡.ف(وذ�HJ��� Gآ ة ��,z ) ا�H�J�  أ���

�z9 ه+Hا، �² ��� ا7?�اف "واfن À��J6 ا�J� أن `+w �C+F ،
 �z، وB ار �.اzJ8y؟ 

�رp~  :ه�Cم� b4 
�رCg:  �p=.د� b4 ل"U	 �,�e5و �َ,ْ4ِ�ِa �¦U5 B(، إ�,

�درة"وa b4) "ر uإ H+8�Cب�5 :( �p"' � ~Cإ )�7/^�� q	إ
�ر5�بC ~Cإ 

�رp~ :ر��ب� b4  
·   �Cj�J� �#8�اJ,7\�ل إ� ر��ب ه�H ا����% ر¸� آ�ن 

 (?�jJ+.ن ا��ه�9ء، �² 7  (? %�ا4.ا8y% ا���.ح ���/±
�z9 إ� ا��?.ة ��#���V% ا����C%"ا7���Jن"أB ب إ�  ،. 

�\�CS% ا��X4 ة �Aل   ·Jر��ب ا� %��y�8 إJ���J� =�?
�] ه�9ء (?�jJ�� %9C� .ا�

�  :Cg=.دoÄإ ���� b@p�*~ U,5"ل ¥@�م 4 ��v؟ 4� ا�,^
 ~pر�� b4 

 C?��  ~@5} :ر��ب
� ه@�م ر5�ب U85"ل إCg:  ،~C=.دC qp"`zC� {C?�� ،

z8yا.,./p ا��&l5 ب�� ر5C _@I ، :z8yا., {C�, Mc  ،~@5
 ��a B"7*C )U واآ�8�ب، إ	e` q"رة I ،_I_ و$� ا�آ�^&ا 5
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� �
 �C ت���Cة ا3�cC وآ.م �4 دB، وه� �o@��U^ H	وا

5.5@6،، �� ^�Uرى ^/@O( 5@~ زى 4� u"U85؟  
,�C} "ا��X�) اk4 وح ا�Hى ��درت �z ر��ب ه. أن   ·
zC�" أن v� %��H9 أول وه ��Rق وا jا ا��� �Bو ،"z8yا., "

، وهHا �� /�رع ا3��4 إ� ا�zC� {C�," z��\J"وأن 
�zCوا��Jآ? �C. 

·   ����Cى آ�Mا \Jا� =Qj9ا� �k�� �B�9ا� �B.4ا اHه
���ر * اp#.?%، وه. ���ر Häر � 7 ²�V~� ا����yت ا�Y ى 
�] ا�? اض، �+` *  ����A xÄور¸� أ ،}B.�ا�آ�  ا�WJBدا �
 v� =jF ،�è#�8Þ�ا���ج ا$#�= �+.ن ,\� هHا ا�B.4 ا4\��) 

jJا� �Hه * �,�yو (���Jر ا¡.ف، وا����J/ا * %Xcت ر�?�
 �kأن ا� �Ä ،vXJ� و/.ف vXA �#ق آ kا� ��J�¸ z��
��Cى g ص ?�= C#QA% أى Y.ف ��/6 � R=، و�` � g ص \Jا�
�z9 ��/ ع �� w+`، وهHا ه. �� ورد � ا�% *  À��Jا� =�?

 هHا اl.ار �] ر��ب
دى U�C( " أ�@l5"~@5 b&ا�� " ا	�a q آ�Cg:.. �7=.د

"��ك؟ و�  q	5@~ وا )O@/^�� u u"a �5 ،�@| M7� �,�7�
�؟ و� 64 C�/4 q	ء؟ و� وا�,3 64 q	64 �4؟ و� وا q	وا

¯@( . C,�& د(	�د�C؟ و� وا	q 64 ه@�م، و� وا	q 64 أ«�؟ 
�o@�� ن�*�É ن أ«� و{7"د�@� وآ�Íا3( ا&�� ( 64 q	و� وأ

)O@/^�"��ك و� وا	Þ� 64 q̧�  {7"د؟ � q	5@~ وأ 
�] ا¡.ف ��ن   · (���J��� 3��4ا �C� A �9ه xRوا" {C�,
z� " أن `� (�Fأ"z8yا.,) "�X��c z9� À��J, �( ،" (#?

�CÅ" إ� %? Q� (\J9� .ه (� ،G�H� =jJ+� 7 3��4ا `+� ،
�%، وه. �Y =�#$ا���ج ا �S�oأه6 و `��Y¢ ��ٍÞ ، ه. 

 �Cآ�Jا� =�?"%C�4ا) "%Xا4.اآ( =�? zCXJ��� رع�Q� .8F ،
�\�CS%(ر��ب إ� R ورة A ا¡.ف ) أو %V�����]"ا�9\�% إ�  "

 �,�C� �,�C? د.y.� Mc  Yfا اH² �. آ�ن ه� ،، Y¢
)vXS�Nا�?��ء ا� =� )ا�+ ا/= ا¡��C% ا��ا�% ?

 وأ	� Þ� 64̧�  :ر��ب
·  � (+V� ر��ب =�أن ��X : {C�A وه+Hا �� ض ا3��4 ?

 [� �8F.Ñ" Y¢" 
� ازاى �� ^/@Cg:  )O=.د,Cور .�C ،´ا i3�xآ�، 5��

B�C ،�Cد�	 64 q	وا �p"' )O@/^ 64 �4، أو q	وا �p"' !!
� ا�,� 	M�U !! آ� '¡ك ,p&� " M�O5 �7�� )U�^ ���دى �

�رب Á �U/	 �4� ^ـ+&ج، �5ل 4 �V �/�5 �ّـ	8"	و �'��U ر5,
 و	8O�( و	���6و	"ا�~ 

وه. ا��#) : ه�A �9ز F+ ة هHا ا���ج، ور¸� آ) ?�ج  ·
 =�CXkى ا� VXا� `�.+Jا� (��= xC�WA أ�kYء اD7 اف ?` أ?

�\% ر��9 "Y" z,أ `�، وه. �9JF�\�� %B�? z� MX�A أآ�  
 =y.�.���أو أ =#� : وه. �� أ>zC آ�Mا(MX�A د�u أو ?
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� �
� ارا ) ا�kj ة(، و�9A �Bو��9 �VB�9% ه�H ا�\�C% )ا�kj ة

(XB `�: ,V ة، وV, :4/11/2007 ة. "* ه�H ا�V9 ات 
6/11/2007" 

 I_ ازاى؟ :ر��ب
� إزاى؟ b4 ا�,�  :Cg=.د"aأ )�¦U5 B(، دا أ	� ا

 ،�,�&�85 Ha"�، و� 	+� ا	���*85 �e@*5 B���a �	�,�
 ������ة 85U�ر^� و�@O( "ه�9 ود�.²B"اe` �,Cور .�C ،

�� 64 �p"' . 
�رp~  :ر��ب� b4 

·   u�� (#g  Y¢ [� �8F.Y {C�A ه� ?` أنT~? إ?�ن ر��ب
��8 �\�ر .� u�� 7 اره�HJ?5 اFور ،��� %�.�Wوا� %,��ا�
�% و?#  ا�B %?.#pرب �Y ،%و��Lا %���.ا =�? �8�� u�� ��

 .ا��V ة �8.ر
�  :Cg=.دَ,4�ِaِ ��رp~ دى، إ�,� b4 5.ش �,�a �4� ا�,

�ر�p؟  a 10"ى، 5&#~ 5/�� b4 ل"U	 6�&	 &o`أ 
4�`(، �5 :ر��ب ..... 

� ر5�ب، إ	� ^*�7( إ	� ²��، و� .....  :�u.دC ا�85ى
�,,4 �° )*	"8^ Ha"� ر5�ب....	+� اC .C ، 

·   v� [#$ا اHح"ه�#Q�8" (ا�Qj9�/�8�Yك، ) ��ا �J� أن
 %Bا?� ا���.B أرق `��] ا�9JS7س �Yã ، ه.  �9y إ� �X9y

C,�Q,º% ا�² ,��) ?�دة أن �.F ه� ��) هHا ا���ج ا
)���% .وا�MX�J ا��Wدر ?` د) و?#.� ��u ه �9�MV إ� A\�م 

�Cy (+V� �8X�ر�A . 
q إ�85ى '�� و�C�/5 إC~؟ :ر��ب"a q	ا 

�u .د:  ... �° �*	"84 H	وا Ha" و� 	+� ا
� ر5�ب اq�7/83 آ��7o4 �7 ��ًا،  :Cg=.دC q	ا "

 i�/8	 " �,4&�C �� �"��ه�، ر5, Bرد�o	ّا �o@p �ا`8}�,
4�9F.Ñ {C�, ~8,� ازاى �a )�، وإC~ ا+&ق 5[ دB و5[ ا

H�a م��آ&ة ه@p q	م، ا�� )U�C م�، دى �¡ "	"ا�o~: "ه@
��a، إ»� 	/@b 5@~ أa&ب ,' �o@p ~o"ا�	�3 إن �� �دى، أ	

 u d@o8C ؟ ~Cو� إ Bآ� b4 ،�/@�e� � �,@�² �� �oا$"ا�
 �C��ل إÃ )U�C ،~,4 ±�£8,5 ~C&ب ��a ،~@�Ë ول�Á &'(ا
 �,@ �o@8�&£83ب ا�� ر5C H	ا )�	/@b 5@~ دى ا
 ���85 �o@8+#أ q	ا )��#U5 M( ا�#��p اp ،Bرد�o,ا

 �C�"��ك"، 4� ه( ^+&ق "64 ��"�� " ¡�"�� 64 �� "64 ،
� ر5�بC )U5 ]4"qa"� ؟ "ه,� ود, �� إن ا�,�5 )�'

 ���*����C 64 5/�، وإن اa �إ� ر65،  8أ3�4(، وإن ا�,
 Bت آ���� ...و�
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� �
·   v� %B jJا�"v�j� " أن =NX9� 7 ار.lا * é�#ِ��ÜJ/ا

 %VB�9�HY�A أ�% أ·M�9A %C�% * ذا�� �² 7 ¹ ,� إ� 
 �S�B�4 ��ث * ا�� �Cآ�A =ه %B jJه�9 آ�,{ ا� `+� ،%C�\?

 aC� ،%\��Qا� }\l"%8yا4.ا " v� * ،ء�jYء أو إ�Nو�% إ���
 . ا�J#�ل ا�9JS7س �Yã " ا��4�y y"%V ت 

�= �B?�ة   ·? ���y �Cآ�A" �,أ,{ –أ " =�? zCX9Jا� [�
 (?�jJا� ���%، أ�� ) اl.ار(�9¹ أن �9\�? %C�B إ�

 ".ه�9 ود�.²B"ا�HJآ ة ����Q?% وا�.HA .8F }Bآ ة �ـ 
� :ر��ب� b4 � ....رp~ ازاى، 4� ه" I_ أ	

� أ� 4&ة 5.ش Cg:  )U5=.د,"a ��رb4"�p ا�,� b4 "
 )��رp@,~، أآ� �4 ا� b4 )�دى، وإن ا�,� M{8O,5 � ا

 ،~,@pر�� 
 �Cرأ ~C3,� را5/�، إ q� �8، و��^ �,3 � �,@U5 �إ�,

�ه@�م؟ 3,� آ�مC 
�} ?�ر�A 7 �#CF (NJV,) "z9CF ف"F+ ة أن   · =�) * ا�

 �� �V+و�% وا��Lا `� �Ù ا ا���ج 7نHت ه�C�¢ 6أه `�
 ��Q?� � آC% ا�#9. 

 را5/�  :ه�Cم
� ر5�ب؟ :Cg=.دC �8� را5/� و� ^

 ا*,� ا¦'¡ة و'.ص  :ر��ب
�#Cg:  �C&o` M=.دp ،~8C&+� q	ا¦'¡ة، إ �,*p/. ا

 و	8£&ج 
3�b4 �5 ،B  :ر��ب��+&8C~ ازاى، 4� ه" أ	� ا��*�س �

 )U5 B5/� آ� �pر��... 
·   �Q� �8ء ?# ه�J,ب ا B �8C?و* و (?�jJA %?.#pا �Hه

 =S�X4ا �B��Jا�)��� /.ى = ?��� آ�X� ¼ Â8 ا�  V? uا�
 )�8 ان
*~ M�a آ�b4 ،B 5/� آ�Cg:  ،B=.د ��H,5 اV.ل 4� ا�,C

 � ؟ "ود�.²B..هb4"�9 ا�,
�ï �OC"� اه~ OK'.ص  :ر��ب� � أ	

"��ك، و� 4/�آ( �� :=Cg.د 
�  :ر��بC��C+� وه@�م 4/' � 64 ه@�م، أ	

ا�Lو�% �yدة، �+` ��X% ¥� أدى إ� $.ء ر��ب إ�   ·
Cg= إ� ا��?.ة �` .ا�QJ�7م، �QJ�7�Fم ا�و/]، ¥� د?� د

 [� %?.#pآ#� ��أت ا (�� 9B.ات ا�J.اFا.A %إ� ��و� ���y
 ه�Cم
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� �
�¢�  :Cg=.دaب 5*�6 د�� ر5C )�@^ �4 M�a �و� �O&ة، آ,

 H	�� و� 	+� ا"Ha آop"' �� i��885 �£8,5�	� 64 ه@�م أ�
��p"' �OC و�n85�( اه~ �5 � H	أه" ا ،��n85و �o�# ~£`�p

 a b4"ى
� #��H  :ر��ب o8+` �$ H��# � أ	
�] ��و�/ �8J��Xو أن $.ء ر��ب إ� ا�QJ�7م  · Gا���

�B�\V,وا %C?�Fد (B�8 آ�ن أF.Y ح ��8.ر�#Qأت  ا��� �� `?
 %Q� �z ه�Cم ا$

·   v� %B jA �9ه"=?�#Jy7م ا�QJ�7ل" "ا�k� =�" ?#�ل ?
 ��JQ.ى أ?# =�? %?.#pا * (?�jJو�% ا��� vو� 

� �� C ،�/5/� 64 إ	~  :Cg=.د	�/�@5 b/+,C�4 Bه" د �4
��# �C ت��ر�� إ	~ �º( اÍ"ف 8º+(، وه b4 �5 ،�	"@5 

� V� %�CX� ،�C� 7 ،%�NX9=  ا�Q#�ح �����F?�ت،  ·B 7إ
 ر�8�F إ�A 7ر«�C و?�9 ا�� ورة إذا أ?�B{ أو�.ه{

�،  :ر��ب	�/�@5 ��nأ	� ) ^�Á H+8" ه@�م(��@c ا
�ه@�م C �C�/4 q	وأ �+C�')H��# م�� دون #��، و� ه@¥"U^( 

 ، آ�B آ+��C أوى ...!!Cg: �5=.د
�( :/�9ء@¢�U�^ M��+8�) ^�8ا'M � ا��ت 5��� ï"ف 3

 ~#&5 H@� وأ	� � ا
��8م ا3��4   · ���و� 6c أن ا���jظ " �XR ا$ ?%"�` أ

�) أ�� آ�,{ �lة، إ7 أن اà ���$ ?% " ر�R"ه�XA �9و آ��� ¢ِ
 (��J.ا� ��ِ��Ü4ف وا.��� =cم ا���QJ�78.ر اo %CVY 

�ء؟ :ر��ب,3 �C ]4 )7��85 
�ء إ	H ا^�� :Cg=.د,3 �C qa"�p"' �� q7 � ا�@H، د

،qa"، آ�	H "ه,� ود"qa"وا�,� ه,�، ر5�ب آ�	H 64 ه@�م د
 q	وأ ~+C�' �� أ	¥ H�a ،رت�a �4 �a )�� �op"' 64 �OC��
� ه@�م؟ b4 � '"ف C �p"' � ~Cإ M7� Bم، د��ه@C �C�/4

 ر5�ب
" ا,{> ==<أ,� "ر��ب و�iC ا�C�A 3��4 /�9ء إ�   ·

R 4�F ،�CS�\�A ن.�TJ��#.ن ا�\.ا?� � ه6 ��J� دة�? =
 v� ��� �Ù 6ءه���.ن زT�Þ�و 

5�a"ل ¥� 	+� ا�.م  :ه�Cم )*+	 � )*+	 H@U 
·   MX�A"=Qj, }C\� " (�� ه. إB ار �J.اk9, دون أن

اl.ار ����اY) دون آ�م، وه. ��Cj ?�دة، و�iC ���� ورة 
"��yرا �,�kXJ/ا ." 

  C/� إCg: ~C=.د
�Cر  :مه"/O5�د¥� 	+� ا�5 )*+	 H@a� 
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� �
هC�f xCR.A �9% أY ى * هHا ا���ج وه. أن ا�X4درة   ·

* C#9A% ا����B.JA 7 %B ?�9 ا�jV\% أو ا�����J أو 
�MQة ا���ج، وإ�Ë ه=  �R و�X� �B z�ا�v#kJ، �) إن هHا آ
�C) أو ا3��4 Tك ?�9 ا� s �� (��\� �� [���Vرآ% ¸� ?�9ى 

�] Y �9y.(وه+Hا �GF .( 
، Ha&p �� ",.اU5 q+`"z8y(، إ	H آ,Cg:  u"U85 H=.د

"zC� {C�," �أآ Ha&pو ،"�� [� zC� {C�,"،  '¡ك �آ
� زى oa�l4 ��ت H�l� �e@*5 أ	��� ~@p ا��&l5 ،ب��ر5C

�دة، �l4 �/Cق إن '"ف ه@�م /�]، GF.Y �9yا� �، و�5ال 4
��/� �Cود '"i�p إ	i8 ا�^,[، ا� Bر إن د"l8	  دى ،Ml�

 �,p&�"�ردB، ¬�� ^+&ق o,� اo@5 ���و^~ آ�B ر5,� أآ&4,
 �o@�� �C��، �5 5&#~ ه( l5 ،��o3 b4&ا�� 5o@�� Ìp�Á

Ha"��C ��، و����4 � 	+� ا�� 
·   x#QA �Ëا¡.ف وإ �?��A 7 %رآ�V4ا �Hوه"%X4.اآ�� "

"%Q,آ#� ذآ ,�" ا4|ا 
·   ��Wى ا�.JQ4ا اHإ� ه (W, أن)�� %��+� �8C�? `�
�y (  ��z9، ه. أ �Cj�Jأو ا� =?�Fم ا���QJ�7إزا�% ا ���

 z,إ� أ MV� �?T� z,�� ب، �+` ا7?�اف.�k�"���y "68"و� "
���.ف"و Mc"ب.�k� Mc z,أ iCو� ، 

 ����4 أوى  :ر��ب
����4 ����4، 4� ه" ا�( �5ا¥� أ/�، Cg:  ����4=.د

�ر�� ��ن �/�� �5 ا�( �5ا¥O� ،M@�d^و �C�ة �� ا7{83
���/8*4 b4 H	؟ �5 وا�Cد�	�C ب� ^/&� ^��7( 64 ر5

ه+Hا ه. ¸���% C#9A% " اºز?�ج"XB.ل هHا ا�9.ع   ·
��تT,�+C4ا %? $ �jCj« �C»ر�A ةMWX�� 

 b4 4*8/��� ازاى؟ :,�د�%
���  :Cg=.د� �d3أ �4 M4*8/���، آ �أ��� أ	q دا¬ً

�ه�ة آ�U^ B"4( ر̧دI )�� B"ل، 5� )U�85 �	إ ��� 
�= ,ij ا%���4   ·? �Cآ�Jا� [�ا��jJت �y�� إ� ,�د�%، 

"%�~�JQ���V? ه� " أ�� �yهTة، و �#�A `� (�\� �¥ 
 ¦ b4 4*8/���، :,�د�%

�،  :Cg=.د�C&U^ ��، آ�,,@p ف"Íا H+` �^a�l( إن أ	
 B"ه b8p&� �4 �Cد�	 �C �5 دورت ��@~ �,�ك M{Oأ=,�ء ا

 6�I �4 5&#~ ؟ �C و� `+8~ �,�ك ،B¦ و� 
�����ت اA �#+� }QC� 3��4\ � �� �\�ر : � ة أY ى  ·

�Q�JQ` إ?�,z، � , ى، وا3��4 هF " [#» �9 ض"�� ه= 
�u، وهHا ��Cj * آQ  اl.اTy. ,�د�%، �] ا�J4ر�% د 

ا	� آ,H 4&آ�ة 64 ه@�م، أ	� `+8~ �,� ه@�م  :�u .د
 qa" د
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� �
·  %���4 u� MQjA  z� ا3��4 ه. * �
� �4 ا�( 6�I �,�ك �5ا~ ه" ��ن  :Cg=.دC u d@o8C 
�ف  :�u.د'�5 ¦ 
���رR% د  · . MX�A `+� ،ة�Cj� u�أ,� "�Y�� " Mcف"

%j��Y) "نfا ( 
�  :Cg=.دd*$ا ،)Op�'�5 ��ف و� 4'�5 �d*4 b4 )̈ه ¦

: ه( M{8O85ه" p@~ '"ف 6�I د"qa و� ¦، q+` �/C ر5�ب و
Bت آ����� و�C�/4 q	وأ �+C�' �  أ	

�u .د: ./p _/� "ه �4 
��W��� u.�% �\ ب أآ�  ا�F�Q4ت �v اv$��4 .ا?�اف د  ·

=R 4وا 
�، Cg:  b4=.دo7l̈�	 �C �5"/l� 	*M7�8 اC ،_/� �/�I

� إ	,� 	i�/8، ه"B 5/� اh&وب ,8�&p ب، دى��ر5C �,8�&p دى
Ã ف&/	�� ±�º �4 )a.	�� �@_ أى ���� ه,� ود"qa، ه̈"ا ا�,

�ت ¬�� 	�Uر ��° Ì+8Á ن�O� ��ف 4/�B، إ�,� i�/8,5 ه,Ë ��
 ±�Ë �4 �/5 q� x�^و �o�U,	 

�] HAآ ة   · �9y إ� �X9y ،%�.�Wا� =�? ���y �Cآ�A
 ��X�"6��Jت" ا��Bا��� �Ë MCNA ل�Y `�آ#� ,�� ه�9 أن . 

 M�9Jا� %? y)وا�zCy.J ( %�.�� `#R `�زادت ,�CXQ، وهHا 
آ�V ) ب(�Aر�� ا��N  ) أ(ه�H اp#.?% إذ �A] * ا�XJ?7ر 

 %CRا �ºا)=y.�.���.+CQج) (ا� ( %? y ��J«و =R 4ج ا�?
 ،%�lو %�l v� �,�Cوأ� ،%Q�yو %Q�y v� ا�ه�اف �Hه %��Y

zCy.Jوا� M�9Jا� %? y �9زادت ه �Bو 
�ف  _I	M7/ إ :ر��بË )U�C ،B&5̈ ف�Ë�� �4� ا�, ،~C

� ؟ ,C��" 
·   Mc .ه�9 ه z�#�J, ���` ر��ب �C9% أن  68�ا?�اض 

� آ#� ه. ���Cا ?` اp#.?%، و�QAؤ¶� ���� CXkJ�� (��B
 %8yا���7% وا�.ا"z�إ (#�, ��" 

 a b4"ى آ�B، ر5,� 4"�"د  :Cg=.د
·   MX�A ل�#�J/د"ا.y.���) ا/�J#�ل " ر��9 " z\�Y

 ،(\JQ� (CWjA ج إ��Jg اH�8 ���7، وهCر��9 ا�² أ� ,� إ�
 =��7�، Å iC� z,�� zCX9J��� =jJ+CF د ا/�J#�ل د�A u.اآ
�% ا�² �9�#¹ ��\�ر �� ه. إ��رة إ� ����V% ا���B% ا�.ا

 VXا� v� 6�?ك ا��V4ا�\�/6 ا (�j� Â��� 
�ف 64 ا :ر��بË�� أو �,C��"�ف Ë�� )U�C b4 )�

 ~Cدول و� إ io,@@a� 
·   �8yر�Yو %?.#pا v� ق j�� ���y �Cآ�A) 684ق ا jا�

=�k/ (C�jA دون( 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   938



� I06060606I2010201020102010>�01010101א�,�,������������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
�ء اÍ"ف �/_ و��z، أ�Cg:  M=.د{إ�,� ا¦ول 	/�ف إن إ

 M¢�3"5 ~@{�,5 ،~,4 �/�ت أ��� M7/8*,5 ~@{�,5 �وا�,
 ��C+[، وا�,' b4 �,	Øآ b@/	و ،�,@�� ��n^و �,�e/^ c�aأ

 �"ا	� 5.وى 
��ت  ·T,�+C4ا v� �Cj�Jا� =�? �Cآ�A 

�U�C( 64 ��  :ر��ب� b4 �4�`(، اÍ"ف ��U�C( �"ا	 
��4 دB آ.م، Ha&p إC~؟ I_ إ�,� M7/,5 إCg:  ~C=.د�5

� 3,�؟ ,ْ )U5 
 ¦ n� ،HaِÞ&pَ&^� 85}@ـّ&	� ا�,�  :ر��ب

4� 5}̈@&`( ��، أ83}+& ا´، دى |&د  :Cg=.د �¦ �,�ك، أ	
 وا�( p c8p  ¡{8C ¡{8C&ص،
�ت آ8¡ ا^}¡ت :ر��ب��� ~@p ~#&5 �5 

� دى، إ�,� Cg:  c@8,5=.د	¡{85 �C��� BÞ&ْآ�5 �أ�M ا	
 B"2"5 ��B، أو ©,5"2 �� p&ص ¬�� c�l8C ا�( ا�,,*+,

��، ¬�� 	&�6 أa&ب �U�Í ر5,,@p. 
·    %9C? .ا ا���ج هHه * z#��J, ��ا�M�9J ه�9 ���` أن 

��9 �9.ع ¢���A %\� � z� 6��k, ،=Bوا�.ا =�Wا� (?�jJا� `�  Y
�.�� أ��ا أن k� iC� z9+� ،%?.#p�8ء ?#  اJ,² ��� ا� %��?

 z� (���J, ىHا� (���Jع ا�., ij, .ن ه.+�"%?.#pرج ا�Y " أو
 �8S�8J,ل ه. )��� ?�م(��� ا.�" H8F ،"6C�kAا �C�JQ)، آ) ا�4

9XQJ�9 ا���دى ¸� اآ����A ع.,%?.#pا * ��. 
أ�M ا�,� ه,� وا��ة وا��ة M�a �� ��8£,5 آ�B،  :ر��ب

 b@p �4 B&5 �� 
�� « ى، وه.   · %\C\� ر��ب `��A  8ة أ� V? ���

، و�iC ���� ورة ا�MCNJ "ا��CNJ "ا�4�.ل �` هHا ا���ج 
 (?�F (�j�)=/�/ى ه. ا3��4 ا�Hا� ( 

ا�( إ�,� إ�,� p �'d,5&ص إن ر5,� Cg:  c�lC=.د
 B�,2"5 

ا����) ا�CN4  * هHا ا���ج �iC ه. ا3��4، وإن آ�ن   ·
�% ا�MCNJ"ه. ~?  ��� " 6J� ،MCNJا� (?�F iC� z9+�

�� أ? ا�8R(ا�MCNJ ا�Hى z9? ��A ر��ب �.R.ح c6 أc � ( `�
 %?.#pا }�TJا� �#�� أآ�  آ\�J� .آ+)، وه %?.#pل ا�Y

 " ه�9 واfنأ,{،  –أ,� "�\.ا?�ه� 
�B؟ّّ :ر��ب,5"2 )� ه"B ا�,� ا

·    zCF %N��X4أ، �+` ا�X4ا aC� `�هHا ا��QJؤل �V وع 
��Cى(\Jا� =Qj9ا� (C��J.�= ا��آ#�  ( Tj� z9�ه. �A�  أآ�  

 %C�.±Q�� ��9، وه�H ا��Xا�% Tjl ا�\�رة "��#�Vرآ% * l ��
��7 xC�WA ،%C�.±Q4ا �Hه `��= ا�xC�WJ ��ًءا ? MX�Jا� x� إن 
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� �
�رآ,� � ...  :Cg=.د` Ma¦ا )�� �/C B�,2"5 �إ�,

 Mآ b4 ،�4� 	�Uر زى '��U ر5, �a )�� 6�&	 �/C ،~�C"�^
�ن آ�B، ه" b4 ر5,� ��" و� O� ~�7/,5 ،B5,/�7~ د )�ا

 ~Cإ 
·   }QC� أ�� [� ،%C9�د zX� %N� (#�JQ� ���y M�9A

jA ���ه�9 أ (y|,�9 أآ� ، وJF�\�� %kXA � =8F ،G�Hآ MQ
و�A�  آCjC% ا/�J#�¶� * ه�H ا4 ��% آ#� أ� ,� * ا%���4 

%\��Qا� (XB . 
 B³  :ر��ب

U�C( إ�,� ��"�C، و� إC~ رأ�C، ه"Cg:  6+,C B=.د
" أ	� وا	H"ا"ا�� U�C( ��" وه" '��C؟ 5.ش ا"ا�� 	&�6 

�C+~، وأ	� :ه,� ود"qa"و' q	وإ B"�� )U�^ q	6 إ+,C ،
��C؟ أU5( ��" وأ	' � 

4��&bp :ر��ب 
 C,+6 و� 4�b/+,C؟: ¦ ��وu وا,¿ :Cg=.د

 C,+6  :ر��ب
� Cg:  )U5=.د,C�5 '.ص، ور 
� ر5�ب :�u.دC �*+	 q/ـaّو 
� �4 ؟ :Cg=.دC 6+,C _I ،�4 �C ¿3�� 
 U�C( ��" و'��C ؟ :�u.د
 ؟!Cg: B³=.د
�u.د:  B"�� )U5ف أ"Í�5 )*+, H�Ä " � أ	
·  B ل.X"�9ر� %\�Y " �¸ ،�·Mcن وTlا¡.ف وا Gذ� * �¸

 u���X\= "ه=، «�) ا�Q,ºن أB ب إ� �zJ�CX، و��) هHا ه. 
.�، وهHا ا�CXQ) إ� s#) ا�5B�9J ا���ه  ه. kY `#R.ات "�

أ���، " s#) ا�N#.ض"* ا��¹ ) أو.. إ�� (,j= ا�k\J/7ب 
���.�F و7 �J.اA ا * ا�Clة iC� .% وه�ا���د 

�` ,��C% د�Y�A. (C) د  · .8F ،%�7ا�� ��ه�9 �� u�
 %CS�\�A |آ��ى ه.  Yأ %C��, `��= ا�V4رآ% ا4.اآX%، و?
 �Hه (�� G� �J� x#Q� ��ر�Jإ� أن ا� MV� �¥ %ر��J4ا
 �#8F 68#8j� �9� x#Q� �¸ =R 4ات ا�¡ %�ا�V4?  ا4\��

�= أن MX�A د? ،�" دzJ�7 ا��9 �% أ����z� u .أر�� وأ?#
" %#��.ة"إن ا�Q#�ح ¸� ه. أ�) و��CX%، ه. ا4\��) �+� " *

z� �Fاد � �\��9JF و�iC ���� ورة 
�  :Cg=.د,C"̈ا�� ��ن آ�B آ�,O�� ،�/C 6+,C إذن) ��#

��C&U^ 6@7ḧوح ) �4 ا&	 .�C ،B5/� آ� M{8`أ �C�� b4 �أ	
 bّÞ�P"	ِ �4 M�a 
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� �
�وزM{8O^ B � ا :�u.د� H	�Í"ف ا�( �"اه�، ه( 3,�ء آ

��&p ء '�ى�,3 �C .�C 
�ء  :Cg=.د,3 �C .�C ،��@Ï وه( أم ،��/� �opء 2&و�,3 

�ء �a"8^ q� �$d84، و^,�& (أ�M7 إC~ ؟  :/�9ء,3 M/+,^
 ) � ا¦رض

ه. ¸���% ) أو ا��B.J(إ?�ن ا� Xc% * ا�.jB% ه�9   ·
�� آ�ن  �C#�A آ�ن(د?.ة إ� ���أ (MV� ���وه. أ �Rإ� ر 

�) إ�zC ا��jJ?) ا$�رى .A �¸ 3��4ا 
�  :Cg=.دC ~Cإ ��ء، I@_ 5.ش، 5�a"ل ,3 �C ~��� q	إ

 �,@�� �C�5 �. 	}¡ ا$"#"ع، إ�,�Cو ،Bآ� �C��4، 4� آ+
�ه� a"ى، ,�/̧� 

�u.د:  M7�^ �/C M{8O^ H�� "5�a"ل 	O"ف 3,�ء  �أ	
~��� إ4� 	,MU8 ¦ى �C ،�oU� Bد M{`  �C �Cرأ ~Cإ ،~@	�^

�ء � 	+� ا$"#"ع؟,3�C M{` )�7�^ Bوز�� q	ء؟ إ�,3 
�u إ� ��.ر /�9ء، .ا,��XJ د  ·) `�ا�م �ر��% ا��9ن 

، وا�J94#% * ا�l.ر، )زو�8y ا�ول A 7 ا·� إ7 ,�درا
%#���.�% ا�Clة �+) ��u ا�+ `� %C,��4إ� )وا u� ��XJ,ا ،

�= �\�% ��.ر /�9ء دون ��Vرآ? %XC� %�7د z� %kV, %
 * �kY (B+.ن أ�آ ة ا3��4 ¸` HA %ر�%، و��و��J4ا

 . ا�V4رآ%
�	@~  :/�9ء^ ~��� � M{8O	 

�ن Cg:  ./p=.دO� )np&^ q	إ �	د�( إ�5 H,آ �l5&ا�� أ	
 ~@	�^ ~��� � M{8O	 

�u.د:  )3� دB 5&#~ آ�ن 	+� إ�*
�B�C ^}¡ى ا$"# :Cg=.د� q,؟ آ �/C ع" 
�وزB أ�¡ ا$"#"ع  :�u.د� H,آ ،B"Cأ 
�	� زÅ؟  :Cg=.د�� ،~@ ~C¡{^ ة�C�� q,آ q	اف، إ"' � I_ ا	
·   ،68��% ا�J4ر�% C�Tا3��4 ا�4رب وا� v� ار.lا اHه

C��, `#F% ه. د?.ة ���JYف، و�` ,��C%، أY ى ��8  � ة 
، إذ ��Xو أ,z � ا?= "�XR ا$ ?%"أY ى ��و�% ا3��4 ا�آ� 

 �8R �� أن �� �و7  ،���+J4وف /�9ء وأ�84 ا o– �Hه *
%�����C  –ا�\Jا� `� ��T4 

�= د?.ة /�9ء، أو ?�= .�+` د  ·? ����XA uو أآ�  � 
 =�Q�9ÜA ¼ ره� أ���XYا =�? (Bا� 

�دآ8"ر ¯@(  :�u.دC �}�*C ´ا 
4� أ	� ا�( إÎ� HC�85 ه" "  :Cg=.د Ml¯�آ�7,� آ�ن �

 �/C ~Cإ 
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� �
�u.د:  ~pر�� b4 
·   MV� ���وه. أ ،%\��Q|آ� ا���4% ا��ار .lا اHآ) ه

�` y �XR " ،%8y ?% ا��jJ?).. "إ� R ورة اTJ�7ام �ـ
�` 8y% أY ى v$��4ا v� ف * ا� أى�JY7ل ا.XBو . 

·   %N��X4ا `�  �Hs د Å .ه î$�� [yا ا��اHه ��� إن و
� ?` ا�J#�دى * ا��Q,7ب �` إآ#�ل ���Q� * �B (?�jAت ا�+

 .�+.ن ��Cjا
��C �4 ا��ب $� b£,5 � 4*8"ى أ��( Cg:  �4=.د' �أ	

�ت en,5& 	��ب�� .ا�( 	�Uر ��@~، 3
·   �CS�\�A ��~JQ� %� �Jا� %? y إ� أن �¹وز zCX9A

 zC9�� ����ت أB.ى ��zCkNJ وهHا T,�+C�ه�9 " ا�+Hب"
�X��c . 
� '+n^ �4 H@@6 ا"Ha أ :�u.د	 
4� د4,�  :Cg=.د Ha6 و@@n^ �oÄا ���� ~@p B"ا´، ه i3ا

"qa" ؟"ه,� ود
�u.د:  ... )U�C ،ب��	 ،Bل آ�"U85 �^&n� ��laى زى 4

Ha6 و@n,5. 
�J\� ا�J4ر�% ه�9 أن ا�+Hب   ·A) ل�#�J/ط ا F

��تT,�+C4ا3��4 "ه. ¸���% ) ا `±#k� v� * ،}B.ا� [CC�A
�z إ� أن �#�م ا��` CC�A �R] ا�.B{ ه. ا�\�?�ة C�ا�آ� ز

 %?.#~#�� %C/�/ن –ه�9  &أ,{  –أ,� "ا�fا." 
4� ï �U@a�5 )�³"ف  :Cg=.د M�a 8"اC�858"ا إ	إ b4

� ^&ى C ،Bار د"O$5/� ا ]p �V �. 	O"ف و��,�@^ �ه@�م، 4
� ه@�م '"�p ا¦و�Mّa ،v؟ و�Ê زاد؟ 6�I؟ 	�ل؟ C ف"Íا83£¿؟ ا

 �4� أ	 M�a �4 64و �Cد�	 64 ~@p qC�85إ q	إ )��ه@�م اC
 � Bد Ha"5/� 4� ا`8}�,� آM ا ~@p Ml� )��³(، إC~ ا

 �� آ�,,�� اÍ"ف 85
 آ�ن آ�¡ أوى  :ه�Cم

5/� 4�  :Cg=.د Ml� )�آ�ن، إ�,� ْف د"qa، إC~ ا
 �V ��] Y.*"و��, {C?أ,� أ" ،"[�5�ب ، وا	�F"qن & q�a 

� ^&ى C ،~آ� Bى د&� )��آ( وا/5@~ 4 b@أ� �� 	+*� أ	
اÍ"ف ا¦و�p Ml� v@~ إC~ د"qa؟ ر�6 ^�v آ�¡ أوى؟ ه̈"ا 
�	@~؟ أ'�^( ^  �/4 ~ FH	ِ�ه"ا 5,+� ��7~ وا. إC~،؟ 5
 ±�º�� ^&ى �� Mn+C �4 دB آ�~ إC~ واh&وب �C ؟�a"4 ~,4

 o` �/5& و� ا^,[؟ 
ه�H ا�/±�% kA 7 ح ����yå� �X%، �\�ر �� ه=   ·

(#JLا G� �Jا� =�? 6C/�\A . 
�ول أآ"ن 64 ر5,�  :ه�Cم��5 
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� �
·   %#��iC ���� ورة ه. ,ij " ر��9"ا/�J#�ل ه�Cم �+

 �¥ G�Hن آ.+� �B `+� ،�\��/ zCى أ� ,� إ�Hل ا��#�J/7ا
zِ\ِ��/ (���zJVB�9 أ���  (Cy�A ج إ��Jg 

�ول Cg: b4=.د��� ؟ 5.ش آ�5 �7,U+^ا � ا�,
5���o8 أآ"ن 64 ر5,�  :ه�Cم 

�ول زى 5��Cg:  ،�o8=.د��5 ،�C�4� ه( ه@~ 5 ،�o8��5
 �" ا�, ،�¥�إ�,� U�C ،i�/8,5( 8,5}¡، زى 4� ر5�ب '�ت 5
 �C �Cرأ ~Cإ ،�	¡{85 )���� ��B�C ه( دC~ ا� �ا^/�7,

&^ �C ،وب&hم � أول ا�ى 	�د�C، إ	q ا�( ا`H�{8 � '"ف ه@
�C+~ إC~ ا�( �Ml؟ ` 

 ِ	Uِ±، وه( ��C&a HU5  :,�د�%
��C آ�Cg:  ~#&5 B=.د` � أ	

 ..¬��  :ه�Cم
ا¡.ف ا�Hى ��Vر إ� ا�J#�ل ,\z,�W اfن �iC ه. ا¡.ف   ·

� R= و���$z9+� ،v ا¡.ف  ،%?.#pا * z+� s �9ى ��و�Hا�
z9� .اJ+4.م ا��\C) ا�Hى ��أت ه�Cم ا$�V��� %Q+.ى 

� ه@�م، إذا آ�ن دCg:  )U�C ،c@�� B=.دC ~Cإ �5�a"ل 
 �/5 ~@{�^���� د"qa، وإ� ��U�C( آ.م �� ~@�� _^�C زم�
 ،.ª4 &on�ردB 5/� اo,� إ4� 5/� اh&وب، C/� اC ،~@	�=
 ���ى، 5 )�' �5� )�5/� ���C اh&وب آ�~ اoO& ا q� أو

 ���� b@p �4"M�"85 "��s �@Uن °� و��7� آo4 ){�8^ 
 C/� أ�M7 إC~؟ :ه�Cم 
�` F ض   ·�A رة��ºا �Hه)%\C\� أو ( MCNJأن ا�

 MWB أو �C±R 8#� آ�ن�ا�9.?=، ا�Hى �gث * هHا ا���ج 
أو " �C�JQ) �.�، وإن آ�ن w+` ا�jYؤ�) و�. �.انb(ا�4ة 

zAو�jJ� .إ��kل أ� � �4د 
� Cg: 4=.د,U+^إ ��H,5 اV.ل 4� ا�,Cب� 6 ر5

 أ�M7 إC~؟ :ه�Cم
� M�a آ�Cg:  ،B=.دo@�7/^ Bدر�a b@8,آ�4 ~��� )�7/^

� دى إ�� ^U̧&ب، `"� o4"© Mآ i�ر .ª4 ء�,3 � )e£O^ �	إ
 �oC�` ،�	�/4 b4 ن"�^ ��ء 5�̈�� � ا¦رض ازاى زى 4,3

�,8@��	 
�ء ) l5"ت ��ل ��( �¡ ��د¶�( :ه�Cم,3�C 

 @�~ �4 �¡ �3ال و� 	Cg: l=.د
�درة"أ	�  :ه�Cمa "�4 ا¦ول �أآ qa"  د

��، � 6c أ, z���CXQ, �C ?` ا�\�C% ا��4رة   ·kا ا�Hه 
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� �
�] ا¡.ف( (���Jا� ( %Cyإ� أن ا� /��% ا��� MV�ف و.���ه. 

�% 7�\�س C±R %XQ, ى�� �\s ا�9.?= إذا MNJوا� ،}��إذا و
 ���zC آ#� ? ض * �? �A A �¸ س�\� (� ،z� 7?�اف��" =�#�A

�XB �8C) آ����#�A در��B {CJ9آ�� =y." 
·  "z�CW, 7ال و|/ Mc `�! " 
·   %�T�Þ� }QC� �89+� ،%C·7ة ا���� %C? F ة�?�B �Hه

)(��" :²B.ة ") أ,� وا,{ وه�9 ود��Cj� �89+� ،%\�k�و7 
 ����، �aC أ��9j * ا�Clة ا���د�% أن �+.ن �.ار,� إ�á

 %��%(,xS�W وإر��دات، وإ�� أ/±�Y ب�X/�9 ) ?` ا�� (WA
 . �X��c إ� �.�A �B� ى

�درة ��(  :Cg=.دa b@8�a �4 " q� ،'¡ك �آ ،�a�l4 �أ	
~Cرة"|&د `/"ر . إ�U�q,5 و`� U5( أ��( ��ا، c@�l5 " اC 

·   MX�A"درة�B �,درة " أ�B ،���s ا"دونHآ =�?" z� ،
 G� s إذ أن ،%��` R#` * ذا�� ه. " ا�\�رة"دzJ�7 ا¡�

 أه�اف و�#.��ت هHا ا���ج 
 Bرد�o,� 5@~ اh&وب ا,C�85إ )�^+8�&ى '"�p ا¦و�v ا

�8C,@~ زى 4�ه"؟� 
 ¦B¦ ،B :ه�Cم

إ«�ى ر5,� U5( °� و�U@� ه" ا�( �M7 آ�B، ه"  :Cg=.د
5��̈@& زى 4� U85"ل ر5�ب )� ا�( b4 ،~�n+5 ¡{8,5 أ	� ا

 ا�7V ´  :ه�Cم
�` ) �\��CF(إ� ا��N% ا���C9%  ?.دة �Hرة   ·  �H�Jا� [�

ا�J#�دى * /.ء ا��J/7ام وا�J.آ)، و�] ا¡.ف �` ا�JYف 
 ا��Jو�) ¶�H ا�MX�Jات ا�y (#s ² ?% ا��\J�i وا�J#�ل ا�c7اب 

� ر5�ب إ	� إ	Cg:  q=.دC Mn+@�( ا q	إ _@I ،´�5 iF/	ِو
8/�¡ 85�ع � ا, q�@�"zC� {C?ن" أ�ه,� "^/�¡ أو�  آ

qa"±، و� 	+� ا"Ha �/_، �5 "ود�' z@*5 ن�� آ@	�= ،
 q	إ �	إ �/C �U� �4 )U�C ،M{` �C"` ��م و��7,@¥ Mا�� و�&l5
���� ا+Mn � ا�C"�8ة دى � H	م، إ���~ زى ه@� ���"C )U5

 �� �@/5"z8yو" ,.ا"zCX® "و"z9� ، وا�.م دB"� ب 
·  =��J¡ا [#~Jا ا�Hأن  ه =NX9� �V9ا� (?�jJا ا�H¶

�\.م �y Mc %? Ãز�%، وإ?�دة ا��j) إ� ���X% ا�X4دأة 
�] �9F.Y ه. إB ار ���MCNJ ا�lدث،  (���J] � ق ا��9.J�

 "ا,{H���" (�, �CNJ� àات(و� اT� %�y?6 ر��ب 
 أ	� وا��� ا��*�س 	+*~ C/�  :ر��ب

5�دa ba"ى ��( ا�� :Cg=.د �4 ��س ا�( l5&ا�� أ	*
 H	س ¯&آ~، إ�5�د̈ور ��( ا+/M ا�( �aر ا��* �وا�M، أ	
 ¡� v�^ M�` ~��� ~@p ن��ء آ,64 3 H�{8`م إ�� ه@$ qp"`

b@,وا�� �85��� أ	� وا��� إ�*�س و� 4 
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� �
·   �9�< �\F إذن ،(�j��� ا7?�اف =�? �, WJBا .�

���X% ا��j) أن A\.م ��ور  %�� #�أآ� ، ¥� ��M " ا3��4"�
��8ا�J#�ل �F �S�? `� �8\� �8� g �B اHأن ه 
� 64 ه@�م  :ر��بo8�7� � �5 ا	

� �l5ق `��C، �5 زى 4� C�"ن ه@�م '�ت،  :Cg=.دo@8�7�
 �ِِ Hِ	إ ��� وا	B¦ H، '�ى �

��&ف :ر��ب� b4 ؟�@̈ 
 b4 د�U� B 5&#~، ه"B ا	OOU�85 H( ؟  :Cg=.د

� ازاى C/� :ر��بò@5�bOU5، أ�M7 إC~؟  b4 B¦؟ 
�( �@Cg:  ~@5 q=.د�5 vر�a ،�,@5 �8a.� 6�^ ����

¡{8,5 u"U85 H	ا b4 ،±� اh&وب ا¦ول '
� ازاى؟ C/� أ�M7 إC~؟ :ر��ب@̈ ���� _I 

 '�ى �Cg:  �U=.د
 إزاى ؟ :ر��ب

·   %\��Qة ا� \jا� * %���#�� �Cآ�A [k\4ا اHآ) ه 
�Cg: �C=.د` b4 �^}@¡ �  b4 ا	u"U85 H ا^}¡	�، أ	

�^&ى إC~ أ'��ر اÍ"ف ª4.؟ C ،�o8��� و`�o8C¡ رؤ�ب � ر5
 زاد :ر��ب

·   ،%9�\���� ا�MCNJ ه. رؤ�% c+.ن أ�أن  %CVY zCX9A
�X% ا�MWXة c ،�\F G�H+.ن آ�أن  ��XJQ� (?�jJأن ا� [�

 [B.�ر��ب ,zQj ��� هHا " Y.ف"ا�4\�9% 7ح ����?.ة إ� 
(?�jJا� 

�7، 4�ه" دO4 B&وع إ	~ Cg:  )U5 B¦ ،�C�C=.دoC و�
 _@I ،و'.ص ~,� i��8	 �/U	 �U,C±، أ�*� 4�C�"ن =�H5 وا�,

زى 4�q�a، و� ��^/�7( إzC� =VC�A��  ،~Cو5/� 4�زاد 
 ،~#&5 �U� Bود ،~Cإ M7/	��� Ê	O"ف �C ،qa"وا�,� ه,� ود
 q	ه̈"ا ا ،�C�C �C�C دام ه" 4"�"د�4 �U� �C�C ~	إ

 B&5؟ �85@�@~ �4 
·   z,أ =�? u��" ا$ أة ?�= ا�Q#�ح"ز��دة ا¡.ف ه�9 و

�\�ر,5�X� zJ ا¡.ف  `+wو) Yfم ) ا�Cا,�  /��\�(?�9 ه( ،
ه.  s�G إ«�Ì، آ#� أن ,\u�¸ À أن ز��دة ا¡.ف ا�kj ى 

 .ا¡.ف اJ+4.م ه.  s�G ا«�Ì أ���
دى، 4�b@p آ��7 " أ,� أ?I"zC� {C_ وآ��7  :ر��ب

@	� �؟ ^
�رp~ :ر��ب� b4 

�q,5 �4 أول 4� د'�q، إ�,�  :Cg=.دC �o@5 ~C�� q	إ B¦ 
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� �
��~، ا8/�¡ دB ه" ا�( إ�85ى 4,� � )�@�ش ,�7��4
�C~ 5@~، ور�q را4@�B � و`,�، 6�I ه̈"B، �زم � �/C ،q	إ

)U5 ة"�� ~�� ^d'�ى �
�وزB أd3ل ���~ ه"  :ر��ب� ��z"زى  "أ?zC� {C"أ	#�J/؟ "أ 

� :Cg=.د� H	إ Bر آ�"l84 � ر�p ا����5، أ	
�رp~  :ر��ب� b4 )U�C ،لd3�5 � أ	

�رp~ ؟  :Cg=.د� B¦ 
�رp~  :ر��ب� b4 

�رÐ&� �5 ،~p، ه̈" أ�@Cg: ~@5 b=.د� B¦ " ا�7�83~"زى" 
 ¦ b4 زى 5/� :ر��ب

·   %C? j6 ا�\�?�ة ا�c �"z�CW, 7ال و|/ Mc `�إ7 " 
�% أ�� s#) أن ��) ه�H ا�/±�% ¶� د�8J�7 ا¡�Yو ،%��

 =#Q� أن `+w ��وه. " ا$.اب/ا�Q|ال"إ�����y * ذا��، هHا 
 %C�¢ ب إ� Bأ"T�M�" "�8مjJ/7ا %��? [Fإر " `� ��k� v�

،%��yإ (+� * zا�|/ %c�C� �C�� أن (S�Qا� 
وهHا �� ��ث �] kA.ر اl.ار �v ا,8J{ ر��ب إ�    ·

 z,أ zا�|/ =�? %��yºزى ��5 ..�"ا {�." 
�رp~!! ه@~ `+q ازاى :Cg=.د� q/�I )�Cأد 

4�آ,b8  :ر��ب ~pر�� H,آ " v¦ ،ى"a ~pر�� b8,آ �4
B"ه ~Cإ ~pر�� b4 �5 ق&p ~@p إن H�a �C ،H/� ا	d3 

� �4؟  :Cg=.دC �Cرأ ~Cإ 
 ¬�� أ�aر أa"ل ا+&ق d84 b4 �5آ�ة :�u.د
� ا+&ق، ¦Cg: b4 B=.د, u"a _@I "�, u"a " ن�O��

�"U�C( �&وب، ,Cق " ور&+ ا
�u.د:  ����v إv أ	*C�� Bق ود&+4� ه" �زم أa"ل ا

 أ�&ف أ��7~ 
أ	� l5&ا�� ��رف إن p ~@p&ق �5 زى 4� C�"ن Cg:  b4=.د

��C أو�+~، ���� زى ر5�ب آ�p ~@p ،B&ق و'.ص 5[ �" {C?أ
zC�"و ،"z�#�J/ا " 

�% ا�J4ر�% ��Cjة، اv� %VB�94 ا3��4 ا  ·C�Tآ� وا��
�� إ� ��و�% ?\�F ،%C~�ء ا��9Jع د\9A أن =VÁ `+�. `? =Cg

 v� ق jا� ���s %و���"zC� {C?و"أ ،"z�#�J/أ " %���¸
 Gو�% �9¹ ذ��� 

�` د. وw+` ا?�XJر ��� د  · =Cg. ق j8  ا��A أن u�
 �C�jA)ق j�9 ا��ªور (�� M�9J�9 ا�~J� ���ظ أآ�  ه. أ�j��

HCj9Jا� (#J� �X�� z9� . 
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� �
 أB"C ه" p ~@p&ق، و��� p&ق �4 '.ل ه@�م ور5�ب :�u.د
4�	io@p M{8O ا�^,[ �5ال 4� 	Cg:  ،io,� i��8=.د _@I

 �C��� _,� )�� �,@aص ز.' �، Mnp "أ�e@~"، و"أوا�o~"إ�,
io,@5 ~و�� ~@p �3 إن�� � أ�@b 5@~ و� أ�7�83~، أ	

 p B³@~ و�Pَ�~  :ر��ب
·  �� ��� zC�? }��yال، وأ|Qر��ب ا�² � �{ ا� %�Yا

، A�A= ��� ا/��XJد "F zCF ق"XB.ل ا��?.ة إ� ذ�G أن 
 �?.9W��� و.J+� �F.Y ��\9� aC� ء�N�º�� ا¡.ف [� (���Jا�
���� ?` ا¡.ف ا��CXk= اQ4#.ح �A�JF ،z= إ��y% ر��ب * 

 هHا ا��¹7 
�Cg: C=.د� b4 ~�7�8*C � �}@~ أ�2 ا"ا�� $

��C}@~ 5&#~؟ :ر��ب� b4 "ه�4 ~@5 b@/C � وه" $
� UC"ل Cg:  B³=.د� �C"` Mآ b4 �5 ،~@{�C �� b4 B"Cأ

M7�8*4 � B³ أ	
�� b4 4"اUp~  :ر��ب ~@5 b@4*8/�ة أ� ��ن آ�B أ	O�

�� أ�7�83~ زى  ،~@�� �Up4"ا �/C ~@5 b@أ�7�83~، أ� vإ
��@` ��C�4� C�"ن ` 

·  S�\�A %�\, �Hق، ه jآ� ا�|A ر��ب �,�y `� %?�X� %C
 �9F.Ñ x#Q, 7 �9,ل أ�#Jح ا� k� �9� =�.A آ#� أ��

 �B.���= �� MX�A ر��ب (ا�CVY =�CXk% أن �+.ن �\� ?
"z�C� z����(" �C�9 آ#��A .� �9,أ v� * ،"z� {C�," .8F ،

 (XB `� �9�  QF ىH5 ا�B�9Jا� (#sو Ç�WJا� `�,.ع 
"�9Aو�� ".yو [��.اz\F "د�، وا�Hى z9? ��A ر��ب ه�9 �ـ 

zC�?" 
� ر5�ب، إ	q �85@¿ ا�.م دCg:  B=.دC ��U� ب&º ´ا
],4 !! �C��رp~، �5 آ+� b4 �	dآ qd3 )�64 إ	� إ	q ا

 _�U8^ ���C زى 4� ^�"ن ��Vوا �,@�� �o�/l,5 �آ�B إ�,
�تOa� آ.م و4,

·  J��F Gذ� [� �H�  وا�yا?�اض ر��ب ه. ا��x، و
�OC@,~  :ر��ب� )� ¦b4 B آ.م �5، إ�,� U,5"ل ا

�در  :Cg=.دa b4 ��ه� a"ى، أ	,�/� �5&#~ ���3 إ	,
 ~Cإ M7/	 �� c� �5 _/l^ _/l^ ��7� �C��Vوا ،)*+	 �aّأو

�@	�^ ��� U5(، 	}¡ ا$"#"ع، 	�ور ��( �
 	�̈�& اV_ ا�( �"ا	�  :ه�Cم

��l�� %Q��8F.Y `? a ه�Cم ه= ا�² ��أت ه�H ا$  ·
ا�ول، وه= ا�² ا�k\J{ اy�l% إ� MCNA اR.4.ع، �iC ه �� 

�` ا4.ا8y% �\�ر �� ه. /�= إ�  ��T� `�� ة " �XR ا$ ?%"
 . أY ى
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� �
·   ��� ،�.y =�أ�� ا�Bا�MX+J� �8 ا�l، و���Hات ا�

 6c � z�ا�Q#�ح ��¡.ف، أو �] ا�Q#�ح ��¡.ف F+�ن * �
�= ا/�J#�ل ? � "��"آ�#% ا�j�J ا���

�ف  !! �4	�x اV_؟؟ :Cg=.د'�5 �l5&ا�� آ.م ��"، �5 ا	
�ات، ا���7 دى HU5 " اV_"ا7/83�ل آ��7 �دى � اh&وب 5

� ه@�م، �5 C Bا�C�� H	ا )�. 	/M7 ا �C ،ى"a �e7os
 �@	�^ �7��5. 

4� ه" اV_ ه"B ا�( ¬�� ��� اÍ"ف  :ه�Cم ،�©�p b4 
�Bا�MX+J� �8 ا�l ا��= y.ا,�، QjA  ه�Cم ه�9 ا  ·

 Cg=.��4د�% ا¡.ف، وهHا �� ا?�ض ?�zC د
[  :Cg=.د�7� ��� �� `@£�،؟ a b4"ى آ�B، إ�,� آ,C �

 ��� _Vا �C��� �C�/55,�ور ��( ��*~، و b4 ،ف"Íا _��l	
�$ u"U^ .ª4 �/C ،ى"a ى�,� )O8	ّر�� د: اÍ"ف 4C . " �4

� `@£� ��( ��( "C&وح.... "اÍ"ف ¬��،  a �@��85"ى a"ىC ،
�ه�la iك p �ا,¿، 	�ور ��( ���� �5ال آ��7 اV_ دى، أ	

� ه@�مC 
�ف b4 ،64 آ��7  :ر��ب£,5 �64"4� ا�,� آ, " �/C دى

 �_؟
TjBة ����%، و��Xدأة دا�%، �B�Fاح ر��ب أن �\.م   ·
�]"� ف  "VXت ا��Bا��� %C#9A `� �.y , ىHور ا����� %� 

 %#��]"� ف ": ��"�` �Yل هHا ا���ج، �\.م � ف �\�م آ "
 %#�، ه. ا�Bاح ��ا � أ,z �|آ� ��CX% هHا "��"���� ?` آ

 =��`  Process" ا��#�C%"ا���ج وأ,z �|آ� ? M�+�  أآ�
�] اJL.ى  z����AContent "[��` ¢Y  و� آ%، "  �8CF ��

 %#��% ��Jر�¾ " ��"أ�� آ#� %#��iXJ وا/�J#�7ت 8F= آ�
�` ا�C�7ن  Mدة * آ���J� 

·  uVأده ���{ ر��ب إ� هHا ا��ºاع H8Fا � أ�� آ�C و
�Cg:  �8C=.د�� ~Cب، إ�� ر5C H5 �C )�@�� ر"̈,C ´ا

�ردB، ه( p/. آ��7 o,دى أ��ع آ��7، ¬�� أ�*� H@4 " 64"ا
��4 ه,� ود"a"�_" 4̧&ة �4 آ��7C qa"q، ، إ	q 64 4[ د

 iا3( أه&�����C ��( اa �© �4 ]�C�{و4� ^,*@b ز4.^,� ا
@�. وOC¡ د(�Íا�3 ا&� )¯@( إu ا

·   vXS�Nإ� ) أو ا���ره6(��.ر ا� %?.#pاد ا Fأ `�
ا���ج، و�z أ��ر� ا�Cj4ة " GC9+A"ا$�Q% ه. أ�  وارد * 

ا�J#�ل �² ��� ا,�8Jء ا$�Q% أو ا,�8Jء اp#.?%، �ن ه�9ك 
�` إ«���Cت =\XJ� �� .أن هHا �` أه6 

 أ	� 64 ه@�م ور5�ب :�u.د
 وا��B وا��Cg:  B=.د
 64 ه@�م  :�u.د
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� �
�ه@�م  :Cg=.دC )آ�/4 
�ه@�م  :�u.دC )آ�/4 � أ	
 أ	� �p u H�&ة /�� د"Cg: qa= . د

 v�8� : آM واح UC"ل 
.� ²� z,�F �� =آ��� ) و�+#)....(أ,� 

 :و����`
�� Ql` أ,� �Y�� أآ.ن C\و� �ä z,�F �� =+#)(��آ�و (

...... 
 ........ 
 ........ 

 و���
 : /.ف ,� ض * ا�/X.ع ا�\�دم

� ه�B  :أو�7o8�/ q	± ا��83�B�¥ �5 ا�/�� ا
 ؟ .ا79"��

Â�C,��:  ���ء �84ر5[ 64 	+� ا$/C"3�5 ز4.ء أ�ا�83
_C�8ر,+� ا�/�� � |7"�� ا . 

 د?.ة
���\�9 ا  [B.4ا  Sزا T�T��)%��Y 8.لpا ( 

 ��/��83�B�¥ �5 ا. � 	��"ك 4/,
 M@£84 ل"o9 ب�eÍ85"�@~ ا � إ4

�ر /4*8 i3��ب O£± �5ا^~ 5�Ä~ أو 5eÍأو 85"�@~ ا 
 ��e4 ±£O ) |&د أو 84/[(أو 85"�@~ ا�.م 

�ر	� U$78�� �4 ا	 �Up ،�@p�5�ت آ�Øpذا ورد^,� ا�83
� ت اª.=�5[ ا79"�

 
 
 
 
 
 
 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   949

 
 



� I06060606<I2010201020102010>���08080808א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�
 

�I06060606I2010201020102010>���08080808א�,�,���������������!  �
1012−�"B�)3( %������ج�א���������ن�א��� "�����8;��"و"�وص������� �  

� أن أ>�ء اR 4= وأ�% ��C,�ت �B : /.ف ,+ ر * آ) � ة(�
 HYأ ¤ �B z,وأ ،%���ت ���.����Aل ?�= ا4 �5 ه= أ>�ء و
 =�� ªة ? `��M9JQة �` آ) اR 4= أآ�   %g � %\Fا.�
 v/ا��ار `�ا�WJ.�  وا�C~QJ)، و��.ر ا��اS ة ا�آ� 

��Jر���(. 
  

%��\� : 
 � �UC&I �Cd5 )/7hج ا./�ت �4 ا+e8U4 &O	 و أن��C
 �4 ��3�^,�c، إذا   ^Ml ردود آ�p@� ^�ل ��( أن ��دا 4,
 �4 M�̈أن أو H�Ã �	أ u��7 5~ إIا أ�o� �5ل �a ء�a��¦ا
 ،)/7hج ا./'.ل ا��و� p�&ة 4� ��ث أ=,�ء ��ء �4 ا

4� p �C�C�&ة اO&ح 64 ا¦ ��lC   �nCإ� وأ �onp&5 أو M�
i8C 6 � `(ء إ� أن+,C � ت   �4 �@� ا$��أ، وه�ا�Oa�,4

 �Up 6@7hأ��ر ا �5��783&ار و^6�O ��@~، وأ	 c7*^ دة��
 ~8aوو )U�8$ا �a�I �4 &ªة أآ&O,��� ا*4 H{�5)29 

��+� .( 
 .وه��ا و��� 4�� C/� ·"ا��� اV"ار

xÍا B"̈O8^ أن )O'وأ H@O' �	ف أ���8ىء، دون أ�ة �Ñا ا
 .�"ار
 Mا�"	 �Áى، و&	 � . د�"	
·    )#�ا	o8( ا$�e8U �4 ��*� ا/.ج ا7h/( ا¦�3"ع ا$

 Mف ه"Íا79"�� 64 ا H�����zأم  ,.ا5z88y/� أن ^+ {C�, ،
 ~8OC�، ")أن 	*")~�7�8� ( ~�7� ¡	b@/ 4/~(وآ@� أن 4/

5�a�اح ه@�م �e8U$ا )o8	}̈@& ا$" ا	ع 5ـ أن "#"" x�	 أن
� "اV_ ا�( �̈"ا	

 u�8� : ودار اV"ار آ
 	�̈�& اV_ ا�( �"ا	�  :ه�Cم
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� �
�ف  !! �4	�x اV_؟؟ :Cg=.د'�5 �l5&ا�� آ.م ��"، �5 ا	

�ات، ا���7 دى " اV_"ا7/83�ل آ��7 �5 qa"دى � اh&وب د
� ه@�م، �5 C Bا�C�� H	ا )�. 	/M7 ا �C ،ى"a �e7os HU5

 �@	�^ �7��5. 
Cمه�:  ��� )U�C ��¬ )�4� ه" اV_ ه"B ا ،�©�p b4
 اÍ"ف 
[  :Cg=.د�7� ��� �� `@£�،؟ a b4"ى آ�B، إ�,� آ,C �

 ��� _Vا �C��� �C�/55,�ور ��( ��*~، و b4 ،ف"Íا _��l	
�$ u"U^ .ª4 �/C ،ى"a ى�,� )O8	ّر�� د: اÍ"ف 4C . " �4

� `@£� ��( ��( "C&وح"a �@��85"ى a"ى اÍ"ف ¬��، C ،
�ه�la iك p �ا,¿، 	�ور ��( ���� �5ال آ��7 اV_ دى، أ	

� ه@�م C)�/C �5(: 
�ف  :ر��ب£,5 �4� ا�,� آ,"[��]"b4 آ�5 ( �7/�(، " "

 دى C/� �_؟
�Cg:  �8C=.د�� ~Cب، إ�� ر5C H5 �C )�@�� ر"̈,C ´ا

�ردB، ه( p/. آ��7 o,H@4 دى أ��ع آ��7، ¬�� أ�*� " �]"ا
�]"، إ	q "�_" 4̧&ة �4 آ��7 "qa"��4 ه,� ودC qa" .4[ د

............. 

............. 
�]"¯@( ا�/�� ^&آ@�ا ��( p�&ة . وه��ا اa�ح د " .C�5

 " �_"�� ا83�7�ل آ��7 
�آ( /4 �� p.	ـ ة(أ	C (" q� ................ 

�C+� أآ"ن 4/�آ( °�' � ............V*�و�U@�   أ	
  
19-5-2010  

%X�� :ا�
� �4، ا	q ا�85ى، �5 4�^,*@b إ	� Cg: ) �4=.دC Ê��C

/( ا,"ر ا¦«&"^ �U� ( 
�u. د : 

. . . . . . 
�ه@�م :�u.دC )آ�/4 �"  أ	 q�  MJآ ��A�� 
�u.د:  )U@Uم °� و��� ه@C )آ��C+~ أآ"ن 4/' � V*�أ	

 G\� {Cأدآ �� 
. . . . . . 

�ر5�ب  :�u.دC )آ�/4 �" أ	 q��C�/4 b4 q	إ 
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� �
�u.د:  )U@Uآ( °� و���C+~ أآ"ن 4/' ��ر5�ب أ	C�*V 

���Bرش ?�= د�  
�] ا�F�Rº�� v9% إ� . � ا�Bح د( ������ =jJ+� أن =Cg

��� دA أن .vآ�V4ا آ) اH+�8، وهQj, [� u�( 
. . . . . . 

�u.د:  )�o�ª¬ �4 �o4�� و�a و#/H أ4o*+,�آ( ) /4 �أ	
�C �4" q�  آ�� `��² أآ� C9Aإ 

  u��� )U@Uآ( °� و���C+~ أآ"ن 4/' ����\�ش V*�أ	  [�
 v,�A س�,)�o*5� ن� )^�lU ا�h ا�( آ

 :/�9ء
�ه@�م :/�9ءC )آ�/4 �"  أ	 q� z��+lا }�Ä 

�ه@�م :/�9ء C ~+C�' � V*�أآ"ن 4/�آ( °� و�U@U(   أ	
{�j9A�� z��+lا  
. . . . . . 

�آ(  :�9ء//4 ��د�C أ		�C" q�  ~C��Vا `��CV{ أآ� 
 آ�� 
�د�C °� و�U@U(  :/�9ء 	�C )آ��C+~ أآ"ن 4/' � V*�أ	

{�j9���  
. . . . . . 

�( :/�9ءo*+,�ء ) ,3�C )آ�/4 �"أ	 q�  b8p&/4 
�ء °� و�U@U(  :/�9ء ,3�C )آ��C+~ أآ"ن 4/' � V*�أ	

���Bرش  
 [ ^&4( ا�"رة $ :Cg=.د

5�ب :/�9ء& 
 :ر��ب
�د�C : ر��ب	�C )آ�/4 �"أ	 q� )؟=V��WA��(  
�C+� أآ"ن 4/�آ( °� و�U@U( : ر5�ب: ر��ب' � V*�أ	

u? ى��XA 
 . . . . . . 

�ه@�م: ر��بC )آ�/4 �"  أ	 q� G9� zX� B {� 
�ه@�م: ر��بC )آ��C+~ أآ"ن 4/' � V*�°� و�U@U(   أ	
uCه +A  

 . . . . . . 
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� �
�( :ر��بo*+,�ر5�ب  ) C )آ�/4 �"أ	 q�  ��C�� ²,إ

u?  
�ر5�ب °� و�U@U(  :ر��ب C )آ��C+~ أآ"ن 4/' � V*�أ	

 u? �Cا�.� =� ��XAى ا�
 ^�ى ا�"رة $[  :Cg=.د

�د�C  :ر��ب, 
 :,�د�%
�دآ8"رة �4  :,�د�%C )آ�/4 �"أ	 q� ا$ وب ICQA��  
��4 °� و�U@U :,�د�%C )آ��C+~ أآ"ن 4/' � V*�( أ	
��A [y �  

. . . . . . 
�دآ8"ر ¯@(  :,�د�%C ك�/4 �"أ	 q� 5�� `? �,���  

�دآ8"ر ¯@( :,�د�% C ك��C+~ أآ"ن 4/' �°� و�U@U(   أ	
�*V  �$MJت آ�y�� =�Wg G9? أ��� 

. . . . . . 
�( :,�د�%o*+,�آ( ) /4 ��د�C أ		�C" q�  * =V�أ

 zAHYأ,� أ =� اR.4.ع ا�
�د�C °� و�U@U(  :د�%,� 	�C )آ��C+~ أآ"ن 4/' � V*�أ	

zC�? }�.B �,أ =����Bرش أ?#) ا�  
 ^&4( ا�"رCg:  ]$ B=.د

�م :,�د�%@¥   
 :ه�Cم

�ك  :ه�Cم /4 ��دآ8"ر ¯@( أ	C" q� =A�C� * د.y.� {�  
�C+~ أآ"ن 4/�ك °� و�U@U(   :ه�Cم ' ��دآ8"ر ¯@( أ	C

�*V MJأ�+= آ  
 . .. . . . 

�آ(  :ه�Cم /4 ��ر5�ب أ	C" q� ��·�F {�  
�C+~ أآ"ن 4/�آ( °� و�U@U(  :ه�Cم  ' �� ر5�ب أ	C�*V 

=8J9A �9JB�?  
. . . . . . 

�( :ه�Cم o*+,�ه@�م) C   )آ�/4 �"أ	 q� z8��A ²9آ  
�ه@�م :ه�Cم C   )U@Uآ( °� و���C+~ أآ"ن 4/' � V*�أ	

I9y {C,.+A ��   
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� �
 :Cg=. د
� :Cg=.دC )آ�/4 �"�4 أ	 q� ر��t ²,إ  
��C أآ"ن 4/�آ( °� و�Cg:  )U@U=.د ' ���4 أ	C�*V 

u9~JA  
. . . . . . 

�آ(  :Cg=.د/4 ��ء أ	,3 �C" q� {CJjY��  
��C أآ"ن 4/�آ( °� و�Cg:  )U@U=.د' ��ء أ	,3 �C�*V 

zy�� (#?رش أ�\�  
. . . . . . 

�ك  :Cg=.د/4 ��¯@( أ	C q�" À��Y GB��  ��ش 
,+*~( :Cg=.د ( )U@Uك °� و����C أآ"ن 4/' ��¯@( أ	C
�*V  أ��� أآ� 

%X�� . ا,8J{ ا�
 ............ 
............ 

 و��� 
 �@7Íا u�8� 	+� ا�/�� ) 20/5/2010(� ا@"م ا,C&أ�

 M78¯   �o,4 و��� ��ء، و4�I¦ر ا�{� �4 _C�8ر��� اÏ 64
�ر	� 4U$6 اa"$ء ا�aرآ� أ���O4 دون ،.U8* . 

O&ح �5 c7*^ �@^d^ �@p��ر	� /M ردودًا آU$ا Hأ�� �aو
 �@�8 .وا8/�@� � ا,O&ات ا
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� �
 )ا/J~���ت أ/.��ء �` ا�J4ر�v وا�4رب[ 

��\A : 
�ء aت �4 أ����رآO4 �,�l^ أن )#�أ�4ِ,� � ا¦�3"ع ا$

Ã q� 6a"$�3 اÛ5�ت ز4.ء ا�8رC_ وا$�رب، و�� 64 ا�83o/7
�رآ� إ� دO$�5 Mn+8C   . ،دل�أ4@�7 رH/p، وا�C�l را4( �

��ر	�ت داU4 �Cd5 م�@U .i�p 	78�� �4 ا
 %Sد�Xة ��ن ,� ض ��5 ا����4ت ا� V9ا� �H8) هJQ,

%� :ا¶�
=�� ���j{ ,�  ا�\�رئ إ� ,: 

�ول أن 	��� �� +Ì إن ه�B ا�/�� 	dOت وÁ :أو7Á �
و " ,W.ص" V,1-6-2010 ة (" �_"C�5. �� آ��7 ) أو ^/�¡(
5/� أن أ=¡ � ا79"�� ا�78�ل  ).2�` ا���ج ا$#�= " أ���ب"

 Hأ��� �a �7@�/�ع أن ^�"ن ه�B ا���7 ا` �4 ¡� �7n8^
�، و�*_ o@�7/8*4 ]5 �C�O�8��C ا�، 64 ا�78�ل اo,�
�ت �a اa��H أن ¯M اM} _V اÍ"ف nC&$إ��ى ا H	��، وآoa�@3
 ،��/��p ة&�+�5 �4�`&ة e&ح ا�*ا�ى آ�ن ا$"#"ع ا

�] ا¡.ف"آ�	H ا�a ��"79 و��H إu أن p�&ة  {C�, ه(  "أن
� �4 أن  ،",.اz8y"أMnp �4 أن nCوأ"z�#�JQ," )ة V,8-6-

، 64 أن آ�~ )3�` ا���ج ا$#�= " أ���ب"و " ,W.ص" 2010
 MC���8�دل(��¢�، و�[ أT&8ُaحG ه�ا ا�5 "�دل اV_ : و�^

 ا�78�ل ^*c@e ا��و�، �ep_ 	�~ ا$/�� ا$�رب إu) 64 اÍ"ف
�a���nC&4 H أ'&ى آ��7 p .C�5"[�" ��/� .و	dOت ا

�C,��: د H�/) ا$�رب(¯@( . د& ، )ا$�8ر�4)�5 . �[ 
�� ��( ان ª4 �4� C*&ى ��( "64 ا$&#( 	+� ا�/��، آ�ن ذ

�رآ� ا�4��$O$ء �4 �@� ا�C"3¦ى ��( ا&*C )#&$ا " io�ا
وه(   ^*I ~�7/8"ل " ا,"ر ا¦«&"/H�7 ا$�8ر�5 إ� إذا ا83

~ أ�5ا ��زل �� �� ا7/83,8�5 c7*^   �ا*,�، و64 ذ
�` ا���ج " 2?` ا��\% وا�.�J��V,14-1-2008 " ` ة ( %X��

 ).ا$#�=
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� �
�����: �4 u�8�`&ة � ا@"م ا)�@7Íا�678 ��د �4) ا 

 ،i@�a¦ه&ة وا�U�ء �4 ا�I¦ر ا�{� �4 iوه _C�8ر|7"�� ا
أن �C/�"ا 	+� ا�/��، ر·� � ) 	+� ا$�رب(واa�ح ا$�رب 

 Ì+��ر	�، وا'�8�ر �aرة اU$ا ��م " 64"{�و@U��( ا
"ا�_ ��5 �4 �5"_Vآ��7 " ا[�+�± �&آ@�  "�a./5[ " ا

� و�@�~ا�O& ذً5� .ه
***** 

5�ت ا$�8ر5[ 64 ذآ& ا�i3 ا¦ول �7� �C( �&ض ا�83@pو
zUp. 
 �#�. د
�=. �#� إ� د. د 

)4 �C )آ�/4 ����آ= إ��ر��   أ	  F�/أ 
 �*V )U@U4( °� و� �C )آ�/4 )U5أ �C�' � أ�A بأ	

 Cg=. إ� د  �#�. د 
� دC ك�/4 �ا��#  إ� ?�وز أ�\= ���ك ¯@( �ر�� . أ	

z� آ
� دC ك�/4 )U5أ �C�' � أCR]¯@( °� و�V )U@U*� . أ	

 أ�t. إ� د  �#�. د
� أ«� �ر�� C ك�/4 � أ� ���Gj أوىأ	

 �*V )U@Uأ«� °� و� �C ك�/4 )U5أ �C�' � أzR � [CRأ	
�2&ا إU� u@�� ��( آ&3( (�#� . إ� د  �#�. د	 ~*+,

~4� )أ4
�ر��  �7} �C ك�/4 ��k#±`إأ	 � 

 �*V )U@U�7 °� و�} �C ك�/4 )U5أ �C�' � أ�C]أ	
****** 

 أ�t. د
�=. أ�t إ� د. د 

�ر��  )4 �C )آ�/4 � أ,� آ#�ن �} ?�Qy uXy#=أ	
 �*V )U@Uآ( °� و��/4 )U5ا �C�' ���أ	�y �X��Aا 

 Cg=. أ�t إ� د. د
� دC ك�/4 ��TJم �yا * ا$ و¯@( �ر�� إv . أ	� بأ,� 

 �*V )U@Uك °� و��/4 )U5ا �C�' ���? F} أ,� را�x أ	
vF =�? 
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� �
 �#� . أ�t إ� د. د

 vر�� أ� �7} �C ك�/4 ��Gأ	\? �B =� ���Yك ?
 �*V )U@U�7 °� و�} �C ك�/4 )U5أ �C�' �أ?#) ا��= أ	

 أ,� �} ?�وز� أ?#) ��y% أ,� �} ?�وزه�
,+*~ (أ�t . أ�t إ� د. د .....æإ( 

� أ«� C ك�/4 ��ر�� أv أ	=Qj, =�? =y�� 
 �*V )U@Uأ«� °� و� �C ك�/4 )U5أ �C�' ��HY�A ?�9ك أ	

À��Y 
****** 

�=. د 
�= إ� د. د .�tأ 

� أ«�C ك�/4 � ��/�J#) هTارك�ر�� أv   أ	
 �*V )U@Uأ«� °� و� �C ك�/4 )U5أ �+C�' ��] �Ãأ	kA 

�= إ� د. د . �#� 
 vر�� أ� �7} �C ك�/4 � ���i أ� �F·�ك أوىأ	

 �*V )U@U�7 °� و�} �C ك�/4 )U5ا �+C�' �أود�G ورا أ	
i#Vا� 
�= إ� د. د .=Cg 

� دC ك�/4 ��ر�� أv . أ	 )@¯ %y�� أ?#) أى `+¥
u� �8X�kA 

� دC ك�/4 )U5أ �+C�' ��8= ¯@( °� و�V )U@U*� . أ	Aأ
À��Y 
�= إ� د. د  . =�) �o*+,.....æإ( 

/4 ��ر�� أv أ	 )4 �C )آ��� أوى�y آ= >�ح���� 
 �*V )U@U4( °� و� �C )آ�/4 )U5أ �+C�' ��I آ) أ	\A

}�J� ق.F `� %y�� 
****** 

 Cg=. د
 أCg . �t= إ� د. د

� أ«�C ك�/4 ��ر��   أ	GC� إ� �} ���Yف ?
 �*V )U@Uأ«� °� و� �C ك�/4 )U5ا �C�' � أR كأ	

�=. Cg= إ� د. د  
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� �
)4 �C )آ�/4 � إ� أد�+= آ) ا��= ?�9ى�ر��   أ	

 �*V )U@U4( °� و� �C )آ�/4 )U5أ �C�' ��Gأ	ªk?أ 
 �#� . Cg= إ� د. د

�7} �C ك�/4 ��ر�� أv   أ	G¿ * =���A G�9#) ا��� 
 �*V )U@U�7 °� و�} �C ك�/4 )U5ا �C�' ��A#) ا��= أ	

��B {� ا,{ 
,+*~ (Cg . =Cg= إ� د. د ...æإ( 

4 �� ¯@(أ	C ك���/�J#) آ) ا����T% ا��=  أ��ر��   /
%C,�Jوا� %C,�� (�8 � دى آk�J� 

 )U@Uو� �° )@¯ �C ك�/4 )U5أ �C�' ��� ا	 `Ql
xC�W� =��VC9= � ��9 ا��.A 

****** 
 و���

،�@��دات �8+*¡ إ u	O&ات ^o88/�@� وا�� 3"ف 	��M ا
 ��رآ�، آ7O7�'u &e أن  ه�ا و4�زاH ا��"ة 8+4"�� 

 io@�� ح&Iن أd5 �Oa��رآ� M�a ا$,O$ء ا�a��¦أ�̧&ك ا
�ؤ�ت ا)^@�*8 :ا

  ¬,6 أن )" آ�ا(.... ���ك ��رy%"هH��� M أن ^/�¡  -1
78�دى � اU&ب  ؟)'O@� أن( C`Q�l�"ن ا�Vر �4 ا

 و4� ا+&ق 5[ ا$*�8@�[ وion/5 آM ��( ��ة؟ -2 
7"�� و|7"�� ا$&#( ا¦�3"ع هp × M&ق 5[ ه�B ا9 -3

 )#��` ا���ج ا$#�= " أ���ب"و " ,W.ص" V,8-6-2010 ة(ا$
3(. 

�ت  - 4a./هM 	+/�8 ه�B ا&ؤ�C أن 	8,�~ إu أن ا
�، وأنo8/@�e5 �la��ت 	a.� )ه �C&O�� أآª&  اo/pْد

�ر��( (!..����¢�ة 'p ن ذا"�C 5"�( أو 5}¡ و�(، ¬�� أن. 
� ه" أ4& ً��p�	إ �o@p دى�78�ب ا*� M7� أن �nCوأ

�@+4 �nCوه" أ ،)/@�I. 
هn° H��"p M"ر ا�6p إu ا�a�اب، × U��C~ ا�Vر �4  -5

��a؟ أم ,^ �88�u '.ل ="ان، وهM � ذا�a�اب، �Ñا ا
4�ذا؟ 
6-  �I��ت ا��C&O ه( �e�^&4 إر^�a./هM و��� أن ا

 m4�	x5 �U@=وج"و&Íل وا"'��   in and out program ،"ا
��a.� M5 اM+U وا$+8�حU4key and lock . 

7-  mo,$م ه�ا ا�UC Mب"ه�/¦�5 �O�أ5/�دا أMnp " ا
 )¢�lء ا���lU83ا� mo,4 �4"i/	"  "�." 
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� �
إ��اث ����5 �  آ@� 	"ا�Ô�U^ M ه�B ا��و�ت دون -8

 _�U,^ ة، ودون أن&U8*$آ,� ا�*�ت ا��C&O اa./ا
�U"ل ا}7"ض، إu اV¡ة وا�5�8ب � إر3�ء  ~C&/8ا

�ت 5[ ا�O&؟a./ ا
� �[ C"�~ ا"ا��  -9/@Ï ]رآ�O$ت ا�5�هH��� M ا�83

� د��ت ®�8+�o@p M؟ وه~*+	 uم إ.� .io,4 ا
******* 

����: 
J��~J/ا[B.4ء ا�B�� !!�ن �` أ

 أ�C#% ر�F{. د
� دآ8"ر ¯@( C ك�/4 �"أ	 q� ... أآ�  وأآ� }/ N,إ. 

 �@Uدآ8"ر ¯@( °� و� �C ك��C+� أآ"ن 4/' �أ	
�*V ......`9¹أ. 
 را�= ?�دل. أ

 ~	.p �C )آ�/4 �"أ	 q� ...G�J\� رت kRا 
 �@Uو� �° ~	.p �C )آ���C أآ"ن 4/' ��� V  ....\A*�أ	

z#�R 
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� �[B.4ء ا�B�� ��Vرآ.ن  أ
%��\�: 

  B&O	 &*@^ ��رآ� ·O$�5 6a"$ء ا�aأ�� Mn+^ ،أ'¡ا- 
� -دون ^/�@� ا)نÑ ��ر	�ت اq و��	U$ا � ~@ .�q 	/"د إ

 %X��� ة أY ى(ا�:( 
 ................�² �.) ة(�� �F,ـ) ى(أ,� ���آـ

�  )ة(�� �F,ـ) ى(أآ.ن ���آـ) ة(�Y�jـ أ,�ä    =\C\و�
`�Q�l............ 

%o.����HC� (Cآ  ا�\�رئ أن ه�H ا�j\ ة  :�J�9 ا��Rو
� ا�V4رك ��W�8 ا�X��� %X���` ا�"zQj, [�." 

***** 
���yة ��Ç. د 

��آCg.� ²� uy�J� {J9= أ,� ���ك . �� د. 
� دC .° ك��C+~ أآ"ن 4/' � .أQA.ح V*�� و�U@U( ¯@( أ	

�آ( /4 �4���ة أ	 �C" q� G9? uCA���. 
 )U@Uآ( °� و���C+� أآ"ن 4/' �4���ة أ	 �C�*V �G�8Ü,أ 

***** 
 ,�ه� MYى. د

�G9 أوى ��رy% إ� Cg= . أ,� ���ك �� د %\���J� 
� دC ك�/4 )U5أ �+C�' � �T8Jأ� °� و�U@U(¯@( .أ	

  M@�	 �C ك�/4 ��ر�� إvأ	 %V��? 
M@�	 �C ك�/4 )U5أ �+C�' � أ�Tن أوى V*� أ	

 )4 �C )آ�/4 ��ر�� إvأ	 %9±#k� 
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� �
�C )آ�/4 )U5أ �+C�' ��V G*�4( °� و�U@U(  أ	JBأ 

� و�ء  C )آ�/4 ��% ا¶6 �ر�� إvأ	��� 
�� و�ء  أ	C )آ�/4 )U5أ �+C�'�*V u�ذ|A 

 �7} �C ك�/4 ��ر�� إvأ	 GXä 
@Uك °� و��/4 )U5أ �+C�' ��� أ�\�ش ¿�U�*V %W( أ	 

 �C ك�/4 ��ر�� إvأ«�  أ	 6��A�� 
 )U@Uأ«� °� و� �C ك�/4 )U5أ �+C�' � �uQ أ�V i*�أ	

� ر#"ى C )آ�/4 ��ر�� إvأ	 G�� Fدرة أ�B 
�آ(/4 )U5أ �+C�' �� ر#"ى °� و�U@U(  أ	C�*V  {\�7��

GJ? / 
�ه�  	 �C )آ�/4 ��ر�� إvأ	 {j��� 

 �+C�' ��ه� °� و�U@U( أ		 �C )آ�/4 )U5أ�*V * u�د.A 
%Cداه 

***** 
�W9.ر. د }��� 

 %#Q, �� =آ�����\jA =+C� I�  Q�JQ�z ��رy% إ�أ,� . 
 )U@U�7 °� و�*	�C )آ���C أآ"ن 4/' � أ,� ?�رف V*�أ	

%X�� G,إ. 
 �4 �C )آ�/4 ��ر�� إvأ	 G�.C? (آ ����. 

�C )آ���C أآ"ن 4/' ��}  V*�� و�U@U( �4 ° أ	#�J/��
zJj� =� .ا�

 )U@Uك °� و��/4 �� ��( أ	C ر���G,إ ðX�JA أت��. 
 )U@Uك °� و����C أآ"ن 4/' �� ��( أ	C�*V Gأآ ه  

[� GXا وأ����s  Q�ا� �W9وة ا� أس ا� F * ة � �VB. 
� را4( C ك�/4 ��ر�� إvأ	 jJ� �C�X� �C�� `� GC�. 

��C أآ"ن 4/�ك ' �� را4( °� و�U@� أ	C�*V G�Fر�� 
 .F.را

� دآ8"ر أ«� C ك�/4 � .���y Gj.ا�� �ر�� إvأ	
�C ك���C أآ"ن 4/' � V*�دآ8"ر أ«� °� و �U@U(  أ	

��TC� ا$�9ن. 
�ك /4 �� دآ8"ر ¯@( أ	Cvر�� إ� GC� .á دت و�J# د ?

 )U@Uك °� و����C أآ"ن 4/' �� دآ8"ر ¯@( أ	C�*V 
 u� sا$�9ن�� `�. 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   961



� ���22222222I06060606<I2010201020102010א�,�,����������������! – ������������������������������'�א��و���������������������������א�

� �
� دآC )U@Uك °� و����C أآ"ن 4/' � V*�8"ر ¯@( أ	
{�#�J/��. 
***** 

 أ�C#% ر�F{. د
 =Cg ر.Jدآ ��ك ��� .ا,N /{ أآ�  وأآ�  �² �.أ,� 

 �@Uدآ8"ر ¯@( °� و� �C ك��C+� أآ"ن 4/' � V*�أ	
 .~A`9ـأ

***** 
 �z ر��t. أ

�{ �Cg.� ²� z= . أ,� ���ك �� دJB  ��\ا� 
��C أآ"ن ' �� دأ	C ك�/4 . )@¯" q�  * ا� z� u�Tه

=�Yدا. 
***** 

 �z ر��t. أ
 z� �� ك���إ��= �J/��  zXXQA#) آ) ا7ذى ��رy% إ�أ,� 

 � 
 )U@Uو� �° ~I �C ك�/4 )U5أ �C�' �V  uQQs `+w*�ا	

 وا�Q+,7ر ������
***** 

 �#� أ�t ا� �Yوى. د
���� ا,{ �} �Cg.� ²= .أ,� ���ك �� د� 

  )U@Uن °� و�.p �C ك���C اآ"ن 4/' � V �VJ+A*�أ	
GQj, 

***** 
 �#� أ�t ا� �Yوى. د

,Qj= اآQ  ا�J+�رك ا��¨  ��رy% إ�Cg¨ . ا,� ���ك �� د
�} ��WB ا,{.  

� دC ك�/4 �U5ا �C�' ��JAآ�  V*�¯@� °� و�U@U( . ا	
��9 7 ا,� و7 ا,{#�JA ا��9س {�j9���  .ان ا��9 

***** 
� أ4¡ة C )آ�/4 ��� A\�ر�}  �ر�� ا	�) 4&ا^((ا	

��V? u? uNJQA GنX? 6c � GX��� ا� %Fر�?. 
� أ4¡ة C �C�' ��آ( °� و�U@U() 4&ا^((ا	/4 )U5ا �*V 

=�? =� .���= jVJ+A= ان �� �uCF.VA =V�j9 آ
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� �
***** 

 �7} �C ك�/4 ��ر�� إv) ا	�(ا	 {�  `9~JA GXC/��
 .ا��ا

�7} �C ك�/4 )U5ا �C�' � V*�°� و��U@U ) ا	�( ا	
�VJ+A GJXCY. 
  

***** 
 إ�wن ا$.ه ى. د

�NJQ �% ��رy% إ�Cg= . أ,� ���ك �� د. 
�+C�' �� د أ	C ك�/4 )U5أ . )U@Uو� �° )@¯�*V  ب �,

5��. 
  )4 �C آ��/4 ��ر�~أ	 vإ zy�� ى�� ¨+C� z��/. 

 �@U4( °� و� �C )آ�/4 )U5ا ~+C�' � .V }+Q, À��Y*�أ	
� أ«� C ك�/4 ��ر�~ إvأ	 G�#�J/��. 

�C ك�/4 �U5ا ~+C�' �,\�V  �8C*�ا«� °� و�U@�  أ	
 .و�Yص
  �7} �C ك�/4 ���B�Wك �ر�~ إvأ	. 

 �@U�7 °� و�} �C ك�/4 �U5ا �+C�' �.أ¡GkX أآ� V*�أ	   
 �� إ¬�ن  أ	C )آ�/4vر�� إ� G\��R��. 

�� إ¬C )آ�/4 �U5ا �+C�' �,\��  V*�ن °� و�U@� أ	
�,��.�. 

 ***** 
 رR.ى /��C. د

��Wق ��رy% إ�Cg= . أ,� ���ك �� د {� GA �� إن z/��.  
�C ك�/4 )U5أ ~+C�' �»V  �C*�د ¯@( °� و�U@U( .ا	

��A GCF =�� .أ
 �� ر#"ى  أ	C )آ�/4vر�� إ��ÓـG آ)  ���/z إ,G وا

�CF zy��. 
�آ(/4 )U5أ ~+C�' �� ر# ا	C )U@Uى °� و�"�*V  ��
�C+= و�� ��ش �� ف? =V\�7. GXg 

***** 
 أ� ف. د
 أ� ف إ� �Fن و�F,%. د
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� �
 .¿i��� %B.9 إ� ��رy% إ�أ,� ���ك �� �Fن 

 )U@Uو� �° �	.p �C )آ�/4 )U5ا �C�' ��\= أ V*�أ	
 .آMXة
  
 )إzQj9�.....Ê (أ� ف . أ� ف إ� د. د

� أ`&ف C ك�/4 ��ر�� إvأ	  G�VF (#�J/��GJXCYو . 
 )U@Uأ`&ف °� و� �C ك�/4 )U5أ �C�' �أc ق  V*�أ	

 ��cوا.   
  

***** 
 و���

�د�4U�ر	�ت � ا¦3�5@6 اU$ا´ ��( 5/� ا �,	� . أ�
%o.��� : 
��ؤ�ت و4.���ت د  أ��,*^ �Oa�أ4@�7 ر . H/p	O& و4,

��U8*4 ة&O,�Cx ا7h/� أو  � .إ4
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�I00006666I2010201020102010>���29292929א�,�,���������������!  �
1033−"B�)6( %������ج�א���������ن�א���  "�����8;��"و"�وص������� �
Gو�وא�������

 

� �
��\A : 

 �4 )/7hج ا./	��أ �4 ه�B ا,O&ة 4,�c4.4 �/5 �Oa ا
 �4 B�	&O	 ى�� ��( ا�hء ا�@U/^ �,@'.ل ^*�ؤ�ت وردت إ

�/.ج، ~@�� �a��م ا8$//- 6-1ة	O&(اa �*�h&ب ���C ا
�د�4 إu ا�/�� اq �&ت �  ،)2010U× 	,MU8 إu ا�U�V ا

 �/�5 �o8	ر�U4 � c�,	 أن M4d	و ،�ه�B ا�h*�، و4� ^.ه
6a"$ء ا�aء 3"اء ا$�8ر5[ أو أ���C"3¦ت �4 ا��رآO$ا. 

�&د ��( ^*�ؤ�ت ا�UC�l د ~llË م"@أ4@�7 رH/p، . ا
³ c8p )�� 5&ة�ª$ة ا�o89وه( ا �� � ذ· )*+,�ق ا/.ج اp

5�$/7"رة  �@*+,ا/.ج اO8*4 � )/7h+( ا¦4&اض ا
�ص إن `�ء ا´، و�a ��3 أن Íا �o�7� � × ،�C3�,�ر��5

�U5� .أ`&	� إu ذ� � 	O&ات 3
 أ�C#% ر�F{. د

�= ,V ات ? �C\�A)ا���ج `�، 2، 1ا$#�=  ,W.ص وأ���ب 
3 ( 

 أ�C#% ر�F{. د
&�H�����a �4 i  ـ�5 �*�hءة ا��رآ[  آ+O$أر65 (��د ا

�ت و�84ر�5nC&4( �4 &`�/، Mop ا*�_ ه"أ	~ اoO& ا
 .ا/.ج
 :Cg=. د

 %9Q�8ء ا�J,ب إ B �XQ� ��F .ه Gأن ذ� xy8  (ا�رVا�
، و�+` هQC� �H{ ���� ورة ه= ا�\�?�ة،  �\F�JQ#  )ا���� 

%Q�y  Y¢ ²� (�، وw+` أن أراy] ذ�G * ا�l.ر آ���� أو �zX آ�
 %�����%، �+u9 أ�� أن أ�CR إ� ~Q� �8�+F ةMY9.ات ا�/  Vا��

� أن " ا���د"X/ �Bا، وH+وا ه #J/ا `�Hى ?` ,.ع ا� Yأ %����
� 6c آ) o و�8F ا�\�ه ة وا,VB�,) ��7�NV{ آ�C أن ا4 أة 

�%، و�5N ا��9  ?` اJQ4.ى ا��\�*�? %jW� =ه [#Jpا �B.� أو و
 =��= ا���ج وا�آ�  �Bرة ?? ��ا�4دى أو اJy7#�?= ه= ا�آ�  � 

 )."1 -6 -2010	O&ة": راy](ا�MNJ وا�#9. 
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� �
 أ�C#% ر�F{. د

وهM ¬�� ا��ا�C 4,� ا�h*� ا¦وu 5/�د �}¡ دون أن 
�ت ؟ �C=& ذ� ��( آ+�ءة*�hرآ[ � ا�O$5[ ا M��+8  ا

 :Cg=. د
 ، V? %Qâو  V? v� اوح�� �B MXأ ���د آ�X, أن �,�J?أ

 zC#Q, ��، أى "اJ,7\�ء ا� �"=�CXk��A ÀB�9Jر«�C، وهHا 
 x�W� `� �#89�أن اp#.?% ا���Cy%، وهHا ا���ج، �J9\= آ) 

��MQA � ،z ا� ���` � ى �Aؤ zC\J9� �#آ z� ر.�"%�.Jj� "
�?��ء �yد، ر¸� * ا�8V.ر ا�ر��% ا�و�، � �\) ا�Q#�ح 

Â�C»ر�A G�H�. 
 أ�C#% ر�F{. د

�ت  وإذاـ *�hا �Cن � �5ا�o` �/5& (��² وا�� أوإ=,
.ª4 (دون �C&'Ò5 ��Mop  �3 ¬�� إ�.7¥� )�� �أن �C=& ذ

�ت ؟*�hا 
 :Cg=. د

 `+w ��X� 
�` وا���د Mc ��د إ7 �� \J��� )8  |�  ) 16إ��و7  ،

 )��Y �Qة ا3��4(هHا ?�= G/�á ا$��Qت ?�دة 
 أ�C#% ر�F{. د
�ء � ـn�¦ب ا�@� &=�C Mرآ[  ه�O7� )*+,ا8"ازن ا

�ت 5[a./ ا7h@6،  و'��� 5/� أن 4& آM ه�ا ا"Ha و^"�Iت ا
 :Cg=. د

�� �W\A�` �ـ  68Fازن"¼ أ.Jا� (\�"XQ9��� ، ال.� =A�¡ %
 ���? vأى )2010- 71(أر�� * À\, �#8�، أ,� ¼ أ�7 أن ا���د 

وB{ أJ��� ª(Y.ازن، و�J�, `D اS�B %?.#p#% إذا زاد ا���د 
 %Q��.ن ��$TJ��¸~ د أن �W) ) دCB\% 90(?` ا�v9 أى أ,�9 

ا���د إ� ���%، و�. آ�,.ا أ��Xء ��ون � R=، وهHا ¼ �gث 
�% 4 �5 وا��  أ��أ، إ7��Q% آ�y �9�أ,u أذآ  أ,�9 ?#

}B.ت ا���ج ا$#�= �.ل ا��C�ã� امTJ�7ا [� vXCXو�. 
 أ�C#% ر�F{. د

أ� �C=& ذ� � ^"ازن ا$/�� 	+*~ ؟ أd3ل ه�ا ا*�ال 
�@l£` ��ب أ�nC&4 �C �4 اq� ��"79  ¦	� أ	@{5 &=d^أ H,آ

 "��&ا، �q و` �o@3&�5 �� و�"ده�، وإن إ�8+�,	&n�83ا
�ب @{� أ	~ �4 ا$+@� ا��8ث �� ه�ا ا	�آ7� آ,H أ�� أ�@

�ت ا.^( ^d=&ن آª¡ا 64 5/�nC&$ا. 
 :Cg=. د

��CNب، � %~CJ, z� ى ¸� �� ت \A أن %,���` ا� z,أ `oأ 
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� �
 �CQ� ��Q,ر إ.�� z,ازن، أ.Jا� * ��Y u�� 7 اHه `+�

 z9±#k� ���وا ،��R �إ� ���` � ص ا3��4 ?�= F ص ?�ج 
 z,��9، وإ� أXJ� ىHا ا���ج ا�Hءة ه�jب  -ا3��4–آ.c �

�) * ا�J.ازن، –zCF ا���، �+` � ة أY ى Y =� هHا 7 ��ل ?
�H8F ،zا ��C إ7  NV� z,وآ� �S�Nا� =/ +� Go�jJا� ��أ

 ،%� jا� }�CAذا أEF ،�XS�c z9? ث��J, أن =j+� 7 �B z,أ
�w �X/�9+` أن ,��Jث  Gوآ�ن ذ�"z��" ،��F �9�� z,وآ� ،

 z,ض أ�j, ىHا�  c�Vا�+ /= ا� =�? %XC\� [�, �,�Cوأ�
�zC أو ? i��y  أ�� À#\J� �,�Cوأ� ،xCA�j� %�Q�/ [�,

اÊ، إذن ª�D `D �� إذا �Tم ا��  و,��Jث �iC .. اR 4= دور�
 z9? �\F"z��، وهHا �+.ن ¥+�F ��� �9ة �` ?#  "�) أ��� 

Xا� * iCو� ،%?.#p% ?�دةا�ا�. 
 أ�C#% ر�F{. د
��  ���H أن ا$�8ر�5 ه( � ا"Ha ذا^~ ـ/7����ة *4

�C Mop ،~5/� ذ� #&ورة @� � �o�7آd5 �*�� أدارت �aو
����� �M¯ q {�~ � ��م و�"دB ؟ وإذا    و�"د 4*/7�

Mop ب���� ¦ى �3_ �4 ا¦�3*4 &p"8C  ء إ��ى�{nC& إ
�ت 5*�_ ^}@_ ا$/*�hج؟ا./�ر ا*· ��  

 :Cg=. د
��Q?� ���� ورة : أو7 3���واR 4= أ��� (ا�J4ر�% ه= 

�#v، و�+` �CB }sدة ا3��4�A �#آ.( 
�C,�� : 3��4رب �) ا�4رب أو ا�J4ا (g أن ��X� وارد

 �CN� v� ،ة أو (ا�آ� � `����XQ9% � أ,� ¼ أ�c أآ�  
/ v9% �.ال أر��Qا� * vJ99%ا� ( `� (�Fدة أ�? %Q�وMQA ا$

M�+�  N� .�B.A= وB.A] ز��S= ا�
��Jرب : ����� `�، )���% أ�)�,�C��Vرآu اfن أآ�  

Âب ا�ر��% ,�درا�Cc ل�#Jا «�) ا�Hوه. 
�% �. : را����Y ،3���أ� �,�C�E� x#Qدارة ا$�Q% ��ون 

� ªت  �B },آ� Äو ���? `� V? H9� Gذ� }� y ،%��{ �Fة �.�
 .أ�ij9� ،�,�C ا�\.ا?� و�ij9 اTJ�7ام

 أ�C#% ر�F{. د
d8C=& ا$8}@�"ن آª¡ا 5*�_ �@�iÑ، هe8*C M@/"ن  هM ـ

  ا8$�5/� 5/� ر�"�io ؟
 :Cg=. د

* �9A�Y، أ� �,�C�W) ا��CNب إ� ���% �8.ر، و,�J~� أن 
�9A�F.« `� .ا���J4% ¥+9% ?�9 ا��.دة، �+�jءة أآ� 

C�¢ و أن�X� ى.JLا `�% .+A�C+X� `% ا����Bت أه6 
}B.آ�6 ا� `��=، وأه6 Q�QJا�. 
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� �
 أ�C#% ر�F{. د
+MO  ـ�5 ،xا�� أآ&l5 ،ط أو�����5 &/OC أن ��/7�هM 4*7"ح 

�B و��iÑ إu �.�~ ؟#&4 M�5 ظ�8� ¦	~   6e8*C ا��8+a�4"  و
 :Cg=. د

�W,6 «.ز و�,. 
%,�� �) إن هHا أآ�  أ

)Qا� =��] ا�zCX9J ) |ال ا� ا�]� �yء � ا�y% ا� د ?
��را  iCا�) ا�9#. و� � `�أن ا��V.ر ���X�ºط ه. Tyء 

[yأو ا��ا �B.J��. 
 أ�C#% ر�F{. د
6�e � أ��i إذا آ�	H ه@�م  ـ�وه( اH�8p q 4"#"ع (5
�ت) اÍ"فnC&4 أ   ه( إ��ى ��ا&ه�ب � ا79"�� أم �، و

p&�� إ=�رة 4"#"ع  c8C و�"د ه�ا ا,"ع �4 ا$&ض � ا79"��
 &`�/�ت ا¦وu ؟ ^/��H �4 إ=�ر^~ � اoO& ا*�hف 4,� ا"Íا

� ��( ^@�7 اV_، . ��*� 540/�  أىnCال أ�*و��e,C ه�ا ا
 Mop ،�@	��ت ا�	*a./�آM � اO$ت وا�7@8وه( �4 أهi ا

�تC"8*4 )�� ��®C  �,4 �+�8/� ذ� ^�&ار 	+� ا8@�7 و
  .q ا¦'¡ةا�h*� ا¦وu و�

 :Cg=. د
 ه. ÀC�VA ه�Cم أ��� iC� ،7 هHا : أو�7

�C,�� :  Y¢ت و�Q��x * أواS) ا$W� zAاH� ع.R.� �y.� 7
�B x ب ¢Y ه�W�. 

���Hات �Jg 7ج إ� ÀC�VA " ا¡.ف"إ��رة �.R.ع : �����
 [�أو أ? اض دا�% ?�V� %�CX� .8F zC �%، و�9A �Bو���9 

v$��4وا =R 4( آ) ا[B.4ت * ا V, ²ا����ب ا� * `oدون ) وأ
%��lا ÀC�VA د ? ض ا¡.ف أو.yو. 

أى A+ ار وارد، وإن آ�CW�� }9 أjs * ا/�J#�ل : را���
 �C��7{ آ G��8#� آ�,{ �8#%، و�� %QXJ�� %�S�� ظ�jأ�

 j� أ���{ ر��ب"�lا¡.ف " ا (� (g م أن�Cه }��Bى اHا�– 
=��]"ا/z��#�J، ا/zJ��XJ ر��ب ��j  و��js v{ أ,� ?" ،

�ـّ� ا���X% ا�² ا/B NJ{ ��ث ,V ات ® �9��y ��وهHا ه. 
%CS�X� %jW�. 

�Q��Y : =�? �\F iC� %#CJا� ij, ار +A `+w ��X�
�= ,ij اJQ4.ى ?�#�z,�� Â 7 �=ء ? ²� (� ،%j�J¿ ت��.JQ�

 .�J+ ر آ#� ه.
 أ�C#% ر�F{. د

4�ت �� إ��اد ا$&M�a �C د'"~ أ�&ف 5/� ا$/ أر�C أن"� 
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� �
)/7hج ا./�  �,�ى � ا$*O8+(.ا@¢�U�^ iإ��اده i8C ن�آ

�+l5 M7وأ� �@4"C iوأراه iÑ �U@=و �a.� )�� �	¦  �Cد&p
 ،i¥"'4,� د io/4 

 i�/^ ��م ا�ا'�@� آ7*a¦�4 4&#( ا )^��"7| H	��Up آ
�ر�@� Íدة ا�@/�م(و@� ا�,� ه�ا ا	�,� ��"C � .( 

 :Cg=. د
�JQ.ى ا���Cد�  =�? uCا��  WB * =R 4ر ا�CJY6 اJ�
ا¡�رCy% �.ا/k% ا���Xء اv#C\4، وX\, `D) أى � �5 وأى 

�X� \A �9ء�J/وأى /` دون ا ÀC�VA) . ه.ر�J68 إ7 ا��ا�
ا��u,�" i,�¹ أXA] � �\% ) ا���.ى ا��V��، أو ا¶.س ا�lد

(�و�B ��7{ أن هHا  Heterogonous group* اp#.?% " ا�+�
��� �� ى ا��jJ?) � اء ����ا، �+z9 أ

 أ�C#% ر�F{. د
 ���Íد^( ا�@� �)�أ�� أن ) ���Cة ��ا � ه�ا ا9�ل وأ	

 �� أ		�i�/4 ا$&#( 8C/��"ن p �4�&ة ا/.ج ا7h/(، وأ�@
� C*¡ون eï"ات �@�ة � ا/.ج ا+&دى$�I ،�nCل . أd3وأ

� إذا	�8,5�¢I m@�� � =.=� آ�ن ا$&C 	+*( أ�@ )^dC �
7�ذا أ�4~ 5/.ج  أوأر5/� أ`o& ��( 4*8"ى ا/.ج ا+&دى�p
 M�C ذا�$ M¢�*8C"78& 3,�، وه*C &'³"6p�C "��4؟�  3,� آ

 :Cg=. د
 =�? 6+lا G9+w ²� �Wج إ� ��5 ا��Js %��Q4أن ا `oأ

A��ق ���% أ�8  و NJQ� ��د F �y�? وأ,� 7 أ? ف ،GA�Y =
 =Qj9ا���ج ا� =#Q� ������S�J9 ا�v+s ² ?�89 ا��68 إ7 

 (yا� MWB =��  Short term dynamic psychotherapyا����9
 ��N� uCا��  WB * �8��د?uC أذآ ك أن اp#.?% ا�² أ?#) 
�% واkR اب ا�CW�V%، وه6 �Y ن.C��Wjن وا�.C,ه�H�8 ا�CF

jا���ج ا� `� .  دىا�H� 7 `��CjJQون 
 أ�C#% ر�F{. د
/.ج  ـ�5 �Cا��أ��C �Cأ دور ا/.ج ا7h/( 5/� ا

�ن 4/�، و¦o8,C ioC( دور �./ا+&دى؟ و¦ى 67��C �C&4 ا
 ا/.ج ا+&دى؟

 :Cg=. د
�  ��jة  �B =�#$5 * ا���ج ا�+.ن ا4 �ورة أن  ���� iC�

��Vه�ة  zBب ه. ور.�k4دى، آ) ا F ا?�اد * ?�جsheet z�� .آ�
 }B.ا� ij, * =�#$دى وا jا���ج ا� v� [#Ä 7 دة�? `D

 .إo * 7 وف اkR ار�% و4 ة أو ا�v9 ?�دة
أ�� ��� ا,�8Jء ا�CF ،%9Q#+` أن �.ا�) ا4 �5 ا���ج ا�j دى 

%���J4�� ء�jJا7آ (�j�دة و�? ��JQ� Mc اHوه ، � .إذا �Tم ا�
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� �
 أ�C#% ر�F{. د
5�V&آ� � �.�� ا7h/(؟  هM ـ c7*^ ؟io/4 H	�8&ك أ^ Mوه 
 :Cg=. د

 * %��Yو ،%��* ��ا�% A�Y= آl�� x#Q, �9 آ% ä �% آ�
 Gذ� ª(B `+و� ،=Aد�C? * ���6، وأk\4ا =jVJQ�Å#.?�ت 
 G�H� وآ�ن ،���Aر«�C �² آ�دت WJ\A  اl آ% ?�= ا��را

z��X/أ. 
� ة �B }�X��= G��VA ) و,�درة أ���(� آ% ا�G��VJ أ?

وD` � ص * WB  ا��uC إن ���{ أن A+.ن ) �����]�(ا���ى 
�` i9y وا�� ذآ  �] ذآ ، أ,�= �] أ,�=. 

 أ�C#% ر�F{. د
هª4 ��¬ M. أن �Mª ه@�م اÍ"ف آ7� ^O/& 5~ � ا�V&ة، 
 ���� 8²¿ء ª4. � ا&آ�، اووراء ز4@��، أو^4 � &7*8�·&p

�ر اÍ"ف ��5. و� ^�8&كn�83ه�ا إ Mo*C Mه  Bر�n�83�4 إ
)��  )o8,4 � �nCأ �c4.4 ا"�~ zUp، وه"4� و��^~ أ	

)*+	 )�� ~85&� �4�,� �5"/l5@,7� و��^~ أMo3 آª¡ا  ا
�ل. �,�4� �&ك �*7( آ�~/pردود أ � آ7� أ^l"ر أن ªC¡ ذ

� رآ� oرآ�O^أو ،�¶��,�a[، آdن ¶_ أ'&ى �®�8+� ��( ا
�¥ _�e^ة، أو&�Vة و�  ا��,�ا@5�É�8&ك ه( إ^ ...æإ. 

 :Cg=. د
�] آ� ة ?�د ا�V4ه��`  ،uCا��  WB * ى » ��* إ��ر 

)68J\Fا.�وا�H� `�W) ?�ده6 أ��C,� إ� ) ��ذن اR 4= و
 ،%\C�kآ% ا� lا �Hح ¸�) ه�#Qا� ��W� z,EF ،ه��V� vأر��

 .وإن آ�ن ذ�G وارد
+� ،����99 ?�د� أ,� ��G أن ا�zy.��� MX�J وا��v9C أ

-%��J4ا¡�ة ا �Q�-  ،(8/أآ�  ¥� ه. أ ���,�CjJQ ¥� ه. أ
 `��² ا�C�#J) ���+�م، وه. ا�/8)، و�y,� أ,z أM��A (Bا 

vوا�� zy.��� (C�#Jا�. 
 أ�C#% ر�F{. د
آM ه�B اV&آ� ا¥&ج وا$&ج �  �4 	��@� أ'&ى أ� ^ª¡ ـ

اq ¬��  $&اتا�V&ة 8p*(ء إu ^&اz5 ا�h*�، وآi ��د ا
5�V&آ� � ا�h*� ا"ا��ة؟ �o@p M@ª78 ا

 :Cg=. د
�{ �G ��7 أ,u 7 أ��رس ذ�G اfن إ7 ,�در، و?#.�� أ,� B
��) ذ�G إذا �Tم ا�� ، و�4ة ��ودة  `�أ,�9C�� xWت ��ود� 

���á 
 x#Q, `�9F ،zAذا * �Fه� }QC� %Q�� إن �A %��Q ا�� ا$

�#Q���v ��ن ���، و,�A �#ا، آH+وه ،zCF (NJV. 
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� �
 أ�C#% ر�F{. د

� ^*c7 5~  هM�U^ Mـ · �/�I �la؟ وأ�*�h�4.8 � ا�5
�,8p�U=و ��دا^,�. 

 :Cg=. د
أo` أ,u أ� ت إ� ذ�G * /|ال /���، وأو�= ��9ر� 

}�< .� z��#�J/ا. 
 أ�C#% ر�F{. د
� .. ـ+a4"ا �nC&4 )�� أن ���O4 ��5�U^   )+O8*$ا �

���Íا �¶�@� �� )�o,4 ��&ا� q�( )�� ~�,y ��¬ � �s"وه ،
�رف �/8�ل و'��� أ=,�ء ا� �Cأ  Mن و�~ آ¦ �ا��ا�C، ر·

i*U"ف Û'&ى � اd4 �o,4 .Mآ )Oº دة�@/�C&4  و�� � ا
أن C/&ف ا)'& أى `(ء �,~ وه"C _�3,+&هi إ�85اء p �4�&ة 

)/7hج ا./ .ا
 :Cg=. د

 MY �+` هHا * ا��Xا�%أ,� ��G * ا$Tء ا�
�~Tء ا�ول xJj, 7 `�9F أى �.R.ع �Yص � %XQ9��� ��أ
�z9، أو إذا  �XQ�,� zF ?` ا4 �5 أو ا4 ��% إE� 7ذن 
 {C�, ن��  �أ?�z9 ه. أ��9ء ا$�Q%، و�XJQ, �Bل هHا ا�
��� ,�S�J هHا اR.4.ع و¢��ر� دون ا¡.ض �s zCF��ا أو 

��CWjA. 
 أ�C#% ر�F{. د
��C ا�دد � � ��د^( وأ	@� � �@/Ï �...  أ�5ا 5/� �.�

�ى أى �@  �5&�8'xة �Ñا ا$"#"ع، و�,� أ`/& U5&ب ا
Mop ،&+4 � ،)*+	 أ�&ف �	dp ؟�C5&أ �*	�^ 

 :Cg=. د
=� A.آ

�±C� ى Q« `و� 
G9? �#cر =R 4ا �CjJQC/و 

����#.ن �JAو ،�#J� G,.9±#k�و 
�\F :+.ن ا���7 أن  �B��Jوا�4ة ��د�، وا� ،�#+� (+V�
 ��Rوا)Gذ� `+��� أ ( 5N� �8CF ��7 ر zCA¢ =8F ا¡�ة ��أ

 .ا��9  ?` ا��S�J9 ا�و�H��� %Cات
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1040−"B�)7( %������ج�א���������ن�א���  "�����8;��"و"�وص������� �

 

� �
��\A : 

��Vرآ% * ا���X% ا��9R ? ²ه�  =A�A زا�{ ا� دود��
�|Y ا، وآG�H وردت إ��9C ��5 ا��QJؤ7ت، و/.ف ,V9  ا�C.م 

��� و `? �C�� � �B.Jء ا��B���` ا� vyن، راf�9 �² ا�
 �9��� �� %VB�9� `� `+#J, ²� ،�8Qj, %X��ا�V4رآ% * ا�
 Gر,% ذ��\��` إ/�8��ت ��� �� ��ث * ا���ج ا$#�= أو7، � 
��Nر ا���Xء، � ¸�Vرآ% أ���Bء  `�¸~#.?% ا��Jر�� 

[B.4؟... ا[CkJQ, (ه 
�H ا�V9 ة �QA (#VCFؤ7ت ذآC%، أ�� ا$Tء ا���� * ه

 .وردود ¿WJ ة
��Vرآ�ت �|Y ا، : ا$Tء ا�ول `� (��� و 

 %X��� ة أY ى(ا�:( 
 ................�² �.) ة(�� �F,ـ) ى(أ,� ���آـ
� و�\C\= ) ة(�� �F,ـ) ى(أآ.ن ���آـ) ة(أ,� �Y�jـä

`�Q�l............ 
%o.����HC� (Cآ  ا�\�رئ أن :�J�9 ا��Rة  و \jا� �Hه

� ا�V4رك ��W�8 ا�X��� %X���` ا�"zQj, [�." 
 و7ء أ�v. د

� دC ك�/4 �"¯@( .ا	 q� {� ���� د� 
� دC ك�/4 )U5ا �+C�' ���? V {F*�¯@( °� و�U@U( .ا	 

=Qj, 
 P)G4 �C )آ�/4 �"ا	 q� �C,ا��  Y7 

 )U@Uو� �° P)G4 �C ك�/4 )U5ا �+C�' � أ¡V GkX*�ا	
4 �� دا	C )آ��ه� ./	" q� u� %j��Y 

�+C�' �� د ا	C ك�/4 )U5ا. )U@Uه� °� و��	�*V u�Ms 
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� �
� و�ء C )آ�/4 �"ا	 q� ²99¹ا 

 )U@Uو�ء °� و� �C ك�/4 )U5ا �+C�' ����.V {F*�ا	 
 Mcك

**** 
 أ�X? `w ا��T�T. أ

� دC ك�/4 ��ر�� أv¯@( .أ	 z�رف أ?#) إ�? {�. 
� دC ك�/4 )U5أ �C�' ��� أ�Bرش  V*�@( °� و�U@U( ¯.أ	

 .أ�\= ���ك
  

� أ¬� C ك�/4 ��ر�� إvأ	 =Qj, =�? =y��. 
 )U@Uأ¬� °� و� �C ك�/4 )U5أ �C�' �أ? B GF.ى  V*�أ	

�X��Aوأ 
  

**** 
�#=. د� =� 

� p.ن C ك�/4 ��ر�� إvأ	 %B.9¿ إ� i���. 
)U5ا �+C�' �� p.	� °� و�U@U(  أ	C )آ�/4�*V \أ� =

 آMXة
**** 

�` ا��QJؤ7ت: ا$Tء ا���� ��T� 
 :أ� ف. د
)�U5�*�ء �e4/@� � ا�83�85~ اe'¦ ��@�l^ M3أر.( 
 :Cg=. د

 ،%\��Qة ا� V9ا� * [B.4ا * (� ¤ ا�xC�WJ * ا�
 .�+ ا �� ?6 أ� ف

�#=. د� =� 
�	@�؟؟ª هC M,+6 ^}@¡ اO£± � ا��7h ا

 :Cg=. د
G,6 أc � ،7 ��X� ،G�H� }#B 

 %,�j� %8y.� %C,ن وا����j� %8y.��% ا�و� #$�F 
%X�� -آ#� /Mد * ا�X/- �X��c %VB�94 ا�j�J ه. أن ا�

 ، ?�V4أن ا �C�8، و��9، آX?��  8�A ول أن�s) ت�Bا��� 
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� �
%��? %� VXا� ( %B�? =ه%�Yا�J� %���+J� %���\J�  ij, *

 }B.ا�)%C��y(`��8#� ا�J.ت  ��B�9A iC� اHوأن ه ، 
�v 7 �+.ن  ز6Y � آC% ا�.�yان?+./�ت آ#� ��Vع، �) ه. 

�V9\�، و�����J �. أ,zCy.A �,Mc �9 ) أو ا�À�V(ا�.?= 
�` »�J ا���X% هHا F ، Y¢ À�� ء ا���� إ�T$ا * %Bا���

�9jا�.? %C68 � آj� 684ض ا jا�. 
�#=. د� =� 

�kJ\4ن: ا"�C ورة أن&n�5 �@7h/( ا$&�C � ا/.ج ا 
~aب ه" ور"�e$ا Mدى، آ&p ة إ��اد � �.ج�4& 5+ �a ه�ة�O4 

Sheet ~�4� .آ
�+	 � )/7hدى وا&+�دة � 67Ã 5[ ا/.ج ا� �Á  Ha"ا

 .إ� � 2&وف ا#e&ار�C و$&ة أو ا=,[ ��دة
�ء ا*,�، p@7�� أن C"ا�M ا$&�C ا/.ج o8	5/� ا �أ4

ا�آ8+�ء  4*�8_ ��دة وMn+C ا+&دى إذا �م ا¦4&، وه�ا �¡
�/5�8$�5. 

�C\�J6 5/� : ا�,a�5 أن أ"/� Hoوا� ���Íدات ا�@/� ا
8£�( �� ا/.ج ا+&دى�i7lC ion/5 ��( ^�8�7~ : ا$&#( 5

64 ا/.ج ا7h/( وا�/� ا)'& � �C&C ا/.ج ا7h/( أ�.، 
zUp �Cد&p ��/C أن Mn+Cو .. ���C&7 ا�C&V ه, ��e	 Mه �

~	¦ ���Íدات ا�@/�/.ج؟؟ أم ��( ا$/�� أن  ا �,  6p�C
�دةpا �� � ذ$�I &lC ؟~nC&$ 

 :Cg=. د
�\A =?�, 7 ،(Ch [#JÅ * `D�i اl �% أو اد?�ء ا�B.4 : أو7

�z ا�ر��، ) Mc ا�W�V=(ا��J4دل  F5 و�ا4  %��W��= ��Qب ?
 #��5 * ���% ا��89�%، و�` و�] ذ����F G أن ��ك ا�CJY7ر �

 %�CX� `? %CFت آ���.��� z�WA v� 7إ �ä اñ � ر��CJYن ا.+�
 ،zAرا�B 6~ى و��� �9#�J�ا���ج وو?.د� وأ��� ?` ا3��4، 

 z� `Qا�� (C�jA =��# �5(ووR.ح إ� ار� ?�.( 
� إن آ�Mا �` ا ¼ =R 4�Q#�.ا أ�� ?` ا���ج ا$#�=، 

� ة وا��ة، EFذا أ�+` ? ض ¹ �% �CS�X%  وه�JÁ ¼ 6و� و7
 =�CX� ء�\J,ث ا�g ل أن�#Jن � ا�EF ،ت�Q�y 68 ���ةC�?

�` ذاق ? ف"و) أو 7 �+#)(وارد، CF+#) ا4 �5 ." 
وأMYا EFن �� ��Vع ?` أن ا���ج ا�Qj9= ه. آ�م، 
 (C�jJا ا�Hه `? �CSTy ل.±Q�و A�xC وz�j�F و jA�æ ه. 

 ،=S�X4ا)±Q� �Hا�² 7 ,+� ?` وه ،%CQj9ت ا��g WJا� %C�.
 ��إ�\��8S * اº?�م D` ا���Xء، أو D` ا�vC9Qj9، أ��� ه. 

%�kQ4ا ���� ا��راc8  * أ��.( 
 z,د أ p ة�S�F (B5 �4 ه. أ�ر ا4 �CJYل ا.XB ط�XAار ��أ
 =#���، MN, 7 `�9F ا� أى ا���á �C�R ل�#J8. ا�F `#ا�� [F��

�� ا��.ال(�B ا���p =y د أن ,\5X ا��#` و7 ا4.cا * أHه( 
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� �
 إ�wن ا$.ه ى. د

�kJ\467: اÃ � دة�� �Á  �+	 � )/7hدى وا&+5[ ا/.ج ا
�دة ا"Ha إ� � 2&وف ا#e&ار�C و$&ة أو ا=,[�. 

�C��J�4  :ا� ]�",@~؟ ه" O4 ~@p��~ � ا67h 5[ ا
 ا/.ج؟

M{8`�5 ���ت�.ج p&دى 64 ا/.ج  ا�M ا	V7/( � 5/� اhا. 
 :Cg=. د

ا�kJ\4 �|آ� ا�xW9 ���م ا$#] �v ا���ج ا$#�= وا���ج 
�%، وآ�ن ذ�G * ردªى �Y ت ��ود�، و�� وف�Q�ا�j دى إ7 $

�= د? . �CFآ� `+� ¼ Gو أن ذ��X�و ،=R�4ع ا.X/ا� %#C�أ
�~� ��?F 6 دى ��9/� * ���% ا4 ور , �B �9,ن أfا �CR�F

��زق ا�G+jJ أآ�  ¥� ¸ ���زق ا��J,7ر ���، أو * ���% ر
 * v$��4أ�� ا [���9XQ أو �9�B.A، و�+.ن ا���ج ا�j دى 
�Q% أو ا�vJ9 أو ��] $ ،�89? �� c 3��� [� iCو� %?.#pا

 ��\A  أآ� =���Qت ?y. 
��) ا���F?�ت Á .دة، وه�? �N�� =�#$ة أن ا���ج ا +jا�

* ،�C»ر�A  %، أو إذا�ا�Xا� * %��Y دى jان ا���ج ا� v�
��JQ#� د�Fع  aCj9J9.ان ا�? }s ت�?�F6 ا��?�� �B `�أز

"z9� .�.�Y zyص Intellectualization" ا��\
 ��?�B =�? Tآ �ن -ه�9"� إن ا���ج ا$#�= fوا " v� *

�� ا���ج ا�j دى ��J��� x#Qا?= cأن أ) lآ  )اHJوا� ،
��� �B ��J�Vِ�jÞ) هHا ا�9.ع ا�j دى �� أ�TÄ وا� jJ�æ و

 .ا���ج ا$#�= أو7 ��ول
 إ�wن ا$.ه ى. د

�v � اh&وب ^ �° �@+I�� z�^&4 �� ~@p "، )ا79"��(
وا�ر^��ط دM�a �4 B �5ء اh&وب، أو اى ���~ �4 ه�ا 

�C'�"ا �&وب وا��؟ '��~ وان �,�ى � اh&وب  C,+6: ا,"ع
�B  و�� ا��"b4 ~5" "5~{�"و" {_",78C )�5�$/� ا ~�}

��رp~  ا�_ و���H ان `}�~ � اh&وب Me/8@5 � و�"ده� b4و
� ا`M{8 � ا/.a~  ا�M7 اC~؟ ا`@io,4 �� M �4 اh&وب؟وّ

 v�+8*@5 �$ �@+' )�� �o@p M{8`ول ا���5 �دى � اh&وب؟ ا	
~ �� و��هo@�� ~¢��ف �4 ^"ا65 `}�( � اh&وب، �5  ار�ï

�Æ �آ"ن�5 
 :Cg=. د

 %CyوTا� =#QA ا���ه ة �Hاوج(هTJأو ا� ،%C9�Jا� (
Pairing  ن�F �� 7 دة�? %?.#pا `�وه= �sث �F v د�` 

�` ا�j?��4ت  �J�A ه ة�o =وه ،%?.#pا (XB 5�X8#� ا����
�` Bion  `#Rا4 ��C% أ��9ء �MQة ا���ج، ���ªه� �C.ن 

�F7ا ،v9�7�8 اCF k� �\F iC� %�k��ا�Rت ا�/�/C%، وه= 
��Qر اp#.?% آ+) �CXQ, (k�A �¸و�+` ر. 
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� �
 �99+�– %?.#pا3��4 وا-  `� �8�.JD�8 و�X\, ��7 أن

�� �gث * ا�Clة  ij, =�8، ��� ه�F * (~�J, �F ،أ�X4ا aC�
 �� }��7 G�ا����%، �B����Fت ا��CS�9% ا¡��%، آ#� ��

, �#CF ن�wإ v9�7م ا.� � V9"اع ا¡�ص��ºا :" %�����
أن  ،)2010-7-5،  2010-6-28، 2010-6-21: (أ/��C] ا�MYة

 %C?.R.4ت ا�B����V وع � (Y��ا����Bت ا��CS�9% ه= 
 .ا�ر��، ?�= � ط أA 7+.ن ���% ا�k4ف

�` ه�H ا���ه ة  �V9A ²ت ا��j?��4اوج(اTJا� ( * (�#JA
أن � * ا���B% ��?6 ا�.ا�� �689 د�F?�ت اYf  ��.ر��، 

 MNJ� 7أ z� u#J� z,، آ#� أ��جأ/�س ا�(وا�آ�  7 ��.ر�� (
%?.#pب ا�Q� =� .إ7 * ا�¹هz، أى �TCداد ارz� ���XA و�. ?

 `�و* ���% �� إذا دY) ا�XCXlن ���Â ا���ج ا$#�= 
H8Fا أ��� و�z و�Y [Rص، وه.  -��) ���GJ ه�H-ا��Xا�%، 

 * �9,� ،���أآ�  A.اA اÂ * ا���ج ا�Tواy= �. آ�,{ d% أ
 3��, %��lا �Hه"%Bض ا��� �" ،�8CF � ض � `� أآ�  

و* ه�H ا��l% ا�w ،�89? v���JA ²+` أن �+.ن ر5F أو 
 %�.XLا js)ه������CX وه. ��8CF z�.J إ� درy% ) أو �

�kJ� �?�Q.�  ا����kF .D %Bم �Aر«=  (��? ،�8C�ا7ر�áء ?
  S�/ (#VJ� %CS�9ا�� %Bا��� [QJJ� ،دا*ء =?�h .y *

 %?.#pاد ا F+.ن أ�أن  =NX9� 7 `+� ،v$��4ا Gذ� * �¸
 ا��kjم �\W.دا �HاzA، و7 أن �QB 6J ا أو * ?~��%

��y 68ا * ه�H ا��.ال  `�Tا� (��?. 
�= F+ ة إY اج أ�� � àF=� ا���B%، هHا ? �Fوأ,� 7 أوا
�% ا/��CJب ا���B% وا�#9.  F وض أن j4ا ،�±C� (g 7 ه ب

�` �Y¶� ه= أآ� * vF k�9 أ�� ا��WF .� �¥ �89? %?.#pا 
ÂاT~?و �jQ�A. 
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 � �

��������������������ق��دود� ���������������د�א���������������������������������� �
 

 )50(اإلشراف على العالج النفسى  :تدريب عن بعد
 "اآلخر: "ثمن غاٍل فى رحلة البحث عن الموضوع

  حسن سرى. د
  "\وليه كبيرة ورائعة وصعبةمسئ االحترام ده"
بيحترمه، ويا ترى هوه  ياخد باله هو فيه مسافة حاططها بينه وبين اللى" \

وعارف وممكن  باصص له من فوق وبيفّوت، وال بيحتويه، وواقف جنبه وهو معاه
  ، "يتألم معاه بصدق

  .سعادتك ايضاحه اعتقد ان هناك مسافات اخرى لالحترام ارجو من
  :يحيى. د

  أعدك أال أكف عن محاولة ذلك حاضر، 
  وباستمرار

  ياليتنا نبدأ باستيعاب هذا الذى اقتطفتَه ثم نرى
  حسن سرى. د

  ."\الصعوبة فى عمل أى عالقة بشرية حقيقية على أى مستوى"

  .الزوجين هي الدالئل على وجود عالقة حقيقيه بشكل عام وكذلك بوجه خاص بين ما
  :يحيى. د

هل نحن تناولنا شيئا فى كل نشرات اإلشراف حسن، و. حسن ، يا د. يا د
  أكثر من هذه المسألة) التدريب عن بعض(

  نواصل المحاولة، وأنت معنا 
سبق أن   خطر لى اآلن أن أشير لك فى بريد قادم إلى بعض النشرات التى

  ،!!"عالقة بشرية حقيقية"تناولت جوانب مختلفة من هذه المسألة الجوهرية 
  . ربنا يسهل 
  د أحمد الرخاوىمحم. د

 انتشار ) فى استراليا(دى منتشرة هنا  (abuse)الـ )االستعمال الجنسى(حكاية 
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لدرجة انهم طلعوا هنا قانون ألى طبيب انه عليه التبليغ إجباري عن حاالت  مرعب

االستعماالت من الظاهر وكل تشكيالت التشويهات في العالقات  حكاية .Abuse الـ
  .يا تاجر علي عينك )وغالبا في كل مكان(هنا 

   .وبعد أي تشويه االشكالية فعال هي كيف يحترم أى حد أى آخر ثم يواكبه قبل

  . فعال أقل القليل ألعالقات االنسانية صعبة صعبة صعبة ومن تخطي هذه الصعوبة هم

بالزواج لتنمية فرص  هل الحل هو اقتحام العالقات الكاملة منذ السن المبكر
  .مفيدة جملة مفيدة او تكملة جمله التكامل ومن ضمنه الجنس كبداية

  :يحيى. د

  على ما يبدو، لذيذبرغم أنه حل "!! الزواج البدرى بدرى"ال أظن أن هذا هو الحل، 

  .وليس عندى حل جاهز  

، لذلك ) المفروض يعنى(أن الزواج هو تنظيم ناضج،   أذكّرك يا محمد  دعنى
أن يكون الزواج مجرد  فهو صعب، ويزداد صعوبة فى السن المبكرة، وال ينبغى

  .تفريغ أو تشكيل اجتماعى مقبول

  مدحت منصور. د

رفضها للعالقة مع  وصلني من أول كالم المعالجة عن مالبس المريضة لحد
ذهني  الشاب محاولة إدخال المريضة ضمن منظومة الدين واألخالق، أثار في

لمريض داخلها مسألة منظومة الدين واألخالق للمعالج وأحيانا قسره على دخول ا
وأحيانا رفض المعالج من داخله خروج المريض عن هذه المنظومة أيا كانت ديانته 

كبداية للعالقة السليمة وإن كان مختلفا، نفرض أن ) اآلخر قبول(مقابل عالقة القبول 
المريضة فهل سيغير ذلك من موقف المعالج أم أننا سنتكئ  هذا الشاب ال يستغل

ثير وأجدع ، أنا أحاول أال أكون نظريا أكثر من اللزوم على أنها أشطر منه بك
أي نعم هي مسئولية كبيرة تلقى على عاتق  ولكن الرفض أو القسر يصل المريض،

أن يمتهن تلك المهنة الصعبة وقرر أال  المعالج وعذاب ولكن هذا قدره طالما أراد
كالم أستاذنا  هي وكما فهمت من كما  يستسهل، نعمل إيه؟ نقبل العالقة الفاسدة

خلقة ربنا وعشان كده قابلينها بعبلها  نشعرها بداية أنها موجودة ولها احترامها وإنها
ونبص معاها مش من فوق وال من على دماغها ونرفع الوصاية ونتركها تختار 

أهي لو حست إنها بني  لنفسها وتكون صاحبة القرار ونستوعب تغييرها لقرارها
عايزينه من غير  وال حتخلي حد يهينها وحنوصل للي آدمة مش حتخلي حد يستغلها

  .نموها ما نخاف على مصلحتها ونحوط عليها ونوقف

  .ياليت :يحيى. د

  رامى عادل. أ

 قوليلي انك مبتحبنيش، اصلك صعبانه عليا، تقعي في نفس الفخ، اللي منصوب 
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بنفس الكلمه المتسربعه، اللي بتتقال عشان نفوت لبعض نزواتنا، او  من زمان،

التنازالت، االهم اننا نقرب واحده واحده، يمكن تعرفي نقط ضعفي،  لبعضنقدم 
.. ويمكن ساعتها نقدر نعترف ببعض، من غير ما نبوح واعرف عيوبك كمان،

كبوتنا، مش د ايما االعتراف بيكون سهل، ده  بالسر، نحتفظ بيه يمكن يقومنا من
مش يمكن ندالتنا لحاجات بايخه،  يكون مقدمه  وقت ودليل ،مش يمكن  محتاج

العشق، ومش يمكن  وعدم استحمالنا يكون عوض عن حاجات منتشره تحت اسم
مش في  ندالتنا تخلينا نستمر تحت اي اسم،مش عايز احبك من اصله، الكلمه دي

قاموسي، انا عايز نحب نكون سوا من غير ما نعرف، عايزك تكوني معايا في 
قلتيش، ودي صعوبات في البحث الوقت، عايزك تستحملي فراقي حتي لو م نفس

االقيكي طول الوقت ومالقيكيش، تبقى مش معايا وجوايا، اصلي  عنك وياكي، اني
بقرب منك لدرجة اني بدوب فيكي، اصلي بدور علي  بحس اني مش لوحدي، طالما

ويكون ضنايا، االعتراف مش دايما  صاحب يتصاحب، او قولي خليل، يونسنى
لنكسات وقلة ربايه، عايزك تحس إنى بوابتك للدنيا  بيكون سهل، ده مقدمه ساعات

وحضن والفه،  التانيه، اللي مش باينه، عايزك روحي اللي بتتنقل، عايزك عش
جوايا،  عايزك موضوعي اللي بيكبر وبيتفرع، عايزك شجرة حب، تضلل علي اللي

ياتري انتي كمان عايزاني احس بالهمس اللي بينطق جوا عنيكي، انك انس وجن، 
  .حي لحن وفن، انك نجمه، انك شهادة للجميع باني حي حي انك

  :يحيى. د

  " !! تكون سوا من غير ما نعرف" :حلوة حكاية

ـِّك وياكى"   :وأيضا   " دى صعوبات فى البحث عن

  "عايزك شجرة حب تضلل عاللى جوايا"  :وكذلك

  الخ .. الخ ....       

  ؟!!وبعدين بقى يا رامى 

   كريم محمد محسن. أ

الناس ، فعال صدق الصوفية لما قالوا   يفتح عليك وينفع بك روح يا شيخ اهللا
ما لم يعمل ، وفي الحديث الشريف من عمل بما  علم  من عمل بما علم ورثه اهللا

يعلم، ولو ان موضوع احترام التاريخ الجنسي غير الشرعي  علم ورثه اهللا علم ما لم
وي في مجتمعنا حتي علي المعالج المريض دي حاجة صعبة ا ولغير  للمريض

بالتفصيل، يعني مرة حضرتك قولت ان الرجل ممكن  نفسه ونفسي تتكلم عليها
الشخصية الي كانتها هي الي غلطت، هو  يسامح الست لو غلطت وتابت ويعتبر ان

كالم منطقي بس محتاج نصف اله عشان ينفذه، بعدين حضرتك بتلخبطنا ليه يا 
 يعد اهالينا يربونا ان دا عيب وحرام وبعدين حضرتك دكتور يحي، يعني احنا 
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 عشان تصدقني لما قلت لحضرتك انك.....تيجي تقول نسامح ونستحمل

  .مبتسبش حد ينام

  :يحيى. د

  . ربنا يخليك يا عم كريم 

  !لكن باهللا عليك ماذا نفعل وقد حملنا األمانة؟

  ، "ظلوما جهوال".. فلنجتهد حتى ال نتوقف عند وصفنا  

ليست سماحا أو غفرانا  - كما حاولت أن أشرح فى الرد –سألة علما بأن الم
  بقدر ما هى احترام ومثابرة لمواصلة النمو معا، وثوقا فى رحمته تعالى،

  " معا"مع صبرنا علينا طول الوقت، أيضا  

  أسامة فيكتور. د

وصلنى إن الجنس حاشر نفسه فى كل حاجة شئنا أم أبينا وماينفعش عالج : أوالً
  . غير ما أعرف تطور التاريخ الجنسى لدى العياننفسى من 

  :يحيى. د

  ياليتنا نستطيع أن نعرفه، ليس فقط بما يقوله المريض، ولكن بما ال يقوله،

  بل ليتنا نعرف تطور التاريخ الجنسى لنا نحن، 

  . ليتنا نمتلك الشجاعة 

  أسامة فيكتور. د

بنبيعها زى ما بيقولوا  ثم إنه قد وصلنى قيمة االحترام وازاى هو بضاعة احنا
مش " ... احترام على الرغم من"إننا بنبيع الحب، نحن نبيع احترام من نوعية 

، ال ده احترام آدمى فعال "احترام عشان أنت مؤدب وبتسمع الكالم وبتشرب اللبن"
  . شفته فى هذه الحالة تحديدا وكمان شفته فى حاالت تانى كتير... 

  :يحيى. د

رقى تجليات الحب، خاصة إذا مَألنا بصدق فى غياب من االحترام هو أحد أ
  ).كما فى حضوره(نَحترِم 

  نعمات على. د

اتعجب لماذا فى المرحلة دية بالذات عرفتْ واحد بره مش باباها وال عمها 
  وعملت معاه عالقة كاملة؟ هل قبل ذلك كان لها عالقات؟
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م معها الشغل فى اعتقادى أن شكلها واحساسها بنفسها عامل مؤثر، البد أن يت

  .فى تلك المنطقة

  :يحيى. د

  أعتقد أن المعاِلجة تقوم بالالزم فى كل المناطق، 

وربما كان تعرف المريضة على هذا الشاب أثناء العالج هو نقلة ما فى 
  .حركية نموها، حتى لو بدت إلى اسوأ فى البداية

  محمد الشاذلى.د

م فى سن مبكره هى ما حفزت ربما إساءة االستغالل الجنسى من قبل األب والع
هذا النوع من التواصل مع اآلخر كأنها الطريقة الوحيدة نحو العالم بهذه اللغة 

  .الجسدية المغتربة جداً

  :يحيى. د

  .ربما

  عبير محمد. أ

قبل وبعد انفصال (محتاجة أعرف كتير عن ديناميات العالقات داخل األسرة 
  .ألب والعموكمان معلومات أكثر عن شخصية ا) الوالدين

  :يحيى. د

أننى ذكرت أعلى عنوان هذه النشرة، وهو ما قد أضطر   ألم تالحظى يا عبير
أن اكرره فى كل مرة، أن هذا الباب ال يناقش إال النقطة المطروحة لإلشراف، 

  وهوغير باب عرض الحاالت ياشيخه، 

ا أنا ذكرت ذلك أكثر من عشر مرات على األقل منذ بدأت نشر هذا الباب، م
  !!!.الحكاية؟

" اإلشراف"لست أنت فقط، ولكن كثيرا من التعقيبات تنسى عنوان الباب  
  )التدريب(

  ماجدة صالح. د

هايدى لبدأت بتعليم هذه المريضة كيف ترى نفسها . أعتقد أننى لو كنت مكان أ
االحترام (وتحترمها وتنمى عالقة جيدة بجسدها من خالل عالقتى العالجية بها 

، ومن ثم تبدأ هى فى رفض هذا المستوى من العالقات )إلحاطة والتواجدوالقبول وا
المستغلة، المنتهكة لجسدها دون مقابل فتنتقل تدريجيا إلى مستوى آخر من العالقات 

 .األكثر نفعاً وإشباعاً
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  :يحيى. د

  .األرجح عندى أن هايدى تمارس ذلك بطريقتها

  محمود حجازى. د

الكثير، ولكن عندى سؤال فى ظل  شكراً على هذا العرض الوافى، وصلنى منه
  .القوانين الحالية هل من الممكن وصف الدواء على أساس الفرض السيكوباثولوجى

  :يحيى. د

طبعا ممكن ونصف، ال تخف يا محمود، سوف نظل نعالج مرضانا بأرخص 
األدوية وأنجعها، هذا علم منشور وهو سندنا، رغم أنف أى قانون حتى يسحبوا 

  .دة ربنا عبادة صحيحة بعالج مرضانا عالجا صحيحا يا شيخمنا حقنا فى عبا

  محمود حجازى. د

أنا قلقان، حاالت كثيرة ومنها الوساوس لم تظهر أى تحسن : هذه اليومية مفيدة
إال عند إعطائها نيورولبتات، وحاالت كثيرة مهما كانت الشكوى أو األعراض ربما 

ة فى ظل وجود تاريخ عائلى فقط التوقف الدراسى مثال دون أى أعراض ذهاني
  إيجابى للمرض النفسى حضرتك تعطيها مضادات ذهان هل هذا ممكن حاليا؟

  :يحيى. د

  ، "نصف"طبعا هو ممكن حاليا و

  .تعطيها ما تراه فى صالحها من واقع الممارسة وليس إلثراء شركات الدواء

  محمد إسماعيل. أ

  :وصلنى

  )النص المعاد(إنها ضحية  

  ).قطم(أو تكملة أو إجهاض  إن الجنس بداية

كيفية قبول العالقات البديلة والسطحية مرحليا ومحاولة االنتقال بها إلى ما هو 
  .أكثر نضجا

  وصلنى جدا دور الدواء وشرح حضرتك له

  وصلنى دور االحترام وصعوبة وخطورة فهمه خطأ

  :يحيى. د

 .ل مسئوليتهبصراحة يا محمد، كثير هذا الذى وصلك، ربنا يبارك فيك، وتتحم
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  مشيرة أنيس. د

فأنا أرى بانتظام و على ..واقع الشغل و الحياة عموما  يحيى لي مالحظة من.د
سواء في شغلهم أو ...السيدات المحترمات جدا جدا شكل عالج نفسي فردي عدد من

مع رجال أيضا ...عالقات خارج اطار الزواج و أفاجأ أنهن لديهن...في اسرهم 
  ...محترمين جدا جدا

يعني العالقة تكون ...الحاالت دي أنه التوجد عالقة جسدية غريبة فيالحاجة ال
  و بس...كل على اآلخر و طبعا كالم حلو و حب على شكل مكالمات و اطمئنان

كاملة ما بين عالج فردي و جمعي  يعني احدى المريضات قعدت معايا سنة
مضادات مرة و تأخذ  تعالج من اكتئاب شديد لدرجة دخولها المستشفى أكثر من

سرعة  اكتئاب بجرعات عالية و بعد عدة جلسات أخبرتني عن مشكلة زوجها مع
و بعد شهور طويلة أخبرتني عن هذه العالقة مع ....القذف و انه رافض العالج

و هو خارج مصر فالشخص ده بيكلمها بالتلفون و ...كان يحبها قبل الزواج شخص
قت عمالة أزق انه أكيد مش بيحبك و أنا طول الو...ليها و لوالدها بيبعت هدايا
  .هوه اكيد مستني حاجة منك؟؟؟... لوجه اهللا كده

طريقة تفكيري عن  بجد الناس دي ملخبطاني ومخلياني أعيد حساباتي في
  المشاعر االنسانية

أي راجل يعوزه من ...فانا لدي مخزون متوارث من أمى وجدتي عن اللي
حقيقية و ناس من لحم  ودلوقت خبرة توموروث من األفالم و المسلسال.... الست

   ودم أجبروني على اعادة الرؤية

ما الحظته أن أغلبية السيدات اللي بحكي عنهم طبعا في مشاكل في العالقة مع 
الحالة المعروضة أو شكوى من  سواءا في مشاكل و ضعف جنسي زي...الزوج 

ج حتى محاولة سلبية الزوج واالحساس بالملل والموات في العالقة ورفض الزو
  التجديد أو االحساس بما تريده الزوجة

 ....وكأن الراجل ينفع برضه يعوز حاجةأو حاجات من الست غير الجنس
أنا عارفة ان احنا ال نحكم ..األخالقي اللي بيني وبين نفسي السؤال هو عن المأزق

 ولكن التجارب دي.....األشياء بمنظور الحالل والحرام على المرضى وال نقيم
للعالقات االنسانية عموما وكأنه ال يصح اختزالها بهذا  فارضة عليا اعادة رؤية

  المخل؟؟؟ الشكل

  :يحيى. د

  أى اختزال وأى شكل مخّل؟

فهمت حيرتك، وقدرت صعوبتك، صعوباتنا وأظن أن الرد الذى كان موجودا 
 .فى متن نشرة اإلشراف هذه كان فى نفس االتجاه
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ق باإلشراف فى عدة نشرات قد يكون وقد سبق تناول هذا الموضوع فيما يتعل

  .مفيدا أن نجمعها معاً

 )51(سى اإلشراف على العالج النف :التدريب عن بعد

   مدرسة فى ظالم بدروم المجتمع

  نعمات على. د

  حسيت إن المعالجة مستعجلة قوى وعايزة نتيجة بسرعة،

  ، "الوقت بيعلم" 

  دىأهم حاجة وصلت ليا

  .يكبر وبينمىالصدق مع النفس هو األساس، واإلشراف ب 

  :يحيى. د

  "!الوقت بيعلم"

  !اإلشراف بيكبر وبينمى"

  اهللا نور

  نعمات على. د

  حسيت إن المريضة كانت عايزة حاجة معينة وخدتها، وبعدين مشيت،

  .الظاهر إن المريضة هى اللى كانت بتقود الجلسة مش المعالجة

  :يحيى. د

، لكن اتخاذ القرار هو ال يوجد ما يمنع من أن تقود المريضة جلسة أو أكثر
  .مسؤولية مشتركة، عادة، وربما دائماً

  .أما من يمسك الدفة نحو محصلة التوجه فهو المعالج الخبير 

  إسراء فاروق. أ

  .العيانة ده فيها كمية مش قليلة من عدم النضج، قد يكون هو ده اللى ورا العك بتاعها

  :يحيى. د

  من المضبطة؟" عك"هل تأذنين لى يا إسراء أن أرفع كلمة 

  إسراء فاروق. أ

 مافهمتش معنى البنية التحتية بتاعة العيانة ده، وليه تيجى تحت العيادة وتعتذر؟
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  :يحيى. د

  أظن أن تفسير ذلك ورد فى الرد

  عبير محمد. أ

كتير وأنا باشتغل مع العيان وماكنتش باهتم قوى بتفاصيل مهنته وخلفياتها 
كانت خلفيته بسيطة، وكنت باالقى وتفاصيل المكان الذى يعيش فيه وخاصة إذا 

نفسى أهتم أكثر بالصراعات الداخلية للمريض وكنت استغرب لما أالقى حد أكبر 
شوية يقضى أغلب الجلسة فى أنه يفهم طبيعة الشغل وعادات وتقاليد المنطقة التى 

  .يعيش فيها المريض، مع إنى كنت بأحس فى البداية إن مالهاش أهمية قوى

  :يحيى. د

تعرف على تفاصيل ما هو حول المريض، له نفس أهمية التعرف على إن ال
تفاصيل ما بداخله، وأحيانا تكون زيارة واحدة للحارة التى يسكن فيها المريض، 
أو مشاهدة ترتيب الحجرة التى ينام فيها، أكثر إثراء وفائدة من عشر جلسات 

  .تحليل وتفسير كالمه

  منى أحمد. أ 

ور أهل العيانة دى فى الجوازة األولى والثانية، أتوقع أنا مش فاهمة إيه هوه د
  ان البنت دى عندها حاجات كتير قوى مستخبية؟

  :يحيى. د

  .طبعاً

  منى أحمد. أ

اللى وصلنى إن الست دى محتاجة قوى إنها تتكلم وتفضفض، ومحتاجة الجلسة 
ها جدا بس عملت كده وقالت إنها خفت يمكن يكون السبب مادى؟ وأنا متوقعة إن

  .حاتيجى الجلسة القادمة وهاتتكلم فى مشاكل جديدة خالص

  :يحيى. د

أما أنا فال أعتقد أن السبب مادى، وإن كنت أوافقك على أن األرجح أنها 
  .ستواصل العالج

  أسامة فكيتور. د

... أنا بأحقد على شطارة العيانة دى فى إنها تتجوز مرتين وتخلف من كل واحد
  .االعتبار إن ده من ورا أهلها صراحة شطارة مع األخذ فى
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  :يحيى. د

أنا عادة أتعلم من شطارة مثل هذه المريضة بعد أن أتأكد من صدقها، وأحاول 
فى الزواج أصول الصنعة التى أتعلمها فى هذه " المتلكعات"أن أعلم بناتى 

  .المسائل، وأفشل عادة، وأخاف عليهم من عنوستهن المنتظرة

  أسامة فيكتور. د

سنة  20بات فارق السن فى الجوازتين فى كل مرة فرق مستغرب على حكاية ث
يا ترى لو اتجوزت التالت برضه حايكون  Script" نص معاد"عامل زى ما يكون 

  سنة؟ 20

  :يحيى. د

  يجوز

  محمد إسماعيل. أ

مش فاهم احنا حانْعالج على اساس العالم التحتى وال العالم اللى على القشرة، 
  قى هو السائد؟ويا ترى وحانفضل مين فيهم يب

   

  :يحيى. د

  االثنين يا محمد

السيادة هى بالتبادل عادة، إما تبادل منتظم مثل دورات النوم واليقظة 
حسب ظروف الواقع ومتطلباته، وفى جميع األحوال " موقفى"واألحالم، وإما تبادل 

نحن نقيس سالمة إيقاع التبادل بالنجاح فى تحقيق هدف مسيرة النمو، والعالج، 
بأن التبادل ليس هو نهاية المطاف ألن الجدل دائماً يقع فى عمق حركية  علماً

الوجود، فيقلل المسافة بين المستويات التى تبدو مستقطبة أو متعارضة فى 
  .البداية، ويحفز التكامل

  محمد إسماعيل. أ

  أنا خفت منه جداً لدرجة إنى ممكن أتنازل عنه؟ ،"الحق فى الغلط"

  :يحيى. د

طالما أنت إنسان، وأنا كذلك، ليس فى مقدورنا أن نتنازل عن هذا  !!ال يا عم
الحق، وال هو مفيد أو مطلوب أن نتنازل عنه، وليس معنى ذلك أن نفتح الباب 
على مصراعيه الستسهال الغلط أو الترحيب به، فالغلط عادة مضر، ومعيق ، لكنه 

علِّموارد، وم. 
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  محمد إسماعيل. أ

  : تعلمت بوضوح

  ى للحوار للحصول على المعلومات الكافيةضرورة توجهِ  •

  الحق فى الغلط  •

  وفائدة واحتماالت عدم معرفة اللى بيوصل للمريضة علشان تتحسن،  •

  وضرورة معرفة الفروق بين األفراد؟  •

  :يحيى. د

  .بارك اهللا فيك

  رامى عادل. أ

  "والشعور بالغلط؟؟ طيب والتردد اللى انا فيه،: مروة. د"

خاصه لو , طبيعى جدا إنها تتلخبط بعد اللى شافته, ئلة الطبيبةده جزء من اس
على األقل  لكن, كانت ثقافتها االوالنية ماسمحتش لها انها تشوف العالم السفلى ده

 ولو إن الواقع أكتر مراره, تكون شافت مسلسالت من اللى بتشاور على الهيبز
مروة هتلحق . هى د, اتهمثم العيانين اغلبهم سذج وعلى ني, ويمكن أكثر عشوائية

لكن برده عايز اقول ان حاله صادمه بالشكل ده كفايه انها تفوق , وال ايه تتعلم ايه
تبقى الدكتورة , ولو ان الخضه عنيفه بصحيح, وتخليه يبص تحت رجليه اى طبيب

وتبص على غفله تالقى البعبع الى , فى الكتب والمناهج غطسانه) يا ولداه( 
هما بيسموه , اجرام فى ثوب الجنون وينط لها اى  مسمى المجتمع،او ال, مايتسماش

تحصى منها انحراف او شذوذ او عته او  انما هو ليه اسماء ال, جنون فى الكلية
د مروه ومثيالتها , واحتراس وهات يا صحصحه وتنبيه وحذر, اجرام او ارهاب

بالخطر وعليهن  الشعور المفروض انهن يتمتعن بحس باسميه, يعملن فى حقل الغام
ناس  ألنهم اكتر, ويمكن الحس ده موجود عند األنبياء بالذات, مواجهته ودرءه

وبيواجهوا اخطار كونية وطبيعية من الكوارث اللى , بتقابل مجرمين من العتاوله
وتعيش وتشوف حاتكتسب حس , مع الوقت د مروه ربنا يطول فى عمرها, هيه

مش عارف ليه بافتكر فى بالى , يمكن , وتيالتعايش مع الموت والم المغامرة أو
انا بوجه لد مروه حلم بانسان برىء , نصاحتها وغيره اميمه وبعض من.دلوقتى د

, االرض وهو االدمى الوحيد وسطيهم اتربى وسط التعابين فى باطن او جوف
وازاى ابليس كان تعبان  ويمكن اتعلم ازاى التعبان بيعبد ربنا،, وملدغتهوش التعابين

انا شايف عالقه  انا معلهش بحكى عن التعابين, ربنا يقوله اسجد وهو مابيقدرشو
استغاللهم بالشكل  وظلم المجتمع للمجانين او المجرمين وعدم, بين الظالم واإلجرام

وسبب , ربنا واسالوهم ازاى بيعبدوا   سلمولى على التعابين, ربنا يستر, المناسب
 .التعابين ارجوكم اعذروا, لجرسوسر هاتف ا, الحزن االبيض فى عنيهم
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  :يحيى. د

  التعميم الذى تتحدث به يا رامى مترامى األبعاد جداً،

  .كذلك تناسب التعليق مع تفاصيل هذه الحالة بالذات بدا لى ضعيفا أيضاً

  سارة. أ

حاجات كتير ناقصة و فين اهلها حتى لو  القصة دى غريبة جدا واعتقد ان فيه
وتخلف من ورا اهلها بالشكل ده، مش حاقول  قلنا ان كلنا بنغلط بس ازاى بتحمل

او بيحترم حد  الرقابة و الكالم الكبير ده بس دايما الواحد بيبقى خايف من حد
وخايف ياذيه حتى فى مشاعره فواضح ان مافيش احساس باى مسؤولية ومتهيالى 
 إن العيانة لسه مانضجتش، او ربما هو ده مبررها لنفسها، فبالتالى هى اكيد بتبرر

انا بعد اذنكم عايزه حد , اخطاءها ومتهيالى ان ده الحاجه الى ناقصه لنفسها
عايشه فى مصر ومطلقه فعايزه ابعت قصتى من غير خوف  يساعدنى وانا مش

ممكن اكون باكرر اخطائى فممكن ابعت  وحد بجد يساعدنى عشان حاسه انى
  .شكرا قصتى وحد يتواصل معايا و

  :يحيى. د

  كنها قد تكون غير كافية، المراسلة مفيدة، ل

وعموماً أهال بالتجربة، جربى وقد تجدين فى بعض آراء من يتفضل باالسهام 
فى الحوار معك ما يضيف إلى معلوماتك، فيزداد األمر وضوحاً ، فتتخذين ما 

  يفيدك من قرارات،

  .وفقك اهللا 

  إيمان طلعت. أ

تحب مريضتها ال أرى ان الطبيبة, حضرتك كثيرا تتحدث عن حبك للمريض 
إلى أى حد ممكن التعلق بالمريض بهدف : فقط بل هى متعلقة بها، وأنا أسأل

هو نجاح العالقة المهنية حتى لو كانت قصيرة؟ وهل هذا يصل  العالج؟ هل هذا
  المريض؟ إلحساس

  :يحيى. د

نجاح العالقة العالجية يقاس بنتائجها، وحب الطبيب أو المعالج للمريض هو  
دة، وينبغى أن نميزه عن احتياج المعالج للمريض، أو استعمال مسئولية معق

  المعالج للمريض لتأكيد ذات المعالج، 

، حمل الهمحب المعالج يكون موضوعيا ومفيداً حين يكون خليطا من 
 . والمواكبة والمواجهة والتحمل واالحترام والمشاركة
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األرجح أما أن هذا أو غيره من مشاعر المعالج، قد يصل إلى المريض أم ال، ف

  .عندى أنه يصل ويصل ويصل 

****  

  "رديارد كبلنج" للشاعر اإلنجليزى  'IF'!!!..."..لو": تعتعة

  أميمة رفعت. د

   . الرخاوى الترجمة العامية جميلة جدا ، فيها بصمة و شخصية يحيى

 نجحت بطريقتك الخاصة فى إستخدام العامية أن تمصر القصيدة و كأنلقد  
  . أعجبتنى فعال...الذى كتبها أصال هو الرخاوى أو األبنودى وليس شاعرا إنجليزيا

  :يحيى. د

  . هناك آراء عكس ذلك 

  .لكننى شخصياً أحببت العامية أكثر

  طلعت مطر. د

إبداع ذاتى وليست  س وكأنهاالترجمة العامية أجمل وأعمق فهى مليئة باإلحسا
فى  ترجمة وأظنها كذلك فلفد دخلت الكلمات الى مسارب كثيرة فبل ان تخرج

كما دخلت تلك فى مسارب كثيرة عندى وعادت بمشاعر . كلمات مصرية عامية
على ولم استطع تصتيفها إال انها تلومنى وتشد أذنى ولكنى تذكرت  كثيرة اختلطت
  . ت قليال وغفرت لك وغفرت لكبلنج وغفرت لنفسىفارتح"\لو"\ عنوان القصيدة

  :يحيى. د

  أين أنت يا طلعت؟ 

  .شكراً 

  أسامة فيكتور. د

  أو أن يصلك كم يكرهونك، ومع ذلك ال تستسلم فتكرههم بدورك، ": عبارة

 "وبرغم كل ذلك ال تبدوا بالغ الطيبة، وال الناطق بالحكمة المثلى
  أن ذكره؟ وصلنى منها جديداً وقديماً ال أريد

  :يحيى. د

  .أكاد أعرفه

  رامى عادل. أ

 فى نفس الوقت، ومصدق ان نفس , بتقوم عشان تقع, انت بجد بتعمل كده هه
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 وسط الناس بتبوح, وان الوجع االصل فى االصل نبضة قلب, داخل وخارج

وان اللى اتكسر , كاس الدواء المر, ان الناس هى الكاس, اللى ماتنطقش, بالسر
, وان الموت بذرة الحياه والعمر, اللوم مسير الحى يفوقيتصلح، وان مهما يكتر 

وان مهما كان , وان ربنا بيقبض ويبسط, الركام بينتفض البنيان وان من وسط
وانك يابا يا دره , ويدندن وسطه هدير المياه  بيخشع ويرق الصخر قاسى وحامي، 

وان , اللى وسطه الغيطان والرمل, وبترسينى عل بر مستحملنى وانا باخدعك،
فبقول , لو بتسموا دى الحيره أو االزدواجيه,واحده الخيبه والنصاحه وجهان لعمله
, مش احسن ما ابقى قطر على قضبان, مبيعترفش دى سنة الحياه للى ميعرفش او

ويزقله لحافة , ياخد فى سكته الطين مش احسن ان المطر, من غير عقل وال حس
, من حكمة الدنيا انها الوان مش, لعاشقينوييبس لنا سكه ل, يروى المحاصيل, النهر

هزيل , وكتير متستكترش على روحك انك تبقى واحد, واننا اشكال واجناس
 درجه فى الصف،, مش ملك وال امير, مش واحد وال كتير, صغير وكبير,وحكيم

ماتستكرش على نفسك يا إبنى انك , موج تايه فى بحر, عود من العيدان الخضر
, ترمي, بحرارة جمر  تتلقى الوعد, وبدمع الصبر, لداميبوجعك ا تشق الصخر

  تجنى الزهر, بدر تبعث, تجمع نفسك, تستعد

  :يحيى. د

  بقصيدة كبلنج" صح"بذمتك يا رامى ما عالقة كل هذا الـ 

  وفاء سالم. أ 

السوية، سيدى كما  اننى احترمك جدا النك انسان اكرمه اهللا بنعمة العقل والنفس
  .عه أوصلت إلى بعد نشرها ما ينبغىلو كانت هذه التعت

  .فيك بارك اهللا

  :يحيى. د

  .وفيك

  أحمد طهران. أ

اوال وقبل اى شئ أحب أن أبدى إعجابى الشديد بك يا أستاذنا وإن كانت هى 
تعليق على أحد مقاالتك ولكنى لم أتمالك نفسى من  المرة األولى التى أرسل فيها

ه سواء باللغة االنجليزية، وإعجابى األشد إبداء شدة إعجابى بهذه المعانى البراق
وأخيرا شكرا لسيادتكم   كتبت هكذا من األساس، بالترجمة العامية التى تحس وكأنها

بنا من خاللها على هذا الفكر المستنير  على إتاحة مثل هذه النافذة التى تطل
  . والطرق الرائعة للحياة والتفكير

  :يحيى. د

 .استمرار المشاركة أنا الذى أشكرك، وفى انتظار
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  محمد الشرقاوى. أ

االنجليزية ومن العامية، والمقالة  الترجمة باللغة العربية الفصحى أفضل من
  ظروف حياته تشير الى وصف كل ما يتمنى إنسان أن يستطيع فعله تجاه

  :يحيى. د

طمأنتنى على قدرة حبيبتى الفصحى، وأذكر لك اعتذارى لها حين اقتحمتنى 
شرح "الذى بدأت فى نشر " سر اللعبة"نى حتى كتبت ديوان العامية الجميلة، وأغوت
، وقد قلت فى مقدمة هذا الديوان ما )الثالثاء واألربعاء(على متنه منذ يومين 

أنها مازالت حبيبتى، برغم إغواء الغازية الجميلة " أكرره دائماً عن الفصحى
  :، قلت)العامية(

  واهى لسه حبيبتى"

  ".جاتحتى لو ضرتها غازية بتدق صا

  مايكل نادر. أ

  الفصحى زينة

  أجدتَها....العامية 

  : اقتراحي

  ان يكون الثالثة صور متجاورين

  بعض يعنى مش تحت

  .المترجمة المزيد من الشعر العالمى واألعمال :رجائى

  :يحيى. د

  ياليت عندى الوقت 

أحيانا أشعر أن الترجمة أهم من التأليف وأصعب، لما تحتاجه من أمانة 
. ة وطالقة والتزام واستيعاب غائر لكل من اللغتين ذهابا وإيابا وموسوعي

أحمد .سامحنى ياعم مايكل، أنا لست قد الترجمة ومسؤوليتها، رحمة اهللا على د
مصطفى فهمى ابراهيم وطلعت الشايب وسامى الدروبى . مستجير وجزى د

ت شهر. جابر عصفور ود. د.وغيرهم ما يستحقون من خير، وبارك فى جهود أ
  .العالم، ومعاونيهما جميعاً

  مدحت منصور. د

  , علمتنى صفحتك أن اهللا قريب جدا من الناس
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أين أقف و أن أرى إلى أين تأخذنى  علمتنى صفحتك أن أعلم مكانى جيدا و

  قدمى

) أصغر عيل فى عيالك( بالبلدى  علمتنى صفحتك أنى أقل تالمذتك علما و ثقافة
  و لكنى أجتهد وأحاول،

ترم وحدتى وأتقبلها بدال من أن أبحث عن صداقات ال علمتنى صفحتك أن أح
  معنى لها

على أحد و أن اهللا لم يخلق البشر  علمتنى صفحتك أن االرتقاء ليس حكرا
  مشوهين و ال حقراء

نظرت إلى صورة أستاذنا الكبير نجيب , حلوة علمتنى صفحتك أن خلقة ربنا
لدنيا جميلة وسط كم كانت ا محفوظ فى الموقع منور وسط الحرافيش فعلمت

الكبير حلوة وهو  العظماء عظماء ألنهم صادقين و تعلمت كم كانت روح األستاذ
أى أوالد و لكن كما  يستقبل بتواضع العلماء أوالدا فى الثانوية العامة و لكنهم ليسوا

  ,هم ذكرت كانوا يتحسسون طريقهم لما وصلوا إليه و غنى عن التعريف من

لى كان صعب على جدا، علمتنى ما هو علمتنى صفحتك، فى درس عم
  .والتمثيل االنتظار و االستيعاب ثم الهضم

 القصيدة باإلنجليزية جميلة و احتجت الترجمة العربية لضعف لغتى، أما
  .بالعامية فهى روح القصيدة والتى أظن أنها تعبر عن روح االنسان خلقة ربنا

    تسوا عاش أو ما   كل إنسان: بتقدر يعنى لو إنتا"\

  "\وال بتبالغ لفالن بالذات 

  ما الفرق بين إننا بنبالغ لفالن أو نعطيه حقه بما هو و ما يستحقه؟: سؤال

هذه المسألة ملخبطانى شوية، إزاى أعرف والبنى آدم مش معصوم و مش 
  األهواء؟ خالى من

  :يحيى. د

  أكرمتنى بيقظتك وصدقك وطزاجتك 

ى فى البحث عن الفرق بين هذا أما عن سؤالك األخير، فأنصحك أال تتماد
  .وذاك

  .أكمل يا شيخ رعاك اهللا 

****  
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 )50(سى اإلشراف على العالج النف :التدريب عن بعد

  "اآلخر"ثمن غاٍل فى رحلة البحث عن الموضوع 

  مشيرة أنيس. د

   جسدها تالعب نفسها وتستلذ منُّه فيه، وهى ارتدت نحو

حن نتعامل معها يعنى العادة السرية ن...النقطة ممكن حضرتك توضح أكثر هذه
  لها معنى وربما فائدة؟ كتابو وعيب وحرام ولكن يصلنى اآلن أن

  :يحيى. د

الرد على هذا التساؤل الجيد يحتاج إجابة مفصلة لست مستعدا لها اآلن، 
جلب "لكننى أذكرك بإشارة إلى موقف االمام ابن حنبل بالذات، وإلى التفرقة بين 

وقت إلى خطورة مضاعفات االستكفاء وفى نفس ال  ،"درء الشهوة"و" الشهوة
" آخر"بالتلذذ الذاتى بديال عن السعى إلى الحوار الجسدى مع شخص موضوعى، 

  .حقيقى الخ الخ

*****  

  حرية : يوم إبداعى الشخصى

  إسالم إبراهيم. د

يحيى فعالً عامل . الموضوع ده يا د) أبنى مافيش أغلى من الحريةالحرية يا (
لى قلبان فى دماغى هذه األيام وخاصة أننى داخل على مرحلة ما عرفش هى 

  ضياع الحرية وال بداية الحرية؟

  :يحيى. د

  هذه القصة القصيرة جدا، ليس هذا هو موضوعها على أية حال 

  وفقك اهللا 

  رامى عادل. أ

حنانا او ان اضم  الحرية التى منعتنى ان اقطف, سلبت منى الحبالحرية التى 
البديل؟ ليس  وما هو, ما اشقانى بحريه ليست حرية, الحريه التى سبت االله, صدرا

, ازدهارا قد يكون بديل الحريه مرا وصعبا مع انه اكثر, فال تخدعوني, دوما اسوا
ما , وحدي كم انا حرا هكذا وانا, خيبتنا كالصفعه معلنه نكسة الحريه الملعونه ودوت

بل  , فهى هى ليست كذلك حبا, ال توقفوا سيل البصقات على الحريه, ابخسها حريه
لم تجلب لى ,فهى حرية اسفل سافلين, ولن اشكر نعمتها طالما حييت, هى جنونا

 ما احوجنى لسجن , حرية الخياالت, شوى صدري, ماال، بلغت بها مرادا حزينا
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, والحيا مقيدا بها, ولتضمنى بقوه الى جنباتها ,الفوالذ وليكن من, امراه

, فالكن اسيرا وعبدا فى حبائلها, حرا لديها ولتدعونى باى شيءاال ان اصبح
, وليكن بؤسى هو القربان , والسكن فى وجنتيها دما حيا, والكون دمعا يائسا معها

وليكون , بدوالودع الحريه الى اال, تبنيه هي وان ادفن بقبر, والدعو لها اال تتولي
هل هذيت؟ أو , والموت واحيا بكي,ويبقى ما يبقي ينقذ ما ينقذ, مهدنا معتقال حديديا

ولتروى صحراء   ,بدونه جدباء عرجاء والحريه, جمحت؟ الحب هو الماء والمطر
  ابدا   !الحريه بيقظتك تبتهلين اال تنطفيء جذوة الروح

  :يحيى. د

ة الوجود وتجليات اإلبداع، حركي(قلت فى أطروحتى عن الحرية والجنون 
  ).286ص

  .الحرية تنتحر اختياراً: فى الجنون

  .المجنون يختار أن يحرم نفسه من قدرته على االختيار

  مدحت منصور. د

سأكتبها  و قلت أنا كشخص مبتدئ" \فيه ماذا؟... ماذا؟ "\/وقفت أمام التركيب 
لى تركيب إبداعى وسألت نفسى عن الفرق وجدت أن األول يدل ع) ماذا هنالك؟(

متحرك واآلخر تركيب نمطى ثابت حتى لو بدى التركيب غريبا فهو ال ينفى عنه 
اإلبداع و عند تفاعله وإعادة تفاعله قد يؤدى إلى صقله أو اإلضافة إليه أو  صفة

سماحة المرأة هنا تأتى بشكل . أو البناء فوقه بما يتماشى مع عملية اإلبداع تغييره
ألزمة بسالسة متناهية أما الرجل فقد أنكر منذ البداية ثم صدق جدا فتعبر ا يطمئن

  .الصدق مصدقا حتى فى اللحظة والتى ال يصلح فيها إال نفسه وظل

  :يحيى. د

  لم أقبل نهاية تعليقك 

  لكننى شاركتك فى االتفاق على سماحة المرأة 

  . وبقية تعقيبك هو نقد جيد

*****  

 )52(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  نقد وتحديات ومثابرة استيعاب النكسة أثُناء العالج 

  مدحت منصور. د

 فالمريضة كانت  الحظت إن الدكتور حمدي إستعمل كلمة الضغط كتير جدا

  
���ــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   995	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــــــ��  � ��ـــــــــــــ



�����ق�א�����א����%�א������ج�א�������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א��� 

� �
الوريوس بتيجي الجلسات بالضغط وبتاخد كورسات بالضغط و خدت بك

وبعدين كلفت بأعمال بتعملها وهي مش مبسوطة و بعدين نزلت شغل    بالضغط
فيه مرضى جادين قوي وعايزين , ضاغط علشان تكمل ضاغط عليها و الدكتور

األوتوماتيكية للضغط يقوم الدكتور يقعد  يخفوا قوي و متبرمجين على االستجابة
ماشي الحال يكمل ضغط  يبقى يضغط وهو متخيل إن العيان علشان مبيعارضش

في الصغيرة  لحد ما يقطع نفس المريض وساعات يستحلى الحكاية يقوم يضغط
  .نكسة والكبيرة يقوم المريض يا يصرخ جوه يا يصرخ بره وفي كل األحوال

  :يحيى. د

  الضغط ليس قهرا بالضرورة

  الضغط هو تعبير عن اإللزام بتنفيذ البرنامج التأهيلى إلعادة التشكيل،

  .هم أال يتم ضغط إال على وساد من الحب الحقيقى، واالحترام المتبادلالم

  محمد اسماعيل. أ

  !!موقف حضرتك من العمرة خالص؟: مش فاهم

  :يحيى. د

األمر يحتاج إلى تفصيل الحق، طبعا أنا لست ضد العمرة، لكن ضد أن ننسى 
ننساه لحساب شد  الرائع السرى الخالص لوجه اهللا ال يعلم به إال هو،" قيام الليل"

الهدايا، واحتمال االغتراب من خالل شبهة نسيان أن اهللا معى   الرحال وشراء
فى هذه اللحظة الممتدة طوال وعرضاً، وليس فقط فى مكة " هنا واآلن ودائما"

  المكرمة، وأنه قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه فورا وفى كل مكان،

  .بال أى اعتراضثم تأتى العمرة وكل النوافل بعد ذلك  

  محمد اسماعيل. أ

غير "من المرض أو أشكال مجهضة أو أشكال " أشكال ناقصة"فهمت مفهوم  
  "نموذجية

  وصلنى أيضا كيف أن البرامج الوراثية مش حتم مفروض على الجيل التالى، 

  .وصلنى كذلك أنه ممكن أورث حتى العجز عن فعل شىء 

  ).العجز عند الفرح(مثل 

  :يحيى. د

  ا محمدياه ي
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  ذا يصلك حقا ما يفرحنى أنه وصلهك

  شكراً

  مروان الجندى. د

عملية إعادة التشكيل أثناء إعادة التأهيل من خالل عمق وجدية العالقات 
  الجديدة، هى عملية رائعة،

كما أن فرط زيادة جرعة األلم قد يؤدى إلى حدوث نكسة أثناء العالج، هذا 
  .وذاك البد أن يوضع فى االعتبار أثناء العالج

  :يحيى. د

  هذا صحيح

  مروان الجندى. د

البرامج الوراثية عبارة عن استعدادات لها مسارات جوا المريضة بتحاول : اذن
تتعامل معاها وتفتكرها أثناء العملية العالجية حتى على الرغم من عدم ظهورها، 

  .لكن القوالب اللى األهل بيحاولوا يحطوا المريض فيها من بره نعمل فيها إيه؟

  :حيىي. د

  .نتعامل معها بمسئولية، وليس بالتوقف عند الشجب والرفض          

  إيمان طلعت. أ

 حضرتك لية ماسمحتش دخول المريضة المستشفى أثناء النكسة خاصة تكون
حيث ذكر الطبيب انة اثناء االنتكاسة كان بيشوف (مفيدة للمالحظة والقرب 

  ).مرات أسبوعيا 3المريضة 

  :يحيى. د

شفى ليس أمراً سهال، وهو آخر المطاف اضطرارا عادة، وهذا دخول المست
  .ليس وراد فى هذه الحالة

  رامى عادل. أ

, اقصد من طريقة معاشرتهم, االم واالب بينقلوا لالبناء حاجات جنسيه كمان
وفي ساعات االب العدواني مثال , الناحيه دي ومن تجسسنا كلناتقريباعليهم في

, النهم االقرب, استيعاب النكسه فهو محوري الباء فياما دورا,بيخلف عيل متريث 
وده , يابهاتنا وامهاتنا وهم بيمارسوا الحب اما تجسسنا عليهم يعني احنا ازاي بنحس

وهل هو سبب , او هو مقبول علي االقل,بيه وهل ده مسموح, ممكن يولد ايه جوانا
 ونا , ا قريتانا معرفش، ده اللي نط اول م, من اسباب المرض ومن ثم النكسه
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تخلق عند عيل  انا حاسس ان ممارسة الحب بين االب واالم ممكن, مبخبيش

  !الوراثه؟ و مش ده تبع!صغير حاجه فظبعه متشرحش

  :يحيى. د

  يمكن

***  

 )51(اإلشراف على العالج النفسى 

  !!!المجتمع " بدروم"مدرسة فى ظالم : العالج النفسى

  مدحت منصور. د

....  

المريضة أتت بأعراض , بالذنب  مش  الحمد هللا إن الدكتورة أحست بالغلط
ن أكثر اهللا خيركم متشكري أصبحت غير معطلة  معطالها نسبيا و اختفت األعراض

لو استمرت لتعلم  المريضة شخصية غنية بثقافة البدروم و كانت فرصة جيدة. فعال
الطبيبة ال أقول  ثقافة البدروم و ماذا يمكن عمله من أجل قطعة لحم مثال و هذا حق

ذلك من فوق و لكن فعال ثقافة البدروم فيها الكثير مما يجب فهمه وفي الواقع يعطي 
) تعبيري على حد(ألشياء يصعب استيعابها و القريب منها ثقافة السر ثراء و فهم 

  .فهمها والممتلئة أيضا بأشياء يصعب حتى تخيلها فما بال

  :يحيى. د

  منك ومنهم نستفيد، ونواصل

*****  

 لعبة جديدة : عود على بدء )من العالج الجمعى( )53: (التدريب عن بعد

  :نص اللعبة بالعامية المصرية[

  ......."]ولكن..!!!! صعبة بشكلدى طلعت !! ياه "

  :جمال التركى. د

  ):ت.ع(نص اللعبة بالعامية التونسية 

  ... ولكن !! راهى طلعت صعيبة ياسر وأكثر من اللى كنت نتوقع

  ):ف.ع(نص اللعبة بالعربية الفصحى 

 ..لقد تبين لى كم هى صعبة صعبة جدا، ولكن!!! يا إلهى
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  :جمال التركى.استجابات د

راهى طلعت صعيبة ياسر وأكثر من اللى  :.)ت.ع(سية بالعامية التون     ••••
  ماشى نكمل حتى شو يسهل ربى ولكنى...!! كنت نتوقع

لقد تبين لى كم هى صعبة صعبة !!! يا إلهى .):ف.ع( بالعربية الفصحى
  سأواصل إلى ما يقدر اهللا ولكنى...جدا،

 لكنو...!! راهى طلعت صعيبة ياسر وأكثر من اللى كنت نتوقع :ت.ع     ••••
تفكيرى وتعميق وعيى وتأصيل معرفتى  كان عندها فضل كبير ياسر فى نضج

  باللى يدور بيه

فضلها على  ولكن...لقد تبين لى كم هى صعبة صعبة جدا،!!! يا إلهى :ف.ع
  فكرى وتعميق وعيى وإدراكى بما يحيط بى كبير فى نضج

 ولكنها...!! راهى طلعت صعيبة ياسر وأكثر من اللى كنت نتوقع :ت.ع     ••••
  واقعنا العربى وفهمت بعض أسباب تخلفنا حلّت عينيه على

فتحت  ولكنها...لقد تبين لى كم هى صعبة صعبة جدا،!!! يا إلهى :ف.ع
  عيناى على الواقع العربى وأدركت بعض أسباب تخلفنا

 ولكن...!! راهى طلعت صعيبة ياسر وأكثر من اللى كنت نتوقع :ت.ع     ••••
إلنجاز وراحة ضميرى ورضاى على روحى، عاونى برشة باش اإلحساس بمتعة ا

  نتغلب على الصعوبات هذيه الكل

 اإلحساس ولكن...لقد تبين لى كم هى صعبة صعبة جدا،!!! يا إلهى :ف.ع
بمتعة اإلنجاز وما أحدثه من راحة الضمير وشعور بالرضا عن الذات كان عونا 

  لى فى التغلب على كل الصعاب

 ولكنى...!! طلعت صعيبة ياسر وأكثر من اللى كنت نتوقعراهى  :ت.ع     ••••
هذيه، تهون على الصعوبات ونقول  كيف نشوف ما حققتوا الشبكة بعد السنين

  الحكاية تستاهل

عندما أرى  ولكنى...لقد تبين لى كم هى صعبة صعبة جدا،!!! يا إلهى :ف.ع
 ان األمر يستحقالشبكة بعد كل هذه السنين، تهون على الصعاب وأرى  ما حققته

  ذلك

 ولكنى...!! راهى طلعت صعيبة ياسر وأكثر من اللى كنت نتوقع :ت.ع     •••• 
  والعائلية رغم هكا وبفضل ربى نجحت نوفق بين الشبكة وحياتى المهنية

رغم ذلك  ولكن...لقد تبين لى كم هى صعبة صعبة جدا،!!! يا إلهى :ف.ع
 تى المهنية والعائليالشبكة وحيا وبفضل اهللا استطعت التوفيق بين
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� �
  :يحيى. د

  وهل األمر يحتاج إلى تعليق يا جمال

ولكن لى عودة إليك ربما بشكل شخصى، أو فى نشرة مستقلة ، أناقش معك 
ردك المطول الكريم ، حول الشبكة وحول عالقتنا، بعد صمت ليس قصيرا، وأيضا 

  .ربما أناقش اقتراحاتك لمؤتمر اتحاد األطباء النفسيين العرب

ش جاءنى فى البريد عبر الشبكة، هامش لم أفهمه دار حول وكذلك هام(
  !!).الخ..وكالم غريب .. الشكر والعرفان وقيمتهما 

  انتظرنى واعذرنى ، فأنا مقصر، 

  أميمة رفعت. د

  .غيرتنى...ولكن !!!!..دى طلعت صعبة بشكل!! ياه

  :يحيى. د

ك تشيرين أميمة، وأحسب أنك التزمت بما التزم به جمال، وأن. شكراً يا د
تحديداً إلى خبرتك فى العالج الجمعى مع الذهانيات، كما اقترحتُ أنا حين عرضت 
نص اللعبة يوم األحد الماضى، وإن كنت أحسب أن اللعبة سوف تكون أكثر كشفاً 

، "طلعت صعبة بشكل" !!":ألنها"وإثراء لو تخصلت من توصيتى بتحديد الموضوع، 
خاص، : فى أكثر من مجال: دة العارفين، أقولفى أكثر من مجال طبعا، وانت سي

  .الخ.. وعام

  شيماء. أ

اإلجابة صح والّ اى حاجة تيجى فى  هل اللعبة محتاجة تركيز عشان تكون
  الرخاوى دماغى وخالص علشان ألعبها معاكم فى برنامج مع

  :يحيى. د

بل يستحسن عدم التركيز، وأى حاجة تلقائية سوف تجدين ونجد فيها البركة 
الذى ) قناة أنا" (مع الرخاوى"الصدق، وليس بالضرورة أن تلعبيها فى برنامج و

يذاع ثالثة مرات أسبوعيا كما ذكرت، وأهال بك فى موقعنا المتواضع، ويمكن أن 
  . تقرئى مقدمة نشرة األحد الماضى لتعرفى بعض تفاصيل معالم المشاركة

  .أهالً

  رامى عادل. أ

يا منى دانا كنت جبت "\.......ولكن !!!!..دى طلعت صعبة بشكل!! ياه "\
 .أخرى
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� �
  :يحيى. د

، "أنه ليس لنا آخر"يا عم رامى ، وأنت خير من يعرف " يجيب آخره"ال أحد 
  ".خبرة أن نحيا"إن صدقنا أن نغامر بـ 

  محمود مختار. م

  .أنا قدها وقدود..... ولكن !!!!..دى طلعت صعبة بشكل!! ياه 

  :يحيى. د

  .من ذلك شكراً يا بو حنفى، أنا واثق

  على الشمرى. د

  "\.......رغم ذلك حلها ممتعولكن ..!!!! صعبة بشكل دى طلعت!! ياه 

  "\.....تساعد على قبول التحدي..ولكن..!!!! بشكل دى طلعت صعبة!! ياه 

  "\.......مفيدة جداولكنها ..!!!! بشكل دى طلعت صعبة!! ياه 

لم الغوص باالعمق رغم ذلك تع..ولكن !!!!..دى طلعت صعبة بشكل!! ياه 
  \.....والمجهول

  \.....تمثل رحلة في اتجاه الداخل..ولكن..!!!! بشكل دى طلعت صعبة!! ياه 

 استخدام كم هايل من تتيح.ولكن..!!!! بشكل دى طلعت صعبة!! ياه 
  "\......البدايل

  :يحيى. د

، وعرض الرأى بالحجة "الكشف باللعب"على الفرق بين . هل رأيت يا د
عموما هما منهجان يكمل أحدهما اآلخر، لكن البد وأنك الحظت الفرق  – والبرهان

  . بين تعليقاتك المرسلة، واستجاباتك الملعوبة

  مدحت منصور. د

في يخت   اتفق واهللا زمان، أنت تبحر يا أستاذنا ونحن معك وكأننا نبحر كيفما
  .ناباستكشافت مؤمنين بالربان ومؤمنين بأنفسنا ومؤمنين بربنا وسعداء

 ولكن مش برضه إنت!!! دى طلعتْ صعبة بشـكل!!!.. ياه"\يا أمل محمود 
 .زودتيها حبة

  .أنا أدها و أدود ولكن!!! دى طلعتْ صعبة بشـكل!!!.. ياه"\يا دكتور أحمد 

 .أديني مكّمل ولكن!!! دى طلعتْ صعبة بشـكل!!!.. ياه"\يا دكتور يحي 
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� �
أحسن  أنهونولكن !!! عبة بشـكلدى طلعتْ ص!!!.. ياه"\يا دكتور محمد 

  .بذمتك ؟أنا مش عارف فعال و الال بستهبل عليك

  .أديني متونس بكالمكولكن !!! صعبة بشـكل دى طلعتْ!!!.. ياه"\يا رامي 

  !إيه؟  يعنى حاعمل  ولكن!!! بشـكل دى طلعتْ صعبة!!!.. ياه"\يا مدحت 
  .صعب ما كلهأرجع زي األول؟ والالّ أكمل في الجديد؟ 

 أنا حاسس إني مسئولولكن !!! دى طلعتْ صعبة بشـكل!!!.. ياه"\يا بثينة 
  .عنك

   

في البداية ما كنتش حاسس باللعبة قوي ومع االستمرار كان الوضع أفضل 
أغلب األلعاب نطت في دماغي فكرة معينة ، أمل محمود هي بثينة وهي  وأصدق،

  .بثينة ال أمل و ال

  :يحيى. د

  .أتقنتَ صنعة فتح النوافذ، وإطالق التلقائية يا عم مدحتلقد 

  ناجى جميل. د

كنت حأبقى أى كالم وانزل من نظر ولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه
  .نفسى لو ماكنتش عملتها

  :يحيى. د

  . عالبركة

  ماجدة صالح. د

  علشان الورد ينسقى العليقولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه -1

عن ( الجود بفقر واإلقدام قتِّالولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل !!ياه -2
  )المتنبى

  :يحيى. د

  . أعرف ذلك

  .وال أعرف كيف أشكرك

  نعمات على. د

 مش اقدر اكملهاولكن !! دى طلعت صعبة بشكل كبير!! ياه -1
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  الحياة مستمرةولكن !! دى طلعت صعبة بشكل غريب!! ياه -2

  أنا اعمل إيهلكن و!! دى طلعت صعبة بشكل متوقع!! ياه -3

  برضه انا زى ما أناولكن !! دى طلعت صعبة بشكل عادى!! ياه -4

  :يحيى. د

" غريب" "كبير: "، بشكل:استفدت أنا من تنويعاتك البسيطة المهمة للشكل
أن أحدد  -كما جاء فى النسخة الفصحى –، مع أننى كنت أعنى "عادى" "متوقع"

، وقد تبين قصدى أكثر فى الصورة "لشكلا" "نوع"مدى الصعوبة ال أن أتساءل عن 
كمية " حتى تعنى"! بشاااااكل: "بالعربية الفصحى، يبدو أنه كان على أن أكتبها هكذا

  !الصعوبة

                                عبير رجب. أ

  حاكمل ألن ده اختيارىولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه -1

  حاستحملن ولك..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه -2

  أنا محتاجاها بجدولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه -3

  :يحيى. د

  أصبت الهدف 

  .الحمد هللا

  محمد الشاذلى. د

  أنا أستاهل كل اللى يجرى لىولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه 

  :يحيى. د

  !! فهى المسئولية.... 

  .هذا طيب

  مروان الجندى. د

  يحيى الرخاوى. يا د

  ما دمنا إحنا وإنت ربنا يباركولكن ..!! طلعت صعبة بشكل دى!! ياه

  يالّ بقىولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياهأميمة رفعت . يا د

 مسيرها تكبر أكتر بيناولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياهجمال التركى . يا د
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  :يحيى. د

  .الحمد هللا

  عماد فتحى. أ

يه حل تانى غير إنى باين ماكانش فولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه
  أعيشها كده

  حالوتها فى صعوبتهاولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه

  :يحيى. د

  المهم نكمل

  .وأنا واثق فى هذا

  رباب حمودة. أ

  حاكملولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه -1

  ممتعةولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه -2

  وطةمبسولكنى ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه

  مسئوليةولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه

  :يحيى. د

  .ربنا يبسطك ويصبرك

  جاكلين عادل. أ

  مضطرة أكملولكن ..!! دى طلعت صعبة بشكل!! ياه

  :يحيى. د

  لن يتطور إنسان باختياره، فما أصعبها خطوة: "يا جاكلين

  ، فما أشرفها رحلة"ولن يكمل الطريق إال باختياره

  )من كتاب حكمة المجانين: 749الحكمة ( 

  هل تذكرين؟ 

  عبد المجيد محمد. أ

طريقة "هو يعنى وجود صعوبة فى تحديد نتائج العالج الجمعى يخلينا نسميه 
 وليس علم؟" عالج
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  :يحيى. د

هو فعال طريقة عالج، أى صنعة وفن، وهو يستعمل العلم والخبرة 
  والمعلومات جميعا

نفسى وعملى أكثر من أية  أصف بها" صنايعى"صفة .. ألم تالحظ أننى أفضل 
  "طبيب"صفة أخرى، حتى صفة 

  محمد إسماعيل. أ

  ما معنى األلعاب الكشفية للشخص العادى؟

  :يحيى. د

أظن أنك تعرف معناها، من حيث أنها ليست قاصرة على مجال العالج النفسى 
أى وال على المرضى وال على األطباء، بل إنها منهج للكشف والمعرفة يمارسها 

ثم فى برنامج ) وهو على الموقع" (سر اللعبة"كما حدث فى برنامج  دىشخص عا
، والذى ينزل فى الموقع أوال بأول، "أنا"مع الرخاوى، الذى يذاع حاليا من قناة "

  .وأيضا فى استجابات أصدقاء الموقع غير المختصين هنا، هكذا

  محمد إسماعيل. أ

ذلك أنا غير متفق مع توجد صعوبة فى تقييم نتائج العالج الجمعى، ومع 
حضرتك لما ذكرته فى النشرة أنك حاولت تكشف عن طبيعة ما يصلك من هذا 
العالج بهذه الطريقة ألنه ممكن أن اللى يصل يبقى أكتر كتير جدا من النتائج 

  الظاهرة، رغم صعوبة رصدها 

  .وكمان أنا باقول كده علشان نتائج العالج هى غير اللى بيوصل منه على حد فهمى

  :يحيى. د

  . لم أفهم نقطة عدم االتفاق

  .لكن دعنى احترم ما وصلك من صعوبة

 * * * *  

 )54(: التدريب عن بعد

  )2الحلقة .." (ولكن)!!!! بِشـاااكْل..(دى طلعت صعبة بشكل!!!.. ياه"

  السيدة. أ

ياه دى طلعت صعبه بشكل، داانت بتحفر فى الصخر بإبره، ربنا يصبر ك 
 ويديك االمل
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  عنك الرخاوى، هو حنينسالمى للدكتور محمد يحيى 

  :يحيى. د

  .لست متأكدا أنه كذلك

  إسالم إبراهيم. د

  .بس حاتعدىياه دى طلعت صعبة بشكل : يا هانى

  .ربنا العالمياه دى طلعت صعبة بشكل بس : يا شاذلى

  .أنت أكبر منهاياه دى طلعت صعبة بشكل بس : يا حجازى

  .بس تستاهلياه دى طلعت صعبة بشكل : يا منى

  .وجودكك ساعدنىياه دى طلعت صعبة بشكل بس : يحيى. يا د

  .أنا أقدرياه ده طلعت صعبه بشكل بس : يا إسالم

  :يحيى. د

  !!!! ياه

  ".كلمة السر"هو " ولكن"حين يختلط األمل بالضغط بالصدق بالمعية، يصبح مابعد 

  أميمة رفعت. د

والتى تجعلنى  وأنا أشعر أن الشعلة التى بداخلى )تسعة أسابيع(منذ وفاة والدى 
قد خبت تماما، وال أعرف الطريق  أتحمس وافعل وأقرر وأحلم وأتخيل

وما زلت ال أعرف ما الذى  إلسترجاعها، حاولت أال أستسلم ولكن لم أعرف كيف
   .على أن أفعله

خبرة العالج الجمعى كما طلبت منى  عندما لعبت اللعبة أردت التركيز على
كثيرة قديمة وحديثة، ركبت  ت فى ذهنى خبراتولكن بمجرد نطقى بكلماتها قفز

وكل هذه الخبرات تولدت  كصور فوق بعضها وتداخلت ولكننى كنت أشعر بها جيدا
اإلجابة بأكثر من صوت  وقد ترددت هذه" إتغيرت" " غيرتنى: "عنها إجابة واحدة 

  .فى رأسى فى ثوان ال غير

انت اإلجابة أبى ووفاته، وأيضا ك من هذه الخبرات ميزت خبرة مرض
بداخلى، مما يتناقض تماما مع ما  وشعرت بطاقة ما أو حركة إيجابية" غيرتنى"

تذكرت أننى أصبحت أتخذ مواقفا  وقد. إلخ...ذكرته سابقا من توقف وإنطفاء الشعلة
غريبة على وعلى شخصيتى وأننى برغم دهشتى رحبت بها ولم أنفر منها، وأننى 

إذن هناك . قة ما بوفاة أبى ال أعرف كيف ولماذاشعرت أن هذه التصرفات لها عال
 حركية صغيرة تحدث بداخلى ومن وراء ظهرى ال أشعر بها ولكن أرى
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 نتائجها، مما يعنى أننى لست متوقفة تماما كما كنت أظن، على فقط أن أعطى نفسى

   .الفرصة لتنضج

 ببطىء، ولكننى لوال اللعبة ما رأيت هذا، ولوالها ما بدأت أفكر ثانية، صحيح
خطر بذهنى خاطر  وبالمناسبة قبل أن تقترح اللعبة بأيام قليلة .أفكر على أى حال

مصادفة بالتأكيد  لم يكن التساؤل". لماذا توقف الدكتور يحيى عن األلعاب؟"سريع 
  .فى وقتها تماما وإنما يبدو أننى كنت محتاجة لمثل هذا التحريك، وقد جاءت اللعبة

  :يحيى. د

ت الوالد بالذات اليموت، وال نحن، ألن الشعلة ال تنطفىء، الوالد اليمو: أوالً
بل تمتد وتتجدد، حتى لو توارت تحت رماد حزن غريب األبوين، حتى لو غابت 

للخلود هنا، الذى هو الموت الحقيقى كما  -طبعا–أعنى   عن أنظارنا، ثم إنى ال
  .   محفوظ فى الملحمةبين 

يبدو أن منهج الكشف بهذه األلعاب البسيطة، هو منهج قادر على : ثانياً
مع "تحريكنا إلى ما هو نحن، الحظت ذلك بشكل واضح فى البرنامج الجديد 

اة على النايل سات هو والتردد الخاص بالقن" (أنا"فى القناة الجديدة "الرخاوى
12226/H/27500 وهو بالمجان لمن يشاء المتابعة.(  

حوالى خمس (وهو يذاع ثالث مرات أسبوعيا، فقد بدت الدقائق األخيرة 
بهذا المنهج " القيمة المطروحه للمناقشة"التى تناولنا فيها تقليب ونقد ) دقائق

الحلقات (أو بآخر  ، أهم من الخمسين دقيقة التى سبقتها بشكل)منهج اللعب(
  ). موجودة بالموقع أوال بأول

تكرار إقرارك بالتغير فى هذا الرد، باللعبة وبدون اللعبة هو اقرار : ثالثاً
  .صادق، لكنه مسئولية متجددة

  .واحدةْ واحدةْ لو سمحت

  رامى عادل. أ

   لكن أدينى وراهااميمه ياه دى طلعت صعبه بشااااكل، .يا د

  اكيد امل لكن فيهت صعبه بشاااكل، مدحت ياه دى طلع.يا د

  لسه عايش لكن انا برضهيحيى ياه دى طلعت صعبه بشااااكل، .يا د

  :يحيى. د

  .ماشى

  مها وصفى. د

 نظامها مضبوط جدا ياه دى طلعت صعبة بشكل لكن يبدو أن"يحيى .يا د
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الذى أتفهمه  أحب أن أعلق على دور حضرتك فى اللعبة واليقيين واإلصرار

 لج ومعلم، ولكنى أشفق عليك كثيرا كإنسان إذ البد منجيدا من حضرتك كمعا
إهتزاز هذا اليقيين فى فترات، إذا أتيحت فرصة للتعبير عنه الذى أظن أنك لم 

  .خالل اللعبة إال فى حديثك لذاتك تسمح به لنفسك

  :يحيى. د

هل تقصدين حديثى لذاتى فى اللعبة، أم وأنا أحاول تأويل استجابتى وأنا ألعب 
  .؟"ىيحي"مع 

لقد ضجرت من هذا اليقين الاليقين، واألرجح أننى متيقن من استمرار 
إلى "هو اصرار : المحاولة، وليس بالنسبة ألى محتوى معين، دعينا نتبين معا

  ".على ماذا"وليس إصراراً " أين

ربما كان األفضل أن يقوم به "..ثم دعينى أشكرك الستجابتك لندائى حين قلت 
  .، وها أنت تساهمين بحب صادق"غيرى) بالتفسير الذاتى(

  مروان الجندى. د

وصلنى أنها فعالً وحقيقى صعبة، وماحدش يقدر عليها لوحده، هى إيه مش 
  !!.عارف؟

  :يحيى. د

  هى التى هى، 

  .واسأل النوارس وهجرة الطيور  واسأل النمل، واسأل النحل،

  عبده السيد على. أ

ء أنه مصبوغ باللغة التى أحب أن أضيف تفسيراً على تعليقات األطبا
نستخدمها، وهو ما قد يشبه عقلنة تعليقات المرضى، وأرى أن اللعبة صعبة جداً، 

  .وتحتاج إلى مراجعة تعليقات أفراد بعيدين عن العالج النفسى بشكل عام

  :يحيى. د

  أوافقك على أن ذلك محتمل 

اال فى الذى أشرت إليه ح" مع الرخاوى"وأظن أننى حاولت ذلك مع برنامج 
الكشف "أميمة، ولكن ليس فيما يتعلق بهذه اللعبة، وإنما فى منهج . ردى على د

  .تحديدا" باللعب

  عالء عبد الهادى. أ

 .الزم نكملولكن ... ياااه ديه طلعت صعبة بشكل
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  .يبدو أن مفيش غير كدهولكن .. ياااه ديه طلعت صعبة بشكل

  .يبدو أن مفيش سهلولكن .. ياااه ديه طلعت صعبة بشكل

  :يحيى .د

  .يبدو ذلك

  هانى عبد المنعم. د

  .الحل جاىياه دى طلعت صعبه بشكل، لكن 

  .أدينها بتفرجياه دى طلعت صعبة بشكل، لكن 

  .نفكر شويةياه دى طلعت صعبة بشكل، لكن 

  :يحيى. د

حتى لو كسالى وال يشاركون إال (ما كل هذا األمل فى الشباب الجميل 
  !!)بالضغط

  نادية حامد محمد. أ

...!! عارفه ليه حسيت إنى عايزة ألعب لعبة ياه دى طلعت صعبة بشكلمش 
  .ولكن ضرورى أكمل وأكمل

  :يحيى. د

  !ومن منعك؟

  :ثم إنك لعبتيها ياشيخه، هيا أكملى

  نادية حامد محمد. أ

  .العون عند اهللاياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  أكيد ربنا حايكرم ويباركياه دى طلعت صعبة بشكل، ولكن 

  :يحيى. د

  .ثم ها أنت ترسلين المزيد

  نادية حامد. أ

  .من الضرورى أكملهايااااه دى طلعت صعبة بشاااكل ولكن 

  .أنا عشمانه فى ربنا قوىياااه دى طلعت صعبة بشاااكل ولكن 
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  :يحيى. د

  .الحمد هللا

  عمرو دنيا. د

  .أنا أدها وأدودولكن !! دى طلعت صعبة بشاكل!! ياه

  .ياما دقت على الراس طبولن ولك!! دى طلعت صعبة بشاكل!! ياه

  .كل صعب وله حل وآخرولكن !! دى طلعت صعبة بشاكل!! ياه

  .ربك موجودولكن !! دى طلعت صعبة بشاكل!! ياه

  :يحيى. د

  !!"يا مادقت على الراس طبول"فهمت كل إجاباتك، إال ما قصدت بـ 

***** 

 صعوبة لعبة جديدة : عود على بدء )من العالج الجمعى() 55( :التدريب عن بعد
 )!!بعون اهللا(الخبرة، وقبول التحدى، 

  نعمات على. د

إن ما جرى ويجرى خالل هذا النوع من العالج ال ينتهى  ؟؟ "..!!الوداع"
  ".بانتهاء الجلسات، فلماذا الوداع؟

هذا فعالً حقيقى، وهو ما أشعر به أيضا خالل الجلسات النفسية المنفردة، 
ف، فهى حيرة مستمرة وتنمو وتنضج مع وأيضا خالل التعلم من اليوميات واإلشرا

  .الوقت

  :يحيى. د

يا نعمات، كدت أصدق بعض نظريات تتكلم عن الجسد الممتد، وهو بعض ما 
  .الخ..ال نفترق: يفسر أننا حين نفترق

  عبده السيد. أ

للجماعة أثناء ) البصيرة(ينفع تكون القوة المركزية الضامة هى المقدار الثقافى 
  المجموعة فى استمرارها؟ أمل+ فترة العالج 

  :يحيى. د

  ال أظن

 ).أو معقلنة(أتصور أن ما تتحدث عنه ال يعدو أن يكون أفكاراً منطقية عقلية 
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  أما ما أعنيه فهو أكثر غموضا من ذلك

  وأكثر واقعية

  وأكثر موضوعية

  أعرف أننى صعبتُها فعذرا،

  لكن هذا هو ما عندى

  .وقد أعود إلى تفصيله يوما ما

  عبده السيد. أ

الخلفية المرضية بالتعليقات جعلها أكثر موضوعية وزودت إيضاح  ربط
  .باثولوجية كل مريض، باحسدك على تواضعك، وموضوعيتك فى التعقيب النهائى

  :يحيى. د

  شكرا يا عم عبده

  المسألة صعبه واهللا العظيم

  عبير محمد. أ

سالمة  لو استطعنا أن نضمن".. إعادة التعاقد"، ثم "الدخول والخروج"برنامج "
تحقيقهما، وحسن تفعيلهما، إذن ألمكن التعامل مع العالقات البشرية، بما فى ذلك 
الحب والزواج، والعالج، بمرونة كافية للحفاظ على العالقة البشرية الصعبة، بل 

  ..."وتجديدها

نضمن إزاى؟ وهى حاجة صعبة قوى وتخوف كده؟ ويمكن كمان توقفنا وبدل 
  "".التراجع والكف عن المحاولة"، يمكن نفكر فى "دإعادة التعاق"ما نفكر فى 

  :يحيى. د

  احترمت تلقيك الصعوبة، 

  .؟"بشراً سويا"ماذا نفعل يا عبير وقضاؤنا أن نعيش 

  .إما أن ندفع الثمن صعوبة وكدحا، وإما أن نتنازل عن إنسانيتنا

  محمود حجازى. د

  .ربنا موجودياه دى طلعت صعبة بشكل لكن 

  :يحيى. د

 حصل
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  المنعم هانى عبد. د

  .الزم تقف معاناياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن : يحيى. يا د

  .الزم نفتكر ده على طولياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن : يا زمالئى

  .الزم أبدأ بنفسىياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن : يا هانى

  .ربنا دايما موجودياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن : يا مرضى

  :يحيى. د

ة من استمرار االستجابة بالمشاركة فى اللعبة هكذا، أنه وصلتنى دعوة ضمني
  .على أن أرجع لجمع استجابات أصدقاء الموقع مستقلة، والتعليق عليها من جديد

  يا ترى هل أجد وقتاً؟

  إسراء فاروق. أ

  .هستحمل، هعدىياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن ): س(يا 

  .ىربنا هيعنياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن ): ص(يا 

  .إنت جنبى ياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن): ع(يا 

  .لعله خير ياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن): و(يا 

فيها مسئولية، وكبران  ياه دى طلعت صعبه بشكل ولكن): إسراء(يا 
  .فهستحمل

  :يحيى. د

  نفس التعليق السابق

  رامى عادل. أ

  يا منى ياااه دى طلعت صعبه بشكل لكن انتى قربتى البعيد

  .بشكل لكن ربنا خالنا نواظب  ياااه دى طلعت  يا كريم

منى هى صديقتى المقربه التى اظلمها حين ال اثق كفايه بقدرتنا على التجاوز 
كريم فهو زميلى فى العمل تعلمت من براكين غضبه ان الم الدور  ، اما)والشفاء(

التعامل   رهومهما ك) او العكس(   مهما كنت بعبعا فى نظره واقترب واحده واحده
االن، فقد علمنى كريم كيف اكون رابط الجاش،  معى، حتى ان احساسنا يتالمس

قهرت مع كريم المستحيل فال يوجد  وانه ال داعى للخوف من منى او غيرها فقد
  الرفقاء طريق مسدود بين
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  :يحيى. د

  ).أعنى قبل السابق(نفس التعليق السابق 

**** 

 لعبة جديدة : عود على بدء )من العالج الجمعى() 56( :التدريب عن بعد

  إسالم إبراهيم. د

  بجد ربنا هايسهلهاياه يا محسن دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  العمر بيجرى بسرعةهانى دى طلعت صعبة بشكل ولكن . ياه يا د

  إحنا أجمدياه يا منى دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  صدقنى الدنيا مش هاتقف محمد دى طلعت صعبة بشكل ولكن. ياه يا د

  أنت بجد مهم عندىياه يا على دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  :يحيى. د

  .يست بهذه الصعوبةل"... أنها"يبدو أنه ثبتلك ولنا 

  منى أحمد. أ

  .ربنا هايسهليحيى دى طلعت صعبة بشكل ولكن . ياه يا د

  .إيد على إيد، حاتعدىإسالم دى طلعت صعبة بشكل ولكن . ياه يا د

  .عندى أملياه يا هاله دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  .نفكر هل تستاهلياه يا علياء دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  .نفسى الدنيا تبقى أسهلصعبة بشكل ولكن  ياه يا منى دى طلعت

  :يحيى. د

  .نفس التعليق السابق

  هالة حمدى البسيونى. أ

  .ربنا يعديهاياه يا منى دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  .إنشاء اهللا هتفرجياه يا عليا دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

  .خايفة جداًياه يا هشام دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

 .بدعى ربنا يسترهاصعبة بشكل ولكن  ياه يا أحمد دى طلعت
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  :يحيى. د

  الخوف وطلب الستر أقرب إلى الواقع،

  .وفى نفس الوقت هما ال ينفيان األمل 

  وليد طلعت. أ

  .وصحة وعطاء يا رب دايما بخير.. أخبار حضرتك ايه. صباح الفل يا عمى

واضح إن األلعاب دى بتحرك الواحد وتطلع من عنده حاجات حتى لو كانت 
  .فه حواليهالدنيا واق

فى قراءة بسيطة للناس اللى لعبوها وانطرحوا فى نشرة النهاردة واضح قوى 
حجم الثقة وااليمان باهللا المطروح واللى .... ازاى ان الناس شايفينها صعبة ولكن 

رغم ان .. هتعدى بيدى دفعة وأمل الكمال المحاولة بالحاح واصرار وشبه ثقة فانها
بالذات فى لعب  الة النفسية والمزاجية ممكن تأثر جدااختالف الشخصيات وتنوع الح

بتدى  ، انما برضه معظم االستجابات فيها...)ولكن .. صعبة قوى (لعبة زى دى 
  بالصمود والمحاولة وتوقع المرور.. االحساس ده 

  .ادينا ماشيين وبنحاول وربنا موجودولكن .. يحيى دى طلعت صعبة قوى . يا د

  احنا قدها وقدودى طلعت صعبة قوى ولكن د )مراتى.. (يا فدوى 

  :يحيى. د

  .ربنا يعينكما

  رامى عادل. أ

بيتهيالى انك بتحبهم  عم يحيى، انا شايف انك بتعشق كل لعبه اكتر واكتر، انا
  اوالدك وبناتك اكنهم

  :يحيى. د

  .يجوز

****** 

 )من العالج الجمعى(: )57( :التدريب عن بعد

  )5الحلقة(، ..دى طلعت صعبة بشكل، ولكن ..!!! لعبة ياه 

  نعمات على. د

 لعاب ال تجعلنا ننظر إلى هل يمكن من ضمن الفروض، ان نفترض اال
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الصعوبة فقط، وإنما لما نعانيه ونتجاهله ونقول احنا بنقوله هذا هو، طيب نعمل 

  ايه

  :يحيى. د

  ؟!فرض جيد يستحق

  محمود مختار. م

كانت شديدة الداللة جت فى بالى وأنا بتفرج على فيلم  لعبة لعبتها أنا وأصحابى
  فيه حفلة تنكرية

  تنكرية هلبس أيه ؟لنفسى يا ترى لو دعيت لحفلة  قلت

  .راجل عجوز مبتسم....حالبس أنا لو دعيت لحفلة تنكرية

ومنهم إلى قال حالبس  ولعبتها أنا واصحابي منهم إلى قال حالبس فارس عربي
  معرفش ظابط و فيه سوبر مان وفيه ناس قالت حاروح زى ما أنا وفيه قالوا

 شايف اللعبة دي بس أنا. أنا مش هقدر أعلق علي أى اجابة فى وجود حضرتك
  أيه؟ ممكن تورينا أحنا عايزين أيه؟ أو بندور على أيه؟ او مفتقدين

  :يحيى. د

  بصراحة فكرة جيدة جدا

  لو سنحت لى الفرصة، أعتقد أننى سوف أحاول االستفادة منها

  .شكرا جزيال

****  

 )44( اإلشراف على العالج النفسى :بعد عن التدريب

  بين الواقع والحركة والزمن: العالقة باآلخر

  محمد على. د

التكيف على مستوى "أرى فى الفترة األخيرة أن المجتمع كله انطبع عليه 
ا يثير فى الشك والخوف على هذا المجتمع، ال عالقة مع آخر، وال ترابط ، مم"أدنى

  .وال تماسك

  :يحيى. د

  الشك والخوف على المجتمع وارد ومهم

 !هذه" كله"دعك من حكاية  –باهللا عليك  –لكن 
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  محمود مختار. م

ليست فى  فى البدء اسف جدا لحضرتك ألن الرسالة قد تحتوى على تفاصيل
  اهتمام حضرتك ولكن كيف اسأل دون شرح للموضوع؟

  قصيدة لغادة السمان  المهم كنت أقرا

   ووقفت عند بيت بيقول

الخطان المتوازيات فيثيران حزنى لركضهما  وحدها النقطة المتحركة أحبها اما
  ... وفيهما... بينهما  ... دونما لقاء ودون أن يتبدل شيء إلى األبد

وحاولت الوصول لتحليل  فاستغربت جدا ان الخطان المتوازيان ييثيران حزن 
   السلوك رياضى لما حدث المفروض ان الخطان دول رياضيا لهما نفس

   يعنى لو جينا نفاضل المعادلتين للخطين

م معناه رياضيا هو ميل الخط عن االحداثى المستقي التفاضل األول لمعادلة الخط
  فين بقوة أيه ؟ س الى بيعبر عن سلوك الخط ده رايح

  ب+ ا س ) = س(1د

  ج+ ا س ) = س(2د

   هيطلعوا نفس النتيجة وهى ا مع اختالف القيم الثابتة ليهم ب و ج

   وشفت العكس من الى قالته غادة

  ط خالف و صراعالتقاطع للخطوط دى ممكن يعبر اكتر عن نق شفت ان

لهم نفس الميل بالظبط كحالة الخطوط المتوازية  ومع استحالة وجود اشخاص
  دي

الخطوط دى قريب لبعضة تحولت نقط الصراع  نقدر نقول ان كل ما كان ميل
  .والخالف الى نقط تالقى والمس

قدرنا نعبر عن االنسان عموما بمعادلة كبيرة قوى مش حايبقى فيها متغير  ولو 
فيها متغيرات كتير بتأثر فى سلوك األنسان بدرجات متفاوته وكمان  ايبقىواحد ح

  .الحياة موقعه فى احداثيات ثوابت كتير بتحدد

لنتابج مفيدة فى فهم سلوكه و  حانقدر بشوية حسابات رياضية بسيطة نوصل
  تانية وال ألز تقييم عالقته باالخر و معرفش نقدر نستفيد بيها فى حاجة
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   عبارة عن معادلة خط مستقيم خلينا نفرض ان االنسان

طبعا مش صح معادلة االنسان هتكون مركبة صعبة ده لو عرفنا نوصل  وده
  ؟ ليها أساسا

   بس خلينا نفرض ده للتبسيط الفكرة

  ب+ ا س ) = س(د       دى معادلة الخط المستقيم

  ا) = س(د    وده التفاضل األول ليه أو ميله

ا اثرتش خالص فى سلوك الخط ده فممكن ان القيمة ب اختفت و م نالحظ هنا
  دى تعبر عن المستوى التعليمى لالنسان أو أى حاجة تانية ليس لها عالقة بسلوكه

سلوك االنسان ممكن تعبر عن التاريخ المرضى لالنسان  اما القيمة ا فتحمل كل
  بسلوكه أو أى حاجة تانية لها عالقة

  بس الموضوع المفروض مش بالبساطة دى  

  ماكينة معقدة جدا هى االنسان حنا هنا بتعامل معألن أ 

بين الرياضيات و علم  فسؤالى لحضرتك هل فى اى محاوالت سابقة للربط
  النفس؟ او تطبيقات رياضية تخدم علم النفس؟

  .بعد البحث فى جوجل لم أصل الى اى نتيجة

  حضرتك تقترح أيه ؟ ولو حبيت ادرس السلوك البشرى والعوامل المؤثرة فيه

أنا عارف  ام أن هذه الفكرة مستحيلة بحكم خبرة حضرتك مع النفس البشرية ؟
  .أنها لو ممكنة فهى صعبة جدا وتحتاج الى تخصصات مختلفة

  .صدر حضرتكم شكرا لسعة

  :يحيى. د

أرجوك أن تسمح لى أن أعترف أننى لم أفهم جيداً تفاصيل ما تقصد وإن : أوال
  كان قد وصلتنى بعض الخطوط العريضة

  فضلت نشر رسالتك حرفيا، ربما فهم غيرى ما لم أفهمه: ثانيا

  أنا ضد اختزال المخ البشرى إلى معادالت وأرقام: ثالثاً

أعتقد أن العلوم األحدث هى أقدر على مثل هذا الربط، وقد حاول بعض : رابعاً
ربط بعض قوانينهم  Quantumعلماء الرياضة الكموية والطبيعة الكموية 

ف بشكل ما، وهى خبرات معرفية ذات قوانين رياضية أصعب بخبرات التصو
 .وأعمق غالبا
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  .أنا ضد أى تفسير علمى لنص إلهى، أو ما يشبه ذلك: خامساً

 ****  

 :اإلشراف على العالج النفسى )58( :التدريب عن بعد

  !)أم خطأ! صح" (ماقدرشى احب اتنين، عشان ماليش قلبين" 

  محمد أحمد الرخاوى. د

: االول نفسه يعنى يتصالح معاها وبعدين يفهم الفولة ويآخد باله الواحد بيحب
حتياج مشروع على شرط ما يكنش هو اللى ماحبوش اال ايه هو اللى حبه وايه

  سد االحتياج دة حارة

اهتكها من غير ما : (هكذا: كان فى زمان مثل أترجمة إلى الفصحى تأدبا
  )توريها عورتك

امتى يآخد وامتى يدى من غير ما يكون اى نوع من  الجدع هو اللى يعرف
  .الذل ال من ناحيته وال من ناحيتها

  ى حبيبى ما تنفعشييعنى بصراحة حكاية انت وبس الل 

طبعا الجواز والسترة مهم فى مجتمعنا بس الجدع جدع والجدعة جدعة سيبك 
  !!!!!!!انت وقليل ما هم

  :يحيى. د

  مع احترامى لمحاولتك

  أمتنع عن التعليق، وأوصيك أن تنتبه إلى الحذر من التعميم

  .المسألة أصعب من أى اختزال

***** 

 اإلشراف على العالج النفسى: )58( :التدريب عن بعد

  !)أم خطأ! صح" (ماقدرشى احب اتنين، عشان ماليش قلبين"
  صابر أحمد. د

أحمد عبد المعطى اتكلم عن حاجات بتعملها هذه األم زى مسح الجزمة الدكتور 
تعبير المريض عن ميله للى مش  والعصير فهمت منها انها بتحبه واتكلم عن
   خطيبته ففهمت انه خاطب واحدة وبيحب واحدة

 االتنين؟ ليه اتقال فى النهاية انه بيحب أمه ومابيحبش أى واحدة فى مش فاهم
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  :يحيى. د

فت عالقته بأمه بالحب، وال أعرف إن كان فرويد قد سمى ال أذكر أنى وص
  .هذا حبا أم ال، كما ال أذكر أننى أنكرت حبه ألى من الفنانين

قد يصبح معطال لعمل ) التى هى بهذا االحتياح لالمتالك غالبا(إن التعلق باألم 
  حقيقى،) أخرى(عالقات ناضجة مع آخر 

  .هذه هى كل الحكاية 

  محمود سعد. أ

أننا لو تفحصنا العيان حانالقى فيه واحدة من البنتين على األقل ما  أعتقد
بيحبهاش ولكنه عايز يستخدمها بشكل ما، عشان تؤدى له وظيفة فى الوقت الحالى، 

  .لذلك أعتقد أن السكة دى لو فحصناها مع العيان يمكن نخرج بحاجات كتير

  :يحيى. د

  كل الفروض محتملة

  يداً من الفروض،مزيد من المعلومات يولد مز

  .وأعتقد أن ذلك قد طُرح بشكل ما فى الحوار 

  محمد أسامة. أ

وأى إنسان البد أن يأخذ بها ألن ) ما أقدرش أحب اثنين(هذه المقولة صحيحة 
  ربنا خلق اإلنسان بقلب واحد

أنا أرى أوال أن التردد يودى فى داهية كبيرة جداً شخص متردد يعنى شخصية 
اته غلط كلها إن عرف ياخذ قرار أصالً، البد أن يجلس مع سطحية وسلبية وقرار

نفسه ويقرر بنفسه دون تدخل أحد ودون الضغط عليه والبد أن يأخذ رأى أمه فى 
الموضوع وياخذ رأى إخواته أيضا حتى ولو مع فروق السن ألنهم حايساعدوه 

د عن وحايخافوا عليه علشان بنات الناس مش لعبة، وياخد القرار الصحيح ويبع
  التردد ألنه مستقبل وواحده حاتعيش معاه طول العمر، مش فترة وحاتعدى،

  :وبيقولك إيه

قلوب أهديلك قلب يكون لك حنون وقلب يشيل عنك الهموم وقلب  5لو عندى 
  يحميك من العيون وقلب يغطيك وقت النوم وقلب يموت قبلك كل يوم

  !!إيه رأيك؟ 

  :يحيى. د

 حلوة الخاتمة
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ك المبدئى بأن ربنا خلق اإلنسان بقلب واحد، اللهم لكنها تتناقض مع افتراض

  .إال إذ كنت تعنى القلب الميكنى الذى يضخ الدم

ثم إن سائر التعقيب فيما عدا الفقرة األخيرة، ملئ بالنصائح التى ال نلجأ لها 
  عادة إال لمن استعد لها،

  .وإال أصبحنا أبعد ما نكون عن مسئولية التغيير الحقيقى

  رامى عادل. أ

ونص، تملي عينه،  هي ست واحده ان كانت فيها اللي بيتمناه قلبه تبقي كفايه
مشافوش  تخليه ميبصش لغيرها ويستحرم ده، اذا كانت تستحق االخالص وفبها اللي
 ومش  في غيرها، اما نه شبع من النجاح واستكفي فده وارد ، وانه يبقى متردد

االخر بيحسبها ويشوف ايه اللي فده موجود، لكن هو اللي في   عارف ياخد قرار
لحاله، فهو مش مدمن ومش مريض، وامه بتسنده، كل ده يستدعي انه  مناسب

اكبر، لكل حصان كبوه يا جماعه، المهم الطبيب يفضل في  يحافظ عل نجاح لنجاح
ضهره، وميملصش، هو العيان مننا عايز ايه غير طبيب يزقه وام تونسه وصديق 

بخاطره، لكن مع كل ذلك نعمل  عليه دنيته ونجاح يطيبيلطف الجو وحبيبه تمال 
شاورنا عليه الواد  حساب االخطار المحيقه وانه لسه صغير ومن غير كل اللي

  ممكن يروح فيطيس،

ودي هي الموضه، الننا مش  وارجع واقول اننا كلنا معرضين اننا نحب اتنين
الم في مرحلة نضج االح ناضجين وهايفين ومش محظوظين، انما ان تم وجود فتاة

لقوا  حقيقى، فده بيوفق امور كتير، وياما ناس ارتبطتم ومخانوش بعض، النهم
 نسيبه يكبر واحده واحده، والبنتين مش وقتهم خالص، هو  بعض، الولد ده) وجدوا(

عنده العمالء يحب فيهم زي ما هو عايز، مش ضرورى ارتباط دلوقتى، وله 
 وناس كتير تتمني تبقي في نص نجاحه، وربنا ويزنق روحه يعنى؟ الحياه واسعه

  الموفق

  :يحيى. د

  .أحمد عبد المعطى المعالج. أرجو أن يبلغ ذلك د

**********   

 اإلشراف على العالج النفسى : )59( :التدريب عن بعد

  "ماذا يقول لمن سيخطبها"

  أسامة عرفة. د

ئب فى هذه هناك طرف غا على فرض قبول الخطيبة وأهلها لسبب أو آخر
 اإلبنة الذى من المحتمل  الصفقة ال يوجد من يمثله وهم ثمرة هذا الزواج االبن أو
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هذه الصفقة؟؟  من يمثل هذا الكائن الغائب فى.. ان ينتقل إليه المرض وراثيا

  وما مدى المسئولية األخالقية لموقعى هذه الصفقة

العرق تخيروا لنطفكم فإن : محمد عليه الصالة والسالم أوصانا رسول اهللا
  ... دساس

  خيرا جزاكم اهللا

  :يحيى. د

  أوافق من حيث المبدأ

لكن لفرط تفاؤلى يا أسامة، ال أتصور أن اهللا سيغفر لنا إن نحن حرمنا هذا 
  العدد الهائل من البشر من المرضى من فرصة التواصل البشرى األعمق،

ائر، ثم إن عالقة بها مخاطرة معلنة ربما تكون أفضل من عالقة بها كذب غ 
  .وسم فى الدسم، واألوالد يدفعون ثمن ذلك أيضا

  أم ماذا؟

  محمد أحمد الرخاوى. د

   بصراحة انا رأيي انه ما يقولهاش اال اذا هي سألت

  . ما حبش اليفط التشخيصية

لدكاترة ودول طبعا اكتر بكتير  الناس مالنة بالوي حتي اللي ما ما بيروحش
  من اللي 

  يروح

وامين حيوصلها دة من غير ما يقول لها وهي  ان ناضجانا رأيي انه هو اذا ك
   وجدعنتها

يوصم بمرض والفار يلعب في عبها والمسألة تبقي ضعف  انا بس خايف انه
  وذلة من غير الزمة

بمناسبة  يضحكش عليها بس يسيب ديناميكية العالقة تاخد راحتها طبعا ما
  والرومانتيكية الديناميكية

  ش للنشرفكرتني بنكته قوية طبعا م

  :يحيى. د

  شطبت النكتة فى آخر تعليقك أوال ألنها بايخة، ثانيا ألنها قديمة جداً
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  رامى عادل. أ 

يعني يبتدي يحس  واهللا هو ان وصل له اي شعور باالمان، ليه اوللي حواليه،
هتطمنه انه  انه طبيعي، والمجتمع يعامله زي ما بيعامل غيره، فخطيبته اول واحده

اللي  ستر، اما اذا كان في اي تحفز منها او منه، فده هو بني ادم عادي و ان ربنا
مش كويس، وبالذات لو منه، الن هو الفيصل والحكم علي روحه، هو اللي بيحكم 

من غير مايحس، وده بياكده له ولها معاملة الناس ليه،وبرشامه   وبين نفسه بينه
ت دي حاجه اصل مش بكثرة البرشام، انما بينام خمس ساعا واحده تضبط الجمل

  .تخوف ومرهقه وتعكر المزاج

المهم لو خطيبته عاقله دي حاجه كويسه برضه، انما لو بتشوف ان المجانين 
ممكن تستغل مرضه استغالل بشع، واهي فرصه   ناس ناقصه ورمم،فهي دول

ويختبرها ويتعلم من اخطائه، ويصلح من نفسه، والكالم اللي انت  يختبر فيها نفسه
الوقت يبقي هو احسن منها ان استمر علي الدواء، ويبتدي  مع عارفينه، وممكن

بالمثل،او بمعني تاني راس براس، وميكونش فيه طرف  يبقي في نديه ومعامله
االضعف،لكنه ان كان مغرور تبقي الحسبه بتبوظ،  اقوي بكتير من الطرف االخر

ا جماعه احسن كتير، ويحب عليها، ماهو ي يارب هو يستمر علي البرشامه وينام
حسس ان مفيش اخالص في حدوته  امراه واحده ال تكفي،الزم يبقي في استبن، انا

شوية مغامره وبعد  الولد ده، االخالص مهم وحتمي، هو اللي بيحل اللغز علي
  وقرب، الحياه تبئي فلههه

  :يحيى. د

  حيرتنى يا رامى

  ؟"إن ست واحدة هى كفاية ونص".. فى تعليقك السابق تقول 

  ؟"ما هو يا جماعة إمرأة واحدة ال تكفى، الزم يبقى فيه ستيبن"قول واآلن ت

  أليس من المناسب أن تستقر على رأى؟

  مصطفى السعدنى. د

  أستاذنا الغالي

  خبرتك وأفضالك ال حرمنا اهللا

  موضوع هام جدا لكل األطباء المعالجين

  ورزقك وإيانا أطال اهللا عمرك،

  .الستر والصحة والعمل الصالح
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  :يحيى. د

  يا مصطفى بجد شكراً

  ربنا يتقبل 

  لى ولك

  وال تحرمنا من تشجيعك

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى ):60: (التدريب عن بعد

  ماذا عن تداخل السياسية فى العالج؟

  محمد أحمد الرخاوى. د

  عند البنات دي لغاية دلوقتي معرفش حكاية الرموز الخيالية اللي

ناس اصال  غالبا في حرمان اولي في مراحل التطور االولي من حيث ان مفيش
 لولي وفين شبكةوفين ابوها وفين امها وفين المراحل ا feed backوهات وخد و

   عالقاتها االجتماعية

  انا حاسس ان الحالة ناقصة خالص بصراحة

  :يحيى. د

قلنا ألف مرة أن التدريب عن بعد ال يتناول إال النقطة المعروضة عكس باب 
  .حاالت وأحوال

  محمد أحمد الرخاوى. د

   نوع شغلها ثم ايه

في ان صدام  لم معاهافي النهاية انا آسف اني اقول ازاي الدكتور المعالج يتك
   حلو وال وحش

مستوي الدكاترة  بصراحة هو علطان، واللي خضني اكتر ان الوعي حتي علي
مريض  مش عارف مين اللي كويس ومين اللي وحش وخصوصا ان صدام حسين

  نفسيا بغض النظر انهي مرض بس هو مرض وسخ وخالص

  :يحيى. د

  ماتقوله ليس من حقك،
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  ما هذه األحكام يا أخى؟  

  ت فى مقدرتك أن تفعل أفضل وال أن

  محمد أحمد الرخاوى. د

   من حكاية ضبابية الوعي واختالط الحق والباطل آسف تاني بس انا قلقان

صح ومين اللي غلط ومين هو صدام وعمل فينا  هل بقينا مش عارفين مين اللي
  االزرق ايه ومين هو بوش ومين هو الجن

صدام  حب اللي هتكنا كدة زيوهل الزم ن تطبيع ايه مع والد الوسخة دول
  حسين يا دكتور يا معالج

  مصر حاسس اني عايز اقول اصحي يا

  :يحيى. د

  ماتصحى انت أوال، وترى مدى وثقائيتك وظلمك لآلخرين من فوق

*****  
 )59(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  ماذا يقول لمن يخطبها؟...  

  محمد على. د

كل الكالم ده جميل جداً فى حالة أن يكون المتقدم للزواج مريض ذكر، أما فى 
كل هذا الرأى والشروط ستكون مطروحة أيضا؟ رغم عدم  حالة أن تكون أنثى هل

  تحمل المجتمع للمرض النفسى وكمان تكون بنت؟

  :يحيى. د

  نعم، 

حق الحياة ليس مكفوال للذكر دون األنثى، المريض مريض، والفرص واحدة، 
والمجتمع يتغير بما نقوم به، ونتحمل مسئوليته معا، مهما كان االيقاع بطيئا 

  ،والطريق طويل

المرأة أحق بالحياة، وفى رأيى أن األنثى هى األصل فى حفظ النوع، وأنها  
أيضا هى األمل الواعد فى تطوره، ومن ثم فحقوقها أولى بالرعاية سواء فى 

  .التواصل أو السماح أو االحترام

*****  
  )60(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  تداخل السياسية فى العالجماذا عن 
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  أسامة فيكتور. د

المسألة صعبة، والشغالنة صعبة، والناس لألسف فعال عاوزين ضمانات، يعنى 
  لو طالوا يمضوا المعالج على شهادة ضمان حايعملوها 

  ".عاوزين ضمانات؟ ولو: "لذلك أنا ال استنكر إلحاح المعالج فى سؤاله

  :يحيى. د

، )أكثر من الالزم(شركات التأمين فى المجتمع الغربى تقوم بالواجب وزيادة، 
  نحاول أن نؤدى الواجب فى تراحم ومسئولية، –الغالبة المجتهدين –نحن 

  ونثق فى رحمة اهللا، 

  وفى العلم 

  وفى الغد،

  .ونمضى معا بالرغم من كل شىء 

  محمد على. د

يحيى أنا مازلت مش فاهم أو مش واضح عندى ليه ما نتكلمش . د أول حاجة يا
بمعنى أسيب مساحة ) من غير ما أبين وجهتى أو رأيى(مع المريض فى السياسة 

له يتكلم فى السياسة اتعرف عليه وأنا كمان ممكن فى السكة أعرف حاجة جديدة 
  .ومعناها أكبر

  :يحيى. د

سة أو فى الدين، بل وحتى فى األمور أنا لم أقل أنه ممنوع الكالم فى السيا
  ،)أحيانا(الشخصية للمعالج 

  كثرة المنع تفسد العالقة، 

لكن ما ُأوصى به هو االنتباه إلى التأثير المباشر أو غير المباشر، الظاهر أو  
الذى هو جزء (الخفى، على المريض من خالل تأثير موقف المعالج األيديولوجى 

  )يعرفه تحديداًمن موقفه السياسى، وقد ال 

كله "يا رب يعرف المعالج ماذا تعنى السياسة، وأين هو منها، علما بأن  
  "!سياسة

  محمد على. د 

الحاجة الثانية عايز أعرف هى نقلتها دى من حاجة للتانية، هى بسبب عدم 
 ارتباطها بأشخاص حقيقيين والتزامها وارتباطها بصورة وأشخاص وهميين، لكن 
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اروق للسفارة أنا مش فاهم إيه عالقته نقلتها األخيرة من الملك ف

  .بالسيكوباثولوجى بتاعها

  :يحيى. د

أى نقلة من أى موقف أو عالقة أو حتى مكان إلى غيره، نتفهمها فى سياق 
  مسيرة العالج كلها

  ثم من حقك أال تفهم

وإياك أن تتعسف التفسير أو تستعجله لتتصورا أن هذه هى اإلمراضية 
  )السيكوباثولوجى(

  بين اقواس، واستمر،" اآلن"ما تيسر لك، وضع ما لم تفهمه  إفهم 

  هذا هو كل المطلوب 

  رامى عادل. أ

اهللا اهللا اهللا، يعنى مافيش ال حس والخبر عن الدواء، يا رب يكون راح فى 
، انتم مابتعرفوش تشتغلوا من غيره، أو انكم بتعالجم )الدواء(داهيه وال انقرض 
 تتعاملوا معانا غير بيه، ومش بتطيقونا لما ومش بتعرفم على اساسه وبيه،

  ماناخدوش 

  :يحيى. د

  نستعمل الدواء بصفة أساسية،) فى مدرستنا العالجية(نحن 

نستعمل عددا قليال من العقاقير، رخيصة ) أو أنا شخصيا ومن أعلّمهم(لكننا  
  غالبا، وبطريقة تتغير باستمرار مع مسيرة العالج، حتى فى العالج الجمعى،

يمكن الرجوع إلى الموقع حتى فى العالج الجمعى إن كان عندك برنامج و 
وشوية انجليزى، ويمكن تالقى بعضه بالعربى مثل  Power Pointباور بوينت 

العالج التكاملى من منظور "، و "النفسىالتكامل بين استعمال العقاقير والعالج "
  ."تطورى

******  

  )61(ج النفسى اإلشراف على العال: التدريب عن بعد

  حساسية التفاهم بالجسد فى العالج، وأهمية االستمرار 

  مدحت منصور. د

 وصلنى كم القهر والذى وقع على البنت وإرغامها على تسليم المطواة وأظن أن 
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بنوع من االرتباك هد إرادتها فاستسلمت وكان  الحب الذى وصلها مع القهر أصابها

أعتذر مقدما عما سأقوله عن جرأة ) مش خدتوها اشبعوا بيها(بعدها بكاء و رد الفعل
الطبيب فى المناطق التى لم يخبرها بشكل جيد وأنها يجب أن تكون محسوبة بحذر شديد 

  .ن تدميريةكاللغة الجسدية وكذلك البحلقة ألننى أظن أن الرسالة أحيانا تكو

فصال وأشعر أنه مفيد بشكل أو بآخر حتى لو كانت  دخول االمتحان ليس فيه
هناك أمر آخر قد يحدث أن يرى الطالب  مواجهة الشخص لخيبته واالعتراف بها،

  .بمجهود يسير أكثر قليال مما أداه عندما يواجه األسئلة أنه كان من الممكن أن ينجح

فى االعتبار سوء  لشخص يجب أن نضعمشكلة مواجهة األهل بعيدا عن ا
ولو أطعناه  الدكتور أخبرنا أن نبلغ عنك الشرطة(االستخدام من بعض األهالى مثال 

) كذا الدكتور قال عنك) (ستنتهى فى السجن ورأينا أن نغير الدكتور فما رأيك؟
ويقوم آخرون بإظهار جزء من المعلومة وخفاء جزء بغرض توجيه سلوك ما، أو 

ثير ما، فلذلك أؤكد على التحذير ويجب أن تكون العالقة على المكشوف تأ إحداث
  .كما تقول حضرتك على ميه بيضه

  :يحيى. د

  ماشى

  أسامة عرفة. د

فى ذاتها إنما هو حول درس المهارة  ما أود أن ألمح إليه ليس له عالقة بالحالة
ض لقضية التعليمية فى هذا الحوار الطويل بين األستاذ والطبيبة دون التعر

  الدينامي التشخيص وال أقصد هنا التشخيص األكالشية بل حتى التشخيص

  :يحيى. د

طبعا الحالة لها تشخيص ليس من الصعب الوصول إليه، لكننا فى االشراف، 
وفى العالج أيضا نضعه فى موقعه فى الصياغة النهائية، من حيث أهمية تأثيره 

  .المرض فى بعض أنواع األدوية وربما التكهن بمسار

  أعتقد أن التشخيص التقليدى مهم لكنه كثيرا ما يحل محل كل ما هو أهم،

  .ولذلك لزم االلتزام باألهم فالمهم 

 Structuralأما التشخيص الدينامى فهو يتداخل مع التشخيص التركيبى 
Analysis  ونحن نتناوله بطريق غير مباشر فى " هنا واآلن"بشكل يحضر ببالى

  .ن أن نسميه تشخيصااإلشراف عادة دو

  سميح. أ

 ما الذى جعل البنت : تسأله المعالجه لنفسهاهو اعتقد ان اهم تساؤل يجب ان
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انها واثقه من المعالجه وتريد ان تقول  لتبين!! الى الجلسه؟؟" المطوه"تحضر 

أنها أحضرتها إلخافة المعالجه أو فحص ان  أم! "..لهاشوفى انا واثقه فيكى ازاي؟
  م ال؟؟كانت المعالجه ستخاف أ

  :يحيى. د

  كل االحتماالت واردة،

  .وإن كنت شخصيا ال أرجح ما طرحتَ من احتماالت 

  سميح. أ

كما أننى اعتقد انه من المهم العمل على الحدود مع البنت بمعنى ،مثال عندما 
لها المعالجه انت تعلمى ان هذا مكان ممنوع به هذه  تطلع المطوه من الشنطه تقول

الفكره الضمنيه هنا هى انه احملى مطوه زى ( جعيه اللشنطهاالدوات لو سمحتى ار
منك بس هنا ممنوع تطلع من  ما انتى عايزا انا مش امك عشان اصادرها

بالمعالجه وايضا يعمل  اعتقد ان هذا رد فعل سيحافظ على ثقة البنت).. الشنطه
حيث الحدود  خطوه بطريق العالج والذى جزء مهم منه بهذه الحاله كما اظن وضع

الوظيفه أو  ان الجلسه وقوانينها واوقاتها والخ تقوم بهذه الوظيفه أو جزء من هذه
وبعد رد الفعل هذا تفحص المعالجه رمزيه المطوه ولم هى ..المفروض ان تقوم

   ..مهمه هكذا للبنت

الحاله هذه فكرتنى بحالة كانت عندى فرج اهللا اسرها هى مسجونه عند 
  .. االسرئيليين االن

  شكرا

  :يحيى. د

  أراء مشكورة    ••••

  الحمد اهللا على سالمة ابنتنا من أيدى الكالب المسعورة، اهللا يخرب بيوتهم    ••••

ثم أود أن أذكرك أن العالج عملية متواصلة، وأن أية فكرة أو تأويل،      ••••
ينبغى أن توضع باعتبارها فرضا مؤقتا قابال للتحقيق أو التعديل واإلبدال 

  .باستمرار

  .شكرا

  رامى عادل. أ 

مش احنا اتفقنا إن مسموح الواحد يغلط زى ما هو عايز ما دام بنقابل بعض "
 ؟ "إنت عارف إنى أنا لسه باغلط لحد دلوقتى وال أله ونتعلم؟
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اكسالنس وبروفيسور من حقك تغلط، طول ما العيانين اللى هما احنا  حضرتك

ط يطول اللى بيكرهوك لما الغلط بيكبر وياهم، وساعات الغل بيسمحوا بده، ومش
مش عيانين ويفقسوا اللعبه، ويداروا، تفتكر يا عم يحيى الغلط بيخسر العيان اد 

  ايه؟، وإلمتى مسموح بيه؟

  :يحيى. د

نحن ال يمكننا تجنب الخطأ مادمنا بشرا، وإال كيف نتعلم وننمو ! يا عم رامى
  فتقل أخطاؤنا؟

  م،وال نتفرج عليه) المفروض يعنى(نحن ال نجرب فى المرضى  

ومادام االشراف جارٍ بكل مستوياته من أول المريض المشرف علينا حتى  
- 2-1نشرة (مستويات اإلشراف المتعددة التى عرضناها سالفا ربنا أنظر نشرة 

  تر ونتعلم ويقل الخطأ، فالطريق سليم، وربنا يس ،)2009

  .لكنه أبداً لن ينعدم إال إذا عمينا واستعبطنا

  مصطفى السعدنى. د

  دائما، كالعادة

  تزيدنا علما ومعرفة

  من واقع تجربتكم الثرية

  خبراتكم القيمة والنافعة عبر أعوام

  .الثمينة

  .وتقديرى تقبل خالص امتنانى

  تلميذكم

  السعدنى مصطفى

  :يحيى. د

  ، أشكرك، وأصدقك

ثم ال أخفى عليك أننى أحوج إلى حوار نافع، واختالف مسامح، وهذا هو الذى 
  . يشجعنى أكثر، ويدفعنى لالستمرار فيما أفعل

  .نفع اهللا بك

  محمد أسامة. أ 

 الواضح من هذه الحالة أن حياتها متلخبطة وأنها بنت ذوات، ولكن اختيار 
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ة المطواة اللى أصدقائها يرجع إليها ويرجع أساسا لجو األسرة، ثم ما حكاي

مروة أنها . معاها وإيه سبب االحتفاظ بها هى قالت إن لها ذكريات، ثم لم تحاول د
  !تعرف إيه سر تمسكها بهذه اآلله؟

ثم أن غياب دور األب وعالقة البنت بأمها وعدم إشراك األب فى الموضوع 
!! بالرغم من عالقتها السيئة بأبوها ورفضه رفضا فظيعا، وهو يتخلى عن دوره

  !!ولو كده ليه لزمتها الحلقة بقى

  :يحيى. د

يا سيدى، ياسيدى، اإلشراف، والتدريب عن بعد، ال يتناول إال النقطة 
  ، التساؤل المحدد، فقط،!المعروضة للمناقشة، المأزق

  أما باب حاالت وأحوال فهو يحيط بالحالة إحاطة أشمل،  

كررنا هذا التنبيه مرات لو سمحت أرجو أن تتابع البابين لتعرف الفرق، فقد 
  عديدة، 

ثم إنه فى نهاية األمر، من حقك أال تقرأ ما ال يعجبك دون أن تشخط فينا 
  مدعيا أنه ليست هناك الزمة لعرض الحالة من أصله يا سيدى، 

  ليكن،

  !!!دعها جانباً ولتترك الفرصة لغيرك لو سمحت 

  محمد أسامة. أ

  ! يعنى ممكن استعمل اسم حضرتك؟ -

  اً مش أنا اللى محولها لكطبع= 

  )هذا بعض ما ورد فى حوار اإلشراف(

  من وجهة نظرى المتواضع أرى أن ذلك خطأ  

فمن واجبات األطباء نحو مهنتُهم، ال يجوز السماح باستعمال اسمه فى أى نوع 
  .من أنواع العالج حتى لو حضرتك استطعت أال تهز سلطتها قدامها

  :يحيى. د

  :، وعمومالم أفهم الجزء األخير

استعمال االسم المقصود هنا، لو أجدتَ القراءة، هو أن يخبر المعالج المريضة 
أنه استشارنى شخصيا، وأن يذكرها أنه يعمل تحت إشرافى، وبالتالى يدعم موقفه 

  العالجى بما اتقفنا عليه مع المريضة منذ البداية، 
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  وهذا حقها وحق المعالج المتدرب 

  نشرته أنا أرفض رأيك تماما، ومع ذلك 

  العالج النفسى ليس هواية وال هو تنفيذ آراء مكتبية وأنت جالس عن بعد

***** 

  )61( :التدريب عن بعد

  وأهمية االستمرارحساسية التفاهم بالجسد فى العالج، 

  محمد المهدى. أ

لتالمس الجسدى بين المعالج ومريضه ليس باألمر السهل ذكرت حضرتك أن ا
  .وأنه مسئولية، ولو حدث يجب أن نشتغل فى نتيجته

  ذكرت حضرتك أن هذا التالمس له أصول : سؤالى هو

أرجو توضيح المعايير والخطوات التى يجب أن يتخذها المعالج إذا تصادف 
  .ومر بموقف مع المريض يفرض عليه هذا التالمس

. ذكرت حضرتك أننا ال ينبغى أن نلجأ إليه إال عند الضرورة القصوى :ثانيا
  فما هى المواقف التى تستلزم أن نلجأ لهذا االسلوب؟

  :يحيى. د

أفضل، ولو مرحليا أن عن أى تالمس جسدى كلية إال عند التصافح باأليدى، 
  .إذا لزم

لحاالت، وأعدك يا محمد أن أرجع إليه بالتفصيل إذا سنحت فرصة من واقع ا
  .أو سمح الوقت

  .شكرا لتساؤالتك المهمة

*****  

  )62( :التدريب عن بعد

  !!)حتى بدون فهم (النضج يصحح المسارّ  

  رامى عادل. أ

الصله بين المعالج والعيانه هى الفيصل والحكم على االمور، مهم تكبر وتتفرع 
 وتثمر، متبقاش عل واقف، الدواء بيدى خبره، وساعات بيهدى االضطرابات، مع

 االتنين  عالقه جيده، ممكن البنت ترجع تقف على رجليها، ويسندها الطبيب، اقصد
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 يتسندوا على بعض، وفى المازق ده تحديدا تعاد صياغة امور كتير، منها الثقه

فى االخر، وانه يبقى المرايا، الكالم ده فى اول العالقه مع الطبيب، الثقه عشان 
يشوفنى ويحتوينى، اقوم بدورى تترسخ، ممكن تاخد شهور طويله، مش قليل ان حد 

واكبر بكبرانه، دى كيمياء وتفاعالت، وساعات اللى بيحصل فى الجلسه  احترمه
االزمات، بيكون له مردوده وصداه، وبيسمع طزل ما العيان ماشى،  وقت اشتداد

وبيطبقه مع معظم اللى حواليه، يعنى المعالج وحنكته، وحيرته واضطرابه ممكن 
بنربى جوه البنت كيفية اتخاذ القرار،وده مش سهل،  صائبه، احناينتج عنهم قرارات 

قرار، وده التزام ومسؤوليه وتعب، البنت الزم  احنا بنعالج. الدواء ركيزه اساسيه
شاهللا من جواها،انها تحس ان ليها قيمه،  تشعر بالحب، يوصلها من اى مخلوق، ان

  الزم تتدخل يا دكتور يحيي

  :يحيى. د

  ستفيدمنكم يا رامى ن

  لكن باهللا عليك، كيف أتدخل أكثر من أن أقوم بمثل هذا االشراف؟

  يا شيخ الرحمة بى وبزمالئى، وبالمرضى أيضا

  إيمان عبد الجواد. أ

ومفيش كبير يشتريه زى ما المثل … "كبير"تفتكر لو واحد مفيش فى حياته 
  .اإلحتياج لهذا الكبير ممكن يكمل حياته وهو فى أشد… بيقول

  ن يعوض اإلنسان عن احساس وجود الكبير فى حياته؟إيه ممك

يكون كبير فى حياة ..إزاى اللى مفتقد وجود كبير فى حياته…واللى فوق كل ده
  تانى أصغر منه؟ إنسان

  .الرد اعفى حضرتك من…لو حضرتك شايف ان الكالم ده خارج الموضوع 

  .مع السالمة 

  :يحيى. د

  بالعكس، هو فى صلب الموضوع

  .وجده - بتواضع –دائما موجود، من طَلَبه  لكن الكبير

ليس  –سبحانه  –ثم إن اهللا أكبر من كل كبير دون أى اغتراب أو تجريد وهو 
ولكنه أيضا يسهل لنا أن نجد الكبير الذى نحتاجه خصوصا ) اهللا أكبر(فقط أكبر 

  .من خارج السلطة الدينية

  مها وصفى. د

 "تغفار حمدا مع اإلكثار من الحمديقلب اإلس": يحيى على. اهللا ينور يا د
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احترت كثيرا من قبل فى توصيل هذه الفكرة، فوصلتنى منك كما السهل  فقد

  .وللدكتور عباس فذهنه يبدو صافى جدا الممتنع، شكرا لك

  :يحيى. د

  أنا الذى أشكرك

*****  

 ماذا عن تداخل السياسية فى العالج؟:  )60: (دريب عن بعدالت

  مصطفى السعدنى. د

قم للمعلم وفه  :لحضرتكم وأقول حوار عالجى أكثر من رائع، أستاذى الجليل
والمعلم هو أنت بالطبع، تقبل خالص محبتى  رسوال كاد المعلم أن يكون التبجيال

  .اهللا وإيانا طول العمر والصحة والستر والعمل الصالح وامتنانى وودي، ورزقك

  :يحيى. د

  مرة أخرى يا مصطفى، أنا أحترم تقديرك، وال شك أننى أسعد به،

  "!!طول العمر"أفرح بدعواتك لى بالصحة، وأتردد أمام حكاية 

  ن؟لماذا؟ إلى متى؟ إلى أي

ثم دعنى أكرر أن سعادتى بمشاركتك بالرأى هى األهم، وهذا ال يقلل من  
  .احترامى لطيب كلماتك، أننى ال أشك فى صدقها

***  

  !!)حتى بدون فهم (النضج يصحح المسارّ  : )62( :التدريب عن بعد

  ماجدة صالح. د

رغم استنتاجى لشخصيته فى (أنا لم أستدل فى هذه الحالة على شخصية الطبيب 
، ولكننى أعتقد أنه طبيب مبتدىء متلهف على سرعة التعلم، )م الحاالت السابقةمعظ

  ".النضج المتبادل يصحح المسار"ولذلك أقترح أن يكون العنوان 

  :يحيى. د

  موافق

  ماجدة صالح. د

أعتقد أن فرط حمايتك وإشفاقك ومسئوليتك وحبك لجنس النساء يا دكتور يحيى 
 الرجل بالمرأة مبالغ فيه بعض الشىء وفيه مع فرط لومك ورفضك لما يفعله 
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فهى لم تعد مقهورة لهذا الحد فى مجتمعنا (إضعاف لدور المرأة ومسئوليتها 

، وكل ما أخشاه هو تقمص هذا الموقف من المعالج المبتدىء فيعوق نحوه )اآلن
  !!الشخصى فى هذه المنطقة

مان غير مثال فى هذه الحالة ليه زوج األخت مسئول أكثر، ما يمكن يكون هو ك
ناضج زيها، وبعدين هو إذا كان خان مراته مع اختها فهى خانت أختها مع جوزها، 

  .خاصة أنه لم يغتصبها ال سمح اهللا والحاجة

  :يحيى. د

موافق على الجزء األول من التعليق، لكننى متحفظ على الجزء األخير، لعلك 
ا شقيقة زوجته، تذكرين يا ماجدة االبتزاز الذى مارسه هذا الرجل على مريضتن

وتهديد مريضتنا بالتشهير بها، وتجريسها، وكأنها فعلتها مع واحد آخر غيره، 
ومهما كانت المريضة شريكة ومسئولة فى البداية، وهى كذلك، إال أنها عادت 
تعيد النظر كما بدا من أقوالها للطبيب المعالج، فكان عليه أن يحترم ذلك وال 

العالقة حرة ومتبادلة، مع التذكرة بأنها عالقة  يهددها بعد امتناعها، إن كانت
  .محارمية

  إيمن عبد العزيز. أ

لم أفهم كيف أن حبها هو دليل على عدم النضج، وهل عدم النضج يتضمن 
  .الجوع واالحتياج العاطفى، أم يمكن أن أكون ناضجاً ومعى هذا االحتياج

  :يحيى. د

ة هو نوع من عدم النضج، أظن أن انسياقها السهل لمثل هذه الغواي: أوال
  .وهذا ال يمنع تسميته حبا

يمكن أن يظل مثل هذا االحتياج قائما طول العمر، وكما تعلم فإن النضج : ثانيا
  .ال يكتمل أبدا –بينى وبينك  –

  إيمن عبد العزيز. أ

الوقت والعالج هما لصالح النضج، لكن هناك موضوع عدم العذرية، وهو 
  .الموضوع قد يحتمل أن يكون هو السبب لرفضها الزواجوهذا . موجود فى الخلفية

  :يحيى. د

  طبعا ممكن

  إيمن عبد العزيز. أ

وما هو الموقف األخالقى والعالجى فى حالة إجراء المريضة لعملية، وذلك 
 متاح ومنتشر، وهل له دور فى العالج أم ال؟
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  :يحيى. د

فهى ال أنا رأيى الشخصى أن هذا حقها، خاصة لو كانت التجربة قد صهرتها، 
تفعل ذلك لمجرد الكذب أو الخداع، ولكنها حسبة ال ينبغى أن تتحملها وحدها، إذْ 

، بقدر ما "اآلخر المشارك"، و"المجتمع الغبى"يشترك فى المسئولية عنها كل من 
تشترك هى فيها بخطئها الذى ال ينبغى أن يظل حائال دون تمتعها باالحترام 

  .والحياة الطبيعية

***  

  أسرة ممتدة، والطبيب والد : المرضى: )63( :التدريب عن بعد

  مدحت منصور.د

إحساسه بمريضه  وصلنى من حيرة الدكتور محمد و سؤاله مدى إنسانيته و
الثمانينات و  كنت دائما أسأل نفسى عن الفرق بين معالج,بشكل يبعث على الفخر 

 الذى كان يشعرنى أن قبوله لمريضه أمر مفروغ منه و أن تحمله لمريضه حق
تخيل , للمريض بشكل يجعل مريضه مطمئنا إليه شاعرا أنه ال يمكن أن يتخلى عنه

األمان و التى كان يشعر بها المريض مع طبيبه ومدى صالبة العالقة و أذكر  كمية
ال , دكتور عادل صبيح بلندن اآلن كما علمت و دكتور رفيق حاتم بفرنسا بكل خير

  .كالنا لذى اختلف أمالمعالج قد اختلف أم أنا ا أدرى إن كان

  :يحيى. د

تحياتى أيضا، لكننى ال أتوقف عن تجديد ثقتى فى ) عادل.د& رفيق. د(لهما 
األصغر فاألصغر من أبنائى وبناتى، وفى رأيى أن الذى يفعلها له وللناس، صغيرا 

  .أم كبيرا هو الرابح أوال وليس أخيرا

  رامى عادل. أ

وممكن يكون  ده ممكن يكون صحيح، الفصاميين مابيحسوش، هما بيقولوا كده،
اكتر منه  فيهم قتله، انما الدواء بيخلى اللى العيان مقدرش يعمله بالجنون، يعمل

  سوبرمان بالدواء، يعنى يحقق اسطورته الذاتيه دون ان يظن روحه

  :يحيى. د

  .ياليتنا نعرف كيف نضبط جرعة الدواء بما يحقق رؤيتك هذه يارامى

 ***  

 )63( :التدريب عن بعد
  أسرة ممتدة، والطبيب والد : مرضىال

  عمرو دنيا. د

 أجد بداخلى صعوبة شديدة فى االتصال بالمريض مهما كان السبب، ولم أفعلها 
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حتى اآلن وأظن أننى أقرب إلى أال أفعلها مطلقا، وقد يكون االتصال بأى من 

صعوبة ... أقاربه أو من يهتمون به أسهل بالنسبة إلى وإن لم أفعلها حتى اآلن
أم إلتزام حالة سميات وأنه رسميا ال يجوز بينما مصرياً قد يجوز كما شخصية 

  أشرت حضرتك ال أدرى؟

  :يحيى. د

  عندك حق

*****  

  :اإلشراف على العالج النفسى :)64( :التدريب عن بعد

 اس القهرىمن التبرز العدوانى إلى الوسو

  أيمن عبد العزيز. أ

برجاء توضيح التبرز القهرى ذهان محدود وهل التبرز الذى يظهر فى حاالت  - 
  .التفسخ والتدهور هو أيضاً؟ عدوان إما أن التبرز له أنواع أخرى كالنكوص مثالً

باختفاء غرض التبرز وحلول الميكانيزمات التى شكلت الوسواس هل لو  -
  .جها ممكن أن ينتهى لمده أخرى بالتبرزتحمس المعالج فى عال

  :يحيى. د

ألن المريض " التبرز القهرى"لم أستقر بعد على تسمية هذه الظاهرة باسم 
  .ال يقاومه أصال، بل يكاد يفعله قصدا) الطفل عادة(

أوال ثم تدرج " الذهان المحدود"أما أنه ذهان محدود فعلينا أن نقوم بتعريف 
 Sectorial، وأنا أفضل استعمال تعبير الفصام القطاعى هذا التبرز المرضى تحته

schizophrenia  عن تعبير الذهان المحدودlimited psychosis وأعتقد أن ،
الفصام "ما جاء بنشرة التدريب هو قياس على ما أسميته فى سياق آخر 

، ويبدو أنه غير كاف، ولذلك فإنى سوف أرجع له غالبا فى تفصيل )"القطاعى(
  .ن الفصام بالذات، وبعض مكافأتهالحق ع

  رامى عادل. أ

  " سنة أنا ممكن أعمل معاه إيه فى المرحله دى من: هو السؤال": المقتطف

تختبر جانب العواطف، يشوف وياك اللى ماشافوش مع ): من رامى(التعليق 
  امله، وتحسوا سوا بربنا غيرك، وتراعى انه خاب

  :يحيى. د

 "!.عوامعوام ياللى على شط العالج "
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*****  

  )65( :التدريب عن بعد

  "إدمان العمل"، و!!العالج النفسى بعد الستين

  سميح . أ

تعليقا على انه تم التغيير بنص الحوار االصلى يا دكتور، بصراحه شعرت 
وتسائلت لماذا اذا كان !! المقال على انه تم التغيير بغضب عندما قرأت تعليقك باخر

فهمون ما تقوله عن فكرة النمو او فبالغالب انهم ي معظم القراء من يقرأون لك
انه انت دائما تقول انه بما معناه نقول الفكره  ثم... العالج النفسى بنءا على ذلك 

يصل يصل ليس مهم ان يصل كله بنفس  او االفكار وليصل ما يصل فلتدع ما
  .. المستوى عند الكل

ان من تعليقا على ما وصلنى من المعالج فقد وصلنى شعور انه زهق: ثانيا
ولكن وصلنى ايضا ان حضرتك لم تطرق لذلك ..الحاله ويتمنى لو يخلص منه 

   ..بقصد وكأنك تود منه ان يستمر ممعه ليتعلم

حاالت ال نحب ان نعمل معها او نستمر معها او ان تتحول لنا اصال انا  هناك
نى شخصيا اجبر نفسى ان اقبلها، ألنى اؤمن ان هذه الحاالت بالذات هى التى تعلم

   نفسى اكثر وهى التى انمو بسببها اكثر وهى التى تعرفنى على

  .جزيال شكرا

  :يحيى. د

  عندك حق من حيث المبدأ

  .أطمئنك أن التحوير كان محدودا جدا جدا وأنا أفضل أن يكون محدودا أكثر

لكن علينا أن نحترم أن توصيل التدريب بشكل شفاهى مباشر، غير توصيله 
ن تؤدى األمانة مع احترام األداة واختالف التلقى فى كل كتابة، واألمانة هى أ

  .حال

  لكننى أقر معك ضرورة أن يكون التدخل فى حدود 

  .عندك حق

  مدحت منصور. د

و بقوله مش دايما السن  أنا شايفه حاطط السن عائق, حاركز على سؤال المعالج
كبتي ر و لما) 48(يحد حركية النمو بشكل فظيع يعني أنا مش حاسس بسني 

 توجعني أقول إجهاد بكرة تخف ولما ما تخفش أقول حتخف بعد بكرة، أنا حاسس 
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كمان متحرمش واحد من فرصة , وانا كده) 60(أحياني اهللا ممكن أوصل  لو

المعالج باسم اهللا ما شاء اهللا وضع إيده على حاجات زي إن  حركة و واضح إن
طموح الشديد في عبادة أو إن العمل مستعبده ويمكن ال العمل زي دين أو طقوس

يعني يمكن خايف يبطل شغل يقوم يموت مثال أو  السن ده مخبي وراه حاجة تانية
  .مش شايف غيره يتوقف عن الحياة أو إن الشغل هو حياته و

  :يحيى. د

  نتحرك، نحاول، نعيش، نتجدد

  من كلٍّ حسب حركته، ولكلٍّ حسب وعيه 

  .ليس بالضبط هكذا على كل حال

*****  

 )65( :التدريب عن بعد

  "إدمان العمل"، و!!العالج النفسى بعد الستين

  زكريا عبد الحميد. أ 

فرغم .نعم دكتور يحيى كرر مثل هذه الترشيدات الهادفة الى توصيل الرسالة 
النفسى اال أننى استفدت كثيرامن هذه التعديالت فى  اننى ممن يألفون العالج

  على عتبات الستين ربما أيضا لكونى... الصياغة

  :ىيحي. د

  "عتبات الستين " "عتبات الستين"تكرر يا زكريا كثيرا حكاية 

  طيب يا أخى، ما هو أنا على عتبات الثمانين 

  يا رجل خّل الطريق مستور

  مروان الجندى. د

إحنا بنتفاهم مع العيانين بخاليانا مش بالبطاقة لكن إذا كان العيان عايز يسيب 
مل ده على طول وال أحاول أتفاهم المعالج عشان مختلف عنه فى الديانة هل أع

  معاه وأقنعه يكمل يمكن يالقى حاجة تخليه يكمل ملهاش عالقة بالدين؟

ليها عالقة بأعراضه ) إنه يسيب المعالج(وإذا كانت رغبة العيان فى التغيير 
  إيه الحل؟) ضالالت مثال(المرضية 

  :يحيى. د

 هذا من حق المريض تماما 
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بهدوء، ثم استمر معك بحريته، يكون ربما لو أتيحت له الفرصة لمدة أطول 

  أفضل لكما 

  لكن يظل له الحق طول الوقت أن يفعل ما يشاء، وقتما يشاء

  مروان الجندى. د

العيان اللى بييجى يقول أنا جاى أتكلم وافضض ومش عيان، لمجرد إن حد قال 
له إتكلم مع دكتور، هل أوافق مبدئيا على كالمه لحد ما تتكون عالقة تسمح إنى 
أعرض عليه أن فيه وقفة محتاجة شغل؟ وال من األول أكون واضح معاه وأعرفه 

  أنه طالما جاى لدكتور يبقى فيه مرض ومحتاج مساعدة؟

  :يحيى. د

أنت غيرى يا مروان، أنت من حقك أن تصبر عليه، وهو من حقه أن يبدأ 
  . بفهم خاطىء تصححه له بالتدريج 

م ألنى أعرف مسبقا أن مثل هذا المريض أنا ال أفعل ذلك، هل ألنى مستغنٍ؟ أ
  ال تجدى معه طريقتى؟ ربما اإلثنان معا 

  أنصحك أن تعطيه وتعطى نفسك الفرصة كاملة

  مروان الجندى. د

العيان اللى بيفضل يقول أنا مش حاسس إن فيه حاجة اتغيرت أثناء الجلسات، 
التعامل أصعب،  وسنه صغير، التعامل معاه صعب، فإذا كان العيان سنه كبير أكيد

  إزاى أتعامل معاه وخاصة إن فرصة الحركة عنده أقل؟

  :يحيى. د

تصبر عليه أيضا طالما عندك الوقت، وأنت تمارس مسئولية مهنية شريفه، 
فإذا زادت المسألة عن الحد، البد أن يفهم المريض أن المنطق البسيط يملى عليه 

دافعا له أن يفتش أعمق فيجد أنه  أال يستمر فيما لم يستفد منه، وأحيانا يكون ذلك
ما حدث، وقد يجد ) يمحو(تغير، وهو ال يدرى، أو قد يكتشف أنه يريد أن يلغى 

  .طريقا لعالج آخر مع معالج آخر، وهذا ال ينقص من كفاءتك أو مهارتك

****  

  )66( :تدريب عن بعدال

  للمستشفى، وضرورة التروى "صدمة الدخول"التوصية بـ

  مدحت منصور. د

 زى البنت فالوصمة فى مجتمعنا  ى دخول المستشفى مطلوب للولدالتروى ف
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العالج النفسى  تصيب االثنين على حد سواء و سوء الفهم كذلك و إذا كان

مازال وصمة فى كثير من األماكن فى مصر ما بالك دخول المستشفى، ما يصلنى 
مجاملة  دائما من أستاذنا حمايته للبنت و إشفاقه عليها وهذه أخالق فرسان وال أقولها

لكم جزيل  لكن أال ترى يا أستاذنا أن البنات هذه األيام لم تعد كالبنات بتاعة زمان و
  .الشكر

  :يحيى. د

يعنى يا عم مدحت هل أنا أعرف بنات زمان حتى أعرف بنات هذه األيام؟ 
أنا احترم المرأة بحق، ليس تعاطفا وال ألنى نصير المرأة وكالم من هذا، أنا 

وأكثر ابداعا، ليس بمعنى أن نضحك عليها لتكتفى باإلنجاب  أراها أقل تشوها،
إبداعاً، وإنما بمعنى صدق التلقائية الخاصة التى تتميز بها المرأة فى عمق 
موقفها فى كثير من األحيان، برغم القهر الذى ترزح تحته فى كثير من 

  األحيان أيضا،

  .لكن الرجل عادة أعمى وأغبى من أن يلحظ ذلك 

                                                      ادلرامى ع. أ

، وأد "\خلقت وحيدا ذرنى ومن"\المجانين مابيوصلوش لبعض، بيفكروني، باية
ايه العقاب والخساره بتكون كارثيه، بسبب الوحده اللى بيختارها فى االول بمزاجه 

 نون، لكنيتواصل مع مج" \مثال"\بمنتهى الغرور والكذب، ممكن واحد عاقل
المجانين مش بيعرفوا، ولما بينجحوا انهم يتشافوامابيصدقوش نجاحهم،سراية 

ليكم ولينا،مش لوحدكم مسؤولين عن المهزله،وغرفة الفيران،باينه  المجانين سجن
  "\بعضكم لبعض فتنه، اتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا"\كده سستم،

  :يحيى. د

  .الحمد هللا

****  

  )44( عالج النفسىاإلشراف على ال  :بعد عن التدريب

  بين الواقع والحركة والزمن: العالقة باآلخر

  رامى عادل.أ

ولكن اللغه /كدحنا نحتاج الى لغه تضم/الذى جمعنااحتياجنا للتواصل هو 
فهذا /الى بارئنا/بوصلة وجودنا/إال حتم توجه/للقائنا/والنهايه/فليس هناك بدايه/تعجز

ان تعود بذاكرتك  من فضلك يا عم يحيى،/ "على الصراط/وساذكرك دائما/هو سبيلنا
 "الذكريات لمثل هذه النشرات، فى خندق الصور، وظالم
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  يحيى. د

  .حاضر

******  

     اإلشراف على العالج النفسى )67( :التدريب عن بعد

  حدود الضغط فى اتجاه قرار صحيح

  أيمن عبد العزيز. أ

  .استعجال من المعالج وهروبه هو للمستشفى لإلستئناس

  لماذا دخول المستشفى والتوصية بها فى هذه الحالة؟

ما هو شكل المستشفى؟ بمعنى هل؟ أى مستشفى؟ أم لها شروط لتحدث الهدف 
  .منها المرجو

  يحيى. د

  "مستشفى المجتمع العالجى"أظن أنه كان يعنى 

  كما أعتقد أن مالحظاتك وضعت فى االعتبار أثناء المناقشة

  .أرجو مراجعتها

  .أما عن المعالج فقد وصلنى صدقه أكثر من احتمال استسهاله

  أيمن عبد العزيز. أ

بالمرضى  فى مستشفى المجتمع العالجى باالختالط هل تحدث صدمة الدخول 
  فقط؟

  .وهل صدمة الدخول توازى صدمة الخروج؟

  يحيى. د 

الصدمة واردة فى أى مستشفى، وعلى الطبيب والمعالج أن يلحظها : أوال
  .ليستفيد منها لصالح المريض

الخروج من المستشفى ال يسمى صدمة عادة، إال إذا حدث مفاجأة : ثانيا
  ون مفيدا للمريض دون توقعه، وأحيانا ضد توقعه، وقد يك

  .الحسبة صعبة كما ترى على الناحيتين
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  أحمد عثمان. د

األكثر تواترا بالنسبة لى من خالل ممارستى المتواضعة   أعتقد أن المزنق
يقين من كون القرار المختار هو االصوب، هذا   يكمن بشكل اثقل فى الوصول إلى

قف من جهة، ومن جهة أخرى يأتى من صعوبة تحديد نسبة وضوح إعالن هذا المو
  .للمريض

  يحيى. د

  .عندك حق

  رامى عادل. أ

تجاههم بهذا الشىء  الطبيب إنسان، ال يستطيع مساعدة المجانين، إال إذا شعر
 ، هنا قد يستجيب المجنون، وهو بطبيعة الحال، ال يسمع للكالم، وإن"ما... الــ"

ب فعل فقد شفى، إذا كان للكالم عمق ومعنى، ليس إال، ليس إال، قد يكون الغي
  .حلوا، إنما الحاضر أحلى

  يحيى. د

أقبل استشهادك هذه المرة، وأذكرك أنه أثناء عمق خبرة الجنون يكون 
  !!.هو الجنون ويكون الغيب هو الشفاء" الحاضر"

  !فلنحذر

******  

**** 

  )68(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  غطاء محكم، على مجهول، فاحذر وانت ترفعه الوسواس

  على الشمرى. د

   كل عام وانتم بخير

كما تفضلت   :الدكتورة نوال اللي بتتعالج عند  العيانه  موضوع وسواس
داخل  عبارة عن ميكانيزم ضبط لما يجرى  الوسواس  حضرتك واشرت إن

الوسواس أو اختفى   العيانة، وكون الدكتوره نوال تقول إن العيانه خف عندها
وربطها . الحرجة  في هذه المرحلة العمريةسلبي خاصة   سلوك ثاني وظهر

   إشارتها لسلوكيات والدها وكأنها تبرر ما تقوم به من سلوكيات مع  لسلوكها الجديد
  الخ....  والدها، وهو القدوة والنموذج، يقوم بسلوك مشابه لما تقوم به بان

  بقوة، هل يتوجب على المعالج التأكد من حقيقة ما والسؤال الذي يطرح نفسه 
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  يكون كل ما نسبته لوالدها مجرد إسقاط من الجائز آن   لعيان؟ أليسيقوله ا

  نوال؟ /د لتبرير السلوك الذي صارحت فيه المعالجة

  يحيى. د

  جائز

  على الشمرى. د

 ماهو األفضل بالنسبة للمعالج ان يكتفي بما يسمعه من العيان ويبني خططه
  العالجية عليه؟

 مخاطر اهتزاز صورة العالقة معأم يتقصى عن حقائق مايقوله المريض مع 
  العيان؟

مثال " \سلوك العيانة المحتملة األخرى؟  أليس من األفضل مناقشة نتائج مظاهر
أو انحراف أخالقى خطير، يترتب عليه نتائج مؤلمة للعيانة   مخدرات تعاطي
  ربما يتسبب في زيادة القلق والوساوس؟ ام ان ذلك"\مستقبال

  .لإلطالة سفىمع تقديرى، واحترامى، وأ 

  يحيى. د

  طبعا كل ذلك واجب،

) روتين الزم(نوال قامت به تفصيال، وهذا عمل راتب متصل . وأعتقد أن د 
  .فنحن نعمل معا فى مؤسسة تكامليه، والمسئولية مشتركة

  على . أشكرك يا د

 -"حاالت وأحوال"غير باب  –ودعنى أذكرك من جديد أننا فى هذا الباب 
  .دة التى يسأل عنها المتدرب، ال أكثرنناقش النقطة المحد

  رامى عادل. أ

  : المقتطف

  "ده  طب حضرتك نزود الدواء عشان اللى حصل"

الكاوبوي وهو يمتطي صهوة ثورا هائجا اوجوادا   يمكنكم مشاهدة :التعليق  
 فلماذا القتل ؟ الدواء ال يشفي,يوجد من الحكماء من يستطيع الصمود بريا، وقياسا،

  .وحده

  يحيى. د

 .لكنه مهم، مع ضبط الجرعة، والتحرك زيادة ونقصا بمسئولية متكاملة
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****  

  اإلشراف على العالج النفسى )68( :التدريب عن بعد

  غطاء محكم، على مجهول، فاحذر وانت ترفعه الوسواس

  رامى عادل. أ

بيساعدوا المجنون إنه  وهم  الحكماء  أن  إحدى المرات حضرتك توجهت   فى
" \مثال"\العبيط  يجيله هسس فى حته تانيه، وقياسا هل يختلف  يتعافى، يقوم متدحور

  !ذلك خدم ألجل ذلك؟ أو بعضعن المجنون؟بمعنى هل الدواء هو السبب؟ هل يست

  يحيى. د

  لم أفهم 

ألصف أحدا إال نادرا ، وال أصف المريض أو " العبيط"وأنا ال أستعمل لفظ 
، فسوف أبدأ "العبيط"المجنون به أبدا مهما كان، ولو استعملت هذا اللفظ 

  بالساسة، ساستنا على موائد المفاوضات خاصة، 

 ".يستعبطب"وإن كان أغلبهم ليس عبيطا، لكنه 
 

****   

  اإلشراف على العالج النفسى  )69( :التدريب عن بعد
  

  خيال المريض فى تشكيل الشكوى، وخيال المعالج للتحقُّق منها

  رامى عادل. أ

هو فيها وال أله، في المدرسة اللى  هل أوافق إنه يتنقل من: السؤال األول
انه يستخدم حقه في   له يكون مهدد، اذا سمحنا  هروب مشروع في حالة انه

نرميه في وسط  الهروب، ويستحمل، من غير ما نعدي عليه شريط الذكريات، او
 المسؤوليه اصعب من كل تصور، ويمكن, علي امل انه يتغلب عليهم, العصابه
  .يكون مفيد  في هذا التوقيت  انسحابه

  يحيى. د

  !!ويمكن ال 

  على المعالج أن يرجح ما يراه األصوب 
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،وال يهرب تحت عنوان أن المريض حر  

  .فالمعالج حر أيضا

****   

 )69(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  خيال المريض فى تشكيل الشكوى، وخيال المعالج للتحقق منها

  ماجدة صالح . د

إلى أى مدى يحق للمعالج أن يغير : طالما استوقفنى هذا السؤال المثير للجدل 
  من نوع وجود المريض وقيمه؟ 

ت مع موقفى الشخصى منه ووجدت أن اإلجابة ولكننى بمرور الوقت تصالح
عليه ليست ضرورية ألنه فى معظم األحيان تكون اإلجابة عملية أثناء مسيرة 

، وما يحدث خاللهما من نمو للطرفين، فيجد "سواء كان فرديا أو جمعياً"العالج 
المعالج نفسه دون قصد ودون تذكر للسؤال نفسه متورطا فى تغير نوع وجود 

قيمه الضارة والمعوقة لمسيرة نموه، وأظن أن هذا ما يحدث فى الغرب المريض و
دون طرح يافطه التغيير، وذلك ربما للهروب من المشاكل القانونية، ولكننى أظن 
أنها تحدث بذكاء من المعالج حتى يتوصل مريضه لفضح دفاعاته ورؤية بشاعة ما 

  . هو فيه 

  . واهللا أعلم

  يحيى. د

تحديث (كل يوم أثنين؟ " الحرية"ة ما اكتبه أسبوعيا عن هل تتابعين يا ماجد
أظن أنها تالمس هذه القضية بشكل أو بآخر، المسألة صعبة ) حكمة المجانين

أن يمارس ) المعالج(واختالف الثقافات شديد األهمية والداللة، وعلى الطبيب 
  .اولو ال شعوري! ويدعى عدم التدخل  وأال يستعبط(مهنته فى نسيج ثقافته 

  عمرو دنيا. د

لم استطع تخيل الجنس عند هذا المريض وكذلك عند والديه ولم أفهم ما سبب كل 
فى  - غير ما نظن–فأذا أرى الجنس بوضوح وعلى مساحة كبيرة .. هذه الصعوبة 

  .األوساط الثقافية الدنيا وفى الريف أكثر منها فى الحضر، وبسهولة عجيبة ويسر

  يحيى. د

فقه "يحتاج إلى دراسات ال تنفصل أبدا عن " إلنسانعند ا"مازال الجنس 
لتنشط ) بما فى ذلك العدوان(، أعتقد أن أى فصل ألية غريزة "العالقات البشرية

 .مستقلة هو تشويه للكيان البشرى كله

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1045



�����ق�א�����א����%�א������ج�א�������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א��� 

� �
عليه نسبيا واضيف أنه  - بحذر  –أما الجزء األخير من تعليقك فأنا أوافقك 

  .يبدو استحالة دراسته بشكل موضوعى معلن أمين

*****  

  )70(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  العالج النفسى، والعالقات المحارمية

  زكريا عبد الحميد. أ

؟ والعبد ...وماحدش عارف رايح على فين..مرعبة فعال المجتمع فيه مفاجآت
من أربع سنين، كان فيها مداعبات  هللا رصد نتفة صغيرة من سطح سكن كان فيه

ناشرا بالطبع  بتحصل بين المحارم وسجلتها فى مخطوطة كتاب لم اجد له
رأيكم ؟  وماهو_ العائش فى سيناريوهات_يحيى هل قرأت كتابى .بالمناسبة يا د(

  )هل وفقت فيه

  يحيى. د

أظن أن ما خفى علينا مما هو جارٍ أكبر بكثير مما نعرفه، وعلى كل من يرى 
ولو نقطة محدودة، ولو تحتمل الخطأ، أن يرصدها، ويشكلها بأدواته المتاحة 

  .فيضيف إلى مساحة ما نرى، ما نحن أحوج أن نراه

زكريا فأنا آسف أننى لم أقرأه، وال أذكر أنه عندى، فمن أين أما عن كتابك يا 
  )إن كان قد ضاع منى؟(أحصل عليه؟ 

  رامى عادل. أ

عوز واستثاره  واالغراق فيه، يجعل بعض الرجال في حالة التدين ، التشدد،
رايت  الشباب خاصه غير المتزوجين،  تظهر هذه السخونه، عند   ورغبه هائجه،

 قواعد او مباديء جافه تدفع الي مثل هذا  الرغبه القاتله،ايمنهم ، وفيهم هذه 
منهم برغبه في التعري، والبنت كذلك رغم /الجنون واالنفالت ، يشعر الشاب منا 

وتماسكها، فقد يظهر علي السطح هذا االحتياج الغير مترجم، حتي ياتي  دماثتها
صه تجاه االخت، والكارثه، الجميع يفرك، هذا شعور غريب ، خا الوقت والشخص

الدوافع، ذكر حلم لمحفوظ قرات به تلميح كهذا في ما  ولكني ارجح ان الشوفان احد
  ه محرمه، هي هي ، تحطيم/تمتد يدك النسان وراء السطور، بين اخ واخته، ان

 –في الثراء خاصه مع شخص  لقصور ذاتي، وتحويده الزمه، التجربه غايه
يريد الجنه، اللذه،ربما  اخيرا اؤيد رايك بانه االقتراب منه بهذه الصوره، -ممنوع

ذلك، وكنهما في هذه  فعلها من اجل ذلك، لم يرهما سوي اهللا، بمباركه او بغير
منهما من شفتا االخر،  اللحظه، تملكتهما كل المشاعر الدفينه، وانتشيا، وارتشف كل

ه للوهم عرض يسمح الضعفاء بحدوث هذا، لكن القديسون اكثر  رحيقا مختوم، ال
 .مفعوال والوهن والشرخ والتفكك، حتي يقضي اهللا امرا كان
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  يحيى. د

  !!يعنى

أن اهللا سبحانه قد يبارك هذه اللحظات، حتى لوخطرت ببالك،  –لوسمحت –دع جانبا 
فإن اهللا قد يبارك حقيقة أنها طبيعة حيوية، ثم ظاهرة بشرية قديمة، لكنها قد تنظمت حتى 

بما يتماشى مع تطور  " د النحوية للعالقات األسريةالقواع"ُأقرت قواعدها فيما يسمى 
  المجتمع وتنظيمه

  فال إلغاء تاريخها أو أهمال جذورها من أساسها هو الصواب، 

  .، هو ممكن)اآلن(وال السماح بها ومباركتها طبيعة آنية  

*****  

 اإلشراف على العالج النفسى: )71( :التدريب عن بعد

  المبتدئ، والعالج النفسى، والتأهيل الداعم، والمتابعة

  محمد شحاته. د

أشهر فى إحدى الصيدليات دون أجر  10أحيطكم علماً بأن المريض يعمل منذ حوالى 
لمرحلة االبتدائية، ساعات يومياً، ومنذ شهرين عاد لهوايته القديمة فى التدريس ل 6وبمتوسط 

  .ويستعد حالياً الفتتاح فصل دراسى فى غرفة فى بيت والده خاصة مع توقف الدراسة

  :يحيى. د

  :الحمد هللا، لم يعد المبتدئ مبتدئا

  .أشكرك، والبركة فيك

  الحمد هللا

  ربنا يتم شفاءه 

  الحمد هللا

  شكراً

  عبد المجيد محمد. أ 

: لتدريب، وأن العالج بنى على ثالثه أعمدةوصلتنى إضافة، عن المتطلبات األساسية ل
، وعرفت مدى أهمية الشغل حتى فى حالة عدم زوال األعراض، والناس، والدوا، الشغل

  .وأن األعراض لو زالت مع عدم شغل المريض بيكون المريض فاضى اكتر

  :يحيى. د

 هذا هو، الحمد هللا
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  عالء عبد الهادى. أ

مل مؤسسات ذات تخصصات مختلفة اقترح ان تقوم الحكومة وخاصة وزاره الصحة بع
إذا ادركت الحكومة (فى عدة محافظات لتقوم بتوفير اعمال لهؤالء المرضى ولو باإلجبار 

  .مع تدريب متخصصين نفسيين فى تلك المؤسسات) قيمة العمل فى العالج

  :يحيى. د

حكومة من يا عم عالء؟ وهل هى وفرت العمل لألسوياء حتى نطلب منها توفير العمل 
التسيير "مصر الطيبة، مصر الناس، تمارس نوعا فريدا من اإلدارة أقرب إلى !! مرضى؟لل

، دعنا "!)ومين يقبض األول"الجمعيات  –النقوط (فى االقتصاد والمرور والتأمين " الذاتى
نمارس التسيير الذاتى مع مرضانا، وهم بفضل اهللا واألطباء المعالجون الطيبون، وفهم 

  .قادرون على ذلك –عاد الحكومة وقوانينها عنا وتعاون األهل، وابت

  حسن سرى. أ

دكتور يحيى انك تركز على الشغل وأهميته فى الصحة النفسية ولكن الواقع  ارى يا
جدا اذ اننا نجد فى بيئات العمل غلبة الفساد االدارى والخلقى فالشخص صاحب  مرير

فاسدين ومضايقة مما يؤثر على والمبادئ والقيم يجد محاربة كبيرة من هؤالء ال الضمير
  .وقد يؤدى به الى المرض النفسى  نفسيته

  :يحيى. د

أن نقعد فى  -وهو صحيح بعضه –هل معنى ما تقول إن صح !!! يا خبر يا أبو على
تجنبا لما ذكرت من سلبيات ومساوئ فى محيط العمل؟؟ يا رجل  -أسويا وأصحاء –بيوتنا 

وثبته ثالثة أشهر ثم حاول أن تحركه، سوف تجده  امدد ذراعك بجوارك ملتصقا بجسدك
، فما بالك بالمخ البشرى الذى "ضمور عدم االستعمال"أعجز من أن يتحرك، هذا ما نسميه 

مها وصفى قصيده مديح رائعة، ناقشناها فى البريد قبل الماضى على . د.قالت فيه ابنتى أ
ول نفسه محلك سر، بدون غاية، ما أذكر، ما بالك إذا توقف هذا المخ عن العمل ودار ح

وبدون ناس، أى بدون عمل يتوجه به فى النهاية إلى أصله كدحا إلى الحق تبارك وتعالى، 
العمل هو الحياة، حتى اللعب والنوم، هما مكمالن للعمل بشكل أو بأخر، العمل هو األصل 

  .مهما كانت الظروف صعبة يا رجل

****  

   النفسى اإلشراف على العالج  )72( :التدريب عن بعد

  بين سر المهنة، واحتمال الضرر: المأزق

  ناجى جميل. د

أولهما أن األهل ليس لهم سيطرة : أعتقد أن إبالغ األهل عامة شديد الخطورة لسببين
هما أن ذلك سيعرض العالج لخطورة التوقف، من األصل على المريضة كما يبدو، وثاني

 .وبالتالى فقدان المريضة للمعالج والعالج كفرصة آملة للنمو
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أعتقد بشدة أن الصبر الذى طرحتموه ومحاولة مساعدة المريضة التخاذ هذه 

  .الخطوة بنفسها هو أفضل

  :يحيى. د

رأيك سليم طبعا لو أمكن تنفيذه مع ضمان تجنب مضاعفات أخطر مثل الحمل 
مثل " ابن عرفى"أو " حمل عرفى"أيضا، وأظن أنه اليوجد شىء اسمه سرا 

  "!!الزواج العرفى"

  هالة حمدى. أ

حكاية يستنى قد إيه دى مشكلة، ألن الوقت فى الحالة دى مهم، وكل يوم ...... 
  .بيكون فيه مخاطر على البنت فالسرعة مطلوبة والتأنى مطلوب

  :يحيى. د

من رسالتك قبل هذا التعليق، ألننى تصورت أن آسف يا هاله، فقد حذفتُ فقرة 
  بها خطأ مطبعيا،

السرعة "أما هذه الفقرة فردى عليها هو أنك شاركتينا الخيبة، تقولين  
يعنى ماذا؟ ربنا يفتح عليك، أنا معك أوافقك أنه كله "!!! مطلوبة والتأنى مطلوب

  ، هل تقصدين ذلك؟"حينه، أى فى وقته المناسب"فى " مطلوب"

  منى أحمد .أ 

أنا رأيى إن المعالج يبلغ أهلها وفى الوقت المناسب ومايكونشى بعد وقت 
رايى أننا نحاول نوطد العالقة بينها وبين . يحيى.طويل، يعنى متفقة مع رأى د

أهلها وباألخص والدتها ولو العالقة اتحسنت وبقى فيه قرب بجد، هنا نضمن شوية 
ها هاتكون أسهل فى حلها، ألن البنت دى إن مشكلتها مع اللى المفروض إنه زوج

بجد محتاجة أكثر من حد جنبها، يعنى المعالج يكون أب بجد واألم تقرب وتكون 
  .هى المسئولة بجد عن تصرفات البنت

  :يحيى. د

فى تعليقك، " بجد"أرجو أن تعدى كم مرة وردت كلمة : ربنا يسهل، فقط
  .وتتأملين ما تعنين بها

  رامى عادل. أ

رايحين فى داهيه، يعنى دا كمل من ) اننا(ء من اكتر الناس اللى عارفه الحكما
طالعه امتي،  غير ما يستعجل القضا،هى المدام ماشيه عل شوك، ويا عالم روحها

 داكمل عايز ينهى، انامن رايى اننا لوسبناها لوحده وياها هى وامها، حايخرب
 له، ناس دايخه شبهها وبختهم الدنيا، انما احنا نحاوط البنت وعمنا اكمل بكام حا
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فى اساس بيتبنى فى وسطيهم، مش فى شهر اكيد، اللى امها شلفتطه  مايل،

لصوابها، االهل ) االم(يوم فى عمرها، ال يمكن ترجعوها  بالعند فى البنت فى كل
! الحائط، والمجنون بيدفع التمن غالي، ربنا يلطف بيضربوا بكالم الحكماء عرض

انا، لكن متدخلوناش غرفة االعدام، كله اال امى احنا ال نطاق، وميؤوس من شف
  .وابويا

  :يحيى. د

  ميئوس ماذا وأنت هكذا؟!! يا رجل

  ربنا يخلى أمك وأبوك

  )برغم رحيلهم الظاهرى(وأمى وابويا 

****  

 اإلشراف على العالج النفسى )70( :التدريب عن بعد

  العالج النفسى، والعالقات المحارمية

  منى حامد.أ

  استفدت كثير اوى للشغل ولى شخصيا

  لنا ويمتعك بالصحه والقدره على العطاء ربنا يخليك

انا رافضه . سلطه، مرجع انزعجت شويه من فكرة ان الطبيب والد، وصى،
اختياراته، وكنت  ئوليه عنالفكره من ناحيتن، ناحية تقليل احساس المريض بالمس

سنه  20 كنت بحضر جروب القصر العينى من حوالى(حضرتك دائم التأكيد عليها 
  )ولسنوات عديده متفرقه لظروف العمل والسفر وغيرها

االبويه تحمل الطبيب اكثر مما يحتمل وقد تعطيه احساس  ومن ناحية ثانيه،
صه الى آخره من تحقيق ومشروعيه لفرض وصايته وقيمه وتحيزاته وربما نواق

  .مصالحه هو

  فيه انا سعيده جدا بالموقع ومذهوله من كم الجهد المبذول

  ربنا يخليك

  :يحيى. د

أهال منى، واهللا يا شيخة كنت أنتظرك هكذا مع أننى ال أذكرك شخصيا طبعا، 
، أنا مازلت أرى أن الطبيب والد فى "ال"، وفيه "نعم"لكننى فرحت ألن تعقيبك فيه 

تنا بالذات، وبالتالى فإن فيه كل مزايا وعيوب الوالد كما ذكرت، وعليه كل ثقاف
  .هذه المسئولية قبل وبعد ذلك
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  اإلشراف على العالج النفسى  )73( :التدريب عن بعد

  ليس من مسئولية العالج أن يصنع المعجزات

  ى عادلرام. أ

ومزنوقه، يبقي حاسه، جسمنا بيتحاور  اعراض جسديه،!السؤال مش باين
يا سيدي؟عارف  ان شاهللا مع روحه، فن الرقص والتراقص، عمرك مابتكش

كويس انك رشيق وليك تجارب، حلو ولذيذ حداكم في المقطم،طب والست دي، 
سه بتكش، ، لكن حتي الريا)الكسفه(بنت البنوت او البكر، هي مزوداها  قصدي

وليمه مثال، مع ملكة اسبانيا، الفوران والتلف مشاعر  وبتجيب ورا، اكيد في
اشرف عزمي من عشر سنين .مره بسال د خطر ومناسبه في الوقت نفسه،في

انطوائي قام قال ان االالووظ بيركب  في اول االقالع عن اللي بالي بالك،هو انا
ان مسيرها تقابله، مره  وتثقمع الالووظ الاليق، بردك الست تتريث وتستعد

ناجحه، ) مش حب بقي(اكيد في قصص زواج ! واتنين وعشره، الرجل المناسب
اما اللي ميتسماش، فانا مش عارف اترجمه، هومين؟طيب لونه ايه؟ ابيض 

لون السحاب، حتي اللي بشوفه في عنيك يا د يحيي، وفي عينين سلطان،  مثال،
الفار فهو ليس هو،ال وجود للحب اال  وفي صخب د احمد وملء وجه د اشرف،

المعجزه الفعليه في الشفاء والعوده، نكتمل فنعود،  بين االلهه،فلنبحث معا عن
بكسر (طبيبا يائسا شجاعا اخر ) اناوانت(افتكر  افتكر بقي التنين العجوز، او. اه

وهو بيميل عليا معجزه، ! معجزه اسمه سلطان، دلوقتي تعرف ان في) الخاء
انه ) الحظ(وبيمالني بيه، اخد اكبر نفس وبيقوله في معادله عقليه كالميه،وهو بي

دقيقه،المجانين يعلمونه  جسد،يقاوم المرض المزمن ويقهره، تقريبا في كل
  .كذلك، مضطر اودعك

  :يحيى. د

خبرتك زاخرة يا رامى، وغير مترابطة إطالقاً، ال أحد يستطيع أن يتتبعها 
إال أن أنشرها، وإن بدا  - حتى اآلن –أنا ال أستطيع هكذا، لكن ماذا أفعل معك و

  ذلك أكثر فأكثر غرابة

****  

  اإلشراف على العالج النفسى  )74( :التدريب عن بعد
  

  المؤسسة الزواجية، وثقوب االستسهال
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  يوسف عزب. أ

لي الخط واحتمال ان يكون مضر لمريضته وصلني ان الطبيب نفسه مش ع
 ما قلته او لن يستوعبه، كما ان سيادتك كنت مغيرا عليه اغارة وتقريبا لم يستوعب

  كبيرة

  :يحيى. د

أرجو أن تعيد قراءة اليومية، وأن تحترم محاولة هذا اإلبن الناشئ الصادق 
لَه فاهما متعلما ما المستشير، وقد استوعب ما قلتُه أكثر منك بكثير، ربما ألنه قَبِ

  .اسميته أنت إغارة عليه 

  عزة هاشم. أ

  .عرائ اهللا عليك يا دكتور يحيى، بجد

  :يحيى. د

  .ربنا يخليك

  أميمة رفعت. د

المريض من الكالم والحكى، قد ما بنعرفه من  إرتحت لقولك إحنا مش بنعرف
هى " \ج يبان إنه مش عال" \فكرة أنه  مشاعره الخاصة والعامة، وحساباته، وأن

  . الفهم والتقمص فكرة خاطئة، ده عالج ونص، ألنه يساعد على

دون ان " \أعرف " \كنت أخشى ان أكون منتقصة لحق المريض إذا ظللت 
أعطيه شيئا يخرج به آخر الجلسة، شىء أسميه عالجا مع أننى أكون فى حاجة 

ما أنها ك. فجاءت جملتك لتطمئنى. شديدة للمزيد من اإلجابات و المعلومات 
أحيانا أثناء جمع المعلومات تترتب فى ذهن المريض أفكاره وتبرز  ذكرتنى أنه

   .تفكيره وتثير بداخله أسئلة مهمة ربما تساعدنا معا أولوياته لتحرك

وبعيدا عن هذه الحالة، أذكر حالة تعانى من رهاب شديد الحتمال اختراق 
عن ) أثناء جمع المعلومات ( سؤالها  مهبلها، وهى متزوجة منذ عشرة أعوام وعند
وأنا فى اإلعدادى ما كنتش متأكدة  "\ تدينها وإن كانت تصلى، قالت بالحرف الواحد

ثم توقفتْ فجأة " \المهبل موجود  إن ربنا موجود زى ما أنا دلوقتى مش متأكدة إن
وتعجبتْ من الجملة التى صدرت منها دون أن تعى، وسألتنى لماذا قالت ذلك؟ وما 

شعرتْ بشىء قوى بداخلها يربط  فقد" \الفهم " \ربنا بالمهبل؟ وبعيدا عن  عالقة
  ).وال حاولت وال أنا،(اإلثنين ببعضهما ولكنها لم تستطع تفسيره 

  :يحيى. د

  !!!ياه
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  نحن فعال نتعلم من المرضى

  .البد من احترام ما النفهم، حتى لو لم نفهمه تحديدا طول العمر

****  

  لنفسىاإلشراف على العالج ا  )75( :التدريب عن بعد

  فكيف نُساندها؟!! احتياج بعد إنهاك.... 

  عزة هاشم. أ

  : قراءتى لذلك الحوار الثرى هناك احتماالن وردا على تفكيرى فور

ا بهذا الشاب عيب أو لقاءه ربما تردد الفتاة ال يعود الى أن: االحتمال األول
حرام ،وانما خوفا من أن تتحمل مسئولية قرار لقاء هذا الشاب، فربما هى تود أن 

وهو ما (العالقة  تلقى المسئولية على عاتق المعالجة حتى تتحمل معها نتائج نمو تلك
  )ذكرته حضرتك

ة أننى أشك وبقوة فى أن الفتا وأنا ال أدرى لماذا أرجحه هو: االحتمال الثانى
هذا ان كان لهذا الشاب وجود (نفسها تتوقع صدق وجود ذلك الشاب وكأنها تقول 

الجرح الذى تعرض  ، وكأنها ربما تود أن تثبت لنفسها أنها مرغوبة بعد)من األصل
منحت  له كبريائها ،ألن أصعب احساس يمكن أن تمر به فتاة هو أن تكتشف أنها

ا ،وخصوصا اذا كانت قد ادخرت لمن لم يقدرها ويستحقه" \البكر"\مشاعرها 
هذه طوال سنوات عمرها فأضحت مثل كنز ثمين من يحصل عليه سوف  مشاعرها

عندما يحدث العكس وتكتشف أن ما كانت تتصوره كنزا  يسجد هللا شاكرا ولكن
اياه ،تتخبط فى تصرفاتها لتثبت لنفسها أنها  اضحى ال يساوى شيئا أمام من منحته

األول هو من لم يقدرها، ربما أكون  ت ثمينة وأن الطرفمرغوبة ومشاعرها الزال
لتسكين احساس المهانة الذى  ظالمة للفتاة ولكنى أتوقع أن موضوع الشاب هذا كذبة

  ).أعلم واهللا(شعرت به 

  :يحيى. د

  أنا أرجح االحتمال األول - 

وقد راجعت الحالة، ولم أجد فيما بين يدى من معلومات أية بادرة تدل على  - 
، كما جاء فى اقتراحك االحتمال )فانتازيا(أو تخيال ) كذبا(صدقها شعوريا  عدم

  .الثانى

*****  
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  اإلشراف على العالج النفسى  )75( :التدريب عن بعد

  فكيف نُساندها؟!! احتياج بعد إنهاك.... 

  عماد شكرى. د

قضية رؤية المعالج النفسى لذاته أثناء العالج وموقفه من العميل أعتقد أن 
  .تحتاج لكثير من البحث والفحص واإليضاح) المريض(

  :يحيى. د

  .فعال

  عبد المجيد محمد. أ

وصلنى أن تعاطف المعالج مع المريض يمكن أن يصل لدرجة إن المرض ما 
  .من غير قصديبقاش فى بؤرة وعى المعالج، وإن ده جايز يشيل الوصمة 

  :يحيى. د

صحيح هو يرفع الوصمة أحيانا، لكن له مخاطره لو انقلبت العالقة رخوة بال 
  .حدود مهنية تضبط اإليقاع وتحدد التوجه وتلملم المسار

  رامى عادل. أ

كالمك ليا انى بابا  اللى معلم فى نفوخى قصة السذاجه، وبفتكر فى الوقت نفسه
اتجاوب مع  خصيا فى وقت ما، كنت ارفض انوماما وانور وجدى، عموما انا ش

عشت . جريئه، وراجحة العقل) مجنونه(كتير من البنات، لحد ما اتشنكلت فى بنت 
وياها اسود ايام حياتى، عموما الست اللى تعترف لرجل انها مياله له، جايزتها مع 

  .وال بالش.. اللى خالقها، الرجاله بتفكر بــ

  :يحيى. د

  .كله بثوابه

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى  )76( :التدريب عن بعد

  كيف نتعلم الصبر على عدم الفهم لصالح المريض؟ 

  محمد أحمد الرخاوى. د

 .......إخٍّيه إخٍّيه، وأنا"فكرتنى الحالة دى بحكاية 
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ا فحل بطريقة معينة برغم رفضى انفصال الراجل ده طبعا واضح انه غالب

  عن العالقة الكاملة، انما الظاهر ان ده موجود الجنس

مستغنية عن الجنس بتاعه، بس عايزاه يبقى  يعنى الولية مراته اما انها مش
برغم الهباب ده بيمثل لها شئ  بتاعها هى بس، او ان الراجل واصل لها بطريقة انه

  . ما

   العالقات البشرية وتنويعات وتشويهات الجنس صعوبة فكرتنى الحالة دى بمدى

   يااااه

الحلم صعب او يمكن مستحيل تحقيقه فى هذه المرحلة من  الظاهر يا عمى ان
  عمر البشر

  من خالل العالقات بين البشر الى مراحل ارقى وارقي حلم االرتقاء

  وقتراكمات جينية وتشويهات خارجية معوق معوق مع ما نحمله داخلنا من

الفرصة ان يعيش الحلم واقعا فقد وقع ضمن  ليس لدينا اال الحلم و من يجد
  الواحد فى المليون من المليون

   مفيش حل تانى غير الحلم واالمل والفعل انما

واكيد ح تظبط ان شااهللا بعد مليون سنة فى الكائن المتطور اللى حيتولد من 
  البشر

  :يحيى. د

رتك فى المشاركة، واعذرنى أننى شطبت بقية أوالً يا محمد أشكرك على مثاب
  !! ابن أخى" قلة أدب"المثل فى بداية تعقيبك حتى اليعرف األصدقاء مدى 

وأخيراً، لماذا تقفلها علينا هكذا يا رجل، ما حكاية الواحد فى المليون من 
  المليون؟ ثم حكاية مليون سنة هذه،

  كيف ذلك ونحن نحاول اآلن ليل نهار،

  . يارب يا راجل قل 

  نحن وشطارتنا

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى  )75( :التدريب عن بعد

  فكيف نُساندها؟!! احتياج بعد إنهاك....  
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  ناجى جميل. د

المعلوم مسبقا (دفعنى ما أبدته المريض من إندفاع فى العالقة األولى 
إلى االفتراض   ،)المحتمل تطورها واقعيا(، وترددها فى العالقة الثانية )صعوبتها

بأن المريضة تهرب من مسئولية العالقة بالموضوع متذرعة بموقف المعالجة التى 
  .استدرجت لمأزق الخطأ والصواب

  :يحيى. د

  أعتقد أن هذا محتمل جدا

****  
  اإلشراف على العالج النفسى  )77( :التدريب عن بعد

  

  !الواقع، وحدود المسئولية، والذنب صعوبات

  على الشمرى. د

يبدو ان المعالج نجح فى جوانب معينة مع العيانة وطول المدة يدعم هذا الراى 
اهمية عدم االستعجال فى موضوع انهاء العالقة  وكما اشار االستاذ الدكتور يحيى

المتاح بالنسبة على العيانة النها الطرف  الزوجية ربما يكون من المستحسن التركيز
مبادرات من طرفها واستبعاد حكاية  للمعالج وتشجيعها على االقدام على تقديم

العالقات العاطفية الخاصة مؤقتا والتركيز على مايشبه الصداقة والقيام برحالت 
مرتين فى االسبوع وطرح فكرة  قصيرة مثال أو الذهاب الى اماكن الترفيه مرة او

الحياة لديهما او فكرة  غيرة انتاجيه تلبى بعض متطلباتالتعاون فى عمل مشاريع ص
وتوكيد الذات ربما مثل  دخول دورات فى مجال التواصل والمهارات االجتماعية

توجد مايشبه االلفة  هذه المبادرات اذا صح التعبير تذيب الجليد فيمابين الطرفين او
  .بينهما تأسس لخطوات قادمة

  :يحيى. د

  ، حاضر.....لىع. أنت زميل طيب يا د

  رامى عادل. أ

بتوصل له  خلى بالك الرجل خصوصا لما بيكون زى ما انت حكيت: المقتطف
  رسايل

 رفض حقيقية ومش حقيقية، حتى لو كانت الست اللى بترفضه مش عارفه إنها
  "بترفضه من أصله
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 ان حد بييصله او بيكلمه مثال،"\ايا كان"\بيحصل مع المجنون: التعقيب 

االخر هو   اللهجه ويحس انه صرصار ،فى الواقع/الطريقهفالمجنون ميعجبوش 
طهقان، والمدمن والمجنون خصوصا تصل لهم مثل هذه الرسائل الحاده،  :شكله كده

سيئاتنا ،و عوراتنا ،بيعرفوا ان احنا بشعين،وبتقطم وسطهم، انه  يقوموا يشوفوا
مسجل خطر،ومضروب باالمواس فى ) اخ(بيشوف انه مبغوض، لى قريب

) بالسين(الطفل، عندما يرفس ، صورة االب منغرسه فى جيبن..هه،الى اخرهوج
وجه ابى منتفخ االوداج  االبن من ابيه، تنعدم كل الرسائل الطيبه، اذكر الى االن

قمطريرا،رايت كل  ، وعيناه المحمرتان، وتبريقته، وفى يوما عبوسا!)وال االوجاد؟(
وبحبس  ، كنت بتسحب وانا فى البيت،مبئتش قادر ابص فى عبون الناس... الوجوه
والى االن اشعر وكانى .ألاليكتشفوا وبستخبى من اى حد، مت فى جلدي  انفاسى
 ولم يتحمله!سافلين،ما ابئس المشنوقين؟هل هكذا يكون الرفض؟ اسفل

الى االن ارى وجوها متشنجه !ومبيتهرسوش، والمين اللى بيعرف؟1العقالء؟
ضارب شراب حريمى على وشه، عايز ) مى شققيعنى حرا(هجام ومتغاظه كانه

 الوجه"\  فى ناس متعمده توصل لينا رسايل!كده؟ يستحمل  اعرف ياعم يحيي، مين
  "\القبيح

  :يحيى. د

أو كما (لم أحاول أن أصحح حتى األخطاء اإلمالئية، ألتركها كما كتبت 
  )رسمت، وليحل اللغز من يشاء من أصدقاء البريد

  ىمحمد أحمد الرخاو. د

والشيزيدية والعجز والنضوج كل دى  حكاية صعوبة العالقات وفقه العالقات
فرص نمو ثم قهر واقع ثم  خلطة من موروثات بيولوجية مصحوبة بازمات نمو ثم

  ارادة تحريك ثم بختك يا ابو بخيت،

ان كل واحد مننا هو جماع موروثات بيولوجية ثم اين نشأ  بمعنى آخر الظاهر
والغنى المادى االسرى ولكن من حيث حجم ومساحة  يث الفقروكيف نشأ ال من ح

الحنان االولى ثم السماح فى خوض الحياة دون  السماح فى النمو الطبيعى من حيث
نمو، المشكلة فى الحالة دى بتهيألى هى انها عرت دة  قهر ثم االختيار مع كل أزمة

  .كله مرة واحدة

  :يحيى. د

  لة تمتد أبعد من تاريخ البشر نفسهربما يكون األمر كذلك لكن المسأ

  محمد أحمد الرخاوى. د

يعنى الجدع ده ماعندوش عالقات اصال وغالبا مقهور من الطفولة وقفل على 
، ميكانزمات الدفاع عشان تتكسر الزم تحط لها  والمفتاح واهى جوازة نفسه بالضبة

 .الوجودى اوال باول  بديل فى الوساد
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  :يحيى. د

  يا محمد كيف باهللا عليك؟

  ماذا يا رجل ؟" وساد وجودى"؟ "المجعلص"ا هذا الكالم م

  !واحدة واحدة يا ابن أخى 

  ربنا يخليك

  محمد أحمد الرخاوى. د

تكون عندها قدرة شديدة  البنت اذا كانت عدت او سبقته فى النمو يبقى الزم
يتفتخ النفق دة فى اآلخر على  على اقتحام ميكانزمات دفاعاته بعد ان تتأكد ان ممكن

والراجل مصمم على اختيار القفلة دى  ور انما اذا كانت المسألة مقفولة مقفولةن
  .فيبقى المسألة حتبقى مستحيلة

  :يحيى. د

  من يعرف إذا كانت عدته أم ال؟

  وما إن كان هو مصمم أم ال؟ 

  وهل يصمم أحد على تنازله عن ما هو واعد موعود به؟ 

  محمد أحمد الرخاوى. د

ان اول حاجة يحاول  -اذا كان لى انى أقول رأى  -يالخالصة هى انا رأي
الجدع ده ممكن ييجى منه لو اتحب بجد من البنية دى وال  يشوفها المعالج ويعرفها،

بعد ما تنخور جواه وتشوف تحت كل هذه  ال وهل هى قادرة على هذا الحب
  أل االغشية ممكن يبان االنسان المتوارى جواه وال

  :يحيى. د

  أين هو أصال؟

  ألم تالحظ أنه رفض أن يحضر من حيث المبدأ، أو أن يشارك؟

  محمد أحمد الرخاوى. د

شكرا وآسف على االطالة ولكن واهللا الحالة دى قلبت علينا سؤالنا االزلى وهو 
  ازمات وجودنا عموما وازمات عالقاتنا

  :يحيى. د

  هذه الحالة، وكل حالة، مثل كل حالة، وغير كل حالة

****  

  راف على العالج النفسىاإلش  )78( :التدريب عن بعد

  .ضبط جرعة التدخل المهنى، ومعنى االحترام... 
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  يوسف عزب. أ

الكبران شوية اللي  هل لو نفس الحالة امام هذا الدكتور ولم يطمئن الي النضج او
  .ال لطالق نهائيا هل له الحق أن يتدخل امحصل ووجد انها استبعدت موضوع ا

  :يحيى. د

  .كل شىء جائز، خاصة إذا كان تحت إشراف

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى  )78( :التدريب عن بعد

  .ضبط جرعة التدخل المهنى، ومعنى االحترام

  دنياعمرو . د

فى ديناميات المريض وعالقاته " مهنيا"أعتقد أننا فى مهنتنا هذه قد نتدخل 
بطريقة قد يصعب فهمها حتى من زمالئنا فى نفس المهنة وفى نفس الوطن والثقافة 
ناهيك عن العالم الغربى وأعتقد أن هذه خبره لم نكن لنكتسبها سوى هنا فى هذا 

  المكان فشكراً

  :يحيى. د

حق أحد أو مؤسسة أن تحتكر اكتساب خبرة ما، ومع ذلك اقدر  ال أظن أن من
  .تقديرك، وأواكب تطورك، وأشكرك

  أسامة فيكتور. د

هى بتحب شغلها اكثر من تخصصها وجوزها بيدرس حاجة غير تخصصه، 
  .ويا ريت نتعلم من الست دى إزاى نشغل النصوص االيجابية عندنا

  :يحيى. د

  يعنى

  ناجى جميل. د 

صعوبات ممارسة العالج النفسى كيفيه التعامل مع االحكام  أرى انه من
اعتقد ان عدم . الشخصية الجامدة أو اسقاط معوقات ومخاوف المعالج على المريض

موقف المعالج الذى يكون المريض قد تعداه وسبقه حركة او نمواً يعد شديد 
  .الصعوبة والتحدى فى العالج

  ره فى االشراف على العالج النفسىيحيى على ما تقدمه عن خب. اشكرك يا د

  :يحيى. د

 أنا الذى أشكرك وأحيل من يريد التفاصيل إلى أنواع اإلشراف، وبالذات، 
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مستويات وأنوع اإلشراف ": بعنوان"  1/2/2009نشرة " المريض مشرفا"

  ".عالج النفسىعلى ال

  محمد شحاته. د

فى الطالق  - المريضة غالباً –أراجع نفسى مئات المرات قبل أن أتقبل رغبة المريض 
لكننى أراه فى . أعترف ان ذلك قد يكون راجعاً ألسباب اجتماعية تربوية لدى فى االساس

  .الغالب قراراً يعود بالخسارة على جميع االطراف وال يوجد فيه رابح أبداً

  :يحيى. د

  !!ليس دائما

  .، لكن ما وصلنى هو أكثر من ذلك"غالبا"صحيح أنك قلت 

****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)79( :التدريب عن بعد 

  لحركية النمو الطبيعى" مواكبة"العالج 

  عماد شكرى. د

ما يشغلنى فعالً هو تفضيل حضور أكثر من معالج فى وعى المريضة وعالقة ذلك 
بالمجتمع العالجى وأن يعالج كل شخص باللى عنده، وتطبيق ذلك بالعالج الجمعى 

هم عيوب العالج النفسى الفردى أنه فردى بمشاركة أكثر من معالج وأعتقد أن هذه هى أ
  .وخطورة ذلك خاصة إذا لم يكن هناك إشراف مباشر) أقصد الطبيب(

  :يحيى. د

الحقيقة، أو قل العامل الفاعل فى العالج الجمعى، هو تكوين وعى جمعى 
إيجابى يجمع المجموعة بما فيهم المعالجين دون أن يقصدوا عادة، فهل هذا هو 

حضور أكثر من معالج فى وعى المريض؟، أفضل أن أقول " ما تقصده بقولك
  حضور أكثر من وعى فردى كجزء ال يتجزأ من وعى الجماعة،

عالج الوسط الجيد هو تكبير لهذه الوحدة، فيصبح المجتمع العالجى كله  
  وعيا جماعيا إيجابيا،

بما على أن هذا ال يقلل من أهمية وأحيانا ضرورة العالج الفردى وفائدته، ر 
  .كبديل جيد لمرحلة، وأحيانا 

  .ولكل حالة ظروفها واحتياجاتها لكنها مالحظة جيدة يا عماد

أنا أجد فى العالج الجمعى من العلم والخبرة واإلفادة ما أفرح له وأتعلم منه، 
 "!.فولة ولها كيال"لكننى أبدا ال أوافق على تفضيل عالج بذاته على آخر، فكل 
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****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)79( :التدريب عن بعد 

  لحركية النمو الطبيعى" مواكبة"العالج 

  أحمد سعيد. أ

وصراعها صراع أزمة هوية لسه موصلنى أنا شايف إن الحالة دى فعالً 
  ".رصد التغيرات اللى فى المعالج"عجبتنى فعالً فكرة . الضطراب أو مرض حقيقى

  :يحيى. د

  ويظل هذا مجرد احتمال لو سمحت

  على طرخان. د

الخففان مره واحدة من "ربما تختلف وجهة نظرى عن وجهة نظرك فيما يخص 
ل على ذلك، فأنا أظن أن تراكم التغيير غير توقع المعالج ومن غير عالمات تد

داخل المريض يجب وان ينعكس عليه فى وقت من االوقات ولو للحظه أو بضعه 
لحظات وربما ال يكون التغيير ملحوظاً أو واضحاً ولكنى أظن أن شخصية 
المريض ستختلف وهذه تعتبر عالمه تدل على أن هناك تحسن نسبى حتى ولو عاد 

ضيه القديمة فهذا ال يعنى إنها ليست عالمة للشفاء ولكن المريض لحالته المر
المريض مازال متذبذب وفى صراع بين الشخصية القديمة وبين التغيرات الجزئيه 

  .التى تتراكم بداخله

  :يحيى. د 

  "الخففان مرة واحدة"ال أعتقد أننى قلت 

  "فجأةظهور ما يدل على نقلة نوعية نحو الشفاء ": ولو قلتها فإنى أعنى

  " من غير عالمات تدل على ذلك"كذلك أنا لم أقل 

  " بدون مظاهر محددة تعلن الشفاء أو التغيير باأللفاظ" :ولو قلتها فإنى أعنى

  ربما 

  وشكرا على بقية تعليقك ألنه فى اتجاه ما أريد توصيله

  عبده السيد. أ

. بيهااليومية مفيده جداً عملياً، العالج بالتراكم مسأله يصعب عليا الوعى 
واخدت بالى انى ساعات ابقى وصى او استعجا لى ذى ما يكون وصى على وعى 

 . بعض الحاالت، لكن مسأله التراكم والقبول شديده االهميه رغم صعوبتها
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  :يحيى. د

  هذا هو 

  تعليقك هذا  يقرأ) قبلك مباشرة(على الشمرى . يارب د

****  

����  )80( :ا���ر�� �� ��  ا$#"اف � � ا��ج ا�

  !!شرخ فى جدار الكبت، وتحريك الداخل

  )هل الزواج حل عالجى؟(

  مدحت منصور. د

فوق لتحت و  ضه يتقلب منعاصم على تراجعه ألن مري.أود أن أحيى أ
التى  يدخل فى عالقة تقلبه أو تساهم فى شدة التقليب و النتيجة بالعكس فكيف

أتوقعها كسر و وقوع مرة أخرى ثم هل سيخبر العروس أم يكفى على الخبر 
أنا أعلم أن فى ثقافات معينة و ثقافات أعلى يتم التكتيم ويبدأ مرة أخرى  ماجور و

ء األضرحة و تطليع الجان و العالج بالقرآن الكريم وخالفه، السعى ورا بعد الزواج
فعل الزوجة بعد الزواج و تعاملها مع الموقف، فهل فى تلك الثقافات  وهل نهمل رد

نستبعد حدة الكر والفر والعالقات الصفقاتية ومحاولة التأثير النفسى  وأعلى منها
د األمور و الرؤية التحتية، الحالة المرضية ومحاولة السيطرة على مقالي باستغالل

مريضك من الصالبة والوعى والنمو بحيث يستطيع أن يتحمل عبء  يجب أن يكون
  .جدا ليستمر فى العالج والنمو عالقة ثقيلة حقا صعبة

  :يحيى. د

  الخ ... على درجة " يصير مريضك"أن أظنك تعنى يجب 

  !لما احتاج للعالج أصال.. ألنه لو كان بهذه الصالبة 

  أحمد أسامة. أ

جنسيا فقط أم أيضا بعض ... الرجل والعكس هل المقصود بالست اللى داخل
  .بالتبعية صفات الست عامة والعكس

  :يحيى. د

  ال طبعا 

  "كل صفات األنثى جميعا"المقصود هو 

**** 
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 اإلشراف على العالج النفسى :)80( :التدريب عن بعد

  !!شرخ فى جدار الكبت، وتحريك الداخل

  أسامة فيكتور. د

بصراحة اتخضيت من تحريك هذه المنطقة واتخضيت من التحريك عموماً 
ورجعت افتكر ان الواحد ممكن يتحرك فيه حاجات فى اى وقت؟ وربنا يديم علينا 

ى حضرتك نؤجل عاصم ورأ. نعمة الكبت ويحفظها من الزوال؟ وانا مع رأى أ
  .الجواز لحد ما الدنيا تهدا

  :يحيى. د

  .لكن ال تنسى أننا نمارس مهنة ال تسمح بالتأجيل ألجل غير مسمى

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)81( :التدريب عن بعد

  ؟"عن بعد"هل تصلح العالقة العالجية 

  محمد شحاته. د

فعال يا دكتور يحيى كثيراً ما نواجه بطلب االستشارة من أهل المريض خاصة 
بعد خروجه من المستشفى، خاصة عندما يالحظون أن الركيزة األساسية فى العالج 

  .والعمل -للعودة للحياة - الذهانى غالباُ –هى دفع المريض 

تختلف باختالف البيئة والشخصية أعلم أن االجابة فى مثل هذه الحاالت 
لكن أليس من األفضل تأجيل هذه الخطوة فى ظل الرأى العام . والظروف األسرية

فضالً عن أن يتقبل زواجه . السائد الذى ال يتقبل التعايش مع المريض النفسى غالباً
  .منه

  :يحيى. د

  لم أفهم جيداً

  إلى متى التأجيل؟: ومع ذلك

  عالء عبد الهادى. أ

أن أعراض الجنسية المثلية فى هذه الحالة هى بمثابة تهديد لعمل أى أرى 
  ).الزواج(عالقة حقيقية عن قرب 

  :يحيى. د

 ربما
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  .ليس بالضرورة

  رامى عادل . أ

لن تصدقني حين !مره اذكر في طفولتي ان صديق عمي ربت بكفه علي راسي
ع لم يرض صدر جلدي متماسك كصدر الغوريال ،اكاد اصدق انه) ها(اقول ان صدر

 وليدا،اما فروة راس ابي مسلوخه، لم ال ينظر في عيني ابي؟ يا د يحيي لم تقلده
رغم انك تعلم اني ملوي البوز للسبب نفسه جميل ومرعب ان ينظر احد داخل 

مالمحك و تنبت مشاعر اخري غير التعاسه، المهم ان االطفال   فتظهر عينك طفال
منتشرين في المناطق كلها، وعيونهم الرجاله اللمش كويسين  عايز اقول ان!بيحبوك

يبدو ان احدهم يريد .متطمنش،مع انهم متجوزين ومخلفين فيها حاجات) الرجاله(
  كسر عين اللي هو هو

االبن يريد له ابا ال ذئبا،هؤالء الشواذ الكبار سنا يحرمون االطفال من  فعال
لمبادين ،اخبرك الطيبه اليافعه،المرض منتشر كما تعرف يا ديحيي في اهم ا الرفقه

فاقارن بين الطفل ونفسي،غريب .الني اري بعيني ما ال يسرومقصود بوجود السفله
وثيقه بين بحث الطفل عن ابيه فيجد في طريقه ذئبا، اشعر  ان اتطرق الن العالقه

لن تعرف امك   ،...بطفل اعزل،االب مصدر حمايه او بهذا معي شخصيا فما بالك
يسرك، تتحسس ،كيف تري والدتك يا ديحيي،  ك ماالاال حين تضمك،وليس بان تري

بداية المصالحه،لم اشعر ابدا ان  ظللت انادي امي بصيغة المذكر لعدة شهور فكانت
راكضه الي الشرفه، كانها  والسقف حين تخرج  لهاغريزة ام تهز جدران المنزل

يف شذوذا، ذكرين فك تريد طربئته فوقينا، امي وابي اشهر المجانين واكثرهم
لكي )فتحها بتشديد الضاد مع(ايماني لم ولن يتزعزع بانهما حضروني!ينجباني؟

  !!! تبتلعني االرض،اضطراري للهبوط الجل القبض عليهما

  :يحيى. د

  "الشواذ الكبار"حلوة حكاية 

  "طفل أعزل"وأيضا 

  .شكرا أيضا: والباقى

*****  

 اإلشراف على العالج النفسى )81( :التدريب عن بعد

  )رسائل غير مباشرة، لألطفال خاصة( ؟"عن بعد"هل تصلح العالقة العالجية 

  ماجدة صالح. د

يحيى فى هذه . ما ورد عن لسانك يا دفهمت وتعلمت من عالقة العنوان ب
 أشرف، حيث . اليومية، ولكننى لم أجد الربطة ما بين العنوان والحالة التى ناقشها د
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. أنه لم يصلنى أى نوع من االضطراب عند هذا الطفل، وأن المشكلة برأى د

  .أشرف هى فى عالقة األم وعليه فاألم أولى بالعالقة العالجية

  :يحيى. د

  على تعقيبك المهمليس عندى ما أضيفه 

  ماجدة صالح. د

زى ما حضرتك علمتنا "كما أننى ال أخفى إنزعاجى من جملة الدكتور أشرف 
، ألننى رأيت فى هذه "أن العالج النفسى يمكن يكون زى الحب كده من أول نظره

  .الجملة تقمص منقوص قد يؤدى إلى استسهال

  :يحيى. د

  يجوز

  عصام عقيل الزواوى. أ

د يحيى الرخاوى وباقى اإلخوة .حترامى ألستاذنا الفاضل أأوال تحياتى وا
 الزمالء الكرام كما آمل تسمحوا لى أن أشارك وألول مرة فى موقعكم الموقر

لعدة " عن بعد"بالتعليق على الموضوع المطروح رغم تحفظى على العالقة العالجية 
  .قد نطرحها للنقاش فى وقت الحق أسباب

الفاضل أننى شخصيا سعدت  بت أن أؤكد ألستاذناقبل أن أبدا بالتعليق أحب
مميزة قصيرة فى  وتشرفت بمقابلته فى جدة خالل اليومين الماضيين فكانت مناسبة

سيدى الفاضل آمل أال تحرمنا فى القريب . زمنها طويلة فى معانيها وفوائدها
  ".بس بشبع"العاجل من حضورك وتشريفك لنا 

ا الجليل، بسيط جدا وسهل بل قد يكون أستاذن بالنسبة للموضوع كما تفضل
التعامل مع أحباب اهللا وبالذات فى السنوات  ممتعا للمناقشة خاصة أنه يتعلق بطرق

فالمشكلة حسب ما فهمت أنه تم التكيف معها  بالنسبة لوالد الطفل. األولى من العمر
الكبير  لمرحلة قادمة رغم أهميتها وأثرها بشكل أو بآخر لذا سنؤجل مناقشة مشكلته

  . على األسرة بشكل عام واألطفال بشكل خاص

أشرف، لدى إحساس ال أدرى . المشكلة اآلن فى الطفل الذى عرض عليك يا د
صحيحا أم ال أن المشكلة ليست بالطفل بقدر ما هى باألم، فهى التى تنعكس  إن كان

أو وأحاسيسها على أطفالها سواء كانت تلك المشاعر سعيدة أو حزينة  مشاعرها
الغضب أو غير ذلك، وحتى ال أطيل عليكم اسمحوا لى أن  تتعلق بالخوف أو

  : للحالة وطرق التعامل معها" المتحفظ "أختصر أدناه تشخيصى 

  : التشخيص

العاطفى الممزوج بالخوف والقلق من الحاضر  قد تشعر بالحرمان: األم -
 . والمستقبل

  
���ــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   1065	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــــ��  � ��ـــــــــــــ



�����ق�א�����א����%�א������ج�א�������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א��� 

� �
  . العمللظروف  والتقصير بسبب البعد عن األسرة قد يشعر بالذنب: األب -

المرتبط والمتأثر بالظروف األسرية وبمرحلة  قد يشعر ببعض القلق: الطفل -
  . الشخصيةالنمو وتكوين 

  . الحالةقد يشعر بالقلق واإللتصاق أكثر من الالزم مع  :المعالج -

  : العالج

تحتاج إلى االنشغال إلى ببعض األعمال التطوعية أو الترفيهية أو  قد: األم -
   والخوفتستفيد منها ماديا بعض الشيء للتخفيف من مشاعر القلق  لك التى قدحتى ت

إلى إعادة التفكير فى موضوع بعده عن األسرة أو على األقل  قد يحتاج: األب -
على األقل الزمانى بين عمله وتواجده مع أسرته فهم  محاولة التقريب المكانى أو

  . األولىمراحل العمر لألطفال فى  بحاجة ماسة إلية خاصة بالنسبة

الحب ثم الحب ثم الحب ليشعر  أرى أنه بحاجة فقط إلى الكثير من: الطفل -
قوية ومتزنة تستطيع  باالطمئنان ويتمتع بأحلى سنين عمره فتنمو لديه شخصية

  . الحياةالتعامل مع تحديات 

نه يجب أن يحافظ، بمهنية عالية، على المسافة بي أعتقد أن المعالج: المعالج -
  . الحالةوبين 

  . لإلطالة آمال أن تتقبلوا مداخلتى المتواضعة أعتذر

  مع الشكر والتقدير ألخى وزميلى الدكتور على السليط لدعوته لى للمشاركة

  عصام عقيل الزواوي

  مستشفى األمل بجدة-إكلينيكي أخصائى أول علم نفس

  كاليفورنيا جامعة والية- ماجستير فى علم النفس

  :يحيى. د

ثم أشكرك سيدى على مبادرتك بالتعقيب كما طلبت منكم عند اللقاء فى  :أوال
  .جدة

  .أشكركم جميعا على حسن الضيافة :ثانيا

فهو : يبدو أنه على أن أشرح لك طبيعة هذا الباب باعتبارك زائرا جديدا :ثالثا
أو اجتهادا مضافا إلى أجزاء : مجرد عرض إشراف يشمل ردا توضيحيا على

يها المعالج األصغر ليستشير المشرف أساسا فيما يعنى وبالتالى نحن محدودة ينتق
 المطروح،  وردا على السؤالال نناقش إال هذه األجزاء فى حدود المعروض منها 
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أى يوجد ثمانون حلقة نشرت قبل ذلك ملتزمة بهذه  81وهذه هى الحلقة (

  ).القواعد

حيث " حوالحاالت وأ"مناقشة أبعاد الحالة قد تكون أرحب فى باب  :رابعا
  .تعرض فيه حاالت كاملة مع نصوص مقابالت حرفية

وهو يكمل البابين السابقين " استشارات مهنية"هناك باب ثالث اسمه  :خامسا
  .وله قواعد

بهذه الفضفضة التى استعملتها " التشخيص"نحن ال نستعمل كلمة  :سادسا
حقيق على مسار سيادتكم حاال، وأنما نعتبر الحلول المحتملة فروضا محتملة الت

  العالج

كل ما اقترحته من عالج ال يمكن رفضه، لكنه يتعامل مع مستوى آخر  :سابعا
  .ليس من مهمة هذا الباب وال هو متضمن ضمن اإلشراف بشكل متسع هكذا

ثقافة "فتح باب  - فى الموقع  -    أرجو إبالغ الزمالء أننى سأبدأ :ثامنا
  .سبوع اعتبارا من الشهر القادم كما وعدتيوما فى األ "اإلدمان فى العالم العربى

  عبير محمد. أ

هى مفتاح النمو، وإن األطفال " االختالط"و" المساحة"و" اللعب"عندك حق إن 
  .محتاجين ده قوى

وينفع العالج عن بعد بس لو هيبقى األب أو األم هى اللى شايلين الليله لوحدهم 
  )يعنى شغل برامج(يعرفوا ويسمعوا االرشادات وينفذوها 

  :يحيى. د

ال أعتقد أن هذا مطلوب إال فى حاالت االضطرار، وساعتها يستحسن أال 
  .يسمى عالجا

  عبير محمد. أ

 figureبس المعالج لو ظهر فى الصورة من البداية واللى فى الغالب هيكون 
مهم للطفل، اعتقد إنه الزم بشوفه ويكلمه وقت ما يحب، ومش هينفع قوى حكاية 

  .د دىالعالج عن بع

  :يحيى. د

  طبعا أحسن، لكن ليس لهذه األسباب تحديدا

  رباب حموده. أ

 اعتقد ان المتابعة عن بعد فى بعض الحاالت قد تفيد وتخدم مصلحه المريض 
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فى بعض االوقات وعن تجربة لى مع بعض المرضى بعد فتره من المتابعة 

هم يقتصر االتصال بيننا عن طريق التليفون وتكون مجرد اطمئنان ومحاوله من
لمعرفه اننا مازلنا على اتصال ومادام الحال ال يحتاج اكثر من ذلك فأنا اوافق ولكن 
لم افهم كيف من مجرد رؤية نشاء هذا االعتماد او االطمئنان وال يوجد غير تفسير 
ان االطفال ببرائتهم يميلون الى الثقة والفطرة اكثر من باقى البشر سؤالى هل يمكن 

بله لالطمئنان من حين الخر ام يتركها للطفل نفسه إذا للطبيب ان يطلب ان يقا
  .احتاج

  :يحيى. د

هى عملية عالجية شديدة األهمية، لكن يستحسن أال تسمى " المتابعة" :أوال
  .عالجا نفسيا بالمعنى التقليدى

لكل حالة ظروفها، كما أن لكل حالة تفاصيلها التى تحدد نوع وطبيعة  :ثانيا
  .تراعى القواعد المهنية طول الوقتالعالقة، لكن البد أن 

  أيمن عبد العزيز. أ

  برجاء ايضاح معنى شلل عالقاتى وهل هو موجود فى التوحد فقط

  :يحيى. د

وربما " شلل عالقاتى"هذه أول مرة استعمل فيها هذا التعبير يا أيمن، تعبير 
أمام  يكون مفيدا، تصور شلال يصيب عضالت الذراع األيمن مثال فال يتحرك ال إلى

الخ، وقياساً يمكن تصور مريض الذاتوية بأنه شلل .. وال إلى خلف وال إلى أعلى 
  .فى العالقات إذ أصابها الشلل تكون كذلك

  أيمن عبد العزيز. أ

هل المعالج فى عالج االطفال يحتاج أن يسمح للطفل الداخلى له ام يكون أب  -
فى هذه المهارة وهل يمكن محتوى ام االثنين، وهل هناك فروق بين معالج وأخر 

  .اكتسابها إم هى له عالقه شخصية المعالج وقدرته على مصاحبة االطفال

  :يحيى. د

كل ذلك جائز، والفروق بين المعالجين، حتى من نفس المدرسة، هى بنفس 
  .أهمية الفروق بين المرضى ولو بنفس التشخيص

  منى أحمد فؤاد. أ

  ع؟هو ينف.. العالقة ازاى من اول نظرة -

  :يحيى. د

 ال طبعا،

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1068



�����ق�א�����א����%�א������ج�א� – ������������������������������'�א��و���������������������������א���������� 

� �
  لكنها تبدأ هكذا، ثم نرى 

  منى أحمد فؤاد. أ

اعتقد انى محتاجه وقت اكتر مع الطفل عشان اعرفه بجد وأحكم انه مش 
  .محتاج جلسات أوال

  :يحيى. د

  طبعا

  منى أحمد فؤاد. أ

  .االب كان موقفه ايه من مجايب الطفل للعالج النفسى يعنى شايف أيه -

  :يحيى. د

، اإلشراف كما تعلمين هو فى حدود المعلومات المعروضة كما وصلك مما نشر
  .ال أكثر

  اسالم ابراهيم. د

أنا شايف إن مفيش مشكله خالص مع الطفل طالما إن المعالج عمل عالقة  -
  )جلسات(طيبة معاه وبرغم أنه قرر إنه مش محتاج عالج نفسى 

  :يحيى. د

  هذا هو األرجح

  اسالم ابراهيم. د

  ب من الزوجه الثانيةإيه سبب جواز اال -

  :يحيى. د

  أنه شرع اهللا: –غالبا  –إيش عرفنى؟ هو سوف يقول 

  اسالم ابراهيم. د

  .بس أقراها أو اسمعها فى مجال تانى" من اول نظرة"عجبتنى اوى جمله  -

  :يحيى. د

  )برغم أننى قائلها(وأنا أيضا 

  على طرخان. د

كبير من التقدم فى  اذا كان ما وصلنى منك وما استطعت فهمه هو ان جزء
 العالج يعتمد على العالقة االساسية بين المعالج والمريض وارتباطهم والثقة 
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هل : المتبادلة فأنا اتفق معك ان المتابعة عن بعد قد تنجح ولكن مالم استطع فهمه هو

  ؟..ام كنت فقط تختص النظرية لهذه الحاله وامثالهااى طفل سوف تنجح مع 

  :يحيى. د

  أى طفل ماذا يا عم؟ 

كل حالة ولها ظروفها المختلفة تماما عن الحالة األخرى، ولعلك الحظت ذلك 
  .فى كثير من الردود السابقة

  محمد الشرقاوى. د

متهيألى فى احتمال كبير  يا دكتور يحيي لنفترض ان البنت صارحت اصحابها
ومتحملة مسؤليه  انها تخسر بعضهم طيب هل هى مستعدة نفسيا لتقبل الخسارة

 وال حاتنكسر وتيجى تحمل الدكاترة مسؤلية اللى حصل هل هى عندماقرارها 
تصارحهم تقولهم الحقيقة كاملة الن دى كانت رغبة امها وتلقى المسؤلية على االم 

  .شكرا تحكى كل اللى هي حكته للدكتوره الصحابها وال

  :يحيى. د

موت األب له من البداية،    إن هذا الكتمان الغريب من حيث المبدأ هو ال مبرر
ليس سرًا يستحسن إخفاؤه، وإعالنه على كل الناس هو األصل بدليل صفحة الوفيات 

برغم أنه ال توجد هنا أية " نظرية المؤامرة"فى األهرام بالذات ولهذا أعجبت بتعبير 
هى تنطبق على هذه الحالة، وال تبرر اإلخفاء " نظرية المؤامرة"شبهة مؤامرة، وتعبير 

  .فال مفر من التصحيح فى الوقت المناسب أصال، وعلى ذلك

  محمد الشرقاوى. د

ما بيرجع لسابق عهده قبل  اعتقد بعد اذن حضرتك أن اللى بيمرض نفسيا عمره
عاش مشوه طيب  المرض بل اعتقد انه بيكون انسان جديد بس متهيالى بيعيش لو

مش عارف  إلى أن يتوفاه اهللا conservative ايه فايدة العالج النفسى هل هو فقط
يختار  أعتقد أن المريض النفسى قدره واختياره هو اللى عمل فيه كدة وياريته يقدر

  .تانى انه يرجع شكرا

  :يحيى. د

  ال، وألف ال    ����

  مآل المرض يتوقف على نوع العالج   �

كثير من المرضى يخرجون من المرض أفضل كثيرا مما كانوا قبله،    �
  .وأحيانا أقدر إبداعا

مرض فرصة فعال إلعادة االختيار وإعادة التشكيل فى ظروف عالج ال   �
  .نمائى مسئول
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  أميمة رفعت. د

كانت هذه األسرار أو المؤامرة هى بمثابة الالصق الذى تضعه األم و  ربما
لتلصق الثالثة بعضهن ببعض خوفا من الوحدة بعد وفاة   فاعليته تتأكد دوما من

لية إبنتها بالعمل فتصبح إمرأة وحيدة تقاوم العالج وإستقال األب، وهذا ما يجعلها
وهكذا تكون المؤامرة ليست مجرد لعبة تتسلى بها هى  .مريضة بال هدف فى الحياة

فعال، فهى تخاف بفقدان إبنتيها أن يتالشى وجودها هى  و بناتها وإنما تخدم هدفا
  .  شخصيا

تؤثر من األفضل أن تفهم األم أن إستقاللية بناتها لن  كما تفضلت وشرحت
  . ولكن هذا ليس باألمر السهل بالتأكيد... عليها بالسلب بل بالعكس 

  :يحيى. د

أكرر إعالن دهشتى من فكرة إخفاء نبأ موت األب عن صديقات البنتين، 
  ".نظرية مؤامرة"فهذه ليست حتى ) وغيرهما(

ثم إنك تعلمين أن فى مثل هذه الحاالت ال ينفع اإلقناع والمنطق، وكما جاء فى 
رد على االشراف فى متن ما نشر، أرى أن المسألة تحتاج فتح الحجرة المظلمة ال

  .ثم نرى، ونحاول) البنات(قسراً من جانب أصحاب المصلحة 

****  

 )82( :التدريب عن بعد

  !!!!بدون هدف ".. نظرية المؤامرة"معالجتان، واستغماية 

  ناجى جميل. د

من كونه  فتحية للمريضات الذى ربما يكون أكثر. الحظت عدم احتمال د
  .استعجاال فقط

كما الحظت قلة التواصل بين المعالجتين وتذكرت ما يسنه الغرب من قواعد  -
  .محكمة وربما مقيدة لجلسات العالج الفردى

  :يحيى. د

  ربما 

  رامى عادل. أ

خاللها، فمهما تطول مدة استيعابي لموضوع  للمره االولي ال اجد ثغره انفد اليك
اسف .يا ديحيى، وال اجد مفتاحا واحدا  تصعبها اليوم ايهالنه  النشره، نتظر الي

 .التقصي او  فالظروف ال تسمح لي بالفهم
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  :يحيى. د

  أحسن

*****  

  )83( :التدريب عن بعد

  جرعة الرؤية أثناء العالج  ضبط

  مدحت منصور. د

خفت عليه ليلغى رؤيته  أنا فرحت بالدكتور أشرف مختار ألنه متعلم كويس بس
دكتور واعد  ع والجدل بين الوعيين فنخسرمقابل رؤية حضرتك فميحصلش الصرا

دكتور  وذكى، أنا بكره اليافطة التشخيصية اللى تتحط على المريض بدون داعى من
 حقانى جدا بيتصور إنه بيدى المريض حقه ولكن أنا متصور إنه طول ما المريض

يقول عايز آجى للدكتور يبقى فعال محتاج الدكتور والعكس غير صحيح، نيجى 
لقريب فى كثير من انتكاساتى الحادة كنت باشعر إنى مت وعدت للحياة ا للموت

معنى ذلك إنه فى مفهومى المعرفى إن قرب الموت هو قرب االنتكاسة وهو قرب 
  .لحضرتك البعث وشكرا

  :يحيى. د

  صحيح

  على الشمرى. د

عندى تساءل هل ينفع مع هذه الحالة والتى تعانى من نوبات الصرع ... 
وسؤالى  Dissociation وتعانى اعراض تحولية مع نوبات انشقاقية )وتاخذ دواء(

السلوكى غير الدوئى والعالج النفسى فمثال التحكم  ينفع مع هذه العيانة العالج
التركيزعلى عناصر خارجية بدال من التركيز على  بالتنفس واالسترخى واعادة

ئية متعددة واسااليب يتوافق مع عالجات دوا فكرة دنواالجل او الجنون ام ان ذلك
  اشرف مختار عالجية مختلفة مع خالص تحياتى لك وللدكتور

  :يحيى. د

فى حاالت الصرع الواضحة مثل هذه الحالة البد من االلتزام بمضادات الصرع 
حتى تختفى النوبات تماما ولمدة سنتين على األقل ثم تنتقص تدريجيا، ثم يضاف 

حالة بالذات البد من تناسب جرعة العقاقير إلى ذلك أى عالج مفيد، وفى هذه ال
مع حركية اإلبداع التى هى البديل اإليجابى الرائع لدفقة الصرع وأظن أن العالج 

  السلوكى يأتى فى ذلك،

 .وفى كلِّ خير 
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  أميمة رفعت. د

أشرف ففيه شوفان جيد جدا . وقد أعجبنى عمل د. الحالة ثرية وجميلة فعال
بالعالقة بينه وبينها بالرغم من صعوبة  زلمريضته وحساسية مرهفة، ووعى ممتا

  . الحالة

خاصة بين المعالج ومريض ما ال أعرف " كيمياء"أعتقد أنه أحيانا يكون هناك 
  . الطريق الصحيح سببها ولكنها تدفع العالج أسرع فى

  :يحيى. د

هذا صحيح، وعندى لهذه الكيمياء التى تستعمل مجازا، ترجمة بيولوجية 
لكن ليس هذا   إلخ،...لغة الطاقة الحيوية، والوعى، والتشكيلتجعلها أقرب إلى 

  .مجالها هنا اآلن

  محمد أحمد الرخاوى. د

   دين وادعاءاتهم باحتكار الحقيقة فكرتنى الحالة دى اد ايه غباء المتجمدين من كل

  الوقت كدحا اليه الينا والحقيقة هى ببساطة ما نسعى اليها طول

هو كل ) الرؤية العمل مع االمل مع(جرعة فعال صعوبة الرحلة وضبط ال
   التحدى

  !!!!!!!!!!خلقهم ولذلك

  :يحيى. د

  عندك حق 

  أوافق

  محمد الشرقاوى. د

النفسى انه قلة االيمان  يادكتور يحيى معلش استحملنى مش من اسباب المرض
نار (لدنيا من الجنون ولو الواحد اعتصم بدينه وايمانه هو ده طوق النجاه فى الحياه

وااليمان هو حصيله التدين الصحيح والفهم الصحيح للدين والتمسك بسنه ) لدنياا
اللى يقدر  والفرائض واذا ماكانش ايمانا وربنا يثبتنا فى الدنيا مين) ص(الرسول 

يثبتنا ويقوينا حتى نفسنا ماتقدرش على التثبيت الحل فى ايهغير اللى خلقنا انا 
 ان الواحد مايقدرش يعى من غير ايمان امالبرضوا فى سؤال دايما ملح على اذا ك

  .ازاى؟ الناس الفاسدين وقطاع الطرق والعصاة عايششين ومرتاحين البال

  :يحيى. د

 ليسوا مرتاحين البال جدا 
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  هناك مستويات كثيرة لراحة البال 

  رامى عادل. أ

عايز اقول ان رؤية الداخل بتبعد البنى ادم جدا، زى ما يكون ادامك حد شايفه 
، وهات )طبيب/مجنون(داخلبى بيندهك تمشى وراه فى سكته يله، وشيءلكن مش طا

مين تفتكره ! ممتده وخرافيه، مين يعرفك فيها؟ يا مغارات ومدن، يعنى رحله
ومميت، نغور فى الفين داهيه من غير ما تحبسنى  وتنساه؟ اد ايه االرتباط مستفز

ى بيعيش التغيير المبدع الحقيق، الناس اشكال والوان ولهجات. فى شخص واحد
يعيش بين اربع  ويسعى له، ويحب يشوف الجديد دايما فى الناس ونفسه، ولو

بيحاولوا  حيطان هيدور فيهم على المختلف المجهول، يعنى فى ناس عاديين او
يبانوا كده، اننا نتامل ونشوف، ما اجمل ان ينتقل المجنون بعالمه الخشبى االصم 

سوف يكره نفسه وكل ما حوله، بعد ان تكتشفه الى داخل الناس، فيراهم حق، ول
الحقيقه الشنيعه، لن يستطيع بعدها ان يتوقف، دون انت يخدع بوهم الطيبه والرقه 

يا (والجمال، الحياه قاتمه وليس لنا اليها سبيل، اغلق الباب فالموت فى انتظارك 
  )يحيى.د

  :يحيى. د

  ال 

*****  

 )83( :التدريب عن بعد

  ججرعة الرؤية أثناء العال  ضبط

  )والعالقة الممتدة بين اإلبداع والصرع والمرض النفسى(

  طارق عزيز. د

I would like to comment on the issue of counter transference. It is 
very clear, from this case, that the treating psychiatrist has few issues to 
consider when addressing counter-transference. His reluctance, as well 
as hesitation, to terminate or continue therapy, is another strong 
evidence of the feelings he has for his patient. I would love to hear Dr. 
Rakhawy's comment about this.  

 :يحيى. د

  أشكرك على تعقيبك المهم  :أوالً

أعتذر عن ترجمة رأيك إلى اللغة العربية وأحترم احتمال تعذر كتابتك  :ثانياً
 بالعربية لعدم وجودها فى برنامج حاسوبك 
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أعتقد أن الزميل المعالج لم يتراخ فى اتخاذ القرار، وهو إذ يستشير  :ثالثاً

  بهذه األمانة، ويعترف بمشاعره هكذا، يفعل كل المطلوب منه، )األكبر(المشرف 

الطرح "إلى Counter-transference وأنا ال أحب ترجمة مصطلح  
  ألنه تعبير غير فى مألوف فى اللغة العربية، وبالتالى ال يفيد ما نريده، " المقابل

دى على أما عن ردى على تساؤالتك فأنا أعتقد أنه موجود فعال فى ر: رابعاً
  المعالج أثناء اإلشراف وأرجوك أن تعيد قراءة الرد 

  وأكرر شكرى

  أيمن عبد العزيز. أ

الفرامل، وتوجيه الطاقه وضبط /القضبان(أعجبت بالتشبيه الذى استخدمته 
  .بدايه االمروإن لم استطع فهمها فى ) السرعه

  :يحيى. د

  .لكنى أرجح أنك فهمته فى نهاية األمر

  يزأيمن عبد العز. أ

االبداع، والصرع، : لكنى احتاج لمزيد من شرح اكثر لهذه األضالع الثالث
  .والمرضى النفسى

  :يحيى. د

وهل أنا أفعل فى المرورات اإلكلينيكية وكل هذه النشرات إال ذلك !! يا رجل
  بمجرد أن يأتى ذكر الصرع فى الحالة أو حتى فى التاريخ األسرى

  أيمن عبد العزيز. أ

  !الذى استخدمه لضبط جرعة الرؤية؟ وكيف أحدد هذا؟ ما هو المكيال

  :يحيى. د

  .ال يوجد مكيال محدد، إال االستمرار، والنتائج، واإلشراف

  ناجى جميل. د

وصلنى توقف المريضة عن العمل انه إنهاك شديد لميكانيزم اإلبداع اى عدم 
  .القدرة على مواصله برنامج الدخول والخروج

  ع مغترباً فى هذه الحاله؟هل يمكن أن يكون اإلبدا

  :يحيى. د

 .يمكن طبعا
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  اإلشراف على العالج النفسى :)84( :التدريب عن بعد

  "احترام حقيقى"  بجرعة" حق الضعف بالمرض"وقف تمادى 

  رامى عادل. أ

حياه ادميه المجنون مخلوق  ماينفعش يعيشيا عم يحيى احترام ازاى والمجنون 
للعذاب والقسوه يؤقلم روحه على الوضع ويتصرف يا إما يموت، ولما يموت يحلها 

يتاكل  حالل اى بنى ادم ربنا غضبان عليه مضطر ينفذ يعنى يمشى اموره واال
صحيح تعرف حضرتك اد ايه العاديين مرهقين وبيشتكوا احنا اجدع شويه بنستكبر 

بان ضعاف واال نتلطش من اللى ميسووش اصل كده كده والعه فاعمل بطل اننا ن
او اى مجنون وندوس على اللى بيعملوا العبر وندوس بالمره على  واتهور انا

يحيى انا فى وادى .اننا نخطف من اللى يستاهل يا د المشاعر والذى منه ميمنعش
التقمص يعنى ممكن والدكتور فى وادى والمتشرد فى وادى، والمسنين فى وادى 

  يستطيع يفيد بانك تكتسب من المجنون ماال يراه ولن

انا مشفق عليك من المجانين باحترم خبرتك لكن نوعية الحياه تفرق ال يوجد  
اى اوجه تشابه بينك وبين الزعبالويه فكيف توفق بينهما من فوق كرسيك اال 

  الموت  استطيع اخبارك بكيفية اسف لن..بان

ا قربت انسى انك نفسى حاكم البريد معظمه سياسه اللى مكانها يا د يحيى ان
  عواجيز الفرح ممكن نشوف حالنا بقي القهوه او

  :يحيى. د

  .موافق

  محمد أحمد الرخاوى. د

   رجعنا تانى الزمة الوحدة والتكامل والعوزان

 انا بس عايز اقول ان الزم جوزها يتشاف ولو مرة واحدة عشان تبقى الحالة
  متكاملة

 الشغل وبعدين التاريخ المرضى فى العيلة ايه اخباره وشبكتها االجتماعية برة
   بيتهيألى دة كله مهم فى الحالة

اكبر والمسئولية والوقت المطلوب لألم اشق،  كل ما الواحد يكبر بتبقى الكسرة
السماح وزى مانت قلت ما اسهل الوصم  بالذات فى مجتمعاتنا اللى اصال مفيهاش

  فيها
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  :يحيى. د

  نرى زوجها باهللا عليك وهو يرفض، وهى ال تستطيع أن ترغمه؟كيف 

  .عموما موافق

  على سليمان الشمرى. د

اليس من الممكن نقل العالج النفسى الى غرفة المريض اى فى المنزل  يا ترى
كحالة استثنائية؟ لتالفى سلبيات الدخول بدال من ذلك يصمم لها برنامج عالجى 

اعلم ان ذلك فى منتهى الصعوبة وقد ال يحقق الهدف  يحاكى برنامج المستشفى وانا
العالجى ولكن لنفترض ولو لمجرد افتراض توفر المعالجين المؤهلين واستعدادهم 

االستثنائية مع امكانية ذلك بالنسبة للمريض مع التغلب  للعمل مع بعض الحاالت
  شامل عالج  على اشكالية سرية المرض النفسى كاخبار ذوى المريض ان العالج

  ودمتم شكرا دكتورعلى سعة صدرك

  :يحيى. د

 ،نعم ... استثناء  

  لكن البد من التأكيد على أن هذا هو االستثناء 

  واالستثناء عادة ال يبرر تكراره

****  

 )83( :التدريب عن بعد

  ضبط جرعة الرؤية أثناء العالج

  )والعالقة الممتدة بين اإلبداع والصرع والمرض النفسى(

  إيمان الجوهرى. أ

األنثويه ويمر العمر بها  اشعر بأن هذه السيده الجليله ينقصها احترام لمشاعرها
زواجها واكيد منذ ابتعدت  بدون ان تشعر بالمشاعر التى تمنت ان تشعرها ربما منذ

  .سنه 15عن زوجها يعنى من 

فكيف نمنح هذه السيده احترام حقيقى لهذه المشاعر  ...ل احساسى صحيح؟فه
  بطريقه غير مباشره؟

احسست كل ما اوضحته حضرتك بس عايزه مثل توضيحى للطرق الغير  انا
  .ما أكحلها بأعميها مباشره ألنى بأحس انى بدل

 

  
���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   1077	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ــــ



�����ق�א�����א����%�א������ج�א�������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א��� 

� �
  :يحيى. د

ه االحترام بطرق غير مباشرة يبدأ من داخلنا، فى غياب الشخص الذى نحمل ل
هذا المعنى الطيب المهم، االحترام بطرق غير مباشرة هو موقف طبيعى تلقائى 
يبدأ بالرؤية الموضوعية، وقد يقاس فى موقف العالج بمعاملة المثل، واإلحاطة 
بالظروف، ونفى الشفقة الفوقية، وهو يشحذ بطول الممارسة، والتقمص 

  ، ...الشجاع

على أن يكون إنساناً  –ر المعالجوغي –هو جزء ال يتجزأ من تدريب المعالج 
  .مفيدا كريما قادرا متواضعا

*****  

 )84( :التدريب عن بعد

  "احترام حقيقى"بجرعة " حق الضعف بالمرض"وقف تمادى 

  عمرو دنيا. د

ساعة وهل المريضة فعال بيحصل  12أنا مش فاهم قوى غيبوبة ايه اللى تقعد 
ساعة بنفس الدرجة من  12لها تغير كامل فى الوعى لدرجة الغيبوبة وهل بتستمر 

 –اإلحساس باإللم (الوعى دون تغيير من حيث االستجابة للمؤثرات الخارجية 
التحكم (وكذلك هل تتأثر الوظائف األخراحية ) االستجابة للفظ –االستجابة للمس 

.. ساعة  12غيبوبة كاملة كده لمدة   مش قادر أتخيل قوى) .. فى البول أو البراز
  !!يحصل أصال بالشكل ده وهوه ده يمكن ممكن

  :يحيى. د

  .عندك حق من حيث المبدأ

  .لكن األصل هو أن نصدق ما يصلنا، ثم نعدله أوال بأول بمزيد من المعلومات

أحذرك من موقف التكذيب لمجرد عدم تصورنا ما يصلنا، أو استبعادا ببعض 
ونحترم،  نحن نضع الخبر بين قوسين ثم نرى، ونعدل،. المعلومات الجديدة علينا

  .ونواصل مع االستعداد لتغير موقفنا أوال بأول

  ماجدة صالح. د

  .منير وعرضه لصعوبة هذه الحالة. أوافق على حيرة د

ولكننى أعتقد أن من الضرورى الشغل بحهد فى عالقتها مع الزوج فى وجود 
الزوج، وحسم األمور المعلقة بينهم، وحسب خبرتى المتواضعة مع حاالت مشابهة 

التدخل الخفيف المحتوى على جرعة كافية من االحترام لطرفى العالقة يؤدى  يكون
 .إلى نتائج إيجابية
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� �
  :يحيى. د

  عندك حق

  .وأعترف بخبرتك وكم استفدت منها

  لكن الزوج ال يحضر وال يريد أن يتعاون، 

  ماذا نعمل؟

*****  

 )85( :التدريب عن بعد

  الحس اإلكلينيكى، باستعمال المالحظة العادية

  والمسئولية العالجية فى ثقافتنا الخاصة

  يوسف عزب. أ

يصعب على الكافر زى مايكونة  - وكما أوضحتم -قد إيه المريض ده بالذات 
  .حاجة بيعملها مش مبسوط من أى

  :يحيى. د

  شكرا يا يوسف

  .ال على الكافر وال على المؤمن" صعبانية"ليست  لكن دعنى أذكرك أن المسألة

  "صعبانية"بعد وقيل وبدون ". إذن ماذا؟"العالج دائماً يبدأ بأنه  

*****  

 اإلشراف على العالج النفسى  : )85( :التدريب عن بعد

  عمال المالحظة العاديةالحس اإلكلينيكى، باست

  رباب حموده. أ

استوقفنى العنوان وخاصاً كلمة المسئولية العالجية فى ثقافتنا الخاصة، هل لو 
وجدت هذه الحالة فى بالد اخرى لن نرى كمية الخوف على هذه البنت، اعتقد أن 
زميلى من خوفه الشديد نسى أنه معالج وكل ما كان فى ذهنه هذه البنت، هل يوجد 

  د ينكر هذا الخوف حتى لو لم يكن فى نفس ثقافتنا؟اح

  :يحيى. د

 لست متأكد

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1079



�����ق�א�����א����%�א������ج�א�������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א��� 

� �
 أنا أعلم كثيرا من األمور الطيبة تجرى فى ثقافة غيرنا، وال أقصر الخير

هى  –ربما بفضل تخلفنا  –علينا، لكن المساحة التى نتحرك نحن فيها حتى اآلن 
مات المكتوبة أكثر من أكبر بكثير مما تتاح لزمالئنا فى بالد أكثر تقدما تحكمها الكل

  .العرف التكافلى التطورى الرائع

  عمرو دنيا. د

واجهتنى مشكلة يوم الخميس الماضى حيث اخبرتنى إحدى المريضات 
  ؟)باب التدريب عن بعد(بانزعاجها وخوفها حين تصفحت الموقع وتابعت هذا الباب 

  :يحيى. د

ك ما يفيد، وأطمئنك برغم أنك أوصيت بعدم النشر، إال أننى اقتطفت من تعقيب
واطمئن مريضتك أننا نغير اسم الطبيب، وال نحدد حتى مكان إقامة المريض، 
الحى أو المدينة، كما أننا نغير حتى نوع دراسته، وكذلك نحور بعض التفاصيل 
التى قد تدل ولو من بعيد على أى شخص بذاته، وكل هذا ال يعطل ما نريد 

  نتوصيله ليفيد الجميع مرضى ومعالجي

  فاطمئن

  وطمئن مريضتك

  سالى الحلوانى. د

العادى  مع إن مالحظة الشخص, برمجت اللى بنشوفه إلى أعراض أسهل
  .منطقيه أكثر

األيام دى كثير من األطباء فقدوا الشعور التلقائى وبقوا دايماً محتاجين خطوات 
ا إما نقلق الكتاب ي يا إما العيان يطلع فيه كل حاجه زى ما قال, وقواعد يمشوا عليها

  ؟ )فين باقى االعراض اللى قايل عليها الكتاب(

اإلكلينيكى ينمو عندنا مع الوقت؟؟؟ والَنفقد األمل ونستمر  هل ممكن ان الحس
  ؟)المضمون(والقواعد  على الخطوات

  :يحيى. د

  يمكن ونصف

يساعد فى ذلك االشراف والنتائج، وليس تقديس الكلمة المطبوعة، أو ضرب 
  .توصيات شركات الدواءتعظيم سالم ل

****  

  اإلشراف على العالج النفسى  : )86( :التدريب عن بعد
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� �
  الفرق بين العالج النفسى والمتابعة 

  عماد شكرى. د

  يقولون أن المستقبل للعالج عن بعد باستخدام تقنية االنترنت والمحمول،

  أعرف هل يجوز هذا ويكون مثمر أم ال،ال  

لدى مريض عراقى بالسويد، بدأت فى إجراء جلسات معه باستخدام االنترنت  
  فوجدتها بال طعم لكن ربما تكون حل و أفضل من االكتفاء بالمتابعة 

فهل يمكن أن يحل هذا . ( حالة كالمعروضة تحتاج تدخل مواكب مستمر
سافة وربما صعوبة المواصالت أو لعوائق أخرى التواصل العالجى فى ظل بعد الم

  ).كثيرة

  :يحيى. د

  كل شىء جائز

لكننى معك تماما بأنه ال طعم ألى من ذلك إال باعتباره تسكينا وحوارا وليس 
  عالجا 

المهم قد تكشف األيام عن ما ال نعرف مما قد يصح أو ال يصح إال بعد 
  االختبار 

ات التى تصلنى على الموقع ألنى أشعر أنا ال أرد عادة على أغلب االستشار
  الخ....بالسطحية وأحيانا باحتمال اإلضرار وأحيانا باالختزال 

*****  

 اإلشراف على العالج النفسى  : )87( :التدريب عن بعد

  لعالقات البشرية الطبيعيةالعالقات العالجية هى تجليات مسئولة ل

  أيمن عبد العزيز. أ

بداية أشكر حضرتك على وضع بعض القواعد والتوضيحات التى يحتاجها 
  .المعالج كل فترة لتقييم االداء

إذا كان العالج النفسى له شروط واضحة فهل المتابعة لها شروط أم  - 
ة عن العالج هى اجتهادية خاصة أن كثيراً من المعالجين يستسهلوا المتابع

  .النفسى

  :يحيى. د

 نعم، المتابعة أسهل،
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� �
ويختلف من حالة لحالة، ومن معالج   وهى اجراء روتينى جيد وضرورى 

  .لمعالج

  أيمن عبد العزيز. أ

  وهل هناك زمن محدد يحتاجه المعالج لبداية ممارسته العالج النفسى؟ -

  :يحيى. د

  ،"تحت إشراف"البداية هى من أول يوم لممارسته المهنة 

ما بدون إشراف، فالمسألة تختلف، والبد من وقت كاف من الممارسة أ 
العامة، والمتابعة قبل أن تسمى لقاءات األصغر منفردا مع المريض عالجا نفسيا 

  .بالمعنى الذى نقدمه

    

********  

 اإلشراف على العالج النفسى  : )87( :عن بعد التدريب

  العالقات العالجية هى تجليات مسئولة للعالقات البشرية الطبيعية

  إيمان الجوهرى. د

انا موافقه بعقلى بس مش بقلبى على ان العالقه الحقيقيه هى اللى فيها كل 
بس الموقف ده لو   من حب وكره وشد وجذب وقبول ورفض وكل ده التناقضات

يعنى عموما من اى شخص حاتعامل معاه ... جدا  له حاتضايقانا اتعرضت 
ألنى بالضروره شايفه (يحبنى  وخصوصا من المريض ألنى حابقى محتاجه انه

وألنى عايزاه يثق فى ألن ده ها يزيد ثقتى فى نفسى انى انسانه يوثق ) نفسى اتحب
و الموقف صعب امنحه ل فيها والحاجات دى مع انى عارفه انى ممكن اطلب ده لكن

  .اتعكس

  :يحيى. د

  صدق شديد، ودقة بالغة 

رص هذه الكلمات بجوار بعضها هكذا يبدو سهال، أما ممارستها ولو بنصف 
  وعى فهو أمر شديد الصعوبة

  عندك حق 

وليس عندى حل إال األمل فى تحمل مسئولية الوعى بما يصلنا، واالخالص 
 .فى تعديل ما نرى أنه يحتاج إلى ذلك أوال بأول
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  فيكتور أسامة. د

احتمال فسخ العالقة هو ده اللى يخليها متغيرة، ومستمرة "فرحت جداً بعبارة 
  .بتجدد حقيقى

  ؟)مسيحين، وغيرهم(كيف يفعلها من ليس لديهم هذا االحتمال : والتساؤل

  :يحيى. د

  أحسن 

  ربما أحسن

  عمرو دنيا . د

قة إال بعد ولم أطمئن لعال. كم كنت أخاف من توقف العالقة ايا ما كان نوعها
افتراض أن العالقة الحقيقية فعالً البد وأن تكون معرضة ألن تمتد أو تنتهى، ولن 
يجعلها أكثر صدقا وقربا إال فرضية انتهائها حتماً وبالرغم من انتهائها واقعا أرى 

  . أنها الزالت مستمرة بالرغم من انتهائها

  :يحيى. د

  لقد التقطت يا عمرو أغلب ما أردتُ قوله

  !!ياه

  ما أصعب ذلك فعال

****  

 اإلشراف على العالج النفسى  : )88( :التدريب عن بعد

  )فى المعالج على األقل( إن لم يتحرك المريض، فسوف تتحرك الحياة..... 

  مدحت منصور. د

للولد الغلبان  الدكتور المعالج راجل طيب بس مش كان يخفض من أتعابه شوية
النظام إال  هله قصر ديل يعنى مع إنى أشهد بأننى لم أر هذاده مش يمكن مقاومة أ

أحسست إن المعالج هدى مع المريض يعنى .عندكم و لم يقابلنى فى أى مكان آخر
ما قاومش و يعنى إيه مريض ما ياخدش دوا إن كان الزمه دوا ، أنا فاكر كلمة 

حب وسنى و اهللا ما زلت رغم ال) خالص شوفلك دكتور غيرى(المشهورة  حضرتك
حقيقة وبين الحب و االحترام و الخوف مرة منك و مرة لحسن  ده با اخاف منك

  .رائعة بل وإنسانية تزعل نمت عالقة عالجية

  :يحيى. د

 هذا صدق طيب
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  رامى عادل. أ

عنك وعن اهلك،  بحبك غصب: سمحت لنفسى أن أعرف اللعبه الجعلها
  وساعتها قد يستجيب أى شخص، فتجد فيه أثر لحياه

وكان "\معلال بالوصل والموت دونه"\: تذكرت حكمه تقول اعلم لم ال :ثانيا 
الجميع يبحث عنه بعيداعن الناس، فى دور  الوصال هو ماء المحاياه، رغم أن

فى بنى ادم، سيصل باذن اهللا، وجود  العباده، اقصد أن اإلنسان طالما يسعى ليجده
لى غير المرغوب فيهم، نمرع إنسان يمثل هذه القيمه صعب للغايه، لكن ال مانع أن

  .فألجل الورد ينسقى العليق

  :يحيى. د

  مرة أخرى أشكرك يا رامى

  لقد اقتربتَ كثيرا من كل الناس

****  

 اإلشراف على العالج النفسى  : )88( :التدريب عن بعد

  يض، فسوف تتحرك الحياةإن لم يتحرك المر..... 

  )فى المعالج على األقل( 

  أسامة فيكتور. د

مش برضه تقل الدم، والبخل ده بيبقى أحيانا مظهر من مظاهر المرض ... 
  تاع الحالة دى؟خصوصاً لما يكون صاحبه راقد فى الخط زى العيان ب

  :يحيى. د

  أحيانا، وليس دائما، وال غالبا

  أسامة فيكتور. د

ازاى لما بتزق واحد زى ده يتحرك وهوه مزرجن كده، الحياة نفسها بتتحرك 
  بدال الشخص؟

  .أفهم أن تتحرك الحياة داخل المعالج، ولكن ال أفهم كيف تتحرك الحياة نفسها 

  :يحيى. د

، كأنها كيان "األحياء"هذه األيام تنفصل أحياناً عن عالقتى بالحياه يا أسامة 
قائم بذاته ونحن جزء منه، وبالتالى إن لم تتحرك الحياة فى مريضنا تحركت بنا 

 لنا، وله
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  ما رأيك؟

  مروان الجندى. د 

أوافق على رد حضرتك على المعالج من حيث ضرورة االستمرارية فى مثل 
و لم يوجد تحسن فى الحالة، هذه الحاالت، وعدم استسهال إيقاف العالج حتى ل

  .وبالرغم من موقف األهل على الرغم من صعوبة تنفيذه أحياناً بسبب اليأس

  :يحيى. د

  ربنا يقدرنا

  مروان الجندى. د

  :لدى سؤال

ماذا أفعل إذا اتصل بى األهل من وراء المريض وطلبوا منى صراحة أن 
ر ألنهم يرون أن أبنهم ليس أتصل به تليفونياً وأخبره بأال يأتى إلى الجلسة بأى عذ

مريضا، دون أن أبلغ المريض بأنهم فعلوا ذلك؟ بحيث يظهر أنهم موافقون على 
  عالجه أمامه، ومن وراه أل؟

  :يحيى. د

ألم أنصح أو انبه أو أذكر أال نعطى أية معلومات عن !! ما هذا؟!! ما هذا؟
  .اك إياك إياكالمريض إال للمريض وأمامه وبإذن منه، فما بالك بالهاتف؟ إي

  .من حق المريض أن يتكلم من ورائهم وليس من حقك أو حقهم أن تتكلم من ورائه

  )إال حسب نصوص قانونية فى األحوال القضائية: استثناء(

****  

 اإلشراف على العالج النفسى  : )89( :التدريب عن بعد

ـُكمى، والموقف العالجى، واستعجال التغييرالم   وقف الح

  ايمان الجوهرى. د

طيب ما هو ممكن نشتغل مع العيان ومراته فى وقت واحد علشان نحرك 
اللى (يعنى الست دى أكيد عندها مشاكل هى كمان من سلبيه جوزها .. األمور

ى نخلى يعن) ممكن تكون هى ساعدت فيها فى عالقتهم من األول بوعى او بدون
يشوف النظره السلبيه اللى عند  الست تتكلم مع جوزها فى احباطها وضيقها ونخليه

مراته ليه وأنه خيب أملها وبدل ما الست تتكلم عن جوزها تتكلم معاه فى مشاعرها 
ممكن المواجهه دى لو كانت حقيقيه مش مفتعله  .الحقيقيه من رفض وتحمل وأستياء

 .األسره فى هذه تبقى حافز على الحركه لالمام
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  :يحيى. د

هو تخصص داخل التخصص، وأظن أن فيه ) العالقة الزوجية(عالج األزواج 
منى تخصصت فى ذلك جزئيا، وانت تعملين معها . كثير مما تقولين، وابنتى د

  بعض الوقت على قدر علمى ويمكن أن تفيدانا فى ذلك 

****  

 اإلشراف على العالج النفسى  : )90( :التدريب عن بعد

  

  فى الحلم" البدائى"العالج، وتعتعة 

  مدحت منصور. د

من أن يعرف  وصلنى أن عدم معرفة الطبيب بما يفعل ربما يكون أفضل
  .األكبر ويخطط لما يفعل شرط وجود إشراف من

  :يحيى. د

  أحيانا

  محمد أحمد الرخاوى. د

التطور ولكن فعال هل  النظر يا عمنا عن فرضياتك البيولوجية عن بغض
استطاع احد فعال ان يسبر غور االنسان االول ووجوده وعالقاته كيف تطور هذا 
الوجود الى ما نحن عليه اآلن من تقنين وتنظيم للعالقات هل التطور يحدث عند 

كلهم كانوا يبلغون واالنبياء  مرحلة حرجة وبالتالى عكسه اى االنقراض الرسل
اال بعد ) وحى بكتاب(الرسالة بوجود اله واحد ولكن لم يكن هناك دستور مكتوب 

هناك الكثير ممما لم يذكر عن  فترة من الرسل حتى بعد سيدنا ابراهيم واهللا اعلم
كحقيقة مطلقة وبيولوجية وحتمية الكدح  الحياة االولى لالنسان اال حقيقة وجود اهللا

  !!!!!! بعد معرفته وانه ليس كمثله شئ اليه لمالقاته

  :يحيى. د

  المعرفة متصلة، والكشف ممكن 

  أن األسطورة أصدق من التاريخ : عندى

  واالنسان اآلن يحمل فى خالياه تاريخا أقوى من هذا وذاك،

  .هذا بعض ما نراه أحيانا فى خبرة الجنون 

  رامى عادل.أ

 ون، اقصد أن يحركه، فاوهام بداية من المعقوالت ان يتحكم الحلم فى الجن
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مباشره بماهية الحلم ثم  المالحقه، فى انا مثال، تطغى على الواقع، ولهذا صله

تركيبه اخرى للواقع  تداعياته، هل هذا ممكن؟ ان تكون االحالم معبر لمابعد، أو
يحيى إلى درجة .اليومى المعاش بكل جزئياته، بشكل آخر تنفيث، دعنى اتطرق يا د

الوعي، مع ندرته، أن تقوم بحل مشكله قد ارقتك ليلتها، مثل حل التشبع بالحلم حتى 
  .مسالة رياضيات، فى الحلم، بعد أن تغط فى سباتك

  :يحيى. د

  كل هذا جائز

*****  
 اإلشراف على العالج النفسى  : )88( :التدريب عن بعد

  )فى المعالج على األقل( :إن لم يتحرك المريض، فسوف تتحرك الحياة. ....

                  منى حامد. أ

حالة قريبك مع الدكتور محمود سامى وحالة طالب : حضرتك وصفت حالتين
  52الطب وعمره 

ان انهاء الدراسه هو خروج للواقع وان الواقع بيخوف المريض  ذكرت وكذلك
وكذلك ماوصفته عن الفصام البسيط االخبث من اى  خوف البنى آدم من الموت،

  :نوع آخر، كل ذلك أوصل لى ما يلى

او اى وضع آخر غير تثبيت الوضع ..التحسن، الشفاء او  إن االمل فى التغيير،
   جدا، واعرف ذلك ايضا من خبرتى المتواضعه ل ضعيفعلى ما هو عليه بيكون ام

   العالج؟ لماذا التطويل إذن فى محاولة: السؤال

  :يحيى. د

استمرار محاوالت العالج هو حق المرضى طول الوقت، واهللا وحده هو الذى 
  .يضع النهايات النهايات

سابات لو فتحنا الباب أمام إنهاء العالج أمام الصعوبات كلها، أو احتراما لح
تنبع من الخوف أو اليأس أو الكسل، إذن فنحن نفتح باب االستسهال على 

  .....مصراعيه، وهات يا تخدير، وهات يا علم زائف، وعينك ال ترى إال

                  منى حامد. أ

كل هذا  لماذا يصر هؤالء المرضى احيانا على عالقه مع المعالج حتى بعد
  تظام او العوده المستمره بعد كل انقطاع؟التبلد واالنسحاب؟ داللة االن

  :يحيى. د

 العادة، واالعتماد، واالستسهال، والتبرير، : ألسباب كثيرة جدا من بينها
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  ).كفاية كده.. (واألمل الحقيقى، واألمل الغامض، وتزجية الوقت

                  منى حامد. أ

فى " ةعالجي"، اذا صح تعبير "العالجية"هناك ضرر من استمرار العالقة  هل
  . الحاله هذه

  :يحيى. د

فى التعقيبات  -يا منى  –أظن الرد جاء فى النشرة، وأيضا فى ردى عليك 
  .السابقة

                  منى حامد. أ

حضرتك اقترحت انهاء العالقة فقط لصالح الطبيب؟ هل هناك مصلحة 
  فى انهاء العالج؟ للمريض نفسه

  :يحيى. د

  .أننى ذكرت ذلك ال أذكر كلماتى تحديدا، ال أظن

  .برجاء الرجوع ألصل النشرة 

  :فإن كنت قلته فأرجو تصحيحه

  إن مصلحة المريض تأتى دائما فى المقام األول 

                  منى حامد. أ

البحث عن  لدى مثل هذه الحاالت، والتزال تسبب لى كثيرا من الحيره ويبقى 
 قة حل ال يخلو من إحساسويبقى انهاء العال. الجدوى والمصداقية سؤال مؤلم

  .بالذنب والتخلى

  :يحيى. د

  .ولهذا أنشر هذا الباب بانتظام

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)90( :التدريب عن بعد

  فى الحلم" البدائى"العالج، وتعتعة 

  أيمن عبد العزيز. أ

نى معنى السماح النسبى اللى موجود مع طبيعتنا األولى وعلينا االحتواء وصل
 الخ...والنمو وااللتزام والمجتمع
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لكن فى حالة وجود هذه البدائية على المستوى الشعورى هل تتبع نفس المنهج 

  فى العالج؟

  :يحيى. د

  طبعا ال توجد قاعدة

  .لكل حالة ظروفها وتفاصيل أحوالها

  أيمن عبد العزيز. أ

رغم من أن المحارميه لها أصل تطورى وتاريخى لكنها صعبه جداً كما على ال
أشرت حضرتك، وأرى إنها تحتاج إلى تدريب ويمكن أن تكون على مستوى 

  .عقالنى

  :يحيى. د 

  .طبعا طبعا

  هو أعجز من أن يحتويها  علما بأن المستوى العقالنى فى هذه األمور 

  إذن ماذا؟

  !!كل شىء!! كل شىء

  العزيز أيمن عبد. أ

برجاء توضيح أكثر عن عالقة الجلد، باالمراض والمستويات المختلفة من 
  الصراع والبدائية؟

  :يحيى. د

يا رجل هذا يحتاج لكتاب بأكمله، والمراجع واألدبيات فى هذا المجال بال 
، وسوف تجد أن أطباء األمراض "جوجل"حصر، ويمكن أن ترجع إليها فى 

  .يين، قد أعطوها حقها وزيادةالجلدية، كما األطباء النفس

  حسن سرى. د

  .مرض الصدفية وعالقته بالمرض النفسى هل من الممكن توضيح اكثر عن

  :يحيى. د

  .أنظر الرد السابق لو سمحت

*****  
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  اإلشراف على العالج النفسى :)91( :التدريب عن بعد

  التحريك النفسى مع العقاقير والمسئوليةتناسب 

  محمد الشرقاوى. د

لحضرتك انك تحب العالج  أرى كلما قرات اكثر من واحدة من هذه الحاالت
بالصدمات، وأنك وجدت بالتجربة وان المريض يدخل خضم الحياه بها، على الرغم 

العالج لكل  تنازل عنها مسبقا، وهو يعتقد باللجوء اليك انه سيجد من أنه يكون قد
نفسه يرجع اليهامره ثانيه بس بمسؤليه اكبر وتحدى  هذا االلم باستيكه هذا العالج

  .اكبر من ذى قبل

  طيب ازاى؟  

  !!كان من االول  ما

  اللى يفوته الميرى يتمرمغ فى ترابه: زى المثل اللى بيقول

كدة فى صالح المريض بس اتهيألى إنه صعب  انا اعلم ان حضرتك بتعمل 
  .....مستحيل ، يكاد يكونقوى

  :يحيى. د

 Misnomerوهو اسم خاطىء(الشائع عن ما يسمى الصدمات الكهرباء 
، هو مجموعة سوء فهم، وحزمة إرعاب، نتيجة لتراكم ما هو جهل %)100( 

  وخوف وغباء، كل ذلك يتزايد فى هذا االتجاه لخدمة شركات الدواء 

طريقه عمله انطالقا من فكرة  لقد اقترحت اسما لهذا العالج، هو أقرب إلى
 Rhythm Restoring"تنظيم إيقاع المخ" "اإليقاع الحيوى، فقد أسميته عالج"

Therapy عالج بالصدمة أم تنظيم "، ونشرت باكرا تفصيل تبرير ذلك بعنوان
" أميمة.، برجاء الرجوع إلى الموقع ثم اسميته مؤخرا فى ردى على د"اإليقاع

عن الخزى، " 2009- 1-14: نشرة Re-start" اغإعادة تشغيل حاسوب الدم
  ".)6(والقهر، والذنب، واالحترام

  .طالقا عن مسيرة الخطة العالجية كلهاوهو عالج غير منفصل إ 

  .برجاء الرجوع إلى هذين الملحقين مؤقتا

  على سليمان. د

يعينكم، والعامل المؤثر اللي يزيد االمورتعقيدا المشكلة السلوكية  حالة صعبة اهللا
باالضافة المرض النفسي والتي اليوجد لها عالج دوائي ) المثلية الجنسية(الشاذة 

 والعالج السلوكي التقليدي مازال متعثرا شكرا   ناجع سيفعال والعالج نف
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الحالة التي تفيد المعالجين والمهتمين في مثل  دكتوريحي على عرض مثل هذه

  القضايا هذه

  :يحيى. د

  يارب ينفع بك، وبهم، وبنا

  رامى عادل . أ

كذلك بى،  يحيى، اخاف أن اخطىء والعيون ترانى، ثم تتفحصنى، وقد تعبث.د
فتتخطفه  كمن خر من السماء"\بمثل هذا العنف والتعنت إال فى ال أجد مثيال لخبره 

 ، اقول هذا ألنها قد تكون مذبحه، فى استطاعة الناس النفاذ إلى أدق"\الطير
أسرارى، ثم كيف أسمح للخونه أن يقضوا مضجعى ويستعبدونى؟ بأن يرونني من 

  ؟..ديحيي من يغطيك فى الغمرات, اراهم حيث ال

  :يحيى. د

  ربنا

****  

 )90( :التدريب عن بعد

  فى الحلم" البدائى"العالج، وتعتعة 

  حسن محمد. أ

بخصوص مرض الصدفية واالضطراب النفسى  هل من الممكن االيضاح اكثر
مستفيضه فى هذا  وطرق العالج وشكراخاصة وانك ذكرت انك قمت ببحوث

  المجال وشكرا

  :يحيى. د

  . أظن أنه سبق لى الرد على ذلك

ج إلى تفصيل، وأعتقد أنه يوجد ردود فى على أية حال هذا موضوع يحتا
فإن الجلد وسيلة  –كما جاء فى النشرة  –مثال بإفاضة، وبصفة مبدئية " جوجل"

مع  Embriologyتعبير، وقد يعزى ذلك إلى وحدة األصل أثناء النمو الجنينى 
   Ectoderm الجهاز العصبى من االكتودرم 

*****  

  )91( :التدريب عن بعد

 العقاقير والمسئوليةتناسب التحريك النفسى مع 
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  حسن محمد. أ

واهللا يادكتور هذا هوالواقع  "\يعاملوا اللى على السطح وخالص النتيجة إنهم
خاصه على هذا التوجيه الكريم للطبيب العالج لهة الحالة  للالسف واحييك تحية
النفسيين حذو حذوك فى البحث عن المشكلة والتعمق فيها  واتمنى لو كل االطباء

   !!!!تلو دواء ويا فرحة شركات االدويه ابة دواءبدال من االكتفاء بكت

  وشكرا!!!!! الفارهة جابت نتيجه والظاهر ان السفريات واالستضافة بالفنادق

  :يحيى. د

ومع ذلك فالعقاقير مهمة جدا جدا إذا أحسن استعمالها، وأتقن توقيته، وهى 
م العالج التى أتاحت لى فرصة العالج النفسى العميق، وعالج الذهانيين، ومعظ

  .الجماعى

لكن العقاقير وحدها، وخاصة إذا كانت مبنية على علم زائف، أو إذا أعطيت 
  .طول العمر دون داع هو ما أنبه على الحذر منه

  رامى عادل. أ

من عزل المرضى عن  صباح الخير، باشعر ان الدواء يا ديحيى بيضاعف
الدواء تتقرح  ائفه، بفعلالمجتمع، ويبالغ فى ايالمهم بغير دمجهم فى المجتمع وطو

 جراح المريض، هل فى استطاعتك شيخى البوح بان هناك طريق اخر؟ ام انك
  شيخى تعاقب المجتمع، بى ،وبهم؟

  :يحيى. د

  .حسن محمد. برجاء قراءة الرد السابق على أ

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى )92( :التدريب عن بعد

  "استسهال التخلّى"، و"هرب من الواقع"، و"صعوبة عالقات"

  محمد أحمد الرخاوى. د

انها بتحب عيالها جدا عشان  بصراحة انا حبيت الست دى جدا وانا فعال حاسس
  .كدة عايزة تتعالج االول اكتر من انها بتتخلى عنهم

احنا  يا ترى فعال"\"\ى او التحدى او التعرية هى الدرس المستفاد من الحالة د
الزم احنا نفسنا نبقى اصحاء نفسيا عشان ما نضرش عيالنا من ورا ضهرنا او من 

  "\"\ضهرهم ورا

 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1098



�����ق�א�����א����%�א������ج�א�������� – ������������������������������'�א��و���������������������������א��� 

� �
  بصراحة دى ست شريفة جدا وصادقة جدا وعظيمة جد

  .ومعاكم ربنا معاها 

  :يحيى. د

حتى حين نرفضهم، أو نكرههم، ) المفروض يعنى(نحن نحب كل المرضى 
هذا نوع آخر من الحب، ألنه يستبعد الشفقة والتخدير المسترخى، المهم أن ف

  تستعمل العواطف البشرية من الجانبين لصالح مسيرة العالج،

أما عالقة صحة اآلباء بنمو األبناء وفرصهم فى الصحة فهى حقيقة بديهية 
  .مهمة

  شكرا

*****  

 اإلشراف على العالج النفسى :)92( :التدريب عن بعد

  "التخلّى  استسهال"، و"هرب من الواقع"، و"صعوبة عالقات"

  تامر فريد. د

أنا طول ما انا بقرأ التحليل ده بقارن بين الكالم بوجهه نظر حضرتك وبوجهه 
، وشايف أنك )نموذج الطبىال(نظر طبيب آخر مشغول بقضية حايكتب لها دوا إيه 

مش مشغول بس بالعيانة أل ده بالمعالج والمتدربين وباقى العيانيين من خاللها، 
وشايف أن جزء كبير من خبرة المعالج هذه هى التى تحدد اختيار هذا النوع 

  .المسئول من العالج واللى حضرتك قفلت معاه فى النهاية بكله على اهللا

  :يحيى. د

أن نستعمل كل المعارف والمعلومات :  بالمعنى اإليجابىنعم، كله على اهللا
بمسئولية وحذر، ولصالح المريض الذى هو صالحنا فى نفس الوقت، رغم أنف 
كل من ال يريدنا أن نفعل ذلك، حتى يتمكن أن يجمع أكثر ما يستطيع من أدوات 

  .الضياع وآلياته

  أيمن عبد العزيز. أ

وصعوبة تغيير أى شئ ) محلك سر(ائرة فى حالة بقاء المريضة فى نفس الد
وبقاء الوضع كما هو ماذا يفعل المعالج خاصة إذا حدث تغير وأصبح هناك صعوبة 

  .فى دخول المستشفى

  :يحيى. د

 الوقت، والعلم، والصبر، وربنا
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  أيمن عبد العزيز. أ

هل مع محاوالت الضغط يمكن يسهل التخلى عن العالقة العالجية مع المعالج، 
مج هو األسهل، أعنى توجيه المسئولية للمريضة، وماذا يفعل خاصة أن هذا البرنا

  .المعالج تجاه ذلك

  :يحيى. د

ضبط جرعة الضغط أصعب وأدق فى كثير من األحيان من ضبط جرعة 
  .العقاقير

  عبير محمد. أ

أعتقد أن التخلى الموجود عند المريضة دى مالوش عالقة قوى بتخلى أمها، 
، ألن أخواتها كلهم يمكن يكون عندهم ما هو أقصد أنه مش برنامج موروث قوى

تماما بمدى احتضانهم ألوالدها وليها هى كمان، وده برضه يخلينا " التخلى"عكس 
المريضة عن زوجها أو العكس " التخلى"ندور على معلومات أكثر فى كل من 

  .وكذلك تخلى األم

  :يحيى. د

  عندك حق

****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)93( :التدريب عن بعد

  من العالج الجمعى  "ألعاب"و" نصوص"

  حسن محمد. أ

  انتظارها من مدة على بركة اهللا خطوة جيدة كنا في

  :يحيى. د

  الحمد هللا

  لكن المسألة تحتاج إلى شرح وتفصيل ومراجعة، 

، وسوف أحاول أن أستفيد من "طريقة العرض"فقد استصعب كثيرون 
  مالحظاتهم فى النشرات التالية فى نفس الباب

  .باهللا عليك يا أبو على ال تتركنا حتى نصل إلى المنهج األمثل

***** 
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  اإلشراف على العالج النفسى :)93( :التدريب عن بعد

  من العالج الجمعى" ألعاب"و" وصنص"

  رامى عادل. أ

، )التحتانى(لسانى  يرانى مطلع,فجاه رايت سائق التاكسى : وجه مذعور
    .وبمشى على المصحف به

   .ساعة ما وجدنى امامه، انا النونو وهو ماما  يىيح.د  :وجه مذعور

   .نزل عليه الخبر كالصاعقه: مذعور وجه

، طلب ان ازود المياه، فقمت بصب المياه شيف صينى سمير: وجه مذعور 
  .وجهه فوق الزيت الموحوح، فهبت النار فى

  :يحيى. د

  ،"الشيف"حاسب على وجهك يا رامى بقدر ما تحاسب على وجه 

  وعلى وجهى لو سمحت

  رباب حموده. أ 

أنا مصدقه حكاية الخوف وانى عايشه بيه، سواء مع حد أو لوحدى على 
دى أنا مش قدها، أنا مش متأكده انا بعمل له انكار والّ " نواجه"فترات، بس حكاية 

إيه عشان لو حاولت أواجهه يمكن أخسر، ففضلت اعيش بيه ومع حد بدل المواجهه 
  مش كده احسن؟

  واعتقد ان ده كان محور اللعبة

  :يحيى. د

  طبعا أحسن

وأشكرك على رأيك، وعلى أنك تحملت قراءة النص مع تكثيفه، علما بأن 
  ين اعترضوا،الكثير

" نصوص"") 2010- 6-1نشرة الثالثاء (آمل أن تقرئى الشرح أول أمس 
وأن تساعدينى بالرأى على كيفية االستمرار إن  ")2(من العالج الجمعى " ألعاب"و

  .كنت سوف استمر

  رباب حموده. أ

 واعتقد ان ده كان محور اللعبة
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  :يحيى. د

انتظرى يا رباب حتى ننشر االستجابات للعبة مع التعليق إن أمكن هذا 
  ).الثالثاء(األسبوع 

  طلعت مطر. د

  نفسى أنا معاك يا دكتور يحيى حتى لو تهت عن

  جديد اتا خايف اكون معاك يا دكتور بحق بحق وحقيق ألحسن أبدأ من

  :يحيى. د

  .شاركة مزيد من األصدقاء بعد نشرة األسبوع القادمشكراً لك، وفى انتظار م

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)94( :التدريب عن بعد

  )2( من العالج الجمعى  "ألعاب"و" نصوص"

  ؟)استحمال(مواجهة أم معايشة أم تحمل ": الخوف"التعامل مع 

  محمد حسن . د

اما مشكلة ان النشره ) نشر المتن ثم المتن مع الشرح(الخيار الثانى ) مع( انا
  ) نشرتين(مرتين  ستطول فيمكن حلها بعرض الجلسه الواحده على

  :يحيى. د

  سوف نرى

  شكراً

  أميمة رفعت. د

  ؟)استحمال(مواجهة أم معايشة أم تحمل ": الخوف"التعامل مع 

ورأيى هذا نابع من . المتن بال شرح كبداية مهم ومفيد فى رأيى أن نشر
لى قراءته األسبوع الماضى تحريكا بداخلى فوجدت  التجربة نفسها، فقد أتاحت

قف المقروء وكأنه يحدث نفسى أقارنه بمواقف عالجية مررت بها، ثم عايشت المو
  . الكثير اآلن وبالمقارنة بما عايشته من قبل وصلنى

) غالبا( ولكن الشرح أوال بأوال يمنع القارىء من التفكير والمعايشة وربما
  . يستسهل التفسير فال تتعمق التجربة بداخله

   بطريقته وال ينطبق ما يحدث لى بالضرورة مع الجميع بالطبع كل قارىء يتلقى
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الزمنية بين عرض التجربة كما هى، وشرحها تتطلب  ن المسافةولكننى أعتقد أ

يبذل فيه مجهود أقوى وأبقى إذ يتمثل  بذل الجهد للفهم والهضم واإلستيعاب، وما
منه فى النهاية بما هو عليه فعال وليس  جيدا بالداخل ويختلط بخاليا المعالج فيخرج

  . وات فى كتالوجتكرارا أو تقليدا لنموذج قرأه أو رآه وكأنه يطبق خط

أو التناول السطحى  هذا ال يعنى أننى أحكم على أى رأى مخالف باإلستسهال
الموضوع  للموضوع وأننى أحجر على اآلراء األخرى، فمهما كانت طريقة عرض

تفلت  سأجد وسيلة لإلستفادة منه، فهى فرصة أنتظرها منذ سنوات عديدة ولن أتركها
 دكتور يحيى سواء بما أراه جيدا أو بما يراهلذا أرجوك أن تستمر يا . من يدى

   .اآلخرون وشكرا لك بجد

  :يحيى. د 

أظن أن مثل اقتراحك هذا هو الذى رجح نشر التجربة ابتداء هكذا، لكن واقع 
الردود استصعبت المسألة، إذْ يبدو أن استيعاب مثل هذا التفاعل المكثف يحتاج 

  .دعينا نرى. و غير متوفر لألغلبيةجهدا وخبرة ممارسة العالج الجمعى، مما ه

  أميمة رفعت. د

 للرد على) يوما مستقال فى األسبوع(ردا على تساؤلك إذا كنت تخصص 
  .التساؤالت، نعم أرجو ذلك

  :يحيى. د

  .هذا يتوقف على عدد الردود وجدية المشاركة

  أميمة رفعت. د

ربما تحتاج الجمعى ف أظن أن بريد الجمعة ال يصلح للرد على أسئلة العالج 
بالموضوع،  اإلجابة إلى شرح أو تفسير مفصل أو تثير موضوعات أخرى لها صلة

تجربة  العالج الجمعى. وبريد الجمعة برغم ثرائه هو بريد مقتضب على أية حال
 مركبة ومليئة بالخبرات وتثير كل جلسة منها عشرات األسئلة لمن جرب معايشتها

أقصدك وأقصدنى وأقصد كل أصدقاء ( وتحتاج فعال إلى مشاركة من الجميع،
  . يعنى نتونس ببعض كما تقول) النشرة

  :يحيى. د

برغم حاجتى الشديدة إلى المشاركة، إال أننى ال أعتقد أن هناك من يريد أن 
  يبذل الجهد الكافى، 

أميمة إن معظم من يرد فى بريد الجمعة هو مضطر إلى ذلك بضغط . يا د
 .منى، ماعدا أربع خمس أسماء
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  تأميمة رفع. د

الردود فى الوقت الحالى  بداهة أنا أرفض تماما توقفك عن النشرة حتى لو كانت
التنوع الرائع للمحتوى  فمجرد وصولك إلى هذا الرقم المذهل للنشرات مع. قليلة

يبدأ عمال ويريد له  واإلبتكار المستمر والتجديد لهو إلهام فى حد ذاته لكل من
  . فال تتخلى عنى وعن أصدقائنا... حياة اإلستمرارية برغم اإلحباطات وضغوط ال

   

  :يحيى. د

  .ربنا يسهل

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)943( :التدريب عن بعد

  )2( من العالج الجمعى  "ألعاب"و" نصوص"

  ؟)استحمال(مواجهة أم معايشة أم تحمل ": الخوف"التعامل مع 

  دة صالح ماج. د

يحيى أننى شعرت بصعوبة بالغة حتى أكملت المتن فى .ال أخفيك سراً يا د
  . النشرة السابقة

قد تكون هذه الصعوبة شخصية جدا، فأنا مارست الجروب لسنوات ليست 
وال يقرأ من خالل أوراق، فإذا ) يعايش(بالقليلة، وعندى قناعة أن الجروب يمارس 

كون اإلكتفاء بنشر متقطفات أكثر اختصاراً مع تدريبى، في/ كان الهدف تعليمى
  .التفسير والتنظير المناسبين هو األفضل

  :يحيى. د

  عندك حق

  عندك حق

وقد أعدل نهائيا عن نشر أى نص مطول، أو أى نص أصال، وهذا ما أثبته 
  .فى نشرة الثالثاء الماضى

  مدحت منصور. د

االنتهاء منها لآلن  طول النشرة مع كثافتها و دسامتها جعلني ال أستطيع
االحتفاظ بالشكل  مساء وأقترح تقسيم النشرة الواحدة على نشرتين مع 10األربعاء 

خطوات  الحالي مع التعليق الفوري وإضافة تنظير كنشرة مستقلة في اآلخر
 النشرات أصبحت واسعة جدا وأالحقها بصعوبة و أنبه زمالئي أن نشرة التدريب 
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وا أكثر مثابرة مني مع إني و اهللا مجتهد بعد هذه مفيدة جدا و أتمنى أن يكون عن
  .ألهث و لكنني

  :يحيى. د

  ماجدة. أرجو قراءة ردى على د

  شكرا

  رامى عادل. أ

  اضطررت لقتلك... حتى لوأنا معاكى يا فالنه 

  تقلب ضلمه....  لحسنأنا خايف أكون معاكى يا فالنه بحق وحقيق 

  :يحيى. د

  هذا أول الغيث

  يا رامى أرجو أن يتابعك األصدقاء

  أسامة عرفة. د

   : السالم عليكم

رغم كبر حجم النشرة هو األقرب لما يحدث في تعليم  2االقتراح رقم 
  يكون المجموعة حيث

  .المجموعة النقاش و الحوار مباشرة بعد إنتهاء

  :يحيى. د

األرجح أننى سوف أعدل نهائيا عن مواصلة هذا الباب كله، برجاء قراءة 
  .مدحت. ماجدة ود. ردى على د

  مروان الجندى . د

أوافق على تقديم النص مستقالً عن التفسير ألن ذلك يعطى مساحة أكبر لكى * 
أفكر وأسأل فى حين أن نشر التفسير قد يرد على أسئلة كثيرة منذ البداية وهذا ال 

  .يعطى فرصة للقارئ فى أن يستعمل ذاته

يكون هناك تناوب فى  ال أوافق على إلغاء باب التدريب عن بعد وأقترح أن* 
  .نشر مقتطفات من العالج الجمعى وبين نشر حلقات االشراف

  :يحيى. د

 :عندى يا مروان مشروعان آخران
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  .فهو األولى" حاالت وأحوال"الرجوع إلى باب : األول

أو ) 2010يونيو (هل تذكر الحالة التى عرضت فى الندوة العلمية األخيرة (
ث سنوات، أوالحاالت التى نشرت فى الحاالت التى نشرت هنا فى النشرة طوال ثال

  ).مجلة اإلنسان والتطور خالل عشرين عاما؟ أظن أنها األكثر إفادة

المعنى والداللة ": ثقافة اإلدمان"الوفاء بسابق وعدى بالكتابة عن : الثانى
  .والعالج

  ..!!باإلضافة إلى ما تقترح أنت

  ماذا أفعل، وكيف أختار البديل األفضل؟

  ناهد خيرى. د

 تولد جيدة، حيث أن الجروب هو الذى أتاح لها أن فكرة  أرى أن نشر اللعب ال
  تولد،  والهدف ال يكون اللعبة بل يكون ما يولد من اللعبة أو ما يجعلها

 أنا إنزعجت من أن تحديد الهدف عندك يساوى" \هدف"\وعلى ذكر لفظ 
  :التوقف

ف هو التوقف، فهذا أفهم أن الوصاية على الحركة مشوهة، أما أن يكون الهد
  goal seeking behavior مع ما تعلمه لنا من السلوك الهادف  متناقض

  :يحيى. د

  :لم أفهم جيدا ما تقصدين يا ناهد، ومع ذلك فإليك محاولة الرد

نشر اللعبة منفصلة ممكن ومفيد وسبق أن جربناه، برجاء مراجعة : أوال
 ")عودة إلى األلعاب النفسية، لتعويض الصمت" 2009- 12- 3نشرة (: نشرات

 2008- 5- 21نشرة (، ")تجربة جديدة مع األلعاب النفسية" 2008-4- 21نشرة (،
   ")لعبة الكراهية"

ال أظن أننى قلت أن الهدف هو التوقف، سوف أراجع النص، فإن كنت : ثانيا
قلت ذلك فهو خطأ أعتذر عنه، ربما أشرت إلى أن تحديد الهدف مسبقا لكل تفاعل 

العالج الجمعى هو وصاية على ما يجرى مما قد يعرقل التلقائية، يجرى فى 
  .ويحول دون طالقة التفاعل

  !).أرجو أن توافينى يا ناهد بالنص لو سمحت حتى أصحح نفسى(

  طه رحمانى. أ

  عالجا جمعيا قبل سفر الدكتوره هاله اهللا يحفظها انا كنت اتعالج
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عالج الجمعي مثل على جمل لاللعاب ال اذا حصلت : ولكن دكتورنا، لدى سؤا 

مع من اقول يا فالن لو كدا يبقى  مع من امارسها؟ او  )سر اللعبه(حلقات برنامجك 
 .ا؟كد

  .الجنة جزاك اهللا

  :يحيى. د

  هالة. أشكرك يا سيدى، وأشكر د

  ال أظن أن ممارسة هذه األلعاب هكذا منفردا تفيد بشكل مباشر أو كاف؟

د أنها لن تعدو أن تكون تجربة يمكن ممارستها مع أصدقاء، وإن كنت أعتق
  .محدودة

ثم دعنى أرحب بك مشاركا معنا فى االستجابة للعبة المنشورة يوم الثالثاء 
  "3من العالج الجمعى " ألعاب"و" نصوص" 2010-6- 8نشرة ". الماضى مثال

  .............حتى لو) يا فالنـ ة(أنا معاكى " :ةاللعب

  ....... وحقيق لحسن  أنا خايفة أكون معاكى بحق

****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)95( :التدريب عن بعد
  

  )3( من العالج الجمعى" ألعاب"و" نصوص"

  مى حلمى. د

  !!وجب التعليق

ولمن يريد األصل فقط أن يحضر . الشرح والتعليق مع األصل أنا مع عرض
أعتقد ! فى قصر العينى 4فى قسم  السابعة والنصف الجروب يوم األربعاء الساعة

ونفهم إمراضية    techniques  ن نتعلم أسلوبأن سبب العرض هنا هو أ
 psychopathology،   ولذلك مقالة األسبوع . ولذا أفضل التعليق عند وجوب ذلك

  .أكثر إفادة بالنسبة لى السابق كانت

  :يحيى. د

أسامة عرفه، . د& مدحت . د& ماجدة، . برجاء قراءة ردودى السابقة على د
  .ذه التجربة فعالًاألرجح أننى سوف أتوقف عن مواصلة ه

  رامى عادل. أ

 سيدها،تتقطع  التقي بشغاله في مسكن في المنيره السلمها خطابات: عن الخوف
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 انفاسها لدرجة مالحظتي حالة الوجد المنفعل في صوتها، مائله كغصن

في انفاسها   غض،وداخل عيونها دمعه حبيسه،اخبرتني انني ال استحمل الخوف
اعتبر ان حالتها فوق !الني غبي فعال تحتمي في نفسها،اعتبرتني غبي المتقطعه،

  الكل انني غير عادي، او اقل قليال العاده، حتي تيقن

  :يحيى. د

  إذن ماذا؟

  إيمان الجوهرى. د

اتلخبطش زي اول مره مع انها من غير شرح يمكن علشان  المره دي انا ما
  .المرتين اللي فاتوا لعبه ويمكن علشان أقصر من

كانت بتتوه جدا وكل  طفات بتاعة العالج الجمعياول مره كانت في نشر المقت
  .حاجه دخلت في بعضها

افضل شويه والشرح كان مفيد جداوكان  تاني مره اللي كان فيها شرح كانت
يعني انا مع الشرح بس نجزء  بينظم الموضوع بس يا ريت تبقي أقصر شويه

  .المتابعه الموضوع علي عدد اكتر من المرات فيبقي أقصر وأسهل في

  :يحيى. د

غالبا  –برجاء قراءة الردود السابقة على نفس الموضوع التى خالصتها أننى 
  .سوف أتوقف عن مواصلة هذه التجربة –

****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)96( :التدريب عن بعد

استجابات أسوياء من المتدربين [ )4(من العالج الجمعى " ألعاب"و" نصوص"
  )والمدرب

  ناهد خيرى. د

  للعلم  

   "\الغائب"\تخصنى وسميتها  للىالجمل ا تاللعبة كتب وأنا أفرغ

لماطلبت منى أفرغ اللعبة كنت عاوزنى ألعبها،  ألننى حطيت احتمال أنك
   :تقوللى ولكننى لم ألعبها علشان حطيت إحتمال

تعملها لما  أو أنى أكون حألخبطلك حاجة أنت عاوز ليه مديالى ده وأنا مالى؟
 تعوز حاجة أطلبها دوغرى
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  :يحيى. د

كتابية فى تفريغ الشريط مع أن السكرتارية  يبدو يا ناهد أن هناك أخطاء
  أنزلت النص كما أرسلتيه فى البريد االلكترونى دون تدخل

و لألسف فإن باقى تفريغك كان فيه أخطاء كثيرة، وجسيمة وكلمات كثيرة ال 
  .تقرأ أصال، حتى فى استجاباتى الشخصية، ربما لنفس السبب

صل التسجيل وفعلوا، ولكن وقد طلبت من سكرتاريتى تصحيح ما يمكن من أ
  )راجعى تعقيب مى فى البريد اليوم(يبدو أنهم لم يصححوا كل األخطاء 

  .مع ذلك فأنا مدين لك بالشكر على ما بذِلت، فهو جهد تطوعى جيد

  ناهد خيرى. د

المحاوالت دون إحداث بلبلة فى العالقات البشرية  كيف نواصل تقديم هذه
التعريه لقبول الغموض، إلى الحيرة والتذبذب فى  نقلبالساكنة المستقرة، ودون أن ت

  البشر؟ إرساء العالقات بين

 ليس مطلوبا أن تكون العالقات البشرية ال ساكنة وال مستقرة
وتحريك العالقات يعرضها لهزات أحيانا عنيفة  أن تكون حية نابضة مطلوب

  .نقالبإ ولكن ألنها بطلت تعمل شغلتها فال بد من مدمرة وأحيانا هزات

  :يحيى. د

  المطلوب هو أن تكون حية ونابضة

  وهذا هو المأمول أيضا، ولكن واقع الحال يقول إنها ليست كذلك ابدا

  التحريك ولو بأقل قدر أصبح تهديدا حقيقيا

  واألمر يحتاج ضبط الجرعة، ثم االستمرار

  ناهد خيرى. د

   تريدنى أن ألعب اللعبة؟ كيف لى أن أفهم أنك

الناس يلعبوها ولكنك لم  لحق باليومية التى تزعم أنك عزمت علىإليك النص الم
   تتلق إجابات

أجرينا نفس اللعبة مع جماعة التدريب  (20/5/2010) فى اليوم التالى الخميس
لم يحتمل المقارنة مستقال، دون مشاركة  من صغار األطباء، وما وصلنى منها

  . أصدقاء الموقع
كافية تأتينى تسمح بالشرح والتعليق فى النشرات  ردوداً وقد أجلت المقارنة لعل

 :النص إنتهى" \التالية
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  لعب= ردود : هل كلمة

 أو أفهم إحباطك كان يمكن أديلك عذر: لعب/ مشاركة: إذا كنت قلت
   يحيى.لكن أل أل أل يا د

فى دماغك وبعدين لما ما أعملوش أبقى  ما تبقاش مبهم وتتطالبنى أفهم اللى
  مقصرة أو مش جد

  ألأأأأأأ

  أوضح فيك ى فكرة أنا رأيت قتال القتلةوعل

  :يحيى. د

أنا من حقى أكون مبهما خصوصا لمن ال يبذل جهدا أن يقرأ السياق مكتمال، 
لعل ردودا كافية "إذا تاله تعبير " دون مشاركة أصدقاء الموقع"وأعتقد أن تعبير 

  يجعل الردود هى المشاركة تلقائيا،" تأتينى

  .فهم مستقلة، وإنما فى سياقها الكلى مجتمعاهكذا علمونا أن الكلمة ال تُ

  .كالمك يا ناهد غير مترابط

  ".أنا"لعل العيب فى فهمى 

  محمد الشرقاوى. د

لحسن "اللى حضرتك قلت فيها  تعليق مخيف يا دكتور يحيى فى لعبتك
: الحديث القدسى: ، بصحيح انا عندى شئ دايما احب اقوله وهو"متوصلنيش لربنا

  ".ظن عبدى بىانا عند حسن "

  :يحيى. د

  الكدح إلى وجهه تعالى يجعلك فى شك دائم، فيدفعنا إلى كدح دائم حتى نالقيه

  أما حسن ظنى بربى، استجابة لدعوته لى، فهو ليس له حدود،

  .هذا ما أعتقده وسوف أظل أشك فى سعيى إليه حتى ال أكف عن السعى

  على سليمان الشمرى. د 

ية الى حد ما رائعة مع ان المتدربين من األسوياء التلقائ ممتاز، واالستجابات
حققت الهدف فبرغم التحكم فى اإلقدام واألحجام  والمتخصصين إال أن االستجابات

  أن الهدف تحقق من وجهة نظرى شكرا

  :يحيى. د

 ياليت
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  شكرا

*****  
  اإلشراف على العالج النفسى :)96( :التدريب عن بعد

استجابات أسوياء من المتدربين [: )4(من العالج الجمعى " ألعاب"و" نصوص"
  )والمدرب

  ماجدة صالح .د

، فى لعبة جروب "لدرجة إنى"إلى " حتى لو"الحظت تغير فى المقطع 
  .المتدربين، فهل كان هذا التغير مقصوداً؟ ولماذا؟ ألننى أجد فرق كبيرا فى الداللة

  :يحيى. د

  عندك حق 

  شكراً لدقة المالحظة 

  هذا اختالف حدث بالصدفة يمنع المقارنة 

  . وقع مع أعضاء المجموعةسوف أكتفى بمقارنة أصدقاء الم

  زكريا عبد الحميد. أ

  .النشرة آن األوان أن تتوقف عن اصدار

  :يحيى. د

  هذا التعقيب من أصدق ما وصلنى وأشجعه 

  )غالبا(لذلك لن أستجيب له 

وأرجوك يا زكريا أال تقرأ النشرة، وبالتالى تعتبرنى توقفت بالنسبة لك 
  شخصيا، 

  أم يا ترى ستدخل النشرة

  غما عنكإليك ر

  ما رأيك؟

  محمد على. د

فى االسبوع الماضى ذكرت كم هو صعب ان اذكر مشاركتى فى نص 
دون توضيحك او تعليقك، كدة افضل واقرب ان يكون الشكل أقرب الى  groupالـ

 .الفزورة
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مشاركتى فى الجروب بهذه الكلمات انما جاء وليد اللحظة واقول لك شيئا اننى 

عبة قبل ان ياتى دورى اال اننى حين يجيء ربما جهزت كلمات او ردودا فى هذه الل
الدور اجد ان ثمة جملة او كلمة اخرى تماما قفزت على لسانى اى اننى اجد ربما 
تناقضا عجيبا بين جذب و دفع بين ذهاب واياب بين كر وفر وكانها ربما خناقة؟ 

  صراع؟ لذة وخوف؟

  وبعدين انا مش فاهم اول سؤال

هى عالقات ناقصة بدليل هذا التناقض الذى  ان العالقات البشرية وما فيها
ذكرته سالفا ولو لم يوجد هذا التناقض لصارت عالقات مكتملة من غير هذه 

  .الجرعة من الرجوع والنكوص

وقولك عن حساب التمادى ربما لشكنا فى اقامة عالقات ندية بريئة كاملة فكلما 
تماء بالخوف يطمئننا او ذهبنا وقطعنا شوطا شككنا توقفنا نظرنا فنرجع لعل االح

  .يلهينا

  ......طبعا اوافق واوافق اوى كمل على بركة اهللا: السؤال السابع

مش عارف ليه اجد اننا مننا على انفسنا باشياء فى االولى وفى : السؤال الثامن
  .الثانية كان اللوم اكثر او نظرة النفس انها صديق السوء

  :يحيى. د

لرد على تعليقك لحين عودتى لمناقشة اللعبة هل تسمح لى يا محمد أن أؤجل ا
، "العالقات البشرية"بالمقارنات بين االستجابات المختلفة، ألن الموضوع دقيق 

فقه "وهو نفس الموضوع الذى أتناوله فى نشرة األربعاء منذ أكثر من ستة أشهر 
  "العالقات البشرية

  . عذراً

*****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)97( :التدريب عن بعد

  )5(من العالج الجمعى " ألعاب"و" نصوص"

  يشاركون أصدقاء الموقع

  محمد على. د

هى لعبة حلوة ولما زاد األفراد المشاركين فى اللعبة وجدت ربما الفة أو : اوال
فرحة أو اطمئنان ان اللى جوايا ربما يشاركنى فيه آخرون أو أن هناك من 

 يشاركنى ما أعيشه بهذا الشكل
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  وبعدين بقى أنا مفروض أعمل إيه؟

  رح حضرتك؟أشارك وازود وال استنى ش 

  :أنا بصراحة عايز اشارك 

  اذن،،،،

  لدرجة انى استاهل) حد فى ذهنى(انا معاك يافالن 

بحق وحقيقى الحسن اروح فى ) هو نفس الشخص(انا خايف ابقى معاك يافالن 
  داهية 

  :يحيى. د

  بالسالمة

****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)98( :التدريب عن بعد

  )6(من العالج الجمعى " ألعاب"و" نصوص"

  ناهد خيرى. د 

   :أنت الذى تكتب األسئلة كأنكتعليم واضح وسلس، 

  مهما سألوأ يكون نشاز؟ وآخرين "\صح"\لماذا يستطيع بعض الناس أن يسألوا 

  :يحيى. د

  السبب هو الفروق الفردية

  .ثم االفتقار إلى تحديد هدف صغير واضح للسؤال 

****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)99( :التدريب عن بعد
  

  )7(من العالج الجمعى   "ألعاب"و" نصوص"

  ناهد خيرى. د

ضل هل يف ....t-groupالعالج الجماعى مع األسوياء وماذا عن التدريب على
 خارجه؟ أال يتم تناول ما يحدث فى الجروب

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1113



�����ق�א�����א – ������������������������������'�א��و���������������������������א���������� ����%�א������ج�א�
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  :يحيى. د

  السؤال غير واضح

وال يوجد شىء أسمه العالج الجماعى مع األسوياء، ربما تقصدين مجموعات 
، لكن ال هذا وال ذاك training أو التدريب للممارسين encounterالمواجهة 

  .، هو خبرة نمو أكبر"عالج جمعى"يصح أن يسمعى 

****  
  اإلشراف على العالج النفسى :)98( :التدريب عن بعد

  )6(من العالج الجمعى   "ألعاب"و" نصوص"

  ناهد خيرى.د

قد يتراوح بين عشر وخمسة عشر، ثم  أعتدنا أن نبدأ بعدد كبير: ".. المقتطف
، أى أن المجموعة العالجية، "\االنتقاء الطبيعى"\ يتناقص تدريجيا، وهذا ما نسميه
يصلح له كما ينتقيه من يرى تالؤما معه، ثم تسير  وهذا العالج، ينتقى كل منهما من

لسماح فى الشهور األربعة األولى، ثم يقل ا ألعضاء جدد، ربما" \مفتوحة"\األمور 
  .بذلك تدريجياً

    :التعقيب

فليسقط من المجموعة من : باإلنتقاء الطبيعى مقارنة بالتطفيش ما زلت مشغولة
  اإلختيار بعمل زائد الجرعة لمن ال يملك بعد حيثيات يسقط دون أن أقوم أنا

  :يحيى. د

التطفيش، " جرعة"الترحيب، و" جرعة: "ضبط الجرعة مسئولية بال حدود
  الوقت،" جرعة"الدواء، و" جرعة"افة، والمس" جرعة"و

  .وال يوجد حل لهذه الصعوبة إال الخبرة والمسئولية واإلشراف

  .وأكرر تحذيرك يا ناهد من استسهال التحسيس والمحاسبة

****  

  اإلشراف على العالج النفسى :)99( :التدريب عن بعد

  )7(من العالج الجمعى   "ألعاب"و" نصوص"

  محمد على. د

  .ليس لدى رد او سؤال ولكن يكفينى القراءة ، تعلمت 

  :يحيى. د

 بالسالمة
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