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� א�'&�������������������������س��– ������������������������������$�א��و���������������������������א�

   

 א�'&�������������������������س

   
   
  2009-06-09 ا����ـ�ء  
�ت �� 	��ة �����   - 648 7�  و��ا#" و!راء ��
  2009-06-10 ا�ر��ـ�ء  
�ت �� 	��ة �����  - 649 15�  و��ا#" و!راء ��
  2009-06-16ا����ـ�ء  
�ت �� 	��ة �����  - 655 25�  و��ا#" و!راء ��
  2009-06-17ا�ر��ـ�ء  
�ت �� 	��ة �����  - 656 31�  و��ا#" و!راء ��
  2009-06-23ا����ـ�ء  
�*( ا)'"( - 662 42+ ..(!! .��  )5(�1 ا0/ وا
  2009-06-24ا�ر��ـ�ء  
�ت �� 	��ة �����  - 663 49�  و��اق و!راء ��
  2009-06-30 ا����ـ�ء  
�ت �� 	��ة �����  - 669 57�  و��ا#" و!راء ��
  2009 -07-01ا�ر��ـ�ء  

65 
�ر   ;�ب9 1'78 ".... -670<    *�'�8 ،  ا

?<   ��ق �@     �ْ?��"  
  2009 -07-05 ا��ـــ�  
69 674- �B?�زات BF( :  ا�Dم   <H  
  2009 -07-07 ا����ـ�ء  
77 676- IJK<�ت PD?Q؟: اL�'MN ا� Lه  
  2009 -07-08ا�ر��ـ�ء  
�ء ا)?ST 7 ا�Dم -677 84�Uإ!  
  2009 -07-14 ا����ـ�ء  
91 683 - ��IW    أ	� " )��F "  X  )   ) !!1  ��2	�U   IJKا
  2009 -07-15ا�ر��ـ�ء  
98 684 - ��IW    أ	� " )��F "  X  )   ) !!2  ��2	�U   IJKا
  2009-07-21 ا����ـ�ء  

104 
?�B ا�Dم : اL\K ا]ول -690 :

��	�]� ا�  ) ��2  1(   ا0
  2009-07-22ا�ر��ـ�ء  

112 
?�B ا�Dم : اL\K ا]ول -691 :

��	�]� ا�  )��2  2(   ا0
   
   
   

���ـــــــــــ��  � "  �ــــ���ــــــــ� "   2	�
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 ��������������������س�����������א�'&�����

   

   

  2009-07-28 ا����ـ�ء  

119 
�ب  -697MJ	�) ا��Hع(ا0_ ^ ا

:  aإ X<0ص"ا�cا d<��2  1" (رآ( 
 

  2009-07-29 ا�ر��ـ�ء  
[�) 17(ا0'��  - 698 126�]� ا�  �� وIU ا0
  2009-08-04 ا����ـ�ء  
  )hB\� XU)1  ��2 ا�آ� #gا � �Dذا  - 704 136
  2009-08-05ا�ر��ـ�ء  
  )hB\� XU)2  ��2 ا�آ� #gا � �Dذا  - 705 140

  2009-08-11ا����ـ�ء  

8�دى - 711 146N1�  ا?Dج ا>IJK ا��lNFاIk ا
  2009-08-12ا�ر��ـ�ء  

150 712-  D* ،�(n� ���?+ �� ��oMNا
 �Uآ� ���رآ�

 

  2009-08-18 ا����ـ�ء  
155 718 -  ��H�  )��2  1(�1 ا?Dج ا>IJK وا]����
  2009-08-19ا�ر��ـ�ء  

162 719 -  ،��H��1 ا?Dج ا>IJK وا]����
�ن J	� )��2  2(و��ت ا

 

  2009-08-25 ا����ـ�ء  

1�ت ;�  -725 169�Qآ��"د�U "
�ت�'q"/0ا"rs<�ر اJ� I'1 

 

  2009-08-26ا�ر��ـ�ء  

  #�اءة ^ ��1ن *����  -726 180

  2009-09-02ا�ر��ـ�ء  

  "ه�u�".v " أ	�:"�t� ��T u'( آL د.  - 733 186
  2009-09-08 ا����ـ�ء 

� ا?D#� ا)�U  �<�8آ�� -739 194�MNFا
 ��B ) X*)1  ��2 ا

 

  2009-09-09ا�ر��ـ�ء  
� ا?D#� ا)8�>�  -740 205�MNFآ�� ا�U

 ��B ) X*)2  ��2 ا
 

  2009-09-15 ا����ـ�ء 
209 746 -   "w��/ا<'y�8 *�ا<  )��3  1" (ا
  2009-09-16ا�ر��ـ�ء  
214 747 -  �<'y�8 *�ا<  )��3  2(ا�w ا
  2009-09-22 ا����ـ�ء 
223 753-  �<'y�8 *�ا<  )��3  3(ا�w ا
  2009-09-29 ا����ـ�ء 
�"z/؟ أم  - 760 235BU /?'	"؟  
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 ��������������������س�����������א�'&�����

   

   
  2009-10-14ا�ر��ـ�ء  

246 
775 -  _�'� �{ �y|ا �	�Uأن {/ أ

�����k ا��Bى ا)?��* 
 

  2009-10-21 ا�ر��ـ�ء 
  " �Hل اI'1"/0 @��_ " ا�Jود" - 782 254
  2009-10-28 ا�ر��ـ�ء 
�ت  - 789 263#D?  )ا?X ا�0ا���(*X اQ��B�< ا

  2009-11-04 ا�ر��ـ�ء 

�رج �Uار ا~8?�  - 796 273y ،L8?  �Uار �Uل هoا ا
  2009-11-11ا�ر��ـ�ء  
287 804 -  �?Hا�(ا �K#اد و�Nا�)ا0_ ^ ا0/):2  
  ��ــ�  2009-11-12 ا�
301 804 -  �?Hا�(ا �K#اد و�Nا�)ا0_̂  ا0/ ):3  
  2009-11-18ا�ر��ـ�ء  

313 
810 -  ،�?B� ا<s?* /z �<�'y �ر*>

>B�I *��ا 
 

  ��ــ�  2009-11-19 ا�

  �1 ا)>�r وا)�;�ع: ��ة أ�yى   - 811 327

  2009-11-25 ا�ر��ـ�ء 

338 817 - �y! اد�tNFت : ا��'q �?*"/0ل اv�J+"  

  ��ــ�  2009-11-26 ا�

345 
اN?��/، و*?� ا�0ار، ���� ��  - 818
)�N#n� ت� )و���81

 

  2009-12-02 ا�ر��ـ�ء 

�ِ��، و!�م ا�ؤ�� - 824 358�  اB\�ة/ا�0ن ا
  ��ــ�  2009 -12-03 ا�
365 825 -  ���?N ،��JK<�ب ا?�1دة إa ا]

�8\ ا
 

  2009-12-09ا�ر��ـ�ء  
369 831 -    ��?�;�8�د�� اN1�+�Jل ا0/، وا

)1  ��2( 
 

  ��ــ�  2009-12-10 ا�
8�د�� ا�;�?�� +�Jل ا0/ - 832 378N1�، وا

)2  ��2( 
 

  ��ــ�  2009-12-17 ا�
�Uآ�� : *>rs ا��Hان ا��Bى   - 839 389

�ر�Qًا"?N )ا0/" (
 

  2010-01-06ا�ر��ـ�ء  
397 859 - ""�+�l�	 " ،ن�J	د#�إ�� ��F�  و+?��� #
  2010-01-13ا�ر��ـ�ء  
407 866 -""�+�l�	 "ن�J	د#�، إ�� ��F�  و+?��� #
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 ��������������������س�����������א�'&�����

   

   
  2010-01-20 ا�ر��ـ�ء  

415 
�ت  - 873�U �J��ت +���'�� وU��Fف (

 آL ��ة اN>���	��ر هoا 
 

  2010-01-27ا�ر��ـ�ء  
  )��3  1(أ*�اب و�Fاد�/  - 880 424
  2010-02-03ا�ر��ـ�ء  
  )��3  2(أ*�اب و�Fاد�/    - 887 434

  2010-02-10ا�ر��ـ�ء  

  )��4  3(أ*�اب و�Fاد�/  - 894 440
  2010-02-17 ا�ر��ـ�ء 
  )��4  4(أ*�اب و�Fاد�/  - 901 447
  2010-02-24 ا�ر��ـ�ء 
�	�س أ�ان   - 908 457Q  
  2010-03-03 ا�ر��ـ�ء  
  !�?<، �?��" ذا+d"أن +��ن  - 915 467

  2010-03-10 ا�ر��ـ�ء  

�دل - 922 475BN(ا)�ت ا �#D1 L�Q : ���1)1  ��3(  

  2010-03-17 ا�ر��ـ�ء  

�دل - 929 485BN(ا)�ت ا �#D1 L�Q : ���1)2  ��3(  

  2010-03-24 ا�ر��ـ�ء  

495 
�ت،   - 936#D?و�D���+  h�Dت و��ا+/ ا

 أ�yى '�Kض
 

  2010-03-31ا�ر��ـ�ء  

  !+�IKJ?+ "#v، و@'/ ���رة - 943 502
  2010-04-07ا�ر��ـ�ء  
��ن" - 950 506�8l�*) "1  ��2(  

  2010-04-14 ا�ر��ـ�ء  
�ن" - 957 513Q���دل ^ ا?Dج ا>IJK" اBN(ا  
  2010-04-21 ا�ر��ـ�ء  
  �� آ[�؟ (1) .....ا)?'� - 964 519
  2010-04-28 ا�ر��ـ�ء  
  )2..... (ا)?'�   - 971 525
  2010-05-05ا�ر��ـ�ء  
  )3..... (ا)?'� - 978 531
  2010-05-12ا�ر��ـ�ء  
  )4..... (ا)?'� - 985 537
  2010-05-19ا�ر��ـ�ء  
  )5..... (ا)?'� - 992 544
  2010-05-26ا�ر��ـ�ء  
  )6..... (ا)?'� - 999 551
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 ��������������������س�����������א�'&�����

   

   
  2010-06-02 ا�ر��ـ�ء  
  )7(ا)?'�  - 1006 557
  2010-06-09ا�ر��ـ�ء  
  )8) (ا)?'�(�'M_ #\��ة  - 1013 564
  2010-06-16ا�ر��ـ�ء  
?�B ا�0�ة - 1020 571  

  2010-06-23ا�ر��ـ�ء  

?�B ا�0�ة - 1027 577 )2(  
  2010-06-30ا�ر��ـ�ء  
?�B ا�0�ة - 1034 581 )3(   
  2010 -07-07 ا�ر��ـ�ء  
?�B ا�0�ة  - 1041 586)4(  
  2010 -07-14 ا�ر��ـ�ء  
?�B ا�0�ة  - 1048 594)5(  

  2010-07-21ا�ر��ـ�ء  

?�B ا�0�ة  - 1055 598)6(  

  2010-07-28ا�ر��ـ�ء  

607 1062 - L�    L��   )1(ا�

  2010-08-05ا�ر��ـ�ء  

614 1069 - L�    L��   )2(ا�

  2010-08-11ا�ر��ـ�ء  

618 1076 - L�    L��   ا0'�� ا]�yة) 3(ا�
  2010-08-18ا�ر��ـ�ء  
626 1083 -  ��	�]�(ا�>��ة ا�]  )اL\K ا

  2010-08-25 ا�ر��ـ�ء  
631 1090 -  ��	�]�(ا�>��ة ا�]  )اL\K ا
  2010-09-08ا�ر��ـ�ء  
642 1104 -  ��	�]�(ا�>��ة ا�]  )اL\K ا
  2010-09-15ا�ر��ـ�ء  
650 1111 - ���cا  
  2010-10-05ا�ر��ـ�ء  
   )1( )د��ان �F ا'?�W :�Bح( 654
    
  ردود �'&� ا%��$#"!ـ   661
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�	"  �ــــ���ــــــــ� "   6



� ���09090909I06060606<I2009200920092009א��%�����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�
 

����09090909I06060606I2009200920092009א��%����������������   �

648−�  ��+����و�وא* و(�א  �)�����' ن���� �������و����!������ �
 

� �

 
)1( 

 :)'& ا%$�#"
 L�N	وض أن أ�K(ن ا�*?� ���D أ��W   هo. ا>�'�آ

 ،�� *?� أن +��ن هo. ا>��ة #� أآ8'� 1��X �� �81هB���+
 7*��ط اoى أ�BUأن ا� ��رت إ�<، إ� �� aرت إ�t+ �#و
� Dyل ���	 �� ا��t'� ا��ت I'1 ا0B��?N>�رة ا

�ب* ^ ��;��*�) ا(F[ال"  ا�Uت وأ��U " أن ��Q7 أ?'H
)�ا�'� �Fاد د�7 ) أو أ�'/ ا>��ة(أL�NF ا>��ة 

"w�J�N�*" �Nآ ��<* ،-  ����J'J�   I'�-ا)>��Nة دوره
�ت B'@ �<�+�+ �U ،ت���ء وا]ر*?�ء *�� �� �1ض ا0�D]ا

���H �� ر�]NFأن ُأ IK�� �{ ��� .ا?�دة إ

�ب ا]ول N��""هoا	oا أ*�أ *>�� هoا ا+�#1 : ���0ت .-,
�� ا]ول (�Wح د��ان �F ا'?�B ": ا���ج ا�2345N�* ة�Fأ

"270�0���0,� ".�F ا'?�W"�Bح د��ان ") درا;" : 9+8 ا�3

�ب * Lا وأ�7 أن ��ا�oور. ��م " ا�@�ر?< 19 �=��"ه��
�دل �( BN�* �U[ت وأ�0ال"اD��" م�� I'1 ان��� �، ور}

 X<�[ص(ا�cا I1إ*�ا (��ء وا]ر*?�D]�ر أن ���I اBN1�ء *
 �MBص"#� أ��cا I1ح إ*�ا�W ." 

I?� ��NB?+أ!! 

���ذا أL?Q وا]��	� ���'�، وا���� ��اآ�: �. 

 :#$�#" ا�,@�ب
) "5; �F03د# G'@0م 2003آ���J ا���K Lو( 

  
 ���ـــ����ـــــــ �ــــــــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
 ���1 X�D� aا�U �?*)1979 – 2009 ( �?<N#أن ا   �*�q  

�   �H�y   إذ   ¡�M   #�   ا'?�W    �   �F   �Bح �<�   ����<�   N��'���  
�رى  H ��]��¢    Iه  ��Nآ )H�(ا  "�F1'� ^    درا  
 �H����*���J  أ0Mار "د��ا£        @B(   إ1�دة   #�رت   وXU ".  ا
 ����� "  ا�45?�*   �BNآ    ^ >N����  "�N0ة   إQR   �J+��    ST4K
 "��@,�   �#    2U'5? أن   W'@أآ ."  

�   Lly7    رأآ�   ��   أ	أ /Nأآ   .oه   /N�  ��   اK�ة   هo. ^    ا
  I+��U ع�Q�	��ه�   *   �Q�y   ��   أن   L}   LH[ا  ،  I�  وأ	� ر�  وأ
 ¤��د+I    آ�W �1   �¥�Mأ�  . ��  -  أ�'d   أ	�N1�F -  �1�Qد   ���#  
�ر£  اoى    ه�   أ	<   وه� Nyا LB#   8¦   أ¤   أن��  ، ��  أ#�ل   ��ذا   
�ب   �1ج   إذا J0ا    I'1  ���+�؟   +�+�/   nJ� �1و��    أو

��N17    أ	ف أ�F   ل�F�1   أ   �#��*� ^    أ;?N< اoى    اNآ  
 �?��J   وأ	�   ا   �1��*� و^  ،  *�N�'\M"   ا   ��J   وأ	    IF��F
 L1�Q  ، أو   /+��س    ���ل   آFأ ،   L?Qا   أoذاك   أو   ه    I'1 ب�JU  
 �*�N�8�   ا�Q   ��N1<   أ	ة   أgy   ���y    ̈  hN+   �1��    ،IF��Fأو
  .  +�'��ي 	�U /�B@    IJK    أو   ���ل   آ�+/   أو 

�   آL   أن   ه� ،  و��زال ،  آ�ن o1رى �   �BNا ، آ�?W   أو   ��  أو   ��
 �#'/ هo. ا>��ة  اoى    هoا   ه� ،  وا�ª   �Uر   �Uل   ��ور   آ�ن ،  #\

 �� >�� إ! �� aإ ����� –@/ 	M ) IJK+'" ا9YZ" ا�345�"ا
 IJK	 جD1– IJK	 ��<+ ( .oه a7 إHر�NJ� ىoوه� ه� ا

،>«J8NQ ،�?��ب ا?Dج ا>IJK   ا)»�@�ة وهI +��ح اJ0. 

  �  ا�*�اع ^  أ��دى    � H?'7  اoى    /اBJ   ه�   هoا   آ�ن   ر}
< (ا]د�  ��W�*  ( >+اo  ، �	�Q   �J   �B�B@   /Nآ��ا��   ا]دب   أآ  
�J أ£    آ8� ،  �Qا��   أو#�ت ^     �Bرس   أد��  *<   ]د�1   اt/   أ�
 /�t�   ��<���ة   رؤ��   إ¬� .  ا)[�*�ة   و�و���ت ،  ا�  ، Uآ��  
 Lآ   ��   ��T    ،^ ��و<NQ    دف   أداة أى�\+   �،  ��ي ^    و#?�   أ¬
�   ��   أ*® ¯Dy   �?*    ��   �J�+    a ��   .oؤ��   ه��ءة   JU/   اKآ  
� ^  و���ر+I    ، ا]داة ¯�8?NFا .  

 7�Hا|ن ��ا    ^ .oه   �J�*?�   وأ*'®   ��Wر   *��� *s?�  (  اJا
  °�ز   � )  ا]د*�   وا>��   ا]دب   �1   *?��ا (  أ81�ل   ���D )  اX?BJ و
�را -   أرLU   أن N±  -  أن   دون   ��NBي   ا]��   ��8<   )�   أ��?* .     vI'1
�;L   أن   ا|ن Qأ   ��<�*   ��B+ت  ]ر��F�Fأ �� .��	 ¤ �، هoا D²ف �

 L]� ى��Q"ت ا�*�اع��'qد، و�H�  "�Uآ�� ا
���   ا>IJK   ا?Dج ^   : ا�ولy) جD1ا]��اض   و   ��JK<  ) ا

ا~�ه� ا��رى �L  وه� 1>�ى (  ا�4^�م   #�ه�"  : ا���\]
>��JKا]��اض ا?�'�� وا (  

�ب  " ا�345�"   ا�;�س : ا�#Yاض"  : ا����_N��Ik    ا<�
 ��'��³   ) اN9 آI+دا�J� ><� ��¬اض"و#� اY9و" ا�"b� ".ا�@^5

cا�Yى  : ا�Y-'0ر?" �+070د ا�Q@ا� �: ��ر �>��( : ا�;
�ت ا�*�اع�'qد، و�H�و*��J� ^ Iدا+< ا]وa آ�U("   Lآ�� ا

 ��""��   و;?� (   "�7انا�0   #�ه���F�Fأ   o<�  1972 (  ́  "
 "?Ye5ا�   "�  . وا�#Yاض ا�2345    ا�5�0 :  :   ا�@0Qر?"   ا�?9�$

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
���H ) د(��B�� *�ا�r ا>�8 ا�H و I���ر و+>J�

)�kا���رب ا�¬�ء �[L)ا# �� � :، و�>�

)1(  "�35Zة اT?YUا�"&fا�@0ا gإ Y��,@1 ا�#" 
 " ا���اع#1 ا�$@& إT?YM"gة ا���وان )2(
��د إg ا�@c# 8M�5 ا�290 ) 3(Z1 ا# "�ا�T?YUة ا�?9�$

 g��. WJ7و gإ S0,ن(ا��iا� gوع إT5ا�. ( 

��ذا'k   أ��أ؟ 

 mا gآ8 إY#ا ا�,@�ب وأno!!! 

*** 

 gا�و "�'Qا� "#�$# q ، ت إه�اء�'�s� 1987;0ف أ��أ  
    aا]و �?Bt 1987: إه�اء ا

 إه�اء

�ء ا��o +�آ�£إa ا]#�� :�ًQ�y أو ،���µJ� أو ،�	� .أ�

£�Q�?� ¨ ��o�ء اnه aوإ :�sQأو ر ،���، أو إ¶ً1�Qد.. 

>���* L8?� ·vI'1 ��'�8،: .. أه�ى هoا ا	�Q�1 

�رى �� ه� �Nyا ���µJ( و+�آ��ا"� "أ	

    ��	�] ) :��2009	�� (إه�اء اBt?� ا

1?nة ا�Y-5ا� unء ه�(�fإ g0ا،  إ'$�? v 1?n9$'0ا وا�
 ��D و3#@$'�

)aا]و �?Bt ) ، ه& Ge�D؟!!!!ه� ه� 	K¸ �� أه��� إ�< ا

"#�$#   "�'Qا�   gا�و 

-1- 
   �BNا "  آoه   L8?،  �N�Q   �?t�ات I'1    ا]�yة   اJ>�ات ^  "  ا

 >NJBUو    ^  ،I+�¹�Kª �8']�   ¸BUآ[�ا   أ    �º   /Nب   أآ�BF[  
 �K'N±  : ��   d  هo. ^  رU'�  ^  أدوارى    *X   اw'c   ��   ا�cف :  ذ
� .  ا�0�ة 	�Q   /�B@   رس��ذ   وأ	� ،  ا)�>�   أ�NFأ   �?��~�*  ،  

��U/   وأ	�   �'#   �?*   �#�  أ�Wت   ��   *?�   هoا   و?L ،  إ« ..  ا
 >���  ^   ا�0اIW   *?� ^    إNآ" �F   �B?'  1'� ^    درا�F (، " ا
 IH����*���J�س   I'1	IJK    أ�1ض   أن   أ�Hؤ   � أ£    �� ، ) ا<  ا
" ���U  "  £[ �  وه� ،  ?��HD وأ+\�ى    ا�Bt/   #�8¼ أر+�ى    ��ز
��Hن N}   و£    أن�� L��*   ص�y .  

��+Dy    Iل   �� (>IJK  رؤ��    �1�H   أن   و�>�	�?�  �ا
 ��ل   أن   ��   أآa g    *�ت )  ا)�;� أ��#�Ik  ّ̂    أ��ره�+  ،  �U >	أ  
�ور£  F d�  ا~�ء   إ�   +?�ض   أن   �T�� ا�    اoا+��   ا�J   آL ^    ا
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� �
�ح "N(ا  " ��   ��BU�  أI'1 �JU    ذا+<   ��   ا)�رك   ا~�ء   أو ،  �

 ����+  ، �  +�tر   ��DQ   L�BF    ^ �'U   ا�ؤ��   زادت   إذا   أ�
�ن J	ا�   ���  �Uا   ��   هoا   و?L  -"  ه�oا "  �1;�� إa    ا0
 �Q�\N(�*    aإ "�  d'T   و�  -  ا)���KW   1'�م ^    ا���0   �1   ا
 /U��   .oؤ��   ه��ل   أن   إ� ،  إذن ،  اN}   ض�?�   >JK	   ب�'F[�*  
 �k�J�K ،  ا?'�   أو   ا�KJ'K   ور}� ،  ا�K   *'��   ا�Q  
  Ikوا���1  -  ا]#�H   ><�    I'1 Lء ^   - �[D اJ�   >BU�  ا���0 ^    �
���ى    *?�   �1 � >'yدا    I'1 �<J�   *?�   وهoا (  روا�W   �N»�ص   أ�  
 >N�وU    ^ ا��رو   �'��@   Iه" :  I�(ا  I'1 اط�\�   ��ر "  ا�<�  
  ." ا�ا#?� "  1>�ان   ¢�   ا]ول   ا~�ء 

&��"   �Yy" :  ا�$'�&   هnا   #1   أ?�x   ه0 اg�w    ا��^z{  
 "4��5،  ���ر;�    وا�R   �#�~  ، GQ+@Rص   |�ل :    Y7ت ،  59J% �(و  
  �.Tا   آ��ا ه�QRو  . G?1   رأ#   ���R   �#   v   1أن   أ�+8   أآ   uأرا  
  و#�'@� g،    ه�د?�   �fر   #� \234    و�5J# 19  :  و9+�@�  ،  أ��ا 
  أن   أردت   �� أ\�  ،  �� و#��?-�  ،  �o ا\g��4    ��+   و)� �0Qا.2،  
 �J+�;أ   G7YR  " "�#�����   "?Y^%ا  " "?�.Y#   ��0�   �#0e5#  
 ���4xk   ��#  ، ادTk    27Y� b9�x.ددى   وY. .  

�رك   آ>�   XU ا)�;gQ    Iا�� ^    �Uث  ́ Wوة ^    أ�	    ^ r��	g  ا
 £�]�ب   �1   ا)\���   ا�ذا�1 ^   اNآ   ����ذ   �(   اNF[ا  
8�وى    ��F   ا�آ�Nرة '��K اnب   و��N��ذ   اNF[رة   ا�Nآ�  ا
 �'�B	   �8دª   ن�  ا�و��	X*   ��J ا�?�    ا�\¼ "  1>�ا	<   وآ
�ؤ�   @��U   أن ، " وا�ا#?�� J+    I'1 �Kn�   ب�N�� : "  �1   ا�  
'�\¼ ا\IM    اL��B   ه�     �?�  و+���<   آ8<   +>�#¼   *?� ا
 >K؟ " آ�  ، ��   وا���K�'Nن   ا�ذا�1   أن   	KN_   وآ�	J�   D��*  
 �����U  -  ��\¼  - ا�اه�   *�;?�8�Q    �?�  ا�?��B   وا)�UD ا
�   آ�ن ¯  -  ��   *�ر�H   زال   و��  -  �K�¹و   gF   أ��ار   ¸K<..   ا
�رة W��*    aا)��8ر   ا~�ء إ   ��<�   L��*    7Q) �#   ل��yا^    1><   ��
� أ�tFرى    أو 	��Uأ  .( .oه   �K�¹و   L8N�+  �¥   �<Nرؤ�   /	�l'  
 �y|ا   ��   �  را�و   ¥oا   ���م ا�?�    ا�K   هoا   آ�ن   و#� ،  و�Hد	
 ��k��ح   +'�l<*و   �J	 .  ��ءJ+  : Lه   �d   ا]��   زال   �oآ  ، Lوه  
إL\�    a   أن   T�� اoى    -ا|ن  -  ا�K   هoا   ه�   أ��   *��L؟   �� 
 _81   ��Ik أ�JJU ا�?�    ا�K   ذd   إ�<   �\L   آ�ن   ��'N-   ا
 ��N#أن  -  و   �<N�F�JU   ����ور   	�l�N ،  ا�cا�Q   ;�   �ةا)?  
 L�?���   و�>t�< ا�اI1    ا�1>��   �>rN   #� ،  وا)N?/   ا   >���+  
>�8.   وإ1�#� ا��Bى    '��Hد     I���0ا >���*    I1ا�  ا

 ،I1واD>�8 وا�Q    £�J	ا� �   �N�   ��	�   ¿L   إذا   إH  

8�*�>   و#�ب ،  ا��Hد�   ��?F    aأن إ   �À�<�    ^ Lآ   �Uوا    I1�;��
 L���N�  . م أى    إن��ر   +�\N<   �ــ	إذا   أ   d'�   ����	   �'?  ا
  +\�ر   ه�   ا)?���   اN��م   Q   d'�   L�BF�� ،  و�U. اN�'��ى  
  ،Â@�y L*   ا^    +\�ر   ه��y �8��    IÃ �8'1 .  

�JJUأن   أ   Y�-+�    2#ا��� W70�   ص�R   uدور    : unا�5$+"   ه  
�$2،    ��?&   19   \'�_   أن   أرد\�   إذا  -  ا�xwر?" $� Y-@5��   ��  
ا�-��    ا�$^�   ا��3ر   .Yآ�J ا��    ا�0�4ة   هun و?2QU    ا��5س 
��5.0   #1 "  ا�wو." "  واR@�4ء �   �  . �Y\�   و|��

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
�?Hأ ^    أ#'/   ر I#ورا" .oه  "  ��   أن   BF_ ا�NBNآ   ��  

 ، ا�\�3\�"   ا�45�   رؤ?" :    دورا .�دى    )�   أ¬�   و+\�رت ،  F>�ات 
 ��   *?�   �?�*�   ر�� -  وأ¬�kا�Hأ  ، �J�  ا�K   *?�   ��   أ�?/   
  �?��   *��L   وNK�¹< أدى  اoى  ا�  . �Uر   )Hأرا   �?*   ��   �BNآ  
"  ��IH�F IH    ا+>X   وا�U "  أر�Hزة   F   �1>�ات   ��1   ��   أآ[�   �� 
  ́  �1  " L�0ا   ��JK<����   ا]�[�ل ^    ا?  À'� ^    و	�� ، " ا
 �M\��  ^   ́  ،  ا>��JK   اNآ" �<+��U   /t  �H�Qت "  ا>�JK   وا
 ́  ،  ���Hة   �o<�U  -  �Jاك   +�JKا  -ا�?�    اo¥   �Kا D1#�    أن 
�JK+   �y!   >N��#   ��<�Sا   +oآ�ت    ��B?�� "  ا�   )�@  
�   �'M_ ^    	�� ، " ا��lة �   �'Ä   لD¯ا  . �'?H   )H�Fأ   Lآ   d  ذ
 �  �MNJ_  ��ى   *X اoى    هoا   أن   �H�Qت  ، هo. أورا#I    أ#�أ   وأ	
�ش   هoا   أ�>�ء �ty    a اoى  *�)?7    �>��   أن �<  ر}� ا�ذاI1،    ا
�ص ���^    دور   <   آ�ن y .  

 I�0ا  �?�¹�ه�.   ���KمÇ   ���  ̈    و� �MÆ�   .���+    �Uث ا .  

�دف   Q�� ا?'I8،  إ�È   É�#    I'1  IÃف �[>7   ̈ \+   Lاه   آo  
 ��?*    a�\U  I'1 �Hذ��   در�NF[ع ^    ا�Q    ،I\\È ن�  ا�0ث   هoا   وآ
  ز��   ��   أ	��Nه�   آ>�   *�ا��   أ*�أ   أن   أ�tNF( أ£    ��D1   ه� 
 Lس   �(   ]+�ا��<��Wة   اB�   ف   #��د   دون�cا    I'1 �K�¹�  أو   ا
 ��   �K�¹�  . ���ن   ��   وأL8¢ +�ددى  I'1    أ	N\�   أن   #�رت .  ا

 -2-   
�و�   ا?L8   هoا ^ U   رؤ?�    أ#�م   أن W70+�   YRج   ا���+�  

�	��   ا>�U   ¸Kا�H   أy�ق   ذDy   dل   و��  ا�2345، J	ا�   ��;�1[  
 ��   آ8�NQ�1    I'yدا  ،IHر�yو �B<*   ن�J	ا)\�ى    ا�  ^ �رعا�  ،  

�   وأ¬� ،  gy   ��\«Wة   أ¬�   أؤآ�  : ��ا?"Êإ   "\+  " W70ا�  
 YRج  " ا�D?'    IJK<�+< أJMQ   ..  71/ ا�B'F   �?*و   >+�*�?�  
 >+�K1�sو�  ، �  و0kا��u   ا�����" ا�2345    ا���ج   و��4"   أ�
 uا ،  ا�'�5ء   ودورnJk   ن�{   YR�  ، '@ُآـG   W�k   >@,ا�  ، �¶�Fو  
 �d   أ	oآ    ^ >�و<+ .  

  *\�رة   ��MNد  ̈    ا)?���   اQ )8NÄـI  ا>IJK    اt/   دور   إن
 ��k��¸   ��ارX*   >F   وا\�اع ،  ¬   ��   ��ا1���	   �NË  ، L*   ه�  
<   اDNyف    ���نا�   °?L   *�ن   y'�_   اDNyف ،  دJ	    دى�?  ��" ا
 X+��   LB#   أن   oy��   >+��t?�   �?;ا�N(ت   ا�8'J�   D*   ش��	  ." 

-3-  
�   أ¶��   �� ،  أ	�اع   �1ة   ��L8 ا>IJK    ا?Dج�    I8J�

 �	��Uج   أD?�X]U   *?�   أن �U  "  ا�Dم "  *ـ   اB  هo. أIÃ    ا
 ����t�ء "  اK�  ا�Dم   هoا   اN�   �?B\�ر ".  ا�Dم   @��_   �1   ا
�8   �� �B'�    I'1   ��رة ^  J� " L�'MN  روج اoى  " ا>�JK   ا
�ل F�FD   ®��KN'�  I'1�I    وا)��� ،  وا��gN وا�NاI1،  ،  وا
 ���U   إ« . �?�>�   )�ة .  
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� �
�   ه�   ا�Dم   إن�   ��T   ن�J	أه�   ��   ه�   أو ( -  ا�   ��   ��T  

�ن J	ا� ( ، ��   XU   L} " مD�  ا?Dج   �\XU   hB   أو ،  ا�0�ة   Lª " ا
�Dم ��£    ا�tNر   �1   '�N#" اIKc    ا)gر   ه�   *J	�8 ا�<  وا
  ،IJK<�ج   ��   ه�   o�Qا اN}   "#�(    ى��	 ��� .  

 ^ L\K  �1ة   #���  " ا�,�م   ��'" "  ا?L8   هoا   ��   ا]ول   ا
�@�   +?'�   ��ر ±   .oه   �B?'�   	>BN<  ̈    إذا ا�    ا¯   �<	ÌQ   �J	  
  ^ ¸�1   .�qر   ا�tN�ء   �Êت   آ�	>� .  ا�Uإذ   أ   "#�N	  ، �  آ�ن   ور}
  ". �5زات7 "  ا\�ر   ¯��8J+ .o    وراء   ا�J   ه�   هoا 

   �^  أ�yى    @����   ��;��Q   h ، " ا��3,�ت�   ��'" " ا���S   ا�4^&   أ�
���  -   ا�Nا�XU   �N�   �?*   L ا>IJK،    ا?Dج yج ^    وD?  - ا~I?8   ا

�ظK[��ظ   *�ون   و ،  *K� ^    هoا   ��'/ .  أ�U    I;�(ا X�	�  اoه
) X���\K  و+�اH(   ا�Dم   وXU   L�K+   �K�¹ )  اc\�ص   وI'1 >H    >���   ا
 hB\�Q   Lا��N  lUـ/   ا)���   وÎ�ق ،  وأ�ty   أه� ا'I�K    ��   ا
 /�Bt1�+<   ا)?�Ï   ا�Qود   hB\+��1   و�	د "  �Hو  " /�Bt^  " ا
�   F�Ë<   ا)��� إL\+    a   آ8� ، " ا�0�ة K��L هk  ،  I_ا?^    ا)��n   ا
�a  ،  ا?Dج N��ÌQ   >Nن و*�µJ�   ن��+   gا�< ،  أآ�N���Q   وا��*  
  I'1 .�8ارNFة ^    ا�J�   ر�tN0�   أآ[�   +��ن   ا�  . إ0

�£    ا~�ء   هoا ^    �1;�]  T��   وآ�" ، " '?��ن "  ��را ا
 ��ء ا��Bى    '�Nا�L   اy�ا#�<B  أ��ار   ه�   ��   ���" اoى    ا
 ¸K<� "  ا���0ن   )Yاءة "  Dyل   ��   وأ1'>� ،  ا�   �J�+    a �º    7'و�
� 	IJK    و��   ا|yـ�   �� ?� .  

�مNy   اoه   L8?�   اL\K (  ا�]��ة   ��'" :  اwء )  ا�H  
 �*���ة "  إن :  ��U   ��   ا�0�ة   �� )�#L�!    IK   إD1ن   }[wه2    ا
 &��ظ ^    ا¯�ب   وإن  ،" وا�45�   ا�رض :  �@���ه�   #��   ا��K  ¢�   ا]
�ء إa    ا>��ص   أو ،  ا�Nو�L   ز�1 �Uإ   ¸�F�Uأ   �lQ   �¢   �1ز  
� ،  ا���0 J��IW  ،  aء ^    ا�0�ة   ��   N�ا>IJK    ا?Dج   ÌQن و*
?�MN'�   L8  ̈    إذا ��س   �(   *<�س   وwF ،  ا<�س ،  ا<'  وه� ،  و
 )H��   ���(�*    aا#(   أرض إ��  -  ا#Dt	ا   �   D��+ -  L�*   ��   L8}  
�7B    و��ارة   وأ¨   ا�Nام   ��   ا�ا#(   هoا  >JK	    7*و >J<H   ��  
 ���H   .. إذا    ̈  L?K�   d  .  ��\�   أو   #���   ÌQ	<   ذ

- 4 -  
�>�BJ   ا?L8   هoا   و�K�¹   أ��*    a  ^ ا���B���   ا�<  وا

 ��Q   Lأ�   ����ه�   �Hأ   >���MN    ^  �'Uر  ^ .oة   ه�  أن   وه� :  ا�0
 Lس   �(   أ+�ا��<�*�   ��t#�ا   أن   دون ،  أ�1ف   ��   أ��Q��1   ا*  . 

  * X	IJK    *?�   وأ�1ض   o1ره�   وأ8N¸   أ*�ا¥�   أ@�ق   ه�	oا
���W   ا'�� ..   أ����� Q  .  

   8Q$%1977/  2/  23:    ا  
"�0�+#:  �� �?Hو��ا ،_M'(ح ا���*� اNآ �� Ik��N	ا �?*

� ^ أوµ�W ><� أ��� ��رىء أ�ل آ�BN، و�H+7 أود أن أ	\h ا
 �T ة، أى أن��) (�* "��ء �� .. آ'< أو�� �� aإ )H�� ´

IWا�0ا ..LB# نÌQ ،ء�W ص *�ن .. إذا�y س�JUإ �� £�K1أ ��Q
 .وW��ًا.. أو �U +���<.. أو �Àد ±�وف.. هo. ا�0اIW ز��دات
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� �
 )�Uف وا�U ���+ دون aا]و �?Bt )ا	��N ����� ا

 g�wل ا�,@�ب ا�J@;ا 

 )}Yح 9+2 ا%�(
�ب   oاه   ��;�عN��¸   ا    ،IJK	 جD1 ه� � ه� +\>�" و�Wح و+>�� �

 ��<+ Iا)\���، وه ����?��ت +���'�� *U� aه� أ#�ب إ
IJK<< و�� 1'�<،  ا?Dج ا �� ،L¿[ا ��<و^ 	K¸   }?7 ا

 ��JK<ا�#� +?�ى �Hا	/ أ�yى �� ا���ا;�� ا
)IH����*���J�� ا]وa)اNآ L8�+ ��'? ، " �'1 ^ �Fدرا

IH����*���J� ��B< اN?��� اoا+�� " ا{ I�N<� وه�
 ��ر أ¬� 	�Ê �B ا)?�Ï " ا�Jة اoا+��"أآ[� �>�BN1�*

IJK< .ذا+< �� Dyل ا?Dج ا

�ول   �Fف Uأ�1ض   أن   أ   �+gy  ، ةgyى  ،  ا)�;�   وo�  ا�N���1
 ��   XJÐ   ��   أآ[�   ��?���   أ��رس  ̈    1��Q   ��    I8J� جD?  ا
  IJK<81�   �NJ�D ا    I8J� جD1   ا)�ض    IJK<�ت D8N��  ،  �U ا�  ا0
  ��ج   +��  ̈  اN¢    aإ �#��   أن   أ+\�ر  ̈  ،  1��   �N�   �  ه�   �?�
 "'NÎ   �81   �N�    ^ جD1   ت���ول ا�    ا0<N+   �?  أو   �?��   �#�ا
�� ،  ا�45� #��k    2�Yج ،  ا�#�   @�ل J#   G\آ�   W.�9ج   ه0 ،  أدوا  
  . ��YR   أو   �-,& \234  

 �Uج و�Uأ    IJK	 �¡وأ   .oا)��8   ه   �B?\  أL?NQ   أن   #�رت   ا
 �4\   �J5%ى    اnا� G5آ   W@�'.ح   آ@��" :    اY{   �#   Y;   ا"'�+�  ،
���~�   1'� ^    دراsK*   �H�y  "�F'< واoى  *���J.  ا>�ر إa  "  ا
�Q   Ñ��رت N  : ا

�ء وا�ر*?�ء   ـ 1 �D]� +�I��� �� �J ا� ��1�BFأ ¼\yأ
 ��Nام �\>�ع، �'��7 *< ���_ ��* ��Fا�Fو Ikأ#�� *< أدا

 7����Q " L��ى"ا�*� ا\��_   F1978>�  ا)�#(، آ8� أ?ا
��( ا�0وف H)u��  .  )ا¯

�*�   أ+�ك  ـ  2 N�����    ووا#( I+gy    وا#(   ��   +Q�N_   ا?� �  و
 )Hأر  ،  ^ .oه   �?Bt� ،  ا]وÑ   ا    aإ ��   �'lF   ��   ت�µ�   �@�W[ا  
 ��   ¢���ا   ا)�اH( إa    و�Q�Uو  . ����   ��ب ^    ا0�ل   آ�ن   �['8Nآ  
 �F1'� ^    درا    IH����*���J  واMN��_   ا���N_   ]+�ك ���م ا

Documentation & Verification -  د���NF�إU�� a'�    وا
�� aإ �<µ8t� ،��U�  9I�*�* �� Lف �>�� ^ آ�Fو ��	

 ".��Dت وأ�0ال"، و"ا�@�ر?< 19 ���"

�ول   أن  - 3 Uأ   w*�	����    *X  -  ذd   أ���   ��  -  ا
) ��1�  Evolutionary Rhythmic Theory  ) ا�tNر��   ا���
  ��   آ[� �� ��¹ت ال وا�ªD�    ^  ��N�1 آ   �H����*���J ́  ،  ا
  Iه  ^ ��'�BF   ر���'   �'�NJ�  ، X*و   �� 	D1    IJKج   ه�   �º   ف�F  
�ب   هoا ^    ��د N�  . ا

���� (ا�?�ى    ا)    أL?H   أن  - 4?�*?�  )  ا>K¸   أ��ار :  *
>s?* ���¢   ا)[�   ه�   �W�B(ا   /�+��ب   Q\�ل   N�� �U    ا    ̈ 

 ���   L�   L\Q   >J	�q   ص�cج   اD?*   ا+<   ��ضo*  ، أو   É��+   ع�	  
   . ا?Dج   أ	�اع   ��   *oا+< 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
�*� ^  )  ا]و�U   و�¸ (  ا]ول   اLsK   آ�ن   وإذا   هoا Nآ   �Fدرا  

  ^ �'1   IH����*���J.  د .  وأ ،  ¡�/   1�دل .  د إH��    a(   ا
 �?Qظ   ر�Kª  ) Lوآ   ��    £�sU  ^ d'+   ة�Kو��Nر�  @'�B    ��   ا
�*� ^  ا0�a    اÌQ   LsKن ، ) و��;�ي Nا   آoه   L8?.  د إH��    a(   ا
 �Òأ   XJU   ة��J@'�B    ��   ا|ن {�s£    ��   وآL (داوود    �Qز��   وا
� ه� ا*>�Ik و*>�)  و��;�ى و��Nر�  ��U ��']T �� �yو I+

 .oه ��م، أ�?ا�s} ��oوا �?I ا�Nر�/ ا)�Nا�L هoا ا
�ه� �?� F �� ��Wأن أذآ� أو أ ��T DQ ،�ا>��ة و+�ا�'�
>��، أم �#�ب أو �1 *?� ^ ا�8NFاره�، �Fاء *��0ار، أم *

oآ� ا�*� وا\��_ أ�* ¼yاض، وأ�?�1�ء، أم *��. د.*
�'?' ��*�?�ل ا�آI ر�k¸ ا�B�� ا� .oه ،��JK<م ا

 I���� >* م�ا>��ة ¢�ل دوره� 1>�ى إ a	K¸ ا�ور اoى #
 �1�Bt��( ا�0وف ^ �Hاج *�� Q " �<F��ى"1��L اH1978 .
 )� I�N'	 ا�4^& ا�ولو��  :Y?�^.    

 ا�345]   ا�Q< :    ا�@$+��?"   ا%��ر;"   \$�

-  ،d� *?� ذ�]�Q £�]" ��ر�F ا?�اة"´ �� ا~�ء ا
���ت ) أ	�� )�#(" (�'�8M ا�L�U وا?�د"  –� doآ ،

 ���D� �� ��]��� ^ ا~�ء اy ،��+اo*��Ìار *?� I+�F ا
�ت"�U�+) "1 ( _��t�س وا<ذآ� ) )3    واX<0ا�(ت ) 2(ا

�ل �<� � � )أ	�� ا)�#((�

-   ^ g8Jد�   �<F  1978  �K'ء   �(   آDز�    a م�������1اد   **  
 ��n�    ��1 /t'    IJK<�ه�ة ^    �?�� ا�  ا~��?�   ���.   وآ�ن   ا
 ��*�?'t/   ا)\���   ا~8?�� ^    و+?��	� ،  ا   �J<K  	\�ر   أن ،  ا
 .o¥   �BF�'t/   ا)\���   اÄ'�   ��   ��   �1د   أول   ا)>   �JK<  ، ا
 DsQ   �1   إ��ار   r��	�*   ��n(ا    I8'?'�XN ا�  ��ا�¡'��   *
 ��*�?�/   +��   و¨ ،  وا�F�1   أ�Bt.  ا|ن هI    آ8�   ���Jة   ا
�*( I'1    ��رت t(ا    �� ا�Q�1أ  ، ��MNF�Q   ��	��^    إ��?Fإ  ^
 .oا)��8   ه  . ���Wوف   �>�وق   ا�U   �1�Bt'1��'X إa    و~�ت     
 X����   �B'@و   �8�<�   ���  #�H  "  ��* LBاج"^    �lUة ^    ا�#
 ��n(ا   X1�BF�*   �?8l�   ��دة   *�ول   أو�   �'Äا   ��n(و#� ،  وا  
��L   ���   ا)��n   *?�   را�l1�*   �?k*�   ا)��8   و�� .  آ�ن ?  ا
 gأن   ا]آ   )H��    a81'< إ    I'�[ت   دون ا�K1�s�  ، ���L   أ�?  ا
��   /U�Q   LB'�   ]���ا �   L8?  ;�?� أ£    �JJU�Q ،  ر1�H<   ا
 >'B�NJ�    £وأ ����   >   .�H�*    �U �°   L8?  هoا   Lly ،  ا)>�F/   ا
 L��?L81   Ó   دون   أ�Hا   ��oy   أن   ا�F  ،  ا�0وف   �>�وق و1>�ى  
�ب �ى    آ�ن   إن Nأن   أر��   آ   H�yأ>    �U >?8°   لD�NF�  �>�وق   *
<   °� �U    هoا   ا�0وف    D81   ت��Q   �1�J*   ¨ء 1>�ى    ���   و�W  
�ه� H   رت��Q   أن   /Nح   أآ�W    �   �F   �B?'N< .  ا�F   آ�   �MK�  
 ��T   أن   ��?8°   ��MM\و�   ��د£    ����Q�Q >	أ   X*  12 ،15  K��M  
إ	�U  I�N    ا��ر   هoا   ��م   آL   وأ	�و<   أآN/   *�أت   وه�oا 
�ب N�ا)>�F/ ^ ا�#� ا)>�F/، *?� أن �(    ا?L8 ه�   وو�H   ا

�بN��ه� ا]" ����Q ،�MK ا<� �� a   1'� "ا]ول ^ �Fدرا
 IH����*���J " .�Wح �  د��ان �F ا'?�B: ا
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649−��  +�����و�وא* و(�א  �)�������' �ن ��������و����!��������

� �

 
)2( 
 :ا�ول   ا�4^& 

�"، و0QRط ��0�f "#�9ت��'# 

�J5#  اءةY$��k ��$@+� ح $#: 
%� �7ء �e4K 1#ت و¡�وف W?0-. 1# ا��5 ا�-�Yى  .$�?Yا
�W ��¢ ا�@,Yا وا�@�ا29،���@�34 k �#�e\ c'@\ ر �+�5 ;0ف

Y9�{ 2+9?"  ا�4wظا�-�Yى، دون ا�@�آ� #1 ¤�ح ذ�£ : 
 .ا��5
\$�م ا��5 ا�nى ;0ف \W-(�5 آ�#� : أول آ& �+$"  ;0ف -

 : ا�'�ا?" 

- q حY-ا� c# ��Q$# �5د ا�Y? 

- q  "$+wا : Wى ;0ف \@�5و�nء ا��5 ا�T¦ "$+� &8 آ@§
"� .ا�@��

 ....وه,nا -

 �� :D	¼ �� هo. ا0'�� آ

 ªc+Q?   W�   «1;   ��?�7   .$^ـ�bَ  ا  #�   ا�$+ـ8ْ    آ&

�&   وا?¬�.   "� #0ا9���   وا�$�ر�   ?���   ا�,+

®+R   8+$و°#ــــ�ه� ،  أوراق   ا���م   #�   ا� 
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� �
 آ�ن� ª'°7�9ـ� وª>7، وD± أ.5»ـ2 ����� وان

 :ا��ح I'1 ا) 

�*�N�  إ¬�   *�MNJ�  ، L'�   +��ن   +��د  ا>IJK   ا?Dج ^    ا
�  ، ا>�JK   ا?Dج   ;�   +��ن   +��د ���   L]�   �*�N�  ا~�ل ^    ا
�sورة هI  ا�    ا~�ل   و�1 �  . ا~�ل   �(   ;�   *

�����U   �W   81'�� ا>IJK    ا?Dج?Æ�   ��T�8�ت   '�'  أن   
 ��B1�NJ+  ، و��   w'أ�   w'�ا>IJK    ا?Dج   ه�أN�   �U?'�   ان   ا
1><، ��8� *'�� د#� هo.    #�اءة   ��  /N�� ا�N/ا�N@�Uوإ .
�ب   أ"   #�اء   إن Nج ^    آD?�وى    � ا>IJK    اJ+ ا~'�س   �  �nJو
�1�   ��ة   {�s أ�I    ����   أ��م �BF�1   )�ة   أ�F   لDy   �<F   �]وأآ  
  ��Nه�ر   أو   ا�JMN، إ��@    a�o*o    ^ >ب�N   أو (  ��JMN   وه� 
  ). وا\g   ا~��    ر�� 

�ت   *?�   �1   إD1ن   ه�   ه>�   إ�<   ا)��ر  " ا�$+b^(   8"  إن�'U  
�دى  �H    ^  ��وª  "�*�N�  ا?Dج   �1"  أو "  ا>�JK   ا?Dج ^    ا
 �JK<�   *?�   ه�   هoا   و?L ، " ا�   �yّا   ��ور   أoه   L8?  . ا

�<�B+  É�# �� ��J(ا �*�?����<1  IkD7 ز�� /'t� ن�آ
�+oة ^ آ'�� اt/، #\� ا?�7، أنF[أ;(   ا   ��   nFا����¢    ^

�س I'1  (ا>IJK    ا?Dج Fون   أ¬�   أgN?�   >	أه�   ��    أ   ��  
وأoN1ر،  ،  أ*�JN آ>� أW��، و)  _ا�#� I\\È    أ	<   �N\�رون 

�Qوأر   �  )&  :" ���ل   nFا� -�[D -   +\�ر �?I .  ا��Q   أ���   �
 �#   WkY�.   19   �²ء   ا���ج��� " ، I+��Q  ا~�اب   �<Ô8sN�   اع�	أ  
�ء   +�lNJ/ ا�    ا]��اض }Õ�ت ،  �\«��*'��   ا]آ[�   وا#   >  ،
��Wة   و@�#< B(ة   و��   ا�W�B(ا  ، >lk�N	�1   °�/ ،  ا��ودة   و   d  ذ
 /�@   �Q�U �@�W  �*�Hء  إ�� �Èش ا)��(� �È ا)�( ، �ts�Q  
 �MN8(أن   ا hM\(ا   >�t?�   ��1ة    I'1 ��1ة  !! )�،  )¡�8   ور}
�رن #   d��Wة   ذB{   >�1�BFاف   أ�WÕ  I'1   /�B@   ���   رب�N�  ،
<   ز�Dء   �(  -{�I    و+�ty )BNات gy �Ê+<، و�Ê.، وه�     ^
�ت J'H   اف�W�  F�'H<   أ�>�ء   <   �Uث   ��ذا ، {�I �1  ا)>�8�N   ا
�ر، وه� {�ول،    و�(   #LB   ا)���   �( N} وه� ،�J'~و*?� ا  ́ 
،  �tyة   �tyة ،  <   و	D?   �l�Nجا   أ�>�ء   '�U   ���8ث   ��ذا 
�ز   و��زق �NH�Q  ^ رك��ءل و��JNل و��J� ´ ،�K#�Q أو ��زق ،

d�*� �1 آL ذHا/ ا�oم ^  ه��. Dyل أآ[� �� 1<;�1 �ه� �
8�س آ[�ون ��  +�*?<، وه� �� "ا�Nر�/ �1 *?�"*�ب Ë

¤ ��ت، وه� ه� �B��?N�رآ�ا ^ اW ��o أ��#�ء ا)�#( ا
� إ�1اد.sأ�  )Bt'  X*�N��£ ��  ا]ولا�Kرى ^ ا]وا
�'J'F" : ¨��Rل  1# ����Q �1*��، ^ا�2345  ا���ج*?� �?

W�8�ذا ���K أن أآN/ �1 أ��ل أو : إذن  ، "ا�}Yاف 9+Q
؟ وآ�" أ;�8 "ا?Dج ا>IJK"أو ه�ف �� �I8J  �?7#�ا�1 أو 

 d� �\L �� ذ� �J� أن�B<H � /<H aاف إ�Wر�/ وا��N( ا
 @�ل ا�#�؟ 

.oا)�زق  ه ¨�?� �?* Iده�lN(ا : �^    اآN/   *�ن   ¶�8 آ'8
 ،  وأ+�اH( ،  وأ+�دد  ، D?Q . "#�+�Q  #'�8   �>�\" ا>IJK    ا?Dج 
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� �
8�ل  �1  �>7 ¨ أآ" أ*�اNU��*� �1 (ا��1اد ¯oا اN�ا

، وأ	� أآ�د أآ�ن � I'1�X �?�� ا�#� �� )ا>IJKا?Dج 
 ".أ*�ا� ���ن "7 أ��1 )� أ	

�*X  و�� � I'� �8�ل �NU� :�?� ����ا ¯oا ا

 )1 ( L�lJ+   �+��  ،  ́  ®��K+   L�lJN�*�   اNآ  �� �J�+ �( ،
�ت �#��ء   �( �>B@[ا   ��o�ر�Fنا]��� اT  �¢ IJK<ا?Dج ا

�ب ا��Wاف �1 *?�* ^ >s?* ��¹ �� أ�1�BF. (إ�Wا^، وه� �
 )أوا�& ا�3'���5ت #1*�ءا 

 )2 ( L�lJ+   ت��#�  أ#�م" �? I	D1    IJKج"   �J'H   آL   *?�   ا)>
 ���Q    جD?�� ا�µJ{^  )� /<H aإ �B<H ،7�?�IK�NJ #\� ا

�مو#� 	�� *?� �?�¨ .  ا]���   ���8 +�ر�/�	  .oر�/ ^ ه�Nا
�ءت  آ8� 2008-2-6،   5-2- 2008ا>��اتH [ب ا�N�ول ^ ا

" اoآ� �J  هL8�+   .o و  ....) *?� �?�¨ ا?Dج ا>IJK(ا
�ت �#� ، ا?��HD   ا�1�8Ä   داLy   ا)��رآX   و+?'���ت   أµF'�   ا)>
 �Q�;��*    aإ �'µFت   أ�*Ìذن (ا0�;���    ا)��ه���   و+?'��

I;�(ا X~��ر��H ا��s1�* �t) وا)?cا ��ء^ ا0'� �J'H 
I?8~ج اD?��ا�L   ا)�Nرب   ��Q?< اoى    ا)��*L   وآ�ن. ا  

�رج ،  ا�Nر�/ y   Ly�1�8   وداÄآ[�   ا[   ��   �<F  ، م   أن    ه����  
 ®��KN*    تD�lJ+  ���?B�ت ا�#�  هoا   L¹ .  *�ول   أو�   هo. ا)>
L�lJNا   +�#"  ́  ،   F>�   ����1   و)�ة   ، {�ث    �?*   d  أن   *?�   ذ
� �yn� ><1ا، اآ�K�N    أو�   ¢���   دون   +�اآ� �F XU ´ ،ول�*

�>I�B، ذd أ	7 اآ�K�N  آ8�أن أ�'Qُ �# >B��، و¨ أ�Hع 
� اoى �>I�B 1'�< ¢���. ^ ��رة �\«W 7	أ ��U� ���وؤة

 IK�� 1>�ى ا|ن ><� I�B+ �� +�آ�ت أن �sة، وأ���K�
�ذا؟ (  ز��دةو� IK��IK�� ؟�� (-  ��	 �و��81� ÌQن �

 ^ ¤ � ا�yn�XN<Jا ^ *�ب ا�Nر�/ �1 *?� ه� *?� �
7�?�، وإa در�H أ#L ^ #\� اF�Fأ �t�(دار ا ^ X+�y[ا. 

 )3 ( L�lJ+   ت   ��از��#�<8'�ت   *?�   J'~��1   ا�^    ا~8
  IK�NJ� دار   �t�(ا   �M\'   ��JK<  ا��K+   L�lJN®  ́    ا
��Wة B�  ، �8NFا   dو#� اF   IKNy>�ات   ��1   �1   +���   )�ة ذ

>B'دة  أ��� +B�IK�� I، وز�� �� ،�sأ�) IK�� ذا؟�� IK��
  ).��؟ 

 )5 (  ¤   L�lJ+   ت�J'H    ^ I?8~ج اD?ا?�7، وذd  #\�ا
�UDN(ا ��HD?1�8�ت اÄد �� ا�?�ت ا?Dج J'H Iوه ،�

�1� �>F o>�  وا�Nر�/�BF7 أ�?  وذd 1971ا� �qى ^ #\�ا
\�ت �����Q، *?� إذن ���h �� آL ا)��رآX  (  وا\�رة   *

�ءB@وأ I;��  (  L�lJ+ aإ �Q�;���ت *�#�ا�    اUD��   ا)>
 ،��U ���� إ	�Wن (   أ�8]�م )�ة ا�N	�* d F>�ات�Hى ذ

�ا]B���+ ة�y( 

�I'1 Lk    ا��Wاف   Dyل   �� ) 6( Fر   �NJH�8'�ن (   N<ا�  (
�ت   ]�'/ ��+L�lJ+    I   ¤   ،) أر*?� (  وا�آ�Nرا. J'H   جD?  ا
  I?8~ع ا�;��   ��F��د   ��دة   ، N��ن ا��NFD   �Fودرا  
� أ: L�BF I'1 ا)[�ل � ا0\�(  . ا��Nي �Fى �� . د.ر�Ò د�81 
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� �
^ �NJH�ر�J# ¸�k اt/ ا>t* IJK/  - وا�آ�Nراة ا)

���U ه�ة��� ا�آ�Nراة أ-ا�Fى،�1ة . د.، ور��B ا
� د�Fراة ^ . ور�Nآ�� ا�Fراة ، ور�Nآ�¬g� Iى ا
�KJ'K�ة ا>�Mاوى. ا)����U د -�Qع  �'1	K¸ –  ا¡ ( 

  و���
®'B+   Lآ    .oت   هD�lJN�ت   اµ�   U �@�W[غ  ̈  ،  � ا|نا�K�  

 I�B+ ��م  أ�'/ ��<* ��<�   h8J�   �¯D�NF�^ �[L هoا   *
�ب، N��ب،  أواNت   و#� أى آ�Hد   أن   و�8N1�  ا|ن   1'���   ا

 ��   إ���ن   +\�×ر �Àد   أو  ، ا?L8   هoا   أآN/   وأ	¯D�NFا   �?*  
  I'�Uاوح   أ��   ه� ر��   X*   F��ا�MN  ، h�H�+ال   و�Ny�  ا
 h�tJN� ذL�*I'1  ،d ا)»�@� ا)�+�B   وا��\y   م   إذا�  ¥oا   #
 ®��KN��W  ̈    ��   وا��BN/   ا?�   �*�lN�   ا�\«W .  

   �G³اT.   �G4��,.و   �G+Rو.�ا   �G�  و��D  ، ا%�دة   هun   آ&   و.Yاآ
:    ا�'�ا?"   ´Yد   ��9$�    أTk��   �"��@,+   G�'fا   .,0ن   أن   1# 
هoا ا��  أ��م  . ا�345]   ا���ج  #0�0ع  :    µR.�5   آ@��" 

�م ُ#ـ\" #'I8 ا)�ة +'� ا]�yى cدة ا� +'�ا¯�Lk �� ا)
 D?Q، ..ا]�yى +'�ى ا]�yى

1�ود�Q  �?Wأ ��  أ	<ا��و� وأ	 �K�   ��   ��Hا��  
�Nام ��*�   اN��*   �8��   �	��ت   آ*�?\�ت   أو   اK1�s(ا  . L¹  
 /Hا��   اt��;  ، �*�N�  �c+Q?   W("  ا�#�   �'��UÔ @�ل  �0ح   وا
 1;   �?�7 .("  

�ص )� �I8J ا)�lNدDy �� aل هoا ا�MNى  +�آ�cا)�#" ا  
"�*�Nج ^  "  آD?��ى إن ور}(>IJK  و;?��U  ا>IJK،  /  ا �

�ءW ( ��Nام ¥��* h\	أ ��ت ا�KMN�ء  )�*?� ا��وط واW
d :أن �Îض هo. ا)»�@�ة، و�� ذ

 :و�e4Kت }Yوط
 1  -  D0ن   أ,.   "�  ز�   و��   آ>�:  ا�f& ه2    ا%,@�0"   ا�,+

 h\	أ   X*ر�N(ا    I'1 I?� جD?^    أ�D   ���أوا   أ�   ا>IJK   ا
  هoا   و��   ، ا]#I'1 L  ا]وa    اDy   �<Jل  ا>IJK   ا?Dج   �;�ع� 
 �   )<T    ��   اءة���ت ^    ا���	1'�      ¸K<oات   ا�  1'�"  و*
 �H����*���J  ". ا

 2 -  Dاءة (  ا�,@��"   .,0ن   ا���Q  ( 2ه  c7Y%أو   ا�ول   ا  
  ا)���   ه�   ا]ول   ا)�H( ".  ا���ج   1k"  #�ه�"   %�kY"   ا�و�� 
�ر Jج   و�D?�£    ا)�H(    أ��  ، ا]�ذ   ��   ا��Wاف   ��Q اNFا  
 Peer  ا]#�ان   ��   ا��Wاف   ́  .  �>L��*   ��N )  ��رب   �?'� (

supervision )  ¤ول�<+  I'1 اف�Wا� ��Nآ ^ L�\KN�* dذ
K<�ب  -¢� اIJ– )Bt ا?Dج اN�"وه� ا�Jاoآ�، و#�  ا

   . ) �B�2009-2-1 ، 2008-2-5 ذDB# d ^ 	��ات 

�F/   أن  - 3 <N+   �1�H   اءة���   ا)8�ر�lU   �F   �(   اBF�<+  
 hH�+   >�Q   �Kآ   �Fر�  آ'8� (  ا�#�   @�ل   ا��اءة   آI'1 �K    ا)8
�دة   أ��� ا)�;I،    �1د   زاد KNF� ، Q�� ). أآ[�   ا��اءة   ��   ا
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� �
 �  ا)8�رL?Q �F   �1   ا��اءة �1�H    زادت ���U أ	< آ'8

� إa    ا)8�رس   +?�ض �    I8J� �<'�?. Intellectualization  ا
 d�    ]ن   ذÊا إoج هD?�ر�Q  ُ Ø اTس  " "�و07د ا%��¶   �,+

W34\" ، ¸� :ا)>t�o�K<N*I أوا�� ا?�L ا0�F/    و

 و#��v  ��ود 

��  rN<NJ	 أن ��T اoه Lاءآ�N*ا  اoه ¨��Uود و�?
 ،L8? \23ء\@W� ��? �# �M W5# c(0، وأ?D  D �� �x ��ا

W5# �5+^? �# ¢�� ®�'Q.8 أوJk،  

 : ���ن أن� �?�و  -إذن  –ا?L8  هoا

�    إ@�را   ) 1( ��1 �U?D  19   ";ر��  وإن  ، ·+�J   ²&   وD ،  ا%
 ��رس   ��   �n	¸   أن   	��L   آ>T   جD?  . إ�<   و��s" ا>IJK    ا

�"   µRة   ) 2( +·   L\K<+��   أ�Uث   �1   �   L��+   >�  ا?'�   إ
 �K�¨   وا?� ،  اg1 Ùt ا�<�    ^ ����<I'1    أآ[�   +BtN_   ا
 )8NÄا    ��?��� اy    I'18( وNÄا)\�ى    ا L��*   �\�\È �]أآ .  

  أن أى    +'��>��   ت+?'�8�   �><   أآ[�  �0ار?�   آ@���   ) 3( 
�   ا�   ا)?'���ت �U�t�   ة���H   ن�*   �]+   ��   ��'*���   �  و�?�¯
 ��ريء   �[L   أن   �'   �K��ه�ة   +�H   _�BtN'   Ú�0ا .  

 )4 ( �$�'Q. �?�e5. b��%ا W� ،�+Y,4 ا�nى ?5@�2 إ�
 �8�Q >(�?� �?* �H�	 أن ��T ىo :�'Iا

·  �دة   ��   ��8NJة   81'��   >�8ا�  . ا)�ت �U    ا

· �8<�ورات   ا�ورات   هL\N+   .o ،  دورات ^    ��N   ا�*  
 ��H���B� ) ا����ع ا��0ى(  ا����0   ا��\yدورات   و   ����  ا
�و*�   ا0�¨   ا>�م   ودورات ،  وا>�م <N�   )�   م�<  . ا0�¨   ��   ا

·  �8<  . @���K   أز��ت   *?� ا��IK    ا�Q   ��Nص   ��L8   ا

�ن   ·J	�  آoات   +?N�   L8?�دة )  ذوات (  W»�ص   ��   ���ن   ا
��L �� . ا����   ا�>�ء   *oا��   ��0 ^    وا�Uة �NN�دل BN+و ،

� {�_ Dy  ��'81ل{ ،Ikا]دا /F�<NآL �� ا����ع ا��0ى، وا
�H � ����U �����¬  �¯.. 

  	��ص  ) Hـ (  أو   +�#" )  ب (  أو   ا�zاف )  ! ( ه� ا>IJK    ا)�ض   ·
N�'¸ (  +��. )  ء (  أو ��ل   أو   اÜJKN   أو   *��	�?8'�� )  ا  
 �8<�   اK�F ���:   ?@�+2   \-�ز   L�W ^    ����   وه� ا)��ر إ
��.2   ا�داء   T�9 و^  ،  ��H   ��   ا�Y9اض   �0Jر wاب و  اYQا�  
 .أ�yى   ��H   �� )  ا�B>�»\�� (  ا�'-Y?"   ا���)�ت 

�دة   ه� ا>IJK    ا)�ض   D1ج   ·?NFط   ا�  ا>�J�   �8ة 	�
�م �N	��ق   *J+د. أى  ،  وا�?NFا   ��DF   "�¹�+ ب�?�NFا   �B<  ا
�ت   +���L  إn� aدى  اoى  ا��0ى  ��NJ�   غ����ت (  ا���<�  
�ت -اoات ��NJ�  I1��   ��U  ،_JNآÞI   آÝL ^  ) إ«..اº   rN<�  
�ء   1>< KNyز   أ�1اض   ا��<�lk< ،  اN	و   ��ا)?�  .  
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� �
�W  إ�9دة'5. 

    ���<�U  ؤل�JN�Hوى    �1 *?� آL ذd أن 	?�� ا
 �*�N��رئ   ا�'�دى^ �[L هo. ا)�ا;�( ?  *L   ا)N»\¼��  ا

�� أن +�رس �sأ� ��»¼   إ0�#�   ا)8��   ا�sر   ه�   و1'�>�*  
  �sدى أ��?�ء   ��   إذا اFأ   ��Q   ب�N�(ء   أو   ا�Fأ   >��Bt+  ؟

�ؤل   هoاJ+    I1�;�� �#Dyوأ  ،  �U آ�ت   hHر   أن   أر�;   �*�N�  ا
��اءة �Q   ة   ��   أآ[�   ه��k�K�^    ا~��   �oBل   ̈    ��   ا�^  ا
  .  �Q<   اN?8_   و   ا)��Nب   اU�ام 

�?*  ��NFة �� ا�0ة ا�Qàدى  رأ�?�@�B ا�»¼ ا± I'1
 >�� ا	���N إ� ��g+ X*ج، وأ�U دون �?� ¼\«N(وا�8�Q 

I'�: 

Dإن :  أو   ��   _U   �<s���   ��س   و1��� ،  وأه'><�   ا	�<1  ) �z  
 �،  *���Nµ ^    +ــ8�رس   	��   و�Q�?�   ��Hا   أن )  ��;�   ���وع   ��?
���NQ   وا#(   �� ��   ��ت   +�د��   ��   *����   ��B<Hر   أ��Qوأ  
�رب qردة   و�NJ�   ��?�   �#����   اgcات   *�ن   1'8�   هoا .  اcا  
 �KsN+   /\N   ^  �Q�?(ا   ا���?   ��   �M�+أ   ���Kd   اo .  

���ول ^    ه�   ��   ه>�ك   ��دام   أ	< :  ��\<N�    I1س و�<  ا
�ء   أو ، " ا>�JK   ا?Dج"  ا�F   ¢� )  وه>�ك   ه>�   �>��را (Ãا  
 �B��#   ��   d�ح   أن I�B<�Q  ،  ذN+   �¯   ت�  �� ، " أ�yي"  �?'��
�   وا#( lN  ، أ�����   ا)\�در   +N?�د �U  ،  اK?ـ'��   ربا
 a�N�  . وا]	K(   ا]�h   ا'��   +�hH   أن   T��  و*

�ول   وا)DJ'Jت   ا]DQم   إن :  �����<N+   ج   ��;�عD?ا>IJK    ا
 L��*   �+ا�N�  ،  Iم وه��ل   ��   +Dy   d�   وأ�'w   أhtF    ذ�   ��T  
 ��+>T    ^ اoد   ه�\ا)�;�  ^    وا��ص  ، ا?��   ا�dK* �1 (  ا

��gN�ب �U اBF[�1 ا �]Ë  . >���+ا)���   ��رة   و   �'�?،  ا
 >�KـN+ه�   �� (  و�KN�   ذd   آL .  ا>�JK   ا�Bt/   ��رة )  ا   h\�  
�B   أو   BlW<   1>�   اIK�� "#�N    و�   1'�<   اJ��ت �t�   ت�t'J  ا
 >?<{  ، �Êوإ    I�B<� أن   >'*�  ���م   !Q   �y��   و��از�<   ��
�دي   '�»¼   ا��B'<   ا)?'���ت ?  . ا

�ت   ��8�Kن ا)�;I    أن    ���U :  را������<أ	I8N  ا�    ا
 ����   أ;?�� ا�Kوض وا�JKNات ا�   أو ،  إ��J*   �W�Bةو�  
� ،  ذو���   ��   أآ[� ،  وو;�ح 	��Uن   وأ�t�N'�   _81   �  أآ[�   ���اه
�ء   ا��Dء   �� B@[ا   X���'�N�ص   *�H<   ذd   {�ث . ( اy   �BJ<�*  
 �(   _'?N�   ض�(�*    IJK<�ر   آ'�� وا?�'I  ا�Nyوا   >   ���� ،  
 �sوأ�   �BJ<�*   �(   _'?N�   *د�?N   واتo�ن ^    ا��ا��Bي،    ا

�*?� ذd �� ا�0ارات ا� 	��ت N� ��Tة �(  ^و��<هo. ا
 ��U �y! ���\yو ،I;�(ا"�<8'?� I��\Q "....29-4-2009  ,

5-5-2009 . (  

  1>�   ا)��8N ا'N�I    هoا   أن   +nآ� ��ى    ¢� ا�    اD�lJNت
 I;�(ا   �   �8N?�    I'1) أ  ( �Hء   در�  ا��اءة I'1  )  ب (  و�   اoآ
 ��*�J�توا>���   ا>��JK   ا?'�م ^    ا   ��JK<I'1    و�   ا
�U/   أو   ا)?�Ï   ��   ا�{�ء )  Hـ (�   ����<  . ا
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� �
�ء   إنnه    I;(ا)� X�	����   اoهy  :  I;�(ا X�'�?)  ا

�رة   �Äد   ��B�lNJن Wا�   ����s   *'��   و� ،  *?��   ��   و� ،   
���K(    ��kم �  ا]�1اض  و�?7 ،  ا)�ض �?7  ( ا>IJK   ا)�ض ^    ا
 ��ب �U  I'1  ،  ¢���<   +���   و�JU   �M\  ).  ا

â�]ء   ��   آ�nه    I;�(ن ا�'B�N�  ) ن�Fر�Tء   و�  أ	�اع   *?�   أ�>
  +��� ، �U " اoوات   +?�د"  ���Kم    �Uآ�� )  *?�   أ	�� .  ا?Dج 
 ��N*�lNFا   L��*   �K'�   XU   8'�ن��   L��*   K1ى�  �?*   ¨�?�  
 ��<N�رة ^    ا)?��B�   Ïأ   أن   }�lد   وا�Nو�L   اWا�   >�.  إ
�   آL   ��ددون   �   وه� (�   >�#   Ï�  ). ا)?

�*�   إن   lNFء   ا�nه    I;�(ا -اo�ه  -  I1�¸   ا]�'/  ^   ه  
 �*�lNFا   ¼«��دى   ا?8�   أ#�ل   آ�دأ (  1�دة اoى {I8N   اkدا  (
1�ت   وراء �Qد   )<�    .oؤ��   ه�  . ا]81_   ا

Y¸�¡   �49ت�x#و   "+�@· 

�  ه�sU   .oر I'1    +�+/   أن   T�� ا�    وا];�ار   ا)»�@�   �1   أ�
�ول ^    ا)?'���ت <N�   ¼«��دي   ا?  ��   KÎ"   و� ،  U����� I�Q  ،  ا
 ��*_   ا�Kا�k   ��   أ#L   أ¬�   إ�   أ��رهJ  أ	<   آ8� ،  ذآ�ه�   ا
 ��T   لD#��ذ   ا)»�@�   هo.   ��   اÈ��� ��    ا)>�F/   اo0ر   *

�#�<اoا+I    ا�BtN/   ه�ا��   أو   ا)�Ô�8NاN?��8 ��    أو ،  ا
�k'�   أو ?  .  ا

1#   ¢��   unه   Y¸�z%ا¹   ا"+�  ): آ��['� (  @

  ا)?����   دون   �MNQل )  ا��K (  ا?�'>�   �1�H   +���   أن )  أ ( 
  +\hB   أن }?�U  L¢   >'ª  .  7 ،  ا?Dج   �ªر هI  ا�  ،  ا0����� 
  +���   أو   L?Q   دون 1���Q    £D إa    اL�BJ هI    ا)����   ا)?'���ت 
�   F'�آ�   اoات ^  Bو+�آ� .  

�ح   أن )  ب ( N+   ���K8�ر�F   ا(   ��   .�<�Ãأ   ��U  ""?ه0ا  
 >�'Q@ا�345]   ا� " I'1 ب�JU   ة�\B�1'�   اK  . ا

�رئ   ا?L8   هoا �'N�I    أن )  Hـ ( #     Ll?N�   )�   ��   /+��    I'1
 d�ت    ��   ذHدر   �K'N±   ��   8?N� ،  واw�JBN   ��اº   �#    دىn�
  aإ ��   �� ،  �><   #ـُـ\�   �	��U1�¸   وأ   ��   �\#   ><� .  

وا?�'I   ا>IJK   ا)�ض   ����k   ا��K�   �?B   أن )  ء ( 
�ر (�Nyا)���   ا   >;�( ،   �{    ^ d�ر   ذ�Nyا~>�ن   ا  (  I'1 >	أ  
��   ��   	�ع  �U   أو   ا�د1�ء   ��   	�ع �B(ل   ا��JNF�( (  وا�، ) ا
�   وهoا �   >N<F   L�\KNـ�و�  . ا?L8   أ�Hاء   �?��  ^   *

Lا   آoى    هo�ت ^    ذآ�+< اMK\�*��   اJ  L?H اoى    ه�   ا
 �'�  H?'< اoى    وه�  ، ا)�ة   +'�   ا)�ة )  �>�\" (  ��N#"   ا
 �<   �t'( (  ا��و<   ود�?   �F   ���H  .( ��oMN  ا��B ^  ( وا
 �	�]8�ت �Hوى    �1م   �� )  ا'�ا�    ا]�Uاث   ��Jة   ��ا��H ^    ا
�[   �J	  ، >	��o¢   ÙJ   ه� )  ��ا��1   وا��ر (  �B+   >�8NUو    Lآ  
8�ت '��   ا¯   ¸K	   ��'1�K�1'��ا   أو ،  اQD  ، �8'�  وا
 �KW��� هI    ا)»�#<   ا�JK	   ء�H   ��   ر��  . ا
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� �
19 "kا�$�ر وا%^�د: 

8�   ور}� (  ه>�   ا��ر   آ'�8�Q   �?*  ( �¯   �JK+    ^ اoه  
�ق �J�¸ ا?'I8    ا   >   �#D1   ¸K<*   �8'�  إذا "  ا��ر "  ا
 �'8?NFق ^    ا��F    7د�) D]� (  -  �8Q   ��U�	   ��T   ر   أن�\N	   أن  
 ��8NU   و���Q  ) ��8N0ا   ��BBJ�*<   +�U   .�JKث   �L =   اBFوأ  
 �8�Q   _BF   ��   اث�Uأ  (  Iع ه�	ر   ��   ��.  *�yä   أو   *��L   ا

a�N��   ا�8N0<   هÌQ   .oن  و*   �8�ت   +��ه'�� ،  اÊوإ   �  ���ه
�ت   >���+   إ1�دة �����8   �N0ا    �  ¥o. ا��Bى    ا�آ�/   ّ��ت ا
  . ا\�رة 

  D1ج"  أ	<   1><   ���ل  اoى ا>IJK    اÌQ   L�'MNن   ¯oا
�Dم ��¸   ه� "  *   doآ    ^ ����U   ��[0 ،  اJk   &�  ا�,�م   )� ?3@�
 &,-�   �M    2Qº ®$����   ه�ف   �U@ا�   [$�$wأن .  ا ��	أن  �و1'�>

 Lk�F�'�Nا�Lا�Dم و�Nªا. ه� �� أ¡( ا  ®��KNوا
1�دة اL���N، أ�� أن � d��KNوا�*Dغ و�� ´ إ���	�� ا

������ن �  � �� إ�Ky a اo�Q ،�+�Nا �F�Fذا+< ��ف أ ^
>?� _KN	) . dL�\KNو�Fف ��+I 	�� ذ�* ��U�.( 

�'��ر    ا�L8N   ا]�y ا)?7    أ�  ) ��   ��Q )  ه>�   ���    aإ
� ^    ا)r�g ا~�7    ا�آ�/ 	��F'�� (  اc'��   داLy   ا<N  ا
oات �� اc'�ى    ا�آ�/   هoا ).  *   L8}   w�Q   ت�8J  ا�را���   ا
 �8�'F   �	��   ، ��;��   أم   آÊه�   وإ   L8}   rا��*   �J�8   ر�<�U    ا
 >N��¬  -  �{    ^ d  ��   	�ع   �Life Span  L  ا?�8 ��ى    ذ
�ء �U[ا .   اo270�0   ا�$�ر   ه�� ( ا�'	��¸ )  ا   �8NU   ��'t�  
 ��   L*�#   ���N'   �  .  ا�*�اع   ��¹   و� ،  ا]	�اع   +�tرت   )�   وإ

� إa    ���   #� "  ��ا��1"  *�	<   ا��ر   و�"   إن�   L8}   �	�  ا
 ��   ��#�+   wJB  Unfolding   >Àا�*    g1   ء   دوراتL(ا   wJB  وا
.Filling-Unfolding Cycles  

.o¥   رة�\8�ت   ÌQن   ا'��  -   ا{    ^ d�*�   هo.   ذN� -  ا|ن     ا
 �   ��+   �   ��   ��8N0ا   J� (  ��BBا¯��رخ   و�[\)  �Qو��   ��8NU :  ا
 ����H   ا��8N0   ��   و��B� (  ا	�  ا�,+�"   أG�'f   إذا   إD )  ا
  . ا%��&   ا�$�ر   #c   ا�@�0�b 9+2    )�در   ��70�0]   آ��ن   ����" 

�� �9  ه,nاMا�,@�ب ر YJ� 

�*�   U�N )  و�>N\� (  ا	N\�   ا)>t'_   هoا   ��N�I'1    ا
�ء KNآ�8�ر�F   ا(�*   L�<��W   واB(د   ��   ا�Q   aد  إ�Q  ، وه�  
8�ل   ا��K   و�Fء   'N�   >���N?�ض اoى    ا]�� ?NF�  Dyل   ��   وا
�ت Qا�z�   ا�8N'�   ا

®+R   8+$و#�ه� ،  أوراق   ا���م   #�   ا� 

�� أ.�    وD ،  و7< 7�9'�    آ�ن   وإن�� 

�  إ0�ح   ÌQن ،  اgcة   +L�lJ   ;�   وا�KMN   ا)��و��   *'��   ��8
 ���D*إ    aإ �¥�Mل   ر��   أ��8NUا   ������+   �   "#�N�  . ن�  ور}� آ
 �     هo.   +?�اد   ه�   ا?�م   ��   ا]وراق   È'�_   ��   إ�<   #\�ت   �
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� �
� ا�    ا]دوات�   �ty    I'1 * a��  أ£ ��'Nإن   . أ�   Lآ    I+��وª  ^

 ¼���F   ا'?/   هoا ^  و�U    وا�?�   ا�  إ�<   ~�ت اoى    *
�   إ�   +��  ̈    ��ynا ��'È   أوراق (  ]دوات  ( ��   ]�Sه{   ��T   أن  
 L���   رؤ��  L��*   أو   �yä*  .  

�   +�Kض   حا�0�   ¥oا   gyة   إن�JK	   �;�Q   �;    و�� أ�����  
 ��'yأو ،  دا   ��	   �Hر�y .  

�اoى    ا)L]�   ��N   وآ �BN	IJK    ¯�اH¸   اJNF'�8 أ	7    
�د   	JK<   �1   ��اQ(   أن   {�ول ��NF��*   �kا���*  ) )Hا)�ا  ،
�ء   وا]ر#�م \U��   إذن   آ'N8<   ���ل   أن   #LB )  وا(   �tty   �Q�U . 

  doآ   ��ب   81'� أ	7    JU   ��<)  ا)J?N"   أو ا)�;�I1  (  ا
  7BF�M�  I'1 �\��ر   ا�?{   ¼<�ر   ا�?� وQ  (  I'1�w (  ا�?{  
 �?��ر   ا>�� وQ  (  I'1�w (  ا�?{   ��<�   إذن ).  Q�w (  ا(   �BNآ  
 �Q�U  �sأ�. 

  ��N1ا   أن   أoه�   ه   /BJأ�Uص I'1 أن  �H?'7  اoى    ا
أر;H    I?'7 اoىوه�  ،  أ+>�و¯�   أن   #�H"   LBا "  ا]داة   أ+��

�   *�Nا;( �k�t1    Iغ وه�B+  ) 7�9'�    آ�ن   إن ª>7ذا ، ) وÌQ    ̈ 
 L?Qأ  : �¬ÌQ  ) ا]داة  ( _'t<+    7� �*ر��wkا0   �1ض   ;   I+��1�ا;* 
  I�K¢و  ^�yو ��   ��<�ب   وL81   اJU   ءD�� ، �>?�   آL   وأهL   ا
�ت H�cا    I+اo��JN ا�* L8?+ ��، وآ�¬?��)Dو ��،  )أ.� ��

�� ،^�y �� L'�� ¨ �MN�(ق اDt	�  هoا  آL هoا ا�MNى وا
�ب   ا�دد J0ه� ،  وا   ���   اK��ات   g1   ><1ت   ��N��Wة   اB�  
 L��*و   �W�B� 

  . G4R   أ\�   �^Yا�"
�� �Ky �ºو ،�Ky �� ى�+ 

LB#  ��'U aإ ��	عأن �BF[ا  �Ky �ºو ،�Ky دم، و����ا
 :ا0'�� آ��D آ8� و�1	� ه�oا هo.  	?�� 	¼ ا)  ا�ارد ^

��+<  أ��'qف و�cدر ا��ء  وأ	�ا1<�\�D]��Q ��;�ع ا
�دم 	K¸ اL\Kا� 

أو U�W< أو ( ����N<ا>¼ ا�?�ى اNF?�ادا  Q>�رد
�µW إن >���'NFا( 

 : ه� وهoا

 ا\� Y^� �G4Rا�"  

G4R   ª8J5#  ، G4R   «»#  ، G4R   �¼5ـِـــ# 

G4R   ª0بQ��#   ª8¸��Qوا�   ªوا�,�م   "ْ� وا� )

G4R   �# ¢�°'�   ¬ْ-� وا�'�+$ْ"   وا��G,5 ،  ا%

 G+(   �\أ   ¬#   �(   [�+( 

G+(   �\أ    �� أ%] ?,4
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� �
G+(   �\أ   �#    ،g �\ا;ـْ ز¾ق�   أ   ¬ْ�  ، وا9

  ،  #�kــ�¬    ز?¿ـُــ�W    ا�;ªـَ@ـnَة� :      وا�Yب
�TاآY%وا ،  �T?0اZى  ،  واnÀوا�ـ �#   ¬ْ�Jـ5ِـْ@ـ� �ـْ

G+(    2Á'Rا \234  اÂ07=ـ   ªآ�م   ªآ@�ب .  
G+(   �&ـِـUْ�3ب    ���$0ل�   رو�2   أ}ـwوا   .  

 وا´���ª  ، وا%$���ت�

"ْ9��Z5ـْ+ـَ£�   وا�  .   Rـَ��ـِ�   َأ?ªـªu0 .   ��7ـَ"   آ&   ¡+¼^ـِ
 ���7�ª "  وا\G   �ـ��Yَـَ£   � ."  
 -4-   

G+(   ª8;34ـ2ِ    أر\ �Yص¿    وا.�ـ�¾آ�ـ@¾ـÃوار .  
G+(   ªج¼Yَأ.ـْ   و°   أ.ـ4ـ�bوا�ــُ�   4+3ـِـ   .  
��   �?   v�9     دا    ª8   دمwو   ª2� .  

2¿'z@;أ  WـÄــ5ــ#   ��k   ؟ 
gفا�����ء ا�$�دم، \@� وإY 2+9 £ح ذ�Y{ ¢��!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   24



� ���16161616I06060606<I2009200920092009א��%�����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�
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655−���+����و�وא* و(�א  �)�����' �ن �����������و����!����� �
 

� �

 
 

 G4R �\ا�" أY^�)3( 
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� �
 :}Yح 9+2 ا%�

) آ8� ���ل ا\���Q(��1ى a هoا ا>¼ أن ا�cف �� ا9�Bح  
�، و�¸ Q��y wف �� ا�DNyف �( <'y�8 ^ دا�� IF�Fف أ�y ه�

� ) أو �� ه�(�� ه� { w�Q �U�* ¸� ��، ا�Bح ه><Hر�y ^
 �\'7 �� دا�U /JË I'yة و��U'� اB\�ة،

"�# G4R" 
{ �sه� *�ح أ� �æJ�+ ��ى، �M�Qك �;�� �� ،��<� 7'\� �

 ،���Qو ّ̂ 

� :���� ا)  ه>� أن '»�ف �\�در ��KّsN� ،�1�<Nة �?

"8J5# G4R" 
 ،�sأ� ��Kف ���وع، و��y ف، وه��cاع ا�	أ "yا ه� أoه
 L8Nª أو �Fر�� آ�ن 	��ا # �U ��<'�ب JU L81 �� ع�	ه� 

�#��ب � أ	>� +�آ>� اI'1 LB0 ا. ا�1JU L8?	 ¨رب، و��
� T�� اnB<N }�ا.،  ��'B� ht�رأى ا|���y، إذن B'® ا
�#� �( !�y، أ�� آ�ن <8�ل ا�0را اNU� I'��ء ا�]ن ا�
 >+��Kو;< أو 	��� _'t� ن أن�هoا ا|h8J� �# ،�y ]ىv �� آ
�وز *�U Dود، �h�M أن lN��� وا<N' ��;�?� L��* ن�<?ا

1 ^ ���B(درا، ا�	 Dأ�� ��ب ا|��q �# ���y إ*�ا1JU L8
 ����<��� ا¬ ^ ��J(وا ،�@�«(�* �Q�Kª �BJ0ا L�+ ��
�ب ا�ور JU L8?� ة و1'�< أن��K�ت ��U/ ا*�J0 وآ���
 ��'* �8�� dا�°�� ¯oا ا�cف �� ا>�� �� ا|���y، وذ

� اK��ة، أو 81_ ا�ؤ�� � .أ�

� ��N\� ا�cف 1 �tyأ IHر�cا �#�<�ب ا|�y اJU L81 I'
 æ��َ ���#� ا�اI'y ا>�w،  أم أ��ب، و<� أه� �� اQ�y

 I'yا��#� ا<��هoا اx+� �kادY# ��� I���U �#�	 ><� ،
�رIH، وأآ[�، هoا ا�cف cا �#�<���م *�ور L]� >']� ��H ا

�£ ه� ]�" �7"اF�Fأ:   

"�# G4R" 
  )8N° ´  cا اoآ�¬� ه ��U ��<� ف�cف �7، �( ا�

��، hB\�Q ا�cف �>?� IHر�yو I'yا�* 

"�5# G4R" 
 ،�<'yا�* �F�Fأ ��'?�، أو <'yا�* �sون ه� أ��y|ا
�، وهoا <Hر�� ه� ²º �]أآ �<'yن *�ا�	��� �	��Uوه� أ
 �� I'18'� ، وNª �#�� ��J/ ���، و^ 	K¸ ا�#� ه� إ1sأ�

��� أن ����� دون أن�� IJ<�. 

��MN� �Uآ�  ��¸ إ >	[ �U�W ج�N} � dا)  *?� ذ
 �ُ+��� ��ى ا�l/، وا��Q، واJ»��� ا�8N'�، وه� �

��U ا��	 >N�Ãأ ��وز �lN� . ط�8� أ�ty ه� 	��� ��<إن ا
 IK<���، أ�� اJ»��� وا��W وا�<�ء ^ ¬��� ا<* 
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� �
�\�y �#���Jا إ� إ1 d .وا���، L�Q ذ

G4R   ª0بQ��#   وª8¸��Qا�   ªوا�,�م   "ْ� وا� )

G4R   �# ¢�°'�   ¬ْ-� وا�'�+$ْ"   وا��G,5 ،  ا%

ه� ) اMB'��(��;�ع ا�1�#� �� Dyل +��� 	��ات ا�آ�� 
 .oا)?'><، ه ���«J��À �� ��Fد ا>�� أو اJU �]ع أآ�;��

�ه�ة �ر��ت *?>���  -+�آ�� 	��ات ا|�U ���y ا�1�#� –ا
1�����W �'1 _kة *�Uوض و�Q �?B* ��'?N� ��رهBN

IH����Fرا�B?X ا����ة  ا�* �#D1 �¯ �sوأ� ،)�J0ا( ،
 I8J� �� aإ L\+ ��;�� �JlN+ XU ��ت "ور}� هI هI اD;

�رةWا� " delusion  of reference �U" ت�D;
�د�t;�   delusion of persecution"ا

 ��8NÄ(   ا8NÄ(   أ+�8¼ وآ�£ ه>* I8J(ا  I8'?��� اy  ، وه�  
 )8NÀ   �#�	   �Q�ª   ورة�s�، *L آ[� ��  ا0_   *?�   و1>�. ،  *

�ب �Fق ?�، *?��ا �1 أ��	 ��8'1 �?8NÀ ن���� XU آy ،_0ا
�ذ *�è(ا�واء �? )وا

 L���K+ ��<� ،I�1و ^ L���K+ �هo. اN?��� آ�ن ¯
 �B?� ة�y�F   

G+(   أ�\   �#    ،g �\ا;ـْ ز¾ق�   أ   ¬ْ�  ، وا9
  ،   #�kــ�¬   ز?¿ـُــ�W   ا�;ªـَ@ـnَة� :      وا�Yب

�TاآY%وا  ، �T?0اZى  ،  واnÀوا�+ـ �#   ¬ْ�Jـ5ِـْ@ـ� �ـْ

G+(    2Á'Rا \234  اÂ07=ـ   ªآ�م   ªآ@�ب .  
G+(   �&ـِـUْ�3ب   ���$0ل� رو�2    أ}ـwوا   .  
 وا´���ª ،  $���ت�وا%

"ْ9��Z5ـْ+ـَ£�   وا�  .    Rـَ��ـِ�   َأ?ªـªu0 ،    ��7ـَ"   آ&   ¡+¼^ـِ
                  ���7�ª "  وا\G   �ـ��Yَـَ£   � ."  

 �é ة، أن��KW?�ت �lQة، وأ	� أ+?J" ]آ�W /Nح هo. ا
� دون أن 	��<N� ك�أن + I�B<� ،����(ا ^ ���\y ،ات��Q ب

� أ�D، +�كU�W ��<�   ،�U�;أآ[� و I�Q ،Iه �� هI، آ8{
 �?* o�<+ �# Iه �{ ���Wة �� أن +��ح، ´ إن +�آ�Bو�

�رة )اJ���(ا�?� �� و���� هoا ا��ح W��* �، أآIKN ه>
 I8J� �� aإ"���  �'1" ،arm chair	K¸ ا)�?� ا

psychology D��N� );�، *�#L و��\� *< 1�دة اN>�� �� ا
�ر، هoا BNyD �'*��#�ر �� اgcة ا)?��W، أو ا�lN*� ا

، ه� �� "ا���"ا�B?N، اoى أ;�K إ�< �� 1>�ى و�" 
��7�"ا	��N *< هo. اK��ة  G\وا £�Y� ��." 

 ،�����H إUو �¯ Iا��Uا Lآ )� ،�kا~�ا �� IK#�� �أ�
   )[�HDا�k و�Hا��Q)� �k �?�وف و�>��ر ^ أ��آ� أ�yى 
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� �
�*��� آ'�8 �<��sورة، �* �U�W �J� ،����*�   ه]{

�<J���+ رة�ty I'1 ارا�� ��B	 ��Q ،دال u��'�'�8   ه
 è �80دت وا�+�Nارى وراء !!) أو FS"(ا)�1�Bt، ا� آ

 ��<� >Q�N���ة، ا��ت ا)�ا#( وا)�و	�ت اH�� ن�s�Q
���، �?gNون cوآ[� �� ا ،���?� زال ا� ��وا~�د، 

�8'��[� �� ا)?'���ت ا�  ا ،>* �8'J� �1 �\�را�Bt(ا
�¯�NÈ او � .#� +�s" إa ا)?��Q *��ر �� {L8N أن +��ه�

8�ء  '?' �BJ<�*–  ���cا �� �µQ وه�-  �MBأ� ��J(ا
 L8?NJ+ ��'81 ��( XFر�88' �BJ<�* ���، أ���Wأآ[� إ

z ،��1وأ �tyأ hB\+ ر��[�Q ت�  و   wF	u�?   �ا?'� وا)?'��
�ن s�Q   ��   /N�واDÄت ا?'��8 وBW< ا?'��8 و��    ا

�د�� ،��8'?�ن   �U إL\�    a   اQ�t�   و*��ر ،  ا�   ��T   أن  
 ��ن   هoا   �[��>Q�t� ��وى    إذ   ا	�8¹   �Q�?8'  ، ��T   أن  
 �<#���   XU   �<��'�   t �B?� ا)»�ê#�،�1 اgcة ا)?��W، وا

��L   ا�0K�X*   �Q   ا�]�رى ا�tNرى  *�)?7    اs0ا  ���  ا)�
��Q   و*X ،  ا�Äد �]  �U   ه� ،  ا¯�رب   ا)L's ا���ا�  *�)?7    ا
^ +����ى .  وا>��  اB\�ة   ��   درI'1�* �H  ��ى    �   #�   د#�_ 

d(أن آ[�ا �� ا?'� ا)>��ر oآ I8J� �oات)أو ��: ، و*
 ،��NMN�� ا�~0?� أم \-Yا اoى < �Ë �#D1آ�� ا��ى ا)

، أ�s?* hB<، إن ¨ ��� أآ[�.، �tyا I'1 أم .03?$�
 ��Kcت ا)?'>� أو ا�t'J� إذا اN'8?NF< ا��\y ،�Q�?(ا

 ��NMN�ة ���*� �Èم ا]��اض ا�U ��g+و _��JN) ���ا)
�1 ���t'J���k ا� +\/ ^ ) دةا�B� �Èم ا)?��Q اº �]أآ

 ë�� ��Bأو I'1 أ�JU ا�Kوض  -+ �ty �NT����t+ .¸ر ا
 ������ –ا�'�8 ا�1�Bt   -و�«'1'��8 و�� ��8'1 

 ���?�ت آ[�ة آ[�ة، 1'�>� أن ozر أن 	JNJ'�   -وا�À aإ
aإ �*�N�(�8 ا'�� دون و�µJ� I1ل، �NT +���¸ ا¯ �� �\# 

 Lوآ ،�sأ� LKt�ن، و��ا��_ U��ق اJ	ق ا���U _ا���� I8J�
 �?�� ���ا0��ق ا0����� وا\�ر�� وا)����1 #\�9 هo. ا

� ه� ���Nب ^ +'d ا)�ا��_، � I'1  ن�	���ظ اK*L إن أ
� ;� +�Bt_ ا?�ا� ا]81_�k��ن +��ن 1�U[ا �?* ^ >JK	 .

�ة ا)?���ة إ� Ë'�ل �Qد�� هoا ��زق � ±�ج �>< ^ ا0�
�@�«(�* �Q�Kª. 

 hB\+ اتo�* ��JK<d آ�دت ا)8�ر�F ا��Bt اo �l�N	
 ��'81 ��<Q �Fر�º ��ر�Bt+ ��BN�� �F��� أآ[� �>�º

)����gواء )إ��، ا)?'���ت ا0��Ã ا� �Èج *�ا�W �tFآ�ت ا
8���ب هoا ا)�ض أو ذاك، ¥oا ا��N اBF[ �U�W أو Ik��

�B?N* �B���W و�ªد، ه� ا)�\�د �B� /BJ1ْ�... ذاك، آ�  ا~8
 dَْـِ�>ـْ'ـ\ì'±   Lـَ�   آH�U    . ³.�ـِ¼   َأ�9ـ��  وا	�   *ـ³�َ;ـy   ،  ¸*   dَـَ
" 9̧�H ."  

G+(   ª8;34ـ2ِ    أر\ �Yص¿   وا.�ـ�¾آ�ـ@¾ـÃوار .  
G+(   ªج¼Yو°   أ.ـ4ـ   �bوا�ــُ�   َأ.ـ4ْ+3ـِـ   .  
��   �?   v�9     دا   ª8   دمwو   ª2� ، 
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� �
�؟؟k W5# 2¿'z@;��!! 

   �� وا#?ً� @��PD، وإن آ>� ��Q �vأ� ¨ ����	 �'U�� .oه
 ،X0وا X0ا X* آ[�ًا a و+'�ح �U� �أ IK1	IJK �� أ¬
 "#�N�، وا�'?��K�¹ ا�* Iه�BN8�دى ^ اN»\¼، واNا

�دات، آ�ن���   ���ن   أن   �T�   1>� أI'1 ا*���    ��   ،�y! ع�	 

�ز� أذآ�  �   �Uن   أ�B�  XU   �sU    I?� �J'H   ا]ذآ��ء   ا
'?Dج     I?8~ا  ^  IK�NJ� دار   �t�ج (  ا)�KN8آ   �#��   و	?�  (
�   وآ�ن �� زال  B���� ا~�J  ^    1�/   أن ،  اt/   آ'�� ^    @¬

Dk�#" : ��u�?+   Ï   أن   +�tJ(  ̈    إذا :  ��Hة   ?�B   إ¬?Q   س�<  ا
،  وأ�Bl1   وا	��l1   +?'��<   ��   *\�ا�U ده�� "  ���Q   واÙNyء 
 D?Q :جD1   س�<�   ���ن   #�   ا*���   ��   ��Hات   ��اo، أو *��D  ا

 ،I\«��� ا>�8 ا�µJ� �1  .. �Hأن   وأر   >BN<�   �  �Dءا
�ه�   ر�Ò   ا0����   هo. إa    ا]��� ;�{  ... ���Uو    I'1 ل�8�NFا  
�ره�   و+�آ��ا   �Êه�، �Ny� .  

�ه� ا�D1م F ��Q "J'KN�، أ�� �1 ا*��� �H�Kهoا �1 ا
�ه��� ا��Dء Hو)�B�� ��<� �إa +\��� ا�Bt/ ) وأ	

��9BØUة و��ت ا�0�| �¶�Q �Qر�1 IJK<�درا ا# a�N��ه�، و*
 w'NÎ ��م ، وا�JKNات وا�Nو�Dت، }�U[إ��ار ا0�� وا I'1

 I8J� �{ ���?أ59�L��* W أو *�yä، هoا �� " �KJ'Q"1>� ا
 �M 0وه b3+4@���""43+4ا� &�k" �Fر�º aوه� ا]#�ب إ ،

 IJK<� –اt/ ا��Ë- Y� :���" آY#�U# �N0ة #@��دة : ا%
��ة wا � وا%0ت، �

� ا�$@& وا�Yب،  � �l< >\8�N<Q �< �s} ���(وا
L�N	 �<JK	أ 

� ا%�Jى اYe@5%، و;�\�ر?�، � 

� �� أ�57"، Qا%+$2 : ا� �Qا�05رس ا¹+®، وا� �� 

� ا�4Q& اÅ3% ، وا��5 � . 

�#��ر���Q �yة �N>��1 @�ل ا� ���?+ d .وآL ذ

�� �'ّ?N ���K�ح اN+ �	�ع !Dy �� �yل �Uة  �� ه>
8� XU أ��ح kأ1>�< دا ��، هoا �?� ���µJ(ا L8¢ة و�\Bا

*?� أن �Q�1  ا%2�Y ه8 أ;�.n.2 ا�وا�&ا)�ة +'� ا]�yى أن 
 L8�	و ،£�MM\��و� �KW dQة ��;��، M{ IJK< hÃآ�" أ

 �?�)d� أ��� ذ�(، 

 �B���+ ���N�ء ^ ا�Kة اH � : وهoا ه� �

?Y%ا¢    S34] ور»ا\ 

¢?Y%ا    S±�R ª8+ْـ�  . واk¾ـ,ـÀـ�Y   أ.ـْ+ـَ
¢?Y%2    اÆـ�Ç�َ2، 9ـÆـzُـ#  
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� �
�WÃ4¼x\   1#   &آ   ¬ْMآ�\0ا ،  وا   �WÃ5���k   �Wر�+9 .  

1#   >�  . إ?ـ�Wِ �ـْ��ـkYَـِ-2    ذ#@c?��   W ا�+9�#    2
1#   "?0{   "Àـ�  ". �ـk°0ُـِ��W   أو�ـ�1 "  ا�ـْ   وا��ـ-ـَ� ،  �D.ـِـ

�ى �Q�?� I'1 *���ا;��، أو ;�� �� >N8'?+ �� �\N�� �
 ��N�;إ��اPsychopathology  aإ �Nا� L* ،��HD1 أو @�ق

��ر اoى و�'7 �* IJK	 I'1 �W�B� L��* ف�?+[ I+�\* oMW
� أ�1ف ��ا. �U ا|ن( �º( أن ���� �( �B?� �<�� �<N<�� ،

*�� و���µ�Hا�L ا)?��Q ذه 

  X*"ه� �، *X "إذن ��ذا"و " )�ذا"، *X "�� ه�"، و"�
"���� ،"ا)�ى ا)�NKح"و" ا]�L ا

 XU   �Q�?(�* ���  و��ق   ا)���   رؤ��   أن   ���N" ا)8�رس ا)�
 >F�U  ) ر��   >NK#ا)��و��   و   ��'U��  (  Iد.   إ��اء ه�H�   ��\«W  
 /�Btن   آ�J	Ìأن ��ى  ، و^ وآ I'1 >+ر�� �¢ Iه �#�	K¸ ا

�� hB\+ >��Q أآ[� ��اء  ،/?��Q /?ز#< أ��� hB\� ، >JK	
'>�8 وا��N إن ه� #LB ا)»�@�ة. 

 ��J�"W��k0� 1س "ا��-� ا�و���@ aرة إ�Wإ Iه ،
ا)��nات ا?'��8 ا��0[�، وه�F ��s# Iف +[�ر آ[�ا ^ �Wح 

�ث آ>�، و�� ز� أ+?. هoا ا) Ë[ث ا�Uأ I�َ'+ُ ذا�( /l
 ¸��"، أ��N�ه�� ا* ���«K�� ا��دق *<Kا?'��8، ^ ا
 �MB'?'� ه� دور ا?'�، واN?'��، وا /J	[ن ا�ا)�
 �lU ه� ���Qت أو و�Hا)�ر �?J* rlMNا?'I8؟ إن ا
�ت �� �� ���Q �{ ،�#�<K'�دق <K�]�L أن اQ ،دودة��

 �1�tت، و���KNU�و���هI وأرآ�ن أ�yى، وا]�L ^ دور ا
 �1�ا?'� واN?'�� ه� أن 	'N�I ^ ��رج، أو �?L8، أو #
 > Ü���;�ات، هL ا?'� اoى �'��W d�B8Q�� ^ Iم اª
 ^ I�'� ىo��kة أ�1 'I;�8، �1 ا?'� اQا#�� أآ[�، و�\�
 /t�ه�ة أو آ'�� @/ #\� ا?�7 أو ��آ� ا���?� اH

X1 ^ IJK<� +�Kق  ا ��J(ء أن اD��¿¸؟ �N\�ر آ[� �� ا
)I�#�K+ ��ذج، ��Qآ�ت ا�واء ا� ��ل )�F ا +\�رoوه ،

 _K<+ "ف، +?�ف آ���ت ا|µ� �	��Uات *?��ات وأ��n(ا .oه
�a +?�ف آ�" +J�ده�، وآ�" N�	��ده�، و)�ذا، و*

��'8?NJ+ .�]آ >�ا �¸ هoا ه� ��;�1>� وإن آ>� H�<F( إ
– �B��رة ه>� آ�	� �Äد ورود ذآ�  -�Wا� ���ء "، �?ا

�ت وا0'�ى@DJ�ر ا�Nyع ا�<N �U�NK� ة�k�{ " �� )� ،
�J�+  ث�Ë[ا rk�N	ت و� !!!.�� ا)����ت وا)?'��

  ،�KW��#�ة، آ	 �� aأ�1ا;< إ ��� ���8'إن ا�	\�ت 
 �#��ح HD1<، و^ 	K¸ اNK� ه� ،�s�À ة�k�#� ���ن ا)��� �

�. F�� a" إدر�¸ Ãأ �� �*�]{ �Ò[ر ا�<وه� �Isء هoا ا
 L]� >']� ،L�8( آNÄا I'1 دم��ذات ��ة، 	�;�رIH ا�tc ا
�و< ^ ا0'�� <N<F ��ح، وهoا �l<�رق اL�K واQ )� ع�B(ا

�د�� *?>�ان��$"": ا$wت ا��,-. " 

�$"ا"?��È�+# �£'��f 2 إD #� "  ) 4(ر)8 $w" 
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� �
"� : ا%� �$

��   mوا   �?   ª8��9¾ــ   �v   ــِ�رت(ِ .  
ª82    ِ)ِ�رت   �¾ـ�  �ªـ5¾0ا��Yى، �9
  ، " ر¾ْأ;ـ�ـَ�¾�£� " دا ا���2    آ�ن   �0  ��
  ،" �ـَ�¾�£� #ـ-ـÆـ2  "  ��?��   ;ـَ�ـªu0ُ   آ��   أو
  "ْ. #��ـَ£   إ\G¾ ،  ¸ـ5َ»ْ¬ " ?��
��U� L8?NF7 ا	آ'�8   أ  " "$�$wزم،    ��   [�أآ   "اDوهI  ا

���س ^    +�ا+�ا   أآ[�   ¡�ه�   آ'�8 #   �KFDK1>�   1>��   ا  
8�ء '?�	X،    أو   ا<K  *?�   ��   ا�J'�Kف   #��s   آ�	�   وإذا ا
 ���Uا�	    Iه �MB�$"   �1   ا$wن  ،اÌQ   �B�\�   ن�<Äإن (  ا   h�  
 �B?N, أو إ�9اد  ا;@��اد   دون   ��kة   $�$"اw #0اJ7" هI  )  ا
  هo.   ����   أن إa    ا;�tار. هI ^  ا�Bt/   و��Bو أن ور@� 
��Hة K(ا      I;ض،  ̈    أم ر��  �  اt/   ��ارس ^    ا>��   أ�?>�   و
  IJK<�ه� ا	�H�   "'NÈ   ر��*   ��QDNyا    ^ ����+   .oة   هgcا  
 J	ا���	�  ;""J70ا#   "$�$wا   "�+Rا��ا   "$+Q%�9ر?" �9دة،  وا

  ".أو #-0ه" أ���\�Ë أو ·»kY¾ْ" آ��ا
 1 -  _��Q   ��ء   �����Ã[�  ا��B'J   ا)�;��   وا]و��ف   *

 �<'?�   do*    >	أ  I�B<� �ـ   أ �'JNJ	) ...ق�\	 �U أو(  
�   اÄ>�ن،   رؤ�� {   �� +MNJ_،  أو�� �\>��1، رؤ   أ¬ L#[ا I'1

�دام�    ̈  �?NJ�   �¯   L���N<، و   *��µJ�  ̈  م���   ���'1   _8?*  
�¯��T إذن  و�1<،  Q    ��NU< اNHا   ��   .oة   هgcا    Iه  � �Tه�

�I�Q a  أآ[�N�� "  	JK<   و;(   s+   ��U?< ، و*s���   ذا�W  
 /JMQ "، 

1�دة   ÙNÎء   ا��K_   هoا   �NQ�  F'�آ��   ���s1 أو   رؤ��   ¢� 
  IKN�ه���، و��¹do* .  

 2 -  _��Qو    I'?� ��    ،�¬�W ��K\ظ   و��K�ج   *�lNU�  ا
ا  إذ  ا)���،   ¥� �7  ا�    ا¯��T   و�?�و وا[�رة،    وا���0 
  ،���k،   ا�J#   )8NÄة إa  ر!هBض  و��Kا   أن   و�oر��   ا)�#"   ه  
 >N�B'F   ه�   LsQط"  ��   أ�Bs	��حو��  ، "ا]I81   اl<ا]�Hف    ا

^    اN�LB   هoا   أن   ¥oا   �N\�ر   وه� ، )��U I'1 رأ�<(ا)��ب 
�م   �tyة   °?'��   *�ن   y'�_   ذا+< �D  ، �J��;��   ;�*�   و#    I�<+
� هoا ا~��ت �Nا��* LB#   _��K1�دة    Q>��   رؤ��   <   ا "��+

�  ا�0آ�  -�[D  –¢� هo. ا�ؤ��    و�>�رج رؤ�� �Uة،  *�¬
 �sه�'t/   ا)>   IJK<�N?�ى    �   هoا   و�� ..  antipsychiatry ا
�ء،  ا?'I8    ا)�#" إa    ا)[� ا7K    ا)�#" <B  �#"ا)  إa   و� ا
 �k�]، إن �äل هo. ا�ؤ�� إذا ��دت ه� ا�JN/  ا)'�Nم   ا

 ،�'J�ض اgcة ا)'��Uv و����ا�Hإ ��. 

3 -  _��Qو   ���8� ^    ا)�ا��H   هo. ��ى    �lU    IF��ا
�#� اDذع  <� ا�K#و�� ،¨n(وا ><��   و    I'?� ��   �¬�W   ر��*  
 ��   o«N�   J� �K#����   ��Q ،  إزاءه�   nو�?�   ����<'  ، �t��W    
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� �
�   �L8MN   أن�BU��   ��N��"   �nJو�?�" ، �K�¹�Q   /�Bt  ه>�   ا

�$"   	�ان   إ@Dق   ��#"   أن   � (	\�ا،    ا¯��T   ��'/   أن $wا   /JMQ  (
  ��   ��ة :  زاو�X�N   ��   ا)��� ��ى    أن   �*�   ا�U'�   هo.  ^   وه� 
�ب �� �Hى �� Dy   ��Q  ��Uل ?�NF< وا	أ   �Qر    I8?ا
  ،�*�+�  �� ��#" ا�0م �U ا'�م ¥�ف   ��	��   ��ة   ��ا.  ́  وا
��U L8¢ة  �1  ا?��l¢�l ا�ht ا���U ،L8N ا)�ض �?'�  

  هoا   Dyل   ��   وI'1 ا�Bt/ أن {�ول ا]81_،    ا0¸   و	�B   اB\�ة
8¥�   �>N\�   أن   اكوذ    ��N< أر#I،    و�ف ^    �?� ! �L?K   و�

 :�K?� ا%��v ·�و�"
�ه�� �� �I8J  ¢���  إن�" "$�$wا "���Wة     ه>B� _'?N� �

 ���K�ء ^ ا) ، وإن آ>� ا	��Nت اH �{)1976 (��و�  ���¢
Dk�# �� آ8� آ>� أراه�(�?� �?*:  

��Hد �I1 ا   ه�U Iآ�� " �*   �N�    aإ Lyدا   ¸K<N��"   ا  
 �<Îر��رب   +s  ا�tNر   �NJ�LB إa    و��N ا�0�ة،    وراء   �� ^    ا
��L   رو�1 �ى  �N���،    ا¬ D* �N8(ا L\N+ Iس   وه�<�*   �;�1  
  و;�ورة   اoا+��   رN'U<   و+�ا;(   ا�8Äع ^    ا�Kد   ا��Nاد �ى  
�ل \+��س، و#� 	�ى هo. ا�0آ��   ا)[�8   ا<�  أو ،  ��0 ^    *
1�ت، �F   �8  @�ال  أو?�   أ�� ،  ا)�اI�Q   ��H ..  آ'<   ا�H�N	  
  ��Q  �� ا�*�اع   ا�*�اعو  أ  ا~>�ن إ�<8sN� ،���81  ،I8'?ا
d اN\�ف oوآ   )I+اo ).ا�*�اع ا

�K�Nا  اآoأن ه ¼<�* >NBNى آoا���MN ا)Ik�B ا
)�B���+ ( �<F1976 ،>D1#� و���� }� +��'� إ�< و	��  

 ���U ��<+ �، �[s?*)2009( D< ^ هo. ا>��ات ا)�tsدة ا
�رب �U ´  ،"ا�اy'��ا?X "^ 	��ة # �W�B� L��* ر�t+ >	إ

�و� ¢��_ �Qضª : ،��'yا�oاتا?X ا�^ gyة ا)�ض،  و*
 ��  –وأLsQ ه>�أن  –�( ا�oN1ار 'N��ار )� #�أ ا0

"tN#أ  ��U �� �J�+ ��" �<8'?� I��\Q�ما\K" �¬[  XB+
��ت,-. "$�$wا �� �H�8  �وا#( ��ا'����� �L8?NJ هo. ا
>N���t*  hM\� وه� �K'N± ت���NJ� I'1 /�Bt� ا�'B�NJ�Q
 >JK	)ا)�ة .oه : u>�� ا¯�ا�	ف �F�Uر��_ 	��ه� ا� BF ا

a�N���Wة آB� ا�0ار )@��� �?* ،�'\K<� :( 

 : Y-\ :28-4-2009ة  1#
��5 ا�4^�م دون أن ?45^8"+�? 2#�^k" 

.... 

1��� ... :ر}�د ���"  أ#�له� *¸ أ	W ��$"إن أ	$wا ^ 
 u� Iإن ه I#D* ��B'@أ IH�* �( �#��$"	K¸ ا$wا... 

²�2.د: .�Uوا  Lأ� ،.�Uرةوا�Nآ�� ا�( ا�) #���� ا0
 �?* )� >M;�	 �����1 �<Uم زى د.، واDآ �< �BNآ���W 

 ���W 

�م :ر}�د�   

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   33



� ���17171717I06060606<I2009200920092009א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
�  ا	� :²�2.د�N'# �'� Lأوآ  �	وا ��ول أ	z�U �¯��	�U

 ،����?	............ "��W ��$"، إ	� *N��ل أ	$wا ¸*  �(
 u� ���#D* ��B'@أ IH!"$� �u آ�.؟ ،�$

�#�ل  ] :ر}�د* ���" ا'I أ	 أ	��?7، أ	W .د >�Q �
"$�$�  

²�2.د: "$�$wأ��. آ�.،  �?7 ا ،�#��ا'I أ	� �Q< د� 
�ش #�ى�?F�+ 

GJ'@\9"، �,1 ���  أن اY3و� ��'?Y$. ا�ول آ�ن g�'$@;ا
 �ºأن ر}�د إ ��$" ?��ا;@�W��x ه,nا .'$w�� "W�k 0ه �# "

 ���$"و�$wت ا�� اYQR  �'�. �x?وأ ،g"�J'+¸آ�ن ?�� " أ
�<، " �Jأ¸+'"'Qأى#1 ا�  W.µR G\إذا آ� ��9 >�'Q�3ل ا�?

 "��$"ه2 )ا�� ?��?-�J وا�($w) اD (أم . �J'+Q? �� أىو�
 g0ره�"?2�3 إM µ; ""?ا�'�ا : g اءىY. �� )آ
�  و)� :ر}�د�B'@أ IH�*��  ¸F�U �	إ a ل��ر ��Nأى دآ

 u� Iه ���$"آ�.، و$�  

dا'I *���ل  ا�آ�Nر :²�2.د  u� Iه"$�$�، �أ	�  و
 u� ��$"ا'�N�N* I" إ¬$�  

هI ا'BN* I'�7 إ¬� �u  ا�آ�Nر#?�+I �(  ]، :ر}�د
"$�$�  

¼ Q�1<؟ا�آ�Nر إ�u  وه�vا :²�2.د�y �B��� �H�U !! 

 ؟!دآ�Nر *�u� I :ر}�د

²�2.د: uإ�  >Q�1"$�$wا ��  u� I'�$"ا$�،  aا وvه�
�$"أ�� $w؟ا  "��W �	إ$wا"$����  زى *����" اW �� أ	�

 دى، �u آ�.؟

  !. :ر}�د

�رة :²�2.د��*  I�* >رإ��Nآ����ل d إ¬� �u  ا
"$��$"ه� ر*>� F'�  ؟�$$wا �����س  	 �� ��س وأoyه	
 X�	�+ 

��H زى آ�. �N»\¼�?�وف إ	< دآ�Nر  *¸ :ر}�دU ^ 

7 :²�2.د?�  ^ ¼\«N� اvه�"$�$w؟ا  Lأآ ^ ¼\«N� .ه�
�ت دى ��<،1H� و+\'�h ا)��L، وا���h، وا�واء وا0

 ؟�$�$"هI  �?7 :ر}�د 

²�2.د: >� ].؟  

 ؟�$�$"هI  �?7 :ر}�د

²�2.د: u� ؟��K��W �	إ 

  !. :ر}�د
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� �
²�2.د: I�B+ "$�'�آ�Nرة، 100% �$ >N'# I'، �Fاء ا

< د�#�، �Fاء ا'I أ	� �u  ا'�FIاء ��+�U �	ا
 I�B+ ،>��+�U"$�oات *100% �$�* ، ،d �BJ<�u�  L�

 )� d�Dو�'7 �� آ �� �U I'1 .س، د�<�L ا ��	X و�?ا
 � �Uرة، و�Nآ��gN1 إن  ��ا* ��$"و�'>�u أ	$wا Iه 

 �B�����1 اN* ا���B�، 	?L8 إ�< *�I ^ ا�K��W �	ا I'ا
�ن �(  �'wا�'w دى؟ �?�د 1'��� اN?� u� ى *�ا���\#

 ا�آ�+�ة، �u آ�.؟

�$""ا�nى �YJ : هnا ا0wار ه,nا 19  ;+0با� هnا$� "
�$""�Y4ض ا�N  ر}�د$�" ��k  �(0ر، وQ.  µ9 �QR 0راQ. 2�#

�$@Y-9"Wات ا�53� �� أD ÃG�'f أµ@9 أY| �Nد $�" )"$�$� 
¢?Y%أ.'� ) ا Gر� &� ،uYe\ "J70ن  أنأى #� ?�@$�، أى و,.

 "���� ®��$"": ��¢ ا�µات ا�9$wى اYRأن "ا� _�� 1# ،
 W3� دوات�� �Jرآ�? ¢?Y%ا،"�+Rأ\�  ا��ا �� :–  >�'Qا�– 

 ،"�إن  و��D أ#+£ #�& هun ا�دوات uno ا�$�رة ا�,-4
 W+Rدا ��#+,@�k �J أ#+£ ��M'� إD أن أرى داR+2 أ\� و�

 G3�� un9+2 ا�+0;�ت  )��9ةه0، ¸'�� ه Dإ ®'Q5. Dو
wا "Q-5ت ا�D�xوا�$"�$��  .��Ãرك،ا�� .�fY، أى  ����

�"، وأ)0ل +Rأى #1 " .�رك #1 ا�دراك"ا��اperception،  Dو
 D��R ا أوY,k �35."'3\  &�z@ا�@4,� أو ا� gإThinking 

 Imagination أو

�م :ر}�د �. 

²�2.د: L8?	  ^ >ةإ��+� *�I ؟ ا�آ

�ز��،ا�آ�+�ة *\�اU<  ] :ر}�دNº  ام�U 

²�2.د: ،IW��ه�  ���*¸ ا¶  d�'1 إ¬� �>��وا ���ts�
"$�$w؟ اdNM'\(  8'�ا?�* æه�، ´ ه��y �آ h�M� ،ز���Nº �¶ّ

 ><�Qر�1 �¶ I'ه�. �U ���ر �?L8 أآ� �� ا'I  وDyص،ا
>Qر� !!ه�. 1

 ... DÊ^\1 ?�رك  أ# Dا ا�;+0ب إnه &���ن �iرس أى ز#
 Ê'fأ Dوإ ،W@�f ل����5 ا�@$?�$�'Q.  أ�'# È+Mوأ YQR�

#� �Yى  9,�هnا ا%�& ه�R�\ " 0 ا´05ن W+$9 �( 2+9"?$0ل 
��ل أن µRة @�D ®+Q%ام ا �D1 ا# ®+Q5%0ار اwا اnه &�# :

�$""وأ���\� ه2 " �$�$"" ه2ر}�د $wا." 

� ^ ا)  �>o �'� #�ن ه�وهoا (B���+ ء�H ��( 

�م :ر}�د�  

1�رف :²�2.د �Nآ���1ة 1��'� آ�. �<؟ (...) رة ا#
���B+( �Kو 1'��� ا�ه��(W u� ن��1 ،"$�$wا  

 ؟  �< :ر}�د

²�2.د: Lع  أ��N* �1��@X  ا�واا~8U د�Wر �واK'�س �
�X* �H ا�آ�+�ة U"$�$wل ¯�  ،وا��� dن ز��B'� ن��1 Il�� 
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� �
"$�$wا ا��1�ن  ��� ¸* ،"��W u� �	إ ، .[ >

�# �@�N<�� ��T رة *>� دى�Nآ����W، ورا��dN#��  �U ا
 ��T dN�U ��¶�، و1 �;�1'�>Q u� ، �¶�Q u� ��±�s;�، و#

��K	 ا�F. 

�ء *�)  ا]��ل إ£ أ1�~<  هoاH �� �JK+IKر  واآ�H��
gN?(واء ا��* L�?� .��* gc�1 

  و*?���؟ :ر}�د

 �?u'?� ،�B  *�ا�� :²�2.د

��H،  ] :ر}�دU u�Q�� ،[¸*  ���'ï$�	N�'�  �?7 ؟"�$
 ��$"I'1 إ¬$w؟ا 

²�2.د: ��7BFرأà ا'I ر*>�  أ	}�U أ��.: "1'�< إن "
 . و� آ�Bا��

�$"دى  هI :ر}�د$w؟ا  

²�2.د: >�  ��د].؟ +?�ف �Wر : �� LB# ��<أ� Lآ �أ	
 Læر، إ£ �?7 أو��Nآ ���W �J�سأ��ت، أ	� آ�B ^ ا<' 

�س �?7<�+��ه�ش، ��  ا'I ا	� #'N< د.، ا� >J I'ا
��± ^ I�BØ1D+ْ. 

�م :ر}�د�  

²�2.د: �<Uف  إ��	أ �B	I'���K><  اW �<Uا"$�$�، 
 ،����س ا'I ز�>� آ�.، و*?��� 	��ف إ�< ا0�<� وا<Uإ

 ��T I�* 7?�،ج�K+ُ  ��$"+t'( إ¬$� ���Uه  )'t+ ص، أوDyو
�$"إ¬� �Hء �� $wا  ،اoآ >�Q إن )'t� أو�ا)��  ،$"�$

 +��ن ا�Bا�� آ�.

8MY� �#  : درس W\�0"، وآ��f 1# ®Q5%ا اnو : ه�'?
 2�Y%أن ا Ge�D Sأ Dا�4+43"، إW\0Q$@+?  1# ��,� &J;أ

 ،� ا�;0?�ء ا���د?

#c #� أ.2 : ا%� ا�-�Yى #1 أن ا%Y?¢ )�  ذ�£?@4® (
 ،W@?رؤ G0ه-. ��J# ،®� )Y?8+�@5k W5#ى أ9

�. :ر}�د� ! ! 

²�2.د: �(  X	�1�ت �1�Fa�°  ا��# ��� آ� ا�آ�+�ة �
�	X وآDم �� د.، t'� �¬آ�.، إ d��# � �\�#�ا¯� زى �

ا�آ�+�ة و���*�ا 	��JK، ���ل d أ�L ا�آ�Nر #�ل إن 
 ،w'� >K��W ��لا'I أ	#  �� �� �� ،w'� I�B� w'� >	إ

h� >و�?7 إ� w'� >وا �?7 إ��JK�    

 �N»\¼  دآ�Nره� د. �1�ن  �� :در}�

²�2.د: ¼\«N�  إ�<؟ ه�ا ^¼\«N�  ¼\«N� u� ،>1�N* ¼\«N^ ا
 ^"$�$wا،  Ik�\yأ >Ãر إ�Nدآ u�K� إن �<'# �<Uأ u�"$�$w؟ا 
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� �
� ]: ر}�د?B@ [ ،[ 

²�2.د :/�@  ���Kآ Iyأ ��ردة؟ أ	� dNtBc آ�.��< ا

 ] إزاى إ+LsK ]: ر}�د

 	?�؟: ²�2.د

  إ+�'� ا+LsK: ر}�د
�" RD ،"f�R@'�ر  ا�@n ،b(0اهÎأ W� "+��$%ء ا�Nض إY9و

 ،b-,9" ا�Y7 ¢?Y%ا;@$'�ل اc#  q 1#0ار، وwف \0ع ا�@Rا
 ا�@��دى،اR@'�ر رW@'M : #0اf+" ا0wار، : #$��& ا�0ف 1# 

�< W.�w ه,nا #',Yا، )� ?-�c ا%Y?¢ أن 'Qإن إ�9ن ا� q
ا�@�34 ا�ZهT ا��ا#� �M  1# دور ا\@�eر إ�����?�nR دورا 
"?0+9 "Q+;. 

²�2.د :�+\��_ Ë_ وU��B�  u� ،_�Iا	� �\�7#، �1�ن  
 �1�ت ��F �� ا*7 إ	d +\�#7، أ	� /?� Lأ� ،���K+ده�� و

I�#���* IJK	 

 اè  إ	��ء�\�ق  ق]، �\� ]، :ر}�د

 	?�؟ :²�2.د

�دآ�Nر �?7 أ	�*¸ آL ا'd#�\�  I :ر}�د� >Q�1أ ���1 
�< ^ ا)��ن د.  ��t¢ا � أ	

  ه<؟؟ :²�2.د

�$" �?7 :ر}�د$wدى ا  ���H Iه ����ه� و# �U ؟X<� ���H
�؟���U�  

²�2.د: �?B@  ¸* ،����ه# �U�0اك  ا�H .د 

�<  #1 ا�@�اء'Qا� uµ@9ا �% Y{�'# �34. ه�5 ?'�أ
"$�$� ""�+Rدا " ���$"و�$� ""f�R" اnوه ،�#  W�أ�

" c(2ا�0ا+Rى " ا��اY=? 1 أن,i ��k ��(وا u9@'�ر��) �����
"�+Rا��ا ( c��"(أو ?3+Rذن ا��ا��� .... (Ïإ. 
 .�U #\�ه� �?7 :ر}�د

1�رف إ	< �Hاك،  ���� �Hاك، �� آ�  *¸ :²�2.د u� �	أ
�ت H�8�ل د.، *�وح ا0NU�?<وا�آ�+�ة *�;< �X#�\� u ا�@ 

* �� ���H �¬Ìآ d )H�+اك*�.، و�H �� دة�\�� � �.، �( إ¬

�دW7: ر?� X� 

/ �?I�} :7. د���د *�;<، ^ اWر >Ãأ�¹ ا. 

 إزاى ��دآ�Nر ؟ @/ :ر}�د

²�2.د: u�  ى�\# ،d�#�ل Uu�  ه� �1�رف، ��N� uآ�، �
 u� �<Uوا ���Q L�N�	 �U �Nت آ�H�U >�Q إن LB�	 زم� 
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� �
XQر�1  ،>�'1 �<�K+ا I'1>��، *¸ 	�L�N ^ ا �H�U Lآ

�B�#D]� ،/<H I'1 I و	�آ� ا(  I�B� ،����ه# �U ل إن��	
 >Q�\�* L\MN* �H�U u�Q ��د �Wر �� ه� �� ،� آ�.�U #\�ه

 .#�ى

Ð�D حY¸ �34@�9�3 ر}�د أن  ا�? D����9@'�رu ا�@
 ��k ل����W\�� Ë ا�@+9 ،W+'$?)ضYk ( DG'�?  ���T7 Dإ

�''3# �$Q5# W@5هµ� ���@W ا���7�"، و�+9�4�. 
�، �?7 ه�  ] :ر}�دً?B@���� ، +�\� +��ل آ�.؟ "	IJK" ا

7 :²�2.د?�  ��ه�، �Q u� �إ�< 	 /BF ،IJK	IJK �?7، أ	
، ه� "� u	IJK"و" 	IJK" ا�آ�+�ة،dB�F �1 د�#� �� آDم 

 u� 7?� IJK<� ]،  ؟�$�$"ا?B@ ك؟�\# d ���N�* 7?� IJK	
�U  7؟?� >� d ���N� 

 L81 آ�.  ا'XI @�/ إ��ل � @�/، :ر}�د

²�2.د: I' �Hاك  ا

 �Hا��؟  ا'I :ر}�د

²�2.د: ،.!  dز� �Uوا،wB��*  dز� �Nآ >�Q ه� ��
)	� �Hاك، إ�< ا)

� :ر}�د�  I�* ����دآ�Nر+�NBى �?�  

 !! ؟ ه< :²�2.د

� +�NBى  *�#�ل :ر}�د�I�*. 

..................... 

.................... 

26-5-2009�"، \-Yة #$��+" .�� :  
G+f0ا.  "��$""#�5)-" آ+$wا :"g�@آ�� 

81�ل +?�� ...  :²�2.د d�رdNU أه<، و�( ذ� �� ا	�
 �y�1���ك + ��Dم ا]و�£ ^  آI�Dو+���، أ	�* >t*�+د. و

�ع N* �'*��$"أول ��$wا uو� "$�$wا،  w'� >N8�Q �ا'I ا	
� I'1 إن آL ا<�K+^ ا]ول، و*?��� ا �	ا I'>���1 "$�$�، 

 ����U دى، �0 �<���U دى، و�� ا<�ج +�JK �� اNª ¸*
 u� ،ه��KN	.7 د.  آ�N�F ��0 أول �� �	إ�<؟ إ ��$"و$� 

��$"�u  و$�،  I�B� ،>���� دام 1� d �'# ��$"وا	$�، 
�ه�KN	و . 

 ؟�$�$" �?7 :ر}�د

7 :²�2.دNFآ�. إ �?* Il��* فDNy�� ه� ا� ،¸* �، أ	
 Iه d�#�ل *"$���L ��ة �Hة و��ة  �� �$KN* �	وا ،.�H

��F �Hا �Fا  *�ة،U L8?	 �� 	�?� 	* �'�N��H Iا و*�. وU 
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� �
 * * * 

q  ةY-\ ة�Rء ا%$��+" )'& ا��J@\2009-6-���2 ا 
G�J@\ا  ،"� إg ا��f" ا�@��

"f��ا : 

L  ر}�د c# &#��@ا�- ��+�#Ê^5\  8e�# c# أن �²ث
2�Y%9+2 أن ا%��3 -ا ¢?Y%ا W�0$? �# أن ��. v ") Sه�nا�
،"f�R �Rأ W70� 2#�^4ه0 ) وا�"W@$��$"، وإ�º ه0 "�$$wا 
دور ا%Y?¢ :  وb+@Ñ ،ا��اR+2 ا�0ا)cأى  ،��اW+R ا%��+"

 unه Y?0K"$�$wا gه0  إ �#"W@$�$� " "�+�9 &R�@. �# ر�$�
 راكإد Y?0K: ) ا���ل ا�nى ه0 \0ع #1 ا�@4,�(ا�@4,� 

perception unه "$�$wدراك ( اs2آ$�$� &Rا�+� (��J+?و�@ 
gت( إD�� ( أو�J¸�$;إ )وس�Jأو إ�9دة ) آ�J+���ل  .-,���
) "����R 0رfImage ( 

 * * * 

 ا�@3,��إg ا%� ��� ذ�£ وه0 ?@^�ى �5$� اb(0%  09دة
�دى(Ðا� �	��Uا���جا����3 : ) أ  >Qى : ا���ا�@$+

 .ا�2345
 ?�$& ����واء ا%�@Y,� �µة

 :9+2 ا%� }Yح
�@�cا  ���در إa ذه� أى @�B/، وه� ��#" إ°BN� ىoا

�در@I?�B ه� أن B�  �8�JH ن ا)�ض���� إذا آy ،���(ج اD?*
1�دة *�~>�ن  I8J� ��م 1'�< ^ )ا?�'Iا)�ض (وه� � �، و

�@�، ��U أن وJB�o¥ ،�J. ا ��J(إن ا ���Q;( ذd إJ� 
�ج إa 	�ع �� N¢ ���(وا /�Bt�ردة *X ا* ��<��

 �ْ���ِ�?�ت ا��	� . +>I�ّء ا)��� *��L أو *�yä ا�ا)��

  ". �9�ــ'ـY   #�07ر  واآ24 ،  أZ�9ـW إS    ا�0fل
 " uY,�   &$�?  ! واء����     �µ@�ُـ�  ". ا�ـ

��   mوا   �?   ª8��9¾ــ   �v   تِ)ــِ�ر .  
ª82    ِ)ِ�رت   �¾ـ�  �ªـ5¾0ا��Yى، �9
  ، " ر¾ْأ;ـ�ـَ�¾�£� " دا ا���2    آ�ن   �0  ��
  ،" �ـَ�¾�£� #ـ-ـÆـ2  "  ��?��   ;ـَ�ـªu0ُ   آ��   أو
  "ْ. #��ـَ£   إ\G¾ ،  ¸ـ5َ»ْ¬ " ?��
.oه ��F��رة #Wإ    a�8ذج إ<��ى  اoى  ا�I?8  ا�t    ا

���U�   ا)�ض    �*��k< ^    ا��Fاع   ��   K@إ   �#��?�*    �U �    ̈ 
 _BN�   �?*   d�د، وه� �d'J    إ�   ذ��MN��_ ذd ا   L�BF
 ���B(ل ^    ا�8?NFا   ،�#��?�ر  اBN1ا)�ض   وا    IJK<     �Àد ا
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� �
��+    Ik�  ا�Bt/   �1   ا�ؤ��   ¢l/   و�K�¹   ا)Ü ^  آ��8

  ،IJK<�Ò    a<و+� اN�N?8_   اN?�ض   �� *   I1�  و��ا��H  ا
 "$��رة   ��Q '  �>< اoى  '  أ�� ذآ�ت،    آ8�   ذا+<   و�Hد.   �$Wإ  
 aء  إ�F   ل�8?NFا   ���*   /��F[ا   ��MtJاJ'�آI    ا?Dج   �[L   ا
 �	��Uج   وأD?�ء    ا*����*) ���<N�8�ء و�¸ إ1�دة ا?ا

��Ikا�N	(   ،�Uإن   �لوأ#  وا~�ا   Lآ   .oه   /��F[ا   �¯  
 ��N�'1�Q   ��N1ورو   ��NK�¹إذا   وو   �	���L   آ�H   ��   Lءا   آ�N�  
  I'1 ة�J�   /�BtN  ا?D��*   �1   �#D   آ�	�   إذا   أ��  ا>IJK،   ا
 ��	�J	��#�   �À   �Kyد   آ�	�   أو   اt''[�رة   ��kو�      �¬ÌQ   �#  
 L8?+    ^ ¸�1   .�q�  . اDcق   ا

"$+w05ان) 5( ر)8ا�$�د#"  ا�� : G+(  : &¾$ª91   ?�   إªا�  
  . \ـ4َـ3ِْ] 

 :ه0 ا%� #3'$� آ�� و��9\� وهnا
G+(  : ª>;ِ��   �#   ªÊ?�َـxَا�ـ4ْـ   ªس¾YÃZوا .  
G+(   �J?«2    إد�9 ،23ِ�  . اY¾w¾سª :    وزو¿د  �
È\     1ِـ^ـْ'ـ¾M   ،2Æ59ـ   Sإ\»ـ2  ور»ا u¿0ه .  

   ��   ªu¿0ُ7ـــ  ! ! !  
G+(   bQRَأ   uYe\   2{�%�9  �¢Â�¾M�7?�   ِ#1   وا ،  
W�5ِ�ـ@�R -  v   �J¾+¾$¾£� وا�+uYe\  -  ¿2   ه¿¾. 

G�^�   G�$�   W«kTا�   b+@�   Ê?Yxا�   v   G+«Q�  ، ـَ�¾د�   و.$0ل# !!  
�  : ا.ـUْـَ�ـYÀت�    ا�ـَ�ـِـ��¾#ْ"    �ـَ

  . ���7ت�   ا�ـِ�ْ¬   ا�7�wت ه2   ، وا�7�wت
 >�'Qا�   Ê'fأ   ª�5سJ#   °ـُ$ـ0َل�+�    

�W¾eـª?�'َا�ـ  )  ��?(!! ..،  
  . ا.�^+ـÀـ�ـW�Y�   �Gِ  وا�+2

 ) >�'Qى   ��   #¬  ، ا\�   ه0¿   دا   ا��M  (  
W¼+ا�      �W�+9  ، �GÁ32    وا�Á3���W �ـِ@ـْ+9 !  

  :   ا�ـَ,ـَ�م     0e5#م ،    ا�$ـª0َل   Rـf�ُـِْ" ،   وا�0ا)c  ، وا�-�}ْ"
�YِـR�   ـ2ِ  ،    ~�مk �&ـِ+ـَِ"   �ـxـ�=#   ªا�\¾ــــ�م :  

 " ��  ،   ا�ـَ$ـَ+®   Y^9 :    \ـَ�ـÃ1ْ   آ�5   �»
 " n��@3\     �5¿�Y�   �Ò   ®+R   "،  

  )0ى،   \$+®   آ+D   �5ز�#ـ�1  ?'2$
  ، ?D   >Ó@,Ôز�#�1 ?$+$-2    #�  وا�+2
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� �
  ! ؟ ... ا?ـِــ�W   إ#¿�ل°
Â8ُم     إن   �ـÕ�Ãز°م   اD   ،  �Jّـَ�   .�ـ�ـِ<¿   إ°\ـJْـَ��ـ� 9ـِ

  . ���� :   إ�ـ+2   ا��$�   T�   £kوم   دا
�$+k   G'�    : 0ى   و°�ـْ-ـَْ" "    ا�ـ�=ـَ$�   إن( .!!"  
  ا�ـ�Ã4×\ـ2ِ،   ا�ـْ'ـَ�ـِِ_   َأ�ـJْـuÃYُ   )� ا�nى    هـnََا

 " �«%   �9    S�@ب ا��;   SDا�و."  
q   2f�9ل�     ا�,ــ&   ?,0ن     أن : "أو .  
�ª أن»    �ـُ��  D   إْذÆا�ـُ,0?ـ :  

�ªأ�ـ3ْـَ هـÂ0ُا    Æ0?ـÃى #ـُ� هـ0ُْش آnِ¼��ِ�1 #ـ. 
  " ا?ـ�Wِ؟   إ#ـÀِ�ل

  ،" ه�Ú   �49ف "  �Y\�#�   هnا[ 
  ] �kن   ا��آ@0ر   �Yxة   �ـ@�3ل   
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����23232323I06060606I2009200920092009א��%�����������������   �

�)5(��2������3وא�������������ن�א��!!)..�+��������������.�א��������������(�−662 �  

� �9Y3���  ،"Ó"أن هnا ا�-Yح 9+2 ا%� ;0ف ?�3  ?'�و�Q'ا�
 G4-@اآ ،&�أ#� : أن ?=3@90<، أو ?�� #� \07Y #1 �0ار ·@

�ذ�£ �  Dإ �Uة ا�Y-\ gإ "k��D�� ،ةY-5ا� un�5ول ه@. v
�W@-(�5 ?0م ا�ر���ء  وT7�\�9ءاË، ?�3ا #1 ا%� ا�nى 

 .ا2��%
 ..ر�� ه0 ا�,3&: أو

* * *  

 
È\    1ِـ^ـْ'ـ¾M    ،2Æ59ـ  Sإ\»ـ2  ور»ا u¿0ه . ،   
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� �
��   ªu¿0ُ7ـــ  ! 
 :ا%�
G+(  : &¾$ª91   ?�   إªـ4َـ3ِْ]   ا�\ .  
G+(  : ª>;ِ��   �#   ªÊ?�َـxَا�ـ4ْـ   ªس¾YÃZوا .  
G+(   �J?«2    إد�9  ،23ِ�  . اY¾w¾سª :    وزو¿د �
È\    1ِـ^ـْ'ـ¾M    ،2Æ59ـ  Sـ2 إ\» ور»ا u¿0ه .  

   ��   ªu¿0ُ7ـــ  ! ! ! 

 :9+2 ا%� }Yح
G+(  : &¾$ª91   ?�   إªـ4َـ3ِْ]   ا�\ .  
)�  I8J� �{ h8J�Q أ�lN� ،/�Btإ1�دة "ا;�tاد �Ê ا

�دة��\hB "ا ،">JK	 �*ن ا*� أ*�< وأ�<، " ا�*?� أن آ
 �'�Q دة "إذا��دة   إ1�إذا   �ا~>�ن ذا��، أ�I�Q   �*�q   v"  ا

 �M¡I�Q  �*�q   ت�d   ا�tNر   أز�oت   وآ���.  وا�*�اع   اc'_   إره
 hB\� د   أن�K8�ل   ، >�Q	JK<   وا�   اNUو�1   ��   ا�*��ر ��    ا

���µJ(ا �� >�Q   ، ب�tcوا   ��*ـْ�"  ه>*   IJK	 " ���    aأن إ   ��  
�*�   ��Q  ، هo.   ا)�N'U   �B1<ر ^    اÄ>�ن   )\��BU   +?�ض    â�  وا

>JK<   ��   ،���H   >�'1أن   و   L8MN�   ق���   �'U�  وأن ..   D?Q   ا
 ��B'��   ��   إ*�ا1����U   ا]داة d'Nا� �� ..  I�Q ���Q   ..
  Iوه �B�\�    ^ ¸K	   �#��ن   +�N  ̈    إذا   ا��* .  

�ل�NW�t/ ا>K ا�* ،���?N� ���Wة ا��Wإ IJ�Nإ 
�9%£ ا��اR+2، �$�ر #� .0Uص : v�9  إ5J#g" .3@�ر£7 

¢?Y%ا )���y ن�<Äا( )�tNJ+ � d	أن، إ  D\K<� ن�<Äى ا�+
�و� #�اء+<ª ^ �#�� إن d<1   ،>'���+ دة�1� .��	 ´

d'���+و ،LB# �� �	�Wأ ��رة ُ+L8?NJ   �?< آ8�� �J� Iه
�ه�����، إ	d �� �� ا�+  �J� �*N�8¼ ا)��� �N�+ �U" أ¬

 >\�8# ¸Bd�Q ا~�ء  {�ك، *L إ	< )+��À)>\v8د 81'�� 
 �¯ �ٍ�k�8�ل �NUا ���* ،��k��1ا >�Q ى�?+ �( L*�ا)�

���� .^ *�ا�� رU'� ا~>�ن  د

 {�ث ذd ؟ آ�" 

"È\    1ِـ^ـْ'ـ¾M    ،2Æ59ـ  Sإ\»ـ2  ور»ا u¿0ه .... ،��   ªu¿0ُ7ـــ   ! !
"! 

� هI  إذن Êوإ ،��BJ� �*�Jª را��Nyث ا�¢ � ��J(ا .oه
�ج ��ق N	،�Bا)�اآ ���� .وأ��	� ا)?

 .@�Yف 9+���R 1# W£،  إْذ ���ds،+?�ف  أ	� 

� �?�dQ ��  وه�sأ�،>Dy 

 Lآ  ^ �d  ا]���oن آ��� � �	�<H >�8J	 أن ��T �أن �
 ���� أ	< آ(�@ �<'yدا ^)¿�� u07( د�H�� ه� ه� ><� ، 
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،�� آ'><�Q   ،�Uوا Is��(و a IF�F[آ�/ ا�ُ+��J  و�ا

�d<�* �Q و*X ا)���J(ل   اDy �� �*����K� I1�;�� L إ
dا�#�ار o* �@��äHت و±K� �� L8} �� L�* ا���B .�>o ا

�  ا)���K'N± ¸�،�� ه� ذd ا�آ�/ 1>	�<H I8J� �  و�
kو ��1ا�B� ىo� ^ *?� ��ا�U LUآ�N<، ا��z  دة�1 >lN<NJ	

�ه� I'1 اhtJ  و� 	?�ف �Hه�.�. +D�\K إ� �� Dyل 	�q< ا
Lآ �z htJ< ا�Kوض 'N?�ف 1'�< أو   �� ه� ¢� ا )s	

� +\h، وآ�Q Lض أو 	����   و#� +\�JK+h.، هo. ا�Kوض #� 
 ��ه�ة � . أآ[�#� ���H Itءا �� اN?�ف I'1 ا

 :اw+8 وا05Zن 19
Ly�(ا  h'�[آ��ا�NوH< ا�B< *�7 و*Is��� X هoا ه�  

¹�ه�ة ا0'�، ).�JK+ ا. أو�Nª ¸�ا0'� �� وا#�U  )آ��، (و
،>@�� +�+�/"و(و�� دور. ^ +�+�/،   	� :"I;�Q ( ت�ا)?'��

،>�Q   د��، ه��?ه� ا~>�ن دون ه�L* ،�T ^ ا]�Uال ا
�L* ،hH  ا~>�ن<� 	?�ف �� °�ى   ه� ا�*�اع اIKc،ا �z

��1ون د#��� آX?J+ L د#���، }�8lع ( ا0���I،أ�>�ء ا0'� 
�'� Lآ XN1�F aا�U( ن�� آ� Lآ ،�<8��  �U �'0ا ��J� ^

اJU: L��N�  �'0/ 	���� –اoى " �Nªى ا0'�"و#� #��/ ه� 
 I�ا£  ^ا��]�� #�ب �� *X ا>�م وا��) أو أ#L(ا

�ظ، هoا ا��Nى ��NF��ه>�، و+�ور   اoى L¹ ه�اBN	ا ���
 ،�<+Dو��+ .�JJK+ ول��، و¢<��Ëأ >�Uه�ة  *?��ا�¹ �1

 �+���'�  ]ن )و	�B ا�*�اع  ا��0ىا����ع : أ	��(ا0'� ذا�
 �'���+ Iه Iه�ة ا0'� ه�¹�ه�ة ا~>�ن �(  و�Uآ��و�Uآ�� ¹

� ا�I1، و@�B?� ا)äل�U فDNyا . 

آIW Lء آ8� آ�ن إ� #'�D، و	�وح  �?�دأن 	�NJ���l{  ،د
1�ت ����F IsÊ >�'1 ¸��دى ?� وF'�آ>� ا<N،�Bk�W  ن[

 I+�+ أن ��N<� وه� ،/�@ ���� آ<N��� ء�� ���ن أ�><	�<H
1�ت ا>�م �Fك�MN��ب وإ���ع را+/، ��ة  JË �'0ط ا��	 ^

>�NJ�� �� ���H : أ�yى" �إ� #'�D، وه�oا، " آ>�آ8
 !.وه�oا

 #0اJ7" ا´05ن : 

XU 0ن ^ وا#( ا�<À ¼«�* I�N'	 ك�MN� ،ة���<	�<H 
 �<'1�K+ "'NÎو ،d��MN�ف �� هoا ا«<Q ،�<yدا ����ا

� و�� ه� <K#�� فDNy�*،�z  

 :ذd و��

·  �<s?*  �8�ل و�Hد وBW >H< �?<، وNUد ا�À �� /1��
��?B ^ ا)NJ�LB ا

·   �<s?*  I'?K�ف و��Jع *�¯�ب اÎ)>Nا�'� رؤ��� /<lN*( 

·   �<s?* �?*و I81 ض ��داد�Kا و�–  �W?�ر�� أو 
 �� إ��*W–  >N?�ر��MNFاL]{ d ذ
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� �
·   �<s?* h\<و�\ّ>" و� �K8>�� و�N� 

·  �<s?* ) ء�B@[ةاo*�?Dج ا�t'Jى ) ا~���رع *J�
 /1�NJ� ��،اoى #� ��U ÂKtآ�� H>�ن ا)���، �N#�و^  @

��\«W >	�<H آ���U ��# م��Uه� ���� �� إ �#� .	K¸ ا

·  �<s?* <�Q ،�W��رس اTر�K 

·  �<s?*  aإ ��<� ،��K��ه< و��آ/ ه�دج اKW ¼8\T
�K@�?N� "#�(ا  �� I'1أ 

�<  أ?1'Qا� c$?2345ا؟ ا�n1 آ& ه# 

�ت�N?�ض �L هo.  إ	<�8NU��ء، ��Q *��،  ا<]NFدون ا
��B'F ى�yوأ ، ��*��� أ���< �Qص أ° : 

�ë هo.  ا�واء، �Wآ�ت \( �«J(ا IMtJوا?'� ا
�ه�ة ا��آ�ت، وH �N»�ما���اب ا)?�'�، آ'�  �; >+�1�Qد

N��س ا]��ال ،�«sN+ ت�JFn� Iوه ،Dأ� >B�. أن ��ى وH< ا
�ن، �l�Q ا /�Bt	�t+  >JKرو��د J	��–اB�� I1ون و�* =
�م *�ور ) 1'��8(أداة ��' >?v�@¨  �B�� .�\��) >�'Î ¨
   )اo¯ èا

"$���ر �$%�� >�'Qا� b(0# و.�رج"; 

/�Bt���اoى �  ا��  >	�<H لDy �� >s��� I'1 ف�?N�*
 ،�B��، وهoا ه� �� {�ث ��\«W �����جاN}  �� ا����

8�ل، أن ��ى 	JK< *�و�1 NU�1�ت ���y أن ��ى هoا ا�Q�ا
 ��#�� وإر1�بأ81���?+. 

 ��8�له>�ك  NUا  I'1 �@�W )t# �# /�Btأن ���ن ا
 w�<NQ ،I\«�1�ت @��_ �Ê. ا�Q��  *�ر�Hهo. ا�BJ	 ��1وا

 aإ �� أو آ'��k�H /'�<+ L* ،���1�ت ��Qد د�?+ DQ ،
ِ���ْ�، هo. اB\�ة   ¢d'+ Lª L" وا9�" �^�ة"�?1�ت ا�Q�ا

 ���1هI اJ+  .ا�� �>�ى � ،�B	�H ت�1�Q�أن +��h ا
 ،>�Q w�Q ¸���5أ?�x  وإ�ºا)���، k.  

1�ت اXU ��8?N  ا) �� �\�ر.  هoا�Q2(�\" د�9 23ِ�� (
1�ت �Q� ).اYw¾سª(و�81م ا

XU  ل�MN+ت�1�Q��ت وI1 ±�#�  ا�! aر�� إ�?WDا
 Lا��N+و ،/�Bt�z ا�ؤ��، *��L  ا�tcات��N¢ ،�(n *\�ة ا

 ،X�[ا /�Bt� d'T ا oµ<�Uو ،Lyا�أو أى (���MN �� ا
����� �Q�?(ا �z (ا�� �¯. 

�1'� هI  اB\�ة�Q .o إذن K�  –اB�81'�� ��\�دة  -�
 �?* ،�y! I1�* Lyا�1�ت  أنه�دN+ �Q��ر �� ا�Q��Q'� ا

 ��k�H ��1ا�1�ت ��ف(ا�Qد �?+ ¨ XU(_   ، �� أن�ا���م¢ 
2��$@\Dا،  �� �<N�� ه� ا)�\�د *ـ هoا ا�Yؤ?" Ykط80
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G+(   �J?«2    إد�9  ،23ِ� . اY¾w¾سª :    وزو¿د �
�� وا#( ا)8�ر�F  –ا�ty ��Ê  ���· /�Btات +�ا�' ÌQذا

�ت�N?�د  إ�Wاف، و��oBUا ¢� -1�دة��NJف ،ا)�JQ  (Hا�+
 �H ^ اoBU��ت، آ'8� +��Q #�ر �� اB\�ة ���	�هo. ا)��

� إ�Wاف�� IM� ،كêر�k ،ا��4# D��0 و+Q# 2�ه2  �& ?�0د ا��
ا]�� اoى ��+/ 1'�< أن 	�ى  ،ا��ا9�" : �ن ا%�%"ا�'^�ة 

 L]� �<']� �<JK	ا)���،أ  ��ف ا~�ه�ى ^ @��DNy��( ا
>ä� ´ آ�/، و���� �( هoا ا<'��?+: 

 Ï� )ا)�Kوض �?Dy ��)7ل ذd  �>�8 ا)?

 JË/ �1ا�L آ[�ة، ه�ر،�IK���N، أو  وا)���

 1,�  &e."?ؤYوا�290 وا%-�رآ" ا� vوا� &Ýه2 ا� 
 ��+�# ¢?Y%�59 ا "��< : ا%Yا�&  �59ا�@��Dت )��'Qا�

ا%Y4@. q ،"4+@zق ا�YQق وb+@Ñ ا%�ل، أو .@0اآ< ا%�3ة 
�� و?��دJ�+,� &� .ا�@-,
Lت  آD�<�¸هo. ا �Ê تDUء ر�� +�#�� �?X أ�>¯ 

 ����U aة إ�\BÌQن  ا~�رى،اIKQ ،/�Bt أى ��0، +��ص ا
8� +�ى �>��ا ']� ���� ،Øرأ�� �8�Q �?Hر DQ ،ؤ�����#� ا

 d�<�?*XNMNK�  d�1و �� .�ª 8'<، أو أردتMN+ ¨ ذاÌQ ،
BJ/ أو |�y، *�ن +��8  IJ0اd�<�1  ،.ا�+ L�+ d	ÌQ ،><1

?�>Q�?+X<، +?�ف *��Hد.، �( أ	d ���8 ا. 

)�  �	�¢�Kك *\�+d إa ��ا�'� ا�Q(  ا��و�،+�ا�L أ�
 IK�+"ew  وه>�، )d�Q و�Q<()��� �� اN?�ف I'1 ا~�رى 

Y?05. د��0�ت ا�¯�م ^ ا�*�اع، وT�� أن +��ن  +� >B�+.oه 
��  -W?�ر�ً� أو �W?�ر�ً�–ا'��M ���و@�  ،��<1 )Hا��*

 Lوا� ��د.، �/اBtهoا ا��ط، �Hو ،>N	�� �MN�_   أ�
�]¨أ*�ا، ��Qا�L ا�Bt/، ا��" واN?�ى، Q  ء�<Bا

�8< .وا

 G+(   bَـQRَأ   uYe\    2{�¾%�9 �¢Â�¾M�7?�   ِ#1   وا ،  
W¿�5ِ�@�R -  v   �J¾+¾$¾£� وا�+uYe\  -   ¿2   ه¾.   

� #\�تI'1  ³ا� +�+/  ا�ؤ��º gأآ L8�+ ة���هo. ا)�
�< �� 81_ اN?�ف I'1 ا)��� وأ�Uا<، إXUو  d+�\* �N¢

 �N� �1�دة، � �'���8 دو	L* d إ¬ ��k��N	ا ��K�¹�+ ��T�
 aإ_@��وزك أ	� و����F �U I'1 dsاء �>lN+ ق�Q!و : d	إ

 �Fر�º aا إ�ts� dJK	 �q ف�FÝLآ ��: 

 +?��� ا���اب،  

 ��t¢م، و� ا]�>

 ا��"، و�����ة 

 ا)?��Q، و�Uة 
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 .. ، )ا�*�اع(اL���N  إ1�دة ±�@�ةو 

 )أ�['�آL ه�À .oد (

��ذا k  ا%�؟?$0ل 

G�^�   G�$�   W«kTا�   b+@�   Ê?Yxا�   v   G+«Q�  ، ـَ�¾د�   و.$0ل# !!  
�  : ا.ـUْـَ�ـYÀت�    ا�ـَ�ـِـ��¾#ْ"    �ـَ

  . ���7ت�   ا�ـِ�ْ¬   ا�7�wت ه2   ، وا�7�wت

¸���+   É���   �\hB   1>�.   وا�N#"   ا?�*   ��   .oل هDy  
�ن   أم   اÄ>�ن   رؤ��   آ�	�   �Fاء ،  ا~���ة   ا�ؤ�� <K  أم   ا
 �k�]�   ه>�   وا��É أم ا�Bt/ ا~�د ا)��رك،   ا   �\N��   I'1 
 �8q   "'J1���   *\�K اK��ى    ا~�8د   �\�ر   ��   *��ر   ا . 

�ديء   ��   آ[�B(  ا��0[�   ا)IJFn(ا �'?�هr ا<� �?* �U (
� ��'��، أو 	��#� أ��MB أد����*�N، *��� +���  أ�>�

L�� )ا����#" ا.�Uت ��: (ا��F وا

�   وا)>�هr ا)�'�� ا~���ة ا]�>�م  ¯   ¸K	   ��F�#   É��  ا
 Lt?(ا  ،  

��J   ه>�   ا)��'�   �'���   "'J  ا��É   و� ،  واc'"   ا
� ،  وا~��� �<�  ،  ا�0آ�   ;�   ا~�8د   ���'�   و

�  ا]ب ، دون #�Bل و�����Q ،>N  ا��É   اU�ام*�	8'1  )� 7
  I1���¸ *��D  ا ><� ،���l'><1.   

�   ���H   ذا   ���   أ���   �U�KF  ، ���ب    و?�NF�ا�U�ام وا
 . واN��ار IWء !�y وا~�8د، واN���¸ وا~�ل IWء

8�دى هo.  وه�oاN+ةgcل  ا�8NUا aإ L\+ �U ة���ا)�
أ�hB "أ	<  إ� ،"ه0ه0 "إ1�دة ا>�� ^ آIW Lء I'1 أ	< 

�¸ ه� " 

 :\Yى #� ? .< 9+2 ذ�£ وË�Mا
 �{  /�Bt .وا)���، �� أ��� ذ d	JK<،ذd ا

�� �Fف . ا��U #� أ�B��Qن���. 

�Bt/ا   hBس9   أ��<��   êـَ�ل�ـُ?'��9ـَ�<³   Bَـ  ،.. !!)�?7  (  ا

I'  . اْ+\'ـìـMـ³�ِ   *�;<  وا

 ) /�Bt  )  ��ى   u�   �U ،  ا	�   ه�v   دا   ا

>ì'  ! 1'�<³ *ـNِـIÔJ8ْ    وا³�ÔJ  ، 1'�<³      ا

�ْW��  :   اـَ�ـDَم     >��م� ،    ا�ـ9�َل   yـ�Dُـِْ�  ،  وا�ا#(  ، وا

�م   !yـ³�ِ�   ،   IِـQ LْـØU   �َِـِ'ـsـ?Æ�   9م�  ا]َ	ــــ
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o  " �8ّ   �  ،   اـَ�ـَ'_   1\� ^    	ـMَـُْ�   آ>

 " o�?NJ	     �<v*�*   �º   _'y   "،  

I�B�  �ْـ��ْز�   �  #�ى،   	�'_   آ'>

I'�  وا�    I��'�� �ْ��ْز�   /µN�ê� ،  

êل�v؟ ... ـ<³ا�ـِـ   إ�  ! ! ! 

o  ´  d	إ-  d� *�³ ا	�J+ d/ هoا  -*?� ذ ْ̈"_'� "ا

1'��ن "u�?+" 

o ´  وم  "ا�0ن"إن��ش �� >;�* 

"u<ّ@ " م�?+! ! 

�� u�Q� ه� آ'< ^ ا)

o  ´ ف��م �� �� 0<+ dـ	اّ I1إو 

o        �JUف أ�È 

��U  �M�\< :ا� هbÞ D" I"ا

d  7*� "!!ذ#�أ�Yئ  ��"1>�ى �

o       æ�ُم     إن   �ـó[م   ُاêز�    ، �ـْ�ـَ�   ْ+ـMـِ/v   إê	ـّ�� 1ـِ�ـَ

�وم   دا   dQ   ��?� ^  إـ'I    ا¯�* .  

��'Q   �B�    : إن   ��ـ?ـَ  "!!. #�ى   وUêـْ�ـَْ� "    ا

  I،اـôDKُ	ـِ   اـBْـMَـِِ�   َأ¹ـْ�ـُ�.   #� اoى    هـoََا

 " �(ّ   �1    £�N�ب اF   £�  ".ا]و

 ́  Iن     أن : "أو����   Lــ�1�ْل     ا .  

  : اـُ����ـ9̧õ اّن    *ـ³�ُ  �   إْذ

oِìى �ـُ�  هـæ�ُا    � .ُآ���ـ9̧õ هـُ�ْشأUـJْـَْ� �ـِ

�لِìا�ـِ<³؟   إ�ـ "  

�ف "  *�	��r   هoا[ K1   ÷�  ،" ه

 ]  "DQن "  ا�آ�Nر   �sUة   *ـ�JNل   
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(6) 

 
��ة \53�4ـ"wة اYf��%ا 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   49



� ���24242424I06060606<I2009200920092009א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
>�'Qا�   Ê'fأ   ª�5سJ#   °ـُ$ـ0َل�+�   �W¾eـª?�'َا�ـ  )  ��?(!! ..،  
  . ا.�^+ـÀـ�ـW�Y�   �Gِ  وا�+2

 ) >�'Qى   ��   #¬ ،  ا\�   ه0¿   اد   ا��M  (  
�Hر أن  أر�BN1اL]�  ات��K� �Fف ��د ^ ا� �sوا� ،dذ

��، ه� 	�ع �� ا>�� اoا+I أآ[� �>< �N]ى ��  	��ا
�   ا	N��ت ا�    ا]دوار   L�Q ،  هoا +��É واH/. ا��Dء��Q   

 /�Bt�   #�8 أ	7    +\�رت   أدوار هI  ا>IJK    ا¥   ��\«W    ^ �'U��  
 ��   LUا��    �Fر�º  ،�<�( 0Jk   �$\    2.أ;�;� ذا ،  �  *< أ71    
، أر�H أن �?IK هoا ا�KMN  ا��Dء   �� أى    و�   ذا��   ا)�>� 

�  ا��Dء*?� ���N	ا ��ع d'+ �1 ا]دوار اQ�'�� اN\�ى 
�* ��s��Jة، �Q    ^  رى�\+ J��   ��s#   h��q   �?B�ه�ت   q�،  ا

 ��<��   »\��gy   Wة   وF�Fذا ،  أÌQ  س�K	 ^ ��'*��� �� ���NFا
 �� +?7 إ I�Q ����N، وإ�µJ� .o�Q ،��s?*،I\«W  ��0وا    ^

 d�    وأ�yا   أو�   ذ¶ ��  ا�tNر   ��Jة   ��دا�� . ا�I1 وا)nJو
��J ا�Kدى     �#�� وا�Uا   	�	��'�   L��س،    <  ��   �N�'Q#"   ا
�ء ��   �8]�U   ء�W  ، .�1�J�  و��L ،  ��.   أو   ا�Bt/   ذd ^    و
�ر.   �1   أ�U   آL   و#LB   أو�   ا)�µJل   ه�  ا�Kد �Nyا . 

�أ	�q g1    7*� ا��t'� ه�  I+�\*  £��Q�Qاoى oMW  ر}
 �Fر��   g1   ����1  ا>IJK   اt/   أ	�اع   Lآ   ���1   ) ���1 XJÐ

8�س) ا|نË   ن�Tوإ    ^ Lآ   �'U�� ،   7*���Q ��   Lآ   d�   ذ�  
  �'��?+ ��( ا)Ü ا��Bى  ¥�أ��*7، و�� ذd'+ d ا)�U'� ا

 ^ /��� �N�>�، وا� أ+\�ر أن هoا ه� ا��\� �آ�	< !
� ��آ[� ºل��ة +��K*  (ا ��K\� XU �<�(ا .oت ه�Fر :

">�'Q�5س  ا�J# Ê'f0لأ$+� "e?�'ث "ا��} ��   إذا ، هoا ��  
  )� /�Bt��L ا?+   L�?�  آ>�8ذج    ا��Bى   ا ،7��� IF�<ه

 ��F�U ذج�Ê >	أ ��	�1  �?Hا�+ ���ء ^ (أآ[�، وH �آ8
aا]و �?Bt0��Fب ا]�Uث أآ[� *?� أن +?�I'1 �Q ا) ه�ا�u ا

���QLآ[�، ?N�Q  ن�J	ى(�( ا���B� ) وا)Ü اäآ
��Fب Mآ >?� L��?N�	���� آ��8، �� ا���،���U  �1 dه��	

����* �	�� +?���ا، أآ[�  آ�	< آ�Îر�+ ÜFو#�  .... وأر ،
�ت +>��� ا����ع J'H L81 س��د£ ��ynا #�Qأ) �ty ة�8J(ا :

��*����ت ا��\ ا]�Uث،ا0��Fب " إ1�دة اK*"L���N��ة ) ا
 ).I'1 أ���8 رQ?�. أ	�� ����� ؟؟؟ ا�د د(

��'?/ دورا �� ا�yn�  ،/�BtNاأن ا�Bt/ *�أ  أ�
 �8�'J'?��ل ا �F�<�� hB\� I�Q") ا.^+�W�Y�G  وا�+2( 

 ��NK� )F8( ا]وNÄا ^ IJK<�رة إa دور ا�Bt/ اWإ���D1إ 
� ��( ¢� ��'� �N� >\\ÈاDy أآ[� �� اDزم �8�Q. 

��  اK��ة�N�، وهN<+ I�� ا�ور  آ'��اB���+ ���¢
'�Bt/ ا>IJK، وا)?�وف أ	7 ��  I�D1ا  أآ[�ا�oرس ه�T ��

 ��U .ف أذآ��F �� Lآ vI'1 _Bt<� �أو (ا�ور، �Qر�Hا أ
 ،_Bt<��JUأ w�Q ى�� �H��س أ	7 أه< ).�� أن ��� ا
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� �
 ا%� 

W¼+ا�      �W�+9  ، Á3وا��G    2Á3���W �ـِ@ـْ+9 !  
  :   ا�ـَ,ـَ�م     0e5#م ،    ا�$ـª0َل   Rـf�ُـِْ" ،   وا�0ا)c  ، وا�-�}ْ"

�YِـR�   ـ2ِ  ،    ~�مk �&ـِ+ـَِ"   �ـxـ�=#   ªا�\¾ــــ�م  
 9+2 ا%� }Yح

�ص  ا�ور هoا�� ا	��BN إa  أولcن  ا�'�Bt/ ا>IJK آ
�ت،^ <�NJ�رج، و<  وآ�ن أ�U اcا �� �?Hء راD��ا

 ، ¨����، وذآI، و1y ��;�،آ�ر���Uك  و��ه�، وآ�ن ه>Hو
 >Ãا r��	�*"£�¤ &x4%ا" �NFر I'� ،) ،�W�	 £�أو ر}� أ�

� أذآ�(�Fوآ>� أ+\�ر �� ا ،  r��	g� *� أن  ا �l<أن ا
 ��k�8<�F �� ¥oا ا����I'1  L��ن ¡8H�Qوإذا � أ ،L#[ا

�K8� ^ آIW Lء، آ�ن ا�� ��Dل آ��� ،L;ا�;�U  �B�@و
�، و¨ أ ^ �H	IJK ا1�اض �Q�� آ��و���Kا و�'8� *�ور. إ)

�ه�، أو Hا  ��ةo¥ )�� IJK	 /�B@ Lم ز����أن � ^ ،��Ky
 a ءت د�1ة�H XUو ،��K(ور ا��ما�FÕ ا�ور  ^ �[L هoا 

 ¨ ،I�D1ا��Hه أ I'ات ز����º IJK	 ^ I�D1ا� ��#�<Q ،اo
 ��1�N���kا�t/ اoى �1ض Q vI'1��ة ا#��8�ه���،  ا'

�آ� W ادnQ م�U7(ا)���، )اoى È\¼ *?� ذd ^ ا�D1م ا
�;�1 ،��JK<��I'1 r ا\�M ا	g وأن  1'�< أ� ��N\� ا

 ¼«����K� ��Fة �N?�ف اFت 1'��8 أ�ا]LsQ أن 	��م �?'��
�دى �� ?�ا¯Dy '1 I"ن�J	ه� إ��ن"�J	ه� إ �{ ،" �<'? ،

�س ��ه�� <�ى أ�'��B،  ا�آ�/	?��ف ا ���Äى ا��Bا
�Fا L?Hو )<N#�Q  r��	g	K¸ ا��F " (ذ�£ ا´0Jل ا�\�3ن" ا

L�  ، وD?Q)اoى اNF?8'< ا�J'�Kف ا]����I أ��J¸ آ�ر
� ذ�£ ا�\�3ن"J'F'� �� ا0'��ت، ¢� هoا ا?>�ان  #��>
� ،"ا´0Jل<�و<+  ��B@ ��8'1 ��Q�� �Hا	/ ����Q���1 

L]� ���yو: و ،�µ�<N^ " U��8 ا~�J"ا?X* �#D ا�را�� وا
 �'1��H���JK�ء( اs1[ا "k�، إa أن و�'>� إa ) 1'� و¹

 ����B�ت ا#D?�ص (ا\Nyا/t .*��L أو *�yä) ا>IJK ا

o<�  Üر��N�ت، و�U ^هoا ا<�NJ ا��� #LB أواLk ا
 I;��*�(، B# XU'� أن)ا(Fأ o<�  ث  أ#�م�U[ا r��	g�( "ا
�وىy��  ^، "ا�Ãة ا���H ة�، وه� *�	��r ���ف إa "أ\�"#>

 �����kة،	�� اJ��r  ا	gوإ1�دة اN?�ف 1'���، وه� ا
I;��ول أ�  وأ	�، )اoى أ�Wت إ�< ^ *��� ا~8?� ا)Uأ

�ق أoN1ر �1 أداء دورى ا�J	أ �I�D1 هoا ، و^ 	K¸ ا�#� أ
 �(.��N	ا|ن أ . 

��  ��oه X*XÎر�N�رك ^ *�	��r إذاI1  اWأن أ �Qأر ¨
 Lو� �	��Uدرا، وأ�	 �� أ	N�� ا|ن  �أو +'����K£ إ( IsQر

��r آ�ن �oاع I'1 ا¯�اء، أذآ� أن 	�* �� �BMJ	أن ا
r��	g�;'� آ�ن ، و?L ا�F ا"���BFو"آ�ن اÃ<  اK)���� ا

"I�Q�W "وآ ،�	��ح"ا'0�� �1  l<� " أ�1اء ا��Q ث�U– 
 �1 �� ا)����ر�8�NB�@ /BJ* �� ¨ أ��� �� ��ا�'�  -ر}� 
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� �
h��	g�م  ا�FÕ  L\� ز أن�° �� +\�رت أ	< � h�M\+ ^aإ 

�س ^ و�Hدى ه�oا، ��U أن *��Ik آ�ن �?7 أ	7 ���ك <ا
 �8�Q �W�B� �� L��*�s� )	 ��Hى�� و��( ، �llNU�Q ،

 ،L�lJN�رئ �IM أ�>�ء ا@ 7*� – وا	�BMJوز�81 أ	7 #� أ�
أ��م آL ا)��ه���، وا	��N ا)��8 وأ	� ^ �Uة  -I'1 ا¯�اء

�م ^ هo. ا��t�N ا����D1 ه�oا  أ#LBإذن )�ذا : �Fا�
�ل"t* I'1 ل� !!.؟"81

 �8�Q  7	أذآ� أ ��درة، <�1ا �[L هo. ا0�د�� ا
oN1رتا  ����ن ^ ��@DQآ>� أذآ� #�ل أ ،I���U رo1 D*

 I'«N� �� ب��دة �1ا~��8ر��، أن 1��� أو  �nJو�� ا
 >�H�N�دة أو ا���م،ا?ه� أن �a�N ا]�� �� ه� أ#L  ا

 IkDا أن ز�o7 ه?� ¸���kة ور}� أ;��Ø أ��ًا QL#أ  I'1 رة�#
�� هoا آ�ن ه� ا ،��1�N��gN اoى ا���W واN[��" وا

 . �?�� ا�#� 	IJKأ#>( *< 

)'& أن أ\Q+® إg ا%�  �Yور?"  و�F�7هun ا%$�#"  آ&
�< إz{ D^2 وا�-Yح^. Dذ9" أر07 أD "?Yz; W�k �%ن ا�. 

��ة  \534"wةاYf��%ا 

،�Uآ'�8  *\�ا"�<JK	"   �J�  ���#�ا�'L�[  �8ا��� ا
��¡'���� ، وه� * 7N'و� �ذd أن  ، Psychiatrizationا

�،ا�D1م 	�<1  IJK<® ^ ��U !راء اt/ ا�* �#)¸K<) و1'� ا
 ،�B���+ ة���U ،�F ا~��T، ��ورا  ��^ آL أ��ر ا�0�Jأول ا

�ر، وا)�;�، ?F[وا ،�;����*��، وا�*،���وا?>"،  وا
�ر ا�زراء، و�ن �lUات ا>�م،�Nyة   وا�k��م،  و�?tا

��رة، و�Ky دم 1�دل إ��م وا«NF�	ر���  ،¸� L�1�ÃÌ*
�قK	[و ا�ب �����H رآ���Fا...و...و..وoه IK�� ،. 

�جNUا ا)   اoح ه�Wأ �وه� ¢��� ¨ (ا]�� �7 ا|ن وأ	
 �?Bt�و� أن أ�>" ) آ8� ذآ�ت ا]و��aد ^ اª ^ "#�+أن أ

 ،>�ول أن أq>/ أن (�� أ#�Uأ �<  #� و��  )أ#�<و����
 L]� ^ IkDز� �?*.oأن  ه ��T ��B'ت أن أ��H�Q ءات��'ا

I'� � : +>�رج ¢� �

��ت  )1J?�� �  ،Dرأى أ� aج إ�N¢) ورة رأى�s�* ¸�و
"IJK	 (" L]�"��K+ � �T�~< "أن ا	ا]ب أن "، أو أ I'1

 " �Hا �Hا!! #�وة ]و�د.  ���ن

2(  &�^K &f�� �# � ،��JK	 �K� oy�� L]� ،"�s� � ><
/أن �t�ج ��Àدا أ#L  اN} ،ا��H رس�اoى �>BN< إa ا

 )أى واo()èاآ�+< 

3(   >�{ 2(�Rأ ��'� �\h ، ]ن ��   u�<، �[L ان ا��W�*
u�� ،>JK	 u�� �Êا   إoوه �� ¸�   �M\ !!ا>IW ^ ،��JKء  ا

4(  Ê��^\ "?�9د "�Q3# �¯���  �BF�أى وا�U ^ أى �>
) �� ^ ا>K¸، و\N± أن ���ن aإ �H�U دون^ ¸K<، ) �� ا

��DJ�* ��آ'�8�� LU ^ ا��N° أن XHو� �[L أ	< I'1 ا
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� �
5(  "��^\ "�� آ�	� روH?� و��B �1م ( #��دة \34 �U

�دع ا�'_ وا*�أ "  �[L ا>\��M ا]��W، أ	<) �Hواه
 ) أ	�� ا)  *?�. (ا�0�ة

34�" k@�وى    )6\ "U+� "�;��;، D]� :g+ )� مDJر ا
 >Bl�+ أو ،L�kا�Fآ'<( إ )K<�( 

7(  cو�  "@k D"�^�z-. I'1 ¼«W  ،مD1ا� ^ >N���U ت��	
�ء ا)?'���ت K�NFودون ا ،¼«��ء ¥oا ا�' اDز��،دون ا

 L81 ودون ،gcا ��	ى oودون ا�Nآ� �� �\�ا#�� ا��ر ا
 .oب +��� ه�JU�NQD�� ه� 1'�< أو I'1 ذو�<، أو I'1  ا

>']�. 

8(   8,w9+2  ا"��0Ó3#  8J@#/�+أو  ار ،�B��� �T�H
� *?�، دون �k�s# ���Q �B� ¨ ،ا�H �<l�NJ� درة، أو�	

>\MQ >K'� I'1 عD@���Wة، أو �N�UD<، أو اB� 

��ت .Yد?�  )9f0. �5@k�$� �M "k�$� 1# "���\،  ق��F ^
�، �[L ا�Dم �1 ا���0 �BF�<� �*>K¸  اLKt، وU��ق

�ت K\�ت أ�yى، و\_ اQ��ت ا� +�دد ^ �����N�ظ واKا]
،��JK<�ت �Äد أ¬� ��NJردة ا���N�رات ا)��o¥ h. اB1و 

10(  "�f0@ة ا����< " إg  ا�nه�ب  �Yxورة ا�آ'Qا�
�رة " ا�2345�NFD�ل) وا?Dج( t* I'1 ل�، ^ أ��ر "81

 ��د�� ا?�ا�0�ة اB��ج �N¢ � d )[L ذ

11(  h���+  �?* ��\«W���<K�ت }� {/ أن  ا	�<Kأو ا
���k،، دون ":¢'� L	�8J�"�JK< ا����D1ن �و*�#L #�ر ��  

� دون إذن �>��B� ا)?'���ت، و�

12(  _\�ص  y ض�� �Fا) �K� ا~>�ن ��ضاو L]� ،م�1 (
 ^ �t'J�ر�Fن �Fء اNF»�ام اT ��o�ء ا�ول اFرؤ �?B*

 d	8N'¸ ¯�  أو�ب ا0o* �� 	?�ف أ	> �اJ'� ، وآ�	>
ا]*���ء  واD�NFل��Qا�'�ن #* I;�� (!! LN�I (ا?oر 

���Ms .وا

� ه� �[L ذd و��    )13º �]آ d ذ

 هnا؟ #�

���ء #LB ا)  	��ةاآ�K�N أن ا��ح ^  H م�� ا

v؟  وD 

��H أ�� Q��ة  ÌQذاNUا���y h�;�N، Q�� إa ���� �� ا
��U� uه�ا� ^ L?Qأ . 

L1>�ك  ه-  Ikر�#���?�	(؟ -ا� 

 : ا%�

>�'Qا�   Ê'fأ   ª�5سJ#   °ـُ$ـ0َل�+�   �W¾eـª?�'َا�ـ  )  ��?(!! ..،  
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� �
  . ا.�^+ـÀـ�ـW�Y�   �Gِ  وا�+2

 ) >�'Qى   ��   #¬ ،  ا\�   ه0¿   دا   ا��M  (  
o  " ��  ،   ا�ـَ$ـَ+®   Y^9 :    \ـَ�ـÃ1ْ   آ�5   �»
 " \n��@3     �5¿�Y�   �Ò   ®+R   "،  

  )0ى،   \$+®   آ+D   �5ز�#ـ�1  ?'2$
  ، ?D   >Ó@,Ôز�#�1 ?$+$-2    #�  وا�+2
 ! ! !  ؟ ... ا?ـِــ�W   إ#¿�ل°

o q  £\ذ�£  -إ ���-  ��� D �v£\ا  اnه >� "ا�$+®".3
�¬" 9+-�ن�." 

o q  ن"إنTwا"  W�Y� ومT� 0ش��# 

 ! !.�0م " ¸5»¬"

�# ¬�k�%ا : W+ه0 آ 

o q ف�w �M 1# إو29 ا\£ .�5م      
o  13ف أ��Þ  _�� "�� "D .ـzَـ�bِ": ا�5^

 !!}2ء : ا%+�b أه=8¿

o Â8ُم     إن   �ـÕ�Ãز°م   اD    ، �Jّـَ�   .�ـ�ـِ<¿   إ°\ـJْـَ��ـ� 9ـِ

  . ���� :  إ�ـ+2    ا��$�   T�   £kوم   دا
�$+k   G'�    : 0ى   و°�ـْ-ـَْ" "    ا�ـ�=ـَ$�   إن( .!!"  
  ا�ـ�Ã4×\ـ2ِ،   ا�ـْ'ـَ�ـِِ_ َأ�ـJْـÃYُو    )� ا�nى    هـnََا

 " �«%   �9    S�@ب ا��;   SDا�و."  
q   2f�9ل�     ا�,ــ&   ?,0ن     أن : "أو .  
�ª ان»    �ـُ��  D   إْذÆا�ـُ,0?ـ :  

�ª أ�ـ3ْـ�1َ هـÂ0ُا    Æ0?ـÃى #ـُ� هـ0ُْش آnِ¼��ِـ#. 
  " ا?ـ�Wِ؟   إ#ـÀِ�ل

  ،" ه�Ú   �49ف "  �Y\�#�   هnا[ 
 ]  "�kن "  ا��آ@0ر   �Yxة   �ـ@�3ل   

 : ·�ودة ه0ا#¬ 

� !�y *?� آL  أنأن ا)  أو;h ��  و�HتU�W >�أ;�" إ
 � :هo. ا)���� ا��t'� ا'�� إ
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� �
، "ا�0�ة دع ا�'_ وا*�أ" أ	<ا�0�ح ^ +�د��  إن  .1

)q  £\ذ�£  -إ ���:  �v  اnه >�، "ا�$+®"D ��� ا\£ .3
�ب ا]�'I  دون  )".��¬" 9+-�نN� آ�ر\��2 ��?&ا��م ا

���µJ(�* �'���'+ ��B'F �1�I هoا ا)��Kم، اoى ه�  ا
�س I'1 أ	< <� °�ى *X ا� ��Wأ ������  �� _��MNا)�اد 

 9¬"ن اL��B ا0���I ه� ه� � �M	��JK، و#� آ�رت @��D أ
 "وا)@�8 �+���ة ا�$+®،

��1 أن ´ IWء  إن  .2Wإ>Ãب ا�$0#2" ا�Ó@آDوأن  ، "ا
 �1�Wإ Iه ،>F�Fض �� أ�Q�� وجا�0ن�+  �«J� ،��MtF ه���K�

� �[L ا�0ن��1�@���W �Kة ا?8_ وا 

 ) ��# Ye\أ: 
��ال #� ( Y-\ 7/9/2007ة   "هD 0زم إS أز9& #�  -

  ).�0ر .14
ا��70ان،  19    (3/3)#$�#"( 18/11/2007أو \-Yة  -

 )واTwن

3.  doآ  rو��� ا�cف ا)��وع، آ[�ا �� ; اIMtJهoا ا
 ^ �U >+��N	ى اo�à¸�4ل  أر07زة�N��ر ^ ا�D1م، ا]�� ا

� ^  ،19 ا�0ف�?#�� aرة إ�W��* � ا)�#(� أآIKN إزاءه
 w*ا�*link،  �� ��<� "tN#أ �ÊوإI'� : 

�ْ" )��0ا\ 13á ،��?" :bÞ D" 
�¬ �YQR داk�# 

 %�ذا؟ ¸<

 �-Y؟  ?�� ا\� #¬ ه0ا

�ºف� : "ا��5 \$�0¼£ إ�RفÁ0Rو! " 

�J�k ؟W?إ 

 0� ،¾W7�� أى &��.�� ¬# ¬@4R�# 

�J�k ةY#�U# أو �?�y 

0� ،�£��� ��? �R�.�� ¬# ¬@4R �# 

� #�ا#Yة ��+#�9 ª0� 

0� �WJآ�Ãد µ+� &$5@. فY�.�� ¬# ¬@4R �# 

b?�R ك�Y�{ «&°'�. ان� 

 #� Y9�-# b?T@� 2$'? ¬@4Rك �0

�� ++R W�Y�£��� 2 

 k0R£� إو29
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� �
?2U+ �£k0{ 

�3'£ �59 �����، 07¿ا \34£ إو29? £k0R 

 2U+? £k0R ر)" \'¢ �3£ إو29

�د ا�D1م،  إن   .4��NFو*?�ا  �� �>�� ه>{ ،X�JK<ا
�� �]� ���µ� /J	م و��ث   وه>�ك �� أر#Ëأو آ[� ( ا] ��s?*

�ق اN� ،L��*  /�Bt��ر ) �>�� ��NJردJ<� ���Nا+�، وآ[�ا �
JK+ aإ IJK<�k_ ا�U �¬�أو (، دون  �J'��8 هo. ا]ر#�م وآ

LB# ( ���Hأ ��، أو 	�ع ا?�>� ا�N�#ى �\�ا�� ��#�<�
 Lوه ���'1Iه  �)� +�� إ�< أو  �'õ]º... »ا) (إ« ...إ �� : 

  ا�ـ�Ã4×\ـ2ِ،   ا�ـْ'ـَ�ـِِ_   َأ�ـJْـuÃYُ   )� ا�nى    هـnََا
" �«%   �9    S�@ا   ;�ب ا�SDو�" ، 

q   2f�9ل�     ا�,ــ&   ?,0ن     أن : "أو .  
 و���

IKNدم  أآ���ء ا�D]� (¥oا ا��ر ا��م >'N�I ا�
d : �� ا)  ���ل �H I'1 ،���Hء )أ��� ذ

  ،   #=ـ�ªـ@¾'ـY  #ـQِـ�¿'�.2   أ}Wk0   و;��9ت
u�   �?   �Wُا   ��و.ـÂ0ُوهـ   ª��ـْ+'Áـ°�   uو=دÃ�ُـR     "ْ#�3@ـªا�� ،  
�ªـَ-ـzَـْ'ـÈَ   %»�   أو°�     �£¾+ª'@,?ـُ'ـ0ُب   و�   " c5#     "ا��3#ـ " ،  
  ". ���Y9�-#  " "#�3ك   ~Ê3   .$0م   ا%Ãـ�ـَ�?�ة   �bf0ª?   "5$   %�   أو
-11-  

  " ا��M "  آ��  أ}25ِk0   و;��9ت
  .  �ــ�ª ،    ا��eهY   #1     و?=3@��ـ&  ، اِ%ـ+ـَ,"   ���x¿ـ£

 -12-  
  ". ��7ْ" "أى    #¬ ،  زواق   ف   أ�,�#W��57   b+?   W   و;��9ت

�4?  ��  :   ا\£   ?$�0£ ا�z@3%،    �7ب   وآ�\W   ا�T#�ن  )��2   آ
  ،" ��7"   �ـQـّ&� "  :، أو .-0ف ".9T&" إو29

  ". ���¾£ #-k�5# " ،  ��?" �&#ِ�7 " ،"  2Æ®�   آÃـ�1 " 
2$'.   2{�#  : 8���  ، ا�3+J#   �£ا�Y7 .  

b¸0ن   07¿ا   .ـِ@ـْ-ـَ�ـ�1َ   وا��0ا�  . ا�'9�xـ�Wَ زى      ا��
  ). ;��Ã\   "ْ9¿   ;�9ْ"   آ& ( 
 "  ��? W?؟ ! ؟   إ  "  
  .." ¬ْ#   ª8ـ°Jـ=# ."   
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����30303030I06060606I2009200920092009א��%�����������������   �

669−�� +������و�وא* و(�א  �)��������' �ن ��������!��و���������

� �
 

� �

 
"$+w7( ا( 
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� �
  ،   #=ـ�ªـ@¾'ـY #ـQِـ�¿'�.2    أ}Wk0    و;��9ت

u�   �?   �Wُا   ��و.ـÂ0ُوهـ   ª��ـْ+'Áـ°�   uو=دÃ�ُـR     "ْ#�3@ـªا�� ،  
�ªـَ-ـzَـْ'ـÈَ   %»�   أو°�     �£¾+ª'@,?ـُ'ـ0ُب   و�   " c5#     "ا��3#ـ " ،  
  #-�Y9ك   ~Ê3   .$0م   ا%Ãـ�ـَ�?�ة   �bf0ª?   "5$   %�   أو

" "#�3��� ."  
+++ 

  " ا��M "  آ�� أ}k0ـ25ِْ    و;��9ت
  .  �ــ�ª ، و   ا��eهY   #1     و?=3@��ـ& ،  اِ%ـ+ـَ,"   ���x¿ـ£

 9+2 ا%� }Yح 

��   hB#ا]دوار   أ    ��   ��ts   #� ا��  أو  - ا>IJK  ا�Bt/   ا
 �#   )N8N�   ��ء   إن   ¥W   -  ه�   ��    >�Q	IJK    +\�رت   �	��Uأ  
 �BJ<��ت   *�Q�8'�   وا����ت ا��ا�I،  (  اoوات   *>�ت   ��   ?�  (
 XU   ون�s}   �H�K'    ،vI'1 أو   �Wرد�'�ء   أو ، ' '�	J< '  أو ،  s�  
��>� ا�F   أو " ���¡K'+I "  ¡�   �(   و#� ?(     X?�   >H� ��Hو
) ��1 �� وراء ��q  ر}�، ) أ	 "��''�Nآ� �� �Ky د�<، أو 

 ،>�Hدة   آ>�   و   و�1   �t;ا   ��   _t<�   L�?��'�   واoوق   اÄوا  
' "��N�رى    أن   ا)�>�   و!داب '  واHأ L]�   .oازع،    ه�</  ا�tQ 

�رة ا]�NF�< هoا ا0_ا aو   ��رة،  ��8�NF�آ�ن ا�اQ( إa ا
�ول أن أ�Uد دورى أآ[� �Qآ[� #LB  #\�ى�U ^ £�H�Qة Uأ �وأ	

�ر ���Qر]NFأن أ . ،è �80وا ، ���رة هI  +��ن���[L هo. ا
 �kة أو زا�kزا I'1 g\' �t;أ ��درا �<Q ،ة�y[وا aا]و�� 

oع أآ[� �� ��ة، وه� آ�<�درا �� �\vI'1 g، هoا ا	 ،d  �#و 
 ا?D#�   هL]� .oا�lN<NF �� هo. اgcات أن �� {�ث ه� أن 

 ��HD?d أ�I8J+ Dإن آ�ن ¯� أن  –اoآ -   I�N<+  ���}�lد ¬
�ف ��NFعاDtNF��¸ �� U�I أن أlW/ ��  ا �أو ا�H�K، أ	
 )�tNJ�  ��  ت�B��ت ¯oا ا>�ع �� @��y م��ء أن �D��ا

�و@�� دا��ا � �H��ا  #�   ا0�F  ،ا)��رة  �l17 آ>� أ<�و
Lدة أن أوا��1 . 

��وU  ، و#��1ة ��ات  X*�8 آ[�ا، أن أ�Nأآ�ر هo. ا
 X*ج وD?�ع �1 ا�Bt/  آ8�، "ا���h"ا�Kق *X ا��

�زم ���vـh ا)���: "ا>IJK أن /�Btو��  �?�Ï،، ا�Bt/ "ا
D?�ت ¡�ح ا�D1 �8; ج�	��Uأن أ  � ���ح، +�� >s���

I�B<�  ه� �8kودا ���، "إر;�ء ا�*�ن"أن ���ن ا¯�ف �
 >H�* ��*�ن ه>�Qص�y  ¸�"_U I'1 �8kا]�� "دا L\� �#و ،

 /	�H �� /�Bt8�ل ا?NFا aا)���إ  �'F ك�'J+��gا 
�ر BN1�� ه�  ا)��� أن *(�@ ،L?K� �� �Hا 81�µJ� ¸�

 .oyة���� و� �nا

�ء ^ ا)  " ا���Q �¢"h��ة  �>�رجH ��ء : �t10بإ'� 
�ب ��81�،  ا�0آIوه� ا�c5#،  �F ا�#�3"µNآ��دات اs(

���\y �� �� . وا]�Uث �>�;�Q�� ر ا�0ن�� XU>F�Fأ 
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� �
 ،htJ(ا �tأ��W ���+ �¢ -  hBآ�ت ا�واء - *LsK ا�D1م ا

 ><� ¼'«N�ن�� T�� ه� ه�ف ا?Dج ^ آ�] �� ا�F�* �U[عا .
�ت �*���  ا�?�ر� أآ�ر ا���0 �1 إ° ،IJK<ا~�د *�]¨ ا

 �� ¼'«N��ت ه� ا��Fاع *Fر���k ^ �?�� ا)8J�  ا�0نا�
d�. أن ¢L ا�U�K ا0����� Lª . أ��� ذqا ^ �J� �lBN<ا

و�� أن {L 	�ع �� ا�8t	�>� ا� آ[�ا  اُ�8اح،هoا ا�0ن 
+ �� +��ن ��F»� و� )� /F�<N،رى�L\+ �U إa در�H ��  ا~

�، ور}� هoا �� �?�>�< ا) �B�D "���Y9�-#""#�3ك  ~Ê3   :ا
� �� وا#( ا)8�ر�F آLا�دود I'1  أ�1ف�sQوأر ،����Uوأ ،d ذ

 ا�345�" ا�4@�وى إ�1aدة : أ�yى  ��ة

 ا) 

  ". 7ْ"�� "أى    #¬ ،  زواق ف�    أ�,�#W��57   b+?   W   و;��9ت
�4?  ��:   ا\£�   ?$�0ـّ£ ا�z@3%،    �7ب   وآ�\W   ا�T#�ن )��2    آ

  
 " D   �bÞَ  !!ْ" ـّ&� "، " ا�$+®   دع " وQ7"   �ـ�� "،  
  ". ���¾£ #-k�5# " ،  ��?" �&#ِ�7 " ،"  2Æ®�   آÃـ�1 " 

2$'.   2{�#  : 8��� ،  ا�3+J#   �£ا�Y7 .  
b¸0ن   07¿ا   @ـْ-ـَ�ـ�1َ.ـِ   وا��0ا�  . ا�'9�xـ�Wَ زى      ا��

  ). ;��Ã\   "ْ9¿   ;�9ْ"   آ& ( 
 "  ��? W?؟ ! ؟   إ  "  
  .." ¬ْ#   ª8ـ°Jـ=# ."  

 �º �]ح أآ���ج هoا ا~�ء �� ا)  إa ���� �� اN} �
�ء ^ H  �1 I;���ة ا%��Yfة"	��ة ا]ر*?�ء ا)w534" ا\"،  ،

 I8J� �� X* س�J0ق ا�K�Yورة "Q� w	B<< ه>� I'1 ا
b���'� " ا�@,Äه� ا��� ^ I'lN� ��( ا��Xt وا�ا#( }

 �º �?B���s?* �1 ا�� I'1 �Q�y س�<��1ِة �� *X اB(ا
 L]� و��� ا�3+0ك ا%@�Yxو  ا�Y)"و  وقا��n>�رج ¢� 1>

�ق . وآDم �� هoاK<�رى، و*X اs0ا L��?N��X* L اKا�0 ا
 X* L��K� ا�0 اsوأ� ،���J* .���� ��T � ،���ا
 .���� ��T � �sه� أ� �Uر�\8' �����U وا�#�اب ا)�#�ا

���J* . ن��� "��Q ،���?� °�ى ^ ا�0�ة ا( �BJ<�هoا *
�ر�F اt/ ا>IJK وا?Dج ا>IJK؟ا0º ل�À ^ ل�   

 L��* ر�BN1����Q ه>� ^ ا�]�ت اQDNy�� *� أن +�;( ا
�tل ��ت *��NJ(د أن أ�" ��1ات ا�\��Nا��، وo¥ 7<�Tا ا
��Q، وا'��l، و1'� ا\�ت، J(ا ���Q "'NÈ �وا?�ض، ا

��8�ت و�JU و;( �Wوط ا?Dج، وا'�م I'1 �1م ا�'?N'�ل ]N
 ،�Q���Q و���� X* "'NÎ d�#�، آL ذ�?�@I ا?+ d� ^ ذ{

�ت ا��1�K، آ8� X* "'NÎ ���� و����Q��]] . و��� إa ا
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� �
�<NQ��� ^ / ،���1 �K\*  ،ل�µJ� �ا�Bt/ وا�، وا�ا

�>�o، وأ�'/  �MN�� 1'�< أن �وه� {I8 و{�w ، *��ر �
 �	�;�� L]� L�� U ���Q����� و�81�� <	�t?�  d .ذ

�k?�، أو  ��Nام *��ا�1 اJ'�ك ا)�7 ا��� ^ ا�B(ا
ا)�NJردة، #� +��ن ��B'F ¢� 1>�ان ا)�#" ا����، أو 

�MtJ(ا���0 ا. 

 :ا%�
u�5زZوا   W«kز     ª�ُـ(Yُـ.   �Yِا?ـ¾YÀ3��9ـ  -   

  . ا�Y?�@3   �0اِ�ـ�ـJـَـ� ا�+2    ا�'�0ت  :
����b?�R   1#   �WÃ وا�+2    R ،  

�< ..  #ـِ��ـْ�ـ3َـَ�آـ�b?�R   �Yِ  وا�+2(Yوا� ،  
�0ز¼عª  وا�+2�   Yاآn.   �?   >�^\    ،  
  ،" ا�n\0بª   �ـِ�¼ "  دوا   ��Y¾4¼ق  وا�+2
�0ب   ��Q\" :    ?ـ-ـ® #�}ـ2   وا�+2Zا .  

  ، واYZا?�� ،  وا��Yا?¢�   
Â2+0ا  وا��f��   ª؛ ا�,�م   

 " �b(   �£\¾�َأو ،  #ـَ,ـ   YÀـRــ�.     ªـَ�م#äàْـ� !"  
  " ا�ä#ـَ�مª   ;ـِ�ـْ�\ـَ�   ÃY¼åوا

 " �Y;  ، ك�¾YْـJَـx� "...  
   .." �ـِ,ـَ�مª؟   إ�,Ãـ0ز� :  ؟ وا�ـَ�ـYَق�

�  �Hرا أg�  ح�W aج إ�N¢ � ���ح 	\�ص هoا ا)  ا
F �1 �?NB+ XU ���y ،Dق أ���/�BtNوا)?�~�، o�Q.  ا

�د  -�[D –اK��ة �+  �}�� ��F��Fو ��1�8NHا ا��	ن ��+
��Wا Bج  أآ[�و�D?�ص *�)�ض ا>IJK واy ه� �( �;�1 ��<�

IJK< . ا

IK�+  ى ه�o�رة إa أن ا)�ض ا>IJK، اWا� �ه>
"��?N�ا]�'I 	�ع �� ا���اب �1 ا�ا#(، ه� ^ ذا+<،  *
 ^ ���y ،>Nن *�ا�D1ة  إ�8�دى ^ ا�0N(اب ا�����Q ا
�ردة ا)��رةا)?���ة B�N�� XU ا���اب ^ . ا>��t8 ا

�د�� ا>��t8، و��8 ?إ� ا)?�د �>��، +\hB  ا�0آ�ا�0�ة ا
� إ� �Uآ� �<� I�B� ��دة،ا�0�ة هI وا)�ت �Fاء، و?�  �#

8�ل?NFه� ا ¼#� دون  �JH زا�B+ ،wkو 	�����، وآ�ن هoا ا
 ،>N�k��، وXU  ا)��� N���U< و+'����	 ¼#�� �>»�ع ¥oا ا

� +wt<N  أ��Qأ+�8\<، ]]H ،�tkا��م اJH[ا .o¯ >Nرؤ�
 ،�8k��ر رؤ�� �NF �5زة"وراءZوا "kز Y?اY3��9 �(Y. . �8Q

 ����U Iه" Y?�@3؟"ا� 
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� �
oات  ���* I'�?ه� ) اÄ>�ن(*X أه� �� ���J. ا)��� ا

�+� ا�[�" اJ� اB?�، ذd ا<s?* �1 �<'yدا It�� ىo
 �� �<Q�c �l�N	����U  ،�<'yدا) >��y �� "��y I' -ا

� ) ا�+2 �0ا���J ا�Y?�@3 ا�'�0تsوأ�  ���ا�cف �� ا
 ،�<Hر�y �� L8Nوا�+2(ا� b?�R >�(Yوا� Yا���3آ �#. ( 

�  ^ اÐw  أ��م�J��ت ا?8NÄد��ا�8N1��  واsم أ���+
�N� �'F وا�+2 "ا�� *�ور  ª0ز¼ع��   Yاآn.   �? >�^\   " hB\� �U

8�دN1��ت ا���اب *��L أو *�yä،  ا�D1 �� �0ا I'1 

XU  ط�K+ ت�t'J�� ^  ا�B(وا ����Nوا8NÄ( ^ ا
� I'1  ��Tا�آ��  �� aإ g��ب اo	�ب �� أول o1اب ا�1

 ،���K�+ ���ر��،+\�ر.، +>�� !K�NFا �Qا�م ا1��+ �# ،�
 ^ 7��J+ دور ><����،*�ور اD�'# "�K«N أو آ[�ا، �< ا

 X* �� IJK<و�?gN ا��K<N وا��KN® وا�1�اف '�Bt/ ا
�ت،�ه�  �¸أ	<  إ�  "دوا �� ا�n\0ب ��0زع وا�+2"هo. ا|

� ���ن 	��Uأ ،IF�F[د دور. ا�À ب�إa ا�Bt/،  اoه
� �Hى، 	�ه"و{ >�1 �� °�ىا�1�اف  d� " �� ع�	سه� �8N ا

8�دى  -!!���� *�o1–  Iر ���Bل N' ^  �	K¸ ا)8�ر�F ا
 do* >	وآ� ،/�Bt' � °�  ه�oا" L81 ا'I 1'�<: "ا1�ف ¥

 ��gN L8?NJÆ� >JK	 /�Bt�تا�B'JW?�ر�� أو � W?�ر��،  ا
 �W�B� �� أو �W�B� L��* ���Q دى�8N و�� ´ ا

��g� DQر " ا�,�م ?0fYن"ا��o  أ��@Õ^ ا�1 ���0  
�رات وا�D1م إذا ?��ت، وا	��B'»t/، وا �'Jا�ور ا

�?N*ا  L8?NFا#(، وا�آL ذd �1 اL?K ا~�د I'1 أرض ا
 ��gN'L�H�N أو ا،®��KNآL هoا أ�hB �� ا#hB  أوا

 "��� ��ت ا���اب ^ ا8NÄ( ا)?���، وه� ��'q><1 (ا ،���
وI'1 ا�Bt/ أ� ����U �� >Bl ا)�Bأ، *L أن ���ك �( 

 ،>sQا)��� ^ ر��، ودون )��ض ا)���(دون ه��Q �Tد��  و
8�ر�F ا)�>�( IF�F[ور ا� . �yوج �1 ا

��ظ واN�'��  أ�K[�� °�ى �� اد1�ء اN��م *�I81[ا 
 ،I���U م��دون +"�F أو d'ª "وه ،><�?* �y�N� ، ��Q ا

 aرة إ�Wإ��U �J���+�1 و�@ w'JN� Lآ )BN	 �  )�b " : آ�	>
،  " ا�ä#ـَ�مª   ;ـِ�ـْ�\ـَ�   ÃY¼åوا  "! �ـäàْ#ـَ�مª     .ــ�RـYÀ   أو  ، #ـَ,ـَ�¾\£� 
" �Y;  ، ك�¾YْـJَـx� "...  

 ´  hsK+ �����* ��s# aإ >�B<N��NÈ هo. اK��ة *
'��l ا�B ا�D�NFل �W�B(ا ،w'JN�ë ا���اء وا\�ى 

�Lk  ا>¼ وأN1�� أن هoا ��7  ه�؟ "وا��Yق ا�,0ز �,�م"ا
D?Q ح�� . �1 ا

/�Bt�1�  ا�8NHا �M'\� ��، و�F��F ¸� IJK< أوا
�� ا)���  ،�'���� ا?�ل، ورQ( ا#Ì* �@�<� �دا��1 د�>�

 ��Q ،>�U ^ >1�� ��k�� )>NB�yو >'�Q ���* (�� I'1 rN} 
 /�Bt�ج 1'�<، وه� �'�I ^ وH< اlNU���>I�B ا��s�* 

 ><��ج، *L ا[�رة، lNU��  –ا)���  –U����� MNJ+_ ا
 .oه ���µJ� L8MN� ،رة�] و��8� رأى اs��� L�Q /�Bt<  ا
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� �
� و�'<  ��ر+<،^ إآ8�ل � ��ÌQن هoا � �?nJ� L8¢ �� >�Kو

 �� ،��'8MN� � >s��� ن�� آ �U�� ا)��� ه>��s# 7B+ hB\� ،
��� ا� أ��ره� ا)���، ه� ;�8 ?� ا��s��تأو ا	�MNا� 

 w�Q ¸� ،��*��ر ���رآN< ا�°BNyا ^ /�Bt ^  أ��	� ا
�م 1><، ��� ^ اÊوإ ،IK�� أن >s��� �1ة�J���،  ور}�U� >?�

 ���?�ت ا�B'J���(}�ا��H اcا )� (�yä* أو L��* 

�ؤ��، ´ ِ�ْ� ُآÝL ا)�ا�B+ ��Hأ �*  I'1 ر��� �� /JË
،���N ا

�ج ا)��� ا>I'1 IJK آL هoا  اU�امlNUرات اg��'� ا
 >N<�� ق�t	 رج�y أدوار aإ /�Bt *�ر�H وا���اب �H�q ا

��م ��ور  وه0أو *��yى، $��� >��Q# ���2+�9  8+eا� ckر :
� W$� 1# أن �� W5,� ،W��{ �# ا���م أو إ�$�ق ا���ل أو

 æ'@Ñ�#�~ دا،W@5J# ود�� &R ��Qط ا80�س دون أدوات  
�ب ا)�7  و�  �t�،��K'�ب أو  ا0�����ا[�رة MJ	�ا

 "��W I\\«N8�ل ا]�y، و� . I'È��Bل أواNU�� �Uث هoا ا
 /�Bt���k ا�Bt?�� ا�t�JB  ا�'N°�  �Fف�1 ����1. ا

	JK< ^ ��زق I\«W إن آ�ن  I'1	JK< *\�ا، ذd أ	< إذا 
� >N<�� L\Q ^ دى��1  hB\� ف�JQ ،���م، وا)nJو?ا¯� ا

�ت و+���Dت ���	 /	�H �� لD�NFD�ت،�1;< JFnو�  ���t'F
��kدوا ��+��ر�� #���� �Wآq !! ><� ه�ب �� ���y ^ �آ'�

وهoا � �>IK (}�;< ´ *L��* >B�Bt أو *<NJ�  ،�yä�oا)��� 
� �Uث }»< �� +��ات ���k� )�nاoyةو�  آ��8

XU  ،���µJ(وا �	��رس ا�Bt/ دور. ¥o. ا]�Tف�F  �°
�، وآ�ن ا)��� إذ B���+ ���� Lد �( آ�lN� زق�� ^ >JK	

 ���s��  -ا0����� '�–�o¥ I. ا<8; >K'�� ،/�Bt^ وH< ا
 !!! *�ن ��B�B@ L8< ا)��ار اoى �l1 ه� أن ��8'< 

�a ، ه� +\��� B?� هo. ا ا) N \�رة ا

 :ا%�
�Â#َأ   u0رf     �Wَ9ـِ'ـ�Yُـَ+ـْ®   ?�   #ـR   ªu0ُـَ$ـ0ُ\ـ2ِ ..  هـwإ .  

Gْـَ�ن�   )ـُ+ـQْـَ+ـM    2ِـ'Àوا�ـ5ـ �?   ªـُ'0\ـ2ِ   \ـَ�س�  .  ;ـِ
G+(   ¢Â�  ، fـUْـَ�ـYÀ°?�1   �ـَ'ـ�WÀ .ـَ�\ـ2ِ    اMـَ

  .. �v   ِ�رت(ِ .  
>¸     ��   Ê«@k   W�  !  ؟ 7�YÃkـَْ" هـÂ2ِ    9ـَ��ـª8َ؟   ?�   �
¿��    °g" £َـْ'ـ��f  "  °2+Â'و�� �Wُ0ا7ـْ'ـ�  ،  
  .  وِ)�Gª :  )�ل

  :  و°)v   G4 آS°s    آـَ�¿&   وا�$+8
*�ا�� هoا ا?L8 آ'<، أول ا���ان، وآ�"  إa �1دة

��H  أن أo<� �<'1 ا�Bا�� U- �< �B���+ ������ ا� L 
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� �
�س، هI ا� L?q ��  ��و�'7 و�\'7 <1��� ا aا)��� إ

�*� إ�ا�� g1ت 1>< N��NF�Dلا�Bح وا*  ،71 I8'#
�ول ¥� أن أ�>�< �1 Uأ �و��ا�'� ا	Dt#< ;� آL ا��و�ت ا

،d  ذ

#�  ا�$+8 آ&: "آ8� 	oآ� }[L هo. ا\�رة ا)   *�أ
�?�7 1; W� c+Q? b^$.ا"،  

 ��  وا�'� 	��أ ا)   وه> ���MNى ، و�J'� ا�ؤ�� ا
� IKNÈ+��� أن ¥�Mأ� aإ ���'B� ،. 

_BF أن  ��MNFا aإ �	�Wأ �ª  �ا)���  ر!ه�ا�ؤ�� ا
�y! L��* �'?N �<، وا� +?�د ه>Dy �� /�Bt: �Q!ه� ا

  "G+(  v ،1?�Uf "'� S�. ¢�Mرتا�(."  �U�W  "آ� ��*�F
'?�>X ا�أن ا\�رة  L\+  �� �l{ IKNÈد إ�Dق ا~X<K، وه

� �nآ� هoا �	�� ��'q �¡ �z�JKN .ا

"�'� وا�*Dغ،ا�B?N وا�À  ��K<Nد  � L]T ه>�" ا
 /�Bt�ه� �1 وI1 داvI'y، {�ل دون ا�� ه� ا�D1ن اÊوإ

�ء ^ BNy�  ��>N<،وا

�dBU"*ـ ه� اoى ��� إ�< ا)   ا�I1 هoا�": "¿��  g
 " �0اW'7، )�ل و)���fg G'£ و��< 

 �Uا��s#  /�Bt هo. ا�ؤ�� ا)��آ� هI  أ��MB وه�oا
� �[�ه� ا]ول �N�، �K��Q< أ	< )ا)���(و� ¨ �nJ� L8MNو

�ج  أ��م ��Uك N} D��� �� وI1 ا��Bt/ وا#?K#��  ، .إزاء
 � �>�\< إ� �KU ا���N أو �U ا�Bء *<،  � وا#?

� .ا��Q ���]N إD1	< ه�oا  أ;?" أ�

  ��هoا  ور}�  ،>U�� hBت �1 آ�l1 ىo���م *< هoا ا
 �Hا�0ا �MN#أن ا �?* �'�8�ذا و�" اQ�Uا�+'� ا|�y،  ا

 ا)�ة؟ وأزا7U ا)�ة +'� 

............. 

.............. 

� هoا� ،�� �Fف 	U�t< ^ 	��ة ا

�ج إa أى �Wح I'1 وإن N} >	أ dWا) ،  آ>� أ 

oy .oه  d�'1 è�* a L#ا، و�� �ا�Bا�� ا� �Fف 	�8'�
 ��H< دون أن ���ه�N¢ ح�W ا( ؟أى��( 

��.�5 دى   �2$�   �?   ªة� ،  \�س°Y�R�°؟   و�\µf 

u��wـ2    \ـُ$ـْ��   ؟   اÇ,ـ5ِـَ� \ـِـ�ـx�'�  ؟    
ªu��w؟ ا   ���$Ã\   ª�    �ـ5ِـَ�؟   ـَ�ـ�À?ـِ@ـJْ ،  \ـِ'ـª�ُ ،  \ـِ�ـِ
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� �
�    وا��5   ¸<   k " �(0د�  " çD��  " ؟" هـ�5   أو 

  ، ِ#5ـÃY-ْÃ.��   �¾5ّد�   #ـِ$ـْ�عª   وD   د¾�W«k   �°�×   ا%�}ـْ�ـ�Wَ   ا%Yآ<  دى
29ªواو  Ãـ0ُق$Äا�-ـ   ªcَـ;ª0ِا�ـَ�ـ3َ&� :    \��   ?�   .ـ ،   

D   �W�  ،  ª�.ِ �?T.    ، .��?Tــ+¾2،    ا%¼
  .. "ْ�¿#   �1¾Q9  ،  23ِ�,ِ0د� .ـ+Zا   W¾5¾5ªه¼���� ،   

�2    ر²@ـ�Jْ   و.04حِª�.ِ Ç&�²ول ا�+ـ2    آ     �Gِـِ@+ـ4ِـ?   "ْ���\  
  ، " %ـِ�¾ذا¾ "

  ،" ا�,ـِ@ـَ�بª " : 7ـَ�ِ}2    #�   ?,0ن "  %�� "  أو
  ،" 7ـuÂ0ُ "�ـِ+ـ2Æ    أو

  " ! ر��5 "0ا�ـ2ِ \ـَ   أو   
  ) �W³Yا��'�د   ?�رب   ا�  : �Y4M�5ِ   إ� .(  

  
gوإ �Uا� .... 
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�I07070707I<2009200920092009>�01010101א���,��������������   �

670−�...."�4��������5�6��2ْ�����"�و��<,��5=�����ط��,>���دق�������������9،������א� �
 

� �
 

 

 

 
"$+w8( ا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"#�$# 

� 71، أ	�B� 7وB\� ح�� أآN/ هoا ا

و�Hت هoا  أ	�U  7ث ا��م، وأ	� أ�1 هo. ا>��ة، اoى
 �U�W ج�N} �أن ذ�£ %$�#"  و?'�و أ�D،ا~�ء �� ا)  

�ت  �F�?Wف +>I�N ا��م ´ 	�Bأ ^ �1ض  ا� ا��?0ان�ا0
 ،)ا~>�زات، وا?��ن(

 Lآ  ^ >'?Qأن أ �?tNFا �� @�K" ¢�� ه�  ا��م ا) �
 �  .#� أ�JQ. ���ن�Hا، أر�H أ

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   65



� I07070707I2009200920092009>�01010101 א���,��������������� – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
�J��Nآ�ا إن آ�ن �� ا)�JMNJ أن ��8NJ ا)  دون �Wح  

 �� I�N<	 �U����(؟ اL#[ا I'1 
un5" ه� #� رأ?,8؟ . ه2 ا��

 .ا��kدة أر07
 ا%�

I�*   دى �<+��U   ��؟   وê�yْ!êْة ،  	�س9   �	g� 
³.�    ؟  s?Bـِ>ـَ�  	ـِـØMـ�õـI   	ـُ�ـْ?�   ! ا�0

�ـِ>ـَ�؟   �ـNِـْ�ـَ�ـ�ì ،  	ـBِـُ¼9 ،  	ـMِـ9ِ̧   ُ	ْ�?�   ؟ .³ا�0    
   /@   �<Uوا    XQ " �#��P "  د�U  " أو   � ؟" هـ>

 
  ، ِ#5ـÃY-ْÃ.��   �¾5ّد�   #ـِ$ـْ�عª   وD   د¾�W«k   �°�×   ا%�}ـْ�ـ�Wَ   ا%Yآ<  دى

29ªواو  Ãـ0ُق$Äا�-ـ   ªcَـ;ª0ِا�ـَ�ـ3َ&� :    \��   ?�   .ـ  ،  
D   �W�  ،  .ª�.ِ   ،��?T. ��?Tــ+¾2،   ا%¼

                               .. "ْ�¿#   �1¾Q9 ،   23ِ�,ِ0د� .ـ+Zا  
 W¾5¾5ªه¼����  ،  

�2    ر²@ـ�Jْ   و.04حِª�.ِ Ç&�²ول ا�+ـ2    آ     �Gِـِ@+ـ4ِـ?   "ْ���\  
  ، " %ـِ�¾ذا¾ "

  ،" ا�,ـِ@ـَ�بª " : 7ـَ�ِ}2    #�   ?,0ن "  %�� "  أو
  ،" 7ـuÂ0ُ "�ـِ+ـ2Æ    أو

  " ! ر��5 "\ـ0َا�ـ2ِ    أو   
) �W³Yا��'�د   ?�رب   ا�  : �Y4M�5ِ   إ� .(  

............. 
/?'�ر³     �L     دا��   وا¬    ̈   ³)t�ْـِ>ـ� ،  

I وا �ـَ�³Uــ�ÆB    وا�Jْك   ِ ³"# �"'ê�9*   � ا?ـَ\ـَ
 :   Qـِ�<   �ـَ�   *?ّ�   و���ل

  ! �W'7�9 وا�+Ò  ،  2Ç,1 ا�+2    دا   أه0 
 .... 

�  �I�َØMNْê،   و�ْز��ـْ� ِهـ<³،  1�9BHـu�    7   أ	
Lآ    I'�رى اH  ..  

L³H�   ��س   �<�ن   #BN<+   LB<   اQ�t ، ا
  

�س<� زى F��>�  ا��y��ر#�ه� ��م �Fو 
�� ،¢�I آ�ن ز��ن، وآ�ن وآ�ن 81

u�  ، مDآ I�ّM�*ى وù�Ø?N� I'�� �¯�* .�yوا 
 ا�Dم ��                                  

����آ�*� آ�Bة  ��#�ا  1'��� *�# �¯ : 
                    " �#2+9 ª0ل� #�مQ3%ا" 

�+Yá 2 )0ل� دا\�J@5? v ،0 ��)0ل�� 
 . )0ل   ��   ا��5س   �,& ، .. �+�5س

ـ9�َ     م     *ـِ�ـْ>�êف   '�t   ا~L�8   ردô[ام   اù�ُ1ـُ�ـُ�£   #ـ ، 
�ا��8.. ف�"  #�\"،  � .��#�£ 	�'�،  NH Iyِ��ا �
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� �
�ا�#  " ����  " ><��ذ   NFة   أo+�F[آ'��   ا ، 

 .   أWـُ�ف  1ّ'78
  78'ّ1  IَـMَْأ�ـ .  

�ر   ;ـَ�ب9  1'ـ78ّ<?<   ��ق     *�'�8 ،  ا�ـì?ـَْ�     @�� .  
  ، ا)�#?Ø<³   وWـُ�ـLْ   وا���KN   ا��B1   �8'ùs   ¢�ق

  ، ا�ـì�ـَ�   ��yانê   اJ��   وْ+>�æر
I'  9̧�� !!! *َ�I  دون �� {J/ إ'I راح، وا'I  �ـ�

 I'  ، �ـُ�ْف�ـُ ،  �ـNِـlْـù�َْأ ،  �ـBِـُ¼9 ،  �ـMِـ9̧  
� ان ا�Dم �?�ف	�� ه�ش �Uوف: �?� 

  
71 �� آ�	�I #\�ى Wِ'ـْ� /\� �	� ا]�

            �� I1>�ك زى 1>�ى *�;<  ه � ه�
Øد���� "���'¹ �	�J	إ:"  I�B� ���'1 /F�MN+ 
�ى      �Fِ  �<أو آ ،��NKWuN	�� � دارى *��

  
 ، ?ـ,�ـّ&  ا)�ر}2   و#� )���2�ِ  �+2  9+�¿�    د?1   دا
�ل# �Nَ	ا LــÔ8آ،  G+( W� : "&¿�9 �? &«Q�!! " 

  
><��*�   ا��� أوIQّ  وو��£  1ّ'ـ78،    M�[   �*D�  ، ا

اc'ـْـ_    آU   õL_   دا                                 
��*ـَ� 

_U    Iõ'  أ�Wف ازاى U����، ورùا£  ا
���N*1>�."��  وا "v8آ�U 7�����@ � L 

¸*  ³.���H �F�U– "M\(ى -وا��F�� 
                        IJK	 ى��Ì* �y�� ��U 

�   أ	�  إزاى�   _'y   .ه�    I�U�U ���W¦؟   ��#�ن   وا	 
���#�ل" U " �U ��   و�    Iـ�KW� . B�y¦   إ� �7  آ

   
��   u+ر�#   ��Fت³   دا ،  ا��J�	� �B�I    ا�y    I'�ْن *  .  

�u   و�  رLH؟   	�#¼   ا	�   ه�             ��ن   �J  !!!  ؟   
...... 

�1�رQُ<³ ا'I    آõL   ا#�ل   را�h   أ	    �U �    I	ِ�H  I�ِKِ �ــ�úدِ³	I ا
                                    ^  ³>�َ'َKَ  و#ìt(³   ا

 INِــõــNêH:  
  

1���9   آ>�   إْن   ê/Ø?'ِ+  " َ��ةØ?�ْ� وِ+ـَB�I  "  اB�ìt  ؛ ا
           "��	   ��     #LB   و�رØ#ـْـَ>��اد³   ��  ، �Ø�ØMNْêْق   ا

Iì'�\�æ  واBê�  " �æ�<َêB�*  "  I�َ9Bê� ê/	َذ   ê£�ìN  ، I'َØ1 ³>ÆB<ْØH   ا
�ْش                                  ���   Lْ1�ْ�   I�َ�* . 

  ��  ! �ْ��ْف    َآ�ْن   �
                   ��   ê/³?'õ  . َأه<³ ، ... 1�ْ)�Æ��ْْف   ا

  
،³.ü[ ،ه�o�97 وêآ�³ وِد��F uê�	�� 

IìNU  Iõ'�ت³"و� آ�ن ا�1�ش" ا'Iõه�ّا " �" ��Q�1 ^ ، 
،³.ü[ u�1�ØU ،�Ô��� uْê�	�� 
  ..!!*ــ�I   وFــìــ(³                          

*** 
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� �
�" ا�4^�2  اn@9ار�Y�+�)�'�'�:( 

/@   �B�BUا#�ل   راح .. و   �    ؟  إ�<   ¯
I'êإ  ��   ��   �81ه�#   [ ، .. ��در.   uْ�ِ "  و# "  

��   و��Q   ÂW   9/��?N�  : 
.�'U   ،  ³>vأ��ْل   و*>� ،  وَ�ِ>ـ� !  
    Iõ�'³?� �ْ*�ý<  ، ا

�ح9 دى    اّ)�ا�8�F .  
Lأ�   �ْ+��   آ�ن ِدى    اّ)�ا   اَ�þMوù�'9̧     ُآUِ ،  
�I    َ@ِ'(³   وا9̧0ِِ  Iæ��Ø?��َ'�ى *B�  . ا0ِْ'�  *

�'�  .   اLl³?Nَ9F   وا
��    I�ِ�ْ0ِ �H�Nْ�    ، >ـ+ُ�KNَ   ��ْ�   أ�×�َJ98Øه ،  

�<³   َأوJ98َ ، 
  . �KُNْQَ   9̧Uِِ+�   أو 

I�'?�  >*�<  . ا
Iاِه�æJ<³  و   INِB9�êBØU ..،  

IìNU  9�َ   ��+ْùز�<³   ;ـ��ِ�َ ،  
�ت   *�Nْêْق ..   ØH���   .  
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��05050505I07070707I<2009200920092009א?���������������������د  �

 زא�������������������.�����������������:�%מ�������������א���������������������,��−674
 

 

� �
وأن  ،19 ��� �+@�ر?<���8MY #1 أن ا��0م ه0 [

 "'�� "-(�5# &�دى ¸+�u�? !! G "اY4%وض أن \,
&,-� "'�f"... 

Dة أ7+�5ه�  إYه�( "f�R وفYe� �5\0عأ';à�  ا�$�دم
د?0ان أ0Mار : Y{ 1#ح 9+2 ا%�) 9(���& ·+�J اTZء 

 ،� 9+2 �دu،�+����ء وا�ر���ء آ��� �����k"ا�45
 "-(�5# Y-\ &fا��� ا�$�دم ا�+�'"أن \0ا.[ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"$+w9( ا(  
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� �
 )2 #1 1( ا�ول اTZء
«Y#  آ�م c«+Q� !!ا�0ا، Y«4f آsن ا��5¬ �

 ا�ول #1 ا%$�#"  اTZء

��'أ#�ر ا]دوات   �� ا�Dم ��Bو ا�Dم،��J هI  ا
�ن J	ر ا��t+ �'U�� ^ ��kا�NUا I'1��� .ا)?

�ج إa  جا?Dأن  ���ع N} اoم، وهD��ا>IJK ه� D1ج *
���yو ،�?Hأن   ��ا �?*L8?Nُ9Fا  �F�" ا?Dج ا>IJK"هoا ا

 �Qب �� #�ن ا|ن، ��اد��� �(- �B��  ���?�  -1>� ا(
IJK<� 	�� ^ ا>��ات ه>� I8J� . �U اL�'MN ا( )BNN(ا

��³  ا|ن* �� Lت و"و ،"ا�@�ر?< 19 ���"^ آDأ�0ال��" ،� 
�ت #�ر �� �#�*� أن ���ن #� و�'< �� ا��Wاف وا?�ض وا)>

 .oه ��	 �� L�'#ت�8'J(ا  ،�?k��ا���ج ا�2345 ه�k  0ا
 .ه0 �9ج ���,�م ا�2345ا���ج  Dو ،ا�@�+�& ا�2345

'�Nا�X* L  و*��� �'�Fو �H�+ � >	ÌQ d ا��BآL ذ
�NUع ا�Fدا، وأ�\N#أآ[� ا X��اء '8?7، وأ#�ر +���D ا0

 ،Lا��N ا�,�م، ��إa ه�ف ا

oy ا]ن >'?Qأ �� D]� : � ·�ارهo. ا�0وف ا� أر��
 �¥ �H�� ]ه�s?* "مD�� " ا�Dآ ��JK	 Iه �J�ا|�y، أ

�؟،*�N��  ء��N	�* ������ �Qو�U �J���U  أ �� Ik��'+
 �K�+ �Qو�U ،ب�J0وزا�lNNQ  دون �?B� ا�s?* )� I1و

 L?Qأ �� L���KN*– ت  -*?� @�ل ��ان�8'� +��NNQL��ن ا
� L]( �lW هoا ا�ص ¥ Lول أن أو��Uة أ��K� D� ��s?* )�

�ر��ا�I�D �� آ�ن Q  Lى أو��yأ �'�F1>�ى و L؟ هDt?� أو
� أر�� +���'<؟ � �¥ 

،��s��ن ا)?��� اJ	ا� ���s# ��?� L]� : ،ى�MN+� و
�،T�� ا�Nyا¯� إ¥�?�NFا ��وª �1 I'«N�ب اJU I'1 � 

 .oه  �<?#�� ^ �<�Hص +�ا�y >H�* ��s��ول  هoااz �zو
 ،���أن 	��ح ��ه�� ا?Dج ا>IJK، أو *\�ا�U ا?Dج 1

8� أآ�ر �Q،�8kج ا)�¼  داD1 �U IJK	 جD1 ه� I���U جD1 Lآ
 .ا�'�ى

 :#1 ا�'�ا?" \'�أ
 Lن ه�J	ا�: 

 \�¸®؟ ��0ان 

 �9)&؟ ��0انأ	<  أم 

�0ان ?@,�#& إg #�  أم � W\²@0ىأ  ���@3# WÑر�. W�
 �# gل ا%@^��9 إ�Z�k 29�$?م ���@'�دل ا��(��k ا���ثD 

�<(\�Yف Uا�( "U+؟ ?@,�#& �,& #3@0?�ت ا�,�م وا�
، وا�3Z، ) وا��$0ل( وا��$&وا%�4ه�8 وا�Y,4 ) وا�+�Uت(

 وا�290؟
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� �
.oأر�� ه ��ح �NK� Iة ه�y[ة ا��Kأن أ#��< ^ آL  ا
 a��� #� f�R"أ81+�9 �5J� &^@? 

"¹ "U+وا� ��%�� W@(�90 ا�,�م وº 19 

��1 اI'1 ��B  ا�DمJ+ �ه� �� أ�Uث ا]دوات ا
 ��<�* �8�Q Lا��N�sورة ا]داة ا]#�ر  �><ا�* ¸�

� ه>� ه� ¢��� �� �>L\K ا�Dم <8�� ��ر�Ü  �1و�Uه�، و�+
��t+  �kر.، و��F �1و ،�����>L\K �1 ا)?7، و�1 ا

 و�� �nدى 1�¸ وNK�¹<؟ ا'��،و¹�L* ،>Kk و�1 

ا�07Yع إY# gاc7 أه&  دونأ\� أآ@< هnا ا�-Yح (
 ) 2اRD@^�ص ا��)�®، إن ه�: ه�5 ه0 9�+2¿ .�ر?'¿

1.  XU  >�1�دة }� +�� إ wB+�� LKt�>�� ا�Dم 1>� ا
�ن ��  آ[�اا�'�U ،�8 أ	< ?� 7?N ،�8'�� L8?NJ	K¸ ا

 ��رات  �\�BU<آ[�ة، وآL ا�Kق ���ن ^ اN>���� و�Wإ ��
1�دة أ��م �UاF<، أو 	�l�N ) ا�Iء(	�s0 �l�Nر ا)�;�ع 

�ق �Jا)�#" اoى �� >�Q >H	K¸ ا�'�8  أو�DNyف ا
*< آ�ن @DK  ا���NFا)>�t#� إa ا)?7 ا)»N'"، ا)[�ل اoى 

–  hBاأ��ا ^ إ¡'�Bآ �Uا�H آ'�8  -ا|ن _t	"³.Øا، " ُآ���B�
 �	�، و*�أ " آ�وو��"و¨ +�� ¥oا ا�;�ح *L أ�¹ أ¬� آ

�ص، «W[وا L* ،ء��W[ا �� Lk�� _'t	K¸ ا'I'1 �K �1د ه
 )�  �� aرة إ�W��* �	��Uأ /U�+�� اN>��� وا����ع ا)\

، "آ�ة"و+'d ، "آ�ووو��ااا."، وذاك "آ��<"����، o�Qا 
 .oآ�."وه) "D�'# ��ع 	t_ ا�اء إtNFأن ا �?*( ��N1وأ ،

 Iه �'U�(ا .oعأن ه�	  X* w*� واD}�رة ا�^0ت�� ا
�ء �(  اU�� I�Q�*�lN'�  ،وا%0�0ع�W[��8 اN+ �U ،�tcوا

�ب أ·��� أآ[� �Qآ[� JNاآDenotation. 

2.  L\K<�  >��1 �� ��� إ �K'�"ا�U"hB\ه�  ، و�
� �NJ��N} ،Dى	� �sUا)?7 ا)�اد، �Fاء  -��8sN –ذا+< آ�

 >��أم �sU ^ ذاآ�+< أم ^ ) أ��م �UاF<(ا�Iء ا)�اد أ�
 �8sN� ��Nªا. }� �?>�<، و?L هo. هI  ا'�Kو�1<، ه>

،X8sN  U��Connotation'� ا

��W و*?�  إن  .3B� L��* >1�;�� �1 �K' أناNF�Dل ا
�1�;�� hB\�  �1 �1 ا)?7 أو L\K<� >	7 أ?� �^ ذا+<، 

 ��<+ ���� ا�� ��JN/ ا'�K #�رة ذا+��،  �nد���،اÊوإ
 ��د، و¶\N#D >NK�¹و ^ ��'8?NJوض��K(ا  > h�N+ �أ¬

L���N� ��?\+ ^ ،م��K(م +'� ا��K(ا L���+ 

� إa ذd اLKt *?� أن أ�ÌQ  hBذا <?Hر�Uا��H "�، "إ¡'���
�K ا��ة �IW Lء ذ L8?NJ� ن�d اLKt اoى آ،�B���+ 

���س، و�Fف °� ��K ا��ة، Q�� ��H( إa ا "��?+ ><� �<B'@و
هI آ���NJ� �JH L، و�>< ا��ة ا]ر;��، وا��ة : ا��.: "أن 

� و�z.أداة ����NJة �� ا~'� ¥ /?'�)..w�F�، وه�oا "إ«) ا
�رف 1'�< *?N� �8نs� �K' hBأ� ���MN��دةQ�  £��?ا�s0ر ا

P��U ءI�� ¨ ���H هoا ا �U >+اo* ءI�. 
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� �
����  ÌQذا?�* ��ز و#'>Äا aإ �<'�N	ان"ا�Hرة ا��" ا

) IM\K�ه� إa ا<��+ � �U" ��ا��ة ��J إQأه�ا(" ،
 ���NJ(ا �J~ا اo7 ه?	 � �<	ÌQ ... ^ ورد �إ« ، آ8

 ،�l?(ا�Êم أآ[� +? وإ��K� �1 �'�N	 �z >	أ aا ��� إ���
" ^ �Qز أه�ا�} ¨ ��/?'�  /?'�رس اT ¨ >	��Q ،ة��ا

D�1 ." أ� �<8'�+ � �U" د�� 	?7 �?7 �� "ا��ةا¢<	ÌQ ،
�زى اoى Äم ا��K(ا)�'_، و�� ا X8sN�ا	�Wأ  ،��U >�إ

�K ا��ة  hB\� د ان�l8BQ">�� إQ�s�" ،.�<?� "'NÎ ،
 .وه�oا

 ا�,�م اM اب

)�  �1�H "È أن �*� ،���D�I'1  ا�آ��+�tر ا��رة ا
 �K'�K آL ا)?7 ا)�Q �8sN<، اoى 	�� ا Lآ L8} ان

 ،>kا�NU�4�b #1 9<ء �0xر آ&  7�� وهnاz@+� �?ا)@^�د
��@& ��رة ا�290 � Ð4+ارا%�� : آ& ا�Y�@;��،  �إذا أن ه>

B� وأن �*� L�MNJ(ا I'��دة ا�s0ر اQ�1 ا��F ءIt
Lا��Nه1�5k �5 : ��7" #�5;'" �$�ر #1  وLt?N+ �U1#،  وا

4�b 0²ل دون z@ا���x. u�5�# &آ Ð4� &ا  ،آoه hB\� اo�وه
 /<q I'1 �	�1�J+ ��1�Qد �'�U "�K«Nا)?t'�  ا)�ا��Hا

� I'1 اI'«N ا)��وع �1 	�1�J� �sوأ� ،�µ�tB�1�J ا�*
 ���µJ�L�?K+ <8s+ �� D?Q /'tN� 7?� �� �8'آ Lآ >

� و#�اراK#إ«.... و��. 

L]�  ��NK�¹زادت و ����1، إذا �Qد �����1أ�� !Q� ا
،���� >K#�+ �8 أو<�ر اJ{ ف�M<+ ���� إ<NH�U �1 

��ول ا|ن �� {�ث '�Dم إذا ا�zف  د�1	<N	�8<�*  �1
� ه� زاk" ���ب،� aر. إ�J� 

�Q  �1آ[��Dم أآ[� �Qآ[� �� {�ث L\K<� XU ا إن
 ��K� �U ا��ة�N� ت�Hر�* .�<?� �1 L�NJ� أن .�KU< و	�8s�

 ،>Kk��أ��ل و¹�BQ  ��K� إa ا�?F >�دB+ hB\� أن ��
1�ت �Q��د< أ#�ب إa اB+ hB\� ،ه��KNا��K،  ;�وا

 >NK�¹دى وn� د�?� DQ ،ك ا)�اد�وزا ا)?7 ا)��lN�
 hB\� L* ،��Q�?(ا�µB1  I'1 ´ و�� ،I0ا �k��I'1 ا'�� ا

 ��k���L، و�>�'/ 1�N(ى ا��B'>�8، ا��Hد ا  �?�sو�
� �I8J   ا]رhH أن هoا ه�. '�#�، و����ا �D�اب��	��Uأ 

"d<م"، أو "@_ هDم ^ "أو " أى آDآ¼��l¯ا"، 

 ) "U+ت ا�µ9 �(و"�19 هnا اMD اب �$�#0س آ�#&  ا�-'��
Y? 0ر %1 }�ء أنJ� تY3k �\أ �� ،W�ا�+U"  هc7un إ�

ا�-'���" ���N ا�@��ج ��� 9+2 #� �ل إ��W ��ل ا�,�م 
أن هun ا�+U" ا�Z?�ة ا%�0kY" #1  واµ@9ته,nا،  ��اM ا

�Y� Èآ�"  \0ع ه2ا%�;�3ت وا�Q+3" 9+2 �� ;0اء، -1# .5
 ���? �� ،"U+ا� �?��@� Y�-0م ا�$? ��+�# �#�~ ،"U+ا�

&��'�ع �5w ¡@+�4 :  ا�^0رة .-,� "�e4+ا�¦�?" ا� �45�
،�?�7 &�,-. &���Yآ�" ا�+U" " #'��2ذ�£ :  و.4^�  Y�-ا�

 . "وا�-�رع
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� �
8�دى  ��N(اب ا��� إg أ0fات  ا�,+��ت .@�0لDyل هoا ا

، K	 Iه �	��ر�Ü وا)?8��7� آN8�ت ذات ا'� ¸ ا

���& آ,-. �� ",,4# c¸�$# gإ &�Zأو  ��م .@�0ل ا
  ،ه�دف

7�" "ا�,�م إg  ه�ف و?@�0لT.G(0+�"، �'�F��1  آ��Qد
L?K��ام *��Q ،7?(� .;� ا�I1 ا]81_ *

�Dم اI0، إa  ا�Nا�L و��MNل�* L8Nتا���K�  ��<��J+
�8? .#\�ة ا

8� �\�ق  ا�0�ةd ^ آL ذ �\�ق']� ���?�  ^ا� �?*
IJK<وه� �� ) اI���KN، اJN��7، اI8J�، )�1�c ا?Dج ا

�ول z.��	 اo�ه � :ه>

 :ا%� أول
Y#     ا�¾0ا   �Y¼4f  ، �¾5�ِª��c«+Qª   ا�ª�¼5¬   آsن   ا�»̂=ª0ت   ِ;°�   ªآ¾�×م :  

 " �   .. ، �W¿3� .. ، �GÃ,ª;إ ، .. ¾�ª8   �&̂� .  
 ، ��Ô�  " ؟   آ�م   �WÂ3 .. ?�.¾�آ�23ِ،  ، ..  ;

  . آ�م أى¿    
�W5 ،  ز?�W¾5     أ��4ظ,ª3#   ،  

  ،  و.�T�(T@� ،  ª0fª0̂¾ق�
  .. ªص×�¾R°و !!  

��  �º أ���� aا�� +�� إ�B BF_ا�ا;h أن هo. ا
���U +?'� أن 	 �8Q ،����(ا ^ ��U �8�U�W �ا�Dم ¨ �?� إ

�£  ا~�Jأ��ا+�، وأن J	د ا��H��، وأن ا�?	 hBى ا���Bا
 ��، �Qا�U ا]��ات �Èج آ�¬+�� hBم،ا�D�وراح ا�Dم  ا

� .�Îج �¸ إ� أ��ا+

�ذا �Uث  ´( �JK+ ��وª ^  (ا Lا��N�d�Dk ذ#: 

 :ا%�
 

Ð4+�1   #�ت�   ا�#ِ   �WÃ@5ِرآ .  
1#   "'��   Y,3و¸0ل   ا��   W@ّـ�  ، Þ'ــ
  . 9+'@ــW   ف� #^�ى  2��k    ر�fص   �Yف

9�+ــ@W ؛  ا.$^W5;   b   ا�$+8   %�   W3�  ، #�ِ;,@ÃْW   .ــ�ــ,»1   .+'
 . }WQ'z ه2  وا   

  9+2 ا%� }Yح
�0ى ا�'-Yى ا�,�مwء ا�070د ا�x90 �2 #1 أx9،  �و�['8

�l�N	 �s1 أى �Æ8s�  "ل �1م�8?NF�Q��ات  ;�8ت، �['8� "ا
 ،�l�� ^ ا¥ _'?N� +�#Nّ" أ�Hاد	� �1 ا( >+Ds1و �ذ�'>

 �s1 ن أىÌQ�d ا�Dم  oد، آ��IKNÎ �U �8s� L8?NJÆ أو ��
'��� وا�  �8s� ،)8	�l�Nإن ¨ �L8?NJ ^ وNK�¹< ا]�'�� 

>'Hأ �� ��	 �� ه�، ]	< �Îم �� �� �� hB\� أو . 

 XU  >�D�¹" آ�+ X*ن و�J	ا� X* ل�+�آ�� ذا+<،  ^{
L���+ذ #�ار. و�È��م ^ د�1 إراد+<، �Fوا� ،.��Q L���+و 
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� �
� �\�ر ��  ´إ*�ا1<، � Lن آÌQ ،)8���tل هoا ا��� وا

��Dن آ��+ ��  و�B�I ،أ��ات +�B< ا�Dم <��ا�Dم ا]�L آ
��kة ^ Q >� دون +>��w أو +���1، ]	< ¨ �?� <'yا�*_��¢ 

��Hد أو دQ( ا)�Jة I'1 @��_ ا>�8، ه�oا �Tت ا'�K ^ ا
�ء، ،  *�)>(،D¹م ا���، �Tت <�NF��#�ت  ا�+�T ´"Ð4ت *

�@W#1 رآW@5، #1 ��'" ا��Y,3 و¸0ل 'Þ"،   

� إg #� ?-� إ��Ê'^?  ،W ه�oا�إg  وإ�ºا�T#Y ر#Tا �
W34\،  ،�s?* ��s?* �Uو+�ا ����N+ز و�����" ا�N+و �� 

 Ê'^.   �Ó'9    2+9 ء  ، ا�070د���� �º   �8ض'    IJK<و�D�اب  ا
 �� � . ا>It8 ا)�Kغ �� ا��Hد اI0 ا���ابا?�'I ه�*

�و��   ه��D ا��Bى    ا��Hد   �\hB ه�oاy  ) �  �Q<   +�دد )  	?�
� +nدى    أ��ات  ��NK�¹اء   و�F    ^ د،   إ��اء�H�^   أو   ا
 Lا��N .ا��B، أو ^ +���L ا�*�اع +\?��ا أو ���qا   *X   ا

 L��N(ظ   ا�K�د�   ا�����   ^ ا]BN(ا   X*   س�<  #�   ا
 r1�<�   �1م ��   ��t*أو ،  ا]81_   +�ا    ���ا)?7 ا]�'y   ��    I'�ه

 ،��   أو ¯�Hو�y ��   ��   ��ه<?�    I'�[ا  a7 إ?�  �y!   �#   ن���  
 ���	    D]� oy ،ا]ول ��   L8?NJ�   ظ�K  اDJم (  اDJم :  ا
 ���'1 ( ، �cوا  ) ح�B�   �cا  ( �8¥� �?7    و   �µ�W  .. �� � اDJم

�cا �� �   . و

�ظ،  ه�oاK� ا]���N¢ �	� IKNÈhB\�Q ا)?�£ ا� آ
�K'�ء �	�ء *�Nª Dى اt�،  >+�H I'1 �Q�} �B	 D*و

>N���Uو، "W@'+9 2 #^�ى ف��k ص�fف رY�" 
�وى،ذL��* �H�� DQ ،d، ه� ه� 	K¸ ا'�K  و�(cه�  ا

� –ا��F'� ا���Uة B���+-  اoه �¥ /Nأن أآ ��T �ا
8'�� ]�K< ه� 	JK< أ	< ا]·���ا�Dم، ه� ه� ?NFا �: ا

�;I �\�ى ف "Q ص� "NB'1<�¹ف ر�

���... 

���زال ا'�H�� �Kدا ��8� أ�Qغ أو ��أ، � 

 �< ^ أ�¸ ا0��H إ�<، و��ز

 �?L   أن و1'�> ،><� I�B+ �{ Lا��	IJ1و.. 

¸��ف إ�< (ه�  أs� �K ´ ،�K�Kا'�K، ·�ار.  
�رئ، أ�¸ ه� ) إ«...�اoى T�>7 ا|ن �� ±�@dNB ���1ى ا

<،اoى �?�ى �� �Hى  a ى�H � ، أى �� �Hى d؟أى �

¸��ل  أU >��ب ���sQن �� !ل إB�ه� اoى L?H ا
'��،ا�Dم �Q  ���lN* ���y��1ا �K<* ��N¸ ا�0وف، وQ

�ف È ت�t'J��� ، H?'� آL ا��،��<�  ،��sQ�+و+����� و
 hBأ� �# �<�Dن أن آD1إ �� إµ�W ا�'?K� ¨ فوه�Y� ص�fر 

W@'+9 2 #^�ى ف��k. 
�Nyد��ا£ �����  أ �� �KtN�� �0ا اoم 1>� ه��  ;Y"ا
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� �
) واoى آ�ن U�W< ه� ا~�ء ا]ول �� هoا ا?L8( "ا�+�'"
 "tN#أ¸K	  ن��?7 ا���اب ا�I�D اoى *�ا a أ	< آ

 "yأ L#[ا I'1 أو ،L�Fأ IM\K�*�?J  �v���?�ر ا	 ��
 �1 �s< +�'� أ�	أ )� ،�B�N'(ا"I+�(ء ا��U[ا "G+(: 

 ا�ª8د è>zfا%2.0 :  وا����ء
&�Ñ8  وJ5# أن�+0ا�� ÃW=��3? YRا� 
YRوا�  Dإ W+U-. D�W34\ 

 #0�0ع�YR� é أو
1,�  ،Tه�Zد اYدو#�ا� T�7ه: 
 #� ��ل ا��\��؟ -
 =YR�. ckا�� 

 Gº¾ ا�+�+ْ"؟ ه&      -
 ا�;8J زادت�= 

 ;�Y ا�nه< ا��0م؟ آ8      -
 !ا%�L ��� ا��^Y؟= 
"WkY�? D 19 }2ء ckوا�,& ?�ا 
áèس�� �J? Dأ أ��ا،  

 و��� 
ا]�BFع  	'N�Iه>� �( أ	7 ¨ أآL8 ا)����، إa أن  أ+�#"

�ت��£ وا] ´ ،�y	�Ly إa ا0]�دم، >��م ا~�ء ا� .ا

�8�Qج  وD?'��ح، و�Q< 	�� ا I�BN(ا)  ا I'�IJK< ا
 I�D�´ ) ا)��ع 1>< أ	< اL�'MN ا>IJK آ8� ذآ�	�(ا

  d8�ت، آ�"	�ى *?� ذ'� +�ب ا�0�ة ^ ا

 :اTZء ا���S #1 ا%$�#" #�
5�W ،  #ـِ@�ـ̂+ـªÊ¾Qْ   \��   وا���ª9و   ªجY4@. :  
  ،   �@+b ا�+2    أk,�رÃو و9ª+¾2      ا�b$3   ر;8  2+9

   �b+ِ�. ، . �b+ِ�.  ،  
  !!   �Yام   ?� .  آ¾�ëم   ?�   ه�.¾£� ..     آ�م :      وآ�م

°S�@2�ِ��9ِ   وا��( u2  9+2  ،  ور¾ا;Yآ ª>Âـ�¾ه# .  
W'+(   ¢��¿<   ا��¸  . �W=9��  ، ?Ô@�ـ��ــª8¾�   ª>Æ   و;
9��ل   �YÂ34��   ªم×�ªأ� 

�5'��fص   وY?   أوه�م   ف� ،  
  " ا%,@0ب " و ،  و#Yآ¼<  ، و9=$ـ��

  . ْذ\0ب   وbfª» و�,�و°ى،  ،" )�¾ر� و
�R�5وأ   �WÃ4?�¾4{َ   &�4(ِ   ص�fر� ،  

�WÃ\داª0?�   ?�   و°وR   �È?Y{   ªس�Â3� .  
ªc�3Ô?   ت ..   �,�?�ت��?�,�   ،  
«Y~و;��9ت   ;��9ت�   و   ،  

  ). #�ت�     َأ?0ب     َأ�5»¬   #� (  
 "  2{è�9»ى  إ Y�'ا�   Dو   ¬Ç+'�.؟؟" ا 
 " £¼��(  : &���è1   ف�   إQ�   W#ا !!"  

  ..!  أر�ز¾اق�
®?�Rو   W3ª�D   ز�واق�   ا�0°ّش .  

            ´�M\� مD� ا
       �y! جD1و �y! ق��Fو:  
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� �
Ð4+1   )�م   ا�#   WـÃ.�ِ�(¾ر .  

  . و#�f   WÃ@5ِª=0ر�.�ÅÃ4�5Ô?    : WÃ   آ�Y   ر�£
c7Y?    �U? �ÇQ9+¾2    ا� ÔوعY�k   �Y�À-ا� .  
  ،" ?�رب "  و?$0ل
W+�yرد¾   و   ªu0ª9�1   ا��#ِ   W='�+¾(   ¿>ِ̧ÇYا�  .  
...... 
  ، ا�,0Ãن�   �@T°J»   أ��4ظ
  ، ا%¾+���ن� :      و�@Yxب

�«U.و   Ô8ª�¾̧   "ْ¾,ª�Çxا� ،  
c-.0ر�   وì5ا�   �#ِ   �W�+¼xا� ،  

ªÊ¾x4@ِآ��ب   و�   �Gِآ�Â3ا� ،  
ª�$ِ�4@ِª7'�ن�   آ&   و� .  

 :9+2 ا%� }Yح
 )اTZء ا���S #1 ا%$�#"(
 ا�$�دم ا�;'0ع 
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 اw+$" ا���}Yة
 $�#" ا�4^& ا�ولاTZء ا���\] 1# #

I]Ë �1 ��رة ?>�ان هoا ا)��ل، 1[�ت �U I'1ار  أ�>�ء
�ذ ا�آ�Nر  ه�مNF� ,Jonathan Engel إ¤& 07\���ن�( ا

Ph.D، ر� وه����I'1 L دآ�Nرا. ^ +U �� /tÜ ا?'�م وا
 L�� �?��HYale،  ا�yn� �*�Nآ /Nن #� آ��1 ا?Dج  2008وآ

 IJK< American Psychotherapy: The*?>�ان  ا]����Iا
Rise of Psychotherapy in the United States. 
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� �
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�&ا�0ار  أ�Hى?Y��7 Y5آ�� Gabrielle Birkner،  ^ ��	و
18  �<F ا��gQ2009tN#و#� رأ�� أْن أ ، �" �� هoا ا�0ار �

 �k�# IJK<و*?s<  و�XB��8NJ آ�" أن 	�� اL�'MN ا
 .��;��H /��# ��1 �U I1ا

LB#  XU 7	ف أ�ات ا�0ار، أر�� أن أ1��Q �?* "tN#أن أ
 �B?+ أت�#"I�����، و¬�ض ا?Dج ا>IJK ^ "ا?Dج ا

�ت ا)�MNة ا]�����<، ��� أ+\�ر أ	< �Fف �N�'� أآ[� آ>�ا
 �Q��]� أ+�ح ��¹ر  ا)?���ة، ا]�������1 ا{ �و�1 ���ه

 ^ d�>7 ¨ أ�H أ�� �� ذ ،��Ã�* IJK	 جD1Lس  آ��Q
�ت KtN�ات و��H�� �� >�'1 ا0\�ل �?tNFا �8�Q ��ت، و��Nا�

�ب (N�	7�B ذd أن ��  –) آ'< *?� ا]�'I¨ أI'1 L\U ا
�و�ت ª �� ة��<، ´ "	IJK �\�ى D1ج ��¢�"+��م *< هo. ا

"��1 IJK	 جD1"، أ�� ���وع،  ه�L*  ،�<أ�� �t'�ب �>� و
X�����[1>� ا doه� آ �º �]�* �]أآ � . ر}

�ن إ¡L"ا�آ�Nر " *�	�>�" ا��ور �Fل��	�H " "�1 آ�
 I'1 L\U.را�Nآ�� �1 ا?Dج  ا*�Nآ /Nآ XUو ،�<��Q ^

�، ا>IJK آBN< ^ أ����� �1 أ������N1ا  وأoه L]� أن
 aإ �<s?* ا*< #� ���ى�Hال وnJ�ا�  ��Q ،>'?Q I�B<�

 . I'1 آ[� �>� �Qآ[��>Bt_ أآ[� 
� )   �Fف ا)��،U�W IK�� �# �أ#tN" �� هoا ا�0ار �

 . هo. ا0'��
"�0�+#: �	��S اnZور"، Q�� 	�� هoا ا�0ار ¢� 1>�ان  

 &�� آ[�ا ¯oا وأ	�  ،"ا�2345ا��0Jد?" �+@�+J8MN� �J
� ^  @��Dا?>�ان، و¨ أ+�#" �J(ا .oل ه�U ى دارo1>� ا

7�  µfىا�آ�Nر  أ��ر �>o ]	7 ا�0ار،Y7W��@ا� اث " آ
 Y,4وا� S0J� ا�0fلI'1  ا;�اء وا�Y4و?�ىا��0Jدى ا�^

�Yk �\0و?���; Y,4� "�\0�J^1969"ا� �oUر �� هoا  وأ	
>s?* h� � �U >H�N .ا
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� �
�8�Qو  �U�W IK�+ �# ��ت �� ا�0ار، أرى أ¬KtN�� I'�

 8' _UD :ا
 ا%$@�4Qت
&�?Y��7 Y5آ�� :��  �F��J�*_ I'1 اJ�*d اNرآ�ت ^ آ

 L]� ���1 ��M\8� اoى د ا���زاQ ، .ول و���<N1�ك 
  ��;�ع ا?Dج ا>�yn� IJKا؟

�� :إ¤& 07\���ن  ^ /tآ�	� أ@�و�U أ�>�ء درا�F ا
�<��Q aا�U o<�25 ��N#D1و ،IJK<� �U �1آ� اL�'MN ا��1

�8NÄ( ا���دى، ^ *،�<��Q (....) 

&�?Y��7 Y5آ�" :��آ  ^ IJK<أن أ@�و�U �1 اL�'MN ا
 �<�Qر�tN+ ب �1 ا�Nآ a؟ إ�?Dج ا>IJK ^ أ���� 

�� :إ¤& 07\���ن   �<�ب ���ح Nآ aإ ��NK	 ����U أ	>
� أ�U ا|ن  أ	<آ�" –  �B���+–  L�'MN'�� ا]�����o� Xه/ 

 ،I;�د71 أ#�ل إن أ�Uا �� اL*  ��oا>IJK آ8� آ�ن ^ ا)
� �L?K ذd وه�  IJK<�رة ا�Bt/ ا�NF�إa أن  ���ف�oه�Bن 

Ï�� dW أن ���Kم ا?Dج  �? ،���MN� I'1 وH< ا�JK	 �HD1
 IJK<�زالا�  /�Bt�م ا�� �� �?� ¨ ><� ،���?� 1>� ا?k�W

�رØس T �� �oات، أ��* IJK<�¸  ¢�ا ��Q IJK<ا�F ا?Dج ا
� ��، و� ù�ªآ� *ـ ، �� ه� ?*�	"IJK	 L�'¢ "اتo�*. 

&�?Y��7 Y5آ��: Lن´  ه��� �'MN'L  ^ ���U IJK<ا
 /t�ل اÀ؟IJK< ا

dأ#�ل  د71: إ¤& 07\���ن  D]� )8J+ d	إ ،���� هµ�W
......." ا>IJK  اt<� L�'MN'_ ��أ	� أ��رس : "�� ���ل

�دات "s� �?* )� /<H aإ �B<H d�ب�>7 اL?Q ذµNآ�، "ا
d�� ه>� Lا آoا، هo�وه..... 

&�?Y��7 Y5أ�'/أن  أرى: ��آ B@[ا .oه X�JK<�ء ا
� Q��ة اL�'MN ا>Q L�Q ، IJK?'�ا B	�H ا�z �# م�ا]�

¸K	 ؟IJK< ا�Iء �( �� �I8J ا?Dج ا

�ر�F  �?�� :إ¤& 07\���نº aن إ�'�T X�JK<�ء اB@[ا
 ،IJK<K�ة ��،  وآ[�	�1� �� ا?Dج ا d�>�� +�رب I'1 ذ

�#��?���'�ن *?N� XU �]ن أآ�BJ�� ��<�  D*dW. 

&�?Y��7 Y5آ��: ��  Ï��ت ا� L?q �� ا)?Kا)�ا� Iه
� آ"ءا~�?� 

إ@�ر ��  ^ )Empathy(وا)�ا�Hة  اoآ�ء :إ¤& 07\���ن
�Nام ا)�7 ا)>wBs، أ	� �أن �q آL ذd وأ	�  +�tNJ(ا

�ت K\� �� ا~?� �( ���_، �� أن +�Nا�H هo. اU�# ب��+
��D]�Nام ��µJل، o�Qا أ�� !�y ا� ه�oا *

&�?Y��7 Y5آ�� :�ا>IJK آ�ن *�L هo.  اL�'MNأن  
"�+9�kا)�ة؟  ،ا�� .oه L�8 آNJ� >'?H ىo8� اQذا��؟ )��� "NÎ ¨ 
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� �
هI أول اoNاآ� " �اoNآ�ة ا�Kو���" آ�	� :إ¤& 07\���ن

�ت �[��H  ،D،ا�ا�1ة *?�ض �<��D]�ر�� ^ اF ن��1 �� آ D��*
 �� �1 XFر�� أ�U ا)8�F d	أ �'I;�8  آ�ن >T��+ ��T

 L�'MN�*d أ	< آ�ن #'��H Dا، ���Q اH[ ، اكo	! X�JK<ا
IJK<^ هo. ا|و	�، �BQا وآ�	< ا�واء �L ا]��اض، �h�M  ا

�ر F >	أ ،���W ءwB*�� IW� �� LsQأ �µ�W ا�*. 

&�?Y��7 Y5آ��: ���ت آ[�ة،  HD1 ��¹ت d أ�Fع*?� ذ
 ،�8�ذا ا�8NF اL�'MN ا>IJK *?�ه'Q ،�lk�N	 LsQوأ

 و�?��، *�L هoا ا���N؟

�( .... : إ¤& 07\���ن���(  إ	<´ ...) ...�¸ ه�oا �
��رات اBN1�>�� إa ا��د��، +�ا�� اN>���، و*\N#

�rk ا)�Nا;?� N<أ¡�ه� هoا ا>�ع �� ا?Dج، ÌQن  ا�وا
 هo ا�F ���Nف �>�JM أآ[� �Qآ[� *�;�tاد

&�?Y��7 Y5آ��: Lه  ��?NJ� أن ^ Lأن ´ أ� ��N?+
L�'MNN< ^  ا�<� IJK<�؟ و#�ا� 

 .، �$� #�ت.. D: إ¤& 07\���ن
�+" unoا\@2J ا0wار (Zا( 

  :و���
� °Iء ¥o. ا>��ات ^ �?��  �(� _õأو� ��ن،أ	7 �U[ا 

�ء ^ ا) ، أو H �و�) أن هoا ا(����H a "s� ¨ "tNا �Fاء �
8� أ	�ى +���t.، إ� ا��É،^ ا��ح �Q �U أو �KtN#7 ا	أ 

I'� �� >�Dy �� X*[ ،><�: 

� �º ¨  وا)�اH?�ا>��  إن  .1<����ا I'1 أ�[# ¸�
�ر�Fا T–�B��-  �Q�]��* IJK<��رس ¥� ^  ا�اL�'MN ا

X<J?��ات ا � *'� �[L أ����

2.  ��ذ ^  ^ذآ�ت  آ8NF��¨ ا?ا)����، إذا آ�ن هoا ا
1���، ��ى /t�ر�Ü ا+ �HD1 ´ أن  ��T  جD?أن �I8J ا
� أن <* aو�Q ،I����[ا��K	  �1 فDNy�� ا����ة ا<NQ��� ^

 ^ ��K	 أن ،�Îر�� °�ى ه>�ك، و�1 �� �Hى +��	���  �B'F
IJK<8� Î¼ ا?Dج ا�Q اتo�� و*	�� �1 �*� .وإ°

�ه�� اL�'MN ا>��W  �<1 IJKعا�8NFار  إن  .3K�
� I'1 ���?� ^ ذD* dد	�، ا{ ، ¨�?�ب  <�NJى اBFأ 

 ��Q���)��B'Fو ��*�� ) إ° ،_'?N+  �� *K��ة اt/ وB��
�صy >H�* جD? .*K��ة ا

�8MY #� أ}�ر إ��W (�yوزتÃ )^�ا  )�9+�� ��\�  هnا،
�1  ا��0Jدر�È \$� هnا ا�05ع #1 ا���ج �U+'" ) ا��05ان�k

�D، �& إن ;�اD ورد : ا0wار �iر;0ن هnا ا���ج .�ر�Ñ و�
 �34. 19"'+M  g1 ?0�3ن إ?n2 ا��Y%ا �� �x?0د أJ�ا�

 �k ،2+�#$@Y,4� c5ة ا�È�Y،  أ\�ا�@�اوى noا ا���ج ا�@�+
�nا v (وD �59ى #� ?�'G ذ�£، وD �59\� #� ?$��& ذ�£، 

bQ@(أ �fات أY$4ا� unه ( 
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� �
����  1974ه>� اoى آF /N>�  ا�?�ىا)   إن  .4?�*

 ��s��@�ا)\���، ^ �tFر #� +>�ول هo. اUÌ*  ن�آ���Q، وآ
�، و?L رد دB���+ >H�N< 	K¸ ا. IJK<إ¡L أن اL�'MN ا

� 	>��. �� أ	<  و� "#�ت"{ �� L��* wB+�� >k��Uإ aإ L�BF
 I�D�¹�ه�ةاL�'MN ا>IJK اL8¢  اء�F ،اك�UD�@� ا±

�د وا�JKN ا'I�K، أم �NH�< *�Kط ا�8?NFء ا�J*�<'�? 
�)�ت* >�<?	 �� ^ ا�L، وه� ��K�#�+د و�H� . �Uآ�� ا

 و���

�	�Q   (ج ا�N} Lه "tN�(ا اoأ�1ف *?� ه �aإ  �� ����
   ا��ح؟

 ا%�
³�Uوا   É�	   ³htَْـ'�  : +�KNج9   و³1>�< ،  �ـNِْـ\

I'1  �Fر   "�J�رو وI'َØ19      ا�Qأ    I'  ،   *N'" ا
   ³"'ِ+ْ ، . ³"'ِ+ْ  ،  

  !!   �Uام   �� .  َآ�Dم   ��   ه�َ+dْ ..     آDم ^      وآDم
ê£�NI   واِ³�1ِ�  . �ـ�Øهù/9 آ�I'1  IF  ،  و�رØا. #

>B'#   ��*[ا   /v�@  . ³>1�8�F9   و�َ   9/õـ?�ــNْê� ،  
³   81�ل�æJK�*   9مôD³Uأ 
�<BU�  ، أوه�م   ف   ��ص   و�

  " ا)��Nب " و ،  و��آì/  ، و1�ـ�³
�وêى،  ،" #�Øر³ : و�Uو �"�  . ْذ	�ب   و�9

�<�y³   وأ>Kُ��KَWَ   LKْ#ِ   ص�  ، ر�³
�   وêو9داُ	<³�   ���y   wْ��W   9س�æJU .  
³)8�Jê�   ³ت����U   .. ت����U   ،  

1�ت³   و����F   ت�1�Fو   ،  
  ) ��   u<ّ¹ت³     ��بَأ     َأ�� .(  

 "  2{è�9»ى  إ Y�'ا�   Dو   ¬Ç+'�.؟؟" ا 
 " £¼��(  : &���è1   ف�   إQ�   W#ا !!"  

  ..!  أر³َزاْق
_�Dyو   >�J9*�  . ْزو�اْق   ا�êّش   

 :�D$" ·�ودة #���eت
�  آ[�ا) 1(�JK	 D�'¢ ن�B't� �	�<1 I;�(ا I+�� ��

 ،��JK	 �HD1 ¸�oات، و�* �U أو�HD1  ��Q�w، و^ هo. ا0
��Wة ، B� �¯ أ#�ل �# " ،L'U�* � ،¸* Ï�?* � و�أ	

hvر��*!".. 

�  إ	<) 2(��U �	�<1 �H�� ��درا �Hا  –	 ���  –إ
 7?(�* IJK<�رس اL�'MN اTارد�"  اn� )� ا�0ار ^ �

�ب ا]����I و� ^ ا)  ا�?�ىN� .ا

8¥� ا�'L ا\g و�JU  إن) 3( I'MN� ىo8�ع اNF�ا
 �'1�K� ا?�ا�L ا¶ IJK<�ا�µJ(ء  ا�K��1 ا�JMN أو ا

 �� ��M ا�JKN، وsأ� ¸��ل و�� � +�و�'<و�¸ �Nªى �
" >Á�¿��@? v W=9و�� ،>�¸ ¢� ......".)+'W ا��
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� �
� *��� أ	< " dQ ا?��"+?�B  إن) 4(	�<1 )k�W �B?+ ه�

 �<1 L8?NJ� �/	�H[ا ��o¥ �yا اJ�ف اtN#��Nyال، وا
�£  )�ل: "و�Hا¥�" ا.'+»¬�9»ى ا�'�Y وD  إ}2: "'�Kورة

W#1 أQ� : &ا��� " aت��� إ��8NUا  �?�Nاh�tJN أ�>�ء ا
 ¼«W ن أى[ ،�;�U L�F[ا]�?/، �( أن ا �JKN ��آ/^ ا

 ،��� �Bآ�*�ى(��آ I'1 �J� �U < ) أو	1'�< أ _Bt<�" ��1ى
 ��*� I'1 هoا ا)[�ل " ا+u'ّBا�MB وHا� �\N�+ ذا�8'Q

/?\�*J?+ L" . ا�� �L�'MN ا>IJK  ا�JKNهoا ه� ��*
� �( أن ا�JKN ا]�h ���ن أ#�ب وأ��¹	��Uأ. 

@'( ا'I ^ "، و"ا��K<N"و " ا�sKsK"و�K�¹  إن) 5(
dB'# " أو IJK<+�'/ Q I'1�� أ�'/ �� �I?J إa ا?Dج ا

JK<8� �( أ¬� #� +��ن  �I�J، وهI اL�'MN ا��[ �Qاد��
 ^ ���y ، ��HD? .ا�Bا���Hًءا ��Jا �� ا?8'�� ا

	JK>� ""  ]6[أ	�� ر#� (اIMtJ ا0'�� ا�D1م  إن) 6(
�ن ^  وا�را�� ")2009-6-24" ا�0�ة ا)?���ة¶�J� ��Q�Nا
 I1و L���+���? واL�'MN ا?Dج ا>IJK �1 ��;�ع ا

IJK<�ر��Î  ،ا+ �'U�� �<1 >N�B]+ �1 ن��µJ� � ا	��Nو¶
)�yä* أو L��* X�JK<�م *?� ا�Fا )�.( 

��� إن) 7(?/ 1>� ا���و�ن  وه�  ا}�	�?NF� ا
?Dج ا>IJK أو اL�'MN ا>IJK ه� ا��ب *BF[ا ^ �MB

) ��8N0ا��BBJ1�دة ) ا ><�و#� �\'h ذDy�� d إa ا?Dج 
 �JKN8�Ik  و�¸�NJ»�م ^ ا��gN أو ا<آ»�tة �z ا?Dج ا

 �K#�Unblocking & Unfoldingو*wJ ا   

)8 (¨  �B?N* 71ش "أ�1ف �� آ>� أ��*J< ا _�Dyو
� آ>� أ#\� وا�ر ا�D1م، ر}� آ>� ا�W إa "زواقº �]أآ �ا�

.D1أ ��NU�� ��o .ا��Dء ا�''X ا

  - About Jonathan Engel, Ph.D.  

Jonathan Engel holds a Ph.D. in the history of 
science and me dicine from Yale, and has written 
extensively about the historical development of U.S . 
medicine and health policy. Most recently, he has 
authored the 2008 book, American Psychotherapy: The  
Rise of Psychotherapy in the United States. His 
previous books are Doctors and Reformers: Discussion 
and Debate of Health Policy 1925- 1950, Poor People's 
Medicine: American Charity Care Since 1965, and The  
Epidemic: A Global History of AIDS. He is a profess or 
of health care policy and management at Baruch 
College in New York City .  

 -  ¸H�H ىg�) ��Kا�اث ا���دى ا\���£ وا
 I'1 و��ى ا;�اء�K�8l�F ��K	�  ا���لوا >�	���\ا

1�¨ ا��Q ( /Nو�� �BN�� �W�<�ه�ة -1969ا� .ا
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� �
-  .oه���� ا�*� د ا�Nz . �8'�إ���ب ا�cاط، +��� 

empathy �ا��Hا	�� و+tN'/ در�H ��  ا)��رآ�+?7  ا
d ه��8N+ I �1 آ'�8 o*و ،�?� �B8¼ وا)�اآ�N sympathyا

��ق ا��K?7 + اKW� .أو ا

-  �¹�M'� :�	��S�ل ه�  �8' I1�K: ، آ�ن ا?>�ان ا
" ، I����[ج اD?�ب اNآ "nث��MN�  �1"و���Q" و ،
آ�BN وأآN/ هo. ا]��م  ]	7ا �W£ ا?>�ان 	�� و#� ،"أو��"

oات، أو���1�# �*  �و;( اg�  �Fر�� ¨ أ�H ^ آL ا�0ار �
L¡ل إ�# �� ^ ا?>�ان ه�oا ا'�� إ���(*�	< : أو*��) أو*

 d'T��k��'+ : I'1 رة��*N���>< ا�tKى، أو }� +?'8<، ا
'\�M ا>L]T  ،��JKاMN�� ^ �1ا@K<، وأ	< ¥oا  �Hذ�Ê

�ت أ�yى �� ذHD1 �é أن �v�* أن �?* d" ذn(آ� اL�'MN ا
ا>IJK، ¢�_ هoا اMN�� أ�Fع وأآ�K، و#� +?�Bl �� هoا 

و¨ أ���NF *< أو ا#KtN<، و�� ز�  أ8�Q<،ا��0 ه�oا، و¨ 
�راNª ( 

إن : ا�0ار #�Dk ��هoا ا~�ء  I'1 ا%�+$� أ��ا1�ض  و#�
� �?�ف آ�" و�L أ "n(< ا	ا *�o�ه >K\� �� aإ �����M "و*

��Fاء �� �tQ+< أو  ، emotional health" و�Hا	��º 
�ل؟ �(�� D1#� هoا أو ذاك *� ´ ،>BJNاآ 

 I�N	ـ  ا* >Ã��رئ اoى ر�� ��ر�DT Ü+?��/ اN* 
�BJ�آ?N* ��KN��B< هoا ?+ �1���gQ2009 ،ا��  21 اQ ،

 �µ�W أ�1ف � 7	�* �8'1>Ãا \�M ا��Hا	��، و� أ�¹ أن ا
�ص، �� ا0����؟ y >H�* �¥ )N8N� ����z؟ ^  أ��ا��J أو*

 !!�\�؟

���kى وT�+¤D2 ا��5 ا+?. 
Barack Obama, for example, clearly has enormous 

mastery over his emotions. He’s able to say, “I’m n ot 
going to get upset about this.” Partial ly he was born 
with that, but I suspect that he’s also learned to do 
that.  

Comment : DT Sat. Feb 21, 2009 

 The author does not know how President Obama has 
come to a place of emotional health. He was born with 
that (mastery of his emotions)...or "I suspect"--
neither belongs in this article. 

�� 	�ك ذd  و}	�1�Q �<1�;�� ¸��أن هoا B	�H  ن[
"����دة ا��k¸ أو*�F "ر�tJ .¨ �oآ� إ� ^ هo. ا
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 "$+wء ا����_)11(اTZا�4^& ا�ول#1 #$ ا "#� 

 !!إ���ء ا%�� ài ا�,�م
Ð4+1   )�م   ا�#   WـÃ.�ِ�(¾ر .  

  . و#�f   WÃ@5ِª=0ر�.�ÅÃ4�5Ô?    : WÃ   آ�Y   ر�£
c7Y?    �U? �ÇQ9+¾2    ا� ÔوعY�k   �Y�À-ا� .  

  ،" ?�رب " و?$0ل
W+�yرد¾   و   ªu0ª9�1   ا��#ِ   W='�+¾(   ¿>ِ̧ÇYا�  .  

 :}Yح 9+2 ا%�
: ��'" ا�,�م) اTZء ا�ول(، ^ *�ا�� �Wح هo. ا)����

�. ا)c';  ��K �57زات<?� �1 L\K<� XU مD�� آ�" �Tت ا<�*
K	�� أن ¤ هoا ا<�* �sأ� �<<��ل وا�ا)Q وا�µJ(ل، \  
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� �
�<�?� �B�'�ظ أن KS h8J+ ،ة��H ��! gN?� >	ÌQ ،

 L8~ه�� وا�K(ا ����N ��BJ	 ���J* ��s?* )� d*��N+
 .ا)��Kة

 ��'oات ا��رع، و*�أ�Wت *?� ذd إa آ�" أن �� ا
8�ةJ(ا ��'� ا���*��، وأ;�" ه>� إB� –هI " ا�µ�B: "ا

 �� L��*– �¹ أن ��U �� ،��kا ��1ا�* �'�� و ���q ر�
 Lyدا ��'�ج I'1 ��ت اlNU�هo. ا'�� ه�oا ه� 	�ع �� ا

'��� وا��Qاغ، ´ أ�� آ�"  �l�N	 �*��(ظ ا�K  أنا]
 Y�-ء 9+2    ا�$�در   ه0   ا���، ��9sدة  ر#�8 وه2    ا���4ظ   إ�

�� و0fرةU\ �J+�,-.. 
�� �oآ�	�  ،"ا�+Ð4 )�م #1 ر)�.XU :"W ���ل ا)  ه>Êإ

�� #�.G ا���4ظ اM ا�� �Nsk ه2 ه�y 2ى *�	< ��ة أJ#
�?�7 1# "U+ا� �o &,-@. 1 أن,i ا : ا�¦�?" ا��T4ا و�Y�{

�" ا��8ن"، ر}� ا�B?N ا]دق ه� و�0رة� �?B�را �N	ا . 

 XU ،I?8~ج اD?  �>��   ]@'/ ا)�;I    *?�   أواgy ^    >Hة ا
��1ة و�7،  �* X��N'� :" 5أن   ،"وا�ن   �ه   �  آ't<�   �8_ أى �>
�   ا�>X   أو   وا�Uة ¶�<?{    I���0ا L]�  ' أ#�ر ��� U�I  '  أو '  أ	

� أ+�#?�� و��N\�ره� أ�U،  .. '  ..أن �B��� و����� 7'*��+
 ،�@�JB8�ت +��ن ���Wة ا�Nاول، ���Wة ا'��( أن ا

Æ� آ�� ^ أن�^ ) ا)���(�sM ا�»¼ rN<NJ<Q أ	< ��Bو أن ا
ا)?7 اoى {��N< ا�B?N ا)t'�ب، ه� اBJ/ ^ " ه>� وا|ن"

�*�?\ .هo. ا

  �sأ� ��JK<�ب ا?�ت آ�]ة -^ ا[<�1 ��<� �<;�1 �ا
 �K� "�s+ د أن�l{ >	أ �UD	 ،�����^ هo. ا>��ات ا

"2$�$á" أو ، "®� NÎ'" ا��� و{ L	á "^ ���H �B® و�$
 >N<8s+ ىoا~L8N�+ �U �'8 ا'?�B آ��KW �1 ا)�8sن ا

�ظ K ،"á® و�$�®"ا]
  �B? D]� آ�o+ L13 "هw ،®�أ\� ���Rف أYkح á® و�$

"....،  �� �?�B ا �y! آ�oN	 XU ه/ *?��اo	 � �<'? L*
�� هo. ا]��م، و	\×���#�<	 �<?�اااااu، دى ¸+��f G'" : ز

� آ�" أ	< �¸ �� ا�sورى ."..�-�اااآ&، و�,1<M;و#� أو ،
 �K _t<	 إْن �� ،�� ،�B?� �?'@ �أن �zد �� هI ا

� +��J  ..."دى"� �H�l�Q ،ة��ق �U +�ب �Q< ا�0�J^ هoا ا
� ¨ 	N?�ف 1'�< ¢���ا، وه�oا �U �8نs� �� �H�° أن > . 

     ^ "#��   ?>" �ªد أذآ�. آ8[�ل، آ�ن ���W ا\�ق وا
�	��، آ���ت إ�Uى    وا���\�ت   اs��(ا    IHD1 زق�� ^ o�<NJ+

�'k�# ،�+�Q 7�+رو L��* h�\+ ��وإذا  '  ��رب '  : *�è، و
 ���B<� �1ى�J{) ب   وه��W   ول��ه�ا   {H   أن   u�?�   �8NJو�   ��KNª  

 Ó?(�*  ( ��   أ¬    7?+ �5�W   آ�\G   �0   وأ�N   +��ل،   ��.   G3��  
 Ð4+ت ا���n�n�    جYÞ   1#   GK   Y4إ�   c'fإ   �J#�(  "آ� ��U � ،

 �K'��1ى و+'��N�k< ^ أن �NJ?�� هoا اJ� س�Ò �1�F"رب�� "
وه� اoى 	��< ^ ا��م ��1ات ا)�ات دون أن �>Ë �B�<، آ�" 

?\�~�NM{ �B<�Q ،�Jا. ا* �MN'� XU >sB	 ��?NJ�/. 
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� �
 L]� أن ��N1ه� آ[�ة ^ آ[� �� أ��� >�ء �Uا ا�oه

�.، �[L اoآ� 1>� *?� q��ول ^ هoا ا¢ ��ت ا�0�ة ا@��	
 �K'>K¸ ا X<�(أداء *?� ا L]و� ،X?� �Fد�� ا�* ��Q�\ا

،>'8} �{ I�'N(ا aإ L\�Q ، >* ن�µ'Nº وه� 

 :أم آ+�0م و#�?,& �7آ03ن
�ء أم آ'[�م <� ����B1 أن /JUأ � ��8 ^ ��ل ����+

 Iه L* ،/JMQ–  اتo�* ��'�U7 *?� رN'و� �+�+wB  –آ8
 >* �B<+ أن ���Q �K L� It?+ أن I'1 ��k�K*��ر�� ا

�ة ���Hة�U. 

 XU ،ن�Jآ�H L���� LUا�´ أدرآ� ��ynا ��B?W �F ا
�آ�Jن H ،I;��ء ^ ����� ا�BJ ا)H ��+< آ8Qه�+< *?� و�W

�دى إ¢ a��B1 _���� L� �<1 "#�N� ¨ء ا� L* ،.�<?{ �K'
�3 ��ُزج ا'�K �( ا>�� �( ا�0آ� Z"0ل$?" L8N�NQ ،

��1 ا]داء وÎ�ق \N�Q I�'N(ا ^ ��'*��� �� و¢�ك ��F�ا
� ه�{ I?8~دى وا�K . ��ªآ� ا�I1 ا

 ا�$�Yن ا�,�Y ��ون .�34

JK� ص�y ق��F ^ ص�cا �K'� ���ن +�JK ا	��Uًا أ�
�ء واd��MN هXU ،.o أدرآ� ذXU ،d آ�ن *?� �U8'�� ا�?

 I8J� �� aون إ�l'� ى���أن"��;����*�<� X�X " ا?Dج *
��!ن ه�، و�¸ ا)���، �* Ï�� ���م ا)?� �B�1�دة، إذ �
*��اءة *?� !��ت ا��!ن ا��N?� É��ا أن هo. ا|�� أو 

oات، وه�oا�* d� أlW/ اK��ة ا|��ت +?�Ï ذ �<�Q ،
�ظ K�Q ،��N�'1�Q ل�8NU� ���cا I@و�W د�Uأ L* ،����
 ���y �� �?W�y LB~ا L?q أن ��T �¬�* �Kو� É��ا��!ن ا

 I�Q ،èور–ا�� n+ �Uدى هoا اB��-  ،��ج +�JKا *���N¢ �
 ��U�1، و�Hق، و��F ^ أن +�د /'tN+ �1'���، *��ر � �æو��

N� �� ا{ ¸�� هI، و{ I�'N(ا I1ن ¢�ك و�* h8J+ n��
< ا)�JKون 1>��، و*?� أن ��� �+?>�< ^ ا)?��H، أو }
 �	�?NF��ت ��yع ا~LB، أو��< إن أراد ا�ä* Is��� أذّآ�

��!ن ا��É أن ���أ *>�H >JKءا �ªدا �*) ،D]� ب�U )*ر
�£ ��م� Lودون) آ ��Q ء ودون��N	دون ا /�+��*  ،�JK+

�ول أن أv�Uل U7 أ<� ،���y ���MF ��?K� do* �\#أ � �وأ	
 _��@ �1 �?*�N�رNF< ا���ا*�� ا)�K@� ا)JNJ'�8 اº

"w�Fو" ،���cا >N8�	 X* �W�B� Lل +�ا��8NUا ���Q aإ ،
�در، أ71 ) ا��/(، "ا)�*?�"و	��8 ��� Dyل هoا ا�w�F ا

�sB	 LsK* ،�F��(ظ ا�K�I1 ا��£ا]�* �MN'(ا �ر�£ ": 
W@5�#و W.0رf : Å45? �Yآ " ��s?* )� ت���NJ� م�+�UDN أ	�

 ��N<�K�ص، دون cا ��#��F ^ �*�<*�L هoا ا[�اء ا
  . ا���ا*��

ر}� هoا اH�N<، اoى ¨ أ+�B>< إ� ��ynا، آ�ن وراء 
� ���ا إa أن ً��1 X�D� �� �]أآ o<�  (��ء *H �� I�} ��

� �� ���H ه� +'d ا\�Mة��	�?{ �B<N�ظ KاB?�، ا� /ا]
 >Hو aإ £����� *X ا�I1 اoا+I وا�I1 ا<N�* h8J+ 
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� �
 a�� إa وH< ا0_ +?�H�+ _'tء(ا)��� �8< �� ���ء �J�، )و

 aل إ���� وا�¶�* ��¢ �# �	��ظ ا� آK�Yف "hB\NQ ا]
W@'+9 2 #^�ى ف��k ص�f�8 * "رMN'� hB\+ ^ ،��ه<?� �� L�

� ا~��� �'���+"W@5�#و W.0رf : Å45? �Yر�£ آ." 

 ا�@-,�& ا�Ý& �+290 ا��ص وا���م

 �<'�1 ��'81 ¸��ء �Uا ا�oأن ه I'1 �ا�Nآ�� ه>
 I+اo��X* I8 ا�I1 ا<+ L���+ ^ Lه� أ� ��>K\'� *��ر �
�دت ?NFظ ا�Kوا�I1 ا)t'_ أو ا�I1 ا��£ �� Dyل أ

��U وه� ،�y! w�Fو aرة إ�Wإ �� d�، ه� �� �'M_ ذ�N�
 �?�Bt��� �( ا<N�U? c7Y?" ، XU ا�Yk 2+9 �Qوع ا�-�Y"ا

�ن J	ا� L\K<� ،ة����ظ أو +��8 هK��ÜF ا���اب �U ��ت ا]
�*� �� ���H، �?�د <�1 ا�Bt?�، وXU �?�ف ا'�M ا

�درة ���Hة# ��  .ا�دراك إ'+ a�I ا]��ات 

 7?� D* د أ��ات�À hB\� ،ت�T XU مD�� �� #LB إن ا<'#
�N�Q ا���اب،  ،"#Y ا�0ا Y4f آsن ا��5¬ ��c+Q آ�م"

و+�U "#�Nآ�� ا>�8، ه>� ا	?��J ا\�رة �MB��Q ا]��ات 
)�t�ء < �?7 ��وح �>��r ^ ا'�M ا]آg ) أ��ات ا<�

�، �N�Q ا�Nا�X* L ا�I1 اsأ� gآ[�Q I1وو ،I+اo
و?$0ل "ا�Bt?� إa ا�I1 ا��£، ��Q ا'�M اB?� ا~��� 

 ، "?�رب

 aا إ��� L���N� د�I'1 D 81_ ا<'yدا �� I+�� د�ا
 ���<N(د ا�H��+W رد ا��09ة W'+( 1# ا�n*">¸ÇYرة اyو "

 aا إ�Nº ،ر���� ه� أ#�ب �� LBU ا� I+�� د��أى أن ا
8Jو?L هoا �� ، �ات وا]رض �Fاء *�Jاءآ��F< اoى وF( ا

£����� ا�I1 اoا+I �( ا�I1 ا<N* ،دة� .أ1 >�<1

 ^ �N��م *�وره ��ظ *��K<1 Lا¬� و#�ر�Kه�oا +?�د ا]
�8<�J� _'t<Nة ا ،���N ا[�رة، وا

2��Zء ا���4ظ : ا���ج ا����ت إ��� ¢�� : 

�£ ^ هoا ^ ا?Dج ا>IJK ا~I?8، وه� ��;�ع ا]L\K ا
�ء ا�Dم *��L �� ��\�د �Uرج ^ إ�N	 ،�B���+ L8?ا
 �¥ �\�	 ��ت �ªدة ���Wة، �� هoا ه� �� �Dy �� �Nل !B�

�ظ"Q��ة K�ء ا]�Uإ " ��lk�N	 �?* d� ���ن ذÊا، وإ���¢
��� .ا¯

 >H�� ا?��I'1 �s ا�@�ty ^ ت��وT�� �1ض *?� هo. ا|
a�N : ا

1.    ^ L1�KNه>� "ا�آ�� BW< ا)I'1 _'t أن ���ن ا
�د �1 اN?��8 "وا|ن?N*�، وه� ا]�� اoى �BNNJ?< ا

 Ï��رس ا)?T اoو^ ه ،Lو��Nوا��gN، وا�#Dل �� ا�JKN وا
 L]� ظ�K8�ل +?�Bات +�Bا *�?NF�1ا �1 ا�\N� ��¬

"�Uا��س"، "....ا<�ن"، "....اJ	إ«" ..ا� 
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� �
� T�� ا�B<N< إa أ   .2� ���Wة ، إB(ا hk�\<ن ا

�ر. ^ BNyوا >��Bt+"وا|ن �� ���ب �� ا�NUاء "ه>sأ� Iه ،
��U >N�'1�Q o�K<+ ر�BNyا �*�?\ .�<?( �K' ا

�@/ *ـ     .3«N، �BN?< "أ	�...أ	� "¢��� أF'�ب ا
�ت أو K� L8?NJ+ DQ ،I�'N�ب، واtcا ���µJ� L8¢ ��k��'+

 L]� )8~ا �k�8;"��k/ "آ'��، آ'>�� �L8?NJ ;�8 ا �sوأ� ،
� آ�" أن ذBNNJ� d?< ) ه�، هI، ه�(<�U�� أ���، و#� �

�ظK��k ا' I�} L��* I�K	�B ا]K��U اJ� _��s+. 

4.   7?� L�* L�]8N�ب ا?tN+ ��HD'/ آD �� ا?ا]
�" *��� ا>¼ ا�oوف �N* h8J+ �إ*�ا1� ..(ا�'�8، آ8

��WاB� ( )� أ�B� �Fر�º" �\أ"G\أ " �^ 	K¸ " وا�نه>
 �B?N�Lk اFو L���N ���K�h�N+ a اN�ا�#�، و*

) �<* ���N )5اK��ة ا

5.    I�K'�Lk أ�yى '�Nا�L �� اFل و�8?NFا) w�Q ¸�
�ر��، ا� هI 	�ع !�y �� ا���زWا� ��'�� ) ا d� ^ ذ{

�£أ	�� اL\K ا[(ا~�J، و�� ا?��ن  ( >H�و+?�Bات ا
... I'1 ل�� ��ب وهoا ?�ب أو�� ا]?إ«، �Fاء ^ ا]

 �# L* ظ�K�ء �1 ا]<�NF�?,@-b ا%W��R 1# ¢?Y إg أى #�ى ا
uو07د "�، و#� آ�ن #'@��ا ���W��4 19 ذا.W، أو u�37، أو �$

��JK<�@��: ��N ذd ^ 	�ع �� ا<���N، أو ا\ .ا

6.   NU�8�ل ا?NFر�/ ا�N* ،L8~ظ وا�KS IJ�?8�ل ا
 D]� ،>J�1و L�[ا �� Lآ ��، وه� و�MN� �'�Fد ¥sأ� L�]و�

�در أg1"���ل ا)��� # u� �، t<Q'/ �>< أن ���ل "أ	
)L]Tو" (g1در أ�# �d دون "أ	o* ل�M<Q ،دل�BN�* ´ ،

�(+�اLy ا��L �( ا]ر;�� �N�~ا �B?N�8�رس )*�Q ،
'�K أن ا)���، وا h8J� ىo1� �� ا���MN ا�	 ،Ï�?(

 ��8s� ��?NJ	< ا�ال

� أ��� ذd   ا�#Dل ��   .7� /���N�ظ اK8�ل أ?NFا
) L]�"�B���+" ،"¼	 ¼	" "ى�# u�" ،"7?�.."»إ ( 

8.    L]� L�H�N8�ل +?�Bات ا?NFل �� اD#ء "ا��W إن
è7 ا¯�و�" (ا?(��ول"، )*U�U" ،..»إ 

9.   �?<� d8�ل ا0َِ��9 وا]�[�ل �� أ��� ذ?NFا /<q
 ���lN�NFDراج إa اN?��8 وا��Qاط ^ ا 

10.   )� L��?N�ره�  ا�;Ó+"اBN1�: #-Yوع إ���7ت*
aإ >� �� ا)��� أن ��'/ nFا	��Uأ /'tÆ�   ر���Byإ �'�

 I'1 ��م، أو �t'/ �>< أن °�/ ه� أو�KNF�*���D1 )Q ا
�*� 8Nª'�، أو أن ���ل ���N\�ر ان ا)�µJل nFا< إH) Ï�?�

���� Lأو ز�� (>* >B�° ف�F 
u�5�# Ð4+ا� &��K طY4� اطYkا� "� إ#Yا�

" �<	ÌQ ،.�<?� �K'*��� ا�0ص ا���� I'1 أن {�Nى ا
� #'U LB�XN، و^ ����� هo. ا0'��، آ�" أن ذd ه� 	�Wأ 
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� �
�\K�ت ا�U ^ ��U�® �Q<، و#� �* ���� ^ 1/ء ���W إذا �y،م

�ب أن ا)��� µNآ��ت ا�U �?* ^ �sئ، وأ��NB(م ا�\K	�ع ا
�K   آu�?�   L   أن   I�B<� >�'1    أ	< ��?� �lQة    >�t<�   ���� >�Ë  ،

�.   ه�   ا'�K   ���ن   أن أى  <?�  �wBs وآ8�*    ��>ÌQ ،I�Bذا +\�ر	
�'J'J�� �[L ا�NN� ات�Uن �� و��N+ L8~ن  أن اÌQ ،�t*ا�ا)

 w*ا��ت اJ'J'� ��	� و�N� �U �K�Ky ا�'U أن +��ن L�F[ا
 ��]¿ÌQ ،Lذا +\�ر	Q L¿[ا ��NK�¹�Q ���F�� _�} �{ LJ'JNوا

�� ا)�;�� ^ أن +��ن آL و�Uة �B(أن ا)��'U ( �'��� �µ�'�
 do* ت�JQ �#و ،)t�<� �# LJ'JN� ¢�8s� �� >��Nن، ÌQن ا{

� �?* >�8J	 �º ���(ا >�� �>I�N إ"Èا� ا� �$k "
incoherence  ظ�K�¸ 	�l�N أن ا] �JKN، اoى ه� ¥oا ا

 �l�N	 ><�3#@$+"��رت *D �?7، و �J5�#�x� تà@#ا���4ظ ا   
 "+$�#�� و�� *?�ه�'B# �� )� w*ا�ت أن +�l1 �U. 

 : ا���4ظ ا��0رة

�<B+و ،���H �� ظ�K�، و¢�K إB+ XU  a?� ا]¬�8s{
�، +\hB ��رة ^ ذا��، و?L هoا *?� �� آ�ن �?>�< �N���

، و*X )ا�?� اIs��MN(أدو	�¸ وه� W X* ��T?� ا[�رة 
ا�?� ا[�رة، اoى ه� +���I�} �v��� L ا'��، وا)  

 a�N��� ا)����(ا¬ (� : ��� إa آL �� هoا وذاك �?
  ، 0ن�ا�,T°J@�   Ã»   أ��4ظ

  ، ا%¾+���ن� :      و�@Yxب
�«U.و   Ô8ª�¾̧   "ْ¾,ª�Çxا� ،  

c-.0ر�   وì5ا�   �#ِ   �W�+¼xا� ،  
ªÊ¾x4@ِآ��ب   و�   �Gِآ�Â3ا� ،  

ª�$ِ�4@ِª7'�ن�   آ&   و� .  
��ن#�@R دان�J-@;ا 

 Lوآ ،�B<�ظ ا� ¢�Nى �?>�ه�، �Q��ن ¯� آL هoا اKا]
�ء،�Uا ا�oه  ،�o~أو ا �	�	��ظ ا~�8'�، أو اK��J هI ا]

 Iه L*"آ�ن Ð4� �3 #���35"أى+; u�5�� ¢'5? W\0آ "��� ، 

�yä* أو L��* d�ن ذNB]� ن�KtN�� I'� �8�Qو: 
، )1994(�� أ��اء ا�Jة اoا+�� >�Kª /�lظ  :ا�ول

 ��وى F>� (و#���I *>��هy� )I�}2006 ا
Sآ� :وا����ا�'�G ا�27�7T "ة a ^ د��ان �� #\��ة *
� وا)�وة، ) 1983"(وا���'�نK\� �� اX* I?J ا�N8�'NFا
 )#LB ا��اء �Kªظ *?�� F>�ات. (ذات �81ة

 :ا%$@bQ ا�ول
 )1994·04ظ ;5" (#1 أ�fاء ا��3ة،  78ا�^�ى ر)8 

 78 -  "M�'ا� 
  \3@'®   ��5ور   )Y�;  " �5#�k    2+9 W�0   ا�'�M" "   ا�;@�ذ   )�ل

8   ����   #�ض إg    ا���ل Y;    íح   q .  ا�#��ل   �Yب :  �J?    : "7اn3ا�  .
3�Q"   آ+��ت   .nآYت �   D   وزن   ��    : �Fذا   &�#  : G\8 .. ، أ�k   Y,4.   
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� �
�< ...  ؟¸ ، . �?   £�   1#   Yه�   و�,1 ...  #�آY�3�   >?YUا�   ¢#�Uا�  
  ..، .D   bf0   ���3دة   �YRون   &وî .. ، أ\�س   17 

 )أ�fاء ا��fاء: ²�2 ا��RYوى: (ا��$5
 I'1 ���   .oة   ه��K� ،  ا¬ÌQ   �<U�t+   م�  	����   #��s   أ�

�   أ¬�   ��   ��Nآ�ا   �J   أ	� ،  �Kªظ   ]81�ل �	   ���U   ��  
 �Fرا�  D1#�   �1   أآ[�   #�أت   #�   آ>�   وإن ،  ا'��   #��s وهI  ،  ا
  I�}  I�U ��'�*  ، �1�B�  ،  aوإ �Hدر   L#ا   أ�#�	  ، �<�Q  
 �<�B<�   ظ�Kª    aع إ�	   ��   ��DB،  1>�ه�   ا�#�ف   +�NJهL   ا
 �¹�ه�   ��   �>B?� اoى    ا�g_   ذd   أ�D   و� ،  أ*�ا   ��J   وأ¬  
�ظ K� هI    و��J ،  ا]F'�ب   ز�>�   أو   ا]sا0�� :  أ�   �<���  ا
  ا���0   إن   *W  ، L?�   *��   أو   �[t<+   ��   L'_ ا�    ا)»N\�ة 
�ل ]�[��د   *��NF��?�   وا�*   �#   hB\�   �;   ��DBاoى  *�)?7    ا
 >�و<N+   .oة   ه��K  D�   �B1ح   �Q<   ل#� اoى  *�)?7    ور}� ،  ا
�ل   ���MNث   �� *?�ى    �� ��+I  "  ا\�Bر ]�[�  ا�'�M"   أ#� ، " *
²�&   أن 2Jk    ·04ظ   ه�J#�$?   �5�   �5 ا��     Ð4+أى   -  ا� Ð4�  - 
 u�5�#   �#�~  ، hB\�Q   اY�;   أن   )�درا   &��?   W�   دة :    ا��5س��;  
 D   bf0. ،  1   وأن�    : W5�f   ونYR� . 

�ظ   أ��  K�ظ   و+ـ�l؟   +ـJ�� ا�    هo.   أK���   أ�    ^
 �HاoJ  ا��DB   �1   +��ن   ��   أ*?�  -  آ���ات   ذا�� ^  هI  ،  ا
 L]�  " �	ا "  أo�ه   w�Q  " : G\8 "  أو ، " أ�k   Y,4. " ؟   �?	  " ��Q  
 ��K+  " أو  " >��K   إ	< :   أآ�ر "  ¸  " /�@  "  ́ " £��?   1#  
 Yأ71  ...... ،" #�آ" d��آ�   ��   �� " ، 

 Lريء ���1ى   -   أد�1ك   ه���ظ   ه�N+   �<1   .o#"   أن  -   اK  ا]
 �'�8ة   أ	�   NQ��ره   �]�]  أو (  �K   آL   +�ك  ́  ،  ��+K(   *\�ت   ا
 �B?+  ( ��   وd�1 ^    ��ن   �>��\«W   دون   ��وª   أن   L8�+  ، ودون   ��وª  
<   +oNآ�   أن �U   أو   *<   أو   ><�   �µ�W  ، إذا   �'?Q   d، " ه�oا "  ذ
'��   �Kªظ   D1#�   +?�ف   �JQف �*  ، ��ë   ور}\N+   � .......ر}� ، و 1'��

Sا��� bQ@$%ا: 
�� " أ�Nر ا%2�3 ا�3'�""ة 1# )^

�ن : د��ا£B?]�IH واH� )F1983>� (ا��B ا
 ا��Nر   ا��5س   و.$0ل

 :ا�@��ر   �+�5س
.................. 
................ 

  : ا��3دس   ا�YJ5   )�ل
���� اI?J    أن   <+   �?*    I?J اJ?� إa  ا

��H?ـْ>ـَ   Ø��@أ   ��   �LK@    ̈  ��³�   ³�?*    
�   ����N	   ـ��ِة?�*   ��? وا

�د?  ا)ـ?ــْـ7     و
ST   >H8<³   و'� ا

T@J?   ا�,0ن: 
 "أهPD "  ا�$��& ?��    �0

 "أه�× ": أن�
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��14141414I07070707I<2009200920092009א��%�����������������   �

683−�H�����������������$�  �ن���وא����"�.������"������)�2ن��1!!�(�  �
 

� �

 
 �4^& ا�ولا

   ��'" ا�,�م
��J~ : ه� L\KBF( " ^ اBt?� ا]وa، آ�ن 1>�ان هoا ا
�زات<H" ،ة��<، وه� 	K¸ ا��F اoى ��¹ ^ ����� هo. ا

� أ�1ف )�ذا،   �>7 و�Hت ،��U �F��ح ¯oا ا+�� �� IJK	
 �¬�* ��Kت ��#ـ�8ّ دون أن أ����H�Qت أن ا]LsQ ان أ�1ض ا0

�زة،<H  �{ �@�Uأآ[� إ �Ãح ا���*� اNء آ�ور}� أ�H أ�>
 ،�k�\�أر�� أن أ*'�<، آ8� أ	���N* �8# 7 �?�� 1>�ا�� ا

DsK�  ة��\�� أو �tW *�� �� اN�* ان�<? أن ���ن ا

 "��w1(ا ( 

 )2#1  1!! (  \234   �0ا��  " ;c?Y " #�}2    أ\ــ�
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� �
�(ا?Dج ا>IJK ه� ��Jة ?� ( �z��U. أ �� ،I?�B@d  .��� ذ

1�دة *?�   d+(Y9 ،) I8J+"، أو )4+"، أو و)4"{�ث ذ
�;��( �8<، XU {�ل أى �� ذd دون ا�8NFار ��Jة ا

 . ا�Kدى

��"أى �U. " اo¯ �U���I، ه� ±�@�ة �� ��U ا)�Bأ، ر}
�ج   ÌQن ا���N {�ث 1�دةN} �دون وI1 آ��L* ،L ه� 1�دة 
 ،Dار� واع� أ��# aإ�U@ا��  �M�M� ة��0 I?�B@ ج�N	 ه�

 �H�+ Lه ��@�B?��، وا?Dج ���Â ا�Kص MN��_ هoا، و
 ��ت �ªدة '���N اoى 	?>�< ^ ا?Dج و�� ا?Dج؟ و�Kا���

 >�8J	 �� �¥ ¸��	 ��ة @�B?��: "هI ا)����¸ ا�U "؟ 

�ة"� IWء �MNJ_ أن ���" *\�K أ	< �U "،���N'� آ�ن �� �1;�  

  ،�JUأ aإ �N� أن �* � ���N�� اI���B أن 	K�ض أن ا
 "FS >�U "'Nï ا أ��o�Q أ�F[ه� ا �� ه� ا]�JU و�� �أ�

�س�� � �{. 

  ���8J	 ��ج ا]�� '���M �1 " �9د?""^ ا]�Uال اN} �
�ر أ	< °�ى و� �� وراءBN1�* ���N ��¹ر	�،  ا

  ��� .Y4ض \�R 1# �J34ل  : ��Dت ا%Yض، 09���kةأ�U@+�
 2��ر ا���N اJ'� اoى "ا���ج"#� ?3J� L��¢ ف�¥ d، وذ

���H< ا)�ض، إa +��� إ°N	 ن� .آ

 doوآ ،��� ا���N إF a'� أو إ°<K<� �^ ��( ا]�Uال، و��8
و��Jq   ا]�1اض   �� Dyل ��¹ر   ;�ور+<   ��8� *�ت N�8NU< أو ُأ1'>�

1�#�، ÌQ	< ا� &e? ةY#�U#   "k04·   Y¸�z%��  �7�9 2� 0� �� L? ،
� +��ل oªرة ���� ا�* ��B?W �8�U اoا�+2  ': وراء ه WkY�.  

�� ' .�0kYش   #� ا�+2    #1   أ�13  ،���ا%Yض ه�5 )� أ1+9 : ، 
 ���N?" ا%�Qف أن ا�nى \�WkY : هnا ا�Yeف ���nات ه0 �

�  ،"ا��13"<JK	ا ¡� أo�ا)�#" ^  وه    IHD?�   و#� �H�y  ا�J(ا  
�رى '  �1ض '  �Àد   �1 �Nyا)Option ( ���N'   ��;�K� < ;�ورة	أ aإ

 �yä* أو L��* أ(ا)�ض�B(ا ��U �� � ).و

�ه�ة ��ء ا]�1اض اKNyد ا�À جD?Dy �� ���Nل ا�* �\�	 � �z
�  I'1    È IKN اhtJ، ا]�1اض�'ª LMN �	��Uاض أY91 ا��أ# "���

�ب J0 ا�0آ� �K#�+ ��ة إذا ��UD� �� ا�U �	��Uأ ÂQ��+ �# �ا
�ء ا]�1اض، KNyد ا�À)م�� !!).    DQ +��� *?� ا

8�ل ا���N اoى NU��1 ;� ا�Qد �'�Mا]�1ض آ IKNÈ �#
F ه� �� إ�< gyة ا)�ض، ذd أن ا)�ض *��ر �	�1�+ �# ،�'

1�دة ا>��، و�� ´ ا��Q ،���N د�1ة ;8>�� � ���Q ن���
����N'���N، و�� ه>� ��Bأ ا. 

� ا)»�@�، Q�� ���ن �K¢ ة���و	��ا ]ن أى +��� ه� ��
�زل �1 اL0 ا)�;c7Y? " ،I : آ�#W"اL0 1>� ا)��� أن <Nو�

�@�ة ا���N، }?7 أن ا]�1اض± /<lN� a�N�  ¢� � IKNÈ #  و*
 ����   ���N .ا
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� �
 >B<	 �<<� ،��'U�� ا��K� ن��� ��Q d� 	��Q ذ �z

�ء KNyد ا�À أن aإ w�Q ا]�1اض    ^ �U   >+ذا   ¸�   D�I'1    د
 ��N�   ���ن   *L إ	< #�  ،  ا?H�1   +�ا   � -   	�ع   وهoا (  ا��و

�لU أ�� I'1-    ��   جD?��>I�B    ا >sQر    [ >	 /�� )ا
  ا%�
   )1( 

È-ا�    S�@ا� ¬ْ�  : ��?Ôــــ�1   ا�ـِْ
  . ?@»�Rِـ�WÃ�  ، �Y   #�ا)¾Y»ب   آ&

ª>اآY#°و;�4?ــ�1 ،  و)+0ع ،  و ،  
Y�'وا�   ª0ِ0ش   ا�ــ��#   �YــــR� .  

 :}Yح 9+2 ا%� 
 �� �W�B� �� أو �W�B� /'t* أ�B+ جD?�k( أن رU'� ا�ا

� " (��H( آ8� آ�ن"ن ا)��� أ� LB# �<آ �1��� أرH( زى �
� Growth ا���ج ا�5���2، وه� �t'/ ���وع *�اه�، �� )ا�1

Oriented Therapy    اoأن ه �W�B� �� أو �W�B� _��t* ،>B<�
� ه�M 0?" ا)t'/، �( أ	< �>t�I و@�/ و�?��ل، إ� ا	< ��

� اـ ا%Yاد�U ن[ ،"W�ا)��� أن ، اoى ���� "#� آ�ن 9+
'���8 أن  L��	 ´ ا)�ض، و�� aأدت إ ��، هI هI ا����H( إ

 I'1 L8?	 أو ،L��	 أو ،/'t< �?� v�¬ : )H�	 أن) )H��
�� ��اQ_ ا)��� !D�ِ، و�78N أ�Ò &xk آ�ن) ا)��� �?>?B@ ،

� �78N ا)�ء ��رآ<: �� (ا��NÀ /�Btا، � Lآ ��.( 

�ل ^ هo. ا��1ة �Wو��(ا��?� ) اº �JUج أ�ï أن aإ
�� ه0 \$+" إ0J| gلè #�آ>� �Q< ه� أن U. أى �، ا\�رة ه>

�ر، أو �¬���@Â هo<� ،uر *W I'1 "#وا وآ�ن ا)��� وا�B+
 �y|ا Â@�����Q a ��� أن �?g. إa اN�ا¬�ر *?D?Q >s، و*

)���N�@Â ا|�y، *��� ا�Nآ�� أ	< )ا��� هoا ا ،
�H�� ه���¸ هoا "ا�-È ا�@�S ا%¬ ��?1"د، إ� أ	< �� ¹ ،

� �z.، وآ�	< �Fاب <�qا ��@NB� Â?� آ'8W >	إ L* ،/JMQ
 Dد أ��H�� >	أ d�	 �U ،�yä* أو L��*" �# ¿0ِا�ـ Y�'وا�

YR� ر �� أه�ال "�0ش�B?81� ��N>" رU'� ا DsQ اoه ،
�دم\N�ر اtyم وأ�U� ".1و#Yاآ<، و)+0ع، و;�4?"  ا

 ،�� ���+ ¨�?� �U� �إن �� {�ث ^ ا?Dج ا>IJK أ	< آ'8
���، }?7 أن * ><1 )Hا��، أو ¤ ا�k�8�ل +'�NU�¤ 	ÆIK ا

�� >B1ط +�دد. ور�Q �� ،���(ا    ^ >�Q >NBو*��� ر� ،���Nا
�در *�ن �MT. أو� *�ول، B� ،أ�B(ا ��U �� � 	K¸ ا�#� و

�@Â ه ���8NFار، و�� إذن �¸ ا* �1�BN� ىo� ا
�، و�� ��8sن،B?أن ا)�اد *?��ا، و� "�N�� ���(آ& "   ا

YR�«@? �W� ªبY(ا �#" I1دا �� أ	< �'yارا دا�# o«N�Q ،
) �JUا /�t� *�ا (، و��اH( !!)ا �U ،>'yدا Lyدا

�¹�ه�� ��و	?N�( �1 ع��� �{ L�H�N، و+��� +��gات ا
�a �� ا) ا?Dج وا�JKN واN :�Nو�L ^ ا~�ء ا
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� �
 : ا%�

)2(  
�   ¬ْ#ِ   ª>9ِD .  

  . 7ـu¿0   #1 \234،    اY9ف   %»� ��;@� 
  . 7ــªuÂ0 ا�+ـY{   �#    2-ِk0{  2Æط 2+9 
�@ـُـW@4{   W   واَذا$�   ¬ْ#   uð0ُهـ ،  

   ªز°مD   �&¾x4?    ªزى �#   ªuÂ0=ه .   
D?�، إ� أن *��� أن ا���N ه� �ªر ا	�Wأ �ج آ8

 L8Ë �� �>hl ا?Dج إ �� ه��s# I ا�MNى اsأ� >Nو����
 ��� اN\�ى ¯�، إD1ن ا)��� ه>�µJ�) ،_81ى أ�NJ� ��

1�دة I1����N ا0���I ) *?��ا �1 ¹�ه� ا�* ����� �أ	< 
">9D ¬# �" ><� .��N<	 ى °/ أنo�L1 ا)Ik�B اKN، ه� ا

���81 �*�lNF����ة ا���N، وإ�  آ�� �� >Qو�± �'?+
8�ذا �sU إذن '?Dج؟ 'Q 

�)?7 ا�0^ '�'�8، *��� أن * ��N�'?Dج  �s} �Uأ �
،�'*��,1 ه�D  ه>�ك ا�[� �� ا)�;�B't� Iن ذd �� أول ��

�¸ أ��ا ه8 ا��U@? D 1?nون -n���– �'��Mات  ���N، ا
+ d	آ� �J�H );�� �� اB't� /'t"ى�W �Uوا"!! �H�� � ،

 >Ãء اIW"W�«+fو ��U. وا�� T?�9" L�F ���+ �H�� � �، آ8
 ،D]� �?��ن ا ���+ L]� 

 �Qا�^ ��( ا]�Uال 1'�>� أن 	)#�N، وz�م هoا ا�(#" ا
�ء،�W[ا �?�B@ا)��� و _U اoه ،><� "k�cا ،���N'}�lد   

�ج  أن ��رك ا)���، و� �� *?��، أنN¢ �\�y ا�êH ��J(ا
�، و�¸ �Àد +��K® و+����B+ ،hأ ا)��و������U ا��H . 

 ���Nهoا ا)�#" ا)��وêم ه� ��#" أ��ق �� ز�1 @'/ ا
 ،><é )Qدون د 

وه>� ���K إa اnF htJال *���I، إذا آ�ن ا��Q ه� 
 >'81 ��T ذا�8�ذا �sU ا)��� أ�D، و�'Q ،ا)�#" ا]��ق

d؟إزاء ذ 

 ���� >	[ �sU >	د ا)��� أ�} �، "أن ?�Yف \W34"آ[�ا �
�در I'1 أن # /�Bt  ، وآ�ن اW34\ Wk«Y�?/�Btو�N\�ر أن ا

< ا�دع >��� �� I�} أو )�t ،"���ا ا

�ن أ�yى �N\�ر ا)��� أو �t'/ �� ا�Bt/ أن  �Uو^ أ
�I'1 .�1 أن J�">JK	 ف�?�"a�N�� إْن آ�ن � *� �: ، و*
، وآ�	< ���ل إ	< ���� "�?�ف 	JK<"أن  ���ا�Q ���N��ن 

� ��LB، وأن� LB�� أن   .oه I'1 ء�<* ،��� �� ���
�{�Q ،�Q�?(<   ا	أ I'1 ء�<* Dأ� ���+ aج ا]�� إ�N} �

 !!. Y9ف \�70k ،W34ه� ~�م ا�@��م"
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� �
ا�@�+�& ا�2345، أو ا�}��9ت ا�� دارت �W�0، ه0  

�h�M أن ا?Dج �0Ó3#،"  oM�* h8Jل \3'�� 19 هun ا�0)4
��، اB\�ة، و�� ´ �?��Q ا>K¸، وأ	< kآ�ن ا�05ر آ� ��آ+

 0� g0ة ا�وQ�ه2 ا "kY�%أ#�\�، وأن ا Yا%�3ة أآ� G\آ�
�� أن +��ن ا)?��Q ا)?�'>� هI ا�Bا�� ، ا�Þذ ا�$Yارات

h;وا L�t?+ ا ه�o�Q ،����<8� واkدا D�t?+ و#� ���ن ،
*L إن ا)?�Dy �� �U ،�Qل اL�'MN ا>IJK #� . ا?Dج )�Jة

 ،>Q�?	 أن I�B<� �D�'¢ �� �]�Qت ا�''X +�ور *?��ا 81
 ��JK	[ ���U ا� ��M8Jن ¥J(ور ^ ا�+ X�JK<�� Dyل  –ا

�#I ا]ه�ال اB?��ة أن �MB[�ا �Q< -إ@�ره� ا>��ى* �، أ�
� اB?��ة �1 	��U�1 +>��ه�، وأ ��D¹داد إ�+ I�Q ،��'8¢

>���� 	��JK أ�yى (و*Æ?�ا،  �N<� Lآ I'1 �sا أ�oق ه�\�
�8، ��8� آ�	� ا]#�ب إa ا0���� وا\�اب�ª >N*��(، 

�ن  K#�N� >?� /�Bt��+I ا>¼ ه>� و�>B< أن ا)��� وا
Ik�B(�1 ا�� آ�ن ا �U ،�U�N(ا ��t<(ود ا�U �<1   ه�

 Lyا��* �   ).u0#1 7(آ�" �

�<�B	 ،و���Q �1 r	�� L\K	ا XU    /?'� ^ /?'� و���Q أن aإ
 .�Ãأ �ا)'?/ ا]آg، أو    ، أ��اWD?�ر ا�»\I+�ر�� ���، ه� �

 r	�� .�Ãى أoو#�  ،"اWD?�ر ا~I?8"ا]ه�، ��Q ا)'?/ ا]�'I ا
 ،r	�� �� و���Q /s� ن�<، ر}�(آ .�JUو+���. �� +�آ<، ) و

�Q ¸��* ��U�� ]	<    w ]	< ا)IM�J اÊوإ ،Lkا]وا >�����
�وز ا)>t�� ا� +�#" 1>�ه� �Qو��q. 

 L#[ا I'1 أن ¡�، أو �k�ا>¼ ه>� �>B< إa أ	< �� ا~
��8NFار، * "�N�	 ��ت +��8 وراء ��B@ �é ض، أن�K	 أن
و¥oا �>�'/ ا?Dج ا>IJK إ�J� aة �� ا��" وا�*�اع 

 Lا��N+L�N<+ Iاد وه�t;��� �?��Nª �Qى   �( اN��م *
 �Q�?� aر��ز.، إ dQ �إg ) ا)>�r( ا�YQ?®"ا�اLy، ور}

"kY�%ا " ���¬ > ¸� L��*) ���( �: IWء #� ���ن ��از�
��/، }?7 ا��" ا)�Nا�L أ*�ا��ن *Tا�( ، �J5%ا "kY�#
t'/ ا)��� إذن Q، ���@�ر?< ا���+2، أه8 1# .$+�< ا¹@0ى

أن �>�U��N �?�ف 	JK< �� ا�اLy، ه� @'/ � �MN�_ أ*�ا، 
 ��Q�?� �� ه>� إa أن -أ*�ا آ�� ه2 –]	< <�B<�  (وا ،

 � >JK	 ��BU��، ]ن ��JK	 �1 "��+ ر أنo¢ ���(أ��ار ا
����   d " .Y{ 2+9ط #� }k0-2 ا�+u07 2"ذ

�Q�?� �<1 "#�N�* �� ر;�> �U >	ا)8�� أو   ´ إ
 ��1�Qد ���(ا)�8Jح *�ؤ�ÌQ ،>Nن ه>�ك !��	��ه�ة ) ���H

��B]N�ء *�)?��Q دون اL?K، أى   KNآ�دون .�U ا�N#" وا
2$�� ه>� إa أن ا)��� � اآDy �� "�Nل هoا �$<�B<�  (ا ،

 ��Q�?(ة ا����¸ ) ا)?�'>�)ا�( D?Q ى ر!. ه�oأن هoا ا
� ��@W #¬ ه�H� "u¿0، آ8� �>I�B، أو آ8$� W@4{ واذا" ،

 ��ه�، }?7 أ	< *���1'< ا]T ،_81�� أن ���ن 1�¸ اK+ نÌQ
 �¬ÌQ ،�#�?N�� أن +nدى هo. ا)?��Q إa ا���N آ8� *�أ ا

 �#��U@و  .,0ن ��?+" 19 ا�"W��Y ا�wل 9+2 #� ه9 0+@3? ،
 ، !!" و9+2 ا�Y9اض أن .+�� إg اRD@'�ء
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� �
� ¨ NÈ" ا]�1اض، �Uه� أن  و L08�� أن ���ن ا�Q

�ده� ا)��� N?�.!! 

 �� ���«F _'t+ ،�]��U أن +��ن ��T ،�T�# �N�	 ك�ه>
 :اL�'MN ا>IJK +��ل

 " aإرادى، وذه/ إD� آ�ن �?�£ �� ا�BNل اs��� إن
�#�ح 1'�< ا�'L أن Q ،ن�?<، و@'/ ا I�Uو ،IJK	 L'ª

 �JÐ ،ى��'�+ L��* جD?��1 آ��N<� L ^ اF ،ع�BF[م ^ ا�أ�
�وب ا)��� �( ا>\��M،..��م lNQ ،»ج   إD?وا	��N ^ ا

��kة Q �1و ،>�U �1 >�JQ ����� L*�?�ة �1ة F>�ات، ´ #
>	�* >*�H�Q ،>Nl�N	ج وD?��kة "آ+W ~�م"  :اK، وأن ا

 >��k ^ ا)��KQ ،�kح ا\��_ و#�ل �" hBأ� ��Q إذن
�Q�H ك�Wا�Q) "<��¡'���� وهo. هI ا��� ا��Q�0 ا* �N�

dry bed( >	�* L'MN(ا >*�H�Q ، �� ،D�� زال ��BNل �
>8�� �?� ¨ d� IW�1 *��78" ذ� "I don’t care any more، 

  ���� �هo. ا>��N ا� �sU+7 ا|ن +��د +��ن +\���ا )
�ه� H ل�8NU��@W #¬ هu0، "ا)  أن ��B>< آ$� W@4{ زم وانD

u0زى #� ه &x4?" ، 

 ^ Dأ� ،��U D8N��  (ا ��	م، ]��أآo¥ IKNا ا��ر ا
 #�اء+< اNF?�ادا �W �'8�Nح �� +B�I �>< ��ا،

Y�-+� ارn@9Dا c# !!! 

 W+ا%� آ : 

   )1( 
È-ا�    S�@ا� ¬ْ�  : ��?Ôــــ�1   ا�ـِْ

  . ?@»�Rِـ�WÃ�  ، �Y   #�ا)¾Y»ب   آ&
ª>اآY#°و;�4?ــ�1 ،  )+0عو ،  و ،  
Y�'وا�   ª0ِ0ش   ا�ــ��#   �YــــR� .  

 )2(  
�   ¬ْ#ِ   ª>9ِD .  

  . 7ـu¿0   #1 \234،    اY9ف   %»� ��;@� 
  . 7ــªuÂ0 ا�+ـY{   �#    2-ِk0{  2Æط 2+9 
�@ـُـW@4{   W   واَذا$�   ¬ْ#   uð0ُهـ ،  

   ªز°مD   �&¾x4?    ªزى �#   Â0=هªu .  
 )3(  

  \234،   �0ا��  " ;c?Y " #�}2    أ\ــ�
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� �
Ê¿'fو��    ª2،   #� زىÁ3#��  

  : َأ�9»ى إD    Sزم   آ�ن   وان
 �ـَ-ª2«Q{َ ،ª2ÇQ    ِ#�1 ا�9»ى    ر¾اح

  . َ}�Y¸2   د¾ا   هÂ0ا 
 )4(  

�wى    #�     و¾�J? ا%0ج ،  
  ، ا�0ف ;�رى  9+2    وار��JQ   09¿ا#" وا} ى 

  ؟ "  ���W "  \$0ل   �?��
  " ازاىª؟ " و 
  ؟ " إ#@¾2   آ�ن " 
" �?   ªمë�; !" 

"  2¾$'ª? �¾\ا   ª0م+�e# ." !!!! 

!!... 

   Y,{   mا   �£��; !!  
 

-  �� Lآ L8�N /�BtأL8?NF آ'�8 ا
 I+gy ^و ،�B�B@ ��� � �U Ï�ا�Bt/ وا)?

t� أ�Qق *X ا X~�?8' I+�Bو+�ر� /�B
�رس ا)?�N8�� Ï< @�ل T ط أن�W I'1 ،Ï�وا)?
ا�#�، أو �?�� ا�#�، وه� I'1 ا+\�ل 
 ��ء ا)�JFn اB@أ ���* )� �W�B� ^ا�Wإ
�رس ا?Dج �( T ن�� آ ���y ،����>I8N إ

1�دة  I8J+ �º ،�8�JH اض "أ��اض���ا
��'�?�ح "اNKو� ،�Q�?(وة ا�� Iه �، وا

�ء ^ هoا ا¯��u *?� و� أآ. ا?DجH ��ر �
�رة إ�< أو +oآ�. ^ W< �?/ ا�	أ )� dذ

� . هoا ا>�� ا)LJ'J إ���و	�
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��14141414I07070707I<2009200920092009א���,��������������   �

684−�H�����������������$�  �ن���وא����"�.������"������)�2ن��2!!�(�  �
 

� �

 
 ��'" ا�,�م: ا�ولا�4^& 

 "��w1(ا (+�,.": 
 234\ � )2#21(أ\� #�}c?Y; 2 �0ا�

 
 �é أن >�Q ��، و*�>�� أ�¸ ا~�ء ا]ول �� هo. ا0	��	

��1�دة دون وI1 آ ،�N+ �# �1�yXU d	N\�ر أن  L،وذ
"L0م ه� اD�� +?�B"ا<'8?NFاء ا�F ،  "2345ا� &�، "ا�@�+

، ..، "أ4xk¢"، أم "أ̧»c �+2 07ا?�"، أم "k£ ا��$�"أم 
� و#� *�<–  ��F�# ���«J*–  �# IJK<آ�" أن اL�'MN ا

 �� �J� د، �( #�ر�H�� ه� �� ��B]+ ��X<F �8NJ و� {�_ إ
I���U ���+ دون ،>* �;� .ا
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� �
|Yد ا�,�م ^ هo. ا'0�� �Fف 	� L8	K¸ ا�Nآ�� I'1 أن 

 1# Yأآ� G3��" �^�ة #�$+5"، ��5@� "+�، )� ?,0ن و;
��ا;@'^�ر ذا.2 U@ا� b(و c#�# �º ،  ^ /BJ���ن ه� ا

rs< إ1�#� ا

 ا%�

)3(  
  \234،   �0ا��  " ;c?Y " #�}2    أ\ــ�
Ê¿'fو��    ª2،   #� زىÁ3#��  

  : َأ�9»ى إD    Sزم   آ�ن   وان
 �ـَ-ª2«Q{َ  ،ª2ÇQ    ِ#�1 ا�9»ى    ر¾اح

  . َ}�Y¸2   د¾ا   هÂ0ا 
1�ت �Wا� Lt*أ ��  ��ع ��1   *?�   ¯�   روج اW �   L�'MN  ا

  ���� Iه ،�  �Q&   ا�3'<   9ـYُف   إذا '  :أ	<   اIJK، و��81
 ،' ا���< 

  �<�# doآ D@��س 	��ل إ	< #� ���ن *���  إذا '  : و*
 ¾YـÆـُـ3ـk   ضYـُ&¾   ا��Q�   ضY%ا '، 

  �U إذا   �'�N	ا  ' �Q�?(ا  '  aرؤ�� 'إ  ' ��Hو   و��ا"�'�N	ا " 
� ،    و+?��� أ81�ق ا]81�ق  "آ�" "إa    ا�ؤ�� ¬ÌQ   �  و�Uه
  IK�+� �8<'    IJK< . )ا�tNر oا+I( ا

� أن { ����ة ه2 اYwآ"وwا ��Q�� T�� إ�� a�N�، و*
 7?{ �K#�+ ن��� �1�دة  "#�N�)�ت ا~�Jى، ÌQن ا* �إ

7?{ �Êاك، وإ�UD·+£ " ا�0آ� ^ ا�L، ا�#�ف ^ ا)�#( أو ا
Y;" أن _BF �� F'�، آ8�H�N	 آ��U �é ن��+ �� �	��Uأ L* ،

 ^ � ).��s* ³�Fك" (ا)����"ذآ�	

�& #$0#�ت إ��Uء K �J5,� ،�?�{ س��á 8@. �( "آY� "î
��سwا �45� �Jy�\ "#�* س ���وط�Ò >	أ �B]� �# >	[ d، ذ

� ا�'	��Uوأ ،�L أو ا�Bt/ #� �?'� اo�K<N، ا)��� ه>
*K��ة ا���N، وه� � ��ل   –*L و;�ورة ا��Bل  –ا��Bل 

�� ��Bو أن ا)��� 1�دة  ،.�q���Hا ¹�ه�ا ^ ا�J ^ هoا ا
 d� �L?K ذ� "��� £+i "?�J5ا� : W\ى أY; ن����5ء 19 �

��Bأ ��  ���H	K¸ ا��و� وإن ·0 آ& #� .�U أوD ��ول ،
��K+ ا، و#� +��تo�وه �t�<�، وه� �I�N<N إ a	K¸ ا�'�

 �	��Uا أoه I8J�"¼<  repetition of script" +��ار ا

�دة ?NF��س   recapitulation theoryإن 	���� اFأ Iوه
ا�tNر *��� ا>�� ا���� اoى ��N< و+'��. ��ynًا، 

 ¼<� (+��ل *N��ار ا�<�H�'�K� +?�� 	¼ ا<�H�N	�ا
��)إ«.. ،  ¸K	 aإ I�N<� ��دة ?NF�اN��ار ^ 	���� ا

 ،>Nر �� *�ا��tN�ت ا� ���� *?� آL دورة، وإ�<إن ا
� +>I�N إa إ;��Q اD;@��دة، �M ا��9دة¬[ ،–  �	�8� آ�� 
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� �
�'�µ;-  ^ دورة Lآ ^ I�N<+ Iء، أو ه�B� آ�ن 1>� ا� aإ

 I1�	 ��N* I�N<+ Iء ، أو ه�B8� آ�ن  –	� �� �t	��t ا��
�µ; أت�* ��U aإ ��N	إذا ا ��، أ��� �Ô��+ ><� ،D) �?#��
��ت ا� *�أت ¥� )وآ8Kا)�ا� ¸K<*(، و�Kن ) آ���+ �¬ÌQ ،

 �8<' �'t?�)جD? .، *L و+��ن �1�y ���*�)ا

 Lyدا �� _'t<� وه� ،�هoا ه� ا��ط اoى �?'>< ا)  ه>
 ،>F�Ò ه��¹ �� ¸�S أ�9»ى، وان آ�ن Dزم إ"داLy ا)��� و

2¸Y{ u2، ه0¿ا دQ-� 2Q{ 1# راح ا�9ى"  
 ><'?� �oات �� �[L هoا ا��ط � �?'� ��ا�U، و*?B@
� �\L إa و�1<، و�� I'1 ا�Bt/ أو  ��Q ،>JK<ا)��� 

?W'@5 إg ا�@��ل أن ?,0ن ا¸��5Óن ا%Y?¢ إg أ\W ا�'L أن 
"�U@? 1� ،كYK ��J#"وب آ���@� W�k�? ىnه0 ا� ، c# ذب

 1#�� W\� ،¶��%ا–  "?�J5ح،  - : ا�T�T@? D W�(0# : W\أ
È-\ ��J#. 

�ء �� H ���(و أن ا�B� �� ¸�1 aد ��� إ�آL هoا ��
 IF�F[وآ�ن ه�ف ا)��� ا ،>'H24أ-? Dوه� ه0 أ d، Q��" ذ

 �8]'?Dج؟ و@'/ ا?�ن؟ ودQ( ا I?F ىo�دة أو و¿� (ا�
d ؟)أو �� ذ

ª >'ا آo، ه����ا)�#" أو ا0 �� �B	�H أن ���ن L8N
 �� أ<�'1 I�B<� >	أ aإ >B<� w�Q ، ه�����ا0 Lآ ¸� ><�
 �sوأ� ،Dا أ���+ ¸�	ـُـ�NJرج إ �#n� ��+ a	�I; *< وه� 

�	/ !�y أن 	��K آ�" H �� >B<� ه� >+Q# 0أن ا�-�4ء ه
��W را�c ��هY، و�,1 وراءu : ا���® )Yار أ;'® ه3\ �# 0

"2�Y%ا &wر ا��@Rا " �� �y! ى�NJ� I'1 ر��Nyوه� ا
 ��Q a�N��ت ا�I1، و*��NJ�)���(ى ا]ول ) ا�NJ(ا اoه ^

 ��Q ،���J* I;�(ا L0ر. ا��Nyزل �1 ا�<N� أن �?NJ� ��
 �� ��رهBN1�* ���N�* >���+ ��ت ا	�8s�وم آL ا��

D+��� ه�oا�* dJ8N .��8s	�، و�� ´ ا

Iه Ï��ب آL ذd   ���8 ا)??�NFا#<، )�( ا)���(ا�yوا ،
�وز.lNQ. 

    ' ��U@?7 *< '  ا�,�ذب   ا�	وآ[�ا، و ،�sأن   وارد أ�  
� +>t'_   ا��Hد   	�ع  �8<�NÎ'"، و�Uآ�� ا ،   ��  ���N   و
�ه�  � ، و�[�ل ذJMQ d/   ا��L �� ا

·   L} �1ض   أن   )IKyأ (Lª   �1ض  )�H�: �[L(، )أآ[� إز1
�ة �B�D�ل   ا��[� Lª   أن ¢L ا?K	� ) اrK اI'Kt    ا

أ	� �U L��MN� D?Qل (  ��;�� ����K   *\�ة   ¢L   أو   ·
I+ذا (  Lª    doه� آ �?�¸(إ	��ر ���س: *<، )أ	� أU/ آL ا

X�� �Uاك ^ ا0 ´.  

  Lا   آoد   ه�À   لDUوإ*�ال   إ   ¸�  +���ا   و

      ]	��JK (  �\t>?�ن   ¥oا ا)�زق   �Tون   XU ا)�;I    آ[� ��  
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� �
Ï�?8'� )  و����y   وK#��   >	آ�   ���N^    و�>< ،  ذا+<   ا
�   �1�y   ا0�����K��+   "?;   ة�	��ء ا]¨ أو ا�cف  ،  ا)?KN	وا

�1'� ا)�;���1، Kو#� �?'� ذd اoى �\�U/ اB\�ة ا
 LsK* ¤ �# ���+ ´ وآ�ن ،��<��J+ �U�Qو ،�	��ظ ر	K�*
�ر 	���1 ا�MNل +[�B أ	< BNyا �� ،��<ا?Dج و�JU ا

�ه�ى آ8� ذآ�	�، أو ه� إ1�دة �4� ا��5+��� ا'�ن ا\ 
 aل إ���' .ا��\$�N "Q?" ه2 هQ$\ 2" ا�'�

�cا�0آ� ا /«� L*��� آ ��ة ا)�'�kا� .دI�Q�1 ا

 ". راح �9»ى 2Q-� 2Q{ 1#، ه0ا دا }Y¸2"��ة أ�yى 

� +�ى )�ذا آL هo. ا)��و�� ؟� 

 Lآ   .oرب  ه��   وا)>�ورات   ا��وط، وا)�Êإ   )B<+   ��   ف�cا  
 .ا]زa �� ا>�'� ا>���1 ا� ه��D1 I ا�tNر ا0����� 

  IJK<��J  -وأ�>�ء ا>�8 –ا>�'� ^ ا?Dج ا
 �� أ¬(�@ ���sورة #�Kة ^ اDcء دون +�ر�/ أو إ�1اد، �*
 ،��H�N¢ رة�JH �éو ،�¥ w�} ف�y �]Q ،ورة�s�* ��1�	

8� *'® ا��1اد وا�NF?�اد��. 

o  ì́  ل��� vIk�* ف�y   o<� ،دD�(د �� ���� ا�H�� >	إ
�س< .ا�cوج �� ا��U إa ا

o ì́  �U� ) ا)�#" ا���à(دون 	�س  �yف �� ا?�دة إa ا

o  ì́  ف�y  ب �#D?�ر. �\�ر ) ا)�;�ع(   ا|�y �� اBN1�*
�ر	�ى(ا�tc ]	< �\�ر ا�DNyف B )ا)�#" ا

 ����ت 	I?J إF��� �� وف�± �<* ¼*�+ ،gأآ g�	 XUو
�ف �>�� �Hاï �zو �]�]U: 

o ì́   ف�y   ��   ���0ا  ) dوم   إر��Q  ( U ، رك ��ى�	 � �
�<B�\� �� L�1 آ �<N��µJ�. 

o  ì́  ف�y   ��   ن�Tا�  )�?Hن دون ر�� )أن 	oوب ^ ا

2����ر، �  ا���ج ا�2345 ا�5BN1��s( ذd آ'< ^ ا
 Ï��ج �� ا)?N} اoوه ،>+���B� و@< أو�� )sÎ ��>��.، و

¸K<* ��وQ< ا0����� ر}± ��Hا�� >JK	 رس ه��T أن  �lU
.�Ê �'ا��� ��وª ^ ��وف ���s< إن آ�ن ��د#± . 

�   ا�@3,�� ا�2345    ا���ج   	��Uر   أg� ن دور. ه� أن���
 .�JKف *< و��ف، و�?�cا اoأن   دون   ه   .�J��  ، hB\�Q   �Kõـt'�  

 >+�0   >*�� �ر1<�Jو� ،. 

  ا%�
 )4( 

�wى    #�     و¾�J? ا%0ج ،  
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� �
  ، ا�0ف ;�رى  9+2    وار��JQ   09¿ا#" وا} ى 

  ؟ "  ���W "  \$0ل   ?���
  " ازاىª؟ " و
   ؟ " إ#@¾2   آ�ن " 
" �?   ªمë�;  !" 

"  2¾$'ª? �¾\ا   ª0م+�e# ." !!!! 

   Y,{   mا   £��; !!  
#� ���ن �� *�ب اU�ام ا�ا#( ا)�;�I1، و;wB ا~��1 أن  

 ،7��JN?Dج ا�* ��'U�� I;�	h8J<Q   أن IJK<'?Dج ا
 "k�cا >��� ?�Jأ #0ج ���م *�ور ا)��Q اoى �'�l إ

* �# L	�I; أن 	�I1�* >K¹   ،ا�@YU��� �?�Jق : ·�È ا´0Jل
d   )وا} ى 09ا#" وار��JQ 9+2 ;�رى ا�0ف(، ...�M�_ ذ

L�H�N���! إذن ��Q ا. 

�� إa ��؟ ...: و

  D? . جهoا ه� �Q ا�BtN/ وا

�ت(ا0��L ^ أ�'/ ا]�Uال �أن ��N#" ا?Dج 1>� ) وا0
 �N� ،ف�t(ا ����\hB اL�H�N ا)N��ر ه� ¬ ،�'U�(ا .oه
 ،��gN�JKN وا�* �U�K� ا�Dم إa ا<Hر�NJ� XU dذ

 ��K��* �;��@" وا)�ا�Hة(وا?N��1 ) دون ا�و*
�ه�ى، �4� ا�Ñ �� 8@? G(0@24 ا�0ف، أو ?$&، �,1 : ا\

 . .b?T اYwآ" أو .U5+® ا��ا�Yة

wFا   وoر   ه����N   ا����N   ��   ا�1\�*  ،  �� L8�� �{
 ��«s+– رى�?W ��ت ا?Dج    ^ ±�@� ا)����ة *<،  -J'H ��  

�ت   +'� J'~ا    ^ �MB�ب   �1   اBF[ا   ��Kوث   وآ��U   �  ،  �Uث   �
��� ^ Q�ة اy��Kt!!!! /l?N�ت ا�D1 �� �J�+ �� )� ،
 و���ه� ا)��رآ�،

   ؟ "  ���W "  \$0ل   ?���
 ، " ازاىª؟ " و 

  ؟ " إ#@¾2   آ�ن " 
 " �?   ªمë�; !" (  

 ..  �8NJ�Q ،�'U�(ا .oج 1>� هD?  +�L�H   و#� ��N#" ا
 ���N��� ا). (�I8J   ��   أLH إa    ا� LH[ا اoه hB\�8�� ا|ن 
)Lا� ^ �� ،�t�	 آ��U ى�yة أ��.( 

 �'U�(ا .oف، أن ه�?	أن  �* �) L* ،�'U�� �?+ ¨ �ا
��ف آ8� ذآ�	t8' ���¬( I8J� �º �]آ ^ �B��، هI ا

،�	��Uأ IJK< اL�'MN ا>L* ،IJK وا?Dج ا
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� �
 ><� ،��Kو� I���U IJK	 جD1 ا ه�oف أن ه�?	أن  �* �

� 	��� +��T< ه>� ¸��ت ^ ��L ا0 >�Q L��	 ��، و� ه� �
 �'U�(ا .o1>� ه "#�NآL ا��وف، إذ #� ��+/ I'1 ا
 IÃ � �U ،>;�( رg{ ��ف أ� �Îج ا)��� إt8' ���آ>�

 Dا أو +�و��JK+ 

 "£��; mا Y,{ ،0م+e# �\2 ا$'?." 

  ¢� ا>IJK    ا?Dج   *<   ���م #� ..   #��g+ hى    هoا ��#"
�k(   أوه�م �?�B ��م ا]�U (،  اL�'MN   �1   ا aع إ�H�T�� ا

I;�، ...."و�,u�?.... ،1 دى ¸+��f G'" �-�ااآ&": ا)
)� L8أآ ��B?�ص. د و���UD آ�" y >H�* I�}  .( 

اb(0% ا�@Y?µى آ�Jف 24R �+2�3 �+��ج ا�2345 ���1 هoا 
 2+9 T�� �I8J "ا�;'�ب"M+'" ا� آ{ ��k�H wB+�� �{ ،

"��" ا�3''�@wا ^ /�����k، وهoا 1�¸ ا�، دون ا��8N0 ا
� ^ ا?Dج ا>IJK ا~�'t� د ���ن���U D]� I?8 ا�آ�� ��

 ".ه�5 وا�ن"

 ^ ���y ��¶أ �oات ¯�* �t�<، �$�k@�5 ا��f"هo. ا
 doوآ ،I+اo�م ا|D��* ���y �1 ا>�� ا �	�<1 /'�� ��U

 aإ L�Ê �zW5# ق�Q\Dى ��?� 19 اY7 ىnا� Y?µ...»إ 

�ر *�ا    –�U ا~>�ن  –إن ا�	Dtق �� أن ا)�ض �Nyه� ا
 �ه� اoى ) و��8� ��Q �B'< *?� ذd( -أ	< اL0 ^ و#� �

�ت أ	< B�� _81[ى ا�NJ(ا اoه I'1 �0ار�* �< h8J�" ¸�
DU " �� �M\�ر ا�Nyوه� ا �y! L��* É��+ ّنÌQ ´ و�� ،Dأ�

��F�F[ج اD? .Dyل ا?Dج ه� و�K�¹ ا

�¸ �h�M أن I'1 ا�Bt/ أن �s��( ¸8'N< ا ��?oر، 
 Iه LsQ�¹وف أ ^ ><� _'t<� I� �Ê1>�.، وإ "#�N� I�

 ،I���0ج اD?  �Uث   #�   ا)�ض   آ�ن   إذا   أ	< }?7  إ+����Q �U ا
 )DU ���(ر. ا�Nyا XU ( ^ ه�ة   �¹وف�#   �t��  وÌQ   �K�¹ن   و;
 Iج هD?�را   �?�ض   أن   ا�Nyا   D��*   �?*   <NFضا��ت   ��*�  إ°
8�س  ،  ا)��� N�	( �� ا� �'���8   ا?oر   و   �?*   �#���  ا ،

�ف I�Q ا�#�U �K ا�آ�د t(ا ���أن ���ن هoا ه� ¬
�آ�، ;� ا�0�ة، J ا

Ëا�Rا  :وأ��W ���?8' >�z 	?�ف هoا ا�B?N اoى 	��
� ^ ا)�¤ < ���Fا�� I'1 �¯"  Y,{   mا   ;£�� ."  

�� .وهoا ه� �� ا	I�N *< ا)  ^ هo. ا0

�، اoى #� �ور}� ه� أ#�ب إa ا?>�ان ا��o¯ É. ا0
 ".ا�5Zزة ا�وg"	?�د إ�< ، وه� 
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 "ا;@�zام ا%2�Y �+@�ر?< وا�'�_ ا��+�2"أداب و}Yوط 
)1( 

ª>ّـ�  .  وا��ة» وا��ªu  ،  !̧¾ـ�ـّ<ª    ...!̧¾ـ
  : اه=ـــ�W   ��)ـْ+ـcَ   أ\�
��ى   ?� 0fر.2  أدى ; : �Jْــ�Qـــ#�Yـ{َ  ،  
  ، �<ª   )^ـّـ" وادى 
  . )+<   وآY3ة ،  \$�   9$�ة وادى 

 آ�مª   آ+»W   أه0
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� �
"#�$# : 

 X* �#D?���F اJU ت�#D? ا)��� وا�Bt/ هI �� أآ[� ا
،���µJو� 

  >s��� �1�J� >N<�� رس�T /�Btا)��� �t'/ ا?Dج، وا
���µJ(وآ�" ا ،��F�J0ا ���Q ،ء�K� I'1 ا

�ب B )BNN(ا L?اoى و�'� 	��ا+< " ا�@�ر?< 19 ���"
 aا|ن إ �U"56 " _�Qا�N�د�L واBN	��ة، #� �d'+ �U ا

*X " إ�9دة ا�@��)�"ا� �qى *X ا)��� وا)?�Ï، وآ�" �'�م 
 _�MN� �� °�ى ¹�ه�ا �1 �� "'NÎ أن ��T "آ� ´ ،X0وا X0ا
 _��MN� ا?Dج 	��Uا)��� أ L8?NJ� "وآ� ،��'yدا
 ¨n� �Ê "#�� ��Hب �� ��ا��'8�د�� �Nº ��B'Fة، أو N1ا

zا ��gN�ح� و¨ ��L8ِNَ، أو  >Qا�1��اف �� �N\�ر أ	< *
�� �1ا#B<، وه�oا، �µJ� �� >JK	 IK1أ �# >B�Bt 

 �<�U� �آ�"  -": ا�@�ر?< 19 ���" أ�>�ء ا��Wاف –آ8
 ،>+�H��NUا)��� *?� ا I'1 w�JÆ� أن ��T /�Btأن ا

 ،IK@�?أو �>���� #�8<، وآ�" أ	< �  أو���<، أو1�H< ا
 )Hو��ا �KN'� ¨-  0@3# &,� افY{��� اف ��ءاY{ت ا��?

� أ�>�ء ا?Dج و*BBJ<،  - ا�nا.2�\«W و�>< ه� >�Q ى�° ��
>s��� قv�?و� >JK	 قv�?� أن ��T >	ÌQ . 

��ر اoى �h8J *< ا��Wاف، �* .�<� آL ذd و+>�و<�U�
�J�+ �� ><� � .و	��	

 L]� ،ى�yد أ��ت أ*?*�?\�ف إa هo. اs+ ،���y �¹وف ^
¢ ��ت اN?'���8، أو *��ض اd'+ �MB اJFn(ث ^ ا�

�ول أ�U و�Hه< هo. ا>��ة ا��م <N+ �ا?'I8، وهoا ه� �
�صy >H�*. 

¢?Y%داب ا%$���ت و�® ا� 

���، +��م y ��?���ت اN?'���8، ا~JFn8' �BJ<�*
ì́ �� ،�B��ن �Ä��ت *��cا   L��* �َـ'?� � ،78; L*���

�حN+ وه� أن ،�W�B�  ء�B@[وا �B't'�ارXF �� ا ���Kا
 ��	D1 ���(ا ��0 �W�B(ا I��<�'ح ا�آ��أن �N?'�8ا �� ا

هoا أ�� ���وع �� ��U ا)�Bأ، ��Q . و���1، و^ �sUر ا)���
 IK�NJ(ا �F�� ووا#?� ^ ا?�� ا)?'� *Q�1 �8sN�

"I8�'?N�¸ �Fا" (ا~��?I"، أو "ا IK�NJ(ا �Kو� �F�Q (، 
�، و1'�>� أن H�ªو �(n� أن ���ن أ��ا IK<� ��� هoا 
�و< }>I�N ا]��	� وا)�;���1، وا]�� أ�?/ وأدق إذا <N	

 I8J� � "ا�MB ا?'I8"+?�ض ا)��� ��Hاء �

�ذ NF[م ا��� I�)�U�B}�N8< هo. ) أو ا)�رب أو ا
I'� ���، واU�ام ، أ#�م *?� ا'�و���ت آ8�µJ{: 

Dرب : أو�# c# Y{�'%دة( ���35'" �+@�ر?< ا��ذ 1NFأ (
gأآ 
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� �
�ْ�ِ�ر *N�8¼ ا)���    ·� �I'1 ا)�µJل أن ��Bأ I'1 #�ر �

��W أو   *�ى در�H �� ا\�ق وذd  -^ هoا ا)�#" B� L��*
 �W�B� ��–  >kأ�1ا �Uه�، أو أ >JK	 ر�\N�Q) ،><*ا

>N<*ا ،>NHإ«...زو (>JK	 ل�Jوه� ^ ��#( ا)���، و� : Lه
 LB�؟�>sQ�� ا ا)�#" أوoه 

�رة ا@ÌQ) >1Dذا #B'< @�ا��1، أو ا;�tارا    ·tW /JU
>'yدا I'1 ( >	أ "�N�� أن >�'?Q ،ال�U[ا .oا)��� ^ ه L]�

� �K?'<،  -وه� ^ ��#" ا)��� –� I'1و ،/�Bt#� {�� I'1 ا
I'1 d ا�s0ر، �['8� {�� 1'�< ا)��� �Fاء *�Jاء، oوآ

هo. ا'��U  و#��� أو � W?�ر��، �Fاء �Uث ذW d?�ر
 ه0 #1 وY# Ye\ "J7?¢ }��ع )0ى ;�YR ا�N��'�� ا��م 

�م *�ن هoا     ·+ �'1 I'1 ���(أن ���ن ا I�B<�
8�ل وارد، NU��N� I'1 >Nر*X(ا�U �1ض ( ��k�H �æ8sN� >	وا

 �@�W d�#� ا)Ik�B، و*���I أ	< ��JMNJ أ� ���ن ذ?N^ ا
�B� ��F�Fل، أ�U أ�� I'1 ��� ^�'?Dج، و�>< *>� إ; >

 �W�B� �� L��* وه�–��د ���ن ا)��*L اoى  -آ8� ذآ�	��
 �� >HD1 I'1 اف�Wأو ا� ،�	�À >HD1 L*���Q?< ا)��� ��

 ¸��ء أآg، وB@أ">HD? �@�W "ل�U أ�� I'1) . �� L*�ا)�
 )ا��ط *�اه�

·     LB# d ا)��*'� �>I�B أن ��N إ�1اد ا)��� o
 ��Bر��N� أ���  ا�آ'�>��� ا� I'�\K+د و�ª h;وا L��*

D]� ،L*���F �� ��BJ� ف�?�Q ،dا�F ا)�رب ا]آg، و�� : ذ
�;�ا، و*��� ��K، و���1 ا)��*'�، و)�ة آ� �� U ف ���ن�F

،�#� إ« ...ا

·     ��، و1�دة �<'?� �'*��>I�B أن ���ن ا¯�ف �� ا)�
8'N<  –��� 	��ح �U رة�ty ن +�»�\< أو�أن ا¯�ف  –أ�� آ

، وأن هoا � �?7 أن ذd )اN?'��(ه� +�ر�� ^ ا)��م ا]ول 
 >N�U ن[ ،>*�J0 ����<�*<، *L ه� ^ ¬��� اJU I'1 �N� ف�F
�ء *��L أ81_، وأآ[� +D�\K، و�� �'�Fف +�رس �� Dyل هoا ا

�–�nدى ذd   ا)�N#( أن B�� - aإ  LsQأ IHD1 w�tÈ 

·    ��T ��>I�B أن ��t«Æ ا)��� أن ا>�l�N ا�°�*�� ا
 �\N�+ �8�ع ا�Nر�� NH�أن �Îج ¥� ه� وا)��رآ�ن ^ هoا ا
8>��، و*�U�ام ; ¸��ق ���h وK+�* d�N� ،>N ذ�U I'1
 �'*�>¼ ^ *�ا�� ا)��* >U���I و�¸ ��M<Q ،D?NK 	��ل 

 :">+Mوا�+2  : ا� G\�45£ إ?�� ¢�� c# W� &f0\�� 2+ا�
�ت  -*\�ا�U –وا]رhH (   "ز?£�أن آL ذMN� d�_ ^ أ�'/ ا0

�ت��NJ(ا "'N± I'1 .( �M;وا �t�<و��JMNJ أن +��ن هo. ا
 �Hا%-�رآ"*�ر : W+xk W� &f0.  ،X*ر�N(ء ا�B@[ا )K	 ^

��k ا)�J ��+�Q LsQت أ���y ن�����Q ،ن�<JMN�Q ،>;I و
 �# ��o8�ل 	)K اI;�( اNUا ^ LsK� ه����رك ^ اsوأ�
 ¼MQ �� �<����KNJون �� ا�	�رة ا?'��8 ا� و�'� إ

o¥ >Nا ا?8_، و1�دة �� 	��� ا)��� �U–  �Uا��–  I'1
 .sQ'< و+o¥ >'sKا وذاك
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� �
·    I'1 د�� ��>I�B أن �B'® ا)��� ��ا�U أن �� U�< أ

� ��ر ��ى أ	< JKNFال أو اnF م أى���1 "��� أن �?�;< أ��
��Q�?� � " ��	D1. 

·    I�B<�)�'U�(ا .oه ^ �JMNJ� L#[ا I'1 أن   )أو
�ت أ�>�ء �sUر ا)��� �#����+U" ا�� ��N ا��ح وا)>

"��Yا�� "U+ا� ، �J�J4? ا�'��، وأن �l�'�، و�� oBUا *
��� إذا @'/، أى �\L8?NJ� I8'1 h't أ�>�ء y ،> h;��

��تا)>�# 

�3�& ���@W ���^0ت أو �>I�B أن    ·. : ¢?Y%3@�ذن ا=?
�ب +?'���8  ���^0رةBF[ ر���N��r ا	gإذا آ�ن ذd ;�8 ا

��Wـ و+�;( B� L��* do* ���(ا �tÎو ،I8'1 �MB�U��، أو 
�ر�، H اoأن ه �#����ات ^ ��;( ¹�ه� oN� �Uآ� @�ل ا�ا

1'8� *�	< و< ا0_ أن �?�ض ^ أى و#�  ،L�lJNو��#" ا
 �Êم، وإ�1 I�D1ى ه�ف إ[ L8?NJ� � L�lJN��t«Æ أن هoا ا
�دى ]ى ��ض ?BNFا L��* ��'?Nه��ª >Qد *���اض ا?'� وا

�y!) . �zار و�U Lأول آ ^ �\	 .��. و	��	<'lF �هoا �
�ب * ^ �'*�� �� ا)�Q?�ض أ@�ا	ت وأ�0ال"D�� " .oه ^

 ) ا>��ات

·   ����ات و� ا)��ه��� ��ء اKyإ I�B<� ) ��
Xرآ��ت ا?Dج ) ا)�J'H ��U ^ ��رج ا�Nر�/، آ8y ��

 �?B �;�1 �ا~I?8، و#� *�>� ذd ��ا�U ^ ا>��ات ا
��kة Q �	�JQ ��ب ا?��HD ا� �Hت ^ ا?Dج ا~I?8، آ8?ا]

'�Nر�/، وا��1اد '�Nر�/،  )Fة ا]و�kا�ا� �sUر ا
 ،���;�¹�ه�ة �L ا0 ��HD?+�U _'MNل دا�kة ا�1�8Ä ا

،�J'~ء ا��N	ا �?* ��#� و+��رك ^ ا)>

1# ���� �9#� أن ?,0ن #�&  Yل أآ��R G+xk �\ا�" أY^�
9�5£(هnا ا0xwر �9\�" ه,nا  ��9( "$k0ا# g1 إÓ�Q\ �� ،

" ا�'�?& ه0 أن .5$& اZ+3ا%Y?¢ ¸0ل ا�G(0، ذ�£ �ن 
�-�ه�?1+� "�\0?T4�و)� �Yxت ��¢ ذ�£ : ��ر?� ( ��ا�Yة .+

2,3k0'��03ر �kوµوا� ،��03ر د?�دآkوµا� c# ( c�0.و
 ��W ا%Y?¢، أو أن �++�? D YR� ا�-�}�ت ا���ر�" : #,�ن
1# \���" وا��ة،  Dؤ?" إY��� Ê�3? D ز�7ج b+R ا%-�ه�ون

)one way screen (ا وذاكnو)� و�7ت أن ه  "��T7 "9�R W�k
 Yدر.�5 أآ��'# G�¤و،"��Y?¢ �� �0 أnR\� #0اW@$k ا%'��+�

q إ\� ا9@�ت أ��5ء اZ+3" أن أ.��� . وأ�fق، و�� ا�ن
ا�}�رة ��Dء ا0xwر و#� W\0+�i ��5، و#� W+�º �8، وآ�ن 

\@Y4ج 9+�8J، إذا ه8 آ�\0ا ?@07Y4ن 9+��5،  #1 �$�5 أن 
) ا���دى(£ : #$�ر\" ا´@�c ا��ر27 وآ��ا #� أ�kد ذ�

� أYkاد � ���k £ى #�& ذ�Y� ،"��c ا´�90" ا���7@��
ا´�90" دون ا�3��ح �ى #1 ا%-�ه�?1 ��ى \0ع #1 ا%�ا�Rت 

أ��5ء ا���ج، �,8J$� 1# 1 أن ?-�رآ0ا : ا�5%)-" ���  
 .�N?" آ& 3+7"
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� �
 و���

�* I;�(ت �� أن ��?� *?� ا��KMN�0ج، � �>( آL هo. ا
�U و� واQ��ا اU�ا�� و+?�و	�، ا]�� اoى +M�N< أ�1اف 
�، هoا ا�0ج � �LB# �� �'?Æ ا)��� B�� �B�t� ا<NQ���
 I'1 >?l����8NFار، وI'1 ا�Bt/ أن �N��À >s��� ¼8دا، *
  º >	أ .�?�� L#[ا I'1 أو ،>N�Qا�� /MF أو ،>H�U نD1إ

L��* > ���Ã >	وأ ،>N�Qا�(  ��Qا)�ا .oه L*��� �yä* أو
�ء (�'�، و}� �Îج *< �� هoا اF�Fج أD?�* > ����

>N�U L]� ^ ه� �� ë�\�0<، و\( è �80وا �	�، أ�'/ ��;
�<µ8t� �Hر�* d .��8�KNن آL ذ

��oات ���S ( ���35'" �+@�+8 واآ@�3ب ا�µة:  ��\�و*
g�� وه�( 

�� �U�;و L#أ �y! �?* ك�، وه� *?� "اN?'��"*?�  ه>
"�'ّ?N�رNF< ا)�>�، �N?'� " اº ا���* ^ ���y ،/�Bt�Q ،

 ��U<، آ8¡ �� �'?N� ،�W�B� و�� ،�W�B� L��* ،.�;�� ��
 �#��Ik @�ل ا�'+ L��* ى�q ��'8?��Q �� �'?N'<، وهo. ا
 >B�B@ ر ا)��� أن�?W د�À نÌQ d��� ا?�8، و�( ذ¬ �Uو

y �� �'?N� ��'# L]T أن ��T ،>* ��HD?Dل N#D1< ا
 rs<+ أن L�MNJ� >	[ >B<q ��T ��، وهoا أ�� � ��1�;��
�\hB أ#�ر �Q#�ر،  >JK	 ���[ا rs<� أن �U ة ا]���، أوgy

�Fر� إ� �� Dyل ا)8

L# أو ،>'} ��+<، إ� : هoا أ�� K1�s� �� "KÎ �
� #3@0?�ت ا�}Yاف ا%@��دة K�F ��ه<;�1 �-2-1	��ة (ا

2009( .�<�Ãأ �� d� ^ ذ{ ،"¢?Y%اف اY{اف "و "إY{إ
�JMNJ� d أن ��µ8t ا)��� و� *��L �� "ا�5@���o، و

،�#��ر�� @�ل اH �Qا�Wأن ´ إ I'1 �W�B�  ���(ى ا�� XU
 �¶��K� I1�;�� L��* /�Btا~�رى *?�Q >+�\B�I'1 / أداء ا
�وز �Ê ا)��� lN� XU �sوأ� ،d�، N�Q�LB ا�Bt/ ذ?�
�	� ، �ts�Qد ��* d���Ê �'U ا�N��Q /�Bt" ا�Bt/ ذ

 doات إذا آ�ن ا0�� "إ}Yاف ا��Ê"���@5.، أ;" إa ذ�، و*
�¸ }�lد ا rk�N<�ء ا]�1اضI'1 اKNy . 

 �� ا|ن أ<N�U ^ �'sQ aرىء إ��� ا�UÌ* IKNة (أآ��	
�ء ^  )1-2-2009H �� ¼	 "tN#وأن أ"¢?Y%اف اY{اف "و" إY{إ

�a" ا�5@���N� :ه>� آ

1- ¢?Y%اف اY{إ  Patient's Supervision  
�x?Y# c# í اY# ��� ;'® Y-\ 1#ات ��د�@�k تYذآ  

��J5# ا;@�4ت  ،�ÎYآnk ،�ÎYآn. رY�7+� أآ &,-�   ��آ+
£�n� "fY4ا� G�� :أ.

gد�" ا�و�wا:  W�k2 د.Dأ��5ء ·�و ¢?Y# g W��( �# 2ه
9+2 #�3ر 0QRات u0º �� : ذ�£ #1 #�زق و��0�fت .'�و 

�3#@��+"، )�ل g هnا ا%Y?¢أ� W'{ �\� " : �\T?�9 G\ه0 ا
W$$K ¬.ر�( �# G\345£ �$® �� ��5345 ا�+2 ا� ) £أو �345

– ،Yأذآ D  £345� ةY#ة �345£ وY# ���( ؟) ور��" 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ�ـ�        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   108



� I07070707<I2009200920092009>���21212121א��%�����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 "�هYR� ¢?Y# g W��( �# 2 #1 أ\� D   :ا�wد�" ا���\

)�  –ا�y�5" #1 ¸0ل �Òر;� ��M'�  –أW7��� Ê+f، �ن رؤ?� 
+�7 W�) و29 ا%G)¢?Y #��3" و9�K �� c3@. 2@0ى #��3" و9

 0Jk– W�0( �� 2+9-  Dك #�2 إY�@? إزاء ذ�£ أن £+i D
90�W ~�#�، وهnا ?�0ق u0º   داR& دا�Yة و9�2 ا��� È�K

¢?Y%ا اnو¸+< #� ه ،W7�9 "�أن أ�W�0   آ�� ?�0ق �Yآ
Yدا� c# &Rأن .@�ا W�3�Ê دا�Yة و9. YUfأ >�'Q� 29ة و

 ��ا%Y�@@k ،¢?Yك ا��ا�Y.�ن .$�ر�� وا�@��دا �� ?4
�5�Dا " 

................. 

 W�# Ê+^? 1,? v وإن ،¢?Y%8 #1 �7\< ا@? YR� افY{إ
� ?@��وز 0º ا%Y?¢ در0º "7 : ا;@���ل آ+�" إ}Yاف ه,nا�
�<، وهnا وارد ، 'Qا�… .. >�'Qو\" ا�Y# اض kا c#و ،

8+�@+� uا  وا;@��ادn0 #�& هº T4² ،Y{�'# �M أو Y{�'# &,-�
�< أن 'Qا� Ã¢?Y%ا T4² ،W'�'¸ 0º "+�Y# وز�y ىnا� ¢?Y%ا
 ،YR� ¢?Y# c# أو ،W�# uور�� >�'Qا� uو)� ?@��وز ،W� ®�+?

)+G إن هnا   . و?YQxد ا�@0اf& وا�@��وز #Y# c?¢ ���_ وه,nا
,-� ��� إ}YاY{�'# �kا، �,W5 \�.� إ}Yاف ���YR�� أو &. 

  Results  Supervision   إ}Yاف ا�5@���  -2
�R 1#ل آ& أ\0اع ا�}Yاف ?@8 هnا ا�05ع #1 ا�}Yاف 

YR�� ى �-,& أوYRا� ��90\ "�Àـ�، ذ�£ أن \@��" ا���ج، ا%$
 unه G\اض، ;0اء آ�Y9�4ء ا�@Rد اY| G3�� ،"���,�ت 90�0#

Q;0@%ا�ه�اف ا ®�$K ���@\ 2ا�5@��� ه "�" ا�3+0آ
ا�0ا)��" ا%@4® 9+��J �9دة أوD ��ول، أو آ�\G ا�5@��� 
ا�$^0ى �M ·�دة ا%��v ~�#�، وا�� .È'.Y أ;�;� �s¸�ق 

"���ة �TQا7" وا)wا È� . �Yآ�" ا�5�0، وا;@��دة .5-

)^�ت noا ا%$@bQ أن أ�Yر .$�^Y% 2?¢ #� وأ\� أآ@< 
��J# W@?ة، �� � م رؤ��#0�" �F03( GU+�)  هun ا�$^?

Yا�ر���: ��آ.( 

����� :2�  ���35'" �+'�_ ا��+
� إ�Hاء ��Wإ gN?+ ،ت�\\«N�� ��U ا)�Bأ، و^ آL ا

 ¼\È أى ^ I;�(ا I'1 ��8'?�ث اË[ة  ا���W ���Wإ
8� أو �'F ن�J	أى �¹ف أن ���ن ا� �¢ I�B<� �اN?���، إْذ 

،Dأ� /��lN' ��À �s��� 

 ��  /��q ه� I8'?أ�'/ �� ��K� >�'1 _'t ا�MB ا
8� ا?L8؟Q �F�Fأ 

  �BJ<�* /��lN' �8�ªو �tBs<� و�B+ �1ك #�ا�ه>
،D]� ا~���ة �#��?')���� doآ �J� ��B+ ��Uأ ) �( أ¬

�ء �U[ا �1 ا��?* /��lNin vitro  I'1 /��lN ا�* ´
�Q�?� X1�tN� ^ /��lN�ن آL ا��وط، وآL ا��0ا	�ت، ´ *

،�'8Nا� �kا�K ا)»�@� وآL ا
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� �
�#� ا~���ة ^  و*���  �?أن هoا وارد ;8>� ^ ��q/ ا

�ل اt/ ا>IJK ه� �� أآ[� À أن ��، إsأ� ��JK<ا]��اض ا
 ،Ü(ا L�Jو� ،"���N� ا���N<، وا��Q ى�H ��ت ا�Äا
 Lآ ���* ،��Kcه�ة وا���وى اW��ذ*�، وا�1��� ا�وا

 .;� آL هoاا)�ا�1 

  ���Q L�\KN�� �H�1 إ�* �� أ+>�ول هo. ا���s ه>
 ^ I8'?� Î¼ ا�MB ا� aإ �Wف أ�F 7<���ارا و+��ار، 
 I8'?� ا?Dج ا>DHn� IJK ا|ن ا���0 �1 ا�MB ا�U

���y ��JK<�ل ا]��اض اÀ ^ �#��? . وا

�W� T ا�'�_ : ا���ج ا�2345�@? �# ¢�� 

çDث  :أو�Ëأ Iه IJK<�ل ا?Dج اÀ ^ ى�q ��ث اË��?�� ا
""�4�" µRا.fو"  ���8M�ْÆ� ��B��q . 

Ë���ث ه� : ��\Ë[ا .oط ^ ه��� �أ#�\" ا�@�3�& #c أه� �
&�f�4@ا���5?" �,& ا� )�" ذآ�ه�J��وط ا�* ( 

Ë����� : �y! �Ë أى L]� ،��Y4ض ��Bأ ا�MB ا?'I8 ه>
2�+9  L*�# �� ،��<�ت أو اB�D ض أ��5ءY4ا� c'5? �# آ��ا

'�آ��B  ا%$��+" Ik�B(ا IK��oات أ�>�ء اL���N ا�و*
 ��M'  Psychopathological Formulationا���ا;�� 

Ëرا��� : �N�2;�;ض ا�Y4ا ا�n� 2��'# ر�'@Rا  �JKN�*
 . ا)>�F/ اoى �KN_ أو NÎ'" �( ا�Kض

Ë�3#�R : �N��. ®�'Q@ض ��%�5)-" وا�Y4ا|£ �� �?& ا�
 �K'N«(دوات ا[�Dyل ر*w ا)?'���ت �� ا)\�در ا)»�K'N و*

�ت ا>��JK-ا)��*'� ا�آ'�>���� (F���ا)?'���ت  -ا
 �K'N± در�\� �� �Q�s(إ«..ا ( 

Ë�;د�; : IF�F[ض ا�K� هoا ا�� �#"�9Yk و��Yk  L} أو
 >'ª&?�� ضYk . 

Ë����; : �sأ� �'lJ(ا �?*�N(���N ¢��_ هoا ا�Kض *
 . و��N ¢���. أو ا*�ا< أو ا��KN® �>< أو� *�ول 

آL هo. ا��Hاءات اT  ��]MB�� أن 	�UD أن #1 آ& ذ�£ 
 � ��ر ا)�ض، أو �Qص ا?Dج، إذ إ¬J� I'1 ���+ £أد ��n+ �

�ل 1��I'1 L?NK� L ا)��� ¢�ول أن 	�ى أ��yإد L8�+ ،.
� �Îج  "���*'� هI ا)��*'�، وا��وط هI ا��وط، وا�(�Q
 Lو��NL�lJ+ �1 ا~�رى، أ�� ¢�L ا��Nى وا�JKN وا

،��U� I+�NQ ��8'? وا)>�#�� ا

  �'Fو �� أ�B+ ��?BNN�ث ا����K اË[ا .oو*��� أن ه
� ا�MB  وأ�Wف ��Q �N� ��U /t�ث ^ آ�Q Lوع اË[اع ا�	أ
8'?I دون أى +�L?NK� Ly، إ� أن 1'�>� أن �tï ا)��� ا

 /<q أول �� >N�U ���J* س�J� ا وارد، دون أىoح أن ه�;�*
 >N���ب (ذآ� ا�U >Ã وLª �U >NK�¹ إ#* ^ �<�U� ���Dت "آ8

�ب  "وأ�0ال* ^ doة وآ��< ")ا�}Yاف 19 ���"^ هo. ا
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� �
 �8'1 �#��?�1'�� اQ ����+ ���Q Ly�� ��ث اË[ا �أ�
 ،�#��?�@I ا?N+ ،�<�� IJK<�ت ا?Dج ا�U /'ن أ��*

�ت اoه�ن، أ#�ل�U ���yو : .oل ه�yوط إد�W��8 و?+ �أ�
 ��k�~ا)�#��?8� آ�	� ) ا�� IJK<�ث ^ ا?Dج اË[ا ^

�ث ا?'��8 *��ن Ë[ا I'1 ى�J� �� �و��JNQ ��Kى 1'��
�U ^ ا��ة�N� �*�?� )� ،ل�À أى ^ �#��?� ا]��اض ا

 aج إ�N¢ ��J� I�Q ،ا|ن ��ل oآ�ه� ه>À ��ب BF[ ��JK<ا
� �� +���< و+���" *BJ/ اDy�Nت ��0 �� �?* I'�\K+ ح�W
�ت ا]دو�� JFn( ��8'?�ر�� وا�D�NFآ�� BW< اlNا

�#D8? .ا

�y! ���U اo¯و . 

 و��� 

��@ ��Q   ،����<� ا)���� ا<* 

IH�	 ، ��N�¶[ح 9+2 ا%�ء ، وY-ا�  ��>K¸ ا0 ��إa ا
�Fا �¢ .oه ��	�] "!أ\� )��Y9 ¬# �,� ،È+# c?�ن": ا
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 !أ\� )��Y9 ¬# �,� ،È+# c?�ن
¾̧ª>ّـ�  .  وا��ة» وا��ªu  ،  !̧¾ـ�ـّ<ª    ...!ـ

  : اه=ـــ�W   ��)ـْ+ـcَ   أ\�
��ى   ?� 0fر.2  أدى ; : �Jْــ�Qـــ#�Yـ{َ  ،  
  ، �<ª   )^ـّـ" وادى 
  . )+<   وآY3ة ،  \$�   9$�ة وادى 

 آ�مª   آ+»W   أه0
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� �
&� #3@0?�ت ا�290 �� ا�@Y4?� وا�@�+

�¸ ه� ا  IJK<?Dج #'>� �� ا�Bا�� أن ا?Dج ا
>'k�Fم �� أه� وD��Dم، وإن آ�ن ا�^ هo. ا>��ة . *

�ول +���� ��NJى و�Nªى ا�Dم، <N	 ف�F م���  ا� ���yو
IJK<oات �1 اL�'MN ا��ع �1 ا?Dج ا>L* ،IJK و*W .

 IJK<�ع �1 اL�'MN اW �� ��رك Ú إ��ر�W ���Wا� .oه
 _'?N+ Iص، وه�y >H�*ال ا���ج ا�T@R��2345 aإ: 

 )1 (h��� ا

 )2 (®��KN ا

 )3 (،��Kt� ^ ا��\yو /BJ ا�آ�� I'1 ا�MB �1 ا

  ^ I'�\KN>�� ا�* ��D]� هo. ا>�w ا<و#� +>�و
��� (��ا#( أ�yى �U �<sQر XU �إذا �1ف اLt* /BJ "أ#�¥

/l?إذا �1ف اBJ/ زاد "،�U و�L ا>�� إa ا��1 *�	< " ا
/l? ،)ا

  ��#�ة 81�<�ن ���� *'�� *\�+< اJ I'1 ه� �ا)  ه>
� وه� �?'>�� ه�oا �F�#: 

�W ا%Y?¢ #� ) أو أM+<(إن ه�5ك ا�@��D أن آ&    ·,²
uYآn@? أو W�� إD ا�$-Yة ا��eهYة %� ?��-W أو ?��\�� ، 

·    ¢?Y%ا اnوأن ه)W\�3� 2+9 �%ى ?�.2 اnه0 ) ا�
)�  –#�& آ�� #1 ا%z–  2�Y ق ا%Y?¢ ا�YR�3 ا�,�}b ا%

�Yx��� G3ورة وا9�"، s� ،>�²رادة #�� ، &Rدا "$�$�
W+Rدا، 

·    W\ا�""وأY^� " 1#ِ�@3? D ،u3@0ى #� #1 و07د# : ،
 ،�J�+9 W��'¸)�fأ �J@kY�# gه0 إ &fا إذا وnه .( 

 :#� ���ن أ*?� �� ���ن  ا�,�م ا��eه�Y?7 ذd أن  

o       D����، �1 ا� م ا

o        ،�k�� ´ �1 ا�آ�/ ا

o       ����0�1 ا ´. 

 �1 "��� ��ت "و�Fاء آ�ن ا)��� �?�ف أ	< �B@ Lآ
�ن، ���ن آL "ذا+<�Uآ[� �� ا] ^ >	ÌQ ،ف�?� �أو (، أو
�¸ إ� ) أ�'/ >��} �� 

ü     ،>;�� ب�BFر. �1 أ�\+ 

ü     ����ه�ة ا� أدت � ر.،أو ا?�ا�L ا

ü     ،.ر��� أو ا� ه��ت 
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� �
I'1 ا�Bt/ إذن أ� ��NJرج DNFDم ¯o. ا���ة  

�ن �Uن ^ آ[� �� ا]��+ �أآ[� �>��  .Y?µ?"ا����D، ا
"�+�+�. ، 

Q�� ��B] أ	< �¸ ا)�� ه� أن ا)��� �Uم �� ا0>�ن أو 
 ^ ��<N<، *��ر �� ه� ��� ا�K@ ^ .د�H�* اف�1�ُأ	�� ا

 �� ا�آ�/ اoى أ� Iت و�1<، وه���NJع ذوا+< و��À >�إ
 �+��ج،" ا�ن"ا�,��ن ا�\S�3 ا�Y4د ا%��& T['< هoا 

  �xk ،&�هnا ا� آ�< اg�w ه0 ا�nى ²@�ج إg إ�9دة .-,
،£�n� ا%@�ح W\19 أ 

�ب #� ���U ^ (أ�� BF/ ا)�ض،  BF[أن أ�'/ ا ���\y
 ��'1�KN، )وا)�#��K ا\�فا)�;I ا'�� إ� ا�;�tا*�ت ا

��، و}� أ	>B�� I;�1�دة +?���H ��Q   Lء �� ا) )�tNJ	 �
� d'Ê إزاء. ه� � Lوآ ،I;�، أو o+ �Uآ� *?s<، أو .nآuYا)

W\�59 دو u�4Rأ �# Yآn. ) ��ل آ8�� ��ه� ��* I;�أIKy ا)
¼< :��� ا

��ى،   ?� 0fر.2  أدى  ;....�Jْــ�Qـــ# �Yـ{َ ، ، 
  . )+<   وآY3ة ،  \$�   9$�ة و  ، �<ª   ـّـ")^ وادى   

 �*��� ا���ة،   -إذن -�B�k?� ا��� ¢��l هo. ا
�tc�8 ا�J~ل  ا��+ ���;�ار اQ :  ه� Ï�?آ�م "إن ا

�?Y4.و"  
:::::::::: 

أن +�آ�� ا�Bt/ ) ا) (وا;F �� h»��� *\�ة ا)��� 
)Ï�< ا)���) ا)?��� �� �Nª I'1ى �Êإ ،I�} �، و¹�ه� �

 ��s� �B?� ا�Bt/ �1 �'/ ا

��yاF ���B<+ �¯��� �  !!" أه0 آ+W آ�م: "ا)��� ه>
   L]� ن أنD1ز رأ�<، وإ�°Ì* را�Q dهnا ´ ه� �ـُ'M_ ذ

�< ا�nى ا;@ـُ�ر°ج إg هun اQ5%$" ا�@Y?µ?" ا�@�34?" 'Qا�
Wx?Y و¸'��" ا�@�+�+"، ه0 أ��� #� ?,0ن 19 �$�$" أ9��ق #

W+�,-.: 

 :09دة إg ا%�
  ، #+ــc��(   Èْ   أ\�
  . Y9?�ن   #¬ �,� 
 #J'0ل؟   ا\�   ه0¿ا

�" \234    أد»?£w   ؟"?Y¸ 

 إ?W؟ 2+9 
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� �
� *\�ة هoا ا)��� 	�1�+ �� ا)�#" آ8<�8?+ �� أ	>

��yة ه�oا، إذن J���L   أن   �أ�>� اKNا� #�    ا��MtJ   ا
 S�   ت�J'H   L�'MN�ه�   ��J إ� ا>IJK    ا��   ��k�H   �'��(  
'��Uة ،  ا]81_   ا��Hد  �	D1ن إ��+ ��Q   ��F��ا�B?�    ا

LU D* ���(ا ��K�Nاآ ��ن وI'1  ،  اJ  ��رة   +\hB   ا~�ء   هoا   
�ول ^  ا�    ا)��� <N�   جD?�$@W ه2    ��G3   ا$�   �ºوإ   uؤ�QM  ،  

I'1  –�� داLy داy'<  –��� ه>� ه� اoى ��KNج ا)
�ول ) ا)?�Ï(ا)?�Ï وه� {�ول أن ��JK و�nوvل، أو �U وه� }

أن �?�� +���L +�آ�/ ���s< وذا+<، �� هo. ا)?'���ت 
�D* �U 81_ أو �Hوى، N(ا)Iه �J� �¬[( 

�رس T أن )�tNJ� � IMtJاI'1 /�Bt هoا ا)�NJى ا
<��ى ا?IHD اoى T�>< �� أن �\�® �>< اL���N ا

 .ا]�'h" ا�Kض"

��y   ا)�#"   هoا    J���   اoه�	�Q�?�   X< *?� اy   اء�F  
  I;�(ؤ�� ذوى    أم   �>�� ا�*?� أو #L�B ا)�ض،   اoه�	��   ا

�	��Uوه� أ     >	�Fر�T    I1�*  Ik�H  I'1 L#[و�� ،  ا   "#��  
 ���«Jo	/   ا�?�ر   #\¼   #� +�Kt   هoا   ا�  ا>�¼   و1�� ،  *
 L�K إ«....ا0/ ^    وا

� إa أن آ[�ا �� هo. ا0��وى <�B<�  (ا  �� +��ن إ �#  
  ا�»\��   �� ا]I'1    ا~�ء   �1   اKÎ   w�s"   #� آ�À   ®��K+    ،I�Dد 
  ><� . ا��Hد   ���'�   �Hه� إa    ���ص   � و

8��  Y?nK #1 ا�@�
� T�� +?��8 هoا ا)�#" *D ����، إذ 1�دة �� �>�� هoا 
�*<، أو ?�NFا I'1 Ï�ا)�#" و{d�� XU �N ا)��� ^ #�رة ا)?
�ل \K	ا)��� ا �?�NJ� XU أو ،>NBاآ�� ^ Ï�^ ���H ا)?
 �U أو ،�H�K�* >BWأ "#�� aإ ،><� �Q�J� I'1 Ï�ا)?

 .ا�K��، دون ���رآ� Q?'�� أو ��ا�Hة

 �	��Uأ  �B�^ ��#" اN?'��، ���ن nFال ا�Bt/ ا
)D]� ذ�NF[���8 ) ا'"W?s� �ه� *��ض ا��ح ^ ��#"  ،"�@�

 �F�* �1�ا�Nر�/، �U �?ّ'� ا)�Nرب آ�" �L]� Iv8J هo. ا)�
L8N��Q ،X?� ض�� �Fا aإ ����< �1ض �?X، أو �L\� I ^ ا

 ا�رس، 

#� �'N�w ا)��� هoا ا)�#" F�Ë<، أو *oآ�k<، أو 
 �� I'1 >8�U _'t<و� ،> ��Dا)�#" أآ[� إ� hB\�Q �8��'�*

��U  (ا ^ I+��F � :°�ى أآ[� F»��� و#�Jة آ8

ü      �?�� �´ إ	< آ[�ا �� �\?/ I'1 ا)��� أن �\" �
 >*)>�* ¸}(، 

ü     ?و� >��?� ���1 وو�Hان أو #� ���ن ��� �� >���
 ،Dأ� �'?Æ� أن �� �� و81��Dأآ[� إ� 
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� �
ü      ل��وى أن ��· �	��NFن ا)��� أآ[� ا��� �	��Uوأ

>* ¸} �� ����U �?B�o¥ Ïا ا?( 

�س Ò لDy �� I;�(ا aإ L\� "ا ا)�#" وآ�oد ه�+�B>� أ*?
 ���y I?8~ج اD?ز�IkD ا)Xk�NB ا)�Nر*I?� X أ�>�ء ا

�Q d8� �'Iوأورد *?� ذ: 

�1  ²�"���1 أ�U ا)�Nر*X ا)��� ^ ��#" �?X أن  ��{
�<�?�) "D]� ف�cأو أن ) ا ،��<1 I�} أن �� ��*" �?��

"@�?N�* " >K?; �'1ن #� +?�ى أو+�¨ أو أ��� �y! Lز�� )�
 ��N1�F �<�1�8، آÄا ^ L1�KN�@( ا�� �?* ^ >H��NUأو ا

I'1 أن ا)��� إن ¨ ���" �1 ا	�� '���L ا)�Nرب وه� �\� 
 _8?���BF، أو إن ¨ ���رك ز��'< *<� �Hر�* ��N�0 .�1���

��Q ،^��²�"ا D" ،دةDB�* �	��Uأ >��آ>� ، �ر�H ا�
 .�<?� �{ >��@dK؟ �( ��؟ وإa "أ	�� إ?+ ��U� L، ه�	وأ

8�دى ا)�Nرب "أى در�H؟ وآ�" d<�T أن +���.N� �#أو (، و
Ï��رى، أو }� *<، " أن ²�"^ ¢��K ا)��� ) ا)>L\K ا)?~�*

 >JK<* ��ر*;– ��Q�ا��وة، Q�� ���ل '���8  -دون *\�ة آ
�W�B� �� أو �W�B� L��*" :�� زى #� ا\� ����"، 

�ن ��  J I'1 ل��� ��� I��وه>� {L]� £�s �\�ى 1
ا�+2 ���M �+�5 ا�+lÆ�" 2'� �1دا �?�>� �� ا~'�ات  
����"، 

1� ���ل  ��W �]أآ ><� �#�Bt	ا L#أ �y! L]إ�+2 "و�
 ،"إ?�u : ا%�" �M ا�+2 إ?�u : ا��5ر

09¿ام ?��+È{ 2+9 2 "وأ�>�� أ#L#�Q L وهI ا� +��ل  
 ،"ا�0ا 09¿ام

  ����Ë �?��@� ا�I1 اUإ aإ ��� dأن ا>\h،  آL ذ
����Ë �*�lN� �?�u ا �( >�H�Nأ*?�ده�، أى  وا�K0، وا

 ��  )� ����هsوأ� ،��U���Q، ه� *�H Dوى �� 	J� I'1 ��
���U أ�yى	 �� ><1 Ï� .ه� ��?� ا)��� *B?� ا)?

�	��Uأ   /'t�   /�Bt�F<   ��#�   أن   ا)���   �� ا]���   اJUإ  
�ة     �»�ق �B�D��<   ا! �� �� ه�*��Q رط�+ �  وا)�Nرب  ،  ا
��Q	�ty   /'t� >ر+<   و�   �B't< �� ا)���   ��   �lU 1/ء ���رى  

 ،I#ا��ة ا�B8' +�lK ذرة آ��>� و#� أ�t�U ·�ار ا

 I'1 78; >�B<+ ه� L* ���[ا Ï�?8' ���هoا �¸ ا�
�ر ا�Nر�/J� . ،ئ�NB(ا Ï�� �N\�ر ا)? �U ��� >�B<+ وه�

��81�، أ	<  Ï��سا�   ��U/   ه�  وا)?JU    ،I�<ا)���    وأن اI0 ا
.�Uه� و   �#�Q   س�JUا)���(1'�<  وأن   ا� I'1(   أن   >B�N�   >*  

�;�ا U ���F ن��� �U >'1�KN*و. 

�ن  N�Q   X*   س�JUن   إ�J	ت    إ�BNy�1.   ا���   �B1ر  ، 

 X*�1.    و��ت ���B@ "�N�� < وه��ب ^ أول @���W س�JUإ  )�
�ف �Nت و�1< اآ��B@  �ÜJKN أو ا)�ا��H +�ر°�� .دون ���� *
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� �
��� إذا آ�ن y ،���(ا اoه L]� أن aإ �<�B<� �ا)  ه>
 ���yا أن ا)��� � ���" داLy داy'< إF �ذه�£ *\�ى، �?'8>

L#أو أ ،"��< }[L هoا ا h8J� ىo��ر ا�* >�Q _]� �(. 

"f��ا: 
��«F ة�J# ���*و ،����< � ا) ،آL هoا ��� ^ ¬��� ا

v    ،Ï�أن ا[�� *L]� X هoا ا)��� و*X ا�Bt/ أو ا)?
"���Q Lا��N�* h8J� ىo هI ا)?g ا���U ا

v     وأن وراءYه�  آ& ��ه ��®� أه8 وأ9

v     �1 ��، أو *N\�ر		�1��{ �	�;�� �1��� ¸��	 �وأ
�	�1��� 

 "?�J5ا%� �� ا� "�$� 

 )2(  
�(   أ	�#   wْــ'�� ،  

 7� u�   ن���1 .  

 ���Bل؟   ا	�   ه�vا

dأد��    IJK	 �80   ؟���@ 

 I'1  إ�<؟!!! 

�س<�   اQ���*� ^    ا�  . �>��   أ	LB   ا

��آـْ'ـُ�ه�   �ً<'1   �1�l�*   ��   ��   ��g+ .  

�  ،   *�<   �>��   واIl�� �U    و

?'�   ��Jل�*   �õ�8N(ا  : � ؟ " �W?s   �ـِ@�ـِ�ـ
  I«�F،    و��ّ'ـــ/   

 : ِ�ــ�ª 2�ِ      و?$0ل
  . K@£�   #1   ����5ر  
   �� :��ِ�ـ�ª إS    آ

  . ر²@ـ£�   �áوة  
��  ، و���B?�   �v8 دى    ا0

   )K<+   رس�' .  

  �B?+"رس�' )K<+ دى ��ه� +?�N� ¨n� �Bا+� ^ " ا0
�ت اN?'���8، و*��� JFn(و���و�1 ا ��B�� ����U >	أ

'o¥ ���8. ا\�رة ا�lK، و� )	��ة أ�¸( >، إ� أن و��
� هoا <�Q ح���W، ه� اoى �['< ا)  و#� �B� �� _��t*

،�y�J ا)��� ا
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� �
،vأ �J+��� آ�� W#D� أن 

 وأ\W آ�1 ?5-0ى ��5ره�، 

  Y1 ?-8 ا�����و�1 ا�n?1 \�رس أو \�ر»س، D .^+�5 إD آ
Ò �9�^@. ا��5ر را��" ا�-0اء W'+$. �!! 

  ����1 D]� س�<�ر هoا ا��B ا)�X* /1 ا� �أ�¹ أ	< 
� أآ[�، ورا�1>� أآ[�<�BN	� ���Hا 

 :#Yة أYRى
،£@K 1# �5ر��� ،�� g و?$0ل 

� �áوة ر²@£ ��� Sإ �� " آ
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� �
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697�−��2����ن  )�:א���وع(א��ق����א)����א��F"ص��  )�2ن��1("����Kא�
 

� �
 "$+wا�����" ) 16(ا "��w1 و�2 ا# 

 
�I1ِ    ا�آ�N* ـ��sـMـNـ�!!!! ،  

�(ه� أول *�� ^ هo. ا�\��ة،     هnا �  )هo. ا0

��ت و;+'��ت +yو Yه�e# 1# دع #� ;0ف ?+2 ��� ذ�£ ا�ن
 اD\��3ب #1 أى �9)"،

7�"، وا�nى ?'�أ �ـ و�0 �� ا���)" ا��� : 
 "8,ª'¿38، ;���9 أ�,ª'� ،"��رW+�7 وا;
 :ود�59 \@�3ءل دع ذ�£ �7\'� ا�ن،  

5� إg ا��0دة إg هnا wا اnه u�59 ��ه& ه�5ك أى �5# �
: Y��Uآ1 ا�Yا� 

وه0 ه0 ا�nى ?WQ$3 أ���\�  .Yآ�'W ا�'-Yى ا���دى؟؟ 
 إ�R gر0f : W7رة

 ا�2�3 إg ا�+�0ء

 0# gص،إ�R ىY; c( 

 إg دفء �R ¢#�Mص،  

 إg ;,0ن وا�R �9ص، 

 ،"f�R و��ة ¡@�رة gإ 

��R ò8��4=# Gص،f gإ  
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� �
إن ��¢ :G3� Y¸�R g�'� YQR #@�آ�ا #1 و�7ه@W ?$0ل( 

ا%5$'�ت، f�R" ا���2 ?^+� أ���\�، �iر;0ن ا�@5$< آ05ع 
#� رأ?£؟ �G3 !!" وا�+W'7�9 2"#1 ا�+�0ء إg رآ8J5 ا��ص، 

 !)#@�آ�ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هo. ا�cا@� آ�	� *�ا�� هo. ا0'�� ا� �Fف +�'/ هoا 
، "}Yح 9+2 ا%�"�� ) آ8� +�UD ^ +��� ا?>�ان(ا?L8 آ'< 

�م �� ا) ، *?>�ان �'NFا aا%�..#1 و�2"إ) " �UD+ �آ8
� �� +��� ا?>�انsأ�( 

 ^ ��<*\�ا�U، د1�£ هoا ا���N ا)�� إa إ1�دة ا
�ب 1>�ان اN�درا�F ^ 1'� "~�ء ا]ول �� هoا ا

IH����*���J� +�ى "ا� ،���1 X�D� o<� ى ��رoهL : ، وا
� �� ا) ، ���'NFن ا�� I'1 ا) ، أم أ	< آU�W ��U ن ه��آ

 ،�U�W ><� �]أآ ����'NFن ا�� آB�و#� أ�� ا?>�ان ^ (�
���N#�  )د��ان �F ا'?�B(، وإن آ�ن ا)  ) اBt?� ا

�+/ �Ëود �?�>� �>?� �أدى و�K�¹ أ�yى، وهI إ�ام ا
،"#�N+ � � +�ا�1�+< وا�tNFادا+< ا

�، ��U ا)  �L\N *?�ض  � �1�	 �� ه><N�U ^ "'NÎ ��[ا
 �s��� ،�� ¼«W �������� أ��ر+< gyة �� وا#( �??�* �?W
 L���N h�B# h���+ ح���hB\� a اN��، و*��F ن أم�آ

?L هoا *?� �� �Uث ^ (ه� ��رة � °�ز +��{�� W?�ى 
�B�� I#ر�� #LB ا>�� ا�?Hف أرا�Fو ،��*�J ) ا0'��ت ا

�#� ا� أر�H أ� +��ن #� +��yت آ[�ا،  Qا� .oه �?*
 : NÎ'" أرى أن ا]�� � *� أن 

 :و#� اPD?Q "'Ny آ8� �'I *�ءا *ـ 

 "�� وIU ا) " إ�W "aح I'1 ا) "ا?>�ان، ��  +��� 

 ´ أن ا>¼ ا)BJ� ��'NJ_ ا) ، 
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� �
  ،>K�Î �#و 

�[L (و#� ���ح 1�¸ �� ��د ^ اL���N ا�?�ى ¢���ا ، 
oات�� ه� ا0�ل ^ هo. ا0'�� *�( 

 ´ أن ا��tNFاد ��8Jح ، *t� L'�ب

D]�  :�%ص  2,² ا�cآ� ا�ه>� ��B'F �1 ا�¡oاب إa ا
/<lN* ��'?Nدة، و��'�I1 *�ى  *�ر�H �0ح، و�? �F�Uو h;وا

 �F�� >	إ ´ ،�;�� �U أو ،��، و�1Q�y ،�y|�* �#D1
 I8J� �8�ل اNF»�ام �NUا aإ >B<� �اL���N ا�?�ى }
�*�� ا)N��رة ^ MJ	��Nآ�� هo. ا|�� ا IJK<ا?Dج ا
 �#D?� ^ ذd ا{ ،�����U ��	�J	إ �#D1 ����+ ��Hا��

��HD? ا

�ÃG #1 آJ+@;اW3,9 اnه & : �� a7 إ�B	  (ا اo7 أن ه?{
�، �� أن�U >N��#: 

  gا��0دة إ gإ �\��#1 �® أى #�5 أن ² م \TوW9 أ�
G(0ص، ��¢ ا���ا W5رآ. 

 "?Y-� ةYه�e� &��" أم 0ºذج ·@^z{ "��3# 2ه& ه
 أ;�;�"؟

 �# ��ه�ة ا�ا�NFر7NH هo. ا0'�� إa ا>�� ^ هo. ا
��F�Fو أ�B+  ،��N���1 ��ه�ة أ	�^ ا�آ�/ ا��Bى، هo. ا

� ^ آ[� �� �N� *��L �0ح، وأذآ� أ	7 +>�و�\«W �����وأ1
� +�I�U �� �J �1 ا�Jة � g1 و ،���?���� اy ،a�أ81

�+I ا[��D(اoا+��، �U�+ ^ �F�Fت أDU�وg1( ، v أدب ا
: D ،"7ا��ر unه gإ "?Y07ه �Nأآ1 أ.^0ر أ  Dو07دى، و

"#�9 "4^�:  
5� #+Ê ¸0ل ا�Y$. G(0?'� ذd أ	7 á Y�{أ ،Gو#� ز� ،G5آ

�ب( إg ا��0دةMJ	��sورة إa ا�* ¸� :إa رآ�� ��) و

  ،�?�Bt�ن ��� *?�� ^ �sU ا�� 

 ، LB~ا I'1أ 

�ل، y Â@�W I'1 

 ^ �K<� ��1دة *X ا0��ل، 

 �'�NJ� ة�lU ^)ا�H ص�y م�Ò �¥ (^ ��* )d� أ��� ذ�( ، 

............. 

 >1�Q Lyا��رج، أ�� رآ� اcرآ� ا a0>�7 إ �BJ<�هoا *
� ا|نB	�H. 

 2J@5. 1 أن,i ���� Y��M ه0 رآ1 وا�� &Rه& #� ����ا
 إ��W آ& ا�رآ�ن؟
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� �
أم أ\W أرآ�ن #@��دة، #@@���" أو #@,�#+"، #�&  

c?Y3ا� ®?YQا��ت 9+2 ا� ;D؟ا 
} � X<0ا اo¥ �?Wأ XU >�'1 >ُـN�'@ى أo��F ا�* £�s

 ��U"ب�MJ	� ، "ا0_ ^ ا

� ا\����3� ه0 �

� ا�@��دا،  �� 

W5# ء��� دYRó� ��k ا�@�� 

 >BWء أIW ه�: 

 8;�wان اnÓ@;D�� ، 

 )�"+�  و�9 ��� ��0دة ·@

) �	�8s� دة�?أW?� أ	< � آ�	� ا�8t	�t� �<'�� أن ا
100 %H� ) �ع إa ا�آ�إذن �	N�¼ ذU �� d_ ا

 D?Qآ[�ا LsQع أ�H� ، آ'�8 ا

"?Tو�7ه �(�f Yوأ#& : 09دة أآ� Ê?0+. c# ،G(�# ر07ع . 

�0ى n5# اw�5 ا'��"، #TروY. : "9آ���رÊ7 أ�N ��هYة ¸'
�� ا�ن أن \�Yف أن J# ���0ى، �w2 ا�?$�ع ا�3? �# �-\

�0ى ا�'-Yى، )� \-w0ى �9#"، وا�?$�ع ا�wا�?$�ع ا �
c# 8M�5@���" ه2 : 07هYه� #'5�" 9+2 إ?9�$�" ا�,0ن   �'¸

�0ى wا >��" : ا� آ��� "�70�0�� "��'¸ W\0?"، أم أ�wا
 "��'Qا� : È��0ى ا¹wا�?$�ع ا c# 8M�5@. Gرا� q ،2;�;ا�
��@�J وا��ة، وه2 أ\�5 @\ 83، �,1K v "�x( unوا�,0ن، ه

�¬ : إ?$�ع، و�s?$�ع ��0ى 3#�\Y�@ . 

 :هnا اD\��3ب 
 ،&Rا��ا gإ 

،bJ,ا� gإ 
 إg ا��Uر،

 إg ا�05م، 
 إÏ..إg ا�'��ت ا�-@0ى، 

  )Hا���8NFار�� �Uآ�� ا����ع  ه� اs'( ا�sورى ا
 r��	�* )� >sB	 ^ اتo�-In": اoه�ب وا?�دة"ا��0ى، و*

and-Out Program 

��� XU ا	��BN إa هo. ا0���� o+آ�ت �� ورد *cا ��U ن��
�ت �U��£ �� ا]5�" ^ L81 وا�U ه� ا~�ء اwا%0ت وا"،  

 ،�BNوآ I#أورا aإ )Hدون أن أر ،I+ذاآ� ^ �?Hإ£ را ´
 >*�Nآ ^ ���yر، وDW�� ذآ�. �NF�Hن *º dإL]� �?* a ذ

����1 ا)��ن"W ." 
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� �
aب إ�MJ	� ��Bو أن ا0_ ^ ا

 رآ1 #� 

 ،�# 0'( 

 ،�# bJآ 

 IF�Fأ _U ه�، 

 �� �<�K?� >	ÌQ ،ق��ا0 Lآ L]� �FDJ* وه� إذا ��رس
X'�BF �Uأ : 

�ن و�N��ر +?�8�� :  ا�ولBH ب�MJ	ا aار إ�t;�ا
'�8#" ا�����ى  �N�B]+وSchizoid Position  ��U" �

�ء ^ ا)  ا�?�ى، واoى �Fف 	?�د (، "��;�عH ىoوه� ا
_U� >� )إ

S�8: وا���NF��\�ر اoا+I، ا�;�tار إa ا�ار ا;�tادا *
 >�B<N<(�( ا ���y|ح ا�Ã أو �1م ،>JK< �Uا�): +>�B< ا

 :*?�م اX<0 إa، أو @'/ ا0_ ^، أو ا�1�اف *ـ 

  �#n(ا �'��Hع، و _U)اo�1/ آ �JUأ(، 

�l�N<�ت ا�ا�Kk، أو : وا#D?هI ذd ا��Hد ا)htJ، وا
�راوه� ا�H. (ا)��*�، أو ا)�ض�Nyا � �<BH � )ا) : �ع ه�*

 IJK<�ت هoا ا)�#" ا�����ى ¥o. ا\�رة ^ ا?Dج ا�'q
�ء *�)  ا�?�ى اoى H ¼	 ه� ،IJK<*��F L'� ^ ا?Dج ا

�دم��، ر}� 	?�د إ�< ^ ا]�BFع ا�U� ��#�< إ<	 �. 

�ن NF�H a�1ت إ XU 7	أ ��ا0' .oف ^ ه�أن أ1 �* �
 �* >N?Ã ،�Q�J'�Q أن ���ن LB# �F�Fا أ�#���1ا و	W رDW

 ����U I'1 ،ا�W�Bو� ،��F�# �}Yح 9+2 "*�ذ£ ��7² +�*�»
� �[s� L/ ا)��Uم إ*�اه�� �B1  "ا%�B;�� ��� ¨ ،.oه

 ����ان أ��ار ا>K¸، و Ik�B(ح ا��اXU 7� ��'0 	�� ^ ا
7�B	 �8�ل ده�ً� �['8NU��Dح �B1   ا)��Uم  �BNJ?�ا هoا ا

 ،£�]�	r ا	gا\�Bر *?� �>�#�N< د��ان �F ا'?�B ^ ا
�#�ا  *�DWر ¬�£ 	 �B�?�  رDW�* �?* "tN#أن أ LB#و ،

I'� ��ط هoا اN��É آ8�	 �Hأو :  

"f��ا: 
�ص IW >�Qء �� ا>��ص  ·cآ� ا�اX<0 إa ا��Hع إa ا

 .ا)��وع

· Òا�0,5ص و : "'MYدور?� ا� W@;ت �ر��! �8; �� �¶
 ا����ع ا��0ى 

�ت ا>��ص ا)��وع، ·� ا>�م ه� �� أ��1 !

 -�Q*�ن -��D£ آ��D(^ ا)�ر�F اMN'�'�� ا�¡'����  ·
/��	�H( �	[��آ¼   ، ا1�اف *< ، وراء إa    ا~oب   دا�k   ا
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� �
·   ��ت ا#D?�ت ا>�8 وا�	�اء ا��U ه� وارد ^ !

�رةWا� ���r ا��yل وا�cوج،  آ�ر		�* �Fا �¢ ��� In   إ
and out program  ، 

وEgo Functions  " �K�¹و¹�k" اoات "�� أه�    ·
 ��هÃك "أD'* Bellack           "0,5صا�    : "#�R   �\أو   ا�  

 Adaptive Regression in the "ا�2+9   �+@,�b   ا�0,5ص 
Service of the Ego  ، )ARISE( 

·     Lآ   .oت   ه��هq����JK+ 2 ذd    ا'Qوع ا�T5ا�
 gل، إT�5# &'7 2+9أ �Uf ص، #1 أول آ0خ�R �kY� ء��@���

£��� ækء دا�QM GK �4ءة ·�ودةMإ.   
\�R  )  234ص "  #Yk  " �kYد   �,&   ?,0ن   ��� أن         ·

�   إ��Y?   Wآ1 )  أ;�;� �   �wا   �wود   وا����   W5#   "+�Y1   ا�#  
 �?�7 .  

I+gy �?*   ف +��ن�F �Q�\�* ��N'lF �ا�»\�� آ8
�� :��;�ع U'�� ا

�ت " �U�+ �� ��]�ص ^ ا~�ء اcآ� ا��ت اX<0 إa ا�'q
 �F�* ،/+��5�: اwا%0ت وا" 

���، ه>� ���K إ�U aّج � 

و� آ�ن �Fة ?L8 إ*�اI1، " ا>��"أ�¸ ^ ذd 	�ع �� 
�+/، �( أ	< � °�ز أن �>�� آ�+/ 	JK<؟�' ذا+�� 

 !!°�ز

>�� إن آ�ن  ��د *�<�� هoا ه� �� آ�ن، LsKN� X0 ا
Lه�NJ� ��[ا .  

è أ��آ� 

èا �?* ،�� .وأ��ى 

 : ا%+�®

 #$@�4Qت #1 ��}�ر 

 ....I'1 آ���N' �BJ<�*   I�<اoى �I8J "�1 هoا  ا
'�?�" ) �Wح I'1 ا" �BJ<�� *�ل و#� و;?� : (*t�	

�+XF�# X* I، ´ و;?� ا�oوفQ�، �Q��ن ا)�tN" ه� �� إ;
�ل *�DWر# �� ��Q�U ورة�s�* ¸� ):و�'7، و

 ...." �F9+2 إ\@�ج ذا ��ا�^0رة ا�-�Y?" )�درة دا�
Y�@3# &,-�.  ،Ü��+ � ��'N(�هo. ا\�رة ا¦ *�أت +��� *
8� �� LBF ا���lN ]ن ا��1 اkدا ��<�T دي�Koا+� وا

 "وا�0�ة
...........  �ا�Y,4 اi D 0Jk ،[#0J4%,1 #1 .�5ول أ�

�J@� ، ا�^0رة Y� õآ
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� �
�+" ".�5ول ا�^0رة õ "آ8� أن .............. xk

�J@��fأ " &�z@? ض ��نY4?)2$+@%1 ) ا# ¬���ورu، وأن ?�
 �J�Y4? öول ا�},�ل ا��? _�ا�-��Y# �?�7 ،Y9+" ا���اع، �

 �# gإ £�n0رة، و�,1 آ^+� È$k ��� ��kو W�# 2$'? &,-�
�3k0,5,] �ـ # ،u��"�J5� "ر\

  u�?+ أن ��	�\�رة +?�t إ���إن ?�B ا)8�ه�ة *
�Ñ ا>�� إa هo.  ا�@�#& ا�-�رداoات N��� ���H و*

�ت أ�yى، أى ا�#�ف �'q aإ �� دون ا�Nyا¯�N�'آ Ú رة�\ا
� وoا��1>�ه� Ú ذا� . 

� ) ا�Nآ��..(�J� I'1 [900ر ا�x�.....  : أن /°
�رئ �� ���H ا�0ث ا�*�ا�1�) 1#(W5,i  )..اoى. (�?��u ا

 إ���ء و9�W ا�-�Yي 

�" ا�90]  .........ا��ف ... آ�� أن ....+�ه9 &�7 0
Y.0@أ��� ��ود ا� gإ Y.0@# G(و õ ،ةY��� ." 

� ه8Jk 0 ا..... ��^0رة، و�,1 ا�;�;] ه0 ا%Q+0ب �
 �J+?0K دون �Fذا õ �Jا�^0رة #1 �7?�، إدراآ unه "-?��#

 إU� g" أYRى

��\" هun ا�^0رة .....R 8@. D �� ،) I�B<� >	ÌQ
هo. ا\�رة ا¦  I'1retentissement ��ى ور	X  ) ا�آ��

� �?7 وا�Uا¯ It?� أن �Q�+و ،���H �� ش�?+. 

 �^0رة T@R�� "+��( �Mالآ�� أن هun ا..... 
L’irréductibilité de l'image  ��F�F[ت ا�8'J(ى ا�Uوه� إ

��NFن *�DWر� ��l�<(. 

 �	��" ا�^0رة، ��ا�@Y� ،�Jآ�@q �J .��ده� �� آ\Dأو
إa  ) ه2 ا�� G+�7 ��}�ر ?�09(، …���35'" �+90] ا�Y4دي

� آ�Bء ���t'_، اt<� �<1 );�8N'_ ا\�رة، وا>�� إ
�، ��U ¢�ث ر	�>� و��ى �N��W�B� Ú رة�\و�?���� آ�>�	� ا

��'B�NJ� �1و Ú . ... ا\4^�ل õ ا�^0رة gإ Ye51 أ7& ا�#
،[#0J4# ن���" �Kول اT@Rال ا�^0رة إg آ�  19 آ& �@

 .............)I�'N8' ��T a�N�أن ²^& " :) و*
��ل 9+2 ر�Ê �+90]، واZة اn� gإ "k����� >�^ي #1 ا�n�

8J# W\أ Dإ ،W4?Y�. . "��( 1�,. Ê�Yا ا�nه õ W\� ...
 È$k �� . ""آ��ر;" �+n3ا7""ا�^0رة وا�YJe. ö آ4+43"، و�

 و���

 ^ L8N?� ن�هL آ�ن T�� *?� #�اءة هoا ا�Dم اoى آ
 >N�Ãأ �8�Q L8أن أآ ،�#� ؟؟؟"}Yح 9+2 ا%�"داI'y @�ل ا

W�* �?* "tN�	 ف�Fا، وoه �< h8J� وه� �sر أ�D
 ��\«�}��و��1 اX<0 إa ا�آ� دون ��ض ، *?� �1ض اgcة ا

�+/ ��ا�'. 
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� �

� �
 )ا��ª0د(اw® : ا�07Yع 

  gإ �5wص"ا��2#1  2( "رآ5£ ا( 

� �
"�^z{ اتµR: ب ا�+�0حnZآ1 ا�$^2 واYا� 

 :)'& ا%$�#"
 ��ص، آ8cرآ7 ا aإ I\«�ذآ�ت أ�¸ آ�" أ	7 اآU �K�N>�7 ا

£�]oات ^ ا~�ء ا�* >N'lF  ت��U�5�"  �� اwوأ1'>� "ا%0ت وا ،
�ؤa هL °�ز أن أ# "tN	IJK وآ�	< ا>��؟J+ 
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� �
q>/ هoا ] –°�ز أو � °�ز، هoا �� آ�ن، و�Fف أ+?�8 

�ت إ�  -ا)�#" ا>��ىKtN�8'أو  059ان 29Ykأ� أ;�" 
 . +?'�_ �ªود

 داR+2 أم �Rر27؟: ا�Yآ1

�ص ا�اI'y �1 ا¡oا� إa رآ7 cرآ7 ا a7 إ�<U L\K<� �
�صy >H�* �?�Bt�رIH ^ اy ص�cا. 

 :.2J@5 هun ا%$@�4Qت : \-Yة ا��0م uno ا��'�رة
....."J	�Q "ر� ���8�ل �� ^ اRدا g2ه0 ر�+� إ+ 
 �¥ L8أآ�$\Y{  ��B�درة I'1 ا# �����U �Wا�Q Æج�yأ I'?
���H ��". 

 -  Sا� ��ل ا���" :�5wا%0ت وا " 

  288ا�4^& ا��3دس ص
Ð�D: �Wا�K ا��	�� وا

.................. 

 ^ LB~ا I'1رأ�� �� أ XU ة ¢���اgcا .oو#� *�أت ه
� I���@ 7رآ a �Jq �# �yآ� I��	��F g1 �� أ��>� إa +�آ�

��� ا~�ذ*�� ا]ر;���U a �B]� >��ص، olQ*7 إcا. 

 ا%$@�4Qت

1...." (�� �LBH I'1أ ^ �� إa آL . اآ�K�N أ	>	�?� ��
 dBMJ� �# LB~و�1 ا ،hKJ�ع؟ XU +��ن *?��ا �1 اK+ر�هo ا

��� أ	dN*�1 X أو  ا��t_ إa أI'1 دون أن +�رى إ
¹�ه� /BF ء دون�t*��* ��H�lNUا . ،LB~ا I'1أ ^ w�Q �<J

 >NQ�U I�N<+ ن�	���ل اBH �� �]آ L]� ،LB~ا اoإن ه L*
�MB�(إa ا?B@ wF�N(ا .( �yآ� �� �\Bأو (I��� I'1 ا

��D� أو X<ة ) ا��scا wFر ��'� و�lWأ Ø)s*و Â@��#�ب ا
�+� أ��م ا)@�5ء آ0خ�JU . òى ¯�ا)�N8ة، و1�ود£ ¡ gت إT4(

 gإ �5wه�ج 9+2¿ ا ،YxR7'& أ È;ل وT�5#" È;و �U^آ1 ا�Yا�
�'�أو (، \�د?ÃG 9+2 ا��5دل أ;��W 19 هnا ا�,0خ "��YMء ¸

��د: ���}�رة ¸'��) ا�آ0اخf ةY;أ G�v . ه& ه0 0#.�& أم �
�U� Ê�5. .�Ó" اD}�رات{ 8J4? v .��f �5,�8Jk W\أ G .

 8Nsk ،ة�Uf ةY;0 آ�ن آ0خ أ� �� W\ـ أ "�k����� ـ ÃG�7ر
3��0ن �@�Y�� �7ة �+�+" وا��ة? �(.  

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y172ا�4^& ا� 

Ð�D :IK�+ ة�Uوا �'� أن 

.................. 

2 ....." ( �JH�N� اoه �\�*( �Uار اN+ �Hزو �	�آ
aف إ�?+ �  أ�� �Fف +>���H ً�MtWI�Nة 
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� �
<* IFأ�* Lوأ��8 7�1 وأ�� ،���H �� �Wأ ��، أ	

2 ��+" : هnا ا�,0خx#أر?� أن أ Sأ W�، وه� ��� إJ¾k� aـّـ
 �� �� أ��Q، وا�tc ��داد ا#�ا* �أ��U LKF ا��خ، }
 �� أ	> �� �1 رأ���N�F XU ��Qو�± �� _�MNNQ ،�Hزو

 �'� �<�s#"+�Yأ?�م ا� "�ا)����1 ، ^ هo. ا�l0ة أو �$
 L�8~ا Â@��1>� هo. ا]�Fة ا\��ة اُ)K�I'1 ،�; هoا ا
ا�ا�sU ^ ،�1 ا~LB ا0�£، #'� آL ذd، أو +\�vرت أ	7 

�ت ا80�س�U �Wأ ^ �ا�,0خ ���n إ��N'# . &,-� W<، وأ	
 ،"?Y-� "'Mر gإ W5# �?�wا ��¸�5U# "�أ)Yب إg )0ا\� �7ذ�

'�¸�ت�، وا#@$c وk ،�JJ7ـ$YأتÃ ��8 ¸�¸�ت� زو�7 رأ;�J، و.
�J@#0#$�و  G?ذ�£ ~�د c#و ،G�(0. �Ò µآ�ن أآ"....... 

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y173 – 172ا�4^& ا� 

Ð�D :�*ذ� ا��ة ا~

.................. 

q إS أ�+8 وأ\� أآ@< هnا ا%0�0ع ���nات أن ) "..... 3
�YUوا� Y�'1 ا�# ¿Ê@k ¿2+9 لT5? 1x� : �$ـ+ِQ5# د�yأن أ ،"

 ،&'Zء وا��أ.^0ر أ\W : هnا ا�,0خ ا�'��� ا��ء وا�3
، ;0ف .@�ح g ا�fY4" ا�� أ\@Yeه� ا%@Y4د، )� �²ث آ& ذ�£

 ..."#1 ز1#

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y173ا�4^& ا� 

Ð�D : ،اع�*Õ �y�K� خ�� و�K�¹ ا

 .ع ذا+< ا�¯��^ آ�y< آ�ن ��B) ا?�U)�t ���>�ى 

.................. 

4 ....." ( Iوه �Hزو aإ Lأو ¨ أ#'< و� >N'# dآL ذ
�1��Nداد ا��� ���Hوو �N��ٌ �� اH�N¸ وا�cف . � w�'y

 ،vI'1 ق�KW�وا�دد وا�s/ وا��Q، و� أBNF?� در�H �� ا
��Q ��وª �� +�اQ_ . ور} ��ع آL هoا وه� أ¬v8H 7'\�

 I�N<{ح�;��@� واJBI'1 ا��� �� أ¬� ¨ +?'� رأ��� . ا
 ،�?* 

 �z �sراآ ��1 ،�'# �� L�1 آ aأ£ أ1'>� �1و �إ
���U ا]�yى<�ل ا)�8lN ا���0، : ا\K	����، وا\�ج اlNU�ا

 X} �U .oد ه�#�� ^ ��tª �?t اJ�H ���* ��U وددت 
 ،�\� aإ �Yن ��� أن رGxk أ#W آG5 #�& ¸4& �1��² �1د+>

�Fة ذا��wا uµ@�? ىnا� W'+Q% "���@;Dا".... 

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y173ا�4^& ا� 

Ð�D : آ�� آ�" أن ا

���" ه>� أ	< ) *��� +�ادQ< �( ا��U أو ا�g آ[�ا(
� .ا�0�ة ذا�

.................. 
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� �
5 ....." (� � � . L��	أت أ�* L��* رت��+ ��J(ا
>�'1^� ��. v ، �K أو W�5~ 24 أن,. ¿Ê+%ب اnZا اn2 : ه.�

 �T4( 1#ا.W ا��-0ا��"، آY# 8»ة ُ}�دت ه,nا إ��0��k : ،Wر;
 "'��f ا\03ازYk ورT\ 1و� �: 7'�ل ا��<، : ����" ��ر?

�� و�0\��ر ��، : ا%05ات )�Ýل أ;'�\��(ا��5 #�، : أ�
� ا�5z3"، : أ9+2 #$��& أ��f 0، : ا�4�0م، : ده<، : ا��

،"�,wأآ@< ا�ن؟ : رأس ا _�� 8Q$%ا  

 �Bر� �� I?�Bt�ل اoى  � LّU	�l�N ��#" زو�H ا?K	�ا
 �� 7�vB	 ىo��W ه� ا<� ا�MtW �'?+ �هo. ا� أرh�H أ¬

� هo.، و�( ذL�Q d هo. اB\�ة، �J� ����H aإ ���H اnوه
 1# ��5~ D W�5� إW5x� gاD;@���" ا�Ye5 وهnا ا�@5'�+� ". 

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y174 - 173ا�4^& ا� 

Ð�D : ��ن�"أن ا��خ ه>U �ُsU." 

.................. 

أ¬�>� أآL ا)J�?� وا���Nن ا]�Fد ^ ��8 ) "..... 6
8�ل،�� إa ا<�'t	وا ،>+�K1�sو� .�<?� �Hف زو�?+ �Uر 

I��	��F ل��ت +�NQ� )*�[�  أ+�]� وا<��+�وأ�yى آ
"���را* "aا�Nا]LKF ه� . (�� أI'1 إa أI'1 LKF ا

0fرة ا�,0خ .YاودS . ا\�8 ��داد ��D و����ة �?�). ا]#�ب
 �Nوآ�"&wا" . G(0أ#�رس ـ ¸0ل ا� Sه�5ك أى }£ : أ ��? v

ا�Yآn7 c#" 1ب #@Tا?� �Y� " 0\�#� ا�nه�ب وا��0دة "ـ 
�U^ا� ��8� إa أ��، ؟ "ا�0ا�9 �5$+ٍ" #�" "ا�'��� ¸�

�c أن أو)b هnا ا��wح ا�0ا�9 أن هnا ا�,0خ، Q@;أ D �5,�
هnا ا�Yآ1 ا�^�U ا�$^2 ;0ف أYRج v 0� �� �4+@¡ W5# أآ@< 

�kY�. �Q�U /Nأآ ¨ �oات �� ر��ت آ� �1د �� ا)�ات . *
�، أ���� ÂW �z a��y دêو��، آ�ٍ" ��، ��U  ÂWك هoا ا~oب ا)?�

�\U D* ��+ُ�H� ..."¨ أQ�1< أ*�ا، 

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y174ا�4^& ا� 

�U� .�1م ;�ورة ا�I1 *< أو اW�اط إ¡�ز *oا+<: 

* * * 

 #$@�4Qت أYRى

5� ا�+�0ح wا اno 290+� ةYا?" ��آ�� 

)1 ( ،/@ ��	�� �<Fو aأو �<F X* ن�MNك ا��¨ ��� ه>
�  اnÞه� أí ����" رآW5 ا�^��0�U�� ا� آ>� ^ اsه� أ�

� �z اBJ?� ). هoا �� أ+�B>< ا|ن *�;�ح(<?J+ ��ن +�lU
 wFو �B�� ا<�ل �� �>��N	D ��ل، و�( ذd ا;�tر	Ë

 ����� أ�، ). ���D أدوار آL دور ��lU ��Dات(ا	�ts� ¨
� ا'oان ¶ gا]آ Iyأ �و�Hا أن هoا ه� *L أ�¹ أن أ�I، ور}

I?�Bt� ا��Bذى ا[��D أدوار �� . ا<N�* �� أ� �H�ه
 إa ه�+X اX+�l0 ا?�N�d'+ ^ XN ا��0�� ا� +�(   ا�Bروم
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� �
��Wة، B� �*��*L ا)���-  PDB# d�*�  -ذآ�ت ذ�� �é ن�وآ

�ب، وآ>� ^ ko� �BJ* �U�NK/ ا�¶�ل أو L?Q ا�<�* �#�KN�
�	 ��1�م !د��� �� ا aإ �H�U �<وآ ،h���Nرس 1'��� ا

 IkDأه�ى ز� �U ���+7 و�K�+ ة�Q�*و ،�@�JB* ���'1 L\Uأ
71 ��K� �� �?* Xه����¨ ��� �?��7 أى +�دد أو �yف . ا

 �1 �Ëأ ��� +'d ا)��*�، أ+oآ� ا|ن آ�" آ>� أ	IJ وأ	
�ء s1أ ����* ��*� أ�D، وأ¬�� ��8�1 ذراع أو o«Q، أ¬

PD?Q ����*. 

-  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y174ا�4^& ا� 

Ð�D : � !!ا�J -ا�g  -ا�آ�  -ا�ا

............................ 

)2 ...." ( ��?B، )1951(^ ��م ��، ^ ذd ا\�" ا
�ه�ة���Q وا�ى إa إI+�y ^ اF،  ا ¨ �>��ا�	�وآ

�?* ���	�MNا� .X��� /���F >	أ £�tyا، . أ��U7 و+�Hو
*�ون أى �lW �¢ ،/BFة ��¡� �N1�� �Hا، و�H+7 أ*��Ë I#� و

 L��* _8?N+ I+�Uأن و �?Wأ �� وأ	��N<� ��Qد#�، ´ أ��
 d� وآ�£ 1[�ت I'1 آ>� �lF ،Xé'� ذ��Q أ+��ل �U�Q ،)kرا

 �*�Nأذآ�(آ �� I'1 . ^ أ��ا > �H7 ¨ أ	أ �� ���I'1 ا
d إa إ�Uى ا)��*� و�Uى XU ذه�B *?� ذ). أورا#I ا)B?[�ة

�م، W?�ت ]ول ��ة ¥oا ا~oب �?��H �� اU �?* L8�NFأ
� ���Wة ا�;�ح، ´ �<ّ��0�ت 1�*�ة  �	�ا)��h ا�ا�1، آ
 L8?�، و¨ أ+oآ�. إ� ا|ن وأ	� أ�1ِ هoا ا��	��J ا]�� �

��<')7/6/2000 (L\K�^ Q�� ��Jدة هoا ا�Nاآ �?*".. 

 175ا�4^& ا�Yا�c ص : ��Sا� ��ل ا�  - 

Ð�D:  رم��ل 1 "�<1?K	وا�1 *?� ا h��� بo~آ�" أن ا
�8( �1�م ا)�+I، أو ر}� آ�ن q Iا)�#" ه ��K'y أن ���*

 .هoا BF/ �[� ^ ذا+<

............................ 

)3 ..." ( 2wا : W�?T��� ��Y.2 �59 #�ام آ#0'��
Y.ر�º0%ب اY( Y-9 1#ا��� ^ ��ر�¸، اآ�N" ا|ن أ¬*  G\آ�

Y.ر�º0%ف اY¸ 2+9 ��، *?��ا �1 ز�IkD ^ اI0 رآ�5 )^
� ه� #��/، آ�	� رآ>� I'1 @�ف � L7، و*?��ا �1 آ�+Dا

��W ^ ة�lU �J��، و�	� .."XU أ*N?�،أ#�ب. ا

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y175ا�4^& ا� 

Ð�D: " ،��	�و��lU �Jة ^ W��، آ�	� رآ>� I'1 @�ف ا
 ".XU أ*N?� أ#�ب

............................ 
 )4 ..." ( L8N�+ � 0fرة ا�Yآ1 �59ى إD إذا آ�ن �Ufا

دورة ���.    )^ داy'<   :ا]�lU (،>* _M'�)LsQة وا�Uة 1�دة(
،���Ë �8� ���ت، و	�I'1 X+oQ ا]#L إ�Uا¶�� ،�¥ ���y 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
 >�Q IJK	 �Hد أن أ�l{)D�È ��، أه�أ وأ+�) و¯ IJK	 ك

1�ن �� ��Bأ �F L* ،ه�o�در إa اBN� �� أX�NF آ8 7<�
��U �Jآ� ;�êlة  ��<�	�وI1 إ�U aآ� ���Hة ���� ��KMNة، 

 .."و� �0ح

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y175ا�4^& ا� 

Ð�D:  آ���. إa أن اBN	�� ���ن رآ>� إ� إن  -1�دة –ا
 .آ�ن ���ا

............................ 

)5.." (  �1��N�ف *?� اt(ا ���� أ+\�vر ¬	��Uأ
 aرآ� إ�Q ارى�t;��رى أو ا�Ny���g وه�ت ?� آ@��"، اR 1رآ

� أ�1ف *?� ���ارى  أ?�x ذه��� و09دة، ��ت ��8NUا �K�+و
�حN(ُا �Q�?� �'ا��{ >�Q IJK	 �1�y ىo .."اL��t ا

 -  Sا: ا� ��ل ا���Yص ا�4^& ا� c�175 

Ð�D: دة�? .��¹ر *�	��r اoه�ب وا

............................ 

)6..." ( X�D� �1 L�� ��� >�Q �<?t# ،L��� �8� �?*
آ�'� ��ا اآ�K�N أن ا�F اB'� ا]#�ب ¯oا ا��خ ا)'�vح ه� 

"،���را* "Lآ ��J	 £ة، وآ��lQ �Hو� �'#  >�� اه�Nت إ�
'# ،_BF �º I+�\* Lآ )� /F�<N�� /s� ^ ا��K�� د�ا�H �¯ �

IJK	 �1 IJK< >* �Q�1ا �إذا #ـµR�k ،ìGِى أ�� ا�وDد ": �
 GK æ¸�-ل 9+2 ا�T5ا ا�nه�5 : ه G�أ\� آG5 أر?� أن أ�

¨ +�د، و¨ أdW أ¬� " .أ)�ام هnا اZ'&، و�0 ��+" وا��ة
� أ#�ل، أ	� أ71: أoyت آoy�� I�D ا~�، و�( ذd أآ8'�� 

�، وا)��ن ه� ·�ار أ#�ب ��را* ��Ãا �'B� و���، ا��gN1ا
�sأ� �K;أ ´ ،����� .�qا ^ �¯ �tª : 0#� #1 أو? ÃG5,~ ر��

�، ور�MH ـ . ا��0دة إ��W و��ىH�lNUرا وا�� ��N8� زاد
/JUوأ ،/	o�* �?�+ ¨ �أن هoا �� أه� ��  آ8� �U�Q ـ أ¬

<+��U �<�'1 �KU �� ��?� >Fر��، ��U أ+\�ر أن �� أ�
� آ[�ة، " +����"F�K	آ[�ة، و �آ�ن ���Hا أن �Îب *��+

d'+ I+�8� أ@�/، وأ�¹ أ#�ى �� �Uآkدا �	�� آ�<�".. 

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y176 – 175ا�4^& ا� 

Ð�D: ���� .أن ا�NT X<0 *?� ا)�ت و^ �� ��B< ا

............................ 

)7..." ( ،�M�B# ا��K�� زال�� �Hزو X*ا~� *�7 و Sآ�
�"، وDدة ��'Qدة ا�D009م )'& #�90 ا�T# 81 ر�# ��k G7YRُأ

،"�9�5f 0و� "�\�� "\�«x� ة دونY3@'# Lyأد ¨ �هoا  أ	
 �	�� آ �U ،LÒ دة دون��ا��U ا)��1م أ�Q D��" +��ن ا

  .."؟�NBـ�Jة
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� �
 -Sص: ا� ��ل ا��� cا�Y176 ا�4^& ا� 

Ð�D: دة���* �U�� .ا#�ان ا�آ� *

............................ 

�دة ) "...8(��( ا	�Kاج ا��t_ ا	�H�K أز�� ا
�DJNFم إa ا]�� ا�ا#(� .ا)�J?Nة *

?'�و أS و��ت �QR، و��ت : �M أواS، إ#� )'+W وإ#� 
u���. 

8�Yب ا�+�0ح، أ��م ا�nZا اnه ¼	 ،)r��oه�ب ا) "*�	
 .."وا?�دة

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y176ا�4^& ا� 

Ð�D: �U� أDUم ا

............................ 

�ت ا�Jق ا]��1 ) "...9(��Nª aدة ـ إ�?�¨ ا	BN< ـ آ
�رآ�(� �*�J��1 ا)�y�Nة ) اJ� �U هo. اU�NK� L¹ ىoا

�"�� ا'�L ^ هo. اB'�ة اـ ��HاgFد �,1 ، "أY|
ا�@0ا�7 و;È ا��5س، و}Yاء ��¢ ا��4آJ" و��¢ ا�@nآ�رات 

 "?�,� &'( G5آ ���� ��0د.2 آkآ1 ا�$^2، "آ�ن آ�Yا�
 ".."واnZب ا�+�0ح

 -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y178ا�4^& ا� 

Ð�D:  ��D1 ح�'��� ا�آ� ا�\I وا~oب ا�U �MBآ�" أ�
�'U��ر#� +�Nرخ ¥� ��اLU اQ. 

............................ 

)10 ..." ( I+؟ أم #�� ذا�'U؟ رIه �MJQ ذا؟�� هoا؟ )�
 !*g� Dر؟

 �*�lNF��0هn7 8ب ا�Yآ1 آL ذd ]	7 ¨ أ��� �� ا
2+Rدا : c��$ا�  I'1 �ُأF�tـُ< I'1 أى زاو�� ���lرة، وأ	

� أو BF?� أ�1ام ��1 >�Q ��sأ� ��[�) L�X �� أ	7 
�+���H �J>�ى*- t?�. �ا�U��+��g8NBF2000 d. #�أ+< * ،

��Fزو .�Kyِ(  ؟���H �� ><1 �Ëأ � .."�Fف أ��در. وأ	

  -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y179ا�4^& ا� 

Ð�D:  >Kو� ���* ،I'yدا ^ )*��*�ه� oHب "ا�آ� ا
 "ا«...ا�آ�

............................ 

�Fر�� g1 أذآ� أ�>�ء �1د+>� ذات �KFة �� ) "...11(
 �81�ن أ	Q 7ّ��ت �lQة أن أ�zف إa اB�اء، وآ>� #� زر�

 ،L#[ا I'1 X+�� d �,1 #�& هun ا�#�آn7 �� 1ب �Rص، #LB ذ
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� �
^ هo. ا)�ة ;''�  .أ)& إ���w #1 \�اء ا�Yآ1 ا�$^2 ا�+�0ح

�ء، �?�ب آ[�" آ[�"، وآ>� *X ا)��ب واB; LّU ،_��tا
 ^ ��ب � ��Nا�H إBs�ح، ´ *?� �1ة وآ>� أJU/ أن اB\ا

 "\N<� ^ ��ب #� ���l ^ أى و#� وBsgyات �tyة �Q�1 أن ا
 ���Q vI'1 wB�� �ا'�L، و آ�	� هo. هI ا)�ة ا]وa ا

)s	 ¨و ،)�s<F ���Wة وآ>B� ب *?� ا)��ب�Bs .."ا

  -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y188 – 187ا�4^& ا� 

Ð�D: ¯ ���cا �?JN(آ� ا�� ا)��8، �>< ±N'" ا]�¥oH �
�صcآ� ا� .�1 	�اء ا

............................ 

)12...." ( �� ��'\<��ب ا* I'1 LH�*?� أن ود�1 ا
�*?� ا�0ار *�'/ + ��\�ق آD��J+ L+<، ا�KN إa زو�H ا
 ،I?� ة��J�رت هo. اNUا ،�واI�Q ،"H +?'� أ	7 #� أ81'�

«Yfأ gآ0ن إY²@0?� �� أ��و أ\�  9+2 ا� �U^آ1 ا�$^2 ا�Yا�
 2QQR2 و$?Y¸ اY¿�U# �4-,@3# ®+Q\أ��ا، أو أ W5# جYR1 أ�

�� آ�\G ا%Y#�Uة وا�^���0ت،J# وو09دى  ^ Iه L?K+ ذا��
 .."هoا ا7B !دم ه�oا؟

  -  Sص : ا� ��ل ا��� cا�Y190ا�4^& ا� 

Ð�D: ج �>< أ*�ا�yأ � .{�U 7��N أ*�و أ	7 

............................ 

�ت ) "...13(�*�U ^ ��1�<\�ق اJرLH اK>�ق ذو ا
 �� �JUأ �������Kح أ	>� �� �\�، �N�'� ا?�*�� ا
 ���ح ���vن �� X+�lU و�<· �7�tJ'Q ^ ا?��u، �?�م 1'�>
�ب * �� LB�<Q ،م��*>�é ¸K ا�l0ة ا�ا�Uة، آ>�ع �� ا

� إن � ��� ^ ا8t(، و<N�W ^ �� آ�	>	�¡ �U >�	�Ly إ
 aإ ��W �� L�N<	 أن � �Q�J	 أن ���	 �z ا؟oه �� ،�\�
�آ��� و	LsK ا�l0ة ا\��ة W LH�W��،؟ و	���t1 �Q ا
 ���ا)I'1 �'t ا~LB، و+��رآ7 زو�H ا��Q ،�Q	�� إ

 ،�5� إg ا�Yآ1 ا�^Nº�U>	ـw�9وى ا �J@��f؟ه& أ".. 

 194ا�4^& ا�Yا�c ص : ��ل ا���Sا�   - 

Ð�D: "آ�" �1وى� اX<0 إa ا

............................ 

)14..." ( ،�M\�س �� اFأ > ¸� >Nُ'# �� Lآ ���
� أL?Q ا|ن و�� أ#�ر{ �M�M� >'?H�F 7<�.   �N� رت أن��Q

 L?H�Q ،���K�ز هo. ا�N	ا L8أن أآ �� BF/ إ� ���زة Hا�
ه,nا �un ا�4 ة ه0 رآ� إ?�W5,� ، u رآ�H 1دى ا)>�Kد و

 ..".و�Fف ���� ه� �� أر��  ، رآ� �Fى،و;È ا��5س

 ���24/6/1993ا�  
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� �
-   S282ا�4^& ا��3دس ص : ا� ��ل ا��� 

Ð�D: س�< È'�_ ا�آ� ا�Jى إراد�� وwF ا

............................ 

)15.." ( ..t�B?� ^ هoا ا~� ه>� ^ ��	��<، *�ت a ا
 ��T �� ـ ه� J�H ـ >�Q ل�qأ �N8(ا�lK��JÀ �Uة، هoا اJ�

>�Q ل�qى أoأ�qل ^ ا�lK وأ+XB اL* ،� . w�c أ	� ا
هoا ا��N	_ ا0�a اoى ¨ أ��1. �� . ا]*�� �� ا]�Fد �><

�\�y ا�lQ ن�ا�آ� اoى . #LB ^ رI+DU ا��J?� ا����ع آ
8� أkدا >�*�ا ��B أ	< ���Hد *�اI'y @�ل آ>� أI?F إ

 L�'�م، أد�H ^ >'yف اUأى ز wFو >B\	أن أ )�tNFأ ،�#�ا
أو^ �1 ا���، vI'1 )'t� XU ا�lK و� أر�� أن أ��در. 

،>'yدا aإ L�'� �tNJ( أن   أI?NF ا ¸8��U @'�ع ا
>8MN�� . .�8�ذا آ�ن آL ذd ا�0�ح!! �'Q   LB# ��. Lه
 L01 ه0 أن ?��ا,i W\1 أÓ�Q�� W+Rا�� W5آ& #�5 9+2 رآ Y
و;È آ& ا��5س دون أن ?$@��W أ�� دون " ?,0ن"أن 
� أن ا�lK أI'U �� ا��وق .إذنsأ� "�Nأآ"... 

�@Â هo. ا�MBة ^ �sU ا~�lQ LBا  W I'1 �Q�W �	�آ
�\�y".. 

S287 – 286ا�4^& ا��3دس ص : ا� ��ل ا��� 

Ð�D:  ة�l0آ�" أن ا �U��را  –ا\��ة �Nyا–  X* �?� �#
 �	��Q �MB�"ا��N	_ وا~LB وا\�y ا�lQ." 

............................ 

@'��� �� �B�I اoى آ>� أز�( ز��ر+< ^ ر�� ) "...16(
 �UDQ ة�F1>� أ a�8�أن {�lU a �lة ^ ا��" ا�K	IJ ا

� هo. ا)�ةJ	�Q ^ ���� أ�'/ إ#��Q Is#أ . ��ج إa أ	NUأ
 .�� ،�y|ا /	��^ أ	7 أ�� !! 	�'� ���Wة إa أ#\I ا~�Nاآ

 I'y< ^ دا	وأ ،I\�È'\� �� هoا ا~oب ا)'h إa ا�آ� ا
�، وأ	< µ�W 7<�� ¨ رج�cآ�� ^ ا�وأن هoا ا~oب إa ا

�ر�¸  ؟؟..وأ	<* �0�\� aإ �µ8t� �� � .��Bو أ	7 ��ز
�*_ أدى إa أJ�م ا\cدة، ا�ن �NÎل *�ر�¸ إa اt��س ا)?

 ^ )<ّ\� hBى أ�oوا��H. ا)�NK'N إa �� و��H، وêا�Bc ا
>��ق إNWأ�1 أ �'Q �\� . ل�8�� ^ اJ	�Q "ر� ���ه0 

Rدا g2ر�+� إ+ �¥ L8أآ".. 

S288ا�4^& ا��3دس ص : ا� ��ل ا��� 

Ð�D: �#�* ا#�أ ´" .. aإ Iا]ه� ه �'U�آ�" أن ا
Lyا� ..."! ا

............................ 
 و���

�ت وإ£ !I'1 "F اN��ر KtN�(�1 ���� �� ا �K#�+ اo�ه
I'� �� d�>7 أردت أن أ*X �� آL ذ �sح أ��M' :ا
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� �
 و���

�ت وإ£ !I'1 "F اN��ر KtN�(�1 ���� �� ا �K#�+ اo�ه
I'� �� d�>7 أردت أن أ*X �� آL ذ �sح أ��M' :ا

Dأو: «� .\�� ^ �Hء واL81 �� �U واI+gy �lU�U ا

Ë��\��:  h���+ ^ ��<N'أ	7 آ�BN آL ذd دون أ�� رؤ�� 
��B .ا>K¸ و+�آ�/ ا

�����:  �� L�N	7 آ>� أ	2أ+Rرآ� ا��ا  aر27إ��رآ� ا 
�8�<�* ���8N� آ>� أ�l1 �1 ا	��U7 أ	أ �U �8ارNF�*. 

�¸ :را��� IHر�cآ� ا��ط  أ	7 أرhH ا~oب إa ا�Fد إ�À
I'yا�'X<M إa ا�آ� ا. 

�3#�R:  ¸��"أن ا�آ� 	��ª ��Uود "*��ر �� ه� " ��
�" �� ا]��ن	�� أو ز�	� .�Fاء آ�ن ��

�س :;�د;�< .أن ا�آ� T�� أن ��Nا�H و��U wF �� ا

����;:  �أن رDUت ا�اLy هI ا� +?It �?7 و@?8
�رجcت اDUل إ*�اع �� ر�8NUوا. 

� �>7�B إa ;�ورة أن  :���5#K�?; ��8NU7 و;?� ا	أ
 ��N��* ��J(أن +��ن ا ���y ��<+ �� >�� ذه�B إ� ¼MQأ

��B��k اF I'1 >8�8?+ ^ ت�@�+ ��\«W أ��ا. 

... 

 . وإg ا�;'0ع ا�$�دم

�� �Y5ى ا�W70 ا�3+� �03ء .W70 هnا ا�T5وع+� c7Y\. 
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704−����)�2ن��1(%ذא�������א�)��������ن�*��������Lא����������ن����������9 �  

� �

 
 )c��. ("ا����� "��wا : 

1#2  1(�� ?^'Ê ا�Yآµ( 1ا D #�ذا ( 
 )1(  
� أن ا��Hع إa رآ�  <v�* �'J'J^ ا>��ة ا]وa �� هo. ا

،���F ����* �?�B@ ص ه��y  �*�'t� ��'? L* ^ ى�q Iوه ،
،D]� ��، ودون أن 	I8J ا>�م رآ>¥ L�� ا>�م �[D، دون وI1 آ

 ���� �Hا، واcا >+gy /+���	��، �1ض ا]و^ ا>��ة ا
��s�� o¥ >N#D1 �1. ا��Q g1  ب�MJ	�وU>�>< ا~�رف إa ا

���ن، وU ÂQرآ� دا aن إ��� ��ب MJ	��  +XB أن هoا ا<�!
�دة، و��ة إ� إن آ�ن و�ا�1ًا *?�دة هI أ#�ب إa إ1�دة ا

h�M\اè �80 اoى (ه� إ1�دة و�دة  أ�yى 	oآ� أن ا>�م ا
� أ��+7 وإ�< ا>��ر� �?* £��Uأ.( 

 �y|ا /	��XN، ا��م و*�آ�، �Fف 	?�ض ا~�^ ا'0�XN ا0
I;�(ا /	��ه�ة، ا~��ب   �� هo. اMJ	Dا)?�ق '>�8، ا~�ه� 

�ل ا�#� }�lد اU �#D1 ����N* ����N����� ��F ،�y! )اء @
�~�� أو �?Hأو زو �� أو ����B�BU �y|ا اoن ه� . آ

	?�� اoNآ�ة و�z 	?�ض هo. اgcة *�Bt?� هoا ا) ، �� 
 Iه ��، و���ت �?�>�، � هI وا#?�� ����U أ	< � �N?�ض 0

��وª Iه �Êء ^ ا) ، وإ�H ��ه�ة  ���U آ8�+���o¯ L. ا
�ه� �� ه>� وه>�ك، <8�'NFا ���?W رة�� ^ d'+ أو 

 aوع إ�<� �1 ا�H< اo¯ �'Jا ا<� +��ل �هo. ا0
�U� .ا��Hع إa ا
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� �
 :اb(0% : ا���ج ا�2345

�ذا T�� أن {�ث ^ ا?Dج �
 aإ �F�Fوه� ���ف أ ،IJK<ا
 �	�B~دة ا�?�وز هo. اq
 ،�����U �?Hر D* رة��N(ا

�ه� ا)  ه>� واÃأ �) Lو^ آ
L\K ؟ "ا)�ت) "هoا ا

 7?� � ��Q ،IJK	 ه� ��ت
 �ا)�ت اoى ه� إ1�دة *?�، و
 XB+ ىo�ء ا~�J اKNy�ا)�ت *
 �� �]�* I#< أر	ا أ�yn� a

IJK<ا~�8د ا?�م : ا)�ت ا
� .اoى 	?>�< ه>

���k دا�Bk، وأن Ê آ��U ة�� وزد	� وأ�1	� أن ا�0<'#
� ا ��ه��، وأ	>qة ^ ا��M' d��¢ ��¸ إ IJK<?Dج ا

 doآ �<	�* I1�� ا<Fر��( �� ه� ,	��ن *��ا إ� إذا �
�رس Ê �Êإ �d، وأ	>oآ �sى ه� أ�o� �� ا��B ا	��

 �<+��U"�?�" ،doن آ��	 I� ، 

 I?� >	أ ^ �H�ª ر���k ا��Bى #� ��	��ر، و� LÊ، أن ا
�@_، وأ	< #�در �� Dyل ا'�� و��ه� I'1 أ	< IU، وأ	< 	

 �8<' L�BJ�ت، وأن هoا ه� اK\ا�Nا� L8} �y! )� L	K¸ ا
�ل �Hت ^ أ���� ا�Kد �8NJN ا0'�¬ �U ى��U �B	 ^ د�ts(ا

�Lk دون ا�8NFار هo. ا)�Jة، ��Q ا)�ضU ل�U ذاÌQ ،ى�yأ. 

، وه� ا��"ا%Yض ا�2345 #1 هnا اQ5%+® و)4" #�)@" أو د
 �sا�0راءأ� gآ" إY� وه� ،&��£ دون .-,,4. Ê7�\ )� ،

�ت �8NUا )� �sاد، وأ��t;��ت ��8 ا�0آ� *��ت ا	���8NUا
�ه� *��0آ� ا�ا�Kk ^ ا�L، وهoا �� 	�8J< ^ هoا �N�1�y ا

oات ^ أآ[� �� ��#(، 	�8J< ا)�ت، �* L8?اoى ) ا>IJK(ا
�زات: ¢� ا��F ا]#�م(آ'< ه� ��;�ع اL\K ا]ول <H )BF(  

�دى هoا ا)\�، *L��?N هoا KN ��وª ه� IJK<ا?Dج ا
�'J�ر اJ(ا . 

 :ا?Dج إذن ه�
 ، YK?£ ا�0)4"
"+(Yا�� £kو ، 

£� ، و.-,�& ا�@4,
W@J7و g0?& ا%�3ر إKو 

 )k��، "+X�J"و" +���h"ه� أن ا?Dج  -آ8� ذآ�	� –ا
y h������ ا �J� ��<� ،�	��Uج أD?�tة I'1 @��_ ا

��ة ا?Dج آL ا?Dج، ا?Dج ه� wا "�� ا;@��دة �Yآ� L�*
 . L8¢ �� را�U وأ¨ و±�@�ة و+�ا�L واQ�اق و�1دة
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� �
 �� وا�Nاءا�¥�?�@�، أJB* اo�ه �J+ � ��HD?ا?8'�� ا
8� *'�� ا>�ا�� اJ0>�، و��8� *�ا �� ،�\U D* Iه ���و�yا1

�ط ا�0آ�،�	 Lن ا�0آ� ^ ا���+ ��Q ) �� aا]و ��آ8� ^ ا0
 ،L\K�It"هoا ا ItW ��(" � ��<� D�'# �]أآ �N� �#و ،

 ¼< ، وه� �� ��� إa أن �tyات)U�� It«N+)�B���F'� إ1�دة ا
 ،�8<�د *��8NFار I�N<N إ a	K¸ ا>��Q ،�t>�'_ ا?+ �<�?�
 Lء *?� آ��N	�}?7 أ	< � {�ث أى +��� ��8� ;nَل، *BJ/ ا

�t�< .دورة إ a	K¸ ا

�ن ا�Kدى، ��� ��I'1 �\N ا /1DNهoا ا�cاع وذd ا
8� 	�ع ��Q رط�N� �# L*"ء��U[ا �� " "#�N�Q ،>'8آ�*

 +�tر. أو �>��ض

�*�XN، و*X هoا J� ^ ا'0�XN ا<;�1 �� X* ق�Kا
 �� �Q�y ة�� ه� ;� ا�0� L]T �g# رآ� aإ �ا�ا)H اI;�( ه>
 �µ8t� �ا�Nا�L، ه� ا�Kق *X ا\�M وا)�ض، وI'1 #�ر �

 >Nآ�U ن��+ ،���� )Hا�–هoا ا�»¼ إa أ	< #�در I'1 ا
�ه�ة� :�� ا�Bا�� ه�oاا��ط ه>� ��z . �'?Æ ا|�y -ا

  ،  #ـ@ـ�ـx»ـY �@�29ِ    ا�Yآ1
�WÃ+ـªر�7ـ���   ª8,'�  ،  وا;

@ª9�;ِ1ـ     ¿�  . �ªـ,ª8Ã   ا�
�&xk��   �Wِآــ�¾ه=ـ 

 ªc��¸ .. ،زل��\  ،  
 ªـ0ُ?ـ0ُ زى�  ،  ا�

   Wِآــ�¾ه=ـ    .  
 �Êوإ ،IJK<هoا ا)�#" � �Æ?'� *�اه� ه�oا ^ ا?Dج ا

�ه�]ن �>�l{ /MJد أن �lN<NJ< ا)H >s��� أن �UD� XU Ï�?
/�Bt�I1 *�ن D1 �é#� +>�8 *�>< و*X ا�ا>¼ . ���Nد *

)�B���J : {�ث ه�oا 1�دة) ا

�ء   �z   ا)���   �N��مK�8� �B�Qى  )  ¹�ه��� (  ا�K+  ، ول�  و{
 Dب ،  +�ا���و@<   ��   و��W �'?� � ا�ا#(، و�� ا|�y، و

�ه�ة �� ا�Bا�� H �	�� آ �U ،�Uا�� .oه ��B'Jا
 ،�¥ >Hإذا وو ��، *L ه� �>��ه�Q�?� �*�اy'<، وه� 1�دة 

 _U >?و� ،�sءل أ��JNج؟"و�D?' �sU ذا�´ إ	< " إذن )
'?Dج، �� 1>� ��زق  w�	 L��* /�lNJ� >	و وآ��B� دة�1

1�ن �� ��H( إK#�� a< ا]ول �F ،��1�<*�L ا>�'� ا
� : "�K<1ان ���و�N<، إن +\��h داy'< ه�oاµ�W L?K� �أ	< 

8�ن اoى ��c+Q?" >?l و?T5ل #�& ا��0?0"إ� أ	< s، ه� ا
��N� �� أ	< <µ8t� � .I'1 ا�8NFار ا��و

 ¨ �� ،�#�� ����H�+ >B ا� aج إD?وه�oا �>�'/ ا
 . �>BN< ا)?�Ï و{�ول آ�J هo. ا0'��
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� �
 :دور ا%��¶ 

 �J� �وNK�¹< أن �XB آ�" T�� آ�J ا0'�� *��ر ا)  ه>
� ه� �?D� ��JlN* 7*� و	�ع ?�B ا)��و�� �� هoا ا>�ع�. 

 ��T   Ï�?8'�دع   اN��م   أن   ��رك   أن   y  ، �?�B   وأ¬  
 �����زل(  ا	 )�@ (  �ر�Hع    �I�N<+ XU   �UD أ*�ا    � ا

�*_ اJ'�آI /ا��Hدى ا)�NJى    	K¸ إa    ا)���J  ���� أى    ¢�   ا
�#�اب ��Nا�L،   أو   *��   ÌQن    ��ارا   ذd   +��ر   ÌQذا   *�J(ا   �  
 hB\+   �HD1   ��   +�tر�ً�k��   *��ر ¬�   hB\+   D�H�+   �<��J+و  
  )  ذd، و#� 	�B'<   	?�ف   أن   �t��W   @�/   وهoا (

Lآ   Ï�?�  ،�8<� �� �>I8N إa ا?Dج �� �>��ر ا��\y ،
�دع   اgy   �JMNة :  اgcة   هo.   �?�فcا    �J¢ ،><JU ه��¹ ���*

 I���U ���+ دون �¬�وا�Bt/ #�  آ�	< ا�ا��H ا� أ��1 ده
�UD�   ار��+   d��8NFار   ذ*  ،  

.oه   Iو�� ه�� ا)��و�� ا�  أ	�اع   أ1>"   �� ا)����B+   
�ت �\«��ص   *�H<   ا�������   اy  ، ت   إذ��\«W �  ��F?�   أ¬
�ر \BNF��1 �� ���ف إ�< ا)?�Ï، و+�lNJ/  ،  ا�J* w�N'+

 h;س وا�8Ë  I'1  ى�NJ� L�[ؤ��   ا�وا�Dم وا?�'>�،   وا
 ��<��ب �Qر    وMJ	�� وا��� �� ا�DNك !�� ا¬[ d+L?K ذ

 ،/'t�ه�ا،  اH رg(ا �¡ ��'yدا Lyدا a8( إNJ	 XUو
� ا]وa(وا)>�ورة �?��ة ��It: آ8� رأ�>� ^ ا0 ItW ��(،  

 X~��م ه>�، آ8� �L?K *?� ا)?�D�ل À �H�� �) I'إ	� 
1��� +?D1 L8#� أه<،  u� = )� �#D1 L81 ���+ �ه� أ	� 

�y!( ���(أن ا dا)�ِ�وم ¯o. ا�ر�H 1>�. ) أو ا�»¼(، ذ
 ��ه� وH r���آ�/ ���k ^ ��رة *�	 )H�+ ��gرا+<، ر}
 I���0اب ا�#��*�� رvF»� ا�cف �� اF اتgc �*<، ور}

´ ÌQن أ�� 	�'� 	���1  وا�Nا�L، ور}� ¯oا وذاك �?ً�، و��
 ،Ï��. +�ا�U L���I �( ا|�U ،�y أ�>�ء ا?Dج �) ا(?qا ^

"'9Y# "+$\ 2ن، ه�8; D* ، 

 .oه ^ ¼«�< داLy هoا ا��� �� �<وهoا ه� ا)  �?'� 
���N� ^ اK��ة ا� : ا0

&fا\�   أ   �b?�R .  
 ، #0ت�   b?�R   أ\�
�¿ـ�G   أ\�  #   b?�R .  
   1,�   2«�0( :  

 ؟  ���zف   ا%�G   ه0
��zف   ¸'��   �  ،  

2   ���zف�^?  . 
�م ا)  و �z	�Nارس أى ��ت هoا اoى  �'NFا L8�	 و��ا

><� �M\	 ف أن�ï. 
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� �

 
 ).c�� ("ا����� "��wا: 

� ?^'Ê ا�Yآµ( 1ا D #�ذا �
)2  1#2( 

 ا%�

&fا\�   أ   �b?�R .  
�¿ـ�G   أ\� ،  #0ت�   b?�R   أ\�#  

 b?�R .  
   1,�   2«�0( :  

 ؟  ���zف   ا%�G   ه0
��zف   ¸'��   �  ،  

2   ���zف�^? . 
�	� ا)N��رة *�U Dآ"ذآ�ت أ�¸ أن B~ا �*�lNF��� هo. ا

��r اoه�ب وا?�دة، 	�* �8; �����U Iا)�ت"ه- �ًv�U !!" ه�
��ت 	IJK، وه� 1�¸ ا)�ت إa إ1�دة *?�، و� ه� ا)�ت 
�ء ا~�J، اoى +�yn� a XBا أ	< أر#I *�[� �� ا)�ت KNy�*

� .ا>IJK ا~�8د ا?�م اoى 	?>�< ه>

 ´ ،>Q�?	 ىoأن ��Bو أن ا)�ت ا>IJK أ?� �� ا)�ت ا
 �B?+"ت�� "��y �ه>�، و��81�، ه� +?�B #� ��� إa " أ	

� ��1	�l�N ا�1/ اoى +�ا�H< *?� ا��0ا	�ت Qد �'�U ��Jq 
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� �
�ر، lW[ر أو ا�lU[آ� ·�ار ا�J'�lء إa ا�8lN ا�ا]د£ *
�و�� J� ل�� ا)��Hـِ� ��دا، و+\hB ا�0آ� ^ هo. ا0�BJ} �U

�ty[م �� ا)�� ا��ND. 

 �B?+ ���"�"أ�y �� " �t��ف، �� ا�� �� �B?+ ��Q
��Wة �XB هoا ا>�ع ا]81_ �� ا�cف، ذd أن اoى B� a�Nا
 I�'� � ،I1�Q�� I'1 �Q	o¥ >JKا ا~�8د اM� ،�Q�y /'\+
�I'1 �Q ��د. هoا اoى M�Q�y< إْذ L* ،�8q إ	< ����. 

>�8} .XQ�y ف�Î >	ا) : إ �� Ik�B�ف ا�cف اÎ ىo��H ا�
 � �U �*�]N� �U �8q��<، ´ إ	< I�Î أن ��MNك �� ��#?< ا
 �H��>�� ا)���l{ >�'1 �Hد أن ��MNك X1 ^ �JlN�Q ا)�

QD�اس h'\� ��U �<k� .آ

 >+�� �� ���NJ� ا ا)�� ه� أنoه >Q�Î ىoا\�M ا
d'��Q ،ك�MN�Q ،اoه I1�Q� .ا

��B�ع هo. ^ اQ��U أ�hB ا~�8د  ا��Nت !�� ا
'�8ت، وأ�hB ا�cف  �µQ��ت ا)���	�وا�	��ر وا�� هI ا)��

�ه��، " ا|�y"�� ا|�y وارد �� ��U أن ( ،�	�<��ه� ���� 
� ^ اX<J ا]وa *�ءا �� ا���ر ?�� >* �Ê "#�� اo���0، ه
 �<B'أ� h'K� �#و ،Lا��N� إa ا<���@ ¸JMN	 �zو aا]و

�وز. إL8¢ a ا|�y وه� {�K ( >'�BF �Kوض �?7ا)(lN� أن
وآ�ن ����	�م  إ�<، و�� إذا زاد ا�cف �� ا�#�اب، 

�وز �Àد lN+ ��J(ن اÌQ ه�����ب إa ا�آ� ¥o. ا~MJ	�ا
�ب إa ا¯�" ¥oا ا~�8د ه�oا MJ	�ا)�ت (ا�cف واo0ر إa ا

IJK<�، ، و+\hB ا?�دة إa ا�Nا�y L)اK1�s� ا�t  �� �¬[
�را	�ى(�� K<* ���H¸ ا)�#" Bاoى أ~� ا�»¼ إa ا¯�ب ) ا

"�� . ^ ا~�8د ا

 1# �Î ،0�^0ف #1 ا��ا q ،µ$آ1 ا�Yا� gا��0دة إ unه
،0� أه8 #�,�\T#�ت Y9)+" ا�5

� +�N#" 1>� هoا اL* ،L0 إن   �� ه>�J(ا ��
>*�MJ	ا ��t�N L��MN� ى������  اÊوإ ،�y|�1 ا w�Q ¸�

� I'1 ��ى �@��، �Ëآ� 	��N� ،�t#" ��ى 	�sأ� >JK	 I'1
�ض �Hن إ��ب إa ا��" ا~�8د، �( ;8MJ	��ه��� اH ن�8;

��U ��'1آ�� اoه�ب Q>== <دة�? ا

�;I هI اNF?�اد داI'y #�ى، �Hب ا��MJ	Dهo. ا~�ه��� 
�* Lا��N�ء ا� .|�y ^ أى ��0و	�وع وا�_ �� ا��رة I'1 إ

�ء *�ن +>MJ/ ا?�ا@" �� اhtJ، أو �#� ��N هoا ا�
 >�8J	 أن ��T ��، وه� ���� ��N�'1�Q L�+" ء�QM

�ه�  ،"ا��#'�DةH ،زل��ء ه� }[�*� +\>�( �Hار 1t�هoا ا
�ء ���م *�ور ا�ا#I ;� أى t، آ������ا0 ¸K<�N'�" ا

��! �'�اLy  ا#�اب أو اy�اق �� !�y، إ¬ �1�MF   �U/ ا)�
Lا��N8�ل اNU��رآ� ا� +'�ح *�(�* �@�ï �. 

�ت �U �� دة آ[�ا�1 �¥ "\	 ��ة �U اBN'� ا�B�D ا
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� �
�ء اd�8J اoى +ّ��ن t���F �Jى هoا ا �B�J�م ا\Kا
��8M< �� أى  ´ ،��H �� >BU�� �1 _U�J�»IK ا�1/ ا

8�ل '�Nا���H �� L أ�yىNUا. 

\K���ة ^ *�ا�� ا� ��م ا0�د ��JlN هoا ا�1/ أ�1ا;
�*� ا)��� ره��B ^ ��ا��H أى lNFع وا¯'(، و+��ن ا�K�� ا
�ر�B� ،>Hو ا)��� وآ�	< �'N�I ا)��nات y �� >'\� ��n�
 LKt� �[L ا�B1�NJو� ��N?�ف 1'�� �ا��J0 ]ول ��ة، 
 aإ ��ف �>�� و�>MJ/ *?��ا 1>�«� �Êدة، وإ�����U ا

�+<)#g.(>< رآ�B� ��ء t� �¢ ÂBN«� .، أو 

�ت   ا)�[" ا>IJK    ا?Dج ^ ��م   0\K�ل �ï I�ق   اNz   �k�NF  
�ه� اoى IKÎ وراء. آL هoا ا�1/، وآ[�ا    هoا �ا)�ت ا

�و� ا�#�اب �� ا��Jب ��Hًاª ء���H   أ�>K	   ر�# �lKN*   Lk�  ه
DBدة، ÌQذا +�ا�'� ا��و�، �� ا)��و�� و� �Q ر���� �� ا�	�

�اLy دون +�#" 1>� �* ��رك ��	 �zة و��B�D��H اU �	�Jوآ
���ة �� ا¯'( � �Hدر �lKN* ÂH�K� L��* >Hا�	 ��Q ،رج�cا ��
 ÂH�K� ج���Wة ه�B� dا)��(، واH�N¸ ا)�K'N، و#� �?�/ ذ

�ء �U ا��tMN، وهo. ه�U Iآ� اoراع ا]�اoى " ا|�y"�yى �
 �L]T آL هoا ا�l{ �tcد و�Hد. أو ا#�ا*<، ا~�8د وا¯�lم ه>

�ن ?8'� وا�Uة،�Hو �¶ 

�ت ا?�وان  �U �?* ى�	أن  ��T Lو��N� ¯oا ا��Bt+
ا� #� ���م 1'��� اoه�£، وآ�" ��Nا+� ا�D]� LN أآ[� 

� ��]#�ب، ]ن ا����N ه>Q ب�#S �BJ<��+I �� ا]#�ب *
 ،�#D1 L8?* ع�Fى ���د أo�YK �J?£ ]	< ه� ا+9 >. ? �(

،W.0% ¾1#َِأ G���ة : #wا LN� .��Q ا��U /1 ا¯�lم ور}� ا

 LB# D��@ £�N	 أن ��. آ�" أ	< 1'�>BN	��� ه>� T�� ا
 ".�BN'� ا�?�ر"أن I'1 ��z ���� أ	< 

"�5. D b¸وا��0ا ،�+'@? D ما�-�0ر�" æ'@Þ 2ه �ºوإ ،
 ، �³?" وا\����3

 ��ê�ª ���(ا )� L��?N� /�Btهoا ا�Kض ���H *�ن °?L ا
 >	[ ،.�'B+ �U–  �'BNJË/ هoا ا�Kض، ���8 وراء هoا ا

 ،/1��ه� �1ا@" وو�Hا	�ت زا�yة *�L ا\�ق وا]¨، وا�ا
 ¨ � �U ،�وه�H�� L�+ Iدة 	�*�s ^ ا�اLy *��� آ�8¬
�ة �B�D�ء �� اt� �¢ ة *?��ة��?* �*o*ذ �� إ�<� �<'\�

�'BN . وا

oات �ا�0ف ^ *nرة هo. ا?�ا@" ا¯�ر*� ���8 ا�cف، و*
#1 اYwآ"، ا�0ف #1 ا��$e"، ا�0ف #1 ا�'�_، ا�0ف 1# 

1?YQ�1 ا?YR��� "Ó���ة ا%+wا gل ا��0دة إ�� ! ا�@

�. �[L هoا ا)�� �Î �� I�yإن أ �)¼«�ه� أن ) أو ا
�ء   gcة   �N?�ض �U�1.،    إ��ل أو  ��B�NFل ا�8NUو�� ´ ا

 �#D1 L8?* ����N� ��+/ I'1 ذd �� ا{ ،��s?* ل�Fإر
I���U ¼«W ى�* �����U.  
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� �
� +7B   إذا�   /�Btأوا1�NF/ هo.  ا>IJK هoا ا�Kض،    ا

� أن °?'<��'y ن��� �# d�ت، ÌQن ذ�8NU� :ا

�   {�م -1�B�D�)�ت ، *L وT �U�>< أن {�م  ةا* I8J� ��  
  ،IJK<8�  ا�<� ��ر أن أ�BN1���L �( هoا أو ذاك *?N� DQ

�ء ا)���1 واDBدةKNy� �'F ���� د�À ه�. 

8� وراء هoا  -2�Q ��<' ،�y! ع�	 �� �y! ا��H لoB�
 �tcا Lا��N'���8 ;� ا I#ا��� و��H 	�� (ا~�ار ا

 ).ا)���

3-  "N'� أن �?* ��و� اy�اق هoا ا~�ار إª ^ £�N�
 ��وª LB# ن�'���8 أ�� در�H �� ا]� L��� >'? >�U

.�Jآ. 

4-  �Êر أن ا)��� إ�BN1�* ،d� �wBMÆ إن ه� L�Q ^ آL ذ
 d1�ت، }� ^ ذ�Qد �� �J�+ �8�ل �?NFا ^ >�U L8?NJ�

�ة �U ا)�ت �B�D ).ا>IJK(ا

��2ا#@�اد اZا���ج ا �� &f0ف #1 ا�@0ا� 

ا?Dج ا~I?8، ا)�Kوض �?7، ه� أ#�ر I'1 اy�اق �?�*�ت  
ا�Nا�L هo. أآ[� �� ا?Dج ا)�I'1 �\N ا�Bt/ وا)��� 

 ،w�Q)دى�K، ذd ]	< �� ا)�Kوض أ	< XU ���ن )ا?Dج ا
�س واردا �� أآ[� �� �\�ر <Nk�، )!�y(ا�#�اب �N?�دا، وا

�rk ا�#�اب º�>� و�?'>� و!	�� *��ر وN	 رات�BNyن ا��+
L#وف أ���U، وا)»N� ��]�� ا�����ى، أو . ��، +��ن ا

داI'1 >'y ا]#L، +�داد ±�وQ< آ'8� ازدادت �\�در 
��L ه>� ^ ا)  �( ?N� Lyا��ت +���� ا?D#�، هoا ا�8NUوا

�ذ ���«J* I?8~ج اD?�رب ^ ا�N�و�ت اª �'?� �1، وه�
 ��U ،�y! ع�	 �� ،�y! L��* ك���� �� ا)��و�� وا��Wأ
 �#���H�N ا /?'�* >BWأ ��و�ت ا�#�اب وا�0ار *�¬ª "\�
 h8J� ��Q��دل ا�cاع، I�Q أ�l1 �� أن +��م �1;� آB+ أو

�ن�� . *�ى در�H �� ا

  ". ه=ـ<=   ه�� "  ��'"   9�ù"   ?�   \+�<   ?���±�ـْـ5ـ�
��$\   c#   ¢�� .  
  ، و��¿ ،  إ?W   )�ل
  ، �+^'Ê   وآ�م
 . ��5<   و\$0ل

 I?8~ا IJK<ا)�NBئ (�� أآ[� �� ��( �Q< ا)?�Ï ا
�ظ ) 1�دةK8�ل +'d ا]?NFل ا��JNFا aإ �l'� ه� أن

 L]� ،�¬�8s� _��* ���* ،�?k���س"اJUأو " ا0/"أو " ا�
""@�?N�ن آ[�"ا�Uأ ^ ،�� ���� ^ Ï�� "  :ة #� �\�h ا)?�

d'����* ¸¢ �� Iy�1�8 " أÄاد ا�Qدل أ�BN� �# أو ،D]�
��H d�* �1ا"، أو "أ	� اdBU اآ[�" �[L "آ'8�ت W � ، "أ	
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� �
�ظ أ�yى *��'�، . وآDم �� هoاKآL ذ� d��Bل ]	< �+��H أ

� إa ;�ورة أن ���ن <�B<+ ��� ا\�رة ا� أورده� ا)  ه>
K�درة L?Q L��J+ I'1 وراء آL هo. ا]# ��'?° ��ظ �

 ��J(�Q �'I'1 �J أرض ا�ا#(، وإ �K0أو ا ،Lا��Nا
 hB\+– L�'# o<� ���(ا �� �<8'?+ �أ��H�N* >BW  -آ8
�#��	. ا]� ا�آ�" آ�ن  �� ^ هoا اL\K	oNآ� ^ ا0

" {¸"ا1�اض ا)��� I'1 ا�Bt/ اoى ���د �t'/ �>< أن 
 ��هÃو#� أ ،>��ä* ¸} ى *< إْذ ه��N�� وأن ،>N¢ �� ر�<�*

 ���«F  (ا"dN}وة رDË"d .، اK��ة ه>� +L]{ _'?N ذ

�ب �� N��ء ^ ����� اH �� +oآ�	� هo. اK��ة �sأ�
� ه�ا�B<N< إa أن ( �Qاد�� ¸� IJK<D1ج "  :ا?Dج ا

�Dم�*"،L�'�Dم T�� أن ��8NJ @�ل ا�Q ،)�) JU/ ا)  ه>
 .*�H Dوى 

 إذن ��ذا؟

�J�k   �J��   أ\� ،  �RDـ4ِk   �J��  ،  
  . أf+ـWُ   #1   #070دة   #¬ ه2   #�
  ، ا�@�\�"   .�ـUـُـ0ص   رÇ�(   °&7م
  ،  ا�5ـــــ�س   زاد   #�   آ&   دا\�
ª�QM��   ون��ª�°و   ªإ��3س 

��� �� ���� داLy هoا ���� �� آL ذd، و*�*
 )	�T � �# >	ÌQ ،اo�ى ه�������yا -اF-  L* ،رآ���� ا)�

 £�?+ �1�8Ä م�8s	D� �Fاء '�Dم، أو J8MN� رك�إ	< #� ��
 Lآ LK+ �U ا���B��yة �� اJ�>< ��[" رؤ�N< ا ،>']�
 �d أ¬o* �'?� ��Q ،Lل ]ى +�ا��8NUا Lآ ��qس، و�Ò

Dأ� ���Q �;�U �� >	أ ��U �'�MNJ� رآ��� �oÆBل . ��� ���*
 ���� و��H 	�� هoا ا�����ى  –�� ��H �� �?�� ا]@�اف، 

�y�J .�L�ْ آL وا��s?* �1 ����?* >#�<y ^ �U اB?� –ا

'?q ��F�F��د ا)��� '[�� ا�NQؤل ´ إن ا�JN< دا�k ا
��8Äع * �U �8ع أوÄ�1 ��#?< ^ ا"�J�� �*���  ،"أ\� #

 Ik�B�F< اÒ"�J�4RD �J�k" ، 

 It?� I?8~ج اD?��� �� آ�ن ا�	>B< ه>� إa أ	< *
N>��8 ا�Nا�X* L �1د أآg �� ا��B، إ� أن  gأآ ���Q

�<� �#D1 �� �'�<� }�lد ا�Qأه�ا _�¢ � ��J(ا aإ ،��k
� ^ ذd ا)?�~�ن  –N� �#D1?�دة { �1�8Äاد ا�Qأ–  >	[

 )k�� w�ª ^ ب��' ���Q �*�� +��ن آ[�ة ا?�د }[� �	��Uأ
�ت ا?Dج ا~I?8 ا� +nآ� �ª ��  I'1د، Fر�º �1ا�# �;

��1ة#" : �": ه>� و ا|ن"، *��ر �� +nآ� I'1 "أ	� óأ	
� و��ون إ��3سدا\� آ& #� زاد ا��5س، ��"QM " 

8� *�أ وه� �?'� أن �� {�ل دون أى ']� ¼<�>I�N ا
 �Uآ� Dy �� �Êل +�ا�L ا��s?* )� ��B اB?� ه� هoا 
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� �
�ب اJ'� ا)��وط وا?�دة >K¸ ا)�#( MJ	��* _BJ(ار ا��ا
 �اoى *�أ �>< � أآ[�، وآ'8� آ�ن هoا ا��ار �81�

�، ÌQن ا)��� «Fورا)¼«�>JK< *�ى ا#�) أو ا h8J� اب أو
 ،I'�W L1�K+ 89T� ،"?�J5ا� : Ê?Y%ا�4-& ا g1 إÓ�Q# W\�

��ت ا%��¶f0.و Y#وا� �\����ت ا���ج، وأ��+�@� W@9�¸. 
  � Ï�آ[�ا �� �L?K ا)��� ذd آ>�ع �� إر;�ء ا)?

8�ن ا�8NFار s�، وإ�� ر�Wة � L�8· �Qا�ا1 �أآ[�، إ�
�سÒ �� LـK' ���Q آ8� هI، وإ�J(ا  اoوه ،���N' Ly�Nا

� �Nï *< هo. ا\�رة �� ا)  دون �
_U� /��?+ : 

  :  ا�رض   GK   هYx�@#   �5   ا�Yآ1   و#�دام
  ،  �04ق�   ا\È   راح

  ، ا�0Qق� وأ�9»ى 
  . ا�$Yداِ.2 وار�2�ِ 
  .  ?�Y¾@ª3Ôز¾ق�
8�ل    و*���NU�8_ ]ى ا?ا��Q ا

#�   ?Dجا +�ا�U IHD1 ،L���ÌQ ،Iن 
 �#�?N1�دة أو �8NJ�) �(ة ا �<F

d ، و#� �>»�ع ا�Bt/ )أآ[�o*   ���yن   إذا   و��   آJ8MN�  
 ���]�   D�ِ!  ، ا)���   وآ�ن    >k�¹�ه���   *Ìر;  ،  IK?� >JK	   ��  
 �@�±    ،���N  ا

..................... 

�   ��   وأ�yا ÌQ£ أN1�� ان آ[�اB@[ن    ءا�H�N} X~�وا)?
�ه� *��L واع، دون ا��م أو +�Jع، ;�� Lyدا aت إ�إa ا�	\

�ء ا]�1اض KNyا �U ل، أو�]N����1، واt� L�U �1�È ا �U 

 و���

� ���Wًا Q�1و IJK	 ^ ت�Hو �]�]� ا��ء هo. ا0�N	�*
– �N#n� �oات �� وIU د��ان  –و��1 ��ا�'� هoا ا)��وع *
� �� ��اد ا>��ة "ار ا>K¸أ��"��F .�	gy ��ب �JU I'1 ،

�1�<N(ى ا�y[ا. 

� رأ��� ؟� 

 o1را
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����11111111I08080808I2009200920092009א��%����������������   �

��א)�������������א)���دא��������O%ج�א�$�������������א�,�−711��������Pد�� �
 

� �
"��wا��"( اYا�:( 

��دى@9Dا�2 ا��@;Dا���ج ا�2345 ا 

��2ا�(Zدى واY4( 
"#�$#: 

� ��F �� ®'Bء ��Q، أو �Fء اNF»�ام ا?Dج 	��Uأ
�ل   �Àد   �\hB  ا>IJK أنÀ   رار�NF�   "t?  وا�lNFاء   وا�K��   ا

 LB�N، هoا ا)�#" �>I�B اI'1 >�B<N ��ى  �Wوط   *D   ا
8�د�� *��L أو N1�� �z ا� +��1 ا<NQ��� ^ ���y ،>N�B'F

،�yä*  أو ،�t'F أو �Bأو آ ¸�kر I'1 د���8N1��Fاء ا
8�د�� I'1 ر�� أو ���م أو Q��ة، �h�M أ	>� 	nآ� N1�ا
�آ� B�� ^ ا�Nآ�� I'1 ا�NF�Dل ا�B8' �<sQر �sأ�
�ت ?8NÀى و�yت أ�Q��� >* "\N+ �® وا)�N8، وه� ��Bوا
 .oه aد�� إ�8N1��8�ح *J� �\h أن �\L ا ��أ�yى، 

\ .�رة ا�اردة *�) ا

8�دى N1��دى هoا ا)�#" ا� gN?� IJK<�ل ا?Dج اÀ ^
�� آL �� ا)?�Ï وا)��� �F �U I'1اء، *L إ	< �µJ�

�� ا)?�Ï أآ[��µJ� . �]دى أآ�8N+ �# د���8N1�هo. ا
�)�ت ا>IJK اoى Q ،ن��J�Q ،ص��<�*� ا]{ hB\N�Qآ[� 

 ^ D�\K+و �U�W .�<?BWص أ��<�*��، اJ�ت ا[��D ا�ا0
ه>� @�N� vI'KرoN'� hHا، وإن آ�ن ا)  #� ��1ا. �?'� أن 

��رت 	?�� �# �U�Hا]ر. 

  )1(  
m   دى��;�? ..،  

  ،... M+'�ن�   9ـ�ـّ&
�  . .�'�ن   3#,

  .   �<     و}0?" ،  وا�-�W$4   ا��bِQ   ?3@�ه&
 )2( 
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� �
 234\ Ê7Y~ا  ، c7وار    S�. cأر�   °'���#�Tـ ،  

   n+.وا   .  
T?��9    2$ا� ª8ـِْ+5»2  ،  #��آ?�{ �&�{ ،  

    ��  2+9 "'-R   ¬ْª�\ .  
��  . �+ـُـ+»2   ?� ،  ���   ه

 "Ókا��ا "ْ���2 ا%¾,�+¾Zا���ج ا"Ë��#:" 

إذا آ�ن ا>��ص ا)�Nر�U hH ا)�ت وارد ^ ا?Dج ا�Kدى 
'y ا�Bر��ًا آ L]T /�Bt�_ *�ن ��8N?Æ 1'�< إa آ��U L ا

d ^ ا?Dج ا~I?8؟oآ �sه� أ� L�Q ،ى�� 

 �Uا : *\�اo8_ ه?N� أن /?� ،L#أ �Hدر aإ �� ،�?	
8�د ^ N1��1�8À �� ا)�;I وا)?�~�B<+ ،X "ا>�ع �� ا

،�8< �Ëآ�� ا

8�ل ـ(�� ه>�ك 	�ع ��  NUل ..) أو ا�8?NFء ا�F
q�d إذا �'/ ا?Dج ا~I?8 ^ هoا اoوآ ،>+�� ���. إذا @

 �1�8Äا �'\K	إذا ا ���yو ،L1�KNاL?Q I'1 >�Q I�0 ا
 �k�F آ[� دون�Q �]أآ �?B8�د أ�Qاده� ��s?* I'1 اN1�*
 ^ ��'���* �1�8Äل أن +�ور ا�8NUك ا�ا8NÄ(، أ#�ل ه>

 ���K� ة�kدا)��*�J�ت ا�، )�[d'+ L ا� ذآ�	�ه� ^ ا0
�¬ )�ام">�N�Q �8#" ا-º �# ��"،Lا� ^ "'ّ ، و��Nا�L ا

�'/ اoى {�ول أن dJT ذ�'�  �ا�B�N< هo. ا)�ة *
��� . �U "'�Qل 	D* >JK +�#" أو ¬

"�W+�d إذا " دا ا�,+< ���Yى ورا د?+�N ،Wرu و��* �8Q
 ���Q و�1H ة�Uرة وn* ^ vIKyو I'yه� دا "'ّآ�ن هoا ا

�Hا�Nوا\� د?+b(D 2 "ا~�Jى ^ ا�1�8Ä  ��'�� *��� ا
 "07ا?�، وD ��» #8,5 و?�?�

 )3(  
�5�«+R   c#   ¢��  : ª�«\0@\  ،  

  . و\�¾ر�دْش   
   ��   �#   ¬�  . )�»ام   \ـِ�ـْ-

 2-º؟ و��W��    
�#   �'.   �?   W��  :  
�ـــ+Ãـــ�N   �Wرu ،  د?+W   ورا ���Yى    ا�,+<   دا�ªو ،  
  ، 07¿ا?ـــــــ�   kِDــ�b د?+2    �وا\
Dو?ــّـ�ى   #8,5   ��»   و .  

 ا�@0Qرى " �+8 ا���ج"ا�0ف #1 ا�@��دى : 
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� �
 I?8~ج اD?�ت اK1�s� ��)��رF< ه>Ê ىo��� ا>�ع اy (

 ،Ï�� �1 ا�ا#)، و#� �>BN< ا(?N#n� �أن +>L\K ا�1�8Ä و
aأ#�ب إ Iه ��J(أن ا aأو أآ[�، إ ���� �	��Uا0'�،  وأ

8�ل NU��Lk *�ن ��¹ر ا]�1اض ه� إD1ن ;78 �وأن ا�Kض ا
 �8<�tNر(¢���J� dة ا�Q (  (ا0'�، وا aض أ#�ب إ�Q ه�

 >BU���y، اoى �?'� �J�>I�N ه>� ¥oا ا�B<N< ا
8�د�� �� 	�ع !�y، آ�	< ���لN1ا" : �N	ا �ا81'�ه

 ��\<* a ا��KNU1 )�ل ?�"وا?Y^# 0@5وان آW@� ه�.0ا ،�"،  
�Dم 1�دة �* ¸���N إD1ن هoا ا)�#" *���	� Q?'��، و

��Q *?��ا �1  –J� I'1 ظ�K0ا I'1 رة ا���ار�� ^ dوذ
 ����?1�ت ا�Q�b?�R أ)Yب وD أY7»ب، "ا|�y، واË dJ8N_ ا

£�Y9 3@0رة أ\� ف# �J�+R." 

 )4(  
  .  �+8   و\'Qـّ&   \ـª�ِـ$&   #¬

  ?��،   )�ل�   #=^Y»?1   5@0آ   واذا
  . �@"   ه�.0ا   

b?�R   ب¼Yا)ـَـ  ،  
Dب   و«Y7أ    

   �J�+R   ـَ£     ف   أ\�   #ـ3ـْ@0رة�Y9  .  
* * * * 

 و��� 

#� أ�1د آL ��ة *?� اN��É وا��ح إa �( ا)  ��ة 
 h�B��، اoN1ارا < *?� هoا اh���N اً�F�8N� ى�yأ

��K(ا . 

���Ëا@| �% . 

  )1(  
m   دى��;�? ..،  

  ،... M+'�ن�   9ـ�ـّ&
�  . .�'�ن   3#,

  .   �<     و}0?" ،  وا�-�W$4   ا��bِQ   ?3@�ه&
 )2(  

 234\ Ê7Y~ا  ، c7وار    S�. cأر�   �Tـ°'���# ،  
   nّــ+Ë.وا�   .  

T?��9    2Ë$ªا� ª8آ��# ، 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"   �ــــ���ــــــــ�"   148



� ���11111111I08080808<I2009200920092009א��%�����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
�&� }�?ـِْ+5»2   { ،  
    ��  2+9 "'-R   \¬ْª� .  

����   ه�  ، 

  . �+ـُـ+»2   ?� 
 )3(  

�5�«+R   c#   ¢��  : ª�«\0@\  ،  
  . و\�¾ر�دْش   
   ��   �#   ¬�  . )�»ام   \ـِ�ـْ-

 2-º؟ و��W��    
�#   �'.   �?   W��  :  
�ـــ+Ãـــ�N   �Wرu ،  د?+W   ورا ���Yى    ا�,+<   دا�ªو ،  

  ، 07¿ا?ـــــــ�   kِDــ�b د?+2    وا\�
Dو?ــّـ�ى   #8,5   ��»   و .  

 )4(  
  .  �+8   و\'Qـّ&   \ـª�ِـ$&   #¬

  ?��،   )�ل�   #=^Y»?1   آ5@0   واذا
  .�@W   ه�.0ا   

. . . 

. . . 

b?�R   ب¼Yا)ـَـ  ،  
±Dب   و«Y7أ    

   �J�+R   ـَ£     ف�   أ\�   #ـ3ـْ@0رة�Y9   
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�I08080808I2009200920092009>���12121212א���,��������������   �

�������،����������������Qن��,������א���ذ��−712�%��������������� �  

� �"��w#3"( ا��ا:( 

 ا�@�Y� �� ،"%�# "?Y�. 1# Y?nآ" #-�رآ"

Dأو : nّ+اب ا� MDا "?Y�.)2345ا%0ت ا�( 
� (ا)�ا��H أ�>�ء ا?Dج ا>IJK *�ن ا��Hد ا)��ب ً;��

ه� ��ت 	L��* IJK أو *gN?+ ،�yä �� ) �أو �Qَط 1�د�
 �� إذا �B��رة �s�، ا	��Uة أ��K(ا ��HD?�ت ا��\ا
 ^ �	�tyأ ��]¨، أو إذا �Q ؤ����Q ���?Nزادت �1�H ا

 ،/F��ر ا�N#�� ا)>�Nyا 

 �� �'J'J* ���J� Lا*�� +�ا����ا�0�ة ا�اآ��8 ا
N��وى اJN��>�� وا>�����، و*W�8�دى ا�8cد �U اN� a�

�ء �� ا'oاok ا)�N#n ا)>K\'� ) +�#" ا>�8(ا)�ت t� �¢
 ،�� اB?�، و�1 1��kه�s?* �1 

ا%0ت ا�Y3ى "آ�ن 1>�ان هo. ا�\��ة ^ اBt?� ا]وa ه� 
� أ*�ا، ��U أ	< "ا%@��+<+�� I8J� �، ذd أن هoا ا)�ت 

�� ا�* �#�W����اء، �[L ا'�� �MJN/ ¢� 1>�ا	���W Xة ا
�رس oا+< T ىo'�y/، أو ا~>¸ ا\أو  –#T?,� "اIK��KN ا

، *L إن oة ا]آL أو +?�@I ا)J��ات، #� "57� ?� و?,�
 hB\+ XU >���(ت ا�@��<+>L��* �s أو *�yä إa هo. ا

 �� ^ ذا�Qِأه�ا"Y,{آ& وا " u�'2 ���34@® أو آ4@" وآ#�{
b��ه�� وا'oة ، آL ذd #� �"و�@W آQ�>�رج ¢� *>� ا

 ^ �1�� �� �H�� ����، و>?�ف أ	<  ،h���وا)N?� وا
 >�Q �<�U ��<	 أو أن d�د�� أن +��Q ذ?#L �� "ا�0�ة ا
�ت �� ا�زقB�t�د. واB? ��'Uأ ��>< "�Uم ز�>� اè ا ،

 �?N(ا _U X* ،�'�F���� وا�X* �#�KN ا�U_ ���وط *
N� a?� أر#�Q Iر#I و*X ا)N?� ا'�o< ا)wF�N +\?��ا إ

�فt8' ��� .آ>�

�د�� �\Dt?� hB ^ ا?Dج ?هoا ا?I8 ا~�� ^ ا�0�ة ا
� ��¹ت N?'� أو Êإ ��JK<ا>IJK، ]ن آ[�ا �� ا]��اض ا
I'1 ا]#L +?��ى ا�N#" 1>� هo. ا)�U'� ا'��o ا�اآ��8 

 ا)��*�
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� �
oا، *��� �Q'< ^ ا�1�اف '�* ���8	U I'1 >_ ^ رsQ< ه

8�+�ى N�Q �]آ�Q �]أآ �N¢ >+�\* L?° �# ،L��B�ء اt1إ
ا)?�Ï ^ إD1ن أن آL هo. ا)��ه� هI 	�ع �� ا)�ت اoى 

 �?Dج –1'�>��)�ض  -** ¸� �� ،>N��?N* >sQ� �KMN	 أن
 . و�� *���K ا?Dج

�م إD1ن ا! X* ة�y�J)�ت وه>� �?'� ا)  +'d ا)��ر	� ا
�]�By L��ء +�Ãا �¢ /MJN� IKy ت�( ��'JN�، و*X ا<'1. 

D   8ª9ــ�?  . uأ�13   آ� .  
 ......  

&fا%0ت   أ   Ë�5+9   �¢Ãz�� .  
D0ل   ���   و$?  ، ��Dد   وY?   .  

Dو   W�k   �,?«T# ،  
Dو   �  ، و?,�   ?�   57

Dو   W�k   &آ   Y,{34@®�   وا��� ،  
Dو�@"   وآ'�ة   آ4@"   و     b�  ، آ

Dو   W�k   b�5^. .  
����ت أYRى ��M اب: ��\,-. 

 IKQ ،اب����ت ا�'lN�?��ى ا)  *?� ذD���+ dت أ�yى 
?�B ا���اب ^  aإ �sأ� ���«J* >B<� ���NاK��ة ا

�دل ا|راء *D !راء B+ ^ت و��#�، )@_ اd<0(ا�Dم و^ ا)>
� +I'lN إ� ^ و�Hد و^  �����U ���U D* ر��Ny��ه� ا��

 I'1 و#�رة ،��<�* �8�Q ر��Ny�'��ارات ا)t'�ب ا Lkا�*
�ر، ´ �Ny��ر 	�l�N اBNyا I'1 ´ ،�J0ا I'1 ´ ،���8Nا

�ر �Ny�8�ل إ1�دة اNUوا �l�N<�� هo. ا�µJ� L8¢ I'1 ..
�y ر ����ًا��Ny�د1� ��s إD���+ aت إ« *�ون آL ذhB\� d ا

�(ا���اب B'U�N� ���F �+�� (���U IÃّ � �U. 

�5�«+R   uآ�   >�+\    : Y3ا� ،  
�   إ?W   )�ل-?�9 .  

  ". ?�9�ù" رأú    أ\� : " وأ)0ل
 Ssرأى  �59ى  وآ Ê��f .  

  .  ���Rـ@�ر   اآ0ن   #� زى    ا9�&   وراح
  . �ر�ِ#�@   وا\� ���7    أرck   أو

uآ� ، .. Wـــ��   }'ـــَـZا .  
����� :&ª�kِ 1 ا�?�م دون# Y?n�@ا� 
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� �
 �8�� hB\+ IJK<�ق ا?Dج ا�F ^ اo�ى ا]��ر ه�?N+ XU

 /�Btأن ��ا�L ا�MNك *?� اD�! ���?N ^ �1ض ) ا)?�Ï(ا
���H رى��Nyزق ا�� I'lN� ����k، وه>Ê ��HD1 Lkا�*: 

D���Nت إذا +�#" ا?Dج U�� �<1'� +?��� هo. ا
�د�� ?� ) ا�اk?�(اµQ��� ���J إ� ا��ا* ��ر أ¬BN1�*

 vى��o¢ ت�()><�J(ت ا�1�Q�، وأن ا)�ض ¨ ���� إ� )�Qط ا
�، أو �N��?N* جD?� #LB أن ���م ا�sQا)��� ر Lyن دا[
 �'U�(ا .oج 1>� هD?� ��U ا]¨، إذا +�#" ا�N��?+ ل�*Ìآ8

 �� �����U رآ��� أ#�ب إa ا�H�K دون ���J(ا hB\+ Ï�ا)?
��HD1 ة�Hو��ا �Bاآ�� � .واh��lN، أآ[� �>�

  d�  –آ8� ورد ^ ا)   –و#� �'N�w ا)��� ذ�B<�
 ��N�8JN* ؤ�����y إ��B'F a إD1ن هo. اF ج�lNU�*"�+�� "

¢� ز�1 ر�Q ا���اب، دون @�ح *��L �( ا�Bا�� ^ ا�MNك 
 ��'* �8�� .�zم� .ا|

��" ا�#�اب *?� هoا  >sQا)��� ور �y�� I+�+ ��� ه>
) ���(ا\��h *�ن ا)��� ��N#" و��اH( ) ا?IHD(ا�D1ن 

�ض ��ر+< �Hدى(*?� إ�? ، )ا

اJ»��� ه>� +��Q هoا ا)�#" ا?IHD ا)�KNج *��� ��ق 
��< .ا

 ��HD?��y ه� +?��� *�ور. '?D#� اJهoا ا��oMN ا
�*_"���Ã اF د�?�{ ،�?JN >NF �� " �� جD?�KÆ� XUغ ا

�ة Q��ب +��8J ا)�;I وإD1ن اJ0 ،�Bة وا)�اآ�Hا)�ا
���� إ�< �UآF �� >N��ن ه! �� I'1 �JMN  .وا

�?   �5�Rأ :  
�%   G\ا   GkY9    Sا G¿��W؟   �@$Y»ب ،  #�    

    .@Y4»ج؟   T?�9 #�.,0\-ـ2ِ 
    إ?W؟ 2+9 

Tف   �9?ـــY�.    ازاى G��¿   ا%»���  .  
�c«+Q إزاى �   ��  .  

Dو     �R�.��   &�f�4.   ا�5¾ـ�ـ2ْ؟    
  : Y9?¢   و�'È5   ا;0د   وÈå   إ�9ن   .,@<
�W   وا��   آ�ن   ا%0�Yم   إن " � ،  
�'=W  و��RD}ـ2ِ^\    : ��9��    و?�   ا��\ W�+9 .  

  ،  �@�3"   ;@"   #1 وا%�Tى 
  ." ;��®   #��د "  �ــ

5�0 : را�����k vإ#� ا� ..>�Qرى ا���@RDوإ#� ا%0ت ا 
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� �
 aا)��� إ /	�H �� و����Ï، وا)�?(�� �\L ا��س *	��Uأ
�ج �� �F Lyدا L��MN(ا~�8د ا d��¢ ��MNF�ا�#�ار *
8�دى ^ +?�U �?Nآ�� N1�ت ا���ا*��، وه>� �\hB ا�Q�ا

 �8<���K ا)   ، و�� æ��َ 4" ا�v �� أ#&\9�x# 1# �90ا
7?{ �B?�ه�� L]� �1 هoا ا	: 

#@0اf+" �7دة GK آ& ا�Yeوف ��9@'�ر أن  إ#� ·�و�" 
هnا ا%0ت ��MD اب ه0 د�kع #-Yوع )��& �+@�Y?£ �$�ر �nل 

 ا�JZ و#0اf+" ا�^�'"،

��ر ا���9�kت ا��  @Rا : ¢?Y%ا ®á >�¸ 8�وإ#� .3+
،W';�5.  ،�J@?Y�@� ى ��أnض ه0 ا�Y%0 آ�ن ا� �� 

� #1 �® ا%��¶ : هun ا�wل أن ?3�2 هun ا���9�kت �و�
��$$� ا�'�?&� ¢?Y%ا c# &f0ا? v 0.� #�دام#. 

 إ�� اË ��'JN_ ا���اب

 .وإ�� ��ا�'� ��Jة ا>�8 ا?D* IHD +�#" أ*�ا

�  : .ـ�5ِـ�3ش   #�   �
  . �=ـــW#Y   أآµ   ا%»�Y�   Gب

  ، ا� �f   >57   �W'¿�ر   إزرع
Å�  . ا�1³Y   ;0رة   ?$Yا "  �9رف "  وا�-

 و��� 

>* .�<'?Q �� �< �K�� >'? �?8NÀ  (ا ��� .إ

Ë��� . ا%� |@

 )1(  
D   8ª9ــ�?  . uأ�13   آ� .  
 ......  

&fا%0ت   أ   Ë�5+9   �¢Ãz�� .  
D0ل   ���   و$?  ، �Dد   �وY?   .  
Dو   W�k   �,?«T# ،  
Dو   �  ، و?,�   ?�   57
Dو   W�k   &آ   Y,{34@®�   وا��� ،  
Dو�@"   وآ'�ة   آ4@"   و     b�  ، آ
Dو   W�k   b�5^. .  

 )2(  
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� �
�5�«+R   uآ�   >�+\    : Y3ا� ،  

�   إ?W   )�ل-?�9 .  
  ". ?�9�ù" رأú    أ\� : " وأ)0ل
 Ssرأى  �59ى  وآ Ê��f .  
  .  ���Rـ@�ر   اآ0ن   #� زى    ا9�&   وراح

  . ِ#�@�ر�   وا\� ���7    أرck   أو
uآ� ، .. Wـــ��   }'ـــَـZا .  

 )3(  
�?   �5�Rأ :  
�%   G\ا   GkY9    Sا G¿��W؟   �@$Y»ب ،  #�    

    .@Y4»ج؟   T?�9 #�.,0\-ـ2ِ 
    إ?W؟ 2+9 

Tف   �9?ـــY�.    ازاى G��¿   ا%»���  .  
�c«+Q إزاى �   ��  .  

Dو     �R�.��   &�f�4.   ا�5¾ـ�ـ2ْ؟    
  : Y9?¢   و�'È5   ا;0د   وÈå   إ�9ن   .,@<

�W   وا��   آ�ن   ا%0�Yم   إن " � ،  
�'=W  و��RD}ـ2ِ^\    : ��9��    و?�   ا��\ W�+9 .  
  ،  �@�3"   ;@"   #1 وا%�Tى 

  ." ;��®   #��د "  �ــ
 )4(  

�  : .ـ�5ِـ�3ش   #�   �
  . �=ـــW#Y   أآµ   ا%»�Y�   Gب
  ، ا� �f   >57   �W'¿�ر   إزرع

Å�  . ا�1³Y   ;0رة   ?$Yا "  �9رف "  وا�-
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����18181818I08080808I2009200920092009א��%����������������   �

�)�2ن��1(���������������وא?�د�و�و�������%ج�א�$������ن�א�,������−718 �  

� �
 

 

 

 

 

 

'���ان  aا]و �?Bt���، Q�� ��رت ^ ا�U ة��\�¯o. ا
 �F��ن"*J	ا� >BW) " ^166 �8'ود *?� )آ�ª ���¢ ى�H ´ ،

 ��<� ¨ ،d�(ذB��( �، ´ أ�Hى ¢��� أ�y وأ	� أ�1ه
 ،r�<� I'1 ��NJ� أن ���� �8>�� ^ هoا ا?L8 اoى ;[

�8lU ف� ، )آ'�8  735(� ÌQذا ¥� +\L إa أر*?� أ;?

/�@ !!! �� أن +\�ر �NJ�'� أو��U �� ¸��è 1'��� أ*
 h���N� دون و���� �� �Wح، أو إ�Dم *

�N� �Jآ�ا!! 

 ا)����  �Fف أآIKN ا��م *N��É اK��ة

��+��J �� ا�\��ة *?� ¢��[�� ´ 

 ^ X@ر�N� �� أو X@ر�N� ،ا�� I�B+ �� aد إ�?	 ´
tJN �h، ر*>� �J�، اh���N وا

 : ا%$�#" و��9_ ا�$^��ة
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� �
�   أ�?/   ���   >Hا��   /�Bt�ب "  �?�Ï   أن ا>IJK    اMأ�  

�ديء B(ا   �N*�]�دئ F'��8، أو " اB(أن +��ن ا �8�� ¸� ،
 ،�N*�� ���M�M، أو أ�h، و�� ا\?�*� +�+I �� أ¬
 �	��ت ��B@�� �� ��ا#" و±���'NFا è�0ارى �( ا )*�N(وا

� �tyرة اsوأ� ،��NJ(ا �'?>�Kى وه� �?'8>� �tyرة ا
 ،�	�Ê آ���U I'1 ´�ا~�L ا)NJ���ty ،رة هoا ا�NF��ار ا~
 L�~�?'� أو *�* ´��a، ا~?+ èا aإ �<�H�+ I'1 a�N�و*
 Iه �K�� ا)NJ��، وا>���� ا)NJ��ة ا�* d�* �8Q

��H�����S �Qاد��. 

، ¨ ���  1974�\��ة ^ ��ر�� ا]وXU �<F a آ�BN هo. ا
� #� أ1'� ���د اd�K+ �# ��Q�J *?�، و¨ ��� �Qآ��¢� –ا

 �N#n� �B�²–  ن��ر�Ü، آN7  -�['8� ه� ا|ن–��ت ا'��� ��
�ن"!	oاك ه� J	< " ��ت ا�	أ ��U ��Å?آ" وو29 و.�رY� ،

Iاآ�W�'K�� ا �µ@�cا �Fر�و�¸ �� ( وآ�ن �� *'�7 �� ا)8
) �Uآ�� هoا اK�� ا�t�JB وا�����B وا�ا#?�� وا)8�>�

1>��� �B'# �� >'?Q. أ�������H هoا  "#�+ Üر��Nأن ا
���ة، �( أن ا)�Kوض أن اK��ة ^ 81_ H aإ Iا�0آ ��Kا
� أ�W ،D?�ت أن �Uآ�� �H��، هQ �; I��ة ا]�����N�ا�

8� ا�Ð ��Kت 1>� �� ز�1 ا�DNك U_ اQ ،ل�?�ر +�Bt_ ا�NU
 ��?B+ �� �1 d�*– �<�– ¨ �º ء��ء أو *Ìد1B�* ���'��   

 ��ع 1>��، أو �W �� ���B1�NJه� أ�D، و¨ �?��Qا 1>�� إ
���oK<� >KFو ����Bt+ ه��¹ �� ���'*. 

 :ا�},��" : ا���ج ا�2345
 �	��، وإن آ�N�#�<� )#�� ^ �<J ��F��F ��s# .oه

�، إ�  ا�\��ة +�Bو�]��¢ �?* ���y ،م ا]ول����F ^ ا)��F
�ء �?�£   أنH ىo�ن ا)��� اJ	ا� d� ه>� ه� ذ<8�� ��

 �; Dأ� Iه ��دئ اB(ا .o¸ ه���أن +�رط ^ + _BF �#أى "و
¸���+" �<BU�� ��'8?NFدئ #� ا�B(ا .oأن ه "�N�	 ´ ،

���# XU �¥ dF�8N*  ��\«W >N��8Ë  �äح، آ�l<* ��1�Qد �
 ��?F ر�BNyD L*��، أآ[� �>�� آ�8#" أو آo8ه/ 1�م #F�Fأ
�س؟ <إa إ#��� ا?�ل و¢��d ا�tNر I'1 أرض ا�ا#( �L ا

� –هoا ا�»¼ آ�ن B��–   L8?NJ��� ا�Ye5?" ا�?�?70�0
 aإ >'���+ L��JN ¸� ،���� آ8� ����N� ¼«W L8?NJ ا���

� إa وH< ا0_، وUن آ��Tا� >?#�� ^ ��NJ� >'8?NJ� �Êإ
 .�Ê آ���U �1 از�� (*?��ا�� Iه ��  –اB��–  .�Ãأ �(

 r	�� رل�  ، ه>�) �q*� ا�ب: آ
 ��1�Qد ��! ���8� +\hB\�Mechanism  hB ا']� ����

 ��� ¡�M هo. ا|(����1، و@Qد ��ا]�������H ا�W�اآ�� !
U��، أو دون أن �Tض أ�D ه>� أو ه>�ك �� #LB أن �Tض ��B

 �Êإ ،�'t/ ا>IJK و� ا?Dج ا>�À ^ �U _U IJKد 	��ه ¸�'Q
 ���U/ هo. ا|� I+�� XU ل��Wأو (�>�� ا� ���^ ا��� ا~

�، �l�Q ا /�Bt	�ts� >JKا )ا]�����IH ا)��س�JK	 £�، و�?
 LB# �8�Q /Hا��* ���# �ا)�ض، إa اh�8'N أن هo. ا|�� ا
'MK¼ وا>�� وإ1�دة ا>��، �[L أ�� !�� أ�yى، �;�?� 
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� �
1���y! L، وه� �� أ�>� إ�< ^ ��ا#( أ�yى  �K�� �ه>

��L ه�. آ[�ة،?�ذا �1 أ�������H ا)?� Ï	JK<، : هoا ا�
�D1 *?'8< أو ��� �J� ^ >8'1ة Q D��وآ�" T�� أن +��ن 1

U ^ ���ª >	أ Ï�X أن داLy ا?Dج، وهT L�� أن ���1 ا)?
��" أو �* >s��� ��H�داI'1 ��} �# >'y هo. أ����

���اب أو *�� ذd ؟�?�B أو *�L�K أو *�* 

 )<NT XU رس�^ اDBد ا)N���� �lN>/ هoا ا�0ج ا)8
 /�Bt�	�ن –ا��?�ف و*��]�� و**–  �1 >s��� ل�J� أن

،IF��Jا)>t�� وآ�ن �Àد L��q هo.   د�>< أو �H�+ �1< ا
 �BJ<�* �sأ� �¶�Ky< أ	أ /�Bt1>� ا)���، �( +\�ر ا

 >JK<. T�� أن �\hB ا?Dج أآ[� ��;���1) إ�u أدرا.؟(
 ��MNFع ا�;�� )� �sأ� .�<�#�	 ،IMtF مDا آoه �?B@

IJK< .ا�0�د ا)t'_ ^ ا?Dج ا

 إذن �� ا?L8؟

�IF، وإن آ>� �J?L8 ا�* �W�B� م�8N1>�ى اه ¸�–  L]�
)8NÀ ^ u�?� ¼«W أى   �� �t'F >8�<+–  ،IK	ر�� أ IF��F

 IJK	 X*7 و�* �+�a �K هo. ا�XU I\«W L��* ��s ا;�t، و
�IF أو �J�ءل I?#�� �1 ا�»\I �� هoا ا)oه/ اJ+أن أ
� IK#�� �1 �� هoا ا>�ع �� ا���N أو ذاك، sذاك، وأ�

o� /U�� ���{ >Hأوا XU �N¢ ��s# Iد، أو وه�ª h;ه/ وا
I+�� ´ ���H ÜFرا ���N�U/ أF'�ب ^ ا�   ،h\<7 ا�J�

 a �K��Q–�B�أ	< � آ�ن I'1 ��اب ^ �oهB< هoا أو ^   –�
 £��NJ� ء�H �� ��ض، و)( ، ><��+ ����@–  I'1 ا)��وز �أ	

 �W�B� �� أو �W�B� L��* IJK	 ى وأ��ل��	 ��Hو �� L#[ا
U �º >Bهo� أ��> .�ث 

   ��d، و^ هo. ا0oز أن °�ى ا]�� آ�° �) IJK	 wB;أ XU
"«J� ¥oا اJB'N�( �� IJK	 IK1أن أ ��T ن�، أ+\�ر أ	7 آ

7<�1�دة � أ�Q )�tNF+��م  هoا ا�0ج *�ن أدI1 ا�0�د، 
 ���N�tyة ]1��L هoا ا)�#" ا]�����IH ا~��� أو @���� ا

�ر. ����	�م ا)NJ��ة *�U Dاك، أBN1�1��L هoا أو ذاك *
 �� ��s��?�ض Dه�Nاز �[L أى ����	�م، وه�oا +>N�L ا

��8sن ا]�����IH، أو ��8sن @���� (�>���Q ا��Nى 
���N� ^ ) اMH�إa ا?I'1 L8 إ¡�ح أى �>�8� آ8� آ�ن 	

�U/ أ��8� ��Nاز	� �� ����، ÌQذا � dF�� I'1 ظ�K0ا
} ��[�Q ،�<'�Q �8، وه�<�ج إa إ1�دة 	��، �@Dق ��Jة اN

��L �( أى ����	�م?N� 	'�l إ�< ^ ا� ¸K	. 

 LB# ،���(ن ا�W ^ ر�BN1Dه>�ك *?� !I�B<� �y و;?< 
��1�Q�أو د�>�، ذd " أ�������H: و*?� +?'�< }>���N< ا

أن *?� ا)�;I ا�s} ��oون '?Dج �?'>�ن أن �� أّ̈ ¥� �� 
8( 1���، وا�'� ��ض NÄه�ر #�� ا�+ aإ )H�� �Êإ �#�أو إ1

 L0ا وآ��، وآ�ن اo1'�< ، وآ /����Q �k<، وا���اب اJا
 ��¸ ^ أن ���Kا ه�، �tNJ� �U?�ا أن ��ا�'�ا +��� �

[�رة أو ا�*�اع أو ا��Dح أو أى دور � �?�;�ن 1'�< *
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� �
 ���+�s	L* ، > إ	< *?I'1 h'� ��s ا�Bt/ أن ���K أ	< 

� ،)8NÄل ا�U h'\	إذا ا ��ل ��;< ، و� ��IK إU h'\<
 /�Bt�ل ا�K�� �U–  ،)8NÄ<  –وآ�ن ���8 اU h'\Æ� ه� أن

� ا)��� � ���ل هoا ?B@ ،زع ا]رزاق�� �و���� ا?�ل، ور}
�ب BFا] .oه L[� aة إ�	���ا�U ، و�>< {�L أ�� �?

��N<و� /�Bt .و�'���� ^ وH< ا

�ت ���U آ�"  ^ آ[� �� ��ديء   ا)>�داة   ¢L     هo. ا0B(�*  
 ،����و��   ا)[Ã   �	��	��   أم   آJ	إ  ، Lª   ة�  ا�ا#?��   ا�0
 ������ديء   و+�Bو ،  اB(ا   �����Nأو ا�W�اآ�� أو    ا

�ر��J��ب   إ��اء   أآ[�   اB�'   ��   �أو ه�oا آ�	� (  ��ه
�*� ا>J»� ا]و�B+ aوا أ��مNة  آ��\�' ( �، Q�>� آ[�ا �

�ديء *�L هoا ا80�س، و*�L هoا    ¥o.   ا)>�داة   أ+XB أنB(ا
ا�Dم، ^ ا)�#" ا?IHD، ه� 	�ع �� إD1ن ;78 *?�م 
 �� ��U� ��Q ، d�رآ� ^ ¢�����، و*��� ذ�(��Nام *�ا

� {�sون 	��Uدئ أ¬� أ�B(ا .oب ه�Mو1>�ه� +\�ر �1 أ�
 Ï��ل #�أو. ، أو ) ،.�?Ã ���Uأ����~�� أو د�� ا(?�� ��

 .�'#�<+ gy ه�و. أو�W إ«...أو( ��<� �Uا�، و�N�� XU" ا
�¸ آ8� +\�ر  Ï��¸ )أن ا(? ،�«��NJ� ¸� ،��¸ اW�اآ�

 ���� ) إ«...�[��MN� Lأو #� ��ا� ،)Hا�و#� � ،>N�� �N�
) �	��Uأ �NQ>�'/ ) !��ا *�)?�وف 	�ه�� �1 ا)>��ه�د�

�ت�#�<� aإ ��HD?� ا�J(د�� أو  ا�\N#أو ا ��F��F
،����Q).رoU /�Bt�¨ ا)��8 ) � ¨ ��oy ا?� ®�s+و

�ت #��س اN��م ^ ا?Dج�ª ��B+و ،��HD? . ا
 ..2��Zو: ا���ج ا 

 ^ ��U�ا��ا*� �1    ا?Dج   أ�Qاد   أآ[�   أن     ا~I?8    ا?Dج 
^ w�<�L1 اKN  ¥o.   ا~�ه�ون   ه� " ' ا�ن ' و '  ه�5 '  "   ا

�ت ��Q[ا#�   اg  ا'��M إ��s?*    a   أoHب   أن   أ��   آ>�   وXU ،  ا
�د   �>��   ا�ا�U   آ�ن ،  ا�اه>� ��   _'t�   >	�1وا   D*   ه�ادة  
 �H�lNUا    I'1" ��?Hر" ،  ^ d�� �#و ��وª    I'�J�  )'y[ >«(

>N�H��a  " ا« .. 1>< أ����N�#� ��دد ^ و;( ا[�� ،  و*
�H�lNUج اD?��   �1 *?�ى  I'1    أو �U ^ ا�8NFار ا�?N  ا

 �F��(ا  )�� أو د�>��H��   ه�   ���n ا�  ) أ����¥  .. " 

 ��a   ا�»¼   ���NJق   وآ8Ãأ�  ا��ا*<   و��L8N ،  ا)�ل   �(  ^ ا
 XU    IJ<� ا   أنoل   ه��¸   ا)   �MN��_   و�F'�   إ    )Fص أو�Q

 ،.�Ê ق   �0آ��D@وإ   ،>N���U   X��+د.   و�Hب  ́    و�� ..  و�JNاآ  
 ���U   ��'yدا   ��B�?+   ��'1�Q   _'cء   ا�t?d ،  واoن   آÌQ   L]�  
�  '  ا�»¼   oاه �Dآ Ikد�B(ق ' ا��NJ�   ¸���+ ^   ر��Q[ا  
�ديء B(وا   LJ'J+و   _t<(ع   ا�Q�ا>��ى �1 ا�����N�H<    وا
�ر \N	��M�_ ا  "�W��<�د   ا��ا*<   L8N��Q ، " ا?N*��  ا)>��   *
ا��Hد    ���آL   ��ا��H   و�1 ا�Kدى    ا�ا#(   أرض   و�1   ذا+<   �1 

I1�� ^    ا~8�#�t	    ^ ا��Kو� ��B�� ا #� ���نoه Lآ ،I0ا
 /'@ aج ا]�� إ�NUا �� �� ���ل ا?Dج، À �� �y! ل�À
 .oاز ه�Nن اهD1إ �� d��1ة ا)�>��، }� ^ ذJ(ا)��رة وا
 r�<(وا ،"'NÈ ت�*�J0ن اÌQ ،��1�Q�ا�0'� ا]�������H ا

�ت NÎ"'NÈ'"، وا��. 
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� �
�� )��� ا�@��?_: #,@�+"(ة ا�$^

 )1(  
���W   ³ـِ��واNJ ، ا

  ،   دا��   آ?/  

��@��y9و   ��   "�  ، اDsم9   

�B9\ــ<  ، ا�اH/   آ8�   �u   آ�	�   وا

�   ، ا)��م   #��   و

�   وآÌن   	���   ��   Iـ�	� آ

�م     ��م  �êإ   .  

 )2(   
� *�دى    آ�ن�    I�Q9�W رةا   إن�0   ³�F. 

��· �� آ�ن *�دى �>�Mlا، 

  .   �8Æ��     ا?�³ْل   اّن   َأ����ق *�د�ى    آ�ن

  ". T�ْ�: "، #'�!! آ�ن *�دى ، آ�ن *�دى 

 )3(  
W7   �5'��f   W.�^� 2 #1 \0ر,@-? 

  ، ;�.W   آ�&   ِ#Y¾اªc°7   )�م 
ªc70.ا  ، �Wـì5,�   &Á�  ،  آ

Á�9 W=7ا«YÃR 0� �� �& :  
 )4(  

   /'?N�ت ،  اQ   ³ت�Q ،  

  . أ�9ـ�وُ�êHـ�æـ�ت³ ،  راFــُ<³   وْف

�ت���W   ³ :  وا[�رة�  ، آ'8

�¯�Hور   : XJ9*���Wات   *  ،  

�رات ?W ا� *�M�ـ�ýا و���

 )5(  
 "، �Hًا     وا#( ،    ا�ا#(   إن :   ا�ا#(³ ^  " 

 7B  ،    و9َ+ِ�ر�Ü      ـ�د�ة� :  ��دوب9   !دم وا

Üر��N�ز ا'³�Ø1    Iõَآْ�   واQ   ���Q   9/�9َآ�* .  

   )'t�   ³ـ��B9   ا)ـْ>ـ/tُÎو :  
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� �
�   إ����ل��U-ا�   �Â��=ª8J ا�+2Ç    ه=k ،  

   8J=�=;��     1ª�¾+ْ2    أ�0   \ـِـÇ+04ه8 ا�«+R 

 " 8=J=�ª;��     &�7ت   آ�w2    ا$ª'.ِ �¾Qª3� أ�

�   وا��35'+.   �¾Qـª3�ِ̧�� 

  ". وُأ;Qª¾2   �9ِ#&� ،  ?@��¿ـُ'0ا   وا��7Yل
)6(  

 7?� Lس   آ�<�?I<ِ³   ا�?/   �Æ81م9 ،  ا�:  

 ْ̈ �oّ�N�* �ØMى    إ	<   *�  ِ    ��   ><ُtْ��ـْ(   *B�ْ+ِ  .  

�v³   وا�)�B�ْê�    I�9Bê� 9مêز�   >ý	³   إ)�89J� .  

َ�   وان   َ I >?Ãْ    �7�1�� uْ�ِ   م��   ، 

� ��ّ@I و � �?* �lJ� I�َ9Bê� )³َآ�ê�           .  

v̧��]�رضê   ود	<   �'َ�ْق   *Ø1   9̧Ô��  ، آـِـ�

�98Fِ   �ْØH(�    وان   U   ³_æ��َ+ِ  ،  I�B+ ���ْØH   ةê�³sØU    ا]خ   �v1ـ� Iõ'   َ	ÆJKُ<    ا
" 9̧v�Øر"  ،  

êL³H�   ��   �æ�Ø?9ض   �ِ<َ�ْن   ���U   ْن���لê .  ز�v³   إ�>ê؟ ا� 

 Iõ'  ، آ�مª   �¾��ن� ،  رآ0عª ، وُ}ـ0ف�   أآ&   ِ�>ُ��   ��9B( وا
 : ?ـ5ِ¾�مÔ?   ª$¾��ر
 1Óِ��Q=#  ، 

  . ?4ِÔـ�1   ?$�ر   ;��9ت   أو 
2$  ?3��-2    #� وا�+2 '? ÃW«z=#   ت�Á0k ، 
  . ز¾ن�   WÄ-9ِ 9+2    بYMا   أو 

 )7(  
�تH�¼   U'�ة دى    وا0�y   ¸*   dْ1إو    Iـ<ّ��   إ	Nَ9J+ِ dـ8�J��+ ،  

�Ø�'َ9َأ�    ،I�ِ�Æ\yْ �@َ�tْـªو     ^ ��9Jآ� .  

�ـّ�ــ�³ ا'Iõ    اoKّ<+   �Nّ0   *¸   وا	�*  )  7?� �	�* .(  

��H   ْف آU    Lـ��   إ	�U  ، |إ   d	إ    I�B+ �U .  

  ،  ه�Kْة   ِه�vْ�   و� ،  َ#ْ'�   َزõـــْ�   �u دى  ،    ] ( 

u�    9 ;�ورى��KَْـNِـ+  ، ����ْة   �K�  ،  

  "). دار��ا " +K���ْ�  زى 

1 9��    �'"   ?�   ا��5س   آ& ?�� ,Ò    2$'. ةY�  .  
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� �
  ، وأآ�@¾�Y   و=��وا   آ��   �Yة

2    #�   �� ،  Y�   ���R   �+'0ص ?�� -$Q5? "�  ، آ+
�¿ـ"   آ&   #1   ا�'�د ��2#  ���ْء    ���z@Ô?   �Jش .....  ÃM  ،  

  ،  ?c45 ا�+2  ا�Yأى  رأى    D0#\�   ه0   #�
"#0,wا�,&   ?$0م ،  .$0ل   ا   c�3? .  

  .�àو¿S�. W'@5?   SD،    أ#T?�9   Y وا�+2 
  .   ��;È   �?   )0ل .  .Y4ق�   ��   #¬

 .   : ا�واS  وا%��S  ا%��S،  :    وا����0®   
S�. &,{ S�'%ا%'�\]، وا : Sوا�وا!!  

 ) W�Y�   ",�  ).ه�Gfِ .'$2  ،  دار?�ا   .4,
 �Uا� gوإ 

�& و\Yى,\ 

- d�ب،   �N� �Jآ� هL آ�ن ذN�^ اK\�ل ا]وa �� هoا ا
�<H�1 �� أ	� ��Nآ� أ	>Êب  إ�* ^ �	��	 �� ^ >�إ

  ا�Nر�/ �1 *?�

-  �K'N± ات��	 ^ �y! )#�� ^ dآ8� أذآ� أ	7 أ�Wت إa ذ
�sأ� 

� ��;�ع  -<�#�	 �� ا�0�د�� ا)t'�� ^ آ'8�MNFا
��HD? ا?D#� ا
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� �
 

 

 

 

 

"#�$# : 

 �( �BJ<��ص *y );و �� أ�¸ آ�" أن هo. ا�\��ة ¯	�Wأ
�� ��   �Hى ¥�N#D? �BJ<�* �sى، وأ��y[ا)�ة +'� ا ���¢

?Dج ا>IJK، ´ +�آ�ت ا��م أ¬��، أو 	��ا *K#�� �8sN+ �
� �Nºا، #� ��Bو *?��ا *�ر�H أو *��yى �1 ��#" �F��F

 ا?Dج ا>IJK ¢���ا،

  �K�¹و >¯oا sQ'� أن أآIKN *>�� ا) ، ر}� +��ن 
I\«��tل وا?�ض   إD1ن ��#IK ا�* I?8NÀ ^ رى� -�� ا~

�ر�F ا)�>�� º ^ ��n� أن �*� .واoى 

ا�\��ة �� ذd اh���N  ا�#�اح هo.  و#� أ	�o هoا
�IF اoى � 	?�ف �� � .��N#"ا

 �¥�?�NFا ^ D8?<، أ�NÀ �´ إ	sQ 7'� ا��م أن أ	��ه
 ����ت 1B��?+ �� �� �Fف �\'>� ��N<	 �� هI، ´ د�1	{

)d���F و�� ذ�F ( ���yأو (و ،IJK<?Dج ا�* _'?N� �# �{
~�?� I\«��IK#�{ �U ا ( 

D]� �?8~ا]��، ^ *��� ا ��#��ج ا]�� إa �1دة )>NUا � .ور}

 )uY-\ ®'; �#1-7 أ#� #1 ا�$^��ة ��� ا�@��?_ 1# ( 
)1(  
���W   ³ـِ��واNJ ، ا

  ،   دا��   آ?/  
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� �

 
��@��y9و   ��   "�  ، اDsم9   

�B9\ــ<  ، ا�اH/   آ8�   �u   آ�	�   وا

 �   ، ا)��م   #��   و

�   وآÌن   ���	   ��   Iـ�	� آ

�م     ��م �êإ   .  

 )2(   
� *�دى    آ�ن�    I�Q9�W رة   إن� .³�F   ا0

��· �� آ�ن *�دى �>�Mlا، 

  .   �8Æ��     ا?�³ْل   اّن   َأ����ق *�د�ى    آ�ن

  ". T�ْ�: "، #'�!! آ�ن *�دى ، آ�ن *�دى 

 )3(  
W7   �5'��f   W.�^� 2 #1 \0ر,@-? 

  ، ;�.W   آ�&   Y¾اªc°7ِ#   )�م 
ªc70.ا  ، �Wـì5,�   &Á�  ،  آ

 �&Á�9 W=7ا«YÃR 0� �� :  
 )4(  

   /'?N�ت ،  اQ   ³ت�Q ،  

  . أ�9ـ�وُ�êHـ�æـ�ت³ ،  راFــُ<³   وْف

�ت���W   ³ :  وا[�رة�  ، آ'8

�¯�Hور   : XJ9*���Wات   *  ،  
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� �
�رات ?W ا� *�M�ـ�ýا و���

)5(  
  "، �Hًا     وا#( ،    ا�ا#(   إن :   ا�ا#(³ ^  " 

 7B  ،    و9َ+ِ�ر�Ü      �ـ�د�ة :  ��دوب9   !دم وا

Üر��N�ز ا'³�Ø1    Iõَآْ�   واQ   ���Q   9/�9َآ�* .  

   )'t�   ³ـ��B9   ا)ـْ>ـ/tُÎو :  

�   إ����ل��U-ا�   �Â��=ª8J ا�+2Ç    ه=k ،  
8J=�=;��     1ª�¾+ْ2 ا�   أ�0   \ـِـÇ+ 804ه«+R 

" 8=J=�ª;��     &�7ت   آ�w2    ا$ª'.ِ �¾Qª3� أ�

�   وا��35'+.   �¾Qـª3�ِ̧�� 

  ". وُأ;Qª¾2   �9ِ#&� ،  ?@��¿ـُ'0ا   وا��7Yل
)6(  

 7?� Lس   آ�<�?I<ِ³   ا�?/   �Æ81م9 ،  ا�:  

 ْ̈ �oّ�N�* �ØMى    إ	<   *�  ِ    ��   ><ُtْ��ـْ(   *B�ْ+ِ  .  

�v³   وا�)�B�ْê�    I�9Bê� 9مêز�   >ý	³   إ)�89J� .  

َ�I    وان   َ >?Ãْ    �7�1�� uْ�ِ   م��   ، 

� ��ّ@I و � �?* �lJ� I�َ9Bê� )³َآ�ê�           .  

v̧��]�رضê   ود	<   �'َ�ْق   *Ø1   9̧Ô��  ، آـِـ�

�98Fِ   �ْØH(�    وان   U   ³_æ��َ+ِ  ،  I�B+ �ْØH��   ةê�³sØU    ا]خ   �v1ـ� Iõ'   َ	ÆJKُ<    ا
" 9̧v�Øر"  ،  

êL³H�   ��   �æ�Ø?9ض   �ِ<َ�ْن   ���U   ْن���لê .  ز�v³   إ�>ê؟ ا� 

 Iõ'  ، آ�مª   �¾��ن� ،  رآ0عª ، وُ}ـ0ف�   أآ&   ِ�>ُ��   ��9B( وا
 : ?ـ5ِ¾�مÔ?   ª$¾��ر
 1Óِ��Q=#  ، 

  . ?4ِÔـ�1   �ر?$   ;��9ت   أو 
2$  ?3��-2    #� وا�+2 '? ÃW«z=#   ت�Á0k ، 
  . ز¾ن�   YM    2+9 WÄ-9ِاب   أو

)7(  
�تH�¼   U'�ة دى    وا0�y   ¸*   dْ1إو    Iـ<ّ��   إ	Nَ9J+ِ dـ8�J��+ ،  

  �Ø�'َ9َأ�    ،I�ِ�Æ\yْ �@َ�tْـªو     ^ ��9Jآ� .  
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� �
�ـّ�ــ�³ ا'Iõ    اoKّ<+   �Nّ0   *¸   وا	� *  )  7?� �	�* .(  

��H   ْف آU    Lـ��   إ	�U  ، |إ   d	إ    I�B+ �U .  

  ،  ه�Kْة   ِه�vْ�   و� ،  َ#ْ'�   َزõـــْ�   �u دى  ،    ] ( 

u�    9 ;�ورى��KَْـNِـ+  ، ����ْة   �K�  ،  

  "). دار��ا " +K���ْ�  زى 

1 9��    �'"   ?�   ا��5س   آ& ?�� ,Ò   $'. 2 ةY�  ، 
  ، وأآ�@¾�Y   و=��وا   آ��   �Yة

2    #�   �� ،  Y�   ���R   �+'0ص ?�� -$Q5? "�  ، آ+
�¿ـ"   آ&   #1   ا�'�د ��2#  ���ْء    ���z@Ô?   �Jش ..... ÃM  ،  

  ،  ?c45 ا�+2  ا�Yأى  رأى    D0#\�   ه0   #�
"#0,wا�,&   ?$0م ،  .$0ل   ا   c�3? .  

  .�àو¿S�. W'@5?   SD،    أ#9T?�   Y وا�+2 
  .   ��;È   ?�   )0ل .  .Y4ق�   ��   #¬
 .   : ا�واS  وا%��S  ا%��S،  :    وا����0®

S�. &,{ S�'%ا%'�\]، وا : Sوا�وا!!  
) W�Y�   ",�  ).ه�Gfِ .'$2  ،  دار?�ا   .4,

 )\Y-5ه� ا��0م: �$�" ا�$^��ة(
)8(  

��	�  :  �ـِ�ـْ'/9 ا'I  +��ى    �81ه�   @�ل دى    ا

"�F   ْة�tو� 

 I'�   �Qق   �ـ>ـ�sب   ��'�ب واK� �tyْة   آL ^    ا

Lأ�   ����   آ�ن "  دارو�� "  إن   *Ø�'ْو��	 :  

 . ا��Yوْش   أ��fب   إن
�Â?ب   و��fأ   "ْ+�x4ا�  ،  

�5��0+��?   �57   S�. . 
 �  .  أ�57   �13

  ،  إ\�3نWÃ�   " : �1Â3�=# ûإ
 إ��5؟   x4?   �«5#& وا�+2 

   ¬#   ª8J#  .  
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� �
57�   W�Y�   "¿3�   1#   إ��5   �Y-'إ�$�� . .. ا�   .  

 ��?" û0ان�  ، "   �ـِ��5ÔـQ¾ـ®   �
 ؟؟ آ�4?"   #¬

W��    2$� T?�9   ª>Ç+$?  ، ±Dو   ª8J4? ؟ 
 !! إ?�W ؟   ه0¿ا

 Â2؟ ه "ْ'?�;  !! 

    !!!!؟   ���K   ا�L   إ�< �?7 

u�     ،ىêور�;  

    IK�ê� >	ا   إ��ق "  ���دة "  ��[?J  ،  ا

    I'��'�I    1'�<   �?/ واU >U³�Wَ      IQِ ê/tَyُ   دْة���  . ا

 I'�vJ وا   >;�*   u�   ه��Q   آـــ��MـÆ� .  

��   واْنB�َ     >	ْئ   إ�*: 

�wْا?Ø "  	�ِط   �NــْـØ�َْزع B "  

 : *9�Ø�Kْê�ê   إ	<     �B�َ   واْن

  I�B� ��   L³َأه   w�Bì'  .  ا

  "  ؟ إ�ـــ< �?7  " 

�IF    وا�U زى 	 >Nُ1�F  .  

 �7?� >ÆJKـ	ِ     IـQِ  ،ٍت�H�U ¬ْ#ِ   WÃ@9��¾@°� 

  "  ؟ إ?W زى  "
 )9(  

  .   آ��n�  -  u�?�   ¸vا�yة   �  - ±< ^    H<   وا�U زى 

 " >;�*   /�1  "  

�ْ#\Æ< �?7    ه�	     �ْØH�ØU ؟    

�ل#   ��    ،Ivُأ�  �<� +�I1  وا<   �<U9̧   إ�k�  ، وا

��رك   ر*>B�    ^ �  . اK'�سNّ��    ^ 9ــ�   ��Àد	

¸*   �� ،  إ�<   #��   �?�ه�   	?�ف   <Uوا   �<�  ! إ�<³ ^    آ�م9   

)10(  
  .   #=0Ã��#     "'ª;�¾5ش ا�+ªJ¾k    2Çـ�ـ£     َأY�R°ة �دى  " 

   ª>¸   uــ�وÃR    ، ªu0'و�»ــ ،  
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� �
�0اÃ,ل   وا�������   ��? : ªu0��ª9إ 

WÃ@�JÃ.    �?وY.  " WÁ� #=��Yªfة� "  }k�4ـ

  )  ا�¾0ا7ْ"   #+�0ب=   هnا(
  . �^Yة� .'$¾2  ��رى،  ا�,0ِ#2    رِ#�5¾�   وان

  ، �@�5ª9¾�   ْ¬ِ#   دا   ا�,�ëم " 
 " #�� أى    �ª0Ãش   #�� د¾ّش 

 

�WÃ@�JÃ.   "�  " ا�'���W "  ا�@�\
  ا�^Yا�Wª،    9ِـT :    وا��5
  ، ?=ـ5-ـT?�9   �M   �#   �Y وا�+2 

   u¿0ه   Y�     W\ا  " �Yـ4,ـ? "،  
  .   uÃT?�9 ا�+2  :    
�ـW   07¿ا    ?-WÃk0   أو+� ،  

�u�,�     W   وان   ,²   Wــ�#Õ�  ،  
  ،  W�3�ِ #=ـ2Ç̧0    و)�Ã���   W��ÃـW   أ�R   وان�

   &��@3#   ��    �W�3�Ô? .  
 )11(  

��ّ�#   �?   �W¿#   �\أ   G4{   ِدى��  :ا�+
 Sا%��ِدى :  #�}2  إ  .  

G4{    234\ ªع R��   "ْÂ?Ye\   �W�0¾ـ# ،  
  :   ُأو�W   أ��Y�    �'? Y^(   bا%$� :    ;�آ�1 زى 
 " b¸وا��0ا   G�'f0#ْ"   #ـِ+�£   أ,wا  ،  

"#0,w0ة   وا+�   ���R .  
G9'¿ـ   >w�5ن� ا�#0#2،    اwوا ،  
  ،  ����Â3×م    ا%���Q'"   أآ��س   07¿ا

  ،  آ�+0   ¸��0   آ�\G ا�+2    وا�0Qا��
G4@R�9د.-2    #�   ا "�k�\ .  

 " �5+fـ'�5   أQ{   c�  "  ِ#�×و9ª"   و��ش   �
 2Ç+وا� �WÃ��¾̧   1#   ر��   �¿?Yا�   >�^\   :  
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� �
  . و)»ــ+�k  ، ªcز�   

  . c�0#   ��ت .  دورu �7ِ}ـW¿3�   �#    2 وا�+2 
  " �,Ã� " :  g��. u¾YÃـ�W   )�?ـ&�   ا�'�W   ;��دة   )�م

  "] #nاآYة   T?�9   #¬   درس [ 
G�Ãرª2�ِ   و�f .  
 )12(  

�ا   ُ�  . ادÔ��   .�<ُQِ³ـــNُ��   أْآ��Nُ9�Øا    إن   #

�م9   ا�g   داyر ،  

u�<< ،  ��;�y!   �ْØ   1'�<   وا�Dy   9م��� ،  

 I'�ا ،   دQَØُ>�. وا��F   ��   ةùـ�Æ� ، 

  . �X   آ�ن    ا)��Uم   ِ	9Jـ��Æا 

�<   آ�ن     َأِ+�ر�<BWَ   �J	ْْنا�� .  
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����25252525I08080808I2009200920092009א��%����������������   �

"������"د������6د��−725��2"������������א�R6"א���� �
 

 

� �

 )وا��Rة : ا�4^& ا�ول(��w" ا����3" ا 
 �F��� ،ول�<N8�ل، �F'� ا?NF��k?� اW �8'آ �H�+ �

L?�، و�'�JBN آ[�ا، �[L آ'�8 ا0/، و	��Uأ  .o¯ )*�N(ا
 ���U اJ(م، �?�ف ا���X *?� أ�?ا>��ة، ا� �B® �81ه� ا

 .�<�Ãى أo��� ^ ا)'" اyو ،/M' ��ه<\\y" /0ا "'�
�[D ^ (، و#� +>�و� ا>��ة �U *�� هoا ا?>�ان "وا��اه��

�ت وأ�Uال�U ر�/ �1 *?�، أو�N�ب ا*( .o/ ه	ا�H �� آ[�ا ،
�ه�ة ا��Hا�8�ة(	�� ا~�ه���، اJ(ا0/: ا (r�<� �� �]آ�* .

 �@�JB�* �J��ج �� ذd و��. أن ¹�ه�ة ا0/ N<NF�T�� ا
 > IU�+ ��ه�ة، وأن آL وا���Uاه� *��t�N< ا���>�� ا�ا

– �< �	��U<  - وأ	ى �?�ف "أo ".ا0/ ا0���I"ه� ا
 �z	�Nاول هo. ا�'�QÌ* �8اط ���W @�ل ا?�8، @�ل 

�#�ا . )8J� أن LB# )�;�8?�� اJ� ��"ر}*��"و" *���" ،
�ل �U ��اoy ´ : >ØH 1>�ك�� �� aإ >BN<و� g�� د ان�l{

 I�Q ،�yä* أو L��* /0آ'�8 ا L8¢ ��رات آ'�B?*L�J �� ا
*MN/ (إ�� +?�B �1 ا0/، أو د�1ة 'M/، أوnFال �1 ا0/ 

X<+��؟ *���BU ا*�* �� أآ� و���(!!،  /U ء�´ oy 1>�ك اد1
ا)�رU ´ ،�F/ ا\��_ وا\����، ´ ا0/ اoى ه� U/، وا0/ 
 hB\�Q ،ا)�;�ع ^ IJ<~ب اo~ا Ly�N� ´ ،/0م ا�اoى آ>�
�ل �cا �� �BF��ت ا)>Q��، �( ا�;��ا0/ ��ا�� وه�
 �@�� U/ اsأ� oy ´ ،/U �وا�و��	��J وا]DUم، وه�ت �

)�v�'1 ض�Q(/Uو ،  ،>N�* Lوأه �<�دى ا]ه'I، وU/ ا<ا
" ا]	�	��"و�Bª ا��Jة ا?oراء، وU/ ا>K¸، و� �nاoyة 

)¸K<�، ^ )وهU �� I/ اBU وا)�ت ،èس، وا0/ ^ ا�<، وU/ ا
�)�ة(ا��Bب أو *BJ/ ا��Bب، أو �( ا��Bب *.( 
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� �
�ول هo. ا�'�8، هoا ا)��Kم، <N	 "1'��� آ� è�* /�@

�ق ا?Dج ا>IJKهo. ا���s، وهI ه��F ^ ،اo. 

 L]� ��، و�Hت أ¬�XU و�'� إa هo. ا�\��ة، هo. ا0
 I'1 X1�	 X* �	ر��� �� >�و<N+ �( ���cا >N�¶أ > �Hذ�Ê
 �� _0 �8�Qو _BF �8�Q /'#أ �Uاع ا0/، ر�	أ �� L#[ا
��k، إن ¨ ��� \���k هoا ا���ان، �H�Qت أن �?�� ا\#

N+ �Êإ �� آ'��'? L* ،�yä* أو L��* �sا0/ أ� ��s# ول�<
�ول<N+   جD?�ق ا�F ^ ���� ¸� ،����B#��s ا?D#� ا

 �k�\��ق اoى آ�Q �BN< هo. ا�J� ^ اÊوإ ،��<�� IJK<ا
) ��\«��ق D1ج 	IJK أ�D، هoا إن و�Hت هo. ا�F ��� ¨ وه�

1>�� ا�\��ة  ��ب (ا� +�MNث ^ ا�\��ة، أو اBا
£�] !!).�� ا]�L) ا

� ا?L8؟ � 

� ه� ا]LsQ؟� 

� �oه/ إ�< }�lد  � aإ I�'N(ه/ اoو� ،�BU >�8J	 أن
�ت اU" >«J8<Q ����B/"أن �8J( آ'�8 #D?، أم 	�8J< ا

 ><1 �'�N	و ،��<KN�� ا���MN وا�µJ� �� ب�¬ �zو
�+�ة؟ Q ��;��د� ر�?� �1 �'�N	 � وآ�	>

\��و� +���Dت ا0/ هL أ�( ا<+ ���k �� ا���ان ا
� ه� ا0/ � ��<� �'?N	 ����<{ ���W، ´ أ�yج �>�B� L��*
 �وآ�" �N± ^ I'lN'" ��ر.، DQ أ�م 	IJK *�\��ة *oا�

أ+>�ول ا)�sع �� Dyل آL   +��م ا)�;�ع ±>�#� �>D\K، أم
�؟ �U� ��Dc8( ا¡ ´ ،��B�+�+ /JË ة��\# 

��£ وأ	� أواH< هoا #\��+]�ب اB� إa �� ا+�K# ن
��Qن"ا)�زق، #\��ة Uا� : G��; "9 و#\��ة "ا� ،

"D0��ن (، "دراآN�KNª نD�� ف�F �	�و�J أدرى إن آ
�?>�ان أم �*(، 
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� �
 aن –: ا]و�Q�Uا� : G��; "9 ا0/  -ا� �� �هI +?�ى 	�1

��ء ود���� و��ق وإDyص، *�W Dوط وt1و ���F >�Q  ة�	�?�
L*��� ��D* a .... و...و) �?7(وN�!�y! " I1�;�� �y"و*

 ��8N� I���U)�?* ��	أ!!(، 

 ��	�]� *��L   -دراآ�D0–: واBU IÃ �� >�Q I'q
 ،>�oت }�ت، و���N�� < ��ت	آ� ،L+�# Ikا�NUا I���Nا

"��ù 0تºج #2.0 ?� #0ت، و�@K �� uY,�.. " »*?�(إ ��	أ.( 

oا)��، ه �<�� +��م ��ن –. ا�\��ة ا0J I'1
��NBU��ت �� ا0/  -���NJ� ��D� 

�ن (ا0/ ا��DNآI : ا�ول<µ8@�و��L8 اc\���� وا]��ن وا
8�دىN1� ) ا�Jى ا

Sج : ا�����NU��ج ا�NU�Q ،ج��NU�و��L8 (ا0/ ا~�ع ا
�	��Uدل أ�BN(ل ا�8?NF� )�Wب ا)�ء ا)�ح، وا

�: وا����_Wا0/ا� aإ �'�<ا��رة : "رة إa �?�*� ا
و��L8 ا�NF?�اد . (ا)�N8 إa ا�وا�k ا]وF(؟" I'1 ا0/

 L8¢و ���µJ� >'��¢و >��H�+و .���+ I'1 رة��'M/ وا
¸K	 و@�ل( 

هun ا�$^��ة .@�5ول ا�05ع ا�ول، و��¢ ا���S، آ�� nKر 
 ���_ #1 ا�@��ل #����" أو ا;@���" أو 9$+5" ا�05ع ا�

 : دY\ �\09ى

K��ة ا]وa �� ا�\��ة� : 	�Bا *

1?T?�9   W?2؟   إÆ5ـ# 

 #�2�ِ؟   أ\�

  ، أ9�ْ¬     uT?�9   أ\�
�1Ô زى¿ Ô�  ، ا�'�)�

 2¾$'?  g ¬ْ9   Y¿�Uf  ، ل��ª9و   .  
  ،) ِ#+,2 �@�29    أ?u0 (�@�29ِ  و�ـ4َ¾�5ى 

 ْ. ا�Tا7&   �³م زى¿   .. ~+»�7Y? 2ِ+ـ2 
 2«5x² �\2�ِ،   أ��  و9

 25ٍ?0Q? GK   �W=��57  ،  
  �ـَ�ªـــ�Q   �ـْـ4@ــ+¾ْ"   ر�WÃ+7   ار�=�È   وراح

 ،�1��W /0اع ا�	ة �1 أآ[� أ��Kزى "+?g هo. ا
�� " ا�'�)

 I'� �{ "\N� ىo ):و�� �� �'I(وه� ا
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� �
1-  ����\cا"�Uf ¬9 g 2$'?" 

�I1 : وا)'��� -2N* ى�<K)I�'� I1�N* .أ�� ( 

 ?W��57 GK �?0Q? ،2+~ g c7Y: و+\�ر ا]��ن -3

� ^ ا)�JFn ا�وا��H(وا]�Fة ا\��ة  -4B�� ( 2«5x²
g�� أ\� و9

�ت ;� اDأ��ن -5	�وراح ار�È رW+7   :و;8
،"+@4� ......�Qـْـ��. 

 D1�Q L�� IآDN���Ik اI��\c ا<]هoا ا>�ع �� ا0/ ا
�Q�@ آ��U �<�F �(�<، وه� ��oى 	�1� �� ا?��K� �#Dا @

 ��'�8�N�Q'��(ا�N� ا ( �	��Uأ I8J+ �� Iوه" �#D1
�حNK(�* LK��ن  Key and Lock relation ،"اQ�tو��L ا

�د�ن BN�-�#D?�*Dy ��-  Lل هo. ا�� ^ ،X��Nا]��ن، وا
]@�ل ��ة  ،"أن ?3@�Y ا�wل 9+2 #� ه0 9+�W"  )و�W I'1ط(

�<�º. 

�U ^ Lآ ،XQ�t�ت آ[�ة، �( ا�8NFار �Ê آL �� ا
�د ¢�ل دون �+ �¬[ �#D?*��t�N< وJU/ �¹و�N� ،>Q هo. ا
 �U1>� أ ��، ���NQ ا]�1اض، إ���Q�@ ،Dأو آ ،�Uأ �Ê

 I8J� �8�Q أو ،XQ�t Pathology of، "��ض ا?D#� ذا��"ا
Relation  �� £�?� � .�Uو XQ�tأ�1اض أى أن آD �� ا

 ^ �*�?\�ن �?�، +��� اQ�t�L1 اK+ �� إذا �Êوإ ،�*oا�
� .ا?D#�، واL�K، وا]�1اض آ8� ذآ�	

�ج ا]�� إa   ،ا���ج ا�XU2345 �?'� هoا ا)�زق ^ N}
�#�ة، +��ى ا�Bt/، أو +�ts.، ^ آ[� �� 	 �\U�Q �K#و

 I8J� �� �z م��N� ن، أن��U[ا"�#�?N أن }?7" إ1�دة ا
 >Qأ��ا;< ^ �¹و �K<NFا �# _*�J�Ik ا<]�?gN أن ا?�� ا
 ،�#D?�ج 	�1� !�y �� اN} ��[ا|ن، وأن ا �U �	�ا� آ

 I'� � :وT�� إ°�ز *?� ذd آ8

 ،��'U�� ��h8J ا�Bt/ أن +L«'«N ا?D#� أآ[�، و
�ل إ�NJ� aى أ�y �� ا0/، وه� ��NJى �N	D ���K�ء اt1�

���k ?�0د U/ ا|���y، و�¸ Q�w ا|�y، : رة I'1 ا0/ ا
�,&  19��Ò آ& ا��5س، �& ?^'Ê  ��?�هnا ا¹'0ب ·'��0 

¢/  -�[D –، وه� �� g1ت 1>< ذات ��ة ، *�ن ا)�أة ا��5س
و#¸ (، زو�J34\ 19 "��f��� �J7 وا�5���" 19 �< آ& ا��7Yل

d�را).I'1 ذ�NUا L#أ ��J(ا hB\+ �وأآ[� �Uآ��  ه>
�دى"وN<+ ،���U��U Lآ�� ?BNF��" "ا�Nا�H ا?�:"   ��

�c أن أ�'£ أ\G و�Mك"، إa "أ\� أ�'£ دون �Mك"Q@;أ\� أ" ،
� أ#�م � ¸K<* م��أ#�ب وأ@�/، و+ d	[ d?� /0رس ا��>7 أ�
 _��¢ I'1 L81وأ ،d*<، أو I'1 ا]#L أ	� أ+�#( �>d ذ

d،، +��م *< *oآ �	وأ ،dوآDم �� هoا، .(...�ورك �?Iذ
� " آ�B"وه� آDم �وW���  -ا�\��ة –ه� اoى oUرت³ �>< ا0

 )^ إ���ن ¢���<
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� �
 �y[ع ا�<8� ز�1 ا��Bن أ	< ���Bل �� ��U  –هoا ا��

�درا، إذ ��Bو ا]��  –ا)�Bأ 	 �ه� ���Qض �� داy'��، إ
 Lأ� I'1 7B� >	أ X?k��XH وا~Nوا� XKk�cوا XBا� L�

8� *�ا   �،*?��� �<'yدا ^ �B��+� ���Qض �Q /k�y _t<و�
 ¼�\È �� �'�<� ا80�س �z.، و1'�>� أن 	?�ف *�ن ا<�'1
 I'1 رة��ا0/ و+�آ��. �Q I'1د وا�U @�ل ا�#�، إa ا

�س، <q إÈ+@Þ �( �N ا�B+ ،/0و أآg �� #�رات أ�'/ ا
�f0,\ b+�ا g5$+" إ�. 

��Hوا�') /M 	��ت ا�JFn( ا �1��W �]ا)8['� ا]آ Iوه
�]�FىQ ،Ik�<]، آ�Mآ� +�tر�� N>��� ا~>¸، و+�*�� )ا

ا]و�د، و+���� ا8NÄ( ا]�Uث، و#� أدت و�� زا� +nدى، 
 �H�� ¨ ��+��، ���Wة ا]¶��، آ8#D1��1، و�8NHا �K�¹و
�ح *��g� Lر l<� أ��B #�ر+< I'1 ا��8NFار وا¯ L��*

�وزه� أوq ا|ن �U ��ء 1>�<�NF�� أو ا�NUإزا . ��� ه>
 I'1 �\+ Iة وه��\�� ^ هo. ا�	��K ���وt<� ��1_ هo. ا0
 ،�	��ظ I'1 ا��8NFار ^ هo. ا)�JFn، ا]آ[� أ�K0ا ^ ���U
 � �U ،���y|ادا ^ ا�Nأو ا� ،�� ¨ +�� ا]آ[� إ*�ا1 �U

�دل BN(ج ا��NU�، !!*?� اL��?N آ�	� ��B� I'1 ��<Bأ ا
�ج �NU�� !J�Q ،�y?� هoا ا�tف ¥oا اQ�@ ج @�ف�N} 7 أن?{
�ج أآ[� �NU��ج هoا اNM�Q ،�اoى أW?�. *�ن < و�Hدا �
 L��*  (1>< ا g?� ��H<، وهoا �NUى اo�ج ��BU< اN} �º

�د *<��NF��*_ اJ��W ^ ا>¼ اB� :"�� 23ِْأ\� ِ\4ـ   
�ج �� ���Qض ^ ذا+<، و�� أن . \W?�0زS، وأ09ز 09زا�NU�ا

 �� �l1أ ��Q ،�#D?��L ه� اoى {��Q @�ل ا�#� I'1 ا
1�دة d .ذ

 Ï�� ا�Bt/ ا>IJK ا)?   d'T  -  ه� � -   �B@   >'81?�   ��   و
�k( �� ا��gQ ،/0 أ	< �¸    ¯oا أن �N\�ى  �ا>�ع اw�JB ا

��� ا)�اد إ� أ	< �?'��  �*�;�ح أن هo. هI ا)�U'� ا
�'U�(ا d'+ ،���U س�<� أ�'/ ا���?�    �  	�¼   +?'� ا

�ن J	ا�   ،�y! )� >�دBN�Q >H��NU1'�< ا h'� XU   ��و
 ���y ،�\���Bو أن ¯oا ا>�ع �81. ا�Q�ا;I ا)wF�N أو ا
،�#D? إذا ا;�tد �Ê أ�U اXQ�t أو آ'��8�، L«'«N+ �U ا

 ^ >JK	 /�Btو+��� ا]�1اض I'1 أ�U أو آD ا]@�اف، �l�Q ا
��زق ��U �� ���H أن 1'�< أن �\hM و;?� ا	�D?Q �J، وه� 

 :*X أ����  �>BN< إa أ	<

� آ�ن 1'�< دون إ1�دة   �?�� ا�;(  إ�� أن � aإ
 ��1�Qأو أآ[� د ،���H �� �J�'+���hB\�Q L أآ[� �1;� 

 و��دا، 

?�ض، �� Dyل ا?Dج 1���، وا?Dج ا~I?8 وإ�� أن �
 ،���y)جD?�ق ا�F رج�y ��+��وز هo. ) أو اgcة ا�0q ض�?�

 �� �'U�(ا%3@$&ا S0,3ا��2��5 ا� >wا  aإ>wا�$�رة 9+2 ا 
 �( اN>��� ا�sورى، 

�. هoا ا>�8ذج ا]آ[� qأو ا)��� ^ ا ¼«� إن دQ( ا
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� �
 d���� ���د اls	)اo�8�د�� *N1ت، و#� ���د ا]آ[� ا

X����I'«N �1 	�ع �� ا?D#�، آ�ن ���م *�NK�¹< ) ا�*
8�ن �?��ل، ��8sن، *��� �Q'< ا]�y، و�� s*و ،��ءة �K�*
�ح أ	< �Êذج  � �U ،�y! ل�8NUو�� ]ى ا�ه>� +�Bأ ا)�

 ��� وأ@�ل �81ا، ls	 �]أآ /M'"7v8; uإ�" �، هoا �
< ا�\��ة،��+    

���   اD1Ì*   dJ8Nن   +�Bأ   >�ه   ا)��و�����kة   *Jزى  (  ا
 G���kة  ا��� *��� أ¬�    ه�Q   .o'�   و� �U  )  ا��5س   �$Jا

� *���ر�'�Q �'1أ �# ��س، وأ¬<�59   ا�Y9اض   1>� أ�'/ ا
� ��R W70ص، skن ا���9�kت ,?Y-1 ا�?nا�'�ا?" 9+2  –ه :

  "!!زى �$�" ا��5س"، "آ�� آQ. D"G5+< إD ا�07Yع  -ا�)&
 �� ،�'�<�ل أن هo. ا�Wا� ®+U5%2 اf0^�ا >wا

"��J�+9">wا�$�رة 9+2 ا g�1  ، إ��ق ��F ^) �� أو ��HD1
��HD1( ^ �s�1�8، وأ�Äاد ا�Qـُـ?'� آ[�ا �� *?� أ+ �# ،

 X����8�ل (ا?Dج ا�Kدى، وهI #� +?'� �� أ�U اNUا )�
�أن ���ن ls	 L#[ه� ا( rs<، و1�دة �� +\�ر ��ا�1 ا

ا)?'>� هo. �� أ*?� أ�Qاد ا�1�8Ä �1 ا>�81��Q ،rsن أ¬� 
�¶�ن و#�درون وآDم �� هoا، و#� �\L ا]�� *��s?B أن Q
L?K، و�>��Nون، أو ��B'tن، �� �* ����81ا أ¬� Q?'�ه
�ل �\hB أآ[� وأ�?/ XU ���ن �Wا� ،���M'� أن �����W

�I1 ا)?�'�، }?7 أن +��ن اQ�� Ï	JK< ه� هoا ا�»¼ ا?(
 �� �در �H	ls< أ#* L�L�' أو آ[� �� هo. ا>�'�، ور}
 I'1 د�+ ��.، وه>� +\hB ا)��و�� ا;�� �?* rs	 �'U��
 ��K	 أن )�tNJ	و ،��'ª ^ ة��\��ن راو�� هo. اJ

�<�وز ��زق اq �1�� ��� اDذ�1، ِ�ْ� ��N��«F "#�� aإ �'
 ���]� aأ#�ب إ"gNÈ ¨" ، 

d :���ل ا>¼ ^ ذ

 ا��5سª؟   �g�# «&,ª    أ\�

�#   ª80ه¿'K .  
 ��»؟   ��آ�u¾Y   ا\¾�   )+@+,0Ã   ا\�   ه0¿ا

  ?��،   �,�#ª8Ã,ª   �ـِ'�0ه8
¬#   ��   �Y3¿ــÑ .  

  ، ا.,+8Ç ا\�WÃ��Y�   ¿>�ِ��    2Ç   ا\�   #�
 آ¾�×2#ِ   )�   ِ#ْ¬ 2 �,5»

�ª   ِآ�¾u   آ¾�م   دا� 

Dو   uT?�9    ªÊ«+fأ   ��   ،  
Dة     و��R8     وا,ª#ë�7   آ¾ـ�  ،  
Dا�,0ن� :    أ�9»ل \234      و ،  
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� �
Dو   W¾+ª?�{َ   80ن     ه�Q%ا ،  
ëDدرة   و�(   >��fا´05ن   أ 

±Dو?"   و�¾\   &¼Qأ�   ª��   ªور¾ص .  
  . آ¾�×مª   آWÃ+Ã   ه=0وا   

  

�	�  -أو +\�ر –اد1�ء  	�8�ت ا'�ا>�l{ �8د إ@Dق ا
 ،���1 IJK<�#\� ^ ا?Dج ا<�ت اFر��)k ^ آ[� �� ا8(W
 >�B<+و ،���?� ^ ا�0�ة اsص، وأ��y >H�* I?8~ج اD?وا
 ،�#��8�رآ ^ X	K¸ ا'�Ï، و?8'� ه>� ^ ا�\��ة، �ا0

�B<+ ه� ��J(ا hB\+ � �U ،�8"< ���وع و���'�� " ���]�
�ت ^ "��'gN«+ُ ¨"�8 ذآ�£، JFn� ب ه�م�JU I'1 دى�8N+ ،

�ن J	ا� �¯ �° ¨ ���زق U���L]� ،I ا)�JFn ا�وا��H ا
>Îر�+ �U LsQأ D��* . 

�و��، وه� �8' �y! �*�'Fأ �sأ� ��+?'� هo. ا0
o0رى �( ا�\8�دى،ا��8NFار اN(ا\�   #�" ر ا   �WÃ��Y�   ¿>�ِ��  

 8Ç+,.2 اÇ\آ¾�م   آ¾�×ِ#2، دا   )�   ِ#ْ¬ �,5»2   ، ا   u¾ِآ�   ª��ج "�N} � ،
 .oه >* �'�N+ ك أآ[� �� ��ت�ا]�� إa اoNآ�ة *�ن ه>
 ¸�� و�'yدا �H�+ �Êة إ��\��	� ، أو أن هo. اJ	ا�

 Lآ L]� �¥�ty– ��?� ان  -أو�����k ا\# . 

  �	��   آ<NBU��   ��س   �1   '�Dم   ا80�س   ���Wة   ه><  ا
 _'t(وا���0،    وا XUو   �'yر   د�BNy��   *�L   ه�*� ا0���I    ا�  
 ��ن   وآ�ن #�ة،    ��   1>�هJ   �¯�U   ا   ��ددoه   _t<(أن ..  ا  
���   أن   T��   ا�Dم J	   >*   �1�	 ان d� ^ ذ{ ،)k��   ا
�، أو  <�'È �� ¯� �F �U I'1اء، وأ	><BUو L��* �<��8Nاه

 I'«N  *?�   ���   و�   ا« ..   واc\����   ا��DNك   �1 #�درون I'1 ا
 d�   z�_   أن   ذµ�W   ��   اoأ*�ا    ه  

 )3(  
  ?�0ز�ِ\T?�9   ��   ،2ة   أ\ـــ�

  ، 09�Wز¾ا\Ã   وأ09ز
��ْ؟   �13 إÝـِ�ـْ� � و\�

 ��Ý؟   �@0ع إ���Á3ا� 

 ا�@�ِ\2   اw<   )�»     #¬   أ\�

 !!؟ \@ª0Qر   Dزم   آ�ن   وان�

  ،...!\@0Q¿ر�
  .   ?ـxْـYُ»ش   #�   
��   c7ار    S�. ،2-ّ���  
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� �
  �@�29، و�¾4¾�5ى 

 �?0Q? GK   �W��57 ،  
  ،  ���Z#��   ا��È   #�;,ْ"   وا\�

 " إ�º راح ا�9\��.�'�\

�Q?�� W@'; 0� 0ه �# 

��U@وا\� #¬ )� ا� 

�K�¹�* م��+ ���J# ���* ،�  ا�l¯  ���?N اJ»��� ه>
 )t�(ا اoه ،���µJ(ر �� ا�# gآ�* ��دة �>�KNF�ا)���ل ا

 "W\وأ09ز 09زا ،Sة �� ?�0زT�� " أ\� 9	���NFى اoوه� ا
�ح �F ا]�� اNK� ا��، ه��B�ا#(، وه� *��� *< ^ ا

 ^ ���y ،L��t� I'1 ا)�ى اMH�	 �� و�B�� ¸� >N�?#وا
�ء أو ���	� �U ا]¨ أو ا��* �*�?\�ت ا� وا��H ا�ا0
1�ت �Q�ا)�ض، و�( ذd، و	��ا \?�*� ا>�'�، �B# ��Tل ا

–  � . آI'1 �'U�8 ا]#L –ا� +N?�ى ¥o. اJ»��� ه>

اoى +J»�     ، وه�)ا\>" آ'<(ا~U    )�8/ ا��رة I'1   أن 
 I?#دق، ه� أ�� وا�� –�>< راو�� هo. ا�\��ة *\�ق � �U

^    �L]8N و��8� *'�� اJ»��� أو ا��Q ،���?N  - آ�ن 	�درا
��L   اI'1 /0    ا��رة �^   ́  )  ودم   �0   ��   أ�Qاد ^    ��آ�ا (  ا
 �Fر�º   اoا0/   ه   L�����L   ��   �(   ا?N+   ��?�    ^ ة�  ا�����   ا�0
) X']º   �k�J   ��B8�د��  )  اN1�وه� 	��� اN���¸ واoو*�ن وا

 �Hدر aج إ�N} إذ ،��?�;���   ��   ا�µJ(ا   �Q�   ا�اI1،  وا
� �>I�B   *��ر � >�Q I'lN� ��ن   ا�د   �Q��هoا  ,  وا�ا�U وا

�، *L ) وI'1 ا�Bt/(��tح I'1 ا)���  ا>�ع اoىsأ� /U ه�
�در I'1 ا��8NFار ���8NFار ?'< ا0/ ا*   ��Nام   ا��و�..  وا

 . ا�0ود   أ*?� إU�� �B?�   �B?�    a'�   وه�

  أ�Uه�   �?'�   أن ا>IJK    ا?Dج ^  gyا+I    أ��ق   ��  
 >*�MJ	ا   ��   .oه   ��   ،)�ا�'� ا>�rs(  ا��و¬[   gأآ   ><�  
) L]�   �<N����   ��زل �1 ا]�L  ).  ه><Nو�� هoا � �gر ا

،�#�MN��_ و� در�Q ،><� �Hآ�Q gآg @�ل ا I?J �Q<، وا

  �ا)�ى  I'1  إن �Àد اI?J إa إ���	�� ¢���<، و
 L��t�+�� و��HD1 واردة، �( اU�ام    ا#D1 آ���U ه� �#�ا

� �tN'/ +��ار ا�;�tار º ،ا�H ��J(ن ا��+ �U زمDا
،�	��Uأ L�H�N'   �t��W   ��   اL�H�N   ���ن   أ*���   ،�8kدا 

ا%��¶ Y�? Dض هun   و#c ذ�£، Ye5kا ��5ر.sk ،Wن
  ا�u0� "+$5 إYQx# Dا، 1# ��_ أن #� أu�Z إg هnا ا��Yض

� آ�n£"ه0 �� �# &-k ." 

� � /?\�K �� أن 	�� إa *?� ا���ت ا� +XB أن هoا ا
 �8�ل +��ه<، و�� د�>NUر+<، وا�	دى *��� �ه� IWء 1
� أن 	N?'� آ�" <�'?Q ،>*�� ^ @�ق *��# Is(ا aإ ���ts�

 :	��¸ �\�ا#�N< أو� *�ول، �[L أن ���س
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� �
��رة�*    I'1 د�?N*�D#�اب   ا���d   �1   ا   ><�   L1    ى�NJ�  rs	أ

��r ا��yل وا�cوج ( ��8NFار*   	�*In and out Program. ( 

��1��ره� وإ��Jو� �#D?�Bt?� ا I1�<��N ا�* ´ 

 �z �1����� +�H< ا)�?� I'1 رة���ر اBNy�" ��;�ع"´ *
)�y! (I?#ا� �( اDNyف �¹وف اo�K<N ا

�ب Mل أ��U XBا� Xtا�� ���y|ا �Hى +�ا�{ ´ .oه   #D?  �ا
 ��k�<]�رآ��N ...   اB{ �sوأ� ،����À ^ ��\«W >	�Fر�T �{

��'Q� إ«. ...و+�

��� ا~I?8  (ا>IJK    ا?Dج ^   y ( ،  ^ت و�و^    ا�وا�
�ت و^  ,  ا]DQم ���<�ه�ة   اB -  ا�tNر   �1   ا���0   ��[� ،  ا
 �� وآ[�ا   أL?Q   آ8�U ا|ن- N<� �B< ا��ورون أن و�Qة و#� 

8� أن ا���0 �1 ا~�ل، (ا���0 �1 ا�tNره� ;� ا�tNر، ']�
، اJ»��� ^ ا)  �� هo. ا?�'>� ه>� ���Wة )ه� ;� ا~�ل

 ،��� ،!!!!!"، #� ?Yxش!\@0Qر! وان� آ�ن Dزم \@0Qر؟"ا
� I'1 @�ل اwc، و#�  ;�Q�� ¸� ���«Jهoا ا>�ع �� ا

 I+gy ^ ��Hوا ��kDن *?� ز���B<� I;�� �� IJ#وأ d�[L ذ
�ى، أو 	�ه� W ن�l<Q >	ر وآ��tNا���MN� ��oن �1 ا
 aإ Ï�� �>��Bن ا)?� �	��Uآ� أو أ¨، وأ�U دون ،����Q�+

� ^ هoا ا)�#" �� �"d<U _@ .!!!" ��ل أ�Uه� ذات ��ة �#
 ��J(ز��'< أن ا >B<� راح XU ،����ازى F»��� هo. ا0

��*�]{ �J:  '  �?0¿ر   وا�� ادQ.   Wـ�«+fو   .. ��# '  
XU   _8?N+   �'U��   �8<  �?�*�   و+'�ح ا~I?8    ا?Dج ^    ا

�BU<   و��   ا�tNر \�   ��   �@�±    ،�B1��  IJK< �'1�Q آ�o+أ
�ف أ	< �Nدة اآ���رu   إ\�3ن   ?@0Qر   �1 "...إ1@R�� "  .. �Êوإ  

 �sام�T   2+Rدا .. �l�N	"�Y�  L?qآ" #YQxدة، و ور¸" 90�0#
D�MNJ� Dأ� ��*�J� ا� .ا��Hع إa ا0

� ر;I ا)���   �Uو)�s��(أو ا ( ���Hع، Q�[�ا ��*
� اN��م، وإ�� ا�Nه�ر،�ÌQ ،ت�Q �# ن ا]وان��� 

o�Qا ه� �N� /'t��ر 1�دة *D " آ�� آG5"أ�� ا��Hع 
1�دة Lk�@ . 

N1زق أن اä(ا .oه L]� ^ ت�   >Hا)���   أوا  -IJK	ن -و�*  
� ،  واDJم   ا��J�    ^ �Ò   و�   	JK<   ��اH(   أن   1'�< �ÌQ   أن  
 L8MN�   م ا)�ض�و�\�1/ ا>�8، وإ�� أن ÂBÎ ا]�1اض    !
 >NQ�?{  :X�JN��زل   أو   *<N��ل   أ��   �1   *�!   s	أ ��	�J	إ r
��س   أو �*  ،��1�Qا]�1اض د IKN«NQ ،c\�# Dا  وoه ��

��'U�� ح�N(ا ه� اoدام ه �8�ل �NU� !!!ا

  �@�ق *�ب ا��t_ ا|�y، ا]	�ر،    ��و�   ��ts   أن   وإ�
� ]نls	 �]وا]آ   ��J(ا   �J�   �Q�� أ1'� )..  �1و��   أو (  �1;

�ء، ���ة، أو ا	��ء ا?�8 ا�Q�ا;I ا)�ض، أو ا)?�N	ا
 >U�¡ ���* L�Q Lا��N)�h'\+ �?+ ¨ �'U، و>�ع �� ا

�K�ة � �J< .ا
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� �
* * * 

�	�N1ا � : ´ �NNï ا>��ة ¥o. ا�\��ة 8NÀ?� آ8

)�¥ .�<'?Q �� �< �K�+ ��'? ،� )أ#���� وأ	� أoN1ر ¯

)1( 
1?T?�9   W?2؟   إÆ5ـ# 

 #�2�ِ؟   أ\�

  ، أ9�ْ¬     uT?�9   أ\�
�1Ôا زى¿ Ô��(�'� ،  

 2¾$'?  g ¬ْ9   Y¿�Uf  ، ل��ª9و   .  
  ،) #+,2 �@�29    أ?u0 (�@�29ِ  و�ـ4َ¾�5ى 

 ْ. ا�Tا7&   �³م زى¿   .. ~+»�7Y? 2ِ+ـ2 
 2«5x² �\2�ِ،   أ��  و9

 25ٍ?0Q? GK   �W=��57  ،  
  �ـَ�ªـــ�Q   �ـْـ4@ــ+¾ْ"   ر�WÃ+7   ار�=�È   وراح

)2( 
 ا��5سª؟   �g�# «&,ª    أ\�

�#   ª80ه¿'K .  
 ��»؟   ��آ�u¾Y   ا\¾�   )+@+,0Ã   ا\�   ه0¿ا

  ?��،   �,�#ª8Ã,ª   �ـِ'�0ه8
¬#   ��   �Y3¿ــÑ .  

  ، ا.,+8Ç ا\�WÃ��Y�   ¿>�ِ��    2Ç   ا\�   #�
 آ¾�×2#ِ   )�   ِ#ْ¬ �,5»2 

�ª   ِآ�¾u   آ¾�م   دا� 

Dو   uT?�9    ªÊ«+fأ   ��   ،  
Dة     و��R8     وا,ª#ë�7   آ¾ـ�  ،  
Dا�,0ن� :    أ�9»ل \234      و ،  
Dو   W¾+ª?�{َ   80ن     ه�Q%ا ،  
ëDدرة   و�(   >��fا´05ن   أ 

±Dو?"   و�¾\   &¼Qأ�   ª��   ªور¾ص .  
  . آ¾�×مª   آWÃ+Ã   واه=0   
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� �
)3( 

  ?�0ز�ِ\T?�9   ��   ،2ة   أ\ـــ�
  ، 09ز¾ا\�WÃ   وأ09ز
��ْ؟   �13 إÝـِ�ـْ� � و\�

 ��Ý؟   �@0ع إ���Á3ا� 

 ا�@�ِ\2   اw<   )�»     #¬   أ\�

 ؟ \@ª0Qر   Dزم   آ�ن   وان�
  ،  \@0Q¿ر�

  .   ?ـxْـYُ»ش   #�   
��   c7ار    S�. ،2-ّ���  

  �@�29، و�¾4¾�5ى 
 �?0Q? GK   �W��57 ،  

  ���Z#��   ا��È   #�;,ْ"   وا\�
 .�'�\" إ�º راح ا�9\��

�Q?�� W@'; 0� 0ه �# 

��U@وا\� #¬ )� ا� 
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�I08080808I2009200920092009>���26262626א���,��������������   �

����������������ون�������������������������������א !������������*�−726 �  

� �

 
Sا�'�ب ا��� 

"?Y-� 0ن�  )Yاءة : 9
"#�$# 

�ب ا]ول *?� B�ت 	>�� �� ا	I�N ا�U )BF �أن �1;>
 .�<�Ãأ �� �¯Dy"مD��ا�#�ار *�ن ا�Dم   ، و�("ا?Dج *

 �'�F�8� اkدا ¸��Lk ا?Dج، إ� أ	< Fأه� و �� �'�Fه� و
 �� XB+ �ا���Uة، و� ا��F'� ا]وa، و� ا��F'� ا]¡h، آ8

�ب ا]ولB .Dyل آQ L\�ل ا
� إD ا;@����ر �9)"  ا���ج ا�2345و'oNآ�ة ÌQن ��

 W� �$+R �# gإ Yآ��k ��" 0º ا�5+�9 T4w "�J5Ò "?Y-�
 ،Wوأ71و�: ¢?Y%ا  ،h\<اoى �?�£ و��N#" و��Jل ا
>�'Qوا� )Ï�� ��MNك �?< و*< اoى ) ا)?�µJ� >s��� /اآ��

�د ?�Q ،���(وا >JK	 ،�#�وه� ���أ 	\X���* X �?�� ا
 �?� �8�'���+)��?� �#� ).ا

 ،��Bو�MN�_ ذL8?NJ� ��Q d آL #>�ات ا�Nا�X* ،L ا
��B��qا+�� وgyت 1'��8 و���'?� �� >BF�<� �  .و�?�� �

 "#��Ë"\$� ا��5 ا�'-Yى 
�>o اآ�K�N أن �� أ��رF< ^ ا?Dج 1���، و^ ا?Dج 
� و�'7، � aإ �µ8t� ���� ه� 	�ع �� ا>��، وأ	y IJK<ا

�أY9ف أن �رس 	�� ا>¼ ا]د� �� #�É، و�� ]	7 ]	7 أ�   ر}
�$2 ه0 إ�9دة .-,�& ا�Y. �$k ،�5ددت ¸0?� )'& $wا�5$� ا

 ��Y4� "�Y4ا� �� �1 D?Q g?� ىo�ف هoا ا)\h't ا�Nآ�*
�vأو أو ،�F�Fأ ��U�	 �� L���+ ل�À ¸� .أ��رF<، ]ن ا)��� 
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� �
 ^ ���y ،ى�;�� )� >'?Qأ �� )Hأرا �رو��ا رود��، وأ	

D?b+@Ñ ) ا%Y?¢(ا��5 ا�'-Yى ج ا~I?8، اآ�K�N أن 	�� ا
�" ا��$5، +�19 \$� ا��5 ا�دí : أن ا%W34\ ¢?Y ?-�رك : 9

YR� ىY-� �\ 0ه W34\ >�'Qأن ���ن وأن ا� �* DQ a�N�، و*
�#�'>�� �� اXQ�t @�ل ا �;�1 . )� ë�\N'¥oا �1ت 

وا�Uة < هI ا)\h't ا~���، و�>�� أن أ;�" آ'�8 
"�1�دة اL���N "\$� ا��5 ا�'-Yى #��أى "،"�?ÌQ ´ و�� ،

�#� .هI واردة �'I ا>\Xv @�ل ا

�� ا�'��� T��~ :Sا�ول وا���: 
 aر#�� ا]و��ب ا]ول، اoى آ�ن اÃ< ^ اBt?� اBا

�زات"<H )BF" 7��JN، آ�ن }[�*� 	�� ا?Dج ا>IJK ا
�oات، وآ�* I�D��ر 1>�ان اL\K ا�Nyزات"ن ا�<H " ه�

 �8< -ا�0�ة–}[�*� ا�B<N< إ�ty aرة أن +�U "#�Nآ�� ا
 I'1 �\N�� ���<1 ،IJK<�� Dyل ��B'F أو �Ðل ا?Dج ا
 �k�\�?L ا ،��B]N�Q X�JN�Q ،I�D�81'��ت ا��KN® ا
�ت ا?Dج XU ��ور �B'F ب ا]ول #� أ��¹ت�Bا�J ا]وa ^ ا

^ "$+U# ةYل ( دا��@ �#�+��ار ذات ا>\�ص ا��ودة @�ل ا
�8?�ت)ا�� �>BN< إa د XU آ" : ا¹&  ، أوYwا aأو إ ،

8�ل أن ا)?�L8?NJ� Ï ا)��� NUا"k�3# 2+9 1#  doآ ،
 ��'8?�ر إa ا)�اآ�B ا0����� ^ ا�NQ�8�ل اNUا aإ �	�Wأ

MB�ب اN?'�� أو اJ0 ��HD?�رة اWإ �é �	�� ا?'I8، وآ
 "#�Nإa ا�1/ �� ا��U �� ��N ا)�Bأ، و�� ´ إرادة ا
 �8<ا�اy'�� وا�U X�JN ا��B]N، آ8� �� +?��� و#�K ا
8�د�� ا�;�?� ا)�ّ'�،، وأ�yا N1��( ا�lNFاء ا�K�� �U ا
�آ�ة * �'U�� �lF /BJ* "#�N� آ�" T�� أن ���ن ا<v��* XU

! �� >�Hا�� ��ت اI8J+ ،����B ا0/، وه� �#D?�>� �� ا
�	��Uأ IJK< . ا?Dج ا

 IJK<�L �� ا?Dج ا �\�y ا��	ا]ول  L\Kآ�ن ا
 �{ ،�yä* أو L��* ���?�*'< ^ ا�0�ة ا�� �اJN��7، و�
 d� ذ<�Ãأ �U،،�8<�nدى إa ��د �Uآ�� ا>rs، و+�#" ا

�F�*" :IJK<�	� أه� T ��B'F�� أن +nدى إa ، وآ"ا)�ت ا
+�و�'��، " ��'L]�"�8 ذd ه� +\�ر أن ا?Dج ا>IJK ه� 

� أآ[� ،����g+ �	��Uوأ . 

&fى �+@0اYR05ات أ(: 
�ءل أ	< إن ¨ ��� ا�Dم ه� JN� أن ¼«W أى _U �� ��و

 �'�F��ة(ا<�'�Nا�X* L ا��B، ^ ا?Dج و��   )ا L]�[ا
8� ه  ا?Dج،Q ى؟�y[ات ا�<��Lk واF� I ا

 .�<�Ãأ �*��Y( " Dاءة : 9�0ن �-Y?""هoا اL\K ���م �
�ت"�1 ا��F اoى اL8?NF ^ اBt?� ا]وa وه� �J?�B ا" ،
، ه� ��?_ ا���0نو#� ¤ هoا ا���y L��?N أن 	N\�ر أن 

�، إ	< � L��* â�8� �(�fو �$��U" أYRى ر�� أآ�Y� Yاء و9
 .�+S�3 �����4ظ#1 ا�,�م ا
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� �
�بB*�H< ¨ +�� ��1ن ��;I  ا?��ن ا����B ^ هoا ا

�ص، و¨ y c(ا�0ا v�9 : 1?ص ·�د�z{0ن أ�9 �x?1 أ,.
�o�Q aا اL\K ه� أ*?� �� ���ن �1 �1ض ا%+�0سN�، و*

�ص *?�>��، هoا ا�Nآ�� ;�ورى«Wت، او و�" أ��U . ��	أ �
�W ��\«W ةgy �� �k�\�� أ	7 اNF'��8 *�ا��ت *?� ا��Q رك

 .oا ه�U����N1 و��#�� أ¬� أ+lW �� ®'* ،ء آ�ام�أ��#
اo¥ ���Kا ا?8_، ¨ أ#�أ 
��1¬� ه�، *L اNF'��8 �� ��ق 
� أآ8'� *< � ��K#ا�� �?*
 �\«W 71ى دون أن أ�k�\#

 .*oا+<

 �'�Fو�� و�Q �<¨ ���م 
 �� �Uم، أو *\�اD�أLsQ �� ا
ا�Dم، F�U �U< ا�JKNى، 

>U�W�8. ��  وNJ� ن�ا�Nو�'I آ
8�ت، *L إن '�و�c ا�@�ا29 ا

¢?Y%وا Ywا 
��ا 19 �� W4+R �#3@+® 9+2 أر?," ا���ج و ا¹+& �+

W.اYe\ ل أى ، ا�@$�ء�8?NF�8�ل NUى ا[ ��'81 ��K	 ن�آ
oات �� ا?��ن، ا�;( ���W و�F'� أ�yى �� ا�Dم�، و*

� �� ��U أ	< و;( ��، �U و�" ا�Ye5ات 5y< ا�@$�ءا
"��، *�	< ) أ�U رواد ا?Dج ا~�Q)I?8و�� " *�Uز�� �ر}

� *?�ض *��5y  Gaze Avoidance  a< ا�@��?®آ�ن �\N�و*
�ر+< *>��ات ا)���، و�� ´ أ�� �	 I�N'+ أن I�Î ن� –آ

Iى  -وأو�oأن °'¸ ا�'y L'" ا)��� أ�>�ء ا�NاI1 ا�0، ا
�. *��Jة ^ ا	��	 L��* );�L\K ا]ول و �z	J»� �� هoا ا

�صy : 2+9و b$3ج، 9+2 ر;8 ا�Y4@. W�وا�� \�� #@^+ÊQ، و59
uورا g �9�( S�@وا� ،b+. b+. ،b+@� 2+ا� uر�,kإ« ... أ

." 
�3Z�� &fا�@0ا Y¸�¡ 

� �� �Qو�� و	��ا <، ��¹ت #Dt	آ�   ��ارس   اn+   ��¶أ  
 Lا��N��Q إa ا�Dمg1 #>�ات أ�yى ��  ا;��,   ا�Dم، *
  �� �Hر�* �MÃ �و?L أآ[� ا�>�ات ±�@�ة هI ا�>�ات ا

�ت ا�?��B أو ^ *?� HD?ا�Nا�g1 L ا~�F �Jاء ^ ا
 ��Q ،I+اgcوا Iآ�'J�ت ��J    ��¹ت   +>��?�ت ا?Dج اK1�s�

8�ل   ��   #'�'�?NFا   �� ،�J~ا]��ى وا   ��<�*   ?�    ان، �واsوأ�
�وزاتlN�ع �Qو��    أI'1 �U    ا]��   �U اw'Ny ،  ا~>��J    اB+أ-

�دى ^ ا�ht واL8?NF  –را�Ü    و�'�'� � XU ،><1 L\K	و#� ا
 ��HD?�k'< اFر L���N��1ة J� أدوات  �U �H   ����  )  7?(�*

 Ù'J��B   آ�ن   و#� ��Is،    أن   #LB   و�lF )  ا��  ;�ورة ^    
�م MN�´ ��¹ت , ..  و��.   ا?Dج ^  ا~>IJ    وا�MNر ا~�Jى    ا

 >1�N*ى اo�و�ت ��J أ#�ty Lرة �[L ا?Dج اª ��U�
�. D1ج Ãف، وأ�	�H"aا]و �y�\ إ«..  Primal Scream" ا

 X?�* Lا��N�ب +nآ� I'1 #>�ات اB��k ^ هoا ا\�ا
Fأ >H��واًF�. 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   182



� I08080808<I2009200920092009>���26262626א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 Ye5اRD اق ���

�� ا�y�اق    ��<�*)�KW��� ^    ) اMB'�� ا��81  
 ���Bو�   �� Iة   ه�ty   دةúا  ،  و����yn� ��>o (و#� اNُ'8?NFـ�

أ�>�ء اMK¼ ا�آ'�>��I اI8�'?N ^ ا��" �1 آ[� ) F>�ات
8�ت'��ول ا<N� ^ ��+ ¨ ��ت ا>K¸ ا�B@ ��: 

8�ت * اTwن'��ب أو �[K\+ XU D< اµNآ��"�Wَê�9*ú�، أو "ا
 �U"�¯ن"أو " ا��¸ ه� ا�0ن اoى "ا��"أو " ا�ه� ،

XU أ�Fل ا)��� �1   .اآDy �� >NK�Nل I+gy ^ هoا ا\�د
�، �Hا �W\T ا��صkا�� D?Q  �� �1 ا�0ن، أو ^ >�U �1 أو ،

 >�F�0ن، أ�* >JK< hÃ �� �1 �0ن، أو�* > hÃ ىoذا ا
 �sQرا ،��<�* >Nرآ��� ��وª ،I¹�KآL ذd و�7�1 ُ+�اآ/Æ أ

–  >�  –a و	��Uل أ�t+ �# _k��، و)�ة د#Q�U _t<	 أن
�، �� Dyل هoا ) 	�درة(��� XN��� �1�F "\	 �� �]أآ aإ

�رف �� " ه>� وا|ن"ا�Nا�L ^ اـ ?N	 ��ت ا�Bt+N��" ا
 ´ ،Lا��N� I'1 	�ع !�y �� ا¯DyIJ1و L? ..... 

 ���Wب �� إ��	 XU رآ��أ�?/ �� ذd +��ن اgcة وا)�
� ا|ن ا]¨ ا~�Jى وه� ¹�ه�ة 	��JK �� أ81_ " (ا]¨"B	�H دع

، و�1 ا��0�ن �� ا0_ ^ "�?�"، أ71 ا0_ ^ ا]¨ )�� ���ن
 . ا]¨، ´ 	\�8 و	�ع ��1	>� +N�'�، وه�oا

�LB# �k أن أ�\�8�ل هo. ا|�� ^ آ�BN هo. ا?NF�* ���
 .oو¨ أآ� أ+\�ر أن ه ،�MBا?Dج، أو ^ ا�Nر�/، أو ^ ا

�1�� T�� و�K<   ا)� �¥o. ا�#� وا�0ة وا��y ه�oا }
�ب B�ظ، وXU �1ت ��اءة �� ا?��ن ا|ن ^ هoا اK[�*

8�ل ا���N<،   ]#�م }� +��W �� �JحNUا �� L8�� �{ ،L���
�Q�1  ى، دون أن�y�* أو �Hن *�ر��?أ	7 آ>� أ��رس �� ا

doآ ���Ãأ . 

 Iوه ،��k��'+ ��<�'ـv8?+ �'Jِِ_ اF ���· ��<� ا�إ@
 .+��" دون اoµNFان 1�دة

  gN?+ ،)Ãأ �� I'1 ،ة�sMN(د اDB1� " اMB'��"^ ا�	
 ^ �Bراآ/ أو راآ ^ ��<�DQ ،�U °�ز d أن +L�t ا#��� ا

Q�U ���� )أ+�*�¸('� 1�k��1ا ���'>�� إ �BJ<�، هoا *
��Wة، B� X<�?� آ�ن ا>�� ^ ��ر ا d�* �8Q ،رة�� ���*

 d	أ ��N1ك(أ��ن I'1 ) ه>�KN+ را، أو�Q ك��	ف ¢�ل �F
 .���1 دون آ'8�ت، أو +'?>�F ^ dه�، أو ��Hا

 >�ق ا?Dج، و]ن هoا ا)�#" ���/ ��8� ���ت �F ^ �أ�
��ح،*�#� I'1 �tÎ ا)��� XU أ@'/ �>< أن 	�Nا�L دون   

�ب �� ��?� (آ'8�ت BFأ �JKN* �1ر�J(ودون ا �	��Uوأ;�" أ
 �U �*< �� �Uن أو أ¨ أو ��.، � *��Uا< ا�اه>�، و

>+�أ#�ل إن ا)>�� ه� �� ���ف �ر�H أ	< T�� أن ) *oآ��
��ء ^ ا) : ���" *�~>�ن، و�� ه>H �  #�"!  ؟ #�   أ\� "  " �

  ا'�� ،"�×ول�   ِ#� .�Y7    ،°S»ب  . k�Þْ¬   ؟ #�  |05ن�   ، ....   .�0$¬ 
 ��   ه>    g1 Lا��N+ ر��    �B	و ،>H� ا?��ن �>�B?+ �1 �'\K ا
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� �
���، وآL هoا �nآ� y >H�  أ¶��  ا'�ن، وا�0آ� ��81�، و^ ا

��   �J~ا   �K\*   ����   وآ[�ا ،  1�   rـNِ<NJ�   /�Bt�   اs#�<+  
 ��'yل   ��   داDy   >'��+   _�8?�#�   ا<N'   X*   �8'�  وا�B?N   ا
  �Hء   و+?D]�  ( �B   ا�H< (  ا~�H   ��   �Jء   +?X*   �B   أو ا~�Jى،  
 �y!  ) ����  ). ا« .....   ا?�>X   أو   ا

Lا��N	 أ@'/ �� ا)��� أن XU  ، ت�>�� دون آ'8�*
�ءل، و��دد، و#� �\g، و{�ول، و#� � ��tNJ( أن JNو� ،�Q��

 �8NJ� ´ ،ول� .إ«....��L8، و#� �r��N، و#� �?�د {

 "��* �gyات �n+ �1�<Nآ� آ� أن ا�Dم ، �Àد ا�Dم، و
�1� *��� أ	< �Qا د�H�U �1، #� ���ن��- ا)�F�Fا�'�� - أ�+ �'�Fو . 

�رWوردت إ d�ب ا]ول +�� إL]� a ذBات �N?�دة ^ ا
'oNآ�ة ��s?* اoوه: 

�رى "  ·F I'1 ��t*ى �1ا�� وار�Wا ا)�ج، وا��� �و��0 �
?� "، "آ�ن إ#�"، "زاى"، وا"��W"  :?��� \$0ل  ا�cف،

   :أو". ، ?'$2 ا\� #e+0م!!" ;�م

�ل إ�< وz¸..	�?� �( *?�: "أو ·# ،! ،Ê'^+� وآ�م ،
 " �ل *>M/ و	�

�، وادى #\� U/، وادى : أو ·�t��W ى��F �� I+أدى ��ر
 إ«... أه0 آ+W آ�م1�'< 	�¼ وآ�Jة #'/، 

�ن   ���ب   أن   ا¯�و*�� "  ا�Dم "  و�K�¹   *'��   إذا  J	�1   ا�  
 >F�JUإ  , hB\�   "#�N�@�ة   ا�Dم   �1   ا±    aإ ¼«��* L\+ �#

�� Dyل ا�Dم )  ا>�JK   و��+< (  ا��ا*<   ����U    ��رك   أن 
� ��t_ و��اH( إa ا�Dم #� ��Q?< ا]¨    و��.، �U ¨�N�Q

�ز�N	ا aإ   ���Q   دة��ء   إ1<B�دة   إ1�دة   أو   ا�  أز�� ^    ا
 .ا��Bى   ا>�t+   ���H    I'1 _��@   �8ر 

**** 

� :�وآ����دة، §@8 ��%� #,@
 

 ����   /?'	   ��   �1��  :  �B?  ".ه9̧ " 
hــìNQ     dْ9   �1َ>ـ¼Æ* ،  

�@ـ�³   آ>�   إْنW   9̧ـUِ .  
  " � "!! ؟ �X   أ	
   ��   u��+   .  

 ؟  À>�ْن   
   ��   uْQ�È .  

�£��H    ،êب+ � :]ôوْل   ِ�
 

�ظ   ��   ��   و+�N/   +��ا   +N?'�   راح ...  K    : أ
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� �
¬#   ��   �£�  ، ª9ــ5

 و°}ــّـ£�     .�و?Yة   
  ، R¾�»ك� 9+¾2  �=ـ$¼ـ£�    و;�م

u«Tد)5£�    ف   وا� ،  
 

 Ôا�+0ن وآ�م  :  
  ، ا%�¿�G    ا�'�هG   ا�+0ن

  ، ا�,ـَ+ـْ�ـَ�ن ا�ر�2    وا�+0ن
  ، }Yار�   ?Q® ا�+2  وا�+0ن° 
  ، �0ن�   #��0ش ا�+2    وا�+0ن

  ، ا�0ْش   وY9وق
�W'(Yوا� ،  

  ،   ا�$0رة   و0Q�Rط
"ْ$?Y¸ر?ـ$ــ£�   �+��£�   و 

  ...   إ?�ك     .-²0"
 gإ ªuÃYR�  .  

 
�%   G,3\��   ª���� ،  
  . #�5.0   ِ\�+1   أو

 
ªص�Rو !  

 ...  
 ª1 أو,i   �%   �  ، \�ـ�
 ؟   �ول #ِ� \'@�ى    \$�ر

  

- "��� آ+�" " ا�'�+$"" v أ2�^4��� ���$# �7 �,+
 .ا�@��?® g &f0. v #� أر?�
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����02020202I09090909I2009200920092009א���,��������������   �

:"ل�د�����3.������ن��ط������ش����������−733H�����"ش������"C���34و"  

� �
 

 

 

 

 

 �1 ��?� أ	7 أ;�K اK��ة #LB ا]�yة ¯o. ا�\��ة، �
�ق، إْذ�J� gy �#D1ة W»\��    	��ه� ^ هo. اBt?� ^ هoا ا�

 ^ L8??Dج ا>IJK، اoى ه� ��;�ع هoا ا�* ��<�� �أآ[� �>�
N\�ر D1 �é#� دون +?J"؟ L�BF ك� ��ر+< ا~���ة؟ هL ه>

  L#ر أ�# >�Q ب��£ أ	< *]�ب اB	��B ^ ����� هoا ا
�ت ��>7 أN1�� أن �Q< #�ر أآg �� ا���ج ا���2345 ! ،

،���81 ���?N��� �� أ	7  ا��ط ا�L8N، و*�Fوا�0س وا�
� وا�Uة �U �H�+ �ا'�� إ�  –أآ�ت ^ ا)���� هoا أ	< 

� وا#?�� �»¼ *oا+<، وأن ا\�ر �U Iه ،��\«�� ا�U
 ���?���� –ا�<��� ا¬ ^- Iه   d�a، *��� ذ�y rJ	 ��

 >��<N�ج إn� ���H >�B<+ aآ� 	K¸ اNUأ IJK	 �Hأ £ÌQ ،
�صy >H�* ة��\�>o¯ �BJ. ا�* 

ر}� ���ن �� ا]LsQ أن أ#��< I'1 أ	< ���_ *��� أ	<  
�ل، وه� ���_�cا rJ	 ��       ��   �1أ   ��   �Q�1 ،   رة�Q ^ �آ>

�ب، B��رق اz ،�J'� آ8� {'� اQ ���* ب�B�'�Dم   و�� ا  
 ���¬   ،��<N± ودة، و#�رات�ª ��U ة�k�Q �#LB أن   ��� �><و

��BN«Æ�  >�Dأو آ I�Dر آ�BNy� ���Q �é ت��<�NJ، و¨ +�� ^ ا
�س <� ا0���� أ�� ا�+ ��Q ،ة�Uأو وا �Uم أى واDأو آ
 �<'y#� د ��	و¨  ،�Kyأ �� ��<1 �Kyزم، وأDأآ[� �� ا

 ��	�� �'U�(ا ����ن ¬MNم 1967ا���ر�� *?�، #LB هo. ا
U�� �Q�F ،�]أو أآ >N��Hا�yا]��'�، و >N�Kر� L�* �

 �<KKآ �z � ،��Ò L��* �ا)��BJN، و+�ا�'� ا)�اDFت *��>>
�، و� �z ا#�*>� �� ا0'� 	�'B� و< LsQأ LB�NJ{ �'0�1 ا

 .*��g� Lر ا�8NFار +��ار 	K¸ ا�Dم
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� �
�ر BNy��رج *?� أن ر�BF ا0����، ^ ا«'��Qت *�ورى F

" اoآ�،�Jة *�>>� g1 ا]@'>�Q ،Itادت ا)�اDFت �Uِ  ا
 ،��DUوأ �MtW ���U(وزاد �Nªاه : rJ	 �� /Nأآ ��ز�

��� ا�\��ة¬ �Uو ،a��y.( 

� ه�oا <N#D1 ^ �'U�(ا .oة ه��\� :lF'� ا

  

 )1(  
  ، R¾ـ�.ـْـ5¾�   أ��5ª#�ª   و?�#� ،  9ِـ��\¾�   و?�#�   )Ãـ+�ـ�5   ?�#�
��ª'\ِ �5.0    ا�Y#�ل :  ،  و\ÈQz5�   8;Y   آـ5»�� .  

    ���f �Yk�;  . �5ْـ4ـÃR    ،2َـ�5ِـ3ـ\  
  . �7?¿ْ" ا�+2    أ?¿ـ��5#   �+8 ،    \,@<   )+�5

�QzــÈ :  ا�0رق   0kق     وا�,�م�   ��  . ه�¿�W ا�+2    ا��\
   �5�  ، }�M+�5   دا�i   آ�ن   �����ل   ِ�+�ِ

�?×D0وا�   ���Uآ�\0ا   وا�   "ْ+ªf5»�   �<   و�� .  
  . .ـَـ'ـª�َـ5¾ـ�¾   اR   m+®   آ&

  . ��ª9ــ5ـَ� ا�+2  ��  \- ى 
ªــ�ح�  ،   واِ%ـ�ح .... ،  وا�3¿
  .  وا���5حª ،  وا�-�Jدات�

  ،" �ــuY   ا��5 " و   )�ل   دu،    آ&
  . اY3%»ة   ��wـ+8 : ?��

�ت أن���a �U إره XUة  و�lذ #�ار ه�Èا dWو I'1 �U��
 .oه L���K+ و#� أ�1ت ،do* >NُUر�دا�1�Q ،�8k، ور�sQ، و�

 XU ان���?� ¸� ?� ¸�?G+(" Y ا)\�رW �U?�ا ^ ¬��� هoا ا
�W؟ إو29 ?,0ن زه$£ 9��ك، 19 � ªبYÃUد ا��� Ê?را ��: ا�3
�k ÈK�� ،1?T� 0رس\ �� b+. b+. ��$. ،�\Y^# 19 ،�\Y^9 آ

،�xk ك �04ق، ا�04ق«�-�أ	�� )إ« ..ا�04ق �x( وا��70 �
?�دة، و ��Bو أ	7 ) *?��* >Q�¹و > �MÃ XU �U�، و1�د �

 7� ���B� ن��ب �1د+<، و�� هoا آBFأ �U7 آ>� أ	رت أ�\+
�، و@X أر;>�، ���Wا @�ل <F�<* >@�B+ن ار��، Q�� آB��

�#� .ا

        )2( 
G+(   W�  :  ــ� دى\�+�   ،gªأو  

  . ِ#$�و�W   وا5ª;�\   �J5?��Rـ�
Yª'f  ،  °&U-وا� " Wــَـ�ª�9×و  ."  
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� �
«1�   W'+(    S�7و Y?�¸ ،  

   Y?�-'��� .  
�ت �N?�دة، 81'��، ��NJ� I'1 رورات�*?� �1د+< ا�8NFت ا�
 L8?و��>��، و��د��، و��B��q، وإ*�ا��1، وآ�ن ��¹ر هoا ا

oات، �*"�B?'�ه� هo. ا�0ارات ، ه� "د��ان �F ا�� �Uأ
 �� ���H ^ ا��و� ،���y! )� اك�W���ت، *��NJ(دة ا�?N(ا
 �� ،�88�Ò �#د��رآ� ��{ ��>�� د�81	 ،.�B?\NFول، وا�z
 ��?� ��F�Fر��، وأ�ª 7�*و ><�* ��k�<]¹'� ا?D#� ا
 L�'s+و ،�F��J�k/ ا\� �1 �K��+ �# ا]��ر �	�ا�#�، وآ

��< ا)�>�، و��دى ا�'� وا���اب، �� ¨ +XBN ا�D1م، و+�
�م، وإن آ>� ¨ 	�"، أو ?�م ^ ا���N ا�FÕ ��'81 DBF �<
	�اH( �1 ا��و�ت اoا+��، �Qادى، وأ��#�ء، و�( 81_ ا�ؤ�� 
 7�* I'?Kأآ[� �Qآ[�، +��L ا]¨ أآ[� �Qآ[�، و�( ا�#�اب ا

�DNyف *X و*�><، �Jq ا�DNyف ا~�ه��* >�B�� I���� ن�ى، وآ
 "#��"�J+ و��ر�Ü ا\X ) أ	�" )آ�	�Kو��Wس"و( ه�" (+ ^ !!

 I�DU�Q ،���	�� ��¸ ��Jا و �و*�أت أ+XB أن ا�DNyف *�>>
 :@�>��، وأ�DU< ر#��� @��kة

 
 
 
 
 
 
 
)3( 

�5+(   m�?   0صU\   ف�   ;0ا   �  ، أر��5   ¸
  . )�»\� 9+2  \ـJ@ِª�ِ°��    وا��ة   وا��ة

  ، �7?�   #1   وا�@�?�5
«È�   u�?�5 إ?�ى،    ف   إ+(   ¬#   ���� .  

    ���f c7را  " «Y=�   ���R "،  
  . وهــــ�?�   �7هT   وا�,�م
 ���f ��D   "¿� uYxR   9ـ

���ل   ?Y¸ـ1   �-��#  ، Dو   ªu�59   ة�Y,k ،  
¬#    2+9 W�7ر°ى، +2 ا�   ���ـُـ  
  . ا0wاري :    أو ،  ا�@Yì¾ب :  ،  ا�Tوا?� : 
G+(   ا}0ف   �  ?�Â2+9 ،S    ه&» ا�+2    #
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� �
��أ�DU< أآ[�   XU ا#�*>� أآ[� و�Hت أن ��#< أ*'®، 

 ،��B<H[ا ��Fا)�ر >N�*�+ و أن�Bو� ،���?	 �]وأآ ،�U�8@
 >K#�� I'1 �B'� �# ،��#Dy[ا >N#��1، ور�8NH�و@�NB< ا

?رI'8 : �U ا�ا#?I ا�#�ا�I، أو هoا �� L�y إaّ أ	oاكا
�رات ا?8'�� إن آ�ن هoا ا\��_ ه� BNy��ءل �� وا#( اJ+أ
 ،��ْ� NQ�1< @�ال F>�ات �K'F، �( @�ل ا�0ار، وِ��ق ا��و�
 Dأ� >Q�1أ ¨ >���H إU ة��أم أن ا�v�� �KJ.، أم أ	7 

�* "�Nأآ w�Q 7	وأ ،D���N� D���دى ا�#�اب آ� )� >N�
�روا�#�اب، و#� +�B>� وأ	� أ��1 #�اءة BNy��ر، واBNy�وا

.oه   .�Hأ ¨ XU 7	ة، أ��\�، ¨ أ�H£ "ه� ه�"اK��ة �� ا
 �sأ�"���� 	IJK، (، "أ	� أ	 ����Nش، ���: (" 

�£    و�   ه�v.؟   ه��.H �U     ؟£�+ 

  ،  ا��Hب   #'�

  ، أ#��ب   #'�   

�@0ْش   #�   $�  .  2-�@�$��# ،23ِ4\  
G+(    29ِ07  2�ٍª�Ô�ª� 2Á3ـ� .  

 ��Bو أ	7 ¨ أ��س،

'��ب، I+��وª �'و+�ا� 

� إH a>/ �( *�ا�� ا��اءة ^ ا?��ن B<H : 

ª��   �WÃ�Y�   Gـ+xِ�k   ر�Âاد¾و ،  
G+(   ف   أ��      WـÃ5�  : أآ �     9
¬#   1,i    2(Dا uرn'ا�   �W¾4{�5ا�   W¾4?��ا   W�ª?¼�xف�   ا�   Yá  

  :  آ�م 
 ؟    )�درة     #¬ ،  .T?�9    G'«5ة

 ��#�F >1�È دون أن >JK< >JK<* >'yى �� دا�+�� �Uأ �
 �� �* �8� دارت، �� ��ءه� ^ *�µه� ذا�� /\+ ��'��

"�y!" ه� �( I���07 ا?�* ،"�y!" ،�� �BJ<* �� أ�U ، و
 a1< إ�H أن ��وى ���Q >�ح N+ أن �Q��"wJB" ا

unfolding "ن��� "to be ـQ"�\� "to become ">�، "إ
�ts� >	أ >JK	 � .ا'�� إ� ��tsا، أو ��¶

 .oه"�K��cا �KW�<�، هI " اoBرة ا?�� �<�Q �<��هI آ
��* ��، إ<kف �روا�� �� ا|���y �� آ<'\� �ر XU "q ���ن �

��ر	� آ8� +\�روهé ن�<° �� . I+�� ´ ،�<'yا�* �o* "qر+>
 .oه I8} ء�t� �*�]{ L8?� ،Dو�� ،�ا�Dم ��8� آ�ن ��د#
 DQ ،��NB<� � ><� ،�K?اoBرة ا~��Q �� اo*�ل �U ا

�y! اب�#�* � .+��1ع إ
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� �
 ،�U��، أو (هoا �� +\�رت أ	< #� �Uث ^ �B�� IJK	 ^و

��U�( �Hر�* >BN<	 ¨ ،^ أو ،��Q�ا�#� ا)>�F/ أن   آ
8�ت '���س *<� وا<JK	إ*�اع أ ^ L�[" �1 ا�	أن  �<�'1

�<J0ا � .وا>�ا�

� اB?�، و�?>� *?� ا]��#�ء <s?* �� ��#�ا*>* �<�وU
 �� �Q�oBور	� وoBور ا��B ا~ �أن ���ن 1��k ذd ر�

،����ت � و�'�� +�ا�'>� ¥� إB	Õ�، ا~�ه�ة <�U  ��N1أ
 ،�<�وU أو �<��N�. آ'8� اq�أن ا]�L آ�ن ��JlN ^ هoا ا

 doوه� آ ،�'Uا آ>� أo�أو ه)�B��.( 

¬#   1,i    �# 0عZا &�\-Yب }Y. >� "Q4و?�5 ��ال ;
 ?YU»)�5؟ 

¬#ِ   1,i     �5ــ�k0{   �5ـª;�¾504¿)5¾�؟   ��ــ? 

�� ،.oه I�DUور£ ^ وا#?�� أ�F d�د�>� *��B�  Lو أن ا
�ف، و*�L هoا ا~�ع، ر}� ���ن ا?�/ B�1<، أو K~ا اoه

�� آ'�><B�1 ��1، أو. 

وا�8NFت ا��و� *D آ'L أو �'L، و*�;�tاد ��Nرج، �( 
 �<s?* �� ب�¬ � �U d�و� ���� �� ا�ؤ��، �� أ��� ذª
 £��N<� ن��ط آBUو أن ا��B� ��اB?� إذا زادت ا~��1، 

 � L��* It�(ا ���cا ��?B�Q ، >?� LUا��H اJ��ن ا
��<8�ت، وروا�JU hk ا'��ءة اB?*: 

G+(   WÃk0{0ْش ،   أ�  ، #���ــْـ+
Gـ�RÃد   �Y?0ْش ،  .�و@�$���# ،  
 �'Âــ�W   �3ـ0Ã��(   u=07 ، .. �WÀا

G+(   �&Rـ'¿"   �ـ'¿" ،  أد�    
 )4(  

 25ِ�@�(D0ر   07¿ا وá   W�  ، ُ}�Qن   #����Jْش ،    �¾+
Dو   ¿�  ، ��ـ�¿ـ0ج   ِ�

   Dو   �W�3\ِ   ª>9�.   c+(   اع¾Y{ْ ،  
  . ا35%��W   ا����Wi    ا�$-TF �W»  ��    أو   

Dو    "ْ�Y� �&?د   �W,�  ، Dو   >+�Ã̧  ،  
   Dو   c�(0¾(   Dَأى¿    و  ªu���!!! 

    ؟ ازاى  ـJـَـÂ0ى ا.�ــْـ    0ا�°   هـُـÂ0ا 
�   راحk    ـ�ª��? � ا��5ى؟   أ\

��، و#� ��� �N�#� اQء+7 ا��H ا]ن L8?وأ	� أ��Uث هoا ا
 �J� Iوه ،�<F X�Dو� ¸Ð �� �]أآ L�[ة ا��\��*� اNآ I'1

I?Hر ���* ��و� رؤ�� 1�د�، وª Iه ��، *��ر �?Hا�+. 

��0 ¯�ف هoا � �#�Qإ �ا?L8 *\�ر+< ا~���ة، أ�¹ أ¬
IJK<�دة ^ ا?Dج اQÕ >K�¹�+ 71أ : �ذd أ	>� آ[�ا �

 �z ��، ور}<* �?�� � hBأ� �U �'ّB+ >	أ �� ����� I'1 ��z
� 	�?� *<، أو 	8�N< أ	<  ��o، ور}� 	��ن �z "*?��"ا

�ءت هo. اK��ة +��لH ��ن �1 هoا اB?�، �� ه>�µJ(ا: 
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� �
)5( 

��W؟#¬ i,1 آ�ن ِ\234 أر2# ِ�+2 9+� 
��W؟k ¬# �7ت�� g 0¿رf 2907 1,i ¬# 

  
 #¬ أ�13 أ�� 9+2 ا�+2 ���Yاªu¿07 1# g؟

 uآ& د c+Q? 1,i ¬#":�\أ " ¬#"u¿0ه" 
  

ª� !ِ;0ا آ�u أو آ�u أو آ�u، دى ا��\�� �$G هـُ�ª هـُ
 !!?'G,3\ 2$، أو ?��� \c7Y \@,+8 و\Yص 

L ه� أن 	�"  XU �1	��N" ا��ا*>� ^ ا�Dم، � ���ن ا0
�ح ^ آ[� �� N(م ���ن ه� ا)8�� اD�?L ا L* ،مD�ا

� ه�{ >'8?NJ	 أن �� إ<���ن، و�¸ أ��U[ا  >�Q ب�+ �U- 
�<�Q-  ،ى�y[ا Lا��N ا�0�ة، إْذ �'�MN *�>�ات ا

هoا ا�DJNFم '�Dم ^ ¬��� ا�\��ة، و*��� أ	< *�ا 
� آ��D، وآ�	>� 	?'� ��تF��  ع�	 �B�اK���، إ� أ	< �

�� L��* ، �� �?B�رًا �N	ا � .�� +�L�H ا0��، ر}

 �?   µR   �?   �7ع  !! �W=؟   آ�ه!!! 
D   89ـ�?  . 
  ! أ��13   \@,+»8  
  : ا%�Tى   أf&   ه0   #�

 " u0ªJ(      uد�;    ، ªوآ�م ."  
 ***** 

�� اq�\�@9 §@@8 ا�Y-5ة uno ا�$^��ة |@��" آ  : 

)�o u�5+�k �# �5� Y4U. �J+�� ،�� رn@9وأ\� أ �J#�(أ ( 

)1(  
  ، R¾ـ�.ـْـ5¾�   أ��5ª#�ª   و?�#� ،  9ِـ��\¾�   و?�#�   )Ãـ+�ـ�5   ?�#�
��ª'\ِ �5.0    ا�Y#�ل :  ،  و\ÈQz5�   8;Y   آـ5»�� .  

    ���f �Yk�;  . �5ْـ4ـÃR    ،2َـ�5ِـ3ـ\  
  . �7?¿ْ" ا�+2    أ?¿ـ��5#   �+8 ،    \,@<   )+�5

�QzــÈ :  ا�0رق   0kق     وا�,�م�   ��  . ه�¿�W ا�+2    ا��\
   �5�  ، }�M+�5   دا�i   آ�ن   �����ل   ِ�+�ِ

�?×D0وا�   ���Uآ�\0ا   وا�   "ْ+ªf5»�   �<   و�� .  
  . .ـَـ'ـª�َـ5¾ـ�¾   اR   m+®   آ&

  . ��ª9ــ5ـَ� ا�+2   �� \- ى 
ªــ�ح�  ،   واِ%ـ�ح .... ،  وا�3¿
  .  وا���5حª ،  وا�-�Jدات�

  ،" �ــuY   ا��5 " و   )�ل   دu،    آ&
  . اY3%»ة   ��wـ+8 : ?��

)2( 
G+(   W�  :  ــ� دى\�+�   ،gªأو  

  . ِ#$�و�W   وا5ª;�\   �J5?��Rـ�
Yª'f  ،  °&U-وا� " Wــَـ�ª�9×و  ."  
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� �
   «1�   '+(W    S�7و Y?�¸ ،  

  Y?�-'��� .  
)3( 

�5+(   m�?   0صU\   ف�   ;0ا   �  ، أر��5   ¸
  . )�»\� 9+2  \ـJ@ِª�ِ°��    وا��ة   وا��ة

  ، �7?�   #1   وا�@�?�5
«È�   u�?�5 إ?�ى،    ف   إ+(   ¬#   ���� .  

    ���f c7را  " «Y=�   ���R "،  
  . �وهــــ�?   �7هT   وا�,�م
 ���f ��D   "¿� uYxR   9ـ

���ل   ?Y¸ـ1   �-��#  ، Dو   ªu�59   ة�Y,k ،  
¬#    2+9 W�7ر°ى، ا�+2    ���ـُـ  
  . ا0wاري :    أو ،  ا�@Yì¾ب :  ،  ا�Tوا?� : 
G+(   ا}0ف   �  ?�Â2+9 ،S    ه&» ا�+2    #
u0¿؟   هu¿0ه   Dو    S�7 ��     ؟S�. 
G+(   ب«Y7ا  ،  

   G+(   ب«Y(أ ،  
�@0ْش   #�   $�  .  2-�@�$��# ،23ِ4\  

G+(    29ِ07  2�ٍª�Ô�ª� 2Á3ـ� .  
  
ª��   �WÃ�Y�   Gـ+xِ�k   ر�Âاد¾و ،  
G+(   ف   أ��      WـÃ5�  : أآ �     9
¬#   1,i    2(Dا uرn'ا�   �W¾4{�5ا�   W¾4?��ا   W�ª?¼�xف�   ا�   Yá  

  :  مآ� 
 ؟    )�درة     #¬ ،  .T?�9    G'«5ة

  
¬#   1,i    �# 0عZا &�\-Yب }Y. >� "Q4و?�5 ��ال ;

 ?YU»)�5؟ 
¬#ِ   1,i     �5ــ�k0{   �5ـª;�¾504¿)5¾�؟   ��ــ? 

  
G+(   WÃk0{0ْش ،   أ�  ، #���ــْـ+
Gـ�RÃد   �Y?0ْش ،  .�و@�$���# ،  
 ــÂ'��W   �3ـ0Ã��(   u=07 ، .. �WÀا

G+(   �&Rـ'¿"   �ـ'¿" ،  أد�    
 )4(  

 25ِ�@�(D0ر   07¿ا وá   W�  ، ُ}�Qن   #����Jْش ،    �¾+
Dو   ¿�  ، ��ـ�¿ـ0ج   ِ�

   Dو   �W�3\ِ   ª>9�.   c+(   اع¾Y{ْ ،  
  . ا35%��W   ا����Wi    ا�$-TF �W»  ��    أو   

Dو    "ْ�Y� �&?د   �W,�  ، Dو   >+�Ã̧  ،  
   Dو   c�(0¾(   Dَأى¿    و  ªu���!!! 

  
    ؟ ازاى  ا.�ــْــJـَـÂ0ى     ا�°0   هـُـÂ0ا

�   راحk    ـ�ª��? � ا��5ى؟   أ\
)5( 

��W؟+2 9+� #¬ i,1 آ�ن ِ\234 أر2# ِ�
��W؟k ¬# �7ت�� g 0¿رf 2907 1,i ¬# 
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� �
 #¬ أ�13 أ�� 9+2 ا�+2 ���Yاªu¿07 1# g؟

 uآ& د c+Q? 1,i ¬#":�\أ " ¬#"u¿0ه" 
  

ª� !ِ;0ا آ�u أو آ�u أو آ�u، دى ا��\�� �$G هـُ�ª هـُ
 !!?'G,3\ 2$، أو ?��� \c7Y \@,+8 و\Yص 

  
 �?   µR   �?   �7ع  !! �W=؟   آ�ه!!! 
D   89ـ�?  . 
  ! أ��13   \@,+»8  
  : ا%�Tى   أf&   ه0   #�

 " u0ªJ(      uد�;    ، ªوآ�م ."  
***** 

 و���

� :Yة أYRى#�   Lyد   .oرة    ه�\�    ا��� ��\«W و�B+ �ا
 �?�B@ aد إ�Wان ^ ا�ر���*�¹�N" ا>¼ ا�?�ى ^ هoا ا

 ا?Dج ا>IJK؟

8� ÌQ ،_BFن اN?�ف I'1 اgcة�Q أ�� �� aإ �Q�;��*  
 ��\«�� ���1 إ�<    ا� _��MN >N�وª ^ IJK<'�Bt/ ا

�.، T�� أن ��;�� /�Bt� ^ �tyات ا�	�J	إ �B	�H "�
 .ا>I'1 IJK درب ا>�8 ا)�tsد

 /�Bt' ،���J� L\Q ��T اgcات ا�»\��، ا)?'>� وا
�ر. �Ny�1 ا L* ،>N<�� >NFر�º �1 ،ا�Bا أو آ��� ،IJK<ا
�ر +>��. و�B?� و;( �Qو;< إن آ�ن #� J� �1و L* ،>HD1 ق�@

 ،do* > h8J+ �'U�� aإ Lو� ���Q �	�8l�F ة��U إن
 ��<���+<، و+�رÎ<، وoHور. ا#D1و ،>�DUوأ ،��\«W

�رNF<، ) اDد�>��(º ^ w�Q ¸� �وا?�#��، #� أ��ت ��?�
.��<+ ^ �sأ� L*. 

 Lyدا ،��\«��+< ا*�?� )� ،/�Btإن +?��� +?��L ا
 ><� �'?N� ىo�، هI ا� ��� ا��t_ ا�Hر�yا)�>� و

�Uه��� ا�H���8' h8J+ �� اsأ� Iأن ��ى   ام ا)���، وه
>~�?� �� I'1 ى�J� ،>�'1 ى�J� � . أن �
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� �

 
 "�]�NXU أ�1ت #�اءة �  هo. ا�\��ة، o¥ �µH�Qا ا

D�< . ت ا��J?�ا)�آ�، وا

�  ا\�رة ه>� آ�	� أآ[��Q�+و Dyو+�ا �1�<+ . h� �
�ا�0س اoى �'ّ�W  �*�?� داد�+ IJK<إذن �8�8Q ا�Bt/ ا

 �?kا��هX ^ ر*�N�1< اH حD� ل��� XU ،���µJإ�< :و�
� 	�Q ¸Kق آL د.، dMs�* d�U وا	� �N>��.، ردت � �'t+

�\B� �� ،��B'� a ا>K¸ #�ل �، "�u *?��ن ��U>� آ�.#
 ،�<��U �¬�* ��Kوو� ��B?8_ ��1ن ا I�'N¢�م هoا ا

�د ��BعH "�<\+ �<1 "#�N� �W?�ى أو @�، *�ن هo. : ا]�� 
 �	��ة ��U>�، و+'d 	��ة 	�اه�، وأ�yى �U�Q، و��ه
 I'1 ،ى�yدا أ��>�ه��، إْذ ��Bو أن ه>�ك *?�ا، أو أ*?

�£ آ'I، و�� Dyل J	ى إ�NJ�،���� ¸��، وF�Fن ا��? ا

�ت وهo. ا]�ان ^  �'T�� ر�� هo. ا>�اءات وهo. ا
،��N�8J+ �1 م�N ا?��ن �( ا?�l ا

� ا?L8؟� 

 ،���H �� ة��\�ا~�	/ ا|�y اoى و�'XU 7 #�أت هo. ا
 Lyا�Nه� أن ا�0�ة ا�Bt?�� ا0����� #� +��ن *>K¸ هoا ا

� 	�ع �� واN�[�"، وأن أى ا�Nyال أsه� أ� �¯ L�'¢ و
 ����J�Q ،>���Nو�tª   وا�Jق، وا)��،(ا���اب أو ا

 �?W IU ^ ر، و���ان�t�� ا)�Nاy'� ) إ«..ا�Nآ�U ^
�رo¯ IH. ا��Hا	�ت cا >H��د +��ن هI ا�+ �'���N(ا

،L���N ا)N>��1 آ8� +Lt �� ��1ن q'� ^ هoا ا
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� �
  I'1 ف�?N� أن ><�T >K�<\+ أو >��Nyا* L��* >s���

 �k�F I'1 d�*�، ��Jى ذUأآ[� ر I1آ�� ^ و�U �]أآ
��B�ت ا0����� ا)X* �1�B ا#D? ا

�ت �� Dyل ��ا�'� #D?هT L�� أن �>�8 هoا ا>�ع �� ا
�ر�F ا�0�ة *��t�� أ#�ب وأ81_؟º 

�ظ  K� ^ أ	�1��� ¸BË اع�Fدون ا� Lا��N	 أن ��T Lه
�درة I'1 ا�NUا# �� Iه ��M�tJ+و ��N�NK+ �?* �� إ�k

��B?+ �� >H أو +�JK؟ N¢ � �� Lyدا ��JBUو 

هT L�� ا�Nر�/ I'1 +?'�_ ا0�� *?� ا�#� #LB ا��Fاع 
 �K� أ#�ب _\� �� ا|�y ) أو اØ�Ø1 �Fض(^ <'\� ��أو ()s���

�8�'F (ول؟�* � أو

  ���k هoا -XU 	��أ هo. ا�\��ة، *��� أ¬\# Lآ L]� 
�ب B� ��;��، و� I'1 ���F أرض ا�ا#(، �  –ا�U "\+ �

�رعJ	 أن ^ d�س   *��"  *� أن 	�دد *?� ذ<ا)�ض وا
 �*�t�NFن ا��?�ن   أو   ���U   إ�� : واU�Q  أو "k�y �، إ�

�¸   ��µ8t؟ ><� ،�	��Uا أ��K� ا أ�� وارد، و#� ���نoه
��� ا?D#� و� ��ره� ¸��آL ا�\�، و���B@ �� و 

 ،����J�رIH، �� اcا#( ا�+�Bأ ا�\��ة �� أرض ا
وأN1�� أن �>�� ا��J�� ا� آ�	� +?�� ��+X ^ ا]�BFع ^ 
 �� ^ وI�1 وأ	��� ، ا��>X وا�8c¸، آ�ن ��زال 1<N��#
 ��\+ �H�� Lه �� ،�B��، ا��J�� ه�F ��\+ Iق ��BNأآ

aإ �Q�;���؟ *�JK	 ����J'  I'1 ��?+ �	�ا��J�� ا� آ
�، آ�	� ه>�ك ¯��U ا���* )� ���	�B� ���@�ف اB'�ة ^ ¬

 ����J�ح آL ��م I'1 �BF ) إن �h ا��F)��\N�� اB� ��?+
� #�ب Ntª<، ه?� ��� )8q I�� LB# @'�ع N��t# w��W ا
 Lآ �� >* �Q�?� ��� ¨و ،D?Q ر�t��ن اBs# I'1 ¸8�ا

BN1��س *<�ر. ��F�� ر��Ãا) !!¸�8cوا X<��، )�[��F L�� ا
�دل ا]��اض وا>��د #LB رآ�ب BN I'U�� L��J+ �*�آ�ن }[
� إ�F aق ا�BJ ^ #��� أآ�8Jy �?* I'1 g آ�'� N��ر اt#

، ��F�� ا��J�� ) أ��MB هo. ا���� ��آ�ا ��ynا(��ات 
�ل U�إa ا)�آ� هo. آ�	� +�7 *?� ا��o ���1ا �W I'1 ا

��W ��NHاء أو *�?�   �� ا�KJ، هoا إذا ¡�MاU ن�s�� أن
 ،�Uا�� ذى اwc اN��ر اt# ر��N	ء ا�أو آ'��8� أ�>

���Q اoى أ¤ ��;< #LB ا I'1 �KJ	JK< ا)��ار ،   وه�oا
��F�� (و�?�د و#� ¢�_ ��ر*< �� ا�Jق ا���8Nى هoا 

 ).ا�BJ ا\��ى

�رt#   �N�<   ا   >N�\«W   ���cا   >N�#�1ة   و��ا�BN(ا   ��  
 �8�N<(ر.   ا�1���<   ��   آL ^    و!�   DK@  ، وه�   L]T    ��Kt ��D1  
 ��\«W   ا�H    ̈  )tNFأن   أ   ��هJ	ا أoى    ا)>��   ، هo*�أت *<  ا

 L���N  	�Jة   +\�   DK@   XU   ده��، *L و�y^،   �[�   آ�ن   هoا ا
 �'B8���1   ���ن   أن   اNHا   _��JN   ����H�U    I'1 w��W   ر�t�  ا
�م   �?'�8   وه�   ذا+< �   �'?�ر   أن   اt��دم   ا#   ، �� ��Bو    و
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� �
�   أ	<   آ� ��Nآ�ات  )*?�DK@ IJ(أن ��?��    ��Jه��   ��  

 ��U��¸   ÌQ	<   ا�#�   	K¸ و^  ،  	   >�د   ?�� �*��   DQ    I1دا
 >?;��ب ^    J0و�( .. ا   d  �È/   أن   ��   �yف ��اy'7    آ�ن   Q��   ذ
 ���*�JU   ر   و��¶�� ،  ��ة�t�  �?�ف   �   أ	<   ر�� ،  ��ة   I'1   ا
 �N��B(ا .  

�ر   آ�نt�  و�Qع   ��ح ^    و��KN� �U )�'N#�   و�\I+�� �K    ا
 )<t\�  ، ���ور.، و*?� أن    *?�   BF_   آ8�   �?�ن   أن   �'B[�   و

 �BJ :��آ�F �� ��<� >Bف +�ا�L ا�KJ إ�F aق ا

���U ا�اF?�      وا>��ْة \  ،  ا�Ò<³  ا

 vزى �ْ���F   ³�BJ� ^  ،  ا	�'* .  

�ت   ا)'��	�   ا�K" زى H�U     ³ت�H�Uو ،  

>@�tª     ³اتo�* ،  

    I'1 /'#   w��W     �t#   �Nù�  . ا

Lّآ   ��   �t�  . ا+³�sK   ا��ìK\�  ،  I#DN* �Ò   ا

"K��   ا�L��N*   "K ،    ا�9J<ìان   ا�Jدا   واَs�B�	<Ø   ا�    ا)ْ'�

�ت   H�U   ت�H�Uو .  

�æ��    �K"ا ،  ا>�Jاْن   ا�Kِ"   آ��H�+     �9( : �?�ى   ا��t   و
  : ا>�Jاْن 

wB«'N+    I'1 �?*  ، ���/   د#�   آ8� . ا
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� �
��À �Jد #wM<+ �K و+>��ل، �S و+�Kغ،  �ا)�أة ^ *'�	
�)�أة �À hB\Nد #L* ،�K أ�¹ أ	< * w} � �ا�B�N< ه>

 �K��* I�+��)ءI�� ) ا�NBU��رك ��+ ��U �<k�hB\N آ
L���N .ا

�ء *?� ذd ^ ه H �o. ا?��ن ه� �� #�*L أ�¹ أن �
 >���'NFا ��T � �sأ� >'? L* ،.��N� ح دون أن��'

�	��، W?�ت أ£ J	ا� ¸K<8� �z *\�د. ��K ا�Q �	��K� �  
 ��وU   ح�W   .o�1   ه�آ8�   ا?X   هo. ^    ا)�Nاy'� ا)?gة    ا)�

� دون أن أ#\�، �NÃرت ر�t;�  آ'< >IJK ا   اt/   أ�Wح   أن   
�IH    و1'� ���*���J� ا>IJK    وا?Dج ا?�  ��T �� ���، إن �

 ��s?* I'1 ���L ا\�رة آ'��N* LÎ �أن أ+�#" D�! .�<1 أ
 I'� ��رات آ8Wه� *?� ا� ،�yä* أو L��*: 

آIW Lء �?�، ^   إن ا?o* ��0 ^ ،Xا��، #� +��ل  ·
 ��	�]��، وف \4� ا�G(0آ& آ�م ا�"	K¸ ا~�ء �� ا\�" .oه،

�ه�� <N(ا ��<��� *���8 هo. ا��Uة ا<'�· �ا0���� o+آ�	
�DWر ^ * �� )kرا L��* 7N�'* �، "�Uس ا'��M"ا\��، وا

 ¸K	 ^و ،���y I?8~ا ،IJK<وا� أgN1ه� ��وة ا?Dج ا
ا�#� أ+\�ر أ¬� هI هI ��0 ا�MNل ا>�I1 ^ أز��ت 

آ& آ�م ا��\�� و: \4� "gyات ا�*�اع،  ا�tNر، و*?�
G(0ا�" 

·  ��º ه� ��N�'ب آ�?�NFوا ��M'ا��ص ^ ا?X ^ هo. ا
 ��Q �y! L���+ أى aظ أو إ�K� إa أ�N��+ �وQ�w، أ�
� T�� أن  �B���+ ���J إ Iه ��، هo. ا��و�JK	 ��MNF�ا

o�ه � اأآ�ن #� #\�ت إ�< *�I1 آ���U L أ�?�

·   "�]�Nإن ا�?�، ه� ا]#�ر I'1 ا�NUاء �[L هoا ا
��NÀ [�ى	أو  I8'1 "��?+ أى �� 

�ر�F اt/ ا>IJK ا���0 *�ون +�ر�/ �[L هoا    ·º إن
 �1 �?Hن +�ا��+ �# ،��'��@� اUا� .oه I'1 7Kا�0س ا

L¿م أ#�ر وأ��ت ��HD1 آ�	� ^ ��م �� ا]�Fر�º 

� ا�MNFث �� إن ا]�L �?��د ^  ·º دة�Qدة وا��KNF� ا
�ت 1'��8 أ��>� Q�، T�� أن �[�ى )� +��J��� ��JBN'(إ;

 ��Bر��+ ��T >	�1 أ�	 �هo. اgcة ا�N��'�� ا>���ة ا
، �yä* أو L��* 

 �	�\# �{ ��B1�NJ	 �U �¥ IKN�	ة و��Kه�� 	��أ هo. ا
 �y! L��* I�'N' إ�< �� د�1ة 

 زى ��F�� ا�BJ أهI 	��ة �1><³

�#��، وْف 	K¸ ا�	�� آDم ا��Q 

���Q " ³>Bر�  "  I'1 " .�1د   " ،  I'1 " I<َ?¿إ " ، I'1 " �ْ�ِ1ْف   ر�y "،  

 I'1" �y��   LْK@ " ،  I'1 �ْ8'َـØU   �ْ* ،  
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� �
 I'1" .����ر1   ³Nyا " ، 

9�1 ��a    ا	� " و �� "،  

 " u�   .���  ،" أْ̈   1

 I'1"  IJِKْ	ِ u�1أ " ،" ¸*   ��   uْ��� "،  

 "  7�'y ْك�?� " ،"  7�'y  ³��?* "،  

 a�H Iآ�U Lyه� +�ا �� *��ر �s#�<+ ¸� ��#� ه><Nا
 Lyا�Nو� ،��M'� ^ )Q	K¸ ا���KsN، إْذ w'NÎ ا>�اء *

 �B��� T�� أن ÜJT اL���N آ'8� ..ا]¨ �( اº »إ« إ
"���N�د�>� ^ ا� ."#. 

)�D1Ì* )tن ا���B ^ ا�0�ة *�)?7 اI�N<� ،w�JB هoا ا
 ،I���07 ا?(�* �#� و^ 	K¸ ا

ه� أ�L آL ا��Hد، وه� #�ار " أن .��¬"#�ار    ·
�U ����* ��1�<* L�MNJ����� إ� ^ و�Hد !�y، إن �Àد 

� " #�رت أن أu�1 *��ا"ا�1�اف ¥oا ا��ار Qا�ا1 �'?� ،
� u�1 ه�oا إ >	�* ��<8; ��* I1ب و�Uر ^ �"�yر " أ���

 	K¸ ا��ار،

^ ا>�وة ا]�yة ~�8?� اt/ ا>IJK ا�tNرى     ·
�م(\K) g8NBF 4(��م ا~8?� ا)�;I ) �1دة hNK �'" ا

� زال �?�u ^ ا)�#( � ����ن ا)?J	أن ا� aإ ��BN	ا
�ر	�ى B��paranoid position   ��?� >+Dا?+ ��?� ^
I'1 ،�#�� اs8( أ�NÄى ا�NJ� I'1د و�K ��NJى ا

�� ا]آ[�    ·µNآ�اآ�K�N *��� @�ل اgcة 	�رة ا)�#( ا
 ��T ��ر ا>�8 ه� اoى �J� I'1 �ls	)7?� وض�K(ا (

 >N��µJ� L8MN���I وه� ��ا��t+ Lر. <�ن ا0�a اJ	ا�
�� إ� ��ynا   ا~���ة،µNآ�¨ +a hsN 	�رة هoا ا)�#" ا

H ه�؟ �8Q ،ا� 

 >* ��8N� أن ��T �ه� ا)�#" اoى �?'� 	�ع ا?D#� ا
�ص،y >H�* .�� ى دون��B��k ا� ا

 ، ��8JN   ا)�#""!ن ا]وان أن أ+�#" 1>� هo. ا
�ر	�ى "، وSchizoid Position" ا�����ىBا)�#" ا

"Paranoid Position ��µNآ�  Depressive ، وا)�#" ا
Position   ت أ��8J+ �1 �MB	 < #� !ن ا]وان أن	ل إ�#

�صy >H�* �<NQ��� /F� :أ�yى +>

أو " اآ@í�Ó"إ	�l{ dد أن +oآ� أو +�N/ أو +��أ آ'�8  
� ه� ��ض، " ��را\0ى"� aك إ��Q /هo�) ن�و�N� �Jآ�ا إن آ

'�'�8 ا]�'��  �BJ<�ذd {�ث 1>� ����Q ا�¡'�� *
���¡'���� أم *(B� ��م ، �� ه>�� ^ ��أ اw'c إذ أ	>

 ¸��ء و<]NFا D* د�Q Lآ �¥ �T �ا�Dم �1 ��اLU ا>�8 ا
 �<�'?Q a�N����، و*y ��;ا+<، أو إ��اo* م و�" ��ض��� ^  
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� �
 �8<��" ا IJK<8�ل أ·��� �� #���س ا)�ض ا?NFر اoz أن
�دى إذا �� Ã( آ'�8 ?�دى، و� °�ز أن 	'�م ا�»¼ ا?ا

oQ ��µNى، أو اآ�	ر�* ¼Î ءIW >	أ aإ >�B�NFه/ إدراآ< وا
 .o¯ ء�Ãع أ�NB	 أن ��'U�� �ا)�;I دون ��ه�، ا]LsQ و
>NB?� #�ر ا����ن �1 هoا  �8<ا)�ا#" أ#�ب إ�B@ a?� ا

w'cا . 

 �BJ<�*à���Q��ت أن أ+�ك اÃ< آ8� ه� ]ن  '�8#" ا
��� ا�'�8 �?�*� و��J ����، و* ><1 �'�N	 �  �Fد1>

�ر	�ى "b(0# ا��#0�0ع"B اb(0% ا�,Yk«Y»ى"، ´ 	I8J ا)�#" ا
��1 ا>Yk " �Mى-ا�,Y»"أو ا)�#" lW /JN�	 �U LsQ[أو ا

"«Y,ا� b(0#-Yk"   ´ ،ت�8'�)� ¨ �N?�د I'1 ا�;��م ^ �z ا
 >�8J<Q ��µNآ� ،"اb(0% ا���)�.2 ا�'-Yى"��+I ا)�#" ا

;�h *?� ذd *��� أ	7 #�8 *< �� اa �MÃ أن أ��1 +� -
�8�ت ا~���ةJN :#LB ��ارا، و�� دون هo. ا

ه� ��#" ��Bأ داLy ا��U و�NT : اb(0% ا���9)�.2   §
�رH<، وه� ا�NاD1 D* �H#� أ�D }�;�ع y )�*�Fم أو أ��[

�¸ أ	�("�>L\K �1 اoات  "not me ( ����@ �8NJ� �# وه�
 rs<�ت ا;�tا*�ت ا�»\��، ��Ë ^ آL ��اLU ا�U ��?� ^

�ت ذا+�� �8?NFت وا�@��Fإ aإ �B���+ >'آ ¨�?��MNل ا
 �<\«� Egoism واoا+��� Personification*��ر ه�Lk �� ا

1�ت  �;�� �hB\NQ ا)�;�1�ت آ'�� �J��t �� ا�اLy }?7 أ¬
و�U �J�����، هoا ا)�#" Self Object   ��T  ذا+��
1�Hد�� إر�U[ت ا�	����د�� (< +�tر�� إU�� a'� اUأ �U
��'cا ( ،����N' �U ،�y! aع، إ�;�� aج إ�N¢ � �	���U آ

�م J�	��* ����N+ �	� )ود�Q)�N�� آ

§  b(0#"Y,ا�- Yk"،  :د أن�l{   ى��B��k ا��N?�ف ا
 ، IHر�y ¨���I'1 I أ	< ¨ �?� ^ *�t أ�<، وأن ه>�ك 1<ا

�رIH {�ى ��;�1�ت ��ى، �� �� ه�  وأن هoاcا ¨�?" أ	�"ا
Not Me  ه� IHر�y أن أى ��;�ع I��<��k ا�، �?gN هoا ا

�ty 1'�<، و�� ه>� ��Bأ ^ اH�N¸ واo0ر وا�cف �� ا�#�اب 
،�#D1 ف �� أ���cف �� ا0/ وا�cوا   .oرس ^ ه�T وه�

�ت ا�� وا�K وا�d واo0ر،�! �'U�(�1  ا �¥ )Qا��
، "��;�ع U���I"هoا ��#" �Q< . آ��	< و�1 ا�8NFار و�Hد.

�ع �1 Q��. اqا ^ ���L1 �?<، وKN�رس 	�1� �� اT وه�
 اoات � أآ[�،

  �'U�(ا .oت ^ ه�#D?' �BJ<�* �*X ) ا�K -ا��(أ�
 ��<� ،���?<� �J��ت #D?ا]�Qاد �� 	K¸ ا>�ع ÌQن ا

�µ�<N ا]���، وI'1 ا'oة �K0 ا>�ع #���ة I'1 ا ���1�
)����N'1� )ا~>¸ �Qد ،���8M' �sأ� ،�?� )8lN، وI'1 ا

�ت ^ هoا ا)�#"، I'1 هoا ا)�NJى #D1 �H�+ ع، إذن�<�1 ا
 �KU �kء و��ا��B�ت ا�! ��ت ¢��8#D?�Ik، هo. ا�'Nا

�ر وا�I'1 I1   ا�0�ة وا>�ع،�Ny�� *�#L #�ر �� ا�
��N1أ. 
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� �
�س   ?'�و <�ن ا)?���، أ71 أ�'/ اJ	ذآ�ت  –أن ا� �آ8

 L�'# o<�-   �� ع�<� زا�ا �?���ن �?�� ا�#� ¥oا ا�
�ت #D?، وهI +��� @�ل ا�#� ^ اYk ¸H�N?"-ا�,Y»ا

�ن J	ق ا���U _ن أو ��ا���	���ظ اKا)?��I+D ¢� ��'� أ
 /\?N��F ا�Jق، وا�F I8J� �8�Q ة�W�B� I'lN+ �ا��7 آ8

 ،I#�?ا)?'� واIKc، ا�?�رى واWD?�رى، واN?\/ ا
 ¸Q�<N� ا��\y ،ت��Äا Lآ ^ ¸Q�<NواN?\/ اBt�I، وا

8�ر��، (ا���ا�، وا�0وب *�	�ا�1� ا���T وا~���ة، ?NF�ا
��*��#��، وا�رهBNF���، واD�NF�، آL هoا �¸ )إ«...وا

1�8�ت و*?��s إ� آ� وX* �Q ا]�Qاد و*?Äا X*و ،�?B��s ا
�?B��l1�� �J، )اB?�، و*X ا�ول و*?��s ا _k��U .oه ،

�. إa +�ا;( ��#?>� F I'1'� ا�tNر، BN	D��Qة U Iه �Êوإ
 �� aد ون ردة إ >?t�	 أن �<� ��N<� ىoوإa @�ل ا)��ار ا
(�?�م ا�<�+I ¢� ز�1 ا#D1DB�� I< ا)�#" ا�����ى ا

 I'1 ��Q��]ا~��� أو أى 	��م ��'L ا�Kوق ا�Kد�� وا
 ����B�	�� ا]ر#I وا]�?/ ^ ا)�ا#" اJ	ت ا��#D?�ب اJU

��Hو ���µJو� � ا]آ[� و�1

�ن ا�I1، ´   :اb(0% ا���)�.2 ا�'-Yى  §J	ا� /JNاآ
�B ا|ن، و}� أن هoا ���I1، آU�8'� أ�yة هI ا�* I1�ا

n� ¤ �# LUا)�ا L�* �� أن ���'1 .�Ê ة�J� نÌQ ًا�y
�¥ L���N+و ��وزهlN+و ����NMN ��*�J .ا

  aإ ��BN	ذآ�ت، ا �>�وة ��م ا~8?� ا)�;I آ8 IT��+ ^
�� ��U >+ذآ� �أن أ�'/ ا��B ا��م ¨ �\'�ا إa هoا   �

�+�� ا����B ا0����� Ë_، وأن أ�'/ ا~��د #D?ا)�U'� ا
� هI ا)�	�J	إ DQ��، و+�M�M\+و+�*��، و ،�oBو� إ*�ا1

 ��� ��ت ا#D?�دة �1�H �lU هoا ا>�ع �� ا����ف 
�ت، �� ��Bو أ	>� 	wB* �Jء <k��ا��B دون ��ه� �� ا

h�M\�. اq� .���W ^ ا

"'��واة   أن ��ا�1 ا%^J(ح وا�8Jا0/ وا��MsN وا
� ردة ������W أآ[� ��و�[L هoا ا�Dم ، �[L أ�'�B   �أ¬

� �� gyة ��Q �{ ���N�م ا)�U'� اMN#��و�ت +�tر�� ª
�?kرا �(n� ��+�#D1 

� زال �?�u ا)�#" ا����Q Øى، وأ�'/ � ����ن ا)?J	ا�
 Iه ><� "�K«Nا��و�ت ا~�ر��، lN>/ هoا ا)�#" أو ا

N��م �* ¸�>��ص إa ا)�#" ا�����ى، و�إa ا)�#" *
�+I ا��Bى#D? .ا

�ن I'1 #�8 : اb(0% ا���)�.2 ا�'-YىJ	ا� )s� ىoه� ا
،��Q�?	 � ه�م ا�0�ة ا

� إ� ^ و�Hد، و�(،  	�J	ن إ��� ��ن J	أن ا� �'?� ��Q
 ،�y! ن�J	إ 

�ن ا|�y ه� �\�ر ا�1�اف *<، J	ا ا�oو���ن ه 

،>	�Q�W ���� وه� 
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� �
¸K	 �� ��دBN(�1. ا��� v/\� �sع، وه� أ�� هoا ا

�T ا�'-Yى : Ykض W.��0�f ا�Yا��"� .وه�5 ?'�أ ا�@
 �%  ��I1 آ8�* I1��ن #� اآJN/ ا�I1، ´ اJ	ن ا��آ

 ه� ;�ورى ]	�y! " ،>N<Jا"#'>�، Q�� أدرك أن ´ 

I���0ا �y|ى  اoه� �\�ر ا�0�ة ا]ر#K#�{ I< هoا ا
 �I8J ا0/، 

� �� �� ��t<� ^ ن�J	ا� "�N�� ´ �J��@_ و�1<، <
8�، أن هoا ا|�y اoى ه� �\�ر هoا kدا htJ¹�ه�ة I'1 ا

�ن(ا0/ J	Ìة آ�ه0 أ?�x #^�ر ا�@�J?� ��� ك، ه� ) ا�0
Y���� ،�]أآ � �#D?�U �?�Btآ�� ا �?B+ ، 

�¸ oUرا  ،D?Q I1�;�(ا ا�/ اoر �� هo0ا �K�� اo�ه
�k< آ8� ه� ا0�ل ^ ا)�#" ا��ر�H إ I+�#D1D) ا�����ى(

،�#D?�ه� ��8�Ò ا�� ���* 

  L�BJآ �Kو�¸ oUرا �ر��g+ �H ا�8NFار�� ا�� وا
�ظ I'1 ا�0�ة، و�>< oUر ���ل KM' �Uأو : 

 أ\� 2+9 ?$� #1 أن #^�ر �-Y?� ه0 هnا ا�YR ا¹<

W+�# 0أو 19 #1 ه W59 �5ءU@;Dا c�Q@;أ D �\أ 

 �4�–أ\� 2+9 ?$\ : G(0آ� –ا� ? �( W\1 أ# 

� ? آ�، �& إ\� #@�v ا�ن ´Yد ا�@4,� : � v�.أ\� ;0ف أ
��ل@�Dا اnه 

WآY.أ\� �1 أ 

 أ\� �1 أ.YآW ? آ�

W'أ\� أ� 

4� ا��ور ~�#�\ W�# أ\� أ#�رس 

 ه0 ²'� 

 ه�i 0رس 2�# \4� ا��ور ~�#�

  #�� ه�5 ا�نآ�b أ�@no Ð4ا وذاك 
�7 v�# اnا، ه 

 �,Y-� W5ى �7ا،

   Y4وا� Y,ا� g1 ا��0دة إ# &xkأ ،YR� &� 1 أى# &xkوه0 أ 

 D �4ت ا��f2 ��%0ا+R1 دا# YR� ط�$;s� بn,1 ا�# &xkوأ
 �FدS 9+2 هnا ا�-2ء �Rر27

YR� &آ ��MD ��(0( g1 ا��0دة إ# &xkوأ 
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� �
�Yار@;Dؤ?" اYا� >wا vو9" ا�Y� �? 

í ىYz4� �?  �%�@# ،��Yk ،��9�; 

**** 

�أ�1ف �� اoى ا;o¯ £�tا ا��tNFاد اL��t ا)?�د  
�B�� 

 ��;� أهI 	�وة ا~8?� ا)

 "أهI أ£ اآ�K�N أن آL د��ان �F ا'?U�W ´ �B< ^ أ
 �MK�)L8?�ول ) وه� ا~�ء ا]ول �� هoا ا<N� ¨)�B���+ (

#��s إ� هo. ا���s ا)�MNJ'� ا�اk?� ا)8��؟ وآoا هoا 
 ا?L8؟ا���ان وهoا 

 19 ا�T#1 واYwآ"

 �J��á "���5ا� "?Y-'8 إ},��" ا���)" ا�J4. 1 أن,i D
 و90�0#�@�J إ�R 1# Dل ���ى ا�T#1 واYwآ"

ه� ه� اoى 1ّ'78 أ	< � Æ* ��8NU " ����* �#D1?� ا�0آ�"
 r��	�* L�?KN* ��	B<  ا��yل وا�cوجU����� إH h�H�+ )�

�وى ذراI1 ا��yل وا�cوج، ا�°�� اoى {�N �1م +J 

¼، أو �� ه� �y ��� ه� إ°� aإ r��	g� ÜJ� ��T هoا ا
 �� *X ا�0آ� ا#�ا*sأ� Iه �Uو أن ا)�او�B� إذ ،¼�y �'F

�Q�yو��دا و �B#�+ "#�N�، و*X اt�	 دا�?N*وا ،" ��+R
���� ��+R ،ك��#" 

�ر. ��#" +�  BN1� دد T،h�B# �'F�� أن 	��أ هoا ا)�#" *

�، دون  ?� XB	�~�* I1ر. و�BN1�آ8� T�� #�اء+< *
 I1��دل اB+ �8ارNFا]¨، وا L8¢ )� ،ا�0آ� �B	 ف�إ��

  وا�ؤى
�x?أ "k�3%ا "� :Y� 19آ

  I8J� �� I'1 ة +�آ���\��� ^ ا�NاK��ة ا
"�Q�J(ا:" 

  9IH،   أ	� ،  أه<³   أ	�   #'�   وêاَذا

 7?8J� ��رة   �َآ8KÆ�   �t�  . و�9َ»�ْف ،  ا

   w<م   و�Dآ   X?  ،  اæ�H  :  ^ �ْtB.³   ا

  . ا]رض³   ¢�   أو

 I#D+ْو ��   �Fاد³ه�;���*êوا   و�l�*   ورا   �?* ،  

� *�lNى  ا'I    ا>�Jان زى �KK�* .   

�vا*?�   وا�   ،£�+  
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� �
)H�+   Lت   آ�8'��آN<   اJ�   أ¨   ا)'��	<   اUتو�H ،  

I "  وَ�  ،" اIì<NF "  و "    #�ام "  و "   روح "  و "  +?

 " �  "  آ8�ْن   ��W " ." 9/@   >vBUْ�   إ�� ..   ْ+َ�ـ��ب ِ	IJK    واَ	

�ر " ¬��   u�   ���Q    !! ، ���Kَ<³   أ	y "،  

 " ���Wْ<³   أ	� ."  

�ء ����U ا)��ن  �Uإن إ– �Q�J(ا- �K� ه� ;�ورة 
� إ�U )� /<H aآ�� B<H ،�#D?و+�آ�� و+?����U _�8 ا

��� .ا

  �Q�J(ة، ا��N� �Q�J� ون�* �����U �#D1 �H�+ �
 I�8ة، أو هlN� ة���y �� أن ا?D#� إ�<8; �'?+ �N*�]ا
�IÀ ا��yل وا�cوج وا����ع 	�* �� Dوأن آ ،Dدة أ��H�� ��

�� ^ ا! ����t* نD8?� ��ن D?Q ا��0ى إ�K#�N� ��L، أو ¶
�#D1 ��، أو أ¬�K�¹ف   أو و�t���� {�Nى @�ف �>�� ا�Nا

¸�?� ا|�y داy'< و*

 IJK<�ب ا]ول )�#" اL�'MN اB	� )H	oNآ� 	��	� ^ ا
� �'�B ا�آ�� I'1 ا)�;I وا�NاI1 ا�0، �J� �� ى��'�Nا

��Q و@J(ا L�� �<Nرؤ� I'1 �����B?� ا�0آ� ´ 	�s" ه>� ه
 : ^ هoا ا)�#"

ا>IJK اN�'��ى #� ار+�ح *�;(    ا�B� L�'MNو أن 
 /�Bty'" رأس   #�*() أو ا�')Lا�º ���(دا I'1 ا���0، وا
 ا)��� دون ا>�� ^ �1>�< ¢���ا،

�H<"ا?Dج ا]�Uث   ^  ��Hو" "'NÎ ، I?8~ج اD?، و^ ا
�J(ك ا�MN+ ��U ،����ت وH �z'�س ^ ��ا#?>� ¢�آ� ا]�� �Q

?X ا�Äدة، ��د ��ى *�� ��D1 وا#?Q وإن   h�   dا)�;I  ^    ذ
 X*�\?�   ��Q ،   ا   �1�J�   X�	�وا��Hا	�X وآ[��� ��    اoه

��\«�  . ا;�tا*�ت ا

 ���8?8���k ا<و�>�� ا?Dج -	��N" أ�>�ء اgcات ا
_�8?�ن أن    -ا>IJK اJ	أو �� ����(ا� �s��� ( /1�� �#
� ���Wا �� B1اب ر�#��ن U���I �� ا0���I    اJ	ودم،   �0    �� إ  

�I1، �['< ، هoا ه� �� أ�Ã< ^ آ[� �* I1وو I1وو I1و >
 ���?��س : �� ��رى اBN��+I �� ا�K¢ ���* ،/0ا �ty

  ا�cف   �[L (  ا0/   ��   ا��o¥ w. ا�'�8 آ8� ذآ�ت ���را، ا�cف
  ا>K¸   أ81�ق ^    	��*'<   أن   �y   ��Tف   أ81_   ه�   ) ا���0   �� 

 ��	�J	ا�  a�N���U ،   �W   ا)��� ^  و*B� L��* ���� ¨ وإن
،¸�? أو ��¹ ا

ا~I?8    ا?Dج   أ�>�ء   ا>gy   �8ة ^    �z 	�اH< هoا ا)�#" 
 ��U   ��   و�   �1وا "  ا|�y "  ���ن   JQ�<�   w�Q ... L*   _�Qر   _��@  

 �sأ� .... �º   hNK�        ����B�م هo. ا)>t�� اMN#��ب B  ا
 D��*   �1   �B?   ��� *?��ا    أوه�م   وا�K ¢�   اsردة، وأ��t(ا

��y *��� ز�1 I�D��1 ا<     1/ا�   هoا . و�Hد.  �1 ا0/ ا
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� �
  �1 اI'«N    ��   ا�cف 	�l�N   ه�   >�ع ا0���I �� ا0/هoا ا  ��

�ع Qد   ����Q اoى    و�U.   ه�   أ	<   ��¶>� اoى  ،  وا�K   ا}    I'1
�ء   ا�0�ة �B�ع ا?I8 اJN��7 ا)n#�، و واQ�1 د. 

�<   ا0/   ��   ا�cف   هoا   أن   و}   �  ��U   ا�ا#( ^    �gر.   �
 )8NÄا    IJQ�<N��Q   زال   �� ا}    I'1 ء��ت   ا]�Qاد   *��ä* >�Q  
 ��8� ^    ذs�   d(   أن   ا)?�I'?Q Ï  ،  وا�K   اkر. دا�BN1ا   LB#  
�ع ا�ا#I   هoا   ���J   أن   {�ول   أن Q�  .أو ذاك  ا

�U�NK� ��<� ،���# ��� ´ +>I�N ا�\��ة ¬

��د¡�ْن     ا��F<   ا�ّ'<³   ا)'��	<K   ³"واB  ، ا

v/ا0ُـ   "t?�َزاْن   ا�cْف     ا�Ø?  ، ا

    IØsKْ+ِ ��   >'آ   .  

��ن   ��     �LsK   وBs#   �t�  . ا

 vن زى�B?N  . ا)��³   ا

>æ�<NJ�   �BJ  ا~9I،   ا

    Iì'� ا�   u�lــ�ــ*   .  

+ ����<� ¢��_ هo. ا�MNFو �� ا�B� ���ل إن �
�'�<ا����B ا)>��Nة، �( +�ا�� أ¨ ا��و�، #� ��Bو   ا

 aا�0آ�� إ .oه Lآ /MJ<NQ ،��زل �1 ��ا�L ا��و<N'�gرا 
�ن ا)��، B?]ا��Äل، إa ا�اLy، إF a��ن ا�Dم، إ�lU a ا

�J	دام ا� ��ف �t(ا ���¬ ¸� ><�� آL هoا وارد 	�J	ن إ
�B<� I1زال *< و�� . 

 ¨ ، ����� ¥o. ا\�رة ا��� LK�� ¨ ��ر ه>�N	ع ا��	
�ء �1 <�NFار، ا��ب �t'_ �1دة إa آ�" اMJ	1'�< ا /+��
 L�+ ،��0ن ا��?ز�y ا��J��L* ، إن ��U/ أو ���BU هo. ا
 � �U ،��N� �	�B?� ت�*� �U ر�t��ن اBs# ار�Ë �?*�#

 �����Wأ"#� �" ا�BJ ا~u� ¨ I�Q"I، وهI ¨ +?'� أن " 	
"IH ه� ��ر وا�81" ،�1. ��N	�� ا�B?N ���ل أن اÊوإ ،

 I+�� ��ر t�، �F ��Qف ��+I، وإ� "ا|ن"و*��� أن ا
�ن؟Bs��ر ·�ار ا�N	�8�ذا ا�8NFار ا'Q 

 و���

 �� ��k�¬ ¼'«N� �U ،ا��� L���ا�NFذ	�� ^ 	�� ا>¼ ا
.oه �?�B��� ا�� . ا

�?�B��� ا���ت هo. ا� .�( أ�L أ� +>�Jا أ¶�� ود
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�I09090909I2009200920092009>���09090909א���,��������������   �

�)��2ن��2(������א�������א�,%*��א��������ن�א������−740 �  

� �

 

 "� )2(ا��� ا���\
  "$+w28(ا( 

 )'& ا��5

��<� ��Q ،¸ة أ���	ءت ^ �H ة��Q aإ �#�	 _��� 7�B	 
�هX أ	< و�" ا�0ن اoى �Lt ^ ��1ن H حD� I'1 oy! 7	أ
 oy! ،dMs�* ���U أن )� .��<N� >JK	 أن >�س �gر <ا
 _��\�ج اlNUا Lو#� و� ،�Uذا *?� وا �	�U "< و�	1'�< أ
 ���در I'1 و�" # I\«W أن X*أن أ ��وU 7	< +\�ر أ	أ aإ

،I+��\# ¼	 ^ ء�H ىoN�[�" ا� !!*��t�� أLsQ ا?��ن *

� ذd، إ� أ	7 و�Hت أن �� وا�H أن أ#�م �MNFو*��� ا
 �� واU�ا�M�;�+ �Êارا وإoN1ا ¸� ،a�هoا اN>��< ا0

�?� �1���#� وا<'. 

 �8'?+ �8']� ����B�هX �1 ا>K¸ اH حD� �� �8'?+ ��
 I'1 �tÎ "��Q ،ر�B\�� د�I�JK��NJ و¡�/ �Kªظ و�Dح �B1 ا

�ل* ��NÀ o�8'+ �� �]7 أآ	أ �Uأ. 

 �( �H1><، أر �B?N�س، أو )� أ�Fت ا<' Lو� �( �M�M\+
�1�ت ��ر	� *X ر*�� �¥ �8# �'���N� �Fدرا aإ )H�� أن �N��
�ب آ��L *?>�ان Nم، ��¹ت ^ آ��cور و�81 ا�F /�¡و Xه�H حD�

�1�ت"��1�ت ور*��?�ف #��8 هoا ا?B��ى 1>�ى، وآ" ر* "�
 78'1) c(0%�� ت"ا�,@�ب #070د�� ")آ@�ب ر��9��ت ور��9

 Xه��1�ت أ�yى ~�*�ءا  –´ أآIKN ه>� *�ن أورد ر*
���1 أ�¸*�*- �B?�ط هoا اUف آ� أ�?	 �U ،_�'?+ ى دون�

�#���kة و����ة @�ل ا� �@�Uن إ��? ا~L�8 *'�� ا
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� �
W� را ?� أ��n9 

 أو�-@� 

u0ق آ&» دk �4\ �? �+Q. ¬?إ 

��x£ وا\� #@5,�ة� £e� 

� )0ل �+'َ-Y: ردت )��g G ا�45

 ¬�5" ���0ن#�?'^�0?T� uآ� 

**** 

13 9�0نأY9ف wل وا��Zه2 ا 

1 9�0نوأY9ف xw�� ا�$+0ب nR�. 

 آ@� و9�0ن¡�4" و)�;�"  و9�0ن

 8J+8 آJ�k ¿� ��Twنو���

**** 

� ا�0ى : Î0نأه0ى ا�0ى و� ا��

 ود#�" ا05wن.. و�3�" ا%YUم 

 وز�DTت ا�N >w ا�^'�

 أو D أآ0ن.. أآ0ن أ\� ا¹'0ب 

**** 

 bورا آ& }'�ك أ��9 ��0@4# 

 اTw?1وأ\� وا\� #�}� ?� YMا2# 

Y�� "�Yx� 0تº �5$^@0 ا�� 

 @�Y¿3?1و�0 ا0º �\�( kت #

**** 

 )2Q ا��T?T را)� 9+2 ا�,5'�ت

 n?n� ا�-5'�ت.. : \0م ��+� و�

 ��5kن #���ق )+® 9�وا\� آ&» 

��ة #���5تwق ا�+2 )�ل إن ا�f 

**** 

 �*�<� �Dح أن أL�* _0 هoا ا~8�ل ا� a h8J+ Lوا|ن ه
��8N'� وأ	� وا�_ �� أ¬� �Fف أن " ا��J��"	¼ #\��ة 

 إ*�اd1؟ +�Nارى وراء ¿¸
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� �
 !!� ر7&أو�-@� ?

 ا�03?$" 

  ا��W³T،  ا�^���" ا�0ا;�"      وا�Ye5ة�
  . �+�\� :  ،  ا��G'3   ;0?$ْ" زى¿ 
  ، و���7ت�     ���7ت   ا%+��\"   ا�b4$ زى 

W¸0Q·     ات�n��� ،  
    2+9 >+(   È?Y{     YQ(   �@�¼ا�� .  

  . ا.�Gx4   ا�Y¼4^?  ،  2(�@� "³T   ا�$YQ   #�   آ&»
b4$0ان   ا�03دا   وا�ª35¼ا�    ،  
&�-@�   b4$ا�   ¾�x�  . و���7ت   ���7ت    ا%+���\W¾   ا�'

  

�Â#و   YQ$ى   ا���? : 

 c7Y.     "ª#0آ   bِ4$ا�035ان�   ا�  ، b4$ا�035ان�     ا� :  
È'z+@.    2+9 ¢��  ، �� . ا�-�?<   د)1   آ

  

،G'3زى ;0?$" ا� W5�  أهYe\ 2ة 9
G(0ا� ���J آ& آ�م ا��\��، وف� \4k 

  

�J�k " �W'M9+2  "  ر " u095¾2 " 9+2  ، "   د�Ý0ف�   ر9ِ-ْ" " 9+2 ، " إR "،  
 2+9" "RYf   �&4¸ " ،  2+9 "ْ�  ، ��T   �ـ+¾
 2+9" uT?�9   ر��@Rا " ، 

  ،" ?�g�# ª89    ا\� " و 
 " ¬#   uT?�9   �vأ "،  

 2+9"  23ِ�4\ِ �� "، " ¬أ9�   �#   ¬ْ�-~ "،  
 "  ��+R ك���# " ،"  ��+R  ����� "،  

  9IH،   أ	� ،  أه<³   أ	�   #'�   وêاَذا

 7?8J� ���رة   َآ8KÆ�   �t�  . و�9َ»�ْف ،  ا

   È5?آ�م   و   �  ،  ا�'ªuÂ0=7  :  : �1Q   ا��
  . ا�رض�   GK   أو
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� �
 

  ، ��¢   ورا   ���ÃYوا   و°�����J   ;0اد�ه� و.��)2 
  . �Y�@� �J44$ى  ا�+2    ا�035ان زى 

  �vا*?�   وا�   ،£�+  

)H�+   Lت   آ�8'��آN<   اJ  ا)'��	<   ا
�ت   أ¨ H�Uو ،  

  

  و "    )0ام "  و "   رÃوح "  و "  .���¾2 "  و
  ،" ا;@5¼2 "

 ". }0?ْ"   إDè ..   .�$¾ـY»ب ِ\234    وا\¾� " 

 " ª>¸   W¿'�   �  "  �ن�آ
  ،" �W¾4?�R   أ\� ، !!    �N�?   ¬#   G?�kر " 
��W   أ\� " {ْ�# ."  
)3(  

b4$وا�   �W\��  ، ا�'�د¤�ن�     ا�,W;0   ا��W«+U   ا%+
  ، ا��0ز¾ان�   ا�0ف�     ا��bQ   اÃwـ<¿

    2¾x�4.ِ 1#   W+آ   .  
Dو   &x4?     �M   ن�'x(   YQ$ا� .  
  . ا%��G   '�نا�@� زى¿ 

WÂ�5@3#   G'3ا�   ،ª2Zا  
  .   �ــ�ــ��¬   #� ا�+¼2    

 

 

 

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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����15151515I09090909I2009200920092009א��%����������������   �

���������������א��/ط���������������א�'" �−746���)�3ن��1"�(�������������������دא �  

� � "��wا S(3)ا�'�ب ا��� 
   

 
 
 
 
 

 .... gإ ®?YQا�"Rا�Y "��7ا k ،�370@k ،ا) ا�� 

 �8<) أ�>�ء ا>�8، أو أ�>�ء ا?Dج(+�NاLy ��اLU ا
�#��ج إ�N� ¼MQ aن @�ل اN} �1�<Nو� ��Ky Dyا�+ . �H�� �

�ر	�ى" (�Q -آ�"��#" * ( "#�� �H�� � �¼، آ8�y" I+�#D1
��" (*��ىµNب ) اآo*oN�، ا�NاL8�� Ly ا��� L\K<�

�#�وا)�او�U @�ل ا.   

 ��J(ا a�I'1 ا�Nآ�� I'1 ا�cف  Y^@$. D^ اL���N ا0
 � ��� ا�#�اب، �� ا0/، �� ا¯�l، �� ا�ك، اL���N ه>

 L* ا��?* )Q�\� وا��'�دأة اD) اب RD@'�ر ��Bأ *
ه� �¸  إ#,�\�" ا���)" دون ا�@z+2 19 ا�@70� وا�0ف،

 "#��"�Q Øآ� "��و� 	�'�، +o*oب   *���ف، *L إ	< }[ª
��ِدBN� �1�<N� ت�� *X �1ة ��ا#" ^   �tyات +\" +>��?�

،�#�� +>   I�N	K¸ ا�<� ،�#��� �Qط �'�B �1م  –@�ل ا
¸H�N�+I  -ا[�� وا#D1D��bQR ") ا�����ى)إa ا�(#" ا

�" #1 ;�، واY7ى �آ+GK ،�J ا�,Y;2 ا%¬ ��?1w "@�" . 

 Ì* أ�B+ رة�\�و�  D1ناª   "#�� �1 )Hا�ا�� "ا
�K�ر	�ى" (واB�، ) ا� L��* I+�#D?N��م �z ا)�#" ا�*

 .gN?� ،�y�8�د. N1م أوراق ا��< �	آ�"����* �1�;�� "
�ن وا�1�اف، وه� ^ 	K¸ ا�#� °¸ 	�B و�Hد Q��< U_ ا

IJ1و L? ،¸�?� : ا|�y ^ و�1<، و*
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� �
�� ا�+2    ا��?4¾ْ"   وا���+@ِª�c      : �W��+¼xا� 

"��¿�9   °µ@z.ِ   ªا��5س :  
  ، �Y$@°�   1#   Yª��   ª8=J�\�¾5»ب

  .   �-�ر�=W   ا�4Q&   �¾'1   �ـَ�ـْ-ـَ�ْـِ-ª8   #�   ا�$ÈÃ» زى 
�)�'�ب"^ #\��ة * �'H " ف�cن ا�^ د��ان �F ا'?�B، آ

	< 	��o �� ا�#�اب ه� ا]�L، *�أت ا�\��ة ه>�ك *��� آ�
1� ;� أى ) �� ا?D#� ا����B(أو ¢��o �� ا�#�اب �Qد

 :ا#�اب

،Y0ا أآ�� $. D 

 Sإذ أ 

 أ�'� 7+�ى ��%$+0ب 

 YRا� �% 1# 2#�? �� 

ûف�T\ W���zف و?Y.�» إْذ ?^'� آ4»k  2�! 
��Q ����و�   أ�� ^ اgcة ا0U   آ�/"  أآ�" آ�" أن   أن�  ا

�ر	�ى B'N?�ف XU ،  I'1"ا aا+< ا]و�ty �tÎ ول أن�}
 >���@ ¸JMN� رة، وه�oU ��k��'N* d� �L?K ذÊا)�;�ع إ

�ف"'M\�ل d� I'1 ا��Hد �� Dyل أن �Æ�" ،>* ف�?Æ� أن ،
< ���Q أن  h�N+ �Qـ " ���ن"هo. هI ا�Bا�� ا

"Lا��N�."   ب"#\��ة�'�(�* �'H) "IM\K�*/�B?') �F ا
n* �� أ�B+ ى�	را�B�Q( *?��ا، ) �Q -ا��(رة ا)�#" ا�*

^ XU أن اL���N ه>� ��Bأ *D1Ìن �q*� ا�#�اب *��� 
 :ا�8NFار ا�cف

  ، �Y$@°�   1#   Yª��   ª8=J�\�¾5»ب
  .   �-�ر�=W   ا�4Q&   �¾'1   �ـَ�ـْ-ـَ�ْـِ-ª8   #�   ا�$ÈÃ» زى 

�Wـ¾��¿� : �ª3@ِªَ�ل   9
  2«5?T?؟ 9ـــ� 
   ª>¸    ؟W�� 

 2¼5?T?�9 W�  ؟  �
   L8?�م/ا��ح(+��¹" هoا ا�'NF�^ ���y ا���ا;�� ) ا

 ��JK<�IH(ا���*���J�@�ة ) ا± )� ،IJK<وا?Dج ا
�رة إa آ�" أن W��* �< h8J� ،ا�?W �?�+���< و�ÜJ ا

��وª   L81   �#D1   )�    /U��)�'U��(   اoآ�/   ه����ةهI �   ا�  
�ج N¢    aرة إ���   ��HD1   ��k�Q  ، �#D1   �����U   ى�N¢   م�  أوه
�ردة t(ع، ^   ا��hk وا�#>\<�* htJN+ ��، و�NB�* IKN�+ �و
  I+gy ت�Hو   �1�دة �� #�   أ¬ �'U�� ج�N¢    �� gه� أآ �� aإ

��Q إa اDزم �� 1��#�(ا?Dج ا�Kدى، ;��* (�U� � أن 
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� �
� ا?Dج ا~�kا�NUا I'1 أ#�ر �¶ wF�D1 dج اoوآ ،I?8

�ر أآ[� �� BNyا ���Q ���(ء ا�t1Ì*"�Uع *��ى وا�;��" ،
�8<�وN< ��ا�'� ��Jة اª ^ >U�¡ ���Q �� ���� �{ . 

 "#�� �� �#Dt	ا �اo0ر، }�اH?�    ا�B+ ¸H�Nأ ه>� ا��و
�ت ا]�yى، وذDy �� dل @�ح�8NU��ؤ�ت *��'�  ا]�� g1 اJ+

� أ\�"��ْ� ه� (�1 أن ا)�;�ع ��" ( ،�#�ه� �ty @�ل ا
�ؤل JN� ��L �� ا �'U�(ا .oه ^ ��k�8<ا�»¼ ^ ��J+< ا

�1 �� إذا آ�ن ">�Q �*���� " �d ). ؟!!1���ّ	I(أم o* وه�
� آ�ن �gر < آ�. و�Q. @�ل �*�F ��وز ���>lN� ول أن�}

� : "أآ� < ا�#�، هoا ا��X اoى ،.���� �أن أ�Uا 
، U�t* ��Q< هo. "�?�ف *<، ¨ ��.، � ���/ ^ ا�1�اف *<

�ءت   ا]�B� �'µFو أ#�ب اNF?�اداH إن �*�Hا� _��\N
�ب، وه�oا ��Bو أ	< *�أ � L«'Î��N*�q �� ><< ا)���ة °��*

 ��*�J1>�. �� و�'< ) +�¶� أآ[� �>�� U����(ا �K1�; �ا
�� �1��� :�Q��ءل ...ا�	��ر، وا�¶�ل، واJN� ��Q ، - 

 �F�Fأ >JK	 Lk�J�-  ��Ë ،���Q أو >�Q ، ��H ىo� ا�
hB< أ�	أ >'\� �� "  ��I'1 >?l ا)Is ^ ا)�اH?� ر}*����

 "�Q< ا|ن؟

 ��� ا��0)�ـ@ـ2ِ؟ إ}ـِ

�ؤل JN�ت إ°�*�� –وه� ��ا�L ا*�Hو�'< �� إ �8�� - 
� ذات �B@ .o�Q?� ا)��Fو��ل أ�� ر �?BNJ+ � �U'�، ا

��k�Ê ��'1�Q >� .إ

���B# ^ �Bل  �" و�Hد"�� اI?�Bt أ	< �'�م Õ#�ار *
U���N< ا�'�� ا*�Nاء �� أ���   !�y، أن +?�ف *<، أن +�ى

 aإ �H��ن"ذd، ا0Q��إa ا�1�اف ، � +�À /'tNد ا�D1ن " ا
�ظ ا0K1��� اN����ى أو إ@Dق أ��، و� �U ا;�/ وا

�ه����� (، "+?�ز."إن ا]م +��� ا*>�� *�اه� و! ا� �إ
�� هL هI +���. و+�L +�ا. وه� ^ @���< أن ���ن )	�ر ،

 ،�B�1>�� *��U L���I؟ أم أ¬� +�ا. � D\K<� D�NJ� �	�آ�
 L؟ ه��Òر ^ �?*��، ا��Nادا oا�� وآ�	< �� زال #��أو �

� "'<آ"هI +�ا. ¯ h8Jى ���� �>< و�o، أم +�ى ا~�ء ا
�آ�ة ���� أن ��Æى آ'<، B��DNآ<؟ �U اLKt ^ هo. ا�J ا*
 aإ �Q�s� �µ�W .ر�BN1�* ¸�وأن �Æ?�ف *< آ8� ه�، <، و
 Iه ،�'U�(ا .oات، هo��'��� ا]�Fة، إa �'��� ا]م *

Is�	 �U �8NJ+ Iوه ،����U ��H���* �?�B@. 

  �KNyه� ا I1��ر	�ى �� ¹�ه� اBء هoا ا)�#" ا
 _KN� d�ر، � أآ[�، وذ�	��* IKNy< ا	اض أ�Q� I1أد

� إ�< �� �'�B هoا ا)�#" 	�Wأ ��)���Q ( I'1 - ا
 ����ن ا)?��� ^ ���t+ �'Uر. ا0J	ك ا��'F ��?�

)��*�J� ا� .)ا0

ªÊ� 9ـَ�?ـTْ°\¼ـ2؟   �ـِ^�ـِ

 ؟ \ـَ�سª   ?ـَ� }�?ـ4ِـ5ْـ2ِ    �ـَ�� �2$ 
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� �
  :  ?�Yف�   #8,5    ا�0ا�ـِ�   Dزم   ِ#ـْ¬
u¿0ه   T؟     9ـَ�?ـ�� #ـِ

 أ\�؟ }�?ـ4ِـ5ْـ2ِ    �� �2$ 

 ؟ #��   أ\�
 وازاى؟   إ?W؟   أ¸+ـc   أ\�

ª>¸   ؟W� �ـِ

m8   اÃ,ـª�ِِ�ى    #ـِْ¬ .    ?�3#ـ^(. 
  "'N«( ��'J+ ه� �� *��ر �����U �U�Ã ¸� �8�ح ه>Jا

�ت �1 أN'µF< ا'�Mح*�H؟؟: ("ا�£���1 "–  7���W �U I�*
"� ..)أ	� أ@'( �X  –" أ	

 w*�� ىo�ن"*ـ " ا?�زان"إن ا�W�اط ا78s اQ��" ا
�# ،��'�'�B�   ��l?Nو أ	< ¥oا ا��ر �� ا)�;���1، وا

 ��1�اف، ��Bو أن ا)>�ورة ه>�* �����U �B�t� ><� �]أآ
  آ�"   ��ف '���ل إq ��g+ a>/ ا�cض ^ U �#D1�����، إذ

 /�t�    ن�J	ا�   - �'U�(ا .oه ^-   ���y|وا   أن   ا��   >'yدا  
�، أن ��و. آ'<،sأ�    ^ �#�  L   .��Hآ   oB�   >�Qل اoى    ا

 dMN��_ 1�¸ ذ !!! 

  Lا]��   و�   �U�*    ا�H ��?\  ��   �t'/   آ�ن   أ	< ��;�ى �� ا
 >NHأن   زو   /�q    >U�t� الnF أى I'1 .. ¸K<*   �*�Hا�    �^  ا
�ظ �Hا، �[D   ذه>< Kإذا آ�ن ^ ذه>< أ¬� �Fف : *>K¸ ا]

�ب *ـ°��هoا ا'�K ¢���ا دون  ، Y���"��N<� ��Q" +�د *
L]� �y! �Kوآ�	� إذا ، "~�م" ، أو"#0اk$""، "#�}2" أ�� 
 �K'�ذه<، ���Q و#�  ا��د اoى ^ ) أو ا~8'�(¨ +�ت *

 ���t?�   ���Q    ى�yى  أ�yوأ  �U ت   إذا�l1   ���وا�N1ى    ��ر   �
 ���'1   ¢ �� +�ا.، و �� D?Q ¢� ز�1 أ¬�	�* �¸ *<، ´ �1وا	

�	��c��م *��� ه� أ�U �ty�Q �ty ا� aر ا]�� إ�tN�. 

   XU   �N�+   �H���;ÌQ   �#    ���* I	< ،  ا�»¼   هoا   }[L   ا0
� آ�	� ��F?�، أو �N#n<، وه� #� ��IKN أن +��ن  �U �#D1
 >B	�H �� ن��+ XU ��	B< ه� JMQ/، و� آ�Bا��، ´ إ¬H ��

�B(ا .o¥ ^ ��MN(ه� ا L�� إذ ><µ8t+ �# �¬ÌQ ،درة
 ��، هoا ا)�#"  �Wو@��BU�� دون إذن �Kty ��KtÎ >	�، وآ

� *��� ا�8NFار +�JH< ورsQ<، وه� ��#" �k�H ><µ8t�
�، �Q< در�H �� اB\�ة، � �>( ا�8NFار � L��* ر��N	ا
 �	�8� آ�� �#D1 ^ L�[ا ��Q �1م I'1 < ��ل	إ L* �ا��و

�� ا��و� ��8NJة و ،�*o*o� أو �N#n� اه�� أو 

8,� :��¢ #� ;0ف \'�أ ��M W@-(�5ا  وإ�
  . را¾�ـ2ِ   اِ%ـْ¬ �2kِ0zª  را�2      )�9ـِ�   أ\�
  . أMـYْا¾�ـª8#ٍD   2ِ   )��9   أ\�
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� �
  ، }�دد� �7#�   را��f   )��9   أ\�
�9�(   �GÀا.�ـ^5ـ S0¿اZ2 اª� ، Ê.�k و9ِ

   2+9 �Î   GÁ3اِ%ـْ¬    ا�   ،S�4?�{  
�J�¿J;وأ ، 

  Ê¿3~َآ�ـ�0ب   ِف   وا   �J�  . ر7+
  ، .ـ@ـْ�ـَ+ـْ�ـِ&� 

bQR3"   أÎ    " u0ْـ3ِـَ"   أو ، "   َأ?ـ�  ".   ?ـِ�ـْ,ـ1ِ "  �ـَ
 ،" ?�ª�  " 25ِªـ ا.�k¼2  واY7ى 

  ". #ـُ�ª,ـ1ِ   #ـِْ¬ "  ا�ـ وا\23   
****** 

 :و\,�& Ë�Mا
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�I09090909I2009200920092009>�������������16161616� א���,���  �

�����������������ط�א��������������������א�'�−747���)�3ن��2(����������������������دא �
 

� �

 
"��wا S3(   ا�'�ب ا��� ( 

  "$+w30(ا( 
 �<'y�8 *�ا< )��3  2(ا�w ا

 !وا;@ª0z\,8، وا.�Y»ى i,1 أ¸4»-,8
  . را¾�ـ2ِ   اِ%ـْ¬ zª� 2kِ0 را�2      )�9ـِ�   أ\� 

  . أMـYْا¾�ـª8#ِD   2ِ   )��9   أ\�
�9�(   �GÀا.�ـ^5ـ S0¿اZ2 ا�ª9و Ê.�k ، 

   2+9 �Î   GÁ3اِ%ـْ¬    ا�   ،S�4?�{  
�J�¿J;وأ ، 

  Ê¿3~َآ�ـ�0ب   ِف   وا   �J�  . ر7+
  ، .ـ@ـْ�ـَ+ـْ�ـِ&�   

bQR3"   أÎ    " u0ْـ3ِـَ"   أو ، "   َأ?ـ�  ".   ?ـِ�ـْ,ـ1ِ "  �ـَ
 ،" ?�ª�  " 25ِªـ ا.�k¼2  واY7ى 

  ". #ـُ�ª,ـ1ِ   #ـِْ¬ "  ا�ـ وا\23   
 ��وª >�'1 /'�� ،L���N� أ�¸ آ�" أن هoا ا<U�W
��Hة K� �� £�]D#�اب اo0ر، و �z	�Bأ هoا ا~�ء ا �����U

 aإ >'�BF ¸JMN� أ�* ¼«��>< آ�ن ��، " D1#�"أن هoا ا
 "#�� oÈر"#� ا��N	� ، أآ[� �� اNF?�اد. )�ا�'� *�	��r "ا
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� �
�*�� "ا��yل وا�cوج"J� ا�� إ�< ^ ا0	�Wى أo، ا
�Yآ�" ا;@���" ا���)" ا%�,Y-\8-9-2009  "5ة ) ا�03?$"(

 Y-'ا� ��)1  1#2( �B<q ة ا~���ة�tcا .oه gNÎ ه� �sوأ� ،
�ب اoى ���ى *�ن �?�K< �� ��ا�'� ا�lNFاء ا�ؤ�� MJ	D

�KMN�د� �( أ�Wاك اB+. 

�ر هoا ��JlN ^ هoا اL���N آ>�ع �� �N	���#" ا
""k�3# 2+9 ق ���'$�ءT5ِا� ��Yز�<"ا�D� ف�cا L¹ � �U ، .

'»�ف ه>� آ���ن � .��Jq ر��N	�NJ�L ��� إa ر�Q ��#" ا
�ق ��8� . هoاt+ � ��U hBأ� �U �lsا�cف ه>� #� �'�< ا

�ر �N	� ).را�0å 2: ا%ْ¬ را�2(آ�	� �gرات +L��t ��#" ا

 ^ >NBا ا)�#" ر�oه /U�هoا ا)�t( ���� أ	< ��8� أ1'� �
<�* �Q�J(ا L�'�+ �z .ول *�ا�� ���ار�U �< و*X ا�#�اب، و��8

�'�L �� ا�1�اف *<، أو �F#� *?� ا�فء �* I;ر �ا|�y، و��8
� آ�ن  ��@�U IK �� وراء ��BU< أو ��ÌQ ،>NBU	�B� >و آ8?ا

8�دى ^ هoا ا)�#"N�* /U�� � . XBN� >	إ–�JH�+ أم ����U - 
¼، و�Fاء آ�ن �� �\'< أ��D أو �y �� L* ،ف�أن �� �\'< �� آ

�ء ����ك DsK+ "'�� ،>�Q زا�kا، t1 >	ض أ�K� �1�ن ��F >	ÌQ
 �����U �#D1 ل أ���8NUا LtB� �ls*)������Fوأ  ، hvJ�َْآـ?�ب   ِف   وا  

 ���'Hـِ&�   . ر� ،  ) .ـ@ـْ�ـَ+ـْ

< ه�، أآ[� �B�NFا I�1 ه�أ�'/ ا�� أن آL هo. ا)�
�رH<، إ	< y دث�ه� اoى �N\�ر أ	< �� �>�� U���� ا0

� )�#K< اIJH�N اoى  ����ب�8�NFا do¯ >�Q. ا�ر�H، وذ
� ا��Nاد )�#" sأ�¸، وه� أ� .�<U�W "(Y;و ،b¸ا��0ا bQR

�ع و�1< ه� . ��¢ ا��فء# ^ �*�]� �nآ� أن اÊإ dإن آL ذ
 �L�MNJ أن ��vى، أن �Æ�LB، أن �?�ف *<، "أ	< 

�ج ا;�tاد ا>�8، إa ا)����ة *��Bل ا�1�اف *�N} ´ ن
���KU )l اN��م، اoى  آ�0�0ع �$�$�2\�را '�H�� /Mد 

 ،d�، *L ه� 1�¸ ذ��� dإْذ ;�9Yن #� {�ث ه>� ه� �� ذ
، وا]رhH أن .T4$ رد»ة ��دة �-,& أآ�Y .�370، وأ��» },�

 �?B* >JK< hÃ >	أ �l�N	 Iه "<?هo. ا�دة ¥oا ا
�*�� اK��ة(اN\��_ اoى ��Fب إ�< ا�فء ه�oا،J، )ا

 ،�B?'�ء ^ #\��ة د��ان �F اH �� L*�7+� ( و?L هoا ��
 .)��%$+0ب
  :  �5á\£ }�0رى    و�$�ر

  ا�^�ق،    وآ&   اw<   آ&   �}u0 ه�0#2    ?,0ن   ;0ف
  n�@+kر� 

    ا��اR&� :    إذ
    #@��T4 ;+�    و�¬
   �907ن   ¸0f   &4رة : 

  إYMاء وآ24 
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� �
    ا��5س   #�&   أ���   أن �$2  :    ?0#�   أ¸�k   c$�   و�nار

 :  2$�  : >wا   
  ¸K	 ^ �<�ز� �ا]�� ه>� ^ هo. ا�\��ة ±N'" *��� أ	>

�ر	�ى(ا)�#" B�� ��U أن هoا ا~�k( إa ا0/ وا�1�اف، ه� ) ا
ه� اoى ا#�ب، ه� اoى �JMN¸ @���<، ه� اoى tÎ" أ�� 

�ن، ه� ا)NJ?� أن ��<U �#ر�* ><� ،�¶�+ �U L�'�;L#�* I ا
 >�B�1 I'1 �+�� �U ،��د ��� أن It?� ،�y! ìَ́ دفًءا ��� �
 ��	X در�H وه�ت �� +�H¸، وه�ت �� dW، وه�ت �éو �k���Qور �
 ،����NاNF»�ان، وه�ت �� دQ( *?��ا، و�� ´ ا¯�lم، وا

�. وا?�وان، *D +�دد، و� ه�ادة ،�Q�@ > â�Uأ ¸T ¨ �� ><
8�ل ا0/ وا�ؤ�< وا�1�اف وارد، �Q �Uع NUد �\�ق أن ا�آ

�ء ^ #\��ة H �� L*��� �H'� "ور�Q ودQ( و+>�8، ر}� هoا �
�)�'�ب* " �� ��oMN��N} ��U اH�N¸ وا¯�lم وا¯�ب، *

�ن <0��0/ أو ** h��'N�  �fدق   �5áن .YU?�    #1   ?�(ا���اء *
  )  #@�T4 ;+�    و�¬ : ا��اR& :    إذ ...n�@+kر .. 

ا�cف �� ا�#�اب ه� �yف �� ا0/، �( أن ا�\��ة ..... 
ه>� آ'�� +?'�، و�>o ا�Bا��، أن اI?J آL اI?J *�ا 
�1 �� �� ا�1�اف، �H ل�B# ل�8NUق ا�t ��وª >	أ

 .وا�ؤ��، وا��Bل

 آ�8Jk 1,i b هnا ا�@�5)¢ ا��eهY؟

D?8�IH)Ik ^ ا�(#" ا<��Bو أن هoا ه� اoى °�ى ) وا
X?� _81 �� �K'N± ت�Hر�*: 

 �JH�N�ع اQد �K�� ،�����U �#D1 د أن +'�ح�l{
)Q�?�وان، وا����N، وا�*¼، وا�Q. 

 .oإن ه Lk���Kض ا�oات �oآ�	� *��ة *�* )t�(ا اoه
�'Kt* ا]م �#D1 I'1 �B+�� w�Q �J� ،���NN(ا)�ا#" ا ^ �

 �l�N	 ن�J	ر�1 ^ ا��<� rا��* ��آ�ة، *L إ¬B��اU'< ا
 ><���+ ^ L8} >	أ– a��رك و+?B+ _0ا LsK*–  Üر��+ Lآ

�ÌQ aن N��ن، و*J	ا� �'U�� �U ��H���B+�tر ا�0�ة ا
 �*�هreleaser   wJB�unfold   .o" ا)tِ'_"دور ا]م ���ن }[

�	�ن ا��ء �Q I'1ض ا<* rا�g(=   ��0biogenic lawى ا
�دة ?NF�، ´ +L8�NJ ا]م )recapitulation theory	���� ا

 ،> ��N�*�+ ����@ /JU ،ا ا)�#" أو ذاكo��1 ه�N* �دوره
�#�� ه ^ I	K¸ ا�<���+ /JU �sوأ�. 

�رخ� L��* دة� هo. اK��ة �� ا�\��ة +?��ى هo. ا�د�ة ا0

  ، �ـْ@¾ـ�ªـG   .¾ـ�ªـGِ   ِ#1     ��,8   وُأ��¿
  ،  ا¸ـ4َـÀ-ـْ,Ãـª8   ?ـِ�ـْ,ـ1ِ¾ وا.�Y»ى  ،    وا;@¾ـzـ0ْ°\ـْ,Ãـ8

�Y   وأ�0?�Ç5آ8   ا�Y«,4?  :  
��آ&   هuÂ0   #� زى �   ª>+�@ا� ،  
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� �
  . ا��4ر�   ��آ&   أ\�
 �,� �«%   G�  ،  ا�¸�4ل�   ��آ& ،  إ\�3ن�   �$

  . اِ%ـ+�ـــ£�   وا�035ان�
  

��Q " d -ا��"هoا ا)�#" �* w�Q ��8N� ��ر	�ى Bا
 aء إ�l'�* �s��8 أ�N� ><�واH�N¸، ´ ا¯�lم وا¯�ب، 
��Hع إa ا)�#" �* ¸� ،.�ª دون �y|ء ا��� �tyق أ�@

��NUاk< )ا?�دة إa ا��U(ا�����ى * �y|ء ا��Ì* �Êوإ ،
 >Q�y �#��را	�ى إa ا0/، و^ 	K¸ اB*�اy'<، إن �Hع ا

��ظ أ�yىاK�ر	�ى، : ��� �� ا0/، أو *�Bإن �����ة ا
 �y|��ظ *KNU�� ��+� ) ا)�;�ع(وه� ��U¼ آL ا�0ص I'1 ا �U

 ��� ا��NUاء، ا! aإ �l'� >'?q ،ا��Uو >N?#�# aه� إ
�م�N��ع �z اd'8N ا)�U _'t اQ�	�� ^ اB�هoا . +��� �

� ��� إ�< هoا ا)�t( �� هoا ا�L���N) : 7� �(ّ   ���*  
�ْن J	إ  ، Lآ��ْل   *K@[اْن ،  ا�J<  . )اِ)ـْ'ـــdْ   وا

2#�J@�Dا b(0%ا ا)�#"  اoت ه��'q �Uوه� أ ،�ه>
 ��*�J� ا�� ذآ�	�. ^ ا0{ >t*ر ��T ،ى�	ر�Bا

"����J�Yآ�" ا;@���" ا���)" ا%�,Y-\8-9-2009  "5ة " ا
 Y-'ا� ��زال  )1  1#2(�� ،���1 ����ن ا)?J	أن ا� ��

�ل F'�آ< �� Dyل هoا ا)�#"�Wرس �?�� أ�T  ى، وأن�	ر�Bا
��F ا�Jق، �Fو ¸Q�<Nهoا ا)�#" ه� اoى ��JK ا�0وب وا

�'\��، و�?�� : و	�s" ه> �B��م ا�N� اsأ� �JK� >	إ
 ��#�1 ،"'N«8'�¨، وا�*�دة �8�ل ا?NF��>�ف ا�D�NFل وا

 ��Bهo� أو ��(أو د�>��H� ).أ����

�� ا�� وا�N� ،�Kا! "<1 aدة إ�   �Lو�( هo. ا
 "D .$ �0ا أآ�Y"، وه� ه� ��#" )اu�KtN(ا�tد، وا�*?�د 

�ء ^ #\��ة H ىo�)�'�ب"ا* �'H." 

�و� ا�tد ª ^ ء�H �� �1 "'NÎ ��ت ا�tد ه>�+N>�ع !
 ��*�JIM\K(وا�Q( ^ ا�\��ة ا�*( �K<N�، ه� �'Iء *

 .واd���N، وا�ls، وا��Dل

    و.@x4»0ا  0Ãk�Þ    2$� 2¼5#ا   #�
�1?Y�eِ؟   ِ#5ـ@ــW?إ 

  .. W¿3�   ".و�wــ+ـْ^ـِ@�ـِ-2؟   #�    اÃR 

 ؟ " ��J��   YRش   #� " 
 } >¸    «g0( آ�ن   �k   ؟   أو�� ...،  

  } ؟ )�?+�J ا�+2  أfـْ+W    آ�ن   #�   أو
�ؤ�ت J+ ،)Hا��رع اJ+ �� ئ�� ��ؤ�ت وآ�¬JN´ +?�د ا

�ª L8�+� :و� اL8MN وإD1ن ا�0ص I'1 ��ا�'� ا��و
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� �
  : أ�f»ق� \234  أ\� 
 Sـِ@ـْ�ـَ�ز� إ# .  

  .  و�R×صª     ِ#ـ@ـْ�ـِ�¾ز
m�-\إ   ªآ¾ـ�×م !!  

... 

 2Æـ\°Tْازاى؟ �9?ـ 

  ، ا�,¾ـ�;ـ�Yِ   ا�ـ�0ـْ¬°   آ�� �9?ـT\ـ2 
Dا�$ـَ+ـْ<   #,ـ3=0ر°   و   �&� ؟ ذ�

ِ��ª+2    دا\� �&�$. .  
  . ¸0?&� 2�ِ #ـÂ0ا

�ـْ"     وا��5سÂJـَ+ـْـ# .  
�ºإ   �Jْـِ+ـ�  .... �ـ9�َـْ
W¿3�    «gف   #���»ش �0ا�R  ، ×Dآ�»��؟   و 

>¸   Wِه   :  
  .  ا;�<ª   راح

�ر	�ى  B� ا)��� ا¥ �T �# �أو أى ��) أ�ty ا�(ا#" ا
�ر	�ىB�ن �Ë �Tة ^ ��U'� ا)�#" اJ	إ (I'«N� �1  ه� أن

�a أن ��ك N�1�ت ا�� وا�K، واH�N¸ وا��äN، و*�Qد
 �<µ8t� >JK	)ة�lQ ا أو�H(!! ةgy أدق، أن °�ب �B?N* أو ،

ا�8t	�LB# ،�< أوا¬�، ا�tcرة +�+I �� أ	< �>�'/ �lQة 
 D* ´ ت، و���1�Qد D* د ���ن��� I�Dه ،�yر ،/�@ �k�إa آ

���U ا>���. �Uل و� #�ة<� T�� أن 	N\�ر أن هo. �� ا
8�ل NUا �� �¥ ¼'«N� �?kرا ���Q gN?+ أن ��T �*�lNا
�ر أ	< ¥oا BN1ا I'1 ،.�81 ���* "#�(ا اoه ^ >NK#و
�ر أآ[� J( �K'N± ا���B�ح < ���H ���Qة N+ �# I'«Nا

I+gy )#وا �� �� ،��، ود81Hر�+ : �ا�»\�� وا)�>��، 
1�ت ^ �� أوا¬�، ��J ا]�� ه�oا، ]ن �Q��زل �1 ا<Nهoا ا

 ¸Hا¯�ا ¸K< �B¬ >'?°)_k�وه� *�U Dل و� #�ة، ) أو ا0�
 >JK	 �'8'� ول أن�� وه� {�B1ة وأر�	��£ أ#IJ ا)??�Q

� ) U���� أو D�È(أ��م 	K¸ ا��ى ا)��ة �N1�F ر�\N� وه�
 >�'1 �s�	�Q >+�1�Q�1 د >�ز<+ ���Q ت��N	ا � .أ¬

 �B?'اآ�K�N أ	7 ��رت هoا ا)�#" �� #LB ^ د��ا£ �F ا
 Iى ه�yة أ��\# ^ IM\K� " 7'& ا��³Yت"*

 X	ا����ت 	¼ ا)�X?t �� اB�Ì* م��أ�Ny ����� ا
 ��'U ^ /?\���� ����ا )>�#�� هoا ا)�#" ا?IM\K وا�*

�دم��ء ا�D] .ا
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� �
Dة : أو�� "د?0ان ;Y ا�+�'"" "7'& ا��³Yت"1# )^

........... 

 �+b�x ا�^�دق، : �& ��5ن ا��5س، دور أ)0ى..

........... 

È(�3.د#�2    و Yأآ�    

b@ا�,&   وا�   ،g0ا�    

 SY�U? �5نá    ،دق�f  

  �+0ة،    ه�ه�ة

  #�.�35،  �37ى    و.,0ر»

 : 1x�   «ا�0د    ،W.�M�Mود  

T@واه    S��  ����Y4"،  آ

G3��    ،"�Yk  

&�   �Ó�{   R�Y   D    ،bf0?  

  ا�'3�"،    #�&   إ��3س

  )��Ð،    ?0م :    ا�35�"   #�&   أو

  �,"،   ?�ا9<   �� ا��دئ    ا%0ج   #�&   أو

�b   ;���"   #�&   أوf   8�+.   دYَ�    ،"�  ا�$

57�1x@K   �5   ا�م   �1Q   ;0ا�&   #�&   أو   v   &,-@?    

   ،.. اw<   #�& أى 

&�   &'(   >wو���   ا    ،>wا  

 æ{ 07:  :    ?@,0ر D    :  2+$9 أو    : ،�+(    

�$" ?f0+�    ?�0د ا�Y3ى    اw'&   وآ�ن$w    2.ذا ..  

    ا�,0ن   \'¢   ه0

  ا�$�;2    ا�Yوح   ه0

  . اm   أو

 -13-  

  .. ..  ،G�  وا;@3+

    �Yى؟؟   #�ذا ، ... �,1 ، ..  �,1

�?T.9+0ا   ا��ه�ة   و   ...   
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� �
    �Yى؟   #�ذا
 0+�. Yأآ�    

���   £�nآ  ...  

0+�.   Yأآ�  

  G3�  " ��4f   �&"   ه�ه�ة   �

0+�.   Yأآ�    

&�   çرآ�   ��Y�    �5�¸     

0+�.   Yأآ�    

�J5.    2¬   أ\��بw  

    ا�fY4"   ا\@TJ   ا��n<   ا�,+<

85@Mا   b�xا�    Sوأ G� ;��2    أ�$

.............. 

............. 

*****  

��\�� : 

�" 0Jk آ�� ?+2أ#� ا%� ��wة ا�� : ا%$��& : ا�$^

W¿3�    «gف   #���»ش �0ا�R  ، ×Dآ�»��؟   و 

>¸   Wِه   :  

  .  ا;�<ª   راح

  ، ا.'�Tق� 3°7�2    أ\�

  . ا�Y4ن� د�Qk   "@@+-#   �W¿3�   �#    2-ِ@+Rة زى¿ 

D�9د�   و    g �?إ     ×Dو   &ª7°ر ،  

Dدر   و�(   ª8ا.ـْـ+¾ـ ..  

 ...  

  .   �ªـِ@ـ�8Ã,?0 وهÂ2  )+�    د¾)ْ"   ?���وِة

  . و;Qªــ�,ª8Ã   داR&�     ا�Qـc��ِÀ \¾4¾23°    ��وة   ?�

�Y?�¸   ª8,�  . \0ا�

"ْ��,Ãـª8   ر��5   \��k .  

�     ��وة   ?�«5wا��5د?ْ"   ا��د?ْ"   ْ"ا :   
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�W�� !!  

 إ?�W؟   وا\� ،  #�   أ\�

  ر7&   
.  

�J?ــ2°   أ��f .  

  ": �,ـ�1 " 

  .   �ـ5ِـْ�ـِ<   و.$0�0ا ،    وهـuÂ0ُ   ا\ـGْ¾ ِ.ـ�4ـ�ـَ^ـ5ْـ2ِ 

 2Ç+��� �#   ،2-ِ\آ�  

 

  . ��\�ــ-°2

�  . �ـ4َِ�4ـْ,ـª8ُ   هـَ�ـْ

 

 

  ، و�ـْ�ـِ@ـY4»ج

 ،2«59  

  . ?Y\ـ2ِو?��

�W+ِـ�   . آ+
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� �

D   �3ل@ª�     ��#   Dو   �W��
أ\�   \3�W�Y�   G   وا\�

D�9د   و      g �?إ     Dو  
Dا.ـــ+8   �9رف   و   .

 )7(  

 ؟؟ آ�u و�#� 

  . )�ِدر�   #¬   �

 �b?�R   ا\ـَ�   أfـْ&

  ، #0ت�   �b?�R   أ\�

�Rإ   Â2+9ــ،  

b?�R   1#   W?؟  إ 

1#   �أ?�J   ْأ?�?1   %
  .... 

  ، ����G   ِآـ�ا أه2  

   G���    ،2«5# �G�7°ر  
b?�R    2ِـ�4ـ�ـَ^ـ5ْـ.ِ
���+ª8,k«Y9    2Ç   إ?¬

 2Ç+��� �#   ،2-ِ0هÃ�  

 2Ç+��� �#   °2-ــ�\��
هـَ�ـْ�     ���ـ3ْ<   9�¿�ل

ª>ِـ3ْـ���   ª8ـÃ,kª0R.  

  .   #ـ�5ِـ,Ãـk0R 8ـ2ِ    

و�ـْ�ـِ@ـY4»ج ،  #^ـJَـْ+&° ¡»2 
Dو   ¬�k   ة�?�k .  

 )8(  

M    ،2«59^< #5»2،    \ـQـّ
   W907   و?�� ،   #0�3ر
 ............  

آ+�ـِ+�W   ا�,Ãـ&� :  },,� 
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� �
  ! ا�5�+"   �+0°��ة ر7¿�� 

�@�� و?�ر?@�25ِ  %¼�ـْ@ـ25ِ، $�  . .  

 ***** 

�دم أر�H أن �H�Èا �?I *?��ا �1 �و �U	N'�I ا]�BFع ا
�#� .هoا ا)�#" ا\?/، و� *?� ا

L�J� � ...ر*>
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����22222222I09090909I2009200920092009א��%����������������   �

����������������ط�א��������������א�'�−753�� )�3ن��3(���������������������دא
 

� �

 
"��w3(   ا( 

 !!b?�R ِ.��4^� ا\G وهu¿0، و.$0�0ا ��5ِ�<¿

 ���£ �� هo. ا0]�� أ�ty إن : #�Dkا¬�� ا~�ء ا
�ر	�ى B� ا)��� ا¥ �T �# ��ن �T  أو(ا)�ا#" اJ	أى إ

�ر	�ىB1�ت " �I'«N"ه� أن ) �Ëة ^ ��U'� ا)�#" ا�Q�1 د
 Iyا��Q ،��äN" � /�J	JK<"ا�� وا�K، واH�N¸ وا

 �<µ8t�)ة�lQ ا أو�H(!!أدق �B?N* ة : ، أوgy أن °�ب
ا�8t	�LB# ،�< أوا¬�، ا�tcرة +�+I �� أ	< #� �>�'/ 

�د�� I�Dه ،�yر ،/�@ �k�1�ت، و��  �lQة إa آ�Qد D* ن���
 . ´ *�U Dل و� #�ة

�F "اآ�K�N أ	7 ��رت هoا ا)�#" �� #LB ^ د��ا£ 
�B?'IM\K ^ #\��ة أ�yى هI " ا�#�1 (، "7'& ا��³Yت"*

�آ� ، !)?�2Q 7'& ا��³Yت ا�³Y"؟Bو�Hت أن هoا ا)�#" ا
� ¯o. ا)����ة �� K< أدق و�	أ ^ ����8N �1 ا)�#" ه>

�� �� أ��ار ا>hÃ ،¸K ا��1�دة، ^ هo. ا�\��ة ا0 �*�J
 �y|د أن *'�< أن ا�l{ >+�1�Qزل �1 د�<N� أن >JK< ¼«�ا

)���y|ا (.�*oّ�� ¨آ�.، و�� ¨" :W¿3�    «gف   #���»ش �0ا�R  ، ×Dو  
 ، " ا;�<ª   راح:   ِهW   ¸< آ�»��؟ 

. إن آ�ن �� ��8sنوه�oا +�ك 	JK< ¯�، ^ أ��ن وا�1، و
8�ذا �Uث؟Q 

�آ�ة B7'& 	>�� أو� ^ ا)�#" ا]�?/ ^ ا�\��ة ا
�ب ا]ول (، ا��³YتN�L�\KN ^ ا�* >Nُدرا;" : "و#� +>�و

270�0���0,� ): 307 ص -285ص ( "9+8 ا�3
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� �

 
 
  و.b�x+� ،È(�3 ا�^�دق، : �& ��5ن ا��5س، دورû أ)0ى..

� �0اg»،   ا�,&   وا�@b،   أآ��Y د2�#  U? SY �5نá    ،دق�f ه�ه�ة  
  واه@T ودW.�M�M،    ا�0د»   �1x :  #�.�35،  �37ى    و.,0ر» �+0ة،  
  S����Y4��� G3"،  آ�    ،"�Yk &�   �Ó�{   YR�   D   bf0? : إ��3س  
 &�#    ،"�  ا%0ج   #�&   أو )��Ð،    ?0م :    ا�35�"   #�&   أو ا�'3
�b   ;���"   #�&   أو �,"،   ?�ا9<   �� ا��دئ  f   8�+.   دYَ�    ،"�ا�$
57�1x@K   �5   ا�م   �1Q   ;0ا�&   #�&   أو    v   &,-@?  ، أى &�#  
 >wا .. ، &�   &'(   >wو���   ا    ،>wا  æ{ 07:  :    ?@,0ر D    :  2+$9
�$" � ?f0+   ?�0د ا�Y3ى    اw'&   وآ�ن   )+�، :    أو $w    2.ذا .. ،

  . اm   أو، ا�$�;2   ا�Yوح   ه0،   ا�,0ن   \'¢   ه0
 � >BU�� I1و aإ L\� أن ��T �وا#( ا0�ل أن هoا ا)�#" 
 ¸����L ا��دة، KNا�>�ء ا?Dج، و� ^ gyات ا>o¥ ،�8. ا
� ]	< إذا �Uث *�L 81�< ه�oا، � ���NJق Êث، وإ�} � >	[

و�I'lN ^ ا�*�اع آ8� ، �,W5 �²ث� �� ��ان، *L أ#L، أآ[
�ر. ا�°�*��، أو �I'lN ^ ا~>�ن�! �� 	�رك 1�دة إ �zو ،

اI'1،��B'J ا)�ى اL��t، ا|��ر ا��B'J هI ا]آ[� 
 �B�+�ا+�ا إذا ¨ �Jz ا��1اد، وا�NF?�اد <، وهI ¢�ث �

 I'«N�ل ا�JNFوا ،��#�N�Jء ا �l�N	ى�?B�ن ا�J< .وا

 ،�\��ت ا����ة ا�M'�، و�Fف 	�� آ[�ا إa هo. ا	�Wأ
 ��\�ه�� ا<N(��1 ا�<� ا>�Dت ا��Q �N+ �� (ا¯ �وا

 �<1 ��	���NK8��Q ��DWر، ور}* �<1 ��M'³�Ë �#D1س ا
Lزو�( >F�Ë Ï�� ا)?�Q�?� ،ا�H ���#��ت ا�M'، هo. ا

� ����هº �]أآ ����+<، أ�� ا)��� ا*�JUو >+��UD{ �أو (
�8<� ¼«W أى( �s��� �F�JUإ �1�دة �1 ر��ه� إ�H�1 ��Q ،

 I'1 �\?NFا ��ت، و��8�M'� هo. اn; �8�� �� ،���إ�
�� +[�B أن ¯¬ÌQ ،"��أ�� *�ق U���I و�Nº، و� *?�   ا

 F>�ات، J>�ات، 

��.W و��& ·�0د درو?¬ آ�ن ?�� }��Ó #1 ذ�£ :  ^(» Yأ�
 : ?$0ل درو?¬.. »ا�Y4ا}"

 أ�Y ا�Y4ا}" Y=? D¾ى «

  أ�Y ا�Y4ا}" T? Dول 
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� �
 �&�Y?3@�رج ا%��، و? è¢#�M "ُ� ه0 �7ذ�

 Ã&�� ?@Êx ا�3'� 
  ّ2#0� ه4R 0" ا���ىÁ : ا�

 أ}0اق إg أ2+9
 &�ù اقY{وإ 

 æ#0. 0ءxه0 }�#"ٌ : ا� 
� ?Y}�\� إg ا�,+��ِت � 

 &� ��¸�55 ا���
 "�5Mولُ ه0 #�& أ�K 

 أن .$0ل، و.,@24 
 ��D)@'�س #1 ا��eل° 

 ..وD .$0ل
 أ�Y ا�Y4ا}" Y=? D¾ى 
 » !أ�Y ا�Y4ا}" T? Dول

oات �* ��HD?�� ا�µJ(ا)���1 ��+�#D?  ا���t) وا
���s هD?Q �8�JH I، و�� ��*�ة ا�ا�yة ا?�ت ا�M'¥o. ا

cا .oه L]{ >s��� ل ��ور�8NU�* Ï��، W?� ا)?n; �gة ��8
�* DQ ،�8�ح ¥J�* ���� � >	ÌQ   أن ��T �� aإ >BN<� أن

 �� ،��� n7رى��+/ 1'��U.را��" و "fYk �� 3" ، أو,\
c-� ل�#�\�k c7اY.. 

  ¼«�اoى أِ�َ� ) أو ا)���(إن اL]� �1 I'«N هoا ا
 �[�N< و L< أه	أ ��N1ب �� ا�Uت ^ ر�1�Qد D* >JK	 ك�Q

��M'�ء ا� T�� أن +ـُ�+�/  ty[ا gأو *?� ��0 ه� �� أآ
�درون ��ر ا?Dج، واè �80 أن #'� �� ا)?�~X ه� اJ� I'1
8�ح *<، �� ا)���، JI'1 اh��'N }[L هoا ا]��ن، أو ا
�را	�ى، و¯�/ +�JH< وoUر.، #� B�� �Qط و�W �yك ا)�#" ا

 >JK	 ء��'+ �� �*�lN8�ل ����� �²ض اNUر ا�BNyون ا�*
�درة �� B{ ث�U �اNF?�اد ا)?�Ï أن �8MN'<، إن ذd إذا �

� >	ÌQ ،Ï��رع >ا)��� أو *��1ة ;8>�� �� ا)?J� أن I�B
 ،>�و<N� ^ ،���(ا�_ ·�ار ا��Nا�H ا��w ا�* Ï�ا)?
 ^ L�[دى ا)��� ^ ا�8N� � �U ،�BF�<� �Q�J� I'1 �� ��و

 aآ�ن إ�، أ��ن �BMJ< إJU( a/ +\�ر.  1�دة(أ��ن �t'_ ا
 "#�� ^ >JK	 �° æ��َ و��، و���1��� ا0��ء ^ اª�8�ل اNUا

�?Hر ��* ��ب '�8#" ا�����ى ر}MJ	�� . ا��NUاء، ا)��ى *

+�� إ�ty aرة اI'«N،  "7'& ا��³Yت"ا\�رة ^ #\��ة 
8�ل أن NUا _�MN� XU"�y|ا"  )���y|) ا >�'B+ ¨(���'B+ (

8�دى ^ N�Q ،�'�<وه� �t'/ " ا�K"دون " ا��"هo. ا
D?Q >+�1�Qح دDF I�وا;@3+��G،  ....   : (ا�ذ1�ن �� W»¼ أ

  #�ذا.  9+0ا   ا��ه�ة   و.Y�   �?Tى؟؟   #�ذا ، ...  �,1 ، ..  �,�1
�،    أآ�Y�    0+�. Yى؟ ��   £�n0، .. آ+�.   Yأآ�( 
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� �
o¥ �T ىo. ا�lN*� ��ى ا�1�c ^ أول ا]��، و� �XBN ا

8�ل ده�� NUا��، �( ا�B� ^ ا<�! Lk�F�NJ� L��Q�LB ا
و*�ا��ت +�H¸، و�>< رو��ا رو��ا �XBN آ�" +>�'/ ا¯�ه�ة 
إK� a(، ورآL، و@?�، و#� ��y�N إدراك ذ�U d ���ن ا]وان 

 ¼«��ت �l?�Q اQ �#)���(ت آ��.   )أو ا��! ��?NJ� أن
��Qى، و�	را�B��Hع إa ا)�#" ا�* .")  G3�  �&"   ه�ه�ة   �

 ��4f "  ،0+�.   Yأآ� &� ،   çرآ�   ��Y�    �5�¸   ،0+�.   Yب أآ���  ، أ\
 ¬J5.   >+,2، ا��w   >�nا�   TJ@\ا   "fY485 ا�@Mا ،   b�xا�    Sوأ
 G� .);��2   أ�$

��� ^ ا�0وب هoا ا)�#" T�� +?8�8< إa *?� ا)�ا#" ا?
 ���lN'�ر، <���، L�NJ+ XU ا¯�	�، أو و#" إ@Dق اy
�ء UDF<، أو �Ì* XQ�t�دع، *?� ا�ïاع أ�U اy ض�s�	�

 ،>+�1�Qء د�y�F(ا �	ه� aإ �Wأر�� أن أ �48  �^ XtJ'Q و�
�� ا�Kدى . *?�ه�، و�� *?�ه�، و�� *?�ه<K#�� ^ �<'y

� ): ه>

� �Uوث �Fء�U ^  ��ر ا?Dج، }J� I'1 ،اoه ��#�Nا
� T�� أن{ �1'�< �� ذآ�	 /+��   ،)Hا�+ �� >��>I�N إ
d�ط، إذا �Uث ذBUوإ ،�	��دة   و��?NFودة @�ح ا�ÌQن �?

 �	�� آº /?أ� hB\+ ،IHD?�wF ا��Ï، أو *?(�* ��]ا
�yä* أو L��* جD? .LB# >�'1 *�ا�� ا

�ت �KMNاDز�� lN>/ ذd، د�1	� #LB أن 	>B< إa ا
 ^ �'*��� هoا ا���ان، " #\��ة ا�w"	��أ ا\�رة ا)�

"yأ I�Q: 

�U/ اgcة ^ #\��ة ?'�و أن  �"w��� هoا ا���ان   "ا
"¸K<1�+< " أ��ار ا�Qزل �1 د�<Nه� اoى أ#�م I'1 ا

�را	���، }�lد أن ا@�8ن إa أ¬� B¨ ��آ�.  -ا|���y  –ا
*o�� ¨و .� )W¿3�    «gف   #���»ش �0ا�R  ، ×Dآ�»��   و !!>¸   �Wراح :   ِه  

 ª>�   ")  ا;
�ء ^ H �� X*ن، و�B�Jد�1	� 	�UD ا�Kق *X هoا ا

� 	>BN< إa أن <'?'Q ،ت�Ò��ن"#\��ة LBH اB�Jه>�   "ا
�ر	�ى، �\L إa ا�?�ر B1�ت ا)�#" ا�Q�1 د L��ه� LÈ آ

K	 �J~ة *?�دة ا�# ��¨ *�ا�U D* ،�H�Nº ��kل و?� aإ >J
د�Qk   "@@+-#   �W¿3�   �#    2-ِ@+Rة ، زى¿  ا.'�Tق� 3°7�2    أ\�"(

  ?���وِة .. ا.ـْـ+¾ـª8   )�در   وD  ، رª7°&   وD×     إ?� g    �9د�   وD  . ا�Y4ن� 
  داR&�     ا�Qـc��ِÀ 4¾23° \¾   ��وة   ?�  .   �ªـِ@ـ�8Ã,?0 وهÂ2  )+�    د¾)ْ" 
 ª8Ã,��,Ãـª8   ر��5   \���ْ"  . \0ا��,�Y?�¸   ª8  . و;Qªــk .  �?   وة��    
 "ْ�«5wا��5د?ْ"   ا��د?ْ"   ا :  D   �3ل@ª�     ��#   Dو   �W�� !!   D�9د   و      g
 .)   ا.ـــ+8   �9رف   وD ر7&�   وD     إ?� 

K�ء ^ ر}� ���ن اH �� X*ة، وgcا .oه X* ��(ق ا�
 :ا�\��ة اIM\K، ه� ^ أ����

�a *�ت  N��، و*s��� ��� ¨ �أن ��U/ هo. ا�\��ة ه>
�درة B� �]ت أ#�ى وأآ�1�Q��زل �1 ا<N�N�k< ^ ا�'+ 
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� �
 �y|ا aإ I?J ،")را?Ê \0ا��,8("وداQ?� إa ��ا�'� ا

� ^  ا�$0ة ا��x#" ا%YآT?"آ8� أن ����ا#( ا� أ�Wت إ
� �� ا¡oاب �N�1و���و ���# ��'NJ+ �آ[�ة �� #LB، وهI ا
 ،�?B* ��s?* س�<�، وإa �� ، °8( ا� aإ I\«�ا�I1 ا

)>�'1 �#�Q1'�< وا �?8NH8( )ا° ،�� aوإ ،�� aإ L* ،
 I\«�� دون أن �>L\K �1 ا�I1 ا�s?* aا]آ�ان إ) aا#�ب إ

  ?�" 1>< ا�0س ا�?�ى، ر}� هoا ه� �� LBU (g1 ا�ر��
�ْ"  . \0ا��,�Y?�¸   ª8  . و;Qªــ�,ª8Ã   داR&�     ا�Qـc��ِÀ \¾4¾23°    ��وة ��\  
�,Ãـª8   ر��5 k" ،) جD?هoا ;8�ن ��;�I1 أ+?��L �?< ^ ا

81'��، و^ D1ج ا�wF، وإa در�H أ#L ^ ا?Dج  I?8~ا
�دةQا� ���W vI?#وا L��* ،دى�K ).ا

��Q +�� إa أن �1م أ�;Ì* �� +��8N هo. ا�\��ة ه>s
�ظ K��ه� أ�� �t'�ب و��H، ) وا)�JKN+���1 هoا ا�(#" *

)D   �3ل@ª�     ��#   Dو   �W�� (!!  ��رة إa أن �Wإ �é أن �UD	 �آ8
وه� ( I8J�depersonalization ا��N ا>�I1 �دراك اoات 

�ت ا>�8 أآ[� �>< �D1 ����;�� �;�1 ( ><1 >��<N#� ¤ ا
�   ^ ا) sوا\�"أ�   W�Y�   G� " إ?�W   وا\� ،  #�   أ\�   \3

)Hا�ه>� ^ هo. ا�\��ة Q�� *�أ �� ��U/ اgcة 	JK<    ا
 g\Æ� أن ��T �XU ¨ �\�ق أن هoا ا0�ل T�� أن ��وم، وأ	< 

��" أن ا�YR ا\@v  TJ  . ")�ِدر�   #¬   ؟؟ � آ�u و�#� : "1'�<@\ 1,?
�1Ó ه�5 Q%إن ا ،W�+9 ¢$\�k "fY48'�< ) )'& ا�وان(ا�N� �#

�رع *'�مJ� �I'«N أو    ا�cف، وه� �* ����ا|���y وا�
 "#�8'�	�، *L إ	< � ^ XBN	JK< اw��<N اoى �Uث �cا

'�اH(، *�ءا *��cف  ��ر	�ى دا�1B� +��*�ا ( �� ا�#�ابا
��cف )أآ[�* ،��]��cف �� ا0/، *��cف �� ا* ،�y|وه� �� ا ،

�N< ^ ا�Q( وا��U ،�Q أ	< ه� اoى °�� �µJ� رك�� �ه>
 L�* ���	را�B�+< ا��	���� aدة إ�?��رع *Jو� ،�*�lNا

��Ðـْ&( :زfا\ـَ�   أ   �b?�R ،�\أ   �b?�R   0ت�# ،  �Rإ   ،Â2+9ــ  b?�R   1#  
 W?1؟ #  إ   ��G��� ،   G���    ،2«5#   ِآـ�ا أه��f .   2ــ2°   أ?�J   ْأ?�?1   %
 �G�7°ـ�1 "  ر,� :"    b?�R    2ِـ�4ـ�ـَ^ـ5ْـ.ِ ¾Gْا\ـ   uÂ0ُو.$0�0ا ،    وهـ  
� *?�lه�  ) .   �ـ5ِـْ�ـِ< Ê1'�<، وإ ��;�s�	�* ¸� dوه� �gر ذ

>BU �1 ،>* اف�1�  #� ���+ª8,k«Y9    2Ç   إ?¬. ("�1 رؤ�N<، �1 ا
و*?�د+< إa  ) . ��\�ــ-0Ã�   2Ç+��� �#   °2هِ-2Ç+��� �#   ،2   آ�\ِ-2، 

 ،�NK'N(ا �?�B�ر	���، ��H( اH�N¸، وا���� اB1�+< ا�Qد
k0RـÃ,kª0R.   2ِـª8   ���ـ3ْـِ<ª . �ـ4َِ�4ـْ,ـª8ُ   هـَ�ـْ�     ���ـ3ْ<   9�¿�ل(
�¬   وD  ، و�ـْ�ـِ@ـY4»ج ،  #^ـJَـْ+&° 2 ¡»  .   #ـ�5ِـ,Ãـ8 k   ة�?�k (.   

 L#ت أ�K1�s{ I�N<+ أن ��T اo�ه ���Bو أن هo. اgcة ه>
 aة ا]و��\��ت"�� اgcة ا� وردت ^ اÒ�، LBH" �UD<Q ا

1�ت  أن �é �1دة +'�ح�Qدة د�?NFا .�qا)�#"   ^ ا
'?�Q ،ه�ة��ت ¹��ر	�ى دون ا	��B� �[L هoا ا�»¼ ا~�ع ا

 ،¸H�Nإa ا|�t��W �y أ� ���ب، إ� }��ار، ��Q ا�d وا
o*oNب *X ا�#�ام�Q   "#�(ا >* "\N� ىo�م اlUوا�

 �?� ��ر	�ى ، �>< ��Bوا ه>� أ	< ��Nا�� *�;�tاد Bا
 �B��# ���،   #0�3ر   M    ،2«59 W907^< #5»2،    \ـQـّ(*>�

 )  آ+�ـِ+�W   ا�,Ãـ&� :  ,,� ، }. و?��?Y\ـ2ِ 
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� �
8�دى، �����H ���� �K �'�حN �( هoا ا�اH( وا

?�دة إإa اc'" أآ[�، إa ا)�#" ا�����ى، �  �+0°��ة ر7¿�� *
 "+��Lk  ! ا�5@ D*:   ،25ِـ@�ـ��@�� و?�ر?@�25ِ  %¼$� ... 

 ،L��MN ´ ���� �� ا�اH( إa ا

¼«�� أن ��ا�L]� L هoا ا��� /?\) أو أى W»¼( �� ا
���� هoا ا)�#" @�ل ا�#�، وه� إذ {L�* wB هoا ا��ر، ?�
�ض، s�	D �?NJ� ��?* ¼*�� س�°� 	JK< ^ ��ا��H وا#( #
 �y! اء�lNFا �� ���8} do* >	وآ� >JK	 �'8'� ول أن�M�Q

 ،Lأ� D* 

 �����U �< و�Hدا *��� _�} � �'��oy "و�� هoا ا
It?و�"، 

 �Qدا �>�H�� ��Q ،D\Kد 

 ��Q��  د�H��) ،25ِـْ@ـ��@�� و?�ر?@�25ِ  %¼$� ( 
 gوض ه0 \,0ص آ�#& إY�%0ن ا,? c�0ا ا�nار هY�و#c ا;@

 ،"5,�ا���س  -ا�@c(0 -اD\��3ب(ا�8�Y، أى إW.�Ók�,# g ا%
>w1 ا#...Ï��3ب ��9@'�ر أن) إ\Dا اnى هY�? �51 ا%� ه,�  

3" وه�J5,� ،"iT اw& ا%YQوح ا�ZهT ا��0دة إg ا�8�Y ه2 \,
Yه�� 

 ) £5�k   �?    234\ ؟W¿# 07¿اآ2    ا.,0¿م ،S�.   £5Q�   W¿#�?  
 !!و�,1 ه& ه��k &� 0؟؟)   �Yآ�.ـْـ8J   #1   وا}Yف   َأْأ#ـ�1َ 

 24�? ،1,Ò &� �N0ة آ�Q�ا unدى ?$�م ه��ا� اc7 ا%@
 �5'��f)�5�، و)03ة ا� ك، \" ا�^�وإه�، }0ك ا�-4�? ( 1#£

 ¢?Y%ا "'Mت ر�� ��J# W\أن \�+8 أ �� D 1,� ،1,�أو (�
8�: 5y< آ& ذ�£ ��D\��3ب ا�)^sk ،2ن ¸'��" دck ) ا�3+

 ،&wا اnه ¢kY. ،�x?أ W7ر�R :و ،W+Rة : دا��wا 

 W\�� 0ح� ��J# c7ا ا� اn�0" ه�f gإ W'5? �5ا%� ه
Yا� ��=�Yى �0ارا �k ،&wا�م(�8 ا ( W\أ W'5. ا%+�� ا��

� ;�J هnا ا�$Yار، و�� ا% اnK ،c7ر ا�م�� :  
 ؟ !!   )�ر.¬   #�   وان�  

 È'¹ا�'�ر\0ى ا b(0%ان ا b�\Yى �R 1#ل هnا ا0wار آ
��� إ�$�ء ;�ح دW.�9�k ه0 أ�f< #1 ا%0ت \W34، �� ا%0ت 

 :?'�و ���� ا%�5ل
   ". أه0ن   إ%0ت (= " 

   �^+ِ-2؟   #�   وان  -
-  =  2$'. "7YÃ4ـَ£ ،  ا�{ªـَ"    و��YــÃUو}ـ0ُِك ،  ا�   ªu�ْا��0ـ (. 

  YJا، و�n,8 ه�Yا� g05ات ا�0,5ص إ( "$�$� G5�إذا .'
 v ?@'® ) ا%0ت(#�ى �J@�0�f، وأ?�x إذا ا#@c5 ا���م 
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� �
 �$k �( ى ?,0نnا�'�ر\0ى ا� b(0%ا gا��0دة إ Dإ �z-+�

�#�~ W.�� 8Rا�3+� �  ز >\�Zا >+U�k ،W��; 2$أن أ� ��
W�k :k0J  Ykو Yآ b(0# ��? v b(0# Ê'fأ &� ، ،"�YMو ،&+{

: ، وهnا ه0 أ)23 وأذل أوW7 اb(0% ا�'�ر\0ىوأv، وا\@�eر
� ?��T 19 ا�0Q �0 اb(0% ا���)�.2 �)í�Ó@آDا(، 

  ،8�Yا� g19 ا�0,5ص إ T��? G(0ا� � و: \4

@RD19 ا �x?ا%0ت(�4ء ا���#2 وأ( G(0ا� �، وأ?�x و: \4
��ت دW9�k آYا وYkا�� n�{ &f19 أن ?0ا T��?. 

 �J%ا ?�+1 ا%� },& ا%�ل اn,ق هYQ�3 ا�. �� ) 2$'.
 "7YÃ4ـَ£ ،  ا�{ªـَ"    و��YــÃUو}ـ0ُِك ،  ا�   ªu�ْا��0ـ  (. 

 .وآ�ن هnا ه�M 0?" ا%�,1 ��� ذ�£ ا��'�ط ا�$�;2
ج ا�2345، ��ول أن \@�5< هnا ا%�ل اD;@�3#2 : ا���

ا���W'��f 0� �� ،T7 اR@�4ء ا�Y9اض ا%�9T" #�& ا�D�xت 
وا��وس، D�� "f�Rت ا�JQ�Dد، ���& ·+D�� Wت ا�}�رة 

، و}£ ".'$2 ا�7Y4""، و��& هnا ه0 ا%$^0د �ـ )#��(
 ". ا��YU"، و}0ك ا���0ة

^� ه0 ا�#Y ا�0ا)c ا2J@5. �?�Z ا�Y$4ة ��ن هnا ا%
 !!). أه0 دا ا�+2 �^&(

أو (ه& i,1 أن ?,0ن ذ�£، أو ��¢ ذ�£، ه0 #�ل 
 ��¢ ا���ج ا��M 2345 اk0%®؟) #�49�xت

 ،b;à� ا���7" ه2 �����ب 

 "?Tدون �7ه ،W.�9�k2 19 د+z@+� ¢?Y%ا ¢?Y�. إن
?�دى إg  ا���¸" ا���7�"، وا��89، وا0wار ا%�@�، i,1 أن

 "�4�b ) ا�3�,270�0���0(.�آ�� ا�#Yا�Þ ل���8MY ا�@
 . ا�Y9اض ا��eهYة

 _á 2+9 T����k �70. Dة، واb(0% آ�n£، إg ا� آ
 �z-ذ�£ أن ا� ،�Q�: هnا ) أو ا%Y?¢(ا�;'�ب، أو �0م ا¹

 g2 إJ@\ى اnا� ،W�9 : .�4)8 أ�0ا��k 0ن #-�رآ�,? b(0%ا
ا�nى ?'�و أ��� #� ?,0ن 19 ا�@��ل إ�9دة  هnا اD;@�3م

��ذا ?$�� ا�@�3ؤل أو ا�'�_ 19 ا�;'�ب، و�1 k ،£?Y�@ا�
Å;8 �^& ور�37 c(أ#�م وا   

 )-  >¸   W� ��؟    ?�   �

  ".)  �^&� ا�+2    دا   أه0 = " 
: آ�� #1 ا����ن، ?@��� اb(0% �59 هnا اD;@�3م، 

2Jk ،�?0ر�{ D 0ر?� أو�{ ��. v   وزت�y 2ه Dو ،Yآ" آY�#
 Dو ،"%�Ò G\آ� ��J# 0�0ع%�� "�$�ذ�£ إY¸�¡ gة �9)" �$
هG�� 2 ��0دة إg ا�Y. 8�YاY� �'+¸ ��7ا�" ;+'�" وآYا#" 

 Dإ YR� c# �#�. "fYk 1# W#�#2 أ$'@? �k ،"�y" "¹ bQåـ5ّ'
، "ه�5ك.0ه8 رؤ?" ·@�+" �070دu #1 "، أو "�9¸4�" #1 ه�5
"�?Y; 09دة q  G(0ا ¸0ل ا�n,وه ،"?�?T� إg اf0w+" ا�-
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� �
)c7را  " �� ، ا�GِK   Y?Y;   �G3   ;�آ�G   )���9،  " آÃـ�5ـ�G   آ

�bــQR��   "@�   ةYe\ 4ـ0ُ.ـِْ"   ، أو@k   ª>ـ=� ،  
  ") ��?1   ِ#¬ " ا�ـ ا�,�ª�0��  GK    2;Yى،   �آ+�J واY7ى  
Y� �?�7ورة إ.$�ن    #1   ا�@�Y?n   وG'7 إ�9دة   ه�5   1#

  ·�N� ،   �#   v   1,.   "�03 ا�µة   هun   ����3ت ا�@�Yض %�& 
�c  وYyى :    و#�رو;" @|  ،8�+; 27�9 È;ص   وو�R    �@Òودا89 و

 ،"�k�,4 ة ا�+� .. v�#   1,.   unوط   هY-ة   ا�Ykن   #@0اsk  
 ¢?Y�@ا�   un�   ةµ�ا   Ê'^?   �Q'Þ   ��  .  YQRا   9-0ا�

D �\أ   Y,\�³;2    أول :  أ\�    أ un�    قYQا� "$��  ا��
وD    ا���3wت   آ��   أآ1   : ا���ج ا�2345 ا%,�v ،b   ا�Yا��" 

&�# �J$�  و#�ز�G أ�f)��2    #1   آ��ا   k$�ت   و��n£ ،  ا�ن   د)
 �%�@#   ���   È$k   81   %�   و�,1 ،  �4$�ه,i   8   )�   ?,0ن   أنo�f1   أ#  
  ���  ا%@���"    skن ا%'��2    ا��'�ط   هnا   و�Y7    ،2;�³  8MYاء 
��   ا�µة   هun   أن g    أ�'@G    �053ات   ذ�£ J#   G�Uو��ول   أ�  
 �J'��f   أو   ?@�5;�ه�   أن   �J3�Q?    1 أن,i   0د�.   Y�@� ى uو07د  
 uر��@R��   0و�   ���   ،��   Y#ى    ا�nأ ا���   b4Ñ   1#    ،2%و?�آ� أ  
  g ��  ¸�ل   µRا.W ا�����" و�0   ا;@���ب 9+2    ا�\�3ن   )�رة   دا�
  1#Tا� .  

 و���

 ��§@8 اw+$�ت ا����" ��9sدة ا�$^��ة #,@�+" آ
 .�0د\�،

 �# 2+9 Y3�@��� ح��w® ا%� W?0-. 1# و.-c#  Ê?Y ا�3
 "�noا ا�-Yح ا�nى W� Y4U? D إD أن ?,0ن 4#��ا #1 ا���5

"�+� :ا��
)1( 

��c ا�+2    ا��?4¾ْ"   وا���+@ِª�      : �W��+¼xا� 

"��¿�9   °µ@z.ِ   ªا��5س :  
  ، �Y$@°�   1#   Yª��   ª8=J�\�¾5»ب

  .   �-�ر�=W   ا�4Q&   �¾'1   �ـَ�ـْ-ـَ�ْـِ-ª8   #�   ا�$ÈÃ» زى 
�Wـ¾��¿� : �ª3@ِªَ�ل   9

  2«5?T?؟ 9ـــ� 
   ª>¸    ؟W�� 

 2¼5?T?�9 W� ؟  �

...... 

ªÊ� 9ـَ�?ـTْ°\¼ـ2؟   �ـِ^�ـِ
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� �
 ؟ \ـَ�سª   ?ـَ� }�?ـ4ِـ5ْـ2ِ    �ـَ�� �2$ 
  :  ?�Yف�   #8,5    ا�0ا�ـِ�   Dزم   ِ#ـْ¬
u¿0ه   T؟     9ـَ�?ـ�� #ـِ

 أ\�؟ 5ـ2ِ }�?ـ4ِـْ   �� �2$ 

 ؟ #��   أ\�
 وازاى؟   إ?W؟   أ¸+ـc   أ\�

ª>¸   ؟W� �ـِ

m8   اÃ,ـª�ِِ�ى    #ـِْ¬ .    ?�3#ـ^(. 
  

  . را¾�ـ2ِ   اِ%ـْ¬ �2kِ0zª  را�2      )�9ـِ�   أ\�

  . أMـYْا¾�ـª8#ٍD   2ِ   )��9   أ\�
  ، }�دد� �7#�   را��f   )��9   أ\�
�9�(   �GÀا.�ـ^5ـ �k ،S0¿اZ2 اª� .Ê و9ِ

   2+9 �Î   GÁ3اِ%ـْ¬    ا�   ،S�4?�{  
�J�¿J;وأ ، 

  Ê¿3~َآ�ـ�0ب   ِف   وا   �J�  . ر7+
  ، .ـ@ـْ�ـَ+ـْ�ـِ&�   

bQR3"   أÎ    " u0ْـ3ِـَ"   أو ، "   َأ?ـ�  ".   ?ـِ�ـْ,ـ1ِ "  �ـَ
 ،" ?�ª�  " 25ِªـ ا.�k¼2  واY7ى 

  ". #ـُ�ª,ـ1ِ   #ـِْ¬ "  ا�ـ وا\23   
)3( 

  ، �ـْ@¾ـ�ªـG   .¾ـ�ªـGِ   ِ#1     ��,8   وُأ��¿

  ،  ا¸ـ4َـÀ-ـْ,Ãـª8   ?ـِ�ـْ,ـ1ِ¾ وا.�Y»ى  ،    وا;@¾ـzـ0ْ°\ـْ,Ãـ8
�Y   وأ�0?�Ç5آ8   ا�Y«,4?  :  

��آ&   هuÂ0   #� زى �   ª>+�@ا� ،  
  . ا��4ر�   ��آ&   أ\�
 �,� �«%   G�  ،  ا�¸�4ل�   ��آ& ،  إ\�3ن�   �$

  . اِ%ـ+�ـــ£�   وا�035ان�
     و.@x4»0ا 0Ãk�Þ    2$�  2¼5#ا   #�
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� �
�1?Y�eِ؟   ِ#5ـ@ــW?إ 

  .. W¿3�   ".و�wــ+ـْ^ـِ@�ـِ-2؟   #�    اÃR 

 ؟ " ��J��   YRش   #� " 
 } >¸    «g0( آ�ن   �k   ؟   أو�� ...،  

  } ؟ )�?+�J ا�+2  أfـْ+W    آ�ن   #�   أو
)5( 

  : أ�f»ق� \234  أ\� 

 Sـِ@ـْ�ـَ�ز� إ# .  
  .  و�R×صª     ِ#ـ@ـْ�ـِ�¾ز

m�-\إ   ªآ¾ـ�×م !!  
....... 

 2Æـ\°Tْازاى؟ �9?ـ 

  ، ا�,¾ـ�;ـ�Yِ   ا�ـ�0ـْ¬°   آ�� �9?ـT\ـ2 
Dا�$ـَ+ـْ<   #,ـ3=0ر°   و   �&� ؟ ذ�

ِ��ª+2    دا\� �&�$. .  
  . ¸0?&� #ـÂ0ا2�ِ 
�ـْ"     وا��5سÂJـَ+ـْـ# .  

�ºإ   �Jْـِ+ـ�  .... �ـ9�َـْ
W¿3�    «gف   #���»ش �0ا�R  ، ×Dآ�»��؟   و 

>¸   Wِه   :  
  .  ا;�<ª   راح

)6( 
  ، ا.'�Tق� 3°7�2    أ\�

  . ا�Y4ن� د�Qk   "@@+-#   �W¿3�   �#    2-ِ@+Rة زى¿ 

D�9د�   و    g �?إ     ×Dو   &ª7°ر ،  

Dدر)   و�   ª8ا.ـْـ+¾ـ ..  

 ...  
  .   �ªـِ@ـ�8Ã,?0 وهÂ2  )+�    د¾)ْ"   ?���وِة

  . و;Qªــ�,ª8Ã   داR&�     ا�Qـc��ِÀ \¾4¾23°    ��وة   ?�

�Y?�¸   ª8,�   . \0ا�
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� �
"ْ��,Ãـª8   ر��5   \��k .  

�ْ"     ��وة   ?�«5wا��5د?ْ"   ا��د?ْ"   ا :  

D   �3ل@ª�     ��#   Dو   �W�� !!  

 إ?�W؟   وا\� ،  #�   أ\�   \3�W�Y�   G   ا\�و

D�9د   و      g �?إ     Dر7&�   و 

Dا.ـــ+8   �9رف   و   .  

 )7(  

 ؟؟ آ�u و�#� 

  . )�ِدر�   #¬   �

 �b?�R   ا\ـَ�   أfـْ&

  ، #0ت�   �b?�R   أ\�

�Rإ   ،Â2+9ــ  

b?�R   1#   W?؟  إ 

1#   �  . ��fــ2°   أ?�J   ْأ?�?1   %

  .... 

  ، ����G   ِآـ�ا أه2  

   G���    ،2«5# �G�7°ـ�1 "  ر,� :"  

b?�R    2ِـ�4ـ�ـَ^ـ5ْـ.ِ ¾Gْا\ـ   uÂ0ُـ5ِـْ�ـِ<   و.$0�0ا ،    وهـ�   .  

  آ�\ِ-ª8,k«Y9    2Ç+��� �#   ،2   إ?¬

 2Ç+��� �#   ،2-ِ0هÃ�  

 2Ç+��� �#   °2-ــ�\�� .  

  . �ـ4َِ�4ـْ,ـª8ُ   هـَ�ـْ�     3<���ـْ   9�¿�ل

ª>ِـ3ْـ���   ª8ـÃ,kª0R.  

  .   #ـ�5ِـ,Ãـk0R 8ـ2ِ    

  ، و�ـْ�ـِ@ـY4»ج ،  #^ـJَـْ+&° ¡»2 

Dو   ¬�k   ة�?�k .  

 )8(  

  M    ،2«59^< #5»2،    \ـQـّ

   W907   ـ2ِ ،   #0�3ر\Y?��?و .  

............  

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"   �ــــ���ــــــــ�"   233



� ���22222222I09090909<I2009200920092009א��%�����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
  . آ+�ـِ+�W   ا�,Ãـ&� :  },,�  

  ! ا�5�+"   +0°��ة� ر7¿�� 

�@�� و?�ر?@�25ِ  %¼�ـْ@ـ25ِ، $�...  

 )9(  

   £5�k   �?   ؟W¿# 

  .�S، 07¿اآ2    ا.,0¿م \234    
   £5Q�   W¿#�?   �1َف   َأْأ#ـY{8   #1   واJآ�.ـْـY� .  
 ؟   )�ر.¬   #�   وان�  -  
  ". أه0ن   إ%0ت =" 
 �^+ِ-2؟   #�   وان  -  

   =  2$'. "7YÃ4ـَ£ ،  ا�{ªـَ"    و��YــÃUو}ـ0ُِك ،  ا�   ªu�ْا��0ـ .  
  -  >¸   W� ��؟   ?�   �

  ".  �^&� ا�+2    دا   أه0 = "  
)10(  

c7را  " ��  " آÃـ�5ـ�G   آ

��9�(   �Gآ�;   GِK   Y?Y;   �G3ا� 

�bــQR��   "@�   ةYe\  ،  
  ، �=ـ<k   ª@4ـ0ُ.ـِْ"   أو

  ���ª�0ى،   �آ+�J واY7ى 
GK    2;Y,1   ِ#¬ " ا�ـ ا�?�� ."  

  

- )2+fآ@��" ا%� ا� G(ح ا%'��2 1976آ�ن   وY-��k ،
��9�µ9 W ا��+_ )Yن   ، و)� ا�YQد1978 W@'ى أ�n2 ا�fY�

 )2009ا�@�g �� ا�ن 
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�I09090909I2009200920092009>���29292929א��%����������������   �

760−���,"2؟�Hמ�����������������������������؟"���������������������������2 �

� �
 

� �

 
 

"#�$#: 
� ا�ا*?�، *?>�ان �، "اBـ³�ِآ�"XU و�'� إa هo. ا0

+oآ�ت أ	7 اNF?8'� هo. ا\�رة ^ *�ا�� ��¹ر هo. ا>��ة 
 ، #�أتإ},��" ا�@0اf& ا�'-Yىا����� وأ	� أ+>�ول أ*?�د 

�  _BF	���H�Q ،.ت *< ��دة� Lآ It�+ د�� آ>� أ	�ى  +��
 L* ،���~ا L8?أن أ#�< Ú هo. ا�\��ة و1>�� ^ هoا ا

 Üر��N* ة��<، 2007أآ�N*� -7إ	7 اآ� ^ �K�N���� d'+ ا
�و�� ه�   أ	7 أ#�رت<?8� ا�K'Ny ا�� ،IF�F[ا I��8Nأن اه

 � �� را#�<k��ن آJ	ا� ��� ���F اJ0ا ��t<(ا .oل ه�U
 �F�� آ�	< إ�" �نا�\MNJ�"3_ هoا ا�U " c# �f0ا@#

  .�['<" إ\�3ن
�[L آ'8�ت ا���0 وا�T��ا@�� و�U آ'�8 " ا0/"آ'�8 

"èا" ،)�?B@ èا ����U ¸�� )ا>�Kى -/و��W1>�ى إ L]� ،
�)�� ه� Q ،��1ات ا)�ات >N'# أن _BF �*�U Dود، � أآ�ر �

 ./ اUD/أن 	�Kق *X ا0/ ا0/، وا0/ آ>��م ا0/، وا0

#LB أن أ¤ 	��ة ا��م +\�رت أن هo. ا>��ة � +��ن 
 �J�+ �� �Q��*�� �>XN<F o، *?� إ;Jإ� إ1�دة '>��ة ا

� )^ ا�Jاء وا)�ض(�� +�;�h ;�ورى )� ه� إ��ا;��، � )� ،
���، وه� y IJK<� ^ ا?Dج ا	��Uى أ�° ��ت )Q��'�م �� إ;

)� /F�<N� I��ب  ه�ف هoا ا��ح N� !1>�ان ا

 �,1 ه& هnا ه0 #� ��ث ~�#�، أم أن ه�5ك إ��k" و�K?_؟

 £345� 8,K 5£ أن,i) ! ةY-\ GÓ{ 2007-10-7)�رن إن( 
��� ^ *Dد  ا���)�تy ،�B�� �N+ ،�?��J�ذ*�� اlNا

J+ �'�F ة�U ت�#D?* h8)2� دون +�دد أو �yف،، )ه,nا .3
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� �
��Fاء آ�	� ) إن آ�	� �é #��د(+��J ا���د   آ8� أ¬

� ¢�د ¬[ ،���#��دا أ�Q ��#Dy#��، أم د�>��، أم +�
��ه�، IWء : ا��ض �>�H ÝLÈق �?'�، و�K+وا ،��دBN� �Bر�

 >BWةأn?n+ا� "�?Y370'�ت ا����. 

�	��Uأ /Hا���ت +��م *#D?� I'1 هo. ا�BlW ��T �، و
 �N+ ���Q ا�]�* �F�Fأ wB+�+ ��#Dyأ ¸����{ �� إ�#D@إ
 ،h8J+ �� ا]Dy#�� ا� +h8J أو �N���<� �Q��� L�'Q ،���Q
 ����B� 	I?J إa اN?�ف I'1 ا�Bt?� اÊإ �zو ،v/qُ أو ��+

�'?�رب وإ*�اع، و�� أ+�h �� اqس و�U �� �J�+ �{ 

 : ه�oا  ��Bا ا) 

X?�	<   ا¯�د��   واJـ?<  . اهـ<³   أ	ـ�   *N��ل      ا

    ���K<³   �ـuِْ   أ	y 

 I#�� ا  �U a ب���� 

>;�* 7�#��#��ب <³  و* 

�s0�* .�y�U  ،  

    £Ìوآ /U�* .  

�ì<³   ��ـ�د�9<   و ،  را�� ’ ...  و�syا ،  ه
  . وDyص9..... 

 ��T �� +��I1 اL* ،/0 ه�[L أه� � ��ت ه� أ¬#D?o. ا
�رب ا��ود�N� +��ط أ� ���ن ^ هoا ا	��Uأ  �BU.  .

�  ،"وآ�S ���<"ا�B?N #�ب ¬��� هo. اK��ة ^ ا�\��ة، 
 �N#n(ة اo�o'�ت اBH��@�ن هo. ا?N� �� I1دة ^ و�1 ����

 �B?+ وه� ،�?��J��"ا��ت *#D?� ���N هo. ا<� ، �# >
 £�sU �# ا–���ن�?W-  7?{ "2  #� دام$�$wا >w( ا ��	أ

�?* ( ��Jk ،070د# �M"�'� >�+\" ،)را��� �8� آ>']�  >�+\
"�.0�^ ا���Q، و¬��ه� }�lد أن +>�دى 1'�>� أ�>�، أو " �

L8?� �� ا	��ح �?'� #�وم واNK8( ��ت ا)J	 .( 

وD 1#  �نأن \�7& ا��,�م اآ& #� أرu07 #8,5 ه0 
�W ا��f"، وهY$? 0أ �5�# ��c أن ?W;�³ &^4 ا�ZهT، و)Q@3?

unه  ،"k0��%ا �M دات�J@7Dا   D اY�{ �$5\ �5\أ µ@��+k
 Yأآ�)�J@�Î� �-#ه� �Jأ�� v "e��%ا unه( 

 "��+ �k�\��8 �� +��"  –إذا +��'>� أن �1�8À هo. ا;
� ذوا+>� ا)N?�دة، NQ?�ى ا��" أو + -Kt'+ >�8J+ ر. أوg

 .o¯ �� �Fف ¡� أن أ�'/ #�اء+><	ÌQ ،أ��ق ���F أرّق، ور}*
 ��<� ��'NJ	 �zو ،���1 �K\* ب�N���k ^ هoا ا\�ا

�ل . د.ا�Bt?� ا����B، أو I'1 رأى ا\��_ ا�*� أ�
Iآ��ول أن 	�KW dKة ا>¼ ا��Bى، ه� أن 	�s" : اz

 ��F�Fأ ��ت ه���، ور}�UD�IJK<  .I'1 81'�� ا?Dج ا
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� �
 ����U �� ��F أ¬Fأ Iن ه��?Q��ة ا?��ن ا� *�اLy ا

�دة�W   ،دة�?N� ا�0ار �( ذوات ��	���Wة �1 إ��B�
�وز �� ا�?�ر واWD?�ر، �( أ	< lN+ ة��Q Iه a�N�و*
 I'1 ،_BJ�8l�J	� �Qو�� ¥oا ا LsK��*� �� ا�1�اف *

 )� >'��?+ �� ����ر. " ا¯�"اBN1�*"Wا�W�< �sUر "  ¸�
�ه�، ��وز )ا]	�(إ� �� Dyل ا�?�ر اlN+ �، ا��اءة ه>

� ����D إر�d *�ن، sوز أ��lN+ �: اoوات ا[��D (ذd، آ8
��Q( وا�ا�.@��#& #c أى �9د 2Jk   1#) اLKt وا

 �J5# ت آ�#+"، آ& ذات�\���8(اا�nوات ��9@'�ره� آe5.- 
و#-�Y9، وk+43"، ورؤ?"، YR� &$9 (،b(0# ��  D -#3@0ى و29

،Yه�eورة ا�Yx��� ¢ِ�5)ـ.  I'1 �W�B� �� L��* درة�# ��<�
�ت ��]�1اض، وإ�� �� Dyل !* �ا�B?N �1 آL ذd، إ�

d .ا?Dج ا>IJK، أو �� ذ

�ن ��U/ أو  J I'1 ى�q L8?��81� ^ هoا ا �k�\�ا
�ن اoوات داLy ا?��نJ I'1 ´ ،ن��?��BU ا� Lyدا ´ ،

 �B#�?N� ت��ت و+>��8��NJ� �� ��T �� aن، إ��?داLy ا
��yةF رةoª ة�#��ر;� 	?Nأو� ،��دBN� �'���N�. 

�ر��H، وcة اoQ�<�� ا�ا"��H	�Bأ *<NBU�� " ��MNK+
 ��، و+?'� اNF?�اده�Q�y ��<+ I�Q ،h8J+دى، و�و+>

� *>�اء ه�دئ و9Fـ>�ن�Nه���Hو: 
 �  #ـِْ¬  أ\� ، . اه=ـ�W   أ\ـ�   ، �@$0ل   ا��5ـW\�3   ا��د?"   وا��

 ،�W4?�R 

  �� 2(D0 ا� W�Y� ��(Dو ،g ب«Y$?   u�R�� ،W� ب«Y(��
 ،1xw��>��� Ssوآ  ." 

 X?�� ا ��'yا��#�ة اo0رة اَ�ــõoرة +�*¼ ¥�، ا<ا
وآ<NQ:  " Ss�� �l{د إD1ن هoا ا�1�اف ا78s *��" ا~�رى

>���."  �K�NQ ���K، +>��N هo. ا?X ا]�yى ا�اy'�� ا
8�د�� ^ +?��� هo. ا?LB# �#D أن +�Bأ ه�oا N�: 

�	��   ا?X وN  : 1ـْ>ِ�ْك   *N��ل    v�Hاه�    ا

u� dِـ'�W I'1 ���*   ³>K��y ؟ 

�ا I��'1 ه���K ؟��� �K��y 

 ،^�y �� �v8qا ^�y � دا	

 ���K< دا	y   ف�yأ .  

  ، *êـ�َآـ�   �1�نê   ه�د�<³   وا)��

    u�   L�	     �  . Ëـــْـ�   و

�ء KNyأن ا "�N�	 ة�#�<��o¢ /JU هo. ا?X ا]�yى ا
 ��Q ،ه���ه�ى ا~�>�اء ا�* hÃ ىo�، وه� ا�Hر�y ف�cا

��1ة   إ	��ر '»�ف،�Q إذن ،�����U �<�	�8@ ><� �]أآ
 �J� ،�kد�B�ء اoى �L]� L�J هo. ا~���µ اt� �Fى ا
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� �
�بJ0 ،�N#n(ا �?��J�ت ا��MtJ ا#D?�ب إa   اMJ	�ا

� إ�< ���را ¢� ��NQ ا)�ت 	�Wأ ��وى �J� ىoا�اLy ا
�ت � +�8J  ا>IJK، وآ�	< ا1�اف *�نBH�و� +�7   هo. ا

���اy ��*�MJ	ا ��را إ��ا;��Nyآ� اn+ Iه �Êع، وإ�H ��. 

 . @��Lْ ���ارى 

  £�'ّy ْف   Ñ�U .  

rـِْ>ـBـIِ   اDـØU .  

 I+ِ��  ،aDM�* ��   a�  . yـــ

 ��<��JN�ت ا��MtJ ا#D?هL آL ذg� dر lW/ هo. ا
 I'1 @�ل اwc ؟

�Uورة: *\�اYx��� ��� . 

�ت �� 	�ع #D?، "ا�70'�ت ا��NJ� hl<� �#""�?Y3ى ا
�#�ة ا)�*\�<� أن هo. ا?X ا�اy'�� ا(�@ d'+ ،"$k0ا# 

،"�� أ#�ت أو #=3@'ِ��ة أو \�� �U ،–��;ة أو را�y�F-  ن�*
 o�o�a(هoا اN»��� ا�	��رى ه� ��ت y�� aDM�* I+�� . ( 

 IJK<�¸ ا)t'�ب أن  - آ8� ه� ^ ا�0�ة ��81� –^ ا?Dج ا
 �?��F أو �MtJ� ���8J	 ��ت ا��NJ(ا .oا�� ه�B	��Q و�� ا

� دا��� �N#n� أو Iا��   ه�B�ت ا)I'1 �<�8 ا]#L ^ ا#D? .ا

إذا ��أ\� �@^�?® آ& هun ا�@�Y?" ا�$�;�" آ�� �7ءت  
 b-,ا���)�ت �$�ر .�رج ا� �x\ رج�@? b�,k ،ة��: ا�$^

 و�7ل ا�5�0؟

آL هoا ا�l/    أن 	?'� و�� ا�Bا��   �¸ ا)t'�ب ه�  
���F ه�oا�� �� Dyل هo. اN?��� ا<، *L د1>� اoى ��BNى 

/l��. XU 	��أ هo. اN?���    	��أ هoا اq�^ 1�¸ ا
�ت أ81_ وا��ق، #D1 �z م��N' �����U د�1ة �J� ��رهBN1�*

 Iه ��  #µر �kY¢ ا���)" #c ا�YR*��ر �	D1أ إ�B(ا ��U ��
�ÌQ aن هoا N�'»�ف ا]زa ا]81_ �� ا0/، �� ا�#�اب، و*

�y�J�Q( ا|�y *?��ا،  - ��#<*���  - ا>�� ا �� ��¹" إ �#
�ب ا�����ىMJ	D�+I. (����ا #D1D )إa ا)�#" ا

">w0ف #1 ا�ا " اoه Lآ ^ ��F�F[ا ���Wه� ا� ،I���0ا
 ،L8?�� )هoا ا���ان، هoا ا��ح(ا�B(أن ا >B<	 �، ه>

�ت ��?� ه�oا �� ��U ا)�Bأ، ^#D? ^ اq �� ��oMN>/ ا
 ��وª أ�� ��l+ُ ��F��ر ا];�8 وا|���، ه� +?��� #�N	ا

 ، "آ�b �<"	?�ف   إXU a أن ،"\+�< �'�"*���k أن 	�LB أن 

LB�NJ+ُ ��ره� د�1ة   أر�H أBN1�* .oه ��<و��H ا
� 	�ع �� �'?'Q ،ر��	Õ�ل او +��gا �JNFD . \$� ا��$5

�ر�Fن ا?Dج ا>IJK ا)�[" أو اT ��o��?�ن ^ ?�8_، ا
 ��?+ I'1 �\N�+ أن �* � ��NFر�º رون أن�\N� XU ج�U زق��

I#وأر I�*ت ��;���1 أ�#D? ���K ، ا)�Kوض أن إ+��U ا
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� �
Y-� "(�9?"، .'�أ ��%070د  ه� L]� �#D1 أ��ا���ج ا�2345 

،1,��,1  ، و.@�رج إg ا%%�k �، وه�oا، *�ون +�#"، وآ'8
 ،�'U�� aإ �'U�� �� جD?�ق، إa ا	N�L اK+��د ����� ا?+

،I#أ*?� وأر ،�y! ��º  اo��8< . وهJ	 أن ��T � :هoا �
دا��� :   �y?� #3@0?�ت ا�@0اf& �0 ا�9�®، وه0 وارد

"�#1 أى \0ع،   آ& |�ل و#c أى �-�i Yرس ا���)�ت ا�\�3\
   .وا���ج ا�2345 ��¢ ذ�£

 ®�B+ ، ان�����k ا\# ��?� L]� ،ة��\�^ هo. ا
 .�<�Ãأ �� ���?+"�'� >�+\" �B? ،""�?Y3ا�70'�ت ا�" ،

 ^ �U ،أ�B(ا ��U �� ا��H ى #� ���ن�NJ(ا اoأن ه )�
 ¸� ><� ،��1� أو د�>��8NH�8ة ا)>��8 اNJ(ت ا�#D?ا

�8<�L ��اLU ا ���sورة ���� ا)�اد، أو آL ا�°�*. 

 X* ،ق�K، ه� "+�< �'�\"، و *X أن "اw<"إن ¢��� ا
 ��U�<���U ا>����، و�� ا<أ�� ��� I'1 ا]#L �� ا
 I'1 Ï�� ه��� ^ #�رة ا)?�J� L]T ��Q ��'8?ا)�>�� ا

 ،�J�<8� �N?'_ }>( ا�Q ���y ،>N8�� س��#"�BU /?' –" ا
IJK<��� �NJ� I'1ى ا?Dج اy- �^( uY�9  �k��1�دة، وا
�sوأ� ،�'U�8آ >* I;�� ى��Bا)?�L?K* Ï ذd، ر}� ���ن  ا

�8N� �U "U�� �� ا)�I،  هoا�* LKt8� ��;I ا']�   �أ�
 ����، o�Qا �¸ إ�<أن ���ن ا�U" ه� ا�Bا�� وه� ا

>K#�+�8، و< . إD1ن N��É ا

 � ا�Y4ق �� ا0@3%?

��1�N*�Bt?�   +ـُ�اLُ�ِ ا?X ا�اy'�� ه>� اN?��� وا
NQ ،ه�ة��� �>»�ع �Q< ا\K�� ا� aإ �<�B<"ون�y|ا " ��

?�B ا0/،  I'1 ق�K+�أن هo. ا�ا��H �� ا��Hد ا� أ�� ا
 ����<8� *�ت ��'� وo�oة، إ� أ¬� ^ ا�� ،��t<� Iه
� ا��ود، وأن ا�scة ¯�À ^ ��آ>� *D ��ج و� �Uآ� �Nºة إF

�Hا�t�رة واs<�* IU�+ �	�#��ة ��   #� +N��" �1  ا� آ
 �tK�&   #¬   ، �°ـYآ¾ـ"   9-�ن°   ه�د?�W   وا%�"..( ا\     Dو   Yـــْـá( 

 ���W��ح ا8NÄ(، و�Ã ض�Q I'1 ، �?��J�ت اBH�هo. ا
 �Fر�º �?+ أن ��T ،��BU��n?nة أو �( �>���� #�� �

��2، و#c ذ�£   4#��ة، ��9@'�ره�'¸ ò0عZ [��'¸ ®� �x?أ
3�� �Nو أ�'? �J@آY� : "?Y-'ة ا�YQ4ا� T�G ه2 #� ~

 W#Yأآ ���" ¸0ل ا�G(0، وD ه�M 2?" .0اf& ا�\�3ن آ���ا�5
mا .oه L]� �1 D��* �q �، وإذا آ�	� أ�'/ ا��0ا	�ت 

 �U >���ت ا����� ا)�N#n، و� آ��Wة )?�� إ	#D?ا
 ����N�ن #� )دون �Wط ا�Nا�L(��ا�'� ���8 اJ	ن ا�ÌQ ،

q وى�W�، وأ�hB ا�Nا�L 1>�. )ا)�Kوض �?7(�وز هo. ا
��ت �?��NJ(د ا�?N� . 

�ه� اoى ر;�B?'* I ا0/ ��U هoا ا)�NJى اِّ'oى ا
� T�� أن 	��¯� ه�oا(ا;�tارا F�إ?¬ ر#�ك 2+9   :#�

 ، هoا ا)�NJى 	JK<، ��د ))+" اw<: ، )�ل �£"ا�+�< �'�"
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� �
 ��Q ،>N��B* L8N�� >	أ �و�1< ;8>� Y�?"   I'1ض"

 ��DJNFا �?NB� أن �� ��* ،�#D?ا�اI'y أن ���رك ^ ا
 �JK� د�*?� أن أ�I ^ وH< اXB1D آL هoا ا>�� اoى آ

�BH� .+'d ا

�ن ا�اI'y"هoا  ����y، ه� اoى ار+Is " اJ�#� ا<ا
ا0���I،  "ا�0ف #1 اw<"اN»��� @�ا��1 وه� �?'� 

�*<، وآ�	< �?�ف MJ	�*– �(�N� �8� أو آ'��8'JNJ� أن  -أو
�#�ات ?+ aج إ�N} >	أ��ت أ�yى، آ8Kا��� > I���0ا0/ ا

���5Óن إg �9م ا�@z+: أ�yى، أ¶�¸Dو 2ذ�£ ا�B� ىo، وا
 ��<�ن آL هoا ا�Q ،�?��J�ت اBH�أ	< اNQ��. ^ هo. ا

8�دىN(ب ا�MJ	��Q ،�y�J .ا

�ن ا�اn� I'yآ� ��#" �1م ا]���Is� IF هoا اF[ن ا��
�ت 	���y دون ;8 ��]^ ا��Hد ا��Bى، h<� �Q�� ��Q ا

1�دة( �'�MNJ�( ، 

ا�cف �� ا?D#� ا)��Nة، ه� �yف �� اLB# I'«N ا]وان، 
،�#D1 ^ ض�cة ا����دل ��B+ اع، �� �1م�cف �� ا�y   و�Bو�

�رب �N�ت ا��NJ� Lد آ�JQإ ^ /BJ .أ	< ه� ا

 I	ّ���1   IØM؟ أ� 

�<ّ�Hو    ^�y ،I	ِ�ـ�ْ��  

   �  ! ا��v�8؟   اNـَ'ـrْ   إ*�   آ8

�س<� زى  ،  *�U ��<8NNاaّ    وا�   >æ؟ !!!  ه� 

  1ـ>ـI،   أ*?�ه� U�ــ�    �� 

��   و�vأ�   �H�U    Iì<Ô8t+ .  

� ^ أول ا]�� أآ[� <هoا ا)�NJى ا�اI'y، اoى *�ا 
��*< ه�oا –ؤ��، أ�hB ����، وأ��	� ^ اMJ	�*-  ��رآ��

L#[ا I'1 أو ،�y|ا IK	 �B? ^ �<8; : �#D?ه� �?'� أن ا
��J آ���Q �رواk<، إ	<  ��MtJا)?�و;� *��D �1 ا?D#� ا

�1Ó : آ& #� �D1Ì*:   W�0	< ذd ���لQ? �# �70? D W\أ
W�0� 1#و I'1 .ار��Ì* >	ÌQ a�N�� إ���د، و*$wا YR2 ا�$

� �?It ���و��1 )� *�ا أ	< ��sQ< ، )إن و�7 أو و�9(Êإ
g� >�t?� dرا+<o* >	اء، �( أ�N*أ����ه8 �9، : #1 �$2": ا

��Q. "7�� �J?أ Dو" 
���   هo. ا)��رآ� �� ا�I1 ا�اT I'y�� أن +��ن 	�1

8�دى ^ N� ��Q ،>�'1 _Q< وا	ا أ�* �� >���Nا)>�ورة 
��'\K�� ا �N��?+ آ�n� >	ة، وآ��J#و ���«F �]ه�ة أآ

�B? �?�B ، "آ�e5م اw<" ��ة أ�yى �� ���H أ¬ �*L إ¬
"bا�Tا� >wا :"  ���MN� ���+�� آ�ر��Ãر ��K\�B+ �Uو ا

 : وه� ���ل

�  آÌ	õـI، وآÌ	Iõ    أ81'�
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� �
Lْ��  . ِ�ـّ>N�   Iـ��ب9 ،  أ�

��Ãْة، :  أر���  ،   و�ــَ�ـ8ْـُ�َزة    1

�ورWـُـ<    أ  ،  hNK�      a زوزْة� . آ

***** 

 �}�� �Bر� ��ت ا��J?�، أ¬BH��k( �1 هo. ا�ا
 ،h�M� اoوه ،X<ا� X* ��دBN�"0زة�U#ة، وT?�9 �Jار�" ،

Ê@4? ،Wآ�زوزة  أ}�ور� g" ن����� إذا آ�ن هoا ا ،
 ،�¥ )	�# �� L#[ا I'1 ت، أو��K\ا�اI'y �� راض ¥o. ا

���NJ� �8�ذا 'Q؟����U �#D?* ��� ، و�>�w و��

"� :ه� هY? 0د 9+�µ� �5را.W ا�@��
�	��   �   ،IØM9��U 

 ��ْف   �زم9   �� اَ	yا 

��cْف     وأ��ت� 

³)Hوار    IØMأ�  I	ِ���Uِ¸ أ*   .  

 أ�ـª�ُ   و�R?4ـَْ" ،  أ�ـِ��W4?�R ª    وا\�

�¸ Q�y" ا�0ف #1 اw<"ه�oا أ1'� ا�اLy ��ا�U أن  �
، و� أ+�o¯ �Mا 3K¿'� �+ ك�� ا0/ ذا+<، *��ر �� ه� 

'�KsN   ا�I1 ا]���Q _81 أن �?� I1��ت ا��NJ� د���
��L، *���� آ���Q، إذن �H/ ا�cف �N'�دل ا)�lNد، BN(ا

��oMN .أآ[� � أ	< �o¥ dJا ا�l/ واo0ر وا

1�، أو ا)�H ت�(�* �;���¹ هoا ا�cف �ر�H ا?N� D'W ت�
 ^ �sء أ��H �� ¯oا ا�1/ �� ا�ك، وهoا �B<q ،اك�U D*

�a" 7+� ��%$+0ب"^ #\��ة : �F ا'?�B ¢���ا"د��ان N� :آ

�2 و#$�¼ر@� ûY#1 ا%0ت ا�0ا��، أ,� 

µا�آ YQ��k ،>wأ#� : �3@�ن ا: 
���SY دفء ا�-U? Dأ ،&eا� : S035. أن 

 �0ف، أو ?�آ& �8MY رو�2 دود ا

 ،YxR0ت ا�0ردة : ا�,14 ا��@k 

،Ê@4@. v 

� .��\® g0� 1# آ& ا�زه�ر، � وا�-

 ،c-ا #0ت أ�nه 

، �9Y7ت ا�Yؤ?" �� ا�@Y?�$. 1k>;�5 ا?Dج ا>IJK ه� 
b(0%�0" ا�f0ف، و�ه� و)�ر ا ´ ، Y?�$@ا ا�n8 ه�3$. 1k

 .Y# 2+9ا�& ا���ج ا�@+4" #� أ#,1 ذ�£
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� �
 �� I+�� ورى�s���ة �yض 81_ ا�cف ا)��وع وا��

ا�NاLy ^ ا?X* �#D ا��B، ا?D#� ا?��HD و�� 
،��HD?�دة   ا�1�دة اÌ* h8J� ىo) اB?�(ذd ا?8_ ا

 I1��"�� Dyل ���q ا?�." 

 ^ w�<+ Iوه ،�sأ� �'t?و� �?kة را�\Bه>� +\hB ا
ا?Dج آ8� +>�w ^ أ�� X* �Ê �#D1 *�� و*��، هgy Iة ��ت 

Q �� ��N� ���H I1� _�'È ه� ��، واB?� ه>� L��* �?B
�دة?NF���ق ا?���q   �#D ا?Dy �� �#Dل اy�اق هoا ا�cف 

���� ا0<+��\# ^ ، ��N�� وأ��Nآ��Uو: 

"���� S�$2 أ��fأ c7وار" ، 

 �	�Wى أo�ن ا�J<هoا �yف !�y �� ا�cف �� ا�ك أو ا
 ،��U >� إ

0Ó3#ل و#µر، �\W ا%Y#�Uة : اu�y ا�)Yار  ه0R 0ف �7?�
 ،W�+9 ��@�=? ،2$�$� YR� c# 9 اف ا%@'�دلDل ا��@���

 .و?'$2 : و9��5 �� �0 ر�&
�، وذd   هoا �Êذج	��Uأ ��MNF�*?�� ا)>�ل �ر�H ا

��، وإن   	��ا �\�ر ���Ê �'U ا�t+ �'U�� ^ ��Bره��ا0
 ��t_ إ�< أآ[� �Qآ[�،آ�	�ا I'1 ا]رhH ^ ا

ا���ج ا�2345 ه1k 0 اR اق هun ا�^��0" #1 ا�@��ل 
��ة .3@�ه&� "fYk 2Q�? ا) اب. 

�¸ �?7 أن "�y|ا " >JK	 ل"ه��U ^ " ء�t1Ì* > h8J+ �
����* �#D1 L81 ��وª I�'	 ب، أن�'t(ن ا�آ'��   آL ا]�

I'� �8�Q  (ل ا��� � :آ8

�K��y   )8@ـ9�ُدك    ْف   أHو   IêBْـَ>ـH 

 I'1 ��    IَـMْت³ ا�ـ�Æـ(³   وا�ØH³وار    ،IـØMْأ�ـ  

X� ��آ� �U ا	Q u� ْن��+�U, 

�   أو9 ìإ�<³   ْف   ُآـ>ـ . 

 )�B?'� �� د��ان �F اKtN�� ��U .�� ذآ�	� )Hرا. 

 "،&eا� : S035. 1 أن,�.......،   
� .��\® g0� 1# آ& ا�زه�ر� وا�-

    !")#0ت أ�-c  هnا 
ه� أ� +��ن  ،)ا��Y(" ا�ك"إن ;8�ن ا�K«N" �� ر1/  

 _'t� L��* د���?BNFا ��k�<� �#D? ،)إ\G و�� ا�+2 �'��(ا
�س <��sMQ aر اN��ره� ) ا|���y(و*BN1�?D	��، أو *��Fاء *

�ت *��'�"، أو "��;�1�ت ���رØآ�"�8NU>� �� "ا�	�8t، ه� �\�ر 
 ،�y! ع�	 It1ى أo��Y-# 2و9�@W ور}� هoا ه� اZج ا��+�

�\���@W أ�+xkة،وأ�y[ا LB# ة��K< ا��+ � ، وهoا �
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� �
 �B?+�(ة ا�#�<�رع   �� ا?X ا�اy'�� ا)�JH�N اJ+

��، ر}sل أ��8NU��Kط ا�cف �� ا��ب �U IK<*   �U هoا ا
 ��س ��?<� ا��5س(أ¬� +?�8 ا�	��ر إa اk >¸؟(،  ¨ I�Q

�رك � +�\� إ�� �y! د�Q د�H� ��ده�NQا I'1 �y� ��ره�	
�� �8v81 �U ه�oا�* �Êوإ ،I'«N�: 

 :ا�0ا;�ـ�W    ا��\�� �@$0�0ا ان 
�Ê وا;�"�f 2$'.�� �# ه�Y�9 

 ±Dإ   ª�5س���!! 

   ª>ـ¾̧   � ؟ ؟  ا��5س   kـِ
 I'1 ���H آ���+ >B�?� ،�J0ا اo¥ س�<�ء و�Hد ا�إن إ

�ءا�cف �� ا���.,0ن #¬ �kآY �� ا\� : (�ك، وا¯�l، وا�
،�# ....W?أو آ�5 ف إ ( 

 �L\� XU ا]�� إa هoا ا)�NJى �� ا�ؤ��، � �BN�I إ
*�;( �Wوط �?lـ�õة ��8NFار.،   ا��س �� ا0/، و�  إD1ن

"#�+ D* .���q ن�8s .و���µ �¹وف 

�y�J� +I�N<+  'J ا�\��ة *D1Ìن ا��س ا�]B1 �8�
 /U Lـ�غ �� آK(ُد ا�H�(�*!! 

��   u�Q   �JU0/   ا�  ،   ا?�Øة �

/?' اJN?�ة   JU/   وا

� رو�F /�q IUة� I1إو ¸* 

* * * * 

 و���

 �?8NÀ ة��\��دة، 	��م ا?����، آ�< ^ ا

 �?Hا�+ ¸� اoN1ارا، و

)1( 
X?�	<   ا¯�د��   واJـ?<  . اهـ<³   أ	ـــ�   *N��ل      ا

    ���K<³    �ـuِْ   أ	y!! 

 I#�� ا   �U a ب���� 

>7�# 1�وز. أ#��ب �    :و

�s0�* .�y�U ،  

  £Ìوآ /U�*  

�ì<³   ��ـ�د�9<   و ،  را�� ’  ...  و�syا ،  ه
  . وDyص9
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� �
 )2(  
�	��   ا?X وN  : 1ـْ>ِ�ْك   *N��ل    v�Hاه�    ا

u� dِـ'�W I'1 ���*   ³>K��y ؟ 

�K��y ؟�K���ا I��'1 ه��� 

 ،^�y �� �v8qا ^�y � دا	

 ���K< دا	y   ف�yأ .  

  ، *êـ�َآـ�   �1�نê   ه�د�<³   وا)��

    u�   L�	     �  . Ëـــْـ�   و

 ��رهsyو   u�   دا .  �ـْ>ـَ?ـْ>ـَ(³   زرع   �É�ì  .   ا�ـّ�.   ا

 . @��Lْ ���ارى 

  £�'ّy ْف   Ñ�U .  

ـIِ   ـrاBـِْ>ôDـØَU .  

 I+��  ،aDM�* ��   a�  . yـــ

 )3(  
I<ّ����1   IØMأ�   !!! 

�<ّ�Hو    ^�y ،I	ِ�ـ�ْ��  

   �  ! ؟!  ا��v�8   اNـَ'ـrْ   إ*�   آ8

�س<� زى  ،  *�U ��<8NNاaّ    وا�   >æ؟ !!!  ه� 

 ��    Iـّـ�U أ*?�³ه�   ،I1ـ>ـ  

��   و�vأ�   �H�U    Iì<Ô8t+ .  

�  ،آÌ	õـI وآÌ	Iõ    أ81ْ'�

Lْ��  . ِ�ـّ>N�   Iـ��ب9...  ،  أ+ـْـ8

��Ãْة، :  أر���  ،   و�ــَ�ـ8ْـُ�َزة    1

�ورWـُـ<    أ   ،  hNK�      a زوزْة�  . آ

 )4 (  
�	��   �   ،IØM9��U 

 ��ْف   �زم9   �� اَ	yا 

��cْف     وأ��ت� 

³)Hوار    IØMأ أ� I	ِ�� ¸Uِ�*   .  
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� �
����K   وا	y   9ِ̧ـUـَْ� ،  أK��yأ*ـُ¼9   و 

�K��y   )8@ْك    ْف   أØـُ�دHو   IêBْـَ>ـH 

 I'1 ��    IَـMْت³ ا�ـ�Æـ(³   وا�ØH³وار    ،IـØMْأ�ـ  

X� ��آ� �U ا	Q u� ن��+�U, 

�   أو9 ìإ�<³   ْف   ُآـ>ـ  .  

 )5(  
�ا إن ��N* ��	� : ا�اØ?Fـ<³   ا

+�U �� � :B�h�M� I واF?��81ه

 ���س9   إ<�* 

�س   QـXِ   َ@ـ/9 ( < ) ؟  ا

��   u�Q   �JUا   dِ³Mús�  ،   ا?�Øة   �

 اJN?�ة   JU/   وا0/

� رو�F /�q IUة� I1او ¸* 

  

�9)�ت " )0ام )0ام"أ;@'�� #1 هun ا���)�ت ا�ـ   -
Y3?�" ا�) ا���9)�ت(#c أ�N #��ل 7�� �+��)�ت "ا���9رة 

��ر #@'�دل إD : ��ود @Rو�� ا &��$� �Nرق أ�k c# ،"@(�%ا
 )0ا\� وأ�Rق ا�03ق، �nا أ;@'��ه� #1 ه�5،

  �# �\���,1 �� : �9)�ت ا���9رة #�90k" ا���1، أ�
 �J���J ا�$'�ت، ��9@'�ر أن و�JJ7 و}4@k أةY%ا ¢kY.–  ��

W� 0م$.  &fوا�@0ا >wت اD���  -#1 ا�@�G3  1�·@0?�ت   �
��  هnا  أو }YوطJk ،ا�+$�ء   SµRا #� أnرج ا�^4$"، ه�R

� رW� ®?�f W�   Gxk : هun ا�#0ر W.µR ¢�� 19 : ا��رج،�
��J، #-�ة إg أن 9+�W   ا%Yأة ا���4+"@2$ }4?�f &'$? أن

\^�J4 ا�;4& و#� ?�+T@+? : �� u0م �Q5$" ا�3��ح  أن
 "'(Yا�.(!!! 
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�I10101010I2009200920092009>����14141414,�������������� א��  �

775�−��� �د��HنH� 2����Uא� ������ ������� ���O������ �א�����ق ����Pن

���א��,�9 �
 

� �

 
&�  ا�-U& : ا3%@�

��J~ 

 �'��+–  ���H ��– >�Q IJK	 ت�Hى وoآ8� �yn�)ا    ا�(زق ا
 I8J� �� a�8ن إN<� �º س�<�ل أ�'/ اU ه�"��ن ا)?J	ا���" ،

 ¸��ن ا?\�ى"وJ	ت ") ا��#D?�ول ا<+ X* hHر�N� >	ت أ�H�Q
)kا���k اI0 ا��I ا�هo.    :ا����B *?� أن *'® هoا ا

�Nا�H. *��ا  �@�W �y|ورة ا�s*و ،>JK<* I1�ا�ر�H �� ا
1�دة  I8J� ��، أو �ً��F>wا  >�Ãأ �� X*ة، و��w�7ل ا%0ت وا ،

�'?N� XN�s�� اN'وآ XNI1�ا]��	� ا� +�رط �Q< هoا /*�ر�H ا
�ن J	ا� I8J(ا ا�H ص�cا �k�� ا

�ت اDy �� ����Bل هoا #D?� ا��W� aو�اآ�K�N أن +>
d� ^ ذ��# Is(ا LB# Ik�B� h�;�+ aج إ�N¢  (ا. 

 ����� h'\+ ���ÌQ �Jذا ¥cا ��ر�U أآ� /N���� o¯. ا0
'?L8 آ'< : 

 "#�$#)1(  
2�3\ �� 2$@+\   

  � I'1 �ًU�W ���J إ ����J، و��Bو أ¬cا ��هo. هI ا0
 ��*�J� ا�� ا�ا*?�(ا0� ، )ا]�BFع ا)�;I: ا0

��U ��U ا|ن - "FS8�ة  -J(ت ا�#D?" ا0/"أن +?��< ا
 aإ ،L# أو ،�� ��� إa ��س� �� aإ I�N<+ ،اo�ع ه�«<�U ا

��MNF�� و�'�ا إ�<  إ{�ء *{ ��<�* �8�Q ��B�ب اMN� أن
�I1"�� أز�� �* I1�� ��L8 : "وأ;�" ا|ن" ا�I1، وا{

�� ا)��رآ� ^ �Hل �Ê ا�"�µJ���ن �Qدا و	�1J	." 
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� �
 �# .oه L]� Lk�Fر L���+ ^ دى�8NQ��ت أن أ+�#" �1 ا

�� �1�H �¹�ه�ه ^ L8¢  ،أ*�ا �   ا��س أو ا?�l ¨ أ#\�ه
�رئ *��ت ا� #� +?�>h�;�+ I'1 7 #'� أ	B< ا���NB?� ا

� #\�ت إ�< �� هo. ا��و� ه�oا� : 

çDأو:  ¼<�KW dKة ا ��وª ��رىء أ¬�أن �oNآ� ا
� .ا��Bى *�B?N ا�*� وا\��_ د�'?�ل ا�آI، أو �" ��	

8� دا��ً� " ا>¼ ا��Bى�U ¸� ��Q ،��*�F �U�#ا � آ8

Ë��\��: �� L8?+�ª ¼<* wBد ه� �  W?�ى آN/ أن هoا ا
 o<�36  �'8~ I'�W h�M\+ �� ر�	 �� �F>�، و�>�� آ8� ه� إ

أو ¢��� �ªود ^ �tW، ذd أ	7 را��1 أن أى +��� ^ ا)  
�	��S�وز q ه� d . أآ[� �� ذ

�، ÌQذا و�'�  :�����s?* ��s?* L8�+ /+��أن أ81�ل ا
� ه¥ ���� ا0�F�� �[L ا�Fر ���?Noا ا��ر �� ا

 h��'N�ب، اD;@���"أو  �����س�ر�H اtcا L\Q �J� I�Q ،
�ح ^ *���ك (و�[�U Lوف وأر#�م ا��Kة NK(�8 ا'�ا

��و£ �8�ل ) �[dْ'َê��ِ "D"اNآ�* �� T�� أن +hNK ا��Kة إ
�� ر8#ًQ³�ØU ح�NK(�8 ا'��ل اyإد . 

Ëرىء #�ر :را�����ا �� اN��ار، � أن �I?� L8MN ا
 XU L�!و ،���أر�� أن أ�م 	B<lN* IJK< ^ ا)�U'� ا0

 L8?^ @B?� ور#�� أن �1�H �"È  -إذا ��ر –�\�ر هoا ا
 .اN��ار #'�D أو آ[�ا

�رىء ا\��_: ُ+�Øى�" �?'_ ا0��"أن   ه�tNJ� L( ا
)��H��<���<�K�� ?)s�Q ، 1# 2J@5 رأ�< *( XF�# X*'�� ا
Y(ةY-\ &آ &��� ?Y( 1# 2J@5اءة : ، وا]�?/ وا]ه�اءة |

W+آ &��+W #1 أ9��ل ، وا]�?/ �Hا �U ا��,? �� 8+?
 ؟ا�YRى  ا�,�.<

 _�'?+ aج إ�N} ���Ë I�N<� ��ول +���'< Uأ �إن �
�. أرى ) +?'�_ ا0��(qا ^ I1�*��ر �� ه� د�1ة d��MN ا

�s� �� آ'8?� �� أآ[� �Qآ[�،أ	< �\'h أن 8°?>ً��# �< 

  XU � ،I�N'	 أن aإ I?J	 XU I�N'	 �<	�* X�� و1>�ى
 D?Q I�N'	)�?* ��	أ :( 

 : هun ا�$^��ة) 2(#$�#"  

 :Ykض )'& ا�Y4وض
 ): 1(ه�� \T70 ا�},��" : هnا ا�Y4ض 

 X* �#D1 Iن ه�J	ن وإ�J	إ X* �#D1 س، إن أى��1ة أ	
³�yس ُأ�� �?و�1ة أ	<'yا�* ،�: 

 ¸Q�<N� �� ا¥ ،�'yا�N� ��*��N� �#D1 I�Q) ورات�وا)>
�<'yوات داo��L ) وا)»�وف *X ا�N� �� ا¥ �*��ر �

  وا~�ل،
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� �
 ،g�wا��05ان ا gإ �U. ىnا .�34 ا��05ان ا�ول ا�nه

 : ا��05ان ا�ول آ�ن آ��.2

" �5+Rوات داnء(#�5ورات و¡�وف ا���wوا >wا >�+# :"( 

�ورات <� �� أن +��ن أ�� أ¬�K	 doآ I�Q وف� - Q�w –و±
 ¸Q��;�ًا، �( أ¬� ��اع L8Nª و+>U ��JQ�<+ �#�BF أو ���ا1
���وع ، 1'8� *�ن ا)>�ورات وا)»�وف ه�ty Iات �z هoا 

 .ا~�ل ا�ا�1

d ]ن آ'�8 oQ ،ة�" ا0/"أ�� أ¬� �qى ^ �'?/ ا0/ وا�0
?��1 أآ[� �� ��ه� ^ +���" اW ��ت ا����B،هI ا#D 

�" #1 ا�0Qط ا���#" �+$^��ةJ+@3# وضYk: 
\-Yت : اD;'0ع ا%��2 ا%3@0?�ت ا��-Yة �+��)�ت 
 �w �J�k &#�@ا� G'+¸و ،&��® أو .4^'Q. دون أى "?Y-'ا�

 \-Y ا%� وا�-Yح ا��0م،

#c ا�@nآYة ��ن  –��� .��?& ¸4�b  –وه�\nا أ9��ه�  
%3@0?�ت ا����" ا�وg، وإg ا�$^��ة إ�º .$0م �@�Y?" ا
   :در7" أ)& ا%3@0ى ا�Yا�c، وه2

 .ا�nاه&  اnZب ا��5اء واn¤Dاب :ا%3@0ى ا�ول
Sا%3@0ى ا��� :G(0ة ا%- آ" ��¢ ا�n+ا�. 
 .أ���\� -ا�+�< اYw #��  :ا%3@0ى ا����_
cا�Yد?" :ا%3@0ى ا���@9Dدل ا�'. 

2 ا�� .��J�Y هun وا��، ه+ هun ا%3@0?�ت ا����" 
ا�$^��ة ��R W70ص، و��Nsk b;à .$0م �@�Y?" هun ا%3@0?�ت 

 "U��� 03ة$�) n5# ®��3ه� ا�Y-\ : �%ح اY{ : �7ء ��آ
 Å?ر�@� �#�9 8  Y�0@؟..".#�1"²< " #�1" 2007أآ(" 

وهnا #� \'�J إg ا�@��ل ا�Y;��" ا�3+'�" ا�� )� .^& 
 .�nر آ�ف  #1 هnا ا%�، �� �0 )�W�Y-� �5 ه,nا دون

ا�0ف آ& ا�0ف ه0 #1 أن \@b(0 �59 هun ا�@�Y?" وآ�\�5 
 "��'Qا �� ا�nوه ،��\kY¢ هun ا%3@0?�ت ا�@�اء ودا�

 ،"���wا "?Y-'ا� 

�" ا%3@0?�ت ا�@���"، و)� ;�ء�G \234 19 #�ى وا�(
.�5و��   f�R" أ\� و�7ت أن ا%� ا�-�Yى : آ& ا��?0ان )�

"+� .��)& ا�$+�&، �70kت أ�N #3@0?�ت .'�و \Ye?" أو 3#@�
 �� W�+9 "?�f8 و��c أن \$Q@3\ D 1و� ،Y�{ Y�-ا�
®�$K "�5 �1 �¹و��k��� "?Y�@ا� "+�Y# �59 b(0@?   

J# "��� ��ت 3#@��+" ، و9+2 ا�\�3ن ا%3@0?�ت ا�@��
 �� ،®�@3. �� �J@-?��# 19 uف ·5" )^0رY{ ¬�ا��^Yى أن ?�

 ?+W#T �0اf+" ا�2�3
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� �
إن ا�^��0" �� اD;@���" ا�'�د?" ا�@�اء ��µ# G3را 
�\,�ر اw$��®، وb(0@+� D 19 ا�2�3 �@�$�® ا�#�ل 

 "ا�-U& : ا3%@��&"ا�0ا)��"، و#1 ه�5 �7ء ا��05ان 
# 2+? ���kو ،"$�D 1 #3@0?�ت# g اءىY. �) ا�;'0ع �x?ت أY-\

 : وذ�£ #c إ��k" )�ر ·�ود �7ا #1 ا�@�0�Ê ه,nا ) ا���3®

��È #1 ا�'-Y  :ا%3@0ى ا��#· gإ �f0ا. "�Y4ا\@-�ر ا�
c;و�k c;أو. 

) "��� "�Y4ح وا�Y4��� W�وهnا ²@�ج إY�. g»ف 5�\�# 2+9
�� و;�دة ا%-�رآ" #��N0آ( 

 .�7ل ا�5�0  :0ى ا��3دسا3%@
W'@55k إg أن ا�Zل ا�nى ?3@��& ا�@��ث W59 دون ( 

 ،"��اT@Rا�W أو .-WJ?0 ، ه0 �$�$" #� �ºر;��k W دون .3
 "�^5k ض¾  ،"�0,5نY\ v �5 أم� )ر�

c��3دة :ا%3@0ى ا�D0إ�9دة ا�. 
��5 �+@0اf& ا�'-Yى �� ?@'2$ (��وهnا #� ��& .$

�� È$k �� )?@�$® �W5# �@(�# W،و�
 .اD#@�اد إ��Ë��³ 8Jا :ا%3@0ى ا���1#

��2، وهY{ 0ط(Zة ا�290 اY��5 أ\�534 : دا�k    1# �� D
�5$$K رµ? ىn8 ا�e90ن ا�$�;8 ا%- ك ا�,? uYk0.    اداYkأ

�?Y-�( 
c;�@ا%3@0ى ا�: W� .ا�v ا��±ق آ���� إ�

9�k+2 #1 ا�q 290 ~@� ��5 ا���)" إg #3@0?�ت أ2+9 (
��" ا45%@�" 'Qا� c# >ف ا�+�1 ا�ر�T�\ �534\��5 أk ،&�ا%-@

g��. ®wا W7و gإ "?�J5ا%4@0ح ا� S0,ا�290 ا� gإ .( 

Y{ا%3@0ى ا���:  "x'\ : 0ى�wع ا�$?Dإ�9دة دورة �7ل ا
 . �7?�ة 9+2 #3@0ى أ9+2، وه,nا

� �M  $@3# �QR 19 ا�'��ن أن(�� ���� أو هnا ا�@^��
در7" ��� در7"، �$�ر #� ه0 دورات #��دة .@$�م #c آ& 
 c# �5,Ò &��Y3 #1 إ#,�\�" �y& ا3%@�. �# gدورة إ
�0ى ا%4@0ح wار ا��ورات �3< آ�4ءة ا�?$�ع اY�ا;@

"?�J5ا�( 
 :ر�7" إg ا��05ان اg�w أ)0ل

&� ا�-U& : ا3%@�
ا¸��\G5 إg  : ا%��8 ا�0;�U{ "È&"��� ا�07Yع إg #�دة 

bf0� �����" .+0   ا;@�x$وأ\� أ.�5ول ا� g�'� YQR �#
�bf0 اq ،"���@;D أYf 9+2 أن \$@�8 اD;@���" ا�YRى 

"�إ#,�\�" "، ه0 #� أW4f أ���\� �ـ ��J'+$5 إ#,�\
&� وهY{ 0ف ا�,�4ح �0,5ن �-Yا،  "ا3%@�
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� �
�@�5 ا%�@�ة �ـx( 2ه unه  W+��5� &�ا�-U& : ا3%@�

�5,Ò-   
�@\ 1�c# &#�: 

&��W$5Þ  W5# Y3، و: \4� ا�G(0( �9ل 3#@�. �# ®$K:   
،"$5@¡ "$\�R "�0@,# �#c أ0QR �Nة ا�YQار?" 9+2   )0ا\

W� )ا�YQ?® إ�
"+��@3# "?Y�  ) ة أوT7�9 "���J3 دY$iا¸Q.و �J4?T.

  )#c أ0QR �Nة ا�YQار?" 9+2 ا�YQ?® إ���Jزا�4" 
&�+   ا����" ا�وg"3@0?�ت ?W²T وW+· &² ا%(  �< 3#@�

 )#c أ0QR �Nة ا�YQار?" 9+2 ا�YQ?® إ��W  ،"وا��
 اYwآ"، ا�-U&، ا�,�ح

 "�، nJkا #� )� ²@�ج #� إg ا�-U&أ#� %�ذا ا;@��+G آ+
 :}Yح أ�R ?$0ل

 ��. vدةY´ا "����، �$�ر #� أر?� ا�@�آ�� 9+2 ا�$F   
��J و�o و���0k "?ر�Zا "�+� ا��

· D  W�70 }2ء ا�?""?Y�" �70? �ºدة ، وإ�?T� 82 دا��;
"?Yw1 ا# Y3�. �# "9Y7 

·  W�70 }2ء ا�? D"�70 "ا�\�3ن? �º0ر #4@0ح ، وإQ.
 ا�i �# 0� "?�J5,1 أن ?,0ن إ\�3\�

·  �70? D W�70  "ا���ل"}2ء ا�. �ºآ" ، وإY�@# "د���#
�® أآµ )�ر #� ا�@0ازن �� و��ات ا�070$�@� "+k�,@%د ا

 �J�+9 Ðk�² �� c��Z0د 9+2 ا�@���# �J�� و?5

اw® .'�رك و.��W� 1#�\ D g إg ���" آ0\�5 �& إن  ·
£?Y�@� W� إ��W" ا�,�ح" \@�Yف 9+

 و9+2 هnا ا�$��س

· >wا W�70 }2ء ا�? D �70? �ºوإ ،&U{  G(00ل ا�¸
� 8F�9�ùو Y-'اد ا�Ykأ ��� �R g�7ق ��^. ®�$�@� ®��@@

 "��8J5 #� أ#,1 ذ�£، إg إ#,�\� ���k &f3@0?�ت ا�@0ا#
&� .ا3%@�

 ?� .Yى ;�J@+J أآ�Y؟ أم �J@'�f ��ر7" اD;@���"؟ 

 وه& أ�5#�# ;'�& �YR إD أن ¤�& ا3%@��& Ò,�5؟

 و��� 

 �;b أن أآ@uno 24 ا%$�#" ا�Yxور?"،

����¢  Y-\)�?Y? 1% 1,i ا%� دون }Yح   وأn@9ر ��ن أ9
 gح أن ?�0د إY-ة ا�Y-\8  Y�0@²< " #�1" 2007أآ

 ")؟"...�1#"
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� �
#c د09ة 0wح أن ?-�رآ�5 ا�$�رئ ا�^�?® ا�^��0" )'& 

 "��3@0?�ت ا�وg 9+2 (أن \$�م 9+2 ا�@�Y?" ا�$�;+�
Yا�آ� (fى ا�'��2%� ه0 ا�@0اY-'ا� & 

و��& : \-Y ا%� ه,nا �Yا ¸+�$�، #� ?�@nر �un ا%$�#" 
b�4Þ ف�o �J+�)03ة   ا�-��," ا�� ا;@Y-\ G(YUة ��آ

 ) أم #�ذا؟ (ا�@�sk ، "?Yذا �o أ}� )03ة 

 un�5 آ& #� ;'® : ه��c هnا ا%� ��R^� أن ?35Q@3? &ه
 ا%$�#"

G�� �? 

***** 

 ا%� 

  . #ªـ5¾ـ�Ç?ــ"   ـْ�=ـ�0"#,    و9�0ن
 Yَِ�ـª3.ِ   ��-ِ.و  .  

�J�+?�5#    2+9 وش   "¿� ا%

 : ~ـ�� ِ#ـ3@5»2  
�ـY.    �Jوح   .ª'�3ـ�J ،  إ?�ك k ،  
   Dو   ��  . �ـ��     }ـَ�ف   #

 )1(  
        ؟  ا��5»اه"   واد   ?� #�.,0\-2 

�"   �Yآ�ت    «5Z؟ ا?�ه�   ا 
  . �9ر��WÃk    #�\ـِ�¬ #ـِ��+ـb?�R    2Æ   أ\�
�¬ إ°�+�b?�{    2Ç   أ\�\�#   WــÃ4?�{  . 

 Ð0:      و.�ِ�ـR �¿�  . .�ـQ¾ـ
  :?��    إ?W   )�ل ،  آ�م و.�0$»2 
¬¿̂'.�#   u¿07    دة�?�Tـ� ،     

   £�  . ��9$¾ــ��   R+»ــ
  ، ا%�ـّ�د¾ة 09دى    �Yآ"   }0ف

 ا���   �ــ0ن   }0ف 

 )2(  
��   وأ�ª�o    2+ه� ا���# ، 

  .  أ)Y¼بª أ\ــ0°ى  
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� �
 ، 7=ــÂ0اهـ�   ا�@�\�"   وأ}0ف

 . وأ¸�<ª أ�+2  
 ، ا?ـّ�هـَ�   ��U? 1#'�    وا�0ف

 ë�  . ¬#   ªبYْـ�هـ� .  
 "+4Qور    وا��-.   Ykو.�ـ�  ،    
 �ـْ@ـِ@�¼Rـ�Yِ؟   وD± ،  �@$ـYّب   

  . و.ِ,ـْ¬   �@�zف ،  \���@�J إ?�ى    #�»?G وان� 
"�       .  ا��ـِ¬ :    .ـJـYْ¾بÞ  : ª+ــّـ�È5.   �J   وا�@�\

��#ْ" دى M   آــِ�ب   "¿�  . Mِْ¬   و#�ا#Yة ،  و.QUــ
 )3(  

  و#�fـ�»)-2،
D2،   و-ِ�  ا;+»
 #ـِ@ـ@�ـٍ-2   #�   إ�N   وا�®   أ\�

�   ;�#c   أ\�Î    2ـ@�ِ-ـ,ِª;�%ا  
¬#    ،27�� 0�   W¿�  . �7.�ـِ-2   #�   ه
 )4(  
��5؟   ?�   إ?Y7 Wى   - R9ـ+2     أ ��    ؟   kـِ
��ن�   ؟ ا��5?ـª8ِ ��.�ـ^ـَ�¿2    xـِـ�   W?؟ " إ   
 ؟    إ?W 7ـY¾ى  

 ؟ ا�YìوجÃ�   ªـ0ن�     وD �ـِ�ـ0َا7ـْ�،    ر�2   7�9ـْ'ـَ£   #¬
 ؟  ا�+0جª   ��   وD ،  ا� ;n     0آYة.   7�9'£   #¬   

 ؟   ا�'�ب   ز°واق آ¾�4آ�-2    #�
W¿� �¿0ابª؟    ��M 1#   وآ��"   ه

  ،  ِد?¿ــ"   ا�@$+�'�W   \�)^"   #¬   أ\�
Dو   ¬�k    �?07¿ا" ¬ْ�  ،"   ه�¿"   ا��ـِ
×Dو   W�k   "ـَ�   �5»ـ0.ــJ�+?اYـ�  ، �ـْ
Dو   W�k   &ـ¿�9   £;�#   ¾�J+?د ،  

 )5(  
  .   ا�°ـª0ِ ��.��)2  ِ#ـ5»2،     أ��ªـَ� QÞ»2،  إو29 
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� �
G�  . اªfـ�ـَِ�بª �0هªـ-2    #�   دا   ا�'

  . ?ـِ�ـِ�ـ0ُا   #�   )¾ـ'ـْ&°   ;ـYk�َو=ا   دÃول�
 :ا���3   �5��5   #�   ?0م   1# 
  . ا�@�ِ\2 ا0Z¿اS    ا��3  

  . ا�µ»ا\ـ2ِ ى ;�» ،  7�9'£�   #¬   آ�ن   وان�
 2$'. G3$k   "'�+ا� ،  

  . 9D'ْ"   و#�\�ـِْ¬
)6(  

  ، ه'�W+ª   .,0ن   وا��ة 9+2    دو¿ر
  . ِ\'0ª̂�    �W+ª°ة   ِ#�1 �@�03=ر¾ق� 

  !! ا�3¿�?"   )+�<   .�?+£
 ��ª=0¿ا?�   د09ة و#��,ِ-2 

.... .  
  \4ـ23ِ،   آ�ن   #�   ?�
��   ª2   �# ")+�    ?�روح-ِ�,ª�=? ."  
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�I10101010I2009200920092009>���21212121א���,��������������   �

�دود���א��"�−782 �ط���������" ���������� �א�����������"ق "����2دل

��و����وא� �
 

�  :ا��w" ا��3#"�

 
 ���   )ا�\��ة(هo. ا0sأ�– I;�آ8� ذآ�	� ا]�BFع ا)

- XN<F o<� �أآBF )8  �*�N_ أن آ�	� ��;�ع 	��ة *�آ8'�
#1 ²< #1؟ 4f$�ت ا��eهY، وأ��م "، *?>�ان ) 2007

��K� DQ a �� +��ار، �( أ�L أن 	�s"  ،"ا�@,�#&N�و*
IJK<?Dج ا�* _'?N� �8�Q ���yو ،�� �]��¢. 

*\�ا�U و�Hت أن ا��� اoى ��� �� *X ا>�� ا]ول 
1�ن إ� ���X"وا��م ه� �BFن وأ���، و#� أو��� ^ "1

 I¹�KNUا]ول، �( ا ��<?�دة إa هoا ا�* I;�ا]�BFع ا)
 ´ ،dL?K ذ �N#ا وو��H ن�oB� ف�F �� ل �1د�U I���N*
� 	IJK هL]� L هoا ا?T L8�� أن �Æ��أ ��ة وا�Uة؟ �F 7	إ

 �?7 د�1ة إa إ1�دة ا��اءة؟) ا)L8(أ� ���ن ^ اN��ار 

� أ�U ����(ا ^ �'# �ن ��L8 هoا اN��ار ´ أ�'� آ8
�رة إa ا?Dج ا>IJK اoى ه� Wا� �?*–  ����<��� ا¬ ^– 

Ï�� ا)��� وا)??� �Ê ة�J�( ����* �#D1 L���+ �'Uر ��Q ،
)�B?N .*��L أو *ª (�yä\'� ا0/ إن �h ا

 o1را

�ول ان +��F  #\��ة ¢ ��ورة *X  .$�¸��تا��م ه>MN�
�" ا��Qز7" و*X  ،ا�nات ا��Uو?" ا��eهYة+4Qة ا�YQ4ا�

�ء }�NJى ا%@z+ـّ$" #�� ا�ZهTةKNآ�، وهB<+ I< إa أن ا
 /U ى، ه��y[ت ا���NJ(ا )� L���N�ب �Uآ�� اJU I'1 �Uوا

،�8? زاk"، أو I'1 أ�JU ا�Kوض htJ� /U #\� ا
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� �
�5;'� 3,9��  ^ I+gy ا��ودة، آ�ت أ��U ^ آ[�ات .  X*

��L ا�8�م *Nه�وا����رات، (��ه�ى، �Qط اL8lN وا
اD\��3ب ا��اR+2، ، و*X ��ى )وا�آ�JJارات، وا)�d اب

 ،&#�,@+� ®��G33 )��9ة(وا���T 19 ا�@0اf& ا%@��د ا�9� (
 ،��B@ وراء ��B@ �<'yدا ´ �<�U ���<B	 �هo. ا�Jود ا
 X��NJ� I'1 آ�����F �Jا وا�Uا آ8� +\�ر	�ه� �� Dyل ا

 �'��Hد ¶ ?�و�Hد�� ا� -�ر واWD?�ر، ا'�� ا��Bا
�� +�MNث �1  Iه �¥ �'�N	"I1ت و���NJ� " د�H8['� ^ وN�

�ت د��غ�BW ^ £�، ��+�B ه�ارآ�� JË/ )±��(	��رو	��   �1
�ر�Ü ا�tNر �� ��H، و+�ر�Ü ا>��H �� �8 أ�yى،+   

 L< +�ا�	وآ� ��B�و�ن #��s ا�Nا�X* L ا<N� ��oا
�س، ¯� *X ا�F[ا اoه I'1 /0ن ا�K<\� ´ ،w�Q �F�Fأ X<

 ��	 ��Hو"��+; ����<��� ا¬ ^ ��<��U *?� " (·�ودة"، 
�تK�<\+   ^ وم�Q dا0/"إر� �Q أ ")��( أن +�tNJ+ d	أ )�

 L?° ���Wة، وهoا �B� >	D1د دون إ�?N��¢ o¥ ��F�Uا ا
5�8F�4 #$'�0"، و4#��ة^.. 

�U �1���� �Uآ�� ا0\N(ا L���N(ا L1�KN/ هI 	�ع �� ا
�*� *X �1د <�ت ا�I1، و�1د ) L8�� �U ا�L(ا��NJ� ��

 �� �'U�� ^ �� ��NJى �1 ا|�y ا'�� إ��Q LsK� � ،�y!
�U�� w��<+ ´ ،L1'� أ�yى أو ��اLU ه�oاKN . ��اLU ا

�و�   #\��ةª ^ Lyا�N(د ا�?Nا��م +ـُ��� *?� هoا ا
L81 /U �#D1 :ا�����ر�NJ� ���� ��U   ^ ،IHى �K�� اcا

�، ´ 	�ى ��k" ا]آ[� أ�cن ا����*�NJ� Lى ا�MB �1 ا��
�ورات <� �sو��، وأ��و  اD;@'��د،، و ا�0ف �Uارا)�

 .اD#&و  اT@RDال،

�أن هun ا�$^��ة إ�º .$0م �@�Y?" ا%3@0?�ت   ذآY\� أ#
و;0ف \�0د (أ)& ا%3@0ى ا�Yا�c،  ا����" ا�وg، وإg در7"

&��" ا%3@0?�ت Y( �$�Dب �N?" ا��$'�( 
 .ا�nاه&  اnZب ا��5اء، واn¤Dاب: ا%3@0ى ا�ول
Sا%3@0ى ا��� :G(0ة ا%- آ" ��¢ ا�n+ا�. 
 .أ���\� -ا�+�< اYw #�� : ا%3@0ى ا����_

�و�   #\��ةª ^ Lyا�N(د ا�?Nا��م +ـُ��� *?� هoا ا
/U �#D1 L81 :ا�����ر��U   ،��H ���� أن ��NJى �K�� اcا

 ،D���ب أى +�tر '�Mار ا]81_ وا]آ[� +�JU I'1 �k�Jه� ا
 ��'�ت ا��k�B ، ا��NJ(ا .oه /lW aإ L�(ا �� �و#� oUر	
 �k�F )� دل وا~�ل�BNإ� إذا @�� �Q I'1 �t� �Uص ا

�*�s ا]�yى<�ت ا��NJ(. ا	ف �F �L]� XBN ذd ^ هo. آ8
��N���<Q ،��N��oات #�ب ¬� :ا�\��ة، و*

 ا�$Yاءة

  ^ *�ا�� هo. ا�\��ة، ��Bو أن ا�آ�� آ�ن �NJ� I'1ى 
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� �
�8�ء ا��Hا	�� اnZ واn¤Dاب��� ا	��Uأ IJT �، وه� �

�د�، وه� ��NJى BN(وأ�¸ –ا ،��U �	�Wأ ��¸   -آ8
?'< *�ا�� �ز�� ���8، و L* أ�B(ا ��U �� �;�Q�� و أن�B�

 �	��Lk ا~oب آFو  ��� �Hر��1'� ^ *�ا�� ا�\��ة Q و�B+
 �U �1��wW I'1 �k اJ�در oH I'1ب ا�ا>�اه� *�MJه� ا

 �?Hر �� aإ >BMJ+) ^ اه��<هoا �� �I�MÆ �1 ا~>�� ا
�، وه� *?� �� اF�� >8�'NF" إدر�¸	�'*   >N\# ^

� �� أن هo). ا>�اه�<BU�� Ï�y ���U، وه� �Jا ا~oب ا
���، اoى �?�B< أو � �?�B< أن ��ء اKNy�{L8 وراء. ا
 �BU أو �	�<H أو �8� I'1 و�H< ا¡oا*k����� ^ ا���� ه

�	�<À. 

ا�\��ة ه>� +�Bأ *N?��� هoا ا)�NJى �� ا>�اء 
 ^ �#�?Nوا��ا��، وه� ��NJى #� ���*'< *?� *�ا��ت ا

 �N� �# ىo�X* �W ا?Dج ا>IJK اB� �� أو �W�B� L��*
 .oج ه�N} ���� X*و ،��]< �sUر #�ى �I'1 �?B ا Ï�?�

� *�1�J، و*�#L #�ر �� ا��وط واo0ر¯ /�lNJ�Q ��] :ا

  . #ªـ5¾ـ�Ç?ــ"   #,ـْ�=ـ�0"    و9�0ن
 Yَِ�ـª3.ِ   ��-ِ.و  .  

�J�+?�5#    2+9 وش   "¿� ا%

 : ~ـ�� ِ#ـ3@5»2  
�ـY.    �Jوح   �'ªـ�J.3 ،  إ?�ك k ،  
   Dو   ��  . �ـ��     }ـَ�ف   #

�*� أن 0����، أو ا�tFرة ا>�اه� ا����W L ا��ر ^ 
�	�� ، أ�tFرة ا>�اه�J	ا� ¸K<�@� ا����K اF[ا �� 

�UDKن أ¬� ا��أة ��'� �Hا و�����U �B ���1 ا ،ا)\���
8�ء'��Ñ ا�'�دي *�Ú ���+  X?� ¼«W �F ا<NÚ ا0��ل، 

aاء إ�<� ´  �Q��م هoا ا�»¼ ��MJرا و�BN( ا��أن �\L إ
 >�Hو I'1 ���� < وه�	��أو �' ،Ñ�N� Ú ا��م اN�� >	و�°
< أ	< +�ك ا>�اه�  �*��1 ��، و#� ���U w«Jا		�<H

���ا�Nا���* >�� اI'KJ *?� أن �W+< إ�(� .و�� ^ 1

        ؟  ا��5»اه"   واد   ?� #�.,0\-2 
�"   �Yآ�ت    «5Z؟ ا?�ه�   ا 

  . �9ر��WÃk    #�\ـِ�¬ #ـِ��+ـb?�R    2Æ   أ\�
�¬ إ°�+�b?�{    2Ç   أ\�\�#   WــÃ4?�{  .  

............ 
Ð0:      و.�ِ�ـR �¿�  . .�ـQ¾ـ
  :?��    إ?W   )�ل ،  آ�م و.�0$»2 
¬¿̂'.�#   u¿07    دة�?�Tـ� ،     

   £�  . ��9$¾ــ��   R+»ــ
  ، ا%�ـّ�د¾ة 09دى    �Yآ"   }0ف

  ا���   �ــ0ن   }0ف 
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� �
هo. ا�\��ة � +IU�NJ أ�tFرة ا>�اه� إ� �� ��U هoا 

ذ[ d	n+ XU ^ >آ� ا]�tFرة  ا�¡oاب ا)�MJر إa ا>�اء، 
XU >	أ I'1  �� ا¡oا**ol<� ن��� ،htJ� �� ا<BU����ب �

�MJ ا��ا��، إْذ �\�y   d��Bو أ	< ���� �� وراء ذ
*��L ذاه ،L	�UD ^ هo. ا�\��ة �� ا�Bا�� أ	< �>olب 
 >�B<NQ ،htJ� ¢� ا� �Hب و����� ،"k�y ه� �*��ر �
�و�� أن ا\K�� �I�B< أن +�I'1 �\N هoا ا)�NJى، وأن �ا

�وز ا�0ود،  1'�<lN� ��  أ� aإ �tÎ أن >وأ	< �� ��8Jح 
 htJ�£ ��9$�(*?� ا+R ،uد�?T� u07 ¬^'. �# ( _��MNو

��، و���دة �1ده�، وورد�� �yوده�Hر�y ل�؟؟ .ذo+ dآ�. ·8
 إ«،

�د�<   <� ،��#��� ��+�< ¶¸ �� أ81 ،dه� �8NJ( إa آL ذ
�N?�ف �� وراء *'�� أ�yى، وآ�	< �L�NJ هoا ا~oب ا) Ik�B

 ،��+�� وذه��K� L#وأ ،��k��ه� إB@ a�� أآ[� 81�� و+'��ا
 /1�NJ� أن ،�#D?�ول أن ��ا��U Lآ�� �Hل ا} �� I'1 >	وآ�
�>t'_ �>< إa 	��ص  ،>��N} وز. وه��lN���NJى ا~oب 
 �� w��<+ �� ة��K���وع، و?/ �U، وه� �� +?>�< هo. ا

 �� Lyا���، و+'����k ا�tKة، وDUوة  *�اءة  *�Ktا
�   ا'?/، و¥oا 	��ب �� �]�£ وا]ا'oة )ا�NJ(ى ا

�8�ل ا�N#" ) ا)��آ�، وا'?/ ا�0 �?NUا �� /Hا��( اo0ر ا
 �'\K<(ة اo'   1>� ا~oب وا�¡oاب وا

��   وأ�ª�o    2+ه� ا���# ، 
  .  أ)Y¼بª أ\ــ0°ى  

 ، ــÂ0اهـ�7=   ا�@�\�"   وأ}0ف
  . وأ¸�<ª أ�+2  

 ، ا?ـّ�هـَ�   ��U? 1#'�    وا�0ف
 ë�  . ¬#   ªبYْـ�هـ� .  

 .oه  L��<� بoH �� �?*د�< �� 81_ أ�<+ �ا]�yى ا
 ،htJ< إذ ا�YQ4ة Y9وس ا�'�Yر}� هI  ا �8s� �� ��، و

 �tB+�(اه� ا�<�N��م إa هoا ا?8_ ا]�L أن +a�NJ 1'�< ا
�� و�?�� دون أن ��L8 ���ار *��Q IKN«�Q ،IMtJ)>��L ا

 a�~ا I'���N  ا0/ ا

� }�ف ��: 3#@� ~�»(# Dو ،�J�k وحY. �J'�3. إ?�ك .( 

 �و�NJ� XU?� هoا ا�tc، و+�اود. Q��ة ا�اH( °� أ	< 
L�BF إa ذd إن أراد ~�ل ا?D#� أن ��Nا��Q ،L��ر أن 

L�1 ا: ��ا� )Hا��Q )Hا� 

)ªبYه�� ¬# � ( 

�*� ¯oا اN\��8 ��+�< 	�اء ا�اLy ، �( اo0ر lNFا
 ا)>�F/ �� ا�#�اب

� أز�� �� 	��Uو، وأ�J� ر�# >�Q ،ب�# >�Q �ا0/ *��ر �
  .ا�cف �� ا��ب
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� �
�و� ا�#�اب � /�lNJ� �� I'1ب، و��� �� I'1 d ��Jى ذ

"+4Qو°ر�    وا��-.   �Ykو.�ـ�  ،    
   ªبYّـ$@�  ، ±D؟   و�YِـR¼�@ِـْ@ـ� 

  . و.,ْ¬   �@�zف ،  \���@�J إ?�ى    #�»?G   وان»
"�       .  ا��ـِ¬ :    .ـJـYْ¾بÞ  : ª+ــّـ�È5.   �J   وا�@�\

��#ْ" دى M   آــِ�ب   "¿�  . Mِْ¬   و#�ا#Yة ،  و.QUــ
 ، ��N?�Bt* �K�?; ،�B�lNJ(ا ��Ktا�I1 ا�اI'y، ا

'N* �'�� Iه �� *��ر ��N�k�� 

�ء ^ KNy�� آ�ن ا �U ى�NJ(ا اo¥ IKN�(ذب ا��ه� ا~�ا
�د أى �tyة ¢�ول JQإ >N�وª �1 ح�U�N� � >N��اoه�ل ه� ¬
 .oه �B�� >	إ L* �1ا��دق ا\�وز. إa داLy ا�اLy اq

I'1 _81[وا L�[ات اoأ��   ا��و� ا]MJ<+ �U _81/ ا
�ء اN»��" �� ا�#�اب ا0K�NF�����I، و}��� �� ا���اء *

 �#D?� إ� *��U �1 D���� اJ� ��¡oاب، و¶�Q بo~ه� ا��*
 ¸� "#�Nو81���، و�� ´ 	��K آ�" أن هoا ا�*�ال أو ا

��¿"، و#�ا#Yة M¬"  :إQU.آ�ب و "#��M" 
 ،L�[ى ا]81_ وا�NJ(ا )� ا�0ار وا~�ل aإ I?J+�ا�L ا

�� �\�ق أن ���Q هoا ا ��Q ،��t�N�ب �� أ�� ا�DUل واMJ	
 � –ا)�NJى ا]�H�� �� _81د، أو آ�ن و¶� ، *L ه� �?'� أ¬

Lyا�� ��ت ، ��8� *?�ت أو اU-   �KNy'�ة ا � :¨ �ـ³�ُ، ]¬

  و#�fـ�»)-2،
D2،   و-ِ�  ا;+»
 #ـِ@ـ@�ـٍ-2   #�   إ�N   وا�®   أ\�
�   ;�#c   أ\�Î   %ـ@�ِ-ـ2 ا,ِª;�  
¬#    ،27�� 0�   W�  . �7.�ـِ-2   #�   ه

و�Hده� ) ا��Q)/0 ��ا�L ا�	\�ت، و���ط )�ا�'� ا�0ار 
 ��?� L8��)�F�Fأ ��?� �� ،� )ور}� �( ��ه

� ا%�;,@-2" Î c#�; �\أ" 

+N\�ر أ	< وه� ���ب، ���ب  –I'1 اd'+–  htJ ا]�yى 
��ا� �*�lNFا ، Iه ��<� >B<� ��، ور}��B<� ><� ،��N

8� *�ا إ��اء "#¬ ��27 �0 ه�� #� " :2-.�7	JK< أ	<�� ،
htJ .oHب ا

�W وا7< ه�5'5. : 

·       �J� Iه ��J(إذا " إ#� أو"إن ا �، ا'�� إ
� �1ا.، " ا�ÊQ3"أ�� � Lد آ�?BNFا I'1 

·    /U Iه �����ا0/ ا0 �#D1 ا%3@0?�ت، �,& إن &,�
�و�� ا��MtJ، و� �تا3%@0?�� ^ ذU d/ ا{ ، gإ ����

،�o�3� 2+9 ��  ا���®، و�,1 �

·   ،��JK<* �� +?�ف إ �  و� و�L   ا� I'1 اhtJ ه>
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� �
� هI ، ه" K<"أن *�� ��  ".+�< �'�"ا]�� إL�sK+ a أن 

 ،I���U /U aإ I1�J�، وا�'yدا X* ،�+>gى �MNل *�>�8
w���N :¢�ل *�)>( وا��oMN وا

��5؟   ?�   إ?Y7 Wى   - R9ـ+2     أ ��    ؟ kـِ
��ن�   ؟ ا��5?ـª8ِ ��.�ـ^ـَ�¿2  xـِـ�   W?؟ " إ   
 ؟    إ?W 7ـY¾ى  

 ؟ ا�YìوجÃ�   ªـ0ن�     وD �ـِ�ـ0َا7ـْ�،    ر�2   7�9ـْ'ـَ£   #¬
 ؟  ا�+0جª   ��   وD ،  ا� ;n.     0آYة   7�9'£   #¬   

 ؟   ا�'�ب   ز°واق آ¾�4آ-2    #�
W¿� �¿0ابª؟    �M 1#   وآ��"   ه

 �k�F I'1 ��N��� +?'� و�Êإ htJ�و�� I'1 ا�هo. ا
 �1 )Qا�+ I�Q ،I?J�ت، �?�;< I'1 ��ا�'� ا��NJ(ا

 L* ،��1ة���وn� "�?Y3< ا�70'�ت ا�	آ� أoN	 أن �، و1'�>
�ل9+2 أن .+�< �'�،  إ�u ر��ك"# "+( >wا ." I'1 �هo. ا

 �	�8; ���+ htJ8�ن إ�<؟(اs*( �� �8� #�م ¯�� Iوه ،
�ت 	�8;)�sواج أ��� هI  –�1 .3+ـ8ّ  )}� ^ ذd ور#� ا(�@

���J أن ?-�رآ0ا : ا���) -�>K\'� ه�oا�Z Ê�3. D 2و ه "
� ��'" �<. �9)" �<، أى ^ ا%@��دة ا%3@0?�ت�، I�Q و�

��o¥ IKNا  >kا��� >N'?Q �� L�* .�+l?N/ �� �1م ر;
�ه� � )، ه�� وآ��" �M 1# �0اب؟#� آ�4آ-2 زواق ا�'�ب(ا

 :و)4"
IJK<�ذا {�ث ^ ا?Dج ا� 
�#D? I'1 أى ��NJى +�N ا

�ت #D?�ت(*\�ا�U، إن اHD?�NJ� I'1 �Uى ا)�tو) ا
 X�JN�ر I'1 ا�{�ء وا�8t	� وا\N#��#� أو (ا�?�*

�ه� أ#�ب إ�NJ� aى ا��ا�� وا~oب وا�¡oاب، � 	��1 ) *�و¬
 Lل ^ أ��oه�ل أو ا?�م �['8� ه� ا0�* Iه >N��أن ¬
� #� ���ن ¬��N< اJ��ن و+�#" ��Jة Êاه�، وإ�<أ�tFرة ا

rs< .ا

?D#� إa +�ا�L ا?Dج ا�* I�+�� �# ىo>IJK ا]81_ ا
 _'t�8 و�<�ور I'1 هoا ا)�NJى، ه� اoى {�K اMNهoا ا

 �N� ��Ë ر�tNإ�9دة ا�@,-�& �R 1#ل أز#" ا%Yض #� �Hل ا
 أ#,1 ذ�£

� إa أ*?� ��# vIs(ا I;�(ا �� X~��ف أ�'/ ا)?Î ذا�(
�U جD1 �H�� � ،7��JN� �I8J ا?Dج اº �Ê قD@إ >�Q I��

 >�8J	 �{ >�Q ���(ا �Tو �#�زق "أو إ1�دة +���L إ
��U@ا�"  �� ،>+�K1�s{ ����N�@�. و�?�*�+< وا± L�*

 ، ��oMNoات ^ ا?Dج ا~I?8، ���ن اo0ر وا�ه>�، و*
8�دى هoا ا�cف N� ���cف واN»��"، وآ[�ا �* /U�\�

�ع أآ[� Qت د���Uة �J� �v8qة ا>�8 واo0ر إa ��¹ر !
<�Q�t( ا?Dج �lQة، أو +>N�L ا��'� ا)�;�� إa ز�'� 

  أآ[� �D*� وأ#�ر ���و��
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� �
 >	�8J� �	��Uوأ ،X�JN�إن ا��Dء ا�B� ��oأون *

 X'sK� ،X�JN�أو� وأ�yا، " ا��DJ"ا�8t	�>�، و�>��Nن *
� �>�8Nن إ�J� aة ا>Dy �� �8ل ا?Dج،  �JUا /�tوأن ا

aإ �� ���Ê �H دون !�م  ور} >	[ ،��N��* �8<��Jة ا
 و±�@� �� ��U ا)�Bأ 

  ،  د?¿ــ"   ا�@$+�'�W   \�)^"   #¬   أ\�
Dو   ¬�k    07¿اى" ¬ْ�  ،"   ه�¿"   ا��ـِ
×Dو   W�k   "ـَ�   �5»ـ0.ــJ�+?اYـ�  ، �ـْ
Dو   W�k   &ـ¿�9   £;�#   ¾�J+?د ،  

 ��oMN�Bt?� و*��� آL ذd ا�Q ،ر وا���وا�	�
،����B ا����B هI ا�Bt?� ا

��8NJ ا>�اء اIKc ، و��Nا�L إ��ار �KU  وه�oا  
�*L ا��oMN، و{L ا\� وإD1ن �(�* Lا��N�Q ،�8<ا
1�ت ا)�	?� �� ا�Nا�Lª ،L ا~oب اoى �[Dy �� �Bل �Q�ا

 " ا0/"و�¸ " آ>��م ا0/"ذd أ	< آ�ن 

  .   ا�°ـª0ِ ��.��)2  #5»2،     أ��ªـَ� QÞ ،2» إو29 
G�  . اªfـ�ـَِ�بª �0هª-ـ2  #�   دا   ا�'

  . ?ـِ�ـِ�ـ0ُا   #�   )¾ـ'ـْ&°   ;ـYk�َو=ا   دÃول�
  .  ا���3   �5��5   #�   ?0م   1# 
  . ا�@�ِ\2 ا0Z¿اS    ا��3  

  . ا�µ»ا\ـ2ِ ;�»ى  ،  7�9'£�   #¬   آ�ن   وان�
 2$'. G3$k   "'�+ا� ،  

  . 9D'ْ"   و#�\�ـِْ¬
"�J# "4(ه�5 و: 

�س Fأ I'1 7B<+ ����B�ت ا#D?;�#" �'°5¾�ت إن ا
gا�و &fا�@0ا  );�+ �: ·+n5# ،�J ا�c�0. "�04Q : ا

 "��G ا��$" ا�;�;� �o �'? وه2 ا�� ،�J�YU� ،�J@(و
��ن ا���5¢ ا�2#�5,��k. 

 ��رك ^ +tNJ  )أو اoى(إن ا�� ��'yدا _'t+ أن )�
�NJ�Lّ *ـ( � )� ا¸��\G ¸4+ً"81'�� ا0/، � *� أن +��ن ) 
��J ) أز#�ت ا�5�0^  وDدة �7?�ة´ *?� ذd ^ أى ( �إa أ¬

 ���y! �� ء�H �?Y?�و�N و?� 0kن k �o ?�ه8 و��Uة، إa أ¬
8o و.� ف، 

�ح ¯� ا���K أن  N+ اo�ه �J34\ �'."���@"  ) ¸�و
�N�* ��JK<�ب، ) Mأ� > �N�* ،8هYR� G3� ،ه2 أو�8، و�

I'yا��\��ة ه>� وهI +?�ى هoا ا�cاء ا�Q : " G�ا�'
� +?'� BF/ هoا ا¯�وب ا��B، و+?�� " دا #� �0ه-2 ا��fبÊإ

 �'KtإDUل ا)>��htF I'1 L ا�H Lª ،�1>�� ا�MB ا
 ا�tKة ا~�8'�، 

"��B< " ا ¸�� ¨ {�sوا U�BWا أ�	��ب ]¬� آMأ�  
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� �
 �B?� �'?�Bن Êآ�ا إ�¢ �� أ�>� أ*�ا، وه� ��8�oّ�� �وا#?
� �Fا �( ¬�B?'� ،Lا��N+�B< ا�0�ة، +�B< اB�+ ،/0< ا

 أ	��JK، و�KNÎن #LB أن ����وا

 "دول ;�Ykوا )'& #� ?��0ا" 

�� ه?� L�L أن �DK@ 7B ذا+<  )>N�* ( دون أن"I8N<� "
 أ�D؟ 

8N<� "وآ��ا�0ا�H ا�   I وه� �>o و�HÆ ¨ +�ا�H< إ
 I���0ا Lا��Nا�$'0ل وا9D اف وا�nR (أ�8�# �MNل دون ا

� o<� D?Q ا�Bا��، *LB# L ا�Bا��، دون ) وا���Qء�MQ
 XU Lآ ��ء *oرة ا0/ ا� T�� أن +I+n أآ'��� "إBU

� ��lNدا����U "؟  U ��ت ا��NJ(د ا�?N(ا0/ ا d�L ذ
�ت��	���I *�اd'+ �tF ا� أدت إa ا)��<N� أن X*و ><�* 

�ء 1><  <�NF�� È$kا�;� ا�0Uا?"  �s)�#" ا��3ود، �
 "�ا��3 ا0ZاS ا�@�S،   ا�'�?+" 19 ا���)"، وإ�ºا�µا\

g�9م ا�#�ن ا�و gى ?-� إnوه0 ا� 

0��H اoى +��8< �� ا��ا�� ا|ن ��Mل دون : إذن�Q
D?��'�ا�N(ا �#   ،����IF ^ ا�1�#� ا0F��¸ ه� اBJ/ ا

 É��� ��H( اBJ/ إa ا0��H اÊوإ"S�@ا� S0اZا��3 ا" ،
Dزم �أ�� هoا ا�J اgا£، L�Q ا)t'�ب �>< ه� أن ���م *

 ،�?��F �BHو ^ Ik�~ا)�اد ا _�M� "�أو : و7'�ت ر�
1# "7Yz@3%م ا�70'�ت ا�e5ر9+2 ¸0ل " را.'"، آT?Yk >?ا��

دون أن ���ن *�ا�� B>�  ). ا�Tواج ا��3آ1 ا��#�(ا%�ى 
�ت ا]�yى، �( أ	< T�� أن ��NJ(ا aإ ��N<� ى��?\+ a�H

d� إa ذ*� .���ن *

 �sة، *>��ص ه�و� أ��y�F ����N* ��+>I�N ا�\��ة ا0
 *���J� �1 Dة ا>�8، ور}� ���ن هoا أآ[� �[��NJ( Dى

 ��ه<�Ãأ �ا)�NJى ( "ا�+nة ا%- آ" ��¢ ا�0)G"ا?D#� ا
£�]، ��Q #3@0ى اnZب وا�¤nاب، وه� �¸ أLsQ آ[�ا �� ) ا

�s�8 أ�<�ه� �J� "�#�Nة اH : 

  ، ه'�W+ª   .,0ن   وا��ة 9+2    دو¿ر
  . ِ\'0ª̂�    �W+ª°ة   ِ#�1 �@�03=ر¾ق� 

  !! ا�3¿�?"   )+�<   .�?+£
 ��ª=0¿ا?�   د09ة #��,ِ-2 و

              .... .  
  \4ـ23ِ،   آ�ن   #�   ?�
��   ª2   #� ")+�    ?�روح-ِ�,ª�=? ."  

 و���

�"�� ���� أن {/، و� ��IKN *�ن   ��Bو أنBU /?'�" ،
 oyو�� It?� ن�* ���و���IKN  )+< ا��3?"،"1'�< أن ��

��  *�ورا#��Fأو رأ.  
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� �
ا أ��¸@W آ& هun و�,1 ه& ?,0ن �+�3z?" )+< إD إذ

 : cا�Yوره� ا��� �J#��ا�وراق ا�� ذ�+G وYk 1# G47ط )
��?" وا���9�kت؟wا 

?Y?� أن ?+uno 2$ ا�وراق ا�^+'" ��,@24 �$+<   إن 1# 
&J3@3# ه0 )�5ص �ºوإ ،�'· ��� �x?�3?" ه0 أ�ا. 

 ):#Yة أYRى(و��� 

� أ��MB أ�?/�J(أن ا aإ L�y. 

 ���. 

 � �� ا<'#D��* �<�� ��� ¨ � �U ،ا���B :" &��@3\
 c(ا�0ا)�Q�ا(u�U\ �� WxkY\و ،W� 8+3@3\ D ،". 

� ا0/ هo.؟  �J� ^ d� �[ L�Q) L	�tNJ( ذ�']� �ر}
�ء أ�yى آ[�ة�Wل، وأ�� ا�T��ا@�� وا���0 وا)�J�( ،

وإذا i &Jk cQ@3\ v,1 أن \2�Y ��%070د ��9@'�رu ا��$5 
< ا��اY�@+� ck?£، أم \W� 8+3@3 ��9@'�رu ا�'�?& ا�0ا7

u�M �70? D �%�¸ 8ا��ا�. 
 .ـYُى ه& أ�G�'f ا%��3" أ;J& أم أ�f<؟

،�5,Ò 0ن,�� &� ه& \-@U& : ا3%@�

 ���@3# Ê'^�� 1,� أم \8+3@3 �+
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� �

 
"�'+; "?�Nد، و��@# vت دا�'"، وأD��3ب : ·�و\D��

 "7Y4+�!!.... 

X?���K   ا)��وَزْة   واcا   �æ��ِا�0ا ،  

�رق   ا�'/ زى J  : 8s1ْ�   ا

¼BN*   �MN1�ت ،    �F9   و/<l' .  

1�ت�Fق   وvgN*   ³_'MB+ـ  وvBU³>  ،�	�	  

v¼ÆB+ب �7، و�� ،£�+ )H�+   ق�K .  

� أ�Hى Øوراه   LB#   ��   Lْ�9�+   �ِ1ا��Wُ   9ب�B ،  ا

  .     دو�ب   أو +>�ل +MJN/ �7 آ�. ¢� 

1�ت³�F9   و¼#ّØ�Nْ+ِ   ��;�� ��It    و*�Øاد³ه�F ،  

�    *��IÔB«�* �µ    وآ�	<Øه�Æ8�ì+وا :  

o	   ú�#َت  �*9/  ،  

��   ��   �  .    ذ	/   و

�ا���*   �  . اDsQ   9/0ُت :  *v�JNNل   �tB¹ه

)Hوار   ��'æ\*ا   w<ُ+   ،  

 wْـKُ+ْو .  
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� �
���ىFِ   ،9'ـّ� LK@    I'1   آ8�  ُ+ـ��

 )�êB9�*   ��gأو    آ   ���*   ،  

�K�Ky  ، �1ْ�   إ��.   أوæJ�1   �ْ1���  . وا

 "tÎ   wْ<و� .  

 :ا�$Yاءة

 r��	�* X* ق�K، "ا��yل وا�cوج"^ هo. اgcة ا+a hs ا
in-and-out program  ،�K fight-flightو*�	��r ا�� وا

 �	�8�، وإن آ�<� ��رêس أ�� ��+ ¨ ��1'8� *�ن هo. ا0
 _��t'��yل وا�cوج �NJ� I'1ى Jq¸ ا "#�� aأ#�ب إ" �z

�£، ) ا|�y" (ا)�;�ع]Sول، دون ا 

 ^Y4وا� Y,د ا��t، و¶� �U ا¯�با\��3ب ، أو د�U â)Q ا
�د�ن، BN� 

إa ا|�yَ وا)�;�ع وا�ا#(، ´  إ#�ام، ا��0Rل وا�Yوجو^ 
�بMJ	دل ا�BN��ء، وه�oا *KNy� إa ا��U وا

� !�y، هI +��� أن ا�cف ��  µ�W �'?+ �� ه>�ا0
�ت �N>��1 �� أرّ#�'qت وD���+ >هoا ا>�ع �� : ��ا�#�اب 

 I'1 ،¼#�<�م اlUدل �( ا��BN� ،¸H�N(ر اo0ا�#�ام ا
 oyأ ^ �B���، و^ 	K¸ ا�#� ا� /	o* ر�?���K'y �� ا

�ه�ه� ^  ،"اw® : ا�$Yب"�� hH�+ �^ ا0/، ^ ا�1�اف، ا
� *X ا�J#� وا��lNFاء وا�cف وا�دد� �K@�y ت��'q: 

X?���K   ْةا)��وَز   واcا   �æ��ِا�0ا ،  

�رق   ا�'/ زى J  : 8s1ْ�   ا

¼BN*   �MN1�ت ،    �F9   و/<l' .  

1�ت�Fق   وvgN*   ³_'MB+ـ  وvBU³>  ،�	�	  

v¼ÆB+ب �7، و�� ،£�+ )H�+   ق�K .  

� أ�Hى Øوراه   LB#   ��   Lْ�9�+   �ِ1ا��Wُ   9ب�B ،  ا

 7� /MJN+ ب   ¢�آ�. : أو +>�ل�  .     دو

1�ت³�F9   و¼#ّØ�Nْ+ِ   ��;�� ��It    و*�Øاد³ه�F ،  

W\2    وآ�Á'z�� "Ó?Y�    0ه�=�J¼.وا :  
  ،  ���ÇY¾(   ª>\nت  

ª>\ذ Dو �M �1#ِ 

�M+ُ XUم �� U�d ^ ا��ب، �Fاء آ�ن ذك 	o¯ �l�Nا 
�وزوك أq ك أو�J	 �¬[ دد، أو�ا) /õ#ـ�و أ¶'�ك، ا)�#" ا)

�، #� +�ts إa أن ¢\L : أو ^ ا�ا#(?� d�L ذ �l�N	
 �{ >�'1 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   264



� I10101010<I2009200920092009>���28282828א���,��������������� �– ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 �Kى *�أت *< وا�o� أو �F#�، هoا ا)�#" اKty >	و أ�B�
 �� ��� إa أن ا�#�ام �U ،�yä* �#D1 L81 I'1 و�هo. ا0
'M\�ل U �� I'1�L* ،d ه� �?'�  D��¢ "��� � ،�#�F ��Kt²

Õرواء � �� �?�ف @��� �1�H ¨ _U I'1 ل�\M' �1�H ،d� ذ
>BU�� L\�. 

  ������� �� ا~�ع ا�ا�ا;h �� هoا ا)�t( ه� أ	< *
 ¸� d� *�ن ا)�µJل �1 ذ����U را�?W ´ نÌQ ،�y|ا aإ

.�Uو �y|ورة ه� ا�s�* . ،��هoا ا�?�ر، ^ هo. ا0
 �º �]ا ا)�#" أآoه /U��ت �*�?� �� �F�Fأ )B<� ،آ>�8ذج

�رH<أ	< y �� >�+�� ��Q� �l�N	. 

 ،Dأ� ¼«��ر�H ا�1�اف *B�+�� ¨ ´Ì< ا /	o�ا�?�ر *
 >�K?+ �y|ا �� ��*��Lk إ°Fل ر�B�NF� _k�?#� ���ن ه� ا
 �� >�K?+ �� ه�oا، آ8�Kty ا@" أو�?�� ا�;�tار �J#� ا
 �Dإ´ ا� �H�� � �� I+��F ذآ�.، ه>º dا��lNFاء و�� �� ذ

} ��?� �<1 /���، هoا ه� ا� �/	o* .?� إزاء�	ج أن �N
 �ا��B آU�8'� �� ا�tNر إa ا����B ا]آ[� ���U وو�1
�JKN هoا  �@�Fق #\¼ وأDNy��ج Nz � �z إذن ،�v�?و�
 �o	/ ^ اN���� ا��Bى ا)?���، إ�* IF�F[ر ا�?�ا

IF�Fأ ����+ �JKN �@��Fإ. 

 /	o��I1، ^ أ@�و�U �1 ا�?�ر *�* I1�، ر*X* �t ا
 �1 ��BJ	 D�NJ� �� وا�1<k��ن آJ	ل ا��\K	�* I1�و*X ا
ا�I1 ا�'I، �1 ا�I1 ا¯��a ا¯I�D ا]�'�JK+ ���# ،Iا 

�IF أ	<F[ر ا�?���ر ا�\�3ن أن  :¯oا ا@Rإ�9ن �0ر¸" ا
�ج ا]��?,0ن آ��Y4@# �5دا �W و29 3#@$&N} � ،-  �إذن، آ8

� و	��ر�U ���gNات �U����J<H ، أو أود���B أو  -ذآ�	
�ط هoا �F� _UD�ر���، ا'�� إ� آ>�ع �� ا�JKN اª
�ت اÉ�MN واN>���، ا�Kض اoى ���<� I'1 IF�F[ر ا�?�ا

>NU�@ �'8~ا oه ^ ��s�� ���H هo. ا�*�F: 

أ\� #070د ، أ\� g آ��ن #3@$&، أ\� واع �nا.2 45#^� "
W598 وJ59= 

 ،>\n# �\/(إذن أ	دون أن اذ"(، 
�ل �1 ا]�Lهoا ا�?�ر  \K	��	JK< ا�'I ا¯I�D، ه�  *

L���و� ا� )Qا�آ& #1 ا\4^& 19 أW+f،  "@�ل ا�#�  ا
W+fأ?�م و >+Q?"، 

 �sى ���8 أ�o� ا�?�ر اsوه� أ� gوراء #�زق ا�2�3 إ
"kY�%ا، 

، ذ	/ #1 هnا اQ5%+® ا�;�;2ا)?��Q هI ^ ذا�� ذ	/  
 ����U �JK+ �� �]آ I'1 /'�� ��، وهoا ه� �sأ� )kرا

��Q (ا]آL �� ا��lة ا���� ^ ا~>�، ) أ�tFرة، Q��ة(;��*
�@�F[ن ا�<H �� d�*L ذ�� �� aوا�*�اع ا]د� إ( �، إن �

�ن J	ال ا��	Ì* ب��? +�+/ I'1 ا]آL �� ا��lة ا���� ه� ا
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� �
�ر وأدوات �Ny�إa ارض ا�ا#) ا�µJ8(ل، �( �>���U >M ا

 ��F�F[ا Lا��N�ء آ'��(اÃ[وأدوات )ا ،��k�W ���U Iوه ،
 �#��ر وا��"، و^ 	K¸ ا�Ny��در I'1 ا# ��Q ،�JBN'�

�l?�k" �� ا��Äل واy. 

 �{L هoا ا)�#"، أو �À ><� "KÎ �Uد ا#�اب ��دق �� 
 L\+ �<µ8t� ��Fر L?�ج �q*� و�[�*�ة N¢ ��J(�Q ،�y!

�� �ٍ#D?* h8J+ �Hر�* . 

اD) اب اL���N ه>� ���" �� �Hا	/ �N?�دة �U �1آ�� 
 ،��+( Dر إnw��3ب ا\Dا W+��$? ،��+( Dإ Y#�U%ا 

¸� �#D?'N��م �zه�، *L  ا~�ع إa ا ��k��'+ �?Qدا
 آ[�ا �� ¡� أن ا?�¸ ه� اoى {�ث، 

�ءت H � �U اب�#���BU هoا ا)�#" ه>� ���Q ا\Q
�y|دأة �� ا�B(ا: 

 ��د، ر}?N*��و� هI اU ��و� ا�#�اب �>�U �وأ	� آ'8
 ،�Q�J� I'1 �Q�MN �J5,� ، 24. Dو ��.)�Q�J(ا(  «b,. D

 .�دا19 ا��90 |
 �ٍ?* �� ��J+ و�B+ �U �N¢ �# /0اب أو ا�#�ا0��H إa ا
 �����U ���Q �° � ��* >��?X، وهoا �� أ�?/ �� ��ts إ

�ن وا�1�اف،�S 

�زل �1 آ�ا��، <+ L�W ^ ل�JN #� ���� ذd ا

 ،>�'1 ���W �'¹ �¥ ���F ��K\* �N� �# أو 

�در\� X* )��F L�<+ ^ I'lN� �# دون  أو ،L8Nا0/ ا�
I���U ار+�اء. 

هoا ا)�#" ����< ا)  *��Jة 1�ر�� XU �\" هoا  
 >BU�\ _�} ��زل *�	< +�Jل، �( إ0�ق أن هoا ا�JNل <Nا

 ��xk 1# �.�@kت �U. D، �& إT. �( �N?� ا0Zع ��ة إ
 . و;��را

�J�+ �� "ty X* >BU�� hH�� أن ��T "آ� XB� "#�(ا اoه 
�رة ا1�اف، و*X 	�ع �� Wأو إ ،�#D1 �Mk�1ا@"، أو را ��
 ، IF�F[ا /	o�ر �1 اK�NFار أو اoN1ا >BU�ا�JNل اoى �\

وه�  ذ\< اD\4^�ل 19 ا�290 ا�,+2 ;��� إg و29 ذا.Y4@# 2د،
 �K#��ل �� oHور. *��ر �� �?'� @�B?� هo. ا�Wا� L} � "#��

 ،�'U�(ا .o�0" ا�¹^ ه�fل و�"و�، وÌQ ،"FS	< ��#" إذا @
 ��1�I�N<� ��Q ،�k إ a	��B'F �l�N آ8� ا	��N ا0 D* و+��ر

� ه� أ	<� :^ هoا ا) ، ذd ]ن اoى +���. ا0

 �¬ÌQ ،ا)��ة ��إذا +o*o*� ا��و�ت إa هo. ا�ر�H و@
8� ا�8NFت و+��رت، و��8� #�Kت �� �� ����<� ^ ا�?�� ��q

 "#�� "tcع �� ا�	 ���� إ�<��J ^ ا I�Q "#�� aإ
� ���ن �{ �1� : أوا�J#�، ، ´ ا�lNFاء و+�دد، ^ ���*L ا
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� �
  . ا�xk   ª>Ãwت :  �@@03¿ل   �'0Qه�   ��$0�0ا 

)Hوار   ��'æ\*ا   w<ُ+   ،  

 wْـKُ+ْو .  

���ىFِ   ،9'ـّ� LK@    I'1   آ8�  ُ+ـ��

   )�êB9�*   ��gأو    آ   ���*   ،  

�K�Ky  ، �1ْ�   إ��.   أوæJ�1   �ْ1���  . وا

   "tÎ   wْ<و� .  

ه�oا �?�ى ا)  81_ هoا ا)�#" اoى � {'< �Àد إD1ن 
 ���µJ� �� ء�K1��* h��'N��Hد، أو ا�;Y)" "ا�#�ار *

� +��" ا�8NFار إ��ار ".03ل ا�$'0ل"و" ا�Yؤ?"�، هo. ا0
�ظ 1'K0ا I'1 رة�\��BU ا� wF�N(ر اo0ا)�#" ا ¸K	 I

��W أن هoا ا�رد B� L��* �'?�  (ه� ا ����، ه¬ D* húH�(ا
� ���L إIW aء L�(ا: 

1���اآ�9  .. u�ِ   9اآ����1 .  

  . و*��êHـُ��9 ،  *�Nَ9Fْ»�ِ	ـُْ��

ُ�ـ�ب9   و*�yَـ�ْفْ��ِ .  

   �  . اÆB?ـ� @ـِ�ْ�ـ��I    و�

�ْفy��   و*   7 �1ِ �H    ^ Xْ<³1ـ   u�ِ  " ³>ّه�ـ"،  

�فy�  ".  هـv�ِـ< "  ِ@'?�³   �9   أآْ�   و*

�ل oUرة، �B+ I�Qو 	�'� �N	ا �'U�� "\+ ��هo. ا0
�)?7 اoى * ،��µNآ��ر	�ى إa ا)�#" اB��F �� ا)�#" اJU

 ��µNآ�� ��;�XM أن �� �I8J ا)�#" ا�*�F >�� إ	�Wأ) ¸�و
��باµNآ ( �#D?�ر، و+�LB �?�*< اBNyا ��وª "#�� ه�

�دل ��µJلBN� I1�* �y|�*) . "#�(�* >N�8J+ �<U�#ا اo¯
£�J	ا� I+�#D? .  )ا

� �ty L]Tا ���د ه>�، ، ^ هo. ا>�'� )ا|�y(ا)�;�ع  
{�s *�ا�� ) ا|�y-ا)�;�ع(و�Hدى، أو ���MN ه���، *L ه� 

�ف أن �� ه� *Ì#�ار ا�1�اف ا�Nآ�ه� �\�ر o0"�y! " /Uر *
� ا|�y، و^ 	�Uأ �MT �8ار دون أنNFD �?� LQ��N�وو�1 *

 L8} ه� �#�����ًا �t² ا�ك أو ا¯– >N?�Bt*-  ،�l	K¸ ا
 I8J� �� >�'1 /+�� �#�وو�Hد ه��o ا�?�ر�� �?� �?�� ا

 .�@�5)¢ ا��70ان

�#� ا�: 	��ر <+ �� ��#� ه><N�دم اً)ـ�L ا\N(ان ا�H
 �l�N<* ��د ^ ا)�ض � �>I�N إsN^ ا]�Uال ا)�;��، ��U ا

�ر��Q ���K� . �Êى إo8�Ik ه>� ا<�#� ا<Nهoا *?�¸ ا
�ب t�NF��1�دة * �¯�Nï ��?'� @�H ��?�Bل ا?�ا@" ا

��8NFار*. 
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� �
�#� ا�°�� ه� اoى <N�*( �� ����U ا<هoا ا~�ل ا

�8NFا aإ )Q�ار 	�B ا�0آ�� �z ا|�K� �'\ª ،�yز @�#� ا
 ،I#ى ا]ر��Bذd إن ا�8NFت هo. ا�°�*�� هI ��¹ر ا]¨ ا

�رةB1 ¼	 ^  (ا اoه ^ >+��'q ى�Uى ��¹ت إoوا��Ç#�" ": ا
 ،"?� دوب ��.'�ن

  ��U��ءات  –� ^ �sوأ� ،���y I1�^ gyة ا?Dج ا~8
�  -)أو اTwن" (ا�v اw®"ا���4 ا�^�#G �¸�ق ا�@�'� 19 º

>�U ل �1ض ��ر�8NUا )� L�NJ� L81 ^ ��U� >� - #� أ�1د إ
�#�اب د�?� * X?���U أن هoا ا)�#" اoى +�#�ق �Q< ا
�رة ¢���ا، B?+'8( و� �Lt، ه� ا)�#" اoى �['< هo. ا

�ت  –و#� ��B أ	< ��ت ا0µ� ى *?� ��1ات أو����+ ^–  

)��9 µ�? b( 2+9 ارYfا��5.� 19 ا� S�3\ا� v1 ا�
#0اf+" ا�@0اb+@¡ YR� c# &f، و: \4� ا�G(0 و29 ��ن هnا 
ا�YR ه0 آ��ن #3@$& #45^& �²ول \4� ا�¹و�"، #c إدراك 

 .) ا�^��0" وا�@�J?� : �ن�

 I?8~ج اD?��� (^ gyة ا\�ء ا�آ'�>��I ا�'� ^ اsوأ�
�8�ل ا?NFا /<q ��U ���#�t<(ت ا�8' ( L\	 XU) ���(ا

�إL]� �'?+ �'U�� a هoا ا�Nا�L ا)I'lN� ،¨n هoا ) وأ	
"I0ا]¨ ا " �1>< 1�دة *�B?N ه� � g?� �8�Q >#و�� >N*وo?*

I8J�" :0ع#���� u�5�9 G(ورYMا"،  
� ���را أ	< إذا ا��Nت <�U� �ه>� 	'�K ا>�� إa أ	>

�ء °�� ا��و�،  هo. اgcة �U إدرار ا���ع،�BÌQن هoا ا
�L* ،��'1 ر}� ���ن Q L#أ �y! ى�NJ� aإ �#D?و+>�'/ ا

 ��B'F��1�Qد ، S�9ى دnا� Y#ا�–�'��M-  b(0# ذ�Þا gإ
 اYMوراق ا���0ن، إg د#0ع #35,'"27�9 0²ل دون أن ?$5+< 

S¨  –هoا ا)�#"   h8J� أن I;�(ا �U�1 أ�Fأ XU
���ر دون �* ��ه�، و^ 	K¸ ا�#� أH /BJ* >ِKِ9\'ê* اع�Fا�

� °�� اgcة  �U ظ�K[�* ><1 �B?N�* >JK< h8J�-  و�B�
 �sKsK�ف إذا #�¸ *�B?Nات L]� �'�F ��HD1 ا�� �� �K#��
أو ا��K<N، وآ�ن *?� ا)�;I ا|���y، و*?� ا��Dء 

��راهBN1�* .oه I+��وª ن�'B�NJ� ه����#�Jة �n)�،  وا)�
 L* ،�*�lNd 1>� أ�'/ ا)�;I �� داLy اoل آ�و¨ ��� ا0
 ��	�8t��� آ�ن، و���ن، 	�1� �� ا�<�+r ^ ا<إن ا
 ،�y|��ا#(، و*�* �#D?�ت وأ*?�د ا*�?� ����Ë ��1ا�ا
 aإ ��HD?*L و���ن ه� ه� ا�اQ( إa ا�8NFار ا?D#� ا

�و�ت ª �� ���N���  5ـ-�È #�3ة ا�5�0.ا)�U'� ا� Iه �ا
 . هoا ا>�ع �� ا?Dج

 ،���#� ا��Hان ا�°<+ �� �'�<إذن �� ¢LK *< هo. ا
� ��Bو �s?* ،I1�}?�sU 7ر اآ[� �� 1�@ ^ �K	�NJ� ¸Kى ا
�را، BNyدل ا�BN(ا "@�?N� ه� إD1ن �0آ�� اÊإ ،�y|1�¸ ا

�، و+����، وoUرا، ?Hو�� ´(و+�ا :��H(ى�yأ ��ة أ��	 ،: 
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� �
9ِ��    �0   و���Rف�.  ا�'=�ـ� ¸ـِ�$�ـ-2°    و#� ،  ِ#���$ÃـYبª   و��R¾ـ�ف�

 G7    : �� ،"  هـِ�¿ـª0�   �G�+ِ̧  " W   أآ �   و���Rف  ،"ه�ـª9   ¬#ِ  " �Wّـ5
 �Hر�� هoا ا)�#" ه� ��ه_ ����U أن إ@ �sأ� I+gy ^

� أ�tNJ� �U( أن ��ا�L آL هoا ا] ،�tc�1 و�1 ا ÂW�<¨ ا
 ،�����U �#D?* �1و ،)Hا�� � �#�� �MN�_، و^ 	K¸ ا
� هoا ��، أ#�ل إن إ@� Lا��N* ،��1�اف �* ،�*�ؤ�� �
ا)�#" دون أن {�_ أ�� در�H �� ا�#�اب ا)�;�I1 ا�ا�1 

 �Êإ ،ÂQا�?�دى : آ�� #1 ا����ن إg ا��Nك ��k اc7 19 ا
�Yار @;Dورى·�و�" اYxل ا��Zا اnه :  �#D? �kدا w��<N

�����U ����*. 

،�Bkآ� دا�U Iه ��B ا?D#� ا0����� X* ا

�o0رQ   �8�ل   �\BM<   ه>NUن،   ا� ا]�

�م lUوا�   �J�   �B<H    aإ /<H   )�   ��وª   ،اب�#� ا

 L�[د ^    وا�Hو   �y!   ر��   ����Nd   ا)\�U/   اo  أ�L   ه�   
  I���U د�lN� ل�?Qو. 

�ت    ��¹ر   أن   و�Hت  -  اo¯   ��<Nا   �\�ا#�  -I+gy  و^ �D1
 �'8N�(�1 ا�و)�ر #1  وا��ه-" واTwن �vàهo. ا)�
��Z "5?" ا%-�رآ"\��Qه�ا� ،   gأآ   L��ح ا?Dج    د¡ I'1

� �1 ا��� "'NÎ اo�8، وه<��k �� واN��م I'1 @��_ اJ
8�ح < "إرا�U ا)���"أن ه�ف ا?Dج ه� J، أو �U ه� ا

"®��KN� ".اN>���"أو " *

 L1 أن ا�0ص aإ ��*� �� اN>��< ه>"wJ* "unfolding 
� ^ ذا+<، �HD1 �Qأن ���ن ه� I�B<� � �(n(�1 ا�هo. ا)�
����?( �BF�� �'�Nم ا)?�Ï *�ن �wBs ا~��1 وا)�ة ا)>Êوإ 
 )	�� ��ء، و<B��ر ا�* �8<هo. اgcة }� {�_ دl1 )Q'� ا

��U� �Ê �'�	 Lة �( آgcا ¸K	 aدة إ�? .�� ا

 Ï��ء ا)?Fإذا أ)�y! أو أى ( D* ¨[ة اgy ���BJU ا~��1 و@
�aّ أو وا�1، U r+�	vط ا�Yk 1# Å34@��� 2#�5ن ا��� ،�F¼د¾ ا�,

 �JKN -ه>�* ����N+��K ا0��H إa ا�Ü-  ��t�N( ا
 ������H ،�Bة#��T أو ) ����	�م(*��� !�*  D]�) S0QM

��بأو ) آ0?MJ	��* )���� S0+R ( ا)��د ÜJKN� ¯oا اB<q
¼<1��k، ه�oا �?'>�� ا D* ¨[ط ا�K �l�N	 : 

 £�t� ¸آ�� ، 

  £�'y ��?*  ،  

�?�³ْقB+ْ� .  

���� وا#?�� ) �ا0�(هo. ا�\��ة    ¬�<� ��B'F Iه
��k¸   اL0 إa    أ#�ب   *��vB<� L< و�n¨، ذd أ¬�اoى �?'�    ا

�ة ^    ا��8NFار   �?�*�	�?�    �z ف�هo. ا)��D* �1 +��م آ
��� ا?Dج �)�#D? ).أو ا
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� �
 L*����، و^ ا?Dج 1���، T�� أن 	�y I?8~ج اD?^ ا

،�By �أو ر}� � "��N	K¸  هoا ا)���	�م اoى � ��K�N< إ
 ���� �	��Uة، وأ�\# �J�ا)���	�م *?� *�ا�� ا?Dج *K�ة 

 *?� ¢Q ،�#n� �J�اH( �>�� أو �� �>��، 

�	�م ��� >�8J	 �  ،"ا�4ـ�W7�Yُ"هoا ه� �
�ه�ة، وا��K : ه>�" ا�4ـ�W7�Yُ"	?7 *ـ �(�ا)��رآ� *

 L* ��KN�� اI'1 ��0 ا~�رى، *	��Uوأ ،L�?��أى، *�و*
،I1و 

�ء،  B@[ا I'1 �sوأ� ،>kDز� I'1 ���(ا اoه L]� ج�KN�
 X~�8�ل أن *?� ا)?NUأن ´ ا ���Q !ِ�>�، آ8J� ��) ^ ���y

I8'?��H�KNن I'1 ا)�;I، وه� ) ��#" �� �I8J ا�MB ا
 ،��Bا¯� و+�آ��Uإْذ ����ون أ ،��N?'�8ن �>�� 	���

XFار� .�U��� أو �Ë .و��<�: ) L]( �	�Wأن أ _BF �#و
 ��*�F ة��	 ^ d�" .c45 �+�رس ذJ#و "'�f دى "��wا”(  ،

� �Uا�� هoا �L?K ا< I'1 ى�° dدون أن �>BN< إa أن آL ذ
'���8 أ�>�ء  Ï��ب ا)��رآ� ا0�����، أى ��اآ�B ا)?JU

 ،�¶�Ê ة�J� 

 ®�$�@� "+�'\ Wا�YMأ G\آ� ��J# "7Y4ا \0ع #1 ا�nه
YR� ضYM. 

 �N+ أن ��T ،ص�cج اD?�د� *?��ا “ اKـH³�ُ<³”^ اBN(ا
�ه� �L �� ا)����#� �1 ا�I1 ا?N� أن ا(�@ ،/�Bt� وا

'��اء،  �'*�# �1�s* ه� /�Bt��NJ� I'1 �8NJى أن و#� ا
 �sأ� >JK	 وه� �?�ض ،�#�وأن �sUر ا)��� ���L هoا ا
 ،�8�<�* �N� ىo�ق ا�MN اK+�� ;�8 اsه� أ� ،�� �H�K

 �Q�J� I'1 ��<�* �#D?أ\� .nآY.2 (وه�oا #� +�8NJ ا
�ر�� �� دا�� �Wو) �+,0نF �MN ). �4+0;2(ط ا?�� ا

� ،  *'��ْن +oآ�+I    أ	ـ

'\hB   ا+��Kج�   وراح  .  

 ...... IF�'ـKِْـ* .  

�ذ   إن Èج،   ��#"   ا�KN(ا   �Q�J� I'1 �U    ،اo�ه�   ���ن   #� ه
 ���� �MN�_، أو   ا80 L��* h��'Nا)>��Q �; �BFط �1�H ا

 ����N�£   اJ	إ L1�KN*  ،جD?��� ا)?�¨ وذd أ��ء ا�
 ،I?8~ج اD?��� اy  

اoى #� +>I�N *< “ اKـH³�ُ<³”�� ه>� 	�ى أن ����	�م 
 �� aآ�، ه� ا#�ب إo" ا�Jgyة اN?�ض S¨ ا�اk( ا

 ��*�F .�<�Ãا�^�""أ W'-? �# ا�^�"، أو gب إYا�"،  ��
�ا�* ¨n(ا ا)�زق اoء ه�KNy< �( ا	أ ��U �� �J�+�{ ،)H

�، أن 	��Uأ /�Bt�ت ���Hة، �?gN ا)��� 	JK<، وا��	����
< �NJ� I'1ى �B# ��T ل�8NUا اoأ��ا;<، وه _�U �# جD?ا

�ت K��?+ �� X?�"�M\�د��"، و"ا? ".ا
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� �
� nFال ���ل	�s} � :ه>

 b(0@? ر أنY$? �J�أD ?,24 اR@�4ء ا�Y9اض ;''� و7
�� آ�J# اضYMا� un0ا��" أو ا���ج #� دام )� �$® ه@# G\

  #@Q;0"؟

 Iه ���t<(ه�ة ا��*� ا~Hا أوان #�5;< : ا�n8، ه�\
  .�b(0 ا���ج

K�ة +�tل أو +�\�  �8NJ� �# جD?�� وا#( ا0�ل أن ا
 >Qوأه�ا Ï�I'1 d ��#" ا)?o* ح�8J*?� ذd، و��N#" ا

�ص(cج اD?��� �NJ� I'1ى اy ( "#�� I'1 "#�N� �sوأ�
��� ^ 	K¸ ا>�ع(+< ا)��� و#�راy :ص�cج اD?، وهoا )ا

  (��Nام *��F/ �( ا<N� � ��ج ��ح ��tل }N} "#��
� .ا|ن دون ا�tNFادات �K\'�/ه>

8J# ¬#ه�: 
�ل �Wأ "<\� �����a أن أ;�" هB* �ty"”³>H³�ُـKا� " “ ا

ر���� ^ 	IJK و^ ا)�;I وز�IkD أ�>�ء ا)8�ر�F، إ� أ	7 
�،  و�Hت�N?�B@ )� /F�<N� � ���lU "1 ا>��ة }s� �# >	أ

8� 09دة G+$k أ�9د ��¢ ا���5و?1 وا��Yf�5 �� .@�ح�Qو ،
�و�� <?�–�'�À Iد اB���+- a�N :I'1 ا�H< ا

 :و��¢ أه�ا�Jk" ا�4ـ�W7�Yُ"أ\0اع 
�ل ا?Dج(À ^ w�Q ¸�1��� و ( 

�#0س ا�+U" ه0 #1 )“ ا�4ـÐ4�”�W7�Yُ ): 1(#+��0" ��د�" 
���Yk " �# 2�^4ج"، وv أ�7 : #�دة ا���#�" ا%^Y?" أ;�;�

4� ا%��، \ ��4? 

*�I1 أو “ اKـQ I'1 : �N+”³>H³�ُ��ة: ()2(#+��0" ��د�" 
 I?8~ج اD?� *�� وI1، وهI +>��" ^ اB�� ،I1و ��*
�ذ. ��#" ا)�KNج، �>��. Èا I'1 ���(ا >B<	 XU ،اتo�*

1�دة �Qرا���� �	��Uوأ ،( ، 

·   "�W7�Yُا�4ـ " "k�3# 2+9 �4ظ�+� 

 ��ة !�م ا��و	�?( �Býّـ<q ´ اب، و���#� )���y)�#D1 L81 ا

·   "�W7�Yُا�4ـ " "�(�$-\Dا 

 �#D?أو ذات (، �H L\K<� XUء ��� )�U ^ ا~>¸(أ�>�ء ا
�د�، وآ�ن) �>���BN(أو ا �Hز�8N(ا �#D?�  �1 آ'�� ا\«W

!�yا ���ه� ا~�رى، �Fاء ^ 	K¸ ا�»¼ أو ^ ��W�<، وه� 
 >* _�MN+ �º ،�� �Qٍ�J� I'1 �� .أداء )*�N� �#و ،.����

L«ِ(ُاب ا��� در�H �� ا

·   "�W7�Yُه�ة ا%�$+5"" ا�4ـ�-�+� 
� أم �� ذd(XU �>�'/ ا)��رك ~�� آ�ن أم �?s��� ( aإ

8� او ��KN�DJ'Jج، آ�	< {��U�J� �s أو '�Q ه���� 
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� �
· "�W7�Yُا�4ـ ""� ���49ء #1 ا%-�رآ" ا�\

 "#�� �J�+ ��	�م"�� أه� ا��ا�1 ا��� ""�W7�Yُا�4ـ" ،
�Nام }�Bأ �� " (ه>�، وا|ن"^ ا?Dج ا~I?8، ه� اsوأ� :

" �� ^ اN»'¼ �� ��#" ")أ	� –أ	sأ� d، و���K ذ
"�W7�Yُا�4ـ " &�7�@+�)�Ky دة ���ن *���اض�1 L�H�N : � �[Lا

·   ،���J �U أ�W ^�NFو@I ا

·  ،�µ8@أ �U أو 

·  �?H� ) إ«..أو �U أ;�8 >U IJK_ ا

·  "�W7�Yُا�4ـ "c�0# 1# :"� ا�-4$" ا�04)

 �8kق دا�K	��K�� ^ ا?Dج (، *X ا	��Uأ ��<1 g?	و
 �\8\(��\�88  -ا~I?8، وإa در�H أ#L ^ ا?Dج ا�Kدى *

B?\�.، أو اK��	��ا ( X*ا%-�ر°كو b¸��@ا� ، 

 ، .."+�N¨ �("، �� أن ..."+I'1 ¨�N"أن 

 I'1أ �� �BtBt�	�� واB?\�* d�* �8Q 

) �B?+ L?^ ا)  آ�ن ��� إn."  "#�� aآY.2 �+,0ن"و
 �H�K ) ، و�� *?�� �?�#1 أ9+2ا

 و���

) b(!! 

W+� )وإD آ@'G آ@��� ��آ
  

- ،"�و�� أن ا���#�" �U" آ�#+"،  �� أن ا%� �����#
 �# W@'أ� �$k ، &?�� �� ،ادY%ه�5 ?�دى ا Ð4+و�� أن ا�
 Ê@4? أن �#� ،b(0%ال اT@Rة أو اµ�ا W?0-. >5yه0 �� أ
��W\0+R إg ا�4^�2، دون k "��Yا�� "U+ا� c�اm 9+2 ر�7ل |

 "ùY. أو W?0-. . 
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� �

 
"#�$# 

�ل � ��رك d�Q و�>d* )K، +\�ر �Bل و��� �� dª�J� èا
�ل هo. ا>��ة U ”ا%5@�ى“أ	7 ]ول ��ة أ�Ò اè أن Q��ة 

�ن وا�tNر(J	أآ[� �� ) ا� o<� dوهI اK��ة ا� �tyت 
1��X وآ>� " �� �<<�* �8�Q Lا��N+��L أن +>��U wآ�� ا

�ول #Yة أ�³ اm أ�N ، +\�ر أ	Dy" 7ل �� 	>�� و	K�ض و	��ح
Ê�5. v  ^ د�وذd *?� أن ��1 ا��م �q*� ا�0ار ا]81_ وا~

 !!!!!)NJ��U �1 Lار ا~8?� هoا ا�0ار ا

 XU ا�0ار ^ Xرآ��ء Ë_ ا)�Q��>��µH�Q  w *\?�*� ا
 ،/?�N+ ��J(��د�� )>�#�� 	��ة أو ا�>ÌQ XNذا *H ��s?*

���U�� أآ�د أ �U _8?N+و. 

 ،Ikا���J�ل إa ا�آ�Nر ��دق ا� �� d+�1إن و�'� د ��
 ��B��?+ د�Ò Lأ� ����\ا~�د �Uل ا>��ة و�� أن 	��ت ا

 L8?�ت ا����B(ا]�yة ^ هoا ا#D?�U و�Hت أن ) Q�< ا
 I+ر�# �� gة أآ�Uة وا��	ل �U ارات�U �� 7'و� �� �?*�N�

���MNJ� ��� ا�µJ(�* >N�UD� I'1. 

�Bا�� ���رآ� أ �U�Q �Uد.*\�ا . ����اIk، آ8J�دق ا�
�وى �8ª I'1 أ�Ò ا.���U �>\�ر، د. أ	�J *�دود دy�

 Lت ^ آ�ا\���� أ��8ª Lد، وآ�	� a !راء وردود و+?'��
 ،.��	 _BF ��رة )Wا� �� ،d�#�اQ  dU��ت ^  ذ �*�lNF�ا

�#�� هoا <( ����ل *�ن أy\¼ 	��ة �NJ�'� وا�Uة ^ ا� ��
� أ��رF< ا|ن� ��>7 و�Hت DU أ�Fع وه� � ،L8?ه� : ا

 ��1�BFأ �Uم وا�� ¼�\È  ءا�* ، �'J'J �0ار هo. ا
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� �
��م، *?��ا �U �1ار ا~8?�، و��� ��م ا�8c¸ اoى �Fف �*

 �� Ik��N	��دم 	��ا �	�� آÎ  L'� ا*�Nاء �� ا]�BFع ا
�ه� �< )��ا)هoا ا]�BFع �Kª /�¡ (ظ(أDUم Q�ة ا

 و)4" �+�Yا�7"

�8�رآ� ^ هoا ''�8اH?�، ود�1ة  �K#و Iم ه��	��ة ا
L8?�ص ¥oا اcى، و#�  ا�0ار ا�yة و*?� أ�Uة وا��<* L*

 �� dUا�ا# )� ��و*q ��[ا اoه ^ ��KN�ل ،   +LJ'J ا�
 I'� �� É��N* IKNف أآ�Fو :  

�ل ا�آI'1 I هoا ا?L8 ¢���ا ، �( . +?'�_ د . 1�
�8�رآ�'� ¯� ود�1ة J�8¢ ءD��' >KtN#ا � . إ��اد �

�*� د  .2lNF�1ة و. ا�' Ikا���J {�I 1'�< . رد د��دق ا

�م. 3�Fد  إ . I'1 >+��UD{ >'sK+و Ikا���J�دق ا�
�   .ا>��ة ، ور}� I'1 ا>��ات ��81

أ��8ª Lد �U�� . I'1 �>\�ر I'1 +?��/ أ. +?'�_ د. 4
�رة *�ا*w إa ن Wة �( إ��<ا����� ا]�yة �� هo. ا

 ��B��?+ 

�وى  I'1	K¸ ا?N���8ª . / أ.+?'�_ د  .5y�أ�L . أ(ا
 )�8ªد

8� �1ا �Uارى �( د�Q ،d. أ�� ��اI+Dy أ	� ^ آL ذ
�دم�� �8c¸ ا�N'Hأ ��Q ،Ikا���J�دق ا� 

 د09ة

 �� Lو��، أد�1 آ�<1 �� _BF �� L���K+ أن أ�1ض LB#و
�أى ^ هoا ا��م ا)NJ��U Lل هoا ���8< ا]�� أن ���رك *

��U �� L8? :ا

1( y[ة ا��<��ص *y _�'?+ ات، *?� #�اءة أىo��ة *
�ت ا)>��رة ا��م��'?Nأ�L . اN?'�_ أ *?� ا��Hع إa، ا

�رات . �8ª أ.���U، د. ، و+?��/ د�8ªدWا� ��وى، ور}y�ا
�رة �� 	��اتWا� _BF �� aإ I;��*�� ا]�BFع ا)F. 

�ب ¢���ا    )2B� BF_ 	��. ^ هoا ا� Lأى +?'�_ �1 آ
 �U ا|ن �Fاء 

3 (���MN�J�N ا�Nا�L، و+?��L ا �BF��ت �>Uا�أى ا# 

****** 

Dل ا� آ2. د: أو�ù 

 "���"/�0ار - Y(23/10/2009اءة : ?#0Zا �?Y� 

bQ@$%ا: اnل : هnى أ)0 أ\� أ�nح ا�Y-ا� Ëا�J7 ،W� م
�# W59 ��.�? D £ذ� c#و ،YR� ة ?0مY-\ 1 أى# µأآ  Ye@\أ

�®، D أدرى %�ذا D ?�+® ا��f)�ء؟+�. 1# 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   274



� I11111111<I2009200920092009>��04040404א���,�������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
d<�T >tÈ أن LB# dو�'7 آ� ا~�� ... آ�ن #� و�'7 ذ

�ع ا)oBول �>�� دونt�	رب ... +�دد أو ا�دون اF�ا�U ا�
)>�U �� Iوه ...(d �BU ،�#د�وd�'1 ���y  ر�� د�1ات �

Q Dوأ�d�... ، 

�دح ��ن ا)��م اJ	Õ� �['< �� وH< ���ق ( d �BU
 ،a�?+ >�H� 

d هoا >BBJ� �# �( ،d�'1 ���yق  و�ا~�� �� إ¬�ك وإره
>H� ا0_ و1>�، #� � ��JH >'8MNك ا)[�L *��ح BF( 1��د 

� و<<�* I�B+ أن ،d�Q Dرا /أ��	 ،èء ا�W �� aإ �<�Q
� أ	?� +>�{ �<+�\* d�'1 >* èا... 

d* ن��	و  ��رة و  ... أ�d�Q D أن +��ن *><� �+��ن *>
��'و	��ن *d ...	�را ¬�Nى ¥���U�NK� �*�Nآ ' ���K� .أ��+

�<JK	أ I'1 �<Q��?NQ ،>+�K�W/،�<�Q ن�J	ا�  �Q>?�ف ذوا+>
X��� إ�< إa أن ��+�>� اUو#� أ1'>�  .آ� � :أ�

أ)0م ��J7 ،WاË أآµ #1 أى  أ\� أ�nل : هnا ا�-Yح ا�nى"
  "�Y-\ YRة ?0م

 I\«�* ���y �*�HÌ* a hÃ�Q ) ��± �J'Q ء�أ�� ا]��#
��<1 �*�Hا�... 

( ا>��ة ا)N?'�� *ـ :�درا�F ^ 1'� . " إ£ أ@
 IH����*���J�ب ( اN��)" 2ا	��Uى  أ�yوأ ���م ��وره

aا]و I+ى #�اء ��<� 7'\� DQ ،�'�'# م�إ� ا>�ر  *?� أ�
�J�?�م ��7 ��  ا �Q���>� إ;�[�اء ا>¼ و81_ ا)?�£ ا

����� ا)\���، �1�Qد ¯?[�  ا�� أآ[�(��	�� و �	��Uأ( ،
��*�F 7 ^ #�اءة'\� ¨ �� 7'\� ��<� Lو^ آ...  �� 7?*�N�Q

>?� L1�K+ ^ ى��Q I�B� و I�1و�'7 ^ و ... ،>'B#أ �� ><�
و�>< �� ) ا��اء ¯� ( �>���� ا�H hB\�Q  �� ����Kءا

�?Hا)�ا ���� aإ >�B# ^ ل  أ+�دد�} �واL��N و �>< �
��Hا، Q )Q�Q��ى U 7�*و ><�*"�N�Q ">ه�q. 

 -_�'?N'1�دة  a �H�U DQ >N'B# �� � ...1'�< أ�

 - aإ �	��Uأ �H�U ^ أآ�ن >�B# ^ أ+�دد �� �أ�
_�'?N'�ؤ�� w�'J+ ���( >�'1 ا �U�;ء و�s ...ا

 -  >�U ^ 7ذه >H�� �� ���N�Q " �H"أ�Ë أآ�ن �� ��Q
>�'1 _�'?N' D?Q ...�� أL?Q وأآ[�ه	��U7 أ� dJأ� ...

�H�Ë أآ�ن ،�'?Q نÌQ  �<1ردى و ����\إQ a�ة ز�>�� 
>?Hأرا I�*أ ،>N����  ��k�¬ �µ8@أن أ aى إ�y[ا)�ة +'�ى ا

 >'Fر�Q >�7 1�دة �� �Dث وهoا(إ� /'tN�  )*أر aإ
)�*�Fأ .(Ó� �B�� DQ _�'?N�� ... وإن أ�J�� �1 ا

����رب ا�1  ��<����U اJ(ا �Hأ DQ 7�UD+ �1ر�JN(ا
��� رأ���\ ��Q�� ....ا

� �� �q*� ا�»\��، أ#�ح 1'��� أن È\\�ا *��� #Dt	ا   
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� �
"��W L8?� �� آ~ �y! " .��	 ء�'�د I'1 #�اءات ا]��# "

F1'�درا ^ � �H����*���J� *�MJK �� " ا< h8J+ اo�وه
´ ��KND@Õع وا��اءة وا ���� ا�U� ���'1 /��?N... ا

�ءH ��ب �?�NFوا > Lه� أه ��ر ��Hآ� }é ����+ �< h8J+ 
>* L1�KN' >�Q /��U� >?�. 

 �ùل ا� آ�4Q@$# .2ت د

 2009-10-14ا�53" ا�����"،  -" ا�\�3ن وا�@0Qر"\-Yة 
 775: ا���د/ 

 " [70�0���0,� )"2ا�,@�ب ( درا;" õ 9+8 ا�3

 د?0ان أ0Mار ا�45�: }Yح 9+2 ا%�

&�  ا�-U& : ا3%@�
 

Yf��%ى اY-'1 ا���,��� ®�+? �� YRأن ²< أ��\� ا� 
  �ـ�ـNـtـKـــ�ت

 �'��+–  ���H ��– >�Q IJK	 ت�Hى وo��ynا   ا)�زق ا
) I8J� �� a�8ن إN<� �º س�<�ل أ�'/ اU ه� ��ن "آ8J	ا�

����ن ا?\�ى"و�¸ ، "ا)?J	ا� (" X* hHر�N� >	ت أ�H�Q
 I����k اI0 ا��ت ا����B *?� أن *'® هoا ا#D?�ول ا<+

)kا��   :ا@�W �y|ورة ا�s*و ،>JK<* I1�هo. ا�ر�H �� ا
1�دة  I8J� ��، أو �ً��F ا��* .�Hا�N>wا  >�Ãأ �� X*و ،

��ةw�7ل ا%0ت وا XN�'?N� XN�s�� اN'وآ ،* �Hر�
I1��ص �Hا ا)I8J /اcا �k��ا]��	� ا� +�رط �Q< هoا ا

�ن J	ا� 

*******  

 ��Fذا و�'� رÌQ ،�s?* ��s?* L8�+ /+��أن أ81�ل ا
 �Hر� ���?N� هoا ا��ر �� ا¥ ���� ا0�F��[L ا

 h��'N�ب، و�[L اD;@���"أو  �����ساtcا L\Q �J� I�Q ،
��و£ ا(�Uوف وأر#�م ا��Kة ��ح ^ *���ك اNK(�8 ا'�

"dْ'َê��ِ "D]� ( ل�yل إد�8Nآ�* �� T�� أن +hNK ا��Kة إ
�� ر8#ًQ³�ØU ح�NK(�8 ا'� . ا

*******  

 _�'?+ aج إ�N} ���Ë I�N<� ��ول +���'< Uأ �إن �
�. أرى ) +?'�_ ا0��(qا ^ I1�*��ر �� ه� د�1ة d��MN ا

� �� أآ[� �Qآ[�،أ	< �\'h أن 8°?>ً��# �<�s� �� آ'8?  
  XU � ،I�N'	 أن aإ I?J	 XU I�N'	 �<	�* X�� و1>�ى

 D?Q I�N'	)�?* ��	أ :( 

*******  

  X* �#D1 Iن ه�J	ن وإ�J	إ X* �#D1 س، إن أى��1ة أ	
³�yس ُأ��و�1ة أ	?� �<'yا�* ،:  
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� �
 ¸Q�<N� �� ا¥ ،�'yا�N� ��*��N� �#D1 I�Q) ورات�وا)>

�وا)»�وف *X اoوا<'yت دا ( L���N� �� ا¥ �*��ر �
 وا~�ل، 

*******  

�ن ا?\�ى أن �?��W uف ª>� #\�ر. �1 J	ا� I'1و
I?J� �'��< }�ا�'� ا{ ،_MNJ+ �{ ��N���?�  

*******  

... I1��ت أI'1�Q I'1 �� ا��NJ� aإ �#D?� ا<* �N� ´
 �?�Bt� 	?�ف ا'�M ا]رU/ �( ا<JK	أ �l<Q ،L8N�(ا
��� إa وH< ا0_ �<ا)>�MNK إa ا�I1 ا��£ ا)�NKح ا

a�?+ . 

*******  

�ن أن( �B8� أو   �7 �1 ا��NJ� �ty ¸� ��?\Nهoا ا
 Lم �( آ��N+ دة�در�H *?� در�H، *��ر �� ه� دورات �?
 )� �<�º L�MNJ(ا L?q ��	�� +��J �� إ��� aدورة إ

��ءة ا���Kآ /JU ورات�ع ا��0ى ا)�NKح ا�8NFار ا
����<  )ا

*******  

�، ´ أ�� وأ	� أ+>�ول ا���s +'� ا]�yى  �MNF�*��" ا
��	�� إ���B'�< ��MNF�، ه� �� أ�I'1 >K أن 	��MN ا

� *ـ 	��Uأ"L�MNJ(ا ��	��ح >��ن " إ��K�وه� �Wف ا
 *��ا، 

*******  

 &#��@\ 1�)�:  

&�� +�È  ><� �J>�<، و^ 	K¸ ا�#�( �9ل 3#@�� _�¢:  
،��<N± ��	�y �*�N�� X	ا�#   I'1 ار���t;ة ا�ty ��( أ¬

>�  )ا��t_ إ

"+��@3# "?Y�  ) ة أو�H�� دT��ا@�� 1�J8t+و ��K��+
 �Kkزا���  )�( أ¬� �tyة ا;�tار�� I'1 ا��t_ إ

&��ت (  �< 3#@���NJ(ا >'ª L}و >}��"aا]و ��D[+   ا
�Uأ¬  ،"وا )�>�� �tyة ا;�tار�� I'1 ا��t_ إ(  

*******  

  �78، *��ر �� أر�� ا�Nآ�� I'1 ا���8 ا�Äدة¨ +?� 
�¯�Uو �� و¥��Q ر���  ا?8'�� ا~

·   W�70 }2ء ا�? D""?Y�" �70? �º2 دا�8 ، وإ�;
"?Yw1 ا# Y3�. �# "9Y7 دة�?T�  
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� �
·   W�70 }2ء ا�? D"�70 "ا�\�3ن? �º0ر #4@0ح ، وإQ.

0� "?�J51 أن ?,0ن إ\�3\� ا�,i �#  
·    �70? D W�70  "ا���ل"}2ء ا�. �ºد�" ، وإ��#

#@�Yآ" �@�$�® أآµ )�ر #� ا�@0ازن �� و��ات ا�070د 
 �J�+9 Ðk�² �� c��Z0د 9+2 ا�@� "+k�,@%ا��# �J��  و?5

� آ�	>� *L إن   ·�U aإ >* ��n	 � a��رك و+?B+ _0ا
d��MN* >�'1 ف�?N	 "�  إ�<" �حا

·   >wا W�70 }2ء ا�? D �70? �ºوإ ،&U{  G(00ل ا�¸
 ®��@@� 8F�9�ùو Y-'اد ا�Ykأ ��� �R g�7ق ��^. ®�$�@�
 "��8J5 #� أ#,1 ذ�£، إg إ#,�\� ���k &f3@0?�ت ا�@0ا#

&�  .ا3%@�
#c د09ة 0wح أن ?-�رآ�5 ا�$�رئ ا�^�?® ا�^��0" )'& 

�" أن \$�م 9+2 ا�@�Y?" ا�$�;) 2+9 g3@0?�ت ا�و�+�
Yى ا�'��2) ا�آ�Y-'ا� &fه0 ا�@0ا �%  
 

******    *****    *****  

 2009-10-21ا�53" ا�����"،  -" ا�\�3ن وا�@0Qر"\-Yة 
  782: ا���د

 " [70�0���0,�  )"2ا�,@�ب ( درا;" õ 9+8 ا�3

  د?0ان أ0Mار ا�45�: }Yح 9+2 ا%�

  وا�5�0" �7ل اY¸ 2+9">w?® " ا��3ود"

 
  #ـ$ـ@ـQـ4ـــ�ت

� أز�� �� 	��Uو، وأ�J� ر�# >�Q ،ب�# >�Q �ا0/ *��ر �
  .ا�cف �� ا��ب

�و� ا�#�اب � /�lNJ� �� I'1ب، و��� �� I'1 d  ��Jى ذ

*******  

�ء K�NF���¡oاب، و¶�  و}��� �� ا���اء *�Q بo~ه� ا��*
� إ� *��U �1 D���� ا?D#� و81���، و�� ´ 	��K آ�" J�

��¸ إ "#�N�¿"، "  :أن هoا ا�*�ال أو اQU.آ�ب و "#��M
¬M ةY#و#�ا"  
*******  

   /U Iه �����ا0/ ا0 �#D1 ا%3@0?�ت، �,& إن &,�
�و�� ا��MtJ، وا%3@0?�ت�� ^ ذU d/ ا{ ، � gإ ����

،�o�3� 2+9 ��  ا���®، و�,1 �

*******  
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� �
�ت #D?�ت(إن اHD?�ر I'1 ) ا\N#�ا)�tو�NJ� I'1 �Uى ا

 X�JN�#� أو *�و¬�(ا�{�ء وا�8t	� وا�?�* ( aه� أ#�ب إ
  ��NJى ا��ا�� وا~oب وا�¡oاب

*******  

 aإ �#D?�* I�+�� �# ىo+�ا�L ا?Dج ا>IJK ا]81_ ا
 I'1 ور�MNهoا ا)�NJى، ه� اoى {�K ا>�8 و�t'_ هoا ا

 �N� ��Ë ر�tNإ�9دة ا�@,-�& �R 1#ل أز#" ا%Yض #� �Hل ا
  أ#,1 ذ�£

*******  

 �Tو �� ��D1 �Hج U����Q I< إ@Dق �Ê أو إ1�دة +���L إ
 >�8J	 �{ >�Q ���(ا"��U@زق ا��#"  >+��@�. و�?�*± L�*

�+<، �� ه>�، و*K1�s{ ����Noات ^ ا?Dج ا~I?8وا�  

*******  

�س Fأ I'1 7B<+ ����B�ت ا#D?;�#" �'°5¾�ت إن ا
gا�و &fا�@0ا  );�+ �: ·+n5# ،�J ا�c�0. "�04Q : ا

 "��G ا��$" ا�;�;� �o �'? وه2 ا�� ،�J�YU� ،�J@(و
��ن ا���5¢ ا�2#�5,��k.  

*******  

 ��رك ^ +�tNJ( أن +t'_   )أو اoى(إن ا�� ��'yدا
�NJ�Lّ *ـ( � )� ا¸��\G ¸4+ً"81'�� ا0/، � *� أن +��ن ) 
��J ) أز#�ت ا�5�0^  وDدة �7?�ة´ *?� ذd ^ أى ( �إa أ¬

 ���y! �� ء�H �?Y?�و�N و?� 0kن k �o ?�ه8 و��Uة، إa أ¬
8o و.� ف  

*******  

�� ه?� L�L أن �DK@ 7B ذا+<  )>N�* (أن  دون"I8N<� "
 أ�D؟ 

*******  

� o<� D?Q ا�Bا��، *LB# L ا�Bا��، دون ... �MQ
 XU Lآ ��ء *oرة ا0/ ا� T�� أن +I+n أآ'���� ح"إ

�� #@��دا$��ت ا� L�U   ؟" �$��NJ(د ا�?N(ا0/ ا dذ
�ت��	���I *�اd'+ �tF ا� أدت إa ا)��<N� أن X*و ><�*  

�ء 1>< <�NF�� È$k ;� ا�0Uا?" �s)ا��#" ا��3ود، �
�ºا�'�?+" 19 ا���)"، وإ "�ا��3 ا0ZاS ا�@�S،   ا�µا\

g�9م ا�#�ن ا�و gى ?-� إnوه0 ا�  

*******  

0��H اoى +��8< �� ا��ا�� ا|ن ��Mل دون : إذن �Q
�'���N(ا �#D?��،   ا��IF ^ ا�1�#� ا0F��¸ ه� اBJ/ ا

 )H�� �Êوإ É��   ا��3 ا0ZاS ا�@�S"اBJ/ إa ا0��H ا
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� �
*******  

�"�� ���� أن {/، و� ��IKN *�ن   ��Bو أنBU /?'�" ،
 oyو�� It?� ن�* ���و���IKN  )+< ا��3?"،"1'�< أن ��

��  *�ورا#��Fأو رأ.  

*******  

 unآ& ه W@¸إذا أ�� D�3?" )+< إz+� و�,1 ه& ?,0ن
ره� ا�Yا�c : ا�وراق ا�� ذ�+G وYk 1# G47ط )��#�J ��و

��?" وا���9�kت؟wا  

?Y?� أن ?+uno 2$ ا�وراق ا�^+'" ��,@24 �$+<   إن 1# 
&J3@3# ه0 )�5ص �ºوإ ،�'· ��� �x?�3?" ه0 أ�ا.  

*******  

D��* �<�� ��� ¨ � �U :" c(ا�0ا &��@3\)�Q�ا( D ،
u�U\ �� WxkY\و ،W� 8+3@3\".  

*******  

 Jk cQ@3\ v وإذا u2 ��%070د ��9@'�ر�Y\ 1 أن,i &
 u9@'�ر�� W� 8+3@3\ أم ،£?Y�@+� ckا�5$� ا�0ا7< ا��ا

u�M �70? D �%�¸ 8ا�'�?& ا��ا�.  
  .ـYُى ه& أ�G�'f ا%��3" أ;J& أم أ�f<؟

،�5,Ò 0ن,�� &�  ه& \-@U& : ا3%@�

 ���@3# Ê'^�� 1,�  أم \8+3@3 �+
   

******    *****    *****   

  ــ�ون .�+�ــــ®�
�J7اË أآµ #1 أى أ	7 أ*oل ^ هoا ا��ح اoى أ#�م *<، 

YR� ة ?0مY-\ �� ��N	أ �� ><1 7�+�� � d، و�( ذ
  ؟D أدرى %�ذا D ?�+® ا��f)�ء   ،+?'�_

²�2 ا��RYوي  

  23/10/2009*��� ا~�U/ �?8ار
 

****** 

 �� �fدق ا�Y#�3ا�2. ا;@���" د: ��\

�B�@ ��¢ 

�أى وا�0ار اK��ي ا?'�8 ا)�tNر ��ه� *Fدى أن ا�*
�وى '�آ�Nرy����� 1>�ان ...�Ó أ�H �?�*� ...ا Lه

< T�� -إ�y! L�T-  *���يDy �� Lا��N ا
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� �
²�2. د: 

 �fدق ا�Y#�3ا�2. د.ا�خ ا�,�Y أ
 أ},Yك 9+2 آ�Y اه@��#£، ور)" #-�Y9ك

¸Y� ®?Y?� ا�Y-5ة  أ\� أxk& أن ?,0ن ا�@�+�® أو ا0wار 19
:،c��Zا ��  اc(0% أوD ��ول، �� ?4@3

. د.},Yا #Yة أYRى �£ و�+^�?® ا�,��f �Y< ا�x4& ا%@��د أ
��. ?� د  �ùل ا� آ2 ، آ& دY� W5# "�k;��" وا��ة .,4

�� ���£ وه�f   09�? 0دقk ،W+�%0اf+" ا�¹و�" �9#� ��آ
&fد�" ا�@0ا�# gإ £+�# 

 },Yا
m ��wا   

 و9+�£ ا��3م

 �fدق ا�Y#�3ا�2، و#�اW�# 2.�R. #-�رآ" د: �����

�وى ا��مy��ذ ا�آ�Nر {�I اNF[ا 

 ��د+I و+����ى و¢�� ¯oا ا�N#� اK��ى ا)>�

�رك ¥o. ا�Bا�� ا)�Nا;?��Qأ )� L1�K+وودت أن أ.: 

�k�� و�oه'� Wو �?Nº �'Uن ر�J	ا� ¨��ر ^ 1Ëا� , �8Q
�H داد�+ �U >Q�?+ أن >* D , ن��و+B��MN� Iا أ��م �� ا

 .ا\�� اoى ��N>� أآ�ا	� *�U Dود

²�2. د: 
 �fدق. أه� �£ ?� د

�< ود09ة �Y.و µf &x4� �Zا nR�# �\nR�? 1# �\�7ا و�Rأ
 .ا���ù 1ل ا� آ2

 b�� "��0Ó3# : ��^\ &�Kوأ9 ف ���^��0"، وأ Y(د�9 أ q
�� ?0م أ;'90�� ا�@0اf& و�39 ا0wار، و�#& ^Þ أن ?,0ن

 &J3? �� &�%0اf+" هnا ا0wار ا��ص ;'�� ��9دة Y?YK ا��
 ��: 0fرة ور)�" أو  –ا�#Y و�0 )+�� �� إذا �fر #,@

 "� .)� ?,0ن أو�Ê وأآ����k Yة -إ�, و\
 �fدق ا�Y#�3ا�]. د

�ن(��Bو أن هoا ا)»'�ق J	ا� ( >NQ�?� زق�� ^ hBأ� �#
�ت Q?'< و#�ا	F X'�آ<>JK< و+�! d*�� . ����?IKQ ا��ن ا

 >N�BF �� ¨ 	?�Q< ^ ا��ون ا� �<JK	�1 أ �<Q�1, 

²�2. د: 
أ9@$� أ\�5kY9 �5 أ\�534 أآ�Y وأروع ��k، و�,�55 
 ¼L ،ا���ث �7ا í�3wو9"، ا��$& اY-# "�Y4� £�5 : ذ�+�ا;@�

 1# �x?أ �J+�.�ر�5Ñ ا�@0Qرى، ذ�£ 9+2 ��3ب 9$0ل أYRى �
 Ye\أ ®�  \-Yة أ\0اع ا��$0لوهg �Â3y �5 ا%�زق أ�f< وأ9
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� �
 �fدق ا�Y#�3ا�]. د

� آ��ه� �� ا)?�رف +NJ»�م ]��اض ¬�W �Q�?(ا .oه
��s?* )� دة�sN�. 

²�2. د: 
�W ��� أ�R)2 و\8J# ¿2�4، أ\� أ)Y أن ا;@���ل ا%��رف 

 YJ{وا%�& ا� ،W� G+�7 �# �M gإ "kY�%ا )� ?$+< اnوه
 ��هY; "kY�#0 .��4 ا�nرة ا�nى ا;@��& �+@�#� وا���دة، آ

 "k�Qا� �k0.و Y?0Q@+� &� ا;@�

 ،>3�k Y?n�@ا ا�no 24@أآ D �5,� W34\ "kY�%ا �J5# ن�
�" ا%�5ه� )� ?,0ن اM ا��� إذا آ�ن ·@,Yا $� 19 ç�^45# أو
W5# ق�fوا� ®� .ا%,�+" �W ور�� ا�9

 �fدق ا�Y#�3ا�]. د

 �Bا� L��N	 ��D1ت , 1>��KN�ت واH�	�ى أن ا)?�رف وا0
�ت �� ��� و����Wأ ��NM<� �# ، �1�J* ة��N(وف ا��وا

�Q��JK+ dات و+?���ات �� ��oدة وآ��?� . aإ )Q�� اoوه
�دة ;�ه� اoى +�" *��F >�Hا T>?< �� ا�?�ر *�Fو �¥���

���ح ا]�NHن وا��s�K .ا

²�2. د: 
، ر�� ?,0ن 4#��ا ��� ا�f"'¹دق �,+�" . ا;@����£ ?� د

 "�، "اw<"أن ا�@'� ا�#Yk 1# Yط ا;@���ل و;0ء ا;@���ل آ+
وأ\� #�ز�G أذآY آ+�" ا�� ا;@��+�J د?3@0?2,34 : ا�0Rة 

ا;@��+�f�( �Jا ��^b \�90 أ�1 أن د?3@0?2,34 ف، آ�را#�زو
 "ùY. ا�راء �0ل G4+@Rو)� ا ،S�iا� S�3\ا� >w1 ا# �f�R

 "��_ Agape ( �J'?Y�. �Jx�� G+xkوه2 آ+�" (هun ا�,+� ،
"W�� .YR� �JùYون إg " أ��7� : >wع 19 ا�{ �� È+@Þ D ��
 .أ\G ه�5 ، وه2 ا�,+�" ا�� ا;@��+@�J"ا¹'""

�" ا¹'"، و)'+�J و���ه� #� +,� ®w �# ���k £?أ#� رأ
w® آ+�" 9+2 #1 .�34ات و.�T?Tات 0Jk "k0��# �M #� ��ول 
W@-(�5# : هnا ا���& وu�M، ر�� ا#@�اد �¹وDت ;��$" 

 W��@وم : آYk £?ات �رnو���">w1 اk..."Ïإ. 
 �fدق ا�Y#�3ا�]. د

� ��( و���� أن ه>�ك �?�د¯ )sÈ ��F�� أر;�� #
 �� اDcص �>��<�T �� و�#�Q ت�وآ�ن ا~�ذ*�� , ا)»'�#

��lk�N	 _�¢و �و;�8 هo. ا)?�د� +��� رؤا	� . +nآ�ه
 �<�U �� ت�*�lNF��ت وا�B<8' ��¨ إدراآ>?� hsN+و

�<�Qو . L1�KNد و��H�� ٍد�sN� أو �#�<N� L�Q" ���Æ� �sوا
�s  ".JU>< ا

�²2. د: 
 أ#� أن ه�5ك #��د�"، �5Jkك #��د�"، وأ.^0ر أY� �Nا#�
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� �
ا�'$�ء وا�@0Qر ا�� ا�@0اه� ا�@�ر?Å ا�'-Yى وه2 

"e�+ا� un�5 �� ه�k "���( Gزا��#. 
u�9را��" وا "�;�( 2Jk "�;�( �Nأ#� أ. 

 ���c ا%z+0)�ت �k ،�� cxÞرى أن ا�0xع �ù أ#� أن
Ñ �# ه� �$�رY?0Q. : 0نÎ�3? Y-'0ن ��، آ�#�،ذ�£ �ن ا��x

 W� 0ن$+Ñ ���k �J0ا�@��� �J5# ص��8 اJ5,i 8Jk g�@و���
"� .أ\8J34 ا\0Qz+� �(�Qة ا�@��

ه�5 ه0 ا�\3<، " آ+�" ا�Zذ��""وD أ9@$� أن ا;@���ل 
��ل �@;Dا : "�4��u ا�,+. �# ��. D £\وأ\� أ.^0ر أ

�59 د ا���دى ر�� .�� �Y\�|� أÝ& وأآ�Y إ��¸" وا#@�ادا، 
W� 8;19 ا _�'\. 

إن ا\@���2 إg : وأ�Rا، د�9 أR@8 ردى }�آYا وأ\� أ)0ل
��ن ا�YJe? �x "أÐ4K 9+2 ا�$0ل  ا�Zل ا��ق و ا�nى ��+� 

�xا� W53� " 2 "أ\� أرى أن+�@�k ،u�� c# D�7 ®+z@? �xا�
 ،"�ùل ا�.2
 وه,nا

***** 

 را���

 أ#& ·�0د. .�$�< ا��f)�ء 2+9 .�$�< أ

��" \-Yة ا�;'0ع ا%��2 �ا��5 ا�Y-\ 2+f آ�#� : Zا �?Y
 q �5+fو �# gإ c�@35� "fY42، و)� �7ءت ا�+�، دون رد .4^

 ،u0��� 1 }�ء# g��� W.اءY( ء ��9دة�(�f09 ا��\ 

� ا�$�دم #� أ#,1 ���c ا��Zد 9+2 اY��� وأ�9 ��ن أ)0م
 .ذ�£

***** 

 #��G #5^0ر . د

�ل أ 10 - 30*��� ا~8?� �� I'1 _�'?N أ��8ª Lد. ا

  ��B�H< اN} �Bcو ا ,�وg?� �Hا �1 ا)�دة  إن أ��� �
Ú ور�� �BH�� ت�<MW اة ¢�ي�	 I'1 ي�N¢ ¦ ه� اoرة و ا

�ت ا<M�� ا��'Q �1 g?+ /H�� �8'آ X	و ر�� أن ر �B�J
/ +?g �1 ا?�¸  ا��ة Ú إدراآ>� آ8� أن�F �8'آ X	ر

�ن ;�ور��ن NJN�� اoرة و<��+\hB  و�'>� �� ا?'� أن ا
 ��NK�¹�8 �( و��<N� �<M��د� ا?N� , �1 g1 �إن أول �

�ت ذات  آ��U �k ه� اc'�� و��Fآ�و�� L8N�+ ¦	�ا�� و ا
�وزا#�اq ��T �?B� ا�s?* L8�+ ��<�Hو��	ر أن  �1 �BN1ا

8� �1ا آ�و���Fم�Q >'8�� /H�� /�F L�  y  ¸<l'ا��د 
�   ا]	[�ي x آ�و���Fم اoآ�ي ��8'<B�F .gN?	 يoو ا

¸<l'���ن +�آ�/ ا)�أة ا��د  xx L*��� xy  ، آ�o Ú ا
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� �
� و �� إذا آ�ن ا�آ�/?�� �oآ� �?'���ت +?'�8¬ "F! 

Ó�~ذا  ا�8'Q ب�d و�K�¹ ا�¡oو آ èا >�'y اo�ا ه�Uوا ¸�
�1 �8kث دا�MN	  واة�J(ا ¸��*� و J07 ا?(��واة *J�

 �8��<N��'� ا�N�)?7 ا* ,Ú ض�K(< أ#�ى  ا	أ LH�ا
'\�� و أ�¹ أن  Dهn� >JK	 �H�Q ة�l<U I'1و أ ��'s1

"���ء Ú اJ<�F/ �( ا�� ا<N+ ل�ة ا]#L و آ� ��81�* �8
D]� L\<!دم و �Uاء و  	�+� �U'�. ا�#� ا]آ[� آ�J ا

�. ا~>¸ أ�¹ �sور+< Q�1 �ا¦ *�أت *�)?��Q و آ�ن أول �
�دة أو�د !دم è إن ¨  Ú إ81�رB1 �� ء�H ي ه�oا]رض و ا

I'1 �T�H ءت أول�H ´ L��ل �?�ف  ��� اH�ا]رض �� �>( ا
gÈ ��ن اo	/ آ8J	ا�aإ >N'Uن و +��ن ر�� ا]د�	  �1 �MBا

 LN# �� ، ���À أ�* �� آ8�B	 و��;�# LH�ا?�ل و �\hB ا
LB# .�yأ L�*���¹ر #�ا	X أو أ�1اف T "��Q�� ا��ل *�ن  #

o	JN�� //؟�ا?�وان و ا�LN و  �� ا��NFى  ا�?�ر *
Dk�B# hB\N �Ê ¦1�ت ا)��Nذ�� و ا� اÙJ �( ��¹ر ا~8

8��� إa أن زاد M' �B'@ وان و�?'� ، *�أت درءا *�?�Q
��ة آ�UÌى��س *JU�1 ا��8NH��LQ ا�N'�ت �B'J	�+� , ا

oي و H>¸ +�ا�'� ¸<H aإ ��J�N�Q ¸<~ا ��t<(  ¸<H و
 �� ا��K و ا�را�F أ�<�'1 L�J+ ��Q�?� ��'81 إ*�ا�1 ه�

Lث آ�} ��k�Ú أي X* ��0 ذd و #� +�MNل ا?Ú  ��'8 أ�>
Ú D��� ��� ¨ d� أن ذ �U ا و ذاك وoو  ه ��BJ� �1�ا

 ��<	 L�Q ، >N#n� ة أو�*�1 �#D1 Ú �U اoث ه�} �#
�ع ا)�أةN8NF��¹ر �>����  ا LB# و Üر��N�~>¸ g1 ا*

I'1 ���tF dاÚ )8NÄ آ��Q  ا]د��ن ´ �Qض ر��زه� *?� ذ
~>¸ ، آ�ن ا)'d'NT d �1دا �� ���ه� ا�0�ة }� Ú ذd ا

�ر�� دون ��ه�  ا~�اريH /} ذا�8'Q >k�+Ú �<KN إر;
 ��Hو�N�Q ,L�Uدت را�� *�آ8'< ��  هo+ Lآ��� آ�" أ1�B?W

� �H �� .�<1اري� >�K�� ن��� أd'� /U , ا)>IK ، أ�� آ
�رسQ  �¹�Q /0ا ��ر�N<، ر}� اNy'" ا�B?N �1 ا0/، ا�H

� Ó* Ú ا��B ا ������ أيأ	< آ�ن ���Hد�<�H. 

� 	�tNJ( أن ÂBï ذd ا�?�ر ا�Bt?� أو � ا)��'� أ	>
� *�	< ��F+� ��م � +\hB ا)�أة �[�ة <JK	أ g\	 و .��<	

hB\� � Ñ�N�'�LH و *  �N� �8أة و'ا�LH �[�ا 
L#[ا I'1 رب��N� �?I'1 �8N آ��8�ء ا L��* رب��N ا

�ل أن و �� F  آ�Bا��# �� ´ �yä* أو L��* ����N�* �N�
>��81 I'1 )8NÄة ا��	  ���B+ d	أ )� �B\N�(ا)�أة ا ���+

��Q �� آ�+/ +'d ا�tJر و�� I'1أ d+��+?'X8 أ*?�  �� ��
d�0/ . �� ذ* X<���)�أة و D1#� ا* LH�أ�� D1 �1#� ا

�K<� L�Q �NUا �#��، آ�ن اD?Q /0 أن ���ن  Ú	K¸ اH�
�#�d ا�ؤ�� ´  ا�1�اف L?Q و ه�  Ú	K¸ اoج و آ��NUا

�م و ه�oا ?t��� و إ�1اد ا?��Q ا�»\�� و ا�<��, ا 
 )kرا _'t<� �1 ��ا�N+ /0اQ_ ر��B ور�B< زوg1) �Hت ا(�

���F اب�#�ا0/ ه� ا?�ل *�*wJ   ... .. ........ .^ ا
��	�+?g ا)�#"  �� ا8NÄ(أ� و ه� أن +��� ��Kة ) �?

�k�J� أ	< ا<�K+ي اo�را	�ي و اB�*�   اµNآ�إa ا)�#" ا
r��� I'1   ا��yل و ا�cوج و *�	��Hو +�*� أ D]� �t?N 
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� �
�JNN( ا�وا�k أآ[� �Qآ[� أ� dأن 	�" ��#" ا)�KNج  ذ

 �µ�W L?K	 �'Q ط�BUة أو إ�JU Ú ج�KN< ¸k��أو ��#" ا
�م�S� D1#� ا�LH و ,  إذن �>����N أن �L?K ا|�yون �J�

� 	B�� أو�'} � /0��آX�D� I'1 I ا)�أة *BN	   ء و�J<ا
I'1 ��U �8?	 أن ��'} ��ت  ا'�ا+� Ú �8'¹ ا)�;� و #D1

���1 أو KN	ر�� ا�q أو ��+��K� ت�#D1 �ا0/ و ا�واج *�¬
� أ�yى Dy �8Q ��'�K@  r¬ I'1ل@�Êأ ���NF ت�#D?هo. ا

�tNر � ��+� �� �Qاغ و �� ا�tNر�Q  د�H�(ا �� �+��F
�ح N(ة و , ا�ty ة�ty ر�tN� I'1 درب ا��# �sÊ و أن �*�
'��1 ا~8?� و اoي  أن ¢�ث "�s+ ف�F ��<��و�ت �s�À و ª

�MNث +'d ا�Ktة ا�tNر�� �Fف ��اآ� *Ìذن اè ا?�ل . 

**** 

�� أ�³ ا��RYوى . د· 

¦B'# èوا �<N�s# �<�'1 ¦lوه� )Hا)�ا �  ا��ر�� 1'�>

 >��?	 ��+< و��D1وادوا+< و >Nه� �#��s ا0/ ا0���� و�
Ú م�� هo. ا)�U'� ا�tNر�� ا�	��ا;�� �� �81 ا��B ا

��رة ا��*��  وD1#� آL هoا }�ه�� ز�" �s0�8 اJ�
 ¸�1 �8J� ��ء �Bق و��K	8'� و?�� آ��U و�H. ا�ا0

�s08'� رةا?' �y|ا >H� ا��*�� Ú ا

Dا� /U �8J� �� �H�� � u�1ا ��U ب��وهoا Ú  >BW ا
 !!!!!!���Nب Ú د�NFره� ا�� ���Nب

�رة ا�<��* dBUا!!!!!! 

��H آ�ةU  ¦	�� >� d<� L1واز �¯�# �زي �B1 ا�ه�ب )
 !!!!!!!*>� #�BM وا@��

_<NÎ D� �Uا��س Ú ا��ب Ú ا��م ا<�X ا)�ات *BJ/ ا
�رخ \�ء اK~ا اoا *< دون ان--ه�Q�?�--  ت�H�� Ú ����Q

8��1 وا�oوذ اoي NH� ا1�ف *< و�Hدا(ا?>" واÜJKN ا
��F�Fا( 

�	�� وا��F�t و+�>X ا?�م	��ء واB�(    �>»� �Fس ا
¦� 1�¸ ا�tKة ا��Ú هoا ا)ÜJ )) ه� ا�0آ� ا)�آ��� ا

��# �8NU ر��<�JQت�µ� �?* �� وB X<J ا

"�0�+# :-  �Uا �'?� DQ ����* Ú س�<�Tت آ[� �� ا
�?* � !!!!!!!!!!!!ان +�K?N ا~[� و+>B?� ر{� ا~�" }��� ا

�ر�y  1'� ا�H< ا|�y �� ا��Hد\�ت ا����N+�[� ا
�فKH Ñ�N��ق و*K	ء و�� �� ر��Q �{ ��B�ت *X ا#D?'  ¦U

�س <¹�ه�ه� 8NÀ?�ن� آ�ن ا Ú 

�LQ ا0_ وا0/�N�درة Ú ا<ا0_ ه>� وه>�ك  ا��['� ا
Lه��¨ ا~���k ا�اk( ا���8NFار هoا ا �K�+ � "FD  
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� �
 اذن ��ذا

� و�1 �N� ¨ < اذا	ا �;�اآ�ر �� ذآ�+< Ú ا��g ا)
�ن #��/ �?�Q�t  Q �8NU?'� ا?\� ا'?>� وا

 واè ا1'�

Lة ا���F �ا�B1ي ر*�8ª ���+�� ¦U dد � �1�q و أ�yا �
 ه� ا)�ت  ا��X وا��X #� ���ن

���  و<'yدا _'«N� ���8NJا ��   ا��X ا��X ه� �
X��_ ا�y !!!! 

**** 

²�2. د: 
و: ا\@�eر إ;�J#�ت أYRى، �#+� أن .,0ن ¡@^Yة #� 

 أ#,1، �� ذ�£ إ;�J#�ت ا�^�?$" ا�� أ��رت آ& ذ�£ ا0wار 

 .},Yا
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�I11111111I2009200920092009>�����������11111111� א���,�����  �

����2��א����ق�������א��):2(�����������א���א�,�����دאد�و*$����א���−804� �  
� �

� اnRD، وا�@03ل، وا�Y3)"، وا�bQ، وا�^4$"، وا�Y4ض�! 

 
  2�ù 5" #1 7+3" #1 �9ج� )n5# أ;'0ع وا��(9

 "#�$# 

'�8اH?� إa ا?�د �K#�ة إa �'" ا0/ أدت *>� هo. ا
�ل ±Dy �K'Nل �W�* ة��<وا��اه��، آ8� ورد ^ ^ هo. ا
 ��Hأرا �U ،��JK<�ب ا?أآ[� �� 1��X، �� أول ا]
�ت �#��ت وأ�Uال، آ8� دارت �>�U ^ �1ض ��ل، ��ورا }K@[ا
'��Hد  IF�Fا _Mا0/ آ �sل ا0/، وأ��J+ ل�U �¨ �>�� أ¶�

�#�� آL ذd، إa أ	< #� إ«، وآ>� 1'..ا��Bى، <� dWو I
 Üر��N* 7�? �U4ث ^ ا~'�J ا]�yة '?Dج ا~I?8 ^ #\� ا

 g8Q�	2009  ،�W�B� L��* ا ا)�;�عoأ?�5 أن أن أ�� هYk
 c�\�Yض \� #� دار : اZ+3" .�آ��ا �\D �5 \@�5ول #0ا�
��ة wا : Y{�'# &,-� 3@��رة# �?�x( 2ه �ºوإ ،"?Ye\

 ج �9 �� ;0اء وا���

 �Fف 	?�ض 	¼ �� دار ^ ا~'o¥ �Jا ا��ن ا��م

� *� أن +?�ض " ا)���و درا��"´ 	?�ض ��ا 	¼  �و� أ¬
�رات أDyق ا)�>�BN1ا d�� {�ل دون ذ ،����K�*. 

 >N�#��دم اI'1 _�'?N هoا ا>¼، و�>�´ 	?� أن 	?�ض ا��BFع ا
�ش�( ا��Dء ا�sU ��oوا هo. ا~�< . '�J واW�آ�ا ^ ا

1'8� *�ن آL هoا  ،¸K<´ 	�H( إ�W aح د��ان أ��ار ا
> �U�W ��¸ إ 
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� �
ه�� 	�ى ��ذا �Uث ^ ا�1�8Ä أو�، �U دون +?��" 

� *��Qاده

 �� �	�N1ا ��ء *�ون +���، آ8B@[ء ا�Ãك أ�+ �ا'�� إ
LB# 

................... 

................... 

�	�  :ه��مB?+ � أ	

�ن؟ �?7 ا	� ه :²�2.دB?+ ن��1 �� �� Il�* �U >�Q ه>
�1�ن  hB\�*?� و	¼ اF �1�J� *>�Il ه>� ا<Uوا d+Dوز�
� ه��م �u �?��ل *?� � .[ ،X	�B?+ ن��1 �� ،����� �'?N	

4  �<* ��ق �K+ا �<'81 �<Uأ ¼�y ى �� ا]ول�NB	 ��Wأ
È م !ن ا]وان�8'< �( *?�، ] �� ه�?<* I'It و�Q�1 	�ع ا

 �tyة

�	�، و1�زو. ار+�ح :ه��مB?+ � أ	

²�2.د:  �<'# �<Uا u� آ�.؟ I'1 �<�K+ا �<Uا dN�o*
 I'1 L\M<* جD?�h��<* u� ،Ï وDyص، و	�l�N ا?<* �<Uا
 X?�@ �<Uوا L8MNJ	 زم�� ه��م � �<Uإ ،£�را�U �� 	�ع +

 �Fا

�  :ه��م�	 ��F< أ£ أ	U � أ	

� *>� اD0ل، ا�Dم  ه� أ	� @'?� 1'��ن :²�2.د� a�<+
 )K<��U u� م��ه�� )K<��U u� ��د. I'1 ا?X وا�أس 
 �#��ه'< �زم د� .[ I}�+و £�+��رى +�وD1 d'�Q��+ IUج +

��F >Hا �Fا U L8?	 

1���ة أ��ت :ه��م � أL81 إ�<، أ	

........ 

........ 

........ 

d ^ ا]ول، �U دى: ²�2.د ��#�� @/ زى �����N* ،
dU�t� �K#وا �	وا 

 إزاى �?7؟ :ه��م 

²�2.د:  I�B� >رف ا��1 uا��ت و� .���1 �� +��a ا	(
 ��، و��Q ج�lNUا "��W uو� �����N* �	إ ،��Q< ه�ف وراه
 u� آ�ة �H�U �<<� �M�N* £��+ ��ت ��#" ±N'"، زى ��D1 �U

� u�+��Q *�ال �� ��ى إ�� ،�BtB@ ،ن�Q�W ،�M;ك آ�. وا�
� u�+��Q +�ى � ،�H�U I�� I�'���* ��ل، و�t* I'1 ل�81

��H؟ U �0 
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� �
 ]. :ه��م

�<؟  :²�2.د  

1�ر�Q :ه��م u� 

�ع : ²�2.دN* .د h�B��#�ل ا'�K ا* �@/ 7�N?Ã وا	
 >'8?	 D��+<، إذا آ>� 1���ة +��^ #MB< #� إ�<، �M�ا
� ا'I ا	� <<� �MWا D�� �+�M�* >+�MW ،�W�B� L��*

1���ا.، ��T..... 

1���. U/  :ه��م � ا	

²�2.د: /U!!!؟؟؟ 

 !.  :ه��م

²�2.د:  .�Uوا ،�Uوا �Uوا �<<� >�NMWا D�� ،IW��
D�� ،.�Uوا : I'1 �U نDQ�� ،/U ���W 7اد� �<�DQ	� وا�

 ��Ãا �B?� آ>� *>?'/ ز��ن <Uإ ،�<�'1 IK D�� ،/U �BË
 ،��هQر�d 1>� ا~�ر. 1��� h'� �BU ^ �Uوا Lآ �?�	 �آ>

 �Uوا �<�'1 "'� ¸��cن ا]ود. ا]ر*?�، وا�رآ� �� أرآ
وا�U، ���ل h'� �BU، ا'I ^ ا�آ� ���ل < 1>� ا~�رة، 
�@� ه�. °�ى W ن��دل ا]رآ�ن، وان آBN	و >��J	 ���?*و
 IFا����H آ�. زى اU ،�N� دل�BN� ا� LB# >و�'M_ رآ� 

<�'1 IK I'�� ،����F�(ا ،/U �BU ،a�#و��ى إ��ك و �
 I�M'+ ��T d+ر�tWو �	رة، وا�� T�� 	��ل d 1>� ا~<Uوا
 ¸K<* �'��� dFورا dU�t� �K#وا �	وا �M�+ �U ���H، وU

��W ¸Ð dر؟ � ا�او�� آ�. *�

1�ر�Q :ه��م u� 

²�2.د:  �K'� *>� اU ���W �MW/ �� د. و�� د. *>K¸ ا� D�
dJK	 ^��+ ن�� �>I�?K؟ �1�ن د. �1� �� �>K( وU ^��+ ن��1 ،

 �� D�� ،I��'Î èا �<D وا�� ،^�K+ ��T �«�W �+��^ �>��ك �
 d ��BN�� �� ر*>� I'1 �U ���� ا)�ت دى، و�U م *�ال�ه�

� ه��م � D���1ة، �# �	� .... أد��I'JNN* I *�ال �

1���. U ���W/  :ه��م � دآ�Nر. �7 ا	

1�ت  :²2�.د�F ��*>� اu� ،><�J{ �MW ا	� 1�ر�Q إ	>�
 I']و� �� درا���B'#ا D�� ،L]8<* 

� اuQ�1 ا	� آ�.  :ه��م� [ 

²�2.د: �+�MWو �<�J{ ¸* ،>�N'# I'� *> ،�'?N	K¸ ا<Uا �� 

 *�B��H Iا�� د.، *¸ �� *?�uQ ا@'?<  :ه��م

²�2.د: N<* ،.�Uوا .�Uا، وا�F ا�F >?'t<* �<Uا �� �'
� ه��م ا��ل � �MWا D�� ،L]8<* �<Uوا �<JK	 "�N�	و

�وN+ a�7 ا�ورUو 
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� �
1�رQ< ا81'�� :ه��م u� 

²�2.د:  Iدى وه dFى را��K+ � ،�ه� ا	� *I'8?N ��ه
 a��* ����ول +?�Uل أ�v81 ���'� J{ /<H I'1�>� آ�.، وا	�
� +?�^ �?7 ا)�'� دى،  ،>8�'�N* I' I\B+ d��Wر وا#�ل 

�N* dFة +?�^ إن را���1 a��N* �	وا �U ،.زى آ� �H�U ل�
 ¸* uة، ] و���Kأ��ت، زى �� +��£ *�U �M�N ��اQ�I'1 d ا
 �M�N* دى dKNآ I'1 dFن، ��'� را�d آ8 ��'�Jو� d�Qا��
 dNK#و ،/U �M��* ��U�	 I'1 زل�	 dKNآ ،/U �M��* dJU ،/U
� �U �«�Wام  _U ^ I��'1	u� ،dJK آ�.، ه� � ،/U �M�N*

��H ا	U I'1 ور�	 D��+<، إ�< رأ�d؟ �M�� *I'8?N �� ا
� .*�ا¯

�c.د�� ه��م : #2 9'� ا�3� I�* ن ا]وان! .! 

� +�ى !ن ا]وان 	?L8 إ�< �� �I، ه�. إ�< 1�¸  :²�2.د�
 ،/U �M��* �Uوا X* ق�Q >�Q �8د؟ª �� dا�< رأ� ،>+�M�ا

��NK+ ،ش�NM��* �� ¸* ،/U ���*�?L8  ووا�U �?�ف إ	< 1
 إ�<،

�0د·:  ،�+�M��ء 1�¸ اt? *��ى، ا

²�2.د:  ^ �#�� د<�'y ،��	�+ �H�U .د ¸* ،_Qا�� �أ	
 I'�ء B?���، أ�L ا'�M��* I و� �U اt?ا] ،�y	�LH ا
 h�M� ل�B�� .ه� ،���8�NFؤ. ا�t1 ن��� ��T ،ج #�ى�Nª

�ء آ�t1 ��B'�� �( XQ راح >�U ¸* ،�+�M�. I'1 أ�JU �� ا
 �� آ'><Uإ ،I�Q�Èا �� ،Ü�W �� �yS@�ل وه� ^ �1 �1زا	< 
 ،�+�M��ر�Hا u� ¸* ،XH�Nª ����آX دآ�+�ة و��;I، آ'>

£��ج IWء +�NU��+� IWء، واM� .ا

�ه� آ�.  :·�0د � ا

1��� U/؟ @�/ � ا	�  :²�2.د u� �� آ'><�Q ��U >�Q ه>
 ،.��* �Q�1وا ،/U ���� �8ªد 1� �دا U�d اI?�Bt، و�

� إ�<؟� >NM�+ �� ،¼�y I�'و� ����، أو �Kآ d I�'� 

�0د·: ¼�y /?� دى >NM�+ �8'آ �Uا�\* 

²�2.د:  ��Lk زى �J(ى ا�?<* �<Uإ ،�� ه><Qر�� ا	� 1�
� ا�< ! ا	� 1�رف، ه<� >NM�+ �� 

�c.د���y.  :#2 9'� ا�3� 

²�2.د:  �y[ى ا�+ ���y.؟ *��� آ�.، ه�. �� ��
�H< *�;<، وأ�¹ U �y�� ه� *�� �M��* I'�+�؟ �� ه� اM�ا
 �� �H�U u�Q ��+�، ه�. �MW ��B'��* >�'1 وا�y�N�* �(

 �8ªد �� آ�. �1�ن ا�اU I'1 L\MN� �U�<؟ U I'1�d؟ 

�0د.د·:  >#�J� 

2�²:  �� و�'�JN* �	ع ا�H ���H ،>;�* IWى إ�< ��
�Ë 7µH�KN* dK��W ��، أ	�B?\N* >;�* u� ¸* ،��� ��� ت�H 
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� �
 �� �y[آ�. ا �H�U ،��1�W �� �+�MW gN?+ �#�J� �8ªد ا�
 ،_��t�� �Q< 	�ع �� ا�J#� زى #t( ا ،�H�ورا ��U/ ا0
� d<�1 7�1، وان �BU�� �� �H��@" ا0y 7 +�وح?� ،d<�1 7�1
 ¸* ،��Q�?�* �y�N* �	دا ا ،�+�MW u� I�* دى ،>BH�آ�ن 1

��y. د. �U u�ÌQ ،dذا N* I'1��L زى ا'¼ ا I�B+ d�U ن�آ
 I'�@" ا0/ آ�. واy آ�.، �?7 +�وح �H�U ،.د�JN* ،"���ا

،Iyا �� d�U ،>BH�1 

�0د·:  I�U ا0/ دى، إزاى �?7 ���ن ����U ^ 7?� إزاى
_��@ )@����Q زى #?�* .�y!و 

²�2. د :  �� وا�_ إن ا0_ د. @I?�B، وإن ر*>
� ا+�<Uد إن ا�l{ �<�، �B�I زى �� +��ن *N��ل اداه�	�

>�* �yوا u� أو ،><� d��U I'، "�Hى إ�< �� �Hع ا	�: "
 è�� �8ªد؟ �� dرة إ�<؟ إ�< رأ���<؟ *�� u�<B¢ �إ	� �
 �J0 ،ا~�وب ����t* �� دى، و¡�¥���H �� ا'I ا+�U ر�Nï
 ،¼�y �	�?� u� م��#u، وه�<N<* ن��	 �� آ�. زى �<Uا

 L�N�	 D�� LtB+ و+��ف ،�¯�* �y�ه>� ود�#�، T�� ه��م +
 d�رNy7 ا?� ،I�\'«N* �� دى، و�¯oN* Iه� I'�+� اM�ا

�H< �� ا'I ا+��ل د. آ'<U : ��"�M�+ " ��""tÈ " ��
 " +�Kض"�� " +�Jق"

�0د·: "tyر أ�Nyأ 

²�2.د: IW�� :�#�� د<�Q X� �� >KtÈ�U ف��	 D ��. 

�0د·:  �� >Ktyوى ا�y� ا�آ�Nر {�I ا

�رد.،  :²�2.د�<��" أ	� ���Fم ازاى اW �	آ�، إg�1
 d "tyا D�و�*¸ رIÃ، 1>�ى �?�د �( ا0��م *?� ا~�وب، �
� +�NJذ	<+ 7?� ،7�� I'1 ا0��H ا'I ا	� � �� �� /U ���W
 uNKW �� و�qى، إ	� ���BÈ�1، و�J* 1>�ى "t«N+ ��K��W

t«N* Iا�< وه��Uت؟��Nآ " 

� #�ى  :·�0د�B?\NJ� �Uا�\* �� I�NKW، *¸ أ	� [ 

²�2.د:  ،_U I�B� _U ن�� 	?L8 إ�<، إذا آU ¸* ،_U 1>�ك
 �U ،Ü�W �� "tْy � �U ،>�* �<�'y �8�رس ا'I ر*><* I�B�
 ^ >'8?N* م�	?L8 إ�<، أه� I'1 ا]#L أ�JU �� ا'I ه�

d<�*د.، *¸ *�7 و ��JK	 :<'آ ���� إ	>* ¸* >'8?<* �
X	�� �u دار�<Uوا ،�K'N± ت�Hم، . *�رD�1����� 	B�I #� ا

 �H�U >�Q �¹أ ،"tcا aإ ،�y[وا �+�M�� �� ا<'�N	ا �<Uإ
 أ�JU �� آ�.، � B� h�M\* _U� I	�Q >;�Kض

 �?7 إ�< ا�Kض *�.، ه�. ا�KN* /0ض :·�0د

²�2. د: KN�* /0ا0_ ^ ا �Êإ ،I�;�KN�* ��ض �� أIy، ا0/ �
 d�7 �� �I�;�KN، إذا آ�ن ا'�U Iا?� >� ،_U /0ن ا�وإذا آ

 ،��;�Qوا ،Iyا �� ا	� ��Q�W ،d#��U XK��W ���d<�K، وW u� 
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� �
 >8'?N<* �<Uا I'واذا �� 	I�N?K، إ	� �Jyان إ�<؟ �u د. ا
� �Uش � � �U d�Ë �KNª d�'È d	إ ،�<�J(ن وا�ه>�، *�ال ا

��1 >�* �KNª d�'È �	أ ،d� إداه�� dن ر*>� ه�ا ا'I اداه�
 .دام ا+��ت *�<، �� دام ا	� *7 !دم

��" ان ا	� BË<  :\�ه�W u� �<H I'�U/ وا* �� T�� ا	� 

²�2.د : ،>�U �� >�* �yوا u� ه� I�B� ،ف�W �� è�إ	�
� ��* I�?H�I ��ن و����B� �Mل 	JK<، زى ه��م، ا]ول �

��Uش �����، أو ��  +��M ا0/، و*?��� �� +u�#D، أو �
 ،.���Q ش�<� ��+� د. �M��� ه� ا'�N�* Iى *� ،I�?K<�
 Lآ �M�� �N��ار �N?�د �0 >�'1 ��د. L�W، زى #'N<، و*

��H، أ	� *�a ���N ه��م *�M�N ا)�ت زى *>�M�N ا0/ U . 

� uJU إ	<  :\�ه�� >B<H I'� ا �Uا�@/ �?L8 إ�< ا
 >BM�* 

²�2.د :�NB� ه�. ا]ول �� LB# _0ا >JK	 It?� ،>JK<* ى
 �?�� u� ،��?�B@ I�B+ ��J(ن ا��1 ،>B<H I'��وvر I'1 ا
 �� Ë �?W�<، و� �Uو ،>�* �yوا uو� I�BMN�* �{/ وه� �
 ��yوش زى �� ه� 1���، �dJ8N *�< أآ�، �u �?7 إ	< �
 ��ول و�M�* .ة وه��� ،X+�� �JÎ .زل، آ��<N� إن �W�'و�

�U I�'\}وم�ª .و��. وه� ،�H. 

�ت دى ازاى �?N* d+�sU ،7��ل  :\�ه�H�@/ ا	� أ�H/ ا0
1�دى u� ،ى�# ���H مDآ 

²�2.د:  u� >;�* ��?�ه�، �� ه� ا	 �� 	?L8 إ�< �U
1�د��، �?7 1�dBH ه��م  u� _@�<� ^ .�?� �<'y��* ،دى�1
 �Òر �¢ ��B�J	 �� ��ت �?7 *?� �� +u�#D، و�B�J	 آ�.؟
 �� و+�'��JK< ��<��N* I'�ت ا	�� و�l1ه� وا�ه�N+�MW
�ل �� �U �«�Wام ]8N� آ�. زى ا�NB#ر �H�1و ��U�t�

�H�0 Lv��� � I��'1، د. و;( �H �'Fا، �81. �

 �?7 إ�< F'�؟  :\�ه�

زى �� 	��ن، أو +��£، 1���. اB� /0�I �?�وض ^  :²�2. د
 .�y��رآ�، ا�ا�T �U إ��. �� �*�F �� dف، إ�< رأ���1 ��

� @�ل ا?�8، و� 	?L8 إ�<؟ <�s?* �� �M�	 �?�	 إ*�اه�� 

8�� *>�uNM  :إ�Yاه� �<Uا 

²�2.د:  ،LHرا ��	�� �� آ�.، �+ >H�U L8?<* �<Uه� ا
d�'1 ام�U LHرا �� . 

8�1��� ه��م ¢ÓB؟ ا	� أU/ ه��م ا�ول  :إ�Yاه � إذا آ>� ا	

²�2.د: d�U I'1 �'�+�* �ا	� ا]ول، ا'I ا	�  ا	
< � ¸* ،h	�NBى *�d إ	�، �1�ن �� +�*I�t دى *�ى ��N*

£�1���. U/، : #�ى ه��م +�ن + ��NB'# ���?*ة أ��ت، و���1
� إ*�اه��� �y�N� ��H �	ا Lأ� 
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� �
8� أ	� !F"  :إ�Yاه

8'��ش +�£، ا)��، ه��م  :²�2.د?+ �� ¸* ،d8�� �و
U ���1 �¼ ا¬� أ1'>� ا¬�y >t�J* >H�U �'81 .رد��</ ا

 �<Uإ ،.[ ��1�رف هI ���#� و u� ،>+�MW �� ا¬<N'و� >���t*
 Iه u� ��1�ن +�8tN إ¬ ،�� آ'><�s?* )� �<'�NWوا ��ه<B�F
�ء W إن ��رآ>�+�U �¯ )H�	 ���H آ�. #�ى، )Nª I'*¸ ا
��y و	�ى د�#�، د. 	 �<Uإن ا I'1 I�8'�N<* �� �<U�Q ،èا

� آDم آ��¸، أ	� �u �?�ض 1'�<، � ،>�* �����س 1<آL ا
 I'�	(، و� ا¬� *�7 و*�>U�� ،d'� ر*>� �L�J وا� u�Q
 u� ،ت��K\�، أ	� �81ى �� ا1�I'1 �; ا���?� ����ر �?���

 �?H�8ا' �'*��ت �?'>�، و#�K� I�B+ �( ���\y ،/�1 

8� �?7 إ�<  :إ�Yاه

²�2.د:  u� ��#?� أ�Wح، أ	U I�* درس u� ه� �� ،I�* .[
H�y ^ "tcوا ،�#�J�+�، واM�� ا	�?BNFا �#�� د<Uإ ،�

 �� �1�F �� ود�ª �� إن �K�� ا~�وب �81ه<Q�1 >;�*و ،�Jا
 �y��1�ن 	 ��;L د�#� #�ا�>Q >إ� >�Q ى�+ �� ،�*�أ	

�<�'y �� زى �� ر*><�U . �U ،��	�+ ��t<� ^ �#�� د<Uا
U�N� Iه ����، وKآ u� أو ،�U�N� u� ت��K\�ه�ة، اHو �

 ���Q � ��J�K	 �<��* ،�< �BJ<�* �?Q�	 IWد�1 �� ��Tو
 ��?* ،d�Uو I�U ^ �#�� د<Uدى، إ �� �H�U ب أوo¹'� أو آ

���W ت��K\?�B ا �1 

8� إزاى؟ :إ�Yاه

�د إن 	��ف  :²�2.د\# >�Q �#�� د<Uإ ،"��W �	�زى �
� *>N�'� إن ا<Uرف ا�<، إ�1 uو� /MN	 �<Uإن ا �<�U �	

1��� U/، ود. U�L\¢ ،d 1'�< ازاى؟ ه>� ود�#�؟ هº L��؟ 
�ش �� �1>� �Fر�Ê �� �U ��8� �Fا، و'?N	 ����@ >�Q Lه
 �� 	�Jق �� tï"؟ �� �M�	 �� �آ�.، @���� +�>�>� �1 إ	>
 >;�K+ d	إ �'?N+ I�B� ،h�M\* _U >	إ d Lو� �ه� ا0_ 

>BH�1 I' .وا

8� [D؟�?7 اU�ام � :إ�Yاه

�gN1ا�U�ام ه� �� أI'1 ��ا+/  :²�2.د* �*\�ا�U أ	
اB� � ،/0�I اU�ام ��Q �� ���K+ uق، �?B� 7��Q I< �1ل 
� ^ ا0/، و� ان ا�'�8 دى *��� آ� <�'y ،h�M\*
 ��'8?NJ�* �Uوا Lآ Ü�W �� ،wB«'N* ��* ��� �<�8?NFا

�£، إ	� ه>� ود+ LU ش�� #�ا�>� ¸* ،£�+ L�W /U ���1 �#�
 dB�F ،�Àأ �� /U ����ه� 1	 �� /U ����� ا�آ�Nر. �1 7
�زم  I�B� ،d�'y ��� أى آDم +�£ د�#�، إ	� *7 !دم ر*>
 u� �<آ �	وا ،/MN+ d�U �� I�B� ،.آ� u� ،u�?+ ن��1 /MN+
 L�<(ا~�وب ا ��H ،7?� ت�Hر�* ،�<�Q �U زى أى d�* �yوا

���Dه# �Uم را��ه� �� �Hا	� آ'>�، د.، وه�?'t� �Uرا ،
1���ة ا��ت،  �� أ	�# ،�� I'1 ا�ش 1>�	� آ'>�N?'@
 I�N�#� �� �1���ة U/، زى �� ���ن  �  *?�ه� I'1 @�ل، أ	
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� �
 Iا)�ت، *¸ ه �� u�Q �� I�B� ،>B'tNN* Iه I'ا0/ ا
 �+�M��آ* d�I إن اW �@'?� �B'tNN* u<، دى *NM�N<، أ	

،�H�U ��<� Lو� � �U ،�H�U ى[ )K<+ دى  �H��+B�I ا0U
 �� *U L��N/ و �+�M����ة، اQ ش�¯�ا'I و�'� �����W و�
� +N��" ]ى ( ��J(ا ¸�K+ ر��N* م�	�'�، وه��م و�� ه�

 �����Uه� }�ور ا "��NN* �Nوآ ،/BF 

8� إزاى �?7  :إ�Yاه

�، *�lN*� آ�. و� آ�.، *�gان،  :²�2.د�?�* 7?�
 �'U�(�1 ا g�� �Uا���HاU دى، أى 

 8��ش  :إ�Yاه�K��	 �� �<Nر��� I�B� 

� زى  :²�2.د<Uوادى ا ،L\U L\U I'*¸ اهI ا+���K وا
 � ،7?� �+�M���Fة، اQ 1< دى�sB� إن ا<��� ���ن �
< و+���< �¥ L8?+ 7 °�ز?� ،¸�?���H، دى *U �*U L��N/ و

�ت آ�.، H�Uو 

8�� 	?L8 إ�< ^ ا)�'/ د. :إ�YاهU /@�Uا� .... ، دا ا

²�2.د:  I�* u��	 �� ،�#�� ه>� ود<U1>�ك، إ .[
�ن، وآDم J	ا� >�yن ان {/ أ�J	�ا�ا�U وا0/ وI'1 ا
1��� U/، إ	� 1��� U/، ه��م 1���ة،  ��رات �� دى، أ	?W
 �����1 u� ،.د .�<Kآ� I'�	N\�ف ازاى، *?� آL اU ف��	

* �� ر;�> �U ا~�وب ��Kو� ،�M�	 إن XQر�1 �� و��#>�ه��
 ��<� �'?N<* �<Uإ ،L��* I�B+ I�?K<� �� �ª �81ود، �¯

 إ' I	u�? *�< *?�ه�، 	?L8 إ�<؟

8�1����� 	NN?'� :إ�Yاه /�@ 

²�2.د:  u� �<Uإ ،�H�y u� ��1، �� ا	� 1�رف، أ	 �� �
 D��ت آ�.، �H�Uو ،)Hا�	ف، و��	ب و�l<* �<Uإ ،�^ L\Q ه>

F�* ��Ò �* ��èا � 

8� �?7 أL81 إ�< :إ�Yاه

�ر  :²�2.دBNyا ^ �<tU ��JU �H/ #�ا�1 ا~�وب، ر*>U أى
 ،d�U أدى ،.[ �� و<��هL ا0��ق ا'I اداهNJ	 �<Q���
 u�By ��	?L8 إ�<؟ �� ه� �U ،I�U م، وادى�وادى U_ ه�
 �Bر آ�Nن دآ��1 u� ،>;�* /¢ا I�U �� �	�� �1'���ا �

�، زà ���، ا	� +��@�J£؟ �?7 أ	�\«W ��+�'� U �1�I ا	* �
� إ*�اه�� � .[ �1��� U/ د�#� و 

8��  :إ�Yاه?B@ ���1 

²�2.د:  dز� �أهI دى ا�Bا�<، ¢\L 1'�< ازاى، وا	
�gآ�، إ*�Nى �� إ*�اه��. وآ'>�1 D�� 

8��زم اdBU : إ�Yاه �� دآ�Nر {�I د�#� ا	� 

²�2.د: gy �� إ*�!!�� �KW ، d	Ì* ���* >;�* ،اه�� 
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� �
+ ،dJK	 u8'�+ ��زم، *�I د. اÃ< آDم ��ا*7 � >	Ì*7، وB

 I'��1 اsB� +�Nآ� إن ا� �U LB# ب�J0ا )Q�+ �8\� �	إ
 d�'1 ام�U،.إ�< د ،.[ �� ���Hدة و¥�JU )Qدا �	ا 

8�7 �� �� �� ا	� اdBU؟ :إ�YاهB¢ �U 7?� 

� هI دى :²�2.د� ،��sQرا u� ��£؟ دى �K���H >. ا	+ 
 ��t<� ^ �<Uا ¸* ،�#�� آ'>� �0 د��* X���1 �<Uا I'ا
�، �>t�� +?�ف U�d ا]ول، و*?��� +��ف �� �<��t;ا ��	�+
 ���y. ازاى، وآDم �� د.، *?� آ�. Jz/ دى #\�د دى، �+�U

)	�� u�Q . ��	�< د. ��IW ^ ا��N* �	ا I'�ا*7 ا�
^ �<Uا ¸* ،�tو� �F ل، واه��B�و� ،��	�� آ'�+ ��t<�. 

8��1�ن ¢D]� 7B �?7  :إ�Yاه �y L81أ 

²�2.د:  ��dN�U ا]ول، '�8ة ا]" أ		 �� ��BF�U >;�*
 ،)	��و�� آ'�� آ�.، إ�< ا)<��ت، ا�K\u�" 7BU را�Q ا

d اآ� واآ� �� آL ا0/ �U /'�� +��ر �� �BU/ ا� �#" ،
�NF د�\# ¸Ð" : dBU إن ،>�Nّآ >< وان dvB آNـّ�  �Nّآ

>��H آ�. "آ�U ، " IJ	7 راح اN'� وان �اآ dBU7 أNBU إن
� *�I ه>� ود�#� "ه�اكÊل، إ�B�� .د Lآ�.، آ ^ u� �<Uإ ،

 ��?* ،��	�+ �H�U I'1 ور�	 ���ts� �<JK	 �<�� �<Uإ
�ت �K\ ���W �1 ا

8�¼ ه>�  :إ�Yاه�y >H�U 7 �� �� أىBU d+�sU /@
 �#� ود

²�2.د:  ��ه� أ	��L81 إ�<، *¸ 1>�ك U_، إ* �إ��ل أ	
 >;�* ��K� Iه �� ،"È ط�W I'1 dBU�* 

8��°I إ�  :إ�YاهU u� /0ا I�} ر�Nدآ �� ه� ��
��t�< دى �* 

�ا*7 إ£ ا	� ا�y وادى، و+���'I وا#��'d دى  :²�2.د�
¸* _Qو��ا ��د دى، ��IW، أ	\# ... 

8��£ : إ�Yاه+ LU u��<1 �� >Uا�\* 

²�2.د:  L}�U I'@�/ 	�NBى *�<، و	��ف ه�. د. ا
.[ ��ل ه��م و�Wوإ �<��Wإ. 

8����د d *�;< ا0/  :إ�YاهU ك�J� ه� �� 

²�2.د : >�Q زم� d��h، و�( ذ	 ،/?� �H�� أIy ا	� +�
��	�+ �H�U 

8��H< ا#�¯� :إ�YاهU u��<1 �� 

� إ*�اه��: ²�2.د� d�'1 I'، و1>�دك ا	� 81'� ا
 �� 	�ور أ�JU، إوK+ I1�� ا	N* d��ل آDم ���/، ا	<�'«�*
�F¸ إن ه� د. U ،èوا �ts� ¸* ،/��� مDل آ�#�* I'ا
�1�	X، وا�آ�+�ة دول وا	� �>�� ر;��ا  �<Uا ��T ،جD? ا
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� �
 I'1 ش�N�J� ��+�ر@�ا �?�ه� �Q ،X	��?�رآ�ا ا��
 ��ت ه¸ ه¸، و�K� �y[ا ^ ¸* L��@ أو ،�\# ��ت �81ه�K�

?I ) دآ�Nرة(��  ا�<�+ d�U �� �	إ u�J<+ �� ¸* ،7�
 IsQ�+ ،>�Q Iرآ�1���ة +� u� I'ا>�ر ا��Ò ^ أى و#�، ا
� +��ف إ� ا>�ر، ه< � d<�1 ����?*و ،�sy�?I ا�+ �� �0

�I ا>�ر ا]�Ò و� 	�Lv8؟�+�U 

 	�Lv8 :#�. د

²�2. د: � /U ة���1 u� �1���. U/ و �#�� �?7 ا	� د
 7� 

 أآ�� :#�.د

��y و	�ى وا�Uة  :²�2.د	 �<�'y ،أآ�� دى ����U شD*
 وا�Uة 

 !.  :#�.د

 �?7 ا	� 1���. U/؟ :²�2.د

 !.  :#�.د

²�2.د:  ��ه<sQور ،�?Q�	 u� �+�M�@�/، إ	� ���U إن ا
 ��sQ�<* �� ه��م ا*�Nت *���، و���U إ	>( ) aإ �KN'�

� ه��م Q I'1��ة �� ه��) ..ه��م� ��sQ�<* u� �<Uم أ
 u� ر�� ��Q?<، و�	 u� Iن ه�1'��ن هI و�U<، ]. دى �1
 ��Q?� و*¸، *�Nود ا>\� >B	 ao+ 7?� ،XNB�\	dJK و�	
 u� �M�+ /�1 d�#�* �d؟ �?7 ا	�* I+�y ،>H�U I'1 u�'\¢
�Q?� زى �� ا	� 	 u� ن��1 .[ ،/�1 u� I'�1�ن ا?�/ وا

�?Q�	 Iه ،�K��W �?Q�	 u� � .. و

 ] . :ه��م

� �( �7 ا�ول، دآ�Nرة *�;<،  :²�2.د<�'y ،I�'?� /�@
 7� �� /U .��� إ	� 1

1���. U/  :#�.د .! 

²�2.د: ��q �¢،7� �� >?Q�	 >+�M� هI ا

 ].  :#�.د

²�2.د:  >+�M��H< �� اU I'8?N* �	ه� ا 

�دØ :#�.د* ،>+�M��ت �� اH�U L81�* ،.!�Nى آ 

²�2.د:  �*�;< *I'8?N زى إ*�اه��، +�ى �1�ن +��yى، �
 I'1 �#�� *>�ور د<Uل إD0ا �<*�� ¸* ،)	�� u�Q �� �<*
 d	ى *�<، إ�?�+ d	إ ،d�U I'1 I'\¢ d	إ ،��	�*�ا�� +
 �<��; u� �	، +�ى ا]ول وا��ف @����	و*?���  ،>�* I�J8N+

W u� �	ى ازاى وا�y�+ �U ،Dى أ��y�+ �� d�U >	إ >K��  
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� �
� أ�'�	���yى �Äد إ	d إد��؟ إ	� دآ�Nر. #� ا+�U ،>

 I'\¢ ،��1�ن ا	� y'�� ر*> d�U .ود ،>H�U ��1�	< و �و
���K؟، ¢\'I 1'�< ازاى، W �	�� زى ��	�1'�< ازاى؟، وا
d أدى !�y، �?��ل، ��س #<د�#� إ*�اه�� *�?L8 زى آL ا

��H أDy#�� ��� ���، إ	� آ8�ن، 81'� ز�<، �?U ،>;�* ل��
 �� �<�U ،ن أأآ� ا0_ ا]ول��1 �*�81�ل أه �*¸ ا	
� �?���ا U ل�K@[ا I�B� I?�B@ _U u� .د �ا�Bا��، 
� إ	< ��ى �1�ن �N� �� �1�F L�1 �� /'t	 ازاى، ازاى
 ��<NB� ¸* ،�� ه� ا0_ د. J< ه�. ه�. ���Hد �Hا	� ،>Bz

�1�ن 	�NBى �� ه>� *>�ور 1'��<Uت آ�.، إ�H�Uد.  و ،><�
 ،�+�M�� آ'>�، وT>( ا<��Wم، وإ��ل ه��Wإ L} ��T I'ا
� إ*�اه�� ان � ��K+ I1ا81_، أ;�8، إو >H�U XH�Nª �<Uا
 L��1 �� ا*7 ا	� ��T ،7Æ� أو �	إ >��N* I'ا	� را�Q ا
 I�� )H�� ��+��'< د. �U �	ا I'�ب إن T�� ا�»¼ اJU

.�y��1�ن + >Nاد� �	ا I'، +�JNح ا	� آ�.، أو U ��T�d ا
 ��T �d، و�* �yوا u� �	1>�.، وا u� ت�H�U /�+��ن @
 �8N\� �u ا	� ا'I داQ( ا�Q ت�H�U dو��� wB?NJ�

>��Nاد� �	ا I'�د ا\# /'�� d��� �U أو ،��ده\# . 

8� اذا أ	� اآ��� ا'��µ ��دا :إ�Yاه

� *>U I�'8?NJ�� وأ :²�2.د� �<Uوف، إ�?� L81ل إ�]�
 �� T�� آ'>� آ�.، ا��. �� ،�N�	و ÜB'	 �����1 uو� ،�ه>
?I ا>�ر ا��Òو� ¢� +�I'8 �( ا�آ�Nرة �+�U 7� رة�Nدآ
 I'8?+ I1او ¸* ،"'«' X+�ty )Hإر ��I أ���W 7� "y، وا	

�ت*o�(ة ا0'�ات ا�+���1 ا�آN* تD��Äا L�W �� . إ	� وه�

� �I  :#�.د�J� u� ،[ [ ازاى ��Q�� ا81'�* �*¸ ا	
�#� ه>� ود

²�2.د:  �� ا	� �# I'1 �B���+ ت�H�U ¸Ð �<'# �<Uا
�آ�، Q"�M�+" "�#�J+" "�KtÈ "و"�;�K+" ش #�ى�<sQر �، و�

��H �� دول، و� T�� 1>�ك "+��yى -+�ى"U أى ��q ة�U �	إ ،
 d�U ى�y�+ �U ازاى �����H �Hة >r �� دول، ا)�� +�ر�>U

 .�MN+ d زى �� ر*>� 'y�dإ	

 *\�ا�B?� �U :#�.د

²�2.د:  �� و<�U �1 I�* زل�<N	 ،�B?� ن��1 I7 ه?�
 �� �<Uوا >� X	��?إ�<، و)� ه�B?� I آ�. *>?�;�� I'1 ا
 Il�+ ،إ*�اه�� �� d؟ إ�< رأ���در�� 1'��# u� ة�+�دآ
 XQر�1 u� دام �� ^ ا0/ �� إ*�اه�� �<�U �1 زل�<N	

.�y� ، +� Il	7�NJ 1><؟ 	

8�� �>u?K  :إ�Yاه� 

 @/ 	?L8 ا�<؟ :²�2.د

8� ا	� ا'I ا	� 1>�ى #'N<  :إ�Yاه
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� �
� ���ل  :²�2.د<�'1 ��U��� �H�U .�<1 �1�� �� �U اى

 �� 	?L8 إ�<، 	?L8 إ�< �� أ�À؟ �u ا	� 1��� +MN/ ز�><
1�رف  �'M\�ل 1'�<، أ	 ����@ �< L# Iyأ �آ�. *�;<، �

�، �( إ£ آ>��NB?� ��#�ل إن  إن ا	* �( ��'�F��N\�ر إ£ *
� دام أ	� ا+��ت، �B�U �� I�I أ¢/ �� � ،�دى y'�� ر*>
��o إ�< ا\?�*� ا'I ْف د.، �* ،�H�U أى L81ا �� ��
 �� دى H I'1>/، وه�ت �<#��U �� رآ><�#D	 ،���Bt	 Il��	
 "tcوا ،�+�M�' I�'��+ �� ¸* ،IW�� 	?L8 إ�<؟ �U ،ت��K�

DBوى ا�ر#� دىوا�J#� وا . I'� ا¶ I'أه >;�* �¶ u�
 u� ،�t�0ا /<H £�<ن ��آ��1 £�K'Î ه�Dy ��K'y£، �?7 ر*>
 �( ،w'� I�8N* Lk�J(ه� ا��� اÊإ ،�U م�'	 �����1
 �<\#��ر و	Bآ �<JK	 I#D	 9/وه ،��#��U وش�y�� ��ل ��?ا

�ش�?	 �و	�اU  >H��ق آ�N، 	��م 	'ÜB، و*?��� 	?�� أو �
 �Àأ �ا)�#" ا]�'I �� أول و���H زى د�#�، 	?L8 إ�< �

�H�U وف، #�ل�?� L81إ 

1�رف  :أ|� u� 

²�2.د:  LB�	 �� ،L8Nª .ود ،��ش آ'><Q�1 �� ه� اذا ��
� u	K¸ ¬�ب ��  �� ��، أ	<�U �1 7�NJ	 �� ،>+�M�ا

�q>/ ا* �� �I أ	� �Qر�'?/ ا)�#" *Ì£ أ#�ح ?�B، إ	� 1
�1�ن  L�JNF��ف أآ�ن *y��، و*	gآ �<Uن ا�ا���X دول �1
?�B أو أآ� ^ ا)>t�� دى زى  �<B?�آ� Q �ا�#� �T، أ	

 L]�"0� �� >Kة ..."أ\� #1 �$2 أ��K� �	��آ�ة، وآQ ،
 ،�B?�� ��H" 2{�� �# 0ا، *¸ آ�	� ^ �Hوب +�£، و*�;< 

�آ�.، "و	�L8...". �'�، أ\�Q ، 

�آ�. *¸ �u ^ ا~�وب د. :2# Q .أ�� 

2�²:  �B?1��� أ#�ح  u� >�1�رف  u� �*\�ا�U أ	
�ن B+ �*�?\1��� اI'y ،L�JNF ا u� �1�رف، أ	 [ ،�#�د
�ت ?/ آ�Nة �u آ�. �� �I؟Uا�ا# dWو ^ �KW £إ )� ،��8lË 

2#: ���K+ �B?'� هI ز	�� T�� ا� ،.! 

2�²: �'Î èا ،�<�ول � واzو ���W L8MNJ	 �<�'y،I�
 ��ور	W I'� أ�À ا'?�B ا� /?'+ /¢، ��	�+ ����t* ���K	

�#�1'��� د" :� �U 7B¢ d	إ I�U �� ��?7 #\�ى، ...." أ	
 ���1 �U ��T ف�Wإ£ #'� أ �1��� أ#�ح ?�B، إ u� £إ ���*

 . 

 ا��Hب  :أ|�

²�2.د: B?�وم أى �� �� ز� �� *�;<، *\�ا�U أ	
 ،I� �� dإ�< رأ� ،�Àأ �� d�'1 ��NU�#إ£ ا �� ����*

 	?L8 إ�<؟ 

�c.د��.، #\�ى �  :#2 9'� ا�3<;�Q � /@ I�} ر�Nدآ
7 �� دام دى ?� �<B} >	إ ،�� اI'1 /0 ا'I #�ا�><;�Q
�ب ه�. أو ].، lNFاء ا�F �<�U د. ��آ� ��T u� ،� y'�� ر*>
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� �
� �I، دا ا	� *��� أر :²�2. د� I��'1 gy �و*�، *¸ �

 ����U ه� �� �B? )'t+ "��y �أ	� �� U�I إ	�U 7B¢ d "ا	
�� ه� �Qض *�;< ....."� ، 

�c.د�] �u #\�ى ?L]Ê 7?� ،�B إ	>�  :#2 9'� ا�3
�H�U �� 	�L8 ا�Dم و� �� �� ،>;�K	 

��H آ�.  :²�2. دU �t� �إزاى �?7، *�اI��'1 �Q، أ	
I'v8ى، آ�# �M;وا u� >J ¸*.. 

�c.د��� �?D]� 7  :#2 9'� ا�3'K £\1 �$2 ?� \�ه� إ#
 M^< 59£ و19 ا�+2 ?@-�د �£ 

²�2.د:  �� �¬[ ����JQ ¸* >Jوآ�� .���H .��Q Iه
 ���Kآ u�<N'و� 

�c.د� �\/ d<1 و�1 ا'��N� Iدd  :#2 9'� ا�3

²�2.د:  �Uآ�. وا �و�1 ا'��N� Iد d؟ #\�ك 	�?� 	��¯
 �� ،L�]� �Uوا �B? u� I�B+ ،�H�U �� 	�L8 أى آDم و� ��

� ا�Wف آ�. ( 7NFة، إ��Q èوا ،��B+ ،h�M�I زى ����ودرا�
� إ*�اه�� ا	� *d<1 /\� 7BMN و�KN'� :( �1 إa إ*�اه��(�

أ	� �� U�I إ	7B¢ d، : ا'��N� Iد d، أ�¹ �� �I ا	� #'�
 ��NB'# ��Qا �� �� �� � رأ�d؟ ، إ�<"إ	� *7BMN"وا	

�c. د� ا'd+�sU >Q��+ I :#2 9'� ا�3

7  :²�2. د�'y ،اح�#�إ'I اQ�W< إ�<، إ	� ���BU ا
 �� �1�F >Qر�1 uN<آ �أ#�ل +�JK اL��?N د.، و� ا£ �
� *>MK¼ آ�. <Uرت إن وا�\+ �#'N<، ه�. H< آ�. ��U.، أ	
 /z ن��1 ،�?* /M<* �<�'y �y'�� ر*>� �( *?�، إن ر*>

H ،�?* 7 زىBMN* �	أ#�ل �*�اه�� ا ��ه��� u?* /0، �?7 أ�
� أ�� ا#�ل Êإ ،����* �?�B@ �'1�* ،����U ر�#�� اآ�ن *�
� @'/ *�;<، زى �� اآ�ن ��Q إن �JUأ ��T ،I�U �� �أ	

�@'/ �>< U��Q >�Q a��N� ،Iق* 

�c. د�� زى �� d+�sU  :#2 9'� ا�3�']Ê I�B� ،�8�Q .!
��N��1 

²�2. د: @ X� دى، ه� d��� ا'��N� Iد �U I�* >وإ� /
I�U �y! 7W�} ��{�7B} >W، وU I' ا

�c. د�1�ر�Q :#2 9'� ا�3 u� 

²�2. د: d'و�1 أه d<1 /\� ��ه<B'# � dإ�< رأ� 

�c. د��  :#2 9'� ا�3 ،7?� �B?� ،ة���H I�B+ ،gy ��
 �8�NW ن��+ �� �\uM، دى زى ��. 

²�2. د: ،>� �8�NW  ،����<* �� ه><Uا �Qر�� ا	� 1�
 \و*?��� اu� ،L�]� L�]8N آ�. و� إ�<؟ 

 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   299



� I11111111I2009200920092009>���11111111א���,�����������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
�c. د� �[�L، *¸ *� ;< :#2 9'� ا�3

²�2. د:  ��ر،�� إ�NÎ L]T ���1 I'@/ إ�< رأ� d	�J/ ا
 ���1 I'� إ�� ا� ،d� �\� d<1 و�1 ا'��N� Iد �B?'�

 L]T"���� زى �� ه� 1�B?'� d'و�1 أه d<1 �\� .؟)K<� 

�c#2 9'� ا�3. د�: )K<� 

................... 

.................. 

 و��أت ا%�,Yو درا#�، 

� ��ا *?� اoµNFان ا��ور�� �;�?	)��s?* آ'�� أو( 

 .skن v ?�ذ\0ا، \,�& ا�;'0ع ا�$�دم
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�I11111111I2009200920092009>���12121212א�����������������س  �

���2��א����ق������א�� ):3(����������א���א�,������دאد�و*$�����א���−804� �  
� �

� اnRD، وا�@03ل، وا�Y3)"، وا�bQ، وا�^4$"، وا�Y4ض�! 

 
 ��+" \-Yة أ#,. q �J5%3/2/2(#$�#" : ا ( 

 :)'& ا%$�#"
 /�¡ >�Q �����هoا ه� أول o<� ¸�Ð ��ور هo. ا>��ة 
 >B�U�+ أ�1ف �	�Q ،>� أoN1ر  ���W، أ	B� L��* ظ�Kª

�Uأ ��)?��Q و}* �;�Uر.، و�sË �;�U ��Q ،.��NQأ �و<، و
K�ة �ªودة، و�Fف أ�1د أy\¼ ��م  �U�J(ا .o¥ �< >U�8J*
 �� L8، ]آ����8 *?'< إن آ�ن '>��ة ا�8NFارا، و ¸�8cا

>��ة أو ا�>XN *?>�ان  ،X��1 o<� أت�*" /�¡ �BM� ف�W ^
 ".�Kªظ

 ،L�'~ا I«�W � o1را �

  Lراض �1 آ d'? هoا

"#�$#: 
� *�أ	�. أ�¸، �( أن ا)�Kوض � L8�	 ف�F ،)#�N� ه� �آ8

�#�اح ا~��� -#� y\¼ ) ا�8c¸(أن هoا ا��م �*-  ��#�<(
 ��ؤ�ت �Uل هoا ا?L8، إ� أن �J+ ،ت�B��?+ �� �� ��د	�
 ^ ��ه	��	 ��ت ���Hة �� اB��?+ ��Uث ه� أ	< ¨ ��+>

 ،I;���"،�0ار ����� ا]ر*?�ء ا)Zا �?Y� رج �0ار�R  �U �و
 �8NJ<���، و ،�K'N«(ت ا�B��?Nأ	� 	��ت ردى d'+ I'1 ا

�U/ ا�#�اح #� . د.*��� ا\�8 �( أن ا\��_ أ� Iآ��ل ا�
 ^ �*�lN�8�رآ� ^ �>�#�� هo. ا' +N* LsK?��8 د�1ة 

  

	ـــــــــــ��  � ���ــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   301�� ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــــــــ��



� I11111111<I2009200920092009>���12121212א����������������س – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 �?kا�� ا<N�BW)��JK<'?'�م ا ��*�?�¸ ) ا�B�� ا ،

�� ا�'>��ة ا0 �BJ<�* w�Q �� L� �BJ<�* �Êوإ ،��<?(
 L8?، : W$k ا���)�ت ا�'-Y?""��ر �� 	��ات ^ هoا ا

£�]�ب اN���W ،IHح د��ان : ا���*���Jدرا�F ^ 1'� ا
�B?' .، �U ا|ن"�F ا

 L8�	 �� �hNK ، أو ��ا�L ا�0ار ، د�1	� �وإa أن �\'>
�BF��ت �>M�;�+ �<N�U�	 �� 

 �J5%0ر اQ. 19 

�� Dyل ا>�� ا)LJ'J، وا)N�t(، و�Hت أن     .1
�ؤ�ت، +[�ى ا)  وا��ح �?�، ور�MH أن JN�ت واB��?Nا
 �ا]��#�ء ا)��رآo¥ Xا ا]F'�ب، �Fف ��K�sن أو� *�ول �
�>I�B إ;�NQ<، وأن ا�د �F ���'1ف �[��7 و�?�ل *?� 

I+��H�+ 

2.     ��<ا�ر#L�y  ،I إa أ	>�  XU	L\ إU�� a'� ا
 L�W aإ L\	 أن ��T ،�8ةNJ(رآ� ا�و�� Dyل �[L هo. ا)�
 ��<��L، *��� هo. ا>�Dت وا��tNFادات أ�>�ء ا�Nو� ��K�

LJ'J(ا 

و�'7N �?�*� ا]�yة ا?�ب �� ا)\����U �� X أن     .3
 ����� ا)\���، �� ��Bو أ	< � ���y! LU �H، إ?�ا)  *

�'�ت ا?�*�� آt<8'_، و#� +\�رت أن 	�LB آL ا�'�ت واl
 ���أن 1'�>�  XU	L\ إU�� a'� ا>�� ا�ر#I، أن ¡?L ا]و

d� ذ< �ّ1 ��)  آ'8* ���NJ	 ´ ،IM\K�'��ح * �B'� وا

#� ���م أ�U ا��Dء �� أى #�y! �t *��� ا)       .4
�ء، أو ر}� أ�tNF( أ	� إ1W ا�'�� إذا �l�'�دة إa ا

 �K�N7 اآ	[ ،do �J8MN� �JIM\K، وإن آ>� �* >N����
ا� �Fف +?�ض �Fاء د81� ¯oا ) ا)\���(أن آL ا)�دة ا�'�� 

 ،"��Dت وأ�0ال"): أو آN/(ا?L8، أو �NJ�L]� ،�' أ*�اب 
#$@�4Qت #1 "أو  ،"أ���ب \34�""أو  ،"ا�@�ر?< 19 ���"أو 

2��Zا]*�اب"ا���ج ا .oه Lوى وأ�1اض  ، آ��W ف +?�ض�F
 I;�(ارات ا�Uو)اف�Wج، وا�D?�ء أ�>�ء اB@[وا( ،
"?Y^%ا "�#����� L?Q �، و1'�>� أن ¡��N و �z	�Nا�L آ8

�ب ا>��JK ا� �1;� @�ال . د.ا]خ أ?�ل ا�آI ^ ا]�
 _��t� اB?�، و	JMN¸ ا<s?* ت�l¯ L8MN	 وأن ،X��1

.�<'?Q ��ت أ��B<H ��ف  '�Nا�L أ�Fة }� )� >'?K	و
1'8� *�	< �L�MNJ أن 	?�ض )ا�K	��J أو ا�¡'����( ،–

��k��'+ ����*-  �Q���K ا>K¸ اDy �� ����Bل ��
 �� هI، �( أ¬{ Iه �� �Hا، آ8�N� �� �#Dt	ا ��?�>�، إ
 ��<��ن، �� Lآ ^ ��B�ء ا�U[ع ا�	 ¸K	 �� ����* ¸K	

�ن اJ	وة *7 ا���W �¬وا أ�B� ���K+ ��o#�ا ه�oا، و
���H �� ا�Qر�?N��و�ن أن �8lN?�ا } . 

ا)nآ� أن ا��ح ه>� و^ ا>��ة ا�ر#��          .5
IM\K'�� ا�* �8kف ���ن دا�F 
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� �
6.     �*�?\���� ا)\��� ^ (اU�ا�� ¯o. ا?�'�B ا

�بN�� ا��، #� �'�م 1>� اBt?� ا�ر#�� أن ¡?L ا)  )�>
�	�، وH u��IM\K ^ ا)  I'1 ه��ق *�J�dF ا� I'1 ص�z أن

 ��N� ��Q ،d�*?�ن �� ا��Dء I'1 ذN(ا _Qوا �ا~���، و
 ،�U��(رة ا�\�د�� ¥o. ا�ا?�ض ا*�Nاء �� ا>��ات ا

d� ذ<?tNFإذا ا. 

7.     ،���+ �?B@ ^ ��ج هoا ا?L8، وN} أن hHا]ر
?��ى، �['8� +��81 هo. أن ��1�N *>\�ص أ�yى �� ا)  ا

 ،�?Hا)�ا d'+و �K#�ا>��ة ا]�yة ا� آ�ن ¯� LsQ هo. ا
 ��U� �l'	 �#و ،I1�¥oا ا)�tN" أ�¸ وا��م �� D1 �J'Hج �

d إa دW �� �1��ى ����، أو +IHD1 )BN، أو �� ذ

8.     >N�#أن +ـ��1 �\�ا L8?� أ�¹، و� أر�� ¯oا ا
��N* >�B# �8N?� أو _k�k�8� *'�� هo. ا�� ،>Hر�y �� _�

�رج y �� 71أ >Hر�y �� أ#�ل XU ،ع��Wو dF��ت �� ����<وا
�د+<� : I'1 ��'ة ا�gcا >�� إQ�s� ،ى�?�*�ءا *�)  ا

��Q ا�'�� �]وا?�*��، �Fاء �� Dyل ) ا)\���(��NJى ا
�ر H ��	 ت، أو�B��?+ ارات، أو�U ت أو��U)� آ�Ð L¸ آ8

�<�K+ا.( 

9.     a�1ة إ�� �?7 *��� ��رة �� ا\�ر ا dإن ذ
 ،����ت ا?'� ا)?��MNJ� �1 ،ء�<�NF�ا�NF�Dل ، أو ا
 aو�'� إ �# Iآ�و	��L أن +��ن د�1ة ا�آ�Nر ��ل ا
�ت أ�yى، و�\�در 1'��8 Q��� I'1 ت�1D@ء ا]آ[� اD��ا

 ���Kا)�8NJة ا)�lNدة أ�yى، ÌQن ذT d�� أن L]T هo. ا
'>�� ا)��رن، و	�� ا>�� وه�oا. 

10.   ¸'J(ا ��<� BF_ ذd أن ���ن اº �#� �BNNJ( أ�
���ا I'1 ا>¼ ا~���، ´ 	'M_ *< ا>�� و	�� # ��?*�N+

 ����	 ��<� أو ��tN" (أو 81'�� ) �  ��از �[D(ا�U
IHD1 (èا �µ��{ ��#ر� .^ اBt?� ا

**** 

4\ 1#2��Z7+3" ا���ج ا � 

\� #� دار : 7+3" ا�;'0ع ا� �'8�+ 2��%�tN" أ�¸ �� 
 ،����Y^$� 2 ا��Z1 7+�3ت ا���ج ا# 

 L�]� ¼	 م��� " ا)���و درا��"�Fف 	?�ض ا�NU�#ا �ا
 .� ^ I	K¸ ا~'�J. د

)"�0�+#: � ) ��JMNJ ��اH?� 	��ة أ�¸ أو

 �هoا، وأ	B< ا*�Nاء آ�" أ	7 أآ�K�N أن �1ض ا�را�
��kة، K�ظ ا)��F �*�Nف ���ن ;?�" اK[�* ¼<�*�N ا�
�ب ا?�F ��HDاء ^ ا?Dج ?S �<;�1 �1 "'NÎ ��[�Q

 >	[ d��Wة، ذB� ات��<� ا~I?8، أم ^ ا ،�^ ا)���ودرا�
 �< ا)��� أو ا)?�Ï، وا�Kق ه����ن ه>�ك إ� 	K¸ ا>¼ �nد
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� �
 Lk�Fو L�* ،�M�tJ+و ��81 ،>JK	 I'�]8N^ ا]داء ا

�� o�Q ،�'�Uا . ا�JH L�]8Nا و��+� و�Uآ�ت�* �� ��و
 ����K8�ل ا?NFا /<q I'1 X88\� �� د�>� ��'U�� ��8(ه� ا

I;�(ق ا��Uق و!داب ا)�>� وDyرات أ�BN1�. 

.......................)  
.........................  
......................... 

� أ�¸، و#�اءة ا�0ار : #Yة أYRى�U aع إ�H���JMNJ ا
I'� � : آ'<، اoى آ�ن *?� أوا�y. آ8

'�آ�Nرة �7( :²�2.د :( �B���+ ت�H�U ¸Ð �<'# �<Uا
�آ�، Q �� ا	� �# I'1"��-." "[(Y3." "Þ[4Q "و"[�Y4."، 

�ش #�ى <sQر���R�."،  �� �Hى -.�ى"و�U أى ��q ة�U �	إ
 �����H �Hة >r �� دول، ا)�� +�ر�>U 1>�ك ��T �دول، و

d�'y ���yى U�d إ	�MN+ d زى �� ر*>+ �U إزاى. 

 *\�ا�B?� �U :#�.د

......................... 

.......................  

²�2.د:  �� �U ل أى��� �<�'1 ��U��� �H�U .�<1 �1��
� 	?L8 إ�<< 

........................ 

........................ 

�c.د��.، #\�ى �  :#2 9'� ا�3<;�Q � /@ ،I�} ر�Nدآ
7 �� دام دى ?� �<B} >	إ ،�� اI'1 /0 ا'I #�ا�><;�Q

�ب ه�. أو ].lNFاء ا�F �<�U د. ��آ� ��T u� ،� ، y'�� ر*>

� �I، دا ا	� *��� أرو*�، *¸  :²�2. د� I��'1 gy ��
 ����U ه� �� ،�B? )'t+ "��y �أ	� �� U�I إ	7B¢ d "ا	

� �U"..... >;�* ض�Q ه� �� ، 

�c.د�] �u #\�ى ?L]Ê 7?� ،�B إ	>�  :#2 9'� ا�3
�H�U �� 	�L8 ا�Dم و� �� �� ،>;�K	 

1'��: ²�2. د �Qآ�. إزاى �?7، *�ا �H�U �t� �I، أ	
I'v8ى، آ�# �M;وا u� >J ¸*.. 

�c.د��� �?D]� 7،  :#2 9'� ا�3'K £\1 �$2 ?� \�ه� إ#
 M^< 59£ و19 ا�+2 ?@-�د �£ 

............................. 

............................. 

²�2. د: d'و�1 أه d<1 /\� ��ه<B'# � dإ�< رأ� 
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� �
�c. د����ة، �? :#2 9'� ا�3H I�B+ ،gy �� � ،7?� �B

 �8�NW ن��+ �� �\uM، دى زى �� 

²�2. د:  ،����<* �� ه><Uا �Qر�� ا	� 1� ،>� �8�NW
 و*?��� اu� ،L�]� L�]8N آ�. و� إ�<؟ 

�c. د� �[�L، *¸ *� ;< :#2 9'� ا�3

²�2. د:  ��ر، �NÎ L]T ���1 I'@/ إ�< رأ� d	�J/ ا
� ،d� �\� d<1 و�1 ا'��N� Iد �B?'� �� إ�� ا'I إ�

 L]T ���1"���� زى �� ه� 1�B?'� d'و�1 أه d<1 �\� .
 �>K(؟

�c. د� �>K( :#2 9'� ا�3

................... 

.................. 

 و��أت ا%�,Yو درا#� 

�، }�lد : ��ة أ�yى��� ���U � "?s	�L ا\�رة آ8 "F!
I'� �8�Qو ،I�D� :+��ار 	K¸ ا>¼ ا

Dل ا): أو��Wو��*?� أ�� 

��\�� : ^ ����ت ا� F>?�د إQDNy��ش �� *?� "*?� ا�	
 ".�J'H ا?Dج

............ 

�� M^< 59£ و19 ا�+2 : ه��م'�@� G\ا �# uدآ@0ر �?
 ?@-�د�£ 

²�].د:  ���']� �� ر*( ر*(، *¸ ��N']� �	رف ا�1 u�
 I'�¢��I اU ���H)ا. د. .) د���1 I� 

آ@0رu #� إ\� �@�'�� M^< 59£ ?� د )��ة أ�yى(: ه��م
  و19 ا�+2 ?@-�د �£

²�2.د:  ،¼<� �I، إ	� ا'I أ�K ا� D �� ،���W �JUأ
��� ��� ���B?'+ �U I�B�. 

�c.د�?�#�Y إ\� �@�'�� M^< 59£ و19 ا�+2  :#2 9'� ا�3
  ?@-�د �£

8�?�دآ@0ر ·�� أ\M �'�@� G^< 59£ و19 ا�+2  :إ�Yاه
 ?@-�د �£

²2�.د:  d<1 /\� �¯��+�U إ*�اه�� �oات ��* I�* �	أ
 d'و�1 أه 

8��1/ :إ�Yاه u� ، .[ 
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� �
]. إ�<؟ �<؟ �� ه� آ'< �[�L، ´ ه�ا ا	� 1�رف  :²�2.د

أه'< �� �BM�* ��Tك ، واL�]8N *���ل أى آDم، ´ إن آ'�8 
� " أه'<"� ،��	�+ �H�U ��ه� ه>?� L��?N<* �<Uدى إ

_��Uو _Ë Lا]ه IW�\�<*. 

8� أ��N� I " �JUد <ا'" :إ�Yاه

� �Hع @/ �� �qب دى و�qب دى، ��Q >�Q ��T uق  :²�2.د�
��K� 

8�� هI ا'��N� Iد < وDyص  :إ�Yاه 

²�2.د:  �Uا�\*">دى ���W �K�Ky، أ�L " ا'��N� Iد 
�£ ه� N�K�* 9I�ض إن ا� >NU�#ا I'اK��ة إن اL�]8N ا

 ،dBM�* .ن 1'�< ه��*¸ ا]ه* L�I ه� *�dBM، �?7 إذا آ
 ،¸Q�<+ �ا'I ��?�وا �>K»�ا ^ ا?�L �� دول، وه�ت �
 ،g�	 �� z/ *?�، و*?��� )	�?<T �� �0 ،L��¢ �وه�ت �

�?* �1 �<����U >;�* ،� .	�H ���#Dا	

8����  :إ�Yاه�U أ#�ل ;�ورى £���1 I�} ر�Nدآ �� 7?�
 " و�1 أه'd دى"

� *>�lب، �?u� ،7 ;�ورى ;�ورى،  :²�2.د<Uأدى ا ��
�<. �Q >�Q )'t� ��Tق I'Î د �B?' . �I +?�ف أ	� �Uرت ا

8� ]. *�;<  :إ�Yاه

�<؟ : ²�2.د "��y �	إ ،Iyأ �� >� .[ 

8� �[�L�]� 7?� L؟ :إ�Yاه

��" ]ه'< ��s*�ك؟ :²�2.دy �	إ ،�?B@ 

8�� دآ�Nر �8ª  :إ�Yاه� 

²�2.د: +�Q I'� آ�ن أ�JU �� آ�. � وdW آ�ن ا>�*� ا
، آ�ن �U >�Qم و�s/ و+�آ�� U�d، وU���� ا)��Hد وآ�.، 

 إ	� �Ky �� أه'< و� إ�< 

8��، ] :إ�Yاه¯�#�U u� I�} ر�Nدآ �� �. 

²�2.د:  Lآ �¢ dBM�* >	إ ����U �'?N* �	د. ا LHرا ��
�1�ن أه'<؟ d�U �1 زل�<N+�U ،وف�� ا

8� �?7  �?7 أ	� �Q;� 1'�< ا0/ :إ�Yاه

²�2.د:  I'ه�. ��Q uض #�ى، إ	� ���� إ��ك I'1 ا�N0 ا
 � *y ،>�Q dBMN'�� ر*>

8� ].، �u آ�. #�ى، ].، و�� T�� آ�.  :إ�Yاه

²�2.د:  X* ق�K��" إ�< اW �	إ /�@" I'�\� �1 ا
d "�\� �1 أه'd"، و*��N�" Xد 
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� �
����د < �U �� أه'<  :·�� �fح.دU I'� T�� ا� 

� ���ن آ'h�M�  �8، *¸ زى :²�2.د�"d'�³ " أه?Æ* )'ّt+�U
� ه��م؟� dدى، إ�< رأ� dNو���� )� ���\y ،>+ا�0و ^ £�+ 

�آ'� ا�آ�Nرة �7  :ه��مU 

²�2.د:  Iآ�+�T ة���?� �d أه'��* I'y ¸* 

 ر*>� �J�،  :#�.د

�1  :²�2.د �\� ���NB?d إ	� �� ه��م ا	� �* I'y
�7، د�#�  ا�آ�Nرة  ا'I ���د d ا]ول، و*�;< �(

 d'�1 أه �\� a��+�U ¸* ¼«�� �( 	K¸ ا�B?'+�U 

  ?�دآ@0را #� ا\� �@�'�� M^< 59£ و19 أه+£ :ه��م

�ن ا�Kق، إ�<  :²�2.د* ، �N��K1��Q �Q�W#� أزاى �
� إ*�اه��� dرأ� 

8��  :إ�Yاه¯�#�U u� >;�* �� أ	Êإ ��N�# Iه 

�<؟ :²�2.د 

8�� #�ر :إ�Yاه¯�#�U u� 7?� ،�¯�#�U u� � ت أن أ	

�< *¸؟ :²�2.د 

8� �� �� BF/  :إ�Yاه

�ه� اوى �� إ*�اه��  :²�2.دQ u� � أ	

8��ه� ا�< : إ�YاهQ u� 

²�2.د:  �� �?* �ً��\y ،.د ����ه� BF/ رdsQ ا~Q u�
h\Qأآ[� وأ ��Bsق، و��Q >�Q و@'?� إن ��NB? ه��م 

8� ...... �U ذا+< ه� ا'I ه� ا'�K ا'�K ^ :إ�Yاه

�ع  :²�2.دN* �K' �?7 " أه'd"ا

8�� آ�ن �[�L  :إ�Yاه �U ،.أ�� 

�ول 	N?�ف  :²�2.دM<* ،.د L�]8N�� إ*�اه�� *� �<Uإ
 �<BU إن �<;�Qا ،��ه<;�Qا �<Uإ I'� ا<N?�B@ ����U I'1
��F إن �U >�Q أو U �	��ه� ��9I آ�B?� دى y'�� ر*>�، وا

� �H�U �lQ ،دى �?�Bt� *�ة هI ا'8N* I>( د.، *��N. ا
 �1 �\� �� ،����81 �H�U I'1 ور��+ dآ'�8 ا'��N�* Iد 

X<� �B�� Il��* >���N أه'�U dدت ا

8�'�آ�Nر Q�<� ´ ،�8ª( *\�ت ��+K(( :إ�Yاه �KN'� (
 ?�دآ@0ر ·�� أ\M �'�@� G^< 59£ و19 أه+£ 

� آ>!! أ�yا  :²�2.د<Uآ� دا ا�W �� *>LBH ^ )N?N، أ	
� إ*�اه��� 
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� �
8� �?7 آ�. آ��¸ ��دآ�Nر {�I؟ آ��¸ آ�.؟  :إ�Yاه

1��� أرد 1'�<: ·�� �fح.د I�* >�'1 أرد ���1  
²�2.د: ... Lإ+�آ 

�� �fح.د·:  d'و�1 أه d<1 /\� 7BMN* �	إ*�اه�� أ �� 

8�� دآ�Nر �8ª ، أه� آ�.  :إ�Yاه� d�'1 ا�Qا�* 

� إ*�اه�� 1 :²�2.د� dآ��¸ ؟أ�< رأ� ��'8 

 *¸ ^ �Qق ��دآ�Nر {�I :أ|�

 إ�<  :²�2.د

 �Q >�Qق :أ|�

 �Qق إ�< :²�2.د 

 أ��. �Q >�Qق *X ا�+>X  :أ|�

²�2.د:  ���1 u� ،/1� u� [ ل�� �Q >�Qق، إ*�اه�� #?B@
 ،��B1�� ا+��>� �Q ،>�'1اح <Uدى، وا d'أه ����U /?أ

�ف ا�Kق �u آ�.؟Wو 

�؟!.، @�/ : أ|��B?�زم أ � وه�. ا	

�زم: ²�2.د 

 �\d+�sU �8؟  :أ|� 

��1ك �?7  :²�2.دJ��U I'*¸ �[�L وإ*�اه�� *�I ا
 �U��ل d ]. ، أ��.، �[ـL أ�JU، إد�7 آ8�ن

 �8ªد ا	� *d<1 /\� 7BMN و�1 ا'��N� Iد d  :أ|�

� دام ��B إن �Q >�Qق :#2.د� I�* d'أه ���'y 

�£ :أ|�+ �  ؟أ#�¯

²�2.د:  ��� زى �� ا	� 1

 �8ªد أ	� *d<1 /\� 7BMN و�1 أه'd  :أ|�

� ا'I ه�<،  :²�2.د��'È ���هI أF �JU><، إذا آ>� 1
� ه� �[�L أ#�ى � ،�¯��N* �	�8\< و��. وا# �� >�J� ��º

 ���W 

 أ;�*< �?7؟ :أ|�

²�2.د : I'«N* ا�0آ� L�0آ� ا��* L�]� ، ب�; u� ��
��� أ#�ى ���Wا0� 

� �8ªد أ	� *7BMN �\/ ) و#" أ�À و��8ª ^ dJد( :أ|��
 d'و�1 أه d<1 
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� �
²�2.د:  ....... �B'�+ازاى ا �UD+ ك���1 �� أ�À أ	�

���W �� ���+ ���+ ��81 �	��و�dN ا'I آ�� I'1 

 �\� 71  :أ|�

²�2.د: �y[ا ^ ��N'81 ¸* h� 

 د. أ	� ¥�* �U ، 7N�I *?�ى �'?/، : ·�� �fح.د 

�ر �X ؟ :²�2.دNÈ 

�ه�: ·�� �fح.د 	 

²�2.د  : �� ���B?'+�U I�* �	ه�ة دى، إ�H ه� دى�	
 ��NK! I'� �1 ا'?�B ا¯B'� دى، هI ا�µJه� �( ا)�	 

� �( ا�آ�Nرة ��9I �?7  :\�ه��B? أ

 زى �� ا	� 1���ة: ²�2.د

�0د·:  )�?@��� ( 7BMN* �	إ �Àأ �� 

 أ#"  #�م :·�� �fح.د

�0د·: )�À�8¼ أ# ^ dJ�8د و�ª "#و ( d<1 /\� 7BMN* �	أ
 d'و�1 أه 

²�2.د:  �� dWو ،¼�y �ا�Dم @'( آ��¸، *¸ وu� dW ه>
�آ�	u ^ وd�1 وأ	� *N��ل � �À7 أ?� ،�Àأ >�Q I�	� آ

 أL81 أ�<  :·�0د

��1ك  :²�2.دJ��U �8دª ر�Nآ� ا

��.د·:  a� آ�. �tyة آ�. #�م أ#" ���8ªد +?

²�2.د:  w'� �8'�� �h و?��U م��ه�� I\* م� ه�

�0د· : d'و�1 أه d<1 /\� 7BMN* �	أ 

²�2.د: I��'1 ور��ه� ا	 �� D� ،¼�8��+�u?t ا� 

 �( �X آ'< ?/  :\�ه�

²�2.د: �U أى ،�U I'1 آ'<، دورى u� .[ 

�IW، أ?/ �( �X @�/  :\�ه�� 

²�2.د:  )K<� �U أى 

�.  :�#.د?� �?�رى أى �U واNyأ 

?/ *�;<  :\�ه� I' �( ا

�آL  :#�.د�� u�K� .! 

� ��É إ	� *d<1 /\� 7�BMN و�1 أه'd  :\�ه�� 
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� �
²�2.د:  �� U_ أ;8>�� �NQ�Wا آ�ن 

���  :\�ه�Kآ � أ��1 +�£ و

�ت آ�N ؟ :²�2. دH�U ^ ��K1 ���* �	أ � 

��['�I؟� ��U >�Q ى�+ �� 

 ]. :#2. د

²�2.د: è �80ا ��ه��م، #�� أ	� I��* �� *�أ	<Uا ،
 ،7?� dNB#?�اج، #\�ى ر	ًا وأ�H �?��Q ��B'J* ة ا��ت���1
 7?� ،/U �M�* ��ه� ا	<B'# �1���ة أ¢/، 8#> �و*?��� ا	
 ¸�?���yش، د. *�*�� �M��* I'��.، @'( ا ��N��+ �أ	
� Q��ة إن آL وا��T �U إ��.³ ¯ �H 9I�*��lع اآ�، و*?��� �
1�BH<، *\�ا�U اK��ة  I'�، وا<�Q I'y I'1'�� ر*>� ا
 /Nآ�* �1�ت، وأ	�F X	��1 )� L�N�* �دى �tyت a وأ	
� ه>� �lQة <Uح د.، إ�;��* u� ¸* .آ� a �U� �	��Uأ

����H �Hة،U ��<� �'?N	 ��º �<Uإن ا �<�� �@�JB*و 

 �� �H�U م�� ه�� d'ى و��+ �1���ة "� ،�?Q�	 u� �أ	
��/ د.؟"1��� U/"و*?��� " تأ��cم اD� ، وا

�	��  :ه��م+ ����t* /0�1 ا I;ر�* � ��JU أن أ	

²�2.د  : �#��	�� ه>� ود+ �H�U �� ا+?'8><Uأ�¹ ا
1�دة �� *>uBM 	��ل إ�<  �<Uوا)�ت، ا �+�M�±�K'N �1 ا
 L\U I'� �� اL�]8N أو ا'?/، *¸ ا< Lو� I'ا

�ج ���� أNª ردة��< آ�، �[���W �Bا

 ا��¹ه� أزاى  :ه��م

B� ،d�I درس  :²�2.د �'# �	�� ��# � u?K<���
1�رف أ�<  uع و��N*و 

��H آ�. آ���J: ه��مU ،أ+��ت �H�U >�Q �¹أ 

²�2.د: dI'1 d ا>?�W : �8^ أ�� أ#�ل �J��U �ر*>
�، �u آ��¸، ��N\?Q أو ���NsQر � ،�#�d د �ا'I اداه

�آ'8* �� *�أ	� *�< أ	<Uا I'�H d، آL د. ا+?Dy �� L8ل ا
 ¸* ،���'1 I�Q�¢ �<*�� �H�U d'ن و���ردة، إذا آ�<ا
 g�+و �t�J* ى�NB+ ��º �t�J* Iه ����K'N± �H و#���، U
 �� ،I']8N* �	وأ L]8<* �<Uًا وا�H �B?� ن�B+ �	�هI آ

� +��H aoB د� �� �� dFرا a�?+ ���* ن ه�ب ه�ب ه�ب��1 .
 u� �H�U ،���'1 ���H ¢�8ى ر*>U Lو� L�]8Nا�Dم وا

 ���'1 ��، *¸ ا�Òى ر*>���JK+ �� و�� ;�ورى +��

 اè �80  :ه��م

d إ�< :²�2.د�#�* : .�H .�H �� >��8¢ ،�Ò 7?� �80ا
Iآ�?� �<Uوا 
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� �
 اè �80  :ه��م

�+>IJ د. ازاى *�I؟  :²�2.دU"è �80ا " اv�H �� �?�@
1���ة أ��ت و1���ة �HاآIl�+ ،I ا~8 a��+ Il�+ ���?� ا~

 �H�U I'1 ��+>dN�o* IJ دى أزاى؟ إ	� I+�Ò ر*>U أ¢/؟
 ��o�� إزاى؟ *��J<+�U PD?Q �'�8((و�l' �KN'� ´( 

�م، ه��م أ�?/ وأ�?/ *¸ �Àد أن �¯ Lو� I'�U و�'< ا
���W �Ky �*�?\��L د.، �B�I ا�* � هL��+ I و¢�8 ر*>

�c#2 9'� ا.د� أ	� و�'3�:  7

8[�'��  :²�2.دN� أ	� ���BU ا#�اح ا� ،d�U �� ،م��K�
 >'����F �Hا وه� *��F L]8ا وز�U >'و� �U >�Q ،دى �BB�(ا

 *�8['�ا �Fًا  �1	JK< أو �1 ��.

 أ	� و�'7  :#�.د

²�2.د:  u� I'�?7 أ	� و��9I دآ�+�ة، @/ �� +�ى ا
�#�X؟B دآ�+�ة، �?7 وا

 و�'7، أ	� و�'7  :\�ه�

� #LB آ�.؟ ه<؟: ²�2.د ��Q�?+ u�N<آ�� �H�U ! >'و� �U
 �� أ	��ه� أو ¯��م أو َ)9I أو )7 أو < Lو� I'��H زى اU

� *\�ا�U أ	� و�'7 �\«W 

 أآ�� و�'7  :أ|�

²�2.د:  d'و� É�� �اآ�� و�'d، ا è	�vر، @/ وا	� �
cوا �+�M���� ا�U �1 �H�U ؟�H�U _0د ا�\# ،�#�Jt"، وا

 ا'I *>�8 إ��	� و	��y. �� �� إذن 

�Y#: /0د. �1 ا Lآ ،�¶�Q u� 

 أ��.  :²�2 . د

�Y# : ��� u� ¸* ،���W وا;�M ا0�

²�2.د: )��BN<� ت *?��ة و���* �� ا�¯ �KN'�( زى ،
 I'1 ا¯�ن ���* �#�� أ	� *�أت +�#I �� د�� ���ن �� ه�

،L\U I' أ��. �� إ*�اه��، وا	�؟ ا

8���H  :إ�YاهU 7'أ��. و�'7 و� 

²�2.د:  �<<1 ��d وd<1، و 

8� �u وا;h #�ى  :إ�Yاه

²�2.د:  )���H �� م�� ه��م �?�KN'� ( 7 إa ه�� �Q�1
 ،L\U I'�وI�'+ a آL اMN* 7?� ا¯�ن؟ ���* I#�+ >أ�

 >�ttBN* 

�درة أآL8  :ه��م# u� 
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� �
�+�و :²�2.دU ���IW، وا�Uة وا�Uة، � I'XQ ><� IU، ا

��B�@ �H �0 ه>� ود�#�؟U I'��+ رى��+ /@ ،Lو� Lو� 

، أ	� F?��ة أ	�H�� dد )+'�KN إa ا*�اه��( :ه��م
 �	�?� 

� إ*�اه��  :²�2.د� ��#�\� 

8� !.  :إ�Yاه

²�2.د:  ��ش أوى، *¸ أ	�BU�*�ا	� آ'F �8?��ة دى �
X�UD� u� ،�#�� د�#�\� 

�ت #��*� إزاى Q�J(إذنا �� �� !! 

.... 

.... 

.... 

 و*?�

�دم، �	��L أن 	?�ض ) ور}� ا��Nادا )� *?�.(ا]�BFع ا
�� Dآ: 

·   .oة *��ن ه�W�B� �J'~ا .oه �?* �� �ا)>�#�� ا
�*�lN ا

·   ^ .�<8�ل !��ر اL�]8N وآ�" +>�و�NFا �� �B	�H
a�N ا]�BFع ا

·  D���N� >;�?	 ف�F ىo ا�Kض ا

�ت"أ��ار ا>K¸"	?�د إa ا)  ا�?�ى ´ � ، و�1ض ا0
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�I11111111<I2009200920092009>���18181818א���,��������������   �

810�−����������'��������������������א��������������ض،���'������א��,����6,��2 �  

� �

 ..£59 �^M �'�@� G\؟!! (إb� ])آ
"#�$#: 
 �<K#�+– ���?� واè اN#n� - ¸K< �1 ��ا�'� �Wح د��ان أ��ار ا

 �?* dو#��>� ��D1 �J'H �� XKْtَNج �?�yn� ���U Iا، وذ
 ،�Q��ت +�oy�� oy ا~�، وا�DNyف، وا�;B��?Nأن *�أت ا

���<N وا>��، وا
�راتJ� ��D� I'1 �J��ت، أو �'t<� ��D� ذا hB\� L8? : �MNQل ا

�*?< آL أر*?�ء  �Wح ا)  ا�?�ى، وه� �� :ا�ولN	
 �MÃ ��، ا'�� إ� ^ �[L هo. ا�#�K ا��tNFاد�� اB��

X��N .}[L 	��ة ا��م، أو إذا +�اآ�8 ��اد �� ا�X8J ا
Sا���:  �MM\(ا�81، أو ا)�8'�، أو ا�ه� ا��tNFادات ا

 d�#�ة '8  ا�?�ى و#�اء+< وإ{�ءا+<، �Fاء آ�ن ذ<أو ا
' _*�F ¼	 �� �� أو ،�"، W?�ا أو 	[�ا أو +>��ا �8'1n8

� إآ'>���� �?�و;� �U �� I?#وا "tN��)ال�Uت وأ��U( أو ،
 ��#�<� ��U �� ءا�H)�?* �1 /ر��N )ا

أو   ه� �Uارات ا]��#�ء ا� +�ور �Uل هoا وذاك،  :ا����_
 ،><� IU�NJ+) �� ح 1'�<، أو���Fاء �� ا)  ا�?�ى، أو �� ا

�ت B��?+><1 ارات �>��رة�U�8¸ ) وcم ا�� >* ¼NÎ �وه� �
)�B��ت ا����B"�� آL أ�BFع ¢� 1>�ان ) �#D? ".�Uارت Q�< ا

 �أ�� آ�" �F��ن ا0�ل *?� �( هo. ا)�دة آ'��، إذا �
 ،Dا أ���K� d� أن �\�ر ^ @B?� ور#��، إن آ�ن ذ<+�اءى 

�*_ ]وا	<F ا أ��o�Q 
 ¡��Nد�1	� 	�ا�L، و	��L، و

�ن?NJ(ا èوا . 
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� �
 و��� 

 XN��NN� X+��	 I;�� ^ ا]�BFع ا)	��	  �J'H �� "tN�(
�ت ا� �qى J'~ا Iوه ،I?8~ج اD?�ت اJ'H �� ا�H �]��U
�ء ^ �  H �� �?* �BF�<{ d� ^ #\� ا?�7، وآ�ن ذ��U
 �#D?�ت *?� ا]��#�ء D���+ �1ت اB��?+و >U�Wو L8?ا

��Q ���yو ،����B� �I8J  ا{ _'?N�">wأو  ".03ل ا
""��دل *X ا�k " ^ ��B& اw<"إa " ا�^4$�ت ا����5BN(ا

 .إ@�ر �� ا?�ل وا�I1 ا)�µJل

وا��م ه� ��+ �1��É ا)>�#�� ا�ا� ا� دارت 1�/ 
	K¸ ا~'�J ، وه� +�'�� �BN( °�ى *?� آX* �J'H L ا)�Øرúب، 

~��IF و*X ا)?F[ا Ï��رآ� �� ���ء �� ا)?�{ X*ر�N(وا X
�(ا)��ه��� ¢� ا��1اد، ?B@ I;�(ح ا�Ãذن وÌ* ( �?* )�

�*�N� ا���MN اDزم '>�L �� ا)����Q إa ا

 ��'�]8N� ) ا)���ودرا��(وآ�	� ا�NU�#ة، ا�Uوا �'� Iه
� أ�Qاد   " �I. "ا���'� د¯��� �'� ،�1�8Äر*� ^ ا�N(ا
n� �1�8Äا ،�B?N�ت ا	�� أ��� �� +?�B درا�L�* I إ��{ �دو¬

 I'1 dا)�;I وا)?�~X، و)�ة وا�Uة، ���¯� ا)nد�ى   ��Jى ذ
Iوا~8'� ه ،>+Dأوز�� >kDى �� ز�[ �¥ >H�N� وه�: 

إ\M �'�@� G^� 59£، و19 ا�+2 ?@-�د �£، : ?� �kن"
 )" و19 أه+£ :……أو(

 h\<	 ،��#��*?� ا)>N(و aع إ�H�ا]��#�ء *�sورة ا
��*�XN أوJ :	��+I ا]ر*?�ء وا�8c¸ ا

9�5" #1 7+3" #1 �9ج Y-\ :11-11- 2009 ] 2�ùة -) n5#
 ،)]أ;'0ع وا��

�+" \-Yة أ#� [ Y-\ :12-11-2009ة -,. q �J5%ا : "#�$#
)3/2/2 [(  

 ��� 7+3" ا���ج ا�2345: ا�5%)-"

Å?2009-11-4  �@�ر 

 أى nFال أو +?'�_؟ :²�2.د

 ه���H Iة Q��ة �Qض ا0/ دى ��دآ�Nر {�I  :#�.د

و� }?�Q " 7?{Hypothesis  7ض"؟ #\�ك !!�Qض ا0/ :²�2.د
��� ا

�)?7 ا'L\U I ^ ا~�وب، �?7 ا�Kض ا'I  :#�.د*
�. ^ ا~�وب<*�H 

²�2.د: >�#�<	 �����1 I'د�#�، ه� ا'I  أه� د. ا
 �Uا�إ	� *�H" 7BMNى د. #��، و� y'�� ر*>�؟ )� أ#�ل 

d<1 �\� " �yوا u� .ه� I'�* .�vBy�* ��#��.، و* I�B� ،
< �>< ^ +�آ�NB< ا�B�t؟ ا�U �B�t �\� 1><؟�* 
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� �
� آ'>�  :#�.دًB�ه�. د. +?'��I، �?7 أ	� اآ�K�N إن �

 ،7?� PD]� ��vـ �BJ<�� آ�. أو *��?7، آ'>� �?7  زى ه
� ^ �?�� ا]و#�ت، *>��M ا0/ ًB�� 

� L]Ê 	��ف إ�<  :²�2.د	Dyو �<�sy I'� ه� د. ا�
 >NM�<* ه���� ا<Uإ�<، إ ���H *��'� وU >�Q Lوه ،���ا0�
 I'�ت ا�K\�£ ��NM< *�;<، ود. 	�ع �� اN�د إن ا\#

�ه�ش، �� ر<sQر �� �<Uا~�وب، وا ^ ���'1 ��ور	W ش�<sQ
��1 ا0�;�ة، sB�ت ا����K ا)?'>�، إذا آ�ن دى هI ا�K\ا
 >�Q �<Q�W �ا]�� B+ ¸* ،è�I *�ا��، �u آ�. وDyص، زى �
 �<KW ��+�، زى �M�� �( *?� �� ا��* u�?	 ��	�+ �Nق آ�@

 آ�. 

¼، أ	� " �I"*¸ ا�آ�Nرة  :2N.د�y ة���H �H�U �'81
 ��N'81 �Qر�1 u�  � Breakاy�اق  أgN1 إ¬� 81'� ازاى، أ	

through 

²�2.د:  I'1 hNQ �" �I"*\�ا�U !.، ا~�وب hÃ *�.، ر*>
 ��هK��W �Uورا 

�ش  :2N.د?N+و gN«+ُو �sMN+و )'t+ ة��K' hÃ ا~�وب
���* �W���t�� ا'I ا+?�* 

²�2.د:  ،��	��ف ��وة +�Nرد. ه� اآ��<ه�. ا~��� ا
،�N��آ� أ	� �� ا'I   #\�ى +Q ��� 1'���، أ	 �'# �ا	

 L\¢ ر��+ d	إ X<+ة وا�� �'# ،/��# ،X+و�� �K�Nإ£ اآ �'#
*DBش، }�lد ا�I1 *���، و	\�M أى I'1  �U ا[�و+X دول 

 ��دن؟ أ�¹ أ	W ��آ�ة �Q آ��� ؟�Q ،��Fر�T < °�ب	إ ���Q
 �#'� ا0���� دى أآ� �� ��ة، و���Jف أآ�ره�، ا)��، �

�° ،�W��£ و1+ ���H أ#�¯U اش  �¶ X+و�] ،"إ\£ .�Yف"ا
� "إ\£ K<"و¶ ،�JUأ ��'�W ،IM\K�* ��N'# �، أ�¹ أ	

 >�1�رف  u� IM\K�أن� "، و "أن� .¾�Yف�"*\�ا�U و�'�£ *
ª>K" ن 1>�ك��� �، +�وح 1��L د. أو د. �� �� �� +�NJذن، و

/MN* اء�F ،.8'< د?N* I'أو *N?�ف، إ�  أى ��ض �� ورا ا
 I#D+ ،ة�'U �H�U �y�N* �	وا dJK<* ح�K+ dJK	 �	إ d	إ
 ،�U ذن�NJ+ �� �� �� ��'8?N* �	وا ���* D8NN* dJK	
 _Ë X+ا 1'�<، ��و����* I'�*L �� ا�� �� �� �B���+و
 u� �����I#D ا0�Uه� °�ب، و�y�� ���1 I'وU��_ ا

����H �Hة U رف��?'��� U'�ة، !! آ�ه<��MNJ'�، �?7 +��م 1
 I�B+ ،d �Q��ة �>�رة، إ;�F�+ �Q( أQ�d، +��م وا�yه
�1�ن  � ،>� ��ب إ	� وا�yهJU L8?+ �� �� �� dN1�N*
 �B���+ ،���Q �MN� ن��1��#��U u، و<N* �	وا ���* Iه�BN+
 d'��� L�W ����* ���* u�?+ ��T ،صDyو dN1�N* ��* Iه

��� *�I إ	d ¢/ أى �U ،��<� �B��� >;�* انoµNFا �� �� �U
 ،7?� >� ،��sÈا ��Hا، أول �� و�'7N ا0���� دى أ	
 ،dKJ�و� �Q�� ��T �� ،I�'ه�NJ� �� ��T ��رة إ�<، ���*
 �Q�?(وة ا�� "�Nآ�* �و*?��� اآ ^ �K�N	K¸ ا�#� وا	

 �K�Nش آ�.، اآDB* �U ى[ �U�N(ا  I' إن �� دام ا	� ا
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� �
NFدى، �� �� ا ���8'�� *L8?N ا0�?N* I'�£ اNoµان ا

�.، و�� �� �� +��ل < �� أ�'< إ	� *L8?N إ�<، ?�  I�B�
��o؟ ���H �� أ�'<، إ	� �Jyان إ�< *U ><� ��N<+�U u�
� �U وه� ¥�° �U � �Uا�\* ¸* ،�B��� ودى �B��� دى �?B@
 ،�H�U ><�*و d<�* u�Q �*���ر K<+ ��T(، �?7 وا�U آ�. �

�	 ��س �nذ�X و� �MN/ و	 >�Q h�M� ،>آ�ه >v*�U م��+ ،�'
 �Hر�'�رون، أ	� �u #\�ى W زى D]� ا�BMN� ��T � XQ���
� �wB1 u، و� *���� �1ا@"، *¸ ا	� آ>� �J(ا Iدى، ه

 ،����B�+�'�، و�� ز� �1 ا�Bt?� ا* >� �5$+R �5ر�
��¢، \$0م �<، Y�\ �5$+Rف، \$0م \�Yف، و;�9" #� �< �\�5 
آ�u، أو \�Yف �ن ر�R �5+$�5 آ�Y4\ ،uح و\,�&، و\$�� 

،W'7�9 2+وا� ،Wآ�ه "?�,wا &��\   �� �0  ��MNFا �B]�
 ��'8?N* �<آ � ��، و�� أu<¹ إن د. �B]� ��º إ�'��81
 �?* ��	�+ �H�U 7NJ� �<آ � ،D]� وط�W w@�U �<آ � ،w'�

 ا�tcة دى، �u آ�. و� إ�<؟

 إ�<: ·��. د

²�2 .د:  �Uا�\* �1>�ك U_، واè ا?��� 1>�ك U_، أ	
  �� ،u�<#�\� �� �� أ#�ل I'1 �0 ا0���� دى �� إ�� Lآ

 ،�'B¬إ £��NK�  �� �� >آ�ه /*�U م��ب +�H /@ >ا#�ل 
 d�#D+�U ،>Q�?+ �� �� �� Ü�W �� �Uو ،>BMN* I'إذن ا

�+d�#D آU ،���?�+�JB� d�#Dط واè اU ،ط�JB� >H�U �BJ
 �� ���'?� d'��+ �B+ ،d�I ��وة دى و� �u ��وة ؟ �Hب )
 ��sQ�+ ن�� I'1 ا'I 1>�ك �1�J��+ �?�+ u� ش��Q�?+
�1�ن �� +I�tB«'N أو �1�ن +LsK زى ��ا	�، ].،  I@��NUا

�، T�� هI دى ا[�وة، ¯ h8J+ ،���'?(ا d'��+  ���Q uNK+
� �d و "�s+ دة���H ز�U ���Q ��T ،�nاoyة U �NU'�ة ه>

 I�B+ >;�* ،مDJ� +�s" واÊإ ،d#�K+ ��Uو �NU �U �و
 ��وة، �u آ�. و� إ�<؟ 

��. د ·:  �'# � "إ�<"�� ا	

�+?L8 إ�< ^  :²�2. دU ل�� �8ª؟  إ�� I�* IH I'ا
�رد.؟ ا)���<�+��ل إ�< ^ ا'L\U I اU :  �K�Nاآ �( �أ	

I'1 ا'�U IاDB* aّش، إNQ��ت ا[�و+X دول، و#?�ت أوز��1 
 ،���1 �U L*�# �� Lآ ،�U�Qن، و��إ£ أ	� إآ�F �K�N ا
� �Hع ا	� أ	� 1>�ى � >و�8J�* ¸* ،���1 u� �U(، أ#�ل 

���DB* aش إ�< �� �Hع ا	�؟ ه�vا �Q<  ��وة *DBش +�oyه�؟ 
< ا�'XN8 دول، �hNK *�< زى   ��وة *DBش؟ L��أروح #
8ª ر�Nآ�� د�#�، و�a ¼B، وT�� أ�?/ 1'�<، أو �� ا

� ا'I *��ور ^ ±<، أ#�ل < @/ �Hب �N1�F >إ� I�Q�1ا
 u� ن��� �Uوا Iõ�	ن، واDQ /¢ ب�H ،>ان إ��Jy �	آ�.، إ

gy�� a ل��ه�.، �!!! >�ه'�I، أ#�ل NJ� �� �1 د. �� � ،
è�W إن ،I�'ه�NJ� ��هL أو �NJ� d �'# �� أIy ه�ا ا	� 

 ،Lه�NF1>< ا ��@W وهu0 #� ?3@�ه+-2$'? ،2 �'� G\ا ¬#
 �� u1 �°�='¿£ د,iو ،W�� £$+R �5ا�+2 ر� G+�ا\G �+0، و9

1�رف، �� دام ا	� ��  .u�9�3 إ\W ?'$2 ?3@�ه&، �U 
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� �
�د د.، وآDU �BJو+d، إ	� \# �H�U �B'@ �ا�NFذ	�Nش، و
 ��هL وNJ� .آ� LB# آ�.، أو �?* I�* >�* d��

�ه'�I؟ NJ��� 

�رد.؟ :2N. د�<'L\U I ا� *¸ إ�< D1#� د. *

²�2. د : h�M� .! ! )'t+ ��T >N#D1و ،�#D1 >أ�¹ 
 I'1 ش *>?�م��رد. �� آ>�<� ه>� ا<Uإ h�M� ،ا�H ��و��
 �<�U رس�8<* �� آ><Uدة، د. ا�?*?� z/ *?� وDyص، زى ا
/ *�< وآDم �� د.، �t<*و ،�<�U ¸* uو� .[ ،/MN	 �إ	>

 ،.[ ��;L إQ uو� ،v/ØMNْ<ِê* D?Q �إن دى U���� ���Hدة، إ	>
� �Ê إ��	� و	��ف<Uإن ا �� إ<�'1 ��، و�< L��+ �دى . إ¬

����U ،ة�� ��� ��	� ،"إ\£ .�Yف"*�I أ�?/ �� ا0���� ا]و
�ه� ")أن� ª>Kِ"، و"أن� .¾�Yف�("، "إ\£ K<"و<']� d، و�( ذ

� ���D?Q �B، ا�آ�Nرة ��J*"�I " .د��� �Uرا ���'Î �ر*>
  �<�� ،X<� ��N*�H I�Q�1ا �� ،��'�]8N��B< اHو �إ��ه

1'��� ���H �8ا ����	�� *�t�J، و*+ ����U ام�# �<JK	. 

�1�ن آ�. أ	� #'� د.  :2N. د ��T"اق�yا" 

� إن زى �� ه��اش  :²�2. د<K�Nن اآ��� �� زى �<Uإ ،wB��*
��#¬ �Yورى أ)�م أوراق ه� ;�ورى أ�NFذن إ£ أU/، ا

>Kد �070دى 9-�ن أ��7 ��u�Q أى �Wط إ£ ا�NFذن إ£ ا9@?� ،
� ! ا)�Kوض إن اnJال د. �� �>I�U�t �� أ�'<! أ	� أ¢/Êإ

 /?'	 �	�?# ����B�ه� ه�. *�>�tح *?� �� ا�Bt?� ا�ا
 I'��cف واH�N¸، وا�d، واL��MN وا* ��¹�B	و ���Q

�رى، ا)��H :��رد. آ�	� ����B ا�<ه�� ا'I و�'7N ا
 ،���W >��� �\أ;@�ذن وا Sدا29 إ ¬�، زى #� اآ@-G4 إن 4#

�ت a آ�.H >tBcإن : ا Yه�eدا ا� ¢��¬  ?��Nر ا�k �# ن��آ
،u� Dو >K�� G5ا�� إ£ أ¢/  دا29 أ;�ل إن آ�B�ه� إن ا�ا

�*�� و�* �< Lد. و� � ،h�M� .د�ا�B�t، ]£ ا+��ت، و
� +ÌQ ،��Nذا �	�وإ1�دة اN?�ف y I'1'�� ر*>�، T�� ا
 ��س ، *�ءا �� أه'><� إن د. ��I�'\U، إن ا<�� �<Uا

،�� �� إ	>� 	MN/ وz/ آ�ه< y'�� ر*>	���U ،�*D�  ا
�ه� ¶� آ8�ن �� ا]ول ���Uا، أو ��ه� د. L\U ]¬� ا�ا

�زن ا0± X'K�� ا�Uا�Q ،.ع ا¢���ا، �� د�</ ا'I �� ا
y'�� ر*>�، و�� I�'sQ �� ا�cف   د.، ا0/ ا'I ه�.

� *�I إ�< <Uا ��ت دى، 8#>H��Q¸ وا8t( وا0<Nوا��DNك وا
 _��t�* ><� �y��ش h�M\* ��U 	��ر 	��<، و	<����
اI?�Bt ا�NB<Q ،w�JBى 	�'_، و	�ور، و	�Jل، و��tNر 

��ت، وا��وط، �0 ��K\�+�، وا���اب  ا]�� إa اM�' L���
 L\U I'� ا�Dم د. �h�M، وا ،XK��W �N	ا �وا~>�ن زى �
 .vه� �U ��.، و<K�Nاآ �<Uور 1'�<، وا��رد. *���<ا
 ،/MN	و /z ر��	 XQ�'± �� إ	><K�Nة، اآ��� �NU ��h�M، و
 ��T .آ� � ،>�'1 �Q�z�8< و<	 ��. #�ر	<K�Nاآ �و*?� �

�� �'�	 I�B+ �<Uإن ا ،L�[ن د. ه�. ا��� ��H �8ًا، �?7 )
� آ�.، +�ر��t+ Üر	� *���ل إن <�'y �*>M/ *?� ]ن ر*>
 I�B� ،.آ� I�B	 زم� _��Uو _Ë ��* ء��U�8 أNJ	 ن��1 �<Uا 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   317



� I11111111<I2009200920092009>���18181818א���,�������������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 �vB«NFا I'� �Ê إ��	� I'1 ا�N0 ا<Uإن ا �<�'1 I'آL ا

�ء، B�?�� %� ا)0ل �0ا�� �>>� ورا ا�cف وا~�( وا8t( وا
G\234، أو  أ\ W��@�'� زى #� �^& : اYZوب، أ\� #¬ ��Ykض 9+

��Ykض 9+�Y� 1# "7�� W»اu، أ\� ��#� إ?�ى T¡ 2+9ن اw< ا�+2 
W\ا;@�ذ �# �M 1# 2$� �Rو�� ،W�k W$+R �5زى آ�.، ر� �H�U ،

 �Q I'1��ة �Q< أ�['� 1���� *�B<N إن د. �L]� >�Q ،h� u أ	
�آ� 	\<، أ�¹ *���ل إن Q u�"قآ�K+���ق إ� د. *<c�" IW Lء *

   �<Uا I'� ا+Bt_ ^ ا�N0 ا w'� .د L](ا ،>�1�رف  u�
7?� >�� دى، ¯ ��£؟! و�'>N�+��رش ¢/ �\/ �1 ا� >� ! u�

 >�#D+ ،>;�* >	ن �� إ��ك �� �� إذ�*¸ آ�.، ] و+��ر آ8
't<8�� دى �<N'v8[�'�� دى و�N� أ	��، أ�¹ ا �U ،dBM�* ،

 ����	 ���Q �'�N+ ���H آ�. U)ا|ن ��BNأآ ��+>I�?K، ) آ8�
 ،�?K	 ���#D+ ،)#ا�8'�� I'1 أرض ا?+ Il�+ ،ش��#�\+�زى   �

 �N�<��1  - أ�K�NF اè –اN*   ل�ا\Dة �� �� و;�ء +>K(؟ #
�?K	 �d ]. ؟ #�ل d وإ�< رأ�d إ¬ !! ^ ��K+ �أه� *�;< 

��� ��� إ��ك �� ورا ا�U �( ،I�?K<+ �� ���#D+ ،dB}ّ £�N
 ،�?K	 ���'1 ���* ��ه� و�['>� ه<'81 

81'� 1��'� *��BJ� u� I#�، هI ا	I� " ��BN"و*?��� 
��Q إ£ را�Q ¬�ب ^ Wو ،�*�?\'"�B? " ،I�'�JNJ	 ��1�ن �

، وآDم �� د.، �� )"و	�L8....(أ	� �� U�I و��"و	�?� 	��ل 
�ه� #LB آ�.، <B? �<Uا I'1 h+�Q �، وزى �� " �I"راح ر*>

��Q إن U >�Q���� ورا آL د.، W وه2 إ\�5 ��5< ��¢ +��ن
�5��� 1?�Rوا ¬# �� ،��k �� �1 إ	><JK	 X���U ��T أو ،

� د. ا'I و�'7 ?B@ ،.زى آ� �H�U ،>Fر�Êو ،.g�	ف د.، و��	
� ا#��U ا8N[�'�� زى �� +��ن( I� ،��N1�F u� �#�#�رت    د

 ،����U .ل إن د�8NU9+2 آ& وا�� #�55 إ G�Y9 زى #� .,0ن
 W\ر��5،   إ "$+R ،S�@ا�+2 �@ِ�< : ا� "@w9+2 ا u�?إ �i

�& آ�Y? uوح زا?Ê آ& ��و?��J5# �R ا�+2 هuT?�9 u0، وه0 �
 >wن اT¡ 19 ��ب u��\�# اسY� أو T71 �0ا# W� �? 2+ا�

uد S��Yا�� �ش د�1ة *���� +>�� ، �Qا�BN<� �U< آ�. �Ëس �
8�ت ا�t�JB دى'��ه� ^ ا���� �Uورا ،_*�F" . �'�@� G\إ

 ). *?� اL��?N" (و19 أه+£"أو  M^� 59£ و19 ا�+2 ?@-�د �£،

� ه2N:  ��º I. د� �# I'1 ن��� �*¸ دى �?/ #�ى، زى �
 I'È ��T ،.م دD��ت واoل وا�K\�+� واM��ل ا�Wإ L¢

�س +7�NJ �1 ا<� ا<Uا ��دى، ا'I ه��H ��� .vا، �?0/ ا
 �� *>�ور و	7NJ، أ	<Uأدى ا ،u�Q �� � �U ،>�* X���1

 �1 7�NJN* I�B� ،><ّ1 7�NJ<* .��* ن��	� �K��y"�y|؟"ا 

²�2. د:  �� ��J(ا ��T ¸* >'ª ^ dQ�y ،.! �Uا�\*
 gأآ �H�U >�Q نÌ* آ�ةo+ ن��+ ��T ،ى�# �<�NFا I�	��+

� �� �H�U ،.ا د�H ><�H�Nª �<Uا I'� ورا ا0/ ا<<
 ��+I د.، و�K\��L ا�� È'���ش *� ¸* ،.�?� I�;ر�?N+

 �+�M�' L���  ،ن�Q��'�)�ض، وا~�ع * d�* �8Q ،�?B@
و1D�اف، ا~�ع ا)J?�ر ا'I *��دى ^ داه�� زى �� ا	� 

 �Qر����K، و1W 
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� �
� *¸ ازاى 	ـL�ِ9�ِ د. *�.؟ �?7 )� أ :2N. د U �آ�ن أ	

�£ وا¢/ N���� إ��ى ^ ±�ن اU ن�� ا�NFذن، وآ8� �� �� /U
� ا#�ل <، �B�XQ I ا?D#�؟� �� �� 

1�رف، أ	� �N\�ر إن د. IWء ���د  :²�2. د  £ �� èوا
1����H Xا. ^ ا�0�ة، و^ ا�\¼، و^  *>�ء  �<Uا إ�H �Bآ

�ء *>�� �Q< و*<* ،�F[و^ ا ،Üر��Nو*>��  >I8NM *�<، ا
� �Hا.، وأ	� �u �?�ض I'1 ا1�;�ك، أ	� �N\�ر إن <�K@أ
 �( ،gن أآ�� �Q< أ�Êن ;�ور��، إ��ء دى �>t�� أ�<Bا
 �?�Bt1�د�� #LB ا �?�B@ ،�����* ��J� .إن ا0/ د "�N�	
 ���8� @�B?�، وه�ت �J	و �<JK	 I'1 ��;�K<* �<Uا I'ا

�وى، اNQ ��ت، وه�ت ����	 u�°�� I���0ن ا����ه� إن ا�
 I'1 ورى�+ d	ن ا)\>��1، ].، إ��ت ا]���� إ	�Q�+ dى !
 �� زى �<N?�B@ إن IK�N�+ �( ،��?�Bt�د� ا]��ن ا?�
 I?�+ �8�� ��T � I�B� ،�?* /z �� هI إ	>��'y �ر*>
 �	��'��U زمDQ ،.آ� �<'81 I'�+�J�Nى، ]ن ر*>� ه� اU

 ،)�<* �<U�1 � وا�N* ���?� �U ��( �� ا]دوار ا( 7?
 ،�#��ورت 1'�< دW ���L إ'I ا	�* I1�<� �v�n(ا �<Bا
 I#D� ،���Kآ u� ن��ت ا]��! � �U >;�* IW�J�N� ����م �
 "KÎ ن��.، ا'I هy I'�� ر*>�، T�� ���ن د. ;8�'� I'ا

 ����U �� XN��W �5�"���W و'�@� �# � ،�'�@� G\أ\� إ ،¬
�4?�{ 2{�� �# ،>Kة اT?�9" 7 آ�. إن?� u� ،.م دD�، وا

�رغ، Q مDوع، أو آ��� u� مDد. آ >�¸ S�3\آ�م إ ،uد �
Y-'ع ا��@� cا�Yا� b�x1 ا�+��، و#8J �7ا و�$�$2، وه0 �

 ،_��Uو _Ë ��* ن��	ا)��ار و L8�	 ن��1 �<Uو إن ا�B� ��
�زم �� 	�I�K 1>�.، !دى آL ا0 I¬ �1���ك � ����، أ	�

>�Q �'�N<* �<Uا I'د. ]ى �U �� ا�BM�* aا *?�،   +��a ا
� أIy دوvر � > a�# ،.وآ� ،>BM�* I'���ن �[D زD1ن �� ا
 �\� ،><1 �\� >�Q dBMN* I'I'1 ا'I ورا د.، I'1 ا�N0 ا
 ��B'�[أ�¹ ا ،���#D+�U /���F �1ء ا��K د.، ^ ا

[ d�����U ،.م �� دDد، وآ�� �>I�?K، دا #�ل ، و1� 
 u� �	ا وأ�H ا�H >NU >�Q ��T �� /�@ Iyأ�� ،> a��+
 hNK+ �� ،����M\+إ��ك �\� 1>< و �� �� ،��<� d�* �yوا
 �<Uإ I'� �\�ق اU u� ،���ز¬� و+��ف ا0����، ���ل d إ±

�F ��l�+�U u� �	إ �?B@ ،ا~�وب ^ �#��. د<'7 81?� u� ،ة
 ���آ�. إن اu� /0 آ��8�، و� إ	< �����Qش ����، وإن ا0�
�ت، ��Bا��ت ا�Bا )H�<* �� ه><Uإ ،.[ ،�}��{� و	F

_�BtN� 1>� اÊإ ،��JK	 /0ا I'1 رة��اI��\y I��\c، : ا
 I;ا�Q��	(، ��I�N<� Il ا?�8 ا� u�Q �� ،I��\y >'آ

L�[ى �� ا�NB	 )H�	 ،I��\«' u� ���H زى آ�.، أ	U ،
 .��Nآ�

�¶<، إ�< ا�Kق؟ :2N. دQ u� ،�Qر�1 u� 

²�2. د:  dا~�وب #�ا� ^ �Uوا Lآ u�  ¼�y إ��. ورا ��
�8�، و�I إن '��* I'�Hا ا~�ع ا'I *��'8<، و�� ا~��1 ا

 I'< ا w<� إن �MÃ ��'�]8N ا'I *�?8'< د. �h، و)� ا
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� �
���   *�8>?< أو *����<، �� Dyل �U"�d<1 �\ " دى، �?7 وه�

 Lن ا]ه����<، إن آU I'�?7 (*��8 إ��.، ا;h��� �t ا
�t'J� �1 *?� ) ا	�W�U I'�ء أو  –ّ¶� اB�* اء �²ف أو�F

 ��<أو ��ه�؟ و*�;<  –*�'� أ��ن، ��8� آ�	� �JU ا
 �Uإزا ��و� ���K�£  ا8N[�'�� إدت ا+ �H�U أى" I'ا

>���N�"g� �Hد U م ، أىD��ب وا�d واMJ	�ر ا��Uة وا
 د. آ'<؟ �u د. ا'L\U I؟

1�ر2N: �Q. د u� ، ��T 

²�2. د:  X* ق�K� ا+�'8>� ^ ا~�وب �1 ا<U�1 "إ �\�
d �u آ�. �� �7" �\� �1 أه'd"، و*X "ا'��N� Iد 

 أ��. :#�. د

�ن �� ا'L\U I ه� إن آ'�8  :²�2. د * I'ا'I "أ�¹ ا
�ور I'1 آL ا?�ا�L ا'I ¢�ل دون " ��N�dد �N* �	�آ

 �ا	Dtق هo. ا0���� ا�t�JB ا'I ا+?�ت �� ا8N[�'��، أ�
 �\�"d'�1 أه" ����ور أآ� I'1 ا�t'J ا�ا�N* ��8�Q ،

 X*و �<�* £�J	ا� Lا��N�د¯� ا'�MN* Iل دون ا?� �أو �
�آ�ر *��8NFار ، * ���H آ�.، #\�ى زى �U �<�s?* ��'y زى

� ر*>

 �?7 إ�< ؟ :·��. د

�ف أuy ^ ا)>t�� دى، �(  :²�2. دy�* ���8ª أ	� �Uا�\*
 �NU I'1 ور�Wأ �� ا#�ب ¯� Lن آ�. آ��1 ،��B<q L�MNJ� إن
 �Q�?� ��t<� ^ �<tU �� ر*><Uا Lأ� ،.��* IKNواآ ،��<�
 �����1 I'� ، #\�ى ا�آ�+�ة ا>X�JK ا<Uى، إ�# �B?�

*>��ف ا7B !دم ��1�ن وه��KN�* .vآu، و��Q�?�  �� L��Nا،
u�Q �� *>N?�ف 1'�< *��8NFار، �<Uإ ،I0�0 ا   �N*�� �H�U

�JKN ا~�ه� �� أى �� ^ ا?'�، أو *<�'1 �زى �� *��K;�ه
 I'�\�ر، ا]�L 1>�ى ه� 	��t *�ا�� �u أآ�، وا�tKة، ا

�8��1 و�?�B  هy I'�� ر*>� ه�U Iآ�� ��8NJة g1 ر�t+ �'Uر
� ا~>¸ ا��Bى، �U ^ء، و��B�	�ن �Uآ� ا# Iه ،�?kورا
 ��Ãا �H�U �<1�yم �� د.، اDوآ I1�� ا<BJNاآ ���Bو )

>wا ،>wوا�$�رة 9+2 ا I'�ت ا*�?\� 	��ف ا<��N*وا ،
� ا	� 1�رف إن � ،.���UاX ا0���� دى، }� ^ ذd ;�ورة ا

�  ا��. D1#� *�;<، وإ	< ه�<'# ��Hء �� �Uآ�� ا0/ زى �
 �Nم آDا)�#( آ ^ �BNآ �أ" ��ة، ا��. �u 1�¸ ا0/، وا	

 �� د.،

و\Y,5 ..!! �1 §�ف #1 اY-\1-7-2008  ]،>wة  -
"� ،]إذن #�ذا؟!! ا�,Yاه

µRة  " ا�,Yاه�""و" ا�,Y-\ :22-7-2008 ] 19"uYة -
 "�?�� "�^z{!! [، 

5�[ Y-\19-8-2008ة  -Zوا >w19 ا "#�$# q : ت��+y
 ،]ا�5wن
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� �
c(0%ء ا�(�fأ c# �@و��'�5 أ���ب آ 

أ���ب : "ه& Àq و�7ان Y-\ :15-7-2008 ]®+z@? �?�7ة -
>wا"[، 
أ\� #1 : � �0 #� ��ش ���'��[ Y-\:24-9-2009ة -
2$�.....[،  

�ت �� ا?Dج ا~I?8 دى، 1���£ أ#�ل d إ�< <�1 �<BHو
�ظ K8�ل ا]?JNFء ا�F �� رآ�oU�* �Uا�\* �أآ� �� آ�.، أ	
 �^ ا)>t�� دى، و�� ¢��� آI�D أو �Fء 8�Q<، أ#�ل ر*>

t'J�ع اN* ��، و+B?�و. 1>>� �Fاء ^ +��yوه� ر*>
 ،�#�� ه>� ود	�?� �1�# �اJ?�د�� أو ^ ا~��(، أ	� ر*>
�I'1 ،�?k @�ل W ��<ظ د��K� ا;�t أL8?NF أ( /1�+�* �أ	
�، �u *¸ ا���، !IH أ#�ل B�� ��	�N���U ا<*L��N ا
�ن B�J�ع ا)�#?< واN* LK@ /'�N� �اLKt ا'�H Iا	

8�د�� وN1���1 وا;���ا ا'�� وا�ا�Dم د.، y'�ا *
��، إ81'�ا �?�وف�µJآ� و��MN� ��'81 . L81�U �*¸ أ	

�� �>X؟  /�H�U إ�<؟  ،.�U� u� ¸* h�M� LK@ .ه� د ��
�ء Fؤ��ا 1'�< ا�NFه� ا I'ود. ر*>� �u� ¸* h�M ا

 u?K<� �� �� I'1 ا�ش، آ�. ��<��yوا I' وا)X�NK ا

��.د·: �* �Uوا Lه� آ �< y'�� ر*>� زى �� ه� � ���N
>�ا �# �1���، أو زى � 

²�2. د: �Uا�\* : d<�?* �اè 	�ر، *¸ ا	� *��Nف ه>
 �+�M�* .رد��<� *�أ	� ا<Uف إ��N* 7?� ،>إ� L8?<* �<Uإ
 �<'# ،�?Q�	 uو� �oÆو� �Î�* ��ه<�� �ا0/، ���1>�ه

�ت، ���� �8s� u� ¸* ���W	� �lQ ،>;�*ة �K�"I� "MNQ �
� ¡��ب<'# ،L�S �<N'vو� �MNQ �<. 

��·: ��	�� ، إ¿?y 7'�� ر*>+ �H�U ش���8J	 �� >� و

� ا	� 1�رف أول  :²�2. د� ،���� زى �� ا	� 1��Ã
��<� �Uا���ty �Wة ^ D1ج و+�ه�L ا)��>X *���ل ا<+�: ا

 è �8 أ��ى'F">Q�1أ ���H آ�.، �?7 "آ8� أرا."، أو "آ8U ،
\� �� ���1�# �<Uوا >�Q u#�<N	 �?�	و �K'uM 	�" 1>� ا

 ،/+��W و29 ��@,0ن I'1 ا)�k إ��5 �5-0ف ه�5 ازاى  :
��5 وا��5 �0ا���R�5� ،W و\�ى W5#، و�5-0ف ازاى Q;و

�5�90� &^@# 2$'�� u2 د��Zء �><، و^ ا�290 ا�H �<Uوا ،
��، ا0��H ا'I ا	<�1�* �<D�NFا I'1 �Q�M<* �#� 	K¸ ا
 I?8~ا I1��، هI إن ا�;�Q�* u� ،I�* ��زوده* ��\«W

 �1�\N�* .ن د��N�* I'�Nر�r و*��8NFار ��  ا)��ك ا�*
�س ا?Dج Fد. أ u� ،.��?\+ ر�J� �� �zد ��ى +\?��. و� ��
�ر�� ^ H I'1�رف إن �u آL ا�	�اع ا �ا~8�I1 *�;<؟ أ	

Êدى، إ ��?\N��� ا�U �0 رج�NN* ¨�?� أه� آÜ�W L و< ا
��?*�N� ���Q و¯�� Lوآ ،>;�* >N� > .@����، وآÜ�W L و

�� ���آ� :·��. د >�Q زم� ¸* 
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� �
²�2. د:  �JK+ أو أى ��� �Uش ��Kض أى � �Êإ ،�?B@

�	�#" ا~�وب U u� �<Uإ ،d<�1رى #�ام 7�1 و�H I'�>�� ا
 rا��* Iإ�< ه �و	��ل ¯� إ�< ه�. +?��" ا�tKة، و

 �� L\U ا��N ا�tNر، و( ���?7 إ�< ر*>�، إ	� �KW ه
� +��ل �<� �B'@و ،w�J* ن�8� آ��"è �80آ>� "ا u� �، أ	

��� ا)�آ���، s�ور LsQ I'1 ا��ة اW��د�ر³وش، أ	� آ>� **
 ��0 �� +��	� ا0��H ا)��آ� *�>�، وا'I أ	 �<N?� I'إ

�ن ا)�Nا�L *��اJ	��8 ا�N* I'Ë_، أ	� *�I  رأà هI إ¬� ا
 ،�<*��1� I'1 إ¬� U���� وا�'� �;�� ��'��1�� و*�Q�W�*
 �<KW I'�1�ن �?v8_ ا h� >'8?<* ءIW L�* ��º �وإن +��8�1
� زى �� ه� �Q��� £�+ �Uأو 1'�<، وا >�* �<�'Èا �<JK	
 ����U دى a �BJ<�* ،�����8� زى �� ه� 1J� ،���1

�JKN ��;���1 و���Kة، ود. ��I�K، إ	� �* �#D1 رف�1
 _k�� ا0�Êإ ،�k���k ^ ا)� .�; �'��!ن، أ	 I8'?ا
 >8�'NF�* ��£ ا'I ا	Tا� I1�ا)�;���1 )� +�Nازى �( ا
�� I+�tQ، و�� د�7، زى �� آL واNJ� ��º �U'�8< �� د�>< 
 I�B+ ،ة��K� I�B+ �أو �� ��tح �� ه� 1���، ا0��k_ دى )

 �� ه><Uة، إ��K� X�D� g1 ��8?� �� إن y'�� ر*><*�H
 X<J�1�ن 	B�I *7 !د�X –ا-  I�B� ،�?* /z �*h8JN إ	>

�#� دى t��XK أو ���*�Î X	�ا اy Lا]ه I�* Il�� ،���8<	
 �y�	 �1'���، و�Ê إ��	 �<Uا ¸B1�	 ،��?8@ أو ��Q�y ��

 �\� �F! I" �1 ا]هL ا'I 81'�ا آ�.، +�l ،"أه+£"19 �>�
 I�B� ،زن��ه� ^ و;) ا�0ا�H أو +�KـLّ ا(»J+ ��	�+ L�1ا�

I'1 " ا'��N� Iد d"، أ	� و�'7N "ا�+2 ?@-�د �£"�\� �1 
�)?7 اw�JB د. * �?* /z ل دون أن�¢ Lأى �1ا� � . إ¬

�� آ�. :2N. د���H زى �� +��ن �[U دى ¸* 

²�2. د: �+� هI اM�'I وا#?�� T�� ، وT�� ].، �?7 ا
�«�W ��ت H I'1>/، ]ن  !! #�ى ؟ ��K\�؟ I'y اo(ا �و

��1 ا0�;�ة، *¸ sB�ش #�ى، *��� إن هI دى ا�<��� ه� �<Uا
 �¬[ ��B�� ت��K\1'��� آ'�8 إن ا "�;�*"��'U��" ،

� X�W ^ اJ�� ا'I *>��ل 1'��� ا>�8 وآDم � �<Uدام إ��
^ �'�NWا �( ��>t�� �tQة *�ا��U rآ��  �� د.، أ�L ا	

�ور *��>�، * I'1 ��n� ^ ة�� ^ ��ش إ���	 �� >J�ن، وTا�
 L8'�ا آM�* ��KW إن ا?X* �#D ا��B ^ و;?�� ا0�a، و¶
8��� وا�	��اض وا�Dم �NF��ر�Ü ا�0�ة، وا�� وا�K، وا+
�ن }� �Uى �� J	ا� Üر��+ L8'�ا آM�* �د. آ'<، و*?��� و¶
�رم، و#LN، وإ��رة، ود. ªو ،¸<Hدة، و��رك، و¹'�، وإ*?�
 ��@�، *?� د. آ'< ��� إن �F[1/ ^ ا�� )kرا Üر��+
B'�ى آ�. ��>dJÊ I�?K ا+>X 	��ل ¯� �BUا *?� �Hا �Hا *

��'X آL د. �Hاه�، �?7 إ�< W ��ل إن"و¶�?I'1 " 	?'� ا
�ن؟J	ا� >�yن أن {/ أ�J	رة إ�<"ا��� ؟ *��<MtF ؟ إذا

 �#n� /U I�B� �U ����o*�ا، �U �� إ�� �ا0���� آ�. ¶
1�دوش ����K#�Nا و�U �� ،�\# .�81  ��N���* �z آ�ا�MN�

 ��']� ��* wFو �����ا0  �KW �� أ	( ،��?8l�* L��1 >�Q
�1 ّ��ع د. آ'<، ��� ا�0آ�  �]Ë ،دى ��Bآ�� ا\?�*� ا
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� �
* u� ¸* ،>	ود I'1 م د. دا��D���L ��1اIk �?7 وا~�ل وا

 �<Uد. إ �<Îر�+ L8MNJ	 ن���� إن �1 ��\* [ ،IMtF �و
�ت أI'1�Q I'1 �� ا�I1 أآ[� ��NJ� )� ���<N	 ���ts�
 ،�<B�1 +�آ� ��?* u� Iآ�، ه�U h¡وأ ،r*�ا� ��وأ+ �@�Uإ
 �Uا�\* ،)Fأو ^ )Fأو �kدوا )� ���<N+و �ه�BN* Iأ �>>

 ��J(ه� ا����� �0 آ�.، اKآ ،Ü��* ��<+ ��* 

� :2N. د�NBFو ��NB?� .آ� d+�sU 

²�2. د:  ��#�ب I'1 ا)>t�� دى، أ	* ��ف وا	y�* �أ�L أ	
 �1�دة *�+�#( ا	�� +�JNJ'�ا و+�8�Kه� �'w ، �( إ£ *�آ�ره
� ا)���س <Uا;(، إ�N� ه�ف �< ��?��<� �<U71، إ �\� �Nآ

 I'�ن، ��Jة ا  ا�??Dج ، و*>��¸ 1>�	� ه>� ه� �\'�M ا
 I'1و ،>NË �NU >'8?<* I'��r اN<* �<N1�N* وض�K��M ا
 �Bوا� a �B، و;� ا��	ر�� د. ه� ;� ا)�<1�N* r�<(ة ا��Q
�ش  �1��� ���ف ��Il ���ف، � I'¼، ا�y £�+ r�<� دا ،d
 Lل إن ا�*�اع ا]د�، وآ�#�* ��<�£، وا	� I+g² ^ ا+ LU

 و*�>��، *�'?�Bا �h ^ ا)>t�� دى، أ	� أ	�اع ا�*�اع *�7
 ^ ��Q�W�* ��ت دى ^ ا�*�اع و^ ا)�;I، أآ[� �H���Wف ا0*

1��'� L�W آ��¸ *�;< �KJ'K .ا�N/، ا>��JK، و*\�ا�U ا

��. د·:  �� X* ��+�، و�M�� ا�Kق �� *X ا<KW �<Uإ ،/�@
I�* .ان، دoµNFم )»�ن ا0/ �� �� ا�MN#رة  ا��� وا�Nآ���>K( اU

"I� " رة�Nآ���>K( اUو ،>�Ì*"7� "؟d+�sU �Uو ،>�Ì* 

� أIy زى  :²�2. د� �'I ا	�d�<1 7�1 >NKW Ø، ´ إ	>�*
 Iه�� ا	� 1�رف، �� *>��I�J آ�ty Lة *�oا وآ��، ��
 ��دل ا0/ �� �� +�دد و� �Uق، وBN ،�+�M�ا>�'� �� ا

 )� �<+�?# ��K� �� ت��K� �U ع )�ة�BFأ L�1 آ�F �<�s?*
 �'Uر �?* �<�'y ن ه���1 è�8 اË �F>�، ا>�'� دى، 0�>�ه
� د.، <Îر�+ Lآ L8MNJ	 در���# �<�'y ،.آ� �ا�tNر دى آ'�
 ^ rk�N<�اآ� *���N ا��ت �� +���IW أول *�ول، *H�U دى

X<F �?* �1�ت �� ����IW أ��ه� إ�Fو ،��<�U . I'y ���?*و
�F d�* ����ن �?�B أو �[B+ �1�ت ا0�B+ �H�h� I، و� إ¬

 ،�Qز ��ا 1'���، ]ن ��ه��N* �N	ا I'��H �� اU أو أى
 ��+� ا0/، وMW ،.د L\U I'ه�. �Q< إ�< 1>�ك *�ال ا
 �� /<H I'1 ت��K\�wB؟ I'y ا�Kty<، و� N#�F<، و� إ�< *

�d، و)�* I'y ���Q I'ّK� )H�* ����81ه�  d'sQ، *¸ ا
�ج ا>�'� دىNMN* ،I�N<� I;ا�Q� .ا

�+�  :#�. دM��  *\�ا�U ا<Uا+?��ت #�ى آ�.، وا �(
�سN} �Uا�� I'È اU ،ل�t* I'1 ل�81 �M�<* � آ'>

²�2. د:  ��ل آ�Nة ��Wأ ���� إن ��\y ،.! �Uا�\*
�ت #D1ت ، وD��À رة�� ^ �«NJN* ت�1�F Iه ،�+�MW ش��Ãا

� وا* �U�I�?� I و���Lv )�ا+<، أو 1�د�� ، �?7( D]� 
�1�ن أوى  u� .ن #�ى #�ى، وه��NB�BU<، أو ����N< إ	< �1
 u� �<U7، إ� �� d�* I'y ´ ،اo�وه ،�M��* I�B� �H�U �و

 _'t<� �� ��sQ�<* �<Uإ ،I#Dyأ _'t<� �� �+�M� *>��Q ا
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� �
 �	�� آ� �?K	��+� 	K?�؟ M��، هvI ا����K �( هW 7?� ،I?K	

�'t* ة���1 ��، و*�¬�NB#ر �H�?* �M�+ ��� هI آL ��ة 81� ،
��N<'1رد. أ��<�XB1 : ��ت، وا �<Uر ،/U ة���1" /U �BU - 

� . را�U ا0���� �K���F" 1>� ا~�رة� �( �H�ا)�Kوض إن ا0
� *>�?� 	��ر <Uإ ،I�'\M�* ��، ^ ا)�ض د. ��'tB<* I�?K<N*

 �� �Uو ،I��ه�<* ��د��، زى 	��ر 	��ر و�?�W»� ^ ا�0�ة ا
 I'�+� ، �u ا	� اM���H �� اU L8?<* �<U#'�، ه�. ا �	ا ��

��'� آ�.، #   ��B� ،�?Q�I 	��ره	 u� �� إ¬<KW �<Uوادى ا
 �� �<Uآ�� ا�'J�<؟ ا)\�* �B�I إن �U أ*wJ ا��ا�1 ا
 ،�?Q�	 u� �+�M��، �?7 ا�<� �'?N	و ���Bt	 I��وM<*

�ت�K\�  وا< ���+ Il�+ ،��* �<Uإ�< وا L8?	 /@ ،�\# ��81ه
 �B?و� ���]� ���t�J* �H وU'�ة �� د. و�� د.، 	��ل 1'��U
 u� �Fر�و� ،�'�MNJ	L8? إ�<، �� ه� �زم 	N?'� �� وا#) ا8(
� آDم، إ	� �J� u� ��J(ا �K��W �	ا �*¸ �� ا�N/ ، وزى �

�دة أ" ��ة �<� ا�¯ �'# �"��dBU أ	*" �	��+>K(؟ �U ،
 ،�Qر��	��، أ	� �u   و*�. ا~�وب *�;<،   �KW و1+ �H�U ��K\ا

� ا+?'8>� �� إ*�اه�� <Uا)�اد، إ ���� u� Iه ،��<1 )Qا�*
 �1'�< �?���� Q?��اه�، إ*�اه�� زى � �<��1 ���ه�ة H �إ¬

���U، ه�v. ا*�Nا *��� �Hا ا~�وب ، " Iم ه��م +�أ	� أU/ ه�
7B¢" ،LU u� �¬[ ،�� ر;�>�ش *��� d�ن 9-�ن ، �?7، و�( ذ

 W�k زم ?,0نD 2$'? ، "?0{ ه� أ¸0لY�ا�^$4" .'2$ 7��u و9
 u0�4�" G�@� GK 1#، ;��9ت ?3R وطY{ �9ل، و�9م و07د ،�@7��

1+�# �M �¸ى .0ا�N* �	إ �1�د ��K\��yى  5، إذا آ�	� اN*6 
�� d��M�* �?J+ I��MN* �	آ�.، إ �#�M'� وق�Q 7?� ، ��	

 ،���W ل�t�* ��K\��L د. �81 ا�* 8J+'�y "'�'wا W9��Zا
;�ة ا�^4$" دى ?Yآ'8J ا��^�، .g0$ �9ل #¬ �9ل، .0ا¸� #¬ 
�"، ��ل 9+�8J، ر��5 # "�# >� u02 د09ة ، ه-�.0ا¸�، #� �

&?�¸ �� ،8� &J3?،   N�	�J	إ XQ�t�زم +�vJ/ ا h\�� ا\K�� ا
 /'�N+ ت�1�Fو ،�+�MW /'�N+ ت�1�F ��K\أآ� ^ أآ�، ا

 �+�M�� ا( �B�\(ب، ا�+B����F I   اD�NFل، � إن ا?�ل �
 ،��دBN�   ،"?;[ب ا�JU I'1 �NN* دة�1 ،�Byأ ��K� I�B+ دى

وا8NÄ( ا'I *���� ا)�أة I'1 ود	<، *�»'��� �Jyا	� ^ 
�، و*�;< ^��\y دى ���J�ت ا�K\ ا?'>�� *�7 و*�>d، إ� ا

 ،u�K� .آ� �� /�yأ LHا��1�ن ا Iوا]ده ،��J'K	 ��0 �
 ¸*�N� .ه� I'�رة اJcش ���ف ا��'«�* �� n@ا�Nا���J وا

I1�� ���/ ا?�ل، و�?I8 ا( ���Q. 

 @/ 	?L8 إ�<؟ :#�. د

7  :²�2. د���)?7 ا* uو� ،�� ا	� #'�، 	�c )H'�� ر*>�
��L ا)��ك ا]��1 ا'N�* I»'_ ا�0^، ]?.، }?7 ا�0آ� �z ا

 É��+ Lه�NJ	 ��* �<�'«�* I'?�ل وا�I1، ا�* �<�* ��
� *>8lN( *�< و�Uا�< وإ�<، إ	�<Uوا �1�ر�Q أ	�  ر*>

 ����U آ�ر�*">�'1 �?8NH1'�<"، و"ا �#�Qف "ا�y�، و*
'��� وآDم �� ا�Dم  I8'1 �JK+ .ا إن د�BJMN��/ د.، cا

� 1'�<"أ	� و#�K #�ام #�Qا " ��N8�Q �� �0 �'��@ X<F دى
oات، �* I?8~ج اD?�رس ا��* �� 1'�<"وا	?8NHا " ،IW�� 
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� �
 YUfة ، وا�$�;8 ا%- ك ا�Y?دا &�أدى ا��5 ?5��2، و\�
�@,0ن #� ��\�.�5، و���3'�5 وا��ة وا��ة �+$�;8 ا%- ك �

، YQ?$" ا�+W²Y. 2ا�8e9، د�U� >3� u، آ& وا�� ?��0$ ���
  ����0 I�* Il�	">�'1 �#�Qح، " اvو�<* �<Uوا �<Uإن ا ¸Uأ

 I'��� آ�J'H L، و���ن ا�I1 ا~I?8 ا¬ ^ �KN�* وا~�وب
 L��� LsK�* >	إ ¸Uأ ،�<�* �� L��N� ا�N*د. ا .��# I'1
 ��NK	 �<Uإن إ u� ،�?* �1 ��?* �<Uوا �U �<s?* )� ��H

oاآ�ة، ].، د�* �?* �?* )� X7 !د�B. و8l�* I1( ا
 /JNاآ ���U.، أ�¹ د. ا'I *���8 ا~>¸ ا��Bى *?� �
 É��+ gN?� I'�ن ا�I1 وا�Dم د.، ه� د. *�;< اJ	ا�
 I�B� ،��* I�B	 ن��1 ،���µJ� >�Qو ،L?Q >�Q >	[ ،��B'
 I1�* L\N� I1ل وا]��ل، و�?�* I?� I1و �<�* _'«N� زم�

�1�ن  I'1ن، د. وا#( أ�	�} �� و����Q�N�� u� .8<، ود'�
 u� وب�· ،><���+ I'1 در���# �<�'y ��IH، ر*>��* ،L���

81�ل أ#�ل  ��"�Hوب، أ	?8NHأ�'< آ�. " ا "���]ن ا���0 ا
� 	��ل <�U �� ^ اè، ه>*�¢ X*�W �1 �'�N�*" 8?�اNHا

>�ى ¯� �?7 ، دى 1" ^ اè"دى، " ^"، ´ �� +>�U u�Jف "1'�<
 >;�* ،>U��� u�Q و#� � ،IH��د ���ن *���� ،I1�;��
 �<1 �Nآ "#�* ��ش +I8'1 �JK وآDم �� د.، أ	��+ ��1�ن �

 "I'1"و" I'1"،و "^: "اDNت �Uوف �H دول

� ازاى  <1�H�� )H�	">�'1 ق�K	" I?8~ا I1�، +I#D ا
* �<8'�* I'� ا'N�* I��ن أ�>�ء ا?Dج د. ه� ا<Uوا >;�

 ��T ،ا�H �?Fا�� *>N'�� �¢ �?* /�J< ا<	[ ،�?* /�J<*
 .oه �	�� إذا آ<�#D+ ،وات وا]رض�8JهI آ��F< ا'I وF( ا
 �1 �	�?* �8�� I�B� ،h� �<?8lN* I'ا��ة ا)�;���1 هI ا
 X8N<� 7?� ،ة�B��)�'� ا* X'�NJ� �<U�Q ،د�Uäآ �?*

1�'�I1 ا~I?8 ¢� ��'� ا �I ا)t'_ إa وH< ا0_ +?�a، أ	
 ،w'��ف �� ا��K اyات دى أ���MN� أ�Uد ا� Lآ ،"F�N�
 IJ<ام #�ام، و��# ��MtJ� )?N��ا+< ا¯�NÎ I'�ف �� اy�*
 > �?Hرا ><� �?*�	 �B��# ��J� ��N<، وإ¬�µJ� �إ¬

،�· "F! � وآDم �� د.، أ	

��: 2N. د ،���W �8�Q ��T ،7?� 

� �I�8�K #�ى،  :²�2 .د� �Uا���، و� ��d8، ا]�JU ا XNF
 ��ت �#D?��H راk?� ^ ا~>¸ ا��Bى د.، وإن اU >�Q ا)�� إن

�ل ا~�ه�، �JNF��* ��k?�، و��@� اJB���yش *N+ 

 �B�º I�� إ�< *�I ؟ :#�. د

²�2. د:  ��N�'U £آ�ة إ�Q �	رف، �?7 ا�1 £ �� èوا
7?� ��\«W ^ رف�1 u� ��ول �( *?�، Q I'1��ة أ	M<* ؟ أه�

� ا~8��1 ا'�K#�N�* Iا 1>� ��\y ،ازاى �*Dد *�. *�M'�ه
 �¶ �?B@ ،.م �� دDوآ ،d�Uو I�Uه�، وا���0، و��ا?�L ا
 �<1�· ،��JK	 ا�?Hا�* �¶ ¸* ،�� ر;�W[ا وا�BMNا و��BM�*

�ت ا*�JU �� �¯��ل، و*���yوا *t* I'1 ل�81 I;ا�Q�?�8 ا
�ع K+وار ،L��BN�ح، و�?�ل ا�v��N، و�1�F اN(ع ا0/ ا�N* 
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� �
 L��ت اDtق، ود. �u ;�ورى ���ن �1/ #�ى، و� ه�. *�;< د�?�

 ��zو I�JM'KN	�� �<Uح، إ�¡   XQر�1 � �<Uوا ،�	�� I'1
 I'� �u هI ا<*�* �<N#D1و ،èا �F7 ا?� XMH�	 ����L، وKNا

�ور 1'���، دW�* ��. ^ ا	<KW I'� ا<Uإ ،"F! ،¸�?ا T�� ا
 D]� ���ور 1'�<، �?7 هWأ ���1 I'ا~�وب د. ه� ��ت �� ا

 ��# �� �1�F"è �80ا " Iد.، ه .�q�أ	� ا+\�رت إ¬� آ�	� ^ ا
� *?�ه� *ـ �N?'* h�M�5  ���" ^ I+gy إ¬W �� أ	Êا£ إ��

� ا+?'8>� آ<Uا u� ،���� ����'+ L�MNJ� ��. *�;<؟، ا+?'8>
�. د. <KW I'� 	��ف و	7NJ و	�L�N ور*>� �L�J، أه� ا<Uإن إ

 I'� ا+��، �?7 ه�ا ا	�   ه� ا�'�Wو �L\U، وا�Ò �v�<Bت ر*>
�u� ،��Q آL ا'L\U I إ£ ���1 ?�* ��?��U ��H 7ت ^ ±�� ر*>
� ه� �� ،è �80ص اDy I�B� ،�K'N±و ��را� �1'��� و@'?� �>� �

 IWر��� �� �#��>�� اN0< ا'�U   Iش ���ر ���� و^ 	K¸ ا
 _t<(1�¸ ا ��ن إ¬BN* �NU Iوه ،d<�1 7�1 >Fا�U ام�# ���N*
 ¸�1 u� ،/N��ت و1�¸ ا)���Ü و1�¸ ا?'� و1�¸ ا�K\و1�¸ ا
 �� ���Hد. #�ام 1>�>��#D	 ¼B	 ¸* ،>ه� u� 7?� ،.[ ،�; 7?�

 ،uآ��<KW �� .[ �N< 	��ل ¯�# I'وآ�ن T"I� " ^ /BF�� ا
 u� �<Uدى، إ ��Kcا �Q�?(ا �NU �� >H ،8[�'�� دىNاy�اع ا

�����r، !دى آL ا0�N<� *>?�u ا)��Hد، وz�م ا<Uإ ،��l<*. 
��. د·: X	� *¸ دول �1
²�2. د:  ��	X دول �u *7 !د�X ر*>�?#\�ك إ�<؟ �?7 ا

Q ود، آ����� *�;< *�¬� *��؟ دول�U ش��� LHرا �� �<�'1 ��'s
� �?7 إ�< ��ض، 	�Q�?�* ¸* u� دول W?0\� ?�� إkY��دول �

Y-� �\# ^ �<Uإ d�* I'y ´ ،LHرا �� �<JK	أ �	�Q�?�* ،
 ��B'7، وأ��?� آI�'8 ا*�NاIk،   ا� �� ،wcا u�K�* �� ��

 �1 ��<و	�در ا'I �1ى ��	�ى، و	�س �D*� وو�د DUل، *�� ا
� *>�ور I'1 إ�<؟ *>�ور I'1 اMN�_ �� ا'I ا<Uإ ´ ،¼�«�N

 �<�� ،.�<KW �<Uا   �<KW �( .�U� �<ه>� Q��ة، �Qض @'( 
�ت، #�م �K\� #\� �81 ا<�JUو ،�#�J�+�، و�B�y اM���1 ا�*

� �Qض *���ل<إن ر�R �5+® ا�'-R ، Y+® : " إ�<، #�م @'( 
8Nام إY7وY� ،مT\�,�# 8J�kا��5س، و  W�k ²'0ا ��¢، وإن

 ،W@'¿�f أو ،W@�5# أو ،uد G¿'R �534\ : �5ه�+����7ت إ�9 �5
� راز�Q"I� " �1ا�U  ،"��7" آ��k ،u=��5 �< و}�k0ن����� �ر*>

�رة إ�< ؟ إ	< ��* .��<	 ،.�<KW I'��XK اW �<U8[�'��، رNا
 ><� ��KNJ	 ر ازاىvو�	 u� ،�<��N�� uب ^ ا�N/؟ �� �Dة ا

�Tل��	 ��ت ا��ه�	��+� وآoب، �T u�� 	?�ف ^ اMW LtB	 � :
 19 �^M W�Y� �'��5�¬ ان }�m #� �'�، #� ه0 �'��ا�+2 #� �

W� و19 ا�+2 ?@-�د ،W+دى"أه u0+� ،!!  �� ��N'# �*¸ أ	
 �� dN�J� �� �1�F ك ^ ا~�وب�?� ���\L�]8N ا�* �8ª ر�Nدآ

�B� �~ا L�]8NI ازاى، وو�'d ا�Dم �� �� d\�8#، أور��� ا
 ....آDم، �u آ�.؟ واه� ا	� اه< 81�ل ¢7B د�#� �\� d<1 و�1

��. د·:  ،�H�U � ] *Dش، �u �\/ 71 و
²�2. د: d�'Î � ر*>

-  &�J3@� ��'¸ "��@آ Y?Y�@�59 ا� "k�x# Èوا�Yا� unه
c(0%ء ا�(�fD �J� .ا�07Yع إ�
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)q ،"?ة ا0¹رY,4رج ا��R دى�� )��¢ ا0wار: )'& ا�@
"#�$# 

�ر #Yة أYRى، Jو� r�<� h�;�N� ، أ�1د B���J أ�yة �
� :هoا ا?T �U ،L8�� أن �[��< ا�0ار آ8� أ�'>

��J(ا  ��#��، *��ر �<8' �'���N� ة���H ����	 ح�@ �J�
 ،"�هo. ا>\�ص ه2 ا;@+�Jم Ykوض �9#+" #1 \^0ص ��" وإ��ا9

 ،���y ���\(وا ،���1 ��*�?�، اF�Fأ �<NQ��� �� �?*�	
� و+���Dت   @�ty �F�+ أن L��+ do* Iوه ،��81 ��	�Tوا�

��ن، ور}� )>�r ^ ا�0J	ا� ^ ����<�F/ �( هo. وا�1ة <N� ،ة
��ت أ�yى +[��< و�[���Q��� )� L���N� ،�Q��] . ا

� أو �� : ����5 ا�'-Yى�\�ر هo. ا�Kوض +�Bأ s���
 ،d� �[��< و~@� إg \^0ص إ��ا9�" �+,�.< ��R W70صذ� ´ ،

 �#�< ،�un ا%�دة �K?�اا�0ار ا

'>\�ص ا��دة I'�[ر ا�\(��Nام *�، وI'1 ذÌQ ،dن ا
 �?� Lا��	 �ا;@��ء ا�Y4وض، وD و	��ه� ه� اc'�_ *�ن °?'>

�J$�$K أ)0لDأ� �<�º ن��*_ ]وا	< إن آF ا أ��o�Q ،. 

 Éا، ه� @�/ وآ��H L�'# ت وه��B��?+ �� ا|ن �U 7'و� ��
�ج إa إ	\�ت، وا�8NFار و�>�#��، 	��Hا أن N} ><� ،��Kو�

�رJ� >�H�+و ،��هty wB; ^ hl<	�yä* أو L��* �?� � .ه
 )1(و��� 

�8�رآ� ^ ا�0ار ' I+�1ا~8'�) 4/11/2009(آ>� #� أ¬�� د .o¥ : 
و: ا\@�eر إ;�J#�ت أYRى، �#& أن .,0ن ¡@^Yة #� أ#,1، �� "

 ".: ذ�£ إ;�J#�ت ا�^�?$" ا�� أ��رت آ& ذ�£ ا0wار
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� �
�ت �ªودة ،  Q�إ� أن �� و�'�U 7 ا|ن ¨ ��� إ� إ;

X'���� �� اF�Fب ا�0ار �(  أ�* hNQ ^ �ا��o اW�آ
'>��ة . ا\���� أ I'�[ا ¼<� D?Q �( اº �]أآ ،Lأ�

��k ا>��ات(ا)?>�� J، آ>� #� أH'� ا?N��I'1 / )أو 
�#�ة اoى ¨ <�را �أى ���BU ا]@�و�U ا�N	ا �8�B��?+

� �U ا|ن<'\�. 

L8?�K ا>�� إ�B@ a?� ا a�1دة إ Iم ه�� 	��ة ا
 �و�Uود. وذd *?� أن W?�ت أ	< �� أ�م اDزم أن �zد �?ً

�ر" أ��" "إa"و" آ�""J(ا�0ار �1 ا �� �Îج *> �U. 

 /��?+ )� ،d¯oا �Fف أy\¼ أ�'/ 	��ة ا��م B?� ذ
X1�BFأ o<� >�'1 /��?N� أH'� ا� I'1 �\N±. 

�J@�Dة �� دYا?" ��آ�� 

�ء ^ ا>��ة ر#� H26  Üر��N*26  g8NBF2007 ،) o<� أى
X'����'I) أآ[� �� 1��X آ�: 

Y-'ا� �� &fا�@0ا  �K0 w�Q ¸� ،��k�;�ورة و�Hد�� *�
� )�J+< ا�tNر�� °�N+ ن�J	ا� ¸�	�N �Êع، وإ�<ا

،�?kا� ا

���	��را ��Nyا ¸� . ه� 

،�y! ن�J	إ )� Lإذا +�ا� �� إ	�J	ن إ��� ��ن J	ا� 

�I1 �>��، ، وا�0"..@�/9" � L��* u�?� ان؟؟ ا��0ان�
 �'?N� أن ��T �� aإ �	��Uأ ��N#ر ^ L\+ ��k��* �kا��*

�ن،J	ل �1 ا~�ء ا�رادى ^   �>< ا��� ذا *µ�W �'?	 � �z
 u��?N��u"هoا ا?N� و� �1 در�H ا�o¥ I1ا ا?� . 

�ن J	��  –���8N ا�Q�?	 ��ء ا�U[ا �k�F دون– 
 >*�JNآ�*"I1�oات(و�� ��+/ 1'�< " ا��� ا���0 أو : و*

>*�W� )ا�رادة أو LÒ ا]��	� أو �

 w�Q أو ���� �Dy �� �Nل ا?�ا@" � Lا��N� )� (ا��\y
�ت I'1 أ¬� 	�ع �� �?K	���L �( ا?�ا@" وا?N�")Qوا�" ا

�F�Fأ ( >+���NJ� L�* ،>'آ I1�� ه� ��Ë _'?Nآ�� اÊوإ
)�J~��k_ *�ًءا *K ).إa ا�I1 ا�*�اI1 ا

 I'1 ف�?N	 �U ن�J	ه� إ ��U �� ن�J	ا� ��T �	�Bأ }
�T ا�\�3ن إ\�3\�i ىnا� &fت ا�@0اD�,{إ ¢�� 

 :ا�\�3ن ه0
d�I1، وه� �?�ف ذ�* )N8N� IU �k��?�ف أ	< : ه� آ

�I1(واع� �* I1� )ا

1�� إ� �Ëآ�w*�+ �ٍv هoا ا	�J	ن إ�J	ن ا���� �I و
 �y! /آ�� I1�* /(ا)�ّآ�y! ن�J	ت) إ�Kا)�ا� ¸K	 L8}. 
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� �
� ا�'-Y؟� &f9+2 أى #3@0ى ?@8 ا�@0ا 

�+< ا� +�BNى (�'q ��¹ى أo�Ik ا<]��� ا�Nا�L اy
I8J� �8�Q" :/U �#D1"� )؟"ا�واج"^ : ، و+�'���

�ت ( \�4�" ا��$& ا%�Q5® ا�2�45ه�NJ� I'1 �N� Lى �K�
�ت �K��W أو�K� '>�؟�'�� أو �?�ه� 1�B��(؟؟ 

وه� أرّق �� ( ا��0ا¸b واn¤Dاب ا%@'�دلأو �NJ� I'1ى 
Lا��N ؟؟)���" *< ا

 ؟ا0wار ا�Y,4ى وا�5$�ش ا�+2e4أو �NJ� I'1ى 

ر�Wة H>¸ أو ( ا�YUا�T وا%@�" ا%45^+"أو �NJ� I'1ى 
�دلBN� ق�� ؟)+\�Bة �1_ ^ ا	��

1���: ا��R)2 وا��?� أو I'1 ا)�NJى��ء واt? ا
�� وا?D	�� وا]وراق؟ �µJ(وا 

+>��� ا)\�ë ، : ا�$�\S0 وا�-��راتأو I'1 ا)�NJى 
 ،d�Uو I�Uن ، و�J	ق ا���Uم(وD� ؟)و�[L هoا ا

ه&  )'& أن أR@8 آ+�� ?T4$ ;�ال i D,1 ا�Yب W5# ?$0ل؟
��^z{ �\أ ÃG++�  -  "�^z-2 ا�.��� هnا ا�},�ل؟  -: �?B@

8�ذا؟ �؟Q ا إذنo�Q ن ^  !!!إذن���Bو أن هoا آL ذd آ
 �*�Nآ ^ �MNK*nرة وI�1 وأ	� أ I'1 hNQ	IJK هo. ا

 ��ت ����ً�����ن وا�tNر"اJ	ا�." 

 )2(و��� 
 "'� �<MNQ XN<F �� �]أآ o<ح، و��;�*�L هoا ا

"����B�ت ا#D?�ب "ا?�ت ��Nاa وا]�، وL¹ �1ض ا0
�q ع؟ وا�0ارات�<N+ ��JK<�ط ^ هo. ا)>t�� ا�	 L�* ى

 aإ �oات، �U و�'>�*"¸K<Q�� �W" "ح د��ان أ��ار ا
����B�ت ا#D? "ا

 !T L�Q�� أن ��Bأ ا�0ار ا|ن �� ه>� JMQ/؟

، 810 (17/11/2009(q إbQ@$# g أY-\ YR� 1# �Rة ر)8 
� أ#

�Ï ا~�yn� I?8ا .....  ?' �J'H ^ دار �� ��#�<� Iوه
)�BFأ o<�X1 ( اoه ^ �Uو�t(وض ا�Kآ��1 ، �H �?Bا	/ ا

،L8? ا

  I'� ��ء ^ ا)���� �H: 

 ... I'1 �J��ت، أو �'t<� ��D� ذا hB\� L8?¢�ل ا
�راتJ� ��D� : 

�*?< آL أر*?�ء  :ا�ولN	 ��Wح ا)  ا�?�ى، وه� �
�B��... 
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� �
Sا���:  �MM\(ا�81، أو ا)�8'�، أو ا�ه� ا��tNFادات ا

8'�#�ة <  ا�?�ى و#�اء+< وإ{�ءا+<، �Fاء آ�ن ذd أو ا
"، W?�ا أو 	[�ا أو +>��ا 1'�8�، أو �� n8' _*�F ¼	 ��

� إآ'>���� �?�و;� �U �� I?#وا "tN��)ال�Uت وأ��U( أو ،
 ��#�<� ��U �� ءا�H)�?* �1 /ر��N )ا

 ه� �Uارات ا]��#�ء ا� +�ور �Uل هoا وذاك، :ا����_

 ª أت�* ��وN< ا��م اoى ��Bو أ	< � ��L8وهoا �. 

 )3(و��� 
ه0 اT@�Dام ��5)-" هun �� هoا ا)>hB\� _'t ا)t'�ب 

 g3@�5 إ. �Ò Yأآ� "�� �f0^\ 8J+@3. ا ا���?�K تDا�¹و
�راء و.�e5ات وا�J@7دات و�راء را��" و�Yور?"، �� |�Dت 

 أYRى و#�5ه� أYRى

��آ�ة، � #� �B>o أآ[� �� XN<F هo. ا�Bا�� ا
�ح ا)>�Il ا]#�ب sات آ[�ة آ[�ة ) أ�¸(وا����	��¹ت 

�ول 	K¸ ا)�;�ع و+>B< إa +�ا�I ��ا��<، <N+ dو�� �[L ذ
 �� �KtN�� ا|ن �-10- �14@�ر?Å  )775ر)Y-\) 8ة 	��أ �?

أن ²< أ��\� ا�YR �� ( ا�-U& : ا3%@��& ، ��05ان 2009
Yf��%ى اY-'1 ا���,��� ®�+?( 

.............. 

.............. 

 : ه�� \T70 ا�},��" ه,nا

�" Ykوض #J+@3 

 "?Y-'ة �+��)�ت ا�Y-ا%3@0?�ت ا�� 

 .ا�nاه&  اnZب ا��5اء واn¤Dاب :ا)�NJى ا]ول
£�] .ا�+nة ا%- آ" ��¢ ا�G(0 :ا)�NJى ا
��] .أ���\� -ا�+�< اYw #��  :ا)�NJى ا
��د?" :ا)�NJى ا�ا*(@9Dدل ا�'. 

.............. 

.............. 

¸��cى ا�NJ(ا\@- :ا Y-'1 ا�# È�· gإ �f0ا. "�Y4ر ا��
c;و�k c;أو. 

) "��� "�Y4ح وا�Y4��� W�وهnا ²@�ج إY�. g»ف 5�\�# 2+9
�� و;�دة ا%-�رآ" #��N0آ( 

�دسJ .�7ل ا�5�0  :ا)�NJى ا
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� �
W'@55k إg أن ا�Zل ا�nى ?3@��& ا�@��ث W59 دون ( 

،"��   اT@Rا�W أو .-WJ?0 ، ه0 �$�$" #� �ºر;��k W دون .3
"�^5k ض¾  ،"�0,5نY\ v �5 أم� )ر�

)*�J .إ�9دة ا�D0دة :ا)�NJى ا
��5 �+@0اf& ا�'-Yى �� ?@'2$ (��وهnا #� ��& .$

�@(�# W� ®$�@? �� È$k �� )W5#،و�
���] .Ë��³ا) ا��5س(اD#@�اد إ��8J  :ا)�NJى ا

��2، وهY{ 0ط(Zة ا�290 اY��5 أ\�534 : دا�k   1# �� D
أYkادا   - ك ا�8e9 ا�nى ?µر uYk0.�5$$K ?,0ن ا�$�;8 ا%

�?Y-�( 
)F�N .ا�v ا��±ق آ���� إ��W :ا)�NJى ا

~@� ��5 ا���)" إg #3@0?�ت أ9�k 2+9+2 #1 ا�290 (
 "��'Qا� c# >ف ا�+�1 ا�ر�T�\ �534\��5 أk ،&�ا%-@
 ®wا W7و gإ "?�J5ا%4@0ح ا� S0,ا�290 ا� gا%45@�" إ

g��. .( 

NJ(ا�W�?�0ى : \'x"  :�ى اwع ا�$?Dإ�9دة دورة �7ل ا
 . �7?�ة 9+2 #3@0ى أ9+2، وه,nا

�� أو   �M 19 ا�'��ن أن(�$@3# �QR ��� ��هnا ا�@^�
در7" ��� در7"، �$�ر #� ه0 دورات #��دة .@$�م #c آ& 
 c# �5,Ò &��Y3 #1 إ#,�\�" �y& ا3%@�. �# gدورة إ

�0ى ا%4@0ح ا;@�Yار ا��ورات �3< آ�4ءة wا�?$�ع ا
"?�J5ا�( 

 ��D]�ت ا��NJ(ا aإ >B��?+ ^ ر�Wى �� أ�+ �� L�Q
�ت ��NJ(ا aإ >N�Uدون إ >N�#�<� ��T ،�]أآ � aا]و

�و¯� *?�؟<N	 ¨ ��#�� اB اBJ?� ا

� +�ى �� 	�#u أو �Fف �>�#u هo. ا>��ة �Fف � Lوه
\�رة؟��H( إa ا>��ات ا]#�م L8N�+ �U ا 

 �� ��W7 أ	أ �	��Uو أ�Bور£، و��} �أ	� أز�1 أن أ�Uا 
 ^ /BJذd، وه�	oا أ1�ف أ	7 أ�tyت، ]	7 ا��B ا|ن أ	7 ا
 � �� Lًا آ���U آ�ًا�W ت رؤ���Bإ� Lأن اوا� vI'1 �ذd، ور}

�ور£} �� L� �N\<� م�Uا ��ور£، *��ر �}. 

 )4(و��� 
 .oا|ن ه �Nyد�1£ أ �H�� /��?+ ��وM{ م��ا>��ة ا

 ����\I'1 ا\���X ا��o اW�آ� ^ ا?N��I'1 / ��اy'� ا
. د.أ��8ª Lد، و¨ أرد 1'��8� ^ oN?� ،><�Uرا '��É أ.أ

 aردى 1'�< إ LHأن أؤ >M8JNFا ����اIk وأ	J�دق ا�
�دم� ا]�BFع ا

****** 
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� �
�'��< 9+2 ا�@�$$�. 

)�¹�M'� :ر��� أن ��H( ا?B@ LsQ[ا �� L��ئ أو� إa آ
 : Y-\ ىnا� >���"/�0ار 30/10/2009ا�@�$Zا �?Y�  ف�F 7	[

 /��?N* IKNودة  أآ�ª ت�KtN�� ت�Bا� �?* �H�� )��F
àأ�* ��?B+أ. 

 #��G #5^0ر. د

 ...." ��Tوزا�q  �8�Q >'8�� /H�� /�F L��ر أن BN1ا
 آ�و���Fم ا��د 'l>¸ اoآ�ي ��8'< (y ) �1ا آ�و���Fم

(x) [�ي	ن +�آ�/ ا)�أة ا��د   ا]��� �B�F .gN?	 يoو ا
¸<l' (xx) L*��� (xy) آ�o إ«.." .. Ú ا

²�2. د 

 �;G��# �? b، #� هnا؟ ا�g Ê أن أ)0ل �£ أن ا��3%".. 
 "f�R ،>70#و >��; gا�� إT@R9+2 ا�)& ?^�< ا g "'35���
أن #� }�ع و�ÊQ; 2+9 YJ و9��5 ه0 أن ا%70< ه0 إ��í وأن 
 8Jk : �9�3? D الT@Rا اnا���3< ه0 \$� و;+�، وآ& ه
�� أآ�\� 9+2 ا�@,�#& وآ�م #1 هnا، J# ،&7Yأة أو ا�Y%ا

 S0,3ا ا�@,�#& ا�n70 –;��< (�& إن ه#> ( �� �w�f ��? v
،2R0ى ا���ث ?� أ��" ��0J4%م ا�,��'Q8 ا��+0م ا�Jk : 

أ#& ��_ آ�ن . آ�� ا\@TJ ا�n@9�� "fY4ار �+^�?$" أ 
 �J@+R059ان #�ا" W�03@? T'�وا ،Y-'ا� W�5^? >wا

Gkn� �$k ا�Y$4ة ا�و g��Qٍ #,@�، وهY$k 2ة " ا�Y$4اء
&Ýأدق وأ �J@?05ن رؤ�.. 

 G #5^0ر#��. د

....�1 �8kث دا�MN	 ذا�8'Q  و �*�J07 ا?(��واة *J�
Ú ض�K(�8، ا��<N��'� ا�N�واة *�)?7 اJ(ا ¸�  LH�ا

'\�� و  Dهn� >JK	 �H�Q ة�l<U I'1و أ ��'s1 < أ#�ى	أ
"���ء Ú اJ<�F/ �( ا��ة  أ�¹ أن ا<N+ ل�آ� ��81�* �8

D]� L\< .ا]#L و ا�#� ا]آ[� آ�J ا

²�2. د 

 D &#ا�^�?$" أ "+R1 #�ا# �+fأن #� و G��# �? 1أ�
?YآT 9+2 ا%�3واة noا ا%�� ا�nى وf+£ وإ�º 9+2 ا���ل، 
�" وf�R" #1 وا)c درا;" ا�;0Qرة Ñوق ا�@�رY4أن ا� ��آ
�" �o أآ�Y #� و#5£، ه2 +# "+Rا%�ا "'��f ا�� ?'�و أن

���@�2U'5? D g أن §@Tل Ykوق أ9�® .�ر�Ñ وأر;Å أD0f، و
 �+fو �# &�# gإ Å?ا�@�ر µ9 �Îأة وأدوارY%7& واYا� Å?ر�.

، #c أن #� �+�U "ا%Yأة : ا�,bJ"#1 آ�#£، وf�R" .�'�ك 
#1 ا%�اR+" ه2 أن ا%Yأة c'$. v : ا�,bJ أ��ا noا 
ا�@^Y?0 ا�nى ذآYت، إ�N )� أدY3( G+Rا إg ا�,bJ ا%�05ى 

واn@9ر �,�� JZ+2 ا�-�?� ���@�ر?Å (ا�YR�# v�eا  ا�$YJى
 وه0 ا�nى ا;@+W5# 8J " ا�ن"اDNA  2wا%,@0ب �Rرج ا��\� 
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� �
 : W.اءY( 13وأ��ول أن أ� W+ى آY-'0ى وا��wا Å?ا�@�ر

2��(�fا �� ).#��Yى، و\234، و��¢ ا�¸�4ل وا�#

 #��G #5^0ر. د

 ..."�'U�!دم و �Uاء و ا¦ *�أت *�)?��Q و  	�+� 
�. ا~>¸ أ�¹ �sور+< Ú إ81�رآ�ن أQ�1 �ا]رض و اoي  ول �

�ءت أول H ´ L��دة أو�د !دم è إن ¨ ��� اB1 �� ء�H ه�
I'1 �T�H  ��ن اo	/ آ8J	ف ا��?��ل H�ا]رض �� �>( ا

aإ >N'Uن و +��ن ر�� ا]د�	gÈ  hB\� ل و�?ا�MB �1 ا
N# �� ،���À أ�* �� آ8�B	 و��;�# LH��. اyأ L�*�# L

LB#  ر�?���¹ر #�ا	X أو أ�1اف T "��Q�� ا��ل *�ن ا
o	JN�� //؟� إ«... *

²�2. د 

 >\n��� و�� 19 ا�-�0رY¸أ gإ G��# �? G�70;90" ا%(ر
 "�وو�7ت أن  )1988ا�\�3ن وا�@0Qر إ�Y?&  -" ا�n\<"ا�345

أ#&، . Y? �# �oد 9+2 آ�� D0$# 1#.£، و��¢ D0$#ت أ
 �# "�x( Gو)� .�5و� ،�?T%ا GÓ{ أن �J�وأر07ك أن .c7Y إ�
�� : YR� c(0# وأ\� J5�ه0 #0روث و#� ه0 #,@3< وا���)" �

,Yك �\£ \'J@� أن 9+2 أ.��#& #T?YM cة ا���وان، د�9 أ}
 24(0# Êأن أو�>\n��� ا�-�0ر �M >\nوه0 #1 أن ا) اف ا� ،

?,�د ?,0ن W59 �^45# ~�#� ر�� �nا v أر�È ا���وان 
 gا�و "iYZا GQر� �� G\أ G+�k �����-�0ر ���n\< آ
�" إن ,�5����-�0ر ���n\<، �& د�9 أ)0ل �£ µR 1#.2 اDآ+

#1 ا�-�0ر ���Y? v >\n.,'0ا ذ\'� اç�f، أM+< #1 ?��\0ن 
 >\n��� ونY�-? D 0ب\nا� c-0ن أ�',.Y? 1?nا� >+Mور�� أ

��ه0 ود�+�0 �0ش #��(\�@\( 
 S0,4^�ل 19 ا�290 ا�\Dوا "kY�%�� >\nأ#� �9)" ا�
nJkا أ#Y )� اآ@�& �59ى YR� �ٍ�� 1# �59#� ا\YR�# g Ê@4ا 

 b+#"وه0 آ5$+" #1 ا�290 ا" ا%0ت S0,ا�290 ا� gص إ��
ا�nراع ا���Yw Sآ�" ا�070د ��_ ا�nراع ا�ول ه0 ا\4^�ل 

S0,دى 19 ا�290 ا�Y4ا�290 ا�. 
 G��# �? W�Y{ 0لQ? Y#ا أnا�ن،  وه W+7�\ �59�k

�@(�# Sرn9�k. 
 #��G #5^0ر. د

oي و  : ¸<H	�t<( �+�� ا~>¸"... ¸<H aإ ��J�N�Q
� ا��K و H>¸ إ*�ا�1  +�ا�'�<�'1 L�J+ ��Q�?� ��'81 ه�

 �Fرا�و #� +�MNل ا?Ú ��'8 أي X* ��0 هoا و .... و ا
Ú D��� ��� ¨ d� أن ذ �U و #� {�ث  ذاك و ��BJ� �1�ا

�ع ا)�أةN8NFا ��<	 L�Q ،>N#n� ة أو�*�1 �#D1 Ú �U اoه 
�ر�Ü و #LB ��¹ر �>���� ا]د��ن ´ �Qض N�~>¸ g1 ا*

�ه� ا�0�ة }�  ��زه� *?� ذI'1 ���tF dر�� �Q�اÚ )8NÄ آ
 "Ú ذd ا~>¸
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� �
²�2. د  

 >?Y$. 08 ه��& ذ�£، وأى .3$| : ���T7 £�# �\أ
�& وآ& \$+" @· &Rدا، وآ& .�ا�� ç�^k ��ا�YQارى �9دة و�

 .T��7ة، �& واردة
 #��G #5^0ر. د

� 	�tNJ( أن ÂBï ذd ا�?�ر "... �ا)��'� أ	>
� +\hB 	> ا�Bt?� أو ���� �+��F >	�* �<JK	أ g\	 و .��

hB\� � Ñ�N�ا�LH �[�ا '�8أة و  ا)�أة �[�ة '�LH و *
L#[ا I'1 رب��N� �?I'1 �8N آ��8�ء ا L��* رب��N ��N ا

N���� L��* أو *�yä  آ�Bا���* �N�F �� .و 

²�2. د 

& �SYx #�& هnا ا�@�3ؤل : �YR أ¸Yو�� 19 ا�@��ل .,�#
�  Linkا�Y%�� &7Yأة : Y?YK 2�á ا%Yأة و.0Qر ا�\�3ن، �

35�" إذا .,�#& ا�Y%�� &7Yأة : Z19 #^� ا���)" ا G�3ء�.
داW+R و.,�#+G ا%Yأة ���7Y& : داGJ'@\�k ،�J+R إg ��ود 
 235Z0ار اw�� &#�,@ا� �f0^R ��J5�أ¸Yو�� �ن ا�@,�#& �

�T ا�070د i �# 8ه0 #1 أه ،WÑى �� .�رY-'أ#� �0 ) ا�ن(ا�
03kف \,0ن ) -��� و��D–  £5 )�ر اG���) m هun ا�YQ4ة 

 .أ#�م 57� �W� YR )0ا\� �YRى
 #��G #5^0ر. د

�K<� L�Q  �H��NUا �#� آ�ن اD?Q /0 أن ���ن  Ú	K¸ ا

²�2. د 

��ج واw< وا�@��ل @�Dا �أ�1 أ\� .�5و�G ا���)" �
��'Qة، أو ا�5$+" ا��Rات ا�Y-5وذ�£ : ا� ،��J5�� ���k "�

��" ��R W70صZا �?Y� : ر��. 
 #��G #5^0ر. د

..." ��B	 أن ��'} � /0�� D1#� ا�LH و ا)�أة *�J�
�آX�D� I'1 I أوBN	   و �;��ء و ا'�ا+� Ú �8'¹ ا)J<ا

I'1 ��U �8?	 أن ��'} ��ت #D1 ��ت ا0/ و ا�واج *�¬#D1 
���1 أو @Dy �8Q ��'�KلKN	ر�� ا�q أو ��+��K�  .oه

 ��tNر �Q ر�tN� أ�yى r¬ I'1 ا@�Êأ ���NF ت�#D?ا
���ح  ��+� �� �Qاغ و N(د ا�H�(ا �� �+��F , و أن �*�

� I'1 درب ا�tNر �tyة �tyة و أن ¢�ث��# �sÊ  �s�À ت��وª
�F يo'��1 ا~8?� وا "�s+ ف�F ��<�ف ��اآ� *Ìذن اè و 

�MNث +'d ا�Ktة ا�tNر�� ا?�ل . 

²�2. د 

G(0ه�5 ¸0ل ا� Wو��� �# ¢�� G��# �? اnه �� أ�

**** 
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� �
�� أ�³ ا��RYوى. د· 

�<N�s# �<�'1 ¦lوه� )Hا)�ا �<�'1 ¦B'# èا��ر�� وا 
 >��?	 ��+< و��D1وادوا+< و >Nه� �#��s ا0/ ا0���� و�

Ú م���	��ا;�� �� �81 ا��Bهo. ا)�U'� ا�tNر�� ا ا 

²�2. د 

� هnا ا�@$+�< هxk 0& هun ا�¹وDت؟ ه& أ\Y,-. Gه� �أ�
�'�ت؟+$. D؟ وه& ا�@�@�" إ�J#0+. أم 

  �# ��· �? £5# �+^? �q د�9 أ�fر�£ أ\� أ.Yدد آ��ا �
أ}�W�# Y أ\£ .J3@3& ا;@���ل ا�,+��ت ا%@�xدة #@��وة 

# c?Y3ا� c?Y3ا ا�-,& ا�no£�0( &�" : "?0رQ@ا� "+�Y%ا
"� ؟؟!!#� هnا؟ أه,nا وا��3م" ا�\$Yا�

q أ?1 ا%0اc7 ا�� .$+'G ��?£ وأ\G �7هT ه,nا �+�,8  
 وا�kY¢ وا�-�< ¸0ل ا�G(0؟

  ،��# ��$�$� ���; 2$�$wا >w2 ?� إ�� ه0 ا$�$wا >wا
 �Ò فY�\ D �# gدا �,& #3@0?�ت ا�070د إ��@# D0Ó3# ��وو9

 ه0 �1

 .ه& �+U£ ذ�£ )'& و��� أ���4£ ا�-�ردة ا�µا)" 
�� أ�³ ا��RYوى. د· 

 ....��رة ا��*��  وD1#� آL هoا }�ه�� ز�" �s0�8 اJ�
 ¸�1 �8J� ��ء �Bق و��K	8'� و?�� آ��U و�H. ا�ا0

�رةs08'� ا?' �y|ا >H� ا��*�� Ú ا

Dا� /U �8J� �� �H�� � u�1ا ��U ب��وهoا Ú  >BW ا
 !!!!!!���Nب Ú د�NFره� ا�� ���Nب

�رة ا�<��* dBUا!!!!!! 

²�2. د 

���" �-Yا !! ?� µR أ;0د ?� ·�YUرة ا��xwا &Rإ?¬ أد
#1 )�ل �£ هnا؟ ?'�و !! ه,nا : no "�0$#ا ا���0م؟ #�هnا

أ\£ n. vه< إg ا�YUب اç�f؟ أ?1 .��¬ ?� رn5# &7 ;05ات؟ 
.��+,� ��. G5إن آ : ç�f2 �< أ�3? �# �70? D W\أ unه £

ا�YUب g Ê��k أن أ;��£ أن SµÞ #1 ا�nى أ¸+�£ 9+2 هnا 
�8، إذا آYe5. v G5 ��0£ � ى ا�'-Y-� Yا eا�� Y3ا�
5�� ا�� ��®، أv .-�ه� ا�3�?0x'5ن �,& #� ه�f 0دق و9

 ?�N0�@5؟ أY$. vأ ا���اع ا�nى ?,@'W\0؟

�8 ا�9�2، أ\G ه,nا �Fر آ& ا ��8 ا�\�3\�" noا ا�@�$�
 G$wأ �q د�9 أ)0ل �£ إT�9 Sت 0Q; "���@# 19رك ��� ذ�£ �

£�0$� 8�� :هnا ا�@�
�رة إ�<؟"��* dBUأ 
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� �
ه& .�� أن ا�7Y& ا�íYU ?$0ل ذ�£ �^��'@W أو أن ا%Yأة 
�" .$0ل ذ�£ ��J+7Y #� هnا؟ ��#�رة إ?W؟ ا��03ا �YUا�

 أ#&؟ . اR+" أ�-Yا؟ و#� �9)" هnا ���Y-5ةـ أو ��

-Y-\18-11ة  أ\^�£ ?� ·�� �$Yاءة ?#0�" أ#� ?� ر7&
�� ?^+£  "ر��5x�� >� �5$+R �5 ا�'�¢، �Y-� 2$'5ا" 2009

ن وز#�ن، : آ& #,� -R$+" ر��5  –آ��55x�� >² b ا�'�¢ 
 g0ن، إ��0ن، أو ه�5و;+3# �(Y{ أو ��YM Y-� �5\رة أ�#��

�� و�� را�È أن )+��k Gة · �?: 
�� أ�³ ا��RYوى. د· 

��H آ�ةU  ¦	�� >� d<� L1واز �¯�# �زي �B1 ا�ه�ب )
 !!!!!!!*>� #�BM وا@��

²�2. د 

 8Jkأ v–  £�+9 G4R ��-  gا إn,ة ه��k تT4( b�آ
M د�J-@;ا gا%$�0" إ £+. G'3\ b�� ����4ظ )'��" ه,nا، وآ

�� 9'� ا�0ه�ب ا�nى ا}@YJ ����#��" وا��R W70� "(Yص،· 

  �'9 ��� أ\i D W,1 ا�'�ت أن ·$�ا�رÊ7 �59ى �� ا�
ا�0ه�ب )�ل ذ�£ أç�f، و�� �0 أ\W\sk W��( W ا;@-�Jدك : 

 2+9 8+,@? 0Jk ،W+· �M"W?وإ?¬ �7ب "أز9& #5£ ��#�رة إ ،
 gإ W?أز9& #5£ ��#�رة إ "W?أ�'£ ��#�رة إ"، 

إن #� وf+� #1 هun ا�Y$4ة وهnا ا�@4,£ ر�� ه0 ا�nى  
�7& ��¢ ا��f)�ء Y( 1#اء اc(0% ?@^0رون أ\£ .W70 ا�3'�ب 
 £,4@� È'.Y# �� 0هDوراد و �M اnأن ه c# ،"+Rا%�ا "'.�,�

 آ�#£ ه,nا

  : YQ;أ GQ$; &ى هY. �?؟؟£�nآ Y#ا ا��� �� &� ا%

�� أ�³ ا��RYوى. د· 

_<NÎ  /BJ* ا)�ات X�D� �Uا��س Ú ا��ب Ú ا��م ا<ا
�رخ \�ء اK~ا اoا *< دون ان--ه�Q�?�-  ت�H�� Ú ����Q

8��1 وا�oوذ اoي NH� ا1�ف *< و�Hدا(ا?>" واÜJKN ا
��F�Fا( 

²�2. د 

 Å�{ �? D!!!!!!! 

 � ا��RYوى·�� أ³. د

�ر�y  1'� ا�H< ا|�y �� ا��Hد\�ت ا����N+�[� ا
�فKH Ñ�N��ق و*K	ء و�� �� ر���Q �{ ��B�ت *X ا#D?' 

¹�ه�ه� 8NÀ?�ن Ú س�<� آ�ن ا ¦U 

²�2. د 

�b وc45? D أ��ا، وD ?�45£ أ\n��� Gاتz;آ�م #��د و 
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� �
�� أ�³ ا��RYوى. د· 

�ت  1'� ا�H< ا|�y �� ا��Hد����N�ر�y +�[� ا\ا
�فKH Ñ�N��ق و*K	ء و�� �� ر��Q �{ ��B�ت *X ا#D?'  ¦U

¹�ه�ه� 8NÀ?�ن Ú س�<� آ�ن ا 

²�2. د 

 un2 ;0اك، �,& ه$'? �k �آ��د.£ .$4& ا�'�ب #1 ا���5@
£34\ : £� ا�@-u0 ?� ا��، �Yام 9+

�� أ�³ ا��RYوى. د· 

� و�1 اآ�ر �� ذآ�+< Ú ا��g ا)�;� ا	< اذا ¨ �N�
�ن #��/ �?�Q�t  Q �8NU?'� ا?\� ا'?>� وا

²�2. د 

آ�b ?@��0 و2�ù 29 #1 #�& #0)4£ هnا، آ�ت أ)0ل ��+£ 
 أو ��#���£،

?'�و ?� ·�� أ\� �$G ذر�9 �0)4£ ا�^�< هnا ا�nى  
 �.Y. �� 0 ;0?��ت� W5# جYÞ ى #� أنnا، وا�n,ذ?£ ه�?

Ê'$ا ا�nه &,� W� !!!إ�

 %�ذا؟ 

 %�ذا؟ ?� إ��

� ه,nا�� 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   337



� I11111111<I2009200920092009>�������������25252525� א���,���� – ������������������������������!�א��و���������������������������א�
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 "أ0Mار ا�45�:"#$@�4Qت 1# #� 
"#�$# 

�ل �� ا*� � ��dª و�>d* )K أآ[� �Qآ[� �J� èى، ا�yة أ��
Iآ��#�� هoا ا?L8 ا<) L�NJ� م�� ¼�\È Ø�U�#ا o<� ،ح (�W

�B?'�J�N ) د��ان �F ا Ø�U�#ا ��ول أن أ^ }Uأ �وأ	
 LBU أن dا��K ودl1 )Q'� ا�0ار، إ� أ	< +�+/ I'1 ذ

r�<(ا L��?+ ل�8NU� ،�sب ا�0ار، وأ��J0 )t�	ح ا�� .ا

�ء ^ 1>�ان ا0'�� ا]�yة ا� أ��رتH XU  �8'ا ا~�ل آoه Lآ
">wه�ة ".03ل ا���ءل �1 أ*?�د هo. اJN+ �'µF[ا �، +�ا

�]�By ة، أوo�o�ء أ�yى Ãوراء أ IK«N+ � .ا

  hsQ ة��Q �<NHر�NFا ا�@03لو#� اnه  )t�{ د���NF�إa ا
 L���K+ �	��<Q ،7�?� ^ #\� ا��U ى�° I?� جD1 �J'H ��

� �Uث �Uل ا)�7 درا�� ا� ،�]��U I?8~ج اD?� �Hت ^ ا
�تs��(ى ا�Uإ /'t* و*�أت"/U �BU" �1�lW �'أ1'>� ز�� ´ ،

� إ� أ	>� أ	< µ�W L?K	 � �، ´ "	��M ا�B�"/0و أ	>
 �<�وU �� +'d ا)�7 درا�� اsر*� أ��N(ا ��N'�1 ز���N*ا
�، ´ �� Dyل ا)>�#�� *?�ه�، أن 	gJ أ*?�د هoا ¯Dy ��

N�وز.، اq وم� ��U �� أو ،>N�?#وا ��U �� اء�F ،ل�J
�ؤ�ت JN� هoا ا)'" وا<MNQ أن o<� ،�آ8� ��¹ ^ ا)�7 درا�

� ���Q، هo. اN?��� ه�oا�B'ى، وأ��+. 

 �JK� ح��8�ل أن اNUرت �� اoّU 7	ا�� أ�B+oآ�ون �� ا
�ا) ، �k�H �8�ل وNU� و#� ¢�_ هoا ا

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  ــــــــ� �ــــ���"   338



� I11111111<I2009200920092009>���25252525א���,���������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
أI'1 �]1 ��ر ��{< ر�U أراH( ا)  آ'< *�1�J، وإذا � 

 ���W، و#� ���U أن *?� �B� ،ى�# L��* ه�ة��+?�ى هo. ا
8� BF_ �� 	��ات، أ�� اB?� ا|�JQ ،�yف �Q 7 ه� واردQد��

��U� .	'N��W ^ >?� Iح 	��ات 

 �	��Uا+<، وأ��� �?* ��K� ة��\# �� "tN�� و�( أن أى
�ق آL ا�\��ة، �F �1 L\K<� XU ،>+ا��� Lأنآ gا  إnه

 "���ل ا���& #1 ا���5,@;D ورةY� 0ن,? �( &�ا�3'
�"، �� 9+2 ��3ب ��¢ �ùل ا���اع� .ا��+

���ت وy\\� هo. ا>��ة، ~8( *?� Q��ات �� ا)  ��ح �
 �� ��?t# ب�JU I'1 ��ه�ة �� #\��U ،�K'N± �k و�	K¸ ا

�ق�J .ا

 ،I1ا�N�ل �1 هoا ا�N#"، وا� �أ	� ا)�µJل �
��tNFاد، 71�Q أW��ك ]	7 أ+XB رو��ا رو��ا أن ذ�F dف وا

 .���¢ ��?	 ´ L8?��� ا¬ aإ L\	 XU ة�k�Q �]ن أآ���
 a�(ء ا�W دة ¢���. إن�>\�ر. �?� ^ 	J»� ور#�� �( إ1

���� .ا

 ^ £�]�ب اN�درا�F ^ 1'�  أ�¸ ه� ا
IH����*���J ؟!؟!؟.ا

�ت دون +?�KtN�(ت #� أورد ا�KtN�(ا .oه �	��/، �Fاء آ
 ،��U� �<'*��NF ��*��، أم أ¬F ات��	 ^ ��U�W )� وردت

 .�<�Ãأ ��ت ��'q �?* ���+ ��'?">w03ل ا."  �W�B� L��*
��� .دون و�

��ة  : ا%$@bQ ا�ول^("m   دى��ª;ـ�?" 
 .............. 

m    دى��;ِ�ِ? ..،  
  ،... M+'�ن�   9ـ�Ôـّ&°

#�  . .�'�ن   3,
  .   �<     و}0?ـّ" ،  وا�-�W$4   ا��bِQ   ?3@�ه&

......... 

 IJK	 hHا��  ، )Hوار    £�êBـْ�   أر;( +ْ�� ،  

                        oوا+ـْ'ـــ   .  

���ْ1    I�*آ�9 ا�?�  ،  I<ّ'ِْـ��W Lْ�W ،  

    �U  I'1 �B�y   uْ³?	 .  

Dه�   D�*  ، ��   I'ّـُـ'ØU .  
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� �
Sا��� bQ@$%ة : ا��^(" "m   دى��ª;ـ�?" 
........... 

......... 

........... 

 I�Ê�U؟ و>�    

��   ¼B+   ��   >�*  :  

  ، و9�ـــُ'ـــ<³   ¬�رو ،  د�'<   ورا *��lى    ا�'/   دا

��Qِــ"³ د�'I    وا	   �  ، v�Hا�ـــــــ

��   �>��   ��U   و���  . و�ــّـ

........... 

u�   L�ـِ?³ـ	   LّـtB	و   �'z  .  

  ?��،   )�ل�   #=^Y»?1   آ5@0   واذا
  . �@"   ه�.0ا   

"��y   بùا#ـَـ�  ،  

�      أ��Hب   و

   ���'y   رة�NْـJـ� ْ .  �1;ـdَ أ	� ْف    �

 "ا�Tا7&   �³م")^��ة  : ا%$@bQ ا����_
��ْ؟   �13 إÝـِ�ـْ� � و\�

 ��Ý؟   �@0ع إ���Á3ا� 

��ِ	I   اu�     ��#   /0   أ	N ا

 !!!!\@ª0Qر    Dزم   آ�ن   وان�

  ،  \@0Q¿ر� 
 .   ?ـxْـYُ»ش   #�   

��   c7ار    S�. ،2-ّ���  
  �@�29، و�¾4¾�5ى 
 �?0Q? GK   �W��57 ،  

  ،  ���Z#��   ا��È   #�;,ْ"   وا\�
Yــــ�Qـــª�  .   �ـَـ

��ة : Yا�cا%$@bQ ا�^("Èا�$ــ"  
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� �
........... 

......... 
�1�#   ³�ìاْ+ـ\>ـ  ،  I'1 ¸¶   �ÔJ�£،    اِ)ـuْ    اK��W  

�J�¿J;وأ ، 
Ê¿3~َآ�ـ�0ب   ِف   وا   �J�  . ر7+

  ، .ـ@ـْ�ـَ+ـْ�ـِ&�   
bQR3"   أÎ   " u0ْـ3ِـَ"   أو ، "   َأ?ـ�  ".   ?ـِ�ـْ,ـ1ِ " �ـَ

  ". #ـُ�ª,ـ1ِ   #ـِْ¬ " ا�ـ وَأ\ª�? " ،  23ــ25ِ " �ـ ا.�k¼2  واY7ى 
......... 
......... 

........... 

  : أ�f»ق� ِ\ـ4ـ23  أ\� 
 Sـِ@ـْ�ـَ�ز� إ# .  

  .  و�R×صª     ِ#ـ@ـْ�ـِ�¾ز
m�-\إ   ªآ¾ـ�×م !!  

................ 

................ 
�  . +��I'98Uِ Lْ    دا	

 I  . @��Lْ �ـ�æاِ

�س<  . �ـَ'ـْ�ـِ�ـìـْ�     وا

.................. 
................ 

  M    ،2«59^< #5»2،    \ـQـّ
   W907   ـ2ِ ،   #0�3ر\Y?��?و .  
 ............  

 ،I<ِـNْـ�ì(  I<ِNْر����7Nْ و� . 

........... 

........... 
   £5�k   �?   ؟W¿# 

  .�S، 07¿اآ2    ا.,0¿م \234    
��ة : bQ ا��#�ا%$@^("Èا�$ــ" 
)Hرا " �   " ُآـْ>ـ�³   آ8
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� �
³�1��آ�³   #F   �ِ¢   ���F   ³�J ا

�bــQR��   "@�   ةYe\  ،  
  ، �=ـ<k   ª@4ـ0ُ.ـِْ"   أو

  ���ª�0ى،   �آ+�J واY7ى 
GK    2;Y,1   ِ#¬ " ا�ـ ا�?�� ."  

 " ا��3ـ& :    \�?ــ8")^��ة  : ا%$@bQ ا��3دس
�	ـْ�ـَ   وا?��ن   ìـN  ، آDمN*   9��ل دى    <ا

�ر�" زى È   م��\ ؛   ا

�م�\ـَ�   	�sِB   �1   اô[ا    I'  ِ+ـ79B،  ا

�مْ�\  ،   اُ)ـ�ـ��9ـ�ÂW   >�Q   .Ø أىæ    �1   ا

................... 

  
........... 

� ا'I  وا]Q>�ى �J*�    ^ LJ?�É   ا	   �'َM�* ،  

...... 

 �Jêّ'ـ�9   أو tّÎـI    ̈    <إ	   �Wِط

uْ�    I'1 >ُ�*    I'�رêى، اH  

�ل   إّ	< " v81    IæB«NJ� ارى   أو�� ."  

 ý<Ø1<³   َ�\9/ ،  و��'ý<   وان

    2# ? �W��Qª;   ª>Ã+�Q=?و   W«@�   �Wـì5ِـ# :  
�ْ"   ا�'Tازة :    ��+W   إ\Y{   Wط�k�57< ،  دا   �W��Ãk .  

  

c��3ا� bQ@$%ة   :ا�� " ا��3ـ& :    \�?ــ8")^
........... 

�حF   �<BU�  ،  وا+��F   �'ّ�ق   و1�م   �

  . وا\8�3 ،  و#�»د� ،  ا�R   "��Y+»ـ�
�Wì��(   �¾5ª�¼�   ن��  ، ا���¾ا   ِآ�ِ� :  \ª8¾U   �'¿ْ"   آ

 ؟ ! دا   آ&»   07¿اك   ه0ا !!   ;�م   ?�   
   آ�u؟ ا�$¾2  ِ\23ِ�4    أ\�
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� �
�  . آ��ن� �'�2\ِ0    �
È=�   �Wì@�   انT�%�9 .  

 2+ِf0د أÂ�@#   ز#�ن� :  
 Sن   ا\�م إ��'{   ªآ�م .  

 " ا��3ـ& :    \�?ــ8")^��ة : ا%$@bQ ا���1#   
  " ��   �<�yإ��ك   ِ���   أ 

��   �<�yأ   vـ<³   ِهـ�æBU .  

����   u�ِ   ا0���  *ê�Nِ�Nَ9ى   وêآ�<�   �ْvBØM(َا ."  

�م#   �<BU��ْن   �*   >	Ìآ   êu�   ³)ِـ	��8�ِ ،  

��   �9�(   Ye@5? " Ô�5°�   اذةn+ا� "  
W«+ا�زازة :    دا?<   آ .  

c;�@ا� bQ@$%ة   :ا�� " ا��3ـ& :    \�?ــ8")^
............ 

�م#   �<BU�  ،  �\�ùق   راح   �

�ل   ِ�َ>�و9ُ<   رØاح9   M;�1     >�Q   اُ)�اد   :  

 ": اDJم   ���Qر   *?� "..  

  

 23ِ�4\ِ "ْÁ'�   ª>=�  .. أو   "ِّْ@�   �W$�$� ،  
 234\ ª8J�kو�0 �7رى  ا�+2  :    أ   �W$�  ، د)

  
Y{ا��� bQ@$%ة   :ا�� " ا��3ـ& :    \�?ــ8")^

<   ا)?ّ'�ّ�# ":  ،IW�� è��   �<�* "  

 -  ?m�   �5� ؟!!! �
m�?   �5؟��؟ 2+9    �k 

  .   ;��د.£ #3@�    دا\�
  .   �9د.£ زى  g      وه�ت   روح
��J   ��7" أى k   ةnّ� ،  

  . و#T»ة ،  واT5%ول ،  اw+0   ا�,�م
....................  
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� �
 IØ1إ�و L1�+    I<ّ� : � Lv�1،   دَ	

    Lvر��* ،  

>æJ  ،   ا#�< 	IJK    أ	�   آ�N   آDم 1>�ى    

�ê����1ى  ^    او1   "�9�� ،I+�F�JUوإ�  

�   وا#?��Kاو�   X<F ،  

u�   �U  Lْtّ�*  ، "��y   Lْtّ*ا ،  

�   Ltّ*س9 ^    و�"   أ�JU��Uِ¸   اØU  ،  

�  . د.³   ا�Dم   #�   u�ِ   وا	

Y-9 دى�wا bQ@$%ة: ا����Qن :    ;��G   ا� 9""  )^Uا�" 
................... 

................ 

��   �Nُْآ   ��   ��ن   ا	�t1   ف�yَ���ب9   ��   ��    َآـِ�.     أ�Wب   *JU  !  

  : آ��ن�   �,1
1#   #�¿�W   \ـِـ��9ِْ" :  \234    وا\�   ��u   أ)0ل   )�در�   #¬   Yá  

  !   ا�5wن 
�  : هْ'�ى   �

   �JUأ��ت   أ   ��   ut? ؟  ا

 و� أ��ت �� ا��ق 

 و���

�ر�F هoا ا?Dج º نÌQ ،IJK<إذا آ>� 	�MNث �1 ا?Dج ا
 L8Nا� Ikا�lNF�8�دى واN1��. إa هoا اB?� اBN	�دون ا

> �?Qد � �8<' D�t?+ hB\� ��HD? . �sUر. ^ ا?D#� ا

�F ^ ت�KtN�(ا .o¥ I�N'	 ف�F ��، آ8<��N�ق هoا و#� ا
�'8N�� ���NUا ���k ا\� .�Wح �  ا

�ب آ'<، B�#�� هoا ا<Ê��* �� و�'>� �?* u#�و��ا 	>
� L\Q ا�0ار ه�oا، و*?� �?� ���� ا>��ة ا� *�أ	yو

 ،��، و*��ه¥ ���cت ا���'?N8�8�ت *\�K (ا?N� *?� اsوأ�
��k�<]NFا.( 
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� �
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����26262626I11111111<I2009200920092009א�����������������س  �

�)و��و������Q*��(�ز�د��ن�א��,'�2،�و�,ض�א��وא�،��−818 �
 

� �

 

 270�0���0,�اw+$" ) ا�,@�ب ا���S(درا;" : 9+8 ا�3
)37( 

 ):2(ا#@�اد و)4" ا%Yا�7" 

 2�ù 5" #1 7+3" #1 �9ج�9 >wا : ®wأ;'0ع وا��(ا n5#( 
��. أ�w9'� ا �?Yزآ 

 "e��#1: ر أ�tF.ت د�*�N�* 7+ذآ� Lاوى .أ��?J	�ال ا
^ �¥�BW. 

 "e��#2 :  ر�tJ�ن "+��ل اJ	��ى ا I'آ I1ا���0 �1 و
���W أ�� �*�?\�ل : ، أ1�/ *�ورى.."اH�أ�¸ ا���0 �1 ا

���W ة أ���Uوا �'Nة أو آ�Uوا ���M؟ آdoآ �*�?\ ..ا

 "e��#3:  �'� ا�yل ^ "وأ��H[ا ��*�+ �� ا�1	
�ت L?Q I'1 ا0/?���ت وا)�ارس وا~	�s0ة ��  "ا�Uذآ�+7 *�ا
I'�Jوس ه�ــ ا I8'?�ل ا�cت ا�� اذآ� 1>�ا¬� ( روا� (

� هoا ا]����Q �l�� 

²�2. د: 
 c# "+Rا%�ا unت : هYى ذآnا� W'-ا� W7أ�7 و v ،ا�@�اء
 D �\أ ،�o�'{ : "f�R دات ا��آ@0رة \0ال ا���3اوى�J@7ا
أ\,Y أن �� xk& #�، �,1 ا�@�5ول ه�5 ه0 #1 زاو?" أYRى 

 . �YQ?$" أYRى

ا�},�ل ?� زآY?� ه0 أ\�5 ا9@�\� أن §@^Y �راء ورؤى 
Y(أ g�5 ا�'�¢ إx�� ��+k ،�Fاn� "�0$# W59 G9�{ ب وا��
 ، و��G3 آ& #1 أرادت أن .cx ")�;8 أ#�"آ& \^� �+�Yأة ه0 
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� �
\0ال . ا%Yأة : #,��N ا�و�o gª .�ر�Ñ و���Yا ه2 د

ا���3اوى، هnا اT@Rال Y²#�5 #1 �13 .+$2 وا;@���ب 
�" ا�� i,1 أن .^�Ê ا%�3ر �R 1#ل $�$wا "�ا����kت ا���ا9

x$�5ول ا�. �?�y�7?" و ðأة، أو �ىY%7& واY+� ،"?Y0هZا �?�
�x( 1#?� ا�@0Qر وا%�f�R ،"kY" �0 آ�ن ا�@�5ول \���� 1# 
 ،Å?0رة وا�@�رQ;ا� &�# ،®�#^�در b��\ v .�5و�� noا ا��

��J+� و\$��Î، وإ�9دة .-,

q أ��& #��e@£ ا���\�" وا�����" إ��f g'" ا�¸Yو�"، 
أ09د إ��£ �)0ل رأú ا��ص إن  إن .G+x4 �0اf+" ا0wار، و)�

2^z{ gإ _?�wا ¾GJ7وو ¾GÓ{. 
 را#2 �9دل. أ

�ا*?� I'q I' ا0/ ه� ا�وح، اوا)���.، ا�>��L ا
 ا?�و��، �Q�?Q ،I'q XU ا¯�ى

²�2. د: 
D أواk$£ 9+2 اT@Rال اw< إY�. g?4£ هnا ه,nا، ور�� 

: uأ�< أن أ��د D �� µRة را��" إg أى .�b?Y آ�ن، آ
�o رى�J'\وا �J@�Y�@� �?�-ا� ا#2 ا� c# "?ا���و . 

�59ى أن ا�M >w ا�0ى �M ا�YUام �M ا�M ،"'¹ آ+��ت آ��ة 
 W;0#�( W� �5# &وآ ،W�\Yدده� و�3< أ\5�. �# 2+9 ®4@\ �5
��5 أن \W�x : ا9D@'�ر +1 9,� ،W.ذا : �'�9 ��ا��ص، وهnا �

MY��� &f1 ا���4ظ�� \@0ا# u�?�K �5 �0لk�@R8 #1 ا. 
 #��G #5^0ر. د

 X* ق�K	 أن ���	)d<1 /\� ( ،.ا�آ�ا X*أرى أن و �	�Q
�ق"<c�* ÂW Lآ ".. �ا� " �\/ d<1"آ�ن ��� إa ا�آ�ا. أ�

���Hد �Fاء #B'�  اNF?8'� ^ ا�را�� ه>� I�Q +�� إa أ	<
 . أم ر�sQ، ا1��Q أم أ	��ت

�\«W /¢ I�1  �\/ 1>< ه� �?/ و*?�� �1 آ �<'�H م��K�
 Lد �� آ�lN+ أن /° d	أ ��N1ء أDN���* �?�N ��ا0/ و 

d'+  /0ا It«N�Q Â'N8NQ ب���ه�� }� ^ ذd ا���B ^ اK(ا
�ء ´J<�س hB\+ DQ و��Uا  ا��أة ��s آL ا<��s آL ا

�نTÕ �'»� ور} d'��� gء أآDN��* �?�NQ .��È'� أ	<  �و
�ن اoى 	�I1 أ	< آ�ن J	أو ^ ا� �@�F[ا ^ �ا0/ آ8

��'*��� ،��kا�*  ��	��H �<1ول ا)�ء أو ا�MBة ^ F��ن ا
Lا~�ول آ aإ I+�+ ´ ��BM�Q ���DF1>< أو  و �]U���م *

�ة �BNأ F�{ I�N<+ أو �\�1>�� ´ +�Nاa ا �]U�* I+��
 .���Hة #\�

²�2. د: 
 "k�7ء إ�� ��}�ر�"، أ.�Jx�� c# ®4، وأc# b+@R أYRى آ

: ا�Y-5ات ا����"، و���@��k g\� #�ز�G أ9@$� أ\�5 
  ...#�ز��5 : ��ا?" ا�'�ا?"
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� �
 },Yا

 #�J وY{�'# 24f. د

  IJK	 I'1و X	��?< I'1 ا��N* d+�sU I'���رت ا� �(
¼�y I?�B@ى و�# /��# >N���< *�I. د.  /�@  Lج آ�Nª

?�ن و�IM� L��* ><� ��KNJا~�� د. 1'��ن 	t'?< �� ا� !
1'��ن ا)?7 ��T >+ذآ� d+�sU I'إن ر*>� y'_ ا��B، " ا

�	�م، *�و�Hام إ¬���� ���Qس، و�<{�Bا *?�، وإن  y'_ ا
� �vBy د.، أو �>?N<، أو <JK	 ^ ��ه<'81 �<Uت إ�H�U >�Q

�نQ�Wو /U �<?lQ ،.آ� �H�U،>NB�?� " 

� ا��م ^¥�Hف أ�F ل�U أى I'1و I?8~ج اD?� ا� L��* :
��� ا0_ ^ ا)?��Q وا0_ ^ ا0/�U. 

� د� �#��d<1 /\� dBU وآ>� 1���ة  {�I أ	�.ا)�� د*
�ء اè ^ ��مW��ء �t1@�/ و�² و �	وإ �<F Lآ dأو  أ#�ل 

�Q�J� �<آ d<�� ور*>� d�'Î.أ�BFع ��Dدك و< 

²�2. د: 
#0ر ه2 أ��JQ3 أ��J# �? 1 أ\b-@,\ �5 أن أ8e9 ا�
، )� "R+$" ر��5"وأ)�oY، آ�� ?'�و أ\�5 �� ا�@��\� 19 

 &fأ gإ c7Y\ و#� إن ،��k "�'M "'�� �5@'���'Y. : �5آ
��ل وا��3;" واw< أ)Yب #1 آ& #� Z0ل �� ¤� أن اfا�

 �J59 u0ر^@\ 

 G�Ykو ،£��kوو £(�f تY,{و ،£@Ó5Fه�?@£، و G+f8 وJ%ا
5\����.£ وا¸+,� 2.��w أن G)2.�����kة ) أو #� .'1# 2$ �

®�@3. 

 وأ\G ���^�" وا�#�3"

* * * * 

 270�0���0,�اw+$" ) ا�,@�ب ا���S(درا;" : 9+8 ا�3
)36( 

"��Zرج �0ار ا�R ،&� �0ار �0ل هnا ا��

�&. أ'; Y��9 

 ¸K<gJ ��ر ا ��+��وª ،>+�اDJم 1'��� ور�Ò اè و*�آ
�ت#D?��� *�#�،  ا����B و��Q اcا �<N*�q �J�� ����Bا

� ��ور �Uل< :وnFا

�B	�� ��ى إ��� �Kأو ا�#�ام  �?�ودة ا�� وا
�ى ا�tف  �y� L��* د�Hر�� و �#D?�ب )[L هo. اMJ	�وا

 و+�آ��. I'1 ��ت ����1 اB0 /0< ا]ول؟؟؟؟ ا]ول

 �@�B�� ا?�L ا L�MNJ� >	ا I�} )#ا����Q  ا
 L�MNJ(ا اoه L]( ع��\	�  !!!ا
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� �
8� اL]� L0 L�BJ هoا ا\�اع؟؟؟ و�� هI ا0����؟Q 

� .�او�Hز�y �N أ��Qو	
²�2. د: 

Dورة : أوY� gإ c��Zا W'\� "fYk ه�TJ@\أر?� أن أ
 GQ+@Rا�'�¢ �� ا �Jx�� : G+Rت .�ا��+Q^# �9ة �� "(Y4@ا�

، q "ا�)�ام واD\��3ب"، و"وا�Y4 ا�,Y"ا�#0ر وه2، 
" �#�\Y0ل�Rوج ا��Y�وا" �x?وأ ،">wوا uY,ع ا��«ù "�" �Yآ

T���@+� "fY4ا  أر07 أن .@�ح ا�nار هY���R 1# �J5ل ا;@�
 :ا���&، وهnا ا0wار

Y4وا� Y,ا� W� �^$? �# 0ه : c7ا��0م �9وا\�، وا� ا
"� .�370 و#�5ورة، وهb^? �# 0 اb(0% ا�'�را\0ى ا�آ�Y ��ا�

�0ى، �Y\�#� ا��0Rل وا�Yوج wا�?$�ع ا ª29ذرا W� �^$?
4�  وهY� 2آ�" إ����" }Q?Y" أWx'\ 2J@5. D ا�?$�ع :\

��، إن ��º �7وYRو D0Rن د��i ��# "e$�05��k ،�J�(0#م وا�
 v�w�4ءة، ~�#� #�& دورات ا�05م ا,� ��J@4�أد?� و�

.'�دc# D ا�05م �M اv�w، وآ& هnا REM  b(0# 19 b+@Ñ"ر�"
 c# uY,ا� c�� ��.�5)¢ ا��70ان ا�nى ��c اc# >w ا�,uY، آ

 .� D �� ا�@z+®» #1 �7?�إ#� ;+'� �� ا�-+& وإ#� 7
 ���;b ����ز ا%zِÃ&»، �,�55 ;0�5د #Yارا و.,Yرا �@�آ

�J�� . هun ا�Y4وق و.�0

��\�� : 

 ،�J'^#و �J$+Q5# �U. 0ت ، وإن~ D >wا Y9�-# 

 و¸�)" اw< .@��د ��;@�Yار، 

 >w2 –وا�$�رة 9+2 ا��Zا : 7+3" ا���ج ا�� ��ه2  –آ
 �?YQk "|µ# "(�¸ و��ون c# ،و��� &'( &��7هTة �+@�4

 ��J# "���$� "?Y-� "��'¸ unا، هYه�� ��k >w0ا)�" ا#
�o �5���ت، و.G905 در�7ت و9� اG4+@R ا�@3

�����:  �?�7 >� W�إ\D W ²& �< ·& �< وإ�x? �ºف إ�
 W� 2$.Y?و W?0@²) ل�R 1# _?��@ا�@��?& أو ا� ��� �\��أ�

 ).$"ا�µة أو ا�µات ا���3

 را#2 �9دل.أ

�ر�N	ا ^  Lذ. أ��NFD �'F�(ا ��D]#�اءة ا]�tF ا
� �8ª  �1د �� �Uاa اX1�BF أو اآ[�� >�	�� .�� ¸� ،D�'#

1��� ا�Wف �tFر ���1 I'�1 اه /\� ،��} ،.�� �� �� _'?+ 
²�2. د: 

واm ?�راD 2# أدرى أ?1 هun ا�0Q3ر، وD �� أ?1 
ف أ�9ود ;�ال ا�Y,3.�ر?"، ا8J·�3? m، اD;@�ذة أ#&، ;0

 ،"�اn@9ر �£، و��، وأر07 أن .�J+;Y ��5 هun ا�0Q3ر ��\
  .وأ�9ك أD أ9+®
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� �
�� أ�³ ا��RYوى . د· 

 ���k اN�+�ددت آ[�ا #LB ان ارد L�F I'1 اÜ'J وا
� و�Uى ا)�� ان هoا �¸ ��;�Q I1�w اذآ�ك ان ا��ب ¥ 7\È

J�ن ا��'�X ^ ه� �� ا*�د ا¯>�د ا�80 ^ ا����� وا�
X�D(�* ���'��ن �� *?s<  80ا��ب #�U LNاa  ان اF�ا

��	�]�)�� ا�وa وا? !!!!!!!اB?� ^ ا�0ب ا

��U  ان ا��ب ه� اoى ا	�� ا�FاL�k وه� اoى �>���ه
>BH�1 I'�را ¬�را وا�H �1�Jا	� � +?�u ^ ا��ب  ا
Q�?+ رؤ�� دون ان I'1 ��¢ a�N��و*�  

L} XU ى�q �� و�K�� ��� ا�	��اض ا*�ا1

�N�	 ب دى��B1 ا�ه�ب . ا�yا ��;�ع ا�>�� �B1 ا�ه
�ش¯�# �� �?B@. 

��Qر��آ�ك 1Q �<آ ��£ . ا	N'� �U ���ل ( D]� رت��
�<  -:���م ��د 1'�<  ز1'� �7 و� ا�< d<� L1ز�Uا*�ا و

�	� ا*��..... �� آF L>� وا	� @�/ ور*>J�dª 

²�2. د: 
 وا\G ���^�" وا�#�3"

�'� أرد رد	ا ¸�'�، أ#� �� .^Yخ ¸ D0( ��� .$0ل ?� ·�
�، �k\� أو)4£ �59 ��ك #� أ#,1 @�و.-�< و.��8 9+2 ا���5

 ذ�£، و�9دة i D,1 ذ�£ 

" ا��اG�� 0�""�04$# 8F�9 إ)Yأ \34£ ا�ن وا\G .$0ل 
 "!È'R �^®"ه,nا 

�" أو ه& ا\Y( Gأت وا�� 9+ ��w8 اF�92 #��" #1 إ��ا
��J #1 \$� و#Yا�7" وأ��f" وإ��k"؟، k �# &,� "$��3ا� 

�8J ه0 .+£ ا��Dا�9ت ا�Zدة ا%@5$" k �# 8e9إن أ
،G(0اه'" ا�����ة ¸0ل ا�nا��5)�ة ا� 

  G\وأ b(0%ا اnار 9+2 هYf��� ��· �? £34\ 8+e. ذا�%
35�@8J؟ ور�� .@¦ ��8J5 و.@�5� ¬��£ أو .�@iYوج إ��ى آT

8J5# �Î�@+آ. 
 G\1 أ7+£ أ# �� وا��ة وا��ة ?� ·

 ���£، و: ا�;�م آ+9 �fY� £+@(1 �$2 أن ا�k �\أ#� أ
 8+�."uص �$�.& و���^( D " 

 �M : Ê�وأ�Rا، آG5 أ~� أn� c7Y. Dا ا�J-@;Dد ا�$'
 ·+Y-��� �� ،Wح أو ��n@9Dار، �1 \@,+8 19 اw<، وهnا
ا�J-@;Dد ه0 19 ا�9T&، وأ\� D أY9ف ا�5,@" ا�� أ}Yت 

� ���'¿£ " ��ز9& £5# ��W"إ���J، وهÑ�� 2"، و.@,+8 19 �و�
�W؟�  
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� �
 #� هnا؟

 .%�ذا G�@k هun ا��3ة #Yة ��\�W ?� إ��
�+" ه2 ا�5" 9��، �$+G �£ أه0 �Zا "'�Qأن أ#£ ا� D0�

 .....ا\G ا�+2 

>�¸ G\آ& ;5" وا. 
* * * * 

 270�0���0,�اw+$" ) ا�,@�ب ا���S(درا;" : 9+8 ا�3
)37( 

  ):2(ا#@�اد و)4" ا%Yا�7" 
 2�ù 5" #1 7+3" #1 �9ج�9 >wا : ®wأ;'0ع وا��(ا n5#( 

�� أ�³ ا��RYوى. د· 

¸B	 دون �y|ا )� �#D?آ'Q  �8��+7 ا0���� دى }�;�ع ا
?Q دة�H�� ����� ���Wة ا >�Q D?Q،مDس دون آ�< X* D ا

d ان ^ واD]� �U �1وك ���N� ت�1�F ان �Hر�ذd آ[�ا 
و*?��� +I#D راح ) ا�ور ا)t'�ب JU/(و��Kوض ���ن �1وك 

X<+����H �� dKة �1�ن �H �� >NKW.، و�\hB اW wQ  I'ا
�Hة �\�XBU *?� و{�Bا *?� �� �� �� �N�'�8ا و� آ'�8 

� � �U �1�ت ��Fو� £���Qش *?� +W  

 �� L�'��ح و��ق و��#" و�Hدى �( ا#L اÃ �� آ'��J(ا
��'� ^ ���t+ �'Uر	�  ا<Uان ا D?Q ا|ن +\�ر ��Q�?	 �ا

����� ���Hة دون  او +�ه�ر	� ا0 _'È ت��8N0ا �� hBا�
 !!!!!!!!آDم

²�2. د: 
�� #�دت ?�ك ��ا�70k £+Rت هun ا�$�رة 2+9 · �? Ãا�Rأ

 ا�wس وهnا ا�$�ر #1 ا�3��ح،

  ،�Z��#2 و�Y# ،Y-'90" #1 ا��´ "�ا%8J، هQ$� 2" درا#
ا;@09�Qا، أن µ@Ñوا 4f" إ\�3\�"، ��R 1# �?Y-� �|�\Yل 
�� درا#� }�?�ة ا�$^Y، هun ا�^4" # &���ا�$��م �@
ا�Yا��"، ا�$�رة 9+2 اw<، �1 )� د#Y\�ه� �����2 وا�0ف 

)G، و#c ذ�£ #� إن #�د\� ?�\� إ���J دون وا�-£ ¸0ل ا�0
ا;@nÓان، ودون ¡�وف و����3ت #3'$"، �� و�7\�ه�، و�0 

"5� .آ�
��·�? �å �� ا��\

Yآ��k Yأآ� £�k >\�Zا اnه �J�@. ا، وأر07 أنY,{ 

 #��G #5^0ر. د

���N�  sQ'� أن أLB# _'1 أن أ#�أ ا�Kض ^ ا0'�� ا �U
�س أ+��� *< ،�� و�'7 أن <  ه>�ك U/ ه� U�I وU�d و U_ ا
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� �
ه� �� ) ;� ا>�ن و hNQ ا0�ء(�F >�Q  /zاء أن z/ أو

�� أy¼ *< أ�U أو �� /U ك�� اè *< وه><�'y  �U7 *< أ\Î
� *< ا�� ا>�ع <�'y �sوأ� _U �sوه� أ� >H�� /U أو ه�

� آ�" و)�ذا و��ذا 	�oy و ��ذا 	?It  ا]ول  DQ	�Jل<JK	أ
� {�ث �Q< هoا� ��Q £�]� ه�  وأ�� ا� X* طDNy�اw'c وا

>H�Nz ��+< و�� ه� �K�� و�� ه� �F#� أو �Qض و آ�	>MW 
 Lث آ�M�Q ����+��Hا و� 	�µ8t أ	>� L\M<F 1'�< أو+��

�Lk ا0\�ل 1'�<Fو ^ L��MN�Lk  اFو �y! aة إ�W� ��K� ��
 �� ÂW و أن�Bو� L��MN�ن(ا<µ8@��) ر}� ا<'\U �  >�'1

 I�+ر�'>�ع ا]ول أو ه� 	�ع �� ا�آ��B ا� �( ا0/ 
+�Jل )�ذا ¢/ و+�?� *�0/ دون أن  +�tNJ( أن ¢/ دون أن

�ء و hNQ ا0�ء(+�Jل )�ذا ¢/ N: �?7 ا)�#" ���ل ) ;� ا
 w�Q7 وB¢ d	[ 7B¢ d	أ �?Wوأ w�Q و dBUأ £[ dBUأ �أ	

L¹7 وإن ¨ وأB¢ d	أ �?Wوأ dBU 7'\� ¨ وإن dBUأd'\�  �U. 
²�2. د: 

 ËاY,{ 

 "�اw® : (وأر07 أن ?,0ن #� \-�D Y$� : اw+$" ا���\
>wوا�^4$"،  ا ،bQ�وا ،"(Y3وا�@03ل، وا� ،nRDا ��

ر��5x�� >� �5$+R �5 ا�'�¢، �5'$2  (وا%�5)-" )!وا�Y4ض
 .#� ?Yد 2+9 .�+�$£ �� ?,Y-�( 24ا

* * * * 

 270�0���0,� ))38ا( "$+w ا�,@�ب ا���S(درا;" : 9+8 ا�3
� اnRD،  اw® : ا3:( >w(Yا�7" ا#@�اد و)4" ا%�

#$�#" :  !"، وا�Y4ضوا�@03ل، وا�Y3)"، وا�bQ، وا�^$4
 ��+" \-Yة أ#,. q �J5%3/2/2(ا ( 

 أ;�#" kY9". د

�ه� ا�MB �1 ا0/ ا��Äل"N�" 

�sQ7 را+�Hرا وo1  دة�*��ة هo. ا)�ة هo. ا��و� ا~
��ص �<N#�  أ@'_ 1'�< ا0/ 

L8NUأ�1ف ¨ ا�1 أ � �� /'@ >;�Qأن أ )�tNFأ � � .و �

 ��H ل إ£ أ+\�ر�?د1>� 	�BNJل ا0_ ^ ا0/ *�0_ ^ ا
� أ�Q )�tNFض 7<���ة �* � أ	7 أ�Q )�tNFض ا?�ل �U و

/0�* �� ��Kض إ /0�Q ة��� ا0/ *

�?�I'1 �k ا�ه8N° L(  .. ل�� رأ��� ^ ���� ا0/ ا
�#< ا]وF( *�ون ا?�ل.. U/ و ¹'� t	 ^ /0م ا��� Lه 

�� ���� aا�0ار وإ 
²�2. د: 

Dأو : >w0ل"#1 )�ل إ\�5 \'�_ 19 اJ́   ؟ "ا)@�5ص"، و#1 )�ل أ\W "ا
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� �
إ\YU5� �\�? �º �5ف #1 ا�YQ4ة، Y� 1#\�#� ا�$�رة 2+9 

4�R-  19 u�5+$" ر��5–اw<، وه0 #070د R1 أ?nو�1 ا�
وه0 9,� " اw< ا%070د"D0J �1 \@��ث 19 أ\�f �� �534ر |

 .~�#�" اw< ا´0Jل"
��أر07ك ?� أ;�#" أن .-�رآ�5 : ا;@���ب ا%�7�4ة : ��\

��2 " ا%�� درا#�"ا�� و�R 1# �5@+fل Zت : ا���ج اY7 ا��
ر�R �5+$�5 �< "و)� \�)-�5ه� ��� هun ا�Y-5ة ��05ان 

 "���5x ا�'�¢، �Y-� 2$'5ا
أواk$£ ~�#� 9+2 #$�0" اw< ا�$��8 9+2 ا���ل : �����

>w1 ا# >�fأن .�+8 أن ا���ل أ ��D £\أ Dإ. 
ه�5ك Ykق �� أن .Y4ض اw<، و�� أن ~� ?�ك دون  :وأ�Rا

R�@� ،انnÓ@;ه0 ا �# nYR�59 ا� ��k £� 070د# ،)�: و����,
W� ر��5"#1 ��¢ ) #� ه0 #070د �59ك "$+R" : ىY7 �# 0وه ،

 . ��M'�" اYZوب"

 ،1,�: ا\@�eر �0xرك Y��f �5�#ا #���Yا : ا3%@��& ا%
 ،2� وأذآ»Yك أ\� أآuY ا%����" آuY ا��

�، �R : _�'\ 1� £�n+$" ر�����# �5$+Ñ v �5ر� ���5، آ
� آ�� ?2U'5 أن .,0ن� ه2، و�

أ#� أن اY4? D >wض إnJk >w�� Dا وارد وه0kY# �M 0ض، 
 �J+�� ،ا�ن "$Q5%ا un�5 ا�ن، �1 ��53 : ه@�x( �J5,�

 "$Q5#"2(4" " ا�^4$�ت ا�ر?Y-أ ا�^4$�ت ا��'# ¢kY\ v 1و�
4Q@$# : حY¸ �# "�7اY% G(ذ�£ �0 �59ك و Ð��. ،"ت ا���د��

��2 : ا´�90" و: #�5)-" ا�3�,0درا#�Zا���ج ا. 
 \�د?" ��#�. أ

 Iا��# I'��L د. ـ U�I ^ ا0/ �� ا�* >BN	أول ��ة ا
 �� d+�sU ��NU�@ �) ا�Kض/ا�JNل/ا]oy(}»N'" ا)?�£ ا

 و�'7 ا���ار ا���� I'1 هoا ا0_؟

²�2. د : 

 59ِ�ك �®

 �9ء 9'� ا��دى. أ

�� �?*  "tc�* I�U �y�* IJK	 ���#�أت ا0_ ^ ا0/ 
 )Hرف ا+�ا�1 u� ،"'N± L��* �Uوا Lآ )� �#�Jوا\K�� وا

 L8أآ ��F¸ إ¬� �1م إ��	�؟.. وU 

²�2. د: 
 ،Ê��f �M اnه 

 ®� ®wا 

  وأnR اw® ��ى ¸Y?$" ه0 �® 
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� �
 .وهnا 2J@5# ا�#�\"

 را#2 �9دل. أ

>�Q ه�  X*و،>BU س�<X* >#D1 ان ا�ا�K� �Uض I'1 ا
� اI'1 I\?NF #�م �>�ل اذا"< ا	� �*�، "ا�#�ام آ�ن ¯� رآ

� ا0/ ه�	gN1ا إذا اoل ه� .ا)>

²�2. د: 
"�Q3# "�+,{ "(�9 �Nأ9@$� أ. 

 8,wوا Y�-��� د�J-@;D�� أر�< آ��ا D �\أ Ge�D £+�� q
 unان آ& ه Y�-@;ا�-���" و�� ���5^0ص ا%$�;"، ر�� �\� أ

K ،دات�J-@;D1 أن ا# D�� ،ا�5^0ص unه W59 G9�{ ���k �\Y-
 "+�.��w �5+f0" ا�290 ا���ا29 ا�nى أYRج هun ا�5^0ص #,@
�� ���£ �0 آ�ن k ،�5رج ;�1 ا��R 1,��@�Yآ�5، إg ا%

"����QR "اn,ه 

أn9رS ?�راv �5,� ،2# ا}�Y أن #� Y7ى : ا´�90" آ�ن  
 ".ام رآ���ا�)�: "وD �ـ " D "(�9 W�"D�5# �ـ

�" ه,nاk����� G3� .ا��3%" �
 ا�3��ة. أ

��º D?Q ��ن *�ون U/ ا	J	�اا�Qض �U  هT L�� ان {�� ا
 �Tد �<Uآ'8< ا >�Q /MN� Lه�NJ� ن��� ¸* �y�I'1 ا

�"\هI *>�دده� *h;�N د.<?� dJK	\ " /0م ا��'NFا Iوه
�� �	�U u� .د ¼«�� ا �U ووووود�H�Dy �Uل  وا�وح وا

 d� �U لDy ����ءا	t1و oyوأ Lس و+�ا��JUا;� ا0/ ا d�
��F ا£ *�أت U �Nت آ�KNFا)�#( وا I'1و �<دI'1 �'y ا

I'1 LsQا ��* I+و#�ار ���H �� س�<�س  اآ�N" ا	 >�Q .��Q
DNyDف . آ'�N زى د X�W��وى 1y��8ª ا�Ò ا

���K<�8"\و�s�*\ ">Uا�\* �sU ���زم ا	�زه�� �><  d+
 MN+ �U/ �\/ �1 اى

²�2. د: 
>^M و%�ذا 

 ا%8J ا��5س

8J�#8، وJ5# 1و� 

 �fدق ا�3�Yا�2. د.أ

�وى ا��مy��L1 اK��ى : ا�آ�Nر {�I اKNW��ا I'1 هoا ا
L��[ا   ���K، و+����ى '�آ�Nر ��ل ا�آI'1 I إ+�NU< ا

I'1 ءD��وأر�H ...��هo. ا�B�� ا��0 '�Nا�L �?�� وا]�yة ا
�د ا�'�   ��اd+Dy ان � أآ�ن #� أBQ ، �B�F?� أن #�اتHأ ،
�#��درة �� ا	 �M<F ^ ت�   ...¥o. ا)�;�1
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� �
�د اK��ى ا)�sء�NHÕ +����ى 

²�2. د : 
�fدق xk 2+9& آY#£، وأ}�رآ£ : إر�7ع . أ},Yك ?� د

�ùل ا� آ2، وأ;@3��£ أن . ا�à� &x4خ وا��1 وا�^�?® د
ن .�+�® #'�}Ge�D �\� ،Y أ\£ أ\-Y ��)2 ر;��@£ #,@�+" دو

�$� ·�دا +�. &�K �N1 أ# Yا #0از?�، أآ�Y,k ���R 1# ضY�.
ا�,@�ب ا���Y-5? �# 19) : S : هnا ا�'�ب 

�، و)� R^^�5 ?0م )ا�3�,Y{ ،270�0���0ح د?0ان أ0Mار ا�45
� ��n£ ��5ء 9+2 ا) اح د�� .�ùل.ا�

�0�Ê آ�� �Ò ا;@@� G+x4. £\أ\� : �0ار\� أ9+8 أ W@��0
ا���3$�، إD أ\� أو��G ��� ذ�£ أ#+2 : أن ?,0ن هnا 

 un0م ه0 #-�رآ" �0ار?" : \$� ه�ا��  ا�¹و�" ا3%@�Yةا�
 �R 1#ل هnا ا��5 ا���ا�F29ف �+@�Yف 9+2 ا��5 ا�'-Yى، 

)�ا��5 ا�'-Yى ا%@�Yى k����� ، "f�R" إg )أ0Mار ا�45
)¢?Y%2#�& ا��ر(، )ا��Zا#� : ا���ج ا.( 

  : �J@7أ �( q ،c�Q$. دون "iY,2 \� ر;��@£ ا�+? ���kو
�& T70# : ا��J5?" \�0د ���u #�� إن }�ء اm إg ا��5 ?n.

W.�� .ا�'-Yى وا���ا29 ا�¹د و.�ا9

 �fدق ا�3�Yا�2. د.أ

"��ن"هI أ�U أ�Fار ا)»'�ق ا)I8J ...ا�Zذ�J	إ " Iه ،
 >�Q �<���#� آ@�y! �<�U �8Èو �<�U �KMN+ ، . XN�و^ ا0

� وا)��nة ^ اoات �?K� �( #�را�� ا�Qا�N� D1�K+ _�¢ ،
 . وا)�;�ع

�ر. J� د�¢ ��<� ، ��Ãأو أر ���Ãأن أ )�tNFأ �
 ���+ ��U aإ >#�J+و . 

 ، L1�K+ ، اق�Wإ ، I'q ، I1ة ، إدراك، و��Q Iه Lه
8�ء؟N	أدري...إ �!  

.oه  �� ���y|1>� ا ��Q�1ى وأ�;�� ^ �ا��ة أ�Hه
�ق Q|ا hNQ ^ �B��ب ا]�� اMاذ أ�oQ[ر . ا��+ �وهI ا

*�ن ا)»'�ق ���� أو � ���� ا�0�ة ، ور}� +��8 وراء �Hه� 
�ت �����^ اJ'�ك ا�Kدى وا~I?8 1>� " ا��ا��Bk " د�>

��B�. ا<�#� ����B?NJ� ، �<8ة @ � . إ¬

�ر ر}� إ¬� #�ة ا¡oاب ا�z ��B ا�اب أو و*\Ny�
�ب��  !ا

 �¬�* a L�+و w�JBN�ر ا�<{ �وأر�H ان � +��ب �>�
 ^ �MB�، �M<Q ^ ��د ا���M'إرادة ا)�ت أو ����+< و�

�نJ	ار ا��Fأ.  

 "kY�%ا  �?�B@ ف +��ن�?	 ��ن اJ'�ك ، و*��ر �t'F
�ا#( أو ا��w اoى 	�Q I?J< اJ'�ك ا)��د وا)MN�_ ^ ا  
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� �
� 	L��N . ، و*�DNyف ا)?�رف �N>�ع اJ'�ك ا��Bي��<?Q

� �1 #�ب، �JJMN	ت و�?8NÄق ا��ت ا�?�ب و	��ص ^ أ81Q���
��¨ F'�آ�?� ���¢ ^ �Q�?(دور ا hsN� . �?F�+ �وآ'8

 �Bا و+�آ����ك أآ[� +?�'Jوآ'8� أ�?� . ا)?��Q أ�hB ا
'+ aآ< إ�'F ر�M<� ، L�~�* ��B�ت ا]و�� ا�d ا|

��WةB(ا �t�JB���1 اQ�و*X ا)?��Q وا~�L . ا�Bا��k ا
 �By�\�D1ت ا>��JK اKN�ت اJ'�ك وا�B@ �� I\} � ��

�?NJ+ة و�� ا�0¥ rs+ � . ا

8�زج : ا¹'"NأوF( وأ¿L �� ا0/ ، ]¬� ا��رة I'1 ا
�ن، وا�@Dع I'1 أJ	ا� �<�yق �( أDcا I�<ر#I وأ	LB ا

>#��د#� ا)�H�8N ^ أ81\إ¬� إرادة اI?J . وأIÃ ا)���1 ا
�ءH��ء وا]�K وا)�دة واK\�ق *�MJ اQ�  .ا)�Nهh ا

 I'1 )'t	و ��	�H�(ر. ا�H ور�	ن و�J	ا� w�ª ^ �MB<
 Ü�\	ت ، و�� ��ور ^ د���H أ81�#< �� ا�NUا��ت و��ا1�

�ت B���رات اlK	وى ا� )8Jا¯�k'� ا� +�MB �1 د���T ا
�ء�B8�ء أ*�ى >J® اc'�د و�F اN	ا . �� �ور}� F>��م ·�

��ن ��?��دة ^ ر*�1< ا�MJ�� ا)�lH�N ا)JN?� ا)'�B�N آ
/�U��F( ا�  .ا

 I1�وأ�>��+I }��� �� ا�Kز }�>�	�ت اI'lN و�Hاه� ا
  .وا��Wاق

�ن ��D، هL +�ى أم آ�هJ	ا� ��vى؟أ��+ �  !�� ��اءى �

� �Hى� £�?� I�B� �� +I?J و+�رى ��� I?F دو¬]B1  

� ��اٌخ #� �Fى��Q �t�	 IKN<(د ا�H�  ��F أ�Fار ا

� : ا�\�3ن� o<� ��JFو;?� أ �# ��	�J	ق ا�����>� ا]81
 �K��N'�ة و��ل ���H[ا ��l¬ I'1 �sون، و���� {\I �� ا

�ر��N� �?* )� ��Hات ا��w اoى +cات ا��N�� ا ،>�Q ن��
 ��T L* ،ة��و�? �?��F ��+ ¨ ��?� �K��+ I1�NJ+ �ا
 �t��y doل ا)�ى، وآ�@ I'1 �«F�+و �NB� �ا��ل *�¬
� ا��Kc #� +�آ�ت و��NB، و¨ +�اH< ا�MNى <N<���
 "\<� ا��\yو ،����?وا�ه�Nاز ا?>�" إ� ^ ا��ن ا

^ ��£ �>< و� زا]�ت ا��MNوهoا أ��ب ���>� . دوا�� ا
� ا��رة ���Qر�1، أ�JN� ت�� ¥�ات ���Wة وا;�tا*<#�ا81
 ^ ���MN(ات ا��N(ا )� "��NاDز�� I'1 ا�Nا�L وا

>?� �'#�N+و >�Q أن +��ن �أى أن . ا�ا#( اoى 1'��
�، وهoا <�U �� ىo� وا<�Q ىo� *X ا� )JN+ تoyا �Q�J(ا

 aإ )Qد �# I��+و IJK<�ر واN?�د وا�NKN اt�	ا�
 �<(�� اoا+��، وأ��ب 1<?Qودوا ������� ا<+�#�@

�رد ا�Jابt	 ��ا	 �U ، ك�B+ر���Nش وا�* I'yا�. ا
 �<+��H[ ى و°�ى ه� ز�1�1 �� �?��دة أو �>��رة�H ىo�Q
 ��ت و�1>�Bt��Qة <N� ت�ا>��JK وا�و��U و��#

�� أن 	U XBN���� و¯oا . وإدراآ><�'1 /?\���ن �� ا
�د��، ��ل ا�'�'� ا�H[أو ا L�~ا اoه ^ ����ن ا)?J	ا�  
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� �
 ÜF�+و rs<+ I� L��@ ز�� aإ �H�Ë ق�]ن �t��y ا]81
و+�JN/ ا��رة I'1 ا�t�Jة وا�Nا�L ا)�Nازن �( إرادة 

� . اoات ود���T ا>�ع<+��وهoا �?7 أ	>� 	NJ»�م !
� ا>��JK ا���T ا)<+��Hوأ )� L1�KN' �<�'1 �<8��

�8� �� ا]�Hاد، '?N	 ¨ رات��ت و���! aإ �H�Ë ات�lNJ�
�� اN�'�� واN?�د ! Ü�F�+ aإ �<* )Q��F �وهoا ر}

�#�8. اoا+�KNو� �K�<1 ت�� F>��� ا;�tا*<	�Q اo�وه– 
����?�£ �� ا��ن ا]�I'1 �¹ ��ى  –*�أت ^ ا>\" ا?NNFو

���?�، و� 	?�ف ا¯�وء وا0��8 إ� *?� أن ا��ن ا0�دى وا
� ا0��kة	��ء أ��Hة 	���H ��JKة ^ د	�<* �� ��8N	 .

� و]ن <�Q �k���ت اNF ����B?�¸ هoا ا��Nش ا#D?�Q
 �F�	 اo¥�8، وs	و IKï �� ه� ��!ة )<�U �� )#ا�ا

�<+��U )<\	و �<+�F�� . 

� *X ا\�رة � �s#�<+ �Hأو L\} �اoه>�� آ8� أن �
 ^ �MB��Q ،������� ا�ا#?�� وا�N���Uد�� و�K'oات ا
 �1 g?� >	[ ،ان�Jcا aن إ�J	��* )Q�� ،و��اع �#�<+ ��U
�ت �BNاDNyل #�رات اN��" وا�Nازن وا�Nاؤم �( ا
 ،>�Q ى ه�o�¨ ا?���� ^ t�ª<، و>�8 إ@I'1 >1D ا<N(ا

 ��ره�N	ت وا��#� ;Ü ا)?'��K+ع #�رات و�و+��Qه�، أ;
� �� ا�N�N أو �Ë /ذا+<، وأ�� X*و ><�* �� Lا��Nا

�مN�ت و+>��Qه� ا*�lNF�  .+?�د ا]دوار وا

 ،��Q �� ��� اo�Q ،d�'1 �'�أآ�ن #� أ� �أر�H أن 
�Bإذا ر� ���(�� *d ^ ...وأ�'I أن �a h8J و#� *BUو��

��H ار�U�. 

�ول <N<F د����1� �ªدا و	gJ أ��ار. و^ ا�0ارات ا�;��
إذا رأ�� هoا ا�#�اح �?���، أم أ�Hك ��L إa اN>�ع 

��U ا�0�ة I'1 ا�tJر ¸�?N . واN?�د 

***** 

&�?n. 

²�2. د : 
 &,� W�5�. �% Êا�0ا� b?Y�@��� امT@�Dا اnأ� م آ& ه

 1#"���" ، q ا� ا#£ ا�-�?� وا¹'" وا%�kY" ا�Zذ�'Q�
#�?f�R ،" "5" وا\G .@,+8 19 ا�x#�U" ا�Yا��" #��Ëا�\�3ن 

"��0Jر?" أ�k¸0ن ا�� اµ@9ه� " ا�9��ق ا�\�3\¦ SYآn@k
 �J�# &#��. �� : ،"�أ�k¸0ن |Yد .,'� ���� �+45� ا�\�3\

 ا�,�k" 9+2 أ0Jù �Nر?" #��+"، 

)0ة "ر�� .,0ن " ا�Zذ��""إن : .G4(0 �59 .�'�ك ا�$��&
��ب ا¤nابU0 ا� اب أو ا�� Y-'ر"ا�ná G$kووا ،G�Ykو ، .ËاY,{ 

 c# ءم�@�� Yf��%ا�\�3ن ا �U. ورةYx� £@?أ#� رؤ
اD¤�زات ا�� ا�@�W+$9 �J9 أو أ��2Jk ،W�0$9 �J@9 رؤ?" 

��ة w0ر وأ#�\" اQ@ا� "��0Ó3# &³ gإ �\T4K  
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� �
 &�وأ�Rا، د�9 أآYر أ\� : ا\@�eر \$�ك ا�'�5ء �nا ا��

�,@�ب ا�¹د ا�nى ?@0ا�f gورu ?0م ا%@0اf& : هnا ا
 £�n� �^z%0م ا�ا�ر���ء، #�+�� �7ء : أY� >+M?� ا�

 :آ���ل
� �Rص �� ?��u ا%� وا�-Yح واYQ@;Dدات 1# ���Y?� ا�

درا;" : 9+8 ا�3�,Y{ 270�0���0ح د?0ان ;�x(" Y?� �0ل 
، و#� ?��u ا��5 ا�'-Yى إذ ?@�Yى Yk 1#وض ورؤى، "ا�+�'"

Y�\ �5��$�k" ¡@+4"، وإ\�3ن "��J و\Y�@5k �J-(�5ف 9+
 ". وا��

 وأآYر },Yى

 و9+�,8 ا��3م
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����02020202I12121212I2009200920092009א���,��������������   �

824�−����!��������א��X���������/�9،�و()מ�א�����������Qزن�א�����������W'�5א� �
 

 

� �

 
 

"��w43ا�ـ    ا 

 ا�'^�ة/ـÐ، و�Dم ا�Yؤ?"اTwن ا��ـِ$

 )ا�wا\"   ا��Ç#�ـ"(
 :#��e" ��د�"

��k آ8� وردت ^ ا���ان، وهoا \��'�NمÇ أ	� *�+�/ ا
 �1 �N#n� �	�?B� �#" >�Q ����B�ت ا#D?، وإن آ�ن "ا

��k ا��Bى �1 �'وا#( ا0�ل � T�� أن �L\K أ�� رؤ�� 
��F�F[�8 ا�N� ¥o. ا� �#D1" :� Lه ���ن ا��B *��ا إ

 !" إذا +�ا�'�ا Ë_؟

�ت #D?� +BNJ?� رؤ�� �?�*� ا �ا�ؤ�� اN?��� ه>
 ،����B?L هo. ا\?�*� +�( ^ *nر��، وهI ا)�U'� ا L*

�� وا#?�� �H �#D1 ���� أن ����ن ا)?J	ا� ��وª ��� �ا
 .*U �yä���I، وهoا ه� ��;�1>� ا]م
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� �
��J~ 

#�Jأ+?l/ ) ا0'�و	�(�� آ>� ���ا، XU أH'¸ ·�ار ا
 �8�ُ�ذا �MÆ��8ن ا() "\	 ��t�N XN�U�	 I'1 ول�Äا ¸��ا

X<�?� ^ ذd ا{ ،I'1[ة ا��Bأ�>�ء دورا¬� ) وH< ا
� +�ور ��دو�BM� ^ �H أ�yى(�>�Kدة 	��Uف"و!!) أ�<" ا

 ��#�J� �L\N *?�8د �ªرى ��( ^ ��آ� دا�kة ا�NB#ر I'1
���� .���ynا أن �Uس اDKح ا)\�ى #� و�L إa أن  ¨ أ�1ف إ

 ،���NJ� wy ^ �'B��ة أ¬� +�J #ـُ�� IU�+ ����tهo. ا
 IJ<NQ– IJ<+ أن >F�Ë �H�� أو ه�-  ¸K	 ^ ور�+ �أ¬

 �1�Q ،>+ا أو +\�رoأدرآ� ه XU ،�#�ا�ا�kة @�ل ا
 �1�	 ��>XU 7 �1ت أ+��'��، و�Hت أن ¥ ،��NsQ�1، ور�«'

� �Ò�nم � ا I8J� �ا�Bc[�، ا� T�� أن +��ن ;�8 �
�، (اDKح ا)\�ى 	�'* ����?* _t<+"نn، }?7 اoآ�ء "

�صcا (!!>F�U ط��	 L8�� >	ى ¨ أآ� أ+\�ر أo . ا

� +'d اB��ة ا]�yى ا)�*�@� ^ �lWة sه� أ��Wآ>� أ
8�ة ا�Nت أو ا~��N<+ ،��8 دوره� *?� أن ��q اB��ة ا)�

 ،��'ª �@�*�(ة ا��B�� ا�وران ���s8 ا?�>LMNQ ،X ا
w*�+ XU ^ ،��#�JاB��ة   و+>N�L اB��ة ا)�*�@� إa ا

 �Uا�� �� ا�tJ# oy�N8�ة ^ 	K¸ ا��lة، �� �	�ا� آ
�8�ه� � .*?� أن �K��ا 1>�

 �هoا ا)>�� ه� اoى أوo¥ a IUا اL���N ا�?�ى، وأ	
.o^ ه ��	أ  X?� ^ ا)�!ة(اB��( 

 )1(  
� :�=�Tن   ا%+��\"   ا�^���"   ا�0ا9�"   وا��

 ،، ،، ،، 

9�Yآِ-2  Gِ4{   ةY$�   "ْ4(وا   �J?�ª�0� ،  
"¸0�Y#   ة   ف�Y�{   57< ،  .0ت�   "�  ، ا��3)

��J   ا�^���"   و5ª9ـِ�Jـ�   @K   "�#د   ،  
   D   ل�T5@�   Dو   �b�@�  ؟ 

"��¿�9   ¿�='�.   �J�@+�#T�    "ْ¸0�Y%ف� :    ا�Àا�5ـ ،  
 2�ÃU0ك وا�'·    ªاسY��9 ،  
Ykِ�wوا   �YÃ4ª�=?    :  °2     ا�3," ا�رضÇ+أو¿ل    #���ش ا�   D؟   و�YِـR� 

 .oه L]� ث�¢ ،I���U ة إ*�اعgy أو ،�Ê أز�� Lآ )�
_k�Q I1�* �K#���، و#�K ��اH?�، و#�K هI و#�K 	�� �: ا

 �T ��8NU �K#و Iل، وه��À .�qة ^ ا���H ا���BاNF?�اد 
 ��U زال��ن �� دام �J	إ Lآ �¥  aإ L\+ � �# ��<� ،�8<�

 ��ن، وإن و�'� Q�� ��ª �Nه�Uه� ^ آ[� �� ا]��ا�I1 ا
 �K#�� �qؤ أن +Lt و� آoآ�ى 1�*�ة، هo. ا �U ان�� �?* 
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� �
� وأ@�ل �81ا U�;أآ[� و I'lN+ I���081'�� ا�*�اع ا ^

 I8J+ ورة�s�@�ل ا�#�، وه��N¢ I ^ ا�Bا��، وإن ¨ +�� *
 �� ،Iه �� +�ل 1'���  و#�K أو +�رك }� هI آ8�lk�N	

1�دة. 

 ^،0�� أز��  أز#�ت ا�5sوأ� ��ء ا)�اه���� أ�>yو
 �K#��ش هo. ا?+ �# ،�8<��k أز��ت اFو L* ،�8?�>N\" ا

�µJف و���� ��KMNQ ،�(n ا>�8، و+��J ^ إ1�دة *?8_ آ
 . إ*�ا ع اoات

*�ا��ت أى ��ض 	+ ��JH IJK��Q L< ( : ا%Yض،
�ت �lQة��	���¹ ا�ؤ�� : ¢�N هo. ا�#�K، و�� ì́) ا)��?N+

��úl?� hB\+ �U "1ة *��� 	�U ¸Kة ا��"، و81_ s� L��*
�Bا�� ��H  ا>��، و*�� �� أن +��ن �?Hا�� ���Q ،ة�

 �l1 ىo� أو �gر إ1�#� �� �Qط ا]¨ اBBF hB\+
"I1�أن �B1�NJ<، أو {��N<، {�ث ذd أآ[� ^ " اL?K/ا

 ����ب ا��0ى اµNآ�� (ا	��Uأ >�Ã270�0 أ�اDآ@�Óب ا�'
È-5ا�  >�Ãى أo�، ا��� >J�1 �1 >اDآ@�Óب ا�+Tج ����ا 

�ء أ�yى ا��5¿�ب،Ãوأ.( 

��NUاء هo. ا�ؤ�� ا]�N+ _81 ا) : ا���ج،* ،��Hا�
� إن آ�ن ا?Dج �<é )Qد �� �* ��ر أ¬� �tyة ;�ور�� BN1�*
�ض �Hإ ¸��، و¯�8�NFا I'1 �KM' �8<ه� ��اآ�B 81'�� ا

�8< .	�sB ا

 .ا%� هun ا%Yة أو�Ê #1 أن ²@�ج إY{ gح
 L�+ �8ار. أنNF�ه� �?�ى ا���اب اoى �'�م 

�ت��	��ِ��ْ� 	��t @�ل ا�#�، <+ ��Ë��J� /'ة   ا)��?ا
 a�8 إ<��J إ� و#�K دا�8k  ،"دا�Yة #U+$""ا Iه �ا

 �� ��د�1، وهI أآ[� �yا1y"&¹ا��3 : ا"،  aا إ�F L]� I�Q
�>I�N إ a	K¸ ا>��t @�ل  ا]��م، أو �� ��B< ا]��م، 

 ،�#� .@�ل ا�#� ا

��KW #� ¢�ث�� آ8� ذآ�	�، و#�  هo. ا�ؤ�� ا�k��'+
�#� ¢�ث آ>�ع �� ا'N�I ا)�BعQإ �l�N	 ث�¢. 

�رة  ]NF��دق ��Æاآ/، أو �� إ*�اع  +�+I ا� Þ/MÆ� ��
،��� ú�ªك، أو �� D1ج ��

  ،��N'���* ة��BI'1 L\MN 	�*�  ا?L��B+ X* �#D ا
 �?�Bt* ���H �� ��، وه�oا، +oآ�	�NU0ىرا�wا�?$�ع ا ،

8NUوI1��ت ا��NJ� ط��وب 	�<+ ��. 

ه& .^�ق أن ا���م ه2 \0ع #1 هnا ا�,-b ا�Y3ى، �� دون 
 أن \@nآYه� أو �,��J؟

 v�wى �²ث أ��5ء ا�5-�ط اnا� >�\0م ا��Y (إن ا�@$+
REM :"�?Y3ا� ��& \�90 #1 ا�Yؤ?" ) \0م �Yآ" ا��-?

  -Reا�Y3?"، ا�� ?�J59 �@5 إ�9دة .35�® ا%�+0#�ت 
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� �
patterning �'1 ا�# ، "�" ا�Yؤ?""?2J ه�5 أن آ+

 D ،"� 4# �5ؤ?" هYا� ،W�k ���'# &,-� زا�| &��@3.
� .,0ن آ&  � �J���@\ ل�R 1# Dـ3@5@� إÃ."دورة "
�� (ه2 دورة إ�9دة وDدة �-,& أو ��e$? " YR"/�+8/\0م" wا

آ�� ذآm-  �\Y ا�nى أ���S ��� #� أ#�.� وإ��W ا�5-0ر
 ).;��Y# �4ارا

��� XU ت�N�ن اB��ة ا)�*�@� ^ �lWة اJ I'1  (ل ا
أ\� آG5 ���ـbِ» و#¬ دار?ْ"، آ�ن Dز#@W إ?W؟ �@-�+0ا "

W�� S0,4.و ،��9 2+9 1# ��ÃUأ¨ "ا� �'?+ L* ،rN¢ � Iه ،
 �	��م، *L آ��ا��" اoى أآ� ¯� أ¬� ¨ +�� +�J إa ا

� ا|�N'ور ز���+ ��� "ن، +�ور ^ 	K¸ ا�ا�kة �['8Uوا�
·'0ك Y��9اس، واY4² Yk�w : ا�رض ا�3," ا�+2 #���ش أول 

YR� Dو." 
 �H�� ،ن��U[ن، إن ¨ ��� ^ �?�� ا��U[ا �� �]آ ^
�ن، و�I?J أن ��ى ا0���� 1�ر�� أآ[� �Qآ[�، وه� J	ا�
 ����U، وأ	< �Fف ��+�ح XU ��ى �	 �� >�U اoر أن ه�\N�

B@ .oأن ��ا.، ه ���� �Q�?(ت ا���* wB+�+ ����* �?�
1�م،  L��* ة����آ�� )ا�lN(دة ا)�K� *�آL ا�t*ر ��T �U

ا���ر " ا�l0ة ا)�'��"، و*��ر ا�0ص I'1 رؤ�� �� ^ )ا����
oات، +��ن �* ��'yا�* ��ر �BNyا aإ I?J�، و*��ر ا�MNQ

 Ik�B(ا "F[وا ،�Q�?(ة ا�H�K�)_M'(ا ��	ى �). أo'M_ ا
 �1 )Hا�� �?'� ر�W �B�'�� ^ اÊإ �µH�K(ا �Q�?(ا .oه
� أ��8 �1>�< *?�ه�، �JQف  �U ،رأى �� ��هo. ا�ؤ��، 
< أن  �?	���Q D�L* ،w و�� ¸� ،>��� ر!. ���D أ�� L��

���H �� I��? .��+� إa ا���اب ا

� ا�ـُ" "+'�B¸"أ�'/ ا?Dج ا)��7 ا)»�Ô8، ه� 	�ع �� �8
£�+" ، ��Q�U  (ء ^ ا�H � :وهoا ه� �

 )2(  
  : .$0ل   ا�0ا)4"   وا�'$Yة

 إ?W؟    Dز�#ـِ@WÃ   آ�ن   د¾ار?ªـَْ"   و#ْ¬    ���ـ�bِ   آG5   أ\�

�+0Ãا-@�   ��ÃU25ِ  9+¾2    #1   ا��9  °S0ì,4�.؟ و�W�� 

 !!!أر�.¾�حª؟   9+¾-�ن�

 Â2را�ـ" دى  ه      Sـ0ف�أ إ{ُ   u؟   د! 
0�    �� Gª3°'��    2�ÃUا�  S�. �َا\ـ�#   W�Y�   0ف�{ُ�� .  

�J@9�;س   ?�   و�\ :  
  . أ�b»   ��)�ـ�ر   #¬

  ?-k0ِ-2،   #�   ا�0ا��� DزمÔ    ه0   #� ....  
  . ��?ِ+�b   آ�ن�   �0
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� �
2��º 0رe5# 1# ®+Q5%ن  ا���ج ا�2345 ا�* IKN�� �

�8� ا)�lË ؤ�����1 ا)��� اoى �1�NJ/ هo. اJ� وأن ،I1�;
 �����وز !lN� �U ��Bو��اآ ،����N} أن ��W�� أو 1¥ �sU
 L]� �]NJ� جD?�زل �1 ��ا�'� �L* ،>+�J إن ا<N� دون أن
� و�U.، هoا �;�Î أن I�Î �( dهo. ا�ؤ�� ·�1�ت �Àأة، وذ
�ظ I'1 هo. ا�ؤ�� K0�* IKN�� � IJK<ا>�ع �� ا?Dج ا

)�  w��<N� ه� �?�1�H wB; I'1 L8 اÊ�1 ا]¨، وإ�H wB;
 ،��ت +�ر°���	���0 �� ا'�lء إa ا)��* ،�*�Jª ���?N*

  ��k��'+ �¥ �T �( h8J� ��Ë– ل أز�� ا)�ضDy ��–  أن
��B1�NJ� أن >* ��T ىo��ر ا�* �����?� . >H�* d��N ذ

�ص y2��Zا���ج ا�2345 ا :. 

� ^ ذd ا)?�~�ن، ^ هoا ا��"،  XU +��ك{ ، �1�8Äا
�، و�� �8NUأآ[� ا /U��ت، �\hB ا]¨ ا)\��	�D#Õل �� ا)��

�ه���، H �]�8 أآ<  ´ �\�KU hB ا

�. ^ هo. ا>��ة Dyل  –إن ¨ ��� آL  –أ�'/ <;�1 ��
 .�<�Ãأ �º ت�، وا� "ا���Dب ا�345�""أآ[� �� 1��X آ?�>

�رك W ��K¢ م *�ور��+ �	�� آ[�ون �� أ��#�ء ا)�#(، آ��Q
� *�ت �n)�، و�¸ ا�0 �>��، ا�Kق *X أن ��  �U ؤ���ا
�، و*X أن ����Hة ���B1، وأ	� و�Uك �K� لDy �� ةgcا .o¥
 ،�*�lN�1 �>��، وأ	� و�T ���y! wFون *>K¸ ا�lQ �1�· ��

) أو إ*�اع(�tNر إa ��ض ه� ا�Kق *X *�ا�� �� T�� أن �
�ص y >H�* I1�إ*�اع : اoى ه� ;8>ً�(و*X ا?Dج ا>IJK ا~8

d ). اoات �� أ��� ذ

 I;�(ا �Uأ �� ��وª u�?	 ��� ) أو ا)?�~X(آ[�ًا �
 ،�¬��J<* ،I?8~ج اD?� أ�>�ء ا�Fر�� �ا�ؤ�� ا~���ة ا

D� �#و ،�1>��، أو �Fء +�و�'� )Hا��U ذd ز��L أو ا
 ،Ï��ب ?�م #�ر+<  ���� !�y، أو �?MJ	��XU ��� أ�Uه� *

>�+?L8 إ�< *?� �� : L8¢ I'1 هo. ا~��Q ،�1��ل Uو
�#�و��ذا dNQ�?{ L?KNF ورؤ�dN ا� (" ا+�*�J و�KW د. د

�	IJ وا��8 أو : "�Qد #�Dk)" ��ت *d ه>� ا|ن؟U ،7?� >إ�
£�+ u<@" (أ	ول أن أ�U�F���H �� 7�1 �8وأ� IJ " ( �«J�Q

�*'7"ا]ول # I�*إ ..." ��أو "...دا *?�ك" و#� �?'_ �
"dB<W �1 ��?*" .oأن ه aت +�� إ���'?+ �� d، و�� ذ

��ق و;wB ..ا�ؤ�� �\?/ �ªه�J*?� ��¹ره� ^ هoا ا
��N1�H. 

 I8J� �ه�  "ا���ج ا�5���2 ا�@W70"ا¯�ف ا]ه� )
��ب هo. ا?�NFة ا�J(8'� ا�N �¯Dy �� �8<'ؤ�� 
����� و!���*�°Ì*. 

  aؤ��، ا]#�ب إ��U/ هo. ا\� �� aرة إ�W���>I�N ا)  *
�ح و�g وأ�L ^ أن +��ن *�ا�� Ã �� ،ا)�ض aإ �ا�*�اع �>�

 I'1 ف�?N�BU< وه� �?��u هo. اgcة �y! "  ،>+�J� g1"ا\�
�?� ،���J� ،�8��J� . 
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� �
�v��� ،YR��� "(����� ،"kY ا2w ا%: ه�5 .@�آ� �9)"

 ،....ا��ق، ��Twن ا���ا29
  Ë��# �¾\�ِ=70ا¾@�ِ 

 )3(  
mد�0)� ،  ?�3·,8   ا:  
D   �\درة   ا�(     ªار.�ح ،  
Dدرة   و�(   �bأ� .  
D   W�#ل�   ا��T�5ـ@ِª� ،  
Dو   "ْ�  . �by   را�

� ��+L��* �tB أو أ�Wت ^ ا)���� آ�" أن هo. ا�ؤ�
 IF�F[ا �<1�;�{ �yä*"����B�ت ا#D?�ن ". Q�< اJ	ا�

 I8J� �� aأ#�ب إ Iة ه�Nº أز�� u�?� ���ا)�#" "ا)?
��µNآ�آ8� أD�� >NÃ£ آ��D، واoى sQ'� أن ا�Ã< " ا

�+I ا��Bى"#D?�ن ا)?��� " ا)�#" اJ	ول ا��وه� اoى {
أ¨، ورؤ��، وإ#�ام وLv8¢، و�Q  �U�Q< أن ��IF #�ا�1. ��

 ،��B�ت *X ا#D?d ه� ا>�ع ا]�'/ ^ اo* ن��� ،�ً?�
�ن . ���	�ا *��ا J	ا�– �� إ�  -آ8� ذآ�		�J	ن إ��� �

�دل lN� >	آ� ��U >�1�* �� �Hر�* �� ( إذا آ�ن وا�1
/JMQ ور�MN� ( ،��ول �?< 	K¸ ا��و} �y! ن�J	إ I1و )�

�� ا�0ن اoى  ?D#� ا]ر#I هI ا� �N��ن �>�� 	�ع هo. ا
 >	�* .�<Kن"و��U" "���)�Kوض أن "	�w" "إ°Q d، وI'1 ذ

 aأ#�ب إ Iه �	�Kح *< �t��W أن +N1�H wBs<، هo. اgcة ا
 I8J� ��"���Q ن��� ،L��[ا ���\ :ا�0ن ا

 ا]¨ ��Mة، 

 ،� وا)[�*�ة ا#�ا*

 ��W �B'@ ج��NU��،واK 

 �U�Q ء�t? وا

� +'�I أ¨ ا�ؤ��، �B�@ �U�K وا

 اgcة، و� +�" *?��ا �1  

 I+�#D?�دل اBN�وز �1ل اlN+ � . و

���  إ	<  ��� o¥ �T. اgcة   �?�	�< اoى    ا]¨   ��   *
� ��+/ w«F >�'1 "*��ا"ا�ؤ�� ا�sور�� ���ن  d، ÌQن ذ

�ب، أو 1MJ	أو ا ���«F أو aإ �<*o° >	أ hHا]ر L* ،وان�
 ،¨n(ا h��JN� اB?� ^ إ@�ر �� ا<s?*  )��ª��    اè "  ه>J�

 �#�  ".ا«...د
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� �
�8#    ��*�اoى T['< هoا  ا���    ا�0ن هoا   �q*�   إ°

L8�+ "#�(ا : 

  "#�N'�8اH?� ا ، 

8�ح D#�اب، J وا

  �B���   ا�0�ة" ^    وا?�" ، 

)�  � ،.. ?�l ا)�I'Uا�1�اف *

ر}� ^ اI'1 _�'?N (أN1�� أ	7 ذآ�ت ^ أآ[� �� ��#( 
 .�<;�1 ���� )� �'*��@( �� ا?Dج ا~I?8، أو ^ ����  ^

�ت وأ�Uال"*�ب �U (" ء، وأن��Bأ	7 أ��Qق *X ا�0ن و*X ا
 �1 �B?+ أ��ق Iه ،L�J+ �ا���ع XU +�#�ق ^ ا?��ن، و

�ب I�Q ��#" هoا ا�0ن ا�JU D* _Q�N+ XU ��� ا]��ق، أ�°
 w*أن أر aإ � Lو� �# ���^  –أ*?� �1 هo. اgcة، *L إن ا

� *X هoا وذاك، }?7 أ	< آ'8�  –آ[� �� ا]�Uال �J�1 �t*ر
 ،� ا	�B�J ا���ع، �NKy اgcة ا]آ[� 81�

* * * * 

 )إ��اع #0از(#+�® ا�Y-5ة 
  

K�* a ة��\# �� )t�ان��<?* IM\ :"�J@+�k Ëدون  "049ا
 ��� إgy aة ��از�� +?'�_

  
 �@� وزن°   دون   ¸04تÃ ?ــ��

 �@���? Ãتµ9   YN   °نTwا 
1#   �M   أن   ¼&@'?    :Y¸ �(¾Yَـk . 

  
G���?    2+�  ، ا¤+2    #� �

Dو    ÃGkY9  ةY4{   0ز#Yا�   "Àوا�57ـ .  
�0ر    ه�Yة إى Qا�  ،  
 : æ¸�-0ر   ا��J%ا  .  

  ...  �k+@ـــ�J   049ا
 -2-  

  ،  اZ'�ن   ا%YJب=
ÃY�  ،  ��ا   #�   ���Ã   ا��
  .  ا�#�ن   ا%YJب=

£k   ¾ل�'wا   GÀـ+f   &;�3ا� ،  
Y�   . ا\$x]   #�   ���   ا��

 -3-  
�Y�4.   WÓت :  أ}�ؤه�x# .  
  . \æ4,5   \�ور \Yى ، 

.....................................Ïإ 
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��א?�,�������−825�F�!ود������$������ض�א�������9،���,و�������2א� �  

� �

 
�*�� ]وا¬�، أن ï\¼ ا��م �0ار �Uل F د�1ة �	�ر}� آ

? !L8هoا ا

 ���B أن ا]��#�ء ا)?�ـsK� XBõ'�ن أن �>��Nوا �U  ر}
 ��L8N ا??� ´ L8��Bن

� ¢��N< ا>��ة، � �k�F L]� ،L8?*< ��  أو أن هoا ا
 aع إ�H��äHت أو �� ا)��ف �� °?L ا)?�/ �LsK اK(ا

 ��اH?<، و�¸ إgy a+< اoا+�� أو ا)�>�� #LB أن �?�/،

�ت ���U أن �� وB��?+ �� 7'�  ،ة ا~�دة���W Iه
 a ت�* ��<��دة، Qوا�"�F�º "tangential أن /�l?، وا

�ءت �Uل هoا H �# ت�B��?N�ت I'1 اB��?N8�س"اN�U " ا
�[�ة  �	�H �� ه� �tcا L?�رج اK��ة ا��ر��، وy ت�*

 ا��tNFادات و+?�د ا�Kوض

 ^ £�]�ب اN��H"هoا ا���*���J، اoى ا	I�N إI" aا
 ^ �F�Fأن ���ن أ""?Y-'ا���)�ت ا� W$k"،  ��s# ول�<N� �

�ت *X ا)�أة وا�D]� LH آ��ª ��sر�� أو أ�'��، #D?ا
� ه� {�ول أن ���NJى �� 	¼ W?�ى �ªد، Êد��ان أ��ار (وإ

¸K<�X* ،��F ا�Kد وا|�y، ) اF[ا ����B�ت ا#D?#��s ا
K	أن ا �� ���، و�Îر�hN �'" ا?X* �#D ا�LH وا)�أة، و+

و�� و�'� إ�< هo. ا?D#� �� ¹'� و#�� '�8أة و�1م 
�nQ ا�Kص�+... ��s��ت +>�#u هo. اB��?N�ءت اH �U ،»إ

، W$k" �U ا���)�ت ا�'-Y?""دون اK��ة ا��ر�� �1 
 ��#��ء£ هoا ا]�BFع آ�ن �>H ىo  اN?��/ ا���U ا
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� �
�ذ. دNF[ا �Uر ]@�و�\<� �U�� ��B+�ة أ��8ª Lد، وه� �?

 I'1 ج�KN+ ��8� أ¬�N� د�� أ¬� ¨ +�د �U ا|ن، *L و��¯
 I'1 _Qأوا � 7	ÌQ ب�N?ا�دود، وإن آ>� أواI'1 _Q ا
 ����U أ	> ��'?�، أو �Qف �¹و�?	 � �M<Q ،�H�K��م *��ا

�رج ا)�;�ع ا]�'I، �� ��رىy �<H�y 

� �*�lNF�� LsQ ا<BJاح أا)��، آ�د.# . ،Iآ��ل ا�
�ذة أ��8ª Lد NF[وا ،Ikا���J�م ا�آ�Nر ��دق ا�Fوإ
 ���y!وى، و�y�وا�آ�Nر ���U �>\�ر وا�آ�Nر �8ª أ�Ò ا
�¶�ا ^ هo. ا��و� #\�ة F ��o�� ا]��#�ء اXB�t ا

�8? . ا

"ew YR�) : "9�3ا�ر���ء 12ا� YJ�( 
�< #1 د$�. çD�� �+fودأ;�#. و ،"kY9 " . ،ن��أ�9 �³

، وv أ.Yاc7، و;0ف أرد 9+�W "ا�ر���ء"Y-\ 2+9ة ا��0م 
Ëا�M. 

 .Yاc7 وا) اح 

ا*�Nاء �� ا��م، �Fف أو#" È\�¼ هoا ا��م ¯oا 
 �8; L8?1� �Uل هoا ا�B+ 7'\� �� ��	 Lف أوا��Fا�0ار، و

�ج N»\�¼ ��م ا~8?� ا]ول N} �� )8q نÌQ ،�?8~ار ا�U ��
oات، وه� ا�#�اح ا]ول �* L8?�#�� هoا ا<( ��W Lآ

 ،�BF�<� d'�آ�Nر ��ل ا�آQ ، I�� ���ن ذ 

 ،�s�Äوا]*�اب ا ،�µH�K(ت اD�<وإ£ إذ أoN1ر �1 هo. ا
 ��T �و�?�/  –و+��N ا)�ا;�(، أذّآ� ا]��#�ء أن هoا ه� �

–   � .هo. ا>��ة �>o ��وره

��� هo. ا>��ة(ا�#�اح ا~��� ¬ ^ ( ���H L��ه� ¢
>+��M'ا) ، و� ��U�t� �� ا��s� . ��Wاك ا]��#�ء ^ ا

 I'1 )#�(ة وا��<�ل أ��#�ء اB#آ�ت ��ى إo+ ��Q
 �� >;�?	 �� آ>( �*�lNF�gNï  "أ���ب \34�""ا)��رآ� ^ ا

 �?;�Q ،_�'@ r�<{ ، �F�JU ���s# >?و� >*–  I'1 �sأ�
�ب ���Hة، L�BF �*�lN–  �?�B@ �1 ا?�ت "��1 أ#D?ا
����B� �I8J ا0/(، "ا� ���U �و#'� أ�Hب ا��1ة ) وأ¶�

IJ1و L? ،�W�B(ا L�BJ :إa ا)��رآ� �1 هoا ا

 "!!!���+�<"د09ة D;@��ب ا�5%)-" 

	oآ� ا��اء *��ا�1 ا'?Q �B�� ���W �sر دون أن 	�tح 
N�?���H �Bة، وا��ا�1 آ a�: 

1.     ،��#\�، d�'1 أن +�'�8	 �'� �� �B?'+N��ن ا
�?* �8�Q ��BN�	 ´ ،��Q��� �JMNJ� 

�#L #�ر ��     .2* �1�J* ��'v8ل وآ�إ#�أ ا~8'� *\�ت 1
I�t<(ا ��KN ا
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� �
3.     wB+�� �� ا�* � �U ،مDل أى آ��ل أن +�B��

�\#�<�~8'� ا* �� و���@�B+ار... 

4.    >N'# �81 )Hا�ول أن +�¢ � 

�*� ا]وa أن +?��     .5lNF�d<�T *?� أن +>I�N ا
�  ا�¹و�" ا�وg آ�� ه2ا��و�، �W I'1ط أن +�ك < LF�+و

Dرن ا���	 ��رن، أو 	��رن �z، أو �+ ´ ،XN*�lNF� ا

�sورة     .6�* g?+ � �U��(ا �\#�<� أن ا~L8 ا̧<+ �
d	وآ� ،���t	إ �� ،D?Q a��[L هoا ا�أى ��0  �1 رأ�d ا0

�ء�+ � .ا'?/، ´ +?�د �أ�d ا��'I و+dJ8N *< آ8

 "+Ó;ل ا��R 1# g تYQR ة ا��Y-8 ا����ب ا��,�وإ�
وا9D ا��ت ا�� وJk�-# �@+f" أو آ@��" �0ل ا%� ا�-�Yى أو 

W�0� "-(�5%أو ا ،W� حY-ا�: 
Dأو :"?Y^%ا "�#����� 

� z/ *?� آ�ه) 1<�'y ���H، *¸ ا'I ر*>U أى �� �� >
 I�* L\M�*) ......&¿� )آ

2 (��º u� [ !!!... ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
..... I�* I�B� ،) ......&¿� )آ
3 (�Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �º�� ) ا(وا	

 7B�J�)7�J+ (أى و#�؟ ^ !!!! >;�* ¸*) ......&¿� )آ
4 (BU ���Jy إ�< U ��ه'�I ا0/، @/ وا	NJ� �� �Uوا ��

�H�U ><� 7NJ� u� دام ��.... 7?� �Êإ ،) ......&¿� )آ
5 ( ���H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸، @/ وا	U �JUأ

 )آ�¿&...... (أ;X<� �8 إن 
6 ( ��T u� ،ش�Q�1ا �� �U /Uأ IWا#�ر �� �...... أ	

)&¿� )آ
7 (Uو#?�ت أ ،.���N* I'/ أU/ @�/، إ�Qض أ	� ��#� ا

...... أU/ ، و�� B� >;�* u� ،7BU IW�U�I �?7 آ�. إ£
)&¿� )آ

8 ( >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	�ا
 7v8; u7، *¸ إ�BM�*) ......&¿� )آ

9 ( I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	ف �� *?�، و�ï X#�'± �<Uإ
 /�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !!I�* >إ� L\}  � ......

)&¿� )آ
�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �� دام ) 10U �JUأ

�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<Uا) ......&¿� )آ
��\�� :2�^4��� 
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� �
� {�ث ) 1� �� ،��k��'+ �?B� ا<s?* /z èا �<�'y ��

 )أآ�&.......(D?Q ه� 
2 ( �.. ��I أUِـ/، � *� أن أØUـ/ .. �هoا �� º��، أ	
�vإذن أو ، ).......&� )أآ
� أ	< ) 3���� آ�" *�d�'1 è أU/ أ�Uا وأ	� أ1'� �

� !!! T�� أن ��آ7 ^ أى و#�، sأ� ��).......&� )أآ
4 (���.. � �� �BBU7 أ	أ � .�Jyف أ�F ذا�، و�

 �sأ� ���*D أ�D، و�� ><� ��N	أ � �� أ	(�@ ،�U Lه�NJ�
).......&� )أآ

ن أ7B} �� /U، وآ�8Q ،IK أ�� a أن أ;�8 ا]LsQ أ) 5
 )أآ�&.......(أن

� أ�tNF( أن أU/ أ�Uا � أQ�1<، أ� °�ز أن ) 6 �أ	
).......&� )أآ

7 ( ،/Uوأ ،/Uوأ ، /Uأ �'?Hل، و��� �� �'B# 7	ض أ�K<
d )أآ�&.......(أ£   ´ ¨ {7BB أ	� أ�U، أ� �?7 ذ

�ن �Fف ��Bو D?Q أ	7 � ��دت ��) 8J	أى إ Lyى *�ا
 )أآ�&.......(أآ�N" ا	< {7B، و�� آ�" أ;�8 

�رك �( ) 9?N	و ،�?B� ا<s?* �� ف�ï �zو �<�'y ��
 �� ،�?B� ا<s?B �µ8t	 XU /0ا I+�� ´ ،�?B� ا<s?*

�ذا إذا �Uث أن �).......&� )أآ
�� �B�"/U " ��Uو أ	< �� ا�LsQ أ� 	L8?NJ آ'�8 ) 10
�B(ح ا�أ# �� ا�DNyف �Uل �?>�ه� ه� ¥oا ا�l0، أ	(�أ @

).......&� )أآ
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����09090909I12121212<I2009200920092009א���,��������������   �

831−� ���������)�2ن��1(���������א��2�����,�6،�وא)����د�����ول�א� �

� �
 

� �"��wا &'(: 
�رئ و���_ ا>��ة و���_ ا)�#( أن �\gوا �+?�دت �� ا

�U vI'1>U�Ã8( ^ آ��< وt�د�� ^ ا� !! 

�ت �U م��	?� 	و¨  I'�[ب ا�N�� �1 ا	�?N*ا �و�Hت أ	>
 aب إ�?S �*�lNF��ت واB��?N���Hة، Q��رت أن أؤLH ا
�F?�؟؟ �H I'1أ�� N� ا��ë 	�� ا0\�دم �ا]�BFع ا

 ا��م و��ا

��BUأ � أ	

doآ �N	وأ 

£�ª�JQ 

2�² 

 
"��w8: (ا( 

 :#Yة أYRى
 )"f�R 2��Zؤ?" : ا���ج ا�2345 اY9" ا�Y7 19 ¬#وه�( 

 .�<�Ãأ ���Wا )B� ���Bt+ ��، "+�Jل ا0/"+��د +��ن هo. ا0
 X* دة�U �	ر��I'lN ذd ه>� ^ ��#" �ª IHD1د، ���د �?�ض ��
 I�Hا)�ا I?8~ج اD?�Dم، و*X ا�* 7��JNا?Dج ا>IJK ا�Kدى ا

k�8<IConfrontation Growth-Oriented Group Therapy، ا   
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� �
�ر�L��@ Ü ^ ا?Dج + �¯ �	��ص، آy >H�* ��هo. ا0
 ،"��N� �� ا��?� �Hدر >Dy �� دى، أ¡�ت�Kا>IJK ا

 X�JN� �� آ'�� #�8، وا�KNy ا]�1اض وا�BU���È �Uج �
�kد�B´ إ	< #�ر *�;�ح أن ��ا�L ا?Dج ا~I?8، . ا

� �'U�� >	ر أ�BN1�* �� /JU ،�8<8�ل ا�NFا ^ .��K+ ��U
��� وأ	< y ،)Ã–  >H�«N*–  ة�k�1 زا�H aإ �H�U ^ �?� ¨

�ِ���، و#� آ�ن ��دق ا>�� ^ أن {�ول ?�ع اQ��ت ا�! ��
L8�� وأن. 

 I?8~ج اD?�، Q�� ��1ت �q*� ا��� ¸�?اoى �Uث ه� ا
�8�د�� اN1��ده�  ا)�اIê�êH ا~��1 ا)�K@� �� اN1ا �ر}

�>< ا�� I'1 ��ا�'�  ،>'B#دى، و�K� أ�>�ء ا?Dج ا<BU��
�، أآ� ��#" ��Q م��+ �دون " ا)�KNج"ا��و�، وآ'8

�ر � �U ،د���8N1��ت ا?�'>� وا��	��رآ�، ازدادت �����
)Hا�م إن ¨ ���N� ى أن�<� �'�8l( أ	<  �M;وا. 

،>* �� ^ و�" ����@�ا�W �<BU�*L و�� *��.، آ8�  آ�ن �
�رب، qت و��وª �� >�U ى�° ��ب }l1ا� ^ ��ذ#U ن�آ
 �� ���{ >JK	 I8} �8k ن دا��>< آ ،�@��äHت ±Kو�
�	B< ]ى H �� دة�H ��وª D* ،_'N� �'F "#�� �� ت�B'tا

I���0ا IK�� .�Uآ� �z ا��N ا

�ءات آ'��'8� ^ �sUر ا�N<� ا�*�]� �<BU�� آ�ن �
 ،��Hرت ا)�ا��+ XUو ،>B	�H �� ���+ دون أى ،�B���+
 Lª L} IH�lNU�و+?�ى ��#K< أآ[� �Qآ[�، *�أ ا?�وان ا
 �k�# I'1 ج�lNU��* >N*�q �N«�8�د��، N1�ا)��و�� ا
 ،��B<� ��1�;�� >H�lNUن ا��~< ا��É، وآ?� ،�1�8Äا

� إ�< ^ ا?Dج ا>IJK *�	�ا<Bذه �1<، �� ;�ورة �nآ�ا �
 ، ��kا�NUص ا�Q )� /F�<NN;�1�H wB ا�ؤ�� ا~���ة، 

�8<�ر اJ� I'1 ،� و�¹وف وا#?�

��Wة B� �	ر�� +?�ض )�sة  –ا)  أ��y�F–  X* ��
8�ل ?NF�* w*�X�JN واwBs وا��ر I'1 ا?Dج *\N#�ا
 �#��?��'I اoى �L8?NJ ا�N�، و*X ا?Dج اF�Fأ �#��?ا

 �� آ8� ذآ�	� د81��8 ·�1�ت ���Nة �J� /JUة ا0<)�Jة ا
�8kدا. 

 : وا�ن إg ا%�

)1(  
  ، آ�مª   �@$0ل دى    ا�@ـ�À\ـْ�ـWَ   وا���0ن   

 ؛   ا�^��م   �Þر?b زى 
  ِ.ـ'�ª،  ا�+2    ا�×�ـxِ'\   8َ"   19   ا�^��م
�æ{   W أىÂ    19   ا�^���مk   u¾Yـª#ـ�UـÃ%ا   ،  
  ،  ?ـÊ«@¾4ِ   �دم �ـ5ِـ2    إن Dزم آ&    19   ا�^��م
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� �
                               Ê5¼ـ@? ¬# 

��J   ��7" أى    19   ا�^��مk   Sإ : T?�9   أآ0ن   : 
  " ر�R     �5+$" زى¿    
� أن أآ�ن  �J�"�5ر� "$+R ا  "زىoرت آ[�ا ^ ه��+

 �� *���U ، D  –*\�ا�U  –ا?L8، وأ	¯ �Hأ �آ'�8 
  "زى R+$" ر��5"أ�Hه� *��D أآ[� ��8;� D?Q �� " ا�tKة"

 ،_U 1>�ه� �8�ء 1�دة I'1 هo. ا'��، ور}'?��KMN ا
 �B?N8� أن +>o¥ _tا اQ"�5ر� "$+R �5 "أو  "زى$+R ��آ

mا"  �?* �� Lآ I'1 ا��NJ� ��<���>gى أهL ا�t'J ا
�ë إ@\ ¸����Nt'F _�8?+ ë، و\ dDق ا)�Jة ا����B ذ

 �L8�N ���اره">�8�ء ا��ودون "إ'?� �>gى اsوأ� ،
 >	�8J� �� a��8 ا��دة إ'?��K وراء ا0��k_ ا�* d	�8�N�
�س، ¥oا <� ��\�. اB��، اoى أ#\�.، و�����Q�N�(ا
 L8} ،��8اN� �<k��، آ	�J	ن إ�J	ه� أن ���ن ا� ،�B?Nا

 ��ر��t+ Üر. آ'<، + >��y! ë.، و� �t'_ ]و\ >�'�I أو
 ،�tFو ����Q�+ DU ¸��ب ����t+ /Fر.، هoا JU I'1 ن�<?ا
 ،�Bkا��ن، ه� ا�0آ� اJ	ا� Üر���ر�Ü ا�0�ة و++ ><�
 ��#�B، هoا ¢���ا �?N(ا ��و*�، MN�_ ا~�ل ^ دورا�<N(ا

���k أ+\�ر أن ا0_ +?�Dy �� aل ا�tNر #� ه��. ¯oا ا
�¨ 	JK< *�#�< ا)>��ص��k_ ا�#I، اK .ا

�م �1 أى �\Qَ >�1أ�'_ و �# �<BU�XU ���ل ا)  إن �
ÌQ ،dن ا)�\�د، oل أن ���ن آ�8NUا) .oث ^ ه�U ىoوه� ا

�T L1�� أن �� �� اNF�� ) اgcةK+ ��وª Lوم آ�أ	< راح ��
�1�ت ا�Q�oات +'d ا�1�ت �v8Àة، و*�Q1'�< �� د ���# 

�U d ا	��N اgcة oدى، وآ�Kآ�ن ) ا�\��ة(أ�>�ء ا?Dج ا
 �1�8Äا �k�# I'1 م�'�*_(�s( اJوه� � ��MNك ) )?�Ï ا

�� �Q�y ،>?#�� �� :""xِ'\   8َا�+2    ا�×�ـ �ª'ـ.ِ" �� ،"  Âأى æ{  
 W�k   u¾Yـª#ـ�UـÃ%ؤ�� ا~���ة "   ا�ـI *ـِ>   إن �زم آL  ، �� ا
 "�ì<N� uـh ،  �ـhNّKَِ   !دم 

 �� �B?N� آ>� #� �Uدت هoا ا �U)�5ر� W$+R زى( 
�*K��ى ا�tNرى <8;  �<�'y ��*�XN *�ن ر*>J^ ا'0�XN ا

��Mل دون ذd، ه�  d� اB?�، وأن �� {�ث *?� ذ<s?* /z
��Q�� XU ،L1 هoا ا\��_ أن ���ن Q L?K*"�5ر� "$+R زى"، 

ÌQ  >�8MNن هoا ��BJNاآ ��+< ا��	���{ dJ8N� >	7 أ?�
 �B�1 ¸��ر ا>�8، هoا J� I'1 ب�Jª �� ht�* ����N�� ا
�ف، t(ا ���� ^ ��U'� �?�>�، أم أن ���ن هoا ه� ¬\�	 �و
� أن ���Q ا��� اoى 	�N#" 1>�.، و	L]� �� �'?N هo. ا0

doآ �J� ��J(ا . 

 .oه L]� �� ���+أ XU ،�F�Uو /'� ��K#�� ت أن��ا0
 ��، و	��Uوأ ،���y I?8~ج اD?�* h\<'أ+�اH( �1 ا80�س 
D?Q "#�N �1 ا)��رآ� �* ¼«��درة، أ	\L]� h هoا ا	 �أ¬

�BJU ^ ¸� ��ت +?�;< )HD1 ^�1 "#�N� ?�، أن	<، 	دد   �   ا
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� �
 I'1 اoع   ه�<�� اoى {�ث  ا>IJK    ا?Dج   ��   ا ،I?8~ا

1�دة ه�  Lآ >أن �\� ����ٌ �َ� I'1 أن �Îض ا�lN*�، و
 ���� �� ��Q ،I?�Bt�ء ا�N	D �'JNFأ ��ا0_، و^ هo. ا0
 ��'?K� >* ة، وإذا�J(ا �<?� L8�� أن L8MN� �+\�رت أ	< 
� إن � �� ،��N'�ه�ا H �J8MN� ا�* �y! �� \"، وآ�	و

1�+< ا)�Qد a�1 إ�J* )Hا�� �U ةgcأ ا�B+ �U ،���� �<�N
��N'«'² ج ا)��دD?   .�>�t( �1 ا

�ل هI    ا�#�K   ه�K�   "\+   .o   أه��JNF�  و+\�ر   ا]¨   وq>/   ا
�   +\�را   ا?Dج ��MF   L}   Lآ�) r<B  أ¨   *�ون   ا�(�* (، 

�ر   ور��  �B	ا   �<BU��    Ik�B� °�ى، وإD1	< ا{ I�D�ا
� أن ��L8 ا)�Jة، إ� أ	<، و�� ا�Bا��، {�د أ	< ���

1�¸ �� �?'� دون أن ��رى aدى *< إn� ىo  هo. . @���< ا
8�د��   ا\�رة N1��وراءه� ا)���U �� �;�Q ا)�Bأ ¯�   ا�   ��  
oات �� : �gرات، أ¶��، و^ هo. ا�\��ة *n; �q>/ ا]¨ ��8

�*�J� ا�� ^ ا0<�#�	 ،>NHة"� در�\B� "أ¨ ا<?Qودا ،
�. ^ �Uار *��� ا~I'�\K+ L��* �?8، وإن آ�ن <M;1>< وأو

�� اoى �� ·��K� �1@� �� ا]¨  ،L��1�دة (�� آ d{�ث ذ
´ ¨ ) ^ *�ا�� أز��ت ا�tNر ا0�دة أو *�ا�� اgcة ا)�;��

�وز.، ´ q 8'< أوMN >'yا�* �?Qا ·�ار.، و¨ °� د�Uأ �°
1�ت أ�� آ�	�، إن �� �� }[L هo. اgcة ��� )�Q�* >JK	 �'
� ¢� أى إ��اء، و� رأى أن هoا ه�  –1�دة  –��أن �?�د إ

�8<�ر اJ� I'1 Itcا )Qدة د�?NF� ��U��� . اL�BJ ا
 >+�1�Q� �'JNJ� ��[L  –ا?L]� ^ /�l هo. ا�U[ال أ	< 

 Xد��?�ن أن {�_ أ�>�N� L�� L* >N\�ر أن ^ ا –أ�'/ ا���
 L80وا ®��KN�ه�ة �� ا¯�ه�ة واH ت�1�· ،����<أن (ا

�y! >'8} (د���8N1�و��L ا)�#" ه�oا @�ل ا�#�، آ8� . وا
�و�، و� ه� : +XB ا�\��ةª دون �� ه� ��" �1 إD1ن ا��و

� آ�ن ��Bو، دون <BU�� ،�	��ول D?Q، و� *�ى در�H آ}
1�8Äا ���ن �1 *D1ا� �kدا ><��، �NJ��ا، (�U ،�U�+�� ،�

 . 	�N< ^ ا)��رآ�، و�� *��و@<

 )2(  
 ��f'�5   ا���0ن دى G�«Yf إن

 �5'�3? 1+�?�� �# uY�9 

ª��\ W5«@? W¸Y{ ���+¾8 ا��3&، 9��ل  :    �� ،  
ª����ول   �� W34\ &#�9  ، ª8+,@?و  ، ª8ـÃ,²و ،  
 ?3Ô+»ـª8   أو Q»ـv    Ñ 2   إ\Y{   Wِط

¬ْ#    2+9 WÃ���    2+�7ر°ى، ا�  
 "  ،W«Î &2    آÂ'z@3? ارى   أو�? ."  

 ª̂¾M   �Wì59< ،  وWì+f   وان
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� �
    2# ? �W��Qª;   ª>Ã+�Q=?و   W«@�   �Wـì5ِـ# :  

�ْ"   ا�'Tازة :    ��+W   إ\Y{   Wط�k�57< ،  دا   �W��Ãk .  
��W  أN1�� أن هoا ا~�ء �� ا) ، ه�B(ى ا�?�ا)��*L ا

� #LB �1ض ا>¼، إن اoى آ�ن ��T هoا �U >U�W _BF �(
�ص ه� إ0�ح ��U/ هo. ا?��ن �D1ن y >H�* "#�(ا">Nِæ�	 " ^

 ���W أن �?�t< أ�Uه� �B(ا >B'@ �#�ا)��رآ�، و^ 	K¸ ا
>�U >	ر أ�\N�   >��	B< إH �� I?F دون) �?Hء ��ا�H�*
�. �� �J'H ا?Dج ا~I?8ا)�t( اoى 	��	 :�/U ة���1  

� ا�nR وا�@03ل" Y-\12-11-2009ة (� >wا : ®wا("  �د81
��ح �[L هoا ا) ( 

���� �µQ��� I'>� ه�ؤ�� ا)?���L، ا '?I8  هo. ا�
� رؤ�� �( و#" اo�KN إ�  ،"#¬ W��� 2+9 ا�+2 �7رى"¬[

 I8J� � ".��Jة ا>o¥"�8. ا��وط ا� هI ;� آL #�ا�1 �

�ؤل ���ل :#Yة أYRى J+ ه� /l?� �I1�NJ اº إذا : إن
1�ت �Q�8�ذا �\� ��U/ آL هo. ا'Q ،doن ا]�� آ�آ

�م ^ @�ق ا����، I'1 ا�8NFار ا��و� ¥oا ا�0�ح �N	�وا
��� ا]*�اب؟ �*   �� >'\� �  وأ¨   ����   �� ، و�� ��ى  �?�*�ت   �

 Xز��'»�ض       ^ �*�lN ؟ ا

  ���	�م(إن ا�JKN ا]#�ب ه� ¡�ح !��� ( �<'�?ا
 �Q�J� I'1 �� ى�° �( ���� °?'< ��ا�L ا{ _k�Q L��*

�\��ا #��� @�ل  !�>�، hB\� ��Ë ا?�L ا>�w ا)�KNج
 ��N�* D?Q د��� �� >BU�� hB\و� ،��Nا�#�، ;� ا
 �#�t<� �¹�K���N أ�* �B�t(ا Lا��� do ��Q ،I'?Kا

� أآ[�. 

� ^ ا���؟� Lه� آ .oه Lه �� 

8�ت '��* L���N'�ة <�� +�I'1 �\N هo. ا ��J(ا ��
�~'N� �J�I، وا��HانQ ،�<'�?(ز ا����'N�I، وا�I1  وا

–  >+���NJ{–   (ا ^ ��B�'N�I، و�� ه>� +�+I أ¶�� ا
"W59 >^M W� &fوان و"،  L\+ ��Lk اF�	?� اoى {�ث أن ا

 �� 1><، وه� B\� D?Q >'\+ ،.��¹ وراء �� �<BU�� L](
� *�MT Lه� �Qرا *?�¸ �� 	N\�ر.، �MTه� *�ن �sQ��

NJ� );�� �� ا�B'tو� ��'B�N� ،�� ر;�?��'" W� &fوان و
W5# "@� >+Q?و "��Q; 2~Y? ،W59 >^M!!!" 

 ��\�� :   ^ .oه   �'U�(ا    ���N� L?Q �1 ا<BU�� 7�NJ�
 �?*�N{   Lآ   /<lN� a�N�� °�ى، و*�   ��Hا��   >'yوآ�ن   دا  
5���"   K$®   ا�1�8Ä   أ�Qاد ���   W59   >�	�  أ��   ��ا1�+<   و¢L   أ�
�آDQ   �H�+   L   ا0���� "  �1ف "  أ	<   N�Q\�ر   ه� ��   �  *?�   �tyات   و
 d  . ذ

����� :    ^ ¸K	   �#�� 	JK<   ا<BU�  ا)��و��   ��#" ^  °� �
 �K�<?  اoا+��   ا�ؤ��   ا#�*�   �� ��  "  ا��K   �1م "  *D1Ìن   ا
�L1   ة*�sور   ��د   أو ،  �>< KN  . ا
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� �
�   �\'<   هoا � �>IK أ*�ا أن  : را����   ����   >Bآ��+  

  I1�Q��   Dyل   ��   أو ..  y   .��¹'"   ��   و� ا�    I8J� .�BN	�  ا
  ،�'J� �Hوى    *�³�Æ�   Dر   أن   �WDQ   ��Tء ¥o. ا~��� ا���    �U
 � . >�وا?�'   اU��   ��<N'�   1>�   و��<   +�#"   و

�3#�R:  /BJ*و   .oه   �Ò��ت   ��   اs#�<N(ا ) : L]�   ر�s0ا    )�
�ب  وا�H�K ،  ا)��و��?�NF�  ا)�#" هoا   ��8NJ )  ا�Jى   *��� ا

 �إBN<�    a<   أن   ا)?�I'1 Ï  و�>I8J� ..  I�B    ��   أLH إa    ر}
 d��I'1 >?� L هoا ا]F  وأن   آ'<   ذ?Nس��    ^ ><�U .  

 )3(  
  ���R 0+� �5'��f : ا�,�م آ�ن 

�� ~�م، �� u0ج، وهY4@� آ�ن �

،Wّـ@� W+?�\ �# &ن  آ��  .? ;8 و?$0ل آ
2، �� }Y¸2، : ا�#�نQRأ T?�9 

2+��9 TـÆآـY# آ�ن  W�+9 �Rآ�ن وا 

   �WÃk�{ 2+� 2¼,����W"%� آ�ن ��:" 

 W
�W"و" ز#�ن"، و"#�"آ+�!!"   
 ،W?2 إ-kY98 #� ا��Y¸ Å?$" أو �,{ 

.......... 

.......... 

� ِدى ?�\�سª �$�هـَ� �,�?" .�\�" ـ� 

 &U{ ��?"�5و " ه"D�� " "� آ& ��\

¿8J? آ& #� وا�� 

 �vأ �M 1# ،ë� �� ،W¿?8 زJ? ��? W34\!! 

ª8+�k W\sة #-�ه�ة آµ�ا >+$? : 

........... 

�Wì��(   �¾5ª�¼�   ن�� :  \ª8¾U   �'¿ْ"   آ

 �ِ�  ، ا���¾ا   ِآ
 ؟ ! دا   آ&»   07¿اك   ه0ا !!   ;�م   ?�   

 آ�u؟ ا�$¾2  ِ\23ِ�4    أ\�

�  . آ��ن� �'�2\ِ0    �
È=�   �W¼@�   انT�%�9 .  

 2+ِf0د أÂ�@#   ز#�ن� :  
 Sن   ا\�م إ��'{   ªآ�م .  
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� �
�ف إ�< اo0ر �� ��#" s� ��>K¸ ا)�#"،  ���H آ���+

اoى ا	L\K �1 ا)��رآ� �U *�ا �o'NJا *�¨ اoى  ا)�KNج،
�ول} ،"8U\ "'� ن��� ���5 آ�"�Q� "آ�� ا���ا" ، أ�� إ;

� أ�'/ �sQ�� ��رة إa أ	< ��� أن هo. ا��وWن إ��+ ��Q
 �Hدر aإ L\� �QDNyا ��رهBN1�* ��س، *L و#� �����¬<ا

K<* �*�� >	ر أ�\N� �<BU�� ��J< أن ���ن ±�@�ة ا~>�ن، 
 �*��ض هo. ا�lN*� ا~���ة، 	�y �( _K\� ��Q ،ء�nه ��

�a ه� N��، و*B��*� 1><" ���� ا?�ا"1>< ��	 �sأ�. 

�)nدى،  * >*�l1ى إ�B� >	إ L* ،w�Q اoه ¸�!! ?� ;�م"
u07اك آ& د u0ه"!! >N�<وأ� ،)���D�أ\� "أن �N�8\< ) ا
u234 ا�$2 آ�\" 

آ[� ��B'F *�[� �� ��#" ا�»¼ اذى هoا ا)�#" �?gN أ
 �<BU�\Q ،ف�t8' ����د�� آ>�?�د��، أو *�Kط ا?�* I;ر
 78N� >	وه� �?'� أ �U ><� ،�<'# �� ���Q ا��و� آ8 �ه>
 _M'� ،����0ا �� I'1 /'�N(ا اoه >* �T �� L]{ �T أن

� ���" أن هoا ا 78N	JK< ه� اoى 1�Î< و{�ل *{ >JK	 ><�
 .�� �T را *�ن�Q >N�<أ� _M'� ��Q ،�����0ا �و*X ا��و

"��JN� "�  . آ��ن� �'�2\ِ0    �
"È=�   �Wì@�   انT�%�9 " ، ^ ��*�Jوه� �?�و ذd إgy a+< ا

 ،I'و��N  #@�0Âد أfِ+2  ".ا?Dج ا�Kدى ا�I�D اJN��7 ا
    . آ�مª   }'��ن   ا\�م إS  :  ز#�ن� 

 .oه Lآ aا إ��BN	ا �اoى �Uث ان ا�1�8Ä و#��kه
 ��U�� �[�ا '�ه�� �� 	<BU��ت ا� H?'� و�Hد ��B'J –ا

�8�رآ� ا�ا�Kk ا��MtJ ا� آ�ن  -)�ذا ��8NJ؟' �?	�و�
��Qا y L* ،>sQ�* ا�KN�� ¨ X#�B� أ��ق �[��U L أن ا�']T

>'�BF ا��'J� أن �sQور. 

T a�N�ل ا�1�8Ä، أو ا)�t( اU ن�J I'1 .أ��	أن  ��
 ��ل #��kهU ن�J I'1)��N?B�t* �k�# �¯ ¸� Iوه ( Iوه

�دأة، B(ل و���ع ^ ا�JN� أن ��" �1 ا<BU�� >�B<N* أ�B+
 ".أ\� \234 ا�$2 آ�u"إن آ�ن ��د#� ^ أ	< 

�� F'�آ<،  ،��'?K� ف ��� أن�F >	ر ا)�#" وآ���Nو�
I اdJ8N }�#( ا)'N�I @�ل ا�#�، وإD1	<، وإ��ار. 1'

�'k�  #ْ¬   آW\s   ��ن�   ��f'�5   )�م: ���" 	�1�J* >JK ه
 ªcِـ\��#ِ ،  ��   �9�(   Ye@5?  " Ô�5°�   اذةn+ا� "  ،W«+دا?<   آـ    :
 " ا�زازة 

oات، و+?r<* �B ا'oاذة، آ'< دا�/ ^ �هo. اK��ة *
�k(ا�زازة ، هI �� أ��ح اK��ات �ان : ¬�� �1 ا)��Kم ا

®?Y4.و ��Ê و.3,?Y. 0ا���ج ا�2345 ه. ،I;�(ا ��?� ،
�رة ا>��JK، أو �NF�وأه'�� أآ[� �>�� � ��B'tن �� ا

 �oات ^ ا�Bا�� إ�، و#� "أن ��+��Uا"ا?Dج ا>IJK و*
 ،���U اoأن ه ��ب ��ارا، و	��ر ه>N�� ذd ^ هoا ا<�#�	

JU I'1 ¸� ���ب ر�Ê �'Uه�و.  
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� �
" ا���o" hا � �?7 أن NT>( ا)?�Ï أن �?�1�H It آL ه 

 L�BF I'1 ���� ^ ا�Bا��، وyو ،X0وا X0ا X* ورى�sا
 )Q� �#�?Nا��Wة �J� �8NJ+ �Uة ا?Dج إa أن �?�د ا

�8< .l1'� ا

 �k�# ^ >']8N	 أن �JMNJ� ىo�ل ا�1�8Ä، اU ن�J���ل 
��U ض�K�: 

 )4(  
 " �?   �5�Rإ?�ك   ِ#�»   أ 

�?   �5�Rِهـ8¿   أ   �WـÂ'� .  
"?�,wى    و°آ��"   ِ#¬   ا°Y@ِ-¾@ª� �J5#   "ْ¿'�¾%ا ." 

  
��\ـªcِ   #ْ¬   آW\s   ��ن�   ��f'�5   )�م#ِ ،  
��   �9�(   Ye@5?  " Ô�5°�   اذةn+ا� "  

W«+ا�زازة :    دا?<   آـ  
 : ر��" اw< ا�+2 27¿ �7هT ودا

 !!ر��W آ�#+ْ" إ��»;8، ;,ـّـYه� وا: 

***** 

 و���

	�N#" ه>�  �U	1�NJ/ هoا ا)�#" �� ا)��ف، ¹�ه� 
 ،�#��#� دون +><N4� ا�M "��wاËا\ &��ب  �5,JU I'1

�ر �Qض BNyا ^ Xرآ��*� ا)�lNFا"Tه�Zا >wر��5: ا "$+R "
?< ��1ة أDy �� �<��# ��ب ا]�BFع }>�r ا'?/ ا>IJK ا

I;�09دة إg ا����ب ا�345�"، �@�Y-\3-12-2009 " ¢?0ة . ا)
G� " ا�^

 �Uا� gوإ 

 وأآYر اn@9Dار

***** 

�Uا� "$+� 

�ل (#��k ا�1�8Ä " ا)?'�"��ًا ��Bأ U ن�J) ا�1�8Äأو 
� *�ن �?�ض <BU�� "#�� "��*)�?NJ� >	أ )<\N� أن ) أو

 >B'# رةn* �U ���1�< �1�H ا0/ وا L���) زل�+���L ا)>
Delivery( 

�ءت ^ H ���KW آ8��*� اlNF�8� �'I 	¼ +\>( هo. ا�Qو
 :ا) 
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� �
 )5(  

  ،    ا�ªuY='ªf   W��'á   "+?0Q   وا%�+»8
�+WÃ�   �W   أ}0ف�   ��  D "  )�ل� :"  

 ?� ا�� .��g �57   �ـW   �ل)

 إ\Q. G+<، وا\� ا�'¿2، 

�W?°ار¾�ª# 2+آ& ا� «È\ ،W907 ى«Y�# �5'��f راح 

W�k W=3ْـ4ِـ\ �# c�ù >.ل آ����Y9: 
  ، ا��3م0k0#   ªر   ��� ".. 
 23ِ�4\ِ "ْÁ'�   ª>=�   .. أو   "ِّْ@�   �W$�$� ،  
 234\ ª8J�kد)   و�0 �7رى  ا�+2  :    أ�W$� ،  
��W   �@$0�0ا ا�+2  :    أY9ف \234 +9 ،  
  " إ?W   إ�W   دا   ا}0ف \234 
**** 

�J-(�5\ ا�Mو 
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����10101010I12121212<I2009200920092009א�����������������س  �

832−��������  )�2ن��2(���������א��2���,�6،�وא)����د���ول�א�
� �

 
"��wا���#5" :ا 

 :#Yة أYRى
��د?" @9Dوا ،>w03ل ا.  "����Y2#1  2(ا�( 
) "f�R 2��Zؤ?" : ا���ج ا�2345 اY9" ا�Y7 19 ¬#وه�( 

"�f0. : 

��ن .0اf& ا%@���" x� � أ\^Y$� Êاءة �+$" أ#

"#�$#: 
� أ�¸ 1>��� *�أ <K#�+"�'?ن " (ا)�J��k ا�1�8Ä أو #

�1�8Äل ا�U (ء��� �� /'t� ًا أن�y�F �<BU�� I'1 ض�?� !!
�� U'�� أ�¸ *<8Nyوd .)  اoى �?'� ذ

 :و	�Bأ U'�� ا��م *>K¸ ا) 

 )5(  
  ،    ا�ªuY='ªf   W��'á   "+?0Q   وا%�+»8

�+WÃ�   �W   أ}0ف�   ��  D "  )�ل� :"  
 ?� ا�� .��g �57   �ـW   )�ل

 إ\Q. G+<، وا\� ا�'¿2، 

.......... 
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� �
�W?°ار¾�ª# 2+آ& ا� «È\ ،W907 ى«Y�# �5'��f راح 

�c #� \ـ4ِـ3ْ=ù >.ل آ����Y9W�k W: 
  ، ا��3م0k0#   ªر   ��� ".. 
 23ِ�4\ِ "ْÁ'�   ª>=�   .. أو   "ِّْ@�   �W$�$� ،  
 234\ ª8J�kو�0 �7رى  ا�+2  :    أ   �W$�  ، د)
��W   �@$0�0ا ا�+2  :    أY9ف \234 +9 ،  
  " إ?W   إ�W   دا   ا}0ف \234 

 ��وز ��#" ���D1� �y! hن ا�JNل، �� ا�JNل ه>lN�
� ا)?���Q ،�Q ��رك sل أ��JN� ��Q ،/0ل ا�J+–  �?* ��

أن آL رؤ�N< 0���� ا~�رى، و]¨ اoى {�ول أن �Îض  –أ81_ 
 ���J إ� رؤ�� زاL* ،�Kk إ¬ ،�*�lNT�� أن +��" *�¬�  ا

�U" :ؤ����*��" (;� اJ� ا�، و#� �1ى ا)  )#�رن ا0
�J+ ن��� XU �<BU�� Lyدا _M'و� ،����M' >�JN* ،/M' >

< *��� آL ��ا81< أ	< �U ى�° �{ >'�H نD1Ì* ة�W�B� dذ
�t� a'/ �><، و{�ول أن ���	<، *L إ	< N���ا. و�?�Q<، و*
�ء ا� أ@'��� I'1 هo. اgcة أو اgcات، �� Ã[ا Lف أن آ�?�

�¥ �@�UÕ ��Q�\234  \234 أY9ف : ا�+2 �@$0�0ا 9+�W،: "آ
W?إ Wأ}0ف دا إ�." 

  ^  I+gy �<أ+�ك   آ   L]�   اoه   ¼«�وآ�£ أ¶'<، ?'<    ا
�ر]NJ�   ��   ��?*   ��?B  JU/   +�\�   أو   +�tل   Q�.   و*?� ،  

  I+�*�JU ول�Uو�� �?<،   ا�0ار   *�ا��   أ   ^ L�[ا ´   L1�KN،  ا
 ><��دة ^    و?8�ت   ر��� �?�د   ا'�..   ا�1�8Ä ^    ا~�ر��   ا
  ��وª �U أو ،��N��µJ� L8¢ أو ،�¬�8s{ ��Q��@� آUدون إ

� .اU�ام �KUه

� –اoى �Uث �*�F �<'# ��  -آ8<BU�\ _*�Jأن ا)?�Ï ا
آ�ن ه� ه� اoى ��¹ ^ ا)  وآ�	< {�ور ��BU< ا��É، وه� 

gy X* ق�Kة ا?Dج ا�Kدى، وgyة ا?Dج {�ول أن ���� < ا
 ،I?8~ا 

�و�ت هoا ا)?�Ï ا�NFراج ª ���+  (ا �� ���NاK��ة ا
 �'ّU �8�د��، اN1�� إa آ�" ��ى �� ���� �� هo. ا<BU��

��vح ا)?'� ¥ �#�}2 ?���± : ا%�+8 )�ل �Lª :"W ا)�اآ�B ا
 �5��" 

�sوى أ��H D* �� :و

 )6(  
�W«��( " :  ،2{�# m�?   �5   ا%�+»8� "  

  -  m�?   �5��  !!! m�?   �5؟��؟ 2+9    �k 

  .   ;��د.£ #3@�    دا\�
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� �
  .   �9د.£ زى  g      وه�ت   روح
��J   ��7" أى k   ةnّ� ،  

  . و#T»ة ،  واT5%ول ،  اw+0   ا�,�م
  .   �Yا�@£   .@^Yف   وا\G أ�,2،    أ\�
  ،  Yfا�@£ .��'�    أ\�

  � I'1 ار��Õ �'J�Bو ^ هo. ا\�رة �� ���H ا��� ا
 ��Dم، اX<0 ه>�* ����K+ ��¸ إ IJK<���Kم أن ا?Dج ا

  aإ �'U��   جD?وا;h *\�رة   ا�I�D اJN��7 ا�Kدى    ا
�yر��. 

  ،I�01>� ا I�N<� رون أن دوره��\N� I;�(آ[� �� ا
 Ï��#I'1 I ا)?B ،"وا\Y^@. Gف �Yا�@£ �\� أ�,2،"وا

 >�B�NFا aرة إ�Wن إ��� �# Ï�� *\�ا�U ا)?<BU��ب �l1وإ
 >K@�?+ ®'* �8�� Ï�ه� و�¸ إa دور ا)?�Ï ا0����Q ،Iى �?
 ��T � ،®��KN�( ���s<، و+���. *K��ة ا���h واX�JN وا
 ،��B'J��� ا� aإ I�N	ا �أن ��LB أن ��tل هoا ا�;(، وإ

 �Uا�� L]� ��B'�� �# ،ور��م ¥oا ا��ا)?��U Ï ^ ر�Q ا
 L� Ï��Ï دون أن �\'< ر�Q ا)??8' _�K\+ aا ا)��� إoه

8�د��N1� .هo. ا

 ��ه�ى    ا�JMN   أن إa    أ�W   أن   أU/   وه>�  ��Nه�   #� اoى  ا
  +XBN   #� . . ا�Kدى   ا?Dج ^    ¤   أ	<   �?�   وا)?�Ï   ا)��� 
 >N?�B@   ��*��1   ا¯�و�Q��ر.    واBNy� ���Kإذا �� أ+��M ا

{8'<   }� ا~I?8    ا?Dج   *�+�� ^    ��   ��Hا��   L1�K+و   �	ر�  و��
�ر �Nyا  واoه L]� �Q�� �U Ï���1 ��#" ا)?\N� XU ���y ،

 >B#��اL1�� "� ،>K��� ،>'8�� ،>�H �><"ا)���، وآ�	< �?
���د ���ن � I'1�X ��   ���د. *�t( ا?Dج، �� �<BU��

8� +���v 	�ع ا?Dج،�� ��N� � U�< ^ أ

 :	��أ ا)  

  ، ��ر?¿&   9�¿&   د\¾� : 9T.    2«5#& إèو29 
WÂ3�    234    أ\�   آ@�   آ�م �59ى\ W�0(ا   ،  
TÔ?�9   bfªى  :    اوY9�-# ،2.�;�3�èوإ  
5�   او�J4f   �وا)�; ،  

¬#   ��  �&«Q�  ، b?�R   �&«Qا� ،  
0�   &«Qأ�   bfو    : ªا���3س   ��ِ��  ،  

  . دªu   ا�,�م   )�   ِ#¬   وا\�
�ب  ��UD ه>� أن  tcه0   ا   "U+�   ءTZا   ®�.  ا�45�   #1   ا�9

 �1�ت   هo.   آL   ]ن ..   آ'<   ا?L8   هoا ^    ا0�ل   ه�   آ8�Q�  ¢�ث   ا
-  �?B@  -  �1 ا��?*   I1ا)���   و  �vه�، أ���    أو "  ا�Bt/   ا
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� �
Ï�� �� "  ا)?�t�N'� >	ÌQ   لDy   >\8�+   ء�~� ́  )��s<،   ا]81_   *

 ��<�BN� �#   ���(ا   �8�Q    ،�?* ��<�BN� �1>��� أ�Wح  .أو 
��0 أ�Q& وbf : ا���3س "هo. اK��ة ا� +��ل � ��"،  �

�ى;�� �1 dه�� .�\�#7 أ�'/ +o��Dى أو ز�IkD ا]���، 	

  IJ�?�. اq��م ه� ^ ا?� )اN?(�� ا�*�F �	�Wأ �آ8
�B��( aإ L�BF س ه��JUون أن و�" ا���N?� س�<، �?�� ا

�ن، �U< ^ آ[� �� ا]	أ aإ >B<� ��س، ا>¼ ه>JU�8_ ا�?+
�ل 'N?��8 *�اه�، ���À ��ظ ه� *��L وK���س *JUن و�" ا�

 ، d8� �'n� ������ Iآ�ان ذ�Qس،و�JUا ا�oه ����?� �1
� و¶�   ا]رhH أ	7sأ� �K�F �8�� ا�Wت إ

Dأو : ،I?8~ج اD?Q�ات ا\�8 ا� ¢�ث �\�د�Q ^ ا
�ت �Ky" أو BJ* >JK	 I8} �( ،�K'N± ¸�F�Uأ �¯Dy �lKNNQ

J* L#[ا I'1 ة �81_، أو�Q دة��ن �J�� �# ،�Nº. ز�U�
� ^ ا?Dج �N���1 ��ت ا�ا\�8 أآ[� وأآ[�، ^ هo. ا0
 �� �� ا)�ات، آ�	� ا)���1 ا0����� اtF�N� �1دا I?8~ا
�ت �B@ aم إ��N� ا<�'1 L�J� �º ،_81�8 أ\+��� Dyل ا

I1��ت أ�yى �� ا��NJان، و��H� .أ�yى �� ا

��\�� :*�lN�*�� +'d اF ت��'U ^ �sأ� ��NKو� �: � ا
 I��<�'ء إآ�� ^ ���� I'1 أ�1ض XU-  /�� -+?'�I8 ^ ا

�a أو ) ا(أن �h8J �0	< أن ���� دون U ،/BF aأن �?�و. إ
 �sوأ� ،_*�F)ظ، ) ب�K[�* ><1 g?� دون أن) �	��Uا

�B?+ L8?NFأ : ^ >�U رس�T"¨[ا (" �� �y! وإذا *>�ع ،
�Lt� ¸�F �� ا?�>X وا�H< وا~�J ا]Uآ�ا  دون أ��4ظn�

��ءت ^ ا)  ه>H ��0 أ�Q& وbf : ا���3س "أ	< : اK��ة ا
�� ��"، 
  Lyدا"�<BU�� ه�oا" ��<'?� ،���1 : ه>�( h8J� �أ	< 

><1 � .أ��ق أن +Lt �>< ر�8

 ><1 ���<� ¸��س JUأن و�" ا� aإ ��>I�B أن 	>B< ه>
�ظ هI'1 I @�ل K��F¸ إa أU[ا ���+ I'1 رة���Q ،wcا

�	Xأداة <K'   اء�?����   واy  ،  ة�Q vI'1 ت�� �# �	�وإن آ
 �oات #� ���ن ;� ا[�رة، ا'�� إ�* �?�� أن ا��Q ت�?W
 �� ¸� L#[ا I'1 ا، أو�H ا�?W ¸�W?� ا���MN، وه� 

�?��دى    �Ê.  ^   ا   LKt	�l(   آ>�   وإذا ،  أLsQ ا?  �N?'�   أن ا
�£،    ا�KNق إa    @���<  ̂  )  ا�Dم (  ا���ز J	ن ا�ÌQ   ز���  ا
 ���K'�ل   +\" ا�    ا?K	��ص هH�*   I<   اy   ��   �l1ز   أ���  ا
 ��   وأآ[�ه;�8�   Dy�8   إن   . و+�ا<�ل   1>�   اK@[و��ه�   ا   �    7?�
��tNJ( *?� ..  اgcة   Lª   ا���   {L   أن  LKt��1 اJ� مD�ا

 .gyا+< }� +��J �� ر��ز

 ^ .oرة   ه�\  هun   19   ا�+YÑ   Ð4ج ه>�   أ#���� ا�    ا
 "4�?^'Ê  ..   ا�µة   19   ��?�   و?^'Ê  -  ذآ�	�   آ8�  -  ا��0

 . ا�070د   19   اM ا��
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� �
Lyا، �� داo�ا ا)�#" هoآ� ه�N� XU  hB\� ،���(ا Lyدا

'�#� ^ أ�'/  �?�s� Ik�B�#� ا?Nا��8NFا *>�W ¸Kوط ا
�Ï أن ��Kض +�#" ا?Dج ?8' _} �). �U ا�tد(ا]�Uال، وه>

�رF< أ	< {_ Ê ىoوأ	B< ه>� أن �� #�ا�1 ا?Dج ا~I?8 ا
]ى �Qد، �?�Ï أو ����، أن �?'� ر�NB< ^ @�د أى �Qد 

�y!)��� أو Ï�?��( �B\� �8NJ� ود أن�t8'، �W I'1ط أن 
�رد، وآ[�ا �� {�ث ذd إ�>�ء ا?Dج، �� ¨ {�ث t�1 ا
 ��U �� ا واردoن ه��، وإن آ~�?� ���� ØدØ�@َ أ*�ا أن
�رد. @ �1 �B\� �8ارNF�ا)�Bا، وL8?NJ� XU ا)�tود U�< ^ ا

� آ�ن ا)?�Ï، و	t'/ �� ا)��� أن ��Kض �sUر. ر� �U �1 �8
�رد. @)Ï��ء دون +>o�K ا�tد )ا)?�B��ظ +�رة، و*K[�* ،

إ�9دة "+�رخ أ�yى، {�ث 1�دة ^ هoا ا)�#" 	�ع �� 
، وهoا ���_ ا?D#� ا~���ة *��� �� ��Bو ^ ¹�ه� "ا�@��)�

 .ا]�� �� L�W ا��Jة

 �@�JB* Ï��a ^ ا)  �?'� �[L هoا ا)�#" �� ا)?Nا)�t( ا
� أن هoا ا��Hاء  ،"�£ �� �Mى}0ف "sأ� XB� اoه L?�¸   و

� ه� ا#�اح *?Dج !�y، #� ���ن ا)��� Êج، وإD?� �� ا	���U
 >�Q  >@و�W /JU دة�KNFو��، وأآ[� ا��� L#أ . 

 7��JN��yة *X ا?Dج اF �	ر��� �sض أ��?� a�Nا)�t( ا
 �?����#� ا)���k أو ا�?�*) Iه Iه �ا� +L8?NJ �( أ¬

�>�8�ّ، و�>ÔJ�� �( اDNyف ا��t�� وا~��1 وا�J� /JË ��#�Nة 
I'���N�Lk ه�و*��  - ا)�t( –، وه� )ا?Dج اFو aإ �sأ� ���

 ���� �8<أ�yى، �� أول ا¯�lة ا¯�و*�� إa ا�J� �1 "#�Nة ا
 �	��U�8< أJ	 �º–  �F�ا)�ت ا>IJK ، وه�  –*��� #�Jة ا

L*���  I8J� ��د�� ا�و+�>�� "ا���اب ا)���، و�?�Qط ا
 ،"إ\D ¬# Wزم \��¬"، وه� �� ��ل �B?+ >�'1 "ا)?�دة

  Iه ��ر *��ر �MN	D*���I أن هo. ا~8'� ��J د�1ة 
� ا�KU"è إa ا�0�ة ��ة أ�yى <�'y � ". آ8

 )7(  
  �Mى،   ��   �¾£�    }0ف :  )��Wì   ا%�+8
�ْ"   دآ»�\"   �57'5°¾�\�. ،  

   �J�k  " اT@��  "  2+«��#ِ WÂ�  ،    ه
  ". Dزا\��� "  أو               

�J�k   �£�Y�   �W4f24    و-. �$=���#  ،  
�Jإ�  " >�  ". ا�'+�    ;
�J�k   "4�  . �Y»ة   }U&   #1   �'0ب    .�0
c5~    ،ªu�-�,@ك� ،  وا�@4,�� ا��~ِªة��%   و«Y3 .  
�J�k   "ْ5$�    2Ç+Þ £¾���    ªÊـÀ3 ?ـ#ِ .  

 2-ِ@5.ِ �&¾x4ـ.ªو   ªÊ¼5¾@#ِ  .  
�J�k   Y;     �#   ¬ْ�3ِ5ِ�@Ô? .  
Wإ\ـ  " ¬َ#ِ   ªز°مD   ¬��\ !!"  
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� �
 h��\� ¯oا ا�tد ا<BU��ب �lNFآ�" ا �<ا)  ���� 
�رض �( ?N� �'���N ر�8� 1><، وهoا  >Nو��*�ن أ1'� ��

k�Bأ\� ِ\23�4 ا�I'1 I" 2$ اL]� ���N ا|���y إ��ار. ا
uـ ،"آ�* ����N�� XU و�L ا]�� إa ا" ...�#�?N" إ¬�ء ا

� �Qاح ���" �1 <BU��ر هoا ا)�#" ���وآ� �]NFا، اo�ه
�و���8' >*�BFأ. 

 wBs+ ¨ إن ،���?Nهoا ا>�ع �� ا?Dج *�)�ا��H وا
8� آ�	�  �JU	�� �� N1�H<، و�NT ز�>< إa در�H آ���Q، و��

8� IÃ أ	< D1ج �� �sو@<، وأ��W I'1 >N�Qو��ا ،>�Q ك���
�� �>��ر ا>�8 وا�tNر و�[L هoا ا�Dم، ÌQن �ty >�Qرة 
< �sUر #�ى، أو  Ï�?� ���+ �¢ ،a�]� ��Q >�'1 I�t� أن
�ÌQ ،aن ا)��� N�¹�ه�ة أو ��Ky، و* �����>���� ذا+�� @

� ��I'1 I�Î ،>F ه��N<، اoى �'N�w أ�Ò ن�� هoا ��8� آ
��� �� ا�ه�Nاز، �Fاء آ�	� �>���� د�>��، cا >N���<� I'1
 I�Î ،��Ky ه�ة أو����F، أو ذا+�� ¹�F ��H�أو أ����
 >�� �H�+ ���N��@�ة *«8'�ر�H أن أ�� د�1ة  ���'1

1�8Äا]#�ى، أو �� �>���� ا Ï�� إ��رة �� �>���� ا)?¬�* �
، و� ��أ إ� XU )ا)��و�1 *\�ا�U(آ�L، وه>� +��K ا)��و�� 

�ظ KNU�، "�W345 وه=W@?0 آ�� ه�N��"2" ا)��رك أن < U_ ا
��7�" �R 1#ل اRD@�ف وأن ا)t'�ب ه�  "k��s� ح��ا�3

� ا�5�0 وا�@,�b وا�¤�ز #��� . ا%290�0 ا%$�س �$�?

�رةB?� *\��h ا<BU� :ه�oا  هoا �� أ1'>< �

 )8(  
� ،  إ°\�$¾��5ª'��f   ª¾�   )�م�     ª83¾@ªا� .  
  ،  #�+8   ?�   \0ر   9+�£�     )�ل

 )¿�  .) ا;+8Ç \�وى    #¬   ا\�   �
  . أ}Wk0   )�در   ا\� ا�+�M    2Ç   ��}0ف�     #¬   �ـ�W=3�4¾5ِ   )�ل

    Â2ه W'��   ؟    
u0ه    ST?�9 1   أآ0ن#   c5f   u�?؟  إ 

��WÃ�0Ã$ª وا�+2 �  ، uÃ�� ؟    أ9
�ºإ   �����   19   �W0ار��=ـ{ ،  

   ¬ْ#   �W='ª��^#ِ  .  
 ُ}�وS   ا.��¿T\   Yل   ��

È;و   "^�ِ��ـc   ا��5س     ه¾��  .  
�%   c�fِأ   ،  

  . أ�nْ   ا�3@�ت   ز\$"
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� �
W$�  .   TF ا�+2    #�ِ��$

��   u�3ر�R�?   ¬�  ، ?3Ôـ��   را7&   #�\
  . �7»   وا�Rاه�   وا�3Ç5ـَ�   

 ��ج ه>� وا)��و�� �?'>�8lNU��، و�¸ " داLy"ا<BU��
8�د�� N1��، وD1 �Q�+ XU#� اK�F �	�Wأ �¹�ه�.، آ8
 /BJ* أو ،�� �Hواه /BJ* اء�F ،ح�;�ا?o¥ ��HDا ا
 ^ I'lN+ ،>Qج وأه�اD?� �( #�� هoا ا>�ع �� ا�s#�<+

�@� ا�ؤ��، و� داLy ا)��� *�ا± ���Q ¸� ����JNFا Lk
8�د I'1 ا)�اد N1��U (ا�Wاك ا?D#� ا)�;���1، و�� أ¶�� ا

�t، هo. ا�BاLk ا¯�و*�� � �>I�B )ا�د��ن ا�t أو �� ا
� }�ى Êاء، وإ�N*أو د�>�� ا ��#Dyم أ��U�* �ا1 ��0'��

 ��Q ،�8<� �J� I'1ة ا�N�*�� أو إ°�N�B'F L]� ^ ن���
 wFع و��s�ل +>�زل �1 ا¯��� ا0����� *��Bل ا�JNF�هoا ا

 �H�N8(س ا�<�c"آN'� اfا �% c� ، "و;È ه�^" ا��5س ���

 /JU ،wcل ا�@ I'1 ��B'F ورة�s�* �J��[L هo. ا0'�ل 
 Xرآ�� I'1 ا)��<� �k�?�، وJU/ ا��Q �N+ ���Q ا�]ا

 ،)F8( ا]وNÄا I'1و ،���Q �N� >	أ hHا]ر �� ه><NQ��� ^
� ا]آ[� �Qو��8�ل ا)�أة *��Î L'� �� ا?�ل 	��ا ?NFا

�;�اUو �Îر�+ ،�#�MJ	ا. 

 �U أو ،D�JNJ� اo�ه >'B�+ �ْ�� ه>� ���L أن °� �<BU��
�ت �\«�� )[L هoا اU�N� ¸��� ��Bو أ	< �U هoا  ،PD8ِ?NJÆ�

'yه� دا �8�د�� ا)�+?�ة، وهN1�< �?'>< أ	< � +MN�_ ذا+<، ا
�ت، ]ن ا)�اة ا� T�� أن ��رس K\o+<، وه� ¥o. ا �U �و
 �8�د �� 	���U، وN1�� +��� هoا ا>�ع �� ا ، �����U �#D1

� ه�oا، �� 	���U أ�yى*��]� �H��NUا S� أن )�tNJ+. 

 L0ا اoأن ه �'?� a�N�LW " ا�ون �Hا£"ا)�t( اQ ه�
 �sأ� �<BU�<(]ن ���¸ �U دون �Hا	�) وأ�[. 

�س   �>»�ع   ��   آ[�ا<�ت   هL]�   .o ^    اQ�\N  ا�ون   ا
�ت   وآ�¬�   �Hا	�< Q�\+   �MH�	   ���]�  ، �  ا)�>�� I+gy  ^  أ£    إ
  I'1 L#[آ>�   ا   XB+ل   ��   أDy   ت�  ��   آ[�ا   أن   ��اآ�8   �?'��
�ء nه   ��o�Lk   هo. إ�l'�    aون   اF�  آ[�ا ..   اoات   �Nآ��   ا
 ��<�    £�?� ��   "?;    DH! أو DH�،  *�yä   أو   *��IJ<H L إن 1
  d  *���H   �N+   Lا	�<   ا�ون   ا��و�ت   هo.   أن 1>�ى  و+�JK ذ
  I���	 _�<�  ) ¸��   و���	   ��a و*� )  وا�1N I+�+   �#�  ��   ا�1
 /	�H   ��   ¸K<�آ¼   ا~�	/   ��ا��H ^    ا<ا)�NJى  I'1    ا
�   وآ�ن اWD?�رى  ¶�Uل   أ���   �y�  ا�YMاء :    ¤�G   آG5   إذا :  
اNF  L�K?�ف �� ه�    ì́   و��  ..  ا�@0ا�k�ُ3k    : &fِ-ـ+ـ£ 
  ،I���0�8ا   �( اNFر   را�?J  +?�د   وراء   ا
�ت #D?  . �Hوى   *D   و+��اره�   وا�BNFا¯�.. ا

�ن J I'1 �'?�  (ه� ا ��#�"ه<� ا<BU�� Lyدا "
8�ل L�Q هoا اL0 ه�oاNUا: 
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� �
 " �3Ç5ا�   �Jا��T?�9   &72    را+�Ô? �J;را ،  

¬#   c�'?   Wرو�   �J�ِ   9+-�ن   �#   �Jª;�� .  
�3Ç5ا�   uT?�9     2+ا� ='�9W   ¬#    : W'�  ، ����WÃ و#�ِ}7  ،  2
uT?�9    وا��   W'@�5Ô?    2Ç+�ِ  : ����  ،  0ف زى-?�#   �#    : WÃ���   ،  
�3Ç5ا�   uT?�9      2+ف ا�Y�?    �#ا �J��0$�  ،" ��u   ان» "  �
u0?أ  " Âu� " ، ��  " Âu�  " �J��   �J�� .  
ªuT?�9   وا��   Kِ�W?0@  ، ��   1�x.   Wì\در�   إ�(   �J?0@�Ô? ".  
  !! دu   ا�,�م   )�   #¬   وا\�

�	/ هoا H �� h��� ��#�"  ا�1�اف ه><*�ن " ا�اLy ا
هoا اL0 اoى �ح < ^ ا�Bا�� ، وا)  ه>� �?g �1 أن 
 �� �¥ ����	 �#D1 Iه ،XQ�tا?D#� ا0����� ا� +7B ا

وا�ؤ�� �� �nآ� أ¬� X* �#D1 ا�>H �� X>¸ ا��B، ا?�ل 
 ،�و�¸ *���N'Æ� X و��د*�، و� *�L8?NJ� X وأداة، �� ه>
�#� ا�اI'y، و�¸ ا)?�Ï، و� ز�Dء <�ن 	K¸ اJ I'1و
 )�tNJ+و LB�+ �ا�lN*� ، ���� ا)  *�;�ح ��#" ا)�أة ا

L]� ،®��KN هo. أن �>M< ا�1�اف، و�¸ �Àد ا'oة وا
 Lا��+ L8�� �{ ،�����U ا�y! �¯ L]T ����W ���+ ا)�أة

 ،�y|ا I1و �8�<� Lآ ST ات، �� أول أن�<�N�" �i?�د ا
�J;ل " را�\M'�ه�، أو ر�Wة ;� �B'@ >JK	 لo� �� ¸�، و

�sوأ� ،��¸ إ >B�H ^ �{ �+N?�د #>�ات : 1'���، أو �����
L8�N ا�0 Lا��N�دل اBN(س ا"uT?�9    وا��   W'@�5Ô?    2Ç+�ِ  :

  ْْ، "���WÃ :    #�   #�?-0ف زى  ،  ���� 
 �sدل : وأ��BN(ل ا�?� �>�B< داy'< إa أن ا<BU��

�	� ��;���1، و�¸ �Àد ��* >N���W I'1 ض�أن �? > h8J�
�زل U �1_ ا�1�اض ا)�µJل �Äد <N� أن DQ ،¸K<1� �1 ا�Qد

�، و���ن U_ ا�1�اض إ�k��دل و��µJل *��ر  "إن �u"ر;BN�
 �#D1 �� �?�د 1�I'1 .�k دQ( ا?D#� أآ[� �Qآ[� إ�

 ،�����U ��	�J	�3إÇ5ا�   uT?�9      2+ف ا�Y�?    �#ا �J��0$�  ان» "  �
 u�� "،  u0?أ  " Âu� " ، ��  " Âu�  " �J��   �J�� .  

� �?�ف ��ى *?�. �1 آL وأ�yا، �B�Qو أ <BU�� Lyن دا
 ��M<� [�ى	أ �JH د�À وزت أن +��ن�q �� +B'tN< ا)�أة ا�

�ت"^ NJ ، ¥oا ا��L،"ز	�� ا

�¹�ر أن ا?D#� ا0�����، Ì* ؤ���وا)  �>�I هo. ا
 ،>*�W �ه0 .'�دل �Fاء �( ا��أة، أم ^ ا?Dج ا~I?8، و�

 "��® �Yآ�*��D �1  ،"ل وا�Yوجا��0R"ا�D@0اء �@�
8�ل، ?NF��م، أو ا�N�1   �� ،  �W?0@Kِ   وا��   ªuT?�9"ا�x.   Wì\إ  

  ." ?�J?0@�Ô   )�در� 
< ا�8NFار. ه�oا، �>BN< إa أن  �8z ىo� ا<BU��?�د �

�ر*<، ه� �� L�Q ��\«W >�#� اoى آ�" < هoا ا�I1 ا
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� �
�H a?'< آ�8 N��+gy �� r+< ^ هoا ا>�ع �� ا?Dج، و*	

< �[L ��.، و� ر�U I�T ���� I81ه� أ DQ ،�'J#¼ I'1 ا
� ، �U اL0 ا¯�و� اّ'oى، �<é )Q�8 و��<ه� ��ا�L رU'� ا
 hk��ل �� 	\�Qا، ¨ ��ت ا��B� أن LB# >'�Q< أ	و أ�B�
 ،�1�8Äن ^ ا��و} ��o�س gy I'1ة ا��ا)?�Ï، و� �� ا

�ء �� وا#( رؤ�N< ا]��>�H ><���Qا U >?K<+ ¨ �، *��� أ¬
 ���8NFار I�Q ،.�Ê �*�q رؤ�� ��د#� وآ��'�، *��� أ¬

 d5" ~�1�#��Hة ، وذ+$�# �N�. 

 ،>']� )Q�+ أو ،�<BU�� �?Qة د�#�<هL هo. ا�ؤ�� ا
 �Q�Kة ا����أن ��ا�L رU'� ا>�8 ا\?Dy �� ،�Bل ا)�

�Hوز؟ ا��lN��@�، وا]¨ ا�ا�1 *«(�* I1�*� هI أن ا
 ��Q��#�ا #��� ه�oا، �¸ آ	 Lyا�ا)?�'�، �U �� داLy ا

1�دة  –– ����'L]� I'1 /'�N هo. ا)��و�� ا . 

  �º ¼'«N� أن )tNJ� ¨ >	أ >KFأ �'?� �<BU�وه� ه� �
 )s� وح�Q ،L8�� أن )tNJ� ¨ �#�و�'< �� رؤ��، و^ 	K¸ ا

 .o¯ >;��1 �� I'1 م�'ا~��1 ا)�K@�، دون أن ا'�م آL ا
 ،��'8¢ I'1 >+آ� �� #�ر�N� 

�*�� ���را F ت��'U ^ .�<�و<+ ��ب (هoا ه� �* ^ ،�ه>
�sر�/ �1 *?� أ��N، �1 ;�ورة ;wB ا~��1، �¸ Q�w )ا

 �1�H �F�Fأ �Ê�8، وإ<� �( ��Jة ا�BF��#� و+>�?�1�H ا
� �( ا]¨، وا�0آ��BF� .ا�ؤ��، و+>

 �N1 )8J	 ،>�Q _ª وه� ،Ï�� ا¯I'1 I��l ا)?<BU�ب �
>N�1�;�� ل �1م�8NUا ���* : 

 )9 (  
W+5¼£�   آ#   �?   ª8+�#ِ  :  

   W��   Ê¼@4.    è�� \¾23�4؟ و°.�0ر?�  9

W� ِ\23ِ�4؟ 2kِ    آ�ن�   #�   9�Â0+.    2+��� uYح   �

uوا��   uوا��  ، G5Ãى،   آÇه�  
   &'(   �#   �.، 25ِª3Ç5�  ،��? �7ت��w��   ِدى .  

W��    2Ç+Þ  2� ؟   v�3��9   و?È'z+@?   �(Y ا�9
G525ِ    آª'� .  \�� زى  2��f  ?��  ،  ا�Y¼Q¾اوة� :  ;

 "�  . ُ}4@¾£�   #�   ?0م   .+��1   داه
�@£�   7=0¿ا   ا; ?Y,k   ªÊت   #�   ?0م�R .  
7�@ـْ+¾£�   #�   ?0م    S�. ���   �#   G5آ   £@';   .  

���Ë   ا�Yآ�ب   .$'&   إ\£   إ#� :  #�+»8   ?� ù 

  ، آ��ن   ِ#@-�'È وا�+2  ،    )��9 وا�+2  ،  وا)b ا�+2 

  
 ���ـــ�ـــــــ��� ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   386



� ���10101010I12121212<I2009200920092009א����������������س – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
� (�Nï هoا ا��ح *�Iء �� ا�1�دة �U� h�<+ أن ��T �ا

�ب ^ @B?� ور#��N�، وهI إ1�دة +XU( ¸K<* _'?N °8( ا
�ؤل ا���s ا�tcة ا� +�Bأ *JN� : 

   g²® #�ى  أى  إ   ¶���،  ا%Y?¢   و07د   .0ع   �U?   1#   أن   �+
�W؟� و)

  ><*�H �� نD1ا ه� إoه �y[ا �<BU��ج �lNUر��  -  إن ا  
 >N�B'F  -  رoª   )kرا  ، 

  ��ا�U وأ�'/ ا|راء +����W  ،  hH   ا���s   هo. ا�DNyف �Uل  
�¸   أ	<    ��   U_   Ï�  و�Hد   	���1 ^    ��رة *���    �Ly�N   أن   ا)?
 �y!  ،>8�# ����<� 7  ، أو	ا   �( و*��� أoأى   ه�  إ�   ا*�Nاء   ا
 :أ	7 أ��1 ����� ا�B?N ه�oا 

 " .. ¸�   ��   _U    Ï�^    �Ly�N   أن  -  ا)�Bأ   ��U   ��   ا)?
��W، أو �>�  !�y   و�Hد   	���1 B� L��* ،>~��ت #�� �� �?��

� �>< أن s��� �1 IKÎ< 	�ع و�Hد. ه� *�'t� ¸� �sأ� ��و
)Ï��]رhH أن هoا )و�Hد ا)?Q ،£���� �( ا)��� اoهy ،

d�ء دون إذ	<، وI'1 ذ�� �� ><� w�N'� ف�F �y[ا: 

  ��+,k   آ�ن    &R�@ا�   ��   ، ا\x'�¸�   وأآ�Y   �#1   آ�ن     وا9
b� :وأ�

^    �ªودة   *�ا�kة   NÎ¼   وا?Dج   ا)?�Ï   �1   ا���0   إن   
 )8NÄى #�    وأن ،  اo�h8J�   Ï ا?8'ا�اI1    اo¥   Ly�Nا   
1��'X   ه�   ا)�µJل    XF�Fأ : 

  Dد :  أو�Hق   أ�1اض   و�;   ��a    ا)���   ¥N��ع   ��Q و*F    aإ
  ، ا*�Nاء   ���Nا

���ر. �sUر ا)���  : ��\�Ny�*    �J<'?Dج، ´ +�آ��  ا
��< ^ ا�s0ر *��� آIW Lء�N	� .�sUر. هoا *

�   إذا   � �Q�+   �Uأ   ��oه   X@��  *�ن ;78    ا1�اف   ��Q   ا
1�دة ،  ��   +��� I'1    ��اQ_   ا)���  Ï�  +�B>�   آ8�  -  وا)?
�ءأ�>    I+gy-  ض�?�  �����+:  

   �Îرى    +���   أ���� �z   �8<  ���ن   أن   و1'�< .. ( وا�tNر   ا
 �MH�	   ��\«W    ^ ،��k�H ��ر�F هoا اL�BJ وº   ���1�c   وإQ  
 �tyأ   ��   Lر   آ�\+  ..( ��Q   "��   )�   اoه   ���N�ه�   اJرآ�   و���(�*  
  ^ F�8ار.اN  وه� ، ���   ،��رNF<   وا#(   �� ;8>º     aإ >lk�N	 ، 

 ��� أ�U@ا�   YRى    ا�o���t*   ��   �W_  -ا)?�Ï   �?�;< اB�  
 ��Q   ��;�� ال�Uأ �� �lNFا �� L��?+)�#�) أ�1اض وإ1

��Hع�*    aع إ�	د   �H��ء   �t��W   ا��É   اKNyا]�1اض   ا  
 8NF�   ا�ا#(   أرض ^ ا�داء I'1    �اروا

  ا���N ا]�y   هoا إ�l'�    a   ا)���   ��ك   I'1 ا)?�Ï أن 
 >JK<*  -  ��و�ت   ;�   ور}ª   �8<  ��U L8MN   -  دQ?< )�ا�'� ا
 ���µJ�   >lk�N	   
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� �
���Q اL0 ا�wF ا)�k(    ا)?�I�B<�   Ï أن ��sQ< اoى    أ�

8�د��   ا�8NFار   أو   ا]�1اض   �ارا8NF   ا)o*oNب ^ ��رةN1�  أو   ا
�رات    *X  " ا�Y���    2+9 8+3)� "  ا�cاع   ا�8NFار �Ny�ا

�Uو�t(ا . 

"f��ا: 
ا	I�N *< ا)  I'1  اoى    ا)   /'t	r<NJ �� آL هoا أن 

� ا�rN، ه�<BU��ن �J   /'t�   �U    ^ .ه��¹  ،  �'F ى��g+ ><�
¬ ^ L8¢ة ، وgcب �� ا�MJ	D��� ا]��، ]	< ¨ ��)Q ا���( 

d�� ذ�µJ� . 

     �<BU��   �  ��#"   أن  -I'1    و�?L8   و�78N�-  /'t  ه>
   ا)�Jة 

  �8<8�ل ا�8NFار اNU��ب *���	� ���Wة، B�>< �hNK ا
إذا أwB; �JU ا~�1�ت ��?�، و+>�F/ اB\�ة، �( ا]¨، �( 

 . �0آ�، �( ا)�اآ�B، �( ا>�8ا

���Ë   ا�Yآ�ب   .$'&   إ\£   إ#� :  #�+»8   ?� ù 

  ، آ��ن   ِ#@-�'È وا�+2  ،    )��9 وا�+2  ،  وا)b ا�+2 
�   .�+1     ا���ÈK   "Qk   أوk   0طQR     «��   ا�#�ن� .  

  ، }�?�WÃ4 ا�+�M    2   آ�u   }�ف   وا��   آ& 
  . �WÃk�Y9ِ ا�+W¿3� 1,i   «�¾(    2 ِ#ْ¬  إ\Y   Wف?� ?'2$ 
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����17171717I12121212<I2009200920092009א�����������������س  �

839−� 6����:����Pدאن�א�����Rא�و�������"���,����Eوא)�"��)�2א� �  

� � 
 
 
 
 

 .��c ا;@����ت أ�f)�ء ا�Y4ض ا��ص

 )اw<" (�@��ر0kاY�"Ëآ�" : ��x5 ا��70ان ا�'-Yى 
"#�$#: 

Y\� أ#� إ;@���" ;�f� G)�ء ا�+�'" ا%,�+" �+Y4ض \-
g�@ا� W709+2 ا� uى أن ��»دY\ ىn�5)-"، وا�� :ا%YQوح �+

�T ا�\�3ن ه0 )�ر.W أن ?@��ù �Jع #Yا�& "i �# إن
 &fا�@0ا "(�¸ ®+Q�� W$��R W� ه���ا3%��ة (.0Qرu آ�� ه

>wا (Ñ3@90< �,& .�رÃ%ى وه0 اY-'ا�070د ا� ®�Y# Wا�& �@�$
 "..0Qرu �� ا�ن

**** 

 ¬(�5\ q "'�+ا� �و;0ف \�Yض ا��0م .c3 إ;@����ت �45
 .ا�;@����ت ا��Y-9 "3ة ا�;'0ع ا�$�دم

?$@^Y ا�Y-5 ا��0م 9+2 اD;@����ت È$k دون #�  :#+��0"
أ��Wk ا%-�رآ0ن 1# .�$�'�ت .���" �;@�����Ò 8F ;0ف 

 "��Zا �?Y� : W-(�5\1/1/2010 ض اY4ا ا�nص ��5)-" ه��
�@� .ا%

**** 

270�0���0,� ) ا�,@�ب ا���S( درا;" : 9+8 ا�3

"� 09دة إg ا����ب ا�345
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� �
 أ�³ ;���. أ

1- �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... >�+� أ;'�ب ®+z5� �5\إ 

2- u� [ ��º !!!... I�B� ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
I�* .....>wا W+fأ >wا 

3- �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �º�� ) ا(وا	
 7B�J�)7�J+ (1  ......*¸ *�;< !!!! و#�؟ ^ أى,Òو W'���

W� آ��ن أ~£3 �

4- ��ه'�I ا0/،  @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U
�H�U ><� 7NJ� u� دام ��....7?� �Êأ\�  ...... ، إ

 ا;@�ه& أ9�¬ اw< 07ا?�

��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	
��'� أو ا�+2 ���55 �<  ......أ;X<� �8 إن � W'��� 2+ا�

� Dو �fا 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u��  أ	� �U /Uأ IWا#�ر...... 
�� ه0 أ.�Yف 9+

7-  /Uأ /Uو#?�ت أ ،.���N* I'@�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
I�B� >;�* u� ،7BU IW�U� ......�?7 آ�. إ£ أU/ ، و�

>Kأ ¬kY���# 

8-  � D?Q ��ه� إ£ أ	��#�<ا�U �U أى .�H إ��ى ���� 
 7v8; u7، *¸ إ�BM�* ......uد >wا "��0Ó3# &� إS ��)�ر أ}

�ف �� *?�، -9ï X#�'± �<Uإ  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
/�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !!� I�* >إ� L\} ...... 

¬�45?�# uد >wإن ا GkY9 G5�¸�# �#��� 

10- J	 شD* �H�U �JUدامأ � L8?N آ'U �8/ دى �� أ�'< �
�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<U��3"  ......ا#

 ا�$Yب : #$��& ا�'��

***** 

 إ;Yاء �kروق. أ

1- �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... >�+� 2$�$wا%�� ا c�x� ا�0ف آ@� �

2- u� [ ��º !!!...��زم أ¢/ ا]ول، �B�I  أ	 /Uن أ��1
I�* Êf W+'$@;ف اY99-�ن أ >� W?ف ?�� أY9ا 

3- �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �º�� ) ا(وا	
 7B�J�)7�J+ (و#�؟ ^ أى !!!! >;�* ¸*......  Ë�?أ W'ه��

"�� آ�\G ا�5@
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� �
4- ��ه'�I ا0/،  @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U

�H�U ><� 7NJ� u� دام ��....7?� �Êأ\� إ\�3ن  ...... ، إ
2Q9�� �# زى �R�� Sإ � ·@�ج ا�

��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	
 أY9ف أآ�& 9+2 ¸0ل آ�u ......أ;X<� �8 إن 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u��  أ	� �U /Uأ IWا#�ر...... 
��Y� 

�.، و#?�ت أU/ أ -7��N* I'U/ @�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
I�B� >;�* u� ،7BU IW�U�أ\�  ......�?7 آ�. إ£ أU/ ، و�

234\ c# &U{ 234 ·@�ج\ 

8- >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	� ا
 7v8; u7، *¸ إ�BM�* ......ç��k 070د# uإن د 

�ف �� *?�، -9ï X#�'± �<Uإ  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
8tّ	 �( ���?* Il�� /�@ ،�?B � !!� I�* >إ� L\} ...... 

 )0Rف أو �5Rق(�'�U� �5¢ ا�Ye5 19 أى ��7" 
�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �� دام -10U �JUأ 

�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<Uا......  "�آ+
 ا�$'0ل ��w &?�� YRó #� ر�Y,? �5م

***** 

 أ1i 9'� ا��T?T. أ

1- �'y �� z/ *?�ر*><  I'��H، *¸ اU آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... 9+2 ����3ت í 5أ\�5 ��5< \�534 و� 

2- u� [ ��º !!!... I�B� ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
I�*..... 234\ 2+9 �J'�f�� �\أ 

3- �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �º�� ) ا(وا	
 7B�J�)7�J+ (07ا?�  ......¸ *�;< *!!!! و#�؟ ^ أى &x4?

Wه�y Y9�-# 

4- ��ه'�I ا0/،  @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U
�H�U ><� 7NJ� u� دام ��....7?� �Êرش  ...... ، إ�( �#
 أ9�& دS� u ه�ز9& 1# \234

��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	
5� ......أ;X<� �8 إن +Q�?�# uد >wا¬ 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u��  أ	� �U /Uأ IWا#�ر...... 
uد �á W?ا.�ذى أو أذ 

7-  /Uأ /Uو#?�ت أ ،.���N* I'@�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
I�B� >;�* u� ،7BU IW�U�?'$2  ......�?7 آ�. إ£ أU/ ، و�

È+M "7�� �\أ «: 
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� �
8- >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	� ا

7v8; u7، *¸ إ�BM�*  ......W'��� 234\ 2(Dأ\� أ 

�ف �� *?�، -9ï X#�'± �<Uإ  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
 /�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !!� I�* >إ� L\} ...... 

>wا ��# ¬kY�\�# 1,i �5 ��¢ #1 ا�ول�'� 

�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �� دام -10U �JUأ 
_KN	 در���# u� �<Uح  ا�أ# ��ه�، أ	<?� I'1......  &أن آ
W@$?YQ� �J+� وا�� ?�

***** 

��. أ· �'9 

1- �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... uد >wف #1 ا�z5� �5\إ 

2- u� [ ��º !!!... I�B� ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
I�* ....>��� �# ىY�9 

� ه� ازاى أ -3��Uوا /U)<) ة	رف إ�1 �º�� ) ا(وا	
 7B�J�)7�J+ (م \234  ......*¸ *�;< !!!! و#�؟ ^ أىYه��

¬�5�3?�# 1,i ¬# ،ة دىµ�1 ا# W�� 

4- ��ه'�I ا0/،  @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U
�H�U ><� 7NJ� u� دام ��....7?� �Ê0 ه0  ...... ، إ�
 �13 آ@�آ��ن ���'� و?3@�ه& ��'$2 أ

��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	
��'� ¦�  ......أ;X<� �8 إن � uد �wإن ا 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u��  أ	� �U /Uأ IWا#�ر...... 
��Y� 

7-  /Uأ /Uو#?�ت أ ،.���N* I'@�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
I�B� >;�* u� ،7BU IW�U� ......�?7 آ�. إ£ أU/ ، و�

�¦ ¬@�'��# 

8- >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	� ا
 7v8; u7، *¸ إ�BM�* ......úب زY$? ف�Ñ�� ¬# 

�ف �� *?�، -9ï X#�'± �<Uإ  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
 /�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !!� I�* >إ� L\} ...... 

 #� �7ش 

�D* �Hش -10U �JUدام أ � 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �
�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<Uإ\�5   ......ا

 �M 1# >�@� £\ا b-@,\ 1,i بY$��� Ê�3�< \�534 }0?" و\3\
�K �# �# 

***** 
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� �
�,@0ر. دk "#�;أ 

1-  �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�* .....&$���� W+� أن ا��5� �5

2- [ ��º u� !!!... ¸* ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
I�* I�B� ،ط�W u� ��T..... ص�Rأ�< و 

3- �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	< ) ة(� �º�� ) ا(وا	
 7B�J�)7�J+ (^ ب  .....*¸ *�;<!!!! أى و#�؟Y¤ زمD
c70@\و 

4- � �Uوا ��BU ���Jy إ�< U ��ه'�I ا0/، �@/ وا	NJ�
� u� دام ��7?� �Êإ ،L*��(�* �H�U ><� 7NJ.....  �5ر�

 #070د

5-  ���H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸، @/ وا	U �JUأ
 ���æ و)G و#¬ ��²'� .....أ;X<� �8 ا	<

6-  ��T u� ،ش�Q�1ا �� �U /Uأ IWا#�ر �� �..... أ	
¬5�'²�# 

7-   /Uأ /Uو#?�ت أ ،.���N* I'@�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
���<  .....�?7 آ�. إ£ � B� >;�* u� ،7BU IW�U�IأU/ ، و�
 R+$" ر��5

8- � D?Q ��ه� إ£ أ	��#�<  ا�U �U أى .�H إ��ى ����
7v8; u7، *¸ إ�BM�*..... >� >� uد 

9- �<Uإ  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	ف �� *?�، و�ï X#�'±
/�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !! � I�* >إ� L\}..... 

 ا¸��5 ��رى ��رى

�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى  -10U �JUأ  ��� أ�'< �
�ه�،أ	� أ#�ح<?� I'1 _KN	 در���# u� �<Uدام ا ..... L8�	

�'�Y� Wا�@H  L\}W>/ *?� وا� آ& وا�� ?3

***** 

�0د ���زى. د· 

1- �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... �# إن�w 1Ó�Q# �� ¬�k 

2- u� [ ��º !!!... ¸* ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
I�* I�B� /} uQ�?��� �Uا���� اH W?إ &��? 

3- �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �º�� ) ا(وا	
 7B�J�)7�J+ (زم �< ......*¸ *�;< !!!! و#�؟ ^ أىD 

4- ��ه @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U ،/0ا I�'
�H�U ><� 7NJ� u� دام ��....7?� �Êإ ، ......  G'3آ ��أآ

 ��7" �+0ة
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� �
��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	

��'� ......أ;X<� �8 إن � uد �z-ا� 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u��  أ	� �U /Uأ IWا#�ر...... 
�'�� ?,0ن �� �

7- Uو#?�ت أ ،.���N* I'/ أU/ @�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
I�B� >;�* u� ،7BU IW�U� Y3Rت ......�?7 آ�. إ£ أU/ ، و�

8- >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	� ا
 7v8; u7، *¸ إ�BM�* ......W'أ\� أ� Sإ 

�ف �� *?�، -9ï X#�'± �<Uإ  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
 /�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !! >إ� L\}� I�* ...... 

 #� أ¸��5ش

�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �� دام -10U �JUأ 
�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<Uا...... 

"�� �ºر;È$k �J دون ا�@3

***** 

 �9ء 9'� ا��دى. أ

1- �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... uآ� �M 

2-  [u� ��º !!!... I�B� ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
I�* &��D Gزم ا;@�'� 0� 

3 - �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �7B�J� ��º ) ا(وا	
)7�J+ (و#�؟ ^ أى !!!! >;�* ¸*...... �U@? 1,i &� ��آ

4- ��ه'�I ا0/،  @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U
U ><� 7NJ� u� دام ���H�....7?� �Ê3'<  ...... ، إ?��

 #,�ن 2��k �59ى وا�� �3åرة

��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	
��'� ......أ;X<� �8 إن � 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u��  أ	� �U /Uأ IWا#�ر...... 
uد �á ¬3²�# 

7-  /Uأ /Uو#?�ت أ ،.���N* I'@�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
 /UأI�B� >;�* u� ،7BU IW�U�:»  ......�?7 آ�. إ£ ، و�

È+M "7�� 

8- >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	� ا
 7v8; u7، *¸ إ�BM�* ......�'��� W\أ 

�ف �� *?�، -9ï X#�'± �<Uإ  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
 /�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !! I�* >إ� L\}� ...... 

¢�� �5�'� 
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� �
�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �� دام -10U �JUأ 

�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<Uإن  ......ا
 ا��5 \,�& ��%070د د�S� �(0 #�#1 �070ده�

***** 

 إ;�م إ�Yاه�8. د

1- �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... Y3Rوأ\� ه� >¸ W?إ 

"7�� �J5# �@@3# ¬# دام�# >wوا�� #�?3@�ه+¬ ا G�'� 

 آG5 ·@�ج �� #��?�

2- u� [ ��º !!!... I�B� ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
 I�B� .....>w1 أ�0 ا�+? 

3- �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �º�� ) ا(وا	
 7B�J�)7�J+ (�9  ......*¸ *�;< !!!! و#�؟ ^ أى >^M>��� 

4- ��ه'�I ا0/،  @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U
�H�U ><� 7NJ� u� دام ��....7?� �Êإ ، ......  c+¸ 0�

 آ0?� آ�ن ?'$2 أ�13

��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	
�Y ......أ;X<� �8 إن @3? uد >wا 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u�� أ	� �U /Uأ IWا#�ر ...... 
��+9 &���� c+Q? 

7-  /Uأ /Uو#?�ت أ ،.���N* I'@�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
I�B� >;�* u� ،7BU IW�U� �k}& ......�?7 آ�. إ£ أU/ ، و�

8- >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	� ا
 7v8; u7، *¸ إ�BM�* ......ا��5س &� إS ا;@�

�ف �� *? -9ï X#�'± �<Uإ،�  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
 /�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !!� I�* >إ� L\} ...... 

 اw< ا\@-Y اآ 

�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �� دام -10U �JUأ 
�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<Uا......  Dأ
# Y9�-%م �ن ا�,�م ?4$� ا�,��� �\Y9�-# 19 µ�.�J@� ^�ا)

***** 

 ه��8 9'� ا�4@�ح . أ

1- �?* /z �<�'y ���H، *¸ ا'I  ر*>U آ�ه< �� �� أى
 I�* L\M�*...... ¢�� >� ¬kY�5� �# 

2- u� [ ��º !!!... I�B� ،زم أ¢/ ا]ول� /Uن أ��1 �أ	
 I�B� .....>Kأ Sإ Êا� 
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� �
3- �Uوا /Uه� ازاى أ �1�رف إ	<) ة(� �º�� ) ا(وا	

 7B�J�)7�J+ (0  ......*¸ *�;< !!!! �؟و# ^ أى� W'ه��
���; 

4- ��ه'�I ا0/،  @/ وا	NJ� �� �Uوا ��BU ���Jy إ�< U
�H�U ><� 7NJ� u� دام ��....7?� �Êأ\� ·@�ج  ...... ، إ

�� 

��H ا�ا�U {/ ا'BM�* I< و*¸،  -5U �JUأ  �@/ وا	
 اw< ?'$2 �< ......أ;X<� �8 إن 

6-  �� �� ا�Q�1ش، �T u��  ا#�رIW أ�U /U أ	�...... 
�9�Ñ 

7-  /Uأ /Uو#?�ت أ ،.���N* I'@�/، إ�Qض أ	� ��#� ا
I�B� >;�* u� ،7BU IW�U�ه��س  ......�?7 آ�. إ£ أU/ ، و�

YRا� : 

8- >�#��U �U أى .�H إ��ى ���� � D?Q ��ه� إ£ أ	� ا
 7v8; u7، *¸ إ�BM�* ......�5'� �5 إنx�� &�,? 

9- Uف �� *?�،إ�ï X#�'± �<  I�* /0وا ،�?* )� _	�«N	و
 /�@ ،�?B �8tّ	 �( ���?* Il�� !!� I�* >إ� L\} ...... 

 إ¸��55 #1 ا�ول

�D* �Hش 	L8?NJ آ'U �8/ دى �� أ�'< �� دام -10U �JUأ 
�ه�، أ	� أ#�ح <?� I'1 _KN	 در���# u� �<U235  ......ا\

���R ��%ا 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   396



� I01010101I2010201020102010>���06060606א���,�������������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�
 

�I01010101I2010201020102010>�������������06060606� א���,���  �

859�−�"����������+�"�F��������,ن،�و������������د*��������*�9����������� �
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 "��w16(ا( 
  "#�$# 

 ،)�*�F�1ة أ ��'���N�ت اU�'� �1 �1ض *��� ا<K#�+
�ر �Qض BNy�">wا "���$+. I?�B@ Lآ��  )�، ^ )y'�� ر*>

��� L*/0ل اv�J+ ،/0ت ا��Kو�  �	���NFه�، وا�B�(ا~��ة وا
�ت �� <�?*I?8~ج اD?�ب 	��JK، ا?� أ��#�ء  وأ��Q رك�W

��� ^ ا0'�� *�lNFا �JK+اءة و�# ^ �'�8#(، و*�أ	 â�]ُْآ
��;�1 �?* ��*�J ا

 �	�?N*ا ���Wة، ا	�lQ ��BNة إa أ	>B� dLB#   �1 ذ
�ر�� أن أ�L ا) ، و�W �1ح +��Jا���ان، �B'tQ �� ا

 I'1 �*�+ ��. ^ هo. ا0'��ت، وإذا ¥	��	 �� a 8?�ا°
 �B�8��MK� �k �� ا�l0 اJÐA 4  �k�8?BF L*��� �وه� �

 /N�  �lU70 X (��MK �� ا�l0 ا)?�وف '�t( ا��B ^ ا
 !!!.، آL ذd و¨ 	\L *?� إ�W aح 	\" ا���ان)100

�ت #�رت أن أ+�#U�'" �Qرا �1 ا��tNFادات، وأن أآL8 ا
� �NKN_ 1>< ا��ح �� ( ،d "�Qوض"وا��ح، ´ 	�H( *?� ذ

� أ ^ �H	IJK ر��B ^ ا�oN1ار، �>7 أ�JK+ �Hا ?�وف 
�?*�N(ه�، �1 ا�l1 اء، أو��وا)��رآ� ^   ا]��#�ء وا

��#�<�  ،�#� o¥ L81ا اN>�ع واo*oNب @�ل ا

_U ��?�  
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� �
�د�1	� 	�L8 و?� �'?N	 �z. 

�" و��D�� G3ت+� ���0ت .-,

 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا

���b،و.Yاآ8 ا�+� "� µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.

  XBBJ :أ��1 هoا اN>��< وأؤآ� 1'�< 

� *oا+< �º : ا�ول \«W "7 أ�	أ ��BW أ�� ���� IK	أن أ
8�ت وا]�Uال J�¥� *?� ا�+ ��Q�1 أو �t�} �ºن �، ��8

)� .، أ	�� *?�")ا)?'�"#\��ة : ا'�� إ� I\«W أ	

 Sا���:  IK	ه� أن أ ��ى +'d ا\�رة ا��B'J ا;�� �1
 h�D� از�*� �+��ت، وآ�¬� آ�ر���+��� �s»�8 ^ *?� ا0
 �� I'1 �;�?� ��g�?�>�، و#� 	7�B إa ذd ���_ 1'_ ^ ا

 ��;��ء *�0'�� ا)Hد?" "  *?>�ان��@9Dوا ،>w03ل ا.
"����Yا�" "#�� ���?+ ��  (��ء *H �، XU +\�ر أن �

� ���� *oا+<، وأن ±�@o¥ >NBا �U �8، ه�N?(ل ا�JN(ا
 �?B@ ،_�'� �� ^ ا)  ´ ^ ا��ح، sء أ��H ىoا]F'�ب ا

��� �� أ	>� ذآ�	� أن �هo. هoا ¨ {�ث، و� °�ز أن {�ث، *
 �	��رآ>� *?� ا�lN*�، وآW _��� IUو �� D?Q Iة ه��\�ا
�� أ*�ا �¸ ه� ه�، و#�  ،LB# �� دى�K?Dج ا�< gyة *

��� ��Bو أن ا\��_ ا�rN   أآ�	 ،L8?I'1 ذd ^ *�ا�� ا
�آ�، �BH�Q  -و1>�. *?� ا0_ –B¨ �>BN< إa هoا اN>��< ا

�ذا {�ث D?Q �( إ1�دة اh�;�N، وI'1 �� ���� أ� )*�N� ن
�ب * )*�N� رآ�، أن��ت وأ�Uال"ا)�;I، اU�ا�� و���U" أو ،

 ".ا�Nر�/ �1 *?�"*�ب 

�"، وردت : #� }�Yى،آ@<  ·�هnا ا���& ?@�5ول Ykو�� 9+
 ،19 "?Y^%ا "�#�����""?Y-'ا���)�ت ا� W$k" 2+�@. ا�� ،

�� أ��u : ا%Yض و�M ا%Yض، وا�� \�#& أن ?,0ن ��k ن�,# �
�& د�Zل ا� آ2 . ا�^�?® ا�ù"ىY-'ة ا��5 ا�Y4{ £k" 1#و ،

 .q )� .�9�3\� : �م }Yوخ وY7وح و~Tق ا%Y?¢ ا�2345
¸B'� +�ى هL 	?�� هo. اK��ة آL ��ة IKN<� �U ا� 

*�ءا �� هo. ا>��ة، �Fف 	'�Nم �� أ��� : ا)�� 
a�N�+�/ ا�*: 

� ا��ح I'1 ا   )1(F�Fأ  ( 

�ول 	K¸ ا�Kوض ا� �Fف     )2(N	 "آ� d´ 	�ى *?� ذ
I'� ��ح �� وا#( �N(�1 ا� :+NJ»�ج �><، *�L ا

·    ،"�,5� ا%��ر;" ا�آ+

 وا���ج ا�2345،    ·
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� �
وا�µات ا�nا.�" ا�� )� \,@-�R 1# �J4ل ا����ب،     ·

 وا�5$�ش

2+,{ Ê��^.: 
�ر أ¬BN1���Wة 	��ت *B� ��*�J� ا�� ا0" ��ا0

�<��]�ءت ^ "اH ��ت آ8��� وا#( +�+�/ و+�#�� ا0 ،
���J ��1 و+�JK ذd ه� cا ��ا>��ات، و�¸ ^ ا)  أ¬� ا0

 I�Q ،D?Q �<��]�ره� اBN1��ءت ^ ا)  *H �ا?X "أ¬
�<��N�£ ^ ا)  ا�?�ى اoى اI'1 L8NW " ا]^ اL\K ا

"X1 �W�NJÐ"\K�ت، ، أ�� ا�U )BF I'1 L8NWا ��Q ا]ول L
�زات"*?>�ان <H )BF" زات�� و#� �?>� ا~>�اL\K (، أ�

�£(I'1 ا?��ن ) ا]ول]�ت 8NÀ?� ) اL\K ا�?�ض ا0
 LJ'JN* ��ت ��?���]LsQ أن ��Nا�L +�#�� ا0Q ،�'J'J�
 ����8J	 أن �� ��BQ ،�F���tsد، وأLsQ ا]LsQ أن 	\hM ا

"��U "�Q ف�F ،ورة�s�* ��;�� ��U ��رئ أ¬��� ا
 ���8J	""�+� ،"*�ًءا �� ا|ن.......�0�" 1-2" .-,

  �BJ<�و�Fف 	��م *h�M\N هo. ا��8JN ^ ا)�#( *
L���N�*��، NQ��ن هo. ا>��ة هI اJ�ت ا�M'   ��هI ا0

 ^ ��*�J���J ��1، و�Fف 	\hM اLJ'JN ^ ا>��ات اcا
 ا)�#( �Qرا

� ا]	J/ *?� هo. ا)�U'� أن 	\hM 1>�ان 	�Hو#� و
 �� ���yو ،>�U دارت ��ت ا�#��ب آ'<، *LsK ا)>N�ا

�ء ^ هo. ا>��ة . ا�*� دH ىo�ل ا�آI إa ا?>�ان ا�
 )أ	�� ا?>�ان، W��ا(

 "�+� )16(ا�+�0" ا�@-,
�b إ\�3ن.����" �fد)": \;�( "?Y�.و 

  

 

 

 

 

 

 

 ��� ���� و� W»¼ : ة أ�yى��(هo. ا0�U �J� Iه �ا
�ن ا)?��� �� ) *oا+<J	Õ¹�ه�ة *���� �?���ة )� {�ث  "\+

�ل �� ا)?�¨، �Àد ر#� ��Kغ y ن�� �?�د إ� L¹ آ� �U اب�ا�
 ،���� I+اoزى "، ���وع ¨ ��L8N "آ�	< ه�"�� و�Hد. ا
"x��0f bرة #¬ #@�.���\." 
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� �
 L���+ Iج"  )�#" ه�KN�   ¸k�أ�1م أ�� *�ر#�  ، " 1>��   �

Lا]¨   ه�ل   ��    أ�  ،  IKN�1 ور��   *�ؤ�� واآ��*    L]8(دة ا�Hو
� ��ا. ا��Hد(    /���ن   ��U'� ^  ا?\�ى اJ	ا�   ���،  ا0

�#� +�Q?< )�ا�'� ا�MNى@ aل ا]¨ إv�} أن �l?� XU. 

�ن ��U/ ا\�رةJ I'1 مD�]�� ^ 	JK<، آ8� ه� ا  ا
 .�?�� ا) 

 L�* �'?� �1، وه��l�* ا����� �?�ى هoا ا)�#" ا<BU��
 >B'�و� �*�<�MT _U_ ا��Hد ا��Bى اJو;�ح أن ا]¨ ا
� أى ���� �� sQرا d� *�sU Dر، ´ ه� �>MJ/ إ�� ذMBW
 ،���H ¨أ L8MN �U�J� �é �?+ �'Q ،���?Nا)�ا��H أو ا

B# ��H �y! ^ >N1�lW نD1إ I'1 در�L إD1ن ا¯��T هI أ	< #
��#K< ا�ا�U ��[ �Qآ� +'�vح L8¢ �� ���� ��8NË ا0���� 

do�ر�� D	Dtق �>��، و?��(�MB� ��Q �1 و�F'�   ا! =
�	�م��� ( �*�lN� �� ���H، و�>B< ا�Î ¨ ��o;�ا ا¥ I8?�

� ��Jوا 1'� �U ،><1 وا�?NB� ع �['<، أن�«<< �U LBF ا
 �� ���( �B<q >�ه�*< اoى ¨ �?� أ���< إ� أن �'�l إ

 : ا�ؤ��، أى ���� �� ا]¨

�0ا+K 8,'� راح ا;

8+� G+Q� v1 آ  ا�# �\� 

 Yfت �+8

"x��0f bرة #¬ #@�.��� Yfت \

ا0'� ه>� ��� إU 7?� �� ،�y! 7?� a'� ا'�L أ�>�ء 
�MtJ(أو ��ر+< ا ¼«�ا� ¢ª L'<، *���  ا>�م، ه� L¹ ا

 Iه L* ،رة�� ��N� ��+�""أ¬� L8¢ اÃ<، و�l�	 " .oه
 >N� ��+�""ا\�رة، و�l�	 " L*���JN/ ���وN�1< �� أ	< #

 ���?N�\hB ��رة، *L ه� ���وع �Q �� ��Àط ا ��8MN'
>'ª L} ه��* L¹ د�À . إذا ،�إن ا)�tوح ا�I'1 ��U أى �>

>JK	 غ�Qأو أ ،.���Q�8  أNJ� < ه�"�� ذا+<، ه� أن	آ�" ،
� ه�"^ XU أ	< �� ���Hد أ�D، وآ'8� ه�æ أن {�_ *?� � "

 �JK� �U ��U�F ��H< أ¨ ا)�ا�ؤ��، 0�}��� �� ا�MB وا
 �yر�\� �Wة �1�H ا�ؤ�� ا�'�+ ���آ8 ا�05ر "ا��و�، ا

�¢ ?� G\�#- 89 �9رف –� ".�0ظ ا�@�

  XU   ا)��Ô. ا?��I    ا)�#"   ه�   ا��س   ��   ا>�ع   هoا   �8# 
 hB\�   د�H��   و�Hد   ����	�� "  �À  " >N��K1د   ا   _�MN�  ،  ث ه��}

aرة   أ#�ب إ��   >JK	   >ا)��ه  Distorted Self-Image   أ��	
 ��s?* I'1  (ا �� ��k�~ا .oه: 

.... 

  .  ِ�+Q�G   8+   ا�v   آ    1#   �\�
  . ِ�+Yf   8ت   
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� �
�Yf   bت.����0f   ¬#   W¾xÂرة   \�@#  .  
uY,�   �¢Â�K��    : Wُأو�   W�+e=#   .  

   �J2   ُأودة�   ا��  . ا��
   W��$"   .�Â0¾5رÃوه�   �°@��Ô=0ا   �$w��   .  

 Ô8ر ��ِآª0ì5ا� -  �#   G\�9رف   ا -  
�¢   �0¿ظ�  .    ?�89   ا�@�
�ظ أ�yى*� K�رة: Wإ .oه    aإذا  إ ،��'yا�أن اoات ا

 ،>���N� �� إ	��ر،    *'�� در�H *�?� �� ا��0 ��� �Qط �
 ��ءهKyإ �� ���ن ه>�ك LU إ ،_MFم، وDل، وإ���ء، وإ¶�وإ

 ،��t�N�ت ���Wة ا��	���{ ����"Wأو� : ¢�K�� uY,� "
2��"، إ��J أودة ا��+e#" ىo  ا)��ه�   ا>K¸   ��رة IKÎ  ، ا

 Iه   L�0��1   ا�Q�  اL�0 أو +LM8s   هo. +�اH(    وXU ، ) ا?I8 (  ا
 �N�+ �#��ن   �?�l   اB\�ة   و^ 	K¸ اJ	أن   �1   ا�    IKÎ  I'1
 >JK	   اoا�دراك   ه   ¨n(و^  ،  ا ¸K	   �#�  �Àد   �?�u   أن   �?�l   ا
��L]   �k  -  ��رة F   س�<�   و�¸  -  ا	��   آ��U   را�tN� .  

>s?* I'1  (\" ا	أ ��	وا]ن : 

 )1(  
�ْ"؛   وا��W   رuYR دى    وا���0نÁ�^# 

  : �^�ق   .$0ل     وا�-��YÁ̂���    "9ا�"
�=0ا    ا;�',ª8Ã   راح   +K .  
 )2(  
  ". �Rرج   وا\G   ا�'�ب   إ)4& " 

��ة   Yط}   دu   ه0¿اwا��5 ا�+2    ا   �J5-?�9   uرد�J5ا� .  
�#è8   إ+K  ، G\أو ا��̂�ر°ى،  :  ،  )���9ِ     وا   �  ا�-0اg،   �0ا�
Èª;°و   ª2    \�س�U=# �J���ر�   �¾'�È   ِ#�1   َأوª   اw+8   ��وة   9   1#+�#  

  .  ا%Tاج 
   �#è8   إ+K   1#   �5ه   Ê'^+�   أو   ...  
   ª8   .^�   َأو+wا   W34\  .  
�ر�� X���1: أ�yى   ��ة �Nyا )s� ه�: 

�ع وا���اب،   ·�s�رآ� ا]�'��B ا?I8 وا�� �إ�
،I1� واN»��� ا~8

·    "kد زا�H�+\�  ،"أو.^� اW34\ 8+w"وإ�� ا�DJNFم 
� إ�< ^ ا)����	�Wى أo .ا0'� *�)?7 ا
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� �
X هoا ا0'� ا�hB وا)  ��Kق *?� ذd *�;�ح *

)"�+�l�<آ8� �\K<، و*X ا0'� اoى ه� أ�L أن 	?�u ) ا
 ��\��£ �� ا]� دون +���<، اoى ���< ا~�ء ا<�'yُ �آ8
 �� ا)��وع أن 	��ن *��ا آ8<8'U _��¢ أن I'1 ��	 �أ	>

 >JK	 L�MNJ(ه� ا èا �<�'y" &��@3# "J8 دآ+w0ا ا��( �%
"$��، : أ	<، أى "?'2$ �$<JK	ن أ��	أن  X*و �<<�* L�U XU

 �� إ<��أن 	�ا�L ¢��_ أ�tFر+>� اoا+��، ¨ �?� أ�
 "�+�l�	 hB�>\hB هoا ا0'� ا �ا�DJNFم *�ن 	'�I و�Hد	

 >�<?� ��$" .'$2 �+8"ا%� ا\�رة، وهoا �$wا." 
 )3(  

  !    ِآ�¾Ò   �?   8¾��9   �M   u,1   #¬   ه0   #�
¾�«��   0��(  " 8+wا   �WJآÃد  " &��@3#    2$'? W$�$�   ،  
�$"   Dزم ?'2$    $w2    إ$'. ª8+� 

�b زى .����0f   ¬#   W¾xرة   \Â�@#  ،  
 �� 0�   �J@x«³    2ه� WÃ��Y�   0رة�f ،  
   ¬#   W$�$�  .  

 �oات، إ� أ	>��م *\Q ��U "\+ � �U�'*��� أن هo. ا
�'?N	  .oه ،�<'yدا �� I;ا���ا >��Wور إoH م�\K�� ا

�م �( أ¬� T�� أن +��ن \Kا�ؤ�� +?gN ����ا ���ا;�� ا
�ء��F[1>� ا �<��1��� وآ. 

�ن "  ���ل (�W  "  ^ >*�Nت "  آ���م   �1   ��\K  ���'�   أن "  ا
  I��\K�� إI?J�  a    أ	<   هI ا�  ¢��_ I'1    �و�\ ..  ا)t'��   ا)[
 L���N�£    اJ	م ا��N  �D�MNJ   ذd إa    ا��t_   °�   *<   وإذا   ا
 ¸��ق   �Àد   وW  " ¸�?*   �k�]  ا   �'0	¢   ¸K��I'1 _    �\� اoى    ا
 �� " ��Nرج وا#?F�*    I'�ب   و

� :وأ;�" �� وا#( ا)  ه>

�ن J	إن ا�)�\K�sورة ا�* ¸�XU ��اI� ( >ØHو
 � �# ،_'t(ا a��£ ا)[J	ا� L���N� ¢��_ هoا ا�MNF�*
 �8<�ر 	�B اJ� I'1 د�ts(ا ���<N(رج ا�N��Q LB��ة ا

 >���N* رع�J� ه� �Êا��، وإ�N(د.  ا�Hن   و�*   w�J�   )�*أ   ��  
 >�Q    I'1 ¨�?��1   هo.   إ�   �NJ�LB   ´ ه� � .  ا�B�U    ا)��ه�   ا
���1   اL�0 إa    ا'�lء   دون Q�  ا)��l1   ا�ؤ��   هIKÈ .o  ا�    ا

 do* وه�  IKN�� .o¥   �K#�ا)NJ�'�   اB\�ة ذى    ^ ��#"  ا
 �#���Hة ا0�دة ا)»�#� و^ 	K¸ ا?��Jk   ا�، هI ا�  ا

?L8 أى )Q�+ � ،���J* ÂKt<+ � �IWء �z  *��� أ¬
��ن J	ا ا�oه ،���N�د��   ا�0�ة   �?�u   أن   ��LB   ا?*\�رة   ا

��J ا0�����،  ��<�� واDJم، �B�� ،ة��H  ^و ¸K	   �#�  ا
� ه�    )�tNJ�   أن    DQ ،را�Qو ��'t� D���+ L���N�  I�BN� >  

 ��k<   و�Hد   إW  .. L]T   ءا�H   ��   ����0ا   ���D*   ��'1   وQ  
 �#D@إ .  
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� �
 ا; �7ع T7ء ·nوف

XU ا	�W �� ���Nح هoا ا)  ا|ن، اNQ��ت Q��ة أ�yة آ�ن 
 a�� ذآ� ُ)ُ[êL أDQ@�ن، و1�)< ا)[��Qو ،�B�@ �#D1 �¥ a
 �M@ ،ر���+��F �� ا��F �t�F �وآDم �� هoا، و+\�رت أ¬

��، وإذا ¥� �oآ�و£ أ	7 أ�>B��	�+و ��� ���Q �?Hء ��ا
�	��، oË �8#ف هo. اK��ة � �?B@ ^ .��<ا)  اNF?�ادا 
1�دت  ´ ،��NQoU ى�+ ��ذا �( ،��ءJ+آ�ت، وoNQ ،IJK<*

� �� ذاآ�+I، وه�هI ذى�NBN�Q ،��8�80ا .o¥ ا|ن £�s¢: 

9�2 أ�k¸0ن �? ���� £�¿'f 

Y?Y3ان ا� G+( �%: 
 Y?Y; ¬# W+fه0ا أ 

 دا �� 0fرة

  �دم آ��ن° ��¿�م د¾ِه�Wوا�'�

 �0f W�Yرة

..... 

uوآ�4?" آ� ��! 
 !!!ه�W ;0رة؟

 ��#�<� �����1، وآ�¬W L#أ ��� اآ�K�N أ¬ ،�8�Q ا|ن
�F Ik»�"، و��Bو �<	���� htJ� L��* ��KJ'Q، وأن ا��t ا

� وآ�4?" "أ	< �Ä £�sUد أن أ#LK اL���N 1>� هoا ا�0، �
uآ�"، K1�دت هo. ا XUو ،�K�?s� ا�N��1���ة ا|ن *�

 >� أر�� #�� aإ "�s� �� �� ا�K�«J، و�Hت أن ¥�N'K#و
a�N� :و+���'< آ

 �أ	� ¨ أ#LB أ*�ا #LB أن أآN/ هoا ا>¼ ا�?�ى �
و�K< أDQ@�ن *?�¨ ا)[L، وأذآ� أ	7 ر��U �� >NsQ ا)�Bأ 

 .XU #�أ+< ]ول ��ة

 �;�� ^ _8?* �'�NWا XU 7	ا�دراك"ع ´ إ " �JK+ ��وªو
I'��� aص، و�'� إ�y >H�* �F�'¯ا: 

)1 ( I���0ا)�;�ع ا X* أت أ����*Real Object ،
 I+اoوأ	>� 	�Bأ ^ اN?�ف Self Object ، I'1 وا)�;�ع ا

 ��، أى أ	><+�@��Fل إDy �� ��	��¨ ^ هo. ا?� ^ ا�
�ء –ا|�y (	�Bأ *Ìدراك ا)�;�ع �W[ع 1') ا�;�� �I أ¬

 ��ء آ8� 	��� أن 	�اه�، و��J آ8�W[ى ا�	 �ذا+I، أى أ	>
Iه. 

�ط و��Nا�L ا;�tاد ) 2(�Fا� )Hا�� ،rs<´ �( +�ا�L ا
'�8;�ع I'1 أ	< أآ[� ��;���1  �" ��;�ع U���I= "إدراآ>

Real Object 
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� �
ا�+8J أرS "هoا �� N8�Q< �� د�1ة ا��J ا�Bوى ) 3(

�ل"ا�#0ر آ�� ه2�N	��ل ا)�;�ع I'1 أ	<  ، و��N اB�NFا ��
 rs<�ر اJ� I'1 w�Q ¸� I���U ع�;�� aإ I+ع ذا�;��
 �s< ه� أ�	و أ�B� �Êوإ ،Lا��N� ��دى اoى ��Nا�L أو ?ا
��� �( ا�I1 ا)t'_، إa وH< ا0_ <N�� رU'� ا��ح إa ا!

�Uوا �8�'?�a، أو ?+ . 

)4 (� ��'81 Iه ��J(ل أن ا��N\'�، ��ى إذن T�� ا
 ،�<'yه� دا �� ا��ودة، +�Bأ �� إدراآ>� ا]��ر }<+��U

 I�N<+و)�z �8NJ+ �Êوإ ،I�N<+ � �أن ...) U���� ا]�� أ¬
 ".ا]��ر آ8� هI"	�ى 

أN1�� ا|ن أن أDQ@�ن XU أدرك أن رؤ�� ا]��ر، ) 5(
�س، وا)�;�1�ت <�ء، وا�W[وا"Iه ���MNJ'�، اgN1ه� " آ8

�ت	�اoى أ@'_ " ا)�وراء"�Àدة ��*�N *?��ة ^ 1�¨  آ�
L](ا ¨�1 >�'1. 

?$0ل ان ا�nي \Yاu #1 هnا ا���v ا�nي \+�W3،  ا�k¸0ن،"
�$]،  و§@�R 1# uµل ا0wاس ه0$� �M v�9   او W��-# v�9 0ه &�

�$] �^0رة$wا v1 ا���# Å@35@3# "+#آ� �M . ��اذن �5%�9 �
%�9 �5,� ��$�$�"$�$wة اY,k W�+9 "90'Q# 0#" أو^'# v�9 W .

3�  :��n£ ?$0ل ا�k¸0ن��Zا "kY���$" ه] آ$w�5 19 ا@kY�# ان
��ل ا}�zص Yiون 8J4+R 1# 9+2  و?Yون  õ ا�,bJ ا#�م ا��5ر 

 ،bJ,�7ار ا�  �M 0ا%�دي ه v����k £�n�  v�9 0آ�#&، �& ه
�$] إذا #� )0رن ���v ا%�& أو ا���v.ا��$5$wا".  

)6 ( IH���* _'t<� �� ن�@DQأ ��Q إ£ �1ت أ#�أ ´
 ،�yä* أو L��* Ik�Ê رى�t+ ��Q aأن أ+��< إ �?tNF�Q
 �� إa أ¬�k�Ã �� ��N�� وأ��N��Qُ�	�ل ا)ُ[L ا� ز�1 أو

آ8� ه�، ) 	�رآ<(اoى 	��L أن 	�ا. " ا)�;�ع ا0����À"Iد 
��Àد @J<NJ� �?B»� �� ا]�L  وH?'� ا\�رة ا� ز�1 أ¬

 �� أ¬�Nدى، رأ���¨ ا)?� +�'��ا L�S ^ ا< ���Nا)[�ل 
� 	�8J< ا|ن � L*��+"I+اo، أى �� 	�Bأ *< "ا)�;�ع ا

�م �( �N	�* )Hا�+ �� ا<+�@��Fل إDy �� ء��WS �إدراآ>
�ت �! )Hت(+�ا���	��ط ) ����Fا� L��Q ،�<+�1�Qد

���8NFار، * I���0ا)�;�ع ا I'lN"وا|ن ��Nر�r " ه>�*
 wB¬و ،IH���B�ُ)ُ[Lْ إa ا* wB¬ a�N�وJU/ در�H ا>�8، و*

 ��وح إa ا?�L، و� أن أDQ@�ن 	JK< رادف *�>�8�*)X* :
L�?�،) ا�وح وا� L��* 

Iه � .وه�oا  �z	��L، �1 @��_ ا�tNر وا>�8، أن 	�ى ا]��ر آ8

� أن وأ�yا، ) 7(<;�Qذا اÌQ ،ة��\�وهoا �� Î¼ هo. ا
 ��MNFرج وا�cدراك ا� �BJ<�* �N+ �	K¸ ا?8'�� ا
� ا�Kد�� ¥oا ا�Nرج ÌQن <+��U لDy ^ ��N��¬ �U ����إ�
 �9BJ<�* ��ا]�� #� � I'1 �J	K¸ ا�رب و*>K¸ ا|

 ��'yا�'�8ا;�( ا)�<'yدا (�ا��� " و�Qص إدراآ�
"�+Rا��ا" �F�'¯ا >* �JQأ �MBى أ�o�IF اF[ض ا�K، وه� ا

)�1� �� إدراك ��;�1�ت ا�اLy) و��ه�	 ��رهBN1�*. 

  

	ـــــــــــ��  � ���ــــــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   404�� ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــ��



� I01010101I2010201020102010>���06060606א���,�������������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
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� �
)8 ( �� �sرج أ��N� ر�J� I'1 �<'yرك دوا�	 �ا]رhH أ	>

"2$�$w2 ا+Rا%0�0ع ا��ا gا.2، إn2 ا�+Rا%0�0ع ا��ا" ،
 �'U�� �<'yدا ����U ة رؤ��gc ن�;�?� �z ،a�N�و*

 ،���µJ(ا /F�ÌQذا اLNy هoا JU ،�'U�8Q/ آ�ح ا>�8، و+>
�äHت K(ل ا�8NUوا ��oMN��B� /Fأ اN»�ف وا<Nآ8� ��¹ (ا

 ).^ ا)  وا��ح

�ن ) 9(J	ا� "#�N� "وآ� ، (��ء *H �� ��Q ��T اo�وه
 �F��?� أن ���ن I;�� ´ ،"�����Q ��" >Bط ا]¨ �J� �1ة ا

�نJ	ا�" ،"b�.���\"  ،�#�'��8MN أ�D، و^ 	K¸ ا L*�# ��
�KW��� *B\�+< ا0�دة ¥o. ا�;�ءة ا�KNª L��. 

 "وا�'� �دم آ��ن ���م دهW، ه0f u0رة
� وآ�4?" آ�u، ه2 ;0رة� 

* * * * 

��� أن أ#�م ا)  �U >s?* I'1 +'?>�ا �<إ�MÃا a ^ ا
 :ا��ح، آ8� Q?'� أ	� ا|ن

�ْ"؛   وا��W   رuYR دى    وا���0نÁ�^# 

  : �^�ق   .$0ل     "وا�-��YÁ̂���    9ا�"

�=0ا    ا;�',ª8Ã   راح   +K .  

  .  ِ�+G+Q�   8   ا�v   آ    #1   أ\�

  . ِ�+Yf   8ت   

�Yf   bت.����0f   ¬#   W¾xÂرة   \�@#  .  

uY,�   �¢Â�K��    : uُأود   W�+e=#   .  

   �J2   ُأودة�   ا��  . ا��

   W���Ô=0ا   �@°�   Â0¾5�.وه�Ãر   "$�$w��   .  

 Ô8ر ��ِآª0ì5ا� -  �#   G\�9رف   ا -  

�¢   �0¿ظ�  .    ?�89   ا�@�

 )2(  

  ". �Rرج   وا\G   ا�'�ب   إ)4& " 

��ة   }Yط   دu   ه0¿اwا��5 ا�+2    ا   �J5�-?�9   uرد�J5ا� .  

�#è8   إ+K  ، G\أو ا��̂�ر°ى،  :  ،  )���9ِ     وا   �  ا�-0اg،   �0ا�

Èª;°و   ª2    \�س�U=# �J���ر�   �¾'�È   ِ#�1   َأوª   اw+8   ��وة   9   1#+�#  
  .  ا%Tاج 

   �#è8   إ+K   1#   �5ه   Ê'^+�   أو   ...   
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� �
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� �
   ª8   .^�   َأو+wا   W34\  .  

 )3(  

  !    ِآ�¾Ò   �?   8¾��9   �M   u,1   #¬   ه0   #�

«��¾�   0��(  " 8+wا   �WJآÃد  " &��@3#    2$'? W$�$�   ،  

�$"   Dزم ?'2$    $w2    إ$'. ª8+� 

�b زى .����0f   ¬#   W¾xرة   \Â�@#  ،  

 �� �0   �J@x«³    2ه� WÃ��Y�   0رة�f ،  

¬#   W$�$�  .  

�Qوoª ن� :´ ا~�ء اoى آ

9�2 أ�k¸0ن �? ���� £�¿'f 

Y?Y3ان ا� G+( �% :Y?Y; ¬# W+fه0ا أ 

 دا �� 0fرة

��م دهW  وا�'� �دم آ��ن� 

 �0f W�Yرة

...... 

uوآ�4?" آ� �� 

 !!!ه�W ;0رة؟

 

 

� اL8?NF هoا ا)��Kم ]ول ��ة  -� �BF�<{
�U'� ا*� �K� ���tQظ،  �آNBN< 	��ا ���ر	

���'��، *?>�ان Ik��8�J�ا]�tFرة : ���ر	� *
و�Fف   ،"*I?F X آ��'��، وآ�³ح �Kªظ: اoا+��

 �� ^ دور�� 	�� ¡�/ �Kªظ ا� �\�رهB��# ��<�
 �?* ���Q، و#� أ	�� �>< ه>�]' I'1[ا ¸'Äا

�ت ^ ��م KtN��"ظ�Kª"، ¸�8cا. 
�	� أر�� -K'�F : ��;إ��ا ^ �F�Fأ ��Kو�

�م\K ا
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866−"������������ن"�+���F������*د�9����������و�,���������*�،� �

� �
 

� �"#�$#: 
 /U�� _��\و�'7N هo. ا��اءة ا]��>� ا��آ� �� ا

� . د.اLsK ، ا�*� أ{ >��8Nأ�1ف ��ى اه ��ل ا�ك، وأ	�
¼\yرت أن أ��Q أرى ��ول، واU�ا�< )Uأ � أآN/، و+����. )
>��ة  �'8�+ ���Q ش��<هo. ا>��ة ا��م ، ا� �?gN ا

I;� . ا]ر*?�ء ا)

 "��w16(ا( 
"b�.����" �fد)"إ\�3ن" \;�( "?Y�.و ، 

 )"� )اw+$" ا���\
 :�0ار

²�2 ا��RYوى. د ùXــــــ�ل ا� آـــــــ2 . د 

bـــــــــQ@$%ار، "  اn@9Dا : "'Mأ�7 : \234 ر D
�ا ��Tوف ا��f)�ء وا�$Yاء، أو T�9ه8، 19 �,�5 أ�7 .34

9�& noا ا�@05ع وا�@n�nب   وا%-�رآ" : #�5)-"  ا%@���"
G(00ل ا�¸ 

  
 : �ùل ا� آ2. د

�.. � )�� �?oNر <�'1 �lU �	أ ،Ø��Qو�Q Ø���Hأ/ I'1
�� /... I'1 ا��ا*>�/#\�ر	 �U اه���� ا<+�1�Q+?�ى د �	أ

� �lU أ��م ذوا+>< I�B+��ن/ J	ا0_/ ا� ... I�'	ُ �<'ّ1
 ...ا8J( و	���

²�2. د : 
8�eا�� mا Y4U@;ل أ�ù �? ،&7ك ?� ر�R mا Y0ر ، أآ�^(

و.$^� #�ذا وا��5س : ��ل أ\G أدرى �o؟، آ& اw,�?"  #�ذا
أ\�5 .�0د\� 9+2 ا�@+$2 وا� د?�، أآ�Y #1 ا�5$� أو �� 

kY�#�5 و���.�5، و9+� ����"@�5 ا�¢$5، \$�� " آ�?�$� È$k 
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� �
 ،�5@k�$�� 2�@5. D�5�5، وf 1# G3�� ،G\أ W� &x4@. �# إن

وآ& أ�2��5 و�2.�5 ا�0Î�3? 1?nن ��3ال، أو إ)Yار، أو 
 �ºإ ��Ê، ه8 زادى وزوادى �;@�8MY� ،Y أن أM+< ا%-�رآ�^.

 ÈUx� 2  ?-�رآ0نx# ��� &#� �5,� ،فY�. ���2 #� آ�+�.
وا�Yد، b(0@? �k ��� ا�nR   أن ?�@�د ��8Jx 9+2 ا%�ة، 

رck ا�ÈUx، و�0 #1 ��ب ا���دة، nR q �59ك هnا ا%�& 
�Y,د: ا� Wا� ،T?T9 &�?,@< أ}Yف، . ��W+�� ،�?�7 b ز#

: ا�'�ء آ@< ��5 ���¤+�n5# "?T أ;���c، ��5 #1 آ�5ا، 
 ،"��Y���� "��@,ا� W5# �5'+¸ q ،W� �'��Y. "ù ��� �5�و)

-��، �k\� أY9ف ��0�fت 1# ?$�8 : ا��رج )0fرة( -أو Èå ا�
 W5,� ،"��Y���� "��@,ا� "�� �W إ#,�\�� ��0;�� &�و?3@�
 "��Y���� �5� >@وآ ،�# "$?YQ� 0را و�& ا�},�ل,-# &x4.
 �# ®��'�، و.^����، وإ��k" آ�\G #1 أù& وأ9$�. "+��Zا

 ،G��� ?� ر7&؟  .+$kا آ�nه ���0ار\�  أر07 أن .$Yأ (أ�
0? W�#2��%ا "��Zم ا (���ù 8آ�Rو u�R mا Yأآ�. 

 bـــــــــQ@$%ا�070د " ...  ا ®�i ®��3ا� vا�
 .ا�'-Yى ا���5¢ و?$+'0x� �� ��'{ Wر

 : �ùل ا� آ2. د
� ��#I إa ا]¨ ) ��8� *'�� #�J+<( ا]¨ ا~�Jى  

�JK<¨ أ... �?7أ¨ اD.. أ¨ ا�cاء... ا�و�U/ ا)?>�ي/ ا
�*�. ا?�B ا��Hدي<إ	< .. إ	< أ¨ �MJ_ ا��Hد ا��Bى ا

h�D(ا �#�Q �MBW > ...وهMF �� L_ أآ[� ... {�
²�2. د : 

أ\Y�. Gف ¸'�� أ\� D أ�9 ا�v ا�3Zى ا�@�اء، وإن آ�ن 
#1 أر)2 وأ�f< ا�µات، آ�� أ\� D أر�< ���v ا�2345 

�$2 و�k ،>;�5# �,�5 أ9+1 دو#� أ\W ��وا���3®، $� vن أ
0º D�9ج و u0ا 19 #� أ�YR�# G'@آ �}Y?�ن "، �� أ\� �

��ةwآ'�?& " ا "�5�أG5+9 ¡�و: أن \3Ã@�رج إg اw+0ل ا�@3,
19 ا%0اJ7" ا%�%"، �� : ذ�£ إ�9ن اD;@�3م، وآG5 أود أن 

�0ن #^Y?�، و?@�v : أ)0ل+# ���J أر��k 0تi ��Y� إن
� �4$�ه8، ا�'�() �J-@3�\�ه�£ x4@? 1# 19& #1 ا��Yب �
�5�#( ،  ،���2 أxk& ا�Y# bة #1 اY¤Dار وراء إ��ء #@�

 8e5ا� �U. دون ،"��_، e# GK+" ا�-4$" ا�#�9'R �و.3,
 ��ا��e%" ا�$�هYة، أ\� v أ¸+< إ�Mق ا%���Y أو ا�wود آ

��wن ا�?Y{ أن gإ GJ'\ �ºن .^0ر ا�'�¢، وإ�?Y-ة ه0 ا�
 "��W د#�ء ا���ل، و��ز#� اw$0ق ا�\�3\k ىYy ىnا�
 "?Y� G\آ� ��J# "���4@�Dد ا%�0\�ت اY| ���"، و�$�$wا

ا�v ا�\S�3 ا�ر)2 آ��� إg وg��. WJ7 ه0 ا�nى  و�7دة، 
 ����0J+?0,� 2، و���ا�@$YR�# W@Qا : \$�ى ا%$�رن �� ا�3

""#0Qk 1ر�+" ا� "��5� : �'?Y( Y-5? ى ;0فn04ظ، وا�· >
�< ·04ظ 9+2 ��3ن )�5?& ¤ W4^? ، "?�$5ا� W@?ا�1 (دور

"#0Qk ( ®wات �0 اnا#@�اد ا� gوه0 ?2�3 إ W@+أ��5ء ر�
 G�x5k ا�MY'" ا���?" : ا�W4^? ،g��. :" "+�Y ·04ظ )���
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� �
2+9 ��< ا�v ا��ا�8" g0$� 9+2 ذ�£ : \$�ى G$+9 �(و ،

� هnا ه0 : " �: هun ا�¸Yو�"  ؟، !!إ���K W?�ا "ا�,�ح"أ�
 �� G\ات)�رnوه0 #�  ا#@�اد ا� ،mا W70k S0,ا�290 ا� gإ

�k�$� T" ا5#�%� �9#"، و�$�k@�5 إن آ�5 5#�#� أو : i
 ،"#0Qk 1ة ا0¹ر?" : روا?" ا�Y,4ذ�£، وه2 ا� g�5 إ$?Y¸

 ��® ا�nاتو�$K 2+9 �5.ذوا G�zx. �� �o �\0$+k ا�� 
;0ف أر;& �£ : �Y?�ك ا��ص هun ا�¸Yو�" (ود#@8  ، ��5��3

 8�w�4" #1 اf ونY-9 �J5,ة، و�Y-5��� ا��T\ت : إY,k ا��
 ).آ+�" 0�7000اg : ا�,'� 

 bـــــــــQ@$%9+2 أى #�5، " :ا ��إن ا%YQوح ا��0
 Y�آ�\W "إذا أu0MYk، أو أYkغ \W34 #1 ذا.W، ه0 أن ?3@

#� "\�M W #070د أ�f، وآ+�� هÂ8 أن $²® ��¢ ، : �� أ"ه0
�T?� #1 ا�'�_ وا�Yؤ?"، W$w أv ا%0اJ7" ;��$� �� " ه0

 "Rؤ?" ا�^�رY9" ا�Y7 ة�{ �J+-. �34 ا�¹و�"، ا��?…" 
 : �ùل ا� آ2. د
 .���Qه�/أ���Qأ/�	���Qن /أ�J	ا ا����Qه� ... أ�K#

�ت �� +?�ف �� �*� إ¬� �nJو�ن، إ¬� "��Ky ى�# " �و
 	?'� أآ[�ه�/أ1'�/+?'�

�ن ذا+<، إ� إذا *r��Æ ... إذا أ�Qغ ذا+<J	غ ا��K� Lوه
'��l8ل (  7B� ( dو �� أآ[� ( �1 وI1 �>< أو دون ذ

�� و�	�رآ�<�Q L8?+ �و¤  ) ��رآ�¬� ه�/ اgا�r ا��Kc ا
 �� و  �z	N?�� أ	><�Q ��'?Q �'8?Q �<��1 ^ ��B�s<+

�<+��H�+و ��را+>�Nyوا �إ¬� #�ة . أ�Uار ^ #�ارا+>
�Àg��N?� r��ا أ¬�  أن +>oK إرادة ... ا	gوا;( ا

���+ �� L?K+ d	وأ d+إراد / �U أو I?+ ون دون أن����
d�+. 
²�2. د : 

 uY-\أ �# c'@@� G(0أر07 أن ?,0ن �59ك ا� ،Ê��f اnه
 19 ��" "��Y# 1#ى ، #1 و�2 #� .�+�@W"اYw?"" آ& ا�5,�

�إن . أول أ#�) ا���}Yة(، و)� وG+f إg اw+$" ا��Rة "ا´�\
 �J5#"8�\- D" �J5# 0أو –إ#� "، ه0 ه" "kY�%ل اT@Ñ 0وه ،

 "kY�# gإ""�¿�0�T@Ñن �o و07د ا�'-Y، إY? �# g?�ون، " آ
��J إD أ)& #� ه0 �1k &��@3\ D �5\� ىnء ا�TZأ�9 ذ�£ ا ،

W\0�3?  "Q;0ا� �#µ%ا Yه�eا��$& ا� Dإ ��ا��$&، وه0 �
"�M�Qت ا��Q+3ة ، ا�Y-@5# �N8 أMY� ،G(0ا� �ا���'" : \4

 2+9 W��ù vا��� "|Y� 1# µأآ "��xk آ& #,�ن، وه& ه�5ك :
 ��Îو ��Y# q 9@$�د ��نDا  Dة، و#� ه0 إ��k YJ� �( �7?�ا

b0رة وأ��QR &(ا آ& ;5"، وه0 أT\0+4\ا\@-�را، وأ)&  أ
 W� ��Y# اT\0+4\ا� G\آ� n5# اT\0+4\ت، ه0 ه0 ا���kو
�W و.�رWÑ آ�� .$0ل ا��^�ءات، �,8J5 أ��0kا 9+��J هnا ��

 G�'f�k &�أ\T\0+4ا " ا���م #�k�x إ��W آ05ع #1 ا�@��
Y?�5ز�ا" &^# c� ، وه�ت ?� إى ون وإ.¬ ون، وه�ت ?� �
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� �
nأى }2ء، آ& ه : Ye5ا� ���? D 1% ء�-. ��u و9$�)� آ

 unب ه2 }��ر هn,0?& وا�J@وا� b?0z@وا� &�+x@ا%70" #1 ا�
آ�b آ-G4  ا%�;�3ت 9+2 #3@0ى ا���v، و��+£ .����ù �? Gل 

ا��9" ر��� �� \G-(0 أ�Rا 9+2 #3@0ى ا�µ%�ن ا�ورí ا�nى 
�® 0kرا ) ا���()Yر آ�� �7ء : b�f ا��0م $�@��� "'��Q%ا
" و��ء %�9��، آ�� )Yر #�3ء�" : أ;'�ب .^5�b هun ا�}�9

 : ��0Ó3# "�3ء�# �x?ه�، وأ�Mو�7;,0 و ،�}Yآ�ت \�k0ر.
 0J@5? 1� 8Nأ Ê7أ\� أر c#و ،"��" ا�^�" ا���%e5#  gإ

9�W آ& �. ،bء 9+2 9+8 زا���إدا\"، ��k$�\0ن D ?�?1 ا��+
 19هun ا�$0ى، هnا #�& �fرخ %� �²ث : آ& }2ء #1 أول 

7� إ?�ه8، وأوه�م ا�$��9ة �� �Yب ا��Yاق ;'@�Y واµ�
D أر?�  .و�0ادث ا�ره�ب ا%^8J5# "905 أ\8J34 : آ& #,�ن

 ،YR� وآ�م ،YR� ا #$�مnJ+k ،";��أن ا\@$& �£ إg ا�3
 "|µذ�£ ا� : �� ،"|µ1 ا�# Y?n�@9+2 ا� £$k�5 أوا,�

"���"، أW'{ �9 ا��+� .ا��+
 bـــــــــQ@$%ا:  "….  GU+� إذا ،"�+Rات ا��اnأن ا�

 ،W?0-@1 إ\,�ر،    در7" �-�" #1 ا�# �J$w �# طYk 1#
وإ��Uء، وإ�Îل، وإ?�م، و;�®، D ?,0ن ه�5ك �& إD إ�4Rءه� 

"�QU@ت }�?�ة ا��#T\�,�� �#�~.." 

 : �ùل ا� آ2. د
 ��t�N�ت ا����ة ا���	�اoات "+?�N  هo. ا)��

��'yا�� �� +��. . .�1 ا��1" ا��0 ��ن �J	رك ا��� DQ
 �?<� Lو�� )�* ���?�u ا�/ إ¬� ا?�u ا���ة... *

 .oه dQ أ�q �� _M'� )��Q ¨وأى أ ، htJا?�u ا
�ت و ا�@Dع 81� وراء ا���ة���	� .ا)��

²�2. د : 
�'È #� ز��J@| Gا ?� �ùل : .�ر?< \234، وز2��# 2+9 

v9" ا�Y7 Ê���JQ �59 ا%Y?¢  ا�� \3-5. gأو \2�3 إ ،�o
، �'È )وا� ��" وا�5�0(و�59 أ\�534 أ��5ء ر�+" ا���ج 

 D ،ورىY� �Î9" ا��واء، وآ�Y7 È'� 1# ��'¸ >�fأ v9" ا�Y7
 >+$5? D �� ،"'3wإذا أ��53 ا Dإ vا� "��0ز أن \Yوج ����

�#0�"، و;0ف ا�T��# �$�; vا، وهnا ��¢ #� �7ء : هun ا�
 . ا���& ?�.2 آ��ا : �$�" هnا 
 g�U-\أ#� 19 ا"�+Rات ا��اn��� &�f�4. �y 03فk ،

 ���J5 و�� "(Y4@ا� q ، �J59 _�'ا�"�،  ا�;0Qرة ا�nا.
 ���J5 و�� �x?وأ ®wا W70k S0,ا�290 ا� gة إ�@�ا�nات ا%

g��."4��3و�" ا�5$� ا%$�رن ا�Y¸أ : �x?ه� أ�y 0ف; ، 
 £� �J+;0 و·04ظ، وه2 ا�� ;0ف أرJ+?0آ �� Yآn4" ا�^�

�"، ?0م ا�ر���ء^z{mا "Ó� .، ?0م \-Y هnا ا�Yد �-
 bـــــــــQ@$%ى " :اn24  ا�Ñ 0رةf   �  ه2   ا%-0ه"   ا�45

 &�wا   "�9�k2 (  ا�����&   هun . اc7    و�� ، ) ا��x. أو &�wو:    ا
�@-. G(0ا� �  \24Ñ  2+9 W34    أن   19   ا�\�3ن   ?��T   ا�'^�ة   \4

4� و:  ،  ا%�v   ا�دراك   هnا \   G(0ا�   T��?   أن   ¬� -  0fرة   |Yد   ?�
 &�#   Y��;   ا��5س  -  ��   ". #@0Qرا   ���   آ��\�   و�
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� �
 : �ùل ا� آ2. د

�ع أن ... �� ا�NWت *\�+< Q�� أو+�y Iا آ[�اtNFا ��
�ذ*�� H �� ¼'«N� �Òأدرآ� *\�+< ر ��Q �8�MNJ� ت���	����

a�8�، ... ا0_ +?NU ¨�N�F  ،قDcا�دراك ا �B��; �إ¬
�ن ^ +>��� �( ا��ن وا�0�ةJ	ا� L?° ىo... ا�دراك ا

 I'1 ا����L�sKN و ا�� ��tNرا ���Hا *�U �	�°?'< آ�
D�sK+ _'y �º �]آـ... آ ��Q � .*L أ;D�BF L....... و إ

²�2. د : 
�c ��ءا �2345 و�£، أ\�5 #� �Zا Yّأن أذآـ g Ê�ه& .3

 �5\sk ،2�3\ اY-� �5ج �9دا #1 د#�5 #� ز��@�
 ،�\Y�أذآ»�n� �\Y£ �\�  ا%�,�\T#�ت ا���#+" إ����� ¸0ل 9

��ت و07د ا%�,�\T#�ت  أR-2 #1 ا�@��دى : '+; 2+9 T�ا� آ
"�+xkأو �� أ ،"�ا�5U@;Dء ù �J59+ً"، ��  �� \@^0ر إ#,�\

�c أن Q@3? �\وآ�ن أ�� ،�J59 �5ءU@;Dأوان ا �M : ه�Y,5\
8 –?��¬ ��و�N، إن �M?" ا�2�3 +�. ��ه2 أن .$&  -آ

�Yار، و���YQاد @;�� �J�آ��ا  D أآ�Y وD أ)&؟  ��7@�5 إ�
#� اµ@9ت هun ا%�,�\T#�ت، : ا�G(0 اYU+� ،>;�5%ض ا�5%;< 

�G+( �� " : �5 ?0#� ر��5،ر³" 1# +9 ªر��5 ?� ر��5، أِدم�?
2�4" "\��" ا��f 1 آ��?1، زدت# �QR YQ-ا ا�n8 هJُـk �، و�

2، ��,0ن أY² D#�5 #1 ر³" �ا���2 ا%�)G، أو  9+2 ا��
، D أآ�Y، ر�+" ا�5�0 ?� ا���2 ا%�Y+2، أوا���2 ا�Yxورى 

.�ر��� �,& ا��ù vل ه2 ر�+" ا�5U@;Dء 19 ا%�,�\T#�ت 
ا�nى ذآY.ـWَ أ\�x'\ µ9 ،D�� Gت ا�5�0 ا%@��$"، �R 1#ل 

 ،cا�Y0ى ا��wآ& ا�?$�ع ا"&�، "#��}�/�'�;�"، "�Nر/�
، إYR� g ".. آ�ح/�fة"،"�È3/)'¢"، "\0م/�+e$?" "8"/\0م"

أ)�#W �+�5س #1 وا)c #� رأ?G،  #� أد09 اm أن i,�5 أن 
. �-Yى ?$Ð، و�0 وا�� #�+£ أو #�& دوأن ?^& إg و29 

 .أ}Yف، �� أ�fق �kآ�&، q ?^& إg أW���f و)@�� ?-�ء ر��5
 bـــــــــQ@$%أن \,0ن : "ا ���55 و�� &�� ��

�® أ;0Qر.�5 ا�nا.�"، v ?�� أ�5#�# $K &fأ\�534، أن \0ا
 Ê'-8 ا�+wا اnه Ê'^5� �\2 و07دU+\ �3م ��ن@;Dا Dإ

�b ا�^.��� ".0رة\

 : �ùل ا� آ2. د
 �<MBرة" إذا أ��\�+�" اl�	 /ن�J	ا "�+�l�	 ... "

� ا0'�<MBأ� /hB��ن اJ	��ن ا¯��L/ اJ	ا� / �J~ن ا�J	ا�
< �yار ... w�Q �� 	'�I و�Hد	 ��DJNFم( 1>�ه�* ( �Êإ

�y|ا I�'<F ...�y! I�'� �y!و ... �y! و �yäQ .. ن��� �و
�+�" ا\�رة" Q�w ه� " ا�Kدl�	 " �Ê8(  إNÄا Lآ

�+�" ا\�رة"l�	 .."  ����B�+�" ا\�رة"آL اl�	 .. "
�نJ	Ìض آ��<�Q ن�J	Ìن آ�J	ا� Lyا�* �   .1>�ه� �>��ض �

²�2. د : 
 �?YF ��� ،®w'_،  �5911ك �®، آ& ا�ا%@�5ه2 ا µ�@'; 
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� �
وM'�ء #1 ا9 ف �� v ?$ ف، ��@'�ه2 �$�رات ?3@��& أن 

@& ا�-�Å ?13 دون ·�آ�" �$Yار ر��J,+@i 1# 2 أ�f، و��� )
� وزراء دو�" #� ف 0x9 �oا : ا�#8 ا%@��ة، و��� +|
ا7@��ح TMة، وTM �Mة، وآ& TMة، و��� }Yاء ا��+��ء، 
و�Y|" ا��áث �^�� أ��fب ا�#0ال � و?� #^& و9$�ر، و��� 

��ت %�9�"، و���e5# اءY{...�5 أن ...: ، و���...،و����+9
\ Ê'fى أY-'ا� �5Zأن ا W'5? ��k ��Q+® \�4ا ¸��9 �?0

د�9 !! �,1 �59ك. #�Y$\�� ��Yاض أ;Yع �Ò آ�5 \@^0ر
إن .0اY� &fآ�" ا�5�0 : أ¸�5Ó£، وأ¸�1Ó آ& #1 ?2�3 آ���

 c# &f2 �^�� ا�@0اe-@ـ اب وا�MDا�,�دح ·^1 �^& �� ا &�y
,�ن : ا���v ا3%,� 1Ò W+�# 1# �²ول \4� ا�¹و�"، : أى #

ا%�Tق ه,nا ا�ن، ا�#& ?Tداد f�R" ��� ~�دى �0رة 
، آ& )�R #��ل 9+2 ذ�£ وأ\G و#� .W+�4 (ا�@0اf& ا���ث  

� أن +#� W�?@��وز آ&  ذ�£ ?Ê@4 ��ب ا�@�4ؤل Y^# 2+9ا9
ا��5س YQR اY$\Dاض �0 أ�053ا ا�@0اf& وداو#0ا ا�,�ح، 

 "�� .ا���5�" ا�YRى ا�Zر?" 9+2  و)�و#0ا ا�µ|" ا�'
 bـــــــــQ@$%ل #1 ا;@$'�ل ا%0�0ع " :ا�$@\Dو?@8 ا

� È$k 9+2 #�3ر �� 2$�9+2 أ\W #0�0ع ذا.2 إg #0�0ع �$
 W\و أ�'? �ºوإ ،&f0ا@? D أو &fى ?@0اnا���دى ا� �x5ا�
 gإ ،®+Q%ا�290 ا c# 8M�5@ا� gر�+" ا�,�ح إ "��� �x?ه0 أ

. ®wا W7وا��و ��J+�� أو ،g��." 

 : �ùل ا� آ2. د
�ل ^ ا)�;�ع�N	�g1 " ا0����" إa " اoا+�" �� " ا

rs<�ت/إن ¯o. ا>�'�... ��Jة اB'tNأدوات و� �'U�.. ا
�KJ'Q ،�F��F ،��Q ،مD1إ �� �<�U �� ح�N(ا L�Q. .. )Q��

 ����]�Q _'t(ا I1���� �( ا<N*�U'� ا��ح هo. إa ا
 >�Q ه� �( ¸�N<�Q ��ن أم �?�#�J	ه� ا �8�Q ن�J	�8 ا�J�

 *�ا��U Ikا£ ؟
²�2. د : 

ه0 ا\@$�ل .�ر�2 إ?29�$ ��0ى ���Yxورة، �1 \'�أ #�3ة 
 ��ا�دراك #1 إدراآ�5 �+�0�0ع �Rر�57 آ�� �< أن \Yاu، وآ

�D �� Y3 ?�0د ه0، . �# �5# W�+9 È$3\ ا ه0 ا%0�0عnوه
�,q ، 1# 1 .ا�nا.2@\ �� ،0�@�رج اc# "��3% ا�YQاد ا�5

 �90�0# uاY\ ه0، أى ��أن \Yاu رو?�ا رو?�ا �� ه0 آ
��، وآ& هnا ²@�ج ¸'�� إg أدوا.W ا��f" �7ا، $�$�
 �J'3@اآ ،mا &x4� 0ل، وه2 #070دة$. ��وا�;�;�" �7ا، آ
ا�\�3ن ���5د را�µ9 c .�ر?0Q. Åر�J$�@3? 0Jk ،u، أ#� #� 

� 8J5# �5� ى ا�ن ��5�0، وه0 ا%@�حY)�51 ر�# D�5، و# D (
?nه< ا���T �47ء ?� �ùل،   ، 0Jk آ�� .$0ل، وأ��1، �,1

£{ S�47ء �� أد ��Tه< ا�n?. 
�5Ó£ أن #0اf+� آ@��" ا�Y-5ة  ¸� "fY4ا� unه TJ@\أ

 G5آ ���k Ye5آ��ة ��9دة ا� �fYk ��^z{ �\أ �@Q9أ ��#0? 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   412



� I01010101I2010201020102010>���13131313א���,�����������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
nR #�� آ�b أن هnا اTZء )� .u�59 G4(0 #1 أk,�ر وYkوض، 

 q ،W@kn� �( G50ن، وآ¸�k�� W�k ت�J-@;ى اn1 ا%� ا�#
أW.�9 وأ\� أآ@< هnا ا�-Yح 9+2 ا%�، آ�b أ\��k Wة �7+� 

��، ذ�£ أ\� آG5 )� ا;@$'+G أ�k¸0ن  أ.^�� �T7 0ن¸�kأ c#
  ��$?T�k�@�# �����# uا�,��ون ��9@'�ر W+'$@;ا ��آ

� أ�9ت ا��R 1# Ye5ل #�R&  #1 هnا، �,Ye5# �5ا، وآ�م �
�$2"و" ا%0�0ع ا�nا.2"$wرأى " ا%0�0ع ا W\أ GkY9 ،اn,ه

#� \Yى ا�ن �+U" أYRى، وi v+£ إD أن ?��J59 µ �� آ�ن، 
T7اu ا�R mا u�59 1#، وY4M ��5 و�W، أ\� v أ�< أ�k¸0ن، 

 : S�3\ا� Y,4ى ;�1 ا�n0 ا�Q;أر Dو"$Q5#W " 1# �\Y(
¸'�� و�R 1# "f�Rل ·�آ�@W، �,1  ا�T#�ن، أ�''Y$; Gاط 

 19 Dاط إY$; >+Mف أY�\ v �5\أ W'@5\ v ى�M &�# �\و أ�'?
 2+9 W.0ن ·�ورا¸�kى أY7أ �$k ،W.0ن : ·�ورا¸�kأ ®?Y¸
��3ن ;$Yاط ا� ا#� و�kY9\�، أو �K?� واR ا)�، �G3 أدرى، 

 ��fأن أ &#� Sوإ W� �k«Y9 1# ®?Y¸ 19 W@kY9 ��Yk 0اQ;أر
 "5,Ò Ye5وإ�9دة ا� ،W�0@4# "kY�%ة، ��ب اY{�'# W5# ��و�
دا���، �$� �ù �? G�Ykل �Yk" }�?�ة وأ\� أ9�� اآ@-�ف 
 0� �� ��^z{ ¿2+9 ةY-5ا� &x4� تY�-k ،���@0ن أ��5ء آ¸�kأ

£��� &U-. �k ،Y4\ "�x� D�²ور\� إ v. 
ا�رÊ7 أ\�5 \�رك دواR+�5 9+2 "..  :ــــــbا%$@Qـــ 

 1# �x?ا%0�0ع "#�3ر #@�رج أ gا.2، إn2 ا�+Rا%0�0ع ا��ا
2$�$w2 ا+Rا��ا" "$�، و���@�0�Y�# 1� ،gن �µة رؤ?" �$

 ،"��0Ó3%0، و.�5;< ا���Y+"، �3< آ�ح ا�5k "+�Y# �5+Rدا
��ل skذا اR@& هnا ا�@�5;< ?'�أ ا�@0zف وا�@�Y?n وا�@

 "ا%�7�4ت
 : �ùل ا� آ2. د

�8<�7 أرى أن هoا ... 	?� ��JU ،�'U�8Q �'U/ آ�ح ا
�دح" ��ë " ا>�8 ا\ا>�8 " ��اH( أآ[� �Qآ[� ���و 

�H���B�+�/ اB<� Q�w /ا��ا�kي/ا?;�y ، I?Qوا�ا
�" 	�+� ا��Kة"ـ<�Q /�8 ... ا)�آ<و�( +�£ ��NJى ا

��دح �H< ا0_ +?��ن هoا اJ	إ ����N� ن�J	��* �?Qر a
��	�J	إ �\?����F  >�Q /ا� 	��ن ��I'1 X'B ز�� ��W.. ا

�ع �� ¨ �?�I'1 >Q ��ى �s�ن �� ا�'_ واg0ة واJ	ا�
 >Îر�� �B�I و � �oر (+ I8'1 ^�?� ر�lK	ر�� ا( 

²�2. د : 
 &��D@0اء آ& }2ء " ا�'�270�0"�59ك ?� �ùل، أ\� ا;@�

�� 0�9+8، وه& : ���u، �270:#� ?�ور ��5�0 : ا�,0ن، �
��ة"ه�5ك #� ?$�R cرج w9+8 ا " ®+U%9+8 ا%�;�3ت ا D

 c# &#��.أ ،gط �59د .�4ؤYk 1# �\ل أ�ù �? 8، .^0رJ�+9
 Dآ5" و�; D ،0رة #@�0رةQ@# �#اY� 9@'�ره��� Tا�YUا�

 "�+#�,. ،"�70�0�� �x?ا#� ه2 أµا� unه ،"�\�o ��0 ��ا�
�-Yا n5# و�7ت، إg أن \@,�#& �o و#��J، و9+��J�. �5ه� 
  وإ¸�)�J إ�J@?�M g، ور�� .@0Qر ��وره� #1 وا)c ا%��ر;�ت 
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� �
5� : أ¸Yو�� Zة اT?YM c# G+#��. �(ة "ا�)0ى، وT?YUا�

1# "�35Zا &fا�@0ا gإ Y��,@ا  "ا�n,ه q ،®+Q5%ا اn1 ه#
¸Yو�� 19 ا�T?YUة ا�?9�$�" أ?c# G+#��. �x ا��iن : أ

"���J   ، #1ا�@0از\�ه�5 ��أ .^�c# 2w ا�YUا�T ا�� \3
�"، أو ��ا.�'\Dإ £�n0ن آ,. D �N� ،"�ا;@$+G   إذا �

 gا%45^+"وار.�ت إ �J@7��k  "?0رQ@ا#� ا�µ19 ��)2 ا�
)Tا�YUإذا ا;@$& آ�ن \-�¸� ) ا� �5Zث، ا����k ا���ث

70�0�� �Y��,. �?n?� 9+2 أ�13 ا�Y4وض، �,W5 إذا .,�#& ��
�"، و�� #c ا���وان +fة ا�@0اT?YUا� c# ،2(ا�290 ا�ر c#

:  2��2 أÊ'f ه3? �# 0�Q�@ا� D 29ا���ا u0رx�"وسY?إ" ،
 D W'?Y�. G+x4k ا�ن �� "��Y���� ���$# W� �7أ v Ð4� 0وه

،W@ùY.  ةY-\8-1-2010 "0ار�/"��Zا �?Y�"  1# G+f0. £�nآ
unل ه�R  W@�ا�T?YUة " ا�Y,4ة \�J34 إYk gض ?@�+® �� أ�

"�، وه2 ا�µ\�#� ا�nى ?YQ4� �5J70.�5 "ا�?9�$�" ا�@0از\
 ،g��. ®wا W7و gإ S0,ا�290 ا� c# ®;�5@ا� "�إg ه�ر0#\
� وأ\� D أ.,+8 19 ا�T?YUة آT?YUة إD إذا wذ�£ ا n5#

د ا�\S�3، آ�\G #45^+"، أ#� إذا ا.^+G �3@0?�ت ا�070
 "���7�" .0Qر?"، Y� 2Jkا#� إ\�3\�" را) "���k,0ن، : �Yآ
�Yار وì�yَد�، .^0ر ?� �ùل أ\� @;�� �J+'( �# 0ى@K "ورا��
� .��#+c# G هnا ا�Y4ض، )��+G أ\�;� �9د?� و#0k�Ñ 2�Yن �
 W|�\Y� كY�@? أن "�-R W\05+$�? أو W\0@',�k ن�i1 ا�#

�Ñ ��+�# ،8J+Rه8 ��ا�M ف  ��� أو ·�ر#�k �5Zا "(�Q\1 ا#
 ÃW@U+أ� �( G5وآ ،��+# W\أ��ه8 ?@^0ر أ S�7ء ،W\0@',�k

 ú2(رأ�Yk ?� ) أو��أن .+�� #� د#�5 أن ا c�Q@3. D  �#
��ة ز��5 wا ��( 2+9 ،2+^? W\8 أ+� W\��9 أT5# S�7ء ،

��5 و?�3را و)�ل ا�i G4@ت ا����3م وأ\W ��� أن )Yأ ا�@�
 ،m8 ور³" ا,�؟ ه,nا )�ل، آ�ن ��9T5# "ه& هnا آ�م"9+

 ،G�و�4��R أن ?,0ن هnا u�5�# ردة إg ا�@b+z، وآnا وآ
c# ��^@? ان gإ ،W+$9 &x4� زال #+��ا�# W\أ gإ W@\��¸  

�'�، ��k@83 وه0 ¸ �$?�f آ�ن ،W�0$9 2(و�� ،u�?�R 2(��
�" ا�ر)2?0د�9، وbR رW'9 #1 هun ا�T?YUة ا�\\�3. 

�" ?� �ùل ?,'@�J ا%09Yب #1 ا\�Qق  \�iة ا�T?YUا�
 gإ W.ذا �@i أن "�-R �J|�\Y�"فY�? D�#" ،)>�Uوه0 )ا� ،

 Dإ W� 2$'@? D �5?�@# W34\ >3� 0� �� ،�J@'آ : Ê�5? ��
 "� U# "�e4� �34ات. : ��T@z�k �J5+$�=? 0ا��?1، أو ه &,{

ا�nى ?^+�5 #�� #1 ا�$�Yن ا�,Y{�'# �Yة،  19 ا�290 اYwآ2
  D2 ��?�5 إ$'? Dه2 أ "�� ا�0f�5رة د?U# 1 ب ²'�  وا�5@

، n�-? �k �7ل ا�,�ح ا�05اí إg ا�+Ð4 ا�$��¢، : ا�¢��5
 ،�$��<، ا���اع ا�Uا� 

 ،��@Õ "Fأ)���* ���M' )و

 وW d��ى، 

 .وd�'1 اDJم 
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873�−���(���)�و+�����Cذא�א��و����ل���!(�و������������و����� �  

� � �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+

��5ه� T# 1#?� #1 اD�wتJ+@;ا  ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ا
b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.

**** 

 )17(ا�+�0" 
 !!!!اY��� >wا�" 

  ��   ا>�ع   ذd ه�  ، و *'�	�   ��   +?�B   ه�  ،"���Yا�" "ا�Yى¿  
� اoى  ا�ى     L8?NJ+   >�Q    أ�� �!  )  �U �أو   ا�B<tر     و
� T�� ا�ى ¥o. ا�ا�U إ�).  ا0'�و	�    XU   ى    ���ن�NJ� ء�  ا)
  ^ �1�"  ��t( "  أن   اDKح و��IK    ا]رض،  ��NJى    �� أI'1    ا
 Ly��   .��ب ا)��.   �� ا��1   ا)�J<NQ    aا]رض إ  " �Uا��* ." 

��BU هo. ا?��ن \ ،��'���Nا� آ�	� هo. ا'��U ا
 ��BUو �¬�<U �¬ ب�J<� ن�* h8J+ ��'d هo. ا��رة ا

 ��<� /'t� �� Lآ aإ ��NB�@و"�tKW " ن��.، �Fاء آ��
�، أم آ�ن ��ى هo. ا��Jة ا��U �� D�BF �T�< أن 	��t1

 >B�\	 ><� oy��"�Uا��*" ¸K<* )	�� ��د �+ Iه �	�، وآ
� وا��م، وXU ¶�8 أن أ+�8¼ *?� ا��J�رى، اآ�K�N ا~

 L� >* I+�� hB	أ �� دار ²'�ى، و*�7 �� أ	� X* �#�<Nا
�ت s#�<N�ت ا����B، وأ��¹ ��ى ا#D?�ر ]*X �?�*� ا¬
�k�� وا���Ôة، ا� ¢�K إa ا)[�*�ة ا)�8NJة، �MN+ �Uل �ا
�د�� ^ ا�Nا�L ا��Bى إ�U aآ�� ا~�ل \N(ا ��Hا)�ا ��Fأ

>�8 ا)�Qد�lN. 

 �� +�W )sو@� و ���BU هo. ا?��ن ا� �� /l?+آ>� أ
��µQو��8 د �¬�<U .��ت )� +��#< }�Kا���. 

�;'�؟ K� هoا اoى �>M< هo. ا��Jة ا� 

 هL ه� ا0/ اoى 	�MNث 1>< أم IWء !�y؟ 
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� �
 ):أو ا)S�)L�«N£ ا?l/ وأ	� أ�" ا~�رى  

uYe5دى    وا� u¾Y�R�9<    ر .  
 2-k0{���# �J�k    æ{Dإ ��  .  ا�5wن   آ

D   �WÃ�   وطY{   Dو   >'; .  
  :.Yى   ?� �2345    وأ)0ل

�¿c   آ+W   ا��\��   ��5ن   ه0¿اyا   W+� ؟  ه�5   ا�+
9��ل   �¾\�Y=�Uª�°�   u�ِ¾1   آ#   �M     ª�3�ِب ،  
����Qن :    ;��ـW9Y.ِ   �Gِ   آ¾Uا�   ،  

 $¾G$ِÀِْا.�َ-   ��N0Q إ�+2 

�H���H   ا0>�ن إa    ا0U   �M'�   �'��Wو   ..  Iوه �N¢    ^  ���0ا  ،
 ��U��ج أى أرض  ،  واN¢ �8']� ��k��'+ ���+ �وا)>?�ل، آ8� أ¬

�. ا�ى، آ8� أن هo. ا0��Nَ¢ �H أآ[� �� aإ   �?*    aط +�ا�BUا�  
..  ، �nه Lأن آ ��ج، آ8�NU�  �1  ء، �?�8ن 1�دة و�W �<1ة ا

 ���Wإ �?�B@   ب�JU D* ب�J<(ا L�J    . هoا ا0/ ا

 �U ف�K~ا L\Q ^ �'��@ ك ا]رض ��دا�+ ،�sأ� ���# ^
1� إa ا)��.، و���K هoا ا~�ع ^ أن �?�ض �H ���� _��N+
 �*�\y �]أآ ��'?q �H8¸ *�ر��@� ا���ق '��اء وا*

�را، وI+�� XU و#�éل إن  وإ�ا�ى *?� Q�ة �?'���، ��
، "��وى ا]رض"، وه� +?N± �B'" �1 ا��ا#IKt� "I"اDKح 

 �� �B�N'(ف، ا�K~ا �� ����N(ا]رض ا .o�8 ه�� D?Q >	[
 ،.��#� إa ا)�N�(8¸ ا�'� ��8ااN?�ض �µKt�  ST �{

 >NK�¹�* م���8 ��� ��K+ �U، و+�B(، وهoا ا�#��W
��B�\«N .اNF?�ادا '�را�1 ا)>��BF ا

�ن هo. ا��Jة <U ن�Q�@ آ�م ^ L*� -و�� �['< -ا)�
 ،>�B't+ �B<، و+I?J إ����B ا��و�'��UD� �� 7 أن ا
�Fاء ^ ا�0�ة، أو ^ ���م ا?Dج ا>IJK، و	��ت أن هoا 

/ ا�ر+�اء��، : U��� �� ��U ا)�Bأ، �Fاء آ�ن @<��U �B'#
�Uو �B'# أو �Uو�À �B'# "، أو��و+ �"H �B'# ا، أو�" ��
�س<81��L ا" ����N� �B'# أو ،"�t8�8N� "  آ[�ة ��

� �>�Bذا B'# أو ،�	��NF�ا��� وا��8N_ وا�ه�	� وا
 ������  ��<�¯�@�� �Äد أ	< �qأ I'1 ا* �U وز أو�lN�*

 �1 "��Q أ�q �1�B� �B'# أو ،�t'J�ت، أو 	�� اF��(ا ^
H ����0ا �� /	�) I'�â��M� u ا]ItFó إ��م �� N'Kْ�َ<، وا

w'� gس9، أآ�	 ��س9 �<. L<� �'Q إ� ا��Q وا>IِّM\� (oB ا
 �� �8��IW اN� ��o�B'�ن اt?�ء T['�ن ���ر اnه Lآ

 .��ا�U"�\�ر ا)��* "�*�?� D* �sون ����، وأ��*. 

��B	�H �� ��H ا *�ونo�ون ه�+�� Lه ��؟، *�ون 
 �#D?���� ^ اI?J إa ا�ى؟ 	�ه�L8¢ �1 d أن +��ن ا�Fإ

�� ���آ�؟�µJ(وا ،�µQ��N� 
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� �
�ح، +�'?Dج  �B'@ ���(ا I+�� ن��U[ا �� �]آ ^
 �� ��، وا?��ة ¯?<�� �JKN�ه�ا، واH L0ا �l� ،�8N?�
 d�^ ^ ذd، و#� I'q ذ���ر ا�� دون أن ���رك ه� *�'}

��	 ^ ���� ��*�F ة (ةY-\6-1-2010 "b�.���إ\�3ن، " \
�" �fد)";�( "?Y�.و(  ^ d< ذd، أو *?� ذ _�MN� �#و

�ت Mv��(ت، أو ا�<�J(ا �?* I@�*�ا�� رU'� ا?Dج، أو �( +?
�ح،Ãو �#��1 ��  ��*��� ا?Dج ا0���L]� >']� ،I ا

"'N± _��@ ^ ى�Jو� ،d�ل �tN'/ �� ذÀ �8 ^ أى<  . وا

�W�  " ا�-Yا)Y���    24ِQ@�  : " °2ا�ْ"   وا%»
  ، ِ.05=ح   ;�)��W    وD   دÃون�   �1#ِ
Dو   ªوسÃد�(   Dوف   وÃد�{َ   .  

"��=�Y   ا%�UÃ.   5¾�ن�¾wوا   'ª�  ، ا�1Ô?°T¾w   ا�$+<   ْ-'°¬°�°
�<0Ã��#   ªش إ�+2    وا�$+<'� ،  
9��?&   #1 إ�è+2    وا�$+<   ª2    ا��5س$� "ْÇ@�   >-R    ،  
�GQ إ�è+2    وا�$+<J~ا   W.�(د   Ê'fأ   &�#   u1   آ0رª#    ابY-ا� ،  
�oYx.   �  .   ا��J5ر   ¸0ل   ا����ل   ر7+

  ، و¸�   أزرق   ?0م ?'$2    ه�}8   ام   ْأزاز +G7   9 2     وان
u0ر,��?   È#Y-@.   �?   �¿#°ل   ان   إ��  . ?@Y4آ-0ا   ا��

  . ا.�,¾Y3°ْش   #� "  ه�}8   ام "    ازاز   إèذا �� 
¬#   G�f  "  2Q;م ا��#è1 "  إ#   �WÃ@+ِ�4ـM .  

  "!  +MÈ   أآµ   ?�\¾�سª   ا��5س ?^�2  وا�+¼2  " 
� ��+�ون 1�دة  IW�t?�ء اnه"�Uا���Äد أن ¯� " *

 ،�y! ءIW ر+�اء�U��� ^ ا�ى، #� ��Îرون أو ���أون، �� ا
� �( ا�Nآ�� B�� .�<H /	ذ ��* ، D?Q IW�t1 �¬إذن !! أ

�ذا؟� 

 Ï�?� �<1 �U ،ه�����U أن هoا ا0/ اL�J ا~ ،I+gy ^
 ،/�@ IJK	 �¸ ه� ا ،>Dy �8 *< و��<�oى �'�م ا)��� 

ه� U/ ا#�ب إa ا��K اoى � �H�N< ¢���ا إa واo* �Uا+<، 
 D* �����¸ }?7 ا��رة I'1 ا0/، و�� }?7 أن هoا ا

، )ا)�;�ع(���� � {�د ا�Kوق ا�Kد�� ^ اoات ا)?>�� 
�#�K+ < ���8 �� °�. دون	إ L* ،/0ع ا�;��" :t?� �� u

��k )وDyص" (���ب�� +�ى هoا ه� ا0/ اoى ��T ا� L�Q ،
 ´ ،I1�� إ�< �� أ	< اآJN/ ا	�Wان أ _BF �ا��Bى }

���8 ا)�;�ع  ،�#��I1، ´ ه� �[�*� @�ل ا�* I1�آ8� "ا
�*��؟ "ه�J� ^ ا'��U ا	�Wا � Y-\13-1-2010ة (، آ8
"b�.����" �fد)" " \;�( "?Y�.ل .د: �0ار" 2"إ\�3ن، و�ù

 هL هoا ه� ا0/ اoى {�ول أن  )²�2 ا��RYوى. د Xا� آ2 
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� �
 /'�� �U اد�t;�* �8<�"I+اo" ��;�ع U���I"إa " ا)�;�ع ا

��B؟ �* _�'+ ����* �#D?* h8J� � �8 دون���� هo¯ Lا ا
� ه� أآ[� � aإ >Dy �� ��N<ودون �tN* h8J� �81 ��Hر.، 

�؟sوأ�?/ أ� ،�?B� ا<s?* �� ���، وأ#�ى ا#�ا*�µJ� 

c7أ}0ف     وار   YN   5¾�ن�wا 

u�$24    أ�Q�  "  أوان "  ��ªون ا�-Yا)2  :  �
��� ا�-Yا)2    �,ªJ#   �J�$$À{   �4فZ؛ ا 
W�  ، Y.   ªÊ=fو?�J   راح   ا%
    آ��ن�     �,1
  ، أر�YU.��   �¾5ق   ا�'Q¼�ل� 9+2    ا����Âل� 9+2    ا%�¿G��;     W   إن
  ، #ªـََ-$¼$¾Y{ �Wا)2    ا�رض   �0 �� 
±Dرا9"   وT0ل�   ��ون�     ا�=f؟  أ 
  ! ؟ و.@�Tق   by   ا�رض   Dزم   #¬
  ! ؟  .'Yª°ه�   .$+<°   ا�رض   ِ.ُ-®»   اY¹ات�     �¾��Y°"   أو

 ،�8<8� ه� ا0�ل ^ ا�*�� وا']� ، IJK<^ ا?Dج ا
�� أه� ا?�ا�L، إن ¨ ��� أ¶�� ^ دQ(  �9#& ا�@0)��G��ن 

 �8<�ء(اK�� 	>��. ه>� ) وا( )BNN(وا ،�?�Bt�ر. اJ� ^
� *� أ	< ��U أن  "ا�@�ر?< 19 ���"^ هo. ا>��ة ^ *�ب 

 ¸� I�N<+ ،رات��NF��ت، وا��H�N�ت، وا���Nآ[�ا �� ا
 aإ I�N<+ �#� "إa أن 1'�>� أن 	L?K آoا أو آ��، *��ر �

W+�4\ ر أنY$. �# &�4\" 0ن,�k ،�9�k ارY$أى #� ?,0ن ا� ،
YR� G(و : �QR ارY$ا� �، وه�oا، أ;" 0fا��، و#� ?,0ن \4

 L��1 d'�� ا>�8 �( اoNآ�ة اDزم dBJ 81" ا�#�"إa ذ
 .��Ê ا�N#��" ا�#�"*�ن 

 ��N�� د¯ ��N� T�� أن ��Ê �N *�ون و#�، #�Kات ا
� و�Uه�، *�ون أن ��N ا��1اد ¯� ^ و#� آ�ف �<� ،�?kا�ا
 � ،�8�ره]NF� /F�<� L?Q �� *?�ه��M'� و*�ون أن ،��H�s	�

�sورة�* �� . +�ل IW I'1ء إ°

c7أ}0ف     وار   YN    ،5¾�ن�wا 

u�$24    أ�Q� ،  " أوان "  ��ªون ا�-Yا)2  :  �
�رة إ�F aء ا�N#��،  *�ون أوانWإ ،� ه>

 �1 �8<8� ^ ا?Dج ا>IJK وا�*�� واkدا �'�N	
""9YZ�1 "ا ،��#�N1�ت ا��1 ، إ;��Q إa ا�H wB; أن

 ،h\<��Q، و�1�H اJ(�1 ا�Hو ،�W�B(ا) ةY-\9-12-2009 
""����Yد?" ا���@9Dوا ،>wأ¶��  ")2#1  1" ".03ل ا L�� �

��1�H wB; �1 ��F ا�واء،JUو 
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� �
� أن �Qط ��8 ا0>�ن ه�oا #�  sة أ�gcا .oت �� ه�?W

 .��+I *?�¸ ا�ى، وه� ا��ق
�� -Yا)2 ا�   �,1ªJ#   �J�$$À{   �4فZ؛ ا 
W�  ، Y.   ªÊ=fو?�J   راح   ا%
    آ��ن�     �,1
  ، أر�YU.��   �¾5ق   ا�'Q¼�ل� 9+2    ا����Âل� 9+2    ا%�¿G��;     W   إن
  ، #ªـََ-$¼$¾Y{ �Wا)2    ا�رض   �0 �� 
±Dرا9"   وT0ل�   ��ون�     ا�=f؟  أ 

L]� ،�1را�أ��ل ا�*��، �[L أ��ل ا?Dج  أ��ل ا
IJK<��Q : اJ(�1 ا�H wB;رج، و�N� �� ا��1اد، وا¯ �*�

ا)��Nة، و+��8J ا]رض �[��8J+ L ا�oy ´ ،I1 1>�ك +�'�/ 
�ر ^ J(ا �Fور ،I1�ا�*� ، وw�tÈ ا�tcط، �[N?+ L?� ا

 IJK<�L* .( �J وا�*�اع(ا�*�� وا?Dج ا ��J(�Q إذن
 /F�<� w�tÈ Iه ���8ا *�0/ وا0>�ن وا�د وا�را�U، *��ر �

 >+���NJ{ I1��"�0آ�� ا?�" ،��Ø?� ر�J� I'1 wBs<� d��¢و ،
 :هoا �� ��� إ�< ا)  ه�oا

  ! ؟ و.@�Tق   by   ا�رض   Dزم   #¬
  ! ؟  .'Yª°ه�   .$+<°   ا�رض   ِ.ُ-®»   اY¹ات�     �¾��Y°"   أو

?Dجا       ،�	�Wأ ��ج  ا>IJK آ8N}  -  �Q�;��*    aإ  I'��1
� اoى    ا�N#�� ا�#� و�U �¶�وإ�ty   �8�<�  ،  aات إa   -ذآ�	

 wB;   "@ا�?�   ا	��Uوأ   ��?<�    �U "q   ا]رض  ، ¸��ل   ¶��*   ��  و
�ب J0�* ،    ́   aت إ�1�H   �8�<�   ��   ¨[ا   L8?  أو )  ا?��_ (  وا
1�ت �H   ��F�'���ل   ا?�8��   ا�ؤ��   ��   #    aا~�ه� إ  ) �*�;  
  ) +gه�   +�'/   ا]رض   +�_   ا��اث 

 ��*�J� ^ ا>��ة #LB ا<�U� ��b" 16ا��w" (آ8.���\ "
�" �fد)"إ\�3ن;�( "?Y�.و ، "gا�و "$+wا"(،  ��Q ء�F أن

 L0ر ا��N	د��، وا�8N1�ا?Dج ا>n� ،IJKدى إ�Q aط ا
�ء B@[س، و*?� ا�<ا�MJى �� ا)?�Ï، آ8� أن أ�'/ ا
� �n¨ ا)���، و�z 	��ر *��8NFار � Lن آ�B<lN� ،X~�وا)?

 �U �#D1 L81 ��T����� X* ا��B *�ون �?�*�  أ	< 
 �H�� ��Ê *�ون أ¨، و�( ذÌQ dن ا�D1م و*?�  U�����، و

 ،�Uوا�را ،���KN��ن ^ ا�Nآ�� I'1 ا�B� X��*�ا
/ ا>\h، أو �@ I'1 ،w�; أى I'1 ���# �H�lNUن ا�lN}و

�ت، و	�MN��I'1 �?�*� ا)���، �['8� {�lNن I'1 �?�*� ا
 ��ط ا)�ا��1 ، آL ذd ه� �Bs	ا �*�?� I'1ام، و�N�ا
 )t�N+ Iوه ،�T��� �� هo. ا��Jة اH�lNUا)  ا ^ >NBNآ
�، آ8� È�ق رؤ�� ���B@ ق�Î ح ا��اثDFا]رض و I'1 ��KW
 .oه rN¢ ،ة�\B�ت وJN�� XU >�1/ ا�B@ >JK	 ���(وا Ï�ا)?

�ز�� ا��Jة ا���T ^ ا �	�8�ل �Wة ��8� آNUأى ا I'1  (
 :NQ��ل
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� �
uYe5إ�+2    وا� Y��UÃ@ª�   �5ن�     ا�,0نw��   1#   YÔ�M   0ل   �3�ِب$@� :  

 ،..  �Yام " 
  :   �Yام   ?�\¾�س  
  ،  �7هª#    ، uTَ-$¼$¾" ا�-Yا)2    أرض   
  ..." ����Â3×حª   ُ}�=0ر�ه�   ِ\�Yªح     ��ش   

 IsQر aأ�1د إ،�Hا�H�� °�ى، وأ	� أ+?l/ �� هo. ا�K�� ا� 

�¸ ه� ا�ى ا)>�F/، ´ إ	<   ،.��>B< ا)  أن ��8 ا)�
 aج إ�N}"ور، و#� " ��فoB� +�JK ا �U .��ا�k ا)� )��F

 � �U �8���ش، Lª ا�ى *�<N��w، أو *�أU'�ا ا�ى *
� +��Qا ~��د ا\�ف ا�sورىsور، وأ�oBا�JK+  L* ،_UD ا

 _Q�N(ى ا��8�م *Nه��*L ه>�(إن ا�� �ا0>�ن : وه� �
 ^ �8<�ة ا	��ب �?JU I'1 ¨[ا "�KÈ ^ ���B(وا ��K�وا

IJK<� �1 ;�ورة و;( اoBرة ا*�Nاَء ) ا?Dج ا<��'� �#
)Iه IJK<ا)?�NU ،7 ا��N ا>�I1، : اoBرة ^ ا?Dج ا

��K��1��� ) «ا...إ�Wا#� ا>�'� ا��@� واUا� I+�+ �U
��F�� �?* �1�ه� .واN>��8 وا0>�ن 

�lNª �y�\Q � ض�Q � :�� ه>

    ؟  ��5ن�   دا �$2    آ�مª؟   دا �$2  :  ه=u0   ?�   \�س   ?�
�ªÊ   أ?Y�@Ô? "  ! u0و°ىِ°    Dز°م   ا�Tرع " �f ، !! 

�  ،   أََوÂل     ?T�@Ô¾ر¾ع   Dزم   ا�¾Tر°عª :  آ��ن�   �
  .  و���GÁ'¾5�.��   ª   ا�'nرة   وإDè   #�َذا
���k  -ا)?o�Q    7ا   وFS" ا)?7،    >���H   ¸K   +�آ���'N  ا

 D*   ود�U   .. /<qم   وDه�  -  ا��   )k��  آ�دت ا�    ا�o*� ^    ا
 )�s+   �<�K@أ   �¢   �Fا  " ��*�  +��. وهI هI ا�  ، " ا��0[�   ا
�ء ا>IJK    ا?Dج �?7  <B'��gN   	�ه�   �Àد   و+\�ر. وآ�	<   ا  
 �BtBt�   وآ[�ا ،  وا�   �'*�#   �*�BW   ء�J	و   �	�  ��ر��   آ
X   أن هI    داy'��   داLy ^    ا0����� �µJ(1>��   ا    ^ �'U��   ��  
 ��   LUه�   ��ا�l1   ا�	��ا   أن   ��   أ�H   آ���   �¯  " �� وأ71  ، " ¥  
" D�   ا��B "  ا�µJ(ا   ����F   *�ت   ��8#   �	��Uوه� ا)?7   . أ

 ��U� �U�� "اoى �Fف ��+I ذآ�. ^  ،�*D� م دى�ّ�و�³1�ل 
 ^��ن!" +���Ò و� u� �ْ�ِ ،�8�U ا~�ن 1\<0�* �8�  إذا   إن ا

  ̈  >�BJ�   >�M'و�   >BU��م   ���µ   و�\�<اoى  ا�*�ى    ا
 >B1�NJ�   ��KNJو�   ><�   hB\�   �#D@ت   إ��B'J'�و��   ¢�   <1  
 �]��U   �#ا�* .  

وه�oا أ1'>� ^ ا)  �y^ �� أن +��ن هo. ا?�ا@"  
 ���µJ� �1 I'«N�ب، هI 	�ع �� اJU ا دونo�ه �*�J<(ا

� �� هoا ا)�NJى اQ�y ة، أن +��ن�Ô�8(ا)�;���1، ا �#D?
�ء Fور�� ^ إر�s�dk، وا�0آ� ا)����ة ا�ا|�y �� ا~�ل ا

��B .X* �#D1 ا

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   420



� I01010101I2010201020102010>���20202020א���,�������������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
رÊ7 �59ى Ykض ?�@µ أن هnا اw< ه,nا وه�oا  

� إY���" Dا�""�  ا%0اJ7"   #1   ا�Yب   #1   و\0ع ،  ا�0R   1#   vف ، �
وأ?�x أ\W  ا�@0Qرى،  ا���)�.2   �+��ل   زما��   ا�@�5)¢   و1# 

>5y   �J�+�   "$-%وا . ) �B?+و  " �'#   u�K�  " �B?+   �k�F   �<1  
  ). وا�Kاغ   ا?�م �?7  1>�	�   اB'�   أو�د 

�?   G;     "°'ª��f�?     0ر�=�   >wا   ���5ن   واwوا :  
  ، ف0R   دا   �='Â£   ?,0ن إèو29ِ 

�¬   ِ)+»ـْ" "    د¾ه=W   �'£   ?,0ن إèو29    k�# ."  
 ،  اY�¹¾ات�     #�;YJ+�   1#   W,ªب   ¸W$?Y   �'£   ?,0ن إو29 

 £\��ª�=f0ل   وQ�   &�  .  زر�59   �¾�Y�UÔق   ا�+
�ن �Hا،  �t?و*��� آL هoا ا>��، وا��ذ��، ÌQن ا

� آ -ا��H ��Uا، ا)�Kغ �Hا،  �U I']� ن�� أدرك  - �U
�ن، وا0/ <0�* �8��ا�U"أن هoا ا�* " >NH�U ه� ¸�
 >H��NUط ا�Q �� >	ÌQ ،����ن(��t1 �، °� )�� آ� �� ا	

 >+�*�JUو ،>+�Q�È Lآ �?* >JK	) �� �� .ب آ��Wف أ�y�*
�بJU ( ��ح ، وه� N(ا ^ L�<�در I'1 ر�Q ا# �� >JK	 �°

� °�ى أ���<، 78N� )�tNJ� DQ أآ[� �� #�tة º ة�Uوا
 ،Xه�q�8�دى ^ أى �� اNا��Q، و�?'� أن ا¯Dك �>��N. ^ ا

Dk�# �(n(ا#?�� ا���� ا�< :I�N<�Q ا)  ¥o. ا

1#   Y�@Ãن   ا\�   #�   آ�-Q9   ف�¾R��   بY{أ     u�ِ1    آ¾ـ#   �M   ª�3ب�  !  
  : آ��ن�   �,1
1#   #�¿�W   \��9ِْ" :  \234    وا\�   ��u   0لأ)   )�در�   #¬   Yá   �5نwا   !  
  : ه+� ى   ?�

 ؟ ا��Q¬   #1   أ#0ت   أ�13   
Dق   #1   أ#0ت    وY¾U؟  ا� ! 

***** 

 إ��,8 ا%� |@���: أ�Rاو

 ��+b4Ñ W #1 ���ر �9وان .�R& ا�-Yح ا�Zف 

 )1( 
uYe5دى    وا� u¾Y�R�9<    ر .  

 2-k0{���# �J�k    æ{Dإ ��  .  ا�5wن   آ
D   �WÃ�   وطY{   Dو   >'; .  

  :.Yى   ?� �2345    وأ)0ل
�¿c   آ+W   ا��\��   ��5ن   ه0¿اyا   W+� ؟  ه�5   ا�+
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� �
����Qن :    ;��ـW9Y.ِ   �Gِ   آ¾Uا�   ،  

 ا.�َ-$¾�N0Q�   ِْG$ِÀ إ�+2 

)2(  
�W�  " ا�-Yا)Y���    24ِQ@�  : " °2ا�ْ"   وا%»

  ، ِ.05=ح   ;�)��W    وD   دÃون�   �1#ِ
Dو   ªوسÃد�(   Dوف   وÃد�{َ   .  

"��=�Y   ا%�UÃ.   5¾�ن�¾wوا   °¬°'-ْ'ª�  ، ا�1Ô?°T¾w   ا�$+<   �°
�<0Ã��#   ªش إ�+2    وا�$+<'� ،  
9��?&   #1 إ�è+2    وا�$+<   ª2    ا��5س$� "ْÇ@�   >-R    ،  
�GQ إ�è+2    وا�$+<J~ا   W.�(د   Ê'fأ   &�#   u1   آ0رª#    ابY-ا� ،  
�oYx.   �  .   ا��J5ر   ¸0ل   ا����ل   ر7+

  ، و¸�   أزرق   ?0م ?'$2    ه�}8   ام   ْأزاز G7    2+9     وان
u0ر,��?   È#Y-@.   �?   �¿#°ل   ان   إ��  . ?@Y4آ-0ا   ا��

  . ا.�,¾Y3°ْش   #� "  ه�}8   ام "    ازاز   إèذا �� 
¬#   G�f  "  2Q;م ا��#è1 "  إ#   �WÃ@+ِ�4ـM .  

  "!  È+M   أآµ   ?�\¾�سª   ا��5س ?^�2  وا�+¼2  " 
 )3(  

c7أ}0ف     وار   YN   5¾�ن�wا 

u�$24    أ�Q�  "  أوان "  ��ªون ا�-Yا)2  :  �
��� ا�-Yا)2    �,ªJ#   �J�$$À{   �4فZ؛ ا 
W�  ، Y.   ªÊ=fو?�J   راح   ا%
    آ��ن�     �,1
  ، أر�YU.��   �¾5ق   ا�'Q¼�ل� 9+2    ا����Âل� 9+2    ا%�¿G��;     W   إن
  ، #ªـََ-$¼$¾Y{ �Wا)2    ا�رض   �0 �� 
±Dرا9"   وT0ل�   ��ون�     ا�=f؟  أ 
  ! ؟ و.@�Tق   by   ا�رض   Dزم   #¬
  ! ؟  .'Yª°ه�   .$+<°   ا�رض   ِ.ُ-®»   اY¹ات�     �¾��Y°"   أو
)4( 

uYe5إ�+2    وا� Y��UÃ@ª�   �5ن�     ا�,0نw��   1#   YÔ�M   0ل   �3�ِب$@� :  
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� �
  :   �Yام   ?�\¾�س ! ،..  �Yام " 
  ،  �7هª#    ، uTَ-$¼$¾" ا�-Yا)2    أرض   
  ..." ����Â3×حª   ُ}�=0ر�ه�   ِ\�Yªح     ��ش   

....... 

 !!!!: ه=u0   ?�   \�س   ?�

  !!  ؟  ��5ن�   دا �$2  !!  آ�مª؟   دا �2$   
�ªÊ   أ?Y�@Ô? "  ! u0و°ىِ°    Dز°م   ا�Tرع " �f ،  

�  ،   أََوÂل     ?T�@Ô¾ر¾ع   Dزم   ا�¾Tر°عª :  آ��ن�   �
  .  و���GÁ'¾5�.��   ª   ا�'nرة :  وإDè   #�َذا

)5(  
?�   G;     "°'ª��f�?     0ر�=�   >wا   ���5ن   واwوا :  

  ، 0Rف   دا   �='Â£   ?,0ن إèو29ِ 
�¬   ِ)+»ـْ" "    د¾ه=W   �'£   ?,0ن إèو29    k�# ."  

��\£ ،  اY�¹¾ات�     #�;YJ+�   1#   W,ªب   ¸W$?Y   �'£   ?,0ن إو29 ª�=fو  
  .  �5زر9   �¾�Y�UÔق   ا�+�&   �0Qل 

 )6(  
1#   Y�@Ãن   ا\�   #�   آ�-Q9   ف�¾R��   بY{أ     u�ِ1    آ¾ـ#   �M   ª�3ب�  !  
  : آ��ن�   �,1
1#   #�¿�W   \��9ِْ" :  \234    وا\�   ��u   أ)0ل   )�در�   #¬   Yá   �5نwا   !  
  : ه+� ى   ?�

 ؟ ا��Q¬   #1   أ#0ت   أ�13   
Dق   #1   أ#0ت    وY¾U؟  ا� ! 
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�I01010101I2010201020102010>���27272727א���,��������������   �

880−��H�3ن��1(�������������2وא�2و��אد�������������(� �
 

 

� �  ا�+�0" ا���Y-9 "5#ة 

 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#

�" ا�� ���nات، إ�N #1 و�2 ا�+��" ا���Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا

b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.
"#�$# 

هo. ا'�L]� �U وا�Uة �� أ�?/ اgcات ا� ��رت ¥� ^ هoا 
�ت��NJ� �� ى�NJ( ر�\+ aإ ���Q �'و� ��ف، آ>� آ'8��NF� ا

 I1�� آ8� �µW(ا�Ãّ ذات أو ��U أو ( �''U £آ� �µ8@أ
 ¨ ��äHت �K(ار وا�F[ى �� ا�NJ(ا اoوراء ه �H7 أ<� ،��'ا
� ا�Jاد�/ وا]*�اب ا)�MJرة، �U إذا �N+ �#أآ� أ+\�ر، و
 7	�* �µH�Q ،doر+< آ�\+ �� ا	���N إ�F �y! aداب، أو ��

� /?� _81 aإ �Fآ>� أ �� ر}K��NJ� 7� �]أآ ،vI'1 ���ال ��'�
� �� وراء *�ب، و�Fدا*� *?� �Fدابً*�* £�U �(. 

 )Yاءة ا�+�0"

+���L هo. ا'��U أ�>�ء ا��و�    أ�yت د�1£ أ1�ف أ	7   
aا]و ���?�، إذ ��Bو أ	7 آ>� أ+�#( +'��W   �'��@  dرا   ا

����U   ��   ا\?�*� D?Q، أ�	   L��  أ#�ب   أ¬�   و�Hت   �Q�   ا
�ت U�'أ#�ب إa    ا�Bا�� ^    أ�Wت وه� آ8�  ا�?�    ا�\¼ إa    ا

اoى آ�د    ا�K   ر}� آ�lء �� هoا    أ#��< اoى    ا?L8   هoا
�ت ة  و@�   ¢�   �>��ض*�;   ��<�Nإ� أ	7 *?� أن  ،  وا�1�J   ا

� W?�ا، I'1 ��ا�N���� �� ���N	ا ^���NFن ا�� آ8� آ��� ،LU
 �J� �� I'1 ��اLU، ر�U أ#�أه� 8NÀ?�، وإذا � أآ�N" أ¬¯
��.، ر}� هI ��رة  �¯oا ا�»¼ اoى اNF'��8 �>< ا'��U، و

�yä* أو أو L��* >+��ت ا��Hد ا��Bى و+�اآ8�B@. 

�ف ��NFل ا�À ^ ا|ن �z"����B�ت ا#D?، هQ" .o�< ا
o�* �U�'� ا� L]� �W�B� L��* ��s��ول هo. ا<N+ �ات، 

�، إ¬� +���Dت ��M'� ف�F �� أو ���BF".رد� @�ل " وا�1ة @
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� �
 ����B�ت ا#D?� أن ا<���+ �ا�#�، وآ�¬� *��ر �
� اB?� و�� ´ <s?* رؤ�� L8¢ )<� � ���?Nº�>�، وأن ا

�ب �Fداب،  ،�����ة ا�#�اب* Lأن وراء آ �< "��+ Iه
N<� ��I إa ا�l0ة ا)�MJرة ا� +��" ا�J و�>< �Fداب 

 �� 	?�ف � �y! ب�* aإ I�N<� �Êو ]ول وه'�، وإ�B� �آ8
� ��B< ا��Q ،�1ى ��'_، ����>� أن 	N\�ر أن { �وراء. إ

��ج أن ��'_ 1'�< *�ب �N} ءIW .وراء. 

 �� ��N��* رة�\�رئ ا)  أن ���Q ا# I'1 _KWد أ�أآ
�ط، وBUا� a�N+ آ[�ة I'1 �#� °?'7 ذd أL�sQ أن أ	��ه

 أو أآ[�، أو آ8� +�J ا]��ر  ���D أ�Hاء 

 /Uاًء   أن   أ�N*ا �Wأ    aورة إ�;   g\�م   إ��ار ^    ا�U[ا    ^
�ل À   جD?��� ا>IJK    اy  ) ة�1���   وا�0  ( ��م   �1#�   وإ�U[ا  
�رب   ��Jة �N�   ���ن   أن   ا)?�Ï  وI'1 ،  وا>�8   اMNKN�   
�äHت K8'  .. I;إ��ا �JK+ آ� أن أىoN� وأن ،
)IH����*���F ( در��ه� �Àد �Qض، وأن ا�Kض ا~�� ه� ا

�sورة أن +�+�H wBد+< }�ى �* ¸��� �Qوض أ�Hد، و�+ I'1
>+�Bإ� �M�. 

  أن   إ� ،  آ�Bا��  "  ��   *>���ٍ�"  اdJ8N   ;�ورة   و*���
 Ï�رأà  و^  ،  ¯�   �B1ا   �   ا>����   ��F   ه�   ���ن   أن �>I�B    ا)?
��8NFار   و	����+<   ورؤ�   >N	���t+   >JK.   ر��   �Qو��   أن *  ، �  إ
� اgN1. ه� أه� XlF   .��Q    hNQ   آ�ن   أ	< ( �BJ<�* ���y

، أردد آ[�ا  ا]DUم   +MNQ �JK< اL�'MN ا>IJK 1'�<، وه� 
�KF! àرأ : ،�Hر�8� �Qح� *< إa هo. ا�Q >JK	 �lF >	أ  ´

 hNَ+ُ ¨ ،ص�cدى ا��?�k< *?8'< اKNر. واآ�t+ وف��إ	<، 
 > ���Q   �Fر�º   جD1   ج   ا~>�نD?�*    ����?� �ا>IJK، و

 �	�K'�F )� أو D]� ن��ك �آH )� ل��	X آ8� آ�ن ا0Äا
� ا�    اgcة   +'d أر��، �NU��   أ+<   �#��?أآ[�  ،  ا��0[�   ا

�< �MÃ �U �]آ�Q    It«N	 ود أن�U   و���Q  ، )�   ��L    اU�ا�>
>+��وª . 

 ���# ،�kد�آ�	� وا��H ��1ن ��U/ هo. ا'��U راk�� ه
� *?�ه� )� ، وآ�¬� ا>�اء� aإ ���Q �� L�* ح�B+ ف�F

�N� ار�F�* وا�1ة �	��م �zه�، إذا �� ا#�ب �>��، آ
 "�Nأآ ،��ه�ة، �>7 آ>� آ'8� ا#�*� �>�H–  �'# �أن  –آ8

� ه� أ�ـَْ�� ،��'  .وراء ا]�Fار أ�Fار، ووراء آ�" ا

  : \'�أ ���Y$4ة ا�وg #1 ا%�
)1( 

1#   �@��90   9�¿��"   و9�0ن   �M   ـ�ª9و .  
 : 0k   W5#ق   #,@0ب   ��ب 9+2  : �°@�-�و°ر�

  ،  "ا�Y;   ��3داب " 
   ،  �0ا�ْ"   ف�   .^<   �0ا�"
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� �
 2¼5Zوا �ÅÃ45��    : "ْ��Uا� ،  

  ،   ا�Y��3   )�ـ�¼ام   �'0ì5رة�وا
�YـRِ0ْش   #� :  وا�Ã+ـ�5ـÔ?��   �YـRِ� .  

��b   )+< �)2 ��\ـْ .Yى    ?�x\   Yـ�«Uـªfئ،   وYو�  
��  ، ا5Z»"  :   ا��^04ر   )+<   آ
±Dـِْ¬   \¾$¾�?ـَْ" ��\ـْ�)2°    و� �7#�ة و�R?4" و#+�0#"، :  #ـِْ-

    ؟  fـª�َـ<Y#   ªار°.�Jـَ� ،    ا.,Y3ت �ـَ@»ـ2    واذا
� ^ ا)����، وه� ��� �U ء�H ��دئ ه� �B�ؤل اJNهoا ا
� إhNQ a هoا ا)'" ا\?/، إن 81_ <NH�U ى�� aح إ�;�*

�B�ت +�tر.، ا��Hد ا��NJ� Lyاآ� و+�ا� �l�N	 ى ه��
��8NFار * L��N� >	آ� ��U أ*�ا �N� � �kل دا�H ^ >	وأ
 ��، وأن ���رك *��ر ��s?* I?� 1'�< أن /Nر آ�t+ �'Uر ^

��رهJ� >�H�+ ^ )�tNJ�. 

 �?* >N�1 ��ب ^ ¬��� ا)�t( ه� ;� �t�NF���Bو أن ا
X�Dو� ¸Ð o<�  (ا اoه �*�Nى  آ��BF>�، إن 81_ ا��Hد ا

 aإ >� T�� ا�Nyا"�  �Q< ، ر}� آ�ن �� +�آ7N "أو......إ�
 .oه   X?ه� اoى H?'7   ا��t'�   ا�U'�   ه�U   �?*   .oة   ��   ا

 .oه ��أن ��{7 �� @�ل و�� ��T �� �*�t�NFأ+\�ر أن ا
� إn* aر ا�U'� ا��ة، <?H�� ب�t�NF�� هoا ا��Wة إ
�: ا��Hد ا��Bى�Kt�ه�ة   هL أ�L ا�tKة ه� +'d اt  ا

 �µ�gا�    ا~��Q   �� ا��0   ا)�دة   #'_ هI    أم ،  ا)>t'��   ا
�ت �+   ��<�    ����U ر�\N8� آ�ن هoا ا�� ،èا LsK* ة�ا�0

� *��L أو *�yä ��ة <JK	�1 أ �<�DUأ �� . �<�و<+ ��
�H �?* );�� �� �]ة ^ أآ��<ا	/ هo. ا���s ^ هo. ا

5�Y-\6-11-2007  8ة (*�آ[� �� 1>�ان ª̂¾.�3 وZة واYQ419 ا�
�" وا�YQ4ة وا� آ�<  Y-\30-9-2007ة (، )ا���4ظk0^ا�
�(  ؟)ا�'-Yى�N?�B@ة و�tK�ه�� ا� ��s# (  رج ا|ن�NًFُأ �و

�ب t�NF�� ا|ن، �QآIKN *�ن أ1'� رo¯ IsQا ا��'?�دة إ
 Lأ�� �	�Q ر�Nyأن أ �* ��ء *�)  ه�oا، وإن آ�ن H ىoا

�ةإh�H�+ a هoا ا�'_ ا)»IK و^ �M' �lK(ا �#�: 	K¸ ا
 �# �8� آ�ن ��ا، أو ��8� *�ا ��ا، أLsQ �� اoJا�H ا��

 ��b و�Uf و�Yئ آ�� )+< "�[�l1 �Bه� *��� أ¬x\ >+(
"5Zن " ا��^04ر : ا�	�� أ��L أن 	��K ا�tKة آ�	�Q

�در أن Î'_ ا�0�ة ��8� *�ا # Iآ�U r���¬ : "و*�	-# "?�$\
"#0� "�7#�ة و�R?4" و#+

 "ا�'�ب ا�ول"#� وراء 
�ب ا]ول، اIKNy هoا ا>�اء B}�lد أن �MNQ هoا ا

اoى �ح a وأ	� ¨ أ@�#< *?�، I'1 �'@�Q 	?�/ ه�   ا�ا�1
�ذ�1 ���«J* _?<� ،اب�cؤم، وا��N�* ��o	 . 

�£    ا��Hد ^    @B��   أولJ	ب ا��ا)�    Iه ��B@  و���y و�B+    
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� �
T   D�� أن +�y  ( "\Nاب (��ة*�B�  �# ���Q L��N�* ��، و

 �B?N�ق �� Dyل اK<�ع ;� ا�¡�ار إa اQد ��[�B أ¬
1�*� أو ا¡oاب  /U م���DNء، أو +�دي أ��ات أوه�* IMtJا

¹�ه�. 

�ول ا�Nآ�� 1'�< *��8NFار و�z 	��ح  z �هoا ه� �
 D]� I��\K�دى(���S آ�" أن و�" ا?�ه�d �1 ا�»¼ ا	 (

�D�* )��F "�1، ه� و���ة، أو اBN'�، أو Q�� ا)��B
�8�Q ،�k�H   أ��   ��*�F   .oه L]� نÌQ   ا]�1اض    Iه�� �  إD1ن   إ

���F   و����� ،  �Hوا.   و�1م ،  �� "  و�Hد"  �yاب F[ر��  -  ا  
 ��N?�B@   ��;�(ا  -  �  و�� ،  و�l1.   ا��Hد   هoا   L�Q   +?'�   أ¬
 ���B'J،   أ��MB   ه>�1�دة * ��K�8   ذات ، *��� و��#    �دا

>��+ �� aإ ��N��+ ��[L    ذا�� ^    آ�	�   وإن   . إذا أJUّ>ـ
�B�\�   ��BU�\1/   �>��   ��KNJ  ̈    إن   �NJو�   ��وراءه� . 

)8NÄا  ) �z  (�Q�� ����   اÄ>�ن (ا>IJK   ا)���   1�دة �y  (
  >	[  �'?�   L�Q     ��*L ذd *�ن  ا)��ب هoا   و�Hد	�<Q ،  �H�¬

 �<�t<� ¸K<* I'1أ �� >�ا)���، أو 	>�K<، أو 	>�� إ
>�'1 ��M� ><1 L\K	ى اo�. ا<+�1�Qإن د    ^ �� ��t�N

� ��B< هoا اoى �?'>< º �<'yن  دا�<Äا    Iه  ���1�ت ه�Qد
�ن، ]¬� و�t'�*� ^ آ[� �� ا]�U   �<�8¢   ��   ��Hا��   .oه  

 : ا0���� 

 ،�F[ار. �� ا�Q ><� �Kن و��<Äف ا�Î �� �<�Q 

  �zو �<1 .�?B+و ���� >�K<+ ��KW >�'1 _K�� �� �<�Qو
��ه>KW ¼8\Ê I'1أ �� >� .	>�� إ

 �� ،�K'N± ت�*�1�د�X أ���Bا *�ه ���«Wأ I+gy ^ �'*�#
 ��Q ب�� ره�<�* ��o� �� ا	�<À ا�'*�ا�t�Jة، �Äد أ¬� #
 ����8ن ^ ا��ارع

�م، أو  ?'t/ ا XFار��ء ا��F[ى �� ا�y�1�8 أÀ �éو
 Iة، ه�*�?'� ا>K¸، أ��¥� �[L ذd و��.، *?� ز��رة 1

 �Hء �� ���ر دراIK�NJ( ،IF أ��اض 1�'��، 

'*��( h'\� D���¸ ر��ا آ ���B� �h�M أن 	?�_ ا
 ،����?	 �� ��ؤ�>�+ ��k�H ت�y7 ا<�*\��M اÄ>�ن، 

��Nرؤ� �� �	�t+و . 

�ن ا���B ه>�  –اÄ>�ن J I'1–  ���B� إa أن ا<�B<�
� ��ى إ� ا?�u ^ ا�cا*�ت  �¬�* �8�N(ا)اب�cأن )ا �، إ

 IKy اب�y �� �8?N'��Hا وأ�ty L#ه� ه� أ��هoا ا�cاب ا
�<yدا u�?� �# ،) 2ِ�0ـÄـ^'@� �W�؟     YRاب ؟ �0اg»  #�2�ِ   ؟ أ\�  �

  . �Rى   آ ¼   دا\�  . إYR     ª8@\èا�ـْ,8Ã   دا
W����W "  :   وأ)0ل   ��ز¾9     ®¿9k   WÂ3�     ة���   ..  ��  : �Wا�YR " .(

� أى <sQ�* >�t�	اب، و�cا اo>�� ه	أن  �� 	L?K إ �zو
< إو إ h�8'+� .D1ن 1>< آ8� ���� إ�< 	?�_ ا���B ه>
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� �
1�را   ا~>�ن   آ�ن   إذا    ��B'F    ^ _��@   ة�J�   ة�  ��Q ،  ا�0

 >H�و���ة ا~>�ن أ	<  ،  	?��< اoى    ا)�Kغ   '��Hد   ا|�y   ا
�}�� d . �?'� ذ

'�8ت   ر�Q   ه�   ا\�رة   ¥o.   ا)�ض     IJK<B¸   إذا   ا��Bc ا  
�د��   ا�0�ة   ��ب ?�	<  ،  ا)�8lNة ا)��*�   ا ،LW�Q �Qر ><�  
��81�  ..  ��y!   L'MN   ��ت   ذا+< ^    ه�  ><� �M��    �# رةo<�

 �� ��N��µJ� L8MN� ¨ � �U ،����'+ �J} �8�Q ة��U �?B+
� ). ا)���: (أ@'��

G� ا�'0f   "#0رة   ا�ول :    و�$
ª�'@�  ، �®+�'.و :  
 ؟    إY7 W?è¾ى    و.$0ل

 ؟  ���W �@'^ـ�0Äـ2ِ 
 ؟ #�2�ِ   أ\�

    «gاب �0اYR    ؟ 
  . إYR     ª8@\èا�ـْ,8Ã   دا

  . �Rى   آ ¼   دا\�
W���  :   وأ)0ل   ��ز¾9     ®¿9

 " W�k   WÂ3�     ة���   ..  ��  : �Wا�YR  ."  
 ؟    ا�Y�z.ِ ،    : �Y3¾ب �J�5?T?�9   .,0\0ش

��J .��»ى"+R" ،"«Y~ �J�«+R!" 
 وW¿'5? �� D، وT? �� Dن»

 "آsن" وا�;8 ���ة، وا��4& 
�¿Y، �,2 و\�ـ4ِـ1»؟U\ �# و��ال 

�Q    IF�ات   ��   Q�ة vI'1    ��ت Ò  ^ _��¢   �B	    ى��Q" ��U " ، �<آ  
 Lأ��   ���Q    aإ �Qر   �K  آ8� رNsQ< ،  ا�0�ة   L��*   �1   آ��8ب   ا
 ®��KNآ    I@��Fإ �(   L8N?�   �<F�K<*  �K'، و¨ أ��Q ر�Q أDQ@�ن 

�ر. BN1وا"��'�Nإ� Dyل هo. اK�ة ¢���ا، ر�sQ " +�'�� ا
�tFأر ��'* �U أو ،aأو ا�*�ا I���KN: ا�K اI]�K<N، أو ا

  +LHn   ±�رة   �واd'+ ^ - 1�y >+gN1 اK�ة -   ، رNsQ<"ا��tNى"
 �<N�Hام   ��ا�N�*   ��M'�ت   أ!    ^ �W	oاك   وآ>�   ،  ا�اه>�   ا�U  
� ..   أو ..   ا|ن   	?�u   إ��"  أ	>� I'1  إ��ارى     u�?	 " ،  ́  ت��  
;�ورى    ا���   *?�   أن   وأدرآ� ،  واL�K   ا�ا#( و���7    ا]��م 
  و�1ت .. ا0�a  ا��Bى    و�Hد	�   ��U'�   #\�ر   ورأ��   '�tNر 
 ë�'�I1،    وإ���ظ ،  'NJ8�LB   آ�ؤ��   ا�K   �(   أ+\ L��*�1   و  
�   أ	<   و+?'�8   ا~>�ن    �s�   ن�<K� -    �?�u   أ�   ا�\«W - >Nرؤ�  
 ���8?�   ���Q   ®'B ،  ا�����   ا�0�ة ^    ا�F�،  أه'�� إa    ا
  +?'�8   آ8� ا�»\I،    و�Hد.   	���1   �1   ا>��   *��   *�ور.   و���م 
��k اIT�<N  ا�I1    إ���ظ   أن J�   اÊإ   �N*   ح�l<*   gأآ   ���\*  
 �K�+<   ا~>�ن   *[�رة   �Q   �N��   وإ� .. اI0    ا�B'J*  . �@�  و±
 ���<N   . �Hاk<   ��   ا
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� �
XU 7	و أ�Bو�   �BNآ   .oه   �M8'�IH    أ1'�   آ>�   اlNUا  I'1

�ن J�   �yاب   �?'� اoى    ا)���   <+��U    I'1 .oرة   ه�\�   ا  
 ��   أ	><�KNح   اآ�t*   �^ ��رة �Q    و���آ'>�   ا|�y   و�Hد	
�ل أDQ@�ن" (*��L �1 ا�0�ة"# �+�'�� : ��ة أ�yى آ8

��'�N . H?� آ[�ا آ8� ذآ�ت، �>7 +�ا) ا

 �	��ة، و��رت ا?X ا� آ�B8'�8qت ا\�رة، +\>�8 ا
 £�]�ب اB'�ج +?L8 آ�ر H� 	��o ا�� �� ا

)3( 
ªب¼Y¾(أآ    و°أ   u0رÂ̂��#   ،  
9�     ف   وأ��   W#0'ا� .  

 !    وا;@YU¾ب

  . إزاز   9��N0 دى 
�+#�9   u؟   آ�W�� 

�Á3�  ، ب¼Y7 ،  1,i   ،  
 2(Dوأ �9�   #¬   ا�� ،  

  ،   ز�ر¾ار ِدى    
  ، ا�^0رu   آÃـ&Y�@.   Çك .     أزق   وأY7»ب   

  : ?ª'�ن ا�@�S    وا�'�ب
Sا�'�ب ا���: 

�ب ا��م، BأW?� أن �� ا]LsQ أن ا+�#" 1>� هoا ا
�د��،� ]آ L8	K¸ ا'��U ا)�ة ا

�+�ى �Fف 	� L	oآ�  � Lه ���. ا��م؟ <'# �� 

\?�*� ا'��U أن 	�tح ا)  آ'<  �BF�ر}� ���ن �>
�ء أن �T *< ��?< دون �Wح W �( ،ة��<ا��م ^ ¬��� هo. ا

).Ô��� ( ���#LB أن 	?�د إ�<، ور}� 	U�t< ��ة أ�yى ^ ¬
 .oت ه��'U d . ا'��U، إذ ��Bو أ	< �MNJ_ ذ

oه ��	ن ^ ��� �# �#��، و^ 	K¸ ا?8NÀ اتo�ا ا)  *
�طBUت، و+��ار ا�D�<�ء ^ ا)���� �� +?�د اH �� �JK� �� 

)1( 
1#   �@��90   9�¿��"   و9�0ن   �M   ـ�ª9و .  
 : 0k   W5#ق   #,@0ب   ��ب 9+2  : �°@�-�و°ر�

  ،  "ا�Y;   ��3داب " 
   ،  �0ا�ْ"   ف�   .^<   �0ا�"
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� �
 2¼5Zوا �ÅÃ45��    : "ْ��Uا� ،  

  ،   ا�Y��3   )�ـ�¼ام   وا�'0ì5رة�
�YـRِ0ْش   #� :  وا�Ã+ـ�5ـÔ?��   �YـRِ� .  

��b   )+< ��\ـْ�)Y.  2ى    ?�x\   Yـ�«Uـªfئ،   وYو�  
��  ، ا5Z»" :    ا��^04ر   )+<   آ
±Dـِْ¬   \¾$¾�?ـَْ" ��\ـْ�)2°    و� �7#�ة وW4?�R و#+�0#" ،  #ـِْ-

     ؟  fـª�َـ<Y#   ªار°.�Jـَ� ،    ا.,Y3ت �ـَ@»ـ2    واذا
)2(  

G� ا�'0f   "#0رة   ا�ول :    و�$

ª�'@�  ، �®+�'.و :  
 ؟    إY7 W?è¾ى    و.$0ل

 ؟  ���W �@'^ـ�0Äـ2ِ 
 ؟ #�2�ِ   أ\�

    «gاب �0اYR    ؟ 
  . إYR     ª8@\èا�ـْ,8Ã   دا

  . �Rى   آ ¼   دا\�
W���  :   وأ)0ل   ��ز¾9     ®¿9

 " W�k   WÂ3�     ة���   ..  ��  : �Wا�YR  ."  
 ،  �J�5?T?�9   .,0\0ش

 ؟    ا�Y�z.ِ    : Y3¾ب
��J .��»ى"+R" ،"«Y~ �J�«+R! " 

 وW¿'5? �� D، وT? �� Dن»

 "آsن" وا�;8 ���ة، وا��4& 
�¿Y، �,2 و\14» ؟U\ �# و��ال 

)3( 
ªب¼Y¾(أآ    و°أ   u0رÂ̂��#   ،  
9�     ف   وأ��   W#0'ا� .  

 !    وا;@YU¾ب

  . إزاز   9��N0 دى 
�+#�9   u؟   آ�W�� 

�Á3�  ، ب¼Y7  ، 1,i   ،  
 2(Dوأ �9�   #¬   ا�� ،   
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� �
  ،   ز�ر¾ار ِدى    
  ، ا�^0رu   آÃـ&Y�@.   Çك .     أزق   وأY7»ب   

  : ?ª'�ن ا�@�S    وا�'�ب
 )4(  

Å�  ، #05¿ر�   و°}�WÄ   )���9   ا�-
   Y#9^� 9+2    آ0ن   Y,4�� .  

W��"   �@-c   و59,wا   .  
��ن   ;��\�   }'ـ�W   دا   �+;    

  ،  Mـَ�×�ـ�Wَ ِدى    äD?¿�مª   و9��ل�
 :D �َ8   9ـ^ـ=Jـª�  ، �ـِ,��"   وD     .ـY°ْْ�ـ

      اZـَ�ن   #ـَ�Â   #ـ1ِ   
3� ،  أ?5ª#�Â¾�    وا�Zن�D   �+7   �3ن�ا�\  .  

D8     �9د   وJª�  ، " ا�,Y;2 "  ;0رة   8J5#     ا�0ا��   �ـِ
   D0رة   و;  " ªا��5س ."  

"�,wـَ�     وا#   �Gِـ�1ِ   #ـ�.ـ#   u¼�=#   .  
�#    2-+��k Dإ   "�,wا   W�0%ا   ،  

  ،  #+��Wk0Ã4   ِ.+$¾�ه�
�  . ا�^��0\�ت   07¿ا ،  },�W.D0    ِ�@¼"   �0ا�

 -  �5$wè2    ?�   إ¿�9 Å�  .  ُ}�4ـ5¾�   ا�-
  - " 0,$w؟   َأªازاى    

G\؟   اه'&   إ    ±D؟ و�&'°J@ـ@ـ3ِـª�  
  ".  0fرªu   د¾ا\ـَ� 

  . آ0?�ª   وَأ�=�
���b�T@�    : �J   ا�5�+" دى  " � ."  

�"   و9�0ن,wة   اY��^ا�   "\�(YUف�   ا�   Yá   Dا��5س   م� ،  
��5@3.   Âí:  

 -  &��&   #�Yوف   إ9{   "+�  �@$�fY، دى    ا�5
�Áـ�G   د¾ا\ـَـ� ،    0fرu   د¾ا\¾�# ،  

   ، ���o   ا�03سª و9^�.2 
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� �
  ، ِد)ـِ�®� .'$2    #�    .¾0 و°}2Æ  9ـَ+ـ2َ  ��\�ِ,°24 

  . ��?Y4ح   وا�,&
  ،  #T?,�   ?� د)Çـ2  "  
   �5�ÆÝ   �?   �,?و ."  
  " &��&   #�Yوف   إ9{   "+�  " . ا�5

  ، ا}��J+Ô   و°َأ��ول
�J?ًأ.�ر   "�  ، زرار   ا�@�\
  .  �ـِ�ªــT¾?ـÀ®�   اª0�3%ر   وا�'�ب

 )5(  
 ؟ ا\�Gِ   ه0¿ا

"�3'���   �W?ا��5د?ْ"   ا��د ،  
�  ، ��J�\�5�°¾   وراك� �Y�@ª°ى  ا�+2    وا��

  . #�.�ـÃYوحY�̧�#   ªحª     و�ª@ـ5ِـْ�هـَ+ـَ£   
    ؟  ا�Y7�4ة   ا��QهYة   0#\���Tا   ؟ ا\Gِ   ه0¿ا

3�"   �M   إ°?T?�9   W   ا�0ا���   ª>=�  ، و°�5¾�ن   ،  
�'�W   وªآÃ&¼ ا��ا:°    وا�^�قQا�   ،S0ـÄـْـِ+ـ4ــ?  

  . آ�ن   #�   9�uÃY   ا�-Y   وآsن
  ، نإ�i :    أ#�ن   ا��\��   وآsن
  .  0Rف   وأ?ـÄـ�J ،  �$�   أ?�J   .��¾وÁبª   ا�^�د)"     ا�'3�W   وآs°ن

 ....  
�$ـ�Wَ؟   ا�^0رªْu   وآsن ،  ��?^�ق   آ�ن   ا�0ا��   ؟ إ?Y7 Wى $� 

�?   �5�Rأ  :  
��ـ5¾�   19   ا0Ó3%ل   #x��  ؟ 
    ا���ْ¬؟   أآ&   19
 ا��Uر؟   )@&   19

19   &4¸   ?�9�T    2Â�Y¾@Ô? Èª;°ْش ،  ا%�,¾1°   و�Y$ِا�   W{َªا��¼و   ª؟ ا��¼م 
    ؟   ا��5س   07ع   19
19   c� ؟    ا#'�رح :  ا��'=,�u¾Y   ا�×#&   ا�-Yف   �

   : وا)0ل .�J��    Sــ�   وأ��¿
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� �
W#n���    2,�x@�  2+9 W?؟   إ 

  ، و�Rصª ..   ��5ن�   ا%+��\ـ�Wَ     ا�Yا?$"     اw+0ة     ا�'3�" دى 
   1,i    2$'. W'� !ِدى   ا�?�م   #^

��    2Ç+Þ ا�0ا��   ��J@?   Wُن   �ـèإ   ��  ،  و?��5م�å  ، ª   ا��\
8+²   W5Z��   ...،  
ªص�R°و   !  
  : .���ه�      أ�ـْ�ـ�   و9-�ن
GJ$J(   ��  ، اwـ@Çِــª�   �Wـ@Ãـ0ع   آ

  . ا%Ãــ�0ـ�ِْ : 
�G�Á̂�   ªu¾0رÄـ+^ـ� ،  
Gِ�¼+¾̧   2ِـ3ْـَ�\ـ�:  
u�-,.    ا#¿�ل  .. !.. Wُآـ�ِ¾هـ   !  

   uT?0'.   ا#¿�ل  .. !..Wُآـ�ِ¾هـ "!  
 �e�U.و Dـ'ـ0زش   و.  .  

  ،  ا�Uـ�Ð   آـ    #1   ��ـ$+ـ�ـ�J 9$+2    أ9�&   وأ\�
�+"   �ـ� "  \    2,�x@�  2+9 W?؟   إ "  

��J@,��  ، �J   ا}u0   وأ��ولQMوأ  ،  
   �?    íاYR!!  

uدى    ا�^0ر uYRك   رY�@@�  ،  
Ê@4�  : ��ب   و�

  )6(  
  ، #ـ5ـ0Qر   وا)b ..   و�+�u0   و;�8   ا�-�ب

�0Jش . ر�ـ�\ـ]   �Yيء   وا�0ش   k�#   "²ا�@�'�   ر ،  
   Wدور?�ن "  وا�  "  

 ا?�ه�؟   ا�^0رu   ا\G¾   ه0ا

    �59�Ñ   ?0م   ف ا~�  إ�+��f    2'£   اود
  ، ا�13   �^��ت   9+�W ?'�\ـ-ـ2    #�   

Dـ@8   وR   Yا�-ـ  ، Dـ0ت   وf   ـ��xـ� .  
9��?ـ+ـW   آ&   .@D   &�3زم   آ�ن   وان :   
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� �
��J   ?'�ن   0fرة   �9#&   راحk   ��U@ا� .  

�Nsـ0رة   وآf   ®ــwـ0ا\ـ2    اZا c-ا�ـ'ـ   Yـ�نا��ـ?  ."  
�ºه�5   ا�^0رة دى    إ   W�?�#   ؟ .  
 ا�'ـِ-ــ�W؟   07اه� ?,0\-2    #�

�Jأ)+ـ'ـ :  
YJe?    g ا\]   ا�'�بYRا� .  

  !! �0اب   وD   أودu   وD ،  ��ب   �YR   ورا   4#�¬   دا
)7(  

£+�(Dوا   Yá   W�  ، ا%�G   ا�'�GK   Y   #1 ،  ا�@
"+4Qوا�   U2،    +'�\"ا�,'@� Dو   ��   �Jـ4ــ?�{ .  

W�  ، و·�ر   �fف   واZ+� ،  \�ر   #�"   وا%
D    2ه uخ   )�درY^.  ، Dو   "�  .  ~0ت   را�
 دور?�ن؟ "  0fرة ،  0fرة "  دهW   ا�Y. �?   W9�ù   W+4Qى    ?�

   Dن   أ\�   و�Q+M  ؟    
  ، �Q+Mن   أ¸+c \234    أ\�
  : ا}0ف   #�   أ�13
&4¸   u0-@��  ،  
  ، ا�0ف   آ    1#
È;ن   و���  . ا��
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887�−����H�3ن��2(�������������������2وא�2و��אد��������������������(� �
 

� �

 
 )18(ا�+�0"  

 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
�+" �-,& رz@ُـ# �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®�وا�Y�{ 2ى ¸+

�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �J@�J+@;ا

"� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت أ;0Qر.2 ا�nا.
 �و�'>� ^ ا0'�� ا]وa �� هo. ا'��U إa أن ا���B ا

1�دة 	nW ��oم، وإD1ن  ��¹ت وراء أول *�ب، �وا� 	?gNه
 �¬[ ��ءم �>��N	و �� 	��ه�<	�* �� آ�	� +>oر	Êاب إ�y �1

 �<K��+"�J� �Èب ^ ا�<����دا �yا*�� "، "+��	�ش 1
�N	إ." 

Sا��� gوراء ا�'�ب ا�ول إ ���k Yª� .و\,�& ا�3
ªب¼Y¾(أآ    و°أ   u0رÂ̂��#   ،  
  . #Wا�'0   9�     ف   وأ��

 !    وا;@YU¾ب

  . إزاز   9��N0 دى 
�+#�9   u؟   آ�W�� 

�Á3�  ، ب¼Y7  ، 1,i   ،  
 2(Dوأ �9�   #¬   ا�� ،  

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   434



� I02020202<I2010201020102010>��03030303א���,���������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
  ،   ز�ر¾ار ِدى    
  ، ا�^0رu   آÃـ&Y�@.   Çك .     أزق   وأY7»ب   

  : ?ª'�ن ا�@�S    وا�'�ب
  �� أ	< *��� �� �?� أى *�ب ��'_ *dK ا�J't إذا �<'#

?< .�<MNQ .وراء �U�'� ¡� ^ هo. ا �<	ÌQ ،.وراء ��ف �
 IK�� �� �¡ �<'? >N��¬ aإ �J�* �إ� �Fداب ����>

 .ا�'�L�'� ،L ا)?��Q ا*�Nاًء

�در �� \اoى �Uث أ	7 اآ�K�N أن وراء هoا ا>��o ا
8�ل NUا aإ �<�B<+ �	�� أ¬� آ�U �<'# �ا���B ا�oرة، وا

� آ8� 	��1، أ#�ل إ	7 أن ا�cاب ه� ^ د<Hر�y ^ ¸�� و<'yا
 ،���* �8�U .أن وراء �K�Nاآ ،��oMNXU ا	��BN إa هoا ا
 �H�J<(ا �@�F[وا _k�8�ن *�L ا0��'F �	��F �8�U ^ a �']�
� وه� ��� �U >BJ} L¹ ن�� ذd �81.، وآ�" أن ا~{ ،>�U

�	��Jت، Q س�J�.، إa أن �ïه� ا\1 I'1 Â�N� I'1 �K�	�Q
وQ ،>�H?�ف ا~�ن، �J أدرى *?� آ� �� اX<J، أ	< ��ت، 

���H �� دى�?N�@< ا?I]B وا�	 ^ _'t	�Q. 

ا~�ن 1>�ى U���� وا#?�� آ8� ا]DUم وآ8� ا�ا#( �Fاء 
 ��، آ8<'yدا ^ D��� ^ ا0���� أ	7 !را. و�Hدا �� Lاء، آ�J*

�<1 >��z �{ � ،Iه �� أرى ا�DUم }sأ� D��� آ�¬� هI، و�Hدا �
+L�J ا]�� vI'1 وأ	� أ+?��L �( ) ا�Kوض(��8'>�، وهo. ا�ؤى 

 ،L?Q7 أ	ق أ�\* �#�Q ،ن��£ *��Hد ا~T�1 إ £��J� XU ى�;��
 ،I��<�ه� �( هo. اoوات ا]�yى }� ���K ا�L اK+م، وأ�Uوأ

���، وأ+?	��Uء 1'��8 أ�Ãأ ���Ã7 أ	ق أ�K� آL ا�?� L
�Ê �sB	 Lآ ^ L���N�Q ل�~�* h8J� ام�U�*. 

8�ن هI ا� +��8 وراء �'F �	��F �� ه>�']T �ا0��8 ا
 L�?ا���B ا>��o ا�õoر و^ 	K¸ ا��ت ه�B'� L]� I ا

 L�?N�در ا0�F/ ا��F/"  ، ا?�L)و�¸ ا?�'>�(وا�، "ا
�ء أ�yى ^ ��ارس أ�yىÃأ �� ^ –�z . و¯<NQ��� –  ^ ®�B	

�sورة �* ¸��، وه� <'yدا )*��+���� دور هoا ا0��� ا
 ،I'1[ا �	S'oات )�Qو��(��ادف '�8s، أو  �U أو ،

 ���، ه� +>��� {�م ا�ا#( *��ر �� {�Nى )إر�d *�ن(ا�ا
�¥ w�}و I1��ت ا��NJ� ���* 

T �# I1��ا]رhH أن هoا ا)�NJى ا0��� �� ا��]�+ L] 
 X���K(   ��   XNFر��   X+�1�BN�  : م��K(م   ه�   ا]ول   ا��K�   r	��  
�ف   آ�رل (NF�H  ( �1   ر�?WD�ن   وأن ا~I?8    اJ	�81.   ا�   �  ��Bأ   
�   ��م ��   ><��ء.   وا��ا�k   ا0��8   ��   ده�را   {L8   و<B^  ا
�£     وا)��Kم ،  أ81�#<   أ81�ق ]��   ��   ��8NJ ا   dن   إر��*  
) �Fر��   L�'MN�D1+�   اKN�   ��U   �1[< ^  )  ا�U   �  ا]	
 ���.. ا]81_   اL�'MN ^  ..   ا~�   و�H   ا~�   +�L8 ا�    ا�ا
  Iه�ة ه��رة هo. ا0��8 ا?�8�� وا~Wإ    aآ�/   أن إ�  ا
�ل   �Nº   g1  ا��Bى �H[ا  : ¸�   w�Q    >+اo* اد�?NFرا�� ا�*

7?(�*    ،IMtJ���H   اB\� }?7    و�� ا��* rا�g*   ة��?�  
  ��  ا~�>��   اoاآ�ة   +N��ن �>����B@ L�*. 
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� �
 .oأو #�أ+< ^ ه ،>+�Hو �� أرد+< ه>�، أو �� �ر}

8�  ا���t،  وا0��8 ا)�lNد،   ا��É   أن   ا'��U، ه� ¯   L�]�  
 L��8¥�   ÌQن  ́    و�� ،  و�Hد	� ^    آ�?�NFا   �^   ا0�;� ^    و�['�8

 L���+ )�   �#��   ا����ة   @�?Qه� ود   L�BJ  )�Jة ا0���I    ا
�ل   وإ� ،  ا�tNر ¶ÌQ    ء أى�H   D�H   أو   �Q�y   �   rN<�   ��   إ	�J	إ  
 �\#�  . �ه� أو ��  	

 ودى 0fرة #�؟

9�uY آ�م دهY؟ 

Å�  ، #05¿ر�   و°}�WÄ   )���9   ا�-
�Y#    2+9 �^9   Y,4آ0ن   � .  

W��"   �@-c   و59,wا   .  
�   #\� ^    ا)�أ+X   أ�tFرة 	��F   ن�8�'F  >�، XU اNU��8 إ

8�ن �'F �	��F ��U ´ ،LKt8� +�I1 أ¬� أم ا�<� Lوآ
���ًا    �>���K   ��_ اLKt   اL0 ه� أن ا)Ik�B *�ن # ،�8�<�*

� +'h�8 ر��ى ��Q ن��� �أن �XBN �� هI ا]م ا0�����، ر}
  aم إ�J�	ى    ا�o'>K¸   ا>�8   أ�>�ء   {�ث ا   ����B^    وهoا ،  ا

 ��ق   ���*L  +\�رى ه� ���	�  ا)�رJU   ��Q   �F/   ا)B��   ا
 ��'�'MN�	��/   �Q*�ن ��D£ آ��D و(  ا��0[�   ا�¡'����   اHو(  .

�رس � �1>�ى أن ا��� ا>o¯ ��JK. ا]�tFرة هI أن ا]م ا
�ق، ��	��ح هI ا� +�tNJ( أن +N?�� هoا اl<* ��Nأ���
 ^ �1�BN(اب ا���� �?7 ا#�� +�sQ< إذا آ�ن ا	���<�

�Q�� و� " آ'��"I'1  ا;�tاد، �U أ¬� +LsK أن ¢�'K@ ة��U
 XUو ،�'U�(ا d'+ ^ �µ�F أم� >+��?+ � �U ،�� �'U�(
�ق ��	�8�ن �� هI ا]م ا0�����، � �MN�_ ا�'F �	��F "�N��
 aدى إn+ �'«'y ^ L�[ا ���� ��}?7 ا���اب أو ا¯Dك، و

	 a�H �UD+ aإ æ��َ ، و���	ب أم ���Uر ^ I'U�� d��¢ ،م��
�ت sB	 لDy �� a�t�ق ا�ورى ا��	�وه�oا، DsQ �1 ا

�" ا����/ا0'�/ا>�م"دورات (ا����ع ا��0ى F�Fأ( ، 

 �kآY?1 ا�$^" ؟؟"

� أ\$n ¸4& ا�م# 

 "� ؟!!c-7 1# ا�G3 ا�@�\
��نª�+; �\��;. 

 ؟" #� آ+»º 8+"، وذل ا%+," " 
��ن� -ª�+=; �\��; 

��kة ^ و�Hد	� �?o¯ It. هoا ا>�ع �� +���¸ ا0���8 ا
� +h8J *ـ، أو ��Q ®�B� ات�l?� �¯�U rJ<ا0��8 #�رات و�
 �	��F �8�U �	�'>�8، وإذا آ �'t?� د���8N1ا ، a�1 إ�+
8�ن #� * >8�U ^ �'q��8J ا���Q ، LKtت ا]م ا0�����، �'F  

  

	ـــــــــــ��  � ���"  �ــــ���ــــــــ� "   436�� ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــــــــــــ��



� I02020202<I2010201020102010>��03030303א���,���������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
�ت ا�I1 اÌQ)��NMNن #�را+< I'1 اMN�� ^ ا~�ن ��NJ�( ،

�@/ �( ا��0ا«N�ت وا��0ات وا��tر، هL�B# �� I هoا وا	
 ���وز هoا ا)�NJى دور. ا�°lN� أن ��T ،اo�وه ،¸���Nا

��*�� ^ ا��\y ،�yä* أو L��*. 

 ��ه�ة ا�ه�oا +?��ت أ����B@ I?� وU���� ا��ة ا
 ،�«Fا�وo<�Uاك #�Kت إa ذه7  +��8 وراء *�ب ا0��8 ا

�� D1#� هoا ا)�NJى *��Wل إ�K@[*�� ا�و* ،���1 �8<
�ص، وأ	< �B]+ XU ه���W هo. ا��ة، وأ¬� #�ة �� y >H�*
 �1 D��* ،��JK	 a��8 إ'� �� aل إ�K@[ا ��NK� ،htJ�Qق ا

 ��kا�B�¨، ¢� ر�Ò ا��ى ا?� D* /�JNأو ) ا~�ن(ا
�ر *D �1دةt�	� .ا

 ?'$2 ا�'0#" آ�ن �59ه� �® 

� ا�kا�,�ب و �k >¸ق؟�^ 

>wا �kب وYxا� �kو 

>\nا� �kا��04 و �kو 

Ê�����5  إزاى \3��: 
 ���-®، ا�8x، ا�5'¢، ا�0د،

 :ا�+�<، اYZى، ا��¿�
 T9 2+9ف ا��5ى

9����5 ازاى؟  íY\��  
  ،  Mـَ�×�ـ�Wَ ِدى    �ـِــ�¿�مª   و9��ل�
 : D �َ8   9ـ^ـ=Jـª�  ، �ـِ,��"   وD     .ـY°ْْ�ـ

      اZـَ�ن   #ـَ�Â   #ـ1ِ   
3� ،  أ?5ª#�Â¾�    وا�Zن�D   �+7   ا�\�3ن�  .  

D8     �9د   وJª�  ، " ا�,Y;2 "  ;0رة   8J5#     ا�0ا��   �ـِ
   D0رة   و;  " ªا��5س ."  

"�,wـَ�     وا#   �Gِـ�1ِ   #ـ�.ـ#   u¼�=#   .  
�#    2-+��k Dإ   "�,wا   W�0%ا   ،  

  ،  #+��Wk0Ã4   ِ.+$¾�ه�
�  . ا�^��0\�ت   07¿ا ،  },�W.D0    ِ�@¼"   �0ا�
    

 �@�oات، ��    ا����B   ا)»��ل *K@[���B، و*�* w�¢ �ا
����د��    وا�'�   واDy   _MJل اUوأ ،wB«N   واB'B'� وا
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� �
�@� وا#?� و��Nا��ة± Iه ،����ب اt�NFوا ،>H�N  وإذا ،  ا

 ̈  )s	   d�ر ^    ذBN1��ل   +�*�� ^    اK@[ا   �µ��N*   /F�<N  *X   ا
1�ت �H   ن�8�   و�JU   وا��Jة   ا0>�N�#�+   ... �l�N<�Q    Iه
 _MJ�#�    ا)?���   ا��   أ#�ام   ¢�   ا@ I'1 ذ�MNFى اoا
�+L ا)��   ا?�وان �8'�� ^ ا?>" ا?NFوا    I'1 �<s?*  
 ،�?B�ن ا)?���  هoا  اJ	ا� �� L?H ىoا?�وان ا\��h ا

Ik��* �k��+�Q[ Dاد �� 	K¸ 	�1< دون 1#. 

   I8J� أن ��T �� ���U �Uو�t� �?� ¨"    I\?ا
 �8�U��ل   +�*�� ^  "  اK@[�8، �� (  ا�U �� +���Ò، و\1 ^ �

 ) �¸ ا~�ن

  ̈  �?�   "<?  أو داI'y    �دع*   ��+�ع ا?�وا£  ا��Bى    ا
  ،IHر�y ¨و   �?�   �B�'�1'� ا0���  '  أو   ا�<   أو   Q �8�#  ، ت��  
�   ذd   آL   أن وأرى  ،  ا���0   ا?\� ^    آ�	��W�Kس <��}   Dأ�   ��  
 L1�KN�ه�    '>�8 ا�sورى  ا~�a    اK+ ��'* �#و ،L���Nوا

� L?H  ا0��8 ا)�tو�U ^ ا�Jق،�'B� hk�\<وا��اب ا
 D�BF ><� �]أآ ���«J'1�ة �� d�د *�ى �� ذ��NF�ا

�8<'. 

 �F��(ا Ü����k وراء ��رة هoا ا�´ �a I'lN ا?�l ا
�>7 أآ�N" أ	< *��� إD1ن  ،��'yدا �W�ا� +?�ت �1 ه�
 )�tNJ� زال�� ��B< ا�8�0، �� aإ ><� _BN� ¨ >	وأ ،>+��

،¨�N� أن  أن �<�B<� وه� ،�sأ� �< L* ،/JMQ >JK< ¸�
�ر �?�lة �� ���س، *L إ	< �N	دون ا >JK	 أ�� �<� Lآ a�N�
 �<�M'� أن �1>< �� أّ̈ *<،  "Kï ه� >�M'	 أن /'t� >JK	

 ،�<�U >�� !ل إº �	o�<� 

 -  �5$wè2    ?�   إ¿�9 Å�  .  ُ}�4ـ5¾�   ا�-
  - " 0,$w؟   َأªازاى    
  �ªـ@ـ3ِـ@J°'&�؟ وD±    ؟   اه'&   \Gإ
 " 0fرªu   د¾ا\ـَ� 

G� .دا ا\� #
 07ا 59� ا�^0رة  آ0?�ª   وَأ�=�

�J���� : b�T@� "+� وأD)2 ا�5

 وا�5�& اW���f #1 #�ة

��\" أv،  إ�º آ�ت 9�0R �? W5ا\»�+# 

 #¬ )�در ?3@��& أ%W، و��',2 ��ال ا��#c ا��م

 -  &��&   #�Yوف   إ9{   "+�  �@$�fY، دى    ا�5
  ، ���o   ا�03سª و9^�.2 
   ، ِد)ـِ�®� .'$2    #�    .¾0 و°}2Æ  9ـَ+ـ2َ  ��\�ِ,°24 
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� �
N� XU��" هoا ا)�NJى �� ا0��8 ا�B�t، وا��رة 
�ج إa أن �?�ن � أن N} ىoا�ا��1، �1 آL هoا اs?" ا
 .�q�8 ^ ا<8�ن ا�8NFار اs�?X، دون إ�1اد آ�ف 

��L، أى ا�N>rs ا0���I، +>�� ا��ى ا�Bا�K<?* ��kان ا
 ��NH�lQ)ن��، وهg+ Iر ا>��ص و�� ��B< ) ا~�	�N»�ب ا

�8?   . ا���0، وآoا +gر و+��1 ا'oة #\�ة ا

،«1°Zن� ا�\�3ن ا�Zوا 

�8 أYkا�ª0Ô?�� ¬# Wن»$?�� 

 : ا�wرة ا�3¿��: : ا���رة

 �# ،�W��+«xة ا%$�04" ا�Y?ش ���: ا��ا�J�k 

  ،  #T?,�   ?� د)Çـ2  "  
   �5�ÆÝ   �?   �,?و ."  
�   إن �   >']T   É��  اWD?�ر ^    ·oور.   �Fاء ..   ا0���   ا

  ،I?8~أو ا   >N�'1�Q   ��Mت   ��   آ��U   �أو   ا�ا���   ا]	
 >JK	 I'1 ��'�(ا �Kkا��+< ا#D1 ..  _'t<� ىoه� هoا ا

 �k�F اء�NUدة وا��l1 "��<� XU هo. ا�1 �8�0 #�
�ت��NJ(ا .  

 ¨�N(ا)�� ا Ü����� أ�yة �\�h ا�NFو^ ا: 

"+� إ9�& #�Yوف }�& ا�5

 Lوراء آ "�Nوإذا � أآ ،>([ ��lNF�Q/ ر�Ò *< واU�ا�
£�BJU ^ ��� ¨ �y! I1ى و�NJ� ،�8�0ا .oه. 

  ، ا}��J+Ô   و°َأ��ول
�J?ًأ.�ر   "�  ، زرار   ا�@�\
  .  �ـِ�ªــT¾?ـÀ®�   اª0�3%ر   وا�'�ب

�نBJ0ا ^ ��� ¨ �y! ب�* �?	. 

�" ا�+�0" : اw+$" ا�$�د#"$� gوإ. 
  

?��Ð أن ا%� ه�5 .��ل )+�� 19 #� ورد : ا�Y-5ة  -
 .ا���3$" ا�;'0ع ا2��%
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� �
 

� �
 

 
 

 ا�+�0" ا�@�;�" Y-9ة 
 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+

�"، وا��Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا ،��f)�ء ا%-�رآ
b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.

 :اTZء ا����_
0#\���Tا  

 ���ا "  	��ة   ��زا�	��  " ��N8J*د   ¢�   و��<oات  ا�، و*
 �����s، ا�ا�1ة، ا0�و��، و���� �Hا، اcا ����	

<1 I�B+ �� L]� ��و�ا +�JK هo. ا>��ة �� أول أ¬U �
 �NBأو آ �1�H L]� ��ردو داI�<Q �� 	��ة أ�<، إa أ¬	��

>JK	 ن�<K� 1>� ا�J<H. 
0#\���Tا( ("���Q?���: Mona Lisa) 0آ�\�ا أو�Zا 

("�3\Y4���: La Joconde  �Jه] ��0" ر� ��Q?0\�ردو  ا���
[-5�k دا.   &xkه� ا�5$�د وا��54\0ن وا��ة #1 أµ@�?

8;Yا� Å?ر�. Y# 2+9 ل���@�34  وا¹++� إb+@R ا�5$�د.ا�9
.+£ ا�'3�"، و.Yاو�G ا�راء �Y3 ا�'3�" ��ر�7ت ¡@+4" 

�5-]" إ�@�أ 1#kءا " إ�@�3#" أم دا�J@\وا" "���$�ة 357
W?�� W.0',#". ) �?��'� )2010#0;90" و?,

  ��رة   ه>�   +�;�M<   أردت   �?NF���رة ا~��آ>�ا ه�oا ه�    *
 ��*�J'��U ا ،_*�t+ ان +�8'�، دون�<?*"�Uا��  "ا0/ *
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� �
 ^ ، .oه ���د�F ��1ة(ا0J� *?�  )ا'��U ا� aو�'� إ XU

 ��'U ��*�J� �� ا�DJNFم  )B@)2 -4�� ا�I1 ا��Q رتoU �ا
�ره� إ°�*�� I'1 @�ل ا�NJ{ �µH�Q ،wcى أآ[� ¢��ا �� BN1ا aإ
�Àد L�W ا0��8، أو nWم ا���B و¢��oه�، وه� ا)�NJى �� 

�ا#(،  ا�)Yب إg د09ة �+,-W��R 1# bا��Hد ��>< إa إ*Dغ *
�ط *��N� L>�ع �F��* h8J+ ���U ا~��آ�	�.، ه� أ¬ ��T �8Q
 ����	 I�'N� ىo�، أو ا����¹ إ<�N?�د، B� ��Ë'® ا
 >JK	 �° أن aإ ،������ ���'1 w�J� ذه/، أن ��U > �?*�N(ا

�<� oy�� ا�*�اع �*�Uء، ^ ر�W ��ء )W �� � 

و�'7 أن هo. ا>��ة ه�NJ� �1 �B?+ Iى �� ا�rQ I1 راق ^ 
� {L8 �� 	�اء � L8} وه� ،�<� Lآ Ly�8 دا�� ،�#�	K¸ ا
� N�8J+ ��T< أو ���q. ر��ا،  ��Ë ،�1�ا��8ض، و+�اLy ا)�
� �yn� >B��qا ^ ?���MN� �B ^ 	�وة هoا <�وU �وه� �

 ،���< أن ا�B?N �1 ا)��gQ ��2010 (  �1ا(اDy �� �B]<
 ،>N��F ه��¹ ���* ،�*�?\�K وا�U أ�� ���W ا ^ ����Bا
 � �� aإ �'yا�N(وا �K]�(�1 ا�وه� �nدى 1�دة إa ا�Nyال ا)�
 _<NÈ أن d� ��+/ I'1 ذ� �B�T�� أن {8N'< هoا ا'�K، و�

_�?� �# ��ظ }K .ا�Nا�L ا]¿L وا]رU/ ا)���1 داLy ا]
�rk ا�lN*� د�1	� 	��أ N	 �?*ض و�K'#LB ان 	?�ض 

�ء ^ أول ا) H �� �?�: 

 !!! ا\�ـِ@2   ه0¿ا
"�3'���   �W?ا��5د?ْ"   ا��د ،  

�  ، ��J�\�5�°¾   وراك� �Y�@ª°ى  ا�+2    وا��
  . #�.�ـÃYوحY�̧�#   ªحª     و�ª@ـ5ِـْ�هـَ+ـَ£   

    ؟  ا�Y7�4ة   ا��QهYة   0#\���Tا   ؟ ا\Gِ   ه0¿ا
3�"   �M   إ°?T?�9   W   ا�0ا���   ª>=�  ، و°�5¾�ن   ،  
�'�W   وªآÃ&¼ ا��ا:°    وا�^�قQا�   ،S0ـÄـْـِ+ـ4ــ?  

  . آ�ن   #�   9�uÃY   ا�-Y   وآsن
  ، أ#�ن� :    أ#�ن   ا��\��   وآsن
 . 0Rف   وأ?ـÄـ�J ،  �$�   أ?�J   �¾وÁبª.�   ا�^�د)"     ا�'3��W   وآs°ن
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� �
.oه   ��BtوهI    ا�tKة #� +��ن أ#�ب إa    ا>K¸   ��   ا

 I8J� �� �#��ه�ة (    ا����ة + ^ ¸�D	K¸ اt��Hة   اK، ) ا
�دى   ا�»¼ I'1    و*���I أ	< �\?/?8�ع   �N\�ر   أن  اNHا   ��oه  

  Xs��<¹�ه�ا(ا( ، �8�1�   أن   إ�8NHا+<-   اo* _81 I'1-  ه�
8�    اL��B   إن   *L ،  +\�ر   آL   ��   +�ا+�ا   أآ[��Bل +�اآ�B# �1

  .وإ�� ا�	��ر واlN>�/ إ�� ا��Nyال،: ه�

�ه� ^ 	�وة ا)��t هoا ا��� *�أت <��Hأ �ا�lN*� ا
I'1 >* رددت ��رات "^ *�ب أ���8 رQ?� . د �� وا#( ��NFا

� و��K أ	� F'�آ�� ^ رد�ى "��>���U �1  >	�*" �� r���
�رةJ~وا~>¸ وا ��Kt�ش وا��lN/ إa "ا�<� �Ê ا	�1 ´ ،

���� �J��4أ� &Rدا Y9�-%5® اR ل��، و�� ì́ #1 اR@'�ر ا�@
� ا�0'�� دون<*�?�NFا  �� آ8� ذآ�	�<�* r��(ت ا�?��<N

��U. 

� �t+ �� �?* )� �*�qع �� �sUر ا>�وة، *�ن  <��Hأ
 I'1 _�'?N� �>�� أن ��8Jا هoا ا)��r اoى ورد ^ ا<B'@

rk�N<�ءت اlQ ،رة #\�ة�B?* أو ،�Uوا �F�* ��آ8� ه�  ا0
  .�XB ^ ا~�ول ا]ول

¨ rk�N<� 	��أ ا<Uر XU  �� �1�8À \>" أ��	أن  hl<	
��s?* )� ت�*�lNF� ا

 �?B1�8�ت دون  اÀ �JÐ ^ ��ه<'?lQ ،>+اo* �Fا �¢
� +��8J آ8� ه� �XB ^ ا~�ولsا]ول أ�. 

ا?��اIk " ا)�ج"´ ��د�>� ^ ا�t* �*�lNح *?� 
)�B���+ (ى�MNاoى 1'�>� أن 	 �U  ^ >?s	�Nآ� �� هoا ا

�ر أ�>�ءBN1��I'1 rk  اN<�ءت اH �#و ،�<K@��8 �1اJ+
>H�� ا�]�£ وا] .ا)XB ^ ا~�وX ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   442



� I02020202I2010201020102010>��10101010א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _'?N� �8�Q h;7 أردت أن أو<��¸ هoا ��;�1>� ا|ن، 
"?Y-'ا���)�ت ا� W$4� :إن  ����B�ت ا#D?��L �( ا?Nا

�sورة ا#�ب��ء ا?�ا@"، �¸ ه� *Ãت ا�NQ �و� أ��ق  ¢� 
L��?N�ءه� ¨ . #>�ات ا�* �KU �º ت�إن �� °�ى *X ا��0ا	

،�B��ء �Ãأ >�ت ا� ¡�M أ� +>��ض  ��� <k��و�� ا
�ر�Ü ا�0�ة: ��ة أ�yى(+ g1 "أن  #� ¡�M) وا�U ^ ا]

� . +�Nا�L دون +��8J ا)���1 ا� +�ا�'� ¥

 ،�U�'^ هoا ا)�NJى �� ا�I1، أ@vI'1 Lّ ا�MNى هo. ا
Hب ا0��8 إْذ و��*��،هoا ا)�NJى (�ت وراء *Jا0'�� ا

 7<� ،_BF ���U ا)��ى، NK��Q< آ8J��� ا�ا�1 ا�ا
� و�'7� ���1 *>�Fا  .�Uه�. و�¹ �<'B�NFا ��� ��U أ	< 

��ا��  ��DJNFا .�<'B�NFو، ا�B� ��W�0آ8M uوو09د�# ، 
�  ، إذ #� 	'N��Þ D "9�Rwم 9�® ا���)�ت ا�'-Y?"���ن º

�ه��oات ��  �\'>� ا~�	/ اL�J ا��� اL���N، و*
 ا>��ة،

  ��<�ج واlNU�¯oا " ^ ا) "ه�� 	��أ آ�" +��L ا
8�لNU� : ا

    ؟ إ?Y7 Wى 
�$ـ�Wَ؟   ا�^0رªْu   وآsن ،  ��?^�ق   آ�ن   ا�0ا��$� 

�?   �5�Rأ  :  
��ـ5¾�   19   ا0Ó3%ل   #x��   ؟ 
    ؟ا���ْ¬   أآ&   19
 ا��Uر؟   )@&   19
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� �
19   &4¸   �T?�9    2Â�Y¾@Ô? Èª;°ْش ،  ا%�,¾1°   و�Y$ِا�   W{َªا��¼و   ª؟ ا��¼م 
    ؟   ا��5س   07ع   19
19   c� ؟    ا#'�رح :  ا��'=,�u¾Y   ا�×#&   ا�-Yف   �

  : وا)0ل .�J��    Sــ�   وأ��¿
W#n���    2,�x@�  2+9 W?؟   إ 

  ، و�Rصª ..   ��5ن�   ا%+��\ـ�Wَ     ا?$"ا�Y     اw+0ة     ا�'3�" دى 
   1,i    2$'. W'� !ِدى   ا�?�م   #^

��    2Ç+Þ ا�0ا��   ��J@?   Wُن   �ـèإ   ��  ،  و?��5م�å  ، ª   ا��\
8+²   W5Z��   ...،  
ªص�R°و   !  

 �<s?* )� Lا��N	 ،I?8~ج اD?��� اyو ،IJK<^ ا?Dج ا
K[�* �?B�ظ *�اه�، إ� أن ´ +�ا��y! L °�ى @�ل ا�#� ا

�، و� 	?�ف أ¬� ¡�M أم �B'ف أ��?	 ��� Dyل #>�ات أ�yى، 
LB# �� ارا�� �� آ8� ذآ�	�lk�N	 لDy �� � . �Q'� إ

هoا ا)�NJى اoى a ��¹ ه�oا ^ هo. ا'��U �?'� *�;�ح 
�a �\?/ أن ���ن *N��ء أن ا�Nا�L ا��Bى � ��N، و*<

�ت �N?�دة، ��NJ� I'1 ��ن، إJ	ه� إ �{ ���'yو �����Uو
 �. ه�oا هnا ا%3@0ى ا��U#¢ ا�0ا�9و�>��، أو ?'< أ¶�

�د¯� ^ ا?Dج و�� BN	 ��ظ اK� إذن أن z�م ا]<�'1
 �¬�8s� س��	 �� أ� 	�N#" 1>�ه�، وsأ� �<�'1 ��ا?Dج، 

�� ^ )k	K¸ ا�#�، D]� oy ا��ظ ا� +?g �1 اI'1 /0 اK
���U، و+'d ا� +?g �1 ا0�� 	)D]� ( XU ،ى�y[ا ��U�<ا

 �y| ه��Uل أ���"dBUا ����(^ ا?Dج .." أ	y I?8~أو ^ ) ا
d��	 ءل، دون أن�JN	 أن ��T ،���?، �� ا?Dج، ^ ا�0�ة ا

�ذا +?7 : �1�– wBs�*- �8'� ، "ا0/! "هo. ا

�ء ا��o وا�'�ا �?>� ا'?/ ا��اء وا#��[)IJK<^ ) ا
 .oأ��¹+< ه �� *� #� +?�Blا ) ،����	 o<� ة��<هo. ا
�ب �� +\�ë �( �1ا@" 	?gNه� L]� ،��B'F ا��اه��، ?ا]

 �K¢ �# ��رآ>W _��� أن أى �*� �sوأ�–�<?�-  ���B(ا I'1
،��F�# أ�� ^ _U ��ظ #� � +��ن ¯K ^ +���¸ أ

�#�، وL8¢ ا��8ض <N tolerance ofإن #�Bل ا
ambiguity  ،�8<�س �Uآ�� ا�*�اع �F I'1اء ��Jة اFه� أ

��<^ . أو �NJ� I'1ى ا�	��ء اI'���N، أو �NJ� I'1ى ا
�'?� &  م ا>��JK وا>�� ا]د�أ@�و�U �1 اs��¹ت أ� �وا

 ^ ��Nدل ا]#>?�"آ�B+"،  �?� ىo�د ا�?�س اB1 I'1 تoyأ
 ^ ���y "@ا�?�ب +>�#� ا?�NF�1 ا .�l1 ،ا�kا را�#�	

�*� )kا��#� اoى 	��. ا<N :ا�و�Q ،I�� اNF�t/ ذd ا

.....     &,-@.   W5#   ا%�3ة   "�kD0ا��    ا� D   1,i   �o���  ا;@
 Dل   إ��  �+@9�4&   ا��x?1   #0اJ7" و -  و�Òر;"  -  رؤ?"   ���@
  ذ�£   ²@�&   D   ا��$�د   أن   ?'�و   �,1 .  ا�@^��9ى   وا�@�0��   ا��ق 
 �fم  ،  أ���"   ·�د   Èº   �@�آ��   اY4%ط   )ا��$�د(�kه@^z-+�   �ºإ   
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� �
�-?    gإ W4(0#   1و#1 ،  ا��3آ   q   W5�: و���@�Y?   gى   %�   .3,
&��&   ا��$�د .  أو اT@RDال   ا�Q$@;Dب إg    ا%i   �'��M    gإ

� ،  ا��x?1   أ��   ر��7ن   إk اض �  ا�0Je�   �xر   ا�@�و?�ت   وه0 ?+@
9+2  ا�Yو#2    ا��J{   1دة   ?Y\   Y34اu   ا%��ل   ;'�& 9+2  .  ا%$��& 
 W34\   �$w��   W\��   اد�9ء   �$�+�   ��  �@W\��   b?0z   أو ،  �$�ا   و�
  9�5f" ?@��¸2    آ�ن   ��\W   أو ،  اw$� 9+2    )�ر.W   #1   ا��5س 
9+2    و?�J-@3   وا�4+43"   اi   W.0(    : ®Q5%@�1   أن   ��k<   ا�µه�ن 
  آ��   اw$�   ذم ��ن ا�1 ا�Yو#2 )�   -أYRى    }0اه�   ��1  -  ذ�£ 
 W��# .  &وآ   un5@��7ت   ه@;D�9ت   ا�kوا��   �-.    gأ��د?" إ  
��"   ا�Yؤ?"   زاو?" @\   T��+�   19   ب����"   اYwآ"   ا;@��Zو19 ،  ا  
�&   �9م K   "'ات "  #0اآT4(   0�4�"   ا�5�إg    ذ�£   ?c7Y   و)� ".  ا�,
 "�^z{   8  -  ا�^�ر#"   ا��$�دMY�   W@�90;0#  -  ��إc7Y?    g   )�   آ
 W�J5#    ىY,4ى  ا�nا� &�i    : ن��:    ا�Ykاط إg    آ��ة   أ�
�8  -  ا�D@$�ط "��@��k ."  ...... 1,1   أ?1   #1   و��D    2#وYا�
  :  ?$0ل   أن 

  ?5@�3   ا���3?�   و��¢  ا��4  :    ا�-,Y   .0أم   إD   اw$�   و#�
  gإ ¢�� 

k    1#,�ك   D   #@�اR+"   رؤ?"   أ�+�5U   )�   )....إ�1 ا�Yو2#(
 �ºإ �N�� 9 افD1 ا+�.   "ew   س��   ®��9  ، b-@اآ   �J�k  Y9�-ا� 

  وهnا .  ����,�   وا��,�   ا�-,Y إg    اw$�   ?5@3<   آ�b ا%'�ع 
) و)�( .  ا%�3ر   وDف 9+2    �&   ا�f&   و��ة D   Y^@$?    2+9   اD\@�3ب 

ا�Yو#2    ا�1   �$�   ا�w��   0+.   "�w" ?245    ا��$�د   ذه< .... 
 �fه< ،  أn?و    gأن إ   Wkا9 ا   W�   �9م 9+2    أدل   uوا��5)� .  و07د  
  ا�-�Y9   �^�ة "  �Yآ" "  أن   ذ�£ :  ا�-�Y9   #1   ���+0م أوgª    ه�5 
 "( z%ت   ا�$'Q�   W�  #�   رؤ?"   9+�Y4.   Wض   )�   وإ?���   ذه���   و9
 D   &�  أن ?0اآ<   و9+2 ا��5)� ،  ?�0د   و)� ،  ? اc7   و)�   ?=�@
" W@آY�  " unه  ، D   رµ��   �F�x(�5.   Ê7Y?أ��   و   �J�${  ، �ºوإ  
 c����   �FداY4#    : &�7?�   آ   v   ر�$?   Y9�-ا�   ¢�4�   u0رf   أن  
 8+?   W� .   ا��$�د   u�34@�    2345ا�'�� ا���دى  ا�  ، YQا�    gإ
 G�'�.   &#�9   >��M   W3� -  وأ4M& ،  ا���0ات   ·�د   �$��س   ?$
،  و}�Y�{   Y9   ه0   %�   ا�5�0   ا��ا�8   ا�c�0  -  ا�YQx#    : >+Mا 
 _��   ا� ��ل   b59 ه2    ا�;�;�"   ا�^4"   .,0ن   ��   &Rا��ا  
  رؤ?" #3@0ى  "إg  "  رؤ?" #3@0ى  "  #1   اD\@$�ل   و;9Y" ،  وا��رج 
 YR� " ،  g0ك @0ى #3 إ+; ، 

هo. ا'�I'1 ،�U هoا ا)�NJى �� ا�?�ر +?'� *�;�ح 
 ،Lا��N�ت �� ا��NJ( ى��B��k ا��ب ا?�NFأ¶�� ا �� ���

"�� 	�B'< ا;1# 8 \�� �º �، آ8� أ¬� آ[�ا �� +��ن ��°
�*�t�NFا �1�دة إ. 

 aم إDJNF���oMN �� ا�* �U�'�NNÎ ا)  +���L هo. ا
�¹ ���+ d� �� ��1ن ا~��آ�	�.، وذ<'\+ �� ا��Jه� ا

��� ا�ا�1ةJN*�� وراء هo. ا( ���Q ®�B� ���?N* . 

  : .���ه�      أ�ـْ�ـ�   و9-�ن
GJ$J(   ��  ، اwـ@Çِــª�   �Wـ@Ãـ0ع   آ
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� �
  . ا%Ãــ�0ـ�ِْ : 

�G�Á̂�   ªu¾0رÄـ+^ـ� ،  
Gِ�¼+¾̧   2ِـ3ْـَ�\ـ�:  
u�-,.    ا#¿�ل   .. !.. Wُآـ�ِ¾هـ   !  

   uT?0'.   ا#¿�ل   .. !..  Wُآـ�ِ¾هـ "!  
 �e�U.و Dـ'ـ0زش   و.  .  

  ،  ا�Uـ�Ð   آـ    #1   ��ـ$+ـ�ـ�J 9$+2    أ9�&   وأ\�
�+"   �ـ� "  \    2,�x@�  2+9 W?؟ إ "  

�ل �� �N	��ت أن ا�Bt	�UD ^ هoا اL���N ا)N?�د ا
اoى *�ا وآ�	<  ��NJى إ�N� ،�y! a *?� +?��� ا)�NJى

1�دة �� ا��Jة  ®'B+ ���?N��� ا)�اد، آ8� 	�UD أن ا�
 L���+ ^ I1�� دور هoا ا)�NJى �� ا<�J<� د��� ��
�ت ا����B، وهoا Q ،�Ë �ty'�¸ �?7 أ	>� 	?�ى #D?ا
��NJى �U "��<Qود دور. دون أن 	�sQ<، أن 	>�� ��#?< 

.�<1 "#�N	 �أو �ïع *��ه�.، إن  ودور.، آL ا)t'�ب ه� أ
 "n<>�LB اN?�د  ،d� *?� ذ( >�B<+ ى�F �J� >N��?+

�8<�ت أ*�ا I'1 @��_ ا��NJ(ا X*. 

 ،�sداب أ��J��� هoا ا¬ ^ ���H �� �<وه�oا �'�ح 
 �<Nآ�U Lا��N* ى��� ،���H ب��ف، *t(ا ���¬ >BJz �و#� آ>

 :إ�NJ� aى و�I1 أ81_ ه�oا

��J@,��  ، �J   ا}u¿0   وأ��ولQMوأ  ،  
   �?    íاYR!!  

uدى    ا�^0ر uYRك   رY�@@�  ،  
Ê@4� : ��ب   و�

>o¯ �BJ. ا'��U، 	�ى ��د�� وا]�yة، *�وإa ا0'�� ا
�ب، B� وراء هoا ا� 

� .وإa أى �Fداب !�y ���د	
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�I02020202I2010201020102010>�17171717א���,����������������   �

901−��H�4ن��4(�����������������2وא�2و��אد�����������������(� �

� �
 

� �

  
 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا

���bو.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�+� "� .;0Qرة ا�nا.
"#�$#: 

 ���MN* �8# 7	أ ��F�U ^ I]Ë ء��دQً� أ�>\� �K�Nاآ
� ^ ا0'�� �NBأ� ¨ �tFأ �NF �Q�;Ì* ة��\�*�ا�� هo. ا

 �'J'J، و#� )��4  1" (و�Fاد�/ أ*�اب"ا]وa �� هo. ا
 �U�'��� هo. ا¬ �� �1�Q 7	أ aإ �Q�أرBF �?H/ هo. ا�;

ا� �['� ^ ا?[�ر �F �y! ^ LK@ I'1داب وه� �I�B إْذ (
 ^ /'�N�"ر�<�ء ا�"q �#و ، .�'H �8)ر�ªف و�� ( �وه� 

 ����<��tNJ( أن �\�خ، و� �U أن �Tت، و�� ه�ل هo. ا
�� ���Wة 	�l�N ا�cف �� �B� Iه .oأن +��ن رؤ�� ه �M�Hر
� إذا �Is ا]�� ه�oا، <'yدا Lyدا ����U ا ه�oأن ���ن ه

Iµty "�Nن: "و#� �>�� أن أآ�t'� )'@أ IJK	 �� " أ	 �U
� أرى آL هo. ا �<	[ �<+�tK* _M'� أن ��T ىo����N ا

� أن 	�ى ا0���� <B1ط ر�Q �� ،Dأ� �@��N�* LK.، ("	�اه
�8�ن? ").�� آ[� ا�cف وwF ا

 .oه �� "KÈ أن �Q�s(ا ����ا) .oه �M¡ ى�+ �� Lه
ا�ؤ�� ا)�N)� ا)�+?�B؟، هT L�� أن �>hl هoا ا��NFراك ^ 

�ب ا]�L، إذا * hNK� أن �<s?* I'1 ف�?N�* �	���� �z 
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� �
 �z ه� �{ �?B� أن y" L8z'�� ر*>�"ا<?tNFا a�N�، و*

 �	���y، "أن 	��ن �?ً�"أ� �	�Uء أ��، *�#L #�ر �� إ
� a	MNJ_ أن N��8NFDار، و* L8MNو*�آg �� #�ر �� ا

� ا~�8'�؟؟<N���U I'1 ف�?N	 إذ _Ë ن *��ا��	 

� �Fف 	�Bأ هo. ا>��ة ا]�yة *d'N ا)���� ا)��sة وأ��
8� *'® ا�cف �� �� ،L�[ا h�H�أ¬I ا0'��ت ¥�، +�آ�� ا

�ر��?8�ل ��ارة ا0���� اNUا: 

،¢�� c# &x4\ ،�&��@3\ �?�$\ ±D��. �# 

�@GK 1# >�3 ا�رض،� �M0دا ا%0ت ا� 

،�W¿��n� Wرة 35#k �ºإ 

،"�5@ª3#ِ 

،W� \Yو?�Jk0-\ �J ا�N ه

�@~ ،µ,. !  
FDJ�، *��� آL ا�Jاد�/ ¥o. ا�J(رت أن ا�\+ ،�

 ��ج �>� إ� أن 	oNآ� �N¢ � ،�B1�(ا ����<�د�1 واcا
�£ أن t��� إ��. إ� ا�1/ وا~�( ا	�J	أ ��.، و�<�J	
 �� Lأن آ ����ا) .oل ا)  ^ ه��� �	oآ�.، ��Bو D?Q، آ8

� ه� أن ُ	ِ��� *��Hد هo. ا�Bt?� ا~�8'� ا����0 <�'1 Lآ��
'>�8 وا��1ع }�lد أن 	?�ف  �'*�# �'��Hد ا��Bى، وأ¬

 �ً?� ��N�lF I'1 ���'t	و �¥" �*oرة �>NJ� ،��J>��، 	�و��
³�N� g�+ ،>vه� �� ا¬�Q��	. 

 و���

 Lا��	أن  L8MN	 أن �<<�T �*?� �1�H ا�K«N" هo.، ر}
 �<�وU XU �< hNQ ىo��y! hNQ–���y ا]*�اب، اF- ن أ

 v�²ى )Q�	"ا����و�� " ا)�	�� ا�N��JN*ا �MÊ �U I'1أ aإ
 Iه Iه �'��MN+ �Uك، و	��N" أ¬����s ا�ا�1ة، وإذا *�ا
 .oه aدى إn� داب�F >kى ���� �� وراo�ب ا]�y، اBا

 :ا\�رة ه�oا

.... 

،YـRِ�9 #@»ـ��( Y��3وا� 

YـRِ� 5ـْ+0ش+?�� �# ،�YـRِوا�. 
��90@� W\0� ،و9

 .�M 1# و�9
��b   )+< ��\ـ�)Y.  2ى    ?�x\   Yّـ�Ufىء    وYو� ،  
�� ؟ ا5Z" :    ا��^04ر   )+<   آ
Dـ¬   \$�?ـ" ��\ـ�)2    و���Jش ،  #ـ-k�#   "وح   ر²ـYا�ـ .  
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� �
  ؟     fـ�ªـ<   #Yار°.�Jـ�   ، ا.,Y3ت� �ـ@ـ2    واذا

 L���+ وه� �y[ب ا�Bو��+I ا~�اب *���ر �� وراء هoا ا
��1 وراء وH< أ�'¸ �?'� �B�ء اKyا)�او�� وإ �� ��oMNا

�دع، آL هoا cل ا�® اgاءة، أو �U ه� ��رى آ�	< ا~8�* ،
 "دور��ن �Hاى"a �Jq ^ ا�tFرة 

  ، #ـ5ـ0Qر   وا)b ..   و�+�u0   و;�8   ا�-�ب
�0Jش . ر�ـ�\ـ]   �Yيء   وا�0ش   k�#   "²ا�@�'�   ر ،  

\s�1 ��?�1، وآ,�،�&�ù W 

   Wدور?�ن "  وا�  "  
 ا?�ه�؟   إ�^0رu ؟  ا\Gِ   ه0ا

    �59�Ñ   ?0م   ف ا~�  إ�+��f    2'£   ودا
  ، ا�13   �^��ت   9+�W .'�\ـ-ـ2    #�   

Dـ@8   وR   Yا�-ـ  ، Dـ0ت   وf   ـ��xـ� .  
9��?ـ+ـW   آ&   .@D   &�3زم   آ�ن   وان :  
��J   ?'�ن   ة0fر   �9#&   راحk   ��U@ا� .  

�Nsـ0رة   وآf   ®ــwـ0ا\ـ2    اZا c-ـ�ن   ا�ـ'ـ?Yا��ـ  ."  
�ر " �Hاى   دور��ن"  ��رة   #\��Fأن "  وا�'�   ]و �� ��Wأ
،I�¢   ت��Q   أن   /Nأآ    �  ا)  ^    ورد   }�   اآ��KN أ£    إ� ،  ���Hا ¯

 �^ هoا    ا�ا*(   ا?8_   هoا I'1    ا\�رة   .هo   ورود   أ�� ،  ه>
L���N�ن ،  ا�Q   ا�B?+    �1 أن   .oاءة   هgواh�8'N    وا¯�وء   ا
�*_  ا)�NJى  ^    *�c'�دJ��ا( ا�	��( ، �  Q�I'1 �l1   w    ��ل   

 �1   ��Hا#(   ��ا�� 	��s<  وراء.  IKÎ    #�   إ	<   *L   ا���    

oه  . ��s�¹�ه�    آ[�ا {oر£   �L��*   ¨n +�ا7�H    ا _��\+ ��
�س   ر#� <� ا|ن،   #�س   #�ه�   8NÀ( ^    و*�اء��   ا<�U ه� �آ8
  ا?L8   هoا ^    و��رة   	��t   ��   أآ[� ^  I�W    +��ر إD1ن   و#� 
) )Hرا   D]�   X?	'?/ "z/؟ أم "  2009-9-29ا�ا*?� 	��ة    ا

�BU"ة ، )؟��	و"�Uا�� "ا0/ *

  ا���tK   وا�8JB   ا�µ�g   ةا\�ر   هo.   ��   اo0ر
��Uة J�   ا��ïاع ،  oUر   ه� ..  ا¥   Iوه    IKÈ �  ا|�y   ا�H<   وراءه
 �1��B� و¨ 	?gNه� �Àد *�ا��   ا��Hد إذا   ¯ �<8'JNFا

��1 +���< ا�آ�/ ا��Bى �* ��H�8 وا~�ل ^ ��ا<�U'� ا
�?B� ا�s?* �1 >+��B@ L\K<+ XU أى u�< >;�1 hB\NQ ،

¹�¨ �K�س.  

 �?*   Lآ   .oه   �'U�+�آ7  ،  ا)UDN��   وا�Q�ا;�ت   ا��t'�   ا
 /U��   .oن   ه��?�ذا   أدرك   �   أ��.   ��   �Uة ^    ا�   )B��    ^

���،   أ��ار. �Fاد�/ �< *\�ا�U، �1وت هoا ا��8ض  ^ ¬��� ا
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� �
�ت ه�oا،�Bt  آL   أF�w أ	< #� إBJ*    a/ +�[�" آL هo. ا

 >K?;   .�Wو   >+�J#از1<   و�	و    I'1 اoه >���W   وه�)Iأ#�ب ) ه
 >��س إ<d .. اo*ه�   *�ا   و   _kا ،  �'��   ر#�_   را�* XU ^  

^    �?�ف   }�   أBW<   وهoا ..  1��Hا   ���ه� ا��80   ا���/   هoا 
 /t�~>�ن ا>IJK    ا*   �M�(ُا  Folie imposé   >N'*�اoى #

�ه�. ^ *?� Wأ �Uر XU اتo�* �<NQ��� ^ I+gy ^ ا+�ا�N�
 ��N�Ãأ ��ت ا�د��ن ا�U"�*��<�XU ���� ا�*� " ا�د��ن *

 XU �*��<�* IJ<~ت اDK	��ت ا�U �?* أو ،.��*� �1 وا�	
 �<B�*�"+>�Mف ا�	 " � ا«...�1 أ��

   و���
 ����ى    أو;h   أن   ه>� �� L8À هoا اL���N   أردت   

 �*�?\�ت   إدراك ^     ا�B@   ¸K<It�+ XU إ�Uاه� ا]�yى وآ�"    ا
 ��ف ��8t(ا ���أن 1'�>� أ� 	�NJ� �<1 "#�Nى ¢�� وآ�	< ¬

��� وراء. �� ه� أآ[� ��را وأه� د{�Q ،ة�H�K� ا�*. 

��1 وا�ر1�ب �� آ�   ا]�yة ^ ا)    اK��ة  �B	� �� ا
�ءت ^ أول هo. ا>��ة، H ��)���� ا)���ة ا* ��KKy7 أ'?H

 ��  –وا� F>��ره<'# �� –آ8sة أ���\���� ا¬ ^. 

 �ºه�5   ا�^0رة دى    إ   W�?�#   ؟ .  
 ا�'ـِ-ــ�W؟   07اه� ?,0\-2    #�

�Jأ)+ـ'ـ :  
YJe?    g ا\]   ا�'�بYRا� .  

  !! �0اب   وD   أودu   وD ،  ��ب   �YR   ورا   4#�¬   دا
 )5(  

£+�(Dوا   Yá   W�  ، ا%�G   ا�'�GK   Y   #1 ،  ا�@
"+4Qوا�   "\�'+U2،    ا�,'@� Dو   ��   �Jـ4ــ?�{  .  

W�  ، و·�ر   �fف   واZ+� ،  \�ر   #�"   وا%
D    2ه uخ   )�در«Y^.  ، Dو   "�  .  0ت~   را�
  
 دور?�ن؟ "  0fرة ،  0fرة "  دهW   ا�Y. �?   W9�ù   W+4Qى    ?�

   Dن   ا\�   و�Q+M   ؟    
  ، �Q+Mن   أ¸+c \234    أ\�
  : أ}0ف   #�   أ�13
&4¸   ªu0-@��  ،  
  ، ا�0ف�   آ    1#
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� �
È;ن�   و���  . ا��

 #+�® اw+$" ا��Rة

 h���N8�ل +���< ا)  ا�?�ى ¥oا اNUارًا �1 اoN1ا
�ت هo. ا'��U ا�'U �Nï ،"FS� ^ ا0'��  -��رح <'?Q �آ8

aا  -ا]و��W >?� �<�sأ� �� �?* �?8NÀ  (ا ��	دة �1Ì*
 آ�� D	hNK أ*�ا*�، و	�F ^ .�Nاد�/،

��kة أن +N\�ر ا�\��ة +'d اK��ة Q دة�?L ^ ا�1
 �K0ى وا�MN�� وا�µJ(ا L�* X'�! �ا)���ة ا� +�آ>

L?K'  X* ��?s	 ��، وآ�	>¥ �� أن 	>���sوأ� ،�ً?�" XF�#
�در� "�� ا]�L ا

 )1( 
،¢�� c# &¾x4\ِ ،�&��@3\ �?�$\ ±D��. �# 

�@GK 1# >�3 ا�رض،� �M0دا ا%0ت ا� 

،"¿��n� Wرة 35#k �ºإ 

،"¿�5@3# 

،W� \Yو?�Jk0-\ �J ا�N ه

�@~ ،µ,. !  
 )2( 

1#   �@��90   9�¿��"   و9�0ن   M�   ـ�ª9و .  
 : 0k   W5#ق   #,@0ب   ��ب 9+2  : �°@�-�و°ر�

  ،  "ا�Y;   ��3داب " 
  ،  �0ا�ْ"   ف�   .^<   �0ا�"
 2¼5Zوا �ÅÃ45��    : "ْ��Uا� ،  

  ،   ا�Y��3   )�ـ�¼ام   وا�'0ì5رة�
�YـRِ0ْش   #� :  وا�Ã+ـ�5ـÔ?��   �YـRِ� .  

�x\�b   )+< ��\ـْ�)Y.  2ى    ?�   Yـ�«Uـªfئ،   وYو�  
��  ، ا5Z»" :    ا��^04ر   )+<   آ
±Dـِْ¬   \¾$¾�?ـَْ" ��\ـْ�)2°    و� �7#�ة وW4?�R و#+�0#" ،  #ـِْ-

     ؟  fـª�َـ<Y#   ªار°.�Jـَ� ،    ا.,Y3ت �ـَ@»ـ2    واذا
)3(  

G� ا�'0f   "#0رة   ا�ول :    و�$
ª�'@�  ، �®+�'.و :  

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (��
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� �
 ؟    إY7 W?è¾ى    و.$0ل

�0Äـ2ِ �@'^ـ �W� ؟  �
 ؟ #�2�ِ   أ\�

    «gاب �0اYR    ؟ 
  . إYR     ª8@\èا�ـْ,8Ã   دا

  . �Rى   آ ¼   دا\�
W���  :   وأ)0ل   ��ز¾9     ®¿9

 " W�k   WÂ3�     ة���   ..  ��  : �Wا�YR  ."  
 ،  �J�5?T?�9   .,0\0ش

 ؟    ا�Y�z.ِ    : Y3¾ب
��J .��»ى"+R" ،"«Y~ �J�«+R! " 

 وW¿'5? �� D، وT? �� Dن»

 "آsن" وا�;8 ���ة، وا��4& 
�¿ª�\ِ ،Yِ,2 و\14» ؟U\ �# و��ال 

)4( 
ªب¼Y¾(أآ    و°أ   u0رÂ̂��#   ،  
9�     ف   وأ��   W#0'ا� .  

 !    وا;@YU¾ب

  . إزاز   9��N0 دى 
�+#�9   u؟   آ�W�� 

�Á3�  ، ب¼Y7  ، 1,i   ،  
 2(Dوأ �9�   #¬   ا�� ،  

  ،   ز�ر¾ار ِدى    
  ، ا�^0رu   آÃـ&Y�@.   Çك .     أزق   وأY7»ب   

  : ?ª'�ن ا�@�S    وا�'�ب
 )5(  

Å�  ، #05¿ر�   و°}�WÄ   )���9   ا�-
�Y#    2+9 �^9   Y,4آ0ن   � .  

W��"   �@-c   و59,wا   .   
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� �
��ن   ;��\�   }'ـ�W   دا�+;    

  ،  Mـَ�×�ـ�Wَ ِدى    äD?¿�مª   و9��ل�
 :D �َ8   9ـ^ـ=Jـª�  ، �ـِ,��"   وD     .ـY°ْْ�ـ

      اZـَ�ن   #ـَ�Â   #ـ1ِ   
3� ،  أ?5ª#�Â¾�    وا�Zن�D   �+7   ا�\�3ن�  .  

D8     �9د   وJª�  ، " ا�,Y;2 "  ;0رة   8J5#     ا�0ا��   �ـِ
   D0رة   و;  " ªا��5س ."  

"�,wـ�.ـِ   #ـَ�     وا#�G   �1ِـ#   u¼�=#   .  
�#    2-+��k Dإ   "�,wا   W�0%ا   ،  

  ،  #+��Wk0Ã4   ِ.+$¾�ه�
�  . ا�^��0\�ت   07¿ا ،  },�W.D0    ِ�@¼"   �0ا�

 -  �5$wè2    ?�   إ¿�9 Å�  .  ُ}�4ـ5¾�   ا�-
  - " 0,$w؟   َأªازاى    

G\؟   اه'&   إ    ±D؟ و�&'°J@ـ@ـ3ِـª�  
  ".  0fرªu   د¾ا\ـَ� 

  . آ0?�ª   وَأ�=�
���b�T@�    : �J   ا�5�+" دى  " � ."  

�"   و9�0ن,wة   اY��^ا�   "\�(YUف�   ا�   Yá   مD�   ا��5س ،  
��5@3.   Âí:  

 -  &��&   #�Yوف   إ9{   "+�  �@$�fY، دى    ا�5
�Áـ�G   د¾ا\ـَـ� ،    0fرu   د¾ا\¾�# ،  

  ، ���o   ا�03سª و9^�.2 
  ، ِد)ـِ�®� .'$2    #�    .¾0 و°}2Æ  9ـَ+ـ2َ  ��\�ِ,°24 

  . ��?Y4ح   وا�,&
  ،  #T?,�   ?� د)Çـ2  "  
   �5�ÆÝ   �?   �,?و ."  
  " &��&   #�Yوف   إ9{   "+�  " . ا�5

  ، ا}��J+Ô   و°َأ��ول
�J?ًأ.�ر   "�   ، زرار   ا�@�\
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� �
  .  �ـِ�ªــT¾?ـÀ®�   اª0�3%ر   وا�'�ب

 )6(  
 ؟ ا\�Gِ   ه0¿ا

"�3'���   �W?ا��5د?ْ"   ا��د ،  
�  ، ��J�\�5�°¾   وراك� �Y�@ª°ى  ا�+2    وا��

  . #�.�ـÃYوحY�̧�#   ªحª     و�ª@ـ5ِـْ�هـَ+ـَ£   
    ؟  ا�Y7�4ة   ا��QهYة   0#\���Tا   ؟ ا\Gِ   ه0¿ا

3�"   �M   إ°?T?�9   W   ا�0ا���   ª>=�  ، و°�5¾�ن   ،  
�'�W وªآÇ&Ã  ا��ا:°    وا�^�قQا�   ،S0ـÄـْـِ+ـ4ــ?  

  . آ�ن   #�   9�uÃY   ا�-Y   وآsن
  ، إ�iن :    أ#�ن   ا��\��   وآsن
  .  0Rف   وأ?ـÄـ�J ،  �$�   أ?�J   .��¾وÁبª   ا�^�د)"     ا�'3�W   وآs°ن

 ....  
�$ـ�Wَ؟   ا�^0رªْu   وآsن ،  ��?^�ق   آ�ن   ا�0ا��   ؟ إ?Y7 Wى $� 

�?   �5�Rأ  :  
��ـ5¾�   19   ا0Ó3%ل   #x��  ؟ 
    ا���ْ¬؟   أآ&   19
 ا��Uر؟   )@&   19

19   &4¸   �T?�9    2Â�Y¾@Ô? Èª;°ْش ،  ا%�,¾1°   و�Y$ِا�   W{َªا��¼و   ª؟ ا��¼م 
    ؟   ا��5س   07ع   19
19   c� ؟    ا#'�رح :  uا��'=,�Y¾   ا�×#&   ا�-Yف   �

  : وا)0ل .�J��    Sــ�   وأ��¿
W#n���    2,�x@�  2+9 W?؟   إ 

  ، و�Rصª ..   ��5ن�   ا%+��\ـ�Wَ     ا�Yا?$"     اw+0ة     ا�'3�" دى 
   1,i    2$'. W'� !ِدى   ا�?�م   #^

��    2Ç+Þ ا�0ا��   ��J@?   Wُن   �ـèإ   ��  ،  مªو?�å  ، ��5   ا��\
8+²   W5Z��   ...،  
ªص�R°و   !  
 : .���ه�      أ�ـْ�ـ�   و9-�ن
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� �
GJ$J(   ��  ، اwـ@Çِــª�   �Wـ@Ãـ0ع   آ

  . ا%Ãــ�0ـ�ِْ : 
�G�Á̂�   ªu¾0رÄـ+^ـ� ،  
Gِ�¼+¾̧   2ِـ3ْـَ�\ـ�:  
u�-,.    ا#¿�ل  .. !.. Wُآـ�ِ¾هـ   !  

   uT?0'.   ا#¿�ل  .. !..Wُآـ�ِ¾هـ "!  
 �e�U.و Dـ'ـ0زش   و.  .  

  ،  ا�Uـ�Ð   آـ    #1   ��ـ$+ـ�ـ�J 9$+2    أ9�&   وأ\�
�+"   �ـ� "  \    2,�x@�  2+9 W?؟   إ "  

��J@,��  ، �J   ا}u0   وأ��ولQMوأ  ،  
   �?    íاYR!!  

uدى    ا�^0ر uYRك   رY�@@� ، 
Ê@4�  : ��ب   و�

  )7(  
  ، 0Qر#ـ5ـ   وا)b ..   و�+�u0   و;�8   ا�-�ب

�0Jش . ر�ـ�\ـ]   �Yيء   وا�0ش   k�#   "²ا�@�'�   ر ،  
   Wدور?�ن "  وا�  "  

 ا?�ه�؟   ا�^0رu   ا\G¾   ه0ا

    �59�Ñ   ?0م   ف ا~�  إ�+��f    2'£   ودا
  ، ا�13   �^��ت   9+�W ?'�\ـ-ـ2    #�   

Dـ@8   وR   Yا�-ـ  ، Dـ0ت   وf   ـ��xـ� .  
9��?ـ+ـW   آ&   .@D   &�3زم   �نآ   وان :  
��J   ?'�ن   0fرة   �9#&   راحk   ��U@ا� .  

�Nsـ0رة   وآf   ®ــwـ0ا\ـ2    اZا c-ـ�ن   ا�ـ'ـ?Yا��ـ  ."  
�Jأ)+ـ'ـ :  

YJe?    g ا\]   ا�'�بYRا� .  
  !! �0اب   وD   أودu   وD ،  ��ب   �YR   ورا   4#�¬   دا
�ºه�5   ا�^0رة دى    إ   W�?�#   ؟ .  
 ا�'ـِ-ــ�W؟   07اه� ?,0\-2    #�
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� �
£+�(Dوا   Yá   W�  ، ا%�G   ا�'�GK   Y   #1 ،  ا�@
"+4Qوا�   "\�'+U2،    ا�,'@� Dو   ��   �Jـ4ــ?�{ .  

W�  ، و·�ر   �fف   واZ+� ،  \�ر   #�"   وا%
D    2ه uخ   )�درY^.  ، Dو   "�  .  ~0ت   را�
  

 دور?�ن؟ "  0fرة ،  0fرة "  دهW   ا�Y. �?   W9�ù   W+4Qى    ?�

   Dن   أ\�   و�Q+M  ؟    
  ، �Q+Mن   أ¸+c \234    أ\�
  : ا}0ف   #�   أ�13
&4¸   u0-@��  ،  
  ، ا�0ف   آ    1#
È;ن   و���  . ا��

L�[ا aإ )Hا� :´ 	?�� ا)����، ا]�L، ا

c# &¾x4\ِ ،�&��@3\ �?�$\ ±D��. �# ،¢�� 

�@GK 1# >�3 ا�رض،� �M0دا ا%0ت ا� 

،"¿��n� Wرة 35#k �ºإ 

،"¿�5@3# 

،W� \Yو?�Jk0-\ �J ا�N ه

�@~ ،µ,. !  
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� �

 
 

��ت إآ'�>���� وا#?��، و�U �J��ت � �U هo. ا0
 ���«Wأ "\+ Iه ��ـL��* �'�«Nُ رواW Ik?�ى �t'_، و
 �oات، إ¬� �� وIU ا�Kوض ا?'��8 ا?8'�� ا�*
 ،Xرآ��ت ا)�;��، وا]��#�ء ا)���ه� �� ���r �� ا0<8�'NFا

"n8'�ت ا]�tFرة اoا+�� �� . و+�اآ� اgcة، وإ¯

 �k\0س أ�0ان

   );�1�H wB اN?��� وا�ؤ��(

$#"#�: 
  �U�'8�دى ^  هo. اN+?��� +���o} ���H Lر �� ا

اoات، أو ا|�y، ¢� ز�1 ��ق ا�ؤ��، و+?�8_ اB\�ة، 
?�l �1 ا���N ا)D?Q ��8، هoا �* ��BU�� /�\+ �# �Hر�

_*�F ح�W ^ >N�Ãأ �". ا)?�Ôق   ا\�ق "أو  ، "ا)�ة   ا�ؤ�� "  �
  �	��و�ت   آª   .oةا   ه��J   >H�*   ص�y   ت��وª   1>��ة    �\+ Iوه

 ،I8?� أ�7 ¯� ا	��Uر، وآ>� أoU دون "��I'1 ��ا�'� ا
�\B��، وا0_ . وأoUره� �� أن �Qط ¥� ا>�ر #� �?�I ا

�ل، آ�	� آ'8� ازدادت ��#�، زاد إ��اره� I'1 ��ا�'� ��
X* زمD�F/ ا<N�. إa ;�ورة اBN	��ث ا�ؤ��، دون ا�� 

�ول ". ا��4& -اT4w -ا�Yؤ?""¢ �آ�	� �Uآ�� ا~8��1 ا
 ��NBM� aإ �¥oq ،�K'N± ت�Hر�* ���، و�N�وª ¸K	 ��?�
�، ووا#?>� أآ[�، آ�	� أ#�ب �'yرأت دا ��N\�رة أ¬� آ'8
 ���N�ول ا�Q �J<، وا#�ر I'1 اz ىo'��t_ اJ'�� ا

do . اDزم 
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� �
��� ^ 	K¸ ا�#� ¨ +�� +>�� أن هo. ا�ؤ� �(n� ��

 ���µJ(ا، �1 ا�K�+ ¨[�* IKN�+ �	�ا]¨، و��Bو أ¬� آ
� +�ى �� +�ى،  �� أ¬�JK	 ه��N wB?NJ+ �	�D?Q، وXU آ
�و�ت ª ^ ،�� أو�JK	 I'1 بo�+ �1�ن �� +��N" أ¬�F �	�آ
 d�Lk، وآ�ن آL ذ@ D* ،I1�� *�ى ��NJى �� ا�JK	 ��8?+

�ف أن +�ى È ��'?° L#ف أن +�ى أ�Èأآ[�، و)I8?+( ف أن�È ،
 �Q�J(ا I'1 �Q�¢ �	��ف أن +NQ �'BN>»�ع، آÈأآ[�، و ¨�N+
� دون أ�� sء، وأ��<�NFدون أى ا ،�y! أى X*و ��<�*

���ة *�#�اب أآ[��� .  

uYe5دى    وا� �W(د�f  ، uر�@·ª؛ ،  و�W4?�Rªو 

�W4?�R   �1#ِ   ق�Â̂ا�   Y�@Ãا�ّ-0ف�   وآ   YÃ%ا   .  
W4?�R   �1#ِ   ªu¾Y¾,=�   .  
W¾��¿�  :  �@$0ل   9

 "  234ِ\  27� 0Ãآ��# ..   �� W�{�#    �W�k�� 

��Tz¼ق�   ا�رض   }0ك   ��   �W¿�¾59ِ .  
 234ِ\ �¢¿�¾M2 \234  ،  ا�  . ًأ9ـْ

��   WÃ�Y�   2    ا�-0ك�kِ ،2°'�+¾(  
 �� 0�   G+(   م�xا�    ;   �QMو ،  

#�9�W إW4?�{   ..  S أ�2$   ."  
وXU آ�	� +B'® در�H #\�ى �� ا�cف وا]¨ و¥� ا�ؤ��، 
8� °�ى، }� ^ ذd ;�ورة أو �Q ��JK	 d��+ ول أن�¢ �	�آ
 ^ d�' h8J+ ول أن�MNQ ،_UDN(ا "���Hوى أو �?7 هoا ا

 � Iوه ،��'yدا aإ /MJN� و�< أن�+�d ^ ��ق ا~�رى و
 ،��\«W ��Nرؤ� ^ �sوأ� L* ،��JK	 ^ d�+ �ا|���y *��ر �

 ���'1 /+�� �� أو ��N�'1�Q ^ � ،��Nأ71 ^ ��ق رؤ�. 

�-,ِ-£   ا�-0ك   وا�-£   �   :  
 " ¬#   1,i   &آ�#,0   آ   Ê^ا�  : ¬#   Êf  ؟ 

¬#   1,i   �\0ا   أ,«+�9��   Åk ؟ 
¬#   1,i   بnآ���   .  
¾&ª7D   ب¾Yªأه   ª>؟ .. وا�� 
a h8J+ �K أن أ*X آ�" أ	< ^   n� رة�� �  ا?Dج هo. آ'�

  IJK<·��1 أآg ��  ا�ؤ��  ^    اN?�8_   هoا   ��   اo0ر �>I�B  ا
 ،�¥�?�NFا I'1 رة��و�?�1�H wB; gN ا���N* ���?N  ا

1�ت ا>��JK ا)?��� �Q��د��(ا?� ا	��Uأ�?/  )وأ ��
 �'U�� /JU �#��?�م ا)?�Ï، أ�?/ آ[�ا �� ;�1�H wB ا��

 �BJ<��ر ا?Dج، ´ إن ;�1�H wB ا�ؤ�� � �'�م *J�  
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� �
 �H�+ �� و*��8NFار، وsأ� Ï�'L* ،/JMQ ���8 ه� ��L8 ا)?
 �1�JNQ ،oK<NQ �KM+ُ دة�ª ت���Wnات، أو �tyات، أو +?'�8

�ا)?��1�H wB; I'1 Ï +?��� ا)��� *L وا)?�Ï أs� . Ï�ا)?
 I'1 L8?� دون +�دد، ه� �?Hا)�ا �kدا ،�*�lNه� دا�k ا

 Lب آ�?�NFة  ا�tcة +'� ا�tcا wB; >�'1ول، و�* ��1�H أو
����<N(ا >+g² ��'U�(ا rk�N< .�� Dyل ا

 L��* ،���L ا)��� �?�?N� ؤ����، �� �Qط �1�H ا	��Uأ
8?NFا aء إ�l'�* d�ل �� +��Î �# �� �Jع ا)?�Ï، وذ

 �<'�?� +��م هo. ا	��Uوأ ،�<'�?�ت أ�yى أ¶�� ا��	����
gر أآ��ج *D?�ر اJ� L�t?N* . 

 >�oات #� �Èع !�* I?8~ج اD?آD �� " ا?�'>�"^ ا
�U/ هo. ا�ؤ��   ا)?�~X وا)�;�F �U I'1 Iاء،� �µ8t� �#و

 w�Q ¸��ر ا|���y *��ر+< I'1 ا��ص �B	ا aإ ،>'yدا ^
 �# ���، و^ هo. ا0sق أ���81_ و± L��* ،��'yدا ^ �Êوإ

 _�K\N�س(���ن ا��8NFار ^ اÒب و�l1Ì* ل�B�) }?�Q 7ط ا
�yä* أو L��* Ik�8<´ . ¯o. ا�ؤ�� ه� ;� ��Jة ا?Dج ا

 �lU ى�� >	�* �«K� �# ��إن *?� �� ه� �[L هo. ا0
>+���	���� �?�B@و >+��B'F  >	أ >�ر�H +\�ر  �ا� ��1اه

– do*–  >	ل إ��ا +�õ�<� >NK#أن وا#( و )� ،��<1 �ìKآ �#
 ،��و� +���هª ^ ة�ty أ�� dوآ�\wُÎ ¨ 1+�? W *?� ذ

�J5# �+z@�� D �J@'��� W.��'+;. 
 �B? aإ ،��k�H �<'�?(ة، ا�\B�U/ هo. ا� >BN<� XUو

�ول أن IKÎ *?� رؤ�N<  ا?�'>� وا�K�N دون +���،} �#
 ><� ،>JK	 �1 �	��Uوأ ،���y|�1 ا �هo. �1 ا)?�Ï، ور}

hl<� �1�دة : 

  ، اِ�,�nب ِ.24ِ�z     �@���و°ل   ا��5س°
�ºè�5   إ�@°'ª��f    24ِ�z@ِ°� ق��Á̂ا�  .  

  ، ¸WÃ��'ª�   �W¾+?0   وا�,nب
�'@W   وا�^�ق^#   W+�$. ،  

��BU هo. ا'��U هoا �� �Uث �( �– PD�È-  رت أن�\+ �U
�. دون أن +?ّ'� أ¬� +�ور qا Lدى ^ آ�8N+ تoyأ ��N�وª
 Lآ I'1 �'Hn(م اDU[وا ،����، ��tQ ا0'�ل ا)[�JK	 ل�U
�رى �� �Uآ� ?� T�� أن ��+/ I'1 إدراك هoا ا�ا#( ا�
�، و*��� ذ�N� dا�L ا�8NFار ا�ؤ�� �µJ� ��k�Ê

?�'>�، وآ�	� هo. ا��Jة +IK«N @�ل ا�#� �� ا~�8( ا)
 �1�<N(ت ا��?K	��D1ت واKN� *�[�ة ا>�Dت *X ا�JK	 و��

�sد#� أ��\ :ا

 ��ÃR   آ��ب   �@": �59ك� ، 
  2+9 "x'\   ق��f  ، 

  ، �<ª   ر�" 2+9  
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� �
 2+9 "RYf   ª8ه   ، 

   2+9 "@,;   ª8M ، 
È'z+.آ&   و   �F�7¾��    2+9 &آ   �F�7�� ، 

 �^$��� .  
 I'1 D�� ���ن 1�دة د d^ ا?Dج ا>XU IJK {�ث �[L ذ
� و�Èع �BU�� Lt?+ ��*ن ر��� ��yض ��زق ا��N *��ر³ �
� ��+/ I'1 هoا ا)�#"  æ��َ و�� ،a�N�* �1�8Äأو ا Ï�ا)?

���N .أى ¢�z ��K اN��م '»�tة ا

.oه aإ �l'+ �� آ�	� +�Bو أ¬<NBU�ا�t'c ا)�\�دة  �
�#�اب، ]	< �* �U[ h8J+ DQ ل�U aل إ�U �� �1�J* �'�<N(ا
��H *>�'� إ�y! )#�� a، أو K� أآ[� أن �y|ب ا��� XU ��T
 aإ Iه �µ8t+و ،/MJ<�Q )#�+ دون �y! "#�� ى، أو�y�1 أ���
 I1�Q���Q �� ا]��ن اJ{ ��KNª �� و��#?��K#�� ت�B�

I�� .ا0

L]� ^  �Q�J(ا d'+ I'1 �Q�� أن ¢�هo. ا]�Uال +>hl ا0
 X*و ��<�* �N*��"�y|ك ^ )ا)�;�ع" (ا�MN+ L#[ا I'1 أو ،

 ��N� ��د ?N*�¹�ه� ا�#�اب وا ���* �دا�kة ��'��، أى أ¬
����<� . و;?�� ^ ا¥�MJ	�8ار اNFا )� ��Nو��و+�داد ��

� إa ا|�NH�U ���* ،اب�م أى ا#�، *��L "ا)�;�ع"�y أ�
 .��Nا��

  :   ?$Y»ب   W+$9   }�و°ر� وª  واِ��   �W7   وان�
  ، و.YK   ª�¼kY¾ن
�+ـYx.   ª�Àب@ِ�. 

  ، ا�'T?   �Tق   %�   ا���Â& زى    و.��\�
   c#   W\è��7ن�   إ .  

 �'?+ XU ءD?NF�'�lء إa در�H �� ا��1" ا)�#" *sN�
� و��ه� أ¬�JK<� +��K أآ[�، و+�ى أ81_، و¢¸ أ��ق، 

 ��K� �� ��U ا��رة I'1 اM�M� ا ���نoه Lأ)(، وآ ��K+و
�ر BNyا �1 ا��?* �B��>< ���ن � ،��<Nوا��" وا

 ���� إa  ا�ا#��NQ ،)ب أآ[� �Qآ[� ^ ا([<�B	 �ا
 Lو�� ،L8?� ^ أآ[� �� ��U +���'�� ^ هoا ا�N�B'F

�](�* �1��رات، ا?��� ه� ا)�tوح وا)�µJل �1 إ@Dق ا
L8Nª )#وا ��ردة آ�¬���L �( أDUم ا���� ا?N : وا

�¬ ¡2Ç    أ\�   و.$0لk�#   Wز?�ـ ،  
�¬ ��9+2   و.�وÂر k�#   W�?ز  :  
  ، ا��5س   }ÈÃ$3?   Y : "و.�)2

   ¬�  " اw<   و?�
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� �
  . و�Rص   
 ؟ إزاى  - 
 -  ¬ْ#ِ   2+U{ .  

�+r ا)�Kوض أن ��ا<رة ا�ؤ��، و�Wك ا)�Jة، ¶� ا
�v�8، أ�<\�ق ا�ؤ��، و¶� ا�اQ( �0آ�� ا I?�Bt  ا

�< ا)�رآ�< I�Q 1�¸ ذd، إْذ +��F ا]ه�اف ��'� �ا)[
 ���� +'M_ ذN* d?��� �?�*� ا�tق ا)��'� إ�<�oHا*�، 
� L?q ا���ل إa هo. ا]ه�اف ���د ���ن ��Q ®�B� ����t*

J� Lª ،���LMِNُQ ،D�MN ذd ا>��ص اI'Kt و���� �� ا)[
d�م آL ذ! �� �U "�K«N ،اH�N< ا¯�دف ا)�µJل، دون ا

  . ا�^�µ ِ  ا�-0ك ��Y@ِªو°ى    ا%»Y   و0áر
Y�'وا�   ���  . }�Qن�   و#��0ش ،  ��

Dو   ¬�k   اف�$#   Dو   W«kد   ،  
Dو   ª�  .  �2'0ِ̧   وD ،  ر?¿ـِ

 )*�� واXU 7�H آ>� أ+� a ��Dن �� أآ[� ا]��ر إ��آ
¹�ه�  �#�� +�ا. �� +>� X* �8قN+ Iوه �U�'��BU هo. ا�
 ،�B���+ وى�*�t� ا)[�a ا�U�8@ X*و ،�B�t� ا�Nأ��� X*
 ���JN�ول أن ¢L ا)��'� LË وwF، أ#�ب إa ا¢ �	�وآ

aآ>� �>< إ�J�� ا)?�'>� ا��Uآ�� ا>�8 ا~���  ا)[
� ا]�?/�µJ(ا#?�� ا� : ا

  
"+4Qو.$0ل   ا�+4" :    .-$»&   وا� :  

  و�0°ى،   و��)0ل ª27،    اه=0   ر#�xن
  . ا�Y�4 وا;@¾5»2 

èل��  . Y-9   و�
  . ا�$��ر�   ¸�)"   اÊ@k   وراح
c¼+¾̧وأ   �J5#   0س\�k   أ�0ان� .  

�  . ª��ِ�R   آ'�   �
�(   ��  .  ���á   ا��\

 25ِ�(ِ×Dو u¾�ª9�¾(     ف�   Èª;و   ،°g��9ِ  
 g��  . وآـ'ـ�ر ،  آـ@ـ�ر و9
 2$'? ¾�J�@�Ç+�   �?   2Ç+Ã+� .  
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� �
D   �\ا   Gª';ِ   ،°g��  ª9ـَ
Dو   Gª';ِ   ªا�5¼�س  .  

���U أن   ،IJK<*\�ا�U، و�� Dyل I+gy، ^ ا?Dج ا
�H �� ا�ؤ�� ا)»�#� ا)?�'>� اoى �\L إa هo. ا�ر   ا)���

 ����، و^ 	K¸ ا�#� ��N#" 1>� هo. ا���JN ا)[?�
 ��k�W ا�* ��� >'yول أن ���ب �� رؤ�� دا�} ��آ>�، Jا

�، #� �>hl أن (n� أو �#�8N� أو   >�KÎ   w�Q   �1   ���y|ا  ،
 .*?� ا�#�، � /JU�IsN ا0�ل � أآ[�

 .oه L]� L8?NJ+ �	��Uأ ��'t<� �#�«(ا ���8?ا�ؤ�� ا
� ^ إ*�اع Dyق �BU�� ����Qأ ��k_، هoا إذا �Q اع�*�
�، }?7 أ	< *�� �� أن �\«W .�Ê ب�JU I'1 ��ر�U ،>H وy
��Bع ذا+< �� Dyل �� رأى، ��IKN *�ن �LlJ *�دوات إ*�ا1< 

 +������H D�� Dا *��D �1 إ*�اع ذا+<، 

#� ��ت Q I'1�ة ر�sQ هoا  و#� BF_ أن ذآ�ت أ	7
�ر. �tª #� +��ن �ز��، BN1�* >N'B�Q 7 �1ت<�ا�*�ال، 
 ��lk�N	 I�'N� �1 و���B(ؤ�� ا��U/ ا� �� L�و���Kة، 

 .I'1 ا�Jاء

  ��و�ت   �(   ا0����   رؤ��   أ�Hاء   w'NÈ   آ[�ا �ª   ��k�Ky�1   إ  
 ���y|ا   L��*   ا   ���ش ���� �º d�، و#� ���ن ذ;�8� "#�(

 ،�y! _81 �� دًا�\��  a�N�ا>�J�    �'F LË �8ة   +�N#" و*
� �>K( ا?Dج ا>IJK اN�'��ى  ���، ^ هo. ا0�BJ	 ر�N±
 �����	���� Lآ �JK+ف و�?+ �# ��1�دة، ]ن �[L هo. ا0

�ق أدق وأ81_ �� ا)?� Ï	JK<، أ�� ا?Dج ا>IJK ا)�[" ا)»
��Q   L*�،  ه�اد.   *D   و¢�   *?>�د �� ���BU هo. ا�ؤ��   ��

 ،�8NJ� ��¢ رزة�B� ��#� ا)���    آL   و+\hB وآ�¬@   ��H��    aإ
 d'�   ����	    I1�8'�8� ا?NJ� أ��    ;�   وا�رادة ��وª   ���+  
�رج   ��   ا#�اب   أو cا   و*���   . اoد   ه�<?�  أ	<    إ� ،  ا��ى   ا

¹�ه���، n�   LU   ��Qدى إa أى h¡ �8�� I���U   "#��   �1�\N+  
  �59د   #c ،  ا�Yؤ?"   ��ة   \@��" ا�Qfام   *��8NFار   ��ار+< 
�0د Zا  ، c#   0ف��3م   #1   ا@;Dا   YR� 2+9 د��@9Dوا  ، c#   Tا���  
 ..ا�@��#2  ��    أو وا���2،    ا�35��ن   19 

  D2    و.�? �Uا%090د أ��ا  ا�.  
+��ار ��¹ر -  ا�#�   *?�   و@�ة هoا ا)�#"    ��   KÎ"   و#�

>o¯ �BJا �+'d ا]DUم ا�رد�� و� ^ أQ_ *?��، إ� أ	< *
�	�8�     ا]DUم   هo.   اL���N، آkو*�   دا�s�   ����Ë   ؤ���  ا

 �  . و��ار�

��، و#�ة و*���� و;�ح 1>�د ا�N#"، وأوه�م ا)[
 I'1 �'F ��U ى[ �'J'NFأ*�ا أن أ )tNF7 ¨ أ	أ aو��، إ�ا)�
 _��\N��BU هoا اL���N، وا	��N ا'��U وأ	� *X ا�
 � �y! ل�8NUب ا�* I��واX* ،/�o�N ا��س أو أن �hNKN أ�

aا إ��N<� PD�ِ! ،�U�NK� >آ�+�Q ،.وراء ���� أ�1ف �¬ � ��. 
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� �
  .   أ�f»ق   وأ��ول ،      �-£   وأ��
  .    )¾�¼ك   أ\�   و.$0ل ،  ��5�ِ   و.'�

&4Qأ\� "  ?$0ل 07اى  ا�+2    وا�    ،g�# ¬#ِ   1,i "!  
Å�  ". D   89�?    ، ¬#   1,Ò : " ?$0ل �Y¼اى  ا�+2    وا�-

   ª�'.و  ، ªوأ�� .  
�£¾+�k0{ف�   ا�$�ر   ¸�)ِ"   وأ   J5�9�  ،  

1#   �M   ��  . \�س   و0k  ، Dا\
  .  �°@�+¾ª>+ِªJ   \�ر �$2    وا�05ر

�º07اه�   إ  : W�k  " uY,�  ." 1 "  أو,i ."!  
   ..." ¬#   1,i !!! ؟ "  

XU   ض�K�   �¢    a�]�  I'1 /�Btا>IJK،   -  ا)?�Ï   أو  -  ا
 �*DQ   أن   hNK�   >'�1   ل�8NU�   >���¢   ��در   وأB�   �Q��  أو   *
 ��l?N��� ،  اyن   إذا   و��L8}   >N ا�MNى    ��U/   آ�µJ�  ،) وه�  
8�ذا   وإ� ا>IJK    ا?Dج   ��#" ^    	�در   أ�� 'Q    ج؟D?'  (
  /�Bt��81�   )أو ا)?�Ï(وا   ��KNJ�   ��   hNQ   '<   أ*�اب�1   L�
 8NU��تا�  ا�#�   	K¸ و^  ..  ذا+<   ه�   ��tNر   ا~���ة ا)8�>�   
 h8J�   ���8'�N<   و�o*   .. L8MNا+�N<   {¸   أن   �µJ�    ^
 ����<�N#" ر;I    أم ^ ��ا�'� ا�F   h¡   ،_��tاء ..   ا�* .  

  7'\� ��  –آ[�ا ��\«W-  ³�1ض �U�NK(ا ����<�� هo. ا
 :���ل

 �y|8�� اN� ¨ ا)���(إذا d� ^ ذ{ ( .oه ^ hl<� ان
 ،>JK<* ،>JK< Ï�8'�� ا�Bt/ او ا)?��'Q ،�'U� ا

��8NFار* �U�NK� ب�B .وه�oا ��L ا

***** 

 :#+�® ا�Y-5ة
 I}��N¡Q �M��ة �1ض ا)  ا�?� ��D8N *?� هoا ا��ح ا

 �z��L��* >N��1 أو *�yä، وهW ><� ق�J� ىo	�ا�L ذd ا
 Lآ )� dهo. ا>��ة، و	�Jل ا]��#�ء ا�أى ه L	L]� L?K ذ

��� Q��ا��؟¬ ^ ���U و 

�� :ا%� #,@
  

uYe5دى    وا� �W(د�f  ، uر�@·ª؛ ،  و�W4?�Rªو 

�W4?�R   �1#ِ   ق�Â̂ا�   Y�@Ãا�ّ-0ف�   وآ   YÃ%ا   .  
W4?�R   �1#ِ   ªu¾Y¾,=�   .  
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� �
W¾��¿�  :  �@$0ل   9

 "  234ِ\  27� �#0Ãآ� ..   �� W�{�#    �W�k�� 

��Tz¼ق�   ا�رض   }0ك   ��   �W¿�¾59ِ .  
 234ِ\ �¢¿�¾M2 \234  ،  ا�  . ًأ9ـْ

��   WÃ�Y�   2    ا�-0ك�kِ ،2°'�+¾(  
 �� 0�   G+(   م�xا�    ;   �QMو ،  

#�9�W إW4?�{   ..  S أ�2$   ."  
�-,ِ-£   ا�-0ك   وا�-£   �   :  
 " ¬#   1,i   &آ�#,0   آ   Ê^ا�  : ¬#   Êf  ؟ 

¬#   1,i   �\0ا   أ,«+�9��   Åk ؟ 
¬#   1,i   بnآ���   .  
¾&ª7D   ب¾Yªأه   ª>؟ .. وا�� 

  ، اِ�,�nب ِ.24ِ�z     �@���و°ل   ا��5س°
�ºè�5   إ�@°'ª��f    24ِ�z@ِ°� ق��Á̂ا�  .  

  ، ¸WÃ��'ª�   �W¾+?0   وا�,nب
�'@W   وا�^�ق^#   W+�$. ،  

 ��ÃR   آ��ب   �@": �59ك� ، 
  2+9 "x'\   ق��f  ، 

  ، �<ª   ر�" 2+9  
 2+9 "RYf   ª8ه   ، 

   2+9 "@,;   ª8M ، 
È'z+.آ&   و   �F�7¾��    2+9 &آ   �F�7�� ، 

 �^$��� .  
  :   ?$Y»ب   W+$9   }�و°ر� وª  واِ��   �W7   وان�
  ، و.YK   ª�¼kY¾ن
�+ـYx.   ª�Àب@ِ�. 

  ، ا�'T?   �Tق   %�   ا���Â& زى    و.��\�
c#   W\è��7ن�   إ .  

�¬ ¡2Ç    أ\�   و.$0لk�#   Wز?�ـ ،  
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� �
�¬ ��9+2   و.�وÂر  k�#   W�?ز :  

  ، ا��5س   }ÈÃ$3?   Y : "و.�)2
   ¬�  " اw<   و?�
  . و�Rص   
 ؟ إزاى  - 
 -  ¬ْ#ِ   2+U{ .  

  . ا�^�µ ِ  ا�-0ك ى ��Y@ِªو°   ا%»Y   و0áر
Y�'وا�   ���  . }�Qن�   و#��0ش ،  ��

Dو   ¬�k   اف�$#   Dو   W«kد   ،  
Dو   ª�  .  �'2ِ̧0   وD ،  ر?¿ـِ
 "+4Qو.$0ل   ا�+4" :    .-$»&   وا� :  

  و�0°ى،   و��)0ل ª27،    اه=0   ر#�xن
  . ا�Y�4 وا;@¾5»2 

èل��  . Y-9   و�
  . ا�$��ر�   ¸�)"   اÊ@k   وراح
c¼+¾̧وأ   �J5#   0س\�k   أ�0ان� .  

�  . ª��ِ�R   آ'�   �
�(   ��  .  ���á   ا��\

 25ِ�(ِ×Dو u¾�ª9�¾(     ف�   Èª;و   ،°g��9ِ  
 g��  . وآـ'ـ�ر ،  آـ@ـ�ر و9
 2$'? ¾�J�@�Ç+�   �?   2Ç+Ã+� .  

D   �\ا   Gª';ِ   ،°g��  ª9ـَ
Dو   ª';ِG   ªا�5¼�س  .  
  

  .   أ�f»ق   وأ��ول ،      �-£   وأ��
  .    )¾�¼ك   أ\�   و.$0ل ،  ��5�ِ   و.'�

&4Qأ\� "  ?$0ل 07اى  ا�+2    وا�    ،g�# ¬#ِ   1,i "!  
Å�  ". D   89�?    ، ¬#   1,Ò : " ?$0ل �Y¼اى  ا�+2    وا�-

   ª�'.و  ، ªوأ�� .  
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� �
�£¾+�k0{ف�   ا�$�ر   ¸�)ِ"   وأ   �J5�9  ،  

1#   �M   ��  . \�س   و0k  ، Dا\
  .  �°@�+¾ª>+ِªJ   \�ر �$2    وا�05ر

�º07اه�   إ  : W�k  " uY,�  ." 1 "  أو,i ."!  
   ..." ¬#   1,i !!! ؟ "  

- �<'�?�� أو Intellectualization   �'�Uا! Iه
 ��JK	"م�	�8�ل ا)>t_ ا?�'I ا)>��" ���?NFا aإ ��+ 

 �KË ام�N� دون اsوأ� ،/U��>D\K �1 آL �� ا��Hان ا)\
1�دة h�M\ .اL?K ا)�+/ I'1 هoا ا)>t_ ا
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�I03030303I2010201020102010>�03030303א���,��������������� �  �

�!מ�����������>،��,#�������������,"����������Kذא�"ون���������Hن����−�915 �
 

� �

� �
 ،"��" وا)�,�5� وD ��هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+

 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا��  ���nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض+��" ا���ا��+

�"، وا��f)�ء�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا  ،�ا%-�رآ
b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.

 !#�8J�# ،W" ذا.£"أن .,0ن 
"#�$#: 

 �'� هo. ا�U �� a��y ��8�'NFا ��U �� ة�U�NJ� �U
 ،�B�t� ا�N���U �� ب��ل أن ���«' hÃا، ¨ أ�H 7� �B��#
 �?* L8�N �U�'�ءت هo. اlQ ،��(�?� ��Kyأن أ �?* �إ

 ���Wد إ��ت ا����B"أ*?#D? "Q�< ا

¼«W ذو   ه�   )B@   ����    �� L� �<�	�8t�* IU�� ،دئ�ه
<، أو �M\<NJ<، أو �X?NJ *<، ���ب �><، �J� ن �� أو�  آ

�رك   أن *���I  الWأ    ^ d��ة   ذ    �H�U .. �<�	�8t'  ،
8�د، N1�<   ¹'�   ذd ^    أن   أ�JJU وا��1، واL* ،_��\N وا  ،

  7?8Q أن   �µ8t�    >�    أ	<   ا���ع   و¥oا   ا�رo¥   �H. ا~�8( 
�U oy�� �]?N+ 8'<، أوË و#� �>�ء ،d< *�ور. ^ �[L ذ

 .oد. �� ه�H�8 ه� �?7 وNJ� ا)?7 ا]�?/ ه� أن ،.�ty
��\«W .�Ê Ity "#�NNQ ،>�'1 د�8N1� .ا�8t	�>� إ�<، وا

  آ��L وI'1  I1    ا)?�Ï   ���ن   أن �>I�B    ا�2345   ا���ج ^ 
8�د. N1�*    I'1 .�;��  ..�B?N* أو ، I'1 .د�8N1� أدق *

>�'1 .�8�د ��;N1ا . 
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� �
��2 ا�2345    ا���ج و^ Zا  ���y   �#   ����   L]�   اoه   ¼«�  ا

 ،I;�(ا X* �� >�'1 د�8N1��  ا�ور   ¥oا   �Q��م ا)��ى *
 �µِ8t(ا   �#��ل(@�ل اtB8�ل I'1 ا?  �Q?�ق ) .. I'1 ا

8�د ��Jة N1ا   ���y|ا    I'1 ��JK	أ   L��*   ���8NJ و�Hد. و..   �
–  .�Ê ب�JU I'1–  �� L��* >�Q /?'� ىo8�د اN1��� ذd ا

 Ï���W دور ا)?B�Playing Psychiatry   .  

W\0�  ، ا��د?W   ا�Yا?$W   و9
�1 !  ؟  إ?W   )�لQ@�   ؟ !!  
��1   )�در   #¬   أ\�   �Q.ا ، 

W+fأ   ����   19   Wx��   0ى( !!  
 I�B<� ق   أن�K	   X*   ت   +��ن   أن���NJ�   د�H�ا��Bى    ا

19   ����ة   '�Kد    �Jx��  ، ��   ر9"   +��ن   أن�^@#   c#   �Jx��   ��  
 ..   ��c#   �Jx   #@^�د#"   +��ن   أن 

أو    ��c#   �Jx   #@��و\" ..  : وI'1 ا~�	/ ا|�y أن +��ن
�Jx�� c# "5أو  #@4$" ;�آ   "+#�,@#    : ��Jx� .  

 �K� م أول���ة 19 أن +��ن : ^ هoا ا�z L���N أ���
�Jx��. 

و�'7 أن هoا اB?� اoى *�ا a أآg �� +\�ر ا~�8(  
)��Nد��8N1وا ��N�� ���I #��ة �'�B ) و�� ه><N �l�N	 ه�

� أو+g� �� I و1>�د، و#� � L�* ��N���N ��BU�� �t;ا
 �MHأن ر    �# ��ا;�t+< أن �>I8 هo. �¹وف ا�ا#( @�

�IF ا)�KMN �� ا�Bا��، ��رIH اcا ¨�?ا���ة )�ا��H ا
هoا ا�;�tار ه� ���وع �� ��U ا)�Bأ، �t��W أن ���ن 
� I�t+ �U هo. ا���ة N*�� و��k��، أ�� إذا آ�ن ¬�'U��

 I'1   >+�H�U   ���tKÌQن ا]��  ..   وا]oy   اs?" ^    وU�<   ا
��+ hB\ة��l?� �8kدا �#�� وإ1T . 

 �<s?* �?NB� أن)��ت و�Hد	��NJ� �� ى�NJ� ( �<s?* �1
)�y! ى�NJ� ( �ه� ���Bل � آ�ن ��U'� ;�ور�� ¯� �81ه

�ت *��8NFارQ�J(ا ��N+ا�0آ� و �?B<+ ´ ،I;ا�Q� .ا

آ[�ا �� 	�اo¥ >ØH. ا���ة و#� �8qت  ا���ج ا�2345^ 
N�د +?'� أن ا�+ �Hر� �?N?N�#" دا�k وأ	< � L�BF إa ا

 ���K����1، و1'�>� أن z�م ذd، و	?It اBN(ا X* /���N'
���Q �� ا��� وا���ار، و��U �z\�ن آL ا�0ص أ� 	>»�ع �ا
 � ��<��Ëآ� زا�Kk، أو 1�'>� +?'� ا0��H إa ا�0آ�، 

�أو (اn+ �Kkدى إ� إa ���� ا�0آ� دون �Uآ�، }?7 ا�0آ� ا
L^ ا� ��ا)�' (�yä* أو L��*. 

 ^"�^z-اب ا�YQد�� ا��?�ب ا)���، و^ �Qط ا\?، و^ ا
Hyper-normality  �� aج ا]�� إ�N}د و�?N*��*L هoا ا�	

� .ذآ�	
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� �
 ^8�3Zض اY%ت  ا�1��Q ��<� �'K<+ة و���+�N�_ هo. ا

���<N�، و{�ث ا��� �J�N+ أو ،��k��1ا �#�@. 

�?N�ه� أو اKN�وب *X ا)X��NJ و#� ��N ا<N�ون *
�س ) وأى �X��NJ أو أآ[�(Fه� أ ��H ن�	�# )� _KN� �º

�0ى�Hه�ى ^ +K��ى، أ� وه� wوب ا�?$�ع ا�<N، و{�ث هoا ا
 X*و ،�����وب *X ا>�م وا<N*��t�� �>��8 أ��¹ه� ا

�وب<Nd اoم، وآ�<  ا?X*   L8   ا0'� واUD'� أ�>�ء ا
 �Uا�، و�� هoا  اDcق   وا�	Dtق   ا]رItF   ا)>X*   _t  ، وا

� إذا ¨ ��N ^ دا�kة ��'��M�Mو� ��M� وب ���ن�<N، وه�  ا
 �� I'1دورة أ Lآ I�N<+ XU L���N�*w إ���ع ا; hB\�

��U �F�8'� �8<� ¨ ��� ا �U ى #�ر�* ��?#�� . 

D?ج ا>IJK، هoا ه� �� 	��L أن 	�;�J� ^ >Mة آL �� ا
 ،�8<�� ا���ج ا�2345 إT70# gواk  0� W70@? �#µ# �J#

��" : \'�Jx ا�2#�5'Qاح ا�Y; إ¸�ق X* �#D?، ا)�Kوض أن ا
 �#�<+ aا��0ى إ �B<ه��o ا)<+ X��NJ�LsK* /' هoا ا

 ،�*����U IKى 	�+ Ê'^�k   &�  إ�Yاءا   ذا.W :      ا�$-Yة   9
 Yا�9   �+�0ه®�  ،  "\T@z%ا "(�Qه0 ا� ®�و?^'Ê ا0ZهY ا�9

��ª ا�$�درة 0ù "+z+R 2+9د ا�$-YةF ����J� �µ�� ´ و�� ،
 ،�#���L   هoا   ��N   و� �> ^ �tBs	K¸ ا�N+�tرى    �Ëار   إ�   ا

 "n�   X*   ا];�اد  ��tF�'U ���J+ دون. 

7<µ8t+ ����t* �B<�و� أن أر�� �[L هoا اU  L]� >�إ
 ^ I?8t �l?��k ا)�l?Q ،X<µ8tNت، وآ[�ا �� �1وت هoا اF

)�tNJ� أو ،I�B<� �º �]أآ ،IJK< � . ¢���<، ر}

  �?B�   أ�Hاء   *X     ا<BU�¨ ) أ�'< *?�� s?* �1< #�ى(   �
� �sU+7 ���� أآ[� Êدم، وإ�\N�\'L�W ^ 7 ا\�اع أو ا

 >N�Ã�Q ،��1" ��^.   &Â7�#"�#ن   ، و��و�ت   أر��   أن vI'1    آª  
�   ا#�اب <BU��ؤل >IJK    أhÃ   أن   #s?*   LB<   ��   هoا   �KN�*  
���J�   Lة   *��8NFار �N . ا

� *� �� هoا ا���ار I'1 ر�� أ�� ا���ج ا�2345^  ،
�<* �?B� إن أى +�اخ ،���� �Ky أو �n; ��ر#� �Uآ� ��8* 
 ����B'�Bt?� ا _'t(ا ��ؤل �� Dyل اU�ا�>KND� �1*� ا
 >Qاد�+ I'1 ى أ��o�U Ik���I، ا]�� اÊ جD1 ه� �ه� ;� �

 �; >	�*"�  ". y'�� ر*>

b?�{   ��+W   ��7ـ@ـ+$� :  
  ، Rـ��ـ� )ـ0ى  .. )ـ0ى    u07 إ}2 
  ، Rـ��ـ� )0ى  .. )0ى    �ـuY وا}2 
�0zف   �5ـ�Fـــ8   وا�ـ0� .  

 )2(  
W.اYe\   ــــــــــ�~ .  
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� �
Wـــ,�.ــª;ـ¢   وzـ? ،  

Wـِْ�ـــ�   و�3ــــ��ـــ? .  
��x£   %�   و?'$ــ+ـ&� ،  

£�xـ�  ، �ـ�ـ3,ـG   %�   و�
G,3ـ�  . �ـ�ـ��   �ـ�ــ�   و�ـ

  ، ا� ا;�W5   ;0ر 9+2    راآ1
��  . #ـTوق   }ـ,ـ+ـk   Wـzـ�ر   ز?Y   آ

  ، Y?   W'57وح   #ـ�5   وا��Q-�ن
1,i   بY-? .  
�   *X   اB?�   هoا   و]ن<BU��¸   أ�Hاء �   ��د��   أو   ��ا1\+  

 .. >	ÌQ   ن��د ،  ا\�8   آ[�   آU   .�BN	��ذق ، .. اU   ت�*�J0ا .. ،
 �1�ة   آ�ن   آ'<   ذd   أن   إ��    aؤ�JN�رى  �N	ت واäH�K8' .  

�ص   ا��Hد   هoا   آ�ن c�1   ا�BN(ا   >s?* �1  �Hر�إa هo. ا
  اgcة   �?'� ا?�l �1 ا�B?N �1    -�� و��H 	��ى –
 ��'yا�� ��B<  أو   ا� aإ L\+ د�� إ� *�lKNات +��N���?�

 �	��Uوأ ،��U�� +�lKات ;	��Uأ �	��، آ	��Uأ r<�Nا
 >	���Nº I1، وآQ�8 د� )� d�دل ذBN� ،��1��ت �;�s�	ا

'# �yأ �B	 aدل إ�BN(ا��0ى ا �B<�(/ اB�� Lا� ^ ( X*
�¶ X'��* ر���@ :G#�^��3ب ا�\Dض ا�^�رخ، وا�x$\Dا . >N8�

هoا آ�ن �\L إa ا]�'I'1 ��B أ	< U��8 ه�دXU ^ ،�k أ	7 
آ>� أW?� وراء. }��Q�y �� r< اoى #� �\L إa ا~�، 

�N� I'1 ى ��لo8�ل اL�H�N اNUة وا�tcا ^ L�[ا �	
 �8NJ� � �� ،�y[ا �JKN��، �µ8@�Q إa ا�Nا�ا��� ا

D��@ ن�<µ8@� .هoا ا

>JK< ا���ج ا�2345^  Ï�� �>I�B أن �h8J ا)? ،
 �� �<'\���NF��ار ^ ��U'� �?�>� أآ[� �� اDزم، إن ��*

�، ه� � �'U�� ^ �7 1'��� رأ�>�B	 ت�& |Yد Ykض )���?'��
��8NFار I'1 @�ل ��Jة ا?Dج ا)��N أ*�ا ��R@'�ر* : 

)3(  
c7ف   وأ}£   وار   Wـــ@��J3. :  

   �#    2-\0,? Y?Tدا   ا�   � ؟ �5#
Dه0ا   و   W-Q+ـ?   Dد   وYـ'ــ? ،  
Dى    و«YQ� . ��9$ـــ+< �

 /'\�s?* �1 �1< اB?�، اBN(آ�/ ا�ا�#�اب �� هoا ا
�y/ ا���ة، � �lKN* دئ 1>��، ا)��د��ؤل هKN* �1ا�ا

 ��* d<� �lKN� � �U رo0ا I�N<{ �N� أن I�B<� ،�ty 
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� �
8�ل رأب ا\�ع، وه>� +\hB اL]� )� �BJ0 هoا NUا
 �� ��K �� ا��و�، آ>� آ'8 �� ،��T �ا�آ�/ �� أ�?/ �
ا#�*� �>< *��L أن ��µ8t هoا اoى ��µ8t إ�< ا~�8( 

	�8t�و�� ���M�Q	U �� >�< ^ ا�{ 7'*��>� *�ور.، آ�ن ��
 ،�By��رات �lK	أو ا ،�B;�� �Uود ¯�، +��� ^ ا1�ا;�ت �
 aإ L�BJ'� �h8J *�ى ����  d��Bk، وآL ذy ��kأو ��1ا

 XB	��دة �� ا~H ت�8� *�ت ا��و�� Lا��+  

  ، و?ـ'ـ$ـ+ـ& ،  �ـ�ـ,ـYآY :  �'¿ـW   أ#¿�ـ+W   اY7»ب   #�   آ&   #�\�
W�  ، �ـ@ـQـY¸ـ¬  -  \G�T   إذا  -  �@T5ل   %�   وا%
  زورى،   .ـf0ـ&   #�   )'& و}2    و.YUق

  .  Rـ��ـ�   وfـ+ـG   إذا
 ^2��Zا���ج ا  a�N���� ���ن ا]�� ���W ا\?�*�، و*y

 L]� )� L��?NÌQن اo0ر و;wB ا~��1 ه� �� أه� أ�M'F ا
  ا\�8   هoا   ���ن   أن   @�ل ا�#�  I أ�y   هoا ا�آ�/، و#� آ>�

�I1   اBN'�   ��   	�ع   ه�   ا)B��ة   وا0��8 Q��دع اoى  اcا
 .��Bو آ�	< ا0��8، وه� �¸ �Fى اo0ر �� ا�#�اب

  ،�	�8t�ء، واt?�* h��'N��م هoا ا�آ�/ *MN#ا
�]��Q، واL�H�N، وا�1�دة * L*�� وا�#�اب ا�ا�1، ��

 ،IHر�y ى �1ن[ �H�U دون ،¸K<8�د I'1 اN1���رة I'1 ا�*
�دة وأ��'�H �	��ء ��8� آt?��درة *B� 1>�" ]ى �Q�*و :   

 )4(  
  ، �ــ+ــ$ـW   أRــYم   وأ��ول

  .  u�+7   اfـ5ـ4ـY   أو
�5'��fر17   وTو?$�0+2   ?ـ:  

  ".  Y45^.   1#   u07   ��   أ\� " 
Å45?   W3ـ4ـ\   Yو?ـ'ـ�ـ�ـ ،  
  . ?ـ@ـ4ـ�Y   وأ�Rف

 ��D1 �� �>I�B أن +oyn هo. ا�ر�H �� ا)��و�� I'1 أ¬
 ���B'F ¢�ل دون ا�8NFار ا?8'�� ا?��HD ا|�'� ^ إزا
�� ^ ا�0ص I'1 ا�NF�Dل، �B(�8، إن ا<�U �'#�1آ�� ا

8�د�� N1دون ا >'yء �� دا�B�   أ	� ( وL�sK+ I'1 اU   \+�K<  
 ��   .�H (  ��'�N' �B<q �8;أ _��@ ���� أ¬�<، #� +[�B ^ ا

��?BN8�د�� أو اN1� . أو ا
��2   ا���ج ^ Zا  ا�2345 اoه X* �#�KN� ا��� /?\+ ���y

 aإ �s<� L�NJ� قDt	��د ا��N1ازى ا\��h ا�ا�1 *<?ا
�N?(د ا)��ور ا�<?*oا+< I'1  اH�N< ا)��ك ا��w، و*X ا

� اNF��ت 1'�< ��رة ( ���� ���Q �����U �#D1 ب أى�JU
 اoات }� ��L8 ا[�� ا)�K@� ا� +\L إa ا��ور،
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� �
 �1 �'�N	 �� "W$k ا���)�ت ا�'-Y?""و�� د�>	�1�Q ،

< آL هoا  ¼«W �� ا~���ة �*�?\	N?�ف *���	� I'1 هo. ا
 .oه Lرس آ�T ه� d¹�ه�ا، و�( ذ ��ا�s0ر ا�ا�1 ا�°

8�دى �U ا)��و�N� �# ىo�د ا<?�L�* � Lv8}   >BU هoا ا�   ��  
 �   �#�@   >   >* ����<� #� ��#K< ^ اº ،.  

 ��*�هoا *?� �� �U£ @�ل ا�#� وأ	� أ�� h�H�+ I'1 إ°
 >N�وª) ب��و� ،>JK	 �� >BU ب��ا¯� *�\��، و� a ���N�

>s?* I'1 >s?* ( 

59�W   07ا   وأáـ+ـ® :  
��J@?    g ª0°ا�   YU^�� ،  
 \ـ34ـW   #ـ1   �ـ'ـWّ   و?$ـYب

    �ـ�ـWx 9ـ+x��    2ـW   و?$ـYب
cش   �ـ£   وا�Y(   Wـ5ـ�\ـ; ،  
W�  ، }Yار   �@ـQـ®   و59
WMا�fو   Å45@�   ر�\ .  

  أن   ه� ) ��8� آ�ر	�.. وا>�8 (  ا\h�M   ا?Dج   @��_     
�$�ر #� " ��Y4\Dاد"�h8J+ �BM  ،  إ°�*��   ��BM   ا)�Jة   +��ن 

�;�ة ~�رس ا� ام اk�3%" واRD@�فU ن��+ �#�، و^ 	K¸ ا
 ،��?BN8�د واN1��ب ��8� *'® ا�cف �� اMJ	��ه�ة ��Q اH

 �B?+ أر�� أن أآ�ر �"c# أن .,0ن و��ك "to be alone 
with  �B?+ L8?NJ	 �أن +��ن " *��K� L��. أ¶�N<، د�1	

و	��< *�)�ة " +��ن و�Uك �("*�� �� أن "	dJK �?�� و¥� 
Uأ L1�� � �U �To be yourself along with = them    

�ن   J	ا�  ) �s���   را   أو�tN�  ( ج�N}    aإ _�Qح   رDF   .. �  و
�ج N}    aإ �Kª    w�Q اo�ا ، هo�وه ،�MK\� �B± aإ �	�L، و

�T "1�s+و ��ا)� ��'* �8�� ،��s?* �� �<;�� أن +��ب أ*?
��l'. 

 )6(  
D   �?   ª89  ، >�  . أ�ـ3ـ1   ا�Qـ

  . وºـ-ـ] وºـ-ـº  ،2ـ-ـ2،    إ\�M   �5   #���5ش
  ، \'Qـ&   ��   ا��5ش   #�   دام   و#�

 2$'? �v   ��   &f0\��  .  
 ا��Z ا%-2    ��وة   ?�

 )�ل ا����5   �0 �� 

��� T?�9 ¬# ،u±� .   
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� �
 ^ ����<8�ن   ÌQن  - ا�Bا�� ^    ه�   آ8� -  اsI'1    ا]و�U   ا

�)?�³<   ا��t_   @�ل * X�+ )�  ح��، ه� ا��8NFار ·��� ا
 �*��دل   أ�� ا)[B+   �<�	�8t�   اN#n� ��Q   ود   دور�ª .. �#و ،

K�ة،  ��B�� ن��� ><��د '  ���م   ���م   �   و�H   ء��B  وه� '  ا
  . ا]آg   ا~��د 

�س   �( ،  ا�J   ��ا�'� <<k�  *>K¸   ���م   ��   ه>�ك   *�ن   ا
 ��م   ا¯�ف   >K¸ ..  ا��و?'�8t	�>�   ا���U   اL�BJ   ه�   ا  
  . ا>�8  ́    و�� .  وا]��ن 

���H I?#وا L�[ �?* Iه �*�?� Lآ hB\+ اo�وه. 

 :+�® ا�Y-5ة#
� ��ynًا	�N1ا �� آ8?8NÀ  (ا ��<	. 

�� :ا%� #,@
W\0�  ، ا��د?W   ا�Yا?$W   و9

�1 !  ؟  إ?W   )�لQ@�   ؟ !!  
��1   )�در   #¬   أ\�   �Q.ا ، 

W+fأ   ����   19   Wx��   0ى( !!  
b?�{   ��+W   ��7ـ@ـ+$� :  
  ، Rـ��ـ� )ـ0ى  .. )ـ0ى    u07 إ}2 
  ، Rـ��ـ� )0ى  .. )0ى    �ـuY  وا}2
�0zف   �5ـ�Fـــ8   وا�ـ0� .  

 )2(  
W.اYe\   ــــــــــ�~ .  

Wـــ,�.ــª;ـ¢   وzـ? ،  
Wـِْ�ـــ�   و�3ــــ��ـــ? .  

��x£   %�   و?'$ــ+ـ&� ،  
£�xـ�  ، �ـ�ـ3,ـG   %�   و�
G,3ـ�  . �ـ�ـ��   �ـ�ــ�   و�ـ

�W5ا� ا   ;0ر 9+2    راآ1; ،  
��  . #ـTوق   }ـ,ـ+ـk   Wـzـ�ر   ز?Y   آ

  ، Y?   W'57وح   #ـ�5   وا��Q-�ن
1,i   بY-? .  
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� �
  )3(  

c7ف   وأ}£   وار   Wـــ@��J3. :  
   �#    2-\0,? Y?Tدا   ا�   � ؟ �5#

Dه0ا   و   W-Q+ـ?   Dد   وYـ'ــ? ،  
Dى    و«YQ� . ��9$ـــ+< �
  ، و?ـ'ـ$ـ+ـ& ،  �ـ�ـ,ـYآY :  �'¿ـW   أ#¿�ـ+W   اY7»ب   #�   آ&   #�\� 

W�  ، �ـ@ـQـY¸ـ¬  -  \G�T   إذا  -  �@T5ل   %�   وا%
  زورى،   .ـf0ـ&   #�   )'& و}2    و.YUق

  .   Rـ��ـ�   وfـ+ـG   إذا
  )4(  

  ، �ــ+ــ$ـW   أRــYم   وأ��ول
  .  u�+7   اfـ5ـ4ـY   أو

�5'��fر17   وTو?$�0+2   ?ـ:  
  ".  Y45^.   1#   u07   ��   أ\� " 

Å45?   W3ـ4ـ\   Yو?ـ'ـ�ـ�ـ ،  
  . ?ـ@ـ4ـ�Y   وأ�Rف

59�W   07ا   وأáـ+ـ®  :  
��J@?    g ª0°ا�   YU^�� ،  
 \ـ34ـW   #ـ1   �ـ'ـWّ   و?$ـYب

    �ـ�ـWx 9ـ+x��    2ـW   و?$ـYب
cش   �ـ£   وا�Y(   Wـ5ـ�\ـ; ،  
W�  ، }Yار   �@ـQـ®   و59
WMا�fو   Å45@�   ر�\ .  

  )6(  
D   �?   ª89  ، >�  . أ�ـ3ـ1   ا�Qـ

  . وºـ-ـ] وºـ-ـº  ،2ـ-ـ2،    إ\�M   �5   #���5ش
  ، \'Qـ&   ��   ا��5ش   #�   دام   و#�

 2$'? �v   ��   &f0\��  .  
 ا��Z ا%-2    ��وة   ?�

 )�ل ا����5   �0 �� 

��� T?�9 ¬# ،u±� .  
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�I03030303<I2010201020102010>�10101010א���,�������������� �  �

�)�3ن��1(د��������:��دل����و��א�����������א������ل��%*��������−922 �  

� � �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+

D�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت ا
b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.

 
 

 
 
 
 

 )1  1#3(k : �#�9-& �9)" ا%0ت ا%@'�دل
)1 (D0� دراآ

"#�$#: 
oع ��ه�	�1  >�Q ®�B� ر�\+ �� IU�NJ� L���N ا ا

 aه� أ#�ب إ ،��B�ت *X ا#D?وإن  ا�@J+," ا%@'�د�"،ا
 �	�� *>K¸ ا��Fآ�'Uا�� �?* ^ I8J+" :/0ا" �� L���+ ه� ،

1����(أ*�( �� +\�رت  �� ) و*�7 و*�>��، �sأ� >�Ãأ �º
"���Q�t �'+���ت ا�K\� �¢ )k	K¸ ا��F "اW >	أ ���* ،
 ).ا0/: ��ة أ�yى(

 X��N�دل، واBN(ج ا��NU��وز آ[�ا �K�� اlN+ �#D1 .oه
Ik�<]" �Yآ�""د�9�kت ��  Y-\25-8-2009ة (، ا

��ت+y">wا"�x59+2 #�3ر ا�(  �tyى أ�NJ� ى�?+ �sأ� Iوه
�ن <0�* �8��رن }�NJى �� BF_ أن 	��	�. �� ا�� � �Byوأ

']� ،�����U �#D1 D* ا���اق �U^ ورد � Y-\20-1-2010ة ( 8
 ")اY��� >wا�"" 
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� �
�و� ^    آ[�ا   +�ددت   ª   ��Hا��   .oه    h���+�1، و�cا

 ،�� و�'7 �� ±�@�ه�    U����   إزاء   أ�'d  ̈  و�7    أ*?�ده�
 ���1، و}� +[�. ��  وهI   أ���1�   نأ   إ� و�yا�1�B*�L هo. ا
�sأ¨ أ� . 

 ����B�ول ه>� �?�ى +'d اBt�� ا]81_ �� ا>K¸ ا<Nا
 >B#�1ا L�* ،ر�?J(م ا��N�� إ� �� Dyل ا¬�� ¢�_ أ� �ا

�U ��B'J .ا¯Dك وا�هDك: ا

 ��ه�� اK(ا �� �y! ع�	ه�  �ا)�ت اoى �N��ر ذآ�. ه>
 �K'� 	K¸ ا��Q �'8?NFع �� ا)�ت "ا)�ت"ا�<، هoا ا

 >�'1 _'t� أن ��T �، وه� �� "�Yآ�" ا���م"ا)oآ�ر ه>
""�� �� " ا%0ت ا�0,3ن �� اYwآsوه� أ� ،Dم "أ���ا%0ت ا�

� اB?�  "ا�@�}2<s?* ^)>v�Q و*��8ت >�Q ت���*( .oه Lآ ،
�'J�ل ا)�ت }?>�. ا�Wأ �?B�ت ?��<+ ،I��?�آ� اJ ا

�ر. BN1�* >N\$+" ا�290 "أ�� ا)�ت اoى BF_ أن +>�و
S0,ا�290 ا� g2 إ^z-ة (" ا�Y-\8 -7-2009 " ài ��%ء ا��إ�

�ر. !!)ا�,�مBN1�* �s0"، وأ�º "#ة ( "ازY-\10-6-2009  "
، ��Q 1�¸ آL هoا ا�هDك )��0�fت #'���"، و0QRط #�9"
wcل ا�@ I'1 م وا��1ام�? .وا

 �1�8Äاع ا�	أ �� w�'y ه� L���Nا)�ت ه>� ^ هoا ا
 ،aا]و ��B'J�ل ¥�   ا)�ت   وه� أ#�ب إa ����ة ا# �ا

�^، وهI ا����ة ���ر ا�* ��8l�F	� �Qو�� و¨ �N?��ه
?�م، ;� ا0/ �Q ب�MJ	�� �1 ا���N، وا�N'��، وا�µJ(ا
 �*�?\�دة، وا���W ���?Nة ا�وا��ب وا�*�اع وإ1�دة ا

 I8J� ��ء اÃ[ه�، وا�H ر�� هoا ��U اw'c وارد، ا�	�¥
 ،���� ¸�?3�2 ه�5 (ا)�ت #� +��ن ا? W\0ر أ^.">w؟"!ا.( 

  . ا%0ت   إD �59ى    #ــ¬   أ\�
�W ��} ى �   W�  ". �< "  ا��5س و���»
  ، ~0ت   uT?�9   >K   >K   وا��5س

u0?0ت   أ~ ،  
    ا0wت   �1Q   07ا

 �<]Ik هoا اL���N ه� أ�ty أ	�اع �� �I8J ا0/ ا
� إن �h ا�B?N ا)�MNJث(��\U .( 

�Ik ا)�KNد    ا0/   	��<]اoى 	��.    أDQ@�ن   �>o   وارد ا
��ì+�Q ،I#وأر /Uأر �BU "وو�   �8'¹   >	�*    I1د  aإ ��  

  دا� ا]DQ@�£    ا0/   آ'�8   أ��MB ا?oرى، �U    ا0/   أ	<   +\�رو. 
  I'1 ل��cوا   اD�ن   أن   U���� ،  وهI �� ذd   #?��واJ	ا�   ���*  
�ف   ��ور !   X<J�ر�F ا��رة إa    *?�   ��+_  ̈   -  اº    I'1 /0ا  
  ،����* �?�B@ Ik�<]�Ik، ا0/ ا<]� �� هoا ا0/ ا#Dt	ا

�ب ا��رة JU I'1 ¸� �� ،I?�B@ ر�t+و ،I1�8NHو+>��� ا
�JU I'1 ا0/، أو I'1 ،/0ا �� ���� aق �>< إDt	� ب ا
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� �
�ظ I'1 ا��رة I'1 ا0/ K0وا Ik�<]اX* _�Q�N هoا ا0/ ا
 ¸<l''l>¸ ا|�y، أو  L]º ه� d���� ��N *�ن ���ن اÊإ

� g1ت 1>< ه�oا{ ،����  �1	dJK، : "ا��Bى 1��[�* dBUأ
��B��k اF ع، أو�<��k اF �1 �*��<، وه� �� +�B>� "وا

 ^ �Q�" �Yآ�""د�9�kت ��  Y-\20-8-2009ة (�?�*�U >N ا
��ت+y">wا "�x5م" )9+2 #�3ر ا��?�ع ;� ا0/ اQد " 

���k   ا?D#�   +��ن   أن<]8��À   ���<+    I1د   اNHى  ا�N} 7ود�
�را  U/ ا�>�Q Xآ[�BNyر. ا�BN1�ه� أ�� @I?�B و��� ووارد *

 L���N'�tNر وا �sأ� h�N� �{ ��ل�?À LsQأ    IM� ��*�  
�ل K@[ا  .. ،>*�JU I'1 ¸� ،gآ�Q gأآ /U aق �>< إDt	��� ا ،
)Ik�<]�ب ا0/ اJU I'1 ¸�� ^ أآ[� �� ) <ّ�* �ه� أ�� �?/ آ8

� �>I�B أن 	��ة، آ8� أن ا?�l �1 ¢��_ ذ gا]آ �N8(ا0/ ا d
��Q ،>���MN I?J� �U  وا]*�I  ا]ر#I      ا�   /0�L' �� ;�ورة ا  

 �'Hأ   >NFر�º    I'1 أرض   �'Hأ �� �>I�B  ،  ا�ا#( ��8 �*�?\إن ا
 ¼�N<+ أن   >N*D� �� ش�È و�< أو�� ا|ن . (�� B	�H دع

�F dاء ^o* h8J+ � ا�Kد أو ^ ا8NÄ( أو ^ ا?�ا�L ا
��ن �* �#D? ).إ«..ا�*�� أو ^ ا

� أن z�م ا>�� ا)�Nا�L ]	�اع ا0/ <�'1 �#�^ 	K¸ ا
 �'?+ �¬[ ���ز��، و D* أو ��MtF ���J آ'� �ا]�yى، ]¬
�ن J	ة ا��J� _��@ I'1 ،ور���; �U�� �1'� 	�¼ راk?�، ر}

����JF ا�وا��H اoى +?َ'�ُُ ز��د+< إن L�Q ا)n. ا0
�ل �N	���8NFار ه� }[�*� د�1ة إa ا*�oو �J5#  �?� �� aإ

�Q��ë ا>�ع آ\ LQ��رب *X ا�t+ �� ��Bر و+��N . *< ا

 �  ه�o   un   ر�ÃG   )� ا��    ا�'-�9"   19   ا*�Nاء   أoN1ر اود 
 )ه,nا: آ�� ; د(  ا�^0رة 

  �� أ£    إ   d'م   أ���و� ا�Nا�I    أ�M{   ق�\�   +��É ^    ا�  
� رأ��، و#� ���K    أن   إ�   رأ�� { ��N'��Q 7N'و� �أ#���� آ8

� +��م �� � Lوا�1 *��� آ Lب أ��* �� �� ا	�y! ^ hNKه� a
 ����<�م و�1م، ه�oا أ@L ا]�L وا��� ^ ا�N#hB و��ت وا

� +��ل<NBU� :و�

�¬ ا%0ت �0اg» ��#0¿ت 2.0# �0 #�(D 
....... 

 ew" آ& }0اه� ا�$YxR ¿c+Q. µة
....... 

 �Uf "+4¸ "ewة ��?Yة .$�ر .$@&
 .$@& و�¬ �i ا��م

***** 

�د�k هI  ،  ا\�رة   +�Bأ  B*N?��� +?'� أن ا)���MN ا
��NJى �>���I : = ��1ن �H. ��1ن *N��ل(ا?��ن ا]�yى 
I1� ، )أ81_ �� ا
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� �
�F/ 1>�ك(وهI ��1ن +�Bو õoªرة U( ا��o¢ ¸� ><� ،

8�دى إن ¨ N��دى، �>< 	�ع �� ا�MNى ا)>oر *?�)?7 ا*
��o< : 	BN< إ���H a ا

 :و9�0ن 07ا 9�0ن �@$0ل  
 :��;< �59ك

  #�،   و.-Yب .��Q9    2-�ن   آـ�5£ إو29 
  . ا%0ت   إD �59ى    #ــ¬   أ\�

  ". �< "  و���»�W   ا��5س   ��W ��} ى 
  ، ~0ت   uT?�9   >K   >K   وا��5س

u0?0ت   أ~ ،  
    ا0wت   �1Q   07ا

W;0'دم   �@-+<   وا�  ،  
1xwوا   uر�U#   W\�#   �5'ا�   Y�3ا�83   ا� .  

  �� �Kk�y >���@ ¸JMN� دا�Q دة����Bأ ا���U LKt ا
¨�?�+< ا]وa �( هoا ا#D1 7B� وه� ،IHر�cا ¨�?*��ا	X  ا

�ر	�ى    ا)�#"   وه� ( �1م ا]�� B� اF�Fوح  )  أ�Q رس�T    >N#D1
 ،�y|��|Dy �� �yل ا�� وا�K، اoى ه� ا1�اف ;78 **
 �#D1 I�Q d8�ل ��B'F ا)äل، و�( ذNUر واo0ه� ا�¹ ���*

 �� �¥ �� ،�?B@ �BU I8J+ � ��1�;�� Lا��N� �KN_ �(    ا�
oه X	(  ا ا)�#"#�ا  ��*�F ة��	 ^ L�\KN�* ��ه<و#� +>�و

� "  ا�w "  ��رة F�Fة (أY-\15-9-2009  "È$ا�/ Y�ا�5
�5+Rى }��� �� �1م     )��ا�	را�Bو#� �N?8_ هoا ا)�#" ا
�ب إ��U a ا]��ن اMJ	���N� "1ا�� g� �Uر اsN(" D– 

�رة إ�< ^ )ا)�#" ا�����ى( "#0�0عWا� �sأ� _BF �#و ،
��NU "ty 	��ة �� (	K¸ ا>��ة، U �J�آ� ¢� ���F اF )Hرا

�ْê���* uْ(ِا IF����Uى ¢� ا �، و#� {�F( L وا�Hى !آ'�
N#�* d�ر	�ى LË أآ[� ����1، وذB��I ا)�#" ا�N�م اM

 ��N'(ا �H��رIH ^ داLy ا)�cا ¨�?IKNÎ �?< ا)�;�ع �� ا
 w�� إ�< ^ 	K¸ #\��ة ا	�Wأ �� ^ "k	K¸ ا�#�، هoا �cا

�sأ�  ) Lآ��ل   *K@[ان   ا�J< ). اِ)'d   وا

  �d، *��ر �o* )N8NJN� +'��N ا)�;�ع  �دراآ��� ه>
N'��<، أى أن >8�N'+ �  ا~�	/   �Jq   ا\�رة   o.ه  أ¬

  I���Noات ا���رك  *�+ ��Ms، و^ 	K¸ ا�#� هI +?'� أن ا
 ��م، وأ¬�N��LQ �1 ) ا��Ms(^ اo¯ ��'JNا ا�N+

 �F��س 1���ة ¢/ ¢/ (، "اK<* >�8J+ �U ،>N?�B@"/0¸ ا<وا
�� )��ت ،"��ورة، " دراآ��<� L#وأ �	�ه>� +�Bو أآ[� أ�
I�Q  ،ا)�ت ��¸ إ ،�BU ��Ms+?'� أن هoا اoى +�8J< ا

 �< ا��Ms، و� �'NJ+ �وأن هoا ا>�ع �� ا)�ت ه� ه� �
  –�� 	¼ أ#�ال ا)'�ê�N  –+>»�ع �Q< ¢� ا�F ا0/، �( أ	< 
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� �
 Ly�1م دا ���'� "*�t ا�0ت"�¸ إ� �T�~ر ا�، �( أن !�

 .�K��ن، وا�م �'Üt ا�?' ) وا�N* �F�B'/ دم(

  . ا%0ت   إD  �59ى   #ــ¬   أ\�
  ". �< "  و����W   ا��5س   ��W ��} ى 
  ، ~0ت   uT?�9   >K   >K   وا��5س

u0?0ت   أ~ ،  
    ا0wت   �1Q   07ا

  ،  دم   �@-+<   وا�'0;"
آ�" *�T ،���'1 è�� أن ���ن هoا ه� U���� ا~�رى ^  

B�� >��ت، و^ 	K¸ ا�#�، +I?J إ#D?�� �[L هo. ا
�س؟ <�س 1���. ¢/ ¢/ ��ت، أ��. ��ت، �Hا *�t (ا<وا

�� ، ��Bو أن هoا ا>¼ ^ ا) ، ���� أن �nآ� أ	< )ا�0تJ#
�� آ�ن ه0 ا%@�ح، إg أن J#ا ا�05ع #1 ا���)�ت، وnه Y.0ا.

u0ة �@��وزQR ر�� .,0ن أول W@?Y�.. 
L]( ��'JN��Bل هoا ا>�ع �� ا )Qا�� ���ن ا	��Uأ 
�ء ��ت ا���� �� إره�N?�B@ L8¢ �هo. ا?D#� و*��� �
 �T�H >	أ �� �'?� �� ���* �sم و��.، وأ���N��وا�� *

� ���ن 	��Uم، أ��* �«t'� ��Yه Y?�z@��0 آ05ع #1 ا�+Q#
 . #1 و��ة �-�" �Q. Dق

^    >J	K   ا)�ت   إ�   ه�   ��   ا0/   ��   ا>�ع   هoا   إن   ���ل ا) 
 IKyر.   أ��  ،  ><� ،I1�' �B���+ w�Q ¸� �اN»��� ه>

 ���È�5ه W+�i ىnا���م ا� bJآ &R83 ز�9ف #�;0س دا� :
" 1Q�   0تwآ���  ،" ا �'?�دة ر}    aإ �U�و�¸ (ا�g،    ا

�دة �1�دة ا� �U��*� = اlNFا�0ت ا �t* �� ¸	�� وج�y
��Nا�L و�1< �( ا�I1 ا �Qا�z��£ ا) ،_'t	�l�N و�1< *

��*�F .ر�J� :X(���	d، إ£ آ>� �� اMBF �	ا �� إ< إ( ،
�ب MJ	ف ا�0ت ه� ا�H aإ aراآ����م ا�N��* ��ب ه>MJ	�ا

�?Hر D*. 

 ،��[ IsQر L* ،�1 ^ة �1و��<�*( هo. اN� �� Lف آ�?�
 I8J� �º ��وª"س��¼ �	ى [ I8'?¯oا أ	B< أن ، "ا�JKN ا

هoا �¸ +�JKا 1'�8� ]ى 	¼، *��ر �� ه� +oآ�ة *�Kض 
�در هoا \� �� ��N8�'NFر�� ا�ª ة��Q د ���ن��� IF�Fأ

 L8?� �Qوض هoا ا¯�U "N'+ ة��Q ،L8?W$k ا���)�ت "ا
"?Y-'ا�"، Iه � :ه

 "��k�<]��1 " إن ا?D#� اJ� w*دون را ،>H� ��Hو
�1 8¥� إ�\Nو� ،�8�?8° .oه Lت آ��	أ �a ا)t'_، هI ا

 7?� aإ ،���W رoË ت�Wأن أ _BF �#و ،����ت ا0*�?\ا
"W�+9 ����W"و ،"ا7@+9 �( kا"،  �sوأ� "���^ ا���0 ا
"W�k ���K" م�'� �y! �À�	�* ì́ أن �� �*DQ a�N�، و*

 ��ظ I'1 ا�Nا�L وا��8NFار�� *X ا�>X، ا�KN#� ه>KM' 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (��
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� �
D* ا�0ت �t* aدة إ�?^ ( رH?�، و*X ا?�دة إa ا�X* �U ا

 ARISEا>�م أو ^ ا0'� أو ^ ا>��ص ^ ���y اoات 
Adaptive Regression in the Service of the Ego � ا

 ��Kك و�D'*Bellack اتo، هo. ا�KN#� )آ��U أه� و¹�k" ا
 ����B�ت ا#D?< �  اDy �� ى أ#�مo�?�زه� ا�Kض ا

 :ه>�، ه�oا

. . ��s?* اد�Q[ا I1و X* )8° I?� I1و �Hا�N� ¨ إذا
�ت #D?' �BJ<�* �K1�s� �Q�ÌQ ،�?Bن ا\?�*� +�داد أ;?

،���\U ��k�<] ا

 )>U�@ى أo ):و��s" ا�Kض ا

إن ا�I1 ا~ I?8	�NT >JK ^ وI1 ا>�ع إa وI1 ا��ن  
�X* _F ه�ر��	�� اoات وه�ر��	�� <N�NNا�L دورات ا

��ن ا)a�¢� (ÌQذا أ	��ت هo. ا��'� ) . إa وH< ا0_ +?
�Fرب ) أى ا��N�ت ا)�'�� }[L هoا ا�K\+N?�ى هo. ا

� ا) <8'?� ��Q�t<، آ8 L+�� . ا

1xwوا   uر�U#   W\�#   �5'ا�   Y�3ا�83   ا� .  
  ، ا�$+<   ا�0ردG'5.   u07   u   ا�W+4Q   ا�TهuY   #�   و�ــ�ال   

c�'5�   �5�x��   ¢�9م   وا�$'¢ ،  �'�ـــ  .  
Dو   ¬�k   uT��#   ��   c+ـQ.   �  ، ز#�ن زى    ?0\
Dو   ¬�k   ه�نY� ،  

  .  ا��³Yن   \,ــYوا
 و���

2fا وأوYQx# �5ه b(0.أ-&��$Yاءة ا�$^��ة  -)'& أن \,
 :آ+�J دون }Yح، q \��ود .�5ول ا�T7اء T7ًءا T7ًءا

 :آ& ا�$^��ة
 )1(  

  : �@$0ل   9�0ن   07ا   و9�0ن
 "! �59ك   ��;< " 

  #�،   و.-Yب .��Q9    2-�ن   آـ�5£ إو29 
  . ا%0ت   إD �59ى    #ــ¬   أ\�

  ". �< "  و����W   ا��5س   ��W ��} ى 
  ، ~0ت   uT?�9   >K   >K   وا��5س

u0?0ت   أ~ ،  
    ا0wت   �1Q   07ا

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (��
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� �
  ،  دم   �@-+<   وا�'0;"

1xwوا   #uر�U   W\�#   �5'ا�   Y�3ا�83   ا� .  
  ، ا�$+<   ا�0ردG'5.   u07   u   ا�W+4Q   ا�TهuY   #�   و�ــ�ال   

c�'5�   �5�x��   ¢�9م   وا�$'¢ ،  �'�ـــ  .  
Dو   ¬�k   uT��#   ��   c+ـQ.   �  ، ز#�ن زى    ?0\
Dو   ¬�k   ه�نY� ،  

  .  ا��³Yن   \¾,¾ــYُوا
 )2(  
�W3   �N0�  : �@$0ل   9

  ..!#�    إو9ـــ£
  ... 0�   >�@�   Ê��f   �#   Ê^�^. .  

0�   &#�@.   W'�   ��   فY�. ،  
0�   ¬k�Þ�#   ا%0ت    �k0-.��  Sا%0ت إ ،  

  .  ا��م   و��#�
  07:،   ف ?JــYى    ?T5ل   ا%��   ا��م   �,1

 ��  . أآ    أQ9¬ وÑ+ــ
Dو?�    وY? Dا��م   إ .  
Dو?�    وY? ا��م .  
Dو?�    وY? Dإ   £k0{أ   G�  . ز?]   #

  ، #^�f@£ وار2# 
c7وأ�,2،  وأ�,2  أ},2    وأر  

 " �  ". ا�$^ـــ"   \4
 )3(  

0�    2-k�Þ�# 0.�، :  ا%0ت#  
  #2.0،   #0ت
0�   >�@�   ���Ê   ا��\�f  ،  29إو  �'�3. [345� .  

 )4(  
�  ..^�2    إو£9 : ��g0$   07اك   ا%0ت   �

u0?أ   Ê��f   �\0   أ,@�  !���0ى    7

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (��
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� �
8,@�7   W� ؟   �
 24Rأ  �iY7 ؟ 

G� ؟ ��\ـ-2    #�   ا��م   أ#�   %� :  أ.�+7   8
 ؟ ?YQ¸ــ-2    #�

0,@��,ـ8   أ#0ت   7Q;؟   و»�? 

 ؟   ����ول وا�2 
Dـ5ـ-2    و�    ؟ �

 )5(  
�ºإ   G���   �#  W'�+ا�  ،  
Dو   G5ف   آY9ا .  
Dو   G5ف   آY9ا��5س   إن   ا   u0+wآ@�ر   ا  .  
Dو   G5ف   آY9ع   إن   ا�'f   &7Y2،   ا�wا  

�0ن   #1   آ@� أ)0ى +#   G�#  .  
u�   u�3رR�?   3@0ا$k   W'�+ا� .  

  ، W\��Yk   وا\�
W4?�Rو ،  
uT?�9و ،  
Wxkورا ،  
�2    �7#�   \0رآ8�? W�  . 9ـ5

  ، ا�05ر   Yk   >Kا}W زى    
 �0ا��W   و0Kم ،  9+�Yy Wى 

�W   و~0تk ،  
�(Y.   &'(   �#   c+Q.   �Jرو� ،  

 " u�   �?   u0.«   ا�05ر   ��و#  "  
 ....  

�0ت   ا�05ر   ه0ا��   W�Y�   Dإ   W�+x؟   ا�    
  . 07اي   1#   ��-Yق   ا�Y�4   \0ر   ���ه�

 )6(  
� �R?4"   ا\�   �
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� �
    2+f4" أ�  ا��5س   ��Y   ف و���ª'°2  �ـ��0ى،    و¸4+" ،  ��

 È'z+.وا .  
  .  ¸��ـ�ـ"   #¬   � ، .. ��;@« ،  �

W4?�R   WـJدورى   ~�&   �ـ�آـ:  
 24@Þ GK   �+Zورا   أو ،  ا   ",�� ،  

  ، ا��f�5" زى    .@^Yف   أو
  ،  Y�.   uY,kض   

1,i   035ا.  .  
G\0زه�   وا�.    S�.  : Y3ا� .  

 )7(  
WJدآــ   "�  : .$0ل   ا��M0ة   ا�@�\

uY,�   ��   ج�@K    2.0# �?   0ت ،  #0تºو   ��ù .  
uY,�   ج�@K��    24Þ £ـ@ـiY7  ، 07ا   ،�iY7  
uY,�   05ر   ا��5س   �@�ع�� .  
uY,�    29�@� ¬0ر   و��? ،  

u�   �k   ,�uY  ، u�   1#   uY,� .  
 )8(  

c7Y.   W�Y�   "+4Qا�   Yk��.  ، ��5@3@و�  :  
�Ý   ®w8 :  ا�+2    ا,�59   &@$.    2+�  ،  �,uY   ا�W ا�+2  �
&��"   ا�+�'"   �+xا�   "��& ،  ا�@�\�   "(Y3ا�   Wz;0ا�  

 "�  . ا���#
&��   �M00ت   ا�i    ،2ورو�£ رو�   W�k .  
Mو�   c�Q0ف   ا��ب   اY�5   ا�,+'-"   ا��k  ،  

  . و��?�5   �ـ�ـ��   ?T?�9   �5'�3   ا�0ف   ��آ8
 )9(  
   ��   "��5"   ا��f�5"   ا�@�\Jآ   Wkو�9ر   �J$?Y¸ :  

W4وا)ـ   uYـ?��. :  
 .  .+0#« إو29 

G\إ    ST�9?ـ uآ� .  
 ��;�؟   و.$0ل ،  و�@@�1,3   رو�£   .$@&

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (��
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� �
 ؟   )@+W   اR@�ر ا�+2    إD   @&أ)   Ò,1   ا\�   ه0ا 

 2$'. "iY7   �J+#�9   �  . ا.5
  . ا.5�   iY7   �J+#�9"   آ&
 ، ا�$�.& زى    ا%$@0ل   ذ\<

 W+fا;@3+8   أ  .  
 )10(  

  . ��;<   و)+@+n�   Wر.W   وا\�
�]   إو£9�. .  
  . #0.] ²ـ+�+D    2#0.£ إو29 

  .  .35]   إو9£ ..   \'ـJ@£   أ\�
0�   ¬�(D�#   ا%0ت    ،g0.]   ��#0ت �0ا#  .  
1,�   W+4Qا�   "�49   "���fب ،  وYx.   >+$.  ، ÈQ5@@و� :  

�ِ��£   أ\�  - ��f ،  
  .  #���#0.-]   أ\� ،  داه�W   ف .Yو�2  ~2.0  إ\� 
  . أ¸+c   9+-�ن �@��9،    ا�+�e" ��;@�    أ\�
�,2    ه�5 �7?'�آ2    أ\�+7Y� .. 9+-�ن   c'{أ .  
  .  �YJك   ورا   1#
���   W?0{    ىY7أ c¸Yوا� .  
�^M   £59  .  

   �^M   W59  .  
 )11(  

9�Yى    ¸0ل   أ\� W4(ا;@ـ�    وا We�+ا�   W�  : ده
"ew   &0اه�   آ{   µ$رع   ا�T.   uYxR .  
"ew   &ا��5س   آ   u0ـ+ـw0.]   ~0ت   ا# .  
"ew   W+4¸   u�Uf   uY?��  ، ر�$.   &@$. .  
  . ا��م   �i   و�¬   .$@&
"ew   �%   mا   W\��';    2�Y? �Â�+9:  

 " b+²^ـ& ،  أ�  .  
Wــ+fو9ـ�\ـ2،   أ  

  . �f)@ــW   وا\�   

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	���ار إ(��
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�I03030303I2010201020102010>�17171717א���,����������������   �

�ن��2(د������������:��دل����������و��א�����������������א�����������ل��%*������������−�929

3(� �
 

� �  

  
 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا

���b و.Yاآ8+� "� .ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.
 D0� )2(دراآ

 &-k3#1  2(�9#� : �9)" ا%0ت ا%@'�دل( 
 )'& ا�Y-5ة

،�'U�(ا .oه aإ � أ�ـَ� و#� و�'>

")"+ù "&3+3@ا� È;و "� )ا9 ا�
��رات ا%YQو�" ا�� �Kول هun ا�$^��ة @RDا £��sk– 

¸0ال هnا ا���& أن �3yه� ��;@�Yار وإ�wح  –و�Mه� 
 :��R@^�ر

v   ،u�M gإ >w0ن ه0 #4@�ح ا,�k ك�M >K إ#� أن
��ة w�k. 

§   W+�# �70? D W\� u�M �7ا �7ا، دون W'K وإ#� أن
 .و�1 ?�70

  
 ���ــــــــــ���� ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   485



� I03030303I2010201020102010>�17171717א���,����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
**** 

v  �x�� �5x�� >� �5$+R mن ا� >K إ#� أن : ¬?��@\ ��
��ةw9+2 ا�05ع و9+2 ا Ðk�� اY-�. 

§  # g�7ا �7ا إ c��7 £\� >K وإ#� أن W\ـُ£¾ أUـ+ِª'ُ1 ?ـ
 .ا�nى .�W�k #$��& ذ�£ �U¢ ا�Ye5 19 ا���Y? " 1?�ك"

**** 

v   2Jk Y-'ه� #1 ا��M gإ �$?Y¸ £@�0'· >K إ#� أن
 . ��ا?"

§    W@?�Nف، و�Q%2 ��ا?" اJk ه��M دون �J'K وإ#� أن
��# 

**** 

v   دون إ\,�ر ��إ#� أن W'K �\£ ا�@$�@k W@$�ر�@
� ��,7���� ا�'�¢ ا�@,x�'=== < ا��5س gإ. 

§   ،£�nوه0 آ ،£�وإ#� أن K £\� W'K@�ج إg ا�@��W7 إ�
 .ود#@8

**** 

v   �J'K إ#� أن  Y��; 19 "�������J34\ 19 "��f وا�5
 )05��kع(�Mه� 

�& �� ا�ن و)'� و3#@$'�  §�# D �N� �J'K وإ#� أن 

**** 

v      ،W'K إ#� أن K أن c�Q@3@k u�Mه0 و W' Yأآ�  
�Yار@;�� Yآ��k. 

§   W� £?�� ا�� >wا "(�¸ Y,@��k W'K وإ#� أن
"�?Y^� ." 

**** 

v   ��,^$\ £�n� �3ا@� £+�3@��+W و?3@�@� W'K إ#� أن
 ...ا��اck أآ�w Y< ا��5س ا��5)^� أ?�x، و��;@�Yار

§   �k ،"f�R ةYدا� : £+��@3�k W+��@3@� W'K وإ#� أن
 �35?��,�+9 G$+U\ة اYا�5$� �ن ا��ا� . 

**** 

v   "��، k@@��0 "ا�$�رة 9+2 اw<"إ#� أن YKص 5. 2+9
 µآ�k µ���3ت أآ# �o Y�U@� £'� ا?� )�راتT@.و 

وإ#� أن .ð8,� W(YU ه��& #1 اw<، هYQx# : 0د   §
�" �M ا%@��0ة  \$^�ن���@W ا�,'Q�.  
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� �
**** 
 :و���

 .oه Lyا�N* ف�أن أ+�#"، وأن أ1 vI'1 أن ��N1أ
�رات �Ny� �� .'�و أ�N وا��ة،ا

 وهç��k 2 وا��ة،  

 ،�y[ا L\K� ^ ا��^ هoا   و#� أرH( إ
�Q L���Nوض هoا  ���� اDزم +>�و¯<?�ره� اBN1�*،L8?ا

 L8?�ت ا����B"ا#D?، إذ ��Bو أ	< �>I�B أت Q" )8q�< ا
،��دات ا�ا��NF��ت ا)��ر	� �� #\��k آ[�  ا�K�<\Nة وا

�1�<N� وح�Wو. 

�رات ا~oر�� �Ny��ذا #�Kت³ إìa هo. ا( �ا|ن وا	� ¨  أ�
d ]	< #� *'�7 "دراآ���"أآ�W �?* L8ح هo. ا�\��ة oQ ،

 �yر�oات ه� +?��� ��أن �� و�L �� هo. ا�\��ة *
 ،���Q ®�B� �¯oا ا>�ع �� ا0/ اoى õozر  و���By، ر}

� ��NJهL أ �U ،><�،/U �8'1'�< آ _'t� أن D� 

  �و^ 	K¸ ا�#� ¨ �\ �� L	K¸ ا�\��ة أن دراآ��
��هDك Q م��ص ا\Nرس ا��� �� ا�JK	  )k�H ع�Q�	�*

�و	�ن ^ ?N� ىo� �� ا¯Dك ا�NJ��Q رo¢ ��'��N، هI ا
��1ه� ^ أن J+ أن �J��Kإ���<، وهI ا� +��H �� هo. ا

� �z ه�و�� +�#" ا�ا�kة ا~�>�8¯Dy �� ران�M<� �� ا
� . ا?�م �?

 �?8NÀ ة��\�� إa أى �� ا��o #�أوا اsأ� L\� ¨ �آ8
 d'+ ء��*�� ��ى #�ة و�K<1ان وذآJا�4Q+" "^ ا>��ة ا

>�Qق ا����وم *?>�د N<+ �U ��<1\� ^  " ا�YQ4ة ا���+ �ا
��� ا�\��ة¬. 

N+ �1 "#�N�ء+Q 7��ة اH ��*�W )ح ا(  ]#�م �� ه>
 ،��By ن�@�F ل�\µNF�* >BWأ ��Uا�H ��'81 L8?*  � �U

 aد إ�?	 ´ ،���tK� اJ'��8 ا��0 ا�Dcا ��N'�Q دى�8N�
�ت #�د���'U ^ ح�� .ا

 ا>��ة 
�" .-Ê?Y وا;@Ó^�ل +� �9م ا�#�ن" ;Y¸�ن"9

�*�� *�أ *�'�8 J� ه�k-& "*��� أن 1>�ان ا0'�� ا� :
"�#D1 ��دل ��1BN(ا)�ت ا" ��	 ��، إ� أن �BU IÃ � �U ،

 L���Nأ��ر 	�Kرا وا¿�µازا ) ا~�ء ا]ول(�� هoا ا
 vى� �	��دا *��L أده�7، *��� أن *?� هo. ا)���1 آ?BNFوا
 Lت آ�#D?� �U أIH�U �<'1 �� +?��� هoا ا>�ع �� ا�\«W

���?N .هo. ا
�و� أن أرد ^ *��� ا~8?� U  ت�1�Bt	�I'1 *?� هo. ا

�Ik ا?��I، إ� أ	7 و�Hت <]ا)>��l1 �� ��رة هoا ا0/ ا
 �'����ر I�N<+ �U ا0'��ت ا�N	��* Iأرد *�ن أو� IJK	

� ه�oا ^ ا�Bا��ً1�Kُـ� Lى و�o  . ¯oا اL���N ا
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� �
 ،£�]رH?� إa ا)  ا�?�ى #LB أن أآN/ هoا ا~�ء ا

1 ا�@0اf& ا�$^��ة إk 1+�. �º-& هnا ا�05ع #�H�Qت أن 
 2� ��J# 2#ا#�"أو " 9-$�"أو " �'�"ا���YM " أو"�#�� ، "ه

�ن J I'1 ء�H /0ا اoت ه�K1�s� �� ��oMN*L إن ا
��� ا�م " *\�ة"\�"�� " دراآ��B���+ �#�� @�ل ا�JK	. 

�2#� و�" هoا ) ا) (ر�U أ�( �� ا�\��ة �J@�Dا >wا 
�" ا%- آ"(�?YZا (\* >N�Ãى أo�رة اB?ا�@h��" ",+J ا

�ن دراآ���، و�  أ	�H�Q ،   7ت"ا%@'�د�"J I'1 أورد ¨
�رة إa أن Wأ�� إ ����<� ا� ا	N\�ت ^ ا�'yا�* �'Ktا
 ®'* �8�� >NKآ hH�+ أن ��T )�Bهoا ا~�	/ اJ'� ا

   .�K<1ا	< و+��F�t #�+< و��دى ¢��<

��U هoاJ� رىo�س ا]ورام ا��{ �MJ�   L]T ىoا~�ء ا
 >B�1��ص ا�م، و^ 	K¸ ا�#� �?'� أ\� £�@�Jهoا ا~�	/ ا

� �U أ�Q �8\'< �1 ا~�ء   و�>�ورا+<، ´�Uا�H >}��N* �8#
 ��'J "R+$" ر��5"اoى ���و�< و��MNا.، وه� ) ا]�L(ا

�آ�K�N أ	7 @�ال ا�0س ا�?�ى اoى أ�Qز Q ،�<'yدا
 ��BN<� �<ة، آ��\�ا� �Jqت ^  )0ة ا�YQ4ة : ا��اR&إa ا

"(���'" )�درة 9¸ "+�ù "+4¸ ،����< وهI ا� ا	N\�ت ^ ا

  ��Uا�H ��'8?* أ#�م �Ê7 إ	أ dW?�ت وأ	� أL?Q ذ
 ،�B?� Y4# D W\أ G33ا، �,�5 أ�Y�{ �%ا u0-. �( �Nأ £{D

 #1 إY7ا�D �J\$�ذ ا�YQ4ة وإ��Jره�، 

J�£ �1 ا�tKة ا���� ا)Q ،���MN\'� ا~�ء ا@�
 ،¸B� أى ¥ �J� ��J(ت أن ا�H�Q ،����<ا)>N\�ة ^ ا

 �M¡ �# ن�@�J�ل ا\µNFة، وأن 81'�� ا��wا >wا Y^@\وا
��I'1    ،I ا�$�رة، ا�+®، ا�'�5ء، ا��iن�N�ا?�_ ا

�ص ا�م، \�"�?� I��? " .ا)�ت ا

¼\yم *�ن أ��ا>��ة ?�ض �tyات  #�رت أن أ���� ا
�ل ا�رم،\µFا)  وا h���+ �?* ،��Nl�N	8'�� و? ا

 ،D�NJ� ��£ و�U. أو@�J �1�Qض ا~�ء ا

  �?* �B	ة و��U �� I�B+ ��  ´ أ�1ض ��?F ��'8?�ح ا¡
a� .إa وH< ا0_ +?

�، أم أ	< U�;ف ���� ا]�� و�F اoن ه��N� �Jآ�ا إن آ
N'8  ا�?�ى� ���م إ� ����ا �� ا >���. 

 �� :ا�@-,�& ا� آ
��B# I'1 �1ل إ�Hاء هo. ا?8'�� أن J+ �# �اK��ة ا

��ت �?ً	� :^ هoا اL���N ا)�NاLy �1ة آ�
v   ،)k�H ��N'� ه� �� !��، ���1ب��>�Q( إa  آ��ن ¹

: هI(ا|�U ،�y ا)�ت ا?��I، وه� " ا)�;�ع"ا�NUاء 
�2 ا�YQ?$" ا��0��ة �+�^0ل 9+2 .@^0ر أن هun ه) دراآ��

>wا W\ا�#�ن وآ� :  
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� �
�ن �?�ف ��ذا �L?K، وه� {�د L��* >NJ��Q  هoا ��ا

 ،�����N�در I'1 ا# >	�* >N�� ط�K{oر h��� >NJ��Q، و
  �Êوإ ،I��?� ا¯ä� �1 w�Q ¸� ��µJ� �@�ل ا�#� �� أ¬

�1 ;��1< ه� �sأ�  L\} �، ��Q �?�ف ^ #�ارة 	JK< أ	< 
 ��م و�¼ ا�م  ��دى ^ I'1 ا]��ن ��8�N� ا

 "وY? Dو?� إD ا��م، وY? Dو?� ا��م"
v    ،�y! ن��ن، آ��� ���H داLy هoا ا
9�0ن �@$0ل"  u07 0ن� :و9

 ، "��;< �59ك

 �Hر��ن ا��� ا)'B* )N8N� ��N\�ة 	�#�ة ��هoا ا
8�دى ^ @��_ N�و� إ���ف اª >�Q ��Dوه� �?'� آ ،��oMNا

 ،�F�y ��<�I'1 ����<��1. ^ اJ+ ة�H�8�دى   *\�ة 1Nا
�رى MN	� .^ �T�H ا��1ام ا

"Ë��¾ù 0تºج #2.0 ?� #0ت، و�@K �� uY,�" ، 

 >	[ d�#� D?Q �ª، ذ<*\�ا�U هoا ا)�NJى اB\�ى ا
 IآD¯ر ا�?J8�دى ^ هoا اN��Bو أ	< ���� �� ��#K< �1 ا

�<، ر}� ���ن ^ �U أ	< �<NJ�NJ��K* o< أ ��'JN +�LB ا
 ،��Nآ�U ýL�� �#��>< ^ 	K¸ ا ،�?� �ذd إ	��ذ ¯8

�¯�# ^ ��'H ���� ذ��<NF� : ا
"Ê��f �� : �0 �@�< ا��\

 2345� �'� ،"إو3. 29
  �1 )Hا�أن + �Q�+ �� أ¬�NJ��Q ��N+ Iه �sوأ�

 ��'JN8�دى ^ اN�)�ت اQ ،م��N��*:   
 ".إو9ِ£� .^�2: "07اك ��$�0ـ�2ّ� ا%0ت "

 ���� ا�م أ¬\� ��  إ�U ��'*  �<'1ة *\�ة دراآ��K#��
�ءل JN� �?êHاØ�ُس : �ـ�<�ء اnه wFو aإ �¥ I+ى أo� ا�

) Ik�<]�ر ا0/ ا�NUون ا�J�� �?B�س �( *?��s ا<ا
���\U ( �	�� إ��� *?� أن آ¥ Is� ا� ،  �� ��N�#� أ

Dأ� �¥�JU .  �	��ور؟ أم �Èع؟  هL آ<+  ��JK	 أم +�ه�
�8� ا)J?�رة، �U إذا kا�H �1 ب�N+ أو )Hا�أن + ���+ �¬�*
���1ام ا)��ك، Q ، م��N��دت ^ �¼ ا�م وا� ،d �l1ت �1 ذ

 " Ê��f u0?؟!!! أW�� 8,@� أ\� 7
 أ�iY7 24R؟  

7�G أ.�+8 %� أ#� ا��م #� ��\-2؟ #� ?YQ¸-2؟ 
�,8 ?�1، وا�2 ����ول، وD ا��¿5-2 ؟7�@,0 أQ;0ت و#" 

�ن �� ا|��  ��*��� آL هo. ا�ؤ��، إ� أن هoا ا
"�8�دى ^ NT�H< وه� � ��K_ أ*�ا }�M إراد+<، " دراآ��N�

�ر داy'< ا�tKى /��+�< اL�K إa أن \N	ل �� ا��Qا�
�<"ا]#�ى Qق ا���  ".ا�4Q+" ا�YQ4ة ا��
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� �
� ¨ +N�'� ^ ا�\��ة آ�ن ��N+�ا،  ا��sU"3?Y4ر �<�

 �8�N� ��، �( أ¬�JK	 �1 )Qة أ*�ا، و¨ +�ا�W�B� �¬�J'*
 ��	/ دراآ��H ��  ^ آ���� ���� ا�م ، *�¬\� �F�K(ا

8�دى ^ ا?I8 إ	��را N�* d81'�� ا��1ام ا)��ك، وذ
� ¢�_ إ� ا?�م 	o¥ >JKا ا�DJNFم،  �'?�م، �( أ¬ 

��NJ��Q ى�MN+ �7 1>��  ودراآ���NJ+ أن : 

 "k�Þ-2 ا%0ت ��.-�k0 إS ا%0ت، و��#� ا��م  �0 #�"
 .oل هDy �� aإ �8��'� I��?وه�oا � �MN�_ ا��Hد. ا

��ر�� �?MN	� :ا)nا��ة ا?���� ا

"��ù 0تºج #2.0 ?� #0ت، و�@K�� uY,�" 
 و���

1�دة +��É أ�'/ ا) ، *?� +��{< Ì* I'� �8�Q IKNأآ
�* ���H �� >��#�Q ،ا �1 ذاكoه L\Qو ،��U8'�� ا~�ا?

a�N�+�/ ا�* : 

Dأو :W��^Ó@;ا L ىnن ا��¸Y3ا�. 
��\��" :>�Qق ا���ا�nى ا\@^Y " ا�4Q+" ا�YQ4ة ا��

 أ�Rا

Dأو: 
"��# ",+J@ا� >wا:" 

 )ا�Y3¸�ن ا%f�@ª3Ã&(ا���م ا%- ك  
 )1(  

..... 

  . تا%0   إD �59ى    #ــ¬   أ\�
  ". �< "  و����W   ا��5س   ��W ��} ى 
  ، ~0ت   uT?�9   >K   >K   وا��5س

u0?0ت   أ~ ،  
    ا0wت   �1Q   07ا

 ، دم   �@-+<   وا�'0;"
1xwوا   uر�U#   W\�#   �5'ا�   Y�3ا�   ª83ا� .  

 ، ا�$+<   ا�0ردG'5.   u07   u   ا�W+4Q   ا�TهuY   #�   و�ــ�ال   
 c�'5�   �5�x��   ¢وا�$'¢ ،  �'�ـــ   ª�9م  .  

Dو   ¬�k   uT��#   ��   c+ـQ.   �  ، ز#�ن زى    ?0\
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� �
Dو   ¬�k   ه�نY� ،  

  .  ا��³Yن   \,ــYوا
........... 
........... 

 )2(  
  07:،   ف ?JــYى    ?T5ل   ا%��   ا��م   �,1

 ��  . أآ    أQ9¬ وÑ+ــ
Dو?�    وY? Dا��م   إ .  
Dو?�    وY? ا��م .  
Dو?�    وY? Dإ   £k0{أ   G�  . ز?]   #

  ،  #=^�f@£ وار2# 
c7وأ�,2،  وأ�,2  أ},2    وأر  

 " �  ". ا�$^ـــ"   \4
 )3(  
 uY,�   ��   ج�@K    2.0# �?   0ت ،  #0ت�ºو   ��ù .  

uY,�   ج�@K��    24Þ £ـ@ـiY7  ، 07ا   ،�iY7  
uY,�   05ر   ا��5س   �@�ع�� .  
uY,�    29�@� ¬0¿ر   و��? ،  

 )10(  
 . .+0#« إو29  

  ¾G\إ    ST�9?ـ uآ� . 
 �؟��;ª   و.$0ل ،  و�@@�1,3   رو�£   .$@&

 ؟ )@+ـW   اR@�ر ا�+2    إD   أ)@&   Ò,1   ا\�   ه0ا   
 2$'. "iY7   �J+#�9   �  . ا.5

  . ا.5�   iY7   �J+#�9"   آ&
  .  ا;@3+8   أW+f ،  ا�$�.& هu¿0    ا%$@0ل   ?'2$

 :وا�ن 
  g0د إ�\  W5# ن�¸Y3ل ا��^Ó@;2 ��� اwن ا��ا�,

�5@�آ� #�� #1 )0ة ا� آ�< ا�YQ4ى ا�4Q+2 ا����ق ا¹< 
، وه0 ا�nى ا\@^Y : ا�R( &� "?�J5+$" ر��5(ا%�#1 ا�)0ى، 

��k�R آ�ن �$k £ذ� c#ة، و��Y( 2+9اء  و9+2 #�ى ا�$^
،�J+ة آ�� ا�Y-5ة ا�c# "$��3 أ\� .���ت \-Y ا�$^
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� �
  �� ،g0�ر�� �nا ا�3'< ا;@�f+�5 ا�Y3¸�ن ا��راآ

&��1Ó )'& أن \,Q\ة وYQ4ا� &fه� أ�-\: 
��\��: 

�</ ا�4Q& ا�YQ4ة "Qق ا���   "ا��
 )5(  

Dو   G5ف�   آY9ا . ... 

Dو   G5ف   آY9ا��5س   إن   ا   ªu0+wآـْـ@¾�ر�   ا  .  
Dآ5   وG   فY9ع   إن   ا�'ªf   &7Y2،   ا�wا  

�0ن   #1   آ@� أ)0ى +#   G�#  .  
.... 

  ، W\��Yk   وا\�
W4?�Rو ،  
uT?�9و ،  
Wxkورا ،  
�2    �7#�   \0رآ8�? W�  . 9ـ5

  ، ا�05ر   Yk   >Kا}W زى    
 �0ا��W   و0Kم ،  9+�Yy Wى 

�W   و~0تk ،  
�(Y.   &'(   �#   c+Q.   رو�J� ،  

 " u�   �?   uا�05ر   ��و   ».Á0#  "  
2-ِ+^��# �!! 

 ....  
�0¿ت   ا�05ر   ه0ا��   W�Y�   Dإ   W�+x؟   ا�    

   . 07ا?�   1#   ��-Yق   ا�Y�4   \0ر   ���ه�
  )7(  
� �R?4"   ا\�   �

    2+f4ْ" أ�  ا��5س   ��Y   ف� و����ª  �ـ��0ى،    و¸4+" ،  ��
  . È'zوا.+ 

  .  ¸��ـ�ـ"   #¬   � ، .. ��;@« ،  �
W4?�R   WـJدورى   ~�&   �ـ�آـ:  
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� �
 24@Þ GK   �+Zورا   أو ،  ا   ",�� ،  

  ،  ا��f�5" زى    .@^Yف   أو
  ،  !!Y�.    ªuY,kض   

1,i   35=ـ0ا.  .  
G\0زه�   وا�.    S�.  : Y3ا� .  

)9(  
........... 

........... 

c7Y.   W�Y�   "+4Qا�   Yk��.  ، ��5@3@و�  : 

�Ý   ®w8 :  ا�+2    ا,�  ،  �,uY   ا�W ا�+2  ��+�J    .$@&   9ـْـ5ِ
&��"   ا�+�'"   �+xا�   "� ، ا�@�\
  &��   "(Y3ا�   Wz;0ا�   "�  . ا���#

&��   �M00¿ت   ا�i    ،2ورو�£ رو�   Wّـ�k .  
�Mو   c�Q0ف   ا��ب   اYا�   W-'+,�5   ا��k  ،  
  . و��?�5   �ـ�ـ��   ?T?�9   �5'�3   ا�0ف   ��آ8

  

 )10(   
1,�   W+4Qا�   "�49 ªÊÂ̂ا� &fا�   "���fو ، 
  :و�@@ÈQ5 و�@@��»ى ،  .$+<   .Yxب  
���ـِ£   أ\�  -  ��f ،  

  .  #���#0.-]   أ\� ،  داه�W   ف� .Yو�2  ~2.0  إ\� 
  . أ¸+c   �ن9+- �@��9،    ا�+�e" ��;@�    أ\�
�,2    ه�5 �7?'�آ2    أ\�+7Y� .. 9+-�ن   c'{أ .  
  .  �YJك   ورا   1#
���   W?0{    ىY7أ c¸Yوا� .  
�^M   £ـÆ59ـ  .  

   �^M   WÄ59ـ  .  
9�Yى    ¸0ل   أ\�  W4(ا;@ـ�    وا We�+ا�   W�  : ده

"ew   &0اه�   آ{   µ$ا�   GÁ'5.   uYxـُـR .  
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� �
"ew   &ـ+ـ0   ا��5س   آwاu   0.]   ~0¿ت# .  
"ew   W+4¸   u�Uf   uY?��  ، ر�$.   �&@$. .  
  . ا��م   �i   و�¬   .$@&
"ew   �%   mا   W\��';    2�Y? �¿�+9 

�&^² b+أ� 

S�9و W+fأ 

�WÃ@ـ(¼�f �\وا 

***** 

 و���

?Dج ا>IJK؟�* d� D1#� آL ذ� �� و

�µJ� /U �#D1 �ل، *U �yä���I، وهL ا?Dج ا>IJK إ
 aق إDt	�Q دل�BN� اف�ا1 �� �8�<�T �� Lآ ��ن �?ً�<B�
�	<، *�#L #�ر �� MBF _0ا �Òس ¢� ��'� ر�<�ب اUر

8�د�� واd'8N وا��NUاء وا��وطN1� .ا

 .oاء ه�Hأ �� I�B+ �8�Q >�وهoا �� �Fف 	�H( إ
 .oة *?� ه��\��+" ا9D ا��"اZة  ا��	 �'NUا �ا

8'��*�آ. 
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�I03030303I2010201020102010>�24242424א���,����������������   �

�����P$�ض ����%��و��א��2א�,%*��،� −936H�L�%و�� �

� �
 

� �

 
 

 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#

 "�+��" ا���ا�� ���nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا

b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.
 gا��5س إ gإ "�ا;@YQاد �YR 19 ا���)�ت ا����5

 ا��رS0# ا%Q+® و��¢ #��v ا�Y4ض

 D0� )؟..#1  3(دراآ
 :ù+" ا9 ا��" أYRى

 و#�#Ê أYRى �+Y4ض �ت،.-,��ت و#Yا.< ا���)

، أى )'& ;5@� إD 2008إ�Y?& ;5"  15آ�ن ذ�£ ?0م 
، وآ�ن  228أ?�م، هY-\ : �5ة ا�\�3ن وا�@0Qر ر)8 

��ت اDر.'�ط ا��2��5 �� ا����ء، "ا��05ان ه0 ,-.
)�Y-َ'وا�(!  . 

� �oآ� هo. ا>��ة ، <	�?*�N� ��o� أ�¹ أن أ�Uا �� ا
، ا)�;�ع آ�ن )أول أ�¸ �� رLH؟وهL أo� �Uآ� 	��ة (

 �MB� �� أ�L اKtN��"0ر ا�\�3نQ.أة وY%ا Y?YK " ىoا
� �Fف sع، وأ��BF��*�� Dyل هoا اF ت����� ^ >�أ�W إ

�دم��ط . 	?�د إ�< ��م ا]�U اB+ر�وه� �1 أ	�اع ا
< و�� 1'�<، وآ�" ��Nرج ،أو  �� ،��B�X* Ik ا<]ا

،L�N<�  aع إ�	ع �� �	. 
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� �
� اآ�K�N ا��م وU�W ��]�*� هoا ا~�ء اN�* أه� �أ	

� و�'7" دراآ���"I'1 #\��ة � �?Hا�� �?* �sوأ� ،   ��
 �#D?�ت +�� إa ا�Kع �� *���1 هoا ا>�ع �� اB��?+
 ��وM8' �y|ا >H��ل هoا ا�Kع دون رؤ�� اU �U ��t8<ا
 ��N��Hأ �?8'�� ا~�ا��U ا��م *��� أدى � إa اº ،

'�ط B+ر��ن هoا ا@�F L\K ،I;�>¼ ا�?�ى ا]�BFع ا)
�دل"BN(ا I�'�Nا>�ع   ، * �1��� �JH ا�\��ة، ����"ا

�ls	 �]و��   ا]آ��"�� Dyل ��?� ��'�Nإذ ��Bغ " ا
 Ik�<]�ط اB+ر�8�ل اNUا"���، اآ�K�N �� "إ�<"، ´ "إ

�ء ^ اH �� �?Hا�� aدة إ�?" Dyل آL ذd ;�ورة ا�F �MB
اoآ� �t+ �1ر ا)�أة، ´ �� ا#�KtN �>< ^ ا>��ة 

 )2008أ*��L  15.(ا)oآ�رة

1�دة 	�� ا~�ول اoى �ّ>" أ	�اع   أ*�أ ا|نÌ* ر.'�طDا
�ءا��2��5�U[ا X* ط�B+ر�� �� أ	�اع ا���'NFا ، 

 \0ع اDر.'�ط
 �ا��2��5 �

 ا����ء

ا�,��1 
 ا�ول

أى آ��1 (
2�( 

ا�,��1 
Sا��� 

أى آ��1 (
2�( 

ا%$��& 
ا�'-Yى 
 ا��2��5

)��# :
 )ا�Tواج

اDر.'�ط ) 1(
2+k�,@ا� 

Mutualism 
  

 ��KNJ�
 �و�>�8 }
ه�، )� ه� 
�� Dyل 

 >NBاآ��
�y�. 

 ��KNJ�
و�>�8 

 �x?أ �{
ه�، )� ه� 
�� Dyل 

>NBاآ��  
�y� 

  

 �ا?D#� ا
 �8<����R 1# 

 XQ�tآLّ �� ا
�ؤ��، �*
Q��NL، وا
وا��ب، 
وا�0آ�، 
�رب �Nوا
ا~�Jى، 

 �1�BNوا
ا��80، �( 

�ظKNU�   ا
 �	�� �Q�J{

��lNدة    ���Nة
�#� . @�ل ا

اDر.'�ط ) 2(
 ا�@��?-2

Commensalism 

 �� ��KNJ�
Dyل 

 �Hا�Nا
 ،�y|ا )�
 2+9 ��و�

W��3� . 

 ��KNJ� �
و� ��sNر 
 >'?K� �{

 ،�y|ا
و��ا�L ه� 
�+< وه� �U

¯ h8J� اo
 �T �y|ا
 /JU .oy��

ا]�Uال 
�حN(وا. 

 �#D?ا
�� ) ا�واج(

 ،�Uوا /	�H
 �8NJ� ��U
أ�U ا]@�اف 

)LH�) ا
 ��Qدة، ��ا�1
 .oy�� �� I'1
 �y|ف ا�tا
 �	��Uأ ،><�

 L*��� ^   
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� �
8�ل هoا    ?NFا

 ��8?NFف ا�tا
 �ً;�* ��Q³�@
	�J، أو *�ون 
8�ل، ?NF�هoا ا

 _�MNQ–D]� -   
 �JFn(ا

 LH�' ��Hوا�ا
N< +�آ��Hر �

و��ا�'� إ¡�ز. 
�رس � XU ^

) ا�و�H(ا)�أة 
ر*� ا)>�ل  –

 >Hر�y L81 دون
1�دة -  �8�دهN1ا

 I'�Kt�� ا
1'�<، وه� ��ض 
>JK< >'�BF ^   

 �\N�+و
 I'1 ��د�KNFا
 I'1 ا0\�ل

 ���H��NUا
 ���* ��F�F[ا
 �+�#" �Êه
���� أو ��BJ	. 

� #� {�ث (?B@و
 XU ���� ¸�?ا

ج ه� ا�و
 Is�8، و�N?(ا
 �ا�و�Ê ^ �Hه
ود81< دون أن 

 )+�sNر
اDر.'�ط ) 3(

2+�4Qا� 
Parasitism 

 ��KNJ�
 I'1 u�?و�

�ب JU
ا�tف 
 �y|ا

�?�8Nا 
 ،>�'1

 ��'�NJ�
 ،>N#�@

) �Þ���
 ). �oاء.

�ب \�
�sر �� �*

 .oه
 �#D?ا

8�د�� N1�ا
 ،�æ��ا)
�ْ�'ِ�NJ(ا. 

�ط B+ر�) ا�واج(ا
a�8?NF�، اoى ا

 >�Q L\+
8�د�� N1�ا

 �Hدر aإ ��'�Ktا
 �¶�Uأ L8?NJ� أن
 ®��KN �y|ا
�ب JU I'1 >+�<MW
 �y|ا اoه ��	�J	ا
 ،>#��Uو >k�Êو

D]8Q:    LH�ا
�L8?NJ ا)�أة 
 ��À أو ًً�v�ُأ

®��KN' 
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� �
    �¬��ب آ�JU I'1

�، أو ̄ D�NFوا
+L8?NJ ا)�أة 
ا�LH آ�88ل 
�ر�" أو\8'   

�    �o9*َoÆب ،̧ <l'
�ق  أآ[�?�Q

w�Q ف�<NJÆو�. 
اDر.'�ط ) 4(

 �� د89 
Amensalism 

) "ù +� b;�
�@(�#( 

�ق أو ?�
�ب \�

�sر �*
	o¯ �l�Nا 

�طB+ر� ا

 D Y��@? D
 Dو ËراY�

���kة، 
 uYوآ�ن أ�
ا�3+� 2+9 

ا�YQف 
ا�YR ه0 

 "��@\
 "?0\��
 �J+��@?

ا�YQف 
 uو�� YRا�

ا�nى 
 2x.ار

ذ�£، أو 
ا�@�ج 

��n£، أو 
YQا� £�n� 

أو (�[L ا�واج 
�#D?ا�    )ا

 �Hو�+��Q )Q< ا
1�دة  – -  �é

ا?D#� دون أن 
����N ا�وج إذْ 
 >���@  ̂ IsT

L�NJ(ا) hH�<ا
1�دة ( ��'8?NJ�

 �*?� ا�#�، آ8
 �̄ �BNJ� أن ��T
 "�s� أو �	��Uأ
�، وه�oا ��إ
�#� ا�sر KN�
 �#�8�دى ا�1N+و
� ا��وف  ���y

ه�Q  .o;� ا�8NFار
 �(��ا?D#� ا

 .��دا @��'�
اDر.'�ط )5(

 2��Q�@ا�
2Ã,+ªJ¼@ا� 

Synnecrosis 

 �tMN�
 �U ق�و�?

 ��'�Nا
 >Dy ��
 .oه /BJ*و

 �#D?ا
��k�<] .ا

 �tMN�
و�?�ق 

 �x?أ �U
 ��'�Nا

�� Dyل 
 .oه /BJ*و

 �#D?ا
��k�<] .ا

�[L ا�واج أو 
 Lt?+ �ا?D#� ا
 � �U �?� X<��ا
 �?* �8�N;أر
ا�#�، إر;�ءً 
� �gر *?� �Q³�@
 �U �8ارNF�ا
ا�N'��، و��Bو 
 I'1 ع�<أن هoا ا

\Tو�ty Ë�9ر+< {�_ 
 �,� ��#�9

�kYQا�. 
وه� ��N *>�ع �� (

n@ا�Nه� �� : ا
� �U ا|ن �'H ��¹
 �^ #\��ة دراآ��

23/3/2010 ( 
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� �
"k�x# ت�e��#: 

�1 "��' ���Q ���Hة و��<�¨ �  ^ هo. ا?� �� ���� �
 ��*�F .�<�Ãأ"I�'�N�ط اI8�tMN اB+ر�، وه� �� "ا

 I;��. ^ 	��ة ا]�BFع ا)<�Ãدل"أ�BN(ا I�'�N�ط اB+ر�، "ا
�sوأ�" :�?� ��'�N "ا0/ ا

�>I�B أن 	nآ� ��ة أ�yى �� أ�Wت إ�< �>o أ�BFع، ´ 
�آ�ة،   ^Bآ& أ\0اع   أن�� ) 15/4/2008(ا>��ة ا

�Y# µ+"، �� : ذ�£ هnا اDر.'�ط ا���)�ت i,1 أن .�@
2,+J@ا� I���B�ت ا)�;�� D?Q،  –، إذ أ	< �� ا�إ� ^ ا0

 doآ æ�J+ ¨ �أ	< }�lد أن ��?� أ�U اXQ�t، أو  -و
�، أ¬� �'��، �JQف °� 	�ts� >JKا إQ a\� هoا ¶Dآ

� ه� أ#�ty Lا �><، وه�oا{ >�ط، أو ا�BNFاB+ر� ا

��آ�ة �>XN<F o ´ إ	7 Bأن ا>�ع :  ��U ^ ا>��ة ا
 I'Q��N#� رآ� I'1 +���" ) اoى ه� ا]LsQ" 1"ر#� (ا

.oت ه��*�� �� �Uآ� و+>�ع ، " ا�>X"ا?X* �#D   إ°��Q �{
 ،XQ�t��kة �D اQو ،�Q�Jو� gإ "�5�دون إ}�رة و�0 �

��@�J  –ا#@�اد هun ا���)" ا��)" 'Q�– Rا� g1 �� إ?Y
� ، "ا�$�رة 9+2 اw<"أ��u�5 : ا�;'0ع ا2��% <�وU �وه� �

�ر"أن 	�>B< و �z	nآ� Nس ا0'�ة آ�<�ع "وأن " أن اB�
وه� �� رآ�	� 1'�< !!" ا�LH اI0 أ#�ى آ�N �� �'��ن ���

 ،�8¥ I�N<� �آ?I'1 ��D 	�ع ا0/ ا�°�� اoى ��Bأ *��>X و
 >�Q ى ���نo�� ا�'�¢ ه0 ا%�R& إg �< أى اJx�'� �5�Dا

®+Q%�k ،"��'Qا� c# 8M�5@��k ،1?YRا� >� �، وهoا �
 �z >H�N�* .�<K8و�e9ا0_ ا�$�;8 ا%- ك ا� >Hو aإ ،

a��� و.�5;$� و�fة وإ�i\� هoا . +?M�5. 2��$+@اد ا��@#Dا
)"5,�& ، ه0 \0ع اw< ا�nى D ²)�,& ا�@-,��ت ا���ا9�" ا%

W5# ®+Q5? W5,� ،W59 �U@3? Dا��2��5 و >wا &· �، وهoا �
 ��ؤ�ت اJN� رأ��، *?� اº ��*�J�. ^ ا>��ة ا<K<�

 a�N��ء (و�'7N، أ	< #� ���ن أو; XU h	�H ^ ><�Bول آH�*
¹�ه� اN��ار، دون +��ار ��UD�:( 

ه� إ�� أن ¢/ ��ك �Q��ن 
.�� aح ا0/ إ�NK� ،  �0�Qة�. 

وإ#� أن W'K �7ا �7ا، دون 
 W\� u�M 1و� W� &��# �70? D

�70?. 
 �<�'y èأن ¢/ ]ن ا �z/ إ�

�s?* �<s?* :ا��* u��?N	 �U 
�I'1 �Q ا>�ع وI'1 ا�0�ةz. 

 £\� >K �7ا وإ#� أن c��7
 W\ـُ£¾ أUـ+ِª'ُ1 ?ـ# g�7ا إ

أ\G �7ا �U¢ ا�Y? " Ye5?�ك"
 1�#$��& ا�nى .�W�k   19 ا��

 .ذ�£
 dN*�Bª /¢ أن �) d*�Bª(إ�

�� إa ��ه���@ ).�� ( ��
 .اI�Q ��B *�ا��

 �J'K 2 وإ#� أنJk ه��M دون
��# W@?�Nف، و�Q%ا?" ا�� 

�H< وه� ]	d    إ�� أن ¢/N¢
 aإ �?� ��'t<N dH�N}

 �?� �8��س <�ج ا�NUا. 

 £\� W'K وإ#� أن gج إ�@K
ه0 آ�n£، ا�@��W7 إ��£، و

 .ود#@8
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� �
� إ��B¢ أن �   �1 ���[�*

 �k�F �1 �*��<� وا�JK	
�>�ع( ��ه�Q( 

 �N� �J'K وإ#� أن �� &��# D
 و)'� و#3@$'� ا�ن

 ،>B¢ أن ��tNJNQ( أن   إ�
�Qآ[�    أآ[�  ¢B< ه� و��. 

��8NFار*. 

   W'K وإ#� أنY,@��k  "(�¸
 W� £?�� ا�� >wا"�?Y^�." 

 >'8?NJN >B¢ أن �إ�
NJو� d'8? �8�\�	 do* ا�JN

�س <ا�اQ( أآ[� 0/ ا
�، و*��8NFارsأ� X\#�< ...ا

 W'K وإ#� أن W+��@3@�
£+��@3�k  "$+U# ةYدا� :

 D�35 ا�5$� و? �k ،"f�R
 .Ê@45 ا��ا�Yة

 I'1 أن ¢�ص �+>��8 إ�
� "ا��رة I'1 ا0/"�NNQ ،

 �¥ �8�N dBU ا�� #�رات�N+و
gآ�Q gت أآ�U�J� 

� أن .ð8,� W(YU ه��& #1 وإ#
   \$^�ن #YQxداw<، ه0 : 

�" �M ا%@��0ة���@W ا�,'Q� 

 ��B¢ أن �، ��Dy إ���) ¢dB(إ�
 L���N� ا��MN �8�*�Uر ^ �Uآ�

�8��Q a�?+ >�Hو aإ. 

 £'K وإ#� أن)�J'K ( �?��
�'��M ،8J59)"'��M ( ��,�k

8o�3� 2+9. 
 ��B¢ أن �dB¢ :(�MNN(إ� �آ

�م^ ; .�qا  �?B8� ا�s?* aإ
 �� aإ �، *?�آ8�إa ��آ8

 .*?�آ�

 £'K وإ#� أن)�J'K ( �.ذا
9�Y اk ا�2 ، ���)" �� ·�ودة

Y�# �Mوف، و�N?" أآ��ة 
"'?Y(  ة �� ;'< آ�ف��أو��

 ��هY �9دة
 ��B¢ أن �� *�dB¢ ( L(إ��

� ^ ذd ا~>¸  ه� أ	�{
 £�ا~8��1، (وا\Dة، *�L ا)?

)�� )ا~8�ع، ا~

 &�،  ���Jxوإ#� أن .3@�
£x�� &��@3@� "²Yf اضYM� ،

4�"، 9+2 أى 5#,�� أو R أو
��,� .9+2 آ+

 
��Dت@�Dا unآ& ه W�k 2345ا���ج ا�: 

 ،IJK<?Dج ا��ت ا����B ه�oا، *#D?أ�� Q �#D1�< ا
D?��Wة، �� ��U أن اBو� ��و�� �#D1 I�Q ض�Kج و¥oا ا

 �	�J	< إ	و+�از .�Ê Ity دة�?NF���1ة ا)��� J� ه� IJK<ا
� أآ[� �Qآ[�، وذDy �� dل 	�J	��8 إN� ،���y! )� u�?�

 �y! ن�J	Ì* ����* �#D1)Ï�< gyة ^ +>��� هo.   )ا)?
�. وه� q��Lk، و^ 	K¸ ا�#� ��J هoا ا)?� ^ Ï	K¸ اJ(ا

 >N<�� ^ اء�F ،>+�J� Lا�����\«W >+��U ة�J� ^ أو- 
� �( ���s< -) ا)�Kوض �?7(����?� ��ت ا*�?\ .*>K¸ ا

 I8J� �8�Q ر�tN+و ��k�<]، "ا?Dج ا�Kدى"+�JlN ا?D#� ا
��ل �>��N	��ح ا���K إa اN+و gNÈ ´/ �¥– ��k��إa  - دون إ

 �� L��1 ^ آ� " D1ج ا�wF"و " ا?Dج ا~I?8"ا?D#� ا~8

��� .هo. هI ا0�

 ��ت أ�yى XU 	�اH< أ�>�ء ا?Dج أ	�ا1�8NUا ´ �?B@و
 �� gN?+ Iت وه�#D?�ت"أ�yى �� اK1�s� " IJK<ا?Dج ا

� أ�>�ء ا]�Wاف�?� L��?N	 ¼�<+ �1 +��� أو�·.  
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� �
 ): و� آ�ن ^ ذd إ1�دة( :#�#Ê ا�Y4ض .+0ح 1# �7?�

BF_ أن @��U *?� أ�Hاء �Qض هo. ا�را�F آ'�� أآ[� �� 
و�¸ 1>�ى ر��B ا|ن )�اH?� ذd، إ� أ	XU 7 ا	���N  ��ة،

��k ا� +��ح \�إa هo. ا�\��ة ا� ��Bو أ¬� !�y ا
��k، و�Hت أ	< #� !ن \����k، ور}� هI أه� ا<]�ت ا#D?ا
8�ل ?NFو#� +�ا+� ا ���y ،ض�Kا]وان ]و;�H �?* hا	/ ا

�1 LB�NـJُـ+ ،���y ��<د� �<MW L8¢ ظ�Kدة *�� �� #\�ت أ
 .إ�< ¢���ا

���k هU�� I'� ه��� و;�ور��، *�ءا  ·<]إن ا?D#� ا
>��* LKt �� D1#� ا

·  �#D?���k �1 ا<]?D#� ا��ء *<�NF�إ	< � T�� ا
�1�8~�* 

8��1 ا\��ة  ·~�* �#D?��Bة ) ا?Dج ا~I?8(إن ا�Q
 ��BJ	)wF�?'�) D1ج ا ،��?�B@ �'�	 Iه )JN� L]� �

 D]� �Fر�(�Q ،ة�F[�* �#D? )و�� ��از��8�(ا

إن هun ا�0Qات �K Dث : #Yا�& #@@���"، �$�ر #� ه2  ·
: دوا�YQ��� c3@. Yاد، و.@�اY�@. : &Rك : إ?$�ع ��0ى �Rق

���0J" وا�9ة k ،"kوY�# ق�k� : �@~م، و�e@\��)>�Uا�( 
�ر I'1 ا?D#� ا  ��Bو أن ·\N#��ره� اBN1�* ��k�<]

 ، �8<�ف ه� ;� ا�Bt?� ا����B، و�� ´ ;� اt(ا ����
�ت: وا�tNر، و�� ´ K1�s(ت وا�*�?\ .ا

�;t� L'_ وداD1 X* �k#� و��U ،�#D1 ان ·K+ �H�� �
 �*��+�� +tN'/ ا�0آ� ا������1 ا)�tsدة ذه#D?ا\�M ا

�، *\�K إ�����1 دور�� �Hو�yو ��yد ،�µ�H�8ة، دون وNJ
�ء�Uأ ��وز أو ا�Nyال، �� د�>q 

�h�N� ،IF ا���Nاد  ·Fأ IH��ن، آ>�وع *��Tو أن ا��B�
��F ���ك # �z >Dy �� >H�N+ ��م '��Uات ا����B اsا

 أ��1

��F ا)��ك ا]��1 *�DNyف  ·��8�ت ¯oا اJ(ا "'NÈ
KN+ ��<��ت، 	����ت، واKJ'K�ت، وا�H�_ ^ ا]����

 اH�N<، وا���Nاد، وhNQ أ*�اب ا�*�اع ا)�lNد 

 إ?$�ف

أ�NFذ	��، 	�N#" ��ة أ�yى، و	�W LHnح *��� ا)  Q��ة 
،�� وآ�ر		�Hأو ��ب *?� �?�NFا ^ Dة، أ���Q 

�دم � .!�'X أن 	�L8 ا]�BFع ا
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� �

 
 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+

 Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ# �f�z{أ b^. 2ه
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا

b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.
 !.b(¿0 .�243، و¸+< #-0رة

 D0� )4( دراآ
"#�$#: 

�y[ا ��ا0' .oه �*�N�* أه� �ة ^ �LJ'J *�ا a وأ	
�، ا71 ا�\��ة أ71 ا'��U، #� أoyت �دراآ��� أن هo. ا0
 ��*�J�>XU 7 راH?� ا0'��ت ا[Dث ا ،_MNJ+ �º �]أآ
و�Hت أ¬� آ\�رة +���'��، ¨ ا+>�ول Q��ا�� Q��ة Q��ة 

� أر��º �J�+ �� aإ ��<� Lyأد . 

�U �?��* �@�Uأ �# ��<Nأ��#N< ^ ~�  آ[�ة ا��tNFادات وا
 �'8N�� ة��\�< *��� أن ا�� �� ��ظ ا~��BQ �Qا 1�ر�K�� ا]

�*��  #� 	��ت J . أآ[� �� ��ة I'1 ��ار ا0'��ت ا

ا~�ا��U ا� ?8'�� ´ إ£ � أ�1ف ��ذا و� �� L	�l�N ا
� ��tsا I'1 ا) �N��H81'�� أ L]� a ا��0ان، و#� *�ت &^k 

 I�'N(أن ا �ا� ه�ty Iة ;�ور�� >�� ��رة �'�	�، إ
 ��'8?� آ��'�، أ�� إذا رأى ا�Nl�N	 �'\�رة � ��ى إ

� ) L\Q ��'81 ا]�ان(¬ÌQ ،.�Uو L\K<� ن� Lورأى آ ،�ذا�
 �Hرة *�?�، أر�� hB\+ ��?I –أ� +��ن #� و�'� ا0�ل *>

��U8'�� ا~�ا? إa هoا ا�;( -هo. ا
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� �
 Iه ��ا0' .oا #�رت أن +��ن هoه L�|Yد إ�9ن ��J7sض #� 

آ�ن i,1 أن ?@�ا29 �0 أ\� ��و�c# G هnا ا�@-,�& ا%@�اR& أن 
®��; &� .Y$kة Y$kة: أ)�م }��Y 9+2 ا%� #�& آ& .-,

+ I'1���H�� É و�� ´ �Fف أ#N\� ^ هo. ا0'�� ا]�yة 
 I¬أ �U ��*�J� ^ ا0'��ت ا�T��+ _BF �'»�tط ا?���s ا

  IKJ?+ ال�Ny�* ،�N#n� �U�' )ر}�(ا���0 �1 هo. ا

 ���MNا]رhH أ	XU 7 أ	N�L إU�� a'� ا~8( ا�'I وا
 .o7 �� ¢��� ه<�T ف�F ،�?8NÀ L8?�ت هoا ا�'0 L���ا

sوأ� ،�y! L��* ت��ب آ'< ا0'�N�� #� أ��� �� +��É ا
X8J# أ��، أو�H �� ج�Î ��ب ا]ول ه� : *���y! L، ور}N�ا

اh���N ا)�;?I آ8� �U ��¹ ا|ن وأ	� أ#�م #\��ة *�\��ة، 
8� �1ا هo. ا]�yة(وآL #\��ة �Q ( ،ة��Q ة��Q 

£�]�ب اN�ر}� ���ن }[�*� +��É +\>�" ]	�اع : ا
���B�ت ا#D?8�ة ا0/، وه� ��tN" �� آL اJ(ا ���y ، �

�y! L��* ���MN� �?�� ا�*�w واº �J�+ � #\��ة �
 .ر��

 ،IKJ?N��I، اoى {L8 #�را �� ا��Nyال اNcر ا�\Ny�ا
�، أ#��< ^ ا�tJر B�� L8(ار ا��N� #�را �� اsوأ�

 ���N   :ا

�*( �� �1م ا]��ن، وه� ا]آ[�    ·<1� ^ إن ا0/ ا��W
�ء ��س، ���د ���ط إ<��� ا? Ik�<]ا|���y، و#�  ا0/ ا

L]� É�# �?W ^ ��'H d : ���� ذ

 "Æ̧�( �7N وأ	� ���    Æ̧�	أ �¥ ¸� ،" ^ *'�ة 

 :أو

I<ً� يo �� �1 آ>� �<N� � .و	?ُ�بÆ اDcء  ���?* Ú	�I1     أ

1 >* �	Dآ L�� �	�� �8Q �  *�H ��<JU I'1Æب�Hُء +?ِ�ي وأ� 
 ·    ��*( �� �1م ا]��ن، ��8<إن هoا ا0/ ا)'�ê�N ا

 ��K� ��?� �Êإ ��Q ،��را K�ة �U �B�¯ X<ا� X* L?NWا
�y|ف ا�t ا)�ت �?�، إْذ ��oى ��ت آL @�ف ��ت ا

·    .oول أن {�ل دون ه�إن و�1� داLy داLy هoا ا�/ {
���، وآ�	< �?�ف #\� �81. �<ا�Q�ا;I، وآ�	< ���� أن ا

 �#�@ )�*�<� �8�<� �lKN+ أن ^ Dأ� ،>×Bª .�M<� أو ،�MN<�
�س< ا�0�ة ا0����� ا)�N8ة إU a/ ا

·    �8�<�* �8�Q ��هQ�@ dF�� �8�� �#D?إن هo. ا
 �8<�ن، � T�� أن +>N\� �( ا�8NFار �Uآ�� اBH n@ا�N*

Lyة *�ا��س hl<NQ ^ أن +'� I	�B ا�0<�، أو إa ا��Q�@. 
·    I��?�ة، ;� ا)�ت ا�M'��� ه� �<إن ا>\� ^ ا

 ��1�N*"/0ا I'1 رة���ب " اJU I'1" ام��ا�	�Dق ^ ا
Ik�<]�" ا��\U >�BU�� �� �?BNJ(ا. 
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� �
�، أن    ·���* I#أر hB\��ج، N} X<ا� X* Lا��Nإن ا

aإ _�MN� ��س، ا]�� اoى <ٍ� ورا*(، وآL ا�� aإ �NT 
 I1م، ¢� ��'� و�; I1�� I1و ��Ëآ�� ��lNدة �Nºة ، ���81

 ���¬ D* ،)Fوأو )Fو�Q ،L¿�Q L¿وأ ،I'1�Q I'1أ 

 و���

 ،��*�JÌQ	T >�� ]ى ���_ أن ��H( إa ا0'��ت ا[��D ا
 �t�	 L�1 آ�+ ��ت اKtN�(ا ��ر �>�NÎة، و��\�وإa آL ا

�*��، وذd إa أنJ�ط ا�<��(  �� اH ���¢ ^ ���	?�د إ
^ ا>J»� ا�ر#�� ، أو �� �>�y! _'t ;�8 إ1�دة ¢��� 

� أ�yى �H ^ L��W 

2$'. �# Yذآ: 
 ،����\cا �� ��ن 8¥NU� ��£ إ]¨ �B_ ^ هoا اL\K ا

�–وا�Jة اoا+��، �� BF_ أن 	��+< B�^ أ81�ل أ�yى  -�
�ت، �U���[L ا�]��� ا~�ء اyو I'1 ض�Qأن أ I�yوأ ،

� #� °�و	< ^ ���ن º ،اo�ه ����\cا ���W ه��ا]��#�ء �
 �� �y! ف�¯ ،�y!""?Y-'ا���)�ت ا� W$k" ��+اo، �lNQ*� ا

L]� � >�Q ه� �� ���y �Hدر ���*  ،����B�ت ا#D?�� اk
 �أ\� إYk Dد #1 ا%+��رات ا�'-Y?" ا%070دة ��Y9، و1# #�?

D0¸ ء ا�� و�7ت�� .ا%+��رات¾ #1 ا��
  ���N�س " ?�.Yى"ا�\��ة ا<�م �� أ#�ب ا�'NFا Iه
aّإ 

�زق و�Hدى "I�Q " ا%�+8"أ�� ا�\��ة ا]�yة ، *?>�ان �
I\«�� �� وه� اoى ���8 وراء  "ا#Dt	ات اo�آL هoا، و*

�ء ا]��#�ء ا0����X أو nه Lآ X* ،I?#�� أو ،IK#��
X'�«N(ا . 

 �8�'8�� XN'�\��+X ا�+�L8N هo. ا�\��ة ا]�yة ، *
�  ا�4^& ا����_�*�F ا)  ا)>��ر ^ >Ãن ا�?�B "اoى آ

� �?gان �1 �� ه�، أو �� ��ازى ا�Jة "ا�0�ة¶Dوآ ،
�D8�� aن #\��ة ا)?'�اN� .oا+�� ، و*

 �� �1�H >* d� I+��F *?� ذ� Lت أن آ�?W اoه Lآ ��
 .�<���اoا+�� #� � +��ن �>��BF �( آL اN?��8 اoى 1

 L?NK� ��gN* ��، و� L��* .�<t*ور ،d�����ج #LB ذ
 Dإ ��5�" "ا�2345، ا�nى ه0 �J%ا "?Y-'ا���)�ت ا� �z3.

"�، ��9دة .-,�& ا��5 ا�'-Yى، �R 1#ل 8Jk و.70�W  ا����
� ?@^�ى إ\�3ن ·<  و�0ار و�7ل ا�'-8Jx�� c# Y ا�'�¢،�

 ،"(�9��� b(0@? ا%��\�ة، أو ¬��� إ\�3ن ?�� nRà� 0لÓ3#
 . أو ?@-u0 �03ء ا�@�5ول

 ¨ أoÈ #�ارا *?�

 ���Q oy! �#وG(�# b(0.  ا رأى��N<� س�K	[ط ا��N�
� :ءا]��#
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� �
�� �+GU ا9YZ" ا��f" أو ه& أ.0آ& 9+2 اJ# &�m وأآ

�& ا���& أ��ا @,? Dة أ�-R ،"�-G'+M ا��3ة ا�nا.
 إذا أ\� .G4(0؟ -آ����دة

  
 &fء 9+2 أ�(�fا� c+«Q? �� Y^$. 0ل أمQ. 4 ة� b(0.أم أ

ù& " ،"ا%�+Y."، "8ى"?�(ا%� : هun ا�+��0ت ا�ر��" 
  )؟؟؟"ا��ص"، "ا#�¹&

 #� رأ?,8 دام xk+,8 ؟؟  

 وإg ا�;'0ع ا�$�دم

 �J+² ��±ل
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� �
8'�� D1ج 	IJK ه>�ك ^ ا��آ< ?� /N�(ا �*�وح ¯

 aا�U .�Q دى ،��N1�N*4 ،ر��W 

 ود. �>K(؟  @�/ :²�2.د 

��>0k:  I�?Kزى }��.".د� [ a���N�* ،u<¹أ �� 

²�2. د: D?� ].، ا?B@ ت�B'tج ا>L���+ u� IJK ا
�زل<8' 

 إ'0k:  L\U Iزى }��.".د

 و*?���؟ :²�2. د

�£،  :0kزى }��.".د+ ³�?Hر ���� 	IJK ^ ز	�� ) �*¸ ا	
 ،7?� ��ول او#" �?�هU�ا	� ��#* IK�I ا#�ى ��W< و*��� *
 ���Q ان >;�* "��W �#�� دى د��Q Iه I'�[D ا?D#< ا

�ول اD�NFل �� ا�tف ¢ ،"#�+ ���'yول ا£ ا�U�*�Q ،£�Nا
�I1 د.، N* "#�(ا �� >l1�<� >;�* ��* Iوآ�.، وه ،>�Hا�+
 >��ه� Q u� >;�*و ،�K@�?N(ا >N0ا ¸K	 ^ >;�* ��� ا	
 I'�ه�ت آ�.، وان اq�� وا#K< ;�ه� ^ آL ا�	�� اTدا Iه

�?N(ا �¼، وا	�y ��ه?� "@�?N�* ��<� ش�U�� ���@" �Uا
7?� ¸* ��ه?� . 
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�)�2ن��1"�(ون������������������������������������������"�−950 �

� �
 

� �

 

 "$+w60(ا ( 

�0ن"������) "1  1#2( 
 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+
 �f�z{أ b^. 2ه Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+

�"، وا��f)�ء ا%-�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا ،��رآ
b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.

 :أ#� )'&
 ��<� �8�'NJ� ��'���+ �U� �y! Iه .oه) a�N�?�� ا

�B�� �� أ�Wت  ، وه+ I�( wF�N� )#�� ^ )ه� �7 أ	� X*
 �� X*ا+��، وo� 	��B أ	< أ#�ب إa ا�Jة اº >�إ

�#��* a ا�MÃ �� أ#�ب �� >N8�'NFا .�<	 �اب، وهI آ8
� *oا+< إ«\«W "\+ � ،�U� Lآ )� �8kدا... 

 ��$. 

��1�   و� ا��Hد،    ���'� هI   ا90�0%�"   ا�Yؤ?"  ���    �أ�U إ
 ��ت �K� �?* aأ#�ب إ �� +?7، إ¬� ����U ف�?� �إن آ�ن 

 �'F�� >�8J�" د�H�� أن  , "ا�¯BW   I<   اsو#� +\�رت أ�
�1��ت   +\Hدر    I1�� �z ا��t_    ه�Ll   1>� ا���F �F�� �Êإ

 L]� ل�8NUا aإ    .oؤ�� ه�آ8� أN1��   ا)t'��،   ا)�;���1   ا
 �Êإ ،���U �Q�?(وا �MB أن �?�� ا�tNرات ^ �>�هr ا
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� �
8'�� D1ج 	IJK ه>�ك ^ ا��آ< ?� /N�(ا �*�وح ¯

 aا�U .�Q دى ،��N1�N*4 ،ر��W 

²�2.د : /�@  K<� .؟ود) 

��>0k:  I�?Kزى }��.".د� [ a���N�* ،u<¹أ �� 

�ت  :²�2. دB't� ].، ا?Dج ا>L���+ u� IJK ا?B@
�زل<8' 

 إ'0k:  L\U Iزى }��.".د

 و*?���؟ :²�2. د

�£،  :0kزى }��.".د+ ³�?Hر ���� 	IJK ^ ز	�� ) �*¸ ا	
 ،7?� ��ول او#" �?�هU�ا	� ��#* IK�I ا#�ى ��W< و*��� *
 ���Q ان >;�* "��W �#�� دى د��Q Iه I'�[D ا?D#< ا
�ول ¢ ،"#�+ ���'yول ا£ ا�U�*�Q ،£�NاD�NFل �� ا�tف ا
�I1 د.، N* "#�(ا �� >l1�<� >;�* ��* Iوآ�.، وه ،>�Hا�+
 >��ه� Q u� >;�*و ،�K@�?N(ا >N0ا ¸K	 ^ >;�* ��� ا	

�� وا#K< ;�ه� ^ آL ا�	�� اTدا Iه I'�ه�ت آ�.، وان اq
 "@�?N(ا �¼، وا	�y ��ه?� "@�?N�* ��<� ش�U�� ����Uا

7?� ¸* ��ه?� . 
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� �
�   +?'� أ����?�  : �l1   	نا��J    ^ >N'U��   ���  �1   ا0

�NH< ا)�;���1،    ا�ؤ�� Uة   و�����   ا��  . ا�#�   	K¸ ^    إ

�ج '  ه� )  ��;���1   ;� (  ذا+��   ا�ؤ��   °?L اoى �NUا  '
�ن J	ا�    ،�F�Fأ �{   )BNNJ�   d  و+���   و�yف وه�ى    ¢��   ��   ذ
 Lِا« ..   !�ـ    .�BU��   .oرة   ه�\، أ71 �� اNF'��8 ��  ا

 Iه ،L���N�س   أ#�ب   �� �sUره� هoا ا<��H  إaّ،    اUو ���  إ
 �   L�BF    aإ �d #�ره�،    ��   ا�K«N"   أو   إ	��رهo�ءت   وH  
� رؤ��  ¯   �Q�Kª   رo0��   آ�ن   وإذا وا)�اH?�،    وا�دد   *<  أن   
..  ا)>�ل   *?��   ه�ف   هI  ا)t'��" ا)�;���1   ا�ؤ��"   أن   	?�ف 
� 	�� أن    أن   ه�   إ�<   ا�Q   _��tول <Nرؤ�   Iه �" ذا+��"��?

�    	?�ف ´ 	��L �� هo. ا�Bا�� أن  ا*�Nاء، �N�BJ<*
�� �} d?L ذ ،��   ��ور	�   و#\�ره<kر ^    و�'�ا�\+   ��	�  إ��

 �<N�1�;��   LB#   ا]وان . 

  :ه,nا  هW�   �5   أ9 ف   أن   ��و�G   #� ه0 ��¢   وهnا
 �BU��   .oرة   ه�\��8ض ا� +�IU *< ا�\��ة،    ا�* �J�
��   �U ه���'� ���ن �Qط �FDF ا��Hد ه� ��1�ة 	��Uأ

� ��L8 اQ�اض �?�*�ت و+?���ات �� ���Hدة، �Äد{ ،�Q� ا
���W�Bو� ،��N@�J* . �	�  ��F�U   *��رة   +��8N هo. ا��Jة آ

 ���y   أر��   �¯   ��ن   *��اءة '  ه>l<Kو^ ا�ا#( آ�	� ('  ا
�	��Uأ d�ر   وآ>�  ) ��رس ذNUأ    ^ ����+   .oرة   ه��هI    هL   ا

��<،  �?�^    �Uس �'NF�* h8J� د 1'�<، أو�8N1�  أم   ±�ق T�� ا
�a   	��ص   أ	< �JNFل؟   ��   ا�µJ� 

 -   �Bt*   >'81?�   أ81_   رؤ��   < ا>IJK    ا�Bt/   آ�ن   إذا
d   ���ن   أن   ا)�Kوض   أو oل ^   -  آ�À    >NFر�º )�   ��o  {�sون   ا
 >��	<   إ�J�    ،h\<h\� DQ أن 	N\�ر أ	<  d'T	�U ¸Kة  ا

�ل 81'<،    �1   ?��ا*  ا�ؤ�� À  اتo��ص، *L: و*cا >t�ª ^  
8'<   ��   �?�ض   #�   إ	< MN�   ��   ء�B1ؤ��   أ�  أ�>�ء   ا)�;���1   ا
 >NFر�º   >N<��   وز   *�ن�lN�   ��دى   1>�� ر}?أآ[� �� ا�»¼ ا

�رج وذd  -دون أن ��رى 1�دة –y   ق�t	   .oه   �Fر��kى ،  ا)8
أ#0رu ا��f"، و0fر \�;W ا�)Yب، آ�� ²<، أو آ�� �Ñف، 

 ��K?s< "ه2"و��G3 آ �، ر}� 	?�t< *?� ا?oر اU�ا�
8�ح، J�	��، هoا ا�U�ام واJ	ود�� #�را+< ا��M{ �Qا�وا1

��1ا	< J� �# ،>JK< >B	�H �� ���yو  I'1 �8ارNFا   L8¢  
 ���µJ�   >N<��  ، ��Ik أن هoا ا?8   إ�N	�  I-    ^ _81 ا
���H  - ا?�ل N} �º ب�#[�Q ا]#�ب I'1 )�� �'¹ >�'1 /+��

�رس T �# ��Q ،_ا)�ه "�?s�ن اJ	ا ا�o+<  –ه��	ل Dy ��
� ��ى  –�� ا)�;���1 أآ[� �Qآ[� � aإ >�U �� أ#�ب L��¢

 � >	[ ،_Ë >H�N} �� ��K� do* ه�، وه� �� aإ ¸�و���، و
�+<، " !�yا"�?�د @��Fإ )<� �� �	�أ��Ô�\� L* ،D. آ�

�+<، و�� +�ى ه�tNJ� L( أن �Îج �� H��NUا �J >'8?NJ�
�ر 	ls<، و��ى #�ر+< J� I'1 "#�N� اoه ،�هoا ا)�زق أم 

.�Ê �'ا��� I'1. 
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� �
 �ا�0Qط ا���#" هoا ا8�Q ��T ،L���N< أآ[� إذا +oآ�	

�0ن�����'�;0Qرة � ��*�t� رة�� �J� Iوه ، ��<��\��ة، 
����<��� ^ اy ت آ[�ة�QDNyاز��، �( ا�� L#[ا I'1. 

�� ?+2 ا�Y$4ة ا�وg #1 ا�$^��ة ��& ��µ? �Jxر �kو
�0ن�����ا�� ;05رد . (ا;@-�Jد\�، دون .0Q;�� ،®��Qرة �

 )T70#ا �� آ�+�® �un ا�Y-5ة
�   وا?X دى¬9،   ��1/?� 

dN²و Ø�	7 ا?� :�9� اBæJ?� ا/'�� اB>� ا� ،I��� .  

>1�F   ف�?+   �F   ��	�  . #��.   آ>��   ْف   ا

³.��F I'1 ،ى��F "��N* ��tB¹ت ا�1�Fو 

�F�?��1    واN*  I'  ، *g�N ا

 Il�+ ú�0� و+���ْش،  ��

  ، و+\ّ�ـ� 

 ...... 

 : وا�ده2   �

 ،g ��J@? 

��? �Nإ:  
  

)�Jk0{ز#�ن زى    #¬ )�در ا(، 
  ا�-k0¾�ن� زى    ~�م �@'$2  دى 
   w�J	 XU �� آ�" أ	>< XB+ ن���8l�* رة�tFأ

 ،���	 ��، �M<Q 	\���� آ8<�U �� ء��U[ا I'1 �<+�H��NUا
�د�� � L���� و���� أ�><JK	�* ��NM<	 ��س"وآ�	>�(�* "

  �J� �� إْذ 	��N" أ¬<<� ،w�Q �<+�H��NUا �<�Q ىo�N
�� ���� *��ا إ� أ�> ،�'"���y!" �¯� I'\	 ،) �<'yدا

�B�� (D?Q وا *��ا�\��رس �?��   أن +���Q �?B ا�0�ة Ê
 �y|ا اoه /JN�� XU وارد �ty ì́ �� ،_Ë �<N���* �¯Dy و��

*L?K ا|¯�   -��آ>�  إراد+< ا)NJ�'�، وه� أ	< T�� أن
 �sأ�)�sأ� >'yدا ^ �أن ���À Lد أداة ، ]	< �L�MNJ )!!ر}

 "�N�<Q ،IU ى��* �k�8� *?� أن ¢�ل إa آ<� >?<� �� �� ^
�y! ه� �� X* ق�K�*< : اJ0 �B<� �K'N± �	�و�?>� و�( (آ�

)	�� � ،�	�� (! �y|ا X*و ،)I¶�� إرادة ) ا �1�<\� ��]�
8�ل أنNUا L8�� �{ ،>��k اI0 ذو ا�رادة،   ��ر هoا اNÎ

NÎ أن LsK� ، إذ��ا)�' ��k�<]�ق هo. اt	 �1 ج�Î ر أن�
� ه'( �1م <�ر. *Ìراد+<، �M�Qث NÎ ،�� دو	>�� �BM�
 ��ع ، و�� ´ أ�>�� ا�اH( �1 ا]�>�� ا]وa ا�s�ن وا�� ا
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� �
� ا|¯�،�N��U   اoإ�1ام ه aإ )Hا�� أدى هoا ا �U

 �1�د+< ��دا *?� أن د*� �Q< ا�0�ة *��ا، وÌ* ،I0ا �y|ا
 �y|ا اoن أن ���ن ه� –���ئ �� هoا ا¯'( و�1م ا]�

�sراد+< ا�0ة ا�Ì*-  ،���H �� ��ر	NÎ ��;�� �1�د را;� �#
 ،1� �5�5f 1# D��~ Y{��\ أن &x4\ �5+�� ن �9م ا�#�نsk

 Y{��\ 9+2 أن"YR8 ودم" اw 1# ،.ر��Nyر و�?�� ا�NÎ�y! ،
����<�ر	� �z ^ اNyا � �U. 

� 	�8J< هo. ا]� X* ق�K�tFرة +>B< *�;�ح إa ا
"I+اo Realوا)�;�ع ا0���Self Object  I" ا)�;�ع ا

Object   ^  (آ�� ا�+ �sوأ� ،����<، و*��� اDNyف ا
 ^ >NBور� ،>+�Uو ،)	�\ا�\��ة ، � ا]�tFرة، I'1 رؤ�� ا

Dy �� �ل أن ��ى ا)�;�ع ا0���I، و�¸ ا)�;�ع اoا+I، و
 �� *��L  رؤ�� ا|ÌQ ،���yن ا\�رة ر}sل أ�Dy �� �]أآ

�tFSرة ،��*�t� ¸� .��از، و

�، آ8�  وأ+�#" ه>� ��U رأ�� أ	< �� sأ� �ا]	J/ ه>
 ، ��*�J� ^ ا�\��ة ا<'?Q)�ا)  ��D8N  أن 	��م  ) و��ه

� �\L �� وH< ا�B<، ووH< ا�DNyف، � ><� L\�q ا��م، 
�(  )�د#"،) أو �+$�ت(: �+$"  Yاء.Y$k Wة Y$kة \�0د �$

IJK<?Dج ا�* d��� D1 I'1#� ذ�< :+?��/ ^ ا

 :ا�$^��ة

�   ا?X دى¬��1   ،/?� 

 dN²آ�+��>� و :/'�� اB>� ا� ،I���� اBæJ?� ا� .  

>1�F   ف�?+   �F   ��	�  . #��.   آ>��   ْف   ا

� *��F "��Nى، 1�tB¹ت ا�1�F³و.��F I' 

�F�?��1    واN*  I'  ، *g�N ا

 Il�+ ú�0�  ، و+���ش، و+\ّ�ـ�  ��

 .... 

 :� وا�د� ه2
 !!ا�-k0¾�ن� زى    ~�م �@'$2  دى 

 )3(  
�   ��Q�y "��W   :   wB«'+أ ، 

wB?NF. �?7 ا��	ت أ�1�Fو!  

 ��T u�   IJK	 ف�yأ    I'1 v̧U   �¬�  . أ�

� ـvBÈ I   #�م9 د��ى¬�Qــ�y ،  

�فÈــ»�ف   و��  .  
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� �
 )4(  

  ��1ت wy ا\ــ��،   ��1¬�   �KW   واذا

 ،�Qْ��ت ا~98(، ا³�tح، ا�sب، ا�dّ، ا*�JU أ�B+
  : اـ?ـَ��

�+���Ì* 7Q< ؟U ؟X� ودى!! 

 >�* � !!دا ا	� �8N>��، دا	

 ��'��1 I' دى 1>��� أ	� ا

 ��'��# I'  دى #\��ة ا	� ا

 I'1 ل�@   �Qأر   W�¬�Q� . 

)��ه� �زم �ـْ� Ø1ـ��َزاِ	��(   

 )5(  
  . ا��5س   9�   ف   أ}G+(   �Jk0   أ\�

��Jk0-@�    ،S0   ا��5س وأ.�رى ��  
�س دول �?7 <� ه� أ�L ا� :���W I?<� �� 

 ���# �B�y Iه ��!! 

  

� وا*¼ آ��¸ ^ 1ـْـ>��

 ���Q 7�#� !!أ

 دى ��ا��،   �� +�ى

� ؟..و�� ْأزاْزه

�ت H�U ���Q Iه ��  �1���ه I'��,!! 

��Hه�؟U I' و�� دى 	\�/ 

 .... 

� �v8tـ�؟ ا'I    ا�c   دا +�ى    �

� °>�؟ ا'I    دا ا�cف +�ى    �

�  ��ْ	ـ�êن؟ ا'I    ا0/   د. +�ى    �

 ....  

�vه� �� ا¬�Q�Wأ IJK	 � أ	

�v� *¸ �W I'1ط +��ن 

 !!@/ أL81 إ�< ؟
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� �
"�0�+# :��Q �8ارNFوف ا�� .oه �BU��م ��'NFا ^ �

�*� ا]و�H ،aى ¢��� ^ N�� ��1ات اX<J *?� ا�ا0
 �tF[ا �K�;وأ ،�y[ا~�ء ا ^ ���yة، و��\�) ا]*��ت(ا

 )F1074>� (إa ا)  ا)��Nب  . ا[��D ا]�yة

 : #+�® ا�Y-5ة
�0ن ������ "��Y3# 19 ةT70# ةn'\)�?��'� ):#1 و?,

 ا�4^& ا�ول
�ن ر�J�k ه� ¥� �>�ل  ..�� Ú L\K+�ور أ�Uاث هoا ا

��ن �8·.....،.......  L�'+�ور آL أ�Uاث اÚ L\K ا
�ن ��1 ا|¯� �Q>�سH��� �'� ���MN� .و*

��ت^z-ا�: ¸�F�	  : �y[ا اoم ه���ن و#� #�ه� ���_ ·8
�Ú �'1 ا)* ��U�J�N�*< وه� إ�UىK�ت ا�\«� -. ا

.....XÃ� - .ا��أة أ �BU	��F¸: � إ�Uى را#\�ت ا~�#� ه: �
 -.... ه� إ¯� ا0/ وا~8�ل وه� ا*>� �*�H� �Q  :>�س
�0ن -. ه� إ< ا�K:  أ*��ن���¦  : ��J�k�ه� ا�»\�� ا

Ú ت�zّ Ú L]8N+و ��U�J(ا .- ��.D�7  : L\Kآ�	� Ú *�ا�� ا
��]� �8J� ا� d< �1 ا~�8( hB\N *?� ذ�زو7" �أة وه� ·8

�0ن���¦. 

c��(0ا���اث وا� : ¸�F�	 ���Ò  ��+��H ل�]8Nاoى ( 
��ن�8· >Nz( .- .oyوأ ��B�و� ا~�#� إ�yاH< �� اª 

�ن �Q ��1>�سH��� aإ ��?� .- > ���1�Jو� X8Jوم ا��# .- 
�Q�?� ��وª ��+��H �1 ر�JKNF��ر واNJ� وراء ا� . - 

F�	و X8Jوج ا��yن�H��(ا aإ ¸�  X8Jا� LB# �� ت��وª �?*
�ل]8N'إa �>�ل  #�وم ا�¯�Q X>�س وا*��ن -. و+�آ< 

��ن���ن  -. ·8�� و*��رة ·8�+��H ل�]8N* ��ر¶�B	ا
><Qو. - aن إ���� ا�0�ة  +�sع ·8�+��H h<8N -. �Q>�س 

õ وحY05س ا��k _�� "�$��� و��0K إY# gأة �$.D�7.  -  ع�Hر
>NB+���ن إa ا)>�ل و�?�ذه�ب  -. 	�I'1 ¸�F ا�cوج ·8

��ن�8lB�0ن أن -. 	��F¸ و+�آ< ���ا��" �$$G  اآ@-�ف ¦
�� uY,{و W'+¸ .- �J�# W��Kو ��.D�¦ uؤ�@Rا. 

 ا�4^& ا���\]
��ن، ´ �� Ú ¥� �>�ل ·8F�Fأ �	�]+�ور أ�Uاث اL\K ا

�*����1 ا]��L : 1ا�Ú .#T آ�خ Ú اF L�' .Ú ا
��ت^z-ا� : - ��J�k���ن:  ا�8· - ���	�]ا~�#�، :  ا

��ا��Q ،X8J>�س، أ*��ن، .D�7 

� �( 	��F¸ - : ا�0)��c وا���اث�+��H ة  -. ه�وب�Fا��
��ن ا~�#��8· ��Hو���ن  -. ��و� ا�X8J إ#>�ع ·8ª

�*��' �oه�ب �?��*  ��+��H �1 �MB'¸�F�	و .-  w«F
�Q�y > X8Jا|¯� وردع ا� I'1 ن���8·  /s� �� >�'1 ��<�

� آ8� آ�	� وإ�Dح -. ا|¯��+��H ع�Hس إر�<�Q �� >B'@ 
��Nt'� .- �¯|ا I'1 >���J+ .-  /sو� do* ن� ا1�اف أ*�
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� �
I'1 س�<�Q ن���8· .-  ��Hزو aإ ��+��H �إ1�دة أ*�

���¥ ���ن وإ{�ؤ. ¯�8· ��Kوآ� ����y ���'y .-  0¿لK
"w�f "'· "7زو gإ ��.D�7.... 

 ا�4^& ا����_
 �sخ أ��� .+�ور أ�Uاث هoا اÚ L\K ¥� ا�ار وÚ ا

1#T�8ة، :  ا��� �'���ت^z-ا� :- ��J�k���ن:  ا�8· - 
���	�]�, ا~�#�، ا��Q ،X8J>�س:  ا�+��H ،¸�F�	 ،ن� أ*�

c��(0ا���اث وا� : -  �� ¸�F�	 ف�y  >�'1 ن���8· /s�
� *?� ه�و*<�+��H )� .- >�'1 X8Jا� "�KÈ .-  >Qا�ا1

.�<1 ��N	�1'��� و�� �   #�وم �Q>�س وا*��ن - .·�8'�
 �Îر�^@\�� ��J�Ykو����@# ��.D�70ن و����¦ &�¦. -  

XHو��ر¶� #�وم ا�N	ة   اoQ�<��ن  -. 1>� ا���¹ر ·8
��+��H >NHر · - .وزو�?W ��+��H ��وªو _�s���ن *�8

><1 "�K«N3��4f 0ت -. ا� Wkل 9+2  ا9 ا����� ا�@.D�7
W'� 8Mأة رY%ا ��.D�7 �4تf  ^ >NBر� �� ، >NHزو I�Q �¯

 �� آ8�]� ��+��H دة�أن �>I'1 �\N ا|¯� q?'< @'/ إ1
�	��*� -. آlNFا  �� ��]� ��+��H دة�ا|¯� B't< وإ1
�ج? .ا

�Rوا� cا�Yا�4^& ا� 

��ن،�� +�ور أ�Uاث اL\K ا]Ú �y �>�ل ·8sوأ�  Ú
 ،�*���� : ا�T#1ا�U �'� Ú. ت��^z-ا� : - ��J�k�:  ا
��ن�8· - ���	�] أ*��ن، 	��F¸, ا~�#�، �Q>�س:  ا

c��(0ا���اث وا� : - >* ¸�F�	 ء�<N1ن وا���. ��ض ·8
��ن �( 	��H ¸�Fل -��0ن 9+2 ¸+< إ�9دة  - . ·8���\�م ¦

W(���� ~��D وا}@.D�7  ��@و��� "�$�إ���J آTو7" �$
��ن �� -. ا#@W9�5 19 رؤ?" ~�����< وذه�*<  ه�وب ·8�<�

�*� ر�� ��;<��ن أ*��ن -. 0�ق 	��F¸ *< -. إa اNNQا 
��ن �8· I'1 �\<��س �Q>�س *JUوإ ��+��H ل�]8N* �kا�ا

� �Uث ��?*>��ن إa ا)>�ل - .�8lB* ¸�F�	 �1دة .- 
Ú ���H �� ة��  ا#�اح �Q>�س إ1�دة ا�0�#�KWإ �?* ��+��H

��ن �8· I'1£أ�0�0ن ذ� ¢kن – .ور���8· ��t¢  ل�]8N
��+��H .- >+ة و���y[ا >F�K	[ ن���8· �K. 

 .وإg اTZء ا�@�g ا�;'0ع ا�$�دم
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�I04040404<I2010201020102010>�14141414א���,�������������� �  �

������%ج�א�$�������������دل����א�,���������א����"��ن��������א��و�"�−957� �
 

� �  "$+w61(ا ( 

�$�ت'Q.: 
 ا%@'�دل : ا���ج ا�2345 " ا�-�k0ن" 

�0ن : اY4%وض(������ 2  1#2( 
 �� Dو ،"��" وا)�,�5�هun اD�wت ��D�� G3ت إآ+

Dو ،®+Q# ىY�{ 2روا� &,-� "+�z@ُـ#  �f�z{أ b^. 2ه
�" ا�� +��" ا������nات، إ�N #1 و�2 ا�Y4وض ا��+
 ،��"، وا��f)�ء ا%-�رآ�Y%ت اD�w1 ا# �?T# 1# �5ه��J+@;ا

b���+� "� .و.Yاآ8 ا�µة، وإ��#�ت ا�;0Qرة ا�nا.
 :أ#� )'&

 ��<� �8�'NJ� ��'���+ �U� �y! Iه .oه) a�N�?�� ا
�ت ذا+��U� Iه(ة��	 Iوه ،  wF�N� )#�� ^ )�+   �� X*

 �� X*ا+��، وo� 	��B أ	< أ#�ب إa ا�Jة اº >�أ�Wت إ
 .�<	 ��#�اب، وهI آ8�* a ا�MÃ �� أ#�ب �� >N8�'NFا

� *oا+< إ«\«W "\+ � ،�U� Lآ )� �8kدا... 

 ��$. 

��ر 059ان  @RD رn@9أن أ ��D"0ن������� " "$+�+�
45� G�� �(ا��05ان %� ?+2ا���3$"، و �M1 : 23 أن أ#

 "��Y3# T70# �?�'��" أ\� ا)@'G3 #1 #0;90" و?,��\
 unJk ىYRأ "��0ن، و1# \�������� أ;0Qرة ���0ن، و�������
 D0رة إQ;أو ا� "��Y3%ا c# ك -. D �J5@# حY-\ ا�+�0" ا��

 "�Îأ gا�}�رة إ :  "�)" �� ا�Yؤ?" ا90�0%Y4@ا%0�0ع (ا�
w2ا$�$ ( "�\Yى ا�YR : ا%0�0ع ا�nا.2(وا�Yؤ?" ا�nا.

 ��، وهnا أ#Y ;'® ")آ�� ه0"و\3@��+�5�5f 1# ،W �1، و�
&� .أن \�)-u�5 و�Y$\ 1أ أآ�Y #1 ��0" : هnا ا��

�,& هnا G+xk أن أآ�& ا�-Yح GK ا;f�R ،YR� 8" وأ\�  
 G+Ý ت : ا���ج ا�2345، ��� أن�$�'Q@9+2 ا� T0ف أرآ;

�" Y4#¸"ا^z{ "9Y7 "�0+ا� unح هY{ 1# gا�و "$+w. 
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� �
  c# ،ةY$k ةY$k �%اءة اY( �J5# gا�ن إ c7Y\ و;0ف

�Y. ،_?�K 1# Wآ�Tا 2+9 #� ?@�+® k L �% b�4¸ &?��.
 .�����ج ا�2345 أ;�;�

)1( 
9��N0   ا��� دى   ،>�f 

 £@å5" و�  . ?� ا�Â3'�" ا�,0#2، ?� ا�'G5 ا�$+<: آ0.-
W9�;   فY�.   Y;   ��  . )u0J   آ5,"   ف�   ا��\

ªu0J; 2+9 ،ى«Y; b-,@� �JQ'و;��9ت ا� 

  ، �@,µ ا�+2  �@��9    وا���;"
 2��. Ç�w�J?  Yـ«U^.0ش، وM�.و ،  

 .o¯ �BJ<�* ��*�J� ذآ�	� ^ ا0'�� ا� aإ �Q�إ;
 /�Bt+��ن أ#L   ا>IJK) ا)?�Ï(اK��ة، 	nآ� أن رؤ�� ا

 ��1�;��Fا ��رسإذا �T XN'8¥�    L8?N	K¸ ا?�>X ا
>N<�� ى�Æ� أن �sج أ��N} دى��ن 1J	ه� إ Ï�، ´ 	�s" أن ا)?

�ء+<، أو ���ر+<، أو "آ'<"Kأن ُ+�ى آ IK�� �، }?7 أ	< 
�L* ،>'81 rk إ	< N	–  �Uأى وا L]�–  ى�Æ� أن aإ �H�U ^

yودا >JK	 "��� أن �sه� أ� �H�Nª �1�د� �K�?; �	�J	إ >'
|�y، و?L هoا �� آ�ن ���م *< اL�'MN ا>IJK ا�Nر�� ^ 
ا)�ر�F ا�Kو���� ا�XU ،��FD ���ط I'1 ا�'L أن ��LB أن 
 �� ،IJK<8�ر�F اL�'MN ا{ > h8JÆ� �U gأآ L'ª >''}

 �sوأ� ،�B�� �?�lا �@�W ن�إ�Hاًء �\>�1�، ا)�Kوض  ذd آ
��U �� أن ¡� D�BF {�_ هoا اN(ص ا�Kا%��ر;" "¯�ف �� ا

�ت ا��Wاف ا�  "GK أ}Yاف��NJ� Lآ g1 �W�B� �� أو �W�B�
 ��ت ا��Wاف(BF_ ذآ�ه��NJ� ة��	 ( X*�#[أ#�ب ا d� ^ ذ{

>� . إ

 L���N	�M' آ�" أن ���BU هo. ا?��ن ا\?�B ^ هoا ا
 Lyدا "�N�+ �# �ا)»�#� ذات ا�0س ا~��، #� +XB �� ا)  أ¬

 �<BU��)�1>�� ) أ	 �و;��9ت "�\�د�Q، ر�8� 1><، أو ر�8
� ��IU أن  ، "أ�'Y; b-,@� �JQ»ى 0J; 2+9ة� �H�� � �وه>

1�ن �F ><� ،wcل ا�@ I'1 d�U/ ا��ن ���Q ذ� �Q�� ��
N��W �� L�'ن ��رع *J�Q ،wcل ا�@ I'1 �sأ� > �'JNJ� أن

 >	��1 ^ ��\NQ ، ���2 "#�ر�. ،µ,@� 2+وا���;" �@��9 ا�
 �J?�w .....YU^.و!!" 

 IJK<ا)?�Ï " ��ى"ا)��� �?�~< آ8� " ��ى"^ ا?Dج ا
� #� +\�ق رؤ�� ا)��� أآ[� 	��Uوأ ،>s���) ى�yة أ�� ��	أ

�ت ا��Wاف��NJ� ة��	ل ) �8NU�ÌQذا اBNF?� ا)?�Ï هoا ا
ÌQ	K� >�� ا�[� �� ) أن ��ا. ا)��� �['8� ��ى ه� ا)���(

�Qص �Ê. ا�»\I، و�Qص اN?'� �� ا)���، *L و�Qص 
�دة KNF�� ��oy . �� إ�WاQ<اÊإ Ï��[L هoا ا)?

�K#��"��8�U " ���?N� / �� دة� ���N* >81و�D+< ا)�8NJة 1
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� �
+>��. أو أ�����N�H<، و�� ´ +��Q Lص ا?Dج ا]81_، 
� �Qص ا��Wاف اoا+I ا?I'8 ا�°�� ا)�8NJ �� وا#( sوأ�

�Fر� . ا)8

  )2(  
��Qé'ق أ��f "ew وف� 

�¾Q'z+. ة�QR "7�� W�k: 
 آ& #� ا)Yب �'¿W آ��ندا\� 

��J �@'$2 آ�� ا�-Àـ�k0ن�(Dأ 

 >Nزل ا)��� �1 رؤ��<N� �1�ن ��F ص�y >H�* �<NQ��� ^
�	�م ��� �� L�* ،>~�?("��، وآ�ن  "ا�\,�ر"و "ا�@$�??�

 /'�<� a�N�رؤ�� ا)?�Ï و+�JKا+< هI ا]�L، وهI ا)�H(، و*
� ��ا.) �L��N(ا)��� � aن أ#�ب إ���  d� ^ ذ{ ،Ï�ا)?

 ��*��(ا\�رة ا� ر!. 1'��J��ن ا0'�� ا�8l�* )Hرا (
��J �@'$2 آ�� ا�-�k0Àن�"(Dا  ،"أoك ^ ه�أى أن ا)��� ��

 >	�Õدراك ، IKN«�Q آ� "���N، و+�ا�Q )Hص "آ�yä"ا
 ��دBN(دة ا�KNF� ا�0ار ا)�;�I1 وا

 )3(  
0�   �Jk0R b?�{   :   'z+.أÈ ، 

È'�@;ا ��? uY,\و;��9ت أ!  
 1,i ¬#   234\ ف�R9+2    أ ¿��   �N�#أ .  
  ، RــÞ �N�k0'¿ـ2    )0مª دYMى

  .  #��ــ0zف   و�Þف
�ر أن ���س 1'��� ^ ا?Dج �B� L��* h'\+ �هo. اK��ة 
�ت �'lNا>IJK، ذd ]ن �yف ا)��� ا>IJK ه� �N?�د ا

� �� ��Bو I'1 ا)��� وا]	�اع، و	�درا �� I'1 Ï�?�8N ا)?
 aن أ#�ب إ��+ �>� ¹�ه�ة، ]¬�	�8@ �	��� ا�8t	�>� و� آ
 �Fر�º I'1 ��س ا)  ه>�# h'\� DQ ،ة��B�Dا�	��ر وا

 IJK<� "إآ�� \234 أ�Rف 2+9 �� أ#��N"ا?Dج ا /�Bt�Q ،
�Bأ، ��8@ �8NJ	�N< أ*�ا �� أ��ن ا)���، هoا �� ��U ا)

 /�'�+ �� IJK<� �N?�ض < ا�Bt/ ا� IJ<	 �� أ<�'1 ��
 ،���y £�°?L رؤ�N< أ#�ب إa ا��" اoى �T *< ا)��� اoه
 ،�¯ä� فDNyر. �( ا��Qأ �?* >s��� رك��� �# ��و^ هo. ا0
 >Nرؤ� �� �U ���(ف ا�y دى�� ��، ÌQذا ��N��µJ� LÒو

��KW هQ ،.o�� ��اH( ا��1 ���رآBt<�Q ،>N_ 1'�< ا /�Bt
�ء ^ هo. اK��ةH ��، و� *�ر�H �'�'# �Hا ��BJ	. 

  �����Q >s��� �� �'?N� أن /�Bt´ إن اoى ��l( ا
�وز ا)�8Jح *<lN� �ه� ���رآ� ا)��� < هoا : *�ؤ�� �

8�دى 1>� ا)��� N� � ا�cف �� آ�" ا)»�Bء، واoى 1�دة �
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� �
 /�Bt�، ^ XU أن ا�B'F–  >JK< hÃ إذا–  >B1�NJ� �#
X'8Nª �Êإ*�اع و aإ ��*� .إ°

�رآ<، أو ]ن �� �� �° ¨ >	[ ،>Q�y IKÎ ىoا)��� ا
 ،>~�?�-  >* Xtا�� ��ف �><، #� �L?K ذ d	�l�N  –آ8y

)0م دYMى Q�y �� ��Q�y :" �Þ< و�� ´ Q�y �� >Q�y< ه�
8�Ik ا"�Jk0R، و�Þف #��0ف<oى ، وهoا �¸ ه� ا?Dج ا

wcل ا�@ I'1 .ر�� إ	� ،>kا�NUف وا�cب ا�?�NFا aإ I?J�. 

 )4(  
  �9»ت ÈR ا�^ــ�»،   9�G4{   �N0   واذا

 ،¢�kYب، ا�-£»، ا�Yxح، ا��YQا� ،cª�Zأ ����3ت ا�'.
  : ا�ـ�ـَ�»

 !!ودى #�؟ ��.-W?s� �k0 ؟

 W� !!دا ا\� #@�Ye5، دا\� �

 �J+#�9 2+أ\� ا� �J� دى 59

  ا\� ا�+�J+?�( 2  دى )^��ة
 . }�N�k0   أرk¢   ¸0ل 2+9 

)�J\ِزم #ـ�1 9ـ0ز¾اD 0ه�#(   
�وز رؤ�� ا)��� �� �h8J *< ا : /�Bt	K¸ اK��ةlN+ XU

�F�< ه�(� I'1 �¹�KU >* h8J� ر أن��� �، وهoا �� )أو �
��H ا\�"�?>�< ا)  *ـ U" اoوز رؤ�� ا)��� ه�lN+ XU ،
�ت ا�Nو�'��، �ا0��H ا)\>�ع *�J0وا ،��#�K� ا)>t_، وا

 ��<���� اtJ'� ا��ت ا~�ه�ة، و+?�H�� �Uآ�� (وا]����
�نTدر )ا��B� ،�H��وز رؤ�� ا)��� هoا ا0lN+ XU أ#�ل ،

 /�Bt�ت ا]�1اض  –1�دة  –اNQ � _\�Nو�L، و�*
�ت ا0��"واM'� ،¼�«�N_ هoا وذاك }oآ�ة �]�U"  /JU

��<� ا�Bt/، وه>� +��ty �8رة ا���� ا� �>I8N إ
 �JKN�Nو�L وا�¹�ه�ا، و* "���NN\>�" وا��ر�1 *J(ا

�ع اoى �'�l إ�< ا�Bt/ ^ ه�NJ� I'1 . .oى أ81_Q�ا
ا)�NJى اoى (ا0�ل 1�دة ���ن *�ن �\?� �Qق ��NJى ا)��� 

>;�K� ( ،><� I'1أ XNHدر"W� ´  ،"دا\� #@�Ye5 دا\� �
��<�* �� ��BU �]أآ ����Uر أ�\� : �أن ا)��� ����، وأن �

 >B�B@ ؤ���و�L إ�< �� رؤ�� � T�� إ� أن +��ن ��ى 
1� *�أ�<، �<N#ة "ا��دى 59��J أ\� ا�+�J+#�9 2، دى )^
�J+?�( 2+ا\� ا�" ìLرؤ�� ا)��� *�ن ُآ �JK� �، وه� 1�دة �

�ج�NU� �l�N	 �" رؤ�N< ه� �¸ إ�y �#� "ا)��� � أآ[�  �
�Nزم #1 09زاD 0ه." 

 )5 (  
  . ا��5س   9�   ف   أ}G+(   �Jk0   أ\� 
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� �
��Jk0-@�    ،S0   ا��5س وأ.�رى ��  

 2�5f 1# }0?": #� ه0 أf& ا��5س دول ?��

 "?0( "'�R 2ه �#!! 

 I8J� ��#ع �� ا)\�ا�	 æ��َ" "�ا%^�ا)
�8 1'��� آ[�ا D��"Consensual Validity   ،_Ë.�4قN?	

 I'1 ه����� *�� وU >H_، وهI أن +�1�8À _KN �� ا)�	��Uوأ
�hB\+ a هo. ا�ؤ�� ��د#�، ) أو رأى(رؤ�� N�*oا��، و*

 >*��1 > r�<� ع �� ا)\�ا#��، وه��<8�دا I'1 هoا اN1ا
 ��>< �� أه� أ	�اع �>�هr ا)\�ا#�� ا?8'�� ا ،>K?;و

��J� I'1 ��Qة ا�tNرU. 

 KN+ اع�	[�Q h'\� �� I'1 ،ت�*�JU دون ر��ز أو ،_
 �� �?B� ا�s?* )� LQ��N+و ،>��Bt+ ^ ون�?N+و ،��k��B

 ،�sأ� d ،Dy2$'@kل ذ

�ل  �Wأ �?* aأ#�ب إ Iا)\�ا#�� ه .oه doوآ
�ق ا]�'I'1 ��B رأى K+�1 أن ا�+ �أو I'1 (ا�T��ا@�� ا

¼«W ('1 أو ا]#�ر �M\'�م ه� د�I'1 L أ	< ا]#�ب ��I ا
،�8�(�* 

��� 9+2 ¸0ل ا�D�k ،È\0اع ا��  �f ��إD أن ذ�£ �
��ة أه+,�J، وا��Y$iا¸��ت w9+2 أ;+0ب : ا G$4.ا G�Y$\ا
 ،��'R Y0ن ه0 ا�آ�,? �( �z{ 2+9 ®4@. ،"4?T%ا�4"، واTا�

��k ا�)�ر �� . و�

 ^2��Zا���ج ا L8?NJ	 ،"�4ق.D�� "�دون  "ا%^�ا)
�ر، وآ'8� آ�ن ) �Qض(�� آ��8وع +J'��، وBNyD L*�#

�در ا)��n، أ��MB ا)\�ا#�� �ا)?�Ï �� ا>�ع ا)��MN ا
�ق أ#Q ،��1�;�� L�� L�T أ�'/ أ�Qاد ا�1�8Ä، أو K+��*
 aت أ#�ب إ�F�JUأى، أو +�د�� إ��رآN< ا�� aآ'��، إ

�ر. *BNyا�'� ا�{ aإ >B<q ��T ��F<، وهoا أ�� JUآ[� إ�
 �� ا#�اب واآ[� �� @����،

�ر هo. ا�ؤ�� �� Dyل  BNyل ا�8NUا aإ �<�B<� �ا)  ه>
�	� *�أى ا�8Äع ?NF��>< " ا��5س   9�    ف   أ}G+(   �Jk0   أ\�"ا

 �K�J�ب اBFS8�ل ا�cاع NUا �� �^ 	K¸ ا�#� {oر	
ه0 أf& ا��5س #� ،  ����Jk0-@�    ،S0   ا��5س وأ.�رى "  .اoآ�

�'" )0?¿": دول ?��R 22�5 }0?¿"، #� هf 1#."!! 

 )6( 
�J� وا�� آ0?� : 9ـْـ5

 �J�k ��(Dأ!! 

 دى #Yا?�،   ?� .Yى

 ؟..وD± ْأزاز�ه�
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� �
   ?� .Yى T?�9اS؟
 !!,T?�9ه�  وD± ا\� �� ا�+2 

  �U Ik��'+ ��'J+ دون ��<وه�oا +�Nا�L ا)�اH?� وا
�ع ا�ؤ����. 

 	�� �	��?� )t�(ا اoه X* ق�K�� إa ا�B<N< إa ا
""��ؤل "ا�Yؤ?" ا90�0%�""و  "ا�Yؤ?" ا�nا.JN، و;�ورة ا

 �<�س <� �� رؤ�� ا<'\+ ��1 �� إذا آ�	� ا\�رة ا) �{
Ï�?8'هI ��رة �>?��J �� رؤ�� ا)?�Ï ) ^ ذd رؤ�� ا)��� 

���Q رؤ�� ا|�y ) ��ا��(KW لDy �� �'أم ��رة وا�) �و
 ).ه�إزاز

 �<� #� �N\�ر sوأ�)�	��Uأ Ï�� ^ ذd ا)?{ ( �y|أن ا
 ¸�?�، ^ XU أن ا0���� #� +��ن ا< �H��NUه� ا]آ[� ا

 ".?� .Yى T?�9اS؟ وD± أ\� �� ا�+T?�9 2ه�"

 )7( 
�¿ـ1؟ ا�+2    ا��   دا .Yى    ?�Q? 

 �15؟ ا�+2    دا ا�0ف .Yى    ?�

  ?0\�ـ0°ن؟ ا�+2    اw<   دY. uى    ?�
،��<' �U�NK� ب�B وه�oا ��L ا

 ،��< و	�� ا

  ��'JN�ؤل ا)�N8 ه� �8�م ا]�� ;� اJNو�\hB ا
�8<�آ� �Fاء ^ ا?Dج ا>IJK أو ^ �Uآ�� اJ ا

)8( 
�¿� أ\� \234 أ}�Jk0 ا�N ه

�¿� ?'$2 ا�-�k0ن ���J و�

oNآ�ة *�ن ا?Dج 81 �* ���H �� اءة���، �Nï هo. ا��
�ًء، KW ���8'�ر. é I+n� �Êإ ،���y IJK<وا?Dج ا

 /�Bt'�ًء وgyة، آ'8� زادت �1�H ا>�� ) ا)?�Ï(وÊ
 ��a 	�ى ا]�y "ا�#0ر آ�� ه2"اoا+I، وآ'8� رأ�>N�، و*

��1�;�� �Q�J� I'1 : /z �� آ8<JK	أ ���Q ى�	ه� ��!ة  �
� �<'yور دا�� �8� آ�	� �NM<،أن 	�اه�، و� ه� ��ى )� 

ه>� +\hB ا�ؤ�� ا)�;���1 هI اL�BJ إa أن ¢�_  
��NK�¹و ��	�J	ا� �#D? أن 	��ن *��ا �?�،: ا

����< !.وهoا ه� ���� ا?Dج ^ ¬��� ا
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964−��Y���,ن�����؟ (1) .....מ�������������א��� 
 

� �

 

"��w62(: ا( 
 )؟آ��#1  1.... (.ا%�+ــÆـ8

 )1(  
>¸     ª8+�%؟  ....وا 
W�   0ن��9   �� ؟  ا���0ن�   آ

 ؟ ا�,�مª   هÂ0ا   آ�م   �@$0ل
�Dو   ªآ�م   �M   ª؟ ا�,�م    

   �õريء   أذآـ���ه�B*   �Q?�   ه>�   ا�   >�  ا?L8   هoا   ��   إ
 �º   >+^    ذآ� ����ا)   ��U   �'# :   ��-  إ¬sأ� - �*�q   ��\«W  
 �K�<1   ..  7N8'1  ^  �<�� �1و    IJK	 ��ر   ��   �a، وõoªرا    ه�د�

،�	��Uا أ�Ô�ªو ،�sأ� 

 I'1 ى�J� �� IF�F[ا Ï�^ ا?Dج ا~�J� ،I?8ى I'1 ا)?
D]8Q ،ى�NJ(ا ¸K	 I'1 L��?�B �� : أى ����، و�? �B?إذ 

�ب ا?Dج ا?>IJK ، و@'/ ا)?�Ï �� ���� أو أآ[� أن أ
 �� /'t� أن �y! ���� ا)��� أو أى ¸K	 _U �� نÌQ ،��B?'�
 ^ �Uوا �y! /?�، و#� ا�N1ت أن أsه� أ� ��B?'� أن Ï�ا)?
�+I'1 I *?� ا)�;I إذ #� *�lNFا ��n+ � �U ،�1�8Äا

ا)?�N� . Ï\�رون أن هoا اoى #�8 *< أ	� ه� ا)t'�ب
� �tÎ ^ ا �U L](ا �'��?� �� IK?� ،���8N)�NBئ ¢� ا

� ��tNJ(، و��L هoا º �]أآ ،.�Ê آ��U أو ،>JK< >Nرؤ� 
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� �
 h8J� < !ن ا]وان أن	رب أ�N(ا اoه �µ8t� �U ا�Nº ء�K1ا�

L](ا �'��?{. 

 ���¬ �U ��\«W £��1 ^ اءة���س، اH'� ا�� I'1	K¸ ا
#LB ) آL ا���ان(��1ن ا|D���+   ���yت ا�Dy �� I1ل

L�[��م *Ncم(  ا�Ncا �� Iه ����<  وه�	oا .. ،) أ�¹ أن ا
� ���ن� ��� :أ���� و

.o�1   ه�t�(ا    Iه �?*    a إْذ �� أ�� ،�?B@ �� آ'� ،IJK	
�  . أن أ�1ف آ'�

�ر �y�'�Bt/ و    IJK<آ[�ا،     	JK< ^    �>��   أ� أن ا
 Lآ )Hو+��ارا، وأن ��ا ،>�� و�L إ�<، *?� أن �\L إ�

�.، �� ���s<، وه� �'N� ��IF ه� �F[ار �\�ر. ا�t;�هoا ا
 ،>s��� ام�U� Ly�8آ �<@�¹�ه�ا و* >�+�� �� L� hNK<�
�ت Hدر I#أر ����F أgN1هFأ �K@�و�� ´ 	JK<، وا�U�ام ه� 1
 L�\KN�* dا0/، آ8� أ�Wت ��ارا، وآ8� أH'� ا���0 �1 ذ

� ��اراsأ�. 

   �1�l��رن ا�Bt/   ا�� XU أآ[� آ[�ا �*�'t�) أو
Ï�  ا�آ�/ ^    �¸   ا�Kق   أن  	�Q ،>s��{ >JK\'< ) ا)?

  ،IF�F[ى ا��B�N�'1<   ا�آ�/   هoا   +�+�/ ^    و�� اQو   ..
 >H�N	و  I'1 >JK	 /�Bt� *� أن ��رب ا ،�'U�{ �'U�� ،

�ر�F در�H �� اº ك، و��êر�?�ل وا\g، وأن �N?�د ا]¨ ا)�
�ع  –ا)��رك، و#� �\L ا]�� tNFإن ا–  L](ا �'��?� �T أن

) ،£�w�t«N، وا�H�N<، وا]��* _'?N� �� ^ L#[ا I'1
� ) وا��Hان� >s��� I'1 I;�� 7 أن?{ ،X*�#[أ#�ب ا aإ

8' �H�� وأن ،>Hد. وزو��.  I'1	JK< وI'1 أو;�� �� ���
>JK< و]و�د.، وزوH<، وه� ��ts أن {�م ا�Kوق  .�H��

�ت   أن ا�ا#?��، ��رك *��8NFار و�qد QDNy� - و�Hت   إن  -  ا
  Iوق +>����8 ه�Q   ��Hر�y   ،��?#ووا �ا�اK#��    I'y<   أ�
 >N��µJو�    I�B<�Q �8�   أ�'yا��   ¸B�وت   أو   K+ .  

Bt�رNF<، وا�d ^ +\?�� وI1 اº وارد �( @�ل /�
�، و�� ´ s1'�< أ� /Hت وا�NUا ��\�ا#�� اB\�ة ��8
 �Êو �\BN8�ن ا]ول ^ ا�8NFار اs� ا¶ ��<�)�اH?� واQ

I1����، وآL ذ�K� dوض أن �\/ ^ . ا¬ > ¸� �8<@��_ ا
 .�<�Ãأ ��.، �� Dyل �;�� ë��"I+اo-Y-\14ة (" ا��Wاف ا

: اY4%وض(ا%@'�دل : ا���ج ا�2345 " ا�-�k0ن" 4-2010
�0ن ������2  1#2.( 

�و� ^   -  أ�"   ا)��1�t   هo. و^ ª   ق��  -   I+�U )�   IJK	 :  
 >+�J� �1ذا�. و�� ´ ^ د�   �  *?� وهI  ؟ ..  أ	�   و��  ؟  أ	

  أوه/   Q��   ا]وراق   *���   أ�� .. أورا#�tF   ��   �?*    Iر 
 �1�l�>��ه�   ا   ��   أ��ت   أو  -  ���¥   �KF!  - ) ت��	7 	أ�¹ أ

 ��D]�+I ا�U�+ ^ ��U� dا��5س  :ا� ��ل ا�ول"*?� ذ
®?YQوا� -  Sا� ��ل ا���: �5wا� ��ل ا����_ - ا%0ت وا: 

� W �?* ^ >N'lF?�ى اoى ¨  "ذآD �# Y ?5$�لsوأ� ،��U�
>B'�2010>�� أ� (  
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� �
 ���و� ��Nا;?� " ا)?'�"أN1�� أن هo. ا0ª Iا;( ه�+  

��H دون اد1�ء،  ?هI إ��ار �[�*� I'1    ا�#�   	K¸ ^  .. ا
�ود اI?J، ��ا ?� ��ء إy�Fدون ا I?J  و�� و�h ��   �'� ا
 �   �°   ���Qآ�   رn�   >8�ر   هoا BF    I'1�<   ��   ه>�ك   أن   s(و¨   ا  
�زل <N�  ، ¨و   ���<N�  ، ¨س   و��� . 

  ��N1أ–  L�! I'?أن +��م هo. ا]وراق *N��É  –أو 
�س <Nkا ���Q"�?* �1 "و�} �(�*� .ل و�[

�ؤل   ا�B�    L���NأJN�* :  

Lه   /�Bt< ا>IJK    ا   ¸K	   Lآ�،  �1>�<   و�� ،  ا)���   ��
 �Bوره   >Nاب ،  رؤ��t;ن؟(؟  .. ذا+<   وا��?< ��1ن آ8� ا (

Lوه   >�Dآ  ' �B���   واL?K ا)?L8}    7 " ا�µJ(ر   وا���*  
8�ل  آDم   أ	<   أم  ؟  8'��{   أن �>I�B  اoى  ?NFD�ه�ى؟    �   ا
 h'\�  ' I;�8' ')���y|ى 1'�< ) وا�J� �<؟   �\'h   و� و  

  ��B(  هL ه�  *N��ل آDم ه�v. ا�Dم و� آDم �� ا�Dم؟ 
 h\<�وى    اNK��. ��;I و�� ��;I،   وا�JKN وا Lو��Nوا

�Uأ >JK	 �?�Q ����دف أن  أم أ	< ��\+ ��o�ء اnه   .�t1أ
� أآ[�؟  �K'N± ���Q 

 �?* aو�'� إ ��، ) أو آL(+�8\� ا\�رة اQ�y ء�ا]��#
a�N��، و	��ا آsQا، ور�K¢و: 

 )2(  
Å�{   "$?YQ��9   ا��(    g ��  . ا�T#�ن� )��2    آ

8Á3$�  ، ا�n\0بY4M   ªان   f£»   وÊ5i   ا�رزاق�   �
  ، ا�70ـ0د   +"#-,   وآsن

  ، و07د   ��ش   #�  
  Dإ   ªuـَـ�ا�  .  

&#�9   &�';   Wإ�  " u��wا : "  
�¬   دu   )�ل " �?       ،  

  ،  ~0ت� ودى 
  ". آ�u   اD   #��0ش   ودا
�9�(   b5^?    : Y-'اج   �3<   ا�T%ا  :  

  " Y^��9اط .ـ�ــ�Çى    Dزم "  
�-'W وا�+2    �   W.Yx�   W?�?   اط�( :  
    : W@57  ،  

  . �Y   هb��Ñ   u0 وا�+2 
   >@,?    2+9 uµ(   ء�{�# :  

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   521



� I04040404I2010201020102010>�21212121א���,����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
G�#    ،Ê��f W5,�   Y�   ف�   W@�Y.  .  

�5   ��W   )+�5   وان  � ؟   ?�9
�$0ل�   ��  : ا�T#�ن )��2    آ

  ". آـ�ـ�ـ+] "  و?,0ن ،  Y^��9اط i-2  #�)�ر}2 
W�0$\إ ?��    #�+£ :  وW?   ؟    

¢z@?   و?'�ن    : W�9�ـ5 ،  
  : آ��   ;ــــ�اDت

  : 9ـ�ـ5�W   �@$0ل  
��� �Hا، ¨ أآ� ا]	rs أو ا]آ[� gyة cا �*�lN^ هo. ا
� ا]آ[� gyة ��>��، و�( ذd *�ا B�W»\��، وإن آ>� �
 ،_��t�رف *�)t'�ب وا?���، اy ����@ Ü�W 7	�8( أl'

N��a ه� d'T أدوات #��س اItc، و�JU واH�N<، و*
ا«، وآL هoا �� �h�M، إ� أ	7 � ا	�� أ	< آ�ن ....ا]داء

ه� �� و�L إa أ�'/ ا)��رآQ ،X'?< ه� ا\ÌQ ،h�Mن آ�ن 
 �k�o�Q ،dا ه� ا�tc اoى T�� أن ��( �Q< أى #oا]�� آ

 ���kا ¯# >JK	 �v�1 اء�F ،�1�8À)^ ث�} � وهoا 	�درا �
�Dy �� �kل رؤ�� )�[L هo. اgcات�، أو �Q;� 1'�< ��رة ا

> ���y|ا. 

و*��� هoا ا��oMN ا)�K� DQ ،Ik�B �� ا�1�اف *�ن �� 
 >JK	 �° ف�F ،^��?8_ ا�* IJK<�رس اt/ اT " ف�?�  

هo.    و�?�NQ< ،  ��ضØ  ̈    أم ر;�ts� L��*  Iد، " أآ[� �Qآ[� 
 "#�N+ �1�دة  �N� �1�دة � �Q�?� ��U �<1ود ��>L* ،>N إ¬

�را أو ��tsا –N±- _'?N+ ،�'8Nª وض�Qت آ'��، و��ؤJ+ aإ  
��Hد �*    £�J	ا�  ،w�Q ���(ا)�ض وا �?�B@ ¸�1���، و   ��Q  
 >Hا)��'�   ��ا   ���ن   ��ه��"'وهI    ا]زJ	ا� " ��k�، و�

� ��" *< 1>� ا >'8?Q ،ة��ء *�ؤ�� ا�0KNآ�   /	�H   ��  
�ن   �Hا	/ J	�F'�آ< او ا�F ��;< أو +����   أو   L]�   .��Q   ا

 aإ �W�B� �� أو �W�B� L��* .�ts� ه� �Êوإ ،>+�	�?�
�ؤ�ت ��;��U ��1ل J+ ��Hد.   ��ا�H�8ار.   وNFإ« ... و�?7 ا

��Wة ��   إ«،B� >�Hا)��� ^ و ����'� �# �'µF[ا .oل هDy
 �l�N	 ��k��'+ /�Btأ�1ا;< أو *\�+<، و#� +�MNك ^ ا
 ،�Fر�\�#� �( 	JK< و+\���< أز�� ���s<، هoا أ�>�ء ا)8

�8Q   d����ة L]� ،�K�<1 اoى أ	�lN*    �lN*�   ��   إذا   *��
 ، �B?\هoا ا?L8 آ'<، اoى o¥ �NNÎ. ا�ؤ�� اoا+�� ا

 ا� #� +\�ق أو � +\�ق؟

 �  >Hا)��'�  ��ا .oه L]�   �ا?'I8    ا�0س   هoا 1�£    ��   إ
  7Kاoى ا;�t. ا;�tارا إa ��ا��H    ا?�8_ ا��Hدى  ا

��t�   >N'_ ^    ا��Bى، �¸ Q�w  ���'� ا��Hد �  ، ��  و
 �sل    أ�Dy  ة�J�   >+��U   �����  إ	< ،  ا�XBt   أ*?�   و�� ..  ا
 8}L     .oؤ��   ه��   ا�#   D���  ، )�tNJ���   �N»'¼   أن   �<�   �?*     
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� �
�   وو�Hا	<   1�'< ^    أ�W#�   أن?�  ، � �sوه� أ�   )�tNJ�   أن  

 ��'K��   ���M<و�   �B	�H    >	[   �^    ��ات   �1ة   ��م   آL   ��اه
 .�^    �>�ـ�õه�   أن   ��tNJ(   وه� � ،  	JK< ^    ا�#�   و@�ل ،  ��;
 ��Q    >	[ ،�Ë     ¸�   �Q�J'�Q   �MB�   ه��   وراء��ه��   �K(ا    ^
 ��¸   وه� ،  ذا�   �	�<Q   ����ز   و�?'>��   {�ره�*   �#��   �¥  
�س <�   ا���   ��¸   وه� ،  �   ��B	   ول أن�} ����}    I'1  أرض  
8�ء إNJ�    a>�ا   ���kا   �����   D?Q   ا�ا#( J  ا�0�ة   *?�   و��   ا
 ��	��¸   وه� ،  ا   �Q�\N�    �� �1�H wBs� أن )�tNJ� ��Ë

 ،���y ���?'� ��Bح *<  ��¸   وه� ��Bح *< و�   �(�1   7?(�*
 aأ#�ب إ hBى ا�o�+I اJFn(ا �'?اoى ا	I�N إ�< أ�'/ ا

 ��*�N،آ>��J ا)?'���ت ا)>�]�هr ا<(� ا����� *

8� ه� و�� ه� ؟Q ،d إذا آ�ن ه� �¸ آL ذ

ا]#�ب إa : ��ة أ�yى –أ�¹ أن هo. اJ'J'� �� ا>��ات 
�#\�،   –ا�Jة اoا+��<�ت ا*�Hض *?� ا��? ��وª Iه

 Iت ه�*�Hوو;( إ > h�+أ �{ ��� ،�Uد وا�K* _'?N+ �ا
 �*�� أآ[� و�  Ykوض #�9+"}[L#أ. 

 Iا ا~�ء �� ا) ، وهoوردت ^ ه �\�رة ا�	�Bأ *
 �� I1و �� �ا\�رة ا� +\�ر ه� أ¬� و�'� إ�NJ� aى �
�، ور�sQ.، وأ�BU.، وoUروا �><، ?� �*�lN�;�ا اy
�ء�ن �1 JN� 8\�� وه��و+ >UDF I��Q ،><1 ا��ءJ+و

 ><� �«J	 ا�	���oا وه(��ه�N< و#� *�ا ¯� أ	< ���1¬� 
L8?��� هoا ا¬ �U �� آ8� �Fف �hsN �� ه>B�� h�M� ��( 

�رئ �� ا�'��N� �U ���Nو�� د�1£ أ;�" اK��ة ا
�د��،�� ^ ا>��ة ا?� X+��KذLB#   d أن 	?�د إ�W aح ا

 D?Q >	أ ��ى، دون أن ��MN� #� #LB ا<BU�أ	< ��Bو أن �
اL���N +��ل أ	< ، L�Q *��� هoا "�['<"���� أن ���	�ا 
، اآ�N" ^ ده�� أ	< � "�['d �?7 إ�<؟"LB# XU ا�MNى 

 ��?� �MB� ؤ¯�، وراح�J+ ¸K	 >��*�، Q��K إHف ا��?� :
 h�M� : < ����ه� أن	أ ��< ¨ �	7 إ�< ؟ و*��� أ?� >']�

���	�ا �['<، إ� أن 'nJال ���وN�1< ^ ذا+<، ÌQن �h أ	< 
�1�	 ���y|ا I'1 ض�?�  �� L�Q ،��B��� ا��Hد �'�_ *

� زال � ،I?J� >	أ "�N�� >* ذاÌQ ،ع�<+�ى U�_ ه� هoا ا
�، و^ F?�< هoا ��ى ��ر+< �� B�� I?J� L�� ف�Fو ،I?J�

L���N .أآ[� �� زاو��، ^ أآ[� �� õLq آ8� *�ت ^ هoا ا

 و���

�Q �Q��ة وا�Uة، دون ;Ì* ��8Nï �	�o¥ IKN. ا)���� ا
�\�*��، وذ�U d اF تD���+ ^ �<'?Q أن _BF �رة آ'�� آ8

 ،��Qو��ؤ�+< و±J+ اءة�# aد�� إ��� (	?�د ^ ا>��ة ا�
� إBF ( )� /<H a_ �1;< �� ا)  ^ *�ا�� هo. ا>��ةB<H ،

 �� ���N�1 ��ه�N< ه�، آ8� 	�رده� ^ اK��ة ا >+��ؤJ+
�ؤ�ت *?JN  و?'�ن   ?@z¢": � ا�ه��ا)  ا� +?'� *?� هo. ا

  : W� :"آ��ة   ;�اDت  ، 9�ـ5

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   523



� I04040404I2010201020102010>�21212121א���,����������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
    

)2( 
� }k0-2    #�  بأهY   9-�ن   ا��5س   ��}0ف   9��ل ه+ ى    ?�   #  

    ؟   أ\� 
Dو    �k0{�� ؟   ؟   ا��5س 

 234\  �k0{1 أ#   ���� 

1#   GK   7+�ي  .  
1#   È;ن   و�'x(   �?�wا  .  
1#   �M   آ�م   Dم;�   و .  

9�S0    أ)+< Dا��   و    : W?اY%؟   ا    
 ...  
��ل "  ��}0ف   ا%Yا?W :    أ��   �0   أ\�   R ."  

u�?إ   ���  . ا�-��ل إ?�ى    ا�
b(وا   ��  .  ا�زاز   ورا   ��
��د   �Yد ا�@2$    �+�Yا?"   أ)Yب وا27 Zا  .  
�QUـ2    وا�45� ،  ?'ÈQ و}2 � W��;�$.   �� ا���3ب   7'&   آ

  .  �0�ª0#   1?Tد   )�Y   )�ام   
9�G'+(    S0   وا#� u07   G��ِ9 .  

Gا��   و��و� : 
Gا   ��و�Y(م :    ا�xا� 

G�  .  آ�م   #��$
G�70\,8 :  ،  ه�5ك   أ�^ـ+ـ,8   ور�  .  ا\@9   8

 ؟   #� أ�$2    أ\�
......... 

 وإg اw+$" ا�$�د#"

)+ ����'U آ� aإ L\	 ف�F ؟..�ى( 
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�I04040404I2010201020102010>�28282828א���,����������������   �

�)�Y�)�.....2מ�������������������������א��,���  −971 �
 

� �

 
"��w63(: ا( 

 )2..... (ا%�+ــÆـ8
"#�$# : 

�� ��Bو  ،�?� X+��K�*�� *��ح اJو�1	� ^ ا0'�� ا
 �Hر�أ	>� IKN�<F ^ هo. أن ا����ع �J�F أ*�t آ[�ًا 

/JMQ aة ا]و��K .ا>��ة ·�ء �� ا

 )2(  
Å�{   "$?YQ��9   ا��(    g ��  . ا�T#�ن� )��2    آ

8Á3$�  ، ا�n\0بY4M   ªان   f£»   وÊ5i   ا�رزاق�   �
  ، ا�70ـ0د   #-,+"   وآsن

  ، و07د   ��ش   #�   
   Dإ   ªuـَـ�ا�  .  

&#�9   &�';   Wإ�  " u��wا : "  
�¬   دu   )�ل " �?       ،  

  ،  ~0ت� ودى 
  ". آ�u   اD   #��0ش   ودا
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� �
�9�(   b5^?    : Y-'اج   �3<   ا�T%ا  :  

  " Y^��9اط .ـ�ــ�Çى    Dزم "  
�-'W وا�+2    �   W.Yx�   W?�?   اط�( :  
    : W@57  ،  

  . �Y   هb��Ñ   u0 وا�+2 
   >@,?    2+9 uµ(   �{�#ء :  

G�#    ،Ê��f W5,�   Y�   ف�   W@�Y.  .  
�5   ��W   )+�5   وان   � ؟   ?�9

�$0ل�   ��  : ا�T#�ن )��2    آ
  ". آـ�ـ�ـ+] "  و?,0ن ،  Y^��9اط i-2  #�)�ر}2 

�ز� أ+�8¼ رأ��� �)��B'�[رأى ا ( �^ ا\�رة ا
�ه� ���k ا� وآ�	<) ا)?ّ'�(+'��ه� �1 	�ع �sUر هoا ا

��Kض ذا+�� و�Hد. �U L��* .�� I'1^، وآ�	< ���� �� 
 I�'N�� ا)��� أو (ا|���y أن ���	�ا 	J»� �><، هoا ا

�Uء أو أى وا�� ���ن ) ا]*>	��Uوأ IJK<وارد ^ ا?Dج ا
� �>��BNن إa 	�ع و�Hده�  ��oU���� 1>� *?� ا)?�~X ا

�ه�;�� I'1 ��Nt'F �� >	�8وNJ� ىo . ا

d  هoاo* �õ'?(ِوا ،��*�Jه� �� أ�>� إ�< ^ ا>��ة ا
 ����t< ����ون، و�>�r ) ا\��B�)��Qو أ	< �[Ü�W L ا

�ء !) U�����" (رؤ��"، و)@����(H �� aإ �Q�ا)�� ه>�، إ;
 .��ل ��;B�NFأن ا ،��*�J� ا��Xt *< (^ ا>��ة ا	��Uوأ

�sأ�( >Hا�� I'1 ��K<\� >	ر¯� أ�\� ، 

 ،")�b5^? �9 : ا�'-Y �3< ا%Tاج"
 ��\�«�+ �NQ� );�* ¸� ��ب، (واN\>�" ه>µNاآ

�م\Q ...»ا(�ً�9�Øوأآ[� د IJ#أ "�<\+ ><� ، .. L\� �هoا �
 I'1 م��Uوه� +\�ر إ��ار إ ،>N�\«W ن���@ �� XKk�«'

��0�ة ذا��ا�1�H ���¢ L8�� "�<\N اD1 . ����0#� ا)��� *
� ا)��� ا) ا�0�ة(¥ "\N� �).أو��( "\� �، Q�[�ًا �

 IJK<ا	�� 	��ة (���s< *�	< ��� ) أو ا)?�Ï(ا�Bt/ ا
 ).  linkأ�¸" ا�Nر�/ �1 *?�"

*\�ا�U د�1£ أ1�ف أ	�U �?* 7ة @��'� ا	��BN إa أ	7  
 ��NNّB� ����<� أ�� �U أو ،�<�?� ��H�� أ	I8N إa أ����

�، *��ر �� أ	I8N إa و���� أو���ء 1'���J���+ ن�8� آ�� �
 >�Ãأن أ ��T ���ة"�wا "�، و�¸ 1>�ى +���" أآ[� �� "�Yآ

 �ا;@�Yار?" ا�4wظ 9+2 ا�070د ا�'-Yى \���x : دورات "أ¬
، ��Bو )�U *?� ا)�ت ��ynا( ا;@���ب ��skاع، D ?@0)�4ن

� ��ر. ���>BN1�* � Xtا�� aإ L\� X���، �( أن هoا اN*�
< #�ا�1."أو " #�	�ن"أ	< �¸ أآ[� ��  r��	�*" � �، ا

�  .أ�1ف إ� أ#'�
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� �
 >N�Ãأ �( Ik�8N	ا I'1 /+�+ >	و أ�B�"ة��U " ^ �8��آ

��ر. : ذا�BN1�* .��'+ ���y|أن ا"�� ��H�� : أ���� �U
 ��Ãن ا� "ا�0�ة"آ

  Wا� &���ة"#�9& ;'wا"، 
 y|ا �� I�'N�T a�� +\�ر هoا اN���� �( اU�ام و*

aإ I�N<� >	�* ،>*�BFا : "أoه )BN� �� إن®?YQا�5'¢ " :ا�
Y�) ا���اع(وا�@�U ا�0ارد دا��� ، وا�'È3 " ا3%@
�� "Ü�W ا��t��" "ا)?'�"، BN� ��Q( @���� ا%@�5وب ،

 .oأن ه a 8\�� أآ��أ+ ��¯� ه>� وأ	B�NFا"����tا� " ا
BN1�* ��N'و� �# ،��«�W £رو�� ��ره� أ�������H أ#�¸ ¥

 �Hة"در�� أ#�U " ،IJآ�� ا�0�J(ا hB\+ اo¥1>�ه�، و
 aإ L\+ ��، �� أ�� أ�������H أ�yى، ]¬ً���Uإ _<yوأ

 � ":��»ر7" آnا و07دY�Ëاءات "ا|���y، وآ�¬

 "�<\N�t²ط آ�ر���+���  -�� و��H 	��ه� –وه� �\�Kن ا
 :ه�oا

 aإ /JN<� >	[ h'\� اoهr��	g  ا

"¬��? uل د�(!" 

 .oه aء إ�8N	D Dأ� h'\+ � .oة"وه� " ا�0

 "ودى ~0ت"
 وذاك ���K< هoا ا��ر �� �1�H ا�0�ة

"uآ� Dودا #��0ش إ" 
�XKk �� هo. ا�0آ�� أو هoا cل ا�B�NF�ه�oا آ�ن +\�رى 
�ر. أ������K� ��Hو;<، وآ�ن 1'��� أن BN1�* r��	gا

M� �¬�?BN� �¬دة أ����ء"�� *>���ن ا�Uأ"، 

 �¬�J I'1 الnF �K�� �إذا آ�ن هnا ه0 ا%Q+0ب : وه>
W$�$K 1,i b�,k �5� ؟?� 9

�*� 1'�< إ� *�نHا� ��T �" ا)t'�ب ه�... "وه� nFال 
 .دون ¢��� "ه,nا"

 L���K+ �H�+ ¨ < إن	اب ;78 أ�H I+��Q ،الnJو�N��ر ا
Q ،/هo(ا ¨�?( ��BJ� L*��� �ا%-2 "[� @��_ إ�<، وه��

 " 9+2 ا�^Yاط

�ر " 'I'1 I�8 ا\�اط"���Kم J� ^ �'��@ �\# I?� >
 ��kوا�ا)�Q" I'1 I��ى وو�Hدى، و#� أ���D� ��Ã ا

� ا[��D " ا\�اط�kا�H�*) �?#ا� –��ر�F ا?�ا.  –ا
�ء �1 هoا ا)��Kم، أ	� أ�8M'� ( ��Q ا�L�U وا?�د<*

1 I�(ا >N�Ãى أo��r ا	g�ر. �Hًءا �� اBN1�'I ا\�اط *
�" اD\@$�ل: "، وه� ��U"�8sNآ�� ا�0�ة"+�9 " 1#" "���

 �M " (�YR وا�9ٍ و07د"إg ���" ) ;�آY$@3#)�'��M 1 " و07د
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� �
، أN1�� أن هoا ه� �� ��Q >�8Jدر�Y�#"( dوW%��# "k �9دة

 ��ر"*�<^ ا?Dج ا>Passing into Fire  IJK" ا)�I ^ ا
�ل ا�Nر°I ا�Qا� Lا��N� ��U I?8~ج اD?��� ^ اy�8_، و?

� ا��Hد ا)NJ��ة، �0 �NB](8'� وا?NJ(��1 ا�Q��ت ا��
 �?* ��'8?NJÆ� رج�NJÆو� ،�� �Hر� L«'«N+ت و���	��N�NQ ا)��

 aإ �����درة I'1 "	�ر اB\�ة"ه� !# >+���	�، DQ +?�د ���
��B]N��MN�Q ،��kك ا)���  ��ا�'� 81'�� ا�'Nأو (واX�JN ا

�8<� ¼«W أى (��'3\ ��MY#  ل�8NUا aر �81_ إ��Nyل اDy ��
 >N�'1�Q É��1�دة *?� أن Q�� ا �B?� �'U�� ^ Lyو�� ،�y!

 >�F�� *�ن هoا �0Jر #�#Ê ا�Z?� دون، أو )'&،و�� �X�� ���* ،
 _��t8�ل !y"ه� اoى �nدى إa ) ا\�اط(اNUا�" _��t، هoا ا

?�»?W )�اط : "ه� ا\�اط، وه� �¸ ��ا@� �nدى إ�� إa ا~>� 
W@57"  ر�<�ر *�� (أو إa ا< Passing into Fire)ا)�ور ^ ا

 ><��Y�# Yªوف " "ا�Z?� ا¹@�&"و" ا�$�� ا��3آYf"1اط �� ، وM
v��%ا." 

�U س�<'8?'� ه>� ه� أ	< �Îع ا >H�(م ا���< *��1د ا
 ��ة ا�M'�ت �ªدة Kا��� >+���F ^ IKÎ ><� ،�s���

�(�?gNه� ا~>� �*�+��، وه�oا ��Bو ¯� أن د�yل )ر}� ا
 ���cا �N<H)I��\cا ( I'1 �k�J� ��+wB *��ح ا .oه

� ا)?'�;�* wB+�� � ا\�اط، *��ر �

 )�b5^? �9 : ا�'-Y �3< ا%Tاج،

�*L إذن L«'Î ��Q ا��É، و �� h<Tد، و�ª ���· �?� �
���، ) أو أ�Q	� أو #�ار�w(ر;�. �lUات أو #\�ر cا >N<H ^

 I�Q–  ��Q�È )#د�1ة -�� وا �J�� �+@,�#& وا�@0Qر Êوإ ،
�" وا�@$+�� هI د�1ة �'@+� ��<� �«J	 ا�	ن ����* 

W@57 : اط�( W?�? ،W.Yx� W'-� وا�+2 �

�، و#� آL هoا و�'7 ;�8 و�H< 	��ه� �NÆ\8�+ �ا
dآ�ن °�ى ¢� : +\�روا، أو #�روا، أو اآ�K�Nا، إن آL ذ

 . ز�B�� ���U �1ه�

 ��HD?8�ل ) و�� ا?)��HD^ هo. ا�(ا#" ا?NFا �N�
� أ+�دد ^ أن " ا���0"آ'�8  ،I���U اع�yو ���W اط�QÌ*

 �< ��#�J+ �'�K ا�T��ا@�� ا �8�ل أ����?NF�* >�BWأ
 .oه I;�K، sï �U( )وه� ��¶�	� أ¬� �Dy#�(ا]��م MN��_ ا

 ¤ �# d� أن ذ<'BN?�� وا�DJNFم، وه� �\�رون 
 ��ر	�Ny�*)�<N��U.( 

�ول أن �?�ى ��رة } �آ8� و�'��N وه� " ا)?'�"ا)  ه>
8�ح J8�+<، ا�'?+ "�Î أن �U�8ح ]ى واJ� >	أ I1��

�DNyف ���Bو ) �� I'1 ا�B#�y| "htJل ا"�[L ��ا�1 (*
�ح I#�Q ���وط : وآ�	< Ã ><� ):آ8� ��و	<"�>I�N ا���0، 

  b��Ñ 2+وا�"Y� u0ه!!" 

 Iا��1ا� IK<�* ��k�¬ �8�U >N��U >�8?NFا �é )Q�� و1'�< أن 
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� �
،Ê��f G�#!! 

 W@�Y. ف� «Y� W5,�! 
8�ح  J�ر #LB ا�Ny�أ�� d'+ ���U ا� +K�ض وا���U ا

�DNyف؟� ا)��1م *

��K� /MJ* ��0 ا�0�ة �>d أ�* I�N<+ �� d'+ ���U ا
 }�lد أن �Èج �1 اwc؟

"��#�K�م ا�U[�* �*?� ا�tد " ه�oا ��N ا��1ام ر��
 .�� ا~>�

 IK<J��ط �� W I'1?�ة ) ا��1ام(آ8� T�� أن ��N ا�*
�*�1�� ���'1 hH�+ �	اط وأ�\ . ا

�'�Mن ^ @�ح  آ[� �� ا)�;I اy�� ��o'�ن هoا ا)�زق
�دام ا��É #� اه�N : أµF'� ���و1< �?'>� و��Ky +��ل�

 �'Q ،>�أوL«'È و¢�t ه�oا �U ¨ �?� �� ا)8�� ا��Hع إ
� ان <�U �� L�� ��� إa ا��Äل، ��# Is(ا �� إ<���?� أ�

 ؟"´ ��ذا" "إa أ��؟"	�Jل 

 �*�Hون إ�° �oات -وه� �، "�Y أ\G"إ�  -�� ا)?ّ'� *
� W I'1?�ة " أ\Y� W"آ�" ��# Is(ا �وه� ¨ �?� ��tNJ( إ

 . ا\�اط 

 �J� �Hر��+�ر�� إa هo. اN�و د��B+ �هo. ا\�رة ا
 ���cا �*�lN� �Hى ^ ا� ����U �	�U���� ا?Dج، و� هI آ

 ،�� ه�oا ر}� )�� و��H 	��ى(ا� أ¢�ث 1>��N��?+ أن �، إ
�U م�? �	��درًا+��ن ;8	 � .و��� ^ ا?Dج أو �� ا?Dج إ

�رى �Ny��رى، وا��8NFار ا�Ny���U ا�0آ�، وا�s0ر اJ�
 aاط إ�\ا)�lNد K�ة �� ا��� +h8J }�ا�'� اI'1 �J ا
���N و+�Ly إa ��اط +�ل  �T�# hB\� ىoا��Hد ا~��� ا

 .وه�oا، ه� #�	�ن �Uآ�� ا�0�ة

���� �ªدة، �><  ا)�I'1 I ا\�اط � aإ >BU�� L���
،�ًU³آ� >�H�+ ��DF > �nآ� 

�را  �Nyا I?Jإن أLBF L�F ا¯�ب �� ��ا��H ��ا�'� ا
أن ا)t'�ب ه� أن ���ن ) أو أى W»¼(ه� أن �N\�ر ا)��� 

 Ï�، إذا ه� )ا��وة( -ا)?'�  –��رة @B_ ا]�L �� ا)?
ا~>� ا)��1دة،  وا�L ا)�I'1 I ا\�اط أ�D ^ #�اط ��

 �� �«J	 hBدام #� أ�� "!ا)?'�"�

�¨ �ªدة ?� > �J� >JK	 �'?(آ�" ���ن �['< وا ��
�ؤلJN :و�?'>�؟ �N�Qا�L ا

 "W� و\$0ل :W?؟"#�+£ ?�� ا 
G,3? ..u0@? 
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� �
 !?$Y3? ..bح

 :آ�م آ@�.. و59��W .$0ل
***** 

�ه�ًاH ���Kkن �Hا*cا �° � .وه�oا 

� �?�ف ا~�اب  ��\«W �'?(ا 

 "آDم آ[�"�B�Qأ ا�H �1 �MBاب و^ �1>�< 

 ���N .	��أ. �?< ^ ا0'��ت ا
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�I05050505I2010201020102010>���05050505א���,��������������   �

  )3.....�(מ����������������������������������������Yא��,���−978

� �
 

 

 

 

 

 

 

"��w64(: ا( 
 )3..... (ا%�+ــÆـ8

"#�$# : 

��� ^ �<��ة #�اءة هoا ا>¼ ا]#�ب إa ا�Jة ��ز
 )H�� ءwBو�  –اoا+��، وأN1�� أن اN��م o¥ >�Qا ا

��k�H-  �� �� ،>� وأ	� أ+>�و�<� £�إa ا)��و�� ا� أ1
 �� ،IJK<� ���K ^ ا?Dج ا� >�Q أن ���ن I'ه� أ� £�vB\�

�ت ا�Jة اoا+��M�8'+. 

 أهYب   9-�ن   ا��5س   ��}0ف   9��ل ه+ ى    ?�  

  �#    2-k0{ �    ؟  أ\�   #
Dو    �k0{�� ؟  ؟  ا��5س 

 234\  25ِ�k0{1 أ#   ���� 

1#   GK   7+�ي  .  
1#   È;ن   و�'x(   �?�wا  .  
1#   �M   آ�م   Dم   و�; .  

�	��Uرؤ��   +��ن   أ   /�Bt�ن  -ا>IJK    ا<K����y  -  وا ،   
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� �
��K�<\+ ´    �Uو D1��H   ،ه���	و+\���ه�   و   . .  Iب ه���   ��  

� }?7  ذا+<   رؤ�� Êوإ ،�	�Wأ ��ن آ8tBNF��¸ }?7 ا ،
 ،�<�<� ��رس  ̈    وإذا اB\�ة آ8T   /�Bt  ا�اLy   رU'�   ا

�رج cس   ��   وا�<?�¸، ،  	JK< إa    ا��	<   و*Q   _�'y   أن    £�?�
 ��   >#��،   ه�   �Ê.   إ1�\«W   XU >	ى    ´ إ�� >JK	    س دون�<^ ا

،>JK	 ى�� � >	ÌQ >JK	   أو   ��ل   آ8#    a �Uء    أ�ا]��#
)I;�(ة   )ا�� " : ���Q  I'1��7  "..  ا~��ا^   ا��Nادك   �J   أ	

آ>�    أن   *?�   اN?'�_   هoا   #�ل   ا\��_   هoا   1'8� *�ن (����، 
�#   �BNآ   .oة   ه��K�و� و^  ..)  *J>�ات   اª   ؤ���  ا

�د#� \�ن   ��"   أن   �*� ..  اJ	ا�   ��   >JK	   �K#��   ��وز�q  
) �� ��?*  . . (  �U ><�T   أن   ،��}    I'1 ه���و��  . .   و�Hد.   �

��8NFار   �ì́   ��   >+�J �?�ل* . 

 23�4\ِ k0{1 � أ#   ���� 

'J'�ك   +����   �Àد   ��J   ا�ؤ��     ، ��<� -  +>�U )K   -  و
 �*�، أو *?� ذI'1 d ا]#L،  ا��Hد   0����   رؤ��   +��ن   أن   

 d�* �8Q ،.ا�	أن  ���	 �º ب��	و �?NB	 ج أن�N¢ Iوه
*�ؤ�� اoات، ا�ؤ�� ه>� اNF'��� هo. ا>�'� إa ��ى 

8J���<(ا L8N�� أن h. 
���� 1# �k0{7+�ى: \234 أ GK 1# 

���ة  �� �� �K��� إa    ا��ص �   �¢   htJ�ة   *\�ق   ا	�، . و�?
�ن tBNFا ��وª �J� .oى أؤآ� أن ه�yو��ة أ

)Introspection( �lF �� ¼'«N�ج ا]�� إa اN} �sوأ� ،
��BJ(م ا��U[ا)�>� وا: 

1#   È;ن   و�'x(   �?�wا  .  
�ه�ة ا>IJK    ا�Bt/   #��د�  �[L +�ا�L ،  و�?�B   آ[�ة   ا

 >��ر  ،  *�8NÄ(   ا+\�N	ه�، وا ¸�� ه� { >�'8( 1NÄا ��Uو
>NFر�º1>�.، و ¸� �� ><� )8NÄا   �����< ^    ، ا�À    رج�yو  

 >�À ... »ا  ، �I�Q    وأ�'/   �Wأ I�Q    ا�اy'��   #��د.   أ�
 >+��!)>+���	���� ( �  ���ر   �   رؤ��   �1�H   ��   ¢�8< ا

 ��äHت   و�� ،  1'��K�   �Q�?�   ق�K+   >+�J�   أو   ��+   �، دون  �Àاه
�ت ا)äل	� .إذ	<، ودون ;8

�؟ <'�?� �	�tBNFا �J� و�� آ�" 	�8s أن ا�ؤ�� 

 �H�K	 XU _�MN� d�oQة أN1�� أن ذ<�rk اB\�ة اN<*
� �Dy �� �Nل K+ ��H��ىv #\�ى، 	?�º �]ار : أآ�# �H�� �

8�ل NU�� ���H #�ار 'N?�ض Êى، وإ�\B�o¥ h8Jا ا��" ا
�ر إ�< ا>¼، وه� �BNJ?� أن Wأ �ذd ، ر}� هoا ه� �

X?� ���� aج إ�N¢ ت ������ أو� .+��ن ا�ؤ�� آ'8
1#   �M   و   آ�مD   م�; . 

* * * * 

�و�ت oMW اB\�ة �tyة *?� �tyة ª د�F ^  (أ ا�B� ´
L8Nª س��?	���W، أو *B� L��* 
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� �
9�S0    أ)+< Dا��   و    : W?اY%؟  ا    

Iوه aة ا]و�tc�\�رة اoات ^ ��!ة : 	�Bأ * ��<ا
 اB\�ة 

 I8J� �� É�# �� � Mirror Illusions" وهL ا)�!ة"+?'8>
 aوه� ��� إ I'1 >JK	 ا)�!ة ��ى ^ ��<� XU ¼«�أن ا

 �J���Q آ�	< وا#" y'" ا)�!ة، وU���� ا]�� أن ا\�رة J�
��k�; �J�?<� � !)؟(إ

��ل "  ��}0ف   ا%Yا?W :    أ��   �0   أ\�   R ."  
 ��J(أن ا I'1 آ���N��Bو أن هoا ا>¼ ^ ا)  ���1 ا

 ��Q ،Lyا��>rN �1 ذd أن 	�ى ��À �Jد ا>�� إa ا
 d� آ8� 	N\�ره� و�¸ آ8� هI، ا�»¼ وه� {�ول ذ<JK	أ

 aإ �J�<� �Êٍه� را��9"إ��Æ� "دة، و�1 L�?�*" �¢ ³�Øه���
¼MK، وه� "+��Iء اoات"، وه�oا °�ى �� T�� أن �I8J "ا

Dات أ�o .أ�� ��'L أو IK<� �U أ¬� رؤ�� ا

��د   �Yد ا�@2$    �+�Yا?"   أ)Yب وا27 Zا  .  
�ره� ��رة، و��J : ه�oاBN1�" أ	�"+��� ا\�رة *

�+< ا)�Nاy'�، وه�oا +I'lN ��رة اoات �B@ "�]�N* I���0ا
 >N���U ^ ل، ه���y ���J إ I'�ب"أو " 1�¸"وه�ه� " � ��

"� " أ	

u�?إ   ���  . ا�-��ل إ?�ى    ا�
b(وا   ��  .  ا�زاز   ورا   ��

* * * * 

�QUـ2    وا�45� ،  ?'ÈQ و}2 � W��;�$.   �� ا���3ب   7'&   آ

�Y   )�ام   (   8+e#   1?T�  .  
� a وا�ى، وه� ¶��U �?W ³��* �� ���?NFرة ا�\هo. ا
 ��<� ،���\N ��Ã�� �1 أن���ع اtNFا �\�رة ا�* /l?�

 ،�k�XU +��� ا�MF X* �� ¸8/ ) 	\" 	\"(ا�8¸ ^ ��م �
?t�N� اo�1 ه���، ´ IKNÈ، ´ +��� إ� #'�D وه�oا، ��vر ا

�ة ��'< +>�� ^ ا)�!ة NQ >Hو I8¸ ه�ا)>��، وآ�ن ا
� اoى ¨ ���ر. أ�U آ8� �N� �'Q ،_MNJ��م ¯�� I'1 �JMN+و
 ��BNQ ،ا)�!ة ^ ���Hه� ا~�8'� و��+ ،>Îر�+ �U �Uأ �¯

�، و^ 	K¸ ا�#� +I'1 �JMN أ¬¯�� ¨ +�Nوج �U ا|ن، ·8
 It��Q ،��JِKَ	َ ء�²�ر � �����<+ �� _'t<�Q ،�KFأ ��<NNQ
 ���+ I�1 وه��' ¸8�htF ا)�!ة *��N� L�t(، ه�oا *�ت ا
²�ر  L*��� ��ب ا�Kc" ا)�MNك، وه� �MJوIKNÈ �� وراء ا
�ء +>K¸ ا~�8'< أ��م ا)�!ة وه� �N�[" وÎ" و��KNق *�� �

�BNQ ،م��N	ا Lا��Nو� �� أو آ'��k�H L�8~ا ���Hو h�D� و
���<N ...!!!ا
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� �
�ول أن Uأ �ر}� آ�	� هo. ا\�رة ^ ��K'y وI�1 وأ	
 ،��� ��H�K+8¸ و��*r'B+ L ا�� ^ ،IJK	 ^ ��!ة ��	أ

71 £�Kyأ �U �N?� ن�U a "��N� . 

 ،>sQأر �� أرU/ *< و ���0ن ���Wة ا��ة، أ	* �#D1
�ن اoى *�ا ^ هo. ا\�رة �¸ أu�1 زÐ< وأ	t'_ �><، ا0

�>< �Uن ��� ��'� �?'�  ،>�Q I�U �1 )Qى أداoه� ا�0ن ا
 >N��1�W أو ،�U�J��� �»�ر ا��8 دون ;�k< اIsK اN#

��UةJ .ا

* * * * 

9�G'+(    S0   وا#¿� u07   G��9 .  
Gا��   و��و� .  
Gا   ��و�Y(م :    ا�xا� 

�G آ�م$��# 

�   آ�ن   إذا�*   IJK<  أن      >�'?Q	JK< ��ى  أن    '�Bt/ ا
  I'1 آ���N'��� *w��<N �1>< ا�اy'��، وه>� 	?�د ��

 X* ق�K ". اKN��"و" ا�دراك"ا

 ��'yا��ق  �Qinternal eyeض ا?X ا�F ^ ا�yn� >NU�@
�JKN ا¯Dوس  internal reality" وا#( ا�اLy"اU�ام  dوذ

�  ،")��¢ #��v اY-\2-6-2009 ""-(�5%ة (ا0����� sوأ�
 �?��J#3@0?�ت " Y-\28-4-2009ة (+�JK 	�م �Uآ� ا?X ا

�$""و.-,��ت $wا""�+Rا��ا �� ��� إa  ")، وا�� �ا)  ه>
� رؤ�< <�وU إذا �� �>B< إa أ	>Êوإ ��'yا�هo. ا?X ا
 �'Q ،��رج، و*>K¸ #�ا�1هcى ا�+ �ا�اK<* Ly¸ ا?X ا

� أ�D 	�ىµ�W. 

 �Wأ   ��   أ	< إa    ه>	��Uط   أ���    ^ �Fر�º    IJK< L�'MNا
  @�   �B	�M�\   وهo. ا>IJK،    اg²   L�'MNة   ذا+<   ا)?��T   Ï   أن 
  *?� ^    أNy'" أ£    إ� ،  ه>�   أ�1;< اoى    ا¯�ف   	K¸ إa    ��ف 
 L���KN  *��t�N<   ا>IJK    اL�'MN   ى أن	�l�N +\�ر   ا
 ����'�N� �N* h8J?�8_ ا�ؤ�� دون +�JK 	��ى �UD_    ا  

 �W�Q أ�1د ��ء   ��   @��Kk   أن إa     ه>B@أ   ¸K<  وا)?�~X   ا
�ر   �N�>�ن \BNF�oوا��  Introspection  ا   �JK+ �U   ،���DUأ  
 ��<��Dم   +�Bأ   1�دة   ¹�ه�ة   و��ت   *�UD(وا    I�N<+م وD��*  
�ت �UDم (  وا)D����   أو   ا)��Nب   أو ..   ا)�8Jع   ا\  وه>�)  ا
 hB\+   ظ�K'�ؤ��   ا] �'t?�   �����0ا)�;��1<   ا   �?Qا�  وا
 ،���N'   "#�Nو�   /�Bt  �N��م   أ	<   ���   ��U ) ا)?�Ï(  ا
�¹< فو�?� K .، ^ XU أ	< ��N#" دا�lF Ly أ

 ��oMN�ر   �� أآ�ر ا\BNF��ر  ا\BNF���رى    #�   *D +�دد، ا
 �'M����   ا	?��س   �Àد   ه�   �   �J���رى  ، #�  ذا��   ا0����   و
�،   اoات   و��J اoات،    Q   �1����   ��رة �JK	    ^ا وoه   ��   >�Q  
 ��   1�y�   /���+إْذ #�    و >���N� إa در�H اB�� L\� �# 
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� �
 �< ���Æ� ردة   ��رة�*   �Q�ª أو  ، �J�  ا��0    ا0����   و

��kة ]��Kk   اcة   ا�KMN(ا   ���MN(ا   �?� . 

إذا آ�ن )  *wtB وIW  (  ���ه��   #�   اoات   U����   ��   ا�#�اب
 �¯ h'\+ �  #�   ا�#�اب   ��   ا´ إن ���� ا#�ا*� �L8?NJ أداة 

  IKÎ ��(�?�  ..  

 و��و�G أ)Yا : ا��eم #��$�G آ�م

�ظ   آ�	�   إذا K��   و�"   �1   1��Hة   ا�   Lyا��،  U�W<   أو   *
� ^ ��!ة اK��   ا>K¸   ��رة   آ�	�   وإذا �    Iل ه��y ��?�'�    إ
، *L ر}� ���ن 1�¸  ا0����   �¸   و�><   ا0����   ���ب ��   #� 

  ر��ز   دون   ا�اLy   ��اL�Q   ��T   ��H ا0����، أو �ÜJ ا0����، 
 ��K��Wة؟ إدراآ��   ��JU   ��ا��H ،  ا>K¸   +\���   ودون ،  اB�  

.. ،  � ر}

�ح l<�ول أن ��� إ�< ا)  ه>� دون أى ;8�ن } �هoا �
� .ا��و

 و���

�. رأ�� أ	< �<� ا]LsQ أن ¡8( ا~�ء اoى +>�و
 )8NJ	 �?�>?�د إa ا ،��'U Lآ �?* ���اء. �� ا)  �?�*
 ���� ا��� 0�L�* >���+ �� > هo. ا� I'1 >H�lNUا aإ

���Q � .+�ر@>

 :وه� ه�

  ا��5س   ��}0ف   9��ل ه+ ى    ?�                         
 أهYب   9-�ن 

   �#    2-k0{ �    ؟  أ\�   #
Dو    �k0{�� ؟  ؟  ا��5س 

 234\  �k0{1 أ#   ���� 

1#   GK   7+�ي  .  
1#   È;ن   و�'x(   �?�wا  .  
1#   �M   آ�م   Dم   و�; .  

9�S0    أ)+< Dا��   و    : W?اY%؟  ا    
��ل "  ��}0ف   ا%Yا?W :    أ��   �0   أ\�   R ."  

u�?إ   ��  . ا�-��ل إ?�ى    �ا�
b(وا   ��  .  ا�زاز   ورا   ��
��د   �Yد ا�@2$    �+�Yا?�W   أ)Yب وا27 Zا  .  
�QUـ2    وا�5¼4¾�ÈQ'?  ، ª و}2 � �W=��;�$.   �� ا���3ب   7'&   آ
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� �
��Ã(   Y¼ام   (   8+e#   1?T�  .  

9�G'+(    S0   وا#¿� u07   G��9 ، 
Gا��   و��و� ، 
Gا   ��و�Y(ا    : �xما� 

�G آ�م$��# 

 وإg اw+$" ا�$�د#"
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�I05050505I2010201020102010>���12121212א���,��������������   �

985−�Y���,4.....�(�מ������������������������������א��(� �

� �
 

� �

 
 

"��w65(: ا( 
"#�$# : 

IJK<� 	>t'_ �� ا�Jة اoا+�� إa ا?Dج ا<�ز� 

y �� اتo�و� رؤ�� اª ���+ ��'0ا .o8¼ رؤ�� ه�ل +D
��k³س !را�Uو ،�¯ ���y|ا. 

 )4( 
G�7ـ+�ـ,8   ور�Á̂0\,8 :  ،  ه�5ك   أ��  .  ا\@9   8

 ؟   #� أ�$2    أ\�
 2(D0ر.2  وأf  ا\@8   #� زى   �7�@·  :  

 �y|ل رأي أو رؤ�� اDy �� dJK	 أن +�ى)�، )أو آ'��8
 IWء ���،

� L]T إ� *?� ا0����، ><� 

 .oص، #� {�ث أن ه�y L��* I?8~ج اD?�ه�ة ¢�ث ^ ا�ا
 ،���1 �K\* ���H أن ¢�� I'1 أ�U أ�QادهU ^ �1�8Äن ا��+
 I'1�K+ "#�� ^ در+< أو�B� �1 ء�أو ^ ��#" �?�F ،Xاء *>
 ��*�F ��'U ^ .�<�Ãأ ��ج رأى ا~8��1، وهoا �N}

�ق"K+��  ".ا)\�ا#�� *
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� �
��ق ÌQن �� U���� ا)8�� +?'� أ	< ��8� آ�ن اK+

�?* ��s?* L8�+ ف وارد و���، وا|راءDNy� .ا

 7N'��1¬� و� ^ I'lN+ "آ� I+ه� ��ر�Wأن أ ��وU XU
 :هo. ا\�ر ا)UDN�� ه�oا

  ا��5،    آ�� }�?�4  ا�+2  ) 1( 
�U/ "  ��ى ا)?'�   أ�Uه��   ��Fة ^    "ر��J+    I'1 ...   ا�0

 LHر��   أر   ��N��«;   ��ت  ،  و��'�U�8@ل و��وز !�lN+ ��Fر
 �U ��ول 	��ه} ،>N<�� hH�+   ة�I'1    وا�tNر ،  ا)�ت I'1    ا�0

�   هoا �?7 أن +��ن ،  ا~�8د �B	   D*   �1ء   ��   د�8J ، ا

  ���Q �� ���Q رؤ�� �?�#� ]ن .oد��   ��   ه�8N1ا   ��  
 /	�H    ،Ikا��ء ا���� اoى  ا��Bى    ا��Hد   0����   وإ�ا

 L]� �Q��� ^ >N8�� ¸���+ ®'* �8�� /�Bt�N\" *< ا
�<NQ���. 

  ،  ر�ـ5ـ� }�?�4  وا�+2 ) 2(
 ®'B+ ى�\# �Hر� ¸���N�Q ����N8�دى اN� �#

>��N�درا ، �Qا.  ا# �y|ا    I'1 Lآ   ،ÂW   اoه   "#��   �?  ��   أ
�*_   ا)�#" J��Q   <]	 ،  ا;��*    a< إ	أ    I�'� >K?;    ى��B  �[L ا
�*_   ا)�#" J�ت   s� ��Q ،   >�'1()ا>�(وأآ[�   ا��µJ�  
�a  ..   ا]�ه�� N��*("�L]� I'«N هoا  و*N  1/ء   LÒ �1" ا
 >+��U   ��   و��ار����دة   و��ا1B?*   اoه   >�در ا��Bى    ا��،  ا
 �1�تهo. ا|�Q����1 هI �� اQ��QاX1 "   +\>( ا�    � ا

�ء   1'�   و� " ..  ا0��مnم   ه�  ;?I�'� ��K    ��   ��'��8   آ�   ا0�
�	�   و���U   و�nآ� �  +>�� ا�    ز1��I'1 ��N    ا[�ار   أول   
�£    �l1ه� J	و¢���� .. ا�   ��   ���U    ^ �tcو^     ا sو^    ?"ا
 oy[ا .  

 >�^ ��#" ا?Dج ا>IJK ا~�B+ ،I?8أ �[L هo. ا|
 >Kى و�o���1 �� ا)�;( اQ��"ا�* " .�Ãو�1 "وا���

L�'~ا ��ذ	NFأ �� dkأدا"Gee professor you are 
wonderfulة�êl³?(رة ا��وإذا !! ، �U اN���¸ ا)t'_ أو ا

�Q�ا��ب ��Q أآ[� +�ا+�ا  آ�ن هoا ا)���	�م وارد ^ ��
� ��1ات ا)�ات<NQ��� ^ �#�  وإ1

  ، �=Y¾م   واد }�?�4  وا�+2 ) 3( 
 �[�   ا�ؤ��   أ��]�   ا¬ÌQ   ���	    ��Hو ��<�*�XN   اJ،  ا

  I�Q ��رة   #��ة   إ� +�ى    t�)  ا« ...   وا�K'�ة   وا�0ا#� (  ا
/�Bt�ن   د�/ا]   �� ا>IJK    ا<K  ا)?L8   و1�¨   وا�J'�Kف   وا

�ن   ���<   أن   إذ .. N\k�  @X ^    ورH'�<   ا8NÄ(   أ�?�ء ^    �
��8NJ�   �Q   أن   ��tNJ( و�U  ..   ا�ا#( �� ^ ،>N8�� أداء ^

��� �Hًا، cا >F�	 >	ÌQ   �*���kة   ا'��   {oق   أن   J  *�ر�H   ا
���    ه�   هoا   ���ن   ��   وآ[�ا (  �Fاه�   �?�ف   �   أ+<   �Bو�   #� �

 �	��Uأ I8Jء، و�D�� اoآ�ء "ا)�اد 1>� *?� ا
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� �
I1�8NH�/   )ا>IJK، و�� ا>IJK(ا�Bt/  )!!!.  "ا�t�  

�ح l<��D]�   DW   أ�hB   وإ� ،  *'�� ا�ا#( وI'1 أر;<   *Q   م�  أ�
 .�;��   .. ��B'ن   وأ��H�N}    a�1 إ�H   )#ا��   أآ[�   اº   ن�H�N}  
  aا إoه L]�   ل��cي   ا��<  . ا

  �é أدQ(    أن آ�ن vI'1  ،  ا��t_   *�ا�� ^    ذd   أ��>�   وإْذ
 g\�ت ،  1'�<   ا����� ا�    وأن أLv8¢ ا   ���;��   �  ���ن   أن   إ
8�I1    اoآ�ء NH��ح اl<�� ا)�دى    وا�  وهI هI ا� +��ن ،  *
 �cا    a��B�t ا)[� ،  ا�B�c   أو   *

 �¥ �BF_ أن �U�W هo. ا�0'� ا� أ+\�ر أ	7 آ>� وا�1
�W�B� L��* ة�� ،IM\K�� W?�ا *�NBNوآ ،�#� . @�ل ا

 :#1 د?0ان ;Y ا�+�'"
    ��#W   )&   أو ا%^Yى    ا��4ح   و��$&

 :  اY3Z   �0ل   رةا��و   درت

 �� D    �9�Þ ت��  ا�-�Y،    آ+

  ا�$µ،    ا�$^Y   أ���ر   0�ùا   �x?    �# 1#£¾   أو

�2    ?�3®¾   أوe9 c(ا���+2    ا%@��3$"   ا�)�ام   و  

G��&è   أ)3+�   Dأ   bأ��  ... Dأ\3]   أ  

 -2-  

  ا���J،    وأnRت

Gf�M    ى�#�( �Q�   رضا�    

   ا��U   ;��ب   0kق 59$2    وا#@�ت

 -3-  

G�nه   Yk7-�2    أ��  

G3'ا��0ب   و�   Yا��    

G$^و�   "@kا��   "�z4ا�    

G+?�Kا�^�5"،  9+2    و  

G+?�Þآ���3دة   ¸0?�   و   È;دا\"   ا�رو)"   وT%ا    

  .. ،..  ا�Y�   "$'Q#0ز

    YRى،ا�   ا�+U"   أ.G5$   ه�\nا

 �� c�3=?   ،g    : و�59   ا��9اد   ;0ق    gو Y#ا� 

 IH�H�� ^ د��ان ا��B اsا أ��?W 7*ا aإ ��ty أن ��N1وأ
��*�F ة��	 ^ D���ن، واoى 	��+< آB?] Y-\11 -1 -2008ة ( وا

��"/�0ار"Zا �?Y�(" d�رة إL]� a ذWإ >�Q �	�  آ
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� �
 أ�c؟ وآ�S    أر\0   وأ\�

��7K واد ��#( أو Uِِ�ق"آL هoا �?It اoى W" ا0_ ^ أن ،
 ��أ�¹ أ	< 1'�< أن ��ا�L ا�ؤ�� آ8�  –��ا£ ه�oا، 
 X+��\���ة 7'& ا��³Yت"0ان ;Y ا�+�'" د?(وردت ^ ا^((" 

  ")ا7�w" وا�$��Yن"د?0ان ا�'�G ا�27�7T وا���'�ن (و

.oه   �µK�م   هL]�   .o   +\�ر ا�    ا�U[واد ��#( أو "      ا
�#� ا>��ى    "ا)�#   هoا   ¯�   {_" �Uق<�   ا(�@    Iأن   #�رت   #� ه  

  +LHn �?�آ� ��ا�'� ا>I'1 �8 أرض ا�ا#( ¢� آL ا��وف ، 
�م *�وره�    أو ��� #�رت +�L�H ا�'?�ر ^  �N	ا   �sB	   ة�k��  
 ��ذا   +?�ف   �   ��   *?�ه�lk�N	 �\M�F إن   أ#�ل   .و��   .oه  
 �µK�K'�ة، آ8� +\" )  د	��ي (  ¡�ح أى    +��® ا�    ا�* >K\+و

�   دورا +nدى  #�    �µQ هI  " ��#( أو �Uق"�� {��< *�	< �<Q    ^
��U ��"��<+ "L�?KN أ¬�  ،  ا�0�ة �وهI  ،  دون ا�Nام *
 _�s+   Lآ   _�s  أن   و+�N#" �1 ،  ا�ا#(   *�F'�ب   �>hl   }�   ا
��ا   +��¸ �tyا+< �N  ، ��Qو   L8?NFا   >U�  وآ�"؟   ¡

�*'�   و#� #    ^  I+��U ت�  وأ��>�  -  ا>�ع   هoا   ��   آ[�ة   �1>
�   أن ¯ �  T I�Q�� أن +��ن }[�*� ،  ا8NÄ( ^  ا�°��    دوره
�L8?�  �k �1 *?�، إْذ   ";�8 "]�د، B<N�Q< ا��(�* "�� ،

8�ل اNUا aإ I?#ا��K+ XU ��Qض  اJ'�    دوره�   �zاQ<، أ��ا
��k ا)���� @�ل ا�#�، �Î DQج �1 ]� �0آ� ا��]� �Hذ�Ê
� {�_ ��ر+< ^ 	K¸ ا�#� و#� ��IKN *�ن a�N��N< و*�]�  

�م   �\�ر �U[ا   �Qب   و���JNة   اآ��، ]	< ���Q أن ���é )Q  ا
 ،d�� ا��ة  ذ��   ��Q �(   ÂJ�ك ��¯�8?NFا   وآ�ن ،  اoه  

�س   ��   ا>�ع <� ��;I  ;��ى    #l��   �8J(   ا¥   Lأه   ��  ود1�ة   ا
�ن I'1    +��ل ا�    ا�d'+   �8J ،  ا~�8د J   Lأه    )�Bا�ا#( ا

��8NJ(ا:   ��   L](ا   �B�t� ،  ا�J0   واoآ�   ا<  ا��ة   و
DJحوا   وا��رة    L?K�ه�   وا�  ه�   L]�   .o�LB   �� أ��    و�� .  ا
 �8J� .وأ�l1.   ا

  ،  �T?1   و# ��   )4& }�?�4  وا�+2 ) 4(
 ��Q ،ؤ�� آ[�ا�� �� هo. اsأ� ��	�أ#� وأ1�ف أ	1 7
 �� @�ال ا�lN*� أ	7 ار�Q ا>��ص '>��ص، أو ر}M;ن وا�آ

aإ �<* I�N<� � �U >Q�yأن أ�� أ � ا�JN/ وا�	DKت، و}
 �<1 L]آ>� أ� �{�Q ،ل�8NU��*� أن �� ¥oا ا �����U �*�q

�وز، وآ�	� ) وه� ُآْ[�(هoا ا�ا*( lNاJ�" اoى T>( ا
�ت ا)»�K'N ا�اo¯ �sQا ا)�#" �� أول ����+�H< إaّ ا
�~�، ��ورا *>�ع ا[�ر�� 71* I����B إa إ��* I�� ا�

 w�Q £[ ¸��ن، و#� آ>� أ+�¨ <Kd ا��م *�NKر @D#� اoوآ
 �?Btd، ^ اoل أن أآ�ن آ�8NU� �sأ� ��d، وoآ �J

��� LK# 7K��Kل �� X<F. "ا]وa آ�ن اB?� ه�oاW I' ،"وا

  aإ d�J أدرى �� اoى H?'7 أ�� ا>¼ ^ ا)  *?� ذ
"���U ¸*�و� LK#" ل�8NU� �ا�B<N< إa ا�*X* w ، ر}

8�ل NU��0 ا ، �ّ8� ��B'#7 أ	ع 71 أ�W �ا��B وا�0ن، أو )
�ن"BBJ�" اً���	 
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� �
"#��   �y!   �<أرا.   آ   �..     ^ �¬��1	IJK    �1   أ�Ë   وأ	

 /�Bt�Q    IJK<�ا#(   �'�Nم  -  وآ�رت   #'�   آ8�  -ا�*   �Wأ  
�Nام �،  ��µJل   ��   	��ص ]ى    "ا?>�   رI+�� >sQ    ه>�   و�� ،  ا
�د   �Äد   ر�Q وأى  ،  ا'oة   �Äد   ���U و]��  <? ا

 d..   وا¯�lم   ا��Q   أ	�اع   آL و�� �H �� �'8¢اء ذ
�   هoا   وآ�ن sأ�   ��   �?*   ��    £�1�F  I'1  رؤ��  IJK< ..  ��U

8�ل أ£ أ�[F �¯ L�" ا   هoا   و;?�NU����ا  ، >N���  *��ر   و1
 ��   )�tNF8\� ،  أ�و+   ���N	ا �U >Nرؤ� ���ª >* 7���� ��    aإ
�د ه� أ#�ب إa    أن �<�ء اnد ه�H7 ا�0"وK، وه� "ا��Hد ا

_*�J .^ ذd #��/ �� ا��Hد ا)[�a ا

   �#����، و�( ��ور ا�<أن �[L هoا    أ��>� و�7 ^ ا
� ا��Hد    h'\�  �B�� . أن ���ن ��K ا

 �MHر �  رIsQ أن   ه�   *L .. أI'H    ��   ه� �¸   ه����l   أن   آ8
 dJام   أ��N���ا#(   *�*    aع ��ار+< إ�  ا�#�   	K¸ و^  ،  #
��� إa    ا�tNر �Q    I'1<   أ�� اoى  �   ��   ��T .  

���8' L\� �# IJK<�ر.  ^ ا?Dج اBN1�* Ï���رة ا)?
وا�ًا #�ه�ا أو �t'F آ�* L]� �N	K¸ هoا اJ�" اoى 
 Lyا�N+ XU جD?' �'t?� رة�\رأ�N< ^ ��1¬�، و+\hB هo. ا
 ���+ �sوأ� ،w*�ا]دوار I'1 /'��Q ا?Dج L�W اwBs وا
ا�t'J ا����، وآ[�ا �� ���م ا�Bt/ أو ا)?�o¥ Ïا 

?W � L��* ور�N���<� >�Q ��MN+ XU< ) أو W?�رى(�رى ا
 d���، أو 	�اهI د�><، أو #�� <N�Q >?8NÀ�L ذc��8 ا��ا

�B�� Lt?� L��* ���(ا aإ. 

  ،  #�ـ@ـ'ـY أY�  2+fا#2  }�?�4  وا�+2 ) 5(
  Ï���k أو ا)?�  هo.   ��1ن ^  � ��N#" +���< ��رة ا

 �µK� �   اÊة، وإ��'K�م *�¬� W»\�� 1>� ر�Q ا�D �N
 ���'�    ^ ��Q�W /\< .، �U ا�J#� أو ا

�I+�J    أوا�L   أن آ�ن L*    I'1 ..   أرد   أن أ���I    ���   و¨  
  ^ g�   ��<1  ، ا��N<�   ��U    ،I'yدا ��Uو   ����1'�� ،  اQو   ��  
�س   �c   1'�<   أ#�ر <�رب أ#IJ    ��   وآ�ن ، .. اlN  ��رت ا�    ا
 ��م   هoا ��+I    أن   ¥���س إaّ   أ#�ب   ��   �nآ�ا   ا<و��Nآ�  ..   ا

XU d���  -  أÒ'��   أن   أر�Q   آ>�   ذ�B'J*   ��N��I'1   -  و�[
 �Kª    IU��   �Q<   دQ?� اoى  ¡�   �?Qد . 

1,i   آ&   أ\�   أآ0ن   uد .  
  .  آ�u   #¬   اأ�� �,�  

***** 

 :)'0ل ورk¢ وا� ام و#Yا�7"
�ت ��H�(ا .oى أن ه�yف ��ة أ�أ#� وأ1     ��<�U   ا

 �	� أgN1ه�    أن   أXU   ... �<�Q   /U   آa  ^ L    ��#�� ا�l/ آ
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� �
� ��M�M    !راء�   d�   أ�U L¹  ..   أ��� ذ�BN<�    aل  إ�8NUا
  ر��  -  ا�ؤ��   هIJK  I'1 .o 	   #�ارة ^    W�Q��ه� ..   ا�zا^

�.   هI?� .o    و#� ا�8NFت  ا]¨   1>" 	�  DQ ..   @��'�   ��ة   ا)?
 ��   أJNF'�   أ	�   و� ،  رؤ���N   أر�Q   أ	¯  ، �  أآ[� +?�#7  هI    و
�ة   �� 	�I'1    ا0\�ل ^    أ�8NF   أن I'1    آ�ن   إذا ..   ا��Kc   ا)?
 �����1£    ا��رة   ��J+  I'1 _��¢    رؤ��  �I'1    أ��� ا
� وQ��ى  و�Hا£  �#   D���   .. �  . هoا   آL   أ�?/   و�

  	JK<   �?�ف   أن   ����   �� � I'1�X �� أن  –و�� ز�  –آ>�  
 >�'1 �<   ��.   رؤ��   ���Q   أ   �8��   �	��   آ�?Qدوا  ، �*�ت    و��8

  هI'1  7B+ .o    ا)�+/   ا]¨   آ�ن   و��8� ،  *?��ة �1 ا0����
�ت   وÌQ   �K�¹ن ،  وا)��l1   ا)��ه� ا�ؤى  �Hو   ��	   ���y|ا   �  
 L��*   �¯   �وه�oا ÌQن اoى �Uث ه�   ، ا)?\�م   ا��Hد   أوه�م   إ

�   ا�ؤ��   ه�Q   .o<   أ+�LB   آ>� اoى    ا�#�   	K¸ أ	< ^ ���    �U
 �   ��NsQر   ��ت   !�y ^    أÌQ   �'1£ آ>� ..   ¹�ه���B@    دى�Hو
�J أ	7      ��'\� �� ه� �s7 أ�<� ،�¯ 7� ���� �.. �Àد �
�ؤ�� �Q   ��k�~زة   ا�M<(ا    Iه-   ^ ����<�   ور��  -   ا�   ��T  
�زة   ��k�H   رؤ��  -  �>��   أ��Q   أن M<�  ..   �#�� ^ 	K¸ ا�<�

  إ�   ��ون   � °�ز ا�N#" 1>� إ����� أ¬� � رؤ�� 8Nª'�، إذن 
 ���Hن   �N}  ، �¬أو أ   �� ه� أ	�   *���   ��وا   أن   ����ون   �  ..   

 �� آ8sأ� ��NK<� £أ �U ى�y8\�� �� زاو�� أ��1د أ+�Q
I'�: 

  :  W9�ù   ?�   آ0?�   }0k0ا
  ، �'W3�   W   أ}b?�R   £k0 :  ?$0ل   وا��) 1(
�ور£  ..   *��8NFار   ا�ؤ��   �LHn   أ�Uه� Jو� d�  هoا   أن   ا

 L�H�N�م و�yف �� ا ^ ��?BN	K¸   ه�   ا���Àد �l1 �1 ا
 �NT �#و ،�#�� إa  ا��   ���¬ .  

)2 ("�  ، �'Y�  !! >¸   W'�   Wام   �? :  �@$0ل   وا�@�\
��	�]� I'1  (  ا�ؤ��   ��   +�K_   هo. ا�JK	    ^ /'�[ا  (

 L'?+و   d*��ر �� 	�tNJ(، و#� آ>� أر1/ ��  +�ى    *�¬�   ذ
 �H�U IJK	 I'1 ��	دون أن أ ��sQأر �هo. ا�K�� *��ر �

��� .إ

)3 (G��@0ل   وا�Q3%ج   �0   ا��Y,ا�   (YQ?c   07ا   W¡ 

� ،  د)�$"   ?-0ف�   W5�k   1#   "$�$wا  .  
^ ¼k��� ا�]'�� ��ى    آ�ن   ذا+<   هoا ا�1   w�Q   .. ><�  

 �  . أ*�ا   ا)�;�I1   ا��Hد   U����   ��   °�ؤ أن ���ب   

PD?Q �#�± >Nرؤ� �	�oات آ�* ��]��ة ا�78 : هoا ا
^ ا~8��1، ) ا	�tاI'1 _'�<� Ik ذا+<( *�£ أآ����W gى

 do7 آ	أ ��0�ت، أ� ^ IJK	 �1 d�1�KQ ]	7 آ>� +\�رت ذ
.�ty �K�Nاآ � ".*¸ �Q>< �� ا0����: "@�ل ا�#� o�Qا �

)4 (cا�Yا�+2    وا� Wk0R   W1   07ا   �9ز�ــ�;   uT%0}2،   7'&   أو ،  ا�Zا  

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   542



� I05050505<I2010201020102010>���12121212א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
  ، ا�$µ   ��م   ?-0ف   ودu   ا�0د

Dو   W\وق   إ�?   µ^ا� ،  
µ^ا�   Yوا�-0ف   #ـ   Yx? .  

  ��   ¢�8< ا�    #�#?�Î   ��   >Nج   أن   آ�ن ���Q:  هoا ا�ا*(
 Lرؤ��   آ   �1�د   ... ���Q    £أد L1�K+    I1�;�� L8}   ����  
�   وL8¢ ..  ا�0�ة   ��ا��H إa    ا�cوج �N��µJ� ، 

 �� أن +�ى  أن +�ى ا|�y آ8sأ� �	أ d;�?� �Êه�، إ
�����U �#D?* ���... 	dJK، ´ ا]�ty ه� أ	< �?�;d أن +�

 .ا«

®�+#: 
 Wx�� 2+9 �%ار(اn@9ا( 

G�7ـ+�ـ,8   ور�Á̂0\,8 :  ،  ه�5ك   أ��  .  ا\@9   8
 ؟   #� أ�$2    أ\�

 2(D0ر.2  وأf  ا\@8   #� زى   �7�@·  :  
  ا��5،    آ�� }�?�4  ا�+2  

  ،  ر�ـ5ـ� }�?�4  وا�+2 
  ، �=Y¾م   واد }�?�4  وا�+2 
  ،  �T?1   و# ��   )4& }�?�4  وا�+2 
  ،  #�ـ@ـ'ـY أY�  2+fا#2  }�?�4  وا�+2 

1,i   آ&   أ\�   أآ0ن   uد .  
  .  آ�u   #¬   أ��ا �,�  

  :  W9�ù   ?�   آ0?�   }0k0ا
  ، �'W3�   W   أ}b?�R   £k0 :  ?$0ل   وا��

"�  ، �'Y�  !! >¸   W'�   Wام   ?� :  �@$0ل   وا�@�\
G��@0ل   وا�Q3%ج   �0   ا��Y,ا�   c(YQ?   07ا   W¡ 

� ،  د)�$"   ?-0ف�   W5�k   1#   "$�$wا  .  
cا�Yا�+2    وا� Wk0R   W1   07ا   �9ز�ــ�;   uT%7'&   أو ،  ا  

 ،2{0�Zا  
  ، ا�$µ   ��م   ?-0ف   دuو   ا�0د

Dو   W\وق   إ�?   µ^ا� ،  
µ^ا�   Yوا�-0ف   #ـ   Yx? .  
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� �

 
"#�$# : 

IJK<� 	>t'_ �� ا�Jة اoا+�� إa ا?Dج ا<�ز� 

�و� رؤ��ª ���+ ��'0ا .oه�  ه �( ��\«W"��¸  " أ	
،�K�F ذآ�ت ��را آ8\BNFا I8J� ��sورة �� Dyل ��* 

8�ل  NUت �1 ا��ؤJN* ��'0ا I�N<+ ��� " w'y ا]دوار"آ8
�(زاو�� أ�yى ��� إ	�Wأن أ _BF ��Q.( 

"$+w66(: ا( 
 )5..... (ا%�+ــÆـ8

"#�$# : 

 وا\� #� ?-�k0؟

 أ\� أ�2$ #�؟ 

 �J��@�ا ��و£  اoى    Qw�   ه�   اW    را أو�+�Nأو دآ ��ذ#Uو
�*��   أ	� و�7    إ« ..   	\sآ[�ا   أ�   �I'1  ..   أ+�Kج   آ>�   �

�رIH    ا�»¼   هoا cا �@��� وآ�	<   -"أ	�"اoى ه� -  ا0�ذق   ا  
�ت ^  °�رى  �À   ح�l<، �U أن *?� �� ..  وا\?�د   وا~8(، ،  ا
�دئ I'1 اB� �� ><'1أ ��دIk، أو ��ق �B� و��ق ،� ��B	

�ل a ذات ��ة أ	< �� �� ا)?��ل أن أU�_ هoا # ،L#[ا
� Lk	��N?� ،�K��ًا أ	< � أ�tNJ� �U( أن {�_ F�* ح�l<  ا
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� �
 L8?NFا � ��[L ذL]� �'* ^ d هoا، ^ L]� �\1 هoا، إ
 Lk�Fو ،�B���8�، وkدا �J� Iوه ،�U�N(ح ا�l<�Lk اFو

،�K��	  ى�yة أ�� : ،�W�B� أو r<�N� L��* d¨ أآ� أر�Q ذ
 ^ w�Q ¸��I'k، وFو ^ �Ëوأ ،IJK<�U أ�tNF( أن أ�1د 

 �8k7 دا?Q�� ¸H��Ilk، آ�ن هoا ا¯N	–ذآ�ت �أن أ��1  -آ8
 : ا>�� ه�oا

 )5(  
�   ����<   وا\� �?�ى    أ��   و;��9ت ...  @x�'�   Y�wوا ،  

  . ا���0 :  واR'ـ2    ور)�ت   ا�@�ت :    +ـ<��)ـ   %�   أو
 ؟   �^��Ê ا�+2  إ?�ى¿    دول �$2  :   \�س   ?�   وأ)0ل

    2$� u؟   أ\�   د    
�>7 أر�� أن  ،I�B<� �º �]أآ hBار أ���Nأ�1ف أن ا
 �� ��*�J� ورد ^ ا0'�� اº ودا�ª ءا�H ���H �� "tN#أ

oات د�* ، IM\K� " �F ا'?�B"��ان W?�ى *

"G�nه    Yk7-�2،    أ�� G3'ا��0ب   و�   Yا��   G$^و� ،   "@kا��  
 "�z4ا�   G+?�K9+2    ، و G+?�Þآ���3دة   ¸0?�   ا�^�5"، و   È;و  
  أ.G5$   ، ه�\nا .. ،..  ا�Y�   "$'Q#0ز    ا%Tدا\"   ا�رو)" 
 "U+ى،   ا�YRا�  �� c�3=?   ،g    : و�59   ا��9اد   ;0ق    gو Y#ا�" 

� اN1�� أ	< #� �F ^ ،a )8ِÆFق ا]�1اد و1>� وa ا]��، 
�ح ¡ �� ���U �� أ¡�ت، أو �� /BJ* dوa Ø)8ِÆF XU، ¨ ��� ذ

 �، أو ��%^�دk"أQ»� أ	� *< *�7 و* X	IJK، و�� آ�ن إ�
،�JkY9أ D ب�';� 

 ?�l�N��kة ا�و� اH I'1 �'\U �M{ ا]دب ^ ��
�Q�\���d'+ L اK+ ذى Iه � :ا\��Q، وه

�ذ أ��اض ا�'/ ^ . د.ا)��Uم أ NFأ ، _�Q�+ ا*�اه��
 �1 >�'1 �Q�?+ ،���y وف�� I���� hBر��، أ��<�Fا� �?��H

�ذى أNFم أ�U�(د.@��_ ا . ^ >N�* ^ >+وزر ،��J1 ���?�B1 ا
�ء آ�Wأ ^ D��@ I?� و¢�ث ،���<�Fا� ،�F��J[�ة، �� ;8>�� ا

< ه� �y ن��ء ا��� داوود"وI'1 #�ر �� +7K?J ذاآ�+I آ�; "
 �B1 aدة إ�1 �	�° �وآ�ن دا�k ا���0 1><، وآ�ن �Uار	

�ء أ�yى، 7Q�1 د�Wوأ ،،"'Nïو _KN	و ،���<إ*�اه�� . ا
 >k��#� )�'I'1 _�Q�+)>N *?� أ��#<، وآ�ن �� *�>�� ا

�رو£ ��F""ا�t/ ا0�ذق ���1 (، "ا��+/ وا�أرآ�ن -   وا
�د+�sU I �( د)�8ª ا���0ى و��ه� - !!�Uب �? �. ، ^ ز��رة �

�رو£ و��� 7��#�I د - إ*�اه����ذ ��F" اNF[ا. I'1 إ*�اه��
�� ا]ول N�* >Q�1ا، وoوآ /+��ن، "أ£ آJ	ى ا��?N� ���<1

��JK	 دة��ب ¨ أ8¢¸ < أ"@'��ت �� �1Nذآ�ت ، وه� آ �*�ا آ8
 a رو£ أن���ذ ��F" اNF[ت اgyوأ ،���Q ����N	�Q ،LB# ��
� ���Wا B�U�+ /U�Q ،ص�cا ��JU I'1 ��N?B@ أ���H �� روا��

�k�� أن �I'1 )'t هoا وذاك Q �B�t* . 
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� �
�Qد� .. I�Q ا)\

 �sأ� �Q�\� و	���� }�M ا�NBNوا�� آ�	K¸ هo. ا
 :ه�oا

� آ�	� +�أس ا0���� أ	7 آ>� أآÀ ^ /N'� ا\�M ا
�ت . ¢���ه� د��ت J'F'� �� ا)�<�?BJ	�ال اJ?�اوى ^ ا

�ت ���� 	IJK"¢� 1>�ان ����" ���Q u#���yا–، أ	F-  "آ�
8� ��»¼ ا�Bt/ ا)���، وآ�" �'" ']� /��Bt��»¼ ا)��� ا
 Lى رأ�< ^ آ�B� وه� �K'N«(ت ا�\\«Nا)��� ا>I'1 IJK ا

D���+ aإ L\� �U ،��<� �ت اt/ ا>IJK *�	�ا�1�، �Q>��ه
�، وآDم �� هoا، ´ +�#�K  -ا)���–sأ� �y|ا �'+ �Uا�ا

 >+�Hو �BNآ �� aإ )Hأن أر a ���KاÄ'�، وXU أ+��M ا
 �F�� )�Jدة روا�� ��، �BN�Q ا~�ء ا]ول *tt± h'\�

� إa أن gyة ا~>�ن هI "ا�ا#?�"¯Dy �� �Wوآ>� أود أن أ ،
���"�ب إa أ#���م ا�#" " ،�� ا>K¸ ز�ا¯�إذا ز

��رهByث أ�¢ oµ��� �¯�� أآÌQ ،   L8ذا"وأ�H�y اoات أ���
 ،a�� ا��t_ إa وH< ا0_ +?ê��L]� /U هo. اgcة ا)َ�ْ� �$k

��DJ، ´ إ£ *?� ذd دy'� هÊ¤  .o : ا%-2 9+2 ا�^Yاط�*
�  هo. (ا?L8 ا0�a  اgcة ا~8���1 ا� هI أ�L هoا

�£ )ا>��ات]�~�ء ا* ><� �H�yو ،" >N�Ãى أo��ر�F "ا
، إذن I�Q ه I	d'+ ¸K اgcة ا� أ�Qزت د��ان "ا?�اة

"¸K<1� *?>�ان" أ��ار ا�B+ >U�W ى �\�رoQ�< : "ا
����B�ت ا#D?أ#�ل إ	7 *?� أن أ��8 ا~�أ�� ا]ول " ا

?Hوا�� +�ا��£ �� ا]� وا �� �1 ا>�� �?N��ا أ¬8
" +��B1 _�Q ا'�NJ�""�tهDن، وإذا *\��_ ��� ه� ا)»�ج 

 ��Dآ �8��Q ل��و� ،�y|ا �'+ �Uا����أ ��Jدة ا~�أ��، ا
´ ،�B�@   �U�Qو ،�Q�U دون أن أ�� �8�?B@أ��ًا أن أ £����

 . *��ر �� +�ددت

�W�اك �( ز��'I ا)�* )B@آ>� أ �	ا|و ¸K	 ^م أ�U�.د .
 >N�#�+ ف�¥ ��JK<� ^ ا]��اض ا�Fدرا �*�Nآ Xه�W �81
 ^ >N1�B@ �� �<��N	وا ،L�B�� �� هoا اµ�W ذا أو�NFأ

� آ���BN�� L ا*� ا)��Uم ��'T ن��*���، وآ?* £D��ا
 ��د"و����هWأذآ�(ا*>< " ر �� I'1( ء��N	و*?� ا ،

�ذ NF[آ>� أودع ا XU �1�Bt�د ا��D"اW7 " £ر�F ،آ�ا�W
 >?Bt+ �� �q � �?Bt(�1، ]ن ا�Bt'�ه� H ب�Nى آ�إن آ�ن 
 _�Q�+ �*دة �� ا��J(ت اoyوأ ،�?	 > �'�Q ،م�هo. ا]�
 h�B# "M� ورق I'1 ،ج ا~�ءان�«Q > ��N�t1وأ ،"�t'�B1 ا
 )� �'*��ءت ��H ´ ،ص�cا ��JU I'1و ،���s_ ذات ا �Ãأ

 É���#� ا<�ا�*�F ذآ�ت ��رو£ آ8� ��F" ا

�ذ NF[ا �sU ،دة��?*?� أ#L �� أ�sU X1�BF إa ^ ا
 �<~ aوا�� إ��رو£ *>�NJ� >JKذن أن ���م ا���F" ا

 �kأ"ا~�ا �@�y LH7 �� أ'��إ*�اه�� .د.و+\�رت أ	< °
 LB# DsKN� �sU ،ر��W �?* >	دا، ´ إ�H ن��>< آ ،_�Q�+

�Ãر �kن ا~�اD1ةإ�k�� وأL�<* £�ty ا~" _U�8�ع NHو^ ا ، 
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� �
 £�tyأ ،��k�8���1 وا~>NH�'�MBث ا I����)�آ� ا*
� ا~��kة ��ذ �8ª أ�K�'y �Ò *�ن ا�وا�� 	NF[م ا�U�(ا

�ع���إ« ، *?� إD1ن I'1 a�\U ا~��kة ��رت ���kة آ[� ..*
 �'\U 7	ة أ�W�B� ��s?* 78د، وا���<�� ا]د*�ء و*?� ا

k��رآ�(�ة ]	7 واQ�� I'1 ا~W ) أو ،L�kا�F( إ� )�BtN^ ا
�رو£� .وآDم آ[� �� هoا، و�1اه� !�yون ?W �#D»\�� �( ا

  ،I+��U ال�@ ���kة +��l?�� ¨ أ	L ��هH .oا|ن(ه �U( 

ر}� �XB آ�"  -آ�lء �� ا�Jة اoا+��–هoا ا��tNFاد 
3�c"أ	< ¨ =?   ،g    : و�59   ا��9اد   ;0ق    gو Y#ا� " � .#^�دk"إ

   ،��Ãر �� ��H �� ا�K1 ����N�ء اH ،ى�yة أ�� ^ ��
�ه� ´ أ. د.وذXU d ا+\L � أÀ �Òا£ . د.أgyار، وأ�	 �Òأ

� )��n أد*�ء �\� اoى J�kرو£ ر�Nyء #� ا�أن ���1 ا]د*
، *\�اo¥ �U�Q �Uا )2006د�1)12-14  g8J�� �F ^ه�ج 

�را �� ذى ��K، ا�Nyن ا���kة، آ~�* �U�Q �� �]ر أآ��Ny�
 ،�Fت، ورأ��Wو ،�Bl?+و ،�Bو#� ذه ،>�ودون أن أ+��م إ

�در د<�ن اJ	ا ا�oه I'1 ن أ+?�ف[ �?kرا ���Q �	�. آ8� آ
 ��T �� ف�Wء �� أآ�م وأ��د وأد*�	 I'1 �sار، وأ��	 �Òأ

�ء اnه Lأن آ ����U Lا أن أ+?�ف 1'���، ه�'sK+ �# ام��
���n� �Fه�، )�ذا؟ و�� أ	�؟ آ�ن هoا، و��زال k�* £آ����Q
�@�، أو ]£ W £[ ث�U �# >	أ�¹ أ �� أMNF_، وº أآ[� آ[�ا

،�l0وا XNs�B* �B?' أoUق ا

�ء ا)��n، و#� آ>� #� أ��� آ'�8  �N	ا LB#7، و<�
�ح �( ا���Q و��.، وآ�ن ا)�Kوض أن أNNQ��I آ'�8 ا

�م، و�Hت 	IJK أ	MJ/، و*�ون أد£ U /BF���I، اoN1رت Ncا
�ه�ة، و¨ ��ر+I إa ا�F ا�k���Qت �lQة #Fو �y[م ا���1 ا
��Qت ه�oا F ذا��ذا اoN1رت و)( ،��M'أ�1ف �U هo. ا
�ءل، JN� أو ،/+��lQة، و¨ �L\N � أ�U *?� ذ�J� dل أو �?

 �JJU7 أ<�–��ج إ�JK+ a *�ن �  -و��زN} D?Q �ty �µ�W 
 � �� �sQ7 ر	�* wB+�� >'? �µ�W ،ا|ن �U >�'1 �]1أ ¨
� آ�ن U�h\� L�Q ،I *?� ذd أو  �U >+��أN?�B@ ��Q< و!
���s، أو أن أرى 	o¥ IJKا اo0ِق ��رة اt���وo¥ £9. ا

.�B�(ا. 

NBNآ �� �< ^ هoا، و#� رأ�� أ	< �� ا)>�F/ أن أ��B ه>
��Wة وه� آ8� ) N?+)20-12-2006?� ا��NFرB� ��n(ا �?*

 ¼<�* I'�: 

 ;0ه�ج، وأد��ء #^Y، وا��+��ء ا�µو��@�ر?�

�رآ� �(�* ���U ،/�@ "���N*)��J�kء ) ر�^ ���n أد*
'��م ) �F ^ �\�)12 /2006ه�ج،  L8ه�ة ¨ أآ�و��وف #

Dy7 �� �?�� ��اN'و� �� ا�F�ا)��n آ�	�   تا]�y، ا
�زل *?� <( I+ر�� ا� و�'7N �� ز��F�� ا�*>K¸ #�ة ود
�ه�ة ^ دوره� ا)�Nا;?� �Hا، ��* I?� X'��?أ��#�Ik �� ا

 .��آ� أ*� @��" آ�م �?��ب"�Hا، ^  -¥�–ا~�8'� 
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� �
� أQ�?� �U< إ� إذا اo� gNyا#<  ،��?\ا\?�� ه� ا

 �������� ا)��و�F ا)�o� L]�)�ttاق اB�'�U 7Nآ�� ، و)ا
�س <�ت U�����"اU� D* " a ت�* ��[�U Lآ�� اdýN ُ+ـd، آ8

�رات I'1 ا��t_ ا�راI1 آD�J�+�8ت �qى �J¥'�ا�>� ا
 d'� رى�tFك أ�F ^ ¸'ى أ��kار دا�H I'1 ��Fج "رأ�أو�د ا0

 ".أ*��وس

  �'# �U ،���(ا aؤ�K+ م�! ³�K1�s+ س�<�� ا)��n وا
��Q اM8'8�£، و'�آ�Nر أ�Ò 	�ار?<اè : "'�اء �Jª ا

 ،���H L��* ،���H �� �1د ]*�أ�F ؟¼#�	 ��ª��، هL أ	J�
� ". وأ¨ ���H، *��� آIW Lء� �?* a7 إ�vB	 �B�@ رد�ا ردا

�و< ه>� وه>�كU�1 . أ���ه� � ���8، واÀ �Òر أ�Nآ�ا
 ،��ن � �>ÂKt، وا~�U�Q )�8ن *�Iء ���W د�?J� /�@ ءIW

� ^ �F �'�Qة<�ح  �?'< ه� � ،��ª��دم #   IK�K1 �8ª
�ء،J� ى �1ض ذاتonNآ�. أ���J  ا   ���?��ب اlU ��F

�ْ�� . ا����0 ا)َ�ْ

��n(ن �1   ا��ت"آ�Äور ا)\�ى ^ �?�� ا�" ��اH?� ا
�ت(�Äا Lأو آ(  ��ءJ+ ،ل ا]دب�À ^ w�Q ¸�هL هoا �� : و
UIJK	 �BHء؟ أ�اNF� . �'B	L* ،�? ه� وا��BH  :_ ا]د*

�ر أن ا)�\�د ه�BN1��ن "��اH?� دور :" ا?>�ان *J	ا�
�sورة "ا)\�ى�* ¸�ا�@�، أو �\� "دور �\� "، و
��ن ا)\�ى �['<".ا�وJ	ا� �?� ¨   g1 ن ا|ن�J	إ Lآ L]�

،w�Q >JK< L8?� ¨�?�  ا* L8?� ه� ،.�'B �U �� و��[
�س<�*� �1 آL ا�<�Qض "إ	��ذ ا����B أ� �1 . hB	JK< وا

X1 " �1 w�J� � �?B8� آ�ن، إذا #�م *< ا]�U د�Q Lآ I'1
I#�B�ن،   ا]د�/ ا)\�ى ا)�Bع ا0���I ه� I1�W L]º. اJ	Õ

XU ن ا)\�ى�J	���F<  *�ءا *	 I11/ و�NJ�   ،>8< ود�M'*
��Kز ،/�\	 >�Q "��' ¸� Lا��N' D*�# �. إ*�ا1

 �ÒDN(ت ا��BN�(رة ا�]* ���K�)I، *?� أن أ+��M ا?ا
� دون �Uود أو و���� أو ر#�*�، ا�#� اoى أ1'>< �ºأ

ا�	�	� " ��ا#("ا�آ�Nر �\IKt اBs( ^ ا)��n �1 �1د 
� أده�7 ?#�� �	��'� X�D� �1 �*�� ىo�¨ وا?��� g1 اcا

£�?Fأ �، آ8� �U �U�Q اLlc �� +�\�ى Ã XU?� *��ر �
��Q . ا]ر#�م ا� أ1'>�� د�]أ�Ò 	�ار �1 	��ط #\�ر ا

� Dyل 1�م و*?� 1�م�'Qآ�� #�ا�U �U�Jو� . �� ¸�أ
I?�Bt�ح   اK�� وأ	� أNF'�� روح ا(n� ��ؤK+ ء�	أن أ

 )� /<H aإ �B<H ، ��@ �*ب ��آ� أ��آ�م �? Lه[ I���ا
� +�����U L ا Iدة وه�lN(ا >Nده� �Hا�t* ت�?W ىo��Q ا�

�¶��وة ا��م ا'oان �1>KUا�دارة و ���µJ� �1 ا�¥   ^
�ت 	��ط د��'?� _Qد wFو d�\'7 آL ذ ،>NQ�	�ار . ;�

 و�?�و	�<؟

�ل أ�'/ U >�� !ل إ� a آ��+ ITد��� ��#?I ا)�7 وا]آ
8�ء ^ ��N#D1 *��آ�ت ا�واء آ'?�ت ا�À ^ ى�° �( �<�?

 �'?�ه� ا�K'�N"أ�yى، ا*"   �¨ �?� +��ر 1'�< إ
¨�?�� ا?8'��، ا� +��� ا��*�ة *?  ا��آ�ت ا
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� �
� *�ا�tF ا0����ت اoاه'� أو ا�����، هo. ا��آ�ت ¥�J0
 ��<� ،L*�	 ة�k�· ���1ا وW أو �Bى أد��أن +� )�tNJ+ �

8�ء '?�(+��ى اB�� ��<� I1آ'�8#'� ). دون و ^ : 

�� أ�hB ا?'� ا)IJFn آ>����y ^ �J آ�>� ا�t�Jة 
 �#D8?�ë ا��آ�ت ا\ ��B��k ا\� ^ ��MN�وات ا*�و*
 �tcا �?� ¨ ،¨�?� وا]���g1 X ا�Q�)� �K ا(�MN(ا

8�ل 	�+r ا?'�  ��I'1 �\N ا�cف?NFء ا�F ��   ���N'
�دى إa ا�cف �� وا�*�دة، دون اN?�8 واN��م، و� �Êإ

 Lو� �U ،��B8�ء ���c ا)�ل، دون ا'?ا��8NFار ^ +J»� ا
aس   ا]�� إ�<8�ء �Àg ا'?اNF»�ام ا?'� وا)?'���ت وا

 �K} ��ت �����Q �1 أو��ë ا�D�NFك � ا�*�اع، وإ¯�ء ا\
�ءه� و{�t+ �Kره��*" 

�ر�� ا?\� اN�8�ء أ��MBا *�و'?�NJ+ ،���0'�� ا
�Byق أ*�( وأ�t* �#D8? .ا��آ�ت ا

8�ء'?�<NJ�oون *�� �?�� ا]د*�ء وا�?�اء   ا
�د�<��k ا)X1�B ا]�Uار واFو X�'���N ".وا

�م #'�Ncب ا�# : 

"&w1 : ا���اع : آ& |�ل، دون ا;@��5ء ه0 ا# �(�Q\ا
 8� و��) دون �yوز .�Y?0 ا%�+8(.��?& #�5ه� ا�@�+

"kY�%0#�ت اe5# &آ � .ا�@ì4xـY وا�Zل ا�'5»�ء �

 ��ر�� � ��L إ*�ا1�NU�إن 	�� ا)�JFn ا?'��8 ا
 �و;�ورة �1 	�� ا)�JFn ا��>�� اN�'���� ا�K#��، آ8
 �* � ،�<F|ا �����أن 	�� ا)�JFn اN?'���8 ا��yة ا

���Q ا]I'1  أن�] .��Nاآ/ �) 	�� ا�JFn( ا

    aؤ��   ��0 إ�  #�ا	��U   wJB<+   X ،  ا�ا;�M   ا��F�0   ا
  *��X   ا)NJ�LB   و¢J/   ا0�;�   و+�;h ا)�;I،    و+�JK   و�NÈل   ا��Hد 
 ���W   .. ��<��   و�Hد   ��   �Hء هI    و�BU��    ^ �<�1   ��'���+   ..
  I�Q رة��   �(   ��T   أو ،  ���ن   أن   �(    I?J� أن   >	���   .. ���Qو  
�   وا�;�ح   ا0��8   �� �   ��B�   رo}و    ^ ¸K	   �#�  . ا

 و���

 � > �J�kى آ>� رoأW?� أن هoا ا���0 �1 ا)��n، ا
�ت، و#� ����� I'1 هo. اBF�أدرى آ�"، #� ���ن رد�ا �>

���M' ��g+ �*��B+  I\«W �1>� وأ	� أ��1 #�اء+< أ	< }[
��� ¥o. ا�\��ة cت ا�، "ا)?'�"اoى @�ل، ��U ا��Nت ا0'�

  � I'1 �U�W ��U آ�دت +\�F hBة ذا+�� �NJ�'�، أآ[� �>�
 �Fف درا�¥"����B�ت ا#D?��� ^ ا?Dج "Q�< اyو ،

 ا>IJK، إذن ��ذا؟

�ت، �U�' �yä* أو L��* D8�� L\K���، و��� هoا ا
# �?B �sوأ� I+��F >	و أ�B� ىo��k د��ان �F ا'?�B، ا\

�ء �� أ��ار ا>K¸، آ8� أ�� ^ 	��ة �N	�  1'�< ا�ور *?� ا
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� �
� أذآ� ^ � I'1 أو ،��*�F"���* " >M��<+ ��1[ �?8~ا

 �?Btو+\M�M< و¢��[<، وذd ه� �� و�1ت *< �� ^ 	�� ا
�	�� �� I'81 ا]ول ]�IH"ا���*���J" درا�F ^ 1'� ا

، وأ�¹ أ	< �F1979ى اBt?� ا]وF a>�  اoى ¨ +\�ر �><
 ^ >�Q ث�U ،ن�# �'� Is� �?* ��	�� �?B@ >أوa *�ن +��ن 

/+���، و�>��ìا ��NÀا، �� : اt/ ا>IJK، و^ اFر�º �B�B@
��	�� �?B@ Lه�NJ�. 

 .oح ه�t+ ة��<ا?X* �#D هo. ا~���k ا��ودة ^ هo. ا
�ؤ�تJN ا

1.  �n+ أى ��ى aإ ،>JK	 م�� ��رة ا�Bt/ ا>IJK أ�
�رNF< ا?Dج º I'1 ،��HD?و�� �\�در أ�yى �� ا?D#� ا

 IJK<��81�(ا IJK<�. )أو اt/ ا;�{ >+�#D1 I'1و ،
 أ�>�ء ا?Dج ا>IJK؟ 

�ح ا�Bt/ ا>IJK ^ ا�0�ة   .2¡ ��n� أى ��ى aإ
���ة *���س ا)�ل وا�t'J وا(ا?I'1 ��'8 أرض ا�ا#( 

�ء ) ا«....B@[ا �?* ���]{ d� D1#� ذ� ،>N<�� I'1
 وا)?�~U X���� أو +\�را 

3.     �� هD1 I#� أدوار ا�Bt/ ا>IJK ا)»�K'N، آ8�
�س �� �\�در ±�K'N، *�ور. آ8?�Ï، وآ�Bt/؟< +\L إa ا

4.   IJK<� هI ا\�رة ا]آ[� ��#�؟ رؤ�� ا�Bt/ ا�
<؟ >JK<؟ أم رؤ�� ا .��س <؟ أم رؤ�� ��;<) I'1

��QDNyا(� .، وآ�" ��X* _Q هoا ا]دوار و��ه

� �h8J *< ا)  ^ { ��*� إH��أ+�#" ا��م، و� أ�1 *
�د��� .ا>��ات ا

 -  I'1 I�(ا ���D� �� ��]*?� ر*( #�ن آ�BN ا~�ء ا
1���8M'� "X ا�L�U وا?�د"ا\�اط *?>�ان  o<� ��	و. 

�9��ن  - G�o 0م�Y%ق ا�fأ\� آ�ت أ ��) ¬�kاY� أ��
 W.إ¤�زا Å?0ف ?,@< : .�ر; W\ا، أYR�# W@kY9 ،04ظ· >��¤

 )أ\T��7 &5? v Wة )Yzk  Èا
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� �

 

 

"#�$# : 

� 	>t'_ : ��ة أ�yى<�� ا�Jة اoا+�� إa ا?Dج ��ز
IJK< ا

� ه� ( ��\«W رؤ�� ��وª L8�+ ��'0ا .oه"� " أ	

  �K�F ذآ�ت ��را آ8\BNFا I8J� ��sورة �� Dyل ��* ¸� 

،�~�?� �K\* ورة�s�* ¸� �sوأ� 

�ت  �'U Lر ^ آ�H ه� � ".ا)?'�"�� �éَ و�'� ��، آ8

)6( 
�8 أ}�k0    و;��9ت,�   Y�  . �9م   أ�b ى و9

b?�{   م   �9رف   ~�م�~  .  
�W   ا��5 وا�+2  ،  راح ا�+2    آ&k ، 
 . أوان   ��ون ��?��2  وا�+2   

�ه�ة ا�tcة، �� B�ت ا�M'8� أ�1ف أن هo. اkآ>� دا
 "#�+ ��، وإ¬���'� ا��I�B<� �t أن +�;( ^ ���ا)?��Q ا

�ا>�8، وُأِ;�Ø ا~�8(، وأو¯� أ	. 
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� �
�Q�?(ا ���µJ�  ،ر�\N	 XU �� ،�Q�?(ا Lا��	 XU �N¢
�ب BF[ا �� /BF أم (]ى ،�	�<H أم ��ورا، أم ،��BJ	 ����U

D�H ( 7?� ì́ �?� ¨ >	أ d� آIW Lء، 8Q?7 ذ<Q�1 �# �أ	>
� #�أت 'N�* ،�<N8< ا)���ر� hB#ا، �� أ��* ���Hد	 

"Ëا;��& وا��ا D �� G� 19 9+8 وا��ة �£        و9+
 ،"أزداده�

� ا>�Kّى ÌQن  	��� �<8'ّ1 �8�Q dوI'1 ا>��� �� ذ
�ح ا)?��Q ا)�N8ة، NK� ه� ،�'?LsQ ا~�L، اoى �¸ ;�. ا

 D]� ى�;�� �� d�1ض *?� ذd ^ ا>�وة ا]�yة (�Q�1 ذ
 ���ا�Dم "�1  2010~8?�� اt/ ا>IJK ا�tNرى، �

£�N�در ا�*�اع وا?") ا\� Lثو�� آ�U[م ا�'. 

� �� Dyل gyات 	��Uوأ ،�sى أ���>7 أ�1ف �� Dyل ��;
� *��Qة <��� ¸� ،�y! X�� ك�1�*�ة ��F?�، أن ه>
 �ا)?'���ت �U ا�)�م *�L ا?'�م آ8� ز�1 ا)N>�، أو آ8
 X�� ه� �Êء ا)?�ى، وإD?�ت أ� ا��'?� �lU �أ+\�ر أ	

8�هX* I أ��� ���	N� �?��Q +?'� ا<+�)�	�وأوF( ) ا
 X�� ت��0 .oه ،a��رك و+?B+ _0ا aإ £���ت ا�I1 ا�À
.+2U ا�W?0@�@� 1#T، دون إ\,�ر، و.-�& ا�,0ن �@��+W دون 

���I'1 L : ، وه�sU ^ Iره� ا�°��ا��ºءKN	��t �1دة إa ا
 �<1 "#�+ �t�	 I�Q ،�'Jأرض ا�ا#(، أ�� ^ +��vِه�� ا

I'1 ،ءIWD .أ	< آIW Lء ا

� +?'N8< �� ا)�;ÌQ ،Iن  � L� Iا��Uا )�>+Mا��  أgy
 I8J� أن ��T �8�Q"��<���هgy Iات " ا)?��Q ا�'�� ا

�¨ و�� ��M. ^ اoات و�¸ ا?�¸، و#� ?L8�+ ��B'F ا
� ه�oا�NKو�: 

،"$wا "kY�%أن ا Ë�5�$? GkY9و 

،"$wا "kY�%ه2 : ا 

 دون د��& أو �Yه�ن

 :إa أن #'�

 8�ِ أْ}Yق¾ : \0رك�؟

ªىDإ vا��� ��Q\�k 

�ء ا]�Hاء  �N	K¸ هo. ا'��M #� +��ن هI ��0 ا
 _'t(ا �z ،اق�Wا� X�� )8q �z مÝ�; >H�+ ^ ة���<N(ا

�'# d :ا)�z ،�N8 ا�*�اع ا)8�� و^ ذ

 ، ا�}��ر   ورق   و.��\® ،  ا�Y#&   �'�ت   ر)^G :  ا��0م   ذاك :  
 ، ا�0ردة   M^1 إg    ا�رض   ¸�   #1 ..  اYQ(   >wات   و;Yت 
 G�@4.ا�زه�ر   و   ...  : &Rا�,0ن   )+< :  )+�،    دا .  
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� �
c4.وار   T7�wا   ��    S��  ا��+��   وا�آ0ان آ

 .. ÃG�'fأ   �i�(    �� D    æ{ ��(   ،2+'( 

 ، ا%3@$'&   ا�kق :  و07دى    وا#@�  
   �N?"   دون 
 GkY�k   mا ، 

  GkY9و   &fا�   &fوأ   &fا� ، 
 ،D��@ ت آ[�ا أو��M'� أدI1 أ	7 رأ�� 	d'+ ^ IJK ا
 ��ف، وأز{�yب �7 أ��أو + ،��>7 أز�1 أ	XU 7 أ#�ب �>�
 I8NUأ I'�H �1 �Ëا#(، أ��، وأ	�ل *�1�J إa أرض اB	�H

 ،>?� "'Nyأ �y|ع *<، و�1 ا�<ا�sورى (��Qول �ty هoا ا
�	��Uأ (�Q�?(ا ��. 

  DU �lkا��T��ا@�� ا�آ�رت ��ارا أ	7 � أو�� *
 7<� ،��'U�� ا�ty L#[ا L0ا �أو�Uًا آ8� ���81ن، *��� أ¬

 ��*h  أو�� ¥� ه>�) ا��K'�(^ هoا ا)��م ]¬� �[L ا
�ع هoا ا>�ع �� ا��X اQ�	ى {�� �� اooى �I'lN ^ ا

�آ� �Qد ��Q ،_'t�B'< أوا�� U >* "\N� XU .أ*�( ��ر
>�K�«( ��MFو >B?� �أ1�ف . و	�ا.، و#DN و#��ا، و8'¹

 � L��* Üر��N�ء ا0��م I'1 �� اnه L]{ �<�'N*ا �أ	>
�د��NFD�ج N} . >* /إذا أ�� X��ا)\��B أن �[L هoا ا

�آ� �Qد، ÌQ	< #� ���ن I'1 ��ابU  زا��، L8?�Q إ¡	��Uأ
�� ا�\'�  ،X��� T�� أن {��< *�� هoا ا >B?��@>< أو 
 Iدت، ه�Qوأ �#�KN(زات ا�8� *�#� �[L هo. ا�¡�� ��k��<ا

�B� .��B'F وآ�ر��� �

�، وهoا #��/ 	��Uل أ�8NU�	?� آ>� أرا£ �?�;� ¯oا ا
�ء ^ ����� هo. ا�\��ةH �� �?* ��. 

ا%�+8 #1 ( درا;" : 9+8 ا�3�,Y-\21-4-2010 2Z0���0ة 
 )آ@�

 �U�Q �1، وأ�1د�J* >BN	�Q"د���آ8� " I'�H"و" *?
   .ذآ�ت

� ه�oا�NÃر ��Q ى� :أ�� رؤ�� ذا+Dy �� Iل a�H �( وا

)7(  
  . ªÊ=f   أ�0?� أ}�k0    و;��9ت

�� إS    ا�T?�دة   ��D   W���   1¸�3ن   وار+��� ،  
  ، ا�'-Y   �^��   إ?W   )�ل :   آ�م   وأ)0ل

   Å?و�+@�ر  !!  
W5,�   mا   W³Y?  :  
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� �
  ، ا�0Q?&   وا�0رد   ا�رض   و¸�   ا�+0زة   ?�'�   آ�ن

W@,?T#   G\ى    #,5"   آ�Yا�  �U. GK   ùuT�  ، #x++"   آ'�ة   
  :\234 :    وا;�ل

0Nا�+2    أ Ê+fأ   Å?؟   �+@�ر 
W��"   أودu :  ،  ا��3��   واw< ،  ا�,++�   W-,�5#  ؟ 

    ؟؟ W�@4#   �0زu0+� u   أو
  I+��U�+ ^ �BNآ ،�?kرا ��k�W �'��@ �#D1 ��* �#D1

 �1 D���>7 ،  )102 – 73ص  –ا� ��ل ا����_ (" أ�D\Q"I آ
�JUأ ،�[ D\Q د�Qأ ¨ !! .oه �U I�DU7 ^ أ�+�� زال أ� ��

IJK	 ��F ����NFوا �sU �� : ا�J، وآ'8��أ¨ أ�['< �
� �o�  h�Nا �NJ��U D ا|ن؟ )�ذ ��L أ� ���L داI'y ه*?�{

 ���H �� �y|ا I(�1 ^ �s} أن >ه�oا أ1��u ا)?7 (
DUSم  Ik�8<�0ى و\'¢ ا���اع"اI'�]8N اwا�?$�ع ا.(" 

�H أن aإ >�B<N�، "ا�ب-ا�*�"ل هo. ا'��B+ �tأ *
¼8�N��1�اف *� ��Bأ *

 "Ê=f �?0أ� �k0{و;��9ت أ" 
  )Hا�+ a�N�® ^    ا�¶��   ا)?�آ�   +'d     و*�B+ �ا

� أ+\�ر �?< أ	< أ��  ا�آ�� { ،��*����Q ا�]1'��� ا
Lt?�   �8<'^    º['� (  ا�B+   �t'Jو   ��U   وا�tNر ا�Kدى    

'�tNر   إ1�#�   آ�¬�  ) ا]ب     I'1 ا�0   @�ل . 

 ^  I+gy)  ^رأى  و dن   إر��*   doأن )  آ   ë�\N  ا�ا�   �(   ا
oات(�* I'yا�هParent ego state(   Iاoات ا�ا��� = ا
�   أه�   �� �   _'t�   �8   #�رات<��L   ا�N�ë .  وا\N�   ا    7?�
8� ،  	JK< ^    وا��< ��ى    �   و�� ،  ا�DJNFم �'B��Q   �¶�t«Nو�  
8� إْذ  �B1�NJ�   �?*   أن   �8�0�\�  ، ��Q    IsT �k�F   ^ .�81  
�   ذوا+<   *X   �?�آ�    I�N<+  . LB# �'U�8آ ���ë وارد و\Nا

 ^ Ikاo��*L اL�]8N ا�� �{ ،L�]8N�ب �U ا?�NF�ا
���1 ا�tNر��، XU +>�'/ ا)�دة ا�oا��k إa ا>���� ا���

 .�Hء � ��lNأ �� 	r�J ا~�J ا��0ى

Lý]8N ا~��MN� aّل  �*"Ly�(ُا]ب ا " r�J	 �� ء�H aإ
8�دىN(�8 ا<���Q ،IHا��B .ا)?'���ت ا

�، وا]�� <NQ��� ^ ���\y ،�^ ا?Dج ا>IJK، ا)?�Ï وا
�ج إa +\��� اN} �?D#� ا?I'1 ��HD أ¬� إ1�دة، أو 

 >�8J� ��دة D1#� وا��� #��T وه� �?NFار، أو ا��+
 IJK<�  "¸Yح"اL�'MN اÊوإ ،Ï��*�� I'1 ا)?Jا)���1 ا

�ت ^ QDNyر، �( ا��N+د، و�lN+ ��?�B@ ��k�Ê �#D1 Iه
���L وا)äل، �( آL أز�� L* ،�Ê و�( آ L	�sB إ���ع KNا

�ور ا]ب، ´ #�ر+< ��U I'1ى، و1 Ï�'I #�ر #�Bل ا)?
 I'1 ���(ا)���، و#�رة ا �Ê ë�\ اI'«N �1 هoا ا�ور 
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� �
 ��دBN(ا ��*�8�د�� ا�°N1�، )و��J ا�;�?��(#�Bل ا

�ر ا?DجJ� I'1 م��N ���ن ا

 �8��L �( ا�اN��Bأ ) أ7Q�W أ*��� ��B# �?*)³hÆل ا
�ë ا>�8 دون\�ت ا�sور�� QDNy�+��ار ا>¼  +XB ا

��Q�U ى� .ا�ا

 ،�lK�Bt?�، ��²ط ا���� �Hا *y �#D1 ى��ا �	�آ
 �t�� *'�زة اsوأ� ،�MNK(ا �t�¥�J�J ا'�L، *'�زة ا

"�#�<B(ا) "�#�<B�وهI +�ور، " ا0'�و	�"، *\�ت )ا)�'�� آ
 ،��F�} �k��س �Ky ا��0ة وه� 	K	�* 

  ، ا�0Q?&   وا�0°رد   ا�رض   و¸�   ا�+0ز�ة   ?=�'�   آ�ن
oات، آ�ن �* �آ�ن ��tNJ( أن ��T ��ت ��>� ا�ى �'�>
��k ا)�آ�>�ت I'1 *?� �1ة آ�'���ات، آ�ن F X* �� ���Tه

 �Q�W ^ ¸�H وه� �¬�t�y )8J�"��]���أ ورد. " ا�ور ا
L�'�م ا�# �?* . 

 ����NFا– DK@- aده� إ�� ذات �'�، وا�>�ء ��ورى *
 �� �K��دا£ وا�ى، وآ'7K أن أ	�دى ا	 ،.�دورة ا)�

 ��?B��U آ�ن ) ا?�رة(ا��0ة ��'K< أن �oه/ إa ا0�L ا
 �'�'�)�>�"وا�ى �?'� أ	>� 	�وى أر;>� +'d ا*" XUو ،

�، و���� <N<آ���ذا، #�ل [ a	8J� �?� ¨ >( ��ت �( >N�F
�K#�+ ذا�( ،><µ8t� >'F�� أن .�Q �?Ã8(، وJره�K ا

 ¸K	 �� I+�+ ��( أ��ات �é أن >+gy�Q ،آ[�ة �k�أ��ات ��
 ��Q ،�<N<�� ��<�* �� ¸��ل a أ	< �Q ،7?(ا �<'�U .�qا

 ،� �?�ف ���

�ح، و��ق أ�B\ .أ���� ا�Kc، وذه/، وا�JKNFت �>< ^ ا

W@,?T#   G\ى    #,5"   آ�Yا�  �U. GK   uT�ù   آ'�ة   "++x# ،  
�({�s£ ) 1968+�^ (آ�ن وا�ى   	�s} ( رس�Ê �zو �	��Uأ

 )1978" (أ0Mار ا�45�" هo. اgcة ا� أ�Qزت هoا ا���ان
�ت ا����B"و�� ´ هoا ا��ح #D?� ا|" Q�< ا	�s} ن�ن، آ

 _'t+ ف�F d'+ �<+�1�8NHر�� أن ا�\N� �<�و �z	�Jح �²
 �� ���F aف ��>>N�� ، و*?� �  ه�ا��   و   ا��ن   إ�Dح #�را+>

 ��B�   إ*Dغ   و   ا�Fر   �KJ'Q أو ،��B@ِ ا، أو�?W ،د�H�  أو ،  ا
 �'?��K   أو ا~���،    *��ى 	�#�ا، � ا~L�8، آ�ن {�s£ وا   *

 ،�lNª  ،�?B@ ا. ��ى�� � ��U >�، وآ>� أoN1ر sQرا �و
Xt، وا�رع، �* ������ 	L?K، و*N#D1 X< ا� X* رن�وأ#

 ،èوا ،��' وا

  :\234 :    وا;�ل
0Nا�+2    أ Ê+fأ   Å?؟ �+@�ر 

W��"   أودu :  ،  ا��3��   واw< ،  ا�,++�   W-,�5# ؟ 
    ؟؟  0�u0+�   W�«@4#زu    أو
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� �
 IK<+ �?Dج ا>IJK هI أ¬� ر}�D1#� هo. اK��ة *

 �'k����1 اWم"ا�D��، �h�M أن ا�Dم ه� "إ	< D1ج *
'�Nا�L ^ ا?Dج و�� ا?Dج، �� �>I�B أن  aا]و �'�F�ا

�"��L ا�Dم �Àد �Fر L��U " )#ا��*� أن ُ+»I'1 gN أرض ا
�ت، ا�Dم ، ^ ا#D??Dج ا>IJK و��.، إن ¨ و^ 	�B ا

�رج إ@�ر ا?Dج (�B1�NJ< ا�ا#(، y ت�#D?^ L�W ا?L8 وا
 ����U دة�?NFوا ،w�JB�ج ا���I اw�JB ، و�� اN	وا�

T�� أن �nدى إ1 a��?� �<'��  (	�B ا����ع ا��0ى
intellectualization �*��� �<�K �U أو ،verbalism. 

��¹ LB# ،>'ر آ�tN�#L ا?��k ا��Bى ا� homoر ا
sapiens )_@�<�ت ) اQ��ءت هo. ا�;H ذاÌQ ،مDون آ�* ¤

)I�t<(ا L�?�I1، وا�* I1��sN" إ�J� aة ) ا�Dم، وا
 ،�#��د��ت ا\N#وا ،���<N�ت اw�t«N، وا�	�ا�tNر إ��
� و	?�8، أ�� إذا Lª �'U #�ا	X ا�tNر �BQ ،LQ��Nوا

F[ا ��?�BtI�Q ،�8s+ �U _B �?��� إ1�#� #� +\L إa ا
�	��اض�* ����N .ا

�y! ���U اo¯و. 

 وإg ا�Y-5ة ا�$�د#" 
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"#�$# : 

�1دة ��	�� 	�L8 ا)�Jة و �z	t<'_ �� ا�Jة اoا+�� 
D? ج ا>IJKإa ا

� ه� ( ��\«W رؤ�� ��وª L8�+ �sأ� ��ا0' .oه"I+ذا " 

�را آ8� ذآ�ت  \BNFا I8J� ��sورة �� Dyل ��* ¸�
�K�F. 

)8(  
  ..  ¸4& ..   ¸4& أ}�k0    و;��9ت

3�@u0   إ\@0\ ،  
W+واه   u0��;  ،  

D2    )�در   ه0¿ا   و$'? u0أ� ،  
D0   )�در?1   ا\�@0   و$�+.u ،  
  : ?�هu0   \�س   ?�
�?   u0$�+.  ...،  

   �?   u0.¿0~ .   

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   557



� I06060606I2010201020102010>02020202א���,�������������� � – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
  هo.   آL   وراء ´ *�ا a وأ	� ا	�� ^ 	IJK أ	< ... 

�رة t�، وا�lN*�،   وا��و� ،  وا\�ق ،  واo0ق ،  وا0��8 ،  ا
��، *�ا a أ	< �8NU�  ���8 وا�tc، وا�ه��، وا��Q، وا

�     ��� ;?�" *�ئ،   آ��ن    �، إ� أ	< d'T آL #�ى #�ة �U >
�در� !ا�0�ة ا)8N['< ^ ا��1 ا

  ��	 XU"�'?(ول " ا��ن وه� {��  ^ 	h( >JK ذd ا
�رج    ا��Ò   هo.   آL وwF    ا���ر cأو ا Lyا�و� أ�U ^ ا

 ".ا\@0 \3�@BN<�"u0< إa و�Hد. أو �?�ف *< 

XU   "�   ت�8J	   ن���ت   أ��M' . . I+اo  هo. إL\+    a رؤ�� 
 ��t<(د ^    ا]�'��   ا�H�� �� *?�    اs7 أ�'\+ Iى، وه��Bا

 LKt	?� اtNF?� أن أرى  ، "ه�oا"�� {XU 7B ��ى هoا ا
  I'K@ وراء   Lآ   _BF ��   ���  �>��Nا   ��� ، �   �Uرى    أ�� >*  
 wFه�   و��   ا��ة   ��t��ح واl<  �?�   و¨  -  ��LB   وه� � ،  رةوا
 )�tNJ�  -  دا   ���ر   أن�Hو   �T�#    دًا�?�) D2  )�در    ه0   و$'?
 u0أ� !( 

  �� /	��دام هoا ا~� ،���� �� أ	< 	��Uأ a و�B� ن�آ
Ik�� �� دى�Hو 

 � . هoا    أW_   و�

XUو   ®'B�   ¨[ا   .��د هoا اLKt   أ#\��    78N� إن   ا)�ت    ̈ 
 �Uه�   ��رك أ � و�Hد. }

  �� d  أ�U وآ�ن ا~�ع {�N أآ[� ��N<� XU ا)?'� *?� ذ
 ��o�ه�   اt1أ   L��� ��Q ،.�<1 �I'1    ���ر *?��s   أن   �
�ء Q�/   ا�t{   اoه   LKt�   ا���   ��>t'_ ، ر}     aات إ�ty   .�Ê  
 >N*�]�درة   ا�L?K ا)�lNد  µ8t>�ا) ا�* . 

���NJ� �]آ�Q �]ا]¨، أآ �N} XUو: 

ªu0.¿0~ �? ،u0$�+. �? 

���، �h�M أن أ¨ �NF��N� �Jآ�ا �� ��ى ���H هo. ا
� أJU/ أ	7 �>�� أ�<  7<��ق، t� � ��<Nا�	��ر أو ا

 I'1 7	أ d��� ]�� *�ا�� *��U L���I، ذ¬ �70. D W\أ �$?
� "?�N"�$���ة �$� "? L* ،ت�، ��Bو أن ا�0�ة آ'�� *�ا�

��� *?� رؤ�� ا]�yة < (إن ا)�ت y2008 – 2010 () ةY-\
ه�  ")k : �#�9"1-3-& �9)" ا%0ت ا%@'�دل" 10-3-2010

-Y-\10-6ة () أز�� �Ê –	�'� ا�I1 (ى وأ81_ *�ا�� أ#�
 ،)��0�fت #'���"، و0QRط #�9""  2009
  �y�\ا	't�� I+�\* LB# ^ ا)�ت  "?�~u0.¿0"هo. ا

?B* ض�Q �� +�ى آ�ن وراءه� L�Q ،اo�؟ هL8Nª � 

 �BJ<�* ��  �����ج ا�2345آL ذd  ���)"أ� �	�Q
'���8؟ �BJ<� أ�tNF( أن أ�Hم أ�� ��#( @I'K هoا *

�£ آ[�ا �Hا، أن  J I'1 ى�° ��، وه� �<NQ��� ^ 
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� �
"�8�ح " ا�Bt/ واJ� �BNNJ( ذd ا�Nآ�� I'1 ا{

 �'U�{"ة��W�8�د�� اN1�، وهoا �� ا��Fاس ا'�Mح I'1 "ا
o�� اD�NFا �#��، و+��Kده� @�ل ا��Bوه� (ات، وإ�
/ ^ ا��ب�� ).ا

8� ه� دور Q"Ï� ^ ا?Dج؟" @LK ا)?

 و" ر�9?""*��ر �� ه�  "#0اآ'""و" }Yاآ""ا?Dج 
""��0Ó3#"،   ��وª ه� >وا?Dج اoى أ��رF< وأد�1 

 LKt� ^ ��ا�'� ا>�8، وا<�U دة�?NFا–  �<�Q–  _U[ه� ا
�d، وه� o*  ت�	�����k اF ب�JU I'1 ��'J��ا�L ا>�8 ا

� ه� �L?K ذd �� وا#( ا~�ل Êوإ ،����B'oات ا �	v��(ا
�ت 	�����k اF )� وات(ا��0ىo�	��) اJ	ا� ¸K< .^ ا

  /	�H �� ���(ب ا�?�NFا /'tN� Ik�8<هoا ا?Dج ا
 Ï�، ا�@$��، L8�� ��Q #�را �� #'�L �� "�,& #�ه0"ا)?

* �� �BF� .ا�8J4 واQ5%®��ر �� �tN'/ #�را �>

 >'Kt* دة�'?Dج 1 �s} ���(ا–  I'yا����و�� أو  –ا
 �� _'t<� ج أن�N} جD?�، وا#�� أو �?�'�K@ أو ،����ه
 �� �8<�و� +\h�M آL ذd أو أ�'/ ذD@� ،dق �tyات اª

�ح ا�t'J ا]*��� Ã لDy �� اoه �N� � ا���H)/�Bt، و
�1��� وا80��� ) ا�ا��hk (أو #�ر�� I'1 ا\<وا
�	��Uأ ( �Êوإ ،/JMQ– Lا��N�-  �y! _81 ��–  ^ اoBU ��

 �#��� Dyل ا)��رآ� وا)�اآ�B وا)?��، وهoا #�  –	K¸ ا
�ج N}– ض�Qأ � .LK@ "D?Q ا)?�Ï"إd��¢ a  -آ8

 Ï��ح < 	K¸ ا�K –ا)�Kوض �?7  –´ إن ا)?N+ �8<' ��
� ه��، وهoا �� ��µ8t ا)��� إa أ	< و�H وا�ا �� ÝL�*)DK@ (

 ،���H ع�	�3 �� ?"W�# "W� È� .�$�ر #� ²

 ����U )Hأرا Ik�B(ا I;�KÌQذا �1ت *?� هoا اN\�ر ا
 7	ÌQ ،اo�ا ا)  هo7 ^ ه� �K# ىo�ص، اcا I'K@ ه� ��

�ء ^ H ��ج إa إD1ن ا�1�اف }NUأن أ ���Q I�Q ،�]وأآ ¼<ا
�ل K@S�(أراH( ��ا#� B�� �<��]]�H أ	7 أ���U ( ��BU ا

>N���Uو I'K@ ر�sU ف��N��1 اآ�Q ،�J* �<ّF. 

 :�Uث ا|+o<�)25/5/2010 (I أ�BFع 

 I+ا��KU وإذا *\��ى ،"+�) F>�ات 4(آ>� أ�Uث زو�H ^ ا¯
� أن 7��¢ �<� /'t+"ى��êH �'ة أآ���1 "U�Qوأ�1ت و ،����Wو ،�

 �� �Qر�� إ	� 1¯ �U �1ض ��dBU #� إ�<" 	�ر"1'��* �" أ	
��#" :�Qر��" وأ	ِ�؟: "، #'�"1�#" :I��BË�* �� �: #'�" أ	

�< @'�B +�'7�8 ^ ا�K�'Nن *�I؟" /�@ "��: #'�" آ�.: "#
"u�<BMN*�� >� /�@ "��# : /U�* ��، " (أ�I *¸"أ	��H 7?+

�د�<+ I�Q ـ* ��"Iأ�" Ik���k أ*>Fو �8� �L?K أ*�ه']� ،
�ن ��� � ��Q I+��"و*>*��"و" *��� "�� أ�I وأ*��Êوإ ( �'#

�¯" :I��Q �@ "a ��# :/�@. 

 ��N81 �� و·�اره��H �<1 ًء�J� ���Hو X��� �?*) �<*ا 
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� �
"7� " �ا� ¨ +�g داI'y أ*�ا I�Q ^ �81 	�ر *��� أ¬

 ^ �?��~��ذا *NFأن +��ن ا dWو I'1)�*�Fل أDy (�¯ �'# :
"u�<BMN*�� >J "���� أ	� : "#'�" أ��.: "�� 	�ر #

>;�* dBU�* "��#" :u�BU�* �� �� ���ق "وأ	��Hن و�، وآ
�¯ �'# ،d�l�B *��� ذ�*" :>;�* dBUأ LsQ�U ،�، "و

��#" :u�BU �� LsQ�U ��"وأ	¯ �'# ، " : X� ف��	 �أ�
/'���U I' ".ا

� Q �?* ´ a�ة ��8�#" : �� #'uN أ	� >��Hى، إ	� 
u�<BMN* ��1�ن � dõ<� نD1ز "�ه�. ا	� 1���ا£ أ#�ل : #'� ¯

>� d<� نD1ز �� �Q aرًا"d أ	�d : "؟ # d�1�ن أ#�
"L1إز" �sا� �� ^ 7sU وأ�JJU أ¬�oyوأ ،��M;³، و��M;و ،

�'�Q أزف �# I��	 �1�� ن��، وآ�<sU ^ £oy�+" ... : �أ	
7�tّ� a�7N?BNQ دون +�دد، و�Ê وoH*� " را�h أ	�م +?

�ء �JH I'1ى �Qآ'N�BU ³�8< ه�U Iل آvIKN، وآ�£ t�ا
7'ّB�+ ³ دون أن�Q�\	ا ´ ،��NF�1و!! 

 �BM� ^ ��¹ ىo�دى أن هoا اLKt ا�N1ر"^ ا�	" ���� ،
�، وه� ���م *�ور� �� ^ ا?Dج دون أن B��# ا�;�U �t�	

 �'?�D�NJ� �¹�ه�ا و � .و�Hد. 

� ه�{ I;�(ا Ï�?	 �z "1�" "1� 0ف  ،"آ& #� ه�?N� XUو
��H إDK@ >N�8J+ a (ا)?�I'1 Ï هoا ا~�	/ �� و�Hد. U دون

>QDy أو ( ،gأآ ��أ*�+< *[ >Nt'F رس�T أن �<µ8t� )�tNJ�
�@D\� Xن �?ً� إa ا)����< .وآD ا

 ��Q ا?Dج

� �� و�Hد. ��Bو 1�¸ ذd ´ �?�د ا)B	�H "�N�� �'?
� XU ���ل ا) ���: 

 )9(  
  . آ�;Y   و�¬ أ}�k0    و;��9ت   

  . k^�ل   �M   #1   أدb��Ñ   Wá إ�ـ+2 
Dأ)'&   و   ®Q5%ا   D�7ال   أ)'&   و .  

3��W :    وأ}£Æو:  ،  ا�5ـ u4& و:  ،   ا�0ردQا�   ªc��Yا� ،  
�+0ا   �0   #   uأو   آ�   uآ� ،  
�+0ا   ?,0\0ا   أ�13   ���   "QR    �W5�@# �W�,�=#   ��  " u��wا !! "  

�Nوآ�   �W�0�  Y¸�Rى،   �Z&   ¡^0ص   #�
  ،"!! ��ي   9+��J   ا%�ا#Yة .'2$  "   
    Sا���5?"   #'�0ث وآ�  ، n$5#   "?Y-'آ< :    ا�Y#   24?ر�Þ   

    !!!. !#� ��k0Qن" إ�1 �دم"اح .T?T9 8�Yى ا�+2 ر
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� �
 aه� ا#�ب إ �أN1�� أن هo. ا�ؤ�� هI آ�" وا1�اف )

8�Ik ا)I8J ا)�#" <�ر	�ى"ا)�#" اB� "ا�BJ	 �MHوإن ر ،
 �Kآ"���، أو اoراع ا?�وا	�� I'1 "اI'1"��K آ�K " ا

d��� اH�N¸ وا!. 

�در اs?�" ا�د�( �� �� رؤ�� ذd اLKt ا#Dt	ا
�ت  ا�ا�1،�8NUا �k�F "�N�� وه� L�N<� ع ا)?'� أن�tNFا

و�Hد. و+�آ�B<، أن �>N�L إa ر�� ا~�	/ ا|�y �� و�Hد.، 
)�ر.W ا���4$" 9+2 ا��Mرة ا���وا\�" دW4(0# 19 �9�k وه� 
®+Q%ذا اÌQ ، (أ *< ا�* �� *�ا���U رؤ�N<، وه� ��Jو� ،

�\�º ���«J {�� �1 ا� .اط �� �����<آ�ن ا)  #� *�أ *

 W@�Y. ف�Y� W5,� ،Ê��f G�# ،�Y� 0ه b��Ñ 2+ة (وا�Y-\
  )#1 آ@� 1.. ا%�+8 " 21-4-2010

ÌQن ا\�رة +>I�N ه>� *D1Ìن ����Q�� h اDcف وا�DNyف 
�س،F[ا �� 

  IJH�N�ع ا)?'� أن �'N�w ذd ا~�	/ اtNFا اo�وه
�ء <]NFء دون اIW Lك ^ آ��و: " : ا�35�""����Q d "ا

c��Y4& ا�Qا�0ردة، و: ا�(  
�دU دا��ا�وا ��@ �1�I�Q ،> وه� �gر W�< هoا *�¬� �

 "ا)nا��ة"

"ªu��wا �� "�,· "5�@# "QR 0ا+��� ،"أ�13 ?,0\0ا �
�، أو  �BU��ة، أو ��M' gN?� ��Q	JK< ا)L]8 ا[ول 

�ظ K0�* ��B�، و�>�o ا�Fر�U ��Q ،>'Hأ �� ��'y �أ¬
�نQ�t��ع وا��ق *�s1'��� �� ا 

Þ >آY# : "?Y-'ا� n$5# ،"?�50ث ا���'# Sر?24وآ��. 
 #� ا��k0Qن" إ�1 �دم"ا�+2 راح .T?T9 8�Yى 

�ر�IK"وه�oا ¢�N اB\�ة È /آ�� " .oه Lآ hB\NQ "?ؤYا�
8�+3@+� ËاY?Y$. �J5# Yو?¢ أآ� +� Ë�4-آ . 

�وم ^  Ï��+�ى ¯oا ا~�	/ �� و�Hد ا)?� Lه "�+�ا��
"� ؟ا���7

�*� I'1 هoا اnJال، ]Hار�� أن أه�ب �� ا� ،�Uن *\�ا
 �� ���Q ا��*�� ا)�Kو;� 1'�>�]�رض �( ا?N+ ف�F �*�Hإ
 �� IJK<�k( �1 اt/ ا>IJK وا?Dج ا����U، و�( ا	
 �� �K� DQ ،اo�7 ه� �K# �#  (أن ا �{ �����U أ�yى، 	
�و� ��Q دور. ª �� �K� � �sوا� ،/	�ا�#�ار *��Hد هoا ا~

� �( ا<�وU ��^ ا?Dج ا>IJK آ8�U I'Kt�	/ ا~: 

� {�Q �s< "ا�Bt/ وا�"��ة أ�yى <NQ��� ^ �، وا�ا
 ��ك ا0�o¥ �Fا ا��ر وأآ[�، ÌQذا ��هoا ا~�	/ ا)���H ا
ا1�ف ا)?��sË Ïر. ÌQ	�J} �# > +�و���H �� >s، آ8� أ	< 
 �Ã�U ذ #�ارات�È�1ة ^ ا�J(ق #�را+< ^ اD@إ �� ��KNJ� �# 
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� �
�; ���8NFار ��Jة أو �Qض �Wوط �ز�� ��ى أ¬ ���ور�� �

�. ا\h�M، و^ ��( ا]�Uال ه� � ��Kض رأ�< أو q�ا?Dج ^ ا
 >B	�H >�ّك ��ع @���<، ´ أن هoا ا)�#" اB+��'�م *
 ���JKN� و;( ا�Kوض ا	��Uأ L�J� ��Q ،I1ا�*�ا

إ°���، �?��Q I'1 X /وا�Nو�'�� *��L ��ا*��ä+ wى
 Psychopathologyا���ا;�� 

)10(  
  !   دu   آ& أ}�k0    وآ@�
3�Yk   Èق )0ى    07ا   ه�5ك   �,1� .  
  . آ@�   ?Y4ق
1,i   0ن,?   Y;   ا�070د  .  

)11(  
  : ا#0ت   #�   )'&   ?0م وا~� 
 2��? ��   8,5# :  

 -  ��   >����ة   �wا\�   #�   أآ    ا   �#   �J'���  -  
9� :    و?'� S0 0ى(:  

 g0$?و" �# "  
 ؟   #� أ�$2    أ\�

  :  دu   وا�Y4ق
�Yk   Êق�^� ،  
D؟ !!   ؟   آ�م   و    
  هo.   آL   أن   °�   �JQف ..  U����   	JK<   رؤ��   أراد   ��

�ت   ا>�ازع �8NU��ت وا�'lN�ت   وا\�ر وا�Uو   �  ���Hدة   ا]	
  ^ ¸K	   �#��   هoا   وأن ا]�yى،    �1 +�7    �   وا�Uة   وأن   ا    7?�
�م   أى J�	أو   ا   d�K+   ر��*   ��   ��T   7    أن?� ��ت   *�L   و�1�8NUا

�ت �sUر �'q/ و	ا�H   د�H���L   ¤   إذا �U  ،  ا�N  ��LK  ̈    ا
 �B	�H   ب�J0   /	�H   �y! .. 

  ���Kقا   ه�   ��   و    I���0ا X*   ��   ����   L���N�Qى    ا
  ، أو ��1DN� ،�k/ أوu�?�   �?BJ*   >H   و�� ،  	JK< ^    آ'<   هoا 
 �¥   ¸B'و�   L��م   ��   >�Hا   ؟   وoى   ه�   ه��MN(ل ا��Wا�. 

L?��L   و*X   ا)�µJل ا��J�    I1ة   *X   ه�   ا�Kق   هoا   ¢  
   . ا)>�وêر   ا��Hد و+�'/ 

�ظ أ�yى K : و*�

�رع   اX*   d�KN   ا�Kق   ه� \N(ا  ، X*و   �#�<N"   اäN(ا    ^
 . Dyق   �Hل 
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� �
�   ا>�H   ¸Kا	/   *�L   ا�1�اف   *X   ه� ا�Kق   وه�  �K?;  

 ��" ..  و�yه�   �Wه�   و#���N'   ��<�*    ^ Lآ   ���H  ، X*و  
 ��Hاءأ   ��ا�H   ¸K<�   ��   ه�ب ^    ا)>K\'�   ا�s?*   �B?B . ا

�   ا�ؤ��   *X   ا�Kق   وه�  �µJ(ا   ���N'  ، X*ؤ��   و�  ا
  �H�K'  ،L�H�N�ؤ�� وا�* ��KN�(ة ا�H�? ا

  و*X   أ�Hاk<   اDNyف   ر��   ا��Hد   +>�X*   _F   ا�Kق   وه� 
 ���   ..  إ« ..   أ�Hاk<   اDNyف   *BJ/   ا��Hد   +>

�����ل ا0���I ه� ^ وH< ا�B< ا�Wا� 

�ب ا>��ص، ?��L وأ�N�¨ ا?� X* 

�ء *�ؤ��  KNآ��وز اq �� �K� �و'MN�U �� _���� ا]�� 
8� ا�NUت *\�+<،�� >JK	 ¼«� ا

ا�\���ة *D1Ì	< ا\��h   وهoا �� �Ny *< ا)?'� 
�ؤ� >NH��>< ���ط 0 ،>µty ل�8NUا �� .o�<+ >Hر�y �� �

�ه� ا?�ل أن � "{/ ا�0�ة أآ[�"^ U�� هoا ا
"�J¿'��� �# �\أ �# Yة أآ���wا >��� ��" 

 �#��درا ��lNدا @�ل ا# D?Q س�< U/ ا�0�ة ه� U/ ا

� +>I�N) اL���N(و+>I�N ا�\��ة �* 

 �U�NK� ب�B هI +�ك ا

8�ل، NUا L� 

 8' �اH?�،و

 ��< .و���lN ا0��، و��8NFار ا
uق دY4آ�م؟: وا� Dو ،Ê� Ykق �^�

�NH<   وه�oا �>�I ا)?'� ا�\��ة *D1Ìن U    >JK	 ؤ���
�H�U ��   و�� ،  و�'���W   �Mة   *?��ن ا|�y، و��Bو أ¬¯Dy  -  �  

 ��    ^ >+��U  -  �µ8t�F   ح� ، و��+

 ..  |���y   اQ   ��0'���   ا|�y   و�Hد   ÌQ   �1ذا  

�م   إ�   أ���<   Q'�¸   ا|���y   و�Hد   �1   وإذا  �NU��ر�Ü   اN'  

  ><��   oµ<�U   و   _�}   >N�<أ�  ) LB#   � ). أ��ت   �
 و���

ا)?'�، وآ>� أJU/ أ¬�  –+���L  –أ�yا ا	���N #\��ة 
� �t;�F إ�< �� ا?�وج إa ا� �y!،��+اo�Jة ا 

�د��  �d آ8� XBN�F ^ ا0'��ت اoآ ¸��� ��Bو أن ا]�� . 
- ) ���2 أ#Zا���ج ا bQ@$# Ye\ة (أY-\1-6-2010  

��2 " أ���ب"و" \^0ص"Zأ;'0ع  ")2"#1 ا���ج ا &'(
 ".#c"وا�@�آ�� �W 9+2 #� ه0 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   563



� I06060606<I2010201020102010>���09090909א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�
 

�I06060606I2010201020102010>���09090909א���,��������������   �

1013−���)8)�(מ��������������א��,�(د!���������������ق�*�������������������9 �  

� �

 

�ء�N	��* /��?+ 

 "�ùل ا� آ2. د"ا\@$�ءات 
�ت . ا#tN" ا]خ وا�*� وا\��_ د�'U �?* �� Iآ��ل ا�

� راق < أن ��tN" دون إ;��Q أى " ا)?'�"�Wح #\��ة �
 I'1 ف�tN#�� هoا ا�+?'�_ و� �'� وا�Uة، و#� و�'7N د
��� وأ	< #� أرF'< إa ���ر yص، و�y ع�	< +?'�_ �� 	أ

���\� ا�اBQ �?k'�7 �� هoا اN?'�_ ا<N�BW  �� Iآoا
I'� : 

çDه� +?'�_ *'�® ^ ذا+< :أو L���N�ء وإ1�دة ا�N	� . إن ا

Ë��إن ��ل #� @�8	7 إa أن ا��ح I'1 ا)  ه� ^  :��\
 ����<�ن �Bt?� ا?Dج ا>IJK آ>�8ذج @�/  -D?Q  –ا�*

�ت ا����B، *��� أن ا)  آ�ن gyة ذا+��#D?�ه�� ا(. 

Ë�����: L#أ �MBأ�  .oه L�* ،IJK	 �1 �'�+أ �� وأ	H�U
 h�;�+ ^ �1�J+ ���1 ���s# �]�  (دام ا �� ،���?Nا

�<NQ��� ¼Î �8�Q اتo�� و*<N<�� �?�B@ . 

Ëرا���:  X+��\���W ^ �1ح اlW �]�8 أآNFأن أ ��T 7	أ
 I'1 >;�Q �� ف أ¢�ج�F �<آ �8� �� ا�Jة، ���Qو XN��BN(ا

 L8} ��رئ )��اsأ� �K�]�1 ذا+�� آ�H �� . 

 و���

 أد�1 اè أن ��N هoا ا?�y I'1 L8 ]	7 ¨ أآ� أ+\�ر 
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� �
أ	< �F��ن *�L هo. ا)���، و� أن ���NJق آL هoا 

�ل� Dأه ،�U�J(ا .oه Lآ I'1 a�NJو� ،�#� : ا

 )�ù)4ل ا� آY-\ 1# 2ة ا%�+�4Q@$# . 8ت د
 2010-5-12: �@�ر?Å/  985: ا���د

 bQ@$#)1:( 

K	 أن +�ى �y|ل رأى أو رؤ�� اDy �� dJ)�، )أو آ'��8
 IWء ���،

� L]T إ� *?� ا0����، ><� 

�ص، #� {�ث أن y L��* I?8~ج اD?�ه�ة ¢�ث ^ ا�هo. ا
 ،���1 �K\* ���H أن ¢�� I'1 أ�U أ�QادهU ^ �1�8Äن ا��+
 I'1�K+ "#�� ^ در+< أو�B� �1 ء�أو ^ ��#" �?�F ،Xاء *>

�ج رN} ��*�F ��'U ^ .�<�Ãأ �أى ا~8��1، وهoا �
�ق"K+�� ".ا)\�ا#�� *

�ق ÌQن K+��� U���� ا)8�� +?'� أ	< ��8� آ�ن ا
�?* ��s?* L8�+ ف وارد و���، وا|راءDNy� .ا

***** 

 ¨��ن وا�J'�Kف و1<Kا�Bt/ ا>IJK �� ا]د�/ وا
 L8?(ا .. )8NÄء ا��ن ^ أ�?N\k�ورH'�< إذ أن ���< �

و�tNJ� �U( أن ��8NJ ^ أداء ��X@ ^ .. >N8 ا�ا#( 
 ��'�*� أن {oق ا >	ÌQ ،ا�H ���cا >F�	 �Q��� ^

 ���kة *�ر�B� �# �Hو أ	< � �?�ف �FاهJوآ[�ا �� (ا
 I8Jء، و�D�����ن هoا ه� ���� ا)�اد 1>� *?� ا

 �	��Uأ"I1�8NH� ا>IJK، و��(ا�Bt/ ")!! اoآ�ء ا
IJK<�ح *'�� ا�ا#( وI'1 أر;<، وإ� ) اl<�* /�t�

 .��DW أ��م ��;Q D]� hBأ� .. aن إ�H�N} ��B'وأ�
�ل �cا اoه L]� aن إ�H�N} �º �]ا#( أآ��1�H ا

 .ا>��ى

***** 

  bQ@$#)2( 
"#��   �y!   �<أرا.   آ   �..     ^ �¬��1	IJK    �1   أ�Ë   وأ	

 /�Bt�Q   JK<�ا#(   �'�Nم  -  وآ�رت   #'�   آ8�  -I ا�*   �Wأ  
�Nام �،  ��µJل   ��   	��ص ]ى    ا?>�"   رI+�� >sQ    ه>�   و�� ،  ا
�د   �Äد   ر�Q وأى  ،  ا'oة   �Äد   ���U و]��  <? ا

 d..   وا¯�lم   ا��Q   أ	�اع   آL و�� �H �� �'8¢اء ذ
�   هoا   وآ�ن sأ�   ��   �?*   ��    £�1�F  I'1  رؤ��  IJK< ..  ��U

8�ل أ£ أ�[F �¯ L�" ا���   هoا   و;?�NU�  *��ر   و1���N< ،  ا
 ��   )�tNF8\� ،  أ�و+   ���N	ا �U >Nرؤ� ���ª >* 7���� ��    aإ
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� �
�د ه� أ#�ب إa    أن�<�ء اnد ه�H7 ا�0"وK، "ا��Hد ا

��*_وه� ^ ذd #��/ �� ا��Hد ا)[J .a ا
***** 

�ر. وا�ا BN1�'���8 ��رة * L\� �# IJK<^ ا?Dج ا
 ^ >Nى رأ�o�ه�ا أو �t'F آ�* L]� �N	K¸ هoا اJ�" ا#
'?Dج �N+ XUاLy ا]دوار  �'t?� رة�\��1¬�، و+\hB هo. ا
 �t'J� +��� اsوا� ،w*�I'1 /'��Q ا?Dج L�W اwBs وا

�Bt/ أو ا)?�o¥ Ïا ا�ور *��L ا����، وآ[�ا �� ���م ا
N���<� >�Q ��MN+ XU< ا����8 ) أو W?�رى(� W?�رى 

 aإ d���، أو 	�اهI د�><، أو #�� N<�Q >?8NÀ�L ذcا
�B�� Lt?� L��* ���(ا. 

***** 

 bQ@$#)3( 
�ت ��H�(ا .oى أن ه�yف ��ة أ�أ#� وأ1     ��<�U   ا

 �	�أgN1ه�    أن   أXU   ... �<�Q   /U   آa  ^ L    ��#�� ا�l/ آ
� ��M�M    !راء�   d�   أ�U L¹  ..   أ��� ذ�BN<�    aل  إ�8NUا
  ر��  -  ا�ؤ��   ه  I'1 .o	IJK    #�ارة ^    W�Q��ه� ..   ا�zا^

�.   هI?� .o    و#� ا�8NFت  ا]¨   1>" 	�  DQ ..   @��'�   ��ة   ا)?
 ��   أJNF'�   أ	�   و� ،  رؤ���N   أر�Q   أ	¯  ، �  أآ[� +?�#7  هI    و
�ة   �� 	�I'1    ا0\�ل ^    أ�8NF   أن I'1    آ�ن   إذا ..   ا��Kc   ا)?
 �����1£    ا��رة   ��J+  I'1 _��¢    رؤ��  �I'1    أ��� ا
� وQ��ى  و�Hا£  �#   D���   .. �  . هoا   آL   أ�?/   و�

  

 G5آ–  Gو#�ز�–  W34\ فY�? أن �?Y? 1# 1 أن# �$? 2+9
�� ��ت J#و ،�J�kدوا G\آ� ��J# W� u�M "?رؤ ¢kY? Dأ W�+9
 unا% .< 9+2 .'� ه vآ�ن ا� ��J#و ،"$�$wة 19 ا����
 D 1?YRا� Ye\ ت�J74" و�ا�Yؤى ا%-0ه" وا%sk ،"�9Tن و�

%�^0م، وه,nا skن ا�nى ��ث ه0 ��?& �� إD أوه�م ا�070د ا
�W هun ا�Yؤ?" ~�#� �� k &'$.أ G5ى آnا� G(0ا� �4\ : W\أ

 �?Yه�� �J@xkت و07دى .. �0 ر�$'¸ YR� : 8+9أ G5آ Ssk
 8J+^? �# 0ه �x?8، �,�5 أ� �# YJe? �# دY| G3� �\أ ..

�" ا%��5زة ه2 �TZؤ?" اY��k–  "?�J51  –: ا�,i �# 8Mور
�" #��5زة أن �T7 "?رؤ �J5# ��kأ .. G(0ا� �4\ : �J5,�

 Dون اY? D 8N8 أJ#�F�59 ا b(0@0ز ا�� D إذن ،"+�رؤ?" ·@
.. #� ²@�07ن، أو اY? D 8N?�ون أن ?Yوا �$�" #� ه0 أ\� 

 .09�kد أ.$�^8J #1 زاو?" أYRى
***** 

 �� )�ù)5ل ا� آY-\ 1# 2ة ا%�+�4Q@$# . 8ت د: ��\
 2010-5-19: �@�ر?Å/  992: دا���

 bQ@$#)1( 
�� أ�hB ا?'� ا)IJFn آ>����y ^ �J آ�>� ا�t�Jة  
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� �
 �#D8?�ë ا��آ�ت ا\ ��B��k ا\� ^ ��MN�وات ا*�و*
 �tcا �?� ¨ ،¨�?� وا]���g1 X ا�Q�)� �K ا(�MN(ا

8�ل 	�+r ا?'�  ��I'1 �\N ا�cف?NFء ا�F ��   ���N'
�دى إa ا�cف �� وا�*�دة، دون اN?�8 و� �Êم، وإ��Nا

 Lو� �U ،��B8�ء ���c ا)�ل، دون ا'?ا��8NFار ^ +J»� ا
aس   ا]�� إ�<8�ء �Àg ا'?اNF»�ام ا?'� وا)?'���ت وا

 �K} ��ت �����Q �1 أو��ë ا�D�NFك � ا�*�اع، وإ¯�ء ا\
�ءه� و{�t+ �Kره��*" 

�ر�N�8�ء أ��MBا *�و'?� ا?\� ا�NJ+ ،���0'�� ا
�Byق أ*�( وأ�t* �#D8? .ا��آ�ت ا

8�ء'?�<NJ�oون *�� �?�� ا]د*�ء وا�?�اء   ا
�د�<��k ا)X1�B ا]�Uار واFو X�'���N ".وا

***** 

 ��ر�� � ��L إ*�ا1�NU�إن 	�� ا)�JFn ا?'��8 ا
 �و;�ورة �1 	�� ا)�JFn ا��>�� اN�'���� ا�K#��، آ8

�*� أن  أن ،�<F|ا �����	�� ا)�JFn اN?'���8 ا��yة ا
I'1[ا ��Q��] .��Nاآ/ �) 	�� ا�JFn( ا

 X	ا�# wJB<+ ��U ،�M;ا�إa ��0 ا�ؤ�� ا��F�0 ا
 LB�NJ(ا /J¢و �;�ا��Hد و�NÈل و+�JK ا)�;I، و+�;h ا0

���W X��* .. �<�1 ^ ��BU�� ه�H Iء �� و�Hد ��<�و
��'��I�Q ��رة )� T�� أن ���ن، أو )� �I?J أن ..  +�
 >	��� ... ¸K	 ^ رo}و ��B� �� �� ا0��8 وا�;�ح ���Qو
�#� .ا

***** 

1-  ،>JK	 م�إa أى ��ى +��n ��رة ا�Bt/ ا>IJK أ�
�رNF< ا?Dج º I'1 ،��HD?و�� �\�در أ�yى �� ا?D#� ا

 IJK<��81�(ا IJK<�. ، وI'1 1)أو اt/ ا;�{ >+�#D
 أ�>�ء ا?Dج ا>IJK؟ 

�ح ا�Bt/ ا>IJK ^ ا�0�ة  -2¡ ��n� أى ��ى aإ
�س ا)�ل وا�t'J وا���ة (ا?I'1 ��'8 أرض ا�ا#( ��*

�ء ) ا«....B@[ا �?* ���]{ d� D1#� ذ� ،>N<�� I'1
 وا)?�~U X���� أو +\�را 

3- N«(ا IJK<� هD1 I#� أدوار ا�Bt/ ا� L\+ �'�K، آ8
�س �� �\�در ±�K'N، *�ور. آ8?�Ï، وآ�Bt/؟< إa ا

4-  IJK<� هI ا\�رة ا]آ[� ��#�؟ رؤ�� ا�Bt/ ا�
<؟  .��س <؟ أم رؤ�� ��;<>JK<؟ أم رؤ�� ا) I'1

��QDNyا(� .، وآ�" ��X* _Q هoا ا]دوار و��ه

� �h8J *< ا)  ^{ ��*� إH�� أ+�#" ا��م، و� أ�1 *
�د��� .ا>��ات ا

***** 
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� �
 )�ù)6ل ا� آY-\ 1# 2ة ا%�+�4Q@$# . 8ت د: �����
 2010-5-26: �@�ر?Å/  999: ا���د

  
��  XU	N\�ر،  ،�Q�?(ا Lا��	 XU �N¢ �Q�?(ا ���µJ�

�ب BF[ا �� /BF أم (]ى ،�	�<H أم ��ورا، أم ،��BJ	 ����U
D�H (?� ì́ �?� ¨ >	أ d� آIW Lء، 8Q?7 ذ<Q�1 �# �7 أ	>

��Hد	� *��ا. 
***** 

� �� Dyل gyات .. 	��Uوأ ،�sى ا��أ�1ف �� Dyل ��;
� *��Qة ا)?'���ت <��� ¸� �y! X�� ك�1�*�ة ��F?�، أن ه>
 ��U ا�)�م *�L ا?'�م آ8� ز�1 ا)N>�، أو آ8� أ+\�ر أ	
 �'?+ �Q�?� X�� ه� �Êء ا)?�ى، وإD?�ت ا� ا��'?� �lU

8�هX* I أ�N� ا<+�	��� ��)�	��ت ا�I1 ) ا�À )Fوأو
 ����0�ت ��I�'+ X ا .oه ،a��رك و+?B+ _0ا aإ £��ا
 Iء، وه�MÊ8['< دون اN��NMN<، دون إ	��ر و+�L8 ا��ن 

�����I'1 L أرض ا�ا#(، : ^ �sUره� ا�°KN	��t �1دة إa ا
IWDء، I'1 أ	< أ�� ^ +��vِه�� ا I�Q ،�'J	��t +�#" 1>� ا

 .آIW Lء

***** 

 ^  I+gy)  ^رأى  و dن   إر��*   doأن )  آ   ë�\N  ا�ا�   �(   ا
oات(�* I'yا�هParent ego state (  Iاoات ا�ا��� = ا
�   أه�   �� �   _'t�   �8   #�رات<��L   ا�N�ë .  وا\N�   ا    7?�
8� ،  	JK< ^    ��<وا ��ى    �   و�� ،  ا�DJNFم �'B��Q   �¶�t«Nو�  
8� إْذ  �B1�NJ�   �?*   أن   �8�0�\�  ، ��Q    IsT �k�F   ^ .�81  
�   ذوا+<   *X   �?�آ�    I�N<+  . LB# �'U�8آ ���ë وارد و\Nا

 ^ Ikاo��*L اL�]8N ا�� �{ ،L�]8N�ب �U ا?�NF�ا
XU ،ر���tN +>�'/ ا)�دة ا�oا��k إa ا>���� ا������1 ا
 .�Hء � ��lNأ �� 	r�J ا~�J ا��0ى

Lý]8N ا~��MN� aّل  �*"Ly�(ُا]ب ا " r�J	 �� ء�H aإ
8�دىN(�8 ا<���Q ،IH ا��B .ا)?'���ت ا

***** 

�، وا]�� <NQ��� ^ ���\y ،�^ ا?Dج ا>IJK، ا)?�Ï وا
HD?�ج إa +\��� ا?D#� اN} ��� I'1 أ¬� إ1�دة، أو 

 >�8J� ��دة D1#� وا��� #��T وه� �?NFار، أو ا��+
 IJK<� " @�ح"اL�'MN اÊوإ ،Ï��*�� I'1 ا)?Jا)���1 ا

�ت ^ QDNyر، �( ا��N+د، و�lN+ ��?�B@ ��k�Ê �#D1 Iه
���L وا)äل، �( آL أز�� L* ،�Ê و�( آ L	�sB إ���ع KNا

�ور ا]ب، ´ #�ر+< ��U I'1ى، وI'1 #�ر #�Bل ا Ï�?(
 I'1 ���(ا)���، و#�رة ا �Ê ë�\اI'«N �1 هoا ا�ور 

 ��دBN(ا ��*�8�د�� ا�°N1�، )و��J ا�;�?��(#�Bل ا
�ر ا?DجJ� I'1 م��N ���ن ا
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***** 

 IK<+ �?Dج ا>IJK هI أ¬� ر}�D1#� هo. اK��ة *
 �'k����1 اWم"ا�D��ه�  ، �h�M أن ا�Dم"إ	< D1ج *

'�Nا�L ^ ا?Dج و�� ا?Dج، �� �>I�B أن  aا]و �'�F�ا
�"��L ا�Dم �Àد �Fر L��U " )#ا��*� أن ُ+»I'1 gN أرض ا

�ت، ا�Dم ، ^ ا?Dج ا>IJK و��.، إن ¨ #D?و^ 	�B ا
�رج إ@�ر ا?Dج (�B1�NJ< ا�ا#(، y ت�#D?^ L�W ا?L8 وا

JB�ج ا���I اN	وا� ����U دة�?NFوا ،w�JB�w ، و�� ا
T�� أن �nدى إ1 a��?� �<'��  (	�B ا����ع ا��0ى

intellectualization �*��� �<�K �U أو ،verbalism. 
***** 

 )�ù)7ل ا� آY-\ 1# 2ة ا%�+�4Q@$# . 8ت د: را��� 
 2010-6-2: �@�ر?Å/  1006: ا���د

t� � ��<N� أh�M� /JU أن أ¨ ا�	��ر أو ا 7<��ق، 
 I'1 7	أ dأ	7 �>�� أ�< ¬��� ]�� *�ا�� *��U L���I، ذ
�ة U������B� ،و أن ا�0�ة �U ��[ ���¬ �H�+ ���X أ	< 

��� *?� رؤ�� ا]�yة < (آ'�� *�ا��ت، *L إن ا)�ت y2008 
�دل" 2010-3-10	��ة () 2010 –BN(ا)�ت ا �#D1 L�Q : ���1
) أز�� �Ê –	�'� ا�I1 (ه� *�ا�� أ#�ى وأ81_  ")1-3"
�ت ���k�B، و"  2009-6-10	��ة (*�?���� .)�tyط 1

***** 

و " ر1���"*��ر �� ه� " ��اآ�B"و" �Wاآ�"ا?Dج 
"���µJ�"،   ��وª ه� >وا?Dج اoى أ��رF< وأد�1 

 LKt� ^ ��ا�'� ا>�8، وا<�U دة�?NFا–  �<�Q–  _U[ه� ا
�ت 	�����k اF ب�JU I'1 ��'Jd، وه� � ��ا�L ا>�8 اo*

 �Êوإ ،����B'oات ا �	v��وا#( ا~�ل ا) �� dه� �L?K ذ
�ت 	�����k اF )� وات(ا��0ىo�	��) اJ	ا� ¸K< .^ ا

  /	�H �� ���(ب ا�?�NFا /'tN� Ik�8<هoا ا?Dج ا
 Ï��ه�"ا)?� L�*" ،¼8�N، L8�� ��Q #�را �� #'�L �� ا

_t<(وا ��K� �� اBF� .*��ر �� �tN'/ #�را �>

***** 
'?Dج 1�دة  �s} ���(ا >'Kt*–  I'yا����و�� أو  –ا

 �� _'t<� ج أن�N} جD?�، وا#�� أو �?�'�K@ أو ،����ه
 �� �8<�و� +\h�M آL ذd أو أ�'/ ذD@� ،dق �tyات اª

�ح ا�t'J ا]*��� Ã لDy �� اoه �N� �ا���H) /�Bt، و
�1��� وا80��� ) ا�ا��hk (أو #�ر�� I'1 ا\<وا
�	��Uأ (Êوإ ،/JMQ �– Lا��N�-  �y! _81 ��–  ^ اoBU ��

 �#��� Dyل ا)��رآ� وا)�اآ�B وا)?��، وهoا #�  –	K¸ ا
�ج N}– ض�Qأ � .LK@ "D?Q ا)?�Ï"إd��¢ a  -آ8

 Ï�'>�8  –ا)�Kوض �?7  –´ إن ا)? ���K�ح < 	K¸ اN+
� ه��، وهoا �� ��µ8t ا)��� إa أ	< و�H وا�ا �� ÝL�*)K@D (

 �J� ،���H ع�	 ��">?� ">* w�} � .*��ر �
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***** 

� ه� { I;�(ا Ï�?	 �z"�z" "�z ه� �� Lف "آ�?N� XUو ،
��H إDK@ >N�8J+ a (ا)?�I'1 Ï هoا ا~�	/ �� و�Hد. U دون

>QDy أو ( ،gأآ ��أ*�+< *[ >Nt'F رس�T أن �<µ8t� )�tNJ�
�@D\� Xن �?ً� إa ا)����< .وآD ا

 ��Q ا?Dج

***** 
� {�Q �s< "ا�Bt/ وا�"��ة أ�yى <NQ��� ^ �، وا�ا

 ��ك ا0�o¥ �Fا ا��ر وأآ[�، ÌQذا ��هoا ا~�	/ ا)���H ا
ا1�ف ا)?��sË Ïر. ÌQ	�J} �# > +�و���H �� >s، آ8� أ	< 
 �Ã�U ذ #�ارات�È�1ة ^ ا�J(ق #�را+< ^ اD@إ �� ��KNJ� �#

 ���8NFار ��Jة أو �Qض �Wوط �ز�� ��ى أ¬ ���;�ور�� �
�. ا\h�M، و^ ��( ا]�Uال ه� � ��Kض رأ�< أو q�ا?Dج ^ ا
 >B	�H >�ّك ��ع @���<، ´ أن هoا ا)�#" اB+��'�م *
 ���JKN� و;( ا�Kوض ا	��Uأ L�J� ��Q ،I1ا�*�ا

إ°���، �?��Q I'1 X /وا�Nو�'�� *��L ��ا*��ä+ wى
 Psychopathologyا���ا;�� 
***** 

  ����X*   ��   ����   L ا0���I    ا�Kق   ه�   ��   و�N�Qى    ا
  ، أو ��1DN� ،�k/ أوu�?�   �?BJ*   >H   و�� ،  	JK< ^    آ'<   هoا 
 �¥   ¸B'و�   L��م   ��   >�Hا   ؟   وoى   ه�   ه��MN(ل ا��Wا�. 

L?��L   و*X   ا)�µJل ا�I1    �ة�X*   J   ه�   ا�Kق   هoا   ¢  
   . ا)>�وêر   ا��Hد و+�'/ 

�ظ أ�yى K : و*�
�رع   اX*   d�KN   ا�Kق   ه� \N(ا  ، X*و   �#�<N"   اäN(ا    ^

 . Dyق   �Hل 
�   ا>�H   ¸Kا	/   *�L   ا�1�اف   *X   ه� ا�Kق   وه�  �K?;  

 ��" ..  و�yه�   �Wه�   و#���N'   ��<�*    ^ Lآ   ���H  ، X*و  
 ��Hاء   ��ا�Hأ   ¸K<�   ��   ه�ب ^    ا)>K\'�   ا�s?*   �B?B . ا

�   ا�ؤ��   *X   ا�Kق   وه�  �µJ(ا   ���N'  ، X*ؤ��   و�  ا
  �H�K'  ،L�H�N�ؤ�� وا�* ��KN�(ة ا�H�? ا

  و*X   أ�Hاk<   اDNyف   ر��   ا��Hد   +>�X*   _F   ا�Kق   وه� 
 ���   ..  إ« ..   أ�Hاk<   اDNyف   *BJ/   ا��Hد   +>

�����ل ا0���I ه� ^ وH< ا�B< ا�Wا� 
�ب ا>��ص، ?��L وأ�N�¨ ا?� X* 
�ء *�ؤ��  KNآ��وز اq �� �K� �و'MN�U �� _���� ا]�� 

8� ا�NUت *\�+<،�� >JK	 ¼«� ا
***** 
2��ل :²� � W��ا �

d* )K<و� ،d�'Î � ر*>
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"$+w70(: ا( 
��ةwا "'�� 

)��] )اL\K ا

 : ا%$�#"

 I'�[< ا	ان، *?>�ا���� ^ ا�]?�B "هoا ه� اL\K ا
?�B ا�Dم"� وآ�ن 1>�ان اL\K ا]ول ه" ا�0�ة" £�]، وا

�ت"�J� آ�ن " ?�B ا¶Dزم، وآD��� ا?��ن * ���# ��U
�ت #D?�و� gF ��ر Q�< اª ^ ��	�J	�1 ا���8'�*� آ�" ]{

 ���J�(ا����B، ^ ا]�Uال اB���+ ( ة�	��� ^ إ@�ر �?
 . 81_ اN?��� و!�م ا�ؤ��

 ".�B ا�0�ة?: "هoا اL\K ا]�y ه� �1 ا�0�ة

 "$�$� "J7ة"#0ا��wا�7"" اY%2 وا�Y%ل ا�R 1# 

 IHD?�ى  –XU *�أت +���� ��#IK ا;�� vI'1 >;�Q � - آ8
آ�ن ا�MNى اoى و�Hت 	IJK ^ ��اN�H< ه� د�1 ا�0�ة ;� 

 I'1 ف�?N� °�ر "#� ه0 ���ة"ا)�ت، �8Qرت }�اLU اº ،
a�N :+��I'1 >T ا�H< ا

�م/اN��م"ا�Bا�� أن ا�0�ة �[L  و�Hت ^ -1MN#�، ^ "ا
)Hا��م " ا>��ص/XU آ�ن ا)�ت ه� اN���� ا\KQ�>� أرى ا

L]T ا)�ت �[��U �� D أ	< 	��ص �Q ،L'MNQ��ن HD1< ه� 
'N��م dF�8N�ع اH�Fا. 
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� �
´ ا	��BN إa أن ا�0�ة هI ا�0آ� ^ XU أن ا)�ت ه�  -2

�ر I'1 ا�آ\N#��	N�'� �� اQ ،ن��J�� I'1 ا�Q( إa ا
 d��MN�و� اM{ م�8Nه��دة ز�y ا�0آ�(ا�0�ة، إa ا?NFا (

�D1� ��Qن ا�0�ة �� ا�N�k��'+ �� إa أن ا�0آ� ¯<µ8t�
�*L ���ن ا)�ت ه� اJ��ن، و�� ´ ا�8sر �(��، و*�?Qود

?�م�Q).آ��U ��  ا'�� إ?B@ ر���lK	� )ا)�ت ا

��0 �( ا)�ت، -3\+ XU  �� >'�	 أن ���ن ��T "وو�'7 آ�
، وأ	< "إ1�دة و�دة"ا�I1 ا�»\I إa ا�I1 ا��£، وأ	< 

"�Ê �1 ا)�ت " أز�� IK<+ ؤ�� ا~���ة�و�Hت أن هo. ا
�ن <µ8@��. اq I+��K¢ أت�BQ ،�yä* أو L��* >N���1و >	��F
�ر أن ا)�تBN1�* � إa أن ا�0�ة هI ا�0آ� ا�Bt?�� ^ ذا�

doن آ��� �#. 

4-  �Uة، ر�� +?7 ا�0 �# �وXU +��>� أن ا�0آ� و�Uه
�ة�UD�U �]Qآ� ^ ا�L، و´ �Uآ� دا���k : أ+MK¼ ا�0آ� ا

 ،����<��'�� +>��U I�N *�أت، �U I�Qآ� زا�Kk ^ ا
 L]� �Êأن ا�0آ� إ aإ >BN	ؤ�� ^ أن أ��د+7 هo. اQوأ

@�B+ط ار�W لDy �� ة��*�، اoى ا�0<�ع ا��0ى ا����* ��
 ¸�DN�Dء، و D���+ wJB+��ن N'\ª< إ°�*�� XU ���ن ا

>* SNا� �( ®��K+ د�À. 

5-  ��8NU ه� ،Lyا�N� �?* "�;ل "´ أ�y���r ا	�*
�ر. �Uآ�� ��in – and – out program  �'8" وا�cوجBN1�*

أرhH وأآ[�  �Q( ز�y ا�0�ة، �t��W أن ���ن ذراع ا�cوج
�( آL دورة، أو �( ª\'� ) و� #'�D(ا��Nادا �� ا��yل 

 .ا�ورات

6-  �t*ا�+ �U ع�J+�8�د�� اN� ت رؤ�� )�ارات�Nا� ´
� ��   �Uآ�� ا�0�ة�N+ �kة ^ دوا��U آ��U Lآ )� ����Bا

�� *?�ه� aإ �?B� ا�s?* : ،ن���ة ا�MQ ،�?�Bt�ة ا�U
7 �?7 �� ه� آ'��Q ا�0آ� �MB��Q ،a��ح إa وH< ا0_ +?

�ة إ� إذا ) ا��B(1>�ى *X ا��Uات �U ه� �� �[L أ81�ق �
a�?+ >�Hو aإ _'t(ا �z ا�0آ� )� �'ا��+. 

 

 ا�@$�م) أ

 ا�@�@�") ب

 ا�'È3) ج

 ا�Yوج) د

Y$J$@ا� 

 ا�0,3ن

 اD#@�ء

 ا��0Rل
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� �

 
�ة ) 7�U ه� � –وه�oا ا	���N إa اN?�ف �U I'1آ�� �

�ور �N?�دة -�U ا|ن ª I'1: 

�t��W أن ��Nا�L آL ذd إa ا���Nاد ^، و�(، إ���ع  
8�دىN(ا ��1�J+ة ^ ا� .دوا�k ا�0

 و���

^ هo. ا>��ة ���H "]�� �Hا )� 8q( 1>�ى �U ا|ن �� 
 �?Ãّ �وا#( �?���� ~�ل ا)�ض وا\�J� I'1 ،�Mة ا?Dج، آ8

 :^ 	Q ،IJK»�ج ه�oا

Dا%� أو: 
	 L\K�ء ^ ����� اH ��وز آ[�ا �q �¼ ا�\��ة ه>

'���ان  ��]ذd أ	< #� ¤ ¢��[�� �1ة " أ��ار ا>K¸"ا
 ��Hل ;�8 ا]را�K@S��ات، !�yه� ا��م، ��ورا *�ر�Hزة 

� ¯�، o?Qرا،�NBNآ � ا

و�Fف أآIKN ^ هo. ا>��ة *N��É ا)  ^ ��ر+< ا]�yة، 
L8} �# >	أ hHر[�Q  �?* I+��F �º ذا+< أ#�ى ^ ��Fر

� ��W I8Jح I'1 ا) ) أو +����<(+��{< {.! 

-1- 
ªu��wه2¿ ا u��wا 

�¿���J هk W7�� 2+M�9?ْ¬: أ Sإ 

�'�Q�5 ا�ª;�\ Èª;°و 

ª�Ã\ ª�Ã5�5 ا�;�\ �� 

W�Y� �«Î  ªأ�+2 \�س:  �'�¸ 

،ª8J5# �\ا �# 

،ª8Jزم ز?�ـD 2$'? 

���R 0+� 
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� �
�25ِ ;��9ت(�� W�Y� �\ا � \Ã\ ª�Ãـ�ª،  آ�ا �

 )+G أ.�+8، وا�=�

-2- 
��ةwة ه2 ا��wا 

b7Y.��   1#    2.0QR "ْÂ?�Zو�,1 ،  ا :  
>9Y.��    0   أآ�    Sا G+xk   1آ�; 

  �QRى،    ف   أ}£   #�   آ&
G4@وراى    �$�ش   #�   أ�  

Dإ   ،Sإ  
   È;ا��5س   آ&   و   [Ç5¾M�� 

 ��?  ،25ِª���  
  . وا�ªـ5ِ]   \�أ   

  . و�ـ]   �ــ�Ò   �+Ñ��   W,1   #¬ وا�+2 
 2$'? �\�M   W+�,? .  

-3- 
��ةwة ه2 ا��wا 

��ةw0ص   آ�م   #¬ دى    اfY#    2+9 ��4تf   �?اY7 ،  
  ، وا%$��9   وا��واو?Y ا�$�Jوى  :  �,�وى    أو   

  ، وا�+,ــــ�9"   ا�^��Y�.    : "9ف   #f0fY"   ِ}ـ+¾ـ&�   أو
  . ا�ذاY�    : "9ا#�   أو                                  

��ةwدى    ا ¬#   "k�$�   ��  ". ا�'-Y   ه�#�ت   0kق "  �7ا   9+
  . ا\@-�k   �%   Yز �+0�5i    2ه�   07ا?T   أو
-4- 

��ةwة ه2 ا��wا 

W'?�; �W^���ة� #¬ هwا  �W-,�5# 

Y� ªu��wاWَهـِ-ـ�=# "ْ+�ù "آ. 
� �@0z¿ف ;��9ت�� 

 %»� �ÇِY�5ى ا�7�wت�

-5- 
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� �
��ةwة ه2 ا��wا 

��ة   w8   #¬   ا+�   "+��   b�f  ، Dإ��3س   و   cآY,?    
  ..  Y�f   "��0#ا :    ا�¹?�ة   #�"   .��®   #�?+W   )ــ+ـW   #@ـ&

D   رعTا�   c+Q?   �J�k   ره��\D4]   راح   ?0م :    وQ5. .  
-6- 

��ةwة ه2 ا��wا 

 .أ\'�È3°  #� �ـ5¾�.ـْـ,ª8Ã،: آ& #� ����$�ِ\2 #�}2
،ª8,=?�?إ : W,;�# إ?�ى 

 ?Y45ط�  ���b?�R 2$ إن وا��

�WÂ?د �� ?� ��وu �0 .,0ن ا��\

¾�5�$¾+¾R íزى #� ر :�W� ِه�ـÀـ� ه

WÂ?�7 0ه�، .+$�ه�� Ê?2 را$'. 

-7- 
��ةwة ه2 ا��wا 

��ة اw+0ةwوا\¾�، ا ¾G\�5، إ«+Ã,ª� 2+�.ِ 

،�5x�� �5 ه0¿ا�k آ& وا��� 

،�\��Yوه ¢�� : �+Rدا ¬# �� 

��¸ Yá زى آ@+ْ" )¾ّ¬ ��?�ْ" ف�. 
ç��k u0?ا :،W=34\ آ& وا�� ه0¿ا 

� \W=34 ِهـ�¿�ّ  �W�Y آ+�5،� 

W� �g�#  �5¿�Y و9

-8- 
��ةwة ه2 ا��wا 

u0+� 0ة+wة ا��wا 

Y� u«YÃ%ة ا��w0?"وا{ £��� �R�. 0� ،W� 

 راح .-0ف #Yار�F �+0ة

 ه��f W'" �0 ���0ك

� .J3& �0 #��\� ا��5س ?� \�س� 

..... 
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� �
 !!#¬ #^�ق؟

�5@�� G\0 ا� W?إ Y3Þ�� >¸ 

 #¬ �0ز \+$�ك #��\� آ+�5

�5«5# Y2 أآ�$'\!! 

 و���

��� ¥o. ا�\��ة cا �#D?أ�H'� ا��ح 1>��ا ) ا]ر�Hزة(
�'# � .آ8

�ن، ^ هoا ا+��\�� أ�� ا� Lyا�+ a�1دة إ �8�Q ب�B
�ت ا?Dج �! I'1 ����t?� _�Bt+ ل�8NUة ذا+�� �( ا�F ه�

� أ�1ف آ�" ،IJK< .ا

aة ا]و��\�� آ[�ا،  :"ù& ا�¹#&" ا�BUأ �وهI #\��ة 
� ^ وwF اgcة ا� أ�Qزت هoا ا���ان وهI +�آ� �NBNو#� آ

BJ	 I1ا�I�N<N ^ ا�Bا�� I'1 +�اآ� اL8MN ا ،��
�ر. �N	ا ¸��م ا]�L وMN#� ).ا�0�ة(*

��	�]� +�آ� �� ���H ا�Jة  :"ا��ص" ا�\��ة ا��Qو
� �( اgcة ا|+��، * I�N<N��Bل ا�MNى Bا+�� +�اآoا

�م MN#ة" "ا|ن"وا� ، "ا�0

�ول أن 	��أ. �?� ^ ا0'��ت M<F �وهoا وذاك ه� �
�د��� .ا
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� �

 
"$+w71(: ا( 

��ةw2( ��'" ا ( 

)��] )اL\K ا

 }Yح 9+2 ا%�

  � I'1 ح�W �*�N��زا� 1>�ى ���و�� ���Wة � ،�Uا�\*
،�ts� �	�Q d�ص، و�( ذy L��* ة��\� هo. ا

��� ا¬ I'1 _B� ¨،م�Ncا ´ ،X+��\# ��ب إN� 

،��T �{ �NN'Q ،doآ Iور@�، ه ��N 

 .واDJم

 �� ���� aج إ�N¢ � I�Q ،ة�إذا و�'>� أن ا�0�ة هI ا�0
 �Wح،

  �� �?* aل إ�y�'�ل اD�NFل ا) ، À ^ �� د�>� ��
 �8NJN'Q ،IJK<oات ^ ��#" ا?Dج ا��، و*<N<�� ^ �<<�?�

 ��و��ا��و�� Lآ �;. 

ا)�ض ا>IJK، آ8� آ�ر	� ��ارا، ه� +�#" �n¨، أو 
� ^ ";� ا�0�ة"�>MJ/، أو ��8lN، وآL هoا ه� <�* �، آ8

�*��، إذن T�� أن 	N\�ر أن ا?Dج، وا?Dج J  ا0'�� ا
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� �
� ه� <8; IJK<�ء"ا�U�8، " إ'�وL�*.." 1# �?7 ا

���ù ا��5س ���Bt/  ،"أ���ه�، �º�,k أ��إذن #� °�ر *
K<�1 ��ذا ا h�D� �?* .�<1 أن +��ن ،IJK<IJ، ا)?�Ï ا
�0�ة"�?7 �*" IJ<� ��ء، �t��W أ�Uا� Iه >NK�¹دا�� و �� ،

 ،���H �� >JK	 ^ ة�w��<N ا�0 ���K� 	K¸ اً�\«W >��أن 
�� �Hدر aإ ،�� L��* �t�	 �	� .�U وإن آ

-1- 
ªu��wه2¿ ا u��wا 

�Â���J هk W7�� 2+Mأ: 
 "S�9?ْ¬ إ" 

�ة إ� أ¬� ا�0�ة،�M' �JK+ �H�� � 

�ذا vI'1 أن أ#�ر : آ[�ا �� @�ح vI'1 ���� هoا اnJال�
ا|ن؟ �H�Q£ أ@�ح 	K¸ اnJال  I'1	IJK دون أن أدرى، و#� 
 ��+��وز ا]��ر ا�0q ى، دون�آ>� أرد I'1 آ[� �� ��;

�، أو ���ره� ه� ���F �� أن 	��ره<�'1 �� ا����� اJ<+n
 �<N#D?*)ت�Hا�cا L1�� � �U( IJK	 �Hآ>� أ �، آ[�ا �
 > ) :و>IJK(أ#�ل 

، و¨ أآ� أ#�ل 1�دة "إ�� أن ¢��، أو �: "d�'1 أن +��ر
8�ل "إ�� أن ¢�� أو ��ت"NU�، ���y أن أ�� 1>�. هoا ا

�Uأو *\�ا ،I���U L��* >	ن : وآ���� �1�دة � �<	[
 �<#Dt	ا– 	 � �zرىو�–  ��J+ �� هI أ¬<N<�� _81 ه� �� أن

 ،I+�(ء ا��Uإ ^)IHD? ).ا?'�/ *LsK اè وا�K ا

 ��( L�Q)���B(ا )� (ر ��+<؟��Nyأن �?�� ا 

�ر �Nyا � ".ا�0�ة"¨ �B_ إ� أن +?�ض 1'�<، و1'�>

��JK	 ة� :أ�'IW Iء ^ ا�0�ة ه� ا�0

 "�Â���J هk "7�� 2+Mأ 

"¬?�9 Sإ" 
+ُ ��F/، أو �'oات، أو أ�Dك، �� �� �َ���æ ا�0�ة }� n'Tه

�ج،N	إ � أو �U #��، ور}

�ة"�U ة� #LB آL هoا و*?� آL هoا،" ا�0

�ء ا]د£ �U[ء ا�	N?'� �� أ�Hاد	� �� �X�D اX<J أن *�
� أ¬� أد£(�K\	 XU Llc�* �?Wأ �أن "ه� ) ا� آ[�ا �

I�B+"،_U� /BF أى D* ، 

� ،��! �l'� أو ،L�� u1 >	[ ،��U >�1 ^ ر�K\? �B�I ا
�، ]	< �>��N �� ا��Jة ��U< ا'nBة أن ��U �F[ا I�B� �و

،��?J�ء ا�'LB# >+�B ا �?W w��8N* م��+ 
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� �
 ��ن ا�0�ة أو�، ´ ُ+S8 ا�0�ة }��?� �F[ر وا�K\?ا
 �?* D�H اض��	�+MNJ_ أن ُ+B�Q ،>* S8�I ا>�ع ، و���وم ا

L�H 

 XU ة�� ¢�ى"+>�Mف ا)�Jة، و+\hB ا�0� Iه" ¸�� "، و�
Iه ��	��اض أ#�ب"ُ+�Kز }�* ����N !، �\hB ا

 ،�¯ wtÎة، و��ن ا�I1، أ�hB ���¸ ا�0J	ا� /JNاآ XU
�ه�، ��زة إt<� a�< اM<� ¸����{ ،�و{g� /Jرات ا�8NFاره

y �� ¸����{ �sوأ� ،��، و�¸ إa آ'�� و�Hد. @�� و�1;�Hر�
>0�\ ���J آ'� ،>?<� �� ��s?* ،ة��رج ا�0y ��. 

 Iآ ��F�F[ا ��<Bا�0�ة �'���� *�اه� 	�ê�N� r�J �� ا
 �8�� �MN� �>I�B أ*�ا أن {L هoا ا>r�J ا �� ،�B<+
 ،��، أو �� �Wو@����F�F< �� أ	أ ���* ��'ª �آ�ن ;�ور�

 � إ«..أو �� ;�ورا�

 ����U د�À L��"£أ��Uأ " � ��د�k اB، هI ا0���� ا
�، ]� �MB	��t ا	Dtق <s��� ^ ��]?B	 وأ��� أن ،�¥ �	SNا�

�MNK<� وا�1ة. 

�، أو  ��� هoا �<NJ	ة #� أ���� ا)?<+��U أن dW �
،�Bآ �U aأو إ ،�B�� 

�ر�� �Q I'1ع  <�� أØ�<JU ا�	\�ت إa ��ت �K\1ر ا
oه ¸K	 دد�� >+�H� :�� ا�lWXN�Bة، 

��ةwة ه2 ا��wا 

�Â���J، هk "7�� 2+أ�: 
"¬?�9 Sإ" 

�ول أن 	�دد. zو ،)t�(ا اo1>� ه "#�N	 � dرأ� ��
�بBFه�، دون إ*�اء أ �{ >#�\	 �<'? 

�ء هoا ا?\�Kر *?� أن (<� )8J+ �	وأ dT�� أن +L?K ذ
LH�H �� >k� !!+>�ل ��ت �>

 D?Q د�H�� ت�\�وêْل: اU.( 

....... 

 ه�� ¤Yب

....... 

��ةwة ه2 ا��wا 

�Â���J، هk "7�� 2+أ�: 
¬?�9 Sإ 

....... 
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� �
��ةwة ه2 ا��wا 

�Â���J، هk "7�� 2+أ�: 
¬?�9 Sإ 

....... 

 ا�0�ة هI ا�0�ة

�æه� ���Q �H�U I'Uأ: 

u�� إ£ 1

....... 

 #� رأ?£؟

�دم أ#�ح أن +?�د إa #�اءة �و �U	N'�I ا]ر*?�ٍء ا
 �� ��s?* I'1 ة��\� ..	��ة ا]ر*?�ء ا)�;Iا

: ا��b #1 آ& ا����ء ه0ا�nى ¤Y#   : Êة أYRى وا�� -
 .هnا اD#@��ن
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� �

 
"$+w72(: ا( 

��ةw3( ��'" ا ( 

)��] )اL\K ا

K#�+ ج ����ا�N¢ ��*�� 1>� أن ا�0�ة J� ^ ا0'�� ا<
�ر ا)�tوح ^ ¬��� ا]�� ��Bو أ	< �Ny��� اN?��"، وأن ا

�ر �Nyوح ^ *�ا�� ا]��، ه� ا�t(ه� ا"��Uأن أ..�، "، أم 
 IU �k��ر ا)�tوح I'1 أى آ�Ny�وه� 	JK< آ�ن و��زال ه� ا

�ر�Ü ا�tNر، أن {�� �Qدا، ´ أن+ g1  ت��ä* ،�1�	 ��}
 I1�� �� ا� �Hن، و*�ر�J	ه� دون ا� �8�Q ء��Bو*�ا�r ا

� *��ًا<MBأن أ� �?* w�t«N . وا

 ^ �K#�هL آ�ن �� اJ»" و�Qط اw�JBN أن 	�" هo. ا
 �¥ dJ8N	و ،��ر�<��ة �[�K\1 Lر ا�M'�*�� 	��د Jا0'�� ا

7�� ��� هI، و�� {�ث {�ث؟ ر}�؟ ( Iه �{ I'1 ء� *?� ا]��#
 �� �1 IJK	 I¯ن أ�* wB?NF7 أ	ء وآ��KNآ�هo. ا�#�K وهoا ا

d�ن T>( . �1ا ذd، أو �� *?� ذJ	ا� >* �َMِNُى أ�oا�I1 ا
�� ��Bو أ¬� ;�ورة ا�Bا��،  ،�?B@ �K#��ء ^ هo. ا�Bا
� أ� 	�IKN *�ن 	?'>�� ه�oا <�'1 ��و*�ا�� ا�sورة ، 

� L* ،w�Q �*��ن *��ًا J	ن ا���� I� *� أن 	?���� *��ًا، و
�، *L أآ[� sى أ���* I1و ،�y! I1و )� I1��� أن �?��H uل ا

�س<  . �� وI1 ^ آ�Q Lد، و�( �81م ا
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� �
 L��* d� إa ذ<�B<+ ���Bو أن ا�\��ة ا� �z *\�ده
�س <�ر ا�0�ة ¡�	� *X ا�Nyد ا�l8BQ ،IJ<	 أن LB# )��F

 :ه�oا

ªu��wا �¿���u هwا 

�Â���J هk W7�� 2+Mأ: 
 "¬ْ?�9 Sإ" 

�'�Q�5 ا�ª;�\ Èª;°و 

ª�Ã\ ª�Ã5�5 ا�;�\ �� 

W�Y� �«Î  ªأ�+2 \�س:  �'�¸ 

،ª8J5# �\ا �# 

،ª8Jزم ز?�ـD 2$'? 

ª���R 0+� 

�25ِ ;��9ت آ�ا(�� W�Y� �\ا ��  ،ªـ�Ã\ ª�Ã\ 

 )+G أ.�+8، وا�=�

<�س، � +��ن إذن ا�0�ة هI ا�0�ة �t��W أن +��ن وwF ا
�س<�ة *���� إ� *X ا�U ة� . ا�0

^ ا?Dج ا>IJK ا�Kدى ا\gN?� h�M ا)?�D]º Ï )� ه� 
"�y! " م��K� اoس، ه�<�*� �1 ا�<�  �1	JK< وا��[�*

!�y �� ا)��Kم اoى �nآ� 1'�< اL�'MN ا>IJK اN�'��ى، 
 I'1 آ����* �F�Fأ �N�� XU"ح�tا�0  وا�NاI1" ا

��K<N��1 . وا� )� �#D?إن ¨ ��� ا?Dج *�µ��N +>��8 ا
�س، ��Q )أ�Fة �[D(���ة، <�س ´ �( آL ا<، ´ �( *?� ا

D1ج +>�ª I]�Kود ه�oا �?'� ا)  �� ا�Bا�� أن ا�0�ة 
XB�t� ا<F�	 wFو ��ة إ�U ن��+�. 

I?8~ج اD?��� gyة  أI+gy gN1 ^ #\� ا?�I;�� )� 7 اy
/?��ت �� I']º ا<�1 I'1 أن أ�1ف وأ+?��ف ���K أ+�a �U ا
 ،Üر��N1�م، أ71 ا�?/ ا)\�ى ا �?* �ً��1 I���0ا)\�ى ا

أ	� . أ71 ا�?/ ا)\�ى اI?�Bt، أ71 ا�?/ ا)\�ى ا|ن
 �<F o<� 7�?�£ ^ #\� اÄا I?8~ج اD?�(  1971أ��رس ا

�، ��;I �� ا��{� ا]�	�#L #�رة �� اBt�� ا�ItF وا
 �B�t�ء ا)�;I �?7 اn�8 �� ه'?+ ،��Q[ا ��Bt� �� اsوأ�

� اXB�t"ا)\��� ا0����� <F�	 wFو" ��Qن ا)�ا�t?� وه� ،
��1 ا?Dج ^ دا�kة # ¸K	 ^ �ا�U�+ L�* �B�t/ أن °'¸ �?>

J'~ه�ة ا�� أوF( آL �� ���/ ^ اN?'� وا�Nر�/ )�
�س <�ء اnه LB�� �ا?��HD *��وط ���Wة ا��J، آ8
 ،X8'?N(وا �'?' ���y ،رة�\\�ت وا�* ���\Nا�B�tن ا
 ��	�ا��t�� ا� أ��رس ¥� هoا ا?Dج D1	�� �( إ��

 �� إ��1 X?*ا|ن أر �U �8تNFا L�lJN ا�Nر�/ ودوام ا
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� �
 �ً��� ا�B�tن )1�م وراء 1�م(1<F�	 �<�1 )8Nq ،) ��8 –

) ا]ر*?�ء ا|ن(*����N<� L آL أ�BFع ^ ��م �ªد  )�Qد 14
 �1�J�رًا  7.30ا�Nyد ا�z ���1 و	\"، وF و)�ة �U�B�

 ��\«�'�J أو ا�N»�¼ أو ا �أ	�� ا�0ار �( (�?>�
�ء أ�¸أ���8 .د�D]، اآ�K�N وأ	� أآN/ هoا )2010-6-1 :ا

ا��ح ا|ن أن اoى I'1 7?lW ا��8NFار @�ال هo. اX<J ه� 
�ل �JNF�� @��Bن *�)?7 اw�JB ا?�8_، و�¸ }?7 ا<F�أن 	
 ،���?� �B�tأو ا��MtJ أو ا�B� ،���KNو أن هo. ا
 �و��8� آ�ن ¹�ه� ا]�1اض، و��8� آ�ن ا�F ا�N»�¼، و��8

� �� آ�ن 	�<<�* �8�Q ن��N� �ً�?� �ع ا�»\��، ÌQن و�1ً
�م ?��� ا¬ �U اد�t;��#� (أول �J'H و�>�8 *?N��ة ا

L��1�م آ Iج هD?'هoا ا�I1 ا~I?8 ). ا�>� ��W ��1ا: 
Collective Consciousness  ^ ���# �� �y! ه����U ��n� 

�*L ا�N»�¼ واN\>�"": *?>�ان�� ^ ����\T�� أن ( ".ا
و¨ أآ� #� +�B>� أ	< ) °�. ا\��_ ا�ا�k ^ ا)�#(

 ". ا�B�t ا)\��� ا0�����"

�t� إن هo. ا�U �'# ه� أن h�[ا �B?N�� ا ،���?� �B
 ��'*��� ��درة I'1 أن +NJ»�ج �# �) y'�� ر*>�(أ#�ل إ¬

 L�N<+ �K� أو �Ã �J� I�Q ،�1�8Äاد ا�Qد �� أ�Q Lآ ��
�Ï أو ����(�� �Qد إ�Q aد ?� ( �kد�* ����U Iه �*��ر �

 �8�Q �<+�kدا wF8( وlN+ ´ ،�<k��N+�MNك �>� }[� ��ق ا
�Ãأ >N"I?8~ا I1�و�¸  Collective Consciousness" ا

 �� "Collective	r"ا�I1 اI?�D اoى #�ل *< 
Unconsciousness  

�1'�� ه� أن هoا ا~�ء Q ذا I?8~ج اD?اoى °?L ا
 /�t�م ا)��ك(ا?�ه� ) اJ� �sأ� X~���MNك �� داLy ا)?

 . ^ +���� ا�I1 ا~I?8 ا)��ك ا)��رêك

 �'�?/ ا)\�ى، o�Q. ا�B�t ا ����\y ��[ا ^ ¸�
 �� aأ#�ب إ I7 �>��، وه	[ IF�	 �� 7'\+ �أ¢�ث 1>�

 .�<�Ãة"أ�tK� " ا�*�F >�U ��<N-11-4و#� +�?�	� ^ ا
2007 ،  6-11-2007   �B�t� أن هo. ا<�B<�  (أن ا �UD	و ،

 ���1�Qد ��NKyْأ ��o¹�ه�ا، و�U ^ ا XB�t���Hدة ^ ا
 ".	\" 	\""	�Bو �� ذd، أو 

��L ا?"^ I+gy �( @�ل �81 ا�1�8Ä و�Hت أن هoا 
ه� ه� ) ا)\�ى أو �� ا)\�ى(اoى 	�B�@ >�8J " "ا)��ك

� ا�0�ة @�ل ا�\��ة، هo. اD0وة *�ت ^ " اD0وة"¥ "\	 �ا
 �U XB�t� ا<F� :�>�� *�¬�" ا>¼ 	¼"و�" 	

ªأ�+2 \�س:  �'�¸ 

 ،Ï�*>K¸ ا|�� + �?N?+ �N	K¸ هo. ا)>t�� 1>� ا)?
� أ1'� �� ا"1>�ى"	�Q ، ���µJ� م��Bا��، �( �" �أن �

vI'1 ى�J� I;�(ا I'1 ى�J�" ��t<(ا ¸K	 1>�ى w�<NQ ،
"��µJ(��1 ا��K " (ا�B�t ا~8 �<K;أ �U�"��µJ(ا "

� ). ه>
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� �
8�ء ا)?�Ï ه�oا إa هo. ا)>t�� ا)��آ� *>K¸ ا��وط N	ا
 It?� >	إ L* ،زل�<N��N\" *�ى #�ر �� ا�Nا;( أو ا

�Ï #��8 أ�yى?8'�س �( اDNyف �1�H أ	< : <وا�U �� ا
،���µJ(ة واgcا 

�#o¯ >Nا ا>�ع �� ا?Dج �T�� أن ���¸ ا)?�Ï ��ى 
 >#�}�ى +'����k أداk< أ�>�ء ا?Dج �� ��H، و*?�م إره
��L ا?IHD ا]ه� ه� ?�>< *�ى در��H �� �H أ�yى، ]ن ا

�1�8Ä إÈ a'�_ هoا ا�I1 ا~I?8 ا)��ك اoى °8( أ�Qاد ا
 ���'y ��~��، آ8?� ���*?�8N<�Q ،��sن إ�<، �Q+� إ

 ��Q ،�¥س"ر�	 I'³Uأ" �J��س"، و<، و�� �Îج *��L "أI'U ا
vI?�B@ :ق؟� ه� @�8Q ،vI?�B أ�� ��+I ا�ره

 �<JK	ى أ�	 �<'?q ��t<(ا .oه d��¢ ن�أÌQ" I'Uذا آ
�ء اـ" 	�سnه �Uأ >JK	 ى�� XU Ï��س" ÌQن ا)?	 I'Uأ "

 �s< أ�	أ "�N��"¼�y �'U .." 

 ���B(ا �K\Q ق "إذنD@وا� ،I'Uأ"¼�y " aإ ��+ �
 �K� �sأ� Iوة هD0ا �K� أو �Ã أن ��+ �¬[ vI#�Q L�sK+

 �<F�	 �U ا�H Xد��?� ا<F�	"¼<d ا)?�Ï "ا>¼ اoآ ،
� ���ن 	¼	��Uى أo� �� هoا ا> r�J	JK< ا\«W ��¸ إ 

�س،<� �>�¼ �� DUوة ا �� �>�¼ �� DUو+<، آ8 d 	¼، وذ

�25ِ ;��9ت آ�ا(�� W�Y� �\ا ��:  ،ªـ�Ã\ ª�Ã\ 

ا�0�ة ا0'�ة "+��ار و�" ا�0�ة ^ هo. ا�\��ة *�D0وة 
�س"و#� +��ر ه>� " U'�ة	 I'Uأ " &"¼�y �'U" "ه� و� ،

 Iه �� أر�� +���'< )?y 7'�� ر*>�، اº /��# �ا]#�ب )
�?� �<* >N�Ãأ �� _'«N�" :I?8~ا I1� ّ"ا

  �K� °�ى ه� � �?* L��� ىo، "ا�U�K"ا'�K ا|�y ا
 9I�K�K اD0وة وا�U�K ه� ا]#�ل إ�H aّا ��  �� Lوآ

�دة"?J8� "ا�ا�U"و" ا�B'@ I'1 I;�(أ�'/ ا �\� ��o، ا
� . أو I'1 ا]#L اnJال 8�<1

d آ[�او�Fف 	?�د إa ذ . 

 �هo. ا�Bا�� هI ا)�Ly ^ ا?Dج ا~I?8 اoى ه� �¸ إ
 �Hذ�Ê"�ً?� ����B�ة ا�M'" Iه �، آ8� أ	7 و�Hت أ¬

� و�>�� �Hه� ا�0�ة��Q �'?+أ � : ا)�ر�F ا

 )+G أ.�+8، وا�=�

"� :وإg اw+$" ا�$�د#" \�5)¬ ا�Y$4ة ا�@��
-2- 

��ةwة ه2 ا��wا 

b7Y.��   1#    2.0QR "ْÂ?�Zو�,�1 ،  ا :  
>9Y.��    0   أآ�    Sا G+xk   �1آ�; 
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� �
  �QR?�،    ف   أ}£   #�   آ&

G4@ورا?�    �$�ش   #�   أ�  
Dإ   ،Sإ  

   È;ا��5س   آ&   و   [Ç5¾M�� 

 ��?  ،25ِª���  
  . وا�ªـ5ِ]   أ\�   

  .و�ـ�¿�   �ــ�Ò   �+Ñ��   W,1   #¬ وا�+2 
 2$'? �\�M   W+�,? .  
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� �

 
"$+w73(: ا( 

��w4(ة ��'" ا( 
��ة، و�@8 wا "��Yارا�@0اY� &fآ@;�� 

  

 LUه� *?� ��ا I���0ا)�ت ا �U ،ة��Uآ�� ا�0�ة هI ا�0
 . �?�U Xآ�� ا�0�ة �� *?ٍ�

� ا�آ�د،<1�«�Q htJ #� �J�� ا

� ¢� هoا اhtJ ا�اآ�  <'yك دا�MN+ ة��� +�L ا�0
 ،�<1 � ر�8

 aإ I\«�ا)�ت، آ8� و�'�yn� 7ا، آ>�'� �� ا�I1 ا
�ة�U ��Q ،آ��U ��Q ،�Ê ه� أز�� ،£�� .ا�I1 ا

 ،��B� �J�هo. ا�0آ�� ���ty �J، و��J دا���k، و
����، و���K'y �J، و��J أ� 

 ،L\N� ى��U ع���L و+>�وب وإ���+ ^ d هI آL ذ

 "� :���" أ���د �+�Yآ
ا� أود ا�آ�� 1'���، وهI ا� +I'lN   أه� ا]*?�د

 IJK<� ^ رU'� ا?Dج ا<)���y I?8~ا (Iه: 
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� �
��r ا��yل وا�cوج"�Uآ�� ) 1(	�* "In and Out 

programI'1 ى��B�Nا�L ا�* h8J� ىo�ت  ، وه� اHدر
� ��hH ;'( ا�cوج (�@ �8<�N?�د. �� ا�I1، و��N ا
��8NFار �( آL دورة ، إa أ*?� �� ر1�H<، وأورد *?� *

 I'� �   :أ�['� ¯oا اB?� آ8

·  IJK</ ا)�;�ع(وا�cوج إa ا|�y   ا��yل إa ا��U ا
�س< ، )ا

وا�cوج إa ) ا�ا#( ا�اI'y(ا��yل إa ا>�م   ·
����رIH(� اcا#( ا� ، )ا

·  ¨� ا��yل إa ا0'� وا�cوج إa ا>�م �� ا0

·  _'t(ا �*�Uر aوج إ�cات واo�	� اsU aل إ�y� ا

�" ، وا%$�و#" ا%@�5و�" : wا���)" ا T�i �# اnوه
 2��Zا���¶ ا "f�Rا���ج ا�2345، و 

 Filling-Unfolding= ا�U ´ó  wJBآ�� ا)Lء) 2( 
�ع �Biorhythm( �� �Nا����ع ا��0ى (���، ��U دورات هoا ا

 ��8��U Ik إ@Dق +��ر ا>�B ا?\�، آ8���L1 اKNأول ا
^ I'lN+ 

· ،���� دورات ا>�م ا

 اUD'�، /´ دورات ا>�م ا0'�  ·

 ´ دورات +>�وب اoوات،  ·

· I1ا�*�ا wJB .´ دورات ا)Lء ا

��#& #c هun اYwآ�" �9Y7 È'x" ا�05م و: ا���ج ?@8 ا�@
� .�34ه�(وا��Dم �ا��$�)� ا%@$c#   È'� c# ،"�Q) و�

G(0�9ت ا�5-�ط وا�@+$2 ¸0ل ا�Y7 

)3 ( ^��وهI أ*wJ ، و^  Synthesisوأ�yا �Uآ�� ا~�ل ا
 �B?+ ^ ��\Nَ«ْ+ُ أ81_ �� أن Iه �#��" *" X	K¸ ا�Nا

�ع "أ;�اد� Iه ��U ، Lآrا�g�*��  �Uآ�� ا�0�ة *�L اJا
 �� aإ ،×I1ِ�	 ��+ ��<'?� ��� ا�NN»'�_ ا�tcة ا �و��ه

���¬. 

 �fY\ �5\1 أ# Yأآ� "�و: ا���ج \Yى \@�Ó هun اYwآ
�� ا�2905 ا�nى U@0رة ا�f : ���@5ا� YJe.و ، �J+�f�4.

0��@0اf& ا�5k ،W¸وY-� �o >�Y? ا�3,5" ، أو c5i 

��ة ا�wا "� Yá 290آ

ا��Ë I1آ�� ا�0�ة �¸ ;�ور�� �#�اره�، *L إ	< #� 
 ����?�))�+ ،d�'H� ��\* � ،)*¸ ا	� 

  ��?�B@ ��k��'N* �J	 ��ط ا�I1 ا��Bى � ��آ>�	 �� 
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� �
 ��	��*�v وا	� ا~�ع(را#\X �( ا�1�دة، )هI ا ��Q ،

���ل �K�� ��F/"، أو "إa أ��؟: "*L آ[�ا، �U" أو ،
 . ، أو أى IWء"��ذ *?�؟"، أو"أ�Fع"

 اYwآ" ا�Tا�4"

�د�1  ·y �Kkآ� زا�U �8]Q ،ة��U Iآ�� ه�U Lآ �J� :
�d أ�['� �>�o* �� ��K، و#� ;�*>�N'\ª �ا�0آ� ^ : +�'8>

 Lا�)�F dّـ'ª(، 

�د(وا�0آ� ا�ا�kة ا)�'��  ·?� �B���F(، 

 وا�0آ� �Uل اoات ��آ�ا، ·

 N*�< و��U �Jآ�� ����U، وهI أآ[� وآL ه�U .oآ�ت �
 .�yا1� �� اJ��ن ا�اآ�

  

 .nآYة

�ء ^ ا0'�� H �� I'1 آ�n+ آ�ةoN* م��+�Bأ 	��ة ا
،��Hر�y �� "��?+ aج إ�N¢ ��*�� �� أن ا�0�ة J ا

��ة"wة ه2 ا��wا." 

�N} XU ا��Ë I1آ�� ا�0�ة، I'1 أى ��NJى 	�1/ �� أ�� 
�<�،�Uآ� آ�	�، *�� ا¯ä� ^ ��<�ه�� أو اq�1 ا � 

  �é�H ن ا~�8د��� XU .ر�� �W1/ �� ا�0آ� ���ن ^ أ�ا
،�#� و�� 	� ^ hH	K¸ ا

  I'� � : ا?Dج ا>IJK، �� �>��ر ا>�N� ،�8ا�L آ8

 ¢��d ا�اآ�،  ·

 وآ�J ا�Dف،  ·

 و	�/ ا~�ار، ·

·  ،.�q� ´ +?��L ا

·  ،�#�t D@ÌQق ا

·  )Q�Q �K�Jا>�8 ^ ا�0�ة *w��<N آL ا�0آ��ت ا
 .اoآ�

 :وا�ن إg ا%�
b7Y.��   1#    2.0QR "ْÂ?�Zو�,�1 ،  ا :  
>9Y.��    0   أآ�    Sا G+xk   �1آ�; 

 ®�* �#�?� hB\� >	ÌQ ،LّWأ �U ف �� ا�0آ��cإذا زاد ا
 ، �#� ا�1
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� �
 Dk�# IM\K�* ��*� :هoا �� g1ت 1>< ^ #\��ة �

...... 

Rا��-�ِء،    ~0¿ج   #1   �فأ  
  ا�57»ّّّْ"،   \ْ�ـYة   1#
  ا��#�ِء،   دوªرِة   1#
   ا�¾ـِ-ـ�1 ْ�ـí0    �ـ4ِـ�bِ   و1#

......................... 

Ãف�R8��ِ3   #1   أ\     ªا�^'�ح    
1#   Èِـª�  آ�ذبR   èY�k   ،è¾ـ
    fـِ�دقè   أو
1#    bِـª�¾ز è&��   G#�f      
    R�f<°   أو

Ãف�Rر¼ات   #1   أÀnا� °Yـ�¾ار°ه� :      .¾ـ5¾ـ�ُ�ـ#    
Ãف�Rـ�1   أ#ِ   �J¾\°0,ـ; 

 ��*�هoا ا¯'( �� أ�� �Uآ� ه� اoى �?�ق ا�0آ�� ا�°
�Q( ا�0�ة   

 ��NFا ��ت ا�ا�cف �� ا�0آ� ^ ذا�� ���ن أ�W ^ ا0
،htJ� اJ��ن �8q �U ا��Q  �<أز� ��ت ا�� ^ ا0sوأ�

 ��ت ا�ا�0آ� ا�اL]� �Kk إ1�دة ا>¼، أو �F d'ª، وا0
��'�� ���kا�0آ� دا ���Q �MBأ�. 

"9YZا È'� ورةY9'"، و�Y# G\آ� ��J# ةY¸�z%0ل ا'(: 
ا�@��ى ا%+$2 9+2 ا%��¶ وا%Y?¢ هY� 0ورة )'0ل   

�0اJ7" هnا ا�9Y< ا�Yxورى وا���& #1 أk q ،"آY� "?
�J';�5? �� "+�Y# &9" : آYZا È'� 2+9 ا�$�رة . 

 �;Y ¤�ح ا���ج ا�2345 ه0 ا9D اف á@8 اYwآ" و: \4
 ،�o�9ا� ام إر G(0ا� 

 "9Y¦ ا ا�0,3نnه c@�@? ا���ج ا�2345 أن Ê¤ إذا
�Yار @;D1 وا#T+� ج�@K ،"�7�9 0º "#ـّ® أز+Ñ 0Jk ،"';�5#

�o���@;D. 
�ت ��� ^ أز��ت ا>�8، و�( إره�k��'+ �?N?N¢�ث هo. ا

 *�ا��ت 81'�� ا�*�اع 

 d��MNأو هo. ) ا?Dج(��+/ I'1 ا�I1 *�ى �� هoا ا
8� *�ا (ر1/ ا�tc إa ا��Äل ) أز�� �B@ �Ê?��(ا�0آ� ��

�� L��* أو وا��1ا ��?* �� ���'?�( ، 
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� �
1 )Hا�� I'1 هoا ا����N ا)�1/ د�1ة إa اsأ� /+�� �

 �k��J��ن ا�* �;�وا'Q�?+ I< أ�JU �� (هo. ا�tcة وا
� +?��Qش� I' ، )ا

 .��Jى هoا I'1 ا)��� وI'1 ا)?��F �U I'1 Ïاء

� �>»�ع ¥oا  ،�s��� أو �~�?� ،I��<��k ا��� ا
��1/ �>< أآ[� \ف  هoا اJ��ن ا��Q ، ��Bc  ا���اء *���

�*_ �� ا�0آ�،J �� Q�y< ا

 ا?�م، وه� ر1/ أ�ty وأ81_،/اJ��ن ه� ر1/ ا)�تر1/  

b7Y.��   1#    2.0QR "ْÂ?�Zو�,�1 ،  ا :  
>9Y.��    0   أآ�    Sا G+xk   �1آ�; 

ا�1/ �� اJ��ن وارد N'� XU�w ا�I1 �� *?� أ81_ 
�ء ^ 	¼ U آ� �lKN'�ه�ة U ���N�� آ��U ى�N} ن��F >	أ

 IM\K� :ا�\��ة *

��، .Y¿�4 ا+Z0ا�<° ا( : Ã0,3ن� 

"�(Y4ا� Áو�. vو. 
 YK»آ�G أ}�ِ�ـ2 ا´��Âة، 

 ،�&'Zا GÀ4@ـ. 

 ،ª� �Qkرت ا��Y¾ا�

 .,Y¿3ت �0اÃT7 ا�0fات�، 

 �G$ّـ+Þ ... ،�Gو��Q. 

 ،�Gx°J7�k 

"5� . و��¿G ا�3,

 أ?Y� 1آ�" ا%��¶ #1 آ& ذ�£؟

� ه�� aإ ��F ىo�Q< واNF��؟  ��ذا � آ�ن ا)?�Ï ه� ا
ه�tNJ� L( �[L هoا ا)?�Ï أن {�ك ا)��� ا)�8lN دون أن 

>JK< ؟  >JK<* >JK	 ك ه��MN� 

>�BJ /اJ��ن�* ><� Ï�?8' �BJ<�ا�N#" وارد أآ[� *
 ،���8' 

�ت ��;< �! aإ ��J� ىo�ء ا)�ض   –ا)��� ا<]NF�*
 I}��N� ا;�tاب W»\��، أو  –ا?�sى ا�U �ه� إ�

 ،w�	 ن��را	��� ���>�، أو ا)äل اJ'� ا)�;I ]ى ذه*
�م، \K��� اyو 

 ��T ،"]�� جD1 ���Q تoyأ ��ت ��?�، إذا ��هo. ا0
 ،d��MN�، �( أ¬� �� ��U ا)�Bأ ��MNJ'� ا� �Hر�* �����¢ 
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� �
8� اoى ��ts. أن Q >�Q ه� �� aإ ��F ىoأ�� ا)?�Ï ا

 ><��J+ ت���زل �1 !<N�)>+���	����(��y ، I8N	إذا ا �
 ����	 aإ) ��H��gN?� ( �?kه� 1'��8 –أ����Wو ��F�8N�

 و#���؟

ر1/ ا)?�Ï �� ا�0آ� أآg *�[� �� ر1/ ا)���، ]	< �� 
�ts�. 

             ا�1/ �� ا�0آ� ه� ر1/ �� ا�0�ة

 ا?�م: وا�1/ �� اJ��ن ه� ا�1/ �� ا�1Dد.

 IM\K� :و�� ا)  *

��G أ�Rف أن أ#� 0ت إن �

�D G أ#0ت�، � أ�Rف إن �

� �Uآ�� �U ^ ��ة إ�U ن��+ � إذا آ�	� ا�0�ة 

·  ،X	ا�� �N?�دة ا

· ،rا�g �N>��1 ا

�ت، ·��NJ(�1ة ا�\N� 

· ،I#ل ا]ر��Äا aإ >H�N��� ا; 

ÌQن ذ�J� dى I'1 ا)��� وI'1 ا)?��F �U I'1 Ïاء،  
ا��Wاف I'1 ا?Dج ورة وه>� ��Bأ ا�MNى، و+�Nآ� ;�

،>+���NJ� L�* IJK< .و*��8NFار ا

 رk¢ ا�b?T و�@8 ا%���Yة

  ��BU�\� >	[ �B1�� �����0ا�0آ� ا– �sر ��  -أ��#
�ره� و�\�ه�، ا�-£ ا�-��£J� ل�U 

 dW �?�^ أآ[� �>< o*oN� dWب 1��H، ه�  

 �?Hآ� أن ا)�اn� ^�?(ا d�^ هo. ا]�>�� ���K ا
�م �S�ت إa ا�راء ه� 'N��م KN��* 

  �QR?�،    ف�   أ}£»   #�   آ&
G4@ورا?�    �$�ش   #�   أ�  

Dإ   ،Sإ  
   È;ا��5س   آ&   و   [Ç5¾M�� 

 ��?  ،25ِª���  
  . ا�ªـ5ِ]و   أ\�   

 �� �?* ��J�. اqا aن إ�<µ8@�ا>�� إa ا�راء �nآ� ا
 .¤ #I'1 >?t @��_ ا�0�ة ا)�N8 أ*�ا
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� �
 :ه�oا �nآ� ا)  أن 

�س، ·<�ء وwF ا<� ا

�ء،   ·<B �( ا

�ل،   ·�H[ا Lا��+ )� 

�س <��� �( ا<N	 إذ D?Q ة��M' 7�	 �8�ن أ	>sه� ا
 ��tQ ���ن �1;�Q 

)�� +�ى هoا ه� �� Lه  �آ�	� +��م *< أ��£ ا?L8 ا
�؟��� IKNÈ دت� ) +�ا�U �?H آ

��ةwا "� �Yورة ا�T#1 �@0اf& #�3ة �Yآ

� أ�Qادا، <N�s# �J� ا�8NFار ا�0�ة 

،���Hأ �<N�s# �J� Iه � ور}

�ء ا� ¡�M أن +B��U I ا|ن  �U[ا)"¡�M ) وا�U ^ ا]
 �º الnF أى ��JK	 I'1 ح�t+ دون أن Iوا|ن، ه ��. ه><U�@

 g1 �8ارNFD�ء �B�U�ام #�ا	X و*�ا�r ا* dQ?'� ذ
 )Q�8، ود<��8NFارا�0�ة ه� �F ا* X���ل، هoا ا�H[ا

�س ا�*�اع Fج، وأD? ا

  .و�ـ�¿�   �ــ�Ò   �+Ñ��   W,1   #¬ وا�+2 
 2$'? �\�M   W+�,? .  

،�8<��8NFار ا�0�ة ه� �F ا* X��ودQ( ا?Dج،  هoا ا
 ود�1 ا�*�اع

�ك، و#� I'1 �1 " �1 ���U"+?'�8 هoا ا)�Bأ �� BJا
 . ��ارا) ور}� آNBN<(هoا ا0�دث 

�ك"ه� ���_ BF " L8?� ن��ت، آ<�NJo<� >NQ�1 أواLk ا
�ن �+Õ �	�8; .�1�J� �� أى �Q�� د��، و��B�� .��*) �آ8

£gyأ( ،) ��\«W I'1 �1 �� �8�'NFظ �1"و#� ا�Kª " ا~�ء ^
 )ا)�I'1 I ا\�اط: �� ����D " ا�ا#?�"ا]ول 

 >'l?NFأ �'yم، ود�� ^ 81'< ^ ا80#��NJ� I'1 �1 ن�آ
� و¨ �\�ح a *�ن هoا ;�?� �Ã�* aّإ ��	ا)�ة +'� ا)�ة، 

<  I'1	JK< �� إ+��ن 81'<، ! �� �JK� �# ل�l?NF� ا

��K�� £�H�Q I�Hو ^ I'1 �1 ��	 ،و�B� �� I'1 �ا #'�
 �?* .�l<	 ف�F ا|ن .�l<	 � �7M\<Q أن أ@�µ8، وأن �
� ��l<Æ ��ا  �� 	>�l. ا��م �Fف �>�l ��ا، و� �#'�L، و�
 �l<� ف�F م�?� �>�l هoا ا ��دم، و���Fف ��l<Æ ا]�BFع ا
 �� 	>�JQ ،�z .�lف �>�l. أو�د	�، و� ��دم، و���م ا?ا

� �>�l. أو�د	Dز. أ��¡� I1دا DQ ،�"، 

 ،�� ا� أر�� +���'��F�أW?� أن اIM\K أ�JQت ا
 ��ظ SQ	�L ا�وا�� ا� �81هK�* �<F X?*وأر ¸Ð"I'1 �1" 
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� �
 .. " �� I'� دآ�Nر؟ ه��ى روdU، إ� d�إ�< �Q< إ�<؟ �

�رد. �<� ï'\�ش ا� I'ïّ'\�ش د�#� ���W �?* �\'ï، وا
� ï'\�ش *�� I'�. ï'\< ا~8?� ا~���، ï'\< *��.، وا

 �� I'� I�\'Î اJ>< دى Î'¼ اJ>� ا~���، وا� I'وا
� Î'\��ش أو�د	� إن � I'� Î'\�. أو�د	�، وا<Uش ا�\'ï

 ¼'yِ �� è�W"!!.. 

� و�'7 � L* ،�'F L�H�+ أى ��F�¨ +\'7 �� هo. ا
 I'1 �K�'�ن، وا�#Dل �� ا�+�� ه� ا�0ص I'1 ا�<�

�ر *���<، Q��K �7 هoا ا>¼ ^ اH L8?� دام ا� ،rk�N<
 .هo. ا�\��ة

 ��?  ،25ِª���  
  . وا�ªـ5ِ]   أ\�

  .و�ـ�¿�   �ــ�Ò   �+Ñ��   W,1   #¬ وا�+2 
 2$'? �\�M   W+�,? .  

 وإg اw+$" ا�$�د#" 

��ة: "#�ز��5 : )^��ةwا "'��" 
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� �

 
"$+w74(: ا( 

��ة w5(��'" ا( 
"#�$#: 

 �Hر��، وا)��و�� +��� �]� �( ����� اL\K ا<�ز�
 >* I�B+ ���� وأن �y ، (ا اoه I'1 ح��8�ل أ� أآL8 اNUا

�N� �Jآ�ا � �@�K� ��\«W �1�H ���y ^ ��?#�� �" >�Q
����B�ت ا#D? . ا

�<�'1 � : ا) : �

��ةw0ص   آ�م   #¬ دى    اfY#    2+9 ��4تf   �?اY7 ،  
 ، وا%$��9   وا��واو?Y ا�$�Jوى  :  �,�وى    أو   

  ، وا�+,ــــ�9"   ا�^��Y�.    : "9ف   #f0fY"   }ـ+ـ&   أو
  . ا�ذاY�    : "9ا#�   أو 
�ة"oا ��Bأ ا>¼ ^ +?��� ه� �U ¸� �، أو �� ه� +���< "�

� �MNJ_ أن ���" *�	<  ��ة، أو +���" ¯�، أو ��M'�ة"�U." 

و*��ر �� ��Bو ^ ا)  �� lW/ ور�Q و¢��o �� ��ر 
 ��?* aج إ�Nz � �ا���اب ا)»I�B<� ،�K'N اo0ر �� +\�ر أ	>

� �H�8 *�رNJ	 أن ��T �U اoه Lة �� آ�8� �I8J ا�0�Q ،�
�د�� أو ا�ا#?��، �h�M أن ا�Dم وا0��وى وآ[� �� ?ا
 ��T �� أن ا�Dم sأ� h�M� ��ا>�وات وا�0ارات ���*�، 

Xه�H حD� ل��� � ا)\��B ^ ��ر . أن ���س *�)�tJة آ8
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� �
 �*�'t� �8�# �� وآ�¬��Q ���B(ه� ا ���ا���اب ا)?

 ��'U�� ارا�t;ا �J�oا��، و �� أ¬s�8، وأ�<I'1 درب ا
 �	��U��8ة أNد�1، و��y�1، و�<N� ��k?� و�0ح، وأ¬W

 .و*�ا#�

 L]� Ï��ل ا?Dج ا>IJK أن ��'/ I'1 ا)?À ^ �K¢ 1>�ى
هoا ا)�#" اoى �?�ى هoا ا���اب ه�oا �B� �Uو �� أ#��< 
'I'«N �1 آL ذd أو أ�'/  ���]� ��'t� د�1ة �< وآ�¬

 .هoا �tyذd، و

 ����� ���'1 Lt� ىo�س *�ون ا�Dم ا<�ذا �L?K ا�
�؟ *oًا، و�?�8< آ�� >B'ن أ��� آ �U "M\�ت اMK� I'1
 ��ر��، �Byأو إ ��'J+ مD1ا� Lk�F� �BJ<�و	K¸ ا�Iء *

�� ه>� وه>�ك، ´ " ���Wا"و" .��رد�Wا"ذا �K?'�ن إن ¨ 
�Q'�ن �1 هoا أو ذاك W?�ر��Nن و�v�+�K� �U �� أو � W?�ر�

،��T �{ �B?\��� ا�U ا�'�ا�� 

 �1 �'�N	 XU ا)�اد ���ا�0�ة "�h�M أن هoا �¸ ه� �
أو ا� هI أ�>�� IU L81، أو ا� هI +�ا�L " ا� هI ا�0�ة

� أن 	>BN< @�ل <�'1 �� ،�8NJ� د��� L�� )kرا dk�W
�ج �1�H ���8 �� هoا ا���اب اNz ��دى اoى ا�#� أ	>?

���«Fة و�Ë ة��K .+>��. هo. ا

 ،�#�ا?Dج ا~I?8 اoى ��آ� @�ل ا�#�، أو �?�� ا
 ،��U ��	|ا ��Hا�(ا I'1")�، ه� ")ه>� وا|ن& ا	� -أ	

�ت �� <�?'�Nر�/ I'1 ��ا��H هo. ا L]�[�8ذج ا<ا
��N�#�+ �JU ل�8NUوا ��<� "�K«N' .ا���اب 

� >B<	 س �� أن�* ���1ة و�ا	� -أ	�("��را أن هo. ا
�L1 أ�>�ء ا?Dج ا~I?8، وأ	< ) ،"ه>� وا|ن& KN' w�Q Iه

�8�8�، *L إ	< �>\h *?�م +?�8�8� ^ ا�0�ة ?+ L�MNJ�
�د��? .ا

 �MK\�د�� ه��K'y I ;�ور�� +��د �S آL ا?ا�0�ة ا
 _�s�را  �U	�tNJ( أن 	��أ ا)  اJو� �<�T-  ب�ا)� �� - 

�BF��~��1 ا)>* I�B<� �� آ8�tFو ^ . 

ا]�� NÎ'" ^ ا?Dج ا>IJK ا�Kدى، إذ أن ا�Dم 1�دة 
�ت �8NUا Lى �� آ�} ��س '�Mار أ�>�ء هoا ا?Dج }Fه� أ

�Nر�T r�� أن +��1�H L "ه>� وا|ن"ا���اب �1 �* ��، و
�درا ا���اب *��L أو *�yä، ورو��ا رو��ا �\hB ا�Dم #

 L���+ دة�I'1 اL�?KN ا)�J� ^ ��8ة +?��L اJ'�ك وإ1
 .ا>¼ ا��Bى

**** 

�ل آ[� �8J� �ºن \K	��د ?� ��	 aإ d�>N�L ا)  *?� ذ
 : ا)[��Kن XU ���ل

��ةwدى    ا ¬#   "k�$�   ��   ". ا�'-Y   ه�#�ت   0kق "  �7ا   9+
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� �
  . ا\@-�k   �%   Yز �+0�5i    2ه�   07ا?T   أو
XU �¶�K�ر�Q ا? �>L\K ا)[�" }?7 ا\�Kة ا)t'?� ا

 �1 �	��U�1 أ�B(ا   > hB\+ ،س�<��1ة ا?���s ~�8ع ا�ا
 >F��	( أن +��ن إ°�*�� �� �[�L وI1 �81م 	� �و�K�¹ أ�yى 
�~>¸ ا��Bى �� +�tر * ��k�� �Q �� ��Tص � aإ �¥ )Q�وا

� �[D اÄ'¸ ا]I'1 و�Ê وإ*�اع، ا)[�" �� ا\�Kة ا�']T �
 ��T �� I'1 ظ�K0ه� ^ ا�Jو� )Q��ن 	J	ه� إ �	�<1 �Q��]'
 d�رo* ��Îا��، ور*w ذ+ �'U�� ^ ���1 ��K�L* ،>F وا	 ��Q
 �� ،DB�NJ� ��T �( w�t«N� ا	��Uوأ ،Üر��N� BF_ ^ ا{

� 	�8J< ا�0�ة،( I'](ا �<�? هoا آ'< � L]T ا

  0�Q �K<�ء اnأن ه h�M� ،dd، و*�ون ذo* ة��ة هI ا�0�
 �k�F �� �]�* )K	وأ I#أر Lk�Fا و��'Nا� �# ��B�� ا

d�س، �� ا\h�M أآ[� أن ا�0�ة هLB# I ذd و*?� ذ< .ا

�ب Q ،��\«W�w أذّآ� BF[ �kا~�ا �� IK#�� aأ�1ج إ �
 Iة ه�k�H ة أ���k��X* X?� /F"أن ا~<N�  إD1ن �z��

�<�?� ��Îر�1'��� ^ Q�ة + L�� ".وا0

  h\� DQ ،���MNJ� �( It?+ �1�دة � �¬ÌQ ،م�1 L��*و
 ����U oy�	 أن"��N	ا ��ز )Q I'��1ة، " ا�I'1 أ¬� ا

 �� �1�	 L8?� �	��Uر أ��N	���tc وارد، واQ dو�( ذ
" ���+���Lª LM " ا¯"¼«� ،"+���� ا?L8 أو ا

��� #�أت  �U �� ه���را "oUر ¥�ء @�N	ت ا�?�B(أآ[� ا
/N��ب آ��'��   Best Seller" �� اNآ >N��+ L�B# dوذ

"Ik��8�J�ب " اN�´ ItÈ XU هoا اo0ر وا@�8ن إa #��8 ا
 >< �gرا ^ 	��ى  �Hأ ¨ �U�� >Uو�� ���W /Ë >N��* م�#

>�Kª /�lظ  ���tQ �*ا �'U�* �	ر��� 

�رآ�ن ^ ذه�ب *?� ا)�� �� �# ��'']�ر، وا�N	�أن ا
��1ة،���J هI ا .oه �� ،� ا~�ا�k إa �� أه'�

8� Î¼ ا?Dج ا>IJK هI أن ��Wة �Q ة��KD1#� هo. ا
 >�t?+ �# �<'?(ا >lk�N	و Ï��"ا)?�+I'1 ��n ا?Dج " ه

،�B'Fو �*� ا>IJK إ°

 LB# ه�ا�H ���(ا L?q Iه ��U�	 �8Q  ام�U�ا?Dج 
 Ï��ع �1 هoا ا)?Wو )Ã ��ء �['8K��#� وا]�L ^ ا?Nا

 �U و#�را+< أو">Nر��������U ا]�yى ÌQن "آ<، و�� I'1 ا
 �J� ��در �� ��>�� ، }?7 أ¬\� �� I+�+ �# ة���هo. ا
 ���	 �{ ��س 	��1�+ rk�N< �	oU �l�N#< ا0���N<�( I<، و

�zو >� ه I	�l�N "ا�0�ة ا�0�ة"	N�'� �1  أن 	�وج Êوإ ،
 �tB+�(ا ��\«��+< اÃ aإ )H�+ �# أو ،���D1ا� >N���l<

 I8J� �{"I1�8NH�< و1'�<" اoآ�ء ا �sا أ�oوه. 
 "� \5@$& ��� ذ�£ إg ا�Y$4ة ا�@��

-4- 
��ةwة ه2 ا��wا 
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� �
W'?�; �W^���ة� #¬ هwا  �W-,�5# 

Wَهـِ-ـ�=# "ْ+�ù "آY� ªu��wا. 
� �@0z¿ف ;��9ت�� 

 %� �ÇِY��5ى ا�7�wت�

 a�N� :+�� هo. اK��ة إa �1ة أ*?�د �?� T�� +?�اده� آ

1- doت آ�* ��م، ��8�	 D* �J� .إن ا�0�ة 

  /J<	 �zم"و��	D�ء وا��ر، " اs�' �	��Uأ
 Iة ه��، ا�0B�� doآ ¸��د�Q أو '�KM، وا]�� \8'و

�H���* r�1�8 *�ا�À �'���Nو� �'yا�Nو� �B+�� د���Hو �
�¹�ه�ه ^ doو آ�B+ ¨ � �U �� و�1;�@. 

  �8�<� rا�g�م (ا�0�ة 	��م ��tsد �<� ^ ذd ا{
 )ا?��ا��k أو اI;�K، أو ا��اش اoى ^ 

� آ�ن  �U .ه��¹ �� ���� �>< إ IH���B��r ا��0ى ا	gا
� آ'< Qو�?� ¸���ة� #¬ ه�^W'?�; �W(^ وا#( ا]�� wا   �W-,�5#( 

و#� BF_ ا�Dم I'1 *?� ا�0آ� ^ (إن ا�0�ة �Uآ�  -2
4?�B ا�0�ة  2010/  7/  7: 	��ة( 

�ة   �M'� هI –إن { - ��ع +>� ^ ���� ����<� aإ I8N<+ ���F
 �B�� ��1���0آ� ا���* wB+ه-"(ا)��# "+�ù "آY� ة��wا( 

� أن ا�0�ة �Uآ� -3(�Q[�8 ده��، و´ �yف، و�� دا�� : @
�ق Q! hNK+ �ا�0آ� ��د#� و��tsدة + I�Q��MN ا)?'�م آ8

� (ا��Äل �� �م ا]��، وه� �زم، ]¬� �Uآ� إ��À aل �
 )�@0zف ;��9ت

��U ا�I1، هo. ا�0آ� + -4J� ع�J+�8، اsN+و ،aدى إn
 )%� �Y�5ى ا�7�wت(و�� ´ +?�8_ اB\�ة 
�د��� وإa ا0'�� ا

 أر�H أن +�L ا)��و�� 

 !!أو +���

�ذا أL?Q؟� 

-   �J5,و� �J�+9 �ا%$��9 هD �5 .�� ا�,Yا;2 ا�� ¤+
 �.-� إY�� gة : ��0ت ا���4� : �+�\� D;@$'�ل |��

س وا�-�ى، وأ���\� .�� ��Yة ا%$�� ��Yة أ9+2 ا��@�5
´Yد \4� " ا%$��"اT5%ل �45� ا�YUض ور�� آ�ن �K?� ا;8 

 .أY�� �Nة �+05م

-  W@^( ��W5 و�� W'{ W71 و# u�fر �% W��# W\وأ9@$� أ
 ".ا\� ا%+£ GÓ7"ا�$^�ة 
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"$+w75(: ا( 
��ة w6(��'" ا( 

"#�$#: 
�، �� : هo. هQ �y! I��ة ^ ا�\��ة�]����� اL\K ا

L8? .هoا ا
-5- 
��ة wا �Â���ة ِهwا 

��ة  w8   #¬   ا+�   "+��   b�f  ، Dإ��3س   و   cآY,?    
  ..  Y�f   "��0#ا :    �?�ةا¹   #�"   .��®   #�?+W )ــ+ـWّ    #@ـ&

D   رعTا�   c+Q?   �J�k   ره��\D4]   راح   ?0م :    وQ5. .  
5?�B ا�0�ة (" �Uآ� ��'� ��ه��"آ8� أن ا�0�ة (  �8��

 �Qد�� �Uآ� هsأ� �¬ÌQ ،_K+ا �8Kى آ��° �*�ا ¹�ه�ه
�#�� *?� ا?Hا�أو *�ا � �. ��8NJة ��8� ا�Nى @����

 L8À aإ �s+ XU ��<� ،�sة أ��ا\��Q هI �� #�ا	X ا�0
�8À ة��ت ا)�Jة � +?�د ���Q، وhB\+ XU ا�0l<�N�1 �� ا

�، و�>�Kط �t�y )t�N� ،�N#n(ت ا�<��JN�� ا)�ا*�t، وا
�ة"1��ه� و�N»[� #�ا��� و� +?�د �U." 

ا)�ض ا>IJK، ه� و#I'1 �l1�� �K هoا ا��t_ ا¯�دف ^ 
 D��* ورة�s�* ¸��>< �� ��U ا)�Bأ و#o<� �Kرة وه�  ،>'8À

� L��?N�Q a�N�8�د��، و*N� �?< �>I�B أن ���ن ^ +�ه�ر�
.�q��ودة ا)h�M\+ )� �J ا?( ��o<8�ع إa اNF� .�Uود ا
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� �
ا?Dج ا>XU w�<� IJK ��اH< هoا ا)�#" ا)>oر ا)��úد  

�ل ا)�ض، ��U ���ن ا)�ض أآ[� �Uآ�� �Wأ ��–  �Fن ا�أ�� آ
¼�«�Nذd أن هoا ا>�ع ��( I'1 ا�tف ا>�w �� *?�  –ا

�ب"BNNF��ط وا�< . Active- Established Dimension "ا

 ، �?t�N� ت�ا>�� إa ا�0�ة I'1 أ¬� F �1�8À'�آ�
�ت <��JNQ �1�8 1[�اتÀ >	أ I'1 جD?�Q ( ا)�ض� L��?Nوا
 ��Q�?Fإ �Fر�º ��HD?�L?° ،�N#n ا)8�ر�F ا��Bt ا
�ن، �U[ا �?* ^ >H�Nz �# �Fر��ªودة، وهoا ا>�ع �� ا)8

�� I'1 أ� ���ن ه� ،d��1ة �� أ��� ذ� ا

 ،�y! ءIW L���N�ف واIW X�JNء، وا?Dج �1�دة ا?Fا� 

  �l1�� �?�* ن�yد �*�MJ* Â'(ا htJاX�JN #� ���ئ ا
�ن، وإذا ¨ y��ر وراء هoا ا<� �IKt ا ><� ،³>���ِ�1
 aل إ�MN+ ����ر �( ��ور ا<	oNآ� هo. ا0��ÌQ _kن ا

�#�@ aإ � .ر��د 

? :Dج ا>N<� IJK�N?�Bt* L<ا

،1,��� ا%U@ا� gا�¹ود، إ � �Y# 1#+" ا�@3,

�Y# 1#+" اR اق ا���Rن وإزا�@W، إ�Y# g+" ا�@0اء 
�¿Yة، U# "(�¸ >+$5@� ا��5ر 

 aج أ#�ب إD?YK?£ ، �>< إY?µ. a ا�0)4"وإ� �\hB ا
 .ا%�3ة
    -6- 

��ةwا «����ة هwا 

 .أ\'�È3°  #� �ـ5¾�.ـْـ,ª8Ã،: }2آ& #� ����$�ِ\2 #�
،ª8,=?�?إ : W,;�# إ?�ى 

 ?Y45ط�  ���b?�R 2$ إن وا��

�WÂ?د �� ?� ��وu �0 .,0ن ا��\

¾�J�$¾+¾R íزى #� ر :�W� ِه�ـÀـ� ه

WÂ?�7 0ه�، .+$�ه�� Ê?2 را$'. 

��ة��ة أ�yى ��H( ا)  إa ا�Nآ�� I'1 أن wا  �F�Fه2 أ
�� ا�;��Q اYwآ" ، I'1 >�B<N�* 7N?+ ة��K^ أول هo. ا

�ره�، و¢�دت إ°�*�� ا¯�ف J� h'� �8�� ،�أن ا�0آ� ^ ذا�
�ن �� آ�	< J	ا� >�� و�L إ{ _�'+ ��	�J	ن إ��+ � ،��<�

 �	�8��B� �sMN� I1ع، إ� إن آNHا �k�، ا�U" ��Bآ� �?�"آ
�?B !�( *?��s ا

 ،.أ\'�È3°  ـ,ª8Ã،#� �ـ5¾�.ـْ: آ& #� ����$�ِ\2 #�}2 
 ?Y45ط�  إ?�ى #�;,W : إ?�?=,b?�R 2$��� ،ª8 إن وا�� 
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� �
^ ا?Dج ا~w��<+ �N� I?8 هoا ا�ts� ��<� L��* �?Bد، 

 .�<�Ãأ ���L���+2 وI1 ا~8��1، "هoا �Zا�290 ا 
Collective Consciousness ) " �zو >�� إ	�Wأ �وه� �

�ول Q��ة <N	"¿ى، أ�¸ "ا�@�5ص��B ،) و#LB أ�BFع ا

  I?8~ا I1�ا�tcرة ^ هoا اw��<N ه� أن �>I�N هoا ا
�ص"، إa وI1 )وI1 ا�1�8Ä ا?��HD(ا��ود y " ��U �� ،�¥

 ،)8NÄا ^ �k�J1�دة �1 ا�I1 ا~8�I1 ا ��1�	 "'NÎ >	أ
 �� ز81> �U ��أ	< أر#I، وأ	�w، وأآ[� إ*�ا1�، وأ	< 

 ����U آ�n+ ����* ص"#\��ة�<N�£، إa أ	< إذا " اJ	ا�
�م، �\hB 	��\� أآ[� �>< ���ا? .ا	L\K �1 ا�I1 ا

  .oه hB\+ XU I?8~ج اD?ا����B  "ا�$^��ة"�>hl ا
��ª �1ودة، �Hءا �� � ��N1�*أ �ا�0�+I  "د?0ان ا�-�Y"ا

هoا أ�� � �* �N��Q �\دى أو IHD1 w�t«N* �U �� ا)�N8، و
�L��* IF او �F L?Q aإ ��J(ا �B'�	ا �أ�Qاد ا�1�8Ä، وإ
 ���?1�8�ت ^ ا�0�ة اÀ �é أن ^ Lأ� aإ ��� ><� ،�yä*
 >��} ��T ،��k�� أن ¢�_ ��* )Qو*�وا ،Ik��'+ L��* ��N<+

 )Qا��، و� ا�*�اع ا?Dج ا~I?8، دون أن ���ن ا�;��
�، و^ +\�رى �HD1)I8'U درة ) أو�أن +��ن هo. ا��Uات #

�¸ Q�D��J+ g1 wت ا�Nا�L اN�>�� ا]�Uث،  ،Lا��NI'1 ا
�ء هoا ا>�ع �* I'1 �Q�MNQ ،�N8(ى ا��Bو�� g1 ا�I1 ا

�ت ا�	��اض وا�Nه�ر Fر�º �� >�Q رط�N� �� Lا (;� آo¯و
� �>�t( أ ���U���K� أ+��M ا� ،�#� ).وا�'< @�ل ا

 �1�ا�cف �� أن �>L\K �1 ا~8��1 أ�U أ�Qاده�، �Fاء �
 � �� ،I?�B@ ه� أ�� ،��k��'N1�ت ا�tNر ا�ا?Dج أم �

��1�'�J8ة ا~8 �� أو �?��l1�� أن ���ن I�B<�. 

و�'7N ذات ��م I'1 *���ى ا���و£ ��رة �Jب �� 
�1�، ر}� +��ن أ#�ب إa ا>�رس، إذا ا��tر، � أذآ� �	

 "'«N� د���< �U آ�N	ا �#�أ��/ أ�U ا�Qاد ا�Jب إ��*� أ1
 aإ >BN<� ب�Jو�>L\K �1 ا�8Äع وإذا *?�د �� أ�Qاد ا

 ،d��" إن وا�K<� �Uط(ذy I�*��ء )*�* rل *�ا�Dy و�� ،
�، �H�N< وا�U أو أآ[� �� �Fب ا��tر )?�و	� B�ا>�ع �

�وب  هoا<+ Lب، و���J��k اoى أ�1_ وآ�د �>�Kط �� اtا
�و	�8NJ� >Nا، J� �U�د هoا ا�Kد 1�N�Q<، و��ا��J� Lة ?�

��N< واDJم� aأو إ ،>+�lب ^ ه�Jهoا ا�?�ر . رU'� ا
 ،��B� 1>� اsد أ��H�� >	أ �* ��ء، �U[1>� ا I?�Btا

��K	 أن �* ��ن J	1>� ا� .��	 IKNÎ XUو  ��o	 dأن ذ
��� إذا y ،ى��B�ء �ى 	�1>� ا�B*��Hد L'y ^ *�ا�r ا

��1ة��ء أو أ�hB ه� اKNy��دى هoا ا�. 

 �1�8Äد �� ا�Q ع�t�	ا )� L��?N*��� آL ذÌQ ،dن ا
 )� �¥ L��?N	 �ا?��HD أ�>�ء ��Jة ا?Dج < #�ا�1. ا

 ÜJK� أن )t�<(ا _U ه� ��U�	 �8Q ،ا ا�0ثoق ه�K+�1�� ا
 IHD?�1<  –اt�	�� آ�ن  -* �U ،d� �gر ذ� >'\� XU

�، و�� 	���U أ�yى ه� s��� L�� أن �Kآ h�H�+ 7?� >1�t�	ا 
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� �
�ل أو \K	�'�1�8l8 ا?��HD أن +?�gy uة ا ���Q It?�
 I�Q ،�� �y �� �zج �>�� أو �yج 1>���J� ���+ وأن ،��Kا

�Nا���M� �1�8À )� L *��ر �� +�tNJ( أن ¢�I'1 �Q ا
L#[ا I'1 أ�B(ا ��U �� ،�?� /k�� .ا0�;� وا

 �sMNJ	 ��ب"آ[�ا �� �� " ،��1 اD�È �1�8Ä وا#?�
 ،�	��Uور. أ�zو ،L���ل *��L ر��ى �y IFآ� I'1 >J'¡و
 ،d� أ�yى، أو �� ذ	��Uة أ��� ��	< درا�J'* ور�MN	و

� #� أآ�ن #� أ�Wت إ�< ^ ��#( !�y(وه�oا º(، 

��ر  �* �� أو �1;��U�W ^ �M¡ 7	أ�¹ أ ��ىQ v��ة 
 ،IHر�cا ¨�?� ���/ إ� ^ ا /k���^ وهI أن ا�»¼ ا�ا
 ،����ل ا@ �8�� �yä* أو L��* �وأ	< ���H Lءا �� و�1>

��cف �� Q"ط�K<� �Uإن وا " ،�� ���و1Q�y أن ���ن I�B<�
Äا dF�� I'1 �����U ا�ty L]T ��>< �yف  �1�8) ��HD?ا

�M�M\ ).أو ا�0�+�� ا

 �B?+ دى�K� ا	��Uوأ ،I?8~ج اD?y'�� "	��ر ^ ا
�8�ل  وه� +?�B �\�ى 1��vI " ر*>?NFأه� وأدق �� ا Ik��'+

< ا�YQ4ةآ'�8 �8?NFا ��T �، وه� �¸ +?�Bا د�>�� *��ر �
 èذآ� ا ّ̂�\�، وه� أ#�ب إa +�د�� اsر أ��tN*'�� ا

�* >�"�@$+R �� ".رí آ�� R+$@�"، "رí آ

 وه>� ���ل ا) 

 "�� "زى #� ر�J$+R í ه�� ه
� ه�U Iآ�� ¥ �<�'y �وه� �� �nآ� أن هo. ا�Bt?� ا
� و*X ا�0�ة، +��م d�'1 *��ر �� +oه/ أ	� <<�* ��دBN�

 ���?�¸ ،".'$2 را?Ê �0ه� .+$�ه� 7�W"إ�  .و*
    -7- 

wا �¿���ة هwةا�� 

��ة اw+0ة ِ.�+Ã,ª� 2+»�5، إ\G¾ وا\¾�،wا 

،�5x�� �5 ه0¿ا�k آ& وا��� 

،�\��Yوه ¢�� : �+Rدا ¬# �� 

��¸ Yá زى آ@+ْ" )¾ّ¬ ��?�ْ" ف�. 
ç��k u0?ا :،W=34\ آ& وا�� ه0¿ا 

� \W=34 ِهـ�¿�ّ  �W�Y آ+�5،� 

W� �g�#  �5¿�Y و9

�  أW?� أن هo. اK��ة هI �� أ�?/ اK��ات �����¢ ��U
،h�;�N�* �Uأ ��JT أن �Q�+ د��+ �'��ح، ذd أ¬ 

�ذا *�è 1'���؟؟ � h�;�+!! 
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� �
  ���+ �� L'�و� �� �Fف ��JKه�U�W د أن�lN� ر�?W £�s}

 ،�� ا� T�� أن 8¢'��F� ، )�[L �?�� ور@� هoا ا?L8(ا

"�5x�� �5 ه0ا�k آ& وا��" 
 هL هoا ه� ا�L ^ وا�U؟

  ����U ��"و�<s?*"	 ^و ، �#��u داK" �?* ^ X'y¸ ا
X	� "وه�*

��WةB� >* _M'� �8�Q d�ن ذ�* I+��. 

W34\ 0آ& وا�� ه 

� \W34 هW�Y� Â2 آ+�5� 

� +�ى آ�" ذd؟� 

  .oه X<ات ا����	 ^ >�� إ	�Wأ �هL هoا ه� �
و�z 	��ح ا?D#�  )2010-7-12، 2010-7-19: 	��ات(ا]��م

 _MNJ+ �#D1 أن أ�� ��	 �zت و�#D?���k ا)8['� �L ا<]ا
 �y! د�Q ن�J	إ )� �N+ ����* ������f" 19 "أن +��" *�¬

 ؟"�5���" Y��; 19 ا�'-W34\Y، وا
 ر�� \�8

 ����U Iه �8Q ،/�@"W34\ 0آ& وا�� ه" �، �( أ	>� أآ�	
ه�À Iد " 	JK<"@�ل هoا ا?L8 أ	< � أ�U ه� 	JK<، ]ن 

 ؟"+���8NJ� L"���وع ^ 

  Iه Iه ���� �� أ¬� ^ +���8NJ� L إ� أ¬��، 1>�ك، *
،��درة ^ �Uس o* ��0ا�# �'1�Q دة�KN� د  ذات�Hو Iه �ا

 X��1 X*)رDW� ).آ8� ���ل رو*>�ل أو *

............. 

 ��è ا?'I ا?��� أ	7 * �J#ف أ�JQ ة��K��� ا¬ �أ�
� ا#�ب �>�

� ا|ن �>K\'� آ8� أL?Q ^ *��� ا) �N*�Nأ��1 آ � L* 
 dJK<* ��� "0Jk أ)Yب #1 �'& ا�0ر?�"وd�'1 أن +�H( إ

 "هW�Y� u0 آ+�5آ& وا�� "XMQ ���ن 
Iyأ � +hsN اK��ة دون �Wح، �

 èا !!!!!!!! 

d ا	� ؟� ا	� �

 èا!! 
-8- 

��ةwا �¿���ة هwا 

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



� I07070707<I2010201020102010>���21212121א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
u0+� 0ة+wة ا��wا 

"?0{ £��� �R�. 0� ،W�Y� u«YÃ%ة ا��wوا 

 راح .-0ف #Yار�F �+0ة

 ه��f W'" �0 ���0ك

� .J3& �0 #��\� ا��5س ?� \�س� 

..... 

 !!#¬ #^�ق؟

�� G\0 ا� W?إ Y3Þ�� >¸�5@؟! 

 #¬ �0ز \+$�ك #��\� آ+�5

�5«5# Y2 أآ�$'\!! 

 "K«N�م Ncءت ^ ا�H �# ،د���?��Bو أن هo. اK��ة ا
 ،�?#�+ �º �]دى أآ�1 L��* 7N'��Q ،ا|ن ��، #�أ��'B# �º
 ���JN1�ت ا�H �� ���Q أت�# �� W?�ا )�sQ7 آ�ت أر	إ L*

)wF�، ر}� هU( I'�ة راح +��ف ��ار��(ا� أآ�ه�� ) اL0 ا
 d'+ �sQر �sو�'7 ا|ن، وأ� ��� هoا � ،doآ �J�

�B?+ ^ �MtJ(ة ا�W�B(0 : "ا� &J3. �ه�f 2'" �0 ���0ك، �
 أ�� ا�?� ^ هoا *�è 1'��� ،"#��\� ا��5س ?� \�س

>N��1�W >	ا��Q �� ا ا~�ءoه o�<� د� ا�tJ ا]�y آ

 "\'$2 أآ  �55# "
tJ� هoا ا<* )Hر I?8~ى ا��B� إQ a��ة +���L ا�I1 ا

�,0ن ^ أ�� ���1، ´ ^ ا��B آ��Q، أو ر}� ^ أى 	�ع، �
�0ع ا�Ykاد| 1# µا�,& ه0 أآ > I1�، و���ن ا�I1 ا~8

 L1�Q L�NJ� ن��(آ�ً	��Uأ Ï�?� ( I'1 د�Q L�8ع آÀ �� gأآ
 �Uة 

 XU I?8~ج اD?���N" �� ا]رhH أن هoا ه� �� {�ث ^ ا
�>�s إa ا�1�8Ä أ	< ¨ �?� �Qدا ^ L* ،�1�8À أ�hB و�Uة ^ 
� +�tح  ��J(ا .o�8ع، هÄاد ا�Qد �1د أ�À �� gن أآ�آ�
8�ل وا�1 NUا ��رهBN1�* �Êوارد، وإ X�� ��رهBN1�أ*�ا *

 ".�u °�ز"

 �� ،��N���U آ���U ��HD?هoا ه� �� �?It ا�1�8Ä ا
8�ح *J�NN آL رDy �� ���{ �'Uل ا ، ���yل وا�cوج �>��

I1�8�ء إa هoا ا�I1 ا~8N	� .ا~I?8/ا

 !°�ز

**** 

 و���
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� �
،"�«F ح� و*��� �� ^ ذd �� إ0

 �� ��]�� ^ ����� اL\K ا�NN� ات��	 �F �?*و
، أ¬I هo. ا0'��ت *>�� ا)  "?�B ا�0�ة"ا���ان *?>�ان 

LB# �� .�	��	 ���� �� أ	>�* �?8NÀ >'آ. 

� BJ* >* _0/ ا��ح � �< �K�� do* >'?. 

�J+ة آ�� :ا�$^
��ةwا "'�� 

-1- 
ªu��wا �¿���u هwا 

�¿���J هk W7�� 2+M�9?ْ¬: أ Sإ 

�'�Q�5 ا�ª;�\ Èª;°و 

ª�Ã\ ª�Ã5�5 ا�;�\ �� 

W�Y� �«Î  ªأ�+2 \�س:  �'�¸ 

،ª8J5# �\ا �# 

،ª8Jزم ز?�ـD 2$'? 

ª���R 0+� 

�� W�Y� �\ا ��25ِ ;��9ت آ�ا�(  ،ªـ�Ã\ ª�Ã\ 

 )+G أ.�+8، وا�=�

-2- 
��ةwا �Â���ة هwا 

b7Y.��   1#    2.0QR "ْÂ?�Zو�,1 ،  ا :  
>9Y.��    0   أآ�    Sا G+xk   1آ�; 

  �QRى،    ف   أ}£   #�   آ&
G4@وراى    �$�ش   #�   أ�  

Dإ   ،Sإ  
   È;ا��5س   آ&   و   [Ç5¾M�� 

 ��? � ،25ِª��  
  . وا�ªـ5ِ]   أ\�   

  . و�ـ]   �ــ�Ò   �+Ñ��   W,1   #¬ وا�+2 
 2$'? �\�M   W+�,? .  
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� �
-3- 

��ةwا �Â���ة هwا 

��ةw0ص   آ�م   #¬ دى    اfY#    2+9 ��4تf   �?اY7 ،  
  ، وا%$��9   وا��واو?Y ا�$�Jوى  :  �,�وى    أو   

  ، وا�+,ــــ�9"   ا�^��Y�.    : "9ف   #f0fY"   ِ}ـ+¾ـ&�   أو
  . ا�ذاY�    : "9ا#�   أو                                  

��ةwدى    ا ¬#   "k�$�   ��  ". ا�'-Y   ه�#�ت   0kق "  �7ا   9+
  . ا\@-�k   �%   Yز �+0�5i    2ه�   07ا?T   أو
-4- 

��ةwا �Â���ة هwا 

W'?�; �W^���ة� #¬ هwا  �W-,�5# 

ªu��wا Wَهـِ-ـ�=# "ْ+�ù "آY�. 
� �@0z¿ف ;��9ت�� 

 %»� �ÇِY�5ى ا�7�wت�

-5- 
��ةwا �Â���ة هwا 

��ة   w8   #¬   ا+�   "+��   b�f  ، Dإ��3س   و   cآY,?    
  ..  Y�f   "��0#ا :    ا�¹?�ة   #�"   .��®   #�?+W   )ــ+ـW   #@ـ&

D   رعTا�   c+Q?   �J�k   ره��\D4]   راح   ?0م :    وQ5. .  
-6- 

��ةwا �Â���ة هwا 

 .أ\'�È3°  #� �ـ5¾�.ـْـ,ª8Ã،: آ& #� ����$�ِ\2 #�}2
،ª8,=?�?إ : W,;�# إ?�ى 

 ?Y45ط�  ���b?�R 2$ إن وا��

�WÂ?د �� ?� ��وu �0 .,0ن ا��\

¾�J�$¾+¾R íزى #� ر :�W� ِه�ـÀـ� ه

WÂ?�7 0ه�، .+$�ه�� Ê?2 را$'. 

-7- 

wةا��wا �Â���ة ه 
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� �
��ة اw+0ة ِ.�+Ã,ª� 2+»�5، إ\G¾ وا\¾�،اw 

،�5x�� �5 ه0¿ا�k آ& وا��� 

،�\��Yوه ¢�� : �+Rدا ¬# �� 

��¸ Yá زى آ@+ْ" )¾ّ¬ ��?�ْ" ف�. 
ç��k u0?ا :،W=34\ آ& وا�� ه0¿ا 

� \W=34 ِهـ�¿�ّ  �W�Y آ+�5،� 

W� �g�#  �5¿�Y و9

-8- 
��ةwا �Â���ة هwا 

u0+� 0ة+wة ا��wا 

w0?"وا{ £��� �R�. 0� ،W�Y� u«YÃ%ة ا�� 

 راح .-0ف #Yار�F �+0ة

 ه��f W'" �0 ���0ك

� .J3& �0 #��\� ا��5س ?� \�س� 

..... 

 !!#¬ #^�ق؟

�5@�� G\0 ا� W?إ Y3Þ�� >¸ 

 #¬ �0ز \+$�ك #��\� آ+�5

�5«5# Y2 أآ�$'\!! 
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��)1(ل�������������������א���������ل��������������������������−1062 �  

� �

 
"$+w76(: ا( 

��ة: "ا�4^& ا����_wا "'�� " 

5�0ةUا�   "�\Dا�و 

&�    )1(ا¹ـ�#&    7ـ
"#�$#: 

�ن، هo. ا�\��ة، و#\��ة +��\# �¨ �B_ ^ هo. ا�ر@� إ
8� ا�Jة اoا+�� �1 �� BF"اDcص"��Q /'�+ �¶�N'وآ ، �� _

?Dج ��ن، ´ *J	آ�/ ا��* ��t*ور ،��B#�اءة ��1ن ا
�sأ� �N	أ1'�، وأ èا ،�KJ?+ ا، أو�JK+ IJK< .ا

  X+��ء �� هoا ا?Q L8��ت أ� أ�Wح ه�N	�*?� #�ب ا
8� �� ���U �1 اoات، ��Q ء�H ��Kط � Dأ� X+��\�ا

��� ^ أآ[� �� �U �� 7'و� �� ��و<+ 7	[ �sوأ� ،_*�F L81
oات ^ ��ل ا]ول" (ا� ��Dت ا����""و*U�ا��5س  :ا

®?YQوا� - £�]�ل اU�5� :اwا%0ت وا - ��]�ل اU�: ا
1� *X أدب ا�DUت وا�Jة ) ذآD �# Y ?5$�ل�� �	�ا� آ

 .اoا+��

� .\��+X دون +?'�_a �ty أن أ��1 	�� ا

�ء أآ� �yn� aا آ�" أن �D� Lآ ���U >BNأآ �إ� أن �
'��اءة، و#�در I'1 " 	¼ *��ى"ا)?�Ï ا>IJK ه�  L*�#

"L���N^ Q�< "، و}� أ	7 أدI1 أن هoا ا?L8 ه� "إ1�دة ا
����B�ت ا#D?�£ ^ " ا]�ب اN� درا�F ^ 1'� "وه� ا
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� �
IH����*���J\�ر أن آ8� ���ل ا?>�ان، ÌQ	7 أ+" ا
 Ï��) "آ�+/ هoا ا�Dم)#�اءة هoا ا(?���* �ه� ;�8 " 	\

 ،IJK<�ت ا?Dج ا�F�Fأ �?* L���+ ^ >�وz �� 

� BF_ ^ #\��ة � aإ �Q�;��* �" ا)?'�"د�1	� 	��أ. �?ً
 ")#1 آ@� 1ا%�+Y-\21-4-2010 " 8ة (

èا a7، وأ��ه� إ� I�* � L8MN�'Q ا]��#�ء �

��\'«NJ� أن )�tNJ� �( ة�k�K وL\N ا

 :ا��5
 )1( 

  !!  �59ك ..  � = 
  -  W�    ؟   �
  !!  د05Ò   uع =  
  -  W?؟   إ 
  ، آـ+ــ05Ò   Wع  = 
  -  >¸   &�    ؟   إ?W   أ9
�&   آG5   دا�i   #� زى   = �@� .  

£\Y(   �#�7  ، £�+R   &?�{ .  
  -  �   ¬#   >9D  ..  ىY7 W?؟   إ  .. mا  !!  

 :ا�$Yاءة
 :اoى �Uث

  �U ���F �آ�	� �'� أ�yى، �� ���1 ا?��ن ا� #�أ	�ه
�ء ^ �t?� *'�ى ��L، وa L�y أ	< #� !ن �?ا|ن، آ>� I'1 ا

،��Wا]وان أن أ  ،I�Uأو أن أ ،oy! أو أن أ;?"، أو أن
�>< ر�Q أ	<  ،/�@ �Q7 ر'��Q"اo�ه ¸��¸ ا|ن"، أو "" ،

�¸ أ	�"أو  !!"d .أو آL ذ

�1�lQ! 

�B?� ��s�< أن ���م : ا Øرú�#ُ �� و أن�B� >	أ dذ
�رس هoا "��K"و" �?It"، و"��ى"*�ور �� T L�� ،d، و�� ذ

�ر. D?Q و� إa أI8J� LH، ا�ور ا)��8، وآ�	< دور Nyا �#
 >�Q دى�8Nو*��� �� ^ هoا ا�ور �� ���ات � +>��، ÌQن ا
 ��دBN(ا ��o�N�#� اKN+1'�<، و ���y|د ا�8N1ب ا�* hNK�
 D* .�q�+� �1	K¸ ��#" آL ا]@�اف �NQور ا�ا�kة ^ 	K¸ ا
�ء وآDم �� t?و� ،��Ms� ¼«�� ��Bو هoا ا	��Uوأ ،���¬
 �8NU ��Q ،�B�� >BU�< آ[�ا، و��Kح *< � _K\	 �º ،اoه
�ر، و^ هoا ا��8NFار، آ8� أن هoا �Ny��رك ^ هoا ا��

�yä* أو L��* ��s��?+ �@ن ور��� �# ،>JK	 ر��Ny� .ا
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� �
 �Uص، زار£ أ�cى ا�K�J( IU�NNQا�� ا�* ^"/	�H[ا "

 )8NÄة ا��Q آ�" أن >اXB�t ا)»I1�Q ^ X\N، وأoyت ا�Wح 
D?��Q ا��ب، وأ	7 أد�� هoا ا�� �1 �<NQ��� ^ "'NÈ IH

 �tc �N*�ا��t* )8NÄ�� آoا وآ��، وأ	< � +��H #�ا�1 �
� أ�>�ء 	��Uول، وأ�* �D1ج آ��N+ L* ،¼�«�+ L ا�tc أو
 ��*�J'»�tة ا >N*�lNFا /JU ���� L� �Uا�ا��م ا

7 هoا ا�LH ا�t/، و�� ���م ¥oا �F ،اo�وه L��?Nا
�دة �# a�+7 أ	إ > �'# ،I;�(ء ا�nه L�ه�oا أو� *�ول 
 ���'N'� X��tن �?ا��K_، وأن آL ز�IkD وز��I+D وآL ا
�ور، و�zر، و	�ا�L، و#� اN�w هoا �N	و �'?N	و ،L?K	
 L�* آ�ة أ#�م�Bا�s" أ	I'1 7 ا]#d'+ ^ L ا)�U'� ا

a�+أ L#[ا I'1 أو ،�B���+ L8?�� اw�t«N ا���I  ا�µJ�
ا)�lNد، و	7�B ��ة ��	�� أن هoا ��ه_، وأ*'�7 رأ�< أ	< 
 ،IK�NJ(ا ^ �� T�� أن ��8NJ ا0�ل ه�oا، وأ�>�ء ��ور	
 �'*�# ،���N< *?� �tyات اw�t«N واN���� وا I;�1و
 ،IK�NJ(ا ^ �� �ªر��HD1 D81 �<?� L8?+ �	�زو�H وآ

1�* �¥ >NQ�1و L8?+ �	�7 إن آ�F ،�'وز�� �Hزو ��رهBN
وأ	� 8¢'�� : ، �JQل"	?�"�?I آL هoا ا�#�، �BH�Q أن 

�[L ا|���y ه�oا @�ل ا�#�، و¨ أ+XB 81_ اnJال ��Hا، 
� *?� "	?�"إ� أ	7 أ�BH أن ¥ ��KW ل *>��ة�# �، وه>

 ،/�t�+d"ا�1�اض اH��NUا I'1 �	أ L\¢ �ْ�� هoا؟ و�� �� 
�ر؟�<�@�y! ��K ا?، و¨ ا��H ��Qا هo. ا�B�t، أو "ا

*?� أر*?X (هoا ا�1�اض، أو ?'N8�Q I<، و� أذآ� ا|ن 
����ذا آ�ن ردى I'1 هoا اnJال) 1�. 

� ���Wة �J( ض�?N+ ��<� ،������ ذا+�< ��U Iه .oه
���، و^ ا?Dج 1���، ذd أ	<y IJK< :ا]¶�� ^ ا?Dج ا

 v إن ،W@5J# È����¶ #^�ر رِ°ى¿ �R 1# 24¸�9رج ·+� 1,? 
�� ?'�و #1 ا��eهY را��� x?0�. �?YJ( ء�Q9 رس�i �( W\sk
 �( W\ه0 أ YQRل ا���@�Dا ،£�nورة آYx��� ��~�#�، وه0 �
²^& 9+2 ا�@��W.�7 ا���¸4�" u��Y# 1#، دون أن ?�رى 

���5î 8J�Çk ��ه�e دون أن ?�روا، و?@�k ،ا���ج، �9دة &Q
 .اÏ... و)� ?@�YR ا��Q4م أو اD;@$�ل، و)� .Y�5ف ا%�3ة 

  ���y|ا LÒ زق�� ^ u�1أ �) �L ا���L(أ�¹ أ	7 ��ز
�و� أن أKy" �>< أو أ�yج *?��ا 1>< U �#و ،���� L��*
 h¡7 ¨ أ	أ ��N1وإن آ>� أ ،�	��Uأ �M¡ر، و��N� L��*

�، و�U ا|ن���. 

F �>a �M ا���K أن أU �'1�I ^ أن أLÒ �1 I'È آ>� آ'8
�ء#����ى(  �1�8À ا;�� LÒ ���H ) ور}Qأ ،D�'# �و

�ء ^ ا) H �\?�*�، وا)��و�� وا��Q آ8�*. 

 )2( 
  ، 05Òع   )+�5 ،  ?��ــ�   إ$9& =  

��� ،  .05Ò   ª>xU.  ، �&9TعF  ، �G,3. ،  
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� �
   ª8+K  ، حY3.  .... ،  

  . آــ+05Ò   Wع
 \ـــ�س؟   ?� و�#�   -  

 = uY,�   mا\-ـــ�    
 ؟   �,uY !! آ�ا  �2$   -  
  W�k   W?؟   إuY,� 

  = uY,�   Ê�3\��   £�   ª8+,@. .  
uY,�   Ê�3\��   £�   �vـ�@. .  
uY,�    �y�� ةYî   آـ�»ك� ،  

�%   µ,\    2$'\ ك�«�(  !!  
  . ��»  و#�g�# �(    ، .. g    وا\�  -  

b?�R   0ن�,�@�   uر�wا   �;    .  
 �� �1�	 ���Q أن ��	أ �و�'7 هoا ا�* ��<� �Q��Jة 

 �'t� و+\�رت أن ،dW D* ة�J# ��<� ،����Nإن  –ا0/ وا
 ��@� وه�  –آ>� ��د#JB��'� ا)[L"آ�ن ���W ا?�" �� ،

 �� ور}� وا#?��، ور}Ã�U ن�آ�ن IKÎ رo¥ I?N� ��sQا ا0_ آ
� أن هo. هI ر��B ا0����� sأ� ���W"L](ا �'��وأ+oآ� " �?

 �� �'Uر �?t# 7	�* >	روg� ا�	�أن هoا ا��Q ا�t/ آ
 .oه LÒ �� 7<�� �'Uوأ#�م وأ81_ �>��، ر _BFأ rs<ا

��'Òو ،���µJ(ا. 

 I�U Ik�t1إ ��sQن رÌQ ،doدام ا]�� آ�^ ) ا)��1م(و�
¨ L](ا �'��?� �Êوإ ،��'t� �sQز�81ا  – ��� ر �آ�ن  –آ8

 rs<� ^ ��رة ا�U L�H�N {���ا در�H �� ا�'U�� �sQر
 ��دل ا]دوار-*���81 –+��رب �� U��� أ	B+ ��T ��N1�Fو ، 

 �,uYî �y�� uY آ�»ك" 

 "%� \,µ \'$2 )�»ك
 �Êوإ ،/JMQ "?s��UD أن هoا ا�� ¨ �Q�I'1 �\N ر�Q ا

�Qر I'1  Lآ"/'t� "أ�B(ا ��U �� ! "W«+05ع آÒ" 
 ªحY3. ،ª8+K ،�G,3. ،���F ،�&9T. ،ª>xU. 05عÒ 

��� و��lNد ¬� �� aإ L�H�Nو��داد oUرى �� ا��Nاد ا
 ����U ^ d�N� XU\�ر ا)?³�8ِNَ أن ا)?BF " �8N_ ا>rs"ا

،gر. ا]آ�BN1�8�د *N1�� �gر هoا ا� aإ L1'�< #� و� 

  ?�Q �Hر�� أ�>�N< أ	< �¸ ¥o. اsوأ� >Qا�ا1 �<BU�� �'
�دى، و�� ا�1�اف *>�\< ?�	< �� U�< ا��U وأن ،rs<�� ا

�دى، �*� وأن ���� �� و�B� �U >+�Uو < ا�J� _��tودا? ا
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� �
��� g�#و «�( g�# �\وأ 

«�; uر�w0ن ا�,¾@� b?�R 

 و���

 ،XNاز��� X+gy aإ �W[ � و�D$"، ;��$"أ+�#" ه>

Dرد ^ د��ا£ و :أو"�B?'�ت"^ #\��ة " �F اÒ�" LBH ا
I'� ��: 

  

  :  ا��,&   ا�^Yz :    �@0ا
 : W+Rدا   
Y;    ،µأآ  
85f   uو#�   9'�و    ،u0kY9  

  ¸4&،    ا%�'�   )��Yن
0\Y?   1#    ،���  

D   ؤY�   أن    ،>+Q?  
�&،    أو+�@?  

............... 

............... 

Ye\   &4Qا�    gآ'� إ   ®wا    
  . ا%0ت و~� 

  
 )4( 

  �^uY،    ?�ا9<   ا�05ر   �,1
b�  �M�?    ،u�+7غ   ا��فء   و�4
�,�دk   Ê�^?    ،u��5ا�  
   ��YJe?   W4   أن   ?@�Yق

1,�   >9Y8   ا���&   ا�@,?    ،W;�4\أ  
  u�QR،    و?�0ق

............... 

............... 

cأ�   b+R   Yz^�4   ا��4�   D   W�� �Mي   ?3

W'3²   وت    ا�$0ة   ��?_   ا��5سµZوا 
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� �
............... 

............... 

   i,1؟؟   ه&
 �,Yا#@�5؟   #�3س   دون   \b�x   أن   i,1   ه& 

8,+k   �5�  ا�$0ة،    وYkط ..  اYw#�ن   Ykط   1#   )�;
  ا�?�م،    ¸�5@�5   و�,8
��،   \�J?0Q   أ\�   3²<   �5# �2 وا�9¸ 

**** 

 Iا)  وه I'1 ح��T�� ا��Hع إa ا�\��ة آ'�� �( ا
�<" "7'& ا��³Yت"*?>�ان Qق ا��� درا;" :(". ا�4Q& ا��

270�0���0,� ).��MK )72 613إg  521#1 ص ( 9+8 ا�3

Ë��\��:  �'Uا ا)  أoه �*�Nآ �� ���*?� ا�>X و1 ����1
 ¸tJش ^ أول أ��� أزال أ�?� وأLÒ، أLÒ 1994إa ا)? �، وأ	

�ح U a�I ^ ا�¬�ك، �BN�Q #\��ة ^  X��?* dوأ�?�، و*?� ذ
��، وهB���+ ة��< :هI ذى 	K¸ �?7 هo. ا

  ..  ا���0ز   ا�05رس   
 ا�+�0ب   ���J�ِ :    ا�@�+�=® أ5Ë,Nـ2ِ 

 25ِ,Nا��ؤوب ¤�2�ِ  أ 

 2.ِYzfا�^��"   .0د»ع و     
                 �J«5,�   D   Y3,5. 

Ã�?وا��ى   أر 

u�?0²ل   أر   �J5��    ��  و�
�?Ãأر   �\�Â�;   £4?    ،ى��(  

 �Y»ا   أ��D   =c   ا�)�4ل   ?Ôِـ�,8   إذ             

  :.YاS   ا��   �1x :    أ\�م   أن   أر?�      
 ��    أ\�   آ
   �ËRYk   ا�Uf     اn�D     Wَِـّـ-=�� 

       D    :  g�9ا� _�    3²'=0ن   �
v   =85?   Ã���   ÃW-ُ?8   ر+k   YQِ?   �fأ      

b�,k   0��'.ن   W59    : ء�� ا�ªu�3$   أ?�J   ا�3

 أر?� Y. �1#ا�K�k S #5$�رى ا�YQى¿
ªu��w�5ن¾ وا�#�ن¾ اw1 #5$�ره� ا# ÃÈÃ$ا� 

 أر?� أ\0Qى GK ا�5Zح
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� �
 أµ9 ا�4��: دون أن أ�+»®�

�Tرا\"   أر?�R 

�$� ��ودي   �o أرى  : .4

 )@+]   دون   0²ل   �7دا   أر?�

      í�? =c� ذاِ.ـ2   وه8   و;ªـÈ¾   أ�

D   0ا,�x.    2+9 &4¸     èY?YM   ق«�f   "و�nا�آ 

D   u09�Þ   u0آ .      : �J��� ،  
È�  . ا�4�¿"   ا%-�\®Ã   آ�\W   أ?�?,�0 :    وا�

   D   0ا�9T.   W\��  "أراد" 
  . ?�ور�   ?��   v   ا03ZرÃ   ا�05رس=

�(   ÃWـ�@,Nاب ،  ا�^�0ِد   �ــُـ�'"   أY3وا�     �W$'3? ،  
uÃY�U?   وارìاُغ ،  ا��Y4وا�   W$ـÃ5Ñ 

   - أر�,0k   ª8ق   ÈÃ²¼   أن   �ن   )�
    D   =u0ùY.   �Jآ .  
  #�ـT¾ى،   دون   .�È�      u05k   إن

W+وه0   ا��?�ان   .�آ   Ã���   �¿�� .  
D   1�   0د��? 

 #=-9Y"   ا�Y#�ح   أ;5"

à~   وW7   وا�$+0ب   ا�رض 

v   ®'?   Dأن   إ   «&e?    ¾0قk   °ا�04ق   ����� 

   ì&وآ   �#   u«�-ُ?   ªوبn? 

 24@z@k ُء����ْء :     ا�3xا� 

 24@Ñُء و��xا�    : ªوبYUا� 

u0@?    : °Yوا%�3ء   ا�^'�ح   دوا� 

   Ã&f0ا?   ¾®� #��ِ\�¾ا   �9�fاË    ا�@�+

W«5,�  : �#   �9د   c�Q@3ـ?    
�c   �9د   #�          Q3@ـ? 

  12/5/1996:  ا�;,�5ر?"
 q27/7/2010 ا��0م 

1�د ��tNJ(؟ L؟! ه)�tNJ� د�1 Lه! 

�د��� .وإa ا0'�� ا
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����05050505I08080808I2010201020102010א���,��������������   �

��)2(ل���������������א���������ل����������������������−1069 �  

� �

 
"$+w77(: ا( 

 ����_ ا�4^& ا

5�0ةUا�   "�\Dا�و 

&�    )2(ا¹ـ�#&    7ـ
"#�$#: 

 aت إ�KN���*�� ¥oا ا��1 �� ا]���، *Jا	��N ا0'�� ا
�رب �+ �Hدر aوا �>< إoyأ �� g�� XU ���y ،oy[ا ^ gا]آ _U

� و�L إ�<، در�tNJ� �H?�ن �?�� أن �?�t. *�وره��. 

uY,�    �y�� ةYî   آـ�ك ،  
%�   µ,\    2$'\ ك�( ! !  

 D�H�+ a و�'7 �>�� *�ا ��#�� ^ 	K¸ ا0'�� أن �	 �آ8
 ��B	 ��د1� {��U �� 7_ اs?"، وU_ ا�tc، وU_ ا]oy، آ8y

 ����U ك"أن�# I�B	 " rs<�ر اJ� ر أن�\+ aإ ��+ �Êإ .oه
 �]�� �<F ،��	�+ �<F ،aأو �<F ،�Fرا�ه� �[F L>�ات ا

�*�� ه� أ	< �¸ aَ إ«، ..J�U " #�"وآ�ن ا�د ^ ا0'�� ا
�س 1'�< �� 

  . �� و#�g�# �(  ، ..  g    وا\�  -  
b?�R   0ن,.D   uر�wا   �;  .  

�دع #�y L�H�+ و�'7 ه� � و	�#�� ^ 	K¸ ا0'�� أن �
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� �
{��U �� 7_ اs?"، وU_ ا�tc، وU_ ا]oy، آ8� 	��B أن 

�س �� a ¸���� أ	< �U")�#(" س��� ، ،>�'1 

�'�U ���* �� ���BN'Qأ رU'� ا\g، أو +�8NJ : و
 >�B<N�زل U �1�I اs?"، �( ا<NرU'� ا\g، دون ا

� و#� �J� � ا�ا;h أ¬

µ^ار   وا�Y#  !  
  . آ�;W   أ}Yب   راk¢   #¬   وا\�
  . )Yار   دا   �+,�س   ?,0ن   }Yط 2+9 

&�  ÃMــ+�،   ا�+�&   ¸0ل   وا;@�
��2    ا�+�&   }Yط 2+9 ? u���   ر�N .  

�ص، y ح�W aج إ�N¢ � ���N اK��ة ا

�T5�   �Jرع   وا�^�Yاk   µ^ا� ،  
  . �Y#�ن   .YQح
W�  ، ا�'�ل   ¸$3\   1#   "�0

  : #0ال   و\$0ل   آ�م و���5ى 
 " &ù   &#�¹ك   اY�   G@��W �ـ��دى    }ـk "  

�>�� ¹'�ا �\�ون I'1 أن  �� ¸�ا~g� ¨ L8ك، *L وأ	< 
 �1�د�� آ8 �\«W �U�< أن ���� أ�D، وه� �\� أ	< �¸ إ

��*�J� ^ ا0'�� ا<U�W . دى�ا�Bt/ ا>IJK ه� ��1 7
 �#��� ^ ا��رة، ه� إ1�B� �8>�، أو'�، أى +���¸ ���
 IJK<� ¡���� ا�Bt/ ا�J� LB# �� �<�#�	 ،>N<�� ^ >

� و�� �nدى إ�< ذw'y �� d ودور ا�D1م ��Q �'Jا
 ،IJK<�ب ��;���1 ا?Dج اJU I'1 w�Q �N� �ا]دوار، وهoا 
 IJK<�ب �Qص ا�Bt/ ا>IJK أو ا)?�Ï اJU I'1 �sأ� �Êوإ
�دى، وه� ?�دى ه� ا�»¼ ا?^ �Ê. ا�»\I، ا�»¼ ا
 �J� ����B?� ا��8N وا�J� ،دى�?�در I'1 ا>�8 ا�ا

��� ،doآ >Ãد ا�?� �� ^ ذا��، ا)N\�ف ا0���I ه� اoى 
 _�U >	ف أ�أن �? LB�� ¨ >+أن دار دور �?* >JK	 و*�ذا
�+< ا��ة Ã �< �رN'U< إ� hB\� ¨ XU *�ذا آ8� +\�ره

�+< ا���Kة�U ة�Fو . 

ا�Nآ�� U I'1_ ا�Bt/ ا>IJK، أو ا)?�Ï ا>IJK أن 
1�د�� ��د ^ �\«W ا;�� ���ن�ا1 I'1 ردا ���N اK��ة ا

 >�Ò< *�ك ¢� أ	أ I'1 ا.، أو��W I'1) ء�n¯ >'Ò اتo�و*
���8N?(ا X;�?(ا ( wJ*�* �B�t(���Q ��د I'1 ا1�ا;�� *

�د��?���U:  "X��#< ا?�ه� 	u�?� >JK زى ا�" 

  = &ù   &#�¹2    ا,-��D .. D0ل   و$��   u� 

-  W�  �$]؟  ?��   �

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   615



� I08080808<I2010201020102010>���04040404א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 ا���?-�؟ زى  ،  ?��¬   \W34   ه0   #�

�sQة، ور�U �]دون ه� أآ�Q : 
�W   اm   إ;8 ،  اهW   �9?¬   ه0   #� =  +9 .  
�$0ل   �   ���W   و\ـــYد ،  و?�+9  ،  
   &�-�  ، ا��5س   M+<   وف� ،  0Îم :    �ـ
   �R��  ، ا�Yاس   و�M   c7   إ?W   و�
 إ?�?W؟   و#�   ا7�w"   زن   1#   

�ء اoى أ��ر آL هoا ا�0ار �'اoى �Uث أ�>�ء هoا ا
< *�;�ح ���W أ¬�  ��وأ�yج هo. ا�\��ة ه� أن إ�Uاه� #
 �� �oNو#< و >	ÌQ ،>�U ا���Uوا ،>�*�ا lNFا �
/، وآ�	� �� أ#�ب �tر ه� و��\N� ����KNJ �>< آ8

�ت إ�<، وآ�	� +?7 أ	< ¨ �?�N ا]oy، و¨B��� �tNJ?� ا
8�ده� N1ل اDy �� ا ه��'?Q �� �� #LB، آ8����U �	�<U
 �1�د� ��<�* .�'B# إذا ��Q a�N�1'�<، أو I'1 ��.، و*

��Q ،>و��� �ر}� �� إز��ن ا��0�ن  –آ�اo�Q ،��<� �Uا 
 _�U �# >	ه� أ��س اFأ I'1 ور���8NFار 	K¸ ا �l�N	

 rs<�ء،-در�H أI'1 �� اt1 >?� ى�° ���� �º +?�دوا  y
Lk���)[L ا* ����\إ@?� : "ا]oy �><، ا���NFت هo. ا

 ،"�t?�م، و� +�ª �?tوم

�رح *�£  H < #�ار	آ� a ح��د #� ��NF�وأذآ� أن هoا ا
Dأ@'/ ا� �� _MNFأ �. 

 ،LB# �� L](ا اoه ��#�^ هo. ا>��ات أو - آ>� #� 	
�8�ل أن ���ن < � - ��هNUا aإ ��B	و �?�y! 7 �� ا��Jة ا

 �� >	���U أ�* �+�Bو ^ ¹�ه�.، وه� أن ا��وم �Hا، إذا �
�ج إa "	�ع و�Hد."Q�ة *�آ�ة، وا�U �8NF أ�hB ه� N} >	ÌQ ،

�ع ا~�ع، و#� �J# ��BWة BWد إ�À �� ،ء�t?	�ع !�y �� ا
��Hد �1'��� هoا ا?�l �1 ا�ر+�اء، * /+�� �ا��0�ن ا

� �MNJ_ أن ��JN� >* S8Æب �� ا)[��{ >+S� �ب، اoى آ'8
 �� >�Q >N?;ن ا)���"و��a، ��ة أ�yى"��/ ا��0N��\�h  ، و*

ë��/ �[L �� ���ب ا)�ء ا)�t1 ب ازداد�W � .آ'8

�£ �� دور ��U ا ا)�#"، وأن ���نoه I'1 �]ت أآ��
�دى"?^ ، ه� �gر )��� �� ا��0�ن، وأن أ�8NF "ا�»¼ ا

 ��'Ò)L���ء ^ ا)  ^ اK��ة ) �L ا�H �*��� �81ى، وهoا �
 ،>* ���NJ(ا L]8'�� +�JKا �N ا

 �هL �?7 أن �N>( �1 إ@?�م ا��وم اoى +N\�ر أ	< 
�.، إ� أ	< <H /	ذ D* ��	< #�را أ*����U hB\� أن )B��

< أن ��oy *�ور.؟ h8J� �{ >�U �� g�� �U >�U LHأ  

�ء H ��–هoا �H�lNUا- ���N :^ اK��ة ا
 - uآ�   W�Y�   ؟  ?�\�س!!  

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
 !!؟ 9+�W   اw®   ؟   آ+W   دا   ���

 !!�$2 دا ا�W آ�م .@��+0ا ��W؟
W?ل إ�( ، W?ل إ�(: 

 ا�¸Yش؟   ا�05Uة :    ?8J4   إ?¬ =  
 ا�9�]؟   ا�^0رة :    ?8J4   إ?¬
  ، ?Y·   1#   W#0وم   ?8J4   إ?¬
 : ��"؟   "اwـ5ـM�%وا 

 ?ــ�Q@3ـ0�Q#  ، 8م   إ¸�8 " 
  " ?ــ3@��& ،  اY¹وم   أ#�

'\g اI8N0 ا)�Kوض  �y! >Hل ه� و�8MNF�و�'7 أن هoا ا
� أ�1ف�� aإ L�H�N ..��..وا

 إa ��؟

��W أو �� B� L��* الnJأذآ� أ	�U�@ 7 1'��� هoا ا
Fا ��ء£ ا�د، ر}� �� 	K¸ اlQ ،�W�B� L](����Nت³ *

" اoآ� �J� Dyص ه�	�(آL !ت #��/ : أ	<"ا�( ��'?، أو 
�رتWأ" :�BF�<� �#�أو IWء �� " �Fف 	��ل XU ،d 	�ى ا

��ءJ+ ��ل : هoا ا�L�B، وأ¬l?NF��ش ()�ذا ا�Bآ��+ ��
d'ه�	ا I�*�Uو .��?Fو ،d'�� I'1( ، 

�ن 1'�< ;�K� ل�8MNF�� و�>BN< إa أن اL�H�N وا;�Q
�kدا L��*و: 

 -  &��@3?    S�. �?   ام   دا   ؟ \�سY�  !  
  . ه�\�R   Gص   #� = 
 �kY9؟   إ?¬ .. ه�\@-2    #�   � - 

¬#   1,i   "'��  " »@;إ  " &x4.    2+9 0ل؟¸ 
  . ��R+�   ا��ور ²^+�    #� 2+9 
  .  #$�د   ا�$+<

  . �Òد   واYZح   
  ، 0كا�-   ا�رض : 

W�  . f'�ر   9^�   وا%
 #Y,.  ;  2+9 £+Jآ'�Jش   #� = 
  !!! ا\�ه+£ و���ــ2$  "  ;���u " و   

 ��\«��د�� وا]�yة ^ هo. ا�\��ة ا�وإa ا0'�� ا
 �l1�(ا)ا|ن �U a( ، 

doآ �?+ ¨ � !!!آ>� أJU/ أ¬
�دم� .وإa ا0'�� ا]�yة ا]�BFع ا

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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�I08080808I2010201020102010>���11111111א���,��������������   �

���!����������א?����������א���')�3(ل���������א���������ل�������������−1076 �  

� �

 
"$+w78(: ا( 

 ا�4^& ا����_ 

5�0ةUا�   "�\Dا�و 

&�  اw+$" ا��Rة )3(ا¹ـ�#&    7ـ
"#�$#: 

)t�(ا اo¥ ��*�J :ا	��N ا0'�� ا

 #Y,.  ;  2+9 £+Jآ'�Jش   #�  

  !!! ا\�ه+£ و���ــ2$  "  ���u; " و   
��'B# �y�� �# �<آ: 

 "'�� 1,i ¬#"�@;9+2 ¸0ل" إ &x4. 

ª�+R�� 9+2 #� ²^+� ا��ور. 
�úى �* �1��ج، �\hB اlNU��N} XU ا~�ع ¥oا ا�;�ح وا
�ق J	ا � ،�1��ا#(، *L إن �[L هoا ا�أ�?/ �� ا��Bل *

Q ،��?NWا~�ع ا ���� >��~�ع �( اh��'N ا)»�وع إ
 ��MNF�* ��'JN8�ل ا�ى ه� أ#IJ �� ا~�ع �( اNU�*
 ���J إ _Q[8?� ^ ا'�o0ر �� أن +��ن هo. اQ ،ى�ا

�?�B إI'1 LsK+ 7NF @�ل(وا�F : /Hا* ��T u�(؟ 

 � ��ب اL�H�N و��1ا }?�ر ا)�NKح ه�oا ه� أ�By أ�N	� ا

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   618



� I08080808<I2010201020102010>���11111111א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
1 I+�� أن LB# ����<'�< ���ن، }� ��+/ 1'�< أن ¢L ا

�y'¼(ا�ور U ور�� {\'7 ا� I'1( d، اJ»��� ا� +'� ذ
�¬�* 

 ،"، و���$2 ا\�ه+£";���ة"
إa "ه>� أLsQ �� " ودا1ً�"+��" هoا ا>�ع �� ا��1د،  

�ء�'d *ـ "ا�* �8Q ،"ة��?F " ^ �Q��� �� ��¢ Iوه
'DJم 1'���  �B<q X�M�J(ا �� إ� 1>� *?� إ�yا	><NQ���

�	� ·��� "I'1 ا]رض اDJم"أ	< �( �NF�، F?��ة ه>� +?7 ا
�0_ ^ اs?" و^ ا]oy و^ ا�ؤ��* �B�t(ا. 

 �� ������ "ه>� +��K أ¶�� ا�Nر�/ I'1 ا~�	/ ا]°?�
��M'�DWر ) ³�Uس ا'��M(، *�ًأ "ه>� وا|ن" "ا* ��<+ ��

Link أ ،I?8~ج اD?� IWء ���U �H ا)8�ر�F ا?8'�� ^ ا >	
 ��¸ ه� ا|ن، �¸ ه�، أvI'1 ë هoا ا)�Bأ �U "ا|ن"إ �� ،

�لK@S ��NBNآ � :g1ت 1>< ^ ا]را��H ا

uY,� 2(�. uY,� 2��� 

 �@�ع �MاË" ا��J5ردة"

 !إذن �¸ ه>�ك *��.؟

L8?8� اQ 

 ��a هI ��;���1 أآ[� �>�NL�Î إaّ أن اN?��< ^ ا)�t( ا
 +�Jل �ج

 g��F0ا واk0-?��   �\ا   �# .  
 Sن وا�'+M   8   ·@�جJ��  ،  
�Y·  ، ¬?�9   8Jوم ،  و��7ن� ،  
�bأ��  ، bواز�    ، ªc¾(وأ)0م ،  وَأ .  

�دى ?U_ اs?"، وU_ ا)?��'� (إذا آ�ن ا0_ اw�JB ا
L](�* ( �B�t(�8ار ^ اNF��ه�، أو �U �� وارد، ÌQن اH ��
\� >* Â'NT أن �� �K� ��*�، و?<1� �� ا�	 hB"ا|ن "

�ر �� 	�ع !�8NJ�'Q ،�y ا~LÒ ^ L8 اL80 *��ف دون �N	�*
� LÒ ا��ة ا]ر;�� �Qق #�	<  �U ،ى��W 

 و}0Jر و;5� وا\� ��;@�

"SY( 2+9 �J@+{ "�� و��.�

�س، *Ìرادة ��Nا;?<، دون اد1�ء ا>�Bة، <LÒ ه�v آL ا
^ ذd دون 	?�*� +>��N ا)��*L، ه� 	�ع ا78N  وا��8NFار

 Lه ،�y! ع�	 �� Ik�t1 "#�{ ��8Nاoى �nآ�. ا�8NFار ا
�Bk�cا ����ق إa ا)[�	� .هoا º�� دون ا

 و�5�Y^( Gى ;,»W@5 ا��5س

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) و	�إ��إ��ار (    ��
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� �
�N� �Jآ�ا ��ذا �?7 "�\�ه>�، �sU£ #�ل ��از �� " ا

 IM\K�� �� دون آ���ت إa إ�yان أ� ¯/"#\��ة *�Fر "
� 	¼�Q æ< آDم �1و��Q ورد �، واN1�� "�'?�"و" رو;�: "ا

�ء <B* �'� ا وذاكo¯ ى"أن�\# "� ه>

 IM\K�ء �� �'I ^ #\��ة اH: 

 ،"رو��": 
 أ�$�n� Gرة ا�$+® 

Y-'�70ان ا�� G@'\ 

g0$� ة���G هun ا�$^Nو)� ا: 
 ?� ;�د.2

 هnا أ\� %¼� أزل

>-R 24�; 

2+Rة ��ا��w1 ����ة ا,� Y3,5. D 

�U8 وا)��5 ا�MYو� 

��+# : Y-'0 ا��5? 

 �tW س"+\�رت ا|ن أن�<T�� أن " و*>�� #\�ى N<�F< ا
 ^ ¤ �# d� *oرة " رو;�"��� إa أن ذ��Q ���ا� أ
�ط ª �\� "�>�8 ا��U"��B " }'?�"ا�'_، وأن ذd ا

�س، وأن <�U/ ا�\� دون ا\ا)��ف أن ا�\� ه� 
� أ	XU 7 ا;�tرت ا)sو أ��B� >	أ �'?/ دون ا>�8، إ /?'

 ��J	 ،��N��«Fو ���'È I'1 رد� L�H�Nا;�tارا ¯oا ا
 ��� ر}�µJ� ة�kدا �?J+وا ،L�H�N� 71"اB\�" ر�� �U ،

�س"¶I ه� <�ول أن أQ �\# ��<�F��ى وI+gy "اUة أ�� ،
��� ا)�U�NK، و��ة أcره� ا�\# aإ �#Dt	ا �¯ h�+[ ى�y

 /?'، )ا�*�اع(^ �'?� �U ��8'�ا ��Jة ا>�8 ) ا�*�اع(ا
�\� .a �t«Q أن �'?� هoا ه� �Uل ا

�ر، و)�ذا �N	����Q d اoآ ����U ��[ن ا�إن آ
 اL�H�N؟

�U/ اQ ،_0�w دون � "�?s�ن ا�Kد اJ	��>7 أL¹ ا
�*�، ا	��N أن ��ا£ أ�Uه� آ8� أ	�، و�¸ آ?	 �\��U/ ا\

< ا)'?/�Uو;� و� .ا)7B ^ ا

h�B��ج I'1 هoا ا��Q اlNU� و�N��ر ا

�جlNU� N�Q��ر ر�Q ا

��5ش   #�  = k   1#   uآ�   ¬#   "$?D   £�+9 .  
-  �  . "$?D   و\ـ� :  

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
>	�* ��]��1 ا�MNى آ8� +L��N ا\Nو� : �#�� دام ا�

�" ا|ن"@ �8�� >BU�\ L0_ وا��Q ،س�<'�س <�ل �'Iء *
��� .ا

0�    �� &�  ، }0Jر   ;G   ¸�ل   ا�+
�c   وا�@+�y0ق   اk   ،�+(  
&4Qوا�   ��yا   W�$3��#  ،  
  Y9و)2، :    ا.b(0   وا��م

   YJ52    وا�$� Yzf   c�+�� ،  
 �@+Y�f   c3ا �$2  وا�0ادى 

��W   #ـ¬   �$0ا   �د#� وا�'� Âه  ،  
9�+�J   أ\��� .  

 L*��	I'1 ��B أن ��L و��H �� ار����هoا ا�MNى *
�دام ��I1 أ	< *�L هo. ا��رة� ��'8ِ}. 

  ،  ا9�+�J   ?��� ،  و)�ود   )�ه�=  
��   �£�+Þ  ، W�Y�   �Jـ�+Ô?�{    

 I1� Collectiveآ�رت ا���0 ��ارا آ�" أن ا�I1 ا~8
Consciousness I?8~ج اD?� أ�>�ء ا?� �، اoى �N��ن �>

ا>\�ص ا����B أ�>�ء إ1�دة ) و+>�ص)v	�U �l�Nآ�� 
 I'1�Q ،L¿�Q )Fأو I1و a�1 إ�\N� I1ه� و ،�?� �8�'���+
 ���¬ .��K+ �8�Q I1��ت ا��NJ� ���<N+ �U ،/Uر�Q

 :ا�\��ة ه�oا

 ?���ـ�   ��   #070د   ر��5  - 

  : اY¹و#�   )+0ب :    ?Tرع
  ،  و.3'�n�   G'5.  ، >�   Êرة
  ، آ'�   �&   ��   }�Yة   .YQح
1xK   "�  ، ا�Ê?Y   و.�Uزل   \3

  .  ���ـ$ـf0.   �J&   و.Y4ع
 ��<�–  d� ���Kن �1 اw�B]N واJ»��� -*��� آL ذ 

  !!)��+�  إ�2$  = 
L*�� أ¶� *�ورى �� ا�0آ� وا��lN/ واI?J : و^ ا)�

�س<�س، �Qآ�N" أن ا<�س إa ا<�*  _Ë 7	�µ'T ��oا
�س <� ه� اÊوإ ،wcل ا�@ I'1 ���8N?(س ا�<�ء اnا ه�J�
�ر�U ^ IHآ� �[�'� �( هoا ا�I1 ا~8�I1 اoى yو I'yا�*

��8NFار * ����	 _'«N�">� ".إ

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   621
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� �
 -  G�+¸أدب   و ،  
   G�T\   أدب  ،  

G�  \�;2    و�$
u¼Y� ªو uÂ07 

��  . ا�$+<   #���
G+@(°0ل   وUا� 

�Â0�   ��Â¸0ا 

�ل K@[زة ا�Hء ^ أر�H �� L*��� �� ه� �sا أ�oه �ور}
 .وBF_ ذآ�.

��ة اw+0ة ِ.�+Ã,ª� 2+»�5، إ\G¾ وا\¾�،wا 

،�5x�� �5 ه0¿ا�k آ& وا��� 

،�\��Yوه ¢�� : �+Rدا ¬# �� 

��¸ Yá زى آ@+ْ" )¾ّ¬ ��?�ْ" ف�. 
ç��k u0?ا :،W=34\ آ& وا�� ه0¿ا 

�5،�� \W=34 ِهـ�¿�ّ  �W�Y آ+ 

W� �g�#  �5¿�Y و9

 ،�'K�� ¢�د �?�¨ ا �U�NK� ���¬ ������ ا�\��ة ا0¬
 :��U +��ل

  ، و9�+�5¾ـ�هـ�   
 " �G�ِ�+ِ̧    �WÂ�  .".ِه

8�ْ'َ>ـ�هØـ�"��UD ه>� أن ا�\��ة ا	��N *ـ Ø1ـ "و* ¸�، و
"��N'81" �<1 "#�N+ � ��s�أآ�ن أو � "، إذا ��Bو أن ا

�sورة 1>� أآ�ن "أآ�ن أو أ��"أو �U 1>� " أآ�ن�* �Êوإ ،
>��ن، �Q��	�ن ]آ�ن. 

 و��ـ� 

 أ?c$? 1 آ& هnا #1 ا���ج ا�2345؟

Dأو:  ���'+ �	��B ا*�Nاء أن هo. ا�\��ة، وا
L��* �B آ�د ) ا]�yة(�� �B�� �1�H ا�Jة اoا+�� ���Q

 �1 ��'\K�"����B�ت ا#D?�>7 أ;" Q�< ا�وهL : �" ه>
 ��وªدى و��NHى وا�l?* ،�� ه� أ	{ ��ى إ;�� Ï�أ	� أ1

 و+?��� وIJK<* �#D1 و¥� إa ر*>�؟

��\��:  �( L��� �� ��D]� ا���'Ë ة��\�?L ^ هo. ا
�ه�ة À aج إ�N¢ �� ا�N*�?� ا)�>� ��ى .o¥ ل��NW���LB ا

NJ� أن ��T �U �Hر� .�8ا>K¸ إa هo. ا

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
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� �
هoا ا)�#" اw�JB ا?>�� ا\?/ آ�ن  ��Bو ان: �����

�رى ا�»\Dy �� Iل ��>�، J� ¨�?� �<�B+ o<� IK#�� ه� ه�
 �� �Uم وا�1 LB# IM\K�* ��NBN7 #\��ة ��از�� آ+�sU ��Q
�و� أن أ*X ^ هo. ا�\��ة U ��*� هoا ا���ان، اNآ

)���� *?� أ*��U �KtN#ا � )وهI ا

�� هo. ا0'��ت و#� sQ'� أن أورده� آ¥ �Nyأ ،�'�
��U ء�H � :ا[��D و1>�ا¬� آ8

">� í0ان أRإ g0ت إ-� "ر;��" #1 دون آ
  -1-  

  ;�د.2    ?�
 ' G'.   ا�?    íأ >�  '  

   آ3<؟   #�ذا
  .. ..  

 ;�د.2    ?�

    أزل   %»�   أ\�   هnا 
  '  ا��3ح؟؟ أ�2$  ' 
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 ا��ص

"#�$# : 

 L�F رب �� ،���cة ا��\# LB# ة�y[ة ا��\� !هo. هI ا

�ل  ^" أ�BF"I_ أن آD\Q �BN *�آ8'< *?>�ان U�ا
 I+��U�+ �� ��]، و� أ�H 1>�ى )�Fة ذا+�� ^ أدب رDUت(ا

��t<(ا .oه ^ D�'# أن أ;�" آ[�ا أو �Bر� . .oه ��
�'Uر Iه �� وأ�Iا�\��ة ��J هI أ�I *��ر ��\«W    ^

��N�K'y.  ى�N} وه� L\K�رئ *��اءة ذd ا�� *�أ ا LsQأ
� �Fف أورد. º ��N���<هo. ا�\��ة ;8>�، آ8� {�Nى 	��ى 

�ت�'U �� I'� �8�Q �B��. 

 �k�\��� هoا ا��ح I'1 ا)  ���N أآ[� *�*w هo. ا
	��ءل ا|ن وأ	� I'1 وdW اJ+أ ��ء }� ه� D1ج 	IJK، وأ	�N

،L8? �� ا

� ¨ ��د   �U w*�هL ه� vI'1 �NU أن أL?NQ هoا ا
�؟�k��'+ 

�ب آ'< أ�D ؟ N��ذا هoا ا( �d، وإoن ا]�� آ� ر}� آ

 :+�Bأ ا�\��ة �Ëار �( أ�I ه�oا 

 -1- 
 -  W� ؟   ��W   آ�ن   ?�#WÂ؟   �
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� �
     ؟   ��W   آ�ن "  \@�¬ "  #� ا\�    %�
 ؟   إ?W ذ\�    أ\�
�   أ\�   ؟   #�   أ\�k   ؟   آ�م   أ\�   ؟WÂ#�? 

 ؟   إ?W   أ\�
9�«،   �'"   ?� ا��    ?�   إ?Y7 Wى  =   

  >¸   �#   G\ا   �W=َأه  !  
 آ�مª   ا�W   دا �2$ 

 ~�مª   آ+W   ه0   #�

  !؟  إ?Y7 Wى 
 hBأ� �# �+�Bأ رU'� ا��Hد *�1�اف ا]م *�ن و��ه

D\K<� �	��، آ��Hر�y  ��ء و�Hد. 80� ود��N	د ا�l{ ،��<1
 ،IJK<�� �� ا��U ا~�Jى، إa ا��U ا��، �>N�L ا�'yدا
^ ا��U ا~�Jى +��ن ا80��� �t�ª، و^ 	K¸ ا�#� ا�0آ� 
 ،D��� ه�ف إ� ا�0آ�، آ8� ���ن ا]��ن آ¯ ¸� �� ،���'@

 hB\+ ن ا�0آ�ÌQ ،�Q�J� �8�<�* ���JH را�ª���� أ�� و#� �
"�، ¢�8�8� #�ا	�sË " Xر �?�	�8s� �� ،ة��N� �Q�J� I'1

�	��Uة، ���دة أ���H. 

 LKU o<�"ع�BJ+'�l ا]�Fة إa ا�Nآ�� I'1 ا]م أن " ا
 hBا� ،���� ��'yن *�ا��ن اoى آ���ه�� أن اBN	ا oM�+
 L8M'� I'1 ا]#L، آ�Bا�� ��JH D�NJ� �	��، أ�hB آ��Hر�y

�دة ��Q آ�" أن LB# �� �< *�@ L��Fا�BJع ا>��JK، ذآ�	
�هo.  ا)>��8 ^ ا)��ن وا�0آ�ت وا]ه�ز�n+ rآ� آ'�

��F��س .اK<' aم ا]و����Uاa (ا�ä*� ا� +\�/ ا]م ^ ا
60  %Maternity Blues  ( ،ل�\K	��o¯ I?�B@ L1ا اK+ Iه

�y! ع�	 �� �?X* �#D ا]م وو��ه /F� .واNF?�اد �>

 �k���ل، و+?�ف *��Hد هoا ا\K	�h8J+ �U ا]م ¥oا ا
Ò ىo��k ا��، وه� ا�Hر�y ���~وه� ´ ا I'1 �'N< وه>

 Iأن +��ن ه �* ��;�ة " آ�k>�"و;?L�* >N ا]¨ ا�Dcق، U
،�� L��*   I+�#D?�It?+ ��1 ا�oاء اF دة�H�� أن +��ن

�ت H��NU�g1 اLB0 ا�Jى ا�Nا�'I، آ8� آ�	� +?��Dy It ا
 ��ا�oا��k واg1 ���8<N اLB0 ا�Jى داLy ا�U'�، و

�K�* d�L?K+ I ذ ��JK	 Iأن +��ن ه �* �آ��H�� �kد "ءة 
�ء" #�درt?�ت ا]oy وا#D1 رس�T . I�"It?+ " �H�U ^ Iه

� ^ 	K¸ ا�#�، أو #DB، �� أى �\�ر *��ى sأ� oy�+ أن
�y! : ��Hدة، وزو�1 ���(أ���� ) وا� هoا ا	��Uأ) ��
���دة ! ��)�Kوض أن ���رك ا�ا� ا\h�M ^ اL80 واQ
<8;�W�B� �� _��t* �) D?Q أو *��'��(، �sUر أم ا�ا�ة )

�، ا�ا�ة �'�B#دة و���IF أ�>�ء اFر أ�sU ه�""tّ�N+ "
���H ا]م أن   I'1 ��رأ��U آ�n� �" +��ن"أ�>�ء ا)»�ض }

�دم ا~���، ÌQن ¨ �' �	�<���دة ا�W It?+ ن[ �?NJ+ Iوه 
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� �
"�H�+ "Dة أ���Q ،IF��"  ا�اF[ا £�J	ا ا)?7 ا�o¥ 

 �� أن +?�ف ��ه�<� ��N<	)�� +NK�� هI إ�< ) و��ه{
 �Hا ،

 :+�Bأ ا�\��ة ه�oا

 آ�ن ��W؟  ��W¿#�? W؟

 %� ا\� #� ا\@�¬ آ�ن ��W؟

��J " ¨ +��"هL �?7 أن ا]م ا� : هoا ا'�م  Iه �ا
"�<k�� هI ا|ن، � +�tNJ( أن +?It و��ه� U�< ^ " آ{ D?Q

�B<� ��ا��Hد آ8?B@ IK<�* �*�H؟ ا�I.   ن��� �Uأ �
 �?�� �z �Êء �� ا)��وط، وإ�t?'�ه�ا H ه� �ه�oا }

��8NFار، و¯oا � °�ز أن 	'�م أ�Uا I'1 أ	< ¨ " 	v��Nن"*
��� ا]م، "���"y ،)u�N	�� ا	� �( ( I'1 >��'	 �� ر}<<�

� ���ن ^ �Uود اN�"�K��ن"أ	< +�#" �1 أن sا أ�oص ، وه
 ���y �<?8NÀ ^دة ، و���U، و#'�'� هI هo. ا�Kص 1N(ا
� ه�oا، �BJ¢ � LKt��H اU ��oات، �'�8أة * �BJ<�*
 ��Qأو �¹و >�U �� ا ت��g+ �1 ��<ه� ���� ا�1�اف *�� ا

 .ا�ا#?��

 �� LK@ ��� �	��Uآ��   أ�N'�ه�ة H ى�\# �H�U .�<1و
�ب ورا��� أآ[� �� ��.وذU I'1)F[ d_ ا�1�اف هoا B( ،

 ^ /�?�a ���ن اN��H<"و*�NUا r��أآ[� �� #'� " ¬� *�	
 >H�* LKt1�م، وهoا ا >H�* LKt�در ر�êـõ<، و��ا�L ا\�

�صy : ى�* ��F�F[ا >NH�Uد��، و�H���اy< ا)?'� �U �1+< ا
،Lk�JN(ح ا��.  #�ر �� ا�1�اف، ¥oا ا�0qا Lآ ^: 

�   أ\�   ؟   #�   أ\�k   ؟   
 ?�#WÂ؟   آ�م   أ\�

 ؟   إ?W   أ\�
�ه� ^ ا�آ�/ ا��Bى �>o ا�Bا��، H ت�	���+?�د ا

� ��I'1 �\N "أ	� آ�م؟ " ��ؤل ه>JN؟ أو "أ	� �X"، ا
^ اL�'MN ا�آ��   .أ	� آ�م؟"؟ و�>< �NT إa "أ	� إ�<"

structural analysis  8} زه� LKt� ا�� L")ر���� "
�ر�( }?7 �� ،�B���+ �+>��N اL���N " *�ا�r"اoوات آ'�

 ><� ،�?B@ �� ���ن وا�1 ��ؤل ه>JNواL���N وا>�8، وا
����ه�إ�   .وارد آ��ؤل 1�دة ^ ا�I1 اJN� �Lt هoا ا

� ) 2(*�ا��ت اoه�ن، أو ^ ) 1(�( BU�أز��ت ا>�8، أو �\
)3 (�J+ ،ت ا�*�اع���ؤل اLKt اIk�B ه>� ه� 	K¸ �ره

 �� I'ى آ�tQ �1�* �sوأ� ،�?B@ ظ�K�ؤل، �� دون أJNا
 .�ªد 

،�µQدا �B�t* د ا]م�+   ����K� ه���* �#� : و^ 	K¸ ا

9�«،   �'"   ?� ا��    ?�   إ?Y7 Wى  =    
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� �
>¸   �#   G\ا   �W=َأه  !  

 ؟!!!آ�مª    ا�W   دا �2$ 
 ~�مª   آ+W   ه0   #�

  !  إ?Y7 Wى 
���k " آ'< ��م"t1 ود #�رات�U ^ا|�'�، و ��J�����{

 ا)�Nا;?�

 ��'K@ ��NB@�± aة إ�lQ ��F�أ�D " ا�ا�"´ +>N�L ا
 o<� �	��Uأ �دا81� �>��Nا، ا]م +?gN ا*>�� وا�ه

�دة� .ا

�ء ا�Jى <B، واL8MN )اLKt ا?D8ق ا�t/(رU'� ا
 Ik�t?� ¨ ��oy اU LKt�L�( ،  ،> ا���L(ا �U �N+ �#

 ´ ،L8MNا~��� أن �>�8، و� �k��و� �\L إa ا]م *?� ¡�ح ا
،L8}�8، وNJ�   ��'K@ ى�+ ��درا " ا�ا�"إ� أ¬# hBأ�

oدى ^ ه�8N�ء، وأن 1'�< أن ��8NJ و�Hد. �� اt?ا I'1 ا
� BW L��* ><é< آ��L ^ ا>��ات<M;ى أوo   ا�ور ا

 ��*�J ، 4/8/2010 ، 28/7/2010 : (	��ات )�L ا���L(ا
11/8/2010( 

�ت H��NUى ا�+ ��ؤ�ت ا*>�� ا�ا�، وJ+ ��<+ �ا]م ه>
 ���"ا*>��� +N\�ر أن هoا "ا I�Q ،�¯ ��<N+ � ��<� ،

 I'1 a�N��ء إ� أ	< #�در *t?(ا ���o��N ا"ا�ا
�ء، وأ	< �Fف ��L8N }�ا�'� ذd " اoا+�� t?}�ا�'� ا

�ؤ�ت وإD1ن هoا JN��H إa هo. ا�#�K وهo. اU دون
��JK	 ئg+و ><µ8t+ Is� I�Q ،اo�ج ه��NU� :ا

  �ـ@ــ�Çى، ?��+2    أ#�   ?�   ?� �7ع   = 
  . �ÇFى إو29 

 .¾5¼£� إدÇى

 uY,�   ىÇ���. .  
  . ?� و�¾��   ?�;�م

  . ���   ز?ـ£ :    #�
 ،2{Y¼,4.�# دا   Y,4ار�   ا�Y# .  

  . )Yار �0ه-2    و#� ?���    ��   ودا
 -  ¿��   WÂ#�?   0�    �+( W�    ؟   �
 ؟   ��W   آ�ن   
�W   ؟   إ?Y7 Wى  =  k   W?؟   إ    
 ) ؟   ��W   آ�ن  ؟   ��W   آ�ن (
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� �
 ؟ " �W¾َ+ª#�9 ! " ه��Â !  ِدهªِ�ى  
DÂِ�ى  ؟ )^ـ�ى    ا\�   وªِده!!  

 �� أ¬� �l1ت أن +?It و��ه �U >	أ I'1 _Ë ا]م �N¢
 �K#�� I'1 هo. ا<8; ��µJ� �� أ¬ �U ،>�MNJ� �Qا�ا1
 ،��?�B@ �K?;و �BU �� أ	< �'��� �U ،ج�lNU�و�Nªى هoا ا

?L هoا  ،�� ،dه� I�Q �� ��ا	�، وهI ¨ +�\� أ�� �� ذ
�� 1>�ه� ���� 

 وإg اw+$" ا�$�د#" 

-  )8q أن ��Tو L���N+ رى�\+ ^ �k�\��1�8À هo. ا
�XMH أن <�ر ��ts آ[� �� اJ(ا �� �1�	 XBN �'�NJ�

.��'J� 
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 )2(  ا��ص
ËاY�{ Y�-آ& ا� �� )!!!إذن #�ذا؟!! (�

"#�$#:  
>+��ؤJ+ ��*�� وا]م +>�� I'1 ا*>�J: ا	��N ا0'�� ا

، آ8� +>�� "أ	� �X أ	� XQ أ	� آ�م ���v<، أ	� إ�<؟"
 >+�H�lNUا">�� ا	u�N آ�ن � �� �v< آ�ن �<؟ )� >�" ´ ،

>M\<+   ص"أنDyو u�?�" ،)م؟Dآ >Æ8ÆFدا ا I�* ! >'ه� آ ��
�ء. !) ��مt1 Lن ��ا��* >M\<+ �'I (آ8 �� �Hع �� أ�� ��

 إ«) ..*��Nى، إوI1 ���ى

� دا�� أ�< *�L هo. ا�B�t، أو : ��Qا�L ا�*�� ،���
 �Uو ،�\�+ ¨ �8NU I�Q ،�\�+ ¨ دا�� ��ع، و��so¥ �Uا ا

1��'�؟ و� ا	� #\�ى؟ !! ِده³ِ�ى9: (� +�\� Q�� اoN1رت �æه�
� �� وا#( !!)ِده³ِ�ى9�\«W >+��ؤJ+ �1 ه� /l����، و ،

�  رN'U< آ8� �N\�ره
 - 2 -   
�ِ+£�   أ\� ،  ��ِ�£� W¿#�?   ¬#    2+9   9+-�ن  - ,ِª��� :  

  ْ}Q¾�ِ\2،   زرع   أ\�
Dو   Sور¼ا W7 ف� ?0م «�� 
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� �
 � وG4{ D ازاى أو آ�م أو #

�� Dف   وYأ\�   9ـ   &�9��   W?إ ،  
�   أو   ��W   أوk .  

 �<F  (ا اoه �BNآ XU  1973/1974 ��T >	آ>� أ+\�ر أ ،
�ن J	أن ���ن ا�"£�t�W زرع" �، وأن ��ْ� ê�Uم� U_ ا�1�اف آ8

 �BNآ XU 7<� ،>JK<* >JK	 _'Î أن ��T ،I�B<� �( I�B<�
�ت�U�� �� ا�]، ");�ة ذا.�": "ذآD �# Y ?5$�ل( ا~�ء ا

، hB# a �Jq، "أ�I"وأ��B هo. ا�\��ة ^ اL\K ا)?>�ن 
�£"و+��. �� ه� tW و�< ": زرع�� �زرع � ��ر1< أ�U، و

�Uأ ><� ��KNJ� ��Q?<، أ�U، و<، و�B* �s��� ا)�رو1�ت ا
�رت *\�+I أن هoا ه� أ*�( �� T�� أن ��lQ : >* �MN8Æة<NFا

�ن J	�*��، ا)  ه>� ��Bو وآ�	< �?'I �� #��8 أن �\>( ا
	JK<* >JK< آ�	< ا*� 	L�� ،>JK ا)  �>ÜK ^ هo. ا\�رة 

�Uv�'(رة ا�\���، هo. ا�<� �U #�ب ا�<vو��� : _'È أن
K	 �� +?7 إ X?� _81 ^ �dJK<* dJ ه���W Iة ا���اء �( أ¬

� أ�0ه�" زا�4"��Q رط�+ �*Lt روا�� " ���>�ى"، آd'N ا
�sورة، و#� �* D+��ر إ¯� آ�ذ*�، و�� ´ #� �U ،�t?ا
� آ8� ذآ�ت ^ ا0'�� �]�ل اU�أ�þ�B هoا ا�اH( ^ ا

�ت B< �� ا)�� إ�	أ ��N1وأ ،��*�J	¼ ا�اH( ه>� آ8� ا
� #LB أن 	�L8 #�اءة ا) ، و�� @�أ �]�ل اU��ء ^ اH

>� :1'�<، و�� !ل إ

15 0��0?2000 

o1را أ�Nُ8'¹ ،Ivـd، وآ�£ N'?Qـُ�� و�Uى، إن آ>� #� "...
Dأ� � .N'?Qـُ�

� روا�� �U��+��d زوF�>�"ا?�t"#�أت B....... ،
{ _'?N+ آ[�ة Lk�J� ف��Nوأ�1ت اآ �� �� BF_ أن أ�NB< ه>

 اQ�ا;�ت،

�نH �� �� أم آ�	� +N»'¼ ��   وU�KF ى�<��� �J�+�*
�و� أن +N»'¼ �>< 1�/ و�د+< U XUول، و�* �� أو¯�K@أ

��WةB�  ���1آ�8، وأ�Uو ،�tB;. 

 Ü'J���y ��رو�F *�#�، "أ@'_ ���>�ى �� ¢� @�و� ا
K� L�1 �1 درة�� ���، أراد ¥� و���د ا)�ء أن ���ل إ¬

�ë ا�0�ة\�� ا~��� أن {�J أ��. ;� ا0/ و�، ]ول "ا
�ر �D�MNJ، هT L�� أن ���ن اa ( /0(*�ا   وه'<�Ny�هoا ا

���U ا]�yى؟<���U، وا�0�ة ا	 I'1  

 X* �'و� D* ،�Mkرا D* ن ���>�ى�� را�NMk"آ " �Mkورا
 D* ،��B�:ا?� �Hـ�ا+"JK	 L�ّ�� اح�Q ، > )<ّ\� ،>JK<* >

� {�_ ا�8NFار.،   راح {�ول أن �\>(  را�Ô�º �Mkة،� Lآ
و¡�L* ،>U و¡�+< �� ا)�ت *?� أن أزه_ أرواح ا?oارى 

�M�_ +\>�(   ا�ا�Uة +'� ا]�yى">" اL��B  ا?�t ا�
)�Kد ا)\>�ع ز��H��)ا� Lأن �\>( آ ^ h¡ ،   أن � أراد. إ
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� �
 >آ8� ��ر�� ) ا��B �1 آ)Lرا��º �Mkة ( *����(+��ن 

 ��<� _�MN� ه� أن )�tNJ� �Mkرا ،�Kkا�< أ�ه�N< ا
)���Uا #�+�t�J� Dًا I'1 ا�0�ة) و¥F دا�KN� . 

 (!!)"U �1/"وا	��N ا�وا�� *�ن اْNـَ�ـ8َ< ا]و��د 
) >d أ	< *�ون أن ���ن �Hًءا �>�� � و�Hد o* ا�<'?�

Dأ�.( 

��>�ى ّ¤ �� Dyل D1#� ا	I�N إ�< �  اـ?Øـ�Øم اoى 
�س و�?��، ه� <�* �*�<���� *��'� �1 اN»ّ'_ ا�Nا
�دع اoى ��ه� ا�ا�U أ	< cا "��ا>�l�N اo¯ ��?�Btا ا

� �1 ا�Nا� )<ّ\� "L	T">JK<* >JK�� أن �<�NJ�   I?�Btا
�ب ا0_ ا)��ك Uك ^ ر�ا)� I?Jا)�H �� _'ّ«Nل ا?D#� وا

 . ا]��1

��KW؟ � أ��8' �� +�( هo. ا��tNFادة �� هo. ا��و
�ب N��� هoا ا ،�'?K /�Hأ ��ت(اtNF?� أ�U��Fف ) ا

�س<  .�>��، و�Fف ���أ. ا

 IJK	 I'1 بo7 آ>� أآ	أ �K�Nه� أ£ اآ >����Dy ا
�*�I أ*��� وُأ�I آ8�ن"وأ	� أز�1 أ	7 U ��*�I   ،.َأ	U �َأ	

�*�I اU ��سآ�N، أ	< .I�*�U �. إ�زاى؟ �� اuْQْ�1". أ	�"أ	
�زم  �  ،"أu�1"و" أآ�ن"أ	

 ����U ة�B�1 آ�y �� آ�	� و��زاsأ�" IJK	 I'1رvدو�Uو
�*�I ا0/ "أو ���� ". *>IJK و��� Dy aصU �" (!!) أ	

 D?Q دع�cا �t?' �µQ��د ���ن ���� >Nُ'# ىoأ�¸ هoا ا
� ^ هDك ���>�ىBBF ن� .اoى آ

  �F ��� ر*>!!!!! 

  w�Q �t?� �� #�اءة ا?B@ ��K�Nى ¨ أآg�هo. ا�1�c ا
. 

a hÃ �# �?Hوا)�ا /�'�N  إن ر*( #�ن �� ا)8�ر�F وا
� ذآ�ت{ Ikوا�� Ó'?H أ��Q هoا ا�*�اع ا� aإ Lأن أ� .

 I8J��º >Fر��رNF< و�� أ�� �( I'y�� ا ه�oأ+\�ر أن ه
 .ا>�� ا]د�

� أ�âU و�U.  !!!�ور� ��أى ��'?K� أن ��T Lه �؟ �
  !!هoا؟

أ��م آ�BN هoا ا�Dم آ>� ^ *nرة �q*� +\>�( ا�0�ة، 
��ص �Hا ( آ8� آ�ن *�+��J ���>�ى �\ّ>( ا?�t  ر}cا

� أT �U�� أن � �1 �MB	JK<* >JK<  ). ا�H ���Kا) �U
�س<�1� *�ون ا�B�(ن��� �Uأ � ،  '1 ��س، إ<�ب اJU I

 � ،>* �MN<� ن��س، � أ�U �\ّ>( ا0/ إ� إذا آ<�* >N#D1
�Q�ª D+�# hBإذا أ� �� إKkزا > .أÎ �Uّ'_ إ

أ�Iv ا0�����   ��Bو أن �� أ	�o£ �� هoا ا)\� ه� 
 وزو�H ا0����� وأ*>�Ik ا0���X و@'�B ا0����X و��;�ى 
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� �
 �ا0����� وأ��#�Ik ا0����X، و�����+I ا0�����ت ر}
�، أ	7 �'�Uو*?� ر ،���1 XNF �� ب��� �¯oا W?�ت *?� �

� .أر�� أن أ+?��ف 1'���، ر}� ]W��ه�، ور}� ]oN1ر ¯

)�;0( � ):ا\@2J ا%$@c# bQ ز?�دة #� �

�ت ^ �U�ا|ن وأ	� أراH( ا) ، وأراH( ا�NFراآI ^ ا
 L\Q"Iأ�" �?* I'1 آ���N' ���H �� h<J+ ���K، و�Hت ا

�£، وا?Dج ا>IJK ا0J	�8 ا�<�* _'?N+ ��k_ وا�ؤى ا�
�£"اoى ه� J	�8 ا�<وا)�Kوض أ	< ��;�ع هoا " (�\�� ا

L8? )ا

Dأو :èا �� أ )<\� �U	JK<* >JK< إ 

��\�� : ،��<1 �MB� �# ،>JK<* >JK	 ن�J	ا� _'ّÎ أن ��T
� اoى #� +���'��، و�� ر}� أو ه  و#� ���J ذd ^ إ1�دة

I'1 اoه "#�N� ،w�Q d� ا��NFق ^ ذ >'t?�   �� >K#��
�س وه� � �1 �MB	JK<، إذ �L��N ¥� و�>��<��س و*< .ا

�س : �����<�ء �1 ا<�NFم(إن أى ا[�) ر}� *�ًءا *
�، إ	< � �?�و أن ���ن �'t� ء�<�NFأن ���ن ا L�MNJ�

� I'1 أ�JU ا�Kوض، أ�� إذاN#n� ��1�Qا د����  ��Q دى��
ÜJKN(أو ا ��MJ	�< أو ا~>�ن ا�N .اo*�ل، أو ا

�د +�ور : را����+ IJK<إن ا?D#� ا?��HD ^ ا?Dج ا
�و� آ�J هoا ا�ه� ª ل�U ����ء �U (*�ا�� و¬<�NF�ا

�بMJ	ا� ( �8�د�� ا�;�?�� ا� ر}N1��* >دون ا�BNFا
�ز ���1�*�ة #\�ة � �'U�8آ LB�+ُ دة�1� �	��Uأ ��

 .ا�Bا��

�3#�R : X* �� �8<إن هoا ا�اوح *�U Xآ�� ا
�ج"، و;�ورة "ا�NF�Dل"�NU���r "ه� �� ;�B# " �8ل ا	�*

� ^ أآ[� �� ��;(" ا�cوج وا��yل�*�F >�� إ	�Wى اo .ا

 و���

 I'1 I#أورا aإ )H7 أرN'?H ؤى�آL هo. ا0��k_ وا
�'lJ(ا �J�^ د��ان أ��ار ا>K¸، و� �U ^  ا0��Fب، و

 ��]�ل اU��ل"ا�<� � �،  �tBsQ	 �� �«J	K¸ "ذآ� �
 �s�ت #'�'� �1 ا]��U L اQDNyا ���Q ��U�ا�\��ة، 

 ،�	��Uة أ��و?'�و أن ذ�£ )� L #1 ورا�Y# ��� 2ا��7 �+$^
أن  : k^& أ#2 : ا� ��ل ا����_، \�8 إg ا��x، .^0روا

d ا)�t(�>�'/ ذ : 

1'��ن  -    >v���   u�    I'1 dِْ�* ، 

  ��dْ'ِ��U   أ	U :  

  }S�Q،   زرع   أ\�
� ��U ْف ��م H< ورùا£   و
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� �
)t�(ا اoه aل إ�MN� : 

 ، ���£ W#�?   ¬#    2+9   9+-�ن  - 
�ِ+ـ£�   أ\�  ,ِª��� :  

�,2، #��آــ2    ا��\��   �Rت   أ\��  
  ، �YJك   ورا   1#
  ،}S�Q   زرع   #¬
c#   ش   إن���#   ،Sورا  

 هL هoا °�ز؟

 �?��"ا�U " ���، ÌQذا +��ت ا0�N�M'* wB+�+ ��وا0
� ا~���ة #�درة I'1 ذd؟�  �KN'Qز W?�ا !�y، إن آ�	� ا0

 X* IJK	 ت�H�Q ة؟��\��� هoا اoى N'?Q< ه�oا *�
a�N��رات آ�Nyا: 

 çDأو: >NBNآ �W?�ا أ���Q ،D  إ�� أن أ+>�زل �1 آ�ن �
����t+ _U I'Q a. أو N�� �>���� دا� ه�د�Q، و*�Fر
 �� وgyا+I، و�F ��Nة ذا+�< �N?�8 و�U ����+ /JU >]��¢

�?Uا�(�Q ى��?N .ه�F��<� I ^ ا]¨ وا

Ë��\��:  ��M'وإ�� أن أآN/ #\��ة ���Hة +nرخ ا
* ¸� ،I���U �1�W أى ��* ¸��� أ�U ا~���ة، وهoا أ�� 

�ءW ��ء )W �� ا�?W ز�K� أن �?� .�?�ف �� ه� ا

Ë�����:  I'1 ى @�أo�"وإ�� أن أLlF ا�U " ى�?W �v��Q
 L8?�رىء، و��رج ه� ا�'ذاك إW a?�ى هoا وأ+�ك ا0�� 
 �1�B¢� ا��F اoى ��U >'sK و� آ�ن ذd ا��F ه� ا

8�ة J(��1"ا�<�*� g1 اN� ".ا

 ا;@YQاد

#����N1أ ،/��� �?�8�   IK �� ا�Q ا�?W /N7 ¨ أآ	أ
 �K\* اoا، ه�?W >BNأآ �Ø�1ا *s( ��1ة #\��ة، � أ�¹ أن �

do< آ	وgN?� >	��'N� �� �?* ن�1���، وإن آ. 

�'��+ ´ �8�Q �#� ا%0ت }�Y أYRآ�" أن : ^ 	K¸ ا
 X* اوح�� I?8~ج اD?��29واZا Y�-ا� ) I1��* wB+�(ا

و*X ا>�� ) وÈ'�_ ا]�tFرة ا~8���1 ا]�Uث�I1 ا~8
 I'���N>\�صا  ���<N� ����* اo�وه: 

24k ا�G(0 ا�nى ��ق �59ى 0J4#م ا�-�Y �� ?3@'�� آ& 
�& آ& #� ه0 #$^0د ه�دف �290 آ�#&، ا.c3 #� ه0 }-? �� Y�

�?�7 æ7�4# ®� .#� ه0 .-,�& #'�ع ¸+
 �ا]#�ب 1>�ى أن أ1�ف أ	7 ¨ أآN/ ا�?� ا�?� إ
�درا، و?L أ#�ب �� آW �BN?�ا ه� �� 	�� ه>� ^ ا>��ات 	

�وى"*?>�ان y��ت ا���� "23-3-2009  ،23-2-2009  ،  
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� �
� آW �BN?�ا ه�  12-1-2009� Lأ#�ب وأ� L? �sوأ� ،

��1"#\��ة �Q ة��U ز" :، و#\��ة"دورة�l?، ´ "ا>�رس ا
�IH "إن �� ه� U �?W���I، ¨ �>�� أ�'B< د��ا£ H�ا��B ا

�نB?] . w�'y �� هoا وذاك" وا

�?�� و���ب ا�?� ��  �B?� اQد��1 ا�?� آ'8� آ�ن ه
 �� _'ّ«N� ��"ا�?� آ'8� آ�ن @'���U " )�tNJ� ة���Q

 aأ#�ب إ >��'N� aإ �*�N��'< و��ر. وأ	���< أن ���'�
"���" ا0���، أو أن �\L *< إ¥ /Nآ � .ا

 �?�� *D� "�<\Nح �B1 ا\�Bر أن ا�J8N� ��ز�"��U "
� ه� ">�'U " ��و*�'Fأ. 

� " �F ا'?XU"�B آ�BN د��ا£ Qد���ح ) أ�'B<(آ�ن ه
 ��ت و��اLU ا)�ض ا>IJK إ��ا;�B@)��H����*���F.( 

 �8� ���ح 8'1�	 .gN1أن أ ���+ �sQر �sQر �#�^ 	K¸ ا
��ا�1 ا>�M ا?��، أو  �U�W d�� �[L أ�K< ا*� ��JK	

�و� ا)��Uم ª L]�"ر�81 ��'F "^ ¸	�+ �� ¸K< و�" ا
 L? �sأت، وأ��# ��� وا]��اض ا>��JK وهI �� أ*�( �

 ،doآ ¸K<� �1 ا<�F �*ا �?W ل�Äا اoأت ^ ه�# �� "«Fأ
 D�'# ><� LsQوأ–  �sا أ��?W ¸� ><�W?� ا)?�ى ^  –

� .ا0��8 و��ه

أ¬�� د��ا£ �F ا'?�B هoا *>¼ {�د ��#IK �� هoا 
 :ا���ان #'�

 D   .. D   .. D  ..  
 �?   1#   >(Y.    2e4� T70ن   ا���� ،  ا%@��n®   ا�14   ��
 ا�9-2،    ا��+�3á   8ب 2��5M    روح   .8J4   أو 
 D   >3K    Sا   أآ@< أY�{   ل��å   Tا��رب   ا��� ، 

 ا�'�آ2،   ا��وح   ��#0ع \�رى،  أ¸æ4  أS    أو  
  D   .. D   .. D . .  
  )�رى،    هnا   

............... 
 ،   ا]�>�م   ر�َ�د   ا��h   وoNر ،  ا)?M�'Q   ³�B�ق 

  ³�BJآ �� ¸Kٌ	 ُل�َ9JNُ ، و
  �ُ'³?��ن   آL ^    هoا   و��  : 
"L�Q   ا��0ان   _@�<�   �\hB   أن   ا	�J	ا " ، 
 .  �tN<'Qر .. .. ..   أو 

�{ u09�\ �# Ê'^? اإذY :c(ا�0ا Y#ا� � ه9 0
................ 
................ 

�1�� :آ�BN أ	7: و^ #\��ة �U�� 	 �1 ��K	�K� IJK ا
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� �
�Y�{ Gى �Y9�{ G3ا� �? 

 -1-  
D   بY0ف   أ�kا�,�م   #0اآ< :    ا�� ،  
Dغ   و�M8   أدU5ا�   .  
D   Gاف   �0ل   ا�5$0َش     أ�Y¸أ   ،�&�Zا  
  . ا�Y»�¾�   أ¸+<=   أو
Dو   Ãظ   #�   أ)0ل«Y$?   ل��Zا   ..،  

�Yx@² .  
 .....  

� *D1Ìن اNF�Dل ا�?� ا�?� 71، وأ	< إن �N�¬7 أ<�
¸�? �W ùh?�ا ��Q اoى ��7BN، و�¸ ا

�ءت ¬��� 	K¸ ا�\��ة ه�oا H : 
 -2-  
   ìق�.    í�� "� ا�,+

  .أ�f»ه�
&k�UÃ.    290ا�$�� ا� ،  
  . أ\@�¢4
Ãأ��ول   ªبYا� ،  
2Ã5$�+..  

   �JÃ\0أآ ،  
   Å+3\�k   .  
 -3-  

 2x#أ &k�Mا%��7°8     أ   &k��Zا    ،  
�  . وا��5�<ª   ا%¾�zض°   �

�=�Y¸أ:  
���ع   �xؤى   ا�ìYوا�.  
��    Â�5ا� ªوا���¾م .  

®«+Rة   أ��wأ�@�_   ا .    
 �Ã�0(�7?�ا أ ،  

   Ë�0@kÃ�   ة���  . ا�$^
14/9/1983 

 �ه�oا ��رت �Uآ�� ا�?� W?�ا ^ ¬��� ا�\��ة وأ	
��1ا"أ1'� أ	7 W �J" 

 ���1ًا ��D ر#��W ت�lى ه�yو^ #\��ة أ"��J	�آ8� " رو�
PDk�# >+�lن، ه����: 

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�ار إ��(    ��
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� �
 -1-               

�?   Y9�{   د   ا�0داِد�J3وا�   ،�W3\وا%�ا  
   Ëرةn�#  ، تT�9   19   Yْ0ق   ا�0رود     \�ـk   >ا�}0اق   #0آ .  

�«$�   �N0�9    24fْء   #1 أ�� ا�3

��   èYQÒ     ?0م   ���   1#o   .  
  ، ا�35�8   #1 أ¸Yى    و09ده�

 ا�¾�ــJـَ�،   ِ#ٌ-�"   آِ�ْ�&°   و;ـَ�ـYْه�

  ÃW70زة   وا�«��U���    ،�WÓ?µا�  
  . ا�+�3ن   ?$�ر   D   #�   ?$0ل   

......... 

 :إa أن #'�

 -2-  
  .   ا�'ـYاق   0kق   أk�Q9ـY9�{     G+?�~     ÃWُا   ?ــ�
¾G�ÃYk   اق   .-�وY4+�   ،وا���5ق�  
Ãل�yْو   ،ªم�U\ا�  

  ، ا�,�م   ذه<   Y��4�   1#ا
  و.Y.0ى،    9��N0 :    .�0م
 ا��wن�    T�@kف

......... 

*�lN* �'*�� وأ	� أ1��u ا�?� اoى ]¬I ا�\��ة }�
Dk�# >� :أ	I8N إ

-3-  
Èْة   و;ــ��wا   �Jّآ+َـ    

 ) �o   ... �Nو��   (  
ÃG'^\   ���R :  
G�7�\     Ë�\�'ـª�ُـ�   Ëا��  0kق   .Y.�ح أ\�#+2  ��+�W،      ذات   و�

  )��45،    }0ك 
ÃتYxـ�   ç�4�   اYه�;      : °Yوآ�ـ   èـ0ر=f�Yُـf   Yـª7�َِـJـ=#  ،  
ÃG'��f   "+º     ،ªu��  و�

59��u   ر�+" :        
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� �
 G�  ا�Y?�ح،     )03ة   أ;$T7�9   �(   W@Qا   �RYk   آ+¼

Wُ³+ـُ@ـ   Ëا�Jْـَ�ـJُـ#   Wَّ-��   0قk    ،�Y�َـ-Àا�ـ  
 اwِـ3ـَ�ن�   #1   �0رÃآ8   \3�ÃG   و#�

 ) 13wآ& �59ى    ا   �#   G¿د�   W�   u���   .( 

�1�À-ح وا��� :و�kض¾ )+� ���3
�1¾5¾k 2¾+9 �¾@¼Q� ن�¾@#�i 

،�£'�ªfأن أ c¾Q¾@;َِأ v �5,� 

 : ا%¾��z¾عÔ ا����0

ªuرn��k 

ªuY�ِا��¼ا ¾�ª�� ÃGª7¾Y¾R.  
6/7/1981                                      

*��� آL ذQ d�� أ�� ا)��Uم �Dح �B1 ا\�Bر وه� 
#�<� u Sا�+�'""#�2 د?0ا Y;" – ا�#�	–   £�]��r ا	g^ ا

 XUو ،¼�y �?W ان����ت أن ا<�?BJ^ ا]ذا�1 ^ أوا�y ا
��r ´ *?�. أ	< W?� و�vIK ه�دف، ¢�ا£، 	gأN8�Q< أ�>�ء ا
a� و#B'� ا�MNى Q��8 *��ح I'1 ا)  ه� اoى أ�yج أه� أ81

" 270�0���0,�و¨ أ��� �� إه�اk<  "1979درا;" : 9+8 ا�3
 �\Dح Q�� رLB# LU أن أL?Q، و¨ أ	�م � I'1 ا���ان و

 >N�Ãا �آ�ن ا#�ب " �'M_ ا���ان"I'1 ا��ح، وإن آ�ن �
�� �?� .ا���ان 	JK< إa ا

 �y|ان ا���´ ا�NFر7NH هo. ا>��ة إ�W aح هoا ا
 ����?�*"¸K<، وإذا � أ#( ^ هo. ا�ر@� ا]�?/ "أ��ار ا

��1ت *X ا���ان و*X أن ���ن W?�ا* � ا� أ�¹ أ¬

1,��. 
��1ة �� ا�U ��+ L*��� �{ ،IK#�� ��+ ��Q ،��Fر �و}� أ¬

�*� ا>¼ اNآ o<� 1974]ول  �� ��]�*� ا~�ء اNآ aإ
 ><F ت��U��ل" 2000ا�<� � �� ه� أ	� ا]ن " ذآ� �� aإ �v��+

�J أدرى �� 2010( ��'B#و ( >���N�ء هoا ا���MN أو اlQ
 �أو ا���tN، وأآIKN أن أ#�م ^ هo. ا>��ة *?� اK��ات ا

 ��، أو ا�ر+��ء ¥¥ �B? .–أ	� و�� +�ى  –¤ ا

 و��� 

 �?W >	أ /Nأآ �ه�oا أ1'� ه>� أ	7 أ+>�زل �1 +\>�" �
I'� ��، و+�JK هoا ا�tNر ه� ��Fر Lvأن أو� L*��� ^: 

��Bو أن رؤ�� ^ ��ر �>N\" ا?�8 ��رت a أن �� أ��1  
� ه� أن � ¼«W >* �N?� ��>JK<* >JK	 L8?�  ،��U ذآ�ت �آ8

�£وأن ���ن t�W زرعº �'ا��+ XUو ، �MÃى و�;�� )� �Fر� 
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� �
 ���H �� I�1 أ� �BNوآ I+�J( أن أ��1 رؤ�� a) �<F2000( ،

� T�� أن �\" � hB#ه� �� أ £�t��ا	��BN أن هoا ا�رع ا
 ،�	�J	ن ���� أن ���ن إ�J	ة إ�J� 

اoى و�'� إ�< *?� هoا ا���MN أو ا���tN أو 
ا�tNر أو #L ا�اH( ه� أ	< ��Bو أن ا]م � +�tNJ( إ� أن 

+ ،�F�Fأ I�'N� ���ن ^ ا��رة I'1 اB�� /�??It، وأن ا
 /BJ* ¸�?�lه� و ��Q ا]م >�U�ÌQن �Uث #\�ر �� 	

I'�F ��\��ة آ8�* _0 ��ء£ �H � :+�\�ه�، ر}� �� ه>
 �<F L�[ات ا��Q �?* ��	ة *�ن أ��<�Fف اآIKN ^ هo. ا

1973 o���F واU I'1 ���t+ �� >�'1 1[�ت �� L*�ى �Hى ��
 ��?� �Uل �>N\" هoا اB��2001 - 2010 

�*'X دون +�JK، و#� �N� ا وذاكoا|ن *>�� ه IKNف أآ�F
 7'\� �# �{ IKNد��، أو #� أآ��أ�1د '�JKN ^ ا>��ة ا
�ا هoا أLsQ أو ��� � X\<�� ا]��#�ء وه� ���ر	�ن *X ا

oآ ¸��M��8ا أن هoا W?� وهoا  �� هoا أ�L، وÊوإ ،d
 �¯ �ّ?� �� ��N�Q ا0�ل، ´ ����ن ���?��Qا آ�" +��N ا0

�ؤون�� � .آ8
�د�� دون �� �Fف أ	�� ا�\��ة ��8N'� ^ ا>��ة اB��
 �Bأن أ� LB# �@ر��ب اN�� هoا ا¥ �Ny[ ��Wح، ر}

�sح أ��W دون ����< . ا
 2010-0�2001ل b^@5# ا��$�  1974 -1973

   - 2 -   
1'��ن  -    >v���   u�    I'1
 dِْ�* ، 

  ��dْ'ِ��U   أ	U :  
��£،   زرع   أ	tW  
� ��U ْف ��م H< ورùا£   و

 X� م أو� و� �KW ازاى أو آ
�U �  ، إ�<   *�L81   أ	�   1ـ�ف   و

  . XQ   أو   �<   أو

 - 2 -   
1'��ن  -    >���   u�    I'1 d�* ، 

  ��U��'   أ	Udـ :  
�,2، #��آــ2    ا��\��   �Rت   أ\��  
  ، �YJك   ورا   1#
  }S�Q،   زرع   #¬
c#   ش   إن���#   Sورا،  
�  ، إ�<   *�L81   أ	�   1ـ�ف   �U   و
 . XQ   أو   �<   أو

 

 2010-0�2001ل b^@5# ا��$�  1974 -1973
   - 4 -   

........... 

........... 
��*�I    أ	U" � ".  أ	

 إزاى ؟
��   uQ�1ا  . 

�زم  � "أu�1"و " أآ�ن"أ	
  . 1>��   �ـ\ـBـ�
  . Ó1   �ـ\ـBـ�
   . d<1   �ـ\ـBـ�

  

   - 4 -   
........... 
........... 

��*�I    أ	U" �  ".  أ	
 إزاى؟ 

��   uQ�1ا  .  
  ، وأ�f ،  ��آ0ن إS    �9رف   أ\�
  . آ'�   دا   ر��5 ،  ;@�ر   ر��5
uY,�    ،:0-. �   ö(0د� 

  . M   8J59ـ^ـ'ـ1
  . M   »9ـ^ـ'ـ1
  . M   £59ـ^ـ'ـ1
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� �
 2010-0�2001ل b^@5# ا��$�  1974 -1973

   - 4 -   
........... 
........... 

�U   �?W   �sB<�*  
 ��1��  ، آDم أى    �� ،  و*

u�1�Uو   !!! 
  = èوا   ��ر. *7    �Nª   ك�?� .  

��   u�?+ .  
X�   d���U   ¸*   ؟ 
- 5 -   

 و;M�� 1'��� و��1 أه< 
 أ	� اه<.. أ	� اه<

��U ا|ن �#� أ	� اه< د
 أ	� اه< 

 إزاى دا L\U؟
uQ�1ا �� � أ	
 أ	� اه< وDyص،

IJK<* IJK	 )� 7�� و*
 و�Dy �I'Nْ�#ِôص

�س< و�#�� ا0/ وآL ا

   - 4 -   
........... 
........... 

�U   �?W   B<�*�s   ��1��  �� ،  و*
  ، آDم أى  

u�1�Uو  !!! 
  
  = èوا   ��ر. *7    �Nª   ك�?� .  

��   u�?+ .  
X�   d���U   ¸* ؟ 
- 5 -   
 -  �#   [-�5-?�� 

  ، اهـW   �9?¬   ا\�   #�
�  g ، اد�2ِِ9    �
  ،" �Rص "  آG5   أ\�
��   £+x4�   �5ر�   ���( ،  

   G�  ". �Rص "g    و�$
G+�  ،  هu0   أ\� ا�+2  #�    و9
  ،  u07   #1 رو�2    و���7د

    �Mو�� c#    234\ [345� 
  . ����5س ،  ا��5س :    

 

 2010-0�2001ل b^@5# ا��$�  1974 -1973
   - 6 -   

........... 

........... 
��� ؟ 1

�	_   دوæر³ Èوا .  
��N1�Fو    I�'+�U /0ا 

 �Uم وDف �?7 ]ى آ�?+ 
  ،" +?�u " و    ،" +��ن " و

  .  ا0ـ'ـ�.   ا�>�ة و+�7 
�ا	�  !"إ�<؟"�   ��Qر�1  ،  

¼* /@: 
�ه� �Hاك�'+ 

   - 6 -   
........... 
........... 

��� ؟ 1
�	_   دور   Èوا .  

�J@9�;ر ��.+$2    و��9��ر :    9 .  
�Uم ]ى  �?7    +?�ف   وDآ  ، 

  ،" +?�u " و    ،" +��ن " و 
  .  ا0ـ'ـ�.   ا�>��. و+�7 
 إ?W؟

 G\ا�#   �Jk�9ر  ،  
�Y�  ، Wاك ،  07اك��#   �� ، ا��\
�"/ا��5س/ا%��\��� "�\�� 
 !!و�Rص

u±�! 
 "Â?0{ �W¿3� 

�دم؟�� +�ى ��ذا F>��ل ا]ر*?�ء ا� 

 

� �^�ح 9'� ا�^'0ر -� آYرت أن هnا آ�ن ��1 \�2 أدو\
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�������08080808I09090909I2010201020102010� א���,����������  �

1104− �Zא�������������  )]�������ل�א�����������א�$9(���������و!�א���

� �

 )3(  ا��ص 
 �Fر��*�� أو;�t+ �Mر Q��ى، �� وا#) ا8(J^ ا0'�� ا
وا>�8، و�� ´ �� @�أ I'1 ا)  ا�?�ى ^ هo. ا�\��ة 

oات، ا]�� اoى ¨ {�ث ^ �� أ*�ا، و#� *�>� *B���+ ���ه
 I1أن أد IsQآ�" أن ر)�«Qأن أ L* ( 7	أ"£�t�W ء "زرع�H ،

 �8<� و�'��U �?* 7ة *\�+I أن هoا �¸ ه� @��_ ا� �l�N	
�وا��  ����<ا�Jى، و#� +�آ� a ذDy �� dل #�اء+I ا
 aا�U g1 �8اآ�ا) I+gy و�� ،��U�	 �� �<�Fو� �t?ا

 X�D]�*� أ�L ا)  *�آ�ا، و#� ����ت اN� ���NF>� ا
�ت ا>¼ ا]ول، و*�رت Bا، �( إ��yn� 7'و� �و�1� ا)  }
� ���ف إa +��¹" ا)  ��ح Êح إ��� آ�ن هoا ا( >	�* dذ
�ب JU I'1 �U >]��¢ �� £�s� ذا�8Q ،IJK<أ*?�د ا?Dج ا

�N��1<؟W 

 K �sQر ��*�J�£"��ة #'� ^ ا0'�� اt�W زرع �� " أ	�
>v\	 : 

. . . . 

. . . . 

  
�س : �����<�ء �1 ا<�NFم(إن أى ا[�) ر}� *�ًءا *

�، إ	< � �?�و أن ���ن �'t� ء�<�NFأن ���ن ا L�MNJ�
 ��Q دى�� I'1 أ�JU ا�Kوض، أ�� إذا �N#n� ��1�Qا د����

ÜJKN(أو ا ��MJ	�< أو ا~>�ن ا�N اo*�ل، أو ا
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� �
�د +�ور إن ا?D#� ا?D: را����+ IJK<��H ^ ا?Dج ا

�و� آ�J هoا ا�ه� ª ل�U ����ء �U (*�ا�� و¬<�NF�ا
�بMJ	ا� ( �8�د�� ا�;�?�� ا� ر}N1��* >دون ا�BNFا

1�دة ا�Bا�� � �	��Uز�� أ� ���1�*�ة #\�ة � �'U�8آ LB�+ُ
�دة(� )ا

�3#�R : X* �� �8<إن هoا ا�اوح *�U Xآ�� ا
"��ج"، و;�ورة "NF�Dلا�NU���r "ه� �� ;�B# " �8ل ا	�*

� ^ أآ[� �� ��;(" ا�cوج وا��yل�*�F >�� إ	�Wى اo .ا

 و���

ÌQ	�F 7ف أy\¼ هo. ا0'�� ا]�yة ��ح �  هo. ا�\��ة 
�ه�� }� ���K ا?Dج K(وا Ï�� �h�;�+ ��K ا>�'� ^ ا)?{

� وراء +���  ا>IJK، �( ا�آ�� ^ هo. ا>��ة� ��I'1 د
ا) ، �� وا#( اgcة ا)�>�� وا>�8 اoا+�U ،I و� آ�ن 
�. آ[�ون �º #�أوا K	 ىo����1، ا]�� ا��ب اJU I'1 dذ
�*L ا>¼ ا~���، �U رأى *?��s أن ا~��� �� É��ا>¼ ا

 LsQ���1(أ�W( وأن ،>Nِ'ًØU�� �?W �¶Dون أن آ�y! ل�# XU ^ ،
���، �J�'Q هo. ا ،L#ا أ�?W ¸����N #��م W?�ا !�y، و

� �� . هI ا���s ا|ن�B�� Iه ���U �أ+\�ر أن ا>�'� ا
�ت ��>�� �ªدة Q�oات )� +h8J *< �� إ;���U ا)�Bأ، و*

 :���Kة

Dدام : أو�ه� ) وا)?�Ï ا>IJK(ا�Bt/ ا>IJK  أ	< �
�ت (�. ا]داة ا]وa ^ ا?Dج، ÌQن ر�� +��À لDy �� �و

�ر ا?Dج) أ�yىJ� I'1 .���+ �N0 ًا��	 ���. 

��\�� : ��#�<( �1�+ ��إن ا��N اoى �Uث ^ ا)  < د
�ر	��� É���)�#" ا~���، و+��gات ا��N ��   ا)�#" ا*

IJK<�ر ا?Dج اJ� ��	 ��Hو 

 :وا|ن إ�W aح ا)  ا)��رن

 b^@52001-2010 ا��$� �0ل # 1974 -1973
   - 2 -   
1'��ن  -    >v���   u�    I'1
 dِْ�* ، 

  ��dْ'ِ��U   أ	U :  
��£،   زرع   أ	tW  
� ��U ْف ��م H< ورùا£   و

و� �KW ازاى أو آ�م أو 
 X� 

�U ��L81   أ	�   1ـ�ف   و*  
  ، إ�< 

  . XQ   أو   �<   أو

 - 2 -   
1'��ن  -    >���   u�    I'1 d�* ، 

  ��U��'ـd   أ	U :  
#��آــ2    ا��\��   �Rت   أ\�

 ،2,��  
  ، �YJك   ورا   1#
  }S�Q،   زرع   #¬
c#   ش   إن���#   Sورا،  
�  ، إ�<   *�L81   أ	�   1ـ�ف   �U   و
 . XQ   أو   �<   أو

 
L���N �'�NJ(د ا��~�* �«K�ذا �?7 هoا ا�اH( �1 ا� 

 اoات ود�Ê )Qه�؟ 
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� �
� أ�U �?�ف ��ذا +?It ا]م، أو  ،�8<^ ا?Dج، آ8� ^ ا

'���8 ¢���ا، و^ 	K¸ ا�#� ÌQن �Àد   ��ذا  Ï��?It ا)?
�دل وارد دون ¢���، BN(ا oy[ل ا�8NUا L?° ��N<(ء ا��N�ا
�ت، ��NJ(دة ا�?N� ��'81 g1 Lا��N ���Q ه� IHD?�ء ا�'ا

�N	�� إ� ا�<� ���� ��ء ��U ��'/ ��¹ر �N�" ا�Dم"�م ^ ا
 �8<�ر اJ� I'1 �� ،Lا��N'آ��F'� أو�B+ ،aو و��Uة، 

aا]و LUا)�ا ^ ���y : �]أآ g1 �� Lوآ ����N ا�Nا�L *�ى 
Lة +�ا��� ��tNJ( أن . �� #>� Lان آoµFدون ا oy�* LKtا

JKN� ��oy.، و^ ��U'� �?�>� �� ا?Dج ���ن ا�Dم وا
 dا�I�D ه� أ;?" �� ��tNJ( +'��<، *��� أ	< أ�N} .��¹ ذ
�Lk و+N?�د #>�ات F�أآ[� ^ ا?Dج ا~N+ ��U I?8?�د ا

Dyو+�ا �?@� .ا�Nا�BW ^ L��� أآ[� +�

 �B?+"كYJ� 2 #1 ورا,�T��  "ا\� �Rت ا��\�� #��آ2 �
 IJK<�rk اL�'MN اN	 ات�JK+ دة�أن �>I'1 _Bt إ1

FD�� *?� �I�)>�s�B ا�Kو��ى، ��U ز�Bª �?* �1< اsوأ� (
 ،>BBJ* ¸���� �� ا�NاI1 ا�0 و�* IK�� ن�أن ا)��� آ
 I'1 أو >BBJ* ¸���� �� ا�JKN وا�Nو�L اI'�'MN و�*

 >���Q إ;��* L#[ا)�	��Uث )أ�} oy[ع �� ا�<، هoا ا
�sورة�* ¸� ،I1�� �NJ� I'1ى !�y �� ا�k��'+ 

�  ،"#1 ورا �YJك"، �>< ��NJى !�y واDJم "اWD?�ر"sوا�
>JK	 I�'N(وراء ��¹ ا ��. 

 X* �	ر�إن #� " #c: "و*X "وD �� ف� ?0م W7 وراS"ا)�
Sش ورا��"  �B?N�Q ،��U�W ^ L�@أ �� ا� أLsQ ا�N�� د¯
�£ 	t� ÇIK'_ا]ول ه� ]8�aّ أآ[�، وا�B?N اNUا. 

 2010-0�2001ل b^@5# ا��$�  1974 -1973
   - 4 -   

........... 

........... 
��*�I    أ	U" � ".  أ	

 إزاى ؟
��   uQ�1ا  . 

�زم  �و " أآ�ن"أ	
"u�1أ" 
  
  

  . 1>��   �ـ\ـBـ�
  . Ó1   �ـ\ـBـ�
   . d<1   �ـ\ـBـ�

   - 4 -   
........... 
........... 

��*�I    أ	U" �  ".  أ	
 إزاى؟ 

��   uQ�1ا  .  
  ، وأ�f ،  ��آ0ن إS    �9رف   أ\�
  . آ'�   دا   ر��5 ،  ;@�ر   ر��5
uY,�    ،:0-. 

 �   ö(0د� 
  . M   8J59ـ^ـ'ـ1
  . M   »9ـ^ـ'ـ1
  . M   £59ـ^ـ'ـ1

	�UD أن ا~�ء ا]ول �� هoا ا)���N� ¨ )t، و#� ���ن  
1 �1 >Q�?	 �� Lأن آ I'1 D�8'�� ا���N ه� ���� هoا د

1�دة، h;ن أو��+ ���N *��L أو *�yä، وإن آ�	� 	�l�N ا

 ��J�"�\أ\� ���$2 أ " ،d� @��D وآ[�ا #LB ذ�N�#�	
 I8J� �� ^ ���B(رت �� اoU XU"اتo ، ]ؤآ� "ا�MB �1 ا
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� �
 ��'81 I'1 آ����® ا�nات"I'1 أsQ'�� ا+Þ" I'1 �U ،

�ب JU"اتnا� ®�$K"B± 1>�. ذات �Uأ ���MB �ة و1'�< أن ، 
�'oات ���� 1>� �*�، ¢���<، و� أ�U 1>�. ���وع �

 Üر��+ L�1 �� آ�<� rا��* L8} ن ه� ���وع�J	ن، أى إ�J	ا�
 _�'È ��'81 �8NJ+ة، و�أ�F+<، و+�ر�Ü 	�1<، و+�ر�Ü ا�0

 ���¬ >� ��Bو  �� aات إo�U ا)�ت و�'�yn� 7ا أ	< (ا
�T a�� #�اءة هoا ا>¼ )أز�� �Ê، وو�دة ���HةN�، و*

�ر أ	< �?7 أ	< ^ o* ��0ا�� " أ\� ���$2 أ\�"BN1�*
� ه� " أ\�"أ+��ن "� aأآ�ر" (أ\�"إ �sا �1 : ا���?*

�� L��* ه��� ).ا�I1 ا

ا�DNyف اoى @�أ ^ ا���MN ه>� ���، وه� ��+K* wB��ى 
 �Uأ@�و ^ D�\K+ >NU�W ىo�]�Uث اQ ث�U[���0 وا�*�اعا"ا "

Link  �BJ�W �هI " أآ�ن أو � أآ�ن") ¶'�(v�* ��U>� أن ���
� أو ا�#�ف 1>�ه�، وأن �Uآ�� �J���+ ز�° � �'U�� د�À
 ���Wإ Iوو�1ًا، وه ����U �]أآ ���Wم إ�� أ�<?s+ �8<ا

 ).ا� هI *�وره� �tyة إa أ�� أم أ@³�Kَ" (أآ�ن أم أ��"

 L�[ا X* ق�K، و*X ا���MN "أ\� Dزم أآ0ن وأ9�¬"ا
"�fآ0ن وأ�� Sأن "أ\� �9رف إ XB� >	[ ق د#�_ و����Q ه� ،

 �	�<��� ¶'�، أ�� " أ\� Dزم"��8NU ا��� aأ#�ب إ Iه
 �8<" أ\� �9رف إS ��آ0ن وأ�f) "ا�tNر(��اآ�B و��Jة ا

tN�ر �� I�Q أ#�ب إa إD1ن ا�1�اف *�U �FDJآ�� ا>�8 وا
_k�1 ���?� ¨. 

 �ه� �Hء ) إa وH< ا0_ +?��sU)aر ا�I1 ا��£ ه>
���Q ا� أ1�ود +>�و¯� *��t�� أو �]�Hه�ى ^ ا�Kوق ا
� �1ة ��ات ^ 	��ات �N�و<+ D]� ،���K*��yى آ'8� �M<F ا

دى ..!! ?�Y-\26-7-2009 ) uة ا��Wاف I'1 ا?Dج ا>IJK؟؟ 
��f G�+¸.. ،"c'" �-,&، و�,1�yوض وYk("  �?* ح�W )� أو

 I1�� اN�Ã< اº �#Dt	ا I?8~ج اD?�D1ت و+�JKات اK+
 I?8~اCollective Consciousness ه����H ��J� Iوه ،

^ LsQأ �>a �BJ، وأ	�*  �هoا ا)��م أن أؤLH ا1 ���0>�
 I'1 �Uأ@�و aإ �N#n� ء��� �� D�ª ،أ�B(ت ا�B�Ì* ��KN��

�ور *��>� Bا�T?YUة ا��ر0#\�" ا%@^��9ة p.p  �1ا
)"�\�iة ا�T?YUا�(. 

�ت ا�U ،����B +��ن +�IK ه>� ا#D?oNآ�ة *�ن ا
 I?8~ا I1��ج إ��H LÔ��� a �� اN¢ ،����*)��B�I1 ) ا�Q

 £����X* L ا��Uات )إa وH< ا0_ +?�a(ا?N��N ا ،
 rى *�ا��F �J� .oر��، وأن ه�t+ ءة�K�* ����Bا
 �����q ت أو !راء����	 �J�����Q ��H��� و��*

 ،������Q�N�� آ���U أن aرة إ�Wد إ�À  (ا ^ �و¡� ه>
�س ¥oا وذاك <Nkا aج إ�N¢ �8<�ج إa " ر��5 ;@�ر"اN¢ �آ8

�@� +�s هoاUإ/aء/ذاك/إ�nه aإ / >� ).ر*>� دا آ�B(إ

 X���دم"هoا ا# .�qآ� ^ ا�U ا)  ) *��. +��^" (ه� ��
 �1�J* رك�NJ� وه� ،L�H�N ،"� د�0)�"ا~��� ��MNط ;� ا
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� �
 <?H�� ��M'�� ��H وإ�B� aأ ) *�DWر(� ذd إ�U aس ا

�ص، إْذ " ه�5 وا�ن"y >H�* I?8~ج اD?اoى ه� �Hه� و�ªر ا
� ه� 81'�< � ����0آ�، و*�و* X��8� آ�ن ا��Process 

و*�)äل ا)�NKح، ) أو��� ا�ال �1 ا)��ل(= I'1 ا��Nى  
 �� d'Ê إ �<	ÌQ"ـ " ا|ن�آ�� I'1 ذd ، وا"ه>�"وا

 rا�g� 	�µ8t إ�F ��DF a #�ا	X ا<'?° �وا��X *< ه� �
�مs�. ا��J اqا ^ ��M' .ا� ¢�� هo. ا

 �N0ات ا�B?+و ،���+ >�Q ث�} �'Q )t�(ا ���* �أ�
 �� +��   ) �\� d<1 �\� ،71 �\� ،><1(ا)�MNى '�8l( ه>

� هI +�� إ�  إa أن �Uآ�� ا>�8 ¢�ث #�JًاÊوإ ،�KJ?+ أو
1�ت �Q��وز ا)?���ت، وا��Nه�ت واq I'1 ا���ار

�ت(��	�ا� +?�ق ا>�8 وا�tNر، �U اL�'MN ) ا)��
?��، *��ر �� ه�  ��Q أو Lآ��( DU ¸�ا>IJK ا�IFD ه� 

 �#� unblockingإزا� إ1

 2010-0�2001ل b^@5# ا��$�  1974 -1973
   - 4 -   

........... 

........... 
�U   �?W   �sB<�*   ��1�� ، و*
  ، آDم أى    ��  

u�1�Uو   !!! 
  = èوا   ��ر. *7    �Nª   ك�?� .  

��   u�?+ .  
X�   d���U   ¸*   ؟ 
- 5 -   

 و;M�� 1'��� و��1 أه< 
 أ	� اه<.. أ	� اه<

��U ا|ن �#� أ	� اه< د
 أ	� اه< 

 إزاى دا L\U؟
uQ�1ا �� � أ	
 أ	� اه< وDyص،

IJK<* IJK	 )� 7�� و*
 و�Dy �I'Nْ�#ِôص

�س< و�#�� ا0/ وآL ا

   - 4 -   
........... 
........... 

�U   �?W   �sB<�*   ��1�� ، و*
  ، آDم أى    ��  

u�1�Uو  !!! 
  = èوا   ��ر. *7    �Nª   ك�?� .  

��   u�?+ .  
X�   d���U   ¸* ؟ 
- 5 -   
 -  �#   [-�5-?�� 

  ، اهـW   �9?¬   ا\�   #�
�  g ، اد�2ِِ9    �
  ،" �Rص "  آG5   أ\�
��   £+x4�   �5ر�   ���( ،  

   G�  ". �Rص "g    و�$
G+�  ،  هu0   أ\� ا�+2  #�    و9
  ،  u07   #1 رو�2    و���7د

 ¸��uY� c، راc7 07¿ى 
   �Mو�� c#    234\ 5�[34 
  . ����5س ،  ا��5س :    

 �8�� ��s�ا)�t( ا]ول ه>� ¨ {�ث �Q< +��� وه� �?�ض 
�;�ة ) آ8� هI ^ ا�0�ة(^ ا?Dج U �s*�إْذ ه� ���F ا�0�ة 	

 ،Iه �هo+ Lآ�؟ ا�0�ة هI ا�0�ة (*�*wJ، وأروع وأ81_ �
u��� ه�� إ£ 1��Q �H�U I'Uة () أY-\16-6-2010 " ة��w1ا 

��ة " Y-\23-6-2010ة(، ")1#6 wء )6#1  2ا��Uإ d� ^ ذ{ ،
�و�� ]ى " مأى آD"*�ن {�Q L< ا)?7، و" أى آDم"J� ¸� �ه>

 ���ن ا]�Hف، ا)NK�� إa ا¯�ف، و@�آDم اoى 	?7 *< ا
ا)�\�د *< ه>� ه� أن أ*wJ ا�Dم، و�U *�ون آDم، T�� أن 

£� {L8 أه� ا)?

  
 ���ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ��
	ـــــــــــ��  � ���ـــــــــــــ��"  �ــــ���ــــــــ� "   646



� ���08080808I09090909<I2010201020102010א���,��������������  – ������������������������������!�א��و���������������������������א�

� �
 Iة ه�� " ا�0�ة"ا�0¬�* I1�، "ا�0�ة"إذن #LB و*?� ا

 >B�� ��� �t��W أ� +��ن #� +��ه� �U ا�BNyت وراء �
�U D* ة��ةا�0. 

� ^ وH< ا)��� ���� أ	��Uأ)�?B@ IJK	و ( ���1�ر�� �
 >�B	أ XU– IJK	أن  -و" Iه ��Hا�(�* a9ا]و �����ا0 ��s�ا

Ik�B(ا ��ر	�Nyا :D أم ¬�� �Êت(، "أن \�� u�?	 ��( �zو ،
7?	 �Êوإ ،���J~ة ا�d ا)�ت }?7 إ¬�ء ا�0o* 7?	 � : �إ�

�0�ة �ا�0�ة أو 	�;I *�ن 	\�À hBد 	�#Dت أن �I'Nء *
 u�?� أن )�tNJ� �( ت��<�H–�	�?*- ،�� � *��ا ���

  u�?� أن I'1 �� +?�ض I'1 إ0�ح ا*>� )t�(ا اoا]م ^ ه
 I?+ ة دون أن +?'� أو�� +?�D?Q u ا�0�JK	 I�Q ،ة�ا�0
� �?�'>� ¢n* LNرة �J� aإ ��s�ذd، دون أن +>�L ا

N«NQ I1��ؤ�ت ا�*� وإ��ار. اJ+ �� /l?N+ I�Q ، ة�IK ا�0
 XU I�Q ،��?�B@ �� ظ�KI'1 آ�" �� ه� @�B?N* I?�Bات وأ

 >� ") ا~��� ��N� ¨ ��Q/^ ا)  ا��É(+��ل # ،¬��. �#
�� £-?��"�� و¯�<� /l?N+ ��ؤ�+< *��ر �JN* X�NJ+ � ،. 

�+< ا�DNyف اoى @�أ I'1 هo. اK��ة *?� �< د dذ
 �B?+ أن d� �Hه���، ذQDNyا ¸��,0 "*��� أ	< +9 G,و��

Wأه Wأ\� أه ،Wأه G-9ه� " و �( �#³�Fِ >	و وآ��B�"ة��U "
 �{�ل دون ذd، و�� �( ا���MN اoى  -أو ��ْ�–�� وراء �

� إ�KU a ا��MNى �J(ا �B'�	ث ^ ا)  ا�U"2-�5-?���#" ،
، ذd أ	< "أ\� �9?¬ أهW"إa  "ه<و��1 أ"آ8� ا	�'/ 

� ���ن #�ار ا�0�ة 	��Uأ"u�1أن أ " wJ*د آ�" �1 أ�À ه�
 �MB'�1 "#�ا�1ه� و�>�sU I�Nره� دون أى ��H إ;�^ واع� 

و?L ا��0ا	�ت أBF_ (، أو È �U'�_ ا�0�ة ^ اoات، "اoات
d� ^ ذ<�.( 

�ر�F اº أن I'1 >�B<N�0�ة ¢�ث ا)  ا��I'1 �\� É ا
��H   دونU ^ ��� ¨ذا+< و ^ ��H  � وه� ،�¥ I1�;�ورة ا

�ر	� # � "�]�Nأن �>J»< ا)  ا~���، �>�Ky 7 ا���N وا
 I'1 آ����* IKNف أآ�Fو D�\K+ ���MN*�>< و*X ا

 >�Q �sU �#و ���y ،���MN1�ء"ا�اoى اgN1. ا��'� " ا
)�	��U1) ا�راد�� أ�إa وI) >H ا�»\I وا�I1 ا��£ *X ا

a�و��N اN?�ف N�1�;�� I'1< ه>� أ*wJ وأ#�ب ��U ) ا0_ +?
 �'J'J���k"أن ا��'� آ�	� �� Dyل د1�ء هo. ا]م ا?" ا

 ��oQ D*"g 29اد �1�ء ه>� *�ا a +�آ��ا "��، tQ'/ ا
،�'�� ¯o. ا

 �� �'�<" �Rص Gأ\� آ5"إa " أ	� أه< وDyص"ّ́ +�+I ا
 �Q�� �x4+£ ر��5 )���"و´ إ;�" �nNآ� 	K¸ ا��'�، ا ،

 aة إ�W�B� ����، " Dyص". "و�$��R g Gص"+>�'>¬ Iه aا]و
�	�� هI *�ا�� إْذ �*� )�U'� أن +>�B+ �U I�Nأ " Dyص"و]ا

 I��<أ�yى، وه>� ¢�s ا]م *\�ر�� ا]��'� �NMNى ا��Hد ا
�	�، ¢�sU �sره� اoى � �>���H �� L\K ^ ر�U اs0ح ا�8J

 £���I1 ا~I?8(�1 ا�I1 ا�� : "��ة أ�yى) ��ورا *�
 ، "�x4+£ ر��5 )���
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� �
1��� ا����B ا�ا��� Q�w دون و�'� �ا�آ�� I'1 ا

"�v��?* "X?� ر��<� �� ��	�J	ا� �?�Bt' �K� .��Bو ±

 �� �'�<� آL " و�$��R g Gص"إa " ا\� آ�R G5ص"ا��Q
��دةأ*?� .د إ1�دة ا

 ��K�N��'Q ،�� ه>�����U إ;��ª �Qودة � أ�W إ
 r��	�* aآ'< ���ا إ )t�(ا L8N�� >JK<* رئ��ا��yل "ا

� �NJ� I'1ى ا|�y " وا�cوجsات وأ�o) ا|�NJ� I'1)���yى ا
 ".: ا��5س ����5س"

ا?Dج ا>IJK ا�Kدى ��آ� أآ[� �NJ� I'1ى اoات ^ 
 �y! ر�sU.) ....ا]م L*��� ( L�N<� ��Q I?8~ج اD?أ�� ا

و�� �NJ� I'1ى ا�I1 " ا��yل وا�cوج"إ a	K¸ ا�0آ�� 
�س<�س ^ ا<�* I?8~ا. 

 2010-0�2001ل b^@5# ا��$�  1974 -1973 
   - 6 -   

........... 

........... 
��� ؟ 1

�	_   دوæر³ Èوا .  
��N1�Fو    I�'+�U /0ا 
�?+ �Uم وDف �?7 ]ى آ 

  ،" +?�u " و    ،" +��ن " و
  .  ا0ـ'ـ�.   ا�>�ة و+�7 

�ا	�  !"إ�<؟"�   ��Qر�1  ،
  

¼* /@: 
�ه� �Hاك�'+ 

   - 6 -   
........... 
........... 

��� ؟ 1
�	_   دور   Èوا .  

�J@9�;ر ��.+$2    و��9    :
9��ر  .  

�Uم ]ى  �?7    +?�ف   وDآ  ، 
  ،" +?�u " و    ،" +��ن " و 

  .  ا0ـ'ـ�.   ا�>��. و+�7 
 إ?W؟

 G\ا�#   �Jk�9ر  ،  
�Y�  ، Wاك ،  07اك��#   �� ، ا��\
�"/ا��5س/ا%��\��� "�\�� 
 !!و�Rص

u±�! 
 "Â?0{ �W¿3� 
 

 aو�1د. إ ،I?J�، و�KUًا إa ا���	 �*�ty ء�H م�Ncا
��W أن +��ن ��T ��J(آ�� أن ا�N�@� اJBو�� .�Yف "�ة ا

��kة ا~�ه� " #�� �ى آ�م� �#� ".و.,0ن، و.��¬"و^ 	K¸ ا

 ���� �5�0ة اw+0ة"أ�Uا� �U.أآ[� ^ ا)  " و ��+ I�Q
 ë�\Nا�اI'y �( اoات، �� ) ا¯�ر��£(ا]ول إa ا

�ء H ���MN���ة I'1 ذd،  ا# �J� �� 	��ا إa ا¬<�B<�
N#ا ��M<Q  "07اك"هI " ا�>�ة"\�ت I'1 أن إْذ � أ¬

� �NJ� �<1ى <1>�� " ¢��_ اoات"و" أآ�ن"��ز �MB*?� ا
� إa ا���Nاد ^ �Uآ�� <'�	 ��Q L��?NوآDم �� هoا، أ�� ا

 �8<� g1 رU'� ا< "��N+ �#� ) "ا?Dج(ا¯�ر��£ ا]وF( ا
�Jk�9ر G\اك "، "ا�H– ��	��< ا� "*�اك، �
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� �
I'1 آ�n� L�\KNا]¶�� ا~�ه��� �s0ر ا)?I+�� ´  7 ا

� ا?Dج sج ا)?�^، وأ�D?�ت ا��8� ه� D1ج، وه� �� أو�Q
 7?(�*Logo therapy  رة�Wا� _BF �� �1�� �، و^ هoا �

 Iه �{ ��	��ة إ� *N?�8 ا�U ن��+ �إ�< �� ان ا�0�ة 
 ��F� .و*>

 I'1 ���~آ� ا)  ا�� ´"��M'�#� اoى ^ 	K¸ ا" �Uس ا
�س <�nآ� �Q< أ	< � ��Ê �N *?��ا �1 ا

�"/ا��5س/ا%��"\��� "�\��" 
إذا ¤ هoا و¢�_ ]ى �>� I'1 هoا ا)�NJى L�Q +��ن 

 L< و�	وأ �M¡ �# >N'Uص"رDy؟"و 

 IK<�* d ،"�u"ا��NFراك ا]�y ��د I'1 ذ

 ".�+ ´""?0{ W3�LK ا�\��ة أ	<  

� �t�	 L�+ ���� �U�NK أ*�اوهo. ا
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�I09090909I2010201020102010>���15151515א���,��������������   �

1111−�������������������������������������א� �
 

� �

 
 ا��~"

è �80ا ،L8? هo. ا>��ة هU �y! I'�� ^ هoا ا

�وم  ���� *�ى �Wح cا .�Wأ �<،  #ـ�رت أ) L]� �ر}
� ا?L8 و#� �� ،_*�F ح�W L7 أآ[� ) � ¤آ?lW �� L? ،

 ��BJ	 �K�?; ��N#D?Q ،���y ���cح ه� أن ا��q I'1>/ ا
?Dج  h'�[أن ا I'1 آ���N� ه� D1ج 	IJK، ا'�� إ� ^ ا{
 h'�[وا ،��??Dج ا?�� ه� ا h'�[ا)\�ى ه� ا)\�ى، وا

�J أدرى I����[ج اD? h'�[ج ا¯>�ى ه� ا¯>�ى، واD?!.!! 

 ��Qا��H أو ��Îر���À �Jد �Qوق + ��Q��]�ت اQDNy�ا
�، وأآ[�?� d� هI آL ذÊ��1 أو د�>��، وإ�8NHأو ا. 

8� *�7 و*�7 k�ه� ��ى +?'�I  ا\�اع اoى آ�ن و��زال #
 ،>*�Uت ^ ر��	أر;<، و I'1 ت�*Xt هoا اB'� اoى و

�ن ^ آJ	Õ �U X*وآ��<، و >NB�@ �� �?;أى ور I'1 ن��� L
 ����B ".y'�ْ� ر*>�" –أرض، �� دام ه� ه� ز��'I ^ ا

�روخ أى    أن   o+ XUآ�ت   أ�yا   اL0   و�Hت ´ L�y إaّ أ	7  �  
 �8��   �	��*�   ÌQن   وN�H<   آ   >��1ة   ��   #   �<�Nو� �N*��

�رات، أو �'1�*�ا  �yرو��ه�ة و�>�F ،�tBsاء آ�ن �Hو
1�*�ا  �Sز�>�، أو 1�*�ا DQSك، �� ه>   �JJUأ    �U أن

�\(/Xt�س/ ا<�ر�Ü/ ا�B�c/ ا�B�t/ اNا�#�K ، ه� / ا
�ن ا��B   ه� J	Õ �U/�?�B  رU'� ^  .. اè / ا��ن/ ا

 L���N   . ا
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� �
��Q و^ F _��\ ��H�� �	�أذآ� أن *�ا�� ا�\��ة آ

 ��NJ� ¨ وه� ���cا .oه �BNة، و#� آ�l¯ا >N�	 ��k�¬ �?*
 ،>NBBU�1د+<، ه� ���_ أ �?*  �BU >BUأ �وآ>� و�� ز

 �# >+�1�K+ و1< أو�Q ى، *��� أن�'* X@ �� .ورolQ ،ا���W
¼Î h�8'+ و#� ورد ،I+�H�y �?t* ��s?* �8ú?@ُ   _��\هoا ا

 ،>JK<* ><1 رئ��^ *�ا�� هoا ا?L8 ، أLsQ أن ��MB ا
� ، و#� 1�د، و#� ��*�ت I'1 د�1+< إa ا��Hع ��F ��'8?<

1�د ><� .´ آ�ن �� آ�ن، 

 ��*�ا�� �� اK��ة " �\�"�� ه�  +?��8 �?7 و�Nªى ود
 �?B )Hا)�ا L?�	�� ه� اL0 اoى اه���N إ�<، و]ا
�ءت ^ هoا ا?L8 ��رك *?� ذD]� d ^ 	��ة H �ا>��ات ا

"�?Y^# أو�� v 0� Sأو   "إ.."�?Y^# أو "�0ددت أن أآ0ن ،
"�5�k رى، #�زال�Z8 آ& اMY�.." :�# إ«.... ،"}2ء. 

 ،���cا .oوه L8?� هoا ا¥ I¬ى أoاK��ة ا~�ه��� ا
 �9B1 L* ،�U�Wو �<N� L8?��1 ^ @�ل هoا اW �هI اK��ة ا

'?Dج *�L* ،>+D���+ L ر}� g1 آ �Fر �º ى�� �'Uر L
Iوه ،>��� :اoا+�� }� #�ر a أن أ1

� ا��ودة ، �Êا،  <NUء ر�� T�� أن 	K?'< أ�>� Lإن آ
� و+�tرا،ه� HD1ف  و�Fو ،L8Nوا� �k��أن 	�MNى ا���N< ا

 �z ه� �� إa أ��W Lف ��k��'+ )H�	 �y'�� ( "¡� أ	>
��ج إ�Q�?� a) ،"ر*IÔ آ8� ْ'َyَ�7N"، "ر*>N} اoا�'�  وه�N�

 ،�U�NK� �'ا��N� �Fر�ºدة، و�ª ��'81 ت��ªدة، و�lN�
�#�ة #�درة، وإ*�اع �����، و�[�*�ة 	 �?Hو��ا 

 )ا>IJK، و�� ا>IJK(وهoا ه� ا?Dج 

 Dyص.... و

 !!!)ه�W ..دون }Yح 9+2 ا%� ، (ا��~" 

-1- 
   �?   �¸   �?   Y?�¸    : ــ��Â3ا�  ...  

Ê?ب   ��د   را�YـُـUا�   W� ؟  �

9��ك زه$£�    ?,0ن إو�£9  

19   �\Y^# .  
19   �\Y^9  .  

&x�4.   «b+.   �b+.   .. ��  . �T?1   \0رسª   آ
ÈK��  ّ  �k   .. �ª70ك�   وا�«�-�  . �04ق   �
  . x¾َk¾�   إ�0Ã4ق�
  . )َ¾x¾�   إ�0Ã4ق� 
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� �
�£�5ª9و.235  #�د¾ى    آ&   .-�+®   و �  . #^Y :  ا�رض   ¸

  

  - 2 -  
  ، ا��5س   9�0ن   07ا   ����   %�   دا\�
57�   أ?�J   #1   ا��5س ،  

�J�(D��   د   آ&   ف���   mا   ®+�   mا .  
  . ;,�ت   آ&   وف .. آ�م،    آ&   وف�
�8N0 :     ا�W�Y4   اTwن ،  ا�kY¢ ،  اw< ،  ا�G4{   v   و°َذاª9  ..  

  . #^Y   ��}0ف ?'2$ 
�Jk0{07ا?�  ����¿    %�   أآ    و�� .  

  ، �+�5س   ���7ت   9�+0ا ا�+2    اw+0?1   وا��5س
�   آ�\0ا?Y^# : 

  ،  \�;=WìÎ   �W   وا��   آ& " 
  ،  وا���   ر�ـWّ   وا��   آ&
��5   �=ـY»   وا��   آ&� ، 

 �5�� Y=�  
  " #^Yى ?'2$ 

  

    2$'. Y^#    �9�@�  2ه ��  ، آ+�J   د?W   ا��\
�<   و�9 ه2    Uـ+ـ®   وآ& ،  ا��آ" ،  اYwا�+2    وا »'. .  

  

   = �   �?   Å�    ؟ !!  }
 -  G+(   Yـ'¿ـf234    ا\ W�Y�   �@�+,�  ،  
 ] ��   �¿� ،  هـ

��   Êf   ، 
   ��? ! W�Y�    [!!  
  

-3- 
�.0.   .. �.0.  ..،  
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� �
  . ا�wو.G^+R    �# W واه2 

0�   u0+�   .. 0ل$.��   u05M :  
 " u0دا   ه   �+Ñ   1#   mا :  

�¿¢ ا�+2 M    2،  #�ت�°'M  
  ،   وا.�R   >9Yف ،    }�ف وا�+2 

 "\¾'°2   #��ـ$ـ�ش

  

0�   W.0@+# ،  
  : ��و.W   ��.$0ل

  

�W   آ�ن"k   ز#�ن ،  
  ، ا�0ان   9�-"   رk¢   وا��   

  " ر�R   �5+$ـ" "?'$2    و��ول   إ?W   )�ل
c#   W\إ   W?ز?ـ�5   ز ،  

  . �-Y : ?�ـ�    
  �$�ـ�ر�،    ــ�ِ#   ��;<   �ـW   )��ـ0

 ".  kـََ-ـ�Y :"  و)�ل ،  9ِ�#+�ــ�J   راح     )�م   
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�I10101010I2010201020102010>�05050505א��%����������������� �  �

�����מ�א����و���و�و�����������������د�א� −1130�$�":س�����א� �  

�  #5-0رات �

�" ا�Q< ا�2345 ا�@0Qر�ù،ى 

 29��Zا &� وا��

 

270�0���0,� درا;" : 9+8 ا�3

 )د?0ان ;Y ا�+�'": }Yح(
"� ا�Q'�" ا���\

2010 

²�2 ا��RYوى. د.أ 

 �7#�" ا�$�هYة -أ;@�ذ ا�Q< ا�2345 

* * * * 

gا�و "�'Qإهــ�اء ا� 

 "  g2    ا�#�م إ�k�-ا�$��& ا� :  L]�    ىo      ا?'�   �t'/ ا
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� �
�Qا�H   ..... L]8آ   /@�U   L�   )t��   ���U   /tU   ��'8M�Q  ،

 L?�   و��Q    I?Qوه�   +'��< أ   � "��رى   

  "� إهــ�اء ا�Q'�" ا���\

·  " ،�KU �� �'?�¸ اc4¾\ �# 8+ا��". 
�c د)�® ا��+8"  ·x? �Ó� ؛®Ç(��+k ��+9 8+�. 1#." 
إ�<، آ8� أن '�U �\Bًا  �+�$& ��ا ?J@5]إن "  ·

>� "�>��N إ
·  ..." ،Wأ�� v �Ò W5# فYw�� cأن �� أ� [��x9أ ì0د@k

Ë�9ا�ذ\�ن أ�� G��5. ��+�# W� 8�5@." ! 
 " .k,1 آ�� R+$£إن ا'y è��U dا، " ·
]،2�k�-1 أ)0ال ا�#�م ا�#[ 
� �� ا)��Uم (�� أ���K'F >K�<\+ ���*أ*� ز�� �\	(!! 

  

 : اDه�اء

،£+. Wِ�ِم ��)0اT@+? 2�k�{ òآ& إ#�م gإ 

W��| : 
 !!آ&

* * * * 

 gا�و "�'Qا� "#�$# 

�	��   اBt?�   ����� ^    ذآ�ت]���ا£    ا �F   �B?'أ£    ا
 ...." �8'?+   ��<�  ) �?Bt  أن   ذX*   d   و�� ،  ا�[� ) ا]وa   ا

 �?*   XFار��   اgN1ه�   #�   ا?H��   >	�  أو   رأ�<   إ*�اء ^    أ1
�ت Bرأ�<   إ�  ، doأ£    وآ �<��+   ��   �B'�   ��N?�B@ -  ���k�Qو - 
 ��8'?�   و*?�   #LB ،  ا�'�W   7K�7  "....  #'�   أن إa  " ا  ^
 ����<1�د�   #�8J   اy�ت   ا    Iأن وه   �	ا)    �أ   .�Uو...   ́ 
�ء   )�   ا��ح   �(   أ	��. W   ��   Lأه   �'?  ��U'� ^    ا)?��Q و�ª    ا
 ���+" .  

'�8ة   �nآ�ا *��1ى،  أ^    وه�	oا   �]�]  هIK#�� .o    أن   ا
'��   ا���0   أرhH أ£  ^    �Qآ[�   أآ[�   ��MNد   ا]��م �*   ��8'?  ا
  I'1 .ا�F��  ، d�رات   وذBN1�   _'?N+    �8ى<*  ،I\«�d اoوآ  
��gNات    _'?N+   ت   *�ؤ������ج   أو�NUو@7    ا  ،IF�  وأ�yا و	
�رات BN1�>�BJ �81ى    �ªود��   �*   "#�8'�Nو��   اDزم     
�ل ^    و�Q�1   رأ��   ��   وإ*Dغ À    I8'1 LB#   نأ   LUأر .  

  +K\�'��   ��اH?�   و�?<   ا?L8   هoا   �\�ر   أن أ�7    آ>� 
81�ل S   ��*�J،  ا)?�ر;�   أو   *�)�اQ��   �Fاء   <   وا)�از��   ا
�رة   ا)��ف،   ه�   آ8� ،  ���1   وأن W��*    aإ .oه   Xاهg  ا
'���M   اDز��   وا)?�ر;�ت    ��'*   �'?     وهoا ،  ا]��م   هo.   ا
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� �
��T�    هM\+   .o/   أن أ�7    آ>�   آ8�  .ا���N_   أ��Ã   أن   �
�Fرا���Wة   إآ'�>����   �1>�ت   اB�   �1�+   _�¢ء   و�H��   �¥   ��  

�ر �Qوض   أ�Qو   .oوه   �'U��   ،_��MN  *?�   D?Q   آ'�K   و#�  ا
�Bء +o��Dى  �*   ^  XN8�(ا    �U ر�\�   L8?��D   ا�N�  ، d  *?�   وذ
�ع   �1   *>�ء 	IJK،    أ��K1   أن <N#آ�   اn�  ، �*�lNFوا   �M�\<  
  ا	Dtق   �أ�1ق �U  ،  ا)�o¥   �8.   أ	�   أ#�م   أن   �� ،  ��د#� 
�رى  �Qأن   *?� أ   ��tÈ   �'U��   دد��   أQ   �1'� ،  اH�Nª   أ#"   أن  
 "#��   )Qاء   ا)�ا�N*ا .  

��زا�ا   و�U ���H  ا]وa  ���8    أ¬��   أن   و��   X*   دد��  
 LHnو�   "k�yح   وزاد ،  و�  آ8�   ا��ح   ��ور ^    ا]��� @'�B    إ0
  إآ8�ل   �	�أ�   أLÒ أ£    إ� ،  ه��ب   ��   ¯�   أ�lNF/   وه�	oا ،  ه� 
 .oه   �Fرا����N_   ا�*   _��MN�ء   *o��D+ Dى    �L   وا<]NFا  ،
 L*   L�   ��   >N'و�   ��F��   أردت ا�    ا��D*ل   ��   إDy   اoه  
 L8?  . ا

�  - ا�را�F   هo.   +��ن   أن   ا���N   و#�F�Fأ -  �U�W   ¼<'  
d ا�?�ى،  o���ة I�Q    و#    I'1 �،  وأ��اض   أ�1اض   ��   ورد   �
�ن   �J�   �Êة ^    اN?[�   أو   اN��م   �tyات   �Wح   أو J	وإن ،  ا�  
�+   /F��É إa    ا]��،   �م   آ'8�  ، أ�1ج   أن   T>(  ̈    ذd   آ�ن <�  
 L��ه�ة   ]��ل   �زم   ا�NFراك إa    أو ،  <   +?�;�   ��ض   �ا�    ا
 �JQأ   ����U   و#�   ذاك،   أو   ا)�ض   هoا   ��   �	��Uآ[�ة   أ   L]�  
وإ��ارى    ا�را�B@   �F?�   أن   إ�   �U �8¶   >QoË    ا��NFراك   هoا 
  I'1 L�lJ+   .أرا��   �	�����ب   أ�   ��<�  ،  7?Qد  aأ+�ك   أن إ   Lآ  
�دةا)    �'�ارXF هI    آ8   X]U�B  ا]رI'1 hH    أو ،  ا|ن   وا
 DB�NJ�  ، ¨و   ���NF³   أو   ا�Wأ    aإ �?*   _BF�  إ� ،  !راء   ��   �
��ر ��ق   إ�< ��ts£  اoى    *�J .JMQ/   ا

  ��Dy   ل����J   ا�را�F   هo.   أن   ا   �?H��   D��W   ل�Ë   ��  
� ،  ا��Uال �<����   �1>�   وy   آ�n+   دا��ل ^  ،  �ªدة   أ*?À    I8'1
�Lk   و*?� ،  ا?'�   هoا   @�B?�   أ¶��   ��   هoا Fو   >NFدرا  ،
�ن :  ��د+<   �?����   و;�ورة J	ا� -  �^    ا�cض   #LB ، - و!���y   ذا+
�ء NQا�   >�Q .  

�>�BJ   أ��*    I'�sKN �*�Nا   آoه   �'?،  ا]�'�� *'��    ا
  £ÌQ �#   �<'1أ   >*�BFأ   o<�   XU  ، ��U    £أدرآ� أ   �أى    أن   ���>
 L81    I1إ*�ا Lأ��  ، ���yو   �8�Q   _'?N�   ه����ن   }J	ا�  ، �   ��T  
�   �Îج   أن *�J<�   ��F�<N�   �^    ا'��   ��U�   L] ،  ا[م   *'��   إ
 ��@�B+ور   ارo·   ����+   L�?� ا��Bى    اF�Fأ   �  {�د   �Hه��
 �?�B@   ��KN���   اyو    ^ �<�À   اo7  ،  ه�  آ�sورة   أ�Nم   �Fف و
 ��'U��   أن   �H�+أ    aا�¡'���� إ    I�B<���ر�"   �� �?+  
�ت M't\و�   ��م   أو ،  dذ   أ���   آ'8   d^    أو ،  ا>¼ ^    إ�� .  ذ
 uا¯�ا�  ، �  و#�   ��?�   واN?��/   ا*   ��Dc���   �F#�م   آ8
 �8�NK;اء   أ�N*إ   ��   L\K  أ	�اع   �1   ا���0   *�أ   XU   ا�ا*(   ا
1� ا>IJK    ا)�ض �	   �1�	 ،  L?�   ذd ^    و�   X?�     �ارسا
  . ا)��H ا?�'I    اN����   ذا   و��µ8t ،  ا)�NBئ 

²�2 ا��RYوى   
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� �
 8Q$%12ا  Y�0@1979أآ 

 "� #$�#" ا�Q'�" ا���\

 

 

 

 

 

 

 

 

 ���N	ء  –*?� أن ا�ه>� ^ هo. ا>��ة ا����� آL أر*?
-  ��ر. د��N� Dا;?BN1�* ¸K<��W �� W$4ح د��ان أ��ار ا

"?Y-'ا���)�ت ا�d�ت ذ��Bt+ج  ، وD?^ ا?Dج 1���، وا
���، وآ�ن ا�اQ( إa ذd ه� +��¹" ا�0س ا�?�ى y IJK<ا
 IJK<t/ ا�* _'?N� �8�Q ���yو ،¸K<��ح أ��ار ا

درا�F ^ 1'� "وا�BtN/، ا	��BN إa ا?>�ان ا]�'I أ	< 
£�]�IH، ا~�ء ا���*���J�" اsأ� a ا��# �: #'�، آ8

8�ذا �1 ا~�ء ا]ولQح�W ؟  ؟ L�[وه� ا ،�B?' د��ان �F ا

 ��U >+أورد �رH?� إa هoا ا~�ء ا]ول، �H�Qت ��1ا �'��
 ��ج أن أآ�ر. ه>N} ��+I ����� اBt?� ا]وa وه� �Bا� ^

>Qو�Ë : 

 ....." Dإ    Sل   أ#�\"   أ³& أ���0�®   ا��را;"   هun   إآ@���  
 ®�  وW@+f   #1   �,&   �& ،  ا;@��5ء   �� .�#�nى    �,&   وا�@�$
 "��;Yأردت ا��    ا�   �JMل   #1   إ���R   اnه   &�  . ا��

�1���ء *Q�' :و��Bو أ	< #� ا]وان 

 �<F ه� aا]و �?Bt، و� *� أ	< !!!1979+�ر�Ü 	�� ا
�م أو أآ[�، إذن Q�� �Is ر*( #�ن �� ?* dآLB# /N ذ

� �?'� *�اه� أ	º ،ن���� دام 1'8�  –< ا� !! �� ���و²
I'81 _�BtN* �?ِ��ج إa ¢��� و��اH?� و	��   -آ�ن �N}

 �<�Q ى�H ��¨، و)?���ة )� °�ى g1 اJ� ؟L���+ دة�وإ1
� و*>�، �BH�Q هo. اBt?� ا~���ة ه�oا<�Uو. 

 ����� ^ aا]و �?Bt�*� اN�¹وف آ �'lF 7	أ /JUآ>� أ
� إ� ^  +'d اBt?�، إ� ا	7�NB7 ¨ أ�	أ ��U �K�Nاآ

�ت أ�yى �>�� 	��ة BF��ن وا�tNر"�>J	ج " ا��N¢ �، �( أ¬
�تBإ� aل �( . إ�?K� +nآ� آ�" أن ��ا�'� ا?L8 ا¬[ dذ

 �� آ>º 1>< أروع rN<� أن ��T ،h�M\�ظ I'1 اH�N< اK0ا
 �	��Uوأ ،/Jz– ت  -أو آ[�ا�Q�� آ>� Jz/ �� إ;� ��  
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� �
� �Qوض +I'lN أ�>�ء اL?K، وهoا �[�B 	���1، وB��� �l�<�

وآ[�ا �� أ; �t	IJK إ�< : أ�Qح *< *��ر �� أoUر �><
��� إذا y< ;�ورى، و	أ ��N1أ ،�� D81 Lارا *�ن أوا��t;ا

 >�Ãأ �� �	�y ^ )#و ��"�، أوا�'< "LÒ ا]��	� إa أه'�
 L��*"7�+م، و¢��� +�" رو�?H< ا¯�ف �0ح، *?� اw�t«N ا

 �1 rN<�Q ،ى�Nأو ا� L�����L �1 اK+ دون ��ا�ا;h، و
 ،L8N�� XUآ>� أ+�#(، و �º �]�* gء أآIW �Fر�هo. ا)8

o<� d ا�Bا��oن آ� .��Bوا وآ�	< آ

  �����'>��ة ا �BJ<��ن "هoا ه� �� �Uث *J	ا�
� ا�ا*(، وه� ه� �� �Uث " وا�tNر���1 �'yو#� د–  )�

��Wا ^ ��¹ر  اDNyفB� �BBF ن��ت وا]دوات، وآ�	�ا���
L8? .اBt?� ا]وa �� هoا ا

�b آ�ن ذ�£؟؟,k 

 /t''��n8 ا?�� ا]ول  ��8'?� �1 ا'l>� ا�µJ� �<آ
�ه�ة ^ �، وآ�ن 1978د�g8J  ا>IJK، وه� اoى 1�� ^ ا

�ث Ë[وراق واS�ا�� I'1 أن ا�1 ا��N/ اoى {�ى ���Hا 
 -آ?�د+>� –ا� �Fف +'�I ^ هoا ا)��n، و#� وردت ��y�Nة 

 �� �<o* �و*�ا أ	< �� #L�B ا)L�MNJ أن أ¡� ا)�8�� �8
�ب،?� �� �<'^ +'d ا]��م ¨ +�� ه>�ك ه��H   .o، وذ

 ،�����1 ا���و	�� ا0Bt�ت ا�اD��JNت ا0��F*��، أو !
��، و�'�>�+�/ إذا آ>� 	Bt( إ�� ·8( ا�0وف *�* �إ�

�ز ا)��8 ¡� �?Bt� ق �( أى�K+D _Qل، ا)�� ¨ أو�+��J ا0
 L���ق �( 1K+��^ ا��� ا��د، #B'� ا�MNى، و����ت *

 w�J*) >Ãى"ا��Q "أذآ� �� I'1 ( ى�Wا;?� أن أ�N� �?Bt� ^
�زة �� ا)Bt?� *?� أن Hإ oy�� وف، وأن�U وق�<� >

�، وأ�BU�ن ���� 1>�ى ^ �lUة *�~�اج، وأن ا�NFذ	� �
�ر ´ 	�ى، و�� ا)��8 ¬ L� ��n(ا L���ا�L �( د

�y I'1 ��n(ا I�N	وا ،_�Q�N�*. 

�ول U XUى"و��Q " �¹وف ��U I'�[81'< ا aع إ�H�ا
 7�F ،م�	دون  ���µJ(��U/ ا?L8 دون ذd، وW?�ت *�

Q  �?Bt� ^ D81 �° �U��ى إن آ�ن 1>�ى �� �>��L *< و���'<
 ،>N��Wى اoأ�yى، و^ 	K¸ ا�#� أ��KNF �� �>�وق ا�0وف ا
 ،���Q ��ه� KQ ،D?Q��ت أن أ	��NهH ءIW و¨ ��� 1>�ى

d أو^ "�F ا'?�B"وأ#�م *��ح �  هoا ا���ان o*و ،
'���ان ) '�U�8م(*N?��ى  >N�#��Dح �B1 ا\�Bر أ�>�ء �>

]��r ا	g�£ ^ ا�ذا�1 ا)\���، وذI?� >U�� XU d ^ ا
�ح، وه� �\� I'1 أ	< �h#ُ �?W، وأ	< �L�MNJ أن Ãم و��*
 > �'# ����ن �Fدا )�اLU ا)�ض ا>X?� _81 �� IJK آ8

� . أ�>�ء ا�0ار�F"ى��Q :" d'81 ت�1�F L��N d��'� آ�
�د D81 �q �U؟ و#�ل a إ	<N?(ك ا�Hأ ¸K	 I'1 L\¢و I��� ا
�، وو�1+< B���+ ���ب w² ا�J�Q �#��1ة ور �NF aج إ�N}
 �H�«Q ،a�N� ��IK 81'< ^ ا��م ا� �'� Lآ >�t1ن أ�*

aا]و �?Bt  .ا
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� �
 ���>o¯ �BJ. ) ا�B�)�B���Jو أن 	K¸ ا0��+N��ر *

 �*��ن وا�tNر Lª اJ	ة ا���	ل DUإ �?* ،��	�]اBt?� ا
��( ا~�وف" Q��ى"H 

 و���

�q أت�* �?Bt*� ا���MN ا��م ����ا )�ا�'� إ��ار ا
�ت W?�ت �?�� أ	7 Uا�وا# �B��B+و �8��<+ a �t«Q ،��	�]ا
 Lأن أوا� LB# ،ءD���ج إa !راء و	�� ا]��#�ء واNUأ

 .ا)��وع

d8� �'I *?� ذ�Qو : 

Dأو:  IJK	 IK1< �� ا)8�� أن أ	ر*( #�ن  –+\�رت أ �?*
�Nام *�F'�ب –�، وأL?H ا)  ^ "ا��ح W  � I'1?�ى" �� ا

 7<��ظ *�L ا)?'���ت ا�اردة و¢��[��، وKNU�ا¯��u، �( ا
D�'# ��1� إ. 

��¶�8 أن أ��1 +�+�/ ا)�;�1�ت، وأن أ*�أ  :��\
�م \K�*)D]�( اoى ورد ^ هo�ر.، JU/ اN>�� اBN1�* ،

 L8?]��اض ا>��JK ا)�ض ا]�ty، أ�L آL ا) و^ آQ L��ى(ا
 ^ �]Ë XU 7	أ ��ء ا]��اض ا�v�K'N ا?���s، إ<]NF�*
�م �� \K�1 �� آNBN< �1 ا ��������F، و^ هo. ا>��ة اU

 hkا�Wت، و��Uور *��>�(+>�� و�*PP ( IK� +�*� I'1 أ��Hو
 )J+ ��ب ا)�اد ¢��[< إN�� +��L ^ هoا ا ��XU ^ ،�MK أ¬

MK� X?J+و �*�Nج آ�N} �# ض �� ا]��اض�� Lأن آ �<��NQ ،�
 �� ورد ^ هoا ا?L8 ا0�a، وأ	< أ*�ا { �� �#D1 > D�NJ�
�ء ^ هoا ا?L8، اoى أن �>�'/ ¥oا H �� aل إ�N«Æ� ز أن�°

>�وم  � .اL��?N إH�� a( +�'��ى 

�	��   �1ت sKQ'� أن أ�Nم ^ :�����]هo. اBt?� ا
¼<�*  I+��	 > �lUوأن أ aا]و �?Btا��'I اoى ��ر ^ ا

��k�B� �K\* ع�BFأ Lء �� آ��ء وا]ر*?�D] .ا

#�رت أن أ@�ح ا|ن �� �ty �� a �tyط �s��1  :را���
 d'+ �?* ز�'�أى وا>�� واL��?N، وT�� إ° �B'@

I'� �8�Q ت���H�N :ا

1.   h�M\+ aج إ�N} �� h�M\+ 

� و .2� �Q��'7 �� اgcة وا�@Dع ^ هo. ا)�ة ا� إ;
�ه�ت ا�*( #�ن	 

3 .��*�F ت�Wأ � .L\Q ا)  ا�?�ى ^ ه�ا�u، آ8
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  �	��������������د	א����������������������دود	�������		ق������������������

	 	
 )2(  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  ديوان سر اللعبة :شرح على المتن 

  رامى عادل. أ

بضم (الكلمه تفعل    ,صادقه اذا كانت, الكلمه بكل زخمها وطاقتها قادرة علي التغيير
ده الن الكلمه موجو, يحيي الرخاوي محمد. وابلغ دليل كالم د, )التاء وفتح الفاء وكسر العين

وكانه يستعيض , وترفع من معدالت االفيون كذلك, معاه بيحاورها وكنها تنطلق به للحياه
والكلمة معه هي الحب بكل ثرائه , ايضا وكانه يعبد اهللا كلمه, بالكلمه عن الغناء مثال

محمد يحيي الكلمه , محمد يحيي الرخاوي الكلمة هي المعركه في حياة وكفاح, واندفاعه
الكلمة يبدو انها , سهام موجهه في الكلمة وكل ما يخرجه من جعبته هي, معناه وتصنيفها

كلها كلمات فاعله حيويه مرنه , محمد يحيي يلعب نعم لعبه عنيفه نعم, تشفيه وال تشقيه
الكلمة ال . محمد يحيي ال يستخدمكلمات عاديه هو يستخدمها ليهزمنا, يقع ليقوم, مقايسه

الكلمة هي , انك، الكلمة اصلك وفصلك وجوهركتنفصبل عن وجودك الكلمه هي عنو
  .الرافض الالمع يا محمد يا استاذنا   نيرانك المتراقصة معك

  :يحيى. د

  .أحيلك يا رامى إلى محمد ثانية

  مدحت منصور. د

األدبية  لعرض األعمال) يوم إبداعي الخاص(أقترح على حضرتك أن يبقى يوم االثنين 
ي تنشر الثالثاء واألربعاء ستكون شديدةالجفاف على غير حيث أن األعمال التخصصية و الت

إبداع جديد من  المتخصصين ولو أني لم أختبرها لآلن مع إيقاف السلسلة في حالة ظهور
  .بالترحاالت وشكرا ثم االستكمال كما أقترح بعد إذنك أن نبدأ  شعر أو قصة جديدة ومن

  :يحيى. د

  .أعدك أن أنظر فى كل ذلك

*****   
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 )1(  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى    

  النفس  ديوان أغوار :شرح على المتن   لوحات تشكيلية من العالج النفسى

  رمحمود مختا. م

حيث . بصراحة ماعنديش كالم غير اني مبسوط مبسوط من ثالثاء واربعاء كل أسبوع
  اني قرأت الديوان أكتر من مرة واحترت وتألمت مع جنازاته وضحكت

حول الديوان حايزود  وحاسس ان الكالم. وبكيت من عيونه وتحمست استماعا ألغانيه
  .خيرا جزاكم اهللا. ثروتي قوي

  :يحيى. د

  حتى على حساب تشويه الشعر،ربنا يسهل، 

  .شكراً

  محمود مختار. م

هذه الحقيقة يكفينا ألم وجودها وحدوثها بين الحين . لماذا الحديث المتكرر عن الرحيل
األلم من تكرار ذكرها أطال اهللا عمرك ومتعك بالصحة  فال تزيد. واألخر ألعز الناس

يابا وأحنا لسة يادوب في سنة  نفسي من األول وجديد على أيدك ده أنا باربي. والعافية
. ومتقلشي إزاي. عقبال السنة العاشرة أل عقبال السنة العشرين مش حاقول: أقولك. تانية

  .اهللا قول ان شاء

  :يحيى. د

  يفعل اهللا ما يشاء ويختار،

" أن نمألها بما هو أولى بالوقت"طالما هو مازال يسمح لنا بفسحة من الوقت فعلينا 
  .عن بعض الصوفية" حافظ عزيز"اية صديقنا كما كررت مرارا رو

  محمد أحمد الرخاوى. د

  .لذا لزم التنويه. اللعبة يا عمنا، انت تشرح ديوان اغوار النفس وليس ديوان سر

  :يحيى. د

أشكرك يا محمد، آسف، غلطة ال تليق، ومع ذلك قد يكون لها مغزى ال أعرفه، لو 
ها رغبة ال شعورية فى تأكيد تواصل ضبطنى هكذا موالنا سيجموند فرويد لرجح أن

دراسة فى علم "الديوانين، خصوصا بعد استعمال نفس عنوان الجزء األول، 
  ".2السيكوباثولوجى 

  .شكرا. وقد تم التصحيح فورا منذ أول أمس، وكذلك فى النشرات الثالث السابقة

  عبير محمد. أ

 فى متناول الشخص  أنا معاك هناك العديد من المخاطر من وجود هذه المعلومات
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العادى، حيث أنها قد تعطل المريض، حيث قد تزيد بالفعل جرعة العقلنة لديه، وبالتالى 
يربط كل عرض لديه بالكتاب، مما يحرمه من المعايشة الحقيقية واحتمالية وصول شىء ما 

  .له

فعلياً على المرضى، كما أنها قد تعطل المعالج إذا قام بها دون رؤية هذه األعراض 
حيث إن قراءاتى قبل بدء العمل كان ال أهمية لها بقدر ما كانت بعد رؤية المرضى 

  .والتعامل معها فعلياً

  :يحيى. د

عادى أو  –لسنا أوصياء على حرية تلقى الشخص العادى، ثم إن كل واحد ... 
هى تحفظات  مسؤول عما يقرأه، أو يشاهده قبل أو بعد أو أثناء الممارسة، –مختص 

  .واردة وليست تعليمات مفروضة، أو نواه مقدسة

****  

  )3(  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  أغوار النفس  ديوان :شرح على المتن  لوحات تشكيلية من العالج النفسى 

  رامى عادل. أ 

فكره الكلمه اللي بتسمعها يا عم يحيي غير  علي, وانا كمان بالمره, كله يدلع نفسه
وداخل , وانت متسلح باقوي سالح ثم حضرتك داخل عش الدبابير, المكتوبه خالص

مدخلتش كلية الطب من اصله  اقصد انك لو, اللى بتقطع نفس اجدعها تخين   مفاوضات من
وتتحدي افخمها , دنت تبقي جهبذومحصلتش, دول كلهم) اللي هم احنا(وعرفت المجانين 

محدش يقدر ينكر انكم بتفتحوا السماء , دنت بتخترق الغيب ويا المجنون   ,شركة دواء
نفسك انك تجاهر  يبقي ماتستكترش علي, ابعهوبتطلعوا سوا فوق السماء الس, وبتدخلوها

من خباياهم  حضرتك فاقس شوية حاجات  ثم اكيد, بكرهك لشرك سياسات الشركات اياها
علي فكره انا  او بتمارس ايها سحر  رغم انك مش باين عليك انك تعرف ايها سر, وخبايانا

اللي تتمني  كل وانك قصادك بلوره تري فيها, عند رايي ان عيادنك ومكتبك دي زاويه
مكانش  وتوصل خبرتك للي يستاهلها باقصر الطرق ان, وربنا يديم المعروف, وتشتهي

  .انفعها

  :يحيى. د

  ولماذا أقصر الطرق؟

  دعنا نلقى بما عندنا سويا كيفما اتفق،

وسوف تشق المياة طريقها لتتكون الجداول، ثم تتجمع أو ال تتجمع، المهم أن تروى 
عنا فى المحاولة المتجددة باستمرار، لتعمير أنفسنا والناس بما العطاشى، ليساهموا م

  .نستحق

**** 
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  )4( )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى  

  النفس  ديوان أغوار  :شرح على المتن   لوحات تشكيلية من العالج النفسى 

  ادلرامى ع. أ

اشمعنا انا اللي , ساعدوني يا ناس, انا مندهش بحق وحقيق: رشاد يقول
الحقيقه زودت , )الحقيقه(يا جماعه الزم تشوفوا اللي انا شفته , الحقيقه اختارتني

وكاني بتنفس تحت , واللي مستغرب له اني باتنفس تحت, وحدتيودفنتني في التراب بعيد
مش انا لوحدي اكيد انتم كمان , الزم تصحوا علي الحقيقه, اشمعنا انا, ناس فوقوا يا, الماء
ارجوكم فسروا , يا ناس يا دكتور انا اتفتحت لي طاقة القدر, تفهموها وتفهموني ممكن
اشعر يا عم يحيي وكان صدمة التجربه . مش ممكن تكون دي نهايه ابدا, بيحصلي اللي

حقيقه تطير بالصواب وال يتبقي منه فال, تجعل من االنسان كائنا غريبا غير مرحوم والحقيقه
فان يري رشاد , قتتبقي الدهشه ومحاولة تفسير ما يحدث من اي كائن كان, ركام سوي

, فيسال نفسه اشمعنا انا وليه انا بالذات ويا تري انتم حاسيين , واضواء تخترقه خوارق
ناس فوقوا بيقول يا, وهو ده اللي حاصل ويا اي مجنون, الدهشه بداية الفلسفه حقيقي

والزم ترونها وتتحملوا الجرعه , حاجه تانيه في واقع تاني في كارثه مستخبيه واصحوا في
, ابواب السماء مفتوحه, يا بني ادمين ماتصدقوش اننا لوحدينا,مقدرتش اتحملها لوحدي اللي
اللي بنبص منه وراها على العالم التاني والتالت , هي هي النافذه,شباك الحقيقه ودي
  .تغربنا الحقيقه بعيد عن حقيقتنا, سوا ممكن نرحل ونتوه ,ابعوالر

  :يحيى. د

هذه يا رامى الحقيقة التى تصورت أن رشاد يشير إليها فى أول مقابلة، وقد بدأت 
  .معه الحوار على هذا األساس، لكن تبين لى أنه كان يقصد نظرات الناس ومكائدهم

  فتراجعتُ،

ألصدقائنا فى الموقع ما كنت أعنيه ولم أتراجع عنه فيما لكنك هكذا أضفتَ يا رامى  
بحقه أن يظل يرى  -باإلضافة- تلى ذلك من حوارات ولقاءات مع رشاد الذى أحتفظ

  ).العين الداخلية(حقيقة ما حدث فى تنظيمات مخه بما أسميته الحاسة الداخلية "

ثة تكمل بعضها وروعة الفائدة والحوار بيننا هكذا هى أن هذه المستويات الثال
  :وبعضا، وأعيد عنونتها كما يلى

  .الحقيقة التى تحدثتَ أنت عنها فى تعقيبك هذا  :أوالً

الحقيقة التى أسقطها رشاد إلى الخارج فاصبحت ضالالت واضطهاد ونظرات  :ثانياً
  " .الشر"الناس 

  ".عينه الداخلية"الحقيقة التى مارس فيها رشاد نشاط   :ثالثاً

لكبرى التى تلوح من كل ذلك فهى جماع كل هذا بمسئولية مستمرة إليه، أما الحقيقة ا
  .إلينا، إلى ، وهكذا 

 ..هيا 
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*****  

لوحات تشكيلية من العالج   )4( )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 
 أغوار النفس  ديوان :شرح على المتن  النفسى

  أحمد عثمان. د

وعلى الطبيب ان يحاول من خالل هذا وذلك ان ينتصر بهما فى والف : المقتطف
  !ارقى، ويا ليته ينعل

اآلخر ارى ان هذه جملة شديدة التعقيد ومتعددة التى اكيد من حيث وجود : التعليق
يجب ان ) وياليته يفعل(التخليق، ومن ثم تطبيقها / والمستويات والزمن والحركة والمخاض

يسبقه المام بتفاصيل ومفاهيم كثير ازعم انها ال تُمارس اال فى مدرستكم التى اشرف ان 
انتمى اليها ويصحبها تخوفات كثيره منها عقلنه الممارسة من ثم اجد هناك مسئولية متزايدة 

  ).يا ليته يفعل(كيفية تسهيل تحقيق هذه الممارسة واكررها فى 

  :يحيى. د

  التخوفات ممتدة عادة، وكثيرة، وحقيقية،

  .لكن ال ينبغى النفخ فيها حتى تصبح معيقة

  إن خلقه ربنا سلسلة سهلة،

  .نحن الذين ننسى، ونفسدها، ثم نشكو، ونتوقف

  شكراً

  محمد على. د

الذى يحركنا ونسعى له طوال الوقت، هذا الدينامو  أظن أن الحقيقة هى الشئ الوحيد
  .الذى يحرك حياتنا وبدونه تصبح الحياة ال معنى لها

  :يحيى. د

  ،"الحقيقة"ومع ذلك أحذرك من تصور أننا نعرف ما هى 

هى السعى إليها، لتظّل مجهولة أبدا، إال " الحقيقة"أظن أننى وصلت عدة مرات إلى أن 
  "...إال"لكن هناك دائما ... إلى أقل، وهكذا، كثيرا، ثم إال قليال، ثم

  محمد المهدى. أ 

إنى أن أهتديت ) يعنى إيه الحقيقة(بصراحة الموضوع ده كان ملخبطنى جداً : مش فاهم
أن الحقيقة دى مفهوم نسبى والحقيقة الوضعية فى حياتنا أننا كلنا هنموت ومن وقتها أبتديت 

كتير المشكلة حضرتك أن كل واحد عايز يثبت أن أمشى بنظرية االحتماالت وده ساعدنى 
حقيقته هى اللى صح وده بيعطلنا، لكن اليومية رجعت لخبطتنى تانى وما بقيتش قادر أفرق 

  .أرجو التوضيح اكثر) الحقيقة الخاصة(و ) الحقيقة الداخلية(بين 
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  :يحيى. د

  صعب أن أوضح أكثر فى هذه المساحة

منك أن ترجع إلى حالة رشاد كلها إذا كنت لم تقرأها مكتملة، فهى ربما احتاج األمر 
  .أكثر من مائة صفحة

* * * *  

لوحات تشكيلية من العالج   )5( )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 
  أغوار النفس  ديوان :شرح على المتن  النفسى

  على الشمرى. د

يرون الحقيقة التي تصل عقولهم بواسطة حواسهم  مرضى الفصام مشكلتهم الكبرى انهم
وعندما يناقشون االخرين بحقيقتهم الخاصة يستغربون  وادواتهم الخاصة وهم يدركونها هكذا

قابلت   وعلى عكس مايعتقد البعض   بالتخريف والجنون مايقولون ويصفون كالمهم هذا
كم الباس به من البصيرة وبعضهم في بحث دائم لحل  من الفصاميين فوجدت لديهم  العديد

   .الصارخ بين حقيقة مايدركون وبين حقيقة مايدركه االخرون المتمثل بالفرق   هذا االشكال
ان    هنا الى نقطة في غاية االهميةنب  الصحة وطول العمر  والدكتور يحى اهللا يعطيه

وقد تكون .   في دراسة هذا االشكال  في عدم تعمقنا  ساهمت المعالجة الدوائية ربما
واالدراك الحسي لدى الكائن .  كثير من المختصين في هذا المجال  يعتقدها  ليست  المشكلة
ن االنسان تدرك االقل تطورا م  فنجد بعض الكائنات  اوجه القصور يشوبه بعض  البشري

االيوجد احتمال ان يكون الفصامي بعد التغيرات التي تحصل   االنسان ماقد يحدث اكثر من
  ادوات االدراك العادية واصبحت االدوات  تعطلت لديه كليا او جزئيا  المخ  على مستوى
ل ذلك اقو    يرى حقيقة مختلفة تماما عن حقيقة مانرى   المتاحه لديه ولهذا هي  غير العادية

االحتمال ولو بنسبة ضئيلة للغاية ومن ثم االيستحق ذلك منا الدراسة والبحث  من باب
من   تخفف كثيرا   وتفسيرات منطقية  نتوصل الى حقائق  ربما  في هذا المجال والتعمق
  .هوالء المرضى  معانات

  :يحيى. د

  يستحق الدراسة ونصف

  وهل نحن نعمل غير ذلك؟

  .العامة، لكن لى عودة لالختالف بالنسبة للتفاصيلأتفق معك فى الخطوط 

*****  

 )4) (الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  :محمود حجازى. د

يحيى . أيضا من لم يعرف دمازالت غير مستوعب استقبال غير المتخصص، وربما 
 !سابقا لهذا الكالم وبهذا االسلوب
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ويؤكد تخوفى هذا احتياج حضرتك إلى اإلستطراد والحواشى التى أحيانا تحتاج إلى 

  .شرح

  :يحيى. د

  عندك حق

  :محمود حجازى. د

  .مش فاهمه، المسألة تحتاج للشرح"تعريف الحقيقة 

  :يحيى. د

  كفى هذا فى هذه المرحلة،

  دع ما يصل يصل

  :محمود حجازى. د

ربما (حجم الرؤية التى تطرحها واسع وواضح أيضا بطريقة مفاجأة، مما ذكرنى أحيانا 
  .أثناء المرور اإلكلينيكى أنك تُلْبِس للعيان الفرض الذى تطرحه) لعدم فهمى

  :يحيى. د

  يجوز

  لكن أبدا

  ثم يجوز

  :محمود حجازى. د

  أال تحتاج لغة أسهل للطرح؟) لنىعلى األقل مما وص(هذه الرؤية العميقة الصادقة 

إذا كانت شركات األدوية تستعمل العلم وهات يا دراسات وأرقام وأبحاث أال يحتاج هذا 
إثبت لى "، إليصاله إلى كل من يهمه األم، من غير )ال أعرفها حتى اآلن(الطرح إلى وسيلة 

  ".وأثبت لك

  :يحيى. د

بعض جزئيات العلم، وأحيانا بعض  شركات األدوية ال تستعمل العلم، هى قد تستعمل
المعلومات، أما مجمل المنظومة وهدفها فهو زيف فى زيف، حتى يمكن أن تمتد صفة 

  .الزيف إلى العلم الذى تستخدمه تسخره هذه الشركات الالهى بال نهاية

  :محمود حجازى. د

لو أن الموضوع بهذا الوضوح والموضوع حقيقة، وتبلغ للمريض إن ده من جوه مش 
من بره، وأنه يستقبلها أو يسقطها على بره، ليه مرضى كثير مابيخفوش ومتمسكين 

 .ليه مابيرجعش عن المرض؟   بالمرض، رغم ألم الرؤية، وهو مش جاهز لها،
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  :يحيى. د

  .المسألة ليست تبليغاً للمريض أو إفهاما له بالمنطق والبرهان اللفظى

  ".معاً"المسألة هى إعادة ترتيب المعرفة المعيشة 

  .الذى توقف نتيجة عدم المشاركة أو ندرتها" حاالت وأحوال"أرجو أن ترجع إلى باب 

***  

  )5) (الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى    

  محمود حجازى. د

  :تقول

حين تتحول الدفاعات الالشعورية إلى آليات وعى تخترق مؤلمة، وتحتد بصيرة "
الطبيب وتتواصل الخطوات نحو الرؤية بشكل مقتحم من الداخل وحينئذ ال يملك الطبيب 

  ".لها صداالمعرفة    األمين أو أى مغامر نحو

أال يشكل هذا خطر على الطبيب من احتماالت الالعودة، أو عدم السيطرة، وبالتالى 
  .المرض

وهذا يحيلنا إلى بعض المرضى ممن ماراسوا الطب النفسى، هل كانوا مرضى وقرروا 
  .اإلختباء فى الممارسة، أم العكس

  :يحيى. د

  )مافيش حالوة من غير نار(ال توجد حالوة بدون نار 

  .ن أراد الجميلة يدفع مهرها، لكن بحذر ومسئوليةوم

  .واجب جدا جدا، خصوصا اآلن ) الذى غامر ولم يعد(والحذر من الطبيب 

هناك فى التاريخ ما يثبت أن هذا الخطر قائم قائم الطبيب النفسى مريضا يسقط مرضه 
  .ن ذلكعلى مرضاه حتى يعالج هو أو ينكشف، ومن هنا وجب اإلشراف المستمر ما أمك

  أسامة فيكتور. د

ـَف   قلت    ، جديد   من   واغَمض عالماشى    نظره   َأخط

  تَنيتْها   لم  - خَلَقَك واللى   -  نظره   هيه

التراجع عن لحظة التنوير ال يتحقق أبداً فيواصل الطبيب الكشف والتعرى، فآالم البناء 
 .عنناوالنمو استكمال المسيرة، شكله بيحصل غصباً 

  :يحيى. د

  إال   الطريق   يكمل   ولن خطوة،    أصعبها   فما   باختياره   إنسان   يتطور   لن: "مرة أخرى
  ". رحلة   أشرفها   فما باختياره،  
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  )من كتاب حكمة المجانين: 750الحكمة (

***  

  )6) (الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  مها وصفى. د

فى وضع علم النفس والطب النفسى، فى  أرى أن التنويه لألخطاء اإلعالمية الشائعة
والبد لإلعالميين واألطباء على . ملحة ةغير مواضع االحتياج المجدى والجاد، له ضرور

نفسهم بال غضاضة للحفاظ على المصداقيه  حد سواء أن يقفوا عند هذه المقالة ويراجعوا
  .األمر والجودة لمن يهمه

  :يحيى. د

  وهل هم سيقرأونها أصال يا مها؟

  عالء عبد الهادى. أ

أنكر ذلك، بل على عندما أجد وجه شبه بينى وبين المريض ال أحاول الهرب، أو أن 
دائماً أن أحاول مساعدته من خالل العمل فى منطقة الدفاعات مع شرح سيكوباثولوجية ذلك 

  .له، وربما ذلك أسهل عالجيا بالنسبة لى، من ذلك المريض الذى ال أستطيع فهمه

  :يحيى. د

 أغلب المرضى، مع الصبر والمثابرة، يمكن فهمهم، ثم إنه مع اإلشراف تكون النتيجة
  .أضمن

  محمد إسماعيل. أ

هل أنت مع دور الطبيب النفسى فى المجتمع وال ضده؟ حضرتك دايما تقول إنه له 
دور أبعد من المهنة والتخصص، يبقى إزاى ما يتدخلش فى كل حاجة؟ فهو مع مسيرة النمو 
والنمو داخل فى كل حاجة، بما فى ذلك نمو الشعوب والوعى الجماعى ودورنا فى تغيير 

  .الجماعى الوعى

  :يحيى. د

أنا مع كل هذا، كنتاج جانبى لعملنا األساسى فى الطب النفسى كمهنة، وليس كهدف 
  .أساسى نفرض من خالله الوصاية، أو نتعسف فى التفسير

  محمد المهدى. أ

هو ليه اإلعالم والساسة وحتى الناس العاديين مصممين يدخلوا الطب النفسى، وعلم 
بدعوى تحسين الحياة، اللى هما أساساً مش عارفيين يعيشوها؟  النفس فى كل أمور حياتهم

أنا مش عارف إيه السبيل إننا نوصل للناس أنهم ! علشان كده بيحاولوا يحتووها قال يعنى؟
أرجو ! يعيشوا الحياة ببساطة زى آبائنا وجدودنا؟ أو ليس نفسنة الحياة تزيد من تعقيدها؟

 .اإلفادة
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  :يحيى. د

عندى أن األطباء النفسيين، مثلهم مثل اإلعالميين مشتركين فى هذه األرجح 
المسئولية، ولهذا أسباب معقولة، وأسباب أخرى ال أريد أن اتطرق إليها، أما حكاية زى 

ألنه هو الذى " اآلن"أجدادنا فأنا ال أوافق عليها، ليس عندى ما هو أفضل من الحاضر 
  .يمكن تغييره إلى ما نريد

  مهدىمحمد ال. أ

هو اختيار موفق خاصة مع " نفسنة"أعجبنى جداً عنوان اليومية وأرى أن اختيار كلمة 
ما أوردته حضرتك من تصنيفات اللقاءات اإلعالمية للنفسين وتساءلت هل هناك رابط بين 

الشائع استخدمها حديثاً فى قاموس الشباب المعاصر ويبين ما أوردته حضرتك ) نفسن(كلمة 
  .ومدلولها) نفسنة الحياة المعاصرة( لعنوان اليومية

  :يحيى. د

  ".قاموس الشباب"فى " النفسنة"شكراً، وإن كنت أريد المزيد من التوضيح حول معنى 

  محمد المهدى. أ

فكيف لإلنسان أن يدع " عش القلق وأقتحم الحياة"أوافق حضرتك تماماً على عبارة 
ذا ما ترك القلق كما هو شائع سيراه القلق، وكل ما حولنا فى حياتنا المعاصرة مقلق، فإ
) األزمة العالمية، الفيوسات، التوريث(محيطاً به من نواحى أخرى يعنى لو بطلنا نقلق من 

  .هنالقى مليون حاجة تانية نقلق منها، علشان كده أرى أن معايشة القلق أفضل

  :يحيى. د

  .القلق مسؤولية، ودافع، وإنذار

  ن؟ إلى أين؟فكيف ندعه باهللا عليك؟ ندعه لم

  محمد الشاذلى. د

بالرغم من أن اليومية تشير إلى كيف يتولى الطبيب النفسى دوراً ليس دوره، إال أن ما 
  !..يشغلنى أكثر هو لماذا يزج الناس بالطب النفسى فى كل شىء؟

إن دور الطب النفسى والطبيب النفسى يحتاج إلى توضيح بالنسبة للممارس والمريض 
  ...فى نفس الوقت

.. مثالً عندما يستعرض أمامى أحد األصدقاء مشكلة تواجهه أو تواجه أحد معارفه
  !؟"إنه محتاج طبيب نفسى/ أنت شايف إنى: "ويسألنى فى تلقائية

وبغض النظر عما إذا كانت المشكلة نفسية أو اجتماعية أو أزمة عابرة أو ليست مشكلة 
 –الحقيقى فى قراءة أى نص بشرى أن التعمق .. من األساس فإن ما يجول بخاطرى وقتها

وهذا ما يزيد .. يذيب الفوارق والتصنيفات بين أنواع األزمات –استعير هذا التعبير منك 
ويزيد حجم الدور بشكل يكبر مع الوقت بطريقة .. العبء والمسئولية تجاه كل ما هو إنسانى

 .ال نهائية
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  :يحيى. د

  هذا صحيح

  .األصلمع االنتباه إلى أن المنطق السليم هو 

ومع االنتباه أكثر إلى ضرورة الحذر من ممارسة الفتاوى النفسية فى الحياة العادية 
  .حتى لألصدقاء

  ميادة مكاوى. أ

أعجبنى كثيراً إن الشرح قد سبق المتن، وقد ساعدنى ذلك فى استيعاب المتن بشكل 
  .مختلف

النفسى فى أن  أعتقد أن التصنيف الذى ورد فى اليومية مفيد لكل من يمارس العالج
  .ينتبه لدوره الحقيقى والفعال فى الممارسة

ولكنى أتساءل هل لجوء الناس للطب النفسى فى كل صغيرة وكبيرة هو إستسهال؟ أم 
  .أزمة حقيقية من جوانب متعددة؟

وهل مبالغة اإلعالم فى زج الطب النفسى وعلم النفس فى كل أمور الحياة هو إلهاء؟ أم 
  توعية؟ أم رفاهية؟؟

له دور أساس فى أن يضع دوره فى ) الطب النفسى(أعتقد أن المشتغل بهذا المجال 
  .نصابه الصحيح من خالل ممارسته أو حتى من خالل اإلعالم

  :يحيى. د

مازلتُ مترددا يا ميادة فى جدوى هذا الشرح قبل أو بعد المتن، ومع ذلك أواصل حتى 
  .أتوقف، أو ينتهى العمل أيهما أسبق

  !من يدرى؟

  احمد عثمان. د

ما استطيع ان اشارك به بعد قرائتى لهذه اليومية هو ازدياد الوعى بابعاد هذه النوعية 
  :منها. من الممارسة العالجية

  .هم الممارسة المسئولة - 1

يكون بين من يسمح له من الداخل عندى وعند المريض لوالف ) التناغم(التواصل  - 2
  )العقلنة(تحفظات /على الرغم من حضور تخوفات.. (أعلى

التطمين يأتى من النتائج فيه وفى المريض متجاوزاً العقلنة، خاصة فى حال توفير  - 3
  .محكات لقياسات موضوعية لتلك النتائج

  :يحيى. د

 .هذا صحيح عموما
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  محمود حجازى. د

  "الطبيب دا هو أنا مش حد غيرى"

حضرتك بيه اليومية، هذا ما وصلنى حتى قبل أن أبداً فى قراءة، التوضيح الذى بدأت 
. فأنا لم أتصور حتى اآلن من يستطيع أن يمارس الطب النفسى بمثل هذه الطريقة سوى د

  يحيى الرخاوى

  :يحيى. د

  .طبعا ال

  .ثم إنى لم أقصد ذلك الجانب اإليجابى للممارسة

وقد حاولت أن أدعى نسبتها إلى ) ال االيجابيات(هذه العبارة تمثل كل السلبيات 
  .من أن يظن الزمالء أننى أهاجمهم أو أشوههم دون نقد ذاتى شخصى خوفا

***  

  )7) (الكتاب الثانى(السيكوباثولوجى دراسة فى علم    

  أميمة فعت. د

إشكاالت كثيرة ويجيب على أسئلة قد  شرح المتن مفيد جدا، ولمن يقرأه جيدا يحل له
تعليق أو سؤال ولكننى أستمتع وأستفيد ،  ليس عندى أى. تخطر على باله أثناء عمله كمعالج

  . ود مثل ما حدث فى حاالت و أحوالإذا قلت الرد فأكمل إذا سمحت وال تظن أننا ال نشارك

  :يحيى. د

  أشكرك

  .هذا تشجيع جديد برغم احتمال تشويه المتن الشعرى بالشرح

  ).معنى قاله أوسكار وايلد يوماً ما، ال أذكر نص كالمه!!" (االبداع المفيد دمه ثقيل"

  جاكلين عادل. أ

، وتذكرت ...!!!)يعنى(الطبيب أصبح مهندس للعقول البايظة "لقد أعجبنى جداً مصطلح 
أن أفضل ما يعطينى الدافعية للتكملة هو إنى أعمل فى موقع يساعد الناس على التغيير والنمو 
والعيش بحياة أفضل، ولكن عندما سمعت هذا التعبير تذكرت أن كل من الممكن أن يهندس 

ائع الصيت على مزاجه بما هو جاهز، ومن الممكن أن يفيد، كنت أشاهد برنامج تليفزيونى ر
يستضيف أحد األطباء النفسيين والمشاهير دون ذكر اسمه وعرض طريقته لعالج اإلدمان 

حالة على نفقته بالمستشفى الخاص به، وأنا أعلم طريقته فى العالج فتذكرت  30وتبرع بعالج 
  .هذا التعبير وخشيت منى ومن غيرى، وأدركت كم هى مسئولية وأمانة صعبه

  :يحيى. د

 .ربنا يسهل
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  عماد شكرى. د

يختلط على األمر كثيراً بين أن أكون معالجا يتحرك وينمو ويواكب أو طبيبا يعالج 
المرضى كما هم إلى ما يريدون ويأكل عيش، وال أعرف هل المرض كافى إلطالق 

  .الحركة نحو التغيير والنمو ال أعرف

  :يحيى. د

  المرض نفسه ال يحرك الحركة نحو التغيير

  .تيح تحقيق هذا االحتمال، وهى خبرة صعبة تماما، واحتمالها أقللكنه فرصة حقيقية ت

  رامى عادل.أ

  :المقتطف

ـَك "لىِ    بص ـْب ـُه ولعبلىِ   " صاح ـْب   وقعت :  قال  ،  حواج

  :التعليق

يقف اعلى ناصيته المهرج االعظم، ويراك فى زاويتك منسحبا  ان ترى العالم مسرحا
الدنيا وتلطمها، تدير لك ظهرها فتركلها، كل هذا يحدث وهو  ، تلطمك"غصبا عنك"مهزوما 

فى موقف بهلوان اخرقزم جدا امام تجبره وعظمنه، وتشيلك  ينتظر منك ان تدغدغه، فانت
جنابه واقف موقف المتفرج، وانت مش بمزاجك بتشهد  االيام وتحطك وتهبدك، اكمن
صرخ، او تستنجد يايها حد، وهو حدوثها بالفعل، الزم تست الماساه، المذبحه اللى قررهو
اكمنه وحيد، ومفيش غيرك يدغدغه، ومفيش فايده، المسخره  بيقوم بدور حزاينى يا حرام

مش هتكمل عل بركه اال بيك، فانت المسئول عن تعتعة ذاته والمثول حاضرا دوما بين 
وره تستجيب لمسرحيته الهزليه، التى تقوم انت فيها بد يديه، ال تزيغ عن امره، فقط

االمنك، ويجب ان تقوم لك قومه لتكمل لسيادته الفصول  المسكين، وهو يتفرج عليك
تراجيدى اللى  -المغروره المحركه ذات القالب الكومى األخيرة، والتى تليها من مسرحيته

البهوات، مش ده الدور اللى مرفوض معايشته، انكم  محصلش، مش هى دى القضيه يا والد
  .بهلوانات تبقوا

  :حيىي. د

  وهذا متْن آخر، يحتاج وقفة

  .شكراً

***  

  )8) (الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  السيدة. أ

وحش إنسان غرقان، وكمان فيه "معه صورة صعبة جداً  1/7/2009المقال بتاريخ 
 .؟"ليه بس كده"بيفترسه، 
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  :يحيى. د

  :أعيد عليك بعض المتن

ـَه   المركب دى ....  ـْي ـْالع   وال   دفّه   بِالَ   الماش ـِق ـّنَا   حاتُشْرد   م    ، من

ـُوقُ واوعى  ـُّق ـَع   الش ـِوس ـَسْل فى    نايم   يا   ت ـَع    ،  ال

   ،  تزيد تزيد،  تعــلَى،    الميه   ال

ـِكْسى  ،  عطَن   ميةْ ..     .الخ...  بالدهنَنَه   الجلود ت

  مدحت منصور. د

شعرا نحن غير  أقترح نشر كل نص شعرا كامال دون شرح في حلقة لنتذوقه
ثم نبدأ بتقطيعه وشرحه للمتخصصين   المتخصصين ويترك فينا ما يترك ويحرك ما يحرك

المتخصصين كنقد  تخصصين ألن الشرح مهم جدا في إثارة الجدل فيومن شاء من غير الم
  .على المتخصصين ألساليب العالج النفسي والممارسة مما سيكون له أكبر األثر فيما أظن

  :يحيى. د

  أعتقد أن هذا اقتراح مناسب

  أنشر النص كامالً بعد كل شرح، أم قبله فى كل حلقة: لكننى احترت

  .إلى نشره مستقال بين الحين والحين فى نشرة تاليةأو ربما احتاج األمر 

  رامى عادل. أ

ليس قانونا ( االمنيه وحالة الطواريء اجتاحتني الثوره تحديدا علي الشرطه، علي البلبله
من افغانستان والمستنسخين والنفايات  وعلي امناء الشرطه والمخبرين وعلي العائدين) 

الاقول _وافالسه واختراق الصهاينه  الرئيسوتخصيب اليورانيوم والمفاعالت ومرض 
الكاديالك وراكبيها المحصنين،وعلي  لمؤسساتنا وليس العكس،وعلي السيارات_االسرائليين

التاريخ، وعلي الزحف الي داخل مصر من  القطط االبالسه، وعلي انتشار الدعاره ونهاية
ء،فحكيت كل هذا واالشقياء، ونسا معدومي الهويه، وعلي عمرودياب ومجرمي الحرب

واسطبل عنتروالمعادي ،هكذا  واكثر باعلي صوتي في رمسيس والجماليه ومصر القديمه
قرروا الطنبله، لم يعيرني احد  قررت ان احكي باعلي صوتي، ولم يلتفت الي احد، يبدو انهم
لشهور، لم اعرف من اين تاتي  اهتماما في اي شارع من الشوارع رغم ان ثورتي استمرت

واحكيها كما يفعل مهيطل القريه  ت والطلقات، او من اين آتى بكل هذه السيناريوهاتالكلما
ومع هذا فلكل دوره، وحجم جنونه .منا ويحكي عن الفاسدين فيها، يبدو انها قصة حب كل

  .واكثر  جضرتك بحت بالسر يا عم يحيي/ ونجاحه في ابداعه او هزيمته وانسحابه، انت

  :يحيى. د

  من أدراك؟
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****  

 )7(  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  أسامة فيكتور. د

الحد الفاصل بين التعامل الحضارى وبين النفاق الدمث، ال يمكن تمييزه بسهولة، "
الوقاحة واالقتراب المغامر للمصارحة هو أيضا ال يمكن تمييزه وأيضا الحد الفاصل بين 

  ".بسهولة

  إذن ماذا؟

  :يحيى. د

إذن علينا أن نقترب بصدق من بعضنا البعض، ال أن نتالمس بنعومة مدعين 
  .التحضر

*****  

  )9( )الكتاب الثانى(ى علم السيكوباثولوجى دراسة ف 

  )2  من  1(الجزء األول  -جنازات سبع  : الكالم   لعبة

ا، صفّر كإن النعش بيطلّع كالم  مرالهو!!  

  مياده المكاوى. أ

، ولكنى اعتقد أنه ليس !ربما يكون الكالم هو اكثر وسيلة متاحة للتواصل بين البشر
االكثر إقتصاداً؟ بل األكثر استهالكا لأللفاظ حتى تخلو من معناها، كلما تمادى الكائن 

فة الى قدرة البشر على المناورة والخداعة البشرى فى استخدام اللفظ خاليا كل حين، إضا
  .بالكالم حتى يصلوا ألهداف ال يعلنونها فيما يقولون

لقد اصبحت أجد الكالم هو اغتراب وعقبة حقيقية فى التواصل، بل وفى قدرة المرء 
  على التعبير عن نفسه،

  !ولكن هل هناك وسيله أخرى؟

وما قد تحمله هى ! االحتجاج والسخرية؟مثل اللجوء للغة الشباب؟ ولكن ماذا بعد 
  األخرى من اغتراب؟

  !أم علينا اللجوء للصمت وفى ذلك ما فيه من وحده وألم؟؟؟

  :يحيى. د

ال غنى عن التمسك بأحدث معطيات العقل الحديث، ومن بينها هذه الرموز البالغة 
ما يرمز إليه، وهى هى التى كتبت بها تعليقك، أما انفصال الرمز عن ) الكالم(القدرة 

وانفصال اللفظ عن مضمونه، واستخدام الشكل لتشويه أو إخفاء الموضوع، فهذا ما 
يحاول الشعر وبقية وسائل التعبير اإلبداعية أن تجد سبيال إلى الحد من مزيد من االغتراب 

 من خالله،
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ثم أعرج إلى اللغة الشبابية الجديدة ولغة الشارع، فبرغم دفاعى المتكرر عنها، فهى  

ليست حالً، وإنما هى صرخة احتجاج، مثلما أن الجنون ليس حال، وإنما هو إنذار يدفع 
  .تمنه الذى يطلقه، وياليتنا نسمعه، ربما ننقذنا فننقذه

  عبد المجيد محمد. أ

اآلن عرفت كيف أن أية آليه دفاعية إذا ما زادت وظيفتها الدفاعية عن حاجتنا إليها 
تماما، كما فهمت أكثر مراحل نمو الكالم وعالقتها بالمعنى تنحرف بمسار النمو أو توقفه 

  واللغة

  :يحيى. د

  شكرا. يا رب سهل

  محمد اسماعيل. أ

لماذا اعتبرت لغة الشباب تعبيراً عن رفض االغتراب مع أنها قد ال تكون : معترض
 وهذا ينفى تعريف اللغة على حد. مصطلحتها الخاصة بها) شله(لغة أصال فلكل جماعة أو 

  .علمى

  :يحيى. د 

حركية اللغة بين الشعر "  أرجو أن تقرأ ردى حاال على ميادة وأن ترجع إلى الموقع
  "والشارع

  محمد اسماعيل. أ

حتى عالج المغص  كل عالج حقيقى هو عالج نفسى"اعجبت جدا بجملة : مالحظات
  ".الكلوى

، ولكن لم ألتقط جيدا كيف أن الكالم يضمر أو يموت؟ وما "الكالم عضو حى"وجملة 
  الفرق بين هذا وذاك؟

  :يحيى. د

األرجح أن الضمور هو خطوة نحو الموت، وكالهما يشير إلى أن الكالم حين يفرغ 
أو فاعلية، بل يصبح من معناه، وال يؤدى وظيفته، يصبح فضلة أو واجهة بال جدوى 

  .عامال سلبيا أيضا، أفليس هذا هو الموت

  محمد المهدى. أ

ليست تفسخية وإنما ) جدلغة(أال يمكن اعتبار األلفاظ التى يستخدمها الناس حديثاً هى 
  إبداعية إلثراء اللغة وزيادة حركيتها؟

  :يحيى. د

  Neologism [1]ممكن، ولكن يستحسن أال تسمى حينئذ جدلفَة
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  محمد المهدى. أ

  ؟)يعنى، كده، بتاع(هل هناك عالقة بين اغتراب اللغة وما يسمى بألفاظ األستعانة مثل 

  أرجو اإلفادة

  :يحيى. د

  ال أظن،

. االستعانة لها وظيفة إيجابية عادة، وأعتقد أن رسالة الدكتوراه التى أنجزها دألفاظ  
  .هى فى هذا الموضوع تحديداً، ويمكن الرجوع إليها أو إليه) إبنى(محمد يحيى 

  محمد المهدى. أ 

حين يصبح الرمز خاوياً من معناه يصير عبئاً على الوجود بما يؤدى لالغتراب العقلى "
  ،"فالمرض النفسى

  .هذا مفيد 

  :يحيى. د

  الحمد هللا

  نادية حامد. أ

ال أوافق على أن اللغة الشبابية هى احتجاج ضمنى لما آل إليه حال الكالم، وال أوافق 
حتى على وجه المقارنة بينها وبين ما يقوم به الشعر بتجديد اللغة فأنا أرى اكثر هذه اللغة 

  .ئف ومغتربعلى أنها انحراف بالنمو عن مساره إلى ما هو زا

  :يحيى. د

  لك كل حق أال توافقين

، وهى مازالت "حركية اللغة بين الشعر والشارع" فقط أرجوك الرجوع إلى وثيقة
  .فى الموقع، وأن تتنازلى قليال عن حكمك الفوقىP.P.  شرائح

  نادية حامد. أ

من أعضاء الوجود الحيوى البشرى " الكالم عضو حى"أعجبنى جداً الوصف الرائع أن 
وكذلك روعة اإلبداع فى وصف أن الكالم لم يعد إال أصواتا وأن األصوات راحت تخرج 
كأنها كالم، يا ريت فى نشرات قادمة يكون هناك توضيح أكثر لكيفية إنفصال الكالم عن 

  .ء نماذج توضيحية لذلكالمعنى وٍإعطا

  :يحيى. د

الفصل األول من هذا العمل سوف تتناول هذا ) جنازات(أظن أن كثيرا من حاالت 
  .الموضوع
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  إسراء فاروق. أ

المرفوضة من "لم أستطع فهم كيف يمكن أن تكون تلك اللغة الجديدة الشبابية 
التى هى فى إعتقادى (تلك اللغة هى نوع من تنشيط حركية اللغة، أين الشبه بين " المؤسسات
  وبين الشعر؟) تشويه للغة

  :يحيى. د 

فى نشرة  "حركية اللغة بين الشعر والشارع" يبدو أن على أن أعيد صياغة محاضرة
المعنى المراد الذى قد ال يصل فى صورة شرائح برنامج مستقلة بكالم مرسل حتى أوصل 

  .حاليا  P.P "الباوربوينت"

  .حركية اللغة بين الشعر والشارع   link ومرحليا ال أملك إال إحالتك إلى بهذا الرابط

  .أعدك أن أحاول قريباً

  عالء عبد الهادى. أ

كالم المريض إذن، فإن اشتراك الطبيب فى رؤيته لواقع وقضية المريض ثم تصديق 
واحترامه ومحاولة إعادته للواقع بمسئولية من المعالج والتى قد تتطلب من المعالج أن يقوم 

  .بأدوار خارج مهنته هو ده اساس العالج النفسى

  :يحيى. د

  هذا صحيح

  عالء عبد الهادى. أ

التخلص من الحزن واأللم النفسى ثم الالمبااله هو ده اللى األهل بيقعوا فيه لما 
  .يسمحوش البنهم بالحزنما

  بس الحق فى الحزن حايوصل الناس إليه؟

  :يحيى. د

الحق فى الحزن هو مثل الحق فى الفرح مثل الحق فى الشوفان مثل كل الحقوق 
اإلنسانية التى خلقنا اهللا بها لنكون بشرا، وهذه الحقوق جميعا هى نتاج هذه الرحلة 

المكتوبة التى " حقوق االنسان"تحت مسمى الرائعة من التطور، وكلها حقوق غير ما شاع 
  ألغراض خاصة ملتبسه،" تستعمل من الظاهر"

أن يكونوا "فعموما دعنى أقول لك إنه سيوصل الناس " حايوصل الناس إليه؟"أما  
  ".ناساً"

  عالء عبد الهادى. أ

من اكثر االسئلة المحيره التى تراودنى عقب كل جلسة عالج نفسى هو سؤال عن 
  .المريض للمعالج وخاصة لما اشوفه بيتنصل من المسئولية، أو يريحاستعمال 
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  :يحيى. د

علينا أن نقبل ذلك بوعى كمرحلة، ثم يستمر العالج حتى يفشل المريض فى أن يضر 
نفسه من خالل سوء االستعمال هذا، وذلك بفضل تحويل مسيرة العالج لصالحه وصالح 

  .المعالج

  عبد الهادىعالء . أ

  وأنا أقرأ هذه اليومية كنت ال ارى شيئا بداخلى يستدعى الخوف منه،

  ولما انتبهت شويه لقيت جوايا خوف شديد ماكنتش شايفه وخصوصاً من التغيير، 

  .وبعدين قلت اطمن نفسى شويه أو استخبى 

  :يحيى. د

  هذا حقك

  .هذا التدرج فى التلقى هكذا هو منتهى الصدق

  هادىعالء عبد ال. أ

طيب، إذا كانت الحياة النمطيه المكرره هى نوع من االغتراب وهى التى تقول عنها إن 
المرض النفسى هو رفض لها، إذا كان األمر كذلك، طب ليه مايكونش المرض نفسه هو 
هروب واستسهال، يعنى االغتراب فى المرض النفسى ازاى هو رفض الغتراب الحياة 

  .العادية

  :يحيى. د

ن يغترب بمرضه هربا من االغتراب النمطى السائد ال يحل شيئا، لكنه المريض حي
  )األخرى" (الناحية الثانية"يذهب بعيد إلى 

  ".اإلبداع"، وذلك بحفز عملية النمو على كل مسارات هو رفض االغترابين معا  والحل

  محمود حجازى. د

  شكلها كده بقت أصعب، الكالم بقى صعب قوى كده يا دكتور يحيى؟

  :يحيى. د

  .األصعب قد يكون هو األسهل

تدربنا شركات الدواء والسالح والبترول، وكل الشركات العمالقة إياها على 
  !!االستسهال على حساب المرضى ليستعبطونا، ويكسبوا

أما ربنا فقد خلقنا لنكدح إلى وجهه وهو يلقى علينا قوال ثقيال وفى نفس الوقت  
  ينبهنا أال نفعل ذلك لنشقى،

 !!الطرق تختار؟فأى  
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  ما رأيك؟ 

  رامى عادل. أ

وهل لهذا عالقة بالحب وما يحمله من وداعه , كيف تكون الكلمه روحا موقظه منعشة
وما حكاية الكلمة الطيبة والقول الثابت ورسوخ كال منهما داخل , وجهر وسمو وجذب

, كانه يصلي وال اقول يتكلم فقطتماما , ولحم المتحدث منظومة الوعي واختالطهما بعظم
واظن ان كتاب السرالذي سمعت عنه من ضمن ما , بخبرته فاالنسان يعبد ربه كلمه يزجيها

وان من يعبد اهللا علي حرف ال يدرك معني وقيمة الصواب , النقيه دعا اليه هو الكلمه الطيبه
حديثه مره تلو مخطئا ان يظل علي صواب ولو ثبت فشل قوله و ويصر, فالخطا في القول

الكلمه بالروح؟ هل هو الصدق؟ وكيف اختلط االيمان بعظم  مره اخري ما عالقة, االخري
وما عالقة المهدئات العظيمه , )ص(يحيي عن النبي ولحم ودم صهيب كماذكرت يا عم

ام انها رقصة , هل هي حقيقته, يغرد كما الكناريا بتهذيب المجنون وجعل حديثه هينا لينا
  جريحال البلبل

  :يحيى. د

برجاء متابعة شرح متن حلقات المقدمة فقد بلغت ثالث نشرات آخرها األربعاء، وفيها 
  .بعض الرد

  شكرا

*****  

  )10(  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  الفصل األول :من مقدمة  :الجزء الثانى

  هل مات فعالً؟: التحليل النفسى

  رامى عادل. أ

ُأعانى من كبت مزمن، ساعات باروح اشتكى لصحابى وقرايبى أنى : الكالم والتنفيث
من الكالم، ومواضيع وأغانى ونكت  مش القى حد اتكلم معاه، في حين أن جوايا بحور

أنى ال اجد ال الوقت وال البنى ادم  تصل إلى حد انهاكىوسياسه، لكن باجد صعوبه حقيقيه 
  .المناسب

  :يحيى. د

  !!يا جدع أنت!! يا جدع

  .!!حسبت أنك تجاوزت هذه المرحلة

  وأنت تجاوزتها فعالً،

 

  
 �	�ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��Gو
�إ�7ار (    ���ـــــــــــ�
  	 ���ـــــــــــــ���"  �ــــ���ــــــــ� "   680



 ���������ق	�����מ	א����و���و�و���������������� – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	
  .فإياك أن ترجع 

*****  

  )11(  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  الفصل األول  من مقدمة  :  الجزء الثالث

  !!إحياء المعنى يمأل الكالم

  ى عادلرام. أ

والطريق مسدود، ومفيش فى  باشتغل شغالنه حقيره، ومش باين فيه اى امل انى انجز،
ربنا موجود؟؟ طيب ممكن  بالى اى افكار جديده، مش هو ده اللى اتفقنا عليه، ياترى هو

اختبار، مش اكيد دى النهايه،  يساعدني؟ وازاى وانتم واقفين بتتفرجوا، امهلنى يا الهي، لعله
الموقع ده باذات،اللى حاسس انا بيه، ان الطفل جوايابيتقلب، وبيكسر حاجز الصمت، فى 

يعمل فرق فى فرق، ممكن  ويلف السكون بالبكا والوعد، ومحدش سامع صوته ، وده ممكن
  يرفع،يرتق توب الفجر

امالء سكوتى بهذا الرص، ربما النى اعتبركم جميعا  لم اشعر برغبه سوى ان: اخيرا
فماذا تشعرون حيال هذا الرص، انا غالبا اكرهه، واكره  ،)ستثناءك يا عم يحيىبا(اطباء 

  .االولي اعادته، باستثناء الجمله

  :يحيى. د

  كان قد بلغنى منك هنا أنك انتقلت إلى عمل أفضل

  ماذا جرى؟

  .فرحت يا رامى أنك لم تعتبرنى طبيبا مثل زمالئى

  .هذا طيب

  .وهو مسئولية أخطر

  الزيدعبد الناصر . أ 

لك بالعفو والعافية وحسن الخاتمه وقد وهبك  أوالً أحييك دكتور يحيى وأشكرك وأدعوا
  )شكراً/إلخ.(...اهللا حياةًً ًًطويلةعريضة عميقة

الفاضل مع أنني  أحببت أن أبثك بعض مشاعري في أولى مشاركاتي معك أستاذي
ً له،  ذاتياً خاصاً الأنتمي للنفس تخصصاًسوى إطالعاً عاماً،وتأمالً تحقيقاً لوجودي وتفهما

  . ولكوني شاعرا ثالثة أخرى

المقالة مع نفسي لكوني معني باللغة شعراً ونثراً وخطاباعاماً وخاصاً،وأكابد  وقد تفاعلت
 .ما أكابد تفكيراً وتعبيراً وتدبيراً في ذلك
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مسألة أسميها الغواية اللغوية وهي وإن أمكن  وأول ماكان يخطر في ذهني ويتردد
  تطويعها أدباً مستقالً

  ...)إيقاف(

  :يحيى. د

أكتفيت بهذا الجزء من رسالتك أيها الصديق الجديد الشاعر الكريم، فهى رسالة 
طويلة من ناحية، ومن ناحية أخرى هى مهمة، وفيها بعض التفاصيل التى ليس فى 

  "صدقاء بكاأل"فدعنى أكتفى بأن أثبت نهاية رسالتك ألعرف    مقدورى الرد عليها بحقها،

  شكرا

  عبد الناصر الزيد. أ

  .. وإن كنتُ مجرد شاعر اليتعلم حتى يتألم،واليعبر حتى يفكر....

  .. مع صادق الود

  .. وخالص الدعاء..

  :يحيى. د

محمد ابنى حين عودته من الخارج، لعله يرد . ثم أنى سوف أحيل الرسالة كلها إلى د
  .بما يرى، فهى فى صلب تخصصه

  ك السالمأكرر شكرى وعلي

*****  

  مريم محسن. أ 

مشكلتى هى انى أحس برفض من المجتمع والناس ونفسى أحس أن أحد يحبنى وأحب 
حد، قل لى بربك، هو أنا محتاجه لدكتور نفسى؟ أصلى لما قلتلهم ذلك فى البيت قالوا لى 

  .عيب

  :يحيى. د

أيام الثالثاء  شرحى لديوان أغوار النفس واهللا يظهر أن عندهم حق، أرجو أن تتابعى
واألربعاء، من كل أسبوع وقد يطول لشهور ، وسوف تدركين غالبا كيف أن هذه المشاعر 
هى جزء ال يتجرأ من طبيعة الوجود البشرى، وأن كل ما علينا هو أن نقبلها كنقطة بداية، 
وغالبا سوف نكتشف أنها ليست هى المشاعر الوحيدة التى تعتمل فينا، لكننا ال نحكى إال 

ثم دعينا نمضى بها جميعا إليها، ليتفجر منها مابعدها بكل . ن ما يطفو على السطحع
  زخمه وحيويته وروعته،

  .هكذا اإلنسان يا شيخة 

 .ربما ما ظهرت هذه النشرة إال من أجل ذلك
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*****   

 هل مات فعالً؟: التحليل النفسى  )10) (الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  عمرو دنيا. د

تابعاً لثقافة أنا بالفعل فى حيرة شديدة بين ما هو العالج النفسى بصفة عامة أو ما يسمى 
وأعتقد أنه البد من أن يكون ... معينة مثل العالج النفسى األمريكى، أو المصرى أو العربى

هناك عالج نفسى بشرى إنسانى ينفع رأى بشر أو إنسان ويراعى فيه الخلفية الثقافية العامة 
  .فالخاصة فاألكثر خصوصية هكذا دون مسميات

  :يحيى. د

أن العالج النفسى يختلف ليس فقط باختالف الثقافات  هذا صحيح لدرجة أننى أتصور
  .الكبرى، بل باختالف الثقافات الفرعية أيضا

  محمود عصافرة. د

والتخصيص فى العلوم بل فى العلم نفسه يجعلنا  ان التطور العلمى فى جميع المجاالت
 ننطلق لعالج نفسى مصرى وسعودى وفلسطينى ومنه نفسى اسالمى  ال نتوانى فى عالج

ومن . تكون هناك ادبيات تحدد ذلك  الخ الن هذا ما هو حاصل اصال من غير ان... 
زلت المس هذا التخصيص  ما 1996خبرتى المتواضعة جدا فى العالج النفسى منذ 

  . والحاجة للتخصيص حسب المكان الذى اعمل به

االسالمى من ناحية يحيى ان تبدا باشعال نواة العالج النفسى . سعادتكم د لذا اتمنى على
خاصة ومعالم واضحة لهذا العالج وانا متاكد من ان االخرين سيدرسون ذلك  عمل ادبيات

  ويتعلمون منه ااالكثر العلم

  .وتفضلوا بقبول دعواى لكم بالتوفيق والعطاء المستمر

  :يحيى. د

أنا ضد ما يسمى العالج النفسى االسالمى، ألن ما بلغنى من معظم ذلك هو اختزال 
وانفصال وخنق لرحابة دينى وسماحه، ربما يوجد ما يمكن أن يسمى عالج نفسى إيمانى، 

أن وجود الحق : وإن كنت أرفض هذه التسمية أيضاً، كل ما أحاول توصيله وما أعنيه هو
امتداداً إلى مطلق الغيب هو  -أفراداً وجموعاً –سبحانه وتعالى فى بؤرة الوعى البشرى 

ارك طول الوقت، ال هو مغترب وال مغيب وال مؤجل وال عامل موضوعى فاعل ومش
  .مفارق

وهذا يدخل فى كل العالجات الحقيقية والعميقة مهما اختلفت األديان أو حتى النظريات 
  .النفسية

*****  

  !!إحياء المعنى يمأل الكالم )11(  )الكتاب الثانى(السيكوباثولوجى دراسة فى علم 
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  أسامة فيكتور. د

مليئة ثقيلة بما تحتوية من ) حلقة(رغم منطقية المبالغة المرضية فى أن تكون كل قصة 
التسلسل قد ينقطع، وقد فسرت بذلك بعض ما ينتهى إليه المريض مما تسميه مضمون فإن 

  ، Incoherence""فقد الترابط"

  .رغم منطقيتها فأنا مستغربها أو مش قادر أستوعبها قوى

  :يحيى. د

حين تمتلىء   كل كلمة ، أنا كنت أعنى أن!!يا أخى أنا لم أقل كل قصة أو كل حلقة
إنها عن أن تتواصل أو تتصل أو تتكامل مع الكلمات منفصلة بمضمونها جدا تعجز ف

  .األخرى فتتفكك السلسلة، وتتناثر الكلمات التى هى حلقات السلسلة

  .أرجوك أن تتابع الحلقات فهذا الفرض سوف تناقشه أكثر من مرة بأكثر من اسلوب

  عمرو دنيا. د

فهى تحرم اللفظ  أول مرة أخذ بالى من إمراضية اإلفراط فى فرط تحميل اللفظ معناه،
حياته ونبضه وتغرقه فى اللفظنة المغتربة والتفسير القاصر، وفعالً تخيلت نفس ألفاظ أغنية 
تغنيها أم كلثوم، أو عبد الحليم، أو شخص آخر وشاهدت واحسست الفرق بين اللفظ األجوف 

  .الفارغ وبين نبض اللفظ، وليس اللفظ نفسه

  :يحيى. د

  .ر تعليقك، وإن كنت ال أوافق على االستشهادأسامة فيكتو.أرجو أن يقرأ د

*****  

  )12) (الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  محمد الشاذلى. د

هى األقدر على توصيل أكثر ذات المفردات األقل، ربما ) أياً كان مستواها(اللغة 
المعانى، ربما يكون إزدياد المفردات يوازى زيادة اإلغتراب بالغوص فى تراكيب الكالم 

  .بعيداً عن المعنى، وهذا هو المأزق الذى يصنع الفجوة بين المتكلم والمتلقى

  :يحيى. د

  هذا وغيره

  محمد الشاذلى. د

وهى تصدر بعض الهمهمات  حين أراقب طفلتى الصغيرة، وهى فى شهرها الثالث
المحدودة لغتها الخاصة اآلن وأتعلم معناً مختلفاً لكل صرخة، ولكل ضحكة، ولكل صوت، 

  .، وأكثر بالغة من أى كالم)بالنسبة لى(أراها فى منتهى الثراء والوضوح، 

 ، لكنها أكثر )ال أستطيع افتراض أن مفرداتهات أقل من اللغة المنطوقة(لغة الجسد 
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  .فى التعبيروضوحاً وأصالة 

  :يحيى. د

  صحيح

  .كتب أغلب علمه عن نمو الطفل من مالحظته ألوالده" بياجيه"ال تنس أن 

  .واصل لو سمحت، وسوف تتعلم أكثر من جميلتك الصغيرة

  رامى عادل. أ

وسلسلني، ولسه بفتكر عجزي،  مقدرتش، ايوه أل، الموج كان عالي عليا فغطاني
وفي الباطن كان سري  كان، واللي ملحقتوش غرق،وخيبتي، مديت لي ايدك، لحقت اللي 

   ما علينا وقعنا يا عم، المدفون، ليه قربتلي البعيد المستحيل، عشان انسي القديم، وعلي قد
ومش فاكر غير جرجرتي المسكينه، وانت بتلهث، متفتكرش انالذكري ماتت جوايا، قدرنا 

احالمنا وسعينا المكتوب،  وننرحل ومنسالش، ليه اللي فات عدي كانه مكانش،ونغير بل
  .يحيي العشره متهونش ونبحر ويا قارب اللي مالوش ماضي، مش برضه ننسي، بس يا عم

  :يحيى. د

  .ال على وال عليك" ماتهونشى"هى 

*****  

  )31) (الكتاب الثانى(سيكوباثولوجى دراسة فى علم ال

  رامى عادل. أ

صحيح اتبعترنا يا عم يحيي، وسحلونا، لكن السكه مقفلتش، !ليه أل.. تانيه، لكن هي مره
دريوا بينا قاموا عذرونا، غمونا، وغلوشوا علي صوت جوانا، كان في امل، ولسه  ولو

  روحك وروحي باقي، من

  :يحيى. د

  ربنا يبارك

****  

 )11) (الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  !!إحياء المعنى يمأل الكالم      

  أميمة رفعت. د

عن آليات إحياء األلفاظ فى العالج الجمعى، فرحت إذ وجدت أننى أقوم فعال بهذه 
وهى التعامل مع ) 10(رقم  اآلليات، مما طمأننى وأعاد لى بعض الثقة فى نفسى، عدا اآللية

األسئلة على أنها مشروع إجابات، وقد وجدتها جيدة جدا ومناسبة لى وللمجموعات التى 
 . جديدة لعمل مجموعة عالج جمعى معها، سأجربها إن شاء اهللا إذا سنحت لى فرصة أعمل
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للصحة النفسية والذى بدأنا تطبيقه فى  هذا اإلحتمال أصبح بعيدا فى ظل القانون الجديد
فى بادىء األمر وخاصة وأنه ينفَذ بال الئحة  اصاب هذا القانون العمل بالشلل. 1/6/2009

. ورقابنا تحت سكين لجنة حقوق المرضى فى األمانة وعلينا أن نجتهد فى التطبيقتنفيذية 
الطبيب والمريض تحت زعم حق المريض، فأصبح الطبيب  ساءت العالقة بشكل غريب بين

وعلقت الفتة ضخمة فى العيادة الخارجية بأنه من حق  متهما بالنية فى إيذاء المريض،
ضده دعوى فى محكمة الجنايات، ويعين طبيب مستقل  يرفع المريض أن يشكو الطبيب وأن
نوع (دخول المريض المستشفى، عالجه : كل خطوة يقوم بها عن المنشاة يراقب المعالج فى

، مد إقامته أكثر من إسبوع، )النفسى ال محل له من اإلعراب هنا األدوية وجرعاتها فالعالج
اليمكن مكوثه اكثر من ستة أشهر  مدها أكثر من شهر، ثم أكثر من ثالثة أشهر وأخيرا

" فمن حقه أال يحبس"وعليه فإن إعترض األهل تفتح المستشفى بابها ببساطة وتلقيه خارجها، 
اليوجد تفاهم بين المعالج واألهل فهناك نصوص مكتوبة تفرض على . وصاية تحت اى

الذين  ن زاد عددقًل عدد المرضى بالمستشفى وهذا جيد ظاهريا، ولك... .التنفيذ وإال الجميع
أكثر من  إرتد عليهم المرض بقسوة فزاد عدد المترددين على العيادة والدخول وال يمكثوا

هنا هو النوم  إسبوع فى األغلب األعم ثم يلقَون بالخارج بعد إسبوع، إذ أن مقياس الشفاء
ج أو مع مع المعال وإختفاء حالة الهياج تحت تأثير الدواء ولكن ال يوجد فرصة لخلق عالقة

ويلملم نفسه فما أن يدخل  ، ليس لديه الوقت ليستريح ويتعافى)إذا إستطعنا رؤيتهم(ذويه 
العيادة بعد فترة حالته أسوأ ليراه  حتى يخرج وال يراه المعالج مرة أخرى، و إنما يرجع إلى

  ... معالج آخر دون متابعة حقيقية وهكذا

بعيدا عنه والتخلص منها، وأصبح  المريض بالنسبة للطبيب تهمة يريد دفعها أصبح
بالنسبة ألهل المريض عدوا يتربص بهم فتربصوا به وزادت الشجارات بين  الطبيب

الجميع، وأصبح الطبيب بالنسبة للمريض وهما بعيد المنال بعد ان كان القشة األخيرة التى 
  .الطريق بين الجميع" الثقة"بإختصار ضلت ...إنقاذه بها من الغرق يمكن

األمر أن لدينا اآلن فى المستشفى إدارة جديدة أكثر شبابا، وأكثر نشاطا،  د فىالجي
ربما مازال ... وأكثر مرونة وتفتحا وهى تتعاون مع الجميع لتخطى األزمة بأية طريقة 

  . أمل هناك

  :يحيى. د

، وهى إدارتكم الجديدة األكثر شبابا ومرونة، ثم أنه "الجيد فى األمر"نبدأ من 
  .، أظن أن هذا ما أنهيتُ أنا به مقدمة حوار اليوم"مازال هناك أملربما "

األفاضل   لقد حاولت ما استطعت أثناء إعداد القانون، أنا وأغلب الزمالء
األطباء النفسيين المصريين جدا، ذوى الخبرة واألمانة والحرص الحقيقى على 

صة لألطباء حقوق المرضى وعلى فاعلية حركية العالج، حاولنا إتاحة الفر
ليقوموا بواجبهم بما يتفق مع ثقافتنا وأعرافنا وطيبتنا وإخالصنا، إال أن الخوف 
من سوء استخدام كل ذلك، باإلضافة على اإللحاح على التقليد الحرفى لمسيرة 

المنضبطين الواقعيين تحت رحمة شركات الدواء وشركات التأمين " الخواجات"
قانون "ت هى العوامل التى حالت دون إخراج وألفاظ حقوق اإلنسان، كل هذه كان

 .يخدم المرضى ويعطيهم حقهم بما يستحقونه" متوازن
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وبرغم كل ذلك، فأنا عندى يقين أننا نستطيع أن نواصل عالج مرضانا تحت 
  ظل القانون الجديد، وأن الذى سيدافع عنا هم مرضانا، ونتائجنا، وربنا،

واقع الخوف، أن نمارس مهنتنا فإذا عجزنا تماما من واقع الحال، أو من  
كما ينبغى، فسوف أتركها لهم، وأحقق حلما أن اشتغل بحارا أو فالحا بقية عمرى 

  ،)إن كانت ثمة بقية(

وأعتقد أن البحر واألرض والشجر والناس سيتقبلوننى أرحب وأطيب  
  .بقوانين أكرم وأعمق

*****  

  "لعبة الكالم) "12( )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  )2من  1( !!نفسى   حوالين  " سريع " ماشى    أنا  

  المهدىمحمد . أ

التغيير يحدث عادة دون وعى كامل، وال يحتاج "ذكرت حضرتك أن : مش فاهم
  "إلى قرار واع أصالً

وأين تقع هذه الجملة بالنسبة لقول ! كيف ال يحتاج التغيير إلى قرار واع؟ 
  "إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"المولى عز وجل 

تغييره للبشر وعيهم وإدارتهم مبدئياً أن على حد علمى أن المولى اشترط فى 
يغيروا هم ما بأنفسهم، فهل يختلف ما جاء بهذه األية عما تقصده حضرتك أرجو 

  .اإليضاح

  :يحيى. د

، ولم يقل "حتى يغيروا ما بأنفسهم: "ماذا جرى لك يا محمد، قال تعالى
  ".أن يغيروا ما بأنفسهم يقرروا حتى"

  هل الحظت الفرق؟

مبدأ التغيير، وتصر عليه، ثم تضع نفسك فى المجال الذى يعطيك أنت تختار 
  أحسن الفرص لذلك، ثم يحدث التغيير ألن عملياته تسير فى االتجاه الصحيح،

  .ثم نكتشف أن ما بأنفسنا قد تغير نتيجة لذلك 

  .فيغير اهللا ما بنا

دة معا، واإلرا" إرادات"أن لنا عدة  –أو المفروض أن تعلم  –ثم إنك تعلم 
الواعية الجاهزة على السطح ليست هى أصح وال هى أقدر اإلرادات فى جميع 

 .األحوال
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  .دعنا نختار الطريقة، والفرص، والمجال

  .ثم نلتقط خطوات التغير أوال بأول

  .ثم نمارس النقد والتعديل

  .ثم نكتشف التغيير اإليجابى

  .ونحن ندعو اهللا أن يغير ما بنا كما وعدنا

  )أم ماذا؟(

  هل عندك بديل؟

  محمد المهدى. أ

أوليس التغيير فى حد ذاته حركة حتى ولو ! هل يكون التغيير لألحسن فقط؟
  !كان لألسوأ؟

  :يحيى. د

  .هو كذلك

وثم إن كلمة األحسن واألسوأ هما األصعب فى التعريف والتقويم فى مختلف 
  .المجاالت

ينفع الناس هى النقد، والخبرة، والممارسة معا، واإلشراف والعدل وما 
  .األحسن بشكل عام

  .، فعلينا أن ننتبه طول الوقت"تغيير"التغيير إلى أسوأ وارد فعال واسمه أيضا 

  محمد المهدى. أ

  :صحيح أنه

كما أن الحياة التى ال تتضمن تغيير أو عرضة له ال تستحق أن يطلق عليها "
  ".حياة"هذا اللفظ 

اء العالج بوادر تغيير ما، فإن المريض لكننى أالحظ أنه احياناً إذا ما الحت أثن
  .من فرط رعبه من التغيير قد يبادر بمحوه أوالً بأول

  .تأكدت من ذلك اآلن

  :يحيى. د

  .حصل

***** 
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  "لعبة الكالم) "13(  )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  )2من  2( !!نفسى   حوالين  " سريع " ماشى    أنا   

  نادية حامد. أ

بالنسبة للتغيير الكاذب عند المريض أو الذى يقوم به المريض ممكن المعالج يقبله ومع 
زى ما يطلب منه ساعات مثل / وقت ممكن تحدث النقله النوعية المطلوبة فى التحسن ال

الخففان أو التحسن فتحدث الحركة ولكن أرى األصعب هو وجود بصيره مزيفة مرضية 
  .بديلة أو جاهزة لإلنكار

  :يحيى. د

، أنت "بصيرة مزيفة مرضية بديلة: "آسف ألننى لم أوضح الذى أعنيه تماما بحكاية
فى (اآلن أعطيتنى فرصة أن أؤكد أن الزيف يأتى من أن نتصور أن سالمة رؤية الجارى 

، والتمكن من صياغته باأللفاظ، دون أن يتحول ذلك إلى فعٍل ماثل واقعى )الداخل والخارج
  .مختلف، هو مجرد عقلنة أو لفظنة، وهذا هو الزيف بعينه

  ناجى جميل. د

يتتطلبه من حركة مماثلة مواكبة من المعالج، اصبح فى هذه العالج النفسى النمائى وما 
  .اآلونة نادراً، وينظر على من يمارسه عالجا أو تدريبا على انه آت من كوكب آخر

  :يحيى. د

  إذن ماذا تقترح؟

  نتوقف عنه؟ أم عن ممارسة الطب النفسى؟

  .أميمة. د  أرجو أن تقرأ آخر ردى على

****  

  )41(  )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  )2 – 1(  "العلمىاستخدام المرضى للتدريب والبحث "أداب وشروط 

  على الشمرى. د

حق مكتسب له ويجب على المعالجين  من المعروف ان احترام خصوصية المريض
النهاية في صالح المريض في  والتعليم هو في  احترام ذلك وفي المقابل التدريب

  المرئيين من قبل المريض هي ولكن القضية المعقدة في المالحظين غير الغالب

المعالج خاصة في مرحلة  بالدرجة الى التأكد من جودة مايقدمههي انها تهدف  - 1
ويقدم نفسه للمريض او  أحيانا يتحمس أكثر من الالزم  بعض المعالجين  التدريب فلالسف

وحتى   األسلوب اإلكلينيكي أسرته انه العالم ببواطن األمور ويغلب االسلوب الشخصي على
والمالحظين ينبهون في الغالب الى  هفواتتحدث منهم بعض ال  بعض الممارسين القدامى

 .بعض جوانب الضعف او حتى نقاط القوة
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االفضل ان يكون لدى المريض علم بمثل هذه االمور وانها في النهاية تصب  من  -2
  في صالحه

بان المشكلة المريض هي في موضوع االستبصار والبصيرة فهل نترك له الخيار   -3
  واليجب ولو في نطاق ضيق؟تقدير مايجب  في

  :يحيى. د

إذن أنت ياسيدى أنت توافقنا على أهمية المشاهدة، هذا طيب، لكن االختالف هو     ••••
، لماذا يكونوا غير مرئيين حتى لو قبل المريض "المالحظين غير المرئيين"فى حكاية 

تبر ذلك بوجودهم فى البداية، إنهم حين يظلون طول الوقت فى متناول رؤية المريض، يع
  .إعادة استئذانه فموافقته طول الوقت

للتأكد من جودة األداء، أنا " التفتيش"ثم إنى تكلمت عن التدريب ولم أتكلم عن     ••••
التدريب عن "كما ننشره فى باب " االشراف"من خالل ) التفتيش(أفضل أن تكون المتابعة 

  (!!)، وليس من خالل المراقبين غير المرئيين "بعد

اً فمسألة بصيرة المريض وهل هى كافية أن تعتبر سماحا حقيقيا بمثل هذا وأخير    ••••
اإلجراء، فأنا معك أنها مسألة إشكالية ، لكن مادام مريضنا لم يفقد تمييزه، ودرجة كافية 
من إرادته، فإنه يترتب على ذلك أن نحترم موافقته على أنها موافقة واعية مسئولة طول 

  .معقدةالوقت مع أنها تظل إشكالة 

  رامى عادل. أ

قبلتني : او الفخ" \جاذبيه غير مفهومه" \يتذكرها هي حالة د أميمة رفعت زيزى لمن ال
الحياه، هيجت خواطرى، قويت مناعتي، وجعلتني اتنفس اوكسجينا سائال، هل تصدقون  قبلة
  .جدا مارست وياها الحب كتابة او رقصنا معا رقصه ساخنه اني

  :يحيى. د

  "زيزى"أنك مازلت تذكر مريضتها  أميمة.ستفرح د

****  

  )51(  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  !أنا قالع ملط، لكنى مش عريان

  رامى عادل.أ

. انها عالقة مهنية واننا عمالء اذكر انه كان د اجمل ما قيل حداكم في الندوة المقطمية
كين، وادلل علي ذلك بقدرتهم علي االنفجار ومحن   متميزين، اسامه فيكتور، واالطباء حداكم

علي المرضي العمالء ان يتعلموا كيف ينفجروا دون ان . صعبة فعال معادلة. في العميل
بأذي، اذن هذا الكالم ليس لالطباء أو الحرس القديم، احقد علي  يصيبوا احد خاصة انفسهم

حظت يا عم يحيي عالقة ساحة رحبه وفسيحه يبرطعون فيها، هل ال االشبال ألنهم وجدوا
 .واالنفجار بين البرطعة
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  :يحيى. د

لألسف فإننى ال أصفق ال للبرطعة وال لالنفجار، بال لعلى ال أميز بينهما، فاالنفجار قد 
  .ينتهى إلى برطعة، والبرطعة قد تؤدى إلى االنفجار

  أنا أفضل الكشف واالقتحام والتوبة والمغامرة، والتعتعة، وإعادة النظر والنقد،

  ولهم وبهم" لك"دون أن نصيب أحداً هو أن تتفجر  –التنفجر –أن تتفجر  

  .كفى هذا

*****  

 من وحى ديوان أغوار النفس )الجزء الثانى( دراسة فى علم السيكوباثولجى

  ):الرجوع(الحق فى االنسحاب  :من وحى الحالة الثالثة   )16(الحلقة 

  )2 من 1( "ركنك الخاص"الحنين إلى  

  أميمة رفعت. د

ووجدتنى أغرق فى رؤية محفوظ ... نقدا مطوال ألحالم فترة النقاهة أكتب هذه األيام 
  .للموت

أنها ولًدت عندى صورا وأفكارا ومشاعرا لم استطع حتى اآلن ال التعبير  والحقيقة
 بالكلمات وال حصرها فى بضع جمل، ولكن شغلنى كثيرا فى هذا الموضوع فكرة عنها

الرحم على شكل النزول إلى القبر، أو الدخول فى تابوت، أو الدفن تحت  الرجوع إلى
وقد شعرت فعال أن الموت هكذا يكون مرحلة ضرورية ال . الوالدة من جديد األرض ثم
  . لإلنطالق ببداية جديدة غنى عنها

يرا بيت الجمالية، بيت العباسية، وأخ بيت": البيت "ثم جذبتنى فكرة رجوع محفوظ إلى 
اإلسكندرية، فهو ال يرجع فقط بذكرياته ولكنه يرجع بكل وجوده إلى الرحم الذى أعطى له 

إلى األصل الذى كان نقطة البداية األولى فى حياته،  الحماية واإلنتماء والحميمية، رجع
وبات عندى إعتقاد أنه فى اللحظة التى يرجع فيها وهو يكتب تتخلق منه فكرة جديدة تنطلق 

  . متأكدة من هذا اإلعتقاد على كل حال لست.. كتاباته فى 

فى كتابات محفوظ ودالالتها " البيت القديم"وقد تصادف أننى أقرأ هذه األيام أيضا عن 
/ حول متصل الزمان ..فى غياب الحديقة (حسين حمودة  مكانيا وزمانيا فى كتاب الدكتور

وقد ) جماليات المكان(باشالر فى  وإستشهاده بجاستون) المكان فى روايات نجيب محفوظ
بالخروج من البيت والكون فيه فى الوقت نفسه، بالنأى عنه والتوق ): حمودة.أعجبنى قول د

ولم يعد بالمستطاع سوى حنين ( .. ) إلى عالمه معا، يتكون ذلك الوضع اإلشكالى الماثل 
" للعودة "ا فحسب إزاء نزوع لنفى هذا اإلنتقال الذى تم بالفعل، إننا، هنا، لسن محال اإلشباع

ومن هنا، فهذه اإلستحالة تجعل من حنين العودة إلى البيت "( .. ) لإلستعادة "بل إزاء نزوع 
حالة موازية لحنين العودة إلى حضن األم، أو إلى رحمها، وموازية أيضا للتوق إلى "القديم 

 ).الفردوس األول المفقود
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ليس بالضرورة مرضيا بل ربما " النكوص"وأتفق معك تماما فى أن هذا الرجوع أو 
تجربة الوجود "حمودة، فهناك إرتباط بين . كان ضروريا إلعادة الخلق، وكما يقول أيضا د

وأساطير التكوين بما تتضمنه من إسقاطات والدة وموت وإتحاد بمفردات " فى الرحم
  . الكون

ية كما ظهر لنا منذ أن اإلحتياج لهذا النكوص جزء ال يتجزأ من الطبيعة البشر أى 
  . األساطير زمن

أيام قليلة  يحيى أن أحكى عن مريضة لدى مرت بهذه التجربة منذ. وإسمح لى يا د
  : أتذكرها اآلن فى هذا السياق إذا كانت قراءتى لحالتها صحيحة

عاما، آنسة، لم تكمل دراستها فى كلية اآلداب بسبب  54فصامية عمرها حوالى  هى
 18المستشفى كثيرا وإنتهى بها األمر باإلقامة فى المستشفى منذ  مرضها، ترددت على

أتولى عالجها منذ ). إنتقَلت أنا للعمل به مؤخرا(فى قسم سيدات باألجر  هى. عاما
المريضة تعيش فى قصة واحدة ال تحكى غيرها وهى أنها أحبت زميال لها فى  .شهرين
وتطلب من كل . ات، وتنتظره ليتزوجهاوأعطته صورتها وهما فى رحلة إلى األهرام الكلية

وال  وال تعترف طبعا ال بمرور الزمن). هاتولى فالن علشان يكتب كتابه على(من يحدثها 
  إلخ.. بإحتمال زواج فالن هذا وإعالته ألسرة 

مشاعر أو حنين لهذا الماضى، هى فقط تعيش فى هذا  لم أشعر أبدا أن المريضة لديها
إلفتقارها للحظة آنية فحياتها .. ثم تكرره ثم تكرره  غيره فتكررهالماضى الذى ليس لديها 

ولكن ما لفت نظرى هو شكواها العضوية . سنة 18 داخل المستشفى فارغة تماما منذ
فهل يترجم جسدها حبها لهذا !! وحرقان فى المهبل اليومية والمستمرة منذ سنوات من آالم

سية؟ هل يجسد هذا وهما ال تستطيع الحصول الرجل وإفتقادها له بآالم فى أعضائها الجن
عليه فى الواقع فتجعله هى واقعا ملموسا؟ هل يستحضر هذا اإلحساس لحظة من لحظات 
الماضى ويحتفظ بها فى الحاضر؟ هل هى مجرد رغبات جنسية مكبوتة تظهر على شكل 

فيظهر  هذا الشعور عن الظهور على شكل لذة جنسية الم عضوى وهل ثقافة مجتمعنا تمنع
على شكل ألم جنسى، وخاصة أنها ال تكف بمناسبة وبدون مناسبة عن وصف نفسها 

  ..بالشريفة العفيفة؟ ال أعلم

معها، ظهرت بعض التغيرات على المريضة من الكف تلقائيا عن الحديث  بعد العمل
م الحديث بكثرة وبحدة عنها وبالتبادل، وقلًت كثيرا شكواها من اآلال فى هذه القصة إلى

: المهبلية وأخذت تشكو بدال منها من خنقة وضيق، وهذا جديد عليها، ثم قامت بشىء غريب
إرتدت مالبسها وخرجت من العنبر بهدوء دون ان يشعر بها أحد ثم من المستشفى كلها  فقد

وتسبب فى محاسبة ستة افراد حتى " هروب"وهذا يسمى لدينا (دون أن يوقفها احد  أيضا
سنة  18ا ورجعت إلى بيت أهلها اللذين لم تر منهم فردا واحدا منذ وركبت تاكسي) اآلن

وعندما . ومكثت به قليال ثم رجعت إلى المستشفى مع أخيها دون مقاومة فى نفس اليوم
كان الزم أرجع بيتنا انا بقالى كتير قوى فى المستشفى، كمان : سألتها عما فعلته قالت بهدوء

... أل : قالت لى وعندما سألتها شوفتيه؟. ب كتابه علىعلشان يكت) فالن(كنت عاوزة أشوف 
وأنا مرتاحة قوى،  وسكتت قليال ثم قالت تلقائيا أنا رحت وأنا مرتاحة قوى ورجعت

 . وكررتها مرة اخرى
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ألول مرة أرى المريضة مرتاحة المالمح، وأشعر فى نبرات صوتها بحنين حقيقى 

وقتها انها إحتاجت للرجوع لألصل وقد شعرت . لألهل وحماس وهى تحكى لقاءها معهم
  . لتبدأ مرحلة جديدة من العالج لتولد من جديد، وكانها مستعدة اآلن..للرحم ..

للمريضة كما نبهتنى من قبل  أخشى أن تكون ميولى األدبية مسيطرة على فى رؤيتى
 وقد الحظت. نصحتنى أن أضبط الجرعة ولكننى أحاول كما" جاذبية غير مفهومة"فى حالة 

  : اآلتى

  ).الخارج(األولى التى تفكر فيها المريضة فى  أن هذه هى المرة          �

فيها فى رؤية أهلها حقيقة وال تكتفى بذكرهم ) ترغب(التى  أنها المرة األولى    �
  .بمجرد الفاظ جوفاء تكررها بال معنى

لميتة منذ الراكدة ا وهذا غريب جدا على حياتها...أنها فكرت وقررت ونفذت           �
  . سنوات

  . أن شكواها الجسمانية قلت بدرجة ملحوظة          �

من راحة نفسية  وأخيرا وهو األهم رجوعها التلقائى إلى نقطة البداية وما صحبه    �
  . أكدت بنفسها عليها مرتين

أو " للرجوع"أال يؤكد هذا كل ما تفضلت وكتبته فى هذا المقال عن إحتياج اإلنسان 
لحظات حياته حتى يجدد وجوده وليس فقط لإلختباء أو  لحظات كثيرة من فى" النكوص"

  اإلنزواء؟

  :يحيى. د

  شكرا جزيال

وفى انتظار نقدكم لألحالم، وال أعرف إن كان ذلك سيتطلب منك النظر فى التقاسيم أم 
    ال؟ هذا ليس طلبا على أية حال

استشارات "قشتها فى باب أما بالنسبة للحالة التى عرضتيها فربما تتاح الفرصة لمنا
  لو تحول األمر أسئلة محددة،" مهنية

وقد ظهر الجزء الثانى أول " جذب الركن"وأيضا أقترح أن تنتظرى حتى أتم موضوع  
األربعاء وقد تم تنظيم النشرة وتعديلها صباح الخميس وأتمنى أن تكون تحت يديك : أمس

، وليس التى دخلت الموقع يوم )الثاءصباح األربعاء ال مساء الث(النسخة األخيرة منها 
فسوف ) الوجه السلبى للظاهرة كما جاء فى المتن(الثالثاء مساء، أما الحلقة األخيرة 

  .يكون موضوع األسبوع القادم

  على الشمرى. د

مشاعرنا وذكرياتنا الواعية وغير  اعتقد ان العودة الى الركن الخاص هى جزء من
من ضغوط الحياة كمكان منزوى  نمارسه متى ما مليناالواعية وبالتالى هى حق مشروع 

 بعيدا عن الضجيج واعادة معايشة التجربة ربما مرة اخرى فعال هذا مايحصل فى بعض 

  
 �	�ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��Gو
�إ�7ار (    ���ـــــــــــ�
  	 ���ـــــــــــــ���"  �ــــ���ــــــــ� "   693



 ���������ق	�����מ	א����و���و�و���������������� – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	

على السأم بسبب االليات  االحيان عند ما نتعب من ايقاع الحياة وتكون مزعجة او تبعث
الزيف والواقع غير المريح  المتكررة والخاطئة فى بعض االحيان او التى يعتريها شيئا من

فحياتنا بالكهف والقبو رغم بدائيتها االانها اكثر مصداقيةواكثر انسانية حياة بسيطة خالية من 
التعقيد اكثر تلقائية من حياتنا المعاصرة فى بعض االحيان فهل يوجد فى تركيبتا الحيوية ما 

  يجذبنا الى ذلك الماضى البدائى وربماالبائس؟

  :يحيى. د

يا عم على، وإن كنت أتحفظ قليال على اقتران هذا الحنين بالبدائية أو بالطفولة  شكرا
  .إال من جانب محدود، ومؤقت وتمهيدى

****  

  ديوان أغوار النفسمن وحى  )الجزء الثانى( دراسة فى علم السيكوباثولجى

  ) :الرجوع(الحق فى االنسحاب  :من وحى الحالة الثالثة   )17(الحلقة 

الركن القصى والجذب : خبرات شخصية(   )2من  2(  "ركنك الخاص"الحنين إلى  
  )اللحوح

  رامى عادل. أ

رأيتك رأى العين هكذا، منزويا، قابعا، يمتلئ وجهك بوخزات ال ادرى ان كانت جماال 
ام قبحا، كانك النبى ابراهيم يخبر وليده بانه على وشك ان يذبحه، رايتك منزويا ولم 

محمد واعترض، ولم اعترض، ولكن هذا كان فى زاويتك، وبعد ثوان او .يصدقنى ابنك د
اللحظه الفاصله الصادقه الدافعه  جناحيك ورفرفت، وكنت فى انتظار هذهاكثر فردت 

اليك ابى بعدما تلقفتنى وتقاذفتنى االنواء، لكى " اويت"المندفعه، فقد ذكرتنى بالكهف، فقد 
اخرج منك اليك راقصا رافضا متوجها، اتذكر االن بعد كل هذا انك دوما تقولها انك لن 

  .لتك، اصدقها كما هى بما هى فى زاويتكتستطيع معى صبرا، هذه هى رح

  :يحيى. د

) الخميس(هذا الصباح ) تنظيما(آسف، ألن نسخة النشرة التى وصلتك ليال قد تعدلت 
  .برجاء اإلطالع على النشرة الجديدة، فهى أوضح وأحسن تقسيما

  ومع ذلك يظل تعقيبك هو إبداع له داللته

  .شكرا

****  

   24-7-2009بريد الجمعة/حوار

  محمد أحمد الرخاوى. د

اهللا ال يغير ما بقوم حتي  ان" \في ردك علي الصديق الذي استشهد باآلية الكريمة 
 "\يغيروا ما بانفسهم

  
 �	�ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��Gو
�إ�7ار (    ���ـــــــــــــ������ـــــــــــ�
  	 "  �ــــ���ــــــــ� "   694



 ���������ق	�����מ	א����و���و�و���������������� – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	

  يتصوره كثير من الناسبان تفسير هذه اآلية علي عكس ما  اذكر ان احد المفسرين افاد

  الحال اذا غير الناس ما بأنفسهم من ايمان الي ضالل وليس عكس ذلك اي ان اهللا يغير

  الي هذا التفسير واصدقه اكثر وانا اميل

  اعلم واهللا

  :يحيى. د

  لك رأيك

  وال أوافقك عليه

  وأتحفظ على كل التفاسير، دون رفض

  .تىأفضل االستلهام، وحمل األمانة، دون استشهاد ح

  رامى عادل. أ

أفرح بالوحده إذا  –هال استحضرتى معنا كلمات عم يحيى : أميمة رفعت. الفاضله د
  ثقيال وأنه يخاف أن يكون -فرضت على أفرح بك إذا كسرتها

طريقة حضرتك  محمد أحمد الرخاوى أشهد إنى استغربت جدا من. إلى األخ األكبر د
اقول كلمة اشمعنا،  ولحن آخر، عايز. لون جديد .فى الكتابه المره دى، ده ألنى استطعمتها

زى امبارح، إنما  ومن شهر وشويه حسيت بنفس الشعور أن قلم ايديك بيعلم عل ورق، مش
  لينا علينا بينا) م العيد(بلون برونزى زى متكون بتعيد 

  :يحيى. د

  يصل ويسلم للدكتورة أميمة

  ثم على اهللا يوصل لك يا محمد يا ابن أخى

*****  

ديوان أغوار   :شرح على المتن  ):الكتاب الثانى( دراسة فى علم السيكوباثولوجى
 النفس

  )الرجوع(الحق فى االنسحاب  )16(الحلقة  :من وحى الحالة الثالثة

  )2 من 1( "ركنك الخاص"الحنين إلى  

  عبد المجيد محمد. أ

  العودة إلى ركنه الخاصإذن من حق أى منا أن يحترم نزوعه أحيانا إلى 

  :يحيى. د

 طبعا، ونصف
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  عبد المجيد محمد. أ

هل الركن الخاص البد إنه يكون مكان معين؟ ماينفعش يكون هوايه معينة أو شئ  -
  .معين؟ اإلنسان يشعر فيه بالمتعه وفى نفس الوقت يكون فيه رجوع اكتر كهذا

  :يحيى. د

فقد يحتاج ) بالمعنى االيجابى(ركنا بصراحة ممكن، ولكنى فى اعتقادى أنه لكى يسمى 
األمر إلى درجة من الغموض، أو السرية، واإليقاعية، والوعد ربما بالحمل، بوالدة ما، 

  .يكفى الوعد

  عبد المجيد محمد. أ

على قد ما فرحت باليومية على قد ما خفت إن ده يكون ترييحه أو انسحاب سلبى  -
  .....منى أو 

  :يحيى. د

  .، اليست هى من حقوق اإلنسان الحقيقيةوهل الترييحة عيب

  عبد المجيد محمد. أ

هو الحق فى االنسحاب أو الحنين إلى الركن الخاص له وقت معين ومده معينه وال  -
  هيه مسألة شخصية؟

  :يحيى. د

ليس بالضرورة، ولكن إذا كان جزء من االيقاع الحيوى فأظن أنه يحدث 
لفة لعل من أهم التجليات الزمنية دورة النوم والحلم بتجليات مكانية وال زمانية مخت   دوريا
  ".النوم"من أهمها ...! 

  نادية حامد. أ

  هل يجوز أن ينقد كاتب نفسه؟

  .أعتقد يتطلب ذلك قدر كبير من الموضوعية

  :يحيى. د

  عندك حق

  .لهذا قصرت ما يشبه النقد على االقتطاف واإلشارة والمعنونة

  نادية حامد. أ

لما فى األخيرة من بعض الضعف " اإلنسحاب"عن " الرجوع أو العودةكلمة "أفضل 
  .واالضطرار حتى لو كان ده حق
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  :يحيى. د

  عندك حق

****  

ديوان أغوار   :المتنشرح على   ):الكتاب الثانى( دراسة فى علم السيكوباثولوجى
  النفس

  )2 من 2( "ركنك الخاص"الحنين إلى  )17(الحلقة   )لعودا(  الحق فى الرجوع

  الركن القصى والجذب اللحوح: خبرات شخصية    

  زكريا عبد الحميد. أ

  افادكم اهللا". خبرة شخصية"يحيى فى تنظير مسألة  .ال لم تتورط يا د

وبوجه خاص فيما يتعلق بحنينى  -كثيرا- منها خبرة طالما عانيت"لقد نورت لى مسألة 
  .خاص الذى ال ينضب لالسكند رية كركن

  :يحيى. د

  بالسالمة

  عبير محمد. أ

قرأت اليومية ولكنى لم أستطع التعليق عليها، وإن كنت أستغرب لسهولة هذا النوع من 
وأتفق مع حضرتك إن هذه الرحالت لها معنى وطعم خاص ) الداخل والخارج(الرحالت 

  .كن أال يفقدها التنظير هذا الطعم الخاصول

  :يحيى. د

  نعم، يفقدها

  .شرح على المتن الشعر نكهته والحانه وتشكيالته" يفقد ما اسميته"كما 

  ما العمل؟: لكن

***** 

ديوان أغوار   :شرح على المتن  :)الكتاب الثانى( السيكوباثولوجىدراسة فى علم 
 النفس

  )18(الحلقة  :الحالة الثالثة )تابع(

  )2من  1(   حين يصبح الركن قبرا ال مالذا

  رامى عادل. أ

 :المقتطف"
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  ؟  بيخاف   الميت   هوا

   ،  بيخاف   طبعا 

  "يصحى   بيخاف

معظمنا، حتى انه ما ان الخوف من االقتراب لهذه الدرجة يصيب  يبدو ان: التعليق
يخترقنا نفر فرارا، ناسين ان هناك بعد التفكيك اعادة بناء،  سوف.ً يتهددنا خطر بان احدا

صدمة االختراق والتفكك صعب للغايه، يحتاج ان نمتصه هكذا  ولكن مع ذلك فاستيعاب
 اغلبنا مش مصدق انه خف او مش مصدق ان فيه حد بيحبه، ان رويدا رويد، وممكن يكون

بيروجوا بيها، فرفض الصفقه،  ىحاجه اسمها حب بالطريقه الل او انه عرف ان مفيش وجد،
  .الورقة ومزق

  :يحيى. د

  عندك حق

  رويدا رويدا رويدا

  .وكل شىء ممكن

*****  

ديوان أغوار   :شرح على المتن  :)الكتاب الثانى( السيكوباثولوجىدراسة فى علم 
  النفس

  )19(الحلقة  :الحالة الثالثة )تابع(

  )2من  2(  حين يصبح الركن قبرا ال مالذا

  نعمات على. د

تيقنت أن الموت انواع ولكن اصعبها الموت وانت حى، الحياه بال حركة بال نبض، 
انتقال من وعى إلى وعى، أما الجمود  فهو أصعب من الموت الحقيقى فالموت الحقيقى هو

  والموت السابق فهو فى رأيى توقف الوعى

  :يحيى. د

أظنك تقصدين توقف حركية الوعى، ذلك أن الوعى ال يتوقف كما تعلمين، قد تختفى 
بعض مستوياته تحت ركام الجمود، وقد يتمادى زيف حركية بعض مستوياته بما يشبه 

  ف، النمو هو الذى يتوقفالحركة فى المحل، لكنه ال يتوق

  أسامة فيكتور. د

  :إتخضيت من عبارة

) فالمتقدم زيفا يكون(هذه الجاهزية لالنسحاب اإلجهاضى هى استعداد داخلى قوى، 
 :واثقا من القدرة على إلغاء التواصل باآلخر فى أى لحظة، فتساءلت
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  !هى موجودة فى جميع الناس وال المرضى فقط؟

  :يحيى. د

لالنسحاب هى عند كل الناس، أما االنسحاب اإلجهاضى فهو عند المرضى الجاهزية 
صراحة أو عند من هم أسوأ من المرضى من مزيفى العالقات بظاهر الوعى أو بدون 

  ).خلها بينى وبينك(وعى 

  أسامة فيكتور. د

  :أعتقد أن آخر عبارة فى اليومية عبارة مهمة جداً وتحتاج النتباه وحرص

  ".حيل الطاعة، واالمتثال، أو حتى اختفاء األعراض) االطباء(حتى ال تخدعهم "

  :يحيى. د

  .هذا صحيح

  .يا رب ننتبه

  عماد فتحى. أ

بالنسبة للشيزيدى والعالج الجمعى، كنت أحسب أن العالج الجمعى قد يكون مفيدا  -
 لمثل هذه الحاالت بما فيه من اقتراب متعدد والثقة متاحة، وقد أضافت لى هذه اليومية

  .معلومات جيدة ورؤية أخرى

  :يحيى. د

هو مفيد فعال، وأرجو أن تؤكد الرؤية الجديدة فائدته، أما الصعوبات والوعى بها فهى 
  .تتيح مساحة من الفائدة أكثر فأكثر

  عماد فتحى. أ

كيف يمكن للمعالج التصرف مع ما يقوم به المريض من إرضاء ظاهرى، وبالتالى 
  تحسن كاذب؟

  :يحيى. د

  يكتشفه،

  ويسمح به مؤقتا حتى تتاح الفرصة لكشفه للمريض أكثر فأكثر، 

  ..ومن ثَم التفاعل األعمق 

  .إلى ما تعرف وما سوف تعرف

  !ويشاركك المريض دائماً

  عماد فتحى. أ

هل هناك فرق بين التبلد فى أنواع الفصام األخرى والفصام الكاتاتونى؟ وأيهما أفضل 
 فى المآل؟
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  :يحيى. د

وبرغم السمعة السيئة للفصام الكاتاتونى فإنى أرى أن التبلد فيه مؤقت،  بصراحة،
  .وأن فرط حدة االنتباه السلبى يعوض جمود العواطف

  أما الالمباالة األعمق، والتبلد األكثر صالبة فهو فى الفصام البسيط السلبى المتسحب،

نما على عوامل أخرى ثم نأتى لحكاية المآل، فهذا ال يتوقف فقط على نوع الفصام وإ
كثيرة، وعموما فمآل الفصام البسيط أسوأ مع أنه أخفى، ويعتمد مآل الفصام الكاتوتونى 

  .على ما يتبقى بعد الهيجة الحادة

  أيمن عبد العزيز. أ

أريد أن أفهم أكثر كيف إن الشيزيدى يتحايل لتغطية انسحابه ليس فقط عن اآلخر وإنما 
  لمقصود بهذه الحركة النشطه؟وما ا. على نفسه، بحركه نشطه

  :يحيى. د

هى األقتراب المظهرى، المصاحب عادة بألفاظ حماسية، وإعالن عن مشاعر ساخنة، 
يكون قصير العمر ضئيل الدفع، إذ سرعان  -إذا كانت المسألة تحايال –ولكن هذا أو ذاك 

  ".المعية"ما تسقط المظاهر فى أول امتحان جاد عن المسئولية 

  د العزيزأيمن عب. أ

أرجو من حضرتك االستمرار فى هذه النشرة، حيث أجد عند قراءتها اكتشافات ألشياء 
  .وخبرات ال استطيع وصفها، وهى تساعدنى كثيراً فى فهم وتوضيح ورؤية أعمق

  :يحيى. د

  حاضر

  .أنت تؤمر

  مياده المكاوى. أ

والجذب اللحوح  بالرغم من فرحتى الشديدة واالئتناس بما ورد فى يومية الركن القصى
وإن جاز لى القول فقد ذهبت الماكن، ومررت لحظات، ووجدت فيها مالذى كما ورد فى 
اليومية، وإن كنت لم أفهم ذلك سوى بقراءة اليومية إال إننى بقراءتى لليومية األخيرة 

خفت كثيرا من نفسى وعليها بقدر ما أستوعبت   "حين يصبح الركن قبراً ال مالذاً" بعنوان
وصلنى فى اليومية تجاه مرضاى ومواقفى اليومية معهم، هذا الخوف يدفعنى للسؤال وما 

عن ما هو الموقف مع أشخاص طبيعيين إن صح القول، أشخاص نقابلهم فى حياتنا، لهم 
ذاك الموقف المرضى دون مرض، ولكنه جمود بال حراك؟ بكل المعنى الوارد فى اليومية 

  وماذا إن وجدت ذلك فى نفسى؟؟

  :يحيى .د

التسليم بهذا الحق من حيث المبدأ هو الوقاية ضد أن ينقلب المالذا قبرا، والتسليم ال 
 يعنى الترحيب وإنما يعنى السماح إلى عودة
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  .ينتظر عودتك" إلى آخر حقيقى"عودة 

  .ويا حبذا لو كان فى وعيك، وليس فقط فى الواقع

  أميمة رفعت. د

أن تضطر لشرح أحاسيسك . الحالة الثالثةأنا أفهم تماما عزوفك عن اإلستمرار بعد 
شىء  والصور التى تراها فى مخيلتك والتى تبلورت على شكل أبيات شعرية فى النهاية لهو

  ..سخيف 

بكثير من  ولكن لكى أصدقك القول، فأنا شخصيا أفادنى هذا الشرح كثيرا وربطته
رة ما فيصقلها ويعطيها خبراتى فى العمل فأصبح بالنسبة لى كاإلزميل الذى يعمل على جوه

  . حال ولكننى سأقدر توقفك إذا قررت هذا على أى. شكلها النهائى الجميل

من  فهل يناسبك مثال أن نرجع إلى باب حاالت وأحوال وإذا ما وجدت بعض ما يصلح
كشرح  كمتن فقط إذا أردت و ليس كشرح مرسل، أو ربما(المتن لشرح بعض الحالة أضفته 

  ؟)أحيانا

  :يحيى. د

  .واهللا يا أميمة أنا حائر بين التزامى باإلفادة، وبين احترامى للجمال

فليسامحنى المتن الذى بدأت أنشره متماسكا فى نهاية كل حلقة بعد أن أكون قد مزقته 
– شخصيا –تشريحا بسكين بارد دون تخدير، أثبته فى نهاية كل حلقة برغم التكرار فأنا 

  .قراءته مجتمعاًتصلنى رسائل أخرى حين أعيد  

 –وغير المتن كما تسامحونى أنتم على تنقالتى هكذا، أو " المتن"أرجو أن يسامحنى 
  .إذا أنا توقفت –ال قدر اهللا 

  مها مباشر. د

If you are going to stop writing for things related to the need to 
recharge this is yours but if related to scanty feedback I think you have 
to reconsider me as your long term student, I can grasp nearly all your 
writings in this issue. 

However I may not have the enough time to comment on this 
worthy material step by step, but it keeps on organizing my thoughts, 
work and givings. 

Thaks dr. God rewards you in shaa Allah, and sorry for writing in 
English as I'm abroad in a holiday using a lab top with English only. 

 مها مباشر. د

  موجز الرسالة بالعربية

 إذا كنت قد قررت إيقاف هذا الباب لقلة التعقيبات والحوار، فأرجو أن تعيد النظر 
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  ....تلميذتك القديمة، وحتى اآلنباعتبارى 

  .الخ.. إن هذه المادة تنظم أفكارى وعملى وعطائى

  :يحيى. د

طيران "قياسا على " (طيران الموضوعات"واهللا يا مها أنا ال أدرى إلى أين يقودنى 
  هكذا،")  Flight of Objectsاألفكار

  .أسألك الدعاء أن أواصل حتى لو لم أستقر

  .تعودين بالسالمة

  ميمة رفعتأ. د

  : التقاسيم

هل نزل كتابك عن التقاسيم على األحالم فى األسواق؟ تحت أى عنوان وما هى دار 
  . النشر؟ سأحتاج فى النهاية إلى نسخة ورقية

  :يحيى. د

  ال طبعا،

فقد حدث ما ال أحب أن أتحدث فيه، ألن هناك بعداً أخالقياً فى الموضوع، وحبى  
  .فى تقليبه لشيخى محفوظ يمنعنى أن أتمادى

  .ويفعل اهللا ما يشاء ويختار

  .أنا موجوع

  .والكتاب لديهم منذ عام تقريباً

ويمكنك الحصول على نسخة الكترونية من الموقع، وتقومين بطبعه على طابعتك، 
  .فهو متاح لمن يريد، وإن كنت لست متأكدا أنه قد نزل فعال بالموقع، وسوف أتحرى ذلك

  .متألم أنا جداً

  .الحمد هللا

  محمد عبد الحليم. د

األسبوع  أنا فى انتظار الحلقة القادمة من وحى ديوان أغوار النفس فى نفس موعدها
  المقبل وال أقبل أى عذر

  ".جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس: "قال تعالى

  :يحيى. د

 .حاضر
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  ربنا يتقبل

  سميح. أ

التغير الشكلى هو كيف يعرف المعالج ان التحسن الظاهر وطاعه المريض له وكذلك 
  ارضاء له وانه شكلى وبس، يعنى مش حقيقى؟؟

أو يوصله ..معه  ثم ماذا لو انصت المعالج للداخل وعرف هذا ؟ كيف يتعامل 
  لمريضه؟

ذلك هربا وتمسكا بعدم  هل المهم هنا هو إبالغه للمريض بغرض تبصيره بانه يفعل
  !!ماذا؟ّ؟ التغيير؟ ام

  :يحيى. د

  لكن المسألة تحتاج يقظة من المعالج أوالالتبصير وارد طبعا 

  ثم وضع فروض واحتماالت

  ثم رفض تدريجى للحيل والمهارب

  على أن يحدث ذلك على مدى زمن كاف

ليصل من كل ذلك بعض ما تيسر مما اسميه تبصيرا ألنه ليس تأويال وال شرحا 
  .مباشرا أبداً

  ماجدة صالح. د

من كتاب    )سنة 20منذ حوالى (ه رغم إدعائى المتواضع بفهم وهضم ما قرأت
السيكوباثولوجى، إال أننى وجدت فى هذا النوع من اليوميات شيئا جديدا؟ قد يكون سالسة 

فاندهشت فى نهاية النشرة بهذا العزوف . فى شرح المتن وربطه بالعالج النفسى بنوعيه
  .عن التكلمة) حتى لو كان مؤقتا(

نى أرى أن العلم والتعليم فى هذه اليوميات أكثر ال أعلم؟ قد يكون موقفا شخصياً، ولكن 
  .وأمتع من مواد النشرة األخرى المتنوعة

  :يحيى. د

  حاضر

  تحت أمرك

  رامى عادل. أ

يا عم يحيى، ده اللعبه ابتدت تحلو،  ليه وجدت في نفسك عزوفا عن تكملة شرح الديوان
النوم المتهالك، وبعد ما ابتديت سنين من  3ايه قصدك؟ انا كمان لما ابتديبت انام كويس بعد 
ساعتين، وبعد ما ابتديت افوق، فكرت اني  احس بنشاط بعد ما زودت عدد ساعات نومى

ما اكون رافض او مستكتر على   ىاستريح، ز انسحب من أو أغير قوانينها، بعد ما ابتديت
 وحش روحى الراحه، ممكن ماتقلدنيش، انا
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  :يحيى. د

  راحة ماذا يا عم رامى؟

  .هى أن تجد فى التعب راحة الراحة

  هأنذا مستمر

  .والبركة فى تشجيعكم

*****  

  ديوان أغوار النفس  :شرح على المتن  :)الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  )20(الحلقة  :الرابعة  الحالة 

   )الفردى والجمعى( العالج النفسى االستجدائى االعتمادى

  رامى عادل. أ

  . الجانب المظلم من الحاله دون غيره من النادر يا عم يحيى ان تعرض

  :يحيى. د

ال يا عم رامى، أرفض أن أخفف التعرية بموقف إرشادى أو إصالحى يمسخ المتن 
  .أكثر من تشريحه هكذا

  .دعنى أكتفى بحدود المتن وال تدفعنى أكثر من ذلك

  .إظالمهأى جانب مظلم هو قادر على تفجير الضوء من عمق 

***** 

 )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  مشاركةالتحذير من تعرية مؤلمة، بال حركة  

  ناجى جميل. د

يبدو أن ممارسة العالج النفسى بهذا العمق والكيفية، شديد الصعوبة على المعالج من 
كما أنه من جهة أخرى أصبح غير . حيث االستعداد للخوض فى هذا العمق والتدريب عليه

  .معروض فى المراجع العلمية المشهورة

  :يحيى. د 

  عندك حق

  ناجى جميل. د

اآلونة األخيرة عن تأثير تعميم السطحية فى المجتمع على ممارسة العالج أتساءل فى  
 !!النفسى بقطبيه أى المعالج والمريض
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  :يحيى. د

  هو تأثير بال حدود والعياذ باهللا

أكثر فأكثر، والحرص على المكسب السريع لشركات " العلم الزائف"التسطيح يغذيه 
  .والمرضى هو المصيبة الكبرى حالياالدواء على حساب الحقيقة 

 ****  

  )الكتاب الثانى(السيكوباثولوجى   دراسة فى علم

  العالج النفسى االستجدائى االعتمادى 

  محمد شحاته. د

بين دفع المريض إلى : هناك مرحلة من التوازن كثيراً ما أجد صعوبة فى ضبطها
التعلق بالمعالج واإلطمئنان له من أجل خلق عالقة عالجية تسمح بالنمو والحركة، وبين 

يدفعه إلى التوقف من أجل انتظار رأى المعالج فى مختلف   "موضوع"أحتياج المريض إلى 
  .المواقف التى يتعرض لها ورفضى لذلك على اعتباره موقفاً مرضياً

  :يحيى. د

  عندك حق

  لكن مهمتنا هى فى خوض هذه الصعوبة ال تجنبها

  مروان الجندى. د

اسة على ظهور األعراض هو قد يشير إلى االستمرار وليس إلى التدهور واإلنتك: إذن
  .طول الخط

  :يحيى. د

  فعال

  نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك تماماً فى أن ظهور األعراض المرضية هو إعالن ضمنى إلحتمال 
  .تحريك مسيرة النمو ومش إنتكاسه فقط

  :يحيى. د

  ليس دائما

  ولكنه احتمال البد أن يوضع فى االعتبار

  نادية حامد. أ

وشوفتها ) خايف أقرب والّ أجرب(العامية  أعجبنى جداً مصطلح التمسك بالدفاعات
 .إكلينيكيا مع مرضى كتيرين
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  :يحيى. د

  ربنا يبارك فيك

  عماد فتحى. أ

هل تُقبل اإلعتمادية فى مرحلة ما من العالج من المريض على المعالج؟ أم هى 
  .مرفوضة تماماً؟

  :يحيى. د

  تقبل ونصف

  .بشكل مطلق وفى وقت باكر، وكله لصالح المريضوالعالج هو حلها، وليس رفضها 

  مدحت منصور. د

لم أكن أقرأ ديوان أغوار النفس وال شروحه بصراحة خوفا من أنني لن أفهم، وأدركت 
صعوبة الكالم قبل أن أبدأ، ربما خشيت مسئوليته أو مسئولية حمله، ثم انتقلت الحالة 

وأحيانا وجدتنى ال أفهم فهما كامال، وربما ليس بصورة أقل لباقى اليومية إذ ال أجد ما أقوله 
لم أجد عندى من الجهد ما يجعلنى أن أحاول وأحاوِل، ثم فهمت من البريد أن هناك تفكيراً 

 -التراجع بعد ذلك وتحت إلحاح الجادين المدركين لماهية ما يقّدم أقول  فى التوقف، ثم أرى
كالما  حدث العدوى فأقرأ التعليقات فأجدمن يطالب حضرتك باالستمرار ثم ت تجد -يا بختك

كام يوم آخد شوية من اللى  طيب جدا ويبدوا لى خطيراً مفيدا، أقول توكلنا على اهللا أهو كل
فى إحباطات وبالوى وألم وحبة  فاتونى على البركة، النشرة والحياة بيخلوا الواحد يدخل

  .بالعدوى فوق وحبة تحت لكن أدينى مكمل ولو

  :يحيى. د

  تعليق ال

***** 

 )21( الحلقة  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  تحذير من تعرية مؤلمة، بال حركة مشاركة

  مدحت منصور. د

النص زعالن شوية بس الناس حتدعى لحضرتك، التفصيص . كل عام وأنتم بخير
صعب لكن لو أخذنا من كل نص حبة ولو صغيرين حايتجمع معاناكثير، ويمكن ) الشرح(

ناس شاطرة تأخذ كتير وكثير، ويبقى المجموع الكلى أكبر، ربنا ينفع بك الناس فى مشوارنا 
  .إليه

  :يحيى. د

 ربنا يسمع منك
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****  

  )22(الحلقة   دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  )2من  1(عن العالج النفسى واأليديولوجيا 

  عماد فتحى. أ

بالنسبة لموضوع إيديولوجية المعالج وعملية التحيز لهذه األيديولوجية، أرى وجهة نظر 
  !الغرب يمكن أن تكون نافعة، مش عارف

  :يحيى. د

  لك الحق أن ترى ما تشاء،

لكن علينا أن نعرف معنى ذلك الذى يشترطونه لتجهيل الهوية الدينية لكل من الطبيب 
والمريض، كما علينا أن ننظر فى مدى المسافة التى تتخلق بيننا وبين المريض ) المعالج(

  .بعدمن خالل ذلك، وقد ناقشنا هذا الموضوع مكررا فى باب اإلشراف عن 

  .وكل واحد يعمل فى إطار ثقافته وموقفه ومسئوليته إلى ما يصلح به عمله

  محمد على. د

مش عارف يا دكتور يحيى أنا شايف إن أصحاب اإليديولوجيات أصبحوا قليليين، إال 
هما ماليين البلد رافعيين حراب الكالم والدفاع عن المذاهب " اللى"أصحاب التدين السطحى 

  .مع ونفسهمضد بعضهم والمجت

من العامة، ومن غير خناقة % 70إن أصحاب التدين دول تقريبا يمثلوا : الحاجة الثانية
  .عيان نسيبهم كده أحسن% 7مع الدين يتخانقوا مع نفسهم ويبقى الــ 

  :يحيى. د

  "نسيبهم كده أحسن"لم أفهم ماذا تعنى بـ 

من أين لك بهذه ، وال أعرف %70أم % 7ولست متأكداً من الرقم األخير هل هو 
  المعلومات أو حتى االنطباعات بهذه النسب، التى بدأت بها تعقيبك

وأرى أن األيديولوجيا قد تكون أخفى من أن تُعلن، وربما هى أخطر بهذه الصورة 
  السرية،

كما أعتقد أنه فى نهاية النهاية، فإن الذى يحسم األمر فى مواجهة جمود األيديولوجيا 
ممتد، والذى يهز كل األيديولوجيات، بل والعقائد أوال بأول، والذى هو الموقف النقدى ال

  .تتحدد إيجابياته بمدى تحقيق القدرة على التغير الفعلى

****  

  )24( الحلقة  دراسة فى علم السيكوباثولوجى
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  على مسار النضج"الحب"تجليات" حركية"دفاعات ضد 

  مدحت منصور. د

  ........."، بنفكُّك علشان تتلم تانى جوانا وتنور"نَص"معلش يا "

  :يحيى. د

بقية تعقيبك ألنه بالغ التكثيف، واكتفيت آسف يا مدحت، فضلت أن أعتذر عن نشر 
االعتذار على شرط أن تعيد " قبل"أن النص قد : بنشر اعتذارك هذا للنص، وأبلغك عنه

  .قراءته دون شرح

  رامى عادل. أ

وأنها براويه، تحب ان ) ما دمتم تتحدثون عن الحب(تلطمنى بعنادها وعدم سماحتها 
وانا (وتخبيتها، تهجرني، وتستغلني  تزويغها، تظل مرغوبا فبها، لهذا طهقت منها، ومن

في افعوانيتها، اكرهها واعشق  واكره جوعها، وصالبتها، تشبهني) كذلك عشان ميزعلوش
  .ويؤنسنى احتياجي لها فهو يبقينى حيا، يوجعنى فيواسينى

  :يحيى. د

  موافق

****  

  )25( الحلقة  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  قراءة فى عيون بشرية :الباب الثانى

  أسامة عرفه. د

  الخير أبي الحبيب كل عام وأنت بكل

  البشرية؟ في العين البشرية أم قراءة  بالعين  هل هي قراءة

به وما تداريه وما تحاول أن تداريه أم هي تواصل بين كيانين عبر بوابة  قراءة ما تبوح
  العيون؟

  ..تنجح إذا كانت من طرف واحد يحدق يتفحص واآلخر يهرب وهل

  ؟..القراءة المتبادلة أو الشوفان المتبادل المعالج فى حواروهل يتحمل 

  البارانوي تحديدا؟ وماذا عن خصوصية هذه الممارسة مع المريض

  :يحيى. د

  أين أنت يا رجل؟!! ياه

 !حمداً هللا على السالمة يا أسامة
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أنشغلت عليك، ولم أرد أن أزعجك بالسؤال عنك، فأثقل عليك بأن تبعث ما لم يستثرك 

  فيثيرك،

  .وأنت بالصحة والسالمة: المهم

  :ثم ردا على تعقيبك

  هى قراءة فى العيون، بالعيون وغير العيون: أوال

فالقراءة هنا هى قراءة من جانب ): المتن الشعرى(وفيما يخص هذا العمل : ثانيا
، وهى جماع التشكيل والحدس والتحديق التخليقى، والتحريكى، فإعادة "جانبى"   واحد،

  .شكيل بما تيسرالت

  ].عذراً!! هكذا أصعب، [

فيما يتعلق بخبرة التحديق العلمى أثناء المقابلة اإلكلينيكية العادية، فهى اجتهاد : ثالثا
، مع محاولة المشاركة، إذن هى قراءة من الجانبين، ألنه لو لم "األلم"، أو "الحزن"لتحريك 

نفس االتجاه فلن يسمح لنفسه بالكشف ير المريض فى عيون الطبيب محاولته الجادة فى 
  .عن هذه المناطق الحرجة

هل يتحمل المعالج القراءة المتبادلة أم ال؟ فهذا يرجع للخبرة،   :أما سؤالك عن: رابعا
  .والمسئولية، والجسارة، واألمانة، والصنعة، وستر اهللا

ذلك ألن  وأخيرا، فإن المريض البارانوى بالذات ليس أصعب من غيره، ربما: خامسا
محاوالتى لم تختبر حتى األن منطقة التوجس والحذر، فى مقابل الطمأنينة واألمان، وإنما 

الحق فى "، وإلى درجة أقل "الحق فى األلم"و" الحق فى الحزن"معظم كشفى كان فى منطقة 
  ".الحق فى االعتراف واالحترام: "وأيضا" الشوفان

  ىوكل ذلك ممكن مع البارانوى وغير البارانو

  !!وال أنصح به أحدا، إال على مسئوليته تحت إشراف

***** 

 )24( الحلقة  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  على مسار النضج"الحب"تجليات" حركية"دفاعات ضد 

  ناجى جميل. د

منتهى الصعوبة سواء على المستوى الشخصى ما تتضمنه هذه الدراسة أجده فى 
  .للمعالج، أو على المستوى المعنى فى عملية العالج

كما أننى أجد صعوبة فى تقييم وقياس التطور والنمو إذا أخذنا فى االعتبار تعدد 
  .الخ.. وتداخل القياسات مثل الشطارة والمكسب والفهلوة والحداقة والعقلنة

 إلزام داخلى، نتيجة ورطة موضوعية وحركة داخلية، أعتقد أن من يضطر للتطور ب
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  .سيفعلها بدون وعى معقلن بها ودون صخب خارجى

  :يحيى. د

  بصراحة يا ناجى عندك حق

  واهللا العظيم يا شيخ عندك حق

  !!صدقنى

  ما رأيك؟

  هل أتوقف عن النشرة وألزقها فيك؟

  أنا موافق إذا وافقت

  )غالبا(الحديث عن الجدل هو ضد الجدل 

  )غالبا(والحديث عن وجود اهللا بالعقل والعلم والمنطق هو ضد وجود اهللا 

  )غالبا(والحديث عن النمو هو ضد النمو 

  )غالبا(والحديث عن التطور هو ضد التطور 

  ماذا نفعل؟

  نادية حامد محمد. أ

بالرغم من صعوبة ومثالية وعقلنة النوع الثالث من الحب اللى هو مسئولية وتحمل 
طول نفس إال إنه له نتائجه اإلكلينيكية الطيبة مع بعض مرضانا، وممكن نستفيد منه فى و

  .تحريك مسار نمو ونضج مرضانا

  :يحيى. د

  "اللى بالى بالك"واهللا يا شيخة مرضانا أطيب وأكثر حركية من 

  رمضان كريم

  محمد المهدى. أ

ة فضفاضة يعتقد كل جعلها كلم" الحب"بداية أتفق مع حضرتك أن كثرة ما يشاع عن 
شخص أنه يلم بجوهره ما الحقيقى، وتساءلت شخصياً وأنا أقرأ هذه اليومية هل أنا حقا أعى 

أعتقد أن هذه اليومية ساعدتنى كثيراً حين وضحت . المعنى الحقيقى لهذه الكلمة ؟ ال أعرف
لى بعض هذا المفهوم الغامض خاصاً فيما أشرت له حضرتك عن بعض أنواع الحب 

يفية النقلة من الحب الخصوصى إلى القدرة على الحب، ومزاعم النضج المعقلنة فى وك
بعض العالقات الثنائية إال أن هناك بعض العبارات التى لم أستطع فهمها جيداً وأرجو من 

  :حضرتك إيضاحها أكثر مثل

 ."كنظام للحب الحب الذى هو"
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الخلف   تختلط بنقلة إلىالنقلة من تخصيص الحب إلى القدرة على الحب صعبة وقد "

  ".نكوصاً

  .أرجو اإليضاح أكثر، ولكم جزيل الشكر

  :يحيى. د

، فهو الذى أشرت أنت إلى أنك كنت "كنظام الحب"أما الحب الذى هو             ••••
  تحسب أنه حبا، ثم وصلك غير ذلك من اليومية ، يعنى هو الحب الذى هو ليس حبا

وصى إلى القدرة على الحب فإن القدرة على النقلة من الحب الخص أما            ••••
  الحب هو ما وصللك من معانى الحب الناضج، النابض، المسئول، الفرحان، المتألم، القوى

أما حكاية النكوص تحت عنوان القدرة على الحب، فهو الخوف أن تصبح             ••••
اللى قلت نحب كل مش انت "، وهات يا حب من الحب السائد، وتقول لى "سبهللة"المسألة 

  ، وهات يا لذة، وهات يا حرية من التى مش هى، وكالم من ده،"الناس

هل عرفت اآلن يا محمد ما هو الخوف من النكوص عندما تلوح بالحب             ••••
  .للجميع دون تحفظ 

  كفاية كده

  نحن فى رمضان

****  

  )25( الحلقة  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  قراءة فى عيون بشرية

  عمرو دنيا. د

أوافق تماما على أن هناك لغة أخرى بل لغات أخرى غير الكالم أكثر رقَيا، وأكثر 
ة وتواصل حقيقى أفضل من الكالم، والذى هو بالغة وهى تساعده على إيجاد عالقة فاعل

ليس بالضرورة وسيلة جيدة للتواصل بل قد يكون كالماً أجوفاً معيقاً، ال يتجاوز فى قيمته 
  .الصفير فى الخواء

  :يحيى. د

أرجو أن تقرأ معى بقية العيون ألننى اكتشفت فيها أمورا تستهل ما دمت قد أمسكت 
  المفتاح هكذا

  مدعبد المجيد مح. أ

اآلن فهمت معنى الموت النفسى، وأهم السلبيات التى تؤدى إليه مخاطر التواصل 
 .بالجسد
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  .ليه حضرتك ما أشرتش إلى مخاطر اإلختراق بالنظر

  :يحيى. د

  بصراحة عندك حق،

فى بالد بره، ربما قصدوا ذلك لما لها من " وقاحة"ويبدو أنهم هم حين نعتوها بأنها 
  مخاطر،

هذه المسألة مستقلة ألنه يبدو أن لها وجوها كثيرة تستحق  قد أرجع للكتابة فى
  الفحص،

ثم لعلك ال حظت فى كثير من المرورات اإلكلينيكية التى نعقدها معا كيف يطل الحزن 
واأللم حين أمارس هذا النوع من التعرية بمجرد إطالة النظر، وربما االختراق، بغض 

  إلخ..لنظر عن التشخيص 

عرف كيف أوصل ما تراه بعينيك معى كل ثالثاء تقريبا إلى من لم واهللا يا عمرو ال أ
  تتح له مثل هذه الفرصة ، أوصله باأللفاظ هكذا،

  واهللا ال أعرف، واهللا ال أعرف يا شيخ، 

  .ربنا المعين

****  

  )26( الحلقة  )الكتاب الثانى(فى علم السيكوباثولوجى دراسة 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  "هوه"مش " أنا:"مش يمكن يطلع كل ده 

  يامن نوح.أ

  :الدائم مازال يدور فينا ليعيد علينا نداءه استاذنا الدكتور يحي الرخاوي

  العمل..الحب..الرؤية

  :يحيى. د

  ربنا يسهل

العمل –الحب  –الرؤية : "إيجاز مبدع منك بجد"  

  "يدور فينا"ثم تعبير 

  بارك اهللا فيك

  .الحمد هللا

***** 
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 )26( الحلقة  )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  "هوه"مش " أنا: "مش يمكن يطلع كل ده 

  ماجدة صالح. د

عذرا يا دكتور يحيى فلم أتحمس لهذا التحديث، رغم أننى أستشعرته نابع من موقف 
، "الخيالى"معطيات حديثه لهذا الصديق  بعد) وليس تراجعا(نبيل فظهر كأنه إعتذار دمث 

  .ولكن هذا التحديث كان خارج سياق هذه القصيدة الجميلة الحية

  :يحيى. د

  معك حق

  نادية حامد محمد. أ

أتفق مع حضرتك تماماً إن تعرية تعامل الطبيب أو المعالج مع صعوباته الشخصية 
المريض بس ده أعتقد إنه بيتحقق داخل المهنة وخارجها مهمة جداً وتفيد فى عالج واحترام 

بعد وصول المعالج لدرجة كبيرة من النمو والنضج، وبالتالى المسئولية وحتى يحقق أيضاً 
إن ما يسرى عليه يسرى على من (بمرضاه زى ما حضرتك علمتنا " التقمص"فكرة 
  ).يعالجه

  :يحيى. د

  ربنا يستر

****  

  )27( الحلقة  )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  )2  من  1(حركية استحالة العالقة الممكنة بين البشر 

  الرخاوىمحمد أحمد . د

  العالقات وفى نفس الوقت حتم الوحدة وحتم

  وحتم الحزن 

  كله وحتم الكدح هم محور الوجود

  ولكن

  !!!!!بالش بذمتك مش هوه ده اروع ما فى الوجود وهى دى االمانة وال

  "غمض عينيك وامشى بخفة ودلع"

  الجدع الدنيا هى الشابة وانت

 تشوف رشاقة خطوتك تعبدك
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  "تقع لرجليك لكن انت لو بصيت"

  عجبى

  فعال وحشنا صالح جاهين

  همرشولد وقياسا على سؤال والدك عن

  !!!!!جاهين هل؟؟؟ و كيف؟؟؟ سيحاسب صالح

  :يحيى. د

  كل ما أخذته أنا شخصيا على صالح جاهين هو أنه رحْل، ونحن نحبه،

  .لكن يبدو أنها غلطتنا نحن ألننا لم نستطع أن نوصل له حبنا بدرجة كافية 

  رامى عادل. أ

يبدو أنه حتى عالج األمراض المستعصيه كالسرطان مثال، ال : بعيدا عن الجوع لآلخر
المشاعر، حتى أننى أشعر أنه فى حالة وجود  يتم حله إال إذا شعر المريض باحاطته بهذه

  ضراوه محبين، هم يستطيعوا استئصال أشد اآلالم

  :يحيى. د

  .هذا هو األرجح

  )28( الحلقة  )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  )2 من  2(الممكنة بين البشر حركية استحالة العالقة   :العين التانية 

  رامى عادل. أ

الخوف من االقتراب، :  ويخَافْ ،  القطر   صفارة   كَما يسمعنى    قلت أنا هه أنا جى   وإذا
والصدود، والزيف،    الموجع الذى يقترن به، والمواربه، والتوارى خلف الوجوه، واآللم

يرغب فيك احد، وأن تستمر في اإلدعاء والجوع، والرغبه التى ال تهمد في أن  وااللتهام،
اآلخر جدا، ثم تسخر وتضحك على روحك، وتتوه فى ظلمتك وتدوم وحدتك  بإنك تعرف

  .سهامك وتطيش

  :يحيى. د

  !ماشى كالمك

***** 

 )28( الحلقة  )الكتاب الثانى(باثولوجى دراسة فى علم السيكو

  )2  من  2(حركية استحالة العالقة الممكنة بين البشر 

  مدحت منصور. د

 والسبت ماجاش ومستنى الجمعة اللى مجاش ومستنى القطر جواه عيون نعسانة وعيون 
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مصر جدعة وكريمة وشهمة، إفطر يا حاج  عيانة وعيون غلبانة لكن بتقول أنا من
مصر لقيت عيون وعيون بألف لون  بالتمرتين والعرق سوس، رمضان كريم، فى محطة

مكان اللهم اجعله خير فيه عيون جعانة  وكتير وبعدين رحت كتيرولون وكلها بتقول حاجات 
عسلية ورايقة بس تخوف أصلها زى البحر  أكل وعيون الديب الطيب مراقب الجو وعيون

ما بيبطلش وانا عينى رايحة وجاية ما  وعيون راجل عمال يشتم بعنيه على طول على طول
  . ن تقول كالم ما اتقالشعي يمكن على   بتهمدش أصلى بدور على إيه مش عارف

  :يحيى. د

للنفرى، إذن فقد عرفت أنه كان يعلمنا ما " ما ال ينقال"الشك أنك قرأت معنا موقف 
  .تبحث عنه هنا دون إلزام أن تجده فى العيون أو غيرها

*****  

  )29( الحلقة  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  اقترابا، فتوجسا، فتراجعا" اآلخر"الطريق إلى  .... :)3من  1( "النمر بداخلنا/القط"

  مدحت منصور. د

تشوف كالتى؟ ده صعب شوية، بدرى شوية، أو تقبلنى على عالتى ده كمان أبعد 
صنايعى مدقدق وكمان كسيب ربنا يرضينا إذا إزاى يا واد يا محندق تنكر إنى  لكن
رضينا وانى كالمى زى السكر،و الناس حبانى ألنى بحب كل الكل ومزاجى معاهم  احنا

زى الفل، خايف من ايه؟ متيجى تقرب،عمال تبعد؟ خايف لتشوف وكأنى بكهرب مالك 
ضل ماشى أنا خلقة ربى ومؤمن إنى أفضل كده خلقة ربى، مش حتشوه حاف قرفان كده ليه؟

  .لحد ما القى حد يشوف ويقرب وكمان تنكرجدعنتى طب طز فى أمك

  :يحيى. د 

  فى أمه بالذات باهللا عليك؟" ظز"ولماذا 

  يا عم مدحت، أمه أطيب منك ومنى ومنه، 

  وهى تسامحك، كما أن أمك تسامحك،

  وربنا يسامحك 

  كل سنة وانت طيب

  رامى عادل. أ

  إزاى؟ مين؟ أنا اطلع إيه؟بقى حد شايفنى أنا؟ أنا : المقتطف

طيب اقرب ازاى؟ واكشف خيبتى وقلة حيلتى وضعف ايمانى بربى وبنفسى : التعليق 
يستحلونى  ازاى؟ يا ترى راح يقبلنى وال هيلطشنى؟ يا ترى حادفع التمن من دم قلبى؟ راح

 !ويستبيحونى، راح يكتر لومى
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  :يحيى. د 

  يا رجل قرب وال يهمك

  وما يحدث يحدث

*****  

  )30( الحلقة  )الكتاب الثانى(دراسة فى علم السيكوباثولوجى 

  )3  من 2(  "النمر بداخلنا/القط" وان أغوار النفسدي :شرح على المتن 

  !واستخونكم، واتعرى يمكن أطفّشكم

  مدحت منصور. د

  )توهما أو حقيقة(بعد قراءة ثانية و هي ليست كافية الحظت تكرار العبارة 

الحسبان و لست أدري إن كان وقدرت أنها عبارة جيدة جدا تضع االحتمالين في 
؟ فأنا أظن و ليس هذا تخصصي أن )توهما(يجعل الموقف البارانوي أكثر حدة من  (حقيقة(

هناك جزء منه في داخله يعلم أنه متوهم حتى و لو وجه االتهامات بقوة و أصر  المتوهم
د جدا إذ و مع هذا في أجزاء من المقال غلب التوهم على الصدق و طبعا هذا وار .على ذلك

الحالة مرضية في المقام األول ما حيرني أكثر أنني وجدت أن المآل في الحالين  أن
و هيا انسحب ، أما أجمل شئ هو التوصية بالخروج من " كرسي في الكلوب"إلى  سينتهي

  .حلو البارانوي سريعا إلى األسبوع القادم ، و اهللا معاناة لكن طعمها هذا الموقف

  :يحيى. د

  ليس مقال يا مدحت هو: أوالً

، هى مجرد استلهام من شعر، والشعر كان استلهاما من "حالة"هى ليست : ثانياً
  "حالة"، والشخص، ليس )صديق أو غير ذلك(شخص، 

  "أخرى"انت تعرف أنى أعامل الوهم على أنه حقيقة : ثالثا

  هذه هى بعض ثمن المعرفة!! معاناة معاناة: رابعا

  رة أخرىكل سنة وانت طيب م: خامساً

  رامى عادل. أ

تفترقا، ان تجمعهم بداخلك،  ان يحيطك الجميع، فتصيؤ جزءا منهم،اال: جبل الرحمات
ان تشعر بالدفء والود والمسره،ان تستظل بظلهم، يلملموك، يؤانسوك، يحمونك، ان تكون 

  تجاهك ابنا للطبيعه في حضرتهم، تجد اهللا

  :يحيى. د

 قادمةأرجو أن تنتظر حتى نكمل الحلقة ال
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***** 

 )13( الحلقة  )الكتاب الثانى(  السيكوباثولوجى  دراسة فى علم

  !!خايف تفصحنى أنت وهوه، وتقولوا بنحب) 3-3(بداخلنا  القط النمر

  محمد المهدى. أ

ذكرت حضرتك أن النقالت النوعية تكون مكثفة جداً وتحدث فى ثوان حتى أننا  -
يمكن أال نتنبه إليها ولكننا نتعرف عليها من خالل أثارها السلبية واإليجابية على المدى 

  .ر تواترا إذا لم نحسن االعداد واالستعداد لهاالطويل وأن األثار السلبية هى األكث

أنا ال أرى ذلك إال بوجود ! كيف نحسن إعداد المريض لهذه اللحظات؟: سؤالى هو
فهل هناك وسائل  عالقة حقيقية يكون المعالج فيها متاحا قادراً على استيعاب الموقف،

  .لحين اإلعداد لهذه المواقف؟ أرجو اإلفادة  أخرى

  :يحيى. د

  :الوسائل هى

  كل المحاوالت التى نحاولها، ويحاولها من يحاول مثلنا بأى وسيلة يراها

  وكل التدريبات التى نمارسها عن بعد أو عن قرب

مستويات وأنواع اإلشراف على ( نشرة  وكل اإلشراف بكل مستوياته الذى أوصينا به
  على درب النمو –نحن والمرضى –وكل خطواتنا  ،)العالج النفسى

  ...وكل كدحنا إليه 

  .كل ذلك هو الرد على تساؤلك

  محمد المهدى. أ

فى حالة حدوث سوء التوقيت فى مسار العالج قد يصل المريض إلى حالة من  -
ل يكون من األجدى واألنفع فى بعض الحاالت أن اإلحباط والتراجع وقلة الثقة بالمعالج فه

  يتم تغيير المعالج بآخر؟

  :يحيى. د

  ال،

  "التدريب عن بعد"وقد ناقشنا ذلك عدة مرات فى باب  

  علينا أن نواصل

  وأن نتعلم

  وأن تسأل

 وأن تقبل اإلشراف على كل المستويات
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  هذا هو السبيل

  نادية حامد. أ

المريض للتخلى عن دفاعاته دون جاهزية وإحاطة أتفق مع حضرتك تماما أن تعريض 
عالجية يمكن أن يؤدى إلى تأكيد األمراضية وكذلك اإلنتكاسة السريعة ومش الزم نفرح 
ونهلل إلختفاء األعراض أو قلتها ألن تحريك المريض وخلخلة دفاعاته تحتاج إلى درجة 

الطمأنة واألمان  كبيرة من المسئولية لدى المعالج وكذلك توصيل جرعة معقولة من
  للمريض؟

  :يحيى. د

  .يا رب نستطيع ضبط الجرعة

  عماد شكرى. د

نحتاج أيضا بمحازاة هذا الوصف الرائع للموقف البارانوى لوصف بيولوجى تطورى 
، وربما تطبيق موازى على حالة طولية لمريض، وربما )كما فى كتاب السيكوباثولوجى(

  .لمجتمع كامل يسهل الفهم والتطبيق

  :يحيى. د

أما التطبيق على حالة طولية لمريض فقد حاولتُه مرارا فى باب حاالت وأحوال 
وحين نعود لفتح ملف هذا الباب ،)يعلمنا" عربجى"كهٌل (  ويمكنك الرجوع إليه مثال نشرة

  سوياسوف نزداد معرفة 

أما التطبيق على مجتمع كامل فهذا أكبر من قدرتنا، أفرادا أو مهنيين، اللهم إال بقدر 
  .اإلسهام فى تكوين الوعى الجمعى الجديد بشكل تراكمى ممتد

****  

  )32( الحلقة  )الكتاب الثانى(  السيكوباثولوجىدراسة فى علم 

  ؟"نلعب حبا"نحب؟ أم 

  شادى. أ

  أخرى اقرأ نهج البالغة مرة

  وانهل من فيض جدك أمير المؤمنين

  :يحيى. د

  .ربنا يسهل

  مدحت منصور.د

بالنسبة لمعلومة أن الداعرة ال تعطى شفتيها إال للرجل الذى تحبه فقد كانت شائعة : أوال
 بيننا منذ كنا شبابا ومؤكدة بنسبة جيدة ربما ليس كلهن لست أدرى وكنت أظن أنها تتناقل 
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التعبير بين متزوجات ال تعطى  بين الداعرات بالتلقين ولكنى سجلت حالتين إن جاز
يتغير شعورها نحو زوجها بالرفض ففهمت أنالمسألة ليست بالتلقين أو شفتيها عندما 

  .المحاكاة

  :يحيى. د

  منكم نستفيد

  مدحت منصور.د

عندما قرأت نهاية القصيدة أصابنى إحباط تبعته ثورة إذا ماذا نتعلم شئ غير : ثانيا
  موجود ولن يتحقق اآلن؟

اإلقرار باحتمال االعتراف مسئول ومبرر، ألنه المغامرة فى اتجاه  هو خوف جديد"
  "حقيقى، يعتمد عليه، ويبقى فى وعينا حتى لو رحل المتبادل مع آخر

لدرجة االستحالة أحيانا، وذلك نظرا لقصور مرحلة نمو البشر  بعيد المنال  هذا نموذج
  "الحالية، وإن كانوا على األرجح فى الطريق إليه أكثر فأكثر فى مرحلة تطورهم

ادعاء أن هذا ما أبحث عنه وأصبو وأجد السير تجاهه فكيف ولو أنى كنت أظن 
وأنت تحاول أن تأخذ خطوة ) موضوع مقابل(دون وعى آخر  ستصفق بيد واحدة وبوعى

أنا أسير فى هذا النهج واقعا أم إبداعا أم أننى ال أسير  تطورية قبل اآلخرين، وهل فعال
وضوع مقابل كالهما مستعد فهمته جيدا أنه موضوع وم وصور لى خيالى ما صور، ما

لحركية جدل بقبول الموجود والتوجه به نحو األعمق حتى يقابلهما الخوف من الترك فيتم 
يتم إحتمال االعتراف بآخر حقيقى فيدخل وجدانه ويبقى فى وعيه  الجدل نحو األعمق إلى أن

  .ذلك سيكون محظوظا ومن يجد ذلك وفقه اهللا من يجد. حتى لو رحل

  :يحيى. د 

  وصلتك الصعوبة

  لكن الصعوبة حتى االستحالة ال تبرر العزوف عن المحاولة

  .وتحقيق أى قدر يكفى مادام االستمرار متصال

***** 

 )33( الحلقة  )الكتاب الثانى(  السيكوباثولوجى  دراسة فى علم

  الشغل فى المستحيل

  سميح. أ

ومستحيل أو شبه مستحيل ومحير  ..الماضيه أصعبال لم تصعبها اكثر كانت بالنشره 
  ويدعو لليأس

 ...جعلت السعى ممكنا  اليوم بهذا الشرح جعلته ممكنا أو
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انفسنا أفرادا ضمن  وصلنى أن السعى بذاته هدفا وشرفا نفرح به ونرضى قليال عن
امامنا غير أن نجعل ال يوجد  ..ال ..)معي(مجموعة البشر الذين يتحملون هذه المسؤوليه معا 

السعى هو ما يميز االنسان عن (المستحيل ممكنا، والطريق الى ان نجعله ممكنا هو السعى 
  .. السعى إلى التطور والحب والنمو) الحيوان

يمكننى ان اسألك شرحا بسيطا عن ما تقصد باإليقاع الحيوى لعله يصلنى اوضح  هل
اسف لوقحاتى النى )..الى النوم واليقظه وفقطاقرا الكلمه االيقاع الحيوى يأتى بب عندما(

  ..اعتقد ان هذه مسؤولتى أن أعرف عن الموضوع من خالل نشرات سابقه أو كتبك

  ...بالغ بشغف) حيرة طبيب نفسى(جزيال على عطائك أنا اليوم أقرأ كتابك  شكرا

  :يحيى. د

، وقد تم تحديثها فى  "اإليقاع الحيوى ونبض اإلبداع"  توجد أطروحة بالموقع عن
  ، وكالهما متاح فى الموقع "حركية الوجود وتجليات اإلبداع"  كتابى

كتاب قديم جدا، وهو ليس سيرة ذاتية تحديدا،   "حيرة طبيب نفسى"كتاب   على فكرة
  :السيرة مع أدب الرحالت فى الترحاالت الثالثة

   الناس والطريق         ••••

   الموت والحنين         ••••

   ذكر ما ال ينقال         ••••

  رامى عادل. أ

، وقهر الطبيب للمريض، )حلقة االمس( الحب المستحيل، وعالقتى بك، وغلط الطبيب
هوسى بعض الشيء، متشابك، واهم من يظن بغير ذلك، ولربما يعود االمر الى انى  كله

، اقول بمناسبتها "\المقصوده الغائيه" \لما نشرته انا امس فى غلطات االطباء تكمله
أنه من حق العيان ينصرف من غير ما يستاذن طبيبه ) قال يعني(الحب المستحيل  وبمناسبه

اللى بيقهره، وحضرتك يا عم يحيى تعلم جيدا أن ما بيننا ليس حبرا على ورق، فأنت 
، أنت تعلمنى أال أثق فى القريب بالذات وخصوصا، وأن أظل مريضا كى .. ى ثمتعالجن

، أبى العزيز، مادمنا متفقين انى )تبع الشغل والحب فى المستحيل(العلميه  ارضى طموحاتك
كنت تريدنى ان اكرهك واال اثق فى جنس مخلوق، فتعسا ثم بخسا، ثم تبا تبا  هوسى ، إذا

شئنا  فى المستحيل وانكر خل خله وتالقينا لقاء الغرباء ال تقلالتعبير حب وشغل  ان يجوز
الذين صبروا وما  فاذا الذى بينك وبينه عداوه كانه ولى حميم وما يلقاها اال" \لكن الحظ شاء 

  "\يلقاها إال ذو حظ عظيم

  :يحيى. د

  )يعنى(موافق 

  محمد أحمد الرخاوى. د

 به فتدثرت
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 يختفي ليظهر بين طيات

 الكما اليأس 

 ساعرفه اوقن به ما لم اعلم اني

 فاعرفه

 فاستحلفه ان يظل معي

 فيضحك

  فاضحك

 عنه فارضي

  فيختفي

  ليظل معي

  :يحيى. د

  أوافق أيضا

  محمد أحمد الرخاوى. د

  خدت بالك يا عمي ان ربنا بيقولنا في الفاتحة إن احنا نقول

  اهدنا الصراط المستقيم

  وكأن الصراط هو الهدف وليس الوصول

  تبدأ بالحمد فالفاتحة

  الرحيم ثم تجعلنا نشهد ونقر انه الرحمن

  ثم نشهد انه ملك يوم الدين

  المستقيم اليه ثم نطلب منه ان يهدينا الصراط

  وهو صراط الذين انعم عليم

 لهذا الصراط غير المغضوب عليم لرفضهم

  )السعى(وال الضالين بخروجهم عن هذا الصراط ) السعى(

  :يحيى. د

د كل ما قلت، وهو بديهى، يقلب المفسرون أن المغضوب عليهم تصور يا محمد، بع
  الخ.... الخ ! .... والضالين، هم النصارى واليهود؟

 سورة الفاتحة هذه لو وصلت ألهلها وحملوا مسئوليتها يمكن أن تغير العالم 
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  محمد أحمد الرخاوى. د

القضية االزلية يشير الي نفس  في هذه النشرة واري انه 22/9/2007  نشر هذا في
لكل من القي السمع وهو   الوقت وهي سعينا ان نكون طول الوقت استحالة ممكنة طول

  شهيد

أقصده هو فتح المنافذ بين كل ما هو داخل وكل ما هو خارج  الوعى الذى   -:المقتطف
احترام الضعف دون االستسالم له إال مرحليا، ثم الوثوق  ثم تحمل المعرفة واأللم، ثم

كل من تثقل عليه األمانة فيأبى إال أن يحملها   منه وإليه مبدع الوجود فى االتجاهبصحبة 
  .فهو واع

أزمة االنسان الحالية هى فى رفضه لحمل األمانة فهى شرف وجوده، غرور  أرى أن
والمال فيما يسمى العالم األول ال يضاهيه إال غرور وغباء التجمد الميت  وغباء العلم

  .العالم الثانى إلى العاشراألديان فى  لظاهر

إال اذا تحرك الوعى الجمعى " \عكس االنقراض"\بقاء  ليس عندى أمل فى :إذن ماذا
  .إلى حتم التوجه إلى حمل األمانة) وليس الجماعى) لبنى آدم يصحبه العمل الجمعى

كفر هنا هو فى وال" \تَذَر علَى اَألرضِ من الْكَافرِين ديارا رب ال"\قال سيدنا نوح، 
ِإن يشَْأ يذْهبكُمويْأت "\: األمانة مع سيدنا نوح وإال فالمسيرة الحالية هى إلى رفض حمل
يددج بِخَلْق\".  

أنشر الرد الخاص الذى أرسلته لك، والذى  بصراحة يا محمد كنت أود أن   :يحيى. د
تشتمنى فى " \المثل القائل  ال يصدق على ذكرت فيه أن على أن أرد لك حقك عالنية حتى

أكثر من " \عائلية"\حتى ال تبدو المسألة  ، ومع ذلك لن أفعل"\شارع وتصالحنى فى عطفة
هذه المساحة اليومية وغيرها مما هو أهم  الالزم؟ أما عن تساؤلك هذا، فأحسب أن ظهور

اظ، كالمك إن لم نقتصر على تبادل األلف منها آالف المرات هو بعض اإلجابة على سؤالك،
  صعب لكنه وصلنى، فهل تشرح أكثر؟

الكشف  بعد –أعنى التفاعل اآلنى الجدلى بين ما ينمو إلى السطح  :أحمد الرخاوى محمد
الحتمى  بمعنى اختزال الكدح" \كل"\من تأكيد المعنى بقداسة طالقة الحق، لم أقصد  –

اهللا مبدع  املية تبدأ منللوصول إلى تجليات كل طبقات وتنويعات الوعى فى رحلة جدلية تك
  .صدقْنا الوجود وال تنتهى عنده، فهو لم يبدع الوجود إال لنبدعه معه إليه إذا

كالم جاد أيضا، وهو  ياليتنى ما سألتك، تصورتُ أنك سوف تسهلها، لكنه   :يحيى. د
محكات لقياسه على  كالم مهم، لكننى متحفظ على إمكانية توصيله وتوظيفه، وأصر على

حين   الفقرة فرحا هائال لواقع بشكل أو بآخر، أنا أقبله بحذر شديد، وأفرح بنهايةأرض ا
بنا  ياليت هيا  "\إليه إذا صدقنا لم يبدع الوجود إال لنبدعه معه" \سبحانه"\فهو ".. \تقول 

  !!"\عالبركة"

  :يحيى. د 

 .ذكّرتنى يا شيخ
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  "أستقصدك"هالّ أبلغت رامى عادل أننى ال 

 الخطكما يحسب على طول 

  محمد أحمد الرخاوى. د

  البين البين  يتماوج البشر في

 !!!!انفسهم كي ال يروا

 يراوحون المكان

 !!!ظانين انهم يتحركون

 الحركة تبدأ وتنتهي

 في المحلك سر

 يستغشون ثيابهم

  يعمهون

 الصراط يظن بعضهم انهم علي
 والصراط عصي علي التمسك باهدابه

  !!!!!اال بالسعي اليه

 هو الصراط

 !!!!!!!!!!!!!!!!!كل يوم هو في شأن

 يحتكرون الصراط النفسهم

 !!!صراط اهللا وهو

 هو الذي يسويه

 لمن يصدق السعي

  اليه

 الحقيقة يحتكرون

 !!!!وهي ليست ملكا الحد

 يستيقظون عازمين اال يكن

 !!!!كائن اال ما هو

  فالشاطئ اآلخر غامض

 !!!!لمن ال يعرف العوم
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  من يسع يصل

 ذاق عرفومن 

  تتوالد براعم الحقيقة

 !!!!من رحم فتح اآلفاق

 االحتكار ينكسر

 يذهب كل ما هو زبد

 يخسر

 !!!الخاسرون انفسهم

  يطل وجه الحق

  يتالشي

 من عاش البين البين

  واالكرام ويبقي وجه ربك ذو الجالل

  فباي آآلء ربكما تكذبان

  :يحيى. د

  طيب

  محمد أحمد الرخاوى. د

  ابدعها كحقيقة مطلقة لها قوانين من تفرض الحياة نفسها

 يحبها من ادركها

  قدسها

 ليخرج منها

 !!!!!!!اليها

 من حاول تشويهها كل

 بتشويه نفسه او غيره

 هزم

 !!!!الحياة ولم تبق اال

 هي السر االوحد
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 !!!!!والحقيقة الواحدة

 اليها اذن فلنسع

 بها

 فيها

 اليه

 الينا

 ولنصبر

 فروعتها، جاللها

 كشفها في غموضها،

  !!!!!ابديتها

 لم يبدعنا خالقنا

 خالقها

  لقدسيتها اال

  فالحمد هللا رب العالمين

  :يحيى. د

  أدعو اهللا أن تتحمل ما تقول

  .لو أنك فعلت لتراجعت عن الشجب والسخط والقسوة، وحتى اإلفراط فى االستشهاد

   

***** 

 )33( الحلقة  )الكتاب الثانى(  السيكوباثولوجى  دراسة فى علم

  الشغل فى المستحيل

  عبير رجب. أ

ويمكن " الحب"أنا معاك إن الواحد بيخاف يتعرى أمام األخر فى العالقات المسماة 
تى مجرد الوعى باألخر بيتصور استحالتها، وده بيعطله كتير ويخوفه من مجرد القرب أو ح

بس أعتقد إن احتياجنا " إننا نلتقى حين نسعى الى أن نلتقى، ال حين نلتقى فعالً"أو وجوده 
لألخر غصب عننا هيخلينا مضطرين نسعى لهذا اللقاء ونستحمل شواقناله وشوقانه لينا، 

  .ونالقى نفسنا بنتسرق فى المستويات دى كلها وبتعديها كمان
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. ونتألم ونستحمل فى القرب، أصل اللى هناخده بعد كده مش قليل ما هو الزم نتعرى

  .بس الحكاية فعالً صعبة، وصعبه قوى كمان أصل على قد احتياجنا على قد تحملنا

  :يحيى. د

  !يا ليت

ألنه (تصورى يا عبير أننى أبذل فى هذا الشرح الذى أقوم به، وأنا غير راض عنه 
ذل فيه جهداً أكبر من أى نشرة يوم آخر، ومع ذلك ال أقول أب) يشوه المتن ربما بال جدوى

  يأتينى عنه ما أنتظر من تعليق،

  ال أدرى لماذا ال يعلق األصدقاء؟

  يا ترى لصعوبته؟

هو رسالة تشجعنى أن أتوقف عن التمادى    – عدم التعليق –يا ترى هل هذا الموقف 
  فى تشوية المتن بهذا الشرح هكذا بال طائل

  .لست متأكدا 

  .عموما شكراً على تعليقك الذى آنَسنى

  نادية حامد. أ

فى مستويات العالقات ) السادس والعاشر(وجدت صعوبة فى فهم وتفسير المستويين 
  .البشرية أرجو مزيداً من التوضيح والشرح لهما

  :يحيى. د

  عندك حق

أظن أننى سوف أعود إلى بقية المستويات السبع أو العشر الحقا، خصوصا قرب 
  ية هذا الكتاب الجديد القريب الصعب،نها

لقد تناولت بعض جوانب المستويات الثالثة األولى فقط يوم األربعاء الماضى من واقع 
  .المتن

*****  

  )34( الحلقة  )الكتاب الثانى(  السيكوباثولوجى  دراسة فى علم

  والنمو" جدل الحب"على طريق " السدود"

  رفعتأميمة . د

فى حالة ما إذا إزدادت دفاعات المريض حتى منعته عن اإلستمرار فى العالج، هل 
تستمر المسيرة العالجية وحدها مع الوقت ويكمل؟ أم أن وقفته هذه تكون  هناك أمل فى أن

  إلى ما ال نهاية ويتحمل المعالج وزرها؟ قد أضرت به
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  :يحيى. د

هو حقه، وال تقع المسئولية على الطبيب وحده،  كل احتمال وارد، وتوقف المريض
، "حسن التوقيت"فهى مسئولية األهل والمريض ثم الطبيب، وكل ما على الطبيب هو 

وتناسب أدوات ووسائل العالج، وتكاملها مع بعضها البعض، بما " ضبط جرعة الضغط"و
 إذا أخطأ فى هذه فى ذلك العقاقير، وبالتالى فالمعالج ال يتحمل وزر انقطاع مريضة، إال

  .الحسابات السالفة الذكر والخطر وارد على أمهر المعالجين والتعلم منه مستمر

   

  أميمة رفعت. د

فى بعض مجموعات العالج الجمعى التى مارستها كنت أالحظ تغيرا أحيانا، عادة فى 
 الشهر الخامس أو السادس من الجلسات، على بعض المرضى فيتحولون إلى العدوانية من
. ناحيتى وتظهر عليهم مقاومة شديدة للحضور ولإلستجابة حتى ينقطعون تماما عن العالج

  المرحلة، أم حركتهم قليال وسيستمرون وحدهم؟ وال أعرف هل آذيتهم بأن أوصلتهم إلى هذه

  :يحيى. د

أن يستمر المريض فى التحسن وحده بعد إنقطاعه هو أمل قائم دائما، حتى لو لم 
لسات، لكن على ما أذكر، بتواتر هذا االحتمال اإليجابى حين يكون يحضر سوى بضع ج

العالج الجمعى على مستوى العيادة الخارجية حتى نطمئن إلى اختيار المريض الحضور، 
أما إذا جرى العالج أثناء وجود المريض بالمستشفى فيظل األمل قائما، لكن ربما بدرجة 

  .أقل، علما بأن هذا ليس قاعدة

  عبد الحميدزكريا . أ

أم نستسلم للممكن ليصبح مستحيال ذكرنى هذا . ليكون ممكنا هل نشتغل فى المستحيل
يحبون كل ماهو ... بكونهم) على سبيل االستهجان(من الناس  التساؤل بسمة وصف بها نوع

حب استحالة ما ال يمكن تحقيقه لكنى ال اتذكر أين قرأت  - آخر بقول-غير قابل للتحقق او
  نجيب محفوظ فى استهجان شخصية ألخرى؟ فى احدى رواياتذلك؟ ربما 

  :يحيى. د

  أين أنت يا عم زكريا

أرجو أن ترجع إلى نهاية قصيدتى فى أحد أعياد ميالد محفوظ وهى ليست : المهم
  تحت يدى اآلن وقد أذكرها لك الحقا أو حاال

  رامى عادل. أ

ضى الصفقه الشريفه غصبا الصد او الصدود، ان ال تتقبلنى حينما اكون انا، ان ترف
بصعوبه وكفر وعناد،  عنك، ربما انا ايضا لم اعتد ان يتحملنى احد، او اعتدت على ذلك

) سبتنى(جانبك الصواب، لما  انتقل لقضيتنا يا عم يحيي، اخيرا ابتديت افهم، والتمسلك انك
) ع قلة النومم(، بسبب قلة النوم مع الدواء، الشغل مليانمضايقات وإهانات3و2اتعذب سنه و

 وده مبدأك، تنام خمس او ست ساعات وتكمل شغل بقية اليوم، لكنى ماقدرش على البهدله 
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، عشان ماحدش يخنقنى او يستغل )بجرعة دواء(دي، الزم انام عل اقل عشر ساعات

  ضعفى مع استحمالى مع ندالتى،

انت قصدك ان من حقى اتوجع واحزن، اوعى تقولى وتتهان، حتى لو ماحدش حس،  
على جرح، وتبقى الحياه عذاب متتالي،  ال كله بيحس باللى بينزف، وساعات بيحطوا ايدهم

باستثناء لحظات غير مستساغه، ماتقسشى عليا، انا شبعت ألم بسبب اللى انت عارفه، ومن 
حقى استمتع بشغلى او بالساعات اللى باعيشها فى اليوم، زى ما هو من حقى اتالم واحزن، 

لحظه فى اليوم، مش أستقبل يومى بالوجع، وأكون زى ورقة البفره انهاكا لكن مش من اول 
ده كويس، حتى وان كانت ثقتك فيا وفى  وتهالكا، هو ده يتسمى حب؟ مش كل الناس بتستغل

  الوقت عيانينك مالهاش حدود، فات

  :يحيى. د

  الوقت ال يفوت أبدا يا رامى

  أنت مصارع رائع

  يملؤنا، واألدوية تنظم المستويات، نعم مازال النوم يلمنا، والشغل

  والمعركة متصلة 

  ولنا النصر

***** 

 )34(الحلقة ) الكتاب الثانى(السيكوباثولوجى   دراسة فى علم

  والنمو" جدل الحب"على طريق " السدود"

  محمد المهدى. أ

الحقيقية هى حب لكل أستفدت كثيراً من هذه اليومية ووصلنى أن عالقة الحب 
المستويات وبها جميعاً، وأن الحب السطحى الذى يقوم على مستوى واحد قد يتحول الى 
عالقة حقيقية لو كان بابا للتوغل للعمق والداخل إلى سائر المستويات وليس للوقوف عند 

  .هذا المستوى فقط

ف يستطيع اإلنسان ولكن سؤالى هو كي" أن يبنى اإلنسان نفسه بيتاً"شدتنى جداً عبارة 
  أرجو التوضيح! أن يبنى نفسه بيتاً إذا ما أفتقد للبنات األولى للثقة؟

  :يحيى. د

  !!ال أدرى كيف

  !أليس كل ما نحاوله معا هنا هو محاولة للرد على هذا السؤال؟

أو (ثم إنك ذكرتنى ببعض ما جاء قرب نهاية ديوان أغوار النفس الذى أقوم بشرحه 
  .هذه األيام) نقده أو تشويهه
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  :قلت فى بعض ذلك

  ما تصدقشى إن الواحد الزم يعرف أصله وفصله

  ما تصدقشى 

  ما تصدقشى إن الدنيا راح منها الخير

  ما تصدقشى

  وال إن الناس دول شر

  وال إن كالمهم قر

  وال إن البير دا مالوهشى قرار

  ما تصدقشى

  [1]ما تقولشى ما شفتش ورونى

  ماتقولشى ما خدش ادونى

  دور واتخانق! عايز؟

  وساعتها حايكفى الحب

*****  

  )35(الحلقة ) الكتاب الثانى(السيكوباثولوجى   دراسة فى علم

  )العين الحرامية(فقه العالقات بين البشر

  ....!!باالنسحاب للفرجة: محاوالت دائبة، وألم متجدد، ونهاية سلبية

  مى عادلرا. أ

نظراتى، وبينى وبينكم بحب اوى اللى يبص جوه  انا متعقد من اللى يطفش من امام
وراء الطبيعه، على فكره يا عم يحيى وجهك  عنميه الوقات طويله، بنروح انا او هو لما

  جماعه واقع باعيشه معبر وعيونك بحور من الغراميات، ده يا

  :يحيى. د

  ما هذا يا رامى؟

  غزل هذا أم ماذا؟

كنت أريد أن أرد لك التحية، لكن بصراحة، ولألمانة، لقد كدت أنسى غور عيونك مع 
  .أنها تطل على من تعقيباتك وأحيانا من شطحك

***** 
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فقه  )35(الحلقة ) الكتاب الثانى(السيكوباثولوجى  دراسة فى علم  :تعقيب على نشرة 
 )العين الحرامية(العالقات بين البشر

  ....!!باالنسحاب للفرجة: محاوالت دائبة، وألم متجدد، ونهاية سلبية

  أمل محمود. أ 

فاإلنسان وعى  .والخبز يتسوله الفقراء، أختلف مع األطروحة الخاصة بالشعور بالذنب
بأي شعور  ولم يكن يشعر. احتياجات اساسية، وله مشاعر وانفعاالتبوجوده ككائن له 

على اساس  الشعور بالذنب هو شعور اجتماعى، وليس فردى، قائم. بالذنب تجاه بنى جنسه
. بالذنب منظومة اجتماعية تحرم هذا وتحلل هذا، وحين يخترق اإلنسان المحرم يشعر

بالذنب يكتسب  الشعور. ا سرق، وإذا قتلفاإلنسان يشعر بالذنب إذا كذب، وإذا خان، وإذ
  .يتعلمه اإلنسان لكن الحب فعل. غريزة واألمومة غريزة   بينما التكافل. وليس غريزى

بالنفس والعالقة  فقد حرمت المجتمعات األولى الحب بين البشر، ودمرت العالقة
والسلب دمر والخطف  والسبى. باآلخر، فعبودية دمرت العالقة بالنفس، والعالقة باآلخر

اآلخر هو . الرجل بالمرأة واآلخر ال يقتصر على عالقة   .العالقة بالنفس والعالقة باآلخر
حتى فى عالقة . صديق شعب آخر، هو أب، هو أم، هو أخ أو اخت، هو زميل عمل، أو

  .اإلستغناء عنه ويظهر. من اآلخر  صديقة بصديقة أو صديق بصديق يظهر الخوف

والمسألة ليس لها عالقة  .ثر توائماً مع تلك الحضارة التى نعيشهاوالذى استغنى يعد أك 
ولكن لها عالقة بالمنظومة التاريخيةاالجتماعية، التى لم تتغير حتى . باستقبال اآلخر للحب

ولهذا . وغربته عن اآلخر، وعن نفسه لقد حرمت الحضارة اإلنسان من الحب،. عصرنا هذا
سواء عند زواجنا، أو عند عقد . باآلخر ة فى العالقةفنحن نعانى تلك المعاناه المستمر

التكافل رغماً عنها، تعلمت اهمية الفرد للجماعة  الحضارة البشرية تعلمت. صداقة مع اآلخر
ولم يكن اإلنسان يعيش فى جماعات، بل صنعها . فرداً بعد تجارب قاسية مع الحياة فرداً

اد والجماعات، حتى تشكلت القبائل وقتل بين األفر عبر تجربة مريرة، وحروب دامية
   .والشعوب

إال لو . الجديد عن الحيوانات، لكننا لم ننفصل عن اصل كلى هالمى نحن انفصلنا بعقلنا
الذى كان يعيش فى لجة ابدية من الهيولى، حتى مل منها، وقرر . رع اإلله  صدقنا اسطورة

منيه فى اللجة األزلية، ومنه  وبنفسه ومن قضيبة الذى امسكه بيده فخرج أن يخلق من نفسه
  .األلهة من ابنائه، ومن دموعه جاء البشر جاءت جميع

. فى األلف الثالث قبل الميالد هذه اإلسطورة اسطورة إجتماعية مغتربة نشأت  
رحم امه، فى لجة من  استلهمت عناصرها من حقيقة موضوعية، هى وجود الجنين فى

". \نيت"\أم، هى إلهة  ذكرت األساطير أن رع كانت لهوقد . وخروجه منها للعالم. المياه
حورس مع عمه  ظهرت نيت فى األسطورة باعتبارها صاحبة الرأى األخير فى صراع

جميع اآللهة  خالق" \رع"\، أم اإلله "\نيت"\وقد نصرت اإلله الكبرى . ست، وقاتل أبيه
. اصلهم ب البشر عنلكن تغري  .وأعطته الحق فى عرش أبيه" \حورس"\والبشر حفيدها 

 اإلله الذكر بعمليه  وتكريم. واستبعاد المرأة اإللهة األولى للجماعة البشرية من عمليه الخلق
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التغريب الذى عاشته  هذا). وهذا ليس موضوعنا( كان له أسبابه االجتماعية . الخلق
المياه وزراعة مصادر  الجماعة البشرية منذ لحظة اجتماعها واستقرارها فى أكواخ حول

افسدت المنظومات االجتماعية  ولهذا فقد. األرض، لم ينته ابداً، ولم يتوقف حتى يومنا هذا
  القائمة على االستحواذ وسيطرة األقوى،

ولهذا حين يتم . بين الرجل والمرأة، ألنها سيدت الرجل على المرأة العالقة األولى
ر، فال يمكن النظر لها بمعزل عن هذا الدخول والخروج، أو الكر والف الحديث عن عالقة
فقد عاشت النساء منذ عهد رمسيس . التغريبى، والمستمر حتى يومنا هذا التطور التاريخى
. وتم استعمالهن لمتعه الرجال، واستبعاد هذه، واستقدام األخرى. الحريم الثانى فى بيوت

، البد من تغطيتها من قمة نتعامل مع المرأة حتى يومنا هذا باعتبارها فتنه للرجل والزلنا
إن تلك المنظومة االجتماعية التى رضعناها فى لبن امهاتنا . حتى اخمص قدميها رأسها

الرجل ان المرأة " \وعى"\األلف الثالث قبل الميالد حتى يومنا هذا، كرست فى  منذ
فقة لمتعته، يتم سبيها، أو اقتناصها، أو الزواج منها رغم انفها، أو بيعها فى ص وسيلة
وحينما يرتبط هذا الوعى بالمنظومة االجتماعية الحديثة التى تدين المرأة لو  .زواج

يصبح الحديث عن النفس البشرية، والعالقة   .أو اغتصبها رجل وال تدين الرجل اقتنصها
  .يغفل كل هذه الظروف االجتماعية والتاريخية  بهذة الطريقة النفسية أمرأ باآلخر

وهى تعرف من امها ومن جدتها، ومن جيرانها وزمالئها، . رجلتأمن المرأة لل فكيف
أو ) فيلم ترويض النمرة(أو عليها الخضوع التام له . ترويض الرجل وأستئناسه أن عليها

كيف يصبح من الممكن أن تأمن لعالقة غير متكافئه تاريخيا، ). من حواء آه( فيلم 
. وهى وحظها. ا ان تكون قرعة أو حمراءعلماً بأنها تجبر أو تختار بطيخة، إم .واجتماعيا

يجتمع إلى جوار هذا كله التغريب الطويل فى العالقة باآلخر، وغياب الحب باعتبار  وحين
فالحب البشري الذى . تصبح الطينه بلة. اآلخر عدو مغير، ال يستحق أن يحصل عليه أن

فسة واالستحواذ، اآلخر غاب عبر العصور، وشهدنا بدالً منه المنا   متبادل مع هو فعل
والمنظومة االجتماعية منظومة تجارية، . واالستعباد، والتسخير والقتل والحروب والخطف

فكيف يشعر رجل باآلمان اختارته . عالقات الزواج قائمة على صفقات تجارية وأغلب
وكيف تشعر . غنى، وكيف تشعر امرأة باآلمان اختارها زوجها ألنها جميله زوجته ألنه

وهى تعرف أن زوجها سوف ينظر ويشتهى الجميله حينما يزول جمالها،  آلمانالمرأة با
كل هذة األمور . باآلمان حين يكبر ويعجز عن ارضاء زوجته وكيف يشعر الرجل

رضعناها فى لبن امهاتنا،والتخلص منها من اصعب ما يمكن، وهى راسخة رسوخ هرم 
) الكر والفر(العالقة البارونوية بينما تتحدت انت عن  .خوفو فى عقول الرجال النساء

وكأننا . وكأننا تخلصنا من كل هذا لم األرث الثقيل). والخروج الدخول(والعالقة االكتئابية 
  .ألف منه استطعنا أن نعبر واحد على

عالقة  إن العالقة بين الرجل والمرأة ال تزال عالقة كر وفر، ولم ترتق حتى لتصبح
عاطفيات، وإن  سيطرة واستحواذ، وقد علموا النساء انهن العالقة هى عالقة. دخول وخروج

عواطف، والنساء بال  وكأن الرجال بال. الرجال عقالنين، وهكذا سيدوا الرجل على المرأة
أن    الدخول والخروج إلى فالنسعى قبل الحديث عن عالقات الكر والفر، وعالقات  .عقول

 يتحقق العدل، نرى كيف سينجح  وبعد أن. يكون هناك عدل فى العالقة بين الرجل والمرأة
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الرجال فى اختبار العدل؟؟؟؟؟؟ وليس فى اختبار المساواة فال يمكن أن تكون هناك 

األبناء من القتل، وبين  مساواة بين النساء الالتى شيدن أعمدة الحضارة البشرية، وحمين
وسيطروا عليها، النساء،  الرجال الذين قتلوا األطفال وقادوا الحروب، ودمروا مجتمعات

حادثه قتل فى التاريخ فعلها  وال تغضب يا دكتور يحيى من رأي، فأول. واستعبدوا األضعف
فعلتها ) موسى وعيسى(السالم  وأول حادثة حماية لإلنبياء عليهم. وليس اإلناث. الذكور
تعلمت وقد . عقالً راجحا حفظ األنبياء ولهذا البد أن يقنع الرجال أن النساء يملكن. النساء

الظلم، كما تعلمت األقليات من كل شعوب  النساء عبر عصور السبى والحريم أن يتحملن
قليالً، حتى تتغير تركيبتهم المسيطرة والمستبدة  العالم، وعلى الرجال أن يتحملوا الظلم

. والمعتمدة على السيطرة المستمدة من التمييز االجتماعى .المعتمدة على مبدأ القوة الجسدية
فالثورات عبر التاريخ . مثلما يصنع الثورات. يصنع اإلنسان ل الظلم وتحمل القهرفتحم

   .واثناء اندالعها غيرت مفاهيم البشر، وغيرت سلوكهم .اندلعت بسبب الظلم والقهر

المعرفة ليست ذنب بأي حال من األحوال، حتى وإن وصفته بأنه  وأريد أن اقول أن
قادته إلى المعرفة . بمعرفته األولى، بل ارتكب فضيلةيرتكب ذنب  اإلنسان لم   .ذنب رائع

المعرفة هى الفضيلة الوحيدة التى . صواب نسبى، حتى يثبت خطئها المتكررة، التى هى
لظللنا عبيد، ولوالها لقتل اإلبن اباه وقتل األب   ولوالها. اآلن مارسها اإلنسان حتى

ه عالقة بالمعرفة فى عمومها، ولكن األكل من الشجرة المحرمة فلم يكن ل أما عن   .ابنه
وقبل ذلك . فحين أكال التفاحة، عرفا أنهما عرايا. بالمعرفة الجنسية بالتحديد كان له عالقة

. بل أنهما اختبئا   .يكونا يعرفان عورتهما، ولهذا قاما بتغطيتها بورق التوت لم
المفكرين، بل  األولى لم تكن المعرفة فى إطالقها، كما يتصور الكثير من والخطيئة
. ولو لم تكن الجنس، فلماذا طردا بعد أن عرفا عورتهما. األولى كانت الجنس الخطيئة

    .ولماذا لمينجبا فى الجنه، وهذا مبحث آخر

الجنه الزراعية إلى أرض القفار  العقاب فى األساطير األولى كان الخروج من
اً من الجنة الزراعية التى مطرود  إلهاً" \ست"\وهكذا كان اإلله المصرى . والصحراء

ليصبح ست إله    .المقتول" \اوزيرس"\ وإله الخصوبة" \الحية"\صنعتها أيزيس ورمزها 
اختالفى مع رؤى فرويد التى قدمها فى  وعلى الرغم من  .الصحراء والقفار والرياح والعقم

لم يخطئ إال أن فرويد . المرأة من الرجل وفى موقفه من غيرة" \موسى والتوحيد"\كتاب 
  .للثورات فى عصور ماقبل التاريخ تفسيره للجنس باعتباره المحرك األول   فى

واإلنفصال عنه إلى وعى ذاتى متفرد، أمر ال  الوعى الكلى هو وعى الجماعة البشرية،
يثري الجماعة إذا كان يتسق مع مصالحها، لكنه  يتنافى مع الوعى الكلى بل يثريه، فالتفرد

. مثل وعى بوش الذاتى المتفرد. مجتمعين، يصبح نشاذا افراد الجماعة إذا تنافى مع مصلحة
لكن الحديث عن وجود وعى كلي لدى اإلنسان، فهذا  .او وعى القاتل، أو وعى المستحوذ

إننا . من منا يملك وعى كلى. ذو الوعى الكلى أمر شديد الصعوبة، من هو ذلك اإلنسان
ولهذا فغياب . بقيم اجتماعية واخالقية بالية كبشر نملك وعى مشوة، تشوه عبر العصور،

فطرتنا األولى، بعد أن توجت بوعى بشرى  الحب مستمر حتى نصبح بشراً نعود إلى
حين يقرن الجوع . جوع متبادل بين البشر إن الحب فعل متبادل بين البشر، وليس  .أرقى

 إذا . الفاعلون لهإذن فإين . يحتاجون له ويصبح هناك من هم. بالحب، يصبح الحب احتياج

  
 �	�ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��Gو
�إ�7ار (    ���ـــــــــــ�
  	 ���ـــــــــــــ���"  �ــــ���ــــــــ� "   732



 א����و���و�و�������������������������ق	�����מ	 – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	

حتى األبناء الذين يحتاجون    .ليس عدالً فهذا. انقسم الناس إلى محتاجين، وإلى فاعلين
لتسول   .ويفعلون الحب مع اهلهم وهم كبار .للحب، يتبادلون الحب مع أمهاتهم وهم صغار

عند . عند االحتياج فقطالتسول يكون . مبادلته بالحب فالحب يمكن. ال يكون فى الحب ابداً
  .ونحن ال نحتاج للحب، بل نحتاج للجنس  .والفعل العجزة، غير القادرون على العمل،

وحين يدرك الفرد . نحتاج للخبز والجنس لنشبع جوعنا لكننا. بينما نتبادل فعل وصنع الحب
كيف . الحب بحب، فال يمكنه أن يستجدى أو يتسول أن اآلخر غير قادر على مبادلته

  .هو يعرف جيداً أنه غير قادر على فعله يستجدى إنسان من إنسان أن يفعل معه شئ

. وما حفظ وجودهم ليس الحب، بل التكافل .لقد عاش البشر آالف السنين بال حب
لكنهم . بالحب، ويسيرون نحوه، ويتعثرون كثيراً لكنهم يحلمون. واليزالوا يعيشون بالتكافل

نحن ال . ويصعدون الجبل، ويصرون على المحاولة صخرةيفعلون مثل سيزيف، يحملون ال
اماالحديث عن الحب، بمفهوم أن هناك آخر حقيقى، . نزال فى مرحلة تبادل االحتياجات

فهذا أمر يصعب الحديث عنه بين البشر، باستثناء  يهمنى ازدهاره ونموه وفرحتة وتوازنه،
العالقات البشرية   .ثيرة للغايةتصيبها أيضا ك عالقات األمومة، رغم أن التشوهات التى

. وبعض القيم األخالقية التى تكونت عبر التاريخ قائمه على تبادل االحتياجات والمنافع،
يبقى فى النهاية شئ واحد    .والتكافل االجتماعى  وهى احترام الوعود، واحترام الكلمة،

منظومة مختلفة عن فالثوار عبر التاريخ لهم . الثورات وهم صناع. شغلنى فى قضية الحب
لآلخر، المتمثل فى الجموع يدفعهم للقيام بأفعال تبدو لنا  فحبهم. منظومة الغالبية العظمى

واألدب والتاريخ والفن يقدم نماذج ندهش لما قامت . لدى هؤالء ولكنها بسيطة جداً. بطولية
نهاية عالقة كر وتبقى العالقة بين الرجل والمرأة فى ال   .اآلخرين به من افعال حب من اجل

  .وفر، حتى يتحققالعدل

الرجل  وحتى يتغير وعى. وحتى تستعيد المرأة مكانتها كآخر حقيقى فى وعى الرجل
باعتباره  وحتى يتغير وعى المرأة بالرجل ليس. بالمرأة ليس باعتبارها وسيلة لسد احتياح

االقتراب  يحاولفى تلك اللحظة يمكن للمرأة أن تأمن للرجل الذى . يكفل لها حياة رغدة
فعل  بل أنه. فالحب ليس تسول أو احتياج. منها، ويزول لدى الرجل اإلحساس بالتسول

فى  فسوف تلفظه الجماعة البشرية القادمة. ومن ال يريد أن يفعله. متبادل بين البشر
والجماعة البشرية لفظت عبر العصور كل من حاول تدمير . المستقبل القريب

والمسألة ليست بكل . فى العصور القادمة كل من يدمر الحب بداخلهاوسوف تلفظ  تكافلها،
والعالقة بين البشر يمكن أن تكون بسيطة للغاية، لو    .التعقيد يا دكتور يحيى هذا

على أن يذهبوا . تربية األجيال فى الحضانات والمدارس والجامعات، على فعل الحب أعدنا
موا باللعب مع الصغار فى الحضانات وتركيب على أن يقو. لعزق جنينه عامة سويا سوياً

الحب اال اصارع اآلخر فى الطريق ألن وقتى من ذهب، . أو ميكانو أو الرسم معهم مكعبات
الحب أن اتفانى فى تعليم الصغار فى المدرسة والطالب فى الجامعة، . وقته من فضه بينما
م، أن انظف المكتب الذى أن العب مع ابنائى، أن اتحدث معه. اتفانى فى خدمة مريض أن

الحب أن يكون . عليه فى عملى، أن اتكافل مع جيرانى لشراء صندوق قمامه للعمارة اجلس
الحب تتوافق رغبتى ورغبه . هناكآخر وأنا اركن سيارتى بطريقة تأخذ مكان سيارتين

حتى ال يصبح الجنس تسول، أو سد جوع، أو فرجه، أو عطف . االقتراب سويا زوجتى فى
 الحب هو العدل بأبسط معانية  .المسكينعلى 
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  يحيى.د

يا أمل على إحدى حاالت التدريب عن بعد ، على ما    منذ أن تلقى البريد تعقيبك الباكر
أذكر، وكان ذلك منذ بضعة شهور، لم نتلق منك إال هذه الدراسة الجادة التى استثارتها 

  .فأهال بك من جديد" شرحا على المتن"، "العين الحرامية"نشرة 

لعلك الحظت أننى أشرتُ فى تقديم هذا التقليد الجديد، إلى أننا سوف نجعل ملحق 
بال رد، أو بأقل قدر من الرد، إال أننى احتراما لجهدك وبحثك    البريد آلراء األصدقاء

فضلت أن أشير إلى أن تعقيبك جعلنى أرجع إلى كثير من فروضى وأطروحاتى السابقة، 
سى بعضها، وأن أكتشف أن البعض اآلخر يحتاج إلى تحديث وإذا بى أفاجأ أننى كدت أن

بسيط، واألقل منها يحتاج إلى تحديث جذرى، رجعت إلى كل ذلك وأنا أنوى مناقشة تعقيبك 
الذى ناقَشَ بعض ما استشهدت به من أفكارى القديمة بإشارات عابرة فى النشرة المعنية، 

ود جدا من رأيى فى هذا الموضوع أو فإذا بى أجد أن ما وصلك من النشرة هو جانب محد
  .ذاك

ولكن اسمحى أوال لى أن أشير إلى بعض المالحظات المنهجية التى شعرت أنها قد 
  :توضح بعض ما غاب عنى أو عنك وقد تفيد المشاركين الحقا، فتفيدنا

، فكل نشرة من هذه "شرح على المتن"هذه النشرة محكومة بما سمى فى البداية    .1
تقلة، وهى ترتبط بالمتن الشعرى تحديدا، وإن كان الهدف من العمل كله أكبر السلسلة مس

فك "جمال التركى . من ذلك، سواء كان تشريح النفس البشرية، أو ما أسماه الصديق د
، وقد )الجزء الثانى(، أو كان دراسة فى علم السيكوباثولوجى "شفرة النص البشرى

ه السلسلة تكمل بعضها بعضا، وقد وصلت حتى اكتشفت حتى اآلن أن هذه النشرات فى هذ
قد ال نصل إلى فكرة شاملة لما خرج منى شعرا  –أو أننا  –هذه المرحلة الباكرة إلى أننى 

  .فى مسألة العالقات البشرية إال فى نهاية العمل، ففى كل نشرة أكتشف جديدا بشكل ما

ب المختص بنشرة بذاتها بأن يكون التعقي) ال اإللزام(يترتب على ذلك التوصية    .2
مرتبطا بالنشرة المعنية أوال بأول، لعلنا نصل فى النهاية معا إلى تصور أكمل للقضية 

  .برمتها ولو طال المدى

هذا ال يعنى طبعا أن نرفض االستطراد إلى ما يتصوره المتلقى أو يصله من آراء    .3
فإن هذا جدير بأن يساعد  –كما فعلت أنت هنا  –للكاتب، فيعممها، ويناقشها أوال بأول 

الكاتب فى قراءته التالية والعمل يتطور معه، كما قد يساعده فى تصحيح نفسه إذا ما 
  .وصله ما يفيده فى ذلك، وقد كان

تعقيبك والتى أثارتها النشرة، أكثر    ثم دعينى أعدد بعض القضايا التى وصلتنى من
  .مما تضمنتها

  )رح أو طروح أخرى لتأويلهوط   نقده،(الشعور بالذنب          ••••

  الوعى، ومستوياته، خاصة الوعى الجمعى         ••••

  قضية الرجل والمرأة والعدل والقهر عبر التاريخ         ••••

 العالقات البشرية، وخاصة بين المرأة والرجل، بما يشمل الحب والجنس         ••••
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  وغير ذلك         ••••

، )وال القليل(ال أعرف عنها الكثير أشكرك بوجه خاص الستشهادك بأساطير : ملحوظة
، "علم التاريخ"أو ال أعرف عنها شيئا أصال، فأنا بسبب شكوكى فى مصداقية علم يسمى 

وحورها    أعتبراألساطير أكثر مصداقية لرصد التاريخ البشرى، ألن من سجلها وحفظها
وطورها هو وعى عامة الناس، فى حين أن علماء التاريخ يرصدون ما رصد، 

جتهدون، غالبا حول أثار ورموز، ال تمثل بالضرورة وعى الناس، بقدر ما تمثل بعض وي
نتاج سلوك خاصتهم، أنا أحترم األساطير لدرجة أننى أعتبر كل مريض عندى، خاصة 
الذهانى، هو أسطورة آنية، متحركة وقد كتب تاريخ البشرية، وما قبلها على 

  .ورة فريدة قائمة بذاتهاالخاص به، ثم تعرى لنقرأه أسط  DNA الدنا

  وبعد

أنتهز هذه الفرصة ألثبت لألصدقاء المشاركين بعض الروابط التى قد تفيد فى توضيح 
  ما يمكن أن أرد به الحقا

 -   203، ص1988اإلنسان والتطور، المجلد الثامن، مجلة  –الشعور بالذنب    )1
  117ص

  383ص     -  369ص  1972عندما يتعرى اإلنسان      )2

      1992سنة     ، 4-  3    عن اإلبداع والعدوان ، مجلة فصول ، المجلد العاشر العددان      )3

  التكاثر إلى التواصلالجنسية من  الغريزة     )4

***** 

 )35( الحلقة  )الثانىالكتاب (  السيكوباثولوجى  دراسة فى علم

  )العين الحرامية(فقه العالقات بين البشر

  ....!!باالنسحاب للفرجة: محاوالت دائبة، وألم متجدد، ونهاية سلبية

  محمد المهدى. أ

استمتعت كثيراً بقراءتى لهذه اليومية، ووصلنى منها مفاهيم جديدة أثرت ما كنت أعتقد 
اماً فمثالً وصلنى أن العالقة الحقيقية بين البشر تتضمن مثالً القدرة على تحمل أنى أدركه تم
الحذر فى مقابل األمان، االحجام فى مقابل محاولة االقتراب، بل واألمل فى (التناقضات 

، كما أعجبنى جداً شرح حضرتك ألنواع الفرجة وأهدافها، )القبول فى مقابل التهديد بالترك
  .أن هدفها الوحيد هو عدم التورط فى عالقة حقيقية وتحمل مسئوليتهاوالتى كنت أعتقد 

  !لكنى لم أفهم تحديداً ما قصدته حضرتك بأن المعرفة هى فى ذاتها ذنب؟

  .أرجو توضيح ذلك

  :يحيى. د

 شكرا، وأصدقك
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أمل محمود، مما . وقد أثارت هذه النشرة بالذات، والتعقيب عليها، وخاصة تعقيب أ

وكما (وقد تم تغير حتى عنوان الكتاب كما سوف تالحظ يوم الخميس القادم أفادنى جدا، 
  )ألمحنا يوم األربعاء الماضى

أما ما قصدتُ أنا إليه بقولى إن المعرفة هى فى ذاتها ذنب، فيمكنك من حيث المبدأ 
أو إلى األطروحة األصلية فى )الشعور بالذنب( 2008-1- 27نشرة   الرجوع إلى

ل مجلة اإلنسان والتطور عدد أبري -" ذنب"حرف الذال : موسوعة النفسية( الموسوعة
وأيضا يمكنك متابعتنا يوم الخميس القادم، ونحن نناقش فيه التعقيبات على هذه   )1988

  .النشرة بوجه خاص

  عبده السيد على. أ

فرحت جداً لسماحك لزميل باإلتصال بمريضته، ألنى أفعل ذلك أحياناً وكنت أخاف من 
ابة فارق فى مهنية فى هذا الفعل، لكنى كنت أجده ضرورة أحيانا وكان بمث"تجاوزات 

  .العالقة العالجية وهو ما كنت أحتكم إليه

  :يحيى. د

برجاء قراءة تعقيب (ومع ذلك، فيستحسن التحفظ أكثر وجعله استثناءا نادرا، فقط 
  )عمرو حاال والرد عليه.د

  نادية حامد. أ

بالشكل الذى تم ذكره فى " ذنب"أشكرك على هذا التنوع الذى وصلنى من مصطلح 
  .السيكوباثولوجى على الرغم أنه مصطلح واحد

  .إال إنه وصلنى بأكثر من معنى على سبيل الذكر

  .أنا مذنب دون أن أذنب* 

  .مأزق السعى إلى المعرفة وأنها فى ذاتها ذنب وربطها بأسطورة الشجرة المحرمة* 

  .ذنب اإلنفصال عن الوعى الكلى سعياً إلى وعى ذاتى* 

  :يحيى. د

  .ة أن تنوع ما كُتب ال يكمله إال تنوع ما وصلك، فلك نفس الشكرأعتقد يا نادي

ذكرت بعضها فى ردى على محمد (بقيت لك عندى دعوة أن ترجعى إلى األصول 
  ).المهدى حاال

يوم الخميس القادم، وربما (التاليه  –ثم انتظرى وشاركى فيما قد يرد فى المناقشات 
  ).كل خميس

***** 

 )37(الحلقة   )الكتاب الثانى(ولوجى دراسة فى علم السيكوباث
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  ):2(امتداد وقفة المراجعة 

  )منذ أسبوع واحد(عينة من جلسة من عالج جمعى   الحبالحق فى 

  أميمة رفعت. د

  الميكرودراما نعم أكمل أرجوك.. نعم

  شكرا 

  :يحيى. د

  .ربنا يسهل

***** 

ة الحلق) الكتاب الثانى(السيكوباثولوجى   دراسة فى علم :فى فقه العالقات البشرية
)42( 

  لوحات تشكيلية من العالج النفسى والحياة 

  )الحيرانة   الدمعـة( البصيرة/رؤيةالحزن اليـقـظ، وآالم ال

  أسامة عرفة. د

  كنت أقرأ لوحة وكنت أشاهد الكلمات

  الرسم بالكلمات ما أجمل

  إذن هى لوحة شعرية

.............  

  :أطرحهسؤال ساذج فلتسمح لى أن 

  لماذا ترتبط الرؤية باأللم؟

  ولماذا يرتبط التغيير أو النمو باأللم؟

  !الوالدة ترتبط باأللم؟ حتى 

  هى كل نقلة معاها ألم وال إيه الحكاية

  األلم دى بقى إيه حكاية

  هي رحلة عبر مدارات األلم وال إيه

  باأللم لماذا ارتبطت رحلة االنسان

  لماذا إرتبطت الحياة باأللم
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  ألم أقابل إنسان عاش الحياة بالنفسى 

  يحيى. د

  فتح اهللا عليك يا أسامة وكل سنة وانت طيب* 

  ألم تقرأ أمس كيف أن هذا األلم يكاد يكون من أرقى ما أنعم اهللا به علينا؟* 

  ،"ألما"وال أتغزل فيه وال أرحب به، وإال ما كان  –طبعا  –أنا ال أحب األلم  

إعالن حركية الوعى المسئول "هو بمثابة ) اسم آخروليس له (لكن هذا األلم هنا  
  "بحجم صعوبة الحياة وروعتها

جدية محاولة مواصلة  ألم تقرأ فى نشرة أمس أن هذا األلم الحتمى هو مؤشر إلى 
  .العالقة الحقيقية باآلخر على شرط أن يحاول هذا اآلخر نفس المحاولة

الحزن الصامت " إلى ما يسمىأن هذه الخبرة هى أقرب ) تقريبا(قلنا أمس أيضا 
  :حيث يكون فيها "األصيل

  األلم صحوة"

  والمثابرة اقترابا

  الرؤية ألم  تكون فيها الفرحة طيبة ال تلغى... و

  الذى ال يقف بعيدا عن الخبرة

  :إلى أن وصفت قمة تجربة هذا الحزن اليقظ أنه يشمل

  التوقف للمراجعة"

  والسماح لالقتراب

  والرغبة للحياة معا

  !!االعتراف بالعجز المرحلى مع

......  

أليس مؤلما أن نعترف بعجزنا المرحلى عن تحقيق ما رأينا أنه أعظم ما يميزنا بشرا 
  يا أسامة؟

إن لك الفضل يا اسامة أن جعلتنى أجمع هذه الصورة من النشرة، والتى لم أكن 
المعنى  -ابشكل غامض نوعا م–أعرف أننى صورتها هكذا، وهى الصورة التى تؤكد لى 

الذى خطر لى وأنا أتصور أن االنسان بدون هذا الشعور تحديدا ال يكون بشرا كما خلقه 
  اهللا

إن الحديث عن السعادة، والرفاهية، ودع القلق، وعن النفس الساكنة وكأنها المرادفة 
 للنفس المطمئنة هو حديث ناقص فى رأيى، ذلك ألنه إذا خلت كل تلك الظواهر من هذه
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فهى ليست مما يميز " أو بالحزن اليقظ"، "لم أستطع أن أصفها إال باأللمالمشاعر التى 

  االنسان الذى قال فيه خالقه

  "ولقد خلقنا االنسان فى كبد"

  .حين حضرتنى هذه اآلية الكريمة، تصورت أن بها ما يكفى للرد عليك

هم وبرغم أن) القرطبى، وابن كثير وذى الجاللين(ولكننى لألسف نظرت فى تفسيرها  
" هو نَصب وشده، إال أن أغلبهم ذهب إلى معنى آخر لكلمة " كَبد"اتفقوا على أن ما هو 

 ددون مخلوقات  -االستواء واالستقامة، وراحو يحكون عن كيف أن االنسان: وهو" كَب
يكون فى بطن أمه منتصبا ألن اهللا جل ثناؤه لم يخلق دابة إلى متكئه على وجهها إال  - اهللا

حتى فى بطن أمه، فإذا أذن اهللا له أن يخرج من بطن .... فهو منتصب انتصاباابن آدم 
  الخ"..امه قلب اهللا رأسه إلى رجلى أمه

  !!هل هذا يليق يا اسامة؟

  !!!سامحهم اهللا 

  :دعنا نقول

نفسه " الكبد"الذى خلقنا فيه، وله، وإن هذا " الكَبد " إن األلم الذى تحدثنا عنه هو هذا 
  "نكدح إلى ربنا كدحا لنالقيه"المتجدد ألن هو الدافع 

  ما رأيك؟

إلى وعينا !!! ارتبطت رحلة االنسان بهذا األلم الرائع الدافع لنا كى نكدح إليه يا أخى
، ليس كمثله شيئ، لنظل فى معرفة متجددة مؤلمة ... بنا، إلى وعينا به، إلى الوعى الـ

  .رائعة

  ما رأيك؟

ما عاش من " :عاش الحياة بال ألم فاسمع نهاية قصيدتىأما أمنيتك أن تلتقى بإنسان  
  "شظايا المرايا"من ديوان  "لم يولد

  حبك الوليد دثاره كفنا

  وبال رثاء وسدوه لحده مهدا

  :كتبوا عليه بال دموع

"ما عاش من لم يولد!!"  

  !!ذا هو االنسان الذى تريد أن تراه عاش بال ألم يا أسامة؟هل ه

  .بعيد الشر عنك وعنه

  السيدة. أ

 العمر وانادى بوقفة، واخدت  ربنا يكرمك، انا اخيرا عرفت انى امر بأزمة منتصف
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البقرة اللى  موقف من حاجات كتير وربنا يستر، مافيش حاجة من غير ثمن، عارف
وبرضة  عامله زى الست تشوف خيبة اختها فى الجواز،واقفة وشايفه التانية وهى بتلف 

  تتجوز

  .كل سنة وكل ثانيه وانت طيب

  يحيى. د

  وانت بالصحة والسالمة

  "فقط"ليس ذلك تماما جدا، هو تمام 

  أحمد عثمان. د

هنا تتأكد عالقة المعرفة بالعالقة باآلخر باأللم الحى الخالق، بالحزن : "المقتطف
  .."اإلبداعى

هذا هو بؤرة فهم اإلمراضية، ومن ثم العالج، وهذا أيضاً فى تصورى، ما أتصور أن 
 الستكمال المشوار فى هذا الوسط العالجى) وما يزال(حفَّزنى ابتداء.  

  يحيى. د

  ربنا يتمم بخير

  إيمان.أ

منا يولد بميل إلي أن يكون حزنه به نوع من اإلنكساروالعجز أو أن يكون  هل كٌل
  أم أن هذا شيء مكتسب؟ويقظ  حزنه واع ويقظ

يمكن أن أتراجع عنها يأخذاني  وإذا شعرت أن حزني الشديد ورؤيتي المؤلمة التي ال
ويدرب نفسه علي النوع األخر من  هيل يمكن أن يساعد اإلنسان نفسه..إلي عجز وووقوف 

  الحزن؟وكيف؟

األلم هل يحدث مباشرة بعد ") \نشط"\" \إيجابى"\ "\حزن"\(هل الحزن الواع اليقظ 
باإلنكسارأو الدموع المنهمرة أو الوقوف متألماً عاجزاً  هل هذا الحزن ال يسمح..والرؤية 
  ؟ ولو مؤقتاً

  يحيى. د

يا إيمانك، أسئلئتك ذكية وكثيرة ومهمة، ولو تابعت النشرات الخاصة بهذا الكتاب 
حركية سوف تجدين أغلب الردود، ليست جاهزة، لكنها واردة ، عموما فكل األنواع هى 

  بشرية طبيعية، حتى السلبية منها،

  )أو..إما (أن نحذر االستقطاب : وعلينا أوالً 

  أن نساهم فى االختيار وإعادة التشكيل لكل ما نعيشه ما أمكن ذلك: وثانياً

***** 

  
 �	�ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��Gو
�إ�7ار (    ���ـــــــــــ�
  	 ���ـــــــــــــ���"  �ــــ���ــــــــ� "   740



 ���������ق	�����מ	א����و���و�و���������������� – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	

  )40( الحلقة  )الكتاب الثانى(  علم السيكوباثولوجىدراسة فى 

  عن المنهج والموضوع: مرة أخرى  حوار، ورؤى  :فى فقه العالقات البشرية 

  )بعض الحوار: قبل التمادى خارج الفكرة المحورية، ثم(

  مدحت منصور. د

  .والبركات ونفع بك كل سنة وحضرتك طيب وأعاده اهللا عليك باليمن: أوال

  .فليعيننى اهللا أحاول الرد على تعليق حضرتك ونظرا لصعوبة الموضوع: ثانيا

أوال أزعم أن السالب قيمة ومؤثرة كما أزعم أنه ال شئ فى الخلقة اإللهية ثابت بل الكل 
تتركب من  فى حالة حركية من الذرة إلى الكروموسومات لما تحتويه من جينات

كما تتبناه  ة أمل تتكلم عن العدل ولكن أى عدل تقصد هل تقصد العدلاألستاذ DNA الدنا
بعض جمعيات حقوق المرأة أم العدل كما يتبناه الرجال وأظن سيأتى اليوم والذى يعملون 

العدل خلقة ربنا  جمعيات هم اآلخرين تدافع عن حقوقهم أو العدل خلقة ربنا وأظن إن كان
يطا سويا فكل ميسر لما خلق، له ومثل بسيط هل فيجب فهم خلقة ربنا فهما صحيحا بس

طويلة وال أجلسها  أستطيع أن أرى امرأة أيا كان سنها وحالها فى مواصلة عامة فى طريق
ما معنى ذلك؟ قراءتى البسيطة والمحدودة لألسطورة لم تنكر سحر وجاذبية المرأة وال 

األساطير اإلغريقية كما ال تنكر  إغوائها وال غيرتها وال انتقامها التى تصل لحد القتل أقصد
لم , عقل المرأة وحنانها وتدبيرها والذى يقف بجانبالرجل ويدعمه ويأتيه بما لم يخطر بذهنه

قصدت أنها كان منوط بها األعمال األدق واألقل  أقصد أن المرأة كانت حبيسة كهف ولكن
رسها ضد الخطف حماية الرجل وكان الرجل حا احتياجا للقوة وأتخيل أنها كانت تحت

اإلغريقية من استبقاء كيوبيد لمحبوبته داخل قصر  والسبى وذكرت أمثلة لذلك فى األساطير
عن محبوبته إمعانا فى السرية واألمان وتغطية  خوفا من انتقام أمه بل وحجبه صورته
وكما قلت حضرتك إذا تكامل .يرى تلك المحبوبة لموقفه حيث قد حنث بقسمه ألمه أال

بذكرها الذى داخلها أال يؤدى ذلك إلى توقف الحوار  بأنثاه التى داخله واألنثىالرجل 
يجب أال نتحدث عن حقوق المرأة ,أن يؤدى لإلنقراض بالجنس وماذا يعنى ذلك؟ أال يمكن

حقوقها هى بل حقوق النساء فالمرأة فى رملة بوالق غير  وتظن كل واحدة أننا نتحدث عن
الثقافة والتعليم ومنظومة القيم واألخالق كما أن المرأة فى  يثالمرأة فى جاردن سيتى من ح

ماذا ستقول امرأة فى إحدى : القرى غير المدن وفى الصعيد غير بحرى آسف على المثل 
عليها زوجها بباقة ورد؟ كيف سيتعامل زوج سهير من سوق اللبن  قرى الصعيد إذا دخل

معها بقالب طوب؟ أفضل كلمة حقوق وجه الرجل الذى يتشاجر  فى المحلة والتى تبطط
بمزيد من الحقوق ولكن ال أحد يتكلم عن مسئولية الحقوق وال أحد  النساء اآلن يطالبن.النساء

  .فهل المسألة لملمة أكبر قدر من الحقوق ولوعلى حساب سالمة المجتمع يتكلم عن واجبات

تبتعد لتتفرج علينا من بعيد األستاذة أمل عتبا شديدا فهى تلقى لنا قنبلة ثم  أعتب على
  .النشرات نجتهد وهذه ثانى مرة تفعلها منذ تابعت ونحن

  يحيى. د

 إلى نقل تعليقك عن يومية األربعاء إلى ) الخميس(لعلك قرأت يا مدحت إشارتى أمس 
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والتى يبدو (  .لألسباب التى ذكرتُها أمس) أمس(بدال من يوم الخميس ) الجمعة(اليوم 

  )التعليقات هكذاأنها اختفت مع تواتر 

وأحيل كل تعليقك إلى األستاذة أمل التى أشاركك الرأى والعتاب فى أنها لم تواصل 
  .الحوار، وإن كنت ال أشاركك احتمال أنها تتفرج 

قد سبق لى أن أشرت إلى موقعه فى حوارنا " المرأة والرجل"وعموما فإن موضوع 
مرة أخرى  )تحرير المرأة وتطور اإلنسان( ورأيى فيه، وأعيد اإلشارة إليه بهذا الرابط

برغم أهميته وجديته، علما  –هنا واآلن–ألنى لن أتمادى فى االشتراك فى هذا الحوار 
مع الفكره المحورية، ال " بالتماس"بأننى اعتبره حوارا هاما ورائعا، لكنه مما وصفته 

  .أكثر

  شكرا يا مدحت

  محمد الشرقاوى. د

طب مانتعامل مع الناس بان احنا ال  ب وبيسبب لنا مشاكل كتير؟ليه الحب شئ غري
  ونعمله نحب وال نكره بس نشوف اللى فى صالحنا وخالص

  يحيى. د

  :أنا ال أمانع بالنسبة لك مادامت هذه رؤيتك لك، إن استطعت

 !!!.جرب، وقل لنا النتيجة 

***** 

 )36( الحلقة  )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  حوار حول هذا العمل، خارج حوار الجمعة :ديوان أغوار النفس: شرح على المتن 

  محمد الرخاوى. د

  طبق االصل

 لماذا رأيتك اآلن

  شمس من شموس الضياء فلقد رأيتك

 تضئ الزمن الحزين

 هناك من ينبضاراك اطمئن ان 

 يصر علي انتصار الحياة من

  ولكن اي حياة

 الفناء فالجموع تزحف بارادة غبية نحو

 أشعر بوحدتك الشريفة

 وجنتك الرحيب
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 استنشق عبيرها

 بوجود اهللا كي اتدثر

 !!!!في كل شئ

 ال أستطيع اال ان ابهر 

 !!!يداي فتتكبل

  الن دائما من سنن الحق

  ان يظل بعيدا

 قريبا

 !!!!يعرف لمن

 فباهللا عليك

  استحلفك

 اال تموتي

  اال تنسي

 !!!تستطيعين اعلم انك ال

 اشكرك واعاهدك

 اال اموت

  اال انسي

  الني ايضا

 !!!!استطيع ال

  لو يعلم الجمع

 ان اهللا غالب علي امره

 ينصره وانه ينصر من

 وانه كان بك

 بي

 بابراهيم حنيفا

 فواهللا لن يشقي انسي
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 هذه الحفاوةمن  اال بخروجه

  لو يعرف الناس روعة االيمان

 الرحمن وروعة الوجود في اكناف

  يوقنون

 ويحمدون اهللا ان خلقهم

  "\"\ربك ولذلك خلقهم وال يزالون مختلفين اال من رحم "\"\

  يحيى. د

 ال تعليق

  مدحت منصور. د

أضيف حيرة جديدة إلى حيرتي، قد تتزوج من امرأة فاضلة وترعاها بمسئولية 
مسئول وتتحمل االختالف ألنك يجب أن تتحمل االختالف وتحترمها وتقدرها وتمتن  ألنك
بالجميل وبوقوفها جانبك في مشوارك ولكن هناك شئ ما ال تستطيع أن تعطيه  لها

واحدة ما، إنسانة ما فتجد أنك على استعداد للرعاية بمسئولية وتحمل االختالف  وتقابلك
عطيه تلوم نفسك وتقول أين العدل هذا الشئ من حق الزوجة شئ ما آخر مرحبا أن ت بجانب
  .موقف ال تستطيع واهللا أنا آل أذكر ذلك على سبيل االغلوطاط أو افتعال أو تصور ولكنك

  يحيى. د

إن شئت العدل، فضع نفس االفتراض للمرأة التى تتحدث عنها، وأعطها نفس الحق 
  .بنفس المقاييس، وتحت نفس الظروف

  مدحت؟؟هل تجرؤ يا 

  أم تجعلها فى سرك

***** 

 )39( الحلقة  )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  ):4( امتداد وقفة المراجعة ديوان أغوار النفس: شرح على المتن 

  ربنا خلقنا نحب بعضنا البعض، لنبقى بشرا

  ])كيف؟!! (إنت بتحبنى غصبن عنك.. [

  تامر فريد. د

كل عام ونحن وانتم من جنس (و ) تعتعة الدستور(أنا قريت اليومية دى وبعدها قريت يومية 
 .مش عارف ليه اليومية دى نطت فى دماغى وشفتهم مرتبطين ببعض قوى) البشر العظيم
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  يحيى. د

  .ألنهم مرتبطين ببعض، غالبا

  عبير رجب. أ

  يقظ ومراجعه مع نفسه بوعى ظاهرتفتكر كام واحد ممكن يقدر يستحمل وقفه نقد 

أنا كل ما باحاول واراجع نفسى بجد ما باستحملش وباخاف    :أقول لك على حاجة
  .وبالغى اى احساس ممكن اكون حسيته وقتها، أصل الموضوع صعب قوى وألمه اكبر منى

  يحيى. د

  احترم صدقك جدا جدا

  وأرفض إلغاء ما وصلك جدا جدا

  وأرجح أنك لن تنجحى فى ذلك

  .وأدعو اهللا لك بالفشل فى ذلك 

***** 

 )الكتاب الثانى(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى

  حوار، ورؤى  :فى فقه العالقات البشرية 

  عودة إلى األلعاب النفسية، لتعويض الصمت

  مارى مراد. د

  بالعامية: أوال

اننا بقينا  بيحصل بقىربنا خلقنا نحب بعض كدهه من غير أى حاجة، بس اللى ) 1
  بعض بدل ما نحب بعض بنخاف من

الزم افضل   ، يبقى بقى.....أنا عشان أحب الزم أتحب األول، ...!!! أل مش ممكن) 2
  طول حياتى مستنية عشان أضمن أن فيه حد بيحبنى دايما

فى أى ) تسينى(ممكن يسيبنى ) ا(وانا عارف إنه) ة(ما هو ازاى أحب واحد) 3
  إزاى الواحد يتغلب عليهم - الحب فيه مخاطرة وفيه خوف   برضهبس !!!! وقت؟

طب وانا حاخسر إيه لو حبيت واحد ما يستاهلشى الحب، ما دام مش مستنى منه ) 4
  ممكن يبادل الحب بيكون أفضل واقوى كتير الواحد لو ، إنما يعنى....حاجة

اللى بحبه  أحسن حاجة الواحد يحب اللى بيحبه وبس، طب وانا أضمن منين إن) 5
  الحنان واالهتمام يصون الحب ويعاملنى بنفس

يحاول يستغلنى ويستغل ضعفى   أنا ما اقدرشى أحب حد ما اعرفوش، مش يمكن) 6
  يتخلص مني؟ عشان يوصل للى عايزه وبعد كده
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طيب، إفرض أنا صدقت اللى بتقولوه، وقعدت أحب أحب أحب ، وما حدشى حبنى، ) 7
 -ضيعت حياتى بادور على الحب وهأفضل برده محتاجة  مش برضه يبقى معنى كده إنى

  وكمان لما ييجى اللى يستاهل الحب ده ممكن يكون خلص أو تعب واتحول لخوف

الظاهر إنى أنا فعال لو مديت إيدى جوه أى حد حاالقيه بيحبنى، بس إيش ) 8
  اللى ضمننى أنه حقيقى ومش خدعة أنه مش بيخدعني؟ إيه ضمنى

نخاف من بعض، ونتخانق مع بعض، والحب بقى ييجى بعدين لما إحنا مخلوقين ) 9
ما بقيناش بنخاف؟ لو اختفى الخوف؟ لو  يحصل إيه بقى لو!! نطّمن لبعض، طيب 

  كلنا مطمئنين؟ بقينا

أحسن حاجة بالش نستعمل كلمة حب دى من أصله ما دام احنا مش قادرين نتفق ) 10
الكلمة دى ألنها أقوى كلمة حتى لو اننا نفضل نستعمل   على معناها، أنا أقترح

المعنى اللى وراها كل واحد بيحدده لنفسه فى ظروفه زى كل  -بنستعملها كتير  بقينا
  المعانى النسبية

  بالفصحى: ثانيا

أننا نخاف من   لقد خلقنا اهللا نحب بعضنا البعض تلقائيا، لكن ما يحدث فعال هو) 1
  أحدنا اآلخر ونشعر بالتهديد فى أنفسنا

البد من  هذا غير ممكن، أنا لكى أحـب، ال بد أن أحـب أوال ، إذن..ال ..ال  )2
  انتظار الشخص المناسب الذى يحبنى ويستحق حبى حقا

لكن كيف باهللا عليك أحب أحدا وأنا أعلم تماما أنه يمكن أن يتركنى فى أى وقت، ) 3
  ناه ألم ومعاناةولكن هذا مع -يحتاج إلى الثقة والمخاطرة  الحب لكن أيضا!!! 

، وماذا سوف أخسره لو أننى أحببت من ال يستأهل حبى، طالما أنا ال أنتظر ..ليكن) 4
  هذا مرهق وقد يؤدى الستغالل اآلخر لي  منه مقابال أصال، ولكن أيضا

الذى أحبه لن  األفضل أن أحب من يحبنى، وكفى، فمن أين لى أن أضمن أن) 5
  لى أو تهديدى وتعريضى لأللميستغل هذا الحب ويقدم على استغال

يسئ إلى ويستغلنى ويتسبب  أنا ال أستطيع أن أحب أحدا ال أعرفه، أال يجوز أن) 6
  فى إيالمي؟

لنفرض أننى قبلت ما يقال، وجعلت أحب ، وأحب، وأحب، ثم لم يحببنى أنا أحد، ) 7
ال استطيع  هباء وتحول األمر إلى استغالل ثم قد أضعت الوقت والحب أنى   أال يعنى ذلك

  صادق؟ من الخوف أن أبادل من يحبنى بحب

يبدو فعال أننى لو مددت يدى بداخل أى إنسان سوف أكتشف انه يحبنى، ولكن كيف ) 8
التى  أن هذا الحب حقيقى ودائم ولن يتغير وسيقبلنى كما انا وليس فى الصورة  أضمن

  يتصورها فى خياله الخاص؟
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البعض، ونتعارك مع بعضنا البعض، ثم يأتى لقد خلقنا ونحن نخاف من بعضنا ) 9
صار الحب فى كل مكان ولم نعد  الحب حين نطمئن لبعضنا البعض، لكن ماذا إذا حدث أن

  اختفى الخوف؟ نخاف أحد؟ لو

من حيث المبدأ طالما االختالف حول " حب"يبدو أنه من االفضل أال نستعمل كلمة ) 10
ولكن  -مرار فى استخدامها ألنها أقوى الكلمات االست معناها هو بهذا الحجم، أنا أقترح

  لكل منا تفسير نسبى لها وقد يتغير مع الوقت احترام أن

  :يحيى. د

  .شكرا لك يا مارى بجد

  .يا رب تتاح فرصة لمناقشة كل هذه الجدية فى المشاركة

****  

الكتاب (دراسة فى علم السيكوباثولوجى  :فى فقه العالقات البشرية
  )45( )الثانى

  لوحات تشكيلية من العالج النفسى والحياة 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  "الحب"إعادة تنظيم واستجابات أصدقاء لفرض 

  )بعد أن تفضل وكتب بالعربية الجميلة يكتب من كندا،(  أشرف. د

  .على إجتهادك ووقتك وسماحك أشكرك كثيرا

  :يحيى. د

  .على جديتك وتشجيعك ومتابعتكأنا الذى أشكرك 

  أشرف. د

  إليكم سابقا باللغة اإلنجليزية سوف أحاول تلخيص ماكتبته

  حالمطرو للفرض السابقة فى إطار فهمى القاصر وربما المغلوط جاءت تعليقاتى

  :يحيى. د

باهللا عليك، أين هذا الفهم المغلوط يا رجل؟ إن سؤاال ذكيا لهو أهم مائة مرة من 
  .حاسمةعشر إجابات 

  أشرف. د

  :لقد استقبلت وفهمت فرضك على النحو التالى

  وال ثقافة  هوال يخص موقفا عالجيا بذات(Universal)  أن هذا الفرض عمومي -أ
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  خاصة وال مجتمع بعينه وإنما كل الناس

  :يحيى. د

  .هو كذلك

  أشرف. د

الكيان هوقديم وشديدالغورفي ): المنطقة ـ المستوى ـ الكيان (أن الحب المفترض -ب
تمثيل بيولوجى داخلنا، فهوحقيقة بيولوجية وليس  فله -حسب فهمى -البشري ولذلك

جزءا من الفطرة النقية التى أودعهااهللا فى خلقه  شيئاهامشيا طارئا أومصطنعا، وهو يمثل
  .جميعا

  :يحيى. د 

بالضبط، وإن كنت أحب أن أضيف أن موضوع الفطرة قد شغلنى طول عمرى خاصة 
ستعماالته تجرى فى سياق دينى تقليدى بشكل يختزله، المهم، ربما كان ذلك وأن أغلب ا

عن الفطرة  2007-11-6أنظر نشرة (  دافعا أن نناقشه فى بداية صدور هذه النشرة،
حركية لها "هينا آنذاك إلى محاولة تعريف الفطرة بأنها وقد انت  ،)والجسد وتَصنيم األلفاظ

طيب أو غير طيب، نقى أو غير نقى، أى أنها أقرب إلى : أكثر منها أصل ثابت" قوانينها
شفرة برامج التطور لكل نوع من األحياء بحسبه، وبحسب ما يعد به، وبحسب ما يتوجه 

ل إلى اإلنسان على قمة الهرم إليه، وما يمكن أن يخرج عنه، إلى ما بعده، وحين نص
الحيوى الذى نعرفه، نجد أن هذا البرنامج الذى يمثل الحركية التى خلّقت ما هو إنسان له 

 –قانونه الذى مازال ينشطه، وأنه قد حيل بينه وبين مهمته بشكل أو بآخر، وما نفعله 
حركيتها، بعد  هو محاولة تنشيط هذا القانون بما تستعيد به الفطرة زخم –على ما أعتقد

  .محاولة التعرف عليها، ولو جزئيا، ثم تتكشف لنا بما نحمل أمانته أوال بأول

  أشرف. د 

تشوه الكيان البشرى عبرالسنين بفعل الظروف، وغالبا بفعل األهل  أنه لما -ج
ال في ) الحب(أوالقبيلة أواإلعالم ـ حديثا ـ لم يعد بمقدورنا أن نراه  أواألصدقاء اوالعشيره

اآلخرين وإزدادت صعوبة التواصل وتعقدت العالقات البشرية تعقيدا شديدا  أنفسنا وال فى
  اإلعاقة حتى المرض الصريح وظهرت

  :يحيى. د

  .هذا ما عنيته تماما تقريبا، وهو ما أردت توضيحه حاال فى التعقيب السابق مباشرة

  أشرف. د

ردة فى جلسة العالج الوا-أهلك  إن العبارة ـ انت بتحبنى غصبن عنك وعن -د
توجز مدى فهمى للموضوعوربما  تتشكل هذا الفرض الجمعى التى بدأت فيها مالمح

  .حديثا ليشمل ذلك اإلعالم واإلنترنت وماشابه ذلك ،عن أى حد وغصبن  أضيف،

  :يحيى. د   

  وعن "مى حيث كان االقتراح . هذه إضافة جيدة تتفق مع بداية اقتراح اللعبة من د
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، فقط، وأنا الذى أدخلت التعديل خوفا من أن "أهلك"وليس وعن ، "اللى يتشدد لك

مى كانت تعنى باللى يتشدد لك ما جاء فى تعقيبك هنا . تسيح منا األمور، ويبدو أن د
  .ليشمل اإلعالم واألنترنت وما شابه

  أشرف. د

التى أراها اآلن شديدة التواضع ولكن هأنذ  تعليقاتي بناءا على فهمى هذا جاءت معظم
  :أشارك وأجتهد

سيقودنا إلى سجاالت كالمية ومناقشات " فرض "تساءلت عما إذا كان استعمال كلمة -أ
وأسئلة كثيرة عن حجم العينة  الفرض  كثيرة ومتعددة تدعم هذا وإستحضارأدلة نظرية
ليس المنهج المناسب لتناول أو رؤية هذه الظاهرة  والذى رأيت مبدئيا أنه تمثيلها إلخ، ومدى
خبرة أو كشف قد يكون أكثر تناسبا ودقة عند طرح هذاالموضوع  شعرأن إستخدام كلمةأنا أ

" تعالوا نرى سويا مارأيت" :وتقييم هذه التجربة فيكون المطروح بل ويشيرإلى طريقة إختبار
  "حول ما خبرت تعالوا نتناقش" بدال من

المطروح " احتمالية"أكثر إلى  أنا أعلم أنه ربما يقول قائل إن كلمة فرض تشير بدقة
بحكم  فهذا ماأثارته الكلمة فى وليكن ليس إال، وبذلك يكون التناول أكثرموضوعية

  وتكوينى خلفيتى

  :يحيى. د

" تعالوا نرى سويا ما رأيت" أوافقك تماما، فما هذه المحاولة الخبراتية المعرفية إال
قُصِف قلمك، لكن  ال فض فوك يا رجل، وال"  تعالوا نتناقش حول ما خبرت بدال من

استدراكك هو أيضاً صحيح، ألن ما نتناوله ليس إال فرضا، وهذا يفتح 
  فشل تحقيقه الحتمالية الباب

، وأرجو أن )منذ خمسة ايام( 1/1/2010هذا وقد ناقشنا تنويعات المنهج فى ندوة  
  .تكون متاحة، ولو موجزة على الموقع تقريباً

  أشرف. د

هكذا قد يثير لبسا وربما رفضا بما تحتويه  "كلمة الحب"ب ـ خشيت من أن استعمال 
ودالالت خاصة، وقدتكون فى الكلمة مبالغة ولو قليال فى وصف هذا الشيء  الكلمة من معان
التى  الحب الذى يغلف بداية العالقات مع اآلخر، ولذا آثرت أن أترجم كلمة الرقيق اللطيف
القبول "أو  "دعالمب القبول"ترحتثم تماديت فاق   loveوليس  like  وردت إلى

ولكنى شعرت مؤخرا أنها توحى بالسكون وتفتقر إلى الحيوية والنبض، وهما ما  ،"األساسى
وسكت  "التواصل طاقة"فرحت كثيرا عندما إستخدمتم  الحب، فتوقفت، ثم تتسم بهما كلمة

  متأمال

  مشاركتى ماتبقى من تعليقاتى وللحديث بقية ألكمل

 ىتحياتي وتقدير خالصتقبل ياسيدى 
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  كل عام وأنت مجتهد وبذلك فأنت طيب

  لك،

  .ولنا

  :يحيى. د

كم أنت قريب هكذا، وتبدو أقرب باللغة العربية التى ثبت من رسالتك : أشرف. ياه يا د
هذه أنك تتقنها جدا، وأيضا تبدو أبعد عن اللغة االنجليزية ألن التى فضلتها هى أضعف 

  ).بريد الجمعة/حوار 2010-1-1راجع نشرة (  كثيرا جدا

كنت ومازلت أنبه مكررا إلى أن استعمال الكلمات الشائعة بالحق والباطل، بالجدية أو 
ية، والعاطفية، بالزيف، هو خطر على الكلمة وعلى محتواها، خصوصا الكلمات الدين

" الحب"اكتشف أننى وأنا أرد على البريد، وعلى المناقشات أننى تجنبت استعمال كلمة 
، وأيضا "برنامج بيولوجى عالقاتى حركى"كثيرا، لكننى أحللت محلها ما هو أصعب، مثل 

  .، كل ذلك ألننى وقعت فى حيرة مثلك تماما"محاولة التواصل الموضوعى"

ى بعض رأيك فى هذه الفقرة وهو ما يختص باستعمالك لتسمح لى أن أتحفظ عل
من " بداية"وقد تأكد لى موقفك من هذه الكلمة " يغلّف بداية العالقات"فى جملة  بداية كلمة

القبول "، وفضلت عليه استعمالك تعبير "المبدئى استعمالك أيضا بعد قليل تعبير القبول
، المضطرد الواعى  الصعب المستمر  جددالمت  القبول"، وإن كان بينى وبينك هو "األساسى

  ".دون إلزام بدوام إال ما يتيح الفرصة لتحمل الصعوبة

لتعرف  -إن كان لديك وقت–لكنى دعنى أدعوك لزيارة الموقع   فوت كل هذا  أرجوك
الغريزة الجنسية من التكاثر إلى "موقف الجنس من هذه القضية، وذلك فى أطروحتى

وأيضا دعنى أشير لك إلى أن ما بين البشر، انطالقا من الجنس، أساسا، هو  ،"التواصل
وهى التعريب الذى اضطررت إليه اضطرارا حين عجزت أن أجد له " إيروس"الحب بمعنى 

بما " حب"ال تقل عن حرجى فى استعمال كلمة  مقابال بالعربية، حيرتى إزاء هذا المصطلح
قد يصل إلى المتلقى بغير ما أعنى، وما تعنى أنت أيضا، وإليك مقتطف مما جاء فى نشرة 

  سابقة عن كلمة إيروس

وبداخله يستعمل المؤلف جورج باتاى   Erotics  أقرأ اآلن كتابا بعنوان
 1957الكتاب كتبه مؤلفه سنة هذا ) كأنهما مترادفان(بالتبادل     Eroticism  كلمة

وال  2008، وأنا أقرأه اآلن سنة 1962بالفرنسية وترجم ألول مرة إلى االنجليزية سنة 
أجد لمجرد عنوانه كلمة بالعربية تصلح للترجمة، كشفت على 

ووجدت ألفاظا شديدة البعد عن المعنى المراد، بل إننى   Eroticis & Erotics الكلمتين
ولم أعثر على ضالتى، ولم أرجع ) انجليزى –انجليزى (باالنجليزية كشفت عن الكلمتين 

  .للفرنسية بعد

 Inner "الوعى بالجنس كخبرة داخلية"يعنى بالكلمة تحديدا ) المؤلف(الرجل  
Sexual Experience  بمناسبة اكتساب اإلنسان للوعى، وهو بهذا يميزها عن    ربما

  ه أغلبنا دون أن يعرف أنه كذلك، فهل هناك الذى يمارس   Animal sex  الجنس الحيوانى
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ال أخفى عليك أنا لم أقرأ حتى اآلن (كلمة بالعربية تقابل هذا العنوان وهذه الظاهرة؟ 

حتى اآلن لم أعثر على الكلمة المناسبة، وربما حين أنتهى ) إال ستين صفحة من الكتاب
  .....من قراءته قد أجدها، 

المناسبة للحب، أو المقابلة لما هو إيروس، ولكن هيا نصبر ونواصل حتى نجد الكلمة 
  هل يصبرون علينا؟

، يحتاج إلضافة لتؤكد "طاقة التواصل"إن ما توصلت أنت إليه بحدس إبداعى فى تعبير 
  لزوم درجة من الوعى وحركية الجذب، وبالتالى يجدر بنا أال نتكلم عن فطرة نقية،

، شديد الغور  ، فهو ليس كذلك، أما أنهقديم هو) الحب(أما أن هذا الذى نتكلم عنه  
  فهو كذلك

أعتقد أن الحب هو البرنامج البيولوجى الذى يستوعب الجنس وغير الجنس ليجعله 
المعاصر الذى   برنامج حديث يخلّقه اإلنسان دافعاً للتواصل بين البشر ليكونوا بشرا، هو

انطالقا من الجنس الذى يواصل تطوره بصعوبة بالغة، فهو التخليق األحدث للتواصل 
، )المفروض يعنى(اليعود جنسا فقط، وهذا ما يميز اإلنسان، وهو على قمة مراحل تطوره 

ومن هنا جاء احترامى للحزن الجاد اإلنسانى المصاحب لصعوبة الوعى النسبى بالعالقة 
الموضوعية بين البشر، وهو الدليل عندى على محاولة التواصل الحقيقى، الصعب، 

  ).االسم اآلخر للحب(يل فى آن، والجم

مصاحب بحزن واعٍ، قادر، (إنسانى أحدث ) برنامج بيولوجى حركى(فطرى " هو"إذن 
  )وليس فقط ينبع من فطرة نقية(باعتبار أنه يفجر فطرة قوية ) مختار، فرحان، صعب

  .ويكفى هذا اليوم، وال تنسنا ياعم أشرف

***** 

 )47(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

  لوحات تشكيلية من العالج النفسى والحياة 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  )16(  الحالة 

  ، وتعرية قاسية صادقةإنسان" نيجاتيف"

  محمد الشرقاوى. د

صعب ونسبة النجاح الى تانى للحياة؟ والّ  هل ممكن فعال يفوق هذا االنسان ويرجع
  واقع خبرتك بهذا االنسان نسبه الفشل قد ايه؟ ارجو ان ترد سيادتك من

  :يحيى. د

وليست  هذه هى تشكيالت من وحى الناس،" أغوار النفس"نبهت منذ البداية أن صور 
، يمكن التساؤل عن مصيرها هى تحديدا، لهذا، فإن السلبيات، ثم اإليجابيات حاالت بذاتها

  تمثل تشكيالتى لكل صورة، لتبلّغ ما تراه مناسباً من واقع التعرية، للتعرف على  الحقا،
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  .وليس على تركيبة أو مآل شخص بذاته" فقه العالقات البشرية"

  .إذن هى ليست خبرة إنسان معين، أو مريض أعرفه له صورة محددة أنقلها

يلملم نفسه ويبدأ من جديد، ما إن أى إنسان قادر على أن : أما خبرتى العامة فتقول
  .دامت فيه خلية واحدة تنبض

  عزة هاشم أحمد. أ

نفسه أفضل بكثير من صدقه أمامها،البأس من بعض  ربما يكون كذب اإلنسان على
مسيرتها،ولكن هل بالفعل جنة الوهم وال نار الحقيقة؟،لعلك يا  المغالطات حتى تكمل السفينة

االنسان أمام نفسه ولكن ياترى هل هذا رأيك لو علمت أن صدق  دكتور أول من يحض على
  فيه الهالك المحتم لكبرياء نفسك؟؟؟ صدقك أمام نفسك ومع نفسك

  :يحيى. د

جمال .سؤال شديد األهمية، أرجوك يا عزة أن تقرئى ردى عليه فى حوارى مع د
ت نظر من التركى أول أمس أو دعينى أقتطف هنا الجزء الذى يرد على تعقيبك ليكون تح

  .ال يتابعنا بانتظام

ـّر الجميع بدءا بنفسى وبك، أننا ما دمنا  - ياجمال  –هل تسمح لى " أن أذك
الميكانزمات العاملة إيجابيا طول    نحتاج عددا من ما زلنا بشرا نسعى، فإننا

التركيز على سلبيات وجود   أذكّرنا بذلك ألننى أخشى من التمادى فى عمرنا،
نتصور إمكانية، أو حتى أفضلية االستغناء عنها جملةً، حتى الميكانزمات حتى 

ننكرها فى غير أوان االستغناء عنها، وكأن أحدنا يستطيع أن يعيش بدونها، إن 
ال أكثر   هى أن تقل حاجتنا إليها باستمرار، وباضطراد - كما تعلم –غاية السعى 

ناسب، للغرض كثيرا ما اعتبرت هذه الميكانزمات، فى الوقت الم  وال أقل؟
، "ياربنا يا ربنا، أدم علينا نعمة العمى: " حتى قلت يوما المناسب رحمة من ربنا،

ـُهم هذا الشطر خطأ من كثيرين، زدت صفة على العمى، ليكون أال  وحين ف
، ال العمى المرحلى، أوالعمى الضرورى  العمى المؤقت، أو يحرمنا من رحمة

ة االستغناء عن الميكانزمات تدريجيا بكل األلم أكثر، رحلة النمو يا جمال هى رحل
ـَه أنت حاال، عبر نبضات النمو المتالحقة، من خالل كل اإليقاع  الذى ذكرت

/ قبض"، "نوم/ حلم" "يقظة/ نوم"، "معاشا/ لباسا"، "نهار/ ليل"الحيوى الرائع، 
من أقدمه للناس   ، إلى آخر ما أدعو اهللا أن يمكننى أن".. كدح/ صالة"،"بسط

. واقع ما رأيت، وأن يصل إلى وعى بشرى يقظ، ولو واحد مثلك أو مثل د
  ".أشرف، حتى أصدق فأكمل، ثم يصل إلى أصحابه وقتما يشاء ربنا

  رامى عادل. أ

تهزني انفاسي، تخيفني " \عارف ! الشيطان، مش ممكن بني ادم يحول لصوره في معبد
  مخيفه، ومنقدرش نبحلقلها، اهو عمنا بقي عفريت، والبني  ، احنا بنقول ان العفاريت"\لفتاتي
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التكيف ممكن يكون ازاي في البيئه دي،اما يكون  ادمين قابضين عليه،مش عارف
محكم، او مطرود من دنيته، جسم غريب، بقي  العفريت متسلسل، او ملفوف في شاش

الشارع وسط العفريت، او والعفريت ماشي في  هوه،بيتلطش،لما حد مننا يبص جوه عين
كده بيتعمل له عمليهبمشارط ومقصات، ومصارينه بتتجرجر _اكيد مش عل ارض_ البشر

الدفن، العفريت بيستخبي، لكن قولي من  من غير بنج، ان حد يلمسه، او يشاورله ده يساوي
الشياطين من لحم ودم؟العفريت ينفع  فضلك، مين بيفتح ابواب جهنم علي مين؟مش برضه

االزرق ميعرفلوش طريق، ربنا اقرب ليا  ، حتي وانت بتقول ان الدبانانسان،مش يخطفوه
ان ! لما بيتقابلوا الجو بيكون ليل؟ طيب! تصدق؟!وليك،صحيح السما ابوابها مش مفتوحه؟

بنات مسورءه، ومسخسخه، وشاحبه، مع  انا بشوف! اهللا بالغ امره، يبقي ازاي نيجاتيف؟
  !واحسن، لكن دول بنات ومجانين االولادراكهن انهن اتمسخوا، وبيرجعوا شبه 

  :يحيى. د

أرجوك يا رامى أنت أيضا أن تقرأ الحوار بين الدكتور جمال التركى وبينى أول أمس، 
  .ففيه رد على تعقيبك، بشكل ما

***** 

 )49(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :لعالقات البشريةفى فقه ا

  )17(  اللوحة 

  !!!!الحب بالراحة 

  عزة هاشم. أ

شبابه ، هل يمكن أن يتحول  هل من الممكن أن يشيب القلب وهو ال زال فى ريعان
  على فرصة األخذ ؟وال يقبل  الشاب إلى زاهد فى الحب والمشاعر ،ال يجد رغبة فى العطاء

  :يحيى. د

  نعم ممكن من حيث الوظيفة

  لكن من حيث ما خلقه اهللا، فال يشيب القلب إال فى القبر،

ال يشيب حتى فى القبر إذا قبلت أن الموت أزمة نمو كما جاء فى هذا البريد    وربما
  .وغيره

*****  

  )84(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

  )الحلقة الثانية(   جمال التركى. حوار مع د  إنسان" نيجاتيف"

  نادية حامد. أ

  يحيى فى أن رحلة النمو هى رحلة االستغناء عن الميكانزمات . أتفق معاك تماماً يا د
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لدرجات األلم، إسمح لى أن أقول درجات األلم  الدفاعية بكل ما فيها من مراحل مختلفة

  .زى ما يكون علشان نوصل لمرحلة معينة من النضج الزم نتحمل األلم المصاحب لذلك

  :يحيى. د 

  ولكن واحدة واحدة لو سمحت،

أخطر الخطر وأزيف الزيف أن نتصور أننا نتنازل عن الميكانزمات ونحن ال نفعل إال 
  )ة نص الحواربرجاء مراجع.(أننا نستبدلها

  صالح الدين السرسى. د

ماال "\برنامجها خشية أن يمتد ذاته إلى  يكبتها المرعوب من انطالق   الغريزة اإليمانية
، وهو حين ينجح فى كبتها، حتى لو حسب نفسه متدينا ال يتبقى له إال شكل )الغيب(، "\يعرف

عن الوعى الحركى الذى يصلنا مثال تفسيرات لفظية مغتربة  الدين، أو هو يعقلنها فيختزلها فى
صورة دين مغترب يحبس النص    والنتيجة هى أال يبقى لدينا إال من القرآن الكريم مباشرة،

  "\القابض، فال يشحذ جدل الكدح النوابى إلى الغيب، اإلبداع اليقين النابض، فى اللفظ

الى جزئيات الحياة  أستاذنا الفاضل من التأمل بهدف الفهم األعمق واألشمل اذا انتقلنا
العيانية، الى أحداث العنف والعنف المضاد بين من يتصورون أنفسهم األكثر  وتفاعالتها

تدينا، واألكثر قربا من اهللا، وهم األكثر اقصاءألى آخر له رؤية مخالفة، هل يصح أن 
  .!!؟ وراء التأمل، أم أن مقاومة هذه التيارات فرض عين نقبع

  :يحيى. د

  نطبعا فرض عي

  "قبل وبعد التعازى واألحضان"برجاء قراءة يومية األحد القادم 

  .ثم نواصل الحوار 

*****  

  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

  )45(الحلقة  )الكتاب الثانى( 

  "الحب"إعادة تنظيم واستجابات أصدقاء لفرض 

  أشرف. د 

ماكتبته إليكم سابقا باللغة اإلنجليزية بالرغم من أنكم  سوف أكمل اليوم تلخيص بعض
  .مؤخرا أجبتم على بعضه

الخاصة بهذا الفرض  الكاشفة للوعى تساءلت عما إذا كان من األفضل طرح األلعاب
المكتوبة وذلك خشية أن تكون إستجابات المشاركين  قبل شرحه وربما أيضا الفرض البديل

 ..........قرأوا قد تأثرت بما
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الفرض من وجهة نظر  لقد شعرت أن بعض اإلستجابات جاءت وكأنما تكمل شرح
كما هو مفترض وما أبرىء نفسى فربما تأثرت بعض  والتكشف عن وعى أصحابها صاحبه

أوالحقا لصاحب الفرض ماذا لوطرحت اللعبة كالتالى ـ وياحبذا  تعليقاتى بما قرأته سابقا
  :الفرض أو عن اللعبة من أساسه  يعلم من لم على

وبما  اختر من الكلمات األتية لتكمل الجزء األول من الجملة بما يجول فى نفسك شفاهة
أخرى  يجعل الجملة ذات معنى ومن حقك ـ أى المشارك ـ أن تكمل الجملة األولى بكلمات

  .قريبة المعنى والجزء الثانى من الجملة بما يعن لك

بنحب ـ أعداء ـ مش طايقين ـ متقبلين ـ يدوب كده والنحب  بنخاف ـبنكره ـ 
  والبنكره

بيحصل  بعض كدهه من غير أى حاجة، بس اللى……………إحنا إتخلقنا 
  ..……………بقى

  والأكره أخاف ـ أحب ـ أعادى ـ أكره ـ أقبل ـ الأحب

  ..………………يمكن حد ما اعرفوش، مش …………أنا ما اقدرشى

اإلستجابات على  ت على هذه اللعبة سوف تكون فى نفس إتجاههل تعتقد أن اإلستجابا
الجملة ربنا خلقنا بنحب بعض كدهه  مثيالتها والتى طرحت من قبل؟ إننى هنا أيضا أشيرأن

تقييم الفرض ونحن النعرف بعد ما إذا كان ماتشير إليه  هى موضع من غير أى حاجة
أتساءل عما  تخطيه قبل التأكد منه إننى مانختبره فعال وبذا اليجوز بالظبط هكذا أم ال وهو

لداخل باألشياء  إذا كانت كل من الجملتين المتضادتين ـ حب أوكره ـ تسحب من ا
  الجملة ذات معنى وفقط ألن كل شيء موجود بالداخل بدرجات متفاوتة مايناسبها ويجعل

  :يحيى. د

  لم أفهم اقتراحاتك تحديدا، وإن كان قد وصلنى اجتهادك جدا

نكشف عن رؤية من خالل "أننا    لت أذكر إشارتك االسبوع الماضى بما معناهماز 
  "تحقق فرضا محددا، بمنهج معروف"أكثر منا أننا    "خبرة

البديل المحدد، وصلنى وأوافق    كل ما ذكرته يا أشرف، فيما عدا االقتراح المنهجى
  عليه وأيضا أوافق على ما يلى مما جاء فى تعقيبك

  أشرف. د

دراسة اإلستجابة اللفظية فقط منفصلة عن صاحبها قد يكون غير ذى داللة  إن  
وال ينفيه ألن اإلستجابة اللفظية وحدها التحدد حجم هذا الحب المفترض  واليثبت فرضا

  إن تقييم الكيف هناهواألهم……………والقدمه من عدمه والعمقه

  :يحيى. د

  تذكر يا أشرف أننا ندرس عموم الظاهرة أكثر مما ندرس تميز فرد بصفات معينة، 
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  .ومشاعر معينة، دون اآلخر مثال

  أشرف. د

تطلع هذه الجمل من نفوسنا حقا ؟ أم أنها فقط تشيرإلى الداخل   إن سؤالى األعمق هل
وبالتالى فإن التدقيق الشديد فى يستعمله الناس فى مثل هذه المواقف  بما تيسرمن ألفاظ مما

  اللفظية غيرمفيد ألنها ال تعبرعن الداخل بهذه الدقة االستجابات

  :يحيى. د

  صحيح، ولكن الدقة ليست دائما هى األصح

  أشرف. د

مما يستخدم عادة   واللى يتشدد لك غصبن عنك باقى العبارة هل سحبت عبارة: فمثل 
نفس  أم أنها إقتطعت جزأ من خص على ما يأباهمواقف الشجار أوالتهديد أوإرغام ش فى

  ..………إنتزاعا أن هذا الشيء ينتزع  بحدس -   مى.د -صاحبتها

  :يحيى. د

عندك حق ولكن العبارة أدت الواجب فى الكشف على المراد، الكلمة ال توصل المعنى 
  المراد إال فى السياق المناسب

  أشرف. د

ألنه عندما يمرض الداخل  أتصور شديدة وليست كمايبدو أن العالقة بين اللغة والداخل 
  الداخل تمرض اللغة وربماعندما تمرض اللغة يمرض

  :يحيى. د

  هذا صحيح

  أشرف. د

هكذا فضال عن  ولكن تظل عندى بعض الشكوك عن مدى كشف اللغة أواأللفاظ للداخل
عندما إستخدامها فى تقييم فرض يمس داخل الداخل، وقد نجد بعض هذا فىحدس الناس 

  أو قول جاهين هو الكالم يتقاس بالمسطرة هوالكالم بفلوس أهواكالم يقولون

  :يحيى. د

وسوف . (لذلك نحن ال نعتمد على الكالم إال فى المقام الرابع خاصة فى المينى دراما
  ).أعود إلى ذلك قريبا عند عرض مقطع من العالج الجمعى

  أشرف. د

الكاشفة للوعى ـ هكذا سواء نطقت  لى األلعابإذا كانت اإلستجابات ع تسائلت عما -د
  ثم سجلت أوسجلت كتابة تكون كاشفة أو محركة للوعى فعال وتفرزإستجابات ذات  شفاهة
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  .فى اإلعتبارعند تقييم هذا الفرض المثير داللة تؤخذ

  :يحيى. د

  ،)وليس بالضروره حكيه REM نشاط الحلم نوم الريم(تحريك الوعى يتم فى الحلم 

  هو تقليب مستويات الوعى على بعضها البعضالحلم بل 

حركية الوعى ال يمكن رصدها ال باأللفاظ وال بغير األلفاظ وإنما بنتائجها التى أحيانا 
بصيرة، أو فعال ، (حتى تصلنا فى أى متجليات ذلك    تكون متناهية الصغر، ثم تظل تتراكم

  ).أو قفزة نمو

  أشرف. د

مجموعة وبحضورمحترف فهم السلوك البشرى لم تكن فى  إن هذه اإلستجابات إن
وفى جزء ضئيل جدا من الثانية وفى الوقت  بلغةالجسد والذى يربط اإلستجابات اللفظية

  .فإن دالالت هذه اإلستجابات يجب أن تؤخذ بحذر شديد االمناسب

  :يحيى. د 

اآلن هو تماما ما يتم فى العالج    هى فعال تؤخذ بحذر شديد، وما شرحته أنت
  )آمل أن أنشر أجزاء منه قريبا(معى، الج

  أشرف. د

ألننى قد أكون قد تورطت فيما أكون قد حذرت منه فى  سأكتفى بهذا القدر اليوم
  السابقة   تعليقاتى

  :يحيى. د

  حصل

  أشرف. د

مها وصفى   .د.أرى أن من أجمل اإلستجابات على هذا الفرضما جاء من أ
فى  حكاية الحق: فى العالج الجمعى بشكل ما وعلى أى حال سوف أجربها اليوم قالت حينما

  ……اللعبة المعرفة والحق فى الحب وقدالحظت أنها لم ترسل إستجاباتهاعلى

  :يحيى. د

من نقدى الشديد ) اتقمصت(مها، وأظن أنها أخذت على خاطرها . د.أنا أفتقد ابنتى أ
  أن أقبله،لمقال كتبته فى الدستور ورفضته، وما زلت أرفضه، فهى أغلى عندى من 

  وهى حرة، تتفلق 

  لكننى احترمها واحبها، 

  أشرف. د

 ..…………للحديث بقية
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  وأمين تحياتى لكم ولكل مجتهد جاد مثابر مخلص

  اليكتم علما وال يطلب أجرا 

  كذلك وهو إذ يفعل ذلك يفعله ألنه فقط

  .أتمنى لنفسى بعض ذلك

  :يحيى. د

  أشكرك

***** 

 )49(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى: فى فقه العالقات البشرية

  !!الحب بالراحة )17( اللوحة   

  عبير محمد. أ

  :المقتطف

   !  حساب   غير   من    كَـده     أشرب   باخَاف   عطشان   انا   ما   كُتْر   من

   : كمان   لكن

   !   الحنان   بحر   من   ميه   ندعةْ فى  نفسى    وانا   ألَّه   أقول   قادر   مش

   : هلْترى   يا

  ؟ العطش   من   أموت   أحسن   

  ! ؟  الغَرق   من   أموت    وال

الكالم ده عشته كتير قوى واحترت فى اإلجابة على السؤال ده، والغريب كمان إن 
تانية غير اللى واصله له بيدور  الواحد لسه محتار ولسه بيسأل زى ما يكون فيه حاجة

عليها ومش القيها، بس يا ترى ممكن الواحد يوصل الختيار محدد فى وقت ما وال 
  .حايفضل السؤال طول العمر وكأن مفيش إجابة ممكن ترويه

  :يحيى. د

هذا االستقطاب بين الموت غرقا والموت عطشا ليس هو المطروح، وليس هو 
فقه العالقات "ائع الصادق مع نفسه، وأعتقد أن كل هذا العمل القاعدة طبعا، لكنه مأزق الج

  .هو محاولة لتجاوز هذا االستقطاب برغم الجوع" البشرية

  الموت سواء من الغرق أو من العطش ليس حبا، فإن كان والبد، فالعطش واعد
  .أكثر، ألنه دافع للرى على أية حال
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  محمد المهدى. أ

ضبط التوقيت، : النفسى والتربية والنمو أصول منهاذكرت حضرتك أن للعالج 
لم أفهم تماماً ما .. والجرعة، والدعم المباشر والنصح وضبط جرعة المسافة المتغيرة 

  ؟)أرجو التوضيح.. ضبط جرعة المسافة المتغيرة (قصدته حضرتك بعبارة 

  :يحيى. د

إال أننا نوضح هذه " التدريب عن بعد"يا رجل، حرام عليك، وهل نحن نفعل فى باب 
  "فالحركة فيما بيننا" "المسافة المتغيرة"و" الجرعة"القضية بوجه خاص 

  .بصراحة، يمكنك أن ترجع إلى بعض ذلك فهناك تفاصيل وتفاصيل، ثم نعود للحوار 

  محمد المهدى. أ

موضوع (وصلنى أن الحب الغامر السهل ال تعنيه الفروق الفردية بين الذات المعنية 
ين غيرها من الذوات وأن هذا النوع من الحب يكون استسهاال وهروبا من محاولة وب) الحب

إقامة عالقة جدلية حقيقية تساعد على النمو باضطراد ذلك أنه يدعو المتلقى أيضا إلى عدم 
  .تحمل األلم ومن ثم يساعد على ظهور بعض السلبيات مثل االعتمادية

  :يحيى. د

عليك يا محمد أننى خشيت أن يتعارض تحفظى على األمر ليس دائما هكذا وال أخفى 
هى األصل فى الحب، " القدرة على الحب"مع إصرارى على أن " حب بالراحة"ما هو 

  .للتوضيح فى فرص الحقة   والمسألة تحتاج إلى عودة

  نادية حامد. أ

جداً  المحبة المسئولة مهما كانت قاسية، أرى أن هذه الجملة مهمة جداً جداً" ال" "ال"قوُل 
وأرجو من حضرتك إعطاءها مساحة أكثر من كده فى الشرح والتوضيح فى النشرات 
القادمة سواء كانت هذه فى العالج النفسى أو التربية ومن خالل خبرتى المتواضعة فى 

المسئولة بمثابة مرحلة " الال"العالج النفسى فى أحيان كتير بتكون الوقفة المحددة أو كلمة 
  .عالجى وتشخيصى مفترقية فى مسار

  :يحيى. د

  عندك كل الحق

  :يقول" ال"وسوف يأتى قريبا جزء من المتن ينبه إلى هذه الـ 

ام دى غالبهياْل ِليوع  

  ال فى عصا ترحمهم وال حكمةْ

الجان سمن م  

  هى رحمة وحب" ال"فلعلك تالحظى كيف أن العصا التى تنبه أنه 
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  يوسف عزب. أ

  لدى استفسار

فى الشك فى هذا الغمر من الحنان وطول  -هنا بعد ماقرأته -سيادتك تماماانا متفق مع 
وبعدها يتم   الغمر كمرحلة   ولكن هل يمكن القول بضرورة عمرك تشككنا فيه،

دون النظر مطلقا الن المحتاج ارتوى أم  وكأن المسألة كمية فى االول ثم نتوقف الحساب
فنقول انه  مراوال وبعد ذلك تم محاسبتهابالغ ألنى ياما شفت ناس وقفت على رجلها ال

  .اولية ضرورة

  :يحيى. د

  .بصراحة، عندك حق

***** 

 )50(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

  لوحات تشكيلية من العالج النفسى والحياة 

  ديوان أغوار النفس :شرح على المتن 

  )3 من  1(أبواب وسراديب   )18(  اللوحة 

  رامى عادل. أ

تقر "\الني مبخفش اال لما:انا ليه بقول انك حكيم عيون،اقولك: علي الفقره االولي تعقيب
تبريئه بلمعة عين،بصه مش مريحه،تحس انه ظفر  ايوه،المجانين ليهم".\،وعينك عيني

المهم ان اللي بشوفه في عيون الحكماء الكبار،هو اللي بيتسمي .راح ينال منك بشيء،او
بردك  اما اثناء بحثي عن ربنا،فالحقيقه اني.العين،ياما حلمت باني اشوفها،النها جنتي قرة

ايهاب  بوابة السما، في مره بيسالني د   كنت عايز اشوفه في سواد عيون الناس،اللي بفتكره
،ليه بتدخن مخدرات، عرفت اني عشان اشوفه في عيون )منذ اثني عشر عاما(شفيق

يحيي، ممكن تفتكر اول مره اشوفك في التسعينات،وكالمي لك عن . د! حولي من
واليقين،النعاس اللي شفته ساعتها مالي عيونك،استغربته لدرجة االفاقه،لكنها  الشك

  الموت..ستمر،الذي استمر وقتها هو ت لم

  :يحيى. د

  واهللا ما أنا فاكر

  أنت األدرى

***** 

 )84(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

 ، وتعرية قاسية صادقةإنسان" نيجاتيف"
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  جمال التركى. د

البروفيسور الرخاوي فيما يعرضه من فكر في سعيه الدؤوب لمحاولة ندعوكم محاورة 
  .فك شفرة النص البشري من خالل قراءته لفقه العالقات البشرية من منظور تطوري

  يرد األستاذ الرخاوي على مداخالتكم أول جمعة من كل شهر

  :يحيى. د 

وبالتالى لم يعد يوم آسف يا جمال، فقد عدلت عن ذلك منذ أسابيع لندرة ما وصلنى، 
، ولكننى أرد فى "فقه العالقات البشرية"الجمعة األول من كل شهر مخصص للحوار حول 

  .بريد أى يوم جمعة على ما يصلنى إذا وصلنى

ثم دعنى أكرر شكرى لمثابرتك على تكرار الدعوة، وهو ما يشجعنى أن أواصل برغم 
  .كل شىء

حتى ال " نيجاتيف إنسان"ك من هذه النشرة وأخيراً أعتذر لك أننى لم أنشر مقتطفات
  .يزيد إلحاحنا على المشغولين عنا

  .شكراً مرة ثانية

***** 

 )51(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

  لوحات تشكيلية من العالج النفسى والحياة 

  ديوان أغوار النفس  :شرح على المتن

  )3 من  2(أبواب وسراديب   )18(  اللوحة 

  نادية حامد. أ

، "المحبة المسئولة" "ال: "أشكر حضرتك إلكمال شرح المتن وإعطاء مساحة لقول: أوال
  واتفق مع حضرتك تماما فى ضرورة التناسب بين جرعات الحنان والقسوة وحسن توقيتها،

حاليا العصى الرحيمة فى تربية األطفال أما بالنسبة لمقولة حضرتك لم يعد مطروحا 
  فإذن ماذا هو البديل لذلك؟

  :يحيى. د

معنى الضغط المحب، والربط المسامح مع  –نحن الكبار  - البديل هو أن نحذق 
  .باستمرار بيننا وبين من نتولى رعايتهم صغاراً" المسافة"احترام تغير 

***** 

 )53(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

 ديوان أغوار النفس :شرح على المتن ن العالج النفسى والحياةلوحات تشكيلية م 
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  )4 من  4(أبواب وسراديب   :)18( اللوحة 

  رامى عادل. أ

  التغيير   فيها   يبان   صورة   عامل   راح

اللى بيخلق صورته ويبان قاسى اومحدد القسمات، فى ناس من الغيظ  :التعقيب  
حريمي، مشروع قاتل انتحاري، بيموت    والطرشقه كانهم ضاربين فى دماغهم شرابات

. الهجامين مبرشمين. اليهم بالرائى لهم، حين ينظر   يكادون يسطوننفسه يبان قاسي، 
انتقل حفيده لربناقائال يقطر  صورة ابو حطب خير مثال لهم، غير لما بتحكى عن الريس لما

الهجامين، المجانين القتله يصنعون  وجهه طيبه وحنانا، وصورة ام كلثوم نقيض هوالء
  .يهدا بانهم باصرار ال  صور البطوله

  :يحيى. د

واهللا يا رامى أنا غلبت معك، أالحقك بجدية ألننى أعلم أنك جاد، ويلومنى الجميع على 
  .ذلك، لكن هذا من حقك

هل يمكن أن تبدأ فى محاولة أن تعيد كتابة ما ينطلق منك هكذا، بشكل أكثر : اقتراح
  تماسكا؟

  ياليت يا شيخ

  !لكن ال تتراجع

***** 

 )53(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

  لوحات تشكيلية من العالج النفسى والحياة 

  )4 من 4(أبواب وسراديب  )18( اللوحة

  عالء عبد الهادى. أ

مفيش حد خالص ممكن يسمح لنفسه أنه يشوف اللى جوه، وأن ده لو حصل هيتألم أكثر 
مسئول عن تغييره، وحتى لو حصل ده وقدر أنه يعمله هيالقى نفسه من الالزم وهيبقى 

وحيد وهيرجع والمجتمع والسلطة مش هتسيبه يا ترى من المسئول أحنا اللى رضينا 
بالوضع واالستسهال وإن أحنا بنسعى عن وجع الدماغ، وال الدولة والمجتمع واللى بتمارسه 

  من قهر وذل للى يحاول، وإيه الحل؟

  :يحيى. د

وهى التى صدرت أول " ضبط جرعة التعرية والرؤية"أرجو أن تقرأ الحلقة بعنوان 
  ".فانوس ألوان"بعنوان  2010-2-24نشرة   )األربعاء(أمس 

***** 
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 )54( السيكوباثولوجى دراسة فى علم :فى فقه العالقات البشرية

  وحات تشكيلية من العالج النفسى والحياةل

    )ضبط جرعة التعرية والرؤية(  فانوس ألوان )19( اللوحة

  رامى عادل. أ

ان اخبرك يا د يحيى ان معظم رواياتى قديمه جدا، خصوصا المعبره عن   يسعدنى
والجماجم وحيات الجرس ورجرجة االرض وحرب الشوارع، هى خبرة  االضواء واالطباق

كبير أن الجميع يرفض حكيي، وهل احكى الحد جنون تشرد غرابة اطوار، صحيح الى حد 
خبرتى لن يفهمها حقدا وتمردا، االختالط بالمجنون تلو  سواك؟ ليس سرا ان من لم يعش

كما اعتاد الصدبحكم المرض، حتى يغمرنى . ببعض منى االخر يسمح لى بان اسر اليك
ايضا للكبار   المندهشون االجالء بفيض عذوبتهم،عموما خبرتى ليست ملكا الح، وليست

العمل لدى اعرف لماذا تكون المعرفه فى اضيق الحدود، اعنى  فقط، كلما ازدادت ساعات
بها معرفة الناس، حتى المدمن احب ان نعمل سويا، لكن فى اضيق الحدود، بعض ما 

الشبه بين تعريتى لذاتى والحاله المزاجيه العكره لصاحبة حلقة  يدفعنى لقول الحقيقه هو وجه
تكرار الشرح الى ان نصل سويا لبر، ولست المجنون الوحيد الذى يروى  لن امل من .اليوم

من الخلق   عفاريت مفرقعه زائغه، فى مصر وحدها عدد غير قليل عن ما يسمعه من
فى    وقوعهم  الغريب هو  الجديد. يمقتون سيرتي، لست متاكدا يشبهوننى وعددا اكبر
  .طلبالبركه، تحت ال الفخ،عمومافيك وفيهم

  :يحيى. د

  أنت تثرينى يا رامى بجد

إلى تفرغ من أحد ) عامين ونصف(قد يحتاج جمع كل ما كتبت فى البريد حتى اآلن 
  أبنائى بناتى تالميذى لإللمام بهذه الخبرة

  إياك أن تمرض ثانية

  هل أخبرك بسر حجبته عنك مدة طويلة؟

  "انت لن تعد تستطيع أن تُجن ثانية"

  !ياه

  بعيد عن شنبك

  مبروك

   

***** 

 )54(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

   )ضبط جرعة التعرية والرؤية(  فانوس ألوان )19( اللوحة

  
 �	�ـــ����ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��Gو
�إ�7ار (    ���ـــــــــــ�
  	 ���ـــــــــــــ���"  �ــــ���ــــــــ� "   763



 ���������ق	�����מ	א����و���و�و���������������� – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	

  أسامة عرفة. د

  المسئولية األصعب حركية النمو الجدلية الواقعية

  يخص التعرية و الرؤية؟ فى غير المرضى هل نفس الحذر مطلوب فيما: السؤال

حركية جدل النمو الطبيعى فى األسوياء تقتضى المرور بمحطات التعرية و هل مسار 
  .أطيب الدعاء الرؤية أم قد يتم هذا الجدل خارج مستوى الشعور، مع

  :يحيى. د

  هو قد يتم غالبا جدا خارج منطقة الشعور

  .األسوياء قبل المرضى: لكنه حقيقة مسئولة رائعة تميز البشر فعالً

  !!وهم أصعب

*****  

  )55(  دراسة فى علم السيكوباثولوجى :فى فقه العالقات البشرية

  !معه، معهم" ذاتك"أن تكون  )20( اللوحة

  رامى عادل. أ

   . أحـسـن   الطـيب ،  عم   يا   ال

   . ونمـشـي  ونمـشـى، نمـشـى،    إننا   غير   مالناش

   ، نبطـل   حا   احناش   ما   دام   وما

   .  حانوصل   بد   لم يبقى 

  الجد المشى    حالوة   يا

  العنْد قال   لو حتى 

دّأله، مش عايز ح .   

  :التعقيب 

، اهدي وامد، شيل الحمل شقوق روحي اصلي بافكر امشي للهند، اصلب طولي، اسد
وقود   يلملمني، بيرسيني فوق االرض، الجبل متفشفش، والبحر غرقان في الناس، ورماد

سراب عيون ناس، مقتول الجرار، اقفاص حديد، وملوك القرن العشرين، يرقعوا 
قلب البنت،  بالصوت،داير ما يدور دباديب، وحبوب، ئرافات كرنفال، مدفون السر في

مفروم،دم  االسياد،يصبوا الويكا في الشفايق، وخدود الورد الرمان، مهري كوتشينة غرام
فمه،  الولد يروح هدر، يطفش يلحق القلم، مبلحقوش، بيده خيط العنكبوت، عشش علي

   لكي  ارجع الكوه، محار ورغاوي قروش وصبايا عروس، خمراان، وهنا.. يبريني، عايز
  .كفي قلبي بما ال ترضي له ليل  اتوقف اجدك

  :يحيى. د

  !!اهللا يخرب بيتك يا رامى 
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