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 ��� ���� 	
أداء ��ب ��� و�	�، و� أآ� و�	�، و

�ا ��ا���	 �	ة + ات، و( �)  دار &%$�#" ا�! اء، و� �
ب - ��3 �1$ 12 ت وا��#0 /.4آ�89 وا�	ة، وإن آ�5 آ#
أ��19، و�=>1 �$�� أ4	ا /5; 5)	ت أداء ا�:%$�8 أو 

 4(أداء ا�Dب، AB+ C0 �@ �	ت +?0 ا ��=#84، و( +)ل 
 G9��52009 (��	، O�<4 ا��&L ا�Cى M5#" أ�	ت و&L ��ب ا�

 P	
 Q$�� ) "4) 8&0 8�R"ر�T#ن وا��5U1986.>8 " ا (
 YZ[4 Y1#�&ب"و�\ A4 ،ن�، و5`  هCا "أ&%ب ^]ر، 3ر[$

�8، و� �� .<+ 8� a �9�
ا�=Aم دون أى � ج، وه=Cا � ك 
�8 ا��9ح، و�Qf9 ا-A#0ف�h . 

���ل إن أj�k ا�
& وا .; ��l m9 أن أM� � @$�Dا @�	
، إ- أ5; � M�$� $�& "3 &ا���	 ا/&Q، وYk 4 أ5; �
5; �دة / hور ،"�� - n5; 5`]ت وأ/ hا، ر	أ4 أآ� و�	�
 	o ت ا/�	اد ا�!�pة، �]5M9q lم إ9r5-ا lإ Q$+أ -

) إ- 
�$A(ا/ه�� �$O /5; ز+�=و�، و�=� /ن آQ ا�>س 
�l 8، آن أj�k ا�>س �<�4 	��أهAو�8، ه=Cا آن ا�
 Quا	4 ��$v مو�	�@، ��v	ت pk ���5 و�	ى، و� 3=� أ+
4�Cات، آن ��ب  $.$.  إ�1$<4Cv ��� درة
ه�ة v
، و��n ا��M	�@ وا/� ار ا�	.#�ر�@ $�� m$:� ة+:  ا��#


 �� ا���	 � أ�91" أ4	ا، إ- أ5; وv	ت أABw YZن ا5`)
 �T�M4$	ون أآy ، B آن += م ��$	 أ
 ب إl اx: ى ا�)
ا���$z، أآB  +>" ا��$.� ا��	�Q، أ5 أ� ف أن �	م 
 O$� ،8��� 8$.$. 8�ا9#5�D �uب C4ا3"، أو �| }9
 Y�	� ب،، �=>" و�| ا{ن%�5-4 89~ �ة ���� ، وإ� ه�	+

 �+ Q�(� ن�!� ا.#)lA، وإن آ<� �+ m$v 3 ) �+� ص إ.1
 ،@9��xان ا�0U8 ا�� + v 3$%"، �=>; + رت h ��8 أ�1$
+� +� ا�>�$8 ا��$.$8، وإن أ�د� k Q�	�4 ��5[#.�
�م � x;، �| أ�)� +>" ��� 5:$%8 ا�	ى ا��� �� � ���
 �+ O$و� "��ا/.#ذ �9�د �9	 \آ  أن M5 ف د�>> +� أ&

(#<+ Quة +� ��8 �	ودوة ا�#�)"ر. . 

ر ا�$�م .>8 �، وآ>� 1944و�@ &	ر ا�M	د ا/ول +� أ0
 �j��  ( +	ر.8 ز�# ا-4#	اM\ ،8$u ت أ5" &	ر 0:$:��� 
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ا���	 و+	ح ا��x، �=	ت أآ�ن و�	� +� � ط ا�!$�، �| 

ءت ذآ ى �دث v4  Y
�م ر0 ر� xا Y.ا� ، ورG�4   ا�G�
 A$=`#4 Q=4ت آر�rر دا��0 را�B� ،\س 4%<�� 8�p3=

jo، و+� ذ�� pk ���2 و�	ى، و� M<w; �	م k �& 	<� +
 M4$	ا �� $(5 �� \ا9#5�u هCا أن أ�j ا�>%س 4
��4"، و
	 آن \�: - T#�3$� إ- أن ��"، �| أن أ4�اق 

 89!<4 rM4 1rM4 دىب �| ا�$�م، 3>�رات ا�`$." �$3
�ا أ&�1، و� ��1 +� �� " �$ ا�>%س!! �$3� M� دون أن

 rم أ��ر ا�$���� (�" ��3 ا�:�رة ا��$8B ا�| 5` ~ أ0
 . �" ه� وا��$	ة � +" وا���رد آ$� ن) + أذآ 

ه	ة .>8 M+ ء& ت إ�!� y1936 ،jT] \، وا�>%س 4
ه	ة، وأ5" +� أQv +: ، "أ5" Mxا <M
+� أQv +: ، و

ه	ةأ�Mxا <$!" 
ع و�$� وأ5 ) L
�xا اCه Q2 hور ،
ه	ة آ+j د��$	، M+ ��� �5�ا +>#� �� (أوا�
ل �M; آ

ه	ة أ4	�8، وآ>� أ3:�ر أن !!) +�ا�)|M+ 	v�3 A�
9 وا�); +?0 ا د�B+ ،دات�ا، 
در . ا��Mا� Y$�. 	9�

 �
�ن ا�� ه	ة آ+j د��$	 إذا +M+ �!�� أن ���
xا $:�\  ا.#>#�ْ#" أ+ �=+ � هCا هhور ،j.<

 �!�4 	
ه	ة، آ>� Mxا \�#"، و�@ أ�!� ا�>%س 4#k�
4-.#M	اد   ( إ�	ادى �j، و4در5��ب، ��+ ��8 ا�`
��$O وا��	اu$@ ( +>T)8 ا-��$�$8، وآن �و+8 +� ا�(9��

 �  .� Y1<$4 �+ @4ر	xا �+ �� � 5�	M� ىCت ا�آ�8$ (�
jTت ) ا�0�ان ) آ�$8 ا�>	.8(وأ$0" �#%� � �Uت +� ا�و�

 ،\رآ8 +� �=�+8 ا�>%س 4��ا
�8 و+h 8+��	+ ،@9��xا
rأ� Y#5و� أ ،L
�xرت ا	
 .و

�م  � xا "$� �y آن � �� ا�)ه ة، وآن ا�Cى �)
م ��	 ا� �$Y$<k Y، و3:دف أ5" آن وا�	 Mا� juا�>

�م دز+$�� � x( �$�#" ( . ا �	اآ  �>C5 5�$Y$<k Q، وآ>
��A أ5 وا4>" 5�$Q ( 2 وف � "#`
+:  ا}	�	ة، و5
5�ن +�#�م، � �=� �: ح 
 Qv ه ة، وآ�4ت � �� ا�)A+و
 <4�
9 إذا + اuن دا+8r، �=>" آk ت$+�9M4 -إ <�

rأ� jو� ،	�	\ p
�، �Cآ � #4\ .+� ا.Y ا�>%س 4

�م � xا j، ور�	�	ا} 	��y آن + آن +� 5`]� ��ب ا�
 ل 4	وى 4)��9، وأ3ح l � &8 ا�=#a 84 �8 �)$)$8، آ9�

���=� آQ ذ�� � ��M; و�	� أ4	ا، y �	ث . ذآ ت ا{ن و.
9ن M5 ر�د�8 + �	ث ( ��ة ا�	آ#:+ "#� � 	
�8M، وآ>� 

 Oر�4 ) |+
و� أ3:�ر ( ��م +� ا/�م ) 69-68(( ��ة إ
 � Qر أ5" أه�:3 |�.$8 آ$. 8$����+ l�أw "5=� أن �#

 ،	��3�j:<+ l رO$u ا� @� 

"Gا و- �3]ل �� ا�p0 ��� � أذآ ��� ن + آن �=�" 

�ظ �� 
 ب +?0 ا،�� j$¡ �� � y  l m%:� "4 وإذا
 h ل��kز 	M�� (\� "#� � ،	��ت آpBة آpBة �� ا�+��M+

 ;<=� ،;+ pB=4  Bأآ ،\س 4%<�� A$� �� y ،س(� - 
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 jهC� ن�ر� �@ آM\ l L&و 	(� ،jDع ا�5 O�5 "5أ �%vر
 \.8 ا�>%س 4u 4 زارة� إl اU.=>	ر�8، وآ�5 ا��$&

�" �	ق وه� Q(#<3 إl ه>ك، و�
راح ���ظ �=� آ$L آن 
 ��� ا�=�ر5$¢ �: ا، دون � ا.8 \�4 £`$8 ا�>%س 4#�
 "�، ودون إAkق ا�`�ارع، �#]آ	ت أO�5 "5 اjD ا�Cى أ�M��
�ظ �� j$¡ ;D& 	
�� Yk 4 ،Qv اA#0ف ا-9#5ء، و� ��، و

�9 ��� +� 3ر�¤ ا���	، و4�Cات �@ ��  k � pBآ ��� l
�4دث   ،+ Q=`4 دA�
L أC(5 ا��xا اCأن ه L$ا� ، وآG�

�M<#
 . وا


 أت(�@ \ه	ت  ¥(� O$8 ) و��+>�  ه�C ا/ر
م ا�! �
 8.uت ر4$#5�8 ا�#5 ��M3 وه� L%:ا� ¦ <#M�ا�| �
 +
ا�Dب +?0 ا، �دت إlّ آQ ه�C ا�Cآ �ت، �)	 4	ت l أر

ر
م اآ#�ح ا���	 ا�)	n�D P أآB  د-�8 وأ¨$8 �| +� أ
 ا��M	�@ وا/� ار ا�	.#�ر�@

 ،�Cه pk أ0 ى +
3�v	 دw) ا�Q9M#�3 8$($(� 8$ أر -
�C8 +� ه�� 
 % !!)  42 -%  58(أو 

 QM� Q9M#�3 8$($(� 8$ا� (wد 	v�3 -"�%. : �%��
(%." � أآ	 l �)� ( ا�� �8، ه+ QMو� ،m�#و- �| اآ ،

� ��3 اA�Uن �� ��3 ا�:+ y ،8�$�<8 ا���<9�� 8� `xرة ا
 ا���ز

 : و�� ذ�� ر�� أ�ل وأ���

·        Bأآ m�:$. 	��هM+ Q; ه�C ا/ر
م أن ��ب ا�
& ة M+  Bوأآ 4�\) C<+ "4 �#>#�� ا�:�8 ا�| �:)#1ـُ

ب"y أ�	~ +?0 ا وه�  1986�\ A4 �]ر "أ5" ��ب 3

 !- أ� ف= 

رw 8$((� 8o=� أن 1�3  (       ·M+ 8¯ ذ�� أن ;M+ Qه
8��$��� 8�=<4 m��0�ان وا�#�U ا/�� pk ا�1#	�	 4

 !- أ�2= 

4ت +� أول       ·هY�M#� Q ا�Dب ا���; +M; ا-�#5
 ،"9�M#� + 	#w Qدى �$"، وه$
رO$u ا�Dب �| أ
Q آدر 

Mت ا�4 +8؟إذا آن 
Y�M#�� A4، إl ا-�#5

 = �=w -. 

·       �9�� x A$�. ±Yَأن ^ـ �هQ +!�ى ه�C ا/ر
م ه
 Qآ Yk 4 $9�. 8Tاول ا���	3 lا�$8 ا�| 3?دى إ (w	ا�

؟ ��1ت ا�| 3	ور ��، وا�`¦�$� 

؟= +£ �w � Q+/أن ا Yk 4 ،ا	v ³	Ḿµ�#َ�+ 

4ت ه� ا�:%$%8 أم -، �w A=� أvUا �C�5 هن .�اء آ
 @9
�ا�� �دى +w)58  %- 42  (!!% ،��B  ه��C ا� + ���

	M. j� �+ �=9#� و� ،\  �= � ا�	w) ا�$8، و�j ا�>%س 4
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�ظ، و�j ا�>س، �� j$¡ j�آ ا3"، وC+ ق	ل إ- +� &��kز
و�= � أ+ �=، و�= � إ. اQ$u أآB ، و�#M ف +?0 ا ��� 

=w - ،8و�$�x8 ا$xMل ا�x8 ا�M� @9
� أن w  ه��C ا� 
 .دون أن �#�� ¦9

 ��#� Y��#.أن أ 	M4 �T#.أ Y�� ،ءوYk 4 آQ هCا ا-�#�
ل ( ا��Aمx4 �Mا�$8 ا/0 ى ا�| ��3س ا� (w	ا�. 

 j$¡ Q`� 	
0&8 و ،j� 
ء �\ "� O$� �o + و أن	��
�ظ ( �M4 |� ،�vA	 ر�$�"��. 
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