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 ������	
  ا�

،  ا���ة   �����ر��ت   و�������   وآ���   أ��د	���   ����
  إ)�زات   �%   $-+,   و+*�   إ)�زا���   �&% ا$#    ا��"!	    وا�ر��م 
  	:�89%   �   ا���ر��ت   ه56 4    وا��2�3 ���1 �0 ا���!�/ .��،  
  إB*�ر   وراء   ا$�8    �:0   @?م   أن   ��!   وه- .  أ�1*�   	�=>   أن 
  وه 2	FG=،    ا$�8    �:0   ه2   و$=0 ،  اE��Dءات   و��C   ا�ر��م   ه56 
،  وا$�">	C   اHGI 4    �!وره�   ��-م   ا���ر��ت   و��C   ا�ر��م   ه56 
,   MNء إL  و.F،    دون   و$- ،  ����K   أ�J   أم Nة   أ<	�O���  ، و�  
  ه2UV   56   أ�   ��$!و�8 ؟   وأ�ON   2RS��  ، ���8-را   إ�   ��8Q   �?ك 
  �=-ن   Q:-ف   ���-ا   ��   �����   $-   أ��� ���UW    XO   ا�ر��م 
  ��]   ��O_هZ   أ���  - �!رى    أن   دون  -  ذ$ C	XO    أZ*���   [Q؟ 
    أ.�F؟ 

  : �:�-	�ت   `]`  .�F    ا���ر��ت   ه56   �?دد

  ��$ b�O	FU:    ��   و�/   ����8   ���ر�   : ا�ول ا���
ى 
  وآ6ا ،  ��c-��   آ6ا   .�!هZ   وأن ،  أ�>	=�   و��$6ات ،  ا���!م 
 <dزا   e�?�f$  ، روخو�h روخ   وآ6ا ،  .��>   آ6ا�h   %���  
 HG"�� . iإ 

  أو   �����   هZ   �0   و�/   ����8   ���ر�   : ا���� ا���
ى 
-ن 	<��   آ��-ا ،  ا��F�. 2    أو ،  ���   	<�   ���   6��   e�،  	:�   و
 j   ��-�c  . ل���   C$ق   +�-ب   ��!ان   �%   ا���ر�  :  ذ<N   �8cn  ،
 2��   /D$ا  ، j   -ان	ورا ،  ��<�   !�o��  ، �	ر . ( وآ-ر-U�$ا  
  	-8c�و�� ،  ا   �o-�  ، 0و�   �*��� .(  

  إc>ا28d :  إc>ا28d   إ)�زات   �%   ���ر�   : ا����� ا���
ى 
 <r��   ة<r.   ف�OWأ   sc-ا��    F��O$ا <r��$    ،FU�O$ت ا�O��+  
 28dا<cإ   �o    F�.ت أ�!O�   28R:�   اع   �>اءات?u28 ،  ا�dا<cإ    Fه
  v�` ا$!ول   !O�   ا$���8ن   �U8Q   wx      ا$�U�Oء   .!د   �:
 /8�G$وا    Lإ  L�yا$:=�ن   .!د إ .. iإ. 

  ه56   �>د	!   �0   �>	!   ��ذا   ��$&s؟   ه6ا   آ 2	XO    ��ذا
 ه=6ا؟   ��=>ر   �Uz   2=r ا$� 
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،  |Z   $��"}   و)�*!   )!   أن   .���8   أ�,   ه-   ا�ول   ا��9�ع

 ��8�V   أ!��   إ��: " ��I   أو   ��  ه56   أن   �% ".  ا�:"�
�! ،  اo-ة   ه56   آ2   �/ ا$#  ،  ا���ر��ت    s��   ��&O�   ر��.��  
Q   �(   ���   0�   2~ذا .  d�Q!ة   � ،  أU�$   [h"�و$  ا.F د   �   أ�, �	  
  Z|   [Q   $�"�ق   وراءه   Z	O!و   	>وح   �Q   ����   ��81  ، j! ا$�"!ى  
 {"�	    Z| -   ن  -  �!اه�    .<c    F9Sا ���� .  

  .  أZ*   0B؟ ����   �Q=-ن   |Z   ��"}   أن   �>	!   �0   ���8    ه2

2   و� ،  	>	!   � ��MN    F�8ء   دا���u   �!ا2u   أ�,   أ.��!�	  
:��   -  	=-ن   أن �  -  Z*���   ����  . ه6ا 4    آ�ن   ر��   ��  ا�-
 �O�   ��   <:G	   أ�� .  .�,   ���.:��   و$�8 ،  $���!م   ���و����   �  
 {Qأوا    F�. C$ذ  ، Qs�   ل-�,   أن   �! �   ا2I؟   �� ". ر�� "  أ���    Lإ
�    W>ورة <G�$�8    �/   اc-$ا    	�z$وا  ، /�   Z=$وا$=�8   ا .  

  أن   	:�O89-ا   b ،  +-ه>	�      ��8N	��G!ون   ا$��س   ه��ء   
 5-��@    F�. Z1<$زات   ه56   آ2   �0   ا�(Eا    Odدوات ،  ا$>ا�وا  
  .  ا��2D   وا$2UO ،  اI!	�    وا$-2d�c ،  ا$��درة 

  r�   ����   0���$"6   أن   وا+��   �0   إ�,   �2 ،  ����   �0   إن
  إ)�زات   ذ$C 4    �� ،  ا����cء   �]   اI!	�    ا$-2d�c   آ2   ا�UO�cل 
 -   $��   إن   آC$6 .. ا��O-��ت   و�1 ،  ا��O-��ت   �=�-$-+�8 
=�ت   ��C���    8h   أن  - و.���8  N   ت��D0   وأن ،  ا�����   �*�z$  ،
�&>   وأن     4 �*O�  إ  ، �J��e:8$   �=��   !   ا$-2d�c   ه56   إن .  �-ا
  R8��   ت�U2   �:�ة   $?اآ�O$ى،    ا<r  و�0   �!أه�   ���1 ا$
 ���U8*�   أآQ   ��-N   �Odرا   /�   ��U�:�   رة   �:�8   ��-د�&I4    ا
  ا�	�م   ه56   ���!و�-ا   +�ء   j ،  ��ر��x   �0   ا$Hاه8    ا$G?ات 
  . �U=8$   ���-N-ا 

�8$    F���  F�.�أ.�8   أن ا   �Uآ   �O	    ،F=	<��و� ا   �Uآ  
 �8O	    ،F�8dا<cEو� ا    #� �U�8   آO	    ،X8D$6ر   أن   �! � ا�  أن ،  
  و�-Q-ر ،  أداd*�   رو.    ���U*�   ez ،  ا�دوات   �:�!ر+�� 
  إن .  �o[u   �0   ���   	>اد   ��   أو هF،    �>	!5   �� إL  ،  إ)�زه� 
  �8c-$ا    F�8  هc2   أن   �!   � ،  و��   C$6�0   ��3آ!   أن   .���8 .  آ  
  	>اد   ��8   أو ،  �>	!   �   ��8   أ�G:��   و+!��   وإ� ،  �1	���� 
��}   أن   �>	!   �0   ه2 .  ���  ' %U��    8ه�Q<$ا  ' �Uر   آ!D�   ��$  
  ه-   ا$>�QهU��    8%   أ$�8   ا�>اد؟   �1	    وآ�J3   اU8�$    ه56 
 %U��   ك[*�cا�  ، !	H�   0�   ك[*�cه- ،  ا�   %U��    ��8:$ا  
ا�.�F    �����   ه-   ه6ا   ه2   ا$?اآZ؟   و   ا$=U��   Z%   ه- ،  $�:�8�  
 OQ]؟ 

  �=�-�    .�-د   u]ل   �0   .]�����   ����Z   أن   �>	!   �0   ه2
X أ�   ا$!و$    أن   ��D-ر ،  �Uhء   ���-�8    ��و�>ا�8    �!	>ه� 
  F�. ل�G��0   ا�   Z*ت   وأن ،  أه��:cر   ا��!�  �>	    �-F�. �Q    أ
 <r  ا$�>ش   �!   أن   ه-   ا$G>د   ���J   Z	    وأن ،  ذو	*Z   �0   ا$
 e�  ��-ق   وأن   	�:"K؟   أن   ���8�uر   $,   	:U"�ن   ا$�6ان   وا$-
  . �>ا   U��   �8$% 4    �>   أ�,   	�D-ر   أن هF    ا�E:�ن 

     اc�I-ب   �6وك   |Z   ��"}   أن   4 ��و$���    أ���   @�2U   أ�
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-رHRO� ، h أن �6u3 ا$c�I��  ،  �GD-ب$��  hر-و�6وك ا$

.�O� F&*�، و��$��L أ� 	Z*�� ���D إ� ا$:��8ت دون 
�R�$ن �0 ا-=� !�ح ا$6ى ا�8���Eت، ��c/ أن ه56 ا$:��8ت 

 0.  ���:� e:8$-5 و���زه� �0 )�ح وإ)�ز، إن آ��  <Qأ ��
�*&O� F�.  �GD$6 اu3��Q FU.�ا$���8! ا L0 إ	ه�     �&9>��  

  .Q>ز، Q*2 �:�89%؟   دون     وN>ه� 

2Iج  - ا.���دى 4   -  ا��@    Lإ  G�  +-ه>   V!د   �!8d    و
2 وا��z$�    ،XO	�ت�   	��U8Q   {�O ،  ا��u]ف �4    ��$�   أن   
  . أدا��d   و�OW   وD��   ���d�c-ر   $��   ا��=>رة   ا$�6آ>ة 

  أو   آ:���   �_ر   أن 	��o   �    Fz   أد.- ا$#    ا$-�G    ه56   إن
  $0 ،  وا�Roء   ا$�G>   ��2   ���, ،  وا�د.�ء   ا$=:2   إن .  ���.:�� 
 @{�   ��$   �   ��Qو� ،  أه!ا   �Q2   أه!ا��   Z*Qزل   إ�, ،  أه!ا���  
 .  ذا��   ا�8Iة   �}   .0 

  أ��آ��� O��    4!   أن   ه-   |Z   ا$�"�ق   .0   ا$!	2   آ�ن   إذا 
 [=Q  ، �$آ]   وأ  ، �*���Q   Zوراءه    #� -$   ����B   8!ا.  
 . ���ـ!	0 

،  أدوات   �   0���� L-�:�  F�.    أن   ه-   ا$!	2   آ�ن   إذا   أ��  
 2d�cوأن ،  +*!��   �0   �&�.�   وأن ،  ����*�   وأن ،  وو   ��   ����  و
 ,+-��$    L8}   �� إ�	   ���   <r  ����u   ��   ا�   ���Q-8�Q .  و��$
 ,$  : �UO�   رض�وآ>ا�  ،  ا   <r  . ا$
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