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� �
����� 	
 ا��

�� �	�� : �� ����  � �������ا �� و
	�� إ���،
� و� ��أدوار�� *� (�ر'�� آ�$%� ا�$#، " !�  ��� ��� 

 *� �456 ���3 *� ا���ر!2 و0�1 " !�  ��� /-. إ�  �-��،
ا� ��� ;����   .�06 '��د�� ا�9ا��8، �� " !�  �� ا�7

�EBب �5	�، اEFوب ��5م و�AB أوزاره�، ا��<� ��=>، 
وا����1�Mت اK�� 8�5�5F;#، واGH�� A��IJ، وا��	�م 
3�5�، وا���" !��Eك، وا��Jه�P�� Qر وا��Oش ��H-. أو ��

 اX...اع !�V	4واTE��   1Uح،

آ. ه9ا _ ث [ �<� \�	$8 أ/  ا�(�Kف، YZ ا���" ، (9 
 K`*: 

[ اeو�8 اd(>ة ;b أ
-�� ���6	� E� "آ��"�Eدد ا�7   ·
�Z ا��%�ذج ا�fآ4، واK7Uم ا�fآ4، وا��I�gد ا�fآ4، 
وا� 1	�*�8�7 ا�fآ�8، وا����87 ا�jر'�8 ا�fآ�8، 

 وا��	%���8 ا�fآ�8،

���� ��ب إ���� ����� � �� ) ()  '	&%(���� #"ن � آ

�� ���EIZ o اEnUاق ا�6g   ،l�I. ذ�k، و*��5Z 9د،  ·
 ،8���Iوا��� !�ت ا� ،p�Iد ا��I�gوا� ،l�Iح ا��Vوا��
 ،8���Iا;�ت ا�EO8، وا���Iب ا����d8، وا���I8 ا�Z��Iوا�

 واE1U ا�l�* �* ،8���I ه9ا؟ 

���� ��ب 2���� 1	ا، وا�/., وا� #, ���� #"ن ا�+� 3
 ���:"��� أ2	7، وا�	56 ا4;( :�، وا�	&= ���>، أو ");

 ،�>�+( 

·   r=�7 ة ا���" ا� �-!E*ك أ �Z 9) 6. ه9ا وذاكgو
 ���	Z #	Pآ8، و�Es*dأزه4 ;��ت ا o��� 4وه ��	*G� ،l=ا�

wx  ا�7 ا���8Js، و�uK�g v�P [ آ. *� !�EVأ أن !$-E أن
*�Iدر �����g، و��A�I آ. ا���dب واdآ�ذ!� واyJا*Eات، 
 E��� �* ���*  �6� ب، �1  أن��Hا� Q*Y4 و�zراdا .����

 {gا�� w$� ]و8��1 أ8�7�7، و EH1 �* : �!ه�ت !� إ���ج و 
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� �
���� #"ن �1ر
8، و!� ��Z  5م، و!� �5  ذا�4، و!� إ1 اع،

���� �Dه ا �ABم د56 ا�4 1� ���G ا��E�F أ� &
	ا ��I	اول 
5��5 �= ا�F�KLت Mا Nآ�Mا Oإ �
�PQ�# ،����، و�� 2


�ق و'U اTرض ����Lا.   

� (�Z 9 ك إ!Eان، ���Z ���H� �* .-1، و;85�5 *�   ·
_ ث ���3، دع '���6 ا�(��3Kت ا� ا(	�8 واJ<�هEات 

ا�b  اJ	��8، � ار
  إ��زا�� ا���و!8، وإ��زا�� ا��	8�%
E)y* {g�3ا أورG� � ،�1*. إ��زا�� [ ا����%�، و[ ا�$� 

 ا��H-�	4، و[ ا�8g�P، و[ ا���	��

 O�Lا N�� U' <��� �X"# ����–  ��	B آ��–  ���Z�وا

��، ، و� س ا�\�رة، وه� �B ^ ق "_�رس   آ���5� ��`

e أ`�F <�ره� �d إ�	ام ا��Lر3P، و�c ذ�a ه� " ا�FBQن
 ��5f aF����# ,5
 g�� chأ i���ى ا	kو�� ، �l���m n>ا��
 ����F�ا�;= وا e ��ا�r�وى، وإ�mp# �qزا�l اQ#	ا�

 .وا����م

·   8�1��Oا�-!E*أ K`* 9)–  ��%>� فK�)4 ا	Z-  �* .-1
!I	�� E; �* ���*آ�8 ;��!8 *� ر�g، و�H-�.، وروا!8، 

�!  *� و�5 ، و*�45�7، وأ�nن، *A *�ا
	8 ا* ����5 م 
. ا�K5�7ل ا��I�gدى، وا���Pر ا����47، وا���Uج ا��	4%

� آ. ذ�k � ��ل دو��$� 8�6�H8 ا�!��Fه�9 ا. 

 ،�;��s NAB =� ,��N ه7t ا��5رة ه� )������ #"ن �� 
��k آ�، ��wxة، �u1v �= أ`+� ا���3 إO أ`+� ا���Fر ، 

>�( �&��� ، و(��^ ��k آ� ��� ��= ا����ر ا���م &��= �
c`ا�أرض ا�. 

  و#�	

 أ&= z= �= آn هtا ؟ 

   وهn {| }�ل ����5ر�B ؟

 ،�%B! �14ء �%��، را/ ،���x .-/ ��Eذآ ���-. �<�م 
 8P	7 �* �53 4�G! أن �-x � kوآ. ذ� ،��ه ف !�; �، �  _$
  g 4	Zd8 اP	أن ا�� v��
أZ	E$� 4ض ه9ا ا��<�م أو ذاك، 


	E��  vعdى أ�� اE� اءى �� *� �<�مE� �* #�5��1
،��7���   �zE$� �* {%�	�7إ� إذا ا kذ� ] vV�� � ���-�

*� '�%�ع و4Z /���� و��'��� ا�9ى x-� أن !��%  *� ��ر!2، 
أو *� ز��Z، أو ;-��، أو *� د!�، أو *� أ7	�ب ;��ة 1=0 

�*Eه� ه9ا ا� �* �Z E>أو آ��$: (ا�� ،Q��� 4س، *�و����/�
�!8 ا� اl�%j أو أ� ى ��د؟ أE1اه�م ��-��� أو أو�1*�، 


�. ) آ%�ل أ����رك أو أردو�nن�$� �Z E>1=0 ا�� �B!وأ
 4'���! !dا���ى ا) �nE1 ��Z��/ م 47��7 *�زال�>�

 kذ� A*و �!E�g 4 !6 و*K7رأ����8 إ���'�، أم �<�م إ
 ! 4Z اEF!8 !�ا
. � !��� وإ��زا��، أم �<�م ��Yا�

 ���K�;وا ���K=�7ا .
 )إX..و!�ا
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� �
 �!EIJا �� ��*�>� ] E>�� نeا ����) ��gy* دع : ��

����ول أن ���Eف Z	4 ا��<�م ا�9ى !H-	��، ) ا��Eب
 �H�-� و�7ف ،E%و��� Q��� ��	�� 4-� ،���و�%���، و_$

 أ��� ���K1 o /-.، وK1 �<�م �HZ .-1ا��8 وه وء  *��
 و;�Eة،

�Z ا�7 �	�<�م ا�9ى ����H، �<�م   –�7 ى –إ�� *�4 
ا��I�gد، �<�م ا����87، �<�م ا�8�1f وا���	��، �<�م 
ا���6 ا��	%4، �<�م ا���ق، �<�م ا��Jر8z، �<�م 
ا����1�Mت، �<�م ا��Kج، �<�م ا�`���!8 ا���*8، �<�م 

�86�P اEJور، إ�� !� �7 ى *�4، وG1آg Y ر *� اO !8 وا
وا����*v، �3ن و' ت أن ه��ك /-. dى �<�م x-� اU*��ك �1، 
أو ��%���، أو أن ��� (�Pا��P) ،kا���، Z	4 أ�7�7، 

 k	B3 �* �Y)G3")45! 
*��ع� *� " = آ. /4ٍء *��ع� *��: !� 
8Z��Jا.( 

 ،o��! ى، أ�� *� زالEIJا ��Hه� ا���ة ا�b أ�V�Jا
���Hا���ت، و!�%. ا���%Esات، و!Eآ� ا�Jا
Kت، و!l6 ا

 ،.5� �Iآ4 و�K* ،أ;����، و*�زا�} ا����رات Eو!�<�ه
��>، و��5، و�5. رآ��1،   و�5.، وأ�����1ت، و*�-Eو�7�1ت،

 �-� ،86	P���3 0�1 ا� �>��!  gأ;����، و v�$� ارس Jوا
 E�! .-H1 �6�� �	�� ح�Vا�*�����ت ��5  دا�%�، وا��

ا�O*��ت ¡Eج اE=�3 ،���*�Oى  ا��ا� !� �Zدة، � إن

8 ' ا، ��3> اd*�ر إ� *�   ا��5در!� Z	v�3 4 ا�O*��ت�jا

 .��> إ��� ' ا ' ا

 4*Kا� .-/Kذج �9ا ا��¢ �>Zه� أ l�ب ا���F4ء !�%4 ا/
�ب أ
K ، ور�� ه9ا ه� Fا l�� 5  [ و'�د��Zأ�� � أ ،A��Jا

 �Zن، ��3دة !�5ى ا�Ij 51 ر ا����z ] �6 ا��Jر8z آ%� !
�ب ا�9ى !��� آ. اd*�ر آ. Fة *� !��ز��، و�� أن ا�g
ا��g} ه� K1 �<�م £ د، ه� آ��ن هK*4 دون E1آ8 ا�، �3ن 

�9ا،   "�"ا��Jر8z � ¤  *��" £ دة ��5 [ *�ا'���� ���5ل 
 .أ
K" ه-9ا"�9اك، إذ أ�� ��w ه��ك " ��w ه-9ا"و

ا ���ا را!w ;�و�} أن ���¥ق ��� 6g. أن ا��} آ�� 
، [ "ا�$�4z ا8gKj"���آ. و�9ه� *A �7 ه� �1ش، *� !�4% 

£�و�8 إ�Zدة �H-�. ا�EHق اdو�7 9��1ات، �-� !6 و أ��� 
، �-��� g%�� "ا8gKj"دون " ا�$�6g"4z	�� أن ����رد 


�6} ا�$�4z ا�K*�8 ، أو G3 �����; �7���� ��	! ��1
 ".م ا�K*4 اO ! ا��<�"

 *� رأ!-�؟

أ��w ه9ا �<�م E56Zى ' !E ��6��1 ا�Oد، ور�� �� EZف 
�E7 �7ف ��5 ى � �1	k ا� ول ا�b أه	-} ����7 %���1. 

 وا���Uج وا1U اع وا��Uز اE%��J؟

وا� أ�� � أه�ل، 1. أ�b; "G أ�l أر!  أن أ*�ق ه9ا 
 ا�5Jل، 

  

	ـــــــــــــ���"  �ــــ���ــــــــ� "   836� �   ���ـــ�
��ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) �{إ�-fوإ
 ار (    ����ـــــــــــ�



 I04040404<I2010201020102010>��18181818א�����������������������د – ��������������������������������א�	و
	�������������������������א���

� �
n 81��-� {gى و �Z w�� �-�  g %�ن '�دة�	�1 7Uوا ،�<

.�	g  �1 l$���! 

 !!�����63 أ�k�I أ� �E5أ� 

 �ه9ا ا���E!9 '�ء *�E)Gا آ�Hه  Z	4 ا��<�م ا�9ى ��%�
 ] 4�G! دا �-�ن !�6=4 أن�I5*ا '�دا وE!9� �1، إذ �� آ�ن

k�9آ wأ�� ،�E)� ] w�5ل، و��Jأول ا 

 ه. رأ!} آ��؟ 
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