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 ا��	 ا���
�	 وا����ون

 7/2/1995:  ا�����ء

�    ����ا   ��   أ���   أ��   ���و   ��� ����،    ا�
	��ء   ���   ����
ا+*'�ذ، أ�-�, ا+*'�ذ �� ا)�'&�م  أرى    أن   دون   ��م   !    أن 

����8، أ��ر 7 ���� 64�5 34 �2'�، 1 �� ��0 أ) أ/. 
��8د<�، و�= ذ�5 � أ�'>م ;��� 4:وا� 9، ا��8م ا�
	��ء، 

��8   � رت � ��� ���� إ�>ا��، �    A "7 ح �4ت"   Dآ��   F�
  ا�
 ��G'H   �I����4   JKن،    ر�Lر� F7�MN�4    Oد . أ إ  . J8إ4 اه  
  أ�1 ،  آ�Gل   �GWد .  م   وا�U�  ( �04   أ� اض (ا*'�ذى    وه� آ�Gل،  
�F ا� أO�Y    ا�0Xح   أ7 اد �GX    ،Fا����ا �Zا*'�2ل   و   ��   F[8ه

  ا�Y   وا�1   و�G  .  L1��وأ�   _���0   �8'- ع   ا[F*�0   آ�F8 <�ر�\ 
" `8a  "  ���وآ�ن �8a ه6ا  ا+��cر،  A    <�ز�=   ���    أذآ    �� 

 �Z �0ر 34 �2'�، إ) أ��0، �= ا+*'�ذ، آ��c+�6= ا�
 ،d*�� Oإ Jأ�1ه �e�'7 ،�8�2�ا d*�� ���� إذا� ���'�ا
�� ��0 أ��cرا �gزFe 34 �2'� ا�-�F8Z ا�c�U ة ��دة، gو

�Zن : "لوiن *�د<�  *�8ا<�    وا��GU>   ة j�   ر��cأ   d*��  
��دة آk'�� �0  ا�F� U  ا��8�2  �0�l7 ،F� U�ا F-� أ�� ،

�g��4ا �_�� d*��  �Lا+��ر 34 �2'� أ�. 

  ا�n�83   ا_� �n   أ�1   أن وه�    ��Fm   ا����دى    ��Gد   �Zل
  �G��   ���    A ،�8�8.   آ�ن   ��   أخ إ�4�3c    O   � *.   أن   أراد 
 �'�7    ���  ا)qrاآF8   ا�� �GX�4   F84هpة "  7	ن إO  "  ا���0ان 
 F8�8�  . �3 وح � *�    �sار ، ... ا_'�mة   ا�F8��2   ا�

5mMا+*'�ذ   و .  

5mMو� أ. 

)  ؟ �) أ� 7(  �-  .  د   ��   �4�3c   أن ا��t    ,�38uل   ذآ 
 F�8   و�.   �4)*��0ر��إ    j0��    A ر��cردا   ا+دب   أ    �����دل   
  ا+*'�ذ   Je�I�   �87   ��2)   روزا�A d*�8    آ'� ا�6ى    �xد9 
  ا+*'�ذ   رF�*�0{   |7   وذ�6c " ، 5�   �0'�W �2-�ظ،    �8y "  �0�4ان 

  هJ   وn1 ، )أو <:8e. ا�j0 ( �1ر<A �0 ��    أو)د   �j  إ��دة 
 d*��   ا_�2ل   �2 أ   أن   �U-04  ، ل�Z   ا+*'�ذ  " (    ��  ��دام دا
  ". �j0 9   *�ف   �tل 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��qو�`إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1302
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 8/2/1995ا�ر���ء 

�Z. أن (�O<0 � ة أc ى  إO   ا+*'�ذ   �L1ر   ��م   ه�   ا��8م
~8�� F�GX�8 ��م ا�� ���  2'U�( ، Jف   ه�   آ r   د��'�   � ،�

 �Gا�    ،�� أت ا04~ أن <3�� ��، � ��0 أن <:6c ���  ا
  � د   �4   �7ذا "  <�r   " �07 jآ ة   �� وه� <U':ذن   �Z�D   ��رة،

  �I'0{ ق���ا   F�83���6   ��   4.   وا��07   ا j>  ، �8   ا+*'�ذy  
  !��   )   ا����F؟   �� ا�04،    �=   ��رة   j'�   6c:4 ف   W   �8��r-�ظ 
  ;��� ��U0  ا�6ى    ا���81 ;���،    ا���رة   �96   ا+�    ���ن   أن 

  و)   و�	ن   4-	ن   أ�Zر�� W-�ظ،    �8y   ه�   W-�ظ   �8y   أ�� )  ;��� (
 �eأى    أ �eو   ��r   F�2ر�G�  �8\   أ7 اد �3��،    �82| أ�	،    �
 J�0ه�  إ)   ��0هJ   و�8\   ور�Mا   ���rا   وأ7 اد ،  ذوا�J   إ)   
ا_G'�ة �J، ) ذوا�J ا���رة A    ذوا�JI87   J   � ون   ا��0س 

JI'uأد�. 

 L1  �2ء��G ة ا��    Oد ا+و  . �xر   أ�G8>    ��j��8�3   ا�ا  
 ��m�� �8، وآ�ن��7 ح "�� أ�1 زk�  "�4ي   ��J8 "   ا�6ى �� و

�  �Zص ��0Iس " �4ت�r وآ�ن وه�   �GI��   د  . �xأ   ���    ،�ا
�>ب،    ��*L1   d    آ6��G8> 5ر، .<	�68ى و���� د    أ�1   .eور

�F أدر��,(ا+��Gل U� .و��� ا�1�� (�04 *

A    ا�
	��ء   أ�\ ه���ى    ��2�F إ�rN�4    Oرة   ا����   �4أت�  
���8   اد��ء   دون (  �I87   أ�rر ا�~    ا+ه ام >  ( Oآ'�ب إ    ���
، " وا�u ب   ا�j ق   n4   اN*	م "  J*�4   ا_��0ن   8���84'�    �>ت 
 D�Z   ذ�'*l�  : أ,    أذآ    أن   أود D-j'اآ   �eو   ��r   n4    �>�m3r
 F8�	*N~    ا�ض اq��   �I8��   �GW   �4إ n4'�ب   ه6ا   و��6ى    ا�ا
�j ��   �60   8���84'�    آ'��    ����9�U0�    ��4   آ�د وا�6ى    

�2�� ا�~    ا+/F8   ���83   )   ذ��Z �I7 ،5 أZ  أ��'U�   �� ��  
وا� ب،    ا�U�   F*�8U'20=   �4رة �U-�    A   و�e   أن   ��4 اiن،  
 �U8ر�   F�و��ر   �I0>   �Z.   �2 <'��ن،    أن�ا   �mY   F0*���  أن   �
 .2'U>    ~1 ا�L20�   �I8��   F��IU4    ،F�و�6ا D�Z   ذ�'*l�    رى��>
  ��� �e��'��   ا�ا :  

��    أ��ن ا�6ى    أن أ�'�2  : أو���� أن �  ه6ا   ��'�   �>ت 
ا�� F84،    �'�2   )   أو �� ف،    )   أ��   ه�   ه�6ا   ا_'8G>   ا��'�ب 
  O�'��4آ�ن   �27 و    
  آ�G   ا���Xة   ��4ر<�   "ا��0 "  ��   � را   أآ
��    ا)c'��ص   أه.   ��  � �IM 7  ) وذآ ت   F&1	�    أن ه���ى  
�8.   ا��'�ب Z   د�Ij'*(��0ص   ا��4 .(  

� ع   ا���<�   �2.   إن  : ��"!� >    A ر�1ب   u�ب، ا  JKأ��   ور  
��ش     A أ���� ��Kأ ��4    ���8r  ، ه�Z (أن   إ   F�8آq�ا  
 F84 u�ا   F� m���    �Zر<�   وراء   <��G   آ��D ا�~  ه�    �� Fرؤ�  
  آ.   ا� �F، وا�'�2 أن ه6ا ه� �1ل   واN*	م ا�    ا�U�Nن 
 �j0�  ش��  ا��0س   ه�)ء   �
.   إن   4. ا����ي،    ا�U'�ر   وراء   
�F� m ورؤى    1:4	م   �'G'��ن �   F84 u�ا    
  ا���6   ��   �4
p   أآ
����8   و��'j-�ن �7	 A ا�u ب،   !�ر*���    FIeا�� .  

  ه�   ��   آ.   راح �G=   ا��'�ب   آ'�   n1   إن 8���84'�  : �����
 pc   Fو<���.   و1 آ   �G87   9 ، ��7ن   ر��	7 دا   إ*    ،�Zد��
� ا   و87��8e   �7�Uا ا  و�0&¡  �rو   �Gو�-�   آ    �Lه���ى أ�. 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��qو�`إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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  ��M=   أ��7ر   9�L8=   اn1   k'cُ إن 8���84'�   : را���

  ا��م   ���K ،   �U-�    A =20'U  }� ه� آ�G ه�، �e�7  ا�'68-0 
��    �U]�) �4رFe ��   ا�'9k إ,    4. ا�� Z`،    وا�'pI3   وا�'��� 

��   ��   �*�04    ،���rو n1   �3r   أ��   و<��ر  ، �'� ��j4   �U1و  
 �'8�  -  =83'U�   أن   J82�   F�دو   ��   nG�U_ا   (   ¤���   �I87  
��Gن U_ا    
�  �'�n1    O   ا_�F�8 ه�    وه96 ، %45  ��   أآ�r   أو  
��ش   ��   أ��   أ<��ر � أD-M أ,  أ��7ر9،    <�8�3   87��Uف   
 F0*���ا A ن�G�U_ا   =�   J�1    �>�2ل، ذا��    A ر�g1~    إ F�دو  
��    أ�
�ل   ��   �]�ت   +�e cا ا��kى    � �84 ��>ت      =� �'8���84

�nGا_   �7.   ��   �4) �� ا��   ا�� ب   ا�G'1ل اr اق آ�ٍف ��NرةU  
  . � ى ا�6ى    ا�m'�Nر   �6ا   إ�4د�J   و�� � 

 ��إ*	�` أ��، وا���  �U-� D3�M وأ�� أ��ث آ:�� أ��ث 
 ،=Zا��أرض ا ��� �282� A .�+ا ��  ��0GM �U-� \8 �4��>وف 

 ª27   F3*�4ا    nG�U_ا    ،n7 3'_و) ا   F3*1~ �4ا   nG�U_ا  
  ��   �8��r   أ�� �4ا*3~    أ��L و��082 �8\ �� ا_�'��n، و� 
 Dm8>أ    O ،�� -�ا   F1 7 D&1(   �GW    ��4 �4| ه6ا ,	��4 ،`8a

 ،�� ��g �� ق gا+*'�ذ   أ   �'���   �{    ���e .Gن   إن : " أآ�g	7أ  
 n1   J*ر�'�   ر�It   J�دn1    =7و ذر���،    j7	   �I282m'4   .j7   و1

.   ���8ن   ا+آk   اN*��0ر   أر*�3 «   �22   �7 9Wو    ���  أرض 
 =Zا��ا   .j7   ،�L-�    أن   و���و   أ��ا    �j�وا   F-U�و1~    وا�-

��   اN!�ن��r    c    d`ء   هJ ا�- د،  �U'�ى  '¬   ���;   ��  
��    ا�'�8�3 �GXا  ���  . ا��اZ=   أرض 

 D Aّ �4ا �GW    ، 
A    ا���g   DZل   �5j   آ�ن   و�Z أآ
  7:آ
��   *:< اe= أ��    و�'�p&0>   =Zى ا¯�ص،    �*�x   .�Z   أن   .Gأآ  
 `
��1 .  

  ا��و�F   أ7 اد   أ�1   ��   D�Y "..   و�Zل   ا+*'�ذ   أg ق
 F8*����آ�ن   أ��  -  ����ا   ه�   ��   أذآ    )  -  ا    
  Z اءة   ��   ��
��8   �&    ا¯	�e   F7ء<�   وn1 ا�2  ن،  �   �G87   ���1   0'& 9   و���  
��8،    و�� � ��K2  ن   وأ�أ��ر   ���    وذه�   �2 أ9   ���   و�   ا  
  Z اءة   Z�0>   n4|   ه�0ك   أن ���    )   ه6ا إن "... �G�1، � أ�Mف  
 n4و ،���I�����ً�  ا��J،    إدارة   ا�2  ن <���ا وا*'

  ا�   آ	م   وا�'>ا��، و��� �� إ�rرة ا+*'�ذ أن ا�- د �2 أ
إ!���، أ�� ا��آJ ا_U]�ل �I7 ��    و���U-�   .2   �4   ��8ازن 

 �U-� ²    إ��2ع   أ��م��Zوا ����  ،pu'� وه�   J��   ��Z��   d���  
  4F����1ود، وآ�ن  4	   �'�0��j�   Fآ.   و1.   �1    4	   ��س   ���³   

  D8LG7 آ�ن،    و�Z < اm'�    &'0�    ،`�e->ا    ��زال �GW ا�4 
��   ��   أدا7= رؤ�~    إ)   أ��5   )   7:��   ذ�5   آ.   و�= :  أ�Zل   
 " اN*	م   c    pK    ا�Y   [�   أ�e   و) �I282m'4،    وأ1�J إ!��`،  

�4�   إ)   �Zة   و)   �1ل   ، و) <��Z'�   ��   ه6ا   �Z   �GWل  . 

  ��jرآ���   �   أ�F��c   J ا�Xد،    ا��Lر   }F�*�0   ا_��Mع   pKت
�D ا�F24�U،    ا_ ات A    ا����   �-\ Z   ذ�'*l�  ..." : <I'0�  
 F� 7   �eدو   n-2
  ��   ا�4Nاع   ��A dZ    رأ�JI   ��0 ف   �0084   ا_
     وآ6��G8>    5ر   أ�x .  د   أ��  "  ا_quب اN*	��    ا��J   ه6ا   *�د 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��qو�`إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1304
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J8��    ،يk� �G2-�ن، 7'�ا<     أ�
  ا9��N،    ه6ا A    ا_>اح   �
JKور    Aو<� ��   F��7ه   F87�2�ا+*'�ذ   أن   إ)   ا   �I�a   ن:jآ  

��س   ا����   أو)د e    ،`ا_�2ه �I'���7   ��1   �87، و D�Z   إذا  
 Dآ��   FG�  ��J����>  -  �m07   �0   )  - ��ا6cة   و)-"  �
d2 "  آ
إذن : ��G	   �G8>ر .د  �27ل ا+��ر، " �4زن"��'>��ن  �r اء،  

´7��    ����� "  ا��زن َ¶4   F87�Z  ..." 5mMرا��2   ا+*'�ذ   و  ،
�-�* �� D��cو. 

����    Oإ d� �>   d2
  ��   ذآ  *�� أن   �Z   ا+*'�ذ   وآ�ن   ا_
 �-� �>   Oؤ�U> ��  آD0   إن   أذآ    )   ، c و�e ���   أوا�. A  �04ء 
 �Z   F4�'��ه96 ا A �'���0   ا+*'�ذ   *:�D   وn1   )،   أم   *�   ��  
 ���e   �    ،9 ول   و� �6آ�a   d� �'�ا    ،F8���  9 أن �6آ D��1و

��    � آ>   �   أ�� ذآ ت   �81 رأ·،    أو رؤ�~  إO    أZ ب    ��7ء,�
  �4*'��8ب   �
d2   ه�   ��   �	FZ إO    أ�rر   ��   �24ر   ا_�����ت 
  ���D ،  .ا�8�2   ه6ا   ��   r`ء   أو   ا���م ا��Z   �2 أ����ا،  c�*  
 d2
  و��   ا��0س   ��|   ��   ا)�-��ل A    ���0 ا�6ى    ا_�2��   ه�   ا_
  ��  وA �-\ ا��j0� ،DZ  "   ��ز�1   ا)*'�ذ   أ�Mف "  ا���م ا��
 " ا�-�    �'m �     راء9 

ا�~    ا_
n-2   وراF34   وه��   ا����   *��   �1ل   _> � * ى    
 D���>   �
��1    � m'�    ، �-�ا ا c�* ���1ف أ�M:7 :ط   إ��qj�  
  A �L��ا   �I87   �7 9   ���ن   أن   pK   ر W  !! Jه�U> ~1   F34ا �ا    A
 9 � �  .  

5mMا+*'�ذ   و !!  

 إ*	��   A =G'H    ا�-�    IُُZ    إذا   أ��   ��دا9   ��2ش e ى    �
�ض   �Z   ذ�5   و��� ا�j0 ،    7 ص   <2.   �27 ، ) إ*	��   pK   أو (���  
�.   ا_��r    ا��ار   7 ص   ��   }>�� j�ت ا�g�jة   و�pu��ا  
�87،    �� ا�6ى    ا���2ء   ه6ا   �
.   ا¯��F   وا���2ءات ا_'��دة،  
ا��0س،    ��.     ا���g   DZل   �7 ا   �I2    أن   �U'83=   أ�1   7	 
  ا�4Nاع "  ��   ا��0ع   وه6ا   ا���2ءات   ه96    ��ر   <qاآJ   و*�ف 

�رة   ;�8Iا " ا�j-�ه� �   F�*�0�   ع   <��ل�Mا+و   ��  F� 1   و<3
��8 ا�6ى    �4+*��ب   أو   ا+��م   ه96   �� �7   آ�j0�   �Gرا   ا�-�  �  
DI�r ه96 ا�'���Gت ا��puة }� � ى A ا��G8   . 6081اك   ��4 9 

 ،F����� ا���  1~ ا���jء أو ��4ه�، �� ���Gت ��4 ا�82
 �GU> 6ا�ا_82."و" F81 آ ���، وأن ه96 ا�'���Gت ��7´ 

 F8��G'eت ا��G� أ�� JK 4 ،���2�> .�j4 �*�8* م��رأى 
 
�F8 ودود، ) أآ�� .�0�:Ggأ    Oا�.،    ه6ا إ  �Ij'*وا

�> A  ه�,    �4   وا��j4   �Uر   �j'��4    �rر   ا+*'�ذ   Jا��    ��	*Nا
�`،    وا_0=  j�ا ª*ه96   وو   F08�:G3�ا   ��r   F���د  ا���� ،

�� �>�� �� ا�L�Nح �� ���Gت ا��G8 ه�U'�     ،96ءل ا+*'�ذ 
 �I8GU87 د  . D�7ظ   ر�-W     " .82_8   اU�دى "�*�ا�G'و� ،

 ، 
  آ   d8��   D8�m7 ا+*'�ذ A �1 ا*'3	�� و�U:ل ا_>�� أآ
� �eل   �82.  �115000اO    ����8   ���2   و�1ه�   ���0ء A    أ�� �  
  ���  �	ث   �u'U ق   ا_82.   وأن ���U0ء،    �]�ت و��ة    أذآ    �� 
��    ا��ارات   آ.   �87   � ى    وأ�� ����8،    *���ت �  ا_U'���ت   آ. 

 F0c�U�ا ���L2��1ل ا �U1    ى�'U� ر�Lا�   �{   k'��   ��� �    

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��qو�`إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1305
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�8g�8   د!2 ا��r   	ل   ه���g    ،DZ��ا |u4    &0�ا   ��    j0�ا  

  �1ث   �7, أ �[Gg��U-0 أ�� �� و�4�O�'  ا_��r ،    ا�'�¼d8   أو 
  IZ   ��   6ى�ر9   ا��'�   F�8'�   J��    ��	*دم،  إ�Z �27   :���  
��    1-�¼�   ا�F8��j   ا���ل   ه96   �
. إO    ا��0س � JIU-أ�  
 ،) ا�
�رة   ور}� (  ا�'��   F8�	�FM�-'   وا�'&�را 

  <�k    ه6ا   ه. ".. ��0�g�Z   �GW    �8a  ،�&8u   �7:ة  
��0ك   وه. !!  7:رد ، " �½*'U	م؟    ��4.   pK    ،م	U'*(إ��0 ا  
 J��'�   ��   =Z�>   �   ���   5   ه�0كr    A �2ة�ا  &� ���G'1ا  
�8��، � إن r   م	U'*(ا    ��3�F2،    ه>!�4   F�L ورة   �8\ ا��ا�
 .4   �� " �Zدم   ��8I;    �0ا   ��0*�   ذآ�ء   ��

  : ا)*'�ذ A    *'�ذ��8e   lة   �8�Zة   <�G8ر   أ�x   و�2 أ 

��I8   ا+*'�ذ   �2�87���m   أن   و!��   ر�8�Z   F28Zة   أ��   >  
  �u>�287ل و   �xر   أ�G8>   آ'�ر   إن���8   ا*    ������2   -ا� �7

 A �8�رة إ�rNا D2�* 6ى�68ى اG�ا��	 ( 2010-5-6"��ة و<
8�La   F    و*�ف  ")1995-1-16"ا���"!	 وا����,+ ا*(!) � -  ا�

 ����   أو   ���I0m   أن   �Z و��   �I0�    ،.�-��4  �2�  <�G8ر   أ�x و�
  �I87   F��c   �6آ    وا� ا�87   ا�
	�F8، و�1    �� أc ى    �8�Zة 
 n*ر   و���r��  *�8. د   وLa    �4،   ا+*'�ذ   و�- ح ا�e�0`،    و
  ،`��':c ًا و��4 ا�'�8mت وا��U� �81qرع �U��4ك  ا� �7

��د9    �u8� ذ�'*l�   F80Kف   أ �  ا����8   1	وة   �� "  �I�a   أ��   أ
  رJK  -  ا+*'�ذ   أن   أآ'dj ، " 1	وة   ��   1	و¾َ��¾،   �� 1	وة،    �� 
 ���  �Zل   وأ<6آ  �8eا،    !8>ه�   )  -  ا���د   واqZاب   ا���ت   
  *�8   ا�8j¿ أ�a   ��    ,�K   ��   إ)   !8>   )   أ�� ��³   <��87 
��   أ�80K "" و "  *	��   ��   *�_F "  و�4�6ات    .G��ل    ا�G��وا ..

  �   وا+ذن  ا+��8�g   d   إن " :  �287ل و�U:ل ا+*'�ذ A ذ�5 
 =83'U�   أن    U-�   ��   96&�ه ة   ه�ا    =GU� 6ات، ¼�ه ة أ����4

ª27 �a ��  

 Lل .  د   و�	eد  إ Feزو D7رأ . ، À �G�  و<�jرك   �x   �GWة 1
  A FU�Xا   F�834    ،�1و  �����I وeو<���   1-�8<�،/ 1-���8    ر  
 FU�Xا    ،Fxد<� �[Ggوأ�� ف   وأ .  

 J'cه96   أ   F8��8�ا    �Zو ،��64آ  �1ار D8U� Â��e أن أ*�
إ��م،    ��دل   ��   �l*'�ذ   <�G8ر   أ�x   *:��   *�ال دار أ�  

 F�*�0{    ذآ   nU1    �GI7 و��   ���Z    A Ã���k�ا    ,�L� ��1ار" ا  
  �7ق "  إ��م   ��دل   أن   ا��ار   �0ءأ�   �27 ذآ  ، "�eا   � �� 
 FU7�0_ل ، "ا:Uر   دآ'�ر   و��G8>   d8أن   آ   ���r  -  	
«  -  ����  
  واZ=   ���0   ��ه�   ذ�5   ا+*'�ذ   �287ل ا_FU7�0،    �7ق   ه�6ا 
  ،	�7 �m07   (   ��!   �8   و�.   ��   ��0    أن�دل   إ��  ��   إ��م   
 F�pه�t   �4(   أن   pj>    O9�0   أن إ�   F~    ا_�ه��5   ��   ;��0 ا�ذ  ،
�Ã   ا�GXهp رأى    qaم   -ا+*'�ذ-   ا� e.   [6ا   �� <� .�j4)O (
��ل،    *�� A    *�اء آ�ن رأ�JI ه6ا Kأم ز    A دل��  وأ�Zل إ��م،    
  د�8	    ه�6ا   إ��م   ��دل   ا�'�jر   ���ن أ�8\ �� ا_��G أن :  �� 
 ���ا+*'�ذ ��    �qاe=   7	 ذو�0Z،    إ��8   و�. ا�6ى  ا_U'�ى    

     أن   ��   DmY ا�~  ه�    ��ه�'�   و��� ���8، " :  أ��   و��آ�   رأ��

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��qو�`إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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.

	،    *�0ات أو �j ة   *�=   _�ة "  <2 ���   و9�1   ا��ور   �-\   !�

��    �ر<G8 .  د   و�� � F7 ��    �1،  رأى�Mو  
  �287ل ا+*'�ذ أآ
  ��   أول   وأ�� 8��y'�،    أوج A    إ��م   ��دل   �    �   إ�� :  ا)*'�ذ 
 =Y   �Yط    وآ�ن   ا�j� �� ���e �� (�[U�  �G08U�ا   F�t d8Lو�

	��Z F8Mاq��  ،" *�08ر*D   آD0 أ��    ���g   <� ف   أ�D : "إ
.G�� :D08\   �=   آU�8   ر�y   9�0   إن   ��2ل   �4   وإذا�   ��  ه�م   ��

�'8G>ا،    ��2'U	   ��   �Z�'=   ���0 �� وف،    r��   pK`ء   �rب   �= 
  اآ'�jف A    67ة   �Zرة   ذو آ�ن   �8y 4:��   ر�8U\   و��d ا+*'�ذ 
  ه�   ا_���   ���1   ا��jب   ه6ا   وآ�ن }�Uره�،    وا�'��0   ا_�اه� 
_�jه�<�    O F� 7    أ<n1   Dm8   و��� :  ا+*'�ذ   و��G. إ��م،    ��دل 
  A  �4آ   ���G�
	   ا_�0Iس   �7اد   �=   أ�    A F81 U�  " وه�   أ��  
  }� أرى    و)   أY=   أ��   �   وا*'2.   اI'r    وÅ���� n1،    � "  وه` 
 �GU�    O J���4   �8�� ." ��  ��   �a   �� *:ل أ���1 ا+*'�ذ 
 ،n��8����ا   J�7   .�2�   ���m'�8.،   أو   اL-'�آ�ن   وإن   ا   �Z  
 dو�   ���   J�0_�8    اg م	�4 O�4�� .�j4   ،ص�c   pjو�   J8��    ىk�
  Oإ ���   J�0_ا    ،J8إ4 اه  Oم   أ�� وإ�Z   �4ور   n*��    A F81 U�  

�A  ،.U  ا�n4 pc   ��    ,��U ا��2 �� U_ض،  اq�:7  Zأ�1ا   أن   وأ  
 �   =3'U�   أن   �U�    O F8��r   "\�  اد�Xا ���  أ��   �= أ�4ا،  " 
  �GWدو �rهU-�  �-7 n1   �Ue    �8a  ،n`،  إO    ا��8��jت   أZ ب   آ�ن 
  ،`* � F8��r   �8U�ا   �xأ   ���آ�A ،F87    �4-�ءة   ا�Xاد   

 ،.U�U_وا J���3ن  وه�ى   ��ل زا��  �Ueت آ. ��   وآ6�5 ا�-8*
 DU�ا   F08��0   � ;  ;���   أ��  (   ���   J�0_و)    ا ،J8إ4 اه

 ,��U�ا  A �8U�   رة��    ،\� <I5   رأ*�   ا+*'�ذ   و��إO    ا[>ة   <
 ،d�� d�0�آ. ا[>ات ا ��  
أن   <��DG   و�Z   7:7 ح أ*-. أآ

9�Ue ��� !!أ8Z\ درFe ��ا�27<� 4>او�F �8. رأ*� 

��8د<� وأ�� ف ����    وأ*':ذن �27 أزف ���  ،�8�  وأ�� 
 �U1ا+*'�ذ،   �= �24    ��   أ 

ا��I0ر،    �gل   4�¤   و�� ��،    أ��83 ا�6ى    ا��DZ   أن   وأ<:آ�
��8   ر�04 أ���g ��    �c،    ��   ���ن   أن   O .�Z    ه� Ç .  
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