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 ,+ ا�*
(� وا�'&�%�


	   ��   ا������   	��
��	   ����ة   
��	   �������	   ا�  ، �    ���  %$�ودة "    ! دد   أن �

 &'�  ا�8�ر�7   ��6ل   ذ�*   ��4ق ،  �2$�   !�  و��د "    أ�����   �1را   /.-   أ,�   ذ�* ،  (�)�   ا�


��	 وه�  .  ا>&ا(��   �$&ض   ��4ق   آ9�    ?@A    " رةB�   	'Cة   ا��&D�دت   أن   �$�   ا��$A  

 -F�ا���  ، G�9Hت   و���  S�ه&ة 
�ى    رR	   GQ ا��P&ى  ا����    أKL M�N    أ���   و�Jـ.G   ا�

 	�TJو   �   UV�%   �(�  . و��دBY%   Zو��	   و9Q-   ا�&�R   رXL   %�   إ� ،  إ��)�   إ�   %

  !aT "  ،  �_�ن   %�   وأروع ،  �_�ن   %� آU^@�    ا�$4&   أ%�!	   [9-   ا\$�N&   ا]!Y�ن   إن

 G
 .ا��

   b�%   ��(�!   cا�   d�$A  dإ 	��$N   -R   	!�%eا  ، ��  *ذ�   %BYو��	   ���   !_�   f   إذا   وأ!

 �@)   g8آ   ��
�   !_�ن   آ9� ،  وا�&ور ���$�9    �)�ء   !_�ن   أن   ���   ��D&�   ��YT!أ   X�'�  

 ��YT!أ  ، b�8l   اe%�!	   ا�_&k و��j�ت   ا�8���i   هbا   %A  ، l  وا�Leال   ا���ت   �8

  . واeدوات 

   m$�   	�n�eا    K6&ح ا�A   �(YT!   ���   ا���� &N�$\ا "��  : A@�ل "  اqن " و "  ه

  ا���	 ه�    و%� ،  ا\8Y ة   ا���	 ه�    و%� ،  اqن   ا��P&   ����د   ا\$��	   ا���	 %�ه� 

"  آ�x : " ه�   أB�   &6Jال   وذاك   هbا   �gL�4   %�ذا؟   F��   v&ون؟   �u   أ�� إd    ا�Tt	؟ 

 c@C8�   ذ�*؟ 

  ا\&اد   H��	 ه�  )  ��9�zن   آ9�   !'�%�   و��GY   أ��������	 وه�  (  ا�$�\	   ����	   ه-


�X "    -" وا
? ا��ل  –ا\98.�	    ا�����	   �A*   ؟  ا�$��د   �_-    -.%  "?98~  

8��ن �i    و%� ��8@�ن %� أ���l ،  ا��8)�ك   و(&ط ، " ا�&(�ه�	 Y� و��eا�T$�8Y\ا. 
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��   أ���G   %� ���    ا�6�Y&ة ���    
�در��   !'-   أن ،  هbا   آ-   و�� ،  �_�   ه-��@�  ، ��Y1  

�$G   %�   ا�8$9�ل N   ؟���� ��؟   و��د!�   ��H	   �t%	   أ���@�J �ور� ،�� ��@�J Kأم   ا�  

 ���g   �_�   �   %� إd   - ��ا�� ا�bا�A، و��9    ���@�4ر  -  !�8Yرج   أ!j   ؟Z&��� 

&
  %�   ا]!Y�ن   إ��زات   آ-   أن   أN&   آ9� ،  ا�4$��	   أ^�   N$�	   ا\�UY	   أن   وأ� ف   أ

،  %$�N&   إ!Y�ن   آ-   cL   %� ه�  ،  وا!6�ق ،  و%8$	 ،  و�Aاl�$A  ، -N   وو�����Q  ، -F   أدوات 

m   ا�8�ر�7   ��   ا��P&   إ��زات   اآ9�تA& ه�    إذ �   &'�"   ا�Leث   ا��Y9�ت   وD?   ��   ا�

آ- %&�L	 %� %&اL- ا�8�ر�7، %? ر(m ا�U� X�zن واD? هZb ا��Y9�ت ا�Leث، ه� 

  .gL�N ا]��ز ا�Leث

 !$X ه� cL آ- إ!Y�ن " %� أ�Zz أى إ!Y�ن

�_� 

  . و��i�   �%   -F   أM�A   %�   ا�8$9�ل   %���nY	   إ!Y�ن   آ-   -[9 ،  ا�c   هbا   %@��- و" 

��   أن   وN�$%   �(8T�S&ة   و���	   ا�$�ـX   أن   ا��$m   ��48ر�N�A    dة   %$�رف إ����  ،

�m$�   �%    �9Y ه�    اeدوات   وهZb ،  ����ة   أدوات   H��N	 8Y!    "$�9)�   أن   �_� 

 ���   ��   آ-   �8�A   l@�م ا�K  وه�  ،  ������ا�8_A��L  ، ���Dأم   ر   f   ض&!  .  

��   �c�&)   &J   �&د(���    dأن إ   �������  وأن ،  ا�Le�ن   %�   آ.l "    ا�$�c�YA   X   ا�8_

  إ��اع   آ�ن   ��اء ،   !Gا]!   �KL &4  ا�V&ى    ا�4$&   %���T%   bة   أدوات   �8Y$9-   ا]!Y�ن 

 Zbدوات   هeا   	V�8!   ف�P8أم ���9،    �آ   	V�8!   ة�t   	�$T!  ) 	�@��%إ  ( f   �(@�Y�  

  أول   %� (  اeدوات   هZb   إن   v .  ا�8$9���   ��ر ���9    اآP8�ف أى    ����&ورة 

 ��������������ا� KL    آ��UTس  - ا���ا�F	   ا�8__8   	@F�Tا�   	�&Yوا�4@-   ا�  - 

 G! ![�إ�� )  آ   M�8A   ا��ل   X�$��   وأن ،  �8@�م   أن   ��T�   وأن   c�6�  . �   ����  أن   �$

 x
��   آ.lا   !�8�   	��
��   وإ� ،  أ��c   أ�)9�   $
  ا����	   %.�ل   �L   i�PA@	 "    و

 	J&Tوا�   k�@ا�  . X(\أن   ا   i�8�!    dإ 	��$N   	
&T8ا�   ��   	��  أن وإd  ،  وا�����	   ا�

"    وا\��Dع   ا��A   -_P�دل   %.-   و�c�9   و��c   ه�   ���)9�   وا��ار   وا��T?   ا��A   zT�دل 


	   ا�C8��	 إd    ا��L   -4�   &%e اeد�،    ا]��اع &T8ا   ��   ا�bوذاك   ه  .  

9��   إذا   ا���.	   اeدوات   إن�Y8ا�)�   ا��t   �_�   ض   أن&$A   ن�Y![ور   ا&�   &6Jأ  

  �TJور   %� وأ&  ا�Leث   ا�&ور   هbا ���    � gA .  ا�4���	   �A   i�    " &4$&ض ا�bى    ا�

  ا\��^&ة   ��
i8   �� ا�8�    وآiYT!   i!U   ا]!Y�ن   ��   أن   اeول   ا6J  : &6t&ان 

  �i�6$ ا�bى    ه� ،  أ�c9   إ��ن   %�   !iYT   [&م KL  �98�دى    و
� ،  وراءه�   و�� ،  ���$��6	 

 iAz�%   	�&Pا��   	@F�T6&   أ%� ،  ا�t�8رج   أن   ()� ا�.��    اY�   ن�Y![ل   %� ،  ا�J   i8�TH  

  �&T8%	   H���ت   ا�q	   ه�4A   i�   Zbر   إذ ،  ���KL Z�P�   i8$  ،  ا�Leث   ا�8_�������   أ%�م 
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 	()�A   و���&ة  ، �(�_�   -Q   �ر���A  ، اآ�9�   أو&A  ، -1   ت����� ا�K    ا�@�@�	   ا�@�J  

  . ��   ا� 

   %)9�   ا�q	   إن��G    " 	
��ع   �&�8)�   وcF�)   أدا(F�   دAو   �(F�6�  ، �   ?�68YA   أن  

 X�&A   ن�Y!��   �%   i��8]   i6&ى    و��Tا� X��Y4�ل   %�   ا�Aق   ا\��^&   ا��)��   g�  ا�

،  �)	   %�   اeرض   �$9&   إذ   ا]!Y�ن   H��	   [�د ا�bى    اe%&   وه� . d�$A   ا�   و�i إd    ا\�89 

  �@�  �c�@C8   ا��(�ء   ��   ا�q	   �a��    �$% zV . أJ&ى   �)	   %�   
�را��   و�iA&6)   c�6 و�

 Zbآ.&   ا����ت   هeرا   ا�H   �,أ   Zz���   ��   ذ�* "    ا]�)�م  ، -�   Z��$%   ��  !8Y$�9)�   أ!

 l  آ-   �8Y$9-   أن ،  (iA&6 ���    و[�(� ،  �i8�&P   [ م   %�   cL   إن .  ذ�*   ���   أو ،  ذ�*   �

 �%   c@L   �%   إ��زات   �\   ��&�  ، aاد   \�   و��&�   i�  ، �8رج   أوY�   iإ�� .  

�    �T_�  " اbد   أن   ا��4د   ه�u   ��A���H   c9�eظ   ا�T�U�   وأ��ء   �
  آ�(�	   A_�ن   �   

 �!l�4��   أن   �$�   ��� KL    و� ،  �T!ا   �(��)�   !�C8ث   أن �_�T    و� ،  ��   ��!Uآ   X�u   ��  

  أن   �����   إن .  ه�   ����l�YA   iAه�   [bق   \�   إ��زا��   ��   !8��زل   ا��
aT!   G و"  

 i�8�!    dإ z��/   �%   ض�&$   ��  ا�&��	   ا���@&ا��	   a��@A   %�   ��ءا ،  H���ت   %�   ���

 ��4�   �%   *��   �(�F�و�  ، aم   ��� و�    ا!8)�ء   و���(T\   M6Y%   ��   ق�@L   ن�Y![ا  

 Xا�z%واة   و�Y\ا  . 	�)�TP4��ت   وا�Aوا�   �,Uت   وآ���H    " �ذا� .  

   ����   �u   �uد   نأ   ���A���H    Kا� cT8A   ?%   ��A�4راA   �!ص   ����د�tى    اbا� -%U!   أن  

 ���8_�%- اt�¢ق،  ��%�   �_�ن 

 . ا]��اع   L&�	   و�c�6 ،  ا�$�ل   و[@c ،  ا���س   ��T?   %�   إ,�  

  v   �$�   *ذ�   ����   !@�a ا�K    ا\@����u   aد   أن   ���   ��A�6اJ   ولU� أو� �u8$9-   وY!  

 Zbدوات   هeث   ا�Leا   �(@�@C8� . 

  l��$%   ���A   �!�6J   ه��ك   ���A��   �%   f   �_A	   ��J	   �M�4   ا���	   ���Q   ~&د   إن  

ا���%�،    و��د!�   !���	   �b�   a���@%   a�@A* � أ� ".  واqن ،  ه��"  ا��ا
?   أرض ���  

 c9و�   ����   و!�m ا�@�@�،    إ��ا�A�
��   	��$Tا�  ، 	L�Y%و   ��8�&L   �$%   iإ��  .  

 


