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 �� وا���نا
	�� ا���د

 7/5/1995: ا���  


   أ��   ������������ب،  ���  ���    ���   ، ����� ا��ل، ��ا
  أ.-+,   ا��&+   أ�� *&(�  �)�،    '&�   %   ا$���ذ ���"،    !�د���

  أ��   إ�8   �"�9   �8   أ�57ءل ����0،    �5�4   '�3د   2   إ��0، ه� 
 +&��  ه�   *� ��$���ذ،  إ�?    ���   �"�9   ، < ���7= >�;   وإ�8   ا
��)�؟    ا�5Aر )�*C 8"ل �"���� *)�  إ�?،    ���   >�د�� ا

�� *-�،    و�� أى    *8   أآD+ ��$���ذ G�    �  �8   ا��&+   أ�� *&(
 9��   ,��  آ�� أردت أن   :��� �Aذا؟  :  ��ل <  1931:  ��ل   *�
  آ��R :  ��ل ا�+���Q  ،9    ا$���ذ   *O���   P   أ���ء   ��+ك   أ.45 
��ق،    ردهW��7    Q 9+ان   *��ل .  �)�د، د. د �Uا،   ��ودة   �Tة �ا
)  أ���د   أن   �+رت أ�?  (  ا���ت   ��   آ�� R)�P*    ،Y   ا$���ذ   و>� 
P*    �5   ���9 أ*-�    أن R  Q ��ق�   +C\   4'+�   ��  ا$���ذ   .-�ر   �
�   ^�[�   ��0   أ7��ول �C    Q �<��ا�)�?    �&+ Q  در��    �_   *�   ا
�� ا�a�A    ا$���ع وQ  ا$���ذ،    *�)�د   و�_ b�   �(�   أآ��   أن   �c  
 0�d'  " +f&* " 0�������ح   اA9،  : ( ا�  و���� وأ9h�U،  آ
�j    ،9)�� k��ج، وC-+وات Cو   P��<9   وأh�c  ( ء�U�5ب،    وlا

�]U��    9�m-���7رة،    �  ا�5lب 9n   G)C    Q   إن   ����دل   ��� ا
 �3�   ����ح"   هoا   *8   آ�*"   �jاء   7��وA�3ل ، "ا�   p : �' �^��  
 0Rو% ، "�+ى "  إ   Yqو� وه�9،    $ول   أ����   أ�UT)0   أن   dاآ�  
 0R0 ')?    أRة   و2   أoCاr*  Free  ، %و    ،Yqذا أ��A   ا   آ�oه    ���
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  ا�r5ال   ���Gت   أ>�ق   % أR?    و'��و ، "ا�tA"   >�.4   .�5ب
 ,oة   ه+Aا   �Rج   وأ+l9 ا'�j Q    u.  ?R�3ت أR   �U+�"  ��d�d3 "  ا
  هQ ,o  ��ا��C،    *�   و')+ف ��bC . u 2   +jk'    p    �+ط   *8   آ�vا 
 9��5�  أ^��ء ���  7)��?  و.�ى    آvDة   أ^��ء   أG7*� ا���ت أن   ا
 9��y   �q�*   ى    دورkf*0   *� و�bن   أ�zذا؟   :ا�Aذا أ�)�؟ و�*

 2 �Rأ ،���� > ،O�وإu* p؟ �R'� أن أ�Gل ا$���ذ �8 ذ
 أ7)�� ا��oآ+ *�ذا أ{� هo, ا|�ا}+ ا�u أ��b ^�[� و2

 أآ���q اzن؟

  أ�W.2   0R   وآ��)�دة }��dR    ،4ط *    Q��R�� إp  ا$���ذ   ا~0 
0   ��أ �G'   �5  *��،    أ�+عRزق   ��*� وG*   ر'�ت�Aق ا���  
+ة   و��t*�0   و>�072 �Aا$���ذ   ، ��أت ا    p�3�  دة�� ?R2 إ  
�&��9 ا�a�A    ا�)�� Q    أر���   و._ *)�'�ة،    �(���ت   أآ�4 ��  
�(���ت   �)�  �دا�2،  *)?     أ.4   *8   �)� إp    و>�� أ  أ��   و�Uت   ا
  *�   وا.�   ���   �Gآ�vj    ،9�)� 4   �(���ت   ا�)��   هoا   أآ�4   ���3 
�5    *�    أآ�4   �0، و��أت   أذآ+�R   �0، أو   أه�[0   أن   أر'� ��
  *�ذا   ذ�O   �)�   أ��Cر   ���   أ{�ء، <   ذآ+   دون   ا��+وت ���  
 ��&'    ،8A 8   '�3رب   *�   أآ�4 �    ��ذا*  u��A9 ا��)�  )Yq��<  
 �(�   O�  أن   ���   ._   < ، ) اA�+ر   و^�0   اA�+ر   .oف   �)�  173إp    ذ
 Pa8   �(��9   آ�   أA   0   أ7&�رRأ   �q�  وا$>���ء   ا�k*"ء   *8   >�.
�9   واA)�رف �)��   واC   ةGb�   8*   و'�، أو   ��ءG��  ا��2م   ا
�odوذ،  ��  ،��  وأر���q   وا.�ة   ور�Q 9    ��)�   أ�)�q   و��� �)�
  p8   �)� إ*   �U0   أرR8،  �    و�85 ')+�?    أW�آ� *�Yq    و��Tt ا

 0R0 أو ')��3 أ����7 u���رة ا(�  . ����qU   ا

�3���+ة،    ا$���ذ   إ�����q    إ��   و��ل ا 9�'+j ة+��
 ،9�)�   أن   وأ�aف }+'�  ا���   9]�q�����C    u. 9}+,   '���   2   ا

 ��   ,�'   ��   �q��+'   ����  ـ  9، *(aG�    Q �� ،0   �+ىRإ   ���'  
 O�o� 9'+�7ر�5�رو7_    ���4�3 ا����q إp   ، ا$.�ال   *)Q YW    ا

�(���ت   O3.   ��+7   آ�ن :  *)3��   Y�(R   ��ل ��5 ا�)"��ت، �  ا
 9���C   4��7و �*��   �q���   4   '���3ه�   *8 أن ��� آ���أن '
 �*   haء، و�d' ،��� آ+تo7ن   أن   و���  آ�   ��ع ه�    ا$���   ا
 . 9Uk�c   ا$��ان 

�����ذ   ذآ+ت    ?Rى    آ�� أ+Uا   .�ارا أoح   ه��&�  ا�3��ة Q    ا
 9���U$��5ة   اAا  Nile T.V . ، 9���ان،    ��ل   ر.�� ذآ+ى    ����
���t�*    Q  ،0&&�   و��5 0، أ����   أ�+أ آ�   % أR?    أY��C   و�� 
�5    آ(��4   أ.4   و2 R 0 ���    أ��=   أن��k�   0*2\ل   *8   و"C  
5[��_ Q ا�3��ة   و��� ا�&�h،    *8   إ2   أ���q3   %   *)��*�ت ���  
  ?Rإذا إ   �����5ف   7�   Y��70   أ��    u
    *�ا}�� �&��*&+'�، و

 ����{ u&� ،��5R وا��3ا   و��    ��� > ،O��9   أ�7   ذG5*  
 9f��ا����k'9، وأد�� ��م    ا��9f   أ.4   2 إY�    ?R   و���   ا

�3��ا إ�Uد�� �   Y���7   9��+(��   و�8   ��t� ،YUTR   8*   أن  
*+��j، وإذا �    ������k'9   ������ أ��0،    %   *� �?    '���3 

 �d9  –آ�� ا���ت  – اآ�f� 9'G� ��5R u. 9�")� Y��7أ ?Rأ
 ،Y��7أ  ?�G� ت   ���   ���   ا$���ذkUوG�   0�   �*   p���: آ�ن آ�

)1 ( ���+�   _�   �DAوا ،k*+�     ��ل   آ�ن   إذا   إ0R   و��� ا$���،    ا
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�   0R��   2   ر*kا   '&��   ��ان�&'   "D*    ب أ�����d��    ،9<�C
 O�  �C>9   آ��q   و.���D*   >   07+07   < ،  ا0��h5R   <   ا.�0U�b   أن   ذ
  ا��dب   إن   �� P*    ،,vj   7�+اره�   7&�ر   '&)4    ��   ��*�   �0 
�9 إot�'   "D*   ��   �C�'    p,   أن   ¢+ؤ ا�oى  k�   ة+)C   >   �� ه�  
  ر*k   أ0R   أ*� ��aن،    ه��ك   ���
 ،  ^�[�وه� % '��¤    *��q   £+ج 
 �q�   O�o0   .��   *8   آRا����4   أ   +&*   ��<G�   �q�D� �Rآ��   ��.  
�R   8*    0+اه�   أن   ��8 "C )2 ( >    ?Rإ ���    ?R0   أ7&�ر إRش   أ��  
  .��¨   ه� و�����fU  p+ا���،    ا���ر'�   �4�3 ���)+ض،    ا�k*�ن 
&©� ���d�   4(&'   ��q��   و^�0�j   اA��ن   �_   ا�lار ���  �*)0 ا
��sU   ا��U   8*   ¤q�Aة   ا��)�رة  -رأ» Q  -  وهoا ��*����) 3.( ا

�� 0Rإ >   oC9   آ���0   أن   ا$آ�د��_   �)�   ���0   أ�&t^   +&*   ه�  

   ا�Q 9���5  آ��ب  ��  ����,   أ�Y   أ7&�ر   وأ�R ا�)�Q   ،Y   و
 Yqbq��    ىo�  أ�aف   �)�   ��   أ0R   وأ.45 �0 ه�،    '��kم   % ا
 9��aأ>��9   إ   ¤q�A   �'�U   +'�U   �3&�  �8   أ*� ) �d�R2��  )4ر   ��
 0��k�   Y��   9   أ��   أ7&�ر�k�   9�3�3.   O�  *&+   �5U   أ0R   ذ
�    إC">�   ��   ���، وأQ 0�(*�<   0��jG�   ®�C    *)0   وأoCه� �'
 0��   0��k�   ��d�   أو   +Cm� 

  >vfا   آ����   آ�4   ��ل ��ان إن   ا��&+   أ�� *&(�    ��ل
  آ����   آ�ن   وأ0R ) ا�D"�� (  ا$آ�   ا����ب   ��+ة   ��y   8&+ا 
 �'+3��v   آ���0   أ*� .�3،    ���  2   ور��   �-�ض و   *��q�   ®&t   ا
 8��   Y�l03،    ���0   ا  ���    ?Rآ��  -إ    ��(Aت ا�Cأ  Q
k'�ن ������3 ،  ذاك   و2   هoا   2   أ�+أ   %  -  ا   �h&7   9*�3*  
 ��(��v   ا��Q    *�   أ�-�  ه�   ا�3A*9   إن   Y�(R   ��ل أآD+،    2   ا
  ا����q�    Q ���h'9   و��a+ات ��Cون،    إ�8   *�3*9   ، ذآ� ا����ب 
  �5��+و'�،  ا�  u.�3*9 و*    Q ج"(�ا¯�)� ا�u آ����q    ا

 �* �q3h�' % 9�3�5* ��^t&��، آ� O�7 ا�3A*�ت >�رت آ�
0� �*��!! 

  ا�3A*9   وأن ��ب، ا��   �+اءة   .�ول   إ0R   ا$���ذ   ��ل
  ،0��oU >   �Uرا   ��0   و��آ�� ورا�)9،    را�93   أ�   �U0   و��  
  ���ارث   ��دة   إoRارات   أ*�م   ����   >����ه�   ��   v)Cة   \راء 
�5   �8   ���0   *�   ا$vC   ا���ع   و*8 ه���9،  ���   .�� ا�)�p    ا  
 ����<   �*   0���ء   $'3��   ���   +&*   �(�   P-�   5�_،    *8   *[�ت�ا
 ���   0�  :  ?Rت   أن   أ7&�ر إ���-Aا    u�ه�    ا��b�R   8�   �5 ا
  ا�)�Y   7(�ر Q    أ*� ���ى    ��8   و*�oرة   .9�3�3   *-���ت 
 ��U�������8   '�5�   ��   وا*   �q���   ~�وزه�   *8   ��   *)�د�&��  
7�ؤp ا�oى    ^(�hت   �)�   وهoا (*�،    �d��   k�*ات   �G' ا5��2"م  
 =��3h�� u.( ، ا$���ذ   ��ل    ?Rإ _.   ��Q  ا�)�p    ا��5   �8   آ�

"9qUو   +WR" ، ��  أر�� " *�����k'�3   أم   ��59 "  ه�   ه�   و�57ء
  p ���?    ا7&�ل   �)�   .�²   ا��3در   �G5' 0��   آ�ن   إن    ?�q' أن  
 P�{�5   *�� ���    أ���0 ،  اU0   وأRأ   �(�{    ،?�q' _.ا}�)�   و  
�ت ���  �Aت   ا�Uأن   و   YW(*   �*   ث�h�R   0��   8*   وف�y   آ�ن  
، *+ا.�   أر�P   *8   ه� *d+وع و   ا�d*   �5+وع   وأن *5��3،    *)+و�� 
  *8   زاد   ���ه�   ا�����   ا$وp، وأن   اA+.�9   ه�   ²   *�   وأن 
�ت ��-Aا    ،+{�tAوا O���و   أ0R   ذ'   0Rأ   �(�   o��7   9�.+Aا     
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 pت ا$وvf7   ت�'���ق   و��رات   ا2ه���*�ت   أوR3��   ا��kRوا  
  p8،   .+ب إ���  ا|(+   *+.�9   ���   ا$*+ وا�q�R    أ^�0،   و*�   ا
أ*+'��    ��'�   ه��ك   آ�ن   إ0R   ا��&+   أ�� *&(�    هo,، و��ل 
��أ   *���*� '   9��(����   9D��D�  < ا³+ى    !�'�   <   أ��ان   |kان   ا
 ��<������ذ   و��� ، )�G�* �5آ� *�q����a�* 8 (  أذآ+ه�   7   2  
�ت   �8   '�����ن   ا¯��P   إن ��-*    ،��)�  وا�����5 ا�9�T، وا
���?  ذ�O،  إp    و*�  v^أ    pإ �*   �(�� =l   _�����  *8   إ�CاR�� ا
  ^)4   و�vb   }+د   \2م   *�D   أ��   7&�رت .u    آ(���q�d'��   4   \2م 
  ،_)5�� ��h<   Yن   أ��'+&*   Yون   2   وه+��'   �� ،O��k�('    0ون   ذ

��8   ��ر ���    �Uا ،����   ��h&�  أرض   �d�   Y+   أ�Y   أ'-�   ا
  وا�Aء   ا|-+ة   .��   *��ن   وأ�+ق   أ��   *8   هb́µ+وا   إ�Y   و�7ر'�، < 
 -'��5    *� إp  وا�+�®،    وا�f��ء   وا�&��   وا$*�   وا�kرع 
 ���� -  9����+   *��ن ، وه� ا¯�'�ة   ���   _�    P� ب+� _��U

  وا�lل   ���b   و>�   {)�   *�   .� ���    ا¯��ل وأj¶  أ��5    *8   ��دى
  '�3��   أدرآ�   ��   ا�����_ *+�aى    C"ل   *8 إR?    ا�)�م، و��� 
 Yرة    �+'93   .-�رة   أ���ء   أ��-l �(�� ، اA&+'_ ه� ا*��اد }
اA&+'_،    ��*�ء   ا*��اد   إ�Y  - أذآ+,   2  -  اa�l+'8   أ.�   و��ل 
 ��3�   0�    ?Rأ·8   2 إ   Yq(�{�3�� ،O�9، ورو.Yq   ذ��y    ،9��y
 >    ?Rإ Yq���   أ..   �<�C   2   �U0   أ�D*    ء   ~�, ���ى�*��  
  ،_'+&Aء ا�*��   _'+&A2ء   اrه  –   u. ا�Rآ���  ���Dن  – أ�Uادي   
����U،    و>�3 ا��q��ت،    ا��5(9، و�q+   ��ة ���ى  �����ا
  ا��ا�+ة   ا��lة   *kU   8ء   �Yq   ا������ن أ*�  ا�k*8،    و���د 
أ� أرى    آ��   و��')9،   را�&9   .-�ر�Y   أن   ا��وارة، أ7&�ر 

إ�7G'   pّن   *�Yq ا�a+A    آ�ن ��ل، ا¯ ���C 2�� Yq>� أ�� *8 
  �+ط   '�f+هY   أم .kا�    آ��Rا   ��اء   ا��ور'��l��   9ة   *��[�ن 

،    �+ط   أو   اA+ح U���و% ')�دوا 'Tددون   أ��اده�º��   Y   < ا

��W.2 O آ�� ا���،    ذات   �-�=   ر�� ���«، oوآ   vf7   ��^    ،ض+Aا
 �  أن   و'��و �Cm+،    أو   �d��   ا��اkq*   8*   �Cو*_   أراه�h   Yأ>
 Yq*2\   �Rآ�  – ����ح،    ودون   ا�(��9   ��ق  – و*�زا�  ��R��.G ا
أ��  W���    p  Q+   هo,   ا��Yq�*   8�   9�+~   vbq   وا.�ا   أ�Gل   *� 
 ={�R   24   و�¢ .  

 ��� 0Rذ أ�����  2 أR?    أ��a   اA&+'_   ��*�ء   ذآ+ و��� 
  أ���ط Q �)�    ��   ا����9   أه� Q    اA&+'_   ��*�ء   *"*� أرى  
  ،��(&�Q  ز*��    آ�ن p   و�� >)��ى،    أ>�   *8   هY   *8   أو ا
  ا$ب   '��Y   آ�ن   أ0R   ا��R�Dى Q *�ر�9 *&+ ا¯�'�ة، أذآ+ 
���   �ز�� أذآ+ ا{P* 0 أR? % أر, *8 أ'�*�q، ا{0* وا$م،  R  
  ،�Uر�U ��ت   إذا   آ+WR    4R�U p0 إqUو���(   و+�(    Q �&�Q    ا
 9��   9D�+u�7    ور��9   و0U إp    أWR+ أR?  إ  ��£    p���Rى    ��R
 �*�� 


   أن   ا$���ذ   و')43'��ا$���ذ و��9    ')�'+   آ�ن   ��ض   
��_   *&+   و���(  �0RG اl+ا��¼ �lن )  ا��D�   +'�ء�ط   أ��  ا$�

 8'o���� Q    ا¯k'9   '��)�ا   أن   ور�aا   ا��(���ا   ا�   Yq·�  ا.�
  ،Yq�'�� �*ط   �3+اء   أ���ا .u    ا��"م   \�+وا   ��3   ا$�('   8*  
 P9،    د�'k¯8 ا��  هY   ا$j���ء   إن   ��   :���" رد ���0   ���ذا$   و
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8'o�  و'��)�ن ز*�ن، ��0R�aT5،    آ� Q  ا��fزى    ���[�ن   ا
  ،0��Rد'�0   و')���3ن ��ا    u. ن�W��   Y�������    ،Yqaوأر

8h��   _��5Aد   ا�  أY�R   2   وِ�ْ��½�Yq   ا$���ط   أj���ء   أ.

 *)? ذ�O : '+دف أ0R ��ل ا$���ط، و'-Oh ا���2ذ < ��و
 ��R5�� أ'-�    أ��[_   اA���3_   أ.�د ��Aا    Q 
R    ،����ا

��oآ+'�ت و}�4 ا�lار �(�� Oh-Rو. 

  {)�   ��*�   ا¯�95   أ�jدر   أن   و��� ا��Gذ�R،    أن   �)�
إ���q،    أ^�ر   أو   آ���q   آ�ن   �&��ة   �G5'   ���   8ل   ا$���ذ 

��    �8 $�+ف   اW�R+ت   ��   وودتR�U ?إ�  +C\   8*   ل"C    ،ا$���ذ
  ?���  {)�   ��   أآ�ن   ر�� أR?    7&�رت   وأ'-� أرPU،    أن   ��bC و
 G)C  )ذا�A   اoر ه�&��أ���RG� ،Y 2 أ�+ف أن ا�? '��4    2   ؟ ا

  ) ا�d)+ أ>"

����  ) ا'&�ر   $�#�"!  ( 8/5/1995  :ا


   ��l+ا�9   اA��ط   وا$*_ إ�?،   ���   *P   و.�,   ا$���ذ��U  
 �q(*  ��� vj   دة�(�  '�3م   أو   .�'� �C��'    Q   >�*� 2 ،  ا

 9�·��   9�R\    ،9haه�   ���3 �)�،    أ.�   �-+   % واkq�R9   أ<+�  
��و أ*
،    .�'�   وأآ�� G�   أن   '+'�   آ�ن   إن   \$���ذ   P�5'   �(�  
�_ و���fا  ��� '�م    ^(�hت �qÀ pإ �q�� 173ا�)�� ا�u آ�

 ،9]�� 4.+�   0��  أو   �d+ة   �+أت   و��أت، وآ��� ا�q(Aدة،    �(�
  8'+d�"9]��"   0��G�   أآ��،    :���3ل   أآ��   أو   أ���7   آ��   إن

 �����    .kب   �+�R*¤   هoا :  ���" ��})?    < ��  ده�d   و�� ���،    و
 9dا   *8   ه���9   دهo4�3   ه(����p،  ���    £(+   % ا�oى  ا�oآ�    ا
�G7   8*   0آ�تÁ وا�oى  "C    u*أز  u���'9، وه�    �vf   أ��   '��و ا
 ��C   0   ا|�ص��Gم، و��(�  ه� أآ�� .9ً3�3؟: ة أC+ى*+   ��
�)�   Y(R "  :��3ل {"، �Rأ   �3+ة   آ�   وآ���وأ�R،   ��م   آ�"  �ـ   7
��ت، وآ�ن   �G5'   8ل   ا���دل   �Uء   ���� ، "��م وأY�R   آ� �)�  ا
وه�    ��م   آ�" :  *�ز.�   ��ل آ�A)��د،    ��دة   ��qة   ا$���ذ   }�4 

39d   و���q   "ه� ا��q3ة�.�اp    ���   و��7�   ا�+��93   ا
  ،�&��  7)4�3   *8   '�&�ر   �0   وإذا .-+،    ��   Y�(R   وآ�ن ا
  .kب أى    �Gل   ��7�   و._ �)"،    .kب   �+�R*¤   أ0R   ا$ول   ا$���ذ 
 �h�* : �D·9(اl��'9    ا$���ذ   �0   و^+ح   �-h��� هoا،  ^��+ى  

�_ أورا�� اzن  –�+�R*¤ اklب ا�o–  ����5, ا����q �8 ه
 ).Y��2010 أ�Uه� 

�   .�d^�   آ�ن ا�oى  ��u    زوج   .��'9   �8   �����ذ   .���'+·  
 "�    ،���9، و'�f'   0�*   0��qر وا��ى    وآ�ن ��� 37+'C  
 8�� ،9�R"�   ب��^   9���(��ن'�� آ��Rا    -وأYq�* �R -  ا  
 0��.   9|   0�·  ، �A0    و�D� 8*   رة��ة   o'o�   9�'��   8�   +q�  
  آ� :  '�3ل   أن   ا�)�� Q    ��د07   *8   وآ�ن ا�)���9،    آ��ر   �9�3 
 9��   �Rا.�¤   ��ذا آ�,،    وا   P*�5��0   ^+ح   ا    ،0RG� ،ة����ا

"���    ".*� 7)+��شا���    *8   أ.85   7)+�0     ا

Oh-'9   و�R�� ا$���ذ 

�����ذ أ.��    8   �8'�C   ��q)�}    Q 99   ا�ذا��R(�'��     �8   ا
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  اA&+'9   ا��[9   �8   ا5A[�ل   ر�)�q   �-�9   ا$ول :  ا$زه+   ^��
  a+ر   ���lق   ا$ه+   ^�� ��Yq�'    �q ا��5Rن،    .�3ق   �8   �����ع 
, ��ل أن  وأن ا��Rث،    ���ن   ا|�>9   ��ا,� *�دى �C 8* 0"ل  
  هoا   آ�   أن ا���A    و��¤ ، .... وأن   ا$ذان، وأن   *�D   ا|��ن 
 ���5*    p9،    أ.�د'� إ�(a ¤راء   و��m�   ��d�^���ت،    ���د   ا
 ��d�u  ���=،    ���   واAوا ��d�  Å£   % ا��¶    وأن }�(�وى،    ا
��؟ Q    هoا   '�d+   %   آ��   ا$���ذ   إÆ، و'-�� ... ���07 h<   "�  
 �Uا��   أ�+ف 

أن ^�� ا$زه+    ه�  - أ'-�   ���ن إذا�9   *8  -ا���D    ا|�

   *��ن   ا��3س   أن ���ى    أ>�ر أ'-� R�*    ،و�(���  p�����ن  و��

 -���    ردا   أو  -  *8   ���+Yj   هoا ���، د'   \�n   '��ن   'kور,   *8
  أن   ا��)�اد, أ��ى  ا�oى  }�(�وى    ا���d   ا��'�ر *u  ���ى  
.=،    آ��9   و>�.0R$   4.�<    ،=. 4   إ�+ا���   أو   ا��3س   'kور 

u.  Q  ��0    '���3   أن   �0   '��ح   *��ن   آ� Q    '���3   أن   و���0
 ا�)�و   دار   �3+ 

u    �_   ا|"ف   هoا   �8   .�'�   و'�ورAو�8 ا$زه+،    و^�� ا  
 ���*   9)�5�  . *���q، و�q��' 2 ا���3ش إp ^�ء ��د   ا

���ن   إذا�9   �8   �����ذ   C\   �*   0��3R+   أ*� -   u�  '+PU وا
 �-�   �q��}    pاما   ��م ���  إ>+ارى  إ�t��    ،=��� ��.    ?R2 أ  
 Pاد'�   أ���+���v   7)��=   ا���5رة، �Q �q    إ2   C    ىkإ���  Q

   4��R   7)�_   ��م   �8   ا$و��   ا�d+ق   ^[�ن ��+����رك،  .5?    *
�>�� Q    أد�C   و2 ��  2   إ0R   ا|�v   هoا   ��3ل   '�)�=   ����   إ2   ا
 �U�'   نzا    Q 2 ،+&*   *�، 2   و2   .�آ����ا   ��'r*   2و   �aر�(*  
 8*   �<�'   0RG�   �U9   ر�����    ،"(� YW(��   8*    p��' �Rأ*�ر   Yه  
 8*   _����Aأو   ا�درا'_   ا   _���  �o,   ا�tA&_، وأ4b(7   ا
  .  �Cm+   أو   �d��   �*�   أآG�   +D.�ا���   ا�.�}9 

وR�&+ف وأ�b�* 4b� Q �Rد *8 7��ع ا$.�د'�، و�+�9 
 .�q�3�7، و>� ا$���ذ
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