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 �����	
 ا���	
� ��� ���� أى ��وى �� ���ار ���اد أ
	�ء ������ ... 

ا�)�'&، 
�#% $�� أن أ#"!  ا�
	�ء أآ�� �� أن ُ���، آ�� 
� ��� ه��ك ��وى �� ا�56 ا/"4ول 01�2 ا/.-�ر، إْذ ("�و 

آ0A . �� @�ؤواأن آ�<ا �� ا/.=�2> ;� ا:-�دوا أن (�2�9ا 
 %9�@�ؤوا، أ(��� @�ؤو، F) Gا���ن :�BC�$ D�2�; �E ا2

H.�: آ�ة، و(�2�9نJ/ة اK�29%، واLا�2ا . 
إن $�5N9�) O �P�Q أ#!�ب ا�2أى وا��C2، إن آ�<ا ... 

V-�) �W و(�9ل، ;�$& -Q2	UA"، ��2 ا56% ا/��Tـ% $�'R أى 
UA"	-2ا R'�� ا/.=�2% :. رأى %	Q.2ا Xوه ،����A� >A.� �

 ،�5�5) �� O�5�5 إ) O ...�5.CP Oإ R�.� O Xذا . وه�/
 ه�4ا؟

...... 
" R�Z إن ا42ى ...%L[L إ�� : ا��2ارث، ه� أ�� أ��ر

"%)�; %)�N: %2رى :�م"، وإ�� "دو�`� B�" وإ�� ،" X:و
a)آ�ا. (�5ى و(�دع" دJ� 0A'أ c�:د &$ :d2آ& ذ &$ . 

هX دو��e %2% ا�92اP>، ��'�ة  :ا��و�� ا���	
�: أو�
ا�Q�� ،%"Ah% ا�داء، راfg% ا��2ل، �C-��% ا�N2ر، ��9ل 

�jف )�5A :��&  ، ....دو�C� �� . %2&، و��C& �� ��9ل
اP�AN2% �� اg�l"% وا/�ا;"% واk6اء، $�BC ا�92ر ا42ى 
 �� ،H-A2�=.� ��' �2& �� ه� �$�.� m-f/ا�2ز(� ا &��)

o#أول أداء أH2 Vp�P ارات أ;�م�; r� ،%(�sP &��: � . 
R�-u ا��2ارث أ(`� �> (�1رك ��ts : ا�� ا���رى: �����

 %A;را tA; و��د vA� �� ،�N�2ا Vم (�اآ�: X:و w ا��2س
 ،�� V�@ أ)�اد ts�� آ& أو &
ا��2س ... �.=�2% ��1رآ% دا

�-E�Nر أن اtA92 اy`�ر(% ��9س $�2-	�ول w ا�A�"2ن، أو 
 ....|:��ل ا�C2 ا}��2ة، أو إ�zزات ا�A��2���-2 ا��2];%$

إن اy`�رة $���gس �-��& �P wع راق �� ا���2د ا2"�1ى، 
 �Pع (w �5s ا�N-2)�ت اoN2<ة �� �A#�C& ا�Q.2ك ا�C2دى 
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 ،H.CPت، $> ا/�ء و�A"2ا &
وا�P ،X:��6ع (�Cض H.CP دا

وا/�رg%، ودور آ�� (�5s أ��م ا��2س w ا�12رع وا92	�ر، 
���A.2�1 . ... ا$ �� ،R�-� w د�( HPآ& وا�� أ HA( ��1)

��H2، هO tز��ن ���2دD ر�t ا
-])t5�: H، آ�� أO HPزم 
t5Q���-2. 

ه4ا اBy اy`�رى U9!-)O �	"% ز:tA أو �� 
]ل ����AQت  
�`% ��$�(% إ$�ا:Q)�T %A% ا��& tج ��اآ�-P HPوا:�، إ .

��2س و��ه�، أو �.� �Pا(�هA��-2 XC�� O ،t% إن �Ap�9Q% ا
%	Q.2ا %A2�=.� دون Byك ا�2و2% و$�ا��5 '�ورة . ه4ا ا�Qg

�& هD4 ا�yل� UA9!-2. 
 ����� :���Z أن (.�هR�� w t ا��2ارث �> : ا�#"! ا ��

 w �)�20 اA��� >� �)�-2ن وا�Z�2 ى�
�A�P �2ذه�ن ���ن أ
 ،&A�|-2وب أو ا�hا �: dAه�P ،VA�F2وا VAهF2د ا�� w أو

R�6 �`)0 ا�2(� أA���  #�ات أو�ا>C�-29-& واQ2 . إن
ا�2(� ا��Z O �A!N2 أن (�g %;[: XQ: �N-9(% $> ا�2"� 
ور$H، وkQ� %A59( %:�T XQ: Oم $|داء �� (H2�9 ا�59C2ء 

إن �2داء . ��)�A دون P"� أو :�U أو ���< أو إ$�اع
a)�2دور �`�رى ا/ا tAQ.2ا c�Z�)رى�L �P�Aوأ� ( ��Z O

  A�$ r2ا �N� w �#�N
،H�: ء��o-gOا �: dAه�P ،Dر��Pإ
 �A��-2ا2-�(� وا �� Rpر(� را�� XQ: زا���zر�� وإ�`�

��h�� ار�yوا. 
  %��s�� a") أن tAQ.2ن ا�Z0 ا�pو�� tوض أن �� أه�C/ا

XQ�-� ،��J/ا X:و &
�Qg wآH اX��A2 $�1& (���  إ��$A% دا
 . ا�رض و(��P��$ X9.�ن، وR�Z ا2`�ر وا2`�ار

....... 

....... 
 ا�"�*ار () ا'&%#ل

O أ�� (9-& �
� G . آ& @Xء HA( �N) اO:-4ار إO ا/�ت
 DK; w H2 0"(�9لg� �Pأ !!!" tQّ�-2ا &e &� 4ار ا42ى-:Oا

إHP (�(� اc�6 . �م ا�#XQو�Ao< ا�Q.2ك ه� ��Z% أآK �� ا6
X:دون و �	ك ا}�Q.2آ� اJ) �;ا/�-4ر �� . و XC�) �; HPإ

H-Z�� tو�� %-Q�( %��.� X:ا�2ا H/ل أ[
 �� tQ�-) أن . O
 Xpء :�1ا��:4ر :XQ إزه�ق روح $�1(%، وXQ: �)��� O إ
H-A2�=.� >o$ O�o1� آ�ن O�=.� ن ��د أن�.Pة إ�Ay .

y4ار ا-:Oب ه]ك ا2"�1، ا�"gإزا2% أ XQ: &��2ه� ا X9A9
�N2�$)%، أو $����ل أو $��592، أو $�o-gO]ل، أو 

 )PO�$)1967.!�ب 
 .. &�2 �Co) ا:-�د أن tAs�2ا VA	2ا V�12إن ه4ا ا

�.=�ل أ'� D، أو �r أذH2ّ، �� أ:Qg XQ	% إ� أ;& :��& 
Tأ:�ق وأ %;[: Xة وا/�ت ه�Ay�$ ��-;[: ،&�5� �2ْ� أن ،VA

(.-��ئ هD4 ا2	A"% �.=�ل (�4ب، أو :��& (�5&، أو ���0 
D�CoP O ¢45ا ��م( ،X1��). 
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....... 

إن ��9رP% $> ��ة ا��Q2 &:�C-2ت و$> �.�ر ا�A.�2ن 
)��o2�( �Q"-2ا(% £�5Qة ا�Ayة ا/O ،%$Fo $� وأن ��"��5 

"w V أHP إن ��ز ��2 ذd2 أ)�ادا، )kp�� >� �5 /.=�ل �.
، أو �.=�ل �
� )67(��ت :�1ات ا¤Oف w ��ب � �t9 أ#] 

Xp�1ا: HQ$ أو ،�
. �."w V إزه�ق أرواح ا/=�ت $-�اآ& ر
D��: أو ��ى ،D�:و)% ;�ا��� >� t�� م�sPو. 

 &A; �� &ة آ�p�( �: أ�.�ءل... ،�Jاب، و��# D��، وأآ
:s% ا/�،ت وO أ�� ��ا$�، أ:�ف أaP آ�< ا2-.�ؤل أ��م 

 :وآ0A �-.�ب £�ور ا�2; ، وا%$4$42
 /�ذا ا�2¦�2ُج¦ ؟اُ}�وج¦ ؟ ا�2©وار؟ اَ/�9ٌل؟ ا�2]م¦ ا/��د¥؟

و�� ذا (	�Eُق ��Aª¬ ا���2رª ا�A6ع» $��;�سª درء . . . . 
 ا}	�؟
آ-.� 0A	VA ����-�� ا9A9� �: X��2% ا�6رى و:� �Oم و  

�P أن � �Pk�: �;م ��ع ا��2س، و�s�29% ه4ا اA9� �: X�
و®��T اg-��ارD، وه� O (�(� أن (-�tQ، أو (Fا�R، أو 

 (.-r� ،¯9A أ��م دروس ا/�ت ا�2هVA؟
اA`92% ه�sP %A`; Xم آ��& (.< �N92�$ر ا42ا�X، وه� 

H"g�� �2 أن أ��ا Oإ �=�	�. 
	
*+ 

إذا ��ز، �ه& اQ.2	% أن (.-��A5ا £�& ه4ا ا�2]م، و�� 
.� ��p�� H% �� ة H"-�) �W �<ى، إذا ��ز ذd2، ;"& ه� أ�

و�� �]D، )45ا �< ��kp �-�� $�� ه4ا ) 2011(��(�  25(
�W ��ث Q( w.	>، : ا2-�ر(� و�� ���HAQ: V �� أ��اث

 �p�gو �Nا��2اق و� w HLو�� �s-�) ن، و���-.P�o(وأ
�AP�2ا .Dدور w ³&آ . 

Xp�� !!!20.  أدرى آA  .ه4ا إ4Pار 
 -�ق أو � ���ق

آ& ه4ا ا�2]م ا42ى ورد �C2�g ه� �-9	�Cت �� ��9ل ;�´ 
و��Z (، 2002-3-14آ-"-��g �1: &"; Hات �Q2)� $-�ر(� 

 !). ا���2ع إQ2 HA2-|آ�
 w �)ة، )�9 آ�ن ا2-�ر>
اAo-2< ا�A��2 ه� w ا�9C2ة ا�

 . 2011(��(�  25إ�  g2001"-�< 11ا/�9ل ا�ول ه� 
   آ0A؟رأ(
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