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  ا��و�� وا���

ل���م ����� ��ون ��
م ��
�ـــ�؟:ا�  ه" ���! أن �


ت ا���0 ا��� ) ���/.
 أن ت,��+ *� ا��ج�د ��ون ا)&��
د &%$ /2

ن وا�3 �! ا��,�إن ا
7 �3
ت6 ا�و�$ ت��
ز �
ا��B+،إذ ���� ا�@+د &
ج?ا &! ت%<�� 3
ج�
ت6 و��اج.� ا�=>
ب ،9�3 آ


ت ا�<C+�� و�<��
�F وا�<�اE� ��2" ا�=�� وا�?را&� إ�$ أن ا���" إ�$ ا�=/
&� وا��,>�
� GHد ه

 I��
آ" و�! ه/
 ��أ دور ا��و�� ،وذ�LM !� Nل ت�FK+ه
 �J*+اد وت0C! ا��� ��ة ا�>�+�Mا�

ا��! وا)���+ار ،إّ) أّن ج�.�ر ا�@�L@� ا���P �* Q%�M وأه��� ا��و�� �! LM ل هHا آ6% 
��

 ا��,
ؤل ا��/�

در إ�$ أذه>��:
F
ء &! ا��و�� أم أّ�.
 ا/B��(! ا���ر�� ه" 
��� U�
ر ا��/


 ��ون ��
م � �����م ���6P ا��
���؟أو �><
رة أصV ه" ���! أن ��ا�@+د �0+�
ت6 وا����� �0

��؟��  

 !�* 

ء &/./B��(ت ا
<���
ن ا����Xوري و�+Z +�[ د ا��و����ن أن وج��Z��+ى ا�@
�ن *� ا�� ( 9�3 $Z�* ��
�ا 3C�<� ا �%�و�� وان�
س ) 3
آ` و) ا�*[" �%/
س أ) �^[>/�


ل �� I�]ت 
�م �ن ا��و�� *� ��+ه` &�و �%@+د وت��Z Q ا��@�V ا�C%� �<�>a^=�� آ��0�

ع a�Pا��0ود ��! ا��ول وا 
.<Z�� ����

ر ا���` ا���PLM ا�>Cل ��! ا�*+اد وت�0 �! ا��
ا)ت=

6 �! ��
ر�� 3+��6 و&%$ أ�P�
س هHا *
�6 ج�
&� �+C�� �Z أM+ى إ�$ ج
�U هHا *.� ت>

��� &%$ أ�
س ,�
ت اPL<" ا��و�� و�</� ا��أن �? ��ا�/�+ GHر ه
�ل أ�=�� 

 آ�/�%& U��

 U��
ءل �
 ا�Hي �[�! ا�/�
م و�0�I ا��! �J*+اد و&! هHا �,�� �Pو ��ا�@+د ��ا�0+
�ة ت%?�.` �
)�3+اP $ج� إ�
�ن �Kّن ا�/
س ��>�%�ن �=
�V �>[.` ا�<>c دون 3��Z�م ذ�N ا�@


ل �a<�>�6 إ�$ ]�+G و&%$ �
آ%� هHا ا�a+ح ��� ا��
رآ,�� ت�&� إ�$ �� `.� �>,/�
أن ا�@+د �
�ر .e لLM !� Nذ� �,�
ء &! ا��و�� ��.
 *� ��+ه` أداة �%,�a+ة وا)��LBل و��/B��(ا

�� �+و���
ر��>F ���
Eج وا�
��
2" ا��� ���
���! ا�و�$ ث+�� و�>F *N%د�3 ) ت�

�P  آF ى��
 ���
Eا� ��>aة &%$ ا�+a�,ا�و�$ *� ا� ��>aا� �>[+� ���ر ا��و�� ج
ء ���.e نK* 
ا�>�" و�! ه/

ت i* ���� +.�� ��>F 6�%ت� ��P ز
ر]
�.` &%$ ا�^[�ع �.` و�! ه/
 *Kن ا��و�� �
 ه� إ) ج.

?%��ل ا��
ت *� ا(ا�U<C و*� هHا ��>a7 ا��و�� إ) ت><�+ا &! إ�3ى ا�,������و�^�=+ .) ��
6������ ا���/
3+ة و��.+ه
(��/�! هHا ا��>/$ �>aت ا�
Zر
وت%^�=
 )إن ا��و�� ه� ث�+ة ا��>

�ل �
ت و*� هHا ��+0%� ����
 أداة ��a+ة وا��LBل وت.�� 
.�
�P U��.Hا ا���K* QPن ا��و�� ) �
!���  ).ـ�إن ا��و�� ��<+ة آ<�+ة ت�*! *�.
 ج��� ��
ه+ ا��0
ة ا�@+د�(�
آ


 ��+تU &! زوال ا��و�� إذ � UPا�& �<� ( �.* 6*+a�� ا+�� ��إن هHا ا�+أي �` �=�� �%/

ب *Xذا Bدة إ�$ �+&�� ا��
ء ا��و�� ا�>Bى ،و�>/$ إ��PJ� �>%B�2ة وا�
ت=<V ا�@�Z$ ه� ا�,
�m &%$ ا�/�` ا)��<�اد�� * QP�ا��� &�7 ا�@�Z$ ) أ�3 ��
رس 3+��6 �>� ذ�N ،ث` إن هHا ا��

�ن ) &%$ ارادة �
�
��2 &%$ ا��
ده
 �! ا�0+اف *� ا��^�ام ا�,%�a ا�� 

 ا�<C+�� و�.�*+&
  .ا�@+د�ــ�


 و�P آ
ن &%$ ./& $/[ ( ��&
�� �! �+ى أن ا��و�� ��o,� اج��� I�
و&%$ &�p ا�+أي ا�,
%& QP��� +]0�� ����
م ��P +ى أن�ون ، *+و�+ �%M !� ،+ا�/?&� رو� GHا��و�� رأس ه $

 `.P��
ز��ن &! 3/�� 

ت ا������ ـ *
�*+اد &/���+0�
ا��� ت�*+ �J*+اد �
 �,��6 رو�+ ـ �
 `.� 
�ق ا������ ��@%.�0�
�ق أM+ى ت,�$ ��3 "�
�
ز��ن �/�� `.�X* �&
��
�V ا�r^C ا�=�


�ن ا�U<C ه� ص
U3 ا�,��� N�H%� و��ى ��+Mت أ
�+3 6� !�]� 
���� ه/��
*، 
دة و���0.
 "Eا�� Gد�
��و�� وج�ده
 Z+وري ��0
�� ا�0+�
ت ا�C^=�� ،إذ ت>�a �%@+د وج* ��
��
و�

 ��
a%� د وازع�وا���$ ،أ�
 �! M%�ون *.� �+ى Z+ورة ا)ج��
ع ا�,�
�� و��/ 6��C+ط وج
�ل�
ن 9�3 �,�t� ا�>�وا��� �<�>a%� �3 �Z��) !� ��L* +� L� "=3 ع إذا
ث` إن هHا ا)ج��


&.` ا��0�ا��� �! ا�>�وان وا��%` وازع>F �* 
�� c<� !& `.]<� س
، وهHا ا��ازع )��*� ا�/

ن وا��� a%,وا� �>%Bس �6 ا�

ن *��L أن ���ن وا�3ًا �! ا�/,�&/�G ) ���! أن ���ن �! ]�+ ا


�>�وان وهHا ه� �>/$ ا��%N أو ا�,%�a ��ى �! M%�ون ،� G+�[ $=" أ�3 إ��ه+ة �3$ ) 
� ا�



 �%�وا�Hي �+�F m<>� ا)ج��
ع *� ا�<C+ و��! ا�>�وان *�.` و�@$ أن ���ن ا��ازع ا���/� أو ا�>

 ��/� ا�/
س &! �>[.` ا�<>c و�! ه/
 *Xن وج�د ا��و�� ) ]/$ &/6 *� إ�<
ع 3
ج� �*
آ


ن ، ) ,�t� ون و&�ا��
ا�/
س �! 9�3 ا��! وا)���+ار وت�*�+ �+وط ا��0
ة �! ��
م وت>
� ��
�� ����
ر ����� �/�` و) �/��` ا�*+اد إّ) *� �Fد إ��ن آ" هHا إّ) *� وج�.  

�� ذ�N أن ت
ر�v ا��ول �<�! أ�6 آ
�7 �>�` ا��ول أداة ت,%m و�` /%� ��=� `� +Mwا �هHا ا�+أي ه
 Q%�^� �*ك و

وزات ا��� ت�� ا���م ه/
 وه/�
ر �/�` �J*+اد ث` إن ا��F! أ��ا أداة إ�ت


)ت د��" &%$ أن ا��و�� أداة ت,%m ا���.  
 ���
ت ت��y �Z/6 �! و�ي وص%6 �H+ي ا��ى ا�@�
ن &%$ ا��,�,�إن ا��&� ا�Hي �.�G ا

 �PL& $م إ�
�خ وا��,Lم رادة ا�0�Zر �PL& !� !Fا�ا��>�
ل ا�,%�a وت0���PL& 7 ا��

�� أو �MK+ى *� ص��+a� !Fا��ن ا�Hي ا��+ك ا���
�
ل �%Eن ا��و�� ا��X* 
]�6 ، و�! ه/

�0%
ة ا���C+آ� وازده
ره
 ��! ا�[+ورة ت��ر ���ره
 *Xذا آ
�7 )ز�� � ��&
Z+ورة اج��
 
.<���U أّ) ��[� &%$ ا�0+�
ت ا�@+د�� �" ���0.
 و�� 6�X* 

ت وت0ّ[+ه<����ء ا��C/�.  

! �%����� أن ��0[+ و�?ده+ إّ) ���6 ) �X* I>� 
�ق وأ�M+ًا وآ0�ص%� ���
ر ت��س ا�0Fإ �*
 ( V>=� ��
��

ت ا�C^=�� و��+0%� ��P ا��و�� أداة V>=وط ت+Cا� GHت و��ون ه
وت�0$ ا�0+�


ء ]�*+ق ��! وج�ده
 و&��6 و�� آ" هHا وذاك ت<�$ ا��و�� أداة Z+ور�� ��/��` ا�*+اد وا�
��

ن �a<>6 أ�,�
ن �ن ا,�  &%$ أ�
��� ا

 


