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ل�
��ك �� ����� � � آ� ه�:ا�� إ�" رد  ���� ا����ري ا�
 ا��
��ر؟

ن )'ن ا�&�ل إن�ه(/� .- وا�,+* �دي آ(ن ا��� "� أ�5 ا34س ه1ا 0
�; ه:ك أن 9(* وا�+&(&8 �/�رض< 5=> ;?� �@ ا�:��- ا�?�; وه� أ� �5ا0
ن���@�، )� و��- =��� �� ��5� دا=�- آ(ن 0�" �:�Aي ..5C@ وإذا :��3 

ن أن�ة ��(E ا��)8 9)��(H ه1ا .Gن 
��ر�8 ��� ا�/:�.I� "5 إ��ن ا�/&5'( 
J)�< �@.5C@ 8�ر��
 5)K� و��� ن � I:0�L9 ه� ���M أ�� ا��دي ا���� 

3��آت -. O�( ن و�?�� ا94(�(ن أن ��:- ه1ا .�� أ3,�ة ��(E ا��)9 
�8)�
��ر�8 � P&. 594ى أو ؟
��ر�8 ا��5د 3��آت )'ن ا�&�ل ���� ه� ) P&. 

ة <=5 >�; ه:ك أن ��:- ه1ا .�� ا���R آن وإذا ؟)+�� 8)�؟ ا�:� . 

ت إن.5C@ ن� ا����)�< ة �5ده)+�� 8)� �H0S آ� .&P، ا����ر�8 ا�:�
رCأ�  ��ف ر)(8ا4و ا�:�5�T -. 5C0 8U ا�1ي ا���3(�- ا�@?� ا��(
-�ء @'�� @�/J)A ا���5 أو ا�5وح �&��ن ا�1ي د��رت ا���5)
 <ن .- آY(5ة أ

I95ة وا(Yوا�� -.  أ.�ره و)/'�� @��(5ه�� )�� 8�Z �� وا����ر ذ�M، أرادت آ
34س ه� 0&�- ه� � )'ن �5ى 9(*) �:� واI9ة
��ري، ) O.8 ور)� إ��

ت و>�د \,�ل)��0 8)�&0 5)K ر���� 8 �دا�[ وا8)0 � أي �(���- آ&0 -:�@ 
 �� آ� ا�5أي )�1ا أ=1 و\I )�، ���5 و� 0&�- ه1ا ���ن أن ���� .� 
��ري

رت )�ل و>�ن ه�53ل/9(* 3 I?� ل ه�53ل�&� -. �( آ�)د��ر@(8 @'��ت( آ/
ء �� 
-ء أو � )��`�ع 
��ر ه� 
��ر)
�a ه:ك �,&" � )+(* ا4. �)( 
 و��(� )� ���5 � ه� ا���3(�((� �0 ا�/��(5 أن ه1ا و)��:").وا���`�ع ا�1ات
ت ��)��0 8)�&0 M�1رت ا0/,5 و�ت أ3س أن د��,Zد إ��= R�:ا� Hc\ "�0 

 .ا����ر

I?و� �� �)��� أ3س أن ا0/,5 ا�1ي 3(: )� ه� ا���`�ع ��1ا @5Aق �� ا��
ت,Zد إ��= R�:ن وأن ا����ر ه� ا�� آ� .- @��(5  �0 @?5د إذا(&�ل� آ� ا��

3ت �� 
-ء��
��ر  I:0 9/" ا���&��ت أو ا��+ ��I,( �. ���� 5د أن?/� 
 ��/,5 ا����ر أن ه1ا ،و��:")���5 أن ��/J)A وأ�� ��>�د أ�� .- @��(5  �0



3�(5 أ3�/� I�I+@و H�ر>- ا��e5ا ا�f� �� ��U/� �� ت)��0 8)� �/�Iدة 0&
8�� . و�/�

نا� إن�
5ا إدراآ ذا@� �Iرك ��� و @)e� �@�Iرك .�� �,)3 � إذا ):��� أ9
I<�� -. 893 R�:ة إ� ا�ا����ر�8 ا�+(  . 

ر ا�5أي ه1ا إنZأ  .5و�5.،I�M:: رأH�3 و0�" ا���8�3 �� ا��I� 5)Yى ا5/0ا`
،S/:,�� ا4=(5 وه1ا -:���&� g.5 ا�5وح أن أوا��@ أ�� أوا.g � و��� دو� 

5��@ ).)'.�ره دو�M�1آ h(5 آ(�� O�( ت��آ�ن �� @ICر ا�/- ا�� و� ا��
-�� �( �/5Cف أ�: آ� أ3,�ت أ9(.5C@ � -�� �( و� أ3,::���  إدرا>�
-. 89 ا����ر 3:5 � �4��� درة K(5 ا�+�اس آ�[ وإذا )�\ "� ا3/(�ب 0

H�ر>- ا��eر ا�����. M�1: � آ���ل ��89 ا9/3 R�:ا�  I9و . 

"�)g ا�5أي R�0 و0�ر �?I ا�Cأ�   @,:" و\I ا��
��ر و�Y,[ �&5 ا�1ي ا�@?
 ا���\h ه1ا� "�� ا���H رأH�3 و0�" ـ ا�:��- ا�/+�I� �)ر83 ـ �(�8�3 �

-��وي ا�a4 ذو ا�:��)�(?���I ا�:� I�5و. I\و I:/3إ�" ا k?9 ة و)5اه(�I0 
-. Mذ� ل ا��/�Iدة ا�:��(k? 8ا�+ �:��
ت ز�ت( ا4/�.،H�ن،إ`80 ا�&�� ا�

ن)� � أ�� .5و�I و�5ى)�5fة أول �� ا94�م،ا�+; ا����I�،]\mل ا��-ء،ا�:
���� H�. آ� �I( H)ون �:���8 و�� ا��
��ر )��5ة ا�/Y�4ا�/- ا I��/�� �( 

oC&ا�/- وا� ت �0 .5و�I �5و��/�ن .����R رR)c ا.//ح ا�? -()� 
���&(:>>دة أ����8 ر.J أ0�� ا��
��ر� � I\ 5,0 ���ن و)M�1>>ا�? �0 
 ار@(I0 �9م�� I\ 5��@ �:0 'Ae8،وا���ه5ة .5و�I:0 I ا�?T 8)<����)�( 

دم �0 @:�'C@ �)/,Kر �)/)� ا�1ي ا��I� oeى و��5و.8 وا`+H� ��@ 8 إن ��
�8 ا����ة،و�� �5@�;Yن أ�)� أن(ا�:Ce
د�� �H و��� ./ة ;أ9 ,@  وI9ث 9,�

 @Sو>[ أنCe
 HKأن <=5،ور oeا�� ;ceن ا� )�(I أ�I �:1 ا�Sوج ��5ف آ
]� وآ��A(5@ 8A(ن ا���� را آY(5ا .�� "�:� H3ا ��و� ز�(+� Y,0  51آ@ 
�� ا�1ي ا��oe ه1ا أن ��5و�I و@,(�)ا��3 �0 ��'ل أ=1 �5ا3�/� أراد وآ
"�:� H3ا �&�Ia +��� -. ���� t)
 I` �� ���5 أ� و��د K(5ة أو آ5ه ز�(

�).  ا�5Cاع �� ��+I ا��5�O �� و�+و�8 وP3 �9 .�- ا94�م أ�
ت إI9ى أن: ).5�M: ا�:��- ا��+�� ا�:��-،و�5ويU�51آ5 ا��@  .- رأت أ��

H��8 \,�8 آ,(5 دآن �� @�/5ي أ�� ا�+)�<  أ�3د �����:�Zو -�K اI<(h��). 
����5�8U أن ا��+� -. �@)9  زو>:�� k0S� �@)9 I�5@و o�e/وه1ا �:� ا� 

� S�5� �)اد أي ا�&,�8 �3اد إ�I+وه1ا ا� � 5�Tأ I�ى أن ��5وI� 8<وS8 ا�,Kر 
8)�e/� -. o�e/ا� ��  ر>� @��g أ�� ا4ول،وآ1ا زو>�):K �)�<ل و و>�



 �S�5 ا�&,�8�/<+� 8:�S� ا�����ق ��/�ن ��:�Zو -�u:- ا���8 ,Kة ر .- ا��/
":uا� I\و k/:/3ا I�ل �� .5و�>� =�0 O�,� ت� أن �)I أ�� ا�,���Z>(8 ا�+
I<�@ 8A(را �)( 8,K5ر .- ا���,�@8 ا���
 @C(; .�- ا��5`(8 وا5K4اض ا��

hcTو oe8 ا��)<����S)8 ا��)�ل .5و�I و�&Iم وا�:�Y� ـ �5)/�9,� ـ ا��C. 
ب أ�� 5ف�� �C� �5)/��� .&Iان( �:� آY(5ة أ50اض 0�" @:�Aي وه- )

 �J .5و� I�mآI و��1ا).ا���I�8 وا�5�f،ا�&895 ا����a ا�,5C،ا���J،أو>ع
()5و�5 �&�ل 9(* ا5�4 ه1ا )5و�5�� آ�I<و :� و>; ا504اض أI9 أ�م أ��
:)�ت )�O ا��5�I� Oى ��/:/k أن 0v0�" @+/�ي ا�/- ا��
��ر�8 ا�:� 
 �?; ��:� ا��5ض ه1ا ���IلU�ن أن أ���ل ه1ا ��Iا�� �  �+Iث 9/" 
��ر�

تv�:�ت C0,(8 أ50اض @��I � ا����ر�8 ا��5ض،.v �� ا��
��ر�8 وا�:�
8)9 ا�/�س و����).@Sول ا504اض .Gن 
��ر�w,C@ 8 أن )�?5د أ=5ى �

 ا�/- ا�+(� =�ل �� ا��
��ر��Ie/�
��ر دون �� ا��&� � 8)Au/آ o&� أو 
�8 .��،و��Yأ� O���/ة أن ا� �� @h�e ا�&�C\ 8(5ة ./�@I&0 8)� ا�:�

���/�( "� أو ا�:�ل أ0��ر إ�" )�(Y5ات �� ا�آU+/���[ 9/" ا�/?�(� �@ 
ر إ�(�f�4م أو ا�&@ O�,( بس أو ا�5�`(8 ا��4,�( O�( �)@� ا�&C(5ة ا��

J<5�و �Uا�� -. �Tة رإI&0 ا����ر o&:� و�+و�8 )�/)Au@ "1 إ�)��@ I�5و. 
��U+� 8)95ر @1آ5ة أ= �� 1�H� ���/ ا�1ي .��oe ـ ا�/,5�5 ـ و�:� <ذ�ر� 

� I\ '?�ء ��\�� @,5�5 ل �C9G95(8 0(�ب )� )'�� \��� .5و� I�h)U و.ا��
دا�[� 5aة �9ا3:\ "�ت إدراك 0)A�� H�ر>- ا��eا� h)�.  )'ن ا�&�ل ���::

 آ� �/��(5 آف ا����ر:@)9 8)�ا�:�  . 

HKه1  آ� ر k?+ا�5أي ه1ا أن إ� وا�,5اه(� ا� H� I�C� 5 ه�=xا I&:�� *)9 
8a،�&�ل ا��
��ر ����م و`I ا�:��- ا�/+�(� `I ا5/0ا`ت I0ة 5�Tت= 
;),Aوي ا��3/(�ل ا�:� 
��ر أو�� � أ���( I&�. ]:�> �( -. �/� و�"ا95� 4

 Z�Z(� دا�[ ا�/- @?5)/- )�I و���� @+[ ه- إ�� ا���,�@8 ا4.�ر أن و>Iت 0
.�ن دو� ا��5`" وان 
��ر�8e� �� 8�ء أن ه1ا و��:").ا�+&(&8 رؤ)
 ا4
�[ ا���,�@8)� -. J\8 ا��اU�K ىI� O�5ا�� \�v5 إ�� إ���  ���) و��:� �(

 إ�"��ه?@ �0 =�(8�vإ "�.5�f� 8ه -. ا�+&(&0 8`�م،)eأن إ�" ا� I�5و. 
H� 5?� �(ر?@ "�.�ن ا�1�� ا��0 "`5e� �� ع�vا� "�0 gc&9 H�� و.- ��آ


��ري 
-ء آ� �w,C ا��د�8 ا�+�ت �� )5و�5 �&5 آ��� -. ���\ g(� ا�
M�1ر أن وآ��
ر>(8 )��� 8f9��L9 � ا��e8 و� 3(����>- ��4 ا�)� ا�Iا=


��ري،إَذًا � ��4 � �f9�� )�ر>( أو دا== �. ���� -�/�( �@,Zإ . 



ن إن�3��آت )�Iة ا�(��(8 9(@� .- �&�م ا�� �:�  ه� � و�:� �Iرك ه� �
5)K Mو�� ذ� HZ ركI� ك أن ا�/�5ف ���� � ��,�@ت ه:�)� )��8.5 إ� 0

�( .�1ا ��
��ر ا�+�ت آ� �J<5 أن و��� أ3,� � -u,:� . 

 و�/(?8�� g,3 ن I:0 ا�+(ة أن �&�ل أن ���::� أن 
��ر�8 � و 
��ر�8 ا��
��ك �� .��� ���� � ��
��ر .��� ���� ا����ري ا���( . 

 اه/��� ��>� آن .&I .5و�I ذآ5 �� �:ص .� وا�?:R ا��,(I+/� �0 Iث 9(�
 1�� 8�'� ا�?:�(8 ا�5u�Sة �9ل �Iور �آ/, � وآ� وا��1وذ ا��,�8u در>8 إ�" ا��
��4 �� ا�+(ة �Iار �?���ء )� ا�,�5�8 ا���50 و�:,J آ:Y/3ا �C� �( 5�4ا 
 )8u,C ا�J)`5 ا���A 59آت �� 59آ8 آ� �C,{ أن I9 إ�" �5f�/� @&5�5 إ�"

R:?دة ا�ء .���A ا��?:��8 ا�+:Z0/� أ �1ة �?I ـ ا4=(5 ه1ا �H0S آ� ـ ر`
8)�:< C/�ء >:�(8،و\I ):��ة إ)��� ��o وه� ا�?:I( Rا.g ��'( Jو�< -. 

ن آ� .- ا4=�ق @:�ر أن ���� أن �?;(>>�a(�ن ��9ء )5و@�آ��ت<<�� 
���/. :@5A)3...إن I�5و. :� �f)35ض و��ت  `�ء .- ا�?:�(8 ا���\
R,&" � آ- ا����5 .- f� ب 5KاSc  رواء ه�� و�I&� w,Cس 
-ء ا��,
)� @:H)f آ/ب �0)(وا�3�م ا��د�8 آ/ب ا�5f).(أ=�\� @:�ر و1cI:0 8ا�?:

ن���?/�J ا��� ) 

 


