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                ����	
��������� ا���� ا�����
دي وا����������� ا�
�ان                        ��وا�&*
ء 	��) ا��'�&�% ا���$�� ا���
#�� "�! ا�� �ـ�


	�! ا��-ي     . ا��
م�� ��آ�
 ���� ا���. ا����
دي ا�
�ان ا���&�م� ا����ذج ا��3
�! ، ا��-ي ت�%ن��      �7&&�6 ا� 

ه��ة                 ��ان ا����
م���� وت;�:�) ��إ��6 ب@	?
ب م:=> ا� �
��ص�ل إ��6 ، إ� أن م
 ت?�ر م7C=��6 ه���
 ه�� ان�6            �
�ان ا������&��م�� م�I ازده�
ر                          ��� ���� J�&�Kت� 
ب
�%#> م��
7;�
ب 	��ة                    (���	 Lت�> ذ�� ��&�" !	
��ا���
دي وا
  ��M� ا� NK أص O�7 ��M� رات ا�

 ا�	� Qرات م�
ا	� 

وأم
آ�I ا��:����، ب��          )  ا��Qاء وا��
ء واTرض(  ا�:
م� 
            Iم� ��� مI ا���ول 	���) در��و7�) ا��;
آI "! ا�:

 
Qـ� م��Kص� ا��
Vض%ار، وTا <VوXد ب�Qث ت�� . ا��

 

�ر� اTو�) إ�)  أن���
ط ا�س���C�Qك        �
�:�د ه-ا ب
وا_ن�
ج  وأس
��[ ا��:��� ا�;
ئ�ة واTس
��[ ا��� :� 

 ، و") ا���
	� وا��&��  Qام�
�ـ� واس�`aج  ا�
"! إن�

           ��M��� ا�� ���
��K� %ر �-آ
ب��  .  وم
 إ�)  ذ�L، دون ا	� 
�7
ن دون ا	� 
ر 	�) ا_Ccق Tا Iو") آ�3% م. 

              !�" !�M��� ا�� I�;�K��ا�� d:وث ب�7 Iم <#%�
وب
�ان ا���&�م� #�% أن ت��ه��ر ا�� �����M م�
زال            �ب:d ا� 
�ان ا�:
�>، آ�
 أن ا�;:! ا��K��م �م;��%ا "! م:=> ب
� اTن���
ط ا�������
د���                   �����ان ا��
م��� ����&��مI � � ا� 
       Iم� ���f��دى إ�)  ا��hم� س���ان ا���&�ا�;
ئ�ة "! ا� 

ص� "�! ��j ا������
����i ا�� �
ه�=��                    V ،!M� ه�ر ا��ا��
              ،���M����� ا��� ����
ا������%ت�� �����a "��! ا���:��
دة ب��@��%اءات ��7���
�ان ا����
م����،           ��� ���� �7
�ود�� ا���ارد ا��
��� ا���Kوم

ر�k ا������������ ا����!            ���،وا��ــ! � ت�
د ت�') 7�) �

 
Q&�&Kإ�)  ت l�aت. 

 

     i����از�� "! م���% �
وم�- ان:&
د مhت�% ا� ��M ب

ت           1992	
م ����
، وا�-ي ت> 6�CV أ�%ار ب�:�d ا�ت�'�

ا��و��� ا������:���&�� ب���$���% ا������
خ و�7��
��� ا�������ع                            
  ���
�Kم� بf��ان ا�:
�> م���k ب NK أص ، (ا� ����
     !�" Lذ�� J�&K�ب ��ا� ��M وم�fم� ب
ت`
ذ ا���اب�% ا��'�
�ان         ��
ت ا�� ��:���aة ت

 ا��
د�ـ� مk م%ا	Qت
7�ود إم�
ن�

ت        �:���a��ا�� L�
	�� ، وأن ت��ا��
م�� ا����
د�� وا�


 مI ات`
ذ ت�L ا���اب�%Q������ ض%ور��   . 

 

�) س �� ا�����3
ل، "�! م�?�
ل ات�`�
ذ ا�����اب���%                     :"
       
�Qم��� ���
ا���
ئ�� �س� 
ق أس 
ب ت$�% ا���
خ أو ا���
                    pر
� اTدن�)، و������`�'���i م�I أث��Kإ�)  ا�� 
Q���أو ت&

ن             � �;�Kا�� !�" -�VTام ب*%ورة اf�ك ا��
ا�*
رة، ه�
    k����� !" 
���	 I���ا� �Kإ�)  ا� ،��M� رات ا�
ا�	� 
ا�;��
س�
ت وا_�%اءات وا������%و	�
ت ا�������
د���                  

	�� ، وإ	�اد ب%امr و�����c و�a�V. م�Cئ����            ��وا�
7��� وا����ارد ا����
ئ����        
وم��
م�� _دارة ا���
Jc ا�;
                      J�c
وا�fرا	�� ، و�7��
��� ا�7T%اش وإن�:�
ش ا������

ف وا���K%، آ-�L ا�:��� وا����:�
ون       '?�
ا���*%رة ب

"! م?
ل أ%اء ا� �Kث ا�:���� وا��&��� ا�%ام���� إ��)       
         Nزا��
ز�
دة ا�'Q> وت`'�d أو إزا�� ا����ك ا����! م�
ت�Kم �7ل أس 
ب وuث
ر وم�ى وت���N ت�$���% ا������
خ         
           
ب
_ض
"� إ�)  ب%امr ا���ر�[ وا���	�� ا��:�
م�� "�����
���� ب�$�% ا���
خ وت�?�k ا���
رآ� مI �� �� أ"�%اد        

k��?�ا�. 

    

                    �وم�����
 �ش��L "�����6 أن ت��$�����% ا���������
خ ه��� أ��7
ا�	� 
رات ا� ���M ا��! تK=) ب
�ه��
م 	�) ا��;��ى 
�) �?[ أن تK=) ب&����   K�;��ى ا��ا� (�ا�:
��!، و	
  p
ا�	� 
رات ا� ���M آ���ث ا��Qاء ا�?�ى وت��ث ا����
        ،���
ت ا���� �� وا�;�
ئ��
وا��`�w مI ا�'*Cت وا��'
��Vص
 ت�L ا��! ت���f بXض%اره
 ا��'�
د��7 آ�
�����اد         
ا����
و�� وا�;
م� ،و7�
�� ا��
ئ�
ت ا���K مI ن 
ت�
ت  
   k���� Iم !"
و��7ان
ت، �?[ أن تK=) ب
�ه��
م ا��
     ����� !:� c ك��أ"%اد ا��?��k وأن ��%> ذ�L إ�)  س
                        Iم� I��%�����;��ا�� <�	�
��� وا���	%��
"%د، و ت�K=�) ب�
ا��hس;
ت ا�&
ئ�� س�اء أآ
نN ت�%�:�� أو ت���'���-���        
            

ص�� م��Vو ��M��� ا�� ��
�?�Qد ا�� -و�� "! س �� 7��

�� ا� ��M ، وأن �����ن         �K� !�'ا� fآ%��

 بQم� J�:��


          "  ش:
ر ا�?��k ه� ش:
ر �:����� 
���Qت �M� ن "  ا�T
�7
ت�
 (( ا� ��M ب ;
�c ت:�) . (( 
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�����:���������������� 
�����������������Qت����  �����M����������� ا����� 
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