
�������� 
 ���ه� ا��

��ن آ����� ا������ ���ط���ذج �  و
 
��ن ص�م#
 د"�ل � � ��ی�� ��� وا���اه�
 ا���ا�
 ��� �� ���ة ده�
 	���ر ان ��� &�'� �*ران وزی�) ا

∀ ا��6�1 1�� ���5�1∀و ����ه� ��1& 	�5'4 م� "�3 ∀ا�2*ود �1� ��وس�ن ∀آ�ن) ��. ب�س�م�	& +��� �

��. س�ی� ی=ال > ا��5�18�� ا�#�; آ�ن ای�م ذ�� آ�ن. ��1& 	��2�8ن م� أول ���1
 ش��ط 	��م ا�8��ن
و <�" 

 م�#���
 ون�Gة  ی���F85ب4 >  و+��1ن م��8ش
 ب�21
 �A Dً�1ً�ش� ا��س�م ه�B ص��6 أ	�A; ی�م � آ�). وا�*ة

 ،ا���2; بB*�M اس����; ی)رأ ��*م� ص*م) ان�� إ> م=ا� �، �1� و	�س�& ا��اIJ ا����H م�#*ه� م� 	�م4
�I > ا��ي و	�ا<#& ،ی�م ��	 &�� &	�Gون 
��MAوص*م) ،ا� �Oم� أآ*� ب�*ی& ا�� �ة زو��& ������ت ی�*م ��ء �

 ن�2 م1) م�#*ي، �� أذوب وآ*ت "DًM ان�S�). وا>��ان ا��ی�
 ��2; إ> 	��21ن > ان �� أ�R آ�) ا���


 أم���1
م�� �=ام س���ة ا>دی'
 ا��وU� 
 ا�2*ود �1� ��وس�ن ص��6 ش��ط اس����; ه� اه�ا: ب��ا�


 س���ة 1R) ا��6�1؟ �1� و���5�1WSم� �ب� رأس � ب = واآ�8) ���ه� �1�Mی�م � ���ذا أدري ��). إی 

 . ا>س�ار "�� �� Z	Dم��J B*امأ ی�Y; وه� ا���ص�ي ی��ع ص�رة �� 	�اءات
 

 ان�� اد�� >Uر�J ت���� 
��ل ا�2*ی. ی*ور ��*م� ا>���ن م� آ��O �� ب�>��اج �وأش#. م�ه�ب 
��� Bه� 


� ����Sت �� ب#�*ًا 	��أ ��J*ة أو آ��ب ��*ي � � ب�>ر	��ح، أش#� اس����; ����ت أم�م ان�� إ> 	�1، او ا��1

 +��ن تم��> �1� أ	�O^ آ�) آ�� 	��مً� ش��ط اس����; �Jاءة �1� ا	�O^ ان ب#* ���� 	#�1) وJ* ،ا���[و���


 أم�م أJ^ ان م�. ا��2ت وش4�8 آ��8ن���� ���
 او روای
 ا�� 	["�ن� �J � 	أ�J ن��Y� أو س���ة او 
 م���


 أم�م م�ة أول و8J) وإذ. ��4�8���∀ Iن�∀ آ�ن ا��ي ا��ب��_� �� �=ام س���ة ن` �Jیً� وا<�2 

 و�*ان��ت∀��
 م�Haة 	[��H ا�∀��5�1Y�1ب 

 ه�ز�� ��ب و�����5. �` ا����Sب إن �b ی�S أآ�O ��* آ�ن) ا��1

 أ���ل م� ا���OS �� ا>ش�'�ك، زم� أ�8cل ا�� ا���=�8c ،4; ا�� ���*، ا�S#� ب�IU م� آ��8ن�، أ�8cل "���� ��

 ا�8cل �eن ا���OS �� ا�Jل وإذ∀. ا����S ∀أو∀ أ�8cل أی_ً� وهb ∀،∀ا�*ه��
 مb�A أ�8cل: :آ�O; ش��ط


 وا����وة ا>س�DYل، ا�_#^، ا�'�اءة،: ���851
 ا�DSس��S ا�#���� ما��8 � ا�� ا�Jب ش��طWا�'�ی .�� ��� 

 زم� )م#�ش& �1� وا����2ل( ا��ص�^ �1� آ#� )ا��Sاب �� b ا>وان، J'; آ'�وا ر��ً> آ��8ن� أ�8cل آ�ن

 ص��6 ا�DAق �'*عوا�( Dً8c ذاك ی�م آ�ن ) وش��"& ص��دB �� ا�S'�ر �1� ی��8ق ا��ي وا��Oري( ا>ش�'�ك

 (ا���=�4 )ا��ؤی�
 

��ول أو ا���اJ^ ه�I��� B اس�#�اض ا�� ی��I > ا���Mل أن وإذ	 I��� ن أ���ل�� ���آ��8 آ��Oة وه� ا�8

  ب���Yض 	DH � 1� �8ث ب���ذج
 


 ب���J∀ ا���وس ∀
� ∀∀∀∀ا�	��∀∀∀∀  و��
 

  
 


ا� �� م� 	��ی� ا�� 	 *ف  وا�*ة رؤی
 �� ا�#�Dن ه�ان ی���ه���A� 
�� واص�ار وH'�ت �=م م� ا��5�18

�1� 
�* �1� ه� ا��� و>م#����
 	a��S �*م م� ا���ا� 
 ه�B �� م� آ;  ر+b ا���ا�  ��'#	 .� س�م� ا�'�



 �� ا�'2. �1�∀ ا�#�وس ∀ص��6 اص�ار �� ن�2 � ه�B ا��[س�ة ر��
. ب���[س�ة 	��k ب��5
 ا���س^
&��J*� م�. �Jی
 ا�� �Jی
 وم� م#�آ
 ا�� م#�آ
 م� وراءه� و��ى 	�ب# �. &ا���<� ا��� ا��#��Jت آ; ر+b ب
 آ; س��ط ب#* ��� ی�[س و�b 	�8ق م� ���A� &�1& م� آ; م�2*ی�.....+��ه� ا�� 	�ش��2 ا�� ش#6 ا�� ا�*ام�ن

  �� ذا	 � ا����
 وه�. ���5�1�8
 �� ا��82= ه�ا ب � ی��ل  ش��ط؛ ��Jب و��ت ا�D_#وا� 
'Hر+ ا����b 
. ا����� م��ب#
 �1� و	�� ب����* 	#��ف > آ[ن � ا��� ا��اس#
 ا��5Aة. وا�����1 ا��*ی� 	��ب; ا��� ا����د

2�� أن ی��p ا��ي وا��أس آ'�ی�ء ا����8خ ا��*ر�
 وا�����J ZدB، �1� ی�61Y ه�ا ب��_& وا��ي یJ��ا�� 

��� ب����
 ا��` ه�	�� وJ*. ب�B���Y و	�'F ب���اIJ 	 =أ �S[ن � ا���& 	��� ا��� 
 M� ا���8ت 
 ا��M*ی

،��15'1�  6� و�& م�82=	�� م��8���� ب��8S ا��F ب#p ی���م2��� �*ًا، ص61 �*اً، �cی; ر�;: ا�#�وس ���
��'�ن ����ن	 Bس و���� ا�Y'�ر ی�'& ب��ء م�c�2 آ�ن. ا�_�ء ی�'& ب�� م�c�2 آ�ن....������ م�2ا��H آ[ن �� ا�


 ��� �ن��� رس�& آ��  ا��_�ء_ �1#�� ��ب�ة و�� ن�Gة. ���81اء ��ن& ی�*م وه� ا>�& ��* ��ل ا�M	 ن�ى 


 ب5; ص�8ت �� م� ان� إ�&. ی�ن�ن� إ�& ص�8ت ی�2; ای_� � � ا>��Jص
 آ��1ت رس��& م� ی�5ب4 ا��1
،6�Aم2& �� ��� رب��، ا�Dم� م ،
��; ا��ي س�=ی^ ا�q& او ���2 B�Aرًا ص*J < ص���&م �1 �وب م    

 
b+م� ا�#���1 �� م� آ; ر ،B��	 <ان إ 
�� > ا����1 ��* ا�*ه�� یH*2 � ا��� ا���#Y	 �� �"<و> ا ،&�Y1	 ن�� 


 ���A1ل م�#
 ا��` آ�ن��1��� 
  وم#�� م#�� ا�^ ه�اB �1� وی��s وی������A1� 412�� Iل ود��ة �1#�� م�#
 
 
 ∀ ب�� م� ه�ا ∀و∀ �bS 	'�� م�∀
 

 
 

b+رب ر��	ان ��
 ا��وای
 آD �� ا�#�81
 ب�ؤی
 	�1=م م� �� آ; ان إ> وا��1�Aأ. م�Jا �� ،
� ا�� �د وه� ا��1

��Aب2)، ش *J �5Aی *Jح ی��6، وDم ��+ ،

 	��ل > وا<2� ر+bو ا���2ة او ا���2د او ب��Y_6 ص�ا

�& م' b، +_6 ا�� 	�2; ا�*ا"; ا�� ا�����8 وإc'�ق ا�#���� ن�Gة انSو� Z�� 6_Yو�* إن � � ا���8;، ا� 

�ً�، +_'ً� ی'���Mه b� (َ18م� ب#* ی� 
1��& م� �=م� ا��=م�	�ن ا����8ن 	��� J*. وا>ن��Gر ا��ه�ل م�Sم و�=� 

��+ ،u>ب) ��* وا�+ �� 
� أو, ا�'#�* ا�� ب��G	 �� 	�M �ن ا�#���� 	�Sن آ[ن ا���ار وا	�Aذ ا�#=م د>U; ا��1
 �1� م_��	�� ا��*ان 	�Sن أن أم�. ب�>ن8#�ل ی�� ا��را��� و<I �� 	�	� اR �ر او ا>م�م ا�� ا�b�M ان2��ء

;S�ب���<�خ ای�2ء ه� ��ن�� ��1& ه�� ا��ي ا� 

 �� أ�Jأ 	�ان� ��ا  وا���5�
، ��ض م�Mد ا��1��� ;�M�	 

،^J^ ان آ����1 و�� م����	ه�ا وراء م�  ،^Jا��� 
�81A� 
� م� ∀ی#�ض وم�*م � ا���Aرات 	#�ض ا��1
 �����1'; ا���Aر ���ك ب�ا�*ة ی��2ه� أن ا�8��ن ی�[ �b ا��� ا>����>ت آ; �1� ا����8ح ا���& ه�ا∀ 	'��


 إ�Dء ا����ا<I، ب�أي وه�ا. آ��1& ����ل���� 
�
، ا��1����6 و> ص��' �، ورؤی
 ن�8 � 	�8ض > � � ا�8�	 


Gة وا���ه� و> ، م' 

 ا>دب�، ا���* م��>ت ��6 ه� .ا���س�
 ا����2; �� دا����� 
� ا�� �ی�ت، م��8


 ه�. ا��ب�ت �*ة ی��2; وسaا� ���� 
��� 
�J415 را	ن ��1
 �cح ��  ��Z�� v ��1ه� ا�#Wب; ا>س �� 
 ا>��ب

� �   أی_ً� �
 
 واب�& وام& ی��� "��رة )ا���Aرات أوص�1& ا���ارة، ص �	& ��* ،∀�bS 	'�� م� ∀�� آ��8ن� ب5; ��م*، أم�

�=م ا��( ا"�& وش�ف Bل ب#* ام��c دد�	 .�"]� Bار�J pء ب���M1ا� �8� ن�2 وا����& ب���b�A ا������1O وا��

،�cه=ًا ا���� ;S� _��2ت م� ا����& ه�ا ی��1=م& م�	ن. wل و�Mم `�
 م�Mل م� أوسI ا�� 	��S ��* ا��1



6	�Sان ا� b�2م* ی�س� 
��Aاو ��1 � ی=ی* م��5رة ش `�� ا�_#�^ ��م* �1� ���#�xف. ا�2*ث 	�5ر  �م� ی

 وا"�: "Dص& �cی4 �#�ف ا��[س�ة ان_�M& ا��ي ا���ب  bH ی��#�ً، �B=M �1� ا���bJ وا�Dً8c 6>�Y ا�#��=

 ��J& ��8ا ��م� ��� س�
 �cال +=ة، �� ب��& ا�� او� � م�ب�ط ا���ف "��ط م� آ�ة مO; ا��1; �� ی�Yص

 "�5رة أم�م "�ش#ً� ن�اbH B. ا��1; �� ی�*��ج ن�8& 	�رآ� یS8 � ا>ن وه� �ةآ ا�� 	�2ل ��� ا���ف "��5ن

 . . آb 1 مb 1O ی�S8 أن& ا���2اء و���) س���& ا�� M� bH[ة ا����ء ا�� نM� .�G[ة وJ^  ∀ا	�Aه� ا��� ا��5Aة

 .&�Sو� b 1Oم b 1ا>ن'��ط م� "�ف آ �م� ا� < 
 آ�ن آ�� ش�بً� �M[ة، ����� ا��ه'
 ه�B ی�5A� ن�اbH B . . . ن �ی

��Uم��1ءًا دا y�Yق ب����
 م��W1ً� ی�� � ان ا��. وا�2=ن وا>"��H Z8� آ�8) ��* ا�#*و مI �& م�ا� 
 اول ��* ب��

&� Bه� 

 آ�ن) ا��� ا���ة م�Sم� ا���ا� 'U�+ &��∀ :(�
 و�� ....��v م��8[	& �1� ب�*ر	� م�21ً� آG21ا��� ا� 

(S8 �_*ی& ب � ام�Sوان� �ب vY>ي ا*�� ،&J�� (���	 �� رؤی�& و<2) وJ* ان� � أن ا��∀. م�& ا�Jى ان

(�H& وو	ان ب�س#& وص�ر "�5 �G�  ا>�4 سu5 �1� م#��1 ا����J Zص ا�� م'�ش�ة ی
 

      
 (ا��M �ل ا�� )ا����ت وأودی�
 ا�2=ی� ا�'�	��ل أرض

 

 
 
�� Bه� 
�
∀ ا��M �ل إ�� ∀���ان 	�2; ا��� ا��1�Jل أرض ∀و��	م;∀ ا�2=ی� ا�'��S	 < �8Aی �1� ��� .

��Gات��� 
 ا��وای
 ���J& ��� ب�>��ان رسb إ> ��Z ا��سb، ی��ر �1� ا��1ی� ا���185 ���ن �� 	�	�b ا��� ا��اه1

�& . . . ا���Aوف ش�� ن��8 �� ی����O آ�ن ا��ص�^ �1� ا��1; س[J_� أن�� �� أ��S أن م�Mد: ب����1SتSو� 

. . . ا��& أ��FM ب��ًا ا�* ان اس�I�5 أآ� �b. . . ��1 ی�48 >ن اس�#*اد �1� أ�* یb� �S. . . ��ف �Jٍس "�ف

 ا���& ن�Gة. ا���ر رأس� �� 	'#. أم� ی* �� وا�'�	���
 ص*ري �� �*ی*ًا ر�'ً� 	��1 ا���م�
 وا�*ك ن�Gة وأن

 هb ا>ن��ذ، بk�M آ��8ن� �� b �'� �ی�ا� ا�2*ود و��اس ا������1ت وا>م �ت ذا	 � ه� ا���س و���د وا��41
b �8ة �� ن�"aم 
� ���*وا وأم�م وراء م� ی�2ص�ون b ا��اه��1، و�& �� ا������
 ورم�� b ا���د ب��Oب b ا��1


 ان إ>.  ا����& � b ی�اد ��. ا�� ا����8[ة ا"�	 b ا��ی� ا��اه��1 و	���& ارادB م� �1� ا����ع �cی4��� 


 �� 	��8ق ش��ط�J �8ن�� ش��ط �#1& ���� واب��U&، ن�8& ب��; وی�S8 ی� �ر ا>ب �#; ا>"��ة ه�B ان �� آ

*� ان ی��S م� �*رئ �� �� 	��Yس 	�Sد ا���*ی� آ��8 ��ق ا>ص�بI ��2آ
 و	I�M، 	2_� ا��� ا���ی
 وا��* ا��
&H*2ت ی���ق م� ا�=�	 
Jو<��ع و�� .b+ت �� م� ور���J م� ا>ب ه�ا �آ��فا> )وه�م اس 
�� وا�#���� ا��2

��	�U�Yا� b�86 �� وی���� ی�8ط و> ی�� ان& إ>( ا��=م�م وا�#� Bا��& اوآ�1& ا��ي ا>ب�ي دور ،
 دور ا�5'�#


 ��∀ ا�2=ی� ا�'�	��ل أرض ∀	�Yق ��� و��. ا��5A ودارئ وا��aازر ا��2م�'�Yن ا���Mوا� � �� وا>ب ��


 ی_�F واو>دB، ن�8& �1� ی�15& ان ی�ی* م�*س ب�ش �ر "Dص& ی�ى� ا���8ؤل رم= ب�_�ء "�81
  ش��ط ��

 ی5�2 � ا��ي ا���اد آ; ر+b ب������'; وا>م;
 
1
 � � ا����1*ي، دوره� �� ا���أة اب��ء �1� اص�ارB ش��ط رس�م�ت �� ی81) م���� ��Uو�� م2�1 � �� دا 


 ام�اة ن�ى أن J .;J*ه��2
 او س���'J .وه� �� bG#م� م ،bل > آ� رس�Jأو امً� إم� آ1&، أ 
'�'� م� �=ءًا او 

��� 
 ب��ت 	��G^ �� ا�#�; م� ی*ی � 	���) ا��� ا���اة ا��#* آ[م ام�أة �� �cیD ب�1S��� .*�� (O2ری

�� J ،� �J�c*ر �1� ا��#�آ
 �� 	��رك ا��� أو ا��#�آ
، ا�� ب�ب� � 	421 ا��� ا>+���ء،Sو� b� آ��. ا�*ه� �� أن

(O2س#�د ∀�� ب∀، 
1
 ا���1=م
، ا�����
 ن���ن، ب��Jق ب15>�� �� دوره� ی���= و> ی�; > ا��� ا��*ی
 ا��

 �� ا��Dمu 	�1 ب#p ن���^ آ[ن <'�ب�
 رؤی� إ> � � ار �b1 ا���; دور���∀ B*و�& ∀أو∀ رن ���5�1� ∀ 

 



        
 

Bاي م� ه� v�Yی < 
�� ا>���ل �� � و> ی_�I "��ص�� � وأن م����� وا�M*ی� ب����ل ان 	��ه� ا>���ل ا�8

�#�Mا� ������H �� ;��� ش�ء �ا� B�'8) ا>ن�� �*ف ا� 	3"� ب;  �1� ;�#� ����	 < Bه� . ،������2، ا��5�18�

�� هb أس�س� #�Mی ;Gی 
�� ا������ت وا>���ر وا>���س ا>دب�
 ورب�� ��� ا���DAت ا�#��U*ی�م �� ب��*ت ب�
��*ن� رؤی�& و"��ص��& و> ی#�'& ان . *ةورؤی
 وا� ��� ;�� ;S� ;ب ،
�2 ���� ن�Aً� آ�ب�ن��ور+b ذ�� �

 	��ه� او 	��ب& مI أي ��; 3"�
 

 �� 
�&، ورب�� ا��اU* أی_ً�، ا��ي ن�رم�ه'�& وص�2& ا��M*ی� �� ��'S�1 ا��S�ن ا����وی'�� اس����; ش��ط ا�8


 ش#'& وم� ه�B ا������_Jو &��_J ;�'1& ا��ي ی#* "��رة ��81 س�� ا> 	�2
 ا���ام و	�*ی� �� ذآ�ى ر


 وا�������O ا�#�ب�
 وا�#����
   
 

        6�'� ;�1" &�Mن 
   س*ن� اس��ا���         
 2006 3ب 31           


