




ر ّسُق
:ع ّك   َأ وا ب ُننا و ،ا ع  ُظا و ،وا ُ ا  ُ

..ال  ا  الّقت
:ال  ف ِ  ا اله ق

 ..وق ن��و ُب ف ،إج وأّي ًّا، ف��ش ��ع أح ��وح  ف ن��ا ، ��ا ،ب ا :وا •
 ا   ا َق ه��اس وا ،خا داا  ج  ا دقا دا ُّ��س _ ا ه ا_ ا اه و

.)ا وا( ))َِلََْأ َِِْب ََََُوا ِِب َِأْج َوَأَن ،ِ َُ ا ،َِأْج ِْ َََُْوَش ُاَبََوَش َََُط ُُْتَ(( :سا
 و ف�� ى اع )جا( ���وا خطى او ،��ئا �� َ ف ، وا ،��ب ا :نال ��وال •

.ا وضع   ؛ س    ؟؟ بفضى واا سب  ا َا وف ،ا
 ّ ،ةق  أو  ب ف ،آا ��ش   ،ا أع ��َ ٌ��س !!..عا  اأد ؛ وعا ف

!!ا َوق ع َو ا ذك ع ا
 ا وأه، فُ اا وا ا، و  ا   خ ّج ا؛  ا   و  

 ا ع قآن واو، و ق  د..
 ا ُ ة نب و�� ،ح اق ك  ءا ،َُو ائأه  ف��ا أ ��س  ��س  و

دئ ائ ب د، ف  اء..
 َ    ٍق   ث ،ا  ِوا ة واا   ًيك ًض ر  أ ا دواع  ّإ

!!)ُُِْا ََْ ِْ ََّنَِف ِّا َِئََش ْ َُِّ ََْو ََِذ( :  ً  و   أ  ًب ع جب 
.فض وح ش ف أ  ّأق ؛ فل و ح ا اه ف  إ :وأق

ال 
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  مدرِّب -ن غ��ر- ا أح  ً��ج ُ��ك
 ك ��أس  ��و ا��ء ا��وب ��ا ��ا
  ف ، ادو إ و ��س ك

 ،وح ا ادو �� ع ع �� ��ُ أ
 صأ  بو ءاحب �� عا ي  ُ�� ف
 اقوا با خ  وإ ءاإح د إاس دو 
 ع ءاإح ج أن ابج ك ... با ءو
 ا ة أو ض ب اوا  %90 ّى أع ّك
  أو ا  ه وأغ ّ انف ب
 ��ه ��ف ��  %10 وزة"، وأ��و "ا ��ا ا��ا

!!!اًء بوا ًح ً ُا اوا
 ب ًافأه  ا اوا إ ��ج �� إذ
 ��ك ��دق ��ق وإ ،��ا ��ا ��خ ��
 ��ّا ��ا وإ ،��ا ��هّف ��ا ا��ا
 ا��أه َ�� ��ع ��ْوُن ��ّه ��  ��ّد ا��ا
ً ��با ��اك ��ث ،ا�� َ��وإك ��
وعً�� وً��: أ ا ا��  بّق ب اضة

.رال ل َن ّو ،رال وب
 نّب نك  ةأّهم دو اى أبع ا أّن و
 ى وأ��قا ّ��ا إ �� ��ن أ ��ع ً��ا ك

..ا ا او ذ قىأ هَخن
 ،�� ��ون �� �� ��أك ��ف �� دورة

 :ال ر ا ��ه ف ا �� و ��هاد ُ��وواض
دورة ر اتب وا�� عى خ كرة  ��أع
بضف�� إ ال�� اك����  وه�� ا�� ع��ى 
 ،ادة اا :اأه أه ثث   ،ال ََ

.حا طوع ،وا
 ا �� وا �� ا وافا أّه �� ّأ ً��ع
ف��: أ ا��ُ ع ه ا جّ جَ( : َأَ اَِ آَُا 
َُِْْق ��ِ َِى اََع َُِك ��ََك َُ ا ُ��ََُْع َ��ُِك

 .)ُ َت ََُْل

 فا ��ّوا نيا ّ��ا  ��اك دورة

 ف غوص ��ا ��فث  ��ئا ب ��خ ��
 .)ََوَب ِ ًُه ُآُْاْل ِِف َُِأن َِا ََََ َُْش(
  رب طا  غر ق ك �� ��تاف دورة

ا ،��ة حوك ابث  تغوا ا عا
.ون ب اأه ًأ ل

 عا كة وااء اجا  ل  دورة

 ،ً 30 29 أو ��وط كب ��ُّا �� ىة ع�� حا
 ع ��ب ف  ع انَْ  أن ��و
ًدقص ً ف ا  أ ب )اقا ِّح(

.يع   ًو ،اطا  ّدًاوج ،نيب
وخ :ً�� ش�� أ اتك�� ع��ى ْ��َ )ال��ء
 حا ��ه  ًا��ج وض ��نا ��ُُ )ء��رتوا
 و ّا ��ب ّ��و ��ا ب ّ��ي ��ا ��جا ��ا
 نة واوا  دة��سا ا��ش أّه أح وا ا
 :��اسا ح��وس ا ُء بر: اا ��ُ ��ه
 صخا ��و ��وقب وا ��فء ا��ع
 ��إس  ��و �� �� ��ّا �� ،ا��ا ��وب
 هأث  ةا  و ،ا ع فت ..نا ��أز
َد )خ ��ا ئوع ��سا ��ووزن ن��نا

.)ل جخ
ُ
أٍّ أ

..ر
ال ال ودورا
جطق ح :ب



.ا كُو  كُ ح ا نا  ه
 ،آا و ا خف ا ا ه  ك ف

أ أن ص اع  اآ ا ن ف؟!.
 ف ��ن ��ا ��ا ��ا  ��ك ��َا ��اج ��

.[ ا ُُا ذ ا ى اع ا آا
 ب ا ��ف ف ا ا  ��ج ج ا ��ب ��و
ِِف َِ��ُأن ََِّا َ��َََ ُْ��َش( :؛ فآ��ا ون ��وب ��ا ا��ه

 ا وا ،ب ى طر عوا اى الاب َ أ وب .) آُْْا
َِِّ ًُه(  ب ا ��ذا ك ه ف ...طوا ا ��ب ��

 ج و ى جع ف آا   َو .)َقَُْْوا َُاْل َِ ٍََِّوَب
َََُْ .َََُْ َ( ��ا  إن .وا ا  زح �� ؛��هوج

.) َُِفَغ ِْة ُهَِخْا َِع َْوُه َْن ُِّة اَ َْا َ ِّ اًِهَظ
 ج ك _ آ��وا  _ ��ا ��ه �� ًا��كو
 ص ف ،)��إ ��سا أ(  ك  آ��ا [ ��ا ��
َِضََع ًُة، َوِإن ��َ ٍَ��َس ُك َآُْْا ُِضَُِ ََك َ��ِِْج ِإ(( :��ا

.))َِأَج َََح ِإ ُاَُأ ََو ،َِْ َ ََْا
وك أث�� ه��ا ا��ى  ن�� ا _ عى �� ا _ كرًا، 
 ا    ،ةهب   كس  ا ه اأن ف

 .وا اى اع ف ،ا 
 َِّا َُُّبَ واُُاْع ُ��َّا ََُّأ َ( :دة كا  ا ��ه ��ف
(. وا عدة  أج ادا؛  َََُّ َََُّْ َُِْْق ِْ َ��ََِّوا ْ��َََُخ
 ََك َُ ِّا ََُُْع َِا ُكَُآ ََِّا ََُّأ َ( :غ ا  أ ب ف

.)َََُّ َََُّْ َُِْْق ِ ََِّى اََع َُِك
ودة، ف ادودة وأو ئ��ش  ا و�� ��فا وإذا ك

  وا ��بوأص [ ��ا ��سو ف ��ك _ ا ��د  ��ا
 ض  ب ى اع حص  ،وا ا  سح ه _ ب
 ة واا  ��ب وه .ن��س ض   ك ��ع ��و ،ا
 أع  ا �� َو أغ ��د... فوا وب ��وا ��كوا ��قوا
  ف ،ا �� ًة��ن نوا ا�� ًب :��أ �� ��وا [ ��ا

. غر و ،صخ   هضخ ع   ص
 ة، وف ��نا ��ا  ا وة ب��ة غا �� �� ��ف

٤



   وواد نا ��ف كو ،ا ��ا  ��
 كد، وز ب دة ط92ه�� ب ع �� �� 28 
 نا  ��ا ��ف ان ��479ه�� ا ��ع ��قا
 584ه�� ا ع  ح كو ،��ش ب ��س دةب
 ع كو ،ا  با  ا ص ى فأن
ج�� ع�� 658ه�� ا ان ف ائ ا�� ق عى 

.كه ئن دة كب ا ا
 ��وق  ��ص َ��؛ ش�� ��ا  ��ف وه��ا 
 ��ك ��ش  ...ا ��س  دوج قوص آ وةو

 ا ا��أ  ��و ��وب
 ��ا �� و��وض ،ا��وا

.وقا وق
 ص ِْ ه ول •

 وص ال ش ب

الدة اخ؟

��ب ��ثا ��ا ��ه
ِ��ِف َِ��ُأن َِ��َّا َ��َََ ُْ��َش( �� و��وة ا��آ ف����
[ ا ا ج ك ��ف نذك ��وك .) آْ��ُْا
 وق �� ��ب ��ا ��وه ،�� ك  َآ��ا
َ ََ ��َ َُ َ��ُِغ ًب��ََِواْح ً��نِإَي َ��َََ َ��َق ْ��َ(( ؛��ا
ْ��ِ َذْن .))ِِوا ا و��، وب  واق عى 
َُْف َََُ َءِإَذا َج(( ن ؛صا ع قوا عا
 وا .))ُِطَ ا ََِوُص ،ِا ُاََأْب ََْوُغ ،ِ َْا ُاََأْب
 ا و ؛ فا س  نوا  وب ،
ََوَك ،َِد اََأْج [ ِا ُُسَ ََك :ق ع اب ع
ِ ََُْ ََوَك .ُِِْج ََُْ َ��ِح ََََ ِ َُُ ��َ َدَ��َأْج
] َأْجَُد ِا ُُسَََف ،َآُْْا ُُسِاََُف ََََ ِْ ٍََْ ُك

.ََِسُْْا ِ ا ِ ِْر َِْب
أ�� ا�� ب ا��د وش�� ا ف�� و بة، 
 بك  ��ا  ا ا��ه ح ع �� �� ��وإن
َِّ ِ َِّ ��ِ َ��َ َوَمَ ََْو ِ��َُوُن ��َِص َِّإ ْ��ُق( :��ا

 ف  ، ك دوج ط��ون ��ة اف .)ََِْا
ب أ  ذ  صة أو ص أو جد.

 ان ا أ نج تبا اوا �� نن ��و
 ��نا ا خ ف ،ا��ى شع ا ن  ي
  ك و .وافوا ائا  ا اا ف وخ
    َ��ش إ ،ع َََُج ��ا ��وافا �� أ
 ��ا ا دواف ف .ل و س��ًا ع ، عًا
 ��ُ ء��ش ح ا  أ ق �� ف ،ا ح
 ا و ،زة اح  ابض ه أ ؟ أافا اه
 ابا ؟ وهقإن و ،ف
 ،افا اه ��إش   
 ��شا اه جب �� ��إ
 ��ا ض �� ��و

ا شع ا ار.
 ��ا �� ج ��ا و
 ��دواف ��إش _ ��ب ًء��ضإ _
 ،ا��ى شع نا ف ،وا ا��وا ا
 ِب ب ج ٌ��ادة.. إنا ق ��اش ��إن أن ُو
 ��ة ا��ه ��ف .��غا ��وط ،��ا وا��ع
 ا ��ة أهه �� ق ا��ى اع �� ى��ح

.وا
و ها ا ب ل�� ال أح س��دة 
 ��  ًا  ��ش ج ا إ" :با
ٌق زوا، و��ف ٌ��ق ََ��َف ،��ض إ ��عب ��ف

فبا".
 وح ��ا ��وغ ��وا ��ى ا��ع ��أع ��ا

.ا ا أن إن  و ،ا

كبري ّو داع س دا

٥

ال ه حس  ال والر 
  ب ى الع حص 
   ك ع و ،ا ضُ

نس ضُ
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نا سال  ّ

 :ف ٍ��ِ ا ا��  جة و��ا  ��
 اا ا ص ب َْا ع ق ئدق  سد اع"
 ��ش ء وا ب ٍ��ى اخع ��ي ��؟! وآخ"��وا
 ووآخ !!!ة اص ب د  سا  ا ُح
 ��سا  ا خ  [ ا ��س  ىع خ
 ا وا ه ى ان؟!؟ حضوع حش  وا
 أ  أ �� ص  ��  ه �� ��صف ��ا

وه  ُح  ا!؟! 
�� ا�� ا ح ع دعٌة   ه اة 
و ان اسس��  اعة أ وه: "ا"، ود 
 ك " :اع  واض ن ��ان ع إ ّا ��ه
 ..."��ره �� �� �� �� ك و ،�� �� ��

 ف إ د�� ��سوم بو ��ا ��وأف ا��
 ا  ط��ب .��و �� ع��اس ��ع ��طخ
   ف داع ح د حا أغ و ،وُ��س

 !!  قأو ا ع دهاق إ  ع
َْ(( :ذ [ سا ق ا ف  ن وم
��ُ اَ؟  ُأَب ََأ :ََق .َ َْا ََدَخ ًْ��َش ِِب ُ ِ��ُْ َ َا ََِ
 ا  ص ��ا با(( ه��َُِ َْأ ُ��َأَخ ��ِإن ،َ :َ��َق
ً��طخ ً��ا ف�� أ ��ي ا��ا ��ا ��ب أ [
 ص  ا ا َك ا!! وكف 
  أ اهك ��ق دو ًق ب ّ��خ " :��ب ً��

 أ ،فَ  ا اث ح" :ع نس ا". وق
 ��ُش ��ا شوة حدع  ؟". ف��سو ا  أ
ًوه ��ادوا اف ،ق��ا ك �� ا ب��أ ��

 ...ًوج
 ��ص  ��    ��  ��ا  ��وض  ��وك
 ه ا ��ا اع ��ف" :��  ة��عك ��هواع
 ب ى ل ؛ ففوا ا أه  ا 
ًش أ ف !!!"ا ف وا عع ر، وقا
 ُح ُِوة و��د ا��س أح   اا ��
 و ا ص و بب  وه ى اع

بو وه ق اة!!!     
عة،   ً��أ ؛ إا ً�� ف �� ً��وأ
و�� ذً �� ب أو ع ا ب، و�� ً ء 
 ...ا��سا  بق  أو ،ف  ��لأو إدخ ،��ا
   ك ...ء ودأبا ��ن  ك ًا أ��وه
 هب خا ى عُ  ع ع ��ف" :ا
  ًق   أن " :د ق اب ع وُو ..."

."ف  ك إ لع 
  وا��اق  !!��ضفا ع��ة  وا  ��با  �� ��ف
 د إ�� �� إ ��ا ��و ،�� �� ى��ع ��ح
 وإ ،��ة اب  ��ا وا أ�� كو ،��ا

.إ وص وه .   خب
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 ��سوا  ِ��ف أب��أ؟!   ��أ  ��
 ��ه ��10 أ !��  ��هص ��اح ��شوا
 ��وا ،��ة ب��خا ��ف �� !��ا ��كا

...ة بنوا ،افب
 وب .ء قب إ ��جة، وج  ��ئط ْ�� َح
أداء اة ان بن؛ ب ضة، وء حا، وزة 

...ا ة أو خعأو ا تبا  ةائ س أو ِع
 ��س ��س أه  :وا ��ا ه •
4 ��سا  ��روا 700، و�� ً��غ 35 1430ه��� ب���
 و ،ا ا ب هك .عا اع  ؛آ
 ا خا فو ا ة وا ا إ خ
 ،��وا  ��ا ��خ إ ��  ،�� ��وا
و ��اح�� �� أ ع بن��: "غاء ا��و" و"غاء 
 ،ء زو تحوا ��ب ب ل��اس ِ ؛"��ا
  وأك خا وبوا ا ا ائإه إ

.ا س  ط وج  ثث
 ك و170 أ CD 350 أ زو ،تشا  جَُ

.عوا ب ًقد 55 فوو .ب
وأط�� ْ�� "ا "��َنً عى الا�� اك ب�29

 .ش   دس؛ ف
 ���ج�وح ح ���150 أ� "أة اََ" ��� �� و
 ج   ٍئُِو ٍُِ 650  ،)ادى انع ����ق ����ك(

.

 شا اصب غر ا وع ًِت 412 ُُو
 اك��ش ب ��ب ��ا ��سوا ط��ا ��أو ع

 .)وو اكش 25 ع (
 عجوا ا ��ا د كج ًا��واس

.با   ا 
��ا �� ا�� ؛ فٍا ن��إن ��ب ا إ��ا ��وق
ًق ا أهض ��ا ُطا ف َدُْ ��نح ��ق
 ا إ��ُأس ا( ضىا �� ��و .)ً��س ��ط 4 آ(
 ا ��اسك  ك .ب  َ )ذو ى دو��ا

.ب بو ا  نا تونا
  9 وا  حأ ف ء ز  أ
 ...ا ��ب ��ا ��خ ىع �� �� ء�� ة��ع
. اءى فع ووزع كب ئبا  ً95 أ ون
وق�� ب ��ان�� 66( �� دو �� 250 )؛ 

  اع اه  ، واح فعًا.
َبع �� ��ا  ًب��ش ُح : ��ش •

 ع ًب ًق  ،��و ب نا  ز��ع
 ،ا ض �� أخ  ذا ه��ف "�� ��ش"

 .ده عا ِ !ش 3 آ إ و
 اوب بوا اد اعب  :ّدةَا  •
 .انا  �� ��سُا ة، واا ��ش اخ
ك  خ ه سا 140  ،ًا
 .ًس ً 20 و !ً��س  ى 30 أة ع��و

٨



283  ��  د��اس
 ��ونة. وأخ��أس ��أ
 "واا " دجب
 ��نج  ��  ��ا
 ��دا  ��ا
 ا��عا  ��ب
 نا ��عا

...وغر ذ
 ع ث ح ��  نب :��ال ِال ُم •
 تبة اوزا ِ ع َف ،ا ��ذ حسا ��س
 ا  ف  "ء اب ��س" ىع دج  ك
 ك��س وب ضا ب ف ب ِا  
 ،ج ��دوا 12 ق ف ،��حا  ر��ك  ��ع ��ا
  ؛��سا  د نب ف ئح  ��ِِ اوأن
 ئن ��ظ ر... وق��ق ��ف ��و ��وق ط��ن

.ع ُط ا ى اة عهب
 ��س :ال آ��ل ط��ال ا �� •
 وع آا   ُب ع ن دب ة، أط��ائ
 ..��آنا  ��سا إداة   ��دب  ��هآخ  ك وا��اءا؛ 
 ا ��  ا ��قا ��اقا ��ا �� ��غره إ
 وا ،��كخ �� :�� ؛ب��ا ��سوا
 أه" ئا ��وق ��ال آال ل ��ال

."آال

 ��عد وت��رشة وا��عل ��ونال ��ا •
 ع ��وخ ��ا  و��ا ا��ع �� :��لا

 ��إق إ ،��ب ��سب ��غ��ر ا �� ��ِ ًا؛��ج
 ئ��سب ��قا ��ة"، وإط��عا ��ه" اودو ��اب
  ا ��خ  ��اغ "�� ة��دع" �� ��وا ��ا
بج��... و"��و�� ء" غث�� اش�� فً��؛ 

.و  ا وك ا ب
  وقا ��إ  ��اغ ��اس ��س :راف

.وقا  ُ اوا و .ا س
 وه ُة زوج��زب ء فا ِة أج��ق ة: هُزَب ��َع

 وع ،ا  فََع اج إ ئا ج  شا

 أوق وب .ً��ن اا زو ، ��ِء وْق  ��ا
أخ ز اء.

ق  ا�� اا: ُز  إ؛  •
  ا ا�� ةدو   لا لذ خ��سذا اف
 ا ض خ َِوَش "بدة اال" ح ا

.  ِوا
  ��ع ��ا �� :لء وا��ء ال��ل •
 ��ا َ�� ا �� ،ه��اك ��ا ��ائوا ��ئأ
 ى اع تكوا ،��اعبا ��سوا ،اضا :نك
 سا ب واه ،ا ص و و ع
 وا ا و ا ��واس ،ًصخ وب
 و ،حا ��ا  د ع وا ��
 وا ،اك��ا ة، وععا خ إ ��عا

...صوا سا  أةا كو ،وا
 ��ن ��سا ه  ا عا ك ىوح

 ق ادة إ  ب افة؛ كن زة:
  جا  وق :ا اا  •
  اأق ،ًن اا ب ا َف د ،
 نواس ،ة عئب دزو ،ا و غ  ةدو
 ا��ع ول ،ً��ظ 60 ��ف .��سا  ��نا ��اك
.80 ا س ى، وف 12 ابق ً  ،اا

  : ة؛ائ ذ ةة عز ف أوق و
الاج  )و أداَ  س�� ااج!( وُى 

 و !ط��ى نع ًوق �� ًج90 ب ��ا ��ح
 و ،را��وا خار الضب ��عى لك

...عال قال

 َ وك ،��سا ى هع ئخرًا ا ا ف
أ�� �� ا�� إ إش��اق ا�� ه��، وَ اد 
 إع زاوإ دهج زوح ،بان ا ��سا

.ع أط ا

ا اعا  رج ّ ،داع

٩



 ه ��ع [ ��سا أ رة وا��ا ��ك ْ��ذك
ة  ع �� ��؛ وه"��ا ��ص" ��أص ��ا إ �� ��
 ،"ا" ه   و وا ُا اد. واض��
 إ ا��ضا  ��و .��ج ��س و ،��ق �� و
 "��ا زها" َذك ف ،زهرة كك ع��ش ��س
 "  ع ا ا ن  أص خر اا نب 
حء ا��" ح "ا وااط: ا وا" وعى 
 ��ا ��ص أ ��واع ،)2017/3/1 2/28   إ( �� ��
ً "ا" ه خن ى أ��د ع ��ش  ،"اطا"� ��ق

وقوة.
 دهب و ،"ا ص"  قال ع  ل

 ع ت  أب أن ��ف

ة  ل وذل "اطل��� "ا صال

: ،أس

 ��نك  ��ب  ��ُع  ��أن  .1
، وُ  ب أفاد.

 أن "ا ��ص" ��ض .2
:نك ثث ب ع

.ٍ1500 ش دهع وك ،ا ك :وا •

 وك ،��ائط ��ى اخ��د ع��ا ��ك :��نال •

.ٍش آ بأ دهع
دة،    ئا قنوك ،ك��ا ك :لال •

.ٍ4500 ش دهع وك
  ؛ ف[ ��س دة��ا ى أ��ع "��ا" �� 3. ن

 ك .[ ��سا ذب إ ��إ خ أو ��ا �� ��أح ��
 ��أق [ ��ع أ �� ،��فا ك  ��ََا ��ه ك

.عا
�� "ص�� ا��" ع��ى اص  اج�� اعاء  4. ن

. ا دف  شتاى اوع ،ِا
اه��ة؛   و��ب  ا��طا  ��ب  ��أخ  ��ع  �� .5
 ف  ً خن أ و .ا  [ سا جأخ

:وه ،اح ى ثد عال 

 �� أةة اا ع��ك ا وه ،ق ب :وا •

 دهط ث ،ب واس ،اسا أح  ت نك
. ن ة، نال  نا ا  [ سا

ا��ر،   ��ب  :��نال  •

 ،[ ا ا قوح ا ق��نوك
  ه��ا ًط ��ءهج ��ع
[ ��سا جو ،َق د دف
 ،وا �� وط ،��ا إ
 ��سا  ��هصف ��ا،  ف
 ،و اضف ،�� ��س [
 دو �� ��با �� �� �� وا��خ أ [ ��سا واش��ت
 آا   ��ة، وق ابا ��ا  ��ذ وك ،��س
َََأْخ ِ��ا َُه( : ��ف ،��ة ا��س  اقا ه ��ع
ََُْظ َ ِ��ْ َْا َِوِ ِْهَِِد ِ َِِْا َِأْه ِْ واُ��ََك َ��ِا
ِْ ُا ُُهَََف ِا َ��  ُُنُُح َُُِْن  ��ُا َأن��ا َوَظ��ُجُ َْ َأ
َِِِْْب َُُُب َُبِ ُْ َْع ا ُِِبُُق ِ ََا َوَق ُ��َِ َْ َْ َُْح
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 ال  ل  صت ال
 ،فوال ا ب وال

.ا ى أفع وت



.)....َِْبَا ُِأو َ ُواَِْعَف َُِِْْا َِْوَأ
  ��ى اوا ع�� ��ا ��وه ،��ق ��ب :��لال •

 ��س [ ��سا ف  ح  ،احوة اغ  ك��ا
 وق ،ا إ [ ��سء ا ق ح ك ذ ا�� ��ب
 ء، و��ى اَ��ُو ،جا َُ ذ أ ب ��س ف ََح

. غ الأ
 د "��فب �� ��َُ " :"��د "ا��ب ��أح ��6. و
 ��ض ��ا ��  �� ��ا ��ه ى أ��ع ��واض
 ا  ��اطا ��واة ب��ا ع�� "��اطف�"ا ،"��اطا"
 �� ًو�� ��فا د �� أ إ د�� ��وذ ،��اجوا

.ذ ى عع  د اوب ،ا
 "غره  أه ��ا" ى أع �� ًا آخ��ب أ ��7. ك
 "اطا" ح ع ا ة كب ح أ ن ى أنع آخ د
 ف ،��نوا و��وا ��ها �� ��ح د إ�� ��ا

و ،فوا ��ا ��ب وا ��ا  �� �� ص
.ا ى أفع

    ع ٍب ا  دد اط إ 8. ث
 واض د  ؛"د "اب لوإخ نخ ب ا ة ع
 ،"وط"  دَُ  "اطف�"ا ،"اط" ان  دا ى أع

.وط  ً ىو َق ب
 ال ه ى أ��ع ا ك أ ��ًا ف��وأخ .9

:وه ،"اطا" ض ال   ل

  و ،�� نك ��ب ً��قا ��نك ��أن :وا •

اقً ب أفاد، و"ااط" ه ا ب أفاد.
 وه ��ا ِب نك ُدة اق أ :نال •

 طا  دةع َ ا ه كا ب ،أق
."اطا" ع ظ و احا

 ؟ و"ا ��ص"  ن أ �� ذا :وا

 ذ نب ن أ ي أن ؟ ا   ا ذا
 وق ،ة ق ع ��ًا بع ءج ق ف ،��وا ا��ه ��ائ
   ه ن أ ي و ،ْوأن ،��ا  ب ��وازن

."اطا"   ب تشن ًذج احا

١١

��ف ّو داعا



 ،ر ��ش ��ع ّ�� ة ��ع ��أ ��ب
 ش ،حوا عا ش ،اوا با ش

  ء ف ،وا ا ��ش ،ُوا كا
 إ هوا ا ظ   أ غر و 

 ،با ج إ اا وح و ،وا فا اأن
.تقا ب إ نا اف و

 ا ا وا ،د ا ا ا د سا 
 ه وإخ إي ع ا اه و ،َ ا اخ
ََُْخ ََو( :�� ق ،دنوج ع ��ه دة اا ��هج

.)ِوَُُِْ َِّإ َِنَْوا َّ ِْا
 ��ى حع أص �� �� ��ه �� دا��ا ��و 
 ة واك ئا داا  أ ،َا  قا
ًإق َوَج ع ا  قا ى حع لأص ف وا

.نة وطواس ًوا
_ ا ��و _ ئ��ا دا��ا �� ��  
َْ َْ(( :[ ا ��س ق :��ا دا��ا ��  إ
َََُط ََ��َ َْأ ِ ٌَجَح ِِ َ��ََْف ِِب ََََْوا ِو ��ا َْ��َق َْ��َ

.ا ))ُاَبََوَش
  ف �� ا ��ش يا ا ِ ��و 

)َوَأْوْصِن ِبِّة( عى �� سن عى عيه السم: 
.َا  قا ِة( حَك َّوا( ا  قا ُح

 خ  أ ��ن ،أ ى اع ��ُ ��ب ��ا 
 ؤو ح ى فع ا   ا �� ى، أ��وك
 أج  ا ��ه .ذا  و ا ��  ��ف ��
  ،دة خ��ع إ ذك ��س  ��ص �� أ

آ��َُا   َ��َِّا  ��ََأ  ��َ  (:�� ا
 ج  ) َ ِّا ُ��ََُْع َ��ُِك

ً ��ا ��ط أ ��بخ  ا ��س
 دجا بآ ا _ ��ا ط ب ،�� ا ��صب
 ،��وا ،��وا ،��؛ ك�� ا و��ب _ ��انووح

.اوا
 اا ئ��وس ا��وا ا ع ��إ ا 
 ا اه و ،عدة واا ب وى اح ا 
 ا  د؛ و ��وج ع ا  ��وف ح ا��ش ��ع
 َوَأَن ��ِ ُ��نِ؛ َفَْ�� ا ِإ ُ��َ َآَد ِ��اْب ِ��ََع ُك((: ��سا

.ع  ))ِِب َِأْج
)َُِْْق ِْ َ��َِّى اََع َُِك ََك( :�� ق �� أ

 إ ز �� ��  ��أ ا�� أ إ ��ا ��ر ه��
 با وا نا  دج  ك ف ،آخ
 عَ  أ )َ��ََُّ َََُّْ (:�� وق .��س
اص�� و��َ اع��، ف�� ا�� أ ن عى 
��و ،��ا ��ب ��أ ذ��ن ��ث ��  ��أن

 ��ى ط��ع ��ا ا��ى ه��ع ��ف أ ��ا ��ا
 ن أ ��ا  ،��وا ��ا ��و او��ا
 ا و ،ر ��ب ن ث ر  ��أ
  ا ��ف  وأ ��ا ��ّ �� أ ��ا
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 .ابا  واا دا
 ��ن  ْأ  ��ا  ��  
   ا��ش  ��ن  وأ  ��نأب
 ب ع ك  د إن ث ،
  لغ ن إذًا ك إن ،
 ا ا ��و ،ًثة أنق ��ب
ر   ك ع حاج  أ

.ا احى اى نح ر وب
 و��ن ��ث ��ا ��ن أ ��ا �� 

 ،��ر ��ب �� 
 أ ��ا ��ا ��و
ًكوس ًبًأ ث ا 

.ح  ًا
 ع ن أ ��ا �� 
 ا  ��ضُ    ��ا  ��ا
 ��ث ،��ر �� ً��اإك

 ��ا ب  دصب   ا وك ،��د إ��ن
.اعوا

 هج و ،ا ح   ��نا اه  
 ف ،هأط ��ث ،أه ��ح ��قك ��إن ،��سا

.أط  و ع   
 ��ا ب �� ��  ِ��  �� ا إ 
�� ش�� اع�� وا�� ف��؛ ب�� أاد ش��ًا
�� ف�� ان�� ع��ى اع��، ح��ى ��و ح��وة 
ا��، وعه��  ه�� اع�� وذا ا عى 
ًا  ه  ��نا َ ف ،ا ��ش ك

 ه  ت أ ��ن  از و ��  ؛ا 
.حا   َأو ا فت ،

 ق أ إن )ٍوَداَُْ ًََّأ( : ا �� ��ث 
 عا ��ف ،��وق ��عط ��أ �� ا ��هاص
ََْف( : ا  ث ،ا أ ك  وا

 ا )َُأَخ ٍََّأ ِْ ٌة ََِّف ٍَى َسََأْو َع ًَِ ُِْْ ََك
 خا  ج ج ف ،وس إ ًن  
 ا  وح ،��سا ف ا  ع
 ا  ،�� أ وَف أو ا ��ا �� ��ا

) َََُْ ْ��ُُْك ِْإ ْ��َُ ٌا َخ��ْر��َُُ َْوَأ( : ��وج ��ع
 إ ا  جخ ق ف ،ك  ا

.ا  ة؛ فا إ ا ة، وا
 ،ا اء إها )ْاَكََه َ ىََع ُوا ا ََُِِّو(
 ن ة ��بب وا ،إ ��صوا ، ا��وا
  وه ،��ا �� ��
 ن �� ى��وأب ��أج ��ن

ال؟ 
 ِد��َِع  َََ��َس )َوِإَذا 
ُ��ُأِج  ٌ��َِق  ��ِّنَِف  ِّ��َع
 و )ِِإَذا َدَع ِا َّ��َة اَ��َدْع
  )إذا(  ،س إ :
 .قا اح �� )إ( ب ،قا  �� ��ا
 ك أ ��ج ا��دة ا آا ��آ  �� ��و
 ه  إ )ق( ك ابج  دو آا  دو اس
   ،اوا اا ب )ق( د ك  ا
 ب  نب ��ا د ا �� ��إش ��ء: ه��ا
 ا  ،��وس إ ئودع  ا��س  بو ا
 ك و ،��ز ك و ،�� ك  �� ا أ
 ف ً��و ً ��ع أ إ ع �� ��وأن ،��ح
 ف  ��و ب  )��ْا ِبْ��َُُِْْو( .��دع
 ،ء اعا إ وش )َوُُشَْ َََُّْ( .ءدع
أو إ س��دة ان�� واخ��ة. وح�� ا�� �� اع��ء 

 .أو ا بجا
  �� وأ ،��ر ��ِّ أ �� ا ��أس

.ا   وا ،ا   وأ ،ف

 س داعدا

١٣

 ث ر  ى أنع ن أ ُال ل

 ا ال ول ،ال ب أ ذن

 وراال ى طع  ا الى هع ف أ

وا ال وت
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ف ،سا ��وة سذ ا ��س  دا إذا ك 
 ئ ا ا ن ..يا وة سذ ه ا
 ،ب إ وك ��يا ح  ف ،��ا ��يا
 و آا  ��ي ��ا ع ا �� ��نف ��َث ��و
 دوا ��ا ��ا �� ً��و ��  ��ا
��  عى  ك  اء.. م��س ى ح��ع ��قخوا ��وا
تبا ال أن ك ..��ا ب يا ��وة سذ أن

ا ا ك اس�� اب ، اناد ك عدة 
 ا ا ��ة هدة؛ فا ��تبا ��ص

ب ا وب، واكة طة 
��ْ وا وبك وء، 
 ،ْ ةهو  وا
  ��د واج��ج ��وا
 ��و  ..�� ا  �� ع��ى 
 ث  صخ ��ا  ��ا
 ..��يوا ��سا ��ب َ��ُا
��تبا ��ال ��ف �� إذ

 �� ؛ ��ا ��لب ��ا
  ءج ه و ،وآث ط  دًا�� ً��ن ا ��
ج ا ب صا ه ة إشا سا ا

.ّا وا .))ِِب َِأْج َوَأَن ،ِ ُنِ؛ َفَْ ا ِإ(( :وع
ًدق ًّب ًن دا��ا  دٍة��ع ك  أ ��ك
 ا ب  نج إ اه   ، ا ف ك 
 وب ��ا أك ��و ،��كوب ��ا ب��ف

 ف ،داا  دةك د دةا وأص .فوغ ع
 ..افوأه هص ح  ��  و ،ا ��
 ��  ��س ��ح  دة��ا ا�� �� ��ى ن��ف
 ،قأع  �� ً��؟! وس دة��سا ��وح ،��ل

.و هُد واك
 أط  ��س أ الى الع ل وإن

��س  ��س  ،ال ع  بال نا أه

:و ،ادواس ال
 ��إس   ،��سا كأ  ��ك ��ا 1. أ

.ونب ا
 ��ا  ا  ��ف  أ  .2
    ا ��ابوث

.ى ذو ،ًبواح ًنإي
 ن  ��بُ ��ا 3. أ
 و �� ا ��بق ��ا
 ج ا وإخ ،وخ

.ا
 ��؛ ف��ا دا��ى ب�� أ ��ئى ا��ع 4. أ
 وا ا ع ن�� و ،ا ح  م ��وب ��
 آوة اب ��أوق و .�� و ،ف و ،��وا
 وا ئة دعوك ،عوط  ا وِذك ،ا

.إ
 ،��و ��بادة وا ��ض �� ��ا 5. أ

 ال  ر ش   االال ع ل

ال ئب و ،دهأو بى تع 

ا اله   ؛ ل عجوا

آخ ش 
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 س ط ها اا :ذا ن؟   !با أ
أ ف�� ، ف�� ن أ��  أن ها  ��  �� و
  دةا د ،وف س س  و ،اا
 و ،وآداب �� ٍوف ،��هص ٍعب ��
 ف  قوع كوس ن  هوآث ا  

.ع ا وع ب ِ ا إ
 را��ا �� ��ا ��ا ا��ه  �� ��ن ��ف
  ه��اس ��ُ ؟ وها ا��وا ك��وا
و وا ،ا فب ذ ج ؟ إندنوأو سن ب

اف وااد..

س إس داعع

ك ف ،��ْا ��غ ��و
 و ،إ صا  �� 
 وخره   ع   ك

..و  أ
 كا  ى أع سن ب ا 6. أ
 ح ا ئا  ه  ��وا وب��وا
 ا ح  ع ��ن  أ ع ف ،ِ��نى اع ا

..ًّح  ب ًو ،ًخ  ًاع  ،ع
 ،ر ��ش  لأط �� أ ��وإذا أردن

:   ن أ ف ،ال ى حوا عو
 َْق  س   ش اس ُ 1. أ
  ��؛ ا ع��ا َبا ��وب ��ون ،��نو

. صو ا َاأه
 ف ،وا ع��إذا ق إ ب ��أط ��ن 2. أ
 ��هب و��ن ة، وأ��ب ��ا ��ع �� ��ب

.وا ُا افب وا عإذا ق ب
 ��ا  ��ا  ��ائوا  ��اال  ��ل   ��ن  وأ  .3

. ا ك ك ،ب
��خ  ��  ��  ��ن س��ة   ��  أ  .4

  دا��ا ح �� ؛��افوأه ��ص ��  ،��ب
  قا �� دة��سا ��وح ،وا ��وا ك��ا

..ئوخ ا اه ف  ء
 �� ى��ع ��  ا��ش ُ��إْع �� 5. وأ
 و ،وف ا ا سق  س ،ةسا
 حد واا :ذ و ،ع دنوأو أن ب ىع
 ،��قا  ��واغ  ،ك��وا ا��اِء  ع��ى   ��قوا
 ،��ا آ�� وة��ة ا��دة، وك��ا  د��جوا

 ��وا  ��ا  ��  ِ��ا  ��وح
 ��وا ،��ا ��وح ،��وا

.ا وس ب
 ��ش   ااا ع �� ��ََأ
 ��ب ى��ع ��ل ��ا �� ��
��ا  ��ئب  ّ��و  ،��دهأو

ه��ا   ��  ��ل  �� ؛  ��عجوا
.وا ..آخ ش ا
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ح ك صة ..
 ..اأخ ..��؟!.. أبأك أ �� َ ..ء��أ ُ��ك
ل�� ك��رًا ح��ى د  ��ُح ؟! ك��أن أ ..��ج ..��ج
 ��ل ��أك أ ��أح ُ��وك ..��ك ��ع �� ��
ك��، وأ��  أك  أ كئ عى ا.. حى 

!أب
..ُوع وح

 ُف .. ��ُا  ًعن ��ش  أ ُ��فع
 ..ة نخا وُح ..ن ا وُح ..ن ا وُح ..ن وا
 ك ..اج��س  ه ب ن ن دا.. ووه

 !ون ط و ! كف 
ح كُ صة..

 وجا ��ق  �� ء��غ��رة ا أ ��أظ ُ��ك
 ا وا ��زوج ى ذك��ى عأ ��ف ..��أ ��ج ��نا
  ًغ ط��واس ��وان ��اه �� ا ��هف

!اهس ق ى عع تب أ  ف ..غر
..ُوع وح

 هك و وا ى زوج�� ا ا أ ُفع
 ��ن ء.. وك��ش  ءفا   ه ىع و
 نا وجا ك أ  أن ُفوع ..خُى اف
 ��س اف ق ف ..زوج أح إ ا  ا�� ��َ
وخ��َ واس��ص ب خ��رًا.. فِ ح�� أ  حضة 
  ق ��ًا.. فوآخ ًأو ا  أخ ��وه ا��جا 
!ا ارة أو أا   ء إذاا  رك ع

ح كُ صة..
ة إعا ا�� إ   ��اعا أ ��أع ُ��ك

 !دة واوا اوا ئا   ح
 ..ُوع وح

 ��وأف ��اأق  ��داع ��ه ��إن ك أ ُ��فع
و��.. وأ ع��  �� �� و ك آ�� واحة أو 
حً.. عى أ   ا  ك ح  وقى..

ح كُ صة..
 ��تن ��وجة ا��ا  دة��ا ّأ ��أع ُ��ك
 ووص ف ��ا وه غ �� ى إذا��ح ..وا ��شب
 !ووان ��ش َ��ََف ً��ّ د ��خا  �� �� ��ط ك
..ب قا و ظوا ب كأ ا وح

..ُوع وح
 عضى واا   داخ دة شا أ ُفع
  ىع ��ا وجا ك و��ى ا��ع وأ ..��وا
 .. ��س  ةج ًعب �� وه ..��ع ��وا
  و ��ع  ًا��هج  ء أ��ى ا��ع ��وإ

..ظ ع ووق وج ن
ح كُ صة..

 أن��  ع، انُِبا  ا ��ج ُأن ُ��ك
ا،  ا اا، وا  ا��ائ فرشوا وجِّ 
.ا وص  وا ا ِّو ،سا ئا ش ُِّو
وأ ك صح "طب أ " بش بء 
 و ،ُع  ��ج  ا ��وا ��ع �� ��ه
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 ،بح ج أو سس  ًب  ضى أ
!عب  ء اف  ط ق "ح" ه وإ

..وع وح
 �� ا ��ج ��ط ا��ة اس��ف أ ُ��ع
 ��  ك أ  َت��ُف  !��سا ع��ى   ��دخ  ��ه
 كوح ��س  ، ��وَج ��ع ا إ ��داع ��ه
 إ  ��لح  ��ه  ��  �� ا  أ  ُ��وع  ،��وه
 ه ��ء ا��ا ��ب ��اس ��ح إ ��ا ا��ه
.��هدن ��بتق ��ا د��عخ��ر، ف ��ه ��أدن��ى ب

 ا ئا ��ى أص ح أن ُ��وع
وا��ا��  ح�� أو �� ��ى �� وا 
  ٍ��ئع ،ً��وزن ��  ��ُ  ��َ ��اء ع��أج
 ��ا  ��ق  ��ا ع��ى  ا��د   �� و ا��د 

!ف .. أسرًا "ُا" و ،جوا
ح كُ صة..

 نك ��ف ،��وش ��ن ��ب  ِّ��أف  ُ��ك
 أ ��ب ،��ا �� ��أط  ُ��ك ��س ��َكُ
  ��صًا، وخ��ده ��ب  ��كا ��ن ��بع
 ، ��هّض ��ط ��وهاع ��ا ��
 ،ِوا ا ا��وا واغ ��د، و��ا ا��ف

.د عسا وا اها ى سح
..ُوع وح

 نا ّ��ُش ً��ج ُ�� !��وف ��ن  ر��
��ا ��ء ع��ون ،ً��ح �� ��ا ��ِب

 ��س ا ع��ان ،ًقص  اق ��ش
 "ج" اوب ،نا أوائ  ة ة ��إب
 عى  �� ��سق بغ �� ،د��ا  ��
 ��ش ��بق و ��ة اا�� �� ك  ��هج
ا��دة! وعُ�� ح�� أ ا ش��ء وا�� ش��ء 
 ا  اد��ا ه ن  ��نع �� وأ ،��آخ
 و��ج ��ن �� ُ��قف ،��ا ��ا ��ن
ال  د، فد��وا ا و��ب ُ��ون ��اها

!  اء، ونس
ح كُ صة..

 وب زاب َوُأف اا أ عأق ك
ا�� ا ُدِفَ، اباًء  اة ان ��وًا
 او جا ا ض ق ا ائة اب
ض  ون  ش، ووصً إ ثة 
 ا هأ ا ��كا با أ  ��ا

!نك وه
 ا �� ا��وال ��ا أ ُ��ك ��ث
غ ة، ف��ا  ا ��د ا��ب 

و�� أعصر �� ك ٍ�� اح، فى 
ه اع  بد ا "ح"؟!

..ال وَع وح
 ف   دب  !ح وأن َبَو اه

! د وُأخا
   ،اءا ن  اا ان
 أ  ر��د ا ب ��و ،��وا ��و
 ا �� ،ا �� ً��بض ��س  ��عان
ا ��جل��، وإ �� ان�� ا��ة ض�� أع��ى 
نٍ وح �� ا وا وا وار
 ا ئن س �� !ك وق !غوا
 ف ِ��ُ ًز ا و ،��ا أ ��ف
 وإ ح ��ن ��طف ا ��ط ��ة، و��ا
 ا  ن  وا ،ا ظ

!ن ىا ون
ح كُ صة..

 ت�� ً��صص ��ب ��ا أدوا ��نك
قَ ا، أو حا�� ً ا وُ أش��ء 

ة،
..ُوع وح

  أ !رةرة كك ا أدوا أ ُ��ع
�� ب�� اه اجا ب�� ا وّوا  ف

!ا
و ز أكَ، وَأع، وأ، وأ اُى، 

 دو اة.



ر .. حة

 ب ��ُ ؛��ج ��ج ا ��ن �� ��ن �� ��ش
ا�� ب ��، و��أ ب س��، وداد ف�� اوا حة 
 ،وق ،ص �� عوا بة اب ��؛ وذح ��
.حوا ا أع  وغره ،آوة قد، ووج ،قوص
 ا ��ا اه ��س دنأع ��ا ��ا ا��ه و
 بق و .. وق ق ِه   ع اأب

.ج  ية اخ ف با ب
:ه ابوا •

.نر ك  -

 .نر ذك ت  -

 وع ال  كب ن��ك نا ب  -

.ال

نر ك
  ا ��ا ��ع ُك �� ى��ع ��ن أ ��نب
 ف ،" " ��وا عجوا نوحا ��نج
 ا رة اا ئ��سوا وا ا  ٌٌد ضع
  �� شن ا ا��ه و ،��ل ًعض ��ا ��ا ��
  أك دة ب��سى اع كع�� ا ا ب

 .ا
:ال ه  •

 با اأق  ذ و :نال أب ب 1. ا
واب�� وأفل�� ح ا�� ودو��   ا واء 
 ن ي ا دحا ه  خ و ،وب
.وح قىو ن ف ا  ا ب  أ
  :ال ر ش  سا  .2
  را ا  ،سى ال  الكر

 وذ ،��ا ا �� ��ش ع ��سا ��
�� خ�� كب ص ج��دة ء واص �� اء 
 ا وا ا ب  ا ج��اس ،وا
   ق �� ��واح  ��س  ��و ،��أح ��ف د�� 

.وا
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3. ك�� أح�� ال وف �� ضء 
 ،عى ال الآ وال�� : الكر

  ��ب ��سب وا عا ��ب ��ج ��ا ك��ه
 ا دحوا آنا ا  ب ع ،ا

.باء اوآ ا
ا ع �� :��وأح ر ��ئ4. ف
 آدا ة ع ةن ب  اس ،اع صن

 ،ا ا ع ا إ ا ان ث ،ا
 ، ش ث ��إش إ   حا ��وأش

.ا قص ع ب بك حا اخ ث
 �� ��ك :��ر ��ب ��ا ��اب5. ث
 ف و ،_ أس ا ف _ ��س ر صكال

 ح ��ب لوح ��ا ��ح ��  ��ا ��ح
ا، ك ك عة ��ؤ با: ب ان�� عى 
 آا  ة��خوا ��نا ��ك و��رة، و��ب ��ن
 ،��وا �� ��يا ��ابث ��ك ��ك ،��وا

.يا ابدة ث ا اب ا و
  :آ��وال  ��ال  ��ور ��6. ال
 ا �� وه ،انا ��ح  ال ��د.ع

 خ   ��وش ا ع ث  ��ة ا��صا
  ط  ��اسد ًأ وه ،��وا ا آا
 وأح ا  ص ا وا ا ف
   و ،��وس آدا  ب  و ئوف

 .اوأح ئف
 ر راغ��كال ��ف و�� :��خا ��7. ر
 د واا  ا فا  ع نج��ال

 حا إ صا و ه فا ه وأو ،وا
ب  اد ه  اخر، واس ب ها 
   ا��نك َو ٍ��أص  ��ف ،��ن ��
  وا !��ا أص �� ا وه ب��ا ��
 و ًا.. ك��أب نا إ ا  ٌ��د أح�� و ،ً��ب
 :ا ا��ا اه ��ع بجخ��ر( اا ��( ��ا

ذا أف  أن أع أ ها ه ن اخر؟!

نر ذك ت
 �� ح��ى   ��ا  ��  ��ش  ��  إ  ��
 ،��م ��ن ��ب ��كا ��اال �� ��ج
  دع ��أك  وا ��اال ك��ى ش��و
 ��ا أن ��س �� ��ط ��ع ،��ا
ا �� الا�� اك��، وا �� �� ص�� ها 

ا ا وقً "ذكً" بز. 
:ال ه و •

 �� ف ا )ramadan me(  �� .1
 ��وا ��فا ��اعو �� �� ً��ّع ً��ي

.ا ف  ا  ً اوا
 ،نا ��نا ��ب ��آب �� ��خ2. و
  و ،"سا " ا ه و

. ك  بوأج أس  وش ع إس
 "��ئزاد ا" ��نب ً��أ ��نا ��اا ��3. و
 ثح ك اوأح ��إس وأدع ى أذكع و

  وخ ة مة.

وزاة   ��و  "��سا  ��ابا  و��ف"  ��  .4
  ح ،��ا دو  ��سا و��وا ��وقا
 ة ب��فا ع��ا وى ا��ع ��طا ��

.اوا اا
 آاءة ا�� ��ا �� إذ ”Ayah“ ��آ :�� .5
 ،صخ ��سا ووض حووض خ ��  ��ا
  ُي خ  ا  ا وص ع هن
 صا ��نإ ب ��ف  ا ��وا ��ا ��وض
  ��س ط ف ذ �� ووا .��إ ��ا



ا�� ب��ة أص��ا�� هر، أً�� خص�� ا��اءة 
 ك فر  ،حا ��و وأداة ا ��ضب
 أ ع وأداة ا ،��ا آر ا��  ��ا

.ى كأو ح ة أو آس
 ��ا ه��ا   ع��  ”Khatmah“  ��خ  .6
  ُ اءة ح��ق ا آ��ا ى خ��ع ��ا
 اءق  ء��ا د ع�� ا ��ا" ��د ا��ا ��ل

."ا ا  د ا
7. وص�� "�� �� ج��ة �� ع��ى ف��ة 
 فو ��ئذك  �� ��د ��ط ��ك ��
 ا  وق ا احًا بو ا ب
  وا ب ا ��سب صخ أن أ ،ا
 ا فو ��ك ،��وا ا أوا ��سوا
أدع وأذك ا ا ك  ا او حى 
 ي ن أدع ص إ فضب ،ثا ��ا
 عجا اصا خ ء عقصا  ك

.وى أنع ة فف ا ،ا
  ب ش ن  "  8. "ح
 ا جاح ى أغع  ح ،ا 
ً��أق ا �� ف نج �� .��ا ��ا ا��ه 
 وا ،"��ب �� " ��اس  ��ق �� ًة��ع
 ،ح ،��آ"  �� ء��أش ��س �� �� ف
ق��ّ، فئة، فة". ك ق�� ��ا ن؛ 
 ��ا اه ة ععا ك  ى أفع  وا
 وه ، ا عط  ��أوق ��اس وط ��ا

. دو اءق ى اع  رةق 
ا نا ب

كب نك 

ال و ع ال  

  ة��ش كا ��جا أح ن��ك ��ٌ
 ��سا ��قاع ��وب ،��نا ��ى ا��س ��فث
 .دا ب ا��ا أج  ا �� ىع �� أ��ب
 (( ا��ب 2009 ع ��ص ا ��بك  ��و

 ��سا إ اه ك )) إ  ��ت ة إق

. ش ص بو
: )ش  ا  اتة ا  أعد 
 ن ا اا ض ن تة كا ه د. وا
َّك وك .عس زةإج أخ ن  دةا 

 را، وكا ��أ ى اوح ا  ��أق ��
.ل ح    ًأ ع 

 عو خ ��جب ��ن أق ��دة ك��ا و
 وأو ��ف ُأب ��ك هن ��ا ا ��ء ب��
 ط  ب ا  أص و .ط ا
ش ك و ا واا  شو ا حى 
  أك  ََأن إ ان ��ح  غى اوع .وبغ

.ذ  أ س ك أن  ةك ا
 ��د جاع و اب ُ��ش وا ��َا 

ا ذ إ ً��ا صه   ��اقا و ،��ى ذ��ع
 ن�� ��ا ��ب ��أس ��وب .��أع ��ك ��
 ا ب ��أش ُك ء ادة. وأث��ا  و
 ��أش وك ،��آخ ��واق  ��َنوك وا��ا �� ��ب

. وع  ىع ة وب
 ق  ��حا  ك ا َو أ وك
َ�� َسح �� زاد ��ذ إ ��فضوب .��أك ��وحو
 اظ نك وك .ا و ءأث وا وا
عى ا  بة  ش��ًا ب ؛ 

إذ ك أش ع ك إف ب ان صر.
 .��سا  ً��ّ ًأ�� ��اك ��ذ ��خ ��و
  [ ن �� ىع وة ا �� ��ب أوح��ى ا ��
 ،ًاعذ إ ُب َ ًاش َإ َّ َْ(( :سا ا
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 ُأ ��ي نأ َْو ،ًعب إ ب َ ًاعذ َإ َ�� ْ��َو
هو��((. وا �� �� أن ��َ ع�� أ ن�� بة 

 .ا نع س ث و ،وا
 أق ادة. كة ا د اخ َ ف   ا
 أس َإن :ء واعب أش ك ح ًدائ 
 ذ  ا و .أ  آك أ ا وغ ب
 ب ��ا إ أ ��ك ا  ��ك �� ��وب ��َأن

.خ وج و
 ح ى ب��ع و ��ا َف ��ا ��و
 و  أف ك وأن ،[ ��ا  ك  ��ا ��
 .ا �� ك  ��طو ��رك ��أو ح �� ��ح

.ا إ ا  ح ب  أح ك ًنوأح
وك زئ��  ق��ة إ ب�� س���� ء ج��ًّا وكن��ا 
 ط إح ��ا أح َع ��ة ع �� وذا .ونن��
  ا ��ط ا َع َ�� ك َن ��وذ ،�� اء��ا
 وق ،ًئص ك َأن  دو ان��. و�� ب ذ كَّ

اع  كرًا.
ك زئ  كرًا ب عى ا، وحى 
أّ ب�� كن��ا ن عى �� ا، و د 
  أ ، ةى عر ع ع ه ا َأ إ ذ

.وحا وك ا حا
 أك�� أ�� ف�� ع���� و ا�� وا��ا أث��ء 
ا��، ب ك أحو أ ً ا وع اة عى 
    ��أح أف ك با و .��وا ��ا
  ةك �� َأن ؛ وا  و ��ب ��أك
أنَ ك دائً أ  ذ، و ك أس��ى كرًا

.ا اله  أج  وع وع
 ك َأن ك ،آا  ا  َأ كأق وك
 ج   تاوة اداء ص ص إح  أذه
 ذبا ه  ا ء هشا ه َأ جى اوع .

.  صا
 ،وا ��ا ًدائ ��أس ��ا �� ��ش 
وذَ �� ا ج�� ج��  ق�� أن�� ا��آ ا �� ه��ا 

ا�� عى ا  ]. إذ  ا ]: ))ِإَذا َجَء
ََِوُص ،ِا ُاََأْب ََْوُغ ،ِ َْا ُاََأْب َُْف َََُ
 .وحا ا �� ا َى فا اوب .))ُِطَ�� ا

.ب ة واا  ا  فا وه
 و ،ًه ا   ش ن و
 و��وا ��ا �� أ�� ً�� ��ثا و�� د��
 وا �� َ ��ق ��ن َب ��أش ��و .��فب
 �� ى أأ ائ ��ش َإن .ا إ ��أق ��وأص

.ًدائ
 َا ��ا اه ، ��ش ن ��سو
 ف ذ  ��غى اوع .ا ��ب �� دة ا��
   ةج  عب _ أواج  رًاك ك
  أح ��د أشإ  بص _ �� ة��أس

.ا 
 ة اوا ا َد ب قب  ��وأن
 ف ��ن ��ا ��ا ��ا أ ،"وا ��ا" ��
 ا وحا نا خ  دة إا ى إ��ون
 أك اقتب وك . ��ش ص  ع اظن

.ا ع حوف ح داد و ا اله 
****

  أ وت نس ا ن ا 

 رو ،ف بال زقو   وأ ر

ل  عدات وطعت، وأ  ر حة 

لب.. إن  م العء.

٢١
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 ،ك نا نوك ،هوأغ ا إ ا أق ه ا
 فو ،��ح  ��و ،�� د ك��وج ��س ��ه ��؟ أ  َو

أحان، وحف ع، و س، وهد ش؟
 ع و ،��ض إب ��اوو ،ف ،��ز ��إن ،��أج
 ، ��إذا اب نا  ��و ،ئ��ب إ  و ،و ٍب
 ،طب و ،فف  وه ،ًح دا  ب ا ع  و
 ء وافا  إن غر ش و ، ءعا   وإذا ه
 :[  ��ا ق ��ئى أب��ع ��هض ��وأه ��و .��وا

.))ََْْجِ َ َْ َ َْا َِف ،َََْْف((
 ��عط ��ع ��  ��ا ��ه ��ا ��بوا
 أ رًا كص ،ح ك  ��وخ ��وا
 وه ،ًع أ ً��رًا، وضف أ ً��رًا، غ��ك
 ��س ن ،ًاأب ح  أ �� 
وج��د، وف�� آ��، و�� إش��د، وضء 
 ،��احأف  ��وق  ،��ش  ��و  ،��أف

.خ و
ِ��َِْاََْوِب  ُ��ِإ  ِإ ُ��َُْوا   َأ  َ��بَ )َوَقَ��ى   :��  ا ��ق
ُأ َُل َُ ََف َُهََأْو ِك َُهَُأَح ََِْا ََِع ََُْ  ِإ  ًن��َِإْح

َِ  ا َ��ََج ََُل ِْ23( َواْخ( ��ًيَِك ًَْق ��َُل ��َوُق ��َُهََْْ ََو
َُ َكَ َبَِن َصًِرا(. َْْا  َوُق ِ َْا

وق�� أوصى اس�� ] ب خرًا، وأش��د ب�� كٌر  اء 
وادبء، و س�� ا��اء  قئه  ،س عة، وبا 
 �� و ��دا ك  ��ون ��أع  ��جا �� ��أن

.َ أو ٍَك دو ،وا
 ق ��س ب  1910 ع  ��س ��ُأق ��ح و

:"ال بة "تق  اهإب فح
ِاعَا ََط ًَش دََأع     �����دَِإذا َأع ٌَسََ ُا    
ِا���إ ����� َأي َََأْو  ِِّ�����ب     ��َا َََُ ِإ ٌوَ ُا    

ِ���فا ََ ُهُ���ِثَ ََى   َش�َ�ُِة اَِسَُذ اُأس ُا    
 أ �� أ ًو�� :درو �� �� "��أ ة "إ��ق و

 : 
ب��� ًح�وش ً�� ���إذا ع ������������خ       
ك ط   ٍب ع �ّوغ        
ٍ������������َش ��������������ب ��������ق������وث ّ��������وش        
����������ب�����ث �������������ذ  ����������� ��������������ب        

و�� ع ا��ع ا�� ك نص ب ج �� ااء، 
 ادأ ��ع  أ �� ��ي  ��ح ،��ش  ��أص �� ��
أ��  ع اه إ اك  او 
 ك ��و أن��و ،��ع ً��فخ ��نا
 :[ ا ق  ،دف و ،ً
 وا( ))ا ََِِْ ِ ٍ��َُِْ َ��َعَط َ((

 إ  جو عوط ا أ  ف ،)أ
 دة، وق��أو ا ا �� ،��كا

:"أ إ" ق 

  وخ ��ب ��ا ��ان��ى ع و ،��ء اب��ب إ ��  وا

ص أ إ ج  ك
ال  ، ت 

وا 

      ...ق�������������������������������������� و 
 �����ا اه �����جف                                      

        �كا حف  نس 
 ����������������������������������� و                                      

     �����������ا  �� ��������ف 
�������ا �����ع �������أض                                       

    ������ ى�����إ ��������ف 
ّن ���وع ،ّن ������ب                                       

   ����������كأد أ ������������������ 
�����كا ح���ف �������                                       
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 و �� ف ع  و  �� ق ��و .��
 ��وأوس ،نح أع ف ،ن��ب ذ ك ��و ��بض��ى ب

.هأج وأك نى شوأع ،ق
 ��هى ص��ع �� ا ��ن ��انا ��ص  ى��وح
  ٍف�� ا  را و ،ع ��افو ��هعو
 ه��ش ضا ا��ا إح ص و ،��اخف إ ��ب
 وص  هص �� ب ،خ��ا ى اد ع  ��ق
ً  ُقف ،ء اض خ  نى جع  ك

 ��ق ��ب ��واض ��وا ، ��ك ،ٍ��وذه ٍ��عب ��ص
..وا ا  إن ،ُّأ إن ،أج .وا ىء بي
  إن ��ب ،ف ئأب �� ��هودو ا ُُ�� �� و
 ف ،طوا  خ جا ب  ا عا 
 ،ضوا وا ��وا ��سوا وا ئة وا��زا
 ،ا ن  ج ىع اهإح   رًاوك ،وغر ذ

 :ق ا عا وَص
اكب أح أ إ             أ اإك اجا أوج

و�� أحن��ً ق�� ائ��: إ واء ك ج�� ع�� اأة 
 أب ء ب��أ ّب��ر أا ب ا ��ف ،��أج ،)��ع ��(
 ك  بة اخا باء اوا ،"قا ذا" ب
  ح ��ه ا ��ع ب ء، وع��ء ا��أب ��ه ��را
  أ ط ف ا ب ع ن��س  ة اا
 ا عن فو .��و �� ا أ ل ُء، و��ب ��ا
 ،ًأ ع ��ج ب ّه را��ا  را ��ب ��ا إ

 ا ��ض ��طة ف��ف
 �� ��ا  ��اب  ��ه  ��ع
]، وعئ أ ا وأخ أء 
 ا ب أب ��اب ه ع ا ��ض
 ��ب ��ع ��اب ��ه ��ع ا ��ض ��وح ،]

ا [، وها...
و ا أ نر إ شة نء    أ ة 
 بزن ف :با وط   ة ع  زوب ، ٍأو أ
  زوا ب ء وخوا ،  ابوك ، 
 ،ائا  حردب  ا ء اوه ،��د اب
 س  ،راك وغره ،ف  با ود ى خو
 ��ا �� و ،��صخا ��  ،��ا ا��ه 
 ...اعى أن��ع ��سوا ��نا ح ع ��فوا ��سوال

.إ
�� أن ��ج�� إ إص�� واس���� أ  ك ��با ��اقوا
  ص أ إ ��ج  ��ى _ وك��ًا أو أن��د _ ذك��ب
 ا  دا ��ص وب ،وا ا �� ،��

...ص وا
ًذب ،ووط أس و��عى ش ا إ :ال صوخ

 ��ون ل ا ا  ��و ،د ا��ى ا��أق
إذا دع�� اج��، وا��د ب أى غ ا��د، وعى ها 
 و ،��ء وافوا حتاوا ��وا ة ب��ج ��ف
 و ،هض ��ك إ ج ��و ،ح ��ن �� ��هخ
 وأس نا أ ف ،اضى اب ب ،هضز بب نأس

...دوس حو 

ا ك  با ذ اأس
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 ���  ��� ى اع ُ��ع ��م ٍ���� ��ص 
  ��ص  ��اش ا ��ا ��ع ،��ا �� ���ع
 ��ا  ذا  ا��أح  أس��تج  ُ��أخ  .ً��ق  �� ��حا
 أ ��أس  .ن  رى ا ف ��ُق ��ا و��سا
ُأغ�� ع��  وج  از ا�� كن  فة 

 .ق هك
  ...ّ��ق ب ِأ  �� ��ة، و�� ��نب ُ��ا 
ة أة واح  ِ��ُ  ،�� ًًّا ح�� ��جا ذا ك

 ب نوك ��يج ع  ك ة، ب��أو ح ٍ��ن
 داف  ا ك��ه ، ثر ا �� ك �� .��ب ��
�� ض نك ا؛ فه غ ��و .��ن ع ��ب

 ...أِب ا
  ��د ج��س وق ،��ب ��  ��ا ��نك
 ج ،ان ح��ب ��أش ا نك ...َا ��ا
   .ج  نا أه وج ،ج  ��ا ��أه
ٍان د��ا ب��اك ��ب ،��ب ��ا �� ٍ��أح أ
 ،هوح ��ا ��أه   .ر��ب ��ا �� ��أب
  أ َا ا��ودَع ،عا خ ُا  ��اج ��ب

 .ب ّحف رن ق ٍج اا
 ��عاج ٍ��ئ خك د��ب ��ُأد أ ُْدأ ��ع
  دأ ��نب ُْ��ش ،��ش ��وح ��نا ِ��ع

 :ا وه ��ضا  أص أ ُدأ .�� ح �� ً��ب
 دًا، إن  ئأح  �� حا اا ه��عَ أ ��كإ"
 و ،  أ ن  ي  ،ًّعاج  ٌإن
 ،ب تك أ كإ ...  ٍةذ  ق  

 ."...أو ا ا نف
 ا ع ا اق��ت ،ب د��ش وق �� أ ��ق
 نا ،��س د��ب  " :��ُأذن  ��وه ��
 ع��اس ى إندة، ح و ��غض ج ق �� ٌ��ع
 ف وع إ ُ��ن "...ج إ ��ضا �� أ
 �� ��ا ا��ه إ ��وص ��ق ��وط ��ح أ ِأد " :ًا��ش
 َ أج �� د��ب دُ��س ، ا غر��ه !��ا
 ا ع ا ه "!ً أج �� ،ب َ ِأج  ،��ُق
 ك أ ِء! عش ب  ...ا ق" :ًئق أس
 عا خ ُ��فوان  ب ع ��قوا!" اغى ه��

.اى ااد عِا ً
 دهُأ و ،ص د نإ  ة ااغ  
ك ِص إ  أ إ ص   س .َ أ

 ،�� ه ًكح ًط ا �� أ إ ً�� ��س .��ح
 .احتاق ع واقت دهُع ج

...ًنران ا وص  ُأف ،ح ُن

 ا ك  ج ط



 ح ع ا��ا جو  ج ؟ذا ن

 ��ا ��ب �� :ا��ا ��و ،��ع ك ��ا
 !...وظ عاء وجوا

 ن��س أق  ا ��ُن أ وَا :ا��ا •
 :ا ف آ 

َ��ُِك آ��َُا   َ��َِّا  ��ََُّأ  ��َ  (
ََِّى اََع َُِك ََك َُ ِّا ََُُْع

 .) َََُّ َََُّْ َُِْْق ِ
 ا ع ن��س بأج ��ف
 ا�� ،ذا ُك ع ا؟ 
 ��ف ،)َ��ََُّ  ْ��َََُّ(  :ا��ا
 و حا ��ا  أ  �� 

 قى اع ،ى ا��ع ،تى اع �� ً ؛��ب
 اء أك��س ...ى ا�� ً ��ْا ��ب �� �� ع
 اب��وش ط ت�� أ ��ع �� ك ..ً��ّغ رًا أ��ف
   ةدو و ...ب أ ا  وش
 ك ��ف ،ت��دة ب��ى ا�� ٌ�� ��إن ،��ْا
 أ ،ون ن��ت أ ًأ دا��ا �� ،��ن دة أ��ا

 ..بن و ��إ ��ن  ��ف ،ع ��ف ��ن �� ��ن
 .ى اع ع 

 ك ى أنع حن أ ع ال اوال

:ر

ه  ا ف حَََُّ َََُّْ ( :(؟  -

 ��ف ��  ��ع ك ��نو ��ه
ا، وا  ا؟

 ��  ��ن  أ  ج��  ا��س
د   ص وق   أن
 ن أ ��ع ا ��ا ��ه

ب، وع ذا  أ ن؟ 
 ج أن ��نأح  ��ف
ب�� و�� اق ع خ؛ س�� ق س�� خة 
 أ هب ع وس ،ا ط  ة فواح
 .وح  و ،ن وو ،ق ُو ،حاج 
 ًَِط ََْأَخ :َ؟ َق َْا َ" :َةََُْه ِبَ ٌُجَ ََق
َُْأَ ِإَذا :َ��؟ َقَََْص َََْف :ََق ،ََْن :َ��؟ َقٍْ��َذا َش
ََذا :َ��َق .َُْع ُْ��َُأْو َق ُ��َُوْزَأْو َج ُ��َْع ُ��ََْع َْ�� ا

إن ٌ ى الدة 
بل، ف ك الدة 

 أ ًأ داال  ،ن أ
ن
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إع  قة )دا اي( وقة )زاد(

."َْا
 ك��ش وا صا ِأ  ف
  ا ��ش  أ ��ع ��؟ ك��حا
 ، ا ن��و ، ا ��و ، ��ا ��ع

ون ا  وّ...؟
 ك ��  ��  ��ذ  ��ج
 ف قط �� ��ا �� ...��ع
 �� ،��ق ��ة ف��وق ،��قط
 ،ب ��خ ،�� �� ��ا
 ب�� ة��دع �� ك �� ��

...ًبب ا وب ب 
 نت أ   ،تدة اى عع ب ا 
 اا  ��أه إ  ،ا �� فتة ��ا ��ب

 .و ب قا ا  إن ،ح ك
  ة اهإح ��ل ل؛ قا��س ه ��نو

:بال أه ع ح 

 :ج؟ فبأ اأب نا أ ع-
 َ ب  ِوب ،ِ��ِن  ن��ش ِ��اس 

 ...دوإع ب اس تا ُن ِجواس ،ِح

ان�� ا�� بب�� ع�� �� �� ا ائ��ة، 
 . ةئج

 ��س ق :ق أب ع ��نا أو ب ��س ��ف
 ا��أف  ��ئا ��ق ��اة ا��غ إذا ك(( :[ ا
 ��  �� ف��دوا:   ،��ا
   إ اغ��وا   ،��ا
 و را��ب ي ،��ح
 ب ��ُأ ،ا ��ع
 ��وأط  ،��ف  ��ا
 .كائا جقف ،ب
ف��ذا ص��ا ا�� ن��د ٍد

 ��غ ��ق ،��اش ��ز ا إ��جء: ا��ا ��
ى ذ ا  ا��ء �� ائة((.  ��و .ك ��بذن

]با ف[

 ع بب ال نال
ت  ا ائة،

ة رئج
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 ��ع "��هج" ��  ��ئآب  ��وق ��ق ��با ��ا
  ّا ��وا ا ا وه ،ا ك�� ئآب
ذه إ ب ا�� ا أو ا  آاء أو 
أف�� إ ح  ا�� وا اعى واد عى 
 ر !  فص ط ق ص   وإ ��فا ��ه
  ء، وأ��ه  ��واح ك "��ص" ��ي أ ��هوا
 ائوآ ى أفع عتاوا  ا حأو ب ش
 ��ب ط ق ئبا ه ...و ��ع ��ب وإ
 "ًى "ط ا ع ضف ،با ى اع واض
ب اد، واعتا عى فة  َََّ ى 

...ذ بش و وا ا  ال اأن
 ��با  ��ا   ��ا  ��ا،فه ك ��أث وع��ى 
 د واب ّ إذ إن ،��  ح  ��
 ا �� وج  �� �� ا��وه ،��ئبوا ��وا
 و ا اى اسع و ،ج  ا ابوا

...أخ ج  ا
�� ب�� ا�� اا ف�� وا��ك اجدة 
  اا ��ا  ،دنوج ع ض ��ة ذاو��ض
 ذا ��ك ��فا  ��وا ��ا ��عا ��إع
 ا آ��ا   ��و .��ش ع ��ا ��ب
ً��دائ   ��ا  ��ا  ��ه  ك ع��تاا  أ  ��نج

 :ًئًا ق  ت آد نا سف .��ا 
.)َََُأن َََْظ ََّبَ ََق(

 ا ا ب وا ء اإ ق أ بف
اء، فن ا أ ف  ب ار. 

 �� ا ،��نعا ��ا ��خا ��نى ا��وع 
  زُ  ��ا ا ��سوا خى  اع ��ا ��نا

 :��عف ��ع ً ��ح ��  ا ��ق �� ��
َشِد( َّا َ ِ��َس َِّإ َُِْأْه ََو ََأ َ َِّإ ُُِْأ َ(

 ،��ع ��ن أ ا ��ادنأ ��ا ��ا ��ا ��ضو
   )َِ��ُْْا َاَ�� ِّا ��َنِاْه( ً�� دد��ن أ ��نإذ أ
 ن  وأن ،فوا اال إ و ز  أن كن

...ا ئا فوا اال إ ب
و�� س��ن آد ه اح�� اد بند ن��، فا 
َِّ( :و ر حب ًن ف ًخ  سى نس

.)ِ ِْْغَف َِْن ََُْظ ِِّإن
.)َِِ َّا َِ ُُك ِِّإن ََنَُْس( : نو

وه��ا ن��  بق�� ان��ء ك ا�� �� ع��ى 
 .ا  و  و أن

 ع أح أص ��س ح آا دأو �� ز��أب ��و
ًعص ا��ا ��ف ،��ب ��ح ��ا ��ا ��ه ��س

 آا ك ب،،دهوع ��ة اب ��   ،ً��ج
َُْْبَأَص َََّأَو( "يال ��س أن" :ل ق ًص ًواض
ِ��ِْع ْ��ِ َ��ُه ْ��ا ُقَ��َأنَّ��ى َه ْ��ُُْق ��ََِْْ ْ��َُْأَص ْ��َق ٌ��َُِ

.)َُُِْأْن
 ب لوح ��ا ��ط ف  ��ق��ى فأ ��

.وعة وفاا ن ع ا
 �� ى اح ا  ا با  إذًا ��ف
 ون ا اسد و ء دووا ا ك ا 

.ا حا ع ى أا عًدًء قًا بن
   ��ا ��وا   أ  ��ا  ��  واا  آ  ��و
 ر أ ا ك سا ا ب  ا ا

.فا و وا ا

فوا ب  نث ط
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 دواء..
 إ  أنل ر الء..

س وانء ال ى خع 

٣٠

 دوب ذ ��ب َُو .. ��ق  _ ُا��ش ُا _ ��ض��ى ا ��
 هجواء فا أخ ء عه ع ْف ...و ا ��ب  ،م إ ز

...ا
  ،��ض ا ��ا ي �� _ ��اب ��ع ��ن ��ا _ �� ��ي ��سوا
 ، ااف.. وا.. واث.. وإغة ا عى  ا اه إ َا ا أحنك ا

... أو ا ا خ .. ا حووأد ا ..ج
...ِا  ًَوَس ..  ًةعو .. اًةه ا وص ..ا و

ث��َ�� ك��ا ا��واء.. 
 ..ًض ا ف

 ..ً وا
 ..ًج وا
 ...ً وا

 ..)ًقَا َوِنًُْك َُّأَش ُاََْعْا( ...اأع إس وب ا إ
...خر د اقطر... واب غره جح  أش س جح وا

...ة اون ء ا ؛ا ع أج َ زُ واء اا سب ع
و دواء.. إ  أن  اء.. عى خر اس وانء...

إس اسود بع  ادك
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 خا    ا ئء اإخ إ .اقا َف
 ،ا ءًا عس   ؛ف  أو ا ،ف أ
 وه ،انج ك  ا  أ    وإن
 ائا  ع  عا  ه  ه  َ  أك  اقا
 اق ادو  دا عا ًح وك ،اوا

.عجا اصا
 اقا  ع  ا��أن  و

 لأس    صخ اة 

 أو ل ااء لس ال

 ك  ،"����ا"  ه ،وا

 ب  اش��ت  ��ا  ا  ��ذ
 ،ا  ��  ك  ن  
 ق  بك  أ اء  ����ا  ه  ��ك
قة   اف  ا  وذا  .إق  وع
  اها  رًادًا كع ل واشت ،ى اع
 ا  ��ه��و هة   ����كا  ئق  إ وج����ة  بتة 
 و  ب  و  بح عة   ُ  وا  .ب
 رة، وك  خ وه ..خا بح  
ْأ ع كب أن إ ،ا ح  ه ا أ

.ا ه  ن  ك ٍك عى بن
؛   خا  واحتا  ًأو  ن  احتا  أ   كو
 .ف قص و ،اق  رةك جب 

 .ب ى اع ا ف

 ن      اقوا  ا  َك أ  غ
غر  ا  أ  إ تادف؛   وا  أن  غو  ،ا
 وب ًقص  ق  ،ص وب اق ف ،ذ

.اق
 ه ك احا ء أو أنا أص أ ه :ال

. ر أو وب
ة،  ع  ٍ  ف  اقا   أ

 ه  ف  ،  ا  ب  :

 ن  أ ج���ًا   ا  ��  ��أن  
 ع    ،ً������وأح  ئن  ون
 اق  ��    وا  ا
 ع    إ  ..دئ  قوا
  ٌ����ش ٌ������ا ����ع ������ ��������
اق وا ب ع اخ، وها 

. و اق ىا
 ،را  ع   نف  اق  خا اى    أ
 أ  ب  ب ،ف ب احا أن أ   ح
 ا ع عضو ة شص أع وأ ،ك أن
  ء واحى جع تكا إ ،قأو ن ع ن ا
ًح ك ى وإح ،اسب وذك ،ة اا
 ا ت ،اقا ع ًذبك ًعان  أن ؛ إًدقوص
و ،ب ح ق ق  ّك وأ ،  نب

 أن إ ًدقص ك وإ أن  وه ،قى صع ب

  لل ع ل إ
  ٌش ٌا ع

 ع ب وال اق
خا
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 ف ة، و بصا ا  ة اهظ ا
 ئوس ع  ّا  ّسا  ا  ّس احا  ا
  ا  ا ث أستا  ..ًوك ًّك و
 ب  ب و ."ّا ا" ب 2008 س
  ا  ت ئا سا أ اس ا
ح ا ا ّ ا. و فن، عى ك عة 

..ا  ًّأو ن ًّ د  ط ط
ال ارس  :ّ؟   •

 س فو اق إ ع د أوف  ه
  ة، وا ب د  ادد أو أفف ط 
..خا اضا إ  ازسة واثأ ب ّ ا

ض َ ر ها ال؟  •
 ا���ا إ و������ب  ا ����ا  �� ����  أ ي

                .)..اّا ،خا(
 س ّأ .) ،( خا إ  جُ أ وي

 سا أح  ف ،ابض ووب   أ ي
 ..َِب ..ض ..ق .. ا ط ..ّاس ا ا

      ...ا ال قس
 ،اى اع بك( ا  َي أ وي

.)..ا أدوا  ..و ى اع
 :رآث •

 وك د  اأض  ّسا  ا  ع  ت  ق

 ا  ،اء اج   ائ وا هة  ا  ا
 أ وي .ئسا أخ  ّقا ا رة. وا
 ض ة وق  اوه ، ا ان إ ا و
 هإث ا، َأطب  2006 ع سا  ج ٍ
 ائج  بع  َُ  ج  حإص   خ  ب تا  وز
 ،وانا   ا آب��ء   ك شة  بة   ا
  ّا بع اق ،ا  ب سإ

...ا أع ع   ّا
  ��ب���� ��ا  ،ة������ا ��و������ ا�����ضوا
 ا  ا����واض  ا  ه ض  ��    ��  ك تا
 ، ا غ ع ّواء انأو ا ،عا حوا

..ا غ   ا  ا اه  وأ  صخ
 َر ال؟  •

 ش از ع ع  ة اهظ ًع
 ا ازعن ج ى حا عتب  ا سم
 ،بر اوا ا وا ا ت ب ا

فا اعة عى ض ا ا ش دة.
:ّب ال ج ال  ةسَدور ا •

 َدو اسة ه جًّا  بء اد اب .ّ اسة 
  ّأه  ،دة  س و ا اه  ةصا
 ابا     اخق. وكرًا   عا  وإه  ا
 .ب تا  فت  ،ا  ب  ضا     ا  ت��
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 ا وط���ة   ��   ا ��تب��ى   ا  و
 ،ك  ��  ج  ب  با عى   غ ا
 نف  ،سا    ك  أع  
       وج��د   و  ..ّا  نا  ث

بًا  ا  ��داخ اشة   ����ع��ا
 إ ���أض .����ج��ا ���� ��ا ��ع
  ا  ّسا   ا ظهة  ها 
 .. ا  ن  وا  ،ا  
 .  ث ب��أ  و  اس��ة   ����ان
 ����ب ت��وا ،از��������ا ذ������ّ���ا ����وغ

 ف  أ  ك  .  .ا اوة  عى   ًسأس    با
 و  ،ا��قا  ب  وا  ب   ا  ُِ  ئا
 سا  إ  د���و  ،����خا  ��  اهوا  ا

 ..ا
 ..عا ئوس .. ب ال  سَدور ا ذا ع •

قّ؟! ال اص وال

 اصوا عا ئوس ع ا ب   ا  
اق  َُ  ّ بٍد ف ا اخقّ و 

..و ا ا ه
 ال  ع     فى   ��س��ا    �� أ
 د اا  ب أ  أب ا ا ،ب تا

  !..غر 
 قخا  ا وج    ءب َدو ّب
 !..و ا اه  ا ا ف ..با  ء اوب
 وب ف و ..وِق أخ وب ب و ،ب وب  
 افوأه أس اج إ  ا ا .وة حق
    اج ع ًع  نا ..ئووس
م ًحً ب، و  اصة  ًكس ا
 ..جوخ ا داخ ، ك  ا  ا 

.وغر ّسا ة اهظ    اوه
 ّجة اشا ب تا سأس ، ج ٍإص  ب   

 ز ة وحسا ع ،ق وا قا اس ح إ
 ف  ،با  عا       ب  ف  ا
 خ ث ِع و ب  عا نأ أة عا
 ب تب  أ  ا ..اَج أ  ،وداخ ا
 ئوس    أ  وَوا اءة.. 
 اا   ا  قا  عا
 و  ،ضا  س ا
 ّو  ، با  ب تا  ج

.ذك  طوا ا
  تا  ����ا  �� ��  
 ه  إ  ��د��ا  و���ا    دو  ا عى   ا
 أك ٍّ سا ا أ  ئحة.. اه ا
حة   ..����ِ��ا  ��  ان  ��ّا  ا  ���وسا  
 أف و ..��خا ع و د��ا  قب اه ا
  فوا  دا  و    ّا  آنا  ب تا  أس  
ِْ ٌَق ََْْ َ( اءا ع تف دا و ،ا
 سّا ب  قىأ و .)ُِْْ ا َخْرًاُنَُ ْى َأََع ٍَْق
 َ َِِخِ ُِ ىَح ُْكَُأَح ُُِْ َ(( :ق  تا [

.)و ا( .))َِِِْ ُِ

تبا   كنف

 ع ًع  نا
 ال  م  اج

ب ًح ً ًكس



٣٤

 ��سه  ��اب  ��ء وا��ا ك��ش ��ُ
   واض ب ح وم ،وأب اقس غ
 ع ا ��هوُب ،قوص ،��اهن وغره ا��سا  ��ا
  ا ا اط   ك ،وا اوا ا

.ٍع  ةب أو د إدا  ف ،وا
 ��ي ��رة وا��ا ��ا ��ب �� ��هع ��ا
أص�� ا��ا _ و�� أكه�� ه _، وب ا�� ارة 
 ة وهزه ��سب �� ً��غ ��وا ��ا ا��ا 
 ج ك ،ا خ ا أص نع ا  إس

 ض اأب  ن ةخف   رةص ��س ��ش
 ،اهإح  ُس وق ،وا ��سا خ ا ص وه
 ،ك�� ��هف ��ا ��عا ��اقا ��ب ُ��وان
   كوأ ،ا�� صخ اق  ا ��ه ��ف
 ��كأ  ��وف ��رة،   ��وأخ ا��رة   ��ا  ��ق
��اء، وج�� �� ��و ا�� �� اه�� واصق��ء،  
 ف�� صرة خ��ك ب�� ��وف
 ��  ��وق  أ    ا��اس  ��ي
 ،��ا  ��  إ  ��كا  ��ا

   ��شوش ع ةأج ف  ض ��ص ��و
 ع ًأ جو ،ا ائوا  وا ��نتنا ��خ
 ابا  ا ��ة، وهئة اوك وا ��ة ا��
ا ��ط�� ب�� خ�� ب ، ي�� اخ�� إ أو 

.ٍذب إ وا
 ��اس وا ،ٍع  ً�� فررًا بك ��وا ��
  إ ث نا إ ائبا حا  نو ،اإ ف
 ق اخ ا  ��ا إ َث و ا ��ق
  ��ح ع �� إ زهوف ،ا ح ه
  دون َو ،ً وا ف ،جد  ع 
 ا ه ا ��وا .أق فا �� ً�� ��جا

.ا ه ا
 ��ب و��ح إ د�� ةف��س  ��ا �� إ
 حاء ا��ا  ��سو ،ب ��ف ��وا ��سا
 .دون َ ىع ب هُ وا ،ا ب  ا
 حء ا��د اا ��  عا ��ز ا��أب ��و
  ��أض �� و�� هع ��س أ ف ،��ا 
 اح وق .ح��ا ��طا  ��سو ،د��ا  ��نع
  ا  ��ى دو��غك وا ��ا 2014 ��ة عف��س

.ا  ح
 �� ��ا ��بة اف��س  ��ذا ��ا ��و
ن��ؤه س����  ذو اص�� ا، إذ   ��ر

 و ،بطوا ��ة ااح ��ب وُع و ��ب
 �� �� ��نك ْإ إ ��ط ��تة ب�� أة��ا ��ؤ

.فا ا ز  ق وه ،عا ب
 قا ��ا ��ب ند ا  ًا��ة بف��س ��ُ
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 د، وف��عا ُ ةف��س  وا ��و ،��ف ��اجا
 إ فا ى ا�� ع ��وب ،وا ع  ا
 وأك ،ب ا وج  وا دا  ب ا
 ا دا   أن  ،��ا نوث ،ذا دا
  ا �� أ ،��د ا ��اح ��ا ��كوا ،��وا  ��ا
  %15 ��ا ي ��ح ،��سا ��ة فف��س  ��ابا
  إ لصب دو ا وأغ ،ف��ا ��ا

.وسال ن ا سا ًا، و 80 ابق وف أو ال
 ،��   ��ُ  هئ��ش  ��سي س��فة     ��ا
 ��َ �� �� ��داخ ع ��َب ��فُ ة��ص �� ذاوا
  ��ا د و��عا و .��بب ��ي ��َو ،��ا ��اخب
  إزع أ دو ا ئ��ا ودو ،ج��ا  ��ا
 وق .ف��ا ��ء اأب  ��غر ا  أو ا
  ذاا فب ا ��وس  واح �� ا 
ص��ة بس��ا ع�� خج �� و ��ع ًحء 
 ى اع ا  )( ةاءة سب ل  ة، كوا
 ا �� ذا ذ و أ��و ،��جا ��ا ا��سب
 ا    غو ،��دا  ىع صح ��ب ��

.دا ب ك نش س ا ها ب
 ف��ا ��ا �� ا ��ا ��حا ��
 صخ ج ��هف ،ا كا �� ��ا ��أش ��ع
 ه ا ��وع ،ن �� دة��ش ائاد اا ��
 ، ادو ودج   ائا ا  ىع ه
 ه َ ��وق .��وح ��وب ��طا ��ى ح��ح
 ا��اس ع تط�� ،عا  ر دة��ا  ا
ِح إ فضب سا ى اع َحبا جوا ا

  دة ا��وش ،ا  َ��ا خا ائاد اا
 ا��ًا سّج ا و ،ا  ٍزب ٍ  �� ��
 �� ًِع�� ا��غ ��ا ؛ إذ إ��ع �� أ  ��ا
 ع   وم .ط  ��ا ر ع�� ا ع��ا
 ،با ��وا ��ا آ��ا ��ئأب �� ةف��س ��
  ج ح ��سا اا  ��سأس ��د ��وه
 ن ع��ا  إك  غ ا وا ،ا

 .  ا زها إ
 ،�� خوا ��ا  ً��ع ً��ض ةف�� ��ف ..��وب

 ��50 س ��ق ��و ،��عة وا��ا  ��ُ ��و
 خ ع ن ووض ،ضا بأ ��ون ،ا ��ق
 بح  أو ��بد، وحواة وا��وا ا ��ده ،��
 ،دون َ ىع ذ واا أص ��و ،داد ا��ا
 وا   وص ،نش ًا، وعج س ب زف
 ا إ( :�� ��اب ��سا ��ش  ا ا��وه ،��ا
 وإ ا وا  ة، وفك نك وإ دا وا 

.) نك

عا اسا  ّ ادكا
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****

****

****

�������ئ�� ��ع ً���ب ُ��صى اأض
ْ�������َ�ِ�َ ����� َ�ْ��ُ�ا أ ُا َ ����وق

     ��س   ُوا ُف

أفضَ اُِد.. ������ َِْد؟ فسَُِا                
              ...ٌ���������ِ����َُْو ���������ف ٌز�������ن ������وإن

            ِ  :ِا ُحف
وُ�ُ���� َ����� إ اَُ ����َِ��������ًى..        

ك����ن ف����� قِ������ اَ�������� إذا                           
ٍ���َُ ��� ِ���� ���� ..�������ا ����وه
ِ�ِ����ِ���َْ��ِب ����� ً�����ا د������ُِْطَ���ف
َََْإذا اْن .. �َا ا ا���وأش
ِ������ب �����َ .. ِ�������ا َ��وا دُ�� و َوف

�����������ق ٍا�ه ِب  َ���������و ط
������������ ك�ُ ����ٌة ُأخ����زه ������وأ
��������� أو َه ..ِى اع ٌ

����������ُِّا َزا ����ق ُ�� ا َ��ه ��ف
وُ��� أد... َأُأخ�� ن��ِزٌ ف����������؟

�����ا ِك  ..ِرا  ٌ��ن
�����������ن���ّ���ُا إ ُ����ُ��ُ َ��������و

�����������ح �أض ُ������ُئن ������ه
�������ق �ف �اهن .. �����ا ����س
����������ص ��� ً��ا دُ����ِعو ض
����������ُِْ َا ��� .. ِ�َِا ُ���
�������ب ُ�ُْ ����و .. ِ����ا ُ����ش

س وأد عشا
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ال ع ال
1- س��ا  رج��ِ  ر 

    ��؟ ك��ال عى 

ع ع؟

 ُ أ ً�� ك �� أِذ ��وج ��ع ��ب  •
 ك إ غ��ر  ��أف �� �� وأ ،�� 
��، و�� ك��  ع��ًا ��ًا َ��ِ أو 
  إ ��ب ا �� ؛ؤْج��ى ُبُ  ��

.طا إ ا
 أ  ا؟ 

 ا ؛ إذا جبب  وإ ،ا ب  إ
 ،ُ أ �� ض  أو ��ضوي �� ��أّن أو
  زج  ��ا إ :ذ��ا ا �� ��وإذا ق

.ًط ا  ق ك ؛ وإب خا

 :��ع ً�� ��ها ��ا ��ق
 و ،ب إ  ��ف ،وأوج أب ��
 ذ  و ،وا ��ا  ب إ ��ع
 ��صا ��ى ه��ع داو ��ف ... ��خب إ

ف فز )ِسَر أع اء: 601/4(.
 اا ا��ا ؛ أا :��وه ثث ��نكف
 ى نع ا  أ : ً��نث . ا ضُ ��
 ، ا  ��خا :ًث .��ا وا ��ا ��
 ان ي أ  ع ً اد وا؛ 

و ق اء، وها أ خر.
   ��ا أ ��ئا �� ��ك �� أ
 أ ؛ وهع وأوض أق إ ��شُ؛ ف��ا اه
  ��ب  وب �� ق ��ح ��
 ح ب ف   ذاف ،واا ادة واوا

.ا

ر ش  ء أق                       
 ��ب ر  ٌءق ��3- ع

 ع ول ،ا وب ا

د  أح ُ��ك ��ا أق ��ك

ُق  ه ��ول ،)ًأو ح ًض( ��ال

ب ون ُذا ن، فذا أف؟

 ا  ت��  :فا �� ��وب ا��ا •
 وأن ا  ا ُّ أ  ،ءا س 
  فا س ذك ت و ، ء عق
  وا . ء ا��ش إ ص ِ��ف .��أو ح

.أع

ر ش  ال
  -2 ال  ر؟ 

أ   ��ئال  ��  ��وك

 ��ال ها     ��   ��ال

أك  الر الب؟

 :[  ��سا  ��  ،��ا  ��  ��ا  •
 .�� وا .ًثث ص إ ��وأش ))ه ه ��ا((

 .ع ا ء عنوا ب ا ف وه
 �� ��ك ��ه ��ب  ُأ��ق �� ووأ
 ا :ا  ح ب ْر َطا اها با
 و ،ا اء ثج ،ا �� ى ن��ع ،ا ��عب

.ا اع ف ،ا  ى نع ،صا

؟

؟ ؟

جطق ح ال
ئل نب 

 وال ع ال وف
وء اا

 د ع ال
وال خ

٣٨



ا ص
 ��ال  ��ض 4 - زوج��ي

ًر؟ عفا  �� ف ،ابال

ب ال ة كً عى ح أ؟ وذا 

 ال إ ت  زوجي ب ال  ؟ع

 ف جوأخ ،حال ب بال ال 

.ِت و

• ��ز ��أة ا�� وك اض�� ا؛ 
 ا  هى و��ع فأو خ ��ى نع ��فإذا خ
  ب ، ��ا َب ��ا ��ُو .��ا ��ب
ا�� ا�� بجد ض�� عى اض�� ا أو 
 ح ��لح �� �� أة��ا �� ��بأو ب ،��اب
 ا ��ا  وإ .��ا ��ز ل��ف ،��ا
إ(( :[ ا ق ذ ��و  .ا ع ��ف

 فا ة، وعا ش فا ع وض  ا
[رواه ابن ماجه]. ))ا ضوا وا

 وجال ب قود الح
ر ش 

 -5ه ح��ود الق ب�� الوج  نر 

ر؟

   ��    ��زوج �� و�� �� •
. غر  

��  ن�� ��، فاع�� ب�� اوج�� ب��ر  أ

؟

؟
ال ع ق

 دال ا ر أكال
 عال وال ش

 ،ا اه  أ هف أة عى اع و
  وق ، ؛ به ا ا ا��وك
 وق�� ح��  ا�� اح. و��  ع غر

 ��ى نأو ع ،��ف ��ى ن��ع ��فء إذا خ��ا
ووه��. أ إذا خف عى ا ف، ف اء 
 اح ا ��ق غ  ّ( �� ك ��ع ��وا

600 غا أو وج    ار(.
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�� و إن��ا��  ، و ق��ء ف�� و ك��ة، 
 ا ع ��ن ��نا ي  رة، فخ و

.وا اا  ف هب انأو ا
  وإ ،��ب ��ا �� ��ن  ��وا
 انا ��ة. وء وا��ا وف ،ا��إن ��

.بوا ء فا ؛ وف رب و ب
وك�� ا�� ب�� اوج  ن �� غر

 وأ ، أو �� ا ��ب ��  أ ��؛ ب��
 و ،ا ب��أف ف وإ ،��ا إ ��ا ��خ 

.ن ب





��א��


	א��

. َ ه اا الح ال  أرب أرج، و ر عى الح؟
ة ال؟  ز الي انا اس  .2

3. ك اة الي  ا أ  ف بو أك؟
ة ت البب جح  الن الاحة؟  4. ك

َ  .5 ه الئ ال  و ؟
 .6 اس اا ال ك ال اب؟

.رتال ب ار7 ف ه :ارف •

فواصل وألوان
نزك فرشوخإعاد

فواصل وألوان

٤٠
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���א� ���א� 

��	א�

א��	�� �א����	�

ُك  ع ا ب د [
 َك اعا ا أب  ذا و .) أب ب ُ ًعى غأ د [: )ك ب ا ع نس 
ع اق    ب؛ وق أخ ا  ك خٍ، وأصب ا ا، واش ع ا حى 
 ا ف ،وقع ون نظ ب ن ا ه   اح غ  :وق س ع وق  ف ،ا  ج
 شف ،ا ع   ةى شع ُد :هأح  ق ،َ ع وأن   ف ،أف أ أس  :اعا
ث .حى صء وسإن  ف  ف ،عض ي وج ،واع جا   رة، فة صش إ اعا ا

 .ف ،اق : ق
وك اج ه س ا ]، وصح ه ا [، وااع ه عا ب د [.

 :وق أس ف :ق ،ا اه  ع ا س  :ة فا أ د ب ب اى عأ ث
)) ا فن غ�ُ ُ((. ها وا ا  ا  ع عا ب د [.

 ،إ ُ ا عى اع َ رًاك أ رًا كص ف ،نا وه ً  ًُخ با قا  ن
.نا وع نا اا ع ؛ با  ا ح  و

ى صر عال  وهعس

.1- ا
.ر واوا 2- ال

.ً 25 -3
 320 -4ة.
.اط5-ال

.ر6- ا

٤١
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ابط ال 

 ����  ����سا ا���د     ���ك���ش
 ابط    أق  ��ا  ا      ل  
 ا  لخ  ذخ  ،)ن  23_13(  ً  11   عى 
 ا أه    ا ا عا نب
 .ا ها     اقإش    كوش  ،خوا
 لى خ .أ  وا شا إ قة اة إداف ف

ح عّ اائا ك ص   اود.
  ا ب ا عا  ء اا ث

.بوا ا اج ا ئا  دع ع ف
   ع  ��  أك  ��ل  ف  ا  ����حا  �� أ
 ،دفه  ف  ًوضع شهوا   ح الى(   (
tablet ج��ئ��ة  ع����ى   ����وس  فث  ب  ����وك
.ى اع نوا ا اال ز إ فضب

 ف  وغره اة   ه  )ّوُن  أن  سا(
  أةا ن ض  ُخ   اائا  دع
 ،اائ   ء     خ  ُع  ،��سا
 ،ا / ا / اء اا اا بج ك

.ائ ل  ةخ 
 ن وأ إ )ال (  و  و
 ف ،)ا آا( طى اع ك أع 
 ،ب  .أ با ذ اأس  ع  أك 
 وه  اا  ��نزوا  هاخ  اع  نب  ب  خ
 با  ا   ُ  ل كًا  و  ئّح

.نوف
اسة     ا����ا  س إ  ا  �� ��و
 ،ا سو ،عا دش ،ت  اءا
ا وا ق ا  اخة وا واوا و... 

 بن، وص س ]: ))إ  ا سًا((.
 ا  ا  ا  بسوب  ،ع بًا   و
 ه أ.    ���  ،����ض��ا  ����وق  ����وع  ب  ثاس

.)ااء واسة )ا ع درن

 ب جطق ح ال ا ئ ىا ك
 ؤ ىع ف بأج  ء  بوا ا 

.ا اواس
.خا نا عا اا  ا إ فضب
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جطق ح ال اض

شل ع ورش

  ئ جطق ح ال ى فأ
)اساء   اب ضة   ،    سا اد 

 ا  : )ج وع رف ت .. اوا

  ث ،ا واد _ داود ا   2017 21 ن
 ا  ا عص  ةا ع  ا 
 ف ًا  ك .2017 ن  28 افا 1 ش 1438ه� 
 ف ،ا ة ونا ه ئوق ن أ  نب

.ا ك ا وب ،ء اج ا
اقى   ا  ن  جطق  ال ّ��ب  ��ث

.ى اع  ك ع  نأ وأن ،وأه
 ب ب   ٍآ ا وع  :ب ء وخ
 دن  أ  ب  ق  ��  ���ُح  ك  وف  ����ا
 ََِْْا )َوَُِْخُا   :  ق  ف  ،ًع  92  ا

ُوا َ َعَْا ًَِْرا( . ٍَُِِّة َو ََّ َ َكَ َدَخُُ َأوَّ
 ا دع���ة   جطق  ح  ال ����ى   ����ك
 اة بض ىا، وأص- ا   عا
 ج    ث  هح  "و  آ  ..أ  ن"
املغرب. ونء ا،وذ  ا 28 ن 2017بعد

اد         قال  ع  ���أق
 ا    ا"  :اع    ع  ��شو  سا

دار    4 عًا   عا  1ن  ا    وذ  "دا
 ا    ًحش  شا     .برو   العة 

 نب  شا  ق  ك  ،ا  وا  ا
 ئن  إع   اء   ن  و  .عضا  ب  
 اهء إبش شا زف ح ،اءة اا ب
بك او ع ا او وان، واش ذ 
وا��اب��؛   ا  ا  ع  نا  كب  ش

 ى بع اال عُوز ك ،ح ز زف ح
.كا
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آدار ال زاإ

 - س ـــ ع ابط  ا  ا  اخ
 ا اءاب )س ( در عالع ال ا
ى فع ك أ خق ح ،ا ط ط 
 ج  11  ب  زع د   ا  فا  ال

.2017 /4 / 8 = �1438ه
ال  آال دار     ا  ا  ع  ك
 2017 /3 / 25 = �ة 1438هخا د 26 ابط 
 ك خ أ ة اال اهإب  اخ ج
 ف عى   ا  ك    صع  ع  ح  واب
   ا    ،خ  ال  ع  فا  ال

 ئ  ال  كب  لخ  ا  فا  ا
 ا ع ا فا ا وف ،ا ا
 اخ  .����ا    ��ف��إض  ،ا زد   ا
خ س خا ا آا دا  ا ا

 خ  أق  ح  ا  ط  ط    ا  اءاب
 كب لخ ا فا ا ى فع ك
ال  ك طاب 25 :  ج 1438ه� = 22 

.2017 /4 /
 إ  ا  ب اج��زة     ا  ��ق  وق

 بك  ف أ  ا ئس ،[ ة اح
 . آا ل  م وإ  وأ

  ا الع ا اس ع ك و
 ا  ةوا طا ط  ا اءاب زإج
أة  خا    ك بر،   ��ط  ����ا  ��ف��ا
 .طا ط  صع ع ح واب زإج إدر

 ا  ب اج��زة   ا  آا  دا    ك
وال زح أ ال  دا أب ب صاءة عب

عى   -  س ع -  ك أ خق  ح ،) (
.ال كب لخ ا فا ا ف

   وب طرابلس  يف ال  آال دار   أق  ك  
 اب ًء   سا اد       ئا  ا
 دا  2017 24 آذا ا  وذ ،)آال ار أهأن(

.ابط ا آا
 ئع  خل  ا  آا   بوة  اء   ُاف
 ع ك  ،رء حزة أا خ ءدع ر، ثال

.ا أ. ز خ ا آا ف
 ث  ف عى     قش ن خل  وك
.دة إنء با واخ ،ا  آا أه  ح
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ح-  رت دورا

س ء

ن اغى 

ا  س  اعا  سا اة  دوة   ض
��دو  ح- واس��ة  اأة     أق  ا  
، اوة او  اث 17 ن  دا اعة 
ر طأ. ف  ق "ت وأسار"   :اع  
 ،ف  تبوا  عا واة   ح    و
  ،واال  :ةع زوج ه ع ث  وق
  اس��ة،    ادوار   ت    ،اال

ا والدة الوج ، الد.

 ق"  :ا����ع  ��  نف  نا ا����وة   ��أ
 تبا اة   نس  ر د.   وق  "ون

 با ع ث و ،ح   سوا ا
 ،و��ا  اخ ور   ،وا����ا    ا  ��اج��  ��ا
   ا  ا  ب  ضوع  ،ا  وأ
 ، افا ي ا ا وب واا  

 ..ئوإح اسة دع ضع ك

س ء اسذ نر ال أرنؤو بوة   ا ا ش ،وا  نا  كا  ةعب
 با "ار احاف ل غ ال P.C.M - " اب اسذة رن حاد، ح ح اوة 

.Ramada Plaza Beirut ف   19 ىح 14 ن  ا ح ،نا ا  م  دع
 س أ  كك  د ع ىع 2017 21 ن ا ن ب  ا  ك  ك
 ب  ا  اعا  وش ا  ط ا  و  وق  "بال  ط"  دال  ا   اكش ء، ح

 خ و ،با  اى اع ائج زب ا ُاخ .ب ا و ا ش ة عع ف
.ا  ة اوص

  برو  بال ا أق ء اا اع
 ف  وأ  أن اء    .2017 آذا  25 ا
 نن اة   ع  ع  وك  ،����بوا  ��
 وق .وب ا ب اصا  ك ح خ

 .أ   ى اع اال زب ا اخ
.ًدائ هِب زق وأ أ  أ  ا ن



٤٦

 ،ا    ش و��ق   وأن ر   ع  ك
وسو   ه ب ادا ا   ها 

.ص   ؛ا ا
 ه ادا اك  و اس ا؛ 
  وا .ً وق ادهإع إ ا  ح
 ا وا  هب  هوغ  ق      سا
وإع��اد   ،ً  ول  ��ع  فا      .��ا��ا
 وا  ،أو  َك  ب  ا  سا
 ب وا ،ٍث َك ء غر اا ب
 ط أف ه ب  ا ى طو .ث َك

   .ب ق  ًب ساد اع
اهة   ا  ف  ئا  داا    ك
 غ   ًغ ؛ وا  نائ ىع ً
 ع ����فوا .��ا��ا ا���� ��وا  ��ه��وا   ب

.ول  ُن  ك ًدائ هف
 ُ ا؛   ف      ش  ح  وب
و كة   ،ا  اعب  ئا  ش    ا
 ش    .زا  دًةز  ئا ه و
 ج  و .ائا  جى حع  ءا
 ى وقوح ،ا وق دخ ح  ؛ى دفء ع 

 .ا
 ا  طا  ع  ن  ندُع  ا  و  وع

ا و ىع تكوا ، وا
 ووا  ،ونوا  فوا  ا  ا  :  

 .ة واوا : وا ،أو ا ا :
  خرا ا ه ا وج و  ا قوا

 .ا وج و وق    أق ف ،ا
 نك كوا ا  ٍك ٍَق و ىن و
 ب  ن   أن  ك  ،ائا    ٍج ��ٍء   ن 
 ا      ف  .د����وا  ا    وا
 .فا جء با  ع  ن أو ا  ا أو 
 كا  3 ح   و ىع ك و

.ً

ا  



٤٧



 ا ا ��ى صع ا ��ق دقُ �� ُ��وان
 ..��وث  ��ا  َ��واس بض��ء   ��أغ  ُع��سف  ،��ن ه
  وُأزك ،نا اأد  وح ُأط ا  ب ُوان

... ا  ءجوا ب ن
 وح قط  اخب   ؛ا أذا و
 ن��و نك  ....أك ا ،��أك ا ،��ك

..كوا حا ،عا  وُذ ب
ُع��سف ،��ه �� ة��وف
وإذا   ،��ا  ��ج  ��اس  ��ج
ً�� أذن ت�� زوج ��ب

 ��ُ ��زوج آ �� �� أخ ��ك
.. 

 ��  ع��و  ..��إ  ��  ��وق  ُع��وأس
�� وبأ بد... وإذا   ووص ، ��سوأح

 .. نب
 ا ى أسح ��سوأ ��ن أث ...ُقف

.ٍ  ْأ إ أب ا عد ُوح ،ٍ
 ��وه ��ه ��ًا. ف��ف ��ُف ��ا ��ا ُ��قوط
  ،غر واض ٍب  وه ...ٍقُ 

 ا  ��ا ..ا ��أس أع  ��أن :�� ��
 و ..��نا ��ة ب��ه �� ��فب ُأ��وب ....
 ؤ��ا �� ��عج ��ه ��نك ...�� ��ا ��ُا
 هأن أ ُ��اس  و ...ع��ا ��قب ��ب
 ا ��  ��ب  �� ��ا  ��ا  ��  ��ا  ��
 ��ر ً��ق ��حا ا ��وب ...ا��فوا ا��وا
 ا جح ب ب�� ضا ��اب ه ىع
 ...ابع �� ��داخ  �� ع ��
 ،��ك �� ��قوا ��ُعوود
 أخ  و�� ف ��وا

 باخ ب وابة...
  قأف ��وأن  وك
 دف ...��س غ ئو �� ��ؤهودع ،��ا ��ن 
  ا :�� ح ��و ...ًًا وث��ص أك ��ك
 ��ع �� ��اس ��ا  ��وا ،��نفع ��ا

اضى... ف إ ك ا جًا... 
ا  ا ج  ر... 

ًنوأ ا�� ً��ب  أ �� �� ةدع ��ه
ئ... عى ا أ  خرًا  ان واخة...

وك، ِْ ط

٤٨

  أ  ة لدع
ئل ًنوأ ال ًب



٤٩

 ا إ ِك ا سا إح ��سا ُ
 دا��ع  إ  ��ب ��ر   ��وف  ��افأه  �� و��
 ادهوإع  �� وا ا ا   ؛ك��س
  ا ��وع  �� ًأ ��سا ��خ ��و .��
 و ا َح ه �� .دة ا اوا ا��ا ��و
 وذ ،ة ا��ى حثر عا  ��س ��سسوا ا
 دهاع ّ�� ة اا ا��وا اءا��جا خ ��

.تبا سا ه ح داخ
إ ،ا �� ا ��  ً�� ًا فَدو ��س إ

 ت  ا ��ا  را ن ��سو ��أن
�� ه��ء اط؛ ب�� ض�� ، وأّ ع ها! 
  زا  ًط ذ�� أ ي ا ا ا��أن ��أب ��إن
 و ،ًبش هُ ق ؛ اااب وأو ئع 

.  رو ،ب
 �� ى��ع �� ��ف ،��ب ت ٌ��ن ��ه ��ا إ
 ًا ب��ش  وب ،ن��نا ق   خا
دة و ب��ى   ً��أش ��سا ا خو .ا
 ا اى أن��وأق ��أب  ُ ا  ك ، ا
 قِو فهَب ا��ا ع ��نا ا  ف .��ا ��ض
 و�� ىف . رو  و  ً��ع و ،��سأح
 ص َ؛ ف��سوأح ��ج ِا�� و ،ا��ب ��نا

.ا ص هو ،ق وو ،ننا

 ��سا  ��ا ��ل �� ��ا ��ا ا��أن ��و
  ا ��  ر؛ ا��وا ��ا ��ا ً��أ
 كتاا وق ا �� ى اع و ،��ْب ��ا

 .
 �� �� ��ا ��وا ��ا ً��ى أ�� و
��ا ��ا ا��أن ��أخ �� ��وه ،ا��ا  ��ا
 َ  ��ُو ،��ًا ن��َُع ��ل ��ف ،�� َ��ُ

  .ا و
 طا ض ا  ح ق و ا  ا أ غو
 ا��ا؛ إ أ ار  �� بان ا عى 
  ا ��سم إ .ا   ى إ��و ،ا
 ب  وغ افأه  سا بق  اا
 ��س  ىع ��سا ا ه  و .آ ��س
 ئغر ا ��بة اهى ظح �� إ ؛ ب��ف ��ذك
  ��سا وا ّا ئ��سوا  وا عوا
 دو  ا ئ��سا  وغره  ��سا ا وأوزا

  .ا و 
 �� أص  ز تب ا   اة 
 َ ا اه ف ،ط أ إ ف 

 ��ش  ىع َ  وص إ و ، ا
 ك �� ��؛ ح��ا ��ك ��ا ��َا

.اعوا انا ع خ ا أوه ،ب

فا  



 ،عوا بها خرة عا ونا  ا ُك
  ار خ  ��س تبا هاء اإث وك
  و ،��تبا ��اوا ا ��وُوض ،��ا ��ع
  ب ��سوا ها  ا ننا ��ا ��ب
�� وش��، وغ�� ا ع هء  و   ف
 هآخ إ ��لأو  ا ��ه ع اض ��ه ��ه ،��ا
 ،دنأ ك ؛ نوبب ً��ش ا أص �� ؟ أ
 ل ن ،ا ا��وه ،  دوون ا �� ��ن
  ط ��وب ا��ن أ �� ��ون ��وا ��ها

ح ل و قة.
 ��ا ا��ل ن ��ش �� إ  
  ن ء اب ��سإح ه
 ا �� ��اخ �� ،��دنأو
 ع ب  ��وإن ،��هوج ��
ً��ش �� ��ا ��ا ��ش
 زوا و ا��ا ��وقأ  ً��ف

 ��ن  ك  وا ��ا ازف أ ُ��وص ،��ا
 دنأو :��ى آخو .ً�� أ ك ً��شن ً��و ً��
 ،وخ ��نأوا و ��ض��ى وهدة وا��ب و�� 

�� رة��ا ��اها ��ل را�� د��إ ��وح ��وع
 ب �� ��خ ��أن ��ه ��ا أ _ ��كتب �� _ ��
 د  أو .هوا اال ه ��َرخ ��ََ
 .اه  وفا ا خ ها وج ب
 �� ��ب  �� إ ��ا ��ُن ��و  

إع��دة ك��  إ ن ا ، فلا ن عى 
 أو ع ة ا��ق ع ا ؛ با�� و ��ا ��خ
 و؛ باكدوا ��ا ى خع ن ��هوا ،��ق

 .ها  ن أ
  أ ت��ُ  ى��سا   ا ا إ  
 أ ًّ  ة اك  ةه  وا ،ا
 أ ي وا واأ ا ًا، واه ً��ع ��
 ه ،اال ه ه .��بوا ى  اع دغ��ر ق ��
 ذ  أ دو ��ب ��و ن و ��دنأو ا�� ��

. ة ى أداءع اب
 ��ثء ا��شا �� ��َ ��ه 
 دو  يا وا ابا و
أّ خ��ة أو وع��  ، ه اش��ء 
 ا با عا  را 
 ع ��ن أو أ ��ن أ ��ي 
 أ دو �� ا ت��و ��ا �� ��َ ��ه .ً��
 ،ض��ى واب �� ا ت�� د أ��ف ،��أه
  ٍك ��ا ��ب ه ��أ ��صص ��د ا��ووج

از. 
 ة عا غا ه  ء اع َح  
 و ،اال  ع ُأط وا شا ب
 اه سم  دنأو ح ى أع ا ا
 وب ًا بجح  ا ا وه ، رخ 

٥٠

 ااح ه دنو بت   

 نك  رهف نوت هع

غ



 ا ا دس
 ع اة 

  وا ،كو
.اح ك

 زاو �� َ��ا �� ا��   
 ع ب ا��ا  ��ع .��أخ
 و ،��ا ��اجوا ��ا ��اسا
 وع �� دنة أوح ��اغف ك ��ائثا ��ها

 ��ا  �� ك��رة 
 ��وه  ��ا  ��جاا
��ب ��تبا ��ا

 ��وأن  ل��أش
 �� ��ذا   .��اعوأن
��ا ��اب ��دنأو
  ��اف و �� 
 ��ا ��ا ��ا
 ع ��ه؟ ن�� 

إ  أب وا اال  رر اء ابا ف
 سم أه با أد و .ً قوا ا عض وس
 أ ��ن  .اه  كا ��ا ��هع ��اال
 ،ا��أو ا ��دا ��سة ب��ا ��أ ك ��ن
 �� ع ًر. فب ��أ ��طوع �� ��س ��ه
 و ��و ،اه  رة��ك اح و�� ��ا ��ا
�� ا ا�� وا وا و ��ا عة 
 ��ا �� وع ،و��ا ��و ��ب ��اه ��خ ��
 انا ��بو ،ا ��و ،��ا ��ا �� وع
 اا ��أوق ا ك أ و�� ه ،ل��أش ��ب
ً��ى أ��ن و .��َ أو ��َك دو ��اال ��ه ��سم 
.اال اء هج  وه أ ي ا ا

ودائً ن�� أن�� ،�� ه دورن��  كبء  •
وكول تب؟

  ؛اه ��س دنو فك ح��  ع  

  سى مع عو اال ه وص سا جا
 ،ن  وب ب  خن  .ا��وأض ئ��خ دو  ��ن
 ع ا �� ل  ،اض  ��ب ن ��ف ��إ
 و ا  ،حوف ه كون ،ج
 هع�� اء��سا ع ا   ��ء. وأه��وأع ��و

.طا وا كا ب اال ت  دةع ن
و��و ا�� ط�� ً�� ع�� �� ا خ�� إج��زة 
   أو أ .��اب ��ب ا �� دة او ��اك ��ع ��
 اد وا��ِا ع ��ئا
 ك ا ��ا  ى��ع
 ك��  إ  .��ط  ��ب
 ��س ��اه ��ه ��دنأو
 ��ا وه��ا   ،��  ��ب 
  بثر اا  س

.أخ ح اق
 ار��ا ��ذا ع��و •
  ت أ  وك

ها ال؟

 اه إ ده��شوإ ��ا ج ��سا ��واج ��
   ��ك  ا �� ر��ا  ،��سة و��
 س ن أو  ؛ إبق ن ر عا  و
 ا   ع ��ا ��سا وَدو .صخ ئع ��س
 ا اال ��واخ ع�� و ��ذا ��ى ف��ع ع��و
 دنو ب  ��  .ص ��ب اب ��ع ��س
ه�� احتا�� عه ون فه��  كن غ؛ 

.بق  حوا هى وجع ى ا

تبا  

٥١



 ،��ا ا ا أه  ��ا ��عا ��ُ
 وا  ُ ��ا  ��ا عا أ ��ك
 اعوص ��اباض �� ن  ��س ��ش ��
 أه  ا  ا سا َدو ُ ك ،ن

.ا  ا عا   دواا
 ��ة واا أف ع ا ��س ع و
َْ ٍ��َِ َْأَ َ��ََ ْ��َ(( :��ق ��ح ��ا �� ��ا ��ف

 .ٌَََح َُُ َََْع ْ َ ٍةَ ْ��َش ُِب َُ َِ؛ َكِ ِإ ُْ��َ َيْ
ِ َْا ِ َ��َوُه َأَن ُُْك َُ��ِْع ٍ��َِ َأْو ٍ��ََِ َِإ َ��ََأْح ْ��ََو
]أ [ .ىَْسَُْوا َِب ا َُُِْأْص ََْب َ َوَف .))َََِْك

  وا ��ضا ا أ ��اسا أث ��ك
ٍ��ء ش ��ا ��ا ا �� ى��ع ع��

.قوا فا  ب 
 سا خ  ا ا ه  نوب
   ��ا ا ��سُا خ �� أو ،��ب ��صا
 ك ا ��نا  �� سو ،��ا عا ��ح
 ��ة اند  ��ازنو ��س ��ق ��ش ��

.وا كا
ُة اوى ضع ة آ ب ا آا ح ��ك

وا�� وا�� وا�� واع�� ، ووعن باء 
 ��ع �� �� ��ا  ��ا ��جوا ��حوا

.ط أو ك ح  ؛ وهعو
 ض س ل ��ال عال غ أ ك

 ��وال ال نى اع طا �� ك إ

:أه  و

1. ا��  الكء: ك أش كر

 ااس أ ح ا  اع ا ث عى 
 ض  ء، مكا �� ى اة وعاكا
 انأق �� أق �� ءك��ا �� ��؛ ف��ا ��
 اس ا  أ ك ، ا ا ن  ه ا
 ��ن عب طغر ا طا ع ��ا ��وا

.اسوا تكى اة عا ع ل  ةج
 طا أ اسا أظ :الى ص2. ع
ا   ع ن�� س�� ث ب�� س�� عى 

.ُء اد وسوا اا إ هو ،ا
 عا ��ح �� ق :��ال ى ال3. ع
 ��ف  ��و  ،��ا  ا��وا  ��ُا  ��ا
 ��وها ��ج �� �� أ �� ف ،ا��ضوا ��خ
 و ،خى ا��ع �� ��ش �� أو ،��وا

.فو س ش  ا ِك
4. أعا أخ: ق  إه اع ا عة 
 ،ا ،ا  ،��ا ،فظا ق :��؛ أها��ع
 ��  ��س  ،��ن  ��ُع  ،��بصا  ��  ،��ا
 ة وا��ثا ،ادإ��ا ��وا ،��ا ��ا ��

.خى اع وا
 ،طا �� ع ��  ا��عا ��ه أ ��ك
 ع   أو ب ا��عا ه ظ ��ح  ��و
 ها  ،دهوج ب أن اوخ  هوا فا
 فا ��و ،��جع ��بوص ��اد ا��اش �� ��ق
ط ا��عة  ا �� ا ا�� أو ار
 د ح��وإ ��ا �� ��ث �� أو ��عجا

. س
ماجستري تربية إسالمية
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 إ ا ��  ذا�� �� ،��ُ أ ��أح �� 
وسا  ، اء أ  ا  ا خجا 
 ل ُِ أ ��ر وا و د��أوغ ؟ وأن��ب ��ََ

أّ  ؟
 .ا اه  واح  ىع  كس

..ا ع )صدة )اع
_ عا ��ا اب _ ��شا  را ��
  ج  �� ى��ة ع�� ى�� �� ��ئا أ ��ش
 عا ��ن ج نا �� ذه  ��وأن ،��

 .أق ب
 هًا وب��د ��ب ا زة قا نك ��
 غا _ ��ئف ،ون ��ب  ،ن��ردن ��
 ه �� ب ��أن �� ن��ردن �� ��ض ك �� _

...ًأ ا
ذا  جُ ائ ب؟ 

 ��وش ائوا جا ودف ا ى فح  
 وص  ��ه ا ��صا  ى��ع ��ووق ��عا
ه�� اع�� إ�� ، ف��ذا  ب��  ب�� ا ها 

..ق   با اه ف ؟ فك
:ئال وب ار با اه  دةع لل

- ه  ف سٍ واحٍ أخ أ  اص؟
 ��س  إ ��  ،��ف �� ��واح ��س - 
 .  ،��ان ��س ��آخ واح ��ع ��وأ خ��س
ل ا  ع بء  ً��س ً وض ً��ُ أك(

.)ا ا وأوض ى خع

  ،ًا��د ��وس  ��ا ا��ه ��ح - 
ن  ن اس    و دًا.

��بأ �� ��أك ��اء ج��ب ��  ��ان - 
 .اضأغ وُأ ص  ًا، أبد

 - ذا؟ أ  ا؟
 -  ،ان أق بر..

.ذ  قب  ب  خس - 
 ،�� أ  ��أ  ��أن :��أق ��دقص ��بب - 
 ،ان �� قا ن   ،��ئا �� ��طأ
 ��س ج ع وأ خ��س ف وع ك 

.ج 
 ��سا اه  ئا ُ ا  %99  ًط
 ب إ �� أ و ،��ع ��  ��ا ��ا 
ًوف ،ًقإط ط  ض و��ب  ،ًاد ��با
 .��س  ح  غر ع وأ أخ ب دقص أك
 ��ش ك هو )ح ى ق��ع( ه  ��ا �� ��ه
د   ا وإط افا ائ  ب ،ذا 

 أك ب ،ب  ووق؟
 ا وأ ى اع ك أ ق َ و .. ا ب

.ًع أح  أج  

٥٣

ا  دا



 ،وأح أن ُف ،وَبد ُِ وظ ع
 ُ ن  ف ،ا ع ُعو ،نأ ُو
 ��ون ��ن ��ة _ كا��ن ُا ��خ _ َ��ب 

ا، و   ا؟
 ��أ ��ف َ��ب ؛��ََُ �� ��ة ووح��وح
 َ��ف ،جوا  ًنبق ��َ و ،��ا

 ،ا��ا  ��وح  ��اا  ��ِب
 ��ا  ��ب  ��ا  ��و
 ��فا د�� ��و ،��ئوا
 ها ها ع  ،اوا
  ف _ ائا ��ضا ��ع _
 ��  ��  ��ك ب��ء   ��
 ،��ا انوا ��بة ا��ب

أو   ��ج أ  دو اع��ى،   ��ا ع��ى   ��نوا
ُى بف ،ننا اا اِ  ،اإب

وا وإع ا؟
ٌ�� ،ٌ��و ٌ��ج ،ٌ��وك ٌ��ع ,��وغ ��ه
 ،خا  ة وِح ،��عا  وا ،ٌ��وع
 ى عع ��تب ذا ��ح ن��ش ��أوه ��ك
  و ��ذا  أ �� ��ا ��ا ��سن
ب��، فزددن�� عً�� وجفً وش��ًّ، ف  ��اٍو

 اة واب ْنٍُ خ هِ؟
 ،طا ُو ،ا ُ ب ��ودس  ك

.ا آا ؛ إن ة وا  ف
 ��ا ضء ا��س أ ن أ ��ع ��اا 
 أ  دف وج ،إي وض ٍوْه و إ ��ه ��
 أن ك إ �� س ج نا ف .ةوا  ا
 ،اهوا ��واوا صا �� ��ف ،��أو ن
 ا  ةا خون ون ،ًعط ه ��ف
   ��  ا  ��بض  ��ا

:أن ف ،آا
اع��ى   ��  -

واص، وا وار.
 ، ا  -

 .  وا
 ، ا  -

.  وا
 .اء، واحا  -

 ��دث  ��و ض��ى ا ��ن أ �� ��وك
 آ؟! ب��آ َ ��دنج �� و ،��جن و
ن وحظ  ا ��ع تفف ،��لا ا ا ��  ��ن
 ،و ضى ا ��ف ��ا و ،ْا
 إ ب .. ؟ب  أو َ�� أ ��س أح  وك
 ،ا ضو ��ب َو َ ��؛ فٍب ��اب
 :ق َ [ ا س ًا، وصف اًءج ى بوك
ُ َ��َ ََْوا ،ٌ َ��ََح ِِب ََُف ِ ا َِِك ِْ ًفَْأ َحََق َْ((

٥٤



٥٥

 ،ٌَْح ٌَِأ ََِْو ،ٌَْح )ا( :َُأُق َ .َِلََْأ َِِْب
 ق وق .��تا جأخ ))ٌْ��َح ٌ��َِو ،ٌْ��َح ٌََو
 أ ى جع آ��ا اه أن ( :��ف �� ا
 أ( :ًأ ��وق ،)ا ��خ  ً��ع ً��شخ
 ن و ا ��ك بق �� ا أآ �� ِ��

 ء؛ إذ ق��ا ��ه .)��ا ��
َُه َ آْ��ُْا ِْ  ََِّوُن( :��

.)َُِِِْْ  ََْء َوَِش
 ا   فح ه
 ب  َ إذ إن ،��وا
 ،ن قُو ا يا
 ا ه  أ ُن ََْ

 ء، ب��وا ا غ ع �� ��ب ��أك
.و و وح   

ًاوغ ًع   ف ،ا ُ ه
  وك ،��ن   ��نخ  ��ش ً��اح
 �� _ ��ئى ع��وا ع��أف ��ق ��شء ا��ه
 ��وح ��وجا ��قا �� ��وا ا��سب
  ً��ع ب ،ه��ف هَد _ أوا �� ��ا
  وف ،��  ��ُأع وا وا��ا ��ضع

. و ف  و ،عا و ُنا 
 :[ ا س ؛ إذ قعا     ش ه

.))ِِبََْصِ ًَِش ََِِْا ََْ َِْ ُنَِف ،َآُُْْءوا اَاْق((
 ،ا ر وا��ا اأب  ِ ْ �� ��ه
 ��فة اه�� و ��اجا ��أ ��ها  �� 
 ��و ا ��بف ،ق��ا
  ُ ك ��ب  كُ ه ،��ح
 �� �� ��ب ،��عة ب��ا
 ��ه ��ب ا �� ��طق ��أن و��خا
 ��ب ��ن ك ��وع ،��ل  ��
 ؤوا �� ق  إ ��ه ��ف
 حا و ا وُح

.ك  ُى اة عئا
 إ ا ��ا ��ا ��ه ��  ��جأح ��و
ق��اءة ا��آ وب�� آ��، واح��تا��  وه��، إذ 
 ��ى سع ��وأح .صوخ ا ��أه ��ُه آ��ا ��أه إ
 و  ا ب  _ ا ع  كروا با
ع بك  اءة صب  أن أ _ ائا ا

 ا��واس ضى وُأنب ��س ا ف ،ب و ��وج
.ا ذب ع ب  ن

ب ُ كء

ه   جأح و
 إ ال ال ا 

تآ بوت آاءة الق



وك ةأدا ا

٥٦

  ،ىى انح لخ ال ط وراق ُراق

:ءأت تووج ،ا ى ب

��ذا اح ف كة  ال��ء  ابء  •
 ،ن ا��س ق ّك وق ا اله ئوال

ب وس بلن واا ؟  ها ال  اق؟

 وا نال ��ا ا دلذا ت •
ر أك��  ا الت  اخع�� جت ها 

ال؟

 تال ا ب ة واللب ْذا ش •
  أبؤه به؟

  أن رأ ّ قع ال ب ذا ظ •
 بت كل؟

 �� ��  ��ا ��ًا وه��ع ا �� أ ..��
 ه ��  ��و ��ّ ��ث ��ا ��و ��ف ��ا
 ��اء، وا ط ّو ّو ��و  ��ث ��وه
 ب ��ا اه ��ح  أ و��و ��با �� ً��ج
 وك انا  وض ح ��ذ ب و ،��وا
 ��ض ��نو وك�� ��ا ��فا �� �� ة��
 �� ��اق ة��اد ق��إع �� �� �� ة، و��
 أ ،ًغ ��ا ن ��  ء��وا ،ا��نب ��وا
 ��ضة وا�� ��ف ��عا �� ��ب س��تاحا
 ا  فوا شوا وإط ا ��و
 ء فبا �� ع ��ع أ ��و ،��  ��ا

... و ب أً بظ خ ا؟ 

ه�� ف�� اس��ة أ ً��   اس�� إجزة 
 ه  أ دو ا  هونع ء؟ هش ك  احو
 ب �� اب ��؟ هع��س وك  ك ��ذ ��
اة و ط و ج��ه ا و وش��اء 
 ��وج إ ��وا ��وج  ��وا �� ��ء ا��ا
 و ��ع  ��اأص نك ��؟ ه��ج ً��ط
 حب ��وهجف ��؟ ه��ا �� ��ا ��ا أج��وخ
 هوأك أو ح ى طع �� ختة واا ��ب
�� �� �� الا ح��ى �� ج  أ أو 

دأو زوا؟  
 عا ��أ :��سا  ا ��ل زا  ...��ث

 س  س��راا ا ع و��ا أو ا ��ا
 ا  با ا ع ه ؟ وأا ا
 نرا  بال ا ع ه وأ ًوانوع ًظ ا
او  اا، وا ائ  ا واحء 
واا وق خج هئ  ع��  ج أطل؟ 

وذا ع ا وان وغر ا؟  
 ��ا ��واس ك��ا  ك عا ��
وا��ا ع��ى اش�� ا : س�� ا��... وأبز 
 وغره ��سو ى اع تئا عوا ��ا
 ��ط ��ّك أ ��عب ووا ،ا  ا��ا ��
 ع ��س ��نأوص ك "��أ ��ث أ ��ث ��أ" ��ا
اة وا، وأ ّكن ك  أ أ ه اة 
وبو إ ضئ وإسده  اة.                              






