




ــا لر  ضي ،اجاع ــّمــٍة ت فــر مــا
  ــــا قع َعــْودهــا، فاب ــاذلي ،لــّذ

.ول رل لر اءب ُةك  اعى عدت
 لدســا وــي فأخــذ ،ــّم ــو ــاءٌ عب
 ّم ضى بع وألي ،ًضاب ضايد ل
ُاُفد تــم ف ،مســ ربل ِحــ لر ــر

لوحو لضاية، ل ق فا:
ـــ  يــأك ُلذ ـــل

 يؤ ،الــ يَُصــّد ،لصــا  ــذَُي ــول
ابــر  لريضــة   ــّدت ،مــ ــوي ،ــا

!!اب ول ريل ّدت ،يادل
 ّدف ،وبال دــت ،ا ََســ م اق
عدــا فــَ ُّ ــا( زية( م قــو لرء 
لــا  ـد  ـء_لعد  ُـ ـت  ،ــ  ــرخ
ٍــل انــ لزمانــ ــريل حــّد_ ســرل

سر، م ج لَو ب كدلة..!!
 ــَن ــ دي ،ل  هــذ ب ــ
ما عو تاف اً شاً، تُِ ع ماعر 

.اءل ن ف أ يلى م ّرة فلوح
:يف إ ا ي  ارا و

 ،ب ي ،جاع و لــف ، ي ي1.  ف
ي ّن مُص ا ف ..ل شر ،ما ي لد 

..و ة لو عرف اً لّف ا كاد..!! مل
 ّب ل وــي ب يأن ،��رّب ��ب إ ��ي ٌ��ي2.  وف

ُحزنــ.. عى م هذ لرحــا لامر: }ى  ائ   
ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ{.
ّ م مر هذ لوء مة مة، ن فا 
 كأن ام عا ان هاتا ما  ىح ،ُن انم
..اُت  ةة عالّه ،ةة عمؤم ٍَْخر.. ب ٌش

.رم م ة مم ،اجد :م ة ممفا
 رياً لََيأخذ ن اَء م رم ف  ير
ّل ض رم د فف ،لزم ام ات م
لــد انة ل ــ عى ســ.. فز م مى 
 بالرغ_ فدل زب دي  ىم رلص ىم م
م مو لاط لاة_ ع ي ّم عى مد شُر 

...خر رحد ع

يا يم

رمضان: دفُء االرتماء والثقة بالنفس

يأك بُضـا بضـــاً عــانا
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 َم لر ابــد قاف !ى َقَدة عــل هذ ��رم يأتــ    
خــر مَ ْد ا، ف ســُدخا بضو قاما 
 ــل ــان غرفــَة قــــا بأخمزل ــفنو اتــجبو
 عاف ّجا ود بي َح اُّم ُدَا َجف ّرــي

حوّي؟ 
عاٌ تولى فا لُر يُــــــــا          

                                    كأنا ل نُــــــــــــ يومـــاً  كـــــــانا  
َْتفا ا ُةا نب ْ ح

                                  حر ُلو ف لوجدْ ِونا
 جاء ف لذ ا ذ رمم صر ــال ــد كال
 ل عــو ــىق 2017 م )ــو )حزيــرر يونشــ ــاف

!مصاع ماتبأ با مّر
)مة ة( بدعاتا  ُند يبد م مد تزف
 وــل ددمة ع ــاح حالة مــ ْــَمــا خ ةاســل
 دفس )ّعة حاام ٌاساس( ، وع ةَّْ
 حر عاتــ م ًعــد ،الت دتــب ــَن ســ

!بر اع
 ُســ ا فل َِبال عل ب ل ْدَفســ ــاك
هدف قَْا ســاً عى َعِــ، عد كو ر لة 
 !َمكر ََْم َاتح :ان ا طالل ياسو ل ف
 قمو ــة م ف مــا َجد ل ع ــوخ ــي 
 دُت دما كانــلــة بال فــو رظ ..ق ــد مــَُت لــ
 دُمــا ي ــة فضة لــلة: بالال  انــةب

!رل ة ومو ا حوأنب ع
ك لــ َنَْــ ــ ــ لــر فــد ويــة 
خــ  كــا... مــ هــا كا ََمــ ُمضــا هو يو 
 وي  نر اح ةب رَْا نّك بو ا يداهُت

  لّر اُت  ل ةالل ةــل ناّزل َة تزم
ي م باسر لافة    مْ بـ:

 .1اِء لصة بال قو ندفاعة نو ســان ها 
ـ ال ــد لى لــز لصــا لوية  ديـل ّلُــ

اشة.
 ــل اأتي  ذيل ل ضل رل ــِة .2
 هذ ،ع ــّل ع ــد ــرل ــةّرج  ّمــةل

.رل رش ن رم ف وجى ما ي
 ،ضــا ــاءل  ــا شــره اهــد ــدِ  .3

رم ُموقٌد لا مدّ عا.
4. هضــ" نــا" تأخــر حــ ّنانّــة لــد مصة 

اعة اعر نانة. 
5. حــ ــر بذِلــِ بــاء، رم �� تديــة 

.ل ىع ل زم
 ،ّوقت م ّ ول ْيَلضر ِال ِانض .6

ف رم بر ُ لا.
 زل ــةمة ع ــاءن لوحــد افــةزيــِز ث7. ت
  تأج اقــال ــرت ــاءن ــا رقــةُل عــ ًــدب

.اصل

لصوُ مدسٌة قْ ناـــــُرها
       قد خّرَجْ  سال َما فرسانا

ًرَْم ُل َاح ٍَر بديا ش
            حَّ لُـــــــر اماً كانا

ما خا ف جا ُل  مركًة
، سُ قد بانا  عــــ  

رمضان.. وأَمل استرداد الّروح! 

�����ات�����



بد مر س س عى لو لوية، لوجا لة 
لامة، تد ف ها سئة شى: 

هــ كان لــو بدًء عى ح ــو؟  كان خًأ
تًّ؟ 

 ما ل حد  ة؟ وقــا ماتمضاع اان كان هــ
ي ف ا؟ 

مــا بــ مــ لــو؟ هــ كا يــ افــة عى 
سة لو كا كان بديا؟ 

َم لصدي َم لدّ لذ لو؟
 ام رظ ــل م وذ عم
ســا تدعو لى نا سا امة 
 حــر    ،دنــ  ــاصل   دنــة، 
لعــ  ،لــر لــ ...لى غر 
 هــذ  ديــرــى تاء، عســ مــ لــ
لوســا جــد قــ كــة فــ مامــة 
 بب ي��م ،دســ ــل

.نغ
 ر��ش مة جا م ــول ذر ل ن ر َمــشــ ل
جامــة   فــ لاســة   ــول  اســ(  Gene Sharp
 ي ،افر ى ثع ريى نقد ب ،)وســماسات

:اة بالل ول ى تها ححد  ت 
 اجاح ب دســ الــل ــةاغل  :وا •
د؛ فَــ ي، ث يرج نــ :لى مى ق ش؟ 

.اسي لذ اك  ال ا ل فْف
يــدما   ــل  مــ  ــ قــو    :��نا  •

 ن  تريدنا :وت ع رت ول مةام ة فاغل
شا م ج  تى عى كرس؟.

•  ؤسا لدلة ) د م م ما 
ير عا( كذل ا حو نا لد لى... 
 ئا ــرل ق ف اهو ي الل ىع ــت ل

م ش ،سر عى لر  لر!.
 ب قد ت :قــو ســالد هذ م قر ُك
 ف شــ ية فأناى ســوا ع م ،لد ى بع ارل

ناقا.
 ل ــىع ــل ر دن ــبال
ركــ ،نــ مامــة ســة عويــة 
 ،م ف اشــ عا ف اط هادب
 ــ وسف ،ــح ب ل ال قابــ
امة نر ، ق لا ،سر 
 م حد   ت ل ،وة شــبض ل
ل لو تدياً وف ،ل ــارل

م لة لى امة ة.
ل ي ن لو لة   ،ًولا بدذ لى 
 ب ،م ــفص  ــد مقا م ــرة؛ بــ مــةا

كان عوية تاة، ف واحة. 
 ك ،ــال ــظ ــاً مــم ــل كا :��نوا
موط ي جاناً  كر م جون ل ،ف مدمة 
 ان ،فو ت ،مس ســ بةام :ل
 ــاؤس  ا فســ  ال زل ،لرشــو
 ن ح .ة كافــة نــبألو ــال ــرن ،ةم

 ا ذا
 ارت مع يا ط
 رص ع ا بك

 م ر وسش خ
 ى ير، وسا

يب
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 ثو ف ،ــي ع  دي ــفص ك فــر ك ــا ــول
ســمة عــد فري ،طة عــد فري ،ثــو حرية كرمة 

.ختد ًاناح ات لر هذ ب ...د فريع
 جد اك ،ــل اءن ة فــ صال جــدُ
 ت ،ــول باســ  دت ل ة خــااســس ــت
 صال م  ًا كا .ــرؤ دت ــاالل

اتــة  لــو ســم؛ 
 ــرم غالــاً،   ــدم
 ــم بــا  حانــاً. 
 ة كانجا ــل
  ،لد ــة لمرت
 ات  ه ،لــرل ــ توج
 شئاً عى  ،ا 
 لد ع ا مت قو دت

.خر
لــى  يونــا   هــذ
 ،خــر  لــد  قــمو
 لــد  عــ ــدن ــن
 ريام فــ ســ ــل

 ــا باب ما ب  هــااابــاً، باخي  ًاســ ــول
تدف لوي اجري  ...خصا ل بأسر:

 ال ع رع ــول يابد ــا فتدخ كا :��روس •
 صجوية ت ــوب ع لــى  و ء، ثــر ــبال
!اك ن َُي ى مع اك ه  ،ت ر تدم

• إي��ا :موقا يــ موق ســا مــ ح حرا 
عى باء لا، ب حرا شد، ه ت بدف مذهة 
تــا قــد ت ذب فــ ماط شــى. تُّد قو ،فــةرم

مد ًير خ ســوية ت" ــا "ل سدما 
.دب  ام  م

 ا اشر، ثر مية غدل ا فتدخ قد كا :يأم •
 دــت الل ف ه .ــدل ءجز ــب عــد فــا قول
ــر بالوكالــة، فــز فصا مــة لــا بالابة عا. 
.رل ل ايةح حد :ىما ي صال هذ بر

 رت د كارفة؟ ل ــةهاب اعا ع مــا
 ابرفة تم اعاج بوجو ًــك بال اح ــال
ًك ســل حرب ف ال رت كا ،ــرب فــ رت
 كان ذف .ســا لاســح ف  رت اعاج بوجــو
 ذل أي  يريد ،ي ىع وغ ا؛ شاعا ية هذبد
 بضاعة مزجا  كانو ال ءهؤ ل ،باي   ي لد
 ،يــ لد فــ ــل لوعــ مــ
 ه يــ لد لــى ســا ــارف
 ــي مــر لــ .ــع ــاي
 زج تدخ د ب د هذع
مــ مــ  قــة عاة 
  ه ــرال ب بــ فد
 .ال ءهؤ و رخ
 رل عــ ســا ــتدخ
ســمة   ــل  ــجر
 ســ ــى يرترفــة ح

.جرر بااه ح ف
 اعا بةاة ميبذ
 ــال قــو ُــ ــة توجهاب
 صــا لترطا ــافــة... مدمري ةســلر ــول

!سو د اجد ،رل د
 ،ير اســ بدع ،ال ــقد ي ،ك ــد هــذب
 خر اطى مع ون اســ رها، مغ امري وســ
 ،ل م قد خر ا ل ،ــول هاحر ل اط مــ
 د ع ال كابو ت دمارية ع ط ل 
خــ شــو ســ مــ لــر ،ســى يالــ بارية، 
 ،ل نزل لــذ  ســ ي  لى ــى يســ

لذ ف عاء س ف عصو لزهة.
 ــي  ،ــؤم ــاــة عك ــي  ــل ــأن

. صرل ي  ،ل ول ف دل
 }ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ{.

ردا / ك وم رس و داع م

5



6



7

 ُن آا
ِب ُ

 واء ُصوا
ِعب

...ّ����������روَش
 ء، مبالد ما ي ابة كك ة، تج ةك ع ــةل
 ماً فلز ة، توجان ثا يرام اســ ع ونام

 ك برف وت ،اُل ــدب ُء، تلد ــةع
 تأخذ حاً. 

 رــي  ــ لــاحة  كريــة   ــل
 امــاً، بــه رهــاي  ،هــاري  يــة
 ن ،وم  ا، موجوع ــي  ل
 اح ب ف دال ك دال  كــويد
لــدء ســرطا، لــ ف قــرء لوة 

ساها...

 ج ،ةل ــف ،ًء رشــ ًمريضا  لــو ــل
ــة  ح ــي   ،هــاري ــاي ةَّشــلر ــري

لدء؛ فإ مر سز  سد... 
لــــــــــــدء   شــ    لــ  ّــِي

...ربال
فأكرية ــ تر لر كا 
 ــريك ...ةَّشــلر ــااح قــر
ونا  ي ؛ بــرل الب ــوي 
ى احا حا لدء  ــا ناً، كجان

جاناً...
...عب ُ ءلد ،ب ُل نز رل

 ءى قر ــذت ..ًع ءتقر وــ ذت
...ًة عَّشلر

لو  ماً ل يُ م لر ية طة حات ، ما 
تصــ ب ت، ل ي بآيات حاً اً، دقاً
ة  ع ،ًخضوعا ًــوعاخ ًوما ،ًاج ًــاناح ،ًِبّر
 مر ل ح ؛ فإنة لجمو با ًرج ،ًاتدي

...ونض ي  ة، لل ك ف رل ي 
ل بال هو سا }ۋ ۅ{.

راى دكع ئح  داع
 | مسا راسوا  با ا  



 ل َهْد ِم رل رل ســال ِم ِام ُْرَ
.ها لى اريل ان و؛ لل ةربل ف [

 ْــى َجــاً عحدي ًــااء قدل ِمــ عــد قــد َحــر
 ت اء بل ََفر قد ب ."دي ام" "رل ام"

.ألل ربال ام
 ل ســو ُوية قول ام ت ج ِْمــ

ََََِل ِْؤِمُْل َََم ِ ِِدَِب ٍد َُم َُْن ِذلَ« :[
ََْف ََْقََ ،ًــاَط ْــََََ ،ًاَط َْــََك َــِة؛ْل

تَِْر ل تُِْْد«  حد.
فاؤمــَ ــ ؛ع  يــو كالة 

  يــأك  :ــة ــاات فــ
  ــي  ،ــل ــ

ي  ،ــا لزهــر ع
 يََر نــ َْغَ .ــر ــىع 
 ــال ول ِطــَمَو ــِرَي

 ا عب ــي  ــاي فإنــ
 ــل ــُــو يف ِلــذ  ...ــُم

ــر لــ ــا ــو؛ كالة: 
 .ال وح ل ــل اء؛شــ دا مم رما ي ك
 .ل ية اء فط دمي دفو ا ل ى سح

 َج لذ َر ــ ُي ،ُِيُص فإن ا َحــح ؤمــ
 لرح ِْــَا ِلجول ة فــل  ــاك ،ــدم ماكــ ِمــ
 ل اش ها  ف ال اا ُحقو ف 
با تَِــر  رَُت  ــدهاُِت   ل ــةا،خب ــوت

.َيؤل َيأل ،رل ل اَّن  كذ ،اَغصان
كــا  ل َفْر ما عضــو جاع ف َمٍة
 ،ــا  ــع  ــان كــر   ــل فرهــا  يــى 
 ــل  ــدل  ُســ عــى  بــاء   ــا  واســي
 ســاب ثةو ثيــة ندل الة فــل ــ؛ فــلوظ
 ل مــ ــال ــوح ــلرح تأخــذ ،يــا ــت
 ــذت ،ــو ــة مــــد لال
ًاشــ  ــت  ،رقــال  ــع
 ت ،ــل ة مــســسد
 لرطوبة ف ر جــة
ة، ــر مدخا. 
 انــل  صــل  فــ  ثــ
مــ حاتــا تــ لــالة 
 خا ل ءــذل ــى جع
ــة ع لرحــ حو لــا اء 

ك ما يض سر ا ها.
  ًعام ــوي  ي ــم فــ

.م ها ِن ِي دمةِِل فري
 ا يرف مربو ل ن    ي ير 
 ؤه اف ــد موح ال  ُضَي  هــو ب ،ــاق بــ
وهــة لربانة؛ فاَِة لا غريز خاة لَا ل ياها، 
 اق مــ بــد لــ  ــ ذلــف .ــز ــديةــٌة جَِْخ

تص باؤه انة لصة...
  لر اً عب دِب  َي  ي م ك
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 ســ ما قص ؟مــبا ديــ قــةــا عف ًــرخ
؟

ُــوَُت « :ــزل دــم فــ ــي فــ ــد ــو
 ،َِوِْل ُُســوءَ ،ِِح لر ــُةََِقَ ،ُُْْل ــَرََْــى يــاَعُة َح ل
 :َيَْوَمِئٍذ؟ َقا ُْؤِمُْل َََْف !ِل َُسوَ يَا :َِق ."َُِم َ وَُيَ
"َكالَِْة؛ ََقَْ َفَْ تَِْْر، ََكَْ َفَْ تُِْْد، ََََْ ِطًا«.

نَِــد  بديــة ديــ ــ نوعــاً ِمــ فــا ِخــر 
 ! مع اعــج َســر ُ :لزمــا
 ل لــا يَر يَر عاً ب حاء، ب يصر عاياً! 
 ع ــأي  ابةلص حد فضو ثا ا
حا ؤم ف هذ لئة وبوء ل ير 
 ف ؤم بأ ــو ءــر؟! لل اف
ل لزما كالة... ف اتا ة 

ل س شرحا.
فَأ يابة هذ ل ي با ؤم؛ 

!ال ر بي  ر لو
 وقــا ــةل ــز مــ ــُرغ مــا ســ ك
ــر ســ ل َْلر ِلر لــِة لوية نَر  ة يل
 ــول حد َْ ى ُســ؛ ح"ل َلى "عال ــ َاه

بـ ]ســو ل ]فا يا6٩ 68 : }ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  
گ  ڳ ڳ  ڳڳ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے {.
  ل ا ةابي ة فــا كالم ُك ــف
ــد ِبِد فاعة بــة َِية؛ كا  موَح هد ل فريــ

 لا سو ل ] ؟

٩

ة؛  ِل وية ف ََْل ة َمضرفال ،لدعو ل
 ،ــدل ــاً لســ ــرومل ــرــاً عــر يومت
 ع دب ــلص ف ََْــا؛ فريزتب ــل ــ ُت
 ام اء ِمل قاوم وس ًدس ،و زل
 ِم  وب هاا د هــت ريــا تح ،رل

.ََْج لذ ل
ِمْ ُحــ ســاها لو ،نا 
 ــل اة بإتســدل يا تص
ك جــزء م مــاحة حــ ة، كا 
 وم ية مــصاق ــرك ــل هــو

لاقة!
ِمــ فاعا تا لوق فريا 
نــا تُر عى لزهــر ل َج َحا 

 لرح عةزم لزهر هذ  ااتشري ُرًَة فخا ًما
 تر د!

 ــصر" لل ــل" اــ سحو ك ــت هــ
"ِف ْلوق "لام م بدقة.

ِمــ حــة تــو ــ ن ســ م خون شــديد 
 ع لدفا انى فــا تل ،ِدَت  ةكال ،ــعد ــىع
 ،وب ــا كالدر مك قــو هاعد لــو كا اتثر ــا

ف تَََ ع فرق برَ فرفِة جا.
ــا  هاجــا نــا ــو فــا بإبرتا،  م
فَــز حــاها ــو هــ يضــاً تــد هــا بــة 

| ساية. ا اعا  جم ّ ،داع

م ف
ًمع ي أ  
 م ض في ِلِ
ديِ ونِ وازدهر 

����



يــد ؤمــ  مــا ــ لّــ م قــد حــا هو 
 ــ ف .. ــر ل مــةام ــر ــل ــك جــد
  رل انك م ة تســ ق   ،ل د ــري
دي تر ب ، ام الل ىع ُف ،اســل

 نى فوي  .ــخال ار ًــاا ط ات مــ تاســ
.اب بد

ع مــو لر لى بد لة، 
ح وف ،ا ــ ءيذ ــو 

ڍ   ڍ   ڇ   }ڇ   تالــى:   قولــ  ــل
ڌ{.

كا ان عا ًع ًخاً، 
فأنــ ثرً ف حات  م ل، كا طاقة 

..زة ما ًاع رفأث وبق ف  رس ةابي
 ،ســ ضــىم هــذ ،ــالع مــ ــا انــت

 .ول ل هذ  و ف
 ال جاً فو ّل و ابة ع لص قــد كا
 اف ،بــد ان لــى ــ ل دل د ــى بــذع
 اس ع ،ً جز ال ب رع ًتاجر ا ع ب اع
ابة...  لص رسا كا ذه ،د رم كا ح وبا
 ،ول يرجــو ف ّل يرقــ د بي ؤمــ امــفال
 ــل لى ىــدما يع خ مانة ــىع ــرف
 ي ل ــىر عيص ،ــدهو ي ق ــرف ،  ــا
 ــاعرم ف  ــوت ،اجــن ضاعــــاً في ًرســ

ًفض ــة.. هذويحة م لى  لض ، لــى لــذ انــا
 ر طاغ ف  ــدت  م طاقات ي ــا  ــىع
 ع و ..ــرغ  ــن ا ــوء ل ف تصــر 
 تقد تزيد ف ، ر هــاً؛ فّابي ر فتؤث  ؤمــ

.ب ًدس  ،ان ء ح ل ىع
 ،لوهــ يريــا     ــا  ــر
 هــذ ك ــة مــ ربل ــا فأيــ
  !؟اــ بال ــــا تاهم ،ــول
بــد مــ مرجــة نــا لــو لــى 
 ابك فــ ّل ــــد جف ،يــ لد ــع
 ف  لض ،ــة ك ف ــل ــا

خــر:}ۅۉۉ   ــة  ل
ېېې  ې  ىىائ{.

 ،ــرك ــدل ــد ــل ــىــة عاث يــا
مــا قولــ تالــى: }ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     
 فــ .ــد ــى بــذع ــال  ــدل مــا ،}ڃ
ديــ لّــري: »مــ مــى كاًّ مــ َعَِ يد مــى 

موً ل« )م لّزد(.
 ما ع ل  وط ف عاا ار؟!

 ،ا ــل بــ  ــرا ــان ــق
 ..ة فيّا اجاح ةد تع ل هد ق
 و اخ اجــاح هذ ــاً لديفر ر ــو توفف
  ر مــل حــا هــذ ..!ــل ع ــل فــ

10
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 ل ع زفوي ّلذي ةربل ل الــة فل ة
 ف ــاعدها للة شــّرع لد  ح ا، فع ّولم

.ل ع ل رف
 مو ن ــع ع غا ،لةكا ــول ــرل ــ 
 ئمــا ف ،ــا هدفــاً لج ــرك ــان بالد ـ ـت ..ّــرب
 فا ،اتغ الم تضاع ،ًدت تز اتــح
 ام عــ  وقي  لــ ل ،ــــة عقلو ــو لض
 ل ــاي  ع ،كــ لر وتــي  ــىح ــا قــ
 قلو الم ــ هد ب ول ــا .ــاغ لر

صة. ل تقد

ية ار ــا فا م خاٍء ا ضــا فــر 
 ،فارن ــال اح عة فــوم بــار ٍــوق
 ..صام اتح م ،ةّ ا  
 ف  ن ..ا ف  ءل ســر
  لر ــقد ي ..وــ ل ــــر مــا يء توف ــر
 امل ــل ،ــن لوق ف عديد ًــاع ل فــ
  وظ ضاقة.. ي ل ومر ي لــو كا ــي  

  لد ق خا ع م َُقد ي ،ل ف ق غ
ســ فــ ثــاء ع ..ترتــ بذ حات ســرية        لر

 .. ىاً ع يز روتت
 رل ــرف ،وــ ل ىع ا هــذ ّك ــت
 ي  ــر ل  ــومــا ي ًــرك ،اســ ــت ــي
 عوت .. ــد اطــت ر شــر دخل لــى
 وء »ب ــرل ر فظ ة ــل ةــ مر

..»أو
  وة، فويــ ل تجا ىع  وظ حص  ــا م
ــر ف ماتا  ي تر ،ــاطديد ن م  ل  يرتــا
 اً مّــا هت حــد ــة فل ــ ..ــا ضي ــك
 ر، يدفكر ستذ ي  د م ..رل ت ل ول
 ف ــل ،صر م ًما ــري  ــــا بالث
؛ لو بد   ل اي ري ف ة، يأكاماً قي دف
 م ل ــ ؟!.. بي لد ــديدت وه ــي ــع
  ج ة مة كامســ دي رل ــة هدفاً، ترل جــ
 ي ل ..داماً مي دــي  ــىا.. عاتر م يوف

!ا ل هو م
  ،ا عــ ل وم صــت حضا ــت لــ
 ل  ل ..ــان اح ــة مي ا نــو  ــرت
 ل   َما ..خاء م ع غدق ام ا ل

 لد م ل ّنصال ب انا عالا..! د

نف | با   حب نت تك



 :وي ُي د م ،اطرح ومو ّ ،ال اح
.ل  ..و ت 

لدجــة نــ ب شــر  هــذ لو يــر  قوعد 
  ــول مــ ّــة ك ــا فــعامــة، ب نــقو

يض لوعد عامة، لا ساء خاة. 
 ف  ديــد هو  وجل هذ  ــول ضول مــ
عى ســا قــدٍ ل برية خاطئــة، ل  ا 
 نصــ لــى مة ســة ــا ســد ل فا 

برية ة مد؟ 
:ة ح ع  ندع •

- اع واد:
 م حا ع دي ع اعة ي ع دي
  ع ،عــا ــا بان ع  د دماع ًــهــا، ففر
ــا عدما يد  م .ات ــابال صــــا تان  :قــو
 ســ  فأنا ،ب ان شــ ع دي ــصت
 ،رخ ةث ش رني  ،ب رخ ىح ل قو

.ان ونل ف ُِم بأن ع   
:ديا ادة واها -

عدما نــد ع ظاهر ما، ع بة "ظاهر" هو 
 ،ال  ا حد ف رة كــا بثتر حدتو
 ،ًجد رة كريب )شا اـ)سما ل م دســ م
  قو ل ــال دســ  ل م فإنــ
 ب جو   بال هذ ،شا ال ي نل
فر لذي  يــدمون، ل ل كا كر ســاباً

.فر ًمالز ل ، ف اهرل  هو

عدمــا  ــا  م
 ــاع هــو  مــر   ــوي

 م ــق عــد ســة ما عــ
  ن ث ،ظاهر ونــيرقى ل  ،فــر

 ب ن ما م ع ون كأ ، ى كع
نــا تامــا مــ ب فــر لــ م، فــذ غر 

 م د ةق ام اي ،ب اج هو ظ ،ًقاط وم
 ب لذ ،الل ف دي لذ هذ ســل ،اــن

ف فر ل كّاً. 
- اعة واسء:

 ُاء يســ جو ــاء(. فســ قاعد لــ( :ولــوي
لاعد؟ 

 ــا فــ  ــل  شــرعاً،  ــرزيــر م ــ :ــام
ريــة يِــ ك، ف يُ عدما نــو   زير 

.و ت  :وي م يأت   رم
  :ــوي َمــ يأتــ .اء بــاــل ــو فــ  :ــاُق  
 ل د فإك ،فئــة واء تــل يا ب  ف .ــو ت

.ور مغ
الص :ل مرفو عدما يُد برية خاطئة، 
لــ ــر عاء تصو عــا ع موو مــا  م ما، 
ا عدمــا نام م ا اة  م ،ًاان اءل ــا 
 ال ةــابل ــرل نضــ  ــدهــا ييــة، عرل

جاناً.

1212
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فعالّيات من إسطنبول

 خو 4( ��م��سد ا���ا  فــد م شــا
خو( ف  م د د. أي اي بو: "ادة 
ا "اكد او دة  ن ل "ثا راوم

.يا ثةث ى مدع وس ف "وا
 ا - وبز بأس ر - د اقد ت
لى  افة  لأثر،   نقو لاد   ا  اصل
 ب جاماً  ماكا؛   ّحــ  ت  اؤس  ــاقــ
 حد  ب لوية،   رل  حــو لرعة   صول
عة   اري  م جة،  لربة   سالد  رل
 ءبر د ف نا اريّل ت ب ،ا ل

عة.
قد ّكد عى  توير ؤسا يد م جو لرغة 

.ال ويرت 

 ة يوركل وس ةمدي م "ا فق" ن
 تض ، مر  10 كةا ،2018 /3/6 ياثاء بل
 مبإ  اطبـ  ًمــر لة،   55 م اضامم  وعام
 اية ه لى صة لركل ة ةقون رن يااس
 ، ال ر يو 2018 ف /8 ما  يو ا
 ضامناً لع ،ياسو م د ىع رخ ام ح

م لاء لا ز ذبا ف سوية.

هدف لافة لى ل نا انا لاء ف سوية؛ 
 ل  عـــد  صاغ  ذيل  ري  تول
مالة   ف  رل سوية.   ف  ر بدية  مذ  لوء 
غر   بــصــو  ــزــــ  ال  ج ســر  طــ
مرعة ف سوية. عو لال ج لى تا تدبر فالة 

.ر عالصر خ ر اية
 ام ع ا حصاء لى ًاس و كر
 ول  ش وم  م ري ما    لوية،   ان  وح
 مر 13581 ب ،وس  رع ع مصرع
حزتا قو لا لو ب /ما 2011 حى 
 زم ل ما تول اءل عد ي .2017 اية عان

.ً417 ط ،مر 6736 ر مك ول ف

مسد اا  ركم
"ثا رادة وما" "قف ا " دورة



نماء: لتنمية العقل والجسد أيض� 
-مؤسسة العمل الخيري في جمعية ا�تحاد ا�سالمي-

 ا ع : ب يت
ن مؤسة ء ف وا  فالا لانة بو ل شاها "ب نت ،"قد حرْ عى تال م كر 
 غا ين عدل "ن ب" وع ح دنا بدب .ام د رل دلى ت افةبا جان وم م
 عدل ة سم ف ل  دقاعة م ف كان ول ب خر ا ندت ث ، لدعو  ف رم طف
 مركز ا ف هاع فم ولدك خل "وف ا أه" ع را اهاخ ،مضا طورة وفق ه
 ب ج ان ت ، ال ال بطر ف ل دقاعة م ف "ًع زدن ر وق" وب ان ُق بطر ف

. "فا فف" وب وّة اا رسم ف د رب م اف اف





...ل ف س  ...تأم ا ع غ
 ل ةل ــت ؟ فة بــ اءشــ تر لــ مــا
 ن ال اع لو تاه ا؛ حف ع ضغ
 ء مش ك غا ،مر م لوجو سو خ اءش اب

حول ف سد لة ت ا، ه ك ما سد؟!
 ...ق ث ا رغ ف ر ... ًااً ... ي دس

هــ تــر ي ن ؟! َم لذ خ م لذ خر؟! 
 غاف ن  ئاً لــشــ ا م ســ  بأغر ع َمــ

غا ف خض حم لة نة؟!
 ل بهد ب بصر ِم ةل ت فــ ع ــف

  ء ماش ّك ...ًاســري حول اء مشــ
  ــى؟خ ــا قدم ًــرك   ؟ــى حالــع

؟!  ز؟؟!!! ت
 ًَة مَس  رل ع ت  ز 
 اتح الم م ًرك  ،قد مض ــرع
 ،قد فات ــرل م ًرك  ،ــرقــد ت
 ...  .. ــرغ م ققد فا ــح 

 ...ّ
 مى نانة قد غ م حا ب ، مصا 
هو م حى با لرســالة، فاساب نة لاة لمر 

 ...)ها بةام( باس د حابة ب
ر  ي ن عىفا ،ًغر ول خر ول الل سو 
 ف ًت ــال  فــ ــاف !!!ــا مــ طــا

.ل ف ًرتدم ال

 فئــة م ــاــا جوهــر حف ــُ ــل ــة هــذغ ّفــأ
 ان رعى ب ــتا فألدن هو اب ــوف ــ
 ..وي  .. صري  ج ل ا هذن ّ !؟رس

 ير؟!!!
 !ا ُ م ع

 هــذ ــة عــربل ةمســ ــةربل لــد امــىت 
 م ًبــدء ــبا زي لــذ ــال
فــ( لضــة ــو ،)نــاًء بـــ 
 :مآســ ا ممــا ب )ــال غوطــة(

مصر لر ل لرها...
 فر ر ساع م ي ّل 
 يصا لــذ  ف غريــ !!ســر
بــ ثــ ض كأ ل ــ ســوء، 
ْ  ؛ــــى يح ريل فــ ــزف

 ة فه دقــد ف م ك ،ًاســ  ًوهام  ًونــام ــوي
 .جان ف ا م عذ جلو ل م م

 رل يو ا كع ن  ءهؤ م ن ون  ّفأ
ب ــ ت ُعرا، تُص لا فو  طالا 
 ن الــىل نو ــن ،اان بــ ء مــشــ ــت
 ا ف د؛ فجال ج داء فن ن امىل

ننى ام إ
 ،دة بح م اغ ق 

 أوحى ب م ه م وإ
 ا نا بسف ،سا

 سر بص برح ب م
 ...)رها رب(
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 خد ُغ ،ًماظ ــحول م يا ا ،مأ بــ
ــر ــاجد  مُ ،يــة ــىر عــ ــُم ،ــا

 أم د لي ل ...د ول ق ُحر ،ــاف
 !!!...ل ضرل

 ث ض كأ ل يصا شــء، حى نا با  نــر 
ة ل يد فا  ُم ىع اسفو ...قري  ل  دي وب

.صم
ل  جد  مــ عذ ً تاً ل بر قول تالى: 

}ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ   {
 يــا ــد نزلــف
 ــج ويــت مــ فــ
 س طر ِرَة ت ُم
اســا،  تحــا 
 بأفض ل ول احال
ا كان ع ف لد 
باجــة  نــا   بــ  ،
 ــة مجضــة علــى ن
 رهل خــرل حالــة
 ــول  ابــ  ــل

لو بال ا. فوج ــ ف كون  جد 
 وي  ،اب لذ ل م است ف ركوي  ة ُم
  ل ما اتأل عزها ة ســ ُمد لُت ل ة عــ

.ابا
 بذ لوق ــح ل اهدم ف ام ــ
  فض لذي م ونول ،ل ســ ف  اءت ا

ل تالى بول: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ    
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ{. 
 ل كــر ل ياز هــذ لوعــو هذ ــضل هــذ
 ل ى ــول ــل ىا عل ــؤم ــاــا عالــى بت
 اء فل ى فلر ــان  و لى نركــ  ،الــىت

س  م غر مالة تاء لة لامة.
فإ ل  لار  لد  عد وجة ة 
لرية ل تد فئة م ض ف ، لا حاً
 مر   يــةوة له ا ل  اوســن  ــال مــا

.اغول

  بد لا م قايا، ــاعة لى  ا حروســى نت ك
عجا ف حا ابا شــء 

م ء لدنا ما كرها.
 عــ  ــول  ديــ  
 ــاي    ــ  مأســا
عــى  ــا   ٍمــا  حــ
 اي  ،ــا ــة مج
 ان ــل اســ حرفــاً ف
ة بوعد  ُم هــذ ف ف ٍم
   ــي  بــ  ،لصــا  ــل
يرجــ ديــ فــ ًاقاً
 حا يص ف ،ل اً مناب

:قا  اعرل د ال اب  ا  لدعو هذ
ِا ع  ركب ...ّزنال ريل هو ا 

 | مسا راسوا با  جم
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 ا تضاعف ،ر سو اى عع م قد ل 
 وا نف وجت ،جالد ترف ،ئال ى ،ا

ؤم لى موها.
:اف ال ىع فر لذ الص ال ع م
}ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  {.
گ             گ   گگ   ک    ک   }ک    :ــاف  ــف  ــ َغّ   

. ڳ{
 شــده لــى شــر عــى فرــ فــا: }ۋ  

ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ
ېې{.

 ت لئ ع  خ ل ح 
 :اف ألوفا ره ال تر ول

}ڄ  ڄ{.
 ،لضر ر ع ب نأ ،ح

ڃ     ڃ   تالــى:}ڄ    انســ  ــاف
ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ {.

 ب ىر عل هذ ف ؤم ــوق ُت  ع ف 
.بثو يرجو ،ابع وي افوني لرح

 ،ربال شر قربة م ،ال ج م اع لصو 
  ول ةتزك ة؛ مــل هاثا اكــة لاطاعــة م
لــو حــ و م ل لــر ،فــا م عانة 
 ول ،ة ئاــل رت ،ةل جو ص ــىع

.جالد ىبأع
ف ،ــاع رســا ب مــ ــل صــخ ــع لصــو

ُُســوَ ََقا :قا ] َُهَريَْر َِب ع لص دســل دي
َاَ َفِإنَُّ ِلَ َنَا  لَّــِ ]: »َقــا َلَُّ: ُكُّ َع َِبََ ِْ لَــُ؛  ِلِصّ

.ال »ِِب َْجِز
 كــى بذلــ تــاً عى شــرف ع موق عــد ل ا 
 الص ىء عز الىت ل افةإف ،جر ع ب ُِيُــْؤ
 ع يضاع ن ،الص جر ى عع ٌــة تل ت لــى
 َِب َْعــ ــم  ف ،ــاع رســا م ــع ــول

:[ َِّل ُُسوَ ََقا :ََقا ] َُهَريَْر
»ُكُّ َعَــ ِبْــََ ِ يَُضاَعــ ،ُلََْــَُة َعْــُر َْمَاِلَــا ِلَــى 
ََُّفِإن ،َْو َســْئة ٍِْ، َقا َل ِ :َُّلَصّ
ِْم ُاَمََطَ ََُوتَْش ُيََد ،ِِب َْجِز َنَاَ ،ِل

 ،ِِرَْْد ِف؛ َفْرَحٌة ِعَِاَفْرَح ِِا َْجِ. ِلَصّ
ََُْط ِِف ُُوَُلَ ،ِِّبَ ــاِءََْد ِلَفْرَحٌة ِعَ

 .»ِِْْل ِيِ ِْم َِّل َْدِع
 ع ــزي ع ــوب ــــا ظف 

.اح ب و رل
 رغ م الص ر فظ خ
 ،رغ ع ــي  ،ب ب دل ســر بــ فإن ،ال بــ
 فإ ،ــال ــاً عــم ــري يــأك  ــلصا ابإمــ 
 اى كع ل  جر صام ر ع ام ــح

.ج اءب ل انح ،لرب خ
 "ل" ،لدعاء ابةســ اســ م ن لصو فضا م 

ف قول تالى:
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    }ى  
    ا ت .}ۆئۈئ  ېئېئېئىئ  ىئ  ىئ

 ا  ىي
 و ،حر وايا

ذاق ائ تًا واخرًا
ف ذاق ااء عًا

واض�����������ارًا
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1٩

هــذ يــة عــى لصة 
جابــة   ــالص  بــ لوثــة 

لدعاء.
 اســ مــ نــ لصــو ــفضا مــ

لذنــو ،ن يــ لصاحــ يو لامــة، فَْ تــر 
:ََقا [ َِّل َُسوَ ََّ ٍرَْع ِْب َِّل ِْدَع

 :ُاَ َــاَ ُلُْْرُ يَْــََاِ ِلَِْْد يَْو َلَِْاَمــِة، يَُو ُلِصّ »لِصّ
ُوَُيَ ،ِــِف ِْ ِّــَ؛ َفَِــا ــََوِ ِبالَّـــ َّلَ َاَ َّل ُُــََْم ِّ َْ

ِبالَّْــِ؛   ََّــْول  ُُــََْم  :ُــْرُْل
»ِاَ َّــََُف :ََقــا .ِــِف ِْ ِّــََف

 حد.
  شــر مضا شر لصر، 
فالاء خق ساس لصر؛ 
 ،َِســ لصو هــو قريــ لــذ
حــى ســ لصــو ــرً، كا 
 قولــ فــ ــري ــب قــا

تالــى: }ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  
.}

.لص لصو :قالو
 لــى مــد ــبال لرقــ فــ قــخ ــاءل ــىي 
 ــرل ، ــث ــل  مــ ــل ،يــةول
 مــ ــربال نــ ئاً مــر شــــت ،ــا فــا ــل
 حبر ــان ــانا. فاوتم فــ ــت ،ــابا فاطرهــا

:داناً بن وي  ق افش
       ئف واس ى اع أق

إن ب  وب نف                                      
 ،خري  ةايم اح اي الص ى في 
 ق لئ ،دا ي ءش  ،ءلضر ءــرل اســم

 ،ًر ًــزء عرل ق دف ًــاخ ًدت ــلصا
 ،د ــاءع دهــو عف ًدــاً مق ــلصا عانــا لئــ
 ب ادنا عســ اــا ســك لــزكا رشــ مضــا كا ــذل
عــا ،] نايــ كا لــر ل يــا ــو فا 
حا برحة لد، ف يََدُعو حدً م  سو، حى 
 ان ط قوذل قد  ــرل كا رجوي هــرف

.ال ف لو مر
 ســة هذهــو حر لــذ ــابا ــ ــر يذك لصــو  
 ،امســ    ،يــ لد
سوت عى ما، فد 
كا تاي لر ماً
 بــد ــة مــال قــوبا
لــى   ســ  ــام  تــا
فــ مة، ل كانــ يذناً
 ى جزيرع انســ ب
 لى ع ،لى ح ،رل

 .جالو
 بالر ــي وــ عرف لــذ مضــا ــوي هــ 
ــا لاء، ل بالو ا قا ،لــاب لى 
 .ثا ا اف ترت ل ا ر فل ،ذ
 ت الى: }ۀ  ہ{:  هذت ر قولت جاء ف
 ن هو ،ال ح ــرل دتفا اب الص ــةرل
يــد نــ لصا لو لــ بر شــوت لة احة 

.دجر عاباً لح ،مر ًام و
فربــى بذلــ تــ عى مــة تر لــو رمة 
لصــر عــا فو جابا يــر ع ،تو نــ عى 
لــو بالاعــا ــا عــا فــو لــا عا 

.ع هو

ردر | ام رس داع



كا مــ بوكــر ما نز مــ لُر لر قــو ل تالى 
.}ًَِث ًَقــْو َََْع ُِْا َســنِ{ :[ ىص ــاً ناطم

 وســ رُل هــذ  ــةدي  لرســالة ــركبو ــر مــف
 ــن ،لضــ ــدل ،اطــل ــ بــ لصــر ــوم

..اطل ةجمو ف  دب س قو وس
 ص ي [ ــل ســو ى يدع ســ ــن
 ــر برســال ي ،خر دبال الت ــام ــي ،ــدب
  ةيضا وحاتب الل غرباً، فاك ًشــرقا الل

..لى س يةدل ل لى لدعو ف وبس رُل
فة لاــد لاطة  ر يــا ــد لــ  ــع 
  ،اتح الــى خوت  ،هاقو ــت ،هــاُوج

لايــ.. لرقــة   ــى مــدع ــت
.. مد توق ام

بــ "يديولوجــا"  نــا مركــة 
 ــوظ     مــ  ،خصومــ  ســ

..هذ ال لى يو ،رُل
 ول هــذ خ لــذ ــل

ة ف سو حا ا تّرقا،  ُم
شــا مرهــا، فــد لرعــا مــاء فــاء لــا. عدّها 
 نوع ت قو  فــ را ــة ونلص ةلص مــ
 رل رفال لــ م ..اهرل فــ رتســ انط
 ل بؤ هو ف  دي لصر هذ ربة ف  ي

لأثر..
فــ عــ   نر لــو عى لــر لر هانة 

سا ،  يذ  دى مع كذ ،ًازي ًاّس ،ًحرقا
 فــ فرية، كا    ،ًصوم ًع ،ًســااً مدم لــ

..يذ  ذل ب  ري
بــ - ــح فــ ــدي عــ ــدل هــذ ــل

 ،س ءعد رة كندم ــاخ - اع اي
هزة حضاية، مراً نّاً، ناطاً خقّاً، فساً

"يديولوجّاً"..
ف عد حد م  حى م لوغاء  ة لى 
 خ ،خر يا ه حد م ساء م ول هذ م
هــذ لايــ اف مــ لصر ،عى  ــد؟!  ما 
  ــول ــا لــح  - ءهــؤ ــم
- مــا قا بانا ف مال" :ســ ســّاً، 

.."ببا 
 ،ئوــي  رقــوي  وــي  ــن
 ،نو ــرل اءها ــل ــوي
 ــع  ــت  ،هــ دت  ــل  ــل
 ،ــاً عغ ول ــل  ــري ،يــو ّك

ي ،ســو صو ــع ــي
..ال ل ف ضاج ع

  ،اع ضت  لــذ رل .. دي ــرل ــن
 ت  ،اس ت  ،نو ــت  ،بأســر اي

 ،ســلر ا مام ت  ،ثــا ــت  ،ــاب
 تر  ،ًاص ًقاعا عا ،ًاّاًء مه انّكاً، ف ًّكا ما

أ عى اآ؟! 
 ئوأب ى أنع  أ
 و ،تدع ع  أ

             ى أعوت ،تن م
ع أن������������ار؟!
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عا ع نو ،نر م بركات سر؟!
 ،لنز   م ــرل ىة عاتل ول ــد بــدل
 ،لزما ــر قرناً مة عب ى مدع ابع ىع ــر ت
 عد بــاء ،ــا كا  قــو ــةعا ــد كب ــرل عــا

..ر ذ ةبا
 قد فــ ل ةــرنا ب ذكل ــرا ــول 

لونة لــرعة لؤم: }ې   
ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
 ةرل ية ذوئ{. ف

ؤمــ عــى  يــو عــ خايــا 
ــر لــر، فــا ظاهــر لــّر، 
 نافة، ُ مة مانة،  ا فــُر
 ــح ال با مــر م ل
لــ فــ، بــ هــو ترير لــة 
 رل لــر اُد بَِة، يســ ــة ل
عــا ،هــو لذ بد ــ ر 

كّــ ،هو عى ك شــء قدير: }ائ    
ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ      ائ  

ۆئ{.
فاــد لــ عى ن بذ لــا لزيز، لذ: }گ  
 .} ڻ   ں   ں   ڱ      ڱڱ   ڱ    ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

..عا رل نا م ك ب ل
ر | عم مإس داع

فا عوجاً  ماً..
 ــن  ــاريل اــل ــج فــ ــت 
عوهــا، تافــ بريــا، بــد بــدً مــر ،ًبــا هاًء
مــو   ،ًلا شــئاً م نــو ، كا جوها 
مامــ ل بنا، برها هــا بانا، بنا ظر 

 ما ــه أكال كانــ ،ــاانع مــ
ــ شــّ .. فأنى لا  تا شــئاً
 ســ جــ فــ ــت  ،قدســ مــ

بُركان؟!
 [ يــة ن الىت ــل قــد ج
 ،ال ــىــة عالل ــ ح ،ــرل
  ت ،ــرل ــة مــداقل ــيهد
 ،ي لد لــى يــو ،لدهــر بــد ــب

فا تالى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ{.

َْ َُاِ ِِب َْرًنا ُسُقْر َ لَْوَ {
ـَ ِب َِْوتَى...{.  ـُك َْ َُْ ِِب ْــَ ُق
 قد مــ ــــا ف ،ــرل هــذ الــ

سر ،عا نو ،ا لزيز ا: }ڈ  ژ  ژ   
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ{.
فــا بــد لــ عى لــر؟!  نا عى نــا 
باــا  نــ عــ عوتــ ،نــر مــ نصرت ،تــى 
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 ت ه ة؛مســ ة ُم ىع ُة تــاهد قام
..مضا رش

حــر مــا ق مــا ســر تر نــز فر 
 لد بــ فــاخ ــامان ّــك هــذ فــو ،اعــام
 ل الــ لى ــام ك ــاي ــة؛ حمســ ــةربل

موياً ك ما عى خر..
ــا لــر عى ســ مريا يــر ر فو جــد  م 

ة، ي ثر لو سمة لربة خرتا.. ُم
 ا مضــا رشــ ــا يأتــّــاهد ك هــذ ســ
ح يــد ــو حو لال ســال بالر لة 
ء  جر رير انــابا رهغ  ــا يب ،ــرل
  ر بحد ي  ،هب ف ر ل لوي ر

 .قري فر صر مب م هدي ،ل
 مضا رش ف  انام د "اقإش" مة

ا ف لديد م با  م خ هذ لرير .. 

 ،مضا ة فــــة عريقد يا عــاســو هــ ــا
 ل دد تا، فــت ل ر ثر دثرت  ات عا ه
جوء لرمضانة بــ طأ ر تدعاتا.. فــويا 
 صا  ا م  وهاطمو ــي ،ة اح ت ــول
  دا فب ل ُســر توجد ا، ف خا ره ف 
 ُس اط ىح ..مصا  ق  اجرم  نا  رس

م طول يو حا باة..
فــا لامــ عى لولــ يأت مضا عى لــوي؛ 
 ــ حــوير باتــو لذيــ ــطو كاهــ ــث ــر
ثــ حزمة م ــ جاعة قصاية ــة 
مة، ل غر لى حد كٍر م  حات عاية، 
 ت ل ول ،لرمضان ّول عا ج لذ مر
 كر رم ــالل يام ةفر خــر ــضل رــل

.ح مضا دف ية ؛ماول ول ةالل
 يوم اى كع هو حصول طول ساس فال
 ل ق ،ا را اط ة فذل و مــ

.يالضر نى م د رتوف
فــاً لوط ف اط ــر؛ فإ م ب ه ما 
 رباء فك جو هو عد مضا رش خ ال و ري
 و زيت ال رصال ا م رم؛ ما يــاطم

لوية.

فــ بــ لرفديــ ي لرقــو حا ــة مذ ما 
ــ لديــد اطر  توس ،ر ء جــر ديــل ــاي

 اع ــل ــان ء جر رل ــة فــال ــةم
 لى م  هو مــا ،ــرخ نــة فــ ــرل ــل
ــ فــ لــر م لا بــاره ا ف لــر 

.رل
 ــب مضا رق مــ قرل انــايــد مزــا تك
 ر ــا ،ــلص فصــ خــو ربــاء مــل ــان
 اس ف و ات لى افةجة مئوية، با ب
 موجــا ،ةــرل ــدل ــ ،ــةذل ــو ــل

لز ر ،نا لالة.
 ف  ىى عق كا ال مضا رشــ  اك
 ه  ؛ا اطلى م م ديال ،زل ام
 لدما ،الع توّق ظ ف اس ات م وش ًيضا
لا لذ  دن ،عد جو مصا خ غ بد 

تدمر ا لو لصاعة.
 دهالت قرل عا ر مل  ،ــود باحيؤك
 احــل ــيو ،ــرخ عــو فــ صــــة تلرمضان
جاع "مضر عد د"  " مضا  نة خاة 

رم  سري ارة

يافد اب  رم



 كر ل رضبال ونــي كانو عا ك ،قرل
  ى  ز ة فلرمضان اــم ع ًة، فضا
 عو خ صت ــال هذ م ًرك ل ،قــا ــدع

خر سا قصاية مة".

 موظ م اكــ وعــل ز فــإ لص ــا فــ م
 ر مك تض ل انش ف لصو م ريال ومة

عر مي ش م قة يـــــــــو ة.

 لرســ وق ــىع ــا ــال ــرُن بــ جــاء فــ 
 لــؤ ز عضاء "  ن��ش ��وس  رة كدي
 خ يصومو  ي ريال ةل ال ال موظ
مضا ، يــاكو ف ماســا ية"  بذية ن يؤثر ساً

. ىع
 امؤس ت  ي مضا رش خ"  ل ا

لا لر بوبا".
كا نــر موقــ لرنــ يدير مــ لافة فــ مة 
ا ال ًات ��أوروم ف لاــة قة غ��ش

يدعو لى »م لة  م ك د م خو اجد
.»مضا خ

 ــــى  "تع لوــؤم فــ ،ً�� ��ا فــ مديــة
لو م هال  لصو خ مضا"  بــ ما نُــر 

. س ى موقع ا ال

ضــ مــة شــان 10 مو مــ مــ قة 
 ف ــ عد الج 55% مــ ــو ءهــؤ ،ــوي

.و18 م الل ق

"ر��ف ا��رض" عــد فــ ــ افــلص اتــل كــر
لـ)ا�� اب�� "  )مضــا لــا اــ  مصوفة 
 ؛ مــة عدافم ف ال ــىلى عوت ــل مــا مــ
و ،لى نا خدما اء لرباء، لى عد توفر 
 دما ــــة، ما ي ءغ ،ــةل اــ لوقــو
فا فر عى غر عاتا  م جة لى ج ،كر 

. "ر بد ما ت  رل ُسر م
 ا ال مضــا م  ول  »فــا« ــا
فــ عد شــد كوً كــرً ف ا، ب تــا تو ركة 
 ل ار بيض ل ،ل اس ف ثر ش ةوقم
 ابان ديدل ل حر  طوي لوق لوقو لى
.ل الى م  ول لذها ج م ة موس

 ان ظ ف ــا ال اع ّحــ مضا" ــا
 لصر خدما ــان ،بئة ــت ةلص دمــا
  ا  ؛لوقــو اســ ــات ،امــةل افــةل ــلص
  دحــة، بر فاــاخ عز دت عــةلز ــان لــى
ا لوقو ســوقاً ســوء تدير عصابا مافا فــا تابة 

."وثل
 مؤل ل ف مضــا رشــ ق فإ ل ــة لن

 .ال ايوم ة ف ر ثا ن ح ،ًجّد

24

نش  ى ادًا عق ت ا
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 رهت ،يةول ةغ ما ةق ه رمب ف و
 د كر قا اً ف لال ،م حو شر 
 ل ــاع ــب رت ــب ،اناتم تــز مضــا
 ل رل ــاع ع ًفضــ ،رف يول ــِق مــ

يرو لا.
 زماــ ــرتوف فــ ًــرــا كهلر وــم انــي
 دل ل ،ةذل ــو ،يةلضر ــل ــة؛  ملرمضان
   ب م يول اعةل ام ،سو توفرها ف

بأثا باهة بر سرية.
كا  ت لا بإقامة لصو جاعة ف اجد، 
 رل رل  اقامة ح ،يرل  ايضاً ق
 اع ل ،مضا رش ف ًرك ت ل ةل لد
.ي راش ال ل ضل رل ا فقام ىة ع

اناى ملضوء ع "ووت راي مة"همد سل
 ف   :ةقا مضا رش خ اام ف ــ
بد تاكا دية نو ااية يوجو وبا ف شر 
 ســمد غ دب لص ماك ةق ــب ا مضا

.يبو قوم وابة لضس وعس ق مس
توج اجد حاماً ف هذ لر ،ي قر مد 

.قد ىع ًرة سق 30 دى بع دل م

 ح ،مضا رشــ ف ــل ــل انام ت ل
 م  ىع ضل ونلص ح اســ اع
 هذ ت ا ى سع  زف ،ضل رــل هذ رق
لــر لر بصا ون مــر مذ ما يا 12 عاماً، 
 الة مية بزل ســو ر ية، حمأســا ا ظ فــ
لــ ب تا سا ،يا نة لر، عز لر 

ع لــرء كا بــرء حاجا ساسة لذ لر 
 صا اســةس ونلص ــال ــات عــ ًفضــ ،ــضل
 بدخو اــل عد ،اها ج ة مان ــديدل
بــ ــا لــا، حــ يــ ف كافــة ــو لدخة 

اجة.
 ع ًرد ك ي  ة اء فن باق ف
 اش ر مل ــل ــل اني ح ،أســا هذ
 ري ة، حلدي رهاسة شا ع م ــب ل
 دل ــةدي ــل خو ىع ــرك ًــوق ــح

د قصى.
 رت اعــاً فــت عــا ك مضــا فــ ــد فــت

.اكاتن ةل تءجر اع ح
ك هــذ غ م ف آســ لويــ ل يان ما 
 كر  فر ل ..  ى مــشــ ا ا فتخو ــانخو
 م ياه اج ل .. د ك ح ش ج ــ

عاء هذ لر، غر لا تصرنا
. ب

25

رم  مر

ف.. غة اّة
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فــ ُهــا كــا يديــ بــا كا مــا  مــاً، قــا 
 نام  ... مــا الَف ، مر  اها يرــا كأص ت
ٍوســ ى مرع ٍا م ء ما كابــد ــونة جر اقــد غزت
 رل  ،ة ل ممة عوام ءر ا ت م
 اً ممو تذ ل ر د  ،ًظاهر ظافر 
يدي م سوعد  قد ترك ف كر نضاٍ م حٍ كاسٍر

 .ٍ ٍشو 
 حد م فــ  ،خــر  مر ديب ــج ــى غ
 هذ ع   ل ،لد ذم ا ُمر ُد قاسل" ...اتح
 ،ال ج  ةه  هــذ ِســْر ف ل ،
ق مام رتا، فضُ ك يام ت ا حى 
ــ مــ ــا مصااً،  صم قــد  هــذ بــأ ُرشــ
  ــذك ًقاح ًغــافا ُــم ىح ، لر ــم ســ

اماً."
 م رعةب ف ،اــبا ت ل ٍبدمو يد ب
 ب ي  ــزن كذل ،م ٍاب ت  فالدمــو ،موعــ
ة مــرفٍة ى قع ــا كاب ،ةســري ربوت رســ ك .ًبــد

 ج لرج كا ،تو رخر ي ًج  ،خضر ٍ ىع
ح اف ...رل ب ،ر ل م ،دل ئة، نل
 ي ل ضن  ك ...ًاما ضلى ن ري بأن اه

 لوفة س ل؟ ل 
 لرج ل اب اتح ايي  ــلو ي اى ُه
 لو لــ لى يصــ  ــور نــي   ،ــث ّ ابــم
 ل اهدر مغ ًاخ ل تد ل ا اع   ،ل
 اخ َل ري ل .ف شــ ل رل رن   لرج
 م اه خ ...راً غُم رل اخ  هذ ل ل

عر ،ل لا ل ش ف د ل تد.
فــ يوٍ مــ يا ،فا ها عى ــوِ هديٍر م جاء 
 اً يع ًفوجد ســ ر خا، نب د تد ،ا
 ،اهبات ــ ــىع مــ دفــي ــ ل كا .ــجمــا يو ّك
 ل رل بــأ  ،ســرف ــدع ــل ــان ــفان
 بأن َفــأ ،مرت اً فوقــفوجد ك ر حولــــاً. نن ــدي
 ولص ب ُي ن ،ةع  قو ف د. سرلوح خ
ٍُســ جٌة ف كأن ــف ٌمرت َعا .لوعر 

قا  زف ٍشو رش رع ،عدبة سوبص م م
بدي ل باً م   ير حى بوخز شوكة.

 رف ،اي  ع  دفاء ي جد ل لى 
بأن ا. نر لى اء ح  لى لو ، نض قد 
 ل رش ال زف ،ل ك ع ًدــٍر بُب ــ ل ح

 .انم ي ل بأن
 ،ف كا لذ ل م َخر  ما ل ،ــ ل ضىن
  ســ لذ َن" .و ك م صدت ــال  ــىح
 ج نا فوت  ت لذ َن ! ل هذ ج د فتص

سو هذ لدنا عاتا عى حد لوء!" 
 ،ــن ب ب  ك ىا عج ع اه ــغ

ا ك قو ،بى...« لص َل رخ   د يا ل«

 | ا ك  مج ط
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 - ع  - ل ه ي ع ناقصــا م ي مــا«
  .»كحد م ا لرج

 فــ جــاء   كــا  لــاء   [ ــل  ســو  قالــ مــا   هــذ
 ف دي هــذ  ال ر مل ــقــد ي ،ــلص
 م ًمدخ ــل ذت ــاا، كشــأن م ت ــرل ــظ

.ل لص ع سول ســبا ل خمد
 يــو  ــن ، اقســ فــ ديــ ــان حــ ..ــل
حدثــ، نــد ن لــ ّمــاً لــر  نااً مــا، ب هو 

مــد مطة لا، ظا لصر قوتا.

:ي ف ى ذع ��وا

 مــ  يــ »مــا   [  قولــ  :ًأو •
 لرجــ ُــل هــ يــ ــع ناقصــا
ــا مــ حدكــ«، كا فــ يــو عــد 
 و رغ م ،ى دع  ــرل
 ان  هانــة ّ ولــصــد ] بي 
 ل لذ هو ،ــول هذ م حد ف مــ

.يا م رغ ف ل ــي

 ــل  لرجــ : - ــا لرجــ كا  :ً��نث •
 اي _ ــاُي  امــُي  لــذ ــلص ،مــر لضابــ
  مد هذ ،ال اي  لى لرجا م رف ،رل

.رل ري
 ر ع صاى نــر مقد ف ــن دي :ًث •
 ات تــمر اشــ  ــا: فع صــامــا ن ،ــاي
 ا نّصك مو لديو ام ف هذ ،حد ج اش

:ُع ف ّج قول ة فيد يــة

ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    }ڈ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ  

ڱ   ڱ  ڱں   {. 
 ع دب وت اً مــا كانغال ،ةعاط ــر ــةم 
 ر هذغ ما ف ،لزمــا ل ية فال امــ طــمو
 ف اكال ،تا لرج اشــ اا تتاشــ فإ ،طو
ــو لاــة، ف وطــ ل  ل يؤخذ بــاتا 

.و اع
 ،لرجــ  اشــ    ــرم بــاتا  يُؤخــذ   تــا
 اــــاء، كالل  دهاــت  ل طو فــ اــكال
 ك ،الر لو  ال فــ

ما ت رف لاء.
:دي ن وأم

 ق ــرل يــ لد ــات  ــف
 لص ع ت ف ،لرج ات مــ
 يا الص ع ــت ،اضت  يــا
تضــا، لــ   يُــ مــ ثوبــا 
لــ مــ كــابا،  شــءٌ،  ناعــا 

مرجــ لى طا َة.
 ف هو عضو ســاب ،��سس ��ن أ ــولدك ــوي
 ابك ف وي ،ســ ع قد كا قرل ل 

:»س لى طري ف«
 قــد حا ــت لــ ــر  ــال عــ ــري  ــي«
  هو ســ  ، ســ ود ظب  اب وقاً تح
 »لرج ك ا ا فــاها حع  ر قد فــ مــ
 ،187 ــى لــ عــى مــ عّ شــأ ــر ،عا 

كــ ناما.. نا.. نرما.

دم / ورّد ا ديا رنم  م

 م يا
 يوص واض

أة  
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 وب ي ذ هسا  ف لاء لال حاَر
 ..���ي���وا  روا  ������نا  ��ك����م  ������ا"
 ل يو ل ،"دا ئووس يا رام

. 2018  10

 حو سا د. ع مع بلر اءل ر فَحا
  24 ل يو "يا وج ...عا" :وع
.بطر - مسد اا  مركز ف 2018

سمة،  ــة  ُم لضايا   ل  ل  لوع  ت  طا  ف
   ��م��سا ا��د     ف  ابل  د  ط
مركز   ف ثافة".   ــامــ مدسة   ياق"  :وب تاعة 

.مسا  اد

سمة  امة  حركة   ف  ال   لاء   ف حاَر 
 ق ..دل ف" :وع حو ا مأ. أس اح

.2018 ا24 ش ل يو ل ."ديا

 ل  اءئة عل ابل لر انل اءل ر فَحا 
 وا ف" :وع حو افا د. س اعا
   3  ل  يو  ل  ،"��وع  درو  :وا  آا  

.2018

فّعالّيات للمنتدى الشبابي
نصرًة للقدس

يو واق ..وا ف

 كم ا
يوا روا نا

وا آا  وا ف

 يا وج ... عا :سم ديق
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جطق  ح  ا  م باء   لد  ُخ
.ال يتو ت



!!ّ��ا  أت مة عا امع
هــ فرِ بذ لا م ق؟ 

 ل عام دما سع ِقوت مما عو ِرف ه
 ام ل؟

 قا ونســ ه ،دة جبص ــا تق ِــك 
 نرج  اجســ  ؟ــــى نع ــاع ــىع

ماف لدبر مر يدير شــؤن؟ 
 دفأع ــق مر م هــذ ف ِرقــد ف ونــت لــ 

 ل اعال  ل ،ــاباتح
 تــقد  ــول  ــول َســَْضا 
عــى  لــو   ،تــرخ    تــام  
   ،اــل اق ت( :ــان
 ،ــال  جــر  ــترك    ،يــل
 فــ  ــل  ــولــى خ  ــرل  
 حضو  ،ــاف ــت ل ــةدي
 دعــل  ــُك  ءقــر    ،ــرام
 ــال  ــا  ــاك  ــل

 ،ة جديدل ت ،الف  اعر ل ،ــن
  ة كالرســومل ــاغــا مَْف ــةــة قدــة موهت 
 خري ى نصح  ،يةدل اشــ  ةلريا  ابةل
 ــل ــلد ــل ،ويــد تــت ــرل ــح
 هــذ ك  ــل ،)ًــر ــا كام صــل هدفــ

 ماتزل ةتلر ةزل الع ات ل ــاع
 ��س ة اا امع ه  ديــة؛ إل ــةاعج
 ا ــر هذ ،��ا ب  ي ��مع ��م
 رــت ،دــت ت ،ل ى مســ ل هــ

نــ  قة،  لوجو مى.
ِع رل ي ،ســ ل زدما ســع 

 ــ ــغايــة مــا ي ودمــا ســع ،حــد ــت
ســ عدمــا  لدعــاء،   ِــم

 ،امــم ضــاءت ِاتلــؤم
 فــ  ــالم  ــم  ــي  لــ
 قضــا    ،ــز  ــت
 الو ت فــ ك لوقــ
 تيا  ،ال نو ط
 اتــام  ،ــرــة لومل
   ،ــالصدي  مــ لاتــة 
  هــذ قص فــ ــو
 ف وســج  ،ســول لد لنز  ،ت هــذ
 ا بدم ،ول قــو ــول تص ،اه
لــ  هذ عا ا ســا ســا؛ مــ هة 
 رح اء ف ا كن تأكد ل ،ة لــا بالضب

م لرم ، ي  يشــى... 

ف ي ي تس مع
 ن وحة أو ش وحة؛

ِرط ء اشا ئن إ   
 ة وأفق أك نت ف ،ن ب

حً، وأح ماجً، وأق فًا،
....������يخ ًت وأق 
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 شــ  ــدح ــن ــف ديــ يــو أتدمــا ســع
 ،ــا نب ِ طو ل اءشــ ان  صد ؛ لدح
 ق ،ًجــامز ــح ،ًحــا فض ــر قــوك ونــــا تف

تــاً  قــ  ،ًــدف
....خريل

ِلــ  ــوي عدمــا 
   صشــ  ٌــرم
ِــابإ    ــي
ــ افــة؛ بإِنــ

 ،فضــ  ــا فــا 
 رخ  ــام  ٍــِب
تــا  تــا 
 تزي بإبــد  ،ــرل
 دب ،ا الم ب
 ل تض  دم

تــ لــ، هــد  يرتــ  بــز  لــد  حد 
مــ ه دقاء، ب ي ف بــ ع، عدما 
 ع" : ] ال ب رع ب ل دع اً قو ذكريت

 ،"ًغد و كأن خرت ع ،ًبد ت كأن ــالدن
 خر الدن اس ف ا يصدنل ع  دماع
 ريــت ف  نــ ــفاع لــ ــدمــا تــاً، عم
 ،ــلص  ريــل  فــ
 ــت ف  ن
 ف ونل ــول مــعو
 ،دس قوية يا قاب
 حولــ  ــف  ــريت
ف اجونــــة، يزل

 نــري  ،ــاج
 تذكر ،ــريت فــ
 ل  ا 
فــ بــأ تــو لامــة 
فــة  حدنــا  يــد   فــ
 تأتــ    بــ فزعــا، 

لامة ما  ف يديا فــة نى لزعا...

م | مإس توك ريس مإع

33



 ما :ســؤ ة ســؤما م ي ــل ِمــ ٌوشــ
 ُِقا ا يَ ُمرعاً ح ما ؟اتح ف ُم قد
 ِمــ   ،ــماً مــات هــذ ــل ؟ــرك ــا
 ل يا قــ ل ،ةــاعر ســم ل ــن  مــك

 هــو يو  ــ ُــا يف هــذ مــ ،ضــَت
ح ،ت لة..  لر مولد ،مولد

 ،ــب ٌوــَم ــف لــ ٍمــ فــ
 اح ؛رل رعةب ر يا 
 ف ما :ــؤل ا ــو هاج
 لــ وســ هــ ؟ســأف مــا ؟ــرب
 ،رة كســئ ؟ــح  يــد ــا ٍــٌر كاع

.رك اَم
 هــذ ،ــل ــول جــاء هــذ  لــى

لر لر ،م ثثو يو م  سَرها سا، 
 مــر يــا فــو مــ ــو ــَِت ــم يــو ثــوث
لزمــا، فُزيــ ما مضى م ســو نوبا نَُــِ تصرها، 
يــا تــا وية ه مــا قا عــا نا ]: 
»لصــو ، ة لى 
 مضــا ،ــة

.م  »رال ج  ما ب ر ؛ ممضا لى
 :قا َم !ا؟ُاتم اْلدت نا هو يــوم يو  :قا َمــ
 ،مضا ح ِمــ ؟! با تولد ــف ام حــ ِمــ 

مضا لرحا يضاً!
 ف ،ــال مــ اســل رــل نــ
 نولــد ِم ،ــان يولــد اســل رــل
ب ،شــو ــاء بــ ــاءن جديــد

كــد ، خــو مــ ــ كــا هو 
 ؛ حــلرق نــام يــو فــ ــا

.عد رت ول لىوت
نــ مولــٌد مــو يــ  ولــد 
، بــ يد لى مرحــة لصر؛  ــلرق
لــد بــد مــ جديــد ــة بضاء، 
 ِم هــ ،ال مــ ــع ــرم ــةح جديــد مــ لــد مــُ

طئا يضاه بد ل هذ طئا؟
فــّ تزيــا لرمضا، لــا لريا؛ فافــو تافُ عى 
 لصا  حد يدخ  لريا ى بــاي ل ،بو باقــ
 يدخ ،لريا :ل اة باباً ي ف « :[ قا ،كا اً َمكا
 ي :اي ،رهحد غ م يدخ  ،امةل يو ولصا م
َُِغ وخ فإ ،رهحد غ م يدخ  ومو؟ فولصا

.ال  .»حد م يدخ ف
 م ك  ر مــل ،لرمضا اء تزيــل ىح
 ،ف ابريــُ ــامل ِمــ ،ــال ــوبا ــلصا
تاَف عى هذ ــة، تاب َلى مر دقة، تو 

م م إن
 ا ذا ي 
وي ب ، قا

 إ مح ا؛ 
 يج أ مأ وأب

ص بء
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 رم ه ه
 ي ثث وم أق

 رنأع إ ٌ د؛م
 م ية هيرًا جأع

 ها
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 . م امُت ،هذ ع
فى لــاء تزي  ف مضا، فإ خ شــر 
 َــُس ،ج بو غ ،اءــل بو ُف" مضا

."اطل
مــا لــَ ف يــو مولد تــر لدية، 
لــ عــ اح، ل صــ عى هديٍة
ُك" :ل اع قا ل كرمضا د قت

 َْجِز َنَاَ ِل ُ؛ َفِإنَاَ لص ِ َُل ََ ِْب ََِع
.ال  ."ِِب

"إن�� "�� عــد تــ ثــة طئــا ا 
عــد جــ َعــ؛ فاوــو عــد ،ــألة 
بــد ،هــو احــ ــزء مالــ لــاء 

.لوها
 كــ ُــ ُ يو لر عر ثــا ٍع جد 
 ما يد، ف مضا جاء لرة، جاءِ ة، نا  ح
إعم، وّ مج دراس إسم | ّطالــة ف مدســة ا ،جد ُثابر، لــ  بد ِم ِمة 

:قو ة جم ،عز ُت ،رتم تدع
.ا ذا لا خرْجاتم حا ِم

.ِرنا قد فاع م ٍال زنا نم يو ف
 ف حا م  :قا َم ل

تولد ا؟
 ثوث م ق مضا هــا هو

.م يو
ًــاع عانــا  لــى   ــُضل

.ا لوه هدية م جديد
فــ لة هــ خر م ل شــر 

. ك ر مخ
 ،الص ديــةل ٍرقــم مــ ــف

 ٍوهر مضا، ماٍ لا لريا؟؟ م

01651990 : قى اله عأو ب  طنف ات  ةاكز ام ة مع د ُيإصدار  جد
   اصدار               
جديد   



 ســاــا ــ   ــومــا ــ ــ  ــــا بــســاطــ ــر فـــــتــ
 وت قد   اح  ب  ف ة،   وت قد   ل لذة 
 ف ساً   وي قد     ات  م  ــاكــ   ما:  خاطئة؛ 
.لــو  يــا  ف  س  ــ ن  ل  ي قد   ،لض  ات

ا����������ز؟    زي������������دة   ً����������ف  ������������ي  ����������ا  ��������ف •
ـــريـــة،   ــر ــــ ل  مــ   عــــى   ــوــيــ    ــ ــ   -
 ح  ف  ي      با لة  طة   ات  ل
 ف ـــاء  بــــاء  عى   ت لى     ــ ل  ،ــــ  فــ ـــاء 
   فــ ـــاء   ح  البال  .ــمــ  ــــ  ــر خـ  ــــ
ترياً.  ومل  د قــد   ــد  ــولــ مؤقة   يـــا  فــ  ي

ناجا   ل   كة    لــى   ــا ش  م  بــد   ها 
 اما ن ًرك .ر ةِم ب اة تة قك اً هيوم
  الى ت افةاف .ان  ًاا يوماجن ل ةل
ضا لى طاما، ها نو م طة ه با غة 
 ا ،اتل ،ا م ، راحد ع يوبالصو
لى   ان عا   لذ  ...،ل  ،ر  ،ال ة  
تالا. عــــد   ــــ كة 

 ا ا وت إ :ت أخ  ئش مم •
ه���ا ص؟  ����ف  .ز����ا   دة����زي  ء ي������ا ع����ى 

 ــرلــ ة  برية  موخاً   ال  كــا    -
 ــاــلــ ـــاتـــ ــإ ــ ــا؛ ف ــ ــة ــــــو لـــ ب ــــلــ ــا ــ ــ ي
.ــو لـ  فــ ــا ــ لــــــاء  ي ي ــــــو عــــى جــــة 

 ق ز���دة ا���زي ����س أ ����ئ����ا ��م������ا ��وم •
ي������ خ��� ً��� ه���م���ن��� ا������، ف���� ه����ا ص������؟

 ف  ــا ي   سة   م  انوي  ابأش  ن قد   -
لدقة،   دل  ب  ٍخ  حو  ول  تد قد   ،لــو
   اف  ب  حص  لـــو  يـــا  كان   خاة 
لــــوعــــة. لة   ــحــ  مــ لــــذــــة   ــاــ ــال ب تر 
م����������ن����������؟    ������������������������ا  �������������ه  ��������������ف •
thyroid gland     لــدقــــة   ــدلــ بــديــة،   -

 ،با  ال  مــ بالديد    ت  ــلــ  ــدلــ  هــ
 ل  metabolism ـــ  ل   يــضــــة   ال ما 
طاقة. لى   وي  ال  ضب خلا   م    وي

  ــدــة لــقــلــد ــدــ ــــر ب فــ ل قـــد يــصــا ل
 اس ىح   ،م مر ،ول  ات قة  ما:   اس
.لـــو  فــ  ــا يـ  ي      ل  هـــذ ــة.  ــ ث

 ــو ــ ــ ل  يــــــــا ــد  ـــ عـ  ــ ـــ نـ    ــــــلـــصـــ  ــ ـــ فـ
 ف  ٌــ خــ  ــا هــ   لــــذــــة   ــابــالــ لــــــــــر   
 ل  ــا ــ يـ عــــــــا  ــدهــا  عــ لـــدقــــــة،   ـــدلـــ  ــعــ
 .ــاســ ــ  ـــــ ــــأكــد مـــ ــــة شــــوكــــا خــــذ لـ لــ

 | يا  م
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.با ايا ا ّة مث اّى ام ذة اأس
 خ ذية أ. صل ةخصا م ..نب ص •

.نك
 اهإب ع . ص احل م .. ىقا •

مؤ“ ة قصى ف” ف ة. 

  . أّل ا م : دّا  •
.ب

 ”ويز بع“ اءة لس خ :يه ب •
 ."يه ب" :وب شة عبو درن ااع . م

 ال رم ا فل اب مس ا ةج كشا
 44لذ ق ف طرب عى مد 12 يوماً )4- 15نا  ،)خر 

خلا ا بانة لاعة لومة ة . م ها:
مسرة اا م •

 :جطق ح ا ا رئ م بار ش��ح •
 يط وب ّمب ت ا نال زما ت“ :حو

."ال
 :صصا م "يح"  ت زوج / يبت رااس •

 . وة طم . دروي ع .  ،ا زي .
 كة ما اياة بالصة خاال؟ فرب ضُي بأح •

مشاركة الجمعية 
بطرابلس معرض الكتاب في
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 "لد لر م مؤر  مُا يَّه ا" اش ع
يــة  -لاة   ياجتب  ف ُعد   لذ   عاء 
سمة،  لربة   دل َهوية  عى   ا هو  الزيا- 
 اع نالد ترم ركم لر قر ف ىد عأكل

لد عاة لدلة ح تر لو لاي فا.
 ،ف  دل  نصر  عا  2018  عا ؤر   ع
  ل ل و زيزلى ت دة ت14 تو 

سا هال لد رب ف د قصى.

 لد  وش  وماح لؤر   ام  ال  طال
مابة   ح لة   م  قال  ج  ب سمة 
نرها،   دب  ل قاة سوء   عــد ما،   ل

.حبا قاع ي م ك ر
شا ف ؤر نو 170 عااً و ما يزيد عى 1٩0 
ل عال شرية ف م هئا مؤسا عاء لرية 

 .الل اءن ج ف
 لر  ُس  اتتو نة    ؤر:   م  قــا
 لى ج كذل رسس ،زا��ا ع  زال ءلــو

حوما لد ة.

 يى هظ عب ء يا مؤ 
ا

 :وب عة     ��م��سا ا���د     ّن
 ع  ل لضة   "ريوا  ا  ما  ابض"
دي مد ّل ف هر لا، حضر ثّة م ا دية 

.بطر اعة" فلص ال قاعة "غرفة ف

ن لاء  لى 4 ما ساسة ع ك ما 
:ه ،ضو ةسئ ىجابة عل رف

اح ك س ّدمة عم •
صخصا مس ل •

 اجرل اقخ •
• تريا  بّد ما: ا ، ،لد.

 ل  بــإ  - قامة   اءل  ف  ــد ل  ت   عى 
تالى - يا سر حا لر ف ام لاية 

.را ةصرف

ضاب ام ا واري.. دورة 
ابط  م ع

فعالّيات ذات أثر...
 يم م • - ابط م •



 ُي أ ��اة أمزك �� �� ز�� ��1. ه
ذ�� أم ا��؟ وه ز أ ي  أو 
 ا ب  ة؟زك ه ب ي أ دو ��ي َم
 ،ونخي  ةزك ا أنة إذا عكا ي أن رغ

وه  ا إذا ك م ج صق  زكة؟
 ــل لــزكا ــاظ ــى جــوــاء عل ــت :ا��ا
  :قالو بــ ،ب ل ــاءي  ل ،ع ل ؛ــرــا غب

ظاها فض م خاا.
 ذف ،كا ابأن مع  اــ لزكا اءع ما
 ــ ع رطوــي ة، فال ــة ــدــز عجا

.ر قك م ل ا ف كا ابأن
 كا  ــل توعــاً  دقــة   رجــي مــا   كا   ــا  م
فاتــا لــاء عى  ســر با عد عنــا ظاها 

ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    }ٿ   تالــى:   ولــل  ،فضــ
ڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ  

ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ{.
 يو ظ ف ل ُّي لذي ةل كر ح [ ولل
َ ِبَصَدَقٍة َفَأْخَاَها َحى  تََصد ٌُجََ« :كر م ظ  ظــ 
َ تََْــَ يَُِــُ َمــا تُُِْ ِشــَال »ُُ مــ ، لول [ يضاً: 
 ــر تل دقة ،ــوءل مصــا ــت ــر ــا«

غض لر ،ة لرح تزيد ف لر« م لزد.

    ،ا ام ًا مم 2. ارت
  ��أن ً��؟ ع��آث ��أن ��ف ،��م ��نب ��أع 

أع عد اي ا أف ف، ف ا؟
- يــ عــ قضاء ما فر ف فــ مضا، م لوبة 
ســا، ثــ  فر باا فــ لا م لضاء، 
 ــــد بع ــع ــاك فــ ــرل ــابال ــرف 
  ك  ،خــر ل ــدع ع ــال ــ ،ــاءل
تــ عد يا ل فر فا ف جا ف ل عى 

.ع الىت ل .انم قد

                            ��م ��وه ��م  ٍ��جب ��مي ��م ��3. ا
 مى حع ��ة مْ��َغ ��رًا، ف��ن ��رم  ك��ي
 ي إن :ًئق ��بج؟.فت  ذا أخ ي :��وس ��ا
 أ إ ��أس و  ا م ك م موت قذو ع أخ
أس�� ب�� أو أقت��، وها  ي ح�� م صئ، وها 
 ،جا اه ح ف .ا ى تع و ني م

وه ي م ق عرًا ؟.
  ــل وي  تــــة بذصهــو م ــول فاحــ  -
 ــوي ًر هذ ــف ،مضا ــرغ لــو ف ،ــم يصــد
 م رل ــةص لى تضا خر ــةصهو م بــ ،ــاف
فــا ف مضــا ج ًــ ًهو  ــ مافى 

.الص ىع قا
لــو  هــذ لرجــ ــا تى بــ ،عا نــا ف جو 
 ــر مخ ام لوجد فــ ــالص ــى ــ ل لذكــر
لــ ،فضــ  عــ فاح لــو، فالصــا ي عى 

؟

؟

؟

ا ة أمكا

ع و����ب ّم ارت
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 خ بدً م  يو سوء  فاح لو فاً
لــى تر لصا، يزيد ب لذنــ ناً، ب ير بالذن ر 

ُجرماً كر.
 :[ ــل ــوي  ،ــاك حــول قايــة مــ فالصــو
 مــ ــصاقايــة ل ــرّل هــو كالــد : "ــٌةُج ُــاَ لص«
  : »ْــََْي ََ ْيَْرُفــ ََفــ« [  قا ثــ ،ثــا فــ لوقــو
 اــل  ةــ مو ف ل م ول احب ي
 نِ ََُْْف َََُشــات َْ َُــََقات ٌْمــُر َِْ« [ قــا ة، ثــــا
ِل َْدِع ُــََْط ِِا لص َِف ُُــوَُل ِِدَِب ــَِْن ِذلَ ،ٌــِاَ

.ال »ِِْْل ِيِ ْالَى ِمََت
 احل ل  هو ،ل ل ي مر م ــاه ثــ
-  كا وعاً شــرعاً حرم عى لصا شــد -  يد 
 مك ف لصا ف ة، فإة مصهو م ب ،لصو ب
  ،ايفريضة يؤ ن ح م وم بذل ي  انب
  ًم يص  يصــو ك ل ،ول احــــاً بمذن كا
يــ ُجُاً طو لا، فــإّ تَْرك لص مصة كر لا 
  امفص ،ًــاف ًة ــالص ب ــاب ــات 
 ل لص ــرب ا رك ــة مــصــاً ممرت كا 

.»ي لد اا »عن :[ ل اع قا
 دــا تة لوع لرجــ هذ ــلى م  توج نــ ثــ
 ب ــ ــال مــ ًــرك  لــى ــن ،الــم ــدت
اــ حــى مــ يــربو ــر، نرهــ يو ف شــر 
 لو ف ل لى بةَْة لفر م ذيم تعا ع مضــا
هــذ لــر ف، ل ل ي م حرم لــر حــة 

يُذه با ع ب لــئا كا يو تالى: }ۓ   ڭ  
 لدخا ركوي ــدّخ ناســاً م  ىڭ  ڭ{، ح
 عا ر م ة لســ ةفر نير مضا رشــ ف

لدخ ،هذ م شأ لء.
 ــي ل الص ري لذ - خونا هذ ــدق ــوف
سر ف فاح لو لا لا - بؤء لء؛ 

فاتــذ م مضا فرة 
يصــو فــا عــ ثــا لــانة 

 هذ اا لي ل ال اماً مــن
 ح يص ل دب ل ،ــع جد ل ًــرخ

لــا حــ ــ عــا لــ بضــ مضا لــذ هو 
.د لرب ؤمة لقخ ةسة نمد

 رم ش  ب ي م ح 4. م
 ��؛ وب��ة ازك ��ع ��قا ��ب ��ا دو

ذ ي إن يه زكة ف؟
 ف  مــا .. ــىء بم ــل هــذ - 
ــدً؛ فــ ف ثــ  لــرية  يُعــ با،  م لــ
ْ ِوي هــو ل »..اّبال ــاع ا« :قــا [ لّرســو

تــ دقــ ف مضا ع كا لــر ف تُز ع ء 
 ف ًجو رل كا ةّب  صدّل ــدُي  ع ،جــلو
 م خر يو غر خــو دجوباً ب ،مضا مــ قــ 

مضا لى فر يو لد.

زكة ا دو ن؟

رقى ام ا
ريء اا راب قم 

جطق ح ا
"ئ" منب م
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 ــانل ــر فت هــا ــج مــ ــصي ــرل كا
 جــد لو ما  ز ايــ د ف لــ ــة مغا ــرل
 ــوبي لى عال ءمض عالــ م  ــو كد ــكأن .رشــ

 .لوحد ئاك  ل
ل كر شئاً سو ن فدتا...

 د خوفع ف ح أم  دح ُ ...ادتف
...اع

نــو   ُهرعــ  ســرير  مــ  ُــصن
 . ئط اغرف

ف جد نــ  جاثة  قدما، 
  حــا دهــاب ،ــاق ا ثــــ 

ــت ل ما ا  د تأك اي خد ــ ت
توً فا. 

 .را ي ة عام ََْت
 ،عــد ُلى  ى خدع مــو لد ُفــفذ

   .طوي اء حد عب يو  ات  مر ٍبص عزل
ر ن با هربْ م ش بوية  ت دح ُج
  اتى حع ســ ل ا ل م مرت ،ا ق م

و ح لى حة.
 ... م

لــ لو مــا ف غابــ، فأن م بــر لو لضء 
 عــارخ مــ ــم مــا قد ك ــف - ــوي ًعــذ - ــول
 ما ول ُت بأ س ن  ،رباءل عال ف عابد

 . م ت ح ع
 وي ل ل ال ف  م َــا بم ن - ًعــذ -

 اجاً يضاه ه ًنــو كا رم ســ م ُــؤل عــرخ
 .ر ت رس ت وب

 ... م
مــا قــو فــ ن لا ل تــ نــوً ف ثافة 
تــ ك وجز  وب ري لذ ــا نــ .وــ ل 

 ..ال
 ،ًاك يال دخ ،ــاءع الل دقد شــ قو مــا 
  .ا صول وما ي  دت ْز َم
 ي ما ك ف زجد م  ن 
 ر لــ قــد ســ جــَ عــز ــّل  ســو
  ةـد ك ـخ ،َُــاُت  ــةع وــ ل
 تضاه بزما تا  جد قــو ،ىت

 .لوجو ف وت ّ
 ّم« :اف [ لرســو انا  ــدل 

 .»ّم ّث ّم ّث
 !رمح ّج  رل رة خ ه  ل ف
 ،ثر ة مهــو بص اتح ف اح ــف   لــ ــك
  ــانى لاً عــاً م ــا كاال لذ ــا ــة مــه

 .اهرت ل ش ب
 دح ل جــ ،ال ــن ،ــال ــت    

 .ط  ق مم بر ف لو ةي زع
 ع ــاضة تن ك  م  ىســ ق ا ق فإ
 ل ةاناً ب ة ُم زيدل ج عز ل رها ٍة س ق عٍة

   .ف  د ُت ل ل اس م  خص ه اف

 | فا  م تك
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...�ِ��������أّم
ف ذا أقم

 وأن ا ا ت نرًا
 . وا ما فث 



 سلد  ال  ــالــر  اط  ت  بــو عى    
 ب ل أدما نع ًف ،وبال اك دديد، ت
سئة لاية لة ل لئة سا ل، ناجأ 
دما نصرع ،اسئ ىع تر ل ه  ،ي  ل 
.ًجد وخ ب : وت ل م ال ب اى سع
  ف ف ً ما  ل م ل ف هذ لة 

 ء هذ خر اكم اه  ؟ هو
 ق أكد مل رفم ما نو ؟ هذول
  ت  ق ،سةد لى لدخو
 ،ل ة ه تص ،ل اضب
   م غرها   لرفا دسة  بئة 
 جو رير عدل  ه ايض ل
لصر،   ل  م    تو   لة 
  لوع ةق ب  ح يض لذ

عد لرف ه دسة.
 اطل  ا؛ هرفم ه ىع ل لى ومة  
 ،اشرم بالدما ةل تدب ي ل دع ل

 كان كا   -  ــو ل يصدها   ال  ل لة 
بأ ّو خرج - ه كر ل كر مؤشر عى سمة 
 .ل  ل امة جى سع ،ل لدما ظا
 ظا مة فلى س اي س ب ل وى يح
 خا دي ٍخ ّ  ي هذ .ل امة جس لدما
ومة لة سو ل كا كرنا. ومة لة 

ل لاط م ل  ا ل خصا ،ا 
بالر لا ن لو  هذ ل يان م مة 
 ل يصد لذ  لصو ه لو فصرخة . 
 م و دي ،لى رل   لى ءول دما يدخع
 و دت ث م ،اغا ار بالل لصر
 ال  تأت بدها   ،ــــ  ــ ه  مــ يا   ل
 ،ل ذه  ماما ة بابال
  بــــدهــا   ،ــاــــلــ  ي حــــى 
لة لص لر لدخو لى دسة، 
 س  ،س مرفة   ع  وجي  ح
  ةل غر ب  
 ئب ف وجو ناو و دي
 س رفةم ،وصل ل رل م
   .أكو  ب ساء   لون    لو
 يد ال ري ارفي   ل ،اي ك ًبد ّي
ا موو كة لر عا برية غر  م . دا ن اماً ع
ة كوجو لة  عد لد عى ن ب ر؛ 

فذ مر يد طّاً ف بدية مر.  
مى نو  ها مة ما ي سا ل؟

 ي لة  ومة   خــا مؤشر   ّ  جــو عد 
ما   فــأ  .جــ  اح  ل  ول  عــ    ،ان
 انفا ،ل ة حاسة؛ خا سمة حوهو س ع أن
 و خر ىع ر قاهو غ اي ل و دي
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وا ما
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ع ا طا أ 
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  ن ف ل يص ر    ي هذ ،ر
 سالد تر   .دع لة   اطل سمة  عى  يؤثر   
حصاا  م طا لذي يصابو بالابا ة 
ف  مذ لصر ه مرو اك ف لة سالة 

لة لرية ل تد ة بد عر ل سو عى 
ماعد ضانة.  ما يو لو عى دسة م ث عى 
 رها مغ ر  م رل  ة ّ   
 اه  لــ  ل  ل  ت ر فرة  تؤخ  ل  مــو

. فو ق م م رجس لذ 
  برعة  عا   ي   طا       حت عدما    
 ت ان ا؛ عولما ت ً ي  م ذ ما ت ي
 ف ل  دما يصة. عقر   ل   اه

 ااً با شم ول ي  صل ل رع
 ،ً اط ط اس ى؛ يم  رقص ج
 ن ًاما رن ن .ل خصا لى الوس و مف
 ت ن خصا اس ع   هل ون ْ  ر
 اس  رف  م  ري  افوي  عــا  هفا لوقة، 
 ط    ن  الم    ن  خصا  م  صاخ
 رفل لد لوع امر ي ل ،رهغ ما عصا

.ل ومة برف يصا ة فك ةريل
ر لة لد طا  ع سؤ حاً ر تأخخ   
اك عويصة ف ، ماك نة  ًعصة ثاناً
 ر سو  رل ف اعد دت  .ةكا ةوكس

ي ة  ي م عوقا.
 ل حالة ف ف ام باء ىع  وجي لذ ما
 خري اى توقع اع ع ي  ة؟م جو م

 ف ي دي ط  خ م وس ط  ل 
 خصا مرجة  عا   ل  رف لوياً.   نبأقر لاية 
 فأخصا .ر  ن ط يا دب هذ ،ن
 س ،هاجو عد  ة جو دس هو م ل

لصا  ي لوا لمة.
    هذ وو يا ا لدي بة.

 | با  م تك



ج خوت ف حد يا سو ف مزلا.. فُر باء 
 حا  ًخر اي ط م ل ُي ل ل ..رحو وي

..خذ ل  ءيذ
 خ بة   م  خــ  بــ  زن حى   ا    ه مــا 
 ل ا مل رجاس لحا ة حغا ل الا.. فل
ت: "سو شوي .."!!ا ت!! فدخ ُعد لا 

لا ل غُص ما!!
  اء مديح ف و ُا كطا ..اع يا ف
 ال وي ول ف اط ة.. فأجددي  ةقري

ل و عى طا بسة يولو لض" :وبا 
  فاق ىع ر م دا قد ي ب رغ "!!ى عع

...ا
 اً حر جي ل م ًرناً كزم واءنا يب 

!!خو  ل اءف م وضي وي
!!لرما  ال ر مل ل هذ اف

 !!!ع ب م ع
 ن ف ل ..رى غع دي  الم رتب ل 
 رغ يد   ف لة   ح  ْفإ  ..اتغ   ُت    ي  لوق
 جودها سع ..اب ل ي ن اعزن اس فإن

 ا  إ
 هي  إذا ك - يت 
 أ إ - ����������كا سا

 ب أو ي غ ع ي
!!ب أو يؤذي
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 سو ها  بانزعا..   ل  ي  ل احا     اك
 !!ال صي

 لرسو اهدي  كا  -  ديت ل ل ةم 
 ييؤ  ب ي  رغ أ عي  لى - ركة
 رل دب يضر  هو ي قصى ما سو  !!ب
خر..  يأ حد لا  م!! فا با طالا 

يو هذ ل م لوكا لة؟؟ 
لى  ل م شر   رل  وي  ل ف ل

...ل ت ل ركة رسول
 م  ف  ع عى   و  ل  قو  ف
د لصر لذ يأ ب طا؛   قمو ه رتول
 ف الر بت  ًاف ل ا تن هو ب فا م
 فدل  ى ما يريدع صل عاتر خ ل سةا
 م ياهد   لــذ  ل  س ا   ...ن  ع
 ،ضي   باية   ل  ري حد     ي    رتول
  ،يدي ب اما هو م ك دي ،لضر م اي
ب ير طرقاً جديد ًي سا جديد قد تو كر 

عاً ا ياهد !!...ها و لة!! 
ف ن باءنا ماتا ا يص با!!؟؟ 

!!ا ج ه ب وهاغ •
 لدي ار باهي سرت وباً فم ل ا كاك
 وي ركة ع لرسو ثر فإ ...ول ري  ب

!!دي  ن غ ًاط
 ة حامل  ىماً علز كا اء باب رن ل
 رهت ..االط ىع ات  اع م دا عاب تدخ
 يو عاء   م  ريل لة  عى     ه عا   ب
 حة.. تر بالرت  لى قا 10  5 د ل ...طوي
ل ك يو ...سو تح  حض ها قد عاها 
هدءً ناً سة ل ص عا م  حض خر... 

سص ها م لا... 
 دما يرتع ل ضاح  ري    ىع
 ، قد غض  دي سو ..ضل ًأ ما يخ
 و ب أ هذخ وت ة فنع ًار حك و

 ...صول توج م

 ريل لصر أنبال اط امي   ًمالز كا
ح  يصو لاتا  يئو... فال تا تالى قد 
هة  فا     ...لــصــو  ل أ  عى   ل  ج

!!لصو ى فع ًوم كا  ةربل

 كا    عا  صس ل مالاً..   قول ما   دي قد   
 " ل ة ات  .. ىع دبال ا اه

!!"ت
 ي   حى   ابر  ..كـــ خاء  عى   رفا
 .. ــ  رغ لدء   ــو عى   وب  ...ضل

...دعم ا اءب صدل
..وتر بفئة ت بر ري م م

لى باقة جديد م ا طا" ما لاشة"...

 | مإس دراس جم



 ج ف ــان ال ارية يحاجة ف ل ــرُي
 ل  اك .ا بالرية طريفئة ع ل ،ــرع حــمر
 هذ ،يضــاً ت ناو؛ فاف ــان ىصــر عي 

.ا حركة ف جزء م ل  ىع ٌل
يــر لــ جــزًء  يز مــ عال طا ، ســا 
فــ مرحة لولــة لى، فال لذ  ي ل يُر 

.ر طغ ًط
 ال ــة عــه ّــي  ــل  ــاك
  ســوياء اط ،ــل ــرل

 .رل ال ىع  ضت ل
ــا  شــ فــ  لــ لــ هــة 
كر ف تة ما ل ،يــاعد عى 
 اعج ل ل ــد ول

.ول
 :��ا ��ى ا��ع ��ا ��ائف ��أه ��م •

لــ فــ مرحــ ــو  يوقــ  يــد، كــر ركــة 
 ــدج وية عضى تع ــاعدي هــذ ،ــزل لركــ
 ــال  ؛ــ ياديد خب ل وــا يوهــا، ك
ويــة ثــاء لــ ي عــى تري لاقــة زنة عد 
 زديدهــا، فل ل ــ ىع ــرا ي  ،ــاط

حاجة ل لك لو كر.
 ل ــي :��ا ��ى ا��ع ��ا ��ائف •

كر  ،لــ ََد عى  لذ ــوية عت ل طريــ عــ
  ي ل  اا، كت كرلذ و ــاعد فر يذكل
 و حد بالصو ي يوس عبد ا

وعة.
 ��ا ع��ى   ��ا  ��ائف •
عــى   ــل يــاعد  كــا   :��ا
 ،تقد همو ل وم اك
ن م خ ل ي مول لى 
 رة كه ــل  اــة، كــة مل
ف ضر ل نــّاً لر عى 
 فــ ــظ  ــاك ــم
 نا ،دسا ابال ل و فالذكو ،ا
 فر ك ــا ح ،يلدبا مــى لد رب ــل ــ

.ال ُعد ل لذ َ م
ُل يدف  :عجا ى اع ا أه -
 اعج تصــا ــةك ــي ،ــل لــى َــاط
باتــا نا لة قونا، فــاه ف تدي ل عى 
 ،اع ــل ريل  ــةت ــل ــىع ــاع
 م ا ي زلة؛ل م ر ىع اع ل اعدي
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.اط ب م اعج جو
 ــل ــاعدي :��ا ��ى ا��ع ��ا ��أه -
 و  ــدل خــ م ــرويــة كل ثــر ــاك ــىع
 ف ومــا ي ــر عي  ــل ــــا يك ،خريــ مــ
 ،اجاتح تــم  تاســ فرح ر عي ن ؛خ

اها. ي ل ةربل ةنوع  اك
:ط ا عر ن ك •

 يــ  تــو لــة ماســة لرحة لريــة ل؛ 
َتؤ ريــة لــل ــمرح اســت  ــل ــد  ــالفا

 .و ربول رل
 ــام لــة   ــ ت    ــي  -
 ــم ،ــاط ــدع عــبد ــرل

.اس ركل ل
-  توفــر فــ لة م ســمة 
 .حا طر ال وي   م ،ل
 ل و ةاسة مل وت  -

غات حاجات لة كا.
 ر ما، فد شــرع صــاق امــل عــىير  -
 ر مب فض وت ربال ــت ل صةلرخ ــال

.ل ةالل ال
 ذ بة؛ ك جذ ــةه لو وعــة ممص ــوت  -

.ت  لذ ول م وت ،اب ل ل
 ــا لوقب ــي  ــا؛ كــل اجــةب ــل ــوي  -

.ز يا ا فيرم ر ثقص

:ا خ م ا  ت •
 و ــل وي لذيــ ــاء هــك ــاط -

ل، ب ق مو م لذكاء.
- لــ لذ ي بصة جــدية ة نــة 

 ل كر م ل لض جدياً.
 ب ،ا ىاء عب ل واء يك اط -

طا ق كاء يو ل اً.
 ر مك ةل ال لى و اءك اط -

طا ق كاء.
 صل ةالم ءــرل ــواء يك ــاط -

.ل لى قص و كاء ق ا م ،ةولل
:ا م ا  ا سنا •

 ــغ ــي  ــا ــا ظــرع ْــــد فرل
 ا مخبد ــل ــي  ــة ام فــ ــاط
خــذ حري بال، كا  لــو خا ز غر مة؛ 
 ــر حد توف عــد ،اــبال ــت
 ال ــةــة خاانعامــة م عــم
 ،ل ركةبا خذ حري اط
 يدف ــل مــ ــم ــل ــف
 ا ــن ا ةامن ــاع لــى
خريــ، كــا يــ م طــً عدً؛ 
 ل لــى ــة تدفــل رتــف 
 ل اءع دف ،ــال ركة
َْدف ،ــب زيز ثى تع ل ــاعدي بال ــحري

 فال ،ــم ــل ن كــان ،ــــاحة لم ــل
 شــ  ،ــاط ــولــى ق اــل ــةل يُدخــ

 اتح حمر باق يضاً ف ًدس ود ســــل ل
لرية.

  | مإس بت جم

وم ا ُق
 أع إ في ا م 
 و ن  مان
 م  ك ،يخا

طً ع��������ًا



أن�� :لــ عــ خــ ..بونــ ن جــة موثوقة  •
 ف دكع ــلو ل تص  َلــ ه ..ــاعد يــول
لوطة لــرقة؟ نا مذهولة م هو لصو ل نرها عى 

..اعج ول ســا ال
ا :عــ لــ خــ.. مــا تََري ْخ  شــء   -
 كو ا له ما نر ما دــاعة ما يب ع ِل ُا كم
  ..يال اعرف ــل ر ف اه ــدــاً.. ما يصُم
ــد وبــة ف ف موتانــا ف تده .. مّدســة 

..اه اه

أن: ك حا هالا برياء خاة طا لاء؟ •
ا : يئــو فــ لــري حــ  يوفــر  -
 اط م ــرباء.. مل  ءلــد  ــاء  ــال
لــاء لذيــ يضــّو جوعاً.. ســري لوطــة ه غر 
 ناب امــ ــا هــه يــرل ..ــارفت ــل جــ
 ــب رــرعة كــر بت مر ح لص لصر
حــا.. باخصــا ياف  م جــ لاء عى قد 

...ا
 فــ ــدــا ي أثــرم الــل ك ،ــــا موبق :��أن •

..ل دا ي ةل نا اه ..وطــةل
  ..ــانن ضامل ــاــد نن لــ ..ــخ :ا -
 ..د ل ابل ان وح م اعاج ات
  ــانن للد انول ــر نا ــا كافــةت 
 ســو ُي  ضامل هــذ ..ــج ــة فــاجل ــا

 ..و زيد م

أن : تــاعدك وة لا لؤ لجئ؟ •
 ل مع اســك ادمســ ..ًاط :ا -

ج طالا.. عذ ل ســ لد كر..   

أن )ب يم :)ســُ ل ماً م هال ر  •
هالــا اَريــ فــ لوطــة.. لرجــاء تويــا عــى 

 ..اط ح ش
 يتو ســ  ســ  ،ب ــل بــا :ا -
 تأم دج ســأحا ..مال ومل خ وناتُم
 لذي اط  ــول ةساســ ةذل و ــز
 يص ل حا ف و م وتوس صل م وتو ل

  ..ل ال
ِغب يؤســ ..خ ًعذ :)مي ��ب( ��أخ •

 هالــ  ــاعد  يــتو  خــ سُــد  قــد     ّ
لوطــة.. َــْ ترعاتــ د ل .. شــء ســُا 
 وق أ م ��أق ة.. عــانن ام ــاك عــ

 ..لصامدي اه لدع وى، ســم

انى اار..
وارت روح م اروا ا ت��ب بد 

 وم ن��نا م ى ل ء��ا إ
!����������������ا ا

 | ننا ا   م مإع
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  اه جر حد حو ل ال لىوت  مر ك
ى بالــو نــى  ن ماً حي رك ..اه ثة حصحا
 ف ن  وــى  باــأنا نرن ذا. هُل ةضل جوهر

.مضام
 ئا الــل ال ف ل قا" ريل مبا
 ــم اثة شــا ثمام َُم ،ــــة عب جس�� م��ى
موقوفــ بة هانة يا ن ســّو لــد مــر ،عواً
ع ســ ط ْل ح ق�� م اآ اي م س��رة 
 ي لد ــامت ول ،ا ��ية م��ب ��ا ا��ع آ
 فو ر هان ف ع ما  ،مر دل م مس
 م ْدما تأكــدع ،ــ يــ دل خاطــ ــَْف ِمــ ــواه

."س اً ععو حسر ط ح
خر جاء ف و لا لرب، خٌر س لضوء عى حة 
 لد ان ر مــل رل ر ــذل ،ــال كاء
 ف قــو ف ،ــم ّدها كع وقي  بــد  ــل ــرِل
ا ل ل حولا.. فر َْقٌ كر عى   ف رنا، بغ م
نو لا عى ي ،ف ثر ع ف قو  لــر 
ا، ف عو لصو لــر ســما  م اءب ف لوعــ ــل

 مزع غر  لاطة حول حولا.. دل ّ
:هب لى ما جر رل اع  وجا يك

 .ف ابس ال موق :وا
 ة عــل ان رل مــ اــل موق :��نوا

 .ي ىع
 َم ك ال ري  ابا  ا توج ه  دي ضف

.ًقو  ًع ل ها ما تدعور قرخ يص

  ا؛شــري اي ــل مــا يدعونا هذ ،ــدمــا ن هــذ
 ال د برعا. فغفر قا ا فا كع ف ال ندعو
 لئ وع ف غرس  ر ماا لاتح اع دباس

.ال
ـْ  نو بذ لوع ،نــو عا ف ل كا  ـــا نف
ف لــو  ز. لا ن ِع ــؤلة ا عى عاتا 
 ل وســ هذ ــاباق ال ــف ــاك ،ــاه
 ل لــ ــر مال ــرل ــاق ــُْ؛ فاــل ــةتوع

حولا، ند ترم ما تآك م سما.
 سأغو ب ،وما ف ان اســ ناق ف اــل ا م
قً ف ثا ل عا هذ لر؛ ســا ن م قاٍ غر 

 .م
بديًة لو كا لا ماً؛ ه س  قرً كذ؟! 
 ال ــابإب اال ــال ــل صاعدســ 
  ؟رل هذ اــل ســ اً هــم كا  !ا؟امم ع

سابون باسزء عى ق تدير؟! 
 اظ م اب صةلى م ري ك ا ه

لو، سوء لى نو ما حو  ،لى نو حة لا؟ 
 ســر ط ــرب هــ ديــد فرحــةنريــد ت   ــن
 ان ا مولع ســر اً بإطج رن  نريد ب ،اب
 نص يض هد ــم ف ،خري اف قــو ــىع
ر طاقات لوو ل. فإ ل ن  نو م؛  ي ع
  اع ب، تدعو ل ف  تص ل دل ون  ىنر ف

نأخذ م ة الا، م م ت فا ساً ِعر...
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 !!!...ْرح
ل  مى هذ لة اماً عدما سا ف ة 

!!انل كانو م ريل امل يو
حال  ُســ كرياتــ ترج حرفا؛ ل تا 

ع سا ق.. َم ل ح؟!
 حول ما يد َف دَس ؤم ب ى؟! ثم؟ ك

..ُل انم ًى مم ه ف رفاس
 ل ا تل .. ْجَ ر رب موع رفان

 ..ل خ ى فراً ع ش لذ ل
.."س أ"

 حز ن ،ل ل ف ًدح ل ن فوجد رن ث
عا ّل عاّ... عرفا بدماثة ُخ ،كر بام ،لافة 
 ،ل ع ز دي ل وي ز اع يو ،حدي

..ألي  رغ اجة مب دي خدمة م  ف عات
..ماً لاً مط كا ّوح

 ااسم ك ة فؤثا ا ي ك  لرف ق 
 نلر يض ،احتر احبأفر م��سد اا ��

ّذ ف ناطاتا فالاتا.. 
كان تــ لزي لــ لرت ،تر لوى، 

كأنا اك و نا لاة زنة..
كا عرهــا مــ عــِر لرشــة ، قــ ــد لــ كــر 

..ااً بام اءئاً بالم ،مد
 م ًجو ْفر ا حي ..رلص اي رل اُي

.. رح صدا، فحول د َمُِي رل
فد كان - حا ل - كر ر ..دها م لر 
 الع ف يا ،ــة جب اكأن ا ةاح ًــرخ
 ع ى تضح عت ولط نر تدلص م ..لقو

..ا م ح ةب
..)س ّى )أم

 ل ِد كف ..م َََت ــ َح ر تــل اك ّ
خَر ُم ب مرح ت ب )م )ما بدها..

 ــصت  بــ فــا   كــات بــ؛     ِــك فــد 
..ح عاية ا ب

 ح ترعان ب ت ل رل خ ة لــبال ِك 
..ى نن

."ّم ْدَِت ل ل ٍ ُ" :قا م د ما
ك ل  ك ع يا خا  د م ؟!

 .. ك يزن هذ لرح ك يصّر حات ف كا جد 
فا ُن َاء   ضر  هدء لرشة..

 وقل انلى ك ــي ال وت يز  ِح دل
..ل قشو

!!ا لِس ل ال ت  تذكري 
 تــز تر ف كرت لــ قصة  تــو تُ ف حّاً

 ..ا انم م ًحد ًىم ًحد
هاً ل َيا ل لد  عى خر حا ياً..

 لدعو اع ــاً فاها مقض ل ــاعال فــاًء ل 
 نحز ب مــ حرف ََُْج ،م��سد ا��ا �� فــ

 .. لرح ق ا كا رك لرح دب ل شوق ع ك
"أّ عء"  ــ اءل ْــ ل شــر َِْن ِئــاً له
و"س�� "فَْــا فــ لدعو.. فــا لاك فــ  عى 

بإ ل غامر َكَرم بد فرقا ف ا لدنا.. 
                فآٍ ِم ل َِلر شوقا لاء..  

اقإش  ي ةت��س
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..رل ةج ف ن  لى ،لر ةدي يا  ِان

..)س ّأ( ابح رفا يك    مى
  يا خ لــو يص ف ق ل خّ حرفاً
 عاً.. ب قــو ف ..ها لدمو اــت ..ت اتــ
 ح ..ضــي  بدعاء ًعــد ..ــاءب ًمــ لذكــر ىســ
يــّد ..نــ م ســ ..يا تــذ يوماً فومــاً.. لر 
يض شــئاً فــئاً.. ا ُِعّدها.. ب سويا ترقا.. 
 ــت ..يــا ا هــذــع ــل ــال ــ ــا مــن

..ب ذكرنل رل ا شب ي ل ال
 مر ..رََل خ ل طري نا ف ..ر موتخ

..ْرفة عَك م كريات ب
 ..ال كاً خوفاً محــر ســ اف ..فطر َْد َ
مــا ل ســ نأ ع.. ت لا لــ ع فا عز 

..لو  هو م ن ..لى ن قرب ال
 ..مو ب ت   ما

..جو ب  م يذه   ما
..يض حول م ا ّكأ ر بضت   ما

 ا طاى مســ ..نجد ى فســ ط بأ ع
..خبد ًوم ..ما ح لزم

 .. ع م ــت ل بالدمو رت ل قفر نــا
 انل ف ..اقش حزن ا عر بّع ةى فرا تل

بالدعاء..
 ابر مى مع ل انا بإم ..س ّيا أ ل ح

..ج  ٍبا  ظ  ظ  يو عرش ظ ف نو

مى.. بة  تا ماها  ما ق لى مالا، 
 لى م ًاسري وت انف غض  ما ،اُتاءا لب تز
 ل يا" :ــوت ــت ىتر ّــا تــوف ــرب ،هاســر
مــا فــ ع مّ"، تــأ عــ لصر لــر فاهاما 
 خا  مر عا ا فقصدت  .اّج جــزء م خريــبا
 ل( اع نص تض اً كان ،ةل نى عوت  كان

..ل اح احال ال كا هذ )الىت
  لرتــ بــد فاب عــ )مى(،بصا 
 ،ايدم  ء ناشــئا  ة حي  ــلوحة حا ك ــخ
 م كأ ال را لب اه ارتَى بُت ل ف

.ع ات   اّف َ
 ،ًرم الل ول ف نــر ك ــاّل ةل ات  كان
 اح ر مك ف  ،رية عل ا ضل ل رت
 احاً بإ رب ــخ" :تر ه ابال ل تص كانــ
دق ف ما قالــ حى عدما  ًء جاهــزشــ ك وي ــل

... ًجاهز ش ك كا" فات را خت
ََِس تول اتخو ح ل ح              

  ّع ف ّج ،ارهغ رس ءع ّ 

...س ّأ
كــ كان ة ة لــر، تز كات  تّر عّا 
 ك ح  َّج ّت ل بالدمو ك ،خاطــر فــ
 ن ه لذكريا ..لذكريا م ّل ل رجس ،ع

 ..ن م د موا بى لي لذ
ســو مــ خّو لصاقة ة، مــا عرف  خاً

اقة ُمّة سّاقة لر.. 
 بالدعاء، سأظ ح َ ّسأظ ،دي ابغ ف
 ل ،بــى ترع ن ل اســل هر َُعــّد ــرق 

  آق ف ل اقش ىس
ــرل ُســ ــدعــّز ع 

لــ عــاً  ولــوت ، فــ
قــل ــــاً يقري قولــو

 ��ا ه ا خا 

صى ام ا ��خا

��ا أ – غا ي��ن ا خا



• نــا فــا جامــة، مــ عاــة مافــة، ح شــاباً
 م ،و6ســ ر مك ــاقع مــ ،و5 ســ  رنــي
 ك ةا عقع كانــ ،ل اي زم شــا ن ــل
 لد يرف  ل شاء ،  دت ،ى ما يرء عش
 ب ُــ هذ غ ،ي  ن ةاعج فظر ــب
 ،ــداً بــم  رت مر، ل ــيص  مــ ــىع
 عا لد ري  ،اس ت مب رحي
 ،ــب ــث دمــن ،اســةل ــأر بالشــ ،لرفضــ
 ا قرح ،لرج هذ م اهل ــ  بأن تأكــد

. ر بل س د د عب 
 لذ ر بــ   ــدت ،ًــاريت وســ مــر   
يــد لــ لــ بالة خــ، لــ يرن15  ســة، 

.ترف م ج لذ مر
 رني لذ ل عو ف ،رام ر بأنش   

 و  ،ُق م بالز م ب جانا؟!
.ا ر ا رة: أ. سا •

     بدية: ب ،ُ شء يأت دفة ف ا ،ك شء 
 وي ضاب ويؤم  اي  ل ســأ ،دب

.مر
    تولــ بــ نــ عى عقــة م هذ لــا مذ 6 
ســو  ،لقــة عــة، نــ مز يا لــ تالى، 
ــ نــة مــة هــا: ــ لــ حرماً لــ يَُر فص ــع

لابْ م لا ،ل ر  خر م ل لر 
عى لــا لو فدخُ  حز ر  ،ظا 
 ل هذ سو ا .اعر ا فت ل و6 س خ
 ل ِعص ِن ؛ى ما فاع رت  ِيد ن ا؟ه

تالى، هو غو ح ،ير بوبة لد.
  ِــمــاً عِلز كا ــال هــذ هــ فــ حــ    
 هذ وت ُح   ُب د تأك ،ب ًفو ِــقع ــت

  !ب يرت  بال ي و حف ،رجاتم
ّ :ل بإ اتــح ا فم ديــلة تام خــذ

 ل يُر ه :الل ؤل ىع عر م صمر ي
تالى؟؟ 

 ه ،ه ري رحي ًاً جــدــم  ن ِق
 س ؟ــ  ف اســت الص هذ  ديت

مر جدً؛ فالر قر عر ل فر بة.
ل ،ش ب ر عو ك؛ فر ب أا ب م    

 نص  ل ،ال هو نض ُما ي ،ًرك ي  رل
 د ر ستد   ،ِلدت ترفض اب وبال

ن ماس، فال حا حوها قاعا.
 ف ن ،اسةل ل اغ ِع ضن ،ُّب    

.ف ن ا رجالى لت ل لى ئ ،ا

)ال ُِرم( قم م
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  فــ ��ي����ة - ح����سأة وا����ا ���� قــامــ -1
جطق نى  كرة  تراً  ًح  مسا ا��د 

عى جوها ل بذلا ف ما نصر قضايا ر ة 
ا عى سر ة.

كة  تا   ، لذكر   م  يــا  ب    بــد
ف عرية  عر ث ،رم طف خا يح  لةؤ
 ل اُُب ىن وبالدك ب نإ اعا خا 

.وو حو تد
ت ل ند حوية م د. نى حاتا فا عمة 
قد   ،ــو ـ  ق بة   دل  ــد مــ  ل  خ  نن
 ســر  ربا ة  لدلة   اقات  حو  ــو  
د. نى م ك مة   ا ك خوتا عا، عراً 

.وو ذب

 خد سئة   وجل  ضول  ا  ف    ث
.و غ ل

 ا وا عاف رة شى كد. ن ل ل دب
 لة اؤم م ت ايا، ثة ح مسد اا
 رل    ����رم ���إ ���خا ا  ف  ئا

.رب ف ،انل حد 28 كانو يو ل .رل

  رام ية - حسأة واا  قام قد 2- هذ
تاعة  عو: »اأة  اتق او »لا د. 
  دقاعة م ف  24 ل يو ل ،جطى قن

..يول

:ا ة اضا ت
توأج افأه :د با ريل -

   ع  ــد  ل  ثو  ناعل  عــر  -
ر سربا ت ل د

 اة ب د  اتو  -
 د  ولة م( دن  ام ب  -

 .ااقت ت ها ف )ةربل لد ب
 قانو قر دل ل ة فمس ا  -
ل سر بص اطئة وية عى مالا شرعة 

قانونة.
 ذل  صدل وبة   ــوــ  ب  اتو  -

لديا موجا.
 .ارل را ة مق خمد  را ت

أة اا ية قن   دهى جع جطى قد. ن ت "يح"

 حنايا - بالمعرفة والحب نرتقي 
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تبوك رةأديبنا ينا



56

   ام لر   دل  ل  ،ن  ن  ن ــا  ن"
 ."ما

   لوق  ن  ف  ــا  هــ حديا،   ن  ذه
 لو وق لى ، لر م ر لاهة لى  وت

ر هة. 
عرساً تا  نا  ة،   ب  كان   مذ   :قال

جة... 
 ،ا  حد تالاً  عّد   ُر  ،يا   مر سرياً 
 ،ج ساً هعر ب تد فا   ًو ي ل اءث
 ل  رترحة بصل  كاي اتدي اتقري ي
كَر ،ي و بدعة توح ن ل يو ف حات كا 

 !ول ذك  ُن اعريب كرت يدغد يو
 !ا ظ ل ل ، غد ف ن 

 !ذع عز الصدي ،ضر مي قرباء لفا
 ،رع  ًعــذ  ذل  ل   عــذ؟   لدي  ّك عاً! 
 ك عدما   ّع  اف  ،س  اقل  ،ريع  خرل

 !عذ ل كان ؟ كذلخ جام ّل
 ل  رخ ر،   ول  ق  ..ثــ حص؟   مــا  ث

مة موجة!
 س ل واً ليتا كا ،ا ول جاء ..
با ل ها ترياً، ن ك ف عال ي ع عال هؤء 
لذي قدمو لضو - لذي خ م عزء كر - قد 

ظو ن سد.
 ،ي     ــر ق قر   ْل  فــ اسة...   ن  
 كر لى   ول  ل  يتا  حــو  ،حص ما   م  فأتصال

 .اف اعال ر فبال اح
 .ج م ف  ي ة، لالم ةالمر م ف

  رل لزة،  زية  لدنا  نا   ،ل  ُق
 ؟ هرحل ول  لذل يا ن  ِعد اامة، فل  يو
 ك ًمر اً؟اباً سريح ِت ؟ هب ابك ِت
 [ اء بالرسول ة؟ لى ًخو ؟لصر صر فول

ه ة؟  ن ماهر ف ف عد لر نو؟ 
   جاهد   م ها   ،بويكا لدنا   ف  ل  ،ق
لوج، حّاً  دت  فرح كام ج ر مل  ام
 ،ًر  انب كا   لدلو غر   فال  ،خالص دقاً 

 .اح  ب ول ا ا حق
ج لوء سو، فوجد ن س م ما يؤا 
 ،ت  كان كا   رل فرحا   يو هو   لذ  فاف  يو  ف

 .م يا امت ف ،ب ي ا فك ،ُ يا
 ه ب ،ااسم  وط  بأيا  ل ال 
ف قر م ل ًى قاعة لا عذ امة. 

د ل فد  حة! 
لة،   وش عد   رل   عا  يا،   ج فا   
 امت  ك  ل  ق عاها  باها  بة  نة   عر
  خاعة  ماهر   عــد ما  با.  تدير   ك  ه جا 

  ل د. 

أدي وكت ف | اي ارة
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