








 تك ،اتوأص ���الُة بال َه���ُت مع
ًلوم ً���َم ك م- ���ع ال ���  ؛���توآه

..خا ئس ه ؛ كد إخ-
 ت ، ا ة وال ت موع
 ئء الال وص ،لك  ال طا ص
 لا جا وص ،ا  م مج ُت
 عا وص ،ا ت آث م ب ف ���ب
 وص ،���هوب ضأ ���م ّا ���وص ،���تب ���م

...اا دو  وال حال  دهأوت وسا ا
 أى م���ء ع���م ص ه���ا ت ت ���مع
 ه���م ث ،فلم ه���م لو بت ���وم ال

.وا فا ص م م ..دع
  ِح ع وأم ه���م عأف ق ك
 ى أم���ح ���ال  ���هثت ���قت ���ة، ث���م أو 
 ط اع أو حة صق  وه اه أ هل
 خ  م ع عم  إ ذل وم , اءغ و أو

."ِّا ف عم" ا عم بأص
 ���ال وا ���حم  ���ال ا���حا ���أذه
ك���، ف��� كلم البئ، ت��� ال هًا.. 
 ك" أط ���وذب ة ا ���ت ه���م ك
 ه���م .."ال" لأه ���ج وح ،"���لو"ا "���ال

 !!... حد الأك  وو ت ال ج  
 وت ���ا زال ت ال أل دوال ث

 ه  :���ا طا  ���سج ّ ا���ال وب .م
  أ ل ار��� ال وا ا ف ���عم
���  ب ح؟!  ورا ل��� وام أ فا 

بح ا اع  اوا وال  وازا ؟!!.
 و ة الال ع م ما ال م ق ه
 ،ة تهال مال زال و ،ت كء المال زال
 ح وم ،بوال خا ت ���ا زال و
 ال ���موح ،ً��� ���ا م ت  ���ا

..اوا اوال اال س   فا
 م ���ط م���ا م���عّ ؟! أ���ال ���ّمق ���أ
  ،بال موال ،���بة الحلب ق  ى���ع 

 !!ا وا
 ،مدة والبا اأ ب بة عصخ َُّت ���وال

.. و و أص وه
 ���وك ع أ ���وبال ���ع ���اف ا���ك ���ه

!!..ووع
  واا وأزب���غأ ؟! ك ال ّ���و ّع ���أ
 ،ع ئخ ،توح ا م ع عا عدف

!!..د ل أ م ،خ وأ
 ���أل خُ  اك أة الا ع عدف ���وأ

!!..قح وع ع فال عب اهأف 
  وت ���وُت ���وُت وُت ���ُت ال ���ه ه
 ���  ا���ا  ���ه  ،ك���س  ���ّه  ���وه  ..��� وت

٣



                       ���ك ���تاخوص ���تعدف ّأ ؟ أ���خا ���ال
!!..فا ض

 ،ذوأك أول ز ع ء الال ���ُك ل
.ال أح  ً ً ى إم م  ا  وأ

وم��� ك��� اح ا ���س��� ال؛ 
���  ف كام ود��� ووط، وإ اقى 
 ���ال م ؛ إال م عُل ���بم  ���َضِْع ���ما
  ���ًلج ًئا جً ُم وأ !!.. ال وال م ال

.. لجء اله م َ خ ك
 ع ���ال ,���بال ده���أس إ ��� إذا ���ث
 وأخ مى أمم  ةم ،ة اللب ال دواا
 ع���وم ى ج���ع ���اق ���وه ،���وس م���ىم 

 ق !!ب ال ى ُنّ؛ فموأح
 :"م م" م ك
 ���ما ���ا ���ت ���وس إ

.فا هدو عوت ،اقب
 ���بال  ���أول تاع���ى   ���وم
 إ ���ع ���تب���ي ج ���م ���هوع

:اث ل
 أ  ال إ ، ؛1- ال

 ،ج م وح َوب ���سا ع ���ة الال  
ًدف ���ف  ،ائف ���ل ت ���ق ���ا ال���ه  و
   ���م وأ ،لب ���ّل ..���روت ..���ت

..بال د اس ال ال ُْح  إ ال
وه���ا الاء ل حً���، قل باح ئ��� وزاء 
ب��� "تت "��� الل��� م���  ع���1990 ، عى 
إذاع��� ل بلب آا: ك أم��� ال عّوا اث؛ 
 أ دو وو اى الء عال  وق ،سوا ع���ال
  ك ال ال و ،���كة ت���خ أ ال  ُ

.سا ؛ وهقو الال ب واح خ
 وه ..���اتوأق ���ت ،���ل بو ال���ال ���ا س���وه

ت��� قل��� ت���: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
گ( گ  گ   ک   ک   ک   ک      ڑ  

.]10:احا[
 بال َ���ت ٌم ���  ؛"ائ���إس" ���أْم -2
 بال الب ّو ،بال ما  ال

.ّ  أ
و���  أ إع���ا س���ً���  وأًض���، واجز 
 م ت ال موا ،ائ���سا ال ���ب ؛ هع

..ال ما  ائو
 ا ���ال ���ل ا ال ابب إ لال أم

: لث  اث مب إ  ف
الا إ ا : ق ت: )ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب   -1

.]50:اال[ ) يب    جت
وق��� ت���: ) ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ   ۈئ(

.]22:ال[
 :ت ���ق :���ة ال���2- وح

)ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  
 .]46:���ا[ ٺ(  ٺ   ڀ   ڀ     
َِمُْا ى] :" ِإا ���ح و
.."ًَْب َُُْب َُ َُِْْلَك ِِمُِْْل

.)481:ال( .َُِبَ�����َأص َََو
وم��� ه  ������ى أ ال���ء 
 ،وا قا م ٌض هوغ كى أمد ععوا
 وا  كا ���و.. واسع و إ���ع م اف ���وه

!!..ى الع
 ت ���كم ق ���دًا ب��� وُأ ���ُأ
 ضوا ة الال ه ،ا ال طخ ال
 ال اأم ���ف طت  ع ا��� ،���ال
 إ م ���وب أق ل ..د���وال ���غال ..���وال
 وأ ،ئال ���ك غ ضم ال ���ال ه
 ع ا مه َِع ..ال ���سا "دى "ُجع إ َ���ُست ل

..ج م ِوَج
ل | س و أد تك

 ���  ��  :���	  �
����������  �������
 ���  ���
	  �������  ��������
 ��  �� ����  ��  
����  ،���
���  ���

������ ����� "��� �� "���

٤



وقة وفاء
   ول  وا��واس  تل  احاس  ة س��ا  ه
 وق  ..د اب ت ال عا ال ص
 يال  س  ال  ضال  وتال  ال  ل وف��ء 
ع؛ ف  ا  م ها الُ( د اخة 
ًضوق  ًع  وب  ََْوَف  ،ت  ًمع  32  ق 1405ه���( 
   ًط وأث��ًا   ف  ال  ا    ب  ت  ًوف

. ّئال ا و تمت
 .1912 ع ف ُول ،وء بع م ا  ال
الء،      و  ،��زها    عال  مع  ود
  ءبل دة الى شع 1942 = 1361هـ ع  زح
ازه، و ع 1363 ه� =  1944 اجزة  الء 
ًضق ء وكال س  دخ ل د إع ّو .عال
 ًا لم ُّع ث ل ج   ًع
َدق ًف ًف وك ،عت ََس إ ّال عال
ال ل الف س ً ومجً ل  ل؛ 
  ب  ّمة الا ًم اة سع ا  ب ث
 م ال وض ال ء أخس ء مال ّلء تأث أ

 الة وا اََ ب الُة!! وت
 ها ��ا ��أوائ  تل ��وج ع ي اوف ��وق
 مب لب ّوت سا  وع اب م ال
 وص ب ل ف ،فال ال  ّت ع 
 أو ال ء الأث وق أ  ي وك ،ا 
 .حا م ك  ة الص وب ًأح ال ى قح
 ،ا  ب  ا  ��  ال  وا  ب  ال  ثوت
وا وح ب تال ابءا وأحا. وكَُّ  جًا

 دد��ت ا خر   ��ّو  ،ع  ��صوا  ال  اءة كب

 ،م  و واف  ل وّا   ط  ت  ع
.ا  دم م ا وال ا هوأك

وك ال  ع اسءا  جة "الاء"، 
 ال ــابــ(   ��ّم����ال اع����ال�� ا����ة   ق ���و

.ع أ ال هأ ال )ا مسا
 م ،صوا ال  ًُُك ع أق ا وب
 ال ك َأم م فال ال  ل ماءة كق
 ا  :��وه  ت أو   لم  ك دل  ��ذك  م  ���� وأدق
 اب  ��ما  ا  ل  ال  ئم  شــ    يال
 اا   ب  ا   ال  وك ،َْا  ََح
  مّال  ح و دال  س مّل  ا
 ه  ��م  و )���� 4ا ك����ة(   ����َم��ال ظ 

. ىع ّع ّع ُو ائال اا
وق ُع ال  ال ل ال ال وفوا 
  وك ،ع وقا   اءةددوا لوت إل
 اى أحًا عغ ال دص ُُا ط ال َ َْ ا
 ال  اال  ف    ��بُد ذا   ،خل  ًُّ  ا

وت ف، ذك ال ص الة.. 
 كال  ال  ا  إغ  م  اباس   وأس
"ِعْ اه  عء   بك  اجإد  عا  س

.ط ىع أ م "ع ما ال م وا بال
 حا  ع ق ب إث وب  ا  ت
 ج عى   ُْوص  ُ وغ 1405ه����،  اخ��ة   د��ُ  5
 ا م  م ّصب ثا  ة ظص ب
وك أو مة  حت أ َمًْ، وُو ال  مرة 

 .ض ب ع وأ ا  ةال

٥
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 وافلء، وب���لء بم وت ���ا واق ّإ
 دا عا ك ول ،ذجال وا���وال ،با
 َوا اقال - حا امع ت ّ بأو ا
 لول ،وال ال  ���ساء - ف���س ى َحع
 ال اهإب شال ع ال وق ،ال ه ك

!ق 90 س دوا عوال ال تح اس
 وأص ،يســـ  �1262ه - 1846 ���س ���ول ف
12 ى َب���ح ال ���أ طب .ســـت صع زاقـــ ���م
 .ال خل ما م إ وس م ف���ف س
وه��� ل ك��� أه ام شـــم "ص��� القز" 
ال َأ ََس َاج اضد وس ل، فد 
إ وس��� ب 20 عمً، ح َعِ عى أك ِم ص؛ 
دع��� وتب��� وإعم��� وسس���؛ س���ً لح��� جد 

ا وت َوْع؛ ف ب�:
 ،ا���ا ���واف ،ج���ا  ���ها ���ط
وإصا س ���س���ئ "ال���" بلب���  إ بد 
 ء، وأص���ال ت وق .���مة ق���س فّل ���ال
 مسا قى اع ال الل ًئ ث ،ل ًئ
 وال ا ث باك ب "أوف"  كا
 ل صم واس ،���وس ع  كا

.ا ح
 دب د���وغ ،���وسال ال ���ب َْ���ََم ���لل
 "اء اة "ل ف وأص ،إس إ ؛ فتم

.ح ك  زل وس إ ُت ك ال
  و كت :ب ًم ة الا وس دوغ
 ،بوال يــــــن وكوال ـــلوم يـــوم ـــقو

وبد اي )أو وملي وبو وسفا(.

  جت ث ،ا ة، وزاعل بال  6 أ واس
 ال لة با يا وم ،ًّجح ما ـــم إ

.وإس وب ث ،دم إ
 وع ���لد ا ـــل ���ث ،م إ ���جوت
 ث ،ال ا  زقـــال إ وم ،���ال ابق
  ج ل ك ك .���ا سة ا���اس أ

.يإف ه
 خب بع ���ف ���اس ال بال د إ���ع ���ث
 مراطا ���بف .���سل ال اده���واس ،���أه
 اوا ���موا ،���والر ���افا راء، وزا���وال
 ...وال اسوا والر ال اكوا،وا

.ع ائوط فوح مى عع واّط
 ،1937 كط ���ى موب ،ا  ىع ���أس
 ���ع ���وب ،1939 ���سب ���ولال ا���ع ���وض
.ت ا  �1363ه - 1944 س ت أ إ و

 و"ال "���تَح" :بك  ���أخ ���ِم ً���فَط َدو
  كع ��� كال ع���ال ���و ،"م���سا

!)1003 تد أبع( م
 ���  أ   ال لال( :���تك ���ِم
  ًائق  أ ���  وال ،ًع ���  ���سا

.)ًج 
 ���ال ���ال ���بال  ���عال ع���م ���و

.ت ا ح ْْي خ ا   َُا كال
 اقوإش ،تاجب  كُ ء أمع ِم ذ إ

!وال ّا ف ت أم
ل | ال  مسد اا  ف وم ،داع
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 ،)ًم ���و ال���� )م "���ال ���ضا" ���
 ك الق ال ذه إ أ د مج عبة 
 ال عضا وال ّأ َْا، َبً���واح ًع���وز أست ل
 م ح ب ت ك ال ضا ع ���
 ؛ ح2014 )���ل( ز م أ���ب ل ���س م
  يال ال ى حع ص طم أق
 وق ،ص ط���م ثث ���أس ب وذل ،خ أب
 ،بال ال ���مك ف���اس اع  ذل ت
 ة )ح���غ ى ق���ع ���خا وا���ال ك ���ازاتو
 ه ه ���ك ذل واك وق ،)���كا ���ال
 ضا ى ا���ح ���واس ،ال م م أب

.لا ال
 ع ت ���م ب ال ضا أ���ب
 ه ال ال ���ع ءج ث ، ���ك ���بت
 َِط���م ق إ وأّد ،ال  ا م ���ال
 ك ع ً ًبط ا ���خل ،و آخ ���بوإص
 دال ���لب ���ات ال ���ال ���
 إ فضب ،عوال ال ع ���س و ،ا

.ال إط ع
اجال  داا عا •

 - ���ال ��� ي���ال ���ال ا���ء إض���ج
 ال ���ع - و ال���ال ���س  ���ًإدا ���وا
 ز مّ ًفا إضً���ُب ؛ ل���ال ضا ���س 
 لال اجت مب ،ف هوا ال ا
 م ال ،ال ال سس م ب ال
اه م ا��� م ال���و، ل اض عى 
ال الد، ال ع إزاءه ام ال أو 

.ال ال  ة الوال ال أدوا
 ���أخ ���ع ���عمب  ،���ال  ��� ا���إض ���ّ
 ،ًم 94 ���ب ؛ والابإض ا���ط جوال ���عا
 ًل ت   اضا ا ها ���ال أ ََْب
 ،���ال ا ا مب وزو ،ا احب

 .داا عا  توإث
يب  اغ •

 ال ل  ،يف ضم ،ال ع
 ًص ًطم ق ط ع ّ ،���ف ل
 أواس���  ال اض، دف��� ل مًدا 
إ أ اع��� ع1986 ، وُح ع بب، وق قى 
 ع اًبإض ��� أ ق ،ا���س بأ م ���م
 ،بال ال م إح إ ى إثع  ؛ال
 ًم وجخ ث ،���ال م ا ل ّ���س ال ما

.ف م
  ���اغ أ إ ،���ب  اً���أخ ���ال ���اس
ظ���و غم داخ ال���ة ال��� ال  إل؛ 
بم��� أب ال��� ال ���وًب م��� مل الو    

.ب ال
 ���ال ���ل مات ���غا ���ع ���أث
 ،ا  ���ال ��� ���ع ���أو ال ���اطلب
 وا ا���ال ���ف وج ���ع ���سا ب ���وف
 ���ال ئال ح أخ ���أس أث ب ،ع
 هدو اجت ���ال ،���ال ا ���س و ،���ال
 ،هادك ���م واح  ���ة عجع ���وب ،���وح

.وم س  ال مل لت م غلب
 ف | دأك حب       
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غ أ اس��� أوج ص تف ماز ب الد 
 ه :م ك ���م ح ئق لج ��� ؛���عوا
 وب م ما ؟ أًم ���خى اع اهإح ّت
 خأو ت ا ّف هب ّت اووض ���بوم

 اول؟ 
  د تال ���؛ فب ���ت  أ ���صا
م اع؛ وه ه إ ع أفاد أحا أس���ء 
آما ��� واا ل م خ ع اك؟ 
 إ هأم  ء؟ فى هع إ اعى الُت وه

 تاز أ ع ب ا؟
 ّق ���سا" :ق���أس هى ام  ك ���وه
  و���ت ع صا ���ى ا���ع مال ���ا
 ْوَا  ف تال  و���ت ع ع وأم ،���تال
 ّف ،ى ذل���ع تا ���سوا ا ًاعم ���م
ف��� اع���ى م م��� وف اع م���ة م؛ 
 عا د وحال ح ب ���وا ازال لب ف
 8/ 195، ال ال ع���سا( "ال م ة ععى قع

.)عال ا ابض ذك :ال

 ّ���أس مع :م ل���م إ أ ���أك أ ���وق
ال���ء ع���ى أم���  ء "ال اع���  ،"ي

 با لك "���عا" ا.. إ���ه ك ���ال أ
 ّ أ م داء.. ومال ال ع ت م عس
 ضت ول ..عا لال ف ا أم ..م ���ت 

.ال ف اال م 
 ل ���ء ت���س ���م ��� ���خا ���وإ
 ���م" أ ���ال ���ع  ���ذا ف���؛ ف���توأول
العة" واد ه" ع م" مّم ب دائ غلً؛ 
 ل افال ِبأص ���ْوَف ال ّثت إ د��� ف
 وأ ع وآل اق قُخ ؟!  وكا ا ًت
لع��� ؟ وك ع أ "اس" الئ عى 
  ب "���كم" ى أع ���اقة" وال���عقال"

"م اع"؟!
 ع ���عب ���هأخ ��� ���مه ا���اع ���ه
الم��� م��� ال���د ��� أبد.. وقس���ً ع���ى قعة: 
 عا ًأ "اقا ك م أو ال ُ���َْك"
 ع ��� أا ا���ب خا ���ع ���كا ���ال 
 م" ر ���م ؛ فعا  ا ا���ضا
دع���" وم عى "م فد���" أح ًد ب أو 
  أا اه ��� مف ..عى اع ���لب ���خب
 وع َة الم وم ب م  اد، ثفا م مال
ًس ّت اف ..ل افال اوف اجوال ���ا
 ،ا هصو ���ئدع لب وت ،عى ا���ع

!ًم ا خ ق وت

ل | تو ك عا  زة
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 ال  ،أة���ل ال ال ،آذا ���م م ���مال
ف��� ب���زا اجع��� والس��� واقد ل���ء، 
 ،جأة نب  ًت ًم ؛ فبال ت لب

 ��� ���مع ���ب ،���ع ك ���ل ���ول
 ت م واس مم ع  ً
 أة وا���ا ى ظ���ع ِ؛ َع���س

م��� م���، وأس��� اأة 
 ،وت ���ت  -���-
 ���ال  ً���اس ا���ى غ���ح

...ل َْا
 ،ًـــت  ًمـــي  ـــ

:وذل
 مق م ��� ���مع •

 ���ال ما ���ب ���
 وظ ،���ل ال ّ���ه( :���م
 ّجوال ،���ا ���ظ و ���ّج

 ،���ف ك ���ول  ��� ���لب
 ه���ب ��� ���وال ،���لب ���ب و ���ا  ���بْوَع
                                                وهو���و  ،���ز م���ت  و  ���م بره���، و���ز   ���

.)إ .... ،هلوخ

ت أمًا ء ِعا ب أو ا ما زوا  مع •
عدً��� وم ً ا���، ب حً لأة، ول��� عً و عًا

. لا وإط وال ال ج
   أة الا ص  مع •

ف و خ ثًة ول عة.
 ���ال ���ت ���مع •
 ���ب ���تا  ���ال
 إج دو ،و هة عا

.ّأو ع أو أ أ م
 م ت مع •
 ���جال  ���  ���إه
أم���ًا  ���ل  ���اموك
 ال ا ما م أك
 ل ���ب ،���وب ���خب ���ت
 ���ال  ���هب  ���ت أم���ًا 
وال و ع م���ة اة 

 .وع هب
 جال ف ���ال امال أ ا  ���س ���مع •

 ا ت  ا: )ٻ  خ  ه ،ل  ُوس ى أع
]الء: 34[...  پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 



 ُامو ِقول ، ٍت َوم ،ل ٍت َولم أ ف
...ّد وتواض ق امق  ،و و إ امق ع

 وع ادتإ  أة���ل ال م ت ���مع •
 أ ب وت مُت ٍ ،���ال تم ع هت وح

 ...وال ئل ٍوت  َوس هُج 
 و ة وص���ى الظ عا م ت ���مع •
به��� وت��� ع���ى اذ قاات ،��� فص��� ً اة 
 أ وأ ،تدة حى قة عدق أ ���ب ث وت ،ل

م���َر  ب��� و���، فل أكر
ٍجَب  ب ت  ، وح 

.ع ح أ 
 ،��� ا���أة   ���ت  ���مع •
 ���ل ب قال أ :جال ���لوك
 وأ ،ٍ���مت ���قع ���ب ٍ���ضت ���قع
 جال ف  ال ���ا ال

ّل إ ���ذل وم ،���ع ف ���ت ��� ص ���بت ���ع
...ة الِع

 ذات ه كل ���بب وجال ���حف ت ���مع •
فح بب لى.

 ك ال ���خ ى أع ���دهأو ها ���ب ���مع •
 ،ا بق  ا بق ه ا ع ال م وأ ،ال

.)ال(  )اوا ا( ه اوا
  م دف ال ���م زوج م جال ج ���مع •

 -هوح- ه هوت ل ه ه  ،دووا ال ول���م
ل ما ال وال  تب و ال وع اود.

 خ ال ���عا ض أ جال ���ذه  ��� ���مع •
ا م��� امأت، ه أق أضع إ ق���، وم ِعَُج لٍ أو 

...و ب  ًاص ل ب ،م ا
ِأو زوج أم اس َِذْك أ جأو ال ال ���  مع •
 دو ب د���ُت أ  ���ح دُ ���ف ،ٌ���أو ع ���ع ِ���أو ب
 ،ف َك واال ق ف ،ب تت )َذَك( قب ئإخ
 ا وب ،ف )ام( واال ���وب
[ ال وجك ت ب ،ف ّأ
 وك ،ّؤهأ ْفُع اتال توب
 ...ًجح ول  ًت ب أل
 -���ُ- أةا ت  ���مع •
 ب ،ال سب ُظ فل ��� سم

...ب فال ه ع ال
 ،��� ب ًت ً���م ���ا س���ه ك ��� ���مع
 داال و���ص أة ما ���جأخ ت أ ً��� ���وس

.ا ل ا حا بح إ ،ال لوال

م | )ج إ( قى مع فم ،موإع تك
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الوجـــن   حـــف  ـــت  مـــع
 ـــذات  هـــ  كـــل  ـــبب
لـــى،   ـــبب  ـــحف

ش ب ًت ًمي س



 أوائ ���م وت ���س ا ت أ ���ا ���م
اوام��� ال ل عى س���ل���  ]، ف جء ها 
 ل ال ���ال أوائ ���م وه ،���ثة ا���س  ���ما

ع���ى ق��� ]، ف ق��� ت���: )ھ  ھ         ے   ۓ      
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ      ۇ    ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
 ا ب ���مء ا���ج ���وق ،]���ثۋ  ۅ  ۅ( ]ا

 قل��� ت���: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  
( ]اس���اء:111[،  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ                 ڭۇ  ۇ  ۆ

وق��� ج���ء ام ب��� حم ا؛ ف��� ت: )ڭ 
ۋ  ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
ائ  ى  ېى  ې 
وئ(  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
 آ���ال ج���ء   ���وق  ،]30:���ا[
 ت إ ا جب ال

���ئ ا؛ ف ت: )ٹ  ٹ  
.]32:���ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ ( ]ا

 ال داال م وت ا ���ت أ ���وا
 تو ،���ا َال ���ب ُ���سا أل ���ال ���ا وا
 بت ال ���ال دة ال���ال ؛ وه���ت  ���ا

ال��� وال، ف ق ت:)ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
 ���15[، وق:���عال[ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ( 

ۇئ        ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى         (  :���ت
 ،]83:ا���ع ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ( ]آ

وق ت���: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   
ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  

.]18:ڱ  ( ]ا
 أوج ال لال دة الال ؛ وها ح ت ث
  أ ل ���سا وأب ،���ا ى الع ���سا
 ،زواوا ،اخء، وابء، وابا :م م ال ا
 ا ؛ لك���ة، واوال ،امة، وا���وال
 ،ا���ال ه ك م إل أح ل���سو ا  أ
وما ذل��� ه ال بد، 

ف ق ت���: )چ  چ      چ  ڇ  
ڍ    ڇ    ڇ   ڇ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   
گ   ک   ک   ک    ک   ڑ  
ڱ  ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ  

.]24:بڱ( ]ال
 ؛ وهابوع موم ت ا  م ا ت ���ث
 ف ،ى اع سا أوج ال ابال دة الال

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ائ   (  :ت ا
ائ( ]ال���:51[، وق ت: )ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ(
 اوأل ص دة ع���م آ ث ل46[، ل:���ال[
 ،فوال ���فوا صال ��� ال ا���ال ���م

ف ت: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ـــوت ا ـــت أ ـــا
 ا وا ال داـــال م
ا َال ب سا أل ال
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وئ   ەئ   ەئ   ائ      ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې   ۅ  ۉ  ۉ  
.]اقال[ ) وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ

ث��� ت ج���ء ا ت وجء ج س��� وت؛ 
وه��� ال���دة ال ام��� ال أوج اس��� عى 

)يئ جب    حب خب    مب ىب يب جت حت    :ت ف ،���ا
خت    متىت يت جث          مث  ىث يث حج  مج جح مح جخ حخ  مخ 

.]110:جس ( ]ال
 ال ال م ًاًا وألة صك آ ���ّف وق

��� ام��� وا ��� ا، ف��� ت: )ڍ 
ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک       ک 
ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ 
ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

.]اقڭ ڭ ڭ ( ]ال
 زب م داة عّع ّأ ،���ال أه ���كو
 ،وال ،ذاة، واال :���أكر"، وه ة "اع ���ف
   از الإب م ة واال ه ح وس

.ء ا إ دد الال  داال ه
ال | ّي وم���ف داع
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)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ(
 ،تح  م ى قء عال ال ا ت
 آال ؛ فب قى الوع ،وال ّال ق ه
 م  جخ  لج    لط  خ  ح  :ال

ال ال م ا )ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ    ڤ     ڤ   ڤ   ٹٹ  
]الة: 249[ ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ(
 تس ال جال ع  اد أف ،ال ا هه
الاد   م  ف  ،ال  م  ال  م  ف  ب
 ث  س  ما  ذل      و  ،م  عا
 لج  ج  م  ال  ال  ه  قم  وك  ،تم
َُْأ ََُ َِال ََق( ،ع م س ال قا
ِا  ِْذِِب َكًَِة   ًَِف  َََْغ  ٍََِق  ٍَِف  ِْم  َْك  ِا  ُقَُم
 ال  ال  ه  ،ال  ه وها   )...َِِب ال  ََم  َُوا
   ؛و ا ت اس  ،لال ه

ۆ( ۇ   )ۇ    :ا  وخ  ،د  و  ،أم
 وال بلر  تى   ك  ال  ه  أ  إ إة 

لة الو. 
 ،مع زما أوق  ..��� وأ ،ً��� ل إ
ومع��� اعاء خص���؛ حى إ الج ل ال���ة 
 .]65 ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ڑ( ]ا( جال م

ّل  ���ق الوا أوال ���ال ���ق و
 ال ا ذا ك���؛ فة أخ���ت ل  ���ة، وق���ت
 وم ال د � فجب ًم ل أ - ًق 
 ت أ عا :���ال ب ى قا موه ،ح
ًداج ا  وح ،وح ك ول ،ى اع

 ك أه ��� ���ه ر، ومم ���ح ّ���ال ���ف
 .هء وغال ع ا

 ى أع ّ���ال   ���م ���ت  ���ال ���أم إ
ص م ال، ل ت م    ال ؛ 
 اتوخ ،س ���واس اضوأ ،ال ب ال ف
 ة مم أل ���ة أفا وا ����ة، لة وف���ك
اله ا � إ ج ها  حل م مسو؛ أعي

 كة، ف���صا ى أكع كب م���سا ���ال
 ة، وكال اال م م م���سا ال اب
 مل  ىوأع !ال ���م   ب��� م
 مى اع ً ف ولال زال أم !دة ع���جم
 ُ أ ى، أى وأدوأق أوس ��� ب م عزم

 !!كا  ق ًت اسب
    ااا ���ب ءج ق لا ���وض إ
كة م: ق س��� اُ���"  :[ اَُمُ أْ َتَاَعى 
 م  :ئق ف ،ََِْق إ َُكَاَعى اََت ك ع
ِق ن م؟ ق: ب أ م ك، ول ُغء 
َبا كوع و���ص ِْم ا ���َعَِْوَل ،ِْ��� ِء ال���ََُك
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  ُهْال وم :���ق ،َْهَال بُُق  ���فول ،���م
 أب جأخ "ِا َُاهوك ،��� ال ُح :؟ قا ���س
 ،ابال وع ،زال خ :سأس  ءداود. ول
وت ع  ؛ ه ف ا ا، فلء 
 ازم ؛ و  ح وإ ، ح إ ًدائ 

 !!د ذاتجًا        لف ا ف ُّ ةع
ّـــال  ـــ  ـــك •

إ ؟ 
 مال ���كح  ���ن
 ب ا���سب  أ 
الّ��� إ��� ، فلّ��� عء 
 ���ط  داءك ���وع ���ث
 ���ئوا  ���مف ح���؛ 
 ضوال ���وا ���وا

وال���؛ ك أول��� ���و ام ب ن��� الاء، 
و ��� وج��� وه  ن ا���، هء غء 
 و ���ما ���ج  ض  وه ،���ء ال���ك

 !!وائال ب بل ج ؤوز وتا
• وي الـــا ح: ك  م ـــ هء 
 ـــأح بأ و ـــ؟ هال مـــ ـــيق ـــل

 :ال ه  م م
 وا صى اع حال و ما  ـــ 1-  أ

 و ���ذل ���ج إ ��� وأ ،ابـــال ؛ أـــال
 و ،اا أ دجا وا وال  مال

.ال  ت ال ال ما ل
 مـــم ـــمال ـــتوح ـــبت  ســـ 2-  أ
 ب خك ،ـــال ال ـــ ك ـــدة لـــال
أول ال ق ب ظوف وإمت ع أ ا 

:دحا ب  دو ك ط ة كح
َِِس ِ ِِهَ َُْك َِِِْْوا ََِمَْْى اََع ِع��� ال(

 م ال ب وذل ،)ََال ِِئ ال َْال ِِئََأْو اْل ِا
 .ماد اأف م وك هب ة الا

 مـــ ـــي مـــ ؤهــــــن وإعبال يـــع  -3
 هآت ال أول ه بوال ،وال بوا ها
 و و ج م ���ما م وت ���س ا
 وق ،ًع ًلط  ق بوال ،وخا ف 
 ًا مواح  وق ،وك مب  ًوج ���
  وق ،ئال اما ؤو ذو
 ال ا���إ ب ���ا موه ...���و

 .زم
4-  إقمـــ اســـ الـــر عـــى 
  صت سا وت ،ال 
 طُا فت ك ،ال يف و ف
 ال ول ���وال وال ���داا

 و اخ والء. 
 ة، ومت ل ا م  ���سا إ

 .ة ما كح مت :أ ،ة أخت اسا
 ما ع���س ق  أو ب ذل ���ف ���وإذا م 
 ن هودف ،ا ّال ���ئال  م وا 
.ال ق ى اوع .اوه دة الق أه ام

دا | م س داع

 ال ـــا ة ظحـــال أ مـــ
 أ إ ،ـــفوث عـــم ـــ
 إ اسب ت اهال لح

!!ّوال ال م يم

١٥
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5 ه ���؛ ف���ة الال ���ء ع���إح ���ال ���م
 ال ف ه ال تا��� ى اع م ا���س
  ���ال" ���س اهم  فأط  ���ال
إس��� ال" و"مل غ���  ا".. ول  ا 
 ،وسا ا اه ُوط ك اج���س أ ل
  ب م ال م ا م ال فس وأ
 ا الب ّم���س دهب وأ ،ّد ومّ���وم ���وأس

...م ال   ال حال
 ل ع ال ال و م ّأ ذل م ّموا
 لث ع حى حَ وت ح ،���س  اهال زما
 ف   ال ج ك ف ت  ضى أع

.. و ل 
 فـــا    ـــوم  يـــال الـــة   واقـــ  وحـــ
 قوا ـــوال تال ء مـــل ـــل ؛ كـــا

 ـــال  ـــوع  ائـــا
 د. أ :يســـ إ بال

...لـــم
 م هـــ :)اق1. )إشـــ
                 ـــال  ـــال    زالـــ

طق  لسا؟
 ���ال  ���ال  -
 وال ���ال و ذا

 و زام ذل غو ،ا���س  اى مع وال
 ل ل ���س داخ ���ب ف ،��� ���م وك ���لب
 ،���ا هإ ال هوإ ومم ���س آخ ���خ
 اس اى مع ف ز ح ء بمل م وه
 ب ل وف ا إ  م أم .���ال م ط
 اسا ة سا عم أم  أ  ء���
 الال  أج م وال ،تث دع  ا ب
 ع ًف ،���م ��� دهوز ع��� ���ال ���ل

.دوا ب حى واا
 أح ااء ب���س ّت  ���س  ئع جت 
 ظ م ���ال ا وم ،ت ���أو ض ���ادهأف

لال ق مزا���  بق عى اس���ا حى 
.تث صم م   م 

ب��� أدى ��� أ ه���ا ال��� أه ائ��� المء 
 ،ّم���ال زاوال اة والا ���والرام ���بوال
 ج أ ف ،���ا ُّم ���د مت ���قط ���ول
اس��� ع��� ع��� ال���ء ع���ى ال���ة ���ّ ك ���د 
 ك ���وم قتم  ُّواض ،���س اهم
 وسد ب���سا ���س مأم   ���ف ّو !َِ
ال��� ك ح بد ال��� وماص��� ال عى 

ال اس أو  بح أكر.
  ىح مال مى ع���ع ولال ا اه ���ل
 ف ح ���م ى عَُ  و ،���ال ���ال
 وك ،���وا ���س  ���وفم ���َدْول ���ى م���ع
 ذل أ غ 2013 وز��� ���ل ْزمي ب ٍّح َ���وض ���ه
 2016 ع  ون ،��� 

والة ال مة.
 :دـــعب  :)اقإشـــ(  .2
 ـــا ـــ خت( ز أســـأبـــ مـــ
 مـــ  ك مـــ  ،)يـــال الـــة 

بـــ   مـــ  تـــ؟
ال���ة   أ  د���اع    -
 ��� ���ض ���ك ���ال وا
 ال   ��� ح ،ا ق ���سا ���ب
 ��� ة" كح ���" ئوال ���بد ع��� إ
ال���، وإ ك��� ب ���  ت ل ا���د 
م��� غه��� م ال���ا  اس���دة الول��� واظ عى       

.ال ك
 زالم ���ال ه ا ���ض ���ة ال���ال أ ���غ
 ت ًوأ ،ت��� اإ  ���لف ،���م
 اط ���مخ ���سول ضى اع ب��� دة���م
 خ م ،ًواض ك ���وسال حا ًًا، وأك
 م وه ،وس  بال ال ���د الجال

.ال وا ال ض ا لب ق
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 ه ���ة سث م ���ع ال ك���ز اأب ���وم
 ،تم ���ئوف ���ئوك ���ع ت��� ا���د عر
   ئال ب جت ك .ب ف حال  وص

.�ال  ن   ال
 ب  ًا���ًا قدو ���ل ا���ل د���ا ���عال ً���أ
 ذا ���ى توا ع���ك ���ع ���لف ،���حا
 ى صح ،ال سل أخ وَأْق ،م جت
ب الئ ت ل م ع ول ل الة.
 ه ���جت ،ادتوإ ���ت ا ���ح ���ب ً���ط
ال��� م اس��� ال��� أخ��� ال الم��� لة 
ال���، وها ط بل��� لة ك��� ه الحة 

.اب دة مم ة دولث اف ال
 م ـــرال والـــ أ اضـــال مـــ :)اق3. )إشـــ
 ـــ دول ك ،أه مـــ يوت يســـ مــــــى تع
 قع م ل ت ؟ وهاقا ال اءتق م :ـــم

بلجد ال  ا؟
 س مى تع   ولال ا أ   -
 أد ة ولال مى تع تا ب ،الس  دو ك
 ال ال م هى م اوه ،ال مت إ ذل
 و واض وال ،"ال أو ن ���سا" ��� ف ال
 ،ال ���ال وه ة، أك ��� إ ���
ًمع بأ اى مع أم "ائى "إس���   ف
 حُ  ت ج جت  أ وأع .سا ح م

.ا ج م ق   ى مع أم
  رال ���وال ���عا م ���ة ال���ال
 ،ال ولال اال حص ه ء ب��� ك  ولال
 ���ال ���م ���ال دو أ ���ه ���م ��� أ ���و
 ،بل ف اال عص ت أ   ال
فلاط��� ع���ى ا���، وال���ا ت��� وف��� أهاء 
 ���ف ائأه ع  ة���ث وأ ،أب ���ت ���ح

.س   ك جا حا هم
لل ع إذ  اس دع "إسائ" والجد 
  ًوط ،أم ك ك وسال ث اا

 ذل غ  وم دال بل  ةا ال أ
 .ٍم م ال  م ب واه ف

 ـــكت  دخـــ  اـــل  اءتـــق  مـــ  :)اقإشـــ(  .4
والدي ا بًا: الق واها وا؟

 ف ���ع ��� أ ��� ���ة أم���ع ���ه -
:ال���س 

 كت ب دخ   ال ��� :وا مـــا •
 ا ���جخ ���وز ���ت ���ك وإ ،د���س
 ب ���سا  ���ح )ا د���ع( د���ال ���بال
 د���ال  ���ب  ���حت  ،ً���ع أو   ً���سس  ���حال
 أ  ���ون ،أخ ا���ى خ���ع ���زمع ���ءهوح
ً ت و ع���م ���ول دئه ا ���سمدب

.معا سل
 ���ا ���ب ���جت ���أ :���وا ـــال مـــا •
 ال ولال ���ا ذه  دة���جم ���ال ���ا 
ب ا��� ال���، وق��� حثي ب ع���د م اراء 

:وه ،صخ بال ولوا
 و���ا م���سا ���ولال ���ى ت���ع ���ا -
 افت  إ ه تت أ   "ًا ب� "داعاخ
   هوغ ���وسو أم أ وأع ،ب ح
ٍااس َح ���س ب ح  خلوا بم أ

 .ا وط
 "ة و "داعال ���ى جع  ل ا���سا -
 و ادل ���ت  ���أخ م���إس ئف ���س ب
 أد دة، وأ���م ب َُصت ق ول ،���اهال
 ت ���م إ ���  إ ب���س ���ولال ���ا أ
 ح إ  هوب ���ال وه .وأم ���وس

.ًأ ب
 ���س  ���فا ���ال أ :لـــال مـــا •
 وم ،د���ال بال ا د أمت "���داع" صخ
 ول ،دا ُع  ب دال مال ما م

.ال ك  دةا ئال دة خ ف
 :د���ل وا ال ���ا أ :ابـــال مـــا •
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 ت ���اء ض���س مال أم  ى���ع ���ت ���كت
  ذل وك .دال ���خا ���أو ا "داع"
.س  ال خال  اوه ،ب ح إ
 ���ت ب ح ���غ م ���أ :مـــا مـــا •
  ���س  ك��� ق ال ال ���ه ���قم
 مال ما أ ك ،ال زمل  دإ 

.ًأ ًفدًا وم م س دوال كال
  ال خال ف ًبس تَذك  أ أع

س��� ص ُمًّ جًا، 
���ب  ���ئال  ���وا

 دال/كت  
  ولال ا م
 ���ال  ���ب
 ا���إ ���ب ���تت ���ال
ً���وأ  ،���س  
 ���دال  ���ا

.كل لب
 ���لب  ً���ط

 ،وتذ ب ى اع س ط؛ فم ف قل
 ،صخ د���وال كل ���لص���ر ب ه ��� و
 ال ف ���ّت ظ  ���س د حإ وج ���لول
  دام ول ،سال ا اخ ���وسة وا
 قا ���زمل  د أإ ��� ف ًئق ���سا

.ا ال  )ا ح ر )فُت ال
 كت أ ���أع ،خال ���ح ف ا ���ع ���أم
 ���س دأح ��� ا���مت أ ���  د���وال
 لال إط  س ثح ْإ ول ، فِ���م
 ،أخ ���وق أم م ���عوب ،قى ا���ع م���سا

فل كة وخة جًا.
 ض قو حم  زام ما أ أع ���ت 
 اخ جف خض ع ح و ،سا ض َ���ُت
أخ��� م��� تو اض ب��� مد ل���ا، وها 
 س ���م  قغ ال ���وس ض دلا ���س

 .جء الم   ع وت
 ات���سوا ما ا ك   ً���ط   
 خ وم و ��� ى مع م تف ���سوال
 ُّص ���ل ى ا���وت ،ت ���ال ���ما ���ب

.اال
5. )إشـــاق(: ه اســـع أط اض الء 
    ؤيـــ غـــص مـــ ـــ ؟ وهـــكـــم اـــى أهـــع

سس واض؟
- ���  أ ���ر 
 ت  ���ال ضا
 ،ك���م ا���ى أه���ع
ول ل لج كة 
 فف ،���تا  ���م
 ���ب  ���دة وق���جم

ا م ع الة.
 ا���ب أ  ���ك 
  م ّ���  ���سا
 ح  ،ضا  ا���اخ
��� م��� اء ذم عد م، وً��� اط عى 
 ووج ،20122011 و خ جا ما ف ���أ
 م و ���ال ���ضا إ ���ح ،���ال ���ال
ال��� ك��� م��� ه��� إف��� وح���ة اض عى 
 ب ���ولال ا ���أم هوإظ ،ك���م ا���أه

.ئال ل ال ت ى أة عدق وغ ،ق
 موج ولال ا ة ك���ال ت  أ ���صخ
 ��� حم ���د ك���جب ���لب ���ُ ���بال و���ال
  ���س ح وص م  ���ذل ح ول ،���ضل

.ال وا مال م جال
 ، ح ظ ه َول���ا )ضا(  ًط
 ح ���عاد ل���اس ّأ ل ���  ���ولال ���ف
ل���ة، وأً دخ فئ���  خب جة تهى 
 وض ،���ولال ���ها ���ائق  ���جم ���ت ���م

.ًجوخ ًداخ  ج اقم  ضا
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 أ   لول ا ���م ���ال ���ولال  
 عد ال���ت ظ  ة���واح ضد م���ى وج���ع ���اه
 ذات  اوه ،���ال ى اع ولوال ���قا
 ضا أط ���وص قإع  ���أس ال امال م

.ضو واض سس ؤو كم اأه ضل
 ئب تســـ وضا أ ت هـــ :)اق6. )إشـــ

تت إ م طح ال ال؟
 ال  بال ���ما اقم ب ب ُ���خ -
او م��� ع��� ال���ة ال���، وك م��� ا جًا

 ،مت لب زموز ا
 ة ال���س  وال
���ال  ا���وا  ،���ح

 ���قال ���ذل  ���ه
   م أ كت
  دذ ال���وإ ���ح

 .ا إل ْوص
 ال  سل ل
  ح ك ال
 وك ، ���أم ب

 عم ���ائة ع���ب ���ال ���ال م خل ���
.حا م ك  ئلب

ال أوص ال إ اا والم م أج أ ى 
 أ ���سب وك ،زمة اإدا  ���ف ئ ،م 
 ،���ال ء وامال م دب و اب  
 حط ص   خ ب س أ أع  ا

 .ال ال
 ���ث ���حصا  ���ك ���ال ���ال ���حط
ح��� ال��� ول��� إ موم م��� ل���اة والة 
       ادأ كر ق ���هض وق ���سة، لة والوال

.ا اه ل
 ���أو ا ���ى الع ���م ���س ّأ ���إم ���لل
ال��� أو اس���ا ا إ أج غ مى وى 

عم الق ه ال، أو ال  مه أخ ت ب�
.)هى ا ى مع ا(

 ف وا ���وال ال ��� وضا ���أم
 ���وس ه وضعى ا وم ،أك تت أ ���
 ع ال م ال وأم ،سا ص  تت ال
ال��� ل��� ، و تد إ ال ا عى 
  ���إ أزم ق جع ��� د اوإ ���ال

.ا ال
���ب ���وض ���ت أ و���ا ك  ���ط

 م ول ،با
 ع ال أ ���س
 أدوا ا إل اخال 
 ق ب ���أخ ���اعل
 ذات ��� ا���وه ،ك���ر
 ���سال ا ���س
 ت  إ ،ال م 
 ���ما  ���ل  ���ج ���ه
 مص اا���وب ا���ة 

 .ما  م
أزم س��� س��� وا��� ل  ال��� أو غًا، 
   "ك- وف" ج أ حت اا وك

.جى بُح ى اوت !"ب - س" ع
***

 ت ال ال ا أ    ، ًمخ
س��� ع��� ك دمؤ خة ���ب.. و بّ م ودة 
ق بذ ا س م: حي .. كام.. عة.. إبء. 
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 جل���ٍ م ج��� ال ق���أُ عدًا
 أص ع بأص  ���ال ِا م
 بال أ و��� ّال ���ف ،بال ا���أ
 ،عٍد مج إ ُو ال ص هال
 ،صا ه ���امال بال أ ��� خا ���وال
ِاأ ���أك ���ه ���طل ���بال ّا أ���ّج و���وآخ

..بص ِبال
ّإل ���لب ���بال ا���أ ���أص ّأ ���ا و
ٍ���وق  ���أع ���أم ���ق���ي مم ���ع ���ال ���ه
                     وض ،و���ة ا���ب ���ة ح��� ���و ،���ع

!ِة واال
 ا���ا ��� ���ب ���أع أ ���ق ���قا ���ذل ك
               كا ه ،)���واق( واح ���ع  بال ���م ���ثال

..بًة وصام
 ���وطي ال  جا با احي اع ل
"س���" أ أص أا الب ه البُ ع، وس���د 

..ضى أع ت ال ائوا احا
� ���واق أ ���ك ً���لخ � ���امال ���ال ���ف
  ء���ال ِء، ودهمال  م ٍ ��� 

!بب ت ٍحس
 ��� � ًع أ ك ً��� � ح���ا ���ال و
 ���سوا ِابال ���ص ���ٍة مٍة واح���ص ���

!دوا ال
 ���اس ح���م أو ع امد ���س َبك ّل
ًاثأح ُتا اله ف  ءال م ٍاس تك ِم
!ال  ِة مدائ ض ت ، م ح ّ

 و              ّ��� أ ٌ�����ب ٌع ��� أ ����أّم

ًالم  ً���اثأح
 ������ئ ����������م و

 ���������د�وم ����������ب
 ���مال  ���    ���

وا؟
 امجا امال وص ع  أ غو ً���ح
ال��� حث وتا  و��� وه عٌة ظ؛ 
           ���م ٍ���ب  ًة���م ا���تو ً���ف ���ثح ���أ إ

.س ا
 اء ُص ٍة��� ُم ال ���م ���خ ٌأ  
 ف ،وج دو ال ل ع  ٌء ،ال ب
 ،ًاعا سأ ع ���ب ود، بال ب ُص
 ���وع ���وج ���ُظ ،���ب وود ���اوص ���امب

!ا ائب وأوك
ٌجوح ٌ���ًا، م���ًا وبء ج���جا و��� ���م

!واح وا وا توال وم
ٍوت ٍه ك ���وف ِ���ال  ال ���اقم

ومٍ وعٍة ومسٍ ومى!
 وص اتت ف ،ًح ���دقلب  ل

..أم دم وع ،ٍ
 دال ���ء، واا ��� بق  ���ن ���ل
 م ب���وز ال  ٌط  ك ،طل ���ا

.وه ءاتا ت أ ب ..ع
 ف  ،ًا���أب وا ���لا امال ���ب ���ف

س أ ال ه أبًا وا ُه أبًا.

�وحال | دبا بلب م مج لط
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ومذا ع مل الوا ا؟!
 ع ،���ى أو إحة مذ م لخ ���فت ���وا
..إ ل د الدة عز ة بثة الة، كئال

                 ���اقال  ���ع ب���ة   ،���ام ا  ���فب ���ة 
!..ا ى عوح

���  أ مم��� الوا��� م��� ح��� الغ أو 
! ة واضى فأو ح بوا وال ،فا ابت

���ب  ���ئت  ���اهة م���ثث
 ���وال  ���كال  ���ا
 م  م ب ك ىعوم
  ود ال��� وزا���و افان
 مع ب ُت ،ُء وال���وا

مل���، وب تح ل أ ب ف ً اء 
.حوق ب

 ع ُأط ال هال ه أ بب َم أو سل
 ال ع  و ب��� - م ب واوال - وا
 ل  ���وص ،واال ���ثة ت���وف ،���عوال

!وا وت لم لت وا ّال ،وال
 ،اها اء بلك  وت ،ئه عب  وُس
 وأص ،م ولى ا���ح وال ���ال دوت

. م أس م ؤهاق
ٌ���ع ���واال ���أب أ ���موا ���ذل ���ده���ى موا

وم���..، وتل كم ال ب عم أو بى 
.جظ الب م سا ك

 وال  ال ب ا ع  ُ م أ ل ���ت
ع��� ا��� الع، فغ��� تِ أب��� ال عى 
 سا ئ  وق مإس دو وم ���م أ
 ب ���ئوال ا���ا ���ت ���أ إ ،ً���أح
.ئأول أى مع ب ،أو ول ق م خ وب أ
ٍ���ب  واال  ه

 ب   ع ت خأو ب
 ���وم ،عال  ���ا

.هوت تماه
 ���ف وج���د   ���أ  و
كة م اع ال ال ق ف ك ادبء 
 وت مأق ��� ���سم وا بوج إ ً���م
  ��� ء ال���ال ���م ���أخ ���وف ،ه���م
 ،ا ���وال ���اء الال ���وا ف���وج إ ���ال
 و ،���اء ال���ال ��� ���م ��� ���زل ���م ���أ إ
                                َِل و ���ا اعق ���س أ  ال ا

.دمق أج
!لح اا اى هع اس إ ِتَِل  ف

دال | بع ل خ

ف شـــ َلت إ اســـ عى 
!لح اا اه
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:الرك م •
ا ال ل: ) بك (: "ه ث الء".

وق ا: الرك: م الدة والء.
والرك ى اليدة والء ت إ قن: 

 فوأك ا ب  ا ب  :يا 1. الرك
أك��� ا���ء، م���: داود وس��� وع���ى و���ى 

.ال ع هغ وك ،وزك
.ال ع ول اهإب َجم -

.سال م ال أول م بب ضأ ف -
                            ���بال  ���ب  :���ا  ���ب    ���دف  -

 .ء اع م وال ،بوال
 ،ئا  ���ِم  ���ف
  و���وم ا���ء،   ���قوم

.����ال
:ـــا  الركـــ  .2
 ،وال ���ء والة اب

.ال وط وا
 ���د ال���ب أ ���وم 
 - ���ف ���خى ا���وع -

. وا الرك م ا الب ت
 ه  ء���ال اخ :���ال ع ب ���ال ���1- ق
 م ف ب  :���ء، وقوا ���سلب :؛ فالرك

 .وا ال
 م  ���ل الرك ج :رال 2- وق

  .وسوغ وثوح اتوأق
 ���ة: فركـــم غـــ ـــن مـــف كبـــ •
 وه .الرك اأ ل م���ودة، و ة وم ���غ
 اعا  اءعا  ة، ولم بث ب الرك

وت م، م بلا م جد.
• قدة ام م ب ا: ق ت: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ   ڀ ڀ ڀ ڀ 

]اساء:1[. ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ(
 ت ع ةص أو ك ...ا���اء وا���سا ف
  وك ...ا ى وجع

ا اقى.
 ااء واسا ل ف
 م ً��� ء���ا ا ���
 ��� وأم  ،���هآخ  إ  ���أو
... ؟؟؟..وأ ،[ ا س

ا اقى.. 
 بال الرك م ل
 آال ���آ ���أ ت احة مب ���ف 

:وه ،م ����احم س إ ال
 ���ال ع ول اهة إبه :وا ���حا -

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ   پ   ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ(
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قدَم م��� الا، ك  قل��� َتَ: )ې   ې  ې    
]اء:71[. ى   ى   ائ  ائ  ەئ(

 اهى إب���ع ا ج ال ���الرك :���ال ���حا -
 ا  مأق مع ال وذ ع ���إس واب

اك، ك  قل ت: )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک(

.]113- 112 :فال[

 ائ���بي إس م ما ا ���ت :لال ���حا -
زم مس���ى ع ال���، ك  قل َت: )ڭ  ۇ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ         ۇ  

.]137 :ا���عا[ ۅ( 
 ا  ال ع س ح :ابال حا -
 َ���س ق ك ،���ء ف���وال ���ا ���وا ���كا

وت���:  )ې  ې    ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ(
]اء: 81[.

 ه ة بمة الهال ال ا :ما حا -
 م م ال ع س  ء حأث ،ال وب ا

مه ا ب��� ا، ك ق س: )چ ڌ  
 18[. وه  :س[ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ(

.ا ِب ُق
 ���ا مل ا ���ء ه���ا :���دسال ���حا -
 لا ���ه ب ��� ���ما ���اثوو ،��� ها���واس
ال��� ال، وبؤه ف حى ق ال���ع؛ بس���ء 

 ِال ََْ���ُس( :���س ق ة كق ت ا���ف
َ اِِ���َْ اََاِ ِإَ اِِ���َْ اَْقَى  م ًَْل َِِِْب َ���َأْس

الِ َبَْكَ َحَْلُ(. ]اساء: 1[.
 ���وا ���مال ���كب ���ه أ  :يـــا صـــخ 

. وا
ى الع ف كب ت م •

.636-�15ه....م1- ال
2-  ف ب ا 17ه� .

.1187-1099 3- ح 583ه�
.1260- �658ه لج 4- ع

.179921/ م/ع 5- ح
.ا 1948..... إ 6- ح

7- مك��� هج���و ”ا���ة  س������ و“         
.ف 

 ف مال كف • ئ ه ا وبك؛
 د الل أد ح ���كوم .ا وب ���ال
 و ال زح أوق لج ع كوم .���ال م
 زح أوق ع اى أسع ب وه ،م ال
 ،���س ال ه وا .ال ���و ���ال
وف��� س��� ال م��� ه وف���ده؛ ف واء 

. ال  و ف ك

إعم َمْس���، وأم س���  ال  اد 
ال لء ا | جّة
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  ق ّم ٍواح ًّا... ولك ًا وأصص ّك
.)ص( ب ضا  ٌ؛ وواق)ك( اب ضا

 َقت  ،ةك ���اقم )( و)صك( ���وب
 وت ،دهِ���س ال ���ه اقا ���ة. هع را���
 ع بجى ا���ع ّكم ،ض���س ال ه را���ا

سا: ك؟
 م بإ ���وخ ،���ع اعب ��� ���ا َدُع���ل

.)ص( ف ٍاقإ إ )ّك( بض
 ّ���م ص وك ،���أب ��� ّك ���وك

 ِ���ُو ب ���َ ،أ ول ,ب
 .لح م

 ّت ���ء بال ���اخ ���وق
 ،مال ���تح ���واق م ً���قم ���ل
 راخ ق  م ���ج إ وت

.ث م س أ كوا ،وز أو
!ا )ه( ق ع ق بب ؤوا مقف

 ���ك وه���ا   ،���توال  ���ت  ���ك ه���ا 
)ه���( اً��� ع���ى مّ���ى،  ت���ك أهَ، وت���ى                   

.ًدائ ئض
ف���ذا م س��� أباه إ أ��� تغ اله��� ال؟ 

 ."ب م م" :لوق )ه( س
وإذا اج الئ  أح اع  أبه: "مذا 
 ة: "مة جم )ه(  "؟َُب  ولت أ ���غت

 ."ب م
 وأ ،���با  أ ���ع أم ���ت ���ال و

."ب م م" :)ه( ى لد عا ا؟ وات
 ت  ال ال ت وأص ،ه ى كرح

 ."" ًم ت و ،أ ب ًم
 ب ً���م ك )���ه( ه ���لب ���ضا ال���وه
 ت ���ا ع  ،ًبغم أق  إ ،ًبم
 ���؟( وسذا ذاا؟ وذا ه مم( مال ���ال م
 ،دع ه ه ���لب ل���ف - همال ���سا
 "لوة ط���" م )ه( أ ول

ت بس ك فة  اعد؟
أصقئـــ الـــّاء، إل تًا

 :)ه( إل وص ال لب
 ���زال و  ���ال ���ه ك���ر 

.ال ج ه ..ف واح ب ول ،ط
 م  ���زال  )���ه( خ���را ..���ال ع ���ف
..َ أ ت  ع ج م ���ت ..هأظ
 أف    هى كع اكت ال ُوِس ، وك

طل؟؟
 إ تا ���بأص ووّج ،���سا   ���وم
 ه دل )ه(  أ ��� ف ،بال ���سا

.اتاق  ع ت أ ت وم ع ه م ة بّا
 عس ب جوال وال ه ت  ف

 اة قــــــب ـــ أ دإذا أ
"ائة آق ف
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الم���؟ وه  ت اه ب ك ه ال���ا؟ 
وه  ها ال )ه( ب أ أص ا ص؟

 ول ،ب ا و���ال ّ أ ���  ق
.أ ّ أ 

 ���سوا ه  ة إ���م ���ج ���ا دع���ل
ِول ،هظ ئ���م  قال ���ّ أ دو ،���ا

        ـــوت ���سا ���ه ���فم ���ن وا ���ال
ن اثن: 

 ��� أوال ،ا م ًم ًأب )ه( ت  .1
 ّ ،أ���ال ّ أ ���ق اال ّ��� ���ف ,ا���ال
 و "" ق ���ت  ..ال ب���م أ ���ت ج

. :ت أ ًأص ّ
  وم ..َ ف ب ،ب ث ه 2. ف

.لح ك م ب مس ف ب م
 أاء الإب ���س ت ا بإص ،ه ���وم

ب ٍوتي. 

 ول ..ّم ال ���ح ه )ه( ح ّإ ،���ّأح
 تص ..تص ���و ���  ���ب ّأ ���ال
 ِ���ُ ���خا ���ال ّأ ���ح  ،���اعوال ّ���ا
 أ :ًئق ���ل دُا ال ���ع ل ا ال���ه

.لى كا، وسه
 ال ودًا، إح ت  اؤد، وآجم تص ،

.ال ّخ
 ة فعق ،كت ُ هض ���ة معوق
 ء ف���ى الع ا" :وت أ تة، صال

."ت م
 ،ٌاق ل ���ل وت ��� ىع  ف
 و أب ت و أ ت و أ ت  وأ
 أ َدإذا أ :أدّو ���ال ب وم !!أ م ت

.ائة آق ف اة قب 
ل | إذاع امب مم
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  وك  ...ئا :اأ بأ ت ال ���قا
 ال ف  ...ا  ،ال  وك  ...طال ،ا

 .سوال ا ف ...ا ،وال
 وه ،ََال ���وال آال ه ا���خا اوه
 ت ق ا وك ،[  ال إل سُأ اال
 ج؛ أا���أق ث ���ت ���س و ..ف ال

...لب ا أث أ
 ...���آال  ���ب  دو���م  ���وا  ���ن إذًا: 

 وق ..���احال دة ا���ب ���ّوم
 ن وإذا ك ...���ق ا ا ���خ
 ن أ ���ف ،م ���وا
 ���سوا فا ن  ى أع

...أوام اوال دة ال
                                 ���ل  ذ���  ���ع  آ���ال  ���ل ح���ى   :���ول

...ّا صك
ف ل ا ح ت ال ] ع الآ  اا 
ع ا ب وكب ود وع، فة آما وقلا: 

.]ا[ )  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ(
 ك - ًظوات ًووق ًبوأس ً - ن  ف
 ...ث و  و ك آا ال  ه ...ا  ت

.ة الة ]سة واحا س ب
 ���قد م��� ���مة ل���دع ا إ���ل :ً���وث

ل���]: )پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  (

 .]حا[

 ،ا ا��� ةودع مم ا إ���ل ة���ة واح���ب
  وك ً���مك آال - ���ا ن - ���واح ���و

...ً 
 ع ت ح ،���بأص [ ال تع ���ف :���لول
 ���أح ا ك" : ا، ف ف ة ال���س
 ع ���ت ؛ إذ م���دودًا م���م
 )بت ب ءآ ���ف( :لق
 ب َِ ���ء م���ب ا: و���لق إ
 ���جأخ[  "...���ا  ���ف  ،���

...ح 3602[  وا مال

 فوال ،���ئة خ���ع ا م ��� :ائـــأع
 ��� ال... وإذا كا ق س���  الجد... 

ف  أ ك   الدة والد...

ل | مإس اسود بع ل ادك

بة واحة لا إ ممن
ا ا ةودع
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 ق ...ّإ ���ّك ل ّ���ت ...بّ�م ����ص ���ل
..ً ت ف ..ئووف  ض

���ّ عى ا أ تي ودة ذاب... أو بق مة 
ب��� ع... ل  تي ً���... وك ذاّ قي... 

ف م ك بّ أّ تّر ع ء...
 ،ت ك ..ا���س ل اقص ���اس

..ًط ل اا م ت ف أب خوت
 ���وا ..مل ُ���إذ ذه ...���ب اال ���ح ���ث
به.. وتّس دائة عقت م ال و أع ت الة 

ال  ب اء..
 ...ب ّة تئم ة إدع ث ...جف م ٌاّت
 م ًوب وال ال ق خب م ح ه ���ث

.هال ق
 ّ أو ..طوأخ ق ق ���أم وأ م ب
 أح  إل كأ ك ؟؟ وتت د  ف ه

...ّى اع إ
 ة... وأعاكال  ً���لع ب قا اه ���ح
 ّأت و ،أ ى مع ا  ّأ ة أا  ً���سد
َْع ا  دو م ق ..ًاغ دتأ م توس ،ب
َْم": [ ِا ُُسَ ََق : ََق ،َُْع ُا َِضَ ٍِلَم ِْب ََِأ
 ،َُ َ َلُ َشْ َََو ،َِِْق ِ َُِغ ُا َََج ُ ُة َهَِخا ِ���ََك
ُا َََج ُ َه َْ ال ِ���ََك َْوَم ،ٌَاِغَ ََوِه َْ ال ُ���َْوَأَت
 َم ِإ َْ ال َِم ِِتَْ ََْو ،َُ َ َعَِْ َشْ َوَف ،ََِْْع ََْب ََُْف

.] 2653 : مال [ "َُل َ ُق

 أ ّب  ...قا ���ى ذلع ا���س وم وب ��وال
...ل ه ال اعال ء بى ا

 ف ...ّء م اء ...ا أث ت ...ال دأ
ّهى مع ا  خ���رة ّ  ���واس ..

 وح ،جال )ّوال ّال ب� )وص خروف ..لب
 ،ب���ال تج ع م ثو ال ���ب ة���واح ك
 ح ّ؛ وأ)مح ا ��� ّة الك( لث ���لوق

.مال )ّال( اد مب  ال
 ا - وصزع ك - هال صال ل عه

...اّة مّع ال  )ّأ(
 ع ث ...ً��� ِ ف...وص ���ا اسوه
 ت عواس ...أف تو ...تح ّتف ل
الص��� اف��� ال ��� ذاكت... )ازه  ال���ء 

.)ت
وأص  آب إ سف أو ق.. أو ف أثثً أو 

...ى بع ق
ٍإ دو ..ج ىع  ء... و هءتي اف

..وا زاال   و
جّبا... أ تهوا

ت ..ءال  ازه
ت ....ا  ازه

ت ...ا  ازه
 ...ًحتم ���س ���صال ���ه  ���م ..���قّص
 ا عودع ...���ب ب لح ���ع كأح ���رول

.س ودم ...دال  وص
دال | ال ع ا مج م بع ل خ
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  ل  خ وو؟  ؤو؟ 
 ؟ هم ت خ���را ى أع ���قخل و ���
أهاف م���ة وس   ا وا م؟ 
 ا وه ���رة م���م ���سب وت ���ق ا ���أ ���ه
 ّت ؟ هئم أ ا؟ هً���س ً و ���وت
 اهم ّت ؟ همّوت وب ًأو تفوت زاتإ
 أ ؟ هوأم وأه  ةع���م  وع اتوق
 ال :ا  ى الة عال ��� 
 وت ب  ت أ ���ت ؟ هوال وا
 ت ؟ هم ك ق فال ا ت ؟ هلح م
 م كت ة؟ ه���وال ال ووه ���خ  ���ح
 ت و وت م���ت ؟ هوال صال  وع���س

لس وا؟ ه أث ا ؟ 
.جال م أ..ًء، فه م ك إ

 و او وقو ن ء الال ذل ه ال
 وب ،أ ق  وب ،���ف ،ضف ،و

.ة واوال وال ال الة با ت
 لد ح���جم  ���س ،ال ���ال ه ���ال
 ،ص   :ا أ دو   د ف ،وب وم
  م ح  ،ةض ،بك ،اسد  ، م 
 ،اد طإع  ،صم م  ،ا إح
 ���ال ���سى وسع ا  ،أو ب  ت 
 وال اأق ���م ال  ،داخ ���ال أو ه

 ..ب م  م إ
 لب ��� ًح  أ  ع���س ك 
 ا ���ف ، اال ���ع ضال ��� :ا ���ال

 .ي او
 ا أل ، ك ًح ن أ  ب
بم��� أ���  اج  ك م  ب��� م أع؟ 
 وه ،ا إ ال ء، وهتا وه ،إذ جد ه

. ���ز   وال���ال
 ���ض إ  ���و    ���ال   ���ص ���وال
 ،���ف ف ه ت  ة، إصدة وق ���م
 و غ ع ���م إ  ���م ال م  ���ال ���وه
 ك جع ���سح ق ���؛ ف ل م 
 وا الوال ا م واا وقمق ب ،
 وك زدحوا وال ى اوح ب ،اوال ���وا

 !أ ء، إ
وه ال أ ،ًب م م الر.

 ق  وو���ف ال ءهأب ��� ���جال
 ���وس ع ى اص ل���س ع ���ثو ،���جال
 م ه ب ، أم  ئق أع  أ   وك
  ءدة والء والا ع روو ..أم خ م ج

.ًح زام وال م م م ،أم
  ..ى اء عوث ���ب ف وم ح  وو���
 و���ت  ال أ ف ،ءأق واث إذ رو���س
 ���بوزوا ص��� ا أع���اس ��� ،���ضب ���ج

.���ب   ���و
 ى بع م ���أ " ك ���د  قم ���

."أو أ ،أ أ مف ،ا
أد وكت | ا اة
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 ّل ا ا اله غ ق  َ  وك
 و ،ب ت  ق ���ك  ؟!! ك���آ
� [ ع الا ق: "ل مجُ حوة  ًب بال س
 ب ء"... ك���ب أح ف ،اة الا ا
 ،ا ى ط���ع ���ة اعال ���س  ًم ّ���ت
  وأص ،���وة اح ا���؛ ف ق أوق ���ف

لا عى أ م دخل ا، فر...
 هخ بوت سع د خع   وك
ل الو، وق س م جده  مك ح؟؟!! 
 د، ف���سد ولل زوج ق ���سأ ق وك
 ���سع د خع م ت ؟ وأصلل ���هدع ���ال

...قف ،ا دخ م
 ، ٌوق ه إ ���ال أ ُ أ اعى الع ���
 م ى الإذا ا كت أ ���ا ���ًا تجت ول
 خ ل ،عوال ���ال  ���ال ا أو���؟؟!!  وها
 س ق وك ،ال ال ع  وةا وو

َََِْْخ َ���ِف ِإ " :ال ع ق ���زع ���ل [ ا
 ح 24[. ف:���م ُة" ]صَََْوا ُْ ِْ؛ اُا َُ ُِ
 ،ل وا ���ال م ال  ،���فا ���ض
 ،ال ف وح و ،حا  ���ال مف
وت��� ا ه فص لم وال، فو ب ال؛ 
إذا فّ ال مً ب ال اب ب ق وخل؟!.
  أ اعل ��� " :للك ة ت���عال

 ّ أ  و ،ه ل م م ول ،ال ق
 ل  و ،ا م وة الح ّو  وه  ال
 س ق ف ،"جال  وق ا ل ال ع أ
 بَ ِ���ِب َِضَ َْم ِ���َِْا َ���َْط ََذا" :���ا  [ا
ًح  49[. ث:م ص[ "ًُسَ ٍ ََُِو ًِد َِِْسَْوِب
ُا ََُ َْأ ََِِْوَة اََح ََوَج ِِف ُك َْم ٌََث" :���آخ

 .]15:ال[ "َاُهَ���ِس  ِ ِِْإَل َأَح ُُل���ُسََو
 ا لال ،���وص واض وة اا ���ف
 أ  ا لال  إ ب ،ا ئح اإد  ���ل
 ف ! ةوة با ه توت !وة اح وت
 ح أ ر، وأحال ��� ىع ب ���س أح

 .ال  ىع
 صا ال ع وا اذه" :هال ال وه

ال  أ تو ف اوة"!.
 خ ل ���ت أ ب ���ك َل ���؛ إًمـــخ
 ا لوك ،���ال  أ ���ت أ وب ،���ل
 دم م ���ف ���  ول ،كت أ ���ل ���
 أط ب���  ا ائال اأم ك َف" ،ل َ���ت 
 واع  ،واج َ���سف ..."لا ���ن ع ب ���ال
 ذب ج ل  ؛ ل���ال  وةا و���ت أ
ًم أص ق أ ال ع عف وقت أ وم ...ا

...ت  ًووق
ل |  ا سا  ّم 
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 حاء ال��� ا ���م ا���س  ءا ���ب
 كا بال ِ���ُت  )ا ��� غ ل ���م( ���لا
 ا إه  َا���ت و ،���ى حًا ع���ح ���س 
ًامإج ،���ك ع���ر ال ق���م غ ���ب ���وال
ِت  ،ب عف سوغ ،ًًا دفوح ،ً���ب

 و ،ًم و ًح ًا، وب ًا وح ًا و��� امإج م
صًا وً ، و امأة و ط ًضً أو ولًا.

 آل ���ل ،���وب ���ال ��� ���  ���ذل ك
 ووال ال ة عواح  قت  ���ال عا
 ى افح ،���بغ  ،���بل ًص ،���وال
 ���ال ���عخ ���مب ���ا ���ال ���عب ���واهدع
ب���ا زائّ ه دهً م الم���، وم ا عى 
ًوع ًوإق ً��� ظت وه ���ال ���ال 

 .ب ًو عب ًعوس ب ًم
 جد إ ���ا ���م ف ���ت ا���س ���

هء عاء.. 
 أم ا أظ َم م أم  ة أف ا إذ ع
 و��� أوده وأما، وحولا إص م عفا، 
ف اا تً وت���ًا وتم���ًا ً مدًا، 
 اأ ى ك���ع ًمع بأ ���م صر أك ً��� ���ول
 ،���ى الع اطت أ ���لج  ���  ا���ال
 ���م ���ظ ���ء ت���وال ،��� ���م ���َُت وا
فق، وه ق كل إ حف سء أو اء 
 ت إ ،ا اال ب ف ،ًوع ًوص ًسأو خ
 ل ٌ إ ،وا مال بح  وت ا
 ل���ت ف .ض ءوب ا ه ءوإح ،���وال

  م ُط ا مل���اس ب ،ا ا���ال ع
  وإ ،ة واب دهأج واخ ا
 ال  ى وجع مه ة وقجا ا ال���سف
وف��� ال��� ل م بُ��� طً ل���ا  ا أو 
 ا ع ��� ا إل���اس ب ،ال  ل ائف

.ًاتًء أو أمأح ف و ال و اسا خ
 ب ؛ وقًثث ئأب م هوع ���ال ا زوجس

. بق ا  جوأ أ
 م س مق وق ���أة الا الف ��� وإ
 جت أ ت  ال ط دهأح م واثي ع ئأب

ع بلا خة واحة إ الاء. 
 مق ال ���ااء ا���ال أ ��� ا إل���ول
 ُ ���موع ،���هأص ���م ًثوث ���ئأب ���م ً���س
ًتم ً���ب إ و���  وا" :���ت تب ���خ ���تب

موع الدة".
 ���مال ���غ م���ال ���ال ���ئأب ���ع  ؤوا���اق
 ق ا اال ا أفل ا ���وا ���ا

..ال ال ع
 ت ول ���اس م ال ��� أ  أ ول
غ ا وا ،غ��� الا البة ل أو 

.لو اال أ غ ،اال
ٌوأم ،ج ف ك ك ���وف ح ك ��� 
 :ًوًا مد ح���ق و ���س ب فه  ىح دق ٍ���ب

."ا  غ ل م"
وحال | س توك داع
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������������ب وال������������������������ء   ا ف��������م����������������وا 
������ع������ج دوا������������������ت  ������������وه ��������������������س ���������ق 
�����������وعد �����������ص ��������������وك ���������������ج ������������ك
������������س ً���������������������س ���������م���������ال و����������������م��������ف

��������������������د ب����������������ل��������ك ���������������������ب������� ى��������������ح
����������ك ���������م ������������ف ������������ب ���������ه���������م ������������وم
��������������������ّبُ  ��������������������ال  ��������������ب  ������������������������  
��������������وإ  ً���������م���������ع  ��������������ال  ُد  ������������������ِو

ِ��������ح����������������ال   ال������������م������������ء   ������������ِ������������و
ِا�������������������������������������������������ل اود   ������������������������������������������واح
��������������������و ه��������������������������ة    وع����������������������������������ٍء 
ِ���������������������ب ف���������������ص���������������روا   ا  ���������������������م

ق  م س وداع ع

***

***

�����ع����������ط ���������َُ���������ْ���������م �����������������اَء ا������������������������
�������� �������ع���������������������ل�������ب ����������������������ال ِ����������������������َه
��������ا��������ا ������������������ب ُ��������������������أ ����������������ُت �������������َم
�������������َدْوم ���������������������ال ���������������م ����������������ال ����������إ

�����ت�����ث  ��������������ال  ���������ض  ��������������ال    ���������������ال
��� ال���������������������ء   إ  ُ���������������������ُخ  ���������م  :�����������������وق
وال��������������������ئ����������و ع������������ى ��������� ا��������������� ُص������ر
������������ّ��������  ������������ أو  ال������������������������دة   ���������������إّم

ا������������������������ال ���������������� ������������ع ��������������������ل����������س
������ص ُ������������������������وال ������������������ل ٍ���������������������������واف
دواء  دو ب��������������ل��������������اء  واب��������������������������������ِء 
������������ف ����������������ا �������������� �������������ق ���������� ��������������ق

ال م

ال د

اال 

ُ ُ
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 ���ء الب   ل���أس ع با 
 ال و ،ائ���ال م وت ك���س ���وت
 آال  ًج َ أ ���ى الة عغ  ���
 دوا ال ا فسغ ق لب أ م ًظ ،ال

! )ت ا ل فح( ف مسا
  ؟؟ أ���سوا ���ا  ً���ج  ���ف

ج ً ف ال ل سكً؟ 
 ال ���ه  ج إ ���ا ك ���ل

وت؟ و  ا وع  اة؟؟
مذا  م؟

ل��� أ ا ت الآ ال ل م حة 
 ُ الو، أو  ًمك ل  ،صت ���ب

 .اوا  ز
ف ا م ح ك ا ت؟ 

 ن ا ا���ه ب خ أ :���بجا ���وإذا ك
 م ت وم ���ا ���ى كع  وأ ،ا
 ل مال ��� أو ،���ل ��� ���ت ا

ا، ف أتء: ه  ا م ا وح؟؟
 وم !!!لوأط ���توف ب��� م  م  ون

!!ُ وم ُ م ب ًت  زل
 ع  ًك���س ا جت أ ه ال ال إ
 ا ك م مال ���س ت وأ ،  ٍف

س���كً وتً، والآ س��� م: )ں ں ڻ 
.]17 :ا[ ڻ   ڻ               ڻ ۀ(

 ت  ���هوح ���سا ع ى أ���ع ���كو 
.ًخ ت و ،ًكس ت د، وا ا

فذا إذًا؟؟!!
ع��� أ ب أبء��� بلآ، وذل م��� خ حة 
ًف ،مة الا اقم  ت ا آ ف ���ت

 :ت لب  ذك ع وأث أو ت اب ���إذا أح
 عى  ك30[، و:���ال[ )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(
  أم بء، وإذا أص��� ك  عا ���أح ���م

  طع��� أو واج: )ی  ق  ���أ إ ف ���
حب( جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
  م ب ���َف واج ��� أ و���ح 30[، وإ:���ال[

ۈ( ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ   :���ت  ���لب  ���كف
]الة:286[، وق عى ذل كًا.

 ف أ خ م  قع آ���ال وب ب ���اج
 ،���س د اع أ ���س هوب ،���توح ���ت
 ح ���ول ،و���ال ح ���ا ف���ل ���ول

ك ا ت بى واى.
 ،ح ذل ب س آال  ال تذا اف

.ًوت ًوح ًتة تح ل آال وص
 م  ،���ا ة مال م ال آال
  ىح ،���اس م إ ���ول ،���ع ���م إ

.ئبو ة لح م

ل | مسا اسوال بال  م
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 ا���ال  دوا  ًاك ًبز جال ���
. م  احو ز مة الهم  و ة.. إذا
 ال عس م  دًاأو د ًا مف
 ،ه ط  زال م ة" لما" ���ال ه أم
 تق ���ة؛ بثم ���وأف ه��� ت ���ب ���ول

.���ئوذك    ���حل
 ؤهأب ل ��� ة مخ ها ���م ك ���
 ك ة���ال ��� أم ب ��� ���ال ���ع
 بق دوج ة ع���ا  وم .ال  ع���س ���م
 دفه غ امب م دهأو ه��� َِ َِق ة م���م
 هى أفوع ئى ذكع ت ّأ إ ، أه 
 م ال كوت .���ئع ِوأو هّ ���ط  ه ���ال
  ما اه  ا���فا أ ءاحوا ���اسال
 ���ى اع قا م ال و ،ال ���ال

 .ًاووج ًفم  ىع ع���ت ال ا
 ودهت ال ���كا ���سال أف ب ة���ف

  .���واال  ���لت   ���وأف    ���ب
وتة أخ و  تم  ه الّ الّة 
 ها ًا وحاأس تط   ،دة مم م
 نا ���ّ ه���وم ؛ بّوا ���ال ���م
  ٌةضح ���ه ،ع م ���طال  ���ا ���وا

 .ع و هم أ ؛ بهو ّ ى مّت
 ت  بأو م  م ب ًا آخوط
س��� مد وأخق  ً إ  اس���م بء 
  ال "تال ال" دأو   ت ؛ بّال م

 ���أخ
   ���دأو  ���و

 .ًت دق ك
 ه  ���ة الا ّ���ّال ���ثا ع ً���ف
  سوَت َُ ال���ّ ل م خ م���هت صًا
 ���سا خ م َجَوُت طإح إ د���ف ،���

.تأو أس قف م كوس تفى تع
 ���ل ّ���ّال ما ���ابّال" ���ئ ���و
 ل ً���واض أص ل" :)و���د إ���د. ل( "���وال
 زال ���ل ائال ���ال أ - ��� ى���أد و���وب -
               ���واال ���ال ���ّاء تو ���ا ���سا ���أح ���ه

  ."وال  وا
  معا ���سال ه ّأه م ى ع��� و
��� الع والّف��� وال ا ب أف���اد ا أو 

 .ا ا
ف عى ماق أود واسا م ى "اة" 
 م ك ول ،���وقا ب  ٍّ���وم ف ه م ���ل
  ه وم .قأع  أم ف دة أكف دأو ذ ق
َْع ٌوُ���َْم ََوُه َِِأْه ِ ٍاَ ُ���ُج َوال" :[ا ���س ق
 "...َِِعَ َْع ٌوَلُ���َْوَم ََزْوِج َِْب ِ ٌَاِعَ َأُةََْْوا ،ِ���ِِعَ
   ب     ب [ م���سا أم ���س م أف َف

!ئبب  ؛  لَدأح  و
���ل  |  ���فال  ���م
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 ا ه ت ا ة إعال اجت أكر م ّإ
 م ّم���سا ال ���سب ا ّع ���وق ،���سب
 لاح ب ًصوخ ،���وتم ٍ���وب أق إ أق
 ت ولو ،ّوال ّبال تّسى مء عوال
 :[ .ل���س أداء ع وت ���فأو إض ،���و
 ���ال كل ،ّم���سد اال  ّبت ���م

.]224/ ، م سع
ّك  ���  ���ف  ���ه  ���وم
 خ ّّبة ال���عوال ���ا
 بال و���ّ ���ّما ���ه ���ت
���ال  ���ل  ���ووس  ً���م
اجع���ّ ال���  ا م؛ 
 ا ض ���م َوف ���ّما ���ل
 ّد���وت  ،ل���سال  ���  ،���ع
 جأخ أّم ���خ وت ،���ما

 إ عوت ،���ا ���ى عوت ،و���ب ���مت ،���ل
ا، وإ ا ت عى بة ..

ّعاج  مخ ل سا م  بوال
 ّة عو���ض ذل ���ق ه ���ب ،ّد���أو ف ّد���أو اق
 وت وه ..م���ال ���اسال ه ّوح ،ّقوأخ
  وم ،ًج  أ م ّ���ال ئا الة هح
 م ف ّ م إ ..���وجال ك اخ ���ح م ذل
 إ اال ه م  ىّح ،ال ه  احوم ا���أط

 ���س إ فة , وتخب ال ّا تة.. وبخا ا���ال
.توع ب اّت ك ،ّال ا

واج إ ا ع الب  تّق  ، تو 
 ،  ًسوت ًصى، أو ت���  ذك ت أ
 ال ���وج ��� ،���أدواء وع ���اهل ً���أو ت
 ال ّو ،ب���أس و ،���وت ���هّت 
 اموب ���ال اواق ،���ا ت  ��� ���حم
 ���هّا   و���و  ،���  ���ال

.لل ًدة تّم
 بال ع ا إ فت وق
 م اكم إ ���جا ب ���هوا
  م ���وع ،جح م ّ���
 م ّوال ���ّعجا ���تح 
 ت ��� م  ،���م
 ���م ���ّعجوا ّ���سوا ���ّدال
 ،وق دوم ���ئح م ب م م ��� ةّم و���ظ
 ،ّة ع���ب  م م ،���ع اّه إ ّ���
 ���ال ���عزع إ ���م ،د���د ه���م ���م ���وك
بل���، ال��� ت���ى ع��� حت اس���مّ، وت��� عى                   

.هاعوق أس
 بال ّق إ  أ ال ل  وإذا ك
 تاخم ���ًا مك ���هو ،ذج���س ّ���ة س���
 ًا مك ���ّ  قا ���ذل ّة، ف���ّا ئ���ال

              ّمســـا  ـــبال  وبـــ
  - ازا ّلال م -
 غال ي ال ا 

اسمّ اّة

٣٨



  وه ،هوج ّو ،��� أ ل ب ،اهال ���تأزم
:ئال م ّى حع  و أ

ُت م إ وزوج عف ً ت  إذا
 ول ، ف ،���ما ب  ص إ م ���وه
  دا زوت ،طال م ّا اص  ةا ب ت

.ا  ّا س وب ،دة الق
 ع ا ّ أ ًأ ال ل  وإذا ك
 اأب م ًبوب ،ّال ال م ًبا ضغ ما ب
 ،اال ���م ���وس ،ال ف ك ق ،ّال ���ا
 ،ّم ّسأس ّق ّمسا تح  بال ّق ف
 ،جال ���ة اح م���اس ع ّقت ك إذ إ
 ي عت ���ال ّ���وحال ���ال ف ،���جا دت���وس
ّئب ك  ّمء اأب  ال ،اّوال ���ها

  ��� أص وه ،���احال ���ك ��� ،���حم
 خ م ّ وم ،اموب هم م ا اله ���ع

وماق، و م اّه  اة.
 ،ّكا ّال ا���ت  بال ّق ف ه ���وم
ّك  وا ���سة ا���دع ب ّ أ ��� ���ال

م���، و تا اّ او ال ت��� الء العة، 
 إ ّ���سة أسب ت ّ ،ء���ّكا  ���دّوا
 و ،ال ��� واق إ فوا د���ا 
 ت  ،ً���سم ًك ى ا��� وأ ،���تبرك

.سوا ال امع

وإ بو الب اسم ّم اللّ ااز؛ 
 ة، وّا ّم���سا غال  ال ���ا  
 ت ّ���وس ،ال  ه ال ���ة ا���سا 
 اد اأ ؛ ال���سا ّال ���ا  و ،ّ���ال
 ا  ع ّ���ل ،ّمة اح ف ت أ ���ل ���ت

.تو ع ّ وت ،وت ت
داع إسم س | جّة
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 َُوِج وق .ًاثو ً���ضأو م لح داو ���زمَرُ م���َُت 
.ّد حل800 م ب م واح ل  أ

 ـــت  زمـــ  يـــهال  ـــال  أهـــ  إ •
:21  هـــ  ـــال

 جد، والا ���م ًق أص أال - مال ���ق
م، وا ص وم - ال م إ اعى 
 اخال ال ���زاو ت ج د ث���وج م ،���وا
 وق ،د���ال ���ال و أكر م ���ول ،ص ���ف -
 ع ف ��� ة، وق���ص ذا - ً���م ���
 ال  ع ه  وق ،م ال  - ���خ
 صوا ،واح خ ���ف ة، والوص  ���ال -
ال��� ق ومّ��� - ال��� ، ذا أصب قة 
 با  مع ل - ���م ال وت ،���وع
 - ال م أك صد اف  ح ،وال
 أق ز، هب ود والم ف ،ط غ ���م

.ال ل
 كب ح ل ال ال أ حم و-
 م اصال ���وق ،���كا ؛ ك���ال ���قعا ���م

. خا
ً���كوح  ً���ف ���قوا  داو  ���زمم  ���أط
ج إ ال وال  س مة جًا، ق تأ 

ب الدة مة.
 ��� خك ط داو زم د���لا -

 ط؛ ك���وال ���كا ا���ال
 وال كا ���ل قم ه ول .���خا

:���   ���ك ���هج ���ل
 ء الا - وتم جب ف  دوج
واب��� - ق���  ه��� تث  ال��� أو ال؛ لا 
 م���س م ك؛ لًدو ���طء ا���ه ف م ���ب 
 ات - ما إذا ل ا ة إدوا ،سا ته

.وال ال اا خت - اموا بلا
 خ ت إ ���ج زمب ���با ���طا
 ،���وا ،ال ى الع ���م بت ���اموب
 تع���م أج م ؛ وذلوال ،كوا ،لوا

.ف مء عا أعول ا م ى الع
 21 , ل ���ال ب با م ���ال ���ه
 ال ���عال  ���؛ وذلا ���  ا���عأب
 وال ،)���ج ���س( ا م ،���ا ���وال
 ،)زه زه( يال ���سا لوا ،)���س دج(
 ال ا بال ع و ،)له ج( ���وال
 صا جحا ة ذوم  ج ال ال ء الع
ًداف ت  قعا أ  لوب .اء الو م 
 .وال ة والبل افال ك ؛ بوال ل
ل | بوال ال ال  م
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 غ  أم طا ل لب ال ت أ  
 اال ت إ ،بوال ء الع أ وح ،ها
 ال ن كا وال ،ّال ���ال م ه
 ال م ه ���ف .ب ف وال ���سة ا���ا 

بل، وك  ت  ع م؟
 ���ت  ا���ال  ���ت  إ
وه���ا   ،���ضلب  ���حا  
 م ���ل  ���أو ال ���حا
 ك ،أب ع ث و ،ال
  ؛ وإت���أو ب ���

.ب ا ال م ال
 ع تص ً���ت ت ا ال���َر هَْ ���موع
 قل ً ���ع ضال أو ع ���ضلب ���سوإح ذات
 ة الال لال ل ���سا دو ت ث .ت���أس م
 ع حا ب  ���ت  أو ،��� ع ���ك
 وك ،ال  با ّ ال بال لسا ط
 م ف لل ،ال ن اتل مم ا َك���ِر ال
 ع اال ت ���ت امب ت  أ ًا أ���ج ���ا

.م ع  با هثل ال م طا
 ت ر���ال ول���ا ب ���ال ��� ه ���م
 ب و ،���الرام ه ت  ���بء وا���با تى ع���ع
 أ ��� م ال ئأو ال ا���ا ���ب ع ���م

 لسب ال م :وم ال ل لب ز الت
 اصال ل ت ،اأق ���م ال م ع ،���لط
  اءقوا ،���ه ك ال ء، ق���بء وابا ���ب

.[ ا س
 ���ب ز إت  ال ���ه أ :���ال إ ���و
 ًا عب ���ء عوال ���ال
أو  وال���دد   ���بال  ���أس
اس���ل الائ، وابد 
ع��� الل��� ا��� لبء، 
 ا ���ب ���ك ���وذل

.لأط ل ع و عاج اواس ازى تع
ّب إ دأك ا���ف م و ا ���ف ى أ���وع

.ما
ل | ث ذة تأس

 ��������� �
��	 ��  ���� ����¡� ��
.�
¢��� �£ ���¤� ������� � ¥�����
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 م ـــال لـــ  ـــا
ب ضال ع

  أش م  ًا م1.  ك
 موي ،ال لـــ ًقإط لي
 ـــلج ا، وهـــ ا وســـهـــ ـــب
  ،ـــق ـــًا مأبـــ ـــ  ـــول ،وســـ
 ح ،تـــخ ا ومـــه ـــمح مـــ ـــ
 و ،تـــح اـــف ـــى عـــع ـــيح ـــإ
 يب ـــال ع َْب ـــ ـــحا ـــب
 م ـــ ـــ ـــحا ـــب  ـــول ،ـــح
 إذا ج ا، فه ع   ف ا
م أشـــ يبـــ ال وـــ   با 
  ؛ا الهـــ   ءكشـــ  ًا، فأبـــ
.قا م ي ق أ ال ؟ مل

 ح���ر ع ما م��� تاه ع لة  •
 أ ع ���ل ،هذ ���ف ع  ر���غ ���أن
 ُغ فإ ،ا���م قد ���الم ّ ا
 ث طة، ف���س ع ���ل ي ���ل ى أمر���ع
ُِْْم َأَ َْم(( :[ ولل ���ل ،ل ف ع
َْفِإ ِاِن���ََِِف َِْط���َْي َْل َْفِإ ِِدَِب ُْرََُْف ًر���َُْم
  ))ِاَ ِْ ُ���ََْأ َِلََ ِ���ََِِْف َِْط���َْي َْل
ئ���ة أحد ب��� ح ف م���د م ���أبو 
 رهغ ���ماج ���ب ائ���ل رم���ذل 
 وي أ  ،] د�ُ � دس دنا أب���س ع
 هذ ف ع ���ف ،ال اءل ���م ���
  ل ،ن ���ع زد عب ���زلي أ ا���
 ل كا :و���ف ،���ائب ل أحد ج���و ���يظ

.���ال���ى أعت ل   ..���ف    حضر ر ف���
عال وال شـــ - دال ا د. أ

٤٣

 جـــا ـــى أئذا عمـــ
 ـــجن وخـــف داخـــ
 ق ا اقى 

ا؟
 ���ج ���بت  ،���اطال  ���إ  ،���عال
  أ ���و  ��� ���َم ّ���وح ،���ه
ل اقى لصة ال؛ فاج عى 
 م ًووت ًعوا تُ أ جا ء وأئال
  لى، وكقا ا  ال
ع أُ ا ل ال وج مصة 
 ا سم ف ..ًع ا خ ا

.ب ّا ب ع إ كز ال و
وبلك ل اصة ب ف؛ 
فا أم س جًا، ول أ  ام عى 
 ،جاد العب ال ���ال ة هصم
 ���وس ،���لاد بعوا ،ب ���عوال
 عوال ،ذل    ًآج أ ًجع ف
 ا ���و ،ص ال دحوا ���ب
ت��� أ���  ل���  ا���ك  ها 

 .ا ذب ال
ال ح قطج م بم لئن



ال  ال ش م ب
 أب الـــ ب  ًاـــ؛ وـــب ـــ2.  ب
ســـ بـــ حالـــ شـــي اشـــط عـــى 
اـــ أ أســـ ب ال شـــي، وه اٍ؛ 
 م ص ـــقات ه ..اـــوا ـــا ع أســـ ـــول

ج ال؟
 وم ،بوا لا زأج ص ا اله •
 وه ،أق دل بوا لا إل ذه وم ،ا
َُأ(( :] ا ع ب بج ���ح ؛ وهضا  ���

 :ََق ،َُ���َُ ْاَد َأَََف ،ََأْع َْق ُ���َل ٍ ََ ىََع ُ���َِ ََك
ْ���َِ َْ ا ًْ���َس َ���ََف ،َُبََوَض ِل َعََف [ ِِي ال���َََِف
 ،ٍِقُِب َُُِْف ،ِِِْب :ََق ُث .َ :ُُْق ،ٍِقُِب ِِِْب :ََق .َُِْم
 ط���و(( :وا و ))َِأْه َِإ ُ���ََ ُْ ِ���ََْع ََُْْ���َواْس
 ���5 / 314، وم ال ف - ال جأخ .))ا إ ظ
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ال ع كال قم

ال ط
م ح ط ال؟   .3

 زوج ًا موم ًاض ك إ وال •
 ول .غ ���وه إ ّ�  ،��� ���ف
 اا ع ك ف ،جد وال ،أص ���ال
إذا غ ���  ��� ال ��� إادت و ال���ة 
 م ف  ال ا ه  وه �وط ،���ى لع

.ا ط   ك   قط ؛ فا
 ف  - ال ّا أدًا - وهب غ ك وم
  ت ال ك و إ ،ده ب و بأع

. قط ف ،�ّو ط ،داخ
 ا ك ���لا ب���ف ���ا ���ست ���ول
 ال ���و ���دال لح ���ع جال ��� ���
 :ح عوق ع ودل .ها ط :ْ و ،���ال
 ط ال  دال ا ف ،"إغ  ط "
  ا اع ف .ه ال ل صا ال

   ف ال ���س ع ؛ ُأغأو ف خ م
.ح ال ال ال لح ذل وم ،ع

   ًا؛��� ًغ إذا غ جال أ :صوا
 س و- ادتب ال  و ،بأع ف 
 ؛ فلا ���ه  وه ���ّ�وط - ا���ا ���ع إذا ك

.  قط
وال ع ال قم

ئال اء الق ح
 ل الد

 ـــئال  اـــال مـــ حـــ قـــء   .4
ل الد؟

 دقال بلب ع :ال أخ •
ف ،اا ���وف قوال ���سة ا���وك ا إ

 اوب ،ال ���ئك ٌة مك وضة اال ���ت
 ���واس وا ع ا َم ْأ -ا و- ���ا
 ع َلوس ،ف ع  ف ّوف ،ال ه م

.ك ا خف ،ذل
 اال ��� ءق  ���ف :ال���س اج أم
َأَح َا َِف ،َُل ِال َا اُاْق« :[ لق ل ���ئال

 ت ق ئال اال ���ف .ال جِء« أخ���َفَلِب
 ،َهَِإَذا َذَك ���ًََُْة َفََص َ���َِ َْم« :[ وق .���ِ مب
 أم ف .���وم ال جأخ »َ���َذِل ِإ ���ََ ���ََة َك َ

.أو وا ء؛ فلب وال لب وا
وإ  ت��� عد ال���ا ال فت ف الء؛ 
  ال ���ٌء. و��� ع َ  ���أ ى ت���ح
ق���ء الائ��� ق��� ام���، وت ذل��� عى صة 

.أع وا .خ ل ا وف .أو ف فال
 ال - اب الء الين

٤٤



 ا���ل ���لد ا���با ���ضد ا���ال  ه���
 ك ك ال أ ل ح ،���ال عا
 ه هوق ،���وال ���م  دة���جة م���ة ك���ك
 ب س ا ؛ ف)72 م( وة الص تا
 م 7,7 ك ى بع  ًج عضم ���ق ا���3 ك

.وب  )ةوال( م ع أ ،وة الص
 ،���ال عة ادائ ااخ دأ إ ول •
  و ج أو أ كك أب ع ���س ف
 )Sedna( ك  وس ،ال عل
 لا ه  ،���ال م ك 140 م إ  ب

 ه ���ال ���عود ا���ح ك إ
 ا���اخ  ���دوأ  )Sedna(  ���ك
 ل ح  ال عا حم

 م ���200 ك( ��� ل���ى اس���قب
 ���ال ؛ ف)ش إ ل ج
 ة ب���ة الال ���ت ���س

  ل ���وس  عضم ف م
!! ًت وال م

 8,848 م ف���م ���إف ج ق تت •
 م خ  )ل( ةح ح  ،ال س ع
 فم ال س ���م ع ت دا ا 
 ى قوأد ى ق���أع ب انا ا���ه ًّا، إ���11,034 م
 أ ���  8848 + 11034 = 19,882( ح( لوال
 اان ع   ،���ضة اال م  ���ف
  أ إ ���ضة ا���ى ال���ع ��� ���20 ك ���لط
 ،���س إ ا كم م 6,371 ك هق 
 تا ���جال ���ك ى ح���ع ��� انا ا���ه

 عبأ ثث  زجط لتب ���ى سع وا
.خ ئ���س بط

  ال وسا ���ال  ةحال ولال ه ل •
  ح ب  أ دإذا أ لاء، لص ب ج
 د حع ّإ ،سا ال ط��� قف مال م
 400,000 ح إ  ال ح  ة الال مال
م، ول فّ عد ال  ال���ء ه أك م عد 
 !! ضة اال اوب ص ك  مال ���ح
HO2 وإ أد مج���ة غ مق���، ف عد ج ال�
 م أك ه دء عم ا10 ق  - ءء ا���ج ���وه -

عد ال اب ت ً الء !!!
إّ ال���ا الي ب م ال���ء  •
30 لء طب ���أ ًا، وهج ئء هوال
 ،30ك عتوا ،���30 ك ضوع ،���ك

وه   إ عى ح م واحة !!
 م  ًأ  ئا اا اله •
 ء مب  ةال ك ة، فاحة ال���ال
 ع ح   ة���ال اة ت ّف ، ���دو

! ال ذل كم   دب أ ح
 جًا، لج ئه  اال ب اال ّأ ك •
ًة وأاحة ال���ال م ب ا���ء الإ  إ ���أ

 ���س ضة اال ّ؛ فا اال ب ا���ال
ح إ ح بتل. ه الرتل وز ه وز الة 

 !!كب ضا
اما | ال ال  م

obaid al-jaidi

٤٥



 ب م  ���ال وب م ���ال غ ���ق
 زدة الوز ���ال م فخ ���ول ،صوا ���ها
 طا ت ال عا ���ق م صخ ًئع  ���ق
 ف .ما طل ائال ال كت أو ال ال
ه��� ال ال ت���ع  اخ اط��� ال أو 

اق ضًا؟
  ال و���ت ع ً���ًا صخ ���ر ال��� -1
3-وما فى إضع ���واح .م ���ا وف ا
  بصا خ م قال  ائف م ل  ���مل
 ك .أو ال ���ال ��� وت ���ا م .���ال

.ال ز وفا  3-وما  أ 
 ���ب ا  وا ���ا ���طا ��� -2

.هلب هغ
 ���ا ت م ًب ���ا غ ال ���3- اس
 م .)فة الا���ح جى دة ع���مج ت ال ���وه(
 ز ،���ال ،���ال ز :���ا ���غ ���هى ال���ع

.اا ،اة ازب ،ال
 ا إل ب ���غ عا أط ���ت م ً���ل4- غ
 وت ���ال دال ���ك م ���ا  غت ���ك
  ال ،���خوا ا طا ��� ىع ���اح

.)MSG(  دال دأح متى غع

 ا م ،ص م ال  ك ���ح  -5
 لب ى ت���ح ًم ال ��� أ ���ال

ال تو. و ص ال والبة.
 ،ال ب خا طا وى تع 6- اح

.ى الأو ع ،ال
 ا و���عر ت وج  ���هال ���م ���7- خ
 وم دج ،ا طال م كا م ًب كوال
 سال خ ح ،ا م ًب أو ا ���ا هال

.ال م ًب
.ل جال ت ق ا طال زالب 8- ال

 -9 الج ام  ا ت كة بلدة، 
 أو اط أح ���م وج ��� .د ك ���وت 

 .م خ خا وال ل ف  ت
 وال ���ا( ا ���لال ���م ���10- ا
 ر صت ..،لت ،غ بب ،لب  ،)ا

.لم ب وت و
 م م ���قال ���ا اط���ال ���ولت ���ح 

.ا وق  دو م ا

ل | ال  م

٤٦



 ال ولال س ا ع ال
 : ت م بال سا وح م أوج

����ل�����ال ا����ق ����إح •
 ������خ �بع ����س •
����������ب���������م ������������م •
 ا اما إح •
��������ف ���م •

 ����������أف ��������������������خ •

ًاد ســـع ك  )اقإشـــ( ـــ ـــت
.$25 هق لة مئج ل صًا، وتواح

 وة ائأو ال وا ئال اس ���س و 
 .علب ائوال ئء الأ  م

 ع م وال ل :بـــا شـــ •

ف ى 20 س14 وح
 :ل ولا عر الر بجا ست •

info@ishrakat.com

سا الد:
 ب  أ  ال كا ال ه م
دعة اس وا  ك م ك ود 

 إح  م ها الد؟ وذا؟

٤٧

ام ال ي 
!ا تق



قال ع أ
 ا ���ب ل ���ة ال���ك  اة���م ���1- ُأق

 .مع  ���ال ى م���ع ،��� 19 = وا د��� 10

 ى اع ���ا زب ُاخ ،���س اةا ���وك

وص���ة ا  ���ع ع���ى أ ا، أع��� مفة 

.)yummy( م   ءب اال

 ا ال ء���ال ح ل قال ع  2- ك

  ،��� 28 حا  ) Give me �ve( فال كا إ

 ال ���وأل ���ى اع ���ال ���ب ً ً���وق ْ���َوق

كا لوا
 ك���،ود جج إ فت ���ح إ ���فض3- ب

 ط��� ةع وأق ،���لوا ���ا م ّ���ج  45 ف���ة ���ف
.ع ةّع إ ت ب وت فت

 اب عى ال؟ أح ك
 :اب عة تض ة - حسأة واا  مأق

 ح   ة���ا مّ؟ قى الع اب  أح ك

 ّدة لشـــ ذة بســـا :بال ال ع  وا

 كة - معال دا   19 ا  وذل ،ّما م

.مسد اا 

 دًفه ًفت ًط قال ع ّ ،م ى صوع

ًضع ّة , و تضل اعد اأو ���اس ،ل

ل هد، وأ ًوً، وأل الك والاكة. 

٤٨



ع يوأول أّم ى.. ققا م  كم :اس م
 لف ل  ���ء اع ه م وث جطق ـــح ـــال ح "واال وم ال ا" ���ة م���عب
 ،"ع يوأول أم ى.. ققا" : اع  إس  )2016  14 -12( أ ثث ى مع ا ال ا
 ال م مسا كا داوق ال جو ،معوا وال ���سال ال م ال ك���

.مسوا بال
 ظ  ،ما  ا ���لب كدة الإع ���اجال م أ اد: )وجحـــ ب .د ل ���ال ���ا ���وق
  ة، الا ة وغا اال ع ًف ،لال ���ال ضا ى، وققا ���ى اع ّال

.)ال ح و وم ال ب
 :لال وا وت ع ى وع كا زت  ؛ حاتف آل  اًا جًم ى اع ئال  َ َّوا
 ،قا وا ،���ال وا ،ال /ع���ال وا ،ا ���وا ،معا وا ،���سال ���ا

.واال ومم و
 ،هو و بوخ دإ لحب وذل ،"ا ى وبقة ال ال ب�"ال لأع ا واخ

.بوط فوث خ و سس اء أحؤسو ،بوع كت   إل دع

٤٩

 ا شو يم يال  مسا ا ّد مد. س م
حال زاالذ عسا هي ة وإن ال ا

ا ا ع شو

  ســـا ا  وا دكا م
يال الد. ع سالروف



ل ية تة: دوّ ج م
��� م���ا ال��� الذج اه ��� ج���ة دوة 
ت ت  م اح ال واس  اس؛ 
با "ال ل" خ م ابء وا ااف ل�

  تال اعال خة اوال مّ؛ ق2016ل 24-25 فرا
 مّة قوال    .اش أ إ اعال )اقإ( 

.وت  دة بة لا
٥٠

بال ا ط
 ءل م���سد اا   ���بال ���ا ���1- أق
        :اع  سق  ال ف م لال  ال بال

."ة اع"
ًقم وال ال ب قال ضب مك ���ال اف

 ال ال ���ال ا ًح��� ،ة الال  ���ع
��� ا���ة, وال���  أ ت ُخ ا���، ث��� ّّد عى 

.ا حط ال ئوا ال م ال
2- ك أق قـــ الل  ا دوة با: "الكء 
الجاـــ طيـــ ل" م د.  ســـ  ب صا - 

.2016  26 ا  وذل ،اضا عق
 ُواخ ،آذا  خ اوال م س ع ف وُأع 

.اضى اع كا دا زب
3- و���ُّ أً��� مٌ م��� ٌّ عا: "اســـ واأة" 
            ���ما  داا ���ك  ،2016 ��� 24 ء���با ���

.ابط - ال
 ،ّا د مى عع ���وا ذبا تب ا ّ
 أك ف كو .سا وح م عا ا م عو
 ���سى اع فّت اتال ���ا غ م ّ؛ مل200 ط م

.ف قأة وحا ى موع
 ���ق - بال ا ؟!" أقـــ ِق" ا���ع ���4- و
  وذل وب  ةط فت كم  ���ال ءل لال
 ول��� حت ء: ك���ال ّو .2016 ��� 20 ���ال
ال الئ  ا الاع إ م، وك لة 
 -ًبس بال ا ولم - ولة الا سم  بال

.أخ اف إ ...جطء قذة  آسا
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 ت ح ..فم أح اء.. عال داء واج تص ب م وا
  ءال م ٌح ه ح صل قال بوس ..)ت ا ( ا
 تت وال ووص ..قوا ها هك ع ء اأع ت عم ل
 اهإح أوب ...وج ...وص تا ء م���وب ..دمال ّت جوال
 ب ال  مت ك ال اعا ب م زج ةثم د قب
 ���م اضا وب ..ال م ٍ���وخ ل ��� ب ،هوت ���غت
 ء، وخال أث ال سوا اخا ب ه ؛ ل م م ًم
 واا ���ل ال اك ال ���ثت ،بل ���أق ء ك���عب
 ب��� م اال أ ل ...���وال الرك م ب ���جال ���ق
 س ا وأ ،فت ئا ب و ...قال د عدم 
 فى الا أه دل ّو ...ول ّ ب لوع بق أ ق وت
 خ أ اهإح ..���م ة... ت���وف ...ضوال ���فلب ء ل���عال وا إد���ب

ل اب ل واج الاء...  أف ح... أ كّ إذًا؟؟!
 ه لة.. ول���ع ���س م صم اب  ���مّال ���ك ���وه
 أوب ،ل ّة تٍة ك و !!!م ب  ال 
 و ��� ل يل ...أص ى أأ وك ..ّ���لب وج ���مم
  ادوف ...وب عوأس ا أس و ...ا ال ب
دمً عى حِ أّم، ودمع ت��� وج الئ م ه الم... أُ؟! ها 

.ب تح وط بق  ت ال ا
 ّح ا مه أل ...  أب ى مح ...خ وم لم
 ...لا ّوب ���ء واوال ا م ّى ]، ح���ا ا ���م
 فت و ،ال  ���ف أ ثال ف ���صا أح ّوإذا ت ...���ّال ���

صة اص ف ؤوس رًا.
 جف وأص ع ََف( :؟ أ[ ح ���وس ّب وك ل ف ���أ
 ه لب ادف( :؟... أ)ال ع فوال ال ظوال( :؟... أ)ى ا���ع

أح(؟... ا أكر.. ا أكر..
 ا غ أ وت ...���امة وال���ا مب وأخ أخ ���ب ���
  ّ���س إ   إ ،ًوع ًوع ًوف ًف ا إ   إ ل  ���س

 .د الب ب َََف ال ال قخ ؛ م[ ا
إ دعة ل���م... دعة لف ال ق اد... دعة ل���... دعة 
...ئد والحب م وه ...ب إ َُت أ ق وت واا ل

ل | ا  ّال ال ّع ة الح ،ر ِْ ط

٥٢



 دا  ِ���أص ؛ وقمأســـ أ ��� ع ���ذا أ���م
الء، وم زل ن  دا الء؟

 ،ا ���ى دع ���توغ ��� ء���ص ���ع ���أأ
 ؤوال ���ء، وسال لو ���ال  ���و

.ال لل
 عال ال ًم أب ما اسد أ  أ ب 
 ك ،ا���س  ء���زه مســـد اـــا ـــ 
 اووال ال ���ح   زب دو ا  ى���ل

.ابط  طوال ال
 اعال ا���خا دو ���ت ـــى إض ���ّت ���ث

. ل اع  ج ض
 دا  ئ���ال ا ���سة تف أب ه ���وم
 عوب ،���س ���ح ���كال ���م ���ب  ���ال
 ال ���ال لم ���ال ���ال م ح ا���وإ
 ،ا  ى���ض ع ضع أ ���ة بلب ��� ح
 ،2009 12 ب ئال ا ى تع وواف

.ادأ م  ف
 ع���اس ؤوال ���عال ���ال م ا���س ���س
 خ م ���ا ال ب���سب ���تدع ���ى إ���ض
.ال ق ى الع ذسف ،اضوا اوال
  ف ،وإخ تب لال ما ه ���
 اا   ���اتوة ل���ق ة، كعل ���ك ���وق
 إ فضب ،ابط وأزه )ادء وابال( ال
 ا  غ فه ك ف ،ئال ا  هدو

.سل ة اال وإ ،تلط ق 
 وبغ ا ال أ ب وإصب  ال���ط؛ 

 اصى مع وع ًتًا وثاإص إ ده   ���ذل أ إ
ًق��� لا ���م ًبت ���ذل وك ،���م ���خ ���تدع

.اضو ِ
 ب ،جل ّو���ت و  ���ت  ���ُفع ���ط 

. إل ال أق ى عح مد بت
   ا ا  بل ع  ���اس وق
 ه ا ه ب أع ���وك ،���ب توف ق م إ
 أع ك ا ع ��� مع لل ،ق ���

.ع ًب ال
 وه ،ا ست ل عا ��� ��� ك

.ك و وج و ،ف َ  ًةح  ا اخ 
 ،ج ع ّل دخ  6 ب ���ال و
وك��� مئ��� جًا، ول��� ته ص��� كًا، 
 أ قأت  ،ع مال ك ���ؤل ُج ���موع
 ء إعلب ت ���أل أوب ،جال  ت هأج

. ء أال 
ًوداع ًا، وكء ظثال ���  ا ا ���ووق

 .ب زة توج ، ك  ًم
 كت خا داال ك ا ا  وه

.مال ع و ا بق 
 وذوق ���وحب ���ال ���س م ��� ا ���

 ....م وط اضوت

ل  | بال ال  جم 

٥٣



غ أّي ل م هاة الب، لً ّ م دفي
��� جءًا ��� ���ّ باخ ب ع��� ر وفة 
 ُ أ ً���م ت  وال( ���لى جض لال ���خا

!)اضة تّل داع ع
 م ء ك���ج ع ّا ل ً���أه ���ل ّو
 خ  ���م ا م ���ع ُّي ع���ل ،ت���م

...هع ة مخا ا اال
ح��� م���ّ ا عّ��� به���  دوة هدف ل���د 
 أ سم م وه ...ابط  ّدةم ّ  سا

لُه؟!
 أس و ،ّ ق  ا ز ،ال ذل وم
ح��� ّا الج ا ب ال���ع، ف عُ أ ا إذا 
 أق ّك وك ...ا  ال ل ًا، وضع ّأح
 ك ُع���س ،بأو ت ة إول ى إعع ا

...اضا م
 ق أع إ  ق م بّال ح ك ف
 ك ل؛ وكئب ضو ���ب ًوإ ب ًّح ���ل
 أق ي أ و ،ا ���ا  ال ���وسد
���  ً���س ك ّأ م أك ا ���ه ���ع
 ع ه ،���داتع ًا موك توص ���ئوض ���ط
  أث م ���وه ...ه فع ال ���ال ���ال

  َُ أك م ذل؟
 إك ���م ���وس ه��� ف أت���ى م أ إ
 ا ت ���ة عّع ب���س ّت ف ...ت���م

 ���ال ���صِو ،���ال ّى أهع
 كت  ،ل ل���س إ ّا  ىح

 م ت ك ب ،هج م أم إ ���خا
)خ ك ّم ا اهج( م ب أب ق م ع بت أ
 وال ى أسًء، ح���ًء ف��� ّت اتز احو
 أوّدع  م يدف ���ال م أد ���ول ...لخ إ
 م ؤ تح اط ���فأ ك ال وأ ،توف ���ب
  اأ ��� أّو ه وك ...ئع م ك ى ل���ح

...ادتء إو لا ه
 ،ا ص م م إ ���وص ّأ غ ���أع 

...ا ال ذل  غ ب فال ودخ
س َم أود  وج ها ال وعم الضى... 
 س ... ءعل بأح م َا اه  َم س
 ...ا اا اله ّصرًا ل ى أهوع ���ع أف َم

 ...ُا هّى خع ًء قعال ب ب وّدع م وآخ
 ذب ى ثع ف ...ى ح���ع ًُح ئب ��� 
ا ب اخه أ   حى ت م الاء... 
  ّأ ى ثع ك ...ال  ���تّز م هّط أ ���ب

 ...ًّا مخ ًبى أحس وأ ،ال ًا مخ قم
 وك ق ف ،لى حع ك ئب ���و ل
 ...��� ود ول ���ت ك ال وه ���أ ظ

. ب ّظ ح ع اج ُّال
ل | ال ك - Biologie لث س

٥٤



 ���ال ���اصة م���ال ���ت أ )���ضم( ���أص
 :لال  ك��� اوال ،���ف  ال "���ال"
 وم واج م ع م  ..���ال ف  ���إ أ

..بح ءاا و ات وب ا  ..ح م ل
.ثأو ث خ  اض خا وال

  حوا ���ح  ���اقال ل ،��� ا���ه ك
 ءاا( م فخ ���ة مال ت ى أ���وأخ ،ح
!ال ا بم ء أخأ ع زال إ )با

:ا حن لك أق أ أح
 ج ��� وز ّوه ف ل ���ال قى اع
 ط ���م إ   ال مدة؛ وطال ب ���زوج

..توال
 ه إ دئ ���كت ص ���ص ل قى ا���ع
 ت ق ���ال ة ال���ئف  ���وك ،ً���م ���ا
 ت  ال اء.. وباء بس ال ت ؛ وقا
 د زوجوج إ ���ت ال ال ة الو���لب

.)ئال ه ال( !ها
 خ( إ )���ل ���ة )خدائ م ���خ قى ا���ع
  وز ي أ��� با ءا  )و ���ل
 بإ ��� ذا  اوه ..���ال  د إ���عا
 أم م أم ك  ب ف دئم ���  ل ،أك

اة وال م ض ط تم م وم اود.

ث��� إّ ال  ف��� ال حً ل م  الى 
 وج اخ ل ح  جم ل إذ إ ،���با
 ى طع ال   ا ك ا ..ال
 م ك؛ وؤو��� ���م م و���خف ..م ���جم ���ب
���ؤو.. ك قب م ج دو عى زوجت بتاء 
 ���أو وس اح أ وب ���ا وا مال ���ا
 و ث ، وج ���عت ال دحدد ا وه ،���ت
 م مو ���ملب ���ات ىع ل��� ..��� ���قال
 ه ف  ال ..ًأ ���ح ذل  ول ،ة أه���ز
 م ت م ف مك   إذا ..وا ا
 ًا آخأح ��� و ا مه ���ه ..أح  ؟��� أ
 م ع ئب أو  ال ال .. ء���ب ل

!ك م ،م سم  
 ال د؛ أو أم ة أولي ب  با ���جال
آخ��� اهمت! ف ���   عق  بء.. 
 اء ل���س ���س ال م وا  ���م ل م
 ئقأص م أو ل ،لك اه ال عال تاجب

.اا ب قع د! فال ول
 ائال ���م ّت أ ���أح أخ ��� ���وج

.اذ الا ق ..تا
دا | بال ب م عاج تك

٥٥



 ت ،اس  ذا كة بف )ع آس(
���ا اس���ئ���  ت��� قت م��� اٍ عة، 
  ىع ���هأظ م ���ى مال بال ���ال ���ت
واله��� ع ص، وبأ ت بل الب الى 

.اس ث هع ك أ م
 أبتً عب ��� ًاء الب؛  َُ هوال أخ
 م ب ���ئم ���ت وك ،���ا م ���ى ح���ح

.حا ب  ف ئدق ع  ال
 ال  دكا تاسد   )ع آســـ( ت
 ا م ّ أ ؛ إ���كب ���سم  ابال

 ��������ب ع����������ى 
���ال زا���ما

 ���ع ��� 
اط ��� ها 
 ،لال ���ال
 بال مع و
 آســـ  ���ال
 مّال"  ���م
 ���حا  ���إق
 ����������ص�������ع 
 إس :كب

 ز ام���اج  ���و ،بال ���ال ���اسد؛ ل���آب
ام��� ل���وة ادث��� الب��� ب أ ح��� عى %71 
  مج ���لط ا أص���ه ���وأص ،���جال ���م
 ال  لم ً���وسد ل ما تواخ ،���كب
 بال لب ك لت م ���آس ّ ك ،بال
 )آســـ ل بال(  وأ ،ال ���م مال غب ���ع

 ،أج ل  ً���بك أل ال  ���لم أص ���ل
ك ال حلً بم اس���م ال بس آبد؛ 
 أص لك وه ،���بال ل ا بال  ���ل
طل ت  جم ع، و ت آس م ق عة 
 م ال ���كال جولا  زهأب ���ج
 ع ـــكال :وال ���ال ���أب  ىع ���ذه ���الم

.بال ال     دبا تمس ،خ يال
و ا���ة 
)ع آســـ( أ إ
 ���الم  ���م  ���ه
 ���وت  ،���وحال
 دا :���ل ���بأ
 بوال  ���بوال

.وا
 ل  آس  إت
الب���، ه������ ة 
  :هوال ت
���سوا ال���ة 
 فث ��� إ دفا ،���ال ا ���ع ���ال ���حل

.بال ال  ىال بال لب دثا

ل | توك ،بال دا  ُلب

٥٦






