




ورنفي دس تّع 
ُ حًّا  اعاء أ وا م ِق ومات ومست، ف ع الّ وال واَ والء،  ال ب ُ

 ..ف ال م هاطو عا ّع إ ُو
 هوص و ..ط���ال دهج و ،ئال َأ ���اهأف   واة وه���وا اطال ع ���ب ���

..وا سى اع َا
..اغا قتب لا، وت  د الُف ،ة أبى بع س  ٌد مُت

ُ ال  الّوا أم مل  ب ت، و و أ  ذل خًا تق الا ثُ ى..
..ًس ح   ب د ال دب ٍب ة فف ُت 

!! .. ال إ ة بس ب ُِ و، سا س ب )امت ( كأم جت ُ
 و ،ّ و َ���ّ  وه م���إس م ��� ّجوا، َوُم ات���ى شع كع ���ا وم ،ذل ك

!!..وال َحا إ 
 :ق ،))ى قع ََكاعى ات ك أف ك م ما اعى عت أ ش (( : [ ا س ف ق ال ّا مال إ
 ،ّوكع ق م با ُت ،ء الًء كغ ت ول ،ك م أ (( :؟ قم ب ٍّق أم ،ا س  :ق

وَي  قب اله، ق: ق: وم اله؟ ق: "ح اة وكاه ا((.)م أ وس أب داوود(
 ف( : ف خ ل���سب ال م إ ] لخ ���سأ وق ،��ا   اء وعا  ك ال ، هال ه

ج ب  ا ك  اة (.
 م دو ات م ا���ا ،وال ك )( إ ���ما أم وه م( :ل ��� وال م إ ���شال وه ���سأ ���ووق

.)وال ،ت
 :ال هُُدس إ ،  ل ت ال ،ّما ه أ ب  ه ّلا ب ال ّوال ،ّال ب ة الّال ُم أم

.) وال ال(

ال م
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 ق دة )534( ما ت أج م ا ال إ
ًفخ  م  أ«  :أ عى   ت  ال  _  ال  بال
 وس  ش  ��ب  ت���راو ��ة   لب  ع  ق  ل
 ل لة   وم  أل  200 ب م  ت��راو  اموب واح��ة، 
«_ل او م ع  ل، ب س ك كة 
م أج ت الة ال ء الاذ، ومعت عى 
دعة   لوك  ،ع ُفوا   ط  مك  وذهش  ت

 ها وت ،ت إ ال ا
 و  م  ت  ك  ال  داوال

 . هق م
 م إدخ  كال  ه  وم
»ال����وذ«   م ��ع ً��ض��ع »��������ا«
   ج    ،معا  امال  
 م ى اة عوط أخ »ا« ك

. بال
 ل  ما  ئسال  وم

: ل  اذال وض
  ��ص��وخ ،�� ال  ������ال  •
  م  ��ول��  ،����عا  ��ئ��وس
 ،جل  ًوج  ا  ال  و��  ال

. ال اجم ع ًض؛ عاقال اجى مع هجو
ًج اذاد الأع ات ع ت ال اسال دع •

 هوا تق م ل  ول  ،ال  ا 
 ال  ق  ه  ال  ت  ��اس��ال  ه  م  .ال  ب
 اسد لوك ،»وب  ما ما«  ال
 ّع عى  بء   »ح«    تأج    ��غ  ��أخ
 ت اعال ا و ال قا ه ة. إص

 اال ب ولال اإل أج وم ،تء با أج م
 بال ق دة )534( ما أس ىوذ وعال  ال
 افال  ال  ال  م الى   لال  ت ال؛ 
 ،2007 س اسل ب كم اأج اس وف اذل
 ف « أ و ال 79% م أ ء فج وال
 ق « أ   %18 ى عع ،»ا ا

.»ا ّا
 ت  ِق  م    ا  عال  •
 أو وه ،ال »ح«  م صا
 .اذال عل بال ال  ست 
 ما  ولال  ا   خت  •
 ،اذء اله دع أج م ما وغ
 ،»ولال ال« م :ا ه وم
 أخ  ال  »ووت  ا  مه«  وم
اذال ه��ء   ع  ��ف��ال  م  تع عى 

. دو داخ
 ا  ���ه  ���ب  ��ك��ل��ب  ����وا
 ال  كم  ع  بل  إط    ت
 ذال  ع فال  م  كما اة 
  سأس وب    وه  .هوق ًج
 أف مأوب ئى الت وق .كأم  اخال با

.تم سئة الس إ لإ  هس ال با اله
 ذ هال ال م ال  ا  ولم إ
 ع ال   ،وا جلب قوأخ د ولم
 ا ل مب ش  اإه دال ا ح 
. وا وال ل لا فا ه م   

ل
مإس اسد ادك

٣

 وذ اال
قوأخ د ج



م ا اخ ب ال قئ ،ًخ اا، وتد 
 ت ع ًاء، ف���ها دوت ،ا ���وت ،ال ���زوا

.وال اا
  ،ئق ���ال ب خا أ ���ال آال ���ّع ���وق

.) ال و( :ال تب طت ،ع 
 إ ودع ،���أح ه لب لا ا��� آال ح ���وق
 ال ���م ،ً هأق ���م ���ال ال ���طوخ ،���ذل
 ى الع ا  ىح ،���سوا داّا وم ،طوال

.)ّب ع َح ى مو ،ّب ع ه م َِْل( ً
 .)أح ه لب دوج( :ت لق  اأ ه

 ا أ ٌخ قم ���بأأ ،���ال حص ( :ت لق و
 م ؤكوآب أ هّ ًءأ إ دو م وت م *ال احال

 .)...س م ب ا أ
.)وا واال ِطف ش ِا أ( :ت لق و

 ع ًف ...احال ��� جوال احال ء ال���أب ب  ���وا
.ا جى، والال ال أص ب وثح

 ُ ف ،سال جأو ال ال ب  م ب  وح
 ك وإ ...���خا   غوال ،متوا ا���توا ّ���لب ��� أ
.ا عوا ة بعوال ،أح ه ال تأوصى ب ق سا

 بف ،سة ادع ب س  ،احال ء الأب ب  ح أم
 ت إ هأح  ف ،ًطًا وبهظ سا دة بعء اله  أ
ّا إ ���  ل ُ و ...ّجوت ّب مواّت ،از���واس ،أخ أ

.وال حراوا
 ال وا ف ،سء اأب م ���سا ى أدع وا  وح
ي عى ك فد أ اج���  ف، ود ف إ اََّ الء، وصء 

.ء الو ،ال
 وز  ك ل ،م���سا ال  ل ًذجأ ه كو
 ،ما ه أخ م ال ب  أ ذا اه  وا .اق م���إس وب

 .ا ضُ  ما ى تع أش ال ه  [ ال وأ
 :ب أب ؟" ف���سا  لت م" :[ ا ���س ق ب  ك ���
 :ع وق ،ع  أ ا ل َُِْواس ِِْاس ،وأه مق ،ا ���س 
 ب ا ع ���وق ،قأع ضف ���ْمَّف ،جوأخ ���بّك ،ا ���س ���
 َِأْل ًا ث ���ع ادال ضف .ا واد ك  ���أ ،ا ���س  :���واح

٤



 ق ث .ً���ش ع د��� ف [ ا ���س ���ف !���ف
 خ : ���وق .ب أب ب خ :��� ف .���خف
 خ ث .واح ب ا ع ب خ : وق .ع ب
 ف ج ���ق ّل ا إ« :���ف [ ا ���س ���ع
 ف ج د ق���ل ا وإ ،ال م أل ى ت���ح
 ك ب أب  ََََم ة، وإا م ���أش ى تح
 ع وم م ف ت ف(:ق ���ال ع اهإب

 وإ ...)���ح ���غ ���ف
 ك ���ب أب ��� ���م
 :ق ���ال ���ى ع���ع
 ،دع ف ���بت إ(
 ���أ ���ف ��� ���ت وإ
 م وإ .)ا ال
 س���ى عم ك ع 
 اط ب( :���ق ���ال

 اوا ال ىا حم ف بى قد ع���واش اى أمع
 :ق ���ال ع  ك ا ع  م وإ .)���لا
 ف لع ًا(. أّد فال م ى اع َْت  (
 أ ما وا .»ع باء أو ضب إ م أح 

.والرم
م���ذا ل ت ش������ ا اق ب م��� ال؟! 
 ع ز ���ب ،ل لا ���أخ  م ���ئع  ���ق
 ...م م و، أو���ال م ط أو ، أو ،���ابال
وى م ك م ذل الو م ب وت وح عى 

...سا
 َوِق د وا لب أخ  م  ق بوب
 اودة وتب  ���و ...فا وض ّوال ���ال

...ال
 ُْح ت ف [ ا ���س ���س ّا ئال أم
ًم ل َووج ،���بأص م ا ���م ك ل ���افال

 ى ع���س���ى وعوم اهوإب  م ،ا ة خخ م
.موس ا اص ً

أف  أ  ا��� ال دوس���ً م م ها 
 م ك و ، ف ًب ب ف قا
  ا ىح ...���أح ه لب و ث ،حص قم

ظ و اخّة  ا_ إ اق ال ا؟!.
 ،وضال س كل ا ل لس و
 ك »خا أد« سب
  ،���ا ال���ه  ط
 ب و ،ال ه م

 :ا اه
 أ  �����������ع��    ...(
 مسا لة   ����
 جخ  م أع��اء  اصة 
 ،�� و������و ����رب��
 ،طوال  ا  ب  افال  ُس  اق  م  أم فا 
 ا اله ع ا أق ال ،وال ا ب اوال
 م ع����ُّوًا   ��  ل  ج  لوك(  ف    ���ال

.)ما
 أ ،ا���ح ق و قّو ع ���ال ���إ
 وأ ،داخ ���م وهع  وأ ��� ةال د���ُت

.ب سب 
  ًصًا، وخخ ل ذات  ���خا أ وا
 ح ال دوال ���قال  ا إ ،وال ئ���م

.م لسو ا
 تها ��� م���سة ا���ال ���ا ك���
 ���ف« ّ��� ��� ���ع ���وع إ ���جح  ���ساوم

.»خا

ّوم داع س مدا

 دة بعال  أ ب خا 
 هأح  ف ،ًطًا وبهظ سا

 مواّت ،ازواس ،أخ أ ت إ
ّجوت ّب

٥



 ،���إ عاج ًلح ال ���ست م���سا أّم
 ت ال ���وش ،ب ع ب حا ف ف
 ال لر ئ ���ُع  ُأَخ ف !لح إل ���آل ���َِ
 م ًعدم ���وا ،���قوب عو ،���و  ���ت

.ًوأ ًًا وحًة وكح ال ئو أط قم
 ؛ ف���هأوت ���ت ���وء خ���وأم !!���ء ت���دم
 ر وق ،ا ا���و ت ا أ ���م عم

.ال ق ع ًف ...ا ق اؤأص
 ال م ���م ل ل قح ت ال ���وع
 إ ا ما ���ال ر ب ��� وه ���ا
 م ا هآت   ال  و{ :ت لق ب
  ا بِ م ق���س  ���ش ه ب  ًاخ ه ف

.ا س  ا  وت بى الف .}مال
 ���غف  ،���و  أ  ���َم  ���ج  ���ال  ���ت  ���ب
 ،وال ّ��� ال ���ت ���ع لأ ���ال ا ���ى ف���ع
 ...���ل ٌ���خ ���ذل أ ���م ً���ّظ ���لى م���ع ���ِا ���وأح
ف��� ك  ا وق  قب��� فزدادوا إً عى 

...ى غع ًّوغ ،إ
 م ك وأ ،ال ���ص ال ا هدخ ا أ���
  ق ا أوج ،ا ���ف م ه اء إوث م م ���
 ���خ ب ًّغ تح ���ء؛ فال  ���ُت ���خا

 .ى الع ًصوح ،َال م ًفوخ ،ال
 ...بج  ���ت ل كا ا أ���ست ال ���أول

 ف ال ���ب  ��� ما ���م ٍ���واح ���ب ���ف
 ح أ؛ ل���ال إ ال  ةص ���م ���حص أ
 ا موقف ��� ���ك ���ا م���ه{...ه ���ا

.}وت ك
 وم ت م ���ح ت عجا ���عأوض إ
 قُ���س{ ه ا أ َ���َِ وق ،ال ���
 ت  ��� ٍو ���ش م  ���وم ،}ا ب��� ���م
 ، ب َُ ًقط و ،َِِ هفال ُف ،كس

.م ض  تخب و ،د  ب اس ه ف
إ ق��� ال���ة ت ب��� اس���  صة 
 ام م ا أك  فت وب ،���ة اح
 ضم وب ،تح  ت ك و ،اوأم اوق
، و أ س��� . ف أك م  ها ا؟ 
 وج ع فت ْإ إ ���ب ���أو ا، حل اال ��� إم
  ء ع���ب فأو ل ،���ب ا أم  ���ى ف���وس ،��� 
 ا كو ...���آت ال ا ف ة إة ا���ق ���جأح
 ازال  ق ���تح ف ،���ب د الأج [ ���ال
 ب الء؛  ََو ،ب تف ،ال ���ا

 د ت إ فء...
 وحأ ب���ف ق ���ى إعع ���ح ���ل ذ وك

 ..ة الا خب ت م ول ،وق

مسا اسوال الرب  جمل
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��م �� ���ال إ ���فت
 اودْت !زمب ًوتًا بطم ًم ك ،199٦ ���س َاب
 ك ل ن ءض ���ال ََوْص ّل ،جلب ���
 ع م إ ال ك م ُجخ ...و  ً���ت

.ا م أم م ب أت ال ع ب
 ،ال م ق ، ب حْاء؛ ِمقا فغ  وإذا ه

.)1918 س ُول( 78 س اب ،َن ط
ام��� ف���ة ال��� وح���ى ل��� َطفً م��� ق؛ 

.ة ااغ ا ببغ ملف
 أم ّب ���ف )ً���َس( ًكّ���َس ���ًا وع���ف ���
 م ���ال دو وه ً��� ،��ع ع ��ا ��خ

إخا وأخ أمة )والة ا  ع ازو(.
 َْ ك ���ل !ً ُأم ���و ���سب لا ���تف
 ت إل ُح ���11 س ب موع .وا ل ال

!!بال فاء" تال ى "شع وَدل ،آال
 ���ََْ  ���ل ،���فوض َل���اس ُ���ال َ���َأح
  ىال َح .ًح8 ص لال ال إ َأّج ب ب
 امكى باء اكال ُ���وش ...وة الذ َوق ك غ
 َح !ًحص لال ال  ا م وط ،مك
 ثب ف ��� "َق ام" إ ...���ح ْى وا���ال

.اظل اداس
 :وق ،أ الأق أ م ّا َط ط دشد ب

.لد إخُِ  "تال ب  ،ةج اءتق"
 موع ،ًع���أس ءب ���م ح ْأ���ا ب���وه
 إ ���َ و ،ال ّ ���ه  ؛ًم ك ���ا
 ف !ا ���م بّال  ���د بّ ب ،���ال ّ���ح
 ف جل ٌم ء؛ وعوال جال ب سا ََق
 إل وص ال ���ى الع  ���َُ ،ببال ا���ع

.لء كل ٌوم ،ا ف صق م لال
 ام َ؛ ط���فوال عا وتم ���بط ك
 وه آلب َُِْ َم ًأ وف ،جم وأئ ،وك

.ش ع
 ا م؛ كج���ا عء وب ً���م وك
 ���م :ال و ،ا صب موج ،جب ���تب 
 ع ما ���مج وب و ،���زبوك ���ُوال ���ال

...ال ع واب
 إل داء فال  ،اأم  ال ز ثح
 19٦1 ع جب  ���وقا ب وُك .���ُ ب ًط

فع اادا عة أض )وب 5000 لة(.
 ���اجّى َد���ع ���؛ وس���لم إ ���تعب ���مأك
اائ كدت غ ِكَ ِس���، فى ل أ ش��� قاء 
 ََف ،���ا ا ًمج ً���فوا حي و ���ت ���ل
 مت ح ف لب )ا ا ع( اء الق ش
 أه ع ثا فوا ْاذه ،���اب  :)بال فت ��(

٨



  َدك "���بال" قف !���ل
.وب إ وا دم

 ���ع ع ���أ اف
 ،ا  ���  ���ت  ���ث ج���ًء 
 َِع و���جف ُوص ْ���وُف

.هب  ا إ
َا  ا أ
��ح ا ى ص���ع
ع��ا  ا ال َخ عى ش��� الاء. لا 

 إ ي و ،ح ا  إ مت ي  ك
ا، أم ال فوده بدة.

 ف أت ه؛ َأَحب زة إجا ِ  أ وأخ
 أ :ق ب ، أ. ف���واق ا ًا: افام ل ���ا
 أ إ ع اظف ...بال وع َال ا ولف !ُّأّم

خ الآ وح بت، فسّ اجزة!
 ح ند الم ب ع ال ُت ل 

.ًًا حوال ك ب 
أم ا ا ب ع الد فخ ا��� لة 
 ،تص  ل ا وا ،ا غ ���تح  وا
 ودع ،أذ  وه ،ب َّع ََف ّو ، ف
لل ب ال���آ، ح ك . ف ع توًة
 ��� أ ���ِم ���ب ( :ً���ئق ��� وك ،199٦ ���س

.20 س ب ا ف ،)آال
 ل وَذَك ،ساء اى أعًا ع���ش ك ل وم
أ شً َح ال ك   او واغر
 ،ل ّو ُّل اء فال ���ل ُخ َوَص ،اال ب
ل  ���ج���، ف ش��� الاء ثً لْ��� ه اة 

.تف !آال ل َدِم ِِْب ف اصب دّل
 ى خع ���ا "���سا" ّ  ّ���ا  ���َوق
 ت  َِ :ءف "ال آى الع فا "
 ا ���م إ و���ا ���َ ؟���م ��� ���ع
اء حّال ز وشال أ ���وال ع 

.ا اسف ،ا  ع دم

ًئوم ًمإم ال ع ب ع ا مج  ���ت
.تى وف1992 ح م

 هال  ظم أث   آول ل ك
ال وال���، وق ل ش���ب��� ���  ًأ بلتة 
و���و ع ع اتا، فزَم م���ة، وح ُم ًقأ 
 ض غ ف ا سى كع ي ال لذا بف

!!مال ُ أ وأم
 وبول ،ُخ ��� ُِ ال إ ّ ُُص ك

.ال ع وُب اضول ،دوإ وتت
 ���ال باءة والال ���ت  ���أس وق
بال �� ���ال :���ء؛ م���ال ز ���ث ،ا��ال

 ���وال ،��ال �� ���وال ،وز ��َال

 ع و _ ���َ  �ع ���إذا ُس �ل .���هة وغب��س

.ا بط إ ئال  ُِ ك _ َ
 ،وع و قأ ع: ش��� قاء ب���و د
د ع وال ،دال أم ال ال وأم

.هوغ ج  وال
َح���ّ ع��� 1420ه���� واش��� مض���، فت��� ى 
 إ أش ص غو ،س هوُع م اب م صا
 ُِأْك ء ا���ش إ :وق ع ب عف ،َأج ���ح

.ه اب وُت ،خ
ل ش���َ ك اص، ف ال��� ب صة 
ال���ء  9ج���/ 1421ه���� = 2000 /1 7، ودف��� ة 

.ا  اءال
 ه   ،���م لوال ���ال ّ���ُِ ك
 ت َجال ف ،َ���َب ���ُ  و ،ب ب
��ن ���تء ت���اء ال���إق ���ّلوت ،���ها ���ح

.جم

ال اعال  جم ّ ،داعل

٩



 لاح ّب ��ال ع ضال كال ���وض
:ه ،بال اق ح

 ،ًسس ًم ه أ  اك أ :وا

.حا اه  وه .ل ًعا اتتت ل
 ال ف ،سس  ىوا ع  أ :نال

 كال  ج حا اوه ،ا داجا ح
.أ وأ ،ال

 لب ���ال   ا���ك ���بال أ ��� جوأ
 سال ّ���س وم ال آال م ف ال ���سال
 ا ات ���م ل ���أخ ���س اتت ���ل ،[
 سس  ىع هع ع م ول ،ة ا���وش

:دة، م م س اتت وإ ،ال لب م
 دول ؛ وه��ال ذل  أك��ر دول ��1- إس
 ،م���سا ولدة ال���ق  ���ودخ ،و���وال ���ال
 ���ساَء لال ولال ع م ا ب ���واس
 ب د ع���اس ى ذلع ���م وخ ،���دتل ��� والرص
 سال ا  ��سة الل أب  ىع ] ا

]، وه��� م���  عى مامة فس���؛ طفه���: أب للة 
 ج م م���سا ول ل دوُم ٌوف ،ج م ��سا

.أخ
 ووال ف دول م ض ��ب ك 2- دخ

 ثث إ ���ا ال ه أ  جا وم ،��سا 

:أق

.ُمإس ُوَخ ،ُوع ص ق •
• ق أظ اس واس ال؛ كب للة 

.سا
 ًا م���ك ��� ���؛ ل��سا  ��دخ ��ق •
 ه ا جوه .ف دخ ال سا إ ب���ال توثم

.ُت ش ّ ً ال ال ال
 اا ،] ع ف ���جت  فط ل ���ف
 ب اا .أخ ج م ��س ب ا وع ،ج م
 ال س ب ا وع ،ما اهظ ع ت ال وال
 دو سا دخ ال ال ���ال ال ه ح

.ل مك ت ودو ،سب ت وع
 جه مع ��ثح ا قم أ ��اجال ��3- م
 ا ض ��ئوع لط أب ب ع ََْ��م ا��ا

 ،ه ال ه خا ال أ ط ك ف ،��ع

 ب ال أ  ك اوه ،وات ص إ وص أ ب
.ات إ وص ل؛ بسس  ىع ًفخ ت 

دة م أخ�� احا عى  ��ال وح ��نك ��4- ل
وج��د الول�� اس��م، وم ذل��� ف اس���ع قدة 

 ف  و ،���فرة ب ���خ ف ���ا ���ا
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ه���ا و ف و اق ب الب، وال ��� ذل وجد 
 ج م و توا ،���ج م ا دول :���ه ،ف ���ك
 ك ال ة ها ال ال أ  ك اوه .ث
 ع ع  ���بال ب ���ح ال ���قا  ���ال

.ع ا ض ووم وع

 نك ت وآل ��سال ��ال ��ت أ �� ج5- أ
 ��وأذه  ��ع    ً��واض

 لُو ،��ع ا ض ��بال

 كا ا كَح أ ى ذلع
 م ك ���ب ���واج ���ال
   ���م اب���اًء   ،[  ���سال وف���ة 
 ،] ال ب أب ا
 ال ���دة، ث���ال و ًاو���م

 ع ث ،واو ء الإ ث ،ئال ش ت ث ،حلب
 ا ا ء ال���إ ث ،حا ُا م اها

إ ...ااد الس  وال ث ،ّما ب
 ع  ً وم ًواض ��سال ال ك ��6- ل
 ك ،ً���بم   ���ل ،��ع ا ��ض ��بال

.ِوال بال ل لب ح
 ،وس حب بال ال  ال ك ف

...إ جوا غوال  وال ال وا عاب ث
 ،ُْ ���بال ك ���ف ���ِال ��� ���لوك
 وال ،���وا ���سال :���هاع  ��� ا���وك

...إ وا د، والحوا ،وال
  ال ه ا كعبف ،وال إ جا ءج ث
 ���ال صوم ،ال وأص آال وع ا ���

...إ
 ا ��س ��س د إن ْأ إ ع ل ا 7-  و
 و ،اشال ال ئوق وإ بال أف وإ ،[
أ���  ك م ال الس وتت. ل ها 
 ف ا موه ،هة وغصا ال م  أ  

  دوا ماس ل ،هب م  مُوا و���اشء الا
 ���سال ا  ووال ���ال دة لجا ���ا

.مسا ال ل ت ب داوا دقوا
  أك��ر م��سا ولال ا��ء اس��ج ��8- ل
 سوأ ،[ سال وض ال م��سا ��سال ل

 ضت ولال ه أ م ،ع ا ض واشء الا
 ���اس ب ���ع ا���
 م  تا ���ق ���م ���عواق
 :ول ال ���ف ���ق وم ،���ج

.ث ج م وموال سال
 أ ��� أ ��� ���لل
 ب ���ك ] ���ع ���ف
 ،م���سا  ���ولال  ���اس
 إ صال ب ه حا ه  بال ���اق وك
 ال  ] ���وم ف  ���م وه ،ولال ���ه ���ت
 و ،عع م ع وأب م���سا ولس���ى الأ مع
��� اق  غ ت  ال الس��� أو 

.ك اءأه

 ت وآل سال ال ت
 وأذه ع  ًواض نك

ع ا ض بال

���ف ّوم داعال
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 ت ال طا سا ب ك ف ه
 ت أو ال ،���سا ح ه أو ي أ
 ،���ا إ ًواوع ً���ظ ��� ؛ ث���ساء ا���أع
 ك ء م���ب ه ال ���سا ع ًه���ًة ما ص���ل

ها...
 ���سا ه ب ،���سش وب ،���ك ف ���ه
ٍِب ���ت ال ،���صال ���سا ح ���وب ،���طا

 إ ،هوال ���ا ظ م ���ال ء لج ، و���
.بُال ّج إ اال وُح وم ،وال فا اأ

  أ اس ،ال ���ُس  ���ى اتا وك
 هج ٍة عب أف م ب ُأل م أ وبا أص ب
ُْكَت« :ق [ ال د أو ء، وق���ال ع ا ُب
 ّوس ،ا َك :ب ُْْ َ ا مَِت ْل ََِْأْم ُْف

.لم جَأخ »ِِلس
 ���إ وك ، ا ه [ ���وال ،���ا ه ���ف
 ُاء، و���ا ُال حص إ ،���ع دَُو م ���خ
 ِوا ال ى م���ع ���سب ُأل وق ،[ ال ب

.م ل م
 اى: إح إ ��� وال ال  د  ���هوا

.واوال ا ع حص ََدَ أ ش م  ٍأث
ًظ ���سب ت ال ،���طا ���سا وك

 ك  ���أص  ل ،ً���واوع
 ه َال ،[ ل���س ���وس ا
اص��� الا الا ُت���ى 

.حوا ها ك م
 ف ،ََخ :ً���َْهَو ً���ََه َه َ���ِهَ :ا  ء���ج

.ج ه وج ،عوأف فأخ :هوأ .اِه
واهب���: م��� ح، وه وص���ُ  عى 
 افأه ���؛ لوال ���ال ���ُس ��� ال

.سال
: وال ال خ م ها •

 د إ ف ،��� وال ال ���خ م ها ��� وأم
 واال  ،���م ��� أث اأو إح ،ى ا���
ٍْة َوِمُق ِْم ََُْْ���اْس َم َُْ وا ���َوَأِع( :ت ق ،���وال
ُِِْدو ِْم ََِوآَخ ُْكوَُوَع ِا وَُع ِِب َُِهُْت ِْ َْا َِبِ

.)ََُُْْ ا َََُُُْت َ
 ���َ« :���ق [ ا َ���س أ ���ال ���ص  دوو
 ،َِْإَل َِْ ََُْأْس ُال :َُْف َ���اِشَِف َِإ َِْإَذا َأَو ،َُُف
 َِْظ ُْ ََْوَأ ،َ���ِْإَل َِأْم ُْضَوَف ،َِْإَل َِوْج ُ���ْ َوَوج

.»َِْإَل ِإ َِْم ََْم ََو َََْم َ ،َِْإَل ًَْهََو ًَْغَ ،َِْإَل
****

 ئ���وس م  ب  ال ا���ها ���ب ا���قا ���وم
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 ح خت ئسال ؛ ف
 ال  أك ا م���وه ،تغ
 بك  طال ما لصا
 ئسذ الا  ةال" :»افا«
 ���سال بال  ���ئوا ���جال

."توم ئ ه
 دف  :ال  ��وع����ا  ا����ها  ف
 ،ا  ا اسذ   ،��آث  ��وإزال  واال

������������ ال����������ة 
 ،ُث  ��ال والدة 
اسرداد م اغ الو 

قًا وظً وعًة.
 أ ���سب���ى ا إذ

 ،ًواع  أو أ ،ًظ
ُِ َعَى  ال َ ِإ( :ت ق

َُْ َُِأوَل  َْا َِِْب َِْْا ِ َ���ََُْو َال ََُِْ َ���ِال
ِاَ َْا ِْ��� لِب ُاَ َْا ُْ��� ال( :ت وق ،)ٌَأِل ٌاَ���َع
ِِِْ َِْوا َعَُْعَف ْ���ََُْع ََاْع ََِف ٌَِق ُ���َمُ َُْوا

.)َُِْا ََم ا ا َأََُواْع ا اَُوات ََُْْع ََاْع َم
فس���ُ   ظً و بً و عواً مً، س���اء 
 موا وال م غ ���أص أ ،ى أمع أ ح���ب َأ
 وال ُال أ، و  سا  ال  ؛وال
���أ إا م���وه ،���قم ك ���وح ،���اتل ���ُ

. ح
 ���سا  ح   م ���ال ���ال أ ���ك
 بت  ّا ���سال وال ،���ضى أدة ع���وال
 م و ،ك   ًجوخ ًداخ هأم
 ،ع س أج   أ ؛ دووع���ا خا

.وش   خأو ت ،اتاق إ  ذ أو

 د���وُش ،ًواوع ًظ اضا ���ُاح ح ���ل
 ،ا ���وُه ،���وال ���ال ط ���ع ���ال
 ا ال���ه ع ال و���ال ���وس ،واال ���ُِو
 دع اق أ ���ض ال ح ���واس ب ،���غوا
 ،ولال ها ���ا هه ،ح  و ���ال 
 م موا ،فال ���ا ع ًّواق ًًّا عت ���ُ و
 أع  ال ازم اخ ب وا ا ا
..ال اء ح���ج م ���ا ت  فُع دول ���ه

..ال
 ���ال  ���    ���لل
ال��� ُب���ًّا م أ ت���د عى 
 ���وال  ���ولال  ���ها
 ،سا وا ،ال
 ���سوال ال���ذ،   ���وب
 وال ى حع ���سا
ا���وة، ���  ه��� ال��� ا��� ح��� ه���ا 
 ولال ���هى اع د���ت أ ���ًا مّ���ُب ���ولال ���سا

.م هب
 و ،وال ���وا  وال ���د ا م ���ها
 ه ،ب ���سا ُ أ و ،���سب ���ُ أ ���
 ..ال ال خ اج ���ح ا ال ���س
 ووال اال ك  ا م ها ظ ���ل

 .ًبوج ًو ًبوغ ًقش
وم���   ع ال��� ا الم��� واء ها 
 ،م���وأق اعى أ���ب ���ال ���وه _ ���سال ���ال
وال ال ب���ى ص وأش���ل، والوا بى 
 إ ���سال وال ها و ف _ ا���وأط ل���أس
.ال إ َِ  ال أ :خال ف ،بأس واب

  وال د ا م ها
 َُْ أ  و ،وال وا

ب سا َُْ أ و ،سب

م س داعدا
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ٌث ٌكَت ���سا ع  ما ثو ال ���ِكالر إ
 ،فوا ل ال اخرا ه :ف م وأخ ،ٌِهم
 وف ، مُا ���ه  ال م ���ط ���ت م  و

..وال ثدة والال قم  عوز ،فوث ف
ل��� س��� م��� ال���د اس���م���  وط���ة 

  إذ   ، ���بال  ���سا
إ وا ال ُا ِ���ت

  ز��� م���سا ���وال
 م م  ف ..���سا َ
 ، مسا ال ق إ ذُ
 ��� مال ال���ة   ���ل  ���و
 َض وك ،���ى ا���ع

ث ..ال ول ،سل كا ���ال ه ا
 ، ما  ا ب َ��� ى أع ًح ُ���سا ك
 وك ..���ل ل ال ���وم ���م ���َوم ّوك

اَس أو وسئ ل ذل، وأقب وأقاه تثًا..
إ" :���س  ال هم ع ّا ط��س 

 اا ���ع  _ ���س  ْوض ���ة ال���ال َ���ال
ٍضب م���سم ���سًا لت ���ُوض ��� إ _ ���ال
 فة الس مت ك ���سال ه غ وإ ...ٍوإت
ال���، وال��� ال��� ع���ى م��� الد س���ة 

 ���ال الرب أص ت م إ ٍال غ م ،���َم
."ال وال

ّلى ام كوال وّف ع كال ُو
 غ ��� ل ك" :"َ��سوا ��ال" :بك 
 و ،أدة الق  واُ���ثَُ أ ه :لال ���ال م ���أخ
ا الش  ال ادى، 
 أ   ���ال ثال ���ذل
 ت ��� ���  إذا ��� 
 أوج ���سا اى هوع ،ٍع
 ���ك  ���وتال  و��� ا
وج���ا   ،18٦2  ���ع  و���ب
 ه ،��ب دان ���أس ى���ع
ث ،ا ���ال ���ال ب ف ���أص ���ال

 1922 ى َعوح ..و���ب  ما ما ���ال ه
ك ام��� ام  تا ُت عى ت الاة..! 
وك وب  إس��� هَ ك ا غُ م���ِرة 

..ب ل ت ال ا  و ،ت 
 ���إس وك ،وب ك إ" :ب دان و
  _ ال ���ه إ ،أَمت ���َه ب ف أخ ���ل

  ال إ ات و ، م هأ ق _ وب ك
..!" م إ سئ

 سا آث م نت  ما ات 
 ه  وال،ص ى كع تثول

ئال جوا ،ئال لال
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���ة  ������ا ��������وت
 ف " :م آن

 ِة بهال  ال ك
 ول  ،ا����وب  اشب  ��ؤه��آب
 ف  ي  أ    ��آخ  م  ��
م ها الد م ال ا  الذ 
 أق سا ح إ ط  ول ،ّاال

  ."سَا ه م فم
ّأ ق ���فى مت ا ا���ها ���ه ى أ��� و
 بت ه عجا ���ى الم إذ إ ،��� وح ���

.ف  ال ا اأه  س  ادفا
 س بس وهُ  م آبء الرب  إرا: 
"س ال مل  ل الرب، ول الة 
 الرب أ" :ت ّأ م  أ   ال سسا
 جا ومب ء   ٍء شآب  ب    ال  ْا  ه
 وظ إ ،ب م ة الا  ى أسع دمال
 ،ال   ثال  صف  وحال  ال   أ  سَا
 ال بة، وُتا ب ت ال وحال ال ت

.)1( "ة ال ظحا إ دت بت

 ال ل ف ك ع  مى اى عم ل
  ال ،ِال ى وجع  ال َب لب أش ،ئه م
 ُ  ح ال  َع أو  ش��ء،   ى كع  ط  
 ذل و ،ح ع  أو   ،ضأ ع ا حص
 أم اّ ف: "إ اه  الد   كال
 سا  وج  ،مإس  ٍِب  ًم ل  مسا
   داال  ة متسا ّوج ،ًّمًا إسّج ل
 ،اال ع ًئم ًفم ًف  أو ،سل  
 و ،لال ابدًا كًا عى   سا  ع ف  

.)2( "ذوُم ق مسة اال
 تثول ���سا آث م وت ت  ما ا���ت و
 وال ،��� صخ ال ِ���هم و ،���ص ى ك���ع

إ  ما ت ول ..ئال ���جوا ،ئال لال ���ه
 وع ب ه د���واس ،صا ت م ��� إذا

.اوإص
.84 ا أم ّ .د ّمسا 1( ا(

.9٦  بال ج2( ا(

س مإس داعع
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 دو ف���ا َْلح ْ؟! إَإل  ُِأ ..ب ٌ���أم
!ق ف ..س ب ت أ

 ..لا َتأج  ..ا  ىع ..َ���
 "عص" ء وإ���سخ ���شش ة وأمت هلده  وت
بخه تة ُأخ.. ث  ت ب .. ف ق؟! 
 ال.. و اَ.. دائً م  أ شء.. أدى 
 ال ُصأع ة.. تئث داخ  أ َع ء.. ومش
!وج دو ..ت وأح ًوع ،عا م ال َوج
ًدف ف؟! ت  ع َ��� م ُج أ ت ه

!ََّ ب م َ م ك ك
 ث ،ت ً���  !ء���عل  ة���ف ُ���أم
 وأك _ ���ُ _ وج وق ك ُ���َت ث ،���
 ..ال ع !ئغ :طب ب  !حل ع ولم

 !ئغ د ع ..ال ع
 ال  !؟وا ا ���أك ى أ���م ���م ���ت ���ه

!!ا  ى؟! وحوال سوا
 ح ت ة الا ح ت أ ���ت وه
 وق م ٌ���ضح ..بب َلخ إ ���أج ة وع���م ���أ
 ه ًدائ ه ..آخ شب ���سل ضف ..ال

ح أح لة أس إل ق؟! 
أ قَُ الب بل؟! 

 هُى آث؟! حَدف دة.. أ���وس ًامغ ا دوع
 !ْو ًم م َ َط

ك  ص "���جوج" ���س ال َ���ع ���ب

ح تهَ ب ذا َوَلِ ..ٍ َخََ واث؟!
 ف ول ع ..لك َ���ق  أ ���أش

 ..وا صال ف ح  وأ ..وَزَه ََ
 اٍء كل ���ج وال إ :�� ��ال 

  ق أ ���مت ؟! أوأ ..وِذك ���وح ..���ا
 ���ضُت ا���ُت ؟! أًع���إش ���جت َت���ش ���ك ٍ���
 إ ِل ���طخ ���ب ُ���َ ���ك ���ب "���ض"
 ضُت أ ���أَوت !آخ ���ى إشح  ث ..ت ���م
 دهدت ال اال ب "ت" ح "َ ل" جح

ك ٍ ل عى "عم عل"؟!
 ���ب ال _ ���ع دوء ال���ا ���ب َ���تأخ ���ه
  ٍكُل ال ه _ ة ادائ ع ب َأ ���ت
 ء.. ف���ش ك ل ُ َِ  ى���م أد  !؟���داخ

!ََ و ُ
 ال ّ أو ..ب  ال ُأس ْأ ق ت اأُت
 ََف ئض ٍ���ك لح وت ..���قأو ف ا ���
  "ال" خ أك أ ع َِ !؟ااح ًح ل

ح وأ ُحَْ الََ عى ج م ت الِا؟! 
  ُأخ د ع ُوت ت َِف ..َْ  َل َ���د
 ..وأ ائوح ..���هء وتغ ُائح ََُِت َِ !؟ب ت

ُمع ل وح!! أِا ا وص ازداء؟! 
 ق ب ْإ ..���اجم ���ع ���قًا: ضأم َ���ل ���ُأِس
 ُأف وأم ..بج ف خس ..عال ف ..ًغ

..ت خ ع
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 َم َ���َِحَاْل َُتَْأَت ِِمَِْل َِإْذ َق ًطَوُل{ :ت ا 
!!!!!}َََِاْل َِم ٍَأَح ِْم َِب َََُْس

 دال ���ا ��� ا���ب ���ال ���ا ِ���ُص 
 ب ا  ���ائد ا���ا ���ضال ���2017/1/2٦ ع 
 ول ط ّ س ه ّا" ّأ اع ال م

 ائال  تّق م ئا ب ًبض ... "ائج ج
 ع ّ وم ،ّعا اعوا ،ّ���ال وال ،و���ال
 ���ا الاء، وهال ال ه  م ال ال
 بال ق دة 534 ما ّب بد عح ال ،ا
 ع ق ال ى خع م ك" : لب ال

ب س واحة".
.ّال م  دجا  ال ال ّأ وم

:ء اع ه ّف ه م

 ء صى إضة عكا اجراء ا ت •
 لوت ،ًوق ًع���ش ُّوذ ا���ال ���س ىع ق
.ل لا ه ع ص ال ئال ا لحب
 ���ب وال ف���سا مال بال ���لت •
 ّ  ل ���ا اا اله د ب  ئال

.تب ادعال بال اوإ ت بس
 ّوا هوا قا جوا لال ّ��� •

 ئى ووسعا م���سا ع���ال ك م���سوا
 ���س ّ إ خوا ���ى ال���ة ع���ال ���عا
.ال ا ع ال اهال ه م اج ّوف

 إ ل  ���ال ���جوا ���ال دا ���عت •
 ���ال ���ى الع ���وسا ا ه ض تال

.ادع ةواح ك ح جوا ال
  ���خت ���س إ ���ال ���ولال ���عت •
   ��� ّ���وت ذل وت ف ���م ال "���ا"

.ع ئال حوم فا ال
• ّ م��� م تّع ا ع���ى ح اأة 
 ك هوغ ���سا ه م إ ادع طب و

.عوال جال وفا اتى" وأخك"
 ،ا وإظ مأداء ا س  ت س م ك ّإ
 دا ���أس ىوع ���ّفك ال ���جا ���م ���ملب
 ���وا قخا اما م ا  ،���ال
 و ،���ال م ئال ���سم ���و ،���كال
 ع ب ا ���ع ف ،ًمق ���ل ا ج ���ال ���ال

َق ٍَْق ِ َُِحَاْل ََْْت َْ " :[ ا س ق :ق ]
 ت  ال ُْوَجََوا ُُع ال ِِْف ََف ِإ َا ِبُُِْ ىَح

.جم اب وا ،"فأس 
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  ���أ ُ���كأد ِ���ح ���ح ّ��ال ��ه"
."اوج فض  ال ... أس

 ك��� مثة ك ال��� س�� الدة
 ه" ا ��� ���زوج ���ى ب ر؛���ت ���قى م���ع
 دح  أخ واب واب ه ح ال "��ال

  هث ء 25-1-2017، كبا  أل و���م
:م  )!قم  ..ِإل( لا لم

 ه ك���س ،عى الب ًداع ت 
..أو ع ك دو ى الع ودّل وع م

 وترك ،وح ء الب ���حت ِأ وه
 ئأخ ات ولح أ ائع ب .وا عل

.ف ق ا ك ل موق تح 
  !ص ذا ح ف ك دت ب ِ���ذه
 وه ح وب ً ًفص ا وه تح
..ة واا  ءال ك ..بوق ال ح

 ى ط���ع دّل ���واخ اخرت ��� ���ع
 وي إل ق��� ال ���ه ���وع ،صال

!داخ  ب اح
 ���سب تح ���أم ���ا ���ح ��� ا
 ال أ وقت  أ تس ،ال دام ���ال

!ه ذاق ك
م ه )ه الّ(؟ •

 ���ت ة؛ حة ع���س حص ،بوم داع
.ال آال  ح 

مذا  ع َم عف؟ •
 :"بال ��س" ���ال ���مج خ ���ق
 ه اعال ���ة زوجى وفع ��س ���ى الب“

 أب ،ح ا ،ًكب تى مع ل :ًئق ��ال

!!”ً :لق .ً : ق م ًم33 ع م ى أع
 م ذة���سا( ال ا��ة ن���كال د َّ���ع  •
 ،”��ال ه“ قم )���ال ���ع ة ب ة���ما

. ص خ ك ة أكم
 أك ص ���ك ��ال ه" :��ال ���لوق
 ،ال :���ه ���م ���أه وم ،���م ���واس ،���م

."ة الوك ،ا وق ،وا
ال ان وفا د���ال دكا وت
  ��ال  ه ِص" :احال ص ���وص 
 ،ح خ ذا ،وَوق ٍ أة، ذاا َِ وك ،ا

."هدا ًا مًا خدا أب ال
وأضف���  تة أخ عى ح���ب ق "تر":  
 تب آال لوط ال َِح فت ال ه"

."وح   ًوم ، ًفش اج ال ،ال
 ق ب دا ا���ح م ج ع "��ال" ���وك
 :اس ل���س "��ال ه" م اج مع :ب���أس

مذا ل ج ب اة  ه؟
 اخر ة م���ا ب ج ���ل" :��ال  ���لف
 وا ،ال ���وأ ،ع ا  ،ل ا ���اخ ���م إ

."ال
 :لوق "ال" ص ال اة نكال وب
  ،ال ع ب تق قب ع ا  زام"

."ز بء، وب   ًاأح كت
 ب ًا م���ك ع ���وق ،ْح" :��ال ���لوق 
 عت ا ���وال ح ،آ���وة الوت  اء���ش

 .”ًًا طأث ْوأب ،
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 ���س أ قت ك مع ب "ال" ���وذك
ِ: اْلَُدوُد،  َْا ِ���َأْه ِْم ُِْئ���َِِب ْ���ُُكُِأْخ ََأ " :[ ا
 ه  توج ا مف .)���ال  ئ���ال وا( ".ُدُلَاْل
 ���س ���ال أ قوأت .���اسد الدد ال؛ ال��ال

.ذل وج دة قال
• مذا ُك ع؟

 ال اء هى عع ��ما ص ���ال ّع
مكًا أ ك امأة ص  شه خ الاء.

  كَُ “ :"ر���ى "ت���ع ب���ح ع ��ما وق
 أًة ص���ام ���ال ه ُ���ن ًْا، لأح ِى ا���ع

."لب ُُِ اءال   ءش ك ،كم
 م ���س  ال  اعال لق ���و •
 ���ال زوج ،وف ف ا ���ش ة: "با طا
 ا اهج اعال م - ّال الراء ه أ - ��س

".تجد ف أ ا أس ،آال أه وم ،خ
• ب��� ت���ا ه ال�� ع���ى ص عى 

تر:
 َم ب ! أ ا إ َ���ال   ���  -

.لب أح 
 ك ..كة ال���جا ���ه ك ً���ّل ���أ ���م -
  م أط ة.. وكأس اواس ..اءة طب ق���س

.خ  وأوق ،ح
. ب ت ْوإ .. لت ب ُق ت ْإ -

 و وع طوع ج اء اسبا بت -
 دى تع ا ���أع ،���ع ذل وك ،���وع د���وم

.ما

 ح د إ ًا؛ أِم  ح  ل آ ق -
.ًِم ا

 ب  ���ال  جىأ ا ���وب ���ب ���خ -
.ال وب

 َ ح دت���ال ع ���ل ���  أ ���جأ -
.ب  جأ ،أج

 ،م ك ���ك َكوت ،َ���أس َ���إذا وض -
 ���ال  ،ال ق ���؛ فصم ف  و

..اه 
 ،وص ���ع ���ال  ���ا ���َوْض إ ���ال -
 دًُا، وبت م ���ع ف ،َْخ م َا ���و

.ً ّدًا إل
  ةٌة صى دعء، وت���عال  وُت  ���ق -
 زقوا ،���س ِّ ف .���اتدع وب ب ��� َ���آذ

.ق أو ب ب إل أس َم إ حا

* * *
 ال ت���س ع   ا ���هف ��� ك
إ ب ���ح .. والاع ه الّ�� واحٌة م هء .. 
 ..ال ء والء والال م ًام ل كوت ْح

..ئاد عأف و ف اءع ُا َحف
_____________

.45 ك ال ع ت   م 
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 سل ا لها ة مز  ك  2017 ّال 22 ك ف ِاقال حا 
ِوا  ُع ُا ُُ ال ّّال ّا الى هع ٍق ع ِّال فه ٍم ٍ 

اخِة.
ك س ها ال؟

 سى ام  الّ ث ،ّال ِب م َْم ُق ٍّس ٍّحدة تب لها َُُِْاْس
 جما إ فضب فص  ّّال ال ح ىا عواّط افى ما عفّت ح

.ء والوال ال ع ّع هم  مل فت ال ّال ادع  ئأب م
 م ٍق دة مّوال ا ب عّت تء زأث ّ  عم
 ال _ م َال ل ِلا غ-IB ّولّال لال ِمب ح ِال
 ال ّدال ة الوو بّط ّ ال ّال ئ ؤشى بت م عس

.ال وال احل ال ى سع أط
 ّولا ِك  ّف ولة الا سم ئع ن ل ّلب أّم
  ًأه  أ وج ع ا اج ، ب ًم دادت ال تى عة عا
اولّ ال ال ع ا لك ب ودع لى ها ال مة 

.ا ذب
 ّس أخ ًمأ ه ب ،إل ّفة نس ئب
ولة الا سة مز  غ ال ل ا ذب
 ب الهة   والرب  ال  سا  ه  ئ عى  لفا 
وعدة   مع ب  IB ال�  ل لرش لعد   ُاع  وأ  ،ا
 كما ما تواع اس  د بعا اه 

.ظد مو اا ض AUB

ترقنا وتابعنا.
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ُد اط مب ���اشف  ّ ء، كظ ���ل 
 وأخ .���ال ّفى حع وج ٍب ّت  .ج م ���ّال
  ا ،أبى موع .و ا ّع ب ك 

 .ّلك ّل واس ،ّا ع ٍّب
 م هك ���ّال ���ت ���آه ���ال ���حا ���ت 
 ��� أ ،ً���عم ً���سبك ك آ ���م ّك ،���حا
 م غّى الوع ،ع ٌج ى ظوع ك وف ً���واق
  ا أ ّإ ،وقع  ���ي ا���  ك ّ���ا ّأ

 .ّس ظ وأ عّس ك ب وش ،ق
ٍب ���أش" .دة قع ن ّجت ،���لّال ���ّال 
 !ّق ���ا ت  ،ُاك  ّإ ،ى ظ���ع
  و لال ّ���وب ع���شا ال ّب ق ���ل
 أ ع ّب وأخ ذل ق أ ب إل ّال  "!ء���ش

 .ل ًجع   ّ ،ال ّال ق اج
 ّا ّكوت ���ة الف م ��� ،دةال ���ط 
 ج لال أ ّإ ،ب���ش ���  ك ���؛ ل���الا
 ،ا  ال صف ل ح ���مف .ً���ئزًا بع م

اسّ أّو طئة مّج إ بد اغرا م دو تّدد.
 ى اأك ق ّال أ جد فال ت إ وص

ثجً وتّ إ ق الّ ف فص كة أو 
ٍد شوج ل ًأ و ق أ ّد الة. كق ���أش

 .ص م ف أّم عز
 ،ف ��� أق ال ا ��� م  اد أأ
 ت  خ ���ّوك .اقوا ���ّواد ا م ���صف
 .د أك���ال ل  ���ّب ���ش ّك ،ة أك���ا
 ���م ظ أ ل ا��� ى مع ��� ���ش ّك ك

 .ع ًس ّثت وأص ًّيت ظ
ّإ ه وم ، ب ���أس وض .ً���ئ لم د إع
 !أ س ه ،ّال ّة... "إف ذه   ىّح ٍاث

 "!افّال دب  ك مء عب أش أك 
 ك ًم ���جف ح ���د... ف��� أ ّّ���ق ���ل
 ّوق ���أم ...بد الب إ ق أ ���م ف ��� ق
 ،ّة ال���ل وص موع ّة ال���س أ مب ،تص
 ال .وز ع ووض .ص ل  أ" ا ق ّت
أ��� ظ." وه أص لّ ش���ٍء مًى... خّ س���جًا
 ب ���ش ،ف هوع "...إل ُت ّإ  "،���ّب ً���جم

 ...هك ع أز ق ّال

 ال ك  مج لطل
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 !! ���زه توال ���أص ة: لخ���س ل ���ت
ْأب ل :���لف ل ْ��� وض ،هت ُب���اس ���موع
 لح أ ���ة. أعا ���اقوا احى ا���ت ���توال
ص��� ص، وص���ُ أت ال م ال���ء  إعدة 
 و ،ا���م ة  ���ع ���ا ���ل  ���سوا ،���ال
ً ًاأم ول ،ق ق أو ف ج ٍمب هكت
 تالف ،ًب ًسد م أت وج ، ب ح

 ���ك ���اقى ا���ت ���ص
 و ،���وال ة ما
لاق ال عد ع وعى 
 ف ..ٍ���ك ٍ��� ���ح ���َم
ك والت  اس���ءة، 
 َم ���ل ���و ���هوت
 عوت ،���ب و ،ح

ة  ع ة، وتتم ���وت ،كب وت ،ف ى َمع
أ   اض ، وت ب وت، وتد 
���َ غً وحً وِغً، و تاى ع د اس���ءة  أو 
 ول ، أ ق أم ا كه  .م كب
ص ال ت���ى، فَ س���ع م حو اق، تو 
 ه م ���بُت ،  ً���ش ًا، وكج دع ���
ال���ْ، هدئ اا، ت ال���، وت���ه ادة. 
 ت ى َموع ،م ى َمع ًبإي ا ال ���ما

 ، ً���احرام وأك ،���م ً���ل وا أك���ف ،���م
...ًا عّح وأك

 ك ل   أق ُص :ف مك بُت
  و ���وت م���ت ك ؟ لضم ���ا ق���ه
 ك ك حاوج بأع م  و ،  ال
 م ًصوخ !!حتم س ك ك ،ق م 

...ت  دة أو الا غ ءاسا
ُ��كت ��مك ��م

:ت ال ا

 مى الءة عسا اك
 ،ه م���ال  ى���ع
 ى ال���ع و���ا ِ���واْن
ل���ى م م ب عاص أو 

...
 اثب م ْال ب ت ال َا ت ه مال
 َأت  حب ���مف ا  أم ،توت د ف���حا

 ٍق وُ عقت إ مد...
 م ���دخ  [ ا ���س ���ف ���م ���ه م���ال
 م ُل  ذا بف ،ى اًا عدق ًًا فم

ك الة: اذها فن الء.
 ع ���س ���س  ���ب ضف ���م ���ه م���ال
 تإخ د إلوع ،م ع وص ش تا مع ال

َا ت ه مال
 ال ت ب الْ م باث احد 

توت ف
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مإعم  قة )دا ا( وقة )زاد(

 و  ذا بف ،ما  ب م ل عم
.)ل ا  ال ع ت ( : وه

 أع مال« بك  ل مج الج  ض
 ْال ���م ت ًب���أس »���طى اع ���ع
 ى هوت ،���ا ���ل ا ���ُك

:وه حاود صُت أف  سا

 ،ءتء إس���ا ف ُ���إذا س(
 ف ُإذا س ،ض ف ُإذا س
 ش م���ا ،ف ى مء ع���ا ُواف
 ،م���أس ا لل ا وض ال ق

!)...ح  وة ضخ ا ع
أ وت ���س  ك ال قال 

 ،ًص وال ��� ���أح ه لب فال
  ���ي ،���ا ���ق ���ي ���حف

 اسءة...
 قأخ تم إ ،ًًا سأم ل أه م موال
 ت م احم ب إ ا إل   لع ���و
ال���ْ وتو���، وه��� ااح ت ��� ك م عى 
  ���وت ع���ا  جت ال هوح فف ،���فا

.ال
 ه كت ��ع ��ال ��فا ب �� ��وف

ًجعان ��سن   قم ك ع ��هدوت

:ه فا وه

 .م ٍأح م وم ،ى اع ُِج ا 1- أ
2- ل بلوة أ ت اسءة مدة.

 . إ ٌواج اعا 3- ال
 ت ا ���ب ���أوص ���د ���أم ���وا ���4- ال
 ع فوال ���ال ظوال( :���س ق ،[���و

.)ا  وا ال

 [ ا ���س أخ مع :ال ��ك ��وك

 ،ج ع ف ،ا م ج ع س أ بأص
 وج ف ،���ل فب ���و وع ب ا ���ع ���ِف
 ل���س مة، وعص ك و ص ك
 :ل ؟ قتا ت إ ا ع ذا وص���
   أج  أ غ ،أ م إ ه م
 ى خع أح و ،ا م ح ًِّغ

)م  أ(.إ ا أع
  دة���س ���حص ��� م���5- ال

 .ا  وص ال

ل  أ  و س ذا لف

ي دمغ ف عى ��� اسءة؟ مذا 
ل ت��� بلة الزم ل ع ا���ء؟ 
 و ا  ت ���س بق  و ال بح  ���ف
 ا ع ع أ ً���صوخ ،م ���أك  ���بت
  ،بل توم ع ا ل جم ٌ���س ���وا
َُْل ا ََِْ َأ َ��� ُِ َا َأََُْا َوْلََُْوْل( :���س

.)ٌِح ٌَُغ َوا

٢٥
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  ص م خل ًاع���س ب ا  اوه
 لع لال أ م ض ب رف ..سا ج

...هال ع اش ك ابص إ دت ال اج 
 ف ،���ما ���ح إ ل ���ث ���ب ���ت ���ث
 دب وم ���مب م ون أ ب أ ���
وال��� ال ه ك��� واٍ وم���....  وت فرة 

...د زائوع ٍث ٍة كا  ل ما
 هَى أح��� رج و ،���ى و��� ..ُو ���ُ
 ،���ال ���س  ���أو ت ،���ع ���صى ف���ع ���ل

!...سل ...ول
 ت ���واع حأو ب ا���زائ ���ء ا��� 
 وت .)دهوو ���زوج غ ة محال ب ( :���اهإح
 أ وأ .)ب دت���ش ا لب( :أخ ���أذ 

!! ذا فم :  لح ول إل
وم ه أ..

 ُك وم ك اش��� والا، وكلدة  ُا
 اب اصم اسب أ ا؛ فوأه طا 

خ ْب أ ، ع ف  ه  ؛ القا
إ ال��� ا��� ال���  ك م ق��� ُأغ عى 

...وال ال تق أ بق ءا
 وت ال ت ت ًا أ���ك و  ���

..ذج ئء عوب وزوا ح ق أ
 ت ��� أ ه ��� م ���عا ���لال  ���ول
.... أو م ل ؛ فك ءش  ،ال
 وك اة سع ى زواجى عم وق أخ ل ت

.)ُح ع إ وجت ( :ءدة والب  تح  م

 أ ا مه  ..ال ت ل ع وت ���أب
.)ُا(

  ب���وش ���؛ شب ب  ك���ش  ٍب ُُوف
..هم ة غك قوع م ج ،ال م

 ؟ ف���ب ب ال ���م :تزم ���إح ���أس
 م( :ب ة���ئ زف وك ���هة تمع ���حوف

.)ك ب
 وث تم  واب ���وأش اواس ���ده ت

...ل 
 ة ولك ���دوأح حم ���قل ك ،ا ���
وه��� وس���ا ومط��� وم���ز أ ت��� دو ع أو 

!!خ
أها م ى ب ال نى ل ع؟!!

 قوأخ دئم م  ح ع وأت أ ُدأإذا أ
  ءم ش لال ق م وج ...!!ال ئوع

!!وال ا أع اءو ركل م ك
أذل��� ه ا��� ا���د؟؟ عق���  غ دة 

!خد لوف قل م ،ما
 ع؛ ال���بال ا ���ب ن ى إل��� ���م ك
 ع وب وس ح ه ،واوال ا ق  ال
 ووب ،ش م و امك ف س ى أة عل
 ���و وها ئ ��� ���م ح ���ف ���ت أ

 .ق ب و ءهح
...ست إ و ق واال إ

..قوص ت إ وت  وا

بع ل مل
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ا سا  ّمل

 ع اعال ��� ���ال ���موا زما ���أك ���م
 َال وأ ،ال م ب افراض ه ���لب خا
 َُ ة ال ال حا م ���ال م ا ���عجا
 ه ؟! إب إذا اْح إ وَس ب ،���وت ���ت
 هب  مُى اع و ال اى مع ج طخ لم
 ك  ف د ال���وج دو دول و ��� ف ،���َال
 ح ع حوال ا ال ُت ���ال وه ،دا
 ال وال عجوا دقوا سال ا

 . أ م 
 ���ب ��� ة���عال ���م ���ال ���ا ���ت ���ث
 ص  ً���َّدع ���ل م اصوال ب ���خا
 فع ة ال��� ال إ ال ���ا مل ول ،��� ال
 ة ه ة«: "ال��� ال ص« بك  ز���ا اب ���ما
الم��� بل، الاهو  ال���، الاغ  اخة، 
 وك ."���د الووال ال ���ب ���ّل و ���ا

...َوة الوق ة اص ه [ ال
 ة، وم وال ���ل ٍوص ���م ُذِك م ���خ وم
 إ داع ََ أو ََ أ   ؛تص إ ال خ
 .ال ع ، ُا ق ما اعال ف .تدع  ا
 ع وع ،ال ب قط إذا م ا ب ���وس
 ا ت ���ة ال ال ���ت ا هل ،ً���عدًا وت���شإ
 ع خ ���ة... ولال ى م���ع ا م���سا

ة... ول  س��� ا ] أس���ة  ال م ن   إ
.ح

 وال ال فم  ًَوَع ًأس ك [ لف
 طة عق أد ف ،اجواس قال ع ���وال
 ،َسف الوع ة ع���وش ، ووظ قوص ب أب
 ْ���وِش ،ص   أ ة فال لخ ���وع
ًّ [ ال ح ...���ا قِذ، وم وِف ،���ح
 كال ت م  ل عف قط ���س مق 
وبء الول وت��� اة ال���  ب ه صة 
 ���ك ال تدع  ًأ [ ���ال ت ة... وق���
  ول ،وت ���ة اعب ���جخ إ ���ال ���جح

اسب الش عة...
دع َم  مُء اب  ش���راا إ ة الدع إ

 عل��� وقة  ِه ع��� ���ال اصلب إ ��� ن ���ل
 ا  اوا ال ًا مة معال م ؛ تئف
 ���اس م َاعال  ُ واع فث ���وت ،���فك

... ة لة واال قوال ال وزاا
 فوال ���لد بو���ء، وتتا ���خ  ��� ���ض 
 ِل ���م ََِل ���ء، وُكل ���ت ً���وح ���ء، وأع���

...إل وص وه سا ء صء... بال



 ���ال  ���ُس َ���أة" ب��ا ��ح" ُ���ق ���ش
 ال ���اسال وبوا ���معا ع ال ���ب م���سا
وج������ ا ال ا، فص دأ ال م��� ء 
 جال عا هص ؛ البأة الاء بقا ا
  ال لم وظ ،ّّح مب ت ى أع

الم  ك شء ب الج والء. "اواة"

ف���  ُب��� م ك��� ال��� وت وض��� اأة 
  ه "ةسم" ت وبأو  أةف ،وبأو  ا
  غا  ة أع ت ك ف ...م
 ال ال ��� وأ ،ال دو ى بعا ه وبأو
وا��� ض اأة مت ب��� مع، ول اأة 
 ا  ع���ش ق ف ىأة عج   وبوا
 ب م  أو !���ال ���خ أو م م ض

!!ا  قى حع  ل
وإل ها ار الع ال ن��ت "جة 

 قى اتع دت  وبود اا دو ":"ال

ض ال  اأة"!!
 ال ���جل وبأو  أة���ا ���ت ���اس ���ول

!!ُال
 ،هأم  ع اج  وبوا ���سف ظ ف
 أ ���إ ���وح ���؟! وهو ��� ���ل أ و ���ه ���ف
حا���؟! وظ وض ها حى جء الة الع؛ 
 ،قة وم���سُا ���ك ��� أة، وح���ا ���وض ���ف
 ...ا  ال ع ضأة، وفا ى تع وع
أ اس���ُ اأة اووب م أج��� الب وال وادة!! 
 اموك ���ا ق  ً���دائ وبأو ���ا ه���وه

  ب ،ت ك���راا دو
!ال

 ...ًم ��� هوَف ،���ال وبوأة ا���ا ���أم
ف ح ال أ  ا الق  الد 
 ه ���س د إ واال ���ال وبح ���أم
 س ؛ والا ة ال���سُا س ب ا
 فال ���وا ���ال ���مى ا���ظ ع���ا ���ع
 م ال ا دو قال ب صا
  اوه ،ا ت م ُب  ف ،َوِق ال
  ةسُا وت ...هموت سُا ب إ 

 إ ع "اّ" أ اى!
 ب ا ���ال ال ء اه���ج ه ف
 ا ال ���ال  ك ���وق .ع ���أة وتا
  ���ة وضو���وض ،���ا ���ذك ���كى ت���ع
 ب ا اأ الف !!با ���كال ل
  لوت ،ال ���ع أ مى، وت���وا ���كال
 ع ف ،وال وال ة والأة اا ���
 هَدو و ،���ه ُت ���  ج ���ت
 ،ال م   ���ف ،ًم ة���سا إط خ
... ل بلوة  ال م  ىأو ح ،ما 

خ اُسة.
 ال ���ال  وبوأة ا���ا دو ا ت���وه
 ا ���ال ال و���م ���خ ���وت ،���ا
 وك ،���ُأس ت ع ت مت إ د���ا
 س  ���وح ق���أة الد ا���فب إ   اه

...وال ة والا

فوال لب م ث لطل

٢٨



٢٩



 وم ال ���ب دا ���ب ع هال ���
...ُع وث َوة الق م ج ال ما ،ئال

 ل ث ه فال ت  ���ال :دقا و
...د أصوص

 طب ...���هال ���ه ���هلف
...هوظ

ل��� ل... صً ش���ًء... حًّا
ب���دًا... ��� ا���ء أو  ال���ء... 
ط ع أ قُ... ت ل أو 

...قا أص  ل
ل ...ق ���ق صا وال ���صا وا

ب س���ع م  إ ت اجاء... أو ح ال���ء... 
 اوت ...���هال ���م ���اء... ف���ا ���أو ده

...ال
...جال دا وك

ك  ...���ه ه ...���  ...ٌ���ذه ٌ���ذه ���ه ���جَف
 ...ى اوش ُا أش ك  ...زموا ما
 ،ًمأو م ًفم ،ً���م أو ًكح ...ًًا أو غ���ف
 ،���ال هغ  أو ��� ال ق  ،ًاجأو م ًدع

...ا  أ  ال 
  م ع���س ...أص ى ب��� م ح ه ���جو
ز��� ع��� أو ام���... إ ل ب م ا���، أو 

...سل  :ِذك ع ٍَء ُقب ت
 ل زم ل و ،ًَم  ك  ��� جو
 ...ع   ع ف ...دا م ل  ال
 وه ...مإس   بوع ق وه
 ...وه ...���الل   ���وداع ���هع
 ُود ف���ل ولال ���إذا ك :���ش

.قوا
 ���ح ���ه م���سا ى أ��� 
 :ق  [ ���ع ال هال ���جال

.م جأخ »َِْاْس ُث ،ِِب ُْآَم :ُْق«

مإس اسود بع ل ادكل

مسا
!ّهال جال ح ه
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ق توك أدال

 وه  ،����ال  ��ب  ئال  اصال  وس  ��ه  ا���ا
ال إ مف آاء وأف اخ وإفدت واسدة 
  ةّع اح م ق اا أ ى أحى عَ و .م
  ا  ذل غو ،م    ل ،

 ...طا سا ب ب
 تدك  م  ن  َم  شا  م  ه

أ و  اا أبًا، وه م  اا حًّ؛  ال

ها     دهوس  ال اخء   ب  ت   ول

:ا

 ب  وا  ا    ع •
دق، وافرا أ غ س م . وها غ ص؛ 

ًط ال   ف ،خ ش م  ا 
 وس  ال     ��وم  ،��خا  ب قًا     ق
 ات ه  ق للوب ،غ   ةم 
 ا ب او، ل ظهً ه ، لا 

.وت م لا بِص
   ٍ��واح  َُك  ا��ا  ضم  إ  ال •
 م ��ء   افم  وا  ��أح  ��أب  ��م ف��ذا  أ، 

 ،مب ضى اع افم أ خا َِف ،اا ضم
 ،وا  ال  ع    ال  ا  غ  و أوب
 ،ك إ ع ق ف ،ك ل ٍتم ظم ًم
 مح ع تو ؤواوب ،تش ىع اف أ فا 

وض الشة.

 وب  ،ضال أو   لا  وص  ب  ال  ع •
كًا:     ًم س��ُود   وه  ،ع  ا  ��إط
 أ ال  ء؛ى الع ف ب ا َِ مع
 تو ؤوو ،س حب ا ى غع ن
 ع أم ءإع ؤوو ،خب ل قع  ا أ

.لع قة وأخك ما خم ق  غ
 م  اا  اا  اأط  م  ط    أ  •
  كًا   ت  لشا  ��وه  ،ن  اا  أج

 ُ  َم  ُش  ا عى   :ق إذا   ًف  ،اا���ا
إل موفً، ق اخ: ع أ   ش ال عى 
 وم ،ط غ م ا اا ف .وفم
 ط      أ  ط الء     إ    أ

.َازم
 بت وع ،د مم ه م ب نا َْف •
 خا ِا؛ َفا وكك    إ :ق ف ،ال

أ  َم ، أو أ ها ال مف بات، وها 
ب؛   م  ه  م  ف    ف  ،ص  غ  ال
 أ وال ا مل .تغ اف  أو ،ف ن  ل

.إل ى اا قب  ك وق خ
  لا   ،وت  هت   مة   ا��وا
 ب  ��ه��وغ اخ����ء   ت  ��ك  ��م  ال أو   ال

.وال حا
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 عت  _  ����ال  هأك  ��وم  _  سم  ��ك  ع
 ص    ط  ك  و  ..ثوت  ال  قب
 ..ك ء أفة واص أح اخ إ قم  أو
 ..ّش   ََل ..تا ع  لس ب سو
 ، ا أواص  وت اصال  كت ال ت ت وأف

..احال ك ًح و
  ال  ال    أ  إ  ا  ب    أ   أم
 ب حى    ال  ��ئ��س��وال  قال  دب  و
 ،  ا شء اًا الأب  ا ل؛ فقوا اا

..قال   ول
 قوال  ى الع سا  ُ ًا مك ث 
  خوا ِال ك م وال احال تء واوال
 أص حا  م وا ..اما إ  اسوا
 ااب   ىات    ��ال  ��������ال  ����وا  ��ك�� ��ال
 قوال أبح.. م ق ك ها   عل   سا
اُس��ة    ��ب  ،��اح��ال  ا  و  ،ا ال����د   ��ب

 ..خا ح ع  ال وغ حت ع ة تاحال
 م وم ا م ،ض ًوبح ال َال 
 .. وال  قا  ال  ِم وتز  الدة"،   ب" ى  
 ل  اء، وعا د قو ..أط و ..د ُأسوت
  ال ه ،ال ن ًو سل عا ئوس  ال
 و  ..هإ  م و ال  س  ع ف   ُ د 

 ..ئا  ع  ��عا  َوُت اش����ء..   اهل  ا
 ب عى   ال  صال    ت  ع  ���ُأس أخ���ًا 
 م ًف ًطت طم ف ا له أ ،إ
 ا ها ك ؟!.. إال  ال ب ال
ها   ف  َال  ب  قال  ح  م  ست  
 ج ال وف��د   اس  ��وه  ..ق  ��ك  و  ا
اُى  اعة   ه  هب  م  اجإخ  وت   ال
 ها ض م ال قال ؛ دوال س ج ال
 إل ى   ال أو   ،ف  كا  ال  س ال

..؟! ذم اشُر   هغ
 ق ف ا ع  نا  ك

 ك ؟!.. بال  رز م أو   ث  ،و

  سم  نس غ  م ا ت

ى عى ا امن؟!  ث ،د صب  قع

 دو  و��خا    م     إم   أ  ل  ل  
و  ،ا��ها  م  وا  ال  ب  ف بة، 

..ً ًاهج   ال ب
  كُل  ،هغ عى   مال  م  ًتأوق  ا   ف  ل
    َج  ،عم عى   �� ��و  ب  ����ا
 وح ف ،ف رول ،ع و إ ل
ِ��َأ  ِ ُْبَِل  ِإ«  :[    ، ال  ال  إ  وَت
   ،ٌََْ َِْم َُُِ َْأ ََل ، اُضَََف ،ٍَََ ُْكَِدْه
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.)وائّال ( .»اًَأَب َهَْى َبََْ 
 �� ��وال ال����ة   ع  ل  ���وس
 ،ضال  سا  م اسدة   ك
 ،َ ال  ع؛ ك  ك   م  م
 وه ،ا ؛ كأس ك  م وم
 سم  ال أف مو ،لوا جل سم
 س د ك م وم ..زء لال ف   ل
 ،وإ  وج  م ق  ص  ل جاء   وه  ،لك

  .ف ال ل ّف ،ى ب س ط اق وذك
 ال  ا   ال  أك ع  ه  م  سا  وم
 إذ ت ،اا ا ب م  م م [ تب  كت
 طب  ة، وع ال فم قض ح هوا طال

.ال ب وواج ا دم ى حع
ة  ال ى ع وق ..[ سال لم ذك وم
 ،ءهأ د والال  ع ك ت ع  وال
 ال    [  ��دتو  م  �� ��ال  ب  با  أ  إ

ها   ��ذك  م    أ  ًأو  ف  ،حا  إ  ف
 ..[ ئص  اءقل ًداف ال

 ًا بش  ال ااء واسا سم وم
ٍ ت ب ا م ه ه ،س تب وال ا
 ام  ما اة إة ا ال  أ  
ًس  فال  ل  بق  ت  كال  ب  ..ال  

..تخ
 إح م  م وق إ ه م ا م ا
ف ..ا م ال و ا خ ف  اماس

 ،بق إ ًط و ال  ف ، ن م خل
عى   ُو  ، و  و  ُ عى   ال  وت
 ى ونح س ودوز ح و ،ال ك ائم

..ن

الرب   تكف
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 ائوح بغ م ب خ د طال ت ا ح ���ل
 ���شوا ،ال اة طض  وه ،و و ���وُج
 ح  عود م���وال ���زهوا ،وا ���اس ���سب
 م عال ُال ِوال ،ش ح و اع

.ح وك زاو ك 
 ل وه ،دائ ب ٍ���ص  ف واح ف ���ا
  أش ثة ثم ًبطًة واح ��� ْول ،ط 
 وا ال ��� م ���س ؛ وو  ث ،ال

وسع ال اخة. 
 وق ت م ���ُت ق ،ً���ت ٍ��� ك ��� ���ا

 ���ف  ���ُو  ،���ت
ً���بًا م���ًا ش���غ
  ،َع ٍ���عو ٍب

  .تق م َأ
 ���ب  ���ف  ���ال
الق م اا ،أ 
 ،ال قِو ء اب
 صال ا م ُو

 ، وال مال ���َعب  اط���وش .اعال وال
 عال ���لمب طا ���ل أم وم
اث���ة   ���ص  ���  ���وال

.ال خا لب فا
 ���م سفة و  ك

 ���وال ���شة ال _ أش������  كة ج���ًا
أ  إ  _  ���ئجأ  ���و  ���اح  ك    ���ال

 كأم ���ب ���ت ْب ���ى ذلع ���ت ���ما
 ،فو ���ب ئال وال ،ه���وت ���ائل
 ���وه ،���ف ���عا ���ود ال���وال ���زها ���اعوز
 ه ���م م ���ول ،���م ك  ة���ثة م���ك
 أو ط ،���زهوا ���شا ا���أ ح م ���هغ ���ع
 م ���وق ،���م ���جخ ���وأغ ،���ى ف���ا
.بطة والاى اد عال ا   َِ ُم ���م
ود، فا ب ���توم م ة دولف��س

 ���وف  ���  ���ف ش���ٍء 
 ���توت  ،���ص  ���
 ���ف  ���وال  ،���دق
 ا ال���ى هدوا عاع
 اسف  ،ع وس���وا 
 ف د ت ��� وق ���
 ���وائا ال���وك ،���وت
   ا ��� ا و م  ا
 ما وض ���وق .���وا مال ���اصوا
 َخ ٌأح  و ،ال ل ًاج مص بع
  اءس ف ،أو م م ك م ا

.ولال م
 مح ���د ج���ال ���ت  ة���ا ���ما ���وم
 داوا ال احال فل مال ل ا
 ال م ،وال وال ���اعوال عوال
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 ���ذ ���  ���ظ ع���ا ���ولو ،���لة ب���ال
. و

 وللف ،���مال ���اصا ج ���ال  ���وق
��� كة  ال ���ف2(، وال���ًا )710 ك���ة ج���ص
 ا���ظ ال���واك ،ح���م ���م ���ب )���8 م(
 ما د؛ فال ���و ،قال  ا���لب
ب���ء مو اِرو ال���  م  ا، وجء 
 ء ش���إ م ،ا ف ���ى جع ��� م ق
 قط ���ولال ب ���ة، وقال ��� مال فا ���م
 ط فم ���ال م صف ،���ال ���ال ب
 قى أع لت )جج( خ ا���سب جل صال
 جل ص���س رو الِا ��� ءوأ ،���فا

 .لوس ُب
 س��فة  اء بم ال، ف ى عى 
اء، وعا ذل  ك ًّأ ع اء أحاع م ���

 أوغ ف م ���سوأج ا ط  ���ال ذل
ًع لال تا  ُْوض وق ،أو ط ج أة أو���أو ام

 خ دفت ف ،ب ذل ُ ول .ما ح م
إقم ف أ م���، ك   ل أح ب���ء أو 
 ُ ا ك ًم ى الع ب ،ب ع

.ًة أحعوا ؛ بمبا دلو ،حراا َل
 ال ًا، فك ب فال ���ال 
الك��� وم غو ال��� تح��� بض كة ا���ة 
 صو ،عا  ���م مال ائا  ���ولوا

 ،ال  ا؛���ذه ���أ ء م���ة مو���ق ى اص���ع
 .واال أوق و ،وال

 بق ���ضف ���أ ���ش ب ���ولال ���ع ���وم
 ع  ،م ك  ةا عى مة ع���ش
 ال م ك .ها كا إ جوح ،وجال
اع��� دجٍ ح��� الام بلاع��� ال، وجدة 
 ل ا ز أمب م  جال ت وج ،مط

 .اء مى الع اقا ق ا اه جد بال
وإ ج اع اع واس���ا ال اة 
 ���ف .���الرف ئ���وس ���ت ���ضد وع���ال ���ى ط���ع
 وح ،اط���وش ائوح بغ ���م لب ���سا
حا، وأخ لاش���، وثل ل، وسح  أو 
 )سى )س���ة تة صج بوب .صا ب���ا 
 ���ب ما ���اس ���وق ،���س ق ���
 ��� ة���ل ���ب ��� ةف���ب ���ب؛ ف���ك
 م ���ج إ فضب ،���إل صل ع���س ���

 ال ���ال ا���اس  ك ،���س ق ���ع
ال���ة أو الب ا. و سس��� ك م  عى 
 ط���ش ؛ فعوال ال الرف ئ���وس م ���ال
 فا الرف لا وف ،حوال ل م
 َا ���عال الرف ���لوا ،ال ���أح ���ب

.ال لا م إح وه ،ا
)��(

عال اسال  ّ ادكال
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���������������������ُ�����ْ�����ف �����������������������إّم ِ���������������������������ال َ�������������������������ع
ً�����������ط�������ش ِ����������������������ال ِ������������������ِغ �����������ف �����������������َ���َق
�����������ّج������������������ال ُءا���������������������������������ع ����������������������ف �������������������وم
�����������������واجّ��������ال  �������������ف  ���������ُم���������  �������ّ�������ك  و
ٌ�����������������وج ����������������������اك����م ��������������ف ...��������������������������و

��������ه�������������ال ِ�����������������������ب ُ����������������������ت ��������������م ������������������وف
������������و  ..ً������������������������ح  ���������������ا    ُ���������������������ف
��������ل����������������  و  ُ������������������������������  �����������������م  ���������������������وف
ٍ�������������������ش �����������������������م ٌ������������������������ �����������ّ�����������ه �������������������ف
���������ا���������ِق ��������������������������ُ َ������������������ل ...��������������������������و

ٌ����������������ِ��������ْ��������اٌد ُم��������������������������ِش �������������������������ب �������������������������ت
�������������������ُس ع�������ش���������������ا   ..�������������������������������أ إذا 
�������������م ُ���������������������������َ ء������������������ى ا��������������ع ������������������
ٌ�������������������ج ��������������ِت����������ك َ������������������ب ...���������������������������و

ْ��������������اه��������������ت  و  َ��������������������������������������ال  َ���������������ّ����������������������
-  �������������ب  ِ�������������������َب  ْ�����������������ِم  -  ������������ُ������دف  ������������ول
ٌ��������������������������أب  أد    ..��������������������������������ال  َ����������������������������ع
ٍ��������������م َ������������������ش ً�����������م����������� �����������د����������� �������������ف
�����������������������ذك َ�������������������������خ ������������������������ُك�����َت ��������������ّم�����������ف

��������������������������������ه�����ف  ّوإ  ٍ�������������������������������خ ع�������������������������������ى 
��������������������� ك���ُت ِ������������������ّ����ى ال��������������ع ِ�����������������وأ
�����������ئ����ال  �����������������������������ت  �����������������������ت��������������ب
��������������������ئ����������ال ��������ه����������������ى س����������������������ع �����������������ت
��������������������������ئ�����ه ��������������اه����������� �����������������������َم �����������������������������ع

��������������������������اث�����ال ِ���������������������������ب ْ���������������������������ُ ْ�����������������������ول
���������������دم�������ال د�������������������ى أ����������������ع �����������َ�������َ

 ������و������ِ������������ُم  �������������اط�������������������ال  أ  إ
��������������������������  ���������������ّ�����������ه  ْوإ  ..�����������ه���ض��������������
�����������������������ف����������ال  ِوز  ِ�������������������������أح  �����������������������س

��������������������������������������ع �����������ل���������������������������ال َ������������������������������������و
�����������������������������س م�����������ت��������������ا   ..����������������������������أب  وإ
�����������������������������������با  ��������������ا��������������ُع  ْ�����������َ�����������َ��������َب إذا 
���������������������دق����������ال ك�������������������������ا   ا  ِ���������������������������ب

��������ل���ال  ُ�����������������������������������  ��������ه������������������������َ��������ُت
����������أج  ������������������ّ������������������م  ُ����������������ال  َ���������ل
���������������������عد����������س غ�����������������������ًا   أ َت�����������ّ�����������َ���������������ى!! 
����������������������ص��ف  ���������������������َ�������ب  ��������������ّ���������ُه  أ
���������������������������������������ك�����������َت  ��������������������������������������������ُأ    ..وإ

س وأد عشال

****

****

****
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  أة زوجام
  أة زوجام ع ا1- س

، مذا ت؟  
 ���ع ال���ة   ر���  ك إ  •
مت���ًّا  ك ب���؛   ً���س أو   ،���ضل ج���د 

 أ _ ًِرفم ك وإ .ى مت ز أي  ،ب
 ع ُ ع ؛ فًك رك ل ب _ مًّا
 ع أص وإ ، ال م ًوجًا وخُك أ ���ما
 وع .ا بم  فُ و ،ع ُ و ُق
غ��� أ م��� ائ   بر الة كً���؛ 
 بم  فُو ى عُو ،ا بع قُ ب

.ا
   أو  أ إ ��� ح أب ���وع

.ال
 اأة ف مول ع ذ، وإ ك عى  أم
 و ،اوت د ���م   إ وج أ ���ال ���ول

. ال ع ال ع

 ال ب واال
 ��زوج  ��ط ام��أة   -3
 ع ع ��ث ،ط ��ث
 )ب ��خال دو( ��آخ ج
 ال حى  لوج؛ ف ز  ب
 ه  ��زواج ��ح ؟ وم��ا ال��ه

ال؟  
 أح ���ة م���ة ال���س ���أواخ  دو ًأو •
 ���أو ت و ���مف تم ال( :ال
بح���(. وُأع الج ُفص ��� إج الوج؛ 
ة الل )ف  ل م ب حى  ا أ )ط ْف(
 ف( خا جال أ )���ط ْف غ ًزوج ���ت
 .)ود اح  أ ظ ْإ ���راج أ ع ���ُج
 ث زوج إذا ط جال ى أع ال أه ات وق
 ف آخ وج أ ؛ إ���ع ُ ف ���ط

.ع  أو ات دو ول

خ ال ح
خ؟  ال ح 2- م

وش���اًء  ً���ب  ا���ح  ���خال  •
وتطً���، وه���ا م��� ات ع��� الء 
ا���و  ع���، وكل��� أفى 
ائ  ك��� الء  ال ���وال ���ال ���زها
 م ���وأص .���م د���ال ���بال ���ا 

؟

؟

؟

 )و ال ع وف( ك م خب
وء اا

 د ع ال
اتعر ال ال مخ

  ءطا فك ���ع ال ���ال
 ة الا ُا���موا ُا���ضا ِ���ال
ك َح ا ال وإ .خال ���
 ُِو( :ت  ا ق ،ى اع ض ف م

 ا ���س وق .)ئا ع ُو ال 
 و .طا  لم ما وا .»ا���ض و ���ض « :[
 مب خال ���ش ���ل ُي ًقع ���ه أ ���أظ
 ا ع ًف ،َُء َضطا فك ل ًّع ���ث

.أع ت وا .أوض ال عال

٣٨



َالال عط م
ال��ة   �� ��5- وال
 ��نمو  ،��ال  �� 
 أ أط ��ه ،ل ��هحب

أع؟ 
 وم ،َالال ���ب ���أم ���س ا إذا ك •
 م غ   ���ذل ف ،هأوام عط ���ال
ََْل َم ِب َِ���ُْت ْى َأَع َاَ���َهَج َْوِإ( :���ت ا
 وًفَُْم َْ ال ِ ���َُِْحَوَص ���َُُِْت ف ٌِْع ِ���ِب ََل
ََُُُْف ُُِْجَْم ���ِإَل ُث ِإَل َََأ َْم َِ���َس ْ���َِوات
َ���ُسَ َأ ع ا ض ع وع .)َََُْت ُُْْك َِ
ِ َُع ال َ ِإ ،ِا ََِِْم ِ ََعَط َ« :���ق [ ِا

  عط ���ف ،���وم ال جأخ »ِوُ���َْْا
 ك ى لح ،اة ح���ال ���وش .لا م 
لاو، فل ] أخ أ ا ت  ي ش���ء 
أم��� ف ُح ع، وعى ذل  إح الة 
 ،م وم مة وم وك ،ٌاح الل
 ى اوص .ا���ح وك ف ���ك ���أس ف

  .وس وص وآل  ى سع

 طأة واخا ع
جلب

 ��ة م��������ف ��أن -4
 ��تال ��سه ��سود ،�� 
��اسد م ان موب ،الر ��ق
 ل م ز، وأن  خا أ ُ��ع
 ��ف .ع��ش ك��ش ��ج  ��ح
 ول ��ى ال��ن��ي ع  ��وأه ��ال

بخ؟ 
 وم ، ف ���  إذا أة ما ���ع •
 ���س ووب ،جة بخ ووب ،مال ���ا
 وجوال ،َ��� أو زو ب كف ���90 ك ف���
 ع زوج إذا واف )ت أ  :أ( ���ذل  ���صخ
 وجل ���ي  و إ ،وا���ال ع ���ع أو اش���رط
 وا .وال ذ���ب ة إوض ل ال م و���ا
 فغ   َ���َا غ جال أة م���ا جت أ ���ه
 [ ى ال ة���خ  ؛لث م ���ة، ول���واح
َِأٍة، َفَْمِب ُْكَُأَح َ���ُ َْ « :���ش  ع

 م  أم .���ا  أ ما وا »َُُِلَث ََْ��� ال
 م مة اا  اه ؛ ففال  د ال���وج
 ووب ،مال عال ب   أةا دام
ز، وبو أحد مل، وم ض ع الة، 
 خء اس م أم .ال خا ا إذا وجه
 أو غ اب أو لث اء م���س ،ًم خا ف

.ل ًدف ،ذل

؟

؟

 جطق ح ال
ئل منب م

  –  ا  – ص ع ال
ء الال اب قم

 دال ا أ
عال وال ش

ِ  ا ال���ه ؛ فئ���ال خا ���لح و
  ًوأ .���ب خ  ���ال  وا ���زوج ���
 وم ،م وزوج آ ف ، ب تا
 أب( »َُل ََ َُْوا ََ ُْا ا َََل« :[ لل ل ح ���َم

.)ال  داود

٣٩



��א��


	א��

 ���سال ِص ال )ع ا ض( يخ ما أ ���غ ���اس 1. م
ال  [ ت؟

 الس ع الة وال غ ائ؟  ال بال ه 2. َم
اء وه م ُك الح؟ ُال س ع ُ ك ال ه 3. َم

  مك ب؟ ُأم ء علب [ ال أم ال بال ه 4. َم
5. َم ه الب ال ُل بل اع؟

٦. م ه الاءة ال أ ب أه ال؟

دها إيولح ا٦ ف ه :اف •

فواصل وألوان
نزك فشوخإعاد

فواصل وألوان

٤٠



א���

���א� ���א� 

��	א�:

א��	�� �א����	�

 ح إ م ُك

 م غلب ة اخراع ع بب ق ح ،ل  ابط ت ع ُأط ،ع ة مع ابال  ل ش
 ى اع ع ًّئباٍء كح ء، واخراا  ال  عت ال عصا ���شا أو ك ،���ِس ص

.ب حا دو ٍط ٍف

1.مة
] مع أب ب ح ا ب2. ال
] ك ب 3. أب
] مأم أب ا ب4. ال
] ا و بع ا ب5. ال
صع ع اءة ح٦. ق

٤١



٤٢

  ا ��� م��سد ا��ا �� ���اس
  ها ���د اا ���َف2017 ُم ���ال ���13 ك
 ح هكم  ى ا ذ���سا م���سا ال
 ل صف ف ،و ت���سم ى أعع اّط

.ووال اصال
ا  قال  م ء اسال  
 ك  ال م دة الش عاد الذ ف���سا
ؤونأ ال ذ نسء ا ���س ال ا م

.ال س ا بال ا ووم

 ص  ال تض ��ح  ���اس
  ال ���أط ���ال ح ���لص ���ص ���م أو
 :بال ���ئو ال ���س ًءء" وفوف ��ء "هل

.ا  ا ة سا
��ال د. دال ة بال اضا ولت ���وق
 ت ال ال عوال سد اشا  ا
 ف ع ث ح "��ن أف ء "كال  ���ع
 وض ك ،ص ���ب تإدا إ د  ال
 خا وك م موال ى ال���ع ال ك

      ..خا ف ق ال ف وأه
 ًا كوأخ "ال" ���س ع اا زت  ث

co�ee break. ةف

مسا ال  ها د اا وف اس

"ه وفء" 



٤٣

 أاب ة مدو ��سب ��ل ا ���أق
��� الثء 2 10 با : )حاا  ال والة( 
  وذل  ءاى 5 لع زعوت جطق ح ال هأل
 فاس وق ،ب ش- سب ل ا عق
 -بوال LAU و AUB صخ- ما لوط ط
 ،تمج   ع لُ أو ئع ���أس هع ال
 ا  اعق،د اوج ى أدلة عوال و واش
 ���ال ،ء وال���د، الا ��افخ ،ا ���ب
 ه :اج فم ،���ال  ّ���د الوج ح،وال
 ال ّ؟ ) س ه ة؟ مدة ال هم سا

 )ّال اإخ ئى سوع ع موس ا اص
.2017 ال 20 ك ا  ةوال ُواخ

دوة: حاا  ال والة

 ء -ع ��سم مق ،ج و م ��� ���ً .1
  إي ب مب- ق  ئأش م ا أه عت
 ب زح ���ئ125 ع  ال ���سع  )ا ب��س(

.لا ال م بال جة اّء ما
 )ء الش(  ء ض ��سم وّزع 2. ك
 ر م2700 ل ���م ���وأك ،���وب ���سع  ���215 ب
 ،ع  ةوال ،���سع ،ع  اب  زو���ا
.ل  ما مب  ّا غ ئال م دواس

 سم مق ،أتب  ًاس :نغ  ب 3. ح
.ا أه م ك ب غ  ج ب  ء

 .4ض���ة  ت���ا: ���ّ مس��� ���ء ضة 
  ���ال ها" أل��ت " :ا���ب ���م ���ل
.قا – ال واد  ال 19 ك ا  ضال

 ،هّ ؛ال ق م ع ف ال ذك
  ما ���ب ّ���ت ال ���دعوا ،���كه ،���ب

.اجم

نط مس ء



٤٤

لى ال��� ح�� قطج��- ئ��  اد 
 فال وال ���الرب ال كة م���دع- م��سا

  وة  كود _ لح ب م كح  –

  "بال ا��ال  م��سا كا دو" :اب
 ة أمع أ ���ال ج إ ،ال  زها عق
 شال ال ذ أ���سا ،ء اع ه ���س
.وال تال س  ذسا ،ال ح 
 اجوت ت  اال ى أع ال  أك 
 ة والحال وأ ،���ش اء عوع ض 

.واق ت أس ه
و ا��� وّز م��� مك ال الرب اس���ذ 

.اخوا ضل كت ًعدو ش 

أبز م تول ال ح قطج  الوة:
 اخال ى ال���ُال اوأم ا وغ ّ���ال -
 ف  د م���وج وع ���سال عال ���و ض

.ا ا اه إ اْلب أد ال اوم اقال
 ا ���اعال ���ء ال هج ���ة الو���ض -
 ا و ،غ م مى الع ا ،ب ا

.وف دئم ع فل

 ��  ���ابط - ��بال ��ا ���1. أق
 ���مق "��عال ا��ا"  ةدو م��سد ا��ا

 30 :أ ���ثى ثع ام وق جطق ��ح ���ال
 ���الح ���هح ���2017( وق( 2 13 و٦ و )1 )201٦
 .ابط  ا كم  بوال ال 50 م
 أ ي ال اا ة أهوال خ ال ووت
 :لى الة عوال و زعت وق ،اعال ى ب
 م اعق،اعة الّ��ُع،ة وف��عال ��أه

 ام ،اصال ام ،ال ام ،ا ة إعال

بال اال  مسا كا دو

بال ا طن

 وةن



٤٥

 ا��واس ة ال��ال م ال  ،��طال

.ال عال اا

 ا���س اا���ح ���وأج ���ال َ���َع ���ح
 ض بص ���م [ ال ط ���ال ���عال ا���ا
 طم إ فضب ،مال ���تح  أ ���ع ا
 ع عا  ���ا ة، وو���ال ا���ب ���ة ت���م
 ب���سا خ با ���م بم ���س ���دع و���م

.دمال
ا أط ،أ���ب ��� ً���اس :ع��ة ش2.  دو
 لوال ل عة الوال م ال حا بال

ح ���ل ة ال���وال ا م دَتم 
.وة – بعال دا  ،ودج هوم جطق

"ال الحب الا أح " .3
 بع���ة م��� ا�� الب����   ا��د 
 أف كذ السا ابط مج ئ ىأل مسا

 ش�� ات ض���ة تع با " :ا 

أحال�� بحال�� ال "�� م��� غف��� الة 

 ب���ش اح إط  وذل ،ابط  اعوال عوال
 .ة واسا ق ح م

 ���سوال ال ���ال تد. م ���ع ���وق
 أ اح���را ض ه���دس  ال ���ولال ا���ل
ًا كم ،���ِم  ىع ���ل ���ال احا
 ق ال ���ف  م���إس ز حإ ���دال أ
الول��� ال ال ��� ا ا���ة، ولَ إ خة 
  ال ف ث ال بال سُا اد الاس

 اح ج ث .حء صوا ّغ وث ْد َمب
 ثت ���ع  لوال ���ما ال ���م

 .ال احب ص ذا وإع مإع
 صا ���م ء ت���ال  :��ة ك��4. س

الء، سّ إ ك  ا الء! 

لا أق��� ا الب لًء أخً با: "س��ة 
 وة -بعال دا  لال م ّث تح "��ك

.2017 ال 7 ك ال  وذل
 ���سال ف���ة   :��للك ال��ء   ا��ف  ��عّوت

 ال" ع ّ���م ع ،اتة ا���ء، فّب
ال���" ت حا ب اضا، ع اق عد 
 ال ���أه ح ���وال ا ���بال ���م

.عال
 ت��أس( دوة   ��بال  ��ا  ���اخ  ���5. ك
 ءال ���س  ��س ذ ط���سا مّق ال ،)ّج

 م وك .ابط  ��ا كم  ،ع���أس
 إ ال ة: الو��ال ولت ��ال وز ال��أب

 ���أس ،وجال ب طال ���قال ،���ا وا���ال
 ���د، أسوة اح و زواا ب ة وال���فا
الب��� وال ال��� ب��� ازوا و ح���ة اود، 
 ودو ���حد، اوا لرب ���ال ���هال ���ئال

.ة عال ة وتسا ب  ا
و ا��� ُطح��� أس��� ت���  ادة، 
 زت ّ ���ك ،ائل ال ���م ع ���عوُوز

.كة لوال خ أع دة الا ع 

ذ طسا م ا إح ابط  أف.ة دض  ا
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 مال م ًبح ال و حا م ك 
 ل  ل  صب    وق  ،ط  وص  دو  دوا

.»ت ل ت  وإذا« ،ة والال م ا
ه ه اُل ص؟ •

 أ  ا  وم  ،وض  دوا  مال  :ًاب
 ال لب ع ج د ىح ًم ع ن

.وا
 لل  ،ص كم  ت  دوا  مال  ِق
 دوا مال  ؛ال م ع ن أ ُا م

.ا داخ ُت 
 مال ى هع ل دا أف ه ف •

واد؟

 ه عى   ل  ����فا  ����ا  ��ه  ال  
ًائغ  ًم    َم  ك  للوب  ،دوا  مال
 فك  ب  ائال  صال  ��ك    ً��زا����م

 .م تجى حع  ؛لوم
 م  تجح  �� م��ُ  از����وا   ال ال����اء   وف
 لا  م  أخ  ائف  إ  فإض  ،دوا  مال
   وال  phytochemicals أو   ئال  تال وااد 

.فضا عا  ه

 إ  ج  ل  ن  دوال  ال  ��ا  و
 ُك  ح   إ  ،دوا  مال  م  فإض  عج
 م ًئاس ًوض ه أو ك ،م م  م 
 عج خ ه؛ عم عب طأو ا مأة اا

.ط صوب فإض
 .ّت  ل  ت    إ  فضا  عا  إ  :  و
 دوا  مال  اأ  ب م فإض ك وف
  ال  م ًاعأ  ت أ ا م إل  جا ودو

.وال
أو   ا  م  فإض  عج و  َم  ك وأ
ًًّا غم وج إ  أ ب ًّغ ًمط و
.ا ى امع ع C مال  ،C ملب
 ب  ��قا عى   وال الة   ب  لك  وأ
الة    ب؛   ال  جال  وت  م  عس  

.صام م  ادى مع  وال
 أ لال م فإض عج خ َم ول
 D؛   مال  ��م  جح عى   لح  ��م   كلب

.لال ى امع ع D مال

ال  مل



 ال ال  مل

٤٧

 ت ���؟ س م أن ت ؟ أ م أن ه •
.ق ب اا اله ع بجا

 وأن ،اال  سا دًا مع لأس س •
:ح بأج

 ب ع دو 4 م ؟ )إ���اشء الد اع 1. ك
عال( ص؟

 9 ؟ )إ���ال ���عا ���اكد ك���ع ���2. ك
كاك( أل كل؟

م��� ه أك��� دول��� عب؟ )إ��� ال���دا.. ها  .3
دْس( ص؟

ُك ً؟ )ط2002 س وأ زاد س 4. ه
س( أل كل؟

َم ه ر ال؟ )إ جاه ب( ص؟ .5
 ف ،بال بجا ك  م ًم ك ل •

!!ًم ل أ ،ل
 ،ق تمم أ ق ب ��ت ��س •

:بجا إل !ص غ ال ذل م وال

 ب ���وا ،وع وع وع ���ب5(، أب ���1. )ه
 اك ق ���وب ،���8 أش ح وق ،لط ���أب ب ���ع

اف الاشة 30 عمً؛ ك أخ اى ].
2. ال��� ع ��� ا���ا أ 9 كاك���: )عد 
 و ���اوُأو وُزح ر���ُوا ���وا ة وا���هوال
 ،200٦ ���س  اج ل ولد الا ول ،)توب
 وص ،اكال ���ئق ض م تب ���كى ك���َوَأل
 8 ه اكلف إذ[ .)���مال اكال( ى ت���ع

.]9 ول
.بع دول أك 2011 ى عح داال 3. ك

 ة اج دول ً ���م بج م ا موع

 دول أك( ���ف م أك ح���وم ،)دا���ال ج(
 ،بع دول أك ائا ل ،)بال وبأو  حم

.ًلث داال ث ،ًث دال ت
 ض ق م���ت أ صخ ،ًط ال ���ق4. ال

 .2003 س وا ُا
 ح���م ا 2002  ���إ :ت ���ا ���ول
 ت( ���ة اج ���دول  ���؛ م���اضأ ���م ���سش
  ُس ِل[ .ق���ال ت  ُس ة مآخ ،)ق���ال

.]ال ت  وأ
!!خ ً؟ طص )ب اهج( ً5. ط

 َم أو ���ه ،ال اخر م أو ���ل ���ب ���اهج -
.ال س

 ،���تم أ لا ه ال اخر ���م أو -
ً ل ال ا   ول ،تا اخر
 تم فف ،ا إ َو ب اهج قف ،ب
 م ذل، ف���ى   أ ���ق ُت ���ول ،س���رداد
  اج 2002 ال  ول .ب اهج ه ر���ا
 إ خراا 2٦9، وُأح ق اال وأص ما اال

.توف م 113 س ب تم آ
 اهج ول ���تم أ ه تا ر��� إذ -

.ب
 ���ل ���سل ال ما وت ،ق ���تمم

.ص ك
 30 قى ا���ع أوق ،تلوم ���قآف ��� وس ���ك

.اقب فم أك ؛ أصال  دق
____________________

Obaid al-jaidi : �  ال ال  م •
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 م ًدمق ���لم ًُا.. وص���ع وال ابال ���إ
  ال م ُ���ة، قع ٍع���س ���اس ال ع

...ًبوإ ًبذه ال
وأق��� ع ول ال )8 س���ا( ب��� ادة، 
 ���فوت ،���وُم اد���ب  ���وق ���حا ���َوض
 :؟. قص ه تال ُأذ  ِل ممُا سأح
  اَول ب أخ خف ...���أس ًقُم فغ ���ودخ ..

  و ..دجب إ ���ل ه
 ���جب ة إ��� ال ا��� ك 

..كوت
 ...���علك  ���ا  وك
أ��� ه���ا؟ أ ���ب ع���ى أداء 

���ة  وق���، و ا��� ال��� م��� مل���.. مذا  ال
ٍوب .. ���وال فال ع ُ���؟! ودخ

ة؟ لب سا اذا ه :لس
 ...  ًُة جوف ... د الة ع ال ...ة ف ال
 ى وجع قت موال ، د ���أسب ُ���وش
 ���ال لا م ًب���م ق ُم ر���ل ..���ا

ل ُدمع ب الت... وب باءٍة سل؟ 
 ...ج  ���ف ... ٌ���و ٌ���ة ش ال أ ���

..ع لك الس ؟ كلك أل
 ل  جوت ...م ُواع  ْأوه ُف
 ...وإع ٍ���وذه ٍ���ت ب ���قم ع���م ���ذفت
  ���ل ج ..ُت بإج  ��� أف ًّم ب ���ق وح
 ن ..ادف ش وم اوج م ا ا ب
 اوه ع وأ وأوج خ َ لت ُب  ج
 م ح ��� اءغ إ ���ج واحأ ..���ا ���ط إ
ن إ طٍ ولٍ وتفٍ و... و.. 
 لب  ���ف ُ مع
 ُ مء، ع ل حال
  ،ءع ل س ت
لب  ،اءأع ل لب

 إ د او ا ع��� ء، بأق ل ا
..ا ف ون ،بأص

 م و و���ش ك  ���ع ��� ُب ��� ���
  ًُّح  ،وأم ���تح ل  ..ل��� أ غ

..م ًوخ
 ..ا���شا ���ش م ُن َم ل ل ح  ���

..س ا م ه أ أ ..ُب  ىغا وأ

توك، ِْ طل

٤٩

  اء، نأع ل لب  ن
بل ا ل أقء



 ال م إ ���ح  مه ���حم ���لال ���حم إ
 ا ب���ف  ى أ���ع ���لال ���حم ���م ���َُ
ْأ  إم ال ���وه ،م داوا اع��� وأ ،���م

 ال ��� وذل ،���س ت أ  وإم بإي ���ت
 ذل وغ ،َالال ���فث ���وح ،ال ف  ال
 و مء ع���با م ���ك و ،ا���عا ���م
 اتق م  ال ���ال داتواع ء ب���س

.غ م و و م إ صال 
  ول  ���ل��� إ ق���: إ أه م���و  حة ابء 
 الرب ء، هبا بت ه ة اح و ،���موا

.ا ة وسُا  آخ وم أ م أه ُت
  ح ًب���م  م ال ل ،احب ل
 أو ال ،ًم اء بل لب م وا ا ب
ًة م ���ي  بوب ،  ٍو���أو م ، فت ���َل
 ك ء. وبا لرب ا ل تح  ًةواح
 ،واح   دهأو لرب اَ���الال   حا ���م
 دكا ا  ال ���ن ً  اهف
  س ال سا ب ف ،���اس ال وال
وال وا ���تفوال ���سا وب اب ف
أ ب و ،���ال ما م وغ ���سا

 و .���ة اب مال ���ال ا ه���ه
 وع بس���ذ  خ اق ���ال ك

.شال ل اجال ال م وغ صا
 إ ع���ب ا ملت لم  ع   ىوح
ب��� ال: ع أ  أ الرب عٌ ت عى وجد 
 لوا ���ا ِّ ؛���ال م ���ب ���مال
 هى ا  ��� ،كوا هوال ���عجوا
 لرب ال ��� ذا قف .آخ ج ���ى حع ���
 ه ُب و .عا َب ما ���ه ك أخ ع ���دأو

 :مء اوإع ضال م

:ئ انج  م   نا  إ

 وك وال وال ال م :ا 1. ال
.ال ا  ال ل؛ فب  م

 وال ���ُا ���م :��أو ال ��لنا ��2. ال
.عب  م وك موا وا

 ،خا ���وت ،وال ���م :��عجا ��3. ال
.لح َ قب  م وك ،وا ،واوال

 ، كى ال���ع تق م :��ه��ي أو الال ��4. ال
.هوغ وال ،سوا ،والرك ،وال

 كوال وا ى اع تق :كا 5. ال
وال بَاز ص وس���، وقت عى ا��� بش���ء 

.ئسوال وا دواا اواس
اس��� وال ال م وجد  ى الع ك الر ف

٥٠



 ���ال ع���ى   ���ض
  ًخ ذل ُ���س

.ع لا ال
ال��؟  ��ذا 

 ��موا اب��ء   ك  ��وه

 ؟ هال  أه ك

 ك ��ف ��مء وا��با ك

 لب أبئ؟ 

 ا ���خ ���ُ ���ال ���بجا ���أغ إ   
ال��� ق ب خص���  ل��� و اط الئ��� بلا؛ 
 ضم إ .ؤ���وال حب ���ال إ فت ���ك
 و ه ،مء ا���ة أولأج  دجم غ ���ال
 ال  ق ���ه جا موت ���ب ���ماه أ
 وض إ ��� ���ال ًا أ���أب ���كُ  .���وال
 ال .ها فك  ق ؛ وكٍواض ٍا���أه
 ولا ووض ،وا ا ب  عاج إ 
 ئ���وس م وال ���ال ئ���ووس ،لا ���اا ���م
 لأط ع ت ال ك���ال ب ل ���بال
 ا ال إ ال ق أ ���وع .ا ء ت���أث

 .ا  أ ق و ئبب
 عت إ ���  إ :��ق ��ل ��ن و

 مء وابا ��� ج ا لوح ،���ا ه  ���مك
ن ال ع دوا ت   تب ابء.

 م تمم ���ت ���زال ���م ���ت  ���الرب
 الرب ئ خا وإ ،طخ ام وم فج ب
 ال ق ���ها ���س ت  ةك بص و���ي
 زا م جلف ،ما ���سُا ال ���ضم إ
 وب ،ائال وال ال وب ،وا ال ب ً���ئق
 م وب ،لوال ���سسا وب ،وال ��� ال
 ع  ���ا كوه ،���لال غ و ���ها ���

الوا  ق الائة.
 �� ف��ة   اء ��ال ��أت أ ��أ و

ً��ف  .��ع ف��ة   ��ع
ُ
أ  أ  دو  ��ال

ن أ ن�� مأ الوة   ة 

:ًم ،ئأب

 لول ،ى وقة ع���داء الب ؤأ أب ْأ ���غأ
 ى وقة ع���ال ُأص أ ���مك ���ة شو ع ���ي
 بيا وت وُح ُم ���م ئأب ف  ���ب

.تص 
 لب ٍك   ك أ اب ْأ غأ ُ���ك وإ
 أش���ر أ ؛ عال وو ل  ���ل ���جا
 اف م إ ا م ���م ٍ���اءة بلأ بوأب ًبك
 غ ٍ���ب و ���ت ك ���اءة مال ���ه
 ب ���وة ولال ب ���م ئأب ���ف ،���شم
الع وال والرغ ال  ت   ع ها.

 :ً���ش م  أ ق ���ل اب ��� أ ���غ وإذا
ً���ش م أط أ ََا؛ فا وكك أ  ل ���أم

إ وأق ل: ل   ُب أ أ ت با وكا.
 ���و ة أف و���ض ���الرب  ���ال
 إ دأو  أ ���  .دو أف ���اهو ���أف
 م تح  الرب َوْل ،م هم اها س

.ًع ت أ ب

 :الرب اضا  اس و اصل
Khouloud_leb@hotmail.com

الرب  مل

٥١
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ك  ���اف جلوال ���ال ���ع ���ه ���ه
 ال مال تح ��� م  ك  ���ب ،���وقا
 ب  م أ دو َ���ا ر َأَبى أ ٌع إ .ع 
 ِوال لوال دا���ال م ا ���سغ م ���أو أغ
 ط  ًًّا ج ت ُِ أ َأَبى إ ك ،ف قخا

.ء اأب ب مال
ا  ���اتال(  ���ع ���إ
 "���َفا"  ���ه  )whatsapp

 ���ط ��� ���ب ��� ا
.ا

 أ ���سال ه ل ���م
 ���وأص إ ���ال ���دخ

 ب ،شها ة تع أم وه ،ل غ ال  ال
.ت ف فه له حم أم ل

 زال ���ف ر���ت ال عى ا���ع ���ة ت���ف
   ���ال ���حوص ،���إل ���ا ���أح ���قب
 ه   ،ةاب ق���ت ال مُى اد عل ًك���س
 ة. ف���اسا ل ٍآب وغ ب َُاب ال  ���م

.ال ت  ل هد ااب ل اال
 د ���أص  ع ���ال د���ت  ���ة أخ���وت 
ة  ة وا���ثا ال ق���ل ئال ���ال  ���م
  ؟ لعا ل ًكس   ه أ ول .اسل
 ب  د احل جو ً���أ  ���اشى فع مم ه

...م ك
 اأق م ��� م واح آ  ���ا ���ا ���وأم
 أ ء، إ���ا أح ���س م  ة���ثم ���َوِح

.سأ  ًش   سم أ ت م عس
  "كم ���" ���سب و َم ���أك ���وم 
 ���جل  ���  ّك  ���ص
  ج ت  ���سأ َم ���ب
ة  ال ى أقح و ،ا

 .ا م ٍ 
 ���ذكا  ���ع  ً���ف
 ،ه���  ال ع���شوا
 ��� أ ���ش ���م  ���وال

  .ا فى كًا عاأض
إذا ك ��� ط إ ال ع ط ت الس���ئ؛ 
 أ  ،ئ���سال ت ��� ك  ْ ج ف

.ة مئف   تأوق ت رك
 بإي  أ خ  ال سال ب  حف
 و ،وقا واخ ،ف���ا بق ة، فع
 ���ط أ إ ،���ة أم ���ع  ���عوال ���ا ���فال
 ذوم ���طخ ���تب ���ء ا���أب ���ِق ���ِم ام���اس
ت��� وعدات��� ومدئ��� وس���م؛ ال ح��� عى 

 .حال وص اووال لال
فال  مل

 ن ك ن ْ ج 
 تأوق ت كن أ  ،ئسال ت

ة مئف  



 عجا ئكل ،سا  ���ش ذا ٌُم إ
.وال َال ب ْك ؛ اللال

 ال ع لا بخ مب ا ع ���مع
..ا تة وزمداوا ل ؛ الوَص َح ك م
وبلغ��� م كة ال��� إ أ ك ت واحة 
 زمم ص وأخ ،لال م ى قة عع الب

..ب تا خ ام ل ..ا م 
تخت.. ال ْ ال... ل ال  تِ أبًا..

..عا ض م خا حى الع
  ���اقت ���ٍد وهد���ت  ���ا ���ص ْ���وق
 ك ..ا ٍء م���ش  لال ف ���لوك ،���ا
..وح ق م إ بغ حت ل :ل لة قواح

..خت ل س أ أح و ،ُخت ل
 أ ���س وق ���ًا، ف���أب  ���أت  أ ���فا

 ..ا  وس ُم ت
 أ ة وع���خم أ ���ب ل ا ���ج ل ��� أم

..ع ع أ
 أبًا.. أت ل ..

 ،ا ���ه ك ���وس ذل حت ل ،���س
أ مكة.

���كت ...���حو ���م ك ْا���اس ٍ���ص و

 .ها  ب م إل ت م
وعم��� تك���ْ أ ل��� تت طْ م���عه عى 

.وأ ص  
.ق  ء مش  وت

  ةال ���ب   ���ّك بخ ���ضم ى إ���ح
.

***

 ت بل ال أبًا.
 ���لب  ف ، ���أو ت ��� خت  ���ك إ :���ُت 

.م س س ال ل
 ع ءتج ل .زب ُت س ال ه ك
َوا ،��� ك  ���ضل ���ك ���َء ال���ب ��� قم

.خا ال  ل أ ك
.هغ  ل ق  اف  ك  

وأ تتَ مخًا خ ِم أ  تت أبًا..
 ب أج م ، ال ب و ،���ب ���ت 

.ا اله ق ب ون ال دال

ال  مدا

٥٣



 ،لب   وح لب  ة، ظا ا هه
 ء اجب هاس وق ،ُ  ٌوُع ،ما ِت وخ
  بك ُ  ال َإذ وع ،وا لب ئودع
 اة الدع أج ق ف ّع دع لوإذا س( :ق

 .)وش ل ا بمول ا لف إذا دع
 تو حب ل و ُ ةم م ف
     وأ  ك  ،مأح   لم؛   ا

  ،��ُ��ع  م  ��أم  أ
   ������ال  ا  ������������وك
 و  ا    ��أم  
ًدائ  ج الء،   
 ��م��ل  ����ت����ح ��ف��  أ
مذا   ول  ،ف  وأ

 :ل  ف  ..ب  ع  وأ لاء؟   ج  أ  ًم   ل
 .......ف ق واا وأ ء ععال أ  هع .. ك
 ل جا  ق(  :ال ا ه ًّس ف
 وم ئق  ه ك إ  ك كت ف ًص أع

.)  إ زب ائو
ال اك ف العء والجء؟! فذا؟.

.ب ع م ل ال ال ِع ب ذل
 ،عدة والل ا وح ه ا أ  ك 
 عد والَا ف ب  حو ،فا خ ه وأ

.توق ل ر و ع م صوال

ًبك ما عى   ة كال  أ    ك 
 ،تغ ك ع ِثُو د و ب  ج حو ،ًتقم

 .ائم أم مإق إظ م ة خم م وك
عى   لوأ  ا  ك  ه  آال  أ    ك  
ًفأ حق م ك وأ ،ال إ ال م جل ع
 ب  اءتب    و ،أم  ب  وا ح ف  م

.وا ائا أخ  بم  وش ا
إذا   ����أ    ك  ����
  »و ا س« :ُق
 خ  َّة؛ ُحم م ال
 ،ال  ��َزَب  م  ك  وإ
 ُوأل  لوال  ا  وم
 ة والثال أ مت 

.وال وال
 3٦0 قص ع ُ ىال ك أ  ك 
 ث توم م   ون  ال مى، وُس
 ،دت  ٌ ل   ا  :ل ذُ  

 .ال ى حع م ك أ وا
 ع ًعت ا س   ص أ  ك 
 م ت وك ؛ ب و ً70 خ ال ع وج ا

.قأخ ءوس  موت م ش
 ����اموا ����ى ا����ع ��ع����ال  أ  ����ك ����
     ��ال  ال  ئوك  ا  س    هك

٥٤

 وُح ، لب  ٌ ة، ظا ا هه
،ما ِت وخ ،لب  

ُ  ٌوُع
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     ب ه؛   و      ��ال  ال  ئوك
والاء،   كا  أ  ًدائ
 ال    ��م  ������ووح
 ������وف  ا ���� ��س������م

.و
��ا  أ    ����ك ����

 أ ��وأج ا اؤ��ج و��ا
 أم  تول  ك  ��ا  ج

.والرف حوال ل وع ؛ بل ال  و
 وأ  ،ال  ق  ما  ��ش  أ    

الئ عى   وه ا فط   بوص عا ال
 ����وع ��������ع ������أم
   ����ون  ،���ه���غ
 وال هوال ل
ة  م  ب  و  وال

.لخ ت ا جل
 م  أ  ������  ������
 ُك  ��ول مًا  بى 
  و  ون ،ا  ب ل ى اب ئال

 .ابا فو ب ال ت
 ق  و  ...ً������ش      ����أ    ل  ��و
 اصا ؤوال لب فو   إ ل
   ������أع  ول  ،ا  ��ج��ل  ��ل��ا
 ف    و  ف  ج    ٍل  ول  ،لأع
 ال س ًدائ لول ،َأوب و بت و 

والف وال  ال واخة. 

لبل ُ كء

 ل ق و ًش ن  أن ن ل
 اصا ؤوال لب فون ن  إ

ا جل لا



توك ةأدا ا

٥٦

 ب َو خو ���ُ  أم م ق أخ ���ُه
 ،فم ط إ ده ًُأو ُأص ًجِ و ل كال
 لال وال ،���ََوال ال  و ف ���ط وب
 م م لخ َم ك  ًا زم أظ ���ال  ى���ع
 ت أ لوال ،لب  ءوه ،طب ���ِم ه ب
 ع ة اج���غ وأط ض ���ائم وه ،ال ���م
 ق س ا مك ل ،ًسع ل سم  وعا
 بال ال  أط لوال ،تا ل���أك م
م ا  أ سُ وج مَِات الة، وها 
 ���ا اوه ،  ���توم وتث ��� ���ث
 ث ،مُال ���م ال ب ���م ًص ام ���ي

  هم ضة عال وت ، ���م وآخ
 وه ه أ ���ب ذال ���هصة ح���ال ��� ُْ ���ض

...ق ك و ُم لوال ،م ا القوأح
 ���ب ���أ ���و ،���بو ���ب ء���وأق
 ،أ  ���أ وض  ���و ،وو ���عو

!أد  ى؟ى موح
 ق ���ال ا ���ت  أ ��� ���م ���وأش 
 ، زلال ال  ال إ وص اء عا  ���م
وش���ُ وق��� أ كهُ ح���ى ال ال��� ات با 

!ال
 وك ، ك ال ���شش ضت قم
 اأح ،ضا تى ُكع ال اأح  وه ،
 وال ا���سوا اء والال  ���قا  مُا ���أ ���ُت
  ة، أمد وال���وا ووال وال ���وال ���موا

!ذل ك  كا ف وع

 تة، سا ا ال ك و   ًاص
 ،اتا ا���ت ���ال ا���ق ���ف ���َت ٌ���
 ُوس ،وأم ���وسد وال وه دوا توق
 ،ب ُط و م ا تمج وم جوإ م
ائة  الء عى  ال ب د���َس  ُا ب���وس
ك  ما امال د، وسوال لوال مُا

 ى كع ق عاء اج���ى اع ًح وت ،���م
واحة...

 ة وال لب ��� ي ال ���ا ا���ِا ّك
 بوأص [ ا ���س ل كت ق ك ���ة وال���وال

.رد؛ سوأض
 ال��� أصب���: »ِإَذا  ���ال ���س ع ���أخ [ ل���س
ُِْضََو ،ََِاْل َ���ََأْذ َُْْوَأَخ ،)ب لب أ( ِ���َِْلِب ْ���َََُْت
ََد؛ َسَ ِْا ُُْكََوَت ،)وال اعلب ا أ( ِْ لِب

 أب جأخ »ُِِْد َا ِإُِجْى َتَح ُُعَِْ َ ُذ ََُْْع ُ ا
!ت  !...داود

 ت ب و تأف و دب   م 
 َق َف ،دال اد لعة اوض ه  ْل ،ا
 د ِم ���وُش ب  ُه وم ،ا ذب ا ���س  و فال
.ة واء وال واء وال ال ه ح؛ فوت وط

 ع ه ،م ك  ا اخ ُك ال
 ،أوط إ هْوَأِع ،���ودف ���ُواْك وأط وث
 وم ،���ول  وا ���ب وظ ���ظ ���َم ���واق

.ب  ٍق ٍب






