




ِيِب ّبـُة الّقـ

ٍب ب ور َرحى ات اء(، وموال داح( سييف ب ٍسيي أج م و ُذْبت َْع خ فوج سيي أرب
.ال ورع ا أج م ،ّوال ا ؛ ف)ال قن( أج م وَت

 ى مّح ُ مج أو ه ،ٍ ُرش ج ب اس ء، فشا تَ رُ ،دِال ِّج  ٌ؛ جهج  ال ه
.

 ،ٍٍء شوب ٍٍء شَش  ك ،ال م ٌُأ ( : ؟أ م :لس مع ك مل ] ش ة با ف ق
.)رال جأخ( )...َوا َ ال َُْو ،َ وال َبَال َْو ،ا م وال َِْا ََ

 وي ذا شٍ  ب ام إذا:  وُي َي ا اه أ ي م  وق

 رأظ أط وم ،َْوَسيي ََْل بال م بر الاسيي ف ..جوإ ّه ًهم حإب هم  ال ّق •
.اخال م ٌرف ّأ ُ ق مف ،بث ّوم

..كأم وج ل ََُْل ،أو داع رها ص خب م ّك لف ،ًب ُب خ •
..َق ُال ُج ،رال َّْم صف ال  ى الع ا هأب  ؛بال ِرغ ر أبس ل

الَْ الب م هك ال وع بمرة ال ب تم باد. اب ل ول
 وُم روق ََْاب را أ و ..جا ئال حل ،ركوا عا  فوت ،ابى اّف ال  وت •

. 
 ا ْإ ه أم ،افوا ييف م و  غ ّأ ،وغ ّبال ب م َف َّ ؛هوج ييال ييع ُييا مييف

...رح  را ع قو ض ض  وإ ،ِ
 أّم خ وج ،ًُأْل ُزَعييًا وت حت َق ت وأبيي ،ًر وَتييوق ،ًل وَتج بف ،حال ع يي اليي ييا اهيي إ
 َّورق َحص  _ هغ م  _ م  ،لسييال  عجب إ ييح ل ييُ ول ،ئق ال ل ت ؛ لل جُأخ

!!ي ريوال ُي اقوال ،َو

يال يم
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 راوا ائييا ُظ  )رييا( عيي اليي
 فال ءاتف ييى كع ّا ال ييواّل ئييوا
 ييال بييد     ييدقوا  سييوال  ييوال
!!ال أو ِإَب ال ل ق و م ق :وا

 ييب ه ييدوب ييب يي ميي ّأ ييْإذا َوَع ييول
 ييك  اليي  ا  ييق  يي  ييأ  ييَْفاق  ميي
َْييَك ييف ييُم ميي ييبأص وميي{  :ييا هيي
 -وُ ييى ميي الء                                                   أيي{ وخصيي أيي ُنَ
 أ ًييأ ييْوإذا َوَع ،ييدب ّحيي ييوأ - ويي ا
 ر الييح ب ييال أه ييح ر( الييييا(
 )ا الز )هييييّ 21  ييا يي ييىقا ييل
 اخييى مع وإل ابييّب وضيي ييبارت ييوج
 امك كوت ا م إل اخال ك ل
ًار ححء -افال سا أول اأب م ث ،اقم
 ييم أج م اد لاسيي م- ًقص ييلوال
 ُع ملب ًطوه ُسيي ب ًط )( ا رسيي
 دخ ع ط  ييداتق قوراء م ّال هييُ حت ثيي
 ك ا ييال ى ُتح ييا إ ييف ّأ
 ُوَرْك هييا ييُطوض ،امييال فييوت ابييال
َقييُوال- ألييب ييعا ًييلغ وراء اليي - َييال
 يي ل ف ال ثال اما :ييال َييوا
 ّمييع فيي !مسييا ييب ًييأ بيي ييف ييأّم
 م أوعييى وأذكييى وأص دقييال ييما ّسييا

.مسا تحس  دال ال م ك
 أ( ،ًميي عأسيي ييب ييال أهيي ييّح ميي إ
 :ييال ييلحا اءاجييا ييت ميي ،)4 آ ييا
 ال اراتق ع اجى الع ال ما رغييب

  ُُت ش اءاوإج ووح او ُس عس  تا
ّوع ش مع ه :بش ء بال روت د الب

 !صا لال قس  رقف
 ال هيي :لًا ومييت  ييُ أ بيي  اليي ثيي
ق( ر ال( ومجت ال ا  وحة 
  ىقا يير ا ورف ييا م ييقم
 ب ... ٌخ ه ف ال رييل ًودرسيي ًذج ُ
 ال لت  ييال  تمح م ييار كاسيي
 ا إ هُّ  ه اكش ض ودع ال

!موإرادة ت سى اع
 ال دورهيي ّمء اع خيي أ ف ييلا أميي
                 ييال م رأ ييك يير ال ييار وتييوال عييال 
د. عمــ ص وميي ميي اليي اليي د 

 مء اييع م ييل رتييخ لت ميي صخ ،ــح

 ال ييط ا ر ييتفب ييُف ييال ييوص
 .َْضا

)را الن( اَ تَ س ك م ُثت َْول
 ال ع ال سييب ال ييال زوج
 ييال  أ ق ُأع ال ى الرة عرّواد ال وأح
 ّكوت زوج اإعيي خ ت ب ييى صع رييال
 ،ت  أّم  اءال ييأ ُشيي أ  اءتب يي
  كت .....أع وأ ف  ييال َُّت( :لييق
 ت  ...ييوت سييب زوج  اإعيي ور حصيي
عييوَ الرة  ُك ف ييًا لشيي ،م ٍييب
أرميي ..يي خييرة سيير ،يي خييرة  ُييأص ييوب

!)رتخ  ،ف

٣

درو
...ــــر الـــان
جطق ح :ب
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5  ييوق اليي ييييى الع ًمييع يي ميي قيي
 :ال ه   ائإسيي اح وق ،1967 اح
 م وا ،ردا ميي ييبال وال ،ييم ء مييسيي
 ى تع ق ور نم ب ا ضييال ه ييف ،رسيي

ال؟
ًمييداد اسيي بييال ييءًا، والداد سيير تييمييا
 م ال ييبع دول وق ييف ،ً وت ائسيي
 ،1993 عيي ردوا ،1977 عيي ييم :ييوه ائإسيي
 م أوسيي ات وق ييال ال ييم لييوك
 ،اح َدوليي ائسييب اعيي اليي 1993 عيي ائإسيي

.ال ل ال  ت  ائإس ل
 ُل ،2003 عيي ال ما ييحء اج ثيي
 ءجيي  ثيي  ،اقييال  ييا  ييا  قييال  ييا
فييا   ،يي  ييا  ييل  رسيي   ابييضا

.  م آم ائإس أص

 أو ه 1967 عيي ييل ائإسيي يياح يي 
اح ، ف اح ال ال ع1099 ، واحا 
سح بد ال ، ك احا مط واس  بد 
 مع ر عا أ أوب ذل م ول ،كوت ييال
 ،ال م 1144 ع )هال( ال  د الر عح
 ال مسييا ييد لييال ييار بييا ذليي وك

.ال جواس 1187 ع ح ك ا
وعيي مريي اوضيي  الت يي تييً كًا، 
 ث ،ال ييى احع 45 سيي ب يير كييا ييف
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ك هيي ايير ك  "حّ" ع1187 ، وإء 
 ح  .ئ ييب ك ييا  ييد الجييل
د  ت زاليي م ائإسيي أ خييا ييييى اع يي ييأ
 ،ييف  دهوج م ًم69 ع ييب يي وت يي سوت

فذا ها اخ  الئ؟ 
 :ه سا أ  •

 ّم
ُ
ة اوحــ ة مصــا داــال دــ1. ت

 داال ت ح  ،يــ ال زهوأب فال

 .م بال

 ه ييال  دسيي اليي اكشييا ييوك
 ،ييم  صييال ييع يي هييت اليي ييجلا

 ،اوال رسيي  ال مو
عييى   ييجلا  هيي  ييوت
 يي ؛ ييا  يي ال ربيي
 وال ييل ًسيي ييت
 داييال  أ  حيي    ،يي خوال
 ،ال  د الك" بال
 وصيي  ،ييال  يي ال ويير 

 . ال م م ك " با ال
2. العــ اليّ ع الــدا اصة، 
 داال ــع يحال عــد الوجــ بــم

.بال

 ق م مال  ِال ال عال ت
اُّميي عيي الييدا اصيية  جيي الئ سيي عى 
 ف م ى ذلييع ًييم يي أ ييو ،اقييال أر
يي عيي الص  م اليي الب ل1964 ؛ إذ 
 ع ولم أص ال ال ال م أ
 ،ييال ال مّا تييوب ،ييال ييال
 وا ييال ييا ييب ّمييُا ييق ييك أ ييف
 وال اقييوال رييال ييى جع ييال  وأسيي
إ....، أص ع1964  خص بل، وقا 

.ال ب ى ذلع
 عيي  ذا  ييك  بييال  داييال  أ  حيي  

 ع صا نال ي د الع ييح أ ف ،ييحت
  ة ييىع اسيي 522هييي، ث عيي ييح يي521هييي، ح
 م "ه ال" ا 532هي، ثيي ع م ح ث ،لييال ييال

 .1144- 533 هي ع ال
 ه يا ال  دقا سا 3. غ
 سا  ح  ،ل رتخ امع أح

.بيوا نال ولال  دقا

 1967 عيي اييح كيي شييا ييال ك ييل
 َِق ميي ال م يي ًوضييى ق ت ييك ييم أ هيي
  قم وال ة هف أم أوق ث ،أم
ع الص عى ب ااق الس، فد ع الص عى 
 ييلال يية بييا ييت
الول اليي ك  حجًا

 عف ،ائوإسيي ييم ب
 إعيي إسييائ هيي ايية 

 .ال وق ث ،ح
 سد ااف ك ل
   ييبال  وييل  دييقا
 سييار الال ييارت  امال أحيي هيي ضييا ييال
 ولال أ بييا  يي ل ،رييا ييب ييوال
 ولال مخ  ل دهاق غص )بوا ال(
 ولال  ئييال ه دارا ييقا ك أ ييف .ييبا
 دقا ا هيي ييال قا أص ،قييال
 ل ييا وه ،)بوا ال( ولال ل ا

.ال اجم حم  ا
•  اصــ: ه هيي الاميي ال ج مييا الة 

  رف ،ال ولال ل ًميي45 ع أ بت راييوا
هــ" عيي .1144  ح ميي عى اليي 69 عمً، وعى  ال"

ر   ة أصا بال ولال ت ؛ وًم50 ع ال
شًا واحًا  اح إسائ. ل ها ف؛ ب إ امر 

!!ضا قال  أأس ء إس م ت

مإس ّوم  داعال

ًم50 ع ى الع م
و ت الول الب اصة 

  ًاًا واحر ش  أ
!ائإس ْ اح



مسا راسوال بال  جمل

 ...طف ييــى... ام ييا ...ــ ييا
 ييوك ...رأو ج يم ر أ ء... غــح وا

...نأو س ب

 س  م أ :ئم ...م ...هم

 لع ف ...بإج أت وم ا وك ..؟.. تمال
...تح  ةم ماس 

  ت ...ييء وزييال ييى وجييع قييال  زتيي
 ييء والييوال جال ييأل و ...ييوال ييال ييث

...بوال
 ميي  و  سيي   ييوت  ييتكح ميي  ييت

 ...تح   أدوا م  أو م
إن عم اس؟!

 مال ت ب ّوأ ه ه ؟! مء وأولهيي َميي
ف؟!

بيية،   وقيي  ييم ييصت بيي  )ضييا(  يي
 ب دوييو دئم ييو ييج ييب ًييج ييارث

.ب
 غ ييح عيي ييئت ييو )غييم ييع( ييعأت
 مبب ع إ هخة تم اهب م ،دهوج

.فدة وزخا الع  مل
 ،ًفيير هصيي ييال ركييء اييواق ييا ََُهيي
ًف لك م   ال ب  ال وال

..وراال وُت اجى الُل ...ال ع
 َِب آخ ج   س؛ فرم وج غ وم
 )ضا( ب رم  .ا ا روح ا ذ ورو خا

 ه ىُت ال سا دم وب ا هى بُت ال
.ًََو ًْ  ل ا

 ع رسييوح ى الع اقم سييا لت زال ف
 .ع ت ا َج اليي ال ال ع يي  كيي
 هورزا ييءتود ييأدرا فى مم ًسيي ييال ميي ييل
ٌَم ََُْ َ ََْ( :ييا ذل  ت ا ق ع َُف

.)ٍَِس ٍَِْب َأَتى ا َْم َِّإ ،ََُب ََو
 م يي ب جخ يي رء ايي ا رحيي
 ا ييآ ل يي ؛لسييول  عييال اثييب ييف
 ييت أ غ د... مدت و يياجم و ،يي مت و يي ت بيي

إحاه أها أ أ ذا؟ أ ب أ  ؟! 
...)( أو )إسضى )مع ومم  ك م ا ر
 ك اليي ييييى اال ؛ ذاًييُم ا ورحيي

 ُع ييال ارشيي  إذا رؤ ...ييها  يير الييأ
 ا لخ ى إذا مييح ،وريي اءجا يي وت ،يي
 ع مت ...ييال ليي يي اء وتييال يي أم ليي مييوأب ييق
  أ ورض ا آث ال ف ،آ ال ع ا
 ًا مثم ف ،يي ىع ث ك وإ سييا )ضم(

.ض ا
عم اس؟! .. 

َأَولا بًا م  ود؟! 
 ويي ًاييا بييأل  و هأتى ب م ّوك

و و و؟! 
 ال ّف  :م  بإج   اس مع

ر؟!

٦



٧



 !ال أزه سييم ابث ِم " نظة " الُّة اال
 وك ،ر الء أمأول أح ب ع  أب ف

.1988 س راسال  زم حف اب
23 ب اك ل ،م ع أع ك ا مه

.َال ط وم حص مع ش أ س
ول ع سيي1938 ، ويي فًا  عيية م الو 
ً ال ال س  عىء وال ًط  ؛ حال

.ًبوج
 وأق ،ييص دة مييوال عييال مم ييع ََْبيي
اليية سيي1969  ب ييوا أرضً ق ِم ب لا 

."ّال" ق  ا ُأس؛ وهف و ًتب
 وال  أم ،اتييى صع ف ،غ راعيي ييع ك

.غا ع ا ف  ِم أ ت صة
فيي أبيي  سيي1981  مًّ جًا أثيير زوبً ض؛ 
  200 أه ك ال ل ء مى بع  م ف
حيي! وقيي َوج مرض قيي!! َث أمم حى اسييا 
لميي الاق مييط أ ت مييح216=4×4  ف؛ 
  ييا أ ييو !يياث إ ييال  يي أحيي فيي

شوط َأَبى ع إ مًا كًا.
 ،ييهوت ييغوت عييم ييو ييَع ييْضاع
 َ َدال َييف ،ال وييا اه  ييل ا ييووف

.ا  عال

  مُا م  ب  أب ك ييا إ رغ
ت و ييُ أ100%، ف تييى عع ييت ال
 ال ًا مج ًَس اِج ؛ وإذا برسم أق  طا

 عى لسيي ف دأو إذا ت( :ييئق ل ييتم ييوال
 ،أه وَح ى اع  كوَت ََ؟!( فا لب و غا
 دأو ء فش وم ،رسا إ دأو بس أ" :ًئق
 وص  اغوال دأو  أ ر إما ب وا ."م

تاكر ااث اار إ ق ورة.
 ِميي ييُ ييجت ِميي يي بيي  مييق أ ييع وجيي
 م اص؛ فييع وم إ حصا رييم رضييم
 مق ا ر درال رؤو أ ال ا

 ح ا خ ال ا م ث ،عأســ جت

  وك !ا7 س عسييا ا اه سييف ،ا
 هوا ييا سييت  مييى قع ييبر إآثيي لييا

.مسا
وكييََ ر َيي ليي بحج أبء عييت عى 
 أ بقا أه كر". وبي"ا ؛ اشييا 
.ق َم م  ىح ت  وك ،ل ب ف
ه ت يي؛ فارا ى دخييد عوا حيي ييوك
 آأ ال روص ،ًت 30 س اءة وعال ب ًأي

.ا و
 ئع ما ب ال  دأو َب ة وجف ب

٨



 رض بال وب
 ييثم  ييع  ا
 ،ييا  ييب
 إرســــــ فيييير 
 أزهــ  إ  ــاب

 ييل  ــال

ييو  ييال
ّييل ،يي جو ييب ييال

ظوف  ت ل اسار.
 ،  دةلك ل وعم ت ر ِما َت
 ال مال قب جل ص اب م ولر اف
 ،ييع  ييال ّدسييف "راسيي" :ييا ييلب ًيي شم
  با سييت ل !ِى َذع ًزمع سيي واسيي
 ال وهيي !ب ًحيي لييال ييال  يي ل ،ئييإث 

إم ميي وأسييذ حم لييدة 
  ح لوط ال  مج
 وال ع َوِر وقيي ،ابال ييال

.تولم
نا ما يي و
 َْ 19951985 و ى بة سل

...قال وت ال ء والبال مر وتبا
ثيي بأ جليي ييوع ا: مرســ بء الة، 
ف مع بل  ع2006  بسب ب الكة 
350( وا لا ييال  ييت ر رفا ل ،ال
 وييص يي َف ،مييتا ميي ييل ًطيير( احدو أليي
 . أبيي م تيي اإشيي يي وييا وبيي  ةكاليي
 وق .ييت ييلت ييل ييا ر أهييييب ُرسييوا

.ما راسل ى مع كال ال م ح
  ََ 4 :ال  ع  ا م 45 س وب

 اييوع )ّوك واب يياب ييب ِميي( ييما داييل
 م   ما َا وقيي ،ييوال سييا داييال 
 تة اال ف إح لو ،ا يي ةعال ييجا
[ َح ََع بم  ال ى م100% ع وا

.ً ً50 ح 

 ااح ييت يت دلم يي أرسييى أب ييك
 ال بال ييى إح ،ال ِصوخ تييد عوج
 ال رغ ًبييح ل يي دًا كييف ا  ت
 ال ِم َخ ورة، وة ارة لز  ةَّم ف !ما
 اء اليي230 ا ييال سييا( رتسيي يي 
مد1976 (، ف "اسرت" إح الب! وه بلدة 
 ب ِ حى صع ل ضَِرة وييال قيي
! إ ال ه أ رج إ ب وإذا بف م "الجء" 
 لت أ ج ،ب أم رتس ! أب ( :ًئق ور

.)!!رتس ا أف  لف ،ال ع
 ء اليي ل ال ه :ييا يي ييو
 بى حع ّصوح ،ط ِم  ًأح ك تال
 إ ل ًييب ًييب ييييى الع ًييور أحييف ،ييوِح

.بوال ال ع عال ا
 رفم أخ ب و
 َِ؛ إذا َلصييخ شيي ييب
 ،ًزمييح  ًرمييص  ييَرأ  ًضييََع
 أ ح  هييُب ييلذا جفيي
 ُم؛ فرق ح ل رجيي
 أوق  تك ييت ك

.وا ال
 رال زحال اس أ موش نإن وم

.ا صوخ ولا ِع رغ ،م وق 
 اقإش ِمل ل  كر ال ا أطه
 رهوَح  وَع َع ُأم إ ،ًط وم ًرت   ؛ سأم
 ،ت ا ر 2014/1/20  ا ى وافح ،ال ِم
 ا ل ،أثيي يي كت   اءوعيي زتييج ييوك

.ا فة با لال

ال اعال  جم ّ ،داعل

،ًزمح ًرمص َرأي ًضََع َِإذا َل
 رج أن ح  هُب لذا جف 

 رق ح ل

٩
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 م ييأص ثث يي ييك ًبييوط ييمت ييك ييم
  دتم م يي م را مه :ة، فتسييوا ييا
تييد تيي ع م شييردة و واردة؛ ليي   الرة 
 ،بق وك ال  ثوال ،ى إدارة الة عا

.إل ما صوت ه وف
وذا عييى ع او؛  اذب واو والرة 

ييود   ييل  ...ييال عييى 
 لييم أ عيي ذا ُسييفيي ،ييال
؛  ح ال رود الييح رخيي
 افيي ،بييجا يي ديي  

.قل أو غ قب 
 :ييُا ب  لييوث

 ،وال ى الرة عوال ،سر دة الا م  ال
...ال   ثوال

ًح كا ه لال ال م با أ وواضــ

 أســ إ  ون رَْغ ــن أ وإذا أردن .ــع 

:مّم ثث ش  نوج ح

 ف ،إل كا ا  فييوا ييال :وا •
 ،دتم م ً م  أ  )جأو ا بال( ال

...خوا روال ضوال وال ال ا موك
 أخ اج  ّطا واس ّا  د أأج م ب

 ع ًشيي  ب ص اليي وه ،رييوا ييال ميي
 ًا موم ،ب ال ًا مم ُييُِ اء، فشيي ك
 ما ى ربييرة عييال ًا مييوم ،بط ميي احييا

.وال موا
 اعق م ً م ضال سدر َم ب ك وق
 ئييوا ى الع هال  فيي ،بال ييال
 ب ،ييف سييب سييا
  اءاوق عاط ل ك
  ى... فش وآدا ع

.وع ال ق
 يي  أ  :نــال •
   ييبت راقيي حييص
 ييال ييجوت ،ييال غيي وميي ،رييا ييضت ميي
ًع ا أكل  ال ييوت ،ًّييوم ًّقأخ

...ًإ وأع ًكس وأق
 اا  م ًشيي ا  ق راييال وهيي
واليية والب ال ته م ص  ب... ول ها 
  اآخ سيي ف . وج ييب ل _  ك _

ر عى اكب؛ 
 بال ييال ع ييى كع عيياط سيي :ييهأح
 وب ا ب ت  ؛ب ا وال وا

  ُوح اعب  ا اال 
  ...مت ى عي ع عوام روال

ًح ًبم 
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رس م ،ّوم داعردا

ا يي و يي س أو ع ييُ  اييف ،ييا اقييم
  دة دبشيي  ُ أ ييا ميي بيي .شيي  بييال

 .بال
 رسييوا ايية   :ييوث
 ييى ربييع ييت ييف ...بييوال
 .ا اقييلب ييبال ييال
 ك ،ه رب م يي بف
 ،ئوزم تتأسيي ر م 
 م م ميي ل :يي  ييف

 أو ل ،فيي بييا ييع ييك ييل لييا هيي
...أج سب

  ،بييال مّا عيي ييأه يي  وهيي :لــال •
 و .راا وإك هوا ال غ   س
 .إل ع  اموال ،قوأخ كسيي  ا ماسيي ب
 تتسيي ؤووف قوص قول ييُاضوت اييوت ا ييف
وشييخ، وحيي غ زمئيي، وحص عى يي طب وعى 
ُييوح اعب امييوال ،هيي  راليي ر وقيياسيي
 خا م مت ييى ع ع عوام ...رواليي يي

.ًح ًبم   اه ك ... ال داوال با
 ييييى تع يي  [ يي ييإل يياه ميي ك ييول
 روا ال ع م ب أ ى مع و ،ت ا ك
 ذل ف ب ،ييجوال خوا
 ،ييع ييُخ ميي [ ييى بيي ميي
 ،   وذكيي ،دة دائييوع
 عوشيي  ييور  وكيي  اضييوت
وحء وح... وه م ج اسة 
 :ت ا ييل ًاقييم ييمال
 ا ُجَْ ََك َِ ٌَييٌَة َحَُأْسيي ا َِرُسيي ِ َُْل ََك ََْل(

َواْلََْ اِْخَ َوَذَكَ ا َكًِا (. 
 وت أم ييكت  مق ك ا مييه فيي
ِْ َِّ َرُسً ِمَُْ ُْْ َعَِْْ آَِتِ َوَُكِّ ِ اُْمِّ َََب َِّال َُه(
.)ٍِ ََْ َوِإ َكُا ِم َقُْ َلِ َضٍَ مُّ َِْوا ََِاْل ََُُُُِّو
 :ف ََا بيي وم وهيي ،بأص أح ييوص ييول
"ميي رأييُ مّييً ق و ب أحيي تييً م". روا أبيي داود.          
 ييى آلييوع ،ييا ييال ييم يي ييى سييع صيي ييال

.أ بوأص

 ُاضوت اوت  ا إ
 تتس ؤووف قوص قول

                ...بط ى نع صوح ...خوش
ًح ًبم 



 ،ة آع  ال آييال  ييال ورد
ِ ََِيي َّال ََييَْأ ِالَّيي َُهيي{:ت ُلييق زهييأب ميي

ُقُييِ اُِْْمَِ ِلَييَْداُدوا ِإًَ َمَ ِإَِِْ{. ف سييدة 
.إ ب س و ،س ب

وهيي اليي تهيي ب عيي م ا، بيي ب مد 
م ال ،يي ب ايي ول َفََ كَ شييء، وييى 
 م ييى الع ييا  ،ءشيي ك ييَم وليي هييب
 أم وق ى اع و ،د وثم ذا هف ال

ع ال فذا ه ش الد.
 أ  ك م ًئك ٍلى طع ت  ييال ه
ُس هر، ووجال  \ ُاهإب هوج ،وم زم

 هووج ،ا ب  \  هووج ، ُِّا  \
 ،اسيية وحق ك د م ٌط ؛ وهال  \ سييىم

ووجه  \ وصح  الر.
 ة الا ز ذا هف ال م رال ا 
وميير فيي واسيي، ويي ر فييذا الريي بٌء، 

وٌ، وسٌ بل، وت بلر.
يي ا ايي واليية ميي اليي فييذا هيي أداة 
 ،ثوا ييال م ييال يير الدخيي ٌووسيي ،ٍإصيي
 تييى فع ر قيية مييوال ييذا افيي سيي ييو

وط وبٍ، وخ ب لخة رصًا ضً إ الر.
 ييوال بيي ييا ًا؛ هييرًا واحييييم ييل إ
 ،  و ش ر   ال دال ا ،خا
 ه ًوض ًق ييال وأك .ا اييى ه ييوال

اوميي ميي يي ايي وبييد 
 ة ميييي ييال ييف ،ييال

 أك تت ال ال حة الوش ،ا ر دوح
.رب ذب ح ك

:ال أس •
 تف إ ُه أ ما ل ال أس 1. أو
 سيي  تييف ميي مييا ييف ،ييع ا ييف اليي
 إ    ًش ال   ذل ،وخ ح   ؛ووئ
 ،ب ُا إ   ييوح ال و ،ى اع قا

.ا ف ورال إ ه  ح وف
ت الة ا  بلت وا وال حى 

.ت هع ،إل جوت ب موت ا 
 م و را طيي م ييق بيي ييُ ييا إ
ِ و َّوِر اَءغ ف َء الى اَأع ف ،ا رو

اييَ الوح غيياَء ورَّ م ا بيي واق ع؛ 
 .رهق وج ،ح ة اال  ف

  ما غ إ :ما ع وال ال 2. وض
 ى، فشيي ٌغ زعة، وتك ييه زعت ييال 
 ،ا كه ميي ااسيي موا ،يي داخ دائ اصيي 
 ،ت ا ارض ة وهواح غ  ك ال وح
  واح ييط ه .أو سيي ضييى الب ييم ليي 
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 :ت اء، قال و ف عيي
ًَِييُْم  اِطييَا ِصََهيي  ََّوَأ{
َ َّييَََف َُيي ُّا الييََُِّت ََو ُييَُِّتَف

.}َِِِس َْع ُِْب
  :ا م   م3. ا
 ال ظ  أ ول ق  رلًا بأب
ْوإ تح ع يي ُب ييو ،ال

 ييإ .شييء واييا َِميي ييوح  ك
َُُ ر: }ِإْذييال  [ يي ب شيي  يي

.}َََم ا َِّإ َْ َْ َ ِِِحَِل
 ذليي  يي    مييا
 وهيي  ييبال  ييال  ييا
 ،ة احييلر بييال م
 م ال أ ييحص ييف
 ،ًًا مف  وأ ،ع
 ييا ييا   ييما  ييوال

 ا  ر اى، وإشثال وة اب عا
.ب ُوا

  :ييوال ييال ييص  يي ميي4. ا
 ى ولإذا ص ف ،ييما اإخ ع لع  ييأ يي
ُِ{، وإذا  َييَْ َََّوِإ َُُْ ََِّإ{ :ب   دًام
   إ .}ا َاَ ِّال َِاْه{ :ب َدع دع
 و ،جييى ا ب ،ييف ع مييم ميي
ِْاْغ َََّرب{ :ال ق م و ،فيير واال

.}َِِِْب َََُس ََِّال اخَِو ََل
 ت إل  ما :ّد كجلب ِما ُْ5. ُأ

.وح   ص وإ رب إ  دل إ
  ر  ت  ،واس رح ما ال
َف ال ى عع ،ح م  و ،سيي

  ب ،لح َم و لح م يي  ال ييت اليي
))يير اال ر إذا دخييييال إ(( :[ قيي .يي يي

.كا جأخ

 ييا ف اليي ه خييا ييلوب بيي ييا
 وم ،شييال إ لال وم ،ييا إ ال م

ا إ ا، وم ار إ غ ار.
 ُح ال ييال اعييب ء مييعيية واليي6. ال
ميي اديي، وَ ب ام، فلة  ارتء 
روح، و ات ب ال ال قة ل، ومد 
 مل ًحسيي ا ا ج ،ول وط ،ل

.تبص ب اجة، وا كم  ب 
 ة، وقال در إب أم بإذا ح [  ك
 :ييا   ب ِّذ
 ََة، َأِرْحَ َّال َْأِق َُِب َ((

ِبَ(( أخج أب داود.
 ب يي  ميي7. ا
 أهيي ميي إ :)يي( و)لليي(
 ييُ  اليي  ييال  امييع
 ييال  سيي  ييا
وأميي ورضهيي ه يي عييى اض، وسيي عى 

.ا م فوخ ،ضا
 ف ف هال ئم م زلال ب ت لف
 رش ،تذك ييو ،مآ  ًامرًا وأعشيي
 ييسا ع ال ُوأب ،كت ييول ف ييل
 ُ َِقيي ال ُمييا ر هفييوا عييا هيي يي
 ت أ ييل يي ف ،روق ئييب وآميي بييب
 ،ضى اع ال و ،ضى اع يي ال َييف
و ا م ا. ق ال ]: ))َوِإْ َأَصَبَ َشٌْء
َفَ َتُْ: َلْ َأِّ َفَُْ َكَ َكَا َوَكَا، َوَلِْ ُقْ: َقَُر
.م روا ))َِْ َّال َََع ََُْت َْل َِّ؛ َفَََء َفَش َوَم ِا

اردداع سر مر

 ر  دوحثـ  ة  مثـ  ال
ّال  حة  الوش  ،ا
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  ع وح ،ب وأم آُال ب ا خ اليي ييبال
  ح  رًةص آُوة الت ت وة، وبع اطم

..ف رو و
 بب دييع ييت ا ميي أعيي ييال ييا و
 ،ف ال و ،م  مال ه ييبوال ،بييك
 م ا ك بت فيي .ذل ازول يياقوع دئييم و
  داد ا وب ،خ ك ييُ وب ،روا ل

.تش سوت ،ال
فييُ  بليي اد، 
 ييال  ييص  ميي  ليي  وميي
  يي وميي ،ييوا ييوا
 وبيي ،ييال يي ميي ييع
 ييإل  ييصا  ييال  يي
 م ع يي وم ،أه ييوص
 ييبلوب  ،ييوال  ييال
ُيي الييو اليي هيي الييو 

.وأه اال إ صا ال وت ،ا
ًوع ًييازداد ع آييُال  ًيي مت ييازداد ال ييوك
وبيية، لليي أم ا ب، وح عيي، وأخ أ اد 
ٌَرَُم َِْإَل َُْلَأ ٌَِك{ :ت ق ك ،آُال اب

.}َِْلا ُأوُل َ كََََوِل ِِتَوا آُب َِل
 عى  ؛ لبال ح ت ا ك ييال بت وليي

 ا م بق ييَو ،شيي ك م رهيي و ،خيي ك
وَل ،لال اهوا لال لا إ وصو ،وال

 وال ،ييوج تضم وإ ا إ ييصا ييال يي
 ئوأ س بب فول ،وس اال إ صا

.ابث ج إ قول ،وإح  وع ،توص
 درج إ ال  أ :ا ل بال ائييف وميي
 م طال ت  اليي ت ا ك ب ييوال ييال
 افو ،ًييب ييُب  يي ييف ،ييخ ميي و يي بيي
 ييَِا  فيي  .ًييب  ييُب
 آال  در تييخوا  وال
 افم ّوك ،اضة م ع 
 ييُب  يي    ،دقييم
ُييك  ييُ  لييف  ،ًييب

 ع م ييوأ ،ييال آييال
 ،ًييٍء عشيي بيي أحيي ميي
ِْم ََك َْوَل{ :ت ق لف
 م ك  ف :ا{ أًَِك ًفِاْخ ِوا ِفَُجََل ا َِْغ ِِْع

.كأو ت اخ ّأ ف   ا ع
 ..}َآُْال َوُبَََ ر: }َأَفاس  ء ت وا
وتب الآ  الييوة، و الاف، و الر، 
 ،ييال ييو ،ييال ييو ،عييا ييو

..وت وت ب ت وة لح و

 ،افال وة، ويال يي آال بت
 وي ،عا  ر، وال وي
 وًة لح وُي ،ال و ،ال
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 : سييلف ،بء وأعشيير اأدب إ ت أ ت
 إل ا ذا مف ،ب دلا  ا ،واح لا

آم ب ه إً واحًا.
 أ ييم يي لف ،يي ال ييب ييحم ييبلف
  لف .يي أ عط إ ق ميي فع ميي يي كت

.بال ت ذل وب ،ًأو ت
 ،بال :هيي وال ،يي ال :هــ حم وف

 ،إل وا ،ف  ف م كت :ل  ذا غف
وتبيي الق، ف كّ عيي ع: فل أ 
 فا ت ثيي ،قال  ًييأ  ييوال ،ييلب

.ف   كل
رس مإس داعع
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 عيي  ييوال
 ييت  أ  ييبال

 :م م ال
 ف }َُأْق ٍُى ُقَع َْأ{
 وب وب ،آييال وبيي ييب يي
 ييال م ف ى مع أغ ق ر، فال
 قا سك ال اسيي ف ،وأق

ال  ت باء والر!
• ق اب جيــ ر ا: أ: أفيي ب هء 
 لأ ال آييال  ب  ال ا اعييم ييفا
 ال ح  وو ،يية والال ع  ىع
بيي يي  تيي، فا ب خ م هيي ع م؟ 
 و ،ذكيي ييإل يي فيي :؟ أ}َييََُأْق ٍييُييى ُقََع َْأ{

.أم  
 ،هييُو ييلج يير بشييل ييال ييوت
 .صال يي ز ع قرة. واييم ييم ييك
 يي ع يي ييا ييخدة افيي ييال إ ييفوإض
  ؛ إذوفييا ييقا ييت  ييأ رة إشييول ،اهييع

 ف أبًا.
  وإذا :ا ر اوال ــال وي •
كيي )أفيي( فعيي أ اسيي  م  يي ادة 
 ع اجال ك أ }آْييُال َوُبَََ ََأَف{ .ييب اليي
 :ء اوش ،)بال( :ء اش ف .آوا الب أ
 ،)ال( :ا ورابيي ،) كال( :ا لييوث،) ال(

.)ال( :ا موخ
أفيي{  :آييال    لسييا  هيي  ك  وورد
أفيي{  ،}وكيي  أفيي{،}  أفيي{،}
.وع ،ت ،كت ،ت ،بت :إذ ه .}و ت

 ه بوال }آُْال َوُبَََ ََأَفيي{ : ييوا
 ف ،ع ف ل ى الع َييُ أميي ك

 ،حم أو ؛ هييقص دل  ييل ييف
 ال ف قص دل ع ذا مفيي

 )بو)ت .ت  ل د عت ال



 نع ى مت م ــأم ل ..ن
ُ
)ه أ :ُق

 هإي رزق ى أع ــون وع ج ى اع ُن

!)ي ى من ..تفى ح

 تييح  ييّت إذ   يي  ييال الييدود..   لييف
بش كء.. وال ء: ه  فً وجد؟!
 ..ئال ق فى ال ََُب  ..ه ه ..
ًوفح عم أص ُل ..وع ج ا ب ُُك وه
 ج رب ََح ٍاقييل وإ ..ييأع ٍوه ًييح ييوأ

وع ب م.. فًا إ وشًا!
 ِمِ ًّم .. ّ ًب َأِج أ قُ ك
ّح ٍييًا لقف ..تييفييى ح ييهوا ِييال ِييََ ميي

 ييووق ييّ ود.. مييحيي دو يي ..ييب َُمييُز أّييُ
 ..ِّو يي وإ ..َُّ و   ..دَوُج ٍييب ..لييوم
وَُيي ايية ب أ  ا ج وع ف الو.. فُة

!ََ أو ٍُأ دو َُُ ٍب  ..َِِِب ُُت
 ََُ  ِال ع َحا ه أ ّال أس 

..أح
 ميي  ٌأحيي أو   ..ٌيياب أو   ..ٌزو أو   ..ٌأ أو   ..ٌأخيي أو   ..أ
اقيير أو ايير أو اييا.. أو ميي تِبُيي بيي أييى 
                             :ِفى ظ ُِع ح َأك َسا ُييَِع ّسييق ٍراب

." أع - فى ُع ّج - َة فى اّخا "

 ى غع ِــال ب أل م ســ( : ُق

 ..ًركم ًة عّخل ًََن َّف ..)ب ٍأرح

)أ أق لِ إن ســتّ مــِ ال(؟؟..          :لــف

ه ه اــع ال نــُِ فى قِ أخات فى 

 ّــى توح رفت ايــب م وعــ ّج ا

ٍرك  اخء اه َبف ..ــتفى ح ُقال

!ح و ف َِع  ال م رك

 رأ ك ييا دَء.. وهعييال ًق ًييح ُلسيي
 ظ  خ َء ادع أ ل ..وع ج ف أح م
 !يية والال ع ييا أخ ييّد كَييُ  ييال
 و وت ك  ِل أدع( ..ًييردًا سًء بم رّده فيي
 ييقم  ..ع فّت أ  م ل ًا.. أدعأب ييأ
 ..ق م ِ؟ دخكت ه ..ًش ت  :ك
 م يي ًا.. بأب م يي  ا اله خيي وميي

!)ا  ِّأح ..ا ر مّو
ُييك ْإ أعيي ييك( :ييت ُِأخيي وتُْييُ عييّى

 ..ّاط( :ُ؟!.. ف) ح ِع وال ِييًة عييّ
 رجال م ِوأ ..اتييى مع وع جيي ا  ييف
ُبق أك  قيي عييم م أروع ميي ا يي ..!)وا

 أ إ ..ئييق ٍام ييرأ ييأو ر ..رييى اع ييحص
                                              وع ّج ا  ف ..اس ب صال ح
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تقييى   أ  أرد  فيي  ..يي  اطييم  
 ييوا  ييوال  ييال  ييوت  ..تييقب
  ذل ك عيي ت أ ميي أقيي فيي ..لييا
 و ة الا ج  ال م غت قييع
 !دو ه  ض ر و م بييم إ إ ييّ
ّدع ٍييفى ع ليي اإخيي ميي يي ييى أع واحيي
ٍييوب ..ًقوص ًييح ييوت ييا هيي ييل
 ق كييب أث ليي وال ييل يياع :أخيي

!اوإخ وق  ىع وا
وليي رد أحه ح قييأ عرت ن ل حة. 
   ؟! وك)اءنوشــ دتق أت( :يي إذ
 ة.. فييح ل ييء ايياء والييدة والييال يي
ييْ ا وييّدوا وتبْا فى مرسيي الييدة واد..  ض ميي
 ج  ِلا عال ابى مى عُت ا ح ف

..ع 
 ييق إ ييأل أ ييا يي حيي ..ُدّييت
 مك سيي أ وأع ..ّه ل ّأب ..وصيي دصيي
 ييى وإح ..ييّوُح ًييُ ييُِل ..ييال ييع  سييو
 طاسيي  ًب ُأل أ ح أشيي !..ُِ ك
 م ة وما رعم د إع ..ث ٍِ م ييهك

الاد كٌ :.. وحٌ.. ودعء..!
 ؟! فييب يي  ييا.. كهيي ك ييوب
 ..ل ّج ييوأرواح ..وقفى ع ييت ؤهة..  دمييح ييل

!..أم ل َْوَب
 ه ف ..لييح ُا ..ييوال ا ييََف ييِو
  و  لف ..ت  !ِِدر.. واقب ث ..
 وََت أ دو ِدييال مال م  ت و ..ييّم ييف

..ُع  َّج ..ا  ..ة اّل
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 زاروا ب ء ورجء نب ريال ك ح

 ن يا الهــ و ،ا ســم  اــا ا

 ر خم نــوك ،ا بمــق ال زاــا ب

 ...سل وع ى الء عوع

ؤما أم ران زوجا
 ييأ فييا ييق  رييال يية جسيي ييك •
ايي، رأ أ  بيي ا اا، وق  م باد 
 ح ك م ،ييا راء وبيياء والال ائط ميي
 ب ت أ يي اب د. ثييييا سييا  دييوال ائييال
_ وما رقييا أب ب رقدار ا عيي ل؛ إذ سييييرت
 ًا عيية بييداء ال ييا ييف ييدار اج أو وهيي
 طور، وأح اليي م ييح م شييف _ ييبر اييأ
 ،ييتثم ييت حييل  ييا ييُك وقيي ،يير مْييُب
 ات ث ،راــدار ا :يي ب ييف ييال فيي

 .ذل ب م ه
وح تك ارا م قصة ا ارة لرة 
صحيي الوضيي اليي رأ أ تيي ايية الهة 
 ييك َم أو وه ،اهال الب  صم ح ئييب
.سا ب قال ًا مك قوف ،ة الا

بئ زبدة
• قيي اسييذ ع ا ع مليي ك اأة 
البــ  " :ه م م اه إ ايي د 

 ف ،ًآ و ًآ ت ر البا وب ،ًأح ا ب
  اف ُا ء. أمال اش ًمع ال هج
 ب أخيي وق .ورهييص قييو دهيي ء مييييا َُقيي ميي
الة زبة م ع  ح م أ راو اء ت بر، 
 معف ،ال اق م ق   إ ال وأ
 دع .ًرًا جيي اا ييد اليي ول ييم  يي أ
 م وال سييء وافال ع أ توأم اأم زخ
 وم ما ييزخ سييف ،ييال ييُل ،را اأطيي

 ة: اعلا ال ت ل لف ،ف ا م س
 أه م إ وس ذعرًا، فد ال بض ك ول

ال م ك م وعم، و "ب زبة".

قا ا ت ميك
 رة عا رح  ــلنا ُج اب ّو •
 ُق ييال قييال ال ميي ييك اسيي ثيي
 ا :؛ هييييب ييق ييضف ثييم عيي ييف ،ييب
 ع ة أمييوا ،قــد الــم ما ب تخ

 حص قــال ة ابمييوا ،صييا حييص يــال

  ك ف تخ ييا أم ( :ُج اب يي .ييأص
م شب، ول ذا ص وإ، ف حص عى 
 م بال ييا إ ييم ث ،ييوا ييال بيي ييت أ
 ك إ :ييع ييق _ ميي  ييف مييا وضييال
م ج \_، وأرخ ال ع. وق ع أ صر 
 وع ًد ًدرسيي ُسيي فييال رئ ييصا ييال
 حب ال ثيي ،رال  ىح ف ،ييخ
 ك ييفف ،ييوه لج ييو ًسيي ييات ييوه
 إسيياء ميي بيي م ايي عى كت، وفيي ب ذوو 

 .)  ًحف جا
 ييا ييى مييع ييب ييدة اسيي ييت و
اليي، ب ت ذل إ ط الح اة م از 
 ميي ييئخ ييا ييذ ب ييح ،ييصف صييا إ
هيي قيي اليي، فيي مكيي امييا _ بة 
 .ًًى آمو ًرًا واقسيي _ ئأم و اسييح وه دج

.اما رك  رواس َم ب ج اب وك

"سجدة "خة اما
 ،ر اب ال ب سة خجة امييا •

ال  ب عإ ييب ييع سيي زوج
 قسييا يي يي يي1139هييي، ول ييى سيي فا
 يية، وييال دهييأ عيي ييوال يياخ  دجييا
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 هب  اأشيي آث إ( :ا إ رح عيي لييق
 ييوك ،ق ذ م هييف  َِسيي يياة، وهخييال
 ييهال ييال لييييى اوة ععيي ،ييفال ييال اييأ
 ئييى سييع يياتخ قييأغ ييأ ييع رو ييك .ييهال
 را ال ييف ل ما يي وال ييال رجيي
 وثأح ظيي ال م؛ اييم شيي ل م يي ًييخ
يي بيي ا عى الييوا. وق دف ح ا إ اقء 
 م م لييا ه  ييب أشيي   يي رييع
 وك ،وال بييا م ع ىع ييح ،هييال
 ى رع يي ًاظيي وع ،مييب ييل ييح لييب
 ة بك ئق اء مشيي ييأ وق .زوت قال
1142 ع ح ييإ" :عا  ركال وقيي ."سييا
 م ح  أ ميي ى بح ،هب ال يي هييي ف

أل در(.
 مال رج  تال م د مم                         

يشا ري ى فغا
ا ا م مسى اول

 حك م ف ان اـ 14
Celebrity قييم هييو هأع ال ييئال ييح •
وا  Net Worth ا ايي منــ مسى website

 ك اليي لــم ييراطإم ييوم ،1280 د عييلييا
تيي حيي غيي، أغى أغء اليي عى ميي الر، 
واليي ميي ارخيي والحليي ال ذكييو  ك؛ 

.َْوال طب واب وخ اب ب وم
 ج إ ًورعيي ًع ك ييأ رال اجييا ييوت
 وزوج فس أ ع و م أشيي وم .سييال ح
 وم ،ً60 أل ت ب  ييا ء فييل ييم إ
ً   ك وك ،يياوا هييلب يي ا ييا

 ميي ًوقييص يي دخيي وك ،هييال ميي يي160 ك بييي
.ض ذه م لم إذ ك ،هال

 ،هال ئس م لم ًفآ م إ ط  ووز

خص  الهة وا ارة، م تيي  ه أسيير 
 دًا مييعيي ييم ييأح دتييع ييوع ،ييط مييل هييال
الء، ب م مر أسيي  بء ميي "جو" 
 اب تيي تييوف ييا، وبهيي ييم إ ييَئال "يي"و

 .راطما ح جم م
 ،لم إ ييب رجيي ييح ييرح ميي فيي مييوع
 :ا علييف ،لب يي بيي ،رغييف ييت  ييل

."ز الء بوج هلب  رح"

                                                           طهد اا
أحد ب عفن اشد 

  دا  ييال ثا ييك ،ييج شيي •
 لب يب ة راب  ول .له يياز اوإع ا
ك ب واد  1201هي، وت س ا  ل م
 ك يي؛ لييق ييع أ ورغيي .1831/ 1246هييي سيي

.عا ئ ًفح
 إ ا  أ ء اأ ك  1236هي أع س
 ع جف ،ع ادف زاد ل  َميي وأ ،اييا ا ييب
 ب أ ييال وا ،ح ئربر ب  سييد مع
عف اليي م بتيي را بي  اج م، وموا 

 طيي بييد ميي ايي أقمييا  ك واحيية ميي مة 
.لم آ ى تح ،ت ا إ ع

 اءاز إج ًق ا رك خييت ُُّْك و
اليي، فسيي اليي ذل، ودع إ ا ه وم م؛ 
 ال ة اقييا مكييوت ،أليي ييييى أع ييى تييح
 ييوك ،ا ميي ييك ييييى ُأغح ،ئشيي ييك
  ييا كا إ رهيي ءف ،ييا سيي
م إسيي الائ ع ار لييد سق، فاف؛ 

.ُُّْك م فع ب أ وخ ح إ ل
 ييم م وف ءج م إ م م ء تأث و
 ؛ أذل م ى خع ف ،م ا ويي اءف ال

 ف ،ُّج ييأ وخة، فعييل ال إ جييال وهيي
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  ابة، وجدع هى إثدوا عع ،وإ عدورة شيي 
 ال م ك ا ال  ل ،ائوش  ال

لعتيي، وايي ح، وأسيي َم أسيي، وا العة 
.ال إ ال م

 مم إ 1239هي وص س ا رح د مع  ث
 ،"ال"  ييل ييال يي زر الييييء اييأ
 ا ،ا س  دب ا رب  دة وُّال عف
بر وتسيي إمرة إسييم  بور، وأق اس؛ 
 أرب ييى ذلع وأق .وا سييا دول ال كييييى تح
سيي تييً. ليي خ ب أميياء افيي ض ع؛ 
 جييى الع ال يية، فييم ييك ضيي اامييوا
 ة، فييال وووعيي اؤهأم دعيي ح ــك إ
 ب خ يير، لخب ف ييط  ال ميي

 واد  هف ييفى قع ييا الودل ،ييا ج
 ه توق ،1831/1246هي س ة مال ذ  كب

 م ،ََك ب وه ييى اسح با ق م وم
 ب ال ع ب عإ ال درب ورف ؛ هييى ربع
 أ ب ،ييوج ائأم د مييوع ،هال ا ول شــ

.د ك ال ع ه

* * *
 وق ا سم ع "أ وج ع ا  ًمخ
يير بييد ايي م يي اليي واح  واسيياد 
وار، ور ا اقى واّ قُ اس، وعد 
  وال ،ما وج وُش ،أوط إ وا
.آم ال ..ك واج ص  حوت ،ا قُف



 ت "إسائ " قت وضَ ال وا عى 
 ييا اأب غف مأق ح  يي ج ف ،وااليي
اقييى  وجيي ايي؛ اميي الهيي اليي  تييأ عييى 
 هدب ال ييا ح واق د بع يي ابق م ف
 ال يي مُا هيي ل ؛ ذليياييآ "روه ــدي يم"

 ًا، وصخ تصخ  سييوغ ،1948 ع  ييت 
 سيي ييقال  ييت ًييق اتيي  ؛هييم ًدوليي ييل

؟ أ ه  مح اا أو إ م ق ا؟
 قأة الييا و بال أغيي اليي أ يياث يي و

 .لح م اهال مسوا بال ُوضا
 وم ب م ُح  ٌدَو
 ،د مك قات ؛ مِث غييب
 اقال  ل .بع ة وادهم إ
ٍكبيي أ م ائود إسييحيي يي
   ييلب  يي و  ،قييم  شيي
 بيي  سييا  دثييوح  .ذليي  سيي

 ال وا ،يي َع  ائإسيي سييمدب ََق ييأرد
.أق ى مع دل ُء؛ خس  ا س ت

ودوٌ تييور فيي رحييى ايي، فيي تيي ايي والّيي؛ 
ييو أفادًا و ييف ييال ييُ ،ييو ييتح ييت بيي
وع، ك ذل بس الط ترًة، وبس ام الم ترًة
أخيي. وميي ها و ذا؛ ب م أج ت الا الئ؛ 
 ض ك وإ ،ييب أج إ ءهييب ائإسيي ييى تح

..ا  ا   ًمع أرب
-ُو ال وى جع ل _ تمح  ٌودو
 ا بييال ءة الييال ييو يية الص أجيي ميي بيي

.س ثوث  م أك

 أ ييت يي إ ييال ييى جييع ييال مييأق وميي
 ولال ف م ور الج  و م َُت ال ما
:إ ال ء... الم ص ت ال ال ؛ غ وم
 اوأحيي بييا ميي ييتمح ييرت خ يي ْييَص •
صييد   ييم  يي  ييتك  ييعخ  ييوك  ..ييوب

..سال
• أفقْ م َدَج اع ال؛ ال دوخ طً بد 
 سى اع ا وراء ذل م ً؛ ممإس صت ع

..
 ييم لييأب ؛ الييييال ارسييم هييم ْأقيي •
يي، وأبليي بيي اييد  لب خييا
 ..وال مال آ ْال ع فوال
 هييب يي  ييال أ ييع •
 ُك لا مييل ال أج م ودم
 و ,ارا  رت ال بال ييمال
 ع أج م د  ال  ر الّ

.وا اهع ا مقص ال ما ه ب ،..ال
 ئا ؛ فوع أوقيي قوأف َْص إ اليي ييال

ال، ال ل  أمم شء.   
 دخيي ميي ييا ييييى مع ائإسيي مييأق ييل  ايي

 .ذل اقع وا ة اى لقا ا
 ّش ثث ا ،ًس دال ك ك شيي ل ول
 ،ا ه اشيي ييع  ا اييف ،)ييرّج آ(ميي
 ب ال ف ثوا ثُواس ،ائإس طا شََف
ْ ُييََُأ َِِمُْْا َِم  َ َاْشيي َ ا ِإ{ :ت لق ب رئب وب
ِ َفََُُْ َوََُُْ َوْعًا  ا ِ َِسيي ِ َُِتَُ َ َْا َُُ َِبيي ُْييَاََوَأْم
ِ ا َِم ِِييََْأْوَفييى ِب َْوَميي ِآْييَُواْل ِييَِِراِة َواْييال ِ يي َح ِييََْع
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إ ال إذا تظ عى ال ي اُد

 أ ة ,قوف ًس ال ع فوال

...كا ع ي أ وق ،ي ال ضي



.}َُُِز اْلَْاْل َُه ََوَذِل ِِب ََُْْب ِال َُُِْوا ِبَُِْْسَف
 ك إ :ال ى هع َرال و، ولال أرَب رد
 ،ئخ بع س ِب اطت َاأغ و اال أ
, ف ال إذا تظ عى  َييَال  ل وت ل ت
ال ي اد والف ع ال س وفة 

...كا ع ي أ وق ,ي ال ضي أ ق

 ف ق ال ئال م إ
 ئط ات ( :[  لرس
 ،ييهظ يي ييى الع أميي ميي
 هيي    ،ييهق  وهييل
 ميي ييبأص ميي إ ييلخ َميي
 وه .ا أميي ت ييىواء، ح

 ا ب( :؟ قه وأ ،ا رسيي  :الق ،)لك
.أ روا )ا ب وأك

 د وجييء اليي  ًاأبيي يي ييئال هيي شيي إ
 :ت لب ييال قط يي ،ا ى مع يي

ٍة{. َُّق ِْم ََُْْاْس َم َُْ وا َُّوَأِع{
 دورا ئال ه أص خ ؛ييا  ةق •
 اء وغ مييب رًاييا ؛ لييجا ييوك قييال

ك إطاء م أح؛ ب لساد لدة..
  إ م ال مال ا ؛ هال  ةق •
 ق ال ا ،ُا بم  خى تح حييى صع
 ا اضب  ُب ا إذا ح ما( :[ ا رس ف

 َء ال َّحف ،مأم  إل ء أحش ف ،اموك
.رال روا )ءل ا وأح

 ييوب ،د ع غ ييب ييال يي ٌيي أم
 ول ييت ،يي  يي؛ لييع ييمء واييدعا

..وت ت ول ت ،ت
 وع ،م ٍيي ك ييع أ [ يي ييع ٌيي أم
 ئال ف ،ييّم بييك ك
 بيي يي َييال أخيي وقيي -
  ييا ييء حيية أثييال
   ييوا  ،احييا غييوة 
ٍشيي  جيي  ميي شيية   حيي

وبٍد قرٍ، وعييٍد قٍ وأعاء 
 ييأع  ،أكيي  ا(  :-ييُك
 م م ُْا رهق ييبُ إ وا ،ييال تم
 بُ ييإ وا ،رف ييتم ييُأع ،أكيي ا.. اهيي
 ،أك ا.. اه م م با هق وُأب ائا
 ء مييص اأبيي ييبُ ييإ وا ،ييال ييتم ييأع

 .أ ا( رواه م
 ييييى دع رييال ييما ييوت ُيي ييت  ؛يي أم
 إ ق سيي ال ريج مح  ُييت ..ئوشيي
 راى جع ء، فال إ وحب  أ ى ققا
 ًا سييغيي :دييسا ييال ييت ييييى ققا

!أ مبا

رس وأد تك ،ال م
ل
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 ،دي ع غ ب ال ي ٌ أم

 ،  ؛ لع يمء وادعا وب

 ت ول ت ،ت ول ت

..وت
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 وك ،سيي قا ييت رقا يي ال ييك
 ك ح و ...تة ت ح م ت خ ال جا ع
 مييٍ تيي ف أصا اط الب وض الييء 
يي ُيي عى  ال ؛ كقييال اطيي هييا ييدوأح
ا. ك ا م حل ب حولُ أ أ حة 
 تى مع  ب ُوض لب ُأم !ص ٍط
 ة، واسييك ٍييف ح ف م ْييييى، فعا وإ
 هييوع ا ميي ْبيياق ...سييأ يي أ هييب ييال
 ل لق "...أش ك أدر " ،ًاوت ًام ت

  ."!ا واجف ل داع " :أج .م ٍب
 ال ال َف ،ًحف  د وق ا ُدرغ
 أسيي م أص ق ًدئوه ًّدع  أ ا م ك
 ه وه ...ر رائييشيي م ل  .رةإث هييوأك تييح ييأ
 رت  ا ا ؟ائء حوق ة العم م أرو
 ك ،ال م ًييبو ًدقص َعييم ك ك ،يي
 ت ييك ييإدم غيي ا ايي ...توأسيي  ييأث

...ة العى مع إدم ،ال خا
ليي بييأ هييا ادميي م صيي، فُ أجيي حوة 
  ال هيي أو صقئ. كُ عى  ُأق مييع يي صخ
 ،هعأسيي أ توال م ت مع أف يياأق ييع
 ذل وم .ًييدب أم ف أر مييداد عت دتسيي ييوك
ُف .ا اه   يي ال ك ًى دائأسيي وأ ا
 اًء طوس ،فأع  أ فاًء عس ،ٍ ك ى إعع
 ب ًوفم ُأص ل و .  ة أعا م

.بق   وزاد ،ال ب ال

 ف ٌ رشيي  لًا تأح ُعسيي ك ُك
ًض َأص أ ُرقيي لول .ج م ال ابيي ييل
  ل ح  ٌ ا هيي ف ،إدم  أغ زًا كييييُ
ُأد ال  ُطان مع .ع وال ة العم
 ال م ًييِض أج و ،يي ٍوج ييى أكع واجيي
 .ف أه  م ه ة العف ،ط ٍعييضى لب
 "ٍ ة "أفئج ُ ؛ال  وت صخ و

ماٍ عة. 
 غ إح ار مييز اج ا ،لييال ميي ييل 
 وبا م ُركييت ال خا ضا ضى، كا
 ،وحيي فييال إ عييف ،ييع ٍسيي  ييت ييال
 ييط زميي ييم بييغ  قيي اليي ييا أ ُجييف
 ييب ُييأم .دميي  ييوكا ييت ييان قيي
ُأف ًق ُوا ،ييوأ ف ف ووض ييوكا
 ا ييوأص ،ط د إعيي قيي ييوكا ييت أ

.ة ادائ رخ
  و ،روقييى اوع فى الع يي وءييا ك
 ع ئال ييا ذليي وغ غيي فييال  دًاجييم ٌأحيي
 ب ٍ ٍرييب أشيي  ،ب ٍزم يية مميي وو .عييال
 يي  ع  لب أشيي ُك .م ٍح تعييم
 ة، فُا ا  إدراك ل عال با .أح ع
ًإدم إ يي  ة العييى مع ًإدم ييأح ُييك

 إ أع أ دو م د ٌخ ٌء... إدموال  ى الع
الهر والء...

 ال ك  مج لطل
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 ُل ذراع ييل ًف ُييزُة الجا ييع ييُت
 ف ٍ ب ل ف ِ ث ،ََت تع ع
ويي وييى دو قيي أو ضب، ه يية فٍ كٍة

 .زة الجل توب بش م
 ثييث يي ييزة الجييا سييم أ ييذا عفيي
 ،ع2160( سيي( د م أ ،ًم )90( يي أ ،أشيي
 كل ن أ ــر ب نــ؛ فيي129600( دق( أ

:ر وهة أمى عع كون
 ل ولدة اا ه قييال إ -
 قييال ة، وييا  از وإبييييإ
 اا ليي ولدة اييا هيي يي
 يي  اييال  ييأص  ييول  ،ييوض
 م ييى أطح ا اله شيي
 ب  رتى حع )ارة الح(

 ق م ًييدول ًماه اييال وقيي ييل لييل .اييا
  ولال اال م 1970 ر عييف ،ما واليي
يي )اد  سوت ،16 دول ف اج م ب ييج
 فع ييك .ريي  ييوم )اييال وقيي ولييال
يي )وزارة   وزارة ييف ،اييال وقيي ييأه ييف
 ييال ييا يي  يي ييوأ ،)اييال أوقيي
 م ف ،لييى اع وال ال  ييت تييم
 ورذائ يي اييوق ييزة الجييا  ةييأو ف شيي

 دمك ،ييتح ط يي اييدف كوسيي ييقأخ
 ييب ء إييل   ؛ييحبا اقييا أو إدميي راييا

 .فوال ال  ورغ ،اال وق
 زاإ ييل وق ييأف ييزة الجييا إ -
 ،راسال ييال     كوسيي يي
 فوث ييفم ييح ل وقيي ييأف هيي ييك
  ال و الييال م ال  ييم ييد
 اوأطيي ييء الييآ ييال ييج ليي
 ئووس اصال ئوس ك  رال
 ميي ذليي يي أ ييو ،عييا
خ مارس ومل ال اة 

 .ال ر جوح
 وق أف زة الجا إ -
 ف ،دقو أه م ف ييل
 ال ييوا اييوال ال مل ا وسييييل
وال ا، ب ع أ  وق فاغ  افدة 

....ورهو م و اتوخ رب م
 يي  أ بلييورة   ييل واييز   ابييا  إ  -
 ييفاٍد تيي أو ييت هييم  ييال خيي ميي
 م يي بيي ...ييلوال سييال ييهب ييضأو ر
 ييوال ء الرتا يي ييب طيي خ
 تا  ءقصا ب ورشيي  وت ،كييوال

ل ولدة اا ه قال
 إز وإبا  اة، وه ادة 

وض اا ل ولا
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مإعم  قة )دار ا( وقة )زاد(

 اا دأو ت ييال ب ل ييع
 ادوال واة والا اضر اأو ح

.فال م ال  ت ال ال
  اب   ال ه جزة الجا إ -
أها واض  الل أ  م  اجييزة، 

 ييييييييال ورسييييييييي
 صا لسييوا
 ا ميي ،ييإل
 يي ييبييى مع
 ،اهييييييا  هييييييي
 أو ت ييوت
 زة الجء اييأث
لييو بك فئة 

.
 يييييييال  إ  -
 ييال  ورااليييي  
 لييال  ييل  ييل
كييًا ميي يي أمًا

مهييً عى اليي؛ إذ 
 م ال الد وق ُأرِها مً، و خوا 
 لى الع لييلزة، وبجا  احييال م ًييفك ًييق
بلو م أه دراس إمت جًا، واخر ب ااد 
 ،زة الجييا  رسييو ع ك أ  اليي

...  ت  ذل  أ دو
 اولم زة الجييا  لال يي م أهيي ميي -
 وال أ الم سييف ،دا بلب د ع ع
 ييل   ،ها غ  أم ى الد ععوا
 ييال ييراتوق ييرات ييوت اخيي ميي بييأو ال

.راسء الا ب ل ه  ىع وال
 ،عال ييال ييوق بيي لييال يي يي خيي -
 ،ا سوا هوا ا ل وا
  ها اليي م أه  ت ال بل، والرة 
عييى تيي اليي وايي لخيي، ورسيي اليي عييى 

 .موآ عدم أو م ،هوج

 شيي  ابييا يي ييًا اكجيي ييا ميي -
.وت بأو ال ال

 خ م ييا حلب ييها ًأ ييا ميي -
 .ضال رس

  أ  ييإدراك  إ ر المييا ييب هيي
 م بأو ال ال
 ييال اجييزة 
 راييييييييييييييييييب
وسييدة   ،ح
  ت ييح
 ييز وييا
 وه  ،اهييا
 وتيي   سييدة 
 حال وابيي
 بيي ،هييوال
 ييوت تييى 
 ييحص  ميي
 ييك  ييوت
 أ  اسيي
يي وقيي أك  إييز  وقى بيي؛ مً مى 
َِْاْغ(( :قيي مع [ ا رسيي ع ح اليي ييغا
 ،َََِس ََْق ََ َوِص ،َِمََه ََْق ََبََش :ٍ َْ ََْق ً َْ
))َِتَْم ََْق ََتََوَح ،َُِْش ََْق َاَغََوَف ،ََِْف ََْق َََوِغ

.را  كا جأخ
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ًوبح وا ال رت ع مسا ال شيي
 ..هأك ثوا ييب ذه ..ا يي  ..واسيي
وبيي اكيي االئيي ال ميي تا آثرهيي إ م ها 

:ه
)يال كا(

 بييال  مسييا فى الع و الال ك
ًمع ال دراس م  .. م د وم  ش ل
.اسب :ُ م ع  دراس ًصخ سوا

 ..ًمه ّأشيي سييى اع ًبح يي ف ييال يي أم
 ك م ًع ّأشيي هأث إ ًا.. بأث وأق ..ًف وأك
 ييإ ..سييأو ال يياء السيي ييم اليي وييا

.يال :سب سى اع ا
 ج د يي م ل بييال  ييو الييال ك
 َف ييال و الييال  أم ،ًييوع احييص سييا
    ف .سييا سييب سييا ر أ خ

.ب لب ت  وإ ، ءة الع  أ م
 االيي ييت يي ابييال ك ييع  يي ييإ
 يية لال أ ل  هأح ييع ييف ،حييوإص
  ..ا وب ب ص ه  وإ ..اال  ع ك
 ع ك بشيي وأ   ا أ ع ييل ٍثيي

!آخ
 عس  أةا  جت أ ء _ وهِال ب  لوث
 و ف إثيي  عشيي ييع _ ييُم ميي بييم مييال ميي
 ،آال  دِ  ا إ  أزه ب وراب ،اح
يي ه عرة .. فذا ك  عرً فا  وإ
  موخ ،يي ييك ييل ذليي غيي ك وإ ..هيي

وجيي إحييا الا. والييا ادر لهيي: وم ال ى 
 ض؟؟ ت  مُ

 عا حا  ييا ب ت يي دوسيي
..ت  رقوا ..موث بوس ،ال رو اكل

 ر أن يا يال  رةــا م إ

 ع ل عــي  إن ..ــّخ يب ســا

..ًف ًش ع ي ل ..مإس

 ّمُا ييت إ مسييا ّمييُا ييت ييل ْدَعيي ييل
 إ فإض ..ال إ ييال م وخ سيي ه وم ييبال
 ل ضييال وال وا ييييى الع سييال ييا

..ال
ادال بــ ــر اييكال يي ييك وهيي
 ص ب اييال قت( :((ــوال ــا(( بك 
 وخ ، ال يي أ ييو فال يي هييج سييل
 ،)وال اثييا يي ال ييإ ل ييال يي
 ييوال  ييال هييء   ييص عييى   ييال  ييف"
 ر" واوال ييال ييى "َوْهع د جد وييوا

.ا وأ ال اع ع ا ال
وبيي اليي اسييم اصيي يي ميي أزميي ه أو 
 ض ّ ف وال ال ح  ف ..ه اس
ول ..ييال ا زم سيي .غ ضييح ييل

 ييف ..روا واييال مييق ميي ييئق ييال ييا
و م ت ا الح؟؟ وم ؤع
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مإس ودراس بع ل رادكل

ًموط وراح ...ة وتوأج مييخ دال وييت
 ثث بيي ييم يي ًييع يير الوصيي  ...ًواسيي

...و وأرب 
 يي وا  ثييوا  فييال  ييم ييوف  عيي  ييك

...ال ر وعا زاد ب ك موا
  ك وسيي .. م ب ت أ ور

...غ
 يي  ييلت  أ  ورييو
 وم وت  يي 
 راوسيي  ضيير وييٍد   ووسيي
 خ  ول ،وه ه ت
 لت م   فت أ ب  ةييا
...ع ا دف  وأ ،ب

...ًم  ءال ب
...ًعأس وب
وب شًا... 

...َس وب
...م ط در م أ ب  ال  ل

...ًاضم قف ك ة وإمدة عب  ب
وب  بس غمة وإ ك فق مًا...

 موا وال ييد والسييوا با تيي ييال 
...وا

...ال ه ص  اه

  ك ف

...ال ف 
 اب ه ميي ر، ومشيي اب وه در اليي ميي ييم

سا، وم م  عًّ... وا سدر... 
...ت م وم ،ال ت م م

 ق وم ،ًييب بييح سيي ييب ب ق م
 بييح  سيي  يياضم  ييب

مرًا... 
 ِلييَُُ    يي  أ  أحيي  ميي

...ك بف ،قوف
 ييد   يي  أ  أحيي  وميي
...ع بف وه ه م و

...ل قم ال  ال

...ل قم ال  وال
...تب إ دو م عس ء ال ك

 ذا كييم إ ا ب دوسيي ء الأب وك
 الر...  وإم ا  إم ،ال ما

 ييدا  وك الييا  ك يي ييك ييف  ييال
...ال و

...كال إ ال ِس ى ِم 
...وا ال إ ال ى م و

...يكال إ ال ِس ى ِمي 

...وا ال إ نال ى مي و
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 وا عوب ،ازا وا ، ال ال ا ات
 ،ا اق ه  ضال خا ا أو ،د لت
 ت ا ج  ه .ال وم وال  ال وم
 قوت  ،م اليييدء   م  ضال د  يي  ييال الة   ع
 فا  ائ ال  اقا  وت  ،ييا  احيي الد   
 لرس [ ال سال  وق .ذائال م ل
 .أ ما ))خييا رم  ب يي إ((  :لق 
 وم ،ييييوا ميي اليي عيي بث خيييا يييي وأم 
.وا  يييا  ميي  ييميي أو     دو  آخييي  إ  ييشيي

 كح ل مش خييوا 
 سا  ف وق .رى اع ا
ك  ال  ل ًمك ًم

اسيية،  الد،  حة  اة؛   اج
 ..ا  ئلب  قال  ،ا
 أخييي  يييتييي  أ  ا وأراد 

  أق  ُخ  ع    أ  ل    ف  ،ازم  ا
ث  ..ًييظيي قيياليي  ذا  ؛ وًييكيي يييي  كيي ،ا

        ال     يياليي  ييو  ..ًوعيييوفييي  يييي أم  خييليي  إ
 .. ال م م ر م هو ،صا و
 ،قوأخ  ا  م  وا  عال  م  ال    ييأ
 وف  ييأتييوجيي  وح  اضوت  ليييوا  زهيي  ييأ
!؟..  موال   صا  موا  ولل     وح
 دا  ا  جاح  م  غم  سا  وأخ
اصة   اثا  م  ًم  ال عى   ،ازب  وال

لا   وا  .يي ا ها    ًاك ًاخ  ت  ال
بئ و ه مم م ك ع )َوالََِّ ِإَذا َفَُا 
 َوَم ِِْبُُوا ِلََُْْسَف وا اَُذَك َُُْا َأََُأْو َظ ًَِحَف
 .)ََُْ ْا َوُهََُف َم وا َعَى ُُِّ ََْو ا َِّإ َُ ُّال َُِْ
 ك  ا    داال  ّا  ق  لوك

َُُف ََو ََرَف ََف  َْا َِِّف َََف ََف( ّا رح 
 وس .)ا ََُْْ  ٍَْخ  ِْم َتَُْْا   َوَم  ِّيي َْا  ِ َاَِجيي  ََو
َقُلا:  اُُِْْ؟   َِم  َُرو ْأَتيي  :بأص   وال ة  ال  ع
 :ََق  ،َََم  ََو  ،َُل  َِدْرَه  َ َْم  ،ِا ََرُس َ  َِف  ُُِْْا
َْم  َِمَِاْل  َْييَ  ِيي ُأم  ِْميي  ُييِييُْييْا"
 ِتٍَْة، َوَوَزَك ٍٍَة، َوِصََِب ِتَْ
َوَقييََ َهَا،  َهييَا،   َِْعيي  َََش َْق
َوَأَكييييَ َميييَ َهيييَا، َوَضييييََ َهييَا، 
 ،ِِتَََح  ِْميي َهييَا   َََْف  ََُُْف
ْييَييَِفيي َِْفيييي ،ِِتييييَييََحيي ْا ِميييََوَهيييي
 ،ُْهَََخ  ِْميي  َُأِخيي  ،ََِْع  َم  َْ  َْأ  ََْق  ،ُُتَََح
.ييأ مييييِر(( ايييياليييي ِ َُِطييييي ُثيييي ،ِيييْيييََعييي َحيييِيييَُفييي
 وم ،ييييا  ط هيي ميي ييييا ييييا ميي
 ال  ييووتيي  ا  بيي  ط  عيي  م هيي  ميي
 َرَهُُف  ييَييََييََْفيي  ،اَهيي ََّسيي  َوَميي  ٍََْو(  مسا عى 
.)َه َدسَّ  َْم  ََخيي  َْوَقيي  ،َهيييي َزكَّ  َْم  َََأْف  َْق  ،اَهََْوَت
د  لف ،ًس ل خا رم ء إرتوا

 س  وخيي  ،ج  ل       وال  ،ص  ًدائ
 .برق   كوت  ب  ال  ُوص  قال ها   م  ل

ضال ا ء إرتا
ر الوم ي ال أس 
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 .افا وت ُا ح إ فة تق ف
 م   ال  ب ال  إ  ن  أ  وج ولا 

ب الشة،  ال ل ال ق ى هوت .. ال

 وق . ال ى قع  ال ويت  أه لوك
 "..بع إليي  أهيي  َميي  ا رحيي"  :  ]  ع كيي
  ا خ وم ،غ ِ  ى اات م" :ًأ و
 ،ال م قت سو ال اقف ".. م 
 وإط .ًع ف  م  م   ال     أ  و
 ر.. كم لف .. لف ..با د إ ل ال
 ال وة اال بة.. غصا ا  ا ه
 ب لف ،ئى إحع ال د هج وأف ،ا م
 س ة الأس وخ .  أه وأب ئسال وة أفلب

[ ِال ُْمََخ :ق ] أ ع ، ة وال ال ع
َأ(( :َ؟ َو))َََْص َِ(( :ََو ،)) ُأ(( :ِل ََق ََف ،َِِس ََْع

      وال ة  ال  ع  وك  .]رال[  ))َََْص
 أع م .. ء اإرس أج ف غ ًا، وإأب  
 س ال ه قخب  سال إ َُْس ..![ ا رس
 ى ربع _ أو ع ج ؤ _ عوال ا ض ب
 الشة، و جد َم  عى  ال بب ال
 ا م .ع أ ال  ال ا إ رها 
 ك ًاعم ًمد عال وال ، م عدة 
ِإَذا   ،ًعَُه َُِخ  ََِْْا  َِّإ(  :ت ا  .ال ُا
 .)ََُِّْا  َِّإ  ،ًعَُم  ُْ َْا  ُ ََّم َوِإَذا   ،ًوعَُج  ُّ َّال  ُ ََّم

بال   تكف
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.ال ب ًئ ىا م لب
 ال ف  در إ ح ا ط أ صة  أم
 ح  ا    درتم  أ  م ك؛   ثت  ذا  وغيي
 وا قال ع فة، وك ٍم س ًلغ هص

.ا ت مع م س ال عا وح
 ل ا؛   ا    خييا  وال
 ُم م وك ، د حإ    و م ق

. ح  أ ل ح اخال ة، وعا
 رج أ   أم أ
  أ وح ،)م( ت 
 و ًب ا ك ف ،ًّح ل

.ًب ت  ل ، وم
 ،ًييييأ  جييتيي  كا  لييييا
 غ  لم ة   ال    ح
  ا س م ه ال  _  ال اميير   ييو  ،واق
 ول  ،ب  تح   وق _ مك عى،   ال
   أ  ِل  ،وال اة   واقيي    ً مت  أك  ك ييأ
 ،ع ال َُّ أ ر، وعا ب هخ داع

.م ق أو
 سأس  م  ه  ل  ال  :صا •
 ا أ ،ورو  ا م ماء تة، وسا
 ءش ال اقال ثت    لا ف ،توت
 ،ال ه ال ب ،ح  ه ل توت ،ل ا

.ت وت ا ت  هس توت

 ،ق   حى   "م"  ك    إ  م
.اك ال :و

 دو    أ  ا  م  اقوال  ا    ل
مك، ساء ك مك صة أو كة.

 ،دف  ال  ال     اة   َ  وإ
   ول  .ط    ت  ال  وال  ا وييوز 

 .ُ ة رتا ل أو ع كم ه 
 ض ه كم ة بح أ ًأو ر أ  إذ

.ا م
 مال  أس  ع   أم •
 ف لف ا ه م

:اأن إ م

 م  أ ر  ال
  ق للوب ،ًأص م

 ا  ا  م  أق  ً  أو   ،ريي  أ  دو
 ب  م ع  أ  ريي    يي  ف  ،بيي    أ
 ه وم ،قال   أو  ما   أو  ًة ما
 أ ه ا ح ط  ةخ أو  إ( :ء الج

.)دهوج ر
 ح  ريي    ل  ا  ميي    ال
 أ  وييو  وييو  ،اضأع  إ    ف  ،ورهييوجيي
ُاعييا تود  أو   ،ذليي      ل  ،م  
  ك  أ   هع  ذل  ذا حف  ،أخ ة  م الَر 
 ،ا ا َْم  ك توح  
مً ك  م ًى  ع الب جثم، وإذ 
  أ ل ه ول ،بلا ى وا  ب

ق توك أدال

 كم ة بح أ رن أ 
ا م ض ه
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 ع1941  ع الغر  ب ف  بة 
 ول ال حال   ط ل ًحو", فع ش "

 ،ب  ف  اأق  ب ابييز   ك  ول  ،ال  ت  
 ت    ًَْ  اج  ب  يال    أ  
 ل م" ع ً ةا وآث ,حب ف ,ّال
أط ؛ الوحلب لرح وح ود لح َف "ذا ع

 مسا  ال عى   فال  تلوف  ُص خ م
  ًد صييدتييي  تك اتيي    اليي اييثيية؛   ئب

.مسة اال ءاف
 دالب درم أ مج  مسا ال در 
 م مسا ال  جوا ى الع وح

.زها مج
وبأ   .ق  م  بال    ال  بال عى   ح
 أ  ا  ف    مال  ال    ئق  ب

.1956 ع م وجخ ق وال ادعا دراس
 ل  و عة،   وط  جم    ب  رش
 و  ،ال  ال و  ،ال  ا 

 ط ال ا ر َو ،ا  مسا ال

 .ًلح "اقو "إش "اعال م"   ئق روائ
 ال  هم    راييييا  ض  ئق  ب  دخ
 ال ارا و ،راما ودول ق ولب بال
 ا  ث  اس   ة   ًرسم  ق    ع  .ل  
 ح ًييييرئيي ييمييسييا وييواليي وقييييزارة ابيييي  ل

.20س م ك وحال  ا وخ ،مأق
 ف وق سا مخ  وب ش ك
، ودواو ش شهة عى ذل، م( :اء  ما وه
 دمو)ق  ،)وظيي  و)واحييي  ،)ك او)جيي  ،)ييا
 اس  (و  ،)مسا ة  ل  شو)أ  ،)ال  م

..هوغ ،)ا
 ر بيا ي ال ص إ ًلرس أرس ال وه

:ف ق ,ا
..ِ ال ًا صع

..َإل  ِال ُل
..ِال ى جع

..ْا صأع ت
ْال غ أوه  

:ِاُء ال إذ دو ه ك ِمب
!!"و ا أق"

..وِخ ٌق ُرخوا
ِا ال وج  لك ووق

..ًقر آفال خ م ُت
..ِة ان جت

ال تص أوج 
 وال راما  صا  بم َفع

.اآ مسة ال ًدوح ًًا معش وال
 :_ت ا ح _ وضال سي م ال ف ق
 أ  اس  ول  ،احييا  )ب(و  افييا  دشيي  ه  "
ثرة   إ  ،ال  وإط  ،مال  س م ا 
 وت  ،ال  ف   ،ا إ ودعة   ،طال عى 
 ص" ج م و  ،مم رج  ،ا را

.")ح( ذك و " ال
 حا  يّال  أ عال ال ت 
 ع  ع  ،وحيياليي  ال  صال    ،2017 أيير   14

 .ًم76 ع ه
 ،ع و و ل  أ ال ال ا 

و خ ااء.
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 لاخ ة، وقم س  وأ َفع أ ا أ
 م ال ل وط ،رال م ال فا ه ل
 ما  ال ِق ب ّم وق م ِّأم وج ،مال
وافد  الد   م  أرا  ف  ،ا  ال صر   وب
 وا العة   رج  ب  ت  ك ال  ،زوا
 ، ا الب ً  ب ،َردة ف ل ُ  
 ال  ع  ج  اليي  ال  ب  و

.وب ا واك
 ورف  وش  ذييأسيي  ييّإ
 ..»ق« ب واب ،ال درب
ص  أدي   الكر 

 ا ر
 ولوم  صإخ  •

:أّم 
ل ك أك م عًا، 

 ك ..ًر عرًا، وأغق وأرف
 ،ييييوحيي ييوعيي عييي رجييي
 :[ يياليي قييي ييفيي يييي

َِ َْ َُْع  ََُْ  ،ُوُلُُع  ٍََخ  ُِّك ِْم  َِْاْل َهَا   ُِ َْ"
.)ال روا( "َِِه َْا َِوَْوَت َُِِْْا َََِْوا ،َِلَاْل

اسر   ميي  يييا ووطييية   يياليي  كيي  
 ،وا واهال م بأص وم  أم  ولم
 م ٍرم ى آخح ًافم ،ًفم ،ًابم ف

..تح

 د.. وكأو ك ،ا ى غح ًذًا مأس اس
 ،ك ب ل م ف ار عأس ح ل
 ترسو  ال  عوأف  ال  أس  ف  قو
 ال  ،ئوال  سال  هئوم  فال  هوح

.د الب ،دب  مت
 :ُوح ّ •

 ،صا  مييسييا  ال عى   لييخيي  ميي  فت
 ودور ا ولم وأدرك

 اة..
 با      
 اءاغييوا  اوا  زوا
ادة، ش ك  ذها 
 إ ييييوسيي ،يييييياليي راسييييليي
 خال ث وم ،ال اخ
.ا ل ء عتوا ب

   ًم      
 ييا أو   هييميي أو   عيييي أو 
 ك  ل  ،سس أو   ف
 ع ح ه   أ و ..زا ع  م أب
 ًا موك ..ل ال وت صم وو ،ا

..هلب ًج  ك
 ى مد عال ع مل َ ل ًا مك ك

.لق  ع م خ وم ع ل ،ء إلأس

          أ. أ موأم ، ادف د. أ  ىوع ،سال  د. ص   
 شد. ه موأم ًواق جطق ح ال رى يوع ،ذو ال

         بل



 ــ َــ ج  •
:ؤوذك

 ا عى   ُفت
 ،االييي ئييوذخيي ييمييسييا
 لرس    ك مع  صخ
 ال   ال  ت(  راكال
 وة اق م ج ال ،)مسا
 وال طا م  ؛ دفًا لخ ع
 ل  لب  راكال  لرس  ت  ف  ،وال
 ع حم  ك ب ،ال إ صة لق
 ا  ا مه وك ..وم  ودراس وت

.ال  ًاخ ورث ة اف ..ع
  ركيييييأشييييي يييكييي يييلييي
 اجييييييوا اييييييدر   إ  جيييالييي
 ال أم م ال فف
 وم ومة   ،مقا  لوأس

.ك ك
ليييي كييي الييجيي ذا ذكييء 
  ًح لي ك ..م وع ،دح
 راس وك ..لح وم لح
 دمق   ًا لم

.ا

 دو ب  ًش  ،م  س  ك
 م ك ع  ك ل ،اج  م رؤ
 و وح عضوم اات وع ل د بال

..وغ لب
 م  زوا الييفييء   وعيي ر  وال  ِا  ك
ب تمت وزمئ وب اُ   »عء«، 

..ضُ
:»سرة اح«  ي رئ •

 أ  إ  ا إطيير    ك ت  أ  رغ  وال
.تل ًبم ،ت ًرئة، قى اع ًم ك

 ،مال »سرة اح«  ال  راف
الييي تييي رئييسيي ييييهيي بيييي وفييية اليييييي الييكيييير    

 بس  ل    و  _  ا  يير  _ عال مى 
 ا  ميي  بق  أ  إ  ،مييعييا  ال  لب  ع
 ال  وإم  ئال  يياييا  م  لب  ب
 إ  ال  م  ب  وييوا  وا  ال  
 رأش ك ك ،عضر اواخ كوا عال
 حفا موم ور عخب ،ال رئ ذأس
  ب مسا ساءة اق ولو ،ال

.ضا ت ورؤ ضا ات
 ط  اءا راشوا ال اجا وك
 ال  حوال  را  وك ا ك وكة، 
 م  وك  وأص  ،لب  روعم  فوال
الاءة   ييو  ل  ت الييييّاء،   وبيي  ب جة   ب
 إ صر والال ب ف
 فا وق ،با ا

.ل أ ت دو با

 ذــ  ّكـــتـــ •
:اّال

 م    أزور  ييكيي
 ،خة واال ب ،ال
 يييكيييالييي ييميي وأراجييييييي
 ب اصة   وا
   ذل وك ،دهأب
ّإل  ُ  راال  ب    وكيي  ..ح د  ييو  ذه
!ء لل آخ ذل  ف ،اج :و ،ء أكال

 ،زوار ع ا ّ أ ق ،رة لز آخ  وك
 ،ح ور م م  ركا ًا عجع ،م ًلج
 أه فعر   ل  ل  ذه  آخ   رتل  ذه حى 
 ر .جح حم  دخ ال أ دركرة، فال ع
 وإ  وإ ،ال دع  وت ،ام وأك ،ا

.راج إل

٣٧

مإس تكق

اسذ ع ع ح  زيرة لكر ال وا أ ذو الى



 م  ال  نش  م  ال  ابال  ب  ه

 نعت للوب ،ون ارة الا اد الع

 .وزن إن و قورش ى  صظ عا 

 م  أف    ال ايية يياء   ال اخر   .1
 ل    م عدة   وال  هلب  ال  ال اخر 
   م  هلب  ب أغى   ال    وت مهًّا. 
 ججال أو س ال ب ف جال أم .ال

 .ه ججال س م ًب ا وعم مك
 ك م ال إ  اد اإع 2.  ع
ال اف، خص إ ك ال اف كة. 
 ة والل  ال ال ك إ  ك
   لول  .ييمييا قيير   م  ال  إ وى 
ب ك ال اف ب تر حى د 

 .ال ى اع ال
 ل ًا   ا  م اكر   ع  فا  م  .3
 ا  ااس   و  .هييواليي  ارا  الب
 ل أو ال ال م خ  ك .سال خ

 .ا سلب ا ا ك م
 ال ز فإض ا م اد الإع 4. ع
 ور موا ا فإض  ك ،دوا وا
 بم  ال عى   ما  ال وال ضء   مال

.ق ارح اس
cheddar الي أو  الاء   ا  خت  ال  طا  .5
 اال  ك    ا  م  ،ادهإع    cheese

الاء   الي  ك  ميي  ال  عيي  ف  ييارييا
 ا اى اسء. وال ب خ بم فا

.فر اا هحل سال ء خال
 ا  ق  ع فا م طاد اإع  6. ع
أو  الر  عى   ال أو   ال  لأس  ُت  .ط  ق
 .لب ارا اال م ة لج راخ ال
 م  ا عى     اليي  ييطييا إعييياد   ع  .7
 م  ًبيي  سال  خ أو   خيي  ا  ااس  ا
 ك .ارا اال م ل سال مك ا
 ب  م  ا مأ  اعد   وا  حا    ا  م
.ًرت ى الد ععل سال وخ مك ا
 ال      ق  سال  خ  طا  وت  إ
 م لل .ال طا وى تد عاع ق ك إ صخ
 سال خ طا ول  رت ب ا ا
 فه أع  واض ،قال  ب ذل اس ول

  .قورش ى صظ عا

ال  مل

٣٨



ى بي)ال(. واو أ عم تور  ت  ح مدورة ك ،رة لم كح ك رضة اال  ُس  .1
 أ ال وغ وال .ال ال د أى ب م ة، وه365 م  ور حت ؛ فال ح مدورة ك را

تر ك )ال( ادة  الُآ ال ك: )365( مة)1(!!
 ال إ ب ،أس ك ة فهب م  ،دا ال د أب تم غ ال ال د أع :حم(

.)ب  رب م ه دا
2. ك )ال( اكرة ق ق ه ال ادة ف؛ أ م دو اح اى وا م ، عم ت: )365(؛ 
 )ال( ل ى واا اح لح  ول .ًم 365 :د، فب ت ب ،)أ( :أو ب ،)م( :ىب ت 
 الُآ ال؛ ف  ك اى وا م أ اعر ف؟ اا م ال  كب ال، إ  تار 

!!)3(ال د أع أ ،)2( 30 = 27 + 3 :و ع27(، و( :ب ال ار كت و ،)3( :ى هب ال ك
 .3 ] مضً عد أ ال: )ال ها( وق أشر ب ال إ الد 29، )وال ها( وأشر  ه اة 

إ الد 30. أ أ عد أ ال 29 أو 30.
  )ال( ك رت ،الى الع ووال رة الس 29 و30، وه :رتال  )ال( ة كهم ا إه دف

 :وا اه  رتال  ال ك ف ورد ال وا ،ا6( م( :ورة الس و ،ام )4( :رة الس

 .ف زاال ع - ال آال  دز الع1( ا(
.ة أخر مد الع 3 + 7 + 2 = 12، أ :3(، )27( ه( :بال دال أرق )2(

 وال 129(، و( :ه وا م واض ه ك رة الس  )ال( ك ف َُْذِك ال ا أرق  إ
ه: )236(، ف ه  ه الد 129 + 236؟ 

 :ه دال ه  ف ،وع ج رال ت م ر كال ه أ ل ً   وال وال ال
 :تا ت أ وت !!ال د أع 129 + 236 = 365!! أ

!365 ه -ال د أى عع ه 29 و 30 - وال :رتال  ال ك وا ا أرق  إ

٣٩

 : ال ء ذكجرة الس آورة الس آ
11312
22514
33643
45555
5---56
6---56

129236ا

ال ال  رمراما



                    أح ِحاد اأة
 ال اأة   أ  وــم  -1

يفى زوج  ع اِاد 

.ذل ضجى تة، ية ال م

 أ ع  مح غ وه زوج  م •
ت م وفة زوج إ أ ت أرب أش وعة 
َُروَََو ُِْْم َْ فََُ ََِوال( :ييت ا ل ،ييأ
 ا(. وإًييَْوَع ٍَُأْشيي َييََأْرَب ِييَُِِْب َييَْبََ َأْزَواًجيي
 إ ة زوجوف م ت أ ف ًمأة حا ييك
َُُأَج ِ ََْا ََُوُأو( :ت لل ، ييت أ

.) َُ َْ َََْ َْأ
 ة، كا وت ز أ  ةييء الا ييوق
 :ت ق ،ًاحييص   أ حيي زيي 
 .)ََُأَج َُِال ََُْ ييىَح ََِة الَْا ُعُمييَِْت ََو(
.تع ى تة حى اع وا الت  :أ
أميي اِاد فاج عى م م زوج طا مة 
  ادا أ ال دحا م ة، واال
بيي  أا ال، ويي م أقا الء 

:ت اد ما ب 
يي  ب أو  ال ة اسيي ا يي 1. أ

.بث
 ئييل؛ كاعييأ يي ييُا ييت  2. أ
 خييوا  ييوا واسييور   اييوا  اقييوا

.هوغ
 ييك ميي ييال اييأ يي يي 3. أ
 فظا أو ص ييجأو ال ال وخ ييال
 ه  هوال حييا لوك ،هوغ ييوال

.ل َُم
 ييركوا ييا بييا ييل يي 4. أ

؟

 وال ع ال وف
وء اا

.اهال الا وذا شوا عوال
5. عيي أ ت _ تييد _ الة 
 ت مع ييت ييك اليي ييال 
زوجيي، و يي م إ جيي ضور، وإذا 
 ت ال ال  ييد لت أ ييف جييخ

.ة فال
 ه ء وبال ع ات  ب م ق وم
الاجيي م أقا . هييا   ب ت امر 
أقيياً أخ، ليي ال ذك ه الاج إ شييء 

.ا
عيي اليي البيي ،يي الب اسييم ي

.)1980_1400( 23 د 1 الاد الب

ا ّم  
 ز م ه ئســ 2-  ســ

ا ب وضء؟

ء بييوضيي ييى غييع ييا ّز ميييي  •
  ا ييال وهيي ييال أهيي هيي ييع ئييح
ُيي ََ َّ( :ييوت رييت ا يي؛ لييربا اهييا

و(؛ فيي جييء  سيي ايي، وااد  ُيي ََُّْا َِّإ
 ت ا مب يي أ ييا  صييا  ،ييال
 لق ا  ُوم ،ش م ه ع رال ُف
ُجييُ َعَى ِخَِْ َأِخييِ(( ]الر[؛  ال ُيي َْ ََو(( :[
  :؛ أيياد الييوا ،ا يي ييت ييفال )(فييي
 الاءة م غيي وضء ف ز  أم .يي ز أيي
بيي، ميي أفيي  أ  اليير عى وضء. 

؟

٤٠



ال ع قم

جطق ح ال
ئال منب م

اا  ال           
  دــم أمــ ــأع - 4

 أوزا اقم م وُط ،كشــ
؟

دي ع ال
وال مخ

ا م زوج  زو                  
  أ زوج حــ م 3-  ه

م اــ، وأن عــ ط واح؛ 

 وال رــا  راســال  

 أس و ال ب ي ــى أوأخ ،راسل

ا؟

 ييرلب  يي  ميي  أو ك  ييبوال  ييطا أميير 
 م خت أ وجز ل ؛ ففال  بوال
ايي مييً إ ب اله م الييو، وكل  ز 
 وال ،وجال م هال ب إ ًم  أ ول
 غ ووال ييرال  غت وجييال أ اييال  يي
 ص  وجال دام وم ،ذك ال سييل راغ
ومغيي ودهيي فيي لييو أ افيي عييى طيي؛ 
يي  الر فيي: ))َتَوُجييا اْلَُلَد رغ قيي [ ييال 

 وال ييف ،]ئييال[ ))ْييُِب ٌِثييَُم ييُِدوَد، َفَاْليي
 م  أ ا يي؛ ف[ ة الدعيي يي أ ييال
 ،أج ف ة لودع اه  ىع  َم ص
أو ق  عى  ص ح ايي. وم ذل عى 
 وج ع ُا ِف ذك ال وال  وأم .ييب ا

.ل غم وجال وأ صخ ،ع

؟

٤١

  آاءة الاز قج ى عع ربا اها ات وق
حل اب لج واأة.

 كا :ثا م أ وا ه "وَُا" إذ
.صا ا وم ،با أ

  دجا ال .وزاا وض ال كم

اك ييــ وي، أخُ ر ال بل؛ 

ًم .زال يوت وزاا ــاقم ع :ل ق

 ،4,8 ك ي ال ال ،5,1 ك ي ك

  .قال  ًــ30 ك ت كا أ ًع

 ق  ا الهــ أ أشــ أة بخا ونا

 ع ُوان ــال  ــم ه  لــ

 ه .كا أوز أن ي ــال ور ،زيال

ع إث؟؟

 ييا أ صا :ييفال ييت وبيي اييا •
 ،ييوم ييال ميي ييموت لييوأف الييأق  دصيي
 ُو ا زال  يي أ ع ييال  مف
 ق ال ا وم ل ًشغ ك ؛ وإلب بال
 ،ََُِْل ٌييَْو( :ييال بييك  ييع ييت ا
ُْهُلَوِإَذا َك ،َُفَْييَْ ِييى الَْا َعُلييَِإَذا اْك َييِال
ٍَِْل ،ُثُْ م َُأ َُِأْوَل ييَُ َأ ،َو ُييِ ُْ ُْهَُزَأو و

.)َََِاْل َِل ُال َُُ ََْ ،َِع
  ا رس  سيي ف ق  ًأ و
 ف .ص  م روا ))ِم َََْف َ َغ َْم(( :[
 ز، وأ  ما اه ب روإخ ال ر ييب

.أع ت وا .ا زال ذك ع



��א��


	א��
.رتال ب ار7 ف ه :ارف •

فواصل وألوان
نزك فرشوخإعاد

فواصل وألوان

1. َم ه ال ال م و يل؟
2.  م ه ا ال ز أك بو إث؟

 إ اس فك؟  أول فإذا ح ال دا ال اس ه 3.  م
4.  م ه الئ ال ي بذن؟

5.  م ه الء ال  يد م إ إذا كن؟
6.  ج أسد وق أب ورأس أخ.. م ه؟

٤٢



] بال ب ا ع م ُك
.ما اء إذا دعا و ،إذا أخ  ،ال  احوص ا  ةق ص م ع ُع ال

 وا مف ،ب   ] ا ب ع ما موإذا ب _ ًص ا  وه _ ال م  ًم ك وق
 قف "ا ع"  أم _ دائب هأم دوه  وإذا ،كت أدوه ا قذا كف تص ع  ك  _ مأم

 أرت َ ":ق م ارف ع ع "ع" لس ف ،م
 وة موت ،ما أم   " :؟" قضف أد ه" :لف ،"ل وسف ض ال ول ،فخف ًذ

."ول  ًاخ ا اج" :ل ف ، ع أرو ا وأ ،وح آق م ع

حال داخ ال  وهعس

.ال ع آد ن1.س
2. ال وااد.

 .3ز.
.4. ا
.5. ال

.ذ6. ال

א���
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عء   ...رم( شر:     :نرم إفر  .1
 ح  مسا ــد  ا    مييأقيي وارتــــء( 

 م  ح ر   2017 أيير   17 اربء  مء   ال
 ح اّال  وم والعة   وب ووجء   عا  رج
ُخ ّ قع، ا ا بح  ار 
 ال  ا  ا  رال  م  رائ  آق توة   أع
 ل  دإ  وص  ا  اف  و  ،يال  سي

 ض  رانال ذ سسا  ال ق ث ًأ
  أ ق ك ل ف يال ص ال سا
 زاب ة الف ءوج ،ال رال ت
 ءاييحييا  م فى  مييييييعيي؛   ا  ييسييميي
  مر   وشيي  ت  كيي  شال عى   وضا

 دق  ،عاد الذ فسا ا  قال
 د اع  224 م رق ال ل ف
 ل ا  دتال ت وه ا ط ع

.سب
 ا م آخ ٍم وه "س" ال ى ااع ث
   أّثيي  اليي  مإس  ق  ضل فى   ا
اض،  به ع رئ  أمء مرس اة 
 ال IB  ولال  ركال    وم شدة   ولال

 ّوس رسا  م ضا سا  أ ثى ثأم
.مع  ح  بإع

 ح  ال  ا  رئ  ب  ا  ييوُخيي
 وب  ،رم    م  قب  ّاس  ال  جطق

تو اض لَء وت الع ال أو العد 
 ف عق  ،أخ  ودردشيي  دث ج ،مال

.وا - بزا بب اوك
 اف وال ا اس ة م ركش وق

ا  الع اورة.

 ال  ق  :ل  ال  صن  ال زيرة   .2
 ّا ِال -عوم ط - ال خ ال
اد     ئل زييرة     ال  صن  

زرة    العة  دار     جطق  ح  ال  مسا

ا    قال مر  الييُّد ر   و أخييّة 

رم منب ف ال ا

٤٤



.اد زعذ فسا

 - ال م  مسد اا  .3
   مسد اا  ركش :ابط

 ًم 11 ى مع ابط  أق ال ال م 
 وال شا إ قة إدارة الف ف ،) 23-13(
 ب ّا معا م ئء الال ّث لى خأ. م م
 ال  اجت  ال  ئا  د مع ع ف  ّ  ام

.ّبوال
 م  عم  ميي  أك  يي  ف الر   ييّحييا  أميي
)م المى(، وكل مب ثف وس عى جئة 
tablet بضف إ تز اا الم والل عى 

.ا
 رف  هوغ الرة   ه  )ون  أن  سا(

  أةا م ضل ُّخ   اائال د مع
.سا

ح  ّع  بم  ائج  زيت  جم  .4
 أزه  م ولب مسد اا    ؛[
 ال  أوق دائة     يال  ال  وه  ال

50 ح  ما ل :[ ح ع بــم

.ًص ًسق ًح
 اع  ميي  لوط  ًلط  489  يياليي هييا   فت

 رسم  ال  ..ال ال  اروا اال
 .2017 ر7 أ حا  )ال - إل ب( طة الخا
 رًا، و تف ضة الئج م ًل323 ط هب َت
 وق فعًا   %85 لا     جا    هائج  166

.مال مى الع م لوط  ًل44 ط ح

٤٥

ت 1-  ) 30(  ي

 اد     ئال  قال    مأق
 ل  ًاس  )ت  يي  30(  ال  ط  مسا

.را رم
 ب  )م  أب )رفة   بال  مق  اليي الء  بأ 
 ،)ى رمض( خء لودع ا كال م اع

.)ا ( قف ّب مق دإ ووص
 ولم )رم  إ(  خييا  مق الء   ك
 سم أه ضع ح ،ا  ئال ال

 س أة اا ب ت م أه م قوت ا

 وح ة مق  ار الن شال لت ك ،رم
رم، وخ الء ب تم، وذل  اث 8 أر 

.حش )دار ال ا، )واحص 

ئال قال  طن



 ل ب أ ال  د؟: قا ا2. س
اــد؟"   اســ"  :اييييبيي ييضيية   سب  يل

أر   5 ا  وذل ،ّوا ّا  م ّث ر 
 2017 قع ا - بو - شر ااء.

ًخم اضة   ك :تد ومة اهظ

.تد ومة اهى ظع ل
 ا  أقييي  :ييبييييثييا  ا  يييي  ح  .3
 أح "دورة   لل    ح  سب  يل

.ّوت ا بثل "سا
 ع حّاد   س لكرة   ك  :ا  

 اه س ع بإث أخ وك ،ا ة إعال أه
.سا  ودخ

 أك :ال  ال - ل عورة ال1. ال
 ال اخا م تم سب يل ا

 م وذل ،ورة الال م ال ال مقب ا
 ا  عال  ال  خ  بت أيير.   7 حى   ش  12
ّء عر جس  خ م مورة اال ه  م
 ل  بال  لب والء    ال  ال  ودرو

.م وف ال آوة الت

ن 2- ب

 قال      "  ب"  :اع  
الئ   اد اسم تو  13 أر 

.ً70 أخ ف رك1438هي؛ ش 16 ش = 2017
 ء بال سح نت خا ال اس
 ف ورية،  صء   خل ودعييء  تييوة   ت  ،رم
 ع رم إ خا ئال ال ولم ث
 وك  ،ا  وال  ولب  تا  ال  م
لق  ا وص إد؛ وق  الء بة 
 ع ب فّع ولة الا رسم م ات مق
 لب وإلء   اعإب  سب    ال  ال  ط
 ب ؛ ومت ء بال واخ .وا بال

 عة.

سب يل ا طن

 بة سة مال إ وت ش در ت و
.2017 ر19 أ ورة، اال ى دعع

 :Fast A �one سب ل ر ل4.  إف
فال ب واار سب  يل  ا  أقيي
 دارا  ا وأعء   ا  ر  مال  رإف
Fast –A-  اع  ا ء وصقأص َوراب

�one

40 افيييير   ح  :ا  ل  ال  ب  -

ًأ كا   ال  ا  غ  م  أش و5   ًم
 ائال والر   ال  بب  حف ا عثّو ئص

.واخ ال

٤٦



م عر

ّ و ج ..رم ش   ء سم

 را  ب  ط ء   سم  اف  .1
اة م مiHH ،  وق تع مر خ ها 
 جال  إ  ،ائال والود   ال  زت  ف  ،ال

 م رم(  م ء الال ا  ّ .1
 ا9 ح = 14 رم ا  وذل ،شى( لأح

 2017 مك  اد اسم  عر، 
 احا  ح قا   وقيي  شو  ًش  39  رك
  ال وب .ّء عج ر مر سا قوح ال

.ع ووزع وال شا  ت
اد     ّ  :قال وقد   ال  .2
جطق ح ال ئل اسم  عر لًء

 قوال راوا خا عم اخا م ّث م
با: "ال وقد الق"، وذل  اث 15 أر 

 2017 مك ا  عر.
بعة  الة:   ع    سأس  حم  .3
اد       عال  وال الييعيية     م
   عيييياليي  ال  طيي  ميي  ن ويييير   مسا

 م  -  سال  ص    ا  ف ألى  عر، 
 سأس حم( :اة بض - كء تر عك
  دق  ع حييار   ه  ك ث الة(   ع 

 كم   2017 رء 16 أثال ع وذل ،ر مأم
 اد اسم - عر.

 سم مأق :ال لال  جا 2. اغ
   جا  اغ(  :اب  ال ضة  ء 

.ضال  اعال ل ،)ال لال

اف اضة بوة م الآ ال ث العء، 
 سد الاج ذك خ م ضا ط إ هب ا
 واخ ،خا ال  دةال  اال بوص [

.سى اع بجب

 زف  رافا  ائم  إ  فضب والردة،   خا
.وا سل لا اب واخ ة الك

 مإق  ميي  عيياليي  ييييا عيي  ييسييييا  ت  و 
 .شوال  شل  ال  زر  شوم  ّوحال اضة 
 إ فضب ال راضا  ىع رم ّوام
  جة الخا ت و ،شال ا م وت

.ال ا
 ء وب سم ب وة ت ك ك ا اه 

.را م ئكوش اخال  ا أه

٤٧





٤٩
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   كال َِو ب ا رح
َيا  ت

رم إ :ب
ئال ال ولم

 .ت ا ر ا س أخ ى رحع ع م
 ب ال و ح بيي طوخ ف ّأق زليي وميي
 و ال دا وبيي ،ع ك ة الييا ييوب
 َْال ب ال أ م ا ل غت أ لع

.روآث
 ،سييا لييد لّوعيي آد ييى بييع ييا ا ييك
 ذل ر. وكثييوا ئد الت وييوال سييد اّييوب
 أ  و أ ل .ة الح  ت ا س َوْف
 ك ب ع ا ل !رب س .وآخ أ ُو
 ال ء اا يي  ًح ُ ا أ ييال

.وم ا  إ م
 م فيي مســد اا   ييل ييلب
 أو أخ أ ييى كع اال ح ف جيي ييئأع أ
فرقيي، خصيي ميي ك  دور رائيي  ال الع أو 
 فا إضّشيي توت ده  .ييسإدارة ا
 تييسم اييم و مييع مسييا حييال  ييل

.ف  وم فع م ك  ف صخ
 ل وا يي سا   ال ا ول
 ق فت وال( ت ا ء رع أ خا ،ئييال

 هت ســ خة اوف ضا ال َِْ ث )ا7 أعيي
        هيي  ل اأخيي ييوب ييوق ،يير اسييب ا
 رثب كُ ييا و .اتوص ئدع  ييع حيي و
 ب ع فييع اليي ييخ أهيي ذكييف ،يياقوم

.وا عال ال حس  ءال

 ،ييو ييئع  ييا يي ييإ أ ميي إ
 هكت اليي ال  خا تييه ييصخ ييول
 يي  م أشيي هيي - ييع فييّت  ميي ك ييق -
 أ( م خييا أبيي ييك يي  ييم ييف .ييع
 ال ى إع ييوا لب عال ييتء( حع

  يي ًييََخ ّييل اخييا ييواح سييوا عييال
العة واص؟ 

 ييِم ييل ؤواليي سيي يياإح يي هيي
جا ول حج أم ا و رع اّ و إرشد 
 يية )الخوا ال خيي ف  ييوا ييا ييحص
 ييا ييع مييوت ييل )يي خييب ييوال ييب
 ه ت  يي هغ ييوت يي  ييعف ييوت

إل؟ 

 ت أخ ل  ج ال ب ًم  ه
اليي أو اليي أو الر عى  ا الع؟!  وه إذ 
  أ ا ُى ق  لب ت ا ر ك
ك أخيي ميي ظييٌ م ميي ار ل هيي ادرة 



٥١

 ب هأح .اخييا بيي دوره خييل ييوإع ييرتب
  وه أخ بيي ات أ هييآخ ك اليي ييا
 وت ع ييى تييا  مآ اييى فييوع ييضم
 ج ت ميي أشيي وه ا زـ... تأح إن :يي
 ب ء اييل يية واسييا ييح فييع !!ييإل

.واط ب تح اط ع ك واط
 ح َفت ل تك ء( فال اشف( س أم
  ئرث  قا بت ور .ب م  ف حوج
 ة الغ و .فك وال ييا  ر طآث ميي يي
 ك تس ة الال ت أذك ف ّمُب  ال
 و ،*)ا ك ق(* ى وققل ح 
   .هو ق قو عأة الا  ازهاع
 اض  بت ك ء الال ه  ذه ع
 اأة و اسة *حي*، ف أ تت ب ضة 
 جوح ه حأ ل ًا كج ًع ف أو  دورة م
 ها يية لواح ك ميي اصييال بيية.  وُتواحيي ك
 خا ذل ييت  م ورة لييأو م ييخب
 راق عييوم ع ق .عييال ييدة الفيي رةييأو ا
وعا ف وح عى ال ، م ك ذل ذكًء
 ع ك  ال  . أو بق م ك ل ًعاج
 ى خع ييو ة مواح ك يي أع ييًا أأحيي

.ا ذب
 أه ل و ثأو ا اقا كل ت  رال
 م رك  ت ى أأ وإ ل ه  ال
 تول ة لأس اهى ذكت وأ اعال م ا ّت

 خات اة  ط العة.  َْ تال

ثا ّوط ..ء وسع أ
ّد عس :ب

..ء وسع أ
..ى عع درتغ ة.. ثعء ال  س 

 ييال ك ييهك ،يياج  ييعأب ييهك
 م بيي ا ييّخ ميي يي ك ،اييوال ييل

...اهم
ًاضوت ًف ًح ق  ا ج ء، فع أ أم
  ، ًئم م فيي .جا وأص كييل

..جح ل ى تح ب  أ
 إص  سييل وق ُج سيي ف ،سيي وأم
 ذاعا اموال ت ال راسا خ م سييا
وا.. فً ع اس م أخات  إء  اأة  

..ية: حسوا
 ا ز، وبا ل :يية مواح ل ص هيي
 ك ف ..ييال ا مييء اييأب  سيي ييج أ

:ال  ّدة، وقا ا ف
ُك ُضى َسُت ذا ال َوَم

َُِْم َُت َأ ًُ َءَى اَك
 ال روال ،ال ه  ا رااخ إ وح
 ت ك ...ط ضَم  ال وال ،
 م وخا ا ال رة اال ّييوت ،م ع
 اء اش ة: ))أخا  لى مًا عّشم ل ،خ
 ق ء وسع أ أ ا ُ ف ..م روا ))را 
  واوشيي ،ا إ دهع   ك َْخ ى عأث
 وم زرع م  إ ذل وم ،ا ى طع مسييب

:ثا ط م كت
      وخييييْ ليييَ زاديييِ: مييي سيية

َخ ٍليص ٍيع وم                                                 
   ُا َع ِال  وك     

ال َك ،ِ ال َش                                        
 ،ع ال أّد ق ..سيي ء.. وإلع أ لف
 ييب ييكوت ،ييح وا لييك يي
 ق ..ييوت سيي  ىح ا ذبيي هى أثسيي خيي
 ما  زل ف  أم ..ء الع ميي ا ييأراح
 ال ييو ..ربييوا ييال ويي ييزل و ..ييال



.ال دل ب خ م ى خع ل  أ بب
 ايي ييوأط ،ييال قييُف ييع وأزا ،ا يير
 وع ،شييع ظيي يي ًييم سيي يي ؛ بييييال
 م اك ..ييبٍر مى سييع ..ى عأع و ،ييا

...وك وك م ك

أ عء.. ي أ عء
 صى الم :ب

  م ل أخ و توف ذك  أ أسيي 
..ق ح  ق 

:ت ول أ بأب لم
 ييوح أ هل   مال كًا سييغيي" 

جاء "..
 ب أشيي ك ..رقف ال م ق  ءع أ

 ا ف ... عدم ..أذك رة حا احوف
 ، ًوروح ط ة، وذكة عس أ ..ق اييل
 ح ..لال  ة.. اعال ه  ..ع ورث ..ق اوم
 ل و ..ييال ..ا ييل ييال..ا سيي  ييا

 ...فء اال يي ك م  ...ييم يي أ يي
  ف ..ق ما الهيي  م  ،اقف ييع يي

...م ط اضم دقص وف ..لم
أ عء

 وح ميي ء، وسييورث ييك ميي ييك ييم
 ح ال اى ذكسيي ،ح أوف ل ،كب ح
 ...ع قح و ،بق   كس  ،بق 
 ط ك ًا، أذكأب ييى الع تع ى كبسيي
بيي ، وهج ب أوا الميي ذكا... أ اضة 
 ه  قاف ى لييح ييأ و يي ميي ..ييف ييئال
 ..دا فق لع ج  قال  ذب سيي ..ال
 إ ٍب و ييظ إ ظ  يي شييع ظ  رييال بييييى مع

..وج
 ،توف ذك  عأوج ب ة عجع ييال ا

..ملب م تى بح
أ عء

 أغ ة... الهييال ييى روحييوع ،ييع ا سيي 
   وم ييب وا ..يياورض ر بشيي ييع

م ص ع م مر..

٥٢



فال  مل

 وقيي حيي أشيي ييت داميي ييوم ييج ييب       
 يياجال ر مييييم دهيي ييص  وءييوا سييا
 ال ء وقوج .مب ا مال وا رسا
 دوب ب ك اليي مال ال ًا عييوء بييوا
 فء وحم  رب مت  ظسًا لكب وال
 ة مال ه  بوم هك وَدور .رسا زاب
 هو لة أطيي  ها غ  ييزة الجييا

.ال ه دة مسى اع
 قييل ييكام زة هييجييا هيي يي ميي أهيي إ    
 ه م ف يي ب  ظ أ  وال ،ييف
اجييزة، وبيي أوديي عييى ذل. فيي اييو أ اجزة 
هيي وق فا، وعيي فاج كه تب أود أوً عى 
ٌَُْم ََِِْ(( :[ ا رس ق .قا اله دة مسييا

.رال روا ))ُاَََواْل ُ  ال ِال ِْم ٌَِك َِِف
 وق  زةجا اس ى حع بال ه تت و
ّأ   ُم ت أ  بال ه إ ب ،زة فجا

وق فا آخ، عه سيي ذل سييك  اجزة 
  ى أع ا ك  أ ع ك .ال
الوة ايي ود  اسييدة م اجزة،  اود 
  ر مف .ًء تش ك  مء وابا وُ

 ع و ،وعيي ج ا ضييُ ييب زتإج ميي يي
مص؛ بر م  ذل عى س أفاد اسة.

   أ يي ييى مءة عضا ميي بيي  ييه ميي
 شييش أم قء الق ة؛ بال ه  ئأب م
 ييلا  أميي   ييم  ييط  اييل  سييوج الييز 
 ى اخع ضييال رسيي ىع ييف .وكا
 .ب ييت  هييوت افا عيي هييل يياعأ
 وراا أ ب و ،يير والبا  ييول
  ييال ميي يي شييا بعييل يي وا ييا
داخيي، ريي ت ت  با كيي مهيي جة. 
 ره  أ  رًا؛ ظسوا ًل ى الع ف
 ال م تف م ت إ فضب .وال ل إ
  ماءة الى الع ه ى أه و .ال
 سوت ،اءة لال م ل عس إ عس 
 م هوغ ،دفا ييال ت خ م هييت آفيي

.دتإف  هت ر الما
 وم وك ،ٍرا ُك(( :[ ا رس ق ل
 اب ا اه ف ،وم رال روا ))رع ع
 بم  ت ييدو ص بت وييم ييا 
.وع ج ا ضو م    وقا ك 

٥٣



 وع ،ا ييبال دييم ًا عييك ييال  يي
 لح ميي  مء، وعييبء وابييا بيي قييال ييأه
 ا ا خب _ لها ًا مدًا كع أ ح

 ،دا ه ت  ًف ول _

 وو  م عسيي ل
يي ام، وذل سيي كة؛ 

.قال ض :أه
 هييا  ليي  كييا الييوة   إ
 و  هييف ،قييال هيي ييال

 ال آال وص ال دهوب ل ال قال
د اسيي وايي واحيية.  ييوت ،يية الييا ييب
 م ،ال ط وا ا ييع ه ال ل ميي ييوأك
 ذل وك ،واَمب ا ب م إ وا ال عس
 و ،ييُ  تييب د الييوا ييم فييت يي
 ييم ييت ييوه ،ييئط اوأميي ييال  ةرصيي
 ه ظ  س ح إ ج  إذ .ال ال
  ؛تح  ب ها لم ف .كييا
 اجى مرة عييال ل ييل ًا، وثيي ليي ًأو

.ال عدة سب إ دا كم
م ا إذًا؟ ! •

   يية عييج يي يي يي

 يي ًا مييييف .ييلب مييا يية، ولييا واقيي ييف
 دهأو ء مييال يي   ييأ م هييا
 :ل  لل .ك م كم  أو رل
 إ  ييد، ولجييم ييا ّإ
  ميي أهيي وميي .بييوال عييال
ال ب ه رص اول  حة 
 .ها  غا  ء الييبا
 م  قال م ك ييا ل
  ك ييا ول ،ييدأو
 و .يي وف ص ييب ييال يية الال هيي

.ال ول ال ع ا 
 تى حع بإ ب ثد ووا  م أك
 وع ،زاتإ وعيي تق يي ع ا هيي ييوأدائ
 ييض يي هييو ،ييب ويي ة الييييء اشييا

.هت وا عع ر الموا
فييذا ك الق ال سيي ميي أود قًا جًا

 ا عوه ،يية و ئقال هيي ييج إ ييف
 اق ع ا تأول ميي ّ؛ إذ إال ها يي ميي
 يي  ر الما وع ،سييوال ال وعيي ،ييا
 ك و ،رة أختيي له رة أوت ل هييت لييال
اليي ايي يي ايي إ ميية يي اود 

 ،دنأو م ن قال م ك ا ل

ول ا ك ن ه الة 

 وف ص ب يال ال

٥٤



 ،ما يي ويي ح
   ييوب إّيي كييا  إذ 
 وب ء ودب  واع
 ميي يي اليي ييا عييال

 .لب رهوش اخال غ
 بال  ولا ع  مع  
 ول اليي ئأب كييم  أ ييل بيي 
 يي ييه وإ ،رهييأو إ ييه أو ييع ييال

 .ما ق أ شيي م كييا
فلل عم  لعة؛ عى 
 ؛ ولييال ُبسييا هييا
 .ييا  وضيي    ييووم  يي ب
وايي اكيي هيي هيي وجد 
 ييض يي لييال ييع ييا

 قال ض ئع هى ا ة أب  لل .قال
 ت أ  ييم م ًث ئوال ًأو لذ ال

 .تح ت ئة عسم إ
  ل ،م دق ك يي أ و   
 ودو ،و ُود ييج هوإ  أ دو ميي أو ًميي
اليي ييع إ ،تميياب إ ،ييهوج إ يي أ
   ض وأ رح أ ا عل .ك غ م ت
 ،سييسا تم مول  ه ع ييبغ أ
 ييو .ع م  ييدء وجأث ييإل يي ييوأ
 ا ب ييب ئسييب عييم ع يي يي أ ًييأ
 ييب هيي آ اتييال عيي ييع اكييم ميي خييوا
 سيي ما م ال  وق .تح  ييهب
 ل واشيي وح حيي راع ييك ييتص طييم

 .ئاد الأف أح رع  أو ا  وه ال
  ى ه ال اه  مضع، وه مف امر 
 م قى عًا عخ  ييت  د عبا  ال

 وأ ،ب يي ال ال ذ دأو  وهيي ؛ أييدأو
 .ضييا ييا الهيي ك  ييال هيي ييتح  دهييوج
 ؛ وهأخ ه م إ ذليي وزو ءآب ه قييال ييوب
 ووب ،تح سر تم ه دهوج أ دهو ا أ
 إ ها خ أ طا م ًييوأ .أف د سييوا
 ئز أبإ ه ع لَ م وأو ط وق غ ب ال
 ،دراس  ا عح ال رجوال ،رسا اجل
 ال وامل هييوت ،ييالب يياموال ،ييال فييو
 عييم هييى؛ م و ييت 
اليي ييا ييتجواح دهييأو

 ثا يي ك ييها هييأع إ
 واصيي  مييال  ييال    ييال
 ك ميي  ييال  قييوال  ييُا

.ئاد الأف
  إ ميي جيي أبؤ م ه الع الط أو ،ًى 
أيي يي أ كيي ، بسيي أو بخ أ  وييى 
 دسيي ييال ييع ورهييب وهيي ،دهسيي ييهج
 اراوا ييقا ييط ع إ ذليي  وليي .هييك
 فب سو ،ًط ًوق يي ار لا اوه .دفا
 جت ييع أخ ييج وم .ل يي فا ال قييال ميي
 بأ غم اواحيي ع ط اح ةشييم غ ييب
 مع ًطع عب ًأ لو ،ط ال ال ع
 ا أرًا كييص قع إ ييفو ،ييم ييد ميي
كييرًا، ودهيي الييا عيي أحاليي، فيية  تى عى 

مأ اخ دو الء. 

بال  مل

 طال عال ه م ؤنأب ج م إ 

 سب ، كن أ  ى أن ،ًأو

  أن خأو ب

٥٥



توك رةأدا ا

 ييؤدم حييم ،ييِض ييييى أع يين ليي يير
 ،ييوا يي َا و ،واتث بييوم ،يياضوأع
 ،ييطوال ييجوال دوييوا عييوا وصييوا
 وا ئل ب ضييال ام ج ف( ييوال

.)وال ال ء؛ إش وك وال
 ،ًيياز مييوا ييل ييم ،ييلح ٍييم ٌسييم

 ،ييا  ييم تييو   كييم
 ..وع ض تبوُك

عم شييهُ صفً وأعادًا
 وا و م رال ميي ئه
 ا رأس  ءأض ،ة الوق
ال )فوا إ ا ...)، فوا 
وتبييا   ،مييا  ييأ  ا  إ

.وال وال ال لواس ،وادع ،إل
 ييلب ويي؟ تييزل وميي ا ييع ،ييال ييأ

.س إل ا مبوا واهف ؟ إذبع م وا
 ا إب؟ اهحيي  ٌة ولييك ييموه ييد

!كم  ا
 ييت وابييء   زواوا  وجييال  ميي  كييم

!ا وا إف ً؟ أكوت ع
 بُال وت كا ح در عال ال ف  

 ،ييوال ييوال مييوا ييء واييء والييوال
.وا اوال زال وع

.فأص ب عال إ و صا م 
 ِإ _ طال ووسيي وم اهوه ييأ م 

.رب ضُ م إ _ وِج
 _ ييأه وسيي ييييى وح هيي اليي _ بييال ميي

إ ييُا يي ليي ؛ الييا إ
.م لب

.ال إ ال م
 رة... مييييال إ ييال ميي
 إ ييال م ...ال إ ا

 .وال ِا
 وييا  هيي  ا  إ الييار 
 إ ال م وه ء.. أشيي ك لخ ء إشيي ك م

.ا
 َ{ :أح ف يي  ت أ ييق ا إ يي ييّه 
َِت{، وم ل  ول خ.. ف اى  َِ ُْم ََّق ََِْل

وق الار.

 ي تي أ ق ا إ ن ه
 مق ل ي  :نأح ف ي

ول  ن ل موي ،)ت
.. ف انى وق الار! خن 

٥٦








